
} بغداد  - أشـــعل اغتيال أمني عام ميليشـــيا 
حزب الله العراقي الشـــيعية في البصرة حربا 
بني ميليشـــيات متشـــددة أخرى تسيطر على 
املدينـــة الغنية بالنفط، وتفـــرض أتاوات على 
عمليات تهريب واســـعة وعلى مقاه ومســـارح 
ومتاجر تبيع مشروبات كحولية، وتلعب دورا 

بديال ألجهزة األمن الرسمية.
وأطلـــق مســـلحون مجهولون النـــار على 
عضو مجلـــس احملافظة الســـابق ومســـؤول 
حزب الله العراقي في البصرة باســـم الصافي 
لدى مروره بســـيارته في منطقة حي احلسني، 

وتسبب الهجوم في مقتله وإصابة مرافقه.
ومبجرد اإلعالن عن مقتل الصافي اتســـع 
نطـــاق العنف عبر إطـــالق الرصـــاص وإلقاء 
قنابـــل صوتيـــة وحارقة، تراجعـــت معه قدرة 

اللجنة األمنية في احملافظة على ضبط األمن.
ويقـــول احمللل السياســـي محســـد جمال 
الدين إن ”داعش الشـــيعية تكشر عن أنيابها“، 
ووصـــف املدينة، التي يســـكنها مليونا عراقي 
بـ“موصـــل الشـــيعة“، في إشـــارة إلى نشـــاط 

مجموعات مسلحة، يرتبط بأحزاب متنفذة.
وأضاف في تصريح لـ“العرب“ أن ”البصرة 
هي أم املدن، واجلميع يحاول الســـيطرة عليها 

بأي ثمن“.
وقال مصدر أمنـــي في البصرة اجلمعة إن 
مجهولني قامـــوا بتفجير عبـــوة صوتية على 
مبنى ســـكني، فيما مت تفجير عبوة ثانية على 
مقهـــى يقع في مركـــز املدينة، ولم تســـفر تلك 

الهجمات عن إصابات.
وأشـــار املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن 
اســـمه، إلى أن ”تفجيرا آخر باستخدام عبوة 
صوتية محليـــة الصنع نفـــذه مجهولون على 
مبنى ســـكني يقع في منطقة األبلة ضمن مركز 

احملافظة“.
وليـــل اخلميـــس شـــهدت البصـــرة ثالثة 
تفجيـــرات لعبوات على مبان ســـكنية تقع في 

مناطق متفرقة من مركز احملافظة.
وأضافـــت هـــذه املعـــارك مآســـي إضافية 
للمدينـــة التـــي تكافح قـــوات األمـــن العراقية 
فيها كميـــات كبيرة من املخـــدرات التي غالبا 
ما تتســـلل إلى العراق عبر احلدود مع إيران، 
وتسببت مؤخرا في حتول الكثير من املراهقني 
مـــن تنـــاول مشـــروبات كحوليـــة إلـــى تناول 
الهرويـــن والكوكايـــني اللذيـــن باتـــا يحظيان 

بشعبية كبيرة في املدينة.

وتشعل جتارة املخدرات بني احلني واآلخر 
حربا بني امليليشـــيات علـــى حتصيل األتاوى 
وتقســـيمها بينها. وقد يكون اغتيال الصافي 

مرتبطا مبثل هذه اخلالفات.
وتنشـــط فـــي البصـــرة نحـــو 20 مجموعة 

مسلحة، ترتبط مبيليشيا احلشد الشعبي.
ويقـــول قيادي بـــارز في منظمـــة بدر التي 
يتزعمهـــا هادي العامري املقربـــة من إيران إن 
”مـــا يحصل في البصـــرة هو نتيجـــة طبيعية 
لواقع منهار اقتصاديا وضعف حكومي واضح 

في اإلجراءات“.
وأضـــاف القيادي في تصريـــح لـ“العرب“، 
أن ”البصـــرة بهـــا الكثيـــر مـــن امليليشـــيات 
واجلماعـــات اإلرهابية، وينشـــط فيهـــا التيار 
الصدري واملجلس األعلى والفضيلة، باإلضافة 
إلى النزاع العشائري وســـطوة العشيرة على 

القانون واألمن“.
وأكد القيادي في املنظمة التي تشكل إحدى 
ميليشيات احلشد الشعبي أن ”هناك تعقيدات 
أمنيـــة وتقاطعـــات بـــني احملافـــظ ومجلـــس 
احملافظة، وبني قائد الشرطة وقيادة العمليات 
العســـكرية، لذلك ال أود أن أدلـــي بتصريحات 

شخصية خلطورة الوضع“.

ويتبع محافظ البصـــرة ماجد النصراوي، 
املجلس األعلى اإلسالمي بزعامة عمار احلكيم، 
لكن ائتالف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء 
السابق نوري املالكي، لديه عدد كبير من مقاعد 
مجلـــس احملافظة، في حني تعد البصرة معقال 
تقليديـــا التباع رجل الدين الشـــيعي املتشـــدد 

مقتدى الصدر.
ويقول مغـــردون من البصرة إن مجموعات 
مســـلحة مرتبطة بقيـــادات في ائتـــالف دولة 
القانـــون أجبرت عددا من نقـــاط التفتيش في 
التقاطعـــات املروريـــة الرئيســـية علـــى إخالء 
مواقعها، وهو ما ســـهل تنفيذ الهجمات التي 

شهدها مركز املدينة مؤخرا.
وحـــذروا من مخاطر اندالع صدام مســـلح 
لالستحواذ على قرار البصرة السياسي، قبيل 
انتخابات مجلس احملافظات التي من املقرر أن 

جترى عام 2018.
لكن الصحافي العراقي سرمد الطائي، الذي 
ينحـــدر من البصـــرة، قال ”إن نفـــط احملافظة، 
الذي ميول اجلزء األكبر من املوازنة العراقية، 

هو الضمانة لعدم انزالقها إلى العنف“.
وأضاف لـ“العـــرب“، إن ”النفـــط واملوانئ 
ميـــوالن اجلانب األكبـــر من النشـــاط احلزبي 

في البصرة، وهذه األحزاب لن تســـمح بانهيار 
الوضع األمني في احملافظة“.

وأوضح الطائـــي ”لم يكن البصريون، على 
ســـبيل املثال، يتخيلون رؤية جسر معلق على 
شط العرب الشهير، يســـمح مبرور السفن من 
حتتـــه في مشـــهد يذكـــر مبضائق إســـطنبول 
البحريـــة، غيـــر أن ذلـــك حتقـــق في مشـــروع 
ســـيفتتح خالل أسابيع، رغم شـــبهات الفساد 
وســـوء اإلدارة نتيجـــة االنقســـام السياســـي 
واجلراح العميقة في ثقافة البصرة التي كانت 

معروفة باالنفتاح والتنوع الديني والثقافي“.
وأشـــار إلى أن ”املجتمـــع احلضري هناك 
يكافـــح الســـتعادة نوع مـــن احليـــاة كان غير 
مألـــوف طـــوال عقود احلـــرب، حيـــث تفتتح 

األسواق العمالقة وتزخر املوالت بالبضائع.
 وحتولـــت هـــذه األماكـــن إلـــى ما يشـــبه 
النـــوادي االجتماعيـــة التـــي تشـــهد عروض 
املســـرح ومهرجانات األغاني (اخلشابة) التي 

تنتمي إلى ثقافة البحر واإليقاع اخلليجي.
وقام بعض املســـتثمرين بافتتاح مشاريع 
تعد ترفيـــة للغاية من قبيل قاعـــات تزلج على 
اجلليـــد تســـمح باالختالط بني اجلنســـني في 

مشهد يحاكي ازدهار مدن املنطقة األخرى.
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} طهــران – عند الســـير في شـــوارع طهران 
اليوم ميكن بســـهولة ســـماع صدى خطابات 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب املعادية 
إليران. وفي كل زاوية أو حارة هناك من يطرح 
نفس الســـؤال املكرر بـــني كل طبقات املجتمع 
اإليرانـــي علـــى اختالف مشـــاربه: هـــل باتت 

احلرب قريبة بني إيران وأميركا؟
وأعاد ترامب مرة أخرى التفكير في جدلية 
قدمية بشـــأن االســـتفادة التي قـــد حتصدها 
واشنطن من السكوت عن توغل متزايد للنفوذ 
اإليراني على حســـاب حلفاء الواليات املتحدة 

التقليديني في منطقة الشرق األوسط.
هـــذه  إن  أميركيـــون  محللـــون  ويقـــول 
االســـتفادة تكاد تكون واقعيا ال شيء. ويشعر 
الكثيـــرون من أبنـــاء الطبقة الوســـطى خالل 
جلســـات كانـــت جتمعهم في الســـابق لنقاش 
أحداث فيلم سينمائي أو مسلسل مثير للجدل، 

باخلوف من املجهول، إذ بات ترامب اليوم هو 
محور احلديث.

ومـــن بـــني مجموعة تضـــم 20 مـــن ربات 
البيـــوت وأكادمييني وموظفـــني، تقول فاريبة 
ساميني، وهي مترجمة في الـ57 من العمر، إن 
”الشـــباب يعتقدون أن ترامب سيقصف إيران 
ال محالـــة. أخـــذوا يصيحون بأن مســـتقبلهم 

سيضيع“.
وكان القلـــق باديـــا علـــى وجه ســـاميني، 
التي كانت تقول ملراســـل صحيفـــة ”نيويورك 
تاميز“ في طهران ”لقد ذهبت إلى البيت والقلق 
واخلوف يغمراني، وكأن شيئا سيئا جدا على 

وشك أن يحدث“.
والكآبة واخلوف باتا أكثر السمات املميزة 
ملدينة طهران الغارقـــة في الزحام. وال يتوقف 
إلقـــاء اللوم فـــي إيران على ترامـــب فقط، لكن 

الكثيرين ال يثقون في نظام احلكم اإليراني.

وبعد أيام من قـــرار أصدرته إدارة ترامب 
بحظـــر مواطني 7 دول إســـالمية، مـــن بينها 
إيران، أجـــرى اجليش اإليراني جتربة إلطالق 
صاروخ باليســـتي، دفع مايكل فلني مستشـــار 
ترامب لألمن القومي إلى توجيه حتذير شديد 

اللهجة إلى طهران.
وأمطـــر ترامب بعد ذلك إيـــران بتغريدات 
علـــى تويتر، أكـــد فيهـــا أن االتفـــاق النووي 
الـــذي وقعته إيران مع القوى الكبرى في 2015 

”اتفاق سيء للغاية“.
في الفصول الدراســـية وســـيارات األجرة 
وصالونـــات تصفيف الشـــعر وفـــي البيوت، 
اختلطـــت مشـــاعر الكثير مـــن اإليرانيني بني 
التهكـــم علـــى تصريحات ترامـــب، والقلق من 
سلســـلة عقوبـــات اقتصادية جديـــدة، كانوا 
قد تنفســـوا الصعداء مبجـــرد رفعها مبوجب 

االتفاق النووي.

لكن بعد ســـخرية املرشـــد األعلـــى للثورة 
اإليرانيـــة آيـــة الله علي خامنئـــي من ترامب، 
وإظهـــاره حتديا واضحا ملقاربتـــه، امتد قلق 
اإليرانيني ليشـــمل اخلوف من إمكانية نشوب 

مواجهات عسكرية بني اجلانبني.
وتقول ســـاميني ”ال ميكن توقع تصرفات 
ترامب، كمـــا ال ميكن توقع تصرفـــات قادتنا. 

بدأنا نشعر فجأة أننا في سفينة تغرق“.
وعندما انتخب ترامب، غمر شـــعور باألمل 
غالبيـــة اإليرانيـــني، بعدمـــا اعتـــادوا خـــالل 
السنوات املاضية على الشعور بأنهم عالقون 
حتت رحمـــة اآلخرين  في ”ملهـــى سياســـي“ 

الذين ميلكون الضغط على الزر.
ونســـي اإليرانيـــون فجـــأة احلديـــث عن 
االقتصاد الذي لم يشهد أي حتسن منذ توقيع 
االتفـــاق، وحتولـــت أنظارهم إلـــى مخاوفهم 

القدمية، من الواليات املتحدة.

عامـــا)   33) فاســـفانغاني  علـــي  ويقـــول 
”االتفـــاق النـــووي كان اختبـــارا حقيقيا. كان 
هذا يعني أن إمكانيـــة املصاحلة مع الواليات 

املتحدة صارت ممكنة“.
وأضـــاف ”كان نقطـــة حتـــول هائلـــة ألنه 
كان ســـيجعلنا مرة أخرى جـــزءا من املجتمع 

الدولي“.
لكن بعد قرابة ثالثة أســـابيع من تنصيب 

ترامب رسميا، اختفى هذا الشعور متاما.
النظـــام  العقوبـــات، كان  وأثنـــاء فـــرض 
اإليرانـــي يجد حجة للتصعيد ضـــد الواليات 
املتحدة، لكـــن التحدي الذي يظهـــره الرئيس 
اجلديد اليـــوم ترك الكثير مـــن اإليرانيني في 

حيرة من أمرهم.
وقالت ســـاميني ”دعونا نتوقف عن إطالق 
الصواريـــخ، ألـــن يكـــون هذا ســـببا خلفض 

التوتر؟“.

طهران بني الخوف والكآبة: هل يهاجم ترامب إيران

[ اإليرانيون لم يعودوا مستعدين لقبول خطاب مجاني ضد واشنطن  [ روح االتفاق النووي تخفت، والخوف من المجهول يعود مجددا

} صنعاء  – يســـعى المتمردون الحوثيون إلى 
تبرئة ســـاحة إيران من تهمة تسليمهم أسلحة 
متطـــورة، بينها طائرات دون طيـــار، قد تقود 
إلى توســـيع دائرة أعدائها خاصة مع تقارير 
عن اعتزام واشـــنطن بدء خطـــوات تصعيدية 
لمواجهـــة الـــدور اإليرانـــي المهـــدد للمالحة 

الدولية في سواحل اليمن.
وأعلن زعيم حركة أنصارالله (الحوثيون)، 
عبدالملـــك الحوثي، الجمعة، أنهـــم بدأوا في 
”صناعة طائـــرات دون طيار، ومراكمة القدرات 
لـــدى دول  العســـكرية فـــي مواجهـــة خبراء“ 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
التابعة للمتمردين  ونقلت قناة ”المسيرة“ 
عـــن الحوثـــي مـــا وصفـــه بـ“اإلنجـــاز المهم 
والنوعي“، يأتي ضمن ”مكاســـب صمودهم“، 
حيـــث قامـــوا ”ببنـــاء القـــدرات العســـكرية، 
ومراكمة القدرات القتالية في مواجهة خبراء“ 

التحالف العربي.
بعـــد  الحوثـــي،  تصريحـــات  وجـــاءت 
أسبوعين من إعالن القوات اإلماراتية، تدمير 
طائرة من دون طيار إيرانية الصنع في مدينة 
المخا، غربـــي محافظة تعـــز، كان الحوثيون 
يســـتعدون إلطالقها من أجل مهاجمة القوات 
الحكوميـــة التي تخوض معارك في ســـواحل 

البحر األحمر.
وكان الحوثيـــون أطلقـــوا عـــدة صواريخ 
باتجاه مدن ســـعودية، لكن الرياض أفشـــلت 

أغلبها وحالت دون إصابة أهدافها.
واعتبر خبـــراء عســـكريون أن الحوثيين 
ال يقدرون على بناء ترســـانة عســـكرية فعالة 
دون دعم مباشـــر من إيران، مشـــيرين إلى أنه 
ال اإلمكانيات وال القدرة التصنيعية في اليمن 

قادرة على تحقيق ذلك.
وقلل الخبراء من قيمة تصريحات الحوثي 
عـــن امتـــالك الجماعـــة لطائـــرات دون طيار، 
معتبرين أن ذلك يندرج ضمن الحرب النفسية 
والـــرد علـــى التقارير التي ترجح خســـارتهم 

للحرب في وقت قريب.
ولفتـــوا إلى أن تركيـــز الحوثي على أن ما 
ال  يمتلكونه من ترســـانة هو صناعة ”محلية“ 
يعدو أن تكون مناورة هدفها تخفيف الضغوط 
علـــى إيـــران التـــي صـــارت محاصـــرة بعـــد 
االســـتدارة في الموقف األميركـــي مع صعود 

الرئيس دونالد ترامب.
وزادت الضغـــوط علـــى إيـــران بعد تدمير 
القـــوات اإلماراتية لطائـــرة دون طيار إيرانية 
الصنع الســـبت قبل الماضـــي كان الحوثيون 

ينوون إطالقها.
ونجحـــت دول الخليـــج دبلوماســـيا فـــي 
الكشـــف عـــن الـــدور الـــذي تلعبه إيـــران في 
اليمن، وســـعيها لتحويله إلى ورقة ابتزاز في 
وجه المالحـــة الدولية، فضال عن تهديد األمن 

القومي لدول الخليج ومصر والسودان.

شكوك حول تضخيم 

الحوثيني لقدراتهم
فصائل الحشد الشعبي تتصارع للسيطرة على البصرة
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} دمشــق - رفـــض الرئيس الســـوري بشـــار 
األســـد اقتراح الرئيس األميركي دونالد ترامب 
إقامة مناطق آمنة للمدنيين داخل ســـوريا، في 
اإلخباري نشرت  مقابلة مع موقع ”ياهو نيوز“ 

الجمعة.
وكان ترامـــب قد صرح منذ أيـــام أن إدارته 
تدرس إقامة مثل هذه المناطق في سوريا، دون 
أن يحدد مواقعها، ما أضفى غموضا على هذه 

الخطة.
وقال األســـد ”إن المناطق اآلمنة للسوريين 
يمكـــن أن تحـــدث فقـــط عندمـــا يصبـــح هناك 
استقرار وأمن وعندما ال يكون هناك إرهابيون 
وتدفـــق ودعـــم لهم من قبـــل الـــدول المجاورة 
والدول الغربيـــة، وعندها يمكن أن تكون هناك 

منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا“.
وأضاف في التصريحات التي نقلتها كذلك 
وكالة األنباء السورية (سانا) ”إن األكثر قابلية 
للحيـــاة واألكثر عملية واألقل كلفة هو أن يكون 
هناك استقرار وليس مناطق آمنة“، مشيرا إلى 

أنها ”ليست فكرة واقعية على اإلطالق“.
ويتعـــارض موقـــف األســـد مـــع المواقف 
المعلنـــة إقليميا في هذا اإلطار والتي تراوحت 
بين الترحيب والتحفظ . وترى بعض المراجع 

الدبلوماســـية أن موقف األســـد قد يكون معبرا  
في الواقع عن مواقف روسيا وإيران. وأوضحت 
هـــذه المراجع أن طهران مهـــددة بتقلص رقعة 

نفوذهـــا في الداخل الســـوري، إذا ما أصبحت 
واشنطن شريكة ميدانية ترعى المناطق اآلمنة 
وأن قدرتها على التعامل مع الشراكة الروسية 

والتركيـــة هي أفضل من التســـاكن مع شـــريك 
أميركي (خليجي) في سوريا.

واعتبرت أن حديث األسد عن استقرار كامل 
في ســـوريا يذهب مذهب روســـيا في ســـعيها 
الراهـــن لرعاية تســـوية ســـورية بيـــن النظام 

والمعارضة بشقيها المسلح والمدني.
وفي ظـــل عدم وضـــوح الرؤيـــة األميركية 
حيال الخطة، يلفت بعض الخبراء إلى أن أنقرة 
بدورها قد تتبنى موقف األســـد، خصوصا وأن 
تركيا تبدي قلقا من أن تؤسس المناطق اآلمنة 
إلقامة الكيان الكردي في شـــمال سوريا والذي 

تعتبره خطرا ال يحتمله أمنها االستراتيجي.
وقال األســـد ”إذا أرادت الواليات المتحدة 
أن تبـــدأ بداية صادقـــة في محاربـــة اإلرهاب، 
فإنـــه ينبغي أن يكون ذلك مـــن خالل الحكومة 
السورية، ألنه ال يمكن إلحاق الهزيمة باإلرهاب 

في بلد دون التعاون مع شعبه وحكومته“.
ويـــرى البعـــض أن موقـــف األســـد هو في 
واقـــع األمر دعوة لـــإلدارة األميركية لالعتراف 
به كممر إجباري ألي تســـوية قيـــد اإلعداد في 
ســـوريا، وهو أمـــر كان لمح إليـــه ترامب أثناء 
حملتـــه االنتخابية حين ذكر أنه يفضل األســـد 

على داعش.

} القاهــرة – أعلنت الدول اإلسكندنافية األربع 
رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى 
بعض المناطق السياحية جنوبي سيناء، شمال 
شرقي مصر، وســـط أنباء عن أن روسيا تتجه 
التخاذ نفس اإلجراء في أواخر الشهر الجاري، 
األمر الـــذي ســـينعكس بالتأكيـــد إيجابا على 
صورة مصر التي اهتزت في السنوات األخيرة 

نتيجة للعمليات اإلرهابية.
وفي 31 أكتوبر 2015، ســـقطت طائرة ركاب 
روسية فوق ســـيناء وعلى متنها 224 شخصا، 
قتلوا جميعـــا، وتبنت جماعة ”والية ســـيناء“ 
المبايعـــة لتنظيم داعش الحـــادث، األمر الذي 
دفع العديد من الـــدول الغربية إلى اتخاذ قرار 
بتعليق الســـفر إلـــى مصر وخاصة إلى شـــبه 
الجزيـــرة، في خطوة اعتبرتهـــا القاهرة تحمل 
أبعادا سياســـية أكثر منها أمنيـــة بالنظر إلى 

تعـــرض أكثر من دولـــة إلى هجمـــات ولم يتم 
اتخاذ أي تدابير مماثلة بشأنها.

وعـــاش النظـــام المصـــري في الســـنتين 
األوليين مـــن حكمه عقب ســـقوط حكم جماعة 
اإلخوان المســـلمين في العام 2013، صعوبات 
كبيرة في ظل حملـــة ممنهجة، قادتها الجماعة 
ورعاتها في المنطقة، للتسويق إلى أن ما حدث 

في مصر هو انقالب، وليس ثورة شعبية.
ويرى خبـــراء أن النظام المصري يبدو أنه 
نجح في إنهاء حالـــة ”العزلة“ التي طوقته في 
إحدى الفترات، وأن رفـــع الدول الغربية تباعا 

لقرار حظر السفر، يعكس هذا الواقع.
وفـــي بيانـــات منفصلـــة، أعلنت ســـفارات 
الدنمارك والسويد وفنلندا والنرويج بالقاهرة، 
رفع القيود المفروضة على سفر مواطنيها إلى 

كل من شرم الشيخ ودهب وسانت كاترين.

وجاء فـــي البيانـــات، أنه ”بالتنســـيق مع 
بلدان شمال أوروبا (لم تسمها) تم صدور قرار 

بتغيير تحذيرات السفر لجنوب سيناء“.
وقالت السفارات إنها ”لم تعد تنصح بعدم 
الســـفر إلى شـــرم الشـــيخ بما في ذلك المطار، 
ومناطق دهب وسانت كاترين، وأن التغيير يتم 

اعتبارا من الخميس“.
وأوضحت أن ”التغيير يعني أنها ال تنصح 
بعدم الســـفر إلى جميع الوجهات الســـياحية 
الرئيســـية فـــي مصر، بمـــا في ذلـــك القاهرة، 
واإلســـكندرية، وعلـــى ســـاحل البحـــر األحمر 
واألقصر، وأســـوان، والوجهات السياحية في 

جنوب سيناء“.
وتعـــول مصر على الســـياحة في توفير 20 
بالمئـــة مـــن احتياجاتها من العملـــة الصعبة، 
التـــي تراجعـــت كميتها فـــي الفتـــرة األخيرة، 

ودفعت بالجنيه إلى الهبـــوط أمام الدوالر إلى 
نحو المس 19 جنيها في السوق الرسمية.

وتؤكد هذه العودة أن الوضع مسيطر عليه 
في أجزاء كبيرة من شبه الجزيرة، وقال اللواء 
نصر ســـالم، رئيس جهاز االستطالع بالقوات 
المســـلحة المصرية سابقا، إن رســـالة األربع 
دول، تشي بأن ما يســـوقه البعض عن الوضع 

السيء في سيناء مجرد مزاعم.
الخطـــوة  هـــذه  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
للعناصر  من شـــأنها إحداث ”قتـــل معنـــوي“ 

اإلرهابية.
وتنشط في سيناء تنظيمات إرهابية أبرزها 
والية ســـيناء، وقد نجـــح الجيش المصري في 
تســـديد ضربـــات قاســـمة إليها، ولكـــن يبقى 
الطريـــق إلـــى إنهائها مرتبطا بمـــدى التعاون 

الدولي للقضاء على اإلرهاب.

} رام اللــه - خفف الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب من اندفاعـــه حيال جملة مـــن الملفات 
الخارجية، بعد أن بدا واضحا أن ذلك ســـيعزز 
مـــن حجم الضغوط عليه، التي بدأت مع حملته 
االنتخابيـــة لتتصاعد في األيـــام األولى لتوليه 

منصب الرئاسة في الـ20 من يناير الماضي.
وترجم ذلك في تراجع نسبي لمواقفه بشأن 
عدد من المسائل الشائكة في الملف الفلسطيني 
وعلى رأسها مسألة االستيطان، ونقل السفارة 
األميركيـــة من تـــل أبيب إلى القدس الشـــرقية 
التي يعتبرها الفلســـطينيون عاصمة لدولتهم 

المستقبلية.
وبعد تصريحات أثارت جدال واســـعا حول 
أن االستيطان ال يشـــكل عقبة أمام السالم بين 
الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، قـــال الرئيس 
األميركـــي، الجمعة ”ال أعتقـــد أن المضي قدما 

في توسيع االستيطان يخدم السالم“.
وأوضـــح ترامب في حوار لـــه مع صحيفة 
المتاحـــة  ”المســـاحة  اليـــوم“  ”إســـرائيل 
(للفلسطينيين) محدودة وكل مرة تأخذ األرض 
للمستوطنات فإن المســـاحة تقل، أنا ال أعتقد 

أن المضي قدما في هذا يساعد السالم“.
وســـبق أن وجـــه ترامـــب انتقـــادات الذعة 
لإلدارة األميركية السابقة لمواقفها المناهضة 
لالستيطان وتحجيمها رفع الفيتو على مشروع 
قرار يطالب إسرائيل بوقفه، وذلك قبل شهر من 

انتهاء واليتها.
وكانت من المرات النادرة التي ال تستعمل 
فيها واشنطن ســـالح الفيتو إلجهاض مشروع 
قـــرار في مجلس األمن يدين إســـرائيل، ما فهم 
منـــه آنـــذاك أن خطوة الرئيس الســـابق باراك 
أوباما تأتي ردا على دعم الحكومة اإلسرائيلية 
بقيـــادة بنياميـــن نتنياهو لترامـــب في حملته 
االنتخابية على حساب المرشحة الديمقراطية 

هيالري كلينتون.
وأثـــارت خطـــوة أوباما وقتهـــا ضجة في 
إســـرائيل قبـــل أن تهدأ األمـــور بتولي ترامب 

الســـلطة، حيـــث ســـارعت حكومـــة نتنياهـــو 
إلـــى اإلعـــالن عن بنـــاء المئات مـــن الوحدات 
االســـتيطانية، فضـــال عـــن إقـــرار الكنيســـت 
اإلسرائيلي قانونا يجيز امتالك أراض خاصة 

بالفلسطينيين في الضفة الغربية.
ويقول متابعون للشـــأن األميركي، يبدو أن 
ترامب الـــذي يتهمه البعض بأنـــه يتعامل مع 
بدأ يدرك  الســـلطة وفق منطق ”رجل أعمـــال“ 
أن دفع ”شـــيك على بيـــاض“ لحكومة نتنياهو 
سيكون له تداعيات وخيمة، خاصة على صورة 
الواليـــات المتحـــدة التي يحـــرص على إعادة 

”هيبتها“.
وكان ترامـــب قـــد اتخذ في األيـــام األولى 
مـــن توليـــه الرئاســـة قـــرارات أثـــارت موجة 
اســـتياء عارمة، ولعل أخطرهـــا كان قراره في 
27 يناير بحظر الســـفر إلى الواليات المتحدة 
على مواطني ســـبع دول مســـلمة وهي سوريا 
والعراق والسودان والصومال، واليمن وإيران 

وأفغانستان.
وأدى هذا القرار إلى مظاهرات حاشدة في 
العديـــد من الدول، كما دفع ترامب إلى الدخول 
في اشـــتباك مع الســـلطة القضائية األميركية 

التي جمدت قراره.
ويعتقـــد أن هـــذا كان لـــه تأثير فـــي كبح 
اندفاعـــة ترامـــب، الـــذي قـــال في حـــواره مع 
الصحيفة اإلســـرائيلية إنـــه ال يزال في مرحلة 
دراسة نقل السفارة األميركية من تل أبيب إلى 
القدس، وهي مسألة أخرى أثارت جدال واسعا 

مؤخرا.
وأكد ”أفكـــر في الموضوع، وســـنرى ماذا 
ســـيحدث، هذا ليـــس بالقرار الســـهل، لقد تم 
بحثه على مدى ســـنوات، ال أحـــد يريد اتخاذ 
هذا القـــرار وأفكر فيه بجدية“، مما يعد تحوال 

عن موقفه خالل حملته االنتخابية.
وكان ترامب قد أعلن، في نوفمبر الماضي، 
أنه سينقل الســـفارة األميركية إلى القدس في 
حال وصل إلى الرئاســـة، وهي خطوة خطيرة، 
لطالما رفض الرؤســـاء األميركيون السابقون 
تحمل مســـؤوليتها رغم وعـــود البعض بذلك 
خـــالل حمالتهـــم االنتخابيـــة على غـــرار بيل 

كلينتون وجروج بوش االبن.
ويوجد قرار أميركي اتخذه الكونغرس في 
العام 1990، ينص على نقل الســـفارة األميركية 

من تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وشدد الرئيس األميركي عقب توليه منصبه 
رسميا على أنه جاد في تنفيذ ما وعد به، عقب 

ضغوط إسرائيلية تطالبه باإلسراع في ذلك.
وقبـــل أســـبوعين، قـــال رئيـــس الـــوزراء 
اإلســـرائيلي بنياميـــن نتنياهـــو ”يجـــب على 

السفارة األميركية أن تكون هنا في القدس“.
والقـــدس هي إحدى أبـــرز النقاط الخالفية 
التي تقف حاجزا أمام التوصل إلى ســـالم بين 

الفلسطينيين واإلسرائيليين.
ورغم وجـــود اعتـــراف دولي بـــأن القدس 
الشرقية عاصمة فلســـطين المستقبلية، إال أن 

إسرائيل تصر على أنها عاصمتها األبدية.
وفـــي حال تم نقل الســـفارة األميركية، فمن 
المتوقع أن تكون هناك ردود أفعال كبيرة، وقد 
تســـتغل المســـألة بعض الجماعات الجهادية 
مثـــل داعـــش الســـتقطاب المزيد من الشـــباب 
أهدافهـــا  لتحقيـــق  والعربـــي،  الفلســـطيني 

التدميرية.

وهـــذا بالتأكيد كان محـــور حديث العاهل 
األردني الملك عبدالله الثاني خالل زيارته إلى 

الواليات المتحدة، قبل أيام.
وكان الملـــك عبدالله قد أعلن من واشـــنطن 
أن هـــذه الخطـــوة ال تهدد فقط عملية الســـالم 
بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين ال بل إنها 
تتجاوزها وتهدد بإشـــعال حريق في المنطقة 

بأكملها سيكون المتضرر منه الجميع.
ويرجـــح مراقبون أن يكـــون الملك عبدالله 
قد لعب دورا مهمـــا في إقناع اإلدارة األميركية 

بالتأني وعدم السير في هذا الخيار.
وقـــال ترامب في حواره ”أريد الســـالم بين 
اإلسرائيليين والفلسطينيين وأعتقد أن السالم 

سيكون رائعا إلسرائيل وليس فقط جيدا“.
وأضـــاف ”البعض يعتقـــد أن التوصل إلى 
اتفـــاق ليس ممكنـــا، أنا ال أتفـــق معهم، أعتقد 
أن بإمكاننـــا الوصول إلى اتفاق ونحن بحاجة 

للتوصل إليه“.

الطرفيـــن  األميركـــي  الرئيـــس  ودعـــا 
الفلسطيني واإلسرائيلي إلى ”التصرف بشكل 

منطقي“.
ويعتبر محللون أن خطوة نقل الســـفارة ال 
تخـــدم فقط اإلدارة األميركية فحتى إســـرائيل 
التـــي تنعم حاليا باســـتقرار في محيط عربي 
متالطـــم ليس في صالحها هـــذا األمر، ألنه قد 
ينســـف هذا االســـتقرار ويجعلهـــا في ”فوهة 
مدفع“، والعديد من المسؤولين اإلسرائيليين 

واعون بذلك األمر، وإن كانوا ال يعلنونه.
وقد لوحظ أن الضغط اإلســـرائيلي سواء 
اإلعالمي أو الدبلوماســـي علـــى ترامب حيال 

هذه النقطة بالذات، قد خف بشكل واضح.
ويتوقع أن زيارة بنيامين نتنياهو األربعاء 
المقبـــل إلـــى الواليـــات المتحدة، ســـتتطرق 
باستفاضة إلى هذه المسألة، وقد يتم االتفاق 
بينهما على تأجيـــل تنفيذ األمر إلى أن تحين 

اللحظة المناسبة لذلك.

ترامب يكبح اندفاعه في دعم إسرائيل لتخفيف الضغوط عليه
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يســــــجل تغير نســــــبي في موقف الرئيس األميركي دونالد ترامب حيال امللف الفلسطيني، 
ومرده الضغوط الكبيرة املسلطة عليه، فضال عن استشعاره التداعيات اخلطيرة لقرارات 

مثل نقل السفارة األميركية إلى القدس.

مصالح متشابكة

انفراج أوروبي في قيود السفر إلى سيناء

إسرائيل التي تنعم حاليا باستقرار 
في محيـــط عربي متالطم ليس في 
صالحهـــا نقل الســـفارة األميركية 

من تل أبيب إلى القدس

◄

ظهور متكرر لضرب عصافير بحجر واحد

األسد يرفض إقامة مناطق آمنة ويدعو واشنطن إلى االعتراف بحكومته

◄ قال المتحدث باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن ضربات 

جوية روسية أسفرت عن مقتل ثالثة 
جنود أتراك في سوريا بطريق الخطأ 
استندت إلى إحداثيات قدمها الجيش 

التركي لروسيا.

◄ نأت إسرائيل بنفسها عن غارة 
استهدفت نفقا على الحدود بين قطاع 
غزة ومصر وأسفرت عن قتيلين وعدد 

من الجرحى، الخميس.

◄ سيطر مقاتلو المعارضة السورية، 
على تلة ”رشا“ بجبل األكراد، بريف 

الالذقية (شمال غرب)، خالل تصديهم 
للجيش السوري الذي يهاجم مناطقهم 

منذ أسابيع، رغم الهدنة المعلنة في 
البالد.

◄ يزور وزير الخارجية الزامبي هاري 
كالبا، العاصمة السودانية الخرطوم، 
بعد انقطاع دام 30 عاما، حيث يجري 
محادثات مع المسؤولين السودانيين 

لتعزيز العالقات الثنائية.

◄ توفي أسير فلسطيني لدى 
إسرائيل، الجمعة، متأثرا بإصابته 

بجروح خطيرة عند اعتقاله في نوفمبر 
الماضي، بحسب مصادر فلسطينية.

◄ قال متحدث باسم األمم المتحدة في 
جنيف إن تقرير منظمة العفو الدولية 

عن مقتل اآلالف من األسرى السوريين، 
متسق مع األدلة التي جمعها محققو 

األمم المتحدة لحقوق اإلنسان.

◄ قال رئيس الجمهورية اللبنانية 
العماد ميشال عون، الجمعة، إن 

ما يطرحه بشأن قانون االنتخابات 
النيابية ال يخرج عن اتفاق الطائف، 

كما يروج البعض.

باختصار

المجموعات أخبار اللبناني ضد  الشعب  بالمئة من  لبنان، و97  اإلرهابية في  للجماعات  «ال مستقبل 
اإلرهابية، وعندما تنتهي األمور في سوريا، يمكن االطمئنان على األمن في البلد».

مروان شربل
وزير الداخلية اللبناني األسبق

{الرئيس الســـوداني لن يســـتطيع تدويل قضية حاليب  وشـــالتين أمام المحاكـــم الدولية إال 
بموافقة الحكومة المصرية باعتبارها الطرف الثاني في القضية}.

أمين سالمة
خبير مصري في القانون الدولي



} الريــاض - تواصلـــت االتصـــاالت بوتيـــرة 
مكّثفـــة بـــني إدارة الرئيـــس األميركي اجلديد 
دونالـــد ترامب وقادة بلـــدان مجلس التعاون 
اخلليجي، موّضحة معالم توّجه لدى الطرفني 
نحو تفعيل حتالفهما االستراتيجي مبواجهة 
املخاطر ومهـــّددات االســـتقرار باملنطقة وفي 
مقّدمتهـــا إيـــران والتنظيمـــات اإلرهابية، ما 
شّرع خلبراء أميركيني القول إّن طهران لم يعد 
بإمكانها مواصلة تدّخالتها في بلدان اجلوار 

بعودة واشنطن حللفائها التقليديني.
وفيما بحث العاهل السعودي امللك سلمان 
بـــن عبدالعزيز فـــي اتصال هاتفـــي مع وزير 
اخلارجية األميركي، ريكس تيلرســـون، ”سبل 
تنميـــة العالقات العســـكرية واالقتصادية بني 
البلديـــن، والتطورات في الشـــرق األوســـط“، 
أجرى الرئيس دونالد ترامب اتصالني هاتفيني 
مع كّل من أمير الكويت الشـــيخ صباح األحمد 
اجلابـــر الصبـــاح، وأميـــر قطر الشـــيخ متيم 
بن حمـــد آل ثاني الذي كان لـــه أيضا اتصال 
هاتفـــي مع الوزير تلرســـون تطرقا خالله إلى 

التطورات اإلقليمية والدولية.
وســـبق للشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولـــي عهد أبوظبـــي أن تلقى اتصـــاال هاتفيا 
مـــن الرئيس دونالـــد ترامـــب مت خالله بحث 
العالقات اإلماراتية األميركية وقضايا املنطقة 

وتطوراتها.
كما ســـبق لترامب أن أجرى مكاملة هاتفية 
مع امللك ســـلمان بن عبدالعزيـــز، وكان لوزير 
دفاعه جيمس ماتيس مكاملة مماثلة مع األمير 
محّمد بن ســـلمان ولي ولي العهد وزير الدفاع 
الســـعودي، بشأن تنســـيق جهود البلدين في 

مجاالت األمن والدفاع.
وقياســـا بقصر الفترة التي قضاها ترامب 
في احلكم إلى حّد اآلن والتي تتجاوز العشرين 
يوما بقليل، فإن وتيرة تواصل إدارته مع بلدان 
اخلليج تبـــدو كثيفة جّدا مـــا يوحي بأن هذه 

اإلدارة مّرت إلى السرعة القصوى ودخلت في 
ما يشبه السباق ضّد الســـاعة لتدارك أخطاء 
اإلدارة الســـابقة بقيادة بـــاراك أوباما، والتي 
كادت تكّلف الواليات املتحدة خســـارة حتالف 
استراتيجي مع بلدان اخلليج، فيما أطلقت يد 

إيران لتعيث في محيطها.
وأّكـــد خبـــراء أميركيـــون هـــذا املنحـــى 
فـــي مؤمتـــر نّظمه معهـــد هدســـون لألبحاث 
االستراتيجية في العاصمة واشنطن خلصوا 
فيه إلى أنَّ اإلدارة األميركية اجلديدة برئاســـة 
دونالـــد ترامب بصدد العـــودة بقّوة حللفائها 
التقليديـــني في الشـــرق األوســـط، األمر الذي 

سيحد من دور إيران في املنطقة.
وخـــالل املؤمتر الـــذي عقد حتـــت عنوان 
”حلفـــاء أميـــركا التقليديـــون في ظـــل اإلدارة 
الســـعودية ودول اخلليـــج“، رأى  اجلديـــدة: 
اخلبير مايكل دوران، أن إيران خالل السنوات 
الثمانـــي املاضية، في فترة الرئيس الســـابق 
باراك أوباما، أوجدت لنفســـها مساحة كبيرة 
في الشرق األوســـط، كاليمن وسوريا، إال أنها 

لن تكون كذلك في ظل اإلدارة اجلديدة.
وتطرق دوران إلى إدانة واشنطن للتجربة 
الصاروخية اإليرانية قبل عدة أيام، والتحذير 

الشديد الذي وجهه البيت األبيض لطهران.
وأشـــار إلى أنَّ اململكة العربية السعودية 
ودول اخلليـــج ســـتلعب دورا محوريا في ظل 
السياســـة اخلارجيـــة األميركية في الشـــرق 

األوسط.
أما خبير الشـــرق األوســـط مبجلس حلف 
شـــمال األطلســـي محمـــد اليحيـــى فأّكـــد أنَّ 
واشنطن حتت إدارة ترامب، ستعود للتنسيق 

والتعاون مع حلفائها التقليديني.
وأوضـــح أنَّ طهران ســـتحاول معرفة ردة 
فعل واشـــنطن عبـــر وكالئها بإجـــراءات من 
قبيل املطالبة بطرد األميركيني من العراق على 

سبيل املثال.
وقال اخلبير االســـتراتيجي علي الشهابي 
إنَّ إيران اســـتفادت من االشتباكات واحلروب 
التي تشـــهدها املنطقة مشيرا إلى أّن  ”داعش 
وتنظيم القاعدة ال يشـــكالن أي تهديد إليران، 
فالتنظيمان يشـــنان هجومهمـــا على املناطق 

ذات الغالبية السنية“.

كما لفت الشـــهابي إلـــى أنَّ حتركات حزب 
اللـــه التـــي تتحكم بهـــا إيران، لـــن تكون كما 
الســـابق، في ظـــّل التقارب بـــني إدارة ترامب 

ودول اخلليج وفي مقّدمتها السعودية.
ولـــم تقتصر املكاملـــات الهاتفية بني أركان 
إدارة ترامب والقادة واملســـؤولني اخلليجيني 
على العالقات الثنائية بني واشنطن وعواصم 
اخلليـــج بـــل شـــملت األوضـــاع والتطورات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، فـــي عالمـــة علـــى أّن 
املستهدف من التعاون اخلليجي األميركي في 
املرحلة القادمة إحداث تغيير جيواستراتيجي 
علـــى الوضـــع القائـــم حاليـــا باجتـــاه يخدم 

مصلحة الطرفني.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واســـة“ إن امللك ســـلمان تلقى اتصاال هاتفيا 

من تيلرســـون جـــرى خالله ”بحـــث تطورات 
األوضاع في منطقة الشـــرق األوسط وتنسيق 
اجلهـــود جتاهها مبـــا يضمن حتقيـــق األمن 
واالســـتقرار في املنطقـــة“. كما ”اســـتعرض 
اجلانبان العالقات االستراتيجية بني البلدين، 
خاصـــة في ظل تطابق توجهـــات الدولتني في 
املجاالت السياسية والعسكرية واالقتصادية، 

وسبل تنمية هذه العالقات“.
وشـــدد وزيـــر اخلارجيـــة األميركـــي على 
”أهمية العمل مع اململكة ووضع خطة شـــاملة 
لتقويـــة العالقات الثنائية فـــي مجال التعاون 
العســـكري والعمـــل ضـــد اإلرهـــاب، وتعزيز 

العالقات االقتصادية“.
أمـــا أمير الكويت الشـــيخ صبـــاح األحمد 
اجلابر الصباح  فقد بحث هاتفيا مع الرئيس 

ترامب دعم اجلهود املشتركة ملكافحة اإلرهاب 
والتطرف، بحســـب ما أوردتـــه اجلمعة وكالة 
األنباء الكويتية الرســـمية، مضيفة أّن املكاملة 
تطرقت أيضـــا إلى ”بحث العالقات التاريخية 
الدائـــم  والتطلـــع  البلديـــن  بـــني  واملتميـــزة 
واملشـــترك لتعزيز أطـــر التعـــاون بينهما في 
مختلف املجاالت ال سيما االقتصادية واألمنية 

والعسكرية“.
وشمل التواصل األميركي مع دول اخلليج 
قطر ممثلة باألمير الشـــيخ متيـــم بن حمد آل 
ثانـــي الذي تلقـــى مكاملتني هاتفيتـــني من كّل 
من ترامب ووزير خارجيته ريكس تيلرســـون 
تعّلقتـــا بالتطورات في املنطقة واملســـتجدات 
اإلقليميـــة والدوليـــة، وفق ما أوردتـــه وكالة 

األنباء القطرية الرسمية.

واشنطن تسرع جهود استعادة ثقة الخليجيين ومحاصرة إيران
[ مكالمات هاتفية بالجملة بين أركان إدارة ترامب وقادة الخليج  [ خبراء: عودة واشنطن لحلفائها التقليديين تضيق الخناق على طهران

وتيرة تواصــــــل إدارة الرئيس األميركي اجلديد دونالد ترامــــــب الكثيفة مع بلدان اخلليج 
تبني أن هذه اإلدارة مّرت إلى السرعة القصوى ودخلت في ما يشبه السباق ضّد الساعة 
ــــــاراك أوباما والتي كادت تكّلف الواليات املتحدة  لتدارك أخطاء اإلدارة الســــــابقة بقيادة ب
خسارة حتالف استراتيجي مع بلدان اخلليج، فيما أطلقت يد إيران لتعيث في محيطها.

عودة أميركية تضع حدا للتمدد اإليراني

} الدوحــة - منعـــت الســـلطات القطريـــة 
احملامي الناشط في مجال الدفاع عن حقوق 
اإلنسان جنيب النعيمي، الذي سبق أن دافع 
عن شاعر سجن خلمســـة أعوام وكان ضمن 

فريق الدفاع عن صدام حسني.
وقالـــت مصـــادر حقوقيـــة إن الدوحـــة 
منعت محامي حقوق اإلنســـان البارز جنيب 
النعيمـــي من الســـفر دون إبالغه عن أي من 

األسباب املبررة لقرارها.
وشرحت ذات املصادر أّن النيابة العامة 
فـــي قطر وضعت النعيمي على قائمة األفراد 
الذين ال يســـمح لهم بالســـفر خـــارج الدولة 
بدون أي توضيح مسبق أو توجيه أي تهمة 

ضده.
والنعيمـــي محـــام  معـــروف فـــي مجال 
الدفاع عن حقوق اإلنســـان وقد دافع بشـــكل 
تطوعي عن ســـجناء الرأي فـــي قطر مبا في 

ذلك الشاعر محمد راشد العجمي.
وكان النعيمي وهو وزير عدل سابق أحد 
أعضاء فريـــق الدفاع عن الرئيس الســـابق 

صدام حسني. 
كما أنه ترأس جلنة في العام 2003 للدفاع 
عن ســـجناء فـــي معتقل غوانتانامو بشـــبه 

اجلزيرة الكوبية.
وســـجن الشاعر العجمي بني عامي 2011 
و2016 بتهمـــة التحريض علـــى نظام احلكم 
علـــى خلفية قصيدة تضمنـــت انتقادا ألمير 
البالد الســـابق الشـــيخ حمد بـــن خليفة آل 

ثاني كان كتبها في 2010.
وحكم على الشـــاعر امللقـــب بابن الذيب 
بالســـجن 15 عامـــا لكـــن الســـلطات أطلقت 
ســـراحه في مـــارس 2016 بعدما حظي بعفو 

أميري.
ودعا حقوقيـــون لرفع حظر الســـفر عن 
النعيمـــي فـــورا ودون أي شـــروط، وضمان 
ممارسة جميع املدافعني عن حقوق اإلنسان 
في قطر وبكل الظروف عملهم املشـــروع دون 

خوف من االنتقام.
كما نـــددت منظمة العفـــو الدولية مبنع 
النعيمـــي مـــن الســـفر وطالبـــت فـــي بيان  
احلكومـــة القطرية باملســـارعة إلـــى العودة 
عن هذا القـــرار أو أن تبلغه بشـــكل مكتوب 
األســـباب القانونية التي دفعتها إلى القيام 

بذلك. 

منع وزير العدل القطري 

السابق من السفر

ّ

مايكل دوران:

دول الخليج ستلعب دورا 

محوريا في ظل سياسة 

ترامب بالشرق األوسط

} تعــز (اليمن) - أحكمت القـــوات احلكومية 
اليمنيـــة املدعومـــة مـــن التحالـــف العربـــي، 
اجلمعة، ســـيطرتها بالكامل على مدينة املخا 
في جنوب غرب اليمن بعد أسابيع من املعارك 
مـــع املتمرديـــن احلوثيـــني وقـــوات حليفهم 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في تطور 
ميدانـــي يعطي زخما جديـــدا للحملة الهادفة 
الى اســـتعادة املناطـــق الواقعة علـــى البحر 

األحمر.
وبتأمـــني املخا ذات املوقع االســـتراتيجي 
باتت طريق اســـتعادة كامل الشريط الساحلي 
الغربـــي لليمن ســـالكة، مبا في ذلـــك محافظة 
احلديـــدة مبينائها الذي ميّثل شـــريان حياة 
يســـتقبلون  احلوثيني  للمتمّرديـــن  أساســـيا 
عبره جزءا هاما من شحنات السالح اإليراني 

املهّرب.
ومع هـــذه التطورات امليدانية بدأ احلديث 
يـــدور داخـــل اليمن وحولـــه عن قـــرب نهاية 
التمـــّرد، خصوصا في ظّل أنبـــاء عن خالفات 
سياســـية حاّدة وتراشـــق بالتهم باملسؤولية 
عـــن الهزمية بـــني طرفيه؛ جماعـــة أنصارالله 
احلوثية وحزب الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح.
وتقول مصادر سياسية من داخل العاصمة 
صنعـــاء إّن الرأي الســـائد داخل ”معســـكر“ 
صالـــح هو االســـتجابة بأســـرع وقـــت ممكن 
جلهود الســـالم األمميـــة وتنفيـــذ مقتضيات 
القـــرار األممـــي ٢٢١٦ بإنهاء الســـيطرة على 
املناطق وتســـليم الســـالح الثقيـــل قبل فوات 

األوان وحدوث هزمية باتت في حكم املؤّكدة.
غيـــر أّن الطـــرف احلوثـــي، تضيـــف ذات 
املصادر، هو من يتمّسك باحلرب إلى النهاية، 
كـــون قـــراره رهـــني تعليمـــات إيـــران املدركة 
خلطورة هزميتها فـــي اليمن على نفوذها في 

املنطقة ككل.
وال يســـتبعد أن تتطور خالفـــات الطرفني 
إلى صدامات مســـّلحة، حيث توّجهت أصابع 
االتهـــام إلى جماعة احلوثي باملســـؤولية عن 
مقتـــل قادة موالني لعلي صالح قضوا اجلمعة 

في ظروف غامضة مبدينة تعز.
ويتعّلق األمر بالقياديني في حزب املؤمتر 
الشـــعبي العـــام رياض مهيـــوب وعبداجلبار 

عبده علي، وجنليهما.

وقتـــل األربعة عقـــب خروجهم من اجتماع 
مـــع قيادات حوثية، شـــهد شـــجارا حاّدا بني 

الطرفني.
وعن التطورات امليدانية بالساحل الغربي 
قـــال املتحدث باســـم قيـــادة املنطقـــة الرابعة 
محمـــد النقيب لوكالة فرانـــس برس ”انتهينا 
من معركة املخا واملينـــاء متاما“، مضيفا ”مت 
دحـــر املتمّردين منهـــا وأجبروا علـــى الفرار 
إلـــى منطقـــة َيْختل شـــماال على بعد خمســـة 

كيلومترات“.

وأكدت مصادر عسكرية أخرى في القوات 
احلكوميـــة املواليـــة للرئيـــس املعتـــرف بـــه 
دوليـــا عبدربه منصور هـــادي ”إحكام القوات 
احلكوميـــة الســـيطرة الكاملـــة علـــى مدينـــة 
املخـــا بعد نحو ثالثة أســـابيع من املعارك مع 

املتمردين“.
املدعومون  احلوثيون  املتمردون  ويسيطر 
مـــن طهـــران على مناطق واســـعة في شـــمال 
ووســـط وجنـــوب اليمـــن، بينهـــا العاصمـــة 
صنعاء. وتســـعى القوات احلكومية مبساندة 

حتالف عربي عســـكري بقيادة اململكة العربية 
السعودية إلى استعادة هذه املناطق.

ومنـــذ الســـابع مـــن يناير املاضي تشـــن 
القـــوات احلكومية مدعومة بطائرات وســـفن 
التحالـــف العربي، هجوما قـــرب مضيق باب 
املندب االســـتراتيجي، في عملية أطلق عليها 
اســـم ”الرمح الذهبي“. وهـــدف العملية طرد 
املتمرديـــن احلوثيني من املناطـــق املطلة على 
البحر األحمر على ساحل ميتد بطول نحو ٤٥٠ 
كلـــم، وبينها املخا قبل التقـــدم نحو احلديدة 
ومنطقة ميدي القريبة من احلدود السعودية.

وفي الثالث والعشـــرين من الشهر املاضي 
اســـتعادت القـــوات احلكوميـــة مينـــاء املخا 
بعد أكثر من أســـبوعني على استعادتها بلدة 
ذوباب، واجتهت نحو وســـط املدينة لتخوض 
فيهـــا معـــارك ضاريـــة مـــع املتمرديـــن الذين 
حاولوا التمّســـك باملدينة وجلأوا في املرحلة 
األخيـــرة مـــن املعركـــة إلـــى التحّصـــن داخل 
أحيائهـــا املأهولة بالســـكان حيـــث الحقتهم 

قوات الشرعية ومتّكنت من هزمهم.
ويتوقع أن تتوجه القوات احلكومية نحو 

احلديدة بعيد سيطرتها على املخا.
وأعلن محمـــد النقيب عن بـــدء التحضير 
”ملرحلـــة ثانية من معركة الســـاحل، هي التقدم 
نحـــو مناطـــق جديدة فـــي احلديـــدة“، بينما 
أشـــارت مصـــادر عســـكرية إلـــى أن مقاتالت 
التحالف العربي قصفت بكثافة في الســـاعات 
املاضيـــة مواقع للمتمردين في مناطق عدة في 

احملافظة الواقعة إلى الشمال من املخا.
وأحدثت االنتصارات العســـكرية األخيرة 
للحكومة الشرعية تغييرات مهّمة على خارطة 

السيطرة على مناطق اليمن.
وخالفا للجمود الذي ساد النصف األخير 
مـــن العـــام املاضي، بـــدا الوضع العســـكري 
مغايـــرا هذا العـــام، حيث أعطـــت التطورات 
امليدانيـــة صدقية إلعالن القوات احلكومية أن 

٢٠١٧ سيكون عام النصر وإنهاء التمّرد.
وفي املقابل، اقتصر دور احلوثيني وقوات 
الرئيس الســـابق علـــي عبداللـــه صالح، على 
مهمـــة الدفاع عن املناطق التـــي ال تزال حتت 
ســـيطرتهم ويتلقـــون الضربات مـــن القوات 
احلكومية والتحالف العربي، وال يحققون أي 

سيطرة جديدة.

القوات اليمنية تؤمن املخا وتوجه أنظارها إلى الحديدة

التمرد يتهاوى

3

«نجـــاح أي عملية أمنية هو رســـالة من حكومة حزم وحســـم وصرامة مع اإلرهـــاب والخارجني عن أخبار

القانون مفادها أنها تجند كل طاقاتها لحماية املجتمع من شرهم}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
 رئيس الوزراء البحريني

«الســـعودية لديها أجهزة أمنية موثوقة تســـتطيع التأكد من هويات األشخاص القادمني إلى 

الواليات املتحدة، لذلك لم ندرج مواطنيها على قائمة حظر الدخول إلى أميركا}.

 جون كيلي
 وزير األمن الداخلي األميركي

السبت 2017/02/11 - السنة 39 العدد 10540

[ خالفات سياسية بين طرفي التمرد تتدرج نحو مواجهة بالسالح

ّ



} تونس – ثّمن رئيس الوزراء الليبي األسبق، 
محمـــود جبريل، مبـــادرة الرئيس التونســـي، 
الباجـــي قائـــد السبســـي، لتهيئـــة الظـــروف 
المناسبة إلطالق حوار ليبي شامل وحل األزمة 

في البالد.
وجـــاء ذلـــك خالل لقـــاء جمع بيـــن جبريل 
والسبسي، في قصر الرئاسة بالعاصمة تونس، 

بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأشـــاد جبريل بمساعي الرئيس التونسي 
لتوحيد مختلف المسارات لحّل األزمة الليبية، 
معربا عـــن تفاؤله بنجاح المبادرة التونســـية 
التي من شأنها أن تساعد الليبيين على تجاوز 

خالفاتهم.

من جانبه، أكد السبســـي حرص بالده على 
مســـاعدة الليبيين لتجاوز األزمـــة الراهنة من 
خالل تشـــجيعهم على الحـــوار ونبذ الخالفات 

وتقديم التنازالت لبناء الدولة الليبية.
وقّدمت تونس، خالل ترؤســـها في سبتمبر 
2016، لمجلس الجامعة العربية على المستوى 
الجامعـــة  دور  لتفعيـــل  مبـــادرة  الـــوزاري، 

بالمساعدة على تجاوز الوضع في ليبيا.
كما دعـــت المبادرة إلى تشـــجيع األطراف 
الليبية على حـــّل الخالفـــات القائمة، وتجاوز 
اســـتكمال  دون  تحـــول  التـــي  الصعوبـــات 
اســـتحقاقات االتفـــاق السياســـي، الموقع في 

مدينة الصخيرات المغربية نهاية العام 2015.

ومطلـــع ينايـــر الماضـــي، دعـــا الرئيـــس 
التونســـي كافة األطراف الليبية إلى ”اإلسراع 
في إيجاد أرضية مشتركة للحوار والمصالحة 
ونبـــذ الفرقة واإلقصاء لبنـــاء دولة ليبية ينعم 

فيها الشعب باألمن واالستقرار“.
ومنذ ســـقوط نظـــام العقيـــد الراحل معمر 
القذافـــي، إثر ثورة شـــعبية عـــام 2011، تعاني 
ليبيا من انفالت أمني وانتشار السالح، فضال 

عن أزمة سياسية.
الحاليـــة  السياســـية  األزمـــة  وتتجســـد 
في وجـــود ثالث حكومـــات، اثنتـــان منها في 
العاصمـــة طرابلس، وهما ”الوفـــاق الوطني“ 
المدعومـــة مـــن المجتمع الدولـــي، و“اإلنقاذ“، 

إضافة إلـــى ”المؤقتة“ بمدينة البيضاء، والتي 
انبثقت عن مجلس النواب.

وفـــي 17 ديســـمبر 2015، وقعـــت األطراف 
الليبيـــة اتفاقـــا بمدينة الصخيـــرات المغربية 
تمخض عنـــه مجلس رئاســـي لحكومة الوفاق 
نيابيـــة  (غرفـــة  الدولـــة  ومجلـــس  الوطنـــي، 
استشـــارية)، إضافة إلى تمديـــد عهدة مجلس 

النواب في طبرق باعتباره هيئة تشريعية.
غيـــر أنه بعد مـــرور عام مـــن التوقيع على 
االتفـــاق دون اعتماد مجلس النـــواب لحكومة 
الوفـــاق، اعتبرت أطـــراف من شـــرق ليبيا أن 
اتفـــاق الصخيرات انتهى بمضي عام كامل من 

التوقيع عليه.

أثـــارت تصريحـــات رئيس حزب  } تونــس – 
حركة النهضة اإلســـالمية راشـــد الغنوشـــي، 
بخصـــوص ســـعيه لمواصلـــة ”التوافـــق“ في 
االنتخابات المحلية المقبلة جدال واســـعا لدى 
األوســـاط السياســـية، حيث قوبلت برفض من 
عدة أحزاب سياسية موقعة على وثيقة قرطاج 

ومشاركة في حكومة الوحدة الوطنية.
فـــي حين اتســـم موقف حركة نـــداء تونس 
باالنقســـام، حيث قالت بعض األطراف إن هذا 
األمر ســـيكون حتما محل نقـــاش داخل الحزب 
خـــالل الفترة القادمـــة، أعلنت أطـــراف أخرى 
رفضهـــا القاطـــع للدخول في قوائـــم انتخابية 
موحـــدة خالل هذه االنتخابـــات التي مازال لم 

يعلن بعد عن تاريخ إجرائها.
وفـــي أول تعليـــق على تصريحـــات رئيس 
حزب حركـــة النهضـــة التونســـية بخصوص 
حرص حركتـــه على اســـتمرار تجربة التوافق 
خالل االنتخابات  والتوجه بقائمات ”توافقية“ 
المحليـــة المقبلـــة دون أن يذكر حزبـــا بعينه، 
خـــرج عضـــو الهيئة السياســـية لحركـــة نداء 
تونـــس، أنيـــس معـــزون، ليعلن رفـــض حزبه 
التحالـــف مع حركة النهضـــة أو أي حزب آخر 

خالل االنتخابات المقبلة.
وأكـــد معـــزون فـــي تصريحـــات صحافية 
محلية، أن حزبه ســـيعول على رصيده البشري 
في مختلف الجهات وقوائم منفردة، مشيرا إلى 

أنهم  شرعوا في إعداد هذه القوائم.
وجـــاءت تصريحـــات معـــزون لتقطـــع مع 
التأويـــالت التـــي رجحـــت أن تكـــون الهيئـــة 

السياســـية لحـــزب نـــداء تونس (المحســـوبة 
على شـــق حافظ قائد السبســـي) هـــي الطرف 
الذي يقصده الشـــيخ راشـــد الغنوشـــي خالل 

تصريحاته.
لكن القيـــادي في حزب نـــداء تونس جالل 
غديـــرة، قـــال الجمعة، ”بـــات أمـــرا واردا وله 
ليوميـــة  تصريـــح  فـــي  مؤكـــدا  إيجابيـــات“، 
”المغـــرب“ المحليـــة، أن اآلراء داخـــل حركتـــه 

متعـــددة بخصوص إمكانية التحالف مع حركة 
النهضـــة رغـــم أن األمر لم يناقش بعد بشـــكل 

رسمي داخل الحزب.
وأضـــاف غديـــرة أن هناك أصواتـــا داخل 
الحـــزب تدعم فكـــرة الذهاب إلـــى االنتخابات 
بقائمات مشـــتركة مع النهضة وأحزاب أخرى 
وهي أصوات ترفـــض أن يتم رفض الموضوع 

دون مناقشته.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة 
األسبوع الجاري ”نحن حريصون على استمرار 
تجربة التوافق ألن مفتاح التجربة التونســـية 
الذي جعلها اســـتثناء في الربيع العربي حتى 
اآلن هو اعتمـــاد نهج التوافـــق بديال عن نهج

المغالبة والحكم بــــ51 بالمئة أو بأغلبية حزب 
واحد“.

وأكد حرصه على أال يحدث في االنتخابات 
البلدية اســـتقطاب ثنائي بين تيارين، وإنما أن 
تتّم االنتخابات في ظّل توافقات، مضيفا ”نحن 
منفتحـــون على التوافقات مـــع الجميع بما في 

ذلك تشكيل قائمات مشتركة“.
وأضاف الغنوشـــي قائال ”لكن إلى حد اآلن 
النهضـــة لم تضبـــط اســـتراتيجيتها بعد، هي 
حريصة على العمل المشترك والتوافق، وعلى 
انتخابات بلدية تعـــزز ديمقراطيتنا وال تجعل 
منهـــا صدمة وتراجعا إلى الوراء، وإنما مضيا 
إلى األمام، وبالدنا احتاجت وال تزال محتاجة، 
وستبقى إلى أمد محتاجة إلى تجربة التوافق“.
وبخصوص بقية األحزاب التي تشكل بقية 
االئتـــالف الحكومـــي، فقد أعلن حزبا المســـار 
وآفاق تونس عـــن رفضهما القاطـــع للتحالف 
مع حركـــة النهضـــة، مؤكديـــن أن تصريحات 
الغنوشي ال تعنيهما، ال من قريب وال من بعيد.
وقال القيادي في حـــزب آفاق تونس، وليد 
الصفـــر، إن مـــن يعتبـــر أن هنـــاك تحالفا بين 
األحزاب المشـــاركة في الحكومة عليه أن يدرك 
أن وثيقـــة قرطاج ليســـت اتفاقا على تشـــكيل 

تحالف بل على حكومة وحدة وطنية.
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الغنوشي يجس نبض األوساط السياسية بتصريحاته

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - وجـــد رئيـــس حزب االســـتقالل، 
حميد شـــباط، نفســـه أمام مواجهة مع الدولة 
المغربيـــة، بعد أن قـــررت وزارة الداخلية رفع 
قضيـــة بشـــأن مقال رأي نشـــر علـــى الموقع 
اإللكترونـــي للحـــزب يتهم ”الدولـــة العميقة“ 

بالسعي لتصفية زعيم الحزب. 
ونشـــر حزب االســـتقالل مقاال على موقع 
الحزب اإللكتروني بعنـــوان ”ماذا يريدون من 

األمين العام لحزب االستقالل؟“،
ولمح المقال بشـــكل مباشـــر إلى أن حميد 
شـــباط مهدد في حياته وبأن الذين ”يعتقدون 
أنهم يتحكمون في اللعبة السياسية يعتبرون 

أن مرحلة التخلص من حميد شباط حانت“.
وبحسب مراقبين فإن الخطير في المسألة 
أن المقـــال جاء علـــى ذكر وادي الشـــراط في 
بوزنيقـــة قـــرب الـــدار البيضاء، مشـــيرا إلى 
اعتـــزام أطـــراف فـــي ما أســـماه بــــ ”الدولة 
التخلص مـــن زعيم ”حزب الميزان“  العميقة“ 
بأســـلوب وادي الشـــراط فـــي بوزنيقة، وهو 
المكان الـــذي توفي فيه القيادي الســـابق في 
االتحاد االشتراكي أحمد الزايدي غارقا داخل 
ســـيارته في نوفمبر من العام 2014، وبعد أقل 
مـــن شـــهر توفي وزيـــر الدولة والقيـــادي في 
”العدالة والتنمية“ عبدالله باها، بعدما صدمه 

قطار في نفس المنطقة.
وشـــرح المقـــال أن ”المقصود بأســـاليب 
وادي الشراط جميع األشـــكال التي تكتسيها 
التصفية الجســـدية والمعنويـــة والمجتمعية 
لشـــخص ما، ابتـــداء من التصفية الجســـدية 
عن طريق وادي الشراط، ومرورا بالمراجعات 
الضريبيـــة وإخـــراج الملفـــات النتنـــة مـــن 

الدواليب، دون نســـيان المثـــول أمام من ترك 
خلف ظهره عبارة ”وإذا حكمتم بين الناس أن 

احكموا بالعدل“.
وكانت منابـــر صحافية قد تطرقت مؤخرا 
إلـــى حجم ثـــروة حميد شـــباط وتنوعها بين 
ضيعات وشـــقق وأمـــوال منقولة وشـــركات، 
مشـــككة في مصادرها، اضطر معها أمين عام 
حزب االســـتقالل إلى تكذيب ما تم نشره حول 
ثروته وبأنه افتـــراء ومغالطات، وأنه ال يملك 

أي أرصدة في الخارج.
وأشـــار عبدالمنعـــم لزعـــر، الباحـــث في 
العلوم السياســـية والقانون الدســـتوري في 
جامعة الربـــاط، في تصريـــح لـ“العرب“، إلى 
أن بعـــض الخطابـــات الصادرة عـــن عدد من 
الزعماء الشـــعبويين ومن بينهم حميد شباط 
خاصة في اللحظات الضاغطة تكون في جانب 
مهم منها تفتقد للتقدير الفعال على مســـتوى 
التكلفة والعائد السياســـي، سواء تعلق األمر 
بتصريح شـــباط حول موريتانيا أو بتوظيف 

حادث عرضي.
ولفت إلى أنه كلما ارتفعت تكلفة الرســـالة 
أو الموقف السياســـي من قضيـــة معينة كلما 
عظمت وتمددت آثارها السياسية وخرجت عن 
السيطرة، ألنه في هذه الحالة ال أحد يستطيع 
تحمـــل التكلفـــة، وهـــذا ما يفســـر تبرؤ حزب 
االستقالل من المقال الصادر بالموقع الرسمي 
للحزب وسحبه من الموقع بشكل استعجالي.

ولم تمر ســـوى ســـاعات على نشر المقال 
حتـــى تم حذفـــه واعتبر الحـــزب أن مضمون 
هذه المادة يعبـــر عن رأي صاحبها، وال يمثل 
في شـــيء مواقف حزب االستقالل، وأكد بالغ 
صـــادر عـــن الحـــزب، أن مقتطفات مـــن مقالة 
للرأي تم نشـــرها دون توقيع، ونسبتها مواقع 
إلكترونية لقيادة حزب االستقالل، هي عار من 
الصحة، موضحا أن المواقف الرسمية لحزب 
االســـتقالل تعبر عنها أجهزته ومؤسساته من 
خالل بالغات أو بيانات أو تصريحات، وليس 

عبر مقاالت للرأي.
وســـبق لألمين العام لحزب االستقالل أن 
قال في تصريحات إعالمية األسبوع الماضي، 

إنه مســـتعد للتبـــرع بأعضائه ســـواء توفي 
بطريقـــة طبيعيـــة أم ال، ملمحـــا إلـــى فرضية 

اغتياله.
وكانت مصادر قد أكدت أن وزارة الداخلية 
قد تقدمت بشـــكاية لوزارة العـــدل ضد األمين 
العام لحزب االســـتقالل، حميد شـــباط، لتفتح 
الـــوزارة تحقيقـــا في ما تم نشـــره على موقع 

حزب االستقالل.
وعبـــر مراقبـــون عن حساســـية الســـياق 
السياســـي والذي جاء فيه المقـــال وحمولته 
الخطيرة، األمر الـــذي حتم على الحزب حذفه 
بسرعة من موقعه وإنكار أي عالقة له بموقف 
الحـــزب، وذلك بعدما تنبهت قيادة الحزب إلى 
التداعيات الســـلبية التي من الممكن إفرازها 
خاصـــة بعـــد أن تقدمـــت الـــوزارة ببالغ ضد 

األمين العام لالستقالل حميد شباط.

وبحســـب لزعـــر، فـــإن الحـــزب دخل في 
مواجهـــة مباشـــرة مـــع إفـــرازات األجنـــدة 
الضاغطة للمؤتمر المقبل للحزب، خاصة في 
ما يتعلق بتدبير مستقبل حميد شباط داخل 

الحزب.
وفي تطـــور الفت قررت اللجنـــة الوطنية 
للتأديب والتحكيم التابعة لحزب االستقالل، 
الخميـــس، توقيف أعضـــاء اللجنة التنفيذية 
للحـــزب وهم: ياســـمينة بـــادو وكريم غالب 
وتوفيق حجيرة، لمدة ســـنة ونصف الســـنة 
على خلفية تصريحـــات أدلوا بها ضد حميد 
شباط، عقب تصريحاته حول موريتانيا، رغم 
أنهـــم وقعوا بالغا تضامنيا مع أمينهم العام 

ضد وزارة الخارجية المغربية.
وقـــال مراقبـــون إن قرار توقيـــف قيادات 
الحزب مـــن أعضاء اللجنـــة التنفيذية، الذي 

اتخذ باإلجماع كان الغرض منه قطع الطريق 
علـــى أولئـــك القيادييـــن من حضـــور مؤتمر 
الحـــزب الـــذي ســـينتخب فيه األميـــن العام 
لحزب االســـتقالل، والذي يتطلـــع فيه حميد 

شباط إلى والية أخرى.
واعتبـــر عبدالمنعـــم لزعـــر، الباحث في 
العلـــوم السياســـية والقانـــون الدســـتوري 
في جامعـــة الرباط، في تصريـــح لـ”العرب“، 
أن وضعيـــة حـــزب االســـتقالل تعـــرف منذ 
التصريحـــات التي صدرت عـــن األمين العام 
للحزب، ديسمبر الماضي، بخصوص الجارة 
موريتانيـــا وضعا اســـتثنائيا مفتوحا على 
كل االحتمـــاالت، دفع في جانـــب من تأثيراته 
وتداعياته باألمين العام للحزب إلى تفويض 
بعض صالحياته للجنـــة داخلية من أعضاء 

الحزب.

زعيم حزب االستقالل وجها لوجه مع الدولة المغربية
[ الحزب يحذف مقاال من موقعه اإللكتروني  يتهم جهات مجهولة بالسعي لتصفية شباط  [ وزارة الداخلية تعتزم مقاضاة زعيم الحزب

مازالت املتاعب تالحق رئيس حزب االستقالل املغربي، حميد شباط، الذي ما انفك يضع 
نفسه والدولة في إحراجات، كان آخرها نشر املوقع الرسمي حلزبه مقاال اتهم فيه ”الدولة 
العميقة“ بالســــــعي لتصفية زعميه جسديا ليقوم في ما بعد بحذفه، األمر الذي دفع وزارة 

الداخلية إلى رفع قضية ضد شباط.

شباط يورط نفسه بنفسه

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ واصل أطباء القطاع العام 
في تونس، الجمعة، إضرابهم في 

المستشفيات العمومية لليوم الخامس 
على التوالي للمطالبة بقانون يحميهم 

من التتبعات، حيث تعطلت الخدمات 
الطبية في أغلب المستشفيات 

العمومية في البالد ما عدا تأمين 
الحاالت االستعجالية.

◄ أفاد الوالي المدير العام للتعاون 
الدولي بوزارة الداخلية المغربية، 

محمد مفكر، الخميس، بالرباط، بأن 
السلطات المغربية، فككت، منذ هجمات 

11 سبتمبر 2001 بالواليات المتحدة، 
168 خلية إرهابية.

◄ قال المبعوث الخاص لألمم 
المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، 

إن تعيين شخص آخر بمنصبه 
يعد ”مسألة داخلية“ خاصة باألمم 

المتحدة، وذلك تعليقا على أنباء 
تفيد بأن األمين العام لألمم المتحدة 

أنطونيو غوتيريس يعتزم تعيين 
رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، 

سالم فياض في محله.

◄ يبدأ رئيس الحكومة التونسية، 
يوسف الشاهد، زيارة رسمية إلى 

ألمانيا بدءا من االثنين المقبل 
وتستمر حتى األربعاء، وهي الزيارة 

ألولى له منذ توليه المنصب في 
أغسطس الماضي، وذلك بحسب بيان 

للحكومة األلمانية.

◄ قال نائب رئيس الحكومة الليبية 
المؤقتة، عبدالسالم البدري، في 

تصريحات صحافية، إن حكومته 
لن تعترف بمذكرة التفاهم التي 
وقعها رئيس المجلس الرئاسي 

لحكومة الوفاق، فائز السراج، مع 
الحكومة اإليطالية بخصوص الهجرة 
والالجئين، واصفا إياها بأنها ”مجرد 

حبر على ورق“.

باختصار

حزب االســـتقالل ســـارع إلى حذف 

املقال والتبرؤ منه ألنه اســـتدرك 

أن تكلفته السياســـية والقانونية 

ستكون باهظة

◄

التونسي. من أخبار التراب  التونسية-الليبية ال تضمن دوما سالمة  «منظومة الحماية على الحدود 

الصعب مراقبة جميع التحركات على الحدود باالكتفاء بهذا الصنف من الحماية».

إليزابيت غيغو
رئيسة جلنة الشؤون اخلارجية باملجلس الوطني الفرنسي

{نحن بلد يعتبر ليبيا دولة واحدة وشعبا واحدا، وكل ما اتخذناه من قرارات ليس لصالح جزء ما 

من ليبيا. كنا من بين أول من أبدى تأييده إلعطاء دور للجنرال خليفة حفتر}.

أجنلينو ألفانو
وزير اخلارجية اإليطالي
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أجور أخبار وتخفض  الناس،  تهدد سالمة  التي  الشرعية  غير  الهجرة  على  القضاء  إلى  بحاجة  «نحن 

العمال األميركيين، نريد نظام هجرة يخدم مصلحة شعب الواليات المتحدة».

جيف سيشنز
وزير العدل األميركي اجلديد

{نحـــن نراهن بشـــدة على مغادرة الالجئين المرفوضين طواعية، إال أننـــا على علم بأن الناس لن 

يغادروا بصورة طوعية، إذا عرفوا أنه ليس هناك ترحيل إلزامي إلى بالدهم األصلية}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

} أنقــرة – بات األتراك علـــى مقربة من إجراء 
تغييرات أساســـية على النظام السياســـي في 
البالد، والتحول من النظام البرملاني إلى نظام 
رئاســـي تنفيذي، بعد أن وافق الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان، اجلمعـــة، على تعديالت 

دستورية بهذا الشأن.
وكان البرملـــان أقر هذه التعديالت الشـــهر 
املاضـــي، ومتهد مصادقة الرئيس التركي على 
التعديالت الدســـتورية إلجراء استفتاء شعبي 
عليها. ويتطلب مترير االستفتاء تصويت أكثر 
من ٥٠ فـــي املئة من الناخبني، ثم يتعني نشـــر 

القانون في اجلريدة الرسمية.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرمي 
إن ”االســـتفتاء علـــى التعديالت الدســـتورية 
سينّظم في ١٦ أبريل املقبل“، وهو ما أكده نائب 
رئيس الـــوزراء نعمان كورتوملـــوش، في كلمة 
خالل زيارته محافظة أفيون قره حصار، غربي 
تركيا، وقال إنه يتوقع أن يجرى االستفتاء في 
١٦ أبريـــل. مضيفا أن ”تركيا ســـتدخل مرحلة 

جديدة في ١٦ أبريل“.
وأبدى كورتوملوش حماســـا شـــديدا جتاه 
اإلجـــراءات، قائال إن ”القـــرار والكلمة الفصل 
أصبحـــا اآلن فـــي يد األمـــة… آمـــل أن جتري 
احلملة مبا يليـــق بدميقراطية تركية ناضجة. 
كل الذين ســـيقولون نعم والذين سيقولون ال، 

سيعبرون عن آرائهم“.
وفـــي حـــال وافق األتـــراك علـــى القوانني 
اجلديـــدة، فإن من شـــأنها أن متكـــن أردوغان 
(٦٢ عامـــا) من البقـــاء فعليا فـــي املنصب إذا 
فـــاز باالنتخابات املســـتقبلية. ويتيح التعديل 
ألردوغـــان تعيـــني وإقالـــة الـــوزراء وإصدار 

مراسيم وإعالن حالة الطوارئ.

ويقضي التعديل الدســـتوري عند سريانه 
التشـــريعية  لالنتخابـــات  متزامـــن  بتنظيـــم 
والرئاســـية ويجيز انتخاب الرئيس لواليتني 
متتاليتني من خمس ســـنوات مع حتديد موعد 

االستحقاق املقبل في نوفمبر ٢٠١٩.
وفـــي حال عدم احتســـاب ســـنوات احلكم 
السابقة ألردوغان الذي انتخب رئيسا في ٢٠١٤ 
بعـــد ١٤ عاما على رأس احلكومة، فإن التعديل 
يتيح له البقاء في الســـلطة حتـــى العام ٢٠٢٩ 

على األقل. لكن هذا األمر ما زال ملتبسًا.
كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس 
الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما 
سيجوز للرئيس حل البرملان والتدخل في عمل 

القضاء.
ويؤكد أردوغان أن هـــذا التعديل ضروري 
لضمان البقاء على رأس احلكم في تركيا التي 
تواجـــه اعتـــداءات غير مســـبوقة وصعوبات 

اقتصادية.
وحـــّث أردوغـــان مواطنـــي بـــالده علـــى 
في االســـتفتاء، خالل كلمة  التصويت بـ“نعم“ 
ألقاهـــا اجلمعـــة، في مراســـم افتتاح منشـــأة 
الطبيعـــي مبحافظة أقســـراي  تخزين للغـــاز 

وسط البالد.
وشـــّبه أردوغان النظـــام البرملاني (القائم 
حاليًا) بـ“ســـالل وأغالل تقيد سير تركيا نحو 
النمو والتقدم“، مشـــيرًا إلـــى أن البالد قطعت 

أشواًطا كبيرة في تغيير نظام حكمه.
وقـــال بأن ”الشـــعب جعل من نفســـه درًعا 
أمـــام دبابات ومقاتـــالت االنقالبيـــني ليلة ١٥ 
يوليو املاضي، وأن الشـــعب سيسطر ملحمته 
مرة ثانية في االســـتفتاء املقبل عبر التصويت 

لصالح التعديالت الدستورية“.
وأيد الكثير من نواب حزب احلركة القومية 
اليمينية احلكومة، ولكن بعض أعضاء احلزب 
يعارضونها وســـط مؤشـــرات على االنقســـام 

داخل املعسكر القومي.
وتعـــارض األطـــراف اليســـارية واملوالية 
لألكراد من الطيف السياسي الدستور اجلديد، 
بينمـــا يؤيده حزب العدالـــة والتنمية احملافظ 

اإلسالمي احلاكم املنتمي إليه أردوغان. ويقول 
النقاد إن التعديالت ســـوف تضعف الضوابط 
والتوازنات بني مؤسسات احلكومة للحيلولة 
دون متتع إحداهـــا بصالحيات أكبر، وتقلص 
دور البرملـــان، ومتنـــح الكثيـــر من الســـلطات 
ملنصب الرئيس، إلى جانب النيل من استقالل 
القضاء، بينما ترى احلكومة أنها سوف جتلب 

االستقرار.
ويثيـــر النـــص التعديلي قلـــق معارضني 
ومنظمـــات غيـــر حكومية تتهم رئيـــس الدولة 
بالنـــزوع إلى التفرد بالســـلطة خصوصا منذ 
محاولـــة االنقالب الفاشـــلة في يوليـــو، التي 
تلتها حملة تطهير واسعة غير مسبوقة شملت 
توقيـــف واعتقـــال وفصل عشـــرات اآلالف من 

األشخاص، بتهمة التورط في االنقالب.

يشـــار إلى أن املوعـــد املرجح لالســـتفتاء 
على الدستور شـــعبيا يقع خالل سريان حالة 
الطـــوارئ، التـــي مددهـــا البرملـــان وهو مينع 

املعارضة من التظاهر.
وأفادت وســـائل اإلعالم بـــأن حزب العدالة 
والتنمية ســـيطلق حملته رسميا في ٢٥ فبراير 
اجلـــاري، ويعتبر احلزب أن االنتقال إلى نظام 
رئاســـي ســـيجيز تفـــادي حتالفـــات حكومية 
ضعيفة ويحســـن من ســـير األعمال في مرحلة 
تواجه فيها تركيـــا حتديات أمنية واقتصادية 

كبرى.
لكـــن هذه املبـــررات ال تكفـــي إلقناع حزبي 
اجلمهـــوري“  الشـــعب  ”حـــزب  املعارضـــة 
(اجتماعـــي دميقراطـــي) و“حـــزب الشـــعوب 
(موال لألكـــراد) اللذين يعتبران  الدميقراطي“ 

النـــص رمزًا للنزعة التســـلطية لـــدى الرئيس 
التركي.

وحـــذر رئيس حـــزب الشـــعب اجلمهوري 
كمال كيليتشـــدار أوغلو مـــن ”كارثة“ في حال 
إقـــرار التعديل في االســـتفتاء، معتبرا أن ذلك 

يعني إلغاء فصل السلطات.
وقال كيليتشدار أوغلو ”سيحصل شخص 
واحد على ســـلطات لم ميلكها (مصطفى كمال) 
أتاتورك نفســـه… سيخســـر البرملان ســـلطات 
ستناط بشـــخص واحد. ستوضع احملاكم بني 

يدي شخص واحد… هل يعقل ذلك؟“.
وأثارت مناقشة النص في البرملان االنفعال 
وتخللتها مشـــادات ذات عنف غير مسبوق إذ 
أصيـــب نائب بكســـر في أنفـــه وطرحت نائبة 

مقعدة أرضًا.

 [ مؤيدو النظام الرئاسي يعتبرونه ضروريا لضمان االستقرار  [ المعارضة تحذر من كارثة في حال إقرار التعديل في االستفتاء

انقســــــام شديد في وجهات النظر السياســــــية في تركيا حول التعديالت الدستورية التي 
ــــــة والتنمية احلاكم  تزيد من صالحيات الرئيس بشــــــكل واســــــع، والتي يرى حزب العدال
ــــــات، فيما تدق املعارضة  ــــــة ملواجهة اإلرهاب والتحدي واألحــــــزاب املوالية له أنها ضروري

ناقوس اخلطر من هيمنة شخص واحد على جميع السلطات في البالد.

خطوة واحدة تفصل أردوغان عن صالحيات لم يحصل عليها أتاتورك نفسه

باتجاه الهدف مباشرة
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باختصار

◄ أوقف أربعة أشخاص الجمعة في 
مدينة مونبولييه الفرنسية، بينهم 
فتاة في الـ16 من العمر، يشتبه في 

تخطيطهم للقيام بهجوم في فرنسا، 
بحسب مصدر من الشرطة، وأوضح 
المصدر أن ”المشتبه فيهم األربعة 

وأعمارهم 16 و20 و26 و33 عاما أوقفوا 
بعد شرائهم مادة األسيتون“ التي يمكن 

استخدامها لصنع عبوة ناسفة.

◄ غير الرئيس األميركي دونالد ترامب 
موقفه ووافق على احترام سياسة 
”صين واحدة“ وذلك خالل اتصال 

هاتفي مع نظيره الصيني شي جين 
بينغ في دفعة دبلوماسية كبيرة لبكين 
التي ال تتغاضى عن أي انتقاد لمسألة 

السيادة على تايوان.

◄ أعلنت اللجنة الدولية للصليب 
األحمر الجمعة أنها تبذل كل ما في 

وسعها للعثور على اثنين من موظفيها 
فقدا في أفغانستان بعد هجوم على 
إحدى قوافلها أسفر عن مقتل ستة 

موظفين آخرين.

◄ أقر مجلس الشيوخ األميركي 
الجمعة ترشيح النائب الجمهوري توم 

برايس وزيرا للصحة وهو ما يعني 
تنصيب معارض لقانون أوباما كير 

للرعاية الصحية مما سيساعد الرئيس 
دونالد ترامب على إلغاء هذا القانون.

◄ أظهر استطالع للرأي الجمعة أن 
سبعة من كل عشرة ناخبين فرنسيين 

يرغبون في انسحاب المرشح الرئاسي 
المحافظ فرنسوا فيون من سباق 

الرئاسة بعد أن ثارت حوله فضيحة 
قيل فيها إن زوجته تلقت أمواال مقابل 

”عمل وهمي“.

◄ أعلنت الحكومة النرويجية الجمعة 
أنها ستمدد إجراءات مراقبة الحدود 

بصورة مؤقتة حتى مايو المقبل، 
للسيطرة على تدفق المهاجرين.

} واشنطن - تستعد اإلدارة األميركية الجديدة 
إللغاء التشريعات واإلجراءات التنظيمية التي 
يعتبرها الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما أبرز 
إنجازاتـــه، ابتـــداء مـــن األســـلحة النارية إلى 
أســـواق المال وتلوث األنهـــار وانبعاثات غاز 

الميثان.
وبدأت الغالبية الجمهورية في الكونغرس 
تتعاون مـــع الرئيـــس الجديد دونالـــد ترامب 
بإلغاء اإلجراءات المتعلقة بهذه القضايا، وقد 
وقع ترامب فـــور انتقاله إلـــى البيت األبيض، 
وإجـــراءات  تشـــريعات  أي  يجمـــد  مرســـوما 
تنظيميـــة جديدة في مراحلهـــا األخيرة ويأمر 
اإلدارات بإلغاء إجراءيـــن مقابل كل إجراء يتم 

تبنيه.

وتدل هذه التوجيهات، التي ال تزال غامضة 
حتـــى اآلن، علـــى رغبـــة الغالبيـــة الجمهورية 
فـــي تلبية مطالـــب مجموعـــات المصالح التي 
اســـتثمرت المئـــات من ماليين الـــدوالرات في 

تمويل الحمالت ومجموعات الضغط.
وقـــال روبـــرت وايســـمان رئيـــس منظمة 
”بابليك ســـيتيزن“ غيـــر الحكوميـــة ”مع إدارة 
ترامب، يحتفل أصحاب الشركات كل يوم بعيد 

الميالد“ المحّمل عادة بالهدايا.
ورفعـــت المنظمة دعوى أمـــام القضاء ضد 
المرســـوم المتعلـــق بتجميد التشـــريعات، إال 
أنـــه عمليا بإمكان ترامب إبطاء أو إعادة النظر 
في تشـــريعات استغرق إعدادها سنوات لكن ال 

يمكنه إلغاؤها بجرة قلم.

وعمـــل الجمهوريون فـــي الكونغرس على 
نبش قانون غير مســـتخدم يعود إلى عام 1996 
ويســـمح بالتصويت على ســـحب أي تشـــريع 
اعتمـــد في األشـــهر الســـتة األخيرة لـــإلدارة 
الســـابقة وأطلقـــوا، حتى اآلن، عمليـــات إلغاء 
على: إجراء يمنع شـــركات المناجـــم من إلقاء 
مخلفات اســـتخراج الفحم فـــي األنهر، وإجراء 
في إطار مكافحة الفســـاد يرغم شـــركات النفط 
علـــى اإلعالن عن األمـــوال التـــي تدفعها لدول 
أجنبيـــة، إضافـــة إلـــى إجـــراء يرغم شـــركات 
اســـتخراج النفط على الحد مـــن انبعاثات غاز 

الميثان من آبار النفط.
وعطلـــوا إجـــراء يمنع مـــن يحصلون على 
مســـاعدات حكومية، ألنهـــم يعانون من تخلف 

ذهني، من شراء أسلحة نارية. كما وقع ترامب 
مرســـوما يتعرض إلصـــالح دود-فرانك المالي 
الذي اعتمـــد بعد األزمـــة االقتصادية في 2008 
ولقاعـــدة ائتمانية تفرض على المستشـــارين 
المالييـــن العمـــل لما فيـــه مصلحـــة زبائنهم، 
والهدف نفســـه: عدد أقل مـــن اإلجراءات معناه 

كلفة أقل للشركات وبالتالي لزبائنها.
وكانـــت هـــذه اإلجـــراءات علـــى القائمـــة 
السوداء لعدد من المنظمات األميركية الكبيرة 
لرجال األعمال مثل غرفة التجارة األميركية (يو 
اس تشامبر اوف كومرس) و“فريدوم بارتنرز“ 
اللتيـــن اتهمتـــا إدارة أوباما بفـــرض تكاليف 
مبالـــغ فيها على الشـــركات خصوصـــا في ما 

يتعلق بالبيئة.

الجمهوريون يبدأون حملة إلغاء تشريعات أوباما

} طهــران – قـــال الرئيـــس اإليراني حســـن 
روحاني إن اإليرانيين ســـيجعلون واشـــنطن 
”تندم علـــى لغة التهديد“، وذلـــك خالل كلمة له 
بمناســـبة الذكرى الـ38 للثورة ”اإلســـالمية“، 
التي كرســـت هيمنة المرشد األعلى على جميع 

السلطات في البالد.
وتتزامن ذكرى الثورة هذا العام مع ارتفاع 
حدة التوتر بين طهران وواشنطن بعد وصول 
دونالد ترامب إلى البيت األبيض، والذي فرض 
عقوبـــات جديدة على إيران إثر قيامها بإطالق 
صاروخ بالستي قبل أسبوع، ومنع اإليرانيين 
من زيارة الواليات المتحدة لمدة ثالثة أشهر.

إلـــى  اإليرانييـــن  مـــن  المالييـــن  ونـــزل 
الشـــوارع الجمعة، وكما هـــو معتاد في ذكرى 
الثورة، رفعوا شـــعارات ”الموت ألميركا“، مع 
التنديد بالمواقف األخيـــرة للرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب المناهضة إليـــران، مدفوعين 
بتصريحات القادة السياســـيين، الذين لوحوا 
بـ“الشعب“ كقوة في مواجهة تهديدات ترامب.

وقـــال روحانـــي أمـــام مئـــات اآلالف مـــن 
األشـــخاص الذين تجمعوا في ســـاحة ازادي 
في طهـــران ”يجب مخاطبة الشـــعب اإليراني 
باحتـــرام. الشـــعب اإليرانـــي ســـيجعل مـــن 

يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك“.
واعتبر روحاني ”أن مشـــاركة الماليين من 
اإليرانيين في التظاهرات دليل على قوة إيران 
اإلسالمية ورد على أكاذيب المسؤولين الجدد 

في البيت األبيض“.

وداس بعـــض المتظاهرين أعالما أميركية 
كبيرة حاملين صورا لترامب ولرئيس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيسة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي. وكتب على صور الثالثة 

”نحن ال نخشى التهديدات“. 
مصطفـــى  اإلصالحـــي  النائـــب  وقـــال 
كواكيبيان الذي شـــارك في التجمع في طهران 

”إن مشـــاركة الشعب هي رسالة إلى ترامب: إذا 
ارتكب خطأ فإن الشعب سيجعله يندم“. لكن لم 
يوضح النائب ما هـــي طبيعة اإلجراءات التي 

سيتخذها الشعب.
ويرى محللون أن القادة اإليرانيين يسعون 
إلى حشـــد الشارع اإليراني ضد الدول الغربية 
ومؤامراتهـــا علـــى ثورتهم، بحســـب زعمهم، 

وإبقاء الشـــعب تحت ســـلطة الخـــوف الدائم 
من ”الشـــيطان األكبر“، في الوقت الذي يحاول 
فيـــه روحاني التخفيـــف من حـــدة التوتر مع 
واشنطن، بالقول إن القوة العسكرية اإليرانية 

هي ”محض دفاعية“.
وتتذرع إيـــران بما تعتبره حقا في اختبار 
صواريخ تحمل ”أســـلحة تقليدية“ فقط الهدف 

منها دفاعي بمواجهة ”األعداء“.
وكان زعيم اإلصالحيين الرئيس األســـبق 
محمـــد خاتمـــي (1997-2000) الـــذي يخضـــع 
نشـــاطه لقيود، دعا اإليرانيين إلى المشـــاركة 

بكثافة في التظاهرات ”إلفشال المؤامرات“.
وقال خاتمي ”بمواجهة أي تهديد يستهدف 
النظام أو وحدة األراضي أو المصالح الوطنية 
لـــن نتـــردد لحظة فـــي المقاومـــة“، داعيا إلى 

”المصالحة الوطنية“.
وال يقيم البلدان عالقات دبلوماسية منذ عام 
1980 أي بعد أشهر قليلة على الثورة اإليرانية 
وقيام طالب إســـالميين باحتالل مقر السفارة 
األميركية، لكن العالقة شهدت تصعيدا متزايدا 
منذ تولي ترامب مهامه في 20 يناير الماضي، 
والذي لم يوفر إيران بتغريداته ووصفها بأنها 

”تلعب بالنار“.
وحتى اآلن لـــم ينفذ ترامـــب الوعود التي 
أطلقهـــا خـــالل حملتـــه االنتخابية بتشـــديد 
الموقـــف مـــن إيـــران، إذ لـــم يعمد بعـــد إلى 
المـــس باالتفـــاق النووي اإليرانـــي مع القوى 

الكبرى. رسالة مزدوجة

قادة إيران يستثمرون ذكرى الثورة ضد {الشيطان األكبر}

التعديالت تضعـــف التوازنات بني 

للحيلولـــة  الحكومـــة  مؤسســـات 

دون تمتع إحداها بصالحيات أكبر 

وتقلص دور البرملان

◄



} برلين - شّكلت كرة القدم أحد أهم املجاالت 
التــــي ســــمحت للمهاجريــــن وألبنائهــــم بأن 
يجتازوا الباب الضيق للضواحي ”املظلمة“ 
التــــي يعيشــــون فيهــــا ليتطلعوا إلــــى عالم 
األضواء والشــــهرة. وكانت كــــرة القدم، قبل 
وقت ليس ببعيد، مجال حتقيق الذات لهؤالء 
املهاجرين، الذين يالحقهم هذا ”اللقب“ حتى 

وإن كانوا ولدوا في باريس أو برلني.
وجنحــــت مواهــــب كروية كثيــــرة في أن 
تصنع احلــــدث. وتكــــون الالعب الرئيســــي 
وقائــــدة الفريــــق فــــي منتخباتهــــا الوطنية 
(منتخبات الدول التي يحملون جنســــيتها). 
وتذكر تقارير عديدة، ومنها دراســــات أعّدها 
االحتــــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، أن اللعبة 
الشــــعبية األشــــهر في العالم، تســــاعد فعال 
املهاجرين الشــــباب على االندماج، وأهدافهم 
هــــي صيحة نصر حتمل بني طياتها رســــالة 

مفادها ”نحن نصنع احلدث الوطني“.
لكن، هذا الوجه املشــــرق للعبة كرة القدم، 
التي وصفها الروائي الفرنســــي ألبير كامو 
بأنهــــا ”اللعبــــة التي حتمل ثقافة الشــــعوب 
ودرجــــة حتضرهــــا.. وال تقــــل أهميتهــــا عن 
الرواية والشــــعر والســــينما“، ال يخفي أنها 

من أكثر املجاالت عنصرية.

صحيــــح أن كــــرة القــــدم هي كمــــا يقول 
الفرنســــي باســــكال بونيفــــاس، مدير معهد 
العالقات الدولية واالســــتراتيجية في كتابه 
”كرة القدم والعوملة“، رياضة الفقراء ورياضة 
اجلميع بغض النظر عن النشأة االجتماعية 
أو العرقيــــة، إال أنهــــا اليــــوم باتــــت متأثرة 
بشــــكل كبير مبوجات الشــــعبوية والقومية 
واإلســــالموفوبيا الصاعدة فــــي الغرب، من 
ذلــــك ما تعرض له الالعب التونســــي األصل 
األملانــــي املولد واجلنســــية أنيس بن حتيرة 
الذي وجد نفســــه مجبرا علــــى االختيار بني 

إميانه ومستقبله الرياضي.
وقبــــل صعــــود موجــــة العنصريــــة فــــي 
أملانيا كان أنيس بــــن حتيرة، ابن املهاجرين 
التونسيني، واحدا من أبناء أملانيا املميزين. 
وحني ُســــّجل ألداء اخلدمة العسكرية، التقط 
اجليش األملاني صورة تذكارية له لتســــجيل 

حدث انضمامه إليه.
وعقد على شــــرفه حفــــل تكرمي كانت على 
رأس احلضــــور فيــــه املستشــــارة األملانيــــة 
أجنيال ميــــركل وعدد من أعضــــاء احلكومة. 
واعتبــــر حتيــــرة ”خيــــر منــــوذج الندمــــاج 
املســــلمني في املجتمع�، وظهــــر كأحد جنوم 
أملانيا من املهاجرين الذين شاركوا في فيديو 
يحتفي بالتعدد الوطني حمل اسم ”أنا أيضا 

أملاني“، فما الذي تغّير؟
يقول بونيفــــاس إن الرياضة لم تعد فقط 
مجــــرد لعبة، فقد صــــارت عنصرا أساســــيا 
في حتريك السياســــات، فيما يذهب الباحث 

البريطاني جيمس دورسي في كتابه ”العالم 
املضطــــرب لكــــرة القدم“ إلى القــــول إّن ”كرة 
القدم والدين هما من بني األشياء التي ُيعّرف 

بهما جزء كبير من الناس أنفسهم“.
ويشــــّبه دورســــي كــــرة القــــدم بالنافذة 
التــــي ميكن مــــن خاللها متابعــــة التطورات 
واالقتصاديــــة،  والسياســــية  االجتماعيــــة 
معتبــــرا أّن التطــــورات االجتماعية غالبا ما 
تكــــون أكثر وضوحــــا في ملعب كــــرة القدم، 
وهذا يؤكده تقرير صحيفة واشنطن بوست 
األميركيــــة الــــذي تابــــع قضية العــــب نادي 

دارمشتات أنيس بن حتيرة.
وكان بــــن حتيرة حتى شــــهر مضى أحد 
أبــــرز صانعــــي ألعــــاب البوندســــليغا، لكن 
مع تبنــــي املجتمع الغربي وجهــــة نظر أكثر 
ســــوداوية عن اإلســــالم، هوى فجأة من كان 
يومــــا بطال رياضيــــا من قمة جناحــــه التي 

استغرق وقتا طويال لبلوغها.
وتثير قصة إبعاد الالعب األملاني املسلم، 
البالــــغ من العمر 28 عاما، عن فريقه وإجباره 
على املنفــــى االختياري تســــاؤال يتردد على 
جانبي احمليط األطلســــي: في األزمنة سريعة 
التغّيــــر، مــــا الــــذي يدفــــع املســــلم ليصبح 
”متطرفــــا“، خصوصا في نظر مجموعة كانت 

من أشّد املعجبني به؟
بعد انتخــــاب الرئيــــس األميركي دونالد 
الهجمــــات  مــــن  موجــــة  وانــــدالع  ترامــــب، 
اإلرهابيــــة فــــي أوروبا، بات اإلســــالم حتت 
املجهــــر. وتعتــــرف واشــــنطن بوســــت بأن 
اإلرهاب يتســــّبب في سياسة الفحص املشدد 
على املســــلمني، لكنها تؤكد أن التفتيش عن 
التطــــرف وراء كل حامل للقــــرآن، يعد أيضا 
اختبارا ملدى االلتزام مببادئ احلرية الدينية 

والدميقراطية الغربية.
وهــــذا يبــــدو واقعــــا حتــــى فــــي أملانيا، 
الدولــــة التــــي اشــــتهرت منذ ســــقوط جدار 
برلني، باعتبارها بلــــد املهاجرين. وتصدرت 
دول أوروبــــا في اســــتقبال الالجئني، عندما 
اســــتقبلت أكثــــر من مليون الجــــئ في خضم 
أزمة الالجئني القادمني من الشــــرق األوسط، 
من سوريا والعراق أساسا، لدرجة أن دونالد 

ترامب نعتها بـ“الدولة الساذجة“.
لكن، وفي ظل املناخ احلالي ميكن للسمعة 
الســــيئة للتطرف أن متتد لتطــــال حتى أكثر 
الرمــــوز احملبوبة في املجتمع، وذلك ما حدث 
مع الالعــــب األملاني التونســــي األصل الذي 
دفــــع ثمن ارتباطه مبؤسســــة خيرية وصفت 

بـ“املتشددة“.

أعمال خيرية

يعتبــــر اخلبــــراء واملتابعون مــــن علماء 
الالعبــــني،  نشــــأة  أن  والنفــــس  االجتمــــاع 
وخصوصا اإلحســــاس بالتهميش واحلاجة 
عنــــد الصغر، تؤثر عليهــــم عندما يصبحون 
جنوما، فيسعون إلى التغلب عليها من خالل 

األعمال اخليرية ودعم اآلخرين.
وحالــــة أنيــــس بــــن حتيــــرة ال تختلــــف 
عن حالــــة كثيرين، حيث نشــــأ ابــــن الطّباخ 
يالحقه، وهو  التونســــي ونعــــُت ”كاناكــــي“ 
توصيــــف أملانــــي يطلق علــــى املهاجرين من 
ذوي األصول التركية أو العربية. ودفع املال 

والشــــهرة الالعب األملاني-التونســــي، الذي 
يصف نفســــه بأنه ”ليس مســــلما متدّينا في 
حقيقــــة األمر“، إلــــى االنخراط فــــي األعمال 
اخليرية. وكان لنشــــاطه اخليري الفضل في 
حصوله على جوائز وطنية واكتسابه شهرة.
لكنــــه أثــــار اجلــــدل حني مت الكشــــف عن 
عالقتــــه مبنظمــــة ”أنصــــار“، وهــــي منظمة 
إســــالمية أسســــها مغني راب أملاني اعتنق 

اإلسالم ُيدعى جويل كايسر.
وتســــاءل السياســــيون فــــي أملانيا كيف 
ملسلم مشهور أن يتعاون مع منظمة متشددة؟ 
وســــرعان ما نقلت وسائل اإلعالم تقارير عن 
متويــــل املنظمــــة ملنظمــــات إرهابيــــة، لكنها 
تراجعــــت عــــن اتهاماتها بعــــد أن تبّني عبر 

حتقيق قضائي عدم وجود دليل على ذلك.
لم يشــــفع ذلك لالعب دوري احملترفني في 
أملانيــــا، الــــذي دافع عن نفســــه، مؤكدا أن ما 
وأنها  جذبه نحــــو املنظمة هو ”شــــفافيتها“ 
تعمل في املناطق التي تخشــــى املؤسســــات 
اخليرية األخرى الدخول فيها، مثل الصومال 

وسوريا.
ورّد عليــــه املنتقدون بأن هذه املؤسســــة 
نّظمت، قبــــل عامني، فعالية جلمــــع األموال، 
ألقى خاللها عدد من الســــلفيني املتشــــددين 
خطبا دينية. وكان من بني هؤالء بيير فوجل، 
ل إلى اإلسالم  األملاني املثير للجدل الذي حتوَّ
ودعا إلى إقامة صالة جنازة شــــعبية لزعيم 
تنظيم القاعدة أســــامة بن الدن بعد مقتله في 

باكستان.
وبعد احلديث مــــع أجهزة األمن األملانية، 
أوقفت منظمة أنصار تعاملها مع األشخاص 
الذين كانوا مسؤولني عن جمع األموال. لكن 
بالنســــبة إلــــى العديد من األملــــان مبن فيهم 
أجهزة االســــتخبارات فقــــد أظهرت ”وجهها 
احلقيقــــي“، فيمــــا يقــــول منتقــــدو عالقة بن 
حتيــــرة باجلمعية اخليرية إنها غير صائبة، 
في ضوء وضعه باعتباره قدوة في مجتمعه.
وقــــال وزير داخليــــة والية هســــن، بيتر 

بــــوث، في تصريــــٍح لــــه ”ال ميكن الســــماح 
لالعــــب كرة قــــدم محتــــرف مثل بــــن حتيرة 
بربط اسمه مبنظمات متطرفة يضعها جهاز 
االســــتخبارات حتت املراقبة. تقع مسؤولية 
خاصــــة علــــى عاتق كبــــار الرياضيــــني. فهم 
ميثلون قدوة لغيرهم، وخاصة صغار الســــن 
الذين مييلون إلــــى التطّبع بطباع أبطالهم“. 

وردا على ذلك اختار بن حتيرة الرحيل.
وبعــــد خروجه مــــن دارمشــــتات، قال بن 
حتيــــرة إّنــــه ”أصبــــح موصومــــا. ورفضت 
النوادي األملانية التعامل معه“. واستمر ذلك 
حتى تلّقى اتصاال من إلياســــا سومي، وهو 
أملانّي-تركــــي وقائد فريق غازي عنتاب الذي 

يلعب في دور احملترفني التركي.
وتابع سومي ورئيس ناديه اجلدل الدائر 
فــــي أملانيا حــــول بــــن حتيــــرة. ورأت إدارة 
النادي أن تلك فرصة ذهبية للتعاقد مع العب 
موهوب و“دعم أخ مســــلم فــــي الوقت ذاته“. 
وبانضمامه إلى غازي عنتاب ســــبور، تعاقد 
بن حتيرة مع النادي التركي، في خطوة تعيد 
تســــليط األضواء على العالقة بني كرة القدم 

والسياسة.
أنيس بن حتيرة ليس أول العب أوروبي 
”الجئ“ في صفوف النادي التركي، الذي بات 
يوصف بأنه مالذ للمســــلمني مــــن أوروبيي 
املنشــــأ الذين لم تعد بالدهم تســــعهم، فيما 
باتت ترحب بهم النوادي التركية ملا ميكن أن 
ميثلوه من فرصة ستساعد تركيا على البروز 

أوروبيا وتلبية طموحاتها.
ومتاشيا مع موجة العنصرية الصاعدة، 
ومــــا يتعرض لــــه الالعبون قــــررت اجلهات 
الرســــمية املســــؤولة وعلى رأســــها االحتاد 
التركــــي تعديــــل قانــــون اســــتقدام الالعبني 
األجانــــب للعب في صفــــوف األندية التركية 
احملترفة. وكان القانون الســــابق يسمح لكل 
نــــاد بالتوقيع مع 8 العبني أجانب ويشــــترط 
أيضا مشاركة 5 العبني فقط في أرض امللعب، 
لكن التعديالت التــــي وصفت بالثورية باتت 

تســــمح لألندية بالتوقيع مع 14 العبا أجنبيا 
دون قيود مفروضة على عددهم في التشكيلة 

األساسية.

عنصرية عرقية

ما جرى مع أنيس بــــن حتيرة تعرض له 
العبون آخرون فــــي أملانيا وعمــــوم أوروبا، 
سواء بســــبب الدين أو بســــبب لون البشرة 
على غرار ما تعرض له جيروم بواتينغ، جنم 

املنتخب واملدافع في فريق بايرن ميونيخ.
كان بواتينــــغ محل انتقاد من ألكســــندر 
جاوالند، نائب رئيــــس حزب البديل من أجل 
أملانيــــا املناهض للمهاجريــــن، الذي قال في 
تصريحــــات، إن األملان ال يريــــدون جنم كرة 
القدم جيروم بواتينــــغ املولود في أملانيا من 

أب غاني جارا لهم.
وفــــي فرنســــا، واجــــه احتاد كــــرة القدم 
الفرنسي اتهامات بالتمييز ضد الالعبني من 
أصول مغاربية حني مت استثناء العبني جنوم 
مــــن املنتخــــب الوطني، مثل حــــامت بن عرفة 
جنم خط وســــط نادي نيس الفرنسي، وكرمي 
بنزمية، العــــب ريال مدريــــد، والعب منتخب 
فرنســــا السابق ذو األصول اجلزائرية، الذي 
قال إنه بات يرفض أن يرّدد الســــالم الوطني 
املطالبــــة  األصــــوات  علــــى  رّدا  الفرنســــي، 

بـ“تنقية“ منتخب الديوك من الدخالء.
ويرجــــع املؤرخ األملاني رينيــــه فيلدانغل 
مثل هذه املواقف إلى شــــبح اليمني املتشــــدد 
الذي يحوم فــــي أوروبا ويريد إرجاع عقارب 
الســــاعة إلى الوراء. ويقول في إحدى مقالته 
”يرغــــب هــــذا الشــــبح فــــي تأســــيس ’األمة‘ 
(األملانية) على أسس عرقية من جديد، بحيث 
تتألف تشكيلة ’املنتخب الوطني لكرة القدم‘ 
مــــن رجال بيــــض ينحدرون من رجــــال أملان 
منــــذ أجيــــال عديــــدة. وبلغــــة األيديولوجية 
ــــون، أو بلغة  العنصريــــة النازية: أملــــان آريُّ

أملانية حديثة وطنانة: أملان أبا عن َجّد“.

[ ما الذي يجعل نجم كرة قدم ألماني مسلم «متشددا»  [ األندية التركية مالذ مسلمين أوروبيين لم تعد بالدهم تسعهم
هواجس اإلرهاب واإلسالموفوبيا تلقي بظاللها على الكرة األوروبية
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في 
العمق

«الرياضـــة لم تعد فقط مجـــرد لعبة، فقد صارت منذ زمن بعيد عامال جيوسياســـيا هاما وعنصرا 
أساسيا من عناصر إشعاع الدول ونفوذها».

باسكال بونيفاس
باحث فرنسي

«ال يمكـــن الســـماح لالعب كرة قدم محترف مثل بن حتيرة بربط اســـمه مـــع منظمات متطرفة 
يضعها جهاز االستخبارات تحت المراقبة».

 بيتر بوث
وزير داخلية والية هسن األملانية

ــــــرز املنتخبات واألندية األوروبية مجدها بأهــــــداف العبني منحدرين من أصول  صنعت أب
أجنبية، لكن، وفي خضم موجات العنصرية واإلســــــالموفوبيا الصاعدة، تضيع مثل هذه 
اإلجنازات، وتصبح كرة القــــــدم ومالعبها أحد أبرز منابر اجلماعات املعادية للمهاجرين 

التي ترى أن املنتخبات الوطنية يجب أن ال تتضمن ”غرباء“ في صفوفها.

انتصارات تضيع في متاهة العنصرية

مع تبنـــي املجتمـــع الغربي وجهة 
نظر أكثر ســـوداوية عن اإلسالم 
هـــوى فجـــأة مـــن كان يومـــا بطال 

رياضيا من قمة نجاحه

◄

من عمر بونغو وموغابي.. إلى عيسى حياتو

} انتهت كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 
دون أن تضيف جديدا لذاكرة الرياضيين 

سوى عودة كبار اللعبة في القارة إلى لعب 
هوايتهم المفضلة في حصد األلقاب واألرقام 

القياسية.
لكن بعيدا عن منصات التتويج يتجه 

االتحاد األفريقي لكرة القدم إلى أن يرّسخ 
في أذهان الجمهور قاعدة الرئيس الذي ال 

يتنحى من منصبه. ففي الوقت الذي ساور 
فيه قلق كبير دول غرب أفريقيا من رؤية 

كابوس جديد من الحروب األهلية في غامبيا 
بسبب تمسك الرئيس المتخلي يحيى جامع 

بمنصبه، كان المخضرم عيسى حياتو، 
رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم، يعمل 

على التجديف عكس التيار غير عابئ بالربيع 
األفريقي الذي بدأ يتردد صداه في أرجاء 

القارة.
يصّر حياتو على أن يكون الواجهة التي 
تعكس الجانب المظلم لدوائر الحكم في عدة 

دول بأفريقيا. وهو بإعالنه الترشح لوالية 

ثامنة على رأس االتحاد، المنصب الذي 
يحتكره منذ عام 1988، يكون قد حذا حذو 

آل بونغو (عمر وابنه علي رئيسي الغابون) 
وروبرت موغابي دكتاتور زيمبابوي، وآل 
كابيال في الكونغو الديمقراطية، وغيرهم 

ممن تبقى من الحلقة الضيقة من عتاة 
الدكتاتورية في أفريقيا.

وحتى إعالن اتحاد الكرة األفريقي قراره 
الجديد بتحديد سقف الواليات في منصب 

الرئاسة مستقبال بثالث واليات، فإن ذلك ال 
يعدو أن يكون سوى ذر رماد على العيون، 

ألن القرار لن يتم تفعيله إال بعد االنتخابات 
المقبلة وهو ما سيسمح لحياتو، ليس فقط 
باالستمرار في المنصب حتى عام 2021 في 

حال فوزه المرجح باالنتخابات المقبلة، 
وإنما أيضا بـ“تصفير العداد“، ما يعني 

الترشح لواليات أخرى الحقا.
قد ال يمثل حياتو استثناء في منصبه 

قياسا لما شهده االتحاد الدولي لكرة القدم 
”فيفا“، حيث حافظ البرازيلي الراحل جو 
هافيالنج على منصبه في الرئاسة لمدة 

ناهزت ربع قرن ثم آل األمر إلى مستودع 
أسراره جوزيف بالتر الذي شغل المنصب 
بين 1998 و2015 ليغادر بعدها مكرها تحت 

وطأة فضائح الفساد، وما كان سيغادر لوال 
ذلك. لكن الفيفا نفسها اليوم بدأت باستيعاب 

ضرورة التغيير إلنقاذ سمعتها بعد فضائح 
الفساد المدوية. بينما يصر عيسى حياتو 
أحد النافذين من بطانة بالتر على أن يصّم 
أذنيه عّما يحدث من حوله في أفريقيا وفي 

القارة العجوز مهد اللعبة.
ربما يحسب لحياتو أنه نجح في أن 
يحول االتحاد األفريقي من مجرد هيكل 

منظم للعبة إلى مؤسسة رأسمالية تمكنت 
على مدى نحو عقدين من الزمن من تحويل 

كرة القدم األفريقية إلى صناعة مربحة وذات 
إشعاع عالمي. كما دفع وفقا لمبدأ التدوير 

في تنظيم ”الكان“، بدول منسية إلى تحديث 

بنيتها التحتية في القطاع الرياضي وضخ 
استثمارات للتطوير. 

ولكن حياتو نفسه متهم باختطاف لعبة 
الفقراء إلى عالم التشفير ومنطق السوق. 
إذ ال تكف التقارير المسّربة للصحافة عن 

الحديث عن تفويته لحقوق البث التلفزيوني 
لشركات محتكرة للسوق ومنغصة لشغف 
الجماهير العريضة بكرة القدم، فضال عن 

فضائح التحكيم في دورات سابقة وعالقاته 
المتوترة مع اتحادات شمال أفريقيا.

صحيح أن لوائح االتحادات القارية 
والدولية تشدد على مبدأ فصل السياسة عن 
الرياضة غير أنه، واقعيا، ال يمكن التغاضي 

عن أن كرة القدم ظاهرة ثقافية تتفاعل 
مع محيطها السياسي. وفي هذا يتناسى 

حياتو الدور المتنامي لكرة القدم وبصمتها 
الواضحة في تعزيز التسامح والتعايش 

ونبذ العنف والنزاعات في أفريقيا.
يذكر األفارقة مثال نهائيات كأس أمم 

أفريقيا في جنوب أفريقيا عام 1996 ودورها 
الرائع في تسويق الصورة الجديدة التي 

بات عليها البلد المنظم بعد سنوات قليلة من 
سقوط سياسة األبارتهايد. كانت النهائيات 

مناسبة لالحتفال بجنوب أفريقيا المتسامحة 

وعودتها إلى حظيرة المجتمع الدولي 
تتويجا لنضاالت الزعيم نلسن مانديال.

إلى جانب جنوب أفريقيا حفل عصر 
حياتو بالكثير من التحوالت السياسية 

في أفريقيا. تعافت رواندا بعد مجازر 
الهوتو والتوتسي ونجحت إثيوبيا 

وكينيا وبوتسوانا وعدة دول أخرى في 
ترسيخ أنظمة سياسية مستقرة وتحجيم 
دور الميليشيات العسكرية وتحقيق نمو 

اقتصادي. لكن مع ذلك ليس هناك من معنى 
لرياح التغيير في القارة، إن لم يقترن ذلك 

بتغيير مماثل في أكثر المؤسسات األفريقية 
شعبية ونفوذا.

واليوم تبرز المفارقة في أن كأس 
أمم أفريقيا مثلت فعليا الحدث الرياضي 

والثقافي األبرز في القارة لكنها على النقيض 
من ذلك فهي ال تزال تسوق لمثال سيء 

من سوء اإلدارة واحتكار الحكم واالفتقاد 
للشفافية. وليس غريبا أن يؤول مصير 

حياتو، الذي ظل مسنودا من الفيفا طيلة 
فترة بالتر، إلى نفس مآل أنظمة أفريقية 

فاسدة ظلت بدورها حتى وقت قريب مسنودة 
من دول غربية نافذة. 

والشاطر من اّتعظ بغيره.

طارق القيزاني
صحافي تونسي
زازانن الالقق قق ططاا

إعالن اتحاد الكرة األفريقي قراره 
بتحديد سقف الواليات في منصب 

الرئاسة مستقبال بثالث واليات ال يعدو 
أن يكون سوى ذر رماد على العيون
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} تونــس – إذا كان مـــن حق شـــعوب املغرب 
العربـــي في أن ترى طمـــوح الوحدة بني دول 
املنطقة يتحقق علـــى أرض الواقع، باعتباره 
ضمانة للمســـتقبل فإن جتسيد هذا احلق ال 

يزال بعيد املنال.
املتأمـــل اليـــوم فـــي واقع احتـــاد املغرب 
العربي بعد 28 عاما من تأسيســـه، سيصاب 
بخيبـــة أمل كبيرة ملـــا يعانيه مـــن تعثر في 
مســـيرته وجمـــود فـــي تطبيـــق االتفاقيات 

املبرمة.
بالنظر إلى هـــذه التجربة، يتأكد االعتقاد 
خيـــارا  باعتبـــاره  االحتـــاد  تأســـيس  بـــأن 
اســـتراتيجيا حمل بذرة فشـــله منذ البداية. 
فاألســـس التي ارتكز عليها كانت رخوة. ومن 
املؤكـــد أن قضية الصحراء املغربية كانت وال 

تزال أّم اخلالفات التي أجلت الوحدة.

وميكـــن الوقـــوف على مـــا قالـــه العاهل 
املغربي امللك محمد الســـادس الشهر املاضي 
فـــي كلمة له غـــداة موافقة االحتـــاد األفريقي 
علـــى إعادة عضوية بالده في املنظمة بعد 33 
عامـــا من خروجها منها بـــأن احللم املغاربي 
الـــذي ناضل مـــن أجلـــه جيل اخلمســـينات 

يتعرض للخيانة.
لقد اختزل العاهـــل املغربي واقع االحتاد 
عندمـــا أكـــد أن منطقـــة املغـــرب العربي هي 
اليـــوم األقل اندماجا في القـــارة األفريقية إن 
لـــم يكن في العالـــم. لم يكتف بذلـــك، بل تنبأ 
بانفراط عقد االحتاد بسبب عجزه املزمن على 
االستجابة للطموحات التي حددتها معاهدة 

مراكش.
ثمة مؤشـــرات كثيرة تدل أن االحتاد ولد 
مّيتا، فالعالقات بـــني دول املنطقة مرت طيلة 
العقود املاضية بسلسلة من التقلبات واجته 
كل بلد منها إلى رســـم معالم عالقات جديدة 
خـــارج نطاق االحتـــاد، كما لم تعقـــد أي قمة 
على مستوى زعماء الدول منذ قمة تونس في 

العام 1994.
مشـــروع احتاد املغرب العربـــي ال بد من 
وضعه في ســـياقه التاريخي قبل احلديث عن 

األســـباب التي أدت إلى فشله. فلقد استدعت 
احلاجـــة دول املنطقـــة إلـــى تعزيـــز تقاربها 
وتكاملهـــا اقتصاديـــا كمرحلـــة أولـــى بعـــد 
االستقالل، وفي مرحلة ثانية توطيد العالقات 

سياسيا.
وتأســـيس االحتاد لم يكن فـــي 17 فبراير 
1989 كما يظن البعض، بل كان تاريخ اإلعالن 
فقط. فاملشـــروع مر مبراحـــل طويلة ومعقدة. 
ظهـــرت الفكـــرة للمـــرة األولـــى قبـــل موجة 
االســـتقالل فـــي خمســـينات القـــرن املاضي 
لتتبلور في أول مؤمتر لألحزاب احلاكمة من 
ثالث دول فقط في مدينة طنجة املغربية سنة 
1958، وضم حزب االستقالل املغربي واحلزب 
احلر الدستوري التونســـي وجبهة التحرير 

الوطني اجلزائرية.
خـــالل تلك الفترة من عمـــر االحتاد برزت 
محاوالت كثيرة للتعـــاون والتكامل بني دول 
املنطقـــة. فتـــم إنشـــاء اللجنة االستشـــارية 
للمغـــرب العربـــي فـــي ســـنة 1964 بهـــدف 
تنشـــيط احلركة التجارية وتفعيـــل الروابط 

االقتصادية.
واســـتمرت احملـــاوالت لتعزيـــز الروابط 
االســـتراتيجية. لكن برزت مؤشرات تدل على 
أن هنـــاك خالفات عميقة، حيـــث ظهر إعالن 
جربة بـــني تونس وليبيا في عام 1974، كنوع 
من التمرد على التقاعس في حتقيق الوحدة. 
ثم ظهرت معاهدة اإلخاء والوفاق بني تونس 

واجلزائر وموريتانيا في عام 1983.
وفي ظل ذلك التشـــرذم، بـــدأ الزعماء في 
التحرك إذ اجتمعـــوا في يونيو 1988 مبدينة 
زرالـــدة اجلزائريـــة، وأصدروا بيانا كشـــف 
رغبتهم في إقامة االحتاد والعمل على إرساء 
جلنة دائمة تضبط وســـائل حتقيق الوحدة. 
وبعد أشهر مت اإلعالن رسميا مبدنية مراكش 

عن قيام االحتاد.

دوافع الوحدة

تركيـــز قـــادة دول املغـــرب العربـــي منـــذ 
بـــدء التفكير في إنشـــاء االحتـــاد كان موجها 
باألساس إلى تطوير اقتصادات بلدانهم، إلى 
جانب تكوين جبهة سياسية وأمنية وعسكرية 
مشـــتركة، مثلما هـــو احلال فـــي دول مجلس 
التعـــاون اخلليجي واالحتـــاد األوروبي على 

سبيل املثال.
لكن، لم تســـر األمور كمـــا هو مخطط. فكل 
دولة فضلت التعامل مع بلدان أوروبا كشريك 
رئيســـي بدل التبـــادل التجاري فـــي ما بينها 
جتاريـــا، حيـــث تســـتحوذ إيطاليا وفرنســـا 
وإسبانيا مثال على معظم جتارة هذه البلدان 

اخلارجية.

ومن املفارقـــات أن احتياجات كل دولة من 
دول املنطقة موجودة عند األخرى. فليبيا مثال 
لديها احتياطي ضخم من النفط يبلغ 74 مليار 
برميـــل، وفق وكالة الطاقـــة األميركية. واألمر 
ينسحب على اجلزائر التي ترزح على كميات 
هائلة من الغاز. أما الفوســـفات فموجود عند 
املغـــرب وتونس، في املقابـــل متلك موريتانيا 

احتياطي كبير من املعادن.
الالفـــت، أن كل الترتيبات التنظيمية التي 
تســـتدعيها املبـــادالت التجاريـــة فـــي ما بني 
هـــذه الدول مبرمـــة منذ زمن بعيـــد، حيث مت 
التوقيع علـــى أكثر من 40 اتفاقيـــة من بينها 
توحيـــد الرســـوم التجاريـــة والتبـــادل احلر 
وتوحيد الرسوم اجلمركية، لكنها بقيت مجرد 

بروتوكوالت شكلية.
العديد من الدراســـات االقتصادية أشارت 
إلى أن اخلمول احلاصـــل يفقد بلدان املنطقة 
نحو 3 باملئة من منو الناجت احمللي اإلجمالي 
ســـنويا، كمـــا يكبدها خســـائر فـــي املبادالت 
التجاريـــة والتي ال تتجاوز نحـــو 6 مليارات 

دوالر سنويا.
وال متثـــل املبـــادالت التجاريـــة بـــني دول 
االحتـــاد ســـوى نحـــو 5 باملئـــة مـــن قيمـــة 
معامالتها اخلارجية اإلجمالية، بحسب األمم 
املتحدة. وهو رقم ضعيف إذا ما متت مقارنته 
بحجم التجـــارة البينية في االحتاد األوروبي 
والذي يصل إلى 66 باملئة من احلجم اإلجمالي 

ملبادالتها التجارية.

ويقول خبراء اســـتطلعت ”العرب“ آراءهم 
إن هذا األمر يكشف مدى هشاشة اقتصاديات 
بلدان املنطقة رغم اجلهـــود املبذولة لالنفتاح 
علـــى األســـواق اخلارجية وخاصة األســـواق 
األفريقيـــة، ما يجعلهـــا أحوج مـــا تكون إلى 

املبادالت التجارية.

فشل االندماج

 يعود فشـــل حتقيق أهـــداف الوحدة إلى 
أســـباب كثيـــرة يتعلـــق بعضهـــا بالعالقات 
السياســـية بني دول املنطقة وبطبيعة اقتصاد 
باأليديولوجيـــا  يتعلـــق  وبعضهـــا  بلـــد،  كل 
والثقافـــة، فيما يرتبط بعضها اآلخر بالتاريخ 

واملؤسسات القائمة.
ومـــع أن األزمة الليبية، التي تطوي عامها 
السادس بالتزامن مع ذكرى قيام االحتاد، بدت 
فرصـــة لتوحيد الصفوف مجـــددا وبناء تكتل 
قوي في ظل تزايد احلاجة إلى العمل املشترك 
وحتقيـــق معاهدة الوحدة، إال أن معظم هياكل 

املؤسسة املغاربية مازالت مجّمدة.
جتربتهـــا  فـــي  تونـــس  جنـــاح  ورغـــم 
اضطرابـــات  وســـط  الناشـــئة  الدميقراطيـــة 
عاصفة باملنطقة، فإن خيار الوحدة يبقى أمرا 
مســـتحيال ويطـــرح عالمات اســـتفهام كثيرة 

يتحتم الوقوف على أسباب فشلها.
حـــول  الدائـــر  النـــزاع  مشـــكلة  تعتبـــر 
الصحراء املغربية جوهـــر اخلالفات، ويبدو 

أنها متثل ســـببا رئيســـيا لفشل حتقيق حلم 
االندماج. فحتى احملاوالت اإلقليمية والدولية 
إليجـــاد حلول للخالفات القائمة بني اجلارين 
املغرب واجلزائر لم تقنـــع قادة البلدين حلل 
هذه املشـــكلة، ولكّل أســـبابه. لكن الثابت أن 
الربـــاط لديها ما يؤكد أحقيتها بتلك املنطقة، 

تاريخيا وسياسيا.
وإذا ما كانت العالقات السياسية العامل 
األول في عرقلـــة بناء االحتاد، فـــإن التاريخ 
شـــهد دخول دول املنطقة خالل الســـبعينات 
في سياسة احملاور والتحالفات الثنائية بدل 
العمـــل اجلماعي، فتونـــس وليبيا أعلنتا في 
ينايـــر 1974 الوحدة لكن ســـرعان ما تنصلت 
منها تونس بعد أشـــهر، ما أدى الحقا إلى ما 

يشبه احلرب الباردة بني البلدين.

كمـــا قامـــت تونـــس واجلزائـــر فـــي عام 
1983 بتوقيـــع اتفاقية األخـــوة والتعاون في 
تونـــس والتحقت بهما موريتانيـــا بعد ذلك. 
وقد نظـــرت الربـــاط وطرابلس بعني الشـــك 
إلى هـــذا التحالـــف حيث اعتبرتـــاه موجها 
ضدهمـــا، فردتـــا الفعـــل وأسســـتا االحتاد 
العربي األفريقي في أغسطس 1984 في وجدة 

املغربية، لكن سرعان ما تفكك بعد عامني.
ليس ذلك فقط، فقد أبدت ليبيا اســـتياءها 
مـــن عدم تضامن بقية أعضـــاء االحتاد معها 
في مواجهة احلصـــار الدولي الذي تعرضت 
له بســـبب قضية لوكربي التي بدأت أطوارها 
في عام  1989. وفي بداية التســـعينات بلغت 
عالقـــة التوتر بني املغـــرب واجلزائر ذروتها 
حيـــث اتهمـــت اجلزائـــر الرباط مبســـاعدة 
املتشددين في حربها ضدها. أما املغرب، فقد 
حّمـــل املخابرات اجلزائرية مســـؤولة تفجير 
فندق مراكش في 1994 وفرض التأشيرة على 

اجلزائريني، لترد اجلزائر بإغالق حدودها.
هنـــاك نقطـــة خالفيـــة أخرى بـــرزت في 
عام 2012 حـــني اقترحت الرباط تغيير اســـم 
احتاد املغربي العربـــي إلى االحتاد املغاربي 
لكن مقترحها ُرفض مـــن اجلزائر وليبيا بعد 
معارضـــة األمازيغ في كال البلدين بســـبب ما 

اعتبروه إقصاء لهم.
ال تقـــف التحديات التي حتـــول دون بناء 
هذا التكتل عند جانـــب معني، فهناك عراقيل 
ناجمة عـــن طبيعة معاهدة االحتاد نفســـها، 
ما يجعله (االحتـــاد) عرضة خلالفات متكررة 
عند احلديـــث عن مبدأ اإلجمـــاع على مترير 
أي قرار ألن معاهدة مراكش تشـــترط موافقة 

جميع الدول.
ولعـــل جتميـــد مقتـــرح اجلزائـــر خـــالل 
اجتمـــاع وزراء اخلارجيـــة فـــي 2001 لتغيير 
مبـــدأ األغلبية فـــي اتخاذ القـــرارات بقاعدة 
اإلجماع، وعدم تفعيله منذ ذلك التاريخ لعدم 
انعقـــاد قمة على مســـتوى الزعمـــاء، يعكس 

بوضح أن حلم الوحدة سيبقى مؤجال.
لكن املشكالت السياسية ليست وحدها ما 
أفسدت جناح االحتاد. فبالنظر إلى طبيعة كل 
دولة ال يوجد متاثـــل في ما بينها اقتصاديا، 
بل هناك عدة فـــوارق جوهرية. وتاريخيا، لم 
يكن هناك اتفاق مؤســـس بـــني دول االحتاد 

حول كيفية البناء االقتصادي لدول املنطقة.

[ الخالفات السياسية والتكتالت الثنائية تنهي مستقبل الوحدة  [ الرباط ترهن مصير االتحاد بتسوية قضية الصحراء المغربية
اتحاد المغرب العربي.. من خيار استراتيجي إلى حلم ضائع

لم تفلح دول املغرب العربي منذ قيام احتادها، وهي على أبواب الذكرى الـ28 لتأسيســــــه، 
في جتاوز خالفاتها السياســــــية واجليواســــــتراتيجية واالقتصادية، وبقيت جتربة الوحدة 
ــــــى ورق، كما لم تفّعل معاهدة مراكش، وصار حتقيق حلم احتاد املغرب العربي  حبرا عل

أمرا مستحيال في ظل غياب التوافق على القضايا اجلوهرية.

في 
العمق

«المتأمل اليوم في واقع اتحاد المغرب العربي سيصاب بخيبة أمل كبيرة لما يعانيه هذا االتحاد 
من تعثر في مسيرته وجمود في تطبيق االتفاقيات التي تم إبرامها في إطاره».

ديدي ولد السالك
باحث موريتاني

«الحلـــم المغاربي الذي ناضل من أجله جيل الرواد في الخمســـينات يتعرض اليوم للخيانة. ومن 
الواضح، أن شعلة اتحاد المغرب العربي قد انطفأت في ظل غياب اإليمان بمصير مشترك».  
 امللك محمد السادس
العاهل املغربي

لقاءات شكلية

كيف تصبح املجتمعات العربية ديمقراطية

} الرباط – من منطلق التساؤل حول إمكانية 
اخلروج من االستبداد نحو الدميقراطية وإلى 
أي حد ميكن إعادة تأســـيس السياســـة على 
أنقاض الالسياســـة وتقاليد اإلذعان واإلذالل، 
يؤسس املفكر املغربي محمد نور الدين أفاية 
لكتابه الصادر حديثـــا بعنوان ”الدميقراطية 
املنقوصة.. في ممكنات اخلروج من التسلطية 

وعوائقه“.
ينطلـــق محمـــد أفاية، أســـتاذ الفلســـفة 
املعاصرة واجلماليـــات بكلية اآلداب والعلوم 
اإلنســـانية بالعاصمـــة الرباط، فـــي اإلجابة 
عن تســـاؤله من رصد االنتفاضات الشـــعبية 
التي مّست السياســـة واملجتمع والثقافة في 
الوطن العربي مع بداية ســـنة 2011 وحتولت 
إلى ثورات مســـلحة وحروب أهلية في بعض 

الدول.
يطرح الكتاب، الصادر عن منتدى املعارف 
ـ بيروت، لبنان إشـــكالية التحدي الكبير الذي 
تواجهه مختلف البلـــدان العربية بعد الربيع 
العربـــي. ويتمثـــل هذا التحـــدي في اخلروج 
من البيئـــة اخلاضعـــة لنمط وحيـــد لإلدارة 
السياســـية والتحـــول إلـــى مجال سياســـي 
آخـــر يقبل باختـــالف اآلراء واملواقف وحرية 

التعبير، الفردية واجلماعية.
إال  ميكـــن  ال  اخلـــروج  هـــذا  وحتقيـــق 
باالنخراط في اســـتنبات مرجعية سياســـية 

جديـــدة مبنيـــة علـــى تفعيل ميدانـــي ملبادئ 
حقوق اإلنســـان وثقافة الدميقراطية وسيادة 
القانـــون والســـلم املدنـــي. وهـــذه العمليـــة 
ليســـت سهلة وذلك بســـبب حتديات االنتقال 
املرتبطة بالتحوالت التي طرأت على البنيات 
االجتماعيـــة والثقافيـــة للمجتمعات العربية 

طيلة العقود املاضية.
وتأتي أيضا على قائمة حتديات االنتقال 
طموحات الشـــباب وأفـــكاره املتمـــردة على 
الثقافـــة السياســـية واالجتماعية الســـائدة. 
فتجربة االنتقال إلى الدميقراطية تســـتوجب 
نقاشـــا ضروريا حول طبيعة القيم اجلماعية 

السياســـية  واالختيـــارات 
املعـــززة مبرجعيـــات حقوق 

اإلنسان.
وال ميكن فصـــل احلديث 
عن مرجعية سياســـية جديدة 
وثقافـــة مجتمعية دميقراطية 
عن ســـياق احلوار السياسي 
في  انطلق  الـــذي  والثقافـــي 
بعض املجتمعات، أو هو في 
واالنطالق  التأســـيس  طور 
حول  أخرى،  مجتمعات  في 
أسس العيش املشترك وقيم 

املجتمع الدميقراطي.
املغربي  املفكر  ويطرح 

أســـئلة حارقة في ثنايا كتابه، منها: 
كيف ميكـــن االنتقـــال بالدميقراطية من فكرة 
وشـــعار إلى ممارســـة مجتمعية وسياسية؟ 
وهل آليات التمثيليـــة الراهنة ال تزال متتلك 

ما يلزم من املصداقية واملشـــروعية لتجسيد 
اإلرادة الشعبية؟ وإلى أي حد ميكن االطمئنان 
إلى دعوات املطالبة بالتغيير أو اإلصالح التي 
تطلقها جهات وتيارات وهيئات هي نفســـها 
حتمل جراثيم الفساد وعوائق التحديث؟

ويخلـــص محمد نور الديـــن أفاية إلى أن 
هناك مقومات كفيلة بإجناح االنتقال، وذلك من 
خالل إبراز املعوقات التي حتول دون الشراكة 
املنتجة للفاعلني االجتماعيني وإطالق حركية 
جماعية متلك مؤهـــالت وضع عقد اجتماعي 

يستند إلى قيم املجتمع الدميقراطي.
في تقدميـــه للكتـــاب، الذي يضـــم أربعة 
فصول، يقول الباحث املغربي 
مركز  مدير  بلقزيز،  عبداإلله 
دراســـات الوحـــدة العربية، 
أنه ال يبالغ في القول إن كتاب 
”الدميقراطيـــة املنقوصة: في 
ممكنات اخلروج من التسلطية 
يعد فاحتـــة لكتابة  وعوائقـــه“ 
جديدة في الشـــأن السياســـي، 
وفي شـــأن يحتـــل مكانة معتبرة 
فـــي االجتمـــاع السياســـي فـــي 
العالم العربي، هي مسألة اإلمكان 
الدميقراطي وجملة ما يحف به من 

عوامل جاذبة.
ومـــرّد ذلك أن طـــرح محمد أفاية 
تأســـس على أمرين متقابلني، لكنهما 
فـــي نفس الوقت مترابطني؛ أولهما أن الغالب 
على التفكير في املسألة والكتابة فيها التسرع 
واخلفة في االستنتاجات واألحكام. وكان ذلك 

واضحا من خالل الكتابات االحتفالية ببشارة 
الربيـــع العربي ووعـــوده الدميقراطية، وهي 
كتابات جاءت مسكونة بروح الكسل املعرفي، 

وتعاني نقصا في القلق الفلسفي.

واألمر هو ما ذهب إليــــه أفاية من مذهب 
في التنــــاول التركيبــــي حيث جمــــع النظرة 
االجتماعيــــة والتاريخيــــة للظاهرة موضوع 
بحثــــه وميلــــه بالتحليــــل الثقافــــي لظواهر 
االجتماع السياسي واستدعاءالسوابق قصد 
املقارنة. فمحمد أفاية لم يكتب نصا سياسيا، 
وإن كان موضوعــــه في السياســــة، وإمنا آثر 
أن يتأمــــل حدثــــا تاريخيا ببــــرودة أعصاب 

الباحث.
ويخلـــص بلقزيـــز إلـــى أن أفايـــة لم يكن 
عدميا وهو ميتشق ســـالح النقد، بل سلم أن 
مجتمعاتنـــا العربية تشـــربت كثيرا من القيم 
الدميقراطيـــة، وأن عمران ثقافتنا بات مأهوال 
في بعض أجزائه بهذه القيم، وأن مؤسساتنا 
االجتماعية واملدنيـــة تخطو اخلطى احلثيثة 
والقواعـــد  األفـــكار  مـــع  التكيـــف  صـــوب 
الدميقراطيـــة، وأن دولنا أحـــرزت حظا -وإن 
كان متواضعـــا- فـــي التحديـــث السياســـي 

والتأقلم مع األحكام العاملية للدميقراطية.

رياض بوعزة
كاتب تونسي
زةزة اضاض
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تركيـــز قـــادة دول املغـــرب العربي  
كان موجهـــا إلى تطوير اقتصادات 
بلدانهـــم وتكوين جبهة سياســـية 

وأمنية وعسكرية مشتركة

◄

الفشـــل في تحقيق الوحـــدة يعود 
إلـــى العالقات السياســـية  بعضـــه 
وبعضه اآلخر يترتبط باأليديولوجيا 

والثقافة والتاريخ

◄

شعار التغيير ترفعه جهات تؤمن به ال تيارات وهيئات التحديث عندها كلمة المرور إلى السلطة

محمد نور الدين أفاية: 
التحدي الذي تواجهه البلدان 
العربية يتمثل في الخروج من 

النمط الوحيد لإلدارة السياسية
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} مرت 38 عامًا على وصول اخلميني إلى 
إيران قادمًا من باريس في بداية فبراير 1979، 
وهي السنة التي شهدت االجتياح السوفييتي 

ألفغانستان، وبداية حقبة من الصراع لم 
تنته حتى اآلن، وأنتجت لنا اإلرهاب اإليراني 

الشامل وطالبان والقاعدة وداعش وخاللها 
11 سبتمبر 2001 واحتالل أفغانستان وكارثة 

احتالل العراق ونهايته كدولة مستقلة ذات 
سيادة ومؤسسات عسكرية أو مدنية.

احلشد الشعبي في العراق، الذي مت 
تشكيله بفتوى املرجعية الدينية اخلاصة، لم 
ُيتَرك بنهاية مفتوحة إلى مصيره، والتزاما 

منه مببادئه وجذوره ومرحلة صعوده املخطط 
لها، قرر االحتفال بذكرى سيطرة والية الفقيه 

على مقاليد األمور في إيران، بإقامة العديد 
من املناسبات املختلفة للعديد من الفصائل 

امليليشياوية التي يتكون منها.
محمد علي جعفري، القائد العام للحرس 
الثوري اإليراني، أشار إلى وجود ما يقارب 

ربع مليون مقاتل في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، وأفغانستان وباكستان، ولكل من 

هذه الفيالق تسمية أو عنوان ”وطني“ ملحق 
باحلرس الثوري اإليراني. في العراق مثًال 
احلشد الشعبي، وهي متثل القوة العابرة 

للحدود وعنوانها اجلاذب فيلق القدس بقيادة 
قاسم سليماني ومجموعة قادة مستشارين، 

أحدهم قتل في قاطع عمليات املوصل قبل 
أيام فقط، وهم منتشرون في املناطق الساخنة 

والباردة، ومهماتهم ال تقتصر على اإلسناد 
امليليشياوي املعروف بجرائمه وجتاوزاته 

وانتهاكاته، إمنا تتولى تنفيذ العمليات 
اإلرهابية واإلعداد لها في كل أنحاء العالم 

وألسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالتصفيات 
أو إسكات األصوات املضادة أو إرسال رسائل 

معينة أو توجيه األنظار إلى جهات أخرى 
خللط األوراق واللعب بها واستثمارها.

احلقيقة أن العدد املذكور رمبا ينطبق 
على امليليشيات أو املجموعات التابعة إداريًا 
أو ماليًا للحرس الثوري اإليراني، وهي تثقل 

كاهله في التجهيز ودفع الرواتب وتكاليف 
أخرى، ويحدث ذلك في الدول غير اخلاضعة 
كليًا لإلرادة اإليرانية، ألن املوارد غير متاحة 

أو خاضعة ملفاهيم االستثمار لصعوبة 
التغطية عليها واحتمال انكشاف شبكاتها؛ 
لكن في حالة دولة مثل العراق املجال فيها 
يكون واسعًا سياسيًا للتخلص من األعباء 

امللقاة على احلرس الثوري، ألن املجموعات 
امليليشياوية ُنظمت بقانون وبرعاية رئيس 

الوزراء القائد العام للقوات املسلحة 
وصارت لها حصتها الرسمية من ميزانية 
الدولة ومتتلك أرقى األسلحة والتجهيزات 

اللوجستية، وحتت حماية القانون ميكن 
إدراك متدد واجباتها وصالحياتها، ومعها 

إطالق سراح غير مشروط ملشروعها الطائفي 
الدموي، كما في كل التجارب األخرى.
داخل إيران فقط يصل عددهم إلى 

ربع مليون مع قوات الباسيج، مجهزون 
مبنظومات صواريخ متوسطة املدى وتخضع 

للتطوير ملسافات بعيدة تتجاوز اخلمسة 
آالف كيلومتر وتطلق عليها تسمية شهاب، 

وللحرس الثوري قوات برية وبحرية وجوية، 
وله مؤسسات داعمة على قدر كبير من 

األهمية االقتصادية، واملخاطر كبيرة تتعلق 
باستثمار هذا النوع من األعمال خارجيًا، 

وما تعنيه من متويه لهوية املكاتب املفتوحة 

في مدن وعواصم العالم وأثرها في اإلرهاب 
العاملي، مضافًة إليها أنشطة الدول املستباحة 

كالعراق وما ميكن أن تقوم به احلكومة 
العراقية مبؤسساتها وسفاراتها خدمة إليران.

إدارة الرئيس األميركي اجلديد دونالد 
ترامب، صرحت بأنها تبحث إدراج احلرس 

الثوري اإليراني على قائمة التنظيمات 
اإلرهابية، وسبقتها بوصف الرئيس 

ترامب وأيضًا وزير دفاعه جيمس ماتيس 
جلمهورية إيران اإلسالمية بالدولة األولى 
الراعية لإلرهاب في العالم؛ وفي محتوى 

سلة األلعاب اخلطرة التي تقوم بها إيران 
كتجارب الصواريخ الباليستية على أراضيها 

وما نتج عنها من ردود أميركية وعاملية؛ 
في البر وداخل األراضي الوطنية للدول ال 

حتصل عادة صدامات أو مناوشات عسكرية 
بني دولتني، لكن في املياه اإلقليمية واحلدود 

البحرية احلرة وقوع االشتباكات محتمل 
وخروقات مثل االعتداء على الفرقاطة 

السعودية أو غيرها من القطع البحرية، ومنها 
األميركية مستقبًال، قد تؤدي إلى تصعيد غير 

متوقع مهما كان احلادث صغيرًا.
احلشد الشعبي الطائفي باحتفاله الواسع 
باخلميني وثورته وصادراتها، رهن مستقبله 
وعّلقه على مشجب احلرس الثوري اإليراني 
الذي سيدخل قائمة التنظيمات اإلرهابية في 

العالم باإلرادة األميركية أو بغيرها، اليوم 
أو غدًا، فتلك عاقبة السوء؛ ومبثل التصرفات 

السابقة تكون إيران بأطروحاتها باشرت 
فعًال التحرك ضد أميركا والتهيئة ألسوأ 
االحتماالت لكن ابتداء على أرض العراق.

ما نرصده هذه األيام هو زيادة ملحوظة 
في معامل خلط السم بالعسل وليس دسه، 
ألن زمن التقية أصبح من املاضي على حد 

قول خامنئي بعد االتفاق النووي وانفتاح 
صادرات احلرس الثوري على اخلراب العراقي 

والسوري واليمني ودول أخرى.
عزلة باراك أوباما وحضور فالدميير 

بوتني عززا القناعة لدى الولي الفقيه بإطالق 
سراح العنز امليليشياوي في احلقل دون 

خوف أو رادع، أو مجرد حتسب ولو لتغيرات 
فجائية غير متوقعة في األنواء اجلوية، رغم 
أن فصولنا حتى في الفصل الواحد حتتمل 

االنقالب وظهور الدباغ بال مقدمات.
هناك ما يوجب في يومنا حتليل حتى 

الكلمات، وال أعني بها إطالقًا صفارات اإلنذار 
األميركية رغم أن أغلبها تغريدات، لكن الدفاع 

املفاجئ، مثل ارتفاع ضغط الدم العصبي 
املؤقت، عن الثورة اإلسالمية في إيران، 

وحقها في امتالك أسلحة الردع واخلوف 
على العراق العربي واملنطقة من دفع فاتورة 
املواجهة القادمة مع أميركا، ويتناسى رهط 

احلرس الثوري اإليراني ما تسببت به إيران 
وشحناتها الطائفية من شيزوفرينيا في 

العراق وسوريا واليمن حتديدًا.
ترامب بتغريداته، وكلمات برقية منه ومن 
طاقمه الذي لم يكتمل إلى حد اآلن، ومبكاملات 
هاتفية محسوب عددها بالثواني، أعاد العمل 
بنظام العني احلمراء الذي ال تفهم غيره دولة 

مارقة كالتي يقودها النظام اإليراني.
روسيا وجدت نفسها تخسر ذلك الوهج 

اإلعالمي املتفرد لسياساتها ومكوكيات 
وزير خارجيتها سيرجي الفروف وأيقونتها 

اجلديدة أستانة، بجناحيها التركي واإليراني 
اللذين كما يبدو تثاقال ألسباب مختلفة في 

مقدمتها ظهور راعي البقر األميركي املتحمس 
إلعادة قطيعه إلى احلظيرة األميركية، 

وإصالح ما تخرب منها في الداخل واخلارج.

روسيا وعلى لسان سفيرها في طهران 
أعلنت في شهر فبراير 2017 أن منظومة 

الصواريخ S300  اكتملت في توريدها منذ 
2016، وهي إشارة متأخرة زمنيًا لكنها روسية 
أكثر منها إيرانية إلى إدارة ترامب بعدم اتباع 

سياسة التجاهل واإلقصاء من احلسابات 
في القضايا الدولية، وخاصة منطقة الشرق 
األوسط التي سرحت ومرحت فيها روسيا، 

وفّرطت خاللها في سمعتها كدولة كبرى في 
ورطة املستنقع السوري. واحلليف اإليراني 

يعتقد أنه أجنز مهمته في صنع مناطق عازلة 
واسعة عندما احتل العراق ظنًا منه أنه 

سيكون مبنأى عن آثار الصراع في املنطقة.
روسيا في مدينة الباب السورية أوصلت 

ارتباكها إلى تركيا من عودة العالقات 
األميركية التركية إلى سابق عهدها بل أكثر 

ارتباطا في مكافحة اإلرهاب ودعم إنشاء 
املناطق اآلمنة في سوريا. ومن باب الباب 
ميكن اإلشارة إلى طرح ميليشيات احلرس 

الثوري، فرع لبنان، االنسحاب ”الطوعي“ من 
10 مناطق في القلمون، ورغم النيات واحملاذير 
فإن ثمة قناعات تفرضها القنابل الصوتية قبل 
القنابل بذخائر البالغات الرسمية احلية للقوة 

املجربة؛ ما أكثر االنقالبات غير املوضوعية 
واملفاِجئة والطوعية هذه األيام.

ساسة العراق وقادة امليليشيات يرتكبون 
أخطاء فادحة كعادتهم وبنجاح ساحق، 

وعليهم أن يتذكروا ما قاله ترامب في يوم 
تنصيبه ”أينما يولد األطفال يتطلعون إلى 

السماء نفسها واخلالق نفسه“، لكن أعتقد أن 
ترامب كان يقصد أميركا حصرًا، ألن األطفال 

في العراق أو في سوريا، أو في أي مكان 
فيه احلرس الثوري اإليراني يولدون وهم 

يتطلعون إلى قاتل أبيهم.

قنابل صوتية في الذكرى الـ38 للثورة اإليرانية

{الشعب اإليراني سيجعل من يستخدم لغة التهديد أيا كان يندم على ذلك، مشاركة الماليين 

من اإليرانيين في التظاهرات دليل على قوة إيران اإلسالمية}.

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

{إيران خالل السنوات الماضية، في فترة باراك أوباما، أوجدت لنفسها مساحة كبيرة في الشرق 

األوسط، كاليمن وسوريا، إال أنها لن تكون كذلك في ظل اإلدارة األميركية الجديدة}.

مايكل دوران
خبير إستراتيجي أميركي

} تابعت خالل الفترة املاضية تصريحات 
القادة واملسؤولني اإليرانيني بشأن الرد على 

مواقف إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ولفت انتباهي من بني هذه التصريحات 

ما ورد على لسان الرئيس اإليراني حسن 
روحاني، الذي اعتبر أن ترامب ”حديث عهد 

بالسياسة“، وأن ”أجواء السياسة جديدة 
بالنسبة إليه“، وأن أمامه بعض الوقت كي 
يدرك هو ومن حوله ما يتعني عليهم فعله، 

وهذا األمر سيستغرق وقتا في نظر روحاني.
ال يهمني، ككاتب، إن كان املاللي يسبون 

ترامب أو العكس، ولكن ما يهمني هو 
املدركات والتصورات املتبادلة لدى الطرفني، 
كي نفهم ما يدور من حولنا، وهنا أشير إلى 
أن فهم املاللي لترامب، بحسب ما استنتجت 
من مجمل تصريحاتهم، أنه ”تاجر“ أو رجل 

أعمال قادم من عالم البزنس والصفقات 
التجارية، وهذا صحيح وأنا أفهم ذلك جيدا 

بل ذكرت في مقاالتي السابقة جميعها أن 
الرجل يتحدث بلغة الصفقات التجارية، ولكن 

ما رأيت أنه غباء سياسي هو أن املاللي 
يعتقدون أن ترامب ال يفهم في السياسة وأن 
أمامه الكثير من أجل فهم ديناميات العالقات 

الدولية، وهذا نوع من الغباء أو أنه ادعاء 
للغباء بهدف استدراج اإلدارة األميركية 

اجلديدة لصدام عسكري مع إيران، وال أرجح 
شخصيًا أن املاللي جاهزون ملثل هذا الصدام، 
بل أكاد أجزم أنهم غير قادرين عليه رغم ثقتي 
بأنهم ال يعبأون بتكلفة مثل هذا الصدام على 

الشعب اإليراني، فهم ال يدركون على سبيل 
املثال أن نظامهم قد يكون الهدف املباشر ألي 

حترك عسكري أميركي محتمل، ولكن يكون 
األمر كما كان عليه احلال في تدخالت عسكرية 

أميركية سابقة في املنطقة وغيرها.
املاللي يراهنون على احلس التجاري 
وامليل لعقد الصفقات لدى ترامب، وهذا 

وارد والكثيرون في العالم يراهنون عليه، 
ولكن الفكرة القائلة بأن القادم اجلديد للبيت 

البيض ال يفهم في السياسة هو أمر غارق 
في الغباء، ألن من يتولى رئاسة دولة بحجم 
الواليات املتحدة ويخوض معركة انتخابية 
شرسة كالتي خاضها هذا الرجل، وانتصر 
فيها على مرشحة دميقراطية متمرسة في 

السياسة يساندها اإلعالم والنخب األميركية، 
ال بد وأن يكون العبًا سياسيًا محترفًا، وال 

أقول ماهرًا، فهذه بخالف تلك.
في السياسة كما في كرة القدم، مدارس 
وطرق مختلفة، ووجود رئيس أميركي من 

دون خلفية سياسية ليست سابقة في التاريخ 
األميركي، فهناك ممثلون ورجال أعمال وصلوا 

إلى البيت األبيض عبر صناديق االقتراع، 
وهذه مسألة ليست عابرة باملرة، وما يؤكد 

لي أن رؤية املاللي لإلدارة األميركية اجلديدة 
تعاني قصورًا شديدًا أنهم ال يكتفون باعتبار 
ترامب نفسه تاجرًا مبتدئًا في السياسة، بل 

يرون أن أركان إدارته على شاكلته، وهذا األمر 
لفت انتباهي بحد ذاته من زاويتني؛ أولهما 
أن عالم السياسة لم يعد منفصًال عن عالم 

البزنس وأن االقتصاد السياسي هو احملرك 
األول للعالقات الدولية، فالنظام العاملي 

القائم ذاته قائم على هذا األساس منذ اتفاقية 
”بريتون وودز“ بعد احلرب العاملية الثانية، 

وظهور نظام نقدي عاملي ال تزال الكثير من 
معامله هي األساس في العالقات الدولية 

والتبادالت التجارية حتى اآلن.
أما الزاوية الثانية في حديث املاللي أنهم 

ينتقدون وجود رئيس أميركي ذي خلفية 
جتارية على رأس دولة، وال يرون إشكالية في 

وجود ”عمامة“ بدرجاتها الدينية املختلفة 
املعتمدة من قم وتوفر للماللي ألقابا مثل 

”حجة الله“ و“آية الله“ و“آية الله العظمى“ 
وغيرها، وتتركز خلفياته في العلوم الفقهية 

والنظريات الطائفية ليس فقط على رأس دولة 
مثل إيران، ولكن على كل كرسي من كراسي 

مؤسساتها السياسية، بل والعلمية مثل 
اجلامعات واألكادمييات وغيرها.

هذه األفكار املغلوطة تبدو غريبة، وهي 
ذاتها األفكار التي تسيطر على جماعات 

وتنظيمات اإلرهاب السنية، فنجد شابًا غريب 
األطوار لم يقرأ في حياته سوى بعض الكتب 

القدمية، وقد سيطرت عليه نزعات القيادة 
وارتفعت لديه ”األنا“، وتوهم أنه قائد يضاهي 
قادة اإلسالم العظام، وأن ينشئ تنظيمًا يدمر 
به مقدرات ومصالح شعوب إسالمية بأكملها 
بسبب مثل هذا الغباء املسيطر على النفوس.

املثير للسخرية في تصريحات روحاني 
أنه ارتدى ثوب املعلم ليذكر الرئيس األميركي 

بأن عالم اليوم هو عالم اتصاالت وتبادل 
أفكار، وأن عهد بناء األسوار قد ولى وذهب، 

وهذا كالم صحيح وال غبار عليه، ولكن 
اإلشكالية تكمن في من يقوله. فالكالم مثلما 

ينطبق على ترامب ينطبق أيضا على املاللي، 
ويفترض أنهم أولى به قبل أن يعلموا به 

اآلخرين، فأين عالقاتهم واتصاالتهم اإليجابية 
مع دول جوارهم حتى نقول أنهم يؤمنون 

باحلوار والتعاون الدولي. فهم ال ُيصّدرون 
جليرانهم سوى ميليشيات احلشد الشيعي 

الطائفي البغيض، وال أحد يسمع منهم سوى 
صيحات التهديد والوعيد باالستيالء على 
العواصم واجتياح املدن العربية. وال أحد 

يسمع عن جتارتهم سوى األسلحة وتصدير 
اإلرهابيني في منطقة واسعة تشمل اليمن 

والعراق وسوريا ولبنان وغيرها.
أال يبدو املال حسن روحاني هنا كمن قال 

املولى عز وجل فيهم أنهم يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم؟ أيعقل أن دولة تزعم الدفاع 

عن اإلسالم تقوم بكل هذا التطهير العرقي 
على أساس ديني في مناطق معروفة وعلى 
رؤوس األشهاد في مدن سوريا والعراق؟
إشكالية املاللي مع احلضارة والقيم 
اإلنسانية أعمق بكثير من نزعات ترامب 

الشعوبية، فهو في األخير يتمترس خلف 
حدود بالده، ويريد أن مينع اآلخرين من 
دخولها، وهذه معركته مع شعبه ودولته 

التي قامت على أساس فلسفي وفكري معلوم، 
والقيم هي أغلى ما تصدره للعالم واإلنسانية، 

أما املاللي فهم يعملون على إعادة هندسة 
الدميوغرافيا والهويات الوطنية للدول خارج 
بالدهم. هم يريدون التحكم في شعوب العراق 

وسوريا واليمن، وليتهم اقتصروا على 
الشعب اإليراني وحدود بالدهم ومنعوا العالم 

كله من دخولها لكان أمرهم أهون، بل كان 
العالم سيرحب بذلك ويكفيه أنهم سيكفون 

اجلميع شرورهم.

ماللي إيران ودروسهم المغلوطة

إشكالية الماللي مع القيم اإلنسانية 

أعمق من نزعات ترامب الشعوبية، 

فهو يتمترس خلف حدود بالده، 

أما الماللي فهم يعملون على إعادة 

هندسة الديموغرافيا والهويات 

الوطنية للدول خارج بالدهم

سالم الكتبي
كاتب إماراتي

الحشد الشعبي باحتفاله الواسع 

بالخميني وثورته وصادراتها، رهن 

مستقبله وعلقه على مشجب الحرس 

الثوري اإليراني الذي سيدخل قائمة 

التنظيمات اإلرهابية في العالم 

باإلرادة األميركية أو بغيرها

حامد الكيالني
كاتب عراقي
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آراء
} بينما تقاوم ”املؤسسة“ في واشنطن 
قرارات الرئيس األميركي دونالد ترامب 

استنادا إلى نظرية فصل السلطات التي 
أرساها الفرنسي شارل مونتسكيو، والتي 

تتيح للقضاء املستقل حتّدي السلطة 
التنفيذية، حتتدم احلملة االنتخابية في 

فرنسا حول االستحقاق الرئاسي في الربيع 
القادم.

بدأ النزال اجلدي وسط بروز فضائح 
وغرائب تذكرنا بتلك التي سادت املشهد 

االنتخابي األميركي، لكن ضحالة البرامج 
وتداعيات الثورة الرقمية وعدم وجود 

شخصيات قوية أو المعة، تزيد من الغموض 
في توقع النتائج مع عدم استبعاد اختراق 
شعبوي في زمن يغلب فيه خطاب القطيعة، 

وتبتعد فيه الدميقراطيات الغربية عن منظومة 
القيم اإلنسانية.

منذ تأسيس اجلمهورية الفرنسية 
اخلامسة في العام 1958 متركز الصراع بني 
معسكري اليمني واليسار في التنافس على 

دخول قصر اإليليزيه، باستثناء وصول 
مؤسس اجلبهة الوطنية جان ماري لوبان 

إلى الدور الثاني من انتخابات 2002. وهذه 
املرة أتى إعالن الرئيس فرنسوا هوالند عن 
عدم اعتزامه الترشح لوالية ثانية، ونتائج 

االنتخابات األولية ميينا ويسارا، كي يخرجا 
من املنافسة أيضا الرئيس السابق نيكوال 
ساركوزي، ورئيسي الوزراء السابقني آالن 

جوبيه ومانويل فالس، وذلك في خضوع حلكم 
الرأي العام بوجوب تنّحي املجربني، وإفساح 
املجال أمام جتديد حتتاجه الطبقة السياسية 

املتهمة بعدم القدرة على اإلصالح.
بيد أن الدرس األهم الذي يستخلص من 
اعتزال ساركوزي وتنازل هوالند هو نهاية 

مرحلة امللك اجلمهوري، وبدء مرحلة الرئيس 
املسؤول التي ستبعد النظام الدستوري في 

فرنسا عن النمط شبه الرئاسي وتقربه من 
النمط البرملاني. يجدر التذكير أن اجلنرال 
شارل ديغول أسس اجلمهورية اخلامسة 
عام 1958 على قاعدة والية رئاسية لسبع 

سنوات ُجتّدد مرة واحدة. وكان ذلك بالطبع 
على قياسه وتبعا حملورية دوره التاريخي 

وكان ملكا في جمهورية، وراق ذلك خلصمه 
التاريخي فرنسوا ميتران الذي نسي وصفه 

أداء الديغوليني باالنقالب املستمر، وحكم 
أيضا بشكل ملكي ملدة أربعة عشر عاما. 
بعد ديغول وميتران انتهى زمن ”الرجال 
العظماء“، وعندما تقرر في 2002 تقصير 

الوالية الرئاسية إلى خمس سنوات، شكل 
ذلك بدء إعادة النظر بروحية اجلمهورية 

اخلامسة. واليوم مع التطورات األخيرة نشهد 
طّي صفحة تاريخية حافلة وبدء مرحلة تتسم 

بالضبابية وبعدم اليقني.
قبل شبهة الفساد التي طالته بسبب 

وظائف وهمية مفترضة لزوجته وعائلته، 
ولصلة ملتبسة باملال من خالل تقدميه 

استشارات لشركات متعددة اجلنسية، كان 
مرشح اليمني التقليدي فرنسوا فيون يحلق 
في استطالعات الرأي ويبدو مبثابة املرشح 

األوفر حظا للوصول إلى ”جنة“ اإليليزيه. لكن 
مرافعته للدفاع عن نفسه وتبرير عمل املقربني 
منه وحتميله الصحافة مسؤولية تراجعه (كما 

هي العادة عند السياسيني) لم تقنع غالبية 
الفرنسيني وحيزا من أنصاره الذي ميكن أن 
يتحول نحو مرشحة اليمني املتطرف مارين 

لوبان، ألنها تشدد على األولوية الوطنية 
ومعركة الهوية ضد أيديولوجيا اليسار 

والليبرالية الشمولية.
وأمام سيناريو استبعاد فيون منذ الدور 

األول لالنتخابات الرئاسية في 23 أبريل 
2017، يبرز سيناريو املجابهة األكثر احتماال 

في الدور الثاني في 7 مايو بني لوبان 

واملرشح املستقل واملغمور وزير االقتصاد 
السابق إميانويل ماكرون (39 عاما، األصغر 

بني املرشحني، الوسطي الليبرالي، اآلتي 
من مصرف روتشيلد ليصبح مستشارا عند 
فرنسوا هوالند قبل أن يصبح وزيرا لفترة 

قصيرة) الذي أربك املشهد عبر خرق الثنائيات 
التقليدية، يسار وميني، أقصى اليمني وأقصى 
اليسار، وتسبب في خلط األوراق خاصة عند 

اليسار احلكومي واليسار املتشدد املشتت بني 
بونوا هامون جنم احلزب االشتراكي الفائز 

في االنتخابات التمهيدية واملمثل للجناح 
اليساري في احلزب، والذي أخذ يتجاوز لوك 

ميلونشون اخلطيب املفّوه والطامح إلى تغيير 
جذري.

يتنافس إذن خمسة مرشحني أساسيني، 
فيون وماكرون ولوبان وهامون وميلونشون، 

ويبدو أن سيناريو 2002 ميكن أن يتكرر 
هذه املرة مع احتمال وصول لوبان إلى 

الدور الثاني إما مبواجهة ماكرون أو فيون 
ورمبا هامون. وفي كل السيناريوهات تبدو 

حظوظ لوبان قليلة ألن ما يسمى ”اجلبهة 
اجلمهورية“ ستتشكل ملنعها من املرور، كما 

جرى مع أبيها بالرغم من أن الفارق لن يكون 
كبيرا كما حصل عند فوز جاك شيراك، بل 

رمبا ستكون املعركة جدية مع تغير موازين 
القوى.

في حال حصول اختراق شعبوي وانحياز 
مييني لصالح مارين لوبان، سنكون أمام 

زلزال سياسي في فرنسا بعد هزة البريكسيت 
وإعصار ترامب، وسيكون عندها االحتاد 
األوروبي في خطر، خاصة في حال تأثر 

هولندا وأملانيا الحقا بنتيجة االنتخابات 
الفرنسية.

وعلى صعيد قضايا الشرق األوسط 
والعالم العربي، سيكون هناك انقالب جذري 

في السياسة اخلارجية الفرنسية. لكن الوقائع 

التي ترجح في هذه اللحظة إميانويل ماكرون 
تصطدم بعدم اعتماد الوزير السابق على 
حزب بعينه أو تكتل بعينه، وكذلك فإنه لم 

يكشف عن كل برنامجه حتى اليوم مما يترك 
الباب مفتوحا للتساؤالت واملفاجآت. وعلى 

صعيدي السياسات الداخلية واخلارجية، 
لن تكون هناك انقالبات درامية في حال فوز 

ماكرون أو فيون أو هامون.
ليس هناك وهم عند الناخب الفرنسي 

بوجوب وصول ”قديس“ إلى قصر اإليليزيه 
وهو يعلم أن ”الفضيلة“ لم تعد من خصال 

السياسيني، لكن عدم الشفافية في زمن الثورة 
الرقمية أصبحت عبئا. واألدهى عدم وجود 

موضوع جدلي مركزي يستقطب حوله النقاش 
الوطني، إذ أن كل مرشح يركز على ما يعتبره 
مهمًا (مثل اخلروج من أوروبا عند لوبان، أو 
دخل املساعدة العام عند هامون)، لكن املتابع 

للحمالت االنتخابية الرئاسية في باريس 
يفتقد شعارات أخاذة مثل ”القوة الهادئة“ 

لفرنسوا ميتران من أجل ”فرنسا املوحدة“، أو 
حملة جاك شيراك ضد ”الشرخ االجتماعي“.

بعد فرنسوا هوالند الذي انطبق عليه 
لقب ”الرئيس العادي“، يبدو أن ثوب الرئاسة 

أصبح فضفاضًا على قامات املرشحني 
احلاليني، وعلى األقل في هذه اللحظة يسود 

التشكيك في توفر كامل الصفات عندهم لشغل 
املوقع الرئاسي احملوري حسب الدستور.

في ما يتعّدى األشخاص والبرامج 
والتيارات، يتأكد مع هذه احلملة االنتخابية 
أن الدميقراطيات األوروبية واألميركية متّر 

بأزمة عصيبة، ألن األحزاب املناهضة لألنظمة 
القائمة تشهد صعودا في عدة بلدان. ومقابل 

تراجع الدميقراطية الليبرالية في حقبة تصّدع 
العوملة، يبرز صعود منط من احلكام من أمثال 
ترامب وفالدميير بوتني وأندادهم مما يجعل 

معركة فرنسا الغامضة مقلقة ومصيرية.

المعركة الرئاسية الفرنسية الغامضة والمقلقة والمصيرية

{تونس في حاجة إلى دور ثقافي فعال يشـــجع على الحياة ويوحد الشـــعوب في ظل ما تعيشـــه 

المنطقة من تفاقم لظاهرتي اإلرهاب والتطرف}.
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} أدى التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في 
أراضي الضفة الغربية خالل العقود املاضية 

إلى تراجع تدريجي إلمكانية تطبيق حل 
الدولتني، وصوال إلى انعدام إمكانية تطبيقه 

عمليًا في الوقت احلالي. ومع إقرار الكنيست 
اإلسرائيلي قانونا يتيح مصادرة أراض 
فلسطينية بأثر رجعي، ميكن اعتبار ذلك 

مبثابة إعالن رسمي عن انتهاء حل الدولتني 
الذي تدعي إسرائيل متسكها به.

يهدف هذا القانون إلى حتقيق هدف 
إسرائيل القدمي: ضم كامل أراضي الضفة 

الغربية لدولة االحتالل اإلسرائيلي، وإنهاء 
حل الدولتني. أضفى القانون اجلديد الشرعية 

على البؤر االستيطانية العشوائية القائمة 
حاليًا في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير 
قانونية ال مبوجب القانون الدولي فحسب، 

بل مبوجب القانون اإلسرائيلي أيضًا. 
تنديد متفاوت احلدة جاء من داخل 

الكنيست اإلسرائيلي، من أحزاب وسياسيني 
يتمسكون بحل الدولتني ويعتقدون أن 
القانون اجلديد سوف يساعد حركات 

”مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات“ على 
التوسع وجذب املزيد من الناشطني حول 

العالم. 
ولكن رد الدولة اإلسرائيلية العميقة جاء 

من داخل الكنيست أيضا على لسان وزير 

العلوم والتكنولوجيا، عوفير أكونيس، حني 
قال بوضوح يختصر تلك السياسة ”كل أرض 

إسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا 
احلق أبدي وال ميكن التشكيك فيه“.

طاملا كانت سياسة زيادة عدد 
املستوطنني، وتشجيع الهجرة من كل دول 
العالم إلى إسرائيل ضرورية خللق حقائق 
جديدة على األرض تؤدي في نهاية املطاف 

إلى االستيالء على أراضي الفلسطينيني 
واكتمال املشروع اإلسرائيلي باإلبادة الكاملة 
للوجود الفلسطيني. يضيف املفكر السوري 

إلياس مرقص سببا آخَر للتوسع الدميغرافي 
اإلسرائيلي عندما يالحظ أنها املرة األولى 

في التاريخ التي تريد فيها دولة االحتالل أن 
يصبح عدد جنودها، أي املستوطنني، أكبر 
من عدد السكان األصليني للبالد التي جرى 

احتاللها. وهو ما يعيد التأكيد على الهاجس 
اإلسرائيلي األكبر املتعلق مبحيطها العربي، 
وليس مبا يسمى ”القضية الفلسطينية“ فقط.

يجري اليوم إذن تشريع وجود نصف 
مليون مستوطن في الضفة الغربية التي 

يفترض أن تصبح دولة فلسطينية في يوم 
ما. لكن أراضي تلك الدولة تتآكل بتسارع 
كبير لصالح االستيطان. ومع هذا التآكل، 

تتأكد قناعة الفلسطينيني بأن صراعهم مع 
الدولة الصهيونية هو صراع وجود؛ إذ 

يتضح في كل يوم أن الدولة الفلسطينية على 
حدود عام 1967 كانت أحد أكبر األوهام التي 
انساقت وراءها القيادة الفلسطينية، مدفوعة 

مبصاحلها وبتحليالت ورؤى خاطئة.
فشلت التسوية السياسية التي تتبعها 

القيادة الفلسطينية، والتي يدعمها املجتمع 
الدولي. أكثر من ذلك، كانت التسوية عبارة 
عن وهم فلسطيني وشرك إسرائيلي دولي 

أتاح للدولة الصهيونية استكمال مخططاتها 
بالسيطرة على األرض وطرد الفلسطينيني.

يتطلب اخلروج من هذا االستعصاء الذي 
يواجه حركة التحرر الوطني الفلسطيني 

بلورة استراتيجية عمل وطني بديلة. 
وعلى تلك االستراتيجية أن جتيب عن 

األسئلة امللحة: ما الهدف النهائي لنضال 
الفلسطينيني؟ ألم يحن وقت حتديد هدف 
استراتيجي يتناسب مع التطورات على 
األرض؟ هل ميكن للفصائل الفلسطينية 
أن تتبنى حل الدولة الواحدة، بدال من 

حل الدولتني؟ هل ميكن مواجهة املشروع 
الصهيوني الذي يبدو كقاعدة عسكرية 

توسعية أكثر من كونه ”دولة دميقراطية“ عبر 
املقاومة الشعبية؟ ما مصير الكفاح املسلح؟
لكن الواقع يقف مرة أخرى حائًال دون 

تقدم أي مشروع وطني فلسطيني بديل. ليس 
واقع االستيطان هذه املرة، ولكن واقع القوى 

السياسية الفلسطينية ذاتها. إذ يبدو أن 
الفصائل الفلسطينية، قد فقدت كل مقومات 
وجودها كحركات سياسية- شعبية. يبدو 

أنها باتت أسيرًة ملصالح أفرادها وداعميها، 
وللواقع الذي أنتجه اتفاق أوسلو.

وهو ما يجعل احلديث عن رؤية حترر 
وطني بديلة مجرد شعارات فضفاضة ال 

تستند إلى حركات سياسية معنية مبناقشة 
تلك الرؤية، ودفعها، أو دفع أجزاء منها 
إلى أرض الواقع الختبارها. لذا، ترتكز 

استراتيجية تلك الفصائل في مواجهة ما 
يحدث على التمسك بالرؤية احلالية، وحشد 
الدعم الدولي الذي يبقيها على قيد احلياة، 
أو رمبا الدعم الذي يبقي حل الدولتني جثة 

هامدة ال ميكن دفنها.

حل الدولتين: جثة هامدة تنتظر دفنها

تصريحات ترامب التي أعلن فيها أن 

الحرب ضد اإلرهاب اإلسالمي ستكون 

من بين أهدافه الرئيسية في سياسته 

الخارجية، تعطي أهمية لسيناريو 

التدخل األميركي في النزاعات 

األفريقية الراهنة

} في الوقت الذي تتأكد فيه نوايا الرئيس 
األميركي دونالد ترامب جتاه االحتاد 

األوروبي وحلف شمال األطلسي، وتتوالى 
تصريحاته حول إعطاء األولوية للمصالح 

األميركية، فإن السياسة اخلارجية التي ميكن 
أن تنتهجها إدارته جتاه القارة األفريقية 

تظل غير واضحة حتى اآلن، وما إن كانت 
واشنطن ستبتعد أكثر عن املسرح األفريقي 
مقارنة بإدارة باراك أوباما، أم أنها ستشهد 
املزيد من االنفتاح، في ظل التحديات األمنية 

واالقتصادية التي تعيشها القارة.
لم يشر ترامب خالل تصريحاته، سواء 

قبل أو بعد انتخابه، إلى أفريقيا، ما عدا 
مرتني أو ثالثا، في إحداها قال ساخرا إن 

القارة األفريقية في حاجة إلى استعمار 
جديد ملدة مئة عام قادمة. ويبدو أن مزحة 

السياسيني ليست دائما هازلة، بل قد تعكس 
نظرة معينة إلى األمور. فترامب، الذي أظهر 

قدرة فائقة على خلق املفاجآت، ميكنه أن يعّد 
مفاجأة جديدة لألفارقة، أقلها التراجع عن 

القرارات التي كانت اإلدارة األميركية السابقة 
قد اتخذتها، خصوصا بعد القمة األميركية – 
األفريقية في واشنطن قبل عامني، حني أعلن 

عن تخصيص 33 مليار دوالر كمساعدات 
اقتصادية للبلدان ذات الهشاشة، والتي تعاني 

على الصعيدين األمني واالقتصادي.
فريق ترامب أعلن في أكثر من مناسبة 
أن السياسة اجلديدة للرئيس اجلمهوري 

ستتجه أكثر فأكثر نحو االنعزالية والنأي عن 
النزاعات الدولية، ما عدا حينما يتعلق األمر 

باستهداف املصالح األميركية أو املساس 
باألمن القومي األميركي بشكل مباشر، 
وهو ما يثير مخاوف البلدان األفريقية 

التي راهنت على دعم واشنطن في معركة 
مكافحة التنظيمات اإلسالمية املسلحة. 

وتتوفر واشنطن حاليا على قاعدة عسكرية 
ثابتة في جيبوتي تعد محورا هاما في 

منطقة القرن األفريقي، وتعاقدت مع حكومة 
النيجر على إقامة قاعدة عسكرية جديدة 

من منطقة الساحل، حيث تنشط العديد من 
التنظيمات املتطرفة املسلحة، مثل حركة 

الشباب الصومالية وبوكو حرام النيجيرية 
وأفرع تنظيم القاعدة. وتضم قاعدة جيبوتي 
قرابة الثالثة آالف جندي أميركي إضافة إلى 
املوظفني املدنيني، وفي بلدان أفريقية أخرى 

هناك تواجد عسكري أميركي متفاوت األهمية، 
كما هو احلال في الصومال وأوغندا والنيجر 

وجنوب السودان.
وفي الوقت الذي تأمل البلدان األفريقية، 

املتضررة أكثر من املخاطر اإلرهابية، في 
زيادة الدعم األميركي واالنخراط أكثر في 

استراتيجية محاربة اإلرهاب، فإن السيناريو 
الذي يؤرق األفارقة هو أن َتْعَمد اإلدارة 

األميركية اجلديدة إلى إعادة نشر قواتها 
املتواجدة في القارة، وإعادة النظر في 

تركيبتها وفي امليزانية املخصصة لها. ففي 

وثيقة من أربع صفحات وجهها فريق الرئيس 
األميركي إلى هذا األخير وكشفت عنها 

صحيفة ”نيويورك تاميز“ قبل أسابيع، طرحت 
تساؤالت حول أهمية االنخراط في املشاكل 
األفريقية بالنسبة إلى واشنطن، حيث ورد 

فيها أن الواليات املتحدة حتارب جماعة بوكو 
حرام النيجيرية قبل عشر سنوات دون أن 

تنتهي تلك احلرب، كما طرحت فيها تساؤالت 
حول جدوى القتال ضد أشخاص إرهابيني 

يقودون جماعات مسلحة دون أن يكونوا قد 
شكلوا خطرا على األمن القومي األميركي.

وبالرغم من هذه املعطيات التي يعتمدها 
البعض لتأكيد العزلة األميركية عن القضايا 
األفريقية، فإن تصريحات ترامب التي أعلن 

فيها أن احلرب ضد اإلرهاب اإلسالمي ستكون 
من بني أهدافه الرئيسية، تعطي أهمية 

لسيناريو التدخل األميركي في النزاعات 
األفريقية الراهنة. فالتنظيمات املسلحة 

املتواجدة في منطقة الساحل، عالوة على 
الوضع األمني في ليبيا، ال تشكل فقط تهديدا 
للبلدان األفريقية، بقدر ما تشكل خطرا بنفس 

احلجم على املصالح األميركية واألوروبية، 
وانتشارها في غياب سياسة للردع سوف 

يزيد من املخاطر احملتملة على األمن القومي 
األميركي، خاصة املصالح االقتصادية 

األميركية في أفريقيا، في ظل اهتمام اإلدارة 
األميركية اجلديدة مبنافسة النفوذين الصيني 

والروسي في القارة األفريقية.

ترامب والمخاطر األمنية في أفريقيا
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

الالكنكن إإ

ضحالة البرامج وتداعيات الثورة 

الرقمية وعدم وجود شخصيات قوية، 

تزيد من الغموض في توقع النتائج مع 

عدم استبعاد اختراق شعبوي في زمن 

يغلب فيه خطاب القطيعة

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

ألم يحن وقت تحديد هدف وطني 

استراتيجي يتناسب مع التطورات 

على األرض؟ هل يمكن للفصائل 

الفلسطينية أن تتبنى حل الدولة 

الواحدة، بدال من حل الدولتين؟

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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التزام أوبك بخفض اإلنتاج

يقرب عودة توازن األسواق
} لنــدن – أكدت وكالـــة الطاقة الدولية، أمس، 
أن إنتاج النفط العاملي هبط في يناير بســـبب 
االلتـــزام الكبير من قبـــل منتجي منظمة أوبك 
اإلمـــدادات  بخفـــض  املســـتقلني  واملنتجـــني 
لتســـريع عودة التـــوازن إلى الســـوق بعدما 
شـــهدت واحدا مـــن أكبر فوائـــض املعروض 

خالل جيل.
ونزلت إمـــدادات النفط بنحـــو 1.5 مليون 
برميـــل يوميا في الشـــهر املاضي منها مليون 
برميل يوميا في إنتـــاج أوبك، ليصل االلتزام 
املبدئـــي باتفاق خفض اإلنتاج إلى مســـتوى 

قياسي يبلغ 90 باملئة.
وكان منتجـــو النفط توصلـــوا التفاق في 
ديسمبر املاضي على خفض اإلنتاج ملدة ستة 

أشهر بهدف تعزيز األسعار.
وقالت وكـالة الطـاقة التي تقـدم املشـــورة 
للدول الصناعية بخصوص سياسـة الطاقة إن 
”بعض املنتجني وخاصـة السعـودية خفضـوا 
اإلنتاج بقدر أكبـر من املطلـوب. وهـذا اخلفض 
األولـــي بالتأكيد واحد مـــن أكبر التخفيضات 

في تاريخ مبادرات أوبك لتقليص اإلنتاج“.
وذكـــرت أنـــه إذا حافـــظ املنتجـــون على 
مســـتوى التزامهم في ينايـــر، فإن تخفيضات 
اإلنتـــاج ومنو الطلب القوي سيســـاهمان في 
تقليص الفائض القياسي في املخزونات خالل 
األشـــهر الســـتة املقبلة بنحو 600 ألف برميل 

يوميا.
وأضافـــت الوكالة التي تتخـــذ من باريس 
مقرا، أن مخزونات الدول األعضاء في منظمة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة انخفضـــت 
فـــي الربع األخير مـــن 2016 بالفعل بنحو 800 
ألـــف برميل يوميا، وهـــو أكبر انخفاض في 3 

سنوات.
وبنهاية ديسمبر املاضي، نزلت املخزونات 
عن 3 مليارات برميل للمرة األولى منذ ديسمبر 
2015، رغـــم أن املخزونـــات الصينية واصلت 
ارتفاعهـــا، إضافـــة إلى ارتفاع كميـــات النفط 

املخزنة في البحر.

وقالـــت الوكالة إنه ”رغم ذلـــك ينبغي عدم 
نسيان أن املخزون ســـجل هذا االنخفاض من 
مســـتوى مرتفع جدا. وفي نهايـــة العام ظلت 
املخزونات تزيد بنحـــو 286 مليون برميل عن 
متوسط الســـنوات اخلمس املاضية، وبحلول 
نهايـــة النصـــف األول من 2017 ســـتظل أعلى 

كثيرا من املتوسط“.
وأضافـــت أنهـــا رفعـــت تقديراتهـــا لنمو 
الطلب العاملـــي على النفط فـــي العام احلالي 
مبقدار 100 ألف برميـــل يوميا إلى 1.4 مليون 
برميـــل يوميا، وعزت ذلك إلى التحســـن الذي 

شهده النشاط الصناعي في اآلونة األخيرة.
وســـيمثل ذلك ارتفاعا جيدا بعد منو قدره 

1.6 مليون برميل يوميا في 2016.
لكن الوكالة أشـــارت إلى أن ارتفاع اإلنتاج 
مـن خارج أوبـك قد يـؤدي إلى تعقيد الصـورة 

وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق.
فبعد انخفاض اإلنتـــاج من خارج املنظمة 
مبقـــدار 800 ألف برميـــل يوميا العام املاضي، 
مـــن املتوقع أن ينمـــو بنحـــو 400 ألف برميل 
يوميا في 2017 مع وصول إجمالي منو إنتاج 
البرازيل وكندا والواليات املتحدة إلى 750 ألف 

برميل يوميا.
وقالـــت وكالة الطاقة إن ”ارتفاع األســـعار 
يدعـــم زيادة االســـتثمارات في أنشـــطة النفط 
الصخري اخلفيف، مع بدء تشغيل مشروعات 

استغرقت فترة طويلة في البرازيل وكندا“.
وأضافت أن الزيادة في أنشـــطة احلفر في 
مكامـــن النفط الصخري األميركـــي في اآلونة 
األخيـــرة تشـــير إلـــى أن اإلنتاج ســـيتعافى. 
وتتوقـــع وكالـــة الطاقـــة منوا قـــدره 175 ألف 

برميل يوميا في مجمل العام احلالي.
وأشارت الوكالة إلى أن بقاء أسعار مزيج 
برنت القياســـي في منتصف نطاق 50 إلى 60 
دوالرا للبرميل منذ منتصف ديسمبر املاضي، 
يرجـــع إلـــى اســـتمرار املســـتويات املرتفعة 
للمخزونات وحذر األسواق في تقييم مستوى 

تخفيضات اإلنتاج.

اقتصاد

حممد محاد

} القاهــرة – كشـــفت مصر عـــن خطط لتعزيز 
جنـــوب  أفريقيـــا  بلـــدان  فـــي  اســـتثماراتها 
الصحراء، التي تعد من بـــني أهم االقتصادات 
األكبـــر منوا فـــي العالم، رغـــم التحديات التي 
تعترضهـــا فـــي رحلة منافســـة االســـتثمارات 

املغربية والصينية.
وكان مجلـــس الـــوزراء املصـــري قـــد أقـــر 
اتفاقية تأســـيس منطقة جتارة حرة ثالثية بني 
الســـوق املشتركة لدول شـــرق وجنوب أفريقيا 
ومجموعة شـــرق أفريقيـــا واجلماعة اإلمنائية 

للجنوب األفريقي.
وتهدف االتفاقية إلى حترير جتارة الســـلع 
واخلدمات وانتقـــال االســـتثمارات بني الدول 
األعضـــاء، وتعميق التكامـــل االقتصادي وفتح 
األســـواق وتطوير الصناعة والبنى األساسية 

بينها.
وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة 
قرب ”افتتـــاح أول مجمع  املصري لـ”العـــرب“ 
لوجيســـتي مصـــري فـــي كينيا على مســـاحة 
50 ألـــف متر مربـــع كمركز لتخزيـــن البضائع 
وتوزيعهـــا فـــي الســـوق الكينية واألســـواق 

املجاورة في شرق أفريقيا“.
وســـوف يـــرأس قابيـــل، األســـبوع املقبل، 
أكبر وفد مصري لزيارة الســـوق الكينية، يضم 
70 شـــركة من قطاعـــات الصناعـــات الغذائية 
والهندسية والكيماوية ومواد البناء واألدوية، 
في أول حترك عملي منذ إعالن االستراتيجية.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيســـي خالل 
مشـــاركته في القمة األفريقية فـــي أديس أبابا 
الشهر املاضي، أن مصر ستكون أول دولة توقع 

اتفاقية التجارة احلرة مع الدول األفريقية.
وتزامـــن ذلـــك مـــع إعـــالن وزارة التجارة 
والصناعة عن اســـتراتيجية لزيادة الصادرات 

للســـوق األفريقيـــة، مـــن خـــالل فتـــح مراكـــز 
لوجســـتية في عدد من دول القارة لتكون مراكز 

انطالق لألسواق املجاورة.
التنســـيق  علـــى  االســـتراتيجية  وترتكـــز 
والتعاون مع خمســـة مجالـــس تصديرية، هي 
الكيماوية والهندســـية ومواد البناء والغذائية 
والطبيـــة، التي متثل صادراتهـــا 80 باملئة من 
إجمالـــي الصادرات املصريـــة ألفريقيا البالغة 

نحو 3.7 مليار دوالر سنويا.
وتســـتهدف جمعيـــة املصدريـــن املصريني 
”إكســـبو لينك“ إنشـــاء 12 مركزا لوجستيا في 
دول أفريقيـــة، في إطار جهـــود القاهرة لتعزيز 
حضورها وقوتها الناعمة فـــي أفريقيا، فضال 
عن البحث عن أسواق جديدة لزيادة صادراتها 

بعد أن تراجعت خالل السنوات املاضية.
ويعمـــل 11 مكتب متثيل جتاري مصري في 
أفريقيا حاليا على زيادة الفرص االســـتثمارية 
والتجاريـــة، لكـــن أداء املكاتب ال يزال يتســـم 

بالضعف، والبيروقراطية احلكومية.
وتقول الهيئة العامة لالســـتثمار واملناطق 
احلـــرة إن حجـــم االســـتثمارات املصريـــة في 
أفريقيـــا يصل إلى نحـــو 7.8 مليار دوالر، وهو 
مســـتوى ضعيف جـــدا، مقارنة باســـتثمارات 

الصني التي تصل إلى نحو 30 مليار دوالر.
وأكـــد مصطفـــى األحـــول، رئيـــس مجلس 
األعمال املصري الشـــرق أفريقـــي، أن ”القاهرة 
ابتعدت عقودا عن القارة السمراء، ما قلص من 

حضورها على الساحة“.
أن زيـــارات الرئيس  وأضـــاف لـ”العـــرب“ 
السيســـي املتعددة لـــدول أفريقية تعيد رســـم 
تلـــك العالقـــات مجـــددا، لكنها ســـوف تتطلب 
جهودا كبيرة، ولن تدعمها ســـوى لغة املصالح 
املشـــتركة. وأســـس عـــدد مـــن رجـــال األعمال 
لالســـتثمار  شـــركة  واللبنانيـــني  املصريـــني 

والتجـــارة في أفريقيـــا. وقال رئيس الشـــركة 
ماجد املنشاوي إن ”أولويات العمل ستركز على 

دول القارة الناطقة باللغة الفرنسية“.
أن الشـــركة ســـتقوم خالل  وأكد لـ”العرب“ 
األســـابيع املقبلة بجولة تشـــمل أربع دول هي 
ساحل العاج وغانا والسنغال وغينيا، الفتتاح 
مراكز لوجستية تستهدف زيادة الصادرات إلى 

تلك األسواق.
ورغـــم املبـــادرات املتعددة، ال يـــزال حجم 
التبـــادل التجاري بني مصـــر والقارة األفريقية 
متواضعـــا وال يزيد عن 5 مليـــار دوالر، مع أن 
القاهرة تأتي في املرتبة الثانية كأكبر مســـاهم 
فـــي بنك التنمية األفريقي، بحصة تبلغ 5 باملئة 

من رأسمال البنك البالغ نحو 67 مليار دوالر.

اإلســـالمية  الدوليـــة  املؤسســـة  وأطلقـــت 
لتمويـــل التجـــارة التابعـــة للبنك اإلســـالمي 
للتنميـــة، مبادرة مدتها ثالث ســـنوات لتمويل 
التجـــارة وتعزيـــز العالقـــات االقتصادية بني 
الدول العربية ودول أفريقيا جنوب الصحراء.

ومـــن املقـــرر أن تطلـــق املؤسســـة برنامج 
”جســـور التجـــارة العربيـــة األفريقيـــة“ خالل 
تنظيمهـــا ملنتـــدى اقتصـــادي فـــي العاصمـــة 
املغربيـــة الرباط فـــي 22 فبراير اجلـــاري، في 
إطـــار جهود لتطوير قطـــاع األعمال بني الدول 
العربية وقارة أفريقيا وتهيئة املناخ ملشاركات 
اســـتثمارية جديدة. وتشـــير تقارير املؤسسة 
إلى أن الـــدول العربية متتلك منتجات مصنعة 
بإمكانيات عاليـــة لتصديرها إلى أفريقيا، مثل 

منتجـــات البالســـتيك واإلســـمنت والهيـــاكل 
احلديدية واملباني املجهزة.

الصحـــراء،  جنـــوب  ولـــدى دول أفريقيـــا 
إمكانـــات عاليـــة لتصديـــر املواشـــي والقهوة 
واحلبـــوب وغيرها مـــن املنتجات إلـــى الدول 
العربية املنتمية إلى منظمة التعاون اإلسالمي.

وأكدت دراســـة لغرفة جتارة وصناعة دبي، 
أن قيمة االســـتثمارات اخلليجية املباشـــرة في 
دول جنـــوب الصحـــراء األفريقيـــة بلغت حتى 

نهاية يونيو 2015 نحو 2.7 مليار دوالر.
أفريقيـــا  وجنـــوب  نيجيريـــا  وتصـــدرت 
وكينيا وأوغنـــدا قائمة الـــدول األفريقية التي 
جذبت العـــدد األكبر من الشـــركات اخلليجية، 

باستقطابها نحو 25 شركة خليجية.

مصر تدخل السباق إلى الفرص االقتصادية األفريقية
[ تأسيس 12 مركزا لوجستيا في إطار استراتيجية لزيادة الصادرات  [ 70 شركة مصرية تبحث فرص االستثمار في كينيا

أرض بكر عطشى لالستثمارات

تزايدت املؤشرات على أن القاهرة بدأت حتوال استراتيجيا نحو السوق األفريقية القتناص 
الفرص االســــــتثمارية في إحدى أكثر مناطق العالم منوا، لتســــــير بذلك على نهج النفوذ 

االقتصادي الذي يقوده املغرب والصني في القارة الواعدة.

{الشركة تعتزم اتخاذ قرار نهائي بشأن مشروع تطوير حقل للغاز في إيران بحلول الصيف لكن 

القرار يعتمد على تجديد اإلعفاء من العقوبات األميركية}.

باتريك بويان
الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية

{إذا فرضت الواليات المتحدة رســـوما جمركية فإنها ســـتكون فكرة سيئة وكندا سترد بالمثل 

إذا فرضت واشنطن ضرائب على المنتجات الكندية}.

كريستيا فريالند
وزيرة اخلارجية الكندية

طارق قابيل: 

افتتاح قريب ألول مجمع 

مصري في كينيا على 

مساحة 50 ألف متر مربع

مصطفى األحول: 

ابتعادنا عن الساحة 

االقتصادية األفريقية لعقود 

قلص من حضورنا هناك

بالمئة نسبة التزام دول 

منظمة أوبك باتفاق 

خفض اإلنتاج بحسب 

وكالة الطاقة الدولية
90

حلة جديدة ألمجاد الدا الغابرة

قيادة فرنسية إلعادة أمجاد الدا الروسية
} لنــدن - يخـــوض نيكوالس مـــاوري، الذي 
تولى رئاسة شركة أفتوفاز الروسية املتعثرة، 
التي تنتج ســـيارات الدا الشـــهيرة، حتديات 
كبيـــرة في طريق اســـتعادة األمجـــاد الغابرة 

للسيارة الروسية العريقة.
وقد أكد أمس أنه يسعى إلى الوصول إلى 
نقطـــة التوازن بني التكاليـــف واإليرادات، في 
وقت تعاني فيه الشـــركة مـــن تراجع املبيعات 
وارتفاع حجم العمالة وتدهور سمعة منتجات 

الشركة املتحالفة مع شركة رينو الفرنسية.
ولكـــي يحقق ذلك الهدف، يســـتعد ماوري 
لدخـــول الســـوق األملانيـــة من خـــالل تصدير 
الســـيارة الصالـــون اجلديـــدة ”الدا فيســـتا“ 

املنتظر طرحها للبيع في مارس املقبل.
وتعد شركة أفتوفاز، التي تتخذ من القارب 
الشراعي شـــعارا لها، أكبر منتج سيارات في 
روسيا. وكانت ســـياراتها الدا التي اشتهرت 
بالشـــكل الصندوقي معروفة جيـــدا في الدول 

الغربية في عهد االحتاد السوفييتي السابق.
ولكـــن فـــي الســـنوات األخيـــرة تزايـــدت 
معاناة الشـــركة من املشـــكالت الهيكلية، التي 
زاد من حدتها تراجع مبيعات الســـيارات في 
السوق الروسية بشكل عام إلى النصف خالل 

السنوات األربع األخيرة.
وتســـتحوذ ســـيارات الدا على حوالي 20 
باملئة من ســـوق الســـيارات في روســـيا، لكن 
الشـــركة ال تكاد حتقق أي أرباح من مبيعاتها 
التـــي وصلت العـــام املاضـــي إلـــى 266 ألف 
سيارة. وتراهن الشـــركة الروسية حاليا على 

التصدير لتحقيق األرباح.
ويرى مـــاوري أن الدا ليـــس لديها الكثير 
الذي تخســـره من املراهنة علـــى الدخول إلى 
الســـوق األملانية، لكنـــه يطمح إلـــى أن تلقى 
رواجـــا، ليـــس فقط ممكـــن يحنـــون إلى عهد 
هيمنة الدا على سوق اجلزء الشرقي من أملانيا 

الذي كان يدور في فلك االحتاد السوفييتي.

وال تزال اجلمهوريات السوفييتية السابقة 
أســـواق التصدير الرئيســـية التي تستهدفها 
الشـــركة، لكنها بدأت تســـعى إلى التوسع في 
الشـــرق األوســـط وأفريقيا وأميركا الالتينية، 

بحسب ماوري.
ويقول ســـيرجي إيفانـــوف رئيس حترير 
الروســـي املتخصص في  موقـــع ”كار تاميز“ 
موضوعات الســـيارات، إنه ”من اجليد زيادة 
الصـــادرات إلـــى أملانيـــا، لكن ذلك لـــن يكون 
كافيا“، حيث لم تتمكن الشـــركة من بيع سوى 

1600 سيارة في أملانيا خالل العام املاضي.

نيكوالس ماوري:

الشركة تسعى حاليا إلى 

التوسع في الشرق األوسط 

وكالة الطاقة الدولية:وأفريقيا وأميركا الالتينية

ارتفاع اإلنتاج من خارج 

أوبك قد يؤدي إلى إبطاء 

عودة توازن السوق
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اقتصاد
{ارتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف 

مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب}.

محمد السادة
وزير الطاقة القطري

{دانـــة غاز تواجه تحديا كبيرا في تحصيل مســـتحقاتها المتأخرة من الحكومة المصرية.. نركز 

حاليا على موازنة حجم استثمارنا تحصيل المستحقات}.

باتريك أملان وارد
الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز اإلماراتية

[ الحكومة تضخ ملياري دوالر في القطاع لتحفيز المستثمرين  [ 3.55 مليار دوالر حجم صادرات النسيج المغربي في 2016

المغرب يرسم خارطة طريق لمستقبل صناعة النسيج

} الربــاط - عـــزز املغرب رهانـــه على إحداث 
قفزة كبيرة في نشاط قطاع النسيج واملالبس 
في الســـنوات املقبلـــة، بوضع اســـتراتيجية 
متكاملـــة، تعمل على زيادة الصـــادرات ورفع 
القـــدرة التنافســـية للشـــركات احمللية وجذب 

املزيد من االستثمارات اخلارجية.
وكشـــفت احلكومة مؤخرا في اجتماع مع 
ممثلـــي اجلمعيـــة املغربية لصناعة النســـيج 
واأللبســـة، التـــي تضـــّم أصحــــاب مصانـــع 
النسيج، عن حزمة واسعة من احلوافز، بينها 
دعم مالـــي للتطوير الصناعـــي بقيمة ملياري 

دوالر.
كمـــا تضمنـــت احلوافـــز تفعيـــل برامـــج 
تدريب وتأهيل مهارات العاملني لتنســـجم مع 
االحتياجات اجلديدة لهذا القطاع، إضافة إلى 
عـــروض لتقدمي األراضي والعقارات بأســـعار 
منخفضـــة وفـــق شـــروط يجـــب أن تتوفر في 

املستثمرين.
ورغـــم صعودهـــا بنســـبة 6.7 باملئة خالل 
العـــام املاضـــي مبقارنـــة ســـنوية، فـــأن هذه 
الصناعة مازالت تســـجل أرقاما دون تطلعات 
أســـباب  فـــي  والباحثـــني  عليهـــا  القائمـــني 

ازدهارها العام اجلاري.
وتظهـــر بيـانات مكتـب الصـــرف املغربي، 
اجلهـــة املكلفـــة بإحصـــاء التبـــادل التجاري 
أن  اخلــــارج  مــــع  للمغــــرب  واالقتصــــادي 
مبيعــــات القطـــاع بلغـــــت 3.55 مليــار دوالر 
خــالل الســـنـة املاضية، مقابل 3.3 مليار دوالر 

في 2015.
ويحتـل قطـاع النسيج مكـانـة استراتيجية 
فـــي النشـــاط الصناعـــي املغربي، مـــن خالل 

مساهمته بنحو 27 باملئة من فرص العمل.
وينظـــر اقتصاديون، إلى وجـــود إمكانية 
كبيرة لتطّور الصناعة في البالد، بسبب جودة 
منتجاتهــــا من جهــــة، ومـوقعهـــا اجلغـرافي 
املطّل على قارة أوروبا التي يتقاضى سكانها 

رواتـــب مبتوســـط مرتفـــع، ولهـــم معـــدالت 
استهالك عالية.

عبدالنبـــي  االقتصـــادي،  اخلبيـــر  يقـــول 
أبوالعرب، إن املغرب مؤهل ألن يتطّور بشـــكل 
أكبـــر وأكثر فعالية، بالنظر إلـــى كون القطاع 
اإلنتاجيـــة التقليدية  القطاعـــات  يعـــّد أحـــد 
باملغـــرب، مقارنـــة بالصناعـــات اجلديدة مثل 
السيارات والطائرات التي حققت نسب تطّور 

سريعة.
وأكــــد أبـوالعرب أن هنــــاك عـوامل تـرفع 
حصة بلـد ما في الســـوق، مــــن بينهـا الفنيـة 
التكنولوجيــــا  اســـتخـدام  فـــي  واملتمثلــــة 
احلديثـــة، إضافـــة إلـــى عـاملي اخلبــــرة ثم 
التســـويق اجلّيد، وهـــي عوامـــل التفتت لها 

البالد متأخرا.
ووفـــق أرقام رســـمية، يشـــغل القطاع 42 
باملئة من اليد العاملة فـــي القطاع الصناعي، 
بأكثـــر مـــن 156 ألــــف عامل مـن خــــالل 1075 
شــــركة ومصنع، وهـــو ما ميثـــل 5 باملئة من 
معامالت القطـــاع الصناعـــي، أي بنحو 2.23 

مليار دوالر.
واعتبـــر أســـتاذ االقتصـــاد فـــي جامعـــة 
احلســـن الثانـــي باحملمديـــة، أمـــني ظافر، أن 
قطاع النســـيج، تاريخيا، يعّد من أهم وأعرق 
القطاعـــات الصناعية في البـــالد ويعّول عليه 

لتحقيق التطّور االقتصادي.
ومـــع ذلك يـــرى ظافـــر أن القطـــاع يعاني 
مشـــاكل مرتبطة أساســـا بضعـــف إنتاجيته 
وبنيتـــه التقليديـــة، مشـــيرا إلى أن منافســـة 
القطـــاع غير املنظم في املغـــرب وعدم التركيز 
علـــى األنشـــطة ذات القيمـــة املضافة وضعف 
االبتـــكار والتطويـــر، أثرت كلها علـــى القدرة 

التنافسية.
وبعد دخول كل من إسبانيا وفرنسا، اللتني 
تعتبران من أكبر أســـواق املغرب للنسيج، في 

أزمـــات اقتصادية منذ األزمـــة املالية العاملية 
في ســـنة 2008، تعّرض القطاع إلى صعوبات 

كبيرة.
وبلغـــت صادرات املغرب من النســـيج إلى 
فرنســـا نحو 49 باملئة من إجمالي الصادرات 
السنوية، أما إسبانيا فتصل النسبة إلى نحو 

25 باملئة. 
ويطالب ظافر، بضرورة الرفع في تنافسية 
منتجات النســـيج كأحد أســـباب التطور عبر 
دخول أســـواق املوضة والعالمـــات التجارية 
اخلاصـــة، لالســـتفادة من القـــرب اجلغرافي 
املغربي لألسواق األوروبية واتفاقيات التبادل 

احلّر املوقعة.
وتستهدف الرباط من خالل استراتيجيتها 
التي أطلقتها لدعم قطاع النسيج، توفير قرابة 
مئـــة ألـــف فرصـــة عمل جديـــدة بحلـــول عام 

2020، عالوة علـــى منظومة لتطويـــر وتأهيل 
الصناعات التقليدية وتوريثها عبر األجيال.

ونّبه اخلبيـــر االقتصـــادي أبوالعرب إلى 
القطـــاع غير املنظم، الذي يشـــكل 51 باملئة من 
الوحـــدات اإلنتاجيـــة، وهـــي وحدات تشـــغل 
أقل من ســـتة أشـــخاص، مشـــيرا إلى أن عقد 
البرنامـــج الـــذي اعتمدته احلكومـــة لتطوير 

القطاع لم ينتبه إليه.
وقال إنه ”مع األســـف هذا له أثر كبير على 
مردوديـــة وفعاليـــة هذه االســـتراتيجية التي 

طرحتها احلكومة“. 
وميثـــل قطاع النســـيج حوالي 7 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي، كما أنه يعتبر من بني 
القطاعات احليوية التي تستأثر مبكانة كبيرة 
في األســـواق األوروبية واألميركية. وتستهلك 
أوروبا ما قيمته قرابة 60 مليار دوالر ســـنويا 

من منتجات النســـيج، بعـــد الواليات املتحدة 
التي تســـتهلك ما قيمته نحـــو 75 مليار دوالر 

سنويا.
ومن خـــالل انفتاح املغرب على معظم دول 
قـــارة أفريقيا في الفتـــرة األخيرة، يرى خبراء 
أن ذلك املنحى ســـيكون مفتاح تطوير للقطاع 
مســـتقبال، وتعزيز مردوديته وعـــدم االكتفاء 

بسوقي أوروبا وأميركا. 
وتبذل احلكومة جهودا من أجل استقطاب 
املزيـــد مـــن االســـتثمارات في القطـــاع بهدف 
تعزيـــز دوره كمحـــرك اقتصادي مهـــّم يحقق 

إيرادات عالية خلزينة الدولة.
ويتوقع بنك املغرب أن تقفز نسبة النمو في 
2017 إلى 4.2 باملئـــة، مقابل 1.2 باملئة مبقارنة 
سنوية، في حني يقول خبراء البنك الدولي أن 

النسبة ستكون في حدود 4 باملئة هذا العام.

كشــــــف املغرب عن اســــــتراتيجية طويلة املدى لتطوير قطاع النسيج، الذي ميلك فيه مزايا 
ــــــات كبيرة لدفع عجلة النمو االقتصــــــادي من خالل حتفيز  تنافســــــية كبيرة، ويعد بإمكان
املستثمرين على تطوير هذه الصناعة، بهدف ترسيخ برامج التنمية االقتصادية املستدامة.

إعادة ترتيب األولويات

بالمئة، حجم قطاع النسيج 

المغربي بالنسبة إلى الناتج 

المحلي اإلجمالي، بحسب 

بيانات رسمية
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} اجلزائــر - تســـعى اجلزائـــر جاهـــدة إلى 
اخلـــروج من أزمتهـــا االقتصادية التي تهيمن 
على أغلب مظاهر احلياة مع اســـتمرار تراجع 
عوائد صادرات النفط والغاز، التي تكاد تكون 

املورد الوحيد إليرادات موازنة الدولة.
وتراهن احلكومة على صناعة الســـيارات 
في إطار جهودها لتحريك النشاط االقتصادي، 
لكن اخلبراء يؤكدون صعوبة حتقيق جناحات 
كبيـــرة، رغـــم إعـــالن احلكومة عـــن تلقي 10 

عروض إلقامة مصانع للسيارات.

وحتاول احلكومة جاهـــدة تعويض اآلثار 
اجلانبية لقرار تقليص اســـتيراد الســـيارات 
بشـــكل كبير، وهي حتـــاول إغراء الشـــركات 
العامليـــة باحلوافـــز والتســـهيالت فـــي إطار 

سعيها لتنويع االقتصاد.
واضطـــرت احلكومـــة إلى تبني سياســـة 
تقشف والبحث عن ”منوذج اقتصادي جديد“ 
يكـــون بديـــال لالقتصـــاد النفطـــي، يتضمـــن 
توسيع صناعة السيارات، في محاولة للحاق 
بالنجاحـــات املغربية الكبيرة في هذا القطاع، 

الـــذي أصبح أكبر مورد لعوائد الصادرات في 
املغرب.

وقـــال نائب رئيـــس املجلـــس االقتصادي 
واالجتماعـــي مصطفـــى مقيـــدش إن ”خيـــار 
صناعة جتميع الســـيارات بدل استيرادها لن 
يكون ذا جدوى إال إذا كان ضمن استراتيجية 
إعـــادة إحياء الصناعة فـــي مجال قطع الغيار 
وأجزاء الســـيارات قبل الوصـــول إلى مرحلة 

التصنيع“.
وتركز احلكومـــة، منذ ثالثة أعـــوام، على 
تطويـــر صناعة الســـيارات وقـــد دعت حينها 
موزعي السيارات في البالد وشركات صناعة 

السيارات الكبرى إلى إنشاء صناعة محلية.
ومت فـــي عام 2014 تدشـــني مصنع جتميع 

الســـيارات التابع لشـــركة رينو الفرنسية في 
وهـــران، الـــذي أنتج العـــام املاضـــي 42 ألف 
ســـيارة، ويســـعى إلى إنتاج 75 ألف ســـيارة 

بحلول عام 2019.
ودخـــل مصنـــع تابـــع لشـــركة هيونداي 
الكورية اجلنوبية فـــي محافظة تيارت مرحلة 
اإلنتـــاج فـــي العام املاضـــي. ومـــن املقرر أن 
يبـــدأ إنتاج الســـيارات األملانية مـــن عالمتي 

فولكسفاغن وسكودافي محافظة غليزان.
ويـــرى اخلبيـــر االقتصـــادي عبداللطيف 
رباح أن خيار جتميع الســـيارات مكلف حيث 
تنتج عنـــه فاتورة اســـتيراد ثقيلة للمكونات، 
ما يجعل الســـيارة املجمعـــة محليا أغلى من 
الســـيارة املســـتوردة، في ظل ضعف مقومات 

إنتاجها محليا.
وتســـعى احلكومة لزيادة نســـبة األجزاء 
احملليـــة مـــن 40 أو 50 باملئـــة في الســـنوات 
اخلمـــس املقبلـــة. وتأمـــل أن يـــؤدي ذلك إلى 
إيجاد فرص عمل جديدة، لكن اخلبراء يقولون 

إن تلك النسبة تبقى متواضعة.
وأكد رباح أن من نتائج سياسة التخلي عن 
هذه الصناعة خالل عقود لصالح االســـتيراد 
تفاقـــم عـــدة مشـــاكل. وأضاف أن ”مســـتوى 
التطور التكنولوجي فـــي اجلزائر ال ميكن أن 

يضمن حاليا صناعة نوعية“.
وبحســـب وزارة التجـــارة، فـــإن فاتـــورة 
استيراد السيارات التي بلغت 7.6 مليار دوالر 
فـــي عـــام 2012، تراجعت إلى مليـــار دوالر في 

العام املاضي.
وبـــني 80 مســـتوردا للســـيارات، حصـــل 
أربعـــون فقط على رخص اســـتيراد في 2016، 
كمـــا أن عدد الســـيارات التـــي كان ينتظر أن 
تدخل اجلزائر، من املتوقع أن يتراجع من 152 

ألفا إلى 83 ألفا في هذا العام.
وأوضح رباح أن قـــرار احلكومة جاء بعد 
أن أصبحت ”فاتورة اســـتيراد السيارات غير 

قابلة لالســـتمرار ألنها تهدد التوازنات املالية 
للبلد“.

لكـــن اخلبيـــر في قطـــاع الصناعـــة رضا 
عمراني ال يوافق على هذا التحليل، معتبرا أن 
بدء التجميع ســـيتبعه حتما تصنيع األجزاء 
املكونـــة للســـيارة محليا ألن قوانني الســـوق 

ستفرض نفسها.
واســـتوردت اجلزائر خالل 15 عاما أربعة 
ماليـــني ســـيارة بقيمـــة 25 مليـــار دوالر دون 
حســـاب فاتورة اســـتيراد قطع الغيـــار، وفق 

الديوان الوطني لإلحصاءات. 
وفي املغـــرب املجـــاور، انطلقـــت صناعة 
ضخمة للســـيارات مع رينو فـــي طنجة بقدرة 
إنتاج بلغت 200 ألف ســـيارة سنويا ما أوجد 

املئات من املؤسسات الصغيرة في القطاع.
وبحســـب عمراني، فإن السوق اجلزائرية 
بحاجـــة إلى 600 ألف ســـيارة، إضافة إلى 100 
ألـــف عربة صناعية ســـنويا، وهو طلب يجب 

تلبيته ”دون تأجيل“.
وتأمـــل وزارة الصناعة فـــي إنتاج نصف 
مليون ســـيارة سنويا من كل األصناف بحلول 
عـــام 2019، وتصدير جزء مـــن اإلنتاج. ويؤكد 
عمرانـــي ضـــرورة أن ”يتم توجيـــه 20 إلى 30 
باملئة مـــن اإلنتاجإلى التصدير بعد عامني من 

انطالق تلك املصانع“.
وتطـــرح مســـألة تطويـــر قطـــاع صناعة 
الســـيارات مشـــكلة أخـــرى تتعلـــق مبـــوارد 
الطاقة حيث أكد رباح أن إعادة بعث سياســـة 
التصنيع ال ميكن أن تتجاهل ضرورة التحول 

في قطاع الطاقة.
وأضـــاف أن القانـــون غيـــر املكتوب حول 
وســـائل النقل البري والتنقل فقط بالســـيارة 
اخلاصة السائد بالبالد بلغ حدوده القصوى، 
خصوصا أن حصة قطاع الطرق في استهالك 
الطاقة مرتفعة جـــدا حيث تبلغ نحو 31 باملئة 

من إجمالي استهالك الطاقة في اجلزائر.

أكد خبراء أن مســــــاعي اجلزائر للحاق بالتجربة املغربية في صناعة الســــــيارات تبدو في 
غاية الصعوبة بســــــبب جمود السياسات االقتصادية وغياب اإلصالحات، رغم محاوالت 

احلكومة إنقاذ االقتصاد املتعثر نتيجة تراجع إيرادات الطاقة.

الجزائر تحاول اللحاق بنجاحات المغرب في صناعة السيارات

[ جمود السياسات يعرقل استقرار االستمارات األجنبية  [ وزارة الصناعة تؤكد تلقي 10 طلبات إلقامة مصانع للسيارات

استثمارات يحاصرها محيط اقتصادي متعثر

مليار دوالر، فاتورة 

استيراد السيارات العام 

الماضي، مقارنة بنحو 7.6 

مليار دوالر في 2012
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مصطفى مقيدش:

خيار صناعة تجميع 

السيارات بدل استيرادها 

لن يكون ذا جدوى لوحده

عبدالنبي أبوالعرب:

المغرب مؤهل ألن يتطور 

بشكل أكبر وأكثر فعالية 

في صناعة النسيج



} واشــنطن - كان خطــــاب تنصيــــب دونالد 
ترامــــب مليئًا بعبارات اخلــــوف والرعب. لقد 
اســــتعمل جمًال ومفــــردات وكأنهــــا مأخوذة 
مــــن فيلم رعب هوليــــوودي، كتعبيــــر ”الذبح 
األميركــــي في املدن األميركيــــة“. تلك املفردات 
رمبا اســــتمدها مــــن عالم مســــاعده  اجلديد 
وكبير االســــتراتيجيني ســــتيف بانــــون الذي 
تطغــــى على لغتــــه النبــــرة العســــكرية التي 
اعتادهــــا وأحبهــــا عندما كان يعمل ولســــبع 

سنوات في البحرية األميركية.
بانــــون الذي يســــمي نفســــه ”دارث فيلد“ 
وهو اســــم إحدى الشــــخصيات العنيفة التي 
تتقمص الشــــر في فيلم اخليال العلمي ”حرب 
النجوم“، قال لصحيفة ”هوليوود روبرتر“ إن 
”الظالم احلالك شــــيء جيد. ديك تشيني، دارث 

فيلد، الشيطان. تلك هي السلطة“.

هل يعني هذا أن الشــــخصية االستشارية 
األولــــى لترامب ســــتكون مظلمة شــــيطانية؟ 
بانــــون ومنذ تاريــــخ 28 ينايــــر 2017 يحضر 
بانتظام اجتماعات اللجنة األساســــية ملجلس 
األمن القومي بصفته اجلديدة، وهي ”مساعد 

الرئيس وكبير االستراجتيني“.

عمران سياسي
أفكار واستراتيجية بانون ليستا وليدتي 
ظرف طــــارئ أو منصب مســــتجّد. وإمنا هما 
استمرار لســــيرته املهنية التي بدأت كضابط 
عمليات سطحية على املدمرة ”يوإس إس“ في 
أسطول احمليط الهادي للبحرية األميركية على 
مدى ســــبع ســــنوات من منتصف السبعينات 

وحتى بداية الثمانينات من القرن العشرين.
شغل أيضًا منصب مساعد خاص لرئيس 
العمليــــات البحرية في البنتاغــــون، وفي تلك 
الفتــــرة كانت قد اســــتهوته السياســــة. لكنه 
قبل أن يحقق طموحه في دور سياســــي فاعل، 
اســــتطاع شــــغل منصب في املقعد التنفيذي 
احملسوبة على  لـ“شبكة بريتبارت اإلخبارية“ 
اليمني املتطرف، وفيها موقع لآلراء والتعليق 
على األحداث في شــــبكة اإلنترنــــت. كان ذلك 

املقعــــد فــــي بريتبارت آخــــر وظيفة قــــام بها 
بانون قبل أن يتفــــرغ للعمل في حملة ترامب 
االنتخابية، وليعلن بعدها استقالته من شبكة 

بريتبارت.
ولــــد فــــي 27 نوفمبــــر 1953 وكان والــــده 
مارتني بانــــون عامًال في خطــــوط التلفونات 
وهــــو وعائلته العماليــــة ينحدرون من أصول 
أيرلنديــــة كاثوليكيــــة. تخــــرج فــــي نورفولك 
بوالية فيرجينيا من جامعة فيرجينيا للتقنية 
في 1976 بدرجــــة البكالوريوس في التخطيط 

العمراني.
يحمل بانون أيضا درجة املاجســــتير في 
دراسات األمن القومي من جامعة جورج تاون 
قســــم اخلدمة الدوليــــة في العــــام 1985. كما 
حصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال 
مع مرتبة الشــــرف من كليــــة هارفارد لألعمال 

التابعة جلامعة هارفارد.

مشاريع أريزونا
بعــــد خدمته العســــكرية أطلــــق بانون مع 
بعض زمالئه متجر اســــتثمار مصرفي باسم 
”بانــــون و شــــركاه“، متخصصا فــــي اإلعالم. 
ومــــن خاللــــه قــــام مبفاوضــــات بيع ”كاســــل 
روك للترفيه“، وهي شــــركة إنتاج ســــينمائية 
وتلفزيونيــــة أميركيــــة لصالــــح تيــــد تيرنــــر 
مؤسس شبكة ”ســــي إن إن“ اإلخبارية ومالك 
أســــتوديوهات يونيفرســــال إلنتــــاج األفالم. 
وكمقابــــل وافــــق بانون علــــى احلصول على 
حصــــة مشــــاركة ماليــــة في خمســــة عروض 
تلفزيونية، منها مسلســــل الســــبت الشــــهير 

”ساينفيلد“.
في العام 1998 قامت مجموعة ”سوسيتيه 
جنرال“ للخدمات املالية واملصرفية الفرنسية، 
بشراء شركة ”بانون و شركاه“. وفي العام 1993 
وبينما كان ال يزال يدير الشـــركة، مت اختياره 
كقائـــم بأعمال مدير مشـــروع ”بايوســـفير 2“ 
البحثـــي فـــي أوراكل بواليـــة أريزونـــا. وهو 
احملاولـــة العجيبة التـــي قام بهـــا امللياردير 
األميركـــي إيد باس لبناء مكان صحي شـــبيه 
بالبيئة املوجودة على ســـطح األرض، ويشبه 
هرمًا مؤلفًا مـــن 6000 لوح زجاجي. وكان ذلك 
حتت إدارة بانون، لكن التجربة فشـــلت وترك 

بانون املشروع.
وفي الوقت الذي كان يعمل فيه بانون في 
ذلك الهيكل الصحي الفضائي، أصبح منتجًا 

منفذًا في شــــركة ”هوليوود لصناعة األفالم 
واإلعــــالم“، فأنتج بانون 18 فيلما بداية من 

(1991) من  فيلم اجلرميــــة ”العداء الهنــــدي“ 
إخراج شــــني بن، واســــتمر في إنتــــاج األفالم 
واملسلسالت حتى العام 1999. وفي العام 2004 
قدم بانون فيلمــــا وثائقيا حول رونالد ريغان 
بعنوان ”في وجه الشر“، وفيلم ”صحوة املرأة 

احملافظة“ عن سارة بالني.
بعدهــــا برز بانــــون كمتحدث فــــي قضايا 
األزمــــة االقتصادية في العــــام 2008 والتأثير 
احملتمــــل علــــى الرعايــــة الطبيــــة والصحية، 
وأنتــــج فيلم ”اجليل صفر“ الذي يعالج جذور 
العوملة، ويركز الفيلم على أن جوهر اإلشــــكال 
االقتصادي هــــو انهيار ثقافي في األســــاس. 
وفــــي العــــام 2015 صنف بانون الشــــخصية 
رقــــم 19 املؤثــــرة فــــي اإلعــــالم األميركــــي في 
ضمن 25  تقييم ”مؤسسة ميدتيت اإلخبارية“ 

شخصية لذلك العام.

أما ما يتوقعــــه املراقبون من تأثير 
بانــــون علــــى ســــيد البيــــت األبيض 

ترامــــب، فإن أهم ما مييز بانون عن 
ترامــــب هو أن األول احتك طوال 

مبختلف  السنني  العشرات من 
وبدأ  السياســــية.  النظريــــات 
ذلــــك فــــي الســــبعينات مــــن 
القــــرن العشــــرين عندما كان 
البحرية  صفــــوف  في  يعمل 
األميركية كمــــا يروي بانون 
بنفســــه. وفي تلك الفترة بدأ 

السياســــي،  بالعمل  اهتمامه 
وكان رأيه أن رد فعل الرئيس 
األميركي جيمي كارتر لم يكن 
في املســــتوى املطلــــوب بعد 
عملية احتجــــاز الرهائن في 
السفارة األميركية في طهران.

توجهاتــــه اليمينيــــة وعداؤه 
لإلســــالم كانــــت بوادرهمــــا قد 
بــــدأت فــــي الظهــــور فــــي وقت 

مبكــــر، لتصبح اليــــوم ذات تأثير 
علــــى مجمل السياســــة واملواقف 

األميركيــــة فــــي عهــــد ترامــــب. كما 
أن مواقفــــه العنصرية ميكن تلمســــها 

فــــي األخبــــار واآلراء الــــواردة في موقع 
”برايتبارت“ الذي أداره بني 2012 و2016.

فبمثل تلك األخبار وعدد ال يحصى من 
نظريات املؤامرة متكن ”برايتبارت“ من الدفع 
باحلزب اجلمهوري األميركي إلى اليمني أكثر 
فأكثــــر، ما ســــاهم في وصول ترامــــب للبيت 

األبيض. بانون أيضًا هو من صنع 
حركــــة ”آلت رايــــت“ املتهمة 

بالعنصريــــة. وقد أجاب 
االتهام  هــــذا  عــــن 

هناك  ”هــــل  بالقــــول 
معادون للســــامية فــــي حركة آلت 

رايــــت؟“، أجاب نفســــه ”أكيــــد“. و“هل هناك 
عنصريــــون فــــي آلت رايــــت؟“، ”أكيــــد. ولكن 
ال أعتقــــد أن احلركــــة في مجملهــــا عنصرية 

ومعادية للسامية“. يختم بانون جدليته.

صوت العنصرية
بات واضحــــًا أن بانون يتمتــــع بعالقات 
وثيقة مع حركات اليمني املتطرف األوروبية. 
فهو يؤمن ويــــروج ألفكار ”اليمــــني البديل“، 
التيار الــــذي يؤمن بالقوميات ورقّيها وتفّوق 
البيض في العالم، حتى أن بانون عّرف بنفسه 

موقــــع ”برايتبــــارت“ 
الــــذي كان يطلق منه تلــــك األفكار بأنه منصة 
”لبديــــل اليمني“، وقــــال ”إننا نعتبر أنفســــنا 
منظمــــة قاســــية جتــــاه التيارات السياســــية 

املثالية“.
وصف بانون فــــي حوار أجري معه الدين 
اإلســــالمي بأنه ”الدين التوســــعي متاما مثل 
الصــــني“، شــــارحًا ”لدينا إســــالم توســــعي 
وصني توسعية، وهما متحفزان ومتغطرسان 
وزاحفــــان إلى األمــــام“. وأضاف فــــي مقابلة 
إذاعيــــة في فبراير 2016 أن اإلســــالم والصني 
يعتقــــدان أن ”الغرب اليهودي املســــيحي في 

تراجع“، محذرًا من أن املسيحية في العالم 
مهددة. واصفًا اإلســــالم بالدين ”األكثر 
تطرفــــا“ فــــي العالم. لذلك ســــارعت 
تاميــــز إلى  نيويــــورك  صحيفــــة 
وصف بانون فــــي خريف العام 
2016 بأنه ”صوت العنصرية“.
أمــــا موقــــف الرئيس 
اختار  الــــذي  األميركــــي 
بانــــون، فتجلى فــــي دفاعه 
عنه في مقابلة مع نيويورك 
”عرفت  ترامب  قــــال  تاميز. 
ســــتيف بانون منذ سنوات 
طويلة. وإذا ما اعتقدت أنه 
عنصــــري أو متطرف أو أيا 
من هــــذه األمــــور فإنني لن 
أفكر أبدا في تعيينه معي“.

وكان جــــون ويفــــر 
جــــون  مــــن  املقــــرب 
اجلمهوري  املرشح  كاسيتش 
الســــابق قد غّرد على حسابه 
على موقع تويتر، عقب تعيني 
بانون فــــي منصبه إلى جانب 
ترامب، قائًال ”إن اليمني املتطرف 
العنصري والفاشي بات ممثال في 
املكتــــب البيضاوي. على أميركا أن 
تكون حذرة جدا“. حتى املرشــــحة 
كلينتــــون كانت قد قالــــت إن بانون 
يستخدم ”نظريات املؤامرة الستهداف 
املســــلمني وإلطالق أفكار معادية 

للسامية“.
طرفه  مــــن  بانــــون 
قــــال لوكالة بلومبرغ 
عــــام 2015 ”أنــــا 
من  أحتــــدر 

من  دميقراطية  عائلــــة 
الكاثوليــــك اإليرلنديــــني املؤيدين لكنيدي 
والداعمــــني للعمــــل النقابــــي“. وأضــــاف ”لم 
أتعــــاط السياســــة قبــــل أن أدخــــل اجليــــش 
وأكتشــــف كم زرع جيمي كارتر من الفوضى. 
عندهــــا أصبحت معجبا جــــدا برونالد ريغان 
ومــــا زلت. إال أن مــــا دفعني إلــــى العمل ضد 
الطبقــــة احلاكمة، هو عملي في شــــركات في 
آســــيا عام 2008 والفوضى التي زرعها بوش 
التي جتاوزت ما قام به كارتر. كل البالد كانت 

كارثة“.
مــــزاج بانون يشــــبه مزاج ترامــــب كثيرًا، 
حتــــى أنه تــــزّوج مثلــــه ثالث مــــرات، انتهت 
جميعها إلى الطالق. واتهمته زوجته الثانية 
أمام  ماري لويــــز بيــــكار بـ”العنف املنزلــــي“ 
القضاء في العام 1996. لكن احملكمة أســــقطت 
التهم. وكان بيكار قد قالت لصحيفة نيويورك 
ديلي نيوز، إن زوجها الســــابق ”رفض إرسال 
أوالدهمــــا إلى مدرســــة معينة لوجــــود يهود 

فيها“.
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بانون يبرز كمتحدث في قضايا األزمة االقتصادية بعد العام ٢٠٠٨ والتأثير املحتمل على الرعاية الطبية والصحية، حينها أنتج فيلم {الجيل صفر} الذي يعالج جذور العوملة، ويركز وجوه
الفيلم على أن جوهر اإلشكال االقتصادي هو انهيار ثقافي في األساس.

رجل يقف قرب ترامب ويحذره من الصين والمسلمين وأشياء أخرى
ستيف بانون

تاجر مولع بالسياسة يرفض وضع أبنائه في مدارس فيها يهود

[ الدين اإلسالمي حسب بانون ”دين توسعي متاما مثل الصني“. ويضيف مستشار ترامب قائال ”لدينا إسالم توّسعي وصني توسعية، وهما متحفزان ومتغطرسان وزاحفان إلى األمام“، ألنهما 
برأيه يعتقدان أن ”الغرب اليهودي املسيحي في تراجع“، لذلك يحذر بانون من أن املسيحية في العالم مهددة.

توجهات بانون اليمينية وعداؤه 
لإلسالم كانت بوادرهما قد بدأت 

في الظهور في وقت مبكر، لتصبح 
اليوم ذات تأثير على مجمل السياسة 
والمواقف األميركية في عهد ترامب. 

كما أن مواقفه العنصرية يمكن 
تلمسها في األخبار واآلراء الواردة 

في موقع {برايتبارت} الذي أداره بين 
٢٠١٢ و٢٠١٦

أفكار واستراتيجية بانون ليستا 
وليدتي ظرف طارئ أو منصب 

مستجد، وإنما هما استمرار لسيرته 
المهنية التي بدأت كضابط عمليات 
سطحية على المدمرة {يو إس إس} 
في أسطول المحيط الهادي للبحرية 

األميركية على مدى سبع سنوات 
من منتصف السبعينات وحتى بداية 

الثمانينات من القرن العشرين، 
وصوال إلى العام ٢٠١٥ حين صنف 

بانون الشخصية رقم ١٩ المؤثرة في 
اإلعالم األميركي

يفة قــــام بها 
حملة ترامب 
لته من شبكة 

وكان والــــده 
ط التلفونات 

و ن و

ون من أصول 
ــــي نورفولك 
جينيا للتقنية 
في التخطيط 

جســــتير في 
 جورج تاون 
كما ام 1985.
دارة األعمال 
فارد لألعمال 

ــق بانون مع 
صرفي باسم 
فــــي اإلعالم. 
”كاســــل  ”بيع
ج ســــينمائية 
تيــــد تيرنــــر 
خبارية ومالك 
تــــاج األفالم. 
حلصول على 
ســــة عروض 
بت الشــــهير 

ة ”سوسيتيه
ية الفرنسية،
1993 3في العام
اختياره ، مت

2يوســـفير 2“ 
يزونـــا. وهو
ـــا امللياردير
صحي شـــبيه
رض، ويشبه
ي. وكان ذلك
فشـــلت وترك

يه بانون في 
صبح منتجا 
ي ون ب يي

اعة األفالم 
ا بداية من 

(1991) من   “
نتــــاج األفالم 
2004 4ي العام
رونالد ريغان 
صحوة املرأة 

 فــــي قضايا 

أما ما يتوقعــــه املراقبون من تأثير
بانــــون علــــى ســــيد البيــــت األبيض 

ترامــــب، فإن أهم ما مييز بانون عن 
ترامــــب هو أن األول احتك طوال
مبختلف  السنني  العشرات من 
وبدأ السياســــية.  النظريــــات 
ذلــــك فــــي الســــبعينات مــــن 
القــــرن العشــــرين عندما كان 
البحرية صفــــوف  في  يعمل 
األميركية كمــــا يروي بانون
بنفســــه. وفي تلك الفترة بدأ
السياســــي، بالعمل  اهتمامه 
وكان رأيه أن رد فعل الرئيس
األميركي جيمي كارتر لم يكن
في املســــتوى املطلــــوب بعد 
عملية احتجــــاز الرهائن في 
السفارة األميركية في طهران.

توجهاتــــه اليمينيــــة وعداؤه 
لإلســــالم كانــــت بوادرهمــــا قد 
بــــدأت فــــي الظهــــور فــــي وقت 

ذات تأثير  مبكــــر، لتصبح اليــــوم
علــــى مجمل السياســــة واملواقف 

األميركيــــة فــــي عهــــد ترامــــب. كما 
أن مواقفــــه العنصرية ميكن تلمســــها 

فــــي األخبــــار واآلراء الــــواردة في موقع 
6 و2016. 2الذي أداره بني2012 ”برايتبارت“

فبمثل تلك األخبار وعدد ال يحصى من 
من الدفع ”برايتبارت“ نظريات املؤامرة متكن

باحلزب اجلمهوري األميركي إلى اليمني أكثر 
فأكثــــر، ما ســــاهم في وصول ترامــــب للبيت 

األبيض. بانون أيضا هو من صنع 
ر ول و ي م ير

املتهمة حركــــة ”آلت رايــــت“
بالعنصريــــة. وقد أجاب 

االتهام هــــذا  عــــن 

هناك ”هــــل  بالقــــول
معادون للســــامية فــــي حركة آلت 

”أكيــــد“. و“هل هناك  رايــــت؟“، أجاب نفســــه
عنصريــــون فــــي آلت رايــــت؟“، ”أكيــــد. ولكن 
ال أعتقــــد أن احلركــــة في مجملهــــا عنصرية 

”برايتبــــارت“ ”موقــــع
الــــذي كان يطلق منه تلــــك األفكار بأنه منصة 
”لبديــــل اليمني“، وقــــال ”إننا نعتبر أنفســــنا 

تراجع“، محذرًا من أن املسيحية في العالم
”األكثر مهددة. واصفًا اإلســــالم بالدين

ي ي ي ن ن نر جع
”

فــــي العالم. لذلك ســــارعت تطرفــــا“
تاميــــز إلى نيويــــورك  صحيفــــة 
وصف بانون فــــي خريف العام
2016 بأنه ”صوت العنصرية“.
أمــــا موقــــف الرئيس
اختار الــــذي  األميركــــي 
بانــــون، فتجلى فــــي دفاعه
عنه في مقابلة مع نيويورك
”عرفت ترامب قــــال  تاميز. 
ســــتيف بانون منذ سنوات
طويلة. وإذا ما اعتقدت أنه
عنصــــري أو متطرف أو أيا
من هــــذه األمــــور فإنني لن
أفكر أبدا في تعيينه معي“.
وكان جــــون ويفــــر
جــــون مــــن  املقــــرب 
اجلمهوري املرشح  كاسيتش 
الســــابق قد غّرد على حسابه
على موقع تويتر، عقب تعيني
بانون فــــي منصبه إلى جانب
”إن اليمني املتطرف ترامب، قائًال

ي ون يب
”

العنصري والفاشي بات ممثال في
املكتــــب البيضاوي. على أميركا أن
تكون حذرة جدا“. حتى املرشــــحة
كلينتــــون كانت قد قالــــت إن بانون
”يستخدم ”نظريات املؤامرة الستهداف
املســــلمني وإلطالق أفكار معادية

للسامية“.
طرفه مــــن  بانــــون 
قــــال لوكالة بلومبرغ
”أنــــا عــــام 2015
من أحتــــدر 

من دميقراطية  عائلــــة 
الكاثوليــــك اإليرلنديــــني املؤيدين لكنيدي
وأضــــاف ”لم والداعمــــني للعمــــل النقابــــي“.
أتعــــاط السياســــة قبــــل أن أدخــــل اجليــــش

توفيق الحالق



} القاهــرة - يــــوم األربعــــاء 25 أكتوبر 1978 
نشــــرت «األهرام» في صفحتهــــا األخيرة خبر 
وفــــاة نجيب ســــرور، أســــفل تقريــــر عنوانه 
«توفيــــق الحكيــــم يفقــــد ابنه الوحيــــد عازف 
الجيتار» في مساحة خمسة أعمدة، مصحوبا 
بصورة كبيرة إلســــماعيل توفيق الحكيم (30 
عامــــا)، وصورة أخرى للحكيم مع ابنه الفقيد 
إســــماعيل وعازف األورج مجدي الحســــيني. 
لــــم يحــــظ نجيب ســــرور بأكثر مــــن 64 كلمة، 
وهــــو معكــــوس ســــنوات عمره، إذ غــــادر عن 
64 عامــــا وعدد غير محدد من دواوين الشــــعر 
واألغاني،  النقديــــة  والكتــــب  والمســــرحيات 

وقصائد ال يزال بعضها مفقودا.
توفي صاحب «ســــبع صنعــــات» لم يعرف 
كيــــف يصون موهبتــــه الطاغيــــة، وإن مارس 
كل ما يمكن أن يخطر ببال ممسوس بالثقافة 
بآفاقهــــا غيــــر المحــــدودة، تأليفــــا وترجمــــة 
وإخراجــــا وتمثيال وتأثيرا وتمــــّردا وجنونا 
وصدامــــا مــــع الجميع. من ســــلطة الســــماء، 
إلــــى الرئيس ومماليك على قمة المؤسســــات 

الصحافية والفنية والثقافية.

كاسيتات األميات

في مرحلــــة مبّكرة من عمــــري كدت أحفظ 
قصيدته الســــرية الشــــهيرة «األمّيــــات»، مثل 
كثيرين، يقــــول أحدنا بيتا بشــــكل عفوي من 
أّي جزء، فيلتقط اآلخر الخيط، ويكمل اإللقاء. 
كانــــت «األمّيــــات» فاكهة محّرمــــة مرغوبة في 
العصــــر الذهبــــي ألشــــرطة الكاســــيت، ولها 
أكثــــر مــــن تســــجيل بصــــوت نجيب ســــرور، 
وســــط أصدقاء يتنّوعون باختــــالف األماكن، 
وأتــــاح انتشــــار آالت التصوير تداول نســــخ 
منها، واحتفظت بإحداهــــا، وقارنتها بالنص 
الصوتــــي، والحظــــت اختالفات فــــي األلفاظ، 
وزيــــادة فــــي بعض األبيــــات، ويبقــــى أمرها 
مرهونا بباحث يعكف على تحقيق النصوص 
المختلفة للتســــجيالت الصوتيــــة، ويقارنها 
بنص منســــوخ ينتهي بقسم الشــــاعر بالتين 
والزيتون، ويتنبأ بحريق كبير ”ويكون ترابك 
جمــــر. ومصر هي مصــــر. والوعد هو النصر. 
يــــا شــــعب يا معلــــم. يا ســــاكت اتكلــــم“. كما 
تنبأ بجلوس اإلســــرائيليين فــــي مقهى ريش 
بالقاهرة، وإليه ينسب بيت ”يا خوفي من يوم 

النصر. ترجع سينا وتضيع مصر“.
كان نجيــــب ســــرور ذا كبريــــاء عصمتــــه 
مــــن االنحنــــاء، فلم يبــــال بأحد وهــــو يقتحم 
القاهرة بخيال ظن أنه سيغير العالم، فإذا به 
ينكســــر، كما أصابته خيبة أمــــل في التجربة 
األحــــالم  مصائــــر  رأى  حيــــن  الســــوفييتية 
االشــــتراكية. ســــرور القائل «وأنــــا أمير بس 
للشــــعرا….» أدرك أنه شهاب، والشهب قصيرة 
العمر، وبهذا الوعي نثر موهبته أو بّددها في 
أكثــــر من مجــــال، ولكنه ترك آثــــارا تدل عليه، 
فإلى اليوم تظل غواية مسرحياته ألجيال من 
المخرجين الشبان، في الجامعات خصوصا، 

يستلهمونها في معالجات جديدة.
تجاوزت بعــــض أبياته عصرها، وصمدت 
الختبار الزمن، وصارت مقوالت/حكما تلقى، 
كلما تعرض اإلنسان لموقف أسعفه بيت. مثال 
«ما جدوى أن تزرع فــــي المرحاض خميلة؟»، 
«إن شــــاة يائســــة. ربما تقتل ذئبا»، «ابن آدم 
تدفنــــوه ما يموت. وتنســــوه يندفن»، «الملوك 
من غير عروشهم يبقوا زي الميتين»، «الخوف 

قواد. فحــــاذر أن تخاف. قل ما تريد لمن تريد 
كما تريد متى تريد. لــــو بعدها الطوفان قلها 
فــــي الوجوه بال وجــــل: الملك عريــــان.. ومن 
يفتي بما ليس الحقيقة فليلقني خلف الجبل.. 
إني هنالــــك منتظر. والعار للعميــــان قلبا أو 
بصر». جســــدت حياتــــه شــــعره، فتماهى مع 
شــــخصيات حقيقيــــة وأدبية منها المســــيح، 

والمعري، وهاملت، ودون كيخوته.
في عام 1993 قابلت ساشــــا كور ســــاكوفا 
أرملــــة نجيــــب، التي قالــــت إنــــه كان مفتونا 
بالمعــــري، وكان يضع خطوطا تحت ســــطور 
يراهــــا مهمة فــــي أعماله، وذات مــــرة فتحت 
كتابــــا للمعــــري فوجــــدت خطوطــــا تحت كل 
الســــطور. رّد على دهشــــتها قائال إن المعري 
شــــاعر وفيلسوف لم يكتب شــــيئا ال يستحق 
االهتمــــام. وقــــد ســــجل فــــي نهايــــة ديوانه 
«رباعيات» أنه انتهى من كتابته يوم الســــبت 
1 يونيو 1974 في «مستشــــفى الدكتور النبوي 
المهنــــدس لألمــــراض العقليــــة والنفســــية-
اإلســــكندرية»، وكتب في الصفحة األولى «بدال 
من اإلهداء. هذا جنــــاه أبوالعالء، وما جنيت 
على أحد». وفي نهاية الديوان الذي صدر عام 
1978 إشــــارة إلى أربعة أعمــــال تحت الطبع، 
هي مســــرحيتان، وديــــوان «الطوفان الثاني»، 
ودراســــة نقدية عنوانها «دليــــل القارئ الذكي 

إلى عالم أبي العالء».
بقريــــة   1932 يونيــــو  أول  ســــرور  ولــــد 
«أخطاب» في محافظــــة الدقهلية بدلتا مصر، 
وترّسخت في الوعيه رؤيته لمعاناة الفالحين 
من اإلقطــــاع، والتفاوت الطبقــــي الذي يجعل 
الفقير أقرب إلى العبد. التحق بكلية الحقوق 
وفــــي الســــنة النهائية تركها ليكمل دراســــته 
بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مع زميله 
كرم مطاوع. وقبل التخرج عام 1956 قدم نفسه 
بقصيدته «الحذاء» القريبــــة من روح «الناس 
في بــــالدي» لصالح عبدالصبــــور الذي أحبه 
سرور، ورآه «الشاعر» باأللف والالم في جيله. 

في «الحذاء» يقول:

”أنا ابن الشقاء
ربيب الزريبة والمصطبة
وفي قريتي كلهم أشقياء
وفي قـريتي عمدة كاإلله
يحيط بأعناقنا كالقــدر

بأرزاقنا
بما تحتنا من حقول حبالى

يلدن الحياة
وذاك المساء

أتانا الخفير ونادى أبي
بأمر اإللـه! ولّبى أبي
وأبهجني أن يقال اإلله

تنازل حتى ليدعو أبي!“.

إال أن المهانــــة التي يتلقاها األب صامتا، 
تــــورث الصبي غضبا وثورة، ولم يقتنع بقول 

أبيه «بنّي.. كذا يفعل األغنياء بكل القرى».
يسجل شوقي فهيم في مقدمة ديوان سرور 
«لزوم ما يلزم» أن شــــابا ممشــــوقا ذا وسامة 
ريفية صعد، في ربيع 1954، إلى منصة رابطة 
األدب الحديــــث بالقاهرة، مــــن دون أن يدعوه 
-أو يقدمــــه- أحــــد لحضور الندوة الشــــهرية 
ومنهــــم صــــالح عبدالصبور، وألقــــى قصيدة 

«الحذاء»، بأداء درامي قوي.
فــــي وقت قياســــي كان نجيب ســــرور في 
صدارة المشــــهد، ففي عام 1958 كتب وأخرج 
مسرحية «شــــجرة الزيتون»، وفي نهاية العام 
نفسه سافر في بعثة إلى االتحاد السوفييتي، 
لدراســــة اإلخــــراج، وفي موســــكو لــــم يخف 
معارضتــــه للنظــــام الناصــــري، ففــــي مؤتمر 

بجامعة موســــكو ألقــــى بيانا ضــــد «النظام 
القمعــــي الدكتاتــــوري فــــي مصر وســــوريا»، 
وأحرج المنظمين، وفي اليوم التالي أصدرت 
الســــلطات المصرية قرار فصلــــه من البعثة، 
وإلغــــاء جــــواز ســــفره، وطالبــــت بترحيله، 
ودافع الشــــيوعيون العرب عــــن بقائه، فبقي 
في موســــكو، وســــيطرت عليه هواجس أنه 
مطــــارد، وتأكد له فشــــل الحلم االشــــتراكي 
في بلده «االتحاد السوفييتي»، وانتقل عام 
1963 إلى المجر، وعمل في إذاعة بودابست، 
ولم ينســــجم مع الرفاق السوريين، وأحّس 
بقــــرب النهايــــة بعــــد تراكم الديــــون، وأراد 
العودة إلى مصر، هروبا من أفراد أو جهات 
ظنهــــا تســــتهدفه، وكتب رســــالة إلــــى أبيه 
يوصيه بضــــرورة المطالبة بتشــــريح جثته، 
على أيدي أطبــــاء مصريين، ألنه أصبح هدفا 
لعصابات اليهود. وفي القاهرة كتب مثقفون 
مصريون عن معاناتــــه، ونجحت محاوالتهم 
فســــمح لنجيــــب ســــرور بالعودة عــــام 1964، 
حامــــال قصائد ومســــرحيات منها «ياســــين 
وبهيــــة» التــــي أطلق عليها «رواية شــــعرية»، 
وأخرجهــــا كرم مطاوع عــــام 1965، وتدور في 
قرية «بهوت»، وهي أولى ثالثية تضم «ياسين 
وبهيــــة» و«آه.. يا ليل يا قمــــر» و«قولوا لعين 

الشمس».
في مســــرحه اســــتلهام للتراث الشــــعبي 
المصــــري، وخصوصــــا في «ياســــين وبهية» 

التي يصّدرها بأبيات ابن رشيق:

”لعن الله صنعة الشعر ماذا
من صنوف الجهال منه لقينا
يؤثرون الغريب منه على ما
كان سهال للسامعين مبينا

ويرون المحال معنى صحيحا
وخسيس الكالم شيئا ثمينا…“.

 ويتبع ذلك بقوله:
«الشعر مش بس شعر
لو كان مقفى وفصيح
الشعر لو هز قلبك..

وقلبي.. شعر بصحيح!».

طابعــــا  النــــص  يأخــــذ 
فيــــه  يتداخــــل  ملحميــــا 

الجوقة،  مــــع  الــــراوي  صوت 
وأحيانــــا ينــــوب الــــراوي عــــن المؤلــــف في 
تقديم الشــــخصيات ووصــــف المناظر، وإلى 
اآلن يتســــم النــــص بالطزاجــــة، والقدرة على 
ســــحر قارئ لن يســــأل عن تداخل العامية مع 
الفصحــــى في نســــغ درامي يالئــــم األجواء، 

ومنها مجالس سمر الفالحين:

”عندما يجلس للشاي الكبار..
للسمر

والتماسي بالحجر
يا مساء العندليب

والنجف“.

ويا بهية وخبريني

 في قريـــة «بهوت» أيضا تدور مســـرحية 
«آه.. يـــا ليـــل يا قمر» التي ســـماها «مأســـاة 
شعرية»، وقد انتقد نجيب سرور إخراج جالل 
الشرقاوي لها عام 1967، فكتب في العام نفسه 
مسرحية «ويا بهية وخبريني» اعتراضا على 
الرؤيـــة اإلخراجيـــة للشـــرقاوي. وأخرج كرم 
مطاوع «ويا بهية وخبريني» التي أطلق عليها 
المؤلف «كوميديا نقدية»، وهو مســـرح داخل 
المســـرح، حيث تقـــدم فرقة متجولـــة عرضا 
اســـمه «آه.. يا ليل يا قمر»، في ســـاحة بقرية 
«بهوت» لجمهـــور من فالحين يشـــاركون في 
العـــرض أيضا، ونرى التراشـــق اللفظي بين 

المؤلف والمخرج.
عودة نجيب إلـــى مصر كانت عنوان دوّي 
ثقافـــي، فأخرج عـــام 1964 مســـرحية أنطون 
تشـــيخوف «بســـتان الكـــرز» التـــي ترجمها 
باالشـــتراك مع ماهر عسل، و«وابور الطحين» 
تأليف نعمان عاشـــور، و«المصيدة» بتصرف 
عن «هاملـــت»، و«ميرامـــار» التـــي أعدها عن 
روايـــة نجيب محفـــوظ. كما مثـــل أدوارا في 
مسرحيات منها «أجاممنون» و«الجيل الطالع» 
و«أوكازيون»، وفي الســـينما شارك عام 1969 

في فيلم «الحلوة عزيزة» أمام هند رستم.
كمـــا نشـــر بغـــزارة دراســـات فـــي معظم 
المجـــالت العربية، والكثير منها لم يجمع في 
كتاب. أما دراســـته الطويلة بعنوان «رحلة في 
ثالثية نجيب محفوظ» فكتب فصوال منها عام 
1959، وفصـــوال أخرى عام 1963، ونشـــرت في 
مجلـــة «الثقافة الوطنيـــة» اللبنانية، وجمعها 
وحققهـــا محمد دكروب وصدرت في كتاب عام 

.1979
مادتـــي  بتدريـــس  ســـرور  نجيـــب  قـــام 
التمثيل واإلخراج فـــي المعهد العالي للفنون 

المســـرحية، ولكن توجهاته ورؤاه الطليعية 
التعليميـــة وما  بالبيروقراطيـــة  اصطدمـــت 
درج عليه كهنـــة األكاديمية. ففصل من العمل، 
وازداد شعوره باالضطهاد، وأدخل مستشفى 

األمراض النفسية والعصبية.
وفي رســـالة إلى يوســـف إدريس قال إنه 
خرج من المستشـــفى «حطامـــا أو كالحطام! 
خرجـــت إلى الشـــارع، إلـــى الجـــوع والعري 
والتشـــرد، والبطالة والضياع، وإلى الضرب 
فـــي جميـــع أقســـام البوليس. خرجـــت أدور 
وأدور كالكلـــب المطارد بال مـــأوى، بال طفلي 
وزوجتـــي، وظللت مجّمـــدا محاصرا موقوفا. 
وبعيدا عن مجاالت نشـــاطي كمؤلف مسرحي 
ومخـــرج وممثـــل، وبعيدا عن ميادين النشـــر 
كشاعر وناقد وزجال ومؤلف أغان». وتضمنت 
الرســـالة مقارنة قاســـية بيـــن نجيب محفوظ 
وإدريـــس الذي نالـــه اللوم «باقـــة الورد التي 
أرســـلتها لك جيهان السادات ال تستحق منك 
مقاال حتى لو كانت زوجة كسرى. لماذا أخذتك 
الجاللة حين قتل يوســـف الســـباعي فحّولت 
األبطال إلى خونـــة؟». ولكنه يناديه «يا هرمنا 
الرابـــع، المصيبـــة أنك تتخلى عن أســـلحتك 
كثيرا، فلم تستطع سلطة أن تعبث بك إال حين 

فقدت طريقك».
تلك الرســـالة لم تصل. وفـــي بدايات 1991 
سألت يوســـف إدريس عنها، فقال «لم تصلني 
هذه الرســـالة بالـــذات، وقد وصلنـــي غيرها، 
وقمـــت بواجبي حيالهـــا، وال أدري لماذا ضّن 
بهـــا علّي صالح عيســـى، وأبـــى إال أن أراها 
منشورة» في عدد خصصته مجلة «أدب ونقد»، 
عام 1987، عن إدريس بمناسبة بلوغه الستين. 
وأضاف «أما اتهام نجيب سرور فال موضع له، 
فلم تعبث الســـلطة -أّي سلطة- بي، والعكس 
هو الصحيـــح، فقد عبثـــت بالســـلطة كثيرا، 
وقضيـــة أن يعبث كاتـــب معروف بالســـلطة 
ليســـت ســـهلة، فحين يبلغ كاتب درجة معينة 
من الشـــهرة والوجود العام، ينظر إلى كلماته 
بميكروســـكوبات دقيقة، وأن يســـتطيع كاتب 
النفـــاذ إلى الحقيقة، وإلى قول رأيه، من خالل 
هذه المرشـــحات عملية تســـتدعي من الكاتب 
كل مـــا يملك من قوة وذكاء وخيال، ثم ال تنس 
أنني أكتب في الجريدة الرسمية (األهرام) وال 
أســـتطيع أن أكتب قصـــة أو مقاال وأوزعه في 

السر كأنه منشور سري».
ســـرور  كتـــب  و1974،  عامـــي 1968  بيـــن 
«األمّيـــات»، ذروة تمثيـــالت االنتقـــاد بألفاظ 
فاحشة، وخشونة جارحة ال تخلو من جماليات 
القصيدة الهجائية، ولم يسلم من لسانه أحد، 
حتـــى جمال عبدالناصر، إذ حـــذره من خيانة 

قضت على أحمد عرابي.

لـــم يذكـــر اســـم عبدالناصر 
وإنما «الرّيس»، وتوقف سرور 
معلقـــا كأنه يكتب هامشـــا «ما 
هو قرأها، وقال: ســـافل وابن 
كلب بـــس دمه خفيـــف». أما 
لقب  عنـــه  فنـــزع  الســـادات 
الريـــس وقـــال عنـــه «أنور 
نســـي. كلنـــا بننســـى على 
العـــذاب  نســـي  الكرســـي. 
والضيـــاع  والصياعـــة 

والجوع».
فـــي عـــام 1975 أصبـــح له 
مسكن خاص، وقال لشوقي فهيم 
عن أدائه لدور المتسول «كنت أعي 
كل مـــا أفعله، كنت أهيم في الشـــوارع 
حافيا ممزق المالبس. أتذكر كل شـــيء. 
كنـــت أفعل ذلـــك متعمدا. كنـــت أريد أن 
أكتشـــف حقيقـــة المثقفيـــن ذوي الياقات 
المنشـــاة وربطـــات العنق، هـــؤالء الذين 
يسلكون وكأنهم في لندن أو باريس. بينما 
كنت أحس عار الهزيمة واالنكسار، كنت أريد 
أن أمرمغهم في التـــراب وأقول: ها أنا نجيب 
سرور الشاعر والكاتب والمخرج 
أنا  ها  والممثل.  المسرحي 
أسير في شوارع القاهرة 
حافـــي  واإلســـكندرية 
الثياب،  رث  القدميـــن، 

ها أنا أمّرغ وجوهكم في الطين».
من المســـرحيات التي نشرت بعد 
وفاته «الكلمـــات المتقاطعة» (1996)، 
وفيهـــا إصرار على الثـــورة الكاملة، 
ورهـــان وإيمـــان بقدرة الشـــعب على 
إنجازها «لســـه الشـــعب عايش. لسه بيغني. 
لســـه بيقـــول مواويل. لســـه بيهمـــس للناي 
بأوجاعه. لسه بيضحك. بينّكت… نكتة تنسف 

الهرم. نكتة تردم قناة السويس».

وتريات مظفر النواب   

كانــــت المعارضــــة الفنية تحلــــو لنجيب 
ســــرور. فعلها مع مشاهد لشكسبير، وقصائد 
للمعــــري وبيرم التونســــي وأمــــل دنقل. وفي 
أغنيــــة «البحــــر بيضحك ليــــه» التــــي غناها 
الشــــيخ إمام معارضة للنص التراثي «البحر 
غضبــــان ما بيضحكــــش.. أصــــل الحكاية ما 
تضحكــــش.. يا ُقّلة الذل أنا ناوي. ما أشــــرب 
ولو في المّية عســــل.. بيني وبينك ســــور ورا 
سور. وأنا ال مارد وال عصفور. في إيدي عود 
رنان وجسور. وصبحت أنا في العشق مثل». 
هذا الشــــجن ربما كان شــــعورا بقرب النهاية 
التــــي تنبأ بها في «األمّيــــات»، «أنا عارف إني 
هاموت موتة ما ماتها حد. وساعتها هيقولوا 
ال قبله وال بعده. وبطانة بتقول يا عيني مات 
فــــي عمر الورد. وعصابة بتقول خلصنا منه.. 

مين بعده؟».

قال لي الشــــاعر أســــامة عفيفــــي إنه كان 
بصحبة ســــرور قبل أّيام من وفاته، في مقهى 
«ســــان سوســــيه» بميدان الجيزة، وذهبا إلى 
بيت ســــرور في حي الهــــرم. وقبل االنصراف 
طلب ســــرور أن يحضــــر له «وتريــــات» مظفر 
النــــواب، وقال لــــه «افتح الراديــــو على إذاعة 
القرآن، الليلة ليلة عبدالباســــط (عبدالصمد)، 
خّلي شّراعة الباب مفتوحة». في اليوم التالي 
عاد إليه بديــــوان مظفر، وفوجئ بانتقاله إلى 

المستشفى.
لم يؤمن نجيب ســــرور بجدوى اإلصالح، 
فلم يرضه أقل من ثورة. وفي افتتاحية ديوانه 
«بروتوكــــوالت حكماء ريش» يســــتعير مقولة 
يوجيــــن أونيل «إن اإلصــــالح الوحيد الجدير 
باالستحســــان هــــو الطوفان الثانــــي». وإلى 
اآلن لــــم يأت الطوفان، ولــــم أعثر على ديوانه 

«الطوفان الثاني».

مصري خالص تماهى مع املعري وهاملت ودون كيخوته
نجيب سرور

بطل تراجيدي لم يبحث عن بطولة تفتقده مصر اليوم

رسالة نجيب سرور إلى يوسف إدريس بعد أن خرج من مستشفى األمراض العقلية تجسد حالته باقتدار، إذ يقول فيها «حطاما أو كالحطام، خرجت إلى الشارع». وتضمنت وجوه
الرسالة نقدا قاسيا إلدريس جاء فيه «باقة الورد التي أرسلتها لك جيهان السادات ال تستحق منك مقاال حتى لو كانت زوجة كسرى».

شوقي فهيم يسجل في مقدمة 
ديوان سرور «لزوم ما يلزم» أن شابا 

ممشوقا ذا وسامة ريفية، صعد 
في ربيع ١٩٥٤، إلى منصة رابطة 

األدب الحديث بالقاهرة، من دون أن 
يدعوه -أو يقدمه- أحد لحضور الندوة 

الشهرية ومنهم صالح عبدالصبور، 
وألقى قصيدة «الحذاء»، بأداء درامي 

قوي. كان ذلك الشاب هو نجيب 
سرور

سعد القرش
كو ألقــــى بيانا ضــــد «النظام
تــــوري فــــي مصر وســــوريا»،
ين، وفي اليوم التالي أصدرت
صرية قرار فصلــــه من البعثة،
ز ســــفره، وطالبــــت بترحيله، 
يون العرب عــــن بقائه، فبقي
ســــيطرت عليه هواجس أنه 
له فشــــل الحلم االشــــتراكي
د السوفييتي»، وانتقل عام
، وعمل في إذاعة بودابست،

ع الرفاق السوريين، وأحّس 
ة بعــــد تراكم الديــــون، وأراد
صر، هروبا من أفراد أو جهات

فه، وكتب رســــالة إلــــى أبيه 
ورة المطالبة بتشــــريح جثته،
ـاء مصريين، ألنه أصبح هدفا
ود. وفي القاهرة كتب مثقفون
عاناتــــه، ونجحت محاوالتهم
،1964 4ب ســــرور بالعودة عــــام
ومســــرحيات منها «ياســــين
أطلق عليها «رواية شــــعرية»،
مطاوع عــــام 1965، وتدور في
هي أولى ثالثية تضم «ياسين
يا ليل يا قمــــر» و«قولوا لعين

ه اســــتلهام للتراث الشــــعبي
صوصــــا في «ياســــين وبهية»

أبيات ابن رشيق:
ي

عة الشعر ماذا
جهال منه لقينا
ب منه على ما
سامعين مبينا

ل معنى صحيحا
الم شيئا ثمينا…“.

وله:
بس شعر
وفصيح
قلبك..

بصحيح!».

طابعــــا  ص 
فيــــه خــــل 

الجوقة،  مــــع   
ب الــــراوي عــــن المؤلــــف في
وإلى المناظر، صوصــــف و صيات

المســـرحية، ولكن توجهاته ورؤاه الطليعية
اصطدمـــت بالبيروقراطيـــة التعليميـــة وما
درج عليه كهنـــة األكاديمية. ففصل من العمل،
مستشفى وأدخل باالضطهاد، شعوره وازداد

لـــم يذكـــر اســـم عبد
وإنما «الرّيس»، وتوقف
معلقـــا كأنه يكتب هامش
هو قرأها، وقال: ســـا
كلب بـــس دمه خفيـــ
عن فنـــزع  الســـادات 
الريـــس وقـــال عنــ
نســـي. كلنـــا بننسـ
ا نســـي  الكرســـي. 
وال والصياعـــة 

والجوع».
1975 أص فـــي عـــام
مسكن خاص، وقال لشوق
عن أدائه لدور المتسول «ك
كل مـــا أفعله، كنت أهيم في الش
حافيا ممزق المالبس. أتذكر كل
كنـــت أفعل ذلـــك متعمدا. كنـــت
أكتشـــف حقيقـــة المثقفيـــن ذوي
المنشـــاة وربطـــات العنق، هـــؤال
يسلكون وكأنهم في لندن أو باريس
كنت أحس عار الهزيمة واالنكسار، ك
أن أمرمغهم في التـــراب وأقول: ها أن
سرور الشاعر والكاتب و
والممثل المسرحي 
أسير في شوارع
واإلســـكندرية
رث القدميـــن، 
ها أنا أمّرغ وجوهكم في الط
من المســـرحيات التي نش
وفاته «الكلمـــات المتقاطعة»
وفيهـــا إصرار على الثـــورة
ورهـــان وإيمـــان بقدرة الشـــع
إنجازها «لســـه الشـــعب عايش. لسه
لســـه بيقـــول مواويل. لســـه بيهمـــس
بأوجاعه. لسه بيضحك. بينّكت… نكتة

الهرم. نكتة تردم قناة السويس».

وتريات مظفر النواب

كانــــت المعارضــــة الفنية تحلــــو
ســــرور. فعلها مع مشاهد لشكسبير، و
للمعــــري وبيرم التونســــي وأمــــل دنق
أغنيــــة «البحــــر بيضحك ليــــه» التــــي
الشــــيخ إمام معارضة للنص التراثي
غضبــــان ما بيضحكــــش.. أصــــل الح
ما ناوي. أنا الذل ُقّلة يا تضحكــــش..
ل ش بي ن ب

[ بعـــض أبياته جتـــاوزت عصرها، وصارت مقـــوالت وحكما تلقى، كلما تعرض اإلنســـان ملوقف 
أسعفه بيت. مثال «إن شاة يائسة. رمبا تقتل ذئبا»، ”ابن آدم تدفنوه ما ميوت. وتنسوه يندفن“.
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} القاهــرة - المباراة النهائية من كأس األمم 
األفريقية الغابون 2017، شـــاءت لها األقدار أن 
تسيل دموع حارس مرمى المنتخب المصري 
لكرة القدم، بعد أن فازت الكاميرون بالبطولة. 
وجاءت مصر كوصيف، فســـألوه: لماذا تبكي 
وأنت الحارس المفضل األســـطوري ألفريقيا؟ 
فأجاب: أردت إســـعاد الشـــعب المصري. ليرد 
عليـــه رئيس الدولـــة ”ارفعوا رؤوســـكم. فقد 

أسعدتم المصريين كلهم“.
وفي التاريخ المصري، كثيًرا ما تجد أبناء 
الفالحيـــن يتدفقـــون على القاهـــرة، ينحتون 
الصخـــر بحًثا عن فرصة، البعض منهم ينجح 
أحياًنـــا، إال أن الكثيرين منهم غالًبا ما تتوقف 
عندهم األحالم عند سقف محدد ال يتجاوزونه، 
وقّل أن تجـــد منهم من يتقدم الصفوف األولى 
ليصيـــر علًما يشـــير إليـــه الكبـــار والصغار 
بالبنـــان، لكن تلـــك القاعدة لها اســـتثناءات، 
وعصام الحضري واحد من تلك االستثناءات.

تبحث عن الســـّر، فينفتح عليك ســـيل من 
التفسيرات الالنهائية؛ يحدثونك عن اإلصرار 
والتحـــدي، والعناد والطمـــوح الذي ال حدود 
له، وعدم االنكســـار، ولسوف ترى ذلك كله في 
نظرة العينين الحادتين عنده، لكنك سترى ما 
هو أكثر، إنه الـــدأب والمثابرة، وبذل الجهد؛ 
خالل التدريـــب، واالنضباط الـــذي يعجز عن 

بلوغه الصغار.
البداية كانت هنـــاك، في حارات الفالحين 
الضيقة المتربة والموحلة أحياًنا، حيث تكون 
الظـــروف كلهـــا تعمل ضـــدك، في قريـــة ”كفر 
البطيخ“، التابعة لمحافظة دمياط (وسط دلتا 
مصر)، يقـــول الحضري ”نعـــم. أعترف. كنت 
تلميًذا فاشـــًال. فحياتي كلها كانت لكرة القدم. 
كنت أخّبئ الكتب وأهرب من المدرســـة أللعب 
في الشارع. وكانت أمي تداري علّي (تحميني) 
من أبي الذي لم يكـــن راضًيا عّما أفعل. لعبت 
الكرة الشـــراب (كرة صغيرة من القماش يلعب 
بهـــا أبناء الفالحيـــن والحـــواري المصرية). 

وبعد اللعب كنت أغتسل في الترعة“.

أحياًنـــا، عندمـــا تتابع حيـــاة الناجحين 
القادميـــن مـــن القاع في الدنيا كلها، تحســـب 
أن المصادفـــة كانت وراء النجـــاح، إال أنك لو 
تمعنـــت قليـــًال، فســـوف تكتشـــف أن الفرص 
تأتي لمن يســـتحقها، وأن موهبة الموهوبين 
هي ما تلعـــب الدور األكبر، غيـــر أن الموهبة 
وحدها ال تكفي أيًضا، بل يكون في شخصيات 
الناجحين شـــيء مـــا يقودهم عنـــوة إلى هذا 
النجـــاح.. يقـــول ”كنت عايز أكـــون بني آدم“، 
أنت هنا أمام عناد وإصرار فطريين غريزيين، 
ال يتوفـــران لدى الكثير مـــن الموهوبين، نعم. 

إنه التحدي.

السر في العناد

إذن بلغت شــــهرة ابن الفالحين مســــامع 
القائمين على نادي دميــــاط، الذي كان يكافح 
من أجل الوصول للعــــب ضمن صفوف أندية 
الــــدوري العــــام (الــــدوري األول فــــي مصر)، 
اســــتدعوه، فأدهشــــهم، فصار الحارس األول 

للنادي، كان ذلك في العام 1993.
غيــــر أن القصة لــــم تنته عند هــــذا الحد. 
فالمشوار مازال بعد في بدايته، ”لم تكن معي 
آنئــــٍذ النقود الكافية ألركــــب المواصالت بين 
كفر البطيخ ومدينة دمياط.. والمسافة سبعة 
كيلومترات. كنت أمشــــيها علــــى قدمّي ذهاًبا 
وعودة. كنت أشقى كي يعطيني الله ما أريد“.
هناك، فــــي القاهرة، يبلغ نبوغه مســــامع 
المســــؤولين في النادي األكثر عراقة وشهرًة 
فــــي تاريــــخ مصــــر، األهلــــي، تعاقــــدوا معه 
فأصبــــح واحــــًدا مــــن أهــــم حــــراس المرمى 
بالقلعة الحمراء، جنًبا إلى جنب مع الحارس 
التاريخــــي للنــــادي أحمــــد شــــوبير، ويعود 
اإلصرار ليغشــــى العينين من جديد، فتتحرك 
فــــي الروح دماء االســــتجابة للتحــــدي، يبرع 
الحضــــري ويتفّوق، فيصعــــد ليكون الحارس 

األول لألهلي.
الحديــــث عــــن اإلنجــــازات التــــي حققها 
الحضــــري مــــع األهلي الــــكل يعرفــــه، ويكفي 
فقــــط التنويه إلى أن ما حققه فــــاق التصّور، 
ولــــم يســــبقه إليه أحــــد من قبل، لقــــد أنجز 8 
بطوالت للــــدوري العام، و7 لــــكأس مصر، و4 
لكأس الســــوبر المصري، و3 بطوالت لدوري 
أبطال أندية أفريقيا، ناهيك عن كأس السوبر 
األفريقــــي 3 مرات أيًضا، عــــالوة على المركز 
الثالــــث لكأس أنديــــة العالم فــــي اليابان عام 
2006، ومع كل ذلك لم يكن مشــــواره مع األهلي 
مفروًشــــا بالــــورد، بــــل كانت األشــــواك هناك 

تترقب وتنتظر.. وحانت لحظة النهاية.

األزمة األكبر

لو ســـألت الحضري، عن أهم تحٍد واجهه 
في حياته، إلى جانـــب تصديه ألعتى هجمات 
المهاجميـــن المباغتيـــن الذيـــن أرادوا ألـــف 
مرة دك شـــباكه، فســـيرد على الفـــور ”أزمتي 
مـــع النـــادي األهلي كانـــت التحـــّدي األكبر“، 
وتفاصيـــل األزمـــة معروفة للجميـــع، وتحدث 
عنها الحضري غير مرة، إال أن ما يعنينا هنا، 
هو أن أزمـــة بهذا الحجم وتلـــك الحّدة كانت 
كفيلـــة بالقضاء على الســـد العالـــي، وإنهاء 
مسيرته، لكن متى كان طائر الفينيق يستسلم 

للفناء؟

”كل من باألهلي في هـــذا الوقت (عام 2008) 
وقفوا ضـــدي ما عدا الكابتـــن الخطيب. أردت 
االحتراف في الخارج؟ وماذا في ذلك؟ كثير من 
زمالئي باألهلي سعوا لالحتراف فسمحوا لهم. 
إال أنا. يقولون عّني إنني هربت؟ ال لم أفعل. بل 
كنت أقاتل من أجل حّقي. وهذا ما عّودت نفسي 

أقاتل“.  أن  دائًمـــا.  عليه 
يخفـــي  ال  وهكـــذا 
مرارتـــه  الحضـــري 
أحدهم  أتـــى  كلمـــا 
ذكـــر  علـــى  أمامـــه 

البرتغالـــي  المـــدرب 
مانويـــل جوزيه الذي 
لسنوات  األهلي  درب 
وحقـــق معه  طويلـــة 
يعرفها  لـــم  نجاحات 

األهلي من قبل.
”جوزيه كان وراء 
إنهـــاء مشـــواري مع 
أعاني  ظللت  األهلي. 
معه طوال 4 سنوات. 
وســـحب مّني شـــارة 
أتيحت  ولو  الكابتن. 
أن  أيامهـــا  لجوزيـــه 
يذبـــح رقبتـــي لفعل. 
اّتفـــق  ولألســـف، 
معـــه في ذلك حســـن 

حمدي“.
 غيـــر أن للحكاية 
وجًهـــا آخـــر، تحدث 

عنـــه حســـن حمـــدي 
إدارة  لمجلـــس  رئيًســـا  أيامهـــا  كان  الـــذي 
النـــادي، قال ”لقـــد ترك الحضـــري ناديه الذي 
صنع مجده وشـــهرته وهـــرب، وكنا حينها في 
منتصف الموســـم الكروي، لن نسامحه، وكيف 
نفعل وهو الذي أســـاء إلـــى ناديه؟ ال. لن يعود 
الحضري إلى األهلي طالما أنا رئيس للنادي“.
واآلن. ها هو حمـــدي قد غادر األهلي. فهل 
يعود الحضري لنادي الشـــياطين الُحمر؟ وهو 
الذي لم يخـــف أبًدا رغبته فـــي العودة، وحلم 
العـــودة مازال يراوده فـــي صحوه ومنامه، بل 
يصـــّر على أنه يســـعى إليه اآلن، بـــل وقال ما 
هو أكثر ”الرئيس الســـابق مبارك أراد عودتي 
لكّنهـــم رفضـــوا. ولـــوال أن مبـــارك أراد إنهاء 
المســـألة بيني وبينهم ودًيا لكان أرغمهم على 
ذلك. فمبارك كان يحّبني. وزرته بالمستشـــفى. 
ولســـت نادًمـــا على ذلـــك، فمبارك خـــدم مصر 
كثيـــًرا“. إذن ها هي نبرة التحـــدي واإلصرار 
والعناد تطل من الروح الوثابة من جديد.. روح 
الحضري الـــذي لم يتوّرع عـــن وصف جوزيه 
بالفاشـــل، بقوله ”جوزيه لـــم ينجح مع أّي ناد 

دّربه غير األهلي“.
ســـألوه مؤخًرا: ما سر تألقك وأنت اقتربت 
مـــن الخامســـة واألربعيـــن؟ فأجاب مبتســـًما 
”أبـــًدا. ليـــس هنـــاك ســـّر وال حاجة. أنـــا فقط 
أعشـــق المغامرة، وال حـــدود لطموحي. فضًال 
عـــن اجتهادي في التدريب وأثنـــاء المباريات. 
وقبل كل شـــيء. هناك توفيـــق الله. وأقول لكّل 
مـــن يطالبوننـــي اآلن باالعتزال إن كـــرة القدم 
ال تعتـــرف ســـوى بالقـــدرة على العطـــاء، فلو 

أعطيتها أعطتك“.
لقـــب ”الســـد العالـــي“ الذي أطلقـــه عليه 
محبـــوه لم يكـــن نابًعـــا من مجـــرد اإلعجاب 

فحســـب، ويخطئ من يظـــن أن اللقب ُقصد به 
فقـــط أن الحضري مثله مثل الســـد العالي في 
أســـوان، الـــذي يتصدى للفيضانـــات القادمة 
مـــن بحيرات إثيوبيا فتهلك الحرث والنســـل، 
ويصـــد هجمـــات المهاجميـــن، إذ ال مانع من 
أن يذهب المراقب إلى أن الالشـــعور الجمعي 
المصري قصد أيًضا -عن غير عمد- اإلشـــارة 
إلـــى تلك المعركة حاميـــة الوطيس من جانب 
الرئيس المصري الراحـــل جمال عبدالناصر، 
فـــي مواجهة الغرب الذي رفض اإلســـهام في 
بناء الســـد العالي، فســـارع جمال إلى تأميم 
قناة السويس. وكانت معركة تميزت بالتحدي 
واإلصـــرار والعنـــاد. بالضبـــط كمـــا يفعـــل 

الحضري.
أهمية الحضري عنـــد المصريين، تتجاوز 
مجـــرد تحقيـــق اإلنجازات على مســـتوى كرة 
القـــدم، فكـــم شـــهد المســـتطيل األخضـــر من 
العبيـــن، وإنما اإلنجـــاز األهم، هو مـــا يمثله 
الحضري للجيل الجديد من الشباب، الذين لم 
يســـمعوا عن الصمود والتصـــدي إال في كتب 
الدراســـة، حيث أن الحضري بعمره الذي بلغ 
الرابعة واألربعين، يقّدم لهم درًسا في معاندة 
الظروف، والعض بالّنواجذ على الفرصة كلما 
واتتك، ولعل ذلك ما يبرر عشـــق الشباب – بل 

والكبار- له.
سيظل سؤال هؤالء الشباب المبهورين هو: 
كيـــف حافظت على حيويتك الدائمة تلك؟ كيف 
تنجح إلى اآلن في التصدي للركالت والقذائف 
الصاروخيـــة، فتوقفهـــا وتحـــول بينها وبين 
مرمـــاك كما لـــو كنت في العشـــرين من العمر؟ 
كيـــف، أصًال، تظـــل واقًفا هكذا علـــى قدميك؟ 
يجيـــب ”إنه اإلخالص والتفاني في أداء كل ما 
أكّلف به. وال تنســـوا االنضباط في المواعيد، 
وفي الطعام، وفي السلوك الشخصي اليومي“.

محطم األرقام القياسية

محمـــد حســـام ”ميـــدو“، الالعـــب الدولي 
المصري الســـابق، ومدرب نـــادي وادي دجلة 
الـــذي يحرس الحضـــري مرمـــاه حالًيا، يؤكد 
أن الحضـــري ”عايش للكـــرة، ولحلمه، ويريد 
االســـتمرار فـــي تحطيـــم األرقام القياســـية“، 
ويضيـــف ”إن للحضري شـــقتين ســـكنيتين، 
إحداهمـــا بعيدة عن النادي، وهي التي يعيش 
فيهـــا مـــع زوجته وأبنائـــه، واألخـــرى قديمة 
قريبة من مقّر النادي، وهو يعيش في القديمة 
وحـــده، بعيًدا عن أهله، ألنه يريد توفير الوقت 
للتدريب بدًال مـــن تضييعه في االنتقاالت، وقد 
ال يعـــرف الكثيرون أن الحضـــري، بعد عودته 
إلـــى المنزل، ينام في برميل مـــن الثلج ليريح 
عضالتـــه المجهـــدة، ويحافظ علـــى لياقتها، 

استعداًدا للتدريب القادم“.
على ذكر األســـرة، فإن مـــن الدالئل على أن 
الحضـــري يعيش للكـــرة فقط، أنه لم يســـمع 
المصريـــون أبـــًدا عنه ما يشـــينه فـــي حياته 
الشخصية، وهو، على حد قول صابرين زوجته 
التي أنجبت له أربعة أبناء، 3 بنات وولد سماه 
ياسين ”رجل عائلة من الطراز األول. ويحافظ 

على بيته“، وهل هذا مســـتغرب من رجل كل ما 
يبتغيه من الحياة تحطيم األرقام؟

وأنـــت تســـمع الحضري يتكلـــم، لن تغيب 
عنك ”لكنـــة“ الفالحين الدمايطة (أهل دمياط)، 
وســـتقول لنفسك: صحيح هذا واحد ابن ناس 
فالحين، فعلت به الدنيا ما فعلت، وعال شأنه، 
ودار فـــي البلدان واألندية ما دار، وســـافر إلى 
بقاع الدنيا كلها، لكنه مع ذلك يظل ابن الفالح 
الـــذي ال يتوقـــف عـــن الفخر بأصلـــه وفصله 
وقريته التي أنجبته كفر البطيخ، حيث ُولد في 

15 يناير عام 1973.
كما حقق األسطورة في مشواره الكثير من 
االنتصارات، كانت له انكساراته كذلك، ويكفي 
أنـــه بعد تركـــه النادي األهلي، ثـــم إخفاقه مع 
السويســـري، راح يتقلب بين  نادي ”ســـيون“ 
األندية، فال ينجز ما أنجزه مع األهلي. صحيح 
أنه عندما ســـافر إلى الســـودان، ليحترف في 
صفوف نادي المريخ هناك، حقق معهم بطولة 
الـــدوري، إال أن احترافـــه فـــي الزمالك لم يكن 
ناجًحا، وعانى كثيًرا مع النادي األبيض الذي 
لـــم يلعب له إال 4 مباريات فقـــط، وكان انتقاله 
إلى وادي دجلة بعد ذلك المحطة األخيرة، لكن 
هل يهدأ أو يســـتكين من أدمن الفوز والوجود 
فـــي دائـــرة الضـــوء دائًمـــا؟ ال طبًعـــا، فطائر 

الفينيق سيظل يأبى الخضوع للزوال.
عـــاد الحضري ليكـــون احتياطًيا للحارس 
األول للمنتخب الوطني أحمد الشناوي (حارس 
مرمـــى الزمالـــك)، خـــالل البطولـــة األفريقية 
األخيرة فـــي الغابون. لكـــن -وألن الحظ يأتي 
ألصحابه والســـاعين إليه- يصاب الشـــناوي 
في الدقائق األولـــى للمباراة األولى، ومن قبله 
أصيب إكرامي (حارس األهلي)، فال يبقى أمام 
مصر سوى فتاها المخضرم، الحضري، ليلعب 
مباريات البطولة كلهـــا فيتأّلق ويصّد ويفوز. 
قبـــل أن يبكي على خســـارة المركـــز األول في 

النهائي.
يصـــر الحضـــري اآلن علـــى الذهـــاب إلى 
موسكو، للمشـــاركة في نهائيات كأس العالم، 
إنها أمنيتـــه األخيرة، فهل ستســـعفه اللياقة، 
والمهـــارة، والدأب، والمجهود الذي ال يكل وال 

يمل للسفر إلى هناك؟

«السد العالي» ابن الفالحني الذي يتحدى املستحيل
عصام الحضري 

حارس مرمى ينام يوميا في برميل من الثلج

نبوغه يبلغ في القاهرة مســـامع مســـؤولي النادي األكثر عراقة وشـــهرة في تاريخ مصر، األهلي، ليتعاقدوا معه ويصبح واحدا من أهم حراس املرمى بالقلعة الحمراء، جنبا إلى جنب وجوه
مع الحارس التاريخي للنادي أحمد شوبير.

[ الحضـــري يحمـــل في رصيده مـــا يزيد على 140 مباراة. نجح في اقتناص 38 بطولة دولية منها، بينها أربـــع بطوالت أممية. ورغم تجاوزه الرابعة 
واألربعين، إال أنه مصر على االستمرار، بل وبلوغ كأس العالم.

8باألهلي في هـــذا الوقت (عام 2008) 
ي ما عدا الكابتـــن الخطيب. أردت 
ي الخارج؟ وماذا في ذلك؟ كثير من 
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إدارة لمجلـــس  رئيًســـا  أيامهـــا 
ل ”لقـــد ترك الحضـــري ناديه الذي 

أهمية الحضري تتجاوز مجرد تحقيق 
اإلنجازات، فكم شهد المستطيل 
األخضر من العبين، وإنما األهم ما 
يمثله للجيل الجديد من الشباب. 

فالحارس المتميز يصر اآلن على 
الذهاب إلى موسكو للمشاركة في 

نهائيات كأس العالم، إنها أمنية 
الحضري األخيرة

اإلنجازات التي حققها الحضري مع 
األهلي، يكفي التنويه إلى أن ما حققه 
منها فاق كل التصورات، ولم يسبقه 

إليها أحد من قبل، فقد أنجز ٨ بطوالت 
للدوري العام، و٧ لكأس مصر، و٤ 

لكأس السوبر المصري، و٣ بطوالت 
لدوري أبطال أندية أفريقيا، ناهيك عن 

كأس السوبر األفريقي ٣ مرات أيضا، 
عالوة على المركز الثالث لكأس أندية 

العالم في اليابان عام ٢٠٠٦

سمير الشحات
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} رام اللــه (فلســطين) - يتعـــرض الكاتـــب 
الفلســـطيني عارف الحســـيني فـــي إصداره 
إلى األلم  الجديد الموســـوم بـ“حرام نســـبي“ 
وكيف يمكن تحويله إلى أمل بطريقة ساخرة.

وتدور أحـــداث الرواية في القدس القديمة 
وخارج الســـور أيضا، وتصف المـــكان الذي 
تتخللـــه تفاصيـــل التاريخ، وتتوغـــل في كل 
زواياه، حيث يسعى الروائي إلى سرد حكاية 
المدينـــة منذ االحتالل وحتـــى العقد األول من 
األلفيـــة الثانيـــة، متنـــاوال مـــا دار ويدور في 
المجتمـــع الفلســـطيني، بنفـــس ناقـــد وخفة 
ظـــل، إذ يتهكم مـــن المواقف والحـــال ويتقن 
في ذلك الفكاهة الســـوداء في بعض األحيان، 

والتراجيديا الواقعية في أحيان أخرى.
والروايـــة، هي روايـــة مـــكان بامتياز، إذ 
نجـــد جّل أحداثها في القـــدس القديمة وعقبة 
الســـرايا والتكية وتمتد إلى خارج السور في 
باب الســـاهرة والشـــيخ جراح وشارع صالح 

الدين والزهراء.
يقول المؤلـــف ”إن هذه الرواية هي عبارة 
في  عن الجـــزء الثاني من رواية ’كافر ســـبت‘ 
إطـــار ثالثيـــة أكتبها عـــن المدينة المقدســـة 
وكيف أراها“، مضيفـــا ”كان لدي منذ البداية 

بناء هندســـي قبـــل أن أكتب روايتـــي األولى، 
يرتكـــز على ثالثة أعمال تحكـــي ما حدث وما 
يحدث وما ســـيحدث في القـــدس، لقد امتألت 
بالمشاهدات واألحداث منذ االنتفاضة األولى، 

فجـــاءت مرحلـــة الكتابة عـــن كل هذا 
يحـــدث، وكيف  كشـــهادة يومية لما 
يتحـــول اإلنســـان فـــي القـــدس من 
مناضل إلى عامل مثال، فاخترت أن 
أقول هـــذا بلغة األدب بدال من اللغة 
العلميـــة البحثية، أمـــا المكان في 
العمل فهـــو الثابـــت الوحيد، بعد 
أن تغير كل شـــيء، لـــذا أرصد في 
روايتي التشوهات وأسلط الضوء 
عليها، واخترت بتهور أحيانا أن 

أتحدث عما ال يعجبني“.
الروايـــة،  هـــذه  وتأتـــي 
الصادرة عن دار ”الشروق للنشر 

والتوزيع“ في رام الله واألردن، وصمم غالفها 
مجد عسالي، على لســـان البطلة حورية، بنت 
البلـــد وبطلة الرواية، وهـــي تفيض بما لديها 
حول مدينتها وأهلها ولسان حال المرأة فيها، 
بنت المناضل وأخت المهاجر وزوجة األسير 

وعشيقة المتمرد في رواية ”كافر السبت“.

تبوح حورية بطلة الرواية المقدســـية بما 
حملتـــه معها عن الحياة والمـــوت، عن الحب 
والـــزواج، عـــن الفتـــاة والمـــرأة والرجل في 
مجتمـــع يعاني من قهر االحتـــالل، وتذود عن 
حرية روحها بكل ما لديها من عنفوان فتنجح 
هنا وتفشـــل هناك، لكنها تبقي الحب هاجسا 

وموجها نحو الحرية.
مـــن جهته يقول الشـــاعر ووزيـــر الثقافة 
الفلســـطيني إيهاب بسيســـو عن الرواية ”إن 
روايـــة الحســـيني الثانيـــة تأتي اســـتكماال 
لمشـــروع بـــدأه بروايـــة ’كافر ســـبت’، وهنا 
نتحـــدث عن عدة ميزات أوالها البناء الروائي 
الذي يســـتعرض فيه التحوالت 
التـــي حدثـــت في القـــدس على 
لسان سيدة تعيش في المدينة“.

ويؤكـــد بسيســـو أن العالقة 
الوثيقة بين القدس والفلسطيني 
ليســـت كغيرها من العالقات التي 
تنشـــأ بيـــن المدينـــة وســـكانها، 
منوهـــا بـــأن الحســـيني ال يتنازل 
عن شـــروط العمل الفني، وقد نجح 
في أن يبتعد عن الشعار السياسي، 
الـــذي يطغـــى أحيانـــا فـــي بعـــض 
األعمال األدبية الفلســـطينية، ليحفر 
في المشروع األدبي الخاص بالحياة 
المقدســـية، مســـتفيدا من الموروث الشعبي 
والحكاية الشـــعبية واألغنيـــة، والمرجعيات 

التاريخية للمدينة.
أمـــا الميـــزة الثانيـــة كما يقول بسيســـو 
فهـــي صوت الراوي الذي تقمص عدة أصوات 

بين حوريـــة الجـــدة، وحوريـــة الحفيدة، في 
اســـتعراض واضح لمسيرة الحياة وتقلباتها 
بين مختلف األجيال، كل ذلك جاء بلغة سلسة، 
حيث ال يوجد اســـتعراض لغوي في الرواية، 
بل هناك اقتصاد واضح يعتمد السرد السلس، 
كما ال يخفى اعتماد الكاتب على إيجاز حاالت 

التفاعل االجتماعي في السياق الروائي.
ورواية ”حرام نســـبي“، التي تقع في 312 
صفحـــة، هي رواية كل ما ُيفعـــل وال يقال، بل 
ربمـــا يقال عكســـه بالعلـــن وينفـــذ بحذافيره 
بالخفـــاء ضمـــن منظومة مجتمعيـــة تطورت 
تلقائيا تحت االحتالل اإلســـرائيلي في القدس 
ومفارقاتـــه وأالعيبه وتدهور الحـــال وتراكم 
الغضب والذل. إلى جانب أنها رواية مستقلة، 
لهـــا كينونة نابضـــة بحد ذاتها، وتســـتوفي 
جزءا مـــن اللوحة الفسيفســـائية المقدســـية 
التي رســـم معالمهـــا نبيه بطل روايـــة ”كافر 
السبت“، ولونتها حورية انطالقا من حديثها 
عن الوحمة في ركبتها نهاية بسردها لخالصة 

تجربتها.
ورغـــم أن العديد من النقـــاد يذهبون إلى 
أن روايـــة ”حرام نســـبي“ تتقاطـــع مع رواية 
في المكان والزمان  الحســـيني ”كافر ســـبت“ 
وبعض الشـــخصيات، وتحيك الغرزة الثانية 
فـــي ثالثيـــة عـــارف الحســـيني عـــن القدس 
والحب والحياة، فإن هذا العمل مســـتقل كما 
أســـلفنا خاصـــة من حيـــث تقنيـــات الكتابة، 
إضافة إلى ميله إلى غلبة الرواة النســـاء، في 
وجهة نظر مختلفة عما سبق وكتبه الحسيني 

عن القدس.

علي حسن الفواز 

} المكان الُمستعاد هو جوهر البؤرة السردية 
للكاتب  الرئيســـة فـــي رواية ”أحمـــر حانـــة“ 
العراقـــي حميـــد الربيعي، إذ يتحـــّول المكان 
إلى بنية ســـاردة، تستعيد عبر شفرة العنوان 
الطاقة اإليحائية للســـرد، لترســـم لنا مشاهد 
تنفتـــح على الزمن التاريخـــي، مثلما تصطنع 

لها زمنا سرديا موازيا.
يتموضـــع االســـتهالل الوصفـــي للعنوان 
حـــول بـــؤرة يقترحها  الروائـــي، لكن ال ثبات 
لها، حيث تشتبك مع رؤيته التي ترصد توالي 
المشاهد المســـكونة بالخوف والقلق، والتي 
تمهـــد لمعاينة مـــا يمور به الواقـــع العراقي، 
عبر التقاط الصور المشوشـــة للشـــخصيات، 
وللكشف عما تنطوي عليه من قابلية لالنتقال 
والتحويل، فالحانـــة مكان فاضح في المخيلة 
العراقيـــة، إذ هو رمز للذاكرة، مثلما هو مجال 
تعويـــض للبـــوح واالســـتدعاء واالعتـــراف، 
الغائبـــة،  ”الوطـــن“  فكـــرة  مـــع  وللتماهـــي 
والشـــخصيات تبدو وكأّنها كلُّها شـــخصيات 
حانة، حيث تتلّبســـها فكـــرة االعتراف، وفكرة 

البوح والتطهير، والتهويم.

بؤرة المكان

تتحول بؤرة المكان – من جانب آخر- إلى 
وحدة ســـردية باثة، وعلى النحو الذي يندرج 
في ســـياق تشكيل أحداث متخّيلة، عبر الحالة 
التي تعيشـــها الشـــخصية الرئيسية إدريس، 
وثنائيته الذكرية واألنثوية، وعبر تعالقها مع 
شخصيات أكثر اضطرابا مثل دانيال الهارب 
من قصة الكهف، والعرجاء الهاربة من محنتها 
الجنسية، فهو يستدعي عبر هذه الشخصيات 
ماهو ســـّري ومســـكوت عنه في ذاكرة مدينة 
بغداد، تلك المدينة التي تعيش رهاب الهوية، 
وتداعيات الخراب والحرب، والموت، وعبر ما 
ينبجس من تفاصيلها األشـــّد رعبا، إذ يضعنا 
الروائي أمام معادلة ســـردية تقوم على ثنائية 
المسكوت عنه والُمعّلن، وأمام صورة مرآوية 
تنعكس من خاللها مالمح األمكنة المســـكونة 

بالحـــرب، والشـــخصيات التـــي تعيش رهاب 
الفقـــد وتمويـــه وجودها وســـط عالـــم فاجع، 
إذ تنفتـــح بؤره الســـردية على مـــراٍث تنوش 
مســـتويات القص الذي تعمد إليه الرواية عبر 
تلـــك الشـــخصيات المتعددة، وكذلـــك عبر ما 

يتبدى من انخراطها في  اليومي والمقّصي.
دار  عـــن  الصـــادرة  الروايـــة،  تنحنـــي 
”صفصافـــة للثقافـــة والنشـــر“، فـــي القاهرة 
(2017)، علـــى يوميـــات الصـــراع األهلـــي في 
بغداد من خالل ذاكرة المدينة، حيث تستدعي 
شـــخصيات تاريخيـــة اشـــتهرت بمدوناتها، 
فالمؤرخ إبـــن األثير يبدو فـــي الرواية وكأنه 
”أحـــد المزورين الكبـــار في التاريـــخ“، حيث 
تتحول شهادته إلى لعبة سردية، يصطنع لها 
الروائي بؤرة لفضح تعالق الزيف في التاريخ 
وفـــي الحاضر الملتبس ”لقـــد اتفقوا على أن 
ثمة أمال في عودة األخ األصغر، ذات يوم، إلى 
حضنهـــم، اعتمادا على وعد، كان قد قطعه لهم 
الشـــيخ  ابن األثير بالبحث عنه، ضمن سعيه 
فـــي متابعـــة  الفرهـــود اليومي، الـــذي ينوي 

تأليف كتاب بخصوصه“.
 ويتحـــول مؤرخ بغداد الخطيب البغدادي 
إلـــى راٍو مموه عن المدينة، فهو لم يزرها، كما 
يقترح لنا الروائي، حيث يبدو وكأنه لم يكتب 
تاريخها، ألنه غفل عـــن كتابة صراع عوالمها 
الســـردية، ليكون مدّون السلطة، وليس مدّون 

الضحايا الذين كانت تسحقهم السلطة.
هـــذه المفارقـــة  يصطنـــع لهـــا الروائـــي 
بالمقابل أبطاال مشوشين، يعيشون هواجسهم 
يعيشـــون  مثلمـــا  والطائفيـــة،  الجنســـية، 
استالبهم وســـط حروب دامية، ُتجبرهم على 
اســـتعادة صـــورة المدينـــة الغائمـــة، مدينة 
الســـاخرة  واألغاني  والحمامـــات،  الحانـــات 

والملتاعـــة، ومدينة التفاصيل المفتوحة على 
لعبـــة المحو، فمناق مثل البتاويين والشـــيخ 
معـــروف والحيدرخانـــة وشـــارع أبي نواس 

تحولت إلى أمكنة للحرب، وللفقد.

أبطال عالقون

يكتـــب الروائـــي بنفـــس ســـردي متقطع، 
تبـــدو  بصريـــة  ســـردية  نقـــالت  وعبـــر 

يوسف وكأنهـــا إحـــدى لقطـــات مـــن أفـــالم 
شـــاهين، فالبطـــل الرئيـــس شـــاهد 
شـــخصي على األحـــداث، يروي عبر 
أقنعـــة متعـــددة وقائـــع الحصـــار 
والغـــزو و“الفرهـــود“، لكـــن عطبه 
الروحـــي والجنســـي يجعـــل هذه 
الشهادة قاصرة، فهو يعيش لحظة 
مطـــاردة مع ”عزرائيل“ مســـكونا 
بفكرة الموت، مثلما يعيش عصاب 
الذاكـــرة، حيث أوهـــام التاريخ، 
وفنطازيـــا حلم اإلســـكندر ”ذي 
دمرتها  التي  بالمدينة  القرنين“ 
بدءا  فنطازية،  األكثـــر  الحروب 

من الحرب مع إيران وغـــزو الكويت، وانتهاء 
بحرب االحتـــالل األميركي للعـــراق، وحروب 

السلب والنهب وقتل األهلي.
وحتـــى الشـــخصيات األخـــرى ال تعكس 
وجودها الســـردي إال عبر عالقتهـــا  بالمكان 
البغـــدادي المضطـــرب، فهي وحـــدات تدّون 
اســـتالبها، من خالل اســـتالب المـــكان ذاته، 
والشـــخصيات التاريخيـــة والدينيـــة التـــي 
يقترحهـــا الروائـــي ”اإلســـكندر، وأبو جعفر 
المنصـــور، وابن األثير، والخطيب البغدادي“ 

وغيرها.

يبدأ الروائي ســـردياته مـــن خالل عنوان 
اســـتهاللي، حيث يتقصى عبره ما تتبدى في 
قراءتـــه، وكأنه يجعل هذا االســـتهالل بمثابة 
القيـــاد الذي يملك الراوي العليم ”هذه األرض 
مألى بالطالسم، أنا من يفّك رموزها، فال تدعوا 
الطرق تتوغـــل أكثر، أعطونـــي برهة ألقرأ ما 

تبقى من أسراها الالهبة، الالهثة في التيه“.
والعناوين الثانوية في الرواية ”المداخل 
والمخارج، المدينـــة المدورة، خاراكس، كرخ، 
رصافـــة، ســـوق الجيـــف، القـــاع، الحمامات، 
أسطح مثلومة، لقاء“ تلّخص أزمة 
الشـــخصية، تلك التـــي تتحدث 
عـــن محنتهـــا، وعـــن وجودهـــا 
عبـــر التاريـــخ وعبـــر الحاضر، 
عبر العطب، وعبر الشـــبق، وبما 
المتعددة،  األصـــوات  لعبة  يجعل 
أو األقنعة المتعددة التي تتبادلها 
الشهادة  جوهر  هي  الشـــخصيات 
العراقية  الوقائـــع  تمثـــالت  علـــى 
وســـردياتها، وعلـــى إحالـــة عيـــن 
القـــارئ إلى مـــا ترويه الشـــخصية 
غير الحيادية إليها، والتي ســـتجعل 
تشّكل الحادثة السردية أكثر فصاحة 

من حضور الحادثة التاريخية.
”أحمـــر حانة“ هي رواية رصـــد التحوالت 
التي عاشـــتها المدينة، عبـــر مظاهر الخراب، 
واالســـتهالك، والتشـــظي، وعبر ما تكشفه من 
تاريخ حافل بالزيف والخوف والقوى الرمزية 
الشـــائهة التي تصنعها السلطة، أو الالوعي 
الجمعـــي، مثلما ترصـــد تفاصيلها؛ المطاعم، 
الشوارع، الزوايا، الحارات، بوصفها سيمياء 
تلـــك الحرب، الحـــرب التي تحولـــت إلى بؤر 

سردية لسرائر فتنة األمكنة وموتها.
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[ حميد الربيعي يبتكر في {أحمر حانة» شخصيات مهووسة بالجنس والطالسم ودموية التاريخ
رواية عن أسرار بغداد المخفية تتجاوز الخطوط الحمراء

الروائي كائن منفعل دائما، يكتب هواجسه 
ومتثالته، وحتى لعبته في املراقبة تخضع 
ــــــؤر متعددة في  حلساســــــية تنهض على ب
ــــــي تتحّفز عبرها  ــــــص الروائي، تلك الت الن
النقالت الســــــردية، وحركة الشخصيات، 
وعبر تقاطع الزمن، واالســــــتعادة املُتخيَّلة 
للمكان، وتظل سرديات الرواية أكثر قربا 
لوقائع التاريخ، لكنَّ هذا التاريخ قد يروى 
ــــــر حيادية، إذ ال يوجد  عبر وجهة نظر غي
ســــــرد حيادي، مثلما ال توجد شــــــخصية 
ــــــة حيادية، لهــــــا عــــــني الكاميرا، أو  روائي

مرجعية نقلية محددة.

يبقى الوجه اآلخر ملدينة القدس خفيا عن األعني رغم كل ما كتب عنها من أعمال روائية، 
ــــــث عن الظلم والقهر واالحتالل واملعاناة قد وســــــم أغلب هذه األعمال، بينما  إال أن احلدي
الناظر إلى هذه املدينة من زاوية أخرى يجد حكايات مختلفة، حكايات عن احلب والعاطفة 
وأيضا عن األحاســــــيس واملشــــــاعر واألمل رغم األلم الذي يعيشه اإلنسان داخل أسوار 

املدينة وبني الزوايا وفي البيوت العتيقة، بكل ما فيها من روائح التاريخ وعبق املاضي.

{أحمر حانة» رواية رصد التحوالت 

التي عاشـــتها مدينة بغداد، عبر 

واالســـتهالك،  الخـــراب،  مظاهر 

والتشظي والخوف

 ◄

ثقافة الدين

وفهم املرحلة

} هل لدينا ثقافة الدين؟ وهل لدينا ثقافة 
دينية واعية؟ وهل الدين ثقافة أم هو إيمان 
واّتباع وإخالص وتأدية لطقوس بعيدا عن 

مفهوم الثقافة؟
تنازعت في السنوات األخيرة من القرن 

الجديد، العديد من عالمات االستفهام 
التي أحاطت بمفهوم الدين وخاصة بعد 

أن عال شأن الممارسة الدينية سواء منها 
الدين اإلسالمي أو األديان األخرى وهي 
ربما مرحلة من مراحل العيش التي يمر 

بها اإلنسان عبر التاريخ، وهي ذاتها التي 
تنطبق عليها هذه األسئلة في كّل تلك 

المراحل التي كان فيها الدين هو الذي 
يتسّيد الحركة المجتمعية بدءا من اآللهة 

ومن ثم األديان والكهنة واألديرة والكنائس، 
سواء ما كان منها أديان سماوية أم غير 

سماوية حين يتحّول من هو صاحب العمل 
في تقريب الناس إلى الله من خالل الفعل 

القويم والصحيح الذي يرتبط بالثقافة كوعي 
حتمي بالممارسة الدينية إلى فعل قاتل 

وقامت وصاّك على الحركة العقلية للبشر 
في محاولة للسيطرة على العقل والسيطرة 

على الحركة الجمعية التي تتبع الروح 
والروحانيات وتتبع العقيدة والشريعة 

وتتبع األحكام واألقوال التي غالبا ما يكون 
غير متّفق عليها.

ولهذا يكون االنتماء إلى الحركة الجمعية 
التي تقودها قّوة ُترِبط نفسها بالسماء على 

أنها األقرب واألفهم واألصلح واألعم في 
ترتيب البيت الحياتي للبشر، هذا االنتماء 
هو الذي يغّيب العقل والثقافة ألنه محكوم 
بقّلة الوعي، فيكون هناك خلط بين مفهوم 

الدين كوسيلٍة عبادية مهّمتها ترتيب العقل 
وتنظيف البدن وتدوير االنفعال وتحقيق 

العدالة وتوزيع المهام وتنقيط الكالم. 
وبين ثقافة الدين التي يراد لها أن تحكم 

االنفالت من محاوالت تسييس الدين على 
أنه فعل إرادّي حّر ال إجبار فيه، وهنا أيضا 

يقع الخلط حتى من الفئة التي تريد أن 
تعارض الفعل الخاص على أنه فعل سماوّي. 

ويكون الفعل العام على أنه فعل خاطئ.  
وهنا يحصل التضاد بل يحصل الخرق 
والتعارض وتحصل القطيعة والتهديد 

ويحصل التخوين والتكفير ويحصل االرتداد 
واالرتطام، ألن السعي محموم إللغاء اآلخر، 
ولذا يسعى الطرف الديني إلى الدفاع بقّوة 

الموت بحّجة الكفر أو مقاومة السماء 
واالنسالخ عنها بدعوى الثقافة.

وبهذا تضيع الغاية من االثنين حين ال 
يكون االستعمال األصح واألدق في تعديل 

اعوجاج التصّرف وتوصيله إلى حقيقة 
العبادة وتصحيح الميالن في التفكير بين 

الطرفين، وهو ما يعني االنفالت من الغرض 
العبادي.

االّتباع األعمى يفقد التفكير الحقيقي 
بوجوده كإنسان عابد لله وسيقود إلى 
غياب الثقافة والوعي وسنرى التعّصب 

من المعارضين الثقافيين ألنهم جعلوا من 
الفهم الثقافي على أنه الوسيلة األوحد في 
تصحيح المسار والوصول إلى بّر األمان 

للحرية العبادية.
ال شيء ال يحتاج إلى ثقافة ولكن في 
موضوعة الدين يحتاج األمر إلى ثقافة 

راسخة قادرة على المقابلة بالحّجة الثقافية 
التي ال تريد نفور اآلخر الذي غّيب العقل من 

قبل من يعتقد أنه امتلك الدين ووصل إلى 
مرتبة عالية من السماء وهو ما نراه جلّيا 

في الكثير من األديان.
وإذا ما أردنا الخوض في عمق الموضوع 

وبعيدا عن الممارسات التي أفضت إلى 
صناعة التيارات الدينية المتعصبة ومنها 

داعش وقبلها القاعدة والكثير من التيارات 
المسّلحة سواء في المسيحة أو اليهودية أو 
األديان الوضعية األخرى، نرى أن السبب هو 
غياب الفعل الثقافي لدى الكثير من المؤيدين 
الذين غّيبوا العقل واحتكموا إلى من منحهم 
الفقه الديني الذي أنتجته عقول تنتج سبيال 

يتحّكم بالعقول وتقوده لتحقيق الغايات 
واألهداف التي تعتمد على ما ال يفسر من 

الجْمع وهو ما يعني أن الثقافة التي أنتجت 
هذا الفعل المتطّرف هي ثقافٌة قاتلة تحتاج 
إلى فعل ال إلى رّدة فعل ألنها هنا ستقابلها 

بالقّوة وتعاكسها باالتجاه، وسيكون االتجاه 
ذاته هو التعّصب اآلخر الذي يقود العقل إلى 
التغييب وخاصة العقل الذي ال يريد للثقافة 

أن تكون واعية لديه فيكون التسليم بمن 
يعتقد أنه األفهم واألعقل ليكون الخالص 

على يديه.
لذا فنحن بحاجة إلى فعل ثقافي جديد 
ينتج لنا مفهوما جديدا للدين الذي يحمل 

ثباته مثلما تحمل السماء ثباتها وهي إنها 
سماء ثقافية واعية بحقيقة اإلنتاج الفعلي 

لإلنسان والجمال.

علي لفته سعيد
كاتب من العراق

عن الدار العربية للعلوم ناشرون ببيروت صدر للكاتبة هالة كاظم كتاب بعنوان {هالة والحياة» 

وهو عبارة عن تأمالت في الذات واملجتمع.

أبواب مقفلة وآمال ضائعة

{قبـــل ما تخلص  صـــدر حديثـــا، للشـــاعر املصري محمود رضـــوان ديوانه الخامس املوســـوم بـ

الحكايات»، الصادر عن دار {نون للنشر والتوزيع». كتب

فعل وال يقال
ُ
{حرام نسبي» رواية كل ما ي
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} حين انتهيت من قراءة كتاب ”إبراهيم 
خليل ناقدا.. قراءات وبحوث“، الذي جمعه 

وحرره وقّدم له زياد أبولبن، وجدتني أشعر 
برغبة لكتابة شهادة عن هذا الناقد المثابر 

الجاد. 
يقول عنه أبولبن “تاَبَع د. خليل 

إبراهيم، حركة النقد اإلبداعي، العربي 
والغربي، من دون كلل أو ملل، وتوقف 
عند عدد كبير من النصوص اإلبداعية، 

إْن كان على مستوى الشعر أو الرواية أو 
القصة القصيرة أو المسرحية أو المقالة، 

وغيرها من فنون األدب، كما توقف عند 
نظريات نقدية حديثة، واستنبط من تراثنا 
العربي ما يؤسس لمنهج نقدي عربي، كما 

وجده عند القرطاجني وقدامة بن جعفر 
واآلمدي، وغيرهم“. ومنذ أن أقمت في عمان 

في خريف العام 2003، أتابع ما يكتبه في 

الصحف والدوريات، وقرأت الكثير من 
تآليفه ومما كتب عنه وعنها، وأسأله أحيانا 

وأحاوره بالقدر الذي يتاح لنا، وبخاصة 
كيف استطاع أن ينجز كل هذا الذي أنجزه، 

وأن يحافظ على تواصله في البحث 
والكتابة؟ من المؤكد أن الناقد الذي يمتلك 
جهازا معرفيا وال تنقصه اإلحاطة بشعرية 
الشعر والقصة القصيرة والرواية، كما ال 

تنقصه اإلحاطة بفضاء النقد ونظرياته 
ومناهجه ومداخله على اختالفها وتعدد 

ما فيها من توجهات، ال يعجزه أن يتناول 
ما يقرأ من أعمال أدبية ال يستعصي عليه 

أو يتأبى له إخضاعها للتحليل والتشريح، 
حتى تغدو الممارسة النقدية أقرب إلى 

التلقائية. 
وعن ممارسته هذه يقول د. إبراهيم 
خليل ”إن القراءة توسع مدارك الباحث 

وتضع بين يديه المفاتيح التي بها يستطيع 
أن يسبر غور أشد األعمال استغالقا“. 

وإذا كانت بداياته قد اقترنت بهزيمة 
يونيو 1967، ومن المعروف أن تلك المرحلة 

شهدت حراكا ثقافيا مهما، إذ ظهرت 
أصوات إبداعية متميزة، كما ظهرت بدايات 
رؤية نقدية من الماضي والحاضر، ولكنها 

لم تستمر وضاعت في خضم صراعات 
هامشية وأوهام شعارية، وإن تلّبست لبوس 

رؤى نظرية.
ومن الواضح، أنه أفاد من ذلك الحراك 

الثقافي، كما أفاد من حيوية المحيط 
الذي كان فيه أيامذاك، وكتب شعرا وقصة 
قصيرة، فكانت بداياته النقدية كما يقول 

”تغلب عليها حساسية المبدع، ال الناقد وال 
األكاديمي“ غير أنه لم يقف في عمله النقدي 
عند تلك البدايات، بل جعله أكثر عمقا وأكثر 
غنَى، وبالتالي أكثر حضورا وتأثيرا، بفعل 

عدد من العوامل، منها ما اغتنى به من 
الدرس األكاديمي، طالبا وأستاذا، وكذلك من 

نشاطه الميداني في المؤتمرات والندوات 
وحلقات البحث، وقبل هذا وذاك، من دأبه 
على القراءة واالطالع، مما أهله ألن يكون 

أحد أهم األصوات النقدية، في النقد العربي 
في هذه المرحلة. وإذا كان من حق أي كاتب 

أن يرى أثر ما يكتب على معاصريه، وأن 
يتواصل هذا األثر ويستمر، ويمتد ويتوسع 

في فضاء اإلبداع والدرس والبحث، وهذا 
ما أتوقع أن يحققه الجهد النقدي، لناقدنا 

المجتهد المثابر، حيث أصبح عمله النقدي، 
مشروعا متميزا، فاعًال ومؤثرا. 

وإذ أصدر د. إبراهيم خليل حتى اآلن، 
أكثر من خمسين كتابا في نقد الشعر 

والقصة القصيرة والرواية والتراث، ونقد 
النقد، فهو لم يتوقف عن البحث والتأليف، 
ومازال يمد المكتبة العربية بجديد متميز، 

وحيث ينغمر اآلن في عدد من المشاريع 
النقدية، لكنه يقول ”ال أدري إذا كانت األيام 

القادمة تتسع إلنجاز مشروعات أخرى، 
مستقبلية، لكن هذا ما آمله وأرجوه“. 
غير أن من يواصل قراءة كتاباته، 

يكتشف بوضوح أنه قارئ جيد، يدرك جوهر 
اإلبداع في النص الذي يقرأه، فيكون النص 
النقدي في حالة تكامل مع النص اإلبداعي، 
وهذا ما يجعله مشروعا مستقبليا، ويجعل 

من د. إبراهيم خليل، ناقدا مستقبليا.

ناقد مستقبلي

تصدرت رواية {مأرب كلب» لويليام بروس كاميرون، قائمة نيويورك تايمز، في األسبوع األخير 

على مستوى األعمال األدبية.

عن دار {الساقي للنشر والتوزيع»، في بيروت، صدرت، حديثا، رواية بعنوان {الخطيب»، للكاتب 

والروائي السعودي هاني نقشبندي.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} صدر، حديثا عن 
دار ”نبتة للنشر 

والتوزيع“، كتاب 
بعنوان ”لحظات 

خارج الزمن“، للكاتب 
علي محمد محمود.

} عن دار ”الفارابي 
للنشر والتوزيع“، 

في بيروت، صدرت 
مجموعة شعرية 
بعنوان ”مقامات 

الوجد“، للشاعرة رمي 
السيد.

} عن دار النشر 
”سيليكي أخوين“، 

وبدعم من وزارة 
الثقافة المغربية، 
صدرت مجموعة 
قصصية بعنوان 
”مقهى الفنون“، 
للكاتب المغربي 

محمد زيطان. 

} صدرت، حديثا عن 
دار ”النسيم للنشر“، 

مسرحيات ”سوق 
للباحث  الكالم“ 

واألديب المصري 
مصطفى عطية.

إصدارات

حميد سعيد
كاتب من العراق

} عمــان - يتمحور كتاب ”صحافة البيانات“ 
لمؤلفـــه اإلعالمـــي المصري عمـــرو العراقي، 
حـــول أهميـــة األرقام فـــي العمـــل اإلعالمي، 
بوصفهـــا خطوات جمـــع وتحليل لتســـجيل 
وقائع في الحياة اليومية الســـتنباط مجموعة 

من القصص الصحافية المميزة.
يتطلـــع الكتـــاب إلـــى اســـتقصاء عالقات 
وأحـــداث تكـــون األرقـــام المـــادة األولية لدى 
العديد من التحقيقـــات الصحافية التي ترنو 
إلى الكشـــف عن الحقيقة، كمـــا يعّرف القارئ 
بحقل نادر مـــن العمل الصحافي، هو صحافة 
البيانـــات وبداياتهـــا، ومـــا تحمله مـــن قيمة 
جديدة في الوقت الحالي، كما أن المؤلف يبين 
عناصر فريق العمل بهـــذا المجال الصحافي 
وما تتطلبه مراحل العمل من شـــروط وكيفية 
فـــي التعامل مع األرقام، ويقـــدم نماذج ملهمة 
من صحافة البيانات، مثلما يشير إلى عمليات 

اإلحاطـــة والجمع في تنظيم وتحليل البيانات 
وطـــرق الحصول عليها، وصـــوال إلى عروض 
وأنماطهـــا المتنوعة من  البيانـــات  وتصميم 
ناحية، وتوظيـــف الرموز واأللـــوان والصور 
البصرية ورسم األعمدة والتوازن في األحجام 

والخطوط من ناحية اخرى.
وتأتـــي أهميـــة اإلصـــدار، الـــذي يضـــم 
ثالثة فصول رئيســـة وتتفـــرع عنها جملة من 
العناويـــن، أنه يرفد الصحافـــة العربية بلون 
جديد مـــن أدبيـــات المعرفة التـــي تتكئ على 
لغة األرقـــام والتي إن وجدت فإن هناك الكثير 
من عالمات االســـتفهام تحوم حـــول الدوافع 
من إيرادهـــا، والتي هي فـــي النتيجة تعكس 
تضاربـــا بالبيانـــات نظرا إلـــى توظيفها غير 
الواقعي أو نتيجة تســـخيرها لمنحى دعائي 
فـــج.  ويـــرى المؤلـــف فـــي الكتـــاب، الصادر 
حديثا عن ”دار العربي للدراســـات والنشـــر“، 

في القاهـــرة، أن صحافة البيانـــات هي التي 
يجري فيها التنقيب عـــن األرقام وجمعها من 

مصـــادر مختلفـــة، وال يجـــري فيها 
تقديم أرقام في شكل بدائي ال يمكن 
العالقات  استكشـــاف  مـــن  القارئ 
بين األرقام، ولكن تجري صياغتها 
في صورة بصريـــة تجعلها أقرب 
إلى الشـــكل الفني، والذي بدوره 
يجـــذب القارئ الذي بـــات عازفا 
عن االطالع على الشكل التقليدي 

للصحف الورقية. 
يتطلع  أخـــرى،  جهـــة  ومن 
الكتاب إلى إيجاد حلول للكثير 
من الصعوبات والعقبات التي 

تواجـــه الصحافـــي فـــي الحصول 
علـــى البيانـــات وتنظيمهـــا وأدوات تحليلها 
وجمعهـــا، مثلما يمنـــح المســـتخدم الخبرة 

والكفـــاءة فـــي امتـــالك األدوات والمهـــارات 
الالزمـــة لكيفية تنقيـــة البيانـــات وتصنيفها 
للخروج بموضوع صحافي مهني واحترافي.

ويصحح الكتاب وجهة النظر 
الخاطئة التـــي تفيد بأن محرري 
صفحـــات االقتصاد هـــم فقط من 
يتعاملـــون مع األرقـــام، الفتا إلى 
أن الكثير من اســـتخدامات األرقام 
كانـــت محركا للكثيـــر من القصص 
الصحافية، منها على سبيل المثال، 
أن المحرر الفنـــي والناقد يلجأ في 
كتاباتـــه غالبا لإلشـــارة إلـــى أجور 
فنانيـــن وتكاليف إنتـــاج تلك األعمال 
ومدى نتائج الربح والخســـارة، ومثل 
ذلـــك في الصحافة الرياضية حيث تتم 
اإلشـــارة إلى أجور وأعمار الالعبين وســـوى 

ذلك الكثير من مجاالت العمل اإلعالمي.

كتاب يتوغل في عالم الصحافة ويكشف أسباب نجاح المحرر

 ناقد ألماني يعلن وصول النقد إلى مرحلة ما بعد الحداثة 
[ راؤول إيشلمان: أي محاولة لتثبيت المعنى تتبعثر وتتداخل  [ األدائية هي تجاوز التراكيب السردية المعهودة

محمد الحمامصي

} يســـعى الناقـــد األلماني راؤول إيشـــلمان 
فـــي كتابه ”نهاية مـــا بعد الحداثـــة.. مقاالت 
فـــي األدائيـــة“، إلى كشـــف األطر التـــي تقوم 
عليها نظريته العامة الموســـومة بـ“األدائية“ 
والفـــن  والســـينما  األدب  فـــي  وتطبيقاتهـــا 
بوصفها إحدى نظريات مـــا بعد الحداثة، لذا 
فإن الكتاب ليـــس كتابا نظريا بحتا بل نظريا 
تطبيقيـــا، فهو يحلل ويناقـــش ويقرأ األعمال 
الروائيـــة والســـينمائية والفنية التشـــكيلية، 
ويشرع في ذلك بدءا من مقدمته للكتاب، حيث 
ينطلق راصدا المراحل التي قطعها وبلور من 
خاللها هذا المصطلـــح، ومقاصده عندما فكر 

بوسمه.

بيلفين وغانس

تعـــود قصة الكتـــاب، الصـــادر، في طبعة 
جديدة، عـــن دار ”أروقـــة للنشـــر والتوزيع“، 
ومـــن ترجمـــة الناقـــدة الفلســـطينية أمانـــي 
أبورجمة،  كما يشـــير إيشـــلمان إلى منتصف 
تســـعينات  القرن الماضي، عندما كان سالفيا 
مهتمـــا بقضايا التحقيب في األدب الروســـي 
والتشـــيكي، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق 
بالحداثة ومـــا بعد الحداثة. وفـــي عام 1996، 
وضع كتابا يحاول شرح كيف بدأت مرحلة ما 

بعد الحداثة في االتحاد السوفييتي.
يقـــول إيشـــلمان ”كنـــت أعلم أنـــه إذا ما 
بدأت الحقـــب فإنها ســـتنتهي ال محالة، ومن 
هنا بـــدأت أبحث عـــن عالمـــات النهايات في 
األدب الروســـي. الحظت على الفور أن أعمال 
الكاتب الروســـي المعاصر الشـــهير، فيكتور 
بيلفين، تحيد عـــن قواعد ما بعد الحداثة غير 

المكتوبـــة. وبيلفين الذي يمكننا أن نقول عنه 
إنه روسي بوذي، يقوم بأمرين: األول، هو أنه 
يكتب قصصا يصل فيهـــا األبطال إلى مرحلة 
التجاوز والتعالي على العالم المادي. وثانيا 
أنه يكتب قصصا تخـــدع القارئ بجعله يتخذ 
مواقف بوذية نحو العالم سواء أراد ذلك أم لم 
يرد. وبسبب هذه الحيل فإن القارئ يعتقد أن 
بيلفين يسخر منه على غرار التهكم الساخر أو 
المفارقة ما بعد الحداثية. تبدو أعمال بيلفين 
غريبة وغير مكررة، ولهذا فقد تبادر إلى ذهني 
أن هـــذا النوع من الكتابة مقتصر على ظروف 
خاصة في روســـيا، ولكن هذا االفتراض تغير 
جذريا عندما شاهدت فيلم ’الجمال األميركي‘، 
الذي عـــرض عـــام 1999، هنا وجـــدت الحيلة 
ذاتهـــا ولكن هـــذه المرة في أميـــركا. لقد مات 
البطـــل وتجـــاوز العالم الذي أصبـــح يعتبره 
جميال، وفي النهاية، وبعد وفاته، قال لنا إننا 

أيضا سنراه جميال عندما نموت“.
ويضيـــف ”ترتبط ما بعد الحداثة بشـــكل 
وثيق جـــدا مع ما بعد البنيويـــة، وهذا يعني 
ارتباطهـــا بكتابـــات المفكريـــن الفرنســـيين 
الالمعيـــن: الكان، ودريـــدا، وفوكـــو، ودولوز، 

وليونـــارد وأتباعهـــم الكثـــر. وتعد 
نظريات مـــا بعد البنيويـــة معقدة 
للغايـــة في واقـــع األمر، بـــل إنها 
تتناقض مع بعضهـــا البعض في 
الحجـــج الفرديـــة فـــي الكثير من 
ولكنها جميعا تشـــترك  األحيان، 
في االفتراض نفسه عن اإلشارات 

واألشياء“.
وضع  فـــي  إيشـــلمان  فكـــر 
نظريـــة بنفســـه، ولكـــن ذلك لم 
يتحقـــق، بـــل إن الحقيقة هي 
أن كل محاوالته البتكار نظرية 

واحدية لم تحقق الكثير. ويوضح 
”بدأت أبحث عن بدائـــل في أعمال نقاد آخرين 
ولكننـــي كنت ســـيء الحـــظ حتى عـــام 1998، 
عندما دعيت إلى مؤتمر عن المفارقة في األدب 
الروســـي. وفي قائمة المؤتمر كان هناك كتاب 
بعنـــوان ’عالمـــات المفارقة‘ لكاتب لم أســـمع 
به من قبل، اســـمه إيريك غانـــس، والذي غير 

مجرى حياتي المهنية األكاديمية. واكتشـــفت 
بسرعة، أن غانس قد طور مفهوما واحديا عن 
العالمـــة منذ ما يقرب من عشـــرين عاما، وأن 
هذا المفهوم يعارض ما بعد البنيوية بصورة 

جذرية“.
يـــرى إيشـــلمان أن غانـــس يفتـــرض أن 
الســـلوك اإلنســـاني قبيل اللغة يســـتند إلى 
التقليـــد والمحاكاة، فاللغة، مع ذلك، هي التي 
تفصل اإلنســـان عن الحيـــوان. وبمعنى آخر، 
فـــإن توظيف اللغة هو ما يســـمح لنا بتجاوز 
الحالة الحيوانية وأن نصبح بشرا على وجه 
التحديـــد. وإذا كان ذلك صحيحا، فإن اختراع 
اللغة، أو العالمة األولى، يجب أن يكون حدثا 
متعاليا متجـــاوزا أو دينيا بالنســـبة ألولئك 
الذيـــن خبـــروه. ومـــن الواضح أنـــه ال توجد 
وســـيلة إلعادة بناء هذا المشهد البدئي ”إذ ال 
يوجد من يتذكره“. ولذلك وضع غانس مشهدا 
افتراضيـــا، يفتـــرض فيـــه وجود إنســـانين 
بدئيين غير قادرين على الكالم، ويرنو كالهما 
إلى شـــيء مرغوب ”عظمـــة، وقطعة من طعام 
ومـــا إلـــى ذلـــك“. وعـــادة، إذا كان أحد هذين 
اإلنســـانين يمتلك شـــيئا وكان اآلخر يريد أن 
يحاكـــي فعل االمتالك هذا، فـــإن النتيجة هي 

صراع عنيف.

العالمة البدئية

يشـــير إيشـــلمان إلى أن العالمـــة البدئية  
أو العالمـــة األولى التي أطلـــق عليها غانس 
”اإلشـــارية “ حققت ثالثة أشياء دفعة واحدة: 
فقـــد هـــدأت وضعا خطيـــرا، وأسســـت لغة، 
وأسســـت دينا، ألن هـــذه العالمـــة قادمة من 
ومتجـــاوز خارج  مصدر متعـــال 
وهكذا  اإلنســـانية.  الخبرة  نطاق 
فـــإن المشـــهد البدئـــي يحمل في 
طياته بعدا سياسيا ولغويا واألهم 
بعـــدا مقدســـا تفتقر إليـــه ما بعد 
الحداثة. وبذلك فـــإن أصل اللغة لم 
يحدد بصراع ســـلطوي نقي، وإنما 
من خالل إبـــراز متبادل لإليمان بين 
البشـــر. ويقول إيشـــلمان إنه بعد أن 
وضـــع مفهوم اإلطار المزدوج، شـــعر 
أنه امتلك نظرية عملية، وكان عليه أن 
يعثر على مصطلح شـــائع بالفعل ومن 
ثم تكييفه ألغـــراض نظريته، وهذا المصطلح 
كان األدائية، فاألداء موظف في نظريات عديدة 
أشهرها في اللغة، والنقد النسوي، ودراسات 
المســـرح. وعلى الرغم مـــن أن األداء متضمن 
في األدائيـــة، بمعنى أنه مازال هناك خلط في 
التوظيفات، فـــإن المصطلح يحمل خصائصه 

المميزة. واألداء كما يفهمه إيشلمان يشير إلى 
فعل التجاوز الذي هو في لب جميع التراكيب 

السردية بعد ما بعد الحداثة.
ويستطرد إيشلمان ”يمكن تحديد األدائية 
ببســـاطة بوصفهـــا الحقبة التي ابتـــدأ فيها 
التنافس المباشـــر، أو اإلزاحـــة، بين المفهوم 
الغلـــق  واســـتراتيجيات  للعالمـــة  الموحـــد 
مـــن ناحيـــة، والمفهـــوم المتشـــظي للعالمة 
المميـــز  الحـــدود  انتهـــاك  واســـتراتيجيات 
من ناحيـــة أخرى. كانت  لـ“ما بعـــد الحداثة“ 
النهايـــة أو الغلـــق الشـــكلي ألي عمـــل فنـــي 
ُيقوَّض باستمرار في ما بعد الحداثة بوساطة 
األدوات الســـردية أو المرئية التي تخلق حالة 
متأصلة ال مفر منها من الال-قدرة على الحسم 
في بعض أجزاء  بخصوص ”حالة الحقيقـــة“ 
العمل. وفي ما يتعلق بفن العمارة فإن بناء ما 
بعد الحداثة يمكن أن يخلق تأثيره المعماري 
الفريـــد عندما يجاور بيـــن الدوامة المعمارية 
ما بعـــد الحداثية والزاوية الحـــادة الحداثية 
بتهكم ليبيـــن التزامه بكال األســـلوبين، وفي 
الوقت ذاته تقويضهما واالنقالب عليهما وهو 

أســـلوب مميز أيضا لـ“ما بعد الحداثة“ تماما 
كما فـــي القصـــة والرواية ما بعـــد الحداثية 
التي تعـــرض حبكتين متوازيتيـــن جديرتين 
بالتصديق، ولكنهما تبقيان بال حســـم ضمن 

حدود الرواية“.
ويقول ”يســـقط المؤلـــف والعمل والقارئ 
جميعـــا في هـــوة اإلحالـــة إلـــى مرجعيات ال 
تمتلك نقطة محددة ثابتـــة أو هدفا أو مركزا. 
ويوجد لهذه االســـتراتيجية مقابل نظري في 
تفكيك دريدا لفكرة كانـــط، التي تتعلق بمركز 
أو جوهـــر العمـــل المفترض. يـــرى دريدا  أن 
أي حديث عن قيمـــة جمالية ذاتية يعتمد على 
كون تلك القيمة متحررة من السياق الخارجي 
المحيط بها بوســـاطة إطار مـــا. يبدو اإلطار 
ألول وهلـــة ملحقا زخرفيا للوحة، يكشـــف عن 
نفسه بوصفه اشـــتغاال حاسما غير مقرر، إنه 
ذلك المـــكان الداخلي الخارجـــي حيث يلتقي 
النص والسياق بطريقة حاسمة لتركيب العمل 
يستحيل تحديدها مسبقا. ويمكننا أن نراهن 
على أن االدعاء بأن اللوحة أو النص أو البناء 

الموحد والمغلق سيسقط في الفخ ذاته“.

يحتل موضوع تصنيف املدارس النقدية األدبية مســــــاحة واســــــعة من املناقشات والرؤى 
املتباينة في مرحلتي احلداثة وما بعد احلداثة، على أســــــاس أن اختالف الكتابات مرتبط 
برؤى أصحابها، وما يشــــــكله من تعدد للتأويالت، مرّدها كيفية القراءة، وقابليتها، ومدى 
ــــــب في إبراز مواطن اجلمال فــــــي أّي عمل إبداعي. ولعــــــل اخلروج مما بعد  جنــــــاح الكات
احلداثة لن يحدث إال بواســــــطة تكثيف البحث عن املعنى من خالل إدراج أشــــــكال جديدة 
مدهشة أو من خالل العودة إلى منبع األصالة، وهكذا  تبقى خاصية النزوع إلى التشكيك 

تطرح العديد من القضايا املثيرة.

توظيف اللغة كأرقى االكتشـــافات 

اإلنســـانية هو ما يســـمح لنـــا بتجاوز 

الحالة الحيوانية وأن نصبح بشرا على 

وجه التحديد

 ◄

راؤول إيشلمان: السلوك اإلنساني قبيل اللغة يستند إلى التقليد والمحاكاة
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} القاهــرة – استقر في النقد العربي لسنوات 
طويلة بأن رواية ”زينب“ لمحمد حسين هيكل، 
هي أول رواية ُكتبت باللغة العربية، لذا ُوّثقت 

بوصفها باكورة اإلنتاج الروائي العربي.
بيـــد أن الباحـــث محمد ســـيد عبدالتواب، 
الناقـــد المصري وأســـتاذ اللغـــة العربية، له 
رأي آخر في كتابه ”بواكيـــر الرواية العربية“ 
الـــذي صدرت طبعته الثانية مؤخرا عن الهيئة 
المصريـــة العامة للكتاب، حيـــث أكد أن هناك 
روايـــات ســـبقت ”زينـــب“ زمنيا فـــي اإلنتاج 
الروائي العربي. وقد قام بتقديم الكتاب الناقد 
ســـيد البحراوي، بدراســـة نقدية، أثارت جدال 
كبيرا عنـــد صدور طبعتها األولـــى عن الهيئة 

المصرية العامة للكتاب أيضا.
ويقـــول الناشـــر إن أهمية هـــذا الكتاب ال 
تتمثل في كونه يســـلط الضـــوء على نصوص 
روائية عربية لم يعرفهـــا تاريخ األدب العربي 
من قبل، وإنمـــا في تأريخه للروايـــة العربية، 
مؤكـــدا أن الكتـــاب من شـــأنه أن يثير شـــهية 
الكثير مـــن الباحثيـــن والدارســـين لمراجعة 
تاريـــخ الروايـــة أكثـــر فـــي عالمنـــا العربي، 
وللمزيد من التنقيب واالكتشـــافات، ال ســـيما 
وأنه يحـــاول إعادة النظر فـــي أصول الرواية 
العربيـــة وريادتهـــا، عبر رؤيـــة خاصة تعتمد 
شـــت  على النصوص الروائية األولى التي ُهمِّ

وُأسقطت من تاريخ دراسة الرواية العربية.

ويشير الناشـــر إلى أن هذه الدراسة تعيد 
النظر فـــي اآلراء واالتجاهات التي صدرت في 
تاريخ الرواية العربية وأصلها، فهي تعيد إلى 
الســـاحة روايات أنتجتها فتـــرٌة غير معتَرف 
بها سبقت ما يســـمى ”بداية الرواية الفنية“، 
لمحمد حسين هيكل،  المتمثلة برواية ”زينب“ 

كما يرى كثيرون.
ويضيف أن محمد سيد عبدالتواب 
قام بإدخال الفترة من منتصف القرن 
التاســـع عشـــر، وحتى الربع األول 
مـــن القرن العشـــرين في دراســـته، 
متنـــاوال أزمة النهضـــة في مصر، 
ثم الحملة الفرنســـية وما أســـماه 
”وهم الحداثة“ آنـــذاك، ثم يتناول 
مهمة الرواية وطبيعتها ونشأتها 
في النقد العربي الحديث، وكذلك 
األثر العربي فيها، قبل أن يتناول 
األثر الغربي من خالل دراســـته 
ثم  والتعريـــب.  الترجمـــة  أثـــر 

يخصـــص الجزء األخيـــر من الكتـــاب لرواية 
”وي.. إذن لســـت بإفرنجي“ التـــي أّلفها خليل 
أفندي الخوري، واضعا دراسة تحليلية نقدية، 
فـــي ضوء أن هذه الرواية لـــم ُتذَكر في أّي من 

الدراسات من قبل.
عبدالتواب يقول بـــدوره إن رواية ”زينب“ 
لمحمد حســـين هيكل ليســـت الرواية العربية 

األولى، لكن رائد الرواية العربية هو اللبناني 
خليل أفنـــدي الخوري في روايتـــه ”وي.. إذن 
لســـت بإفرنجي“، التـــي ســـبقت رواية هيكل 

بنحو نصف قرن.
كما يذهب إلـــى أن رفاعة الطهطاوي ليس 
أول مـــن قـــام بتعريـــب الروايـــة الغربية إلى 
العربية، كما استقر عليه االعتقاد طوال عقود، 
الشـــدياق  فارس  اللبناني  فاألديب 
ســـبقه إلى ذلك. ويشـــير إلى أن 
عدد الروايات التي سبقت رواية 
”زينـــب“ يزيـــد علـــى 250 رواية 
تقريبا، لكن روايـــة الخوري تكاد 
تكـــون األســـبق زمنيـــا واألفضل 
الكتابة،  وتقنيات  الفكرة  لناحيتي 
فقـــد صـــدرت طبعتهـــا األولى عام 

1858 والثانية عام 1860.
ويلفـــت المؤلف إلـــى أن األكثر 
أهمية هـــو أن نص الخوري رغم أنه 
األول تاريخيـــا، إال أنه يفوق ”زينب“ 
فنيا، فهو على المستوى المضموني 
يحمل الهم العربي الذي نعيشه اآلن، وإشكالية 

كيف نتحاور مع الغرب. 
ويبين أن محمد حســـين هيكل كتب رواية 
”زينـــب“ فـــي فرنســـا متأثـــرا بـروايـــة ”غادة 
الكاميليا“، قبل أن يتســـاءل: هـــل يمكن لفتاة 
تعيـــش في الريف، مهمومـــة بالحياة اليومية 

وبأســـرتها، أن تنشـــغل بقضيـــة الحـــب على 
النحـــو الذي قدمه هيكل فـــي ذلك الوقت؟ وهل 
يمكن لفتاة تعيـــش في الهواء النقي أن تموت 

بالسل؟
ويشير إلى أن الباحثين اعتادوا أن يبدأوا 
بمقدمة عن صورة المجتمع الحضارية بادئين 
من الحملة الفرنســـية، باعتبارها أول احتكاك 
فعلّي بيـــن مصر وأوروبا، ثـــم حركة البعثات 
العلمية التي أرســـلها محمد علي إلى فرنسا، 
وقد أسسوا على ذلك اعتبار أن تلك الفترة هي 
بداية النهضة الحديثة، والحملة أول بواعثها.
ويوضـــح الباحث أن هذه المســـلمة بدأت 
تتبلور في نهاية القرن التاســـع عشـــر ومطلع 
القرن العشـــرين، وهـــي اســـتجابة تعود إلى 
بدايـــة االمتثـــال للخطاب االســـتعماري الذي 
رســـخ فكـــرة بســـيطة وواضحـــة، وهـــي أن 
التحديث وكل ما يتصـــل به جاء مع الحضور 
الغربي إلى الشـــرق، فســـادت الرؤية الغربية 
لمفهوم التحديث، الذي أصبح منذ ذلك الوقت 
يتحدد في محاكاة أشكال الثقافة الغربية، بما 
فـــي ذلك األشـــكال األدبية، ولـــذا كان الخطاب 
االســـتعماري قويـــا ومؤثرا، فاالمتثـــال للقوة 
العسكرية االستعمارية رافقه امتثال لخطابها 
في وصـــف الظواهر األدبيـــة والفكرية، وهذا 
ما تم فـــي الحياة الفكريـــة والثقافية واألدبية 

المصرية في ذلك الحين.
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أشرف القرقني 

} في أحــــد حواراته الّصحافّية التي أجراها 
في الواليات المّتحدة األميركية، قال إدواردو 
غاليانــــو متحّدثا عن اجتيــــاح أميركا للعراق 
”عندما كنــــُت صغيرا…صغيرا جــــّدا، اعتادت 
أّمــــي أن تقول لي إّن لألكاذيب أرجال قصيرة. 
أوه أّمي المســــكينة. كم كانت مخطئة. لم تكن 
تعلم أّن لألكاذيــــب أرجال طويلة طويـلة جّدا. 
وهي تعدو بشــــكل ســــريع، أســــرع حّتى من 

الكّذابين أنفسهم“.

النظر في الصمت

فــــي مجموعتــــه القصصّية، يعــــّري عدي 
الزعبــــي أكاذيــــب كثيرة تحاُك حــــول أوضاع 
الّســــورّيين ومعاناتهم. يقّدمها بمزاج رصين 

قاتم في كتاب يحمل عنوان ”الّصمت“.
ويتقّدم القصص الّثماني التي تشّكل متَن 
الكتاب، الّصادر عن دار المتوّســــط (سلســــلة 
بــــراءات، 2016)، اســــتهالل شــــعرّي يتأّمــــل 
الّصمــــت وعالقاته بالكائن الحــــّي كما يفتح 
دالالت عميقة في الكتاب تضيء عتبته األولى 
(العنــــوان) وامتدادها في القصص. يقول في 
مفتتح هذا االستهالل ”للّصمِت معان متعّددة 
وأشكال مختلفة/ نصمُت عندما ال نعرُف ماذا 
نقــــول، ونصمــــُت إْن قيل كّل مــــا نريد قوله/ 
نصمُت عندما يفهمنــــا اآلخرون، ونصمُت إن 

لم يفهمنا أحد…“.
ويختتــــم االســــتهالل علــــى هــــذا الّنحو 
”نصمُت عندما نســــمع الموســــيقى، وعندما 
نقرأ الّشــــعر وفي الّسينما/ نصمُت دائما في 

القبل/ الموتى وحدهم، ال يصمتون“.
الــــذي  الّدليــــل  هــــو  الّصمــــت  كأّن 
نحتاجــــه لنتأّكد من أّننا ال نزال أحياء. 
نتأّثر بعمق، نتفاعل مع الجمال والّشّر 
اللذين يحيطان بنا والحيرة والّشوق 
دواخلنا. وهذا هو  يصهــــدان  اللذين 
حال شخصّيات المجموعة أو جّلها. 
تصمُت كّل منها علــــى نحو مختلف 
بعضها  متباينــــة،  ســــياقات  وفــــي 
خوفا أو حرجا وبعضها سخطا أو 

”تعبا وحيرة“.
”تجّولنا بصمت لساعة أو نحو 
الّســــاعة“، من قصة ”المتنّكرون“، 

”تأتي نــــدى وتجلس في حضن ســــمر 
بصمت“، من قصة ”قطعة البرتقال األخيرة“، 
”تبــــدو تمــــارى كمــــن يحــــاول قول شــــيء ال 
من ”بقعــــة الّدبق،  يقال. تنهــــي المحادثة…“ 
”أجــــد صعوبــــة فــــي الّتواصل مــــع اآلخرين، 
كّل اآلخريــــن، تهمــــس كارن/ أحيانا أجد من 
الّســــهل أن أتواصــــل مع البعــــض دون كالم، 
أحيانا معك“، من قصة ”الوحيدان“ التي نجد 
فيها أيضا ”تصمت للحظات. أحاول أن أقول 

شيئا/ ال داعي لقول ما ال يقال“.
تصمُت شــــخصّيات الزعبي ويصمُت هو 
معها، إْذ يحضر اســــم المؤّلف باعتباره اسم 
الّشــــخصّية الّساردة مّرات عديدة في الكتاب، 
ألّن الّصمت هو البقعة الوحيدة المتبّقية لمن 
يقــــاوم الموت، من تعلو تجربته في الّتشــــّرد 

خــــارج وطنــــه وخســــرانه ألهلــــه وأصدقائه 
ومصيره فوق قدرته على التكّلم والقول.

في معظــــم القصص ينــــزع الّســــارد إلى 
مزج قّصتيــــن متوازيتين ومتداخلتين في آن 
واحد. عادة ما تستنُد واحدٌة منهما إلى عينه 
المتفّحصة الّشبيهة بكاميرا تلتقُط العالمات، 
كما هــــي ضمن ترافلينــــْغ ذي إيقــــاع بطيء. 
وتترك لرمزّية هذه العالمات أن تلقي بظاللها 
ودالالتهــــا الحاّفــــة فــــي القّصة األولــــى التي 
تتدفق غالبا في حوارات هيمنت عليها لهجة 
الّسوري سواء كان في بيروت، تركيا أو لندن، 
ثّم يســــتمّر الكاتب في المضّي من حكاية إلى 
أخرى في االّتجاهين مســــتخدما االسترجاع 
والحوار الباطنّي…إّنها عيٌن صامتٌة. تنســــُخ 
المرئــــّي بدّقة في الوصف تّدعي مســــافة ما، 
لكّنها تهّرب رؤاها مثل الجئين بشكل موارب 

وخافت.
في قّصة ”الوحيدان“ مثال، يأخذنا الّسارد 
في جولة ضمن متحــــف للفّن بأوروبا. ويرّكز 
تأّمله في لوحة تحمل عنوان القّصة لمونش. 
يصف الّلوحة التــــي تتضّمن رجال ينظر إلى 
امرأة، ”أّمــــا المرأة فمأخوذة بالبحر“. تصف 
كاميرا الّسارد تجّوله في المتحف إذ يعود في 
كّل مّرة ليتأّمل الّلوحة نفســــها. هذه الحكاية 
تأتــــي متقّطعة يتخّللها اســــترجاع لحوارات 
مــــع كارن حبيبــــة الّســــارد األوروبّية. مع 
تقّدم القّصــــة نتمّثل أّي تواز 
المهّجر  الّســــورّي  بين  يقوم 
والمنفــــّي وبيــــن الّرجل الذي 
فــــي الّلوحــــة، أّي شــــبه بين 
المرأة التي تنظــــر إلى البحر 

وبين كارن.
 كّل هــــذا يصلنا في صمت. 
إذ يكتفي القاص بلعبة الّتداخل 
والمــــزج في لغــــة إيحائّية تميل 
إلــــى الكنايــــة والّتوريــــة. تنتهي 
القّصة علــــى الّنحو الّتالي ”أفتح 
البــــاب/ أخرج على مهل/ أســــمع 
صوت البــــاب يغلق خلفــــي/ يلتفــــت الّرجل 
ويبتسم لي/ يأخذ حجرا من الّشاطئ ويلقيه 
في البحر بشــــقاوة مراهق/ يسير بخّفة حّتى 
يختفي في يسار الّلوحة/ تبقى المرأة وحيدة 

تتأّمل البحر الممتّد إلى ما ال نهاية“.

تغريبة السوريين

رغم أّن معاناة الّســــورّيين وأخبار الّثورة 
تمّثل خلفّيــــة األحداث، إّال أّن ذلــــك هو اّدعاء 
فّنــــّي يتمّلكــــه صاحبــــه جّيدا. ففــــي الحقيقة 
ليســــت الحكاية الكبرى التي تنتظم الّســــرد، 
مثل الخيط الذي يتخّلل الخرز في المسبحة، 

سوى مأساة الّسورّيين وتغريبتهم.

الّشــــخصّيات جميعها الجئون ســــورّيون 
يقفــــون فــــي المنزلة بيــــن المنزلتيــــن. ال هم 
فــــي أوطانهم وال هــــم يســــتطيعون االنتماء 
إلــــى الخــــارج الــــذي يمــــارس رفضــــه بدوره 
عليهــــم. ويجلي عدي ذلك في أشــــّد العالقات 
حميمّية: الحّب والّصداقة والقرابة العائلّية… 
بــــل يعود ليكشــــف مــــا ينخر هذا اإلنســــانّي 
العميق من الجهة الّســــورّية. فكم من ســــورّي 
صــــّدق األكاذيــــب الّرســــمّية عمــــدا أم جهــــال 
يخلــــع صاحبه وحبيبته وأقاربه بســــبب من 
ذلك. يمضي الكاتب فــــي نحت مناخ قاتم ذي 
هــــواء ثقيــــل يجعلــــك تقتــــرب مــــن كينونــــة 
الّســــورّيين في لغة صافية من دون شعاراتّية 
أو حذلقــــة. إّنه العٌب فّخه أّنه يالعُب آالمه في 
صمت على نحو يجعلــــك ال تالحظ لعبه ذاك. 
بل تستنفد قلبك في ”بقعة الّدبق“ التي ترشح 

في صوته.
قــــد ال تكــــون هناك كلمــــات أشــــّد إضاءة 
لقصص عدي المؤّلف والّسارد في هذا الكتاب 
أكثــــر من كلماته هو التي حضرت في مقال له 
يقول فيه ”المنفى، مع دخول  عنوانه ”مرثّية“ 
الثورة الســــورية عامها الخامس، يشكل أبرز 
عناوين الســــوريين. ال يســــتطيع الســــوري، 
اليــــوم، أن يفكر بنفســــه دون منفــــى. لكل منا 

قصــــة وحكايــــة: البعض لــــم يغــــادر، إال أنه 
يعيش منفاه فــــي الداخل؛ والبعض غادر ولم 
يقبل المنفى؛ وآخرون قبلوا المنفى ولكنه لم 
يقبلهــــم. أصدقاؤنا وعائالتنــــا يتوزعون في 
جهات األرض األربع. يختلط الخارج والداخل 
والهوية والغربة والشــــرق والغرب والشمال 

والجنوب في قصص تكبر كل يوم”.
هــــذا هو الّصــــوت نفســــه الــــذي يخترق 
المجموعة القصصّية فــــي صمت قائال إّنه ال 
عجــــب في األمر. وال حاجــــة لمواربة ذلك. أنا 
هــــذه القصص  هــــو المؤّلف وأحــــد ”أبطال“ 
بحــــوث  تســــتغرقه  ســــورّي  بســــاطة.  بــــكّل 
الفلســــفة والفّن والكتابة والّترجمة. اســــمي 
عدي الّزعبي. واحد من بيــــن كثيرين تمّزقهم 
هذه الّتغريبة. وهذه مجــــّرد نتفة صغيرة من 

مأساتنا.  

{الصمت» عنوان قصصي صارخ للتغريبة السورية
[ شخصيات صامتة تقودنا في أحداث متداخلة من بيروت إلى تركيا ولندن 

الكتابة ال حتتفي بالكالم فحسب، بل هي أيضا احتفاء بالصمت، صمت يتخلل الفراغات 
البيضــــــاء للصفحات، يتخلل التنقيط والتوزيع البصري للنصوص، ويتجاوز صمت املؤلف 
في ما يكتب اجلانب البنائي واملادي، إلى جوانب أخرى، في منت النص نفســــــه، حيث قد 
جنــــــد من اجلمل مــــــا تقول ولكنها صامتة في جوهرها، فالصمت فتح آلفاق واســــــعة أمام 

القارئ، آفاق يعجز عن نحتها الكالم.

الصمت هو البقعة الوحيدة المتبقية لمن يقاوم الموت

سينشر الكاتب البريطاني من أصل هندي سلمان رشدي رواية تشويقية، تدور أحداثها داخل كتب

البانوراما السياسية والثقافية للواليات املتحدة األميركية.

باالشتراك بني دار ألكا ودار الرافدين للنشر، صدرت للكاتب والروائي العراقي علي بدر الطبعة 

الخامسة من روايته {مصابيح أورشليم (رواية عن إدوارد سعيد)».

الشعر واإلجماع

} استطاع الشعر المغربي، خالل العقود 
األخيرة، أن ينسج لنفسه هامشا للبحث عن 
صوته الخاص والمتجدد. وكان من عالمات 
ذلك تطور آفاق تواصل القصيدة المغربية 
مع القارئ العربي ومع العالم عموما. قبل 
ذلك، كان على الشعر المغربي الحديث أن 

يعيش إكراهات بداياته. ال ننسى أن مجموع 
ما صدر خالل سنوات مرحلة الحماية لم 
يتجاوز الخمسة عناوين فقط، كان أولها 

لعبدالقادر حسن. ديوان ”أحالم الفجر“ 
وشكل انحصاُر اإلنتاج الشعري الحديث 

في األعمال الشعرية الخمسة أمرا مفارقا، 
سواء لعراقة التقاليد الشعرية المغربية التي 

تمتد جذوُرها إلى قرون سابقة، أو لحقيقة 
وضع الشعر المغربي خالل مرحلة الحماية 

نفِسها، حيث كان تكريُسه كنوع أدبي تقليدي 
ُس على إعادة إنتاجه لخطابات  مركزي يتأسَّ

”اإلصالح“ و“المقاومة“ تعبيرا عن انتمائه 
إلى لحظِته العامة القائمة على اعتبار األدب 
عموما شكال من أشكال مواجهة االستعمار. 

وتجلت امتدادات التباين بين عدِد المجاميع 
المنشورة وحجِم اإلنتاج الشعري عموما، 
خالل المرحلة، من خالل مستويين. يرتبُط 

األوُل بالتفاوت بين عدد منتجي األعمال 
الخمسة ومجموع شعراء المرحلة، والذين 

يمكن التمييز في إطارهم بين شعراء 
انحصرت أعماُلهم على مستوى النشر في 
َل صدوُر  الصحف والمجالت، وآخرين تأجَّ

أعمالهم إلى لحظات الحقة. ويهم المستوى 
الثاني التبايَن بين وتيرة حركية تحول 
بنية مجمل الشعراء وهامِش تطور بنية 

التداول الثقافي الموازية لها. وهو تفاوٌت 
تكمُن إحدى عالماته في انبثاق جيل جديد، 

ارتبط ظهوُره بشكل عام بطبيعة الشروط 
السوسيو-ثقافية الجديدة، وبانحصاِر جانب 
من سلطة العلماء، كمنتجين أساسيين خالل 

اللحظات السابقة، وذلك بحكم تغير التراتبية 
االجتماعية، نتيجة تفكك البنية التعليمية 

التقليدية، باعتبارها مصدر السلطِة تلك.
واحتفظ نشُر اإلنتاج الشعري خالل 
مرحلة الحماية ببنيته التقليدية القائمة 
أساسا على الغياب المطلق لممارسات 
النشر بمفهومه الحديث. واتسم مجال 

التداول بوضع األندية األدبية كمجال رئيس 
للتواصل، وذلك في غياب حركة نقدية موازية 
عميقة. وفي السياق ذاته، احتفظت الصحف 

والمجالت بتأثيرها المحدود، اعتبارا 
لمحدودية هامش حرية اشتغالها، ولعدم 

تشكل المالمح النهائية لجمهور أدبي، بحكم 
وضع القراءة، ولضعف البنية التعليمية 

خالل المرحلة. وفوق االعتبارات السابقة، 
ساهم السياق العام خالل مرحلة الحماية 
في تكريس وضع الكتابة الشعرية كسؤال 

ثانوي، وكإعادِة إنتاج للوعي الوطني القائِم 
على تغييب االختالف والتعارض كشرط 

لمقاومة االستعمار. وهو وضٌع ُيعَتبر جزءا 
من ”هدنة“ فكرية ثقافية عامة، قامت على 

االلتحام بين الوعي الوطني والثقافي، وعلى 
الحدِّ من التعارضات المرجعية المرتبطة 

بخطابي األصالة والحداثة.
وساهمت هذه االعتبارات في تكريس 

تقليدية الشعر المغربي، كتعبير عن سلطة 
”اإلجماع“ السائدة، بينما شكلت مجموعٌة 

من األعمال الشعرية الرومانسية المنشورة، 
بعيد الحرب العالمية خصوصا، عتبة 

الختراق أحادية صوت الشعر المغربي 
وتقليديته.

حسن الوزاني
كاتب من المغرب

} ميالنــو (إيطاليــا) - عـــن 
المتوســـط  منشـــورات 

بإيطاليـــا صـــدر مؤخـــرا 
كتاب بعنوان ”الحداثوية 
– الدليل المصور“، تأليف 
كريس رودريغز، ورسوم 
ومـــن  غـــارات،  كريـــس 

ترجمة سليم سوزه.
عادة مـــا ُينظر إلى 
«حركـــة  الحداثويـــة 
أنها  علـــى  الحداثـــة» 

مـــن  صادمـــة  موجـــة 
االبتـــكارات التـــي أصابـــت الفـــن، والعمارة، 
والموسيقى، والســـينما، واألدب، مستشهدين 
وشـــوينبيرج،  وجويـــس  بيكاســـو  بأعمـــال 
وحركات على غـــرار المســـتقبلية والدادائية، 
اليبـــاب،  األرض  إليـــوت  إس  تـــي  وقصيـــدة 
والمسرح الطليعي لبريخت، ولكن نتساءل، ما 

الذي ُيحّدد الحداثوية حقا؟
ربمـــا يجيبنا هذا الدليـــل المصور لكريس 
رودريغـــز وكريس غارات، إذ يمثل استكشـــافا 
عبقريا ألروع األعمال الفنية في القرن الماضي، 
وكشفا لحقيقة ما كانت تدور حوله، عالوة على 

رسمه مالمح ما نسميه اآلن بالحداثوية.

اكتشافات حداثوية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الرواية العربية أقدم مما كنا نتصور 

في مجموعته القصصية، يعري عدي 

الزعبـــي أكاذيب تحـــاك حول أوضاع 

السوريني ومعاناتهم، يقدمها بمزاج 

رصني وقاتم

 ◄

شـــخصيات املجموعـــة صامتـــة كل 

منها على نحو مختلف وفي ســـياقات 

حرجـــا  أو  خوفـــا  بعضهـــا  متباينـــة، 

وبعضها سخطا أو تعبا
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} لندن - ال بأس بنشر ذكريات سنوية خاصة 
ومشـــاركتها مـــع أصدقائـــك على الشـــبكات 
ل مشـــكلًة حقيقيًة هو  االجتماعية، لكن ما ميثِّ
نشـــر كل األمور اخلاصة بك بشكل يومي، كأن 
تقول ”أنا ذاهب اليوم للقاء صديقي في مطعم 
كذا“، ”اآلن أنهيت مشاهدة فيلم كذا“، ”تناولت 
في الغـــداء وجبة برغر“. متـــى آخر مرة قمت 
فيها بنشـــر صورة توضح أن يومك قد ســـار 
بشـــكل ســـيء على إنســـتغرام؟ متى آخر مرة 
اســـتمتعت بصحبة الناس في مـــكان عام من 
دون إعالنـــك عن وجودك في هـــذا املكان على 
الفيسبوك؟ ومتى آخر مرة غردت تغريدة تبني 
فيهـــا أن حياتك ليســـت بتلك الســـعادة التي 
تزعمها، متى قمِت بنشـــر صـــورة لك من دون 
مســـاحيق للتجميل ووصفِت الصـــورة بأنك 
تشعرين بأنك جميلة كما أنِت؟ اإلجابة: نادًرا، 

بل والكثير سيجيب بأنه أبًدا.
لم تصمم الشـــبكات االجتماعيـــة للتركيز 
على مـــا يدور بداخلـــك، بل لتصبح مســـاحًة 

مشتركًة للتواصل مع اآلخرين.
ويقـــول املؤلـــف واخلبير النفســـي، داون 
مايـــكل، ”في فيســـبوك، علـــى ســـبيل املثال، 
يجمعـــون كل مـــا يخص ماضيك، ويرســـلون 
إليـــك حتديثًا ســـنويًا (أو كل عامني أو ثالثة، 
أو كل عدة سنوات) عن كل ما فعلته خالل ذلك 
 ،On This Day الوقت، في ما ُيعـــرف بخاصية
لذا كن على وعي مبا تكتبه عبر هذه الوسائل، 

فرمبا ُتسبب لك األذى في ما بعد“.
تساعدنا احلياة على الشبكات االجتماعية 
الصاخبـــة على غرار إنســـتغرام وفيســـبوك 
وتويتر وسنابشـــات فـــي التحكم في الصورة 
التي نقدمها لآلخرين عن ذواتنا، ومن السهل 
جـــدًا أن تتظاهر بكل ما هـــو إيجابي، رغم أن 
هذا بالطبع ليس صحيحًا، إال أن ذلك التفاعل 
ال ينفذ إلى اجلوانب السلبية في شخصياتنا.
كانت الفكرة التي ُبني عليها إنستغرام في 
بداياتـــه هي قطع جزء صغير من صورة كاملة 
واملعنـــى اجلمالي  والتركيز علـــى تفاصيلها 
فيهـــا، قبـــل أن يتحـــول إلـــى منصـــة لعرض 

”اجلمال والكمال“.
لقـــد أصبحت فكرة التحكم شـــيًئا طبيعًيا 
اآلن، ميكنك بسهولة محو أي صور ال تعجبك 
نفسك فيها، أو حذف كل ما يتعلق بك ويظهرك 
علـــى حقيقتـــك، لكـــن الواقـــع هـــو أن غالبية 
األشخاص ليســـوا بنفس كّم السعادة البادي 
عليهـــم في صورهم الباســـمة على فيســـبوك 
 National” وإنستغرام. وهذا ما تؤيده منظمة
Alliance of Mental Illness“ املختصة بالصحة 
العقلية، والتي تقول إن واحدًا من كل خمســـة 
أشـــخاص يعانـــي من مشـــاكل فـــي الصحة 

الذهنية.
وبحســـب الباحث جـــورج نيتزبرغ، يكمن 
اخلطر احلقيقي لوسائل التواصل االجتماعي 
التي نخوض فيها  في ”املقارنات االجتماعية“ 
عندمـــا نقارن حياتنـــا ومظهرنا مبـــا يظهره 
اآلخـــرون عن حياتهم ومظاهرهم، وشـــعورنا 

بأن غيرنا ينعم بالسعادة أكثر منا.
كانـــت عارضـــة أزيـــاء بريطانيـــة زعمت 
فقدانها اآلالف من املتابعني من حســـابها على 
إنســـتغرام، بعد ما اســـتبدلت صور السيلفي 

وعـــروض األزيـــاء بصور أخـــرى يومية أكثر 
واقعية لها.

ســـتينا ساندرز عارضة أزياء مقيمة بلندن 
ومدّونـــة مهتمـــة باألزياء، عملـــت في حمالت 
دعائية لكبرى الشركات مثل ”لوريال“ و“نايك“، 
باإلضافة إلى شـــهرتها على إنســـتغرام حيث 

يتابعها املئات من اآلالف.
تواصلت صحيفة الدايلي ميل مع ساندرز 
لتقـــوم بتجربة حـــول رد فعـــل متابعيها على 
إنســـتغرام في حال نشـــرها صـــورًا طبيعية 
لها، هذه التجربة تأتـــي بعد جتربة العارضة 
إسينا أونيل، التي قررت االبتعاد عن الشبكات 
االجتماعيـــة بعدما كشـــفت أن معظم صورها 
علـــى الشـــبكات االجتماعية ليســـت طبيعية 

وإمنا مصطنعة.
وقامت ساندرز بنشر صور لها وهي تزيل 
شـــعر الوجـــه، باإلضافة إلى صـــور ألظافرها 

املتكسرة وقبل أن تستحم.
كما نشرت ساندرز سيلفي لها قبل الدخول 
إلى عيادة الطبيب النفســـي الكائنة في شارع 
هارلي بلندن، حيث تتلقى جلسات للعالج من 
القلـــق، وكتبت عارضة األزياء ”شـــارع هارلي 
ليـــس إلصـــالح األنـــف أو الثدي فقـــط، إمنا 

إلصالح املخ أيضًا“.
العارضـــة البالغة من العمر 24 عامًا، قالت 
لصحيفة أنديبندنت ”لقد وافقت على التحدي، 
ألني أعلم مـــدى زيف الشـــبكات االجتماعية، 

وكيف أن الصورة بإمكانها تصوير الشخص 
بشـــكل مختلف متامـــًا عن الواقـــع؛ لذا أردت 
الكشف عن حقيقة احلياة وراء القناع. حياتي 
ليســـت جميلة كما يظن البعـــض، فأنا أعاني 
مـــن القلق وعندي أخ ذو احتياجات خاصة. ال 

يوجد أحد كامل“.
وعقب نشـــر ســـاندرز صـــورًا طبيعية لها 
بدًال من السيلفيهات وصور البكيني، تفاجأت 
بفقدانها اآلالف من املتابعني من على حسابها 

في إنستغرام.
تقـــول العارضـــة ”خـــالل التجربـــة فقدت 
3000 متابـــع، وفـــي نهايتها فقـــدت 5000، لقد 
ُصدمـــت بســـبب اعتقادي بـــأن اإلعجاب فقط 
هو ما ســـيقّل وليس عدد املتابعني“، وأضافت 
”مـــا أعجبني هـــو أنني حزت علـــى الكثير من 
اإلعجاب والتعليقات من جانب النساء، ما يعد 

دليًال على تفهمهم لي“.
ســـاندرز أشـــارت إلـــى التأثير الســـلبي 
للشـــبكات االجتماعيـــة على البنـــات الصغار 

والعارضات الالئي يســـعني إلـــى الكمال، كما 
أعربت عن ســـعادتها للمردود اإليجابي الذي 

تلقته من بعض املتابعني“.
وكانت دراسة حديثة أعدتها شركة ”دوف“ 
املختصـــة في مجـــال مســـتحضرات العناية 
للمـــرأة، كشـــفت أن حوالي 82 ٪ من النســـاء 
اآلن يعتقـــدَن أن مواقـــع التواصل االجتماعي 
أضحت تؤثـــر علـــى كيفية تعريـــف املجتمع 

للجمال.
كما نشـــر محرك غوغل تقريـــرًا قال فيه إن 
أكثر األسئلة املطروحة كانت متعلقة باجلمال. 
من جانب تقول أونيل إننا جيل مت غســـل 
أدمغتـــه أكثر مـــن مـــرة، وإننا ُمســـتخدمون 
لغـــرض االســـتهالك، ال يوجـــد غـــرض خلف 
أي صـــورة عرضتها ســـوى أنهـــا كانت تقوم 
بتسويق نفسها، متاًما مثل السلعة، خلف كل 
صـــورة هناك الكثير مـــن التالعب والكثير من 
عدم الثقة والقليـــل من احلقيقة، ال يتم التقاط 
كواليس الصـــورة؛ احملادثـــات الطويلة التي 
يخوضونهـــا وهـــم منتظرون طلوع الشـــمس 
أو غيابها، تلك هي احليـــاة احلقيقية، وليس 
الكـــذب الذي يتم عرضه فـــي الصورة، الكمال 
تتـــم صناعتـــه، وهـــذه كذبة خطيـــرة، الكمال 
ُيصنـــع مـــن أجل جـــذب االنتباه، وهـــذا ما ال 
يجب أن يكون عليـــه الكمال، مواقع التواصل 
االجتماعي اســـتهلكتها، لذا قالـــت لها وداًعا 

إلى األبد.

وأضافـــت ”عندما تنظر إلـــى صور فتيات 
اإلنستغرام وتتمنى أن متتلك حياتهن فإن كل 
ما مت تصويره هـــو بالضبط ما ُيراد أن تراه، 
وليست احلقيقة، األمر مدفوع برمته، وال خطأ 
في تسويق املنتجات، أنا ال أجد عيًبا في ذلك، 
ولكـــن ال هدف من تلك الصورة، ال هدف من أن 
يتم إجباري على إظهار ابتســـامة ساحرة، وال 
هـــدف من أن أرتدي ثيابا ضيقة ويتم تأجيري 
ألكون جميلة، نحن اجليل الذي يتم استغاللنا 
من أجل اســـتهالك البضائع، مـــن دون تفكير 
فـــي األمر؛ من أيـــن تأتي البضائـــع وإلى أين 

تذهب؟“.
حملة أخـــرى لفتاة قررت نشـــر صور لها 
من دون أي مســـاحيق للتجميـــل على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي، حيـــث القـــت تفاعًال 
من قرابـــة 100 ألف تعليق، علـــى غرار ”أنا ال 
أســـتطيع النظر إليك“، ”وجهـــك قبيح جًدا“،  
”مقرفـــة“، ”بشـــعة“. وحـــني وضعـــت الفتـــاة 
مختلف مساحيق التجميل على وجهها إلخفاء 
عيوبها، حتولت التعليقات إلى ”أنِت جميلة“، 

”أنِت رائعة“، وحتى ”أنت كاملة“.
ولكـــن لم يســـلم األمر، ليأتـــي املهاجمون 
بتعليقـــات مثل ”هذا كذب“، ”هـــذا إعالن غير 
قانونـــي“، ”أنت ال تثقني في نفســـك“، ”مازلت 
قبيحة“، ”لن أثق في فتيات مساحيق التجميل 
بعـــد اآلن“، إلـــى أن ينتهـــي اإلعالن بالشـــكل 

األصلي للفتاة مع عبارة أنت جميلة.

السبت 2017/02/11 - السنة 39 العدد 1810540

الحياة على الشبكات االجتماعية.. مثالية مزيفة

يطـــور غوغـــل تكنولوجيا الـــذكاء االصطناعي، للوصول إلى تطبيق جديد من أجل تحســـني جودة الصور منخفضـــة الدقة، وجعلها أكثر 

ر فريق وحدة األبحاث في غوغل نظاما يستخدم الشبكات العصبية (نظام كمبيوتر 
ّ

وضوحا وصالحة لالستخدام. وفي الوقت الراهن، طو

يحاكي الدماغ والجهاز العصبي البشري) في ملء تفاصيل الصور منخفضة الدقة للغاية. @alarabonline

} مّر علّي خالل مطالعة الصحف 
البريطانية األسبوع الماضي مصطلح ”ركود 
رقمي“ كان جديدا بالنسبة إلّي نسبيا، بينما 

هو ليس كذلك.
لم أتعمد أن أبقي المصطلح في ذهني، 

لكن داللته لم تغب، فيما قضيت بضع 
ساعات خالل مساء اليوم نفسه مع القراءة 

الورقية.
اخترت مجلة ثقافية وأتممت مطالعتها 

حتى منتصف الليل، كانت قراءة مشوقة 
لمجلة فكرية، لم يصبني الملل أو التذمر 

ولم أشعر بأنني محجوز للقراءة، ولم أعر 
باال لما يصدر من هاتفي الذكي من أخبار 

مستعجلة تغري بمتابعتها، في النهاية 
لم أخضع لإلغراءات الرقمية المحيطة بي 

والتي تكتنف حياتي وحياتكم منذ سنوات، 
وقضيت وقتا مفيدا مع القراءة الورقية 

للمجلة.
متعة القراء في مجلة ورقية من الحجم 

الكبير، كانت دافعا لالستمرار بها، على 
األقل إلعادة اكتشاف ما بتنا نخسره في 

العصر الرقمي، أكملت قراءة مجلة من 

مئة وخمسين صفحة في أمسية توصف 
بالكالسيكية بالنسبة إلى الزمن الرقمي!

مثل هذا الجهد في القراءة ليس 
بمقدوري المراهنة عليه وأنا أتصفح المجلة 
نفسها على موقعها اإللكتروني، ”كانت مواد 
المجلة متاحة على الموقع اإللكتروني، قبل 
أن أحصل على النسخة الورقية“. سأشعر 
حينها بالتذمر واللهفة للمزيد من التصفح 

وعدم إكمال قراءة الصفحات وبالتالي 
عدم التشبع بالفكرة، سيكون تأثير المرور 

السريع على الصفحات قائما رغمًا عني، 
فثمة إحساس ملّح عّما ينتظرني ألمّر عليه 

وليس ألقرأه على الشاشة! 
هل يحدث مثل هذا عند المطالعة 

التقليدية، بأن ينتقل قارئ كتاب ورقي إلى 
الصفحات األخيرة وهو مازال في منتصف 

المتن؟ ليس تماما! ألن الكمبيوتر وجهاز 
القارئ الرقمي فقط من يساعدان على تلك 

الرغبة العجولة!
من السهولة العودة إلى فكرة التصفح 

اإللكتروني أو القراءة على الورق، فقد 
باتت المقارنة بينهما شائعة، وكل طرف 
يجتهد في الدفاع عن مسراته فيها، لكن 

فكرة المفاضلة ليست هي السبب الوحيد 
الذي يبقي إخالصنا للورق، هناك ما هو 

أهّم بالتأكيد، وهذا ما حصل لي مع ساعات 

مطالعة ورقية في غاية المتعة والصفاء 
الذهني.

الفكرة ”البغيضة“ التي كان يتحدث 
عنها الروائي األلماني الراحل غونتر 

غراس، عن المواقع اإللكترونية والصداقات 
االفتراضية ورفض وجود الكمبيوتر في 
مكتبه، ربما ستحقق العودة الكبيرة إلى 

الطبيعة اإلنسانية غير الرقمية، إذا اعتبرنا 
أن ”الرقمية بغيضة“ وفق غراس، أو ميدانا 
يمنح حق الكالم لجيوش من الحمقى! وفق 

الروائي اإليطالي أمبرتو إيكو.
لكن، هذا التطرف الورقي ال يمكن أن 

يوقعنا في خطأ إلغاء القديم من أجل 
التجربة الحية التي يبثها العصر الرقمي، 

حيث اعتبر الكاتب البريطاني سايمون 
جنكينز أن العصر ما بعد الرقمي، لن يجعل 

من شبكة اإلنترنت مقصدا في حّد ذاتها 
ولكنها ستكون خارطة طريق إليه.

القراءة الورقية ال تصنف القارئ بأي 
حال من األحوال من أعداء التكنولوجيا، 

فاإلنترنت يعد أكبر مكافأة مبتكرة في حياة 
اإلنسان، إال أن العودة إلى الكياسة المعرفية 

التي سلبها اإلدمان على الكمبيوتر تبدو 
مبهجة، وفق تعبير جنكينز.

دعونا نستِعيد ما يقوله أساطين الورق 
في العالم، فشركة ساب، التي رفعت هدفها 

لألرباح لعام 2020، تهدف إلى تحقيق ذلك 
الهدف جزئيا عن طريق إخراج أوروبا من 
”ركود رقمي“ وهو مصطلح وضعته مجلة 

هارفارد لألعمال في حديثها عن الثورة 
الرقمية في أوروبا، عندما ذكرت أن معدل 

التغير، منذ عام 2008، في الثورة الرقمية إما 
أنه تعطل وإما أنه تراجع.

ولم يفقد تصريح ماركوس دوهله، تأثيره 
بعد ثالث سنوات من إطالقه في معرض 

فرانكفورت الدولي للكتاب، بقوله ”إن 
الضجة حول التقدم الرقمي قد يكون ُمبالغا 

فيها، هنا في فرانكفورت 80 في المئة من 
الصناعة هي على شكل كتب مطبوعة، و20 

في المئة منها رقمية“.
وتعهد دوهله الرئيس التنفيذي لدار 

بنغوين التي نشرت لكبار الكتاب، أن تظل 
ملتزمة بشكل عميق بالحبر على الورق، 

قائال ”أعمالنا في الكتب المطبوعة دائما 
ستكون مهمة، ليس لمدة خمسين عاما، لكن 

إلى األبد“.
وفي تفسير األساس المنطقي لمثل 

هذه الخطوة، قال توماس رابي، الرئيس 
التنفيذي لشركة بيرتلسمان، التكتل العالمي 

لشركات الطباعة والنشر ”الكتاب سيبقى 
واحدا من أعمال شركة بيرتلسمان األساسية 

االستراتيجية“.

وهذا ما يفسره غاي تشازان في تقرير 
له بصحيفة فايننشيال تايمز حول السباحة 

عكس التيار في صناعة المطبوعات، بأن 
اعتقاد الكثيرين أن النشر سيقع ضحية 

التعطيل الرقمي، لم يحدث.
فلم تحّل الكتب اإللكترونية محّل الكتب 

المطبوعة في تفضيالت القّراء، وشركات 
النشر لم تخضع لقوة السوق الهائلة لمتجر 

التجزئة على أمازون. 
ويقول دوغالس ماكابي من شركة إندرز 

للتحليالت االقتصادية ”تبّين أن سوق 
الكتب المطبوعة هي أكثر مرونة مما توقعها 

أي شخص“.
في النهاية يكمن االلتزام بالحبر على 
الورق في احترام قوة الكلمة المطبوعة، 
وهذا ال يعني عدم احترام للكلمة الرقمية!
سيبقى المشهد كما هو يتكرر، فثمة 

فتاة تمسك بجهاز كندل من شركة أمازون، 
تتصفح وتقرأ بهدوء، وينتابها إحساس 

محتمل بشيء من غرور التملك، فيما يجلس 
بجوارها في الحافلة نفسها أو القطار، رجل 

يعتّد بكتابه ويواصل القراءة فيه!
من المحتمل جدا أن يدخل االثنان في 

حوار مشترك، لكن من غير المحتمل أن 
يكون الكتاب أو جهاز كندل مصدرا للبغضاء 

بينهما!

ركود رقمي، الورق يعني الورق!

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

مع ظهور مواقع التواصل االجتماعي بات 
من املتاح عيش حياة افتراضية بالتوازي 
ــــــا احلقيقية. لكن هــــــذه احلياة  مــــــع حياتن
ــــــة تعكس األبهى واألبرز في أيامنا،  املوازي

وتتغاضى عن القبيح أو الباهت.

الرث الجميل

الخطر الحقيقي لوسائل التواصل 

االجتماعي يكمن في املشـــاحنات 

التـــي نخوض فيهـــا عندمـــا نقارن 

حياتنا باآلخرين 

◄

[ هوس الكمال على إنستغرام يعلقنا بين الحقيقة والخيال  [ مستخدمو مواقع التواصل االجتماعي يتحكمون في تعريف الجمال



} واشنطن - أعلن غابرييل واينبرغ الرئيس 
التنفيذي ومؤســـس محرك البحث، ”داك داك 
غو“DuckDuckGo عن تســـجيل األخير ألكثر 
من 144 مليون عملية بحث خالل العاشـــر من 

شهر يناير املاضي في اليوم الواحد.
وتأتـــي هـــذه األرقام اجلديـــدة بعد تولي 
دونالـــد ترامـــب مهامـــه كرئيـــس للواليـــات 

املتحدة األميركية.
ويهـــدف محـــرك بحـــث داك داك غو الذي 
تأســـس عام 2008 لتوفير نفس اخلدمة التي 
يتيحها محرك غوغل للمستخدمني، لكن دون 
تتبع أنشــــطتهم ألغراض جتارية أو إعالنية، 
حيث ال يتم حفظ بيانات ملفاتهم الشخصية 
أو سجل البحث، أو أي معلومات خاصة مبا 

.IP في ذلك عنوان
وفـــي عـــام 2014، أضافت كل مـــن موزيال 
وآبل، احملرك اآلمن كمحـــرك بحث افتراضي 
فـــي كل مـــن متصفـــح ســـفاري ومتصفـــح 

فايرفوكس.
ويوفـــر محـــرك البحث اآلمـــن العديد من 
املميـــزات للمســـتخدم، مـــن ضمنهـــا توفير 
إجابـــات على األســـئلة، باإلضافة إلى عرض 
مباشر حلالة الطقس، وإجراء التحويالت بني 
وحدات القيـــاس املختلفة، إلى جانب البحث 
في العديد من املواقع الشهيرة مباشرة، مثل 
أمازون وتويتر وفيســـبوك، وتشـــغيل ملفات 
الصوت من صفحـــة النتائج، مثل مقاطع من 

ساوندكالود.
وشـــدد واينبـــرغ كثيـــرا علـــى ضـــرورة 
اعتماد املســـتخدمني اخلدمـــات التي تراعي 
خصوصيات املســـتخدم والتي ال تتبعهم كما 
هـــو احلال في محرك بحث غوغل الذي يتابع 
املســـتخدمني بهـــدف تقدمي أفضـــل خدمات 
البحث كما يقول فريق املهندسني القائم عليه.

وكشـــف واينبرغ عن معدل أرقام ضخمة 
”تهـــدد عـــرش غوغـــل“ حيث مت الكشـــف عن 
وصـــول محرك البحث  داك داك غو إلى تنفيذ 
أكثر من 10 مليارات عملية بحث داخل املـوقع.
وتقدم هـــذه اإلحصائيات مؤشـــرات عن 
عـــزوف العديد من املســـتخدمني حول العالم 
عـــن املواقع التي تقوم مبراقبة املســـتخدمني 
والتجســـس عليهم. يشـــار إلـــى أن واينبرغ 
  spreadprivacy  أعلن في تغريدة عبر موقـــع
بتبرع مبرمجني وفريـــق تطوير محرك بحث 
دك دك غـــو مببلـــغ  225 ألـــف دوالر للجهات 
املســـؤولة عـــن رفـــع مســـتوى األمـــان عبر 

االنترنت .
من جانب آخر، أعلنت املؤسســـة املطورة 
 Signal اآلمـــن  الفـــوري  التراســـل  لتطبيـــق 
ســـينيال، عن منو بنســـبة 70 في املئة خالل 
الربع األخيـــر من عـــام 2016. والتطبيق يعد 
منافـــس شـــرس لتطبيـــق التراســـل الفوري 

غوغل آلو. 
وكان العميـــل األميركي الســـابق إدوارد 
ســـنودن حذر من استخدام هذا التطبيق بعد 
تراجع غوغل عن التشفير الكامل للمحادثات.

} القــدس - تصّدر مقطـــع غنائي جديد بثته 
حركة ”حماس“ الفلســـطينية، بعنـــوان ”أيها 
الصهيوني ســـتموت في غزة“، هذا األسبوع، 
قائمة أكثر األغاني استماعا في إسرائيل على 

يوتيوب.
وجـــاءت األغنيـــة بإيقاع هنـــدي وتنوعت 
اللقطـــات الكرتونيـــة فيهـــا مـــا بـــني قصف 
انتحاريـــة  بعمليـــات  وتوعـــد  بالصواريـــخ 
باألحزمة الناســـفة أو األســـر في حال دخول 
قطـــاع غـــزة ولقطات الســـتهداف الكنيســـت 

ووزارة احلرب اإلسرائيلية.
وقال موقع ”املصدر“ العبري ”في احلقيقة، 
أصبح مقطع الفيديو نكتة بني اإلســـرائيليني، 
يشـــاركونه في مـــا بينهم“. وأضـــاف متهكما 
”هذه املـــرة خالفا للمـــرات الســـابقة، ال ميكن 
إيجاد أخطـــاء لغوية في مقطـــع الفيديو، وال 
شك أن لهجة نشـــطاء حماس بالعبرية مثيرة 
لالهتمام. إضافة إلى اإلملـــام بالعبرية“. وأكد 
”يشـــهد مقطع الفيديو على اطالع حماس على 

معلومات إسرائيلية“. 
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية 
”بعد يوم واحد مـــن التصعيد في غزة، حتاول 
حمـــاس اللعـــب على وتـــر احلرب النفســـية. 
وأضافـــت ”تكتيـــكات الدعايـــة احلمســـاوية 
اجلديدة التي نشرت عبر الشبكات االجتماعية 

على شـــكل أغـــان عبرية تهـــدف إلى ردع 
من  وحتذيره  اإلســـرائيلي  املجتمع 

عملية عســـكرية جديدة في غزة، 
وهو مـــا قامت بـــه حماس في 
عمليـــة اجلـــرف الصامد عام 
2014، وكذلك في ذروة تصاعد 
األحـــداث بالضفـــة الغربيـــة 

العام املاضي“.
يذكـــر أن عام 2009 شـــهد 

الظهور األول لألغاني املصورة 
لدى حمـــاس، مع أنشـــودة ”هنا 

أعددنا لكم“. 
الصامد  اجلـــرف  عمليـــة  وتعتبـــر 

التـــي شـــنتها إســـرائيل علـــى قطـــاع غـــزة، 
فـــي يوليـــو 2014، البدايـــة احلقيقيـــة حلرب 
األغاني والكليبات بني اجلانبني اإلســـرائيلي 

والفلسطيني.
وفـــي هذا اإلطـــار أنتج املكتـــب اإلعالمي 
حلماس األغنية الشهيرة ”اهجم نفذ عمليات“، 
وهـــي النســـخة العبريـــة عـــن أغنيـــة باللغة 

العربية أطلقتها عام 2012 حتت عنوان ”زلزل 
أمن إسرائيل“. 

وكان رئيس احلكومة اإلسرائيلي، بنيامني 
نتنياهـــو، قد علـــق قائـــال ”الفيديوهات التي 
ُتطلقهـــا األذرع العســـكرية للتنظيمات يظهر 
فيهـــا الناشـــطون ينتظـــرون قـــوات اجليش 
اإلســـرائيلي، بعد ذلـــك يغنـــون دولة ضعف 

ومتضعضة“، في إشارة إلى كلمات األغنية.
وشـــاهد األغنية أكثر من مليون إسرائيلي 
فـــور ظهورها. واختلـــف اإلســـرائيليون في 
تعاملهـــم معهـــا، فظهرت ردود فعـــل متباينة 
حيالها، على مواقع التواصل االجتماعي، 
حتـــى أن بعضهـــم تعامـــل معهـــا 
وإنتاجهـــا  توزيعهـــا  بإعـــادة 

مجددا بشكل تهكمي.
فيديـــو  مقطـــع  وأظهـــر 
ســـالح  جنود  يوتيوب  على 
الطيـــران اإلســـرائيلي وهم 
يرقصون على أحلان األغنية 
بطريقـــة غريبـــة. كما ظهرت 
مقاطـــع أخـــرى ألطفـــال وهم 

يرقصون على أنغامها.
وانتشـــر مقطع فيديو إلسرائيلية 
توقـــظ ابنها من النـــوم على أنغـــام األغنية. 
ووصلـــت الســـخرية مـــن األغنيـــة إلـــى حد 

تركيبها على أفالم كرتون.
كما نشـــر إســـرائيلي فيديو على يوتيوب 
معلقا ”األغنية التي نشرتها حماس  أصبحت 
متعة الصيف لدينا وهذه نسختها بالبيانو“.

وفـــي نوفمبـــر 2014 بعـــد انتهـــاء عملية 
اجلـــرف الصامـــد، أعادت شـــركة ”مشـــاعل“ 

لإلنتـــاج الفني فـــي غزة إنتاج أغنية ”بشـــرة 
للفنان حسني اجلسمي املوجهة للشعب  خير“ 
املصري بلحنهـــا األصلي، لكن بكلمات عبرية، 

تتوعد اإلسرائيليني بالتعليق على املشانق.
وخـــالل أقـــل مـــن 72 ســـاعة، رد نشـــطاء 

إسرائيليون بنسخة مماثلة تتوعد باالنتقام.
وفي نهاية مايو 2015، أطلقت حركة حماس 
أغنيـــة جديدة باللغة العبرية حتت عنوان ”لن 
أكون جنديا“. وتدعو األغنية التي استخدمت 
حلن أغنية زوهر أرجوف ”أن تكون إنســـانا“، 
اإلســـرائيليني إلـــى عدم اخلدمـــة في اجليش 

اإلسرائيلي.
وعـــام 2015 أيضا، اختـــارت حركة حماس 
حلنا إســـرائيليا معروفا إلحـــدى أغنيات أحد 
أشـــهر املغنيني اإلســـرائيليني، أيـــال جوالن، 
واســـمها ”من يؤمـــن ال يخـــاف“، أطلقها عام 
2011 وغيـــرت كلماتهـــا إلـــى أخـــرى متوعدة 
الصهاينة بالقتـــل واملقاومة وعدم منح أرض 

فلسطني لهم كهدية. 
أثـــارت األنشـــودة ردود فعل واســـعة في 
اإلعالم اإلسرائيلي، فعلق موقع ”واال“ العبري 
عليها بالقـــول ”حماس اختارت طريقة خاصة 

جدا لتهديد إسرائيل“.
لم يكتف جنود حرس احلدود اإلسرائيلي 
األغنيـــة، فقامـــوا بالـــرد عليهـــا  مبشـــاهدة 
باســـتخدام اللحن نفسه بأغنية جاء من ضمن 

كلماتها ”توقفوا عن تشويه األغاني“.
كما انتشـــرت العام املاضي أغنية ”عشاق 
الطعن“ لفرقة ”غرباء“ من غزة، وقد ُكتبت بعد 
هجوم مت فـــي أكتوبـــر 2015، وتتضمن حتية 
ملنفذ الهجوم الذي قتل برصاص إسرائيلي من 

بني قائمة طويلة من ”الشـــهداء“ الفلسطينيني 
الذين ُقتلوا خـــالل هجمات طعن أو محاوالت 

لقتل إسرائيليني.
كما أصـــدرت وزارة اإلعالم الفلســـطينية 
منـــذ  اإلســـرائيلية  اجلرائـــم  يوثـــق  فيديـــو 
انـــدالع ”انتفاضـــة الســـكاكني“ في ســـبتمبر 
2015، مـــع تعليقـــات بالعربيـــة واإلنكليزيـــة. 
وتضمن الفيديو مشـــاهد عمليات تعرض قتل 
الفلســـطينيني بشـــكل بشـــع من قبل الشرطة 

واملستوطنني اإلسرائيليني. 
واعتبـــرت صحيفة ”يديعـــوت أحرونوت“ 
اإلســـرائيلية الفيديـــو حتريضيا ألنـــه يعتبر 

منفذ عملية الطعن شهيدا.
وردت اخلارجيـــة اإلســـرائيلية علـــى هذا 
الفيديو، بفيديو نشـــرته على قناتها الرسمية 
علـــى يوتيـــوب حتـــت عنـــوان ”البروباغندا 

النازية تعود عبر التحريض الفلسطيني“.
األميركية  وقالت صحيفة ”نيويرك تاميز“ 
إن الفلســـطينيني لديهـــم تقليـــد االحتجـــاج 
انتفاضتهـــم ضـــد  إلـــى  يعـــود  باملوســـيقى 

البريطانيني في ثالثينات القرن املاضي. 
ويقـــول عـــدد مـــن اخلبـــراء املوســـيقيني 
املوجـــة  ومنـــط  حجـــم  ”إن  الفلســـطينيني 
اجلديدة غير معتاد، وعزوا ذلك إلى املســـاحة 
التي تتيحها شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
النتشارها“. وأثنى البعض على األغاني ألنها 
شـــكل من أشـــكال املقاومة، بينما قال آخرون 

إنها ضعيفة من الناحية املوسيقية. 
ونقلت الصحيفة عن خبير إسرائيلي قوله 
إن ما يشـــهدوه اآلن ”أخطبـــوط له أياد كثيرة 

لكن دون دماغ“.
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توعــــــدت حركة ”حمــــــاس“ إســــــرائيل إذا 
قامــــــت بعملية عســــــكرية جديدة في قطاع 
غّزة، وذلك من خالل أغنية أطلقها اجلناح 
اإلعالمــــــي للحركة باللغة العبرية، وضعها 
اجلانب اإلســــــرائيلي في إطار ”استئناف 
حماس للحرب النفســــــية ضد إسرائيل“، 

بعد التصعيد األخير.

} القاهــرة - ناقـــش مغـــردون فـــي مصـــر 
خططهـــم لالحتفال بعيـــد احلـــب (الفالنتني 
داي) عبر تدشني هاشتاغ #هنعمل_إيه (ماذا 

سنفعل)_في_الفالنتني، على موقع تويتر.
وتضمن الهاشتاغ تغريدات طريفة:

وكتبت مغردة:

وذكر مغرد ســـعودي خطـــة جهنمية جاء 
فيها:

واستنســـخ بعـــض املغرديـــن جمـــال من 
األغاني تغنـــوا فيها بالفالنتني على غرار هذا 

املغرد:

وعبـــرت مغـــردة عـــن كميـــة احلـــب التي 
تعيشها في حياتها. فكتبت:

بينمـــا رأى آخرون إنـــه ال يصح االحتفال 
بعيـــد احلب ألنـــه مخالـــف لإلســـالم، وكتب 

أحدهم:

وسخر مغرد:

يذكـــر أن العالم يحتفل بعيد احلب كل عام 
في ١٤ فبراير، إذ يعتبره الناس فرصة إلظهار 
مشاعرهم لآلخرين بإهداء البطاقات والورود.

ويعتبر عيد احلب أحـــد أقدم االحتفاالت، 
ومـــن املرجح أنه يعود إلـــى مهرجان روماني 

كان يحمل اسم ”لوبيركاليا“.
وكان االحتفال يعقـــد في منتصف فبراير، 
مع البداية الرســـمية لفصـــل الربيع، متجيدا 

إلله اخلصوبة.
وكجزء من االحتفال، كان الفتية يسحبون 
أوراقا من صندوق، تكتب عليها أسماء فتيات. 
ويظل الشـــاب برفقة الفتـــاة التي حصل على 
اســـمها طوال مدة املهرجان، ورمبا يتزوجان 

الحقا.
وفـــي القرون الالحقة، أرادت الكنيســـة أن 
تنهـــي االحتفاالت الوثنية، فحولت املناســـبة 

إلى مهرجان يحتفي بذكرى القديس فالنتني.

{داك داك غو} حماس تهدد إسرائيل باللغة العبرية على إيقاع هندي 

يهدد عرش غوغل

مقاومة موسيقية

تراجع سهم تويتر (TWTR.N) بشكل حاد خالل تداوالت الخميس، وزادت خسائره متأثرا بنتائج أعمال فصلية مخيبة لألمال في الربع السنوي الرابع 

من العام الماضي، األمر الذي دفع الشركة إلى التفكير في التوجه نحو اإلعالن المدفوع لدعم اإليرادات. وكانت تويتر قد أعلنت إيرادات بحوالي 717 

مليون دوالر في نفس الفترة، بينما أشارت توقعات المحللين إلى إيرادات قدرها 740 مليون دوالر.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
ماذا نفعل في عيد الحب.. ننام باكرا

الفلسطينيون 

احتجوا بالموسيقى منذ 

ثالثينات القرن الماضي

أثناء محاربتهم 

للبريطانيين
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أعطني مجتمًعا يرى املرأة ناقصة، 
ُأعطيك أجياًال ليست ناقصة فحسب، 

بل ُمعدمة.

الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب 
من مفسري األحالم، وقارئات الفنجان 

وجهان لعملة واحدة، الفرق هو أن 
قارئة الفنجان ال تستغل الدين لتمارس 

شعوذتها.

حذاِر أن تتنازل عن منصبك الثقافي 
ألجل الظفر مبنصب سياسي 

أو وزاري، فرجال الدول املاضية فنوا 
وفنيت آثارهم ولم يبق غير رجاالت 

الفكر والثقافة.

أقصر خطبة جمعة..
كانت للشيخ السوداني عبدالباقي 

املكاشفي (توفي عام ١٩٦٠م)
"يا مسلمني .. لقمة في بطن جائع خير 

من بناء ألف جامع.. أقم الصالة".

بعض املوسيقى.. 
تسرقك من مكانك وتاريخك احلاضر
إلى مكاٍن وزمن آخر.. فـ ُحتيي فيك 

تفاصيل مشاعرك..
حني سمعتها ألول مرة!

#ملاذا_يخافون_من_الليبرالية
يريدون املجتمع نسخا مكررة!

كحبات مسبحة قدمية! كمشهد كئيب 
ورتيب ممل في قناة حكومية متخلفة 

في ستينات القرن املاضي.

الكاتب، املفكر، املؤلف... ال ميلك إال 
الكالم، فال يحاسب إال على اتساق 

منطقه. أما من ميلك القدرة على الفعل؛ 
فيحاسب على نتائج أفعاله.

#غادة_املطيري تركوا اختراعاتها 
وكونها اول عاملة عربية تعمل في مجال 

النانو التكنلوجي وانشغلوا بأنها لم 
تتحجب!

#السعودية.

زمان كانت العرب تستخدم الكناية 
واملجاز وحركات كذا. 

اآلن الزم تشرح كل فكرة بالتفصيل. 
يعني تكتب تغريدة وتطبع معها كتاب 

أفضل.

ما فائدة جلوسك مع والديك وأنت 
ممسك بهاتفك! 

أخلص الوقت لهما، إنوي أن تؤنسهما، 
تضحكهما، تسعدهما واترك هاتفك 

جانبا.

حسني اجلسمي
فنان إماراتي.

هم ذاتهم من يشعلون الفنت الطائفية 
في البلدان يتأملون ملشاهدة هذه 

اجلسور متتد ما بني البلدين، 
طوبى للعقالء.

#كويتيون_عراقيون_أخوة.

تتتابعوا

@RimahAchour

#هنعمل_إيه_في_الفالنتني، ســــــنفعل 
ما نفعله في كل فالنتني، ننام باكرا!

#

@TH_696

سأحجز  #هنعمل_إيه_في_الفالنتني، 
طاولة في مطعم فخم ألخي وحبيبته وأجهز 
له باقة ورود ليهديها إياها وأبلغ هيئة األمر 
باملعــــــروف والنهي عن املنكر وأحصل على 

املكافأة.

#

@iLilt92 

ــــــني ”فالنتني“  #هنعمل_إيه_في_الفالنت
(حب) إيه اللي أنت جاي بتقول عليه؟

#

@boorda511

ــــــا كل  ــــــني، أن #هنعمل_إيه_في_الفالنت
يوم عايشة فالنتني.

#

4@ nOO9VCq4Ya8NGr 

#هنعمل_إيه_في_الفالنتني، اإلســــــالم 
دين احلب والرومانســــــية واجلمال والذوق 
وكل يوم عيد أما فكرة تقليد الغرب هذا في 

حد ذاته غلط؟ حتى ال يصبح بدعة وعادة.

#

@m4m4m12

بالفالنتني  #هنعمل_إيه_في_الفالنتني، 
إذا لم تقدر على شــــــراء هدية حاول تقنعها 

أنه حرام.

#



السلطات املغربية عملت على إعادة تأهيل املواقع األثرية في إطار مشروع طنجة الكبرى، الذي بدأت تظهر آثاره 
على جمالية املدينة، منها مغارة هرقل وقاعات الفنون واملسارح واملتاحف.

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة تلتقي بأطراف مغربية مهتمة بالتراث والثقافة، لمناقشـــة مشروع 
إدراج مدينة طنجة ومعالمها التاريخية ضمن التراث العالمي اإلنساني.

طنجة تنتظر إدراجها ضمن التراث اإلنساني العالمي
[ معالم تاريخية شاهدة على أهمية المدينة الدبلوماسية  [ حكايات وأساطير تلهم المبدعين الدوليين

أماكن
السبت 2017/02/11 - السنة 39 العدد 2010540

عروس الشمال بوابة التاريخ والثقافة

} طنجــة (املغرب) – حتتضن مدينة البوغاز 
في محافظة طنجة ورشـــة تفكيـــر ثانية حول 
”مشـــروع إدراج مدينـــة طنجة ضمـــن التراث 
العاملـــي اإلنســـاني“، من طـــرف منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) 
والســـلطات املغربيـــة املعنية يومـــي 13 و14 

فبراير اجلاري.
ويشـــكل هذا اللقاء، الذي ســـيتم تنظيمه 
حتت رعايـــة اليونيســـكو وفي إطار شـــراكة 
بـــني وكالـــة إنعـــاش وتنمية الشـــمال، وجهة 
طنجـــة تطـــوان احلســـيمة، ووزارة الثقافـــة، 
مناســـبة ملناقشـــة العديـــد مـــن املواضيع من 
بينهـــا ”نتائج ورشـــة العمل األولـــى: القيمة 
العاملية االســـتثنائية وإمكانـــات مدينة طنجة 
ومميزاتهـــا“، و“جـــرد لتراث مدينـــة طنجة“، 
و“التـــراث املدرج واملســـجل ملدينـــة طنجة“، 
و“القيمـــة التراثيـــة ملـــا تتوفر عليـــه طنجة، 

مخزون يجب استغالله“.
وتزخـــر طنجة بتـــراث معمـــاري وثقافي 
وبيئي غني ومتنوع يتجســـد فـــي العديد من 
املعالم التاريخية واملواقع األثرية التي تشـــهد 
على عمقهـــا التاريخي واحلضاري، فضال عن 
كونها كانت دوما فضاء تتحاور فيه الثقافات 

املختلفة وأرضا للتعايش والتسامح.
وجاء في بيان ســـابق ملنظمة اليونيسكو 
بهذه املناســـبة، أن مشروع إدراج طنجة ضمن 
التراث العاملي اإلنساني يعكس التزام املغرب 
الراســـخ بحماية وتثمني تراثـــه الوطني الذي 
يعـــد تراثا بشـــريا وأن اململكـــة املغربية قوية 
بتاريخهـــا العريـــق، الـــذي يتجلـــى من خالل 

معمارها التاريخي الرائع.
وأبـــرز منيـــر البويوســـفي، املديـــر العام 
لوكالـــة إنعـــاش وتنميـــة الشـــمال، أن مدينة 
طنجة حتتـــاج أكثر من أي وقت مضى إلى مد 
اجلســـور مع جذورها وتاريخها األصيل الذي 
منحها وأهلها إشـــعاعا، ومت تصنيفها ضمن 
قائمـــة التـــراث العاملي اإلنســـاني، معتبرا أن 
هذا الهدف ميكن حتقيقه بفضل تضافر جميع 

الفاعلني املهتمني باملشروع.
وشـــدد املديـــر اجلهـــوي لـــوزارة الثقافة 
بجهة طنجة تطوان احلســـيمة، محمد التقال، 
علـــى أن صيانـــة وحمايـــة وإعـــادة اإلعتبار 
للتراث املعمـــاري ملدينة طنجة تتـــم عبر عدة 
مبادرات مبتكرة ترتكز على احلماية القانونية 

بترتيـــب وتصنيـــف املباني 
التاريخية واملواقع األثرية 

للمدينة في قائمة التـــراث الوطني، واحلماية 
املادية بالعمل على ترميم وتهيئة ورد االعتبار 
ملجموعة مـــن املواقع األركيولوجية والبنايات 
التاريخية، مشـــيرا إلى ضـــرورة جرد التراث 
الثقافي للمدينـــة وتوثيقه عن طريق التخزين 

الرقمي.
وجتـــدر اإلشـــارة إلى أن املغرب ســـبق أن 
ســـجل ثماني مدن ضمن التراث العاملي وهي: 
املـــدن العتيقـــة لفـــاس ســـنة 1981، ومراكش 
وموقـــع  ســـنة 1996،  ومكنـــاس  ســـنة 1985، 
وليلي األثري ســـنة 1997، وتطوان سنة 1997، 
والصويـــرة ســـنة 2001، وفضاء ســـاحة الفنا 

سنة 2001، واجلديدة سنة 2004.

طنجة الكبرى

عملت السلطات املغربية على إعادة تأهيل 
املواقع األثرية في إطار مشروع طنجة الكبرى، 
الذي بـــدأت تظهر آثاره علـــى جمالية املدينة، 
ومتـــت إعادة تأهيل مغارات هرقل وفضاءاتها 
اخلارجية لتنضـــاف إلى رمزيـــة املعالم التي 
تتميز مببانيها القدمية وبأشكالها الرومانية 
واألندلســـية واألوروبية، وتكشـــف عن تاريخ 

املدينة الضارب في القدم.
ومغارة هرقل، هـــي إحدى أهم نقاط جذب 
الـــزوار داخل املدينة وخارجهـــا، إلى حد أنها 
اعتبرت في الســـنوات األخيـــرة من أكثر نقاط 

جذب الزوار في املغرب.
وتعـــد هذه املغـــارات التاريخيـــة من أكبر 
املغارات في أفريقيا، ويعود تاريخها إلى 2500 
قبل امليالد، حيث يوجد في األســـاطير القدمية 
ما يشـــير إلى أنهـــا كانت مقـــر ”هرقل“، الذي 

اشتهر مبحاربة قراصنة البحر.
واكتشـــفت هذه املغارة املثيـــرة عام 1906، 
وتوجـــد بها ســـراديب متتـــد إلى مســـافة 30 
كيلومترا في باطـــن األرض، نحتتها الطبيعة 
في جتويف صخري مرتفع، وجعلتها تشـــرف 
على احمليط األطلســـي غير بعيـــد عن مضيق 
جبل طارق، حيث تلتقي مياه البحر املتوســـط 

مع مياه احمليط األطلسي.
وتنتمي املغارة إلـــى مجموعة مغارات في 
منطقة أشـــقار، التي يعود تاريخ اســـتيطانها 

إلى خمسة آالف سنة قبل امليالد.
وتســـتقطب املغـــارة، ســـنويا، اآلالف من 
الســـياح من املغـــرب واخلـــارج، الذين 
يستهويهم االستغوار 

واكتشـــاف عمـــق املغارة التي يرســـم مدخلها 
شـــكل خارطـــة أفريقيا، في عتمة مـــا تلبث أن 
تنجلـــي مع ظهـــور ميـــاه احمليط األطلســـي. 
ويأتي مشـــروع طنجة الكبرى في إطار اهتمام 
الســـلطات املغربية باملدينة بتنمية الســـياحة 
وحماية البيئة واحلفاظ على املواقع التاريخية 
باملدينة، كما تعكس رؤية املغرب للحفاظ على 
املواقع التاريخية بطنجة، التي تعتبر من أكبر 
املراكـــز الثقافية في أفريقيـــا، حيث توجد بها 
العديد من قاعات الفنون واملسارح واملتاحف، 
كما ينتســـب إليهـــا بعض الشـــعراء والكتاب 

والفنانني املشهورين.
وفـــي هـــذا الســـياق، يقول رئيـــس احتاد 
كتاب املغرب، عبدالرحيم العالم، إن طنجة هي 
املدينـــة املغربية التي حظيـــت أكثر من غيرها 
من املدن املغربية األخرى بالنصيب األوفر من 
حيث عـــدد الكتاب والفنانـــني العامليني الذين 
زاروها، أو أقاموا بها، واســـتوحوا فضاءاتها 
وتاريخها وحكاياتها وأســـاطيرها، سواء في 
مذكراتهم ورواياتهم وكتبهم، أو في لوحاتهم 
ورســـوماتهم الشـــهيرة، إلى جانـــب مدينتي 

مراكش والدار البيضاء.
ويعود هذا االهتمام من قبل هؤالء الكتاب 
العامليني مبدينة طنجة، حسب العالم، بالدرجة 
األولـــى إلى املوقع الدولي الـــذي كانت حتتله 

املدينـــة، وإلـــى الصـــدى الكبير الذي 
خلفته شـــهرة املدينة على الصعيد 
العاملي، مع املصادقة النهائية على 

نظام منطقتها احلرة عام 1928.
طنجـــة إلنقاذ  بلديـــة  وتدخلـــت 
بعض املواقع األثريـــة من التدهور، 
خاصة على مستوى قصبة ماالباطا 
البرتغاليـــة التي تداهمهـــا بنايات 
عشـــوائية، وهو ما استدعى تدخال 

مستعجال.
وارتباطا بعملية ترميم وإعادة 

تأهيل ”فيال دو فرانس“، كواحدة 
مـــن املبانـــي األكثـــر رمزيـــة 
بطنجـــة املصنفـــة كـ“بنايـــة 
الســـلطات  أولت  تاريخيـــة“، 
باملبانـــي  االهتمـــام  نفـــس 
لها  التي  األخـــرى  التاريخية 
نفس الطابع، من ضمنها بناية 
الفندق التاريخي ”سيســـيل“، 
الهشاشـــة  حالـــة  ومواجهـــة 
التي تعانيها مواقع وبنايات 

تاريخية أخرى 

خاصة مـــا يتعلق مبوقع قصبـــة غيالن وباب 
البحر وبناية مانيبوليو.

وفـــي إطار احلفـــاظ على املعالـــم األثرية، 
مت تصنيف ســـاحة الثيران الشـــهيرة أكثر في 
مدينة طنجة بتسمية ”بالصا طورو“ في خانة 
املآثر التاريخية غير املســـموح املســـاس بها، 
ما جعل هـــذه املبادرة حتول أمـــام أي أطماع 
من شـــأنها أن تؤدي إلى إعدام هـــذه املعلمة، 
التي يعود تاريخها إلى سنة 1950، خاصة وأن 
مشـــروع تصميم التهيئة احلضريـــة املوحد، 
كان قد صنف الوعاء العقاري احملتضن حاليا 

لساحة ”الثيران“، كفضاء جتاري.

 معالم أثرية

تشهد املواقع األثرية املتواجدة بطنجة على 
أهميتها التاريخية واحلضارية عبر اآلالف من 
السنني من طرف الفينيقيني والبونيقيني الذين 
ربطوا اسم طنجة في أساطيرهم العريقة باسم 
بوســـايدون“  زوجـــة ”آنتي“ ابن“  ”تينجيس“ 
التـــي ترمز إلى األرض، ثم  إله البحر و“غايا“ 
الفترة الرومانية التي أصبحت خاللها طنجة 
تتمتع بحـــق املواطنة الرومانيـــة، وهناك من 
املؤرخـــني من يعتقـــد أن روما قـــد جعلت من 
طنجة عاصمة ملوريتانيـــا الطنجية، املقاطعة 

الغربية لروما بشمال أفريقيا.
انطـــالق  مـــع  طنجـــة  حيويـــة  وازدادت 
الفتوحـــات اإلســـالمية لغـــزو األندلـــس على 
يـــد طـــارق بن زياد ســـنة 711 م، ثـــم من طرف 
املرابطني واملوحدين الذيـــن جعلوا من طنجة 

معقال لتنظيم جيوشهم وحمالتهم.
وبعـــد ذلـــك، تتالـــت علـــى طنجـــة فترات 
االحتالل اإلسباني والبرتغالي واإلنكليزي منذ 
1471 إلى 1684، والتي تركت بصماتها حاضرة 
باملدينة العتيقة كاألسوار واألبراج والكنائس.
ومـــن أهم مراحـــل تاريخ طنجـــة احلديث 
والوســـيط، فتـــرة الســـالطني العلويني حيث 
العســـكري  دورهـــا  املدينـــة  اســـتعادت 
والدبلوماســـي التجاري كبوابة على دول 
البحر املتوســـط، وعرفت معهـــا ازدهارا 
األســـوار  فشـــيدت  ضخمـــا،  عمرانيـــا 
احلياة  وازدهرت  واألبـــواب،  واحلصون 
الدينيـــة واالجتماعية، فبنيت املســـاجد 
واحلمامـــات  والنافـــورات  والقصـــور 
الكنائـــس  بنيـــت  كمـــا  واألســـواق، 
والقنصليـــات واملنازل الكبيرة اخلاصة 
باملقيمني األجانب، حتى أصبحت طنجة 
عاصمة دبلوماســـية بعشـــر قنصليات 
سنة 1830، ومدينة دولية يتوافد عليها 

التجـــار واملغامـــرون مـــن كل األنحـــاء نتيجة 
االمتيازات الضريبية التي كانت تتمتع بها.

وتشـــهد املعالم األثريـــة على هـــذا الثراء 
التاريخـــي لطنجـــة، من ذلـــك أســـوار املدينة 
القدمية التي متتد على طول 2200 متر، مسيجة 
أحياء هذه املدينة، وقد بنيت هذه األسوار على 
عدة مراحل، ومن احملتمل جدا أنها بنيت فوق 

أسوار املدينة الرومانية ”تينجيس“.
وتؤرخ األسوار احلالية بالفترة البرتغالية 
(1661-1471)، إال أنهـــا عرفت عدة أشـــغال من 
الترميم وإعادة البناء والتحصني خالل الفترة 
اإلنكليزيـــة (1684-1661)، ثم فترة الســـالطني 
العلويـــني الذين أضافوا عـــدة حتصينات في 
القـــرن الـ18، حيث دعموا األســـوار مبجموعة 

من األبراج كما فتحوا بها 13 بابا.
ومن املعالم التاريخية فـــي املدينة، قصبة 
غيالن أو قصر السلطان موالي إسماعيل الذي 
بني من طرف الباشا علي أحمد الريفي وحتول 
سنة 1938 إلى متحف إثنوغرافي وأركيولوجي 

لطنجة ومنطقتها.
ويشـــهد اجلامـــع الكبيـــر علـــى تعاقـــب 
الشعوب والديانات على طنجة ألهمية موقعها 
االســـتراتيجي، إذ مت حتويلـــه إلـــى كنيســـة 
خـــالل فتـــرة االســـتعمار البرتغالـــي، وعرف 
بعد اســـترجاعه ســـنة 1684 عدة أعمال ترميم 

وتوسيع خالل الفترة العلوية.

ويتميـــز اجلامـــع بغنـــى زخارفـــه، حيث 
استعملت فيه كل فنون الزخرفة من فسيفساء 
وصباغـــة ونقش ونحت وكتابة على اخلشـــب 

واجلبس.
وتـــؤرخ الكنيســـة اإلســـبانية والســـفارة 
األميركية ألهمية طنجة كعاصمة دبلوماســـية، 
فبعد أن قضت بناية الكنيســـة  فترة في ملكية 
أسرتني يهوديتني اشتراها السلطان محمد بن 
عبدالله حوالـــي 1760، ومت إهداؤها للحكومة 
السويدية لتؤســـس بها أول قنصلية لها سنة 

.1788
وفي ســـنة 1871 استغلها احلاكم اإلسباني 
ليجعل منها إقامة للبعثـــة الكاثوليكية، فبنى 
بها كنيسة كبيرة ســـماها ”البوريشيما“، لكن 
منذ أكثر من ثالثني ســـنة، وألنه لم يعد يتردد 
عليها املســـيحيون بكثرة، أصبحت املؤسســـة 

تعنى بأنشطة اجتماعية مختلفة.
وأصبحـــت بناية الســـفارة األميركية التي 
أهداها الســـلطان ســـليمان األول ســـنة 1821 
متحفا، بعد أن اســـتعملت كســـفارة للواليات 
املتحدة األميركية ملدة 135 ســـنة ومت إخالؤها 

لفترة حتى حدود سنة 1976.
وأصبحـــت اليـــوم متحفـــا للفـــن املعاصر 
توجد بهـــا خزانـــة عامـــة للكتـــب اإلنكليزية 
وخزانة متخصصة فـــي تاريخ املغرب العربي 
وقاعات أخرى للدراسة والبحث، باإلضافة إلى 
أنها تعتبر فضاء مناســـبا الحتضان مجموعة 

من األنشطة الثقافية واملوسيقية باملدينة.

ــــــز مدينة طنجة بكونها نقطة التقاء بني البحر املتوســــــط من جهة، وبني القارة األوروبية  تتمي
والقارة األفريقية من جهة أخرى، اختزلت اآلالف من الســــــنني من اهتمام اإلنســــــان الذي 
تشــــــهد عليه املواقــــــع والبقايا األثرية املتواجدة بطنجة ومنطقتهــــــا، واملنتمية إلى حضارات 
ما قبل التاريخ وحضارات الفينيقيني والبونيقيني والرومانيني، ثم املســــــلمني واالســــــتعمار 

احلديث مع اإلنكليز والبرتغاليني واإلسبان والفرنسيني.

تم تصنيف ساحة الثيران الشهيرة 
في مدينة طنجة بتسمية {بالصا 

طورو} في خانة املآثر التاريخية غير 
املسموح املساس بها

مخزون يجب استغالله“.
وتزخـــر طنجة بتـــراث معمـــاري وثقافي 
وبيئي غني ومتنوع يتجســـد فـــي العديد من 
املعالم التاريخية واملواقع األثرية التي تشـــهد 
على عمقهـــا التاريخي واحلضاري، فضال عن 
كونها كانت دوما فضاء تتحاور فيه الثقافات 

املختلفة وأرضا للتعايش والتسامح.
وجاء في بيان ســـابق ملنظمة اليونيسكو 
بهذه املناســـبة، أن مشروع إدراج طنجة ضمن 
التراث العاملي اإلنساني يعكس التزام املغرب 
الراســـخ بحماية وتثمني تراثـــه الوطني الذي 
يعـــد تراثا بشـــريا وأن اململكـــة املغربية قوية 
بتاريخهـــا العريـــق، الـــذي يتجلـــى من خالل 

معمارها التاريخي الرائع.
وأبـــرز منيـــر البويوســـفي، املديـــر العام 
لوكالـــة إنعـــاش وتنميـــة الشـــمال، أن مدينة 
طنجة حتتـــاج أكثر من أي وقت مضى إلى مد 
اجلســـور مع جذورها وتاريخها األصيل الذي 
منحها وأهلها إشـــعاعا، ومت تصنيفها ضمن 
قائمـــة التـــراث العاملي اإلنســـاني، معتبرا أن 
هذا الهدف ميكن حتقيقه بفضل تضافر جميع 

الفاعلني املهتمني باملشروع.
وشـــدد املديـــر اجلهـــوي لـــوزارة الثقافة 
بجهة طنجة تطوان احلســـيمة، محمد التقال، 
علـــى أن صيانـــة وحمايـــة وإعـــادة اإلعتبار 
للتراث املعمـــاري ملدينة طنجة تتـــم عبر عدة 
مبادرات مبتكرة ترتكز على احلماية القانونية 

بترتيـــب وتصنيـــف املباني 
التاريخية واملواقع األثرية 

املواقع األثرية في إطار مشروع طنجة الكبرى، 
الذي بـــدأت تظهر آثاره علـــى جمالية املدينة، 
ومتـــت إعادة تأهيل مغارات هرقل وفضاءاتها 
اخلارجية لتنضـــاف إلى رمزيـــة املعالم التي 
تتميز مببانيها القدمية وبأشكالها الرومانية 
واألندلســـية واألوروبية، وتكشـــف عن تاريخ 

املدينة الضارب في القدم.
ومغارة هرقل، هـــي إحدى أهم نقاط جذب 
الـــزوار داخل املدينة وخارجهـــا، إلى حد أنها 
اعتبرت في الســـنوات األخيـــرة من أكثر نقاط 

جذب الزوار في املغرب.
وتعـــد هذه املغـــارات التاريخيـــة من أكبر 
0املغارات في أفريقيا، ويعود تاريخها إلى 2500
قبل امليالد، حيث يوجد في األســـاطير القدمية 
”هرقل“، الذي  ما يشـــير إلى أنهـــا كانت مقـــر

اشتهر مبحاربة قراصنة البحر.
 ،1906 واكتشـــفت هذه املغارة املثيـــرة عام
وتوجـــد بها ســـراديب متتـــد إلى مســـافة 30
كيلومترا في باطـــن األرض، نحتتها الطبيعة 
في جتويف صخري مرتفع، وجعلتها تشـــرف 
على احمليط األطلســـي غير بعيـــد عن مضيق 
جبل طارق، حيث تلتقي مياه البحر املتوســـط 

مع مياه احمليط األطلسي.
وتنتمي املغارة إلـــى مجموعة مغارات في 
منطقة أشـــقار، التي يعود تاريخ اســـتيطانها 

إلى خمسة آالف سنة قبل امليالد.
وتســـتقطب املغـــارة، ســـنويا، اآلالف من 
الســـياح من املغـــرب واخلـــارج، الذين 
يستهويهم االستغوار 

األولـــى إلى املوقع الدولي الـــذي كانت حتتله 
املدينـــة، وإلـــى الصـــدى الكبير الذي 
خلفته شـــهرة املدينة على الصعيد
العاملي، مع املصادقة النهائية على 

.1928 نظام منطقتها احلرة عام
طنجـــة إلنقاذ  بلديـــة  وتدخلـــت 
بعض املواقع األثريـــة من التدهور، 
خاصة على مستوى قصبة ماالباطا 
البرتغاليـــة التي تداهمهـــا بنايات
عشـــوائية، وهو ما استدعى تدخال

مستعجال.
وارتباطا بعملية ترميم وإعادة 

تأهيل ”فيال دو فرانس“، كواحدة 
مـــن املبانـــي األكثـــر رمزيـــة
بطنجـــة املصنفـــة كـ“بنايـــة
الســـلطات أولت  تاريخيـــة“، 
باملبانـــي االهتمـــام  نفـــس 
لها التي  األخـــرى  التاريخية 

نفس الطابع، من ضمنها بناية 
الفندق التاريخي ”سيســـيل“، 
الهشاشـــة  حالـــة  ومواجهـــة 
التي تعانيها مواقع وبنايات 

تاريخية أخرى 

طنجة عاصمة ملوريتانيـــا الطنجية، املقاطعة
الغربية لروما بشمال أفريقيا.

انطـــالق مـــع  طنجـــة  حيويـــة  وازدادت 
الفتوحـــات اإلســـالمية لغـــزو األندلـــس على
711 م، ثـــم من طرف 1يـــد طـــارق بن زياد ســـنة
املرابطني واملوحدين الذيـــن جعلوا من طنجة

معقال لتنظيم جيوشهم وحمالتهم.
وبعـــد ذلـــك، تتالـــت علـــى طنجـــة فترات
االحتالل اإلسباني والبرتغالي واإلنكليزي منذ
إلى 1684، والتي تركت بصماتها حاضرة 1471
باملدينة العتيقة كاألسوار واألبراج والكنائس.
ومـــن أهم مراحـــل تاريخ طنجـــة احلديث
والوســـيط، فتـــرة الســـالطني العلويني حيث
العســـكري دورهـــا  املدينـــة  اســـتعادت 
والدبلوماســـي التجاري كبوابة على دول
البحر املتوســـط، وعرفت معهـــا ازدهارا
األســـوار فشـــيدت  ضخمـــا،  عمرانيـــا 
احلياة وازدهرت  واألبـــواب،  واحلصون 
الدينيـــة واالجتماعية، فبنيت املســـاجد
واحلمامـــات والنافـــورات  والقصـــور
الكنائـــس بنيـــت  كمـــا  واألســـواق، 
والقنصليـــات واملنازل الكبيرة اخلاصة
باملقيمني األجانب، حتى أصبحت طنجة
عاصمة دبلوماســـية بعشـــر قنصليات
سنة 1830، ومدينة دولية يتوافد عليها



} بغــداد - مارينـــا جابـــر إعالميـــة عراقيـــة 
ورسامة، وناشطة اجتماعية، حتدت احملظور 
في املجتمع العراقي مؤخرا بقيادتها الدراجة 
الهوائيـــة، فتقبلهـــا البعـــض وســـخر منهـــا 
الكثيـــرون. واعتبـــرت مارينا أن مـــا قامت به 
ليس إجناًزا وال حًقا جوهرًيا حاولت احلصول 
عليه، كمـــا أنه باملقابل ليـــس جرمية أو فعًال 
مشـــيًنا، وإمنا هو طريقة بسيطة للتنبيه إلى 
ضـــرورة ترك املـــرأة العراقية متـــارس األمور 
احلياتيـــة العادية الســـليمة وغير اخلادشـــة 
للحياء، والتي متارسها املرأة في كل مكان في 

العالم.
ويطلق الكثيرون علـــى مارينا البالغة من 
العمر 25 ســـنة اســـم ”فتاة البايســـكل“ وهي 
تتنقل فـــي اآلونة األخيرة علـــى منت دراجتها 
الهوائيـــة وشـــعرها يتطايـــر في الهـــواء في 
مجتمع أصبـــح ال ينظر بعني الرضى إلى مثل 

هذه املمارسات.
وقالت مارينا ”أمي وجدتي كانتا معتادتني 
علـــى ركـــوب الدراجـــات الهوائيـــة، كان أمرا 

طبيعيا، ويجب أن يظل أمرا طبيعيا“.
وتضيـــف ”هل املجتمع هو الذي منعنا من 
بعض األمور، أم أن ذلك حدث بســـبب توقفنا 
عن القيام بهذا؟ هذا سؤال مهم يدور في ذهني 

منذ فترة طويلة“.
وشـــهد العراق في الســـنوات املاضية -ال 
سيما بعد تداعيات الغزو األميركي- تصاعدا 
فـــي التشـــدد الدينـــي والتوجـــه احملافظ مع 

ارتفاع حدة العنف والتوتر الطائفي.
وأصبحـــت مارينا موضوعـــا متداوال عبر 
شبكات التواصل االجتماعي وحتول نشاطها 
إلى جتمع لفتيات يتنقلن بدراجات هوائية في 

وسط بغداد.
وانتشرت صورة لها على موقع إنستغرام 
وهـــي تقـــود دراجتها فيما يحـــدق فيها رجل 

يقود دراجـــة وكأنه غير متقبل لهذا املشـــهد، 
وقد جمعت الصورة 30 ألف مشاهدة.

وتقول مارينـــا ”بعد مـــدة قصيرة أصبح 
األمر معتادا لسكان احلي، وتوقفوا عن النظر 
إلـــي، ففهمت أنني إذا أردت القيام بشـــيء ما 

علي أن أبدأ بفعله“.
وأعاد نشـــاط قصـــة مارينا إلـــى األذهان 
ما فعلتـــه املصورة اليمنية بشـــرى الفســـيل 
التي شـــكلت في عام 2015 أول فريق نســـائي 
للدراجـــات للتأكيد على حق املـــرأة في قيادة 

الدراجات واحتجاجا على احلرب.
واليـــوم ال تتـــردد عراقيـــات كثيـــرات في 
وضع صور مارينا علـــى دراجاتهن الهوائية، 
ويشـــاركن فـــي ركـــوب الدراجات إلـــى جانب 
شابات وشبان للقيام بجوالت منظمة بحماية 

قوات شرطة بغداد.
وبهـــدف دعم مبادرة مارينـــا قامت جمانة 
ممتاز -وهي صحافية من مدينة املوصل ثاني 
مـــدن العراق وأحد آخر معاقـــل تنظيم داعش 
املتشـــدد- بوضع صورة ملارينا على دراجتها، 
وتقـــول جمانة ”هذه وســـيلة ملقاومـــة تنظيم 

الدولة اإلسالمية والفكر املتطرف“.
وتشـــير مارينا إلى أن البداية كانت مثقلة 
بالتعليقات الســـلبية، ”التي صرت أســـمعها 

اآلن، وهي: هذه بغداد التي نعرفها“.
وأضافت قائلة ”أريد أن أدعم الفتيات لكي 

ال يخفن، بإمكاننا تغيير الواقع“.
وأطلقْت مارينـــا مبادرة حتمل عنوان ”أنا 
املجتمـــع“، وطلبت مـــن الناس عـــدم التركيز 
على املـــرأة التي تقود دراجـــة، بقدر تركيزهم 
علـــى ما حتمله هذه املمارســـة مـــن دعوة إلى 
تغيير املجتمع بطريقة إيجابية وعدم االكتفاء 
بالنقد والتفرج وجلد الذات، ”ألن املجتمع هو 
نحـــن مبجموعنا، ونحن وحدنا القادرون على 

تغييره“.
وقالت مارينا في تصريحات ســـابقة ”في 
أول رحلـــة قمت بها شـــدني منط حياة الناس 
الصحـــي وســـعادتهم وهـــم يتنقلـــون علـــى 
دراجاتهـــم الهوائية، في تلـــك الزيارة ركضت 
وَغنيـــت ومشـــيت بحرية ألول مـــرة، ففرحت 
وحزنـــت فـــي الوقت نفســـه ألنـــي متنيت أن 

يعيش هذا الشعوَر كل عراقي وكل عراقية“.

وحاولـــت مارينا مـــن خالل مبـــادرة ”أنا 
كســـر بعض القيود والتقاليد ولفت  املجتمع“ 
االنتباه إلى حقوق املرأة العراقية، وقد أحدثت 
مبادرتها جدال واسعا بني العراقيني، وقوبلت 

بالرفض واالستغراب لدى البعض.
وطالبت النساء العراقيات باالنضمام إلى 
حملتهـــا وقيادة دراجاتهـــن الهوائية للتجول 
في شـــوارع بغداد انطالقًا من متثال ”شهرزاد 
الشـــهير في شـــارع ”أبونواس“  وشـــهريار“ 

مبنطقة الكرادة وسط العاصمة.
وأوضحـــت أن املبـــادرة حملت اســـم ”أنا 
مـــن أجل إيصـــال رســـالة مفادها  املجتمـــع“ 
”االنتبـــاه إلـــى حقـــوق املـــرأة وإلـــى دورها 
القيادي، من خالل كســـر النمـــط غير املألوف 
بقيادة الدراجات الهوائية في شـــوارع بغداد 
والتي هـــي حكر علـــى الشـــبان والرجال في 

املجتمـــع العراقي“. وأضافـــت أن فكرة قيادة 
الدراجة في العـــراق راودتها عندما كانت في 
لندن، حيـــث قادت الدراجـــة ألول مرة وفكرت 
فـــي نقـــل التجربة إلـــى العراق، مشـــيرة إلى 
أن ”قيـــادة الدراجة الهوائية فـــي بلدي ليس 
طموحـــا أو إجنـــازا بالنســـبة إلـــي، هي فقط 
مبادرة شخصية أريد من خاللها تكسير بعض 
التقاليـــد، وإنصاف املـــرأة العراقية احملرومة 

من أبسط احلقوق“.
كما قالت مارينا عـــن كيفية تقبل املجتمع 
العراقي ملبادرتها ”في البداية كنت أجتول في 
األزقة الهادئة ثم انتقلت إلى املناطق الشعبية، 
وهنـــاك قوبلت بالرفض وأحيانا بالشـــتم، بل 
حاول بعـــض الرجال عرقلـــة دراجتي ودفعي 
للسقوط، كما قوبلت أيضا بالتشجيع والدعم 

من البعض“.

وأشـــارت قائلة ”البعض يظن أن طموحي 
هو الدراجة، طموحي ورسالتي أكبر من مجرد 
دراجـــة هوائيـــة، ركـــوب الدراجة هـــو إحدى 
الرياضات التي ال يســـتطيع اإلنسان العربي 
ممارســـتها بحرية ســـواء أكان امرأة أم رجال 
(بالطبـــع األمر أكثـــر تعقيـــدًا إذا تعلق األمر 
باملرأة) بسبب لوم املجتمع الذي هو أنا وُهم، 
حتى لـــو كان أمـــرًا غير مرغوب فيـــه أو غير 
محبب للبعض فليس من الصواب أن مننعه“.
وقالـــت مارينـــا إنها تتلقـــى يوميا اآلالف 
من الرســـائل مـــن أناس أعجبـــوا مببادرتها، 
وآخرون غاضبـــون، مضيفة ”تلقيت رســـائل 
مرفوقة بصور من ســـيدات تعرضن للعنف من 
طرف أزواجهـــن وأقاربهن، يعانني في صمت، 
وينظـــرن إلى مبـــادرة قيادة الدراجـــة كبداية 

لتحررهن من بعض التقاليد البائدة“.
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حتاول الشابة العراقية مارينا جابر أن جتعل مجتمعها يتقبل رؤية الفتيات يقدن الدراجات 
ــــــادا في زمن أمها وجدتها كما تقــــــول، قبل أن تتغير مالمح  ــــــة، وهو أمر كان معت الهوائي

املجتمع العراقي حتت ضربات احلروب والعنف والتشدد.

غالبـــا مـــا تحتوي أوعيـــة حفظ الطعـــام البالســـتيكية القديمة على مـــادة ثنائـــي الفينول {أ}، 

املرتبطة بالعديد من املشكالت الصحية، لذلك يجب عدم استعمالها لوقت طويل.

خلص بحث حديث إلى أن أسلم طريقة لطبخ األرز هي غسله مساء، وتركه منقوعا في املاء حتى 

صباح اليوم التالي، قبل غسله مرة أخرى وطبخه. أسرة
[ مارينا {فتاة البايسكل} تكسب تعاطف الشارع البغدادي  [ من سلب من العراقية حقوقها: المجتمع أم الخوف؟

عراقيات يكسرن طوق الحصار االجتماعي بقيادة الدراجات

رائد محسن فنان مسرحي وأفراح شوقي صحافية يشاركان في فك الطوق األعمى عن العراقيات

  

} الموسيقى هي اللغة العالمية الوحيدة 
التي ال تحتاج إلى تلقين، فنحن نولد 

وفي أرواحنا توق إلى نغم شفاف يترجم 
إحساسنا ويقرأ صمتنا، يبكينا ويضحكنا، 

يشرب دموعنا ويؤطر ابتساماتنا.
الموسيقى؛ حديث النفس للنفس وابنة 
المالمح الصامتة، كما يصفها جبران خليل 
جبران، تلك الضوضاء المحببة التي تظلل 

اللوحة الخلفية لحياتنا اليومية؛ حيث 
نعمل، نكتب، نصنع الطعام، نقرأ الروايات، 

نحب أطفالنا ونرص آنية الورد على نوافذنا 
في ساعات الوحدة الطويلة، فهي حاضرة 

بين اللحظات والدقائق مثل جملة اعتراضية 
تقطع الطريق على الحزن الذي يزحف على 

الروح في غفلة منا، ومثل إشارة مرور تنظم 
سيل الفظاعات التي تنزف من نشرات أخبار 

المساء، تأتي الموسيقى دائمًا فتصبغ كل 
شيء بستار شفيف من ألق.

هكذا نراها وهكذا يخافونها، فلماذا 
يخافون الموسيقى؟ هذا السؤال المشروع 

يراه البعض من خالل نافذة قلبه الميت 
انتهاكًا لحرمة دين أو أعراف وتقاليد غبية، 

تصور عالمنا وكأنه لوحة سوداء ال يمكن 
أن يجرح قتامتها سوى دم أحمر قان متناثر 

من أجساد ضحايا التطرف والظالم. وألن 
الموسيقى والفن جمال فهو بالتأكيد الشبح 

الذي يخافه الظالميون أكثر من غيره، 
فالجمال هو الحد النقي الفاصل الذي يظهر 

قبحهم بصورة أوضح.
أذكر جيدًا، في حوار قديم مع الموسيقار 

العراقي الكبير سالم عبدالكريم، الكلمات 
التي وصف بها حال الموسيقى اليوم في 

بعض بلداننا العربية واإلسالمية، حين 
أشار إلى أن الصورة ما زالت قاتمة، حيث 

ال يسمح التطرف بالغناء والعزف على 
اآلالت الموسيقية ويسمح فقط بضرب 

الطبول استعدادًا لحروب جديدة، وكان 
يجيب عن سؤالي بسؤال فيقول: ال أعرف 
ما هو السبيل إلعادة الناس إلى مقاعدهم 

واالستمتاع بالموسيقى؟
تطال عمليات التفجير بعبوات الصقة 

أو ناسفة، حياة الناس في العراق من 
جنوبه إلى شماله ومن شرقه إلى غربه 

بصورة يومية، فتنهي حياة أبرياء وتقطع 
أعناق أرزاقهم من دون حق، عصابات 

بمسميات عدة ال تطالها سلطة وال قانون، 
تمارس جرائمها في تعطيل حياة الناس 

اليومية وتشويه واقعهم وال تكتفي بذلك، 
بل إنها صارت تفرض مزاجها الغبي في 
قمع الحريات وكل مظاهر الحياة، حيث 
نشطت مؤخرًا بزرع عبوات الموت أمام 

بوابات محال بيع اآلالت الموسيقية ومكاتب 

تنظيم الحفالت الغنائية وتحديدًا في 
القلب الموجوع لمدينة البصرة العراقية، 

الحسناء الجنوبية الساحرة وفينيسيا 
الشرق.

كما دأبت على تمرير رسائل تهديد 
مباشرة وغير مباشرة وتبنت عمليات 

مطاردة ومحاوالت اغتيال لفنانين، 
عصابات مجهولة بعرف أصحاب 

القرار يسعها أن تخاطب جمهور الفن 
والجمال بكل حرية: أن ال مكان لكم هنا 

وإن سمح القانون بذلك!
وأنا استحضر مشهد عزف 

الفرقة الموسيقية على سطح سفينة 
”تيتانك“ الموشكة على الغرق، يخّيل 

إلي بأن هناك من سيقود المعزوفة 
األخيرة على هذه األرض الجميلة 

قبل أن يتسنى لها الغرق في ظالم 
القمع والحروب والفاقة، موسيقى 

تصويرية أخيرة ربما سيكتب لها النجاح 
لترافق المشهد األخير لخراب البصرة!

في مسرحيته تاجر البندقية، فينيسيا 
الغرب، كان شكسبير يقول على لسان 

بطله لورنزو ”الرجل الذي ال يشعر 
بالموسيقى وال يهزه الطرب إنما هو 
قطوب كقطوب الظالم، وأهواؤه سود 

كأهواء الريب. قصارى القول إنه رجل 
يحذر شره ويتقى أمره“،  فاحترسوا من 

هذا الرجل، إنه ال يحب الموسيقى!

إنه ال يحب املوسيقى!

نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

اليوم ال تتردد عراقيات كثيرات في 

وضع صـــور مارينا علـــى دراجاتهن، 

ويشـــاركن في ركوب الدراجات إلى 

جانب شابات وشبان

◄

} واشــنطن - يتأثر جميـــع األطفال وخاصة 
منهـــم الذكور تأثرا ســـلبيا واضحـــا، بأبطال 
القصـــص الكرتونية مثل بامتان وســـوبرمان 
وسبايدرمان، إذ كشفت دراسة أجرتها جامعة 
بيرغهام يانغ األميركية أن السلوك االجتماعي 
واجلسدي لألطفال أصبح عنيفا بشكل واضح 
بسبب أبطال املسلسالت الكرتونية اخلارقني، 

على غرار سبايدر مان وبامتان وسوبرمان.
وأجـــرى الباحثون بقيادة اخلبيرة ســـارة 
كويـــن اختبـــارات علـــى 240 طفـــال تتـــراوح 
أعمارهم بني ثالثة و ستة أعوام ونصف العام 

على مدار سنة كاملة.

ودرس اخلبـــراء كل بطل كرتوني وإلى أي 
مدى ميكن أن يؤثر على ســـلوك األطفال سواء 
بالفعل أو بالكالم. وتبني أن الرغبة في العنف 
تزداد لـــدى األطفـــال، كلما أقبلـــوا أكثر على 

مشاهدة مسلسالت األبطال الكرتونية.
وبينت الدراســـة أن األطفـــال أجابوا عما 
يجعل البطل بطًال، بالقول ”ألنه يضرب ويدمر 
كل شيء“، فيما قال آخرون ”إنه ميكن أن يطير 

ويصطاد آخرين بشبكته“.
من جهة أخرى أثبتت الدراسة أن الفتيات 
كـــن أقل عرضة لتأثير أبطال األفالم الكرتونية 
ألن غالبية األبطال من الذكور. كما أن الفتيات 

يهتممـــن أكثر بالقصص التي تـــدور أحداثها 
عن الواقع واحلياة اليومية.

وأكد اخلبير األملاني في العلوم االجتماعية 
بجامعة بوتســـدام روبرت بوشينغ ذلك، حيث 
قال“لم تفاجئني نتائج الدراسة األميركية ألن 
العنف كان دوما مبررا في مسلسالت األبطال 

الكرتونية“.
وحذرت كوين -رئيســـة فريق البحث- من 
أن األطفال ال يســـتطيعون حماية أنفسهم من 
تأثيـــر األبطـــال الكرتونيني، لذلـــك على اآلباء 
أن يقومـــوا برعاية األطفال نفســـيا ويحاولوا 

التقليل من تأثير األبطال الكرتونيني فيهم.

موضةسوبرمان وسبايدرمان وباتمان خطر على الطفل

التنوع سمة عروض 

األزياء في نيويورك
} تنـــوع التصميمات جلميـــع الفصول 
مـــن الســـترات املتكونة من الفـــراء إلى 
الســـترات الطويلـــة امللفتـــة واألقمشـــة 
املنقوشـــة بالورود والســـراويل الدافئة 
للشتاء سيكون الســـمة املميزة لعروض 

األزياء في أسبوع نيويورك للموضة.
وأعطى العديد مـــن مصممي األزياء 
املشـــاركني في احلدث نصف الســـنوي 
فكرة عامة عن أزياء خريف وشتاء ٢٠١٧ 
التي ستعرض في املتاجر بعد أشهر. 
لكن البعض اآلخر من املشـــاركني 
سيتبعون نهجا بدأ العام املاضي 
الربيع  تصميمـــات  ويعرضـــون 
والصيـــف التـــي ميكـــن للزبائن 

شراؤها على الفور.
وقالت كاترينا ميتسليوتيس 
مديرة قســـم األزياء فـــي موقع 
املختـــص  اليـــف  هوليـــوود 
”نـــرى  واألزيـــاء  باملشـــاهير 
أيضـــا أن العديد من املصممني 
يعرضـــون أزيـــاء الربيـــع فـــي 
شراؤها  أزياء ميكن  مجموعات 
اآلن.. يوجد تنوع (هذا املوسم) 
أكثر مـــن أي وقت مضى في ما 

سيقدم في عروض األزياء“.
وعـــرض مصممـــون مثل 
تومي هيلفيجر وتوم فورد 
في  تصميمات  وغيرهمـــا 
أســـبوع املوضـــة الـــذي 
أقيم في ســـبتمبر أيلول 
أشـــهر  قبـــل  املاضـــي 
مـــن املوعـــد الـــذي اعتادت 
فيـــه أوســـاط املوضــــة على 

رؤيتهـا.
لكـــن التنوع قـــد يتجاوز 
األزياء املعروضة في أســـبوع 
منظموه  يقـــول  الذي  املوضة 
إنـــه يجتـــذب نحو مئـــة ألف 
إيـــرادات  ويحقـــق  شـــخص 
دوالر  مليـــون   ٨٨٠ بقيمـــة 

ملدينة نيويورك.
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المطبخ المفتوح أحدث 

اتجاهات عالم األثاث 

} يشـــهد عالم األثاث والديكـــور حاليا 
املطابـــخ؛  تصاميـــم  عالـــم  فـــي  ثـــورة 
حيث تكتـــب هذه الثورة فصـــل النهاية 
للتصميـــم التقليـــدي للمطبـــخ املغلـــق 
واحملـــاط باجلـــدران، ومتهـــد الطريـــق 
للمطبخ املفتوح، الذي يتماهى مع غرفة 
املعيشـــة وغرفـــة تناول الطعـــام بحيث 

تنشأ مساحة ممتدة ومتسعة.
وقال خبيـــر األثاث األملاني ماركوس 
ماييروس إن املطبخ العصري يتجه إلى 
التصاميـــم املفتوحـــة، التـــي تقوم على 
فكـــرة ذوبان احلدود بني غرفة املعيشـــة 
واملطبخ بحيث ينشـــأ نطاق جديد ميكن 
تســـميته ”مطبخ املعيشـــة“، الذي يعزز 
فرص التواصل والعيش سويا؛ فبدال من 
أن تختبـــئ املرأة خلف جـــدران وأبواب 
املطبخ تتحـــول عملية إعداد الطعام إلى 
حدث جماعي في نطاق املعيشة املفتوح.
وأضاف ماييروس أن هذا التصميم 
اجلديـــد يتطلب بـــدوره تصميما جديدا 
لألثـــاث واألجهزة؛ فبدال من تأثيث ثالث 
غرف مختلفـــة، أال وهي غرفة املعيشـــة 
واملطبخ وغرفة الطعام، يتم تأثيث نطاق 
واحـــد فقـــط؛ حيث تطل خزائـــن املطبخ 
بتصاميم حتاكي خزائن غرفة املعيشـــة 
بقوة، وهو ما يتجســـد فـــي الواجهات 
البلورية ورفـــوف الكتب املفتوحة، التي 

تضم األطباق ومجموعات الكتب.
ومتثـــل ”جزيـــرة املطبـــخ“ واحـــدة 
مـــن أهم وأبرز االجتاهـــات في تصاميم 
املطابخ احلديثة، وتقع هذه اجلزيرة في 
املواضع التي كانت حتتلها اجلدران في 

السابق.
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الفرق المغربية تفتتح المسابقات القارية بحظوظ متباينة
[ فرصة الفتح واالتحاد للتدارك والمغرب الفاسي يتسلح باألرض والجمهور

} الربــاط - تبحـــث ثالثـــة فـــرق مغربية عن 
بداية مثالية عندما تشارك في الدور التمهيدي 
لـــدوري أبطال أفريقيـــا وكأس الكونفيدرالية، 
الســـبت، فيما أعفي فريق الـــوداد البيضاوي 
مـــن هذا الدور بعد بلوغه الـــدور قبل النهائي 
في العام املاضي، وسينتظر املتأهل من مباراة 

مونانا من الغابون وفيتا من بوروندي.
سيكون فريق الفتح الرباطي، بطل املغرب 
مطالبا بنســـيان تعثر رحلة دفاعه عن اللقب، 
بعدما تراجع إلى املركز الثاني عشر في دوري 
احملترفـــني املغربي برصيد 17 نقطة، على بعد 
ثالث نقاط فقط من منطقة الهبوط، عندما يحل 
ضيفا على فريق جوهانسينس من سيراليون، 
الســـبت، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري 

أبطال أفريقيا.
الرباطـــي  ويغيـــب عـــن تشـــكيل الفتـــح 
املدافعـــان الســـنغالي إس مانـــداو واملغربي 
املهدي الباســـل، والعبا الوســـط بدر بولهرود 
إبراهيـــم  واملهاجمـــان  الكنـــاوي،  ويوســـف 

البحري وآدم النفاتي.
وكان الفتح الرباطي قد تعادل سلبيا ضمن 
ذهاب الدور قبل النهائي من النسخة املاضية 
مـــن كأس الكونفيدراليـــة خـــارج ملعبه أمام 
مولودية بجاية قبل أن يتعادل 1-1 على ملعبه 
فـــي مباراة اإلياب، ويتقـــدم الفريق اجلزائري 
إلى الدور النهائي حيث خسر أمام مازميبي.

وعلى مستوى الكونفيدرالية، يشارك فريق 
احتاد طنجة ألول مرة في هذه املسابقة عندما 
يخـــوض لقاء فـــي ضيافة فريـــق دوان نيامي 
مـــن النيجر، وهـــو ما جعل تركيـــز اجلزائري 
عبداحلق بنشيخة مدرب احتاد طنجة ينصب 
علـــى حتضير العبيـــه جيدا مســـتغال خبرته 

الطويلة في املسابقات القارية.
وقال بنشـــيخة ”طوينا صفحة اخلســـارة 
القاســـية أمـــام الدفـــاع احلســـني اجلديدي 
برباعيـــة بالتحضيـــر علـــى أعلـــى مســـتوى 
ملباراتنا مع دوان من النيجر الذي يبقى فريقا 

صعبا، حيث كان في املوسم املاضي قريبا من 
إقصاء فريـــق الوداد البيضـــاوي وهو معتاد 
على املشـــاركات اخلارجية مما يصعب علينا 
املهمة. املهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة.“

وعلى عكس الفتح الرباطي واحتاد طنجة، 
فإن فريق املغرب الفاســـي بطل نســـخة 2011 
والذي ينافس هذا املوســـم في الدرجة الثانية 
ســـيخوض مبـــاراة الذهـــاب بامللعـــب الكبير 
بفاس عندما يســـتضيف رونيسانس إيجلون 

برازافيل من الكونغو.
وعلق طـــارق الســـكتيوي مـــدرب املغرب 
الفاســـي على املباراة بقوله ”كنا نود أن نلعب 
اإليـــاب علـــى ملعبنا وأمـــام جماهيرنا، لكننا 
مطالبون بحسم املواجهة في الذهاب بتحقيق 
فوز مريح وخاصة تفادي اســـتقبال أي هدف 
وننتظر دعم األنصار واملشـــجعني لكي نحقق 

األهم في الذهاب“.
وتابـــع أن فريقه ســـيلعب مـــن أجل الفوز 
وتســـجيل أكبر عدد من األهـــداف، مؤكدا أنه 
كلمـــا كان االنتصـــار عريضا كلمـــا أصبحت 
مهمة الكونغوليني صعبة. وأضاف السكتيوي 
”علينا أيضا التفكير فـــي عدم تلقي مرمانا أي 

هدف. علينا أن نكون حريصني على مســـتوى 
الدفاع. ســـنلعب بكل حماس وطموح. ترتيبنا 
في الدرجة الثانية، لكن ذلك لن مينعنا من لعب 
حظوظنا من أجل الذهاب بعيدا في املنافســـة 

األفريقية“.
تعرض نادي الـــوداد البيضاوي، متصدر 
الـــدوري املغربي إلى انتكاســـة جديدة، بتأكد 
غياب العب مهم آخر عن صفوفه ملدة تصل إلى 
4 أســـابيع، ويتعلق األمر باحملترف النيجيري 

شيسوم شيكاتارا.
وانضـــم شـــيكاتارا لكل من صـــالح الدين 
السعيدي واملهدي قرناص وإسماعيل احلداد 
الذين ســـيتغيبون عن الـــوداد خالل املباريات 
املقبلـــة. وكان قرنـــاص واحلداد قـــد خضعا 
جلراحة تلزمهما الغياب لفترة طويلة، بنهاية 
موســـم قرنـــاص وحاجـــة احلـــداد ألكثر من 

شهرين قبل العودة إلى أجواء املباريات.
ويتصدر نادي الوداد جدول ترتيب الدوري 
املغربي برصيـــد 33 نقطة، بفارق األهداف عن 
الدفاع احلســـني اجلديدي، أما الرجاء فيأتي 
في املركز الثالث برصيد 29 نقطة. وســـيتعني 
على الوداد البيضاوي ومدربه احلسني عموتا 

بـــذل مجهـــود كبير واالســـتفادة مـــن دروس 
املوســـم املاضي، كي ال يسقط في فخ األخطاء 

ويضيع حلم التتويج بدرع الدوري املغربي.
ويبـــدو اقتحام الـــوداد من جديـــد لبوابة 
وعبئـــا  حديـــن  ذا  ســـالحا  األبطـــال،  دوري 
كبيرا على كاهل الفريق كون منافســـيه الذين 
يتربصـــون بـــه بالـــدوري (الدفـــاع اجلديدي 
والرجاء ثم نهضة بركان)، سيكونون متفرغني 

بالكامل للدوري احمللي.
وكان الـــوداد قـــد دفـــع فاتورة مشـــاركته 
بـــدوري األبطـــال وتقدمه في املســـابقة حتى 
نصف النهائي بخروجه أمام الزمالك املصري، 
بتراكـــم املباريـــات املؤجلـــة وبفقـــدان العبيه 
للتركيز وضياع نقاط سهلة كانت في املتناول 
قدمت لقب الدوري للفتح الرباطي الذي شارك 
بـــدوره بـــكأس الكونفيدراليـــة إال أنـــه أجاد 

التعامل مع الدوري احمللي.
ورغم توفر الوداد على أســـلحة هائلة من 
الالعبـــني املميزيـــن متكنه من املنافســـة على 
جبهتني، إال أن منافســـيه ســـيكونون بوضع 
ذهنـــي أفضل وحتى من الناحيـــة البدنية في 

فترة حاسمة من الدوري.

ــــــة، الفتح  ــــــة الثالث ــــــع الفــــــرق املغربي تتطل
الرباطي، احتاد طنجة واملغرب الفاســــــي، 
إلى حتقيق نتائج إيجابية في املســــــابقات 
ــــــك التحــــــدي  ــــــة، ســــــالحها فــــــي ذل القاري
ــــــح آمالها في  خــــــارج احلدود الذي قد يفت
ــــــوغ أدوار متقدمة، فيمــــــا أعفي الوداد  بل
البيضاوي الرابع الذي حســــــم مقعده في 

الدورى قبل النهائي العام املاضي.

 تحد صعب

عبدالحق بنشيخة:

طوينا صفحة الخسارة 

بالتحضير لمباراتنا مع 

فريق صعب

} الكويــت - يســـتأنف الدوري الكويتي لكرة 
القدم نشـــاطه بعد فترة توقف مت خاللها فسح 
املجـــال ملســـابقة كأس الكويـــت، حيـــث تقام 
السبت واألحد منافسات املرحلة الثامنة التي 
تخلو من مباريات القمة. وجدير باإلشارة إلى 
أن القادسية والكويت قد بلغا املباراة النهائية 

لكأس ولي العهد.
ويسعى القادســـية املتصدر (16 نقطة من 
7 مباريـــات) إلى وضع اخلســـارة في املرحلة 
السابقة أمام النصر بهدف خلفه عندما يواجه 

الشباب العاشر األحد.
وال شك أن القادسية يعتبر مرشحا النتزاع 
النقاط الثالث، مســـتفيدا مـــن معنويات فوزه 
على الســـاملية القـــوي 4-0 في نصـــف نهائي 

كأس الكويت.
وعلى الرغم من أن القادسية بقيادة مدربه 
الكرواتـــي داليبـــور ســـتاركيفيتش ال ميلـــك 
من األجانب ســـوى األردنيـــني أحمد الرياحي 
وشريف النوايشـــة، فإن مستواه يشهد تقدما 

مطردا.
ومن جانبه، تعادل الشـــباب مع الفحيحيل 
ســـلبا في املرحلة الســـابقة ويسعى إلى جمع 
النقاط كي يتفادى الهبوط في نهاية املوســـم، 
حيث قرر االحتاد الكويتي العودة إلى تطبيق 

نظام الدوري من درجتني.
ولـــن يدخر الكويت صاحـــب املركز الثاني 
جهدا فـــي حصد النقاط الثالث على حســـاب 
برقـــان الذي يخـــوض بطولة الـــدوري للمرة 
األولـــى على اإلطالق ويشـــغل املركز اخلامس 
عشـــر األخير في الترتيـــب برصيد 3 نقاط من 

7 مباريات.
وكان الكويـــت قد حقق نتيجة هامة متثلت 
بفوزه على اجلهراء بخماسية نظيفة في الدور 

نصف النهائي لكأس الكويت.
وتنتظـــر النصـــر الثالث بــــ15 نقطة من 6 
مباريات مواجهة صعبة أمام الساملية السابع 
(10 مـــن 7) خصوصـــا أن األخير يســـعى إلى 
اإلبقاء علـــى آماله في الـــدوري قائمة بعد أن 
تنازل عـــن كأس ولي العهد التـــي كان حققها 
في املوسم املاضي متغلبا على الكويت بهدف 

وحيد.

استئناف الدوري 

الكويتي دون لقاء قمة
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«ســـعيد بتســـجيلي هدفا في شـــباك األهلي. اليوم لعبنا كرة ســـهلة وأدينا املواجهة بتركيز رياضة

شديد من أجل استغالل كافة الفرص املتاحة. قدمنا أداء مميزا ضد فريق عنيد}.

نايف هزازي
العب القادسية السعودي

«علينـــا تفادي الســـقوط في فـــخ األخطـــاء، وأن نتعامل مع املبـــاراة بكل تركيـــز وجدية. نريد 

تسجيل نتيجة إيجابية في انتظار مباراة اإلياب التي ستجرى في الرباط}.

  وليد الركراكي
 املدير الفني لنادي الفتح الرباطي املغربي

} دبي - يتجدد الســـباق نحـــو الوصافة في 
الـــدوري اإلماراتي الذي عرف تغيرات مفاجئة 
في جولته التي تســـتكمل اجلمعة والســـبت، 
حيث صعد فريق الوصل اإلماراتي إلى املركز 
الثاني بعد فوزه الثمني على مضيفه الشـــارقة 
2-1 وخسارة العني املفاجئة أمام دبا الفجيرة 
بالنتيجة ذاتهـــا ضمن افتتاح املرحلة الثامنة 

عشرة من الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
ورفع الوصل رصيـــده إلى 39 نقطة بفارق 
5 نقـــاط عن اجلزيرة املتصدر، في حني تراجع 

العني إلى املركز الثالث وله 37 نقطة.
وفي مباراة أولى وجد الوصل الطامح إلى 
لقبـــه األول منذ 2006 صعوبة بالغة في تخطي 

عقبة الشارقة 1-2. 
وافتتح البرازيلي كايو كانيدو التســـجيل 
للوصل، وعادل الشـــارقة من ركلة جزاء نفذها 

الفنزويلي جيلمني ريفاس.

وأهـــدى حميـــد عبـــاس الفريـــق الضيف 
الفوز الثاني عشـــر له هذا املوسم بعدما تلقى 
عرضيـــة من خالد باوزير وضعها برأســـه في 
شباك حارس مرمى الشارقة عادل احلوسني. 
وحافظ الشارقة على ترتيبه في املركز التاسع 

برصيد 17 نقطة.
وفـــي مبـــاراة ثانية حقـــق دبـــا الفجيرة 
مفاجأة كبيرة بفوزه علـــى مضيفه العني 1-2 
ليقلـــص من حظوظه كثيرا في املنافســـة على 

اللقب.
وكان العـــني البـــادئ بافتتاح التســـجيل 
عبر البرازيلي كايو لوكاس الذي اســـتفاد من 
عرضية الكـــوري اجلنوبي لي ميونغ، لكن دبا 
الفجيرة ســـرعان ما أدرك التعـــادل بعد أربع 
دقائق إثر كرة من ركلة حرة من املغربي إدريس 
فتوحي حاول مدافـــع العني خالد عبدالرحمن 

إبعادها فدخلت باخلطأ في مرمى فريقه.

وكان السعودي ناصر الشمراني قريبا من 
تســـجيل باكورة أهدافه مع العني منذ انتقاله 
إليـــه في 19 يناير املاضي، إال أن كرته أصابت 

القائم. 
وعـــاد القائم ليتعاطف مـــرة أخرى مع دبا 
الفجيرة بعد كرة من كيونغ، ارتدت إليه مجددا 
فحـــاول وضعها في املرمى لكن حارس الفريق 
الضيـــف فهـــد الضنحاني تألق فـــي إبعادها 

ببراعة.
وتواصل مسلســـل إهدار الفـــرص للعني، 
حيـــث انطلـــق فتوحـــي بالكـــرة ومـــرر إلـــى 
البرازيلـــي برونـــو موراييـــس الـــذي أودعها 
مرمى خالد عيسى مسجال هدف الفوز األغلى 

لدبا الفجيرة هذا املوسم. 
وعزز دبـــا الفجيـــرة حظوظه فـــي البقاء 
بعدما رفع رصيده في املركز الثاني عشـــر إلى 

15 نقطة.
وأكد الصربي جـــوران مدرب فريق احتاد 
كلباء اإلماراتي، أن فريقه تنتظره مباراة مهمة 
ضد الظفرة الســـبت. وذكر أن الالعبني لديهم 
شعور بأهمية هذه املباراة ودافع معنوي كبير 

ضد الظفرة. 
وأضاف جـــوران خالل مؤمتر صحافي أن 
” فريـــق احتاد كلباء إذا حقـــق نتيجة إيجابية 
سيتقدم خطوة مهمة في جدول الترتيب العام 
للـــدوري. الظفـــرة يظـــل فريقا قويـــا وصعبا 
وميتـــاز بتنظيم عـــال في صفوفـــه، وإجادته 
اللعب علـــى االرتـــداد الســـريع، وميتلك خط 
دفاع متماســـك ويســـتخدم أســـلوب الضغط 
مما يصعـــب على الفرق املنافســـة له اختراق 

دفاعاته“. 
وتابع ”إنهم ميلكون العديد من املهاجمني 
اجليدين، ولكنـــي واثق من قدرة العبي فريقي 
على حتقيق نتيجة إيجابية، وأعددنا للمباراة 

تكتيكا لتحقيق أهدافنا من هذه املواجهة“.   صعود منتظر

الوصافة للوصل وسقوط مدو للعين في الدوري اإلماراتي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ حطمت الكينية بيريس 

جيبتشيرتشير الرقم القياسي العالمي 
لسباق نصف الماراثون (21.097 كلم)، 

محققة ساعة و5 دقائق و6 ثوان، 
الجمعة، في رأس الخيمة بفارق 3 ثوان 
عن الرقم السابق لمواطنتها فلورانس 

كيبالغات.

◄ خلص االجتماع الذي عقده مجلس 

إدارة النادي القنيطري المغربي إلى 
عدم إقالة المدرب يوسف المريني من 

منصبه. وزادت محنة الفريق القنيطري 
بخسارته األخيرة، ما أدى إلى تعالي 

األصوات المطالبة بإقالته.

◄ جردت محكمة التحكيم الرياضي 

”كاس“، الجمعة، العداءة الروسية ماريا 
سافينوفا-فارنوسوفا من ذهبية سباق 

800 م في أولمبياد لندن 2012، وأوقفتها 
لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات.

◄ أكد محمد جحفلي، قلب دفاع فريق 
الهالل السعودي، أنه لم يكن يعرف أن 

ناديه ضم عوض خميس العب وسط 
النصر إال بعد انتهاء مباراة الفريق 

أمام الفيصلي.

◄ أكد مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك أنه تلقى اتصاال هاتفيا من 

أحمد حسام ميدو المدير الفني لفريق 
الكرة بنادي وادي دجلة من أجل 

التوسط لحل أزمة محمود عبدالرازق 
شيكاباال.

◄ قررت لجنة التمييز باتحاد الكرة 
اإلماراتي رفض طعن النصر بتخفيض 

عقوبة الالعب فاندرلي، كما رفضت 
طعن العين في عدم صحة مشاركة 

البرازيلي فاندرلي مع النصر، وأيدت 
قرار هيئة التحكيم بصحة المشاركة.

باختصار

◄ متكن فيكتور أستريال من إخراج 
بطل النسختني األخيرتني الكرواتي 
إيفو كارلوفيتش املصنف األول من 

الدور الثاني لدورة كيتو الدولية في كرة 
املضرب بفوزه عليه 6-7 (7-9) و6-7 (5-7) 

و7-6 (10-8) اجلمعة. ويلتقي أستريال 
(36 عاما) في ربع النهائي مع اإليطالي 
فيديريكو غايو الفائز على النمساوي 
جيرالد ميلتسر 6-7 (4-7) و6-3 و6-7 
(7-2). وتأهل إلى ربع النهائي أيضا 

اإليطالي باولو لورنتسي الثالث بفوزه 
على النمساوي ماتيو أبدين 6-4 و4-6، 
وسيواجه في مباراته املقبلة األميركي 

تغلب على رجيف رام الذي 
نيكوالس كيكر األرجنتيني 
و6-7.3-6 (5-7) 

متفرقات
◄ يخطط نادي مانشستر يونايتد خلطف 

الهدف الذي يطارده نادي برشلونة منذ 
فترة ليست بالقصيرة. وبدأ يوناتد في 
التفاوض مع موناكو الفرنسي للتعاقد 

مع جنمه الشاب برنانردو سيلفا، ووضع 
ألجل ذلك 70 مليون جنيه 

إسترليني. ويبدو أن 
املدرب جوزيه مورينيو 

مقتنع متاما 
بإمكانيات الالعب 

الشاب، وأبدى 
إعجابه الشديد 
بقدراته، خاصة 

بعد أن ترك ناديه 
البرتغالي بنفيكا 

وانتقل إلى موناكو.

◄ أبدى املدير الفني السابق لبايرن 
ميونيخ أومتار هيتسفيلد، تفاؤله بعودة 
فيليب الم للعمل بجدران النادي البافاري 
عقب اعتزاله كرة القدم. وأعلن الم رغبته 
في إنهاء مسيرته بعد نهاية هذا املوسم، 

رغم تبقي عام في عقده مع بايرن ميونيخ، 
كما أنه ضرب بالتكهنات التي أشارت 

إلى توليه منصب املدير 
الرياضي عرض احلائط. 
وقال هيتسفيلد ”فيليب 

الم سيؤدي دوره على 
أكمل وجه عندما يعود 

إلى بايرن ميونيخ“. 
وأضاف ”الم لديه 
شخصية عظيمة، 
والعب من الطراز 
العاملي، إنه يالئم 

بايرن ميونيخ“.

يون جنيه 
و أن 
ورينيو

ب 

يه
ا

اكو.

ملدير 
حلائط.
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ى
ود
 .

الوصـــل الطامح للقبـــه األول منذ 

2006 وجـــد صعوبـــة بالغـــة فـــي 

الـــذي  الشـــارقة،  عقبـــة  تخطـــي 

حافظ على ترتيبه

◄

وس 
خطاء 
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علىرجيف رام الذي  تغلب
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معركة األمتار األخيرة تتجدد في الدوري اإلنكليزي
[ أرسنال وليفربول لوقف نزيف النقاط  [ رحلة سهلة لتشيلسي خارج القواعد

} لنــدن - يتطلع تشيلســـي إلى التقدم خطوة 
جديدة علـــى طريق الوصول ملنصـــة التتويج 
باللقب، فيما يبحث أرســـنال الرابع وليفربول 
اخلامـــس عـــن وقف نزيـــف النقاط، الســـبت، 
ضمن املرحلة اخلامسة والعشرين من الدوري 

االنكليزي لكرة القدم.
ومني أرســـنال بخســـارتني أمام واتفورد 
وتشيلسي، فتراجع بفارق 12 نقطة عن األخير، 
فيمـــا أهـــدر ليفربـــول 12 نقطة فـــي مبارياته 
اخلمس األخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز. 
ويســـتضيف أرســـنال، الســـبت، هال ســـيتي 
الثامن عشـــر، فيمـــا يخوض ليفربـــول مباراة 

صعبة أمام ضيفه توتنهام الثاني.

معركة الوصافة

وعلـــى ملعـــب ”أنفيلد“ يســـتضيف العبو 
املدرب األملاني يورغن كلوب توتنهام الوصيف 
وأقـــل األندية تعرضا للخســـارة هذا املوســـم. 
وقـــال العـــب الوســـط الهولنـــدي جورجينيو 
فينالـــدوم ”لنكن عادلني، قدمنا فـــي املباريات 
الكبـــرى أفضل مســـتوياتنا هذا املوســـم، لذا 
أعتقـــد أنه من الســـهل على اجلميـــع أن يلعب 

جيدا في مباريات كهذه“.
وفـــاز ليفربول هذا املوســـم على أرســـنال 
املرشـــحني  ســـيتي  ومانشســـتر  وتشيلســـي 
للفـــوز باللقب، بيد أنه خســـر أربع مرات أمام 
بيرنلي وبورمنوث وسوانســـي وهال ســـيتي 
املتواضعـــني. ونـــال ليفربول 13 مـــن أصل 21 

نقطة أمام الفرق الستة األوائل في الترتيب.
ومن جهته، اســـتعاد توتنهام طريق الفوز 
بعد تعادله الســـلبي املخيب أمام سندرالند، إذ 
تخطى ضيفه ميدلزبره 1-0. ومر توتنهام بفترة 
تراجع ســـلبية بني أكتوبر ونوفمبر املاضيني، 
عندمـــا فاز مرة واحدة فـــي 10 مباريات في كل 
املســـابقات، بيد أن العبي املـــدرب األرجنتيني 
قواهـــم  اســـتجمعوا  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 

وفازوا بعدا 11 مرة في 14 مباراة.
ويتطلع توتنهام إلى توســـيع الفارق الذي 
يفصله عن ليفربول إلى سبع نقاط، لكن مهمته 
رمبـــا لن تكون ســـهلة علـــى ملعـــب ”أنفيلد“ 
خاصـــة وأن ليفربول لـــم يحقق أي انتصارات 
خـــالل خمس مباريات بالـــدوري، ويتطلع إلى 

استعادة توازنه.

وقال هاري كـــني مهاجم توتنهام ”نشـــعر 
بأننا في مســـتوى جيد، بينما يعاني ليفربول 
في الوقت احلالـــي.. ولكن أحيانـــا يكون هذا 
الوضـــع خطيرا حيـــث ســـيكافح ليفربول من 
أجل اســـتعادة مذاق االنتصـــارات من جديد“. 
وأضاف ”لذلك علينا االستعداد، كما أن املباراة 
تشـــكل فرصة أمامنا للتفوق بفارق سبع نقاط 
وبالتالي علينا التحلي بالتركيز واالستعداد“.

وعلى غرار كلوب، يفضل بوكيتينو أسلوب 
الضغـــط العالـــي، وقد دعـــم نظيـــره األملاني 
لتخطي أزمته الراهنة ”ال ميكنني احلديث عن 
مدرب آخـــر، لكن كلوب ذكـــي وبخبرته ميكنه 
تأمني التوازن املطلوب“. وتابع ”إذا فزت فأنت 
عبقـــري، وإذا لم تفز تتعـــرض لالنتقاد. يجب 
أن تكـــون طبيعيا، عفويا، تؤمن بالطريقة التي 
تطبقها وتستخدم أساليبك“، مضيفا ”اجلواب 
ســـهل: اعمل فقـــط بالطريقة التـــي تؤمن بها، 

ميكنك عندها حتقيق أمور كبيرة“.
يفتتح أرســـنال مواجهة هال ســـيتي وهو 
يـــدرك أن فرصته في إحراز اللقب باتت ضئيلة 
للغاية، بعد خســـارته أمام تشيلســـي 1-3 في 

اجلولة السابقة.
وتراجـــع فريق املدرب الفرنســـي أرســـني 
فينغـــر إلى املركـــز الرابع بفـــارق 12 نقطة عن 
تشيلســـي ونقطتـــني عن مانشســـتر ســـيتي 
الثالث. وفي ظل ارتفـــاع حدة االنتقاد من قبل 
املشجعني، طالب فينغر اجلميع بالوقوف وراء 
الفريـــق اللندني ”ال ميكنك أن تبقى مشـــجعا 
للنـــادي حتى الثالثاء، وال تكون مشـــجعا بعد 
ذلـــك أو في مبـــاراة الفريق الســـبت. ال معنى 
لهـــذا األمر“. وتابع ”كل األنديـــة األخرى التي 
نواجههـــا، مانشســـتر يونايتـــد، مانشســـتر 
ســـيتي، ليفربـــول، جميعهـــا لديهـــا توقعات 
مرتفعـــة وتاريخها عريـــق“، مضيفا ”نحن في 
معركـــة هناك. يحب أن نبقـــى موحدين وإال لن 

منلك الفرصة للنجاح“.

لقاء في المتناول

يخوض املتصدر تشيلسي مواجهة بيرنلي 
على ملعب األخير ”تورف مور“. وحقق الفريق 
16 فوزا في آخر 18 مبـــاراة في الدوري. ورغم 
تواضع الفريق املنافس طالب املدرب اإليطالي 
أنطونيو كونتي العبيه باحلفاظ على زخمهم. 

وقـــال كونتي ”نحـــن اآلن في الصـــدارة، لكن 
الـــدوري صعب جدا“. وأضاف ”بالنســـبة إلي 

من املهم اآلن الضغط واستغالل الزخم“.
ويحتل تشيلســـي صدارة املســـابقة بفارق 
تسع نقاط أمام أقرب منافسي توتنهام صاحب 
املركز الثاني والذي يحل ضيفا على ليفربول، 

صاحب املركز اخلامس.
ويرى تيبو كورتوا حارس مرمى تشيلسي، 
أن الفريق يدافع بجميع خطوطه، وقال ”ندافع 
بشكل رائع كفريق. ال تقتصر مهمة الدفاع على 
ثالثة أو خمسة العبني أمامي، وإمنا يؤدي كل 
العبي الفريق الواجب الدفاعي، وعندما نلعب 
بهذه الطريقـــة، يصعب على الفرق األخرى هز 

شباكنا.“

وتتركـــز األنظار على مانشســـتر يونايتد، 
حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب، 
عندمـــا يســـتقبل واتفـــورد الســـبت، إذ قلص 
الفارق إلى نقطتني مع أرســـنال الرابع ونقطة 

مع ليفربول اخلامس.
ومنـــي فريـــق املـــدرب البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو بثالث خســـارات هذا املوسم، آخرها 

في أكتوبر أمام تشيلسي 4-0.
وعمق يونايتد جراح ليســـتر سيتي حامل 
اللقب عندما هزمه بثالثية األســـبوع املاضي، 
فتراجـــع األخيـــر إلى املركز الســـادس عشـــر. 
ويحل ليســـت الذي مني بأربع خســـارات على 
التوالي على سوانســـي الســـابع عشـــر الذي 

يتساوى معه بـ21 نقطة.

ويأمـــل مانشســـتر ســـيتي حتقيـــق فوزه 
الثالـــث تواليا، عندما يختتـــم املرحلة االثنني 
بحلوله على بورمنوث الرابع عشـــر. وفي بقية 
املباريات يلعب السبت ميدلزبره مع إيفرتون، 
وســـندرالند مع ساوثهامبتون، ووست هام مع 
وســـت بروميتش، وستوك سيتي مع كريستال 

باالس.

ــــــدوري اإلنكليزي إلى أمتار متقدمة،  يحتدم الصراع أكثر ويشــــــتد ضراوة كلما وصل ال
ــــــزاع الوصافة، فيما يواصل  ــــــث تخوض فرق الصدارة لقاءات حاســــــمة محورها انت حي

املتصدر تشيلسي حتقيق نتائج إيجابية والتطلع للحصول على اللقب.

رياضة
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الهروب إلى القمة

«عندمـــا تكون منافســـا فأنت تقاتل. يمكنك املنافســـة بقدر ما تســـتطيع، فنحن في معركة 

مزدوجة. ولكن علينا القتال من أجل اللحاق بتشيلسي. علينا أن نرفض االستسالم}.

أرسني فينغر
املدير الفني لفريق أرسنال اإلنكليزي

«الطبيعي أننا نتواجد دائما حيثما نريد، ولكنها مباراة مختلفة. مواجهة أرسنال ستكون خطوة 

هامة. إنه دوري أبطال أوروبا وعادة ما يكون املنافسون دائما في أفضل حاالتهم}.

أريني روبن
 جنم فريق بايرن ميونيخ األملاني

أنطونيو كونتي:

الدوري صعب جدا والمهم 

بالنسبة إلي هو الضغط 

واستغالل الزخم

} لنــدن - يـــرى مايـــكل كاريـــك، جنـــم فريق 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي السابق، أن إنهاء 
الشياطني احلمر، البرمييرليغ في أحد املراكز 

األربعة األولى، أمر ال يبعث على الفرحة. 
ويحتل مانشستر يونايتد املركز السادس 
برصيـــد 45 نقطـــة، وعلـــى بعـــد نقطتني من 

أرسنال صاحب املركز الرابع. 
وقال كاريك فـــي تصريحات صحافية ”إذا 
أنهينـــا الدوري فـــي املركز الثالـــث أو الرابع 
أو حتـــى الثانـــي، فهـــذا ليس شـــيئا يدفعنا 

لالحتفال“.
وأضاف ”عليك االحتفـــال فقط عند الفوز، 
ولكـــن دوري أبطال أوروبـــا جزء كبير من هذا 

النادي، إنه املـــكان الذي تريد أن تتواجد فيه، 
حيث يرغب أفضل الالعبني التواجد أيضا“.

وتابـــع صاحب الـ35 عامـــا ”النادي يهدف 
بالطبـــع للوصـــول إلى دوري األبطـــال، ولكن 
ميكنـــك االحتفـــال عنـــد الفـــوز فقـــط وإنهاء 

البطولة وأنت على القمة“.
وواصـــل ”فيما يتعلـــق باملراكـــز األربعة 
األولى، ال تســـتطيع أن تقول بأن األمر ال ميكن 
تصـــوره، عليك أن تنجز هذه املهمة، منتلك كل 

شيء بالتأكيد للوصول إلى هدفنا“.
واختتم الدولي اإلنكليزي الســـابق حديثه 
بالقول ”لكن إنهاء البطولة في املراكز األربعة 

األولى يعد احلد األدنى من أهدافنا حقا“.

كاريك: يونايتد لن يحتفل إال في حالة واحدة
لويـــس  األوروغويانـــي  أعلـــن   - مدريــد   {
ســـواريز مهاجـــم برشـــلونة اإلســـباني، عن 
إعجابه بتواضع األرجنتيني ليونيل ميســـي 
جنـــم الفريـــق الكتالوني. وقال ســـواريز، في 
تصريحات صحافية ”الشـــيء الذي أدهشـــني 
عنـــد وصولي إلى هنـــا هو تواضع ميســـي، 
أيضا إنييستا ونيمار“. وأضاف صاحب الـ30 
عاما ”لقد فازوا بكل شـــيء ومازالوا يتدربون 
وكأنهم لم يحققوا شـــيئا، أنا أشـــعر بالفخر 

كوني جزءا من هذه املجموعة“.
وتطـــرق ســـواريز للحديـــث عـــن عالقته 
مبيســـي، موضحا ”األوروغـــواي واألرجنتني 
تطـــورا كثيرا. أنا وميســـي في نفـــس العمر 

تقريبا وهذا يســـبب لنا شـــعورا مميزا، نحن 
ال نحب احلديث عن كرة القدم طوال الوقت“.

وتابع جنم ليفربول السابق ”خارج امللعب 
نحن مع األطفال نفعل أشياء مختلفة، نتناول 
الغداء مع زوجاتنا ونستمتع بأوقاتنا“. وختم 
الدولي األوروغوياني قولـــه بالتأكيد على أن 
”ميسي لديه تواضع كبير جدا، وهو الشخص 

نفسه داخل وخارج امللعب“. 
وفي سياق متصل أصدرت جلنة املسابقات 
التابعة لالحتاد اإلســـباني لكرة القدم، القرار 
النهائي بخصوص عقوبة لويس سواريز بعد 
طرده في املباراة األخيرة أمام أتلتيكو مدريد، 

ضمن منافسات نصف نهائي كأس امللك.

سواريز يقدر في ميسي تواضعه

} باريــس - ظهـــر النجـــم الكولومبي جيمس 
رودريغيز في تدريبات ريال مدريد، استعدادا 
ملواجهة أوساســـونا ضمن اجلولـــة الـ٢٢ من 
الدوري اإلســـباني، بعـــد متاثله للشـــفاء من 

اإلصابة التي أبعدته عن املالعب.
يبدو أن النجم الكولومبي قد تعلم الدرس 
جيدا، وبات يركز أكثر على جاهزيته للمشاركة 

أساسيا أو الرحيل.

واســـتنادا إلى تقارير صحافية، فقد ظهر 
النجـــم الكولومبي في حالة بدنية رائعة خالل 
التدريبـــات، وبـــذل جهدا كبيـــرا، للفت أنظار 
املدرب الفرنســـي زين الدين زيـــدان، على أمل 
أن يكـــون أساســـيا في مواجهة أوساســـونا، 
السبت، وهو ما أثار انتباه اجلميع في النادي 
امللكي، الذين الحظوا تغيـــرا كبيرا في موقفه 

السابق. 

ونوهـــت التقارير إلـــى أن إصابة جيمس 
باتت شـــيئا من املاضي، والتركيز حاليا بات 
منصبـــا على إثبات الـــذات في مـــا تبقى من 
مباريات للفريق امللكي خالل املوســـم احلالي، 
وذلك بعد أن تالشـــت جميع أخبـــار امليركاتو 
الشتوي التي ربطت رودريغيز بأكثر من فريق 
أوروبـــي وخاصة تشيلســـي، وهـــو ما يجعل 
آمـــال النجم الكولومبـــي تتضاعف بأن يكون 
ضمـــن خيارات زيـــدان املفضلة خـــالل الفترة 

املقبلة.
وأجرى فريق ريال مدريد مرانه قبل األخير 
قبيل حلوله ضيفا على أوساســـونا. وشـــارك 
في تدريبـــات الفريق لوكا مودريتش وجيمس 
رودريغيز ومارسيلو وداني كارفاخال وبيبي. 
وقاد مدرب الريال زين الدين زيدان املران الذي 
ركز خالله على االســـتحواذ على الكرة وكيفية 
التمريـــر، فيما أجرى احلارس كيكو كاســـيا، 
مرانـــا منفردا داخل منشـــآت النـــادي امللكي، 
بينمـــا واصل اجلنـــاح الويلـــزي غاريث بيل 

برنامج تعافيه وأجرى تدريبات في امللعب.
وفي ســـياق متصل ذكرت تقارير صحافية 
إســـبانية، أن نادي ريال مدريـــد ينوي جتديد 
عقد العبه الفرنســـي كرمي بنزمية الذي ينتهي 

في صيف العام ٢٠١٩.
وقالـــت التقاريـــر إن ريال مدريد يســـعى 
لتجديد عقد بنزمية حتى العام ٢٠٢١ أو ٢٠٢٢، 
وهـــي الطريقة التي يرغب النـــادي في إظهار 

ثقته باملهاجم الفرنسي من خاللها. 
وأضافت ”ريال مدريد يســـتهدف التجديد 
لالعـــب قبـــل نهايـــة املوســـم، حيث ســـيكون 

التجديد الثاني لالعـــب منذ انضمامه للفريق 
امللكي في صيف ٢٠٠٩“. 

وتابعت التقارير ”بنزمية ســـبق وأن جدد 
عقده في ٢٠١٤، الذي شـــهد حتســـنا في راتبه 
إلـــى حد كبير“. ورغم قـــرار التجديد لبنزمية، 
فإنـــه لـــم يعد خافيـــا أن نـــادي ريـــال مدريد 
اإلســـباني يســـعى للتعاقد مع مهاجم إضافي 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية املقبلة.
ويذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان املدير 
الفني لنادي ريال مدريد، يفكر في طريقة لبيع 

مهاجمه اإلسباني الشاب ألفارو موراتا. 
وطرحت وسائل اإلعالم في أوروبا أسماء 
ثالثة مهاجمني لالنضمـــام إلى الفريق امللكي 
وهـــم أغويـــرو، وأوباميانـــغ، واألرجنتينـــي 
ديباال. كما أضيف اسم جديد للقائمة املرشحة 
لالنضمام لريال مدريد، وهو املهاجم الفرنسي 
الشاب ألكســـندر الكازيتي مهاجم نادي ليون 
الفرنســـي، حيث يعتبـــر الكازيتي هدفا لنادي 
أرســـنال اإلنكليزي، كما أن الالعب ذاته كشف 
قبـــل أيام قليلة عـــن رفضه لعـــرض من نادي 
برشـــلونة اإلســـباني خالل فتـــرة االنتقاالت 

الصيفية املاضية.

رودريغيز يختار طريق الحيل للفت األنظار

طاقة متجددة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ جاء في إعالن لفريق يوفنتوس أن 

العبه البرازيلي هرنانيس انضم إلى 
فريق هيبي تشاينا فورتشون الصيني 

مقابل 8 ماليين يورو مع مليونين 
إضافيين كحوافز. وكان العب وسط 
منتخب البرازيل السابق قد التحق 
بيوفنتوس مطلع موسم 2016-2015 

قادما من إنتر ميالن.

◄ وضع الجناح األرجنتيني إنخل دي 
ماريا خيار قيادة فريقه باريس سان 

جرمان للقب دوري أبطال أوروبا للمرة 
األولى في تاريخه، ورغم أنه سيصطدم 

مجددا ببرشلونة اإلسباني، إال أن 
الالعب السابق لريال مدريد يرغب 

في استحضار أمجاده مع ”الملكي“ 
والتفوق على الغريم الكتالوني.

◄ قال مدرب بايرن ميونيخ األلماني 
كارلو أنشيلوتي، إنه لن تكون من 

السهل مواجهة نابولي اإليطالي في 
إشارة إلى المباراة التي تجمع هذا 

الفريق مع ريال مدريد األربعاء المقبل 
في دور الـ16 بدوري األبطال األوروبي.

◄ قرر جوسيب ماريا بارتوميو التنحي 
عن رئاسة نادي برشلونة الكتالوني 
في العام 2018، وذلك قبل 3 سنوات 

على انتهاء فترته الرئاسية المقررة في 
العام 2021، بحسب الدورة االنتخابية 

المتعارف عليها في برشلونة والتي 
تمتد لست سنوات.

◄ يغيب أندريا بارزالي، مدافع فريق 
يوفنتوس عن المالعب لمدة أسبوعين 
بعد أن أصيب خالل مباراة كروتوني، 

والتي انتهت بفوز السيدة العجوز 
بهدفين دون رد.

◄ رفض فرانشيسكو توتي، قائد 
فريق روما اإليطالي، اإلفصاح عن 

مصيره عقب انتهاء مسيرته الكروية 
خالل الفترة المقبلة. وقال توتي ”في 

المستقبل سأحصل على دور هام، 
سواء في روما أو خارجه“.

باختصار

النجـــم الكولومبـــي ظهر فـــي حالة 

بدنية رائعة، وبـــذل جهدا مضاعفا 

للفـــت أنظـــار زيـــدان علـــى أمل أن 

يلعب أساسيا

◄
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} حدث هـــذا قبل ســـاعتين ونيف. نيف 
ليســـت له صلة رحم بنايفـــة أخت زوجة 
خالي، بل هـــو مقياس ملتبس لزمن قليل 

كما أفهم.
فتحُت الشاشَة كي أكتَب حكايًة كانت 
تعّتقت برأسي مثل تّل عنب، عشرين سنة 

وأربع حسرات ودمعة ضخمة.
علـــى وقع صـــوت حـــروف الســـطر 
األول، وهـــدأة انتصـــاف الليلة، ســـمعت 
صوت ســـيارة إســـعاف تعوي على رقبة 
الزقـــاق. قمـــُت على حيلي فرأيـــت جمعًا 
والمولـــوالت، وكائنات  مـــن المولوليـــن 
أخـــرى تتفـــرج وبهـــا رغبـــة عظيمة كي 
صحبة الشائب العليل  تلتقط ”ســـيلفي“ 

المبطوح فوق حّمالة المستشفى.
لـــم يـــدم المنظر طويـــًال، حتى طارت 
العّوايـــة البيضـــاء وانفّضـــت الجمهرة 
مثاويهـــا  إلـــى  وعـــادت  المتثائبـــة 

وبطانياتها.
رجعُت إلى شاشتي فوجدتها مسودة 
بسطر لم يكد يكتمل، وحيث أردت مواصلة 
كتابـــة قصتي المنتظرة علـــى نار، وقعْت 
ضجة كبيـــرة طولها الزقـــاق ومقترباته، 
وعرضها زوايـــاه وثنياتـــه وخلواته، إذ 
نزلْت إلى الشـــارع جمهرة كثيرة من قطط 
شـــباط اللّباط، وعاثت في المشهد عياطًا 
وفسادًا، فتحول األمر إلى فرجة مجانية، 
وهنـــا ماتـــت وحـــدة الموضوع حســـب 
توصيفـــات النقدة البطريـــن، وتّم تأجيل 
ســـرد الحكاية القديمـــة، والذهاب صوب 
مذهب تشـــتيت وتفكيك وتوليد الصورة، 
والذهـــاب بالقارئين الكرماء نحو الشـــّط 

ومن ثم إعادتهم عطاشى.
من باب مراقبتي لقطط شـــباط اللباط 
الهائجات بليل ونهار الزقاق، اكتشفت أّن 
الحيـــاة عبارة عن حظ جّيـــد وحظ عاثر. 
قط أملح ســـمين ذيله غير مكتمل، أو كان 
تعّرض لدعسة سيارة طائشة قضمت منه 
ربع الذنب، وأصيـــب بعقدة نقص وصار 
من صنف العتاوي القاسية التي تتبختر 
وتشيل خشـــمها على الرعية، لكنني أراه 

الليلة جارًا وراءه عشر إناث.
قط آخر رشيق جسده خلطة من البّني 
والحنـــي واألبيـــض، لكنه تعيـــس الحظ 
وقســـمته غير عادلة، فتراه يقطع الزقاق 
ذهابًا إيابـــًا زقزاقًا، لكنه لـــم يحَظ بقطة 
واحـــدة بنت حالل، تمأل وحشـــته وليلته 

الباردة.
وألّن النـــّص قـــد تشـــظى والفكرة قد 
سرت بغير مسرٍب ومسرب، فسوف تكون 
الختمـــة مســـتلة من جيـــب الصف األول 
االبتدائـــي، حيـــث أنشـــودة أو طقطوقة 
مـــازال طعـــم حروفهـــا يلبط في بســـتان 
الذاكرة  واسمها قطتي التي من مطالعها: 
قطتي صغيرة واســـمها نميرة. شـــعرها 
جميُل ذيلها طويُل. لعُبها يسّلي وهي لي 

كظّلي. ُتظهر المهارة كي تصيد فأرة.

حيوانات تقدم رعاية طبية ونفسية ألطفال لبنان

أقـــام الفنان  } االســكندرية (مصــر) – 
الفرنســـي ذو األصـــول الجزائريـــة إنريكـــو 
ماسياس، مســـاء الجمعة العاشر من فبراير، 
حفـــال غنائيـــا في مدينـــة اإلســـكندرية تحت 
عنوان ”رســـالة سالم من أرض مصر“ دعا فيه 
العالم إلى نشـــر المحبة ونبـــذ العنف وإقرار 

مبادئ السالم والتسامح بين الشعوب.
وأقيـــم الحفل تزامنا مـــع احتفالية مكتبة 
اإلســـكندرية بمرور 15 عاما علـــى افتتاحها، 
وبالتعـــاون مـــع وزارة الســـياحة المصرية، 
لإلبـــداع  الفرانكفونيـــة  ”أغـــورا“  وجمعيـــة 
الثقافـــي والفني برئاســـة الكاتـــب المصري 
أحمد يوسف، عضو المجمع العلمي المصري 
واألســـتاذ بالجامعات الفرنســـية، وسيريناد 

جميل، قنصل مصر العام في باريس.

وكان ماســـياس (78 عامـــا) قـــد أعلن عن 
حضوره إلى مصر وتنظيم االحتفالية بمدينة 
اإلســـكندرية علـــى صفحتـــه الخاصـــة علـــى 
فيسبوك لتقديم رسالة سالم للعالم من مصر.

وقـــال ماســـياس ”مصـــر دوما بالنســـبة 
إلّي حجر الزاوية في عملية الســـالم وإرســـاء 
دعائمه في منطقة الشرق األوسط. أسعد دائما 
بالحضـــور إلـــى أرض مصر، أرض الســـالم، 
وتقديم حفالت فنيـــة فيها“. وأضاف ”أرى أن 
الفن الفرنسي يتمتع بمكانة رفيعة للغاية في 
قلـــوب المصريين، لذا فهو جســـر واصل بين 

الشعبين وسيظل محتفظا بهذا الدور“.
وقال إسماعيل ســـراج الدين، مدير مكتبة 
اإلســـكندرية، إن كافـــة الجهـــود التـــي بذلت 
والتنســـيق الكامـــل إلقامة مثل هـــذا الحدث 

الفنـــي جريا بالتعـــاون بين المكتبـــة وهيئة 
تنشيط السياحة المصرية، مضيفا أن المكتبة 
”استطاعت حشـــد كافة اإلمكانيات التي تكفل 

نجاح الحفل وإيصال رسالته إلى العالم“.
وقالـــت ســـارة ســـرور، مســـؤولة قطـــاع 
التواصـــل الثقافـــي فـــي مكتبة اإلســـكندرية 
إن ”ماســـياس يســـعى بالتعاون مـــع مكتبة 
اإلســـكندرية إلى تحقيق هذا الهدف اإلنساني 
بما يخدم فكرة ترويج السالم عالميا من أرض 

مصر تحديدا، ونبذ شتى صنوف العنف“.
يذكر أن أول زيارة قام بها ماسياس لمصر 
كانت عـــام 1978 بدعوة من الرئيس األســـبق 
محمد أنور الســـادات. وقدم ماســـياس آنذاك 
أول حفل غنائي للسالم حضره 20 ألف متفرج 

عند سفح أهرامات الجيزة.

} صور(لبنان) – أرانب لطيفة وكالب صغيرة 
يرتـــدي أحدها ســـترة تجد اســـتقباال حافال 
من تالميذ مركـــز ”ُمصان لذوي االحتياجات 
فـــي مدينة صور بلبنـــان، فقد بدأ  الخاصة“ 
هـــذا المركـــز اســـتخدام حيوانـــات كعالج 
مساعد لنحو 100 طفل من ذوي االحتياجات 

الخاصة به.
وتعتمد الفكرة أساسا على أن يرافق طفل 
من ذوي االحتياجات الخاصة حيوانا يشعر 

بالراحة معه.
وتهدف فكرة المرافقـــة إلى توفير عالقة 
تفاهـــم بين الطفل والحيـــوان يصبح الطفل 
بموجبها مســـؤوال عن صديقـــه ويعتني به 
مقابل أن يتسبب الحيوان األليف في إدخال 

الهدوء والراحة لحياة الطفل.
لـــذوي  ”ُمصـــان  مركـــز  فـــي  وتوجـــد 
كالب وقطط ودجاج  االحتياجات الخاصـــة“ 
وأرانـــب وطيـــور لألطفـــال كي يعتنـــوا بها 

ويتفاعلوا معها.
وقالت نجاة ســـكماني المديرة التنفيذية 
إن ”فكـــرة تربية الحيوانات  لمركز ”ُمَصان“ 
واالهتمـــام بهـــا انطلقت في المركـــز عندما 
قررنا تربية عدد مـــن الحيوانات األليفة هنا 
كحافز وتشـــجيعا للطالب ذوي االحتياجات 
الخاصة حتى يتمكنوا من مرافقة الحيوانات 

ويجعلوها صديقة لهم“.
وأضافـــت ”لدينا العديد مـــن الحيوانات 
فـــي المركز مثل الـــكالب والقطـــط والطيور 
واألرانب. ويوجد فريق متعدد االختصاصات 
يعمل علـــى متابعة الحيوانات لمســـاعدتها 
على عالج األطفال الذين يعانون من أمراض 

تعيق تواصلهم مع الناس بشكل عادي“.
جماعات  وُتقـــدم 
محليـــة فـــي مركز 
رعـاية الحيوانات 

بجنـــوب 
لبنـــان معظم 

ت  نـــا ا لحيو ا
ال ســـيما الكالب 

لمركز ُمصان. 

والمعالجـــون بالمركز ســـعداء للغاية بهذه 
المبادرة.

وأوضحت ريتا بدير -أخصائية بالعالج 
االنشـــغالي في المركز- كيفية عمل البرامج 
مـــن أجـــل األطفـــال، قائلـــة إن ”الهـــدف من 
تربيـــة الحيوانـــات في مركز ُمصـــان تعزيز 
التواصـــل البصري عند األطفـــال، باإلضافة 
إلى تعزيـــز التواصل الكالمـــي. فكرة تربية 
األطفال للحيوانات مهمة وجيدة جدا، حيث 
يســـاعد التواصل بينهم علـــى زيادة الحس 
بالمســـؤولية باإلضافة إلى تنمية المهارات 

الحركية“.
أنحـــاء  فـــي  مماثلـــة  برامـــج  وأثبتـــت 
المعمـــورة نجاحـــا حيث تزيد ثقـــة األطفال 
في أنفســـهم وتســـاعدهم فـــي التغلب على 

مخاوفهم وتعلمهم تحمل المسؤولية.
وعندمـــا يكـــون الطقس لطيفا يســـتمتع 
أطفال المركز والحيوانات بالخروج واللعب 
فـــي الحديقـــة، حيـــث تتـــم تمشـــية الكالب 
ويتواصـــل األطفال مـــع بعضهم البعض في 

بيئة هادئة وآمنة.
وأكدت ســـالي نعمة -أخصائية تعديل 
الســـلوك في مركز ُمصـــان- ذلك بقولها 
”فكـــرة تربيـــة الحيوانات آتـــت أكلها 
وأعطـــت نتيجـــة ممتازة فـــي مركز 

ُمصـــان كعـــالج لألطفـــال. هذه الفكـــرة تعد 
عالجـــا شـــفائيا طبيعيا ممتازا يســـاهم في 
تعزيز التواصل بين األطفال ومحيطهم، كما 
يســـاعد الطالب على التخلـــص من العدائية 

واإلفراط في الحركة“.
وأضافت سالي أنه ”بالنسبة إلى الطالب 
الذين يعانون من مشـــكالت سلوكية مثل قلة 
التركيـــز واالنطواء كانـــت تربية الحيوانات 
وخصوصا الكالب، حال فعاال ســـاعدهم على 
التواصل بشـــكل أفضل ليس مع الكالب فقط 

بل مع المحيطين بهم أيضا“.
وقالـــت تلميـــذة في المركز تدعى أســـيل 
ردا على ســـؤال عما إذا كانت تحب الكلب ام 
تكرهـــه ”نعم؛ ألعب معه وأركـــض، وال أقتله 

ألنني أحبه كثيرا“.
وألن لكل طفل احتياجات خاصة تختلف 
عن اآلخر فمن الضروري أن ُيحسن المدربون 
فـــي المركز اختيـــار الحيوان الـــذي يرافقه 
الطفـــل بمـــا يناســـب حالتـــه، فالتفاعل مع 
الحيوان المالئم له فوائد ال تحصى تســـهم 

في تأهيل الطفل وإسعاده.
الجلســـات مـــع الحيوانات في  وُتنظـــم 
مركز ُمصان حاليـــا في فصول جماعية وفي 
الحديقـــة الخارجية. وقالت نجاة ســـكماني 
إنهـــم يعتزمون تنظيـــم جلســـات فردية مع 

الحيوانـــات ألطفال المركـــز لتعزيز الفائدة. 
وشـــاع اســـتخدام الحيوانات فـــي المراكز 
الطبيـــة في الســـنوات األخيرة فـــي العديد 
من بلـــدان العالم، ويعتبر العـــالج بالخيول 
والدالفيـــن والـــكالب مـــن أكثـــر العالجـــات 
شيوعا، حيث تســـتخدم من قبل أخصائيين 
لتقديم المساعدة والرعاية الطبية والنفسية 

للمرضى.
ويعتبـــر طبيب األطفال النفســـي الكندي 
بوليس ليفنسون أول من اكتشف هذا النوع 
من العالج بالحيوانات، حيث اســـتخدم كلبا 
لمســـاعدته على إقامة اتصـــال مع المرضى 
مـــن األطفـــال، بهدف اإلســـراع فـــي العملية 

العالجية.
ووجد ليفنســــون أن العالج بالحيوانات 
يحــــرز نتائــــج إيجابيــــة مع األطفــــال الذين 
يعانــــون مــــن االنطــــواء وال يقبلــــون علــــى 
التعامــــل مع اآلخرين أو يعانون من التوحـد 

والفصام.
عـــالج  فـــي  الكنـــدي  الطبيـــب  ونجـــح 
أطفـــال يعانـــون من فـــرط النشـــاط الحركي 
واضطرابات ســـلوكية بمساعدة الحيوانات 
األليفـــة التي ســـاهمت في تلبيـــة حاجيات 
المرضى النفسية واالجتماعية كالحاجة إلى 

الحنان والحب والقبول.

إنريكو ماسياس يقدم رسالة سالم من أرض مصر

أمل علم الدين وجورج 
كلوني ينتظران توأما
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قطط الزقاق أكلت 
نصف الحكاية

علي السوداني
ــــــوع خاص بني اإلنســــــان  تواصــــــل من ن
ــــــوان وصل إلى حــــــد تقدمي الكالب  واحلي
والقطط والطيور املساعدة والرعاية الطبية 
والنفسية لألطفال املرضى في مركز لذوي 
االحتياجــــــات اخلاصة فــــــي مدينة صور 

اللبنانية.

لمسة بريئة للبحث عن الحنان دون مقابل

صباح العرب

} االســكندرية (
الفرنســـي ذو األصـــو
ماسياس، مســـاء الجم
حفـــال غنائيـــا في مدي
”رســـالة سالم م ”عنوان
العالم إلى نشـــر المح
مبادئ السالم والتسام
وأقيـــم الحفل تزام
اإلســـكندرية بمرور 15
وبالتعـــاون مـــع وزار
ا ”أغـــورا“ وجمعيـــة 
الثقافـــي والفني برئاس
أحمد يوسف، عضو ال
واألســـتاذ بالجامعات
جميل، قنصل مصر الع

على عالج األطفال الذين يعانون من أمراض
تعيق تواصلهم مع الناس بشكل عادي“.

جماعات  وُتقـــدم 
ع هم و قيق

محليـــة فـــي مركز
رعـاية الحيوانات 

بجنـــوب 
لبنـــان معظم

ت  نـــا ا لحيو ا
ســـيما الكالب  ال

لمركز ُمصان.

التواصـــل البصري ع
إلى تعزيـــز التواصل
األطفال للحيوانات م
يســـاعد التواصل بين
بالمســـؤولية باإلضا

الحركية“.
برامـــج وأثبتـــت 
المعمـــورة نجاحـــا ح
في أنفســـهم وتســـاع
مخاوفهم وتعلمهم تح
وعندمـــا يكـــون ا
أطفال المركز والحيو
فـــي الحديقـــة، حيـــث
ويتواصـــل األطفال م

بيئة هادئة وآمنة.
وأكدت ســـالي ن
الســـلوك في مرك
ي

”فكـــرة تربيـــة
وأعطـــت نتي

عارضة األزياء األلمانية 
توني غارن خالل مرورها على 
السجادة الحمراء في افتتاح 
الدورة الـ67 لمهرجان برلين 

السينمائي في العاصمة 
األلمانية.

8

} لــوس أنجلــس – أكـــد الممثل مـــات ديمون 
خبر حمل زوجة النجم جورج كلوني أمل علم 
الدين، بتوأم بعد تواتر أخبار مطلع األسبوع 
تفيد بأن النجمين ينتظـــران توأما في يونيو 

المقبل.
وقـــال ديمـــون إنه شـــعر بســـعادة غامرة 
للثنائـــي الشـــهير إلـــى درجة أنه ”بـــدأ يبكي 

تقريبا“ عندما علم باألمر الخريف الماضي.
وأضـــاف ديمـــون لبرنامـــج ”انترتينمنت 
تونايـــت كنـــدا“ أن كلونـــي (55 عامـــا) أبلغه 
بالخبر بينما كانا يشـــاركان في تصوير فيلم، 
وأن زوجته أمل (39 عاما) كانت في األســـبوع 

الثامن تقريبا من الحمل وقتئذ.
وقال ديمـــون ضاحكا إنه قال لكلوني ”هل 
جننت؟ ال تخبر أي شـــخص آخر، ال تخبر أي 
شـــخص آخر، أال تعلـــم بقاعدة االثني عشـــر 

أسبوعا؟ بالطبع ال يعلم“.
وهـــذا أول حمل لكلونـــي وزوجته اللذين 
تزوجا في حفل زفاف إيطالي باهظ الكلفة في 

2014 بعد عالقة غرامية.
وانضمت المحامية والناشـــطة الحقوقية 
أمل علم الدين إلى نجمة البوب بيونسيه التي 
أعلنت هي أيضا خالل األسبوع الماضي عبر 
انستغرام أنها وزوجها مغني الراب جاي زي 

ينتظران توأما.
كما أعلنت النجمة األميركية مادونا مطلع 
األســـبوع عن تبنيها لتوأم من ماالوي بعد أن 

سمحت لها المحكمة العليا في ماالوي بذلك.
ونشرت مادونا (58 عاما)، األربعاء، صورة 
للفتاتيـــن اللتيـــن كانتـــا ترتديان فســـتانين 
متطابقين باللونيـــن األزرق واألبيض، وكانت 
إحداهما ترتدي قبعة، وهما تسيران على ممر 

في منطقة ريفية.
وكتبت على إنســـتغرام إنهـــا أتمت عملية 
تبني التوأم من ماالوي وإنها "مبتهجة للغاية" 

لتقديمهما إلى أسرتها.
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