
} الكويت – قللـــت مصادر خليجية من فرص 
نجـــاح أي وســـاطة تقوم بها جهـــة عربية أو 
أجنبية لتبريد األزمـــة بين دول الخليج وقطر 
مـــا دامت األخيـــرة تعتمد على توســـيط أكثر 
من جهـــة دوليـــة وعربيـــة ودون أن تقدم لها 
التعهـــدات الضرورية التـــي يمكن من خاللها 

تليين الموقف السعودي.
وأشـــارت المصـــادر لـ”العـــرب“ إلـــى أن 
اليوميـــن القادميـــن سيشـــهدان تقديم الئحة 
محددة وواضحة مطلوب من قطر االلتزام بها 
إذا كانت تسعى إلى حل األزمة مع دول الجوار 

ومصر.
مـــن  تنطلـــق  الالئحـــة  ”أن  وأضافـــت 
المطالبـــات الخليجية لقطر عـــام 2014 والتي 
تعهدت الدوحـــة االلتزام بها، لكنها ســـتكون 
أوســـع وأشـــمل بما يمنع التالعب في آليات 

التنفيذ كما حدث في المرة السابقة“.
المعنيـــة  الخليجيـــة  الـــدول  أن  وأكـــدت 
بالمقاطعة ليســـت على عجل في التوصل إلى 
حلول سياســـية ناقصـــة أو أن تتـــرك فرصة 
للدوحة أن تفلت من المقاطعة و”ادعاء النصر 
المعنوي“، وهو الشأن الذي تركز عليه وسائل 
اإلعالم التابعة لها علـــى العكس من الحقائق 

على األرض.
وقـــال وزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبيـــر الجمعة إنه يجـــري العمل على وضع 

قائمة شكاوى بشأن قطر وستعلن قريبا.
وفي كلمة للصحافيين في لندن قال الجبير 
إنه لن يصف القائمة بأنها مطالب لكنها قائمة 
شكاوى تحتاج ألن يتم التعامل معها ويحتاج 

القطريون لعالجها.
وأضاف أن الســـعودية تعمل مع الشركاء 
فـــي البحرين واإلمـــارات ومصر إلعـــداد هذه 
القائمـــة وتقديمها لقطر مشـــيرا إلـــى أن ذلك 

سيتم قريبا.
وكان وزيـــر الخارجيـــة القطـــري الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمن آل ثاني قد اســـتنجد 
بروســـيا وبريطانيا وفرنســـا وتركيا للتدخل 
لدى السعودية، لكن غياب الجدية القطرية في 
الوساطة جعلت مسؤولي هذه البلدان يكتفون 
بتصريحـــات عامة عن ضـــرورة االحتكام إلى 
الحـــوار والتهدئة بيـــن دول مجلس التعاون، 
ولم تســـتمر في وساطتها عدا تركيا المنحازة 

لقطر.
إن  الخليـــج  لشـــؤون  متابعـــون  وقـــال 
الســـعودية، التـــي عرفـــت بسياســـة النفس 

الطويـــل في التعاطي مـــع األزمات، قد تضطر 
إلى إغـــالق الباب أمام الوســـطاء ما لم تعلن 
قطر بشـــكل علني عن اســـتجابتها للشـــروط 
العشرة التي ســـبق أن أعلنتها الرياض لفتح 
باب الحـــوار أمام الدوحـــة والقبول بعودتها 

إلى البيت الخليجي.
الســـعودية،  الشـــروط  قائمـــة  وضمـــت 
المدعومـــة من اإلمـــارات والبحريـــن ومصر، 
دعوة إلى طرد أعضاء حركة حماس، وأعضاء 
اإلخوان المتواجدين في قطر، فضال عن إيقاف 
بث قناة الجزيرة، واالعتذار الرســـمي لجميع 
الحكومات الخليجية عما بدر من إساءات من 
هذه القنـــاة، ومراجعة الدوحـــة عالقاتها مع 
إيران بما يتماشـــى والتزامات عضويتها في 

مجلس التعاون.
ولفـــت المتابعون إلـــى أن الباحث عن أي 
وساطة يفترض أن يقدم التنازالت التي تشجع 
الطـــرف المقابـــل علـــى الجلوس إلـــى طاولة 
التفـــاوض، وهو ما لم يتحقـــق خاصة مع ما 
يطرحه وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلـــو الـــذي يراهن على وســـاطة فضفاضة 
والتشـــكيك  لقطـــر  الحـــق  بإعطـــاء  تنتهـــي 
عليهـــا  المســـلطة  المقاطعـــة  بمشـــروعية 
بســـبب رعايتها لمجموعـــات مصنفة إرهابية 

واستمرارها في التدخل بشؤون جيرانها.

وعلـــى العكـــس، ال تـــزال قنـــاة الجزيرة 
مســـتمرة بحملتها على دول الجـــوار. كما لم 
توقف الدوحة تواصلها مع قيادات على قائمة 

اإلرهاب الخليجية.
وأعلن ســـفير البحرين لدى روســـيا أحمد 
عبدالرحمـــن الســـاعاتي عـــن امتـــالك أدلـــة 
علـــى دعم قطـــر واتصاالتهـــا المباشـــرة من 
بعض المســـؤولين مع المنظمـــات اإلرهابية 
واجتماعات في لندن والدوحة ودعمها ماليا.

وتحـــاول الدوحة ربح الوقت واســـتثمار 
معطيات هامشـــية لإليحاء بنجاحها في كسر 
المقاطعة مثل الغمز من قناة صفقة الطائرات 
مـــع الواليـــات المتحـــدة علـــى أنهـــا ”حياد 
أميركي“ في األزمة، فيما يســـتمر المسؤولون 
األميركيـــون فـــي تأكيد الفصل بيـــن الصفقة 
المقررة مسبقا، وبين التزام قطر بوقف دعمها 

لإلرهاب.
وعكســـت اللقـــاءات التي أجراها الشـــيخ 
عبداللـــه بن زايـــد آل نهيان وزيـــر الخارجية 
اإلماراتـــي مع مســـؤولين أميركييـــن بارزين 
بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرســـون ثبات 

الموقف األميركي في األزمة مع قطر.
وأعلن الشـــيخ عبدالله أنه التقى ســـتيفن 
منوشـــين وزيـــر الخزانـــة األميركي وناقشـــا 
الجهـــود المشـــتركة إلغالق شـــبكات تمويل 

التي أصدرتها  الجديـــدة“  اإلرهاب و”القائمة 
السعودية واإلمارات ومصر والبحرين مؤخرا 
والتي صنفت فيها 59 شخصا و12 كيانا على 

قوائم اإلرهاب المحظورة.
ويـــرى المراقبـــون أن سياســـة الهـــروب 
إلـــى األمام التي تمارســـها قطـــر اآلن ال يمكن 
أن تســـتمر طويال بســـبب التأثيـــرات القوية 
للمقاطعـــة عليهـــا، ومن ثمـــة اضطرارها إلى 

البحث عن مخارج جدية لألزمة.
وأضافوا أن قطر ســـتجد نفسها بعد فترة 
في مواجهـــة مع المجتمع الدولـــي ككل الذي 
يتحرك بقوة لمواجهـــة اإلرهاب، ويعمل على 
ضرب شبكات الدعم واإلسناد التي تقف وراء 

تنظيمات مثل داعش والقاعدة.
ويعتبـــر هـــؤالء أن الحرب علـــى اإلرهاب 
ســـتأخذ مـــدى أعمق ولـــن تقف عنـــد تفكيك 
شـــبكات التمويل التي تقف قطر في محورها، 
وأن هـــذه الحرب ســـتبدأ بضـــرب الحاضنة 
وخاصـــة  للتنظيمـــات،  والفكريـــة  الروحيـــة 

الفتاوى التي تمجد العمليات اإلرهابية. 
وتحتضـــن الدوحـــة قائمة مـــن المتهمين 
بإصدار فتاوى القتل مثل يوسف القرضاوي، 
فضـــال عن قيادات جماعة اإلخـــوان التي مثل 
فكرها حاضنة للتشـــدد عبـــر زرع أفكار تكفير 

المجتمع واعتزاله، وتكفير الغرب.
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} لنــدن – لجأ منتجون كبـــار للدراما العربية 
إلى فنيين غربيين للحصول على جودة مرتفعة 
خالل مسلســـالت رمضان هـــذا العام، لكن في 
المقابل تراجعـــت الجودة الفنيـــة كثيرا رغم 

حجم اإلنفاق التلفزيوني غير المسبوق.
وقال الناقد الســـينمائي أحمد سعدالدين 
إن ”مصر تشـــهد تراجعا في عدد المسلسالت 
المقدمة، إذ تمكن قطـــاع الدراما من تقديم 44 
مسلســـال منذ عامين، ثـــم تراجع الرقم إلى 33 

العام الماضي وظل كما هو هذا العام“.
لكنـــه قـــال إن ”كلفـــة إنتـــاج مسلســـالت 
رمضـــان تضاعفت في مصر مـــن مليار جنيه 
العام الماضي إلى أكثر من ملياري جنيه (110 

ماليين دوالر) هذا العام“.
ولفتت جـــودة الصورة واإلضـــاءة وكادر 
الشاشـــة في بعض المسلسالت األنظار، مثل 

الذي يقوم فيه  المسلســـل المصري ”كالبش“ 
الفنان أمير كرارة بدور ضابط شـــرطة ســـجن 

ظلما خالل بحثه عن الحقيقة.
وهذا المسلســـل هو جزء من سلســـلة من 
المسلســـالت التـــي تناقش قضايـــا أمنية في 
مصر هـــذا العام. ومن بين هذه المسلســـالت 
”الزيبق“، الذي يقوم ببطولته كريم عبدالعزيز 
وشريف منير، ومسلسل ”ظل الرئيس“، الذي 
يلعب فيه ياسر جالل دور الحارس الشخصي 

لرئيس الدولة.
ويقول نقاد إن المبالغـــة في التركيز على 
الجانـــب اإليجابـــي لرجـــال األمن فـــي مصر 
يحمل أهدافا سياســـية، إذ تســـعى السلطات، 
التي تخوض حربا ضروســـا ضـــد تنظيمات 
متشددة في شـــبه جزيرة سيناء، إلى الضغط 
علـــى الحـــس الوطنـــي ومشـــاعر المصريين 

تجـــاه أجهزة األمن، كما تحاول رفع معنويات 
الضباط في الشرطة والجيش.

وانتقـــل الصـــراع مـــع المتشـــددين إلـــى 
القاهـــرة ومـــدن أخرى فـــي الـــوادي والدلتا. 
وتتهـــم الحكومـــة المصرية جماعـــة اإلخوان 

المسلمين بارتكاب أعمال عنف.
وانعـــكاس هـــذا الخطاب ظهر فـــي الجزء 
الثانـــي من مسلســـل ”الجماعة“، مـــن تأليف 
وحيد حامد وبطولة صابرين وياسر المصري 

ومحمد فهيم، ومن إخراج شريف البنداري.
ويظهر المسلســـل حقبة حرجة من تاريخ 
اإلخوان المسلمين إبان ثورة 1952 التي قادها 
الرئيـــس المصري الراحل جمـــال عبدالناصر 
ضمـــن تنظيم الضباط األحـــرار، وتحالف في 
البدايـــة مع اإلخـــوان، قبل أن ينقلـــب عليهم 

ويزج بقادتهم في السجون.

وتحولت مسلســـالت أخرى إلى الكوميديا 
الهزليـــة التـــي ال تقـــدم رســـالة وال تحمل أي 
مضمـــون، مثـــل مسلســـل ”عفاريـــت عدلـــي 
بطولة عادل إمام، ومسلســـل ”ال ال  منصـــور“ 
الند“ مـــن بطولة دنيا ســـمير غانم، ”وهربانة 
لياســـمين عبدالعزيـــز. كمـــا عرضت  منهـــا“ 
مسلسالت غرقت في السحر والشعوذة كـ“كفر 

دلهاب“ و“الحالل“.
وشـــهد هـــذا العام عـــرض عـــدد قليل من 
المسلســـالت الخليجية التي أصابها الترهل، 
وغرقـــت فـــي تنـــاول الموضـــوع االجتماعي 
التقليـــدي الـــذي يركز على مشـــاكل األســـرة 
وســـطوة رجال الدين على المجتمع، والقيود 

المفروضة على المرأة.
والمسلســـل الكويتي ”كان فـــي كل زمان“ 
بطولـــة الممثلة ســـعاد عبدالله هـــو أحد هذه 

المسلســـالت التـــي ســـقطت في فـــخ التكرار 
المخل فـــي معالجة مباشـــرة لقضايا الحياة 
اليوميـــة في الخليـــج، دون الدخول في نقاش 

معمق وطرح حلول لها.
وظهـــر أداء عبداللـــه باهتـــا وخاليـــا من 
التعبيريـــة، كما قدم ممثلـــون آخرون من كبار 
الســـن أعمـــاال مـــن أجـــل الحضـــور فقط في 
رمضـــان، دون الســـعي للدخول في منافســـة 

حقيقية على تحقيق أكبر معدالت مشاهدة.
ومن بين هـــؤالء الممثلين، عبدالحســـين 
عبدالرضـــا الـــذي شـــارك فـــي حلقتيـــن من 
مسلسل ”ســـيلفي 3“ المعروض على قناة ”إم 
بي ســـي“، والذي يقوم فيه الممثل السعودي 
ناصر القصبي بدور البطولة. كما قدم الممثل 
العراقي عزيز خيون مشاهد اتسمت بالبرودة 

في مسلسل ”غرابيب سود“.

• منتجون مصريون يستعينون بتقنيين غربيين لرفع جودة الصورة  • أداء الممثلين كبار السن مصاب بالترهل، والسياسة تحدد زاوية التناول

مسلسالت رمضان 2017.. تحسن الشكل وتراجع المضمون

قطر تكثف الوسطاء مع السعودية وتستمر بالهروب إلى األمام

أين ذهب الزبائن

• الئحة مطالب متكاملة لخروج قطر من أزمتها تحول دون ادعائها نصرا معنويا غير حقيقي
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عقوبات على إيران تلغي 

مزايا االتفاق النووي

} واشــنطن – قالت مراجع دبلوماسية عربية 
في الواليـــات المتحدة إن إدارة دونالد ترامب 
مرت عمليـــا إلى تطويق إيـــران عبر عقوبات 
متتالية هادفة إلى إلغاء مزايا االتفاق النووي 

دون اإلعالم رسميا عن التراجع فيه.
وأكدت هذه المراجع أن ترامب بدأ بتنفيذ 
خطته لعـــزل إيران والتي ســـوق لها بشـــكل 
خاص خالل القمة األميركية اإلســـالمية التي 
انعقدت بالســـعودية في مايو الماضي، وأنه 
يعطـــي بذلك إشـــارات إلـــى دول الخليج بأن 
إدارته جادة فعال في تطويق طهران واالقتراب 

أكثر من المواقف الخليجية.
وانتقدت إيران الجمعة العقوبات الجديدة 
التـــي اعتمدها مجلـــس الشـــيوخ األميركي، 
مؤكـــدة أنها ســـتتخذ ”تدابير بالمثـــل“، كما 

ذكرت وسائل اإلعالم اإليرانية.
وأقر مجلس الشـــيوخ األميركي الخميس 
بأكثرية ساحقة قانونا يفرض عقوبات جديدة 
على إيران، وخصوصا بسبب ”دعمها ألعمال 

وبرنامجها البالستي. إرهابية دولية“ 
ومازال يتعين على مجلس النواب مناقشة 

القانون وتبنيه، على أن يوقعه ترامب.
إن  األميركـــي  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
إدارة ترامـــب تركـــز في مواجهة إيـــران على 
تقليـــص تأثيرهـــا اإلقليمـــي واالحتفـــاظ من 
االتفاق النـــووي بما يفرض على طهران وقف 
برنامجهـــا النـــووي ووضعه تحـــت المراقبة 
الدولية، وهي نقطة خالف رئيســـية بين دول 
الخليج وإدارة الرئيس الســـابق باراك أوباما 
الـــذي أطلق أيدي اإليرانيين في اإلقليم مقابل 

وقف برنامجهم النووي.
ويعارض عدد كبير من النواب األميركيين، 
مـــن الديمقراطييـــن والجمهورييـــن، االتفاق 
النـــووي الدولي فـــي يوليـــو 2015 بين إيران 

والقوى العظمى.
ويريدون االلتفاف عليه من خالل تشـــديد 
العقوبات على الحـــرس الثوري المتهم بدعم 
”اإلرهاب“ أو على األشـــخاص المشاركين في 

تطوير الصواريخ البالستية.
وقال الجمهـــوري ليندســـي غراهام ”منذ 
توقيـــع االتفاق النووي، لم يتحســـن ســـلوك 

إيران، بل ازداد سوءا“.
وأضاف ”من خالل هذه العقوبات الجديدة، 
يوجه الكونغرس وإدارة ترامب رســـالة قوية: 

الوضع القائم مع إيران قد انتهى“.
ونقلت وكالة إيسنا الطالبية عن المتحدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية بهرام قاسمي، 
قوله إن إيران ”ستتخذ تدابير مالئمة بالمثل، 

لتأمين مصالحها الوطنية“.
وأضـــاف قاســـمي أن ”ما طرح في شـــأن 
البرنامج البالستي اإليراني غير شرعي وغير 
قانونـــي على اإلطـــالق، وســـتواصل القوات 
المســـلحة اإليرانيـــة الدفـــاع عن أمـــن البالد 

ومصالحها“.

رحيل هيلموت كول آخر عظماء أوروبا
ص٥



} بــريوت – أكـــد رئيـــس جمعيـــة املصـــارف 
اللبنانيـــة جوزيف طربيه أن مشـــروع تشـــديد 
العقوبات اجلاري تداوله في أروقة الكونغرس 
األميركـــي ضـــد حزب اللـــه ”ال يزال فـــي غرفة 
العنايـــة الفائقة“. وجاء ذلـــك خالل حفل إفطار 

أقامه احتاد املصارف العربية في لبنان.
وتـــدرس الواليـــات املتحـــدة جملـــة مـــن 
اخليـــارات لتشـــديد العقوبـــات علـــى احلزب 
الشـــيعي، مـــع إبداء حـــذر أكثـــر إزاء وضعية 

املصارف اللبنانية.
وأعرب طربيه عن تفاؤلـــه بإمكانية حتييد 
القطاع املصرفي عن األضـــرار التي من املمكن 
أن تنجّر عن تشديد العقوبات على احلزب التي 

وصفها بـ“القدر احملتوم“ الذي ال ميكن رده.
وكان وفـــد من اجلمعية برئاســـة طربيه قد 
زار في مايو واشـــنطن في محاولة اســـتباقية 
إلقرار عقوبات تســـتهدف مصارف ومؤسسات 
اقتصاديـــة لبنانيـــة، وحتـــى رمـــوز وقيادات 
سياســـية في حركة أمـــل (الشـــيعية) والتيار 
الوطني احلر (املاروني) املقربان من حزب الله.

وهذا هو الوفد الثاني الذي يزور الواليات 
املتحـــدة األميركيـــة خالل األشـــهر األخيرة ما 
يعكس حجم الهواجس من أن تصيب العقوبات 
املنتظرة االقتصاد اللبنانـــي في مقتل، خاصة 
وأن النظـــام املصرفي يظل ركيزة أساســـية في 

الدورة االقتصادية بهذا البلد.
وعمل الوفد املصرفي على إقناع املشـــرعني 
األميركيـــني بضـــرورة مراعـــاة الوضع الهش 
للمصـــارف اللبنانية التي لطاملـــا تعاونت في 
تطبيـــق أي نـــص يصـــدر عـــن وزارة اخلزانة 
األميركية، ولقي الوفد جتاوبا، بحســـب ما أكد 
جوزيـــف طربيه خـــالل اجتماع لـــه مع رئيس 

اجلمهورية ميشال عون عقب الزيارة.
وتـــدرس الواليـــات املتحدة مشـــروع قرار 
لتشـــديد العقوبات علـــى حزب اللـــه في إطار 

استراتيجية متدرجة إلضعافه متهيدا للقضاء 
عليه.

وكان الكونغـــرس األميركي، قـــد أقر في 16 
ديســـمبر 2015 قانونـــا يفـــرض عقوبـــات على 
املصـــارف التـــي تتعامل مع احلـــزب اللبناني 
الذي تصنفـــه الواليات املتحدة منظمة إرهابية 

منذ العام 1995.
وتعتبر اإلدارة األميركية احلالية أن تهديد 
حزب اللـــه ال يقل خطـــورة عن تنظيـــم الدولة 
اإلســـالمية، فـــي ظـــل تورطـــه فـــي العديد من 
ملفات املنطقة بدءا بسوريا وصوال إلى اليمن، 

وتتشارك معها في املوقف معظم دول املنطقة.
وحـــزب الله هو الـــذراع األبـــرز إليران في 
مشـــروعها التوســـعي الذي ال يســـتهدف فقط 

املصالح األميركية بل وخصوصا العربية.
ويعـــد احلـــزب فاعال أساســـيا فـــي األزمة 
الســـورية التـــي انخرط فيها منـــذ العام 2012، 
بدفع من طهران، ويســـجل اليـــوم حضوره في 
أكثر من جبهة ســـاخنة في سوريا وخاصة في 
البادية حيث يوجد تنافس شرس بني الواليات 

املتحدة وإيران للسيطرة على احلدود العراقية 
السورية.

هذا الدور الذي يلعبه احلزب من شـــأنه أن 
يســـّرع في إقرار املزيد مـــن العقوبات قد تطال 

حتى احللفاء من خارج بيئته الشيعية.
وهذا يثير مخاوف العديد من الشخصيات 
والتيارات السياســـية التـــي تتربع على عرش 

احلكم في هذا البلد.
املصـــارف  جمعيـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اللبنانيـــة علـــى مـــا يبـــدو جنحت فـــي إقناع 
الدوائر األميركية املتحّمســـة بإقرار مشـــروع 
العقوبـــات وعلـــى رأســـها الســـيناتور ماركو 
روبيـــون بضرورة اعتماد نص تشـــريعي أكثر 
مرونة جتاه األطراف السياســـية واالقتصادية 

التي لديها تعامالت مع حزب الله.
وال يزال النص قيد الدراسة ولم يتم عرضه 
حتـــى اآلن علـــى مجلســـي النواب والشـــيوخ 
األميركيني، ولكن مصادر مطلعة تقول إن األمر 
لن يطـــول في ظل حرص أميركـــي واضح على 

ضرب النفوذ اإليراني.

ووافق مجلس الشـــيوخ األميركي اخلميس 
علـــى فرض عقوبات جديدة على إيران بســـبب 
برنامجهـــا للصواريخ الباليســـتية وأنشـــطة 
أخرى ال تتعلـــق باالتفاق النووي العاملي الذي 

مت التوصل إليه في العام 2015.
واســـتنكرت اخلارجيـــة اإليرانيـــة القـــرار 
األميركي اجلديد متوعدة على لســـان املتحدث 
باسمها بهرام قاسمي، اجلمعة باتخاذ ”تدابير 
باملثل تكون مالئمة لتأمني مصاحلها الوطنية“.

ويقـــول محللـــون إن واشـــنطن تضـــع في 
االعتبار احلفاظ على اســـتقرار لبنان، وهو ما 
يترجم التعطيل احلاصل في التوصل ملشـــروع 
تشديد العقوبات ضد حزب الله الذي له حضور 

بارز داخل النظام السياسي اللبناني.
ويترجم االهتمام األميركي أيضا في تعزيز 
الدعـــم للجيش اللبناني في مواجهة التحديات 
األمنية خاصة على احلدود الشمالية، ويضيف 
متابعـــون أن هـــذا االهتمام ســـاهم في تراجع 
نسبي للمخاوف من مشـــروع قانون العقوبات 

املنتظر ليبقى االنتظار سيد املوقف.

تشديد العقوبات األميركية على حزب الله {قدر محتوم}
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[ التصعيد في سوريا يسرع من طرح مشروع العقوبات

[ محللون: االعتقاالت في صفوف الناشطين ترفع درجة االحتقان

ــــــر اطمئنانا  تبدو املصــــــارف اللبنانية أكث
ــــــات على  حيال مشــــــروع تشــــــديد العقوب
حزب الله بعد إبداء املشــــــّرعني األميركيني 
اهتمامــــــا بأخذ مخاوف هــــــذا القطاع في 
االعتبار، ولكن على الطرف املقابل سيكون 
على احلزب القلق أكثر في ظل مؤشــــــرات 

تقول إن املشروع لن يطول اإلفراج عنه.

القبضة األمنية تجهض تحركات مناهضي اتفاقية تيران وصنافير

} القاهــرة – شـــهدت عـــدة مناطـــق مصرية 
اجلمعة تشـــديدات أمنية مكثفة بالتوازي مع 
حملة اعتقاالت واســـعة طالت العشـــرات من 
النشطاء، ما حال دون خروج مظاهرات شعبية 
دعـــت إليها أحـــزاب وقوى سياســـية ومدنية 
احتجاجا على موافقـــة البرملان املصري على 

اتفاقية ترسيم احلدود مع السعودية.
وهناك معارضة مصرية واســـعة لالتفاقية 
التـــي تقضي بتبعية جزيرتي تيران وصنافير 
في البحر األحمر عند املدخل اجلنوبي خلليج 

العقبة للمملكة العربية السعودية.
وطّوقـــت األجهـــزة األمنية جتّمعـــا تقدمه 
املرشـــح الرئاسي الســـابق حمدين صباحي، 
عقب أداء صالة اجلمعة في مســـجد مصطفى 
محمـــود باملهندســـني (غرب العاصمـــة)، ولم 

تستكمل املسيرة وسط انتشار أمني الفت.
وكان صباحـــي قـــد دعـــا املصريـــني إلى 
اخلروج والتعبير عن موقفهم الرافض للنظام، 
عقـــب إقرار البرملان االتفاقية باألغلبية، والتي 
يتوقـــع أن يصادق عليهـــا الرئيس عبدالفتاح 

السيسي قريبا.
ولـــم حتـــل القبضـــة األمنيـــة دون خروج 
مظاهرات محـــدودة في ميـــدان فيصل (غرب 
العاصمـــة) وبعض قـــرى محافظة الشـــرقية 
(دلتا النيل/شـــمال)، مرددة هتافات من بينها 
”عيـــش.. حرية.. اجلزر مصريـــة“، كما خرجت 
أيضـــا فعاليـــات محـــدودة في قـــرى وأحياء 
واملنيـــا  (شـــمال)،  اإلســـكندرية  محافظـــات 
والفيوم (وسط) والشرقية (دلتا النيل/ شمال) 

وسط هدوء ملحوظ في املدن الكبرى.
ومنذ إقـــرار البرملـــان لالتفاقيـــة األربعاء  
تشـــهد القاهـــرة، ال ســـيما ميـــدان التحريـــر 
املعـــروف باســـم ميدان ثـــورة ينايـــر(2011)، 
تشـــديدات أمنيـــة مكثفـــة من خالل انتشـــار 
دوريات أمنية وسيارات األمن املركزي ورجال 
أمن بالـــزي املدني والرســـمي، للحيلولة دون 

حدوث أي حتركات ملناهضي االتفاقية.
وأغلقـــت الســـلطات املصريـــة اخلميـــس 
املؤدية  محطة ”متـــرو أنفاق أنور الســـادات“ 

إلى ميدان التحرير (وســـط العاصمة) وقررت 
توقيف القطارات باحملطة لـ“دواع أمنية“.

وبالتـــوازي مع هـــذه اإلجراءات املشـــددة 
في الشـــارع قامت الشـــرطة املصرية باعتقال 
العشرات من النشـــطاء، وقال محام يعمل من 
أجل اإلفراج عنهم إن ”الســـلطات أوقفت نحو 
خمسني ناشـــطا في مختلف أنحاء البالد منذ 

صادق البرملان على االتفاقية“.
ويرى مراقبـــون أن حملة االعتقاالت، التي 
جاءت حتـــت دواعي قانون منع التظاهر الذي 
يفـــرض احلصول علـــى رخص مـــن اجلهات 
املختصة، لـــن تزيد الوضـــع إال احتقانا، فقد 
ثبـــت بالتجربة في مصـــر وغيرها أن القبضة 

األمنية عادة ما تعطي مفاعيلها السلبية.
ويضيف هؤالء أن هناك امتعاضا مصريا 
عاما حيال الوضعني االقتصادي واالجتماعي 
في البالد، ومن شأن إقرار االتفاقية وما أعقب 
ذلك من إجراءات أمنية مشددة أن يعقد األمور. 

وينظر الكثير من املصريني إلى االتفاقية على 
أنهـــا نوع من املقايضة مع الســـعودية لتقدمي 

املزيد من الدعم لالقتصاد املصري.
وجـــاءت مصادقـــة البرملان علـــى اتفاقية 
ترسيم احلدود في ظرفية خاصة تشهد تقاربا 
الفتا بني الرياض والقاهرة ساهمت فيه بشكل 

واضح األزمة القطرية.
والســـعودية  مصـــر  مـــن  كل  واتخـــذت 
واإلمـــارات والبحرين قرارا فـــي اخلامس من 
يونيو اجلاري بقطع العالقات الدبلوماســـية 
مع قطـــر وإغالق حدودها اجلويـــة والبحرية 
أمام كل وســـائل النقل القطرية. وتتهم الدول 
الثالث قطـــر بـ“دعم اإلرهـــاب“، والدخول في 
شـــراكات مـــع دول تســـعى إلى هز اســـتقرار 

املنطقة على غرار إيران.
وتعرضت العالقات بني مصر والسعودية 
العام املاضي لبعـــض الفتور ترجم في توقف 
مجموعـــة أرامكـــو النفطيـــة الســـعودية في 

أكتوبر 2016 عن توريد 700 ألف طن شهريا من 
املشتقات النفطية إلى مصر.

إال أن هذه الواردات اســـتؤنفت في مارس 
املاضـــي. ويعتقـــد على نطاق واســـع بوجود 
تأثير لـــإلدارة األميركية في تبديد هذا الفتور 
املســـجل بني الدولتني، حيث تعول واشـــنطن 
عليهما في استراتيجيتها حملاربة اإلرهاب في 

املنطقة وحتجيم النفوذ اإليراني.
ويقول البعـــض إن تعويل النظام املصري 
علـــى املنـــاخ اإلقليمـــي والدولي الـــذي يبدو 
في صاحلـــه دون األخذ فـــي االعتبار األجواء 
الداخليـــة قـــد يعرضـــه إلى نكســـات خاصة 
وأنه يطمح إلى احلصول على والية رئاســـية 

ثانية.
ويشـــير هؤالء إلى أن إقرار اتفاقية ترسيم 
احلدود حتى وإن جنح السيســـي في احتواء 
تداعياته على األمد القريب عبر القوة األمنية، 
إال أنه ســـيكون حاضرا وبقوة في أي هزة قد 

تشهدها البالد مستقبال.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يعمـــد مناهضو 
االتفاقية إلى االستســـالم، حيث ســـيحاولون 
مجددا الدعوة إلى مســـيرات ضدها بالتوازي 
مع اســـتمرار املسار القانوني، مبا أن القضية 
مازالـــت منظورة أمـــام احملكمة الدســـتورية 

العليا (أعلى سلطة قضائية في مصر).
وكانت احملكمة اإلدارية العليا قد أصدرت 
في 16 يناير املاضي حكمـــا باعتبار االتفاقية 
لألمـــور  القاهـــرة  محكمـــة  أن  إال  ”باطلـــة“. 
املســـتعجلة قررت في أبريل املاضي اعتبارها 

سارية.
وفجر اخلميس مت كشف النقاب عن تقرير 
أعدته هيئـــة املفوضني باحملكمة الدســـتورية 
أوصـــى بعدم قبول منازعتـــي احلكومة لوقف 
تنفيـــذ احلكم الصـــادر من احملكمـــة اإلدارية 
العليـــا مبصرية جزيرتـــي تيـــران وصنافير 
وبطالن االتفاقية. وحددت احملكمة الدستورية 
العليـــا جلســـة 30 يوليـــو املقبـــل للنظـــر في 
منازعتي التنفيذ اللتني قدمتهما هيئة قضايا 

الدولة املصرية بالنيابة عن احلكومة. إلى من تؤول الغلبة

حاملون لمشاريع تدميرية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المتحدث باسم الهيئة العليا 
للمفاوضات التابعة المعارضة السورية 
منذر ماخوس إنه ”ال مقاتلو المعارضة 
وال حكومة الرئيس بشار األسد سيكون 

لهم أي نفوذ في صياغة حل سياسي 
ينهي الحرب األهلية الدائرة منذ ست 
سنوات“، وأضاف أن الحل السياسي 

أصبح اآلن رهين المصالح الدولية.

◄ عاد إلى القاهرة المهندس رشيد 
محمد رشيد وزير التجارة والصناعة 

المصري في عهد الرئيس األسبق محمد 
حسني مبارك قادما من إيطاليا بعد 

غياب أكثر من ستة أعوام عقب انتهاء 
القضايا التي كانت مرفوعة ضده .

◄ استعاد الجيش السوري السيطرة 
على حقل األرك للغاز في وسط سوريا 

في إطار الحملة العسكرية التي 
يخوضها لطرد تنظيم الدولة اإلسالمية 
من منطقة البادية، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق اإلنسان.

◄ أعلن الجيش المصري، الجمعة، 
مقتل 3 عناصر مسلحة خالل عملية 

مداهمة في محافظة شمال سيناء (شمال 
شرقي البالد).

◄ طالب رئيسا حركتي تحرير السودان 
والعدل والمساواة مجلس األمن الدولي 
باإلبقاء على قوات حفظ السالم بدارفور 

”يوناميد“ بسبب ”األوضاع غير 
المناسبة لتقليص عددها“.

◄ ذكر شهود عيان أن ملثمين مسلحين 
اقتحموا مخبزا في قلب العريش بشمال 

سيناء، شمال شرق القاهرة وقاموا 
باغتيال صاحبه رميا بالرصاص أمام 

زوجته وأوالده.

باختصار

أخبار
{التعـــاون والتنســـيق بين جميع األجهـــزة األمنية في لبنان هما ضـــرورة ملحة خصوصا في ظل 

المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية».

اللواء عماد عثمان
املدير العام لقوى األمن الداخلي اللبناني

{الدولـــة المصريـــة فـــي حاجة إلى إعداد قوائم ســـوداء نســـميها قوائم العـــار والخيانة لكل من 

يتعمدون نشر األكاذيب وتزييف الحقائق».

مصطفى بكري
نائب في البرملان املصري

} دمشق – أعلن اجليش الروسي اجلمعة، أنه 
قتل على األرجح زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية 
أبوبكر البغدادي في غارة شـــنتها طائراته في 
٢٨ مايـــو على اجتماع لقياديي التنظيم بالقرب 

من الرقة شمال سوريا.
وفـــي املقابل أبـــدت واشـــنطن والتحالف 
الدولي ضد داعش شكوكا حيال اإلعالن، وقالت 
وزارة الدفاع األميركيـــة ”ليس لدينا معلومات 

تؤيد تلك التقارير“.
ويأتي اإلعالن الروســـي فيما تضّيق قوات 
ســـوريا الدميقراطية بدعم كبيـــر من الواليات 
املتحـــدة اخلناق علـــى التنظيـــم اجلهادي في 

الرقة معقله الرئيسي في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع الروســـية في بيان إن 
قيادة الوحدة العســـكرية الروســـية في سوريا 
املتمركـــزة فـــي حيميم ”تلقت فـــي أواخر مايو 
معلومـــات عن انعقـــاد اجتماع فـــي الضاحية 
اجلنوبية للرقة يشـــارك فيه قياديون من تنظيم 

الدولة اإلسالمية اإلرهابي“.
وأضافت أن ”التحقق من املعلومات ســـمح 
مبعرفـــة أن الهدف مـــن االجتماع هـــو تنظيم 
قوافل خلـــروج املقاتلـــني من الرقـــة عبر املمر 
اجلنوبـــي“. وبعد حتليق اســـتطالعي لطائرة 
ُمسيرة، شـــنت مقاتالت سوخوي ”أس يو-٣٤“ 
و“أس يـــو-٣٥“ غارات في ٢٨ مايو بني الســـاعة 
٠٠:٣٥ و٠٠:٤٥ بتوقيت موسكو (أي ٢٧ مايو بني 

الساعة ٢١:٣٥ و٢١:٤٥ ت غ).
وأكد اجليش الروسي أنه قتل في املجموع 
”حوالـــي ٣٠ من القـــادة العســـكريني وعددا من 
املقاتلني يصـــل إلى ٣٠٠“. وحتـــدث خصوصا 
البغدادي  عن ســـليمان الشـــواخ ”رئيس أمن“ 

و“أمير“ الرقة أبوحجي املصري.
وتوعـــدت روســـيا قبيـــل انطالقـــة عملية 
الرقـــة الكبـــرى باحليلولة دون متكـــن عناصر 
داعـــش من الفـــرار مـــن املدينة، متهمـــة قوات 
ســـوريا الدميقراطية بعقد اتفـــاق مع التنظيم 
لالنســـحاب من اجلهة اجلنوبيـــة صوب ريف 

حلب ودير الزور، وهو ما نفته القوات.
وجنـــوب الرقـــة هو اجلـــزء الوحيـــد غير 
احملاصر من قبل القوات السورية التي تقودها 

وحدات حماية الشعب الكردي.
ويـــرى مراقبـــون أن اإلعالن الروســـي عن 
مقتل البغـــدادي يندرج في إطـــار التنافس مع 
الواليات املتحدة في تســـجيل نقاط في احلرب 
على اإلرهاب، ويســـتند هؤالء في حتليلهم إلى 
أن روســـيا أعلنت عن اخلبـــر رغم أنها ال متلك 

معطيات فعلية تؤكد مقتل البغدادي.
وقـــال وزير اخلارجية الروســـي ســـيرجي 
الفـــروف إن بـــالده ال متتلك معلومـــات قطعية 
حول مقتـــل زعيم تنظيم داعـــش، الفتا إلى أن 
”األنبـــاء التي تتحدث عن مقتل زعماء املنظمات 

اإلرهابية تثير دوما ضجة إعالمية كبيرة“.

موسكو ترجح مقتل 

زعيم داعش

جوزيف طربيه:

مشروع تشديد العقوبات 

على حزب الله ال يزال في 

غرفة العناية الفائقة

ّ



المتمـــّردون  يحـــاول   – (اليمــن)  المخــا   {
الحوثيـــون المتحالفون مـــع الرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالح مـــن خالل تكرار 
اعتداءاتهـــم علـــى المالحة الدوليـــة، اختبار 
ردود فعـــل المجتمـــع الدولـــي، ومـــدى جدية 
التحالف العربي في مســـاعيه لتأمين خطوط 

المالحة في المياه اليمنية.
وأعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده 
المملكة العربية الســـعودية دعما للشرعية في 
اليمن تعرض ســـفينة إماراتية لدى خروجها 
من مينـــاء المخا على البحـــر األحمر لهجوم 
بصاروخ موجه أطلقته الميليشيات الحوثية.

ومـــن جهتهـــا أوضحـــت القيـــادة العامة 
للقوات المســـلحة اإلماراتية أّن السفينة التي 
تعّرضـــت لالعتـــداء كانت تحمل مســـاعدات 

طبية.
وسبق لدولة اإلمارات أن أعلنت انخراطها 
في جهود مكافحة وباء الكوليرا في اليمن من 
خالل إرسال شـــحنات من اللقاحات واألدوية 

والمعّدات الطبية.
التـــي  والتقنيـــات  الوســـائل  وتشـــير 
فـــي  الحوثيـــون  المتمـــّردون  يســـتخدمها 
اعتداءاتهم على المالحة فـــي المياه اليمنية، 
من صواريخ موّجهة وزوارق مفّخخة مســـّيرة 
عـــن بعد، بوضوح إلـــى دور إيرانـــي في تلك 

التهديدات.
ويبدو من المناســـب إليـــران التي تعرض 
وتســـعى  صاعـــدة  بحريـــة  كقـــّوة  نفســـها 
لتأميـــن حضـــور لها فـــي الممـــّرات البحرية 
االستراتيجية، ال سيما مضيق هرمز بالخليج 
العربي، ومضيـــق باب المنـــدب قبالة اليمن، 
أن تســـتخدم الحوثييـــن لجّس نبـــض القوى 

الدوليـــة، وعلى رأســـها الواليـــات المتحدة، 
واختبار رّد فعلها على التحّركات اإليرانية.

وتبـــدي واشـــنطن انشـــغالها بالتعـــّرض 
للمالحـــة البحريـــة في الميـــاه اليمنيـــة التي 
تمّثل شـــريانا حيويا لحركة التجارة العالمية 
وخصوصـــا تجـــارة النفـــط، غيـــر أن ردودها 
العمليـــة علـــى تلـــك التهديـــدات ال تـــزال جّد 

محدودة.
ومطلـــع العـــام الجـــاري اكتفـــت القوات 
األميركيـــة بإطـــالق صواريـــخ توماهوك على 
ثـــالث محطات رادار تابعة للحوثيين رّدا على 
إطالقهم صواريخ من أراض يسيطرون عليها 

في اليمن باتجاه سفن أميركية.
وتدعم مثل هذه الهجمات موقف التحالف 
العربـــي في ســـعيه الســـتكمال تحريـــر كامل 
الشريط الســـاحلي الغربي لليمن من سيطرة 
المتمّرديـــن بمـــا في ذلـــك محافظـــة الحديدة 
وميناؤها الذي ال يزال يستخدم منصة لتهديد 
المالحة الدولية، ومـــع ذلك توجد اعتراضات 
أممية على اســـتخدام القّوة لتحريره، وُتمَنح 
فرصة لمحاولـــة إنهاء الصـــراع حوله بطرق 
ســـلمية عن طريـــق مبادرة المبعـــوث األممي 
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد األخيرة 
والقائمة على تســـليم المينـــاء لجهة محايدة، 

وهو ما يرفضه المتمّردون.
وحـــث مجلـــس األمـــن الدولـــي، الجمعة، 
األطراف المتحاربة علـــى التوصل إلى اتفاق 
بوســـاطة من األمم المتحدة بخصوص إدارة 

ميناء الحديدة.
وتدعم الواليات المتحدة هذا الطرح حيث 
قال وزيـــر الخارجية ريكس تيلرســـون خالل 
جلســـة للجنة المخصصـــات التابعة لمجلس 
الشـــيوخ األميركـــي ”يتعّين علـــى الحوثيين 

تسليم ذلك الميناء طوعا إلى جهة ثالثة“.
وجـــدد التحالف العربـــي تحذيره من ”أن 
اســـتمرار ممارســـات الميليشـــيات الحوثية 
ألنشطة تهريب األســـلحة والذخائر لألراضي 
اليمنية، تؤثر على أمن المالحة في هذا الجزء 

الحيوي من العالم“.

وطالب البيان المجتمع الدولي ”بالضغط 
على الميليشيات الحوثية وقوات علي عبدالله 
صالح بتطبيق قـــرارات مجلس األمن الدولي 

2216 لمنع هذه الممارسات اإلجرامية“.
وميدانيـــا رّدت مقاتـــالت تابعـــة للتحالف 
العربـــي على اســـتهداف الســـفينة اإلماراتية، 
بشّن غارات مكثفة على مواقع لمسلحي جماعة 

الحوثي في الشريط الساحلي الغربي لليمن.
وأعلن الحوثيون في وقت سابق استهداف 
ســـفينة تابعة للتحالف العربي قبالة ســـواحل 
مدينـــة المخـــا الواقعة تحت ســـيطرة القوات 
الحكوميـــة منذ تحريرها أواخر يناير الماضي 
لكن المتمّردين ال يزالون يسيطرون على مواقع 

عســـكرية بمديرية ذوباب القريبـــة من مضيق 
باب المندب االستراتيجي.

وتعـــّددت فـــي الفتـــرة األخيـــرة اعتداءات 
المتمّردين علـــى المالحة في الميـــاه اليمنية. 
وأعلن التحالف العربـــي مطلع يونيو الجاري 
تعـــرض ناقلة نفط تحمـــل علم جزر مارشـــال 
إلطالق نـــار بقذائف ”أر.بي.جـــي“ بينما كانت 
تسير وفق خط رحلتها في مضيق باب المندب 

االستراتيجي قبالة السواحل اليمنية.
وســـبق أن أحبطـــت قـــوات التحالـــف في 
أبريل  الماضي هجمات حاولت تنفيذها زوارق 
حوثية ضدهـــا، كان آخرها إعالن الســـعودية 
إحبـــاط محاولة لتفجير رصيف ومحطة توزيع 

المنتجـــات البتروليـــة التابعة لشـــركة أرامكو 
النفطية الحكومية بجازان جنوب غرب المملكة 

باستخدام زورق مفخخ.
كمـــا أعلن التحالف فـــي 17 مارس الماضي 
اعتراض 3 زوارق تابعة للحوثيين كانت تنوي 
مهاجمة سفن تابعة له قبالة ميناء ميدي شمال 

غربي اليمن.
كما نفذت زوارق حوثية هجمات على سفن 
للتحالف العربي فـــي المياة اإلقليمية اليمنية، 
حيث أسفر هجوم على فرقاطة سعودية، أواخر 
يناير الماضي، عن مقتل 2 من طاقمها وإصابة 
3 آخريـــن، فيمـــا تم اســـتهداف ســـفينة إغاثة 

إماراتية مطلع أكتوبر الماضي.

حسابات إيرانية وراء تهديد المالحة في المياه اليمنية
[ الرد األميركي على اعتداءات الحوثي ما يزال محدودا  [ تهديدات ترشح خيار استخدام القوة لتحرير الحديدة
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أخبار

اســــــتهداف املالحة البحرية في املياه اليمنية من قبل جماعة احلوثي يتم وكالة عن إيران 
التي تعرض نفســــــها كقّوة بحرية صاعدة وتسعى لتأمني حضور لها في املمّرات البحرية 

االستراتيجية وتريد اختبار ردود فعل القوى الدولية على حتّركاتها.

«القضـــاء على داعش أصبح قاب قوســـني أو أدنى، ومـــا يهمنا مرحلة ما بعـــد التنظيم وكيفية 
تحصني املجتمع العراقي من األفكار املتطرفة واإلرهاب في املستقبل}.

إياد عالوي
 نائب الرئيس العراقي

«ادعاءات حصار وتجويع قطر باطلة وغير صحيحة. لقد اتخذنا خطوات ســـيادية لحماية أمننا 
وسالمة أوطاننا مع مراعاة العالقات األسرية بني شعبنا الواحد}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

بحر اليمن يفتقر إلى األمان

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي في اتصال هاتفي مع 
أنطونيو غوتيريس األمين العام لألمم 
المتحدة ”عددا من القضايا اإلقليمية 

والدولية ذات االهتمام المشترك 
والمساعي المبذولة إلرساء األمن 

واالستقرار في المنطقة“ وفق ما أوردته 
وكالة األنباء اإلماراتية الرسمية ”وام“. 

◄ أصدرت محكمة جنائية بحرينية 
أحكاما بالسجن تراوحت بين 15 سنة 

والمؤبد مع إسقاط الجنسية عن 26 
متهما أدينوا بتأسيس جماعة إرهابية 

وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات 
ومولوتوف والشروع في قتل رجال 
الشرطة في قرية الدراز بشمال غرب 

العاصمة المنامة.

◄ أعلنت القوات العراقية، الجمعة، 
إحباط هجوم كبير شنه تنظيم داعش 

على مدينة سامراء بشمال العاصمة 
بغداد وقتل 11 مسلحا من التنظيم 

بينهم خمسة انتحاريين كانوا بصدد 
التسّلل إلى المدينة.

◄ رفع مهاجرون عراقيون غالبيتهم من 
الكلدان المسيحيين دعوى قضائية ضد 

الحكومة األميركية لتفادي ترحيلهم 
إلى بالدهم حيث يخشون التعرض 

لالضطهاد.

◄ أعلن الجيش اليمني المدعوم من 
التحالف العربي، الجمعة، تحرير 
المزيد من المواقع في مدينة تعز 

بجنوب غرب اليمن من سيطرة 
الحوثيين مقتربا من استكمال تحرير 

الجهة الشرقية بالمدينة.

◄ اندلعت  الجمعة في مدينة عدن 
بجنوب اليمن اشتباكات بين أفراد 

نقطة أمنية ومسلحين ينتمون ألحد 
الفصائل المساندة للسلطات الشرعية 
في حربها ضّد المتمّردين الحوثيين، 

أسفرت عن سقوط جرحى من 
الجانبين.

باختصار

} بغــداد - كشـــفت وســـائل إعـــالم عراقيـــة 
تفاصيـــل قضية تجّســـس أدين فيهـــا مواطن 
قطري وتّم تهريبه من السجن أياما قليلة بعد 

صدور الحكم عليه.
وتظهـــر وثائق رســـمية أن مواطنا قطريا 
 2015 العـــام  العراقيـــة  الســـلطات  أدانتـــه 
بالتجســـس لصالح المخابـــرات القطرية مع 
عراقييـــن اثنين، أحدهما يعمل ضابطا بجهاز 
المخابـــرات العراقـــي، بعدمـــا ألقـــي القبض 

عليهم ببغداد عام 2012“.
وظهر محام عراقي عبر شاشـــات التلفاز، 
ليتحدث عن تفاصيـــل القضية، مؤكدا أّن أحد 
المدانيـــن العراقييـــن، هو ضابـــط مخابرات، 
جرى تكليفه بمتابعة عمل تاجر قطري يتحرك 
في بغداد وتحيطه الشـــبهات. وأّكد المحامي 
قناعتـــه التامة ببراءة موّكلـــه العراقي وقيامه 

بعمله على أكمل وجه ملّمحا إلى وجود أسباب 
سياسية وراء إدانته.

وقـــال إّنه أخبر الســـفارة القطرية في عّمان 
بإدانة مواطنها، لكّنها لم تعد االتصال به الحقا.

وتقـــول وثائـــق المخابـــرات العراقيـــة إن 
ضابطـــا في جهـــاز مخابرات النظـــام العراقي 
الســـابق، يقيـــم فـــي أوروبـــا، هو الـــذي أبلغ 
الســـلطات العراقية عن الشبكة، بعدما حاولت 

تجنيده وفشلت.
ويشـــير قرار الحكـــم الصادر مـــن محكمة 
الجنايـــات المركزيـــة بتاريـــخ 24 فبراير 2015 
إلى أن المحكمة أصـــدرت قرارها ”على المدان 
ســـلمان (قطـــري  عبداللـــه  علـــي  عبدالعزيـــز 
الجنســـية) بالحكـــم المؤبد إلدانتـــه بالصوت 
والصـــورة بالتجســـس لصالـــح المخابـــرات 

القطرية“.

ويبين المحامـــي، أن ”القطـــري كان بداية 
يحـــاول عقد صفقات تجارية مـــع رجال أعمال 
عراقييـــن لكنه في الوقت نفســـه قـــام بمفاتحة 
أشخاص يعملون في جهاز المخابرات السابق 
بشـــأن كيفية الحصول على أســـماء ومناصب 
عناصر جهـــاز المخابـــرات العراقـــي الحالي 
وأســـماء الشـــخصيات النافـــذة فـــي األحزاب 

العراقية“.
وحدثت مفاجأة كبرى فـــي القضية تمّثلت 
باختفاء المدان القطري من السجن بعد أيام من 
صدور حكم المؤبد بحقه. وتنوعت التفسيرات 
في هذا الشـــأن، ولكن أقربها، هـــو تهريبه من 
سجن التســـفيرات، وهو موقع احتجاز مؤقت 

تكون فيه الحراسة غير مشددة.
وتشـــير المصادر إلـــى أّن ضباطـــا تولوا 
الحقـــا عملية ترتيب اســـتخراج شـــهادة وفاة 

للقطري المدان بالتجســـس، ليغلق ملفه داخل 
العراق كليا.

وتســـود قناعة لدى األوســـاط السياســـية 
واإلعالميـــة العراقية بأّن الدوحـــة تدّخلت عن 
طريق ســـفارتها فـــي عّمان وبذلت كمـــا كبيرا 
من المال إلنقاذ جاسوسها، مستغّلة استشراء 
الفســـاد داخل األجهزة العراقية وسهولة شراء 

ذمم القائمين عليها.
مصـــادر  إن  العراقـــي  المحامـــي  ويقـــول 
أبلغته بوفـــاة المدان القطري بعد شـــجار مع 
أحد النـــزالء، وهي الحجة التي تســـتخدم في 
العادة للتغطية على تهريب أحد الســـجناء من 
المعتقالت العراقية. فيما سجالت وزارة العدل 
العراقية، وهي الجهة المسؤولة عن السجون، 
ال تشـــير إلى أي عملية تســـليم جثمان مواطن 

قطري إلى بالده.

املال القطري ينقذ جاسوسا من السجن املؤبد بالعراق

املستخدمة  والتقنيات  الوســـائل 
في تهديد املالحة باملياه اليمنية 
تشـــير بوضوح إلـــى دور إيراني في 

تلك التهديدات

◄

أجواء روحانية تخيم على مسجد قباء بالمدينة المنورة حيث تنظم عند مغرب كل يوم من أيام شهر رمضان موائد إفطار للصائمين

داعش يحتمي بمئة ألف 
مدني في املوصل

} جنيــف - ذكرت األمم املتحــــدة، اجلمعة، 
أن أكثر من مئة ألف مدني مازالوا محتجزين 
لدى مسلحي تنظيم داعش في األحياء القليلة 
التــــي بقيت حتت ســــيطرة التنظيم بالقســــم 

الغربي من مدينة املوصل العراقية.
ويجعــــل وجــــود هــــذا العــــدد الهائل من 
األهالي في مناطق االشــــتباك عملية استكمال 
اســــتعادة أحياء املدينة من التنظيم املتشــــّدد 
معضلة حقيقية، ويهــــّدد بتحويل املعركة في 

منعطفها األخير إلى حّمام دم مرّوع.
وصّرح ممثل مفوضية الالجئني في األمم 
املتحــــدة لالجئني العراقيــــني برونو جدو في 
مؤمتــــر صحافــــي بجنيف أّن داعــــش كان قد 
احتجز املدنيني خالل معــــارك خارج املوصل 
وأرغمهم على التوجه إلى داخلها وصوال إلى 
املدينة القدميــــة أحد األحياء األخيرة التي ما 

تزال حتت سيطرة مقاتليه.
ولفت إلـــى األوضاع بالغة الســـوء لهؤالء 
والغـــذاء  امليـــاه  مـــن  احملرومـــني  املدنيـــني 
أجـــواء  فـــي  يعيشـــون  والذيـــن  والكهربـــاء 
مـــن الرعب الشـــديد محاطني باملعـــارك من كل 

جهة.
وقال إّن القناصة يســــتهدفون أي شخص 
يحاول مغــــادرة املناطق اخلاضعة لســــيطرة 
داعش والقلة الذين جنحوا في الفرار يعانون 

من صدمات نفسية شديدة.



} تطاويــن (تونس) - توصـــل االجتماع الذي 
عقد بين ممثلي الحكومة التونسية والمحتجين 
فـــي مدينة تطاوين ليل الخميس- الجمعة، إلى 

اتفاق رعاه االتحاد العام التونسي للشغل.
وأمضـــى االتفـــاق كل من عمـــاد الحّمامي، 
وزيـــر التكويـــن المهنـــي والتشـــغيل كممثـــل 
للحكومة والطاهر السكرافي والد الشاب الذي 
ســـقط خالل اشتباكات الشـــهر الماضي ممثال 
عن المعتصمين، ونورالدين الطبوبي أمين عام 

االتحاد العام التونسي للشغل.
وأنهى االتفاق حالـــة االحتقان االجتماعي 
التي تعيشـــها المحافظة منـــذ مارس الماضي 
وأعـــاد إنتـــاج النفط الـــذي توقف منذ شـــهر 

وتسبب في خسائر جسيمة للدولة.
وينـــص االتفاق على أن يتم فض االعتصام 
واســـتئناف إنتـــاج النفط فوريـــا وفتح طريق 
الكامور، فيما التزمـــت الحكومة بعدم مالحقة 
المعتصميـــن قضائيـــا على خلفية ما شـــهدته 
مدينة تطاوين من أعمال تخريب وحرق الشهر 

الماضي.
واعتصـــم في نهاية أبريل نحو ألف شـــاب 
من محافظة تطاوين في منطقة الكامور المنفذ 
الرئيسي لشركات البترول الموجودة هناك من 
بينها ”إيني“ اإليطالية و“أو.إم.في“ النمساوية 
للمطالبـــة بنصيـــب الجهة الغنيـــة بالنفط في 

التنمية.

وتعهدت الحكومة في االتفاق بانتداب 1500 
عامـــل بالشـــركات البتروليـــة و1500 عامل في 
شـــركة البيئة خالل الشهر الحالي و1000 عامل 
خالل شهر يناير 2018 و500 آخرين خالل شهر 

يناير من سنة 2019.

كمـــا ينص االتفاق على انتـــداب 370 عامال 
مـــن المتعاقديـــن الوقتيين بشـــركات البترول 

بشركات البستنة إثر انتهاء مدة عقودهم.
وأقـــرت الحكومـــة منحة بحث عـــن العمل 
تصـــرف  دوالرا)   250) دينـــار   500 قيمتهـــا 
للمنتدبيـــن فـــي الشـــركات البتروليـــة ابتداء 
من شـــهر ســـبتمبر إلى حين االلتحاق بالعمل 
وتصرف مـــن صندوق التنمية الـــذي تم إقرار 

ميزانيته بـ80 مليون دينار (40 مليون دوالر).
وأعرب المحتجـــون عن ارتياحهم للتوصل 
إلى هذا االتفاق رغـــم أن الحكومة رفضت أحد 
أبرز شروطهم المتمثلة في تخصيص 20 بالمئة 

من عائدات النفط لدعم التنمية في المدينة.
وكان الوفد الممثل للشـــباب المعتصم قدم 
طلبـــات للحكومة فـــي وقت ســـابق تمثلت في 
تشـــغيل 1500 معطـــل في الشـــركات البترولية 
المنتصبة بمدينتهم و3 آالف عاطل في شـــركة 
البيئة والبســـتنة، ورصـــد 100 مليـــون دينار 

لصندوق التنمية الخاص بالجهة.
وقال طارق حداد الناطق الرســـمي باســـم 
تنســـيقية اعتصـــام الكامور ”ســـيعود اإلنتاج 
وســـنتابع تطبيق بنود هذا االتفاق الذي يلبي 
جزءا مـــن مطالب أبنـــاء تطاوين فـــي الكرامة 

والتشغيل“.
وتقـــع مدينـــة تطاوين جنـــوب تونس على 
الحدود مع ليبيا. ويعيش أغلب ســـكانها على 
تهريب الســـلع والوقود من ليبيا. لكن تشـــديد 
الحكومـــة فـــي إجراءاتهـــا للحـــد مـــن ظاهرة 
التهريب إضافة إلى تدهور الوضع االقتصادي 
في ليبيا انعكسا سلبا على الوضع االجتماعي 

للمنطقة.
واالتفاق الذي تم توقيعه هو نفس المقترح 
الذي كانت قد تقدمت به الحكومة ولقي ترحيب 
أغلبيـــة الشـــباب المعتصـــم وعارضتـــه أقلية 

صعدت االحتجاجات وأفقدتها سلميتها.
واتهمت الحكومة حينئذ أطرافا سياســـية 
ورجال أعمال بدعم المحتجين وتأجيج الوضع 
فـــي المحافظة. وأوقفت الســـلطات في ما بعد 
رجال أعمـــال ومســـؤولين اتهمتهم بالفســـاد 

وبدعم االحتجاجات.

ويؤكـــد االتفـــاق الذي تـــم التوصـــل إليه 
الجمعة أن التصعيد الذي حصل نهاية الشـــهر 

الماضي لم يكن عفويا.
الحكومـــة  بيـــن  المفاوضـــات  وتوقفـــت 
والمحتجين منذ أعمال العنف والتخريب التي 
شـــهدتها المحافظـــة في مايـــو الماضي وأدت 
إلى وفاة الشاب أنور السكرافي دهسا بسيارة 
أمنيـــة، وهو ما دفـــع االتحاد العام التونســـي 
للشـــغل إلى التدخل لكســـر حالة الجمود بين 

الطرفين.
وقـــال الطبوبـــي إن ”االتحاد لعـــب الدور 
الذي يعتبر من أهم أدواره، وهو التدخل لفض 
النزاعـــات وتهدئة الوضـــع، وهي مهمة وطنية 
ال تقـــل عـــن أهمية دوره في الدفـــاع عن حقوق 

العمال“.

وكان الطبوبي قد أكد أن اتحاد الشـــغل لن 
ينـــوب الحكومـــة في التفاوض مـــع معتصمي 
الكامـــور وإنمـــا ســـيقرب وجهـــات النظر بين 
الطرفيـــن مشـــددا علـــى أنـــه ســـيكون ضامنًا 

شخصيًا لتطبيق االتفاق وااللتزام ببنوده.
وقـــال الحمامـــي أثناء توقيـــع االتفاق ”إن 
االتحـــاد كان خير وســـيط للوصـــول إلى هذا 
االتفاق. وهذا ليس بغريب عنه. االتفاق يرضي 
الجميع وستقع بمقتضاه إعادة تشغيل محطة 

ضخ البترول وفض االعتصامات“.
ورأى الحمامي، في تصريح إذاعي الجمعة 
أن القـــرارات التي قدمتهـــا الحكومة لمحافظة 
تطاوين غير مســـبوقة، وســـتحقق نقلة نوعية 
علـــى مســـتوى التنميـــة والتشـــغيل والبنية 

التحتية.

وأظهرت صور نشـــرت علـــى صفحة اتحاد 
الشـــغل بالفيســـبوك الجمعة، الطبوبي بصدد 

إعادة فتح مضخة النفط في الكامور.
وأغلـــق المحتجون نهاية الشـــهر الماضي 
مضخـــة النفط للتعبيـــر عن رفضهـــم لمقترح 

الحكومة لفض االعتصام.
وكان الحمامـــي أكـــد أن توقـــف اإلنتـــاج 
بالحقـــول النفطيـــة بالجهة تســـبب فـــي نفاد 
ميزانيـــة الدعم التي خصصتهـــا الدولة لقطاع 
المحروقـــات منذ بداية يونيـــو ولوح بإمكانية 
رفـــع تونـــس الدعم عـــن المحروقـــات في ظل 

تواصل توقف اإلنتاج.
إن  حكوميـــون  مســـؤولون  ويقـــول 
االحتجاجات تسببت للدولة في خسائر شهرية 

تقدر بحوالي 150 مليون دوالر.

} الربــاط - أكـــد رئيس الحكومـــة المغربية 
ســـعدالدين العثمانـــي، أن الحكومـــة تتابـــع 
باهتمام مختلف األوراش التنموية المفتوحة 
بمدينة وإقليم الحســـيمة، مشيرا إلى أن أزيد 
من ثلثي البرامج التي هي قيد اإلنجاز باإلقليم 
ســـيتم استكمالها قبل المواعيد المقررة سلفا 

إلنهاء األشغال.
ويشـــهد إقليم الحســـيمة وعـــدد من مدن 
المغـــرب،  شـــمالي  الريـــف،  منطقـــة  وقـــرى 
احتجاجـــات متواصلة منـــذ أكتوبر الماضي، 
على خلفية مقتل بائع ســـمك دهســـا، لتتحول 
في ما بعد إلى احتجاجات للمطالبة بالتنمية 

وتوفير فرص عمل.

 وذكـــر العثمانـــي أن وفـــدا وزاريـــا زار 
المدينـــة خالل بدايـــة األســـبوع، مؤكدا على 
أن هناك زيارات أخـــرى مرتقبة ومبرمجة في 

األيام واألسابيع المقبلة للمنطقة.
وأكـــد أن الحكومـــة بصدد إعـــداد برنامج 
زيـــارات، ســـيعلن عنه قريبا، لفائـــدة مختلف 
مناطـــق المغرب التي تعاني إما من خصاصة 
وإما مـــن تأخر فـــي إنجاز بعض المشـــاريع 

التنموية.
وحـــث العثماني مختلف وســـائل اإلعالم 
والصحافيين على العمل على تســـليط الضوء 
على مختلـــف البرامج كما هـــي على األرض، 
مؤكدا اســـتعداد مختلف القطاعات الحكومية 

التـــام للتجاوب مـــع مختلف وســـائل اإلعالم 
والرد على كل استفساراتهم توخيا للمعلومة 

الصحيحة والدقيقة.
وأبـــرز العثماني حـــرص الحكومة، خالل 
الفتـــرة الممتدة منذ تنصيبهـــا إلى اآلن على 
تعزيز ســـبل العمـــل الميدانـــي واالقتراب من 
المواطن، مشـــددا على أن الحكومة ســـتعمل 
علـــى المتابعة الدقيقة والمســـتمرة لمختلف 

المشاريع المنجزة وتلك المقررة إنجازها.
وتشـــهد مدينة الحســـيمة ومدينة أمزورن 
المجاورة لها تحركات شبه يومية في الشارع 
بدأت تركـــز حاليا علـــى المطالبـــة بـ“إطالق 
بعد أن كانت تطالب سابقا  سراح الســـجناء“ 

بالتنمية. وُســـجلت مواجهات بين متظاهرين 
وقوات األمن ليل الخميس- الجمعة في مدينة 
الحســـيمة حيث اســـتمر االحتجاج حتى بعد 
اعتقاالت وأحكام قضائية طالت عددا من قادة 

االحتجاجات.
وقضت محكمة في المدينة األربعاء بسجن 
25 متهما لمدة 18 شهرا مع النفاذ على خلفية 

مشاركتهم في االحتجاجات الشعبية.
وقامت الشرطة منذ 26 مايو باعتقال أكثر 
من مئة شـــخص من قادة هذا الحراك أبرزهم 
زعيمـــه ناصر الزفزافي. ومثـــل منهم نحو 86 
شخصا أمام القضاء وسجن 30 بتهمة ”المس 

باألمن الداخلي“.
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◄ يؤدي رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد، يومي 18 و19 يونيو 

2017، زيارة عمل إلى المملكة المغربية، 
يترأس خاللها الوفد التونسي إلى 

اجتماع الدورة 19 للجنة العليا 
المشتركة المغربية التونسية بالرباط.

◄ دعت منظمة ”هيومن رايتس 
ووتش“ الكتيبة التي كانت تحتجز 

سيف اإلسالم القذافي إلى اإلفصاح عن 
مكانه، مجددة دعوتها إلى السلطات 
الليبية تسليم سيف اإلسالم القذافي 

إلى المحكمة الجنائية الدولية.

◄ أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة 
الدفاع التونسية العميد بلحسن 
الوسالتي الجمعة أن التشكيلة 

العسكرية العاملة بالمنطقة المتاخمة 
لمعبر رأس جدير الحدودي مع 

ليبيا تمكنت من إيقاف 13 شخصا 
من جنسيات أفريقية مختلفة كانوا 
يحاولون اجتياز الحدود خلسة في 

اتجاه التراب الليبي.

◄ أّكد الناطق الرسمي باسم المحكمة 
االبتدائية بتونس سفيان السليطي أن 
النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا 

ضد وزير الشؤون المحلية والبيئة 
رياض المؤخر ومستشاره السابق 

منير الفرشيشي بتهم فساد.

◄ وصل إلى القاهرة الخميس عبدالله 
الثني، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة 

في زيارة غير معلنة، لبحث دعم عالقات 
التعاون بين مصر وليبيا، وبحث آخر 

التطورات في بالده وسبل التوصل إلى 
تسوية سياسة بين األطراف الليبية.

◄ أكد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس 
أركان الجيش الجزائري أن قيادة 

الجيش تعمل على تمتين دعائم قدراته 
وعلى استنهاض أداته الرادعة، لتكون 

بالمرصاد لكل من تسول له نفسه 
المساس بسيادة الجزائر.

باختصار

اتفاق بين المحتجين والحكومة ينهي االحتقان االجتماعي جنوب تونس
[ الطبوبي يشرف على إعادة فتح مضخة النفط في الكامور  [ المحتجون: االتفاق يلبي جزءا من مطالبنا في الكرامة والتشغيل

أنهى االتفاق الذي وقعته احلكومة والشباب املعتصم في منطقة الكامور مبحافطة تطاوين 
جنوب شــــــرق تونس حالة االحتقان التي عاشــــــتها املنطقة طيلة ثالثة أشــــــهر وأعاد إنتاج 

النفط الذي تسبب توقفه في خسائر فادحة للدولة التي تعاني وضعا اقتصاديا صعبا.

ال احتجاجات بعد اليوم

«تم تعليق نشـــاط أكثر من 50 جمعية وحل 16 جمعية أخرى على خلفية عدم توضيح مصادر أخبار
تمويالتها األجنبية».

أحمد زروق
الكاتب العام للحكومة التونسية

{فرنســـا تـــدرس إمكانية فتح ســـفارتها في طرابلس فـــي القريب العاجل. نقـــدر الجهود التي 
تبذلها وزارة الداخلية الليبية من أجل استتباب األمن في العاصمة}.

بريجيت كورمي
سفيرة فرنسا لدى ليبيا

االتفـــاق الـــذي تـــم التوصـــل إليـــه 
الجمعـــة يؤكـــد أن التصعيـــد الذي 
حصـــل نهايـــة الشـــهر املاضـــي لم 

يكن عفويا

◄

الحكومة املغربية تتعهد باستكمال املشاريع التنموية في الحسيمة

} بنغــازي (ليبيــا) - أثار طلـــب رئيس مجلس 
النواب الليبي عقيلـــة صالح حل هيئة صياغة 
الدســـتور جدال سياســـيا وقانونيـــا حادا في 
ليبيـــا، حيـــث انقســـم الليبيون بيـــن مؤيدين 
لطلـــب عقيلـــة صالـــح ورافضيـــن يـــرون أنـه 
ال يحق للبرلمـــان حل الهيئة المنتخبة من قبل 

الشعب.
وطالـــب عقيلـــة صالـــح الخميـــس أعضاء 
المجلس بـــأن يتحملـــوا مســـؤولياتهم بقرار 
وطنـــي، إلعـــادة تشـــكيل الهيئة التأسيســـية 
لصياغة مشـــروع الدســـتور لعجزهـــا عن أداء 
مهامهـــا على أن تكـــون لجنة معينة وليســـت 
منتخبـــة لوضـــع دســـتور يحدد شـــكل الدولة 

ونظامها السياسي.
ويتهـــم الكثيـــرون هيئة صياغة الدســـتور 
بالعجز عن كتابة دســـتور يحظى بقبول جميع 
مكونـــات الشـــعب الليبي. وأعلنـــت الهيئة في 
أبريل الماضي عن انتهائها من صياغة مشروع 
الدستور، الفتة إلى أنه في انتظار العرض على 

االستفتاء.
وشـــهدت مراحـــل كتابـــة المســـودة جدال 
واســـعا بســـبب عدم االتفـــاق علـــى العاصمة 
واللغة الرســـمية ونظام الحكـــم، وهو ما أدى 
إلى مقاطعة المكونات الثقافية على غرار التبو 

والطوارق لجلسات صياغة الدستور.
وتدخلـــت األمـــم المتحدة فـــي أبريل 2016 
إلنهـــاء حالـــة الجمـــود وتمكنـــت مـــن إقنـــاع 
المكونات الثقافية بحضور جلســـات في مدينة 

صاللة بسلطنة عمان.

وانتخبت الهيئة التي تســـمى أيضا بهيئة 
الستين نســـبة لعدد أعضائها مطلع سنة 2014 
وعقدت أول جلسة لها في شهر أبريل من نفس 
الســـنة، وهي مقســـمة بالتســـاوي على أقاليم 

ليبيا الثالثة: برقة وطرابلس وفزان.

واعتبر رئيس الهيئة التأسيســـية لصياغة 
مشـــروع الدســـتور نوح المغربي أن أي تفكير 
إلنهـــاء الهيئة المنتخبة وإنشـــاء جســـم بديل 
بموجـــب التعيين مـــا هو إال ”تعـــّد على إرادة 
الشـــعب الذي انتخـــب أعضاءه فيها“ مشـــيرًا 

إلـــى ”أن القضاء كفيل بإلغاء أي إجراء يخالف 
الدستور والقانون“.

وأهاب رئيس الهيئة التأسيســـية لصياغة 
مشروع الدســـتور في بيان صدر ليل الخميس 
ردًا على تصريحات صالـــح، باألجهزة األمنية 
والجيـــش لحمايـــة أعضـــاء الهيئـــة ومقرها 
بمدينة البيضاء، كما أهاب رئيس الهيئة بكافة 
المواطنين ومؤسســـات المجتمع المدني على 

التفاعل مع الهيئة والدفاع عنها.
وأضاف المغربي ”كان يتوجب على رئيس 
مجلس النواب االستجابة لاللتزامات القانونية 
المفروضة عليه بموجب المادة 48 من القانون 
17 لسنة 2013 وأن يذلل الصعوبات التي تعيق 
الهيئة بدل تهديدها في كل مرة لعدم اتفاقه مع 
ما يخرج عنها مـــن مقترحات لن يكون الفصل 

فيها إال للشعب“.
واتهـــم المغربي تيـــارًا لم يســـّمه قال إنه 
”يضغـــط على عمـــل الهيئة لفـــرض نظام حكم 
معين للدولة مســـتخدمًا في ذلك كل الوســـائل 

بما فيها اإلعالم التابع للحكومة المؤقتة“.
وتشـــير اتهامات المغربي للتيار الفيدرالي 
الـــذي يطالب بإعالن إقليم برقة إقليما فيدراليا 
وهـــو ما ترفضه فئة كبيرة من الشـــعب الليبي 
التي ترى أنها خطوة نحو إعادة تقسيم البالد 
وفقا لمـــا كانت عليـــه قبل أن يوحدهـــا الملك 

إدريس السنوسي سنة 1951.
ويشـــكك مراقبون في قـــدرة مجلس النواب 
علـــى حل الهيئـــة في ظـــل الخالفـــات الحادة 

العاصفة به منذ سنة.

رئيس البرملان الليبي يطالب بحل هيئة صياغة الدستور

قراراته مثيرة للجدل
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{إذا حدث تأثير من جانب روســـيا على االنتخابات األلمانية، ســـيؤدي ذلك إلى تراجع القواســـم أخبار

المشتركة بين البلدين. ذلك التدخل سيكون ضارا على كال الجانبين}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس األملاني

{وجهة نظري الواضحة هي أنه يجب أن نولي أولوية لحماية الوظائف وحماية النمو االقتصادي 

وحماية الرخاء فيما ندخل المفاوضات ونمضي بها قدما}.

فيليب هاموند
وزير املالية البريطاني

} واشنطن – كشف الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عن سياســــة جديدة تجاه كوبا تقوض 
ما أنجزه ســــلفه باراك أوباما الذي تكبد عناء 
كبيرا إلعادة العالقات مع الجزيرة الشيوعية.

وتتعلق االستراتيجية األميركية الجديدة 
بإعادة فــــرض بعض القيود على الســــفر من 
الواليات المتحدة إلــــى كوبا والتجارة معها، 
وذلك بعد انفتاح واسع النطاق يعتبره أوباما 

أحد إنجازاته في مجال العالقات الخارجية.
المســــؤولون الذيــــن طلبــــوا عدم  وقــــال 
الكشــــف عن أســــمائهم في إفادة للصحافيين 
قبيــــل اإلعــــالن عن تلــــك اإلجــــراءات، إن تلك 
الخطــــوة ترمــــي إلــــى اســــتهداف العناصــــر 
القمعيــــة بالنظــــام الكوبــــي بســــبب مخاوف 
تتعلق بحقوق اإلنسان، وال تستهدف الشعب 

الكوبي.
حظــــر  ســــيعلن  ترامــــب  أن  وأضافــــوا 
”التعامــــالت المالية“ مع مجموعة الشــــركات 
الجيش  المدعومة من  الســــياحية ”غايســــا“ 
الكوبي من خالل إنهاء تبادل الوفود السياحية 
الذي تم الســــماح به، والهدف من ذلك هو عدم 
إلحاق الضرر بالشركات األميركية التي بدأت 
بالفعــــل العمل في كوبا في ظل تقارب أوباما، 
وســــوف تكون هناك اســــتثناءات في اللوائح 
لشــــركات الطيران والسفن السياحية وغيرها 
من الشــــركات في الواليات المتحدة، بحسب 

المسؤولين.
ولــــم يعلــــن ترامــــب عــــن تغييــــرات على 
خطوات أخــــرى اتخذها أوبامــــا تجاه كوبا، 
مثل العالقات الدبلوماســــية التي أعيدت بعد 
قطيعة استمرت نصف قرن، وذلك خالل زيارة 

أجراهــــا الجمعة إلى حي ”ليتل هافانا“ حيث 
يعيش عدد كبيــــر مــــن الكوبيين-األميركيين 

المنفيين.
وقال مســــؤول بارز فــــي اإلدارة األميركية 
إن ”المحــــرك الرئيســــي لهذه السياســــة هو 
القلق من أن السياســــة السابقة تدعم الجيش 
وأجهزة االستخبارات التي تسهم بشكل كبير 

في القمع على الجزيرة“.
وأضاف ”هذا نقيض ما كان يريد التوصل 
إليه“ موضحا أن خطوة ترامب ليســــت عودة 
إلــــى الحظر الــــذي فــــرض في فتــــرة الحرب 
البــــاردة وبدأ أوباما في تفكيكه، بل إقرار بأن 
أمام نظام راؤول كاســــترو التســــلطي طريق 

طويل لتنفيذ عهوده باإلصالح.
وتابع المســــؤول ”إن أمــــل اإلدارة هو أن 
يــــرى النظــــام الكوبي ذلك فرصة لــــه لتطبيق 
إصالحــــات كــــذب بشــــأنها لســــنتين لكنهــــا 
لــــم تطبــــق أبدا بمــــا يخدم مصلحة الشــــعب 
الكوبــــي“. وأوضــــح أن ترامــــب ”ليس بصدد 
معارضة أي اتفاق مع كوبا، بل يعارض اتفاقا 

سيئا مع كوبا“.
ويتوقع أن تكون هناك اســــتثناءات تشمل 
منتجــــات زراعية وبعض العمليــــات الجوية 
والبحريــــة، غير أنها تؤشــــر على موقف أكثر 
تشــــددا يمكن أن يخفف عدد األميركيين الذين 
بــــدأوا بالتوجه إلى كوبــــا لتمضية عطل في 
هافانــــا أو عطلــــة نهاية أســــبوع مطولة على 
الشــــاطئ. وحتــــى مع تلك االســــتثناءات، فإن 
السياســــة الجديدة يمكن أن تمثل مشــــكالت 
بالنســــبة لبعض المصالــــح األميركية ومنها 
الفنــــادق وشــــركات الطيــــران التــــي وضعت 

جدول رحالت منتظمة بين الواليات المتحدة 
والعاصمة الكوبية.

وســــيتمكن المواطنــــون األميركيــــون من 
الســــفر على متــــن رحالت تجاريــــة إلى كوبا، 
ولكن فقط بموجب 12 ســــببا محددا، تتراوح 
مــــن النشــــاطات الصحافية إلــــى التعليمية، 

وسيكون تطبيقها أكثر صرامة.
وكان تنشــــيط حركة الســــفر هدفا رئيسيا 
لجهــــود أوبامــــا المضنية إلعــــادة العالقات 
مع الجزيرة الشــــيوعية، والتي شــــملت زيارة 
للرئيــــس آنذاك فــــي 2016. وزار نحو 285 ألف 
شخص الدولة الكاريبية في 2016، أي بزيادة 
بنســــبة 74 بالمئة عن 2015، وكان األميركيون 
ثالث أكبر فئة منهم بعد الكنديين والمغتربين 

الكوبيين.

وقــــال بــــن رودز مهندس سياســــة أوباما 
لكوبــــا ”إن قيودا جديــــدة علــــى التعامل مع 
االقتصاد الكوبي من شــــأنها فقــــط دفع كوبا 
إلى الصين وروسيا اللتين ستعوضان الفرق 

بسرور“.
وأضــــاف ”أي قيــــود علــــى الســــفر تؤذي 
أصحاب المصالح الكوبيين الصغار؛ مطاعم، 
محــــالت، ســــيارات أجــــرة التــــي تعتمــــد في 

مداخيلها على المسافرين.
وتفيد مجموعــــة الضغــــط ”انغيج كوبا“ 
التي تسعى إللغاء الحظر بأن 10 آالف وظيفة 
أميركية في قطاع الطيران والرحالت البحرية 

تعتمد على كوبا.
كما وجهت نحو 50 سيدة كوبية من قطاع 
األعمال ممن اســــتفدن مــــن االنفتاح المحدود 
للســــوق الحرة، رســــالة إليفانكا ترامب ابنة 

الرئيس ومستشارته.
دعت الســــيدات إيفانكا لزيــــارة الجزيرة 
واالطالع بنفسها وشــــددن على أن ”الماليين 
يســــتفيدون اآلن مــــن ارتفاع  مــــن الكوبيين“ 
حجم الســــياحة والتجــــارة. وكتبــــن ”إن أي 
انتكاســــة في العالقــــة قد تؤدي إلــــى انهيار 
العديد من مصالحنا التجارية ومعها معاناة 

جميع العائالت التي تعتمد عليها“.
وأقــــر وزيــــر الخارجية األميركــــي ريكس 
تيلرسون الثالثاء بأن تعزيز التعاون يساعد 
الدولتيــــن ويوفر الفــــرص لكوبيين تعرضوا 
للقمــــع، غير أنه ذكر أيضــــا ”الجانب المظلم“ 
لنظــــام كوبا قائــــال إن المراجعة التي قام بها 
ترامــــب وجدت أن بعض العالقــــات التجارية 

المتجددة تساعد في تمويل النظام.

} برلني – توفي المستشـــار األلماني األسبق 
هيلمـــوت كول، مهندس توحيد ألمانيا، والعقل 
المدبر الـــذي يقـــف وراء الوحـــدة األوروبية، 
وربط دول أوروبا بعملـــة اليورو بالتعاون مع 

الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران.
وتوفي كـــول الجمعة عـــن 87 عاما وفق ما 
ذكـــرت صحيفة بيلد التي كانـــت إدارتها قريبة 
جدا من كـــول، الذي كان يمثل آخـــر الكبار في 
أوروبـــا. وقالت الصحيفـــة إن كول توفي ”هذا 
في جنوب  الصباح في منزله في لودفيغشافن“ 

غرب ألمانيا.
وكان المشروع األوروبي بالنسبة لكول هو 

الحلم التالي بعد سقوط جدار برلين.
وبعـــد اندمـــاج ألمانيـــا في شـــهر نوفمبر 
عـــام 1989 ركـــز كول على تحقيـــق نقد أوروبي 
موحد، وعمق هذا المشروع االتحادين النقدي 
واالقتصـــادي األوروبيين مما يعني أيضا نقدا 

موحدا.
ووضع كول مع ميتران ما يسمى بالمراحل 
الثـــالث العتماد النقد واالقتصاد الموحد. وفي 
األول من شـــهر يوليو عـــام 1990 اعتمدت أول 
خطوة وهي حرية حركة رأســـمال ما بين بلدان 
المجموعة األوروبية. بعدهـــا عام 1992 وقعت 
معاهدة ماســـترخت وتنص على وحدتي النقد 
واالقتصاد وهي أساس للمراحل المقبلة. وفي 
األول مـــن يناير عام 1994 تم إنشـــاء مؤسســـة 
النقد األوروبي والبـــدء بتفحص البلدان التي 
تريد االنضمام إلى المعاهـــدة ومدى تطبيقها 
للشـــروط، وفي آخـــر مرحلة وكانـــت في األول 
مـــن يناير عام 1999 أســـس المصرف المركزي 
األوروبي ليكون بديال لمؤسسة النقد األوروبي 
ووضع ســـعر تبادل اليورو (وسمي في البداية 
إيكـــو) مقابل نقد كل دولـــة تريد اعتماده وكان 
بالنســـبة أللمانيا يورو مقابل مارك وتســـعين 

بفنيغ.
ودأب كـــول في آخـــر حياته علـــى التأكيد 
أن النقـــد األوروبـــي يوفـــر دعمـــا للكثيـــر من 
اقتصاديات بلـــدان االتحـــاد األوروبي ويفتح 
األســـواق على بعضهـــا البعض، كمـــا لم تعد 
هناك حاجة إلى صـــرف العملة في المعامالت 
الماليـــة أو التجارية بين بلـــدان اليورو وهذا 
يوفـــر الماليين ويعزز مجاالت مالية ومصرفية 

وتجارية كثيرة.

ميركل وكول

وتقول المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
إنهـــا تعلمت من أســـتاذها ووالدهـــا الروحي 
هيلمـــوت كول الكثيـــر، ومن أهم هـــذه األمور 
مسك الحزب بقبضة من حديد. ولقد سعى كول 
إلى تعيين المقربين له في المناصب الحساسة 
وكانت ميـــركل في إحدى الـــوزارات، كما عمل 
علـــى التقـــرب من الجيل الشـــاب، لكـــن أيضا 
محاســـبة كل من يقترف أخطـــاء تلحق الضرر 
بســـمعة الحزب والمحاسبة شـــديدة جدا. كما 
أراد أن يكون على دراية بكل شاردة وواردة كي 
يعـــرف ماذا يحدث في ”بيتـــه“ أي حكومته لذا 
فإن أول عمل كان يقوم به في الســـاعة السابعة 

صباحا أينمـــا كان االطالع علـــى كل الصحف 
والتقارير.

ومـــن مميـــزات كـــول، الـــذي كان يوصف 
بـ“الثعلـــب“، أنـــه كان يثق بأشـــخاص قالئل 
يستشـــيرهم في األمور الصعبـــة والمصيرية 
وباألخـــص الوحـــدة األلمانيـــة، وكان يشـــرك 
الحزب المسيحي البافاري شريكه في االتحاد 
الوطني والحكم بالقرارات الصعبة كي ال يكون 
هو الوحيد المسؤول عن نتائجها إذا ما كانت 

سلبية.
وفـــي عـــام 1983 كانت تهـــدد العالم تبعات 
الحرب البـــاردة الجديدة، فالكلمة التي وجهها 
يومهـــا الرئيس األميركـــي رونالد ريغان وأراد 
فيهـــا الدفاع عـــن النفس أوقعـــت الخوف في 
القلوب من حدوث حرب، كما رد حلف األطلسي 
بدوره على ما يســـمى بقرار المســـار المزدوج 
للتسلح السوفياتي بقرار الصواريخ النووية، 
الـــذي ينـــص على نصـــب 572 صـــاروخ كروز 
وصاروخ بيرشنغ في أوروبا حتى نهاية العام.
وطرحت القضية للتفاوض خالل اجتماعات 
حاسمة أجريت في جنيف بين القوى العظمى. 
وكان كـــول يريد نجاح هـــذه المفاوضات فحّث 
ريغـــان علـــى تقديـــم تنـــازالت وروج لحصول 
موســـكو علـــى امتيـــازات، لكن عندمـــا طالب 
االتحاد الســـوفياتي بشمل األســـلحة النووية 
بالمحادثات، شـــجع كول باريـــس ولندن على 
البقـــاء على مطلبهما. مع ذلـــك اتفق القضبان 
عـــام 1987 على ســـحب وتدمير وحظـــر إنتاج 
الصواريخ المتوســـطة والقصيـــرة المدى في 

أوروبا.

مشكلة االندماج

ولم يتـــردد كول في الدخول مـــع تركيا في 
صدام كبير بعد قراره تخفيض عدد األتراك إلى 
النصف. وتم الكشف عن هذه المعلومات ضمن 
بروتوكول سري احتفظت به لندن وأفرجت عنه 

بعد 30 عاما عنه.
وتقـــول الوثيقة إنه لم يكـــن قد مضى على 
تسلم كول المستشـــارية األلمانية سوى أربعة 
أســـابيع حتى زار لندن والتقى رئيسة الوزراء 
البريطانية آنذاك مارغريت ثاتشر في 28 فبراير 
عـــام 1982. وتذكـــر الوثيقة أن كـــول تحدث مع 
ثاتشـــر عن ”مشاكل اندماج األجانب“، وأبلغها 
بـــأن برنامج حكومته ينـــص على إعادة نصف 
األتـــراك إلـــى بالدهـــم. وحســـب البروتوكول 
السري كان بنيته خالل أربعة أعوام تنفيذ هذا 

القرار لكنه لم يسطيع التصريح بذلك علنا.
وحســـب قوله أيضا ”من المســـتحيل على 
ألمانيا في الوقت الحالي اســـتيعاب هذا العدد 
من األتراك، فألمانيا ليســـت لديها مشـــاكل مع 
البرتغاليين أو اإليطاليين وحتى مع اآلتين من 
جنوب شـــرقي آســـيا، ألن هذه األقليات تمكنت 
من االندماج في المجتمع األلماني بشكل جيد، 
وفـــي ألمانيـــا 11 مليونا من أوروبا الشـــرقية 
تـــم دمجهم، لكنهم أوروبيون وال يســـببون أي 
مشكلة للمجتمع األلماني، لكن األتراك أتوا من 

حضارة وثقافة مختلفة جدا“.

[ السياسة الجديدة تمثل مشكالت لمصالح أميركية في كوبا  
أجهض الرئيس األميركي دونالد ترامب اجلهود التي بذلها ســــــلفه باراك أوباما للتقارب 
مــــــع كوبا بعد عقــــــود من العداء، وقرر ترامب إعادة فرض بعض القيود على الســــــفر من 

الواليات املتحدة إلى كوبا والتجارة معها، بعد انفتاح واسع في هذا املجال.

رحيل هيلموت كول آخر كبار ترامب يلغي خطوات أوباما للتقارب مع كوبا

الوحدة األوروبية

توافق كول وميتران صنع أوروبا الموحدة
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بن رودز:

القيود ستدفع كوبا إلى 

الصين وروسيا اللتين 

ستعوضان الفرق بسرور

} لنــدن – زارت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا مـــاي المصابين في حريـــق برج لندن 
الجمعة، بعد انتقادات لعدم لقائها مع ضحايا 

الحريق في وقت أقرب.
وواجهـــت مـــاي انتقـــادات داخـــل حـــزب 
طريقـــة  بســـبب  تقـــوده  الـــذي  المحافظيـــن 
استجابتها للحادث وتعهدت الخميس بإجراء 
تحقيق فـــي حريق مبنى اإلســـكان االجتماعي 
الذي كان يقيم به نحو 600 شخص، مع تصاعد 

الغضب بين السكان المحليين من السلطات.
وقال وزير الدولة الســـابق مايكل بورتيلو 
”كان عليها أن تكون هناك مع الســـكان. يجب أن 
تكون مستعدا لتلقي مشاعر الناس ال أن تكون 

خائفا من مواجهتهم“.
وتـــم تأكيد وفاة 30 شـــخصا على األقل في 
الســـكني في لندن  حريق بـــرج ”غرينفل تاور“ 
فيما يخشـــى موت عشـــرات آخرين، بحســـب 
ما أفادت الشـــرطة الجمعة، فـــي وقت يواصل 

عناصر اإلطفاء البحث عن جثث، وسط تصاعد 
الغضـــب بشـــأن اســـتخدام كســـوة للجـــدران 
الخارجيـــة يعتقد أنها تســـببت في االنتشـــار 

السريع أللسنة اللهب.
وزار زعيـــم المعارضـــة جيريمـــي كوربين 
ورئيس بلدية لندن صـــادق خان واألمير وليام 
والملكـــة إليزابيـــث (91 عاما) ســـكان المبنى 
المؤلـــف من 24 طابقـــا والذي ُدمـــر بينما كان 
الكثيـــر منهم نياما األربعـــاء، وتناقض رد فعل 
مـــاي مـــع كوربين الـــذي عانق الســـكان خالل 
زيارته الخميس وكذلك رد فعل األســـرة المالكة 

التي التقت مع السكان ومتطوعين الجمعة.
وقـــال األمير وليام عـــن الحريق الذي حّول 
المبنى إلى هيكل متفحـــم ”هذا واحد من أكثر 
األمـــور المروعة التي شـــهدتها“. وطلب بعض 
السكان اليائســـين الحديث مع األسرة المالكة 
بشـــأن محنتهم ومصيـــر األطفـــال المفقودين 
أثناء مغادرتهم للموقـــع بينما وعد وليام بأنه 

سيعود. وأفادت شرطة لندن أن تحقيقا بقيادة 
محقق من وحدة جرائم القتل والجرائم الكبرى 
ســـيفحص إن كانت مخالفات جنائية ارتكبت، 
رغـــم أنها قالـــت إنـــه ال يوجد مـــا يوحي بأن 

الحريق اندلع بشكل متعمد.
ويتواصـــل الضغط علـــى الحكومة إليجاد 
حلول وإيواء ســـكان البرج المنكوبين، وقالت 
المسؤولة بمدينة لندن ميغان هيشن إن جميع 
ســـكان برج غرينفيل ســـينتقلون إلى مســـاكن 

جديدة مطلع األسبوع المقبل.
وأضافـــت هيشـــن في بيان ”فـــي حين أننا 
ســـوف نبـــذل قصـــارى جهدنـــا لضمـــان بقاء 
المتضرريـــن في أو بالقرب مـــن الحي، ونظرا 
لعدد األسر، فمن الممكن أن يستكشف المجلس 
خيـــارات اإلســـكان التي قد تصبـــح متاحة في 

أجزاء أخرى من العاصمة“.
ولكـــن االقتـــراح بـــأن بعـــض المتضررين 
ســـيتعين عليهم االنتقـــال إلى مناطـــق بعيدة 
من لندن للعثور على مســـكن مؤقت، قوبل برد 

غاضب من السكان المحليين.
ويتنامـــى الغضـــب تجـــاه إدارة المبنـــى 
المنخفـــض اإليجار، حيث يريد ســـكان أجوبة 
بشـــأن كيف تمكن الحريق من االنتشـــار بهذه 
الســـرعة ولمـــاذا تـــم تجاهل شـــكاوى بشـــأن 

السالمة.
المتظاهريـــن  مـــن  العشـــرات  واجتـــاح 
الغاضبين مقـــر المجلس البلدي في الحي بعد 
ظهـــر الجمعة في جو متوتر. واحتشـــد الناس 
في قاعة المجلس البلدي في حي كينســـنغتون 
وتشيلسي وتجمعوا على الدرج الذي يؤدي إلى 
الطابـــق األول في مواجهـــة الحراس المدنيين 

وتم تبادل بعض اللكمات في جو مشحون.
وصـــرخ بعـــض المحتجين الذيـــن حملوا 
الفتـــات كتب عليهـــا ”العدالـــة لغرينفل“ ”نريد 

العدالة“ و“عار عليكم“ و“قتلة“. 
وعزت بعض وســـائل اإلعـــالم الحريق إلى 
اســـتخدام مواد سريعة االشـــتعال في الكسوة 
الخارجية للمبنى العائد إلى ســـبعينات القرن 

الماضي. منكوبون بال مأوى

تعامل ماي مع حريق لندن يثير االستياء

إلغاء السياسة األميركية لألسر املقيمة

} واشــنطن – أعلنـــت احلكومـــة األميركية 
إلغاء سياســـة إلدارة باراك أوباما الســـابقة 
تسمح للماليني من املهاجرين غير الشرعيني 
الذيـــن لديهـــم أطفـــال ولـــدوا فـــي الواليات 

املتحدة بالبقاء في البلد.
وكان الهدف من السياســـة التي اعتمدت 
في العام ٢٠١٤ حماية أسر األطفال املولودين 
في الواليات املتحدة مـــن التفكك والترحيل، 
إال أن هذه السياســـة لم تطبق بعد أن رفعت 
٢٦ والية دعاوى ناجحة أمام محكمة فيدرالية 
فـــي تكســـاس لتعليق العمـــل بهـــا. وأقرت 
احملكمة العليا احلكم بتعليق هذه السياســـة 

العام املاضي بعد تصويت متساو.

وكانت هذه السياسة ستشمل نحو أربعة 
ماليني شـــخص بحسب بعض التقديرات هم 
املوجـــودون في الواليات املتحـــدة قبل ٢٠١٠ 

ورزقوا أوالدهم فيها.
وأعلنـــت وزارة األمن الداخلي إلغاء هذه 
السياســـة بدعم من وزارة العدل. وبرر وزير 
األمـــن الداخلي جـــون كيلي القـــرار بـ“عدم 
وجـــود ســـبيل ذي مصداقية للمضـــي قدما 

بهذه السياسة“.
ولـــم يوضح كيلي مـــا إذا كانت للحكومة 
األميركيـــة خطط الســـتبدال هذه السياســـة 
بإجراء من شـــأنه السماح لألسر املقيمة منذ 

عقود بالبقاء معا دون مخاطر بالترحيل.
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} فـــي ظل أوضـــاع عربية مضطربـــة، وقبل 
اإلعـــالن اخلليجي املصري عـــن مقاطعة قطر 
وقطـــع العالقـــات معها، كان ثمة ســـياق في 
االجتـــاه املعاكس مشـــكال خلط السياســـات 
املعتمدة من قبل األقطـــار التي قاطعت، لكنه 
في اجلوهر يســـاعد على إبعاد الفلسطينيني 
وقضيتهم التي اســـُتغلت في سوق املزايدات 
السياســـية، عن شـــظايا وأصـــداء تطورات 
الســـجال احملتـــدم بـــني جماعـــة اإلخـــوان 
وحلفائها القطريني واألتراك من جهة، والدول 
التي تتوخى اســـتقرارها وتعتمد سياســـات 
إخماد املشـــكالت الداخليـــة وتدوير زواياها 

لصالح االستقرار من جهة أخرى.
ُتركت غزة لعشر سنوات تعاني حروبا ثم 
حصارا شـــامال تفّرع إلـــى حصارات قطاعية 
أشـــقت الناس علـــى كل صعيـــد، حتى باتت 
إضـــاءة املنازل مـــن أعز األمنيـــات، وأصبح 
تأمني اخلبز وأبســـط متطلبـــات احلياة أمرا 
شـــاقا. تفشى البؤس وبلغ الفقر مداه. وجرى 
تقييد حركة مليوني فلســـطيني في مســـاحة 
صغيرة، رمبا تكون بعض السجون في العالم 

أوسع منها.

ومبحصلة املعاناة اتضح للفلســـطينيني 
الغزاويـــني أن ال مغيـــث في األفـــق. فال تلك 
الرئاســـة الفلسطينية في رام الله وحكومتها 
راغبـــة فـــي املســـاعدة، وال حتـــى راغبة في 
إفساح املجال لوصول الذين يريدون معاجلة 
األزمات بشكل جذري، وال هي نفسها تتوقف 
عن تخليـــق األزمات واإلضرار باقتصاد غزة، 
من خالل اســـتهداف موظفيها بقرارات فصل 
أو تقليص للرواتب ومنع تقدمي أي موازنات 
تطويرية واالســـتنكاف التام عن اســـتيعاب 

عاطلني عن العمل.
أما جماعة اإلخوان وحلفاؤهم القطريون 
فقد استخدموا أسلوب االستعراض والتقتير 
مـــع تعمـــد الضجيج عنـــد اشـــتداد األزمات 

وتقدمي جرعات إغاثية معلوم أجلها أو مداها 
القصير. وبالنســـبة إلى األتراك فقد ُســـمعت 
منهم الكثير من الوعود واستطالت احلكايات 
عن مشـــروعات توليد الكهرباء وإنشاء ميناء 
وغير ذلك، ولم يتحقق للغزيون شيء من تلك 
الوعود. بل إن املشـــكالت كانت تزداد ســـوءا 
ويتعمق املـــأزق، ولم تبادر أنقـــرة حتى إلى 
التوســـط لدى رئيس السلطة محمود عباس، 
الـــذي حتتفـــظ معه بعالقـــات دافئـــة، ليكف 
عن ضغوطه على ســـكان غـــزة ويتراجع عن 

تدابيره الهادفة إلى مفاقمة معاناتهم.
تواصلـــت  األوضـــاع،  هـــذه  ظـــل  وفـــي 
االتصـــاالت بـــني فئتـــني وازنتـــني مـــن فتح 
وحماس، وهما في احلقيقـــة، الفئتان اللتان 
تتحليان بوطنية تسبق احلزبية وتتجاوزها 
كلمـــا كان األمـــر يتعلـــق مبصير فلســـطني 
وشـــعبها وقضيتهـــا وُبنية املقاومـــة. أولى 
الفئتني، تلـــك التي يحـــاول املوالون القالئل 
لعبـــاس اختزالها فـــي النائـــب املنتخب في 
املجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحالن، 
وهـــو العضـــو املنتخب في اللجنـــة املركزية 
حلركة فتـــح، قبـــل أن يلفق رئيس الســـلطة 
لنفســـه مؤمترا ال متثيليا أغضب مواليه قبل 

أن يغضب خصومه.

من يدفع الثمن

تفّشـــت فـــي ســـياق التهاجي بـــني فتح 
وحمـــاس مفردات ســـجالية حـــاول كل طرف 
فيهـــا شـــيطنة اآلخر. علمـــا وأن الشـــرائح 
الشـــبابية من حماس في غزة لـــم تعرف تلك 
احلركـــة إال لكونهـــا مقاومة وليـــس لكونها 
احللقة الفلســـطينية من تنظيـــم اإلخوان في 

اإلقليم أو العالم هي خلفيتها. 
الدميقراطـــي  اإلصـــالح  تيـــار  أن  كمـــا 
فـــي حركـــة فتح تشـــكل بعـــد تـــردي النظام 
الفلســـطيني علـــى كل صعيـــد،  السياســـي 
من شـــباب االنتفاضة األولى ومـــن زمالئهم 
الذيـــن انضووا في جهاز األمـــن الوقائي في 
قطـــاع غزة، وهو اجلهاز الذي كان هدفا لقوة 
االحتالل الضاربـــة، بحكم الدور املقاوم الذي 
لعبـــه جنـــوده وضباطه في تلـــك االنتفاضة 

وحتالفهم مع تشكيالت حماس.
فقد قصف ســـالح اجلو اإلســـرائيلي كل 
مقرات األمـــن الوقائي الفرعيـــة ودمرها، ثم 
توغلـــت في غزة القوة املدرعة ومعها ســـالح 
الهندســـة، لكي تنسف املقر الرئيسي للجهاز 
وتصادر محتوياته وتعلن عن اكتشاف ورشة 

لتصنيع السالح لكل املقاومني.
بعد عشـــر ســـنوات على انقـــالب حماس 
علـــى النظـــام السياســـي واســـتيالئها على 
احلكـــم في غزة، ثم وصـــول القطاع إلى حال 
البـــؤس ارتســـمت املفارقة في هـــذه اللحظة 

من تاريخ احلركتني والتقـــى الفريقان. وكان 
لقاؤهما بشـــرة تفاؤل بالنســـبة إلى ســـكان 
غزة بحل مشـــكالت حياتهم وإنهاء االنقسام 
الفلســـطيني وكبح جماح عباس الذي يتخذ 
في كل يـــوم قرارا بالتضييـــق على غزة بكل 
ســـكانها وأطيافهـــا بذريعة أنـــه يريد إجبار 

حماس على تسليم السلطة حلكومته.
متثلت هذه املفارقة في كون من أصبحوا 
النافـــذة فـــي  املســـؤولية  مواقـــع  يتولـــون 
غـــزة مـــن شـــريحة املقاومني ال من شـــريحة 
األيديولوجيـــني احلزبيني، وهـــؤالء يعرفون 
الوقائع ويعرفون أشـــباههم وهـــم على علم 
مبشـــتركات الفتحاويـــني مع قادتهـــم الذين 
استشـــهدوا إبان انتفاضـــة األقصى منذ أن 
بدأت في مســـتهل العشـــرية األولـــى من هذا 
القـــرن. ولم يكن صعبا خلق لغة تواصل على 
مـــدى عدة أشـــهر انتهت باللقـــاءات األخيرة 

التي متّخضت عن تفاهمات.
تفرعـــت من هـــذه املفارقة واحـــدة أخرى 
تفصيليـــة وهـــي أن الطرفـــني وكالهما جاء 
مـــن امليدان، مقاومـــة أو احترابا، هما اللذان 
تقاتـــال في مثل هذا الوقت من العام 2007 أما 
أولئك الذين يتظاهـــرون بالوجع في رام الله 
لكي يحبطـــوا التفاهمات فال عالقة لهم بدفع 
الثمـــن بل إن رؤوس أقطابهـــم في غزة كانوا 

مساندين حلماس أثناء الصدام املؤسف.
بعد اإلعـــالن عن التوصل إلـــى تفاهمات 
بـــني ممثلي تيـــار اإلصـــالح الدميقراطي في 
حركـــة فتح ووفـــد حماس الـــذي زار القاهرة 
اتســـمت ردود األفعال فـــي رام الله بالغضب 
واالختـــزال وتخليق الســـيناريوهات التي ال 
يعلم عنها الفتحاويون واحلمساويون شيئا. 
وبدا واضحا أن القلة الضئيلة التي عارضت 
التفاهمات أرادت استغالل أزمة اإلخوان في 

اإلقليم إلجبار حماس فـــي غزة على اإلذعان. 
لكـــن اجلانب الفتحـــاوي في اللقـــاءات نظر 

مبوضوعية للمشهد الفلسطيني كله.
وانطلق من قناعة بأن القوى الفلسطينية 
كافة أصبحت مأزومة ومتر بأوضاع ال ُحتسد 
عليهـــا وال يتعلـــق املـــأزق بحمـــاس وحدها 
وإمنا بفتح أيضا وعلى نحو أعمق من مأزق 
حماس. وعليه فإن منطق اســـتغالل الظروف 
ال يســـاعد على بناء الثقة وال على تأســـيس 
شـــراكة وطنيـــة وإجنـــاز مصاحلـــة حقيقية 
تؤّمن انفراجا ألزمة منظمة التحرير والنظام 

السياسي الفلسطيني ولغزة باحملصلة.
اإلصالحيان،  الطرفـــان  ليتفـــق  بالطبـــع 
الفتحـــاوي واحلمســـاوي، علـــى أن  الغاية 
هي التمكني لإلرادة الشـــعبية واستعادة كل 
حيثيات املؤسســـات، التي أفرغها عباس من 
مضامينهـــا، واحتـــرام الوثيقة الدســـتورية 
وإعـــادة االعتبار للجهـــاز القضائي والعودة 
إلـــى الســـلطة نـــواة الدولة وفيها مؤسســـة 
الرقابة والتشريع التي تتجدد في مواعيدها 

ويحصل أعضاؤها على التفويض الشعبي.

إنهاء االنقسام

في حديثـــه على شاشـــة قناة الغـــد عّبر 
ســـمير املشـــهراوي عن موقـــف الفتحاويني، 
فقال مـــا معناه، إن الفلســـطينيني أدركوا أن 
وجهة التحرك الفتحاوي احلمساوي اجلديد 
تقضـــي األخـــذ بزمـــام املبادرة بعـــد أن طال 
انتظارهم لنهاية التردي املتسارع واالنقسام 
اخلانـــق، إذ أطـــاح عباس بالنظـــام الوطني 
واختزلـــه فـــي شـــخصه مبـــا تنطـــوي عليه 
هذه النفس من غرائـــز وتوجهات اجتماعية 

وسياسية معلومة. 
يتطلع الفتحاويون للعودة إلى البرنامج 
السياسي الفلســـطيني الذي اعتمدته منظمة 
التحرير في عهد الشهيد الزعيم ياسر عرفات 
وإلـــى وثيقة األســـرى وقـــرارات الشـــرعية 
الدوليـــة على قاعـــدة أن املقاومة حق طبيعي 
مـــن حيث املبـــدأ ووجوب اســـتعادة الوحدة 
الوطنيـــة الفلســـطينية وإعادة مـــلء النظام 
السياســـي بحيثياتـــه الطبيعيـــة والذهـــاب 
إلـــى مراكمة العناصر الدســـتورية لكي يتاح 
للشـــعب الفلســـطيني أن يفوض من يريد في 

عملية دميقراطية.
وفـــي هذا اإلطار تكون الســـاحة مفتوحة 
ملن يشـــاء بل إنها مفتوحـــة لعباس ومواليه 
ليتقدموا وأن يكونوا في الواجهة، ولكن على 
أسس دستورية وقانونية وعلى قاعدة احترام 
مدركات القضية الفلسطينية وثوابتها، حتت 
طائلة اإلقصـــاء بإرادة الشـــعب، وليس على 
قاعدة التفرد واختطاف املؤسســـات وإفالت 

الفاسدين من العقوبة.
لـــم تعـــد ُمجديـــة محـــاوالت التنّصل من 
املســـؤولية واالكتفاء بتكرار القـــول إن على 
حماس أن تتراجع عن انقالبها األســـود وأن 
تسلم السلطة للسلطة. فهذا كالم كاريكاتوري 
يزيده املجاز بؤســـا. فال أحـــد في هذا الزمن 
وفي هذا الوضع، ميكن أن يتراجع عن شـــيء 
وال معنى لتكرار املطالبة بالتراجع ســـوى أن 
من يطالبـــون به ال يريدون للحـــال أن تتغير 
وأنهم مســـتريحون وال يكابدون مشـــقة على 

أي صعيد.
 أما االنقالب األســـود فلم يكـــن املصيبة 
الوحيـــدة بـــل أعقبـــه انقـــالب آخـــر ال يقل 

عـــن األول ظالميـــة واســـتهتارا باملجتمـــع 
الفلسطيني في الضفة وغزة والشتات، وذلك 
أخطر لســـبب بديهي وهو أن من قاموا به هم 
أصحاب الدار واملمسكون مبقاليد ”الشرعية“ 
التـــي قضى على طريقها عشـــرات اآلالف من 
الشـــهداء. هؤالء انقلبوا على كل شيء حتى 
على ثقافة الفلسطينيني وعواطفهم ومدركات 
قضيتهـــم واختزلـــوا في الشـــخص الواحد، 
منظمـــة التحرير واملؤسســـات الدســـتورية 
والقانون، وليـــت االختزال كان أبويا لصالح 
فـــرد حـــان وزاهـــد وذي مناقبيـــة تالئم من 
والسياســـية  األخالقية  باملســـؤولية  يتحلى 
فيما هو يحكم شعبا فقيرا يخوض نضاال من 

أجل حريته واستقالله.

املحنة في غزة

بقي القـــول إن ما فعلتـــه الدولة املصرية 
نشـــأ عن رؤية إيجابية ملـــا حتتاجه األطراف 
الفلســـطينية ويتطلبه أمنهـــا القومي ويلبي 
اعتبارات التكتيـــك األصوب في التعاطي مع 
مســـألة اإلخوان وضـــرورة تفكيـــك قنبلتهم، 

سواء كانت في السياسة أو في العنف.
كان هـــذا املنحـــى الذكي ســـببا في وقف 
اجنـــراف الســـعودية إلـــى شـــيطنة احللقة 
إرهابهـــا  فـــي  اإلخـــوان  مـــن  الفلســـطينية 
احلمســـاوي. فوظيفـــة حمـــاس فـــي األصل 
والفـــرع هي مقاومة االحتـــالل، وهذه وظيفة 
مغايـــرة ومختلفة عن وظائـــف حلقات أخرى 
وســـياقاتها. صحيح أن إخوان اإلقليم بذلوا 
كل اجلهد لتوظيف حمـــاس لصالح خطابهم 
اآلخـــر، لكن احملنة لم تقع فـــي أنقرة أو قطر، 
وإمنـــا وقعت في غـــزة دون أن يكـــون هناك 
نصيـــر فعلي ُيحيل الشـــقاء إلى نعيم أو إلى 
قـــدرة على االســـتمرار فـــي املقاومـــة. بل إن 
الظهيـــر التركـــي عندما وجـــد مصلحته مع 
إسرائيل، اســـتعاد كل الروابط معها وأولها 

الروابط العسكرية واألمنية.

وحتكم حمـــاس منطقة باتت على وشـــك 
االنفجار ولـــم تعد قادرة علـــى التخفيف من 
حجـــم الكارثـــة. كان منطقيـــا أن تســـتخدم 
ورقتهـــا األمنيـــة لكي تنشـــئ ســـياقا جديدا 
لعمليـــة بنـــاء الثقة مع اجلـــار املصري الذي 
عنده املنفذ الوحيـــد من احلصار إلى العالم. 
وهي تعلـــم من داخل الدائـــرة األيديولوجية 
نفســـها أن إرهابيي ســـيناء ميثلـــون خطرا 
عليها، ألن الذين يتذابحون منهم في ســـوريا 
أقـــرب كثيرا إلى بعضهم بعضـــا في املنهج، 
من قرب إرهابيي ســـيناء حلماس. كان خيار 
التفاهـــم مع مصر يحتاج إلى شـــجاعة، وقد 
توفرت هذه الشجاعة لقيادة حماس اجلديدة 

في قطاع غزة.

[ تحرك يأخذ زمام المبادرة بعيدا عن الحسابات القديمة  [ المطلوب خدمة الشعب الفلسطيني وليس خدمة األطماع في الحكم

تفاهمات إصالحيي فتح وحماس إلنهاء االنقسام الفلسطيني

في 
العمق

«نأمل في أن يعقد االجتماع الخامس القادم بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة قريبا جدا، 
وسيتم فتح حوار شامل مع كل القوى والفصائل والشخصيات المستقلة».

سمير املشهراوي
قيادي في حركة فتح

«المعادلة إلنهاء االنقســـام الفلســـطيني تقضي بأن تنهي حركة حماس سيطرتها االنفرادية 
على قطاع غزة مقابل إنهاء حركة فتح هيمنتها االنفرادية على مؤسسات النظام».

خليل شاهني 
محلل سياسي فلسطيني

تتضاعف تعقيدات القضية الفلســــــطينية على وقع املتغيرات اإلقليمية والدولية، واألهم من 
ذلك كله على وقع االنقســــــام الداخلي الفلسطيني وأزماته السياسية، سواء على مستوى 
خالفات فتح وحماس أو على مســــــتوى اخلالفات داخل فتح التي باتت تتحّمل مســــــؤولية 
مضاعفة في املســــــاهمة في هذا التردي في ظل استمرار محاوالت التنصل من املسؤولية 
واالكتفاء بتكرار القول إن على حماس أن تتراجع عن انقالبها وأن تسلم السلطة للسلطة. 
معطيات كثيرة تغّيرت على املســــــتوى اإلقليمي وعلى املســــــتوى الداخلي مبا يفرض على 
ــــــح أن يعمال معا قبل أن ينتهي دورهما معا من مســــــرح احلياة السياســــــية  حمــــــاس وفت
الفلسطينية، وأن يسعيا إلى تفعيل التحرك الفتحاوي احلمساوي اجلديد إلنهاء االنقسام 

اخلانق.

كثيرون حول السلطة قليلون حول الوطن

} إفطار على ما بقي من ضوء الشمس وهي تغيب قبل أن يعم الظالم في ظل انقطاع الكهرباء املتواصل في قطاع غزة الذي بات على وشك االنفجار 
ولم تعد حركة حماس قادرة على التخفيف من حجم الكارثة.

القوى الفلسطينية كافة أصبحت 
مأزومة وتمر بأوضاع ال تحسد عليها 

وال يتعلق املأزق بحماس وحدها وإنما 
بفتح أيضا وعلى نحو أعمق من مأزق 

حركة حماس

ليتفق الطرفان اإلصالحيان، الفتحاوي 
والحمساوي، على أن  الغاية هي 

التمكني لإلرادة الشعبية واستعادة 
كل حيثيات املؤسسات  التي أفرغها 

عباس من مضامينها

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني
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} القاهــرة - لم تتحرك إيران من فراغ عندما 
ســـارعت نحو تلقـــف األزمـــة املتصاعدة بني 
قطر وكل من اإلمارات والســـعودية والبحرين 
ومصـــر من أجـــل حتقيق مصالـــح اقتصادية 
وسياســـية محددة. حاولت طهران البناء على 
التفاهمات السياســـية واألمنية التي توّصلت 
إليها مع قطر في الفتـــرة املاضية، خاصة في 
ما يتعلـــق بامللف الســـوري رغـــم اخلالفات، 

الظاهرة بينهما.
اســـتغلت طهران سياســـة ”األبـــواب غير 
املوصـــدة“ أو ”اجلمـــع بـــني األضـــداد“ التي 
تتبناهـــا الدوحة بشـــكل مســـتمر، وجعلتها 
تؤســـس عالقات مع احللفاء واخلصوم في آن 
واحد، على غـــرار إيران وحزب الله من ناحية 
وإســـرائيل والواليات املتحـــدة األميركية من 
ناحية أخرى، ودفعتها أيضا إلى اخلروج عن 
اإلجمـــاع اخلليجي الرافـــض لتدخالت إيران 
املستمرة في الشـــؤون الداخلية لدول اجلوار 
ودورهـــا فـــي زعزعة االســـتقرار في الشـــرق 

األوسط.
لكـــن ذلك فـــي مجملـــه ال ينفي أن ســـقف 
اخليـــارات املتاح أمام إيـــران للتعامل مع تلك 
األزمة للحصول على مكاســـب اســـتراتيجية 
منهـــا رمبا ال يكـــون مرتفعا إلى حـــد كبير  ال 
سيما وأنها قد ال تستطيع التماهي مع املوقف 
القطري إلى نهاية املطاف إال بشـــروط محددة 

ال تبدو متوافرة حتى اآلن.
ويعود ذلـــك إلى اعتبـــارات عديدة يتصل 
بعضهـــا بالتوازنـــات الداخليـــة التـــي حتكم 
التفاعـــالت بني القـــوى واملؤسســـات النافذة 
داخـــل النظام اإليراني، ويرتبط بعضها اآلخر 
برؤية إيران للدور اإلقليمي الذي تقوم به قطر 
وعالقاتها مع الفاعلني املنخرطني في األزمات 
املختلفـــة، ســـواء كانـــوا دوال أو تنظيمـــات 

مسلحة.

اتجاهات متوازية

سارع بعض املســـؤولني االقتصاديني في 
طهـــران إلى محاولة اســـتثمار األزمة من أجل 
كسب مكاسب اقتصادية تتصل برفع مستوى 
التعاون الثنائي مع قطر، من خالل تصدير ما 
حتتاجـــه الدوحة من مواد غذائية وتخصيص 
ميناء بوشـــهر لهـــذا الهدف، فضـــال عن فتح 
األجـــواء اإليرانيـــة أمـــام الرحـــالت اجلوية 

القطرية.
وكان الفتا أن وزير اخلارجية محمد جواد 
ظريـــف حرص، في 14 يونيو 2017، على تأكيد 
أن ”إيران ســـوف تقوم بتوفيـــر االحتياجات 
اإلنســـانية الالزمة التي حتتاجها قطر“. وقال 
في لقـــاء له مع قناة اجلزيرة خالل مشـــاركته 
في منتدى أوســـلو ”إن املشـــكالت العالقة بني 
الدول ال ميكن تســـويتها عـــن طريق الضغوط 

والتهديدات والعقاب“.
وعلـــى ضوء ذلـــك، ميكن القـــول إن إيران 
تسعى من خالل اســـتثمار األزمة احلالية إلى 
حتقيـــق أهداف اقتصادية وسياســـية عديدة. 
يتمثـــل أولها، فـــي العمل علـــى توفير مصدر 
جديـــد للعملـــة الصعبة من خـــالل تصدير ما 
حتتاجه قطـــر من مواد غذائيـــة ومياه ورمبا 
ســـلع أخرى في املستقبل، وذلك بهدف التغلب 
علـــى املشـــكالت االقتصادية التـــي تواجهها 

حكومة الرئيس حسن روحاني.
وتعاني إيران من تراجع أسعار النفط في 
الوقت الذي بدأت فيه زيادة مستوى صادراتها 
النفطية مـــن جديد بعد رفع العقوبات الدولية 
املفروضـــة عليها في هذا الصـــدد، وأيضا من 
عـــدم قدرتهـــا على اســـترجاع جـــزء كبير من 

أموالها املجمدة في اخلارج، والتي يســـتخدم 
بعضها في دفع تعويضات لبعض األسر التي 
قامـــت برفع دعـــاوى قضائية ضـــد إيران في 
بعض احملاكـــم األميركية واألوروبية التهامها 
بالتورط في عمليـــات إرهابية ُقتل فيها جنود 
أميركيـــون، فضال عن فشـــلها في اســـتقطاب 
اســـتثمارات أجنبيـــة كبيرة بســـبب العقبات 
العديدة التـــي تضعها الواليـــات املتحدة في 

هذا السياق.
وأمـــا الهدف الثاني فهو محاولة توســـيع 
نطاق األزمة وعرقلة اجلهود املبذولة للوصول 
إلى تســـوية تقضي باستجابة الدوحة ملطالب 
الـــدول التي قطعـــت عالقاتها الدبلوماســـية 
واالقتصاديـــة معهـــا، وذلك من خـــالل العمل 
على تقليص حدة الضغوط التي تفرضها تلك 
اخلطوات على الدوحة، وبالتالي منح األخيرة 

حرية حركة أوسع للتعامل معها.
من دون شـــك، فإن اللعب على املتناقضات 
هو سياســـة تتبناها إيران بشـــكل مستمر في 
التعامل مع األزمـــات اإلقليمية املختلفة، وهو 
محور توافق آخر يجمع -للمفارقة- بني إيران 

وقطر التي تنتهج السياسة نفسها.
ترى طهران أن توســـيع مســـاحة التباين 
فـــي املواقف بني الـــدول اخلليجيـــة ميكن أن 
يســـاعدها في دعم دورها اإلقليمي في بعض 
دول الصراعـــات، خاصـــة أن األزمـــة احلالية 
تزامنت مـــع التحوالت االســـتراتيجية املهمة 
التي تشـــهدها بعـــض تلك الـــدول، على غرار 
ســـوريا، وهو ما يبدو جليا في اجلهود التي 
تبذلها إيران خالل املرحلة احلالية لتأســـيس 
ممر اســـتراتيجي يربطها بســـوريا عن طريق 
العـــراق ويســـاهم في تكريس نفـــوذ لها على 
ســـاحل البحر املتوسط، وذلك لضمان احلفاظ 
علـــى دعمهـــا للنظام الســـوري وحـــزب الله، 
وتأسيس موطئ قدم لها بالقرب من إسرائيل، 
وذلـــك فـــي مواجهـــة مســـاعي إدارة الرئيس 
األميركي دونالـــد ترامب لتقليص تأثير إيران 

في هذا الصراع حتديدا.

سقف محدود

تعول إيـــران على أن اســـتمرار الضغوط 
التـــي تفرضهـــا األزمـــة على قطر قـــد يدفعها 
إلى توســـيع نطاق تعاونهـــا األمني مع إيران 
على الصعيد اإلقليمي، وال ســـيما في ســـوريا 
والعـــراق ورمبـــا فـــي اليمـــن، وذلـــك نتيجة 
العالقات التي تؤسسها الدولتان مع الفاعلني 
مـــن غيـــر الـــدول مـــن التنظيمـــات اإلرهابية 

واملسلحة املوجودة في تلك الدول.
وكانت عالقـــات قطر مع بعض التنظيمات 
املتشـــددة مثـــل جبهـــة النصرة التـــي قامت 
بتغيير اســـمها إلى جبهة فتح الشـــام لتجنب 
تعرضها لضربات من جانب التحالف الدولي 
واألطـــراف املعنيـــة باحلـــرب ضـــد اإلرهاب، 
أحد العوامل التي ســـاهمت في الوصول إلى 
صفقات لتبادل أســـرى وإخالء مدن وقرى في 
سوريا بني النظام الســـوري وقوى املعارضة 

وتلك التنظيمات خالل الفترة املاضية.

مع كل هذا فإن إيران لن تســـتطيع الذهاب 
بعيدا في مســـايرة املوقف القطري من األزمة 
حتـــى النهاية، وهـــو ما يعود إلـــى اعتبارات 
عديـــدة ترتبـــط بالتوازنات السياســـية داخل 
إيران، خاصة مع اقتراب بدء الفترة الرئاسية 
الثانيـــة لروحاني في أغســـطس 2017، ورؤية 
دوائر السلطة في طهران للدور اإلقليمي الذي 
تقـــوم به قطر، أو للضغوط اإلقليمية والدولية 

التي تواجهها طهران.
علـــى الصعيد الداخلي، ال يبدو أن حكومة 
الرئيـــس حســـن روحاني ترغب في توســـيع 
نطاق تدخلها في األزمة خالل املرحلة احلالية 
وذلك لعدم توفير فرصة للمؤسســـات األمنية 
والعســـكرية النافذة في النظام لتوسيع نطاق 
تأثيرهـــا ونفوذها في عمليـــة صنع القرار في 
الفتـــرة القادمة التي يســـعى فيهـــا روحاني 
إلى فتـــح ملفات خالفية عديـــدة مع خصومه 

السياسيني.
مبعنى آخـــر، فإن روحاني يســـعى خالل 
فترته الرئاسية الثانية واستنادا إلى النتائج 
البارزة التي حققها في االنتخابات الرئاســـية 
التي أجريـــت في 19 مايو 2017، وفاز فيها من 
اجلولة األولى على مرشـــح املرشـــد واحلرس 
الثوري إبراهيم رئيســـي املشرف على العتبة 
الرضوية في مدينة مشهد، إلى محاولة تهيئة 
املجال أمام تســـوية بعض القضايا الرئيسية 
التي حتظى باهتمام خاص من جانب قاعدته 
الشـــعبية التي جنحت فـــي متكينه من جتديد 
واليته الرئاســـية رغـــم اجلهود التـــي بذلتها 
بعـــض مؤسســـات النظام من أجـــل منعه من 

حتقيق ذلك.
وهنا، فإن روحاني رمبا يعتبر أن التحول 
إلى طرف مباشـــر في األزمـــة بني قطر والدول 
األربـــع قد ال يخدم حســـاباته في هذا الصدد، 
ألن ذلك ســـوف مينح احلرس الثـــوري وتيار 
احملافظني األصوليني فرصة للمناورة من أجل 
رفع مســـتوى التصعيد مع السعودية والدول 
األخرى، وبالتالي فرض ملفـــات بعينها عليه 

ملنعه من فتح القضايا اخلالفية األخرى.
من بـــني تلك امللفـــات اخلالفيـــة مثال رفع 
اإلقامـــة اجلبرية عن قائدي احلركة اخلضراء، 
وهما مير حســـني موســـوي ومهـــدي كروبي، 
السياســـية  احلريـــات  هامـــش  وتوســـيع 
واالجتماعيـــة، فضـــال عن مواصلة مســـاعيه 
لتحســـني العالقـــات مـــع اخلـــارج، وتقليص 
احتمـــاالت عرقلة اســـتمرار العمـــل باالتفاق 

النووي.
وعلى ضوء ذلـــك ميكن القول إن الضغوط 
التـــي يواجههـــا روحاني في الوقـــت احلالي 
ملنعـــه مـــن محاولة توســـيع نطـــاق دوره في 
عمليـــة صنع القـــرار وتقييد هامـــش احلركة 
املتـــاح أمامه، والتي بدت جلية في االنتقادات 
احلـــادة التي وجهها املرشـــد األعلى خامنئي 
إلى سياســـة حكومته فـــي 14 يونيو 2017، قد 
تدفعه إلى العزوف عـــن الدفع باجتاه التورط 
أكثر فـــي تأييد املوقـــف القطري فـــي األزمة، 
باعتبار أن ذلك ســـوف يخصم من قدرته على 

احتواء هذه الضغوط.

واملســـألة هنا ال تتعلق بتوجهات روحاني 
التـــي يصفها بعض املراقبني بأنها ”معتدلة“، 
وهو ما لـــم تثبت صحته من األســـاس بدليل 
متاهيـــه مع سياســـات النظام فـــي الكثير من 
امللفات، وإمنا ترتبط بحســـاباته السياســـية 
ورؤيته الجتاهات توازنات القوى السياســـية 

مع خصومه السياسيني في الداخل.

ثقة مفقودة

علــــى املســــتوى اإلقليمي ثمــــة متغيرات 
عديــــدة تدفع إيــــران إلى تبنــــي مقاربة حذرة 
جتــــاه األزمة احلاليــــة، إذ أنهــــا ال تريد على 
املدى الطويل أن تضفي املزيد من الزخم على 
االتهامات املوجهة لها باملســــاهمة في زعزعة 
االستقرار في الشرق األوسط بسبب أدوارها 
الســــلبية التي تقــــوم بها في كل من ســــوريا 

واليمن والعراق ولبنان وغيرها.
 وبدأت هذه الصورة فــــي التبلور بالفعل 
مــــع تصاعد حدة األزمــــة القطرية عندما وجه 
املتحــــدث باســــم وزارة اخلارجيــــة األملانيــــة 
مارتن شــــيفر دعــــوة إلى إيران، فــــي 9 يونيو 
2017، إلــــى ”عدم صب الزيــــت على النار“، في 
إشارة إلى التصريحات التي أدلى بها العديد 
من املســــؤولني اإليرانيني جتاه األزمة والتي 

اعتبرت أملانيا أنها تفاقم من حدتها.
فضــــال عن ذلــــك، فإنه رغم توصــــل إيران 
وقطــــر إلــــى تفاهمــــات سياســــية وأمنية في 
بعض امللفات اإلقليمية، مثل امللفني الســــوري 
والعراقــــي، بســــبب عالقاتهمــــا القويــــة مع 
األطــــراف املنخرطة في امللفــــني، إال أن ذلك ال 
ينفي أن إيران تبدي حتفظات على الدور الذي 

متارسه قطر على الصعيد اإلقليمي.
ال تنفــــي إيــــران عالقة قطــــر بالتنظيمات 
اإلرهابية، وهو متغير ميثــــل للمفارقة محور 
توافق مشــــتركا بــــني الطرفني أيضــــا نتيجة 
حــــرص إيــــران بدورهــــا علــــى دعــــم بعــــض 
التنظيمــــات اإلرهابيــــة، إلى درجــــة أن بعض 
التقارير تبدي شكوكا حول مدى تورط تنظيم 
داعش في التفجيرات األخيرة التي وقعت في 
املبنى اإلداري التابع ملجلس الشــــورى ومرقد 

اخلميني في 7 يونيو 2017.
بــــل إن إيران في بعــــض األحيان، وجهت 
اتهامات لقطر بـ“االرتباط بشبكات تخريبية“ 
داخــــل أراضيهــــا، علــــى غرار ما حــــدث في 4 
يونيــــو 2013، عندما قامت طهران باســــتدعاء 
القائــــم باألعمــــال القطــــري لديهــــا إلبالغــــه 
احتجاجــــا بعد إعــــالن وزارة االســــتخبارات 
اإليرانية عن ضبط شــــبكة تخريبية قالت إنها 
مرتبطة بدولة عربية، ورغم أنها لم تســــّم تلك 
الدولة، إال أن حرصها على استدعاء املسؤول 
القطري بالتوازي مــــع اإلعالن عن تفكيك تلك 
الشبكة معناه أنها توجه هذا االتهام إلى قطر 

حتديدا.
فضــــال عن ذلك، فإن إيــــران تدرك جيدا أن 
اجتاه قطر إلى رفع مســــتوى العالقات معها 
رمبا يكون خيارا مؤقتا للتعامل مع الضغوط 
اآلنية التي تواجهها األخيرة بســــبب األزمة، 

خاصــــة أن الدوحة حريصة في الوقت نفســــه 
على االحتفاظ بعالقات قوية مع قوى إقليمية 
ودوليــــة عديــــدة تعمل على كبــــح الطموحات 
اإلقليمية والنووية إليران في إطار ما يســــمى 
التــــي انتهجتها قطر  بـ“األحــــالف املفتوحة“ 
خــــالل الفترة املاضية بهدف دعــــم دورها في 

املنطقة.
علــــى ضوء ذلك، ســــيركز املوقف اإليراني 
مــــن األزمة في املقام األول على دعوة األطراف 
املختلفة إلى احلوار دون أن تتحول إيران إلى 
طرف رئيســــي فيها، على األقل في املســــتقبل 
املنظــــور، حيث أن أي تغييــــر محتمل في هذا 

املوقف سوف يرتبط بعاملني أساسيني: 
يتمثل العامل األول في املسارات احملتملة 
التي ميكن أن تتجه إليها األزمة احلالية والتي 
ستحرص إيران على قراءة ودراسة تداعياتها 

املباشرة على مصاحلها في املنطقة. 
ويرتبــــط العامل الثاني مبــــدى اجتاهات 
األميركــــي  الرئيــــس  إدارة  مــــع  التفاعــــالت 
ترامــــب خالل املرحلــــة القادمــــة، والتي يبدو 
أن التصعيــــد ســــيكون عنوانهــــا الرئيســــي، 
سواء بسبب اجتاه األخيرة إلى رفع مستوى 
العقوبــــات األميركية املفروضة علــــى إيران، 
علــــى غــــرار العقوبــــات التي أقرهــــا مجلس 
الشــــيوخ األميركي في 15 يونيو 2017، بسبب 
البرنامج الباليســــتي، أو بسبب التركيز على 
دعــــم إيران لإلرهاب ومواجهــــة تدخالتها في 
األزمــــات اإلقليميــــة املختلفة، وفــــي مقدمتها 

األزمة في سوريا.

وتعتبــــر معركــــة البادية الســــورية التي 
جتري في الوقت احلالي اختبارا مهما لتقييم 
احتمــــاالت املواجهة بني الطرفــــني (اإليراني 
واألميركــــي) خــــالل املرحلة القادمــــة في ظل 
حــــرص واشــــنطن على منــــع تأســــيس املمر 
االســــتراتيجي الذي يصل بني إيران وسوريا 
عبــــر العراق، وهو ما بــــدا جليا في الضربات 
التــــي وجهتهــــا للميليشــــيات الطائفية التي 
قامت إيــــران بتكوينها وتدريبها لدعم النظام 
السوري، وآخرها الضربة التي وقعت بالقرب 

من معبر التنف في 18 مايو 2017.
لكــــن يبقى أن تفاقــــم األزمة فــــي اخلليج 
واجتاهها إلى مســــارات أكثــــر تصعيدا -في 
ظل إصرار قطر على عدم االســــتجابة ملطالب 
الــــدول األربع التي اكتســــبت دعمــــا إقليميا 
ودوليا كبيرا بســــبب إدراك كثيــــر من القوى 
اإلقليمية والدولية ملخاطر اســــتمرار قطر في 
دعــــم اإلرهاب فضال عن اتســــاع نطاق التوتر 
بني إيــــران والواليات املتحــــدة األميركية- قد 
يدفــــع طهران إلــــى االنخراط بشــــكل أكبر في 

األزمة إلى جانب قطر.

[ إيران تلقفت األزمة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ومنافسة تركيا  [ مشاكل روحاني مع الحرس الثوري وواشنطن تقيد حركة إيران
تسهيالت المالحة والدعم الغذائي.. تعلق قطري بقشة إيرانية

في 
العمق

ــــــي وصراعه مع  لن جتعــــــل ملفات روحان
احلــــــرس الثوري وواشــــــنطن إيران تذهب 
ــــــي يواجهها  ــــــدا في الدبلوماســــــية الت بعي
اخلليج العربي بعدما قطعت اململكة العربية 
الســــــعودية واإلمــــــارات والبحرين ومصر 
عالقاتها مــــــع قطر، وتعــــــد عالقة الدوحة 
بطهران أحد أسبابها. أما شحنات الغذاء 
التي ســــــارعت إيران إلى إرسالها مبجرد 
إعالن املقاطعة فالغاية منها، وكما يشــــــير 
معهد دراسات الشــــــرق األوسط، لم تكن 
إنسانية بل اقتصادية وسياسية وأساسا 
بهدف منافســــــة تركيا على الظهور مبظهر 

املدافع عن قطر.

السفن اإليرانية غير قادة على ملء الفراغ

«قطـــر قامت باللعب مـــن تحت الطاولة إلرباك المبـــادرة الخليجية وإرباك مســـألة التغيير في 
اليمن بالكامل».

محمد قباطي 
وزير السياحة اليمني

«دولة قطر ليس لها أحد إال أشقاؤها من دول مجلس التعاون الخليجي ومحيطها العربي، بينما 
تراها إيران غنيمة، ويراها األتراك فريسة لهم».

وسيم يوسف
خطيب وإمام مسجد الشيخ زايد الكبيرمح

ســـقف الخيارات املتـــاح أمام إيران 
للتعامـــل مع املقاطعـــة  الخليجية 
لقطـــر والحصـــول علـــى مكاســـب 

استراتيجية ليس مرتفعا

◄

إيـــران تدرك جيـــدا أن اتجـــاه قطر 
إلى رفـــع مســـتوى العالقـــات معها 
ربما يكون خيـــارا مؤقتا للتعامل مع 

الضغوط اآلنية 

◄

محمد عباس ناجي

ع

 رئيس تحرير دورية مختارات إيرانية
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} الثابت املتفق عليه في اإلرهاب هو داعش 
وأخواته، أما املتحول في اإلرهاب فتتضامن 

أطرافه على قاعدة أن كل إرهاب أدنى من 
داعش فيه نظر.

وفي كل مرة، تدل الوقائع أن املعني 
بأمر اإلرهاب هو من َصَنع اإلرهاب، من 
أميركا إلى النظام األسدي، وروسيا إلى 

إيران، ودول عربية، إضافة إلى دول في غرب 
االحتاد األوروبي. هذا بالقياس إلى صناعة 
التأسيس لـ”القاعدة“، وما حدث بعدها منذ 
نهايات ثمانينات القرن املاضي، وصوال إلى 
11 سبتمبر، ثم احتالل أفغانستان، والعراق، 

وما بعد.
فصانعو اإلرهاب يضعونه كدريئة بني 
املدنيني ليصوبوا عليه. وعندما يتم تدمير 
املدن والدول، وقتل عدد كبير من املدنيني، 

ويتحول ”احملظوظون“ من املدنيني إلى 
الجئني ونازحني، يتم نقل الدريئة إلى مكان 

آخر.
في ما بعد عام 2011، اتفق الصانعون 

على أن داعش هو اإلرهاب األكبر، ما يعني 
أنا هنالك ”إرهابات“ أقل حجما تبرر لنفسها 

ممارسة انتهاكات أقل فظاعة مما قام به 
داعش.

في الرقة ثم املوصل، أنتج داعش أكثر 
القصص والصور إرهابا، من تنفيذ أحكام 

القصاص واحلدود والتعزير. وأرفق بعضها 
بأفالم منفذة بتقنيات عصرنا العالية غير 

املنسجمة مع التفكير الظالمي للتنظيم الذي 
يستند إلى نصوص عمرها أكثر من 1400 

سنة، ومنها قتل الصحافيني األجانب بقطع 
الرؤوس، وفيلم إعدام الطيار األردني معاذ 

الكساسبة.
وفي األسابيع األخيرة، دخلت الرقة 

في عني احلدث العاملي، حتى لو لم تصلنا 
صور من قلب الرقة. فما يجري فيها حرب 

ال تصل إلى درجة وصفها باملعارك. واَألولى 
بالوصف هو ”ال معارك“ ُتصّوُب فيها املدافع 

والطائرات والدبابات على ”ال مكان“ في 
املدينة، متهيدا ملسير على األقدام تتقدم فيه 

”قوات سوريا الدميقراطية“، و”قوات النخبة“ 
في اجتاه أطراف املدينة. واقتصرت الصور 
على مشاهد انفجارات بعيدة، وسماء مزينة 

بقنابل الفوسفور األبيض املضيء، التي تبدو 
كأنها ألعاب نارية احتفالية متجهة نحو 

األرض، على عكس طبيعة األلعاب النارية 
التي تتجه إلى األعلى، وتنفجر بالتتابع ثم 

تنطفئ. بينما تطلق قنابل الفوسفور من 

الطائرات أو الدبابات، فتتجه شهبها إلى 
األرض، لتفسد حياة كل ما تالقيه في طريقها 
على األرض، من النبات والتراب إلى اإلنسان 

واحليوان.
هنالك أيضا قذائف مدفعية امليدان من 

عيار 155 مم، وهي اختصاص أميركي أيضا، 
مثله مثل الفوسفور األبيض، مما ينتمي إلى 
اإلرهاب األصغر واملبرر، أي إلى ما هو أدنى 

من إرهاب داعش.
اآلن في الرقة، الفاعل األساسي على 
األرض هو ”قوات سوريا الدميقراطية“، 

ذات املكون الكردي الطاغي، عددا وقيادات. 
وعلى غير ما يشير اسمها وارتباطها مبا 
يسمى ”مجلس سوريا الدميقراطية“، لم 

تقبل هذه مشاركة أي مكون محلي ال يخضع 
لالشتراطات الكردية املدعومة أميركيا في 

حترير الرقة.
ولهذه االشتراطات محددات غير معلومة 

بالنظر إلى موازين القوى العسكرية 
للمتحاربني في سوريا، فـ“حزب االحتاد 

الدميقراطي“ ذو ارتباطات ما فوق سورية 
جلهة تبعية سياسته حلزب العمال 

الكردستاني التركي، ووالئه لقادته في 
جبال قنديل، ما يعني أن املسألة الكردية 

تتعدى األراضي السورية، واحلقوق القومية 
والثقافية لألكراد السوريني. وهذه السيرة 

شائكة مبا يكفي لوصول بعض قادة األحزاب 
الكردية وبعض مناصريها إلى تعقيدات 

جعلت شبكات حتالفاتهم ال تؤدي إلى أي 
مكان على املدى البعيد.

أما الفصائل املعارضة للنظام، من ”هيئة 
فتح الشام“، إلى اجليش السوري احلر، 

إلى بقية فصائل الثوار، وباستثناء داعش 
املعادي للجميع، ظاهريا على األقل، فهي لم 

تشكل ضمانة إلدارة مدنية للمناطق التي 
كانت تنقل فيها السيطرة من قوة إلى أخرى، 

مبا فيها الرقة وشرق حلب وإدلب.
وفي ما يتعلق بالرقة، ودخول األكراد 
إليها، فاحتمال استقرار قوات كردية فيها 

مستبعد، خاصة أن ”قسد“ رعت منذ شهور 
تشكيل مجلس محلي استعدادا لتسليمه 
املدينة فور السيطرة عليها، وإن كان هذا 

املجلس احمللي لم يحظ بالقبول من املجتمع 
احمللي في املدينة، أو من الكوادر احمللية 

الالجئة في تركيا خاصة.
األخبار الشحيحة الواردة من الرقة تشير 

إلى أن أعداد مقاتلي داعش قد يصل إلى ألفي 
مقاتل على األكثر (بعض التقديرات تقول 

بضع مئات). وهؤالء يتوزعون بني مهاجرين 
قادة، وبعض اجلنود من العناصر احمللية. 

فالقادة غادروا مع عائالتهم في اجتاه 
البوكمال وامليادين ابتداء من منتصف مارس 

املاضي، بعد إشاعة انفجار سد الفرات.
في هذا الوقت، ومع اشتداد حصار 

املدينة من ثالث جهات، وترك منفذ للقط كي 

يهرب نحو البادية في اجلنوب، ازداد معدل 
استهداف املدنيني من عشرين يوميا إلى 

أكثر من خمسني، مضافا إليهم املدنيني الذين 
يسقطون برصاص قناصة داعش وألغامه، 

وبرصاص قناصة قسد، أثناء محاوالت 
الهروب. بل هنالك مدنيون سقطوا بغارات 
الطيران أثناء محاولة اجتياز الفرات نحو 

اجلنوب عبر قوارب صغيرة.
هذا يعني أن كل ما يتحرك في الرقة وعلى 

أطرافها مرصود على أنه داعشي، أميركيا 
وقسديا، ومن ”قوات النخبة“، وإذا ثبت 
العكس فهو مدني لكن بعد فوات األوان.

هذا ما حدث في املوصل، حني مت تقدير 
أعداد داعش قبل بدء املعركة بستة آالف، مت 

قتل أكثر من 16 ألفا منهم (!) قبل أكثر من 
شهر.

وحتى بعد حوالي ثمانية أشهر من بداية 
معركة املوصل، يتجنب قادة املعارك هناك 

توقع موعد زمني لنهاية املعارك، بعد بطالن 
”أسبوعني إلى شهرين“ في البدايات، وبعد 

موعد ”قبل بداية شهر رمضان“ في آخر 
تكهن.

وحول داعش الرقة، ال تزال التوقعات 
تتحدث عن أسابيع فقط، على الرغم من أن 

املعركة انطلقت قبل سبعة أشهر، بتزامن غير 
مقصود مع معركة املوصل. ولعل املقصود 

بـ”األسابيع“ هو معركة املدينة، التي لم تبدأ 
فعليا، كون الفاعل فيها هو داعش، بينما ال 
متلك قسد وأميركا من املعلومات سوى ما 
يرتد من صدى القذائف من السماء، أو من 
مدفعية تنتشر على قوس ميتد حوالي 25 

كيلومترا حول املدينة من الشرق إلى الشمال 
والغرب.

ستنتهي معركتا املوصل والرقة، مهما 
امتدتا، بأقل عدد من قتلى داعش، وبأكبر عدد 

من الضحايا املدنيني. لكن الشاغل األساسي 
للناس، على الرغم من املوت، هو اليوم 

التالي للمعركتني. في املوصل ال تثور مشكلة 
كبيرة حول عودة احلياة إلى املدينة حتى 

عند التذكير مبخاوف املوصليني من التعامل 
مع ”احلشد الشعبي“، بوجود سلطة بغداد 

املركزية. أما في الرقة، فال وجود لسلطة 
مركزية أو محلية. وال وجود حلياد من ”قسد“ 
األكراد، أو ضمانة أممية، أو متثيل لالئتالف. 

وبالتالي تصب التوقعات ملصلحة فكرة 
”احتالل جديد مكان احتالل قدمي“، واالنتقال 

من اإلرهاب األكبر، إلى اإلرهاب األصغر.
جغرافيا، ميتلك داعش املدينة (مبربع 

ضلعه حوالي 5 كم)، والبادية املتصلة ببادية 
حماة وحمص ودير الزور. أما قسد فأضافت 

إلى منطقة تل أبيض (4.834 ألف كيلومتر 
مربع) ما يتبقى من مساحة احملافظة البالغة 

19.616 ألف كيلومتر مربع، بينما متكن النظام 
األسدي من استعادة ما ال يزيد على 1200 

كيلومتر مربع من مساحة الرقة.

اإلرهاب الثابت واإلرهاب المتحول من الموصل إلى الرقة

{تشـــديد العقوبات على إيران أمـــر جيد، نحن وحلفاؤنا يجب أن نقف بوجـــه إيران لكي ال تكون 

لهذه الدولة اليد العليا في المنطقة}.

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األمريكي

{الهجمـــات الجوية التي تشـــنها قـــوات التحالف الدولـــي على الرقة أدت إلى ســـقوط قتلى بين 

المدنيين وحالت دون تمكنهم من الخروج من المحافظة}.

يان إيغالند
مستشار الشؤون اإلنسانية للمبعوث األممي إلى سوريا

} العالقة بني الدول كالعالقة بني األفراد، 
ال تتطابق إمنا تقترب على األقل في 

املعاجلات والبحث عن حلول، خاصة في 
األزمات. السياسة لها بعد شخصي في 

جتنب الصراعات واملواجهات املدمرة أحيانا 
ولتفادي اخلسائر الكبيرة في احلروب. 

العلوم العسكرية تشجع على استخدام مبدأ 
املناورة في استيعاب الهجوم الواسع النطاق 

أو املباغت بتمكني القطعات من االنسحاب 
أو بتسمية أكثر توصيال في املعنى ملا نريد 

التركيز عليه، التراجع.
للوهلة األولى تبدو كلمة التراجع 

ُمحِبطة للقيادات ورمبا تترادف مع الهزمية 
أو التخاذل، إال إذا كانت جزءا من اخلطط 

املتوقعة وبعضها من استراتيجيات 
موضوعة سلفا وتعتمد االحتماالت وتعدد 
االختيارات والتعامل معها وفق ما تتطلبه 

الظروف في امليدان من حتركات ليست 
بالضرورة منسجمة مع غرفة التخطيط في 
مركز القيادة العليا للعمليات، ألن اجليوش 

احملترفة من أعلى معاييرها املهنية التدريب 
الشاق املستمر لتقليل التضحيات إلى 

أدنى حد في املواقف الصعبة، واستثمار 
التراجع أو االنسحاب التكتيكي إلعادة 

التجمع والتهيؤ لهجوم مضاد تتحقق فيه 
املكاسب واالنتصارات بقوة يطلق عليها قوة 
التربص أو صمت الصياد في انتظار حلظة 

االنقضاض وافتراس اخلصم.
ما ذكرناه يأتي في سياق الدرجات 

القصوى واستعدادات املعارك وخوضها 
بعد استنفاد كل وسائل التفاوض السياسي 
بني الفرقاء الذين ال تربطهم سوى مجاورة 

اجلغرافيا والصدامات املتباينة وتاريخ 
من العداء السافر الذي يطفو على السطح 

تلقائيا بني فجوات األجيال بانتقال جتارب 
احلرب بتكرار ممل، وبالتناوب مع جتارب 

املأساة والتعقل بعدها.
الشباب عادة أكثر قربا حلماسة احلروب 

وللعناد واملكابرة بشأنها، وهم أسرع إلى 
املجازفة واملغامرة برفض االنصياع لقراءة 

متأنية لفقرة التفكر في مآالت جناح احلوار 

لفرض السلم وفتح اآلفاق للتعاون، دون 
ضرورة جتريب الصدام املسلح الذي غالبا 

ما ينتهي بجروح ال تندمل بسهولة حتى بعد 
اإلقرار باستحالة مواصلة احلرب.

لتقريب املعنى تندرج حاالت احلب ضمن 
هذا الوصف، فمن نحبهم ويشكلون لنا سندا 

أو أعمدة بيت نحيا فيه، ال ميكن أبدا أن 
نفرط فيهم ملجرد أننا تورطنا لسبب ما في 

مصيدة مواجهة معلنة، وأصبحنا فجأة أمام 
خيارين ال ثالث لهما؛ إما االصطدام املروع، 

وإما االنسحاب والتهدئة لترك مساحة 
مراجعة عادة ما تنتهي مبصاحلة ومودة 
ورحمة متليها وقفة استذكار لتاريخ من 

املواقف املشتركة.
في بيوتات بغدادية كرمية أدمنت فيها 
ذاكرتنا على تفاؤل عجيب في كل املقاسات 
بوحدة املصير العربي وحتت أقسى رص 

اخلطوب واحلروب والفنت؛ كانت تلك املدرسة 
ومازالت تلقي مبالمحها على ما يستجد 

من بالء في أمتنا، لنتأكد في يومياتنا أنه 
ال حضن يضمنا إال حضن األمة، وإن ِحَقب 

ازدهارنا االقتصادي وانكفائنا على حدودنا 
الُقطرية التي رسمها املستعمرون لغاياتهم 

ومصاحلهم، ليست أفضل منجزاتنا. التاريخ 
يخبرنا وبجزالة جتارب األمم بأن الصدمات 

الكبرى التي تزلزل املفاهيم وتهمشها، هي 
ذاتها التي تؤدي إلى نشوء األفكار وبروز 
الشخصيات االستثنائية التي تعيد قراءة 

الواقع من منظور املصير، لبداية محسوسة 
وبدراية تاريخية.

بغداد، تعميم لبيت وطن تهاوى، 
استهدفته أحالم الغزاة من دولة والية الفقيه 
اإليراني، وهو بيت عربي ماثل أمامنا، ليس 
جتربة في كتاب التاريخ، تقرأه أو ال تقرأه؛ 
املشروع اإليراني ال يترك مجاال بل لم يدع 

لنا اختيارا إال التوحد والنفير بكل ما منلك 
من مقومات ملواجهته. إنه على األبواب وعند 
احلدود واملعابر متسلال بإرهابه وصراعاته 

الطائفية مستغال حالة االنقسام والذهول 
أيضا التي تسبب فيها صعود تيارات 

اإلسالم السياسي والتنظيمات األصولية، 

في واحدة منها صادرات ثورة اخلميني 
والتقائها مبن على شاكلتها وإن اختلفت 

مرجعياتهم الفقهية واملذهبية.
دول اخلليج العربي، في تداعي األحداث 

مع دولة قطر ومع ما حصل أو ما سينتج 
عنه ستظل حتت سقف البيت الواحد. دائمًا 

في العالقة بني األخوة قسوة تتناسب مع 
قوة الرفض لتصرفات فرد واحد ال يتناغم 

مع رؤية األسرة في حاالت استشعار اخلطر 
اخلارجي الداهم الذي يتهددها في كيانها 

وجوهر متاسكها. ردة الفعل لكل عاقل، عليه 
االنتباه إلى أن معايير العقوبات أو املطالب 

تتناسب مع حجم العالقة؛ كلما ازدادت 
توضحت معالم التصريح باخلطر احملدق أو 

اخلطر الذي افترس عواصم عربية، أي إنه 
ليس على األبواب.

إن اللعب باأليديولوجيات أو الثروات 
الطبيعية وترويجها في صراعات جغرافية 

السياسة في دولة مثل قطر، إمنا هو 
حتريض مت جتربته وكانت نتائجه دموية 
وكارثية على األمة العربية. إعادة قطر إلى 
رشد استباق األحداث، يحسب لها كرؤية 

عابرة تستشرف بحكمة ما سيأتي وهو 
حاضر في سوريا أو العراق وعموم املنطقة.

األيديولوجيات ليست وراثة أو تراثا 
أو سياسة ثابتة تتناقلها الدول. االقتصاد 
والتخصص صورة حضارية ملزاولة أعمال 
أو مهن فردية تتوالها املجتمعات احلديثة 

لتصبح مشروع دولة يتم التعريف به بجهد 
مواطنيها وإنتاجهم املتميز؛ أال ترتبط دولة 

مثل هولندا وبلجيكا وسويسرا برعاية 
األبقار وزراعة الورود وتصدير ناجتها 

إلى العالم؟ ألم يقل أحد ملوك أوروبا بعد 
تنصيبه قبل سنوات قليلة، عندما سئل عن 
أول عمل سيقوم به، ”سأذهب حللب البقرة 

وزراعة الورود“. أليست هذه هي أيديولوجيا 
األمن والرفاهية وسعادة الشعب وقوته 

االقتصادية ونوع العالقة بينه وبني شعبه 
وبينه وبني محيطه اإلقليمي والدولي.

دولة قطر بحجمها اجلغرافي وثروتها 
ودورها الذي انسجم مع العالم من خالل 

الرياضة، دور كان ميكن البناء عليه 
لتكون دولة منوذجية في الرياضة وهي 

حظيت بهذه الفرصة النادرة؛ تعميق دولة 
الرياضة سياسة استباقية لنشاط ميثل 

طفرة نوعية في نظم التفكير على مساحة 
الوطن العربي أو املنطقة أو حتى العالم. 
كيف ميكن التفريط في وحدة أمن مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربي، وهي وحدة 
عربية تتطلع إليها شعوب األمة كحائط صد 

إليقاف طموحات احلرس الثوري اإليراني 
وميليشياته وحشده الشعبي الذي يتفاخر 
به وبقوته ومستقبله في العراق وسوريا 
ومبهماته التي تستهدف كل دول اخلليج 

العربي، قادة إيران.
احلرس الثوري اإليراني الذي سّوق 

مشاركته في احلرب على اإلرهاب كقوة دولية 
يتمدد في كل بقعة أرض يطرد منها داعش 
في عملية تشبه املطاردة الستبدال إرهاب 

بإرهاب أكبر وأقوى تأثيرا وبدعم من تنظيم 
الدولة اإلسالمية في إيران ومعها ميزانية 

العراق، مستفيدا من حشود بشرية من 
العراقيني املغرر بهم طائفيا والذين تستباح 
دماؤهم خدمة للمرشد خامنئي ولولي الدم 

في حصته السياسية من االنتخابات العراقية 
القادمة. في واقع دولي قلق ومتداخل 

مبصالح الدول الكبرى عبر عنه الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني بصراحة ودون أي 
لبس أو غموض ودون أي إيحاء دبلوماسي 

عندما أشار إلى الدور الروسي في سوريا 
وجتارب األسلحة الروسية.

االختالف ليس عنوان األزمة في اخلليج، 
إمنا اُألخّوة واملصير الواحد واحلرب على 
اإلرهاب التي دخلت من بوابة قمم الرياض 
إلى احلقيقة واحلزم التي ال يريد بعضهم 
التسليم بها ألن اإلرهاب مشروع ووسيلة 

وجهد منظم ينبغي على جميع األحزاب 
والتنظيمات والدول النأي عنه وجترميه 

والوقوف ضده. اإلرهاب شوه وجه اإلنسانية 
وعلى اجلميع محاربته بقوة؛ االنسحاب من 

األخطاء أو التراجع عنها وهي سمة القيادات 
التي حتترف احلكمة وتقرر مصير شعوبها.

قطر تهمل الرياضة وتستثمر في أيديولوجيا التطرف

كيف يمكن التفريط في وحدة أمن 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي، 

وهي وحدة عربية تتطلع إليها شعوب 

األمة كحائط صد إليقاف طموحات 

الحرس الثوري اإليراني وميليشياته 

وحشده الشعبي

كل ما يتحرك في الرقة وعلى أطرافها 

مرصود على أنه داعشي، أميركيا 

وقسديا، ومن {قوات النخبة}، وإذا 

ثبت العكس فهو مدني لكن بعد 

فوات األوان

حامد الكيالني
كاتب عراقي

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
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آراء
} تضع طهران مكاسبها اخلارجية في ميزان 
القوى اإلقليمي وتنخرط في مسارات الفوضى 

التدميرية في املشرق والصراع املذهبي 
في العالم اإلسالمي. لكن احتدام األزمات 
في املنطقة ال يحصن إيران من تداعيات 

التفكك واحتمال إعادة تركيب الدول، وتزداد 
التحديات أمام الرئيس حسن روحاني بعد 

إعادة انتخابه ليس بسبب االستحقاقات 
اخلارجية ووصول إدارة دونالد ترامب 

فحسب، بل بسبب تفاقم االنقسام الداخلي إثر 
االنتخابات الرئاسية األخيرة، وعدم التناغم 
مع املرشد األعلى علي خامنئي. هل سنشهد 

اصطفافًا من دون لبس بني علي خامنئي- 
قاسم سليماني من جهة، وحسن روحاني- 

محمد خامتي من جهة أخرى؟ وهل ستصمد 
املنظومة السياسية إزاء املتغيرات اخلارجية 
والشرخ الداخلي ومسألة خالفة املرشد؟
تعطي إيران االنطباع أن مشروعها 

اإلمبراطوري يتقدم مع فتح الطريق بني بغداد 
ودمشق، ويبدو أنها غير متوجسة من حتدي 
واشنطن معتمدة على ارتباط استراتيجي مع 
روسيا. ولذلك في موازاة طلب فرض عقوبات 

أميركية جديدة على طهران، حدد ريكس 
تليرسون ”أن السياسة األميركية جتاه إيران 

تقوم على تشجيع القوى الداخلية إليجاد 
تغيير سلمي للنظام“ ولذا انبرى نظيره محمد 

جواد ظريف للرد بوجوب ”حفاظ أميركا 
على نظامها أوًال خاصة أن انتخابات إيران 

األخيرة شارك فيها ٧٥ باملئة من الشعب“. 
وبينما يصلي اجلنرال قاسم سليماني عند 
معبر على احلدود العراقية- السورية، أيد 

مجلس الشيوخ األميركي مشروع قانون يشدد 
العقوبات على طهران في شأن برنامجها 

للصواريخ الباليستية، ودعم جماعات متشددة 
ونقل أسلحة، فضًال عن انتهاكات حقوق 

اإلنسان. بالطبع، ثمة إصرار على السياسة 
الهجومية اإليرانية في اإلقليم بالرغم 

من كلفتها واحتمال املواجهة مع اجلانب 
األميركي قرب معبر التنف جنوب شرق سوريا 

إلى مضيق هرمز. وفي الداخل اإليراني 
ال تبدو الصورة زاهية بعد إعادة انتخاب 
روحاني مع استمرار االنقسام السياسي 
احلاد في تالزم مع التدهور االقتصادي، 

حصول تفجيرات طهران، تكرار االشتباكات 
في محافظة سيستان- بلوشستان، واحتمال 

متدد العنف واالحتجاجات إلى مناطق أخرى. 
لكن األدهى يكمن في بلورة ثنائية خامنئي- 

روحاني وتداعياتها على منظومة احلكم 
واللعبة السياسية في البالد.

أتى فوز روحاني بفارق ٧ ماليني صوت 
على منافسه إبراهيم رئيسي املرشح شبه 

الرسمي للمرشد األعلى علي خامنئي، ليشكل 
سابقة في تاريخ اجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية وميثل تهديدًا ملوقف الولي الفقيه 
وأسس املنظومة القائمة منذ ١٩٧٩. إزاء هذا 
التقدم في موقع الرئاسة اإليرانية املتمتعة 
بالشرعية الشعبية، لم يكلف خامنئي نفسه 

حتى اآلن تقدمي التهاني لروحاني بإعادة 
انتخابه، ويتفاقم االنقسام الداخلي وترتسم 

مالمح تكرار سيناريوهات سلبية حصلت 
مع رؤساء سابقني. تأخذ هذه التطورات 

كامل أبعادها ألن االنتخابات األخيرة كانت 
االختبار املهم على طريق خالفة خامنئي، 

ليس فقط بسبب عاملي املرض والسن لكن 
بسبب مخاطر االستقطاب الداخلي ووجود 

تهديدات داخلية وخارجية.

يبدو أن جناح روحاني له صلة بدعوته 
إلى التمييز بني ”طريق التعاون واملصاحلة 

مع املجتمع الدولي أو طريق املواجهة“، وهذا 
يعني أنه عندما تيسرت فرصة التعبير في 
إطار التمرين الدميقراطي الداخلي، حسم 
الرأي العام اإليراني أمره لصالح االجتاه 

األقل تشددًا في سرايا احلكم واألكثر قبوًال 
من العالم. ومما ال شك فيه أن نهج روحاني 

القائم على املوازنة بني املبادئ والواقع، 
يناقض بعمق نهج الولي الفقيه الذي يعتبره 
مريدوه أنه دومًا على صواب يقارب املقدس. 
وهذا الكسب املرحلي للشرعية الشعبية على 

حساب شرعية والية الفقيه أخذ يحدث شرخًا 
عميقًا ضمن الطبقة السياسية واملجتمع في 

إيران. ويبدو أن عدة املنظومة في الدهاء 
السياسي وحكم الضرورة، لم تعد كافية 

الحتواء اخلالفات التي تطفو على السطح.
ابتدأت والية الرئيس حسن روحاني 

الثانية على صفيح ساخن خاصة على 
الصعيد االقتصادي االجتماعي، حيث أن 

املعدل الفعلي للبطالة يزيد عن األرقام 
الرسمية (في حدود ١٠ باملئة) وميكن أن 

يتجاوز أكثر من ٢٠ باملئة عند قطاع الشباب 
(٧٠ باملئة من اإليرانيني عمرهم حتت ٣٥ سنة).

ويترافق ذلك مع استشراء الفساد 
واملخدرات وانهيار منظومة القيم. ومن 

الواضح أن توقيع االتفاق النووي لم يأت بكل 
النتائج املأمولة، لكنه أسهم في خفض معدل 

التضخم وزيادة الدخل القومي، وكان ذلك 
كافيًا لزيادة شعبية روحاني. بيد أن اجلدل 

بني تيار روحاني ”جبهة األمل“ (مدعومًا 
بزعيم اإلصالحيني الرئيس األسبق محمد 
خامتي وأسرة اخلميني وأنصار هاشمي 

رفسنجاني) والقوى األصولية املتشّددة، يدور 
حول املناهج التربوية والسلوك االجتماعي 

واإلفالس املنظم لبعض املصارف تسهيًال 
للفساد واملسؤولية عن اإلرهاب ويصل إلى 

حدود التدخل اخلارجي حيث تصرف طهران 
في سوريا وحدها حوالي عشرة مليارات 

دوالر سنويًا. ومن الواضح أن هناك تعمدا 
إلفشال روحاني وإحالته إلى أن يكون رئيسًا 

رمزيًا كما حصل مع خامتي. لكن األمور تذهب 
أبعد من ذلك مع تلويح خامنئي لروحاني 

مبصير مشابه ملصير سلفه أبواحلسن بني 
ة،  صدر املبعد من الرئاسة، ففي جلسة عامَّ
األسبوع املاضي، في حضور روحاني قال 
املرشد عبر اإلشارة إلى أحاديث روحاني 
بشأن االنسجام الوطني ”الشعب يجب أال 

يقّسم إلى قسمني، تلك احلالة التي أحدثها 
لألسف عام ١٩٨١ رئيس اجلمهورية آنذاك 

أبواحلسن بني صدر، حينما قّسم الشعب إلى 
د ومعارض، وهذا شيء خطير“. والتذكير  مؤيِّ
بوضعية بني صدر يعادل التهديد بالعزل أو 

توقع النهاية السيئة لروحاني. 
قوة مرشد اجلمهورية في ٢٠١٧ ليست 
على نفس مستوى شرعية وقوة اخلميني 
في ١٩٨١ عندما أبعد بني صدر. أما اليوم 

فإن انتخابات ٢٠١٧ عززت شرعية روحاني 
وموقعه وميله إلى املواجهة. لذلك سيكون 

عسيرًا على خامنئي تطبيق العزل في حلظة 
االنقسام وارتفاع التحديات في وجه بالده، 
ولذلك يبدو األرجح من وراء هذا التصعيد 
أن يسيطر من جديد على وضعية روحاني 

وممارسة االحتواء مع بدء الوالية الثانية قبل 
أن يترسخ شعبيًا ويصبح الرقم الصعب في 

رسم مسار خالفة املرشد.

حسن روحاني أمام مخاطر االستقطاب الداخلي الحاد

{الميليشيات الشيعية التابعة إليران التي تتقدم عبر البادية السورية نحو دير الزور والبوكمال، 

هدفها يتمثل باالستيالء على المناطق الخاضعة لتنظيم داعش ال محاربة التنظيم}.

حنني غدار 
باحثة لبنانية في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{البالد بحاجة إلى أعلى مستوى من التماسك االجتماعي، في حال فقدان التماسك وعدم تعاون 

المؤسسات والمنابر المختلفة، ال يمكن أن نتوقع زيادة ثقة الشعب بالسلطة}.
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} تتسارع األحداث في منطقة جنوب شرق 
سوريا (البادية السورية) التي تشهد سباقًا 

محمومًا بني إيران وميليشياتها من جهة، 
والواليات املتحدة وفصائل املعارضة التي 

حتظى بدعمها من جهة أخرى، وذلك إلحكام 
السيطرة على اخلطوط الرئيسية لتلك 

املنطقة وعلى احلدود مع كل من العراق 
واألردن.

ترتبط هذه املعركة بهدف تعمل طهران 
على حتقيقه منذ عامني وهو إنشاء طريق 

بري يصلها بكل من سوريا ولبنان، وبالتالي 
يؤمن لها الوصول إلى البحر املتوسط. 
احتاج حتقيق هذا الهدف االستراتيجي 
إلى بناء امليليشيات الشيعية في كل من 

العراق وسوريا خالل األعوام املاضية. قبل 
نحو عامني، كانت تلك امليليشيات ذات قوة 

متوسطة ومشابهة بشكل كبير لقوة مختلف 
التشكيالت العسكرية النظامية احلليفة 

لها سواء في سوريا أو في العراق. ولكن 
التطورات خالل العامني املاضيني دفعت بها 
لتصبح أكبر قوة عسكرية في كل من البلدين.

استفادت إيران من انهيار اجليش 
العراقي وتفتت أجهزة األمن في البالد 

مع انطالق املعركة ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية في العام ٢٠١٤ واحتدامها في 

العام ٢٠١٥.  فدعمت إنشاء احلشد الشعبي 
بعد فتوى ”اجلهاد الكفائي“ التي أصدرها 

املرجع الشيعي علي السيستاني لتعبئة 
كل من يستطيع حمل السالح من أجل قتال 
تنظيم الدولة اإلسالمية. وفي العام املاضي 
جنحت مخططات إيران في حتويل احلشد 

الشعبي ليكون صاحب النفوذ العسكري 
املهيمن على العراق وخصوصا مع إصدار 

البرملان العراقي قانونًا يعتبر قوات احلشد 
الشعبي كيانًا قانونيًا، واألهم أن ”له احلق 

في احلفاظ على هويته وخصوصيته“. 
ورغم أن االنقسامات واخلالفات ال تزال 

تسيطر على احلشد الشعبي وهو بعيد عن 
القيادة املوحدة، ولكنه باملجمل أداة طّيعة 
في يد إيران وإحدى أهم أدوات مشاريعها 

املستقبلية في العراق وسوريا.
في نفس الوقت، تصاعدت قوة وتأثير 
امليليشيات الشيعية في سوريا. ورغم أن 

حزب الله ال يزال نواة تلك امليليشيات، لكنها 
توسعت إذ جنحت إيران في جتنيد الشيعة 

من أنحاء مختلفة من الشرق األوسط كما 
أرسلت مقاتلني من إيران. وباتت أعداد تلك 
امليليشيات، باإلضافة إلى اللجان الشعبية 
التي تسيطر عليها إيران، تفوق بأضعاف 

أعداد القوات السورية النظامية.
تعمل إيران منذ أشهر على استعادة 
احلدود العراقية السورية، إذ فقد النظام 

السوري املعابر البرية مع العراق منذ العام 
٢٠١٥. ومن وراء ذلك، تهدف إيران إلى فتح 

طريق برية تصلها بسوريا ولبنان. ومع 
دفعها باجتاه اتفاق وقف العمليات القتالية 
بالتعاون مع روسيا وتركيا، سرعت طهران 

من مخططها ذاك وركزت عمليات امليليشيات 
التابعة لها في البلدين باجتاه هذا الهدف. 
هكذا استطاعت ميليشيات احلشد الشعبي 

الوصول إلى احلدود السورية من العراق قبل 
أسبوعني. كما أجرى حزب الله إعادة انتشار 

تخدم هذا الهدف وخصوصا بعد حترره من 
ثقل معركة حلب التي انتهت بالسيطرة على 
املدينة وحترير أعداد كبيرة من قواته ليعيد 

نشرها في جنوب شرق سوريا.
الهدف هو السيطرة على احلدود العراقية 

السورية عبر استعادة مدينة البوكمال من 
جهة، وعلى احلدود األردنية السورية عبر 

استعادة املنشية من جهة أخرى. واحتدمت 
املعارك على احلدود السورية األردنية منذ 

نحو أسبوعني مع قصف سوري روسي غير 
مسبوق. كما زج حزب الله بأعداد كبيرة 

من قواته وبصورة تظهر استعداده لتكبد 
خسائر فادحة مقابل حتقيق تقدم ميداني، 

وهي تقنية يتبعها احلزب في ظروف 
استثنائية وفي مواقع يعتبر السيطرة 

عليها حاسمة في حتقيق مشروعه. فعل 
ذلك سابقًا في مدينة القصير السورية وفي 

حلب. ومع احلديث عن مفاوضات سرية 
أردنية- أميركية- روسية لرسم حدود وقف 

إطالق النار في محافظة درعا، دفع ذلك حزب 
الله والنظام السوري إلى تكثيف العلميات 

العسكرية استباقا ألي اتفاق.
على الطرف األخر فإن عملية السيطرة 

على احلدود العراقية السورية متر عبر 
استعادة السيطرة على مدينة البوكمال 

من جهة، وتأمينها بالسيطرة على مدينة 
دير الزور من جهة أخرى. وهنا، تواجه 

إيران مشكلُة تواجد القوات األميركية 
في قاعدة التنف العسكرية مع قوات 

املعارضة السورية. ظهرت تلك املشكلة خالل 
األسبوعني املاضيني حيث وجهت الطائرات 

األميركية ضربتني جويتني لقوات شيعية 
كانت تتقدم باجتاه قاعدة التنف. 

وفي حني كانت أميركا حتضر قوات 
املعارضة للهجوم شماال انطالقا من قاعدة 

التنف على مدينة البوكمال، استطاعت 
امليليشيات الشيعية والنظام السوري قطع 

طريقها عبر التفاف أجرياه األسبوع املاضي. 
كما عززت إيران من وجود امليليشيات 

الشيعية، وعلى رأسها حزب الله، في مدينة 
تدمر للمشاركة في السباق على البوكمال، 

وقطع الطريق على أميركا وقوات املعارضة. 
ذلك أن جناح األخيرة باستعادة البوكمال 

سوف يجعل سيطرتها على دير الزور مسألة 
وقت. وعندها سينتقل النفوذ األميركي في 
سوريا إلى مرحلة جديدة تشكل تهديدا ال 
ملشروع إيران بإيجاد جسر بري فحسب، 

بل ملشروعها باستعادة السيطرة على كامل 
سوريا، أو على ”سوريا املفيدة“.

إيران وأميركا: السباق نحو البادية السورية

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

العنف الديني ال يمكن استخدامه 

وسيلة لتصفية الحسابات السياسية 

وجعلها مقدسة أو لتمرير األجندات 

اإلقليمية أو توظيفه في استقطاب 

المتطوعين، ألنه كان دائما مروعا في 

مختلف مراحل التاريخ، ولن يبقي إيران 

خارج مصيدة العنف

} حققت إيران فوزا ثمينا في أوراقها 
التفاوضية في التحالف مع الغرب ضد 

اإلرهاب والتوصل إلى اتفاق جنيف معه حول 
أسلحتها النووية ورفع احلصار االقتصادي 

اجلزئي عنها وعدم فرض عقوبات جديدة 
عليها، كما حصدت ربحًا صافيًا بسبب وجود 
داعش باملنطقة، والذي سمح لها بالتمدد في 

دول اإلقليم بحجة محاربتها لإلرهاب واعتناق 
الكثيرين املذهب الشيعي نتيجة جرائم 

داعش، لكنها بدأت بدفع أول األثمان بضرب 
داعش لقلب شرعيتها السياسية والدينية، 

والتي تشكل رمزية شديدة اخلطورة ضربت 
إيران في مقتل. واستهداف مجلس الشورى 

هو استهداف لشرعيتها الشعبية السياسية، 
واستهداف ضريح اخلميني في ذكرى وفاته 

هو استهداف لشرعيتها الدينية.
الفعل اإلرهابي الذي أصاب إيران رغم عدم 

ضخامته العسكرية من حيث عدد الضحايا، 
شكل ضربة مؤملة لصورة األمن واالستقرار 

واملناعة ضد اإلرهاب التي تتفاخر بها إيران 
كدليل على وحدة الصف الداخلي حول نظام 
والية الفقيه، خصوصا مع ما أشار إليه رضا 

سيف الله، نائب األمني العام للمجلس القومي 
األعلى لألمن، إن املهاجمني الستة ”إيرانيون 
انضموا إلى داعش في مكان ما في إيران“. 

فالعمليات املنفذة كشفت تطورا نوعيا للتنظيم 

اإلرهابي وأنه مازال قادرا على الهجوم رغم 
خسائره الكبيرة في العراق وفي سوريا، 

وتوجيه التنظيم أول تهديد مبهاجمة إيران 
عبر شريط فيديو بثه باللغة الفارسية، معلنًا 

أن تشكيل قوة عسكرية مكلفة باستهداف 
املؤسسات اإليرانية يشكل نقلة نوعية للتنظيم 

ستقدم له استقطابًا جديدًا للمتطوعني.
تنفيذ العملية واستهداف إيران في قلب 
شرعيتها وبأيدي مواطنيها ينذر بتداعيات 

شديدة اخلطورة على الداخل وعلى السياسة 
اإلقليمية اإليرانية. داخليًا ستسعى إيران 

لزيادة التشديد على الشارع السني خصوصًا 
في والية سيستان وبلوشستان على مقربة 

من احلدود مع باكستان، ولتصعيد العداء مع 
املعارضة اإليرانية على غرار مجاهدي خلق 
الذين ازدادت كثافة حضورهم في الشوارع 

اإليرانية خالل املنافسات االنتخابية عبر 
كتابة الشعارات املناهضة للنظام اإليراني 
على اجلدران واملؤيدة ملشروع مرمي رجوي.
ومع اقتراب إيران من أزمة خالفة علي 

خامنئي التي تنذر مبرحلة وشيكة من 
الفوضى والفراغ السياسي، ما يعني أن حسن 

روحاني الرئيس املعتدل سيكون أكثر تشددًا 
داخليًا.

في مستوى السياسة اإلقليمية فإن ما 
نشره احلرس الثوري من بيان ربط فيه 

الهجومني بزيارة دونالد ترامب للملكة العربية 
السعودية وتهديده باالنتقام، يشير إلى خروج 
إيران عما حتاول جتنبه من تصعيد علني مع 

السعودية، وبالتالي زيادة دعمها لألنشطة 
العسكرية الشيعية والضغط على وكالئها 
احملليني في السعودية والبحرين وغيرها 

لشن هجمات ضد حكومات هذه الدول، عدا 
عن اتخاذها من هذه الضربة اإلرهابية ذريعة 
لزيادة وجودها العسكري وتكريس املزيد من 

املوارد في سوريا والعراق لتحقيق سعيها في 
فتح الطريق البري من طهران إلى بيروت.

مصالح إيران في التوسع وما خّلفته من 
أضرار لدول املنطقة، وفشل منظومة األمن 
اإليراني واحلرس الثوري في ردع اإلرهاب 

من اقتحام أسوارها احلصينة، هي دليل على 
أن داعش وغيره من التنظيمات اإلرهابية لن 
تبقى خارج احلدود اإليرانية. وقد كان على 

إيران أن تدرك أن الزحف الشرس لعنفها 
الديني السياسي بتوجهاته املدعومة من 

نص الدستور اإليراني لن يجعلها مبأمن، 
فالعنف الديني ال ميكن استخدامه كوسيلة 

لتصفية احلسابات السياسية وجعلها مقدسة 
أو لتمرير األجندات اإلقليمية أو توظيفه في 
استقطاب املتطوعني، ألنه كان دائمًا مرّوعًا 

في مختلف مراحل التاريخ، ولن يبقي إيران 
خارج مصيدة هذا العنف.

إيران في مصيدة العنف

هوازن خداج
كاتبة سورية

نجاح أميركا باستعادة البوكمال سوف 

يجعل سيطرتها على مدينة دير الزور 

مسألة وقت. وعندها سينتقل الوجود 

األميركي إلى مرحلة جديدة تشكل 

تهديدا لمشروع إيران باستعادة 

السيطرة على {سوريا المفيدة}

قوة مرشد الجمهورية في 2017 

ليست على اإلطالق على نفس مستوى 

شرعية وقوة الخميني في 1981 عندما 

أبعد بني صدر. أما اليوم فإن انتخابات 

2017 عززت شرعية روحاني وموقعه 

وميله إلى المواجهة



السبت 2017/06/17 - السنة 40 العدد 1010666

اقتصاد
{الدين الخارجي لمصر بلغ بنهاية فبراير 71.8 مليار دوالر، أي ما يعادل 36.8 بالمئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي مقابل 67 مليار دوالر العام الماضي}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط املصرية

{لدينا سوق عمل قوية جدا ومعدل بطالة يتراجع إلى مستويات لم نرها منذ 2001 وتحسن في 

وتيرة نمو الوظائف يبقي سوق العمل متينا}.

جانيت يلني
رئيسة مجلس االحتياط االحتادي (البنك املركزي) األميركي

رياض بوعزة

} تشـــير البيانات إلى اتساع الفجوة الكبيرة 
فـــي األمن الغذائـــي في تونس بســـبب غياب 
رؤيـــة حكومية واضحـــة ملعاجلـــة التحديات 
التي يواجهها القطاع الزراعي، والتي تفاقمت 

بشكل كبير منذ عام 2011.
ورغم أن احلكومة تســـابق الزمن العتماد 
إجراءات لتعزيز دور القطاعني العام واخلاص 
في مجـــال االســـتثمارات الزراعيـــة للحد من 
الواردات الغذائية التي ترهق موازنة الدولة، 

إال أنها تبدو غير كافية حتى اآلن.
وأكد خبراء خالل ندوة حول ”إستراتيجية 
األمن الغذائـــي لتونس“ عقدت فـــي العاصمة 
هذا األســـبوع، أن البالد تفتقر إلســـتراتيجية 
واضحة تساعدها على حتقيق األمن الغذائي.
وقالوا إن العجز الغذائي التونسي مرشح 
للتفاقم بســـبب تراجـــع القـــدرات اإلنتاجية، 
بسبب شح املياه وتآكل الرقع الزراعية وتعذر 
اإلنتـــاج أحيانا فـــي ظل حالة اجلفـــاف التي 
ضربت شـــمال أفريقيا خالل السنوات القليلة 

املاضية.
وتواجه احلكومة حتديات كبيرة في سبيل 
إقناع املســـتثمرين واملؤسسات املالية احمللية 
والعربية والدولية بدخول مشاريع االستثمار 

الزراعي بسبب صعوبات توفير التمويل.
وقال حامت بن سالم مدير املعهد التونسي 
للدراســـات اإلســـتراتيجية إن ”تونـــس متلك 
جميع اإلمكانات واملقومات الطبيعية لتحقيق 
االكتفاء الغذائي خالل 10 سنوات رغم العقبات 

التي تعترضها في الوقت الراهن“.
وأشـــار إلى أن أهم املشـــكالت التي حتول 
دون الوصـــول إلى حتقيق األمنـــي الغذائي، 
تتمثـــل فـــي ســـوء إدارة الثـــروة املائية التي 

تراجعت كثيرا في الســـنوات األخيرة، إضافة 
إلى ضعـــف احلوكمـــة واإلنتاج فـــي القطاع 

الزراعي.
ووفق األرقام الرسمية فإن واردات تونس 
مـــن الســـلع الغذائية تشـــكل نحـــو 9.2 باملئة 
من مجمـــوع واردات البالد الســـنوية. ومتثل 
احلبوب لوحدها قرابـــة 43 باملئة من مجموع 
الـــواردات الغذائيـــة تليها الزيـــوت الغذائية 

والسكر ومشتقاته.
وتعتبر التغيرات املناخية وتدهور املوارد 
الطبيعيـــة وفـــي مقدمتها املياه مـــن بني أهم 
العوامل التي تعرقل حتقيق األمن الغذائي في 
ظل اجلفاف الذي ضرب البالد في الســـنوات 

األخيرة.
وتصنـــف تونس حاليا في املركز الـ33 بني 
الـــدول التي تواجـــه نقصا في امليـــاه بحلول 
2040، وفـــق املعهـــد العاملـــي للمـــوارد، ومن 
احملتمل أن تخســـر 80 باملئة من مواردها غير 

املتجددة من املياه بحلول ذلك التاريخ.
ومن بني العوامل الســـلبية األخرى مشكلة 
تدهـــور جودة التربـــة وخصوبتها وتعرضها 
لالجنـــراف والتصحـــر. ويتوقـــع اخلبراء أن 
تخســـر تونـــس نصـــف األراضـــي الصاحلة 
للزراعـــة بحلـــول عـــام 2050، ما ينـــذر بتزايد 
اعتمادهـــا علـــى الـــواردات الغذائية وخاصة 

احلبوب.
وتقول وزارة الفالحة إن مجموع األراضي 
القابلـــة للزراعة فـــي البالد يبلـــغ حاليا نحو 
خمســـة ماليـــني هكتار، لكن املســـتغل منها ال 

يتجاوز نسبة 24 باملئة.
وأقـــر وزير الفالحة ســـمير بالطيب خالل 
الندوة بـــأن وضع األمن الغذائـــي في تونس 
يبقى هشـــا في عدد من القطاعات رغم حتقيق 

نتائج طيبة في مجال توفير وتنويع املنتجات 
الغذائية.

وأشار إلى أن تونس تستورد قرابة نصف 
حاجاتها االســـتهالكية مـــن احلبوب وأعالف 
املاشـــية وما يصل إلـــى 100 باملئة من أعالف 

الدواجن.
وســـجل القطاع الزراعي منوا يقدر بنحو 
4 باملئة خالل األشـــهر األربعة األولى من العام 
اجلاري، لكن اخلبراء يقولون إن تلك النســـبة 
ليســـت كافية. وشـــددوا على أنها حتتاج إلى 
حشد اجلهود لزيادتها نظرا لإلمكانيات التي 

تؤهل تونس لنمو أكبر.
وقال حبيب العايب رئيس مرصد السيادة 
الغذائيـــة والبيئية إن اســـتيراد تونس ألكثر 
مـــن 50 باملئة مـــن احتياجاتهـــا لبعض املواد 

الغذائية يعد مؤشـــرا مفزعا وخطيرا ويتطلب 
تغيير السياسات الزراعية املتبعة حاليا.

وأوضح أن السياســـات الزراعية املعتمدة 
في تونـــس ومعظم بلـــدان شـــمال أفريقيا ال 
ميكنهـــا حتقيق األمن الغذائـــي ألنها موجهة 
لتحقيـــق األربـــاح على حســـاب االســـتغالل 
املفرط للمـــوارد الطبيعية وهدر حقوق صغار 
املزارعـــني. وتشـــير بيانات معهـــد اإلحصاء 
التونســـي إلى أن القطـــاع الزراعي يســـاهم 
بنحو 8 باملئـــة من الناجت احمللـــي اإلجمالي، 
وأنه سجل منوا سنويا بنسبة 2.8 باملئة خالل 

العشرين عاما املاضية.
وأكـــد راي بوش األكادميـــي والباحث في 
الدراسات األفريقية وسياسات التنمية أهمية 
وضع إستراتيجية تنموية قادرة على حتقيق 

األمن الغذائي في بلدان شمال أفريقيا وخاصة 
في تونس، من خالل تشـــخيص األسباب التي 
حتـــول دون حتقيـــق األمن الغذائـــي وإيجاد 

حلول مستدامة.
وقـــال إن ”االرتفاع املتزايد لعدد الســـكان 
ومحدودية املوارد الطبيعية الزراعية وســـوء 
استخدامها وضعف اإلنتاجية الزراعية مثلت 
أهم العوامل التـــي زادت من الفجوة الغذائية 
والتبعيـــة االقتصادية لهـــذه البلدان، وهو ما 

يتطلب حتقيق تنمية زراعية مستدامة“.
وأشـــارت دراســـة أعدها املعهد التونسي 
للدراسات اإلستراتيجية مع البرنامج الغذائي 
العاملـــي التابع لألمم املتحدة إلـــى أن تونس 
حتتل املركز الـ53 في مؤشـــر األمـــن الغذائي 

للعام املاضي، الذي يضم 113 بلدا.

تونس تكافح لردم الفجوة الكبيرة في األمن الغذائي

[ تفاقم األزمات بسبب ارتباك سياسات الحكومة وعوامل التغير المناخي  [ دعوات لتعزيز دور القطاع الخاص في االستثمار الزراعي

ثروة تفتح أبواب األمن

أكد خبراء أن تونس بحاجة ماســــــة لوضع إســــــتراتيجية شــــــاملة ملعاجلــــــة العجز الكبير 
فــــــي األمن الغذائي، الذي تفاقم بدرجة خطيرة خالل الســــــنوات املاضية بســــــبب ارتباك 
السياسات احلكومية وتزايد وطأة التغير املناخي. وأكدوا أن البالد متلك جميع املقومات 

الالزمة لتحقيق االكتفاء الذاتي في معظم احلاجات الغذائية.

} نواكشوط - أعلنت شركة بريتش بتروليوم 
(بي.بـــي) البريطانيـــة أن خططها تســـتهدف 
البدء  باستخراج الغاز من حقل تورتو الكبير 

في املياه اإلقليمية املوريتانية في عام 2021.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بوب دادلي 
في ختام زيـــارة ملوريتانيـــا إن بي.بي عازمة 
”علـــى املضي قدما فـــي تطوير االســـتثمارات 
وتعزيز الشراكة مع موريتانيا في مجال إنتاج 

الغاز على مدى العقود املقبلة“.

وأوضـــح أن احتياطـــات الغـــاز، التي مت 
اكتشـــافها حتـــى اآلن فـــي احلقل الـــذي يقع 
على بعد نحـــو 300 كلم جنوب غرب العاصمة 
نواكشوط في مياه احمليط األطلسي، تبلغ نحو 
15 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي عالي 

اجلودة.
وتتوقـــع الشـــركة أن ترفـــع االكتشـــافات 
اجلديدة حجم االحتياطـــات املؤكدة إلى أكثر 
مـــن 50 تريليـــون قـــدم مكعـــب أي مـــا يعادل 

إجمالـــي إنتـــاج قـــارة أفريقيا حاليـــا ملدة 7 
سنوات، وميكن أن يستمر إنتاج الغاز من تلك 

االحتياطات ملدة تصل إلى 50 عاما.
وذكر بيان لشركة بي.بي أن استثمارها في 
موريتانيـــا هو الثالث في قارة أفريقيا بعد كل 

من موزمبيق وأنغول.
وترتكـــز إســـتراتيجية موريتانيا احلالية 
على توفير الشـــفافية وتبسيط اإلجراءات مع 
توفير األمن للمســـتثمرين وضمان اســـتفادة 
البلد من ثرواته الطبيعية، إضافة إلى تشـــييد 
البنـــى التحتية الالزمة لتعزيز االســـتثمارات 

اخلارجية.
وقال وزيـــر النفط املوريتانـــي محمد ولد 
عبدالفتـــاح، معلقـــا على تصريحات الشـــركة 

البريطانية إن ”هذه التطورات في مجال الغاز 
تؤكد جدية وجناعة السياســـات التي تتبعها 
احلكومـــة“. وأضـــاف أن ”تعزيـــز احلوكمـــة 
الرشيدة سيجعل من موريتانيا وجهة مفضلة 
للشـــركات الكبرى العاملة فـــي املجال النفطي 
مع ما يرتبط بذلك من انعكاسات إيجابية على 
مســـتوى التنميـــة االجتماعيـــة واالقتصادية 
فـــي البـــالد“. وكانـــت بي.بي قد بـــدأت رحلة 
االستثمار في احتياطات الغاز قبالة السواحل 
املوريتانية والســـنغالية في شـــهر ديســـمبر 
املاضي، من خالل صفقة مع شـــركة كوزموس 

إنيرجي األميركية بقيمة مليار دوالر.
ووقعـــت الشـــركة البريطانيـــة اتفاقا مع 
نظيرتها األميركية مكنها من االستحواذ على 
نحـــو 62 باملئة من مشـــروع اســـتغالل حقول 
الغـــاز التـــي متلكها كوزموس في الســـواحل 
املقابلة ملوريتانيا، ونحو 32 باملئة من املشروع 

السنغالي. 
وذكـــرت الشـــركتان فـــي بيـــان آنـــذاك أن 
اكتشـــاف حوض للغاز في البئر االستكشافية 
تورتـــو1- الواقع ضمن مجمـــع تورتو الكبير 
املعروف باســـم ”الســـلحفاة الكبيـــر آحميم“ 

يؤكد اإلمكانات التجارية للعمليات.
وكثفـــت احلكومة من حتركاتهـــا من أجل 
تعزيز نشـــاط قطاع النفط والغـــاز في البالد، 
حيث أبرمت مع شـــركة توتال الفرنســـية في 
الشهر املاضي عقدا الستكشاف وإنتاج النفط 
والغاز فـــي منطقة االمتياز ”ســـي 7“ الواقعة 
في احلـــوض الســـاحلي في امليـــاه اإلقليمية 

املوريتانية.
ويقـــول املســـؤولون إن توقيـــع احلكومة 
املوريتانية التفاق الشـــراكة مع شـــركة توتال 
كان مؤشـــرا على حجم ثـــروات النفط والغاز 
التـــي متلكهـــا البالد، وهو يعلـــن دخولها في 

دائرة اهتمام شركات النفط العاملية.
وقال غـــاي موريس رئيس دائـــرة أفريقيا 
لالستكشـــاف واإلنتـــاج في شـــركة توتال لقد 

”وجدنا فـــي موريتانيا ميزة تنافســـية كبيرة 
وهـــي تبذل جهودا كبيـــرة لتوفير مناخ واعد 
لألعمال واالســـتثمار، األمر الذي أقنع شـــركة 
توتال بـــأن تكون في طليعة املســـتثمرين في 

هذا البلد“.
وكانـــت اســـتثمارات النفـــط والغـــاز في 
موريتانيـــا قـــد واجهـــت حتديـــات كثيرة في 
الســـنوات املاضية، من بينهـــا ضعف الدولة 
وعدم االســـتقرار السياســـي وانتشار الفساد 
وغيـــاب احلوكمة، إضافة إلـــى ضعف البنية 
التحتية وانعدام الكفاءات احمللية املتخّصصة 

في مجال النفط.
وتؤكـــد املؤشـــرات أن موريتانيـــا ميكـــن 
أن تتجـــه إلى طفـــرة اقتصادية كبيـــرة، بعد 
تزايد االهتمـــام بالثـــروات الطبيعية الكبيرة 
التي متلكها وحتســـن املؤشـــرات املالية مثل 
التضخم والديـــن العام بعد جهـــود حكومية 

ملكافحة الفساد. 
ومتلـــك البالد ثـــروة معدنيـــة كبيرة متتد 
من احلديـــد والنحـــاس والذهـــب والكوارتز 
والفوســـفات وصوال إلـــى الزراعـــة والثروة 

احليوانية والسمكية.
ويتصدر االحتاد األوروبي والصني ودول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجي، قائمة الشـــركاء 
االســـتثمارية  بالفرص  املهتمني  االقتصاديني 
الكبيـــرة فـــي موريتانيـــا، خاصة فـــي مجال 
التعدين والطاقة والصيـــد البحري، منذ إبرم 
االحتـــاد األوروبي اتفاقية مع نواكشـــوط في 

هذا املجال في عام 2013.
وأعلنت السعودية منذ العام املاضي أنها 
مهتمة باالســـتثمار في االســـتزراع الســـمكي 
وأنهـــا تنفيـــذ حاليا عـــددا من املشـــاريع في 

موريتانيا.
وتشـــير البيانات إلـــى أن االســـتثمارات 
الصينية في موريتانيـــا بلغت نحو 1.1 مليار 
دوالر في مشاريع اقتصادية متنوعة، من بينها 

الزراعة واملوانئ والنقل والصيد البحري.

كشــــــفت خطط شــــــركة بريتش بتروليوم من ميدان ســــــباق جديد إلى احتياطات كبيرة من 
الغــــــاز في املياه اإلقليمية املوريتانية بعد شــــــرائها 62 باملئة من حقوق شــــــركة كوزموس 
األميركية. وكانت شــــــركة توتال الفرنسية قد وقعت الشــــــهر املاضي اتفاقا مع موريتانيا 

للتنقيب عن النفط والغاز في امتيازات أخرى في احمليط األطلسي.

بي.بي تدخل السباق إلى احتياطات الغاز في المياه الموريتانية

[ الشركة البريطانية تتوقع بدء استخراج الغاز بحلول عام 2021  [ توتال الفرنسية توقع اتفاقا للتنقيب في شواطئ موريتانيا

ميدان سباق جديد للشركات العالمية

بوب دادلي:

احتياطات الغاز المكتشفة 

في حقل تورتو الكبير تبلغ 

نحو 15 تريليون قدم مكعب

محمد ولد عبدالفتاح:

الحوكمة الرشيدة ستجعل 

موريتانيا وجهة مفضلة 

لشركات النفط العالمية

سمير بالطيب:

األمن الغذائي لتونس ال 

يزال هشا رغم سعيها 

الطويل لالكتفاء الذاتي

حاتم بن سالم:

المقومات الطبيعية تؤهل 

تونس لتحقيق االكتفاء 

الغذائي خالل عقد واحد
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اقتصاد
{التطـــور التكنولوجي واالبتكارات التي حققتها دبي في الســـنوات األخيرة يزيدان من مكانتها 

القوية في تشكيل مستقبل سلسلة اإلمدادات الغذائية العالمية}.

ساجنيف دوتا
املدير التنفيذي للسلع في مركز دبي للسلع املتعددة

{الشـــراكة مع القطاع الخاص من شـــأنها بناء وحدات سكنية ضمن النطاق السعري المناسب 

لقدرات 80 بالمئة من المسجلين في قوائم االنتظار}.

أحمد مندورة
مسؤول الشراكة مع القطاع اخلاص بوزارة اإلسكان السعودية

} لنــدن – كشـــفت مصـــادر مصرفية أمس أن 
البنـــوك القطرية جلـــأت لالقتـــراض من عدد 
من البنوك اآلســـيوية واألوروبية واألميركية 
الكبيرة لتتمكن من مواصلة نشـــاطها في ظل 
شح السيولة بعد توقف التمويل من اإلمارات 

والبحرين والسعودية.
وميثل دعـــم البنوك األجنبيـــة حبل إنقاذ 
للبنـــوك القطريـــة التي تزايـــد اعتمادها على 
التمويل الدولي بشـــكل كبير خالل الســـنوات 
املاضيـــة ليصـــل إلـــى نحـــو 50 مليـــار دوالر 
في أبريـــل املاضي. وتشـــير تقديـــرات وكالة 
ســـتاندرد أند بورز للتصنيـــف االئتماني إلى 

أن حجـــم االقتـــراض فـــي أبريل يعـــادل ربع 
قروضهـــا احمللية مقارنة بنحـــو 13.2 في املئة 
في نهاية 2015. وقطعت الســـعودية واإلمارات 
والبحرين ومصر األســـبوع املاضي عالقاتها 
الدبلوماســـية مع قطر وأغلقـــت جميع املنافذ 
البريـــة والبحريـــة واجلويـــة، وفرضت قيودا 

على التعامالت املصرفية مع الدوحة.
اإلمـــارات  بنـــوك  إن  مصرفيـــون  وقـــال 
والبحرين والسعودية أوقفت بشكل عام جميع 
الصفقات اجلديدة مع قطر. لكن بعض البنوك 
الدولية لم تنسحب خشية فقدان أنشطة أعمال 
مغرية مرتبطة مبشـــروعات للبنيـــة التحتية 

مبليـــارات الـــدوالرات، قبـــل اســـتضافة قطر 
لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

وأظهـــرت بيانـــات تومســـون رويترز أن 
كومرتـــس بنـــك وأونـــي كريديـــت وميزوهو 
فايننشـــال جاءت في مقدمـــة مقرضي البنوك 
القطرية في الســـنوات الثالث املاضية، بينما 
كان بنـــك أبوظبـــي األول أكبر مقرض خليجي 
لهـــا. وقالت مصادر مطلعـــة إن بعض البنوك 
الكويتيـــة والعمانيـــة تواصـــل أيضـــا تقدمي 
قـــروض جديدة إلى قطر، التـــي ارتفعت تكلفة 
إقراضها بسبب تراجع ثقة املؤسسات الدولية 

مبستقبل االستقرار في البالد.
وقـــال مصرفـــي عماني إن بعـــض البنوك 
القطرية تدفع مـــا يصل إلى واحد باملئة أعلى 
مما اعتادت أن تدفعه في سوق التعامالت بني 
البنوك. وأكد مصرفي قطري أن املصرف الذي 

يعمل فيه اقترض ما يزيد عن 100 مليون دوالر 
في متويل غير مضمون ألجل ثالث سنوات من 
بنك أوروبي وحصل على ودائع لســـتة أشهر 
من بنوك آســـيوية وأوروبيـــة. وأكد أن هناك 
بنوكا أميركية ال تزال تتعامل من خالل قنوات 

ثنائية وخطوط إعادة شراء.
وأشار الشـــيخ عبدالله بن سعود آل ثاني 
محافـــظ مصرف قطـــر املركزي إلـــى مثل تلك 
الروابـــط فـــي بيان هـــذا األســـبوع، قائال إن 
تواجد البنوك القطرية في أســـواق من بينها 
آســـيا وأوروبا يســـاعدها على االستمرار في 
العمل. ويختلـــف اعتماد البنوك القطرية على 
التمويـــل من دول مجلس التعـــاون اخلليجي 
بشكل كبير. فمصرف قطر اإلسالمي، أكبر بنك 
متخصص في املعامالت اإلسالمية في البالد، 
أكثرها اعتمادا على هذا التمويل مع حصوله 

على 24 باملئة من متويله من دول اخلليج و24 
باملئة من الودائع أيضا بحســـب بنك غولدمان 

ساكس.
ويقول مصرفـــي دولي إن هنـــاك صعوبة 
تواجـــه من يتعاملـــون مع قطـــر اآلن وتتمثل 
فـــي املســـائل اللوجســـتية. وأضـــاف أن نقل 
وثائق صفقـــات متويل التجـــارة جوا أصبح 
أبطـــأ وأكثر صعوبة مع إلغـــاء رحالت طيران 

مباشرة من الدوحة.

اتسع اعتماد املصارف القطرية على االقتراض من املصارف العاملية ملواجهة شح السيولة 
بســــــبب توقف املصارف السعودية واإلماراتية والبحرينية عن التعامل معها. كما واصلت 

مصارف كويتية وعمانية تقدمي قروض جديدة للبنوك القطرية.

مصارف قطر تندفع لالقتراض الخارجي لمواجهة شح السيولة

[ مصارف كويتية وعمانية تواصل تقديم قروض جديدة للدوحة  [ ارتفاع تكلفة االقتراض بنسبة واحد بالمئة منذ بدء المقاطعة

طوابير لسحب األموال من المصارف القطرية

مليار دوالر حجم التمويل 

الذي حصلت عليه مصارف 

قطر من المصارف الدولية 

في شهر أبريل الماضي
50

سالم سرحان

} لندن – اتســـع الثمن الـــذي ميكن أن يدفعه 
االقتصـــاد التركـــي بســـبب موقـــف احلكومة 
التركية من املقاطعة التي فرضتها الســـعودية 
واإلمـــارات ومصـــر والبحرين علـــى قطر، في 
وقـــت تعاني فيه تركيا من مصاعب اقتصادية 
كبيرة منذ محاولة االنقالب في منتصف العام 

املاضي.
واتخـــذ الرئيـــس التركي مواقـــف صارمة 
فـــي الدفاع عـــن قطر وصلـــت إلى ما يشـــبه 
إعـــالن احلرب مـــع الدول املقاطعـــة، حني أقر 
البرملـــان الـــذي يســـيطر عليه حـــزب العدالة 
والتنمية، إمكانية إرســـال قوات إلى قطر، رغم 
أن الســـعودية واإلمارات لم تلوحا بأي تهديد 

للدوحة.
ويرى محللون أن اعتماد أردوغان أولوية 
الدفاع عن جماعة اإلخوان املســـلمني ميكن أن 
يقوض مصالح تركيا االقتصادية، بعد أن عكر 
عالقاتها مع أكبر االقتصادات العربية والكثير 

من دول العالم.
ومتلك تركيا مصالح اقتصادية واسعة في 
أكبر األســـواق العربية وخاصة دول اخلليج، 
حيث بلغ حجم التبـــادل التجاري بينها وبني 
دول مجلـــس التعاون اخلليجي نحو 20 مليار 
دوالر فـــي العـــام املاضـــي في وقـــت تنفذ فيه 
الشـــركات التركية مشـــروعات في تلك الدول 

تصل قيمتها إلى 40 مليار دوالر.
وتســـتأثر الســـعودية واإلمـــارات مبعظم 
التبادل التجاري ومشـــاريع الشركات التركية 
في دول اخلليج. وكانت العالقات بني اجلانبني 
تتجه النتعاش كبير قبل مواقف أردوغان غير 

الدبلوماسية في األزمة القطرية.
مـــن  الـــدوالرات  مليـــارات  تدفقـــت  كمـــا 

االســـتثمارات اخلليجية إلـــى جميع قطاعات 
االقتصـــاد التركـــي خالل الســـنوات املاضية. 
وهي تبدو مرشـــحة اليـــوم للرحيل عن البالد 
بعد تراجـــع الثقة باالقتصاد التركي بســـبب 

سياسات أردوغان.
اخلليـــج  دول  أن  اقتصاديـــون  ويـــرى 
كانـــت متثـــل طوق جنـــاة لالقتصـــاد التركي 
بعد املصاعـــب الكبيرة التي واجهها بســـبب 
االضطرابـــات األمنيـــة والسياســـية وحملـــة 
االجتثـــاث الواســـعة التي نفذتها الســـلطات 
التركية منـــذ محاولة االنقـــالب، والتي أثرت 
على عالقاتها بالكثير من دول العالم وخاصة 

االحتاد األوروبي.
وتشير التقديرات إلى أن اإلمارات تستأثر 
بنحـــو نصـــف التبـــادل التجاري بـــني تركيا 
والدول اخلليجيـــة حيث جتري إعادة تصدير 
الكثير من البضائع التركية من خالل اإلمارات 
إلى أنحاء العالم، إضافة إلى املشاريع الكثيرة 

التي تنفذها الشركات التركية في اإلمارات.
وكانت دول اخلليج تتجه لتعزيز عالقاتها 
مع تركيا قبل األزمة القطرية. وقد بدأ اجلانبان 
بالتفاوض إلبرام اتفاقية للتجارة احلرة، قبل 
أن يكشـــف أردوغان عـــن مواقفه التي أزعجت 

الرياض وأبوظبي.
وانعقـــد فـــي نوفمبـــر املاضـــي منتـــدى 
االســـتثمار اخلليجـــي التركي فـــي العاصمة 
البحرينية املنامة وسط أجواء تفاؤل باالنتقال 

إلى عالقات اقتصادية راسخة ومستدامة.
واقترح املشاركون في املنتدى حينها عددا 
من األفكار واالقتراحات لتطوير الشـــراكة بني 
اجلانبني، من بينها إنشاء شركة قابضة تركية 
خليجيـــة لدراســـة الفرص االســـتثمارية بني 

اجلانبني.

ويقول محللون إن مواقف أردوغان تكشف 
أن أنقرة تخشى أن تكون الهدف املقبل للحملة 
العاملية لتجفيف منابع متويل اإلرهاب بسبب 
ارتباطها مبعظم جماعات اإلســـالم السياسي 
فـــي العالـــم واملدرجة علـــى قائمـــة املنظمات 
اإلرهابيـــة. ويكاد يكـــون ارتبـــاط أنقرة بتلك 
اجلماعـــة محور متاعب تركيا االقتصادية منذ 
عـــام 2011 بعد أن شـــهدت تركيا ســـنوات من 

االزدهار االقتصادي.
وبـــدأ التخبـــط التركي بالتزامـــن مع بدء 
فقدان أنقرة للحلفاء االقتصاديني في املنطقة، 
بعد أن كشـــفت الثـــورات العربيـــة طموحات 
أردوغان السياســـية وحماسه املفرط حللفائه 
من أحزاب اإلسالم السياسي وخاصة جماعة 
اإلخـــوان املســـلمني. وأدى تراجـــع مصداقية 
اإلخوان املســـلمني في معظم الـــدول العربية 

وظهـــور أنيـــاب أردوغـــان بعد أحـــداث ليبيا 
ومصر وتونس وســـوريا، إلـــى ابتعاد معظم 
الدول العربية عن حكومة أردوغان. ومت إلغاء 
عدد من العقود واالســـتثمارات الكبيرة مثلما 
فعلت اإلمارات في عقود مشـــاريع الطاقة التي 

كانت تعتزم تنفيذها في تركيا.
وابتعدت القاهرة عـــن أنقرة منذ اإلطاحة 
بحكومة اإلخوان املســـلمني، إضافة إلى فقدان 
تركيا للسوق السوري وشريانه احليوي الذي 
متـــر عبره البضائـــع التركية الـــى الكثير من 

أسواق املنطقة وتدهور عالقاتها مع العراق.
وتعمقـــت أزمـــات تركيـــا االقتصادية منذ 
تفجـــر فضائـــح الفســـاد املرتبطـــة باحللقـــة 
الضيقـــة احمليطـــة بالرئيس أردوغـــان قبل 3 
سنوات. ويكشف فقـدان الليرة التـركية ألكثـر 
مـــن نصــــف قيمتها منــــذ ذلك احلـــني حجم 

اخلســـائر التـــي تكبدهـــا االقتصـــاد التركي. 
وتبـــدو أنقـــرة اليوم في حفرة عميقة بســـبب 
ارتفــــاع الديــــون وتزايد حـــاالت التخلف عن 
ســـداد التزاماتهـــا املاليـــة. ولم يعـــد أمامها 
سـوى االقتراض بأسعار فائدة باهظة في ظل 
تراجع الثقة باالقتصاد التركي وتواصل نزوح 

املستثمرين عن البالد. 
خطورة سياســـات أردوغان لم تعد تقتصر 
على االقتصاد التركي بعد قمعه لالحتجاجات 
وترويضـــه جلميـــع املؤسســـات االقتصادية 

والتعليمية وصوال إلى القضاء واجليش.
وأصبـــح العالـــم يراقـــب بقلـــق صعـــود 
دكتاتوريـــة جديدة ال تكتـــرث مبصالح البالد 
االقتصاديـــة التي تراجعت أمام مصالح حزب 
العدالة والتنمية وجماعات اإلخوان املسلمني 

املتهمة باإلرهاب.

أردوغان يغامر بمصالح تركيا االقتصادية في المنطقة العربية

[ انحياز أنقرة للدوحة يقوض مصالحها مع أكبر االقتصادات العربية  [ أولوية الدفاع عن جماعة اإلخوان تهدد االقتصاد التركي

طموحات أردوغان تسحق مصالح االقتصاد التركي

ــــــس التركي رجب طيب أردوغان يخــــــوض مغامرة خطرة  يجمــــــع املراقبون على أن الرئي
تهدد بقطع شرايني حياة االقتصاد التركي بسبب دفاعه املستميت عن جماعات اإلسالم 
السياســــــي وخاصة اإلخوان املسلمني. وأكدوا أن مواقفه السافرة في الوقوف إلى جانب 

قطر قد تفقد تركيا الكثير من املصالح مع أكبر االقتصادات العربية.
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} لنــدن - أعلنــــت الســــلطات فــــي كل مــــن 
الســــعودية واإلمــــارات والبحريــــن ومصر، 
أمــــس، عــــن جتميد أصــــول تصــــل قيمتها 
إلــــى 4.3 مليـــــار دوالر مرتبطـة بـــــإدراج 59 
فـردا و12 كيانـا مرتبطـــــة بقطـر على قوائم 

اإلرهاب.
وذكـــــرت مصـادر مطلعــة أن الســــلطـات 
فــــي الـــــدول األربــــــع جمــدت احلســــابـات 
واالســــتثمــارات  والـودائـــــع  الســـــريـة 
لتلـك الشــــخصيـات والكيـانــــات في جميـع 
واملنقـولـة  البنـوك وكـافـة األمـوال السائلـة 
بالبورصة  والســــندات  واألسهم  والعقـارية 

والشـركات.
وتقــــول املصــــادر إن معظـــــم األســــماء 
املدرجــــة على قائمة اإلرهــــاب ممن يحملون 
عددهــــم 26  والبالــــغ  املصريــــة،  اجلنســــية 
شــــخصا، وعلى رأسهم يوســــف القرضاوي 
وعاصــــم عبداملاجد، ووجــــدي غنيم ومحمد 

عبداملقصود.
وســــبق أن مت جتميــــد أموالهــــم وفقــــا 
لقــــرارات جلنة حصــــر وإدارة أموال جماعة 

اإلخوان حيث تشــــير البيانات إلى أن حجم 
مــــا ميتلكونــــه داخل مصــــر ال يتعــــدى 600 

مليون جنيه (33.1 مليون دوالر).
وأشارت املصادر إلى أن أغلب احلسابات 
الســــرية اململوكــــة لتلك الشــــخصيات التي 
مت جتميدهــــا وعثر بداخلها علــــى مليارات 
داخــــل  فــــي  متواجــــدة  كانــــت  الــــدوالرات 

السعودية واإلمارات.
وأخطــــرت اجلهــــات املعنية فــــي الدول 
األربــــع مكاتب اجلــــوازات والهجرة بوضع 
من شــــملهم قرار اإلدراج علــــى قوائم ترقب 
الوصــــول، كمــــا تســــلمت منظمة الشــــرطة 
اجلنائيــــة الدوليــــة (اإلنتربــــول) ملفا كامال 
بأســــماء الشــــخصيات والكيانــــات املدرجة 

واالتهامات املنسوبة إليها.
وأكدت تلـك املصـادر أن معظـم األسمـاء 
املدرجة علــــى قـوائـــــم اإلرهـــــاب مـوجودة 
حاليــــا فــــي قطر وتـركيــــا، وأنهم فــــي حـال 
خروجهم إلــــى دول أخـرى ســــيتـم القبـض 
عليهـم وتسليمهـم إلى الـدول التـي يحملـون 
جنسيتها حملاكمتهم وفقا لقوانني كل دولة.

تجميد 4.3 مليار دوالر من أصول 

أفراد وكيانات مرتبطة بقطر



} القاهرة - تكشف الئحة اإلرهاب التي أعلنت 
عنها كل من الريــــاض وأبوظبي والمنامة عن 
فرز حقيقي التجاهات وشــــخصيات وكيانات 
كثيــــرًا ما تم الخلــــط بينها، وكثيــــرًا ما عجز 
المراقبون عن فهم المسافة الفاصلة بين هذا 
االتجاه أو ذاك أو هذا القيادي اإلســــالمي أو 

ذاك.
وفي الوقت الــــذي ضمت فيه تلك الالئحة 
أســــماء رفاق له في الجماعة اإلسالمية، مثل 
محمــــد أحمد شــــوقي اإلســــالمبولي وطارق 
عبدالموجــــود إبراهيــــم الزمر، فقــــد خلت من 
اسم أمير الجماعة السابق كرم زهدي المتهم 
الســــادس في قضية اغتيال الرئيس المصري 
الراحل أنور السادات، الذي فطن مبكرا لسنن 
التطور وطبيعة الواقع المتغير وما يستلزمه 
من قدرات وطاقات ال تتوفر لدى اإلســــالميين 

بمختلف تصنيفاتهم وفصائلهم.
منذ نشــــأة تيار اإلســــالم السياســــي في 
عشــــرينات القرن الماضي لم تسجل لقياداته 
وأعضائــــه مواقف تؤشــــر علــــى براعتهم في 
السياســــة، وفــــي حين خــــرج مــــن التيارات 
األخرى رموز وزعماء سياسيون وعمالقة في 
فن السياسة عجز التيار اإلسالمي عن صناعة 
زعيم سياســــي واحد، وكان هذا حالهم أيًضا 

في الفن واإلبداع والفكر واألدب.
لــــم تكــــن المآســــي والهزائــــم المتعاقبة 
وتالعــــب الخصوم السياســــيين بهم محصلة 
لمؤامــــرات ضدهم كما يدعــــون إنما لتواضع 
قدراتهــــم وخبراتهــــم السياســــية، ويزدحــــم 
واقع اإلســــالم السياسي بشيوخ وقادة يصح 
تشــــبيههم بالمطربين الذين يؤدون ما يطلبه 
المســــتمعون، فإذا قــــال لهم األتبــــاع نصلح 
للســــلطة وَتصّدر المشهد السياسي قالوا لهم 
”أنتم لها“، وإذا طلبوا منهم الســــماح بخوض 
الصــــراع على قيــــادة العالــــم ومغالبة القوى 
الكبرى أخرجوا لهم مــــن بطون كتب التاريخ 

ما يمنحهم أحقية سيادة الكون.

ولد زهدي في المنيا عام 1952 ونشــــأ في 
بيئة محافظة وشــــهد لــــه أقرانــــه بالطموح، 
ووصفــــوه بالعنيد فــــي شــــبابه وباللّين في 
كهولته. تخــــرج من المعهد العالــــي للتعاون 
الزراعي وحصل على شــــهادات في الشريعة، 
ُســــجن لمدة اثنين وعشــــرين عاًما في قضية 
اغتيال الرئيس الســــادات من عام 1981 حتى 
ســــبتمبر 2003، وهو متزوج من شقيقة زوجة 
عمــــر عبدالرحمــــن الزعيم الروحــــي للجماعة 

اإلسالمية ولديه ست بنات.

فــــي العــــام 2002 أطلــــق مع قــــادة آخرين 
وصفــــت  مبــــادرة  اإلســــالمية  بالجماعــــة 
بالتاريخية للمصالحة مــــع الدولة بعد عقود 
من الصراع المســــلح، وقال الموّقعون عليها 
”هــــذه المبادرة حقن لدمائكــــم والدماء عموًما 
فــــي مصر وحفــــاظ على األنفــــس أن تهلك في 
غير ميدان، أو أن تقتل دون مصلحة شــــرعية 
صحيحــــة، أو أن تزهق دونما هدف شــــرعي، 
لقــــد أطلقناها من أجل وقــــف ومنع عنف أدى 
إلى أحقــــاد ونزاعات وثــــارات توّلدت وكبرت 
بيننــــا وبيــــن قومنا وأبنــــاء وطننــــا، وكادت 
تنســــي الفريقين أنهما من ملــــة واحدة ومن 
دين واحد ويصّلون إلى قبلة واحدة ويعبدون 

رًبا واحًدا“.

المسلم ليس حاكما فقط

زهدي قيــــادي إصالحي شــــديد الواقعية 
والحساســــية تجــــاه ماضيــــه، لــــذا فإنه يمر 
عليــــه فــــي كل مناســــبة بممحــــاة المصارحة 
والمكاشفة ليمحو مثالبه ويكّفر خطاياه، فهو 
ال يمنح ســــائليه ما يتمّنون بل يدلهم على ما 
يصلحون له ويصلح لهم، وال يتركهم يحلقون 
في فضاء األوهــــام فتصيبهم كما أصابت من 
قبلهم ”لوثات“ الهوس بإطالق مزاعم وصفات 

ومطالبات ليس لها من االستحقاق نصيب.
الجماعة اإلسالمية التي أخرج أعضاؤها 
وقادتهــــا من الســــجون بفضل مبــــادرة وقف 
العنف، ومعهم إخوان وآخرون، أرادوا جميًعا 
بعد ثورة 25 يناير 2011 االشــــتغال بالسياسة 
والسلطة، فقال لهم زهدي ”افعلوا ما تجيدونه 
ويفيــــد البلد واشــــتغلوا بالفالحة والصناعة 
والتجارة واإلعالم واالستثمار وانخرطوا في 
الواقع والتصقوا بالناس وســــاعدوا الفقراء 
وأســــهموا في النهوض بالبلــــد.. فهذا أفضل 

لكم“.
غرز الرجــــل في جلــــد التقليــــد والجمود 
دبابيس من نــــار فتركوه مع أبحاثه التنموية 
المجتمعية شبه وحيد بشــــقته باإلسكندرية، 
وزحفــــوا وراء منافســــيه الجهاديين من ”آل 
الذين أقصــــوه من زعامــــة الجماعة،  الزمــــر“ 
وراحوا ينتشرون في كل ميدان وشارع بمصر 
وفــــي كل منصــــة محلية وخارجيــــة توهمهم 
بأنهــــم سياســــيون بارعون وأنهــــم الصفوة 
المفكرة، والمســــتحقون فعلًيا لكراسي الحكم 

التي سرقها منهم اآلخرون واضطهدوهم.
فتح زهدي بطن الجماعات على الســــاحة 
وصّنــــف قادتهــــا وأتباعها وفــــرز أعضاءها 
وقدراتهــــم،  ومواهبهــــم  إمكانياتهــــم  ودرس 
وأسس مشروعه الجديد بعد إعالن مراجعاته 
الفكريــــة علــــى توظيف كل فريق فــــي المجال 
المجتمعي الذي يجيده ويبرع فيه، مكتشــــًفا 
أن هذا المســــلك وحده دون سواه هو عنوان 

التجديد واالبتكار في الحركة.
ثانــــي  إبراهيــــم  ناجــــح  رفيقــــه  كان  إذا 
اثنين مّمن ســــاندوه في مســــيرة مبادرة نبذ 
العنــــف والمراجعــــات قد قال ”نحــــن دعاة ال 
قضاة ونحن هداة ومرّبــــون“، فإن زهدي قال 
لإلخوان ”ليشتغل أطباؤكم في الطب ليفيدوا 
المرضى، ومستثمروكم في المشاريع ليفيدوا 
الفقــــراء، وأســــاتذة الجامعات فــــي التدريس 
والمهندسون والحرفيون كل في مجاله لوجه 

الله والوطن وليس لوجه الجماعة“.
وقــــال للجماعة اإلســــالمية ”ليــــس منكم 
سياســــي بــــارع لكن فيكــــم تجار ومدرســــون 
وصانعــــون وحرفيين.. اذهبــــوا واعملوا ما 

يفيد الناس ويفيدكم وينفع وطنكم“.
لكن رّدوا عليه قائلين إن القرآن يقول ”إن 
الُحكــــُم إال لله“، فأخرج لهم مــــن القرآن آيات 

تحــــث على العمــــل واإلنتــــاج وترفع من 
شــــأن الزراعة وتصف الجنات والزروع 
والنخيــــل واألنهــــار والبحــــار، وأخرى 
تمجد من شــــأن الصناع العظام كداوود 
واإلســــكندر، وقــــال ”المســــلم ال يكــــون 
فقط حاكًما عظيًما إنمــــا صانًعا مجيًدا 

وفالًحا نبيًال وطبيًبا بارًعا“.
خــــالل زيــــارة ”العرب“ له في شــــقته 
باإلســــكندرية، قــــرأ علينا الشــــيخ زهدي 
ملخًصــــا ألبحاثــــه التنمويــــة التــــي عكف 
عليها بعد اعتزاله السياســــة والجماعات، 
ولمســــنا رغم تقدم ســــنه واعتالل صحته 
جهــــًدا كبيرًا في البحث عّمــــا يفيد البالد 
وتفاصيــــل لمشــــاريع ومقترحــــات تصب 
في تحقيق العدل االجتماعي واســــتيعاب 

طاقــــات الشــــباب العاطــــل ورفع مســــتوى 
المهّمشــــين والفقراء اقتصادًيــــا واجتماعًيا، 
واالســــتفادة من طاقــــات شــــباب الجماعات 

اإلسالمية في تلك المجاالت.
مشروعه التنموي يقوم على أربعة محاور 
هــــي التفوق الزراعــــي والتفــــوق الصناعي 
العلــــم واإلعالم،  التجــــاري ثــــم  والتفــــوق 
وحاول مشاركة لواء سابق في إنشاء حزب 
يترجم أفكاره تلك على أرض الواقع وأسماه 

”األمة الجديد“ لكنه تعثر لعدم توفر التمويل، 
فيما اســــتمر حزب ”البنــــاء والتنمية“ (حزب 
الجماعــــة اإلســــالمية) بقيادة الزمــــر وتياره 
قائًما بســــبب توفر التمويل اإلخواني له في 
مســــار الصــــراع على الســــلطة، وهكــــذا ترك 
اإلســــالميون ما يجيدونه فعلًيــــا وانخرطوا 
في حرب مســــلحة ضد الدولة ومؤسســــاتها 
للمطالبــــة بأمر ال يجيدون التعامل معه وغير 

جديرين به.

مبادرة أم مؤامرة

الصحافــــي المصري مكــــرم محمد أحمد 
اجتمــــع معهــــم داخــــل الســــجون، وحضــــر 
محاضراتهم التي كانوا يلقونها على أعضاء 
الجماعة لشرح الفكر الجديد، وتابع النقاشات 
التي دارت بين األتبــــاع والقادة في القضايا 
الخالفيــــة وأجرى العديد مــــن الحوارات مع 
القيادات نشــــرت بمجلة المصّور، وكانت تلك 
أول إطاللة إعالمية لهــــم منذ حادث المنصة 
وأحداث أســــيوط بصعيد مصــــر، ثم جمعها 
في كتاب حمل عنــــوان ”مراجعة أم مؤامرة“، 
وكأنــــه كان يتنّبــــأ بأن هناك منهــــم من راجع 
أفكاره بصدق ومنهم من تآمر وســــلك ســــبل 

الخديعة حتى يتحّرر من السجن.
بعد نجــــاح المبادرة وخــــروج اآلالف من 
أعضــــاء الجماعــــة من الســــجون ومــــا تبعه 
مــــن إفراج عــــن قيادات محســــوبة على الفكر 
الجهادي مّمن عارضوا المبادرة والمراجعات 
مثل طارق وعبود الزمر ورفاعي طه بعد ثورة 
ينايــــر، اجتمــــع هــــؤالء وقــــادوا انقالًبا ضد 
اإلصالحيين، وعلى رأسهم كرم زهدي وناجح 
إبراهيم، وســــيطروا على الجماعة وأنشــــأوا 
حزًبا ناطًقا باســــمها وتحالفــــوا مع اإلخوان 

في مصر ومع القاعدة في سوريا وغيرهما.
القيادات ذات الميول الجهادية الصدامية 
مثل عبود وطارق الزمــــر وعاصم عبدالماجد 
وصفــــوت عبدالغنى رأت فــــي رغبات قيادات 
مبادرة وقف العنــــف المتمثلة في كرم زهدي 
وناجــــح إبراهيــــم العائــــق الحقيقــــي أمــــام 
انطالقهــــم لتصــــدر مشــــهد الجماعــــة بنهج 
القفزات غير المحسوبة في دهاليز السياسة 
والسلطة، من ثم أداروا حملة تشويه وتخوين 
ضدهــــم، وصار عبــــود الزمر هــــو ”المناضل 
بينما زهدي هــــو المتخاذل المداهن،  الثائر“ 

واعتقدوا أن األوضاع قــــد انقلبت لصالحهم 
بعد ثورة 25 يناير.

أثناء قيادتــــه للجماعة حرص زهدي على 
كبــــح جمــــاح أعضائهــــا وترشــــيد خياراتها 
بصفــــة عامة بدون حرق للمراحل وقفز لألمام 
بسرعة ال تناسب إمكانياتها البشرية وظروف 
المرحلة التي تمــــّر بها، وبدون خلط لألوراق 
وتصوير للصراع السياســــي على أنه صراع 
دينــــي مــــع مؤسســــات الدولة التــــي تحمى 

المنهج والتوجه العلماني التغريبي.

العداء للجيش

تلــــك القيــــادات لم تكن راضيــــة تماًما عن 
مبادرة وقف العنف، حيــــث كان لطارق الزمر 
موقــــف واضح غير مشــــارك فــــي المراجعات 
ولديه مشــــروعه المســــتقبلي في المنافســــة 
على الســــلطة، وبالرغم من مشــــاركة صفوت 
عبدالغنى وعاصــــم عبدالماجد المحدودة في 
بعــــض ملفات المبــــادرة إال أنهمــــا اعتبراها 
”تكتيــــًكا مرحلًيــــا“ لحيــــن العودة مــــن جديد 

بنفس المشاريع القديمة.
وهــــم ورغم أنهم تجمع بينهم فكرة العداء 
للجيــــش وضرورة إخضاعــــه للقبول بالحكم 
”اإلســــالمي“ وتمكيــــن حاكــــم ينتمــــي للتيار 
اإلســــالمي، إال أنهــــم يختلفون في الوســــائل 
الموصلــــة لهــــذه النتيجــــة. فمنهــــم من يرى 
ضــــرورة التجميــــع والتمايــــز على أســــاس 
أيديولوجي ويميل لنموذج الثورة اإليرانية، 
فيَمــــا يجنح آخرون لتوســــيع دائرة تحالفات 
التيــــار اإلســــالمي وإقامــــة عالقــــات تعاون 
وشــــراكة مع حركات وتيارات غير إســــالمية 
تشترك مع ”اإلسالميين“ في العداء للمؤسسة 
العسكرية. فيظهر زهدي كفدائي ضّحى بجاه 

القائد وبادر ليكون األول الذي تصيبه 
الدفقــــة األولى من اتهامــــات الخيانة 
والعمالــــة لألمن والتنازل عن الثوابت 
وبكونــــه باع دينــــه، ونــــال النصيب 
األكبر من الجحود ووقاحة السباب، 
وال يزال الكثيرون من أعضاء جماعته 
الســــابقة يســــيئون إليه، مــــع أنه ظّل 
يشــــرح لهــــم وينصحهم حتــــى بعدما 
طردوه تحت زعم االنتخابات الوهمية 
عندمــــا حلت أيــــام العافيــــة والظهور 

ومظنة جني الغنائم.
يظل زهدي على موقفه مهما فعلوا، 
ويتحمل ويصبر عســـى أن يفهموا عنه 
يوًمـــا ويبصـــروا فقهه ويعـــوا رؤيته 
وتناســـب  تناســـبهم  التـــي  التنمويـــة 
مؤهالتهم وقدراتهم، وهو في كل األحوال 
ال ينتظر منهم جزاًء وال شكوًرا، إنما دّلهم 
على طريق الخير فاستخفوا به وخالفوه.

صارحهم بأن الجماعات ليست وحدها 
التي تحمل هّم اإلســـالم وليست وحدها 
المتدّينـــة، وهناك أناس ومؤسســـات ال 
تحمل العناوين اإلســـالمية لكنها تحب 
الدين وتســـعى لنصرته، وكان واضًحا 
معهم فصرخ في وجوههم ”أنتم تجار 
وصنـــاع فانصـــروا الديـــن والوطن 
فيما تجيدونه واتركوا الساسة 
هم  بما  ينصرونه  والعسكريين 
بارعـــون فيـــه“، لكنهـــم فارقوه 

واعتبروه يهذي.
واألحالم  الشـــعارات  قيـــادات 
الزائفة مـــن أعضـــاء الجماعة هي 
التـــي نالت ألقاب الشـــجاعة والبطولة 
ونـــوط اســـتحقاق القيـــادة والزعامـــة 
بدون أدنـــى اســـتحقاق، وال يهم بعدها 
إذا طمســـت الحقائق وتســـببوا في سفك 
دمـــاء أبناء الوطن البريئة وتعريض وحدة 

األوطان للخطر.

اإلخوان قتلوا السادات

قـــال كـــرم زهـــدي خـــالل أحـــد حواراته 
بالصحـــف المصريـــة إن اإلخـــوان هـــم مـــن 
حرضوهـــم على اغتيـــال الرئيـــس المصري 
األســـبق أنور الســـادات عندما رفعوا شـــعار 
”اإلسالم ضاع“ وأفتى مرشد اإلخوان حينذاك 
عمر التلمساني بأن اتفاقية كامب ديفيد حرام.
والفكـــرة هنا أن حركة عام 1965 كانت آخر 
تجليـــات العنف فـــي تاريخ اإلخـــوان قبل أن 
يعـــودوا إليه مجدًدا عقب عزلهم عن الســـلطة 
تأسيًســـا على أفكار سيد قطب في ”معالم في 
الطريق“ من انفصال بين الجاهلية واإلســـالم 
وحاكميـــة الله وحاكمية البشـــر، وأنه ال بقاء 
لمن يعبد الله إال بالقضاء على َعَبدة الطاغوت 

وال سبيل لهدنة أو مصالحة.
تلـــك األفكار أوحـــت للجماعة اإلســـالمية 
بمواصلة مسيرة العنف عالوة على التحريض 
السياســـي من اإلخـــوان، فدخلت فـــي صدام 
عنيف مع الدولة وقتلت الســـادات بالمشاركة 
مع تنظيم الجهاد وحاولت قتل مبارك ودخلت 

في صدام طويل مع أجهزة األمن.
إنه ســـيناريو مكـــرر، حيـــث تتنامى قوة 
اإلخوان فتنكشف مساعيها لالنفراد بالسلطة، 
وتستشعر الدولة الخطر فتسارع إلى حظرها، 
ويستســـلم اإلخوان لفترة كمون في المشـــهد 
السياســـي إلعادة بناء التنظيم الذي يحميها 
الحًقا مـــن ضربات جديدة محتملة، واســـتمر 
ذلـــك مـــن منتصـــف الســـبعينات مـــن القرن 

الماضي إلى ما قبل حراك يناير 2011.
تبنت الجماعة اإلســـالمية منهج اإلخوان 
القديم فـــي المفاصلة واالنقـــالب فيما تنحاز 
جماعة اإلخوان للمهادنة زاعمة أنها من تمثل 
الرؤيـــة الوســـطية الصحيحة لإلســـالم دون 

سواها.
رغـــم ذلـــك دعـــا زهـــدي اإلخـــوان أخيًرا 
إللقاء الســـالح والحفاظ على الدولة، وطرحه 
التنموي يســـتعيد بريقه ويكتســـب صدقّيته 
وواقعيتـــه مـــع األحـــداث، فالكـــوارث وقعت 
وتقع ألنهـــم ذوو قدرات سياســـية متواضعة 
وألنهم أحاديون يرفضون ما أســـماها زهدي 
”الشـــراكة التخصصية“، فإما عودة مرسي أو 
القتال، وإما علمانية أو إسالمية، وإما حضور 

بشروطنا أو التحالف مع قوى خارجية.
ما طرحه زهدي ما كان ينبغي حدوثه منذ 
البداية، فهو يقدم الحركة اإلسالمية بحجمها 
الطبيعي وقـــدرات أعضائها وقادتها الفعلية، 
وذلك على خـــالف ما يتورط فيه من يوصفون 
فيه  ويورطون  والشـــعاراتيين  بالحنجوريين 
الجماعات والتنظيمات المختطفة ذهنًيا، التي 
تّدعي امتالكها ما ال تمتلك، وبعد ســــنوات من 
العبــــث والعنف والهــــوس ُتجبر من خارجها 
بدفع جماهيري ومؤسســــي على العودة إلى 

حجمها الحقيقي.

قيادي إسالمي يقول لرفاقه {اشتغلوا بالفالحة تفلحوا}
كرم زهدي

متشدد في شبابه حكيم لين في كهولته

مشـــروعه التنموي يقوم على أربعة محاور؛ التفوق الزراعي والتفوق الصناعي والتفوق التجاري ثم العلم واإلعالم، وقد حاول مشـــاركة لواء سابق في إنشاء حزب يترجم أفكاره تلك وجوه
على أرض الواقع وأسماه {األمة الجديد} لكنه تعثر لعدم توفر التمويل. 

[ الجماعة اإلســـالمية التي أخرج أعضاؤها وقادتها من الســـجون بفضل مبادرة ”وقف العنف“، ومعهم إخوان وآخرون، أرادوا جميعا بعد ثورة 25 يناير 2011 االشتغال بالسياسة والسلطة، فقال لهم 
زهدي ”افعلوا ما تجيدونه ويفيد البلد واشتغلوا بالفالحة والصناعة والتجارة واإلعالم واالستثمار وانخرطوا في الواقع والتصقوا بالناس“.

اإلسالم السياسي تفتقر قياداته 
وأعضاؤه ومنذ نشأته في عشرينات 

القرن الماضي لمواقف تؤشر على 
براعتهم في السياسة. وفي حين 

خرج من التيارات األخرى رموز وزعماء 
وعمالقة في فن السياسة عجز التيار 

اإلسالمي عن صناعة زعيم سياسي 
واحد، وكان هذا حالهم أيضا في الفن 

واإلبداع والفكر واألدب
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هشام النجار
على العمــــل واإلنتــــاج وترفع من 
لزراعة وتصف الجنات والزروع 
ــــل واألنهــــار والبحــــار، وأخرى
العظام كداوود  من شــــأن الصناع
كندر، وقــــال ”المســــلم ال يكــــون 
كًما عظيًما إنمــــا صانًعا مجيًدا 

نبيًال وطبيًبا بارًعا“.
إ ي

”العرب“ له في شــــقته  الل زيــــارة
كندرية، قــــرأ علينا الشــــيخ زهدي

ــا ألبحاثــــه التنمويــــة التــــي عكف 
عد اعتزاله السياســــة والجماعات، 
نا رغم تقدم ســــنه واعتالل صحته
البحث عّمــــا يفيد البالد كبيرًا في

و م م مر

يــــل لمشــــاريع ومقترحــــات تصب 
قيق العدل االجتماعي واســــتيعاب 
ت الشــــباب العاطــــل ورفع مســــتوى
شــــين والفقراء اقتصادًيــــا واجتماعًيا،
تفادة من طاقــــات شــــباب الجماعات

مية في تلك المجاالت.
روعه التنموي يقوم على أربعة محاور
تفوق الزراعــــي والتفــــوق الصناعي 
واإلعالم، العلــــم التجــــاري ثــــم وق 
مشاركة لواء سابق في إنشاء حزب
أفكاره تلك على أرض الواقع وأسماه

توفر التمويل،  لكنه تعثر لعدم لجديد“
(حزب ”البنــــاء والتنمية“ ســــتمر حزب
ــــة اإلســــالمية) بقيادة الزمــــر وتياره
له في ســــبب توفر التمويل اإلخواني
 الصــــراع على الســــلطة، وهكــــذا ترك
الميون ما يجيدونه فعلًيــــا وانخرطوا
ب مســــلحة ضد الدولة ومؤسســــاتها
ــــة بأمر ال يجيدون التعامل معه وغير

ن به.

 أم مؤامرة

القائد وبادر ليكون األول الذي تصيبه
الدفقــــة األولى من اتهامــــات الخيانة
والعمالــــة لألمن والتنازل عن الثوابت
دينــــه، ونــــال النصيب وبكونــــه باع
األكبر من الجحود ووقاحة السباب،
وال يزال الكثيرون من أعضاء جماعته
الســــابقة يســــيئون إليه، مــــع أنه ظّل
ج يرو يز و

يشــــرح لهــــم وينصحهم حتــــى بعدما
طردوه تحت زعم االنتخابات الوهمية
عندمــــا حلت أيــــام العافيــــة والظهور

ومظنة جني الغنائم.
يظل زهدي على موقفه مهما فعلوا، 
أن يفهموا عنه  ويتحمل ويصبر عســـى
يوًمـــا ويبصـــروا فقهه ويعـــوا رؤيته 
وتناســـب  تناســـبهم  التنمويـــة التـــي 
مؤهالتهم وقدراتهم، وهو في كل األحوال
ال ينتظر منهم جزاًء وال شكوًرا، إنما دّلهم
و ي و و م ر و م وؤ ي و و م

على طريق الخير فاستخفوا به وخالفوه.
صارحهم بأن الجماعات ليست وحدها 
التي تحمل هّم اإلســـالم وليست وحدها 
المتدّينـــة، وهناك أناس ومؤسســـات ال 
تحمل العناوين اإلســـالمية لكنها تحب 
االدين وتســـعى لنصرته، وكان واضًحا 
”أنتم تجار  ممعهم فصرخ في وجوههم
وصنـــاع فانصـــروا الديـــن والوطن 
فيما تجيدونه واتركوا الساسة 
هم  بما  ينصرونه  والعسكريين 
بارعـــون فيـــه“، لكنهـــم فارقوه 

واعتبروه يهذي.
واألحالم  الشـــعارات  قيـــادات 
الزائفة مـــن أعضـــاء الجماعة هي 
التـــي نالت ألقاب الشـــجاعة والبطولة 
ونـــوط اســـتحقاق القيـــادة والزعامـــة 
بدون أدنـــى اســـتحقاق، وال يهم بعدها 
إذا طمســـت الحقائق وتســـببوا في سفك 

ّ



} عمــان - ترتفع أســـهم املمثل التونســـي 
ظافر العابدين في الدراما العربية يوما بعد 
آخر ليصبح محط أنظار اجلمهور واملنتجني 
خصوصا مـــع حتقيقه جناحات متوالية في 
األعمال الرومانســـية التـــي يقدمها وآخرها 
الـــذي ُيعرض في  مسلســـل ”حالوة الدنيا“ 
الســـباق الرمضاني احلالي، وهو النســـخة 
”محطات“،  الالتينـــي  للمسلســـل  العربيـــة 
وقامـــت كل من ســـماء عبداخلالـــق وإجني 
القاســـم بكتابـــة أحداثـــه، وأشـــرف عليهم 

السيناريست املعروف تامر حبيب.
”حالوة الدنيـــا“ يقدم دراما رومانســـية 
اجتماعيـــة معاصـــرة تتناول حكايـــة عائلة 
مصريـــة يزورهـــا ضيـــف ثقيل هـــو مرض 
الســـرطان فتكافحـــه بالتفـــاؤل واإلصـــرار 
واحلـــب من خـــالل شـــخصية أمينـــة التي 
جتســـدها هند صبـــري وتعيـــش تناقضات 
احليـــاة لتصنـــع منها شـــخصا أكثـــر قوة، 
وحبها للحياة يدفع شخصية ظافر العابدين 
”ســـليم“ املصاب بســـرطان املخ ليشـــاركها 
رحلتها لكن بطريقته اخلاصة. ويشـــارك في 
بطولة ”حالوة الدنيا“ كّل من أنوشكا، حنان 
مطـــاوع، هاني عـــادل، مصطفى فهمي، نهى 
عابديـــن، رجاء اجلداوي، ياســـر علي ماهر، 
أحمد حامت، وعايدة رياض، وأخرجه حسني 

املنباوي.

عندما ُعرض الـــدور على العابدين تعمد 
أال يطلع على املسلســـل األصلـــي قبل قراءة 
الســـيناريو، وبعد القراءة وجده جديدا كليا 
ويقـــدم خصوصيـــة العالقات فـــي املجتمع 
املصري البعيدة متاًما عن املجتمع املكسيكي 

الذي مت تقدمي العمل األصلي فيه.
حماس العابدين ملسلسل ”حالوة الدنيا“ 
يعود إلـــى إعجابه بالقصة التـــي يتناولها 
العمـــل، باإلضافـــة إلـــى تطّرقهـــا ملوضوع 
صعـــب لكن برؤية حتمل تفـــاؤال وأمال ومن 
زاوية ترّكز على العالقات اإلنسانية، فالعمل 
ال يتنـــاول مرض الســـرطان فحســـب ولكنه 
يتطرق إلى تفاصيل كثيرة في حياة أبطاله.

يقول الفنان التونســـي إن مساحة دوره 
في املسلســـل ليســـت صغيـــرة ألن األحداث 
تتصاعد بشـــكل مرتبط بحياة كل شخصية، 
وبالتالي هو يتواجد في مســـاحة مشـــاهد 
أكبـــر باألحـــداث مقارنة باحللقـــات األولى، 
الفتًا إلى أنـــه يهتم بالشـــخصية وأبعادها 

وبدايتها وعالقاتها باحمليطني بها.
يضيـــف العابدين ”أحببـــت أن أجّرب 
نوعـــًا جديـــدًا مـــن الدراما خالل شـــهر 
رمضان، بعدما شاركت في العام املاضي 
الذي يحمل جرعة  مبسلسل ”اخلروج“ 
كبيـــرة من التشـــويق واإلثارة، ولذلك 
فضلت حالوة الدنيا الذي يدور حول 

فكرة اإلنسانية“.
ملـــرض  العمـــل  تنـــاول  وعـــن 
الســـرطان، يعترف بأن ”هذا املرض 
في الوقت احلالي منتشـــر بصورة 
كبيـــرة في معظـــم األســـر العربية، 
فكل شـــخص مّنا لديه في أسرته أو 
من أصدقائه شـــخص مصاب بهذا 
املـــرض اخلطيـــر، فـــكان وال بّد أن 

نسّلط الضوء على هذا املرض“.

نوع جديد من الدراما
عايـــش العابديـــن الســـرطان فـــي 

الواقع مرتني، األولى عندما أصيب أحد 
أفراد عائلته باملـــرض وكانت جتربة أليمة 
جدًا بالنســـبة إليـــه، والثانيـــة عندما عاش 
حالة مـــن القلق العام املاضـــي بعد تعرضه 
لتشـــخيص خاطـــئ بإصابته بهـــذا املرض 

اخلبيث.
مـــن  ”ســـليم“  دور  أن  املؤكـــد  مـــن 
أصعـــب التجـــارب الدراميـــة التي مـــرَّ بها 
العابديـــن، لذلك اجتهد كثيـــرا بالبحث عبر 

اإلنترنـــت عن كل مـــا يخص مرض 
علـــى  حـــرص  كمـــا  الســـرطان، 
وكيفية  للمرضى  حية  مشاهدات 
باإلضافة  وتفكيرهـــم،  تعاملهـــم 
املســـتمرة  استشـــاراته  إلـــى 
كل  ومـــزج  املختصني،  لألطبـــاء 

هـــذه التجارب ليقـــدم دورا رائعا 
للغاية.

بـــردود  ســـعيد  املتألـــق  النجـــم 
األفعـــال حـــول دوره اجلديـــد مـــن 
جهـــة، ومنزعـــج مـــن جهـــة ثانية 
بســـبب بعض األقالم التـــي يبدو 
أنهـــا تأثرت بكيفية إظهار عابدين 
للمـــرض وآلالمه، ومتثيلـــه املتقن 

وكأنـــه مريض حقيقي بالســـرطان، 
لتخرج عليه الكثير من األقاويل أنه 

ويتلقى  بالســـرطان  أصيـــب  بالفعل 
العالج في الواقع.

يشارك العابدين في املوسم احلالي، 
أيضا، ببطولة مسلســـل ”كراميل“، وهو 

عمـــل لبناني قـــام بتأليفه الكاتب الســـوري 
مازن طه وأخرجه إيلي حبيب، ويشـــارك في 
بطولتـــه كل من ماغي بوغصن وكارمن لبس 

وبيار داغر وجيسي عبدو.
”كراميل“ يلعب فيـــه  العابدين دور رجل 
أعمـــال مصـــري لبناني ولد فـــي بيروت من 
أب مصـــري وأم لبنانية، ويعود من فرنســـا 
فيتعرف علي ”مايا“ الشخصية التي تؤديها 
ماغـــي بوغصن، وهـــي املرأة التـــي تتناول 
”بونبـــون“ بطعـــم الكراميـــل فيتســـبب في 
جعلها تســـتطيع أن تقـــرأ تفكيـــر الرجال، 
وهو ما يعطي املســـاحة الكبيرة للكوميديا 

بالعمل.
يحـــرص العابدين على أّال يعرض عملني 
لـــه في دولـــة واحـــدة، وهو يـــرى أن هناك 
اختالفـــا كبيـــرا بـــني أدواره هذه الســـنة، 
مسلســـل  وعـــن ذلـــك  يقـــول  ”إن ’كراميل‘ 
بطعـــم لبناني فـــي حني أن ’حـــالوة الدنيا‘ 
هو مسلســـل فورمات أجنبـــي مت متصيره، 

وبالتالـــي لـــن يحـــدث خلـــط لـــدى 
اجلمهور بني العملني أو الشخصيتني، ومن 
وجهـــة نظري أنه ال يوجـــد تعارض بينهما، 
ألن كل مسلســـل يســـتهدف جمهورا مختلفا 
إضافة إلـــى أن كّال من املسلســـلني له قصة 
مختلفـــة عـــن األخـــرى“، ويضيـــف عابدين 
”مسلســـل ’حالوة الدنيا‘ عمل اجتماعي وبه 
العديـــد من اخليوط الدرامية، أما مسلســـل 
’كراميل‘ فهـــو كوميدي باألســـاس، وهو من 
األدوار التي ســـعدت بتقدميـــي لها، خاصة 
أننـــي لم أقـــدم كوميديا فـــي الدراما وأغلب 

أعمالي كان لها طابع جاد“.
يعتبـــر العابدين أن التمثيـــل واحد في 
أي بلـــٍد كان، ولكـــن تظل الدرامـــا املصرية 
صاحبة القاعدة األوسع في عدد املسلسالت 
والفنيني،  والكتـــاب  واملخرجني  والفنانـــني 

ومتتلك صناعة قوية تعتبر األضخم في 
الوطن العربي وتشكل حالة خاصة.

وُيرجـــع غيابـــه عـــن الدرامـــا 
التواجـــد  لصعوبـــة  التونســـية 
فـــي كل مكان بنفـــس التوقيت، 
مـــع أنـــه كان قـــد قـــدم آخـــر 
أعماله فيهـــا قبل عامني، وهي 
نســـبيًا،  ببعيدة  ليســـت  فترة 
خصوصـــًا وأن لديه عدة أعمال 
بني الوطـــن العربـــي وأوروبا 

ويحاول تقسيم وقته بينها.
مواليـــد  مـــن  العابديـــن  
مرحلتـــه   ،1972 تونـــس 
الدراســـية كانت أقـــرب إلى 
الفشـــل مـــن النجـــاح. حيث 
كان يقـــوم باملطلـــوب منه في 
املدرســـة فقط وليـــس أكثر من 
ذلك، وهذا كله بسبب احللم الذي 
دغـــدغ طفولته وهـــو أن يصبح 

العب كرة قدم.

رفاقه في المنتخب التونسي
لعب كرة القدم فـــي بداية حياته 
ووصل إلى مرحلـــة االحتراف، حتى 
أنه لعب مع أحد األندية الفرنســـية، إال 
أن إصابته الكروية حّتمت عليه التوقف 
ملدة ســـنتني، ليكتشـــف نفســـه في هاتني 
الســـنتني مبجال شـــهرة آخر وهـــو العمل 

كـ“موديل“.
بعد شـــفائه من اإلصابة لم يســـتطع 
ظافـــر أن يبـــدأ من جديد في كـــرة القدم 
وعمـــره قد أصبـــح 25 ســـنة، في حني 
أن زمـــالءه كانوا يلعبـــون في املنتخب 
التونســـي، كمـــا كان لديه خـــوف كبير 
مـــن جتدد إصابته، فقـــرر البقاء في عالم 

األزياء.
بالقرب من منزله في فرنســـا يوجد محل 
لتأجيـــر األفـــالم وكان العابديـــن مـــن أكثر 
رّواده، ومع مشـــاهدته الكثيرة لألفالم أحب 
الفن وقـــرر أن يقوم بدورات لتعلم التمثيل، 
وبالفعل سافر إلى اململكة املتحدة عام 2000 
ليســـتقر فيها من حينها، وانضم هناك إلى 
”مدرســـة برمنغهام للتمثيـــل“ وتخرج منها 

عام 2002.
ســـنحت للعابدين فرصة املشـــاركة في 
مسلسل بريطاني اســـمه ”فريق األحالم“، 
حيـــث جســـد دور العب كرة فرنســـي على 
مـــدى موســـمني، وقتهـــا أدى شـــخصيته 
بشـــكل رائع معتمدا على ذكرياته الكروية، 
ومن ذلك املسلسل كانت انطالقته الفنية في 

أوروبا.
بسبب إتقانه ألربع لغات وهي اإلنكليزية 
والفرنســـية واإلســـبانية واإليطاليـــة إلـــى 
جانب لغته األم العربية، شارك العابدين في 
العديد من املسلسالت األجنبية منها  ”سلك 
فـــي الدم“، ”مشـــروع القانـــون“، ”األطباء“، 
”قنبلـــة“، ”األشـــباح“، ”اللصـــوص مثلنا“، 

ومسلسل ”املخبرون“.

مع توم هانكس وجوليان مور
فـــي رصيد العابدين الســـينمائي أعمال 
كثيرة منها األجنبـــي والعربي أيضا، بدأها 
عـــام 2006 فـــي الفيلـــم البريطاني الشـــهير 
”أطفـــال الرجـــال“ إلـــى جانب جنـــوم كبار 
أمثال كليف أوين وجوليان مور، كما شـــارك 
ظافـــر في ذات العام بالفيلـــم اإليطالي ”إيل 

ميركانـــت دي بييتـــر“ الذي ناقـــش مخاطر 
تصاعد األصولية في أوروبا الغربية.

مـــن األعمـــال الســـينمائية التي شـــارك 
فيهـــا العابديـــن أيضـــا الفيلـــم الهولنـــدي 
”عالمـــة قايـــني“ والفيلم األيرلنـــدي ”صعود 
والفيلـــم البريطانـــي ”مملكة  فوتســـولدير“ 
الغبـــار“، كما اســـتطاع الشـــاب التونســـي 
النجـــم األميركـــي املخضرم  الوقوف أمـــام 
تـــوم هانكس في فيلم ”صورة ثالثية األبعاد 

للملك“.
تعـــّرف على شـــريكة حياتـــه البريطانية 
بعدمـــا اجتمعـــا فـــي أحـــد املشـــاهد بعمل 
متثيلي، ومن ثم التقيـــا في إحدى املقابالت 
العالقـــة  تعمقـــت  وبعدهـــا  التلفزيونيـــة، 
وتزّوجا، وفي الوقـــت احلالي عائلته مقيمة 
فـــي لندن، وهـــو يغيـــب عنها فقط بســـبب 
ضرورات عملـــه في التمثيـــل، لكنه يعوض 
ذلك باحملادثات اإللكترونيـــة، وعندما يعود 
إلى بريطانيا يسّخر كل وقته للعائلة وابنته 
ياســـمينا التـــي حرص علـــى تعليمها اللغة 

العربية واللهجة التونسية.
الســـينما الغربية لم تشغل العابدين عن 
سينما بالده تونس، حيث قدم فيها حتى اآلن 
ثالثة أفالم هي ”الدواحة“، ”آخر ديســـمبر“، 
و“وصية ألجل امللك“. أما في مصر أم الدنيا، 
لظافر جتربة ســـينمائية يتيمـــة كانت العام 
املاضي، وهي الفيلم الكوميدي ”أبو شنب“، 
إلـــى جانب كل من املمثلة املصرية ياســـمني 
عبدالعزيز، بيومي فـــؤاد، لطفي لبيب، ليلى 

عز العرب، حمادة بركات وغيرهم.

مساعدة بنت البالد هند صبري
ميكـــن القول إن العابديـــن حقق النجاح 
العكســـي في الفـــن، ألنه اختـــار العودة إلى 
الوطن العربي بعد حصده الشـــهرة الكافية 
فـــي الغـــرب، ويبـــدو أن الدرامـــا العربيـــة 
أغرتـــه أكثر من تلك األجنبيـــة منذ عام 2010 
عندما لعب دور البطولة مع جمال ســـليمان 
وأمل بشوشة في مسلســـل ”ذاكرة اجلسد“ 
املأخوذ عن روايـــة الكاتبة اجلزائرية أحالم 
مســـتغامني، العمل الذي حقق جناحا كبيرا 
وكان بطاقة تعريفه للجمهور العربي بشـــكل 

عام.
من خالل فرصة رشـــحته لها ابنة موطنه 
الفنانة هند صبري دخل العابدين إلى مصر، 
الفرصـــة كانت في مسلســـل ”فيرتيجو“ عام 
2012، حيـــث أطـــلَّ على اجلمهـــور املصري 
للمرة األولى بـــدور رائع وصعب للغاية، هو 
”ضياء“ املتلعثم في الكالم وفاقد القدرة على 
الســـمع، الـــذي تربطه قصة حـــب بـ“فريدة“ 

الشخصية التي جسدتها صبري.
لم ينقطع العابديـــن عن الدراما املصرية 
حيث قدم شـــخصية“رأفت“  منذ ”فيرتيجو“ 
الـــذي يبيح لنفســـه ارتـــكاب كل شـــيء في 
مقابل الوصول ملا يريد في مسلســـل ”نيران 
صديقة“، و“ســـميح“ في ”فـــرق توقيت“ إلى 
جانـــب كل من تامر حســـني ونيكول ســـابا، 
ولعـــب دور ”حـــامت“ فـــي مسلســـل ”حتـــت 
الســـيطرة“ مع املتألقة نيلـــي كرمي، وغيرها 
مـــن األعمال التي وضعته بـــني جنوم دراما 
رمضان الذين يبحث عنهم املشاهد العربي.

ينتظر النجم التونســـي ظافـــر العابدين 
الشـــهر املقبل عرض مسلســـل أجنبي جديد 
لـــه بعنـــوان ”عبر احلـــدود“ للمخـــرج بيتر 
كوزمينســـكي باإلضافـــة إلى مشـــاركته في 
مسلســـل جديـــد آخـــر بعنـــوان ”ال يعـــرف 

اخلوف“.

كرة القدم يعتبرها العابدين شغفه األول، فقد لعبها في بداية حياته ووصل إلى مرحلة االحتراف، حتى أنه لعب مع أحد األندية الفرنسية، إال أن إصابته الكروية حتمت عليه التوقف وجوه
{موديل}. فقرر البقاء في عالم األزياء. ملدة سنتني، ليكتشف نفسه في هاتني السنتني بمجال شهرة آخر، وهو العمل كـ

نجم تونسي يحقق النجاح العكسي في رمضان ٢٠١٧
ظافر العابدين

من العب كرة قدم وعارض أزياء إلى ممثل من الطراز األول

[ ”حـــالوة الدنيا“ يقدم دراما رومانســـية اجتماعية معاصرة، عن حكايـــة عائلة مصرية يزورها 
ضيف ثقيل هو مرض الســـرطان، فتكافحه بالتفاؤل واإلصرار واحلب من خالل شـــخصية أمينة 

التي جتسدها هند صبري.

[ النجم التونســـي ينتظر الشـــهر املقبل عرض مسلســـل أجنبي جديد له بعنوان ”عبر احلدود“ 
للمخرج بيتر كوزمينسكي، بعد ظهوره مع توم هانكس في هوليوود، باإلضافة إلى مشاركته في 

مسلسل جديد آخر بعنوان ”ال يعرف اخلوف“.

ظافر العابدين يرجع غيابه عن 
الدراما التونسية لصعوبة التواجد 

في كل مكان بنفس التوقيت، مع أنه 
كان قد قدم آخر أعماله فيها قبل 

عامين، وهي فترة ليست ببعيدة 
نسبيا، خصوصا وأن لديه عدة أعمال 

بين الوطن العربي وأوروبا ويحاول 
تقسيم وقته بينها

{كراميل} مسلسل درامي 
يلعب فيه ظافر العابدين 

دور رجل أعمال مصري لبناني 
ولد في بيروت من أب مصري 
وأم لبنانية، يعود من فرنسا 

فيتعرف على {مايا} الشخصية 
التي تؤديها ماغي بوغصن، وهي 

المرأة التي تتناول {بونبون} 
بطعم الكراميل يتسبب بجعلها 

قادرة على أن تقرأ تفكير 
الرجال، وهو ما يعطي المساحة 

الكبيرة للكوميديا في العمل 
ويشيع مناخا خياليا وسط 

أحداثه الشيقة
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فادي بعاج

أســـهم املمثل التونســـي
الدراما العربية يوما بعد
نظار اجلمهور واملنتجني
قيقه جناحات متوالية في
ية التـــي يقدمها وآخرها
الـــذي ُيعرض في

ي
لدنيا“

ي احلالي، وهو النســـخة
”محطات“، الالتينـــي ـل 
ـماء عبداخلالـــق وإجني
حداثـــه، وأشـــرف عليهم

وف تامر حبيب.
“ يقدم دراما رومانســـية
ـرة تتناول حكايـــة عائلة
ضيـــف ثقيل هـــو مرض
ــه بالتفـــاؤل واإلصـــرار
ل شـــخصية أمينـــة التي
بـــري وتعيـــش تناقضات
منها شـــخصا أكثـــر قوة،
شخصية ظافر العابدين ع
ســـرطان املخ ليشـــاركها
ته اخلاصة. ويشـــارك في
كل من أنوشكا، حنان
ي ر وي

يا“
ادل، مصطفى فهمي، نهى
جلداوي، ياســـر علي ماهر،
ة رياض، وأخرجه حسني

ــدور على العابدين تعمد
قبل قراءة ســـل األصلـــي
القراءة وجده جديدا كليا
ـة العالقات فـــي املجتمع
املكسيكي املجتمع عن اًما
ع ي

وبدايتها وعالقاتها باحمليطني بها.
يضيـــف العابدين ”أحببـــت أن أجّرب 
نوعـــًا جديـــدًا مـــن الدراما خالل شـــهر 
جرب ن بب ين ب ي يي

رمضان، بعدما شاركت في العام املاضي
الذي يحمل جرعة مبسلسل ”اخلروج“
كبيـــرة من التشـــويق واإلثارة، ولذلك
فضلت حالوة الدنيا الذي يدور حول 

فكرة اإلنسانية“.
ملـــرض العمـــل  تنـــاول  وعـــن 
”هذا املرض ”الســـرطان، يعترف بأن
في الوقت احلالي منتشـــر بصورة

كبيـــرة في معظـــم األســـر العربية، 
فكل شـــخص مّنا لديه في أسرته أو
ربي ر م ي ر بي

من أصدقائه شـــخص مصاب بهذا
املـــرض اخلطيـــر، فـــكان وال بّد أن 

هذا املرض“. نسّلط الضوء على
ب و ن ر ي ررض

نوع جديد من الدراما
عايـــش العابديـــن الســـرطان فـــي

الواقع مرتني، األولى عندما أصيب أحد 
أفراد عائلته باملـــرض وكانت جتربة أليمة

جدًا بالنســـبة إليـــه، والثانيـــة عندما عاش 
ي جترب و رض ب ر

حالة مـــن القلق العام املاضـــي بعد تعرضه 
لتشـــخيص خاطـــئ بإصابته بهـــذا املرض 

اخلبيث.
مـــن ”ســـليم“ دور أن  املؤكـــد  مـــن 
أصعـــب التجـــارب الدراميـــة التي مـــرَّ بها 
العابديـــن، لذلك اجتهد كثيـــرا بالبحث عبر 

اإلنترنـــت عن كل مـــا يخص مرض
علـــى  حـــرص  كمـــا  الســـرطان، 
وكيفية  للمرضى  حية  مشاهدات 
باإلضافة وتفكيرهـــم،  تعاملهـــم 
املســـتمرة  استشـــاراته  إلـــى 
كل ومـــزج  املختصني،  لألطبـــاء 
هـــذه التجارب ليقـــدم دورا رائعا

للغاية.
بـــردود  ســـعيد  املتألـــق  النجـــم 
األفعـــال حـــول دوره اجلديـــد مـــن
جهـــة، ومنزعـــج مـــن جهـــة ثانية 
بســـبب بعض األقالم التـــي يبدو 
أنهـــا تأثرت بكيفية إظهار عابدين
للمـــرض وآلالمه، ومتثيلـــه املتقن
وكأنـــه مريض حقيقي بالســـرطان،

لتخرج عليه الكثير من األقاويل أنه 
ويتلقى  بالســـرطان  أصيـــب  بالفعل 

العالج في الواقع.
يشارك العابدين في املوسم احلالي،
”أيضا، ببطولة مسلســـل ”كراميل“، وهو

عمـــل لبناني قـــام بتأليفه الكاتب الســـوري 
مازن طه وأخرجه إيلي حبيب، ويشـــارك في
بطولتـــه كل من ماغي بوغصن وكارمن لبس 

وبيار داغر وجيسي عبدو.
رجل دور العابدين فيـــه يلعب ”كراميل“

وبالتالـــي لـــن يحـــدث خلـــط لـــدى
ومن الشخصيتني، أو العملني بني اجلمهور

ومتتلك صناعة قوية تعتبر األضخم في
الوطن العربي وتشكل حالة خاصة.
وُيرجـــع غيابـــه عـــن الدرامـــ

ي

التواجـــ لصعوبـــة  التونســـية 
فـــي كل مكان بنفـــس التوقيت
مـــع أنـــه كان قـــد قـــدم آخـــ
أعماله فيهـــا قبل عامني، وهي
نســـبيًا ببعيدة  ليســـت  فترة 
ي و ني بل ييه

خصوصـــًا وأن لديه عدة أعمال
بي ي بب ي ر

بني الوطـــن العربـــي وأوروب
ويحاول تقسيم وقته بينها.
مواليـــ مـــن  العابديـــن  
مرحلتـــ  ،1972 تونـــس
الدراســـية كانت أقـــرب إلى
الفشـــل مـــن النجـــاح. حيث
كان يقـــوم باملطلـــوب منه في
املدرســـة فقط وليـــس أكثر من
ذلك، وهذا كله بسبب احللم الذي
طفولته وهـــو أن يصبح دغـــدغ

العب كرة قدم.

رفاقه في المنتخب التونسي
لعب كرة القدم فـــي بداية حيات
ووصل إلى مرحلـــة االحتراف، حتى
أنه لعب مع أحد األندية الفرنســـية، إال
أن إصابته الكروية حّتمت عليه التوقف
إ ي ر ي ع يب

ملدة ســـنتني، ليكتشـــف نفســـه في هاتني
مبجال شـــهرة آخر وهـــو العمل الســـنتني

كـ“موديل“.
بعد شـــفائه من اإلصابة لم يســـتطع
ظافـــر أن يبـــدأ من جديد في كـــرة القد
ســـنة، في حني وعمـــره قد أصبـــح 25
أن زمـــالءه كانوا يلعبـــون في املنتخب
التونســـي، كمـــا كان لديه خـــوف كبي
مـــن جتدد إصابته، فقـــرر البقاء في عال

األزياء.
بالقرب من منزله في فرنســـا يوجد محل
وكان العابديـــن مـــن أكث لتأجيـــر األفـــالم
رّواده، ومع مشـــاهدته الكثيرة لألفالم أحب
الفن وقـــرر أن يقوم بدورات لتعلم التمثيل
000 وبالفعل سافر إلى اململكة املتحدة عام
ليســـتقر فيها من حينها، وانضم هناك إلى
وتخرج منه للتمثيـــل“ ”مدرســـة برمنغهام

.2002 عام
ســـنحت للعابدين فرصة املشـــاركة في
”فريق األحالم“ اســـمه مسلسل بريطاني
حيـــث جســـد دور العب كرة فرنســـي على
مـــدى موســـمني، وقتهـــا أدى شـــخصيت
بشـــكل رائع معتمدا على ذكرياته الكروية
ومن ذلك املسلسل كانت انطالقته الفنية في

أوروبا.
بسبب إتقانه ألربع لغات وهي اإلنكليزي
إلـــى واإليطاليـــة واإلســـبانية والفرنســـية

رجع غيابه عن
 لصعوبة التواجد 

فس التوقيت، مع أنه 
 أعماله فيها قبل 

ة ليست ببعيدة 
وأن لديه عدة أعمال 

ي وأوروبا ويحاول 
ها

فادي بعاج



} ســتوكهولم - قـــد يبدو العنـــوان صادمًا 
وغريبـــًا، فلطالمـــا اعتدنـــا علـــى أن تكـــون 
تاريـــخ  لعـــرض  هادئـــًا  مكانـــًا  المتاحـــف 
ومنجـــزات الحضـــارات البشـــرية، لكن في 
مدينة هلســـنبورغ في جنوب السويد كانت 
الفكـــرة غريبـــة والمتحـــف مختلفًا باســـمه 

ومحتوياته.

فن السعادة

المغامـــرة الجديـــدة  ”متحـــف الفشـــل“ 
لصامويل ويســـت المتخصص بعلم النفس 
الســـريري والتنظيمي. لكن التعمق في هذه 
التجربـــة يبـــّدد الغمـــوض ويبـــرز جوانب 
إيجابية ومفيدة في فشـــل كبرى الشـــركات 
العالمية، لذا فإن شعار المتحف هو ”لنتعلم 

من الفشل“.
ويســـت طبيب فـــي علم النفـــس إضافة 
لحصولـــه علـــى دكتـــوراه في علـــم النفس 
التنظيمـــي حيـــث كانت أطروحتـــه في هذا 
المجـــال عام 2015 عن كيفية تعزيز المحاولة 
واالستكشـــاف والتجريب، ودور التنظيم في 

تسهيل العملية اإلبداعية.
رجل ثالثيني مـــن كاليفورنيا يعيش في 
جنوب الســـويد وله في األسواق أربعة كتب 
مؤلفة ”األداء المكتبي“ الذي يتحدث فيه عن 
فلســـفة العالمة التجارية الجديدة للحصول 
علـــى التصميم األمثـــل لألماكـــن. وله كذلك 
وهو كتيب بحثي  كتاب ”البحث اإلبداعـــي“ 
متعـــدد التخصصـــات. وأصدر أيضـــًا ”فن 
عن دور الحالة النفسية  السعادة في العمل“ 
وانعكاساتها على اإلنتاج واإلبداع، وأخيرًا 
”اإلبداع-النظريـــة والتطبيـــق“ وهـــو كتاب 

معتمد ويدّرس في الجامعات السويدية.
ويســـت، اليوم، مجموعة  يحوي متحف 
المثيـــرة  واالختراعـــات  االبتـــكارات  مـــن 
لالهتمام لكنها لم تحقـــق النجاح المطلوب 
بل كان الفشـــل من نصيبها، ويقوم المتحف 
بعـــرض هـــذه اإلخفاقـــات في إطـــار تجربة 

تعليمية مفيدة ورائعة لزوار المتحف.
تتكّون المجموعة المعروضة أكثر من 
سبعين منتجا أو خدمة فاشلة من جميع 

أنحاء العالم. وفي هذا اإلطار تتوّفر 
نظرة فريدة من نوعها عن االبتكارات 

المحفوفة بالمخاطر. ففي المتحف 
دروس تحض على مزيد من الحكمة 
لالستفادة من أخطاء اآلخرين، لذا 
فإن هدف المتحف ليس للتشهير 
واإلساءة بل لتحسين القدرة لدى 
الناس للتعّلم من الفشل، وكيفية 

تمّكن فرق العمل من بناء 
مناخ للسالمة النفسية 

التي ال غنى عنها 
لالبتكار. والمعرض 

متاح اآلن بثالث 
لغات هي السويدية 

واإلنكليزية واأليسلندية، 
وقريبًا ستضاف إليها 

اللغة األلمانية.

 من كرواتيا جاءت الفكرة

من النادر أن يتمّكن رجل أعمال 
من تحقيق النجاح من خالل فكرته 
األولى، بل هناك نكســـات وخيبات 

صادفـــت الكثيـــر من المشـــاهير في 
بداياتهـــم أمثال مـــارك زوكربيرغ وبيل 

غيتس وســـتيف جوبز، لكن هذه النكسات 
كانت بداية لتجـــاوز اإلخفاق واالقتراب من 

اإلبداع واالبتكار والنجاح.
يوّضح ويست  قائال ”ركزت في أبحاثي 
على كيفيـــة تعزيز بيئة عمل مرحة، أنا أعلم 

أن جزءا من التجريب والفشـــل يكمن في 
ويضيـــف ”هنـــاك الكثير من  المـــرح“ 

األمثلـــة على الفشـــل فـــي كل مكان 
لكنهـــم غالبًا مـــا يخفونها رغم أن 

فيها الكثير من الدروس والعبر“.
لكن فكرة ”متحف الفشـــل“ لها 

حكايـــة مع ويســـت يكشـــفها بقوله 
”زرت متحف العالقات المكســـورة في 

زغرب وتتمحور موضوعاته عن فيزياء 
الحـــب المفقـــود. فأعجبتني هـــذه األفكار، 
وأيقنـــت أننـــا يمكن أن نقدم شـــيئًا مماثًال، 

فنحّول المفهوم المجرد لشكل ملموس، 
فكل االبتـــكارات الناجحة ناجحة على 
حّد ســـواء لكن تفاصيل الفشل تحمل 
االختالف، وألنني أحب تولستوي فقد 

ســـرقت منه قوله إن العائالت الســـعيدة 
تتشابه في سعادتها، أما العائالت التعيسة 

فلكل منها سبب مختلف للتعاسة“.
ويســـت يربط بشكل واضح ما بين تبّني 
الفشل وقيادة االبتكار فيقول ”إنهما وجهان 
لعملـــة واحدة، ال يمكن أن يكون لديك ابتكار 
بمعدالت إيجابية دون وجود جوانب سلبية، 
عندما تنفق أمواًال على منتجات وال تجد من 

يشتريها يبرز جانب الفشل والسلبية“.
على ســـبيل المثال يقـــول جيف بيزوس 
الرئيس التنفيذي لشركة أمازون اإللكترونية 
الشـــهيرة إن ”شـــركتنا هي المكان األفضل 
للفشـــل في العالم. لذلك فإننا في كل رســـالة 

نرســـلها للمســـاهمين نؤكد دائمًا على مدى 
وبيزوس هو مـــن المديرين  أهمية الفشـــل“ 
التنفيذييـــن القالئل الذيـــن يتلفظون بكلمة 

بلغة  يتحدثـــون  فاآلخـــرون  الفشـــل، 
مختلفة مغّلفة بالوهم.

النهج المتهور للشركات 
األميركية، حسب ويست، ال 
يلقى ترحيبًا أو إعجابًا لدى 
الثقافات األخرى، لذا نرى 
أن البريطانيين لهم طابع 
محافظ وحذر أكثر، بينما 
في الثقافة اآلسيوية هناك 
تسلسل هرمي وضغط 
للنفقات لذا نجد أن 
الصراحة مفقودة عند 
الفشل. يوضح ويست 
”في أحد تحليالت 
أسباب فشل شركة 
نوكيا يبرز جانب 
مهم وهو النظام 
اإلداري القائم 
على األخبار الجيدة 
فقط، فتغيب أو تغّيب 
التقارير السلبية فتغرق 
اإلدارة في وهم التقارير 
الوردية اإليجابية، ومن هنا 
نجد أن النجاحات كبيرة لدى 
الشركات األميركية ألنها تتميز 
بخبرات كبيرة وبيقظة كبيرة 
لما قد يحدث بشكل مفاجئ“.

نماذج الفشل المشوقة

يعتقد ويســـت أنه باإلمكان تعلم الكثير 
من خالل تسليط الضوء على أسباب الفشل. 
فبدأ بجمع عدد قليل من االبتكارات الفاشلة 
وشيئًا فشـــيئًا تحول األمر إلى هاجس لديه 
كما يقول. فتابع عملية جمع اإلخفاقات 
حتى تبلورت فكرة المتحف وأصبحت 

واقعًا في السابع من يونيو الجاري.
في المتحف نجد جهاز ”تويتر بيك“ 
مـــن العام 2009 الـــذي كان بحجم الجيب 
وكان مخصصـــا للتنبيـــه فقـــط. يقول عنه 
ويست ”كان الجهاز فاشًال فمهّمته الوحيدة 
بالتغريـــد بحـــدود 140 حرفا لـــم يكن يظهر 
منها على الشاشـــة الصغيرة سوى 25 حرفا 

فكان مصيره الفشل“.
وتوجد أيضًا أقالم ”بيك الزهرية اللون“ 
التـــي أنتجت لإلناث فقط تحت شـــعار ”قلم 
عـــام 2012. نـــال هذا القلـــم الكثير من  لها“ 
الســـخرية واالســـتهزاء، بعـــد أن بيـــع في 
األســـواق بســـعر أعلى من األقـــالم العادية 
وســـط مقاطعـــة شـــبه كاملة من 

الرجال.
النارية  الدراجات  ماركة 
دافيدسون  هارلي  الشـــهيرة 
أراد منتجوهـــا زيـــادة أرباحهـــم في 
التسعينات من القرن العشرين فاقتحموا 
ســـوق العطور بعطر اســـمه ”هوت رودز“، 
واعتقـــد المنتجون أن مجـــرد وضع عالمة 
”هارلي دافيدســـون“ التجاريـــة على العطر 
ســـتضمن بيعه، ولكن العطر لـــم يكن أخاذًا 
وشـــبه البعـــض رائحتـــه برائحـــة عـــوادم 

السيارات وفشل أيضا.

”كوكا كوال بالك“ مشـــروب الطاقة الذي 
أطلقته كوكا كوال وهو مزيج من فحم الكوك 
والقهـــوة كان مذاقه ســـيئًا وكمية الكافيين 
فيه قليلة جدًا فلم يستمر في األسواق سوى 

سنتين من عام 2006 لعام 2008.
الرئيـــس االميركـــي الحالـــي ”دونالـــد 
الذي حقـــق نجاحـــات كبيرة في  ترامـــب“ 
الواقـــع، لكن  العقـــارات وتلفزيون  مجـــال 
اللعبـــة الترفيهيـــة التي اطلقهـــا عام 1989 
نالـــت الفشـــل مرتين في نســـختها االولى، 

وفي نسختها المحدثة عام 2015.
أول كاميـــرا رقميـــة أصدرتهـــا كـــوداك 
توجد في متحف الفشـــل أيضًا. مع أن هذا 
المنتج لم يكن فاشـــًال لكنه واجه الفشل في 
جانـــب آخر أكثـــر أهمية، إذ فشـــلت كوداك 
ذاتهـــا فـــي التكيف مـــع متغيـــرات العصر 
الرقمي فأشهرت إفالســـها عام 2012، وهذا 
الفشل واإلفالس لدى كوداك أديا إلى فقدان 

160 ألف شخص لوظائفهم.
شركة سوني ابتكرت نظام البيتا ماكس 
في أجهـــزة الفيديو، هـــذا الجهاز نجح في 
البداية وأقلق شـــركات الســـينما األميركية 
التي رفعت دعوى على سوني، ولكن الفشل 
جاء من الشـــركة اليابانية المنافســـة ”جي 
التي فرملت نجاح سوني بإصدار  في سي“ 
شـــريط ”في إتـــش إس“ الـــذي كان يتمتع 
بميزة طول المدة الزمنية للعرض بســـتين 
دقيقـــة أكثـــر من إنتاج ســـوني، فتكدســـت 
مخـــازن ســـوني بالبضاعـــة واستســـلمت 

لمنافستها.
قناع الوجـــه الكهربائي كان الهدف منه 
تدليـــك الوجـــه وإضفاء نضـــارة أكثر على 
المالمح لكن المســـتخدمين شعروا أن نمال 
كثيفا وغاضبا يعض وجوههم، وكان عليهم 
اســـتخدامه يوميـــًا لمدة ثالثة شـــهور قبل 
الحصول علـــى نتائج، فأحجـــم الناس عن 

شرائه وكان نصيبه الفشل الذريع.
األمثلـــة كثيـــرة في المتحـــف يلخصها 
ويســـت بقوله ”الفشـــل ضروري لالبتكار. 
دعونا نقبل الفشـــل كجزء هـــام من تطوير 
منتج جديـــد مبتكر، فحتى أكبر الشـــركات 
تواجه الفشـــل، لكن الســـر يكمـــن في خلق 
ثقافة تنظيمية وإدارية تقبل الفشل في حيز 

صغير لتفادي الفشل الكبير والكارثي“.

عالم نفس يقلب تراب حقول االبتكار
صامويل ويست

يغامر بـ {متحف الفشل} ويراهن على التعلم منه

أول كاميرا رقمية أصدرتها كوداك توجد في متحف الفشل أيضا. مع أن هذا املنتج لم يكن فاشًال لكنه واجه الفشل في جانب أخرى أكثر أهمية، إذ فشلت كوداك ذاتها في وجوه
التكيف مع متغيرات العصر الرقمي فأشهرت إفالسها عام 2012، وهذا الفشل واإلفالس لدى كوداك أديا إلى فقدان 160 ألف شخص لوظائفهم.
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صامويل ويست يربط، في تأسيس 
متحفه الجديد، بشكل واضح ما 

بين تبني الفشل وقيادة االبتكار. 
ولذلك يقول {إنهما وجهان لعملة 

واحدة، ال يمكن أن يكون لديك 
ابتكار بمعدالت إيجابية دون وجود 

جوانب سلبية، عندما تنفق أمواال 
على منتجات وال تجد من يشتريها 

يبرز جانب الفشل والسلبية}

[ قناع الوجه الكهربائي كان الهدف منه تدليك الوجه وإضفاء نضارة أكثر على املالمح. لكن 
املستخدمني شعروا أن منال كثيفا وغاضبا يعض وجوههم، وكان عليهم استخدامه يوميًا ملدة 

ثالثة شهور قبل احلصول على نتائج، فأحجموا عن شرائه وكان نصيبه الفشل الذريع.

[ الرئيس األميركي احلالي دونالد ترامب الذي حقق جناحات كبيرة في مجال العقارات وتلفزيون 
الواقع، جتده متربعا في متحف الفشل، فاللعبة الترفيهية التي أطلقها عام 1989 نالت الفشل مرتني في 

نسختها األولى، وفي نسختها احملدثة عام 2015.

ملكون ملكون

 قـــد يبدو العنـــوان صادمًا 
مـــا اعتدنـــا علـــى أن تكـــون

ن و و يب

تاريـــخ لعـــرض  هادئـــًا  ـــًا 
ون ن ى

ضـــارات البشـــرية، لكن في 
رغ في جنوب السويد كانت 
والمتحـــف مختلفًا باســـمه

وي وب ج ي ورغ

المغامـــرة الجديـــدة شـــل“
ـت المتخصص بعلم النفس 
نظيمي. لكن التعمق في هذه 
 الغمـــوض ويبـــرز جوانب
ي ي

في فشـــل كبرى الشـــركات 
”لنتعلم ن شعار المتحف هو

ب فـــي علم النفـــس إضافة
ى دكتـــوراه في علـــم النفس
ـث كانت أطروحتـــه في هذا
20 عن كيفية تعزيز المحاولة 
والتجريب، ودور التنظيم في 

اإلبداعية.
ي مـــن كاليفورنيا يعيش في
وله في األسواق أربعة كتب 
الذي يتحدث فيه عن  مكتبي“
التجارية الجديدة للحصول 
األمثـــل لألماكـــن. وله كذلك 
وهو كتيب بحثي  إلبداعـــي“ 
”فن صـــات. وأصدر أيضـــًا
ب يب و بو ي إلب

عن دور الحالة النفسية  مل“
ى اإلنتاج واإلبداع، وأخيرًا 
ي ور ن

وهـــو كتاب  ــة والتطبيـــق“
في الجامعات السويدية.

ويســـت، اليوم، مجموعة ف 
المثيـــرة واالختراعـــات  ت 
لم تحقـــق النجاح المطلوب 
من نصيبها، ويقوم المتحف 
إلخفاقـــات في إطـــار تجربة

تعليمية مفيدة ورائعة لزوار المتحف.
تتكّون المجموعة المعروضة أكثر من
سبعين منتجا أو خدمة فاشلة من جميع 

أنحاء العالم. وفي هذا اإلطار تتوّفر 
ج و ج ي ب

نظرة فريدة من نوعها عن االبتكارات 
المحفوفة بالمخاطر. ففي المتحف

دروس تحض على مزيد من الحكمة 
لالستفادة من أخطاء اآلخرين، لذا
فإن هدف المتحف ليس للتشهير
واإلساءة بل لتحسين القدرة لدى
الناس للتعّلم من الفشل، وكيفية
ر ي ب إل و

تمّكن فرق العمل من بناء
م

مناخ للسالمة النفسية 
التي ال غنى عنها 

لالبتكار. والمعرض 
متاح اآلن بثالث 

لغات هي السويدية 
واإلنكليزية واأليسلندية،

وقريبًا ستضاف إليها 
ي ي و يزي إل و

اللغة األلمانية.

 من كرواتيا جاءت الفكرة

أن يتمّكن رجل أعمال  من النادر
من تحقيق النجاح من خالل فكرته 
األولى، بل هناك نكســـات وخيبات

صادفـــت الكثيـــر من المشـــاهير في 
بداياتهـــم أمثال مـــارك زوكربيرغ وبيل

غيتس وســـتيف جوبز، لكن هذه النكسات 
كانت بداية لتجـــاوز اإلخفاق واالقتراب من

اإلبداع واالبتكار والنجاح.
يوّضح ويست  قائال ”ركزت في أبحاثي

ح ج و ر ب و وع

على كيفيـــة تعزيز بيئة عمل مرحة، أنا أعلم
أن جزءا من التجريب والفشـــل يكمن في 

ويضيـــف ”هنـــاك الكثير من  المـــرح“
األمثلـــة على الفشـــل فـــي كل مكان 
لكنهـــم غالبًا مـــا يخفونها رغم أن
ن ي ىى

فيها الكثير من الدروس والعبر“.
لها  ”متحف الفشـــل“ لكن فكرة
حكايـــة مع ويســـت يكشـــفها بقوله
”زرت متحف العالقات المكســـورة في
زغرب وتتمحور موضوعاته عن فيزياء

المفقـــود. فأعجبتني هـــذه األفكار،  الحـــب
وأيقنـــت أننـــا يمكن أن نقدم شـــيئًا مماثًال، 
ر ي جب و رب

فنحّول المفهوم المجرد لشكل ملموس، 
فكل االبتـــكارات الناجحة ناجحة على
حّد ســـواء لكن تفاصيل الفشل تحمل

االختالف، وألنني أحب تولستوي فقد 
ســـرقت منه قوله إن العائالت الســـعيدة 
تتشابه في سعادتها، أما العائالت التعيسة

فلكل منها سبب مختلف للتعاسة“.
ويســـت يربط بشكل واضح ما بين تبّني

بب

الفشل وقيادة االبتكار فيقول ”إنهما وجهان
لعملـــة واحدة، ال يمكن أن يكون لديك ابتكار
بمعدالت إيجابية دون وجود جوانب سلبية،
عندما تنفق أمواًال على منتجات وال تجد من
بي ب جو وجو ون بي إيج ب

يشتريها يبرز جانب الفشل والسلبية“.
على ســـبيل المثال يقـــول جيف بيزوس
اإللكترونية أمازون لشركة التنفيذي مدىالرئيس على دائمًا نؤكد للمســـاهمين نرســـلها

بلغة يتحدثـــون  فاآلخـــرون  الفشـــل، 
مختلفة مغّلفة بالوهم.
ي رو

النهج المتهور للشركات
األميركية، حسب ويست، ال
يلقى ترحيبًا أو إعجابًا لدى

وي ب ي ويير ب

الثقافات األخرى، لذا نرى
أن البريطانيين لهم طابع
محافظ وحذر أكثر، بينما
في الثقافة اآلسيوية هناك
تسلسل هرمي وضغط
للنفقات لذا نجد أن
الصراحة مفقودة عند
الفشل. يوضح ويست
”في أحد تحليالت
أسباب فشل شركة
نوكيا يبرز جانب
مهم وهو النظام
اإلداري القائم
على األخبار الجيدة
فقط، فتغيب أو تغّيب
السلبية فتغرق التقارير
اإلدارة في وهم التقارير
الوردية اإليجابية، ومن هنا
نجد أن النجاحات كبيرة لدى
الشركات األميركية ألنها تتميز
بخبرات كبيرة وبيقظة كبيرة
لما قد يحدث بشكل مفاجئ“.

نماذج الفشل المشوقة

يعتقد ويســـت أنه باإلمكان تعلم الكثير
من خالل تسليط الضوء على أسباب الفشل.
فبدأ بجمع عدد قليل من االبتكارات الفاشلة
وشيئًا فشـــيئًا تحول األمر إلى هاجس لديه

ر ب ن ي ع بج عب بج

كما يقول. فتابع عملية جمع اإلخفاقات
حتى تبلورت فكرة المتحف وأصبحت
واقعًا في السابع من يونيو الجاري.
ب و ر ور ب ىى

في المتحف نجد جهاز ”تويتر بيك“
2009 الـــذي كان بحجم الجيب مـــن العام
وكان مخصصـــا للتنبيـــه فقـــط. يقول عنه
كان الجهاز فاشًال فمهّمته الوحيدة
و ي بي

ويست ”
140 حرفا لـــم يكن يظهر بالتغريـــد بحـــدود
5منها على الشاشـــة الصغيرة سوى 25 حرفا

فكان مصيره الفشل“.
”بيك الزهرية اللون“  وتوجد أيضًا أقالم

ير ن

التـــي أنتجت لإلناث فقط تحت شـــعار ”قلم
2012. نـــال هذا القلـــم الكثير من عـــام لها“ 
الســـخرية واالســـتهزاء، بعـــد أن بيـــع في
األســـواق بســـعر أعلى من األقـــالم العادية
وســـط مقاطعـــة شـــبه كاملة من

الرجال.
النارية الدراجات  ماركة 
دافيدسون هارلي  الشـــهيرة 
أراد منتجوهـــا زيـــادة أرباحهـــم في
التسعينات من القرن العشرين فاقتحموا
ســـوق العطور بعطر اســـمه ”هوت رودز“،
واعتقـــد المنتجون أن مجـــرد وضع عالمة
”هارلي دافيدســـون“ التجاريـــة على العطر
أخاذًا يكن لـــم العطر ولكن بيعه، ســـتضمن
ر ى ري رج ون ي ي ر

”كوكا كوال
أطلقته كوكا ك
والقهـــوة كان
و

فيه قليلة جدًا
ن و ه نو

سنتين من عا
الرئيـــس
الذي ترامـــب“
مجـــال العقــ
اللعبـــة الترف
نالـــت الفشـــ
وفي نسختها
أول كاميــ
توجد في متح
ي و

المنتج لم يكن
ي وج

جانـــب آخر أ
ذاتهـــا فـــي ا
الرقمي فأشه
الفشل واإلفال
160 ألف شخ
شركة سو
في أجهـــزة ا
البداية وأقلق
التي رفعت دع
جاء من الشـــ
التي في سي“ 
”في شـــريط
بميزة طول ال
دقيقـــة أكثـــر
مخـــازن ســـو

لمنافستها.
قناع الوج
تدليـــك الوجـ
المالمح لكن
كثيفا وغاضب
اســـتخدامه ي
ب و ي

الحصول علــ
شرائه وكان ن
األمثلـــة ك
ويســـت بقول
دعونا نقبل ا
منتج جديـــد
الفشـــ تواجه

ست يربط، في تأسيس 
د، بشكل واضح ما

شل وقيادة االبتكار. 
 {إنهما وجهان لعملة 

كن أن يكون لديك
الت إيجابية دون وجود 

ة، عندما تنفق أمواال
وال تجد من يشتريها

والسلبية} شل

ملكون ملكون

ّ

النهج المتهور للشركات األميركية، 
حسب ويست، ال يلقى ترحيبا أو 
إعجابا لدى الثقافات األخرى، لذا 

نرى أن البريطانيين لهم طابع 
محافظ وحذر أكثر، بينما في 

الثقافة اآلسيوية هناك تسلسل 
هرمي وضغط للنفقات لذا نجد أن 

الصراحة مفقودة عند الفشل

ن
ة

[ أقالم ”بيك الزهرية اللون“  التي 
أنتجت لإلناث فقط حتت شعار ”قلم 

لها“  عام 2012 تعتبر منوذجا ممتازا 
للفشل. فقد نال هذا القلم الكثير من 

السخرية واالستهزاء، 
بعد أن بيع في 
األسواق بسعر 

أعلى من 
األقالم العادية 
وسط مقاطعة 

شبه كاملة 
من الرجال.

 (الصور بعدسة العرب)
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توقع الروائية ســـحر املوجي روايتها الجديدة {مســـك التل} والصادرة عن دار الشـــروق مؤخرا، كتب

وذلك يوم االثنني املقبل بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

عن منشورات دار فضاءات األردنية ودار {ميم} الجزائرية، صدرت رواية جديدة للروائي الجزائري 

حبيب السايح، بعنوان {من قتل أسعد املروري}.

ابي اج النَّ ممدوح فرَّ

} الكتابـــة لها دوافعها عند المشـــاهير، لكن 
إقـــدام البعض منهم على كتابـــة الرواية التي 
تحتاج إلى وقت ال تســـمح بـــه ظروف عملهم 

هو المثير حًقا.
تنّوعت الكتابات التي ارتبطت بالمشاهير 
ما بين رســـائل أدبية وســـير ذاتية ومذكرات 
وكتابات عن تجاربهم في الحكم، وهناك منهم 
َمن طرق أبواب الرواية. وقدمت هذه الكتابات 
على اختالفها صورة أخرى أو جانًبا مجهوًال 
في شـــخصيات أصحابهـــا، كان مخفيا وراء 
أضابير العمل الرســـمي، علـــى نحو ما قرأنا 
في رســـائل الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران 
لعشـــيقته آن بينجيـــو، وكمـــا فعـــل الرئيس 
والزعيم  الّســـادات في ”البحـــث عن الـــذات“ 
النـــازي أودلف هيتلـــر في ”كفاحـــي“. النوع 
اآلخر من المذكرات كان أشـــبه بتأمالت فكرية 
وســـياحة ثقافيـــة كما هو في كتـــاب الرئيس 
البوســـني الّراحـــل علـــي عـــزت بيجوفيتش 

”اإلسالم بين الشرق والغرب“، وغيرهم.
نذكـــر مثـــال آخر الرؤســـاء الذيـــن دخلوا 
قائمة الرؤساء األدباء وهو الرئيس األميركي 
األســـبق بيل كلينتون وفق مـــا ورد عن داري 
”نوف دابلداي وهاتشـــت بوك“ للنشر في بيان 
من أن الرئيس األميركي األسبق بيل كلينتون 
يعمل مع الكاتب جيمس باترســـن على تأليف 
روايـــة عنوانهـــا ”الرئيـــس مفقود“ ستنشـــر 
فـــي يونيـــو 2018.  بقدر ما أثـــار خبر صدور 
الرواية حملة من االســـتهجان والترقب، كشف 
في المقام األول عـــن مغازلة الرواية للكثيرين 
لكتابتها. فهناك َمن اكتسب شهرته من الرواية 
وليس من وظيفته األساســـية، فصاحب رواية 
”القارئ“ (1995) األلماني برنهارد شـــلينك في 
األصل هو قاٍض وأســـتاذ للقانون الدستوري 
واإلداري في كلية الحقوق بجامعة هامبولت، 
ثم تعددت أعماله الروائية بعدما حقق نجاًحا 
ملحوًظـــا بعـــد روايته األولى فطغت شـــهرته 

كروائي على شهرته كقاض وأستاذ جامعي.
قه  التســـاؤل المهم، ما اإلغراء الـــذي ُتحقُّ
الروايـــة لعالم المشـــاهير ليطرقـــوا أبوابها؟ 
والســـؤال الثاني: هل صـــارت الرواية بوابة 
سهلة ُيجرِّب فيها َمن يريد رقش الكتابة؟

ضريبة على الكاتب

 الغريب حّقا أن هناك َمن يتعرض لالنتقاد 
إلـــى حـــدِّ التجريح علـــى نحو ما حـــدث مع 
الكاتـــب عباس محمـــود العقاد، الـــذي ذاعت 
شـــهرته بكتاباتـــه اإلســـالمية، والنقدية، لكن 
فـــي عـــام 1938 أصـــدر العقاد روايتـــه األولى 

”ســـارة“، وما إن صدرت الرواية 
األساســـي  الشـــاغل  كان  حتـــى 
للنقاد هو البحث عن األســـباب 
التي دفعته إلـــى أن يدخل عالم 
الرواية، هناك َمن ذهب إلى أنه 
ربمـــا أراد أن ُيمـــارس جنًســـا 
أدبًيـــا جديًدا، وآخـــرون رأوا 
أنه يريد أن ُيجرِّب الكتابة في 
كل المجـــاالت. حيـــرة النقاد 
كان ســـببها أن العقاد نفسه 
د  كان يهجـــو الروايـــة وُيندِّ
بها  الشـــيوعيين  باحتفـــاء 
عن  ر  ُيعبِّ فنـــا  واعتبارهـــا 

”الطبقـــة الدهمـــاء“، ثـــّم يتكـــّرر الهجوم على 
فـــن الرواية فـــي معركته مع نجيـــب محفوظ 
حول فن الرواية، بعد أن كتب مقالته ”الشـــعر 
والقصة“ في مجلة الرسالة في عددها الصادر 
في 3 ســـبتمبر عام 1945 معلًقا على رأي ساقه 
األديـــب محمد قطب فـــي أحد أعـــداد المجلة 
حـــول رأيه في فن القصة، يقول العقاد ”كل ما 
قلناه إذن هو أن الشعر أنفس من القصة، وأن 
محصول خمســـين صفحة من الشـــعر الرفيع 
أوفر من محصـــول هذه الصفحات من القصة 

الرفيعة“.
لكـــن العقاد فـــي مقدمة ”ســـارة“ يقول إن 
”رواية ســـارة كانت في ذهنـــي وكنت قد نويت 
أن أكتب قصة ســـارة ألنها تجربة نفســـية ال 
بـــد أن تكتب في يوم من األيـــام وإن كنت قبل 
كتابتها قد أرجأتها من حين إلى حين ُمتخيًرا 
الوقت ُمالحًظا مـــا تقتضيه دواعي التفصيل 
واإلجمال“. ثم يعود مرة ثانية ويســـخر ممن 
كانـــوا يبحثون عن أســـباب كتابتـــه للرواية 
فيقول فـــي تقديمـــه للطبعة الثانيـــة للرواية 
”كتبـــت هـــذه القصـــة -فيمـــا زعـــم بعضهم- 
لغير شـــيء إال أنني أردت أن ُأجرِّب قلمي في 
القصة.. لهذا السبب وحده كتبت ’سارة’. وهو 
سبب قد يصح أو يكون له نصيب من الصحة 
لو أننـــي اعتقدت أن القصـــة ضريبة على كل 
كاتب“. ثم يقول ”ولســـت أعتقد شيئا من ذلك، 
فإن القصـــة عندي ال تعـــدو أن تكون بابا من 

أبواب الكتابة األدبية ليست بأشرفها“.

الكاتب الخفي

أّكد الرئيـــس جمال عبدالناصـــر في أكثر 
مـــن مّرة علـــى تأثـــره الكبير بروايـــة ”عودة 
الـــروح“ لتوفيق الحكيـــم، إال أن الواقع يقول 
ا مغموًرا في حياة الرئيس  إن ثمة جانًبا أدبًيّ
جمـــال عبدالناصـــر فـــكان يكتب مقـــاالت في 
مجلة المدرســـة الثانويـــة وأّول مقال له كان 
وهو في ســـن  بعنوان ”فولتير، رجل الحرية“ 
السادسة عشرة من عمره، إضافة إلى مقاالته 
في الصحف. وهناك كتب من نوعية ”فلســـفة 

الثورة، ويوميات حرب فلسطين 1948“.
هذه الملكـــة األدبية أثمـــرت رواية كتبها 
عـــام 1934 لـــم تكتمـــل بعنـــوان ”في ســـبيل 

تناولت أحداثها صمود أهل رشــــيد  الحرية“ 
ومقاومتهم، عندما تصدوا للحملة اإلنكليزية 
بقيادة فريزر 1807، وألحقوا بها هزيمة ُمنكرة 
ثم مقدمات الحملة الفرنسية وبعدها االحتالل 
البريطانــــي. ونظًرا إلى أن الرئيس لم يكملها 
فقــــد كتب ســــتة فصول منها، وأجــــرت وزارة 
الثقافة عام 1958 مســــابقة الســــتكمالها، وفاز 
بها الكاتبــــان عبدالرحمن فهمي وعبدالرحيم 

عجاج.
مثلمــــا أثــــار الرئيــــس العراقــــي صــــدام 
حســــين الجدل في فترة حكمه على المستوى 
السياسي، فقد أثار الوسط الثقافي أيًضا بما 
نشر تحت اســــمه على أنه روايات من تأليفه، 
ومن أشــــهرها روايــــة ”زبيبة والملــــك“ التي 
صــــدرت عــــام 2000، وهي تحكي قصة عشــــق 
ملك ُمعذَّب وامرأة تعيســــة فــــي حياتها، لكن 
زبيبة اســــتطاعْت أن تنقــــذ الملك من محاولة 
قتله من ابن عّمه حيث تحول بين الملك وبين 
ضربة الســــيف الموجهة لــــه من قبل مهاجمه 
بجســــدها. ثم تتعرض زبيبــــة لالغتصاب من 
قبــــل زوجها القديم، وعقب هذه الحادثة تقول 
زبيبــــة ”االغتصاب هو أخطر الجرائم ســــواء 
أكان رجــــل يغتصب امــــرأة، أو جيوش غازية 

تغتصب وطًنا أو اغتصاب حقوق“.
 وأشــــار كثيرون إلى رمزيــــة الرواية إلى 
العراق. لكن زوجة الناقد السينمائي والقاص 
فجــــرت  محمــــد  ســــامي  العراقــــي 
مفاجأة في مقر اتحاد الكتاب 
العراقي، بــــأن مؤلف الرواية 
األصلــــي هــــو زوجهــــا، حيث 
تــــم تكليفــــه من قبل الرئاســــة 
العراقيــــة بكتابتهــــا اعتمــــاًدا 
علــــى مخطوطة أوليــــة صغيرة 
كتبــــت بخــــط الرئيس األســــبق 
صدام حســــين ونشــــرت حينها 
باسم مســــتعار هو لكاتبها، لكن 
الوســــط الثقافي كان ينسب هذه 
الرواية وروايات أخرى الحقة إلى 
صدام حسين شــــخصيا. وإن كان 

ثمة شــــائعة رائجة في األوســــاط الثقافية ”أّم 
بأن األديب الراحل جمال الغيطاني  المعارك“ 
هو من كتب ”زبيبة والملك“، إال أن الغيطاني 

نفى ذلك.
الغريب أن دار النشــــر كتبْت على الرواية 
كنــــوع من الــــرواج ”هذه ليســــت مجرد قصة 
حــــب رومانســــية بيــــن امــــرأة مــــن الشــــعب 
وملــــك، فهــــي حافلــــة بمعاني الخير والشــــر 
والكبريــــاء والخنــــوع والتضحيــــة والخيانة 
وأيًضــــا المكائد والمعارك“. ليــــس هذا فقط، 
بــــل إن ”أحداثهــــا توجــــز تاريخ أمــــة وتثير 
العديد من التســــاؤالت التي تدفعــــك للتفكير 

والتأمل“. 
ليســــت هذه هي الروايــــة األولى بل هناك 
وثالثــــة بعنوان  روايــــة ”القلعــــة الحصينة“ 
”اخــــرج منها يا ملعــــون“، الغريــــب أن تاريخ 
قبــــل  أي   ،2003-03-18 كان  الروايــــة  نهايــــة 
اجتياح قــــوات االحتالل لبغــــداد. وكتب على 
صفحتها األخيرة «ريع هــــذه الرواية للفقراء 
واألعمال  والمحتاجين  والمساكين  واليتامى 

الخيرية».
إذا كان مــــا أثارته كتابات صدام حســــين 
من تســــاؤالت حــــول الكاتب الخفــــي، فإن في 
ما كتبــــه النقاد حول تجربــــة الرئيس الليبي 
معمــــر القذافــــي ما يثيــــر الدهشــــة. الرئيس 
الليبي إلى جانب ما أثاره من إشــــكاليات في 
مواقفه ومالبسه وإدارته للحكم، وإلى جانب 
أنه لقب نفســــه بألقاب عديدة مثــــل ”المفكر“ 
و“ملك ملــــوك أفريقيا“ و“قائد ثــــورة الفاتح“ 
معمــــر القذافــــي، ضّم إلــــى هذه  و“العقيــــد“ 

القائمة لقب «األديب القاص». 
الغريــــب أن النقــــاد هــــم َمن َمنحــــوه هذه 
الشــــرعية، فبعــــد أن صــــدرت لــــه المجموعة 
القصصيــــة ”األرض األرض القريــــة القريــــة“ 
و“انتحــــار رائد فضاء مع قصص أخرى“ عام 
1993 عــــن الهيئــــة المصرية العامــــة للكتاب، 
حتى عقــــد مؤتمًرا لمناقشــــة اإلبداع، حضره 
الكثير مــــن النقاد، المثيــــر أن أحدهم ذكر أن 

إبداع معمر القذافي ”َعِصي عن التجنيس“.

ملاذا أكتب

} لماذا تكتب الشعر؟ ولماذا ال أكتُب 
الشعر؟

لماذا تكتب الرواية؟ ولماذا ال أكتب 
الرواية؟

لماذا تكتب مسرًحا؟ ولماذا ال أكتب 
نّصا مسرحّيا؟

هُتها باقتضاب  هذه ثالثة أسئلة وجَّ
شديد لروائي وشاعر ومسرحي يقطنون 

في إحدى الدول األوروبية خالل إدارة 
ندوة أدبية في مركز ثقافي، إجاباتهم التي 
حَمَلت أيضًا معنى السؤال وقيَمته، فَتَحت 

أمامي أسئلة أخرى.
لماذا يكُتب المؤلف أو الشاعر في 

العالم العربي، اإلجابة األكثر شيوعًا عن 
هذا السؤال هي: أكتب لنفسي أوًال، أُكتُب 

ألني أريُد أن أكُتب! طبعًا هنا ال يمكن 
التعميم لكن يمكن مراجعة الحوارات 
الصحافية أو التصريحات التي يدلي 

اب العرب عادة، حاوَل كثيرون  بها الُكتَّ
البحث في أسباب الكتابة ودوافعها، في 

العالم العربي تتم اإلجابة عن هذا السؤال 
بالكثير من المراوغة واالختباء خلف 

عبارات مسبقة جاهزة الصنع والمعنى.
في قصيدته ”لماذا أكتب“ يجيب 
الشاعر الدمشقي نزار قباني عن هذا 
التساؤل الذي يتضح في متن الشعر 
قًا له في لحظة ما، يقول  ُه كان مؤرِّ بأنَّ

نزار ”أكتُب/كي أفجر األشياء، والكتابة 
انفجار/ أكتب/ كي ينتصر الضوء على 
العتمة/ والقصيدة انتصار“، في مكان 

آخر من القصيدة يقول ”أكتُب/ حتى ُأنقذ 
العالم من أضراس هوالكو/ ومن حكم 

الميليشيات/ ومن جنون قائد العصابة/“، 
وفي مطرح ثالث من ذات القصيدة يقول 

”أكتُب حتى أنقذ الكلمة من محاكم 
التفتيش/ من شمشمة الكالب/ من مشانق 

الرقابة“.
يضع نزار أمام قارئه بيانًا وضاحًا 

ع األغراض واألهداف عن فعل الكتابة  منوَّ
وأسبابه، لكن هل يمكن تعميم هذه 

األسباب؟
في ناحية أخرى من هذا العالم 

وبتفصيل أكثر طرح الصحافي والروائي 
البريطاني جورج أورويل دوافعه الرئيسة 

للكتابة في أربعة بنود، تقوم على حب 
الذات الصرف، الحماس الجمالي، الحافز 

التاريخي، والهدف السياسي، بمعالجة 
الخطوط العريضة لهذه النواحي التي 

طرحها أورويل نجد أن رغبة الكاتب في 
أن يكون محور حديث اآلخرين في حياِتَك 

وموِتك تغدو حافزًا للكتابة، والسعي 
إلعادة ترتيب قَيم الجمال انطالقًا من ذات 

الكاتب أو محيطه تكون هدفًا في بعض 
األحيان لفعل الكتابة، أما إعادة قراءة 

التاريخ البعيد أو القريب أو اليومي فإنها 
بحٌث عملي بقالب أدبي إلعادة اكتشاف 

العالم.
في سياق مختلف يوضح صاحب نوبل 
التركي أورهان باموق أسباب الكتابة لديه 

بالقول ”أكتب ألن تلك رغبتي، أكتب ألني 
ال أقدر على القيام بشيء آخر غير الكتابة، 

أكتب كي أناقش بعض اآلراء التي وردت 
في كتبي، أكتب ألني غاضب منكم جميعًا، 

من العالم كله، أكتب ألنه يروق لي أن 
أنزوي في غرفتي اليوم كله، أكتب حتى 
يعرف العالم أجمع أي حياة عشنا، وأي 

حياة نعيش، أكتب ألني أحب رائحة الورق 
والحبر، أكتب ألني أؤمن فوق ما أؤمن به، 
باآلداب وبفن الرواية ومن ثم بالصحافة، 

أكتب ألن الكتابة عادة وشغف“.
من جهة ثالثة، يقول الصحافي 

األورغواياني ادواردو غاليانو ”حاولُت 
ومازلُت أحاول أن أقول الكثير بكلمات أقل، 
أن أبحث عن الكلمات المجردة على حساب 
البالغة، كانت الكتابة وال تزال صعبة لكنها 

في غالب األحيان تعطيني شعورًا عميقًا 
ومتعة كبيرة بعيدًا عن العزلة والنسيان“.

التجارب الذاتية هي الفيصل في 
اإلجابة عن هذا السؤال، تبرز هنا إلى 

جانب كل ما سبق الرغبة في أن تكون في 
مكان ما قريبًا من الحلم والحقيقة، واقفًا 

على الخط الفاصل بين الخيال وبين 
اليقين لتعيد رسم العالم من جديد، وتروي 
ما يمكن قوله في الحياة القصيرة، فالكتابة 

د على األشياء، بركان ال يهدأ،  فعل تمرُّ
ُيستثنى من هذا التوصيف ما وقع في باب 
د، ولكلٍّ أهدافه في  التزوير عن سبق وترصُّ
الكتابة ومنها، تختلف الرؤى ربما بحسب 

جغرافيا الفكر التي تفرضها طقوس 
الجغرافيا على ُمنِتج النص اإلبداعي.

ًة ُسئلُت هذا السؤال؛ لماذا أكتب؟  مرَّ
قلت ”إلى جانب أسباب أخرى، أكتب ألن 

تًا رحَل دون أن يكون له من الوقت  هناك ميِّ
ما يكفي ليروي حكايته، ككاتب سوري 
أروي اليوم قصص الراحلين في عبث 

الموت اليومي في بالدي التي تحترق“.

عبداهللا مكسور
كاتب سوري 

[ هل هم كتاب حقا أم لغة رواياتهم دليل سيقود يوما إلى الكاتب الحقيقي
حكام ومشاهير يكتبون الروايات

ارتبطت الرواية في نشــــــأتها بالطبقة البرجوازية حتى عّدها الفيلسوف املاركسي جورج 
ــــــش ”ملحمة الطبقة البرجوازية“. ورمبا كان ارتباط الرواية بالثقافة الشــــــعبية والقيم  لوكات
اجلمعية للمجتمع احلديث، بحسب بندكت أندرس في كتابه ”اجلماعات املتخيلة“ ما جعل 
البعــــــض يتخّوف من ارتباط اســــــمه بها على نحو ما فعل محمد حســــــني هيكل احملامي 
ــــــى رواية ”زينب“ 1913. ثّم قطعت الرواية  وقتها، وكتب ”مصري فالح“ بدًال من اســــــمه عل
ا ومارسها أصحاب مهن مختلفة. فالتقرير الذي كتبه وكيل النائب العام في  شــــــوًطا مهّمً
عشــــــرينات القرن املاضي محمد نور بك، الذي كان قاضًيا في الواقعة الشهيرة حملاكمة 
طه حسني، بسبب كتابه ”في الشعر اجلاهلي“ 1926؛ مبثابة قطعة أدبية فريدة. قد ال يكون 
محمد نور بك وما كتبه اســــــتثناًء فريًدا، بل رمبا هو من املواهب التي كانت مختفية حتت 
عباءة العمل الرسمي، ويكفي التدليل بالوزير العاشق ابن زيدون وما كتبه من أشعار في 
معشــــــوقته األميرة والدة بنت املستكفي. في هذا التحقيق الذي تنشره ”العرب“ نقف عند 

عالقة الكتابة وخاصة الروائية بأصحاب مهن أخرى مثل املشاهير.

السلطة والشهرة حولتا الكثيرين إلى مبدعين (لوحة للفنان انس سالمة)

أدولف هتلر ومعمر القذافي وصدام حسني وجمال عبدالناصر.. رؤساء تحولوا إلى كتاب

روايات عربية منســـوبة لرؤساء دول 

تثير جدال كبيرا حول حقيقة مؤلفها 

والغاية من كتابتهـــا خاصة في ظل 

احتفاء النقاد بها
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} بيــروت - تســـرد روايـــة ”نـــزف الطائـــر 
للكاتب األردني قاسم توفيق، سيرة  الصغير“ 
شـــاب عشـــريني يتخّلى عـــن حياتـــه الهانئة 
وأســـرته الميســـورة، ويقـــرر القيـــام برحلة 

مشوقة للبحث عن ذاته.
وتتتّبـــع الروايـــة، الصـــادرة أخيـــرا عن 
منشورات ضفاف ومكتبة كل شيء في بيروت، 
المواقـــف التي يتعـــرض لها الشـــاب، ملقية 
الضـــوء على مفاهيم حياتيـــة ووجودية تدفع 

القارئ إلى التأمل والتفكر فيها.
وفي خضـــم األحداث يمضي الشـــاب في 
الطريق الصحراوية إلى مدينة العقبة جنوب 
األردن، ويبيت في أحد الفنادق، وهناك يتعرف 
على امرأة متزوجة تكبره في الســـن، وعندما 
تغـــادر الفندق يقرر اللحاق بها، وخالل طريق 
عودته إلى عّمان يحتجزه عدد من قّطاع الطرق 
ويســـتولون على ســـيارته وماله، ثم يطلقون 

سراحه بعد أن يطعنوه في عنقه.
وعلى إثـــر هذه الحادثة، يقرر الشـــاب أّال 
يعود إلى عّمان، فيؤويه رجل مســـّن في مدينة 
بمنتصـــف الطريق لتبـــدأ رحلتـــه الحقيقية، 
حيث يتعرف على عالم جديد ال يشـــبه العالم 
الذي كان يعيش فيه، ويبدأ العمل في مســـلخ، 
ثم يلتقـــي رجال ينتمي إلى جماعة متطرفة فر 

من الحرب أخيرا، وتنقلب حياة الشاب كليا.
تعتبـــر هـــذه الرواية عمال جديدا لقاســـم 
توفيق، يواصل فيه مشـــروعه األدبي المتجدد 
في تشكيل رواياته بموضوعات جديدة بدًء من 
الكتابة عن ثقافة البلطجة في رواية «البوكس»، 
مـــرورًا فـــي موضوعـــة ِســـفاح المحـــارم في 
رواية «صخـــب»، وقضية الوجود 
والهويـــة، فـــي «حانة 
فوق التراب»، والفساد 
وصوًال  «فرودمال»،  في 
الطائـــر  «نـــزف  إلـــى 
الصغيـــر»، التي تحاكي 
في  الوجود  أزمة  قضية 

حياة شاب صغير.
ــاســم  ق أن  ويــــذكــــر 
تــوفــيــق روائــــي وقـــاص، 
أردني الجنسية ينحدر من 

أصول فلسطينية.

السبت 2017/06/17 - السنة 40 العدد 1610666

أصدرت الهيئة املصرية العامة للكتاب ديوانا شـــعريا جديدا للشـــاعر والكاتب الفلســـطيني كتب

خالد الجبور بعنوان «كرنني أجراس بعيدة».

صدرت حديثا عن املركز الثقافي العربي رواية بعنوان {ساعة الصفر 00:00} للكاتب واملدون 

املغربي عبداملجيد سباطة.

} ”ظل الغريب“، رواية جديدة للكاتب 
املغربي أحمد املديني، وهي آخر ما قرأت له، 

لعلها هي األخرى، آخر ما كتب حتى اآلن، 
فاملديني ال يتوقف عن الكتابة وال ينقطع 
عن جديد يصدره، وضعًا أو ترجمًة، نقدًا 
أو إبداعًا، رواية أو قصة قصيرة أو نّصًا 

رحليًا، يسعفه في ذلك انصراف إلى الكتابة 
التي يغنيها بقراءات ومتابعات وحوارات 

ال حدود لها، وثقافة عميقة وجتربة حياتية 
متميزة.

وفي هذه الرواية يستحضر املديني 
جتربة عاشها وهو شاب تخرج تّوًا من 

اجلامعة، فالتحق ببعثة تعليمية مغربية 
إلى اجلزائر بعد استقاللها، حيث عرفت 
مصاعب اقتصادية وإدارية واجتماعية 

وسياسية، فاكتوى مدرس التاريخ 
الفتي“علي بن زروال“ مبا كان ال بد أن 
يشمله من تلك املصاعب، وكان قبل ذلك 

قد اكتوى مبا عرفته بالده من إشكاالت 
سياسية، إبان ما صار يعرف بسنوات 

اجلمر، في أواخر الستينات وأوائل 
السبعينات من القرن املاضي، وكان له 

نشاطه في صفوف القوى املعارضة.
إن رحلته إلى اجلزائر في بعثة 

تعليمية، اقترنت مبهمة سياسية ملتبسة 
وغامضة، ظلت حاضرة ومؤثرة في السياق 

الروائي على امتداد زمن ”ظل الغريب“، 
إذ حمل رسالة كان عليه أن يوصلها إلى 

قوى مغربية معارضة متارس نشاطها في 
اجلزائر ومنها، فتدخله هذه املهمة في ما 

يزيد حياته ارتباكًا.
إن ما أود الوقوف عنده، من هذه 
التجربة الروائية املتميزة حقًا، هو 

استحضار الكاتب في روايته هذه أحداثًا 
يفترض أنه عاشها قبل ما يقرب من خمسة 

عقود من الزمن، سواء في املغرب أم في 
اجلزائر، وهي أحداث بقدر تداخلها وما 
تثير من إرباك، ال بد أن تثير حساسيات 

وردود أفعال، وبخاصة لو مت تناولها في 
زمنها.

وإذا كانت هذه العودة إلى ما قبل 
نصف قرن تتسم بالصعوبة في حتديد 

عدد من مقومات السرد، املكان واألحداث 
واألشخاص، فإنها كما اكتشفت ذلك في ”ظل 

الغريب“، كانت -العودة إلى ما قبل نصف 
قرن- في صالح الرواية إبداعيًا، على عكس 

لو افترضنا أن الروائي كتب عن جتربته هذه 
أياما عاشها أو بعد ذلك بزمن قصير، فعلى 

صعيد اخلبرة السردية بجميع مصادرها 
املعرفية، ما كان ليتوفر على كل ما يتوفر 

عليه اآلن من هذه اخلبرة التي استطاع من 
خاللها أن يكتب رواية بالغة التمّيز.

أما على صعيد الرؤية النقدية العميقة 
للواقع السياسي واالجتماعي والثقافي، 

سواء في اجلزائر أم في املغرب، حيث 
فضاء هذه الرواية، مبا في ذلك واقع 

اجلماعات الثورية، حتى لو كانت هذه 
الثورية مجرد أقوال وأحالم وشعارات، فلم 

تكن تلك املرحلة تتيح مثل هذه املمارسة 
النقدية، بافتراض حضور الوعي النقدي، 
حيث سيواجه بالقمع السلطوي من جهة، 
وبالتشويه واالتهام بالتخاذل واجلنب، بل 

بالعمالة واخليانة، من قبل رفاقه وزمالئه، 
من جهة ثانية.

وهذا ال يقتصر على ما هو سياسي فقط، 
بل يشمل ما هو اجتماعي، فمن املتوقع أن 
الكثير مما ورد في الرواية، على الصعيد 

االجتماعي ومنه ما يتعلق باملرأة، كان 
سيفهم على أنه انحراف أخالقي واجتماعي 

، يستدعي العقاب، بل القتل، كما حاول 
ذلك -في ظل الغريب- ابن عم املرأة التي 

رافقت علي بن زروال إلى أماكن عامة، وكان 
سيجعل منها عصابيون، من ساللة القائلني:

ال يسلم الشرف الرفيع من األذى
حتى يراق على جوانبه الدُم

قضية تتجاوز ما هو اجتماعي إلى ما 
هو وطني وديني.

هذا ال يعني أن الواقع، سياسيًا كان أو 
اجتماعيًا، قد تغير متامًا، ولكن وعي الكاتب 

هو الذي تغير، وفضاء الكتابة قد تغير 
أيضًا، وصار أكثر انفتاحًا، كما أعطى البعد 

الزمني مجاًال أوسع وفعًال أقوى للمخيلة، 
وهذا ما منح رواية ”ظل الغريب“ حضورًا 

على صعيدي الفكر واجلمال.

وقفة عند ظل الغريب

حميد سعيد
كاتب عراقي

قصائد تونسية تمتدح اليومي وتهجو الحاضر العربي المؤلم

رواية حاالت عاشها جيل عراقي كامل

[ {القتلة مازالوا هنا} كاميرا طفل تدخل كهف الوحشة  [ الشاعر محمد العربي يكتب قصائد الهامش براءة غاضبة

سفيان رجب

} تمّثل مجموعة ”القتلة مازالوا هنا“ للشاعر 
التونســـي محمد العربي إحدى الشهادات عن 
حاالت القلق والخوف والفراغ التي يعيشـــها 
اإلنســـان العربّي متأثرا بمشاهد الدم والدمار 

التي تطّوق حياته.
 عنـــوان المجموعة يحمـــل أكثر من داللة، 
فيمكـــن أن نقـــرأه بالمعنـــى اإلخبـــاري الذي 
تطالعنا بـــه الصحف اليومّيـــة، كما يمكن أن 
نقـــرأه بالمعنـــى الّتحذيري فالشـــاعر يذّكرنا 
وهو يلوذ بطفولته بالشـــهيد محمد الدرة في 
مشـــهده الملحمي الذي ذبح به كل العالم وهو 
يواجه قتاله بصرخته، كما يمكن أن نقرأه من 
ناحيـــة أخرى عن طريق المعنى االســـتنكاري 

من وجود القتلى أصال.

سيرة مهشمة

يفتتح الشـــاعر مجموعته بمقطع شـــعري 
لرافائيـــل ألبرتـــي يقـــول فيه ”غزالتـــي أيها 
الّصديـــق الطيـــب، غزالتي البيضـــاء قتلتها 
الّذئاب، غزالتي التي هربت عبر النهر، الّذئاب 
قتلتها في أعماق الماء“. واقتداء بهذا المقطع 
الذي يتحّرك بدّواســـتْي الهشاشـــة والقسوة 
يأخذنـــا الشـــاعر عبـــر نصـــوص مجموعته 
إلى عوالـــم طفولية تحّفها الصور البســـيطة 
والبريئة والهّشة. لكنها ال تكّف عن االحتجاج 

ضّد قســـوة هذا العالم، الذي يرى الشـــاعر أّن 
الحياة فيه أكثر وحشـــّية من حيـــاة األدغال، 
يقول ”هذا الّدغل المســـّمى حيـــاة، صار أكثر 
عماء ووحشـــّية، موالي منذ ســـنين وأنا أقبع 
فـــي كهف مظلـــم، منتظرا لقـــاءك، ألحّدثك عن 

حزن ال يفهمه سواك“.
يعـــود الشـــاعر إلى جذور الـــدم في ذاكرة 
اإلنســـان، إلى فكرة القتـــل األولى التي حّركت 
نواياه، ثّم يدير الكاميـــرا بين أقبية التعذيب 
وغرف الموت والســـجون والمنافي، هذا دون 
أن يفقـــد لغة الطفـــل فيه، المحتّج والّســـاخر 
أحيانا، والعاشـــق الذي يتلّهف إلى لمسة من 
يد حبيبته ليشفى من ألم التعذيب اليومي كما 

يكتب في أحد نصوصه.
في مجموعته هذه ”القتلـــة مازالوا هنا“، 
الصادرة عن مؤسســـة أروقة للنشر والتوزيع 

بمصر، لـــم ينس محمـــد العربي أن 
ينشـــر بين النصوص نثار ســـيرته 
الذاتيـــة، فيذكر مثال اســـمه وعمره 
في نـــص يقول فيه ”ثالثون ســـنة 
يا محمـــد، ثالثون صرخة، ثالثون 
طريقـــا لم تختـــر منهـــا واحدة“، 
ويذكر الشـــاعر تفاصيله اليومّية 
بيـــن جامعـــة منوبـــة والمقاهي 
والبـــارات والشـــوارع وغرفتـــه 
الصغيـــرة حيث تنتظره الحبقة 
معهـــا  ليتبـــادل  الشـــرفة  فـــي 
وتتســـاقط  الكئيبة،  النظـــرات 

وريقاتهما مع الريح.
هكذا يقول العربي في نّص ”حبقة“، فبدت 
المجموعة ســـيرة مهّشـــمة لشـــاّب شاعر من 
تونـــس ال تختلف تفاصيلها كثيـــرا عن أبناء 
جيله من الشـــباب التونســـيين، وهـــذا رهان 
التجربـــة الشـــعرية الجديدة التـــي تفتح بابًا 
على ســـجالت التوثيـــق لليومّي والهامشـــّي 

فـــي حياة الّذات اإلنســـانية بعيـــدا عن جوقة 
الجماعة التـــي ظّل دوّيها يكبـــت أّنات الّذات 

طيلة مئات القرون من حياة اإلنسان.
العـــودة إلى اســـتلهام الفـــّن البدائّي بما 
يحملـــه من عفويـــة وبســـاطة إن كان ذلك في 
الفنـــون التشـــكيلية كالنحـــت والرســـم التي 
تحاكي رســـوم الكهـــوف والجداريات األولى، 
أو فـــي فنون الكالم كالشـــعر مثـــال الذي عاد 
إلـــى تمتمات الكهنـــة واألناشـــيد األولى، كّل 
هـــذا يعكـــس رغبـــة اإلنســـان في اســـتعادة 
صفائه الروحـــّي والبحث عـــن جوهر الطفل 
الكامن فيه، متخّففا بذلك من واجب المقروئّية 
الثقيـــل الـــذي حصـــره فـــي زاويـــة الصنعة 

المتكّلفة.

العودة إلى الينابيع

 قصائـــد العربـــي تقتـــرح تصّورها لهذه 
العـــودة إلى ينابيـــع اللغة األولـــى بعيدا عن 
والرموز،  والمجـــازات  االســـتعارات  دّوامـــة 
فالشـــاعر يذهب إلى الفكرة بأبسط التكاليف 
اللغوّيـــة، لنقـــرأ هـــذه القصيـــدة مثال 
”أيتهـــا الغزالة“: صبـــاح الخير 
الغزالة، ال تهربي، لســـت  أيتهـــا 
هنـــا للصيد، انظري إنني ال أحمل 
بندقيـــًة على كتفي، ال ســـهام بين 
يتبعنـــي  وال  ألطلقهـــا،  أصابعـــي 
كلب ســـوى ظّلي، إننا هنا لنقول لك 
فقط صباح الخيـــر، قبل أن يداهمنا 

الصيادون.
 هذا النص يعكس هشاشة الكائن 
الشـــعرّي، والصـــورة توقفنـــا أمـــام 
مشـــهد اإلنســـان البدائّي وهو يواجه 
فريســـته، محاكيا صوتها لترويضها، 
قبـــل أن يقتنصها ويعـــود بها إلى كهفه، ومن 
ثّمة يرســـمها على الجدران، فالمشـــهد يعود 
إلـــى البدايات حيث الطبيعـــة العذراء واللغة 
المتلعثمة البســـيطة، بينمـــا الخطاب يذهب 
إلى المســـتقبل حيث اإلنســـان الشاعر الذي 
وعدت به كّل الفلسفات، وحلمت به كّل الفنون، 

اإلنســـان المتفاعل مع الطبيعة دون أن يشّوه 
يدْيه بدمها.

إلى  تحملنا مجموعة ”القتلة مازالوا هنا“ 
اإلقرار بأن الشاعر هو ذلك الكائن الذي تسعى 

قدمـــاه علـــى األرض، بينما عيناه تســـعى في 
الســـماء، ويلّخص العربـــي جوهر كتابه بهذا 
المقطع الذي يقـــول فيه ”أكتب فقط، كْي أخبر 

الله عن الدم الذي أغرق كّل شْيء“. 

} القاهــرة - ال تقـــوم روايـــة ”السقشـــخي“ 
للكاتب العراقي علي لفته سعيد، على موضوع 
واحـــد، وال تهدف إلـــى إيصال ثيمـــة محددة 

للقارئ، إذ هي قابلة لتأويالت متعددة.
يشير عنوان الرواية إلى المكان، وهو بلدة 
”ســـوق الشـــيوخ“ بمحافظة الناصرية جنوب 
العراق، كما يشير مجازًا، حسب رأي البعض، 
إلى أنه مكان يخصص في مدخل بيوت البلدة 
لتداول الشـــعر وقرضه، وهو أشبه بديوان أو 
صالـــون ثقافي يحتوي علـــى مكتبة لدواوين 

الشعر الشعبي.
الرواية، الصادرة حديثا عن دار الفؤاد في 
القاهـــرة، تجربة ســـردية يهيمن عليها وصف 
لحـــاالت عاشـــها جيـــل كامل، إذ تكشـــف عما 
صادفه اإلنســـان من معاناة دالة على قســـوة 
الحكم والتاريخ والواقع الحاضر المتأثر بكل 
ما جرى في الماضي، كما تكشـــف عن ظالمية 

المســـتقبل لدى اإلنســـان العراقي. من خالل 
الروايـــة يمكن أن نقر أنه ربما يجد اإلنســـان 

لتـــي في طريقه هذا االحتشـــاد من المعاناة  ا
ال تجعلـــه يتقـــّدم خطوة إلـــى األمام 
دون مزاحمـــة الخـــوف، مثلمـــا هي 
محاولة لكشـــف قـــدرة الحـــب على 
صناعـــة الحياة، وقدرة الجمال على 
مّد الديمومـــة للقلـــب والعقل معا. 
والقســـوة  الحروب  يواجه  فالحب 
مثلمـــا يواجه الخيانـــات العديدة 
التي تبدأ من الدواخل اإلنســـانية 
والمجتمعيـــة ومـــن ثـــم المحيط 
هـــذا  أضحـــى  حتـــى  والعالـــم، 
اإلنسان المستل من فضاء اسمه 
الجنوب العراقـــي، وبلدة قديمة 

فيه اســـمها ”سوق الشـــيوخ“، على مقربة من 
”أور“ السومرية، التي تتمتع بخاصية عجيبة 

هي أن أغلب بيوتها األصيلة تضع في مدخلها 
”سقشخي“.

ربما هي مكان واقعي، لكنه هنا افتراضي 
لتقريـــب الواقع. وربمـــا الراوي 
فـــي الرواية وبقية الشـــخوص 
لكنهم  أيضـــا،  افتراضيون  هـــم 
الوقائـــع  كل  بحكـــم  واقعيـــون 
التي يصادفها اإلنســـان من محن 
واالحتـــالل  والطغيـــان  الســـلطة 
المحكوم  والقـــدر  العاثر  والحـــظ 

بالظن والشك والخوف والهلع.
اإلنســـان  هـــذا  يذهـــب  أينمـــا 
العربي العراقـــي الجنوبي تصادفه 
المشـــاكل، وهـــو الـــذي يبحـــث عن 
الحـــب والجمال بمـــوازاة قدرة الفن 
والحرف على صناعة كل ما يمّكنه من 
مواجهة آالت الحرب والدسائس والمخططات، 

والعالم يمكنه أن يعيش في الجمال والســـالم 
لو انتبـــه الجميع إلـــى أن كل موجود هو من 
أجلـــه، ال من أجل فئة معينـــة تمتلك القوة، أو 
التي تبحث عن القوة لتتسيد ولو على حساب 

الناس.
ُيذكر أن الكاتب علي لفته ســـعيد سبق أن 
أصدر أربع روايات، وخمس مجاميع قصصية، 
وثالث مجموعات شعرية، ومسرحية في فصل 

واحد.

الّصدمة التي يعيشها اإلنسان العربّي اآلن متأّثرا مبشاهد الدم والّدمار التي تطّوق حياته 
تفتح أمامنا ذاكرة الّدمار املادّي والنْفسّي الذي خّلفته احلرُب العاملّية األولى في اإلنسان، 
أثناء تلك الفترات املظلمة من حياة اإلنسان التفتت كّل أبصار العالم للشاعر ليكون منفذ 
النور كما يكتب مكســــــيم غوركي في إحدى قصصه، وكانت مقترحات الشــــــعر أن يعود 
اإلنســــــان إلى ينابيعه األولى، إلى اللغــــــة البكر واللثغات األولى واملســــــّودات واألخطاء… 
فظهرت مدارس شــــــعرية هتكت البنى الشعرّية الكالسيكية من بينها الّدادئّية والسوريالّية 
والواقعّية الســــــحرية… وهذه املدارس دعت للعودة إلى البدائّي في اإلنســــــان وإلى عوالم 
الطفولة فيه، مبا حتمله من أحالم وصور بكر وعالقات مســــــتفّزة بني الكلمات، والشــــــاعر 
العربّي اآلن يجد أكثر من مشترك بينه وبني تلك املدارس، وحاجته للّتجديد في الشعر لم 

يفرضها الواقع فحسب وإمنا حاجته أكثر ملنفذ الّنور الذي حتّدث عنه غوركي.

ضوء الكلمات في دهاليز دامية (لوحة للفنانة سهير السباعي) الشـــاعر يعـــود إلـــى فكـــرة القتـــل 

 يدير 
ّ

األولى التـــي حركت نواياه، ثم

الكاميرا بني أقبية التعذيب وغرف 

املوت والسجون واملنافي

 ◄

قصائـــد الشـــاعر ســـيرة مهشـــمة 

تقترح تصورها للعـــودة إلى ينابيع 

اللغـــة األولـــى بعيـــدا عـــن دوامـــة 

االستعارات واملجازات

 ◄

تجربة سردية تكشف عما صادفه 

اإلنسان من معاناة دالة على قسوة 

الواقـــع والحاضـــر املتأثر بـــكل ما 

جرى في املاضي
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ناهد خزام

} يســـلط الباحث المصري فتحي الصنفاوي 
فـــي كتـــاب ”اآلالت الموســـيقية واإلنســـان.. 
الزمان والمكان“ الضوء على الدور الذي لعبه 
العلماء والموسيقيون العرب قديما في تطور 
الموسيقى العالمية، وإســـهاماتهم المختلفة 
في الدراســـات المتعلقة بالتدوين الموسيقي، 
هذه اإلسهامات التي قادت البشرية في ما بعد 
إلى الوصول إلى اكتشاف التدوين الموسيقي 
كمـــا نعرفـــه اليـــوم، مـــا حافظ علـــى التراث 

الموسيقي للبشرية من الضياع واالندثار.

أداة تواصل

يذكر الكتاب الصـــادر حديثا عن المجلس 
األعلـــى للثقافة في القاهرة في جزأين أنه إلى 
حدود بداية القرن الرابع الميالدي، حين ظهر 
التدوين الموســـيقي ألول مرة، لم يكن بمقدور 
الموســـيقيين نقـــل معزوفاتهم إلـــى األجيال 
الالحقـــة، إذ لـــم تكن هناك أي وســـيلة أو أي 
نوع من أنواع التدوين والتســـجيل يستطيع 
من خاللها الناس نقل الصوت المســـموع إلى 

أي مكان وزمان.
يتتبع المؤلف مراحـــل التطور التي مرت 
بها الموسيقى واآلالت الموسيقية منذ عصور 
ما قبل التاريخ حتى عصرنا الحاضر، وكيف 
بدأ اإلنســـان يدرك أنه أصبح يمارس نشاطا 
خاصا ولونا متميزا من اإلبداع بشكل متعمد، 
بعيـــدا عـــن الصدفـــة والتلقائيـــة والعفوية، 

وكيف بدأت تلـــك الحرفة تصبح فنا 
له أصوله وتقاليده وقواعده.

وفـــي البداية يؤكـــد الباحث أن 
الموســـيقى ”لم تكن عند اإلنســـان 
أول  فـــي  والبســـيط  البدائـــي 
األمـــر وســـيلة للترفيـــه، ولم تكن 
كذلـــك أداة للســـماع والتذوق أو 
التعبيـــر عما يجيش في نفســـه 
واألحاســـيس  العواطـــف  مـــن 
اإلنســـانية المختلفة، إنما كانت 
لهـــا وظائـــف أخـــرى تختلـــف 
عـــن وظائفهـــا المعروفـــة اآلن 
فـــي حياتنـــا المعاصـــرة، فقد 

اســـتخدمت األصوات كوسيلة لالتصال وأداة 
أساسية لنقل التعليمات واألخبار واإلشارات 
والرسائل عبر المســـافات القريبة والبعيدة، 
خاصة بيـــن الوديان والجبال والمناطق التي 
يصعـــب فيها التنقل، كما كانت جزءا رئيســـا 
في الطقـــوس الدينيـــة لمختلـــف المعتقدات 

البدائية“.

وكانـــت آالت الطرق الحجريـــة والمعدنية 
هي أولـــى اآلالت التي تم ابتكارهـــا، وعندما 
اتســـعت مدارك اإلنســـان ووصل إلى مشارف 
التحضـــر توصل إلى معرفـــة األدوات واآلالت 
التي اســـتخدم فيها طريقة النفـــخ، ثم اآلالت 
الوترية ”التي مثلـــت نهاية المطاف في حقل 
ابتكار اإلنسان وصنعه لآلالت الموسيقية في 

مختلف الحضارات القديمة“.
ولـــم يتفـــق المؤرخون علـــى األصل الذي 
انحـــدرت منـــه اآلالت الوتريـــة ذات القوس، 
فبعضهـــم يعتبـــر أنهـــا مـــن أصـــل أوروبي 
ومنحدرة من الربابـــات البدائية التي عرفتها 
شـــعوب وبرابرة شـــمال غرب أوروبا، بينما 
يؤكـــد آخـــرون أن فكـــرة اســـتخراج الصوت 
بواســـطة حك األوتـــار بقوس مشـــدود عليه 
خصلـــة من شـــعر ذيـــل الحصـــان أو خالفه، 
هي فكـــرة واردة من شـــبه الجزيـــرة الهندية 
في جنوب شـــرق آسيا، وانتقلت بعد ذلك إلى 
الفرس ثـــم األتراك والعرب مـــن المحيط إلى 
الخليج، ومنه إلى أوروبا تحت أســـماء كثيرة 

منها ”رباب“ و“ريباب“ و“ريبيك“ وغيرها.

أفضال عربية

يرى الباحـــث فتحي الصنفاوي أن للعرب 
فضـــال فـــي تطويـــر وإحيـــاء آالت القـــوس 
مرحليا، إذ أنهم عرفوا هـــذا النوع من اآلالت 
خـــالل القـــرون الميالديـــة األولـــى، وانتقلت 
هذه الربابات بعد ذلـــك إلى األندلس وجزيرة 
صقلية، ثم بدأت تظهر في أوروبا بشكل ثابت 

في القرن الحادي عشر.
ويقول في كتابـــه ”ومنذ ذلك 
الحين بـــدأت أوروبـــا وبخاصة 
لألندلـــس  المجـــاورة  الـــدول 
والبلقان في صنع ربابات مشابهة 
للربابـــات العربيـــة، أطلـــق علـــى 
هـــذه اآلالت أســـماء متعـــددة منها 
’روبيـــب‘، و‘روبيـــال‘، و‘ُربيكا‘، وما 
إن جـــاء القـــرن الرابع عشـــر حتى 
عمت هذه اآلالت جميع أجزاء أوروبا 
شيئا فشيئا، وبدأت في التطور حتى 
أخذت أشـــكالها التي هي عليها اآلن، 
من الكمان إلى التشيلو والكنترباص، 
والموســـيقى  وهي تعد عماد التأليف 

األوركسترالية الغربية“.
ويذهـــب الباحث إلى أن لفالســـفة وعلماء 
العرب والمســـلمين لهم دورهـــم المهم، ليس 
على مســـتوى الثقافة والفنـــون العربية فقط، 
وإنما أيضا على مستوى أوروبا والموسيقى 
العالميـــة بشـــكل عـــام، فكانـــت لهم فـــي ذلك 
مؤلفـــات وكتب عظيمة، ودراســـات وافية في 

الساللم الموسيقية وكيفية ضبط األوتار.
ومـــن بيـــن هـــؤالء علـــى ســـبيل المثال 
الفيلســـوف والعالمـــة العربـــي أبو يوســـف 
يعقـــوب الكنـــدي، وكذلك أبو نصـــر الفارابي 
صاحـــب كتاب ”الموســـقى الكبير“ الغني عن 
التعريـــف، ومـــا فيه مـــن دراســـات رائعة عن 

الموسيقى وآلة العود وأهميتها وكيفية ضبط 
أوتارها ودساتينها.

وبيـــن هؤالء أيضـــا الفيلســـوف أبو علي 
الحســـن ابن سينا، الذي اســـتخدم آلة العود 
كتطبيق لنظرياته الموسيقية، والتي ضمنها 
و“النجـــاة“، وفيهما  فـــي كتابيـــه ”الشـــفاء“ 
اختـــص العود ببحـــوث مركـــزة، إذ كانت آلة 
العود واحدة من أهم اآلالت التي اســـتحوذت 
على اهتمام الباحثين في الغناء والموســـيقى 
العربيـــة، لما للعرب من فضل فـــي تطويرها، 
ولتأثيرها كذلك على تطور آالت أخرى شبيهة 

بها تم استخدامها في الغرب.
وكانت لعازفي العود على وجه الخصوص 
مكانة رفيعة في المجتمع العربي، وذاع صيت 
بعضهـــم، وتناقلـــت أخبارهـــم كتـــب التراث، 
ويـــورد الكاتب أســـماء عدد من أشـــهر هؤالء 
العازفين فـــي العصر العباســـي، ومن بينهم 
منصور زلزل، وإسحاق الموصلي، وكذلك أبو 
الحسن علي بن نافع الملقب بـ“زرياب“، الذي 
حمل لواء الغناء العربي في دولة العباســـيين 
واألمويين في المشرق واألمويين في المغرب 
العربـــي، حيـــن رحل عـــن بغـــداد وهاجر إلى 
قرطبة في األندلس، حيث لمع وأصبح شـــيخ 

الموسيقيين. 
ويعـــود فضل زريـــاب كما يقـــول الباحث 
المصري فتحي الصنفـــاوي في كتابه ”اآلالت 
الموســـيقية واإلنســـان.. الزمـــان والمـــكان“ 

إلـــى تحســـينه صناعة العـــود وإضافة الوتر 
الخامس له واســـتخدامه لقوادم ريش النسر 

بدال من الريشة الخشبية أو الجلدية.
ولم يقتصـــر األمر على إجادة العزف فقط، 
بـــل كان لعلماء العرب فضل كذلك في االهتداء 
إلى طريقة لتدوين الموسيقى، تسمى التدوين 
الجدولي، أو مـــا يعرف اليوم بـ“التابالتورا“، 
التي أوضحها وبينهـــا صفي الدين األرموي، 
وهي الطريقة التي تعمل على تحديد مواضع 
العفق باألصابع على آلـــة العود، وُعني بهذه 
الطريقة البســـيطة في التدوين كل من الكندي 
والفارابي وابن ســـينا وحددوا فيها مواضع 
”الدســـاتين“، وهـــي الخطوط المرســـومة أو 
المعدنية التي توضع على رقبة اآلالت الوترية 
لتحديد مـــكان وضع األصابـــع تحديدا دقيقا 
للحصول على الدرجات الصوتية الموسيقية 
بدقة، وُيعمل بها حتى اليوم، ولم تكن أوروبا 
قـــد عرفتها بعد، بـــل أخذتها عنهـــم ونفذتها 

عمليا بعد ذلك بمدة طويلة. 

نورالدين الزويني

} القاهــرة - قـــراءة روايـــة ”أكتـــب إليك من 
دمشـــق“ للروائي المغربـــي محمود عبدالغني 
هـــي بمثابة ســـفر عبر 236 صفحـــة، مع قصة 
ناسخ مغربي حسن الخط وواسع اإلطالع من 
مدينـــة فاس في القرن الثاني عشـــر الميالدي، 
يتلقى دعوة للمشاركة في عملية نسخ جماعي 
لكتاب ”تاريخ دمشـــق“ البن عســـاكر الذي يقع 
في ثمانين مجلدا، سيكون نصيبه منها ثمانية 

مجلدات.
لقـــد كان بطـــل الرواية من بين عشـــرة من 
أحســـن الخطاطيـــن والنســـاخ وقـــع عليهـــم 
اختيـــار العالمة الحافظ ابن عســـاكر لنســـخ 
المعـــروف في المغرب  كتابه ”تاريخ دمشـــق“ 
بـ“التاريخ الكبير“، وهو مؤلف ضخم يعد قمة 

اجتهاده وإيمانه.
وما إن سمع نورالدين محمود، ملك دمشق 
وحلـــب، أن ابن عســـاكر كان يؤلـــف كتابا عن 
دمشـــق وأن انشـــغاالته أحجمته عـــن إتمامه، 
حتى بعث إليه يحشـــد همتـــه إلتمامه، وطلب 
منـــه االســـتعانة بخيرة النســـاخ لنســـخ هذا 

الكتاب الكبير.
ومنذ تلقي الناســـخ المغربي لهذه الدعوة 
وهو يعد العدة ماديا ونفسيا، يسأل ويقرأ عن 
مدينة دمشق ”أم الشام“، وعن الحافظ العالمة 
ابن عســـاكر. وفـــي غمرة  حديثه عـــن اإلعداد 

للســـفر يقدم خريطة موســـعة لفن النســـخ في 
المغرب في القرن الـ12.

لـــم يكتف الناســـخ المغربـــي المنحدر من 
مدينـــة فاس باالســـتعداد ماديا لهذا الســـفر، 
بل عمـــل على التـــزود بالوثائق وســـعى لدى 
الخطاطيـــن والنســـاخ في مدينـــة فاس لجمع 
كل المعلومات حول النســـخ والخط والوراقة، 
والـــورق  المـــداد  أنـــواع  مختلـــف  وحـــول 
المســـتعملين. كما اســـتعلم لدى أولئك الذين 
ســـبق لهم أن ســـافروا إلى الشـــام . كان يريد 
أن يعرف كل التفاصيل قبل رحلته إلى دمشـــق 
والشروع في هذه المهمة العسيرة التي أوكلت 

إليه.
من خالل الروايـــة، الصادرة عن دار العين 
المصرية للنشر، يكتشـــف القارئ التقدم الذي 
كان يعرفه فـــن الوراقة في المغرب والمهارات 
التي كانت لدى النساخ والوراقين بمدينة فاس 
حيث كانت فنون الوراقة والنســـخ مزدهرة في 

القرن الـ12.
يتقدم الســـرد على لســـان الراوي، وتتقدم 
معـــه أحـــوال الســـارد: كيـــف يهجـــر زوجته 
وحبيبتـــه ”أم العيـــد“ ويتركها في فاس؟ كيف 
ستستقبله دمشـــق؟ كيف سيلتقي الحافظ ابن 
عساكر؟ ومن هم النساخ الذين سيشاركونه في 

عملية النسخ الجماعي؟
ومـــن خالل الجـــواب الســـردي عـــن هذه 
األســـئلة تقدم رواية ”أكتب إليك من دمشـــق“ 

مناخا معرفيا وتخييليا عن دمشـــق المتخيلة، 
عن ابن عســـاكر كما هو مرســـوم في ذهنيات 
المغاربة، وعن النسخ والوراقة، وعن الفنادق 

التي سيقيم فيها الناسخ المغربي.
في هـــذا الرواية يأخذ محمـــود عبدالغني 
القارئ في سفر إلى الشام، وبالذات إلى دمشق 
”أم الشام“ في القرن الـ12، ويحكي الراوي عبر 

س أجزاء الرواية األحد عشر ارتحاله عبر  فا
ودمشـــق وبغداد وكذا العـــودة في ما 

بعد إلى بلده.
بأســـواقها،  دمشـــق  ســـحرت 
وأزقتهـــا،  (فنادقهـــا)،  وخاناتهـــا 
وصوامعها، وكنائسها،  ومساجدها 
وفقهائهـــا  وأناســـها  وأديرتهـــا، 
الناســـخ  وأدبائهـــا،  وعلمائهـــا 
المغربي الذي قال عنها ”دمشق يا 
عظيمة الشأن، أنت مالك قديسة“، 
فقد اندهش ”لعظمة بحر العمران، 
ولتأنـــق الصنائـــع، ومن جملتها 
صناعة الوراقين. المدينة شديدة 

التمـــدن، (…). فالنـــاس هنـــا مقبلون أشـــد ما 
يكون اإلقبال على التآليف العلمية والدواوين، 
المؤلفـــات  هـــذه  تناقـــل  علـــى  وحريصـــون 

وتداولها“.
 لكـــن إقامتـــه بهـــا توقفت بســـبب جفاف 
ضاقـــت معه الصـــدور عندمـــا احتبس الغيث 
بأرض الشـــام، فبـــدأ الزرع يتلف، واألســـعار 

ترتفع، والحت نذور القحط أكثر ببالد الشـــام، 
وحروب اإلفرنج علـــى البالد التي كثرت معها 
مراســـالت االســـتغاثة إلـــى مصـــر والعراق، 
وانتشـــار أتباع الباطنية الذين كانوا يعيثون 
فســـادا في ”أم الشـــام“، وقطع الطرقات فيها، 

فضال عن ”فساد رهط الشاميين أنفسهم“.
 عندمـــا لم يعد ممكنا ”اســـتعادة دمشـــق 
القديمـــة“، التـــي تحولـــت إلى ”مـــكان مليء 
مساجدها  وأصبحت   ، بالشـــر“ 
الموت  وأصبـــح  للقتل،  أمكنـــة 
فجأة كل شـــيء فـــي مدينة كانت 
فيهـــا الحيـــاة كل شـــيء، قـــرر 
الناســـخ المغربـــي مغـــادرة ”أم 
والتوجه إلى العراق رفقة  الشام“ 
ناســـخ عراقي اســـمه ”سنان“ كان 
هو اآلخر أتى إلى دمشق للمشاركة 
في النسخ الجماعي لمؤلف ”تاريخ 

دمشق“ البن عساكر.
عبـــر صفحات هذه الرواية، يقدم 
محمود عبد الغنـــي للقارئ تفاصيل 
هائلـــة حول فنـــون النســـخ والخط، 
ويقـــدم تأريخا لهـــذه الصناعـــة العريقة التي 
انتشـــرت في المغرب والمشرق. كما يبرز غنى 
فترة من التاريخ المضطرب للشـــام ودمشـــق 
ذات الثمانيـــة أبـــواب،  الـ“مفتوحـــة القلـــب“ 
واالزدهار الذي عرفـــه المغرب في تلك الحقبة 

على المستوى الثقافي واالجتماعي.

ال تاريخ كبيرا للموسيقى لوال العلماء والفالسفة العرب

خطاط مغربي من القرن الثاني عشر يقدم صورة لدمشق 

[ كتاب عن فضل العرب في تطور موسيقات العالم إبداعا وآالت وتقنيات
املوسيقى كما نعرفها اآلن، فن له خصائصه الثقافية والترفيهية، ولكنها لم تكن على هذا 
النحو عند اإلنســــــان البدائي أو إنســــــان ما بعد البداوة، وأيضا اإلنسان الذي وصل إلى 
مرتبة متقدمة من الرقي احلضاري، ولكنها كانت بالدرجة األولى أحد األنشطة اإلنسانية 
املتميزة التي ميارســــــها البشر في أي زمان ومكان ولها وظائفها االجتماعية والطقوسية 

املختلفة متاما عن الهدف الترفيهي أو الثقافي الذي يدركه اإلنسان املعاصر.

العود ترنيمة عربية خالصة (لوحة للمستشرق لودفيج دوتش)

باالشـــتراك بـــني دار املراد والـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صـــدرت أخيرا روايـــة بعنوان {آخر كتب

األراضي} للكاتب أنطوان الدويهي.

عن مؤسســـة شمس للنشـــر واإلعالم، صدر للشـــاعر السيد عبدالســـتار املليجي ديوان شعر 

بالعامية تحت عنوان «الثورة وامليدان».

ثقافة املستقبل

} يبدو، من خالل تصفح الويب العربي، 
أن عددا ضخما من المكتبات العربية 

قد أطلقْت بواباتها الخاصة بأرصدتها 
المرقَمنة، أو على األقل قد أعلنْت عن نيتها 

في رقمنة أرصدتها.
وإذا كان األمُر يبدو جيدا ومطلوبا، 

اعتبارا ألهمية الرقمنة على مستوى حفظ 
التراث العربي وعلى مستوى دمقرطة 
الولوج إليه بمختلف وسائطه، سواء 

المطبوعة منها أو السمعية والبصرية 
أو غيرها، فإنه يظهُر في نفس اآلن أن 

المكتبات العربية قد أخلفْت موعَدها مع 
هذه اللحظة التي ُتشكل منعرجا هاما على 

مستوى تغير طرق تداول وتلقي المعرفة 
وتحول وسائطها.

والحاصُل أن تعامَل المكتبات العربية 
مع الرقمنة صار كما لو أنه تعامل مع 

موضة يجب التماهي معها. ولذلك َيتم 
التسابُق نحو إطالق العديد من المشاريع 

داخل البلد الواحد، بدون أي تنسيق. 
وبذلك نجد أنفسنا أمام نفس المخطوطات 

ونفس الكتب التي ُترقَمن من طرف أكثر 
من مكتبة في نفس البلد، مع ما يعني ذلك 
من تشتت في العمل وفي الجهود، وضياع 

للميزانيات الضخمة التي َتتطلبها مشاريُع 
الرقمنة، وأيضا عملياُت ومقتضيات حفظ 

الرصيد المرقمن. وهو األمر الذي يجعل 
من المكتبات أشبه بقطع بازل متفرقة ال 

ُيهتدى إلى تجميعها.
ويبدو أمرا مفارقا أن نجَد أن ما ُينفق 
مثال على موقع غاليكا الضخم، ذلك الذي 
أطلقته المكتبة الوطنية الفرنسية، والذي 

ُيقدم أكثر من أربعة ماليين وثيقة، قد 
يكون أقل مما ُينفق داخل الكثير من الدول 

العربية. أما وصفة غاليكا في ذلك فتقوم 
على شبكة شراكاتها الكبيرة، التي تشمل 
أكثر من أربعين مؤسسة، ما بين مكتبات 

عمومية وجامعية ومعاهد البحث ومكتباِت 
األكاديميات الفرنسية وأيضا مكتبات 

وطنية أجنبية. وهي شراكات تقوم على 
تبادل الوثائق المرقَمنة بشكل ُيَمكن من 

إغناء موقع غاليكا والمواقع الشريكة، وذلك 
بشكل آني ومستمر، مع العلم أن نفس هذا 
الرصيد المرقمن ُيَصب في موقع أوربيانا، 

الذي َيشمل الرصيَد األوروبي المرقَمن.  
وقريبا من التجربة الفرنسية، وبنفس 
الخطة التدبيرية الناجعة، تواصُل مكتبة 

الكونغرس مشروعها الضخم على مستوى 
الرقمنة، حيث أطلقْت، على سبيل المثال، 

قبل أسابيع مشروعا بتعاون مع قناة 
تلفزية تربوية، يهدف إلى رقمنة أكثر من 

مليوني تسجيل.
حدث قبل عشر سنوات أْن َتمَّ اعتماُد 

مشروع مشترك طموح يخصُّ رقمنَة ذاكرة 
العالم العربي، من طرف مجلس وزراء 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات العرب، 
وبدعم من جامعة الدول العربية وغيرها 

من المؤسسات. وكان من المفروض 
أن يرى المشروُع النوَر سنة 2011. حلَّ 

ما ُيسمى بالربيع العربي، وسقطت 
أنظمة وحلت أخرى. ويبدو أن الجامعة 

نسيت األمر. وحده موقع شبه ميت 
خاص بالتعريف بالمشروع ما زال على 

الويب، يذكرنا باألمر، ”لعل الذكرى تنفع 
المؤمنين“. 

حسن الوزاني
كاتب مغربي 

أبـــو نصـــر الفارابـــي قدم فـــي كتابه 

{املوســـقى الكبيـــر} دراســـات عـــن 

آلة العود وأهميتهـــا وكيفية ضبط 

أوتارها ودساتينها 
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ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} ميالنو (إيطاليا) - عن منشـــورات المتوسط 
بميالنـــو صدر أخيـــرا لمحمـــد خضير كتاب 
بعنـــوان ”ما ُيمســـك وما ال ُيمســـك“ هو ثالث 
يرية التي تقوم عليها معظم قصصه  كتبه الِسّ

القصيرة.
يقـــول محمـــد خضّير «كتبُت، مع نفســـي، 
ســـيرة لحياتي، لم تتعد ألـــف كلمة، عنونتها 
’الرؤيـــا الخضـــراء’ (يتضّمنها هـــذا الكتاب) 
ولطالما تصـــّورُت حياتي وحيـــاَة نصوصي 
مقاطـــع من رؤيا مشـــتركة مع ســـكان بالدي، 
ومثقفيهـــا،  وكســـبِتها  وفالحيهـــا  عمالهـــا 
مزارعها ومصانعها وأســـواقها ومدارســـها، 

وكانـــت هـــذه المقاطـــع 
تنبثق فـــي صيغة رؤيا، 
بجـــزٍء  إال  أمِســـُك  ال 

منها». 
إذن، في هذا الكتاب 
السارد  يرمي خضّير، 
بين  شيء  كّل  البارع، 
وسنشـــعر  أيدينـــا، 
هذا  وحجـــم  بـــوزن 
«الكّل شـــيء»، ولكن 
من  ســـنتمكن  هـــل 

إمساكه؟

محمد خضير 

سيرة ذاتية

فتحـــي الصنفـــاوي يتتبـــع مراحـــل 

التطـــور التي مرت بها املوســـيقى 

وآالتهـــا منذ عصور مـــا قبل التاريخ 

حتى عصرنا الحاضر
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حممود زكي

} لنــدن - تواجه مواقع التواصل االجتماعي 
حربـــا شرســـة بســـبب اتهامات بلعـــب دور 
محوري فـــي تعزيز عمـــل اإلرهابيني ونشـــر 
اخلطاب املتطرف واملتشـــدد بـــني التنظيمات 

اإلرهابية وخالياها النائمة في أنحاء العالم.
وألقت السلطات البريطانية والفرنسية مؤخرا 
غضبها على الشبكات االجتماعية بعد ارتفاع 
وتيرة األعمال اإلرهابيـــة في أوروبا مع تكرر 
عامل اســـتخدام اإلنترنت في أغلب العمليات، 
مما دعا احلكومة البريطانية والفرنســـية إلى 
تهديد بفرض غرامات مالية كبيرة بسبب فشل 
الشـــبكات االجتماعيـــة في حذف املشـــاركات 

املتطرفة.
وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي 
هذا األســـبوع من فرنسا ”أســـتطيع أن أعلن 
اليـــوم أن بريطانيا وفرنســـا ســـتعمالن معًا 
من أجل تشـــجيع الشركات على بذل املزيد من 
اجلهد وحتمل مسؤوليتها االجتماعية حلذف 
احملتـــوى الضار من شـــبكاتها، مبـــا في ذلك 

بحـــث احتمال وضع مســـؤولية قانونية على 
الشركات التكنولوجية إذا ما فشلت في حذف 

احملتوى غير املقبول“.
وكشـــفت حتقيقـــات بريطانية وفرنســـية 
عـــن حاالت عـــدة اســـتخدمت فيهـــا اإلنترنت 
قبـــل وأثناء ارتـــكاب عمليـــات إرهابية، ولعل 
أبرزها اســـتخدام خالد مســـعود منفذ هجوم 
ويستمنســـتر في مارس املاضي حسابه على 
واتساب قبل ساعة من دهس مارة بالقرب من 
البرملـــان البريطاني، باإلضافة إلى اســـتخدام 
مرتكبي هجمات باريس فـــي عام 2016 والتي 
راح ضحيتهـــا نحـــو 130 شـــخصا تطبيقات 

للتواصل أثناء الهجوم.
ومنـــذ إعالن تنظيم داعـــش ”اخلالفة“ في 
أبريـــل عـــام 2014 بعد ســـيطرته علـــى أراض 
بالعراق وسوريا، جنح في إقامة إمبراطورية 
إعالمية متوسعة األركان على شبكة اإلنترنت 

ومواقع التواصل االجتماعي. 
كمـــا اســـتخدم أعضـــاء تنظيـــم داعـــش 
مواقـــع فيســـبوك وتويتر وتليغرام كوســـيلة 
لنشر أخبار التنظيم واســـتراتيجيته الفكرية 

املتطرفة بهدف إذاعـــة مقاطع وصور وتقارير 
تثيـــر الرعـــب والصدمـــة، وجتـــذب املزيد من 

املتطرفني حول العالم إلى صفوفه.
واســـتخدم داعـــش مواقع أخـــرى أبرزها 
واتســـاب وفايبر كوســـيلتي اتصال مباشرة 
بـــني أعضائه من أجل إعـــداد وتنظيم عمليات 

إرهابية في دول عدة.
ويأتـــي القـــرار الفرنســـي البريطاني بعد 
تعـــرض كلتـــا الدولتـــني لهجمـــات إرهابيـــة 
متعاقبة، كان آخرها هجوما لندن ومانشستر، 
في شـــهر مايو املاضي، اللذان راح ضحيتهما 

نحو 30 شخصا.
ورغم اتفاق غالبية صناع القرار واخلبراء 
على ضرورة تقويض حتركات اإلرهابيني على 
اإلنترنـــت وحصر املعركة في األماكن امليدانية 
الذين سيسيطرون عليها، يخشى البعض من 
خطـــورة تقنني تبادل املعلومات على اإلنترنت 

على حرية التعبير.
ويقول الباحث الفرنســـي املتخصص في 
شـــؤون اإلرهاب أوليفر روي إنه ”قبل االتفاق 
حول وضع قواعد جديدة لدحر العمل املتطرف 
يجب أوال الكشـــف عن آليـــة تنفيذها ووضع 
قوانني متوازية حتمي حرية تداول املعلومات 
والتعبيـــر عـــن اآلراء الشـــخصية على مواقع 

التواصل االجتماعي“. 
ويخشى مراقبون من اســـتخدام القوانني 
املقترحـــة كوســـيلة دكتاتورية جديـــدة لقمع 
اإللكترونية  املعارضـــة  وحمـــالت  األصـــوات 

وكذلـــك اختـــراق خصوصية األفـــراد بداعي 
محاربة اإلرهاب على اإلنترنت، متسائلني عن 
كيفية معرفة الفرق بني حساب ميتلكه متطرف 
وحساب آخر يعبر عن رأي ال يعجب البعض.

وقامـــت بريطانيا مؤخـــرا بتمرير ”قانون 
صالحيـــات التحقيـــق“، الـــذي يعتبر أشـــمل 
قانون مراقبـــة في العالم الغربي، كما وضعت 
عددا مـــن التدابير الراميـــة حملاربة اإلرهاب، 
وخاصة منذ احلادي عشـــر من سبتمبر 2001 

وهجمات لندن 2005.
ورغـــم محـــاوالت إدارات مواقع التواصل 
االجتماعـــي املســـتمرة مراقبـــة ومحاصـــرة 
اخلطاب اإلرهابي باستبعاد ووقف احلسابات 
املتطرفـــة، إال أنهـــا ترفـــض أن تكشـــف عـــن 
استراتيجيتها في مكافحة اخلطاب املتطرف.

وكان موقـــع يوتيـــوب مؤخـــرا قـــد دعى 
مستخدمي املوقع للمشاركة في مشروع جديد 
يهدف إلى إعداد جيل من املستخدمني تكون له 
صالحيات أوســـع في اإلبالغ ووقف حسابات 

ومقاطع مصورة مشكوك فيها.
وكشف أســـتاذ العلوم السياسية بجامعة 
أن  إيغرمـــار  تومـــاس  النرويجيـــة  أوســـلو 
”املضـــي قدمـــا فـــي سياســـة التضييـــق على 
وســـائل التواصل االجتماعي سيكون له ضرر 
على عمـــل األجهـــزة املخابراتيـــة والباحثني 
املراقبني للحســـابات املتطرفـــة“. ويوضح أن 
”اخلطابـــات املتطرفة على اإلنترنت متثل مادة 
هامة للمخابرات الكتشـــاف البؤر اإلرهابية“، 

مضيفا أنها ”مادة دسمة لألكادمييني لتحليل 
األيديولوجيـــا اإلرهابية التـــي من دورها فهم 

ووضع آليات ملقاومة التطرف في املستقبل“.
وال يســـتخدم اإلرهابيـــون اإلنترنـــت في 
التواصل والتجنيد فقـــط، إمنا يقوم التنظيم  
بتوجيـــه املهاجمـــني إلـــى أماكـــن الهجمات 

ودعمهم لوجيستيا في بعض األحيان.
وكانت حسابات تابعة لداعش قد بثت قبل 
وقوع عمليات في فرنســـا وأملانيا وبريطانيا 
مقاطـــع لتعليـــم كيفية اســـتخدام الســـكاكني 
للطعن في أماكن قاتلة وصناعة قنابل منزلية.

ويقلل خبـــراء مـــن أهمية فـــرض قوانني 
منظمـــة لعمل الشـــبكات االجتماعيـــة بهدف 
التـــي  املعلومـــات  أن  إذ  التطـــرف،  مقاومـــة 
تتناقلها احلســـابات املتطرفـــة ال تزيد عن 20 
باملئـــة مـــن إجمالـــي النشـــاط اإلرهابي على 

اإلنترنت.
وكشـــفت دراســـات أن جنـــاح التنظيمات 
اإلرهابيـــة في اإلبقـــاء على قوتهـــا اإلعالمية 
على اإلنترنت واالستمرار في تنفيذ هجماتها 
اإلرهابية هو بســـبب اســـتخدام ”االتصاالت 
ومتثـــل  باإلنترنـــت.   “Dark web املشـــفرة 
”االتصـــاالت املشـــفرة“ طبقة عميقـــة يصعب 
اختراقهـــا أو الوصول إلى املعلومات فيها إال 

عن طريق رابط يرسله مستخدم إلى آخر.
وتوضح الدراسات أنه من املستحيل تتبع 
اخلطاب ملتطرف على تلك الشـــبكة أو اختراق 

املواقع بسبب الزخم املعلوماتي.
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الحرب على اإلرهاب تنتج تصادما بين الحكومات والشبكات االجتماعية

واتساب كان املسؤول

@alarabonline

} لم تكن زعيمة حزب المحافظين تيريزا 
ماي وحدها الخاسر في االنتخابات 

البرلمانية البريطانية، إنما اإلعالم هو 
الخاسر األكبر!

ليس مهما أن تطلق عليها الصحف 
والمرأة الميتة  البريطانية ”البطة العرجاء“ 

التي تمشي على قدمين، المهم أن تعترف 
تلك الصحف بخسارتها في استقطاب 

عقول الجمهور، وأن تأثيرها أو انحيازها 
لحزب ما لم يعد أمرا ذا أهمية، هكذا كشفت 
االنتخابات في أعرق الديمقراطيات الغربية، 
واإلعالم صنو ال غنى عنه في الديمقراطيات 

الكبرى، لكن خسارة القوى المؤثرة على 
الجمهور تعيد رسم فكرة التأثير واختراق 

العقول من أساسها. 
لقد واجه الجمهور بآذان صماء كل 

التحذيرات والتحليالت الصحافية والصراخ 
التلفزيوني وأعاد مسار االنتخابات وفق ما 

يراه وليس وفق قوة تأثير وسائل اإلعالم 
وانحيازها، وهذا يعني أن الوقت قد حان 
إلعادة النظر في وهم قوة الصحافة، وفق 
الكاتب بيتر بريستون المحلل للمضمون 

اإلعالمي ورئيس تحرير صحيفة الغارديان 
السابق.

يعرض بريستون لتوجه الصحف 
البريطانية قبل االنتخابات وكيف أنها فشلت 

في إدارة عقل الناخب، فتحليالت الصحف 
اليمينية إلمبراطور اإلعالم روبرت مردوخ، 

لم تكن سوى تحذيرات بعذاب سياسي 
َسَحقُه الناخب البريطاني في ما بعد، بل 

أن كالم صحيفة ديلي ميل في يوم االقتراع 
بأن األصوات كلها ذاهبة للمرأة الحديدية 
2، لم يكن سوى تأكيد للجملة الفلكلورية 
”كالم جرائد“، فلم تعد تيريزا ماي الروح 

البريطانية، وإنما وجدت نفسها في ورطة.
لقد قادت الصحف اليمينية ما يمكن 

تسميته بالجحيم الذي ينتظر البريطانيين 
في حال انتخاب اليساري المتطرف جيرمي 

كوربين، كانت العناوين تقدح بالشرر، الشرر 
الذي سيتسبب به كوربين ويقرب نهاية 

العالم إذا عاد حزب العمال إلى الحكم ثانية، 
لم تذّكر مثل هذه الصحف بالشر الحقيقي 
الذي تركته أكاذيب توني بلير على حزب 
العمال، لكنها كانت تتحدث عن انحيازها 

المجرد لحزب المحافظين.
مع ذلك فإنه ال يهم اليوم بعد انتهاء 

االنتخابات من الفائز، بقدر أن تمثال 
الصحافة قد فقد نصفه األيمن وربما 

يتوارى مستقبال ولن يحفظ في المتحف 
السياسي، فذاكرة الجمهور اليوم أقوى من 
متاحف الصحافة. ما بقي حتى اآلن تمثال 
نصفي لتأثير الصحافة على رغبات وعقول 

الجمهور. هذا ما آلت إليه االنتخابات في 
بريطانيا.

قوة التأثير التي تمتلكها وسائل اإلعالم 
ليست مقتصرة على طبيعة صناعة الخطاب 
وتوجيه العقول، بل في العالقة التي ضعفت 
أصال بين وسائل اإلعالم والجمهور، تقلصت 

الطباعة وأصاب الكساد توزيع الصحف، 
الجمهور صار يقرأ ما يرغب به وليس ما 

يقدم له.
وصلت الجرأة بالمحللين إلى القول إن 

وسائل التواصل االجتماعي هي التي سلمت 
الواليات المتحدة إلى دونالد ترامب، وهي 

من دفعت البريطانيين إلى التصويت لصالح 
بريكست، بل وصارت تلك المواقع أكثر جرأة 

من الصحافة اليمينية، وطوقت التلفزيون 
بحزام من الصدأ.

لم تكن هناك أخبار وهمية بالتأكيد، 
دفعت البريطانيين لعدم التصويت بكثافة 
لحزب المحافظين، وال يمكن أن نجد كالما 

عن تدخل الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
في تغيير مسار االنتخابات البريطانية، 

كما شاع في انتخابات الرئاسة األميركية، 

بل ينصحنا بريستون بالنظر مليا إلى 
ما حصل على فيسبوك عشية االنتخابات 
البريطانية، يكاد نصف الناخبين تقريبا 

قد حسموا أمرهم علنا على صفحاتهم 
الشخصية وأثروا على غيرهم من المتابعين، 

كانت وجهات نظر الناخبين تدافع عن 
نفسها بطريقة ال تقلد التحليالت الصحافية 

الجوفاء التي تلوي عنق األخبار.
لقد صنع المجتمع العمالق على فيسبوك 

خياره من دون أن يراهن على الصحف، بل 
إن األساليب اإلعالنية التي أدارها حزب 

المحافظين صارت من الموضات القديمة، 
األمر الذي أطاح بالمستشارين الخاصين 
لرئيسة الوزراء البريطانية، نيك تيموثي 

وفيونا هيل.
وقال تيموثي إنه قدم استقالته بعدما 

تأكدت نتيجة االنتخابات، محّمال نفسه 
مسؤولية البرنامج االنتخابي الذي وضعه 

المحافظون خالل الحملة التي سبقت 
االنتخابات.

لم يعد فالسفة اإلعالم صّناع ملوك، 
من يصنع الملوك اليوم الجمهور ورغباته 

وطموحاته الشعبوية، النخبة بدأت تهبط من 
برجها العالي الكتشاف الواقع كما هو.

قبل ثالثة أشهر التقيت مصادفة على 
جادة الطريق أليستر كامبل السكرتير 

الصحافي األسبق للحكومة البريطانية إبان 
رئاسة توني بلير، والعقل اإلعالمي المدبر 

إلعادة حزب العمال إلى السلطة، وأثناء 
الحديث المقتضب معه تطفل مار آخر عليه 

بسؤال ذكي عن توقعاته لمستقبل حزب 
العمال بعد صعود جيرمي كوربين، فرد عليه 

بجملة ال تقبل اللبس والتأويل، ال مستقبل 
سياسيا قريبا لحزب العمال!

مثل هذا الكالم انطلق من فم كبير 
السحرة في معبد اإلعالم، لكن الماليين من 
الشباب الذين يجولون يوميا في فضاءات 

اإلنترنت فندوا مثل هذا الكالم لخبير 
إعالمي من طراز ناجح كأليستر كامبل!

الشباب من يصنع الرأي اليوم، 
ويصححون بأنفسهم لما يطبع وينشر 

من كالم صحافي محترف، يمارسون 
التحريض بطريقة سهلة، ينحازون علنا، 

يبثون كراهيتهم، يعبرون عن آرائهم، 
لكنهم في النهاية على قدم المساواة في 

المجتمع الرقمي الهائل الذي يقود العاصفة 
إلى األمام، ويترك تراجع وسائل اإلعالم 

التقليدية، فلم تعد تجدي حمالتها في 
مجتمع رقمي هائل يديره الناس، لم تعد فيه 

ألوهام قوة الصحافة غير أرشيف األمس، وال 
مزيد من األعذار، فالصحافة تعيش في زمن 

ليس عادال بحقها.

حان الوقت إلعادة النظر في وهم قوة الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــى مواقع التواصل االجتماعي  ــــــة إرهابية جديدة، تتجه أصابع االتهام إل مع وقوع حادث
باعتبارهــــــا شــــــريكا في تلك اجلرميــــــة. وتتهم حكومــــــات أوروبية الشــــــبكات االجتماعية 
بالتقاعــــــس في دحر حتركات اإلرهابيني على اإلنترنت والســــــماح لهم بتنســــــيق عمليات 
وجتنيد العشــــــرات الرتكاب جرائم، داعية إلى فرض عقوبات وغرامات عليهم. ويخشــــــى 
مراقبون من تأثير القوانني والعقوبات املقترحة على حرية الرأي وحتويلها إلى وسيلة قمع.

[ مخاوف من استخدام القوانين ذريعة لقمع الحريات الرقمية  [ محاصرة اإلرهاب على اإلنترنت حرب خاسرة منذ البداية

كشـــفت دراســـات أن نجاح التنظيمات اإلرهابية في اإلبقاء على قوتها اإلعالمية على اإلنترنت واالستمرار في تنفيذ هجماتها اإلرهابية هو 

بسبب استخدام {االتصاالت املشفرة Dark web} باإلنترنت. وتمثل {االتصاالت املشفرة} طبقة عميقة يصعب اختراقها أو الوصول 

إلى املعلومات فيها إال عن طريق رابط يرسله مستخدم إلى آخر.



قدمت شركة فيسبوك تفاصيل  } واشــنطن – 
جديـــدة عن جهودها إلزالة احملتوى اإلرهابي، 
اســـتجابة لضغط سياســـي في أوروبا بشأن 
استخدام جماعات متشددة الشبكة االجتماعية 

في الدعاية والتجنيد.
وأوضحـــت مونيـــكا بيكرت مديـــرة إدارة 
السياســـات العامليـــة فـــي فيســـبوك، وبريان 
فيشـــمان، مدير سياســـات مكافحـــة اإلرهاب، 
في تدوينة اخلميس أن شـــبكة فيسبوك كثفت 
اســـتخدام الـــذكاء االصطناعي مثـــل مطابقة 
الصور وفهـــم اللغات للتعـــرف على احملتوى 

وحذفه سريعا.
وجـــاء فـــي التدوينـــة أن موقع فيســـبوك 
يســـتخدم الذكاء االصطناعي ملطابقة الصور 
التي تسمح للشركة برؤية ما إذا كانت صورة 
أو مقطـــع فيديو يجري حتميلـــه يتطابق مع 
صـــورة أو مقطع معروف جلماعـــات مصنفة 
إرهابية مثل تنظيم الدولة اإلسالمية والقاعدة 

واجلماعات املرتبطة بهما.
وتويتـــر  وفيســـبوك  يوتيـــوب  وأســـس 
ومايكروســـوفت العام املاضـــي قاعدة بيانات 
مشـــتركة لبصمات رقمية تتعرف تلقائيا على 
مقاطـــع الفيديـــو والصور التـــي بها محتوى 
متشـــدد، بحيث يكون هناك تعاون في التعرف 

على نفس احملتوى.
اآلن  فيســـبوك  شـــبكة  حتلـــل  وباملثـــل، 
النصـــوص التـــي أزيلـــت بالفعل إلشـــادتها 
أو دعمهـــا منظمات متشـــددة، وذلـــك لتطوير 
إشارات تعتمد على النصوص لرصد الدعاية 

املتطرفة.
وقالت بيكرت في مقابلة عبر الهاتف ”أكثر 
مـــن نصـــف احلســـابات التي نزيلها بســـبب 
اإلرهاب هي حسابات جند لدينا رغبة في جعل 
مجتمعنا يعرف (ما نفعله حيالها) ليدرك أننا 
حقـــا ملتزمون بجعل فيســـبوك مناخا معاديا 

لإلرهابيني“.
وفـــي الســـنوات األخيرة مارســـت أملانيا 
وفرنســـا وبريطانيا ودول قتل أو أصيب فيها 
مدنيـــون في تفجيـــرات وحـــوادث إطالق نار 
نفذهـــا متشـــددون إســـالميون، ضغوطا على 
موقـــع فيســـبوك وغيره من مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي مثـــل غوغل وتويتـــر لفعل املزيد 

إلزالة احملتوى املتشدد وخطاب الكراهية.
وهدد مسؤولون حكوميون بتغرمي الشركة 
وجتريدها مـــن احلماية القانونية الواســـعة 
التـــي تتمتع بها، وذلك بســـبب احملتوى الذي 

ينشره مستخدموها.
وسئلت بيكرت عما تبديه فيسبوك اآلن من 
تقبل لسياسات طاملا رفضت مناقشتها، فقالت 
إن الهجمـــات األخيرة أطلقـــت بطبيعة احلال 
مناقشات بني الناس بشأن ما ميكن أن يفعلوه 

للوقوف ضد التشدد.
وأضافـــت ”نتحدث عن ذلـــك ألننا نرى أن 
هذه التكنولوجيا بـــدأت تصبح بالفعل جزءا 

هاما في كيفية وصولنا لهذا احملتوى“.

هاشـــتاغ  اخلميـــس  تصـــدر   - الريــاض   {
#العريفي_معـــذور قائمة الهاشـــتاغات األكثر 
تـــداوال على موقع تويتر، على خلفية سلســـلة 
تغريدات لرجل الدين السعودي محمد العريفي 
بخصوص األزمة اخلليجية، بعد أكثر من ثالثة 
أســـابيع علـــى التزامه الصمت رغـــم مطالبات 

باإلعالن عن موقفه.
وغزت تويتر حســـابات وهمية كالت املديح 
لرجل الدين ونشرت مقاالت من صحف موالية 
تعرض  لقطر تؤكد عبر ”مصادرهـــا اخلاصة“ 
رجل الدين لالبتزاز والتهديد بالسجن، مؤكدة 
أنـــه ليس من يســـتخدم حســـابه علـــى تويتر 
للتغريد حاليـــا. ويتابع العريفـــي على تويتر 

17.7 مليون متابع.
وفي املقابل انتشـــرت سخرية واسعة على 
تويتـــر من العريفي ”الـــذي أكل رز قطر وتنكر 
لها“. وأعاد معلقون تداول صورة لشيك بقيمة 
7 ماليني ريال قطـــري للمدعو محمد العريفي، 
مصروف من بنك الدوحة لم تتأكد ”العرب“ من 

صحته.
ومعـــروف أن العريفـــي مشـــهور بفتاواه 
وتصريحاته الداعمة جلماعة اإلخوان املسلمني 

وسياسات دولة قطر.
والعريفي، املوصـــوم بالتطرف ممنوع من 

دخول عدة دول عربية وغربية.
وكان العريفي وعدد من الدعاة السعوديني 
الفتـــرة  طـــوال  الصمـــت  التزمـــوا  اآلخريـــن 

املاضيـــة جتاه األزمـــة اخلليجية، ما 
عرضهـــم النتقـــادات الذعـــة مـــن 

قبـــل مواطنـــي اململكـــة الذين 
اتهموهـــم بـ“االنحياز لقطر“، 
فيما واجهوا اتهامات أخرى 
مـــن قبـــل القطريني بســـبب 

صمتهم.
ويبـــدو أن قطر ال تريد أن 

تخسر سالح التجييش الديني 
وهي لعبة اإلخوان بامتياز.

ووفق خبـــراء فـــإن القطريني 
أنظمـــة  اإلخـــوان،  مـــن  وحلفاءهـــم 

وجماعات ومؤسســـات مدنية واقتصادية، 
يجيدون سحب الصراع السياسي إلى أرضية 
الصراعـــات الشـــعبوية، وهي حيلـــة جتيدها 
الكيانـــات التي تســـتلهم قوتهـــا ووقودها من 

رأي عـــام مغيـــب عبـــر جتييش ميليشـــياتها 
اإللكترونية لبث دعايتها.

وكان مقال نشـــر في صحيفة سياتل تاميز 
األميركية في ديســـمبر 2012، أكـــد أن الدوحة 
قررت اختيار اإلخوان، كعجلة تنشر بها نفوذها 

السياسي في كل مكان بالعالم اإلسالمي.
وعلـــى ما يبـــدو، قد جاء الوقت لتســـتفيد 
الدوحـــة من تالميذهـــا اإلخوان، ممن 
واســـتفادوا  كنفهـــا  فـــي  تربـــوا 

مباليينها.
اإلخوان  جماعـــة  وكانـــت 
لنجـــدة  هرعـــت  وأبواقهـــا 
قطر بســـالح اإلعالم املوجه، 
التواصل  وسائل  عبر  ودوما 

االجتماعي األكثر انتشارا.
”العريفي_ مغـــرد  وأكـــد 
معذور كشفنا املستور وحسابات 
متيم املدفوعة تغرد لتثبيت شـــعب 

قطر املخدوع بقيادته“.
وقال مشـــارك مصـــري في نفس الســـياق 
”العريفي_معذور واللـــه األخالق القطرية زي 
الفـــل.. يعذرون األطـــراف األخرى وأحســـنوا 

الظن بها .. ما أجمل الروح القطرية“.

وأكد متفاعل ”عقـــل القطري معذور ال يفكر 
وال يعرف كيف يفكر“.

#وقـــال معلـــق ”العريفي_معـــذور في كل 
موضـــوع يختـــص بالشـــأن الســـعودي أجـــد 
أشخاصا مبعرفات قطرية وقبل قطع العالقات 
ال أجـــد قطريـــا يعلق، واضح معرفـــات وهمية 

بأسماء قطرية“.
وأكـــد مشـــارك ضمـــن الهاشـــتاغ ”مبثـــل 
هـــذا الهاشـــتاغ #العريفي_معـــذور حتـــاول 
االســـتخبارات القطرية  وقنواتها إثارة اجلدل 
والفرقة بني السعوديني، لكن مخططها انكشف 

#القطريون_معذورون“.
وغّرد العريفي مهاجما قطر، وملقيا باللوم 
عليها ملا آلت إليـــه العالقات بني دول اخلليج، 
حيـــث قال ”يـــا إخوتنا قيادة قطـــر تعالوا إلى 
كلمة ســـواء، فمازلنـــا نرجو فيكـــم اخلير، فال 
تعينوا الشـــيطان على أنفسكم، وال يأخذكم في 

استمراركم بسياسة غير واضحة“. 
وتابع قائـــال ”أدعو اإلخوة بقيادة قطر إلى 
انتهاج سياسة صادقة بتعاملها مع السعودية 
وكافة الدول وفتح صفحة جديدة قوامها صدق 
التعامل وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.. أقول 
إلخوتي وأبنائي ال حياد ضد من يكيد للمملكة 

التي شرفها الله مبهبط الوحي وقبلة املسلمني 
واجلهاد بالكلمة، دفاعنا عن وطننا في املرحلة 
واجـــب“. وختم العريفـــي بتغريدة قـــال فيها 
”شـــكر الله خلـــادم احلرمني وفقـــه الله حرصه 
على جمع شـــمل األســـر القطرية والسعودية، 
رغم التجاوزات القطرية، في مجاالت سياسية، 

واجتماعية، واستخباراتية“.
وقـــال مغـــرد ”إذا كان العريفـــي معـــذورا 

فأبولهب معذور #ال_عذر_للعلماء!“.
واعتبر اإلخواني املوريتاني محمد مختار 
الشـــنقيطي  املقيم في قطر في تغريدة ”رغم أن 
اإلكراه  فـــإن  #القطريني_عاذرون_العريفـــي 
ليس ُمعتَبرا شـــرعا في حقـــوق العباد، وليس 
مبـــِررا شـــرعيا الرتـــكاب الظلم، أو تســـويغه 
للظاملني“. وتهكم مغرد سعودي ”غّرد #العريفي 
ونّطـــوا يتباكون إعالم وأذنـــاب #قطر، باقي أن 

ننتظر الصف الثاني من املجنسني“.
وانتقد مغـــرد ”العريفي_معذور العريفي 
وبكائياتـــه على مصر اإلخوان وســـوريا وغزة 
وحق الوطن انقطع لســـانه صمت ألن من قذفنا 

قطر وألن فيها املال وأباه الروحي.. عيب“.
وتهكـــم آخر ”غّرد بعـــد 21 يوما من القرار! 

ميكن ما درى، قد يكون معتكفا“.
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@alarabonline
قطر تطلق هاشــــــتاغا تستميت فيه للدفاع 
عن رجل الدين محمد العريفي الذي أطلق 
سلســــــلة تغريدات هاجم فيها سياســــــات 
الدوحــــــة. ويقــــــول معلقــــــون إن الدوحة ال 
تريد أن تخســــــر ســــــالح التجييش الديني 
وهي اخلبيرة بنقل املعارك السياسية إلى 

امليدان الديني.

فيسبوك يحارب اإلرهاب #العريفي_معذور.. لعبة قطر للتجييش الديني على تويتر
بالذكاء االصطناعي

مجبر ال بطل

[ تغريدات رجل دين سعودي تضع الحسابات الوهمية القطرية في ورطة

أعلنت فيســـبوك، الخميس، عن دعم إضافة الصور المتحركة بصيغة GIF إلى التعليقات على شـــبكتها االجتماعية، وذلك 
احتفاال بمرور ٣٠ عاما على ابتكار هذه الصيغة من الصور. وقالت الشـــركة في منشـــور على مدونتها «نحن نحتفل بالذكرى 

الـ٣٠ لـGIF، التي جعلت التواصل أكثر بهجة، وأكثر إثارة للصورة الذهنية، ودعونا نواجه ذلك، بالكثير من التسلية!».

} الرقة (سوريا) - أثارت األنباء املتداولة عن 
مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في 
مدينة الرقة السورية، معقل التنظيم املتشدد، 

اهتمام مستخدمي الشبكات االجتماعية.
التواصـــل  مواقـــع  مســـتخدمو  وتـــداول 
االجتماعي ووســـائل اإلعالم عبر تويتر بيان 
وزارة الدفاع الروســـية بأنها تتحرى احتمال 
مقتـــل البغدادي في إحـــدى ضرباتها اجلوية 

الشهر املاضي.
وظهر اسم البغدادي باإلنكليزية في قائمة 
أكثر الكلمات والهاشتاغات تداوال حول العالم 

صباح اجلمعة.
كمـــا انتشـــر هاشـــتاغ #مقتل_البغدادي 

عربيا.
واعتبر مغرد:

وفي نفس السياق عبر متفاعل:

وقال آخر:

وتهكم مشارك في الهاشتاغ:

فيما أكد مشارك ثان:

فيما أكد ثالث:

وقال رابع:

وقال خامس:

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

مقتل_البغدادي.. انتهت المسرحية Human_Secular ak_alaswd SerajAlghamdi  

ghathami  mabuidrees Mahmoud_a_saif

msuroors  ma573573  

hitch313

Pontifex_ar

m_altemyat 

3s_85  

 ال تنسوا أبدا أن اإلخوان هم أصحاب 
نظرية "الوطن حفنة تراب" و"جنسية 

املسلم دينة" 
#تيران_وصنافير_مصرية.

 ال أعلم كيف تبنى دولة مدارس 
في دول العالم الفقيرة وتوجد بها فئة 

محرومة من حق التعليم. 
#حق_البدون_بالتعليم.

ازرع فكرة.. 
جتني ماًال..

حتاصر ضمائرنا مؤامرة حمد بن 
خليفة علينا هذا الرجل املتآمر

عار على التاريخ وعلى العرب كل 
العرب.

مخطئ جدًا،
 البشرية ال ميكنها إال أن تنحدر أكثر.

حل مشاكل #مصر نصفها في التحول 
إلى حكومة إلكترونية ويجب اإلسراع 

في تطبيقها في مجاالت املشتريات 
واملناقصات ففيهما اكثر الفساد 

والفاسدين. #مصر

ما ستخسره تركيا من السياح 
السعوديني، اخدته كاش من قطر 

أضعافا مضاعفة. 
الفكرة مبجملها لدى تركيا هي " كيف 

احصل على املال بأي شكل"

البابا فرنسيس
بابا الفاتيكان.

كثيرون يعتقدون أنهم يتعبدون لله 
بصريح اإلسالم؛ بينما هم يتعبدون لله 

مبقوالت بشرية صنعتها صراعات القرن 
األول والقرن الثاني الهجريني !

املُوِسيقى ليّست ُمجرد حلٌن وِرقٍص 
أنها ُقبلة وُعناق رفّيق للِسهر والّسفر 
ُرمبا عشيٌق أيًضا بعيًدا عن َتفاهاُت 

البّشر.

االنتقائية آفة كل نقد وكل رأي 
وإن كان الناقد أمهر أهل األرض علمًا 

ولغة ونظرةً وفهمًا ووعيًا.
كذب الناقدون االنتقائيون ولو 

صدقوا!!!

احللم ليس الذي تراه في نومك، 
هو الذي ال يتركك تنام.

تتتابعوا

العريفي مشهور 
بفتاواه وتصريحاته 

الداعمة لجماعة اإلخوان 
المسلمين وسياسات 

دولة قطر

@f_axx_ 
املجرم  عهد  انتهى   – #مقتل_البغدادي 
الذي دمر وقتل وحرق أرض العرب وشرد 
املـــاليـــني، لــكــن املــجــرم األســـاســـي الــذي 
أخرجه ال يزال طليقا وسوف يخرج غيره.

#

@WikileaksMENA  
خـــالل شــهــر واحــــد الـــعـــراق أعــلــن مقتل 
وسوريا  املــوصــل،  فــي  الــبــغــدادي  أبوبكر 
أعلنت مقتله في الرقة واليوم روسيا تعلن 

مقتله في سوريا من نصدق ؟!

خ

@fdsera2131
هو  الساحة  على  يحدث  مــا  كــل  أعــزائــي 
عــبــارة عــن مــســرحــيــة، كــتــب الــســيــنــاريــو 
هو  واملخرج  املمثلني  على  األدوار  ووزعت 
#مقتل_ األميركية  االستخبارات  وكالة 

البغدادي.

أ

@khaled_4233 
ألن  لــه  قيمة  ال  خــبــر  #مقتل_البغدادي 
الــبــغــدادي مــجــرد دمــيــة وأضــحــوكــة متت 
توجه  دمية  ينش  وال  يهش  ال  صناعتها، 

بالرميوت.

#

@millim_7
وهم  فــي  مــازلــتــم   _ #مقتل_البغدادي 
وضحية،  متفرج  بــني  وأنــتــم  املسرحيات 
ال  موثوقة  غير  ومــصــادرهــا  األدلـــة  جتهل 

أظن أن هناك مسرحية.

#

@f_axx_
#مقتل_البغدادي – إعالن قتل البغدادي 
الذي أرعب العالم (كذبا) وبعد هذا الدمار 
ينتهي عــهــد داعــــش فــمــا اســـم اإلرهــــاب 

اجلديد؟

#

@KAFTA78
دوره  انتهى  ببساطة…  #مقتل_البغدادي 

في املسرحية.
#

@alghamdi389
فأوقف  راتــبــه  تــوقــف  #مقتل_البغدادي 

الشغل.
#



} بــريوت - تفـــوح روائـــح الزمـــن اجلميل 
في منطقة  أو ”األنتيـــك“  في ســـوق ”العّتق“ 
”البسطة التحتا“ وسط بيروت وكأن التاريخ 
يتنفـــس في املذيـــاع القدمي في هذا الســـوق 
التـــي ضربـــت شـــهرتها أصقـــاع العالم في 

ستينات وسبعينات القرن املاضي.
ومتتد الســـوق مـــن إطفائية الباشـــورة 
وصـــوال إلى جســـر حـــوض الواليـــة لتروي 
محتوياتـــه ذكريات  الزمن اجلميل، وتشـــكو 
حاضرا يؤذن باملوت الســـريري بعد أن طالت 
شـــهرتها أصقاع العرب والغرب في ستينات 

وسبعينات القرن املاضي.
أربعينـــات  فـــي  الســـوق  نشـــأة  بـــدأت 
وخمســـينات القـــرن املاضي بجهـــود فردية 
ألشـــخاص عشـــقوا هذه التحـــف مثل محمد 
حمود، امللقب بـ“الباشا“، وهو أحد مؤسسي 
الســـوق، إضافة إلى كل من أبي علي مســـّلم، 
وجعفر شـــرف الدين. ويذكر أصحاب السوق 

أشـــخاصا آخريـــن ارتبطوا بنشـــأته، منهم 
أبوعلـــي بديـــر وأحمـــد عّلـــول وأبومحمـــد 
حجـــازي وأبوفـــرج عمـــار وإبراهيم ســـعد، 
الذين ســـاهموا في انتعاش هذه التجارة في 
الستينات واتسعت رقعة السوق لتضم أكثر 
مـــن 100 محل ال زال معظمهـــا صامدا، بينما 
استسلم بعضها لضغوط احلياة االقتصادية 

وتخلى عن هذه التجارة.
ويقـــول أحمـــد مخزومي، أحـــد أصحاب 
محال األنتيك في منطقة البسطا ”كانت سوق 
العّتق تعتمد علـــى ثالثة محال فقط، وعندما 
انتشـــرت هذه التجـــارة وذاع صيتهـــا، قفز 
العدد إلى أكثر من مئة محل جتاري، والسوق 
أصبحـــت مقصدًا للســـياح األجانب والعرب 

واملغتربني اللبنانيني“.
وجتارة األنتيك عشـــق يرثـــه التجار عن 
آبائهم ملا فيها من بريق وفن، ويشـــير حسني 
هزمية إلى إنه ورث املهنة عن جده وهو يعمل 

اآلن فـــي احملل الذي متلكـــه العائلة منذ 150 
ســـنة، يفول ”أحببت هذه املهنة منذ صغري، 
وأعرف العديد من الهواة ومحبي اقتناء هذه 

التحف“.
ويقـــول حســـني، إن هـــذه املهنـــة جعلته 
يعـــرف الكثيـــر من جنـــوم السياســـة والفن 
واألعمـــال، تعرف إليهم من خالل تفتيشـــهم 
عن حتف األنتيك القدميـــة، وتطورت عالقته 
بهم ألنه يؤّمن لهم التحف التي يرغبون فيها 
شـــرط أن تكون أصليـــة، مؤكـــدا أن األنتيك 
األصلية لهـــا تاريخ وجـــذور، وكذلك قصور 

قدمية كانت فيها.
ويقـــول التاجر علي ماجـــد ”أحببت هذه 
املهنة ألنها تتطلب فنا وذوقا رفيعا، وأربابها 
أصبحـــوا يعـــدون علـــى أصابـــع اليديـــن، 
واخلبـــرة تلعب دورا كبيـــرا في حتديد أصل 
التحفـــة وعمرها، والقليـــل القليل من يعرف 
خبايا وأسرار الشرقيات التي حتمل بصمات 

الفن العربي واحلضارة اإلسالمية“.
بالطبقـــة  األنتيـــك  ســـوق  وارتبطـــت 
األرســـتقراطية التي تتميز بشـــغفها بالقطع 
القدمية النادرة، وتفتش عمن ميتلك ويقتني 
التحف واألثاث العتيـــق، التي تزداد قيمتها 
يومـــًا بعد يوم، بســـبب قدمهـــا أو ارتباطها 
بأحداث تاريخية لتصبح ثروات حقيقية من 

الناحية املالية واملعنوية.
ويقـــول محمـــد حمـــود أحد املؤسســـني 
لســـوق األنتيـــك إن حركـــة البيع والشـــراء 
كانت لها مواســـم معينة، والزبائن يقصدون 
الســـوق من لبنان وخارجه، وطلبات الزبائن 
تنصب على التحف القدمية التي متتلك تراثا 
وتاريخا،  مضيفا أن هناك حتفا يعود تاريخ 
صناعتها إلى 130 عاما، واملعروضات تتراوح 
بـــني القطع النحاســـية والزجاجية املزخرفة 
واخلشبية من مختلف األحجام، وتكون هذه 
التحف شـــاهدة على حقبة من حياة شعوب 

اشتهرت بصناعة هذا االختصاص.

قيمة التحفة في عمرها

يقّســـم األنتيك إلى نوعني قدمية يتجاوز 
عمرها املئة عام، وحديثـــة ال يتجاوز عمرها 
اخلمســـني عاما، وتتوزع علـــى ثالثة أنواع، 

وهي الشرقي واإلسالمي واألوروبي.
أمـــا مقتنيات الســـوق، بحســـب حمود، 
”فكانت فـــي البدايات مقتصـــرة على األنتيك 
احمللي من حّي السراســـقة وشـــارع احلمرا 
واألحيـــاء التراثية في بيـــروت، وبعد تطور 
هـــذه الصناعـــة بـــدأ التجـــار يســـتوردون 
البضاعة من بلدان عدة، منها مصر وسوريا 

وتركيا ومن مختلف أنحاء أوروبا“.
األنتيـــك  ”قطـــع  أن  ويوضـــح 
احلقيقيـــة، التي يفوق عمرها املئة 

نـــادرة  أصبحـــت  عـــام، 
ذهبت  وكلهـــا  اليـــوم، 
إلى بيوت البعض من 
املقتدريـــن اللبنانيني 
وعشاق القدمي، وإلى 
مثل  لبنـــان،  خـــارج 

الواليـــات املتحدة 
وبريطانيا  األميركية 
وفرنسا، أما احلديث 

املوجـــود في الســـوق 
اليوم فأغلبه شرقي من 

مصر وسوريا“.
ويقســـم علي عّزو، 

صاحـــب أحد احملال 
التجارية في الســـوق، 

أنواع  إلـــى  األنتيـــك  بضاعـــة 
عديـــدة، منهـــا ”املخطوطات 
والزجاجيات واخلشـــبيات 

والصدفيات“.

ويفـــّرق، بينها بوصفها ”أنتيك باب أول، 
وأنتيـــك بـــاب ثانـــي، ويعتمد معيـــار هذين 
البابني عنده على عمر القطعة، وكمية اجلهد 

اليدوي الذي استحقته من قبل صانعها“.

ترميم األنتيك فن

ال تصـــل قطـــع األنتيـــك التي يأتـــي بها 
السماســـرة أو أصحابهـــا الذيـــن دفعتهـــم 
الظـــروف إلى التنازل عنها وبيعها ســـليمة، 
بـــل غالبا ما يخلف الزمن آثـــاره عليها لذلك 
يوجد في الســـوق خبراء ترميـــم هذه القطع 
من اللبنانيني واملصريني وســـوريني خاصة 
والذين تعلموا املهنة منـــذ الصغر، فإصالح 
التحفـــة يحتاج إلى صبر وخبرة في الترميم 
ومعرفـــة باملواد التـــي سيســـتعملونها في 

إعادة ألق التحف وبريقها وحضورها.
يقول رضا عبـــدة هنادي إنه 
تعّلم صناعة املوبيليا في دمياط 
ثـــم حتّول إلى حرفـــة الترميم 
حـــني هاجـــر إلـــى بيـــروت، 
مضيفا أنـــه اهتم بالترميم 
ألن القـــدمي أفخـــم وأقوى 
املوبيليـــا  مـــن  وأجمـــل 

والترميم   احلديثـــة، 
باحلفر  غالبـــا  يتعلق 
الفنـــي املوجـــود في 
لذلك   القدمي،  األثاث 
املرمم  في  يفترض 

أن يكون عارفا وقادرا 
على استدراك النواقص.

ويقـــول إن مهنـــة ترميم اخلشـــب 
تعتمـــد علـــى هواية الشـــخص وحبـــه لها، 
ويشـــرح طريقتهـــا بأنها تكون بفك الشـــيء 
القـــدمي، قطعة قطعـــة، وترمم قطعـــة قطعة، 
وتغيير القطع املكســـورة أو التي حتتاج إلى 
تغيير، وترمم بواسطة اخلشب القدمي نفسه، 
ويتم عالجه ضد الســـوس وجتهيزه ودهانه، 
بالشمع للحفاظ عليه، حتى يظهر كله بخشب 

واحد وبلون واحد أيضا.
ويؤكد رضـــا أن الشـــباب ال يقبلون على 
تعّلم مهنة ترميم قطع األنتيك ألنهم يعتقدون 
أنهـــا مهنـــة آيلـــة إلى الـــزوال أمـــام التقّدم 
التكنولوجي وتراجع هواية جمع التحف في 

صفوف األجيال اجلديدة.
ويشـــير إلـــى أن القطـــع القدميـــة بدأت 
بالتالشـــي متامـــا وأصبحـــت من األشـــياء 
النـــادرة، موضحا أن أســـعار القطع القدمية 
األصلية تظل دائمـــا غالية الثمن، ألن الناس 

يبحثون عنها باعتبارها قطعة تراثية.

ركود في البيع والشراء 

عن حركة البيع والشـــراء في سوق 
األنتيك، يقول محمد حمود إن ”احلركة 
الشـــرائية معدومة. األزمة االقتصادية 
التي يعاني منها الســـوق اليوم ال ميكن 
فصلها عن أزمة البلد بشكل عام، والتي 

بدأت قبل العديد من السنوات“.
ويوضـــح ”كان اعتمادنـــا كلـــه على 
الســـائحني األجانب والعـــرب، وخاصة 

اخلليجيني، ومع تراجع احلركة 
الســـياحية في البلـــد، نتيجة 
السياســـية  األوضاع  تـــرّدي 
حركـــة  تراجعـــت  واألمنيـــة، 
الســـوق أكثر مـــن 70 باملئة 
فـــي  عليـــه  كانـــت  عمـــا 

السنوات املاضية“.
احلركة  ركود  ويعيد 
التجاريـــة في الســـوق 
على  عدّة،  أســـباب  إلى 
التي  ”األزمـــات  رأســـها 

مـــرت على لبنـــان، وغياب الدعـــم احلكومي 
لهذه التجارة، وغياب ثقافة األشـــياء القدمية 
لدى اجليـــل اجلديد، الذي اعتاد على التطور 

والتكنولوجيا“.
وبجانب األزمـــة االقتصادية التي يعانيها 
لبنـــان، وتراجـــع احلركـــة الســـياحية، يعزو 
أحمـــد علـــول، أحـــد جتـــار الســـوق، تدهور 
احلركـــة التجارية إلـــى أن ”أصحـــاب املهنة 
احلقيقيـــون قـــد ماتـــوا، واجليـــل اجلديد ال 
عالقة له باملهنة وغياب ثقافة األشياء القدمية 
لـــدى اجليل اجلديد الذي اعتـــاد على التطور 

والتكنولوجيا“.
ويضيف أن ”التجار اجلدد خّربوا السوق؛ 
بســـبب جهلهـــم بقواعـــد املنافســـة والبيـــع 
والشـــراء، حيث يعّرضون الزبون للوقوع في 
فخ شراء البضاعة املقّلدة، وهذا ما يؤثر على 

سمعة السوق“.
ويـــرى علـــول أن ”لفتة اهتمام مـــن بلدية 
بيروت والوزارات املعنية (الثقافة والسياحة) 
إلعادة تأهيل الســـوق وإعـــادة إحيائها 
بنكهـــة  تراثيـــة  مبهرجانـــات 
تخّفف  أن  ميكـــن  القـــدم، 
وقـــع املعاناة على ســـوق 
كانت من بني األهم واألكثر 
شهرة من بقية األسواق منذ 
عشـــرات الســـنني، وحتّولـــت 
ركود  بســـبب  اليوم  محالتهـــا 
احلركـــة الشـــرائية، إلـــى مجرد 
صناديق للذكرى ومراكز للتفّرج“.

ويؤكـــد صاحب محـــالت قبالن 
في ســـوق األنتيك أنه ”لـــم متّر على 
الســـوق أزمة كاألزمة املســـتمرة منذ 
ســـنوات وهي ســـائرة نحو بالتفاقم“، 
ورغـــم أنه جلأ إلـــى سياســـة التنزيالت على 
أمـــل جذب الزبائن، ولكـــن  دون جدوى، وعزا 
قبالن ركود احلركة إلى نوع هذه التجارة التي 
تعتبر من الكماليات، ومن املعروف أن اإلنسان 
يتخلى عن الكماليات في أزماته االقتصادية“.

ويـــرى حاجة ســـوق األنتيك إلـــى اهتمام 
مبا يتناســـب مع مهّمتـــه ودوره كمعلم تراثي 
وســـياحي في العاصمـــة، إذ تتنّوع فيه محال 
وفنونهـــا  بتراثّيتهـــا  تتمّيـــز  ومعروضـــات 
اجلميلة كأّن رائحة الذكريات تالمس احلاضر 

واملستقبل.
ويرى قبالن ضرورة تســـهيل حركة الناس 
في الشـــارع بتوفير مواقف للسيارات وتنظيم 
حركـــة الســـير وإنـــارة الشـــارع مبـــا يتالءم 
وتراثيتـــه. فالطابـــع القدمي للســـوق يفترض 
حتويله إلى معلم ســـياحي وتراثـــي بارز ألّن 

فيه ما يؤّهله لذلك.
وحســـب رأيه فان الســـوق ُيحاكي التراث 
البيروتي العريق الـــذي يجب ربطه باحلداثة 
والعصرنـــة ليشـــعر من ميّر فيـــه بعبق اإلرث 

واجلمال واحلداثة واألصالة.
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ســـوق األنتيك تشهد تراجعا في حركة البيع نتيجة ترّدي األوضاع السياسية واألمنية بأكثر من 

70 بالمئة عما كانت عليه في السنوات الماضية.

سوق األنتيك في بيروت ارتبطت بالطبقة األرستقراطية التي تتميز بشغفها بالقطع القديمة 

النادرة، وتفتش عمن يمتلك ويقتني التحف واألثاث العتيق.

في ســــــوق األنتيك في بيروت دعوة إلى اكتشاف األسرار وسبر أغوار التاريخ، واكتشاف 
املاضي من خالل حتف تروي بصمتها العميقة ألف حكاية وحكاية. وللماضي في ســــــوق 
العّتق في منطقة البســــــطة في بيروت رائحة الذكريات، وحنني احلاضر إلى املاضي وحنني 
املســــــتقبل إلى احلاضر. وســــــوق العّتق أو األنتيك اســــــم اقترن مبنطقة حوض الوالية في 
البســــــطة، حيث يتم في هذا الســــــوق بيع وشــــــراء األثاث والتحف القدميــــــة. وكان يقصد 
الســــــوق في املاضي القريب زبائن من مختلف اجلنســــــيات والطبقات لبيع وشراء التحف 
النحاســــــية والزجاجية واخلشــــــبية املزخرفة، لكن اليوم أصبحت هذه الســــــوق تعاني من 

الركود والكساد.

محالت األنتيك في بيروت تتحول إلى صناديق للذكرى

[ سوق جذبت األغنياء والمشاهير من الشرق والغرب  [ ترميم التحف فن في طريقه إلى الزوال

تحف بحكايتها وأسرارها

للتحف الشرقية عشاقها

قطع األنتيك 

الحقيقية، أصبحت 

نادرة اليوم، وكلها 

ذهبت إلى بيوت 

األثرياء وعشاق 

القديم

تحقيق
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والعصرنـــة ليشـــعر من ميّر فيـــه بعبق اإلرث 

واجلمال واحلداثة واألصالة.



} الربــاط - املاليني مـــن األطفال حول العالم 
يتم استغاللهم في العمل املنزلي مدفوع األجر 
أو املجانـــي لدى شـــخص أجنبي أو مشـــغل، 
بعيـــدا عن أســـرهم، هـــؤالء األطفـــال يتلقون 

أشكاال مختلفة من املعاملة السيئة.
وشـــددت جمعية ”إنصـــاف“ املغربية على 
ضرورة املنع الفوري الستغالل القاصرات في 
العمل املنزلي ألنه عمل قســـري، كما دعت إلى 
توفير املوارد البشـــرية املؤهلة التي ســـتمكن 
من حتديد القاصرين الذين يوجدون حاليا في 
وضعية اســـتغالل، مع انتشـــالهم ومواكبتهم 
إلى غاية إعادة إدماجهم في األسرة واملدرسة 

والتكوين السليم.

تأسســـت جمعية إنصاف ســـنة 1999، وال 
تســـعى أنشـــطتها إلى حتقيق الربـــح، وهي 
جمعية معترف لها باملنفعة العامة. وتعمل من 
أجل مجتمع يضمن حقوق النســـاء واألطفال 
في بيئة مطبوعة باملســـؤولية، وذلك من خالل 
املســـاهمة في تخليص اخلادمات الصغيرات 
من العمل املنزلي، وإعادة إدماجهن في األسرة 
واملدرســـة، مع متكينهن من التتبع االجتماعي 

والبيداغوجي.
ودعـــت رئيســـة جمعية ”إنصاف“ بشـــرة 
غياتـــي، بالدار البيضاء، املشـــرع إلى مالءمة 
القوانـــني مـــن أجل القضـــاء على اســـتغالل 

القاصرات في العمل املنزلي.
وقالت خالل لقاء حول موضوع ”استغالل 
القاصـــرات في العمـــل املنزلي بعـــد القانون 
12/19“ نظم مبناســـبة اليـــوم العاملي حملاربة 
تشـــغيل األطفـــال، إنـــه يتعّني وضـــع هياكل 
ومنظومـــات لتحديـــد وانتشـــال القاصـــرات 

اللواتي في وضعية االستغالل.
وذكرت في هذا السياق أن القانون 12/19، 
الـــذي يتطـــرق إلـــى شـــروط تشـــغيل العامل 
املنزلـــي، والذي مت التصويـــت عليه من طرف 
البرملـــان فـــي 26 يوليو 2016، ومت نشـــره في 

اجلريدة الرســـمية في 22 أغسطس من السنة 
نفسها، يحدد في مادته السادسة السن األدنى 
لولوج الشغل املنزلي في 18 سنة، إال أنه ينّص 
على فترة انتقالية ملدة خمس ســـنوات، ابتداء 

من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وحســـب غياتي، فإن العمـــل بهذا القانون 
مشروط أيضا بنشـــر ثالثة نصوص تطبيقية 
فـــي اجلريـــدة الرســـمية، واحلـــال أن هـــذه 

النصوص غير موجودة إلى حد اآلن.
ولفتت رئيســـة جمعية ”إنصـــاف“ إلى أن 
هـــذه النصوص ســـتتطرق لعقد منوذجي بني 
العامـــل املنزلي واملشـــغل، والئحة األشـــغال 
اخلطيـــرة املمنوعـــة علـــى العامـــل املنزلـــي، 
واستفادة العامل املنزلي من تغطية الصندوق 

الوطني للضمان االجتماعي.
وأكدت إحصائيات حديثة أن 80 ألف فتاة 
تتـــراوح أعمارهن بني 6 و16 ســـنة في املغرب 
ال يذهـــنب إلى املدرســـة وال يلعنب بالدمى، هن 
”خادمات صغيرات“، باعتهن أسرهن لعائالت 
أخرى، يجبرن على العمل من شـــروق الشمس 
إلـــى غروبها فـــي األعمال املنزليـــة مقابل 300 
درهم في الشـــهر حوالي (30 يورو)، وهو رقم 
أقـــل بكثير من احلـــد األدنى لألجـــر باملغرب، 
الذي يصل إلى 2333 درهما في الشهر (حوالي 

230 يورو).
”جميعـــة  أن  صحافيـــة  تقاريـــر  وأكـــدت 
سجلت في السنوات األخيرة خمس  إنصاف“ 
حـــاالت وفاة بـــني الفتيات الالتـــي يعملن في 

املنازل. 
وأضافت أنه نظـــرا للعنف الذي يتعرضن 
لـــه، تكـــون ردة فعلهـــن الفـــرار مـــن املنازل، 

ومواجهة مخاطر الشارع.
وكشـــف بحث ميدانـــي قامت بـــه جمعية 
”إنصـــاف“ أن 85 باملئـــة من خادمـــات البيوت 
هـــن ”خادمـــات صغيـــرات“، وأن 95 باملئة من 
أمهاتهـــن و71 في املئة من أبائهن أميون، و47 
باملئـــة فقراء، فـــي حني يوجـــد 28 باملئة منهم 
حتت عتبة الفقر، و16 باملئة من هذه العائالت 

ليس لديها دخل سنوي.
ومـــن جانبه أكد خالـــد احلنفيوي، املكلف 
بحقـــوق الطفـــل باملجلـــس الوطنـــي حلقوق 
اإلنســـان، أن القانون وحـــده ال يكفي للقضاء 
على تشغيل األطفال بل ينبغي وضع سياسات 
للمواكبـــة لفائـــدة األطفال في وضعية شـــغل 

وإرساء آلية لتتبع إعداد مشاريع القوانني في 
هذا الصدد.

وأوضـــح احلنفيوي، في تصريـــح لوكالة 
املغـــرب العربـــي لألنبـــاء، مبناســـبة اليـــوم 
العاملـــي ملكافحة عمل األطفـــال، الذي يصادف 
12 يونيـــو من كل ســـنة، أن ”هـــذه اإلجراءات 
ينبغـــي تعزيزهـــا على اخلصـــوص من خالل 
مالءمة التشـــريع الوطني مع اإلطار املعياري 
الدولي في مجال حقوق الطفل، مع األخذ بعني 
االعتبار، باألساس، املصلحة الفضلى للطفل“.
وأبـــرز أن املغرب الذي يولي أهمية خاصة 
لفئة األطفـــال، عمل خالل الســـنوات األخيرة 
على اتخـــاذ تدابير مختلفـــة والتصديق على 
عدد مـــن االتفاقيات والبروتوكـــوالت الرامية 

إلى تعزيز حماية حقوق الطفل.
وأضاف أن الدســـتور كّرس حقوق الطفل 
باعتبارها حقوقا دســـتورية، مع إيالء أهمية 
خاصة حلمايتها، مشـــيرا إلى أن اململكة بذلت 

جهـــودا كبيـــرة ملالءمة التشـــريع الوطني مع 
مبادئ ومقتضيات االتفاقيـــة رقم 182 ملنظمة 

العمل الدولية والبروتوكوالت امللحقة بها.
وفي هـــذا الصـــدد، اعتبـــر احلنفيوي أن 
هـــذه احلقـــوق، ال ســـيما احلق فـــي احلماية 
من االســـتغالل االقتصـــادي، غالبا مـــا ال يتم 
احترامهـــا، مضيفا أن النصـــوص القانونية 
املتعلقة بالعمل لم تتم مالءمتها بشـــكل كامل 

مع األطفال. 
وركز على تعزيز برامج التكوين والتوعية 
بحقـــوق األطفـــال مـــن خـــالل توعيـــة اآلباء 
بضـــرورة متدرس أبنائهـــم، ودعم اجلمعيات 
واملنظمـــات غير احلكوميـــة الفاعلة في مجال 
حقوق الطفـــل من خالل تســـهيل الولوج إلى 

اإلمكانيات التي تتيح لها آداء مهامها.
ولبلوغ األهداف املنشودة، شدد احلنفيوي 
على ضرورة نسج شراكات مع القطاع اخلاص 
من أجـــل النهـــوض باملســـؤولية االجتماعية 

للمقـــاوالت فـــي مجـــال حمايـــة األطفـــال من 
االستغالل و ضمان حقوقهم.

الســـامية  للمندوبيـــة  بحـــث  وحســـب 
للتخطيط، فإن حوالـــي 193 ألف طفل تتراوح 
أعمارهـــم ما بني 7 و17 ســـنة معنيون بالعمل 
اخلطيـــر خالل ســـنة 2015، 80 باملئة منهم في 
الوســـط القروي (78 باملئة منهـــم من الذكور) 
وتتـــراوح أعمـــار 75.3 باملئة منهـــم ما بني 15 

و17 سنة. 
ويشكل اليوم العاملي ملكافحة عمل األطفال، 
الذي يحمل هذه السنة شعار ”حماية األطفال 
من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث“، 
مناســـبة لتعزيـــز آليـــات املواكبـــة واحلد من 
تفاوتات الفرص التي تهـــم األطفال العاملني. 
ويهدف هذا اليوم العاملي الذي أطلقته منظمة 
العمل الدولية ســـنة 2002، إلى إبراز االمتداد 
العاملي لعمل األطفال وكذا املبادرات واجلهود 

الضرورية للقضاء على هذه الظاهرة.

} القاهــرة - أفـــادت نتائـــج املجلـــة النصف 
الصادرة  بحوث ودراسات“  سنوية ”السكان – 
عـــن اجلهاز املركزى للتعبئة العامة واإلحصاء 
في مصر، أن 68 باملئة من املصريات يشـــتركن 
مـــع أزواجهـــن في اتخـــاذ قـــرار التصرف في 
العائد ســـواء كان هذا العائـــد خاصا بهن أو 
بأزواجهـــن، وفـــي مـــا يخص قـــرارات تنظيم 

األسرة.
وأشـــارت إلى أن أكثر مـــن ثلثي الزوجات 
يشـــاركن أزواجهن القـــرار في اســـتخدام أي 

وسيلة لتنظيم األسرة.
وأظهـــرت الدراســـة تأثيـــر تعليـــم املـــرأة 
وعملها في عملية املشاركة في اتخاذ القرارات 
املختلفـــة داخل األســـرة ســـواًء املتعلقة منها 
بالتصرف في الدخل أو تنظيم األسرة أو حتى 

القرارات اليومية.
كما كشـــفت أن العنف النفسي أكثر أنواع 
العنـــف شـــيوًعا، حيث بلغت نســـبة النســـاء 

الالتي ســـبق لهن الـــزواج والالتـــي تعرضن 
للعنف من قبل الزوج في أي وقت مضى نسبة 

42.5 باملئة من نساء عينة الدراسة.
وتوصلـــت إلى أن النســـاء األميـــات أكثر 
عرضة للعنف البدني على يد أزواجهن مقارنة 
باملتعلمات، حيث بلغت نسبتهن 37 باملئة، وأن 
86 باملئة من النساء عانني من مشكالت نفسية 
نتيجـــة تعرضهن للعنف علـــى يد الزوج خالل 

الــ12 شهًرا السابقة على املسح.
وأشـــارت إلى أن املرأة واألســـرة تتكبدان 
بشـــكل عام 1.49 مليار جنيه في العام من جراء 
عنـــف الزوج فقط، منها 831 مليون جنيه تكلفة 
مباشرة، و662 مليون جنيه تكلفة غير مباشرة.

وقالت الدراســـة إن نســـبة التعرض للفقر 
إلجمالى اجلمهورية 1.11 باملئة، وبتحليل أهم 
العوامـــل املؤثرة في التعـــرض للفقر وجد أن 
احتمال تعرض األســـرة لإلنفـــاق على الصحة 
املـــؤدي لزيادة الفقر عندما تكون األســـرة غير 

مشـــتركة في التأمني (الصحـــي) يزيد مبقدار 
ثالثـــة أمثـــال تقريًبـــا (2.8 مرة) عن األســـرة 

املشتركة في التأمني.
ولفتـــت النتائج إلى أن األســـر القاطنة في 
الريف احتمال تعرضها لإلنفاق املؤدي لزيادة 
الفقـــر 2.6 مـــرة أكثر من األســـر التي تســـكن 
احلضر، كذلك احلال بالنســـبة إلى األسر التي 
يكـــون عائلهـــا غير متعلـــم يزيد مـــن احتمال 
تعرضها لإلنفـــاق املؤدي لزيادة الفقر 3 أمثال 

األسر التي يكون عائلها يقرأ ويكتب.

وتهدف الدراســـة إلى التعرف على الوضع 
الصحي في مصر ومدى تعرض األسر املصرية 
ملشكالت صحية تؤثر فى أمناط اإلنفاق ونسب 
الفقر في املجتمع، وذلك من خالل بيانات بحث 

الدخل واإلنفاق واالستهالك لعام 2012-2013.
وقالت إن متوســـط اإلنفاق املباشر لألسرة 
املصريـــة علـــى الصحـــة يبلـــغ 2210 جنيهات 
ســـنوًيا، مما ميثـــل 2.13 باملئة مـــن اإلنفاق 
ـــل اإلنفاق علـــى األدوية 56.4  الكلـــي. وُميثِّ
باملئة مـــن إجمالـــي اإلنفاق املباشـــر على 

الصحة.
كما أفـــادت أن وقـــت العمـــل بالقطاع 

املنظـــم يســـتغرق نحو 8 ســـاعات من 
وقت األفراد فـــي احلضر مقابل نحو 
7 ساعات في الريف، موضحة أن كال 
من ســـكان احلضر والريف يقضون 
نحـــو 3 ســـاعات يومًيا في نشـــاط 

التآنس ومشاركة املجتمع احمللي.
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أوصى خبراء باالحتفاظ بمســـتحضرات التســـمير الذاتي بعيدا عن أشـــعة الشمس املباشـــرة؛ معللة ذلك بأن التأثير الحراري قد 
يؤدي إلى تحلل املادة الفعالة «ثنائي هيدروكسي األسيتون» املسؤولة عن التسمير، وبالتالي يفقد املستحضر مفعوله.

رغم حركات اإلصالح االجتماعي الواســــــعة التي نشــــــأت حول قضية تشــــــغيل األطفال 
ــــــون طفل عبر العالم  واســــــتغالل القاصرات في العمــــــل املنزلي، إال أن أزيد من 150 ملي

يعملون، يخضع 85 مليونا منهم ألسوأ أشكال التشغيل.

[ ماليين األطفال حول العالم يتم استغاللهم في العمل المنزلي  [ فتيات يواجهن أشكاال مختلفة من المعاملة السيئة
مالءمة القوانين تقضي على ظاهرة الخادمات الصغيرات

موضةتعليم املرأة وعملها يؤثران في اتخاذ القرارات األسرية

األزرار تغزو املوضة 
في صيف ٢٠١٧

األملانية بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
األزرار تغـــزو املوضـــة النســـائية فـــي 
صيـــف 2017؛ حيـــث إنهـــا تزيـــن هـــذا 
والتنانير  والبلوزات  الفساتني  املوسم 

والسراويل والسراويل القصيرة.
وأوضحـــت املجلة في موقعها 
علـــى اإلنترنـــت أن األزرار تطل 
لتجـــذب  جريئـــة  بتصاميـــم 
إنها  حيـــث  إليهـــا؛  األنظـــار 
تأتي بأحجام كبيرة وبألوان 
املالبـــس،  للـــون  مغايـــرة 
كأزرار بيضـــاء على قماش 

أسود.
وملزيـــد مـــن اجلاذبيـــة، 
تظهـــر صفـــوف األزرار فـــي 
وغيـــر  مختلفـــة  مواضـــع 
مألوفـــة؛ حيث إنهـــا تظهر 
أو  األكتـــاف  علـــى  مثـــال 

األكمام أو على اجلانبني.
”إيلـــي“  أفـــادت  كمـــا 
بأن فســـاتني صيف 2017 
تتـــألأل ”بغبـــار النجوم“ 
(Stardust)، لتمنح املرأة 
تنطق  جريئـــة  إطاللـــة 

بالفخامة واجلاذبية.
وأوضحت أن الفستان 
هو  النجوم  بغبار  املتأللئ 
فستان يأتي مصنوعا من 
 “Lurex” لوريكـــس  خامة 
تشـــهد  والتي  الالمعـــة، 
رواجـــا كبيـــرا منـــذ عدة 
مواســـم، وهـــي خامـــة تتألف من 

خيوط ذات بريق معدني.
ويأتي الفســـتان املتأللئ بغبار 
النجوم بقّصة قصيرة ذات حماالت 

أو ذات كتف واحد مزدان بفيونكة.
ميكـــن  جـــرأة  أكثـــر  وإلطاللـــة 
كســـر قوالب التنســـيق اجلامدة من 
خالل تنســـيق الفستان مع حذاء 

رياضي.

أسرة

خادمات صغيرات باعتهن أســـرهن 
لعائـــالت أخـــرى يجبرن علـــى العمل 
من شروق الشـــمس إلى غروبها في 

األعمال املنزلية

◄

األسر التي يكون عائلها غير متعلم 
يزيـــد من احتمـــال تعرضها لإلنفاق 
املؤدي لزيادة الفقر 3 أمثال األسر 

التي يكون عائلها متعلما

◄

} كل الوقائع تشير إلى أننا نتعرض إلى 
خداع النفس في كل يوم تقريبًا، حين نسمح 

لذائقتنا باستشفاف أبيات شعر وأمثال 
شعبية ال تتجاوز حدود معانيها سوى في 
سطور قليلة، وبصرف النظر عن واقعيتها 
أو عدمها وحتى من دون أن نفقه معناها 
ومقاصدها وجدواها، فقد كان علينا أن 

نستشهد بها مرارًا في ورقة امتحان أو في 
نص إنشاء ممل في درس اللغة العربية، 

وربما لكسب جولة في معركة انتهت 
بخسارة فادحة، خسارتنا طبعًا.

الخطاب السلبي الذي يفرضه علينا 
بعض من الموروث، مازال يتسبب بمزيد من 
التعقيد في تفاصيل حياتنا اليومية ويتحكم 

في تغيير اتجاه أهدافنا وطموحاتنا، حتى 

مع وضوح الحد الفاصل بين خيال الكلمات 
المنمقة والواقع المؤسف.

لذلك، يصبح تعبير شعري بسيط مثل؛ 
”بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العال 
سهر الليالي“، مجرد كلمات هشة ال تتجاوز 

وظيفتها وظيفة التحفة الفنية الفريدة 
المزروعة في إحدى زوايا المنزل؛ قد تضفي 
على المكان ألقًا ورونقًا لكنها ال تستطيع أن 

ترسم االبتسامات على وجوه ساكني هذا 
المنزل إذا ما علتها مالمح االكتئاب.

كما هو متوقع، وعلى العكس تمامًا 
مما يذهب إليه بيت الشعر األكثر شهرة 

وتداوًال، فإن الواقع بات يؤكد أكثر من أي 
وقت مضى بأن الكد المتواصل ال يوّلد 

سوى الكد، وإن الفقر ربما يكون سمة تولد 
مع المرء ويكتسبها عن طريق جيناته 

الوراثية، ولهذا يكون من العسير التخلص 
من جرثومتها حتى لو قضى العمر كله كد 

في كد، بينما تكون المعالي، في الغالب، 

من نصيب اللصوص والمنافقين وورثة 
األنظمة الجمهورية والدكتاتوريين واألغبياء 
والمهرجين والحاصدين ألصوات الفقراء في 

االنتخابات غير النزيهة.
تشير أحدث الدراسات في مجال طب 
النوم إلى أن األشخاص الذين يحافظون 

على أوقات نوم منتظمة، فيذهبون إلى النوم 
ويستيقظون في وقت محدد، بإمكانهم أن 

يتمتعوا بصحة جيدة ويكونوا أكثر نجاحًا 
في حياتهم، مقارنة بنظرائهم في السن أو 
العمل الذين يكثرون من السهر في محاولة 

إلنجاز مضاعف.
هذه المعلومات تقع في منطقة بعيدة 

تمامًا، قلما تطرق إليها متخصصون في علم 
النوم، الذين تنحصر اهتماماتهم في العادة 

بعدد ساعات النوم المثالية والتي ينبغي 
أن يلتزم بها األشخاص البالغون، في حين، 
تؤكد هذه الدراسة الحديثة بأن روتين النوم 

والمواعيد الثابتة لها هي األكثر أهمية 

على اإلطالق. وتطّرق البحث إلى 
أن التالميذ الذين لديهم أنماط 

نوم غير منتظمة أو متقطعة، قلما 
يحصلون على عالمات دراسية 
جيدة. وهذه النتيجة، بحسب 

تصوري، هي الرد المناسب للشطر 
الثاني من الشعر (التحفة) الذي 
كان ومازال يمارس سلطاته على 

طالب العلم وأصحاب الطموحات 
الالمحدودة، الذين مازالوا 

يواصلون الليل بالنهار ويضاعفون 
جهودهم في محاوالت يائسة، للقفز إلى 
الدرجة األخيرة من سّلم النجاح من دون 

الحاجة إلى الصعود البطيء، المتأني 
والمدروس.

علينا أن نتخلص من قيود الكلمات 
المنمقة التي ال تؤدي إلى شيء، فالضفدع 
الذي يسكن في البئر طيلة حياته ال يعرف 

شيئًا عن المحيط!

من طلب العال
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب

خادمات صغيرات ال يذهبن إلى المدرسة وال يلعبن بالدمى

2012 2013 واإلنفاق واالستهالك لعام
لت إن متوســـط اإلنفاق املباشر لألسرة
0ــة علـــى الصحـــة يبلـــغ 2210 جنيهات
ا، مما ميثـــل 2.13 باملئة مـــن اإلنفاق 

ـــل اإلنفاق علـــى األدوية 56.4 . وُميثِّ
إل ن ب ل مي

ـــن إجمالـــي اإلنفاق املباشـــر على 
.

أفـــادت أن وقـــت العمـــل بالقطاع 
8يســـتغرق نحو 8 ســـاعات من 
فراد فـــي احلضر مقابل نحو
ت في الريف، موضحة أن كال 
كان احلضر والريف يقضون 
3 ســـاعات يومًيا في نشـــاط 

 ومشاركة املجتمع احمللي.

األزرار تغـــزو املوضـــة
7صيـــف 2017؛ حيـــث إنه
والبل الفساتني  املوسم 
والسراويل والسراو
وأوضحـــت امل
علـــى اإلنترنـــت
جر بتصاميـــم 
إليه األنظـــار 
تأتي بأحجام
لل مغايـــرة 
بيض كأزرار

أسود.
وملزيـــد م
تظهـــر صفـــ
م مواضـــع 
مألوفـــة؛ ح
علـــى مثـــال 

األكمام أو 
أ كمـــا 
بأن فســـا
”ب تتـــألأل
tardust)
إطاللـــة
بالفخامة
وأوض
بغ املتأللئ 
فستان يأت
لور خامة 
الالمعـــة،
رواجـــا كب
مواســـم، وهـــي خ
خيوط ذات بريق م
ويأتي الفســـتان
النجوم بقّصة قصي
أو ذات كتف واحد م
أكثـــر وإلطاللـــة 
كســـر قوالب التنســ
خالل تنســـيق الف

يريريريااضاضي.ي.

طالق. وتطّرق البحث إلى
ميذ الذين لديهم أنماط

ر منتظمة أو متقطعة، قلما 
ن على عالمات دراسية
وهذه النتيجة، بحسب

، هي الرد المناسب للشطر 
من الشعر (التحفة) الذي

زال يمارس سلطاته على 
وأصحاب الطموحات علم

ودة، الذين مازالوا
ون الليل بالنهار ويضاعفون 

م في محاوالت يائسة، للقفز إلى 
األخيرة من سّلم النجاح من دون
ى إ ز ي و ي م

 إلى الصعود البطيء، المتأني 
وس.

ا أن نتخلص من قيود الكلمات
ال تؤدي إلى شيء، فالضفدع  التي
سكن في البئر طيلة حياته ال يعرف 

ن المحيط!
ب ي ن
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األفريقي يعلق آماله على التتويج بكأس تونس
[ اتحاد بنقردان يبحث عن تتويج تاريخي

مراد باحلاج عامرة

} تونــس - يعلـــق فريق النـــادي األفريقي كل 
آماله في الظفر بلقب الكأس احمللية لتعويض 
إخفاقه في بطولة الدوري، والفشل في التأهل 
لدوري أبطال أفريقيا، باإلضافة إلى أنه لم يفز 
باللقـــب منذ 17 عاما. واحتـــل األفريقي املركز 
الثالـــث فـــي ترتيب الـــدوري خلـــف الترجي، 
حامل اللقب، ووصيفه النجم الســـاحلي. لكن 
بطموحـــات احتاد بنقردان  األفريقي يصطدم 
الـــذي تأهل للمرة األولى فـــي تاريخه لنهائي 

الكأس، وميني النفس بتتويج تاريخي. 
وكان مشوار األفريقي نحو النهائي سهال. 
وسيكون األفريقي على موعد مع اللقب رقم 12 
فـــي تاريخه بعد آخر تتويـــج له في عام 2000، 
والـــذي كان على حســـاب الصفاقســـي (2-4) 
بركالت الترجيح، بعد انتهاء الوقتني األصلي 

واإلضافي (0-0).
وأكد شـــهاب الليلـــي مـــدرب األفريقي أن 
فريقه استعد كما يجب لهذا النهائي، وإلنهاء 
املوســـم بالفوز ببطولة. وقال شـــهاب الليلي 
”الالعبـــون يدركـــون جيـــدا أهمية املبـــاراة، 
والتتويج بالكأس إلهدائه إلى عشاق الفريق“. 
وأوضح ”منافسنا ســـبق وانتصرنا عليه في 
بطولـــة الدوري، لكن في مبـــاراة الكأس يبقى 
كل شـــيء جائز. علينا توخـــي احلذر حتى ال 
حتصـــل مفاجأة عير ســـارة“. وختـــم ”فريقي 

جاهز وسيكون التتويج حليفنا“. 
وفـــي الوقت الـــذي يتطلع فيـــه أبناء باب 
جديـــد إلـــى مواصلـــة هيمنتهم علـــى احتاد 
بنقـــردان وحتقيق فوز خامس علـــى التوالي 
بعد االنتصـــار ذهابا وإيابا خالل املوســـمني 
املاضيـــني في البطولة، يطمـــح أبناء اجلنوب 
إلى كســـر هذا احلظ العاثـــر وفك العقدة التي 

ظلت تالحقهم أمام منافسهم على درب معانقة 
اللقب الغالي والنسج على منوال اجلار ترجي 
جرجيـــس عندما ظفـــر بالكأس على حســـاب 
القطب اآلخـــر للعاصمة الترجي الرياضي في 

نهائي عام 2005.
ويبحث احتاد بنقردان عن تتويج تاريخي؛ 
حيث لم يسبق له أن تأهل للنهائي، وهو يعلم 
أن الفرصـــة لن تتكرر كثيـــرا. وكان بن قردان 
حقـــق مفاجأة كبـــرى بعدما أقصـــى الترجي 
حامل اللقب من نصف النهائي. وأكد شـــكري 
اخلطـــوي مـــدرب احتـــاد بنقـــردان أن نهائي 
الكأس ســـتكون فيه احلظوظ متســـاوية لكال 

الفريقني. 
وأضـــاف ”وصـــول فريقـــي إلـــى النهائي 
تتويـــج فـــي حد ذاتـــه. الالعبـــون يخوضون 
النهائي وكأنهم متوجون بعد املوســـم املتميز 
الـــذي قدمـــوه، ســـواء بالـــدوري أو الـــكأس، 

وضمان املشاركة بالكونفيدرالية“. 
وتابع ”سندافع عن حظوظنا حتى النهاية 
رغـــم أن التحضيـــرات لم تكن في املســـتوى؛ 
بســـبب إضراب الالعبني عـــن التدريبات لعدم 

حصولهم على مستحقاتهم املالية“. 

وواصل ”ســـنراهن بكل جديـــة على اللقب 
ألنه ليس لدينا ما نخســـره، بعد أن حققنا كل 

أهدافنا“.
ويذكر أنه مت تعيني الصادق الساملي حكما 
للنهائي الســـبت 17 جوان 2017 مبساعدة كل 
من بلحســـن النجار كحكم مساعد أول ومكرم 
الزغـــل كحكم مســـاعد ثاني وأميـــر العيادي 
كحكم مســـاعد إضافـــي أول ومحـــرز املالكي 
كحكم مساعد إضافي ثاني، إضافة إلى محمد 
شـــعبان كحكم رابع وتوفيق الوسالتي ورضا 

بوقلية كمراقبني.
وفي ســـياق متصـــل عقد رئيـــس االحتاد 
التونسي لكرة القدم، وديع اجلريء، اجتماعا 
تنســـيقيا خاصـــا مببـــاراة الـــدور النهائي. 
وحضر االجتماع ممثلون عن فريقي النهائي، 
وطاقـــم التحكيم الذي ســـيدير املبـــاراة، إلى 
جانب رئيس جلنة التحكيم باالحتاد التونسي 
عواز الطرابلســـي. وأكـــد وديع اجلريء خالل 
االجتماع أن االحتاد التونسي لكرة القدم وجه 
مراســـلة جديدة لوزارة الداخليـــة يطلب فيها 
األخذ بعـــني االعتبار الظـــروف املناخية التي 

ستدور فيها املباراة. 

وكان االحتاد التونسي يأمل من خالل هذا 
اخلطـــاب فـــي أن تتم مراجعة توقيـــت اللقاء، 
وتعديلـــه لقيامه ليال. وبعد أن مت التطرق إلى 
كل اإلجراءات التنظيمية الكفيلة بحســـن سير 
مباراة نهائي كأس تونس، دعا وديع اجلريء 
كل األطـــراف إلى املســـاهمة فـــي إجناح هذا 
النهائي الذي يعد عرس كرة القدم التونســـية، 
حتى يتم تسويق صورة مشرفة عن كرة القدم 

التونسية.
وفي االجتـــاه ذاته دعت وزيـــرة الرياضة 
ماجدولـــني الشـــارني إلـــى التحلـــي بـــروح 
املســـؤولية، والروح الرياضية، ألجل أن تدور 
هذه املقابلة في أفضل الظروف، إلعطاء صورة 
مشـــرفة عن كـــرة القـــدم التونســـية بالداخل 
واخلـــارج، كما عبرت عـــن حرصها على عودة 
حضور العائلة في املشهد الرياضي التونسي. 
ومت االتفاق خالل اجللســـة على الســـماح 
ألول مرة منذ الثورة للشباب األقل من 18 عاما 
بالدخـــول إلى ملعب رادس حلضـــور املقابلة، 
شـــرط أن تكون له تذكرة وأن يكون مصحوبا 
بوليـــه، إضافة إلى ذلك تقـــرر تخصيص 600 

تذكرة مجانية لفائدة العنصر النسائي.

يســــــدل الســــــتار الســــــبت على املوســــــم 
الرياضي لكــــــرة القــــــدم 2016-2017 في 
ــــــدور النهائي  ــــــاراة ال ــــــس بإجــــــراء مب تون
للكأس احمللية لكرة القدم التي ســــــتجمع 
بني النادي األفريقي واحتاد بنقردان على 
ــــــرادس، إذ يبحث  ملعــــــب رادس األوملبي ب
األول عــــــن تعويض إخفاقه ببطولة الدوري 
في حني يأمل الطــــــرف الثاني في حتقيق 

إجناز تاريخي.

تأهب األبطال

} القاهرة - كشف سيد عبداحلفيظ مدير الكرة 
بالنادي األهلي عـــن تفاصيل رحلة الفريق إلى 
املغـــرب ملواجهة الـــوداد البيضـــاوي الثالثاء 
املقبـــل باجلولـــة الرابعـــة بـــدور املجموعات 
مـــن دوري أبطـــال أفريقيـــا لكرة القـــدم. وقال 
عبداحلفيظ في تصريحات صحافية إن البعثة 
ســـتغادر في اجتاه املغرب صباح الســـبت إلى 
املغـــرب؛ برئاســـة عماد وحيـــد، عضو مجلس 
اإلدارة. وأضـــاف ”الفريق ســـيخوض مترينه 
األول باملغرب مســـاء الســـبت في أحد املالعب 

القريبة من فندق اإلقامة“.
وأوضح أنه أرســـل برنامج الفريق باملغرب 
إلدارة نادي الوداد ســـواء موعـــد الوصول أو 
املغـــادرة، وفنـــدق اإلقامة ومواعيـــد تدريبات 
الفريق في املغـــرب واملالعب التي يؤدي عليها 
الفريـــق مرانه في الدار البيضاء لتأمني البعثة 
في جميـــع تنقالتها مع توفيـــر حافلة لالعبني 
واجلهاز الفني وسيارة لرئيس البعثة، وأخرى 
للوفد املرافق. وكان حسام البدري املدير الفني 
قد قرر منح راحة لبعـــض العبي األهلي بعدما 
أن حسم الفريق لقب الدوري رسميا للمرة الـ39 

في تاريخه.
في الطـــرف املقابـــل حتوم الشـــكوك حول 
مشـــاركة الليبيـــري وليـــام جيبور مـــع الوداد 
أمـــام األهلـــي املصـــري، الثالثاء املقبـــل، على 
ملعـــب محمد اخلامـــس في رابع جـــوالت دور 
املجموعات بدوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم. 
ومتثل املباراة أهمية كبيرة للوداد الذي يتحتم 
عليـــه الفوز للحفـــاظ على آمـــال التأهل للدور 
الثاني؛ حيث يحتـــل املرتبة الثالثة باملجموعة 
الرابعـــة بــــ3 نقـــاط، خلـــف األهلـــي، وزاناكو 

املتصدرين بـ7 نقاط.
وقـــد يفقد الـــوداد في هذه املوقعـــة املهمة 
هدافـــه وليـــام جيبور الذي مير بحالة نفســـية 
سيئة بعد وفاة والدته بالدار البيضاء األسبوع 
املاضي، وتأخر نقل جثمانها إلى ليبيريا؛ حيث 
واجه صعوبات كبيرة من سفارة بالده باملغرب، 

وكذلك اإلجراءات اخلاصة بنقل جثمانها. 
وسيكون من الصعب حلاق جيبور باملباراة 
في ظل الضغط الذي عاشه األيام األخيرة. يذكر 
أن جيبور أحد األعمدة األساســـية في تشكيلة 
الوداد، وســـجل له في الـــدوري 19 هدفا تصدر 

بهم قائمة هدافي البطولة املغربية.

األهلي المصري 

يتأهب لمواجهة المغربي

السبت 2017/06/17 - السنة 40 العدد 10666

«عقـــدي مع وادي دجلة مســـتمر ملوســـمني، وملتزم بـــه، وفي حال وصل عرض رســـمي للنادي رياضة

سأناقشه مع اإلدارة التخاذ القرار الالزم.. الحديث اآلن عن األمر سابق ألوانه}.

عصام احلضري 
حارس مرمى فريق وادي دجلة املصري

«الرجاء فريق كبير وتدريبه أمر مشرف، لذلك يجب اتخاذ كل التدابير كي تسير األمور بشكل 

جيد، وهو ما لم يحدث. إذا رحلت فإن الباب مفتوح أمامي لدخول تجربة أخرى}.

عبداحلق بن شيخة
مدرب الرجاء البيضاوي املغربي

} الرباط - أكد مكرم ناصر مستشـــار املغربي 
يونس بلهندة جنم فريق نيس الفرنسي رغبة 
الالعـــب في العـــودة للعب في البوندســـليغا 
مجـــددا، رغـــم جتربة غاب عنهـــا التوفيق مع 
شـــالكه املوســـم املاضي، حيث لعب معارا من 
دينامـــو كييـــف األوكراني إلى شـــالكه ملدة 6 
أشـــهر (من ينايـــر 2016 حتى نهاية املوســـم) 
ولم يظهر باملســـتوى املتوقع، إذ سجل هدفني 
وصنع آخر في 17 مباراة رســـمية. واســـتعاد 
بلهنـــدة بريقه هذا املوســـم بعدمـــا أعير مرة 
أخرى إلى نيس الفرنســـي، إذ قـــاد فريقه إلى 
احتـــالل املركـــز الثالـــث بالدوري، مســـجال 3 

أهداف وصانعا 7 في 36 مباراة.
وقال مستشـــار بلهندة في تصريحاته ”لم 
يتمكـــن من إظهار مـــا عنده خـــالل فترته في 
شـــالكه، لقد تعرض إلصابات وانتكاســـات“. 
وأضـــاف ”بلهنـــدة يريد أن يظهـــر مجددا في 
الـــدوري األملاني وهو في أفضـــل حاالته، لقد 
اتخـــذ خطوة كبيـــرة إلـــى األمـــام وتعلم من 
أخطائه“. وأمت ”نحن نستكشف السوق، وعلى 

اتصال ببعض األندية األملانية“. 
ومن املقـــرر أن يعود بلهنـــدة إلى دينامو 
كييف هذا الصيف، إذ ينتهي عقده مع الفريق 

األوكرانـــي في صيف 2018، ومن املمكن رحيله 
مقابل 7 ماليني يورو.

تقـــدم فريق قلعـــة ســـراي التركي بعرض 
رســـمي لشـــراء النجم املغربي يونس بلهندة 
لكي يلعـــب في صفوفـــه موســـم 2018-2017، 
وذلك بعـــد أن تقدم بطلب رســـمي خالل فترة 
االنتقـــاالت الصيفيـــة لفريـــق دينامـــو كييف 

األوكراني الذي ميلك حقوق بيع بلهندة. 
وأعلن فريق قلعة سراي التركي عن تقدمي 
عـــرض رســـمي بحوالي 6.5 مليـــون يورو مع 
محفزات مالية أخرى للمغربي بلهندة، شـــرط 
االنتقال إليه اآلن في فترة االنتقاالت الصيفية، 
وأكـــد النـــادي أن املفاوضـــات جديـــة إلمتام 

الصفقة قبل بداية املوسم املقبل.
ويحاول الفريق التركي التعاقد مع النجم 
املغربي في أسرع وقت ممكن قبل انتهاء فترة 
تســـجيل أســـماء الالعبني في بطولة الدوري 
األوروبـــي، وذلـــك من أجـــل تدعيـــم صفوف 
الفريـــق قبل خوض املنافســـات األوروبية في 
موســـم 2017-2018، باإلضافـــة إلى املنافســـة 
على األلقـــاب محليا. ويرتبـــط يونس بلهندة 
بعقـــد حتى عام 2018 مع فريـــق دينامو كييف 
األوكراني، وحســـب التقاريـــر اإلخبارية فإن 

بلهنـــدة لـــن يعود إلـــى أوكرانيا بعـــد انتهاء 
العقد ويفضل اللعب مـــع فريق أوروبي آخر، 
خصوصـــا أنه لعب مع فريق نيس الفرنســـي 
على ســـبيل اإلعارة وســـاهم في تأهل الفريق 

إلى دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل.
نيـــس  مـــع  املتألـــق  ظهـــوره  وبخـــالف 
الفرنســـي، تلقى الالعـــب املغربـــي انتقادات 
واســـعة ملـــا شـــارك مـــع املنتخـــب املغربـــي 
الذي يدربـــه الفرنســـي هيرفي رونـــار خالل 
املباراتـــني األخيرتني اللتني خاضهما أســـود 
األطلـــس أمـــام كل مـــن هولنـــدا، والكاميرون 
حيث دعـــا الكثيرون إلى عـــدم مناداة الالعب 
مجددا بدعوى عـــدم تقدميه الكثير على أرض 

امللعب.
وفي سايق متصل ذكرت مصادر من نادي 
بـــارادو الصاعد حديثا إلـــى دوري احملترفني 
اجلزائري، أن مدافع املنتخب يوســـف عطال، 
بات قريبـــا من خوض جتربة جديدة مع نادي 
ريـــال بيتيس اإلســـباني في فتـــرة االنتقاالت 

الصيفية.
ومن جهتها، كشـــفت صحف إســـبانية أن 
الظهيـــر األمين لنـــادي بارادو يوســـف عطال 
لديـــه عرضان مـــن ريال بيتيـــس وديبورتيفو 
الكورونـــا، إال أن مصادر من بـــارادو أكدت أن 
الالعب ســـيمضي لبيتيـــس، الـــذي يلعب له 
مواطنه اجلزائري عيسى ماندي. وكان خريج 
نادي شـــباب بلوزداد، يوسف عّطال، قد أجرى 
جتـــارب ناجحة مع نادي ريـــال بيتيس خالل 
األيام املاضيـــة، وبالتالي لم يبق إال االلتحاق 

الرسمي.
ويشـــار إلى أن عطال شـــارك أساسيا في 
اللقاء الـــذي لعبـــه املنتخب اجلزائـــري أمام 
توغو حلســـاب اجلولة األولى من التصفيات 
املؤهلة إلى نهائيـــات كأس أمم أفريقيا 2019، 
قبـــل أن يغـــادر امللعـــب متأثـــرا بإصابة على 

مستوى الكتف. خطوات ثابتة

المغربي بلهندة يحلم بالعودة إلى الدوري األلماني

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ رفض نادي الجيش الملكي 
االستجابة لمطالب الكوكب المراكشي 
بشأن صفقة الالعب محمد الفقيه، بعد 

أن اشترطت إدارة األخير الحصول على 
300 ألف دوالر، والعب من الجيش مقابل 

الموافقة على إتمام الصفقة.

◄ أبدى عالء عبدالغني المدرب 
المساعد للزمالك رضاه عن النتيجة 

التي حققها الفريق أمام أسوان، والتي 
رفعت رصيده إلى النقطة الـ60، ليقترب 

من المركز الثاني في الدوري المؤهل 
إلى دوري أبطال أفريقيا.

◄ بدأ الصفاقسي التونسي رحلة 
البحث عن مدرب جديد لفريقه عقب 

رحيل البرتغالي جورج كوستا. ويستعد 
الصفاقسي لمواجهة بالتينيوم ستارز 

من جنوب أفريقيا في كأس االتحاد 
األفريقي.

◄ عبر صالح العمري مهاجم أهلي 

جدة، العائد من اإلعارة لالتفاق، عن 
ثقته في قدرته على نيل مكان في القائمة 

األهالوية للموسم المقبل، مشددا على 
أن رغبته هي اللعب لألهلي وتحقيق 

البطوالت معه.

◄ وصل الجزائري توفيق روابح، 
المدرب الجديد للرائد السعودي، 

إلى مدينة القصيم لبدء مهمته مع 
النادي. وسيبدأ روابح المدرب السابق 

لشباب باتنة الجزائري، مهمته مع 
الرائد الجمعة خلفا للتونسي ناصيف 

البياوي.

◄ تعاقدت إدارة النادي الفيصلي 
مع أحمد سريوة العب وسط العروبة 
السعودي، في إطار مساعيها لتعزيز 

صفوف الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي. 

باختصار

◄ أعلن سمير عدلي مدير العالقات 
اخلارجية بالنادي األهلي املصري بدء 

إجراءات استخراج تأشيرة مصر لالعب 
الفريق اجلديد الدولي املغربي وليد أزارو 
مهاجم الدفاع اجلديدي السابق. وأضاف 

عدلي أن فور وصول بعثة 
األهلي إلى 

املغرب، 
السبت، 

سيتواصل 
مع مسؤولي 

السفارة املصرية هناك 
لتحديد املوعد املناسب 

حلضور الالعب إلى 
القاهرة لبدء مشواره مع 

األهلي. 

متفرقات

◄ قالت العبة التنس اإلسبانية غاربيني 
موغوروزا إنه بعدما كانت األراضي 

العشبية غامضة بعض الشيء بالنسبة 
إليها، باتت تتحمس للمشاركة في بطولة 
وميبلدون، بعد أن خاضت نهائي نسخة 

2015 الذي خسرته أمام 
األميركية سيرينا ويليامز. 

وجاءت تصريحات 
موغوروزا، املصنفة 

الـ15 عامليا، قبل 
مشاركتها في 

بطولة برمنغهام، 
األولى باملوسم 
على األراضي 

العشبية، وبعدها 
بطولة إيستبورن، 

قبل وميبلدون ثالث 
بطوالت الغراند 

سالم األربع الكبرى 
هذا املوسم. 

◄ عزز القطري معتز برشم أفضل رقم 
هذه السنة في مسابقة الوثب العالي 
في لقاء أوسلو، املرحلة اخلامسة من 
الدوري املاسي أللعاب القوى. وسجل 

صاحب امليداليتني األوملبيتني 2.38 متر 
في محاولته الثانية محسنا رقمه السابق 
بفارق سنتيمتر واحد والذي سجله في 4 

اجلاري في أوبولو في 
بولندا. وتقدم برشم 
(26 عاما) األوكراني 

بوهدان بوندارنكو (2.29 
متر) والبطل األوملبي 
الكندي ديريك دروان 

(25.2 متر). وحل 
السوري مجدالدين 

غزال تاسعا (20.2 متر). 
وفي سباق 100 متر فاز 

الكندي أندريه دو غراس 
(22 عاما).
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اتحـــاد بنقـــردان يأمل فـــي معانقة 

اللقـــب والنســـج على منـــوال ترجي 

جرجيس عندما ظفر بالكأس على 

حساب الترجي

◄

بخالف ظهـــوره املتألـــق مع نيس 

الفرنســـي تلقـــى الالعـــب املغربي 

انتقـــادات واســـعة ملا شـــارك مع 

املنتخب املغربي

◄



} لنــدن - يتطلع ماوريســـيو بوكيتينو مدرب 
توتنهـــام هوتســـبير وصيـــف بطـــل الـــدوري 
اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم إلى بداية املوســـم 
اجلديد ويقول إن مواجهة نيوكاســـل يونايتد 
في املباراة األولى سيكون مبثابة دافع إضافي 
صغيـــر لالعبي فريقه. وبعـــد أن يحل توتنهام 
ضيفا على نيوكاسل في ملعب سانت جيمس في 
12 أغسطس املقبل ســـيخوض فريق بوكيتينو 
مباراتـــه األولى على ملعبـــه املؤقت ”وميبلي“ 
ضمـــن اجلولة التالية عندما يســـتضيف جاره 
اللندني تشيلســـي حامل اللقب. وسيســـتخدم 
توتنهام ملعب وميبلي اللندني الشـــهير خالل 
عملية ترميـــم وإصالح وجتديـــد ملعبه وايت 

هارت لني.
ونقل عن مدربه األرجنتيني قوله ”بدأنا في 
اإلعداد للموســـم اجلديد ونتوق إلى االنطالق 
من جديد“. وأضـــاف بوكيتينو ”حاليا العبونا 
يســـتمتعون بعطلتهـــم من أجل إعادة شـــحن 
طاقاتهـــم لكـــن بالنســـبة إلينا فإننـــا نفكر في 
بدء املوســـم بأفضل صـــورة ممكنة“. وأشـــار 
بوكيتينو ”دائما أنا متفائل بجدول املباريات. 
وسنبدأ املوسم في سندرالند وسيكون هذا 
مثيرا ألنها ستكون مباراتنا األولى في املوسم 

ثم نخوض أول مباراة لنا في ملعب وميبلي في 
مواجهة تشيلسي وأنا على ثقة بأن املشجعني 

سيشعرون باإلثارة نتيجة ذلك أيضا“.
ستتاح لالعبي توتنهام في مباراة نيوكاسل 
فرصـــة الثـــأر لهزميتهم املذلـــة 1-5 أمام نفس 
الفريق في املباراة األخيرة ملوســـم 2016-2015. 
وقال املدرب األرجنتيني عن املواجهة ”مواجهة 
نيوكاسل ستمثل دافعا إضافيا بالنسبة إلينا. 
ال يهّمنا كثيرا كيف أنهينا املوسم قبل املاضي 
فـــي الوقت احلالـــي، لكننا ســـنتذكر هذا األمر 

حتى يحفزنا على السعي لتحقيق الفوز“. 
وأكد بوكيتينو أن ”املوســـم املقبل سيكون 
حافـــال باإلثـــارة والبدايـــة في ملعب ســـانت 
جيمس بارك ســـتمثل دافعـــا إضافيا للفريق“. 
ورمبـــا يغيب املهاجم الكوري اجلنوبي ســـون 
هيونغ مـــني الذي أحـــرز 21 هدفا في املوســـم 
املاضـــي عن بعض املباريات في بداية املوســـم 
اجلديـــد بعد خضوعـــه جلراحـــة اجلمعة بعد 
إصابته بكســـر في إحدى ذراعيه خالل مباراة 
منتخب بالده مع قطر في تصفيات كأس العالم 

الثالثاء املاضي.
من ناحية أخرى أشاد رونالد كومان املدير 
الفني لفريق إيفرتون اإلنكليزي بصفقة التعاقد 

مع العب خط الوســـط دافي كالسن من أياكس 
الهولنـــدي، قائال إنـــه ”قائد“ ميكنه مســـاعدة 
الفريق في حتقيق هدفه بالتواجد ضمن املربع 
الذهبـــي بالـــدوري اإلنكليزي املمتـــاز. وأكمل 
إيفرتون صفقة ضم كالسن (24 عاما) مقابل 27 
مليـــون يورو (30.1 مليـــون دوالر)، حيث اقتنع 
الالعـــب باالنضمام إلـــى إيفرتون بعد احلديث 
مـــع كومان. وقـــال كومان ”إنه العـــب عمره 24 
عاما فقـــط لكنه ميتلـــك خبرة كبيـــرة ويتمتع 

بشخصية قيادية على أرض امللعب“.
وأضـــاف ”تولـــى قيـــادة أياكـــس بالفعـــل 
ملوســـمني وهـــذا يظهر لكم نوعية شـــخصيته. 
إنه شـــخص مجتهـــد بالعمل ويحـــب الضغط 
وســـيمنحنا بالطبع املزيد من اإلبـــداع وكذلك 
األهـــداف“. وتابـــع ”إنها صفقـــة كبيرة أخرى 
إليفرتـــون.. أنا ســـعيد حقا بأننـــا جنحنا في 
إبـــرام العقد في هذا الوقت املبكر من الصيف.“ 
ويشـــكل كالســـن ثاني صفقة كبيـــرة إليفرتون 
بعـــد التعاقد مع جوردان بيكفـــورد، الذي بات 
أغلى حارس مرمـــى بريطاني حيث تعاقد معه 
النادي بعقد قيمته 25 مليون جنيه إســـترليني 
(28 مليون يورو)، وميكـــن أن تزيد تلك القيمة 

إلى 30 مليون إسترليني.
وقـــال كالســـن ”عندمـــا حتدثت مـــع املدير 
الفنـــي، انتابتنـــي مشـــاعر جيـــدة.. إنه رجل 
صادق، حتدثنا عن النادي وطريقة اللعب التي 
يود تطبيقها وهذا منحني شـــعورا إيجابيا“. 
وأضاف الالعـــب ”حتدثت معه بشـــأن النادي 
وكل شيء نود حتقيقه، وقد كان إيجابيا حقا“. 
وتابـــع ”كان من الصعب بالنســـبة إلي الرحيل 
عن أياكـــس ولكنني أعتقد أنهـــا خطوة جيدة 
بالنســـبة إلـــي اآلن، وأتطلع إلـــى الفترة التي 

سأقضيها هنا“.

} موســكو - تنطلـــق بطولـــة كأس القـــارات 
2017 الســـبت فـــي روســـيا بلقاء يجمـــع البلد 
املنظم روســـيا ونيوزيلندا، فيما يأتي خمســـة 
العبـــني يتوقـــع أن يبـــرزوا في هـــذه البطولة 
التي تعد مبثابة بروفـــة لنهائيات كأس العالم 
الســـنة املقبلة. وتتجه أنظار متابعي كرة القدم 
ملتابعة  العاملية، صوب ملعب ”كريستوفسكي“ 
مباراة منتخبي روســـيا ونيوزيلندا في افتتاح 
بطولة كأس القارات. ويسعى املنتخب الروسي 
إلى استغالل عاملي األرض واجلمهور لصاحله 
ومحاولة استهالل البطولة القارية بثالث نقاط 
غالية خاصة في ظل قلة خبرة الفريق املنافس.
ولن يكتفي منتخب روســـيا بخوض مباراة 
اجلولة األولى للمجموعـــة األولى في البطولة 
لكنه أيضا سيشـــارك للمرة األولى فيها، حيث 
لم يســـبق له أن خاض كأس القـــارات من قبل. 
وســـيكون املنتخب الروسي مختلفا عن الفريق 
الـــذي ظهـــر بشـــكل متواضع فـــي كأس األمم 
األوروبية 2016 العام املاضي حيث جنح املدرب 
اجلديد ستاينســـالف تشيرتشيسوف في بناء 
فريـــق من خـــالل االعتماد علـــى مواهب مثيرة 

جميعهم من العبي الدوري احمللي. 

مجموعـــة  الروســـي  املنتخـــب  وميتلـــك 
مـــن األوراق الرابحـــة أمثال إيغـــور أكينفيف 
وجورجـــي دجيكيـــا وفيكتور فاســـني وفيدور 
كودرياشـــوف وأليكساندر ساميدوف ودينيس 
غلوشـــاكوف وأليكســـاندر إيروخني ودميتري 
وفيدور  ميرانتشـــوك  وأليكســـي  كومبـــاروف 

سمولوف وأليكساندر غولوفني.
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، يســـعى املنتخب 
النيوزيلندي إلـــى حتقيق املفاجأة والفوز على 
املنافس رغـــم أن اجلهاز الفني يرى أن املباراة 
لن تكون سهلة على اإلطالق كونها ستكون أمام 
أصحاب األرض واجلمهور. وتشارك نيوزيلندا 
للمرة الرابعة في تاريخها في املونديال املصغر 
لكنها لم حتصد ســـوى نقطة واحدة في تســـع 
مباريات حتى اآلن. وحســـب العروض األخيرة 
التي قدمها املنتخب األوقيانوسي يبدو أنه من 
الصعب اختراق دفاعـــه لكنه يعاني من ضعف 

في التسجيل أيضا.

وميتلك املنتخب النيوزيلندي مجموعة من 
العناصر املتميزة أمثال ســـتيفان مارينوفيتش 
وتوماس دويل وأندرو دورانتي وتومي سميث 
ومايكل بوكســـال وكيب كولفي ورايان توماس 
وبيل تيولومـــا ومايكل ماكجلينشـــي وكريس 
وود وماركو روخاس. وســـتكون هذه املواجهة 
هـــي األولى بني املنتخبني فلم يســـبق لهما أن 
تواجها وديا أو رسميا. وتشارك في البطولة 8 
منتخبات مت تقســـيمها إلى مجموعتني، ضمت 
األولى روسيا ونيوزيلندا والبرتغال واملكسيك، 
بينما ضمت الثانية أملانيا والكاميرون وتشيلي 

وأستراليا.
وفي ســـياق متصل أعلن االحتـــاد الدولي 
لكـــرة القدم ”فيفا“ أن احلكم الكولومبي ويلمار 
رولدان سيدير املباراة االفتتاحية لبطولة كأس 
القارات 2017. وكان رولدان قد شـــارك في إدارة 
مباريـــات كأس العالـــم 2014 وأوملبياد ريو دي 
جانيرو 2016 وكذلك بطولة كأس العالم للشباب 
(حتـــت 20 عاما) التي أقيمـــت بتركيا عام 2013 

وكأس العالم لألندية 2015 باليابان.
وأوضـــح الفيفـــا أن طاقم حتكيـــم املباراة 
االفتتاحية ســـيضم أيضا املساعدين ألكسندر 
جوزمـــان وكريســـتيان دي ال كـــروز إلى جانب 
األميركـــي مارك جيجـــر كحكم رابـــع. ويختبر 
الفيفـــا خـــالل البطولة نظام اســـتعانة احلكام 
بتقنيـــة الفيديـــو، وقد عّني ثالثة حـــكام فيديو 
للمبـــاراة االفتتاحية وهم البرازيلي ســـاندرو 
ريتشـــي والكندي جو فليتشـــر والباراغوياني 

إنريكي كاسيريس. 
ويتواصـــل حكم الفيديو مع حكم الســـاحة 
عبـــر اتصال الســـلكي، وعند الضـــرورة جتري 
مراجعة الصور املســـجلة للقطـــات قبل اتخاذ 
القـــرارات املهمة مثل املتعلقـــة مبنطقة اجلزاء 

والبطاقات احلمراء واألهداف.
تبدو موسكو وســـان بطرسبرغ وسوتشي 
وقازان مستعدة الستضافة كأس القارات نظرا 
لكونها اعتادت على استضافة األحداث الكبرى، 
واألرجح أنها لن تشكو من تدفق الزوار الروس 
واألجانـــب، على رغم من التوقعـــات بأن يكون 
عددهم أكثر تواضعا مقارنات بنســـخ ســـابقة. 
إال أن روســـيا أثارت بعض املخاوف من خالل 
تخصيص ســـان بطرســـبرغ ببعض املباريات، 
إذ أن األعمـــال بدأت عـــام 2007 بامللعب اجلديد 
لثانـــي كبرى املـــدن الروســـية، وطـــال زمنها 
بعدما شـــابتها اتهامات بالفساد وسلسلة من 

املشاكل.
من املتوقع أن يبرز خمســـة العبني في هذه 
البطولة التي تعد مبثابة بروفة لنهائيات كأس 
العالـــم الســـنة املقبلة. وعلى غـــرار البرتغالي 

كريســـتيانو رونالدو، الذي فـــاز بلقبه الدولي 
األول في مســـيرته املبهـــرة بتتويجه عام 2016 
مع منتخب بالده في كأس أوروبا، يجد أفضل 
العب في العالم العام املاضي نفسه أمام فرصة 

مواتية إلضافة لقب جديد إلى خزائنه.
ويتوقـــع أن يكون رونالدو النجم األبرز في 
البطولـــة التي يخوضها بعد موســـم الفت مع 
النادي امللكي اإلسباني متكن خالله من إحراز 
لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليا 
واملرة الثانية عشـــرة في تاريخ النادي، ولقب 
بطولة إســـبانيا للمرة األولـــى منذ 2012. جعل 
هـــذا األداء رونالـــدو (32 عاما) مرشـــحا فوق 
العـــادة إلحراز جائـــزة الكـــرة الذهبية ألفضل 
العب في العالم للمرة اخلامســـة في مســـيرته، 
بغض النظر عن نتيجة منتخب بالده في كأس 

القارات.
ومـــن ناحية أخرى كان موســـم 2017-2016 
مخّيبا بالنسبة إلى املكسيكي خافيير هرنانديز  
”تشيتشـــاريتو“ مـــن الناحيـــة التهديفيـــة، إذ 
اكتفى بتسجيل 11 هدفا لفريق باير ليفركوزن 
األملانـــي الذي أنهى املوســـم املاضي في املركز 
الثاني عشـــر بالدوري احمللـــي. إال أن املهاجم 
السابق لناديي مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
وريـــال مدريد اإلســـباني جنح في كســـر الرقم 
القياســـي التهديفي مع منتخـــب بالده، والذي 
كان يحمله خاريد بورغيتي، بتســـجيله الهدف 

رقم 47 للمكسيك. ويجد تشيتشاريتو (29 عاما) 
نفســـه في هذه البطولة قادرا على تخطي عتبة 

اخلمسني هدفا دوليا.
كذلـــك األملانـــي تيمو فيرنـــر، إذ أنه بفضل 
21 هدفا ســـجلها في 31 مبـــاراة أضحى فيرنر 
أفضل هداف أملاني في البوندســـليغا، وساهم 

بشكل رئيســـي في إنهاء فريقه اليبزيغ املوسم 
فـــي املركز الثاني خلف بايـــرن ميونيخ، وبات 
متأهال بعد موســـمه األول في الدرجة األملانية 
األولى إلى دوري أبطال أوروبا خالل املوســـم 
املقبـــل. هـــذا فضـــال عن التشـــيلي ألكســـيس 

سانشيز والكاميروني كريستيان باسوغوغ.

التجديد ال يمنع األحالم الروسية بلقب كأس القارات
[ منتخبا روسيا ونيوزيلندا يقصان شريط افتتاح العرس القاري  [ كأس القارات بروفة عامة قبل مونديال 2018

تعطى الســــــبت إشارة انطالق كأس القارات لكرة القدم بروسيا والتي تتواصل إلى غاية 
الثاني من يوليو ضمن بروفة عامة تهدف إلى إظهار مدى اســــــتعداد موســــــكو وما يتبقى 
عليها القيام به قبل عام من استضافتها مونديال 2018. وتقام مباراة االفتتاح بني املنتخب 

الروسي املستضيف ونظيره النيوزيلندي. 
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{حتى اآلن لم تحســـم صفقة انتقال فويتشـــيك تشـــيزني إلى يوفنتوس. حتى يســـتمر النجاح 

عليك أن تجد العبين جيدين في المراكز التي تعاني الضعف}.

ماسيمليانو أليغري
املدير الفني لنادي يوفنتوس اإليطالي

{هيكتور مورينو صفقة رائعة ولورينزو بيليغريني يظل هدفنا أيضا، أما بالنسبة إلى دي روسي 

فقد كان أول من اتصلت به بعد التوقيع مع روما}.

إيزبيو دي فرانشيسكو
املدير الفني اجلديد لنادي روما

خمسة العبني من املتوقع أن يبرزوا 

في هذه البطولة املرتقبة التي تعد 

بمثابة بروفة لنهائيات كأس العالم 

السنة املقبلة بروسيا

◄

فريـــق توتنهام ســـتتاح لـــه فرصة 

الثـــأر لهزيمتـــه 5-1 أمـــام نظيـــره 

نيوكاســـل فـــي املبـــاراة األخيـــرة 

ملوسم 2016-2015

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أشارت صحيفة بريطانية إلى أنه 
في حال قرر ريال مدريد ضم دافيد 

دي خيا، حارس مرمى مانشستر 
يونايتد، فإن الصفقة قد تكلفه 100 

مليون جنيه إسترليني. وسبق 
ليونايتد أن رفض أول عرض مقدم 

من الملكي بمبلغ 60 مليون جنيه 
إسترليني.

◄ عاد نادي تشيلسي اإلنكليزي 
للتفاوض مع نابولي اإليطالي بشأن 
ضم مدافع الفريق السنغالي كاليدو 

كوليبالي بعد محاولتين سابقتين من 
قبل للحصول على توقيعه. وسعى 
أنطونيو كونتي إلى ضم كوليبالي 

الصيف الماضي ولكّنه فشل في ذلك.

◄ تعاقد نادي ليستر سيتي بطل 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم في 
موسم 2015-2016 مع مدافع هال 

سيتي هاري ماغواير لمدة خمس 
سنوات مقابل نحو 17 مليون جنيه 

إسترليني (19 مليون يورو).

◄ بات نادي تيانغين جوانجيان 
الصيني قريبا من ضم أنطوني 

موديست، مهاجم كولن األلماني، 
هذا الصيف. وقاد موديست (29 

عاما) فريقه الحتالل المركز الخامس 
في الدوري األلماني خالل الموسم 

الماضي.

◄ ضم موناكو بطل الدوري الفرنسي 
الظهير األيسر لنادي ليون جوردي 

غاسبار، بعقد يمتد ثالثة مواسم 
حتى 2020. وشارك غاسبار (20 

عاما) في ثالث مباريات مع ليون في 
الموسم الماضي إحداها في دوري 

أبطال أوروبا.

باختصار

مستعدون للتحدي

} مانشســرت (إنكلــرتا) - يخطـــط اإلســـباني 
بيب غوارديوال، املدير الفني ملانشســـتر سيتي 
اإلنكليـــزي، للتوقيع مع األملانـــي توني كروس 

العب ريال مدريد خالل الصيف اجلاري. 
وذكـــرت صحـــف بريطانيـــة أن غوارديوال 
حـــاول منـــع كـــروس مـــن الرحيل عـــن بايرن 
ميونيخ، حينمـــا كان مدربا للفريـــق البافاري 
لكنه فشـــل فـــي ذلك ليحـــاول اآلن ضمه ليكون 

بديال لإليفواري يايا توريه.
وانضم كـــروس إلى ريال مدريـــد في 2014 
بصفقة بلغـــت قيمتها 30 مليـــون يورو، حيث 
جنـــح فـــي حتقيق لقـــب دوري أبطـــال أوروبا 
لعامني على التوالي في 2016 و2017، كما ساهم 
في فـــوز امللكي بالدوري اإلســـباني بعد غياب 
5 ســـنوات، ويعد مهندس عمليات الوســـط في 

النادي امللكي. 
وأنهـــى مانشســـتر ســـيتي أول صفقتـــني 
بالتعاقـــد مع بيرناردو ســـيلفا كمـــا تعاقد مع 

احلارس إيدرسون مورايس. 

} رومــا - أوضـــح ماركـــو فاســـوني الرئيس 
التنفيـــذي مليالنـــو املنافس فـــي دوري الدرجة 
األولى اإليطالي لكـــرة القدم، أن حارس املرمى 
الشـــاب جيانلويجـــي دونارومـــا رفض متديد 

تعاقده مع النادي. 
وكان دونارومـــا انضم لفريق الشـــباب في 
ميالنـــو فـــي 2013 ثم ظهـــر للمـــرة األولى مع 
الفريق األول في 2015 عندما كان عمره 16 عاما. 
وبعد ذلك أصبح احلارس األول للنادي وشارك 

في 68 مباراة خالل املوسمني األخيرين.
وينتهـــي عقد دونارومـــا (18 عاما) احلالي 
مـــع ميالنو في العام املقبل وجاء قراره برفض 
متديد العقد اخلميس بعد محادثات عقدها هو 
ومديـــر أعمالـــه مينو رايوال مـــع ميالنو. وقال 
فاســـوني في بيان ”رايوال أبلغنا أن دوناروما 
اتخذ قـــرارا نهائيا بعـــدم متديـــد التعاقد مع 

ميالنو“. 

غوارديوال يستهدف 

نجم ريال مدريد كروس

دوناروما يرفض 

تمديد عقده مع ميالنو

شكرا على الثقة

بوكيتينو: نتوق إلى انطالقة قوية في الدوري اإلنكليزي
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} الجزائــر – تتزين مائـــدة إفطار الجزائريين 
في رمضان بشـــتى أنواع المأكوالت التقليدية 
منهـــا والحديثة، ومنها حلـــوى الزالبية التي 
يزداد اإلقبال عليها في هذا الشـــهر وتلقب في 

الجزائر بـ“ملكة السهرات الرمضانية“.
وينتشـــر صنع الحلوى الشـــعبية الزالبية 
التي تتربع على عـــرش الحلويات الرمضانية 
في العديد مـــن محافظات البالد، حيث ال يكاد 
يخلو تجمع سكني من محالت تصنعها خالل 
الشـــهر، لكن المدينة األكثر شهرة في صناعة 
هذه الحلوى التقليدية هي بوفاريك بمحافظة 
البليـــدة (غـــرب العاصمة) والتـــي باتت قبلة 

للصائمين.
ويصبـــح اســـتهالك الزالبية فـــي رمضان 
عادة وتقليدا ال يمكـــن التخلي عنهما من قبل 
المواطن الجزائري، الـــذي يقبل عليها بصفة 
كبيرة مع اهتمامـــه ببعض الحلويات األخرى 
علـــى غرار القطايـــف وقلب اللـــوز والمقروط 

والبقالوة وغيرها.
وتتعـــدد أشـــكال وأنـــواع الزالبيـــة فـــي 
الجزائـــر، بحيث توجـــد ذات الحجـــم الكبير 
والمســـتطيل ومنها الدائريـــة الصغيرة، كما 
تتنـــوع أذواقهـــا وألوانها بحســـب مكوناتها 

وطريقة تحضيرها.
وبالحديث عن تاريخها تتضارب الروايات 
حول أصل تســـمية الزالبية، فيرجعها البعض 

إلى اسم زرياب األندلسّي الذي ابتكرها عندما 
ســـافر إلى األندلس ثم المغـــرب العربي حيث 

ُحّرف اسمه من زرياب إلى زلياب.
ومنهم من يقول إن أحد التّجار أمر طّباخه 
بطهي الحلـــوى فلم يكن في المطبِخ إال الزيت 
والســـكر والدقيـــق، فعجنهـــا ووضعهـــا في 
المقالة، وعندما رأى الزالبية غريبة الشكل قال 
باســـتهجان: إنها زَلٌة بَي! أي أني أخطأت في 
إعدادها طالبا بذلك عفو سيده، فأصبحت من 
هنا: زلُة بي.. أو زالبية..! وتبقى هذه الروايات 

األكثر شيوعا.
وفـــي هـــذا الســـياق يصف بعـــض الذين 
شـــاركوا في ثـــورة التحريـــر الجزائرية ضد 
زالبيـــة   (1954-1962) الفرنســـي  االســـتعمار 
بوفاريـــك باألكلة المجاهدة، ألنها كانت تعتبر 
مـــن اإلكراميات التي تغدق بها أســـر المدينة 
على الثوار في الجبال وفي الســـجون خاصة 
سركاجي، وهو أقدم وأشهر سجن في الجزائر 

خالل فترتي االحتالل واالستقالل.
الحضـــارة  تاريـــخ  فـــي  الباحـــث  وقـــال 
األندلسية فوزي سعدالله ”يشيع االعتقاد بأن 
الزالبية شـــهدت النور في الربوع األندلســـية 
وأّن اســـمها ذاتـــه وقـــع اشـــتقاقه من اســـم 
مبتدعهـــا المفترض الفنان متعـــّدد المواهب 
زرياب، وهو أبوالحســـن علي ابن نافع، ُمغني 
بالط قرطبة األموية خـــالل العقود األولى من 

القرن التاسع الميالدي“. وأشار إلى أن جوهر 
الزالبية لم يتغّير كثيرا منذ أكثر من 10 قرون. 
لكن اإلبداعات المتتالية شكال ومضمونا ألقت 
ببعـــض الضبابية علـــى ما كانـــت عليه هذه 

الحلوى خالل فتّوتها وشبابها.
وأكد أن كيفيـــة تحضير عجينها وطهيها 
ال تبـــدو متباينة كثيرا اليوم عما كانت عليه 
باألمس بحســـب كتب تـــراث الطبخ العربي 
اإلســـالمي. وعّلق ”كأننا لم نخترع شـــيئا 
منـــذ العصـــر الذهبـــي لدمشـــق وبغداد 
والقاهـــرة والقيـــروان وتاهـــرت وبجاية 

وتلمسان وفاس وقرطبة“.
وقال مـــراد زبوجـــي، مواطن بصدد 
شراء كمية من هذه الحلوى، إن عائلته ال 
تســـتغني عن الزالبية في شهر رمضان،  
متابعـــا ”منذ كنـــت صغيـــرا وأنا أرى 
الزالبية على مائدة رمضان، فكبرت مع 
هذه الصـــورة، وبعد تأسيســـي لعائلة 

صغيرة لم نفّرط يوما فيها“.
ولم يخـــف زبوجي أّنه يحب أن يقدم 

الزالبية كهدية لألصدقاء والعائلة الكبيرة 
وكصدقـــة للفقـــراء والمســـاكين أو يخـــرج 

قسطا منها إلى المسجد.
وأكد منيـــر زرواتي، صاحـــب محل لبيع 
وصناعة الزالبية، أنـــه يعمل في هذه المهنة 

منذ سنوات وال ينقطع عمله طوال العام.
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} بيــروت – ازدانت جـــدران أبنية العاصمة 
اللبنانية بيروت بلوحات وشـــعارات تشّجع 
علـــى قيـــادة الدراجـــات الهوائيـــة هربا من 

ازدحام السيارات وكلفة استخدامها.
وبـــدت الشـــعارات المرســـومة بطريقـــة 
محترفة مشجعة مع جمل إعالنية ذكية تحّفز 

الناس على استخدام الدراجة الهوائية.
وكتـــب علـــى رســـمة كبيـــرة مـــع صورة 
للدراجـــات الهوائية ”لو كنـــت على الدرجات 
الهوائيـــة لوصلت إلى البيت مـــن زمان“ في 
إشـــارة إلى أن اســـتخدام الدراجة الهوائية 

صار أكثر راحة من التنقل بالسيارات.
وتبـــدو الحملة، التي ســـبق وأن ســـاهم 
ســـعد  اللبنانيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  فيهـــا 
الحريري، مشّجعة على فكرة أن بيروت أجمل 

بالدراجات الهوائية.
ويعمـــل فنانون من بيروت باالعتماد على 
الكتابة والرســـم على الجـــدران على تحويل 
الســـكان المحليين بالعاصمـــة اللبنانية إلى 
مؤيديـــن لتعميم فكرة ركـــوب الدراجات بدل 
الســـيارات. وال يفضل ســـكان بيـــروت عامة 
اســـتعمال الدراجات الهوائيـــة نظرا إلى ما 
تعانيـــه حركة المـــرور بالعاصمـــة اللبنانية 
من ســـمعة ســـيئة مع غياب البنـــى التحتية 
المناســـبة، ممـــا يجعل قيـــادة دراجة عملية 
تتســـم بالفوضوية وهو ما يدفع السكان إلى 

الهروب من استعمالها في تنقالتهم.
وكّونـــت مجموعـــة مـــن الشـــباب فريقا 
يهـــدف إلى إقناع  يحمل اســـم ”فريق تأثير“ 
السكان بضرورة استعمال الدراجات لتفادي 

االزدحام المروري الخانق.

وقالـــت زينة هوا، أحد أعضاء الفريق، إن 
هنـــاك العديد من العوامل التي تجعل بيروت 
مكانـــا مناســـبا لركوب الدراجـــات من بينها 
أنها رخيصة وســـريعة وعملية بالمقارنة مع 

بقية وسائل النقل العمومي.
وأضافـــت تشـــجع مثل هـــذه الجداريات 
الناس علـــى اختيار ما هو أفضل بالنســـبة 
إليهم، مؤكـــدة أن مجتمع بيـــروت في إقبال 
متزايـــد على ركـــوب الدراجـــات، مضيفة أن 

التنقل بالدراجة عبارة عن رحلة جميلة.
وأوضحـــت هوا أن عادة ركوب الدراجات 
غالبـــا من ينظـــر إليها على أنها نشـــاط إما 
رياضـــي وإمـــا ترفيهـــي، والدليـــل على ذلك 
أن الفريـــق فضل تخصيـــص األربعاء من كل 
أسبوع لركوب الدراجات وتوزيع الملصقات 
المشـــجعة على ذلك علـــى المقاهي والمحال 
التجارية، وهو ما دفع الناس إلى االستفسار 
عن ســـبب عـــدم تخصيـــص هذا اليـــوم في 
عطلة نهاية األســـبوع بدل األربعاء، مما يدل 
علـــى الكيفية التي ينظر بهـــا الناس لركوب 
الدراجات وهي نقطة هامة تحتاج أشـــواطا 
كبيرة ومجهـــودات مضاعفة لكســـب الوعي 

بأهمية ركوب الدراجات.
وكانـــت انطالقـــة فريق تأثير ســـنة 2014 
مـــع جدارية رســـمت قرب محطـــة للحافالت 
لحمـــل الـــركاب على اســـتخدام الدراجة بدال 
من االنتظار وتمضية ساعات النهار الكارثية 

عالقين في االزدحام.
ووفقا لهوا، فإن ما ســـّهل مهـــام الفريق 
هو ســـماح أصحاب بعض المحال التجارية 

باستعمال جدارياتهم لنشر رسالتهم.

ويحظـــى فريق تأثير بمســـاعدة الخطاط 
اللبنانـــي غالب حويال، الـــذي درس تصميم 
الغرافيـــك فـــي الجامعـــة األميركيـــة للعلوم 
والتكنولوجيـــا وقـــرر إعـــادة االعتبار للخط 
العربـــي، إلى التواصل المباشـــر مع الناس، 
إضافة إلى الرســـائل التـــي يكتبها الخطاط 

بتفنن وإتقان.

ويختـــار الفريق رســـم جدارياتـــه بأكثر 
المناطـــق عرضة لالزدحام ومـــن ذلك ترجمة 
حاويـــال للحركـــة المرورية باللغـــة العربية 
على أحد الجدران في شـــارع بشارة الخوري 
في عـــام 2016. كما عمل فريق تأثير مع فريق 
”كتالتيـــك أكشـــن“ علـــى إنجاز سلســـلة من 
ورش عمل لألطفال والشـــباب لبث المزيد من 

الوعي بضرورة استخدام الدراجات الهوائية 
بشوارع بيروت.

وأفادت هوا أن فريقها يعمل على تشجيع 
المزيـــد من الناس على خـــوض التجربة من 
خـــالل رفع نســـق العمـــل داخـــل المجموعة 
بإضافـــة نظـــام حصـــة جديـــدة، معربة عن 

تفاؤلها بتحقيق تقدم في هذا االتجاه.

يعمل فريق من الشباب اللبناني رفقة خطاط عربي على نشر ثقافة استعمال الدراجات 
الهوائية في شــــــوارع بيروت التي تشــــــتهر حركة املرور فيها بالسمعة السيئة بدل بقية 

وسائل النقل العمومي.

الطريق اآلمن

} برأســـي مئة قصـــة وقصة لكـــنَّ بياض 
اجلريـــدة قليل. ســـأؤجل فتاواي مبســـألة 
قطـــر وأخياتها، وأذهب الليلة صوب دموٍع 
ساخنات ساحت على وجنتي املبدع البديع 
ســـامي قفطان، وهو يعـــاون البنت احللوة 
رحمة كي تســـير من جديد، بعد أن أهداها 
املقّملون املقّطمون الشواذ قنبلة هاون أكلت 
ســـاقيها حّد الركبتني. برجلني مصنوعتني 
من حديد ولدائـــن وبعصا مزفوفة بهلهولة 
األم وشـــهقات الوالد الكسير، سارت رحمة 
وعلى ميينها سامي الذي هدَّ جسده الوجع 
النبيل، كمـــا لو أنه جبل تصّدَع وناَخ ومال 
مـــن ثقل املشـــهد العظيم، فخـــرج عن نّص 
احلـــزن وغنـــى لرحمـــة ”أحبابنا ســـيروا 
ســـيروا نغـــدو إلى النهر اجلميل“ فمشـــت 

البنت وسارت معها القلوب.
ســـامي يغنـــي وينـــوح وأنا أســـتعيد 
”افتـــح يـــا سمســـم أبوابك نحـــن األطفال“ 
حيـــث مرحلة االنقالب األبيـــض على أفالم 
الكارتون مبجســـدات جديدة لم نشـــاهدها 
مـــن قبل وهـــا نحـــن مبواجهـــة بديعة مع 
حتفـــة فيصـــل الياســـري وقد شـــاهدناها 
بعد أن عبرنا العشـــرين بكمشـــة ســـنوات. 
ثمـــة نعمـــان وعبدالله واملعلمـــة والثنائي 
الرائـــع املشـــاكس الضحـــاك بـــدر وأنيس 
وفيهمـــا بعـــض روح توم وجيـــري حّد أن 
الناس الناظـــرة إليهما قد متعمعت عاطفيا 
فصار فريـــق مع أنيس وثان مـــع بدر على 
طريقة أهـــل بالد ما بـــني القهرين املولعني 
بالثنائيـــات املاجدة، فأخي من أنصار فريد 
األطرش وأنا من عشـــاق عبداحلليم حافظ 
وأســـتاذ جوزيف عبداألحد من رواد سينما 
بابـــل حبيبتـــي وخالي هاشـــم من ســـكنة 
سينما اخلّيام، حتى صحن الزالطة النابت 
بخاصـــرة املائـــدة واحملتفي أبـــدا بثنائية 
خيار وطماطة. قبل هذا الســـطر بســـاعتني 
كان رأسي جاهزا لدلق قصة قصيرة واقعية 
عـــن جاري الذي فاق قلقه قلق العم املتقاعد 
بـــان غي مون. جاري العزيز ســـاهر كان قد 
زرع فوق بابه الزجاجـــي العريض، كاميرا 
حديثة مهمتهـــا صيد احلراميـــة األغبياء، 
وقد حدثني عنهـــا حديثا طويال بدأ عصرا 
وانتهى بعـــد منتصف الليل بربع ســـاعة، 
ووصفها مع ابتسامة واثقة بأنها تستطيع 
كشف اللّص وهو يشعل سيجارته املرتعشة 

بباب الزقاق.
فـــي الواقع أنا أحب جاري ســـاهر جدا 
وأمتنـــى أن يتوفق في عملية قص القولون 
التـــي ينتوي فعلها، لكننـــي غالبا ما أهرب 
منه بســـبب التفاصيل اململة التي يسردها 
، وهو من الكائنـــات التي لديها القدرة  عليَّ
علـــى صـــرف أربع ســـهرات ســـاكرات من 
أجل أن يشـــرح لك فوائـــد رّش ملعقة كّمون 
واحدة بقدر شـــوربة العدس. حبي جلاري 
هو مســـألة ال شـــك فيها أبدا، لكنني متعب 

وتالٌف ورأسي يشبه طبلة عبد اروّيح.

صباح العرب

دموع جرحت 

خد سامي قفطان

الجزائريون يحتفون بملكة السهرات الرمضانية

علي السوداني

تتحلى بيضة ذهبية عمالقة  } ســتوكهولم  – 
ضخمـــة منحوتـــة وســـط الثلـــوج البرية في 
الســـويد بجماليتهـــا الخاصـــة مـــن الخارج، 
وتحتـــوي علـــى حجرة ســـاونا واســـعة من 
الداخل. ويمكن للمســـافرين المغامرة بزيارة 
هذه الوجهة السياحية الفريدة من نوعها دون 

تحمل أي تكاليف إضافية.
ويمكـــن للبيضـــة الذهبيـــة اســـتيعاب ما 
يصل إلى ثمانية أشـــخاص من الداخل، وتتم 
تدفئتها بواسطة موقد خشبي على شكل قلب 
يقع في وسطها. ويبلغ ارتفاع البيضة 5 أمتار 
بينما يبلغ عرضهـــا أربعة أمتار، وقد صنعت 
من 69 لوحا من الفوالذ المقاوم للصدأ تعكس 

المناظر المحيطة بها من كافة الجهات.
وتحتـــوي البيضـــة الذهبية علـــى ألواح 
للطاقة الشمسية بهدف تخزين الطاقة وتوفير 
التدفئة الالزمة، باإلضافـــة إلى إمكانية نقلها 
مـــن مكان آلخـــر داخل المدينـــة وحولها، مما 

يتيح للسياح إطالالت مختلفة.
وتقع البيضة حاليا في مدينة ريكسبيغن، 
ومـــن المقرر أن يتم نقلهـــا إلى منطقة كيرونا 
شمال السويد، وستبقى هناك من شهر يونيو 
الحالي إلى شهر ســـبتمبر المقبل قبل أن يتم 

نقلها إلى باريس في شهر نوفمبر المقبل.
وبحســـب صحيفة ديلي ستار البريطانية 
فـــإن الدخـــول إلى حجـــرة الســـاونا مجاني، 
لكـــن الوجبات والمناشـــف تكلـــف 25 جنيها 

إسترلينيا للشخص.

بيضة ذهبية عمالقة 

في السويد ساونا مجانية

سلم نجم هوليوود ليوناردو دي كابريو جائزة أوسكار فاز بها الممثل مارلون براندو إلى محققين أميركيين يحققون في 

عملية غسل أموال مزعومة من جانب صندوق استثماري مملوك للدولة في ماليزيا. وقال ممثلو دي كابريو في بيان إنه 

بادر أيضا إلى إعادة أشياء أخرى، مؤكدين أنه سيعيد أي تبرعات مشكوك في مصادرها. 
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