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} الكويــت – تترقب الكويت انفراجة في ملف 
ســـحب اجلنســـيات من بعض الشـــخصيات 
املعارضة بعـــد أن فوض أمير البالد الشـــيخ 
صبـــاح األحمد اجلابر الصبـــاح مجلس األمة 
ورئيـــس مجلس الوزراء بدراســـة األمر، وهي 
خطوة قـــد تنجح في خفض مســـتوى التوّتر 

بني احلكومة والبرملان.
وخالل اليومني املاضيني تكثفت التحركات 
في مجلس األمة (البرملان) حلل القضية بحيث 
ميكن إعادة اجلنســـية للمعارضني وعائالتهم 
بعـــد ســـحبها منهم قبل نحـــو عامني ونصف 

العام.
وقال مراقبون للشأن الكويتي إن اخلطوة 
األميرية تهدف إلـــى حتقيق مناخ من التهدئة 
ملنع ســـقوط احلكومة من جديد، ما يســـتدعي 
الدعوة إلـــى انتخابات مبكـــرة ملجلس األمة، 
وهـــذا ما ال يريده اآلن الشـــيخ صباح األحمد 
ألنه سيعطي الفرصة للمعارضة لتخرج أقوى 

مما هي عليه.
وأشـــاروا إلـــى أن التهدئة مـــع املعارضة 
خيار اتخذتـــه الكويت منذ مدة لتجنب معارك 
لي األذرع مع معارضة خرجت أكثر تأثيرا بعد 
انتخابـــات نوفمبر املاضي. وكان ذلك واضحا 
بعد ”التضحية“ بوزير اإلعالم السابق الشيخ 

سلمان احلمود.
وفـــي أوائـــل فبرايـــر املاضي قـــّدم وزير 
الثقافة اســـتقالته، في خطـــوة وصفت وقتها 
بأنها، ”اختيار حكومي“ لتفادي نشـــوب أزمة 
بـــني احلكومـــة ومجلـــس األّمة كان يخشـــى 
أن تتطـــور إلـــى اللجوء إلى حـــّل أحدهما أو 

كليهما.
واســـتبقت اســـتقالة احلمود جلسة كانت 
مقّررة لطرح سحب الثقة عنه، عقب استجوابه 
مـــن قبل نواب بالبرملان حول جملة من امللفات 
على رأسها تواصل تعليق الهيئات الرياضية 
الدوليـــة ملشـــاركة الكويـــت فـــي التظاهرات 

اإلقليمية والعاملية.
وخالل األســـابيع القليلة املاضية كشـــف 
نواب عن نّيتهم اســـتجواب عـــدد من الوزراء 
بشـــأن عّدة قضايا، ولم يســـتثن بعض هؤالء 
إمكانيـــة اســـتجواب رئيس احلكومـــة ذاته، 

الشيخ جابر املبارك احلمد الصباح.
وكثيرا ما أدت مساءلة النواب للوزراء إلى 
توترات سياســـية وتعطيل لعمل السلطتني ما 
حّتم في أكثر من مـــّرة حّل احلكومة والبرملان 

وإعادة االنتخابات. 

وأثر هذا الوضع  بشكل واضح على عملية 
اتخاذ القرار وســـّن القوانـــني ووضع برامج 

التنمية وتنفيذها.
ويترتب على ســـحب اجلنسية في الكويت 
فقدان احلق في احلصول على التعليم املجاني 
واخلدمات الصحية املجانية إضافة إلى فقدان 

الوظيفة احلكومية والرعاية السكنية.
وقال مـــرزوق الغامن رئيـــس مجلس األمة 
االثنني إنه التقى ومجموعة كبيرة من النواب 
مـــع أمير البالد ومت خالل اللقاء طرح ”العديد 
من القضايا أهمها املعاناة اإلنسانية ملجموعة 

من الكويتيني في ملف اجلنسيات“.
وأضاف الغامن في تصريح نشـــرته وكالة 
األنبـــاء الكويتيـــة (كونـــا) أن ”رد األمير كان 

إيجابيا“ بهذا الشأن.
وذكـــر أن أميـــر الكويـــت ”فـــوض رئيس 
مجلس األمة ورئيس مجلس الوزراء مبتابعة 

امللف وتقدمي التصور الكامل“.
ومـــن املقـــرر أن يعقـــد البرملـــان الكويتي 
جلســـته االعتيادية اليـــوم الثالثاء ملناقشـــة 
عـــدد من القضايا قد يأتي في صدارتها تعديل 
قانـــون اجلنســـية إذا لـــم يصل النـــواب إلى 
قناعة برغبـــة احلكومة في حـــل القضية وقد 
يتم تأجيل تعديل القانون إلفساح املجال أمام 

جهود التهدئة.
وال ترضي إعادة اجلنســـية للذين سحبت 
منهـــم البعض من النواب، خاصة أن أســـباب 
ســـحبها ال تزال قائمة، خاصـــة للنواب الذين 
ال يخفـــون والءهم إليـــران وال يكفون عن دعم 
مواقفهـــا في قضايا حساســـة بالنســـبة إلى 
الدولـــة خاصة ما تعلق بخالفـــات إيرانية مع 

دول خليجية.
وليـــد  للجـــدل  املثيـــر  النائـــب  وطالـــب 
الطبطبائـــي بســـحب اجلنســـية ممـــن يثبت 

والؤهم ألي دولة معادية.
وقال في تغريدة له على تويتر ”ســـنقترح 
قانونا بسحب جنســـية من يثبت والؤه لدولة 
معادية مثل إيران، ويعمل ضد مصلحة البلد، 
ويكون الســـحب بحكـــم قضائـــي وليس بيد 

احلكومة“.
وكانـــت احلكومة الكويتية قـــد أعلنت في 
صيف 2014 ســـحب اجلنســـيات مـــن عدد من 
الشـــخصيات ومن عائالتهم منهم شخصيات 
معارضة بعد سلســـلة مـــن االحتجاجات التي 

رافقت اعتقال املعارض مسلم البراك.
وهددت احلكومة حينها بسحب اجلنسية 
من األشخاص الذين يشتبه في أنهم يحاولون 

تقويض استقرار الدولة.
ولم تشـــكل هـــذه القضية صداعـــا كبيرا 
للحكومة طوال الفترة املاضية، إال أن انتخاب 
برملـــان جديد في نوفمبر املاضي ميثل النواب 
املعارضـــون نحو نصفـــه أعـــاد القضية إلى 

الواجهـــة ال ســـيما بعـــد أن تعهـــد الكثير من 
النـــواب خالل حمالتهـــم االنتخابيـــة بإعادة 

اجلنسيات املسحوبة إلى أصحابها. 
وكان الفتا فـــي احلكومة اجلديدة التي مت 
تشكيلها عقب االنتخابات إجراء عملية تبديل 
فـــي املقاعـــد الوزارية بـــني وزيـــري الداخلية 
والدفـــاع، وهو ما اعتبـــره محللون دليال على 
رغبتها فـــي تلطيف األجواء مع النواب اجلدد 

ال ســـيما مع إدراكها حلساسية قضية سحب 
اجلنسيات.

وهدد نواب باســـتجواب رئيس احلكومة 
إذا لـــم يتم حـــل القضية، لكـــن رئيس البرملان 
ونوابا آخريـــن دعوا إلى إيجـــاد حلول لهذه 
القضية بالتعـــاون بني الســـلطتني التنفيذية 
والتشـــريعية بعيـــدا عـــن أجـــواء التصعيد 

والتهديد باالستجواب.
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الكويت تراجع قرار سحب الجنسية للتهدئة مع المعارضة
[ الشيخ صباح األحمد يميل إلى تخفيف التوتر مع مجلس األمة والحيلولة دون سقوط الحكومة
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مرزوق الغانم
أمير الكويت فوضنا 

بتقديم تصور حول إعادة 
الجنسية لمن سحبت منهم

} ستوكهومل – عكس املوقف احلكومي اجلديد 
في الســـويد الـــذي يحذر من أنشـــطة جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني، وعيـــا أوروبيـــا وغربيا 
عاما، في تبني موقف حازم وجماعي للتصدي 
لإلســـالم السياســـي في أوروبا، والذي لطاملا 
حظي سابقا، إما بغض الطرف وإما بالتواطؤ 

من قبل أجهزة املخابرات الغربية.
واعتبـــر خبـــراء فـــي شـــؤون اجلماعات 
اإلسالمية أن التقارير التي صدرت في األعوام 
األخيرة واخلاصة بجماعة اإلخوان املسلمني، 
الذي كانت  تعكس رغبة في إنهاء ”االستثناء“ 
حتظى بـــه اجلماعـــة، بحيث كان يتـــّم النأي 
بها عن بقيـــة اجلماعات اإلســـالمية املصنفة 

إرهابية وخطيرة.
ولفتـــت هـــذه األوســـاط إلـــى أن التقارير 
األوروبيـــة ال تتوقف فقط عنـــد الطابع األمني 
ألنشـــطة اجلماعـــة، بل علـــى اجلانـــب الذي 
ال  األوروبيـــة،  املجتمعـــات  اســـتقرار  يهـــدد 

ســـيما املتعلق بتعايش اجلاليات املسلمة مع 
املجتمعات األوروبية.

وكشف تقرير صادر عن هيئة تابعة لوزارة 
الدفاع السويدية عن عالقات جلماعة اإلخوان 
مـــع جماعـــات متطرفة مبـــا يدحـــض مزاعم 
اجلماعـــة عن انعـــدام أي اتصـــال عقائدي أو 

تنظيمي مع جماعات على لوائح اإلرهاب.
واتهم التقرير اجلماعـــة بأنها تعمل على 
إنشـــاء مجتمعـــات موازيـــة ال تخضـــع لقيم 

وأعراف وقوانني السويد.
ويضع التقرير مجهـــرا على نواح جديدة 
بـــدأت تقلق األوروبيني حـــول جهود اإلخوان 
داخل اجلاليات لصناعـــة مجتمع منفصل عن 

بقية البيئة املجتمعية للدول األوروبية.
ورأى مراقبون أن هذه املخاوف األوروبية 
قد متهد الطريق لتدابير وإجراءات ستتخذها 
هذه الدول لوقف االســـتباحة التي متارســـها 

اجلماعة للجاليات املسلمة في أوروبا.

ولفت خبراء ســـاهموا في كتابـــة التقرير 
الســـويدي أن اجلماعة تســـعى إلـــى اختراق 
النســـيج التنظيمـــي للمنظومـــة السياســـية 
األحـــزاب  اختـــراق  خـــالل  مـــن  الســـويدية 

السياسية.
واعتبر هـــؤالء أن مؤسســـات األمن باتت 
تعتبـــر أن هنـــاك أخطـــارا من املـــس بالبنى 
التحتية للنظام السياسي السويدي ما يتطلب 
املضي قدما في ورشة كبيرة جلمع املعلومات 
والقيام بتحقيقات متقدمة لكشـــف األســـاليب 
فـــي  اإلخـــوان  يســـتخدمها  التـــي  واألدوات 

أنشطتهم داخل السويد.
وســـبق أن أعلـــن عضو مجلس الشـــيوخ 
األميركي واملرشح السابق للرئاسة تيد كروز، 
والنائـــب اجلمهـــوري دياز بـــاالرت، عزمهما 
العمل على مشروعي قانونني يصنفان جماعة 
اإلخوان املســـلمني واحلرس الثوري اإليراني 
كتنظيمني إرهابيني مسؤولني عن أعمال عنف.

وكان تقرير أعدته احلكومة البريطانية عام 
2015 حول نشـــاطات حركة اإلخوان املسلمني 
قد خلـــص إلى أن عضوية احلركة أو االرتباط 

بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف.
واعتبر التقرير مؤشرا على حالة القطيعة 
التي تريدها لندن لوقف عالقة ملتبســـة لطاملا 

جمعت بريطانيا باجلماعة.
وأثارت مصادر أوروبية معلومات حتدثت 
خالل األعوام األخيرة عن رابط ما بني اإلخوان 

والتطرف.
ويضـــاف التقريـــر الســـويدي إلـــى جهد 
مخابراتـــي وأمني تقوم بـــه كافة دول االحتاد 
األوروبي لوضع اجلماعة حتت مجهر البحث 
والتحقيق وعدم فصلهـــا عن اجلهود الغربية 
التـــي تقوم بها املؤسســـات األمنيـــة ملكافحة 

اإلرهاب في العالم.
وترى أوساط سياسية أوروبية أن املوقف 
احملـــّذر مـــن جماعـــة اإلخـــوان املســـلمني قد 

تعزز بعد االنتخابات الرئاســـية في الواليات 
املتحـــدة، من حيث أن انتخـــاب دونالد ترامب 
رئيســـا للجمهورية صّوب املوقـــف األميركي 
نحو التصـــدي لإلســـالم السياســـي وأوقف 
حالـــة اللبس التي واكبت اســـتراتيجية إدارة 
الرئيس األميركي الســـابق بـــاراك أوباما في 

هذا الشأن.
وتلفت مراجع سياســـية ســـويدية إلى أن 
صـــدور التقريـــر الســـويدي عن هيئـــة تابعة 
لـــوزارة الدفاع يعكس قلقا له عالقة بشـــؤون 
األمـــن والدفـــاع مبا يعنـــي أن أمـــر التصدي 
لإلخوان وبقية جماعات اإلســـالم السياســـي 
بـــات حتديا يتعلـــق باألمـــن االســـتراتيجي 
واملجتمـــع الـــذي ال ميكن أن يخضـــع لتأويل 
أو اجتهـــاد في هذا األمر. كما أن املؤسســـات 
السياسية والقانونية تخضع متاما لتقييمات 
مؤسســـات الدفاع حني يتعلق األمر مبا يعتبر 

مسا بأمن البالد واستقرارها. 

[  ستوكهولم تكشف عن خطط إخوانية إلنشاء مجتمع مواز ال يخضع لقيم وأعراف وقوانين البالد
السويد تضع اإلخوان تحت املراقبة بعد بريطانيا والواليات املتحدة

} طهــران – أعلـــن االثنـــني في طهـــران، عن 
تأجيل زيارة الرئيس حسن روحاني للجزائر 
دون أســـباب مقنعة، ما طرح تســـاؤالت حول 
مبـــررات هذه اخلطوة وهـــل تتعلق بالظروف 
عبدالعزيـــز  اجلزائـــري  للرئيـــس  الصحيـــة 
بوتفليقة، أو بالضغوط الهادفة إلى محاصرة 

الدور اإليراني في املنطقة.
وأعلن الناطق باســـم اخلارجية اإليرانية 
بهرام قاســـمي، عـــن تأجيل الزيـــارة املقررة 
في الثاني عشـــر من مـــارس اجلاري. واكتفى 
الســـنة  رأس  إحيـــاء  باحتفـــاالت  بربطهـــا 

الفارسية ”عيد النوروز“.
وكانـــت الســـفارة اإليرانية فـــي اجلزائر، 
قد أعلنت منذ أســـبوعني، عـــن زيارة روحاني 
ولقاء مرتقب له مع بوتفليقة، فضال عن  زيارة 
وفـــد كبير لعقد اتفاقيات فـــي مجاالت الطاقة 

والتجارة والثقافة.
ولقـــي اإلعـــالن عـــن الزيـــارة موجـــة من 
االنتقادات لدى الطبقة السياســـية والشـــارع 
اجلزائري القتران الدور اإليراني في السنوات 
األخيرة، بأجندة تصدير املذهب الشيعي وبث 

الصراعات الطائفية في املنطقة.
وأثـــار قـــرار التأجيل التســـاؤالت مجددا 
حـــول األزمـــة الصحيـــة األخيـــرة للرئيـــس 
اجلزائـــري في ظل حديث عـــن عجزه عن أداء 
مهامه الدســـتورية، وخاصة بعد إلغاء زيارة 

مشابهة للمستشارة األملانية أجنيال ميركل.
ورغم التطمينات التـــي أطلقتها احلكومة 
اجلزائريـــة، فإن التعتيم الذي يســـير به ملف 
صحة الرئيس اجلزائري يغذي تلك الشائعات 

في مختلف األوساط اجلزائرية.
ويتطلـــع املراقبون إلى اليومـــني املقبلني 
للتأكـــد مـــن ظهـــور بوتفليقـــة، حيث ســـبق 
اإلعالن عن أجندة تتضمن اســـتقبال الرئيس 
اجلزائري لوزير خارجية إســـبانبا ألفونسو 
داستيس، واحتفالية عيد املرأة التي دأب على 

إحيائها سنويا بحضوره الشخصي.
وفيما وجهت مؤسســـة الرئاســـة دعوات 
لناشطات في املجتمع املدني إلحياء عيد املرأة 
العاملي، لم يتأكد إلى حد اآلن من الشـــخصية 

التي ستستقبل ضيفات قصر املرادية.
لكـــن مراقبـــني لـــم يســـتبعدوا أن تكـــون 
السلطات اجلزائرية قد وظفت الوضع الصحي 
لبوتفليقة كمبرر لتجنب اســـتضافة روحاني 
فـــي وضع إقليمي ودولي غير مناســـب، وذلك 
في ضوء توســـع اجلبهة العربيـــة املعارضة 
للتمـــدد اإليراني في املنطقة، فضال عن موقف 

أميركي قوي داعم للموقف العربي.
وأشـــاروا إلـــى أن الســـلطات اجلزائرية 
رمبا تكون قد طالبت بتأجيل الزيارة بانتظار 
أن تتضـــح الصـــورة خاصة في ضوء تشـــدد 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب ضد إيران، 
فيما تسعى اجلزائر إلى بناء عالقات أمنت مع 
اإلدارة األميركيـــة اجلديدة مـــن بوابة احلرب 

على اإلرهاب.

صحة بوتفليقة وراء 
تأجيل زيارة روحاني
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شادي عالء الدين

} بــريوت – تتشـــارك كل القـــوى السياســـية 
اللبنانيـــة في تكريس مشـــهد تهميـــش المرأة 
سياسيا، حيث يكاد يكون السمة الوحيدة التي 
تحظى بإجماع فعلي متحقق في بلد يستعصي 

فيه التوافق على مجمل األمور.
ووفق مراقبين، ال تختلف القوى العلمانية 
عن القوى اإلســـالمية في اتباع المنطق نفسه 
لناحيـــة تحجيـــم مشـــاركة المرأة فـــي القرار 
السياســـي بفاعلية والسماح لها بتولي مواقع 

قيادية داخل التيارات واألحزاب.
ويشـــكل وصـــول أي امـــرأة إلـــى منصب 
سياسي بارز مناسبة للدعاية والترويج، حيث 
يســـتعمله الحزب الذي تنتمي إلى صفوفه في 
إطار ”التفاخر“ السياسي بينه وبين خصومه.

الخـــروج  إلـــى  الوضـــع  هـــذا  ويقـــود 
باســـتنتاجات تؤكد أن القبول بمشاركة فاعلة 
للمرأة في الحياة السياســـية في لبنان ال يزال 
بعيد المنال في ظل العقلية الذكورية المهيمنة.

وتقول بعض القـــراءات إن ضمور حضور 
المـــرأة في الحياة السياســـية فـــي لبنان على 
الرغـــم من جو االنفتاح النســـبي الســـائد فيه، 
مقارنـــة بالمناخ العام في بلـــدان عربية أخرى 
يعود إلى أن الثقافة الســـائدة التي ال تميل إلى 
النســـائية للسياســـة والقائمة  تبني المقاربة 

على التفاهم والتواصل ونبذ العنف.
وتؤكد هـــذه القراءات أن إرتفاع منســـوب 
مشـــاركة المرأة في الحياة السياســـية يتطلب 
إعـــادة إنتـــاج لكيفيـــة تلقي المجتمـــع لمجال 
السياســـة ككل ونظرتـــه إلى كيفية ممارســـته 
وتكويـــن مقاربـــة مختلفـــة وجديـــدة للعمـــل 

السياسي.
وتطـــرح دراســـات أخرى حول مـــا إذا كان 
لبنان بلدا آيال للسياسة بمعناها الفعلي الذي 
كانت رئيســـة الـــوزراء التاريخيـــة لبريطانيا 
مارغريت تاتشـــر قد عبرت عنه حين قالت ”في 
السياسة عندما تحتاج إلى الكالم إسأل الرجال 

وعندما تحتاج إلى األفعال فعليك بالنساء“.
وتنظر هذه الدراســـات إلى غياب مشـــاركة 
المـــرأة في الحياة السياســـية من هذه الزاوية 

تحديدا، وتعتبـــر أن المـــرأة يمكنها أن تدخل 
على الحياة السياسية اللبنانية دينامية الفعل 
التي تلتقي مع التعريف العميق للسياسة الذي 
يصفهـــا بأنها فـــن العمل علـــى إدارة الوقائع 

والتعامل معها.
المـــرأة وفق مـــا تقولـــه الدراســـات كائن 
يتعامـــل كل الوقـــت مع الوقائـــع فهي تخضع 
لوقائـــع جســـدها وتحوالته ولوقائـــع الحياة 
اليوميـــة التي تفـــرض عليهـــا إدارة عدد كبير 
مـــن الملفات واألدوار والتوفيق بينها من قبيل 

دورها كزوجة وأم إضافة إلى الدور المهني.
عقل المرأة إذن هو عقل سياســـي وواقعي 
بامتيـــاز، ولعـــل التغييـــب المقصـــود لها عن 
الحياة السياســـية في لبنان عائد إلى أن قدرة 
المـــرأة على معالجة الملفـــات والتوفيق بينها 
وإيجـــاد حلـــول لها قد تضـــع كل الممارســـة 
السياســـية اللبنانية أمام عمليـــة إعادة تقييم 

قاسية وأمام جملة اتهامات قاسية.
وتعتبـــر منســـقة مصلحة المـــرأة في تيار 
المستقبل مي طبال ”أن الرئيس سعد الحريري 

يدفـــع بقوة في اتجـــاه إقرار قانـــون انتخابي 
يتضمـــن كوتـــا نســـائية بنســـبة 30 بالمئة“. 
وتؤكـــد أن هذا االتجاه ”قد يدفع ســـائر القوى 
السياســـية إلى تفعيل مشـــاركة المـــرأة داخل 
البنى التنظيميـــة الداخلية وإلى قيام ورشـــة 
ترشـــيح ودعم ترشـــيح للنســـاء إلـــى الندوة 

البرلمانية“.
وتلفـــت طبال إلـــى أنه وبغـــض النظر عن 
القانـــون االنتخابي الذي ســـتقام االنتخابات 
على أساســـه، فـــإن موضوع الكوتا النســـائية 
”ال بد أن يكون أساســـيا فيـــه وذلك ألن حضور 
المرأة في الحياة السياسية بات يشكل معيارا 

أساسيا للحكم على مدى تطور أي بلد“.
وتلفت طبال إلى أن أسباب تهميش حضور 
المرأة في الحياة السياســـية عديدة ومتشعبة 
وتعود بشـــكل أساســـي إلـــى ”غلبـــة العقلية 
الذكوريـــة وما تنشـــره من افـــكار تتعلق بعدم 
صالحيـــة المرأة لممارســـة السياســـة وبأنها 
تصلح لعدد محدود من المهن كالتعليم وبعض 

الوظائف اإلدارية“.

وال تشـــك منســـقة مصلحـــة المـــرأة بكون 
اعتماد مثل هذه المقاربة معيبا وخصوصا ألن 
المـــرأة ”نجحت في الكثير مـــن الوظائف التي 
تتطلـــب امتالك مهارات عالية من قبيل القضاء 

والمحاماة“.
وتشـــير طبال إلى أنه على الرغم من إثبات 
المرأة لقدرتها على النجاح في ميادين عديدة، 
إال أن األرقام ”مازالت تشـــير إلى واقع مؤسف 
لناحيـــة حضور المـــرأة فـــي اإلدارات العامة، 
حيـــث تبلغ نســـبة حضورهـــا فـــي الوظائف 
الصغيـــرة والتي ال تتضمن مشـــاركة في صنع 
القرار 41 بالمئة، في حين ال تتجاوز النسبة 7،9 
حيـــن نصل إلى رتبة المدير العام في الوزارات 

أو غيرها من المرافق العامة“.
وتؤكـــد مؤسســـة جمعية ”نســـاء رائدات“ 
ندى عنيد أن أهم أســـباب ضعف وجود المرأة 
فـــي المشـــهد السياســـي اللبنانـــي ”مرتبطة 
بعـــدم قدرة األحزاب السياســـية اللبنانية على 
تطويـــر نفســـها بعد انتهـــاء الحـــرب األهلية، 
لناحيـــة تكوين خطاب يعنى بتفعيل مشـــاركة 
النساء داخل األحزاب والسعي إلى خلق حالة 

استقطاب نسائية“.
ووفـــق عنيد ”تســـود حالة المبـــاالة عامة 
بالمشـــاركة السياســـية تنعكس على مشـــاركة 
المـــرأة حيـــث يســـود يأس مـــن القـــدرة على 
التغيير“. وتشـــير إلى أن ”الكوتا النسائية هي 
محاولة لتصحيح الخلل التمثيلي وهي مطبقة 
في أكثـــر من 28 بلـــدا متقدما فلمـــاذا ال يمكن 

تطبيقها في لبنان؟“.
وال تعتبر أن الكوتا النسائية قادرة وحدها 
فـــي حال إقرارها على ”إزالة الغبن السياســـي 
الالحق بالمرأة، ولكنها حاليا تشـــكل المدخل 
األنسب للشروع في إطالق مسار تفعيل حضور 

المرأة السياسي“.

أحمد جمال

} القاهرة - فتح استخدام التدابير االحترازية 
على المتهمين بجرائم ذات أبعاد سياسية باب 
االنتقـــادات على القاهرة، فـــي وقت تحاول فيه 
تحســـين صورتها الخارجية المرتبطة أساسا 

بمدى التقدم في مجال حقوق اإلنسان.
ووجهت مؤخرا منظمـــات دولية انتقادات 
للحكومـــة المصريـــة بســـبب وضع عـــدد من 
النشـــطاء المفرج عنهم تحت الرقابة اللصيقة 
على غرار أحمـــد ماهر ومحمد عادل العضوين 
في حركة 6 إبريل، إذ يقضون 12 ســـاعة يوميا 

تحت المراقبة داخل مراكز الشرطة.
وتفرض اإلجـــراءات االحترازية قضاء عدد 
معين من الســـاعات في مركز الشـــرطة التابع 
له الشـــخص بشكل يومي أو أســـبوعي، ولدى 
الســـلطة القضائيـــة الحـــق في وقـــف اإلجراء 
وإعادة حبـــس المتهم مرة أخـــرى حال انتهك 

شروط ومعايير تلك التدابير.
وبحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر 
األحد، فإن اإلجراءات اســـتخدمها القضاء في 
أثناء النطق بالحكم في الجرائم التي تستهدف 
تكدير السلم العام وإرهاب الجماهير، والسبب 
الرئيســـي إلقرارهـــا يكـــون لترهيـــب منتقدي 
الحكومة، والشـــرطة قد تســـتغل هذا اإلجراء، 
في أي لحظة، بإعادة حبس بعض السياسيين 

بزعم مخالفتهم تطبيق تلك الشروط.
وأشـــار مراقبـــون إلـــى أن اســـتخدام هذه 
التدابيـــر ســـاهم في حـــدة تقريـــر الخارجية 

األميركيـــة بشـــأن حقوق اإلنســـان فـــي مصر، 
والذي صدر قبل يومين، إذ أن التقرير تحدث عن 
ظروف االحتجاز الصعبة والحبس االحتياطي 
وطول اإلجراءات الجنائية وإجراءات التقاضي 
والتوســـع في تطبيق العقوبات على المتهمين 

في جرائم سياسية.
وهـــو ما ردت عليـــه القاهـــرة بتأكيدها أن 
أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان ترتبـــط بالتزامات 
دســـتورية واضحة، وتتـــم مراقبتها من جانب 
المؤسســـات الحكوميـــة أو المســـتقلة مثـــل 

المجلس القومي لحقوق اإلنسان والبرلمان.
إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ”العـــرب“ 
الحكومـــة المصرية تهدف من وراء اســـتخدام 
تلـــك التدابيـــر إلى ضـــرب عصفوريـــن بحجر 
واحد، فهـــي تريد التأكيد على عدم اســـتخدام 
أي أســـاليب عقابية ضد المتهميـــن بعيدا عن 
قـــرارات القضـــاء، وكذلـــك تريـــد التخلص من 
الضغوط الخارجيـــة التي تتهمها بالتعنت في 

التعامل مع المعارضين.

وأكد ناصـــر أمين عضو المجلس المصري 
أن اإلجـــراءات  لحقـــوق اإلنســـان لـ”العـــرب“ 
االحترازية ”عقوبة تقليدية تستخدم في العالم 
كلـــه، لكنهـــا عـــادة ال تطبق فـــي الجرائم التي 
لها أبعاد سياســـية وتقتصر علـــى المجرمين 

الجنائيين األكثر خطورة“.
وأضاف أن القضاء اســـتخدم تلك العقوبة 
مـــع المتهمين بجرائم لها عالقـــة بالتعبير عن 
الـــرأي ألول مرة في تاريخه، لكن أغلب األحكام 
التي تضمنـــت تلك العقوبـــة ارتكنت لضرورة 

تطبيقها، نظرا إلى عدم استقرار األوضاع.
ويـــرى حقوقيون أن اســـتخدام العقوبة لن 
يكون له أثر إيجابي على حالة حقوق اإلنســـان 
في مصر، حتى وإن تمت وفقا للقانون، ويذهب 
البعض للتأكيـــد على أن الحبـــس االحتياطي 
واإلفـــراج مـــع التدابيـــر االحترازيـــة أمـــران 

متساويان.
وفي المقابل أكد اللـــواء رفعت عبدالحميد 
خبيـــر العلوم الجنائية لـ”العـــرب“ أن القانون 

المصـــري ال يفـــرق بيـــن هويـــة المتهمين في 
ارتـــكاب جرائم جنائيـــة، في ما عـــدا الجرائم 
المتعلقـــة باإلرهـــاب، كما أنه إجـــراء أمني في 
إطار الدور المرتبط بالتعامل مع مخاطر تهديد 

األمن.
وبحســـب القانون، فإن هناك أشكاال عديدة 
لتدابير المراقبة منهـــا إما أن يمر المفرج عنه 
على مركز الشـــرطة خـــالل فتـــرات معينة يتم 
تحديدهـــا، وإمـــا أن يقضي ليلة هنـــاك أو يمر 
للتوقيـــع في كشـــف الحضور فقـــط، أو أن يتم 
منعـــه من الخروج من بيتـــه في وقت محدد من 

اليوم. 
ووجه عـــدد مـــن السياســـيين المصريين 
انتقـــادات واســـعة الســـتمرار تطبيـــق هـــذه 
اإلجراءات حتى اآلن، ألن الهدف األساســـي من 
إقرارها منتصف القرن الماضي كان يرجع إلى 
حماية األمن العام مـــن اللصوص والمجرمين 
الذيـــن كانوا يســـتغلون عدم وجـــود اتصاالت 

للتبليغ على األعمال اإلجرامية.

املراقبة القضائية على النشطاء السياسيني تحرج القاهرة
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ــــــون مفــــــرج عنهم  يجــــــد نشــــــطاء مصري
أنفســــــهم حبيســــــي إجراءات رقابية أقرت 
ــــــذ منتصف القــــــرن املاضــــــي، لدوافع  من
ــــــت املواقف حولها  مختلفة، وقــــــد تضارب
ــــــرى البعض أن الوضع األمني في  حيث ي
البالد يقتضي ذلك، فيما يجد آخرون أنه 
ــــــد من إنهــــــاء العمل بهــــــذه اإلجراءات  ال ب
التي أصبحت مادة دســــــمة توظفها بعض 
ــــــة للتصويب على الوضع  املنظمات الدولي

احلقوقي في البالد.

رفعت األسد ينتقد إدارة 

األزمة السورية

} دمشــق – دعـــت قـــوى وأحـــزاب سياســـية 
ســـورية المجتمع الدولي إلـــى ضرورة اعتماد 
مقاربات وآليات جديدة إلنهاء األزمة في سوريا 
التي شارفت على عامها السابع، دون أن تكون 

هناك بوادر قريبة لحلها.
جـــاء ذلـــك بعد فشـــل الرهان علـــى مؤتمر 
جنيف 4 جراء تمســـك كل طرف بموقفه، فضال 
عن الحســـابات اإلقليميـــة والدولية التي باتت 

المؤثر رقم واحد في المشهد السوري.
وطالب حزب التجمـــع القومي الديمقراطي 
الموحد في بيان وصلت ”العرب“ نســـخة منه، 
مجلس األمن ”بتنظيم مؤتمر دولي اســـتثنائي 
حول ســـوريا تشـــارك فيه كل القوى السورية 
الفاعلـــة بمختلف مواقعهـــا وتياراتها الفكرية 
والسياســـية والقادرة فعال على المساهمة في 
إيجـــاد الحلـــول الكفيلة بتجـــاوز واقع األزمة 
الراهنـــة وإقامـــة أســـس بناء نظام سياســـي 
تعـــددي قـــادر على تلبيـــة طموحات الشـــعب 
وإنجاز التغيير السياسي السلمي التدريجي“.
وجدد الحـــزب، الذي يقوده رفعت األســـد، 
اســـتعداده ”لتحمـــل كل المســـؤوليات التـــي 
يقتضيها الموقف في ســـبيل إخراج البالد من 
دائرة التهديد اإلرهابي وتحقيق آمال شـــعبنا 
فـــي الحريـــة والتغييـــر وإقامة نظـــام تعددي 

حقيقي“.
وعزا الحزب ســـبب العجز عـــن حل األزمة 
الســـورية بالدرجة األولى إلى ”فشـــل أسلوب 
التحذيـــرات  كل  رغـــم  الســـورية  الحكومـــة 
والنـــداءات التـــي بادر بهـــا التجمـــع القومي 

الديمقراطي الموحد في مناسبات عدة“.
التحذيـــرات  تلـــك  ”تجاهـــل  أن  واعتبـــر 
والنـــداءات الصادقة قد ســـاهم في تعقيد أمور 
معالجـــة األزمة، بل وتحول إلى أحد األســـباب 
فـــي اســـتفحالها، إضافـــة إلـــى أن تدويلهـــا 
وإدخالهـــا في دوامـــة التعارضـــات اإلقليمية 
والدولية حد من حرية مبادرة شعبنا وقواه في 
البحث عن الحلول الممكنة خارج كل استقطاب 
إقليمـــي أو دولـــي“. ورأى أن ”كل المؤتمـــرات 
التي احتضنتها مختلـــف عواصم العالم ظلت 
قاصـــرة عن تحقيق الهدف المطلوب منها وهو 

إعادة األمن واالستقرار لبالدنا“.
ويتماهى موقف حزب التجمع الذي يرأسه 
عم الرئيس السوري الحالي مع مواقف العديد 
من القـــوى في ســـوريا التي تـــروم وضع حد 
لألزمة التي كلفت البالد الكثير بشريا وماديا.

ورفعت األســـد من مواليد عـــام 1937، وهو 
الشـــقيق األصغـــر للرئيـــس الســـوري الراحل 
حافظ األســـد،  وقد تقلد في الســـابق مناصب 
عديدة في الدولة الســـورية منها منصب نائب 

الرئيس لشؤون األمن (في عهد األسد األب).

 [ الكوتا النسائية محاولة غير كافية لتصحيح الخلل التمثيلي

ناصر أمين:

اإلجراءات االحترازية عادة ال 

تطبق في الجرائم التي لها 

أبعاد سياسية

مي طبال:

حضور المرأة في الحياة 

السياسية معيار للحكم 

على مدى تطور أي بلد

القوى السياسية تتحمل وزر تغييب املرأة عن دائرة صنع القرار في لبنان

تحت المجهر

◄ قطع تحالف قوات سوريا 
الديمقراطية، االثنين، وبدعم من 

التحالف الدولي طريق اإلمداد الرئيسي 
لتنظيم داعش بين الرقة ودير الزور 

شرقا، في إطار عملية عسكرية مستمرة 
منذ أشهر.

◄ أكد وزير الخارجية المصري سامح 
شكري على الموقف المصري بعدم 

إقامة معسكرات احتجاز لالجئين أو 
المهاجرين في مصر، مشيرا إلى أن 

المطلوب هو دعم قدرات مصر لتوفير 
الحياة المالئمة والخدمات لالجئين.

◄ قال المتحدث باسم الكرملين 
دميتري بيسكوف االثنين، إن لقاء 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

ورئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، الخميس، سيتطرق إلى 

مسألة جهود التسوية الفلسطينية 
اإلسرائيلية.

◄ وسع النظام السوري وحلفاؤه 
خالل اليومين الماضيين هجومهم على 
المناطق الخاضعة للمعارضة السورية، 

ونال محيط دمشق النصيب األكبر من 
القصف بأكثر من 50 غارة منذ األحد، 
حسب مصادر ميدانية، بينما وثقت 

”الشبكة السورية لحقوق اإلنسان“ 
مقتل 42 مدنيا جراء ذلك.

◄ قال مصدر أمني مصري إن مسلحين 
مجهولين استعرضوا قوتهم مساء 

األحد، بعدد من شوارع مدينة العريش 
بمحافظة شمال سيناء المصرية شمال 

شرقي البالد.

◄ تسلمت السلطات السودانية أكثر 
من مئة أسير كان بعضهم محتجزا 

ألعوام عدة لدى الحركة الشعبية 
لتحرير السودان (الشمال).

باختصار

«تطبيق القانون اإلسرائيلي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) من شأنه أن يتسبب أخبار

في أزمة فورية مع اإلدارة األميركية الجديدة».

أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع اإلسرائيلي

{الرأي العام سواء المسيحي أو المسلم يعلم أن الهدف من العمليات المتواترة ضد األقباط في 

سيناء هو ضرب العالقة بين النظام والمسيحيين الذين يخشون من عودة اإلخوان».

جمال أسعد
مفكر مصري قبطي

مادة دسمة للتداول 



} بغــداد - أعطـــى قـــرار الرئيـــس األميركي 
برفـــع مواطني العراق من قائمة حظر الســـفر 
إلى الواليات املتحدة التي تشـــمل رعايا ست 
دول أخرى بداعي التوّقي من اإلرهاب، مؤّشرا 
جديـــدا على مقدار اهتمام واشـــنطن في عهد 
إدارة ترامـــب بالعـــراق ورغبتها فـــي اتخاذه 
ساحة رئيســـية للفعل السياسي والعسكري، 
ومنطلقا الســـتعادة الـــدور األميركي املتراجع 
في منطقة الشـــرق األوســـط ومقارعة خصوم 
لهـــا هنـــاك على رأســـهم إيران التـــي مّكنتها 
سلســـلة من السياســـات األميركيـــة اخلاطئة 
من أن تصبح الالعب الرئيســـي على الساحة 

العراقية.
ويزيل قرار ترامب اجلديد عوائق إجرائية 
من أمـــام التواصل بني واشـــنطن وبغداد في 
وقت تشـــتركان فيه بخوض حرب على تنظيم 
داعش في املوصل وحتاول واشنطن املشاركة 
بفعاليـــة في وضع ترتيبات مرحلة ما بعد تلك 

احلرب.
لكـــّن األهم في القرار أّنـــه يزيل احلرج عن 
رئيـــس الوزراء حيـــدر العبـــادي ويخّفف من 
الضغط  املســـّلط عليـــه من قبل شـــركائه في 
احلكـــم، وحتديدا قادة األحزاب وامليليشـــيات 
الشـــيعية املوالية إليران، والتـــي اتخذت من 
وضـــع العراقيني على الئحـــة املنع من دخول 
الواليـــات املتحدة منّصة ملهاجمـــة تقاربه مع 

واشنطن.
وبـــدا القـــرار وكأّنه اســـتجابة مباشـــرة 
لطلـــب العبادي الذي قال إّنه توّجه به لترامب 
خـــالل املكاملـــة الهاتفيـــة التي جـــرت بينهما 
قبـــل أســـابيع، ما يعنـــي أّن لرئيـــس الوزراء 
حظـــوة واهتمامـــا من قبل واشـــنطن وأّنه لن 
يتـــرك وحيدا مبواجهـــة الضغـــوط الداخلية 

واخلارجية.

واّتضح منذ مجيء إدارة ترامب إلى احلكم 
فـــي الواليات املتحدة أن العبادي موضع جهد 
سياسي ودبلوماسي أميركي مرّكز الستمالته 
واســـتدراجه خارج دائرة املواالة إليران التي 
ُعرف بها حّكام العراق منذ سقوط نظام حزب 

البعث في سنة 2003.
ونقلـــت وكالة رويترز عن مصـــدر بالبيت 
األبيـــض قولـــه إن ”الرئيـــس دونالـــد ترامب 
ســـيحذف العراق مـــن قائمة دول يســـتهدفها 
حظـــر ســـفر أميركي جديـــد“، يتجـــه ترامب 

إلصداره بعد إسقاط القضاء لقراره األّول.
وأوضحـــت الوكالـــة أن رفع العـــراق من 
قائمـــة حظر الســـفر جاء بدفع من مســـؤولني 
كبار باإلدارة األميركيـــة ظلوا يضغطون على 
ترامب حلذف املواطنني العراقيني من القائمة.
ويّتضـــح مـــن ذلـــك أن كبار املستشـــارين 
بالرئيس  احمليطـــني  السياســـات  وواضعـــي 
قلـــب  فـــي  العـــراق  يضعـــون  األميركـــي، 
االســـتراتيجية األميركيـــة إلعـــادة الواليـــات 
املتحدة كالعب رئيسي فاعل ومؤّثر في منطقة 
الشرق األوسط بعد فترة التراجع التي شهدها 
ذلك الـــدور في عهـــد إدارة الرئيس الســـابق 

باراك أوباما.
بالبيت األبيض  وشـــرح ”مســـؤول كبير“ 
نقلـــت عنـــه الوكالـــة دون حتديـــد هويته أّن 
”العـــراق حذف مـــن قائمة الدول الـــواردة في 
األمـــر التنفيذي األول الصادر في 27 يناير ألن 
احلكومـــة العراقية فرضت إجـــراءات فحص 
جديدة مثل زيادة الرقابة على تأشيرات السفر 
وتبادل البيانات وبسبب تعاونها مع الواليات 

املتحدة في مكافحة متشددي تنظيم داعش“.
ويبـــدو ذلك مجـــّرد تبرير وغطـــاء لغايات 
سياســـية أبعـــد باعتبار العراق يظّل ســـاحة 
رئيســـية لإلرهاب وموضعا رئيســـيا لتنظيم 

داعش.
وبينما اســـتثني مواطنو العراق من حظر 
دخول األراضـــي األميركية، أبقـــي في املقابل 
على مواطني إيران، إضافـــة إلى مواطني كّل 
اليمن والصومال وســـوريا وليبيا والسودان، 
وجميعها بلدان ال يتفـــّوق عليها العراق على 

مستوى األمن واالستقرار.

العراقيـــة  اخلارجيـــة  وزارة  ورّحبـــت 
بقـــرار ترامب معتبـــرة أّنه ”خطـــوة باالجتاه 

الصحيح“.
وقال املتحدث باســـم الوزارة أحمد جمال 
في بيـــان إن ”وزارة اخلارجية العراقية تعبر 
عن عميق ارتياحها للقـــرار التنفيذي الصادر 
عـــن الرئيس األميركي دونالـــد ترامب، والذي 
تضمن استثناء العراقيني من حظر السفر إلى 

الواليات املتحدة“.
وأضاف أن ”القرار خطوة هامة في االجتاه 
الصحيح الذي يعزز التحالف االســـتراتيجي 
بني بغداد وواشـــنطن في العديد من املجاالت 

وفي مقدمتها محاربة اإلرهاب“.
ووجدت واشـــنطن في احلرب الدائرة ضّد 
تنظيـــم داعش على األراضـــي العراقية فرصة 
مواتية إلعادة ترميم نفوذها بالبلد واستعادة 
التـــوازن املفقود ملصلحة إيـــران بفعل وجود 

طبقة سياســـية مواليـــة لها في ســـّدة احلكم 
بالعراق.

واستفادت إيران من احلرب ذاتها لتحويل 
نفوذها السياسي إلى وجود عسكري بالوكالة 
على األراضـــي العراقية من خالل جيش مواز 
قوامـــه قرابـــة املئة ألـــف مقاتل مـــن عناصر 
امليليشيات الشيعية املشّكلة للحشد الشعبي.

وتداركـــت واشـــنطن املوقف فـــي املرحلة 
النهائيـــة من احلرب، ومتّكنـــت من أن تصبح 
الطرف األكثر فعال وتأثيرا في معركة املوصل 
التي شـــهدت تقّدمـــا كبيرا باجتاه اســـتعادة 
املدينـــة مـــن عناصر تنظيم داعـــش بفعل دور 
القوات األميركية سواء بتوفير الغطاء اجلّوي 
للقـــوات العراقيـــة، أو بتقدمي املســـاعدة على 
األرض لتلك القوات مـــن قبل خبراء وعناصر 
نخبـــة باجليـــش األميركي. ومـــن املؤّكد لدى 
املالحظني السياســـيني واحملّللني العسكريني 

أّن الواليـــات املتحـــدة ال حتارب فـــي العراق 
لتحقيـــق هدف آني متمّثل فـــي هزمية داعش 
بل النتزاع دور فـــي العراق في مرحلة ما بعد 

التنظيم.
وال تســـتبعد مصـــادر عراقيـــة أن تعيـــد 
الواليـــات املتحدة تركيز وجود عســـكري لها 
في العراق بإنشـــاء مجموعة من القواعد على 
أراضيـــه وخصوصا باملنطقة الغربية لتضمن 
لها رقابة على الطرق باجتاه ســـوريا ولتكون 
مبثابة ستارة متنع التواصل احلّر بني طهران 

ودمشق احلليفتني عبر األراضي العراقية.
ومـــن منظور إدارة ترامب، فإّن انســـحاب 
القـــوات األميركية من العراق في عهد الرئيس 
الســـابق باراك أوباما خطأ استراتيجي جعل 
املليارات من الدوالرات التي أنفقتها الواليات 
املتحدة في العراق -وفق رواية ترامب نفسه- 

تذهب هباء وجتّير ملصلحة إيران.

واشنطن تستميل بغداد بإعفاء العراقيين من حظر دخول الواليات المتحدة
[ جزء من استدراج حيدر العبادي خارج دائرة المواالة إليران  [ إزالة الحرج عن رئيس الوزراء وتخفيف الضغط المسلط عليه

اســــــتثناء املواطنني العراقيني من حظر دخول الواليات املتحدة قرار ذو أهداف سياســــــية 
ــــــة متميزة في مرحلة ما بعد تنظيم  تتعّلق بتهيئة األرضية املناســــــبة لعالقة أميركية عراقي
داعــــــش التي تلوح من خلف غبار املعركــــــة اجلارية في املوصل، وهي مرحلة تطمح إدارة 

ترامب ألن تعيد خاللها ترميم نفوذ واشنطن املتآكل في العراق واملنطقة.

تعال معنا

العـــراق فـــي قلـــب االســـتراتيجية 

الهـادفـــة  الجـديـــدة  األميـركيـــة 

للعـــودة إلى دائرة الفعـــل والتأثير 

في منطقة الشرق األوسط

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صوت مجلس محافظة العاصمة 

العراقية بغداد، اإلثنين، على اختيار 
عضو المجلس عطوان العطواني 

المنتمي إلى كتلة دولة القانون بقيادة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي 

لمنصب المحافظ، خلفا لعلي التميمي 
المنتمي إلى التيار الصدري بقيادة 

رجل الدين مقتدى الصدر، والذي أقيل 
على خلفية تهم له بالفساد رفضها 

الصدريون واعتبروها جزءا من مؤامرة 
على تيارهم.

◄ شهد اجتماع لمجلس الجامعة 

العربية على مستوى المندوبين 
الدائمين خالفا عراقيا قطريا بسبب 

بند تم إدراجه بطلب من الدوحة خاص 
بقضية 26 قطريا كانوا اختطفوا 

نهاية العام 2015 في منطقة صحراوية 
جنوبي العراق دخلوها بشكل قانوني 

بهدف ممارسة هواية الصيد. ويتضمن 
البند إدانة عربية لعملية االختطاف 

وتضامنا مع قطر في القضية.

◄ ذكر طبيب عراقي، اإلثنين، أن طيران 
التحالف الدولي قصف مناطق وأسواقا 

تخضع لسيطرة تنظيم داعش في 
الساحل األيمن من مدينة الموصل ما 
أسفر عن وقوع 22 قتيال من المدنيين 

أغلبهم نساء وأطفال.

◄ أعلنت السلطات المحلية في 
محافظة شبوة بشرق اليمن حالة 

الطوارئ في المستشفيات بعد إصابة 
أكثر من 20 شخصا بمرض الكوليرا 

خالل أسبوع ووفاة ستة منهم.

◄ أعلنت قوات الجيش واألمن باليمن 
ضبط مخزن كبير للسالح تابع لتنظيم 
القاعدة في مدينة المكال مركز محافظة 

حضرموت بشرق البالد يحتوي على 
صواريخ ومنصات إلطالقها وأسلحة 

مختلفة.

باختصار

} نواب كويتيون يتبادلون التهاني بعد تعّهد أمير البالد بالتدخل ألعادة اجلنســـية الكويتية التي ســـبق أن ســـحبت من عدة أشـــخاص من بينهم 
معارضون في خطوة اعتبرت هادفة للتهدئة مع املعارضة.

قاعدة اليمن تتلقى املزيد 

من الضربات األميركية

الطائـــرات  واصلـــت   - (اليمــن)  عــدن   {
األميركية دون طيار، اإلثنني، ضرباتها اجلوية 
على مواقـــع لتنظيم القاعدة فـــي اليمن وذلك 
لليوم اخلامس على التوالي، في ظاهرة أبرزت 
إصرارا من قبل اإلدارة األميركية اجلديدة على 
اجتثـــاث التنظيم وحتقيق نصر حاســـم عليه 

في أحد أهم معاقله.
لوكالـــة  أمنـــي،  وقـــال شـــهود ومصـــدر 
األناضـــول، إن طائـــرات دون طيـــار قصفـــت 
مواقـــع للقاعدة في محافظة البيضاء، وســـط 
اليمن، ومحافظة شبوة، جنوب شرقي البالد.

واســـتهدفت الغارات أحد املنازل في بلدة 
نوفـــان بالبيضـــاء، ومنطقة جبليـــة في بلدة 
الصعيد مبحافظة شـــبوة، ُيعتقـــد أنها تضم 

معسكر تدريب ملسلحي القاعدة.
وفجـــر اإلثنـــني أيضـــا، شـــنت طائـــرات 
دون طيـــار غارات علـــى مديريات القريشـــية 
والصومعة وولـــد ربيع في محافظة البيضاء، 
كما شـــهدت محافظة شـــبوة غـــارات مماثلة 

األحد.
وكشفت القيادة املركزية للجيش األميركي 
عن تنفيذ غارات اخلميس واجلمعة في اليمن 
مؤّكدة في بيان صحافي أن الضربات اجلوية 
”ســـتقوض قدرة القاعـــدة على شـــّن هجمات 

خارجية انطالقا من األراضي اليمنية“.
وذكر البيان أن الضربـــات اجلوية، نفذت 

بالشراكة والتنسيق مع احلكومة اليمنية.

3

«اســـتمرار مســـاعي تعزيز منظومة مجلس التعاون ككيان موحد يجسد التزام الدول الشقيقة أخبار

وإيمانها الراسخ باملصير املشترك والعمق االستراتيجي الذي يشكله املجلس لدوله}.

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
 ولي عهد البحرين

«فـــي ظل ما يواجهـــه العالم من خطـــر األخبار املزيفة وتفشـــي خطابات الكراهيـــة والتمييز، 

يتوجب على املتلقي كثرة القراءة والتدقيق في صحة املعلومات}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح اإلماراتية
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} املنامــة - أعلنـــت وزارة العـــدل البحرينية 
عن رفعها دعـــوى قضائية حلل جمعية العمل 
الوطنـــي الدميقراطـــي املعارضـــة واملعروفة 
اختصارا باســـم ”وعد“، متهمة إياها بارتكاب 
”مخالفات جســـيمة تســـتهدف مبـــدأ احترام 
حكم القانون، ودعم اإلرهـــاب وتغطية العنف 
مـــن خـــالل متجيدهـــا محكومني فـــي قضايا 
إرهاب بالتفجير واســـتخدام األسلحة والقتل 
نتج عنهـــا مقتل وإصابة عدد من رجال األمن، 
وتأييدهـــا جهات أدينـــت قضائيا بالتحريض 
على العنـــف وممارســـته، والترويج وحتبيذ 

تغيير النظام السياسي في البالد بالقوة“.

وتعلن اجلمعية املذكورة نفســـها ”تنظيما 
ويقودهـــا  دميقراطيـــا“،  وطنيـــا  سياســـيا 
معارضـــون علمانيون، لكّنها كثيـــرا ما تتهم 
بالتواطؤ مع جمعيـــة الوفاق التي كانت تقيم 
معارضتها على أســـس دينية طائفية شيعية، 
وقد سبق أن ّمت حّلها بتهمة حيادها عن العمل 
السياسي الســـلمي، فيما يقضي أمينها العام 
علي ســـلمان عقوبة السجن ملدة تسع سنوات 
بعد إدانته بالتحريض الطائفي واحلض على 

تغيير النظام بالقّوة.
وكان األمـــني العام الســـابق جلمعية وعد 
إبراهيم شـــريف وصف في تغريدة على تويتر 

شاّبا قتل في منطقة النويدرات جنوب املنامة 
خالل مطاردة الشـــرطة ملطلوبـــني مدانني في 
قضايا إرهابية فارين من الســـجن بـ”الشهيد“ 

مشّككا في الرواية الرسمية بشأن مقتله.
وبينـــت الـــوزارة فـــي شـــرحها لدواعـــي 
مســـاعيها حلّل جمعية وعد أن هذه املخالفات 
املســـتمرة التـــي ارتكبتها اجلمعية ”شـــكلت 
فـــي مجملها خروجـــا كليا عن مبـــادئ العمل 
السياســـي املشروع في ظل مبدأ حرية تشكيل 
اجلمعيات السياســـية أو االنضمام ألي منها 
باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية دميقراطية 
تعمـــل على تنظيـــم املواطنـــني ومتثيلهم في 

إطار من الوحدة الوطنية والسالم االجتماعي 
والدميقراطيـــة على النحو املبني بالدســـتور 

وميثاق العمل الوطني“.
وأكـــدت ”احلـــرص على أولويـــة تصحيح 
املســـار السياســـي، واملضي قدمـــا في جهود 
مكافحـــة اإلرهاب والعنـــف والتطرف بجميع 
أشـــكاله وأساليبه ومظاهره وصور دعمه وما 
ميثله ذلك من تهديد ألمن املواطن واســـتقرار 
الوطـــن وتعريـــض أرواح األبريـــاء للخطـــر 
واستهداف املكتســـبات التاريخية والوطنية، 
وخصوصًا في ظل تزامن ذلك مع ما تتعرض له 
مملكة البحرين من أعمال إرهابية وتخريبية“.

املنامة تتجه إللحاق جمعية وعد بمصير الوفاق
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{القضية المتعلقة بأحداث بنقردان التي جدت في 7 مارس من سنة 2016، في مراحلها األخيرة أخبار

وستعرض قريبا على أنظار دائرة االتهام}.

سفيان السليطي
الناطق الرسمي باسم القطب القضائي ملكافحة اإلرهاب بتونس

{األرقـــام التي تتحدث عن اآلالف من التونســـيين الذين يقاتلون في الخـــارج مبالغ فيه، حيث ال 

تحوز أي جهة بما في ذلك األمم المتحدة أرقاما موثقة}.

خميس اجلهيناوي
وزير اخلارجية التونسي

الجيش الليبي يحشد قواته الستعادة املوانئ النفطية
[ القيادة العامة للجيش تمنع الحركة من بلدة رأس النوف حتى الجفرة

} بنغازي (ليبيا) – قال مســـؤولون عســـكريون 
من اجليـــش الوطني الليبـــي إن قواتهم نفذت 
غارات جوية جديدة االثنني وهي بصدد احلشد 
بريا في إطار محاولة اســـتعادة اثنني من أكبر 

موانئ النفط في البالد.
وفقـــدت القـــوات املوالية للجيـــش الليبي 
املتمركز في الشـــرق الســـيطرة علـــى ميناءي 
السدر ورأس النوف، اجلمعة، لصالح ميليشيا 
ما يســـمى بـ“ســـرايا الدفاع عـــن بنغازي“ ولم 
تتمكن من طردها بالغارات اجلوية والعمليات 

البرية منذ ذلك احلني.
وتتألـــف ميليشـــيا ”ســـرايا الدفـــاع عـــن 
بنغازي“ من تنظيم أنصار الشـــريعة وعدد من 
امليليشـــيات األخرى احملسوبة على اجلماعات 

املُتطرفة.
وذكر املتحدث باســـم غرفـــة عملية أجدابيا 
أكرم بوحليقة أن قـــوات اجليش تتمركز حاليا 
في منطقة العقيلة التي تبعد نحو 70 كيلومترا 

جنوب شرقي رأس النوف.
وقال إن الطائرات احلربية التابعة للجيش 
شنت غارات قرب رأس النوف والسدر في وقت 

مبكر من صباح االثنني.
وتقـــع العقيلة على بعد نحـــو 40 كيلومترا 
جنـــوب غربـــي البريقـــة ونحـــو 120 كيلومترا 
جنوب غربـــي الزويتينة وكالهمـــا واقع حتت 

سيطرة اجليش الوطني الليبي.
وكان اجليش الليبي قد ســـيطر على موانئ 
الســـدر ورأس النوف والبريقة والزويتينة في 
أيلول املاضي مما مكن املؤسسة الوطنية للنفط 
من إنهـــاء حصار طويـــل في املنطقـــة وزيادة 

اإلنتاج الوطني.
وأعلنت القيادة العامة للجيش أن اجلهات 
”املمتدة من بلدة رأس النوف (شرق) إلى مدينة 
ســـرت (شـــمال وســـط) وحتى منطقة اجلفرة 
جنوبًا منطقـــة محظورة يقيـــد التحرك فيها“، 
وهـــي مناطق واقعـــة ضمن ”الهـــالل النفطي“ 

ومحيطه.

وقالت القيادة في بيان أصدرته االثنني إنها 
”تهيـــب بكافـــة املواطنني ومســـتعملي الطريق 
الســـاحلي والطـــرق الفرعيـــة والصحراويـــة 
والســـكان احملليني االلتزام بتقييد احلركة في 
املنطقة احملظورة املمتـــدة من رأس النوف إلى 

سرت وحتى منطقة اجلفرة جنوبًا“.
وأكـــد البيـــان أن ”تقييـــد احلركـــة في تلك 
املنطقـــة بـــدأ مـــن الســـاعات األولـــي لصباح 

االثنني“، دون ذكر موعد انتهاء احلظر.
ويأتي ذلك، إثر ”التحشيد الضخم لقواتها 
اجلوية والبرية“، بهدف دحر القوات املهاجمة.
وطالبت قوات اجليش مـــن ”قوات البنيان 
املوالية حلكومـــة الوفاق الوطني  املرصوص“ 
املتمركزة شـــرق مدينة ســـرت باالنسحاب إلى 
داخل املدينـــة. وأوضح البيـــان أن هذا الطلب 
يأتي لعدم رغبة اجليش في الدخول في معركة 

مع قـــوات عمليـــة البنيان املرصـــوص. وأثار 
الطلب اســـتغراب املتابعني للشـــأن السياسي 
الليبـــي خاصـــة وأن الناطق الرســـمي باســـم 
القيادة العامة للجيش أحمد املســـماري كان قد 
اتهم خالل مؤمتر صحافي األحد كتائب مسلحة 
من مدينـــة مصراتـــة موالية حلكومـــة الوفاق 
مبساندة ميليشيا ”سرايا الدفاع عن بنغازي“، 
بينهـــا كتيبة ”املرســـى“ و“لـــواء احللبوص“، 
حيث شارك بعض عناصرها في معركة حترير 

سرت ضمن قوات البنيان املرصوص.
وحتـــاول وزارة الدفـــاع التابعـــة حلكومة 
الوفاق منذ اندالع االشـــتباكات الظهور بشكل 
احملايد وقالت إنها ستشكل قوة لفض املعارك.

لكن اللقاءات الســـابقة التـــي أجراها وزير 
الدفاع املهدي البرغثي مع قيادات من ”ســـرايا 
الدفاع“تعكـــس وجـــود حتالف غيـــر معلن بني 

الطرفني. وظهر ذلك جليا عندما شكل البرغثي، 
غرفـــة عمليات لتحرير الهـــالل النفطي، والتي 
اجتمعـــت فـــي ديســـمبر املاضي، مـــع قيادات 
من ”ســـرايا الدفاع عـــن بنغـــازي“، و“مجلس 
شـــورى ثـــوار بنغـــازي“، وممثلـــني عن حرس 
املنشـــآت النفطيـــة، وحتالـــف ثـــوار أجدابيا، 
ومجموعات مســـلحة من اجلفرة، وذلك بقاعدة 
اجلفرة اجلوية جنوب الهـــالل النفطي، والتي 

تتمركز بها ”القوة الثالثة“.
وكان أول لقاء غير مباشـــر بـــني البرغثي، 
و“ســـرايا الدفـــاع“، قـــد مت  بشـــكل معلـــن في 
املؤمتر الســـادس لضباط اجليش الليبي الذي 
مت عقده في أكتوبر املاضي، بطرابلس، وشارك 
فيـــه مصطفى الشركســـي، قائد ســـرايا الدفاع 
عن بنغازي، بحضور البرغثي، وفايز الســـراج 

رئيس املجلس الرئاسي.

يستعد اجليش الليبي السترجاع ميناءي 
السدر ورأس النوف اللذين فقد السيطرة 
عليهما عقب هجوم شــــــنته “سرايا الدفاع 
عن بنغازي“ وذلك حشــــــد قواته في منطقة 
العقيلة. ويأتي ذلك في ما يواصل املجتمع 
ــــــي جتاهل ما يحدث من تطورات في  الدول

منطقة الهالل النفطي.

مستعدون للمعركة

رئيس األركان الجزائري يدعو الجيش للتأهب على الحدود مع مالي

اقتراح بإجراء االنتخابات املحلية التونسية في نوفمبر املقبل
اقترحت الهيئة العليا املســــتقلة  } تونــس – 
لالنتخابــــات التونســــية إجــــراء االنتخابات 
احمللية في شــــهر نوفمبر املقبــــل لكن تثبيت 
املوعد يحتاج إلى موافقة الفاعلني السياسيني 

املتمثلني أساسا في البرملان واحلكومة.
وقال عضــــو الهيئة نبيل بافون إن الهيئة 
تقتــــرح موعد إجراء االنتخابات احمللية بني 5 
و12 نوفمبــــر املقبل كتاريــــخ مبدئي. وأضاف 
هــــذا التاريــــخ ســــيكون مرفوقــــا بروزنامــــة 
تفصيلية جلميع مراحــــل العملية االنتخابية 

من التسجيل إلى االقتراع.
ومن املتوقــــع أن تعقد هيئــــة االنتخابات 
اجتماعات مع الفاعلني السياســــيني يومي 9 
و10 مــــارس اجلاري لتحديــــد املوعد النهائي 
لالنتخابــــات واملصادقة بصفــــة نهائية على 

روزنامتها.
وتعكف الهيئة منذ مصادقة مجلس النواب 
على قانــــون االنتخابــــات احمللية فــــي نهاية 
ينايــــر املاضــــي على وضع خطــــة إلجراء هذا 
االستحقاق االنتخابي، حيث ستعقد الثالثاء 
واألربعاء اجتماعات اســــتكماال لسلســــلة من 
اللقــــاءات كانت قد أجرتها األســــبوع املاضي 
وتهــــدف إلى املصادقة على اخلطة العملياتية 

لالنتخابات احمللية القادمة.
وستســــجل االنتخابــــات احملليــــة املقبلة 
مشــــاركة األمنيني والعســــكريني ألول مرة في 

هذا االستحقاق االنتخابي.
وكان مجلس النــــواب قد صادق في يناير 
املاضــــي على فصل ضمن قانــــون االنتخابات 

يقضي مبشــــاركة األمنيني والعســــكريني في 
االنتخابات احمللية ما أثار جدال واســــعا لدى 
األوســــاط السياســــية التونســــية بني مرحب 

باخلطوة ومعارض لها.
وبحســــب بافون فــــإن الهيئــــة خصصت 
لألمنيــــني والعســــكريني موعــــدا منفصال عن 

الناخبني املدنيني.

وقال في تصريحــــات جلريدة ”الصحافة“ 
الرســــمية إن املوعــــد املخصص لهم ســــيكون 

قبيل أيام من موعد اقتراع بقية الناخبني.
أمــــا في ما يتعلق بعملية التســــجيل فأكد 
أنه ســــيتم تســــجيلهم بنفس طريقة تسجيل 
طريقة الناخبــــني العاديني التي من املزمع أن 

تنطلق أواخر شهر مايو املقبل.

ومــــازال مجلــــس النواب لم يصــــادق بعد 
على قانون اجلماعات احمللية الذي ســــيحدد 

صالحيات املجالس البلدية واجلهوية.
وكان وزير البيئة والشؤون احمللية رياض 
املؤخر قد أكد في تصريحات سابقة أن موعد 
املصادقة على هذا القانون سيكون في يونيو 

املقبل على أقصى تقدير.
ويرى مراقبون أن هذا القانون يعتبر األهم 
بعد الدستور ألنه سيفّعل مبدأ الالمركزية في 
اتخاذ القرار ويوضح عالقة السلطات احمللية 

بالسلطة املركزية ومجاالت تدّخل البلدية.
وتكتسي االنتخابات احمللية أهمية بالغة 
على اعتبار أنها تكّرس مبدأ الالمركزية ضمن 
قواعد تتمثل في شــــروط االنتخاب والترشح 

وتنظيم احلملة االنتخابية.
وبحســــب الفصــــل الـــــ131 من الدســــتور 
التونســــي، وحتديدا الباب الســــابع اخلاص 
بالســــلطة احمللية، فإن الالمركزية تتجسد في 
جماعــــات محلية تتكون مــــن بلديات وجهات 
وأقاليم، تغطي كلها كامــــل تراب اجلمهورية 

وفق تقسيم يضبطه القانون.
وفــــي حني تؤكــــد الهيئة العليا املســــتقلة 
لالنتخابات اســــتعدادها إلجــــراء االنتخابات 
قبل نهايــــة الســــنة احلاليــــة، إال أن مراقبني 
يؤكــــدون أن أغلــــب األحــــزاب مازالــــت غيــــر 
مســــتعدة خلــــوض غمار هــــذا االســــتحقاق 
االنتخابــــي األول من نوعه منــــذ انتفاضة 14 
يناير التــــي أطاحت بنظام الرئيس األســــبق 

زين العابدين بن علي.

اجليـــش  أركان  رئيـــس  دعـــا   – الجزائــر   {
اجلزائـــري الفريـــق أحمد قايد صالـــح، أفراد 
القـــوات املســـلحة املرابطـــني علـــى احلـــدود 
اجلنوبيـــة إلى احلفـــاظ على ”حالـــة التأهب 
مـــن أجل احلفاظ علـــى أمن البالد،  القصوى“ 
وذلـــك عقـــب هجـــوم شـــنته جماعـــة أنصار 
اإلســـالم اجلهادية التي يقودها إبراهيم ديكو 
علـــى قاعدة بوليســـيكي العســـكرية في مالي 

احلدودية وأدى إلى مقتل 11 جنديا.
وكان الفريـــق صالح يتحـــدث في اجتماع 
مع قيادات عســـكرية خالل زيارة يقوم بها إلى 
محافظة متنراست واحلدودية مع دولتي مالي 

والنيجر، وفق بيان لـــوزارة الدفاع اجلزائرية 
نشر على موقعها الرسمي.

وأكد املســـؤول العســـكري ”علـــى ضرورة 
احلفـــاظ على حالة التأهب القصوى، والتحلي 
باملزيد من اليقظـــة والتفطن واالحتراس بغية 
ضمـــان النجاح التـــام واألكيد الســـتراتيجية 
القيادة العليـــا للجيش الوطني الشـــعبي في 
ســـبيل صون أمن اجلزائر وشـــعبها واحلفاظ 

على استقرارها“.
ودعا إلى ”مواصلـــة تضييق اخلناق على 
حتـــركات املجرمـــني وأذنابهـــم مـــن عصابات 
التهريب مبختلف أشـــكاله وجتـــار املخدرات، 

بهدف تخليص بالدنا من هذه اآلفات والشرور 
اخلطيرة“.

وأدانـــت اجلزائر االثنـــني الهجوم واصفة 
إياه باإلرهابـــي. وقالـــت وزارة اخلارجية في 
بيان ”إن اجلزائر بصفتها رئيســـة الوســـاطة 
الدولية ورئيسة جلنة متابعة االتفاق من أجل 
الســـلم واملصاحلة في مالي املنبثق عن مسار 
اجلزائـــر، لـــن تدخر أي جهد مـــن أجل مرافقة 
مالي الشـــقيق في جتســـيد األهداف املسطرة 
من خـــالل تنفيذ هذا االتفاق الذي دخل مرحلة 
حاســـمة وواعدة بفضل إطالق عملية تنصيب 

السلطات االنتقالية“.

وفي إطار جهـــود مكافحة اإلرهاب، أعلنت 
وزارة الدفـــاع اجلزائريـــة االثنـــني أن قـــوات 
اجليش قتلت اثنني من املســـلحني اإلسالميني 
وألقـــت القبـــض على اثنني آخريـــن في مدينة 

دلس على بعد 80 كم شرق اجلزائر.
وأفاد بيان للوزارة على موقعها اإللكتروني 
أنـــه ”فـــي إطـــار مكافحـــة اإلرهـــاب وبفضل 
االســـتغالل اجليد للمعلومـــات، متكنت مفرزة 
للجيش من القضاء على إرهابيني اثنني وإلقاء 

القبض على اثنني آخرين“.
وأضاف البيان أن اجليش ضبط ”مسدسني 

رشاشني من نوع كالشنكوف ومسدسني“.

االنتخابات المحلية تهدف إلى القضاء على المركزية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد المتحدث الرسمي باسم 
مجلس النواب الليبي المنعقد في 

طبرق شرق البالد، عبدالله بليحق، 
أن عدد النواب المقاطعين للحوار 

السياسي احتجاجا على أحداث 
الهالل النفطي ارتفع ليصل االثنين 

إلى 73 نائبا.

◄ قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة 
االبتدائية بتونس األسبوع الماضي 

بسجن الحبيب بن يحيى وزير 
الدفاع السابق في عهد بن علي، لمدة 

خمس سنوات من أجل استغالل 
موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة 
ال وجه لها لنفسه أو لغيره واإلضرار 

باإلدارة ومخالفة التراتيب الجاري 
بها العمل.

◄ دعا المكتب التنفيذي لجمعية 
القضاة التونسيين، عموم القضاة 

العدليين واإلداريين والماليين، إلى 
استئناف تحركاتهم االحتجاجية، 

بتنفيذ إضراب عام حضوري بكامل 
محاكم الجمهورية يومي 8 و9 مارس 

الجاري احتجاجا على سياسة 
التجاهل التي تواجه بها مطالبهم.

◄ أكد وزير خارجية سلوفاكيا 
ميروسالف اليتشاك، االثنين، أن 
االتحاد األوروبي، يولي اهتماما 

بإقامة مخيمات للمهاجرين خارج 
أوروبا، معتبرا أن ليبيا دولة مثلى 

إلقامة مخيمات للمهاجرين على 
أراضيها.

◄ حل رئيس الحكوم المغربية 
عبداإلله بن كيران االثنين بالعاصمة 

القطرية الدوحة، استجابة لدعوة 
من رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الداخلية، الشيخ عبدالله بن ناصر 
بن خليفة آل ثاني للمشاركة في 

معرض ومؤتمر قطر لتكنولوجيات 
المعلومات.

باختصار

} األمــم املتحــدة (الواليات املتحــدة) - أعلن 
مصدر فـــي األمم املتحـــدة االثنني اســـتقالة 
مبعـــوث األمم املتحـــدة للصحـــراء املغربية 
كريستوفر روس بعد ثمانية أعوام من توليه 
منصبه في محاولة تسوية النزاع بني املغرب 

وجبهة البوليساريو االنفصالية.
وقال املصدر مشـــترطا عدم كشف هويته 
فـــي تصريحـــات لوكالـــة األنباء الفرنســـية، 
إن روس قدم اســـتقالته في رســـالة بعث بها 
األســـبوع املاضـــي إلـــى األمني العـــام لألمم 

املتحدة أنطونيو غوتيريش.
وتأتي هذه اخلطـــوة بعدما أبدى العاهل 
املغربـــي امللـــك محمـــد الســـادس رغبته في 
التوافـــق مـــع األمـــني العـــام اجلديـــد، وأمر 
بســـحب قوات من اجليش املغربي من منطقة 
كانت تشهد توترا في أقصى اجلنوب، سعيا 

إليجاد حل عبر مبادرة مغربية.
وكان األميركي روس، الســـفير الســـابق 
لبـــالده لـــدى اجلزائـــر وســـوريا، تعـــرض 
النتقـــادات حـــادة من املغـــرب الـــذي اتهمه 

باالنحياز لصالح جبهة البوليساريو.
وحســـب ما صـــرح به مصـــدر ملوقع ٣٦٠ 
املغربـــي  "فإن كريســـتوفر روس ارتكب عدة 
أخطـــاء في حـــق املغـــرب، فلم يكـــن محايدا 
وانحـــرف طيلة ثماني ســـنوات عـــن مهمته 
الرئيســـية املوكلة إليه"، ليكون بذلك روس قد 
فشل فشال ذريعا في الدفع مبسار املفاوضات 
غيـــر الرســـمية التي انطلقت ســـنة ٢٠٠٩ بني 

املغرب وانفصاليي البوليساريو.
انحيـــازه  وبســـبب   ،٢٠١٢ ســـنة  وفـــي 
الواضـــح للجزائر، طالـــب املغرب من بان كي 
مـــون تعويضـــه، "في ســـنة ٢٠١٣ جترأ روس 
على اســـتفزاز املغرب واملس بكرامة الشعب 
املغربـــي، حينمـــا اقترح توســـيع صالحيات 
املينورســـو لتشـــمل مراقبة حقوق اإلنسان، 
رغم انخـــراط املغـــرب في دعم ملـــف حقوق 
اإلنســـان" يضيف مصـــدر حكومـــي، لتكون 
بذلـــك القطرة التي أفاضت الـــكأس، فما كان 
من املغرب ســـوى اتهامه باالنحياز الواضح 

لصالح اجلزائر على حساب اململكة. 
وتقترح الرباط ”حكما ذاتيا“ لهذه املنطقة 
الشاســـعة حتت ســـيادتها، في حـــني تطالب 
بوليســـاريو املدعومة من اجلزائر باستفتاء 

حول حق تقرير املصير.
وتنتشـــر بعثة لـــألمم املتحـــدة منذ ١٩٩١ 
ملراقبـــة وقف إطـــالق النـــار فـــي الصحراء 
املغربيـــة فـــي انتظـــار حتديـــد مصيـــر هذه 

املنطقة.

استقالة املوفد األممي 

إلى الصحراء املغربية
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«الروس متورطون في حرب معلوماتية وفي تقويض الدول في غرب البلقان، وقد شـــاهدتم ما أخبار

حصل في مونتينيغرو، وما يحدث في شرق أوكرانيا}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

{نرفض بشـــدة تشبيه سياسات ألمانيا بالعصر النازي. مقارنات من هذا القبيل دائما ما تكون 

سخيفة ألنها تقود إلى شيء واحد فقط: التهوين من الجرائم ضد اإلنسانية}.

شتيفن زايبرت
املتحدث باسم احلكومة األملانية

} باريس - يتزايد القلق في اليمني الفرنسي 
مـــن هزميـــة جديدة بعـــد خمس ســـنوات من 
هزميـــة نيكـــوال ســـاركوزي أمام االشـــتراكي 
فرنســـوا هوالند فـــي االنتخابات الرئاســـية 

.2012
وتؤكد اســـتطالعات الـــرأي الصادرة إلى 
حد هـــذه الفترة عدم وجـــود أي حظوظ تذكر 
ملرشـــح اليمني فرانســـوا فيون أمام منافسيه 
وخاصة منهم مرشح الوسط إميانويل ماكرون 

ومرشحة اليمني املتطرف مارين لوبان.
غير أن اســـتطالعات الرأي نفسها ترجح 
بنســـب متفاوتـــة إمكانية مـــرور اليمني إلى 
اجلولـــة الثانيـــة مـــن االنتخابات الرئاســـية 
الفرنســـية في حال أقدم اليمني على استبدال 
مرشحه احلالي بآالن جوبيه الذي مني بهزمية 

كبيرة أمام فيون في االنتخابات التمهيدية.
وبحسب أرقام الستطالع معهد سوفريس 
نشـــر مســـاء األحد فإن جوبيـــه (24.5 باملئة) 
ميكنه أن مير إلى اجلولـــة الثانية في 7 مايو 
إذا ترشح، وذلك خلف مرشحة اليمني املتطرف 

مارين لوبان (27 باملئة).
في املقابل فإن فيون (17 باملئة) الذي يشهد 
تراجعا حادا سيخرج من السباق منذ اجلولة 
األولى في 23 أبريل متخلفـــا كثيرا عن لوبان 

(26 باملئة) وماكرون (25 باملئة).
لكن فيون أبدى متســـكا مبوقفه خصوصا 
إثر احلشـــود التي عبرت عـــن دعمها له األحد 
قائـــال إن عددهـــم 200 ألـــف فـــي حـــني قدرت 

الشرطة عددهم بـ40 ألفا.
ويتحرك قادة اليمني الفرنســـي على أكثر 
من جبهة إليجاد سبيل للخروج من األزمة في 
وقت يتعنت فيه فيون باالستمرار في ترشحه 
رغم شـــبهات وظائف وهمية أثرت بشدة على 

شـــعبيته. ورغـــم ضغط قســـم من معســـكره 
خلالفـــة فيون، فقد أعلن جوبيـــه أنه لن يقوم 
بدور املنقذ، منتقدا ”تعنت“ منافسه السابق.

وقـــال جـوبيـــه (71 عامـــا) ”أؤكد بشـــكل 
نهائي، لن أكون مرشحا لرئاسة اجلمهورية“، 
كمــــا جــــدد تأكيــــده علـــى أنـــه ال يجســـد 

”التجديد“.
وأضـــاف ”يا له من أمر مؤســـف. لقد كان 
الدرب واســـعا جدا أمام فرنســـوا فيون“ لكن 
”إطالق حتقيقات قضائية بحقه، ونظام دفاعه 
القائم على التنديد مبؤامرة مفترضة وبرغبة 
في اغتياله سياسيا، قاداه إلى طريق مسدود“ 
قبل ســـبعة أســـابيع مـــن اجلولـــة األولى من 

االنتخابات الرئاسية.
ألن  حظـــا  األوفـــر  يعتبـــر  فيـــون  وكان 
يخلف فـــي مايـــو 2017 الرئيس االشـــتراكي 
هوالند حتى مت الكشـــف في بدايـــة العام عن 
رواتب مســـاعدين برملانيـــني دفعت من أموال 
دافعـــي الضرائـــب لزوجته بينيلـــوب واثنني 

من أبنائه.
وبعـــد تخلـــي جوبيـــه ظهر مقربـــون من 
الرئيس اليميني الســـابق نيكوال ســـاركوزي 
(2007-2012) ليطلبـــوا االثنـــني من فرنســـوا 
فيون أن يتخلى عن الترشـــح إلنقاذ معســـكر 

اليمني من الهزمية.
وأوضـــح املقربـــون إثـــر اجتماعهـــم مع 
ساركوزي أن ”النهج السياسي لدى فيون هو 
النهج الســـليم، لكنه لم يعـــد قادرا على تأمني 
وحدة األســـرة السياســـية لليمني والوســـط، 
لذلك نطلب منه حتمل مسؤولياته وأن يختار 

بنفسه خلفا له“.
وقال ســـاركوزي في بيـــان ”إزاء خطورة 
الوضع (…) يتعـــني على اجلميع احلفاظ على 
الوحـــدة“، داعيا إلـــى ”التوصل إلى ســـبيل 
مشـــرف وذي مصداقيـــة لوضـــع ال ميكـــن أن 

يستمر“.
وتخلـــى أكثر مـــن 300 مســـؤول منتخب 
مـــن اليمـــني عن فيـــون ضمنهم مديـــر مكتبه 

واملتحدث باسمه.

وقـــال كريســـتوف الغـــارد رئيـــس حزب 
الـــذي كان تخلى أيضا  الوســـط ”يو دي اي“ 
عن دعم فيون، إن على اليمني ”تغيير املرشـــح 
لتكـــون لديه حظـــوظ في الفوز“ ألن فرنســـوا 

فيون ”لم يعد يجمع الصفوف“.
وقال ثالثة من رؤســـاء املناطق اليمينيني 
إنهم يريدون مقابلة فيـــون إلقناعه بـ ”خروج 

مشرف“.
رغـــم كل ذلـــك، اســـتمر فيـــون (63 عاما) 
االثنـــني في حملتـــه وأدلـــى بتصريحات أمام 
رؤســـاء شـــركات صغيـــرة ومتوســـطة مـــن 
دون أن ينبـــس بكلمـــة بشـــأن الدوامـــة التي 

يعيشها حزبه.

وكان أكد األحد أنه لن يتخلى عن الترشح 
وأنـــه ”ال أحد ميكنه اليـــوم منعه من أن يكون 

مرشحا“.
وســـيمثل فيون أمام القضاء في 15 مارس 

لتوجيه اتهام محتمل إليه.
ويخشـــى اليمني أن ”يحرم مـــن التداول“ 
بعد خمس ســـنوات من هزمية ساركوزي أمام 

هوالند.
وقـــال جوبيه االثنني ”لم يســـبق في عهد 
اجلمهورية اخلامسة، أن شـــهدنا انتخابات 
رئاسية بهذا الشكل املبهم“ مع يسار ”مشوش 
وميني متطـــرف ”يزايد في التطرف  الوجهة“ 
وتزايد شـــعبية ماكرون  املناهـــض ألوروبا“ 

رغـــم ”عـــدم نضجـــه السياســـي“ و”ضعف“ 
مشروعه.

وأدت هـــذه األجـــواء امللتبســـة بالرئيـــس 
هوالنـــد إلـــى اخلروج عـــن صمتـــه ليحذر من 
”خطر“ فـــوز لوبان بالرئاســـة، وذلك في مقابلة 

نشرتها االثنني ست صحف أوروبية.
وقـــال هوالنـــد ”إذا فازت مرشـــحة اجلبهة 
الوطنيـــة باملصادفة، فإنها ســـتفوز على الفور 
بعمليـــة خـــروج مـــن منطقـــة اليـــورو وحتى 
مـــن االحتاد األوروبـــي“. وردت لوبـــان ”يجب 
اخلروج من إستراتيجية الفزع“ مؤكدة أن هناك 
”ســـيناريوات خروج“ أعدتها بنـــوك أو مكاتب 

محامني ”وال تثبت بتاتا الكارثة املعلنة“.

[ فيون يتمسك بترشحه وجوبيه يضع حدا للتكهنات برفض الدخول في السابق  [ هوالند: فرنسا لن تستسلم لليمين المتطرف
وضع رئيس الوزراء الفرنســــــي السابق آالن جوبيه حدا لتكهنات ترشحه بتأكيد عدم نيته 
خوض سباق الرئاســــــة نحو اإلليزيه بالتزامن مع متسك فيون بترشحه، ما يضع حظوظ 

الفوز لليمني الفرنسي على احملك ويهدد بنسف وحدة التيار.

اليمين الفرنسي يتخبط في دوامة استبدال مرشحه للرئاسة

التمسك باألمل حتى الرمق األخير

بريطانيا تحبط ١٣ 

مخططا إرهابيا منذ ٢٠١٣

} لنــدن – أعلن مســـؤول في شـــرطة مكافحة 
اإلرهاب االثنني أن األمـــن البريطاني أحبط 13 

محاولة لشن هجمات إرهابية منذ 2013.
وأوضح مساعد مفوض شرطة منطقة لندن 
مارك راولي أن ”جزءا كبيرا“ من املشكلة يتعلق 
بحوادث مستوحاة من تنظيم الدولة اإلسالمية 
فيمـــا ال تزال القاعدة تشـــكل تهديدا رئيســـيا، 

إضافة إلى اليمني املتطرف.
وكشـــف راولي في حديث أدلى به مبناسبة 
إطـــالق حملـــة حتـــث علـــى زيـــادة التفاعـــل 
االجتماعـــي في مجـــال مكافحة اإلرهـــاب، أن 
معلومات قدمها أشـــخاص عاديون ساعدت في 

نحو ثلث التحقيقات عالية املخاطر.
وأفاد بأن ”أجهزة االســـتخبارات والشرطة 
معـــا متكنت مـــن تعطيل 13 مخططـــا لهجمات 

إرهابية في اململكة املتحدة منذ يونيو 2013“.
وحـــذر مـــن أن ”التهديد بات أكثـــر تنوعا 
واالنتقال نحو هجمات بتقنيات بســـيطة على 
أماكـــن مزدحمة مثـــل التي شـــهدناها في مدن 
أوروبيـــة كبرى وغيرها يزيد مـــن احلاجة إلى 

يكون اجلميع في حالة يقظة“.
وأكـــد الرئيـــس اجلديـــد جلهـــاز مكافحة 
اإلرهـــاب فـــي بريطانيا ماكس هيل األســـبوع 
املاضـــي أن مقاتلـــي تنظيم الدولة اإلســـالمية 
يخططـــون ”لهجمات عشـــوائية علـــى مدنيني 
فـــي بريطانيـــا، علـــى نطـــاق مماثل  أبريـــاء“ 
للهجمـــات التـــي شـــنها اجليـــش اجلمهوري 

األيرلندي قبل 40 عاما.

} أوروبيون يتظاهرون اإلثنني في العاصمة البلجيكية بروكسل، دعما لالجئني واحتجاجا على عدم استقبال دول االحتاد األوروبي العدد املتفق عليه 
في وقت سابق.

نيكوال ساركوزي:

إزاء خطورة الوضع يتعين 

على الجميع الحفاظ 

على الوحدة

} بيونغ يانغ - أطلقت كوريا الشمالية االثنني 
أربعة صواريخ باليستية سقطت ثالثة منها 
قـــرب اليابان، في ”اســـتفزاز“ لطوكيو وحتد 

جديد للرئيس األميركي دونالد ترامب.
وبعدمـــا توعـــدت بيونـــغ يانـــغ أعداءها 
على املناورات العســـكرية  بالرد ”بال رحمة“ 
املشـــتركة الســـنوية التي باشـــرتها ســـيول 
وواشنطن األسبوع املاضي، فقد تكون عملية 
إطـــالق الصواريخ ردا على هـــذه التدريبات 
التي يندد بها كل عام النظام الشـــيوعي الذي 

ميلك السالح النووي.
ويطمح الشمال المتالك صاروخ باليستي 
عابر للقارات قادر على تســـديد ضربة نووية 
علـــى القارة األميركية، غير أن ترامب أكد أنه 

لن يسمح لبيونغ يانغ بذلك.

وأعلنـــت ســـيول أن بيونغ يانـــغ أطلقت 
أربعة صواريخ باجتاه البحر الشـــرقي (بحر 
اليابان) اجتازت بحسب متحدث باسم هيئة 
أركان القـــوات الكوريـــة اجلنوبيـــة ألف كلم 
وارتفعت إلى علو 260 كلم، مستبعدا أن تكون 

صواريخ باليستية عابرة للقارات.
وســـرعان ما توالت اإلدانـــات من املنطقة 

وخارجها.
مـــن جهته أعلن رئيس الـــوزراء الياباني 
شـــينزو آبـــي أن ثالثـــة صواريـــخ ســـقطت 
فـــي املنطقـــة االقتصادية احلصريـــة لليابان 
الواقعة ضمن مســـافة 200 ميـــل بحري (370 

كلم) من سواحلها.
وتعد هذه املرة الثانية فقط التي تســـقط 
فيها صواريخ كوريا الشمالية، التي تضاعف 

عمليـــات إطـــالق الصواريـــخ فـــي املنطقـــة 
االقتصادية احلصرية لليابان.

وقـــال آبـــي إن ”التجـــارب الصاروخيـــة 
املتكررة لكوريا الشمالية هي عمل استفزازي 
ألمننـــا وانتهاك فاضح لقرارات مجلس األمن 
الدولي“، وندد بـ“مستوى جديد من التهديد“، 
مؤكـــدا ”ال ميكننـــا بأي شـــكل من األشـــكال 

التساهل مع هذا األمر“.
وفي سيول، عقد الرئيس بالوكالة هوانغ 
كيو-آن اجتماعا طارئا ملجلس األمن القومي، 
معتبرا أن االســـتفزازات الكورية الشـــمالية 

متثل ”خطرا آنيا وفعليا“ على بالده.
وقـــال هوانـــغ إنه ”على ضـــوء ما أظهره 
قـــادة كوريـــا الشـــمالية من وحشـــية وتهور 
مـــع قتل كيم جونغ- نام، فـــإن عواقب حيازة 

الشـــمال الســـالح النووي مروعـــة وال ميكن 
تصورها“.

وتتهم ســـيول بيونغ يانغ بالوقوف خلف 
اغتيـــال األخ غير الشـــقيق للزعيـــم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ-أون فـــي 13 فبراير في 
مطار كواالملبور بواسطة نوع بالغ الشدة من 

غاز األعصاب.
ودعا هوانغ إلى نشـــر الدرع الصاروخية 
األميركيـــة (ثاد) ”على وجه الســـرعة“، عمال 
مبشـــروع أعلنت عنه سيول وواشنطن العام 

املاضي ويثير غضب بكني.
وفي واشـــنطن، نـــددت وزارة اخلارجية 
”بحـــزم“ بعمليات إطالق الصواريخ وتوعدت 
باســـتخدام ”كل مجموعة“ الوســـائل املمكنة 

”للتصدي لهذا التهديد املتزايد“.

بيونغ يانغ تتحدى ترامب بإطالق صواريخ باليستية جديدة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ يكشف المجلس الوطني للمقاومة 
اإليرانية في المملكة المتحدة الثالثاء 
في مؤتمر صحافي عن شبكة أرصفة 

غير مشروعة في جنوب إيران 
يستخدمها الحرس الثوري، ويستثمر 

إيراداتها لتمويل أنشطته بما فيها 
تمويل الجماعات اإلرهابية.

◄ حضت أوكرانيا االثنين محكمة 
العدل الدولية على المساهمة في 
إحالل السالم على أراضيها في 
إطار سعيها إلقناع القضاة بأن 

روسيا ترعى ”اإلرهاب“ في النزاع 
الدامي الذي يشهده شرق البالد بين 

االنفصاليين الموالين لموسكو وقوات 
كييف.

◄ وجه القضاء الفرنسي تهمة 
اإلرهاب إلى أربعة أشخاص من عائلة 

واحدة تتراوح أعمارهم بين 15 و22 
عاما بعد العثور على مواد يمكن 

استعمالها لصنع متفجرات، على ما 
أفاد االثنين مصدر قضائي.

◄ قتل أربعة من عناصر الدرك على 
األقل ليل األحد في هجوم ”إرهابي“ 

على ما يبدو في منطقة تيالبيري في 
غرب النيجر القريب من مالي وبوركينا 

فاسو، بحسب ما أفاد مصدر أمني 
االثنين.

◄ قالت محكمة لجرائم الحرب 
تابعة لألمم المتحدة إن تركيا 

تنتهك االستقالل القضائي للمحكمة 
باحتجازها أحد قضاتها على الرغم 

من أمر بإطالق سراحه وأحالت 
القضية إلى مجلس األمن التابع 

للمنظمة الدولية.

◄ أمرت كوريا الشمالية االثنين بطرد 
السفير الماليزي ردا على خطوة 
مماثلة قامت بها كوااللمبور في 

أحدث فصول التوتر بين البلدين منذ 
اغتيال األخ غير الشقيق لزعيم الدولة 

الشيوعية الشهر الماضي في مطار 
العاصمة الماليزية.

باختصار



أمحد حافظ

} القاهــرة – لســـنوات طويلـــة، ظـــل اقتحام 
جبل الحالل، وسط جنوب سيناء (شمال شرق 
مصر)، أحد أهم القرارات العســـكرية الصعبة 
على أّي قيادة بالجيش المصري، ال ســـيما وأن 
قاطني الجبل بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم 
وعقائدهـــم يتمتعون بقوة ال يســـتهان بها، من 
أســـلحة وعتاد غير معـــدود. ويحتمون بجبل 
يســـتعصى علـــى أّي جيـــش أن يقضـــي عليه 

بسهولة دون خسائر مهولة.
يعرف الجبل، الذي لقـــب بـ”الحالل“، ألنها 
كلمة تعني ”الغنم“ لدى بدو ســـيناء، حيث كان 
الجبل أحد أشـــهر مراعيهم، وبّين المصريون 
بأنه ”أسطورة“، نظرا لوعورته وما ارتبط به من 
قصص وحكايات عن المحتمين به من جماعات 
إرهابية وتجار أسلحة ومخدرات، وغيرهم من 
المســـلحين والمطاردين من القانون. ومؤخرا، 
عاد اســـم الجبل للتداول في ظـــل الحرب التي 
يخوضهـــا الجيـــش المصـــري ضـــد جماعات 
متشـــددة مســـلحة تتخذ من مغاراتـــه وكهوفه 

وشقوقه الواسعة مأوى ومالذا.
ورأت مصادر عسكرية عديدة، أن العمليات 
الحاليـــة في جبـــل الحالل، حتـــى وإن لم تكن 
حاســـمة في مواجهـــة اإلرهابييـــن حتى اآلن، 
تمثـــل خطـــوة مهمة في ســـبيل القضـــاء على 
اإلرهاب، ألن هذه الخطوة محاولة لضرب منبع 
التســـليح، والتعـــرف على نوعيـــة الجماعات 
التي تحـــارب الجيش والشـــرطة في ســـيناء، 

واستهداف أكبر قدر ممكن من اإلرهابيين.
يشـــارك في العملية العسكرية التي يشنها 
الجيـــش هذه األيام فـــي الجبـــل، والتي بدأت 
مطلـــع مارس الجاري، بحســـب مصـــدر أمني 
مّطلـــع تحدث إلـــى ”العرب“ ســـالحا المدفعية 
والطيـــران، بما فيها الطائرات الحربية أف 16، 
باإلضافة إلى جرافات عسكرية متنوعة وسالح 
القوات الخاصة، وعناصر من الجيشين الثاني 
والثالث المرابطين شرق محافظات خط القناة 
التي  وبورســـعيد)،  واإلســـماعيلية  (السويس 
تبعد بعـــد الوحدات عن مدينة العريش حوالي 

60 كيلومترا من أجل حسم سريع للمعركة.
بـــدأت المواجهـــات األخيرة بيـــن الجيش 
ومســـلحي جبل الحـــالل، بالحصـــار أوال، من 
خالل غلق الطرق المحيطة به، لمنع اإلمدادات، 
أو هـــروب هـــذه العناصر إلى صحراء وســـط 
سيناء، ثم منها إلى المزارع واألحياء المتاخمة 

للجبل. وجرى استخدام تكتيك اإلنزال لعناصر 
الجيـــش من خـــالل الطيران الحربي وســـالح 
المظالت. وكان اســـتخدام الضربـــات الجوية 
علـــى نطـــاق ضيـــق، ألن العديد مـــن الكهوف 
كانـــت على عمـــق كبير ولن تطالهـــا الضربات 

العسكرية.
وقال اللواء عبدالمنعم سعيد، رئيس جهاز 
االستطالع بالقوات المسلحة سابقا، لـ“العرب“، 
إن الجبـــل به عناصر خطـــرة ومتطرفة ولديها 
انتمـــاءات عديـــدة، وتمتلك أســـلحة ثقيلة مثل 
قاذفات اآلر بي جي وكالشـــينكوف وغرينوف. 
ويتطلب الوصول إلـــى الجبل توافر معلومات 
دقيقة، ورسم سيناريو محكم لمحاصرة الجبل 

من األعلى واألسفل، وهو ما يحدث بالفعل.

االقتحام الثالث

تعد العمليـــة الراهنة للجيش المصري في 
جبل الحالل العمليـــة الثالثة من نوعها. بدأت 
العملية األولى ســـنة 2004، إبان تفجيرات طابا 
بمحافظة ســـيناء، بعد أن اســـتهدف إرهابيون 
فندق هيلتون طابا وقتل عشـــرات الســـائحين. 
وتوصلـــت التحريات األمنية والعســـكرية إلى 
أن منفذي العملية اإلرهابية يختبئون في جبل 
الحـــالل. وتمـــت محاصرته عدة أشـــهر وألقي 
القبض على العديد من المسلحين والخارجين 

على القانون.
وعـــاودت قوات الجيش والشـــرطة اقتحام 
الجبـــل، بعد تفجيـــرات 2005 في مدينة شـــرم 
الشـــيخ الســـياحية بجنوب ســـيناء. واُتهمت 
عناصر وجماعات تكفيرية بأنها وراء العملية، 
وأن عناصرها يعيشون في جبل الحالل بعيدا 
عن أعين األمن. ووقعت معركة حامية بين األمن 

واإلرهابيين آنذاك.
وقالـــت مصادر أمنيـــة إن الضبـــاط الذين 
شـــاركوا فـــي الهجمتيـــن الماضيتيـــن (2004 
و2005)، وحتـــى العناصـــر التـــي ألقي القبض 
عليها في فترات سابقة، كانوا هم المحور األهم 
فـــي جمع المعلومـــات عن الجبـــل قبيل عملية 
االقتحام األخيرة. لدى هـــؤالء معلومات مهمة 
عن مداخل الجبـــل ووديانه وكهوفه ومغاراته، 
والطريقـــة المثلى لمحاصرتـــه وأماكن اختباء 
المسلحين ونوعية األسلحة الموجودة وكيفية 

تفادي سقوط خسائر في القوات.
وبحســـب الطبيعـــة هناك، ال يمكـــن إنهاء 
أســـطورة الجبل بســـهولة وفي زمن قياسي، 
حتـــى وإن شـــاركت مختلـــف قـــوات الجيش 
المصـــري فـــي المعركـــة. المعضلـــة كبيـــرة، 
والخسائر من العناصر األمنية قد تكون أكبر. 
والتعامـــل بحذر ومـــن خالل خطـــط تكتيكية 
مختلفـــة، مجـــرد بداية للتعامل مـــع هذا الكم 
من التعقيدات التـــي تواجه أّي قوة أمنية في 
الوصـــول إلى قمـــة الجبل والتحـــرك بداخله 

لمواجهـــة مباشـــرة أو غير مباشـــرة مع هذه 
العناصر التي تختبئ في داخله.

منزوعة  ويقع الجبل ضمـــن المنطقة ”ج“ 
الســـالح وفـــق اتفاقيـــة الســـالم بيـــن مصر 
وإســـرائيل، التـــي اشـــترطت تل أبيـــب أن ال 
تتواجد فيها ســـوى عناصر من جهاز الشرطة 
بعدد محدود. لكن، مع زيادة التنســـيق األمني 
والعسكري بين مصر وإسرائيل، خالل الفترة 
األخيـــرة، أصبـــح الدخول إلى هـــذه المنطقة 
ليس بحاجة إلى موافقة مبدئية من إســـرائيل 

لمصر.
المعضلـــة األكبـــر، هي طـــول الجبل الذي 
يمتد لقرابة 60 كيلومترا، وعرضه 30 كيلومترا، 
وارتفاعه يصل إلى نحو 1700 متر عن ســـطح 
البحـــر. مـــا يعنـــي أن التفكير فـــي اقتحامه 
بحاجة إلى آليات عســـكرية بعينها، ليس من 
بينها طائرات األباتشي التي يسهل إسقاطها 
من جانب المســـلحين هناك، في ظل امتالكهم 
لقذائـــف اآلر بي جي. كما أن تحليق الطائرات 
الحربية يكون على مســـتوى منخفض في ظل 

ارتفاع الجبل.
يتألف الجبل من صخور ومغارات وممرات 
ودروب عديدة، ال يعرفها ســـوى من يعيشون 
فيه طوال الوقت، أمـــا الخارجون عن القانون 
من األشـــخاص، أو البدو الذيـــن يتخذون من 
محيطـــه ملجـــأ لالســـتقرار األبدي ألســـرهم، 
ويعيشـــون على زراعة البعض مـــن النباتات 
واألعشـــاب ورعي األغنام والجمـــال، وهؤالء 
البســـطاء الذيـــن ال يجـــدون المقر الســـكني 
المالئـــم لظروفهـــم فيختبئـــون مـــن األمطار 
في الشـــتاء، ومن أشعة الشـــمس الحارقة في 

الصيف وسط كهوفه، وأبناؤهم ال يتعلمون.
ومن الصعب دخول جبل الحالل، أو معرفة 
تضاريســـه، دون مســـاعدة ســـكان المنطقـــة 
والجبل تحديدا، حيث يتمّتع بما يشبه الحكم 
الذاتـــي ألهله. وهناك ثـــالث قبائل تتحكم في 
منطقة وســـط سيناء الواقع فيها الجبل، وهي 
التياهة والنخالـــوة والترابدين، ولكل منطقة 
بالجبـــل، مجموعـــة مخصصـــة لحمايتها من 
اقتحامه بشكل مفاجئ من جانب أجهزة األمن.

وبحســـب المصدر األمني من الصعوبات 
أيضا عدم توفر شخصيات من أهالي المنطقة 
يمكـــن االعتماد عليها كمصـــادر موثوق فيها 
الحقيقـــي“  ”المرشـــد  وتكـــون  للمعلومـــات، 
للطريقة التـــي يمكن من خاللها صعود الجبل 
ومحاصرتـــه مـــن جميـــع االتجاهـــات، وعدم 
تســـريب أنباء االقتحام أو ســـاعة الصفر ألّي 
من العناصر المسلحة التي تسكن في الجبل.

وقال، المصدر الذي طلب عدم ذكر اســـمه، 
”ليـــس هناك مـــن ســـبيل لتطهير ســـيناء من 
اإلرهـــاب دون خوض هـــذه المعركة والدخول 
إلـــى المناطـــق الوعرة في الجبـــل، خاصة أن 
تتحدث  واالســـتخباراتية  األمنيـــة  التقاريـــر 
عن أنه المالذ اآلمن للمســـلحين واإلرهابيين 
والتجـــار المخدرات والســـالح والهاربين من 
الســـجون ومرتكبـــي الجرائم وقطـــاع الطرق 
ويضـــم بيـــن دروبه العديـــد مـــن الجهاديين 

والتكفيريين“.
لكن، حتـــى إن كانـــت هناك خطـــط أمنية 
محكمـــة، وعناصـــر مدربـــة بكفاءة وأســـلحة 
وطائرات حربية مشـــاركة في هذه المعركة مع 
اإلرهابيين، فـــإن ضرب المغـــارات والكهوف 

واصطياد الهاربيـــن فيها، يمثل تحديا صعبا 
للغايـــة، في ظل وجـــود كهوف يصـــل عمقها 
في بطـــن الجبل ألكثـــر من 300 متـــر، خاصة 
وأن طبيعـــة الجبل نفســـها صخرية وبعضها 
جرانيـــت خام، وتحديدا تلـــك التي تربط جبل 
الحـــالل مـــع قمة جبال الحســـنة والقســـيمة 
وصـــدر الحيطان والجفجافـــة وجبل الجدي، 
وجميعهـــا متالصقة مع جبل الحالل وتقع في 

الوسط الجنوبي لسيناء.

نصف الحقيقة

أقّر المصدر األمني لـ”العرب“ أن ما ينشر 
أو يـــذاع في بعض وســـائل اإلعالم، أو حتى 
يخرج عن بيانات رســـمية من قيادة الجيش، 

ليـــس كل الحقيقـــة عما يحدث مـــن ضربات 
أمنية شديدة ونجاحات في جبل الحالل، ألن 
الكثير من المعلومات والتحركات والضربات 
تكسوها الســـرية التامة، باعتبار أن الموقف 
هنـــاك عبـــارة عـــن حـــرب حقيقية، وإفشـــاء 

مالمحها وتفاصيلها خطر.
كما أن القوات العســـكرية المشـــاركة في 
االقتحـــام تعتقل أكثـــر مما تقتـــل، حتى يتم 
مـــن خالل التحقيق مع األشـــخاص الذين تم 
اعتقالهم التوصل إلى المزيد من المعلومات 
واألســـرار عـــن طبيعـــة االنتمـــاء والتمويل 
وستكشـــف  لســـيناء.  الدخـــول  وطريقـــة 
التحقيقات العســـكرية، وإن طالت، الكثير من 

المفاجآت عن هذه الجماعات.
وتعتبر منطقة العريش بشـــمال ســـيناء، 
نقطة االرتـــكاز األهم للقوات والمقاّر األمنية، 
وتمثـــل ضربـــة البدايـــة للوصـــول إلى جبل 
الحـــالل من خالل المرور فـــي طريق واحد ال 
ثاني له، وهو طريق مطار ”العريش- لحفن“، 
الذي يمر على عدة قرى أساســـية في وســـط 
ســـيناء، مثـــل الحســـنة والقســـيمة، ويضع 

الجيش فيه سبعة مرتكزات أمنية.
وجرى اســـتهداف بعض هـــذه القرى من 
قبل مسلحين في األشهر األخيرة، وكان جبل 
الحالل مأواهم باعتبـــاره أقرب نقطة للهرب 

من المطاردات األمنية.
واعتـــادت قـــوات الجيـــش أن تغلق هذا 
الطريق المؤدي للجبل طوال فترة المواجهة 
مع المســـلحين أعـــاله، حفاظا علـــى أرواح 
المارة، خاصة القريبين من مدينة الحســـنة، 
التي تبدأ منها الممرات الضيقة التي تســـير 
فيها ســـيارات الدفـــع الرباعي فقـــط، وعلى 
مقربة مـــن الجبل بنحو 300 متر تقريبا، يبدأ 
السير على األقدام لتسلق المرتفعات، إال من 
طرق وعرة أنشـــأها القاطنـــون أعلى الجبل 

لسير عرباتهم.
ويشـــّبه كثير مـــن العســـكريين القدامى 
فـــي مصر جبـــل الحالل، بأنـــه يضاهي جبل 
”تـــورا بـــورا“ في أفغانســـتان، وهـــو الجبل 
الذي حاربت فيه الواليات المتحدة لســـنوات 
تنظيم القاعدة، وكلفها الكثير من الخســـائر 

في الجنود واألسلحة.
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عبد المنعم سعيد:
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توافر معلومات دقيقة 

ورسم سيناريو محكم

سيناء ما بعد {جبل الحالل}.. اإلرهاب لم يعد له مخبأ

في 
العمق

نزول إلى عرين اإلرهاب

[ الجيش المصري يالحق المتشددين في المنطقة {ج}  [ عملية أمنية معقدة في مواجهة إرهابيين وهاربين وتجار سالح ومخدرات 
ــــــات الغامضة عن ”املطاريد“ وجتار  ــــــط اجلبل في املثقافة املجتمعية املصرية باحلكاي يرتب
الســــــالح واملخدرات واإلرهابيني، الذين يحتمون باجلبل ويتخذون من مغاراته مخبأ لهم، 
ــــــون إليها عبر طــــــرق وعرة ال يعرفها إال األهالي. ويســــــتحضر املصريون اليوم هذه  يصل
الصورة وهم يتابعون سير األحداث في جبل احلالل، في وسط جنوب سيناء؛ وهو اجلبل 
الذي اقترن اســــــمه باختباء اجلماعات املتشــــــددة املســــــلحة فيه، وظل منذ عملية التفجير 
اإلرهابية في طابا ســــــنة 2004، بؤرة إرهابية رئيسية طالت عملية تطهيرها بسبب طبيعتها 

اجلغرافية الصعبة.

{ما يقال من فبركة عما يحدث بجبل الحالل له العديد من الدالئل لتؤكد أنها شـــائعات يعلمها 

أي متابع بنسبة بسيطة عما يحدث في سيناء}.
محمد شومان
عميد كلية إعالم اجلامعة البريطانية

{جبـــل الحالل يمتد على مســـافة ٥٠ كم، وبعمـــق داخلي ال يقل عن ٢٠ كـــم، ومليء بالكهوف 

والمغارات التي ال يعرفها أهالي سيناء أنفسهم، لذا من الصعب تطهيره في بضعة أيام}.
خالد عكاشة
خبير أمني مصري

} القاهــرة - يعيش أقباط ســـيناء فترة هي 
األســـوأ في تاريخهم، بعد إقدام المتشـــددين 
على قتل ســـبعة من أهالي سيناء من األقباط، 
بذريعـــة عـــدم االنتمـــاء لإلســـالم ومناصرة 
النظـــام المصري. وأرغم أكثر من مئة أســـرة 
علـــى الهجرة من حي العريـــش، إلى محافظة 
اإلســـماعيلية المجاورة لقناة الســـويس، إلى 
حين اســـتقرار الوضع األمنـــي والعودة إلى 

ديارهم.
وردت الرئاسة المصرية على نزوح األسر 
المســـيحية باجتماع رفيع المستوى برئاسة 
عبدالفتـــاح السيســـي، أكدت فيـــه رفضها ما 
يحـــدث، وأعلنـــت عن تحـــرك وزاري لدعم من 
أســـمتهم بـ“الوافدين“ من سيناء. وكانت هذه 
الهجـــرة من األســـباب الرئيســـية التي دفعت 
بالجيـــش إلى تكثيـــف ضرباته علـــى معاقل 
اإلرهاب في ســـيناء، والكشف عن البعض من 

تفاصيل الحرب الدائرة في جبل الحالل.
ولفـــت المفكـــر المصري القبطـــي، جمال 
أســـعد فـــي تصريحـــات صحافيـــة أن ”هـــذا 
النزوح لم يكن األول بل سبقته أعمال إرهابية 
ضد المســـيحيين، ولم  تستطع أن تؤثر على 

العالقة بين النظام والمسيحيين“.
ورأى أن الرأي العام ســـواء كان مسيحيا 
أو مســـلما يعلم أن الهدف من هذه التهديدات 
الصـــادرة من قبـــل تنظيم الدولة اإلســـالمية 

هـــو ضرب العالقة بين نظـــام 30 يونيو وبين 
المســـيحيين. ويتفق معه الناشط المسيحي، 
إســـحق فرانســـيس، فـــي أن النـــزوح األخير 
لن يســـاهم في تراجع شـــعبية السيسي لدى 

المسيحيين.
ويقول فرانسيس إن ”الهدف من األحداث 
األخيـــرة إذكاء الصـــراع الطائفـــي بالبـــالد، 
وإحـــداث التفرقة بين النظام والمســـيحيين، 
متوقعـــا ”عـــدم خروجهـــم من عبـــاءة النظام 

حاليا“.
واتفق أســـعد وفرانسيس على أن ”النظام 
السياسي المصري اســـتجاب لبعض مطالب 
الكنيســـة، وأقر قانون بناء الكنائس (بموافقة 
برلمانيـــة فـــي 30 أغســـطس) بعـــد مماطلـــة 
واســـعة فـــي العهـــود التـــي ســـبقته“. وأكد 
مختـــار غباشـــي، نائب مدير المركـــز العربي 
للدراسات اإلستراتيجية (غير حكومي) أن ”ما 
يحدث لمسيحيي ســـيناء لن يغير من دعمهم 

للسيسي“.

وذهب الخبراء إلى أن السبب الثالث في 
عدم تراجع شعبية الرئيس بين المسيحيين 
إقراره عرفا جديدا بزيارته للكنيســـة كل عام 
في احتفاالت عيد الميالد، إضافة إلى العالقة 

الوطيدة بينه وبين البابا تواضروس.
وحول ما يتردد عـــن وجود اختالف بين 
الرؤيـــة الرســـمية للكنيســـة والنظـــام، لفت 
المفكـــر جمال أســـعد، إلـــى أن ”هنـــاك كتلة 
صامتة هي األكبر بين األقباط (تقدر الكنسية 
مســـيحيي مصر بـ15 مليون نســـمة من بين 
نحـــو 93 مليونـــا هم ســـكان البـــالد)، يمكن 
المؤدلجين)  تســـميتها بحزب الكنبة (غيـــر 

غالبيتهم يرون رأي الكنيسة“.
وأضـــاف أن ”التقـــارب بيـــن الكنيســـة 
والنظـــام السياســـي، يعود إلى هـــؤالء غير 
المؤدلجين سياسيا، وبالتالي يتبعون وجهة 

نظر الكنيسة السياسية دائما“.
لكـــن ال تتفـــق جميـــع آراء الخبـــراء في 
تنـــاول تأثير األحداث األخيـــرة التي تعّرض 
لهـــا المســـيحيون والنظـــام المصري حيث 
اعتبر حســـن نافعة، أستاذ العلوم السياسية 
الكنيســـة  ”رؤيـــة  أن  القاهـــرة،  بجامعـــة 
المصرية، ال تنطبق علـــى غالبية األقباط في 
مصر، فالكنيســـة أرثوذكســـية، وهي طائفة 
قبطية واحـــدة، ضمن طوائف أخري لألقباط 
الرأي  وبالتالي  والبروتستانت،  كالكاثوليك، 

الكنســـي ال يعّبر عن الجميع“. وفيما تشـــير 
التقديرات الكنســـية إلى أن عدد المسيحيين 
بمصر يبلغ 15 مليون نســـمة، تعترف بمصر 
بثالثة طوائف وهي األرثوذكسية واإلنجيلية 
والكاثوليكية، وتتقدم الطائفة األولى بشـــكل 
كبيـــر علـــى مســـتوى األتباع، بنحـــو 75 في 

المئة، وفق تقديرات غير موثقة.
”الكنيســـة  أن  نافعـــة  حســـن  وأوضـــح 
المصريـــة رغم أنها مؤسســـة دينية، إال أنها 
منخرطة في العمل السياســـي، فعندما يكون 
هناك نقص فـــي حماية الدولة لألقباط تدخل 

الكنيسة تبعا لذلك“.
ويفســـر ذلك ”بعدم وجود حزب سياسي 
يعّبر عن األقبـــاط المصريين وبالتالي يكون 

صوت الكنيسة هو األعلى“.
وأقر نافعة، بوجـــود ”حالة غضب كبيرة 
حاليـــا فـــي الشـــارع المصـــري، ليســـت في 
صفوف المسيحيين وحدهم، إال أنه ال يوجد 
سبيل لحدوث هبة شعبية، أو ثورة جديدة“.

اإلرهاب يهدد المكون المسيحي في سيناء

إسحق فرانسيس:

الهدف من األحداث 

األخيرة إذكاء الصراع 

الطائفي في البالد

حسن نافعة:

الكنيسة رغم أنها مؤسسة 

دينية إال أنها منخرطة في 

العمل السياسي

جبـــل الحالل يقع ضمـــن املنطقة 

{ج} منزوعة الســـالح التي حددتها 

اتفاقية السالم املوقعة بني مصر 

وإسرائيل

◄

ّ

[ األقباط ورقة داعش األخيرة قبل النزول تحت األرض



} اجلزائر – يحمل المجتمع الجزائري تعقيدات 
فرضتها الطبيعة الجغرافية والثقافية واإلثنية 
للبالد، وجعلتها التوجهات السياســـية قنابل 
موقوتة، تنفجر من وقت آلخر، في شكل نزعات 
انفصالية. تطل هذه النزعة برأسها أساسا من 
منطقة القبائل، وهي إحدى أخطر األزمات التي 
تواجه الجزائر، منذ ســـنوات، وال تزال تتفاعل 

سياسيا واجتماعيا.
لم يعد خطاب الســـلطة المتمســـك بنظرية 
المؤامـــرة الخارجيـــة، كفيال باحتـــواء مطلب 
داخلـــي يتغذى من أزمة هويـــة تعود جذورها 
إلى ســـنوات الحركة الوطنية في خمســـينات 
النزعـــة  أطلـــت  ومؤخـــرا  الماضـــي.  القـــرن 
االنفصالية برأس جديد مع ميالد حركة جديدة 
تدعى ”التجمع من أجل القبائل“، تطالب بمنح 

استقالل أكبر لمنطقة القبائل شرقي البالد.
جاء ميالد هـــذه الحركة فـــي إحدى أحرج 
الفتـــرات التـــي تعيشـــها الدولـــة الجزائريـــة 
الحديثة، وسط احتقان سياسي، واحتجاجات 
شـــعبية علـــى ارتفاع األســـعار وزيـــادة معدل 
التضخـــم، باإلضافة إلى حالة عدم االســـتقرار 
بفعـــل مـــا يتـــم تداوله حـــول صحـــة الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وقـــال حمو بومديـــن، منســـق الحركة، في 
بيـــان له، إن ”التجمع من أجـــل منطقة القبائل 
يتطلـــع ألن يكون فضـــاء يجمع كل منتســـبي 
منطقـــة القبائـــل الذين يتقاســـمون مشـــروع 
اســـتقالل سياسي أوســـع لمنطقة القبائل في 

جزائر متعددة وديمقراطية“.
ولئـــن لم تطالـــب هـــذه الحركـــة الجديدة 
باالنفصـــال التـــام عـــن الدولـــة المركزية، فإن 
هناك جهات أخرى على غرار ”حركة اســـتقالل 
القبائـــل“، بقيادة فرحات مهنـــي، التي تطالب 

باالنفصال التام عن الجزائر.
ويقول المتابعون للشأن الجزائري إن مثل 
صدى هذه األصوات، ســـواء المطالبة بحريات 
أكثـــر أو باالنفصال، يعلو أكثـــر فأكثر في ظل 
غياب شرعية التنوع الثقافي والعرقي وخشية 
الســـلطة من انفتـــاح ديمقراطـــي حقيقي على 

مختلف مكّونات المجتمع الجزائر المتنوع.
مّر بيان تنظيم ”التجمع من أجل القبائل“، 
المعلـــن عنه خالل األيام األخيـــرة في عاصمة 
منطقـــة القبائـــل مدينـــة تيـــز وزو، بعيدا عن 
اهتمامـــات الدوائـــر السياســـية واإلعالميـــة، 
المنهكة بالحراك السياســـي والحزبي، تحسبا 
لموعـــد االنتخابـــات التشـــريعية المقررة في 

الرابع من شهر مايو المقبل.
ورغم أهمية وحساســـية الخطوة في مسار 
التحوالت السياســـية واالجتماعية في البالد، 
مازالـــت صفة الفعـــل المعـــزول والمدفوع من 

أطـــراف خارجية، تلصق بالحـــراك االنفصالي 
في منطقة القبائل. ويستمر معها غياب الحلول 

العقالنية الحتواء الشحن األيديولوجي.
وجاء اإلعالن عن التجمع من أجل القبائل، 
متجـــاوزا الطبقـــة السياســـية المهيمنة على 
المنطقة (التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 
وجبهة القوى االشتراكية)، وفعاليات المجتمع 
المدني الناشـــطة هناك. وحمل اختيار المكان 
رســـالة تاريخية، تعود إلى خمســـينات القرن 
الماضي، لّمـــا احتّجت النخبـــة القبائلية على 
الرســـالة التـــي توجـــه بهـــا آنـــذاك المناضل 
التاريخي مصالي الحاج لألمم المتحدة، قائال 

فيها عبارته المشهورة ”الجزائر العربية“. 
بخصوصياتها  المعروفة  المنطقة  ومازلت 
الثقافية والسياســـية المناهضة للســـلطة منذ 
االستقالل في يوليو 1962، تحت فراغ كبير، فال 
السلطة اســـتطاعت احتواء السقف السياسي 
المرتفـــع، وال الطبقة السياســـية أو المجتمع 
المدنـــي المحلـــي، تمكنا مـــن تفكيـــك مقاربة 
التشدد الثقافي والسياسي اآلخذ في التصعيد.
ويقول الباحث والمؤرخ محمد أرزقي فراد، 
في تصريـــح لـ“العرب“، ”تنطوي المبادرة على 
رســـالة تاريخية تعـــود إلى خمســـينات القرن 
الماضي، لّمـــا طالبت نخبـــة قبائلية اجتمعت 
في نفس القريـــة، التي أعلن فيهـــا عن مبادرة 
التجمع مـــن أجل القبائل، من قيـــادات أحزاب 
الحركة الوطنية آنذاك، فتح نقاش حول الهوية 

الوطنية، كرد فعل منها على رسالة  مصالي“.
وأضـــاف أن ”المطلـــب آنـــذاك انحصر في 
طلـــب دورة انعقاد دورة للجنة المركزية لحركة 
االنتصـــار والحريـــات الديمقراطية لمناقشـــة 
المســـألة، إال أّن تســـرع رشـــيد علي يحيى في 
فيدرالية فرنســـا، أجهض المبادرة وســـار بها 
إلـــى األزمة المعروفة تاريخيا، وتم طرد العديد 

من مناضلي وكوادر المنطقة من الحركة“.

استقالل موسع

تسود المنطقية القبائلية موجة من التشدد 
الثقافي واإلثني ترجمها تصاعد نشاط أنصار 
حركة اســـتقالل القبائل في عـــدة مدن وبلدات، 
وصل حـــد إنـــزال الرايـــات الرســـمية للدولة 
الجزائريـــة، ووضـــع الراية المحليـــة مكانها، 
فضال عن مساعي منتسبيها لتكثيف حضورها 
في مختلف الفعاليات، من أجل لفت الرأي العام 
واســـتقطاب األضواء، كما حدث مـــع الجنازة 
الشعبية لزعيم جبهة القوى االشتراكية حسين 

آيت أحمد مطلع العام الماضي.
وترى اإلعالمية زينة بن سعيد، في تصريح 
لـ“العرب“، أن ”النزعة األيديولوجية غّطت على 
المطالـــب الثقافية واللغويـــة، وما يوصف في 
السابق بـ(مطالب الهوية) لم يعد لها ما يبررها 
اآلن، فاللغـــة والبعـــد األمازيغـــي للشـــخصية 
الجزائريـــة يقعان فـــي صلب دســـتور البالد، 

واالنصهـــار المســـتمر بين مختلـــف األعراق 
احتوى كل االختالفات“.

وأضافـــت أن ”فكرة المشـــروع غيـــر قابلة 
للتجسيد على أرض الواقع، ولذلك فإن دعاتها 
محـــدودي العدد والرؤية، وال يمثلون المجتمع 
األمازيغي أو القبائلي، فأنا قبائلية األصل، إال 
أنني ال أرى نفســـي إال في هذه الجزائر، بتعدد 
ثقافتها وأعراقها وتراثها، ولو منحت الفرصة 
لألهالـــي للتعبير عن موقفهم لظهر أن أصحاب 

المشروع ال يمثلون إال أنفسهم“.
ويـــرى محمـــد أرزقـــي فـــراد، أن النزعـــة 
االنفصاليـــة فـــي الجزائريـــة مشـــروع زرعـــه 
االستعمار الفرنسي ورعاه االستبداد السياسي 
في البالد، وكل توجه نحو الخروج عن الوحدة 
الوطنيـــة هو ”لعب بالنار“، ألن ســـايكس بيكو 

وجدت لتستمر وليس لمرحلة معينة.
ويقـــول إن ”منّظر التبشـــير فـــي الجزائر 
الفرنسي شارل الفيجري وّظف اللسان البربري 
منذ القرن التاســـع عشر إلرســـاء مشروع دولة 
القبائـــل منـــذ الســـنوات األولى لالســـتعمار، 
مســـتغال الفوارق التراثية والثقافية واللغوية 
والنظام القبلـــي (تاجماعـــت)، إال أنه اصطدم 
بصمود تيار (األشراف والمرابطون) في منطقة 
القبائل المســـتند لالنتماء اإلســـالمي، وهو ما 
دفعـــه فيما بعد إلى تفكيك وإزاحة مؤسســـات 
الزوايا الدينيـــة باعتبارها الخزان األول لتيار 
المقاومة، وخلق مؤسســـات التعليم الفرنسي، 
حيث كـــّرس نصفها فـــي المنطقـــة، والنصف 
الباقـــي في ربـــوع البالد األخـــرى، األمر الذي 
ســـاهم في تقلص تيار األشـــراف والمرابطين، 
وظهور نخبـــة فرانكفونية جديدة تغّذت بالفكر 

الغربي وبظـــروف الهجرة المواتية“. ويضيف 
أنه ”في مطلع االســـتقالل وقع العامل الحاسم، 
الـــذي دفـــع بالوضع إلـــى التشـــدد والمغاالة، 
وهو اســـتبداد الســـلطة، فبدل تثبيت التوجه 
اإلصالحـــي الـــذي نادت بـــه جمعيـــة العلماء 
وعدد من المثقفيـــن والمفكرين آنذاك، تم تبّني 
طـــرح مصالي الحاج من طـــرف الدولة وبعض 
المتنطعيـــن العروبيين، فـــكان رد فعل المطلب 

األمازيغي مزيدا من التشدد والعنف“.
ويخلص محمد أرزقي فراد إلى أن القضية 
األمازيغية هي قضية ديمقراطية وخلق أجواء 
الحـــوار والحريـــة، ومـــا تعانيـــه المنطقة هو 
االســـتبداد السياســـي بالدرجة األولى، وليس 
الوضع االجتماعي أو اللغوي أو الثقافي؛ وهو 
مـــا ذهبت إليه زينة بن ســـعيد مشـــيرة إلى أن 
”معظـــم الحضارات مـــرت علـــى الجزائر، وكل 
واحدة تركـــت بصمتهـــا، وإذا طالبت كل جهة 
أو فئـــة باالنفصال فإن ذلك ســـينهي الجزائر، 
وال بديـــل في اعتقادي، عن فتح مجال الحريات 
من أجل إرســـاء ثقافة الحوار وتسيير التنّوع 

واالختالف“.

احتواء المطالب

نّوهت حركة التجمع مـــن أجل القبائل إلى 
أن أولويتهـــا تكمن فـــي ”الحفـــاظ على هوية 
منطقة القبائـــل وترقية وتطوير اللغة والثقافة 
األمازيغيـــة، ورفـــض كل أشـــكال العنف وأنها 
تدرج نشاطاتها ضمن مواصلة نضاالت الهوية 
والديمقراطية، قبل وبعد الربيع األمازيغي في  

أبريل 1980.

وكانـــت الســـلطة الجزائريـــة رغـــم تـــردد 
الرئيس بوتفليقة في سنوات حكمه األولى، من 
خالل تصريحه الشـــهير في مدينة تيزي وزو، 
”األمازيغيـــة لـــن تكون لغة وطنيـــة“، قد أذعنت 
لضغوطات الحراك القبائلي منذ أحداث العنف 
التي شـــهدتها المنطقة فـــي 2003، وأعلنت في 
تعديليـــن دســـتوريين: األمازيغيـــة لغة وطنية 
ثانية، واألمازيغية بعدا ثالثا للهوية المحلية.

وحول ســـؤال عن نظرية األيدي الخارجية 
في اســـتهداف وحدة البالد واستقرارها، يقول 
محمد أرزقي فراد إن ”ذهنية اليد األجنبية أكبر 
أكذوبة ومخاتلة ومغالطة يمارســـها المستبد، 
والعالقـــات الدولية واضحة فـــي هذا المجال، 
فنحـــن الذين نكّون صمام األمـــان ونحن الذين 

ندمر أنفسنا بأنفسنا“.
وأضاف أن ”االســـتبداد السياسي للسلطة 
كـــّرس ذهنيـــة القبلية وتفريـــغ االنتخابات من 
محتواها، جعل من الدولة المركزية شـــرا البد 
منـــه، وكل تفكير أو توجه نحـــو نظام فيدرالي 
أو اســـتقالل ذاتي، هو مغامرة، أو كمن يعطي 
مسدس رشاش لمجنون، ألن الدولة فشلت لحد 
اآلن في بناء المواطنة والمواطن الوفي للدولة، 

وليس الوفي لقبيلته وعشيرته وهويته“.
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موجة من التشدد الثقافي واإلثني تضرب المنطقة القبائلية في الجزائر

في 
العمق

طروحات السلط املتعاقبة ساهمت في تغذية غلو أنصار األمازيغية

[ النزعة االنفصالية زرعها االستعمار ورعاها االستبداد السياسي  [ خبراء: السلطة في حاجة إلى شجاعة الحتواء المطالب
ــــــالد حركة أمازيغية جديدة في اجلزائر حتت مســــــمى ”التجمع من  ــــــي اإلعالن عن مي يأت
أجل القبائل“، تطالب مبنح استقالل أكبر ملنطقة القبائل شرقي البالد، ليزيد من تعقيدات 
الوضع املتأزم في البالد، سواء على مستوى األصوات األمازيغية املتصاعدة طلبا للمزيد 
مــــــن احلريات واالعتراف بخصوصيتها، أو على مســــــتوى االحتجاجات في ذات املناطق 

وفي عموم البالد، ضد البطالة وارتفاع األسعار والعجز السياسي.

{االستبداد السياسي للسلطة كرس ذهنية القبلية وتفريغ االنتخابات من محتواها، وجعل من 

الدولة المركزية شرا ال بد منه}.

محمد أرزقي فراد
مؤرخ جزائري

{التجمع يتطلع ألن يكون فضاء يجمع كل منتسبي منطقة القبائل، الذين يتقاسمون مشروع 

استقالل سياسي أوسع لمنطقة القبائل، في جزائر متعددة وديمقراطية}.

حمو بومدين
منسق حركة التجمع من أجل القبائل
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صابر بليدي
كاتب جزائري

لل اا
ري جز ب

م ي

الدولـــة فشـــلت لحد اآلن فـــي بناء 

املواطنة واملواطن الوفي للدولة 

الوفـــي لقبيلته وعشـــيرته  وليس 

وعصبيته

◄

[ انتكاسة حقوقية في عواصم التنوير واالنفتاح
} باريس – تشـــكل النســـخة األربعـــون ليوم 
المرأة العالمي فرصة للحركات النسوية حول 
العالم للتذكير بأن النضال من أجل المساواة 
مـــازال حاجـــة ماســـة، خصوصا مـــع تعزيز 

خطابات تمييز بحق النساء تثير المخاوف.
ووســـط ارتفاع حاد لنسبة قتل النساء في 
أميـــركا الالتينية وإعـــادة النظر في الحق في 
اإلجهاض فـــي أوروبا وموجة التشـــدد التي 
تضرب المجتمعات العربية وتواتر الخطابات 
الذكورية، يحل يوم المرأة العالمي (8 مارس).
ويـــردد هذا العام أصداء تجمعات شـــارك 
فيها الماليين في األشـــهر األخيرة للدفاع عن 
حقوقهـــم، ويعكس قلـــق تجمعات أخرى حول 
المكاســـب التي تحقق في مجال حقوق المرأة 

وهي مهددة بانتكاسة.
وقالت السياسية البولندية باربرا نوفاكا، 
التي تمثل لجنة ”فلننقذ النساء“، إن ”8 مارس 
ال يقتصر على احتفال بعيد بل يجب أن يجيز 

التفكير في الوضع الراهن“. 
وأضافـــت ”مازال هنـــاك عمـــل كثير على 
مســـتوى مكانـــة المـــرأة فـــي عالـــم األعمال 

والمجتمع والسياسة“.
وأضافـــت أنهـــا قلقـــة بشـــأن العديد من 
التغيـــرات األخيرة علـــى غرار إلغـــاء تجريم 
العنف المنزلي في روســـيا أو ســـعي الحزب 
الحاكم في بلدها ”القانون والعدالة“ إلى الحد 
من الحـــق في اإلجهاض الـــذي كان أصال من 

األكثر تقييدا في أوروبا.

وفي الخريف انتفضـــت أكثر من 100 ألف 
امرأة ضد هذا المشروع، ما ثنى الحكومة عن 

المضي قدما به، أقله مؤقتا.
كذلك سبق أن حاولت الحكومة المحافظة 

اإلسبانية في 2015 الحد من هذا الحق.
وقالت كريستين موجيه المكلفة بالشؤون 
الدوليـــة فـــي جمعيـــة ”التخطيـــط العائلي“ 
أسفر  الفرنســـية إن ”االنعطاف نحو اليمين“ 
عن ”صعود القوى المناهضة لإلجهاض على 
المســـتوى األوروبـــي. فهي تتحالـــف وتملك 
حضورا واســـعا على شـــبكات التواصل كما 

تتمتع بدعم سياسي“.
وبعد أكثـــر من 40 عاما علـــى قانون فايل 
الـــذي يشـــرع اإلجهـــاض، تبنـــى البرلمـــان 
الفرنســـي قانونا لمكافحة المواقع المناهضة 
ممارســـتها  فـــي  يشـــتبه  التـــي  لإلجهـــاض 

”التضليل اإلعالمي“.
 وقالت موجيه ”مازالت مســـألة الذكورية 
فـــي 2017 محوريـــة، لكن رغـــم صعوبة إحراز 

تقدم تمكنا من تفادي التراجع”.
وفـــي يناير فـــي الواليات المتحـــدة غداة 
تنصيب دونالد ترامـــب الذي تباهى في 2005 
”بإمســـاك“ النســـاء من ”عضوهن التناسلي“، 
أكثر مـــن مليوني  جمعت ”مســـيرة النســـاء“ 

شخص في الواليات المتحدة وحول العالم.
وفي بادرة تحد للرئيـــس الجديد اعتمرت 
المتظاهرات قلنسوات زهرية اللون على شكل 
عضو نسائي ورفعن الفتات رافضة لبرنامجه، 

دفاعا عن حقوق النســـاء في القـــوة العظمى 
األولى عالميا.

وبعد يومين، نشـــر ترامب صـــورة له في 
المكتـــب البيضـــاوي متوســـطا مستشـــاريه 
الذكـــور حصرا أثناء توقيعه مرســـوما يحظر 
تمويل المنظمات الدولية الداعمة لإلجهاض.

وعلقت موجيه بأســـف ”المشـــكلة ليست 
اإلجهاض، بل حـــاالت الحمل غير المرغوب“، 
مشددة على أهمية الوقاية والتوعية الجنسية.
كذلك تركـــز المطالب النســـوية على إزالة 
فارق الرواتب بين الجنســـين. فالنســـاء حول 
العالم يكســـبن رواتب تقل بنســـبة 23 بالمئة 
عن الرجال، وعلى الوتيرة الحالية سيستغرق 
إلغاء الفارق تدريجيا 70 عاما بحســـب منظمة 
العمـــل الدولية. وفي فرنســـا دعيت النســـاء 
األربعاء لوقف العمل في الساعة 15,40 للتركيز 

على هذه النقطة.
كذلك مازال التصدي للعنف بحق النســـاء 
ملفـــا مقلقا، فيما أفادت األمـــم المتحدة أن 35 
بالمئة تقريبا من النساء حول العالم تعرضن 
لعنف جســـدي أو جنســـي، وخضعت حوالي 
200 مليون فتاة وامرأة لنوع من الختان، فيما 

تزوجت 700 مليون امرأة قبل سن الـ18.
وفي منطقة الشرق األوسط، تحّول الربيع 
إلى شتاء قارس عاد بالمرأة في تونس ومصر 
وسوريا واليمن خطوات إلى الوراء عوض أن 
يتقّدم بهـــا، حتى أنها أصبحت تخشـــى على 

مطالبة مستمرة باملساواةمكاسبها السابقة.

احتجاجات نسائية عاملية في يوم املرأة

ّ
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} يبدو أن قادة النظام اإليراني أنفَسهم، 
ووكالءهم العراقيني واللبنانيني والسوريني 

واليمنيني، بدأوا يستشعرون قرب نهاية 
عصرهم الذهبي. فهاهم، جميعا، يهددون 

مبقاتلة القدر احملتوم، واالنتصار عليه.
وكما ترونهم. ال يتخلون عن أوهامهم 

وغرورهم وغفلتهم وقصورهم عن فهم حقائق 
التاريخ واجلغرافيا حتى وهم يرون الدنيا 

الغدارة حتركها املصالح، ومصالَح الرؤوس 
الكبيرة تتغير معهم، وعليهم، من مساند أو 

مشجع، أو ”مطنش“، إلى راغب في وضع 
نهاية لعبثهم في املنطقة، ومصمم على وقف 

هذه اللعبة الدامية التي انتفت احلاجة 
الدولية، واألميركية بوجه خاص، الستمرارها.
مقدما ينبغي التوافق على أن النظام في 
إيران حبس نفسه وقيد حاضره ومستقبله 
بأمرين اثنني، األول يسند الثاني، والثاني 
مينع األول من السقوط. كما جعل االثنني، 

معا، ضمانته الوحيدة لبقائه في احلكم في 
إيران ذاتها. فكثيرا ما اعترف قادته، بدءا 

باملرشد األعلى وانتهاًء بأصغر معمم في 
حرسه الثوري، بأن إشعالهم احلرائق في 

العراق وسوريا، بشكل خاص، هو دفاع عن 
حياة نظامهم نفسه في إيران ذاتها.

من هنا ميكن فهم دوافع القلق الذي 
يستشعره النظام اإليراني من حتركات 

وحتالفات مريبة، حكومية وشعبية، أميركية 
وأوروبية وعراقية وسورية ولبنانية 

وفلسطينية ومينية وبحرينية وإماراتية 
وسعودية، ملواجهة التطرف اإلسالمي الشيعي 

والسني، على السواء، واجتثاثه من جذوره، 
وإراحة املنطقة التي لم تعد حتتمل املزيد.

ففي عراق ما بعد داعش وفي سوريا ما 
بعد جنيف، لن يعود ممكنا حكم امليليشيات 

اإليرانية التي ال تختلف عن داعش إال بالقليل. 
وأي خروج حقيقي ونهائي إليران من سوريا 

ال بد أن يعّجل بخالص العراق واملنطقة، 
من وجع الرأس الذي لم يعد ُيحتمل. كما 

أن خروجها من العراق ومن سوريا ال بد أن 
ُيشعل، بالتتابع، نفادا لصبر املاليني احملَبطة 

في إيران قد ُينهي عمر النظام في آخر املطاف، 
خصوصا إذا قّدرنا حجم الضعف الذي يخفيه 

النظام مبظاهر قوته غير احلقيقية.
فقد حذر اجلنرال محسن رضائي القائد 

السابق للحرس الثوري وأمني مجلس 
تشخيص مصلحة النظام اإليراني من أن نظام 

بالده على وشك االنهيار من الداخل بسبب 
الفساد وسوء إدارة البالد، وتفشي ظواهر 
االختالس والسرقات املليونية للمسؤولني، 

وانتشار احملسوبية والرشاوى وضعف 
مؤسسات الدولة. وقال رضائي إن على 

”مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر 
ما يولون أهمية لتوسيع النفوذ اإليراني في 

اإلقليم“. وذلك في كلمة له االثنني املاضي، 
مبدينة لنجان مبحافظة أصفهان، بحسب ما 
جاء في موقعه الرسمي على اإلنترنت. وأكد 
أنه ”قد تبدو دولٌة ما قوية، لكنها عمليا على 

وشك االنهيار من الداخل“.
ثم يعترف قائد حرس الثورة في محافظة 

قم غالم رضا أحمدي، بأن ”خط املواجهة 
بني إيران وأميركا اليوم قد انتقل إلى حلب 

واملوصل وسامراء وتكريت والرمادي“.
ونقلت وكالة تسنيم اإليرانية لألنباء قول 

العميد أحمدي إن ”على العدو الذي يرّوج 
للحرب أن يعلم بأن احلروب اجلارية في 

املنطقة اليوم هي امتداد للحرب املفروضة 
على الشعب اإليراني منذ ٣٧ عاما“. وأكد أن 

”قوات احلشد الشعبي هي قوتنا الضاربة 
ضد التواجد العسكري األميركي في العراق“، 
وأن ”العراق حتت الهيمنة العسكرية واألمنية 
اإليرانية، والواليات املتحدة تعلم بذلك جّيدا“.

وال يتأخر وكالء النظام اإليراني 
العراقيون عن التلويح باالنتقام من املتآمرين. 

فقيس اخلزعلي، أمني عام تنظيم عصائب 
أهل احلق يعترف بوجود ”مؤامرة حتاك ملا 

بعد حترير املوصل“. وقال، وفقا ملا نشره 
موقع احلشد الشعبي الرسمي، ”اليوم 

نشهد املؤامرة األخيرة، بعد أن فشلت جميع 
احملاوالت السابقة، وهي مرحلة ما بعد حترير 

املوصل، واملتآمرون يواصلون اجتماعاتهم 
حتضيرا ملرحلة ما بعد داعش. ولكن السحر 

سينقلب على الساحر“.
أما البروفيسور، داوود هرميداس باوند 
املستشار السابق لوزير اخلارجية اإليرانية، 

في مقال نشرته صحيفة ”شرق“ اإليرانية 
فقد تنّبأ بـ”تهميش إيران في سوريا، وبأن 

آلية اتخاذ القرارات ستؤول في نهاية 
املطاف لروسيا وأميركا وتركيا“. وقال 

”كل جهود الروس واهتمامهم منصب على 
حتقيق انتصار ألنفسهم في امللف السوري“. 
واستطرد ”لكن روسيا تعرف أن هذا لن يتم 

إال مبوافقة أميركا“. وأميركا ترامب اليوم غير 
أميركا أوباما األمس، وهذا يعني الكثير.

وأوضح باوند أن ”اإلدارة األميركية أخذت 
وحدها مبادرة فرض عقوبات على إيران، ومن 
احملتمل أن تقوم بتطبيق املزيد من العقوبات، 

وسوف يترتب على ذلك ابتعاد دول العالم، 
وال سيما األوروبية، عن االستثمار في إيران 

خشية من تلك العقوبات“.
وأضاف ”إذا استمرت السياسة الراهنة 

ألميركا جتاه طهران، فلن يتم االستثمار 
األجنبي في إيران التي لن تنجح أيضا، من 
جّراء ذلك، في استيراد التكنولوجيا التقنية 

من اخلارج، كما كنا نتوقع بعد االتفاق 
النووي، ألن األوروبيني يراعون مالحظات 
واشنطن أكثر وميتنعون عن تنفيذ بعض 

استثماراتهم في إيران“.
من ناحية أخرى أعلن مبعوث الرئيس 

الروسي إلى الشرق األوسط وأفريقيا، 
ميخائيل بوغدانوف، في كلمة ألقاها في 

منتدى فالداي عن ”ضرورة تشكيل هياكل حكم 
تضم ممثلي احلكومة السورية واملعارضة 

الوطنية، مؤكدا أن النظام في سوريا يجب أن 
يكون علمانيا، وليس سنًيا أو علوًيا أو أي 

نظام آخر“. ورفض بوغدانوف املخاوف بشأن 
سعي إيران إلى البقاء في سوريا وفرض 

سيطرتها عليها، قائال ”لدينا نتائج معترف 
بها دوليا في إطار فيينا ملجموعة دعم سوريا 

مبشاركة الواليات املتحدة وروسيا والصني 
وتركيا وإيران والعرب، ومت تأكيدها في قرار 

مجلس األمن الدولي رقم ٢٢٥٤“.
وأخيرا ميكن استخدام بيان ”ناري“ 

أصدره حزب الدعوة العراقي حول مشروع 
ترامب (إعادة إعمار العراق مقابل النفط)، 

لقياس درجة سخونة إيران ووكالئها 
املعتمدين. فقد أفاد بأن ”التعامل مع مشروع 

ترامب (إعمار العراق مقابل النفط) هو 
خيانة للشعب العراقي وألجياله الالحقة“. 

و”إن هذا املشروع هو احتالل أبدي للعراق، 
وإعادة ملظاهر مخلفات اجليش األميركي الذي 

ارتكب مجازر ال تقل عن مجازر داعش بحق 
العراقيني“. وحذر بيان احلزب ترامب من 

املضي في هذا املشروع، ”ألنه سيجعل اجليش 
األميركي الذي سيقوم بحماية الشركات 

املشاركة في مشروعه يواجه نيران احلشد 
الشعبي التي ستعتبره محتال جتب مقاومته“.

أما نحن، عراقيني وسوريني ولبنانيني 
ومينيني وبحارنة وإماراتيني، فمن حقنا أن 

نتفاءل، وأن نتأسى بقول أبي الطيب املتنبي 
”ِبذا َقَضِت اَألّياُم ما َبَني َأهِلها * َمصاِئُب َقوٍم 

ِعنَد َقوٍم َفواِئُد“، وبقول أحمد شوقي ”إن 
املصائب يجمعن املصابينا“.

العراق.. مصائب قوم عند قوم فوائد

{المملكـــة العربية الســـعودية تقف على مســـافة واحدة من جميع المكونـــات العراقية وتدعم 

وحدة العراق واستقراره، ونتطلع إلى بناء عالقات مميزة مع العراق}.

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي

{إيـــران تملك أجندة طموحة داخل العراق. وتســـعى إلى اســـتغالل الخـــوف المبرر من تنظيم 

داعش الذي تشعر به الغالبية الشيعية العراقية في العراق}.

مايكل نايتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

} ال حتسب زيارة وزير اخلارجية السعودي 
عادل اجلبير لبغداد مبقاييس الدبلوماسية 

التقليدية كونها تأتي بعد ربع قرن من 
القطيعة مع بغداد، أو العتبارات التراضي 
اللحى  الذي اعتاد عليه العرب ”بتبويس“ 

واملصافحات، بل هي اختراق كبير لم تعتد 
عليه الدبلوماسية السعودية، ذلك ملا تشكله 

التغيرات التي ستحدث في املنطقة من أهمية 
استثنائية رغم ما يتم تناقله من تسريبات 
قد تكون مدفوعة من جهات محلية عراقية 

وإقليمية ال تريد للنتائج املتوقعة أن حتصل، 
مثل احلديث عن سّرية الزيارة لكي تفاجأ 

إيران وكأنها ال تعلم كل شاردة وواردة داخل 
أروقة حكومة حيدر العبادي، مع اعتقادي 
بأن قرار العبادي استقبال وزير اخلارجية 

السعودي هو قرار حكومي صرف لم يخضع 
للمشاورات احمللية أو اإليرانية، ألن العبادي 

يعلم جسامة التحديات التي تواجهها 
حكومته في األيام املقبلة. وإذا افترضنا أن 
قرار االستقبال قد مت بتنسيق إيراني، فلعل 
طهران تبحث عن فجوة تسمح لها بتخفيف 

الضغوط األميركية، وهناك أحاديث تشير إلى 
أن اخلطوة السعودية متت بنصائح أميركية 

بعد أن تبلورت معالم خطتها في الشرق 
األوسط والتي بدأت باملناكفات اإلعالمية بني 

العاصمتني األميركية واإليرانية.
الوضع العراقي املتأزم، أمنيا وسياسيا 

واقتصاديا، ال يحله االنتصار على داعش رغم 
قيمة هذا االنتصار بالنسبة إلى العراقيني 
ليتخلصوا من أداة إرهابية لم تكن أيادي 
املخابرات اإلقليمية والعاملية بعيدة عنها. 
ولكن املرحلة األخطر هي ما سيكون عليه 

الوضع العراقي بعد داعش، وما هي املشاريع 
املطروحة على مستوى الشرق األوسط وكل 

من العراق وسوريا؟
يبدو أن التحوالت ومشاريع احللول 
ستنطلق من العراق وسوريا التي يشاء 

التاريخ أن يضعها معه في خارطة جديدة 
بدأت مالمحها تتضح بعد أسابيع قليلة من 
تولي دونالد ترامب رئاسة أميركا في أعقاب 
إدارة باراك أوباما الذي عزز سياسة القبول 

واالستسالم ألهم ناجت من نتائج االحتالل 
العسكري للعراق وهو هيمنة إيران على 

العراق سياسيا ولوجستيا، وهو أمر لم يعد 
شتيمة إليران التي تتفاخر به عبر تصريحات 

مسؤوليها، بل إن هذا الواقع اجلديد، هو 
الذي أدى إلى هذا التداعي في األمن القومي 

العربي، وهو السالح الذي متتلكه طهران أكثر 
مما يتم احلديث به حول مشروعها النووي.

كانت استراتيجية إيران هي عزل العراق 
عن عمقه العربي عبر تعميم الشعارات 

الطائفية وتطبيقها واستهداف شيعة عرب 
العراق الذين ميتلكون خصائص العروبة 
تاريخيا، وكان رضوخهم وإكراههم على 

التخلي عن االنتماء العربي قد شكال أحد 
املنعطفات املؤملة في انتمائهم العربي 

العريق. لقد ساهم الكثير ّممن ظهروا على 
الساحة السياسية العراقية بعد عام ٢٠٠٣ في 

هذا الوضع االنعزالي االستثنائي، وليست 
أحزاب اإلسالم السياسي الشيعي وحدها 

من يتحمل هذا اإلثم، وإمنا قطاعات واسعة 
من اإلسالميني السنة، وبعض الشخصيات 

من أبناء الطائفة العربية السنية قد تاجروا 
لسنوات طويلة باسم اضطهاد طائفتهم، 
فكانوا يدقون أبواب الرياض وأبوظبي 

والدوحة ألغراضهم الشخصية البعيدة عن 
مصالح طائفتهم، وقدموا للمسؤولني في تلك 

العواصم صورة مشوهة عن عرب العراق سنة 
وشيعة، مما ساهم في عزلة الشيعة العراقيني 

وجلوئهم إلى وكالء إيران في العراق.
تقاسم السياسيون الشيعة والسنة ما 

حصل من كوارث سياسية أخطرها تكريس 
عزلة العراق. ولعل أبرز ما أحدثته زيارة 
املسؤول السعودي هو كشف ضآلة لعبة 
الصغار في العراق، ذلك أن الوقت حان 
الستحضار شغل الكبار الذين حني تبدأ 

ماكناتهم بالدوران في البحار العميقة تتعطل 
أدوات الصغار في السواقي واملستنقعات.

ردود الفعل السريعة لزيارة الوزير 
السعودي كانت إعالمية، رغم الهجوم املنفعل 

من وزير اخلارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف ضد سياسة كل من السعودية وتركيا. 
لكن طهران تراقب الوضع بحساسية عالية، 

ذلك أنها ال تريد فقدان ما وصلت إليه من 
مكاسب تاريخية في العراق. فقد استطاعت 
خلق موالني كثر لها داخل البلد ملشروعها 

الذي لم يقتصر على شخصيات وقادة 
األحزاب اإلسالمية الشيعية، وإمنا أصبحت 

هناك شبكة منظمات شعبوية واسعة مسلحة 
بإمكانيات عسكرية مغطاة مرحليا باحلرب 

على داعش، وقدرات تعبوية وإعالمية ال 
يستهان بها. وهناك استحضارات سياسية 

لتثبيت مواقعها عبر االنتخابات املقبلة، 
كما لم يقتصر اجلهد اإليراني على جغرافية 

الشيعة، بل انتقل إلى احملافظات السنية مثل 
صالح الدين وديالى واألنبار.

ولهذا فإن أي حتريك في العصب العراقي 
احلساس عبر العمل على عودته إلى عمقه 

العربي سيدق ناقوس اخلطر في طهران. ألن 
ذلك سيهدد املشروع التوسعي اإليراني في 

حلظات زهو طهران بامتالكها للعراق.
أهمية هذه العودة، إن حتققت، فإنها 
ستشكل اخلطوط األولى لتراجع املشروع 
الطائفي في العراق، وستعطي بارقة أمل 

للعراقيني، شيعة وسنة، بأنه باإلمكان 
حلحلة أزماتهم السياسية، خصوصا بعد 
شيوع اإلحباط وتكريسه في النفوس بأن 
احلل العراقي سيكون عبر توافق أميركي 
روسي إيراني تركي فقط خلارطة املنطقة 

والعراق جزء منها. وهو سيقود في أحسن 
األحوال إلى احتماالت التقسيم الطائفي رغم 

ما نسمعه من تطمينات عن وحدة العراق 
وغيرها.

إذن احلديث املتداول، إن صدقت نيات 
الكبار، سيكون حول عرب العراق. وهذه 
الهوية القومية هي التي ستمسك اجلزء 
املتبقي من العراق موحدا متماسكا حول 

نظامه ودولته، والهوية الطائفية التي تشتغل 
عليها إيران ستقود حتميا إلى انفصال اجلزء 
العربي من العراق إلى كيانني، سني وشيعي، 
فما هي القوة التي جتبر عرب العراق السنة 

على أن يظلوا حتت حكم جائر أهان كراماتهم 
ووضعهم في املراتب الدنيا من مراتب 

احلقوق اإلنسانية، وعمل داعش املجرم خالل 
سنتني ونصف السنة ما لم يعمله أعتى عتاة 

اإلرهاب في العالم عبر التاريخ.
عودة العراق إلى حاضنته العربية ليست 

تلبية ملشاريع سياسية من السعودية ودول 
اخلليج مثلما يروج في همس الدوائر املغلقة. 

مشروع العودة مطلب شعبي عراقي ملداواة 
اجلروح العميقة، وردم احلفر التي ارتسمت 

على نسيج عرب العراق. هذا املشروع ال 
يتحقق عبر منتديات بعض املفكرين الوطنيني 

العراقيني الذين ال ميتلكون سوى الكالم 
اجلميل في املنابر اإلعالمية املستقلة، وهو 

نشاط مهّم للرأي العام، بل إن العودة العربية 
للعراق تتم عبر مشروع واقعي تقف خلفه 

إمكانيات كبيرة لدول مقتدرة، لدرء وتعطيل 
حتول هذا البد إلى مستجد للمال، واحلال أنه 

كنز للثروة التي نهبها السّراق.
وال ينتظر العراقيون ما يسّمى بالدول 

املانحة، وهو عنوان فضفاض للترويج أكثر 
منه مشروع ملداواة الكارثة الكبيرة في كل 

من العراق وسوريا. فالعراقيون ال ينتظرون 
من أميركا أن تقدم لهم املال في ظل حكم 

الرئيس دونالد ترامب املطالب مبا صرفته 
بالده على االحتالل، وكأن شعب العراق هو 

الذي طلب منهم القيام بهذا اجلرم التاريخي 
الذي سيبقى وصمة عار على كل السياسيني 

العراقيني الذين رحبوا به وساندوه. وإذا 
كانت إيران صاحبة ”الوالية“ على أبناء 

العراق، فماذا قدمت لهم من دعم مادي حقيقي 
يتجاوز حدود حوارييهم ومواليهم، غير 

دعوات التفتيت واالحتراب األهلي.
املشروع العربي احلقيقي اخلالي من 

الدوافع النفعية هو الذي يخدم عرب العراق، 
هو مشروع إنقاذ جدي يخترق السياسيني 
اجلهلة، ويعيد البلد إلى سكته الصحيحة، 

ويخلصه من أزماته.
وهنا يأتي املوقف السعودي عبر الدخول 

مبشروع إعادة اإلعمار، وإذا ما انتبه 
املسؤولون اخلّيرون إلى احلالة الراهنة، 

فعليهم أن يستثمروا الدعوة السعودية من 
دون عقد لتلمس طريق اخلالص.

ال يتوقع أن يكون طريق هذا املشروع 
سهال، بل ستدق األجراس وترتفع أصوات 
املشككني واخلاضعني لهذا التراكم السلبي 

الهائل الذي حدث في العراق عبر أربعة عشر 
عاما من برامج الكراهية واحلقد، ملنع أي 

مبادرة حقيقية وجادة لصالح شعب العراق. 
املال العربي مهم حني يقدم بال مقابل وال 

أجندات وهذا ما يتراءى للعيان. وقد سبق 
للسعودية أن أعلنت بتاريخ ١ يوليو ٢٠١٤ عن 

تقدمي مبلغ نصف مليار دوالر تبّرعا لشعب 
العراق يتم صرفها بواسطة األمم املتحدة، 
وهناك تعهد معلن لرصد املليارات لصالح 

إعمار ما خربه داعش. املطلوب جتاوز مرحلة 
التشكيكات املدفوعة ألغراض سياسية تضر 

بشعب العراق، وأن تبذل اجلهود في هذا 
املجال.

هل يتحقق مشروع عربي إلنقاذ عرب العراق

في عراق ما بعد داعش وفي سوريا ما 

بعد جنيف، لن يعود ممكنا وال مقبوال 

حكم الميليشيات اإليرانية التي ال 

تختلف عن داعش إال بأقل القليل

عودة العراق إلى حاضنته العربية 

ليست تلبية لمشاريع سياسية من 

السعودية ودول الخليج مثلما يروج في 

همس الدوائر المغلقة. مشروع العودة 

هو مطلب شعبي عراقي لمداواة 

الجروح العميقة، وردم الحفر التي 

ارتسمت على نسيج عرب العراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء

} املارونية السياسية التي حكمت لبنان منذ 
تأسيس دولة لبنان الكبير في العام ١٩٢٠ 
تراجع نفوذها ودورها، مع تراجع قدرتها 
على حماية الدولة وإدارتها، أي منذ بدأت 

املقاومة الفلسطينية اعتماد لبنان مركز 
انطالق عملياتها العسكرية ضد االحتالل 

اإلسرائيلي لفلسطني. ليست العوامل 
الداخلية واملتصلة بالداخل هي سبب انكفاء 

املارونية السياسية، بل وظيفة احملافظة 
على االستقرار على احلدود مع إسرائيل هي 

السبب احملوري واألهم. انطالقا من هذه 
الواقعة ميكن االستنتاج واستنادا إلى وقائع 
احلاضر اليوم، أن صعود الشيعية السياسية 

في لبنان املتمثلة بحزب الله يرتبط بعوامل 
عدة لبنانية وإقليمية، لكن ثبات هذا الصعود 

األمني والعسكري يتصل مبدى محافظة 
حزب الله على االستقرار مع إسرائيل على 
احلدود اجلنوبية. قوة حزب الله وسطوته 

في الداخل تتأتيان، بالدرجة األولى، من 
انسجامه مع واقع وظيفة حماية احلدود مع 

إسرائيل، وفي مقابل حماية هذه الوظيفة، 
يبقى حزب الله صاحب السلطة والوصاية 

في لبنان كما هو احلال اليوم.
تكشف ظاهرة حزب الله في لبنان 
عن متظهر في السلوك وفي اخلطاب 

لأليديولوجيا اإليرانية، التي متثلها والية 
الفقيه، مبا هي منظومة أيديولوجية تقدم 
الوالء املطلق للولي الفقيه علي خامنئي، 
وجرى متكينها بإمكانيات مالية وقدرات 

تسليحية وأمنية، منذ قررت إيران عبر 
احلرس الثوري تأسيس حزب الله في 

النصف الثاني من العام ١٩٨٢. هذه الظاهرة 
التي استحوذت، بالقوة وبالسياسة وباملال، 

وعبر مشاركتها في مقاومة إسرائيل 
وبالنزعة املذهبية على جزء كبير من الطائفة 
الشيعية في لبنان، يرى فيها البعض سواء 
من داخلها من املنضوين في بنيتها أو من 

خارجها من حياديني أو معارضني لها ال 
سيما من قبل بعض رموز الطوائف اللبنانية 

األخرى، أّنها ترمز إلى الصعود الشيعي، 

سواء في الدائرة الوطنية اللبنانية أو على 
املستوى اإلقليمي في إشارة إلى الصعود 

الذي ميثله النفوذ اإليراني على امتداد 
الدميغرافيا الشيعية في املنطقة العربية.

عندما يجري احلديث عن كون هذا 
الصعود الشيعي لبنانيا، هو في معايير 

لعبة الطوائف وتنافسها وتقاتلها إيحاء إلى 
جتربة الصعود املاروني ومحاكاته من قبل 

قوة شيعية، وهو الذي كان له الدور احملوري 
في تأسيس الكيان وبناء الدولة اللبنانية منذ 

عشرينات القرن املاضي، وهو نفوذ استمر 
حتى عشايا احلرب األهلية التي شكل وجود 
املقاومة الفلسطينية أحد أسبابها وعنصرا 

الستقواء املسلمني على ما كان يسميه هؤالء 
الغنب الطائفي.

شكلت نهاية احلرب األهلية وتوقيع 
اتفاق الطائف بني األطراف املتصارعة، ثم 
تطبيق هذا االتفاق مبا يتالءم مع شروط 
الوصاية السورية في العام ١٩٩١، إعالنا 
فعليا لنهاية حقبة املارونية السياسية، 

لتنشأ توازنات جديدة كان فيها املسيحيون 
احللقة األضعف في معادلة الطوائف. وكان 

اللبنانيون عموما يشهدون بعد الطائف على 
ترسيخ قواعد جديدة للسلطة تراجعت فيها 

سطوة املارونية السياسية، حلساب املزيد من 
تراجع احليز الوطني اللبناني حلساب احليز 

اإلقليمي، وال سيما السوري منه على وجه 
التحديد، الذي صار هو صاحب القرار ليس 
في القضايا االستراتيجية بل وصل نفوذه 

وحتكمه إلى القرارات اإلدارية والشؤون 
البلدية، فضال عن االنتخابات النيابية، وكل 

تعيني ملوظف كبير أو وزير أو أّي مسؤول 
في الدولة اللبنانية. واألهم أنه كان ضابط 

اإليقاع في عملية املواجهة مع إسرائيل 
بشروط ال تتجاوز اخلطوط احلمر الدولية.

يحاول حزب الله منذ االنسحاب 
السوري من لبنان، ترسيخ وجوده العسكري 

والسياسي انطالقا من طموح أن يشكل 
املرجعية البديلة عن الوصاية السورية، ال 

سيما في ما يتصل باخليارات االستراتيجية 
للدولة اللبنانية وبشكل خاص السياسة 
اخلارجية والسياسة الدفاعية التي جنح 

إلى حد بعيد في فرض شروطه على معادلة 
السلطة في لبنان، ولعل انخراطه في احلرب 

السورية كان مؤشرا صارخا ومنوذجا 
ألهداف حزب الله في فرض خياراته على 

املجتمع والدولة.
وإذا كان حزب الله ليس متفردا في 

كونه يقوم في بنيانه السياسي والتنظيمي 
والشعبي على أسس طائفية، إّال أن ما 

مييزه عن التجارب اللبنانية سواء املارونية 
السياسية أو السنية السياسية وغيرهما، 
أنه ال يجد غضاضة في تبني أيديولوجية 
جتعل من والئه للولي الفقيه متقدما على 

والئه للدولة أو للعقد االجتماعي الذي يقوم 
عليه لبنان، فيما النماذج األخرى السياسية 

والطائفية ومنذ تأسيس الكيان لم تذهب 
إلى احلد الذي تعتبر فيه الدولة اللبنانية 

مجرد مساحة جغرافية، بل ساهمت في 
بلورة الهوية اللبنانية وخلصت إلى تثبيت 

نهائية الكيان اللبناني وهذا ما أكدت 
عليه القيادات اللبنانية الشيعية واملجلس 
اإلسالمي الشيعي األعلى، فضال عن بقية 

القوى اللبنانية.
جنح حزب الله إلى حّد بعيد في 

القضاء أو في تهميش كل من قاوم مشروعه 
األيديولوجي داخل الطائفة الشيعية، 

مستفيدا من القوة العسكرية والدعم اإليراني 
املالي واملؤسساتي، ومستفيدا من ضعف 
الدولة التي شكل هو أحد أسباب ضعفها، 

ومن صعود احلالة املذهبية التي فجرها 
االحتالل األميركي للعراق قبل ١٤ عاما، 

وأمكن إليران بعد حرب العام ٢٠٠٦ أن متسك 
مبفاصل الطائفة الشيعية في لبنان بالكامل، 

حيث لم يعد من املمكن اإلشارة إلى قوة 
شيعية منافسة أو معارضة للنفوذ اإليراني 

في لبنان، بعدما سلمت حركة أمل مقاليد 
القيادة االستراتيجية ملمثل الولي الفقيه في 

لبنان حسن نصرالله.
لم يكن تفوق املشروع األيديولوجي 

اإليراني في لبنان مستندا إلى تطوير لرؤية 
بناء الدولة في لبنان، وال بسبب ما يقدمه 
من حلول اقتصادية واجتماعية أو خطط 
تنموية، وال نتيجة رؤية فكرية وحضارية 

تكتسب جاذبية لدى عموم الشيعة اللبنانيني 
أو غيرهم من املواطنني، صعود الشعور 

الطائفي وانفجاره هما مصدر قوة مشروع 
حزب الله من جهة والتفوق العسكري 

واألمني وتوفر اإلمكانيات املالية من جهة 
ثانية.

هذا املشروع بترجمته امليدانية اللبنانية 
وبانخراطه في القتال في سوريا ليس 

مؤهال ألن يقدم منوذجا مخالفا لطبيعته 
وأيديولوجيته، فعنوان املقاومة من أجل 

حترير فلسطني فقد مصداقيته بالكامل مع 
املقتلة السورية، فيما العصبية الشيعية التي 

جنح في ترسيخها في السنوات املاضية ال 
ميكن أن تتقبل خوض مواجهة مع إسرائيل 

بعدما صار لها عدٌو أخطر هو من يقاتله 
حزب الله اليوم في سوريا، أي التكفيريني 
أو االسم املستعار ملعارضي نظام األسد أو 

السنة بشكل أكثر وضوحا.
مسألة بقاء نفوذ حزب الله في الطائفة 

الشيعية وتفوقه على معادلة الدولة في 
لبنان باتت مرتبطة موضوعيا بقدرته على 
احملافظة على االستقرار مع إسرائيل وعلى 

طول احلدود اللبنانية معها وامتدادا إلى 
حدودها مع إسرائيل.

إذن قوة الشيعية السياسية املتمثلة 
بحزب الله كامتداد لأليديولوجيا اإليرانية 

والتي تتيح لها التحكم في مفاصل السلطة 
في لبنان، كما تتيح لها االنخراط في احلرب 

السورية من دون أّي اعتراض دولي أو 
إسرائيلي، هي بسبب قدرتها وكفاءتها على 
حماية االستقرار على احلدود اإلسرائيلية، 

وهذا يعيدنا إلى عنصر أساسي ومحوري كان 
سببا من أسباب انهيار املارونية السياسية.

تزامن انهيار املارونية السياسية مع 
اللحظة التي لم تعد الدولة اللبنانية قادرة 

على االلتزام باتفاقية الهدنة املوقعة بني 
لبنان وإسرائيل عام ١٩٤٩، وكان أبرز مؤشر 

لها اتفاقية القاهرة التي وقعها لبنان مع 
منظمة التحرير الفلسطينية برعاية الرئيس 

املصري الراحل جمال عبدالناصر، هذه 
االتفاقية ميكن أن نقول بثقة إّنها كانت 

إيذانا بسقوط املارونية السياسية كنموذج 
للجمهورية األولى، وليس بعيدا في اللحظة 

التي تصبح احلدود اللبنانية أو السورية 
اليوم منطلقا لعمل عسكري ضد إسرائيل فلن 

يكون مصير الشيعية السياسية أو النفوذ 
اإليراني عبر حزب الله في لبنان وسوريا 

أفضل حاال من التجارب السابقة.

حكم لبنان ووظيفة حماية الحدود مع إسرائيل

{هـــل نحن نريد انتخابات؟ المســـؤولون عن مســـار العهـــد لهم مصلحة أن يكـــون هناك قانون 

وانتخابات فمن ال يريد؟ هل منطقي أن يصر حزب الله على المضي بالنسبية الكاملة؟}.
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} ال يجتمع كل هذا العدد، من املدن 
والعواصم، في قصائد شاعر عربي كما 
استقر لدى محمود درويش. من القدس 

إلى بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد وعدن 
وتونس واجلزائر والرباط. مدن وعواصم 
بديلة متد األيدي بالرغبة في التبني، ومن 

يتعدد آباؤه فال يتأكد له إال أنه يتيم. واملرأة 
في بالدنا يتيمة، وسيكون عام ٢٠١٧ ”عام 

املرأة املصرية“ مناسبة حلرائق ”الكالم“ عن 
حقوق املرأة ومتكينها ومساواتها بالرجل 

في ضوء كفاءتها، وغير ذلك من الكالم الكبير 
الذي سينتهي في ختام هذا العام على طريقة 

”أسبوع االنضباط املروري“، ثم نرتد إلى 
نقطة الصفر.

يخلو قاموس الدول التي قطعت شوطا 
في احترام القانون من كلمتْي ”أسبوع 

االنضباط“؛ ألن االنضباط سلوك حضاري 
تلقائي، ممارسة مستمرة تنبع من احترام 

املواطن لنفسه في غياب سلطات العقاب، أما 
اإلصرار على تخصيص ”أسبوع لالنضباط“ 

فهو دعوة إلى احتمال قسوة ”األذى“، 
وجتاوز ”محنة“ لن تزيد على سبعة أيام، 
ورمبا يكون إقرارا بأن بقية العام فوضى 
وانفالت وحتايل على القانون. وفي مبدأ 

التخصيص متييز الستثناء يؤكد القاعدة؛ 
فيوم اليتيم يعني أن بقية أيام السنة ال 

تخصه، وأفالم املرأة توحي بانخفاض سقف 
اخليال وعدم اجلدارة باملنافسة مع ”األفالم“، 

وفي مهرجانات سينما املرأة ومسرح املرأة 
شيء من العزاء، وأدب املرأة مصطلح ترفضه 
رائدات في عالم الكتابة وفي العمل النسوي 

الذي يرينه نشاطا إنسانيا تصادف أنه يدافع 
عن فئة مظلومة تاريخيا.

حضور املرأة في مواقع املسؤولية 
في العالم اإلسالمي كان خجوال، أما في 

العالم العربي فهو امتداد ملهامها األسرية 
(في وزارات الصحة والتعليم والشؤون 
االجتماعية)، وأقرب إلى ديكور سياسي 

تغذيه مفاهيم فقهية بشرية نسختها 
احلداثة، واإلصرار على التمسك بها يسيء 
إلى الدين، ويعني بشكل غير مباشر أن له 
جغرافيا ال تعُبـرها تعاليمه؛ فال يستنكر 

حرس ”الشريعة“ أن حتكم امرأة بريطانيا 
وأملانيا والبرازيل واألرجنتني، ولكنهم 

يستدعون الفقه في تولي املرأة املسلمة 
للرئاسة أو القضاء، جاهزين بأسلحة مشهرة 

”ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة“، ”يقطع 

الصالة املرأة والكلب واحلمار“، ”املرأة 
تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 

شيطان“. ومن املستبعد حاليا قبول الشارع 
العربي لتولي امرأة وزارة غير ”ُأسرية“ مثل 

الداخلية والدفاع، وبحدوث ذلك التحدي 
نكون قد جتاوزنا صرامة احلكم الديني 
والعسكري والقبلي، وأنهينا اجلدل في 

قضايا ستكون من املاضي، عن حق الزوج 
في تأديب زوجته بالضرب، وحق املرأة في 
إنهاء الزواج من دون افتكاك نفسها بفداء 

مادي يسمونه اخللع، وحق املرأة في السفر 
وحدها، وليس األمر األخير مزحة، ففي 

الشهر املاضي (فبراير ٢٠١٧) قرر احلاكم 
العسكري ملنطقة شرق ليبيا منع سفر 

الليبيات دون سن الستني إلى اخلارج من 
دون محرم، ”لدواعي املصلحة العامة واحلد 
من السلبيات التي تصاحب سفر الليبيات“. 

لوال مثل هذا القرار لزعمنا أن في ”الكالم“ 
عن التحيز ضد املرأة البعض من املبالغة 

أحيانا، ألن الرجل يقع عليه ظلم أيضا، 
وُيحرم من بلوغ مواقع تؤهله لها قدراته، 

ولكن املرأة ابتليت بظلم مضاعف، مرة 
كمواطن تتساوى في الظلم فقط مع الرجل، 
وثانية كامرأة يحتاج منحها حق املساواة 

إلى تفكير وإعادة نظر، واألسوأ حني ال 
تنصفها امرأة.

كان الفتا أن يخلو مؤمتر يشارك فيه 
نحو ١٥٠ كاتبا عربيا وأجنبيا من اسم نوال 

السعداوي. جرى ذلك في املجلس األعلى 
للثقافة بالقاهرة، بداية من السبت ٢٣ أكتوبر 

١٩٩٩ وملدة ستة أيام حافلة بكل شيء، مبا 
في ذلك عروض األفالم، من ”الضحايا“ الذي 
أخرجته بهيجة حافظ عام ١٩٣٢، إلى الفيلم 

التجاري ”دانتيال“ إليناس الدغيدي. بعد 
١٥ عاما، ستقول نوال السعداوي إن هذا 

التجاهل نتيجة لرفضها مد أي جسور مع 
السلطة، إذ فصلت من عملها بسبب الدعوة 

إلى عدم ختان اإلناث في كتابها ”املرأة 
واجلنس“ في أوائل الستينات، وتساءلت 

”كيف ال أدعى إلى مؤمتر يناقش قضايا 
املرأة؟“.

في عام ٢٠٠١ قرأت ترجمة عربية لكتاب 
”النساء واحلركات اإلسالمية والدولة“، 
وتوقعت أن أجد بني من قابلتهن املؤلفة 

املصرية د. عزة كرم، مساحة لنوال 
السعداوي، ولكن املؤلفة اكتفت في املراجع 
األجنبية باإلشارة إلى الترجمة اإلنكليزية 

لكتاب السعداوي ”الوجه العاري للمرأة 
العربية“، وفي الصفحة األولى التي اتسعت 

للعشرات ممن وجهت إليهن الشكـر، قالت 
”أما حتديد ضرورة هذا العمل وبؤرة 

تركيزه، فأدين بـه خلبرتي في العمـل مع 
نوال السعداوي“، على طريقة نحن نشكر 

أنفسنا.
هل كان جتاهل نوال السعداوي وتراثها 
سببه التنافس على إرضاء اآلخر؟ ال تخفي 

املؤلفة تأثير املجتمع األكادميي الغربي ”على 
عملية كتابة البحث… بحثي ال يستهدف 
فحسب القراء، سواء من النسويات أو 

غيرهن، في بلدي أو اجلمهور الغربي بشكل 
عام، ولكنني، في واقع األمر أضع في االعتبار 

ضرورة قراءة األكادمييني الغربيني لهذا 
البحث وإقراره، حتى قبل قبوله كبحث على 

اإلطالق. وهذه اعتبارات على درجة كبيرة من 
األهمية وال ميكنني جتاهلها. وميكن القول 

إن آثار هذا الواقع على معتقداتي األكادميية 
والنسوية، فضال عن آثاره على الناجت 

النهائي للكتابة، تعتبر حافزة، في أحسن 
األحوال، ومثيرة لإلحباط في أسوأها“. أترك 

هذا االعتراف الشجاع، وأذهب إلى سيرة 
عبدالوهاب املسيري.

ففي امتحان متهيدي لرسالته للدكتوراه 
بعنوان ”األعمال النقدية لوليام وردزورث 

ووالت ويتمان: دراسة في الوجدان التاريخي 
والوجدان املعادي للتاريخ“ طالبه أحد 

األساتذة بوضع وصف ”ملقرر لدراسة تاريخ 
النظرية النقدية األدبية. وبطبيعة احلال، 

كنت أعرف أنهم يريدونني أن أبدأ بأرسطو 
أو أفالطون، ولكنني قررت أن أصدمهم فقلت: 

اجلرجاني، ألذكرهم بهويتي، دمنهوري 
مصري عربي مسلم يطل عليهم كأحد علماء 
األنثروبولوجيا ويدرس حضارتهم دون أن 

يكون جزءا منها. فسألوني من عسى أن 
يكون اجلرجاني؟ فقلت لهم إنه ناقد عربي 

كالسيكي مهم، وصاحب نظرية نقدية رائدة. 
فقالوا حسنا، لو كنت في الواليات املتحدة، 

فتنطعت وقلت أنا ال  مـاذا كنت ستفعل؟‘ 
أنوي البقاء في الواليات املتحدة حتت أي 

ظروف“.
أعود إلى مؤمتر ”١٠٠ عام على حترير 

املرأة العربية“، ما الذي بقي منه أكثر 
من ١٣ كتابا؟ وقد احتشد بنحو ١٥٠ كاتبا 

عربيا وأجنبيا، وافتتح بكلمة ”السيدة حرم 
السيد رئيس اجلمهورية“، وأنطقها مقرر 

جلنة الثقافة واإلعالم باملجلس القومي 
للمرأة جابر عصفور بكلمة ”تفعيل“، ولم 

يسأل مشارك من تكون املرأة التي حتررت 
عام ١٨٩٩؟ اللهم تلك اخلارجة من اخليال 
االستشراقي واخلاضعة الستالب طوعي 

تركي، أما املصريات ”احلقيقيات“ فكن 
”شقائق الرجال“ في البيوت واملزارع 

واحلقول واملصانع الصغيرة، وال يخجلن من 

وجوههن، وصدق اإلمام محمد عبده بقوله 
”ال جند نصا في الشريعة يوجب احلجاب 

(النقاب احلالي)… وإمنا هي عادة عرضت 
عليهم من مخالطة بعض األمم فاستحسنوها 

وأخذوا بها وبالغوا فيها وألبسوها لباس 
الدين كسائر العادات الضارة التي متكنت 
من الناس باسم الدين والدين منها براء“.

2017 موسم الكالم عن حقوق المرأة المصرية

علي األمين
كاتب لبناني

} ما كان ملنظمة التحرير الفلسطينية أن تبلغ 
مرحلة االعتراف الرسمي بإسرائيل في العام 

١٩٩٣ إال بعد مسلسل طويل من االستدارة 
السياسية واخلطابية والفكرية، بدأت ببرنامج 

النقاط العشر في ١٩٧٤، ومرت بتغيير ميثاق 
املنظمة في مؤمتر اجلزائر سنة ١٩٨٨.

تتغّير املبادئ بتغّير األفكار وباستبدال 
موازين القوى وبالتكّيف مع الضغوط احمللية 

واإلقليمية والدولية، ولكن أيضا بالنفس 
القصير في مسيرة النضال وباستباق غنائم 

الدولة بإكراهات الثورة، واألهم من كل ما 
سبق بالرهان واالرتهان اخلاطئ لدى الفاعلني 

اإلقليميني.
لم تتعلم حركة حماس الدرس جيدا بأّن 

السعي إلى رفع ثقلني كبيرين على غرار 
”املقاومة املسلحة إلسرائيل“ و”االنخراط في 

منظومة االعتراف واإلقرار الدولي“، سيفضي 
في احملصلة إلى مأساة ملهاة قوامها ”مقاومة 

مقاومة إسرائيل“، وجتاهل املجتمع الدولي 
ألي كيان فلسطيني طاملا أنه ال يتماهى وال 

ينصهر مع التمثل اإلسرائيلي ملستقبل الشرق 
األوسط.

اليوم، تتحّدث حماس بلسان شبيه بلسان 
منظمة التحرير الفلسطينية في ١٩٧٤، حيث 
تعتبر في تصريح لقائدها أحمد يوسف أّن 

احلركة تقبل بدولة فلسطينية على حدود ١٩٦٧ 
دون التنازل عن بقية األراضي الفلسطينية، 

وأّن احلركة تدعم املقاومة ”الشعبية السلمية“ 
دون تفريط في املقاومة املسلحة.

قد تذهب القراءة األولية املتسرعة إلى 
اعتبار أّن حماس تلعب ورقة تعّدد اخليارات 
والبدائل في مقارعتها لالحتالل الصهيوني، 

ولكن التمّعن في حيثيات املنطق واملنطوق 
يحيل إلى تعّدد في الفرضيات، واألهم من ذلك 

إلى اعتبار فرضية أكثر رجحانا من فرضية 
أخرى.

حماس تشير من طرف خفي إلى أنها 
مع املقاومة بشكل عام، ولكنها مع الشعبية 

السلمية أكثر من املسلحة، أنها مع إقامة دولة 
فلسطينية على طول اجلغرافيا املغتصبة من 

النهر إلى البحر ولكّنها مع اخليار السانح 
الكامن في الدولة الفلسطينية على حدود 

١٩٦٧، وأنها مع املقاومة لتحرير كل شبر من 
فلسطني لكنها تفضل املقاومة السلمية في 

أرض ١٩٦٧، لتحرير أرض ١٩٦٧.
بهذه الطريقة القائمة على التفاضل بني 
البدائل، تبدأ احلركات في استبدال مواقفها 
ومواقعها، وكما تغّير ميثاق منظمة التحرير 

الفلسطينية بعد تعديل بدأ بطرح البديل 
الفاضل دون استبعاد للبديل املفضول، قبل 

أن تنتقل قيادة املنظمة برمتها من قيام دولة 
فلسطينية على حدود ١٩٦٧ إلى إلغاء فصل 

تدمير إسرائيل، وقبل أن يصبح التفاوض مع 
إسرائيل واعتبارها دولة سيدة وآمنة خيارا 

استراتيجيا ووحيدا للمنظمة.
وفيما ال تزال القيادة الفلسطينية تعتبر 

إسرائيل دولة متكاملة األركان ومترابطة 
املكان، ال تزال فلسطني في أعني إسرائيل 
وهكذا ستظل مجّرد ”كيان“ ال يرتقي إلى 

الدولة وال إلى السلطة الذاتية احلاكمة في 
الضفة وغزة.

تبرق حماس برسائل ”التغيير والتحوير 
الناعم“ إلى القاهرة، عبر التأكيد على أنها 
حركة إسالمية موغلة في الهوى والهوية 

الفلسطينية، وال عالقة تنظيمية وال هيكلية 
بالتيارات اإلسالمية األخرى وعلى رأسها 

تنظيم اإلخوان املسلمني.
ترسل حماس إلى واشنطن برسائل 
احلمائم مشيرة إلى أنها متمايزة بشكل 

استراتيجي وجوهري عن التنظيمات 
اإلرهابية األخرى وعلى رأسها تنظيم الدولة 
اإلسالمية والقاعدة اإلرهابيان، ولئن كان من 

قربان تقّدمه للسدنة اجلدد للبيت األبيض فهو 
تركيزها على املقاومة السلمية التي ال تقلق 

إسرائيل وال يعارضها العرب.
كما حتّول ميثاقها اجلديد إلى صندوق 

بريد للطرف املقابل في حركة فتح ولدى فريق 
الرئيس محمود عباس بصفة خاصة، بأّن 

الوقت االستراتيجي حان للتقاطع بني فتح 
وحماس ال من أجل صيغة توافقية تصاحلية 

على أساس إصالح هيكلي ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، والشروع في انتخابات محلية 
وبرملانية ورئاسية في فلسطني، وأنها على 

أساس التقارب التناقضي ضد أعداء اخلارج 
والداخل، احلقيقيني واملفترضني أيضا.

تدرك حماس أن تغييرها من محور إلى 
آخر خالل الربيع العربي ضّيق عليها كثيرا 

من هامش املناورة واملراوغة، كما تعرف جيدا 
أّن العنوان األبرز لعهدة دونالد ترامب القادمة 

هو محاربة اإلرهاب مبا يعنيه من حتمية 
التمايز مع التيارات اإلسالمية والسلفية 

نصف اإلرهابية نصف املدنية.
ويبدو أن االقتراب من الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان علم احلركة طرائق شتى 
من االستدارة وطرقا عديدة لكيفيات وآليات 

التدوير الناعم في املواقف واملواقع.

حماس.. االستدارة 

الناعمة
أمين بن مسعود

ا

كاتب ومحلل سياسي تونسي

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد

} بــريوت - تواصـــل أســـعار العقـــارات في 
لبنان تسجيل نسب متدنية للعام الثالث على 
التوالـــي ألســـباب داخلية وخارجيـــة، بينما 
يحاول القائمون على صناعة العقارات بالبالد 

البحث عن وسائل لصعود أسعارها.
ويرّجح عـــدد من اخلبراء االقتصاديني في 
لبنان، تراجع أســـعار الشـــقق والعقارات إلى 
مستوى كبير يصل حتى حافة االنهيار بسبب 
تراجع إقبال املســـتثمرين اخلليجيني، إضافة 
إلى تراجع اإلقبال على شـــراء الشقق من قبل 

املغتربني.
ويعتبر املغتربون وبدرجة أقل املستثمرون 
العصب  بالتحديـــد،  اخلليجيـــون  والســـياح 
الرئيســـّي لتفعيل عجلة االقتصـــاد في لبنان، 
نظرا إلى عجز شـــريحة واسعة من املواطنني 

على شراء الشقق والعقارات.
وأدى تباطـــؤ االقتصـــاد العاملـــي وهبوط 
أســـعار النفط اخلام إلى التأثير بشكل سلبي 
على إنفاق اخلليجيني واملغتربني داخل لبنان، 

على مستوى االستهالك أو االستثمار.
وأظهرت إحصاءات مصرف لبنان املركزي، 
أن حتويـــالت املغتربني بلغـــت 3.61 مليارات 
دوالر فـــي النصف األول من العام املاضي، أي 

بانخفاض نسبته 1.9 باملئة مبقارنة سنوية.
ويقـــول خبيـــر العقـــارات اللبنانـــي روي 
حويـــس إن القطاع العقاري بـــني عامي 2014 
و2015 شـــهد تراجعـــا في األربـــاح، مع هبوط 
مبيعات الشـــقق إلـــى نحو 30 باملئـــة، مقارنة 

بـ2011، واستمر التراجع حتى اليوم.
وقبـــل تلك الفترة، بدأت أســـعار العقارات 
في االرتفاع الســـريع منذ العام 2007، أي بعد 
احلرب اإلسرائيلية على لبنان في يوليو 2006، 
وبقيت األسعار آخذة في االرتفاع إلى أن بلغت 

نسبة 100 باملئة.

مبيعـــات  تتراجـــع  أن  حويـــس  وتوقـــع 
العقارات بشـــكل أكبر خالل النصف األول من 
هذا العـــام على أن تعاود التحســـن قليال في 

الصيف بعد إجراء االنتخابات النيابية.
وفـــي محاولة لتحفيـــز القطـــاع العقاري 
في البالد، بادرت املؤسســـة العامة لإلســـكان 
منذ شـــهرين، إلى خفض أســـعار الفائدة على 

قروضها اجلديدة.
ويهدف اخلفض إلى تشـــجيع الطلب على 
شـــراء املســـاكن، من أجـــل دعم قطـــاع البناء 
وتصريـــف الســـيولة بالليـــرة املتراكمة لدى 
املصـــارف، فضًال عـــن تخفيف حـــدة التململ 
االجتماعـــي، وال ســـيما أن جتـــارة العقارات 

بدأت تتراجع.
ويعتقـــد اخلبيـــر اللبناني أن عـــدم قدرة 
املواطنـــني أو املغتربني اللبنانيـــني على دفع 
قيمة الضرائب والفوائد املتعلقة بشـــراء شقة 
ما، تدفعـــه للعزوف عن املوضوع واســـتبدال 

الفكرة باستئجار منزل صغير.
وبشـــأن األربـــاح التي يجنيهـــا املقاولون 
وأصحـــاب الشـــقق، فقـــد صعدت منـــذ 2006 
حتى 2014 بنســـبة 100 باملئـــة، ولكن في 2015 
تراجعـــت األرباح مع تراجع مبيعات الشـــقق 

بنسبة 30 باملئة.
ويتوقـــع احمللـــل االقتصادي جـــاك حكيم 
انخفاضا آخر في أســـعار الشـــقق ابتداء من 
الشـــهر اجلاري لتصل نســـبة الهبوط إلى 40 
باملئـــة نهاية العـــام 2017، مقارنة مـــع 2011. 
ويعني تراجع أســـعار العقار فـــي البالد إلى 
هذه النســـبة، دخـــول القطاع فـــي حالة ركود 

كبيرة.
ويعتمـــد حكيم فـــي حتليله على دراســـة 
أعدها لســـوق العقارات تشـــير إلى أن أسعار 
العقـــارات مرتبطـــة بعوامل عديـــدة، وللتنبؤ 

بأســـعار الســـوق وحتليلهـــا جتـــب مالحظة 
عوامـــل أساســـية منها ســـعر برميـــل النفط، 
إضافة إلـــى األوضاع االقتصاديـــة في العالم 

وكذلك أسعار املواد األولية.
وقـــال إن ”الســـوق اللبنانيـــة تعتمـــد في 
معظمهـــا علـــى العامل اخلارجي، ســـواء كان 
خليجيا أو لبنانيـــا مغتربا خاصة مع انهيار 
أســـعار النفـــط، فقد تضـــاءل حجـــم اإلنتاج 

اللبناني في اخلليج“.
وليس هـــذا العامل وحده الـــذي أثر على 
ســـوق العقـــارات بالبالد، بل إن عـــدم اإلقبال 
على لبنان ســـواء على املســـتوى االقتصادي 
أو السياســـي من قبل هذه الدول ساهم بشكل 

كبير في تراجع أسعار العقارات.

ويبلغ سعر برميل النفط في الوقت احلالي 
فـــي حدود 56 دوالرا للبرميـــل، مقارنة مع 120 
دوالرا منتصف 2014، ما أثر على االقتصادات 

اخلليجية املنتجة للنفط بأكملها.
وتلعب وفرة اليد العاملة األجنبية العاملة 
في قطاع العقارات عامال إضافيا في املساهمة 
فـــي فقاعـــة عقاريـــة محتملة ال ســـيما إذا ما 
تزامنـــت مع العوامل ســـابقة الذكـــر وعوامل 
إضافيـــة أخـــرى تتمثـــل في جمود شـــبه تام 

حلركة بيع األراضي الصاحلة للبناء.
ووفـــق الدراســـة التـــي أعدهـــا حكيم في 
الفتـــرة املمتدة بني عامـــي 2001 و2016، الحظ 
حكيم ترابطا مباشرا بني حتويالت املغتربني 
وبني تغير أســـعار النفط في العالم، مستنتجا 

أنه بعد 20 شـــهرا من انخفاض أســـعار النفط 
بدأت بوادر التأثر في حتويالت املغتربني.

وقـــال رئيس شـــركة رامكو لالستشـــارات 
العقاريـــة رجا مكارم، فـــي تصريحات أوردها 
موقـــع العربية نت مؤخـــرا إن ”العام املاضي 
شـــهد تنفيذ عمليات بيع للعقارات في بيروت 
بأســـعار تقل نســـبتها بني 15 و25 باملئة، عما 

كانت عليه في 2014“.
ولفـــت مـــكارم إلـــى أن التباطؤ انســـحب 
على حركة مبيعات الشـــقق وعلى تصنيفاتها 
املختلفـــة في كل املناطق، رغم اســـتمرار ضخ 
الســـيولة لتمويـــل عمليـــات الشـــراء للطبقة 
املتوســـطة، بســـبب قلق املواطن اللبناني من 

الوضع، مفضًال عدم ترتيب الديون عليه.

الركود يحكم قبضته على قطاع العقارات اللبناني

[ أسعار الشقق واألراضي تواصل التراجع للعام الثالث على التوالي  [ مخاوف من انفجار فقاعة عقارية محتملة في الفترة المقبلة

هدوء مطبق في سوق العقارات

ــــــالث األخيرة لتنحدر إلى  تفاقمت معاناة ســــــوق العقارات في لبنان خالل الســــــنوات الث
ركود غير مسبوق جراء االنخفاض الكبير في األسعار. وبْني خبراء متشائمني، ومطورين 

يحاولون مّن النفس باستقرار هش، ضاعت بوصلة األسعار وتزايدت أزمة القطاع.

{مجتمـــع األعمـــال البريطانـــي يريـــد أن تكـــون االعتبـــارات العمليـــة وليـــس األيديولوجية أو 

السياسية، في قلب منهج مفاوضات الخروج من االتحاد األوروبي}.

آدم مارشال
مدير عام غرفة التجارة البريطانية

{التكنولوجيا الرقمية تؤثر على اقتصاد ألمانيا بشـــكل يفوق أي شـــيء آخر وهي تعد بابا يؤدي 

إلى عالم آخر لقطاعات االقتصاد والعمل واالستهالك}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

عوامل تراجع األسعار

عزوف الخليجيين عن شراء العقارات◄

تراجع تحويالت المغتربين

وفرة اليد العاملة األجنبية

جمود بيع األراضي الصالحة للبناء

◄

◄

◄

رجا مكارم:

تم بيع عقارات العام الماضي 

في بيروت بأسعار تقل عما 

كانت عليه في 2014

} باريــس - أعلنت مجموعة بيجو-ســـيترون 
(بي.أس.أيـــه) الفرنســـية للســـيارات أمـــس، 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع مجموعـــة جنرال 
موتـــورز األميركية لالســـتحواذ علـــى فرعها 
األوروبي أوبل وفوكسهول الذي يواجه عجزا 

ماليا.
وبلغـــت قيمـــة الصفقـــة األكبر فـــي قطاع 
صناعة الســـيارات هذا العام نحـــو 1.3 مليار 
يورو، وهو ما يجعل الشـــركة الفرنسية العبا 

أساسيا في القارة األوروبية مستقبال.

وقال رئيس املجموعة الفرنســـية كارلوس 
تافاريـــس فـــي مؤمتر صحافي مـــع مجموعة 
جنرال موتورز في باريس إن ”هذا االستحواذ 
يغيـــر املعطيـــات لبي.أس.أيه، فقـــد أصبحنا 
شـــركة ذات حجم مبيعات في قطاع السيارات 
بلـــغ 55 مليار يـــورو وفي مرتبـــة ثانية ثابتة 
بعد مجموعة فولكسفاغن  بالسوق األوروبية“ 

األملانية.
وأقـــرت ماري بارا رئيســـة مجلـــس إدارة 
املجموعـــة األميركيـــة بصعوبـــة التخلي عن 

فرعهـــا األوروبي. وقالت ”لكننـــا نرى جميعا 
وزبائننـــا  ملوظفينـــا  املناســـب  القـــرار  أنـــه 

ومساهمينا“.
ووضعت املجموعة الفرنسية بالتالي يدها 
على مجمل أنشـــطة صناعة السيارات جلنرال 
موتـــورز أوروبـــا التي تشـــمل ســـتة مصانع 
جتميع وخمسة مصانع إلنتاج القطع، ومركز 
هندسة في روسلسهامي بأملانيا ونحو 40 ألف 
موظف، بينما ستحتفظ جنرال موتورز مبركز 

الهندسة في تورينو بإيطاليا.
الفرنســـية  املجموعـــة  وستســـتحوذ 
باالشـــتراك مع بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي 
على جنرال موتورز فايننشال أوروبا لقاء 900 

مليون يورو.

وأعلنت الشـــركة الفرنســـية، التي حققت 
أرباحـــا صافية بلغت قيمتها 2.15 مليار يورو 
العام املاضي، أن قيمة صفقة االستحواذ على 
أوبل فوكسهول و50 باملئة من جنرال موتورز 

فايننشال تكون 1.8 مليار يورو.
وفـــي مـــا يتعلـــق مبوضـــوع مخصصات 
التقاعد احلســـاس ملوظفي أوبل وفوكســـهول 
املقدرة مبليارات اليوروهات قرر طرفا الصفقة 
مشـــاطرة العـــبء، بحيـــث حتـــّول املجموعة 
األميركية جزءا منها إلى الشـــركة الفرنســـية 
التي تســـدد بدورهـــا فارقا بقيمـــة 3 مليارات 

يورو.
وسيواصل فرع أوبل وفوكسهول استخدام 
تكنولوجيـــات جنـــرال موتـــورز أثنـــاء فترة 
انتقالية. كما ستســـتفيد املجموعة األميركية 
من جناح العملية عبر ســـندات مســـاهمة في 
بي.أس.أيه ذات أجل تســـع ســـنوات، وبقيمة 

650 مليون يورو.
وتتوقـــع املجموعـــة الفرنســـية إمتام هذا 
االســـتحواذ بالكامـــل فـــي نهاية العـــام، بعد 
بذل جهود حثيثة إلبرام الصفقة منذ الكشـــف 
املفاجئ عـــن مفاوضات بـــني املجموعتني في 

منتصف فبراير املاضي.
وتنوي املجموعـــة الفرنســـية التي كادت 
تفلـــس مطلع 2014 قبل أن تشـــهد انتعاشـــا، 

وضع جتربتها في خدمة أوبل وفوكسهول.
ويعاني الفرع األوروبـــي جلنرال موتورز 
عجـــزا مزمنـــا بعـــد أن تكبـــد خســـائر طيلة 
الســـنوات الـ16 املاضية بلغـــت نحو 15 مليار 
دوالر. وقد بلغت خســـائر الفرع العام املاضي 

قرابة 257 مليون دوالر.
لكـــن بي.أس.أيه تعتـــزم إعـــادة الربحية 
إلى أوبل وفوكســـهول خالل السنوات الثالث 
املقبلـــة، مراهنـــة علـــى تســـجيلهما هامشـــا 
تشـــغيليا جاريا بنســـبة 2 باملئـــة بحلول عام 
2020 ونحو 6 باملئة بحلول عام 2026. وتسعى 
املجموعة الفرنســـية إلى جمع 1.7 مليار يورو 

ســـنويا حتى حلول 2026 يفترض أن يتجسد 
جزء كبير منه اعتبارا من 2020، لكن الغموض 

الكبير يبقى التأثير على الوظائف.
وعلق ممثلـــو موظفي أوبل وفوكســـهول 
على الصفقة بطلب املشـــاركة في املناقشـــات 
املقبلـــة بعد اطالعهم املتأخـــر على مفاوضات 

االستحواذ.
واعتبـــر يـــورغ كولينغر رئيـــس نقابة أي 
جـــي ميتـــال األملانية التـــي تتمتـــع بنفوذ أن 
”االتفاقات اجلماعية الســـارية في أملانيا توفر 
ضمانـــات ملواقع اإلنتـــاج والتوظيف في هذه 
الفتـــرة االنتقالية املهمة“ لكـــن ”موظفي أوبل 

يريدون ضمانة على املدى الطويل“.
وأكـــد تافاريـــس عدم احلاجـــة إلى إغالق 
مصانع أوبل وفوكســـهول طاملا حتقق أهداف 
اإلنتاج، معتبرا أن حل إغالق املصانع يشـــكل 

”مبالغة في تبسيط األمور“.
وكـــرر الســـعي إلى رفـــع مجموعتـــه إلى 
مصاف ”رواد صناعة الســـيارات األوروبيني“ 
عبر هـــذه الصفقـــة التي تضعها فـــي املرتبة 
الثانية بإحراز 17 باملئة من صناعة السيارات 
األوروبية بعد فولكسفاغن التي تستحوذ على 

نحو 24 باملئة من السوق.
غيـــر أن إجمالي اإلنتاج لعـــام 2016 الذي 
يتضمن 1.2 مليون ســـيارة أوبل وفوكســـهول 
تضـــاف إليهـــا 3.15 ماليني ســـيارة أنتجتها 
املجموعة الفرنسية، مازال بعيدا بأشواط عن 

أرقام عمالقة القطاع.
وتويوتـــا  فولكســـفاغن  مـــن  كل  وتنتـــج 
وجنرال موتـــورز ورينو- نيســـان حوالي 10 

ماليني سيارة سنويا.
وفي جميـــع األحوال يبقى انقالب أوضاع 
بي.أس.أيـــه مذهـــال، فقبـــل ثـــالث ســـنوات 
لـــم تنقذهـــا من اإلفـــالس إال مشـــاركة الدولة 
الفرنسية ومجموعة دونغفنغ الصينية وأسرة 
بيجو في رأسمالها لتصل إلى حالة االستقرار 

التي عليها اليوم.

وضعت مجموعة بي.أس.أيه الفرنسية لصناعة السيارات يدها على معظم أنشطة عمالق 
صناعة السيارات األميركية جنرال موتورز، في أوروبا، بعد أن أعلنت عن صفقة استحواذ 

ضخمة على أوبل وفوكسهول، ستجعلها منافسا قويا في سوق السيارات بالقارة.

بيجو سيتروين تحدث انقالبا في صناعة السيارات بأوروبا

[ بي.أس.أيه تستحوذ على أوبل وفوكسهول بقيمة 1.3 مليار يورو  [ الصفقة تجعل المجموعة الفرنسية ثاني مصنع بعد فولكسفاغن

سيارات أوبل بنكهة فرنسية

كارلوس تافاريس:

االستحواذ يغير المعطيات 

لبي.إس.أيه مع مرتبة ثانية 

ثابتة في السوق األوروبية

مليار يورو، قيمة صفقة 

االستحواذ على أوبل 

وفوكسهول و50 بالمئة من 

جنرال موتورز فايننشال
1.8

ّ
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اقتصاد
{رصيف االبتكار يأتي التزاما من الســـلطة المالحية بالعمل وفق رؤية حكومة دبي في توظيف 

شتى السبل الحديثة في خدمة اإلنسان وتحقيق السعادة}.

سلطان بن سليم
رئيس سلطة مدينة دبي املالحية

{الشركة دشنت أول مبنى صديق للبيئة تتم تغذيته بالكامل عن طريق الطاقة الشمسية في 

مجمعها بالدمام في المنطقة الشرقية}.

عايش الشمري
نائب رئيس أول للخدمات العامة في الشركة السعودية للكهرباء

[ بوخاطر تعلن استئناف بناء المدينة الرياضية بالعاصمة التونسية  [ استكمال إنجاز المشروع رسالة طمأنة للمستثمرين األجانب

مجموعة بوخاطر تعطي إشارة عودة االستثمارات اإلماراتية إلى تونس

بوخاطـــر  مجموعـــة  أعلنـــت   – تونــس   {
اإلماراتيـــة، التـــي تعمـــل في مجـــال اإلعمار 
والتشـــييد، أنها ستستأنف مشـــروع املدينة 
الرياضيـــة بالضاحيـــة الشـــمالية للعاصمـــة 

التونسية املتوقف منذ ثماني سنوات.
ويأتي هـــذا اإلعالن بينما تســـعى تونس 
إلـــى حتريك عجلة النمو مجددا بعد ســـنوات 
مـــن الركـــود أدى إلـــى شـــلل تام فـــي معظم 

القطاعات احليوية.
الرئيـــس  بوخاطـــر  عبدالرحمـــان  وقـــال 
التنفيذي ملجموعة بوخاطـــر اإلماراتية خالل 
مؤمتر صحافي عقب لقائـــه برئيس احلكومة 
التونســـية يوســـف الشـــاهد مســـاء األحـــد، 
إن ”اســـتئناف إجنـــاز املدينـــة الرياضية في 
الضاحية الشمالية لتونس العاصمة سينطلق 

في غضون 6 أشهر“.
وأكد بوخاطر أن عملية اإلعداد للمشـــروع 
التـــي توقفت لفترة ســـتتواصل فـــي القريب 
العاجـــل وأن كل األمـــور التنظيميـــة لبنـــاء 

املشروع الضخم ستكون جاهزة قريبا.
ويحظى هذا املشـــروع باهتمام خاص من 
قبل احلكومـــة ملا له من أهمّيـــة كبرى بالنظر 
إلى قيمة االستثمارات التي يتضمنها وفرص 
العمل التي ســـيحدثها، عالوة على أنه يعطي 
إشـــارة للمســـتثمرين األجانب بالعـــودة إلى 

تونس مرة أخرى.
وسبق للمسؤولني عن املجموعة اإلماراتية  
اإلعالن عن اســـتئناف هذا املشـــروع املتوقف 
منـــذ عام 2010 عـــدة مـــرات، إال أن ذلك لم يتم 

للعديد من األسباب.
ويقول اقتصاديون إن استئناف املجموعة 
اإلماراتية ملشاريعها في تونس يعطي انطباعا 
بـــأن منـــاخ األعمال فـــي البالد يشـــجع على 
االســـتثمار، بفضل االســـتراتيجية التي بدأت 

في اتباعها احلكومة.

وكانـــت املجموعة تخطـــط إلطالق املرحلة 
األولى من املشـــروع الذي ميتد على مســـاحة 
تقـــدر بنحو 250 هكتـــارا من خالل بناء مجمع 
ســـكني ميتد على مســـاحة 130 ألف متر مربع 

ويضم 49 فيال كبيرة وفاخرة.
ويتضمـــن املشـــروع الضخم الـــذي تقدر 
تكلفته بأكثر من خمسة مليارات دوالر، والذي 
أطلـــق في عـــام 2008، إجناز مالعـــب رياضية 
ومبانـــي ونـــوادي ترفيهية ووحدات ســـكنية 

وترفيهية.
وتســـعى تونـــس إلقنـــاع مجموعـــة دبي 
القابضـــة الســـتئناف مشـــروع مدينـــة بـــاب 
املتوســـط املتوقف أيضا منذ عام 2008، والذي 

تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دوالر.
وكانـــت املجموعة اإلماراتية دبي القابضة 
املتخصصة في االســـتثمار العقاري قد أعلنت 
في 2015 أنها ستســـتأنف املشـــروع في العام 
املاضـــي، لكـــن حلـــد اآلن لم تظهر مؤشـــرات 

توحي بعودة املشروع إلى النشاط.
وأبـــدى املســـؤولون فـــي دبـــي القابضة 
التزامهم باالســـتثمار في تونس حيث ُتغطي 
اســـتثمارات املجموعة قطاعات مختلفة مهمة  
وحيويـــة لالقتصاد التونســـي، باإلضافة إلى 
توفيـــر الكثير من فـــرص العمل للتونســـيني 

العاطلني عن العمل.
وتفســـح عـــودة االســـتثمارات اإلماراتية 
إلـــى تونـــس املجال أمـــام بقيـــة دول اخلليج 

لالستثمار في تونس في شتى املجاالت.
وأعطت تونس إشـــارة قوية للمستثمرين 
األجانـــب قبـــل املؤمتـــر الدولي لالســـتثمار 
(تونـــس 2020) في نوفمبـــر املاضي، بإعالنها 
تدشني مشروع مرفأ تونس املالي الذي تطمح 
ألن يغير وجهة البالد خالل الســـنوات املقبلة 

ويجعلها أحد أهم املراكز املالية في املنطقة.

أعطت مجموعة بوخاطر إشــــــارة قوية لعودة االستثمارات اإلماراتية إلى تونس، بإعالنها 
عن اســــــتئناف مشروع املدينة الرياضية بالعاصمة التونســــــية، األمر الذي اعتبره خبراء 
رســــــالة طمأنة للمســــــتثمرين األجانب بأن مناخ االستثمار التونســــــي عاد إلى االستقرار 

مجددا.

انطالقة جديدة للمشروعات المؤجلة

عبدالرحمان بوخاطر:

استئناف إنجاز المدينة 

الرياضية بالضاحية الشمالية 

سينطلق في غضون 6 أشهر

} تونــس - كشـــف ســـنديزو نغيونيا األمني 
العام للسوق املشتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
(كوميسا) أن تونس ســـتنضم إلى املجموعة 
قبـــل نهاية العـــام احلالي، فـــي منحى يؤكد 
حتركات تونس احلثيثة لفتح أسواق جديدة 

لها في القارة.
وقال نغيونيا خـــالل مؤمتر صحافي بعد 
لقائه برئيس احلكومة يوســـف الشاهد مساء 
األحد ”نأمل أن تنضم تونس إلى كوميسا في 

شهر أكتوبر 2017“.
وتندرج زيارة األمني العام لكوميســـا إلى 
تونس فـــي إطار انطالق احملادثـــات املتعلقة 
بتفاصيـــل انضمام تونس إلى هذه الســـوق 

وكل الهيئات والهياكل التابعة لها.

وكان أعضاء مجموعة كوميسا التي تضم 
21 دولة حاليا قد وافقوا باإلجماع في شـــهر 
أكتوبـــر املاضـــي على قبـــول عضوية تونس 
الســـتيفائها جلميع الشـــروط وخاصة لشرط 
اجلوار، نظـــرا إلى وجود حـــدود بني تونس 
وليبيا التي هي عضو بالسوق منذ عام 2006.

ويؤكد محللـــون أن انضمـــام تونس إلى 
كوميســـا ســـيعطي اقتصاد البالد املزيد من 
املرونة خاصة من ناحيـــة تعزيز الصادرات، 
مـــا مينحها أرضيـــة لفتح منافـــذ جديدة في 
أسواق القارة وتعزيز االستثمارات في شتى 

املجاالت.
وتأتـــي هـــذه اخلطـــوة فـــي إطـــار رؤية 
احلكومة التونسية باالجتاه أكثر نحو بلدان 

أفريقيـــا جنوب الصحراء وســـتمكن بالتالي 
من الدفع بالتنميـــة وتعزيز مكانة تونس من 

الناحية االقتصادية في القارة.
وتبلـــغ قيمة املبـــادالت التجارية بني دول 
كوميســـا أكثر من 4.5 تريليون دوالر سنويا، 
وهي مرشحة لالرتفاع خالل السنوات املقبلة 
وقـــد تصل إلى قرابة 7 تريليونات دوالر، وفق 

األمني العام للمجموعة.
وحجم املبادالت املتوقع بني دول كوميسا، 
التي تعد أحـــد أبرز التجمعـــات االقتصادية 
نشـــاطا في القـــارة، أبعد بكثيـــر من توقعات 
مكتـــب االستشـــارة األميركي ماكنـــزي الذي 
يشـــير إلى أن قيمة هذه املبادالت ستصل إلى 

3 تريليونات دوالر فقط في عام 2025.

تونس تجني ثمار دبلوماسيتها االقتصادية باالنضمام إلى كوميسا

مليارات دوالر، تكلفة 

المشروع الذي يضم مالعب 

رياضية ومباني ونوادي 

ترفيهية ووحدات سكنية
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6 تدابير سعودية اإلمارات تتصدر االستثمارات العربية حول العالم

ملواجهة التستر التجاري

} الريــاض – أقرت وزارة التجارة واالستثمار 
الســـعودية أمـــس، ســـتة إجـــراءات ملكافحة 
التستر التجاري الذي يساهم في رفع مستوى 

البطالة وانتشار الغش التجاري في البالد.
وينص نظام مكافحة التستر التجاري في 
السعودية على أنه ال يجوز لغير السعودي في 
جميع األحوال أن ميارس أو يســـتثمر في أي 
نشاط غير مرخص له مبمارسته أو االستثمار 
فيه، مبوجب نظام االستثمار األجنبي أو غيره 

من األنظمة واللوائح والقرارات.
وبحسب بيان للوزارة، فإن اإلجراءات التي 
أقرتها تشمل مراقبة مصادر األموال من خالل 
فرض فتح حســـابات بنكية للمنشأة التجارية 
وضـــرورة التعامـــل بالفواتيـــر، مـــا يقلل من 
احلواالت اخلارجيـــة وتوفير معلومات دقيقة 
عن املمارســـات التجارية املخالفة ومعاجلتها 

كل قطاع على حده.
وتتضمن اإلجـــراءات كذلك رفع مســـتوى 
اخلدمة املقدمة للمســـتهلك وتوطني الوظائف 
وتوحيـــد اجلهود بني اجلهـــات احلكومية في 
مكافحـــة التســـتر التجاري وتوفير منافســـة 
عادلة فـــي القطـــاع التجاري لتكون الســـوق 

السعودية بيئة جاذبة للمستثمرين.
وقالت الوزارة إنه سيتم العمل في مكافحة 
التستر التجاري على عدة مراحل تبدأ بقطاع 
التجزئـــة ثـــم قطـــاع املقـــاوالت، كـــون هذان 
القطاعان يشـــكالن النســـبة األعلى من حاالت 
التستر التجاري وبعدهما القطاعات األخرى.

وأحالت وزارة التجارة واالســـتثمار خالل 
العام املاضي نحو 450 قضية تستر إلى هيئة 

التحقيق واالدعاء.
وتسعى احلكومة الســـعودية إلى القضاء 
على املصاعـــب التي تواجه مكافحة التســـتر 
التجاري، واملتمثلة بشـــكل رئيســـي في طول 
فترة التقاضي وعدم إبـــالغ الوزارة باألحكام 

الصادرة ملتابعتها.
االقتصـــاد  التجـــاري  التســـتر  ويكلـــف 
الســـعودي املليـــارات مـــن الـــدوالرات نتيجة 
حلظـــر االســـتثمار األجنبـــي فـــي العديد من 
األنشـــطة، ما يدفع األجانب إلى دخول السوق 

عبر مواطنني للتحايل على هذا األمر.
ويفـــرض النظام عقوبة على مخالفي نظام 
مكافحة التستر التجاري بالسجن مدة ال تزيد 
على ســـنتني وبغرامة ال تزيد على مليون ريال 

(267 ألف دوالر) أو بإحدى العقوبتني.

} أبوظبي - أكد ســـلطان بن سعيد املنصوري 
وزير االقتصاد اإلماراتي أمس، أن بالده حتتل 
املركز األول في منطقة الشرق األوسط واملنطقة 

العربية بحجم استثماراتها اخلارجية.
وقـــال خـــالل ملتقـــى االســـتثمار األردني 
اإلماراتـــي فـــي العاصمة أبوظبـــي إن ”حجم 
اســـتثمارات بالده اخلارجية حول العالم يبلغ 

87 مليار دوالر“.
ويزيد عدد الشـــركات اإلماراتية املستثمرة 
في اخلارج عن 200 شركة تتراوح أصولها بني  
تريليـــون إلى 1.5 تريليون دوالر تســـتثمر في 

أكثر من 50 دولة.
وتســـتحوذ صناديـــق الثـــروة الســـيادية 
اململوكـــة من دولة اإلمارات على نحو 75 باملئة 

من األصول اخلارجية.

وتوقـــع املنصـــوري أن يحقـــق االقتصـــاد 
اإلماراتي منـــوا يتراوح بـــني 3.5 باملئة إلى 4 
باملئة خالل العام احلالي وســـط نشـــاط وزخم 
في أداء القطاعات االقتصادية احليوية وزيادة 
جاذبية املناخ االســـتثماري بالبـــالد لتحقيق 
العديد من املنجزات في املؤشرات االقتصادية.

وقال إن ”االســـتمرار في تنفيذ املشـــاريع 
التي مت اإلعالن عنها وفق رؤية اإلمارات 2021 
يؤكد قوة االقتصاد الوطني ويعد أساسا لنمو 
اقتصادي متني ومتميز على مستوى املنطقة“.
وســـاهم قطاع النفط بنســـبة 30 باملئة في 
الناجت احمللـــي اإلجمالي للدولة حيث يشـــهد 
استقرارا في األسعار حاليا، وتتوقع احلكومة 
اإلماراتيـــة منو النـــاجت احمللي غيـــر النفطي 

بنسبة 3.7 باملئة خالل العام احلالي.

ويركز امللتقى على ســـبل حتفيز وتســـهيل 
تدفــــق االســـتثمارات بــــني البلديـــن وإقامـــة 
شـــراكات اســـتثمارية في القطـاعات احليوية 
واحلـوافـــز  والتســـهيالت  هنـــاك  الواعــــدة 

املتوفرة.
وتســـعى اإلمـــارات إلـــى توســـيع رقعـــة 
اســـتثماراتها فـــي العديـــد من املجـــاالت في 
املنطقة العربية في الســـنوات القادمة وخاصة 
االســـتثمارات  حجـــم  يبلـــغ  إذ  األردن،  مـــع 
اإلماراتية األردنية غير النفطية 15 مليار دوالر 

ومن املتوقع زيادتها في السنوات القادمة.
وأوضـــح املنصـــوري أن حجـــم التبـــادل 
التجاري بني البلدين بلغ 1.3 مليار دوالر خالل 
األشهر التسعة األولى من العام املاضي، بينما 

بلغ نحو 2 مليار دوالر خالل عام 2015.

ومييـــل امليزان التجـــاري لصالح اإلمارات 
بســـبب اعتمـــاد األردن على اســـتيراد اجلزء 
األكبـــر من اللحـــوم املبردة عن طريق الســـوق 
اإلماراتية واملواد األولية التي تدخل في عملية 
اإلنتاج والصناعات اإلنشائية ال سيما احلديد.
وبلغ إجمالي االســـتثمارات اإلماراتية في 
األردن حتى عام 2016 إلى نحو 15 مليار دوالر، 

وأكبرها مشروع مرسى زايد.
املستثمرة  اإلماراتية  الشـــركات  وتوجهت 
في األردن نحو قطاعات البنى التحتية والطاقة 
املتجددة والســـياحة والصناعـــة وتكنولوجيا 
املعلومـــات والتشـــييد واإلنشـــاءات والنقـــل 
والطيـــران املدني واخلدمات املالية واملصرفية 

واملنتجات الزراعية والرعاية الصحية.
وقال علي الغزاوي وزير العمل األردني إن 
”قانون تشجيع االستثمار األردني يعتبر إطارا 
تشريعيا مالئما جلذب االستثمارات األجنبية 
وحتفيز االستثمارات احمللية، فهو منافس مبا 
يقدمه مـــن مزايا وحوافـــز وضمانات لقوانني 

االستثمار على مستوى اإلقليم“.
وأشار إلى أن األردن يعتبر من ضمن الدول 
املتقدمة إقليميا على مستوى التعليم والصحة 
والتكنولوجيا والسياحة وبالذات في امليادين 

العالجية والدينية.
وترتبـــط اإلمـــارات واألردن بالعديـــد مـــن 
التـــي  والتجاريـــة  االقتصاديـــة  االتفاقيـــات 
ساهمت في زيادة حجم االستثمارات والتبادل 
التجـــاري بني البلدين، واجلانبان شـــركاء في 

اتفاقية التجارة العربية الكبرى.
وأكدت ســـيدة األعمال ريد حمد الشرياني 
الظاهـــري عضو مجلـــس إدارة غرفـــة جتارة 
وصناعة أبوظبي رئيسة جلنة التجارة التابعة 
للغرفة على أهمية تعزيز العالقات االقتصادية 
بـــني البلديـــن، الفتـــة إلـــى النمـــو الكبير في 

االستثمارات اإلماراتية في األردن.
واعتبـــر عدنـــان أبوالراغب رئيـــس غرفة 
صناعة األردن أن امللتقى يشكل فرصة لاللتقاء 
والتواصل ما بني أصحاب األعمال من البلدين 

سعيا لتعزيز التعاون االقتصادي املشترك. آفاق رحبة للتطوير

سلطان بن سعيد المنصوري:

حجم استثمارات دولة 

اإلمارات الخارجية يبلغ 87 

مليار دوالر



عبدالجليل معالي

قت منظمة العفو الدولية،  } في العام 2000 وثَّ
فـــي تقرير أصدرتـــه في غزة، مقتـــل ما ال يقل 
عـــن 350 مدنيـــا، معظمهـــم إســـرائيليون في 
أكثر من 128 هجوما شـــنته جماعات مســـلحة 
وأفراد فلســـطينيون وذلك منذ بداية انتفاضة 
األقصى في ســـبتمبر 2000. وقالت في التقرير 
”نحث الســـلطة الفلســـطينية على القبض على 
أولئك الذين يصدرون األوامر أو يخططون أو 
ينفـــذون هجمات على املدنيـــني وتقدميهم إلى 
العدالة“. وعلل التقرير ”أيا كانت القضية التي 
يقاتـــل الناس من أجلها فإنـــه ال ميكن أبدا أن 
يكون هناك مبرر… وفقا للقانون الدولي… لشن 

هجمات مباشرة على املدنيني“.
التقريـــر املشـــار إليـــه مثل صدمـــة للرأي 
العام العربي بأســـره، إذ ســـاوى بني الضحية 
واجلالد، واعتبر أن القضية ال تبرر اللجوء إلى 
”العنف“. صحيح أن املنظمة أصدرت العشرات 
من التقارير ذات التي أشـــارت إلى ما يتعرض 
له الشـــعب الفلســـطيني، لكن هذا التقرير ظل 
ميثل إدانـــة كاملة األوصاف للمنظمـــة، وَدفَع 
إلـــى البحث فـــي ســـجلها وتقاريرها لفحص 
مصداقيتها وموضوعيتها التي شـــددت عليها 

في وثائقها وأدبياتها وقانونها األساسي.
مدخل ضـــروري لإلشـــارة إلـــى املنظمات 
الدولية احلقوقية، لم تكن دائما وفية لنفســـها 
ولـــم تلتـــزم بثوابتهـــا احلقوقية اإلنســـانية. 
منظمات حقوقية كثيرة في العالم، لطاملا مثلت 
ملجأ سياسيا وحقوقيا لقضايا الشعوب التي 
رفعت من سقف انتظاراتها من هذه املنظمات، 

لكنها سقطت في اختبارات املبدأ والرسالة.
الســـقوط في االختبار وخيانـــة النص، ال 
يتجليان فقط في ما أشـــرنا إليه في ما يتصل 
بالقضية الفلسطينية، بل يتوسعان إلى قضايا 
عديدة احتاج فيها العالم والشعوب املتضررة 
في هذه الناحية أو تلك، إلى صوت يقدم صورة 
منصفة ويرفـــع الغنب السياســـي واحلقوقي. 
فكانـــت تلـــك املنظمـــات، في بعـــض القضايا، 
شـــيطانا أخـــرس ألنها ســـكتت عـــن احلق أو 
تغاضت عنـــه أو حلقت في مـــدارات محكومة 
مبقتضيات احلساب السياسي واملالي أحيانا.
أبرز املؤاخذات التي تسجل على املنظمات 
احلقوقيـــة الدوليـــة هـــي أنهـــا انتقائيـــة في 
القضايـــا موضـــوع التدخـــل، إذ تتدخـــل في 
قضايـــا محـــددة، وتغـــض النظر عـــن قضايا 
أخـــرى، أو تصدر بيانات خجولة ال هدف منها 

سوى تســـجيل احلضور. االنتقائية لدى هذه 
املنظمـــات حتولت الحقا إلى ازدواجية معايير 
واضحة، أثارت سيال من االنتقادات، حتى لدى 
من يناصرون ويتبنـــون النضال احلقوقي، إذ 
يســـتغرب تركيز املنظمة علـــى منطقة بعينها 
دون أخـــرى، ويســـتهجن تســـليط األضـــواء 
الكاشـــفة على اخلروقات احلقوقية في بعض 
األقطـــار العربية، حتى وإن كانـــت اخلروقات 
صحيحـــة، بالتزامـــن مع صمت جتـــاه قضايا 
أخرى أشّد وطأة وأكثر إحلاحا. األمثلة في هذا 
الصدد كثيرة، صمت آمنستي مثال عن املذابح 
واالنتهاكات التي تتعرض لها مكونات عراقية 
عديدة منذ ســـنوات. مثلما ظلـــت املظالم التي 
يتعرض لها املدنيون في اليمن على يد جماعة 
احلوثيني خـــارج أضواء املنظمـــة، فضال عن 
الصمت املريب عما تعرضت له الشـــعوب غير 
اإليرانية (عرب األحـــواز أو األكراد في إيران) 
من تنكيـــل وحاالت إعدام فردية وجماعية على 

يدي قوات النظام اإليراني.
الـــدور الذي تتخلى منظمـــة العفو الدولية 
عن القيام به، تتقدم لتسديده منظمات حقوقية 
محلية بـــال إمكانيات وال صيت وال نفوذ، وفي 
هـــذا الصدد لم يســـمع العالـــم باغتيال جهاز 
املخابـــرات اإليرانية، لرجل الدين الســـني في 
إقليم بلوشســـتان، عبدالعزيز يعقوب الكردي، 
إال عبـــر منظمـــات عربيـــة وأحوازيـــة، أو من 
خالل إدانة املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم 

والثقافة لالغتيال.
املأخذ األكبـــر، الذي يحظى بإجماع عربي، 
هو صمـــت العفـــو الدولية وهيومـــن رايتس 
واتش، عما حصل فـــي العراق، أثناء احلصار 
الدولـــي ومـــا بعده، ومـــا رافق ذلـــك من موت 
األطفال باآلالف. إدانة لن تســـحب من ســـجل 

سقطات املنظمات.
لـــدى  املعاييـــر  وازدواجيـــة  االنتقائيـــة 
املنظمات احلقوقية الدولية سمحت لالنتقادات 
الكثيرة املوجهـــة لها، بأن تذهب في النقد إلى 
حـــد القـــول بأن هـــذه املنظمات هـــي منصات 
وأدوات دوليـــة جبارة خلدمـــة أجندات دولية 
واضحة، تغير تكتيكاتها، (أي هذه األجندات) 
ورهاناتهـــا، لذلك يتغير تركيـــز هذه املنظمات 
على القضايا حســـب متطلبات هذه األجندات. 
قول ال يخلـــو من وجاهة، ويعزز أيضا قراءات 
أخـــرى ذهبت إلى مدى أبعد فـــي النقد بالقول 
إن املنظمات احلقوقيـــة الدولية أصبحت أداة 
ماكـــرة مـــن أدوات القوى الكبـــرى للتدخل في 

القضايا الداخلية لدول محددة.

سمير الشحات

} ال ميكن ألحد أن يشـــكك فـــي أن عالم ما قبل 
ظهـــور املنظمات احلقوقيـــة الدولية، ليس هو 
العالم نفســـه الذي أعقب ظهورها، حيث باتت 
تلك املنظمات واجلمعيـــات حائط صّد، ورقيبا 
ال يســـتهان به أمام طغيان الطغـــاة، وجبروت 

املتجبرين، وما أكثرهم.
العنـــوان الرئيس لنشـــاط هـــذه املنظمات، 
هو احلفاظ على الكرامة اإلنســـانية، ومواجهة 
االنتهـــاكات التـــي طاملـــا تعرضـــت -ومازالت 
تتعـــرض- لها، وحتت هـــذا العنـــوان الكبير، 
تقـــع عناويـــن فرعيـــة كثيـــرة، منهـــا حمايـــة 
حقوق اإلنسان، والســـعي إلى حتقيق العدالة 
واملســـاواة، وحمايـــة حقـــوق الطفـــل واملرأة 
واملعوقـــني والالجئـــني، ومعارضـــة التعذيب، 
وحماية حرية الرأي واالعتقاد والتجمع، عالوة 

على مكافحة التمييز بكل صوره وأشكاله.
ورغم االنتقادات واملالحقات األمنية الهائلة 
التـــي تتعرض لهـــا تلك املنظمـــات، من جانب 
بعـــض احلكومـــات واألنظمـــة، إال أن اجلانب 
األعظم من تقارير هذه املنظمات، يحمل الكثير 
من املصداقية والواقعية والشـــفافية، بدليل أن 
احلكومات تهرع مذعورة -كلما صدر واحد من 

هذه التقارير- إلى نفيه وتكذيبه.
الســـؤال األســـاس الـــذي يدور فـــي أذهان 
الكثيريـــن هو: هـــل صحيح أن تلـــك املنظمات 
نصير للمظلومني في البلدان الفقيرة، ووسيلة 
ضغـــط فّعالة علـــى احلكومـــات التـــي تنتهك 
حقـــوق اإلنســـان، أم أنها مجـــرد ذراع يتخفى 
وراءهـــا البعض فـــي الغرب لتحقيـــق أهداف 
خفية تســـتهدف تدمير الـــدول، والقضاء على 

اجليوش، وهدم الدولة الوطنية؟
الواقع يشير إلى أن معظم هذه التنظيمات 
احلقوقيـــة، يقـــدم بالفعل خدمـــات جليلة، وال 
تقتصـــر إجنازاتها على مجـــرد ترديد نصائح 
عامـــة، وشـــعارات بّراقـــة، أو ”إكليشـــيهات“ 
محفوظة، بـــل تلجأ كثيرا إلـــى تقارير موثقة، 
واألرقـــام  والصـــورة  بالصـــوت  ومـــزودة 
والشهادات احلّية على ألسنة هؤالء املظلومني. 
وقد يكون فـــي هذا الصدد مـــن الضروري 
اإلشـــارة إلى البعض من األمثلة على جناحات 
حققتهـــا هذه املنظمـــات، فعلى ســـبيل املثال، 
وفي ما يتعلق باالنتهـــاكات التي تتعرض لها 
النســـاء، ألقت التقارير الضوء على املئات من 
املآســـي التي ترزح النســـاء حتـــت وطأتها في 
غالبيـــة البلدان النامية، مـــن اغتصاب، وزواج 

مبكر، وختان، واســـتغالل مـــن جانب األزواج، 
وغيرهـــا، ما أدى في النهايـــة إلى لفت االنتباه 
إلى هؤالء النســـوة، واملســـارعة إلى جندتهن، 
ومـــن ثم فقـــد شـــهدت مناطق كثيرة حتســـنا 

ألوضاع املرأة ولظروف معيشتها.
ولعـــل واحدا مـــن آخر تلـــك النجاحات، ما 
كشـــفته تقاريـــر املنظمات مـــن فظائع تتعرض 
لها الالجئات الســـوريات واألطفال، على حدود 
البعض من الدول، األمر الذي اكتظت به وسائل 
اإلعـــالم العاملية، فارتفعت األصـــوات املطالبة 

بتوفير احلماية لهن وألطفالهن.
التنبيـــه إلـــى اآلالف مـــن ســـجناء الـــرأي 
القابعـــني في ســـجون الدكتاتوريات في العالم 
الثالـــث، كان كذلـــك أحد إجنـــازات اجلمعيات 
احلقوقيـــة، وال تكاد تخلـــو مطبوعة صحافية 
دول  فـــي  االجتماعـــي،  للتواصـــل  موقـــع  أو 
العالـــم، من نقل تقارير هـــذه املنظمات في هذا 
الشـــأن، ما أوجد حركة دولية تتسع يوما بعد 
يوم، للمطالبة بإطالق ســـراح هؤالء املعتقلني، 

وتوفير احلماية القانونية لهم.
عـــالوة على ذلـــك، فإن ”مكافحة الفســـاد“، 
صـــارت جـــزءا من إجنـــازات هـــذه اجلمعيات 
والتنظيمات احلقوقية، وعلى سبيل املثال، فإن 
(تأسســـت  منظمة الشـــفافية العاملية ”تي آي“ 
عـــام 1993 ومقرها برلـــني)، كان لها الفضل في 
فضح األساليب اخلفية ملمارسة الفساد من قبل 
حكومات متعددة، ما أدى إلى حتسني مستوى 

الوعي اجلماهيري بظاهرة الفساد.
وقـــال تقرير ملنظمـــة العفـــو الدولية 2016
/2017، إن الكثيـــر من الدول فـــي العالم، باتت 
تتجـــرأ على حقـــوق اإلنســـان، وتغض الطرف 
عن جرائم حـــرب، وانتهكت احلق في التعبير، 
وتوســـعت في الســـلطات املمنوحة للشـــرطة، 

وبررت ممارسات التعذيب في سجونها.
الذريعة التي تســـتند إليها حكومات العالم 
الثالـــث، بـــأن املنظمات احلقوقيـــة تتدخل في 
شـــؤون الـــدول الداخليـــة، أصبحت مكشـــوفة 
وال يصدقهـــا الكثيـــرون، وهـــو مـــا يجعل تلك 
احلكومـــات التي متـــارس االنتهاك تستشـــيط 
غضبا، وال يبـــدو أن الصراع بـــني احلقوقيني 

وتلك احلكومات سينتهي قريبا.
القضايـــا التـــي فجرتهـــا بعـــض التقارير 
أحدثـــت صداهـــا فعليـــا، وأدت إلـــى تســـليط 
األضـــواء عليها، إلى الدرجة التي أضحى فيها 
كل مسؤول أمني يخشى اإلقدام على أي جتاوز، 
ولو بسيط، ويدرك أن تصرفاته أصبحت حتت 

مجهر العديد من املنظمات احلقوقية.

} العالقـــة بين الســـلطة والمواطن، في أي حيز من العالـــم، حتمت اللجوء إلى 
مخارج فكرية وسياســـية ومدنية تقي المواطن جور السلطة، وتعفي السلطة من 
واجبات ال تنتهي. في هذه المســـاحة الخالية نشـــأت فكرة المنظمات الحقوقية، 
أو منظمات المجتمع المدني، فكرة خالقة لتســـديد النقص، أو لربط الصالت، أو 

لالعتماد المتبادل بين المجتمع المدني والسلطة.
كان تأسيس المنظمات الحقوقية الدولية، منطلقا من فلسفة متداخلة قوامها 
أوال سد الشغور الحاصل بين الدولة والمواطن، أو تحديدا ربط الصالت أو لعب 
دور الواســـطة، ودافعها ثانيا إلى الذود عن حقوق اإلنسان الكونية ومقاومة كل 
خرق للعهد الدولي لحقوق اإلنســـان، وتاليا صون حقوق اإلنسان في كل أصقاع 
الدنيا. جدير هنا التأكيد على أن المنظمات الدولية الحقوقية تأسســـت جميعها 
على أســـاس مبادئ ومرجعية اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســـان (الصادر في 10 
ديسمبر من العام 1948)، وهذا ال ينفي وجود منظمات وجمعيات سبق لها صوغ 

اإلعالن األممي إال أن تلك المنظمات لن تكون موضوع هذه اإلشكالية.
في فترة الحرب الباردة انتعشت أعمال المنظمات الحقوقية الدولية، ألسباب 

كثيرة وخلفيات معروفة.
ســـياقات انتعـــاش هـــذه المنظمات في تلـــك الحقبة كانت متصلـــة بالنبش 
المتبادل بين القطبين الكبيرين في سجالت الخصم، وخطاياه. هنا بدأ االنزياح 
الكبيـــر للمنظمات الدولية عن مقاصدها وشـــرائعها، من نبـــل األهداف المعلنة 
(الحـــق في عدم االعتقـــال أو الحجز التعســـفي، وحق التعبير الحـــر عن الرأي 
والمعتقـــدات والديانـــة، والحق في محاكمة عادلة، والحق فـــي الحياة والحرية 

واألمـــان، وهي الحقوق التي تعمل المنظمة على حمايتها في ُمجمل نشـــاطها)، 
إلى خدمة أجندات وأهداف طرف أو دولة أو تصور سياسي.

االنزياح كان أيضا موســـوما باالنتقال الخافت وغير المعلن من ”الحقوقي“ 
إلى ”السياسي“، إذ أن ارتباط المنظمات الحقوقية الدولية بالمنطلقات السياسية 
والدبلوماســـية، قلص من نبـــل نضاالتها وبرر الحذر والتوجـــس الكبيرين من 

مواقفها وبياناتها، وهو ما طرح سؤاال ضخما عن حقيقة المصداقية. 
على أن التهمة أو التوجس المشـــار إليه ال يبدو حامال لكل أركان الوجاهة، 
مـــن ناحية منطقية أولى تقوم على أن الفصل بين السياســـي والحقوقي أمر في 
غاية العســـر، وإن حدث فهو منهجـــي أو معياري، ال يمكنـــه أن يبارح فضاءات 
الكتب والدراســـات األكاديمية، وإن تم إسقاطه على الواقع المتشابك فسيصبح 
ضربا من المســـتحيل أو ممارســـة عســـيرة التحقق. ما تقـــدم يعيد البعض من 
االعتبـــار إلـــى المنظمات الحقوقية الدولية، ويوفر لها شـــيئا من التفهم، ويرفع 
عنها ”عتبا“ ال يخلو بدوره من التوظيف واالنتقائية، وهي تهم لطالما ألقيت في 
وجـــه بيانات المنظمات الحقوقية الدولية (العفو الدولية مثال أو هيومن رايتس 

واتش).
مفيد التذكير هنا بأن حصول منظمة العفو الدولية على جائزة نوبل للسالم 
في العام 1977، كانت مناســـبة تجددت خاللها المواقف المتناقضة من المنظمة: 
حيث لم تخرج المواقف من اإلشادة أو االنتقاد. إشادة بسجل المنظمة في مجال 
الدفاع عن حقوق اإلنسان، أو انتقاد لخلفيات الحصول على الجائزة وتسييسها، 

للحصول على الجائزة. وتبعا لذلك ألجندات المنظمة وما قدمته ”ثمنا“ 

”منظمـــة العفـــو الدولية منظمة حياديـــة، ديمقراطية ذات حكم ذاتي مســـتقل 
عـــن جميع الحكومـــات، واأليديولوجيات السياســـية، والمصالـــح االقتصادية، 
والمعتقـــدات الدينية“. ورد هـــذا التعريف في القانون األساســـي للمنظمة، لكن 
هذا التعريف بقدر ما يمثل هديـــا ألعضاء المنظمة والمدافعين عنها والمتبنين 
ألطروحاتهـــا، فإنه يوفر بنفس القـــدر كل المنطلقات لنقدها وبيـــان انتقائيتها 

وكيلها بمكيالين.
”عندما فقط يتم اإلفراج عن آخر سجين رأي، وعندما فقط يتم إغالق آخر غرفة 
إعدام، وعندما فقط يصبح اإلعالن العالمي واقعا ملموسا لشعوب العالم، سنكون 
إذن قد أنجزنا عملنا“، هل ناضلت المنظمة بنفس القدر للدفاع عن ”كل“ ســـجين 

رأي؟ أم أنها ال توزع نضالها بنفس العدالة على شعوب األرض؟
وجود المنظمـــات الحقوقية الدولية، ضروري ومفيد بـــل وناجع في العديد 
من الحاالت، لناحية كشفها عن االنتهاكات التي تمارسها األنظمة ضد شعوبها، 
وفضحها لظواهر التعذيب والقتل واالغتيال، والتضييق على الحريات، وصوال 
إلـــى رفضها المبدئي لعقوبة اإلعدام وغيرها من العقوبات التي أصبحت تنتمي 
إلـــى قرون وّلت، وكل هذه النضاالت حصلت وأثبتتها الوقائع، لكن هذا القول ال 
ينفي القول بأن الســـجل المذكور والموثق هو من قبيل النضاالت التي تشوبها 
شـــوائب عديدة. هل أعين هذه المنظمات مفتوحة علـــى خارطة العالم بمختلف 
زواياها؟ أم أنها تغمض أعينهـــا أحيانا على انتهاكات معينة، وتفتحها بتركيز 
شـــديد علـــى أخرى؟ ”أن توقد شـــمعة خير مـــن أن تلعن الظالم“ شـــعار مركزي 
لمنظمة دولية معروفة، فهل تقوم فعال بإيقاد الشمعة أم هي تكتفي بلعن الظالم؟

مكر االلتباس 

بني الحقوقي والسياسي

نشاط إنساني 

ضامن للحقوق والحريات

املنظمات الحقوقية الدولية: إيقاد الشمعة أم لعن الظالم

الثالثاء 2017/03/07 - السنة 39 العدد 1210564

أضداد

املؤاخذات التي تسجل على 

املنظمات الحقوقية هي 

أنها انتقائية في القضايا 

موضوع التدخل، إذ تتدخل 

في قضايا محددة، وتغض 

النظر عن قضايا أخرى

القضايا التي فجرتها بعض 

التقارير أدت إلى تسليط 

األضواء عليها إلى درجة 

أضحى فيها كل مسؤول 

يخشى اإلقدام على أي تجاوز 

ولو بسيط

«التقرير الســـنوي حول حقوق اإلنســـان ترتيب أميركي ينطلق من اعتبـــارات داخلية ويعكس 

وجهة النظر األميركية، وال يرتبط  باألطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر}.

أحمد أبوزيد
املتحدث باسم اخلارجية املصرية

«الدفـــاع عن حقـــوق اإلنســـان والديمقراطية ليس مجـــرد واجب أخالقي، ولكنـــه في مصلحة 

الواليات املتحدة لجعل العالم أكثر أمنا واســـتقرارا}.

ريكس تيلرسون
 وزير اخلارجية األميركي

[ منصات جبارة لخدمة أجندات دولية  [ المؤاخذات ال تنفي أهمية الدور ونبله

دور حقوقي إنساني ال يمكن نفيه

نشاط لم يبرح الشعارات 



} نيويــورك – إيفان ســـبيغل يحّدق في أرض 
بورصـــة نيويـــورك لـــألوراق املاليـــة، بينما 
يصـــوره املتفرجـــون وهـــو يرتـــدي نظارات 
شمسية تصنعها شركته. ثم فجأة ضغط على 
جرس االفتتاح في اليوم األول لـ“سناب شات“ 

باعتبارها شركة مساهمة عامة. 
كان يرتدي بدلة رســـمية وربطة عنق، على 
خـــالف التقليـــد املتبع لـــدى عمالقة شـــركات 
التكنولوجيا، ويبتسم ابتسامة عريضة. وعلى 
عكس أكبـــر منافس له، لم يقّدم أّي تصريحات 

مهمة حول إمكانية تغيير شركته للعالم.
قبـــل نحو خمس ســـنوات، اســـتهل مارك 
زوكربيـــرغ اليـــوم األول من تداول فيســـبوك، 
مرتديا بلوزة رياضية متصلة بطاقية، متوليا 
دور احلالم الذي يتصـــور رؤى التكنولوجيا. 
قـــال حينها ”مهمتنا ليســـت أن نكون شـــركة 
مســـاهمة عامة. مهمتنا هي جعل العالم أكثر 

انفتاحا وأكثر اتصاال“.
املغايـــرة والتمايـــز ال ينتهيـــان عند هذا 
احلد؛ كانت فيسبوك شركة مربحة عند طرحها 
لالكتتاب العام، على عكس ســـناب شات، التي 
فقـــدت مزيدا من املال في العـــام املاضي. لكن 
املســـتثمرين يأملون بوضوح أن تقلل ”سناب 
شـــات“ من هيمنة فيســـبوك على اإلعالن على 
شـــبكة اإلنترنت، خصوصا مع املســـتخدمني 

األصغر سنا.
تريـــد ســـناب، مالكة ســـناب شـــات، وهو 
تطبيق معروف لدى الشـــباب برســـائله التي 
تختفـــي، أن تكون أول شـــركة تتصدى بنجاح 
لفيســـبوك، التـــي تبلغ قيمتهـــا اآلن نحو 400 

مليار دوالر. 
قاعـــدة  كانـــت  إذا  مـــا  هـــو  والســـؤال 
املستخدمني املوالية لها والتكنولوجيا الذكية 
ســـتكونان كافيتني، أم أنها ســـتتبع مســـارا 
مخيبا لآلمال لشركة أخرى كانت ترغب في أن 

تكون منافسا لفيسبوك هي تويتر؟
استجلب سبيغل املقارنات بفيسبوك. وأقّر 
بأن سناب شات ال ميكن أن تصل إلى مستوى 
قاعـــدة املســـتخدمني النشـــطني يوميـــا على 
الشـــبكة االجتماعية، البالغ عددهم 1.2 مليار. 
بدال مـــن ذلك يصـــّر على أن جمهـــورا أصغر 
وأكثر انتقائية – لدى ســـناب شات 158 مليون 

مستخدم يوميا – يعد نقطة إيجابية.
قال سبيغل في شريط فيديو للمستثمرين 
”أحد التحديات التي تواجهنا مع مرور الوقت 
أن نشرح للناس ملاذا األكبر ليس هو األفضل“. 
وفي إشـــارة انتقاديـــة إلى فيســـبوك، رفض 
الشـــريك املؤســـس البالغ من العمـــر 26 عاما، 
فكرة أنـــه إذا كان لديك املزيد من األصدقاء أو 

املتابعني ”فإن حياتك ستكون أفضل“.
بدال من ذلك، لدى ســـناب شـــات ”تركيز ال 
على ضمان اختيار املســـتخدمني  هوادة فيه“ 
لألشـــخاص الذيـــن يضيفونهـــم بعناية، على 
أمـــل أن يقضـــي النـــاس املزيـــد مـــن الوقت 
فـــي التطبيق، ألنـــه مخصـــص للتواصل مع 

أصدقائهم املقّربني.
وتســـمح خاصيـــة رســـائل الصـــور التي 
تختفي بســـرعة للناس بالدردشـــة ومتنحهم 
ارتياحا لكونهم على طبيعتهم بدال من إنشـــاء 
ملـــف محفوظ لألجيال املقبلـــة. واألمل هو أن 
هذا اجلمهور الشاب املشـــارك سيكون جذابا 

للمعلنني. 

أكبـــر فئـــة عمرية لســـناب شـــات هي من 
األميركيـــني الذيـــن تقع أعمارهم بـــني 18 و24 
ســـنة. وأكثر مـــن 60 في املئة من مســـتخدمي 
التطبيق يعيشـــون في أفضل عشـــرة أسواق 
لإلعالنات، بحســـب ما جاء فـــي الطلب املقّدم 

إلى جلنة األوراق املالية والبورصات.

صورة مفتعلة

يقول دينيس فيلبس، وهو شـــريك في ”أي 
في بي“، شركة رأس املال املغامر التي اشترت 
في البداية أســـهم سناب شـــات مبا يعادل 98 
سنتا لكل سهم، إن فيسبوك أصبحت ”صورة 
للكيفية التي يريد النـــاس أن ُينَظر  مفتعلـــة“ 
إليهم من خاللها. ويضيف ”سناب شات شات 
أشـــبه مبحادثة صريحة خاصة مع األصدقاء. 
خصائص فيســـبوك أشـــبه بلوحـــة إعالنات 

عامة“.
منت سناب شـــات في ظل فيســـبوك. كان 
عمر التطبيق أقل من سنة عندما طرحت شركة 
فيسبوك لالكتتاب العام في 2012. لكن بعد 18 
شهرا فقط اعتبرت فيسبوك أنها تشكل تهديدا 
ال يســـتهان به، وعرضت شراءها مقابل ثالثة 

مليارات دوالر.
رفض ســـبيغل وشـــريكه املؤســـس بوبي 
ميرفـــي هذه اللفتـــة، وهي خطـــوة أتت أكلها 
بالنســـبة إليهما: بعد االكتتـــاب العام األوّلي 
أصبحت قيمة حصة كل منهما أكثر من أربعة 

مليارات دوالر.
عندمـــا لـــم يتمكـــن زوكربيرغ من شـــراء 
التطبيق االجتماعي الناجح للغاية – كما فعل 
مع إنستغرام وبعد ذلك مع واتساب – طلب من 

مهندسيه أن ينسخوه. 
وبعـــد فشـــل أوّلـــي مـــع تطبيقـــي بـــوك 
وسلينغشـــوت جنحـــت شـــركة فيســـبوك في 
الصيـــف املاضـــي عندمـــا عرضـــت  تطبيـــق 
ســـتوريز، وهو مجموعات من الصور تستمر 
ملدة 24 ســـاعة فقط، داخل تطبيق إنســـتغرام. 
اآلن لـــدى ســـتوريز إنســـتغرام أكثـــر من 150 

مليون مستخدم نشط يوميا.
ويهـــدف البرنامج إلى نســـخ تلـــك امليزة 
وإدخالهـــا إلى تطبيـــق واتســـاب والتطبيق 

الرئيسي لفيسبوك.
يقـــول فيلبـــس ”إذا كان التقليـــد أصـــدق 
أشـــكال اإلطراء، عندها يجب أن يشـــعر إيفان 
باإلطراء الشـــديد بســـبب االهتمام به من قبل 
مارك زوكربيرغ، وكيفن سيستروم وغيرهما“، 
مشـــيرا إلى الرئيســـني التنفيذيني لفيسبوك 

وإنستغرام.
ال تعتبـــر ســـناب شـــات الشـــركة األولى 
التي حتاول كســـر االحتكار الثنائي لشركتي 
فيســـبوك وغوغـــل اللتـــني كانتـــا متتلـــكان 
مجتمعتني، وفقـــا لـ“إي ماركيتر“، 57 في املئة 
من ســـوق اإلعالنات الرقميـــة العاملية في عام 
2016. وكان أحـــدث منافـــس في هـــذا املجال، 
وهـــذه حكاية حتذيرية بالنســـبة إلى ســـناب 

شات، هو تويتر. 

مثل ســـناب شـــات، حققت شـــركة تويتر 
جناحـــا في االكتتاب العـــام األوّلي، حني أقفل 
ســـعر سهمها على زيادة بلغت 73 في املئة في 
اليـــوم األول من التداول عـــام 2013، لكن منّو 
عدد املستخدمني أخذ يتباطأ وال تزال الشركة 

تخسر املال.
وتبلـــغ قيمـــة تويتـــر اليوم نحـــو نصف 
الرسملة الســـوقية الكتتاب سناب شات، ويتّم 
تداول سهمها بأقل من 40 في املئة عن سعرها 

وقت االكتتاب العام.
يقـــول ديفيـــد كيركباتريك، مؤلـــف كتاب 
مفعول فيسبوك ”لم يقترب أحد قط من النجاح 
في التنافس مع فيســـبوك. هذا أمر يكاد يكون 
داللـــة علـــى الســـخف“. وكما هـــي احلال مع 
ســـناب شـــات، حاولت فيسبوك شـــراء تويتر 
ثم نســـخت العناصر الرئيسية لهذه اخلدمة، 
بدءا من الســـماح للناس بنشـــر موضوعاتهم 
إلى الهاشتاغات الرائجة. ويعتقد كيركباتريك 
أن تويتر كان ســـيكون لديها اآلن ”ثقل نسبي“ 
أكثر كأعمال جتارية لو لم تنفذ فيســـبوك تلك 

التغيرات.
في الوقت الذي كانت فيه فيســـبوك ُترّوج 
حلجمهـــا وقدرتها علـــى اســـتخدام البيانات 
الشـــخصية لعمل اإلعالنات املستهدفة، كانت 
تويتـــر، األصغر واألقل غنى بالبيانات، تعاني 

جاهدة إلثبات نفسها لدى املسوقني.
تقول ديبرا آهو وليامســـون، وهي محللة 
أبحاث فـــي ماركيتر، مبجـــرد أن انقلبت وول 
ســـتريت ضد تويتر بدأ املُســـّوقون بالتساؤل 
عّمـــا إذا كانـــت الشـــركة تســـتحق دوالراتهم 
أيضا. ”في كل ربع كانت وول ســـتريت توجه 
ضربة لتويتر. ومع مرور الوقت بدأت الرسائل 
تســـتقر فـــي أذهـــان املســـتخدمني واملعلنني. 
سيكون سناب شات حتت املجهر بشكل مماثل 
في األرباع والســـنوات املقبلـــة. كيفية تعامل 
ســـبيغل واآلخريـــن مع هذا التدقيق ســـتكون 

أمرا له داللته املهمة“. 
وتالحظ جيسيكا ليو، احملللة في مؤسسة 
فورســـتر لألبحاث، أن املسّوقني االجتماعيني 
يشـــتكون من افتقار سناب شـــات إلى بيانات 
املستخدمني وقدرة الشركة على قياس فعالية 
اإلعالنـــات. وحتذر قائلة ”ميكنـــك فقط ركوب 

موجة ‘لطيفة’ لفترة محدودة فقط“.
لكـــن على خـــالف تويتر، حتّولت ســـناب 
شـــات بالفعل عن منَتجها األساسي. الرسائل 
التي تختفي ليســـت ســـوى عنصر واحد من 
جتربة ســـناب شـــات، التي يضيف فيها ربع 
املستخدمني اليوميني لقطات إلى ”قصصهم“ 
حتـــى يتمكـــن أصدقاؤهم من رؤيـــة ما فعلوه 
فـــي الســـاعات الــــ24 املاضية وحتى ينشـــئ 
إلى  الناشـــرون، ابتداء مـــن ”كوزموبوليتان“ 
شـــبكة ”ســـي إن إن“، محتوى معّد خصيصا 

للتطبيق.
في الســـنة املاضية أعادت الشركة صياغة 
العالمـــة التجارية على أنها ”شـــركة كاميرا“، 
وبالتالي غامرت بالدخـــول إلى عالم األجهزة 
وأطلقـــت نظارات تصويـــر الفيديو التي يقال 

إنه مت اختبارها بكاميرات 360 درجة وطائرات 
دون طيار. 

يقـــول بنديكـــت إيفانـــز، وهو شـــريك في 
شركة رأس املال املغامر ”آندريسن هورويتز“ 
، إن لدى ســـبيغل ”سّجل مذهل جدا“ في بناء 
أنـــواع جديدة مـــن املنتجات التـــي تركز على 
التعبيـــر واخلبرة. ويضيف ”ســـناب شـــات 
مييل إلى فعل األشـــياء التي تخالف القواعد 
في وادي السيليكون“. وموقع سناب شات في 
شـــاطئ فينيسيا الذي يبعد نحو ست ساعات 
بالســـيارة إلى اجلنوب من وادي السيليكون، 
يعطيه منظورا مختلفا. ســـيكون هناك ضغط 
على ســـناب شـــات من أجـــل أن تعمـــل على 
االبتـــكار بطريقة ال تســـتطيع فيســـبوك، مبا 
لديها من قاعدة مســـتخدمني كبيرة، أن تعمل 
بها. ســـناب شـــات تعرف هـــذا: عندما تباطأ 
منو املســـتخدمني لديها فـــي الربع الرابع من 
عام 2016 ألقت باللوم جزئيا على تراُجع معدل 
إطـــالق املنتجـــات، إلى جانب خلـــل في نظام 

تشغيل أندرويد في الهواتف الذكية.

سناب شات الجذاب

يقـــول جبريـــل كان، مديـــر فـــي مختبـــر 
االبتـــكار آنبورغ، وهو جزء من جامعة جنوب 
كاليفورنيـــا، إن ســـناب شـــات جذاب بشـــكل 
خاص للشـــباب الذين ال يســـتهلكون وسائل 
اإلعـــالم علـــى اإلنترنـــت بأشـــكال قريبة من 
مقاطـــع التلفزيـــون التقليديـــة أو املقـــاالت 
اإلخباريـــة. بدال من ذلك، األشـــخاص الذين 

تقع أعمارهم في العشرينات 
لدى  أن  حقيقـــة  يحبون 

مفردات  شـــات  سناب 
خاصة به.

ويضيف ”ال بأس 
في أن إنستغرام ُتقّلد 
ســـناب شـــات، لكـــن 
سناب شـــات ال ميكن 
لهـــا أبـــدا أن تنجـــو 
تقليـــد  تبعـــات  مـــن 
يتوقـــع  إنســـتغرام. 
مـــن  املســـتخدمون 
سناب شات أن تخترع 
شـــيئا جديدا. سيكون 
موطـــن قوتهم في حال 
فعلوا ذلـــك“. ومن غير 

املرّجح أن تصل ســـناب شـــات إلى مســـتوى 
نطاق وقوة فيسبوك، التي ميكن أن ينتهي بها 
املطاف ألن تكون الشـــبكة االجتماعية الكبيرة 
الوحيـــدة. يقـــول بعضهم إن ســـناب شـــات 
يجـــدر بها أن تتجّنب ذلك متامـــا. وتقول ليو 
”فيســـبوك حالة شـــاذة من حيث كونها شبكة 
اجتماعية، وأّي شبكة اجتماعية ترجو حتقيق 
شيء مماثل لنمّو املســـتخدمني لدى فيسبوك 
وجناحها في اإليرادات ستصاب بخيبة أمل“.
ويرى تشـــي هوا تشـــيان، وهو من أوائل 
املســـتثمرين في فيســـبوك وتويتر وشـــريك 
مؤسس لشـــركة جودووتر كابيتال، أن سناب 
شـــات ينبغي النظر إليها على أنها أقرب إلى 
كونها شـــركة إعالمية. ويقـــول ”إطالق صفة 
الشـــبكة االجتماعية هو الشـــيء الذي أنشأت 
فيه فيســـبوك قـــدرا كبيـــرا من القيمـــة الذي 
فـــازت فيه فعال. ”اتش بي أو“ و“إ أس بي أن“ 
هي شركات قيمة جدا. ال داعي  و“نيتفليكس“ 
ألن يكون لديك جميع املســـتخدمني في العالم 

لكي تصبح شركة ذات قيمة“.
حتاول سناب شات أن جتعل املستخدمني 
يفهمون أنها ليست اجليل الثاني من فيسبوك. 
ويحّذر محللو وول ســـتريت من تباطؤ النمّو 
في أعداد املســـتخِدمني واملنافســـة الشرسة. 
ويضـــع احملللون في كل من نومورا وبيفوتال 
لألبحاث أهدافا سعرية تقل عن سعر العرض 
البالـــغ 17 دوالرا. لكن من غير الواضح ما إذا 
كان قد مت استيعاب الرســـالة. نتيجة لشعور 
املســـتثمرين باإلثارة الناشئة عن أول اكتتاب 
عام أوّلي لشـــركة تكنولوجيـــا أميركية رائدة 
منذ تويتر، رفعوا سعر أسهم سناب شات إلى 
أن بلغت عند اإلقفال 24 دوالرا للسهم، بزيادة 
44 فـــي املئة. اآلن لدى الشـــركة التي أصبحت 
شركة عامة توقعات أعلى حتى من قبل يتعّني 

عليها أن تفي بها.
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تحديات
بعد فشل تويتر.. سناب شات ترفع راية التحدي في وجه فيسبوك

[ تطبيق يميل إلى مخالفة القواعد في وادي السيليكون  [ المستخدمون يتطلعون الختراع جديد من سناب شات
ــــــس التنفيذي  رفض إيفان ســــــبيغل، الرئي
لشركة ســــــناب، عرضا مقّدما من شركة 
غوغــــــل لالســــــتحواذ على تطبيقه ســــــناب 
تشــــــات، بقيمة ٤ مليارات دوالر أميركي، 
وســــــبق أن رفض عرضا آخــــــر مقّدما من 
شــــــركة فيســــــبوك بقيمة ٣ مليارات دوالر. 
ورفض ســــــبيغل كال العرضني، إميانا منه 
بأن قيمــــــة تطبيقه املعروف لدى الشــــــباب 
ــــــوان من  ــــــي تختفــــــي بعد ث برســــــائله الت
عرضها ســــــيرتفع، وســــــيكون أول شركة 

تتصدى بنجاح لفيسبوك.

«شـــركة رأس المال المغامر التي اشـــترت في البداية أســـهم سناب بما يعادل 98 سنتا لكل ســـهم، إن شركة فيسبوك أصبحت 

{صورة مفتعلة} للكيفية التي يريد الناس أن ينظر إليهم من خاللها}.

دينيس فيلبس
شريك في ”أي في بي“

13

ســـناب شـــات ال يمكن أن تصل 

إلى مستوى قاعدة املستخدمني 

الشـــبكة  النشـــطني يوميا على 

االجتماعيـــة، البالغ عددهم 1.2 

مليار مستخدم

"

إيفان سبيغل

المسوقون االجتماعيون يشتكون 

من افتقار سناب شات إلى بيانات 

المستخدمين وقدرة الشركة على 

قياس فعالية اإلعالنات

اب شـــات جذاب بشـــكل
ن ال يســـتهلكون وسائلل
نـــت بأشـــكال قريبة من 
لتقليديـــة أو املقـــاالت
لك، األشـــخاص الذين 

شريناتت
لدى 
ت
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سناب شات تحت المجهر
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ثقافة

الشعر هم وجودي وأحيانا لغو زائف

} يعّرف املعجم العربي كلمة ”هم“ بأنها 
احلزن والغم وما يشغل بال اإلنسان وما 

يؤرق فكره.
واحلق أن هذا التعريف اللغوي بالكلمة 

ينطوي على كل عناصر الهم بوصفه 
مفهوما فلسفيا.

فالهم فلسفيا في بعض تأويالته انشغال 
الذات بذاتها. والهم بوصفه انشغال الذات 
بذاتها يحيلنا إلى السؤال ما الذي يجعل 
الذات مشغولة بذاتها انشغاال هو مبثابة 
الهم الذي يؤرقها أو بلغة هيدجر يجعلها 

في حال القلق.
سأترك جانبا الشعور بالعدم الذي يخلق 

الهم الفردي عند تذكر العدم، والذي يخلق 
بدوره القلق الوجودي. وسأضرب صفحا 
عن احلياة اليومية التي يخلق البحث عن 

تلبية حاجاتها هموما تخلق الهم واحلزن 
أحيانا واأللم بسبب العجز عن تلبيتها. 
وهذه حال معيشة لدى العدد األكبر من 

الناس، وسأدخل في عالم خاص من الهم أال 
وهو عالم الهم عند الشاعر.

الكتابة هما هي حضور الذات بهمومها 
في الشعر. ولكن الشعر هما يعني أن الهم 
الكلي صار هما ذاتيا أو الهم الذاتي وقد 

صار هما كليا، ولكنه الهم الذي قالت اللغة 
عنه بأنه ما يؤرق الذات ويحزنها والذي 
قالت الفلسفة عنه انشغال الذات بذاتها 

املهمومة التي تفيض قلقا وجوديا.
فالشعر هما ليس هو الشعر شغال. 

فالذات الشاعرة املنشغلة بذاتها غير 
املهمومة تنتج شعرا رديئا في الغالب 

محدود األثر ومحدود الزمن. ورب شاعر 
واحد يعيش التجربتني فيبدع نصني ال 

ميكن أن يكونا لشاعر واحد هو نفسه، بل 
لذاتني مختلفتني. فالذي يقرأ قصيدة ”سالم 
للجواهري ال يصدق بأنه هو نفسه  كله قبل“ 

الشاعر الذي كتب ”سالم أيها األسد“.
تأمل هذه األبيات الرائعة من سالم كله قبل:
”سالمٌ  كله ُقـَبُل، كأنَّ صميمها ُشَعُل/ وشوٌق 

ُبُل/ ُمقيٌم حيث  من غريِب الداِر أعيت ُدوَنه السُّ
يضطرب املُنى والسعي والفشل/ وحيث ُيعارك 

البلوى، فتلويه ويعتدل/ وحيث جبينه َيَبٌس، وحيث 
با فهباتها  ِجَنانه َخِضُل/ وإذ َنُضبت أفاويُق الصِّ

َوَشُل“.
الهم الذاتي هنا حتول إلى هم كلي 

يتمثله القارئ العائش جتربة الغربة وكأنه 
كاتبه. فالشوق والغربة وضيق احلال 

واالضطراب والسعي والفشل والبلوى 
والشيخوخة، فالذات هنا في أوج همها 

وأملها وحزنها وقلقها وأرقها.
وقارنه بهذا النص الرديء اخلالي 

من أي هم كلي أو ذاتي فجاء لغوا فارغا 
وسجعا خاويا من القيمة اجلمالية 

والوجدانية، بل إن طفال مبتدئا في كتابة 
الشعر ال تصدر عنه مثل هذه الرداءة 

الشعرية وهذه املفردات املضحكة:

”سالمًا أيها األسُد  سلمت وتسلم البلُد/ 
وتسلم أمة فخرت بأنك فخر من تلد/ لها من حافظ 
سند ومنه الزند والعضد/ ميينًا أنك األسد له عن 

غابة رصُد/ صمودًا أيها األسد. رعاك الواحُد 
األحُد“.

في النص األول نحن أمام إنسان يعيش 
جتربة وجودية، في النص الثاني نحن 

أمام آلة تنتقي قافية وبحرا بال وجدان، 
في النص األول شاعر مهموم لم يحمله 
أحد على كتابة همه فاستجاب إلى نداء 

ذاته الداخلي. أما في النص الثاني فنحن 
أمام إنسان مداح مكتسب أو قل أمام الهم 

الزائف الذي ينتج لغوا.
وهكذا فالشعر هو الهم الوجودي الذي 
صار قصيدة، وكل شعر ال يصدر عن القلق 
واألرق وحيرة الوجدان واأللم الكلي ليس 

شعرا إال بالشكل.
ولكن أن يعيش الشاعر نفسه جتربتي 
الكتابة؛ الكتابة من حيث هي هم والكتابة 

من حيث هي لغو، فهذا أمر يحتاج إلى نظر. 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ وصفت رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة واآلثار، الشيخة مي بنت 
محمد آل خليفة، اختيار منظمة 

السياحة العالمية لها سفيرا خاصا 
للسنة 2017، بأنه اعتراف دولي 

بتجربة البحرين في دعم السياحة.

◄ افتتح خالد إسماعيل مدير فرع 
ثقافة سوهاج معرضا لدار عصير 

الكتب للنشر والتوزيع بالتعاون مع 
ثقافة سوهاج، ويستمر المعرض إلى 

غاية 17 مارس الجاري.

◄ افتتحت وزارة الثقافة المغربية 
وجمعية محلية تهتم بفنون الخط 

العربي، مؤخرا معرضا في العاصمة 
الرباط، يضم لوحات زخرفية 

ومخطوطات عربية أعدتها نساء، 
احتفاال باليوم العالمي للمرأة. 

ويستمر المعرض حتى 9 مارس 
الجاري.

◄ توفي هذه األيام بالعاصمة 
الجزائر، رئيس المجمع الجزائري 
للغة العربية، عبدالرحمن الهواري 

الحاج صالح، عن عمر ناهز 90 عامًا 
بعد معاناة مع المرض.

◄ تشارك فرقة مسرح الطموح 
العمانية في الدورة الرابعة لمهرجان 

مسرح وجدة الذي يقام في المملكة 
المغربية خالل الفترة 26 و30 مارس 

الجاري.

◄ يستضيف درب 1718 مهرجان 
مصر الدولي الثاني للفن الرقمي، 

الذي يقام من يوم 7 مارس الجاري 
حتى 16 من نفس الشهر ويأتي 

المهرجان بعنوان ”الشفرة والهوية“.

باختصار

يستضيف منتدى شاعرات اإلمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي الثالثاء الشاعرة اإلماراتية 

ميثاء سيف الهاملي في أمسية شعرية نسائية بمناسبة يوم املرأة العاملي.

تعتـــزم املكتبة العامة في نيويـــورك إتاحة اآلالف من التســـجيالت والوثائق املكتوبة للمغني 

الشهير في فرقة {ذي فلفن آندر جراوند»، لو ريد، الذي توفي عام 2013.

شاعرات عراقيات في مواجهة صاخبة مع رهاب القوة
[ تدوين علني لسيرة القمع ومغامرة الحرية  [ أقالم نسائية تكتب سيرة العراق بأصوات مكتومة

علي حسن الفواز

} شهد عام 2016 صدور العديد من النتاجات 
الشعرية لشاعرات عراقيات من جيل الشباب، 
كشفت عن مالمح وسمات مغايرة في الشعرية 
العراقية، وعن رؤى مفجوعة بالحرب والفقد، 
تشـــي لغتها بهواجس تمس الجسد والتاريخ 
والحريـــة، مثلما تشـــوبها حساســـية جديدة 
ألســـئلة الكتابة الشـــعرية، إذ نســـتعيد معها 
قصيدة الصـــوت والبوح والقلـــق، فضال عن 
حضـــور الـــذات/ األنثى بوصفهـــا ذاتا رائية 
أكثر من كونها خاضعة وملتاثة بغواية كتابة 

نص التشهي.
من أبرز هذه األســـماء نذكر زينب العابد، 
علياء المالكي، راوية الشاعر، سناء األعرجي، 
ســـحر ســـامي زيدان، وداد الواســـطي، هدى 
محمـــد حمزة، ليلـــى عّيال، أزهـــار علي، غرام 
الربيعـــي، أفياء األســـدي، مريـــم العطار، رنا 
جعفـــر ياســـين، نضـــال القاضـــي، ســـمرقند 

الجابري وغيرهّن.
 انتباهـــات هـــذه األصـــوات تتمثـــل عبر 
تدوينها العلني لسيرة الحزن العراقي، الُمباح 
والغامر، والعالق على اليافطات، والُمطل مثل 

شاهد جريح على ما يجري.

األنثى الشاهدة

الشـــاعرة زينب العابد تكتب هواجســـها، 
عبـــر ما تلتقطـــه من الصـــور الشـــعرية، تلك 
التـــي تنطلـــق مـــن ذات أنثوية تعيـــش أزمة 
الســـؤال الوجودي، تلتمس رؤيتها بحثا عن 
المعنى الذي يشـــاغلها لهـــذا الوجود، ورغم 
حضور البالغة الشـــعرية واإليقاع الوزني، إّال 
أّن التقاطاتهـــا توحي بهاجس شـــعري فائر، 
متمـــرد، وبوعي يؤســـس نظرته إزاء مشـــهد 
نافر بالنقائـــض، حيث فوبيا المقدس، وحيث 
الثنائية الغرائبية للغياب والحضور، الحياة 
والمـــوت، األثـــر والمحو، حتى تبـــدو صورة 

األنثى الشـــاهدة، وكأنها الرائية، والمخذولة، 
واألكثـــر تمثال للحظـــة العراقيـــة الفارقة، إذ 
تستدعي الصور القرآنية والحسية، لتضخيم 
محنة رؤيتها الشخصية، ومحنة خذالنها إزاء 
عالم  تأخذه األخطاء والحروب والُعقم إلى ما 

يشبه العطب.
تقول الشاعرة ”ألنني

قد جئُت من أقصى المدينِة أسأُل
أتربُص األوزاَر ثم أحّمُل

قد جئُت من أقصى المدينِة أختلي
من أيِّ ذنٍب في الكتاِب يرتُل

ساعاُت عمري لم تؤاخْذ بعَضها
فدمي يفيُض حياُؤُه ويكبُل

لم أجتهْد غيَر المنازِل فسحًة
فأخي على باِب الدياِر يزلزُل
أصحاُبُه، يتمايلوَن لعلَّني

من فسحِة الباِب العقيمِة أقبُل
ألعوَد أدراَج الفناِء مغيبًة

من ذا على باِب الدياِر يهلهُل
غضبي يبدُدُه السروُر بعاشٍق
لم يرتشْف غيَر الخياِل، ويثمُل

كمـــا قدمـــت الشـــاعرة أزهار علـــي صورا 
تزخر بالمفارقة، إذ تعمد إلى استثارة الخيال 
الشـــعري عبر حدث الحرب، وعبر اســـتدعاء 
ذاكـــرة المكان المفجوع فيها، وكأنها تصطنع 
لهـــا ملحمـــة وجودية تتعدد فيهـــا األصوات، 
ومظاهر الســـرد الشعري، وعبر ما تحكيه عن 
”جنوبها“ وعن مآسيها الشخصية والوطنية.

تتحدث الشـــاعرة بصـــوت الـ“نحن“ وهو 
تكريـــس للمزاج الملحمـــي، ولمنظورها الذي 
يجعـــل مـــن الـــذات األنثوية شـــاهدة على ما 
يجـــري، وعلـــى ما تضيـــق به أحالمهـــا، تلك 
التي تعيدنا إلى ذاكرة المثيولوجيا، والمناخ 
الذي يتسم بقوة النبر، وهو يتدفق كاشفا عن 
روح غنائية، تمور بالوجع، وبطاقة تصويرية 
تتســـع بموازاة تصاعد النبـــر الغنائي الذي 
يشبه غناء األمهات في المثيولوجيا العراقية.

تقول ”تناسل الملح
ألن األرض عطشى
والصيف خائن
الجنوبيون نحن

رتقنا الخيبات بأحالم
والموت بأهازيج

مازلنا نبذل للريح أبناءنا
وهي تبحث عن حطب لنيران عواصفها

تشابهت األيام أم أنك بعد لم تكبر ياحمد؟
غصت األرض بكذابين أكفاء

وكواكب مظللة
وأكف تلطمك باألبواب الموصدة

وظالل تقتات على طولك
بياض الصيف ضاق
ولم يمنحك كفن

آه من األرض لم تحويك يا حمد“ 

مواجهات صاخبة

الشـــاعرة راوية الشـــاعر أمام  وتضعنـــا 
لعبـــة القصيدة، تلك التي تهجـــس بها الذات 
األنثوية، وهي تكشف عن عنفوانها وشغفها، 
فهـــي ترى واقع الفقد بروح كليلة، لكنها تحلم 
وتحـــدس أيضا بالصدفـــة، وما بيـــن الرؤية 
والحـــدس يتســـع الـــكالم بوصفـــه المجازي 
واالستعاري، أو بوصفه طاقة تنبثق من لحظة 
وجودية عارمة، هي لحظتها الشخصية، لحظة 
غوايتها التي تستدعي فعل المراودة، وكأنها 
جوهـــر تلك الصدفة، إذ تكون مالذها، أو عتبة 
تشـــّهيها، حيث تؤّول الحضـــور عبر الغياب، 
وتدرك الحبيب عبر ”لحظاته/ قبالته/ بقاياه 
وهو يترك المكان/ الذاكرة“ ليأتي عبر الكالم، 
متبديا شـــغف الصدفة، إذ تقتـــرح لفكرتها ما 
ُيشـــغل المعنى، وما ُيثيـــر التمّني، وما يفتح 
للكالم أفقا، حتى يبدو وكأنه تعويذة، أو نص 

للتعويض.
تقول ”احلم بصدفة

ترميك في عوالم كسري
تحملك على كتف شوق

صدفة تدوخ بقزح النظرات
تلمنا في دثار أمنية

تجمعنا على مقاس لهفة واحد
ياه يمنعني حياء النسيان
يمسك بي ذلك الستار

حين قبلتني على غفلة من وسواسك
حين نثرتنا على النوافذ كمطر هارب

من غيمة مطيعة“.
وتكتب الشـــاعرة أفياء األسدي هواجسها 
العاشـــقة، قلقهـــا، توقهـــا، بوصفها نصوص 
اعترافهـــا، فهي تتكـــئ على تقانـــة الصوت/ 
اإليقـــاع/ االعتـــراف، لكنها تنفـــر عنه أيضا، 
الشـــخصي، الحضور  بحثا عـــن حضورهـــا 
الشـــغوف عبر استدعاء المحبوب، حيث تبدو 
كموٍج، وهو ما يعنـــي اضطرابها، وخروجها 
عـــن الثبات الـــذي يفترضـــه اإليقـــاع إلى ما 
يشـــبه المعادل الصوري المسكون بالمغايرة، 
والذي تتضـــح حركيته عبـــر ”جملته الفعلية 
بوصفهـــا التعبير عـــن لحظتها  المضارعـــة“ 
الحاضـــرة، عـــن رؤيتهـــا وهي تكتـــب مرثاة 

فقدها وحزنها، فضال عن رؤيتها وهي تســـبغ 
على المشـــهد الشـــعري نوعا من اإلثارة، تلك 
فتصطنـــع لها ما يمكـــن تســـميته بـ“الكتابة 
استدعاء  البوح،  تناصات  حيث  الشـــخصية“ 
المحبوب، الجموح الوصفي وهو ينفتح على 

رؤيا صوفية مشحونة بالرغبة والحلول.
بيني وبينك مستحيٌل غامٌض
يرتاح للحسراِت في إزميلي
بيني وبينك موقٌد متعطٌش
للزيت في قلبي وفي قنديلي
بيني وبينك.. ُاستباُح فُأّمحى
أحتاُر في ِذْكِري وفي تنزيلي
فيهزني موٌت ويعلو سحنتي
أبدو كموج البحر في ترتيلي

أنا موطٌن للحّب، عطري عاِلٌم
في جيبك العلوّي ذا منديلي.

هـــذه القصائد المختارة تكشـــف عن لحظة 
شـــعرية عراقية فارقـــة، عن وعي أكثـــر تمردا، 
وأكثـــر توقـــا، ليـــس للتجريب، أو االســـتعانة 
بتناصـــات شـــعرية/ إيقاعيـــة/ موزونة، بقدر 
مـــا تثيره من هواجـــس صاخبة، والتي تعكس 
فـــي جوهرها هواجس األنثـــى التي تبحث عن 
حريتها، هويتها وســـط عالم معطوب، مسكون 
بالمحو والحـــروب والكراهية، حتى بدت هذه 
األصـــوات وكأنهـــا إعالن عن مشـــهد شـــعري 
يتشـــكل، أو يتورط في مواجهـــات صاخبة مع 
رهاب القوة، القوة المسكونة بتمثالت الذكورة، 

السلطة، المقدس، الموت، الحزن، الغياب.

قدمت الشــــــاعرات العربيات للشــــــعر العربي الكثير، فكن من املؤسسات ملشاهد جمالية 
ــــــروح أضافت الكثير للشــــــعر واألدب واإلبداع. لكن ماهي صورة الشــــــاعرات  مختلفــــــة ب
ــــــات اليوم تزامنا مع احتفال العالم باليوم العاملي للمرأة، وتزامنا مع ما يطغى على  العربي

الواقع العربي من فوضى العنف؟

الشاعرة العراقية صورة األنثى الشاهدة (لوحة للفنان أنس سالمة)

شاعرات يكتبن هواجسهن عبر ما 

يلتقطنه من الصور الشعرية، تلك 

التي تنطلق من ذات أنثوية تعيش 

أزمة السؤال الوجودي
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} بيروت - فــــي روايته الجديدة ”الخطيب“ 
يقدم الكاتب اللبناني هاني نقشــــبندي حكاية 
واقعية ومتخيلة في آن واحد. وذلك من خالل 

أربعة شخوص رئيســــيين هم: مؤذن 
وخطيــــب وفتــــاة ومعلــــم. والمحور 
مســــجدا  كان  لألحــــداث  المكانــــي 
صغيــــرا قديمــــا في مدينــــة يفترض 
أنهــــا عربيــــة، إذ لم يحــــدد الكاتب 
أطره بشــــكل واضح، تاركا ألحداثه 

التأرجح بين الواقعي والمتخّيل.
الصادرة  الرواية،  أحداث  تبدأ 
مؤخرا عن دار الساقي، بالتعقيد 
حين يخبر المؤذن إمام المسجد، 
الــــذي هو نفســــه الخطيــــب، أن 

مكررة“.  ”كانــــت  األخيرة  خطبته 
يستفسر الخطيب ســــائال ”تقصد أنها تشبه 
الخطب الســــابقة؟“، فيرد المؤذن ”ال، حفظك 

الله، بل قصدت أنها الخطبة السابقة نفسها، 
إنها مكررة“.

ويكتشــــف الخطيب فعال أنه أعــــاد قراءة 
خطبــــة الجمعــــة الماضية نفســــها، عن 
طريــــق الخطــــأ. ويزيــــد المؤذن 
الخطيب من الشــــعر بيتا قائال: 
”والحقيقــــة، حفظــــك اللــــه، إنها 

ليست المرة األولى“.
من فكرة خطب الجمعة المكررة 
أحــــداث  تنطلــــق  والمتشــــابهة، 
الخطيب  يســــتغرب  حيث  الرواية، 
كيف لــــم ينتبه أحد مــــن المصلين 
إلى أنــــه يكرر خطبــــه ويعزو الخلل 
إلى ”المصليــــن“ ال إلى الخطبة، أما 
المؤذن فيقــــول إن العلة في الخطبة 
نفســــها التي ما عادت تمس حياة الناس، وال 

تجيب عن أسئلتهم اليومية، وأنها ”مملة“.

يقتــــرح المؤذن على الخطيب أن يطور من 
خطبه باالســــتعانة ببعض الكتب لكن األخير 
يرفــــض متعاليــــا، بحجة أن منصبه ”يســــمو 

على ثقافات البشر العادية“.
تتطــــور األحداث وتعد الــــوزارة الخطيب 
بمســــجد آخــــر وينخرط هــــو مع مــــدرب في 
اإللقــــاء، في دورة غيــــر معلنــــة، ويلتقي هذا 
مــــع طموح المــــؤذن الــــذي يأمــــل أن يصبح 
الخطيب، بعد أن تعــــرف على فتاة في الحي، 
لكــــن رياح الوزارة هبت علــــى اختيار خطيب 
آخر للمسجد الجديد. وكرد فعل على ما أحس 
بــــه الخطيب مــــن غبن وتجاهــــل، انفجر حقد 
في داخله، وتحولت خطبه من التســــامح إلى 
الكره. في البدء راح يتحدث عن فساد الناس، 
ثم فســــاد المســــؤولين، ثم معاداة المتغربين 
والعلمانييــــن، ثم التكفير والدعوة إلى القتال 

والقتل.

ترســــم األحــــداث قــــدر أمــــة عــــن طريــــق 
خطيــــب يقــــرر تطوير خطبــــه، للفــــت أنظار 
المصليــــن إليه، بمســــاعدة المــــؤذن. ولكن ال 
يمكننــــا أن نحصر الرواية في خطب الجمعة، 
فهي تعتمــــد على الرمزية في إيصال رســــالة 
حــــول تأثيــــر الخطــــاب الديني في الشــــارع 
المســــلم. وقد لجأ الكاتب إلى خطبة الجمعة 
كتجسيد لهذه الرمزية التي عرفت في روايات 

النقشبندي.

رواية لبنانية تدور أحداثها في مسجد صغير
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من فكرة خطـــب الجمعة املكررة، 

الروايـــة، حيـــث  أحـــداث  تنطلـــق 

يستغرب الخطيب كيف لم ينتبه 

املصلون إلى أنه يكرر خطبه
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} تونــس - تنطلـــق الدورة الــــ33 من معرض 
تونس الدولي للكتـــاب يوم 24 مارس الجاري 
وتســـتمر حتـــى الثانـــي مـــن أبريـــل القادم. 
وقبل أيام من افتتـــاح المعرض أعلنت أخيرا 
الهيئـــة المنظمة عن القوائم القصيرة لجوائز 
اإلبـــداع التـــي يخصصها المعـــرض كل عام 
للكتـــاب التونســـيين في خمســـة فـــروع، هي 
الرواية والقصة القصيرة والشـــعر والترجمة 
والبحـــوث والدراســـات وتشـــمل كل قائمـــة 

قصيرة ثالثة أعمال.
وقـــال شـــكري المبخوت مديـــر المعرض، 
كاشـــفا عن القوائم القصيـــرة لجوائز اإلبداع 
”الجوائـــز ليســـت بحثا عن تتويج أســـماء أو 
قيمـــة مالية، لكـــن نريدها وقفـــة تأملية لحال 
الكتاب التونســـي ومدى تطور الحركة األدبية 
واإلبداعيـــة بين كل دورة وأخـــرى، المهم هنا 
التشـــجيع على إنتـــاج الكتـــاب والتعريف به 
وجعـــل الجمهور يدرك أن البالد تنجب وتبدع 
فـــي الثقافـــة، وعلينـــا أن ننبه إلـــى األعمال 

الجميلة التي تصدر“.
ضمـــت القائمة القصيرة لجائـــزة الرواية 
التي تمنح باســـم الروائي التونســـي الراحل 
البشير خريف ثالثة أعمال روائية هي ”ماكينة 
الســـعادة“ لكمال الزغباني و“أنا والشـــيطان 
لطارق الشيباني و“شارع مرسيليا“  والوطن“ 

للروائي محمد الباردي.
فيمـــا ضمت جائزة علي الدوعاجي للقصة 
”الرجـــل  القصصيـــة  المجموعـــة  القصيـــرة 
الـــذي..“ لوليد الفرشيشـــي ومجموعة ”قهوة 

لحفيظة قـــارة بيبـــان و“جل ما  إكســـبريس“ 
للقاص محمد فطومي. تحتاجه زهرة قمرية“ 

وســـيتنافس علـــى جائزة الصغيـــر أوالد 
أحمد للشـــعر كتاب ”الرافل ألســـمائه“ لمحمد 
الزيتـــون  وراء  و“فجـــر  الخالـــدي  الصغيـــر 
ينهض“ للشـــاعر حســـين القهواجـــي و“فوق 

رصيف بارد“ للشاعر رضا العبيدي.
أمـــا القائمة القصيـــرة لجائـــزة الصادق 
مازيغ للترجمة فقد اختارت فيها اللجنة كتاب 
”األعمـــال الّلغويـــة: بحـــث في فلســـفة الّلغة“ 
تأليـــف جون ســـورل وترجمـــة أميـــرة غّنيم 
وكتاب نورة البورصالي الموسوم بـ“بورقيبة 
ترجمة   ،“(1963-1956) الّديمقراطية  والمسألة 
محّمد عبدالكافي و“الحبيب بولعراس: تاريخ 
تونس: أّهم التواريخ واألحداث من عصور ما 
ترجمة الصادق بن  قبل الّتاريخ حّتى الثورة“ 

مهّني.
كمـــا اشـــتملت القائمة القصيـــرة لجائزة 
الطاهـــر الحداد للبحوث والدراســـات األدبية 
والفكرية على ثالثـــة أعمال هي ”ثورة في بلد 
إسالمي: تونس“ لعياض بن عاشور و“التفكير 
في االنتقال رفقة قرامشي تونس 2011 /2014“ 
للباحث بكار غريب و“دولة الهواة في تونس: 

سنتان من حكم الترويكا“ لفتحي ليسير.
ومن المقرر إعالن أسماء الفائزين بجوائز 
معـــرض تونس الدولـــي للكتاب خـــالل حفل 
االفتتـــاح الذي يقام في الرابع والعشـــرين من 
مارس الجاري بقصر المعـــارض بالكرم. وإن 
رحب أغلب المثقفين والكّتاب بسياسة إعالن 

القوائـــم القصيرة ألول مـــرة لجوائز معرض 
الكتاب، فإن الكثيرين اعتبروا أن المعرض في 
دورته الحالية قد يشـــكو من تراجع األنشـــطة 
التي شـــهدت جدال في اللحظـــات األخيرة بين 

المشاركين في هيئة التنظيم.
وقد جرت العادة على تشريك جهات ممثلة 
للكتاب في إقـــرار معظم فعاليات المعرض، إذ 
أن قانونه األساســـي ينص علـــى أن الهيئات 
الممثلة للمبدعين شـــريك دائم فـــي التنظيم، 
ومنها نذكر نقابة كتاب تونس ورابطة الكتاب 

األحرار واتحاد الكتاب التونسيين.
وهذا العام أدى الجدل حول إقرار برنامج 
المعرض إلى انســـحاب ممثـــل رابطة الكتاب 
األحـــرار الكاتـــب محمـــد الجابلي مـــن لجنة 
التنظيـــم، بســـبب تغييـــر مقترحـــات الهيئة 
التنظيميـــة قبـــل أيام مـــن انعقـــاد المعرض، 
كمـــا قدم الشـــاعر والروائي التونســـي جمال 
الجالصـــي ممثل نقابة كتـــاب تونس نقدا لما 
يحدث في كواليس هيئة التنظيم الفتا إلى أن 
مدير هذه الدورة لم يلتـــزم بالبرنامج المتفق 
عليه من مختلف األطراف المشاركة في اإلعداد 
للمعرض، وقـــدم برنامجا مختزال، واســـتأثر 
لنفسه بتوجيه الدعوات لكل الضيوف العرب 

واألجانب.
وبدوره، عبر الكاتب التونســـي األسعد بن 
حســـين ممثل نقابة كتاب تونس عن سعادته 
بإعالن القوائـــم القصيرة لجوائـــز المعرض 
مهنئا الكتاب الذين تأهلت أعمالهم، لكنه أبدى 
اســـتغرابه من رفض مقترحه بتنظيم أنشطة 

ثقافية جديدة، ليجـــد أن المعرض تبنى نفس 
هذه األنشـــطة التي اقترحهـــا لكن مع إقصائه 

هو منها وتعيين ناقد سينمائي لتنشيطها.
في نفس الشـــأن يصر أغلب منتقدي هيئة 
التنظيم في هذه الدورة على أن المعرض يعد 
مكسبا وطنيا كما هو مكسب للثقافة والمثقف 
التونســـيين، داعيـــن إلى ضـــرورة األخذ بكل 

اآلراء ألجل تقديم دورة ناجحة.
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بلغـــت املجموعـــة القصصيـــة {جل مـــا تحتاجه زهـــرة قمرية» للقـــاص محمد فطومـــي القائمة ثقافة

القصيرة لجائزة معرض الكتاب الدولي بتونس فرع القصة.

أعلنت دار منشـــورات املتوســـط للنشـــر عن اقتراب صدور ديوان شـــعري بعنوان {أدرينالني» 

للشاعر الفلسطيني املقيم بستوكهولم غياث املدهون.

زكي الصدير

} هـــذه المرة، وبعد صفحـــات طويلة ممتّدة 
من الكتابة الشـــعرية، يقّدم الشاعر البحريني 
عبدالحميد القائد نفســـه بوصفـــه روائيا من 
خالل روايته األولى ”وللعشـــق رماد“، والتي 

وقفت من خـــالل ذاكرة بطلها على 
البحرينيـــة  التحـــوالت  مرحلـــة 
المهمة إّبـــان االحتالل اإلنكليزي. 
وتأتـــي هذه الروايـــة لتؤكد رغبة 
القائـــد ومجايليـــه فـــي التعبير 
عـــن المثقف العربـــي البحريني 
عبـــر أكثـــر مـــن منصـــة أدبية، 
فتـــارة بتكثيف الشـــعر وأخرى 
الروائـــي.  الســـرد  بتفاصيـــل 
كمـــا أنـــه معتكـــف حاليا على 
كتابة روايتـــه الثانية ”طريق 
التي سوف تكون  العنكبوت“ 
-حســـب تعبيـــره- مختلفـــة 

كثيرا عن األولى بعوالمها المغايرة.
لـــم ينتقـــل القائد من الشـــعر إلـــى منصة 
الروايـــة، وإنمـــا هو يرى أن هنالك أشـــياء ال 
يمكننـــا أن نقولهـــا شـــعرا ألنهـــا تحتاج منا 
الكثيـــر مـــن اإلســـهاب. فالرواية -فـــي رأيه- 
مكملة لمشواره الشـــعري وليست بديلة عنه. 
كما يستعد لطباعة ديوانين شعريين جديدين 
هما ”رقص داخل الجســـد“ و“دهشـــة الرذاذ“ 
باإلضافـــة إلى كتـــاب ”وهج الكتابـــة“، وهو 
عبارة عن مجموعة من المقاالت التي نشـــرها 

في صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

شرك السيرة

يقـــول القائد عـــن تجربة روايتـــه األولى 
لـ“العـــرب“ ”بعـــد تجربتي الســـردية األخيرة 
وجـــدت نفســـي ودون أي مقدمـــات عاشـــقا 
لعالم الرواية وبـــدأت رحلتي الجديدة مفرطا 
في قراءة الروايات أكثر من الســـابق، فعوالم 
الســـرد لها خصوصيتهـــا ومعالمها الفريدة. 
يسألونني عن ســـبب هذه االنتقالة من الشعر 
إلى الرواية، فأقول إنني لم أنتقل ألن الشـــعر 
قد مّد جذوره عميقا في دمي وروحي وذاكرتي، 
فالشـــعر لعنة أبدية لذيذة، بـــل إنني حرصت 
على تنويع وســـائل التعبير ليس إال. فالشعر 
تكثيف وأحيانا بشكل مفرط والسرد إسهاب“.
تبـــدأ أحـــداث روايـــة ”وللعشـــق رماد“، 
الصـــادرة مؤخرًا عـــن دار أفـــكار البحرينية 
للثقافة والنشر، في خمسينات القرن الماضي 
فـــي البحرين عبر بطلهـــا عبداللطيف الغريب 

الطفل المولود في منطقة الحورة وتنتهي في 
الزمـــن المعاصر متناولة في تفاصيلها تاريخ 
البحرين في زمن االحتالل البريطاني من خالل 
ذاكرة طويلة لحياة طفل يكبر وهو يتحســـس 
التحوالت الثقافية واالجتماعية والسياســـية 
البحرينية وكيف انعكســـت الحركات الثورية 
العربية الناصرية الشـــيوعية اليســـارية على 
مالمح هذه التحوالت. اســـتطاعت 
الروايـــة أن تكشـــف عـــن تاريـــخ 
مهم للبحرين. هـــذا التاريخ مازال 
مغيبا، إذ قليلون جدا من المثقفين 
البحرينييـــن من دّونـــوه أو حّولوه 
إلى سيرة أو رواية. وهنا يكمن دور 
المثقف الذي يستشـــعر مســـؤوليته 

أمام التاريخ.
يقول القائد عـــن الرواية ”الرواية 
تـــدور فـــي مجملها حـــول الفتـــرة من 
الثمانينات  لغاية  الســـتينات  منتصف 
حيـــث كانـــت الحـــركات الوطنيـــة في 
أوج ازدهارهـــا اعتبـــارا مـــن انتفاضة 
مارس 1965 التي أشـــعلت البـــالد تحت أقدام 
المســـتعمر اإلنكليزي واســـتمرت فترة ثالثة 
أشـــهر تقريبـــا، على إثـــر قيام شـــركة بابكو 
األميركيـــة بفصل 400 عامل تقريبا، وشـــهدت 
الكثير من الضحايا، لكنها زرعت وعيا نوعيا 
لدى الصبيان والشـــباب في ذلك الزمن والذي 
شهد أيضا ازدهار الحركة اليسارية بعد فشل 
الحـــركات القوميـــة مع هزيمة حزيـــران. هذه 
الفترة الخصبـــة والهامة كتب عنها الكثيرون 
فإن  ولكن روائيا –حســـب اعتقـــادي وعلمي– 
الوحيد الذي تطرق إليها هو الكاتب المرحوم 
عبدالله خليفة، وشـــعريا الشاعر علي عبدالله 
خليفة والشـــاعر قاسم حداد. كانت تلك الفترة 
في الواقـــع فترة مخاض حقيقـــي زرعت فينا 
الوعـــي وربمـــا أنبتـــت فينـــا بذور األســـئلة 

والحوار والكتابة“.

االختيار الصعب

يرى القـــارئ للروايـــة الكثير مـــن مالمح 
الشـــاعر عبدالحميد القائد في تفاصيل بطله 
لطيـــف الغريب، فهو الشـــاعر المثقف الثوري 
اليســـاري والمعتقـــل السياســـي. وربما، هذا 
أيضا ما لمح إليه الناقد البحريني فهد حسين 
في ورقته التي قدمها عن الرواية أثناء الندوة 
التـــي أقيمت حولها، األمر الذي جعلنا نتوقف 
مع ضيفنا حول مدى قدرته على التخّلص من 

الوقوع في قيد السيرة في الرواية.
يعّلـــق ضيفنا قائال ”ربمـــا أكون قد وقعت 
في شرك الســـيرة فعال، ولكن دون قصد، مثل 
الكثير من الروائيين في باكورة أعمالهم، على 
الرغم من أن لطيـــف الغريب ليس عبدالحميد 
القائد بحذافيـــره وتفاصيله ومالمحه، فهناك 
الكثيـــر من الخيـــال والفانتازيـــا وخاصة في 
األحداث الرومانســـية. لكننـــي أعترف بأنني 
قد ســـببت لبســـا كبيرا لدى القراء على الرغم 

من أننـــي وضعت مالحظة فـــي بداية الكتاب 
أوضحـــت فيها بـــأن األحداث السياســـية في 
معظمها حقيقية وبأن األحداث الرومانســـية 

ليست كذلك، لكن من يصّدق؟“.
تناولت الرواية في أكثر من فصل تغّيرات 
الهويـــة الثقافيـــة البحرينيـــة التـــي تأثـــرت 
بانتصـــار الثورة اإليرانية في 1979، وحّولتها 
من االنفتـــاح إلى االنغالق. ويمكن هنا تحديد 
”الحجـــاب اإلســـالمي“ نموذجـــا متكـــررا في 
الســـرد الروائي. هذا األثر الذي خلق أســـئلة 
كثيرة حول دور اإلســـالم السياســـي اإلقليمي 
فـــي إيـــران والســـعودية متمثلـــة فـــي حركة 
جهيمان في نفس التاريخ وكيف انعكس على 
الهوية المحليـــة، أم أنها كانت ارتدادا ثقافيا 
”محليـــا داخليا“ على مشـــروع تصدير الثورة 
وواليـــة الفقيه؟. هذه األســـئلة تقلـــق ضيفنا 
ويرى أنـــه ”من الطبيعـــي أن الهوية الثقافية 
البحرينيـــة قد تأثرت كثيرا بعـــد قيام الثورة 
اإليرانية التي شـــرعت في تصدير ثورتها إلى 
الدول المجاورة بشتى الطرق وقامت بتشكيل 
جماعات هنـــا وهناك ممـــن يوالونها مذهبيا 
أو سياســـيا، مما قابلها انبثاق حركات سنية 
متطرفـــة أيضا فكل فعل له رد فعل، على الرغم 
من أن معظم الحركات اإلســـالمية دعمتها بل 
ربما أسســـتها جهات معروفـــة ضمن مخطط 

كبير وخطير الستهداف المنطقة“.

يـــرى القائـــد أن ”األيديولوجيـــات أقفلـــت 
أبوابهـــا منذ زمن مع انبثاق حركات اإلســـالم 
السياســـي أو أيديولوجية اإلســـالم السياسي 
التي شـــقت الطوائف واألوطان والقلوب شـــقا 
دمويا مؤلما وانضمام عدد كبير من المؤدلجين 
إلـــى هـــذه الجوقـــة الطائفية الهـــادرة“، وهنا 
يتحدث عن اليســـاريين الذين لـــم يتمكنوا من 
نزع جلد الطائفيـــة الخفي على الرغم من أنهم 
يطلقون على أنفســـهم تقدميين، وأيضا وقوف 
عدد ال يســـتهان به من القوميين واليســـاريين 
فـــي صـــف النظام الســـوري القمعي. ســـقطت 
األيديولوجيـــات، كما يقـــول محدثنـــا، ”ألنها 
لم تجدد في نفســـها ما يؤهلهـــا لتواكب عصر 
التكنولوجيا والعولمة وثورة وسائل التواصل 
االجتماعي، وشاخ قادتها ولم تدخل إليها دماء 

جديدة“.
وفـــي ختام حوارنا مع القائـــد عّرجنا على 
المشهد الثقافي في البحرين ليقول ”المقاطعة 
الثقافيـــة التي حدثـــت لم تكـــن منطقية وغير 
مقبولة أبدا، ولكن في حمى األحداث التي كانت 
متسارعة جدا والتشنج العصبي يفقد اإلنسان 
أحيانا الحكمـــة والروية، فاألدباء والكّتاب كان 
يتوجب عليهم أن يكونوا بمنأى عن المستنقع 
الطائفي، بل يجب أن يحمل الكاتب دائما شعلة 
المحبة والســـالم وحتى الحياد. ال بد أن ننأى 

عن هذا السقوط وإنقاذ الثقافة“.

[ الشاعر والروائي البحريني عبدالحميد القائد: هناك أشياء ال يمكن أن نقولها في الشعر
شاعر عربي آخر يغادر إلى الرواية

ــــــا ال ميكن أن يقف ضده أو مينعه  االنتقــــــال من الشــــــعر إلى كتابة الرواية بات أمرا عادي
أحد، لكن يبقى اإلشــــــكال في ما يكتب، حيث الكثير من الشــــــعراء يكتبون الرواية فيطغى 
الشــــــعر فــــــي أقالمهم على الروائي، مــــــا ينتج نصا ضعيفا ســــــرديا. ”العرب“ توقفت مع 
ــــــى كتابة الروايات، وكان لنا  الشــــــاعر البحريني عبداحلميد القائد الذي انتقل مؤخرا إل

معه هذا احلوار.

البحرينية تأثرت  الثقافيـــة  الهوية 

كثيـــرا بعد قيـــام الثـــورة اإليرانية 

التي شرعت في تصدير ثورتها إلى 

الدول المجاورة

 ◄

الشعر لعنة أبدية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ تشارك إمارة أبوظبي في فعاليات 
شهر القراءة 2017 الذي يأتي تلبية 
لقرار مجلس الوزراء اعتماد شهر 

مارس من كل عام شهرا للقراءة، بعدد 
من الفعاليات والمبادرات واألنشطة 

التي يبلغ عددها 200 فعالية.

◄ وقعت الكاتبة المصرية بسمة 
المحمدي، بالقاهرة مؤخرا قاموس 
”التصورات“ وهو قاموس إنكليزي 

عربي صدر عن دار التعاون للطباعة.

◄ بحضور نخبة من فناني النحت في 
العالم افتتح أخيرا في الكويت بينالي 

النحت الدولي األول الذي ينظمه 
المجلس الوطني للثقافة والفنون 

واآلداب.

◄ دعا الباحث المغربي، سعيد شبار، 
عضو المجلس العلمي األعلى إلى 
”إصالح منظومة التفكير والعلوم 

اإلسالمية من أجل تفاعل إيجابي مع 
عصر العولمة“.

◄ نظمت مكتبة المستقبل بالقاهرة 
مؤخرا، حفل توقيع ومناقشة كتاب 

"مشاعر" للكاتبة لمياء أحمد.

ظواهر شعرية

} حركة النص الشعرية في تونس محاولة 
جريئة الستعادة حيوية المشهد الشعري، 

الذي عرفته تونس مع حركة الطليعة 
التي ظهرت عام 1968، تلك الحركة التي 

تميزت تجربتها الشعرية بعلو نبرة التمرد 
والغضب، في وقت كان فيه شعراء الحداثة 

العربية يعيشون حالة من الصدمة والشعور 
بالذنب والحزن بعد هزيمة حرب حزيران 

عام 1967.
وعلى الرغم من استمرار تلك الحركة 

حوالي خمس سنوات، إال أنها لم تستطع 
أن تحافظ على ديمومتها وتطوير رهانها 

الجمالي والفكري في واقع عربي كان يزداد 
اختالطا وتداخال، ولذلك تحاول حركة 

النص الشعرية أن تعيد وصل ما انقطع في 
تاريخ الحركة الشعرية الحديثة في تونس، 

سواء من حيث تطوير خطابها وتعميق 
تجربتها أو من حيث انفتاحها على تجربة 

الحداثة الشعرية العربية، وهو ما يتضح من 
خالل النص الذي تفتتح به كتابها للشاعر 

اللبناني قيصر عفيف.
أهمية هذه الحركة تتمثل في الطابع 

الجماعي لعملها ومحاولة تقديم رؤية 
جديدة لقصيدة النثر تسهم في تطوير 

مفهومها، إضافة إلى االهتمام بتقديم وعي 
نظري ونقدي يخص هذه التجربة بصورة 

خاصة والشعر بصورة عامة.
ولعل الملفت في هذه الحركة أنها على 

غرار جماعة الطليعة تعمل خارج إطار 
مؤسسات الثقافة الرسمية، وهو ما يحررها 

من االشتراطات والتوظيف الذي يملى 
عليها، ويجعلها بالتالي محافظة على فضاء 

الحرية الذي تحتاجه أي تجربة تسعى 
المتالك هويتها الخاصة وتحديد خياراتها 

الجمالية واألدبية والسياسية.
ومما يضاف لخصوصية التجربة 
وأهميتها أنها تأتي في مرحلة تواجه 

فيها الحداثة بأشكالها المختلفة الفكرية 
والسياسية والثقافية واالجتماعية تحديات 
كبيرة مع صعود تيارات السلفية والعنف، 
ما يضاعف من أهمية رهاناتها ويستدعي 

كذلك تطوير خطابها الفكري والجمالي 
وتوسيع دائرة حضوره وفاعليته في الحياة 

الثقافية واالجتماعية التونسية والعربية.
كذلك تتمثل أهميتها في ما تشكله من 

إضافة إلى تجربة شعرية أخرى هي تجربة 
ميليشيا الثقافة العراقية التي ساهمت في 

والدة لغة جديدة للقصيدة، تتمثل الواقع 
العراقي الدامي والمتشظي بعد الغزو 
األميركي للعراق، ما يعيد االعتبار إلى 

المشاريع الشعرية الجديدة خاصة والحركة 
الشعرية العربية عموما وسط حالة انعدام 

الوزن والفوضى التي يعيشها المشهد 
الشعري والواقع الثقافي والسياسي الراهن.
كل هذا يملي على هذه الحركة وأخواتها 

مسؤولية تطوير مكتسباتها الشعرية 
واستقطاب المزيد من التجارب الغنية 

والواعدة وتجاوز مجانية نزعة التجريب 
عند البعض، من خالل تطوير أدواتها 
التعبيرية والجمالية وعالقتها باللغة 

والعالم لكي يستعيد الشعر ما فقده من 
حضور.

مفيد نجم
كاتب من سوريا
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ألول مرة معرض تونس الدولي للكتاب يعلن القوائم القصيرة لجوائزه 

معـــرض تونـــس الدولـــي للكتاب 

القصيـــرة  القوائـــم  عـــن  يعلـــن 

لجوائـــزه وســـط نقد مـــن الكتاب 

لممارسات مديره 

b



يتطـــرق الفيلـــم املصـــري ”آه“  } بــريوت – 
ملخرجـــه مهنـــد دياب، والـــذي تـــوج بجائزة 
”الكالكيت الذهبي“ في مهرجان لبنان للسينما 
والتلفزيون بالعاصمة بيروت، بكثافة مشهدية 
وزمنية عالية إلى موضوع هام يعيشـــه العالم 
اآلن، وهو العنصرية التـــي يواجه بها بعض 
األوروبيـــني العـــرب واملســـلمني، ومآالت هذه 
النظـــرة فـــي املجتمعات األوروبيـــة، على كال 

الطرفني.
وتســـلم مهند ديـــاب اجلائزة مـــن املخرج 
صبحي ســـيف الدين رئيس املهرجان ونقيب 
الســـينمائيني اللبنانيني، والفنانة الســـورية 
ســـوزان جنم الدين، موجها الشـــكر للجمهور 
اللبنانـــي واملهرجان، مؤكدا إعجابه بشـــعار 

املهرجان القائل ”أنه إذا ابتســـم الفنان ابتسم 
الوطن“.

وفي فيلم ”آه“ بدقائقه الســـبع، يقّدم دياب 
حالة اتهام جاهزة يوجهها عدد من األشخاص 
فـــي بلـــد أوروبـــي لشـــاب، ملجرد أنه مســـلم 
وعربي، حيث يقومون باالعتداء عليه بالضرب 
املبرح، رغم أنه يتوجه لتقدمي املساعدة لسيدة 

أوروبية.

رسالة فنية

الفيلم صور كامال في فرنســـا، ومع فريق 
عاملي ضم فنانني من أوروبا وأميركا اجلنوبية، 
الدولي  وقد صور ضمن مختبر ”كينوكتامبل“ 
في مدينة ســـانت إتيان الفرنسية، وهو واحد 

من أهم املختبرات السينمائية في أوروبا.
وُيعـــّد ديـــاب أول مصري وعربي يشـــارك 
في املختبـــر الدولي حركة كينو الســـينمائية 
”كينوكتامبل“ إلنتاج األفـــالم القصيرة، وضم 
برنامجـــه نحـــو 100 مشـــارك مـــن جميع دول 
العالم مـــن صناع األفـــالم مخرجني وممثلني 
وموســـيقيني، بهدف التبادل الثقافي واملعرفة 

واخلبرة في صناعة األفالم وإنتاجها.
عـــن أهمية هـــذا الطرح الســـينمائي وفي 
هذا التوقيـــت بالذات وعن دور الســـينما في 
فعل شـــيء ما جتاه هذه الظاهرة، يقول مهند 
دياب ”أنا معنّي بشكل عام باألفالم التي تغير 
الصورة النمطية عن مجمـــل الصور الذهنية 
التي يتعـــرض لها العالم العربـــي من إرهاب 
وإســـالموفوبيا، ونظـــرات دونيـــة في بعض 
األحيـــان، وبالتالـــي لتغيير تلـــك الصور أنت 
في حاجـــه إلى لغة للتواصل بهـــا، وأبلغ لغة 
للتواصل مـــع الغرب هي اللغة الســـينمائية، 
ألنها عامليـــة يفهمها الكل باختـــالف اللغات، 
ولقدرتها على االختزال في وقت قصير، وذلك 
مـــا قدمته وخلصته في فيلم آه“، تلك اآله التي 
يصدرها الكثيرون باختالف مواضعها، ولكن 
تعني الكثير في الفيلم، السينما العربية قادرة 
علـــى التغيير بكل تأكيـــد، ولكنها تبحث عمن 

يتحكم بأدواته إليصال رسالته الفنية“.

ويتابع دياب، كاشـــفا عن حســـاباته التي 
رتبها في إجناز فيلم ال يحمل ميزانية إنتاجية 
كبيـــرة، بحيث اعتمـــد بدل ذلك علـــى أهميته 

وسخونة الفكرة وحضورها الراهن.
ويقول املخرج املصري الشاب ”كل ما كان 
يشغل بالي أثناء تنفيذ الفيلم، كشخص دارس 
لصناعة الفيلم بكل مراحله، أن أحقق األحسن، 
فأنا في منافسة قوية مع أفضل 100 سينمائي 
حول العالم، وأنا العربي الوحيد الذي شـــارك 
في مختبر كينوكتامبل الدولي بفرنسا، وعلّي 
أن أقدم شيئا قّيما بأقل التكاليف، وبفضل الله 
أمتلك املوهبة ولدّي احلرفية، وعليه أن أوظف 
تلك املعادلة بداخلي بشـــكل عام وفي كل فيلم 

أقوم به، حتى الطويل منها مستقبال“.

زمن قياسي

بحســـب مهند مت اإلعـــداد للفيلم واختيار 
املمثلني والتنســـيق معهم في وقت اســـتغرق 
ثالثـــة أيـــام، ثم وقـــع تصويـــر الفيلـــم على 
مـــدى يوم واحـــد فقط، ومت املونتـــاج وتأليف 

املوسيقى والترجمة في ثالثة أيام أخرى.

ويعزو دياب جنـــاح الفيلم للممثلني الذين 
كان لهم الدور األبرز في إجنازه، إذ يقول ”كان 
للممثلني دور مهّم فـــي إجناز الفيلم، وخاصة 
املمثلـــة التشـــيلية أليخانـــدرا ديـــاز واملمثلة 
الفرنســـية أوليفيـــا ســـابران، باإلضافـــة إلى 
الرؤيـــة الفنية ملدير التصوير التشـــيلي جون 
برادو واملوســـيقار الفرنســـي توماس نيكول 
الـــذي أضفـــى على العمـــل ملســـاته من خالل 

موسيقى تصويرية رائعة“.
وحصـــد الفيلـــم العديد مـــن اجلوائز من 
بينهـــا جائـــزة أفضـــل فيلـــم وثائقـــي قصير 
مبهرجان دلهي الســـينمائي الدولي في العام 
2016 بالهند، وجائزة تهارقا الدولية للســـينما 
والفنون في الســـودان، وأيضا جائزة أحسن 
مونتاج وأحسن متثيل وأفضل فيلم مبهرجان 
بن جرير السينمائي الدولي باملغرب، وتكرمي 
مبهرجـــان ســـطيف باجلزائر، كما شـــارك في 
املسابقة الرسمية ملهرجان شيلسيا السينمائي 

الدولي بالواليات املتحدة األميركية.
يشـــار إلى أّن مهند دياب مخرج سينمائي 
مصري شـــاب، حاصـــل على إجـــازة من كلية 
اآلداب واإلعـــالم قســـم إذاعة وتلفزيـــون، ثم 

أكمل دراســـاته العليا في اإلخراج والتصوير 
واملونتاج والســـيناريو فـــي الواليات املتحدة 
األميركيـــة، وقّدم العديد من البرامج اإلعالمية 
عـــن فن الســـينما فـــي العديـــد مـــن القنوات 
التلفزيونية، وهو أول مصري حاز على جائزة 
من هوليوود للســـينما التســـجيلية القصيرة 
عن فيلمه ”حياة طاهرة“، وقد شارك الفيلم في 
قسم الفيلم القصير مبهرجان كان السينمائي 

الدولي 2015.
وملهند ديـــاب العديد من األفالم الوثائقية: 
منهـــا ”ورقة بـ100“ و“دهمش“ و“حياة كاملة“ 
و“يـــوم في حيـــاة مرشـــدة“ و“الصعيد داخل 
و“مســـتورة“  و“غاليـــري“  اخلدمـــة“  نطـــاق 
األفـــالم  مـــن  وغيرهـــا  طاهـــرة“،  و“حيـــاة 

التسجيلية الوثائقية. 
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فيلم {آه» صرخة عربية تجاه عنصرية الغرب

بعد مشــــــاركات عاملية عديدة، كان آخرها في الهند مبهرجان دلهي الســــــينمائي الدولي، 
ــــــاب بجائزة ”الكالكيت الذهبي“، مبهرجان لبنان  ــــــوج فيلم ”آه“ للمخرج املصري مهند دي ت
للســــــينما والتلفزيون الذي أقيم نهاية األســــــبوع املاضي بقصر ”األونيســــــكو“ بالعاصمة 
اللبنانية بيروت، وهو الفيلم الذي يطرح قضية عالية احلساســــــية وسط متّوجات سياسية 

عاتية تعصف بالعاملني العربي والغربي على حد سواء.

[ حالة اتهام جاهزة يوجهها األوروبيون لشاب مسلم  [ سبع دقائق تعدل النظرة الدونية تجاه المسلمين

متهم لمجرد أنه عربي مسلم

الفيلم صور كامال في فرنســـا مع 

فريق عالمي ضم فنانين من أوروبا 

وأميـــركا الجنوبيـــة وبإمكانيـــات 

إنتاجية بسيطة

N

أكد النجم املصري بيومي فؤاد أن عنوان فيلمه الجديد {عندما يقع اإلنسان في مستنقع أفكاره 

فينتهي به األمر إلى املهزلة» يعد األطول في تاريخ السينما املصرية.

تشارك النجمة التونسية هند صبري في مهرجان شرم الشيخ للسينما العربية واألوروبية، الذي 

تتواصل فعالياته حتى الـ11 من مارس الجاري بالفيلم األردني {الببغاء».

} لــوس أنجلــس – يحمـــل اجلـــزء اجلديد من 
سلســـلة ”الرجال إكس“ أو ”املتحولون“ عنوان 
”لوغـــان“، وهو العاشـــر مـــن السلســـلة التي 
أوكلـــت مهمة إخراجه، هـــذه املرة، إلى جيمس 
مانغولد، ويعتبـــر الفيلم اجلديد اجلزء الثالث 
واألخيـــر الذي تدور أحداثـــه بالكامل في إطار 
التحوالت التي تطرأ على شـــخصية ويلفرين، 
حيـــث كان األول من هذا النـــوع يحمل عنوان 
”جـــذور الرجال إكـــس: ويلفريـــن“ و“ويلفرين“ 

وأخيرا ”لوغان“.
وتـــدور أحـــداث الفيلم، املقـــرر طرحه هذا 
األســـبوع في دور العرض األميركية، عام ٢٠٢٩، 
حيث تراجعت بشـــكل ملحوظ أعداد املتحولني 

أو الرجال إكس وانفرط عقدهم.

مجتمـــع  عـــن  بعيـــدا  ”لوغـــان“  ويظهـــر 
املتحولني، وقد انخرط في عمله اجلديد كسائق، 
وأثناء ذلك يتعرف على فتاة شابة اسمها لورا، 
تتمتع بقدرات قتالية فائقة وخصائص مماثلة 

لشخصيته.
وال يخلو الفيلم من عنصري تشويق وإثارة 
آخريـــن، يتمثالن في تعرض الفتـــاة للمالحقة 
من قبل شـــركة أبحاث علمية شـــريرة تســـعى 
إلى احلصول علـــى عّينة من احلامض النووي 
اخلـــاص بها، لتحديـــد ما إذا كانـــت هناك أية 

صلة تربطها بلوغان.
ويوضـــح مخـــرج الفيلم اجلديـــد جيمس 
مانغولـــد، بقوله ”يبدو واضحا من ســـيناريو 
الفيلـــم أن الغرض من هـــذا اجلزء هو أن يكون 

آخر مـــرة يقدم فيهـــا هيو جاكمان شـــخصية 
ويلفرين“.

ويؤكـــد املخـــرج أن العمـــل اجلديـــد ُيعـــّد 
محاولـــة لتقـــدمي فيلم ناضج للراشـــدين حول 
هذه الشـــخصية احملورية في السلسلة، وأنه ال 
يخاطب جمهـــور املراهقني فقط، موضحا ”هذه 
املـــرة املنتج ليس تقليديا، بـــل تنويعة مختلفة 
حتتوي باإلضافة إلى جرعة األكشن على شحنة 

عالية من الدراما“.
واتفـــق املخرج مع جاكمان على أنه ال يجب 
تقـــدمي مجرد عمـــل مأخوذ عن إحـــدى روايات 
”الكوميكـــس“ العنيفة أو التـــي تتناول اخليال 
العلمـــي، بل يجب أن يقّدما عمال متميزا وأكثر 

عمقا.
ويســـتطرد ”هـــذه األيام مـــع التكنولوجيا 
املتقدمـــة ميكـــن عمل أّي شـــيء واختـــراع أّي 
أجواء، ولكن هذا االســـتعراض وحده لن يكون 
كافيا، األصعب هو حتريك املشاعر والنجاح في 

توصيل رسالة إلى اجلماهير“.
وعـــن جتربـــة العمل مـــع جاكمـــان، يقول 
مانغولد ”جتمعنا عالقة صداقة قوية، وبالتالي 
كنـــا ندرك أن ما نســـعى ألجله هو شـــيء أكثر 

عمقا لســـبر أغـــوار الشـــخصية“، موضحا أن 
”أفضل شـــيء فـــي هـــذه التجربـــة أن العمل ال 
يكون مـــن أجل مجرد احلصـــول على أجر، بل 
الوصول إلى أبعاد أكثر عمقا في الشـــخصيات 

التي نتناولها على الشاشة“.
وسبق ملانغولد أن أخرج فيلم ”اتبع قدرك“ 
املقتبس مـــن قصة حياة املوســـيقار الشـــهير 
جونـــي كاش، و“ارض العظماء“ مع سلفيســـر 
أّي فيلم  ستالوني، إال أنه لم يقدم قبل ”لوغان“ 

له عالقة باخليال العلمي من قبل.
بـــدوره يؤكد جاكمـــان (٤٨ عاما) أن جتربة 
العمل على مدار ســـبعة عشـــر عاما في عشرة 
أجزاء من سلســـلة املتحولني أو الرجال إكس، 
قـــّدم خاللهـــا شـــخصية الرجـــل ذي املخالب 
كانت أفضل شـــيء مر به  احلديدية ”ويلفرين“ 
على مدار مشواره الفني كله، حيث يقول مازحا 
”أخيرا ســـأمتكن من تناول طعامي دون شعور 
بالذنـــب“، في إشـــارة إلى تخليه عـــن املخالب 
احلديديـــة ومعها أيضا التمرينـــات الرياضية 
العنيفة التي كان يخضع لها طوال الفترة التي 

جسد فيها تلك الشخصية العنيفة.
ويوضـــح جاكمـــان أنه كان يتـــدرب يوميا 
لثالث ساعات، ويتناول الكثير من البروتينيات، 
ويتبـــع حمّيـــة غذائيـــة صارمة، يشـــرف على 
تصميمهـــا صديقه املصارع دواين جونســـون 
الشـــهير بـ“ذي روك“، لكي يصبح جاكمان الئقا 
لتقدمي ”ويلفرين“. وتعلم جاكمان، خالل سبعة 
عشـــر عاما أن الســـر وراء تألقه كممثل ناجح 
أمام الكاميرا، ال يكمـــن في كم التمرينات التي 
ميارســـها، بل في نوعية الغذاء الذي يتناوله، 
حيث يقّر مبـــرارة ”وجبة العشـــاء تختفي من 

حياتي نهائيا طوال فترة التصوير“.
ويقـــول النجم األســـترالي عن الشـــخصية 
”لوغان إنســـان منهك القوى ميّر بأسوأ فترات 
حياته“، معترفا أنه بالرغم من اجلهد املضاعف 
املبذول هذه املرة مقارنة باألجزاء الســـابقة، إال 
أنه لم يســـبق له احلصول علـــى كل هذا القدر 

من املتعة منذ أن بدأ العمل في هذه السلسلة. كل شيء اختلف

مهند دياب:

أحاول تغيير الصورة 

النمطية التي يحملها 

الغرب تجاه اإلسالموفوبيا

جيمس مانغولد:

الفيلم يحتوي على جرعة 

من األكشن، باإلضافة إلى 

شحنة عالية من الدراما

هيو جاكمان يودع مخالب ويلفرين في {لوغان»
تســــــتهل أستوديوهات هوليوود هذا األسبوع ســــــباق املنافسة على كعكة اإليرادات بدور 
العــــــرض األميركية بفيلم من إنتاج ضخم، يأتي ضمن سلســــــلة أجزاء ”الرجال إكس“ أو 
”املتحولون“ التي تألق فيها النجم األسترالي هيو جاكمان في دور ”ويلفرين“، وأصبح اسمه 
على امللصق ضمانة لنجاح أّي جزء منها، وللمزيد من اإلثارة يتخلى بطل السلســــــلة في 
ــــــد ”لوغان“ عن مخالبه احلديدية التي متيز بهــــــا منذ ظهوره في اجلزء األول  فيلمــــــه اجلدي

منها، قبل سبعة عشر عاما.

◄ تدور أحداث 
فيلم الرعب 

األميركي 
”تشريح جاين 

دو“ حول 
كوكس وهيرش، 

األب واالبن 
اللذان يتلقيان 

جثة ُمشّردة 
غامضة دون 
سبب واضح 

للموت، 
وبينما 

يحاوالن 
التعرف على الشابة الجميلة جاين دو 

يكتشفان بالتدريج أدلة غريبة تمنحهما 
المفتاح ألسرارها المرعبة.

[ عنوان الفيلم: تشريح جاين دو.
[ إخراج: آندريه أوفريدال.

[ بطولة: باركر ساويرس وأوفيليا 
لوفبوند.

[ إنتاج: 2017.

◄ تدور أحداث 
فيلم التشويق 

واإلثارة األلماني 
”طلب صداقة“ 

حول طالبة 
جامعية تقوم 

بإلغاء طلب 
صداقة فتاة 
غامضة على 

اإلنترنت، 
فتنتحر 

األخيرة، لتجد 
البطلة نفسها 

فجأة في 
مواجهة كيان شيطاني يقاتلها، ويسعى 

إلى جعلها وحيدة بقتل كل أصدقائها.

[ عنوان الفيلم: طلب صداقة.
[ إخراج: سيمون فرهوفن.

[ بطولة: أليسيا ديبنام كاري وليزل آلرز.
[ إنتاج: 2017.
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صابر بليدي

} اجلزائــر - رغم تضارب أطروحات الفاعلني 
فـــي التعليم العالي باجلزائر، بشـــأن شـــيوع 
ظاهـــرة الســـرقات العلميـــة خالل الســـنوات 
األخيـــرة، إال أن إجماعا يســـود البـــالد، على 
االعتراف بالظاهرة ولو بدرجات متفاوتة؛ بني 
من يقلل من حدة تغلغلها في أوســـاط الطلبة 
واألســـاتذة والكوادر اجلامعيـــة، وبني مطلق 
ألجراس اإلنذار، حول مخاطـــر الظاهرة التي 

تهدد سمعة وصورة الشهادة اجلامعية.
واعتبـــر رئيس جلنـــة التربيـــة والتكوين 
والتعليم العالي في املجلس الوالئي بالعاصمة 
محمـــد ملهاق، في اتصـــال لـ”العرب“ أن إثارة 
مسألة الســـرقات العلمية في شهادات التخرج 
اجلامعي، ال تســـتوجب التهويـــل الذي يحيط 
بهـــا، فهي رغم اتخاذها لشـــكل الظاهرة، فإنها 
تبقـــى ممارســـات معزولـــة ســـتجد احلل في 
املرســـوم الوزاري الذي أطلقتـــه وزارة التعليم 

العالي العام املاضي للحد من تغلغلها.
 وأضاف ”إذا كانت املســـألة استفادت في 
الســـابق من فراغ قانوني وتشريعي، وتغذت 
بعوامـــل قيمية أخرى، فإن املرســـوم الوزاري 
سيسد الفراغ احلاصل، ولو أن القضية تتعلق 
دائما بالوازع األخالقي والضمير الشخصي، 
ألن السرقة والتطفل في هذا املجال، قد يفيدان 
املعني آنيا، لكنهما يضران املنظومة اجلامعية 

برمتها واملجتمع معا“.
وبشـــأن األرقـــام التي كان قد كشـــف عنها 
أســـتاذ االقتصاد فـــي جامعة البليـــدة فارس 
مســـدور، حول بلوغ سقف الســـرقات العلمية 
في شـــهادات الليســـانس نســـبة الـ60 باملئة، 
و20 باملئـــة فـــي املاجيســـتير و10 باملئـــة في 
شـــهادة الدكتوراه، أبدى املتحدث حتفظه عن 
األرقام بالنظر إلى ما أســـماه ”طبيعة املصادر 

واملراجع املعتمدة في هكذا إحصائيات“.
 وكانـــت وزارة التعليم العالي قد أصدرت 
مرســـوما العام 2016، من أجل احلد من ظاهرة 

الســـرقات العلميـــة، بعدمـــا امتـــدت العدوى 
إلـــى مختلف جامعات البالد، ومســـت الطلبة 
واألســـاتذة والكـــوادر اجلامعية، مما ســـاهم 
في تشـــويه صورة اجلامعـــة اجلزائرية، التي 
شـــهد لها في ســـنوات ســـابقة، بتغذية كبرى 
اجلامعات واملعاهد الغربيـــة بطلبة وإطارات 
أثبتوا كفـــاءات وجـــدارة عالية فـــي مختلف 

االختصاصات.
وحدد املرسوم الوزاري الصادر في يوليو 
2016 القواعد املتعلقة بالوقاية من الســـرقات 
العلميـــة ومكافحتهـــا، وتضمـــن بالتفصيـــل 
مفهـــوم الســـرقة العلمية، ومختلـــف امليادين 
احمليطة بها كظاهرة تنخر اجلامعة اجلزائرية 

منذ سنوات.
ووصـــف الســـرقة العلميـــة، بكونها ”كل 
عمـــل يقوم به الطالب أو األســـتاذ الباحث أو 
األســـتاذ الباحـــث االستشـــفائي اجلامعي أو 
الباحث الدائم أو كل من يشارك في عمل ثابت 
لالنتحـــال وتزوير النتائج أو غش في األعمال 
العلميـــة املطالب بهـــا، أو في أي منشـــورات 
علمية أو بيداغوجية أخرى، وهي كل اقتباس 
كلـــي أو جزئي ألفـــكار أو معلومـــات أو نص 
أو فقـــرة أو مقطع مـــن مقال منشـــور، أو من 
كتـــب أو مجالت أو دراســـات أو تقارير أو من 
مواقع إلكترونية، أو إعادة صياغتها دون ذكر 

مصدرها وأصحابها األصليني“.
ويقول املرســـوم إنه ”يعتبر سرقة علمية، 
كل اســـتعمال إلنتاج فني أو إدراج خرائط أو 
صور أو منحنيات بيانية أو جداول إحصائية 
أو مخططـــات في نص أو مقال دون اإلشـــارة 
إلـــى مصدرهـــا وأصحابها األصليـــني، وهو 
الشأن بالنسبة إلى  الترجمة من إحدى اللغات 
إلى اللغة التي يســـتعملها الطالب أو األستاذ 
الباحـــث أو األســـتاذ الباحـــث االستشـــفائي 
اجلامعـــي أو الباحـــث الدائم بصفـــة كلية أو 

جزئية دون ذكر املترجم واملصدر“.
 ويضيف املرسوم ”قيام األساتذة بتكليف 
الطلبـــة أو أطـــراف أخـــرى بإجنـــاز أعمـــال 
علمية من أجـــل تبنيها في مشـــروع بحث أو 
إجنـــاز كتاب علمـــي أو مطبوعـــة بيداغوجية 
أو تقريـــر علمي واســـتعمال هؤالء األســـاتذة 
أو أي شـــخص آخر أعمال الطلبة ومذكراتهم 
كمداخـــالت في امللتقيات الوطنية والدولية أو 
لنشر مقاالت علمية باملجالت والدوريات، إلى 
جانب إدراج أسماء خبراء ومحكمني كأعضاء 

فـــي اللجان العلميـــة للملتقيـــات الوطنية أو 
الدولية في املجالت والدوريات من أجل كسب 
املصداقية دون علم وموافقة وتعهد كتابي من 
قبل أصحابها أو دون مشـــاركتهم الفعلية في 

أعمالها“.
وكان فارس مسدور، قد حتدث عما أسماه 
بـ”االختـــالل الكبيـــر الذي يحيـــط باجلامعة 
اجلزائريـــة، نتيجة شـــيوع ظاهرة الســـرقات 
العلميـــة لـــدى الطلبـــة واألســـتاذة، وأشـــار 
إلـــى كـــوادر جامعية حـــازت على شـــهادات 
عليا بالســـرقات العلمية، من أجـــل امتيازات 
وأموال ومهام على حســـاب النزاهة والشرف 

اجلامعي“.
 وأكـــد أن وقـــوف وزارة التعليـــم العالي 
في وجـــه هذا االنزالق، سيكشـــف ”الكثير من 
احلقائـــق املرة، عـــن دكاترة وبروفيســـورات 
يشـــغلون مناصب عليا ويحـــوزون امتيازات 
كبيـــرة، في حـــني ال يحملون من الشـــهادة إال 

االســـم، وهو ما أضر بسمعة وشرف اجلامعة 
اجلزائرية وبالشهادات التي متنحها، وجعلها 

في حضيض مختلف التصنيفات العاملية“.
ومـــع االنتشـــار الالفـــت لظاهرة ”نســـخ 
لصق“، املنتهجـــة من طرف الكثيـــر من طلبة 
اجلامعـــات خالل إعداد شـــهادات التخرج، ما 
جعل املذكرة الواحدة تتكرر عدة مرات حرفيا، 
في ظل غيـــاب آليات الرقابـــة والنزاهة، هّون 
وزيـــر التعليم العالي طاهر حجار في تصريح 
سابق من الظاهرة، ومن تأثيرها على مستوى 

األداء والتحصيل العلمي بشكل عام.
 وقال ”إن السرقات العلمية تبقى محدودة 
وقليلـــة في اجلامعات اجلزائريـــة مقارنة مبا 
تشـــهده جامعـــات بعض الـــدول، وإن القطاع 
يبذل جهودا للقضـــاء عليها من خالل تكريس 
إجراءات وقائية وأخرى ردعية من بينها إلزام 
أصحـــاب البحـــوث العلمية مبا فيها رســـائل 
اإلجازة بإيداعها قبل وبعد مناقشة األطروحة، 

إضافـــة إلـــى فتح موقـــع إلكترونـــي من أجل 
التعريف بهذه األبحاث العلمية“.

وأرجع األكادميي والناشـــط املدني محمد 
ملهـــاق، فـــي تصريحـــه لـ”العرب“، أســـباب 
انتشـــار عـــدوى الســـرقات العلميـــة وتدهور 
املستوى بشـــكل عام في اجلامعة اجلزائرية، 
إلى غيـــاب الرقابة واملتابعـــة وتراجع الوازع 
األخالقـــي والروحي، واســـتقالة املجتمع من 
املنظومـــة اجلامعية، ما أدى إلى بروز اختالل 
كبيـــر في ســـلم القيـــم، أفضى إلـــى االرتباك 

احلاصل في مختلف القطاعات.
وقال ملهاق ”الطالب صار يهتم بالشهادة 
كشـــعار أكثر من الرصيد، واألســـتاذ باملردود 
املـــادي قبـــل الرســـالة املقدســـة، واجلامعـــة 
تهمها األرقـــام واإلحصائيات أكثر مما يهمها 
املنتوج الفكري، والشـــارع يقـــدر الثروة أكثر 
من احملصـــول العلمي، وهـــي معادلة تفضي 

بالضرورة إلى هكذا ظواهر سلبية“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قدم تقرير حول البرنامج الوطني 
لتقييـــم مكتســـبات تالمـــذة اجلذع املشـــترك 
(الســـنة األولى من التعليم الثانوي التأهيلي) 
 2016 للعـــام  املغربيـــة  التعليـــم  مبؤسســـات 
مجموعة من األرقام كشـــفت ضعف مكتسبات 
الطالب في املـــدارس املغربيـــة. وأكدت رحمة 
بورقيـــة مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة 
التربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي، أن واقع 
التعليـــم باملغـــرب في خطر. وأشـــارت إلى أن 
املدرســـة في حاجة إلى تعبئة شـــاملة من أجل 

إعادتها إلى سكة اإلصالح.
املعلنـــة صادمة للرأي  واعتبـــرت النتائج 
العام ولألســـر املغربية ولم جتد الترحيب من 
رئيس احلكومة املكلف، عبداإلله بنكيران الذي 
رد عليهـــا في لقاء باملدرســـة الوطنيـــة العليا 
للمعلوميات وحتليـــل النظم بالرباط، قائال إن 
”تعليمنا ليس بتلك الصورة الســـوداوية التي 

يسوقها البعض ويسيئون إليه“.
ولكـــن رئيس املجلـــس عمر عزميـــان، قال 
إن هـــذه التقارير املخيفـــة ال يهدف من ورائها 
مجلســـه إلى أن ”تصدم املجتمع والرأي العام، 
بل إن الهدف أن نتجاوز الوضع“، الذي تعانيه 

املنظومة التربوية في املغرب.
وشارك في الدراسة التي اعتمدها املجلس 
في أعمالـــه التقييمية أكثر مـــن 34 ألف تلميذ 
وتلميـــذة من املـــدارس احلكوميـــة وكذلك من 
املـــدارس اخلاصة. وشـــملت العينـــة أكثر من 
4.500 مدرس أجابوا على أســـئلة االســـتمارة 
اخلاصة باألســـاتذة، وكـــذا 543 مديرا ومديرة 
مشرفني على تسيير املؤسسات التعليمية. ولم 
تكتف الدراســـة التي قام بهـــا املجلس األعلى 

للتربيـــة والتكوين والبحـــث العلمي بتجميع 
نتائج التالميذ املدرســـية لتقييم مكتســـباتهم 
الدراســـية والبحـــث فـــي األبعـــاد التربويـــة 
والتدريبيـــة بـــل شـــملت جوانـــب أوســـع في 
حتليلهـــا لضعف مكتســـبات التالميذ وبحثت 
فـــي األبعـــاد االجتماعية واألســـرية والوضع 
املـــادي لألوليـــاء فـــي محاولـــة لإلحاطة بكل 
جوانـــب حياة الطالب لتحديد مواطن الضعف 

والعوائق التي حتول دون تفوقه.
وجـــاء في تفاصيل التقرير أن 98 باملئة من 
تالمذة اجلذع املشترك ينتمون إلى أسر فقيرة 
والطبقة الوسطى، أما التالمذة املنحدرون من 
أســـر ميســـورة فيمثلون نســـبة 2 باملئة فقط. 

وأشـــار التقرير إلى أن 17 باملئـــة من التالميذ 
آباؤهم موظفون و14 باملئة فالحون و13 باملئة 

يشتغلون في أعمال جتارية.
كما أظهر التقييـــم أن 6 باملئة من التالميذ 
آباؤهـــم عاطلون عن العمل و5 باملئة آباؤهم ال 
يتوفـــرون على عمل قـــار، وأن 9 باملئة آباؤهم 
متقاعدون، كما لم يتمدرس آباء ثلثهم، في حني 

تتجاوز نسبة عدم متدرس األمهات النصف.
أمـــا من ناحية التحصيل العلمي بحســـب 
املواد الدراسية فقد كشفت رحمة بورقية عددا 
من اإلحصائيات اخلاصة مبكتســـبات تالمذة 
اجلـــذع املشـــترك، وذكـــرت أن تالمـــذة اآلداب 
والعلوم اإلنســـانية في التعليـــم العمومي لم 
يكتسبوا الكفايات اللغوية، خاصة في اللغتني 
العربيـــة والفرنســـية املطلوبـــة فـــي املنهاج 
الرســـمي في حدها األدنى. كما أكدت أن أدنى 
مستوى مسجل هو الذي يهم اللغة الفرنسية، 
إذ لـــم يتجاوز وطنيـــا 23 باملئة مـــن األهداف 

احملققة في التعليم العمومي.

 وأكـــد حســـام هـــاب نائـــب مديـــر املركز 
املغربـــي للشـــباب والتحـــوالت الدميقراطيـــة 
فـــي حديث لـ”العـــرب“ أن إعـــادة االعتبار إلى 
التعليم العمومي ورفع جودته مرهونان بجعل 
املؤسسة التعليمية في صلب االهتمام بالنظام 
التربوي من خالل التنزيل املتدرج الســـتقاللية 
املؤسســـات التعليمية في التدبيـــر مع تقوية 

عالقة املؤسسة مبحيطها. 
ويـــرى حســـام هـــاب أن اعتمـــاد احلكامة 
فـــي قطـــاع التعليم ضـــرورة ملحـــة من خالل 
تعبئة الطاقات البشـــرية والوسائل املادية مع 
اســـتعمالها بشـــكل أمثل؛ حكامـــة مبنية على 
مبدأ التخطيـــط والبرمجـــة الدقيقة مع وضع 
أهداف واضحة وجدولة لإلجنازات، باإلضافة 
إلى تكريـــس ثقافة التقييم، إلى جانب االرتقاء 
مبهـــام املدرســـة العموميـــة وأدوارهـــا وذلك 
بإعادة النظـــر في نوعية ومناهـــج ومقاربات 
التعلم وفي املمارســـات التعليمية وفي أشكال 

التنظيم واشتغال املؤسسات التعليمية.
وجـــاء فـــي اإلحصائيـــات التـــي قدمتهـــا 
مديرة الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية 
والتكويـــن والبحث العلمي، أن املعدالت الدنيا 
تنطبـــق كذلـــك علـــى مكتســـبات التالميذ في 
مـــادة الرياضيـــات، التي كانـــت ضعيفة جدا، 
إذ لـــم يتجاوز معدل حتصيلهـــا 38 باملئة على 
املستوى الوطني. كما جاءت معدالت حتصيل 
تالمذة مؤسسات الوســـط احلضري أدنى من 

معدالت زمالئهم مبؤسسات الوسط القروي.
 وفي هذا الصدد أكد حسام هاب، أن هناك 
حساســـية في العالقـــة بني الفعل السياســـي 
احلزبي وإصالح التعليم العمومي؛ ألن التعليم 
يخضـــع لرهانـــات ذات نزعـــات أيديولوجية، 
وتتجاذبه أطراف سياســـية متعددة املشـــارب 
واملداخل ما ينعكس علـــى الرؤية العامة التي 
تؤطـــر فلســـفة اإلصـــالح وخلفيـــات الفاعلني 
الرئيسيني، والدليل على ذلك أنه غالبا ما تأتي 

اإلصالحات في سياقات حتوالت سياسية.
ويضيـــف هاب أن هذا مـــا يعطي االنطباع 
بأننا سنســـتمر في اإلخفاق ما دامت أســـبابه 

قائمـــة، وما دمنا لم نحســـم فـــي االختيارات 
واالنتقـــال  السياســـية،  للتحـــوالت  الكبـــرى 
نحو دميقراطية حقيقية تأخـــذ بعني االعتبار 

متطلبات وحاجيات املجتمع.
وكانت الســـلطات املغربية قد قامت بإعداد 
مخطط اســـتعجالي يضم الفترة ما بني عامي 
2009 و2012، وذلـــك إلعطـــاء اإلصـــالح فرصة 
أخرى لتجاوز الســـلبيات التـــي تتخبط فيها 
بيداغوجيـــا  باعتمـــاد  التربويـــة،  املنظومـــة 
الكفايات واإلدماج، ومحاربة الهدر املدرســـي، 

وتشجيع جمعيات دعم مدرسة النجاح.
وفي نفس اإلطـــار أصدر املجلـــس األعلى 
للتعليـــم والتكويـــن املهني والبحـــث العلمي 
رؤية إستراتيجية إلصالح التعليم 2015–2030 
إلعطاء نفس جديد لإلصالح التعليمي وإلنقاذ 

املدرسة املغربية من املأزق الذي تعيشه.
ويرى خبراء في مجـــال التربية والتكوين 
أن القطـــاع مير بأزمـــة بنيويـــة وهيكلية مما 
يدعـــو اجلميع إلى االنخـــراط احلكيم والفعال 
فـــي إيجاد حلول مناســـبة لتجـــاوز مصاعبه. 
ولتجـــاوز األزمـــة التـــي متـــر بهـــا املنظومة 
التعليمية. يقول حسام هاب نائب مدير املركز 
املغربي للشـــباب والتحوالت الدميقراطية، في 
حديثـــه لـ“العرب“، إنه ال بد مـــن االطالع على 
املقاربـــات املعمـــول بها في ســـياقات متعددة 
جلعـــل التلميذ محور االهتمـــام، وتقدمي أجود 
اخلدمات، وتوفير شـــروط النجاح املدرســـي، 
وربـــط املؤسســـة التعليمية مبحيطها بشـــكل 
يســـاعد على تكويـــن املواطن املتشـــبث بقيم 
املواطنـــة والهوية واملنفتح علـــى قيم العصر 

والدميقراطية.
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تعليم
السرقات العلمية تنسف قيمة الجامعة في الجزائر

ــــــم الدروس والبحوث املعدة للنشــــــر في  يفضح تواتر الســــــرقات العلمية في رســــــائل خت
اجلامعات اجلزائرية ضعف مستوى مرتكبيها وغياب القوانني الرادعة للحد منها. وتتباين 
اآلراء بني من يعتبر حجم هذه السرقات كبيرا ومسيئا لسمعة التعليم العالي في اجلزائر، 

وبني من يراها حوادث معزولة ال ترتقي إلى درجة الظاهرة.

تبنت اململكة املغربية العديد من اخلطط اعترافا منها باختالل املنظومة التربوية وباحلاجة 
امللحة إلى إصالحها. ويعاني التعليم املغربي في جميع مراحله من تدني مستوى الطالب 
وضعف التحصيل املدرسي. وأفضت دراسة صادرة عن املجلس األعلى للتربية والتكوين 
والبحث العلمي في الرباط إلى نتائج صادمة مفادها أن التعليم املغربي أصبح في خطر.

[ اهتمام جزائري بإنقاذ الجامعة من السرقات العلمية  [ تدابير قضائية للحد من السطو على المجهود الفكري لألخرين

[ المجلس األعلى للتربية: عوامل اجتماعية وتربوية تحول دون تحسين مكتسبات التالميذ

{المجلـــس األعلـــى للتربية والتكوين والبحث العلمي مدعو إلى بذل المزيد من الجهـــود وتوجيهها بالكامل نحو إصالح المنظومة التربوية، 
وإعادة تأهيل المدرسة المغربية، وخدمة مصلحة التالميذ والطلبة واألجيال الصاعدة}.

عمر عزميان
 رئيس املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في املغرب

تركيز على الشهادات ال على بناء الفكر

التعليم المغربي بات في خطر

في انتظار إصالح شامل

الطالـــب يهتـــم بالشـــهادة أكثـــر 
باملردود  الرصيـــد، واألســـتاذ  من 
املـــادي قبـــل الرســـالة، والجامعة 

تهمها األرقام واإلحصائيات

◄

التعليم يخضع لرهانات ذات نزعات 
أيديولوجيـــة، وتتجاذبـــه أطـــراف 
سياسية متعددة ما ينعكس على 

الرؤية التي تؤطر اإلصالح

◄

ّ



} ديب - أكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي 
رئيس شـــركة بســـمة ميديا، أن حجم التفاعل 
واالهتمام اإليجابـــي الذي أبداه اجلمهور في 
مختلف القطاعـــات اإلعالمية، يعكس األهمية 
املتنامية لوجود مصـــادر معلوماتية حقيقية 
حول مختلف مجاالت وقطاعات سوق اإلعالم 
املندرجة  واخلدمـــات  والتســـويق  واإلعـــالن 

حتتها.
وأعلن الشـــيخ ســـلطان، خالل تصريحات 
صحافيـــة نقلتها وكالة األنبـــاء اإلماراتية، أن 
اإللكترونية باشـــرت  منصة ”أومنيس ميديا“ 
بالعمل على جتميع البيانات اخلاصة بوسائل 
اإلعالم والشـــركات العاملة فـــي كل من مصر 
وشـــمال أفريقيـــا واألردن ولبنان وفلســـطني، 
علـــى أن تتواصل هذه املهام قريبا في شـــمال 

أميركا وأوروبا بحسب خطة عمل موضوعة.
وانضـــم إلـــى منصـــة ”أومنيـــس ميديا“ 
اإللكترونية التي تديرها شركة بسمة ومقرها 
دبـــي، نحو 1700 إعالمي من مختلف وســـائل 
اإلعالم العاملة في الدول اخلليجية، باإلضافة 
إلى ما يزيد عن ألف مؤسســـة وشـــركة عاملة 

في مختلف القطاعات اإلعالمية والتسويقية، 
وتشكل املؤسسات اإلعالمية نسبة 67 في املئة 
منها، والنسبة الباقية لشركات ووكاالت مزودة 

للخدمات اإلعالمية واإلعالنية والتسويقية.
وأظهـــرت إحصاءات صـــدرت عن املنصة، 
التـــي انطلقت في ينايـــر املاضي، أن اإلمارات 
اســـتحوذت على نسبة 63 في املئة من إجمالي 
حجم البيانات املســـجلة واملجّمعة، في إشارة 
إلى ما حتتضنه الدولة من مؤسسات وشركات 
وعاملـــني ضمن هذا القطـــاع الهام واحليوي، 
فيمـــا اســـتحوذت بقية دول مجلـــس التعاون 

اخلليجي على ما نسبته 37 في املئة.
وذكر الشيخ ســـلطان أن السوق اإلعالمي 
اإلماراتي واخلليجي والعربي يحظى باهتمام 
كبيـــر من قبـــل آالف الشـــركات واملؤسســـات 
العاملة ضمن هذا القطاع احليوي، إذ وضعت 
”أومنيس ميديا“ على عاتقها كمنصة إعالمية 
رقميـــة هي األولى مـــن نوعها على مســـتوى 
املنطقـــة، بـــأن تكـــون مرجعيـــة معلوماتيـــة 
أولـــى يتم االعتماد عليها مـــن قبل اإلعالميني 
واملهنيـــني والعاملـــني فـــي املجـــال اإلعالمي 

والتسويقي واملهتمني بالشأن اإلعالمي كافة.
وأكد أن املنصة متّكنت من تغطية الســـوق 
اخلليجـــي على مســـتوى غالبية املؤسســـات 
اإلعالميـــة، وأنه يتـــم حاليا إمتـــام البيانات 
اخلاصـــة بشـــركات القطاع اخلـــاص العاملة 

ضمن مختلف املجاالت اإلعالمية.
وتتيح منصـــة ”أومنيس ميديا“ لألعضاء 
واملشـــتركني احلصـــول علـــى مجموعـــة من 
اخلدمات واحللول الرقميـــة، تتضمن خدمات 
آخر األخبار للقطاع واملستجدات ذات العالقة 
اإلعالمية  واحلمالت  والشـــركات  باملؤسسات 
وخدمـــات املعلومـــات اخلاصة باملؤسســـات 
والشـــركات والوكاالت اإلعالمية والتسويقية 
وخدمـــات معلومات الفاعليـــات والترويج لها 
وخدمـــات التوظيـــف والبحث عـــن الكفاءات، 
ضمـــن ســـوق العمـــل اإلعالمي والتســـويقي 
مبـــزّودي  اخلاصـــة  املناقصـــات  وخدمـــات 
اخلدمات التســـويقية واإلعالميـــة واإلعالنية 

وذات العالقة.
من جهته قال ناصر بـــن صالح الصرامي 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ”بســـمة ميديا“، إن 

منصة ”أومنيس ميديا“ استطاعت جذب كثير 
من الشـــركات واألفـــراد العاملني فـــي القطاع 
اإلعالمـــي كونهـــا تعّد مـــن احللـــول الرقمية 
الذكيـــة، وملـــا تتضمنـــه من خدمـــات متنوعة 
تعود بالنفع الكبير على املؤسسات اإلعالمية 
والشركات واألفراد العاملني في هذه الصناعة 
املتناميـــة التي تعّد من أهـــم القطاعات تأثيرا 

في أّي مجتمع.
وأشـــار إلى أن املنصة تســـعى الستقطاب 
والشـــركات  اإلعالميـــة  الوســـائل  وتضمـــني 
واألفـــراد العاملني في اإلعالم كافة، إلى جانب 
تطوير خدمـــات وحلول رقميـــة جديدة خالل 
العام احلالي، وبالشكل الذي ميكن من التميز 

على املستويني اإلقليمي والعاملي.

”تلفزيـــون  برنامـــج  يعـــود   - إســطنبول   {
والناس“، الذي رافق ذاكرة الســـوريني طوال 
23 عاما منذ ثمانينات القرن املاضي، بنســـخة 
جديـــدة عبر العالـــم االفتراضي، ليرصد حياة 
الســـوريني فـــي دول االغتـــراب، بعـــد أن كان 
مساحة لإلضاءة على واقع الناس في شوارع 

دمشق واملدن السورية األخرى.
عبداملعـــني  البرنامـــج  مقـــّدم  ويراهـــن 
عبداملجيـــد، على رســـوخه في ذاكـــرة الناس 
في الشارع، وشـــهرته في التلفزيون السوري، 
إلعادة اســـتقطاب اجلمهور الذي يعرفه جيدا، 
عبـــر تســـليط الضوء علـــى واقع الســـوريني 

بالشتات والتحّوالت التي طرأت عليهم.
ويحمـــل البرنامـــج عنوانا جديـــدا ”وين 
ما كنتو تكونو“، وّمت تغيير االســـم ألســـباب 
تتعلـــق بحقوق امللكية الفكرية، وســـيبث عبر 
على يوتيوب وفيســـبوك  جريدة ”عنب بلدي“ 
فقط، ليتناســـب مـــع الواقع اجلديد لوســـائل 
اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي من جهة، 
وليصل إلى كل  الســـوريني في مختلف أنحاء 

العالم من جهة أخرى.
كما يحـــرص البرنامج علـــى االبتعاد عن 
تناول القضايا السياسية، التي ستؤثر حتما 
على شـــعبية البرنامج واملقدم على حد سواء، 
ويقـــول عبداملجيد ”االنقســـام السياســـي في 
الشارع اليوم يؤثر كثيرا على العمل اإلعالمي، 
فاســـمي مرتبط بذاكـــرة كل الســـوريني، وأنا 
حريٌص على أال أســـيء لســـمعتي وتاريخي، 
واليـــوم هنـــاك جيـــل ال يعرفنـــي وال يعـــرف 
البرنامج، وأحاول أن أكون متوازنا  وأن أعمل 

على جمع الناس ال تفرقتهم“.
ويجـــري تصويـــر البرنامـــج فـــي تركيـــا 
وأوروبا، بنفس األســـلوب السابق، مع كاميرا 
تالحـــق مقـــّدم البرنامج، ومايكروفـــون بيده، 
يوقـــف الســـوريني فـــي الشـــوارع، أو أثنـــاء 

ممارســـتهم ملهنهم، أو التطفل على جلساتهم 
في املطاعم أو احلدائق، ليسألهم عن أحوالهم، 
ويتحدث إليهم بطريقـــة عفوية عن أوضاعهم 
ومهنهـــم وهمومهـــم. ويتـــم التطّرق لشـــرح 
كيفيـــة العمل فـــي مهنة ما، أو أحـــوال البيع 
والشـــراء، كما لو أنها نشرة أخبار البلد ”من 
فـــم أوالد البلـــد“ وبطريقـــة لطيفـــة. وتناقش 
حلقات البرنامـــج االقتصاد أحيانا، والعادات 

والتقاليد، واألمور االجتماعية أحيانا أخرى.
وقـــال عبداملجيـــد في تصريحـــات نقلتها 
”دويتشـــه فيلـــه“، ”كنـــت مترددا كثيـــرا حول 
مســـألة العودة إلـــى الظهـــور اإلعالمي بهذا 
العمـــر، ومنـــذ أن أتيت إلى اســـطنبول قررت 
العمل بالفن التشـــكيلي وأن أبدأ ورشة للمهن 
اليدوية، أو أن ُأنشـــئ مســـرح طفل للسوريني 
املوجودين هنا، فاجليل تغّير وال أعرف إذا ما 
كان الناس ســـيتقبلون عملي مجددًا، كما أني 
لن أعود مع قناة جديدة معروفة، لكن القائمني 

على العمل أقنعوني بالفكرة“.
ويقول بعض متابعي البرنامج، أن الفكرة 
أعادتهـــم 25 عامـــا إلى الـــوراء، فيما يشـــبه 
إعادة عرض للذاكرة واســـتحضار احلنني إلى 

املاضي.
التواصـــل  مواقـــع  اختيـــار  وســـاهم 
االجتماعي يوتيوب وفيسبوك كوسيلة للبث، 
فـــي خدمة فكرة البرنامج أكثـــر، رغم مخاوف 
القائمني عليه، وأفاد عبداملجيد ”كنت متخوفا 
من الظهور عبـــر برامج التواصل االجتماعي، 
بل كنت أقول بأني لـــن أعود للعمل اإلعالمي، 
فهـــذه البرامج مرعبة بالنســـبة إلـــّي، والبث 
عبرها أســـوأ من البث الكالســـيكي، ففي حال 
اخلطأ في البث املباشـــر متر الغلطة، لكن هنا 

مع التعليقات وردود األفعال ال أحد يرحم“.
وأضاف ”يشـــعر املرء بأنه مراقب بشـــكٍل 
دائم، وهذا شـــيء مخيف بالنســـبة إلّي ألنه ال 
يتناســـب مع عمري وتاريخي، لكن في النهاية 
علينا أن نعمل، وهناك بالتأكيد من ســـيحبنا 
وهناك من سيشتمنا لكن هذه ظروف أّي عمل“.

في  وتوقف برنامـــج ”تلفزيـــون والناس“ 
العـــام 2012، بعـــد أن كان يبـــث علـــى القناة 
السورية األرضية، التي لم تُعد حتظى مبتابعة 

كبيـــرة مع وجـــود البـــث الفضائـــي. واعتبر 
في ذلـــك احلني، ثـــورة في برامـــج التلفزيون 
الســـوري، وذهب البعض إلـــى اعتباره ممثال 
لـ”تلفزيـــون الواقع“ قبل اختراع هذه البرامج 

بكثير.
وقال عبداملجيد الذي انتقل إلى اسطنبول 
فـــي 2015، ”عنـدمـــا غـادرت ســــوريا أردت أن 
أقـوم بشـــيء يســـلط الضـــوء علـــى املواطن 
الســـوري الـــذي من أجله هو حـــدث ما حدث، 
ووجـــدت أن ال أحد يتناول أوجاع املواطن في 
اخلـــارج، ولم يتطّرق أحد لكيفية عيشـــه، وإن 
وجـــد ذلك فيبقـــى عبارة عن قصـــص فردية“، 
وأشار إلى أن ”الهدف هو حياة السوريني في 

كل دولة“.
وتعـــّد الشـــارة الغنائيـــة للبرنامج إحدى 
املميزات األساســـية له والراســـخة في ذاكرة 
الســـوريني، ورغم أنها لم تنتقل مع البرنامج 
في نسخته اجلديدة، إال أنها رافقت عبداملجيد 
مع بدايـــة جتربته مـــن تركيا لصالـــح راديو 
شّباك، حيث غطى بعض النشاطات التي يقوم 
بها الســـوريني في تركيا. وعّلق على التجربة 

قائـــال ”أعاني من األمـــور املهنية واملادية، ألن 
املوضوع جديد بالنســـبة إلـــى املنتجني هنا، 
كما أننا نحتاج لتصاريح في كل مكان نصّور 
فيه وهذا يعرقل العمل قليًال، وهناك أشخاص 
ال يرغبـــون في احلديث مع الكاميرا، والبعض 
يقول أشـــياء ال يجب أن تقال أمـــام الكاميرا، 
خاصة أن البرنامج اجتماعي وغير سياســـي، 
لكـــن اللقاءات عفوية، ونحـــن دومًا نبحث عن 

تواجد السوريني“.
وأضـــاف اإلعالمي ”أيضا علـــى الصعيد 
الفنـــي أعانـــي من صعوبـــات، فأغلـــب الذين 
يعملـــون في التصويـــر أو املونتاج، ليســـوا 
محترفني بشـــكل كامل، وهم شباب ال ميلكون 
خبرة كبيرة ومازالوا يتعلمون، وفي مثل هذه 
البرامج يتطلب األمر مصّورا ســـريع البديهة 
وحاضرا دائمًا خالل عملية املونتاج، بخالف 
ما كان عليـــه الوضع في ســـوريا، حيث كنت 

أتعامل مع أشخاص محترفني“.
وكان عبداملجيـــد قـــد ذكر فـــي تصريحات 
ســـابقة أن ”السياســـة البرامجيـــة جعلت من 
التلفزيون السوري بعيدًا كل البعد عن املجتمع 

الســـوري بســـبب املســـاحات الصغيرة وعدم 
استخدام أدوات التلفزيون بشكل صحيح رغم 

وجود صحافيني مثقفني ومهنيني“.
وأضاف أن ”قرب البرنامج من الســـوريني 
ومالمســـته للناس هما سبب جناحه“، وبرأيه 
كان البرنامج سينجح حتى لو عرض في عصر 
الفضائيات، ”مع إضافة تقنيات جديدة إليه“.

وأشار إلى أن ”برنامج التلفزيون والناس 
كان يخضـــع للرقابة، على اعتبـــار أن الرقيب 
أكثر معرفة ودراية مـــن معد البرنامج“، مردفًا 
”كنـــت أتبـــع أســـلوبًا وطريقة يتيحـــان لي أن 
أقول من خاللها ما أريد في البرنامج، ويتقبله 

الرقيب واملشاهد“.

الثالثاء 2017/03/07 - السنة 39 العدد 1810564

برنامج تلفزيوني يعيد ربع قرن من ذاكرة السوريين عبر العالم االفتراضي

يشــــــكل برنامج «تلفزيون والناس» ذاكرة اجلمهور السوري مبختلف أطيافه، وهو ما دفع 
اإلعالمي عبداملعني عبداملجيد إلعادة التجربة ونقل حياة السوريني ومشاكلهم والتحوالت 
التي طرأت عليهم في دول االغتراب، عبر منصات التواصل االجتماعي، مع احلرص على 

االبتعاد عن التوجهات السياسة لضمان قبوله من اجلميع.

«ســـالح اإلعـــالم في عصرنا الحديث من أمضى األســـلحة وأخطرها في ظـــل عوملة إعالمية غير ميديا

مسبوقة في التاريخ البشري، وسائل اإلعالم باتت جزءا رئيسا من حياة الطفل}.

األمير تركي الفيصل
رئيس مجلس إدارة مركز امللك فيصل للبحوث اإلسالمية

 نشاط، أما مسألة إن كانت املظاهرة مرخصة أم ال، 
ّ

«من حق الصحافي أن يغطي مظاهرة أو أي

تلك ليست مشكلته، فالصحافي له حق تغطية الحدث}.

رحمن غريب
منسق مركز ميترو للدفاع عن حرية الصحافة في العراق

عبد المعين عبدالمجيد: 

نحتاج لتصاريح في كل 

مكان نصور فيه وهذا 

يعرقل العمل قليال

سلطان بن أحمد القاسمي: 

«أومنيس ميديا» تمكنت 

من تغطية مؤسسات 

اإلعالم في السوق الخليجي

الهدف هو حياة السوريين في كل دولة

البرنامـــج كان يخضـــع للرقابة في 

وجهـــة  ألن  الســـوري  التلفزيـــون 

النظـــر الســـائدة هـــي أن الرقيـــب 

أكثر معرفة من معد البرنامج

◄

«أومنيس ميديا» منصة رقمية تسعى الحتواء شركات اإلعالم العربية

[ «تلفزيون والناس» مساحة لإلضاءة على واقع المغتربين في أوروبا  [ وصول البرنامج إلى جميع السوريين يشترط االبتعاد عن السياسة

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت مارغريتا سيمونيان، رئيسة 
تحرير شبكة قنوات روسيا اليوم 
ووكالة سبوتنيك، إن تكرار فريق 

حملة إيمانويل ماكرون االنتخابية 
للرئاسة الفرنسية، االتهامات لروسيا 
اليوم وسبوتنيك، تدفعنا إلى الغرور. 

وأضافت سيمونيان، ”(هذا) سلوك غير 
سوي لكنه مضحك“.

◄ أّجلت االثنين، محكمة القضاء 
اإلداري بمجلس الدولة المصرية، النظر 

في الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ 
الحكم الصادر بوقف قرار إنشاء ”غرفة 
اإلعالم“، مع وقف قرار ظهور مرتضى 
منصور في اإلعالم، لجلسة 16 أبريل 

المقبل.

◄ أصدرت وزارة اإلعالم واالتصاالت 
والبريد الصومالية، األحد، قرارا 
بإغالق مكتب قناة ”يونيفرسال“ 
التلفزيونية بسبب بثها ”أخبارا 

مخالفة لقوانين اإلعالم والنشر“، وفق 
ما قالت الوزارة، وتعتبر ”يونيفرسال“ 

أحدى القنوات الصومالية األكثر 
مشاهدة  ومقرها الرئيسي في لندن.

◄ أعلن منتدى اإلسكندرية لإلعالم عن 
فتح باب التقدم للمشاركة في دورته 

الخامسة بعنوان ”اإلعالم واالبتكار“، 
ويتضّمن المنتدى عددا من ورش 

العمل في مجال اإلعالم وتكنولوجيا 
المعلومات بهدف تنمية وتطوير 

مجتمع األعمال وتطوير المشروعات 
والمبادرات اإلعالمية، على مدار ثالثة 
أيام بدءا من 25 حتى 27 أبريل القادم.

◄ أكدت دراسة  حديثة نشرها أحد 
المواقع المتخصصة في اإلعالم 
والمحتوى الرقمي، أن االنتشار 

المتزايد لإلنترنت يزيد من الهجمات 
اإللكترونية، ويطّورها بشكل دائم 

لتشكل تهديدا أمنيا واقتصاديا.

باختصار

} هل يحتاج اإلعالمي والمؤسسة اإلعالمية 
إلى خّطة عمل ومسار عام واستراتيجيا 

تقود أعمالها مع مرور الزمن؟ أم أن 
األحداث والمتغّيرات وحدها هي التي تحّدد 

البوصلة؟
هو سؤال إشكالّي من أسئلة عّدة تطرح 

واقع ومستقبل وسائل اإلعالم في العالم 
العربي بشكل خاص.

 الحكومات هي الموّجه اإلعالمي 
أحيانا فمنها يصدر الخبر وبأمرها تجرى 

التغطيات الصحافية والفعاليات اإلعالمية، 
وهي التي تقول هذا صحيح وذاك خطأ 

وهي التي تأمر بتسليط الضوء على ظواهر 
أو أشخاص وطمس أخرى، هذا واقع عاشه 

اإلعالم العربي عقودا طواال ومايزال في 

قسم كبير منه خاضعا لنفس ذلك المنهج.
في المقابل هناك ”تمّرد إعالمي“، 
المركزية إعالمية، أن تملك الوسيلة 

اإلعالمية استقالليتها الكاملة في معزل عن 
الحكومات، فهل هو حلم من أحالم اليقظة أم 

تراها حقيقة واقعة؟
الشّك أن مقوالت (الحرّية اإلعالمية) 

والتداول الحر للمعلومات من مصادر 
متنّوعة صارت مثل ترنيمة يرددها البلغاء 

كما عامة الناس، مجّرد أهزوجة تتغنى 
بها في غالب األحيان منظمات وجمعيات 

ومؤتمرات عندما تريد مهاجمة بعض 
الحكومات أنها ال تتوخى معايير العمل 

اإلعالمي الصحيحة.
لكّن األمر الذي تجد المؤسسة اإلعالمية 

نفسها في دّوامته هو كيف ترسم خارطة 
طريق لطواقمها اإلعالمية ومحّرريها ما 
بين سهولة تامة في الوصول للحقائق 

والمعلومات تتيحها الوسائل االتصالية 

الحديثة، وبين اإلبقاء على النمطية السائدة 
وتقاليد العمل اإلعالمي التي رسمتها 

الحكومات كابرا عن كابر؟
اإلشكالّية تتعلق بتحرر العقل في 

مقاربته للظواهر قبل االستجابة للشعارات 
والصراخ الهستيري المتعلق بالحريات 

اإلعالمّية األساسية، اإلعالمي المطّوق 
بخارطة طريق مضّلله تنّحي عقله جانبا 
وتجعل منه ماكينة كتابية مثل أّي عرض 

حالجي يحفظ االسطوانة نفسها عن 
ظهر قلب، هي جوهر اإلشكالية اإلعالمية 

التي تجعل من أّي خارطة طريق مجرد 
استجابات آنية لكلمتين ال ثالث لهما (يجب) 

و(ال يجب)، يجب التركيز في الحمالت 
اإلعالمية على كذا وال يجب اإلشارة إلى كذا، 

هنا الحاجة متحّققة لثّلة من الكَتَبة الذين 
ليس شرط الموهبة مطلوبا منهم، بل أناس 

إنشائيون سوف يفون بالغرض المنشود 
وزيادة.

ولعّل األمر سيزداد اّتساعا باتجاه 
شعور المواطن القارئ أو المشاهد بنوع 

من االغتراب عن بعض من وسائل اإلعالم، 
إن حَضَرْت ال ُتَعّد وإن غابت ال ُتْفَتَقد، 

يغيب عنها المواطن الصالح أياما وشهورا 
فيشعر بهدوء البال وقّلة الضجيج النمطي 
الذي درجت عليه هذه القناة الفضائية أو 
تلك وهي التي تقود طواقمها إلى سلسلة 

من التَيهان والتضليل والنمطية التي تبرز 
فيها المهارات في التنكيل بالخصوم ال 

أكثر، وهنا تصبح الوسيلة اإلعالمية ذراعا 
ثأرية وقبضة في وجه الخصوم وركالت 

ترجيحية ال تنتهي.
الخبر والتقرير والتغطية تصبح 

سلسلة لكمات وليس رسائل، فأين سيكون 
الحديث عن العقل اإلعالمي وحرّية الوصول 

للمعلومات وتعّدد اآلراء  وما إلى ذلك؟ 
بل هي خارطة طريق أكثر تشويشا مما 

نتصّور.. هذا إن ُوِجَدْت أصال.

طاهر علوان
كاتب من العراق 

خارطة طريق مشوشة لإلعالميني



} طهران – أصبح الرئيس اإليراني السابق، 
محمـــود أحمـــدي جنـــاد آخـــر الشـــخصيات 
السياسية الشهيرة في إيران التي تنضم إلى 
تويتـــر، وذلـــك على الرغم من أنـــه كان له دور 

أساسي في حظره بالبالد.
وكتب جناد في أولى تغريداته عبر حسابه 
@Ahmadinejad1956 باللغة اإلنكليزية ”بســـم 
اللـــه. الســـالم على جميـــع الشـــعوب اُحملّبة 
للحرية في العالم“. كما نشر فيديو باإلنكليزية 

”يستجدي“ فيه املغردين متابعته.
وتنص معلومات حســـابه على تويتر على 
أنـــه ”زوج، أب، جـــّد، أســـتاذ جامعي، رئيس، 

عمدة، فخور بأني إيراني“.
وأصبـــح جنـــاد موضـــوع تهكم مـــن قبل 
اإليرانيـــني، الذيـــن بإمكانهم االلتفـــاف على 
اخلصوصيـــة،  برامـــج  باســـتخدام  احلظـــر 

مشيرين إلى تناقضه.
وكان تويتـــر حظـــر في إيران فـــي أعقاب 
احتجاجـــات حاشـــدة ضـــد إعـــادة انتخـــاب 

أحمدي جناد عام 2009.
جـــاءت بعد اتهامات  واالحتجاجات التي 
بتزويـــر االنتخابات، كانـــت ُتعتبر هي األولى 
في العالم التي استخدمت خدمة تويتر حلشد 
وتنظيـــم املظاهرات، وقـــد نالت لقـــب ”ثورة 

تويتر“.
وشـــهد تويتر تعليقات ساخرة بعد نشره 
للفيديو، تناول عـــدد كبير منها محاولة جناد 
تقليد الرئيس األميركي الســـابق باراك أوباما 
فـــي كتابـــة ”البايو“، حيث عرف نفســـه قائال 
”زوج – أب – رئيـــس – مواطـــن“، وهـــي نفس 

الطريقة التي يستخدمها أوباما.
تعليق آخر سخر من جناد، ذكر أن الرئيس 
اإليراني الســـابق الذي حظـــر تويتر في 2009 
يســـتخدم اليـــوم ”بروكســـي“ للوصـــول إلى 

املوقع.
ولـــم يتردد جنـــاد فـــي حظـــر الكثير من 
املغردين الذين نشـــروا مقاطع فيديو ساخرة، 
أبرزهـــا مقطع له مع رئيس الوزراء الروســـي 
السابق دميتري ميدفيديف، حيث حاول جناد 
تصنع إجـــادة اللغة اإلنكليزية، إال أن الصوت 
الواضح فضحه، حيث قال له ميدفيديف: كيف 
احلال؟ فأجابه: yes! (نعـــم). وكرر ميدفيديف 
محاوالته، إذ قال له: عام جديد ســـعيد. فكانت 
ردة فعـــل جناد النظـــر إلى وجهـــه ومحاولة 
تشتيت الكاميرات بابتسامة تظهر أنه محرج.
وعلى الرغم مـــن أن تلك اخلدمة محظورة 
علـــى املواطنـــني العاديني، فالعديـــد من كبار 
مســـؤولي إيـــران ينشـــرون تغريدات بشـــكل 
ُمنتظـــم، مبـــن فيهم الرئيس حســـن روحاني، 

ووزير اخلارجية محمد جواد ظريف،
كما أن مكتب املُرشد األعلى علي خامنئي، 

يحتفظ بحسابات ناطقة بالعديد من اللغات.
ويبـــذل أحمـــدي جنـــاد الذي كان رئيســـا 
للبالد مـــن 2005 وحتـــى 2013، جهدا من أجل 
العودة إلى احلياة السياسية، قبل االنتخابات 

الرئاسية، املقرر انعقادها في مايو 2017.

} القاهــرة – قررت الســـلطات املصرية وقف 
حملـــة إعالنات ”#إنتي_عانـــس“ التي أثارت 
غضبـــا على الشـــبكات االجتماعيـــة في مصر 

الحتوائها على عبارات تسيء للمرأة.
وتداول نشطاء موقع التواصل االجتماعي 
فيســـبوك، صورة إلحدى اللوحـــات اإلعالنية، 
اخلاصة باحلملة والتي علقتها الشـــركة أعلى 

جسور وسط القاهرة، للترويج ملنتجها 
حتـــت عنـــوان ”إنتي عانـــس (لم 

اتهامات  موجهـــني  تتزوجي)“، 
باعتبارها  الفكـــرة  ألصحـــاب 

”إساءة“ واضحة.
حتمل  اإلعالنية  اللوحـــة 
صورة لســـيدة تبـــدو حزينة 
”إنتـــي  عليهـــا  ومكتوبـــا 

هاشـــتاغ  وحتمـــل  عانـــس“، 
”إنتـــي املََثل“ وحتث الســـيدات 

اخلاصة  القصـــص  إرســـال  على 
بـــكل واحـــدة منهـــن ومعاناتهن مع 

العنوســـة عبـــر الهاشـــتاغ، كمـــا حتمل 
الصورة اسما لزيت طعام تروج له الشركة.

وال يوجد رابط بني زيت الطعام والعنوسة، 
ولكن ناشطني اعتبروا أن الشركة حاولت لفت 
االنتبـــاه إلـــى منتجهـــا بطريقة مبتكـــرة عبر 

احلديث عن مشكلة اجتماعية.
وقام عاطـــف يعقوب رئيـــس جهاز حماية 
املســـتهلك باتخاذ قرار بوقـــف 3 إعالنات، هي 

”ظـــل راجـــل وال ظل حيطـــة“، و“اكســـر للبنت 
ضلـــع يطلع لهـــا 24“، و“إنتي عانـــس“، التي 

تنتشر بالعاصمة املصرية القاهرة.
وأكـــد أن اإلعالنـــات تخالـــف املواصفات 
القياسية لإلعالنات وحترض على العنف ضد 
املرأة وتقلل من شأنها. وقال إنه في حالة عدم 
التزام الشركة، ســـتتم إحالة األمر إلى النيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية.
من جانبها، عبرت مايا مرسي 
للمرأة  القومي  املجلس  رئيسة 
ورفضهـــا  اســـتنكارها  عـــن 
لفكـــرة اإلعالنـــات وجميـــع 
األلفـــاظ التـــي اســـتخدمت 
فيهـــا، وأكـــدت أن احلملـــة 
تســـيء للمرأة التي هي في 
املستهدف  اجلمهور  األساس 
وأن  خاصـــة  املنتـــج  لشـــراء 
اإلعالن يروج ألحد زيوت الطعام، 
مشـــيرة إلى وجود أمثلة شعبية قدمية 
يجب أن ُحتذف نهائيا من قاموســـنا وأفكارنا 

وعدم الترويج لها.
ويتولـــى القائمون على احلملـــة، وفق ما 
يقولـــون، خلق َمثل جديـــد أو حكمة لكل قصة 
ويتم نشـــرها على الصفحة الرســـمية للمنتج 
عبر فيســـبوك، كنوع من التخفيف عن الفتيات 
الالتي يعانني العنوســـة، فـــي محاولة للدعم 

املعنوي ورفض نظرة املجتمع إليهن.

واعتبر نـــادر خليل، املالك واملســـؤول عن 
شـــركة اإلعالنـــات املنفـــذة للحملـــة اإلعالنية 
اجلديدة، أن الهدف احلقيقي املراد من احلملة 
هـــو تنبيـــه النـــاس إلـــى ضـــرورة الكف عن 
استخدام األمثال الشعبية التي تسيء للمرأة.

وفـــي عـــام 2016، قـــال اجلهـــاز القومـــي 
لإلحصـــاء والتعبئـــة (حكومـــي) إن إجمالـــى 
عدد النســـاء فـــي مصر يبلـــغ 44 مليونا و100 
امـــرأة، وســـط تقارير رســـمية مماثلة تتحدث 
عن وجود 13 مليون فتاة في ســـن الزواج ولم 
يتزوجن بعـــد، وهن من يشـــير البعض إليهن 

بـ“العوانس“.
وطالبـــت فتيات وســـيدات مصريات، على 
مواقع التواصل االجتماعـــي، بضرورة تغيير 
اســـم احلملة، الفتات إلى أن وصف ”العانس“ 
في حد ذاته يسيء للفتيات ويجرح مشاعرهن 

ويعد إهانة لكرامتهن.
عليـــاء احلديـــدي قالـــت علـــى صفحتهـــا 
بفيسبوك إن اللفظ املستخدم في اإلعالن ”إنتي 
يســـيء للمرأة، مضيفة ”ارتباط اللفظ  عانس“ 
باألنثى التي لم يســـبق لهـــا الزواج، هو العار 

بعينه“.
فيمـــا اعتبـــرت أخـــرى ”احلملـــة تعكـــس 
املســـتوى الفكري والتعليمي واألدبي للصفوة 
املتعلمة“، فيما طالب آخرون بدراســـة أسباب 
ارتفاع نسبة غير املتزوجني بدل رفع شعارات“.

وتساءل آخرون عن سبب ربط لقب العانس 
بالنســـاء فقط ألن الرجل عانـــس إن لم يتزوج 

ويجب طرح مشكلته أيضا للنقاش.
باملقابـــل اعتبـــر آخرون أن ”فكـــرة احلملة 

قوية جدا“.

وقالت نهـــاد أبوالقمصان، رئيســـة املركز 
املصـــري حلقوق املرأة (مســـتقل)، إن ”احلملة 
(اإلعالنيـــة) لهـــا بعـــد إنســـاني واجتماعـــي 
مهم، لكن الدعاية املصاحبـــة لها تكرس ثقافة 

عنصرية كانت احلملة تستهدف محاربتها“.
ويعكس تفاعل مستخدمي مواقع التواصل 
االجتماعي مـــع اإلعالنات واألحداث واملواقف 
أن ثقافة الشـــارع لم تعد محصـــورة في مكان 
احلدث، بـــل أصبحـــت صناعة رأي عـــام عبر 

مواقع التواصل االجتماعي.
كمـــا نبهـــت ردود األفعـــال عبر الشـــبكات 
االجتماعية املختصني إلى أن دراسة اإلخفاقات 
ومعاجلتهـــا لم تعودا محصورتـــني في مراكز 

البحوث واجلامعات ورجال االختصاص.
وقد أصبح للشـــبكات االجتماعية دور في 
التعبيـــر عـــن االجتاهات واألفـــكار كافة داخل 
متـــارس دورها  املجتمـــع، فلم تعـــد ”النخبة“ 
املعتـــاد في صياغـــة الـــرأي العام وتشـــكيله 
وتعبئتـــه بعـــد التطـــور فـــي عمليـــة تدفـــق 
املعلومـــات وإنتاجها وأصبح للفـــرد دور في 

إنتاج املعلومات وصياغة الرسالة اإلعالمية.
ومن ثم حتولت الشـــبكات االجتماعية من 
مجرد وسيلة لنقل اخلبر أو التعليق عليه إلى 
وسيلة لها دور في متابعته وإثارة ردود األفعال 
حولـــه وفي بعض األحيان يتم نقل األخبار من 
الصفحات االجتماعية إلـــى الصحف الورقية 

والبرامج الفضائية.
ويقدر عدد مســـتخدمي اإلنترنت في مصر 
بـ48 مليون مســـتخدم، (52 باملئـــة من إجمالي 
عـــدد الســـكان). كمـــا يبلـــغ عدد مســـتخدمي 

فيسبوك في مصر 27 مليون مستخدم.
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حملة إعالنية أثارت جدال واسعا بني نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، خاصة الفتيات 
ــــــاء التأنيث، دفعت الســــــلطات إلى التدخل  ــــــي اعتبرن فكرتها ”إهانة“ لت والســــــيدات الالت

إليقافها، ما يعكس قدرة الشبكات االجتماعية على صناعة الرأي العام.

انقســـم املغـــردون  } الموصــل (العــراق) – 
العراقيـــون إلـــى معســـكرين ضمن هاشـــتاغ 
#املوصل_مدينة_منكوبـــة، وفيمـــا يعتبـــر 
مغـــردون أن املدينـــة حتررت قـــال آخرون إن 

املدينة منكوبة.
والهاشـــتاغ موجـــه إلى رئيـــس احلكومة 
العراقية، القائد العام للقوات املســـلحة، حيدر 
العبـــادي، إلعـــالن املوصـــل مدينـــة منكوبة، 
واللجوء إلى املجتمع الدولي إللقاء مساعدات 
تنقـــذ من بقـــي حيا في الســـاحل األمين الذي 
يشهد مجاعة ونقصا حادا في الدواء والغذاء 
واملاء، إضافة إلى وحشـــية داعش، والقصف 

الذي دفن الكثير من املدنيني وهم أحياء.
وســـار املدنيون الناجون حفاة فوق وحل 
النكبة وأمطار الربيع التي جاءت هي األخرى 

لتعمق مأساتهم. وكتب مغرد:

فيما اعتبر آخر:

وكتبت صفحة على فيسبوك:

ونشـــر مغـــردون صـــور النازحـــني الذين 
هربوا مبا عليهم من ثياب فقط. 

من جانـــب آخر، كتب مغـــردون ”إذا أردت 
معرفـــة الدواعـــش ومـــن يدعمهـــم فانظر إلى 
هذا الهاشـــتاغ“، في إشارة إلى املتباكني على 

املوصل من غير أهل العراق.
في هذا الســـياق كتب الداعية الســـعودي 
والباحـــث في علـــم النفس املعرفي ســـليمان 

الطريفي:

وقال آخر:

وقال معلق:

وقال مغرد:

نجاد المتناقض موضع إعالن عن العنوسة يستفز تاء التأنيث في مصر

سخرية على تويتر

أمثال شعبية مسيئة

أعلنت شـــركة فيســـبوك المالكة لموقع إنســـتغرام أن عدد مســـتخدميه في منطقة الشرق األوســـط بلغ ٦٣ مليونا. وعلق 

جوناثان البين، المدير العام لمنطقة الشـــرق األوسط وشمال أفريقيا وباكستان في فيسبوك قائال {يشهد إنستغرام نموا 

غير مسبوق، لقد تضاعف حجمه  عدد مستخدميه من ٣٠٠ مليون إلى ٦٠٠ مليون خالل عامين}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الموصل_مدينة_منكوبة 

ثقافة الشارع 

لم تعد محصورة في 

مكان الحدث، بل أصبحت 

صناعة رأي عام عبر  

فيسبوك

[ جدل على الشبكات االجتماعية يوقف حملة إعالنات عنصرية ضد المرأة  
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الله يرحم أيام نظرية الفن للفن.. 
بعض ما ُيعرض اليوم 

هو العهر للعهر، حتت ستار الفن.

العراق حضارة، العراق تاريخ، 
العراق منارة.

ليس ذنب العراق أنه وقع بني 
فكي طغيان الشرق والغرب.

يعيش الفقير حياته كلها مقهورا 
وعندما يضحك مرة يصورونه 

ويكتبون "املال ال يصنع السعادة".

إذا أرهقتك صراعات تتابعها، 
واستنزفت تفكيرك ووقتك مشاهد 

اخترت التركيز عليها، فاحلل إعادة 
توجيه تركيزك وصنع عواملك اخلاصة 

لتحمي عقلك وروحك.

السياسي يكذب مرتني:
- مرة حني يعمل كسياسي! 

- ومرة حني يكتب كتابًا بعد اعتزال 
العمل السياسي!

ابتسامة الفقير "لم توجد" لتحمد الله 
على غناك! إصرار املعاق "لم يوجد" 

لتحمد الله على عافيتك!
مشاعر الناس لم توجد ألجلك يا محور 

الكون!

احلروب األهلية تبدأ بطرفني 
وتنتهي بعدد غير محدود األطرف 

والدول وال يكاد مير يوم إال وتتغير 
الوالءات والصراعات 

املثال املتكرر سوريا اليوم.

خيانة الوطن لها عدة أوجه
سوء أخالقك واحد منها!

العرب يتقاتلون من أجل ناقة، 
ثم خالفة، 
ثم طائفة، 

ولك أن تضع ألف ثم...!

كلما زادت وتيرة ضربات احلداثة 
والعوملة زاد عدد رجال الدين، 

وزادت كذباتهم، خرافاتهم، خزعبالتهم، 
استنقاعهم في املوروث.

إنه مرض اخلوف من احلداثة.

نصير شمة
موسيقي عراقي.

متى تتزوج املرأة، متى ُتنجب، 
كم عالقة عاطفية عاشت، كيف تلبس...

مواضيع تهم املواطن العربي 
أكثر من العلمانية، الدميقراطية، الدين 

واملستقبل.

تتتابعوا

@zzbd2014
#املوصل_مدينة_ العــــــراق….  وجع  يا 

منكوبة.

@alturifi1
أغفل  #املوصل_مدينة_منكوبة/دعني 
نظرية املؤامرة، ســــــأتوجه بالســــــؤال إلى 
مفكري داعش وأتباعه، ألم يكن فعلكم عني 

التدمير ملناطق أهل السنة؟ يا للحماقة.

@Alsa3bNews
ســــــلمها  منذ  #املوصل_مدينة_منكوبة 

األميركان لنوري املالكي.

@sumary_313
ــــــد داعــــــش لم  ـــــــ٣ ســــــنوات بي املوصــــــل ل
نســــــمع أحدا يتحدث عن معاناة األهالي، 
ــــــدأ النباح  لكــــــن عندما دخلتهــــــا قواتنا ب
#املوصل_ #املوصل_مدينة_منكوبة، 

حتيا_بتضحياتنا. @marwamohammed61
ــــــاع الوطــــــن“ ولكّننا،  ــــــم من ”ب ــــــد ال نعل َق

بالتأكيد، نعرف من ”دفع الّثمن“.

@hasan_ARS93
ــــــة، الكل ضحي  املوصل_مدينة_منكوب
ــــــدي واملدني  فــــــي هــــــذه املعركــــــة.. اجلن

وغيرهما.. فال أحد يتفلسف رجاء.

عني املوصل

وصل احلال بأهل املوصل إلى أكل القمامة 
ــــــم تعد تتوفــــــر لديهم حتى  ــــــر منهم ل والكثي
القمامة، ٣ ســــــيدات حوامل مــــــنت اجلمعة، 
و١٨ طفــــــال ماتوا بســــــبب اجلفــــــاف ونقص 
الغذاء، والعشرات من املدنيني قتلوا بسبب 
القصــــــف، والنازحون ميشــــــون مســــــافات 

طويلة، ميشون حفاة حتت املطر.

و



} اجلزائــر - في الســـابعة مـــن عمرها، كانت 
فتحية ترمي حقيبتها املدرســـية وتذهب للعب 
كـــرة القدم مـــع أوالد احلي، وها هـــي بعد 20 
عامـــا، العبة فـــي املنتخب اجلزائـــري وفريق 

”آفاق غليزان“ للسيدات.
فتحية العبة خط الوسط، هي واحدة من 15 
شـــابة يتحلقن حول مدرب الفريق سيد أحمد 
معز، يجمعهن الشـــغف بكرة القدم على ملعب 

أخضر في البلدة الواقعة في غرب اجلزائر.

عـــام 1997، وفـــي خضـــم احلـــرب األهلية 
التـــي عصفت باجلزائر، أطلـــق معز وعدد من 
الشـــغوفني بكرة القدم ونســـاء رائدات، نادي 
آفـــاق غليـــزان للســـيدات، مبا شـــكل حتديا 
لضوابط اجتماعية عدة أبرزها منع املسلحني 

اإلسالميني املتشـــددين النساء من مزاولة أي 
رياضة.

وفـــي العام نفســـه، ســـلط الضوء بشـــكل 
مكثـــف على غليزان بعدما قضى فيها أكثر من 
ألف شـــخص، في ما يعد أسوأ مجازر احلرب 
األهليـــة، أو مـــا يعـــرف فـــي وســـائل اإلعالم 

اجلزائرية بـ“العشرية السوداء“.
ويقول املدرب ســـيد أحمد معز ”أرسل لي 
اإلرهابيـــون رســـالة يطلبون فيهـــا وقف كرة 
القـــدم النســـوية“، إال أنه حتدى هـــذا الطلب 

وواصل القيام بعمله. 
ويأســـف معـــز ألن ”العبات كـــرة القدم كن 
يتعرضن للشـــتم والســـباب لـــدى مغادرتهن 
امللعب (…) بالنســـبة إلى بعض حاملي األفكار 
الرجعية البنت التي تنتمي إلى عائلة محترمة 

ال تلعب كرة القدم“.
وغالبا ما سمعت الشابات اللواتي يزاولن 
هـــذه الرياضة، عبارات مـــن قبيل ”عودي إلى 

املطبخ“ أو ”ابحثي عن زوج“. 
ومتكنت الالعبات اللواتي يتحدر معظمهن 
مـــن خلفيات اجتماعية متواضعـــة، من إقناع 
عائالتهن بتقبل فكرة ممارســـة هوايتهن التي 
يعشـــقنها، على الرغم من النظرة االجتماعية 
الســـلبية وقلة الدخـــل املالي الـــذي قد توفره 
رياضة كهذه للســـيدات. ويضم ملعب غليزان 
”جناحا“ خاصا بالشابات، يشتمل على مهجع 

وخزائـــن وجهاز تلفزيون وجتهيزات صوتية. 
وبعد حصـــص التدريبـــات، يتيـــح اإلنترنت 
الالســـلكي املتوافر في غـــرف تبديل املالبس، 
لالعبات الهروب من الواقع من خالل استخدام 

مواقع التواصل االجتماعي.
ويقوم النادي الذي ال يدفع لالعبات رواتب 
شـــهرية، مبســـاعدتهن على متابعة مسيرتهن 
فـــي كرة القـــدم، أو العثور علـــى عمل لضمان 

مورد مالي.

اللعبة أو الزواج

في غليزان، املنطقـــة الريفية التي يقطنها 
قرابـــة مليـــون نســـمة يعتـــاش معظمهم من 
الفالحـــة والرعـــي، ترتـــدي غالبيـــة النســـاء 

احلجاب.
وتقول فاطمة، والدة فتحية، إنها ”فخورة“ 
بابنتهـــا، إال أنهـــا ”ســـتكون أكثـــر اطمئنانا
 لـــو توقفـــت عن ممارســـة لعبـــة كـــرة القدم 
وتزوجت وارتدت احلجاب كغيرها من نســـاء 

املنطقة“.
وتضيف هذه األرملة واألم لستة أطفال، أن 
كل ما تخشاه هو الوفاة قبل أن تتزوج ابنتها.
وتأســـف الالعبـــات لكون كل رجـــل يتقدم 
خلطبتهن يضع الشـــرط نفســـه: كرة القدم أو 
الزواج. وجتد الشـــابات أنفســـهن مضطرات 
إلـــى اتخاذ خيار مر: الزواج الذي يعني نهاية 
مســـيرتهن الرياضية، أو البقـــاء عازبات من 

أجل التمكن من مزاولة هوايتهن املفضلة.
ومـــن أولئك منى التي ســـتضع في مارس 
حـــدا ملزاولتهـــا اللعبة، بعدمـــا اختارت درب 

الزواج.

ويعتقـــد املدرب أنـــه ”لو نالت الشـــابات 
حوافز، لكان في إمكانهن مواصلة اللعب حتى 
بعد الزواج“، إال أن الفريق الذي تخلو خزائنه 
من املـــال، ال يجذب أي راع أو شـــركة ممولة، 
علمـــا أن كرة القدم النســـائية فـــي اجلزائر ال 
تـــزال رياضة تزاول على مســـتوى الهواية ال 

االحتراف.
على كل  وســـيطر نادي ”آفـــاق غليـــزان“ 
املنافســـات النســـائية خالل األعوام املاضية، 
بإحرازه بطولة اجلزائر ســـبع مرات والكأس 
ســـت مرات، إضافة إلى كأســـني على مستوى 

املغرب الغربي.
وعلى الرغم من إقرار عدد من سكان املدينة 
أن ما تقوم به الالعبات يشـــكل مدعاة ”فخر“ 
لهم، إال أن الفريق نادرا ما يجد مشـــجعني في 
مدرجات ملعبه عندما يخوض مباريات عليه.

وتأســـفت العبات لعـــدم ”متويـــل الفريق 
النســـوي لكرة القدم بغليزان“، على الرغم من 
مستواهن الذي أتاح لست منهن املشاركة مع 

املنتخب الوطني.
وفـــي موقـــف ملعـــب املدينـــة، يبـــدو 
التناقـــض صارخـــا بني فريقـــي الرجال 
والسيدات: العبو األول تنتظرهم حافلة 
كبيرة حتمـــل ألوان الشـــركات الراعية 
تنتظرهـــن  والالعبـــات  وشـــعاراتها، 

حافلة نقل صغيرة متواضعة.
حتى الفوز باملباريات ال يعود بنفع 

يذكر على الالعبات. فبحســـب معز، تنال 
كل العبـــة مبلـــغ 1500 دينـــار جزائري (12 

يـــورو) في حال فوزهن في املباراة، ما يراه 
”مبلغا زهيدا جدا“.

ولـــدى حتقيقهـــن فوزهن األخيـــر، فرحت 
الالعبـــات باســـتقبال محافـــظ املدينـــة لهن، 
وبينما كن يتوقعن مكافأة مالية، قدمت إليهن 

حقيبة رياضية تتضمن مالبس رياضية.
ويلخص أحد مؤسســـي النـــادي الوضع 
بالقـــول ”حب كرة القدم أقـــوى من كل األفكار 
الرجعيـــة، على الرغم من محـــاوالت البعض 

كسر هذا الفريق“.

مدارج خاصة للنساء

لم تكن ممارسة رياضة كرة القدم احلاجز 
الوحيد أمام النساء اجلزائريات بل إن املنع 
والنظرة الدونية إلى تلك الرياضة في البالد 

طاال حتى متابعاتها في املالعب.
لكـــن ظاهرة إقبـــال النســـاء اجلزائريات 
على مشـــاهدة مباريات كرة القدم على مدارج 
املالعب بدأت تنتشر منذ سنة 2014 حني شهد 
ملعـــب 5 جويليـــة باجلزائـــر العاصمة يوم 3 
مارس حضور املئات من النســـاء اجلزائريات 
مبـــاراة وديـــة جمعـــت منتخـــب كـــرة القدم 

اجلزائري للرجال بنظيره الصربي.
وقالت وســـائل إعالم جزائريـــة آنذاك إن 
ومتابعتهن  اجلزائريـــات  النســـاء  مشـــاهدة 
ملباريـــات كـــرة القدم فـــي املالعـــب ظاهرة لم 

يعرفها املجتمع اجلزائري منذ استقالله.
ويقـــول الكاتـــب والصحافـــي الرياضـــي 
اجلزائري مصطفى بن فضيل تعليقا على هذه 

الظاهرة ”كنا نعتقد لوقت طويل بأن النســـاء 
وكـــرة القـــدم كلمتان ال ميكن لهما االنســـجام 
معا، مقارنة بعاملني أساســـيني، هما ممارسة 
النســـاء لكرة القـــدم، التي هي شـــبه معدومة 
باجلزائر، واســـتهالك النســـاء لـ“كرة القدم“ 
كثقافة رياضية، وهي األخرى شـــبه مستحيلة 
بدليـــل غيابهـــن عن املالعب خـــالل البطوالت 

الوطنية“.
وخصصت السلطات اجلزائرية سنة 2014 
مدرجات خاصة للنســـاء والعائـــالت للتمكن 
من حضور مباريات كـــرة القدم، بعد أن باءت 
جميع محاوالت قوات األمن لبســـط االستقرار 
فـــي املالعب بالفشـــل، حيث غالبـــا ما تختتم 
التظاهرات الكروية مبشادات وحوادث كبيرة.
ويقول األستاذ في علم االجتماع اجلزائري 
ناصـــر جابي إن ”كرة القـــدم رياضة رجولية، 
كمـــا أن املرأة اجتماعيا كانـــت ممنوعة حتى 
مـــن الدخول إلى مالعب كرة القدم، على عكس 
والتونســـيني  املغاربة  جيراننا 
للنســـاء  يســـمح  حيث 
مبمارســـة هـــذه 
الرياضة ودخول 
بحرية  املالعـــب 

كاملة“. 
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أطلـــق عدد من الشـــغوفني بكرة القـــدم في الجزائر ناديـــا لكرة القدم خاصا بالنســـاء، متحدين 

الضوابط االجتماعية التي فرضها اإلسالميون على النساء ملنعهن من مزاولة أي رياضة.

تجد العبات كرة القدم في الجزائر أنفســـهن مضطرات إلى اتخاذ خيار مر يتمثل في الزواج الذي 

يعني نهاية مسيرتهن الرياضية، أو البقاء عازبات من أجل التمكن من مزاولة هوايتهن. تحقيق

حتاول نساء جزائريات في منطقة ريفية زعزعة عرش الرجال في مملكة طاملا ظلت حكرا 
عليهم، بحبهن وشغفهن برياضة كرة القدم التي كانت محرمة اجتماعيا عليهن خصوصا 
بعد منع املسلحني املتشددين النساء من مزاولة أي رياضة خالل ”العشرية السوداء“ التي 

شهدت فيها البالد حربا بني اإلسالميني والنظام.

العبات كرة القدم في الجزائر أمام خيارين: اللعب أو الزواج
[ غياب التشجيع والحوافز يغلب كفة الزواج على الرياضة  [ لعبة حرمها اإلسالميون على النساء
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الجزائريات لعب كرة القدم وحتى حضور 
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مـــن الدخول إلى مالعب كرة القدم، على عكس 
والتونســـيني  املغاربة  جيراننا 
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} عرض ثري من أصل عربي مبلغ 7 مليون 
دوالر على الشركة المنتجة لمسلسل توم 

وجيري من أجل تغيير األحداث وجعل 
جيري ينتصر على توم، وعبر الثري الذي 
لم يكشف عن اسمه وانتمائه عن ملله من 

استفزاز الفأر المستمر للقط.
خبر تداولته بعض المواقع على شبكة 

اإلنترنت وقد ال يمّت للواقع بصلة، ال سيما 
وأن هذه المواقع لم تقدم أي تفاصيل حول 
هوّية الثري العربي، وإلى أي دولة ينتسب، 

وكيف تمت الصفقة؟ ومع ذلك شدني هذا 
الخبر الطريف بقوة ليس لطرفته وإنما لما 

أحال عليه من دالالت، بحيث أصبح المشاهد 
العربي راغبا في تغيير مجريات األحداث 

التي تحيطه فحسب، بل والتي تطل عليه من 
الشاشة الصغيرة.

وعلى الرغم من أن الكثير من العائالت 
العربية تحبذ الجلوس أمام التلفزيون 

لمتابعة المطاردة الشهيرة بين توم وجيري 
بشغف ال يفتر، ويستفزها خبث جيري، فإن 
هذا الثري العربي بادر إلى تغيير الروتين 

الذي رافق توم وجيري على امتداد 161 حلقة 
تم إنتاجها من عام 1940 إلى حدود سنة 

1967 للسينما، وحازت على الكثير من جوائز 
األوسكار على مر السنين.

وبعيدا عن األسباب التي دفعت رجال 
فاحش الثراء إلى تعديل مجريات األحداث 

ضمن سلسلة كرتونية موجهة لألطفال، 
تجدر اإلشارة إلى أن هذا التعديل لم يأت 

مصادفة وإنما جاء نتيجة غرق العالم 
العربي في الروتين.

فمسلسل توم وجيري شكل إلى هذه 
اللحظة جزءا كبيرا من الطفولة العربية 

ومازال يجذب المشاهدين كبارا وصغارا 
حتى اليوم، ولم تقدم القنوات التي 

تبثه بديال لحالها كحال بعض القنوات 
العربية المحلية التي لم تمل من إعادة 

بث المسلسالت التي تم إنتاجها محليا 
ولم يسأم المشاهد العربي من تكرار نفس 

اللقطات حتى بات قادرا على النطق بمفردات 
السيناريو كلمة كلمة على غرار السلسلة 

الشهيرة ”شوفلي حل“ التي صارت شديدة 
االلتصاق بالقناة الوطنية التونسية الثانية.
تكرار أثار الكثير من الجدل في صفوف 

المشاهدين الذين انقسموا بين مؤيد 
ورافض.

لم يتم تأكيد أو نفي خبر تأليف نهاية 
مختلفة لمسلسل توم وجيري، لكنه فتح باب 

النقاش بين نشطاء على مواقع التواصل 
االجتماعي وبين كل من اطلع على الخبر، 

هل يمكن لشخص عاقل دفع مبلغ خيالي من 
أجل التخلص من أحد أبرز رموز الرسوم 

المتحركة في العالم؟ وهل تحمل هذه 
الخطوة دوافع خفية تجعل هذا الرجل يغير 

من ذاكرة الطفولة العربية؟
أما بالنسبة إلي فإن تغيير النهاية ذكرني 

بما كان يطلبه المدرس منا في حصص 
تقديم القصص بأن نبحث عن نهاية جديدة 

لألحداث وفق ما يجود به المخيال الطفولي 
لدينا، كنت أحب كثيرا تغيير مجريات 

األحداث في القصة وأذهب بعيدا بمخيلتي 
ألنتج عالقات جديدة تجمع بين أبطالها.

علمتنا المدارس الذهاب بعيدا بمخليتنا، 
لكن التلفزيون جمد الحس التخّيلي لدينا 

واكتفى بإعادة بث القديم بشكل بات منفرا 
وباعثا على الملل. الروتين دفع الرجل إلى 

دفع الماليين، ومع ذلك تحتاج القنوات 
العربية إلى باليين الدوالرات لتكسب 

المشاهدين العرب من جديد.
جدير بالذكر أن الحلقة األخيرة من هذا 
المسلسل مرفقة بالنهاية المقررة للعمل، قد 
عارض منتج العمل بثها ألنها تنتهي بموت 
توم وجيري منتحرين، وهو ما يرى أنه قد 
يؤثر سلبا على نفسية المتابعين الصغار.

تغيير في ذاكرة الطفولة العربية

يمينة حمدي

} ال تـــزال دور الســـينما في العديـــد من دول 
أوروبا محافظة على رونقها وأهميتها ودورها 
كوســـيلة ترفيهية وتثقيفية مهمـــة، باعتبارها 
حتتضن موعدا أسبوعيا لم يفقد داللته اجلميلة 
في العالقة بني األزواج والعشاق وأفراد األسرة، 
بينما ســـاهم االنغالق االجتماعـــي والظروف 
السياســـية واحلروب واألزمات االقتصادية في 
تراجع العالقة القدمية بني األسر العربية ودور 

السينما.
وقضـــت التكنولوجيـــا احلديثة على اخلط 
الفاصـــل بـــني الفرجـــة فـــي املنـــزل وفـــي دار 
الســـينما، حيث أتاحت شاشـــات التلفزيونات 
الذكيـــة والعمالقة الفرصـــة للكثيرين لتحويل 

غرف معيشتهم إلى أماكن عرض سينمائية.
وتشـــير تقاريـــر صحافية إلـــى أن عواصم 
عربية كبـــرى مثل بغـــداد وتونـــس واجلزائر 
وطرابلس.. تـــكاد تفتقد كليا إلى دور ســـينما 
مقارنـــة مبـــا كان جاريا في عقدي الســـتينات 

والسبعينات من القرن املاضي.
وحتولت أشـــهر دور السينما في العاصمة 
العراقيـــة بغداد إلى مخـــازن ومحالت للبقالة، 
قاتلـــة بذلك الذكريات اجلميلة ألجيال من األهل 

واألصدقاء واألحبة والعشاق.
وال يـــكاد الوضع يختلف كثيـــرا في البالد 
التونسية التي أصبح فيها عدد قاعات السينما 
يحسب على األصابع، بعدما كانت هذه القاعات 

في السبعينات تقدر بحوالي 150 قاعة.
وتراجع عـــدد قاعات العرض في محافظات 
تونـــس إلى أقـــل من ثالثني قاعة، تـــكاد تنعدم 

فيها حركة اجلمهور.
وليـــس وضع دور الســـينما فـــي اجلزائر 
بأحســـن حال، فعدد القاعـــات املغلقة وهي قيد 
الترميـــم وحتـــى املفتوحة منهـــا واخلالية من 
اجلمهور خـــالل أغلب أيـــام الســـنة، يؤكد أن 

عالقة الناس بالسينما قد أصابها الوهن.
ويثيـــر الوضع املتـــردي للســـينما الليبية 
احلنـــني حلقبة اخلمســـينات والســـتينات من 
القـــرن املاضي حني كانت دور الســـينما مالذا 
لالستمتاع والترفيه يقصدها الرجال والنساء 
وجميع أطياف املجتمع، إال أن هذا املشـــهد لم 

يعد يتكرر اليوم، بعد أن احتلت ملصقات األفالم 
القدميـــة واإلعالنـــات التي حتذر مـــن احتمال 
انقطاع الكهرباء أو متنع دخول النساء، جدران 
الغرفة الصغيـــرة املؤدية إلى صالة الســـينما 
في العاصمـــة طرابلس، والوحيدة  ”بارادايز“ 
التي ال تزال وحدها تضيء شاشـــتها وبشـــكل 

متقطع أمام عدد قليل من جمهور الرجال.
وتظـــل اململكـــة العربية الســـعودية الدولة 
العربية الوحيدة التي ال توجد بها دور للسينما 
ألن أطيافا واسعة من املجتمع السعودي تنظر 
للســـينما على أنها مفســـدة لألخـــالق ومدّمرة 

للقيم ومدعاة لالختالط بني اجلنسني.
ويتحّســـر الكثيـــرون اليـــوم علـــى الزمن 
اجلميل الذي كانت فيه السينما صديقة للعائلة 
العربيـــة، وحتملهـــم الذكـــرى إلى عـــادة تكاد 
تنقرض حاليا في أغلب األوساط األسرية، وهي 
ذلـــك املوعد األســـبوعي أو الشـــهري الذي كان 
يخصص من قبل العديد من العائالت للسينما، 
وكيف كانوا يخرجون بعد نهاية الفيلم للعشاء 
ويناقشون مضمونه وطبيعة أحداثه واحلكمة 

أو املعرفة التي اكتسبوها منه.
وتقول الصحافية التونسية جناة الهمامي 
”الســـينما بالنســـبة إلـــّي متعة وحيـــاة، وهي 
وأصدقائـــي“،  بعائلتـــي  جتمعنـــي  ذكريـــات 
مسترســـلة في احلديـــث عن حقبة لـــم تفل من 
ذهنها، بل مازالت ذكراها تتداعى في حاضرها 
عن أيام الطفولة واملراهقة، حينما كان والداها 
يقصـــدان دور الســـينما فـــي أيـــام العيـــد أو 
املهرجانات ملشـــاهدة أهم األفـــالم، ويكافئانها 
مع أشـــقائها في غالب األحيـــان بدعوة مميزة 
ملتابعـــة فيلم مـــن اختيارهم، وخاصـــة عندما 

يبدون تفوقا في الدراسة.
وأشـــارت في تصريح لـ”العـــرب“، إلى أن 
التكنولوجيـــا قد أتاحت للنـــاس فرصة ملتابعة 
األفالم اجلديدة وهم في منازلهم، إال أن ذلك من 
وجهة نظرها ”ال يضاهي متعة مشاهدة الفيلم 

على الشاشات العمالقة لدور السينما“.
وأضافـــت ”عندمـــا أذهـــب للســـينما أنـــا 
وإخوتي برفقة أبنائهـــم نعيش كل التفاعالت: 
نضحك ونحزن وننبهر ونتحســـر على انتهاء 
الفيلـــم، ثم نخرج إلى شـــارع احلبيب بورقيبة 
ليال ونشتري أكالتنا املفضلة، وكم تكون املتعة 
مضاعفة حينما نناقش الفيلم ونتذكر املواقف 
املضحكة فيه أو املبكية، وأحيانا نســـتهزئ من 
أختي الصغـــرى التي تغلبها دموعها أمام أول 

لقطة حزينة“.
أمـــا ابن بلدهـــا الصحافي محمد ســـفينة، 
فأكـــد أن عمله الصحافي وحتديدا في الشـــأن 

الثقافي، جعله مهتما مبا يجري على الســـاحة 
الســـينمائية، من أفالم تونسية وأجنبية، وهذا 
من وجهـــة نظره جعل أســـرته تنخـــرط أيضا 
في جملة اهتماماته بالســـينما، وحترص على 
متابعـــة األفـــالم اجلديـــدة، كلما أتيحـــت لها 

الفرصة لذلك.
لكن املشـــكلة بالنســـبة إليه تبقى في ندرة 
قاعات الســـينما فـــي تونس وأيضـــا في عدم 
برمجـــة القاعات، التي مازالـــت فاحتة أبوابها 
للجمهـــور ألفـــالم عامليـــة جديـــدة، وتقتصـــر 

عروضها في الغالب على األفالم التونسية.
كما أشار سفينة في تصريحه لـ”العرب“ إلى 
أن الفرجة الســـينمائية بالنسبة إلى اجلمهور 
التونســـي تكاد تكـــون مرتبطـــة باملهرجانات 
السينمائية، على غرار أيام قرطاج السينمائية.

وفي العـــراق، الـــذي تعطلت فيـــه صناعة 
الســـينما متاما، لم يبق غير وقـــع املهرجانات 
الســـينمائية التي يحاول مـــن خاللها البعض 
من عشـــاق الفن السابع وهواته، مللمة ومضات 
ســـينمائية مبعثـــرة، لم تعد قـــادرة على جمع 
األســـر العراقيـــة التـــي فرقتهـــا الصراعـــات 

الطائفية.

ويقـــول املطـــرب العراقـــي عقيل الوســـيم 
”السينما مرآة الروح وال أستطيع إال أن أعشق 
الفن الســـابع، ألنه موجه وملهم للفنان، وميكن 
أن يوحي لـــي بعدة أفكار في صلب اهتماماتي 
الغنائيـــة، وخاصـــة بالنســـبة إلـــى الكليبات 

املصّورة التي تتطلب قدرات متثيلية معينة“.
وتأّسف الوسيم على حال السينما العراقية 
اليـــوم قائـــال ”منذ فتـــرة طويلـــة خفت صدى 
الســـينما العراقيـــة، والصاالت التـــي فتحتها 
الشـــركات األهلية ال ميكن اصطحاب العائالت 

إليها“.
أما في مصر، التي متثل أغزر دول الشـــرق 
األوسط في مجال  اإلنتاج  السينمائي، فتتحكم 
نوعية األفالم وثـــورة التكنولوجيا الرقمية في 

مشهد ارتياد العائالت لدور السينما.
ويقـــول احملـــرر الصحافي املصـــري أمين 
عبدالســـميع حســـن ”لطاملا كنت حريصا على 
متابعـــة األفالم فـــي دور الســـينما عندما كنت 
طالبـــا باجلامعـــة، أمـــا اليـــوم فالفضائيـــات 
واإلنترنت أتاحتا لي الفرصة ملشـــاهدة األفالم 
التي أريد وفي أي وقـــت أختار وبثمن زهيد“. 
وأضاف ”لـــدي حنني كبير للســـينما املصرية 

الكالســـيكية وخاصة بتقنية األبيض واألسود، 
ألننـــي أرى فيها عبقرية رمبـــا لم تعد موجودة 
في صناعة الســـينما اليوم، لكـــن ليس هذا ما 
مينعنـــي مـــن الذهاب إلـــى دور الســـينما، بل 

مشاغل احلياة“.
ويقول املخرج الفرنســـي فرنســـوا تروفو 
”عندما نحب احلياة نذهب إلى الســـينما“، لكن 
هذه املقولة ال تعني شـــيئا بالنسبة إلى شرائح 
هامة من املجتمـــع اجلزائري، لم تعد تبدي أي 
حتّمـــس للذهاب إلـــى دور الســـينما كما كانت 
في ســـنوات السبعينات والثمانينات من القرن 
املاضـــي، فالطالـــب اجلزائري محمـــد إبراهيم 
يرى أن قرصنـــة األفالم ضربت دور الســـينما 
فـــي الصميـــم، بعـــد أن أتاحت لـــه وللكثيرين 
فرصـــة اقتناء عـــدة أفـــالم ومشـــاهدتها على 
شاشة التلفزيون املسطحة بأقل من ثمن تذكرة 

السينما.
لكـــن مهما يكـــن من أمـــر، فمـــن املؤكد أن 
مســـاحة املعرفـــة واملســـرة والرفقـــة الرائعة 
التي يوفرها الذهاب أســـبوعيا أو شهريا إلى 
السينما بالنسبة إلى أفراد األسرة، ال ميكن أن 

توفرها أي وسيلة أخرى مهما كانت بخسة.

نجوى درديري

}  تعتبر الفنانة املصرية مي املناخلي واحدة 
من بني القليالت الالتي وجهن اهتمامهن إلى 
إحياء التراث من خـــالل فن اُحللّي. ووراء كل 
قطعة فنيـــة تصنعها حكاية من عبق التاريخ، 
قـــد تكون آية قرآنيـــة أو أغنية قدمية، خاصة 
أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، أو حتى حكاية 
من حكايات اجلدات، وفنها مســـتمد من عالم 

روحاني يثير األشواق في النفوس.
لـــم تتخّير مـــي ملشـــروعها الفني اســـما 
جتاريـــا كي يســـاعدها فـــي عمليـــة الترويج 
والبيع، بل اختارت عنوانا من عالم التصّوف 
هو ”َجتّلي“، ولم يكن ذلك وليد الصدفة وإمنا 

ليتواءم مع روح الفن الذي تقدمه.
كنت محتارة  وقالت املناخلي لـ”العـــرب“ 
في اختيار اسم ملشروعي وتبادرت إلى ذهني 
العديد من األســـماء، ولكنـــي ذات يوم وخالل 
أدائي صالة الفجر تناهت إلى مسامعي اآلية 
ـــه للجبِل َجَعَله َدّكا“  الكرميـــة، ”فلّما جتّلى َرُبّ

(سورة األعراف- اآلية 143).
وأوضحـــت أن الَتجّلي هو بزوغ النور من 
وســـط الظالم، وفكرة املشـــروع هي انتشـــال 
التراث من العتمة احمليطة به، وإزاحة األتربة 
املتراكمـــة عليـــه وإحيـــاؤه وتعريـــف الناس 

بجواهره الدفينة.
موهبة مي بدأت معها في سن 

صغيـــرة، فهي ابنة ألم عاشـــقة 
مهندســـا  يعمـــل  وأب  للرســـم 
معماريـــا ربياها علـــى قصائد 
املتنبـــي وابن الفـــارض، فكيف 
ملن تربت في بيت كهذا أال تكون 

فنانة؟
ورغـــم أنهـــا درســـت علـــم 
التســـويق البعيد كل البعد عن 

موهبتهـــا إال أن ذلـــك أفادها 
في تســـويق فكرتها، وبناء 
مشـــروع قـــوي ومؤثر من 
مجرد فكـــرة صغيرة (هذا 
ما تعلمته خالل دراســـتي 

في باريس).

عملت املناخلي في اخلـــارج ملدة 15 عاما، 
وكانت بدايتها مع شـــركات ُحلّي كبيرة، تبيع 
لهـــا تصميماتها مببالغ مرتفعـــة للغاية، لكن 
اســـمها لم يكـــن ُيكتب على تلـــك التصميمات 
ألن التصميـــم مبجـــرد بيعـــه يصبـــح ملـــكا 
للشـــركة التي اشـــترته ومن ثم تشعر باحلزن 
الشـــديد حينما ترى النســـاء مرتديـــات ُحلّيا 
من تصميمهـــا وال حتمل اســـمها، وقررت أن 
يكون لها مشـــروعها اخلاص الـــذي تقدم فيه 

تصميمات حتمل روحها.
وتراعي املناخلـــي دائما أن متس أعمالها 
شـــغف القلوب، وهي تعلم أن الروحانية وكل 
مـــا له عالقة بالدين يجـــذب إليه أنظار الناس 
فـــي كل مـــكان، وقد القـــى تصميمهـــا مفتاح 
الكعبة الشريفة إعجابا كبيرا حتى في الغرب، 
وملســـت ذلك من خالل املعـــارض التي تقيمها 

بالدول األوروبية.
وأكدت أن ”من أسعد حلظات عمري حينما 
يســـتوقف أحد تصميماتي شخصا من الغرب 

ويطلب مني أن أوضح داللته الدينية“.
أناملهـــا تصيـــغ اُحللـــي من كافـــة أنواع 
املعادن، كالذهب والفضـــة واملاس، وتعّبر كل 
قطعـــة بني يديها عن مكنـــون صوفي وروحي 
مييز أعمالها ومينحها الفرادة والتميز، ومن 
ذلك أنها اســـتلهمت البعـــض من أعمالها، من 
روح قصيدة ”سقاني الغرام“ للشاعر الصوفي 
األندلسي أبومدين الغوث، التي يقول 
فيها ”َسقاني الغراَم كأًسا من اُحلِبّ 
صافًيا.. يا ليته ّملا سقاني َسقاُكم“.
الفنيـــة  القطـــع  أكثـــر  ومـــن 
للمناخلـــي التـــي أثـــارت اهتماما 
وجدال كبيريـــن، تصميمها لنجمة 
داوود السداسية الذي لفت األنظار 

إليها بشدة.
”قرأت  وأوضحـــت 
عن النجمـــة على مدار 
ثالثة أشـــهر باحثة عن 
من  وانطالقا  أصلهـــا، 
كل مـــا وصلت إليه من 
معلومات تأكدت أن تلك 
النجمة ليســـت يهودية 

وال تعـــود للنبي داوود، بل تعـــود إلى القائد 
صالح الدين األيوبي محرر القدس“، وهاجمها 
الكثيـــرون معتقدين أنها تؤيـــد اليهود، لكنها 
تؤكد أن هذا التصميـــم لم تربح من ورائه أي 
شـــيء ”بل على العكس كاد أن يجعلني أخسر 

كل شيء بسبب البلبلة التي أحدثها“.
وهنـــاك مناطـــق فـــي التـــراث أحبت مي 
ومنهـــا  أكثـــر  منهـــا  تقتـــرب  أن  املناخلـــي 
”املولوية“، ذلـــك الفن الصوفي الذي أسســـه 
جـــالل الدين الرومي، فروحها كما تقول حتلق 
لدراويشـــها وانفردت  الدائريـــة  مع احلركـــة 
بتصميم درويش املولوية كقالدة رائعة والذي 
حقـــق مبيعات كثيرة، ليـــس في مصر فقط بل 

في دول عدة حول العالم.

وألن التـــراث الفرعوني أضحى من الفنون 
التي جتـــذب الكثير من الفنانـــني إلى تقليده 
وإضافـــة روح إليـــه، حيث يلقى هـــذا التراث 
رواجـــا كبيرا فـــي معارض اُحللـــي باخلارج، 
فقد قامـــت املناخلي في بدايتها بتصميم قطع 
فرعونية كثيرة لم تكن موقعة باســـمها، لكنها 
تشدد على حرصها على عدم التقليد، وتنتظر 
أن تلهمهـــا موهبتها بتصميمات جديدة تكون 

مميزة كالعادة.
ومن املشـــكالت التي تواجههـــا في عملها 
محـــاكاة اآلخريـــن لفنهـــا وتقليدهـــم لنفـــس 
التصميمـــات التي تطرحهـــا للبيع، وكان ذلك 
في البداية يغضبها، لكنها بعد فترة أيقنت أن 
ذلك مؤشر على جناحها، وأنه لوال جمال قطع 

اُحللي اخلاصة بها ملا قلدها أحد.
وحاليا تعكف على التحضير ملشروع جديد 
مع مساعديها من الفنانني والفنانات بالورشة 
اخلاصـــة بها، وتقول ”ســـيكون األمر مفاجأة 
للجميع، فالتصميمات ســـتكون مختلفة متاما 

عّما قمت بإجنازه من قبل“.
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أثبتت دراســـات أن ثمرة األفوكادو، تمنح الجســـم 6.7 غرامات من األلياف في كل 10 غرامات 
مما يعطي اإلحساس بالشبع السريع، كما أنها تساعد على تناول الطعام الصحي.

أكد خبراء الجمال أن اســـتخدام العســـل ومستخلص الفانيليا يســـاعد على معالجة العديد من 
عيوب البشرة مثل حب الشباب، ويمنحها النعومة والجمال اإلضافي. أسرة

أشــــــهر قاعات الســــــينما في العواصم العربية تتحول إلى مخازن ومحالت للبقالة، قاتلة 
ــــــال من األهل واألصدقاء واألحبة لطاملا جمعتهم قاعات الشاشــــــات  ذكريات جميلة ألجي

العمالقة في أوقات رائقة.

[ التكنولوجيا تحول غرف المعيشة إلى صاالت سينمائية  [ عوامل بالجملة تقضي على طقوس الذهاب إلى السينما
األسر العربية ودور السينما.. عالقة حب تقطعت أوصالها

لم تبق غير الصور شاهدة على عصر سينما أطلس العراقية

عقيل الوسيم:
السينما مرآة الروح 

وال أستطيع إال أن أعشق 
الفن السابع

مي المناخلي:
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الجزائري بن طالب يلفت األنظار في الدوري األلماني
[ شوكروس: أتمنى أن يتحول المصري رمضان صبحي إلى أحد أفضل العبي العالم

} اجلزائــر - تألق الدولي اجلزائري نبيل بن 
طالــــب في الدوري األملاني ومســــابقة الدوري 
األوروبــــي ضمــــن صفــــوف فريــــق توتنهــــام 
اإلنكليزي، جعل نادي شــــالكه يقدم على هذه 
اخلطوة الكبيرة، ويدفع مبلغ 19 مليون يورو 
لشراء عقد الالعب العربي. وأصبح في حوزة 
الدولي اجلزائري 19 مباراة لعبها كأساســــي 
بقميــــص فريقــــه األملاني، وبذلــــك يكون نبيل 
بن طالب قد أكمل شــــرط انتقاله بشكل نهائي 
إلى صفــــوف الفريق األملاني الذي اســــتقدمه 
في بداية املوســــم الكروي احلالي على سبيل 

اإلعارة.
ويســــتفيد نبيل بن طالــــب كثيرا من خطة 
اللعــــب (3ـ5ـ2) التــــي أصبــــح ينتهجها املدير 
الفنــــي لفريــــق شــــالكه ماركوس فاينتســــير، 
بعــــد البداية غيــــر املوفقة للفريق مــــع بداية 
املوسم، حيث يلعب نبيل بن طالب دور صانع 
األلعاب في خط الوسط. ويقول جنم املنتخب 
اجلزائري في خصوص هذا النهج إنه يرتاح 
في هذا املركز ”ألن الرفيقني في خط الوســــط، 
يوهانيــــس غايس وليون غوريتســــكا يلعبان 
بجانبي أو من خلفــــي وهو ما مينحني الثقة 

عند ضياع الكرة“. 
وأشاد زمالء نبيل بن طالب كثيرا بصانع 
ألعابهم اجلديد، حيث قال عنه املهاجم ماكس 
ماير ”إنــــه مهم للغاية بالنســــبة إلى الفريق. 
ونحــــن محظوظون بوجوده معنــــا“، وهو ما 
أكــــده أيضا الدولي النمســــاوي أليســــاندرو 
بقوله ”نبيــــل قوي جدا مــــن الناحية التقنية 
وله نظرة ثاقبة للملعب نستفيد منها جميعا. 
عالوة على ذلك فهــــو حاضر في خط الهجوم 

ويساعدنا أيضا في الدفاع“.
شــــالكه  لنــــادي  الرياضــــي  املديــــر  أمــــا 
كريستيان هايدل، فيقول متحدثا عن نبيل بن 
طالب ”يجب أال ننســــى أنه يبلغ من العمر 21 
عامــــا فقط. إننا محظوظــــون بأن يكون ضمن 

صفوفنا العب بهذه املهارات االستثنائية“. 
وقد ســــبق للعديــــد من املنابــــر الرياضية 
األملانيــــة أن تغنــــت مبواهب نبيــــل بن طالب 

الذي لم يحالفــــه احلظ في الدوري اإلنكليزي، 
حيث عجز خالل 46 مباراة مع فريقه الســــابق 
توتنهام عن هز شــــباك اخلصــــوم في الدوري 

اإلنكليزي. 
ومنحت اإلدارة الفنية لفريق شالكه الوقت 
الكافــــي لنبيل بن طالب رغــــم بدايته املتعثرة 
في الدوري األملاني شأنه في ذلك شأن الفريق 
ككل، الذي خســــر في خمس مباريات متتالية. 
وال يزال فــــي جعبة صاحب الرجل اليســــرى 

السحرية املزيد مما يقدمه لفريق شالكه.
شــــالكه  وفريقــــه  طالــــب  بــــن  وتنتظــــر 
مباراة رســــمية أمام الفريق ذاته (بوروســــيا 
القواعــــد  داخــــل  جتــــرى  مونشــــنغالدباخ)، 
اخلميــــس، ضمن ذهاب ثمن نهائي مســــابقة 
الــــدوري األوروبي. وِبشــــأن أســــلوب اللعب 
فــــي فريقه شــــالكه، قال بن طالــــب إن ما لفت 
انتباهه هو فلسفة الكرة الهجومية، وأضاف 
ال تكترث  أن أغلــــب نــــوادي ”البوندســــليغا“ 
ِبتحصــــني اجلبهــــة اخللفية، فــــي تلميح إلى 
اخلطــــط التكتيكيــــة التــــي تركز علــــى تقوية 
خط الدفــــاع املعتمدة من قبــــل مدرب منتخب 
اجلزائر املســــتقيل جورج ليكنس، والتي جنم 
عنهــــا أداء متواضع للخضــــر في أمم أفريقيا 

بالغابــــون 2017، وخروجهم مــــن الدور األول. 
وِبخصوص مغادرتــــه فريق توتنهام الصيف 
املاضــــي، قال بن طالب إن مدربه ماوريســــيو 
بوتشيتينو لم مينحه الفرصة، لذلك أصر على 
تغيير األجواء. مشــــيرا إلى أنــــه ليس حاقدا 
علــــى التقنــــي األرجنتيني، ويتفهــــم خياراته 
التكتيكية والقرارات التي كان يتخذها. وأكد 
نبيــــل بن طالــــب قائال إنه يطمــــح إلى حصد 
التتويجــــات في املســــتقبل القريــــب، وأكد أن 
فريقــــه شــــالكه يســــتحق مكانة مــــع النوادي 

األربعة األولى في بطولة أملانيا.
من جانب آخر أشاد ماركو أرناوتوفيتش، 
وريــــان شــــوكروس، جنمــــا ســــتوك ســــيتي، 
بــــأداء املصــــري رمضــــان صبحــــي، زميلهما 
فــــي الفريــــق، بعــــد تألقه فــــي مبــــاراة الفوز 
علــــى ميدلزبره بهدفني نظيفني، الســــبت، في 
الــــدوري اإلنكليزي. وقــــال أرناوتوفيتش، في 
تصريحــــات ”رمضــــان صبحي يتحســــن من 
مباراة إلى أخــــرى، هو مبثابة أخي الصغير، 

وأحاول أن أتواصل معه دائما“. 
وأضــــاف النمســــاوي الدولــــي ”هو العب 
مذهــــل ونعلــــم قدراته جيــــدا، لهذا الســــبب 
قام ســــتوك ســــيتي بضمه، لغتــــه اإلنكليزية 

تتطــــور، ويريــــد أن يتعلــــم الكثيــــر، وأمامه 
أرناوتوفيتــــش  وتابــــع  مشــــرق“.  مســــتقبل 
”ليــــس مــــن الســــهل أن تأتــــي من مصــــر إلى 
إنكلتــــرا وأنت تبلغ من العمر 19 عاما لتواجه 
كل هــــذا الضغــــط الكبيــــر، لكنه علــــى الرغم 
من ذلك يسير بخطى ثابتة، وأنا سعيد للغاية 

من أجله“. 
وكان أرناوتوفيتــــش ســــجل هدفــــي فوز 
فريقه على ميدلزبره، كمــــا تألق العب األهلي 
املصــــري الســــابق، وحرمــــه حــــارس املرمى 
فيكتور فالديز، والعارضة من تسجيل ثنائية 
أخرى. من جانبه، أوضح شــــوكروس ”منتلك 
العبــــا جيدا في مركــــز اجلناح، هــــو رمضان 
صبحــــي، إنه ميتلــــك موهبة كبيــــرة، كما أنه 
صغير في السن وميكنه التحسن أكثر فأكثر“. 
وتابــــع ”رمضــــان صبحــــي فــــي النــــادي 
املناســــب لرعايته في هذا الســــن، وأمتنى أن 
يتحــــول إلى واحــــد من أفضل العبــــي العالم 
يوما ما“. يذكر أن رمضان صبحي خاض أمام 
ميدلزبره مباراتــــه الثالثة على التوالي ضمن 
التشــــكيلة األساسية، وهو اللقاء رقم 12 الذي 
يشــــارك فيه مع الفريق بشكل عام منذ انتقاله 

من األهلي في الصيف املاضي.

ــــــي األضواء فــــــي نهاية  ســــــرق ثنائي عرب
ــــــي أملانيا  املاضي فــــــي بطولت األســــــبوع 
ــــــرز بصفــــــة خاصــــــة  ــــــث ب ــــــرا، حي وإنكلت
اجلزائري نبيل بن طالب في صفوف فريق 
ــــــق املصري رمضان  شــــــالكه، في حني تأل

صبحي مع فريقة ستوك سيتي.

موهبة تسير على درب األساطير

} القاهــرة - أعرب حســـام غالي وعماد متعب 
العبا الفريـــق األول لكرة القـــدم بنادي األهلي 
املصـــري عن ســـعادتهما إثر جتديـــد عقدهما، 
وتعهـــدا بتقـــدمي أفضل مـــا لديهمـــا من أجل 
مواصلة رفع اسم ومكانة الفريق. وأعلن األهلي 
جتديد تعاقده مع الثنائي في ساعة متأخرة من 
مســـاء األحد، وذلك ملدة موســـم واحد، على أن 
يتقاضى غالي خمسة ماليني جنيه مصري في 
املوسم بينما يحصل متعب على أربعة ماليني. 
وكشـــف الثنائـــي أن جلســـتهما مع ســـيد 
عبداحلفيظ مدير الكـــرة باألهلي جاءت مثمرة 
وأنهت تعطل املفاوضات، لتبرم عقود التجديد. 
وأعـــرب غالي، فـــي تصريحـــات صحافية، عن 
اعتزازه باالنتمـــاء إلى األهلي موضحا أن عدة 
عوامـــل أدت إلى تأجيل التجديـــد خاصة وأن 
العقود تنتهي بنهاية املوســـم اجلاري وكان ال 

بد من حسم األمر سريعا.
ووعد قائـــد األهلي جماهيـــر الفريق ببذل 
أقصـــى جهـــده خالل الفتـــرة املقبلـــة من أجل 
مســـاعدة األهلـــي على حصد األلقـــاب احمللية 
أملـــح  قـــد  غالـــي،  حســـام  وكان  واألفريقيـــة. 
لالعتزال في املوســـم املقبل بعـــد جتديد عقده 
مـــع الفريـــق األحمر ملوســـم آخر. وقـــال غالي 
”أدرس االعتزال في نهاية املوســـم املقبل، رمبا 
التجديد جاء في موعده املناســـب ألنني أسعى 
إلى اختتـــام مســـيرتي الكروية داخـــل بيتي، 

النادي األهلي“.
ومن جانبـــه، أكد املهاجـــم املخضرم عماد 
متعـــب أن جتديـــد العقـــد ألقـــى علـــى عاتقه 
مســـؤولية كبيـــرة يدركها جيدا، وهي إســـعاد 
جماهيـــر القلعة احلمراء والعـــودة إلى اعتالء 

منصات التتويج احمللية والقارية. 
وشـــدد متعب على أن األهلـــي ميتلك حاليا 
مجموعة من أفضل الالعبني في مصر وأفريقيا 
ولديـــه مقومات حصد األلقـــاب دون النظر إلى 
املنافســـني، وأضاف ”تلك هي شخصية البطل 

التي اعتدنا عليها كثيرا“. 
وختم متعب تصريحاتـــه بالتأكيد على أن 
عودتـــه للتهديف خالل املباريـــات األخيرة هي 
بداية لعودته نحو املنافســـة على لقب الهداف 
من جديد ســـواء في الدوري أو في املنافســـات 

األخرى، مطالبا اجلماهير بدعم الفريق.

غالي تعهد بتقديم 

األفضل مع األهلي المصري
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«انتصارنا على األفريقي يعيدنا إلى دائرة املنافسة على اللقب ويؤكد أننا على الطريق الصحيح. رياضة

السباق ال يزال طويال، وعلينا مواصلة باقي املشوار بنفس الروح والعزيمة}.

هوبير فيلود
املدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي

«أنا ســـعيد ألن الجيش بدأ يعرف طريقه نحو املرمى، حيث سجلنا في املباريات الثالث األخيرة 

8 أهداف، وهذا رقم يؤكد على النجاعة الهجومية التي أصبحنا نتوفر عليها}.

عزيز العامري
املدير الفني لفريق اجليش امللكي املغربي

اليابانـــي  ”العجـــوز“  متكـــن   - طوكيــو   {
كازويوشـــي ميـــورا من حتقيق إجنـــاز آخر 
بعدمـــا تفوق على أســـطورة الكرة اإلنكليزية 
ستانلي ماثيوز مبشـــاركته في مباراة فريقه 
يوكوهاما آف ســـي ضد في-فارين ناغازاكي 
(1-1) في دوري الدرجة الثانية الياباني لكرة 

القدم. 
وخاض ميورا ثاني مباراة رسمية له منذ 
بلوغـــه اخلمســـني من عمره، ليتفـــوق بفارق 
يومني (50 عامـــا و7 أيام) على إجناز ماثيوز 
الذي كان يبلغ 50 عاما و5 أيام عندما شـــارك 

في مباراة ستوك سيتي ضد فولهام (3-1) في 
السادس من فبراير 1965.

وحتـــدث ميورا بعد اللقاء عما حققه األحد، 
قائال ”(ماثيوز) كان العبا أســـطوريا بالنســـبة 
إلينـــا. في الواقـــع، ال أعتقد أنـــي تفوقت على 
أســـطورة. قد أكون أفضل منـــه من حيث طول 
العمـــر (في امللعـــب) لكني لن أمتكـــن يوما من 
مضاهاتـــه من حيـــث اإلحصائيات واملســـيرة 

التي حققها“. 
وختـــم ”على كل حال، ال أعتقد أن املســـألة 
تتعلق باألرقام بل بطريقة اللعب“، في إشـــارة 

منه إلى عظمة ماثيـــوز، الفائز بالكرة الذهبية 
لعـــام 1956 والالعـــب الوحيـــد الـــذي لعب في 
دوري األضـــواء اإلنكليزي وهو في اخلمســـني 

من عمره.
وصمـــد ميـــورا ملـــدة 54 دقيقة فـــي مباراة 
األحد بعد أن لعب ألكثر من ســـاعة في مباراته 
األولى بعد اخلمســـني، األحد قبل املاضي ضد 
ماتســـوموتو ياماغاتـــا (1-0) حني أصبح أول 
العب خمســـيني يشـــارك في الدوري الياباني. 
ويخوض ميورا موســـمه االحترافـــي الـ32 في 
إجناز لم يســـبقه إليـــه أي العـــب ياباني، وقد 
حطم العام املاضي رقمه القياسي كأكبر مسجل 
عندما هز الشباك في سن التاسعة واألربعني. 

وبدأت مسيرة ميورا الطويلة باالنتقال إلى 
البرازيل في ســـن اخلامســـة عشـــرة، ثم فرض 
نفسه كأشهر العب آســـيوي مطلع التسعينات 
حيث ساهم في بناء سمعة الكرة اليابانية بعد 
إطـــالق دوري احملترفني عـــام 1993، علما بأنه 

حمل ألوان دينامو زغرب الكرواتي في 1999.
تألق ميـــورا مع أنديـــة فيـــردي كاوازاكي 
وكيوتـــو بوربـــل ســـانغا وفيســـيل كوبي قبل 
انتقاله إلى يوكوهاما في 2005. وشـــق الطريق 
أمام العبني يابانيني إلى إيطاليا، عندما انضم 
إلى جنوة في 1994، لكنه تعرض لكسر في أنفه 

في بداية مشواره. 
وسجل ميورا 55 هدفا في 89 مباراة ملنتخب 
اليابان، لكن إقصاءه من تشـــكيلة ”الساموراي 
األزرق“ مـــن قبـــل املدرب أوكادا قبل املشـــاركة 
األولـــى للبالد في كأس العالم عام 1998، خلقت 
جـــدال كبيرا في اليابان. لـــم يتأثر ميورا بذلك، 
بل عرض تقدمي خدماته للمنتخب قبل مونديال 
جنـــوب أفريقيـــا 2010، عندما كان فـــي الثالثة 
واألربعني إال أن أوكادا الذي كان يشرف حينها 

على املنتخب للمرة الثانية، رفض العرض. أسطورة سيحفظها التاريخ

الياباني ميورا يواصل لعبة األرقام القياسية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تسافر بعثة نادي الفتح الرباطي 
المغربي إلى تونس الجمعة المقبل 
استعدادا لمواجهة أهلي طرابلس 

الليبي في إطار ذهاب دور الـ32 من 
دوري أبطال أفريقيا األحد المقبل على 

ملعب المنزه بتونس.

◄ يغادر محمود طاهر، رئيس النادي 
األهلي، األربعاء 15 مارس الجاري إلى 

العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا، لحضور 
الجلسة العمومية لالتحاد األفريقي لكرة 

القدم، بعد تلقيه دعوة من الكاميروني 
عيسى حياتو، رئيس االتحاد.

◄  تسيطر حالة من االنقسام على آراء 
أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك 
المصري بشأن الالعب النيجيري 

ستانلي مهاجم الفريق والمتواجد على 
سبيل اإلعارة من وادي دجلة.

◄ يفقد فريق اتحاد جدة 4 العبين 
في مباراته المقبلة أمام الباطن ضمن 

الجولة 21 من دوري عبداللطيف جميل 
للمحترفين والتي ستنطلق الخميس 

المقبل. يذكر أن 13 العبا سيغيبون عن 
الجولة المقبلة منهم رباعي االتحاد.

◄ حذر المجلس األولمبي اآلسيوي 

إندونيسيا من التحديات الكبرى 
لالستعداد الستضافة دورة األلعاب 

اآلسيوية الثامنة عشرة، منتقدا غياب 
التنسيق بين مختلف الهيئات لتنظيم 

هذا الحدث.

◄ اختار االتحاد الدولي للتنس سلمى 
المولهي رئيسة االتحاد التونسي للعبة، 

لتمثله في منتدى القيادات النسائية 
والذي ينشط في االتحادات الدولية 

لمختلف االختصاصات وتنظمه اللجنة 
الدولية األولمبية في لوزان.

باختصار

شـــالكه  لفريـــق  الفنيـــة  اإلدارة 

منحت الوقـــت الكافي إلـــى النجم 

بدايتـــه  رغـــم  بـــن طالـــب  نبيـــل 

املتعثرة في الدوري األملاني

◄

النجـــم كازويوشـــي ميـــورا العـــب 

فريق يوكوهاما يخوض موســـمه 

االحترافـــي الــــ32 فـــي إنجـــاز لـــم 

يسبقه إليه أي العب ياباني

◄

متفرقات
◄ كشف أمير مرتضى منصور، جنل 
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه 
يجهز حاليا أكثر من مدير فني لتولي 

قيادة الفريق حتسبا لرحيل محمد حلمي 
عن اجلهاز الفني لفريق الكرة في أي 

وقت. وشدد منصور، على أنه رشح كال 
من البرازيلي ريكاردو مدرب اإلسماعيلي 

األسبق والنيجيري إميانويل 
أمونيكي وأحمد حسام 

ميدو مدرب وادي دجلة، 
ومؤمن سليمان املدير الفني 

لسموحة، لتولي أحدهم 
القيادة الفنية للفريق. 

وأشار إلى أولوية 
البقاء حملمد حلمي 

على رأس اجلهاز الفني 
للزمالك، إال أنه يجري 

اتصاالت حتسبا لرحيله.

رب اإلسماعيلي
نويل 

فني

◄ تألق الوافد اجلديد دمياركوس كازينز 
ضمن صفوف نيو أورليانز بليكانز ليقود 

الفريق إلى الفوز على مضيفه لوس 
أجنلس ليكرز (105-97) ضمن منافسات 
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
وسجل كازينز، املنضم إلى بليكانز في 

فبراير املاضي قادما من ساكرامنتو 
كينغز، 26 نقطة و15 متابعة للفريق الذي 
حقق بذلك االنتصار األول له مقابل أربع 
هزائم خالل خمس مباريات ارتدى فيها 

كازينز قميص 
الفريق. وأضاف 

أنطوني ديفيز 31 
نقطة لبليكانز 

الذي رفع 
عدد 

انتصاراته 
هذا املوسم 

إلى 25 
مقابل 38 

هزمية.

 خمس مباريات ارتدى فيها
ص
ضاف

يز 31
نز 

◄ عزز النجم البريطاني آندي موراي 
موقعه في صدارة التصنيف العاملي 
لالعبي التنس احملترفني في نسخته 

الصادرة االثنني، وذلك بعدما توج بأول 
لقب له في املوسم اجلديد. 

ورفع موراي، الذي توج 
السبت بلقب بطولة دبي، 

رصيده من 11540 نقطة إلى 
12040 نقطة في املركز األول 
كما رفع الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش صاحب املركز 
الثاني رصيده إلى 9925 
نقطة. وصعد الكرواتي 

مارين سيليتش إلى املركز 
السابع على حساب 

الفرنسي جو-ولفريد 
تسونغا الذي تراجع إلى 

املركز الثامن.

و ني ر
لقب له في ا
ورفع موراي
السبت بلقب
رصيده من
نقطة 12040
كما رفع ا
ديوكوفيت
الثاني رص
نقطة. وص
مارين سي
السابع ع
الفرنسي
تسونغ
املركز ا



} لنــدن - يزداد الضغط على الفرنسي أرسني 
فينغـــر الذي تطالب جماهير أرســـنال بإقالته 
بعد تراجع فرصه في إحراز الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، واخلســـارة املذلة أمـــام بايرن 1-5 في 
البطولة األوروبيـــة. ويتولى فينغر (67 عاما) 
الذي ســـينتهي عقده الصيـــف املقبل، تدريب 
أرسنال منذ 1996 وقد سبق أن قاده إلى العديد 
مـــن األلقاب احملليـــة لكن آخرها فـــي الدوري 
يعـــود إلى عـــام 2004. وازداد الوضع ســـوءا 
بعد خسارة الفريق اللندني أمام ليفربول 3-1 
السبت في قمة املرحلة السابعة والعشرين من 
الـــدوري اإلنكليزي، ما أدى إلـــى تراجعه إلى 
املركز اخلامس بفارق 13 نقطة عن تشيلســـي 

املتصدر.
واعترف فينغر بأنـــه أخطأ حني قرر إبقاء 
املهاجم التشـــيلي أليكســـيس سانشيس على 
مقاعد البدالء في الشـــوط األول، قبل أن يدفع 
بـــه في الثاني فكان األكثـــر خطورة ومرر كرة 
الهـــدف التي قلص بها دانـــي ويلبيك الفارق. 
وأشـــارت تقارير صحافية فـــي األيام املاضية 
إلى رغبة سانشـــيس في الرحيل عن أرســـنال 
بسبب خالف على قيمة العقد اجلديد. وحتدث 
فينغـــر عن نتيجـــة الذهاب أمـــام بايرن قائال 
”عموما، يجـــب أن أقول إن بايـــرن أفضل منا. 

لقد انهرنا“.

ويشـــكل بايـــرن ميونيخ، املتـــوج باللقب 
خمـــس مرات آخرها في 2013، عقدة ألرســـنال 
احلالـــم بلقبه األول في البطولـــة، بعد أن كان 
خســـر نهائـــي 2006 أمـــام برشـــلونة. وخرج 
أرســـنال مـــن دور الـ16 في املواســـم الســـتة 
املاضيـــة. وأقصـــى بايـــرن خصمه مـــن دور 
الـ16 فـــي مواســـم 2005 و2013 و2014. وحقق 
الفريـــق البافاري 16 فـــوزا متتاليا على أرضه 
في املســـابقات األوروبية، ووصل في املواسم 
الثالثـــة املاضيـــة إلى الدور نصـــف النهائي، 
آخرهـــا أمـــام أتلتيكو مدريد. ويقـــول الدولي 
اإلســـباني خافـــي مارتينيـــز ”لدينـــا أفضلية 
كبيـــرة، لكن أرســـنال خطير، ولذلـــك يجب أن 

نلعب باندفاع كامل لتحقيق الفوز“.
ويغيـــب مدافـــع بايـــرن فيليـــب الم، لكنه 
دعـــا رفاقه إلى التركيز قائـــال ”يجب أن يكون 

تركيزنـــا كبيرا، واألهم أن نظهر ألرســـنال في 
ربع الساعة األول أنه يتعني عليه نسيان الدور 
التالي“. نفى ماسيمليانو أليغري املدير الفني 
ليوفنتـــوس اإليطالي، كل ما تردد حول وجود 
اتفـــاق بينه وبـــني إدارة أرســـنال اإلنكليزي، 
لقيـــادة الغانرز بداية املوســـم املقبل. وارتبط 
اسم أليغري باملدفعجية خالل الفترة املاضية.

ضيف ثقيل

يحل ريـــال مدريد ضيفا علـــى نابولي في 
إياب ثمـــن النهائي بعـــد أن فـــاز ذهابا 1-3. 
ويحمل ريـــال مدريد الرقم القياســـي في عدد 
مرات الفوز باللقب بعد أن أضاف في املوســـم 
املاضي لقبه احلادي عشـــر على حساب جاره 
أتلتيكو مدريد بـــركالت الترجيح. وكان اللقب 
قبـــل األخير لريال فـــي دربي مدريـــدي أيضا 
4-1 بعـــد التمديد فـــي 2014، لكنه انتظر حتى 
الثواني األخيرة قبل أن يدرك مدافعه سيرجيو 
راموس التعادل، ثم لعبت خبرة النادي امللكي 

دورها في الشوطني اإلضافيني.
ويخـــوض ريال مباراة اإليـــاب في ظروف 
مغايـــرة قليال عـــن تلك التي تغلـــب فيها على 
نابولـــي 3-1 في ســـانتياغو برنابيـــو. اهتز 
فريق العاصمة اإلســـبانية أمـــام الس باملاس 
املتواضـــع في الدوري احمللي وكان في طريقه 
إلى خسارة مؤملة 1-3 قبل أن يعدل البرتغالي 
رونالدو النتيجـــة في الدقائـــق األخيرة. كان 
تعادال بطعم اخلسارة فجر خالفات بني املدرب 
الفرنســـي زين الدين زيـــدان وبعض الالعبني 

حسب ما ذكرت تقارير صحافية. 
وفقـــد ريال صـــدارة الـــدوري اإلســـباني 
ملصلحـــة غرميـــه التقليـــدي برشـــلونة للمرة 
األولى منذ أشـــهر (له مباراة مؤجلة مع سلتا 
فيغو)، ولكنه اســـتعاد توازنه بفوز كبير على 
إيبار 4-1 الســـبت. وغاب رونالدو عن املباراة 
ضد إيبار بســـبب اإلصابة، وأراح زيدان فيها 
أيضا املدافعني دانيـــال كارفاخال والبرازيلي 
مارســـيلو واألملاني طوني كروس اســـتعدادا 

ملواجهة نابولي.
وســـبق لريال مدريد أن فاز ذهابا بنتيجة 
مماثلة في ثماني مناســـبات في البطولة، لكنه 
حجز بطاقة التأهل فـــي نصفها فقط، وهو ما 
يدغدغ مشـــاعر العبي نابولي بإمكان حتقيق 
احللم وإقصاء حامل اللقب ومواصلة املشوار 

نحو ربع النهائي. 
الســـنغالي خاليدو كوليبالي مدافع  وقال 
نابولـــي ”نحـــن نؤمن بذلك؛ نعلـــم أنه ميكننا 
تســـجيل هدفني فـــي ملعب ســـاو باولو. نعلم 

كذلـــك أن املهمة ســـتكون صعبـــة أيضا على 
مدافعينا“. 

وارتفعـــت معنويـــات العبـــي نابولي بعد 
الفوز على روما 2-1 الســـبت بفضل البلجيكي 
دريـــس ميرتنز صاحب الهدفني، ما جعله على 
بعـــد نقطتني فقط عـــن فريـــق العاصمة ثاني 
ترتيب الـــدوري احمللي خلف يوفنتوس. وحل 
ريـــال مدريد ثانيا فـــي مجموعته ضمن الدور 
األول بفارق نقطتني خلف بوروسيا دورمتوند 
األملانـــي، فيما تصدر نابولي مجموعته بفارق 

3 نقاط أمام بنفيكا البرتغالي.

معركة شرسة

رغم صعوبة املهمة أمام ريال مدريد املتوج 
باللقـــب األوروبـــي 11 مرة ، ال تـــزال جماهير 
نابولي متمســـكة باألمل بشـــكل كبير وينتظر 
حضورهـــا بكثافة ملـــؤازرة العبيهـــا أمال في 
حتقيق اإلجناز غير املسبوق للفريق. وسادت 
حالة من البهجة والتفاؤل مبدينة نابولي بعد 
فـــوز فريقها علـــى روما في عقـــر داره، والذي 
عمل على حتسني العالقة املتوترة بني أوريليو 

دي الورينتيـــس رئيس النـــادي واملدير الفني 
ماوريســـيو ســـاري. وتردد أن دي الورينتيس 
دعا ســـاري إلى حضور حفل عيد ميالد جنله 
في منزله بالعاصمة روما أمس األول السبت، 
لكن أيا منهما لم يدل بتصريحات علنية بشأن 
الفـــوز. وكان دي الورينتيـــس مالـــك النـــادي 
واملنتج الســـينمائي قد انتقـــد العبي الفريق 
واملدير الفني بشـــكل حاد بعـــد الهزمية أمام 
ريال مدريد في منتصف فبراير املاضي وكذلك 
إثر خســـارته على ملعبه أمام أتالنتا 0-2 بعد 
الهزميـــة األولى بعشـــرة أيام، ولكـــن األمور 

تبدلت إثر الفوز على روما.
ويحتـــل نابولـــي املركز الثالـــث بالدوري 
اإليطالـــي بفـــارق نقطتـــني فقط خلـــف روما، 
ومع تفـــوق يوفنتوس بفارق عشـــر نقاط في 
الصـــدارة، بـــات الصـــراع دائرا علـــى املركز 
الثانـــي الـــذي يؤهـــل صاحبه مباشـــرة إلى 
دور املجموعـــات بـــدوري أبطـــال أوروبا في 
املوســـم املقبل وذلك قبـــل 11 مرحلة من نهاية 
املســـابقة. كذلك دخل دي الورينتيس في حالة 
من اجلـــدل مـــع لويجـــي دي ماجيســـتريس 
عمـــدة نابولي، حول إنشـــاء امللعـــب اجلديد 

للنادي، املشـــروع الذي يبدو أنه تأجل بشـــكل 
مؤقت. وقـــال دي ماجيســـتريس عقب مباراة 
الذهاب أمام ريال مدريد ”ســـنجري جتديدات 
في ســـاو باولو (امللعب احلالي لنابولي)، ألن 
الرئيس (دي الورينتيـــس) ال يريد بناء ملعب 
جديد“، موضحا أن املدينة ستتحمل التكاليف 

باعبارها مالكة امللعب.
ولكـــن اجلـــدل لم يلـــق بظالله علـــى دعم 
دي ماجيســـتريس للفريـــق حيـــث قـــال إنـــه 
يأمـــل التأهل للمرة األولى إلـــى دور الثمانية 
بالبطولـــة األوروبية. وأضـــاف عمدة نابولي 
”أنـــا من بـــني من يثقـــون بقـــدرة نابولي على 
الفوز أمام ريال مدريد. هي مهمة صعبة، ولكن 
نابولي يســـتطيع حتقيقها وسط هذه األجواء 
مبلعبه“. وتعزز طمـــوح جماهير نابولي بعد 
أن أنهى املهاجـــم البلجيكـــي درايس ميرتنز 
فترة صيام عن التهديف دامت شـــهرا، وسجل 
هدفـــي الفوز للفريق في شـــباك رومـــا، ليرفع 
الالعب رصيده هذا املوسم إلى 22 هدفا. كذلك 
تألق خوســـيه مانويل رينا في حراسة مرمى 
الفريق وأنقذ شـــباكه من كرتني خطيرتني في 

الدقائق األخيرة. 

أبطال أوروبا.. األمل األخير لفينغر
 [ ريال مدريد يسعى لتأكيد تفوقه على نابولي  [ أرسنال يحتاج إلى {معجزة} لتجاوز عقبة بايرن ميونخ

يأمل فريق أرســــــنال األنكليزي في حتقيق ”معجزة“ أمام بايرن ميونيخ األملاني، في حني 
يعود ريال مدريد حامل اللقب إلى ميدانه املفضل وهو دوري أبطال أوروبا، حيث يســــــعى 

إلى تأكيد أفضليته على نابولي اإليطالي.

رياضة
23 الثالثاء 2017/03/07 - السنة 39 العدد 10564

{يملك الالعبون خبرة البقاء ولذلك أتمنى أن ننجح هذه المرة أيضا. سنتشـــبث باألمل ونواصل 

المحاولة ونتمنى أن تتغير حظوظنا خالل األسابيع المقبلة}.

ديفيد مويز 
مدرب فريق سندرالند اإلنكليزي

{أنا على ملك النادي (يوفنتوس) الذي يربطني به عقد يمتد إلى ســـنة 2021، أشـــعر بأهميتي 

هنا، لذلك ال توجد مشاكل على اإلطالق، أريد أن أواصل مسيرتي مع يوفنتوس}.

ليوناردو بونوتشي 
مدافع نادي يوفنتوس اإليطالي

فريق بايرن ميونيخ، املتوج باللقب 

خمـــس مـــرات آخرهـــا فـــي 2013، 

يشـــكل عقـــدة ألرســـنال الحالـــم 

بلقبه األول في البطولة

◄

} لندن - يثق جورجينيو فينالدم العب، وسط 
ليفربـــول، في قدرة فريقه على حتقيق النتائج 
املرجـــوة في اإلحدى عشـــرة مبـــاراة املتبقية 
بالدوري اإلنكليـــزي املمتاز لضمان اللعب في 

دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل. 
وجاءت هزائم ليفربول اخلمس في الدوري 
هذا املوســـم أمام فرق في النصف األسفل من 

الترتيب. 
وحث الالعـــب الدولي الهولنـــدي فينالدم 
فريقـــه علـــى املزيد مـــن الثبات في املســـتوى 
قبـــل دخـــول املرحلة احلاســـمة من املوســـم، 
وقـــال الالعب ”هـــل يتعلق األمـــر بالضغوط؟ 
نعاني من ضغوط أكثر فـــي املباريات الكبرى 
مقارنة باملباريات أمام الفرق الصغرى، ونقدم 
مستويات طيبة في املواجهات الكبرى. يتعني 
علينا العمـــل على إنهاء املوســـم بني األربعة 

األوائل“.

} باريس - عبر متوســـط ميدان نادي باريس 
سان جرمان ماركو فيراتي عن حلمه بالتتويج 
بلقب دوري أبطال أوروبا رفقة فريق العاصمة 
الفرنســـية، ممـــا ينفي أن تكون لديـــه أي نية 

للرحيل عن حديقة األمراء. 
ويتصـــدر صاحـــب الــــ24 عامـــا عناوين 
الصحـــف العامليـــة التـــي تربطـــه باالنتقـــال 
إلى صفـــوة أنديـــة أوروبا وخاصـــة عمالقي 
الـ“ســـيري آ“؛ يوفنتـــوس واإلنتـــر، هذا رغم 
جتديـــد عقـــده رفقـــة الفريـــق الباريســـي في 

أغسطس املاضي حتى 2022.
 وصـــرح فيراتـــي قبل مواجهة برشـــلونة 
قائـــال ”أريد البقاء هنا، أنا جزء من مشـــروع 
النادي الذي ال يوجد الكثير مثله في أوروبا“. 
ثم تابع ”حلمي التتويج بدوري أبطال أوروبا، 
أريد أن أشكر مدربي ألنه دائما مينحني الثقة 
ويشركني باستمرار، اآلن أشعر بقوتي وأشعر 
بأنني قادر على لعب ثالث مباريات في أسبوع 

واحد دون أي مشاكل جسدية“. 

فينالدم: سننهي الموسم 

بين األربعة األوائل

فيراتي: حلمي التتويج 

بدوري أبطال أوروبا

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كال بيب غوارديوال مدرب 
مانشستر سيتي المديح لالعب 

الدولي األلماني ليروي ساني بفضل 
عروضه الرائعة مؤخرا مع الفريق 
وقال إن هذا التحسن جاء نتيجة 

عملية تعلم ستكتمل بمرور الوقت.

◄ أكد نيمانيا ماتيتش، العب 
وسط تشيلسي اإلنكليزي، أن فوز 
فريقه ببطولة البريمييرليغ تحت 

قيادة جوزيه مورينيو، قبل عامين 
سيساعدهم في التتويج به هذا العام.

◄ رجحت تقارير صحافية إسبانية 
أن يبقى جيمس رودريغيز، صانع 

ألعاب ريال مدريد، في قلعة 
”سانتياغو بيرنابيو“، على أن يرحل 

إيسكو أالركون، زميله في الفريق.

◄ أكد األلماني جوليان دراكسلر 
العب باريس سان جرمان الفرنسي، 
أن فريقه يسعى لتحقيق االنتصار 

على برشلونة اإلسباني، خالل 
مواجهة الفريقين األربعاء المقبل، 
ضمن منافسات إياب دور الـ16 من 

بطولة دوري أبطال أوروبا.

◄ يغيب خوستو بيار، الحارس 
األول لمنتخب باراغواي لكرة 
القدم والعب نادي كولو كولو 

التشيلي، عن المالعب ألجل غير 
مسمى، بعدما تعرض إلصابة في 

الركبة اليسرى، حسب ما أفاد ناديه.

◄ عاد فريق بوماس إلى الدخول 
ضمن المراكز األولى المؤهلة 

ألول األدوار االقصائية في الدوري 
المكسيكي، فيما استمر نظيره تيغريز 
في صحوته، بعد أن فاز كال الفريقين 

بمباراتيهما في المرحلة التاسعة.

باختصار

على صفيح ساخن

} شنغهاي (الصني) - جنح النجم األرجنتيني 
كارلوس تيفيز فـــي حتقيق بداية جيدة له في 
الدوري الصيني لكرة القـــدم بعدما قاد فريقه 
شـــنغهاي غرينالنـــد شـــينخوا للفـــوز علـــى 
جيانغسو سونينغ 4-0 في املرحلة األولى من 

املوسم اجلديد. 
وسجل تيفيز (33 عاما) هدفا من ركلة جزاء 
ولعب دورا في هدفني آخرين، ليســـاهم بشكل 
أساســـي في فوز فريق املـــدرب األوروغوياني 
غوس بوييت على وصيف بطل املوسم املاضي 
الذي أكمل الثواني األخيرة من اللقاء بعشـــرة 
العبني بعـــد طرد البرازيلي أليكس تيكســـيرا 
الـــذي كلفـــه 50 مليـــون يـــورو للتعاقـــد معه 
فـــي أوائـــل 2016 مـــن شـــاختار دانييتســـك 

األوكراني. 
وانتقـــل تيفيـــز إلى شـــنغهاي شـــينخوا 
قادمـــا من بوكا جونيور فـــي أواخر 2016، في 
صفقة بلغت 10.5 ماليني يورو حســـب تقارير 
صحافيـــة مـــع راتب ســـنوي قدرته وســـائل 
اإلعـــالم األرجنتينيـــة بـ38 مليون يـــورو، أي 
أكثـــر مما يتقاضـــاه كل من جنمي برشـــلونة 

وريال مدريـــد اإلســـبانيني األرجنتيني اآلخر 
كريســـتيانو  والبرتغالـــي  ميســـي  ليونيـــل 

رونالدو. 
ونفى أدريان ريوكو، وكيـــل أعمال تيفيز، 
الشـــائعات التي أشـــارت إلى رحيـــل الالعب 
عن صفوف فريقـــه الصينـــي. وكان تيفيز قد 
انضم إلى صفوف شنغهاي، ديسمبر املاضي. 
وذكـــرت التقاريـــر الصحافية أن تيفيز فشـــل 
فـــي التكيف مـــع طريقـــة اللعب فـــي الدوري 
الصيني منذ انضمامه، ويفكر في الرحيل عن 
ناديـــه احلالي، خاصة وأن املدرب بويت مهدد 
باإلقالة بعد ســـوء نتائج الفريق. ولكن ريوكو 
وكيل أعمال تيفيز حتـــدث قائال ”كارلوس لن 
يرحل عـــن الصني، ال أعلم مـــن أين تأتي هذه 

األخبار“.  
واعتبـــر بويـــت أن الفـــوز الكبيـــر علـــى 
جيانغســـو ســـونينغ هـــو أفضـــل رد على ما 
تعـــرض له فريقـــه من انتقـــادات بعد خروجه 
الشـــهر املاضي من الـــدور الفاصل ملســـابقة 
دوري أبطال آســـيا وفشله في التأهل إلى دور 
املجموعات بعد خسارته على أرضه وبوجود 

تيفيز أمام بريزبن رور األســـترالي 0-2. وقال 
العـــب تشيلســـي اإلنكليزي الســـابق ”ال أريد 
التفكير كثيـــرا في األهداف التي ســـجلناها، 
لكنهـــا تثبت القـــدرات التي منلكها، ال ســـيما 
أننـــا تفوقنا على فريق قوي مثل جيانغســـو. 
اآلن، متكنـــا من إثبات أنفســـنا وآمل أن يجدد 

اجلمهور ثقته بنا“.
بقيـــادة  شـــنغهاي  حـــول  جهتـــه،  ومـــن 
البرتغالـــي أندري فيالس بـــواش تخلفه أمام 
شانغشـــون ياتاي إلى فوز كاســـح 5-1 بفضل 
الثالثي البرازيلي أوسكار الذي كلفه 60 مليون 
يـــورو، وهولك (55 مليون يورو) وإيلكيســـون 

(18.5 مليون يورو). 
ولعـــب أوســـكار دورا فـــي الهـــدف األول 
الذي ســـجله هولك ألنه تســـبب بركلة اجلزاء، 
ثـــم مـــرر كـــرة الهـــدف األول ملواطنـــه اآلخر 

إيلكيسون.
وقـــال بواش مـــدرب ســـيبغ الـــذي تولى 
املهمة خلفا للســـويدي غوران إريكســـون ”أنا 
ســـعيد جدا بفوزنا. املباراة األولى في املوسم 
مهمة جدا. أظهرنا قوة ذهنية لالنتفاضة بعد 
التأخـــر“. وتعثر ألكســـندر باتو فـــي مباراته 
األولـــى مع تيانغـــني بعدما أهـــدر العديد من 
الفـــرص خالل اللقاء الذي خســـر فيـــه فريقه 
2-0 أمام قوانغتشو ار اند اف. وفاز شاندونغ 
لونينغ الذي يقـــوده املدرب فيلكس ماغت 0-2 
على تيانغني تيدا بينما تعرض املدرب مانويل 
بليغرينـــي خليبة أمـــل بتعـــادل فريقه هيبي 

تشاينا دون أهداف مع هينان جياني. 
ومـــن جهتـــه، بـــدأ غوانغجـــو إيفرغراند 
مسعاه نحو اللقب السابع على التوالي بشكل 
جيد بالفوز على بكني غوان 2-1 بفضل ثنائية 
لالعب توتنهام اإلنكليزي الســـابق البرازيلي 

باولينيو الذي سجل الهدفني. 

تيفيز يقدم أوراق اعتماده مع شنغهاي الصيني

غوانغجو إيفرغراند بدأ مسعاه نحو 

اللقب الســـابع على التوالي بشكل 

جيـــد إثر فـــوزه علـــى بكـــني غوان 

بفضل ثنائية باولينيو

◄

سأثبت وجودي
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} القاهرة – يظن الناظر إلى الصورة المرفقة 
للوهلة األولى أنها جدارية يغلب على رسمها 
اللونان األحمر واألرجواني لثالثة أشخاص 
يجلســـون حول طاولة. لكن الحقيقة غير ذلك 
تمامـــا فاللوحة ألشـــخاص تنبـــض عيونهم 

بالحياة، فهم بشر من لحم ودم.
وهذه اللوحة التركيبية التي اسمها ”أفتر 
دينر“ أو ”بعد العشـــاء“ هي أحدث عمل فني 
ينبض بالحياة للفنانة األميركية المقيمة في 

القاهرة شانيل عريف.
وتســـتخدم عريـــف البشـــر ومـــا حولهم 
كقماش ترســـم عليه لتبدع أعمـــاال تبدو عند 
النظـــرة األولى كأنها لوحـــات ثنائية األبعاد 
اســـتخدمت في رســـمها ضربات بالفرشـــاة 

ولعب بالضوء والظالل.
وتوضح عريف أنه ال فرق بين الرسم على 

الورق والقماش والرسم على البشر.
وقالـــت شـــانيل ”ليـــس األمر فـــي غاية 
الصعوبـــة ألنـــي أطبـــق نفـــس التقنيـــة في 
لوحات ثنائية األبعاد أرســـمها كما تعرفون 
على أوراق الرســـم. إنه نفـــس األمر لكن على 

نطاق أكبر“.
وأضافت ”عندما تنظر إلى الشـــخص أو 
الموديـــل تعـــرف أنك ال تنظر إليه كشـــخص 
ثالثـــي األبعـــاد، لكني أنظـــر إليـــه، حرفيا، 
كقماش وأطبق نفس تقنيـــة الفنون الجميلة 

التي أرسم بها على القماش أو الورق“.
وكانـــت شـــانيل عريـــف، وهـــي ابنة ألب 
للواليـــات  هاجـــرا  إيرانيـــة  وأم  ســـعودي 
المتحدة األميركية، تقدمت لدراسة الماكياج 
وفنون تلوين الجسد في لوس أنجلس العام 

الماضي.

وفي أعقاب عودتهـــا لمصر اعتمدت على 
أصدقائها الذين قدموا لها أجسادهم ووقتهم 

لتجرب عليهم فنها.
وقالـــت صديقـــة لعريـــف وأنمـــوذج في 
لوحاتهـــا تدعى مـــي منصور ”مـــن اللطيف 
أن ترســـم. تكون مثل القمـــاش وفقا لتصور 
شـــخص ما وما عليـــك إال أن ُتركـــز لتصبح 
لوحة فنية. أبقى جالسة وتركيزي يسلط فقط 
على مزاج معين، أو (أبقى) في حالة تأمل. لذا 

أرى أن كل ما في األمر لطيف“.
وعادة ما تبدأ عريف عملها الفني برســـم 
مســـودة تســـتلهمها مـــن حالـــة عاطفية أو 
مزاجيـــة تعبر عنها في لوحـــة. وفي كل عمل 
فني تســـعى عريف جاهدة لخلق شيء يجعل 
المشـــاهد ينســـى المســـاحة التي يشـــغلها 

موضوع عملها الفني.
وقالت زائرة ألحدث عمل فني لعريف وهي 
الكاتبة سلمى بركات ”هذه اللوحة التركيبية 
فكـــرة جديـــدة أعجبتني كثيرا فاألشـــخاص 
الذين يظهرون فيها يعـــودون للحياة. يعني 
عكس ما تعودنا عليـــه في اللوحات العادية، 
فبدل أن نضع أشـــياء ملموســـة ونثبتها في 
لوحة ما نأتي لمشـــاهدة أشياء ثبتت لتعود 

بمن في اللوحة إلى الحياة من جديد“.
وأضافـــت أن هـــذه التقنيـــة أو الفكـــرة 
الجديدة في الرســـم يمكن أن تؤســـس لثورة 

فعلية في مجال الفن.
وهذا المفهوم الفني الذي تستلهمه عريف 
من أعمال الفنانة األميركية أليكسا ميدي يعد 
جديدا على المشهد الفني المعاصر في مصر، 
حيـــث يبذل الفنانون جهدا كبيرا ليتواصلوا 

مع الجمهور المحافظ.

وقالت شـــانيل عريف ”يجـــب أن أقول إن 
مصـــر هي المـــكان األكثر إلهاما لـــي، فهناك 
شـــيء ما بخصوصها، في غاية التشـــويش 
والطاقـــة العاليـــة جـــدا كما تعرفـــون. هناك 
الكثير من األشياء ُترى وتجارب وشخصيات 
ليســـت ســـعيدة دائما لكني أتصور أن مصر 

علـــى وجه التحديد هي أكثـــر األماكن إلهاما 
لي حتى اآلن“.

وأضافـــت ”مـــن الجنـــون أن تتمكـــن من 
إبـــداع ذلك الوهم البصري من التقنية ثالثية 
وثنائية األبعـــاد. كما أنه يؤثـــر على الناس 
بشكل مختلف. أقصد عندما ترسم على جسم 

شـــخص ما أو تبدع شيئا ما بجسم اإلنسان 
فـــإن الناس يتأثـــرون به أيما تأثيـــر، فهناك 

شيء متعلق به يشبه الحميمية“.
وأكملت عريـــف لوحتهـــا التركيبية هذه 
في غضون ســـتة أيام لتكون حافزا للمشـــهد 

اإلبداعي في مصر. 

فنانة ترسم لوحاتها على أجساد البشر في مصر

} جدة (الســعودية) – اصطدم شغف الشابة 
دانة القصيبــــي برياضة ركوب الخيل وحبها 
لها بالقيود التي يفرضها المجتمع المحافظ 
في المملكــــة العربية الســــعودية على ركوب 

المرأة للخيل وترويضها.
لكن التغيرات التي بدأت تشهدها المملكة 
في السنوات األخيرة في مجال حقوق المرأة، 
أعــــادت إلى دانة األمل فــــي أن تتمكن يوما ما 
من افتتاح وإدارة مجموعة اسطبالت لتدريب 

الخيول.
 35 العمــــر  مــــن  البالغــــة  دانــــة  وقالــــت 
عامــــا ”هناك اعتقــــاد غريب بأنــــه ال يتوجب 
علــــى النســــاء ركــــوب الخيل وال ســــيما غير 

المتزوجات منهن“.
وتحلم الشابة الســــعودية غير المتزوجة 
بامتالك اسطبالت تدرب فيها الخيول بطريقة 
أقل خشونة من الطرق التقليدية المعتمدة في 

السعودية.
وتفــــرض المملكــــة قوانيــــن صارمة على 
المرأة، لكن بالنسبة إلى دانة التي عادت إلى 
بالدها قبل نحو أربع ســــنوات بعدما عاشت 

في الخارج ألكثر من عقد، فإن التغيير قادم.
وتقول القصيبــــي ”عدت ورأيت النســــاء 
يعملــــن محاســــبات وبائعــــات فــــي المتاجر 

والمكاتب“.
وتســــعى المملكة التي تمنع النســــاء من 
قيــــادة الســــيارات، إلى تشــــجيع المرأة على 
العمل مــــن أجل توفيــــر قوة عاملــــة إضافية 
تسهم في تحقيق رؤية العام 2030 االقتصادية 
التي ُأعلن عنهــــا قبل نحو عامين وتقوم على 
تنويــــع االقتصــــاد المعتمد بشــــكل كلي على 
النفط. وفي العام الماضي، عينت الســــعودية 

األميرة ريما بنت بندر بن سلطان في منصب 
وكيلــــة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقســــم 

النسائي.
 وقالــــت وســــائل إعــــالم محليــــة نقال عن 
األميــــرة فــــي فبرايــــر إن الســــلطات ســــتبدأ 
منــــح تراخيص إلقامة نــــواد رياضية خاصة 

بالنساء.
وترى القصيبي أن الســــعودية ”تشــــجع 
النســــاء فعال فــــي مجال الرياضــــة، وهو أمر 

جديد“.
لكــــن رغم ذلك، تؤكد مدربــــة الخيول التي 
اكتســــبت مهاراتها في بريطانيــــا والواليات 
المتحــــدة، أنهــــا تواجه ممانعــــة ”خصوصا 

بسبب مقاربتي للخيول“.

ولطالما كانــــت الخيول حاضرة في حياة 
السعوديين، خصوصا وأن المملكة اشتهرت 
طــــوال قرون بكونها موطنــــا للخيول العربية 
األصيلة. وتشــــمل الطريقــــة التقليدية لتربية 
الخيول فــــي الســــعودية اســــتخدام ”الكثير 
وبينها الضرب بالســــوط، بحسب  من القوة“ 

القصيبي.
وبالنســــبة إليها، فإن األمر يتطلب مقاربة 
أقل خشونة تقوم على مراقبة تصرفات الخيل 

ومحاولة فهم طريقة تفكيرها حتى تصبح هي 
”جزءا من القطيع الذي ينتمي إليها“.

وتوضح ”يجب إقامة عالقة معينة وتفاهم 
محــــدد ألن على الحصــــان أن يثق بك“، 

مشيرة إلى أنها لو لم تكن امرأة، 
حظيت  هذه  مقاربتهــــا  لكانت 

باهتمام أكبر.
أن  إلى  القصيبي  وتشير 
العديــــد من النســــاء يأخذن 
دروســــا فــــي ركــــوب الخيل، 
صعوبــــة  أكثــــر  األمــــر  لكــــن 

العادات  بسبب  للمرأة  بالنسبة 
واألعــــراف االجتماعيــــة التــــي 

تمنع مثال االختالط بين النســــاء 
والرجال غير المرتبطين في األماكن 

العامة وبينها المطاعم.
وبالنسبة إلى دانة 
فإن الحل بسيط ”دعوا 

النساء يركبن 
الخيل“، مشيرة 

إلى أن المرأة 
كانت تمتطي 

الخيل في زمن 
المحطات األولى 
للدين اإلسالمي.

وتملك المدربة حصانين تبقيهما 
في اســــطبل في مدينة جدة على البحر 

األحمــــر، وتعتمــــر حيــــن تتواجــــد فيــــه 
قبعة لرياضة البيســــبول وقميصا ملونا 
يتعارضان مع العباءة التقليدية السوداء 
التــــي ترتديهــــا المــــرأة الســــعودية في 

األماكن العامة.

سعودية تحلم بإنشاء ناد لتدريب الخيول بطريقة ناعمة

تبث فنانة أميركية من أصول سعودية وإيرانية احلياة في لوحات فنية تعتمد على الوهم 
البصري وتستخدم فيها أشخاصا حقيقيني ترسم على أجسادهم صورا ومشاهد تكاد 

تكون إطارات معلقة في معرض فني.

شانيل عريف تستخدم ثالثة أشخاص كقماش لرسم لوحة {بعد العشاء»

} التلفزيون يدعو إلى االستقرار واجللوس 
الثابت. الراديو ال يتطلب أن يتسمر اإلنسان 
أمامه ليســـمعه لذلك صار أداة اإلعالم األولى 
في الصباح. محطات التلفزيون كلها تبث في 
الصباح لكن اإلنســـان في الصبـــاح متحرك 
يغســـل ويحلق ويكوي مالبـــس ويبحث عن 
جـــوارب نظيفة أضف إلى ذلك مطاردة فلذات 
أكبادنا إللباســـهم لباس املدرســـة فضال عن 

اإلفطار وحتضيره، وهكذا.
الصـــورة في الصباح تذكر ببيت احلارث 
بن حّلـــزة في معلقته ”من منـــاٍد ومن مجيب 
ومـــن تصهـــال خيٍل خـــالل ذاك رغـــاُء“. لكن 
النـــاس صـــاروا يســـتخدمون التلفزيون في 
الصبـــاح أيضـــا دون أن تنظـــر إليـــه؛ يعني 
يجعلونـــه راديو، وأصحاب القنوات يدركون 
ذلك فجعلوا برامج الصباح راديوية ال حركة 

فيها وال صور بل ناس جالسون يتكلمون.
الغربيون أكثر وفاء للراديو منا. هم أكثر 
وفـــاء للمخترعات القدمية منـــا على العموم. 
ذلك، رمبا، ألن لهم يدا وعندهم اســـتثمار في 
املخترعات. استثمروا فيها مبعنى استثمروا 
إخراجهـــا. اإلنكليز  وعقولهـــم في  جهودهم 
مـــا زالوا إلى اليـــوم يتفرجون علـــى القطار 
بإعجاب وقد مر على قطار ستيفنســـن قرابة 

الثالثة قرون.
الراديـــو أحدث هزة اجتماعيـــة أكبر من 
تلك التي صنعها التلفزيـــون أو الكومبيوتر 
أو الهاتف الذكي. أسلوب السمر في املقاهي 
مثال تغير، ويرصد جنيب محفوظ في ”زقاق 
املدق“ كيف أن صاحب املقهى يطرد الشـــاعر 
الذي يســـهر النـــاس على حكاياتـــه وربابته 

بسبب وفود الراديو. 
فـــي البيـــوت صـــارت العوائـــل تســـمع 
أصواتـــا قادمة من بعيد حتكي وتغني وتقرأ 
القـــرآن. واألخطـــر أن الراديو صـــار منصة 
حتريـــض علـــى االنقالبـــات ويحمـــل خطب 
جمال عبدالناصر النارية. واالختراع اجلديد 
له اســـم كأنـــه مبتور إذ ينتهـــي بحرف علة. 
فأضاف الناس من عندهم نونا ليكتمل االسم 
وصـــار اســـمه راديـــون. وألن الراديو جديد 
وملغز فقد حار الناس في التعامل معه. أذكر 
أن صاحـــب دكان قريـــب منا في بغـــداد كان 
يـــدع الراديو مفتوحا في احملـــل طول اليوم 
وكلما قال املذيع ”أعزائي املســـتمعني السالم 
عليكم ورحمة الله“ يرد احلاج صاحب الدكان 

”وعليكم السالم ورحمة الله وبركاته“.
عندي صديق قريب جدا وهو مذيع أزلي. 
ما زال حني يتحدث ال يهمه إن كان املســـتمع 
يصغـــي أم ال. يقول إنه فـــي الراديو ال تعرف 
وال تريد أن تعرف إن كان هناك من يسمع بل 

تتحدث فقط وأنت لوحدك. 
صديقي هذا ذكر لـــي أنه كان في بدايات 
عملـــه اإلذاعي إذ ســـافر مـــن العاصمة حيث 
يعمـــل فـــي الراديـــو إلـــى بلدته فـــي جنوب 
العراق، هناك وجـــد والدته ”زعالنة منه“ وال 
تريد أن تكلمه. بعد االستجواب املكثف قالت 
له إنها زعالنة ”ألن هناك ناسا سمعوك تذيع 
فـــي بيت احلاج عبدالســـتار وأنت تعلم أننا 

’مقاطعينهم‘ وال نكلمهم“.

صباح العرب

الراديون

حسين صالح

ح ا اب صباح

السلحفاة {حصالة» تبتلع 

915 عملة معدنية 
اســـتخرج أطبـــاء بيطريون من  } بانكــوك – 
تايالنـــد، االثنين، 915 عملـــة معدنية من بطن 
سلحفاة بحرية ظلت تبلع العمالت التي تلقى 
فـــي بركتها طلبـــا للحظ الســـعيد مما حد في 

نهاية المطاف من قدرتها على الحركة.
وأزيلت خمســـة كيلوغرامات من العمالت 
الســـلحفاة  بطـــن  مـــن  األخـــرى  واألشـــياء 
البحريـــة التي تبلغ من العمر 25 عاما، وأطلق 
باللغة  أي ”حصالة“  عليها اســـم ”أومســـين“ 
التايالنديـــة. أما الســـلحفاة نفســـها فتزن 59 

كيلوغراما.
وكانت الســـلحفاة التي تعيش في محمية 
بمدينة سريراتشا في إقليم تشونبوري شرقي 
العاصمة بانكوك تجد صعوبة في الســـباحة 

بشكل طبيعي بسبب الوزن.
وقال األطباء البيطريون إنهم يعتقدون أن 
عملية استخراج العمالت التي استغرقت سبع 
ساعات هي أول عملية جراحية من نوعها في 

العالم.
وقالت نانتاريكا تشانســـو من كلية العلوم 
البيطريـــة بجامعة تشـــواللونجكورن ”نعتقد 
أننـــا بحاجة إلى نحو شـــهر لضمان تعافيها 
تماما“ مضيفة أن السلحفاة ستحتاج بعد ذلك 

إلى ستة أشهر أخرى من العالج الطبيعي.
ولـــم يصدر تقديـــر فوري لقيمـــة العمالت 
المعدنيـــة وبعضهـــا أجنبـــي وبينها عمالت 

كثيرة يعلوها الصدأ.

ة تفكيرها حتى تصبح هي 
لذي ينتمي إليها“.

إقامة عالقة معينة وتفاهم 
حصــــان أن يثق بك“،

 لم تكن امرأة،
حظيت هذه 

أن إلى  ي 
اء يأخذن

وب الخيل، 
صعوبــــة  ر 
العادات سبب 
عيــــة التــــي
ط بين النســــاء

بطين في األماكن
طاعم.
انة
وعوا

حصانين تبقيهما 
ينة جدة على البحر 
 حيــــن تتواجــــد فيــــه

وقميصا ملونا  ســــبول
اءة التقليدية السوداء
مــــرأة الســــعودية في

دانة القصيبي: ال يمكن التعلق لألبد 

بطريقة تفكير عفا عليها الزمن، النساء 

أقوى اليوم وأصبح لديهن صوت
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