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صالح البيضاني

} صنعــاء - تضع القـــوات اإلماراتية العاملة 
فـــي اليمن علـــى رأس أولوياتهـــا منع تنظيم 
القاعدة من اســـتثمار الوضع األمني المتردي 
إلعـــادة تثبيت نفســـه وجعـــل اليمـــن قاعدة 

رئيسية ألنشطته المستقبلية.
ووصفت مصـــادر عســـكرية يمنية تدخل 
قوات إماراتية خاصة في محافظة شبوة ضد 
التنظيم بأنه عملية نوعية وأنه بمثابة رسالة 
قوية للقاعدة بأن اليمن ال يمكن أن يكون المقر 
البديـــل للتنظيم بعد هزائمه في أفغانســـتان 
والعراق وســـوريا، وأن رهانـــه على التعاون 
مـــع مجموعـــات محليـــة متشـــددة مثل حزب 
اإلصـــالح اإلخوانـــي لن يمثل له طـــوق نجاة 
في وجود تنسيق قوي بين اإلمارات والقوات 

األميركية.
وفي عمليـــة نوعية خاطفـــة تمكنت قوات 
تابعة لـ“النخبة الشـــبوانية“ وبدعم وإســـناد 
مـــن القـــوات الخاصـــة اإلماراتية مـــن تأمين 
مناطق شاســـعة من محافظة شـــبوة (شرقي 

عدن).
وقالـــت المصـــادر الســـابقة لـ“العرب“ إن 
القـــوات التي دخلـــت المحافظـــة، الخميس، 
بسطت ســـيطرتها على مدن ”حبان“ و“عزان“ 
أكبر مدن المحافظـــة، إضافة إلى  و“العقلـــة“ 
تعزيـــز الوجـــود األمنـــي فـــي مدينـــة ”عتق“ 
مركـــز المحافظـــة، بعـــد أيام قليلة من بســـط 
سيطرتها على منطقة ”رضوم“ وميناء بلحاف 

االستراتيجي لتصدير الغاز المسال.
ولفتـــت إلى أن هـــذه العمليـــة التي تمت 
بالتنســـيق مع الواليات المتحـــدة تهدف إلى 
تجفيف منابـــع اإلرهاب في المناطق المحررة 
وتضييق هامـــش الحركة علـــى القاعدة. كما 
تندرج ضمن سياســـة التحالـــف العربي الذي 
دأب علـــى التحـــرك فـــي مســـار أمني بشـــكل 
متواز مع المسار العسكري من أجل الحيلولة 
دون حـــدوث الفراغ األمني الذي قد تســـتغله 
الجماعـــات اإلرهابية وفي مقدمتهـــا القاعدة 

وداعش.
وذكرت وكالة أنباء اإلمارات (وام) أن قوات 
يمنيـــة تدعمها الواليات المتحـــدة واإلمارات 
شـــنت عدة غارات علـــى فرع تنظيـــم القاعدة 

باليمن في محافظة شبوة الخميس.

ونقلـــت الوكالة عـــن مصدر مســـؤول في 
القـــوات المســـلحة اإلماراتيـــة قولـــه ”قوات 
النخبـــة اليمنية وبإســـناد كبير مـــن القوات 
المســـلحة اإلماراتية واألميركية قامت بعملية 
نوعية وكبيرة ضد تنظيم القاعدة في الجزيرة 

العربية والمنتشر في محافظة شبوة“.
واعتبر المحلل السياسي اليمني منصور 
أن الخطوة  صالح فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
اإلماراتية تكتســـب أهميـــة خاصة على طريق 
تأمين المناطق المحررة، إضافة إلى أن تأمين 
شـــبوة يحمل أهميـــة خاصة نظـــرا لألهمية 
االقتصاديـــة الكبيـــرة لهـــذه المحافظة التي 
تضم حقوال للنفط والغاز واستثمارات عالمية 
ضخمـــة، ال يمكن أن تقـــوم بعملها إال في ظل 

حالة أمنية مستقرة.
وأشار صالح إلى أن تأهيل وانتشار قوات 
النخبـــة الشـــبوانية اللذين أشـــرفت عليهما 
اإلمارات يمثالن عمال اســـتراتيجيا من ناحية 
تأميـــن هذه المناطـــق وتحديث مؤسســـاتها 

العسكرية واألمنية.
ويقول خبراء أمنيون في اليمن إّن من أكبر 
المعضالت التي تواجهها الحرب على القاعدة 
هو اختالط التنظيم بفصائل مســـّلحة تعرض 
نفســـها كجـــزء مـــن المقاومة الشـــعبية ضد 

التمرد الحوثي، لكنهـــا باتت بمثابة ”حصان 
طروادة“ للتنظيم للتســـّلل إلى عدن وعدد آخر 

من المناطق والمدن.
وال يخفي هؤالء الخبـــراء اتهامهم لحزب 
اإلصـــالح اإلخواني بأنه يمثـــل مظلة لدخول 
عناصـــر القاعـــدة إلى مـــدن محســـوبة على 
هيمنتـــه مثـــل تعز، والتحـــرك فيهـــا بحرية، 
مشيرين إلى أن اإلصالح ال يريد لورقة القاعدة 
أن تسقط من يده ألنه يوظفها في إدامة الحرب 
من جهة، ومن جهة ثانية لفتح قنوات تواصل 
مع جهات إقليمية ودولية يسعى لتقديم نفسه 

أمامها كقوة معتدلة يمكن الرهان عليها.
وكثيرا ما تشن طائرات بال طيار وطائرات 
حربية أميركية غارات على تنظيم القاعدة في 
اليمن. ولكّن تنفيذ قوات إقليمية عمليات برية 
واســـعة النطاق نادر منذ عـــام 2015 عندما تم 
طرد تنظيم القاعدة من المنطقة التي ســـيطر 

عليها في مدينة المكال الساحلية.
ويقع في محافظة شـــبوة الميناء الوحيد 
لتصديـــر الغاز في اليمن وهـــو ميناء بلحاف 
كما استهدف فرع القاعدة باليمن خط األنابيب 
الذي يغذي الميناء عدة مرات. وتوقف الميناء 
عـــن العمل بعد إجـــالء الخبـــراء األجانب من 

المنشأة في 2015.

في  ونفذت قوات من ”النخبة الحضرمية“ 
أبريل 2016 حملة أمنية معززة بقوات التحالف 
عاصمة  العربي، أســـفرت عن تحرير ”المكال“ 
محافظة حضرمـــوت، التي تضم أغلب الثروة 
النفطيـــة اليمنيـــة، من قبضة تنظيـــم القاعدة 
والذي كان يســـتخلص مالييـــن الدوالرات من 

الرسوم الجمركية الموظفة على الميناء.
وتـــم تقليص نفـــوذ الجماعات المســـلحة 
في مدينة عدن من خالل إنشـــاء قوات ”الحزام 
األمني“ التي قلصت من وجود القاعدة بشـــكل 
كبيـــر ودفعتهـــا إلى مغـــادرة المدينـــة، لتتم 
مالحقتهـــا عقب ذلك من خـــالل عمليات أمنية 
طالت عناصر التنظيم في كل من أبين ولحج.

وذكر فريق من خبراء مجلس األمن الدولي 
الخاص باليمن في تقرير صدر في يناير 2017 
أن تنظيم القاعدة عقب انســـحابه من ”المكال“ 
لم يســـتطع الســـيطرة على أجزاء مماثلة من 
األراضـــي. وانحصـــرت أنشـــطته فـــي تنفيذ 
هجمات ذات ثالث فئـــات؛ انتحارية وبمدافع 

الهاون وزرع العبوات على جانبي الطرق.
وانتهجت القوات اإلماراتية منذ مشاركتها 
الفارقـــة في عملية تحرير عدن في يوليو 2015 
تأهيـــل وتدريب قـــوات أمنية محليـــة تتولى 

مهمة ضبط األمن وتأمين المناطق المحررة.

} الربــاط - وضـــع خطاب العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس بمناســـبة يوم العرش 
حكومـــة ســـعدالدين العثماني أمـــام اختبار 
مصيـــري، إذ ليـــس أمامهـــا من خيار ســـوى 
تحويـــل روح الخطاب الملكي إلـــى إجراءات 

عملية الستعادة ثقة المغاربة.
وقال متابعون للشأن المغربي إن الخطاب 
الملكي وضع الحكومة واألحزاب وجها لوجه 
مع الشـــارع المغربي، خاصة بعد الفشـــل في 
التعاطـــي مع الوضـــع في الحســـيمة وعجز 
الحكومـــة عن إدارة حـــوار مـــع الفاعلين في 
الحراك الشعبي والذين بادر العاهل المغربي 

إلى إطالق سراح العشرات منهم.
وقال العاهل المغربـــي في خطاب العرش 
”إذا أصبح ملك المغرب غيـــر مقتنع بالطريقة 
التي تمارس بها السياسة وال يثق في عدد من 

السياسيين فماذا بقي للشعب؟“.
وأضاف لكل هؤالء أقول ”كفى واتقوا الله 
فـــي وطنكم… إمـــا أن تقومـــوا بمهامكم كاملة 

وإما أن تنسحبوا“.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن صراحة الملك 
محمد الســـادس ووضوح خطابـــه الذي رفع 
الغطاء والدعم عن المقصرين والعاجزين عن 
خدمة الناس جعال رئيس الحكومة يخرج عن 
الصمت الذي الزمه في أزمة الحســـيمة ليقول 
إن حكومتـــه لم تتخل عن دورها، وأنها واعية 

بالتحديات المفروضة عليها.
وقـــال العثمانـــي في كلمـــة لـــه، الجمعة 
بالرباط، في افتتاح المؤتمر الوطني الســـابع 
لمنظمـــة التجديـــد الطالبـــي ”طلبـــة حركـــة 
التوحيـــد واإلصـــالح الـــذراع الدعوية لحزب 
العدالـــة والتنمية“، ”غير صحيح أن الحكومة 

تتخلى عن مسؤولياتها في أي شيء“.
واحتمى العثماني بنظرية المؤامرة وألقى 
بالالئمة على “أطراف“ لم يسمها ”لم تكن تريد 
لهذه الحكومة أن تخـــرج إلى الوجود“، وذكر 

أن هناك من ”ال يزالون يكيدون لها“.
وحث محللون سياسيون مغاربة العثماني 
على مغادرة دائرة التبرير وتحميل المسؤولية 
للغير، والبدء بوضع خطط تفصيلية تستجيب 
للخطـــاب الملكي، وإعادة األمـــل للمغاربة في 

فاعلية حكومته وقدرتها على حل أزماتهم.
وقـــال أمين الســـعيد الباحث فـــي العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري، في تصريح 
لـ“العـــرب“ إنـــه يفتـــرض أن تقـــوم الحكومة 
بتحريك المحاسبة والمساءلة حتى تسترجع 

ثقة الشعب وثقة العاهل المغربي.

} بيــروت - عزت مصادر سياســـية في تيار 
المســـتقبل، دعوة وزيـــر الداخليـــة اللبناني 
نهاد المشـــنوق إلى وضع حزب الله ســـالحه 
في تصرف الســـلطة الشرعية والتخلي عن أن 
يكون مجرد لواء في الحرس الثوري اإليراني، 
إلى الخشـــية مـــن مقاطعة عربيـــة تتزامن مع 
عقوبات مالية تســـتهدف الحزب تنوي اإلدارة 

األميركية فرضها على المصارف اللبنانية.
وعبـــرت المصـــادر فـــي تيار المســـتقبل 
اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  يتزعمـــه  الـــذي 
ســـعد الحريري، عـــن المخاوف التـــي تراود 
المســـؤولين اللبنانييـــن مـــن تصاعـــد رغبة 
عربية بالتخلي عن لبنان ووقف أي مســـاعدة 
له، فيمـــا يمكن للعقوبات األميركية على حزب 
اللـــه تهديد النظام المصرفي الذي هو العمود 

الفقري لالقتصاد اللبناني.
وكان المشنوق قد وجه نداء إلى حزب الله 
من أجل أن يســـاعد لبنان فـــي تجاوز مرحلة 

خطيـــرة يبـــدو مقبـــال عليها، وذلـــك في وقت 
أعلنت فيه وزارة الدفاع األميركية ”البنتاغون“ 
عن وجود قوات خاصة أميركية في لبنان لدعم 
الجيش اللبناني، األمر الذي يبعث برســـالة ال 

تقبل اللبس إلى حزب الله.
وتوقع المشنوق أن تقع بالده تحت تأثير 
”تغييـــرات كبيرة فـــي المنطقة“، محـــذرا من 
تعرض لبنـــان لحصار غربي وعربي بســـبب 
حـــزب الله خصوصا بعد انكشـــاف دور حزب 
اللـــه في خليـــة العبدلي بالكويـــت التي كانت 

تخطط للقيام بعمليات ارهابية.
وأضاف الوزير اللبناني ”هناك جّو عربي 
ال يريد هذا الوضع القائم في لبنان، ال ســـيما 
دور حزب الله“، مؤكدا أن ”ال شـــرعية لبنانية 
لســـالح حزب الله إال من خالل اســـتراتيجية 

وطنية تضّم هذا السالح إلى الدولة“.
وكانـــت اإلدارة األميركيـــة قـــد أوضحـــت 
لرئيـــس الحكومـــة اللبنانية ســـعد الحريري 

أثنـــاء زيارة قام بها إلى واشـــنطن األســـبوع 
الماضي، أنه من مسؤولية الحكومة اللبنانية 
التخلص من مصانع الصواريخ التي يمتلكها 
حزب اللـــه بدعم من الحرس الثوري اإليراني، 
والتأكد من خلو جنوب لبنان من وجود مسلح 
ال يخضـــع لســـيطرة الحكومـــة اللبنانية كما 

ينص على ذلك قرار مجلس األمن رقم 1701.
ورأت أوساط لبنانية أن كالم المشنوق جاء 
ليصّوب اللغـــط الذي دار حول قيام حزب الله 
بخـــوض معركة جرود عرســـال، والذي أوحى 
بأن الدولة اللبنانيـــة منحت غطاء للحزب في 
هذه المعركـــة، وأن الدولة باتت تعتبر الحزب 
أداة عسكرية شرعية من أدواتها شأنه في ذلك 

شأن ميليشيات الحشد الشعبي في العراق.
واعتبـــرت هـــذه األوســـاط أن كالم وزيـــر 
الداخلية أعاد النقاش حول ســـالح حزب الله 
إلـــى المربـــع األول، من حيث أن ميليشـــيات 
الحـــزب تشـــكل حالة شـــاذة ال يمكـــن للدولة 

اللبنانية اإلقـــرار بعدائيتها، وأن الجدل الذي 
يقســـم اللبنانيين في هذا الشـــأن، ال يمكن أن 
يكون مســـوغا للتسليم للحزب وسالحه، لذلك 
ذكـــر المشـــنوق أن حل هـــذه المعضلة مازال 
شـــائكا وإشـــكاليا وال يمكن حله إال من خالل 
الوصول إلى استراتيجية دفاعية يجمع عليها 

اللبنانيون.
ورأت بعض المصادر أن تحذير المشنوق 
مـــن ضغـــوط دوليـــة وعربية ســـيتعرض لها 
لبنان يتأســـس على معلومـــات حول األجواء 
اإلقليميـــة والدولية، ال ســـيما تلـــك المتعلقة 
بالعقوبـــات األميركية الجديدة ضد حزب الله 
وصوال إلى المســـعى الدولي لتقويض النفوذ 
اإليراني في المنطقة، بما يجعل من حزب الله 
هدفا لضغوط شتى سيدفع لبنان واللبنانيون 

ثمنها.
وتأتي تصريحات المشنوق لتبدد الحديث 
عن تواطؤ يجري بين تيار المســـتقبل وحزب 

الله لتقاســـم الحكم في البلد، كما يأتي أيضا 
بعـــد لقاء جمعه مع الرئيس ميشـــال عون في 
قصر بعبـــدا، بما يوحي بأن كالم المشـــنوق 
يصـــدر بصفته وزيرا للداخليـــة اللبنانية، أي 

بصفته الرسمية الممثلة للدولة اللبنانية.
ولم يســـتغرب بعض الخبراء من أن تكون 
أهـــداف هـــذه التصريحات انتخابية تســـعى 
لتأكيد موقف للمشـــنوق وتيار المستقبل ضد 
حزب الله بغية شد عصب الكتلة الناخبة قبل 
عام من إجراء االنتخابات التشريعية المقبلة، 
خصوصا وأن المشنوق كان من دعاة الحوار 
مع حزب الله وهو واحد من ممثلي المستقبل 
في هـــذا الحوار، كمـــا أنه كان من مشـــجعي 
التســـوية التي قضت بانتخاب ميشـــال عون 

رئيسا للجمهورية.

 منصور صالح

 تأمني شبوة التي تضم 

حقول الغاز يحمل أهمية 

اقتصادية كبيرة

 ت

حق

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - اإلمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

العثماني أمام تنسيق إماراتي أميركي لتطويق القاعدة في اليمن

اختبار استعادة ثقة 

العاهل المغربي

لبنان يخشى مقاطعة عربية وعقوبات مالية أميركية

• البنتاغون: التعاون مع الجيش اللبناني

يحد من نفوذ حزب الله ص٢

•  الحكومة املغربية تقر إصالحات عقب 

انتقادات من امللك محمد السادس ص٤

• التنظيم يتحرك بحرية في بعض المناطق تحت مظلة حزب اإلصالح اإلخواني

• البنتاغون يعلن عن وجود قوات أميركية لدعم الجيش اللبناني  • حزب الله مطالب بالتخلي عن ممارسة دور يدفع اللبنانيون ثمنه

Saturday 05/08/2017
40th Year, Issue 10713

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
السبت 2017/08/05 - املوافق لـ12 ذو القعدة 1438
السنة 40 العدد 10713

الدور اإلماراتي يؤمن الطريق اليمني

ص١٨

الدعاية الرمادية: لعبة قطر القديمة الجديدة  

التدويل حل ملحنة املوصل بعد داعشتوجس وتوقع غربي بوالية خامسة لبوتفليقة ي
ص٣ص٦



} طهــران – يشـــارك وفـــد قيادي مـــن حركة 
حمـــاس الســـبت، فـــي مراســـم أداء الرئيس 
اإليراني املنتخب لوالية ثانية حســـن روحاني 
اليمني الدســـتورية، في خطوة تعكس إصرار 
احلركـــة، أو في واقع األمر جنـــاح منها، على 
إبقاء العالقة قائمة مع طهران، ولم ال تعزيزها؟
وكان الوفـــد قد وصل اجلمعة إلى طهران، 
والالفت أنه يضم العضو في املكتب السياسي 
والقيادي العسكري صالح العاروري الذي كان 
يقيـــم في الدوحـــة قبل أن يخيـــر التوجه إلى 

لبنان على خلفية األزمة القطرية.
والعـــاروري، وهو أحد مؤسســـي اجلناح 
العســـكري حلماس، عزالدين القسام، معروف 
مبواالتـــه الشـــديدة لقطـــر وتركيـــا وطهران. 
وقضـــى العاروري عـــدة أحكام بالســـجن في 

إســـرائيل، ومت إطالق سراحه في مارس 2010، 
ضمن املفاوضات إلطالق سراح جلعاد شاليط، 

اجلندي اإلسرائيلي.
وكان القيـــادي احلمســـاوي يتنقـــل خالل 
الســـنوات املاضية بني تركيا وقطـــر، قبل أن 
حتســـم أنقرة أمـــر وجوده لديهـــا بعد تطبيع 
عالقتها مع إســـرائيل، وتضطـــر الدوحة إلى 
إبعاده مـــن أراضيها في ظـــل الضغوط التي 
تواجهها. واليوم استقر احلال بالعاروري في 
لبنان حتت حماية حزب الله الذراع العسكرية 

األبرز إليران.
وقالت احلركـــة اجلمعة فـــي بيان ”وصل 
وفد برئاســـة عّزت الّرشـــق، وعضوية كّل من 
اإلخـــوة صالح العـــاروري، وزاهـــر جبارين، 
وأســـامة حمدان، إلى طهران، تلبية لدعوة من 

اجلمهورية اإلســـالمية، حلضور مراســـم أداء 
اليمني الدستورية للرئيس حسن روحاني“.

ولفتت إلى أن مشـــاركة وفدها في املراسم 
يأتـــي تقديـــرا لـ“دور إيـــران الكبيـــر في دعم 
الشعب الفلسطيني، وإسناد مقاومته“، مؤكدة 

على حرصها على تعزيز العالقة مع إيران.
وكانـــت زيارة الوفد قد اســـتبقتها لقاءات 
مع مســـؤولني إيرانيني في لبنـــان، قبل أيام، 
حيث كشـــفت وكالـــة األنباء اإليرانيـــة ”إرنا“ 
عن اجتماع عضو املكتب السياســـي حلماس 
العاروري مع املساعد اخلاص لرئيس مجلس 
الشـــورى اإليراني للشـــؤون الدولية، حســـني 
أميـــر عبداللهيـــان الـــذي شـــغل ســـابقا عدة 
مناصـــب فـــي وزارة اخلارجيـــة اإليرانية في 

العاصمة اللبنانية بيروت.

وال يستبعد البعض أن تكون هذه اللقاءات 
التي انتهت بزيارة الوفد احلمســـاوي طهران 
مهيئـــة لبقاء العاروري فـــي إيران خاصة وأن 
هناك ضغوطا إســـرائيلية إلجبـــار لبنان على 

طرده.
ومنـــذ فترة طالب وزير األمن اإلســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمان األمم املتحدة بالضغط على 

احلكومة اللبنانية إلبعاد صالح العاروري.
ويقول مراقبون إن زيارة الوفد احلمساوي 
إلى إيران ميكن قراءتها أيضا في سياق صراع 
األجنحـــة داخـــل احلركة حيث أن هناك شـــقا 
يدعـــم تعزيز العالقة مع إيـــران وتركيا وقطر، 
فـــي مقابل جناح براغماتي ينشـــط داخل غزة 
ويدفع باجتاه دعم العالقة مع احمليط العربي 

وبخاصة مصر.

}  بريوت – تشـــهد املعركـــة املنتظرة للجيش 
اللبنانـــي ضـــد تنظيم داعش في جـــرود القاع 
ورأس بعلبك على احلدود الســـورية اللبنانية 
زخما أكبر، فـــي ظل حديث عن دخول التحالف 

الدولي بقيادة الواليات املتحدة على اخلط.
وأشارت أوساط إعالمية وسياسية لبنانية 
إلـــى أن التحالف الدولي قد يقدم الدعم اجلوي 
واللوجســـتي للجيـــش اللبنانـــي فـــي املعركة 
املوعـــودة، ويتعـــزز هـــذا االحتمال مع كشـــف 
املتحدث باســـم البنتاغون إريك باهون، مساء 
اخلميس عن وجود قوات خاصة أميركية داخل 

األراضي اللبنانية.
وأوضـــح باهـــون أن مـــن مهـــام القـــوات 
األميركية فـــي لبنان تدريب اجليـــش اللبناني 
وتقدمي املشـــورة له مشـــددا على أن ليس هناك 

أرقام محددة بشأن عدد تلك القوات. 
وأضاف املتحدث باســـم البنتاغون أنه منذ 
2006، قدمـــت الواليات املتحدة إلـــى لبنان 1.5 
مليار دوالر من املســـاعدات العســـكرية وقامت 
بتعزيـــز اجليـــش اللبناني، موضحـــا أن هذه 
املساعدات تعزز املصالح األميركية في املنطقة 
من حيـــث محاربة تنظيم داعـــش والتنظيمات 
املتطرفـــة األخـــرى وكبـــح جماح نفـــوذ إيران 

وتصرفات حزب الله اللبناني.
ويـــرى مراقبـــون أن إعـــالن البنتاغون في 
هذا التوقيت عن وجـــود قوات خاصة أميركية 
في لبنان مع ما رافقه من حديث عن اســـتعداد 
للتحالـــف الدولـــي لتقـــدمي اإلســـناد اجلـــوي 
للجيـــش اللبناني في املعركـــة ضد داعش على 

احلدود، بالتأكيد ليس من فراغ.
ويلفـــت هـــؤالء إلى أنـــه مـــن الطبيعي أن 
يشارك التحالف الدولي في املعركة على احلدود 
الســـورية اللبنانية ضـــد التنظيـــم اجلهادي، 
باعتبـــار أن لبنان أحد أعضائه، كما أن املعركة 

املنتظرة لن تكون بالسهولة املتوقعة، وبالتالي 
فإن اجليش في حاجة ملثل هكذا دعم.

ويستبعد خبراء عسكريون أن يقبل داعش 
بخيار االنسحاب من منطقة اجلرود على غرار 
مـــا حصل مع جبهة النصـــرة حيث إنه ال مكان 
آمنا قـــد يلجأ إليه، ســـواء في ســـوريا أو في 
العراق، وبالتالي قد تضطر عناصره إلى القتال 
حتى النهاية، وهذا بالتأكيد يشكل حتديا كبيرا 
بالنســـبة إلى اجليش اللبنانـــي، وما يزيد من 
تعقيد األمر هو وجود 9 جنود لبنانيني أســـرى 
لـــدى التنظيم اجلهادي منذ عـــام 2014، وهناك 

تضارب كبير بشأن أماكن تواجدهم.
وأعلن املديـــر العام لألمن العـــام اللبناني 
اللواء عبـــاس إبراهيم أن ال خطـــط للتفاوض 
مع تنظيـــم داعش، إال أنه أعرب عن اســـتعداد 
احلكومـــة اللبنانيـــة للقيام بهـــذه املفاوضات، 
وال ســـيما في مسألة اإلفراج عن املختطفني من 

اجلنود اللبنانيني.
وأكد إبراهيم أن عدم انســـحاب داعش من 
خالل التفـــاوض ســـيؤدي إلى طـــرد التنظيم 

بالقوة العسكرية.

وكان حـــزب اللـــه قد أعلن منـــذ نحو ثالثة 
أســـابيع عن معركة في جرود عرسال املتداخلة 
مع ســـوريا لطرد جبهة النصرة منها، وانتهت 
العمليـــة مؤخـــرا بصفقة شـــاركت فيها الدولة 
اللبنانية ممثلة في اللواء عباس إبراهيم الذي 
خبر مثل هكذا صفقـــات. وقضت الصفقة التي 
استكمل تنفيذ بنودها مساء اخلميس بخروج 
7777 مـــن مقاتلـــي اجلبهـــة وعائالتهـــم ومن 
النازحني الســـوريني إلى محافظة إدلب شمال 

غرب سوريا.
وقبلها كانت النصرة قد أطلقت سراح عدد 
مـــن مقاتلي حزب الله، باملقابل جنحت النصرة 
في فـــرض شـــرطها القاضي بإطـــالق عدد من 

عناصرها املوقوفني في السجون اللبنانية.
ويـــرى محللـــون أن صفقـــة النصـــرة كان 
التوصـــل إليهـــا ســـهال  بالنظر إلـــى اجلهات 
اإلقليميـــة التي تدخلت فيهـــا واملقصود إيران 
وقطـــر الداعمـــة للنصـــرة، وهذا الســـيناريو 
ســـيكون صعبا تكراره مع داعش، الذي ســـبق 
وأن رفض الدخول في مفاوضات في عدة أنحاء 

بسوريا والعراق وفضل خيار املواجهة.

ومازالت األوساط السياسية تتساءل حول 
ســـّر عدم قيام اجليش اللبنانـــي بعملية جرود 
عرســـال، طاملا أن عملية التفـــاوض جرت عبر 

اللواء إبراهيم.
وال يستبعد البعض أن يكون قد مت السماح 
للحزب بخوض تلـــك املعركة أو باألحرى غض 
الطـــرف عنـــه، وهو الراغب فـــي حتقيق إجناز 
يســـوقه جلمهـــوره، ليتولى اجليـــش اللبناني 
الشـــق املتعلق بطرد داعش حتـــت غطاء دولي 
من جـــرود القاع ورأس بعلبك وهو ما قد يفتح 
الباب أمـــام الوجـــود األميركي علـــى احلدود 
اللبنانية الســـورية لوضع حد للنفوذ اإليراني 

في هذا اجلزء.
ويشـــير املراقبون إلى أن مشاركة التحالف 
بالتأكيد ستجد معارضة شرسة من حزب الله، 
ولكن قـــد يضطر إلى القبول فـــي النهاية أمام 
ضغوط روســـيا التي ال تريد بأي ثمن خســـارة 
التعاون مع الواليات املتحدة والذي أثمر حتى 
اآلن 3 اتفاقـــات ملناطق خفض التصعيد في كل 
من الغوطة الشرقية القريبة من دمشق وجنوب 

سوريا وريف حمص الشمالي.

واشنطن تدخل على خط معركة القاع اللبنانية ضد داعش
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[ قوات خاصة أميركية في لبنان  [ البنتاغون: التعاون مع الجيش اللبناني يحد من نفوذ حزب الله
بعد إســــــدال الســــــتار على خــــــروج جبهة 
النصــــــرة املتشــــــددة من جرود عرســــــال 
تصاعد احلديث عن املعركة التي يســــــتعد 
اجليش اللبناني خلوضها ضد داعش في 
ــــــي القاع ورأس بعلبك، في ظل عدم  منطقت
استبعاد مشــــــاركة التحالف الدولي فيها، 

باعتبار لبنان عضوا فيه.

وفد من حماس في إيران احتفاء بتنصيب روحاني

شــــهدت محافظــــة حمــــاة غرب  } دمشــق – 
ســــوريا اجلمعة، اشــــتباكات هي األعنف منذ 
شــــهور، كما تعرضت الهدنة في ريف حمص 
الشــــمالي إلى خروقات وسط تبادل للتهم بني 

املتحاربني حول املسؤول عنها.
وذكر املرصد الســــوري حلقوق اإلنســــان 
ومقــــره بريطانيــــا أن االشــــتباكات في حماة 
صاحبها قصف عنيف حيث أطلقت العشرات 
من القذائف والصواريخ، مشيرا إلى أن هناك 
”معلومــــات مؤكــــدة عن خســــائر بشــــرية في 

العمليات العسكرية املتواصلة في املنطقة“.
معــــان  قريــــة  حــــول  املعركــــة  وجتــــري 
الواقعة على بعد 23 كيلومترا شــــمالي حماة 
بالقــــرب مــــن موقع هجــــوم شــــنته املعارضة 
وهجوم مضاد للقــــوات احلكومية في الربيع 

املاضي.
وقــــال املرصــــد إن القتــــال اندلــــع نتيجة 
محاولــــة القــــوات املواليــــة للحكومــــة التقدم 
شــــماال من معان إلى منطقة خاضعة لسيطرة 
املعارضة. وذكر اإلعالم احلربي جلماعة حزب 
اللــــه اللبنانيــــة أن مقاتلــــي املعارضة هم من 
حاولوا شــــن الهجوم لكن اجليش الســــوري 
واملوالني له تصدوا لهم.  وتتواجد في املنطقة 

جماعات إسالمية متشددة بينها هيئة حترير 
الشــــام التي تقودهــــا جبهة فتح الشــــام فرع 
تنظيم القاعدة الســــابق في ســــوريا. باملقابل 
هنــــاك العديد من امليليشــــيات التابعة إليران 

فــــي املنطقــــة، وأبرزها حــــزب اللــــه اللبناني 
ولــــواء القدس الذي يتشــــكل فــــي معظمه من 
فلسطينيني. وكانت جبهة القتال في محافظة 
حمــــاة هادئة إلى حــــد كبير منــــذ اتفاق عدم 

التصعيد الذي توســــطت فيه روســــيا حليفة 
األســــد وتركيا التي تدعم جماعات إســــالمية 
ســــورية وبدأ ســــريانه فــــي أوائــــل مايو. وال 
يستبعد أن تكون تركيا أو إيران خلف حتريك 
جبهة حماة جلهة مخاوف من أن تتجاوزهما 

التفاهمات الروسية األميركية اجلارية.
وبــــدأت تركيا فــــي الفترة األخيــــرة تظهر 
متلملهــــا من التوجه الروســــي الذي يبدو أنه 
قفز على اتفاق وقف إطــــالق النار الذي طرح 
في اجلولة الرابعة من أســــتانة ووقعت عليه 
كل من أنقرة وطهران وموســــكو، وفضل إبرام 

تفاهمات ثنائية مع اجلانب األميركي.
وهذا املسار يقلق أيضا إيران التي تخشى 
مــــن أن يفضي األمر فــــي النهاية إلى حتجيم 
نفوذها. ولم يقــــف التصعيد عند جبهة حماة 
حيث شهدت مدينة حمص اخلاضعة لسيطرة 
احلكومة الســــورية إطالقا للنار والصواريخ 
ليلة اخلميس وذلك بعد ساعات من بدء هدنة 

تدعمها روسيا في ريف احملافظة الشمالي.
وقالت روســــيا اخلميس إن وزارة دفاعها 
اتفقــــت مــــع املعارضة الســــورية علــــى إقامة 
فــــي ريــــف حمص  منطقــــة ”عــــدم تصعيــــد“ 

الشمالي اخلاضع لسيطرة املعارضة. 

بصمات تركية وإيرانية خلف التصعيد في حمص وحماة

حمص أمام اختبار صعب

على أتم الجاهزية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أوقفت المديرية العامة لألمن العام 
اللبناني فلسطينيا الجئا في لبنان 

النتمائه إلى داعش.

◄ أعلنت الخطوط الجوية الملكية 
األردنية الجمعة أن بريطانيا رفعت 
الحظر المفروض عن حمل األجهزة 

اإللكترونية على متن طائرات ”الملكية“ 
المتجهة إلى لندن.

◄ قالت وزارة الداخلية المصرية، إن 
اثنين، أحدهما شرطي، قتال وأصيب 

ثالثة آخرون، إثر إطالق مسلحين النار 
على دورية أمنية في محافظة األقصر 

جنوب مصر.

◄ ناشدت نائبة مدير فرع الهالل 
األحمر السوري في مدينة الرقة 

المنظمات الدولية واإلنسانية واألمم 
المتحدة بوقف استهداف التحالف 
الدولي وقوات سوريا الديمقراطية 
المرافق العامة والبنية التحتية في 

المدينة.

◄ نددت الكتلة البرلمانية لحركة 
حماس باعتقال إسرائيل الجمعة، 
نائبا عنها في المجلس التشريعي 
الفلسطيني في الضفة الغربية بعد 

شهرين فقط من اإلفراج عنه.

◄ وقعت أعمال عنف وحرائق الخميس 
في أكبر مخيم لالجئين من جنوب 
السودان يؤوي نحو خمسين ألف 

شخص في السودان.

◄ نفى مسؤول أردني أن تكون لدى 
عمان نية إصدار ”إقامات مؤقته“ 

لالجئين السوريين الموجودين على 
األراضي األردنية.

باختصار

أخبار
{هناك مشـــكلتان أساســـيتان في لبنان، األولى هي حزب الله الذي يصادر القرار االستراتيجي، 

ويخوض معاركه ساعة يشاء، بينما المشكلة الثانية تكمن في سوء إدارة الدولة».
سمير جعجع
رئيس حزب القوات اللبنانية

{يدرس السودان اليوم إعداد دستور دائم للبالد، لتتم االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 
ثالث سنوات تحت غطائه».

السفير عطا املنان بخيت
وزير الدولة بوزارة اخلارجية السودانية

العمليـــات  مـــع  بالتـــوازي   – بــريوت   {
التنظيمـــات  لطـــرد  املمنهجـــة  العســـكرية 
اجلهاديـــة من احلـــدود الســـورية اللبنانية، 
تضغط الدبلوماسية اللبنانية باجتاه إعادة 
النازحني السوريني إلى بلدهم، وسط صراع 
داخلي حول مدى أهمية التواصل مع دمشق 
لتنفيـــذ هذه اخلطـــوة، التـــي اعتبرها وزير 

اخلارجية جبران باسيل ”غير محظورة“.
وقـــال باســـيل اجلمعة ”نحن فـــي بداية 
مرحلة سنرفع فيها الصوت إلعادة النازحني، 
فالسياســـة الدوليـــة القائمـــة اليـــوم تعطي 
النازحني مســـاعدات ليبقوا فـــي لبنان فيما 
يجـــب أن تكـــون مســـاعدتهم للعـــودة إلـــى 

سوريا“.
وشـــدد على ”عدم جواز ربط قرار العودة 
بأحداث قد حتصل في سوريا وقد ال حتصل، 
أو باحلـــل السياســـي الذي قـــد يتأخر أو ال 
يتأخـــر“، مؤكدًا على ”رفـــض منطق االتكال 
التطورات  والرهانـــات علـــى  اخلـــارج  على 
اخلارجية حلل أزمـــة النازحني، والقيام بكل 
ما يســـاعد على إعادة النازحني إلى سوريا، 

متمتعني بأمنهم وكرامتهم“.
وفي شـــأن إمكانية التنســـيق مع دمشق 
أوضح ”ميكن أن تتم عودة النازحني من دون 
اتصال باحلكومة السورية، كما ميكن أن تتم 
باتصال. بعبارة أخرى االتصال مع دمشـــق 
ليـــس ملزما لكنـــه ليس محظـــورا. واألمور 
مرهونة مبا تســـتلزمه كل حالة وما فيها من 
خصوصيات. والبرهان هو ما يجري اليوم، 
إذ نالحـــظ أن أهالـــي املســـلحني املعارضني 
للنظام يعودون إلى ســـوريا، منهم من يعود 
إلى أراٍض يســـيطر عليها األخير ومنهم من 

يعود إلى مناطق أخرى“.
وأوضح املهم هو أال تكون عودة النازحني 
الســـوريني من لبنـــان إلى بلدهـــم محكومة 
بقرار أممي. فماذا نفعل لو لم يتخذ املجتمع 
الدولي قرارًا بعودة هؤالء؟ هل نكرس بقاءهم 
عندنـــا؟. ويقود باســـيل حملة دبلوماســـية 
”شـــعواء“ إلعادة النازحني السوريني، ويرى 
أنه مـــن املمكن التعاون مع دمشـــق لتحقيق 
ذلك، وهذا يالقي اعتراضا من قوى سياسية 

فاعلة على غرار املستقبل والقوات.
ويتوقع مراقبون أن يبقى هذا الســـجال 
بخصـــوص التنســـيق مع النظام الســـوري 

قائما ألشهر.

باسيل: التواصل مع 
دمشق غير محظور

من الطبيعي أن يشـــارك التحالف 
الدولـــي فـــي معركـــة القـــاع ضـــد 
تنظيـــم داعش، باعتبـــار أن لبنان 

أحد أعضائه

◄



سالم الشماع 

ــان - تشـــغل قضيـــة تطبيـــع األوضـــاع  } عمّ
في مدينـــة الموصل ثانـــي أكبر مـــدن العراق 
والخارجـــة حديثا من حرب مدّمـــرة في أعقاب 
أكثر من ثالث ســـنوات من الخضوع لســـيطرة 
تنظيـــم داعش المتشـــّدد، تفكير قســـم هام من 
قادة الـــرأي من رجال فكر وسياســـة واقتصاد 
مـــن أبنـــاء محافظة نينـــوى، كـــون القضّية ال 
تتعّلـــق فقط بحجم الدمـــار الهائل الذي قضى 
على غالبيـــة البنى التحتيـــة والمرافق العاّمة 
والخاصـــة بالمدينـــة، ولكن أيضا بالمشـــاكل 
واألمنية  والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية 
التي خّلفتهـــا الحرب وما قبلهـــا، والمتداخلة 
بشـــكل يجعل من إعـــادة الحياة إلـــى مجراها 

الطبيعي في الموصل بمثابة معضلة.
وتجاهر شـــخصيات اقتصادية وأكاديمية 
موصليـــة بالدعوة إلى تدويـــل قضية محافظة 
نينوى من أجل إعـــادة إعمارها مبّررة دعوتها 
تلك بالفســـاد المستشـــري في مفاصل الدولة 
العراقية، وكذلك األطمـــاع اإلقليمية والداخلية 

التي تريد قضم مناطق من المحافظة.
ويقول ربيع الحافظ األمين العام لمؤسسة 
الموصـــل، المســـجلة فـــي المملكـــة المتحدة، 
والتـــي أطلقـــت الدعـــوة إلـــى تدويـــل قضية 
الموصـــل إن من حق أهل أي مدينة في القانون 
الدولـــي إعالن مدينتهم مدينة منكوبة ومطالبة 
األمم المتحدة بحمايتها إذا كانت الحكومة هي 
المســـؤولة عن النكبة وهي مصدر الخطر على 
المواطن، مشـــددا على أن ال مستقبل للموصل 
من دون أن يأخـــذ المجتمع المدنـــي المبادرة 

وتوفير الحماية الدولية لقضيتها.
ويتابـــع أن ”المعالم الرئيســـية لحصيلة 
معركـــة الموصـــل هي: فقـــدان األمـــن، ودمار 

المدينـــة، وعـــدم توفـــر أموال إعـــادة اإلعمار 
لخواء خزينـــة الدولة ولفقـــدان الحكومة ثقة 
الدول المانحـــة، وفقدان الحكومـــة المركزية 
السياســـي  فســـادها  بســـبب  لمصداقيتهـــا 

واإلداري“.
ويعتقـــد الوزير الســـابق عبدالكريم عفتان 
أن المجتمع الدولي ينبغي أن يتوّلى مسؤولية 
إعمار المناطق العراقية المتضّررة من الحرب 
علـــى اإلرهاب لمنع حـــدوث مخالفـــات إدارية 
ومالية وصفقات فســـاد وتالعب في مشـــاريع 

البنى التحتية وتأهيل الخدمات.
كذلك يرى الخبيـــر القانوني الدولي ناجي 
حرج أن إعادة إعمار المدن والمناطق العراقية 
الكثيرة المتضّررة مـــن حرب داعش يمّر حتما 
بإعادة األمن واالســـتقرار لتلـــك المناطق وبّث 
األمل والثقة بالمســـتقبل بين سكانها، وهو ما 
”ال يمكـــن أن يأتي من الســـلطات التي خذلتهم 
ولم تتصّرف بمســـؤولية تجاههم حين عجزت 
أوال عـــن حمايتهم من غزو التنظيم المتشـــّدد، 
وتاليـــا أدارت الحرب في مناطقهـــم بأكبر قدر 
ممكـــن مـــن العنف، واســـتعانت فـــي كثير من 
األحيان بميليشـــيات عرقية وطائفية عاملتهم 
كمتهميـــن باحتضـــان اإلرهـــاب والتعاون مع 

تنظيم داعش“.
ويشـــّدد حرج على ضـــرورة إتاحة الفرصة 
ألبناء المدن والمناطق المنكوبة ذاتها لإلسهام 
في إعادة بناء مناطقهم بعيدا عن المحاصصة 
والفساد اللذين ينخران أجهزة الدولة العراقّية، 
الفتا إلى ما تتوّفـــر عليه مدن العراق ومناطقه 

من كفاءات تحظى بثقة السكان المحّليين.
غير أّن المختص بالقانون الدولي ســـهيل 
حســـين الفتالوي، ينتقد دعـــوات التدويل من 
وجهـــة نظـــر قانونيـــة مؤّكـــدا أّنـــه ”ليس من 
صالحية أي مؤسســـة دولية تدويل أي منطقة 
تابعة لســـيادة دولة مـــا. وكل ما يمكن قوله إن 
طلب تدويل قضيـــة الموصل يتناقض وأحكام 

القانون الدولي“.
وعلـــى الطـــرف المقابـــل يؤّيـــد المحامي 
الموصلي سليمان ياسين الجبوري السياسي 
المســـتقل والناشـــط في مجال حقوق اإلنسان 

مطلب تدويـــل قضية المـــدن العراقية المدّمرة 
برعايـــة عربيـــة دوليـــة وبإشـــراف مـــن األمم 

المتحدة.
ويرى الباحث السياســـي نزار العوصجي، 
وهو من مســـيحيي الموصـــل أن مطالبة أبناء 
نينـــوى بالتدويـــل طبيعـــي جـــدا ألن ما جرى 
لمحافظتهم يعّد كارثة حقيقية تعّســـر إلى حّد 
بعيـــد إعادة الحياة فيها إلـــى طبيعتها نتيجة 
حجـــم التدمير الـــذي أصابها فـــي كل مرافقها 
والذي وصلت نسبته إلى 80 بالمئة من بنيتها، 

عدا الخسائر البشرية.
ويقـــول إن إعـــادة إعمار محافظـــة نينوى 
مقترنـــة بفـــرض األمـــن أوال، وبعـــد ذلـــك يتم 
تحديـــد آليـــة االدارة الجديـــدة  لكـــي تفرض 
االســـتقرار وتمنع التجـــاوزات وتبدأ بعمليات 
إزالة مخلفات الحـــرب ووضع تصاميم جديدة 

إلعـــادة البناء وخصوصا في الســـاحل األيمن 
من الموصل الذي دمـــرت معظم مرافقه، مقّدرا 
أن عمليـــة اإلعمار ستســـتغرق مـــدة ال تقل عن 

سنتين.
ويبـــدي العوصجـــي اعتقاده بـــأن لعملية 
التدويل دورا مهما جدا في الحفاظ على األموال 
التي ســـتخصص إلعادة إعمـــار المحافظة من 
السرقة، وكذلك خلق فرص عمل جديدة وهذا ما 
سيلغي األسباب التي جعلت في السابق قسما 

من أبناء الموصل ينحازون لداعش.
وينظر اإلعالمي واألكاديمي العراقي جاسم 
محمد رمضان بتشـــاؤم إلى مستقبل الموصل 
محّذرا من أن الوضع في المدينة سيكون أسوأ 
من الوضـــع الذي كانت عليه عند دخول داعش 
إليهـــا إذا لم تتخذ الحكومة الحالية اإلجراءات 
القانوية لحمايـــة المدنيين وتحقيـــق العدالة 

االجتماعية للسكان المحليين وإنهاء تهميشهم 
وإقصائهم عن المناصب والمواقع السياســـية 

واالدارية واألمنية.
وتعتقد الشـــاعرة واألكاديميـــة الموصلية 
بشـــرى البســـتاني أن تدويل قضيـــة محافظة 
نينـــوى هي الحل األنســـب لمدينـــة التقت كل 
األطراف على تدميرها، مـــن تنظيم داعش إلى 
القوات العراقية والميليشيات الرديفة لها إلى 
طيران التحالـــف الدولي ومدفعيته، معتبرة أّن 
الهدف من التدويل هو باألساس حماية األموال 
المخصصة إلعادة اإلعمار من الســـرقة، بينما 
يـــرى األمين العام التحـــاد اإلحصائيين العرب 
غـــازي رحو وجـــود حاجة فعلية ”إلى ســـماع 
الصـــوت الدولي واألممي في الموصل، على أن 
نبدأ أّوال بنبـــذ الطائفية وإحالل التعايش بين 

أهل نينوى والتخلص من نوازع الكراهية“.

تعقيدات مالية وإدارية وسياسية تعيق تطبيع الحياة في الموصل
[ شخصيات محلية تدعو إلى تدويل قضية نينوى  [ ظاهرة الفساد تهدد بتبديد أموال اإلعمار إن توفرت
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أخبار
ــــــة اخلروج من احلرب فــــــي مدينة املوصل وتطبيع احلياة فيهــــــا لن تكون خالية من  مرحل
عوائق ومحاذير زرعتها فترة احلرب وما قبلها من سياســــــات خاطئة كّرســــــت التهميش 
وعّمقت اخلالفات بني املكّونات وأفقدت السكان ثقتهم بالدولة، فضال عن احملاذير األمنية 

واملصاعب املالية واالقتصادية التي ستعّقد مهّمة إعادة اإلعمار وتطيل أمدها.

«اإلبقاء على اإلطار الحالي للعالقات بني كردستان والعراق سيؤدي إلى صراع ال ترغبه شعوبنا.. 
من أجل منع الصراع وترسيخ التعايش السلمي سنجري استفتاء االستقالل}.

مسعود البارزاني
 رئيس إقليم كردستان العراق

«كل الدعـــم لوزيـــر الصحة في قراره إعادة تســـعير الخدمات الطبية للوافديـــن والزائرين.. في 
بلدانهم مستشفياتهم الحكومية ال تقبلنا}.

صفاء الهاشم
 عضو البرملان الكويتي

إرادة الحياة تغالب شبح الموت

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄  ألغت محكمة استئناف أميركية، 
الجمعة، إدانة حارس أمن سابق في 

شركة بالكووتر محكوم عليه بالسجن 
30 سنة. وأمرت بإعادة محاكمته مع 

ثالثة من زمالئه السابقين في القضية 
المتعّلقة بارتكابهم مذبحة سقط فيها 14 
من المدنيين العراقيين العزل في بغداد 

عام 2007.

◄  اعتذر كّل من رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ورئيس البرلمان سليم 
الجبوري، عن حضور مراسم تنصب 

الرئيس االيراني حسن روحاني المقّررة 
لليوم السبت. وبّررا عدم تلبية الدعوة 
الرسمية التي وجهت لهما من طهران 

بالتزامات محلية مسبقة.

◄ أسفرت صفقة تبادل أعلن الجمعة 
عن إتمامها، بين فصائل من المقاومة 
اليمنية المساندة للسلطات الشرعية 

في محافظة مأرب بشرق اليمن وجماعة 
الحوثي المتمّردة، عن استعادة كل 

طرف لعشرات من أسراه الذين كانوا 
محتجزين لدى الطرف اآلخر. وتمت 

الصفقة بوساطة شيوخ قبائل محلية.

◄ شدد إمام وخطيب المسجد الحرام 
الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، 

في خطبة الجمعة، على ضرورة إبعاد 
الحج عن أي تشويش وخاصة دعوات 

تسييسه مؤكدا أن الحج والديار 
المقدسة ليسا ميدانا للعصبيات 

المذهبية.

◄ ُقتل الجمعة 12 عنصرا من تنظيم 
داعش بينهم قياديون، في قصف جوّي 

نفذه التحالف الدولي، مستهدفا رتال 
كبيرا للمتشّددين تحرك فجرا من ناحية 
العباسي جنوب غربي محافظة كركوك 

بشمال العراق باتجاه سلسلة جبال 
حمرين، حيث ما يزال التنظيم يسيطر 

على جيب كبير جنوب غربي المحافظة، 
بينما تسيطر قوات البيشمركة الكردية 

على بقية أجزاء كركوك.

باختصار

} الريــاض- نفـــى التحالـــف العربـــي لدعـــم 
الشـــرعية فـــي اليمن، أي مســـؤولية لـــه وراء 
انعدام الوقـــود لطائرات برنامج اإلنماء التابع 
لألمـــم المتحدة في مطـــار العاصمـــة اليمنية 
صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي 

وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وكان التحالـــف يـــرّد عـــن طريـــق متحّدثه 
الرســـمي العقيد الطيار الركـــن تركي المالكي 
علـــى اتهـــام تناقلته وســـائل إعالم منســـوب 
بالوقـــود  اإلمـــداد  لمســـؤول أممـــي بعرقلـــة 
للطائرات األممية العاملة على نقل المساعدات 

اإلنسانية إلى صنعاء.

ونقلت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ عـــن العقيد المالكي قوله إن ما نشـــرته 
بعـــض وســـائل اإلعالم بشـــأن تصريـــح مدير 
برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة باليمن من 
أن التحالف يعرقل اإلمـــداد بالوقود للطائرات 
األممية العاملة على نقل المساعدات اإلنسانية 
إلـــى صنعاء التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون، 
وعـــدم توفر وقـــود الطائـــرات فـــي العاصمة 
اليمنية بشـــكل يسمح لطائرتين بالقيام برحلة 
العـــودة ووجود صعوبات فـــي الحصول على 
إذن من التحالـــف وحكومة اليمـــن لنقل وقود 
الطائـــرات إلى صنعاء لتســـيير هذه الرحالت، 

عـــاٍر من الصحة ويحمل فـــي طياته الكثير من 
المعلومات المغلوطة“.

وأضـــاف أن قوات التحالـــف تصدر بصفة 
يومية تصاريح لدخول ســـفن الوقود والمواد 
المســـاعدات  وكذلك  والضروريـــة  األساســـية 
اإلنســـانية والطبيـــة لجميع الموانـــئ اليمنية 
بال اســـتثناء منهـــا ميناء الحديـــدة الخاضع 
لسيطرة الميليشيات الحوثية المسلحة، مبينا 
أن آخـــر تصريح تم منحه للمنظمة األممية كان 
بتاريـــخ 29 يوليو 2017 وتضّمن تســـيير قافلة 
وقود طائرات من مدينة عدن إلى مطار صنعاء 

الدولي.

وأشار إلى أن التحالف تنحصر مسؤوليته 
فـــي إعطـــاء التصاريح بشـــأن دخول الســـفن 
للموانئ اليمنية، وأن تصاريح تحركات القوافل 
اإلغاثية على األرض تخضع لموافقة الحكومة 
الشرعية باألراضي المحررة وعناصر ميليشيا 

الحوثي بالمناطق الواقعة تحت سيطرتها.
وكشـــف العقيد المالكي قيـــام االنقالبيين 
باســـتغالل ســـيطرتهم علـــى بعـــض الموانئ 
اليمنية إليجاد ســـوق ســـوداء بغـــرض جني 
األمـــوال ودعم ما يســـمونه بالمجهود الحربي 
في تحّد صارخ لكل األعراف والقيم اإلنســـانية 

وانتهاك القانون الدولي اإلنساني.

التحالف العربي: الحوثيون وراء قطع الوقود عن طائرات اإلغاثة األممية

األمن الكويتي يتعقب 
عناصر خلية العبدلي

} الكويــت - ُســـّجل الجمعة حضـــور أمني 
كثيف على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية 
فـــي مختلف مناطـــق الكويت حيث انتشـــرت 
مفـــارز أمنيـــة وأقيمت نقـــاط تفتيـــش، فيما 
صّنفـــت وزارة الداخليـــة ذلـــك ضمـــن جهود 
”ضبط المطلوبين للعدالـــة في قضايا جنائية 
أو مدنية“، بينما ربطت معظم وســـائل اإلعالم 
تلـــك اإلجراءات بمالحقـــة المدانين في قضية 
خلّيـــة العبدلي اإلرهابيـــة ذات الصلة بإيران 
وحزب الله اللبناني، والذين تمّكنوا من الفرار 

قبيل إعادة محاكمتهم أمام محكمة التمييز.
وتســـّبب هذه القضية حرجا اســـتثنائيا 
للســـلطات الكويتية أمام الـــرأي العام في ظل 
إلحـــاح عدد من نـــواب البرلمـــان على معرفة 
خلفيات وأسباب فرار مدانين في قضية تمّس 

استقرار البلد وأمن مواطنيه.
ودعـــت اإلدارة العامة للعالقـــات واإلعالم 
األمنـــي بالوزارة فـــي بيان صحافي نشـــرته 
جميع  وكالة األنباء الكويتية الرسمية ”كونا“ 
المواطنيـــن والمقيميـــن بالتعـــاون مع وزارة 
الداخلية وإجراءاتها عن طريق حمل االثباتات 
الشـــخصية واألوراق الثبوتية والتجاوب مع 
هـــذه اإلجـــراءات والتدابيـــر االحترازيه التي 

تهدف الى تحقيق األمن واألمان.
كمـــا أهـــاب البيـــان بجميـــع المواطنين 
والمقيميـــن بعـــدم ترديـــد أّي أقوال مرســـلة 
أو أخبـــار غيـــر صحيحـــة ومؤّكـــدا أن وزارة 
الداخليـــة ”تتواصل مع الجميع بكل شـــفافية 

إليضاح الحقائق“.

} طفلة سعودية تلتقط لها صورة تذكارية ضمن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة في منطقة تبوك بغرب المملكة، والتي تتوّفر على مقومات سياحية 
من شأنها أن تخدم توجهات الرياض لتفعيل قطاع السياحة ضمن رؤيتها إلصالح اقتصادها وتنويع مصادر دخله.

نزار العوصجي:
إعادة اإلعمار مقترنة 

بفرض األمن وإحكام اإلدارة 
ومنع التجاوزات



حممد بن احممد العلوي

أعلن رئيـــس الحكومة المغربية  } الربــاط – 
ســـعدالدين العثماني الخميس إنشـــاء خطة 
عمل لتصحيح ”أوجه القصور في مجال إدارة 
الشؤون العامة“، بعد أن أثار العاهل المغربي 

الملك محمد السادس هذه المسألة قبل أيام.
وبعد أقل من أســـبوع على خطاب للعاهل 
المغربي تضمن انتقادات للطبقة السياســـية 
برنامـــج  إنشـــاء  العثمانـــي  أعلـــن  واإلدارة، 
”واقعي وعملي وسريع� بهدف تنفيذ تعليمات 

محمد السادس.
وأضـــاف أن اإلدارات الحكومية ســـتكون 
لتقديـــم  المقبلـــة“  ”األشـــهر  فـــي  مضطـــرة 
اقتراحـــات ”ملموســـة“ إلـــى مكتبـــه لتنفيـــذ 

المبادئ التوجيهية.
ويعتقـــد محمد زين الدين، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعة الحسن الثاني المحمدية 
فـــي تصريح لـ“العرب“، أنه ليس للحكومة من 
خيار ســـوى أن تبلور رؤية جديدة للسياسات 

العمومية.

وحّمـــل الملك محمد الســـادس خالل كلمة 
ألقاها بمناسبة الذكرى الـ18 العتالئه العرش، 
الطبقة السياســـية والمؤسســـات مســـؤولية 
مشـــاكل التنمية التي تواجه بعض المناطق، 
مشـــيدا في الوقـــت نفســـه بحيويـــة القطاع 

الخاص.
وقـــال أمين الســـعيد الباحث فـــي العلوم 
السياســـية والقانون الدستوري، في تصريح 
لـ“العـــرب“، إن الحكومـــة ليـــس لديها تصور 
واضح في ما يخص تطبيق توجهات الخطاب 
الملكـــي وتفعيله على مســـتوى الواقع، نظرا 

لغياب تجانـــس التركيبـــة الحكومية، وبفعل 
قصور البرنامج الحكومي الذي تمت صياغته 

على عجل نتيجة ضغط تشكيل الحكومة.
واعتبـــر العثماني أن ما جـــاء في خطاب 
الملـــك محمـــد الســـادس مـــن محـــاور، لهـــا 
إجراءات، وطرحت إشـــكاالت في تدبير الشأن 
العام، مشيرا إلى أن ”الحكومة واعية بضرورة 
رفع وتيرة العمـــل، رغم أن ما أنتجته في هذه 

المرحلة مهم جدا“.
وجـــاء اجتماع الحكومة الخميس متزامنا 

مع استكمالها 100 يوم على بدء عملها.
ويعتقد الســـعيد أن حصيلة المئة يوم من 
األداء الحكومـــي تبدو جد محتشـــمة، وهو ما 

يستوجب اتخاذها قرارات جريئة.
ولفـــت الباحـــث في العلـــوم السياســـية 
والقانون الدستوري إلى أنه يفترض أن تقوم 
الحكومة بتحريك المحاسبة والمساءلة حتى 
تسترجع الحد األدنى من ثقة الشعب والعاهل 

المغربي.
وقال الملك محمد الســـادس إنه فقد الثقة 
في الطبقة السياســـية، مضيفـــا أنه في حالة 
عدم قيام الحكومة بتدابير قوية وجريئة فإنه 

من الصعب أن تكمل واليتها الحكومية.
اســـتمرار  عـــدم  إمكانيـــة  وبخصـــوص 
الحكومـــة في عملهـــا، يرى الســـعيد أن األمر 
مرتبط بجملة مـــن المتغيرات من بينها درجة 
االحتقـــان االجتماعـــي وحصيلـــة اإلنجازات 
الحكومية والســـلطة التقديرية الملكية، وهي 

طبعا كلها متغيرات متداخلة ومتقاطعة.
وأوضـــح الســـعيد أن مســـتقبل الحكومة 
يبدو غامضـــا، غير مســـتبعد إجـــراء تعديل 
وزاري فـــي حالة عـــدم قدرتها علـــى التفاعل 

والتجاوب مع مطالب الشارع.
وحـــاول العثمانـــي إيجاد مبررات لفشـــل 
فريقه الحكومي طيلـــة الفترة الماضية، قائال 
إن حكومته جاءت في ســـياق إقليمي ومحلي 
صعب، لكنها لن تتخلى عن نفسها اإلصالحي 

والمكتسبات الديمقراطية للبالد.
وأضاف ”هذه الحكومة جاءت بعد مخاض، 
ونحـــن واعون وعيـــا كامـــال بالتحديات التي 

أحاطت بتشـــكيلها، وهي تحديات سياســـية 
واقتصاديـــة في مرحلة دقيقـــة تمر بها بالدنا 

وفي محيط إقليمي ودولي يغلي“.
وعين العاهـــل المغربي رئيـــس الحكومة 
الســـابق ورئيـــس حـــزب العدالـــة والتنمية 
عبداإلله بن كيران في  أكتوبر الماضي رئيسا 
للحكومة وكلفه بتشـــكيل حكومة جديدة، عقب 

تصدر حزبه االنتخابات البرلمانية.
لكن بعد أزيد من 5 أشـــهر من المشاورات 
مع أحـــزاب سياســـية مغربية، لـــم يتمكن بن 
كيـــران من تشـــكيل حكومته الثانية، بســـبب 
من األحزاب  ما اعتبره ”اشـــتراطات متتالية“ 

المعنية بمشاورات تشكيل الحكومة.
وفي مارس الماضي، قرر العاهل المغربي 
تعييـــن العثمانـــي، رئيس المجلـــس الوطني 
لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة خلفا 
لبـــن كيـــران، وتم تشـــكيل الحكومة برئاســـة 
العثماني في 5 أبريل بمشاركة أحزاب كان بن 

كيران يرفض مشاركتها.
وقـــال العثمانـــي إن هنـــاك أطرافـــا ”لـــم 
تكـــن تريـــد لهـــذه الحكومـــة أن تخـــرج إلى 
الوجـــود“، و“ال يزالون يكيـــدون، فتصرفاتهم 
وتصريحاتهـــم وأقالمهم وردود فعلهم ال تزال 

مستمرة“.
وحظي الخطاب الملكي بتفاعل سياســـي 
كبيـــر وهـــو ما عكســـته تصريحـــات عدد من 

السياسيين. 
وأكد مصطفى بنعلـــي األمين العام لحزب 
جبهـــة القـــوى الديمقراطيـــة، أن حزبه يولي 
أهميـــة خاصة لضرورة اإلصالح السياســـي، 
محمال مسؤولية تردي المشهد السياسي إلى 

الحكومة السابقة والحالية.
وأشـــار بنعلـــي إلـــى أن فشـــل اإلصـــالح 
السياسي في المغرب يعود ألسباب موضوعية 
وتراكمـــات تاريخية، أبرزها أن الحكومة التي 
جـــاءت بعد دســـتور 2011 الذي أقر إصالحات 
سياســـية هامة، لم تول أهمية لورش اإلصالح 
السياسي الذي ال يمكن تنفيذه إال وفقا لمقاربة 

تشاركية مع الفاعلين السياسيين.
وأكـــد حزب االتحـــاد االشـــتراكي للقوات 
الشـــعبية أنـــه يتعامـــل بشـــكل إيجابـــي مع 
االنتقـــادات التـــي وجههـــا العاهـــل المغربي 
خـــالل خطاب عيد العرش للنخب السياســـية 

واألحزاب.
وشـــدد المكتب السياســـي للحـــزب تقبله 
لـلنقد الملكي، كأســـلوب من أساليب التحفيز 

الحزبـــي  العمـــل  فـــي  الســـلبيات  لتجـــاوز 
والسياسي. وتعليقا على ردود أفعال األحزاب 
السياســـية، أكد أمين السعيد أن األمر يندرج 
في سياق السلوك الروتيني والبروتوكولي، إذ 
جرت العادة في المغرب أن تثمن جل األحزاب 
السياســـية ما ورد في الخطـــب الملكية، الفتا 
إلـــى أن ”اإلعـــالم المغربـــي والـــرأي العام ال 

يتفاعـــالن مـــع بيانـــات األحزاب السياســـية 
المشـــيدة بالخطـــب الملكية لكونهـــا بيانات 

رسمية وسياسية وتمويهية“.
وأوضـــح الســـعيد أن ال طائـــل وال مردود 
سياســـيا للبيانات الحزبية أمام ما وجهه لها 
الملك محمد الســـادس من انتقادات عكســـت 

بشكل صريح عدم ثقته في جلها.
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◄ تسلم الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي، الخميس بقصر قرطاج، 

تقرير لجنة التحاليل المالية التابعة 
للبنك المركزي، حول غسيل األموال 

وتمويل اإلرهاب، وذلك خالل لقاء 
جمعه بمحافظ البنك المركزي الشاذلي 

العياري.

◄ قالت عضو مجلس النواب الليبي 
عن مدينة المرج سلطنة المسماري إن 

المجلس سوف يناقش قانون االستفتاء 
على مشروع الدستور، االثنين المقبل.

◄ احتّل رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد والقيادية في التيار 

الديمقراطي سامية عّبو صدارة 
الشخصيات السياسية التي يثق فيها 

التونسيون، يليهما عبدالفتاح مورو 
وناجي جلول والصافي سعيد، وذلك 
وفقا لسبر آراء شهري تعده مؤسسة 

سيغما كونساي.

◄ فرقت الشرطة الموريتانية مساء 
الخميس تجمعات صغيرة غير 

مرخصة للمعارضة المناوئة لالستفتاء 
الدستوري المقرر إجراؤه السبت.

◄ قال رئيس لجنة التواصل 
االجتماعي الليبية المصرية عادل 

الفايدي إن اللقاء الذي عقد بالعاصمة 
المصرية القاهرة بين وفد مصراتة 
ووفد المنطقة الشرقية وضع اللبنة 

األولى للمصالحة بين القبائل الليبية.

◄ اعتبرت وزارة الخارجية بالحكومة 
الليبية المؤقتة أن دخول القطع 

البحرية العسكرية اإليطالية للمياه 
اإلقليمية الليبية يشكل استفزازا 

لمشاعر الليبيين، الذين مازالت ذاكرتهم 
تحتفظ بما تعرض له آباؤهم وأجدادهم 
من ويالت خالل حقبة احتالل إيطاليا  

لليبيا.

باختصار

الحكومة المغربية تقر إصالحات عقب انتقادات من الملك محمد السادس
[ مراقبون: ال خيار للحكومة إما اإلصالح أو تعديلها  [ العثماني يحاول إيجاد مبررات لضعف أداء حكومته

حفز اخلطاب امللكي الذي ألقاه العاهل املغربي امللك محمد السادس نهاية يوليو املاضي 
مبناســــــبة الذكرى الثامنة عشــــــرة لعيد العرش، احلكومة وعددا مــــــن احلزبيني، وتفاعلوا 
مع مضامينه ومع االنتقادات التي وجهها العاهل املغربي للطبقة السياســــــية واملســــــؤولني 

اإلداريني.

انتهى زمن التراخي

«الجامعة العربية على استعداد لمراقبة االنتخابات الليبية، في حال عقدها. لدينا تجارب ناجحة أخبار
في هذا األمر، وآخر انتخابات راقبتها الجامعة كانت االنتخابات البرلمانية في الجزائر».

حسام زكي
األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية

{لـــم نبلغ رســـميا بالدعوة إلى حـــوار اقتصادي واجتماعي، ورئاســـة الجمهوريـــة تتفاعل وتتابع 
باهتمام مواقف كل األطراف من هذه الدعوة ولكل حادث حديث}.

سعيدة قراش
املتحدثة باسم الرئاسة التونسية

ال مردود سياســـيا للبيانات الحزبية 
أمـــام ما وجهه لهـــا العاهل املغربي 
من انتقادات عكست بوضوح عدم 

ثقته في جلها

◄

أبناء دواعش ليبيا 
ينتظرون العودة لبلدانهم

} مصراتــة (ليبيــا) – ُنقـــل 52 طفال تتراوح 
أعمارهـــم بين خمســـة أيام وتســـع ســـنوات 
إلـــى مركز مصراتة، بعد تحريـــر قوات عملية 
”البنيان المرصوص“ لمدينة ســـرت من قبضة 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
وأعيـــد الذيـــن لهـــم أقرباء فـــي ليبيا إلى 
عائالتهـــم، لكـــن األمـــور تبـــدو أكثـــر تعقيدا 
بالنســـبة إلى المولودين من والدين أجنبيين 

كانا يقاتالن في صفوف التنظيم المتطرف.
وفـــي يونيو الماضي أعيـــد ثمانية أطفال 
ســـودانيين إلى الخرطوم، من بينهم طفل في 

عامه األول.
غيـــر أن 15 طفـــال تقريبا من الجنســـيتين 
التونســـية والمصريـــة مازالـــوا عالقيـــن في 
المركـــز، إذ لم ترد ســـلطات تونـــس والقاهرة 
على طلب الهالل األحمر إعادتهم إلى موطنهم.
ويأمل علي أحمد أحد أفراد جمعية الهالل 
األحمـــر، أن يتمكـــن األطفال من العـــودة إلى 

حضن عائالتهم قريبا.
وفـــي االنتظار، يحاول الهـــالل األحمر أن 
ينـــأى بالمركز عـــن الفوضى التـــي تعم البلد 
حيـــث يتنـــازع طرفـــان على الســـلطة وســـط 

اشتباكات مع مجموعات مسلحة.

أعلن صندوق النقد الدولي أن  } واشــنطن – 
هناك تحديات ال تزال تواجه تونس، وذلك إثر 
انتهـــاء مهمة أجراها في هذا البلد، داعيا إلى 

بذل جهود إضافية في محاربة الفساد.
وأعلنت الحكومة التونسية مايو الماضي 

الحرب على الفساد. 
أعمـــال  رجـــال   10 الســـلطات  واعتقلـــت 
معروفيـــن، لتورطهـــم فـــي تهـــم فســـاد مالي 
وتهريـــب ومســـاس بأمن الدولـــة ووضعتهم 

تحت اإلقامة الجبرية.
وتمت مصادرة أمالك 13 من رجال األعمال 
التونســـيين وموظفـــي جمـــارك مّمـــن ثبـــت 
تحقيقهـــم ألرباح بشـــكل غير مشـــروع، جراء 
عالقاتهم وارتباطاتهم بنظام الرئيس السابق 

زين العابدين بن علي وعائلته. 

وشـــدد الصنـــدوق على أن ”إنشـــاء هيئة 
فعالـــة لمكافحـــة الفســـاد ســـيتيح توســـيع 
نطـــاق األدوات المتاحـــة للحكومة في حربها 
علـــى الفســـاد والممارســـات التجاريـــة غير 

المشروعة“.
وكانت مجموعة األزمات الدولية قد حذرت 
ل: فســـاد  فـــي تقرير بعنـــوان ”االنتقال المعطَّ
ومناطقيـــة فـــي تونس“ نشـــرته في العاشـــر 
من الشـــهر الحالـــي، من ”تنامـــي نفوذ رجال 
بالمناطق  الظل في التحـــركات االحتجاجية“ 

الداخلية التونسية.
ولفتت المنظمة إلى أن ”بارونات االقتصاد 
المـــوازي وخصوصا التهريـــب“ على الحدود 
مـــع ليبيا والجزائـــر راكمـــوا ”المليارات من 
الدوالرات“، بعد اإلطاحة بنظام زين العابدين 

بن علـــي مطلـــع 2011، وأن بعضهم ”ســـاند“ 
الداخليـــة.  بالمناطـــق  عنيفـــة  احتجاجـــات 
وأدرجت الحكومة التونســـية محاربة ظاهرة 
الفســـاد في البالد من ضمن أولوياتها وأعلن 
عنهـــا الشـــاهد، خـــالل خطابه أمـــام مجلس 
نواب الشـــعب في الجلســـة التـــي خصصت 
لمنـــح حكومتـــه الثقة، في شـــهر أغســـطس 

الماضي.
وأوضـــح في بيان صدر فـــي نهاية مهمته 
التـــي امتدت بين 26 يوليو و3 أغســـطس، أن 
”آفاق االقتصاد التونســـي تتحسن ببطء، لكن 

التحديات مازالت موجودة“. 
وأضـــاف أن ”النمو فـــي طريقه ليصل إلى 
2.3 بالمئـــة  في عـــام 2017، بدعم من انتعاش 
في قطاعات الفوســـفات والزراعة والسياحة“، 

الفتـــا إلى أن العوائـــق الهيكلية في االقتصاد 
ال تزال تلقي بثقلها على الصادرات. وتشـــهد 
تونس بين الحين واآلخر احتجاجات شعبية  
في عدة محافظات  اســـتهدفت مناطق حيوية  
وعطلـــت اإلنتـــاج للضغـــط علـــى الحكومـــة 
لالســـتجابة إلى مطالـــب الجهـــات الداخلية 

المتمثلة في التشغيل والتنمية .

صندوق النقد يحث تونس على بذل مجهود أكبر في مكافحة الفساد
آفاق االقتصاد التونســـي تتحســـن 
بنســـق بطـــيء والنمو فـــي طريقه 
لكـــن  باملئـــة،   2.3 إلـــى  ليصـــل 

التحديات مازالت موجودة

◄



} واشــنطن - لم يســـتطع الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامـــب الوصـــول إلى فريق رئاســـي 
متوافـــق، ويعانـــي من غيـــاب التنســـيق مع 
معاونيه الذين يضطر إلـــى تبديلهم بين فترة 
وأخـــرى بعد أن تطفو الخالفات على الســـطح 
وتتناقلها وسائل اإلعالم األميركية، األمر الذي 
أثر بشـــكل ســـلبي على عدة قرارات خارجية، 
وأدى إلى تأخر االســـتراتيجية العسكرية في 

أفغانستان.
وينعكـــس التـــردد في أروقة صنـــع القرار 
األميركـــي فـــي تضـــارب االقتراحـــات بشـــأن 
الخطـــوة المقبلة في أفغانســـتان، خاصة مع 
ورود تقاريـــر تفيـــد بـــأن ترامب اقتـــرح إقالة 
الجنـــرال المســـؤول عن الحـــرب. ويبدو قرار 
إرســـال الواليات المتحـــدة المزيد من الجنود 
اإلضافييـــن لالنخـــراط في النـــزاع الدائر منذ 

نحو 16 عاما، مجهوال حتى الساعة.
ويتوجب علـــى ترامب اإلعـــالن عن خطته 
المتعلقة بأفغانســـتان حيث يشـــي تأخره في 
إماطة اللثام عن استراتيجيته بالتصدع الكبير 
داخل البيت األبيض بشـــأن طريقـــة التعاطي 
مع أطول حرب تخوضهـــا الواليات المتحدة، 
فرغم السلطات الواســـعة التي منحها ترامب 
إلـــى وزير دفاعه جيم ماتيس في تحديد أعداد 
الجنود الذين ستنشرهم الواليات المتحدة في 
أفغانســـتان، ال يســـتطيع األخير التحرك دون 
استراتيجية واضحة من البيت األبيض بشأن 
أفغانستان والمنطقة، خصوصا في ما يتعلق 
بباكســـتان وطريقة تعاملها مـــع المجموعات 
اإلرهابيـــة، قبل أن يلزم نفســـه بـــأي تعديالت 
على أعداد الجنود. وال يـــزال العدد عالقا عند 
حوالـــي 8400 جندي أميركـــي و5000 من حلف 

شمال األطلسي.
ونقلـــت شـــبكة ”إن بـــي ســـي نيـــوز“ عن 
مسؤولين كبار أن ترامب قال لكبار المسؤولين 
أثناء توبيخه مستشـــاريه العســـكريين خالل 

اجتمـــاع فـــي البيت األبيض الشـــهر الماضي 
”نحن ال نربح … إننا نخسر“.

وأضافت الشـــبكة أن ترامب أخبر ماتيس 
والجنـــرال جـــو دانفورد الذي يشـــغل منصب 
رئيـــس هيئـــة أركان الجيـــش األميركـــي، بأن 
عليهمـــا اســـتبدال الجنرال جون نيكلســـون، 
قائـــد قـــوات الواليات المتحدة وحلف شـــمال 
األطلســـي فـــي أفغانســـتان، لكن لـــم تجر أي 
خطوة الستبداله، ومن المرجح أن ال يتم ذلك.

وتثيـــر هـــذه التســـريبات، باإلضافـــة إلى 
تســـريبات أخـــرى، قلقا واســـعا لـــدى اإلدارة 
األميركيـــة، التي تســـتعد لكشـــف خطة تهدف 
إلى وضع حد لتســـريب المعلومات الواســـع 
والمتكـــرر مـــن البيـــت األبيض، األمـــر الذي 

يعتبره ترامب نوعا من الخيانة.
وسيعقد وزير العدل جيف سيشنز ورئيس 
االســـتخبارات دان كوتـــس مؤتمـــرا صحافيا 
للبحث في مســـألة ”تســـريب مواد سرية تهدد 
األمن القومي“، في إشارة إلى هذه التسريبات 
غير المســـبوقة في التاريخ الحديث للرئاســـة 
األميركية، في طبيعتها ومداها والسرعة التي 

تنتشر بها.
ونشـــر الجمهوريـــون فـــي لجنـــة األمـــن 
الداخلي في مجلس الشيوخ، تقريرا في يوليو 
حـــول ”الموجـــة غير المســـبوقة لتســـريبات 
تنطـــوي على خطـــورة“ منذ أن تولـــى ترامب 
السلطة. وقال التقرير ”في عهد الرؤساء الذين 
سبقوا ترامب، كان تســـريب المعلومات حول 
األمن القومي نادرا نســـبيا، وفي عهد الرئيس 
ترامب، تأتي التســـريبات بوتيـــرة واحدة في 

اليوم، ويبدو أنها تأتي من كل الحكومة“.
وفـــي هـــذه األثنـــاء، ازداد الوضـــع فـــي 
أفغانستان ســـوءا، وقتل 2500 شرطي وجندي 

أفغاني بين األول من يناير والثامن من مايو.
وتتكبـــد القوات األميركيـــة والتي يفترض 
أن دورها غير قتالي، خســـائر بشرية. فقد قتل 
تسعة جنود هذا العام، اثنان منهم في قندهار 
األربعـــاء. وباتـــت الحصيلة منـــذ بداية العام 

الجاري مساوية لحصيلة عام 2016 بأكمله.
ويبـــدو أن حركـــة طالبـــان تســـتغل جيدا 
التردد األميركي وغياب القرار االســـتراتيجي 
في شـــن هجمات متكررة ضد أهداف أميركية 

وقواعد حلف شمالي األطلسي.

وأعلن الجمعة عــــن مقتل جندي جورجي 
ومدنيين أفغانيين وإصابة 13 شخصا بينهم 
ثالثة جنــــود جورجيين وجنديــــان أميركيان 
ومترجــــم أفغاني، في هجــــوم انتحاري تبنته 
طالبان، واســــتهدف الخميس موكب للتحالف 
األطلســــي،  شــــمال  حلــــف  بقيــــادة  الدولــــي 
بحســــب مــــا أعلنــــت منظمــــة حلــــف شــــمال 

األطلسي.
وفــــي إشــــارة إلى حــــدة االنقســــامات في 
البيت األبيض، أقال مستشــــار األمن القومي 
الجنــــرال هربــــرت ريموند ماكماســــتر الذي 
يضغــــط من أجــــل التوصل إلــــى خطة جديدة 
تتعلق بأفغانستان، مدير االستخبارات عزرا 

كوهين-واتنيك األربعاء.
وأشار مسؤولون في وزارة الدفاع إلى أن 
ماتيس يفكر في إرسال زهاء 4000 جندي فقط 
إلى أفغانســــتان للقيام بــــدور غير قتالي عبر 

مساندة القوات المحلية.
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باختصار

◄ قتل حوالي 251 شخصا بينهم 62 
طفال في تصفيات وحشية جرت بين 

مارس ويونيو في منطقة كاساي بوسط 
جمهورية الكونغو الديمقراطية ونفذها 

عناصر من أجهزة الدولة وعناصر 
ميليشيات ومتمردون، بحسب حصيلة 

أعلنتها األمم المتحدة.

◄ قالت الشرطة األسترالية الجمعة إنه 
تم توجيه اتهامات لها صلة باإلرهاب 

لرجلين في ما يتعلق بمخطط لزرع 
عبوة ناسفة بدائية الصنع على متن 

طائرة تقلع من سيدني ومخطط منفصل 
لتصنيع جهاز ينشر غازا ساما.

◄ ذكرت وسائل إعالم أميركية أن 
روبرت مولر، المستشار الخاص بشأن 

التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات 
الرئاسة األميركية عام 2016 أصدر أوامر 

استدعاء رسمية لإلدالء بشهادات أمام 
هيئة محلفين كبيرة.

◄ أعلن قصر اإلليزيه الجمعة في بيان 
أن باريس ستدعم بالتنسيق مع شركائها 
األوروبيين أي وساطة من شأنها تحقيق 

حوار جدير بالثقة وصريح وجاد بين 
الحكومة والمعارضة في فنزويال.

◄ دانت كوريا الشمالية الجمعة قرار 
الواليات المتحدة حظر السفر إليها، 

وتعهدت بأن بابها سوف يظل مفتوحا 
أمام الزائرين األميركيين، حسبما أفادت 

وكالة األنباء المركزية الرسمية في كوريا 
الشمالية.

◄ قال متحدث عسكري الجمعة إن 
الجيش األميركي فتح تحقيقا في مزاعم 

تعذيب وقتل أشخاص يشتبه بأنهم 
متشددون من جماعة بوكو حرام في 

قاعدة عسكرية بالكاميرون يستخدمها 
جنود أميركيون بشكل مكثف.

التشكيلة الحكومية الباكستانية الجديدة تدور في فلك نواز شريف

تواجه اإلدارة األميركية التي تعصف بها اخلالفات ويغيب عنها التوافق، انتقادات حادة 
بســــــبب التأخر في الكشف عن اســــــتراتيجية للتعاطي مع أطول حرب تخوضها الواليات 

املتحدة، وهو ما يدفع ثمنه اجلنود األميركيون في أفغانستان.

الذين  الجنـــود األميركيني  حصيلة 
قتلوا في أفغستان منذ بداية العام 
الجـــاري مســـاوية لحصيلـــة الجنود 

القتلى عام 2016 بأكمله

◄

} جنود هنود يعودون لألســـاليب البدائية، في مواجهة احملتجني في مدينة ســـريناغار في اجلانب الهندي من إقليم كشـــمير، الذي يشـــهد توترا منذ 
مقتل القيادي املتطرف أبي دجانة.

تحقيقات قضايا 
الفساد تحاصر نتنياهو

} القــدس - وافـــق آري هارو املدير الســـابق 
ملكتـــب رئيـــس الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو على اإلدالء بشـــهادته ضده في إطار 
حتقيق بالفساد، ما يشكل تهديدا قضائيا جديا 

لنتنياهو.
وأكـــدت صحيفة هآرتس وعدد من وســـائل 
اإلعـــالم األخـــرى أن هـــارو الـــذي أدار مكتب 
نتنياهو حتى العام ٢٠١٥ وقع اتفاقا مع النيابة، 
بعدما كشف اإلعالم مؤخرا عن تفاوض النيابة 
معـــه وعما يشـــكله االتفاق مـــن تهديد لرئيس 

الوزراء الذي يستهدفه احملققون منذ فترة.
وحتتل التحقيقات بشـــأن نتنياهو عناوين 
الصحـــف اإلســـرائيلية منـــذ أشـــهر. وأكـــدت 
وثيقة، أفـــادت الصحـــف بأنها نشـــرت خطأ، 
أن هـــذه التحقيقات تتعلق باتهامات بالفســـاد 
واالحتيـــال وإســـاءة األمانـــة. ويســـتند أحد 
التحقيقـــات إلى االشـــتباه في تلقـــي نتنياهو 
هدايا خالفا للقانون من أثرياء منهم امللياردير 
األســـترالي جيمس باكر واملنتـــج الهوليوودي 

آرنون ميلشان. 
وهناك حتقيق أيضا في شـــبهات مبحاولة 
نتنياهو عقد صفقة ســـرية مع ناشـــر يديعوت 
أحرونـــوت لضمـــان تغطية إيجابيـــة ألخباره 
مقابـــل تقليص عمليـــات صحيفة ”إســـرائيل 
اليـــوم“ املنافـــس الرئيســـي ليديعـــوت. لكـــن 
نتنياهو ينفي القيام بأي عمل مخالف للقانون.

الـــوزراء  رئيـــس  انتهـــى   - آبــاد  إســالم   {
الباكســـتاني الجديد شـــاهد خاقان عباســـي 
من تشـــكيل حكومته، وضمت أسماء بارزة من 
حلفاء رئيس الوزراء المخلوع نواز شـــريف، 
األمر الذي اعتبر أنه يهدف إلى تعزيز شعبية 
الحزب الحاكم قبل االنتخابات العامة المقررة 

في منتصف 2018.
وتضاعف عدد الـــوزراء تقريبا ليصبح 47 
وزيرا، بينهم وزير مســـيحي وآخر هندوسي 
في إطار الســـعي لتمثيل األقليات الرئيســـية 
في باكســـتان ذات األغلبية المسلمة. واحتفظ 
إســـحق دار بمنصـــب وزيـــر الماليـــة رغم أن 

المحكمـــة العليا أمرت بتحقيـــق جنائي معه، 
وعيـــن خواجة آصف، وهو حليـــف قوي آخر 
لشريف، وزيرا للخارجية، وكان يتولى من قبل 

وزارتي الدفاع والكهرباء معا.
ولـــم يكن لدى باكســـتان وزيـــر للخارجية 
خالل الســـنوات األربـــع الماضيـــة، حيث تم 
االكتفاء بســـارتاج عزيز في منصب مستشار 

رئيس الوزراء للشؤون الخارجية.
وكان عباسي وزيرا للبترول سابقا واختار 
أن يتولى وزارة جديـــدة تضم وزارتي الطاقة 
والبترول، باإلضافة إلى رئاسة الحكومة. وفي 
المقابل، تم اســـتبعاد وزير الداخلية السابق 

تشودري نزار علي خان من الحكومة الجديدة، 
وذلك على األرجح بسبب اختالفات بينه وبين 
رئيس الوزراء الســـابق نواز شريف، بينما تم 
االحتفاظ بزعيم إسحق دار، أحد المقربين من 
شريف، كوزير للمالية. وسيتولى أحسن إقبال 
حقيبة الداخلية بعد أن كان يشغل منصب وزير 
التخطيط. وعلق الكاتب والمحلل الباكستاني 
زاهد حسين على هذه التشكيلة بالقول، ”إنها 
حكومة ضخمة“، وأضاف ”هذا يظهر أن األمر 

كله يتعلق باالنتخابات القادمة“.
ولم يعلن حزب ”الرابطة اإلسالمية-جناح 
نواز شـــريف“ عن أي قرار بشـــأن مـــا إذا كان 

عباســـي سيبقى رئيســـا للوزراء أم سيتنحى 
بعد فترة قصيرة ليفســـح الطريق أمام شهباز 
شقيق شـــريف، لكن تقارير إعالمية تشير إلى 
أن حكومة عباسي جاءت لتشغل فترة انتقالية 
مدتهـــا نحـــو 45 يومـــا، حتى يتمكن شـــهباز 
شـــريف من الترشـــح في الجمعيـــة الوطنية 
على مقعد شـــقيقه نواز، ومن ثم حصوله على 

شرعية الترشح لمنصب رئيس الحكومة.
واســـتقال نواز شـــريف األسبوع الماضي 
بعـــد أن قضت المحكمة العليا بأنه غير مؤهل 
للبقـــاء فـــي المنصب لعدم إفصاحـــه عن أحد 

مصادر دخله.

[ طالبان تستغل غياب القرار االستراتيجي لشن هجمات  [ التسريبات غير المسبوقة تقض مضجع اإلدارة األميركية

مهمة عسيرة

} موســكو  - أعلـــن الكرمليـــن أنـــه يوافق 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب الرأي بأن 
العالقات بين موســـكو وواشـــنطن تراجعت 
إلى مستوى خطير بشكل غير مسبوق، وذلك 

في تعليق على تغريدات نشرها ترامب.
وغرد ترامب بعدما وقع على مضض على 
قانـــون أقـــره الكونغرس لتشـــديد العقوبات 
على روسيا ”عالقتنا مع روسيا تراجعت إلى 

مستوى خطير للغاية وغير مسبوق“.
وقال ديمتري بيســـكوف، المتحدث باسم 
للصحافييـــن  بوتيـــن،  فالديميـــر  الرئيـــس 
”نشـــاطره هذا الرأي تماما“، وأضاف ”يكمن 
الخطر في غياب التعاون المتبادل والتنسيق 
بشأن مسائل تعد أساسية بالنسبة لبلدينا“.

وردت موســـكو بغضب علـــى العقوبات، 

الروســـي ديمتري  الـــوزراء  واعتبـــر رئيس 
مدفيديف أنها ”إعالن حرب اقتصادية شاملة 
ضد روسيا“، وتشكل ”نهاية اآلمال الروسية 
في تحســـين العالقات“، وسخر من ”ضعف“ 

البيت األبيض في مواجهة الكونغرس.
كمـــا انتقـــد المتحـــدث باســـم الكرملين 
الجمعـــة كذلـــك التحقيـــق الجـــاري بشـــأن 
الشكوك حول تعاون حصل بين فريق ترامب 
وروســـيا خالل حملة االنتخابات، نافيا عنها 
صفة ”روســـياغيت“، في إشارة إلى فضيحة 
التـــي دفعت الرئيـــس األميركي  ”ووترغيت“ 

السابق ريتشارد نيكسون إلى االستقالة.
وقـــال بيســـكوف ”تحدثنـــا مـــرارا عـــن 
الســـخافة التامة وغياب األساس لما يسمى 

روسياغيت“.

الكرملين يتفق مع ترامب على تردي العالقات
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} اجلزائر - يطرح محللون ومراقبون للشـــأن 
اجلزائري العديد من السيناريوهات ملستقبل 
رأس السلطة في البالد في ظل الغموض التي 
يلف املشـــهد السياســـي وضرورة االستعداد 
لالنتخابـــات الرئاســـية املنتظـــرة فـــي ربيع 
العـــام 2019. يأتي على رأس املقترحات خالفة 
الشـــقيق األصغر واملستشار الشخصي سعيد 
بوتفليقة، لشـــقيقه فـــي قصر املراديـــة، فيما 
تذهب تصـــّورات أخـــرى إلى القول بترشـــح 
الرئيـــس املقعـــد لوالية خامســـة. وأحدث من 
حتدث عن هذا السيناريو هو مجلس الشيوخ 

الفرنسي.
عرض على مجلس الشـــيوخ الفرنسي في 
27 يوليو 2017، تقرير أعده السيناتور سيمون 
سوتور، نائب رئيس جلنة الشؤون األوروبية 
في مجلس الشـــيوخ الفرنســـي، ضمن أعمال  
جلنـــة الشـــؤون األوروبيـــة املهتمة بالشـــأن 

املتوسطي وسياسة اجلوار األوروبي.
يشـــير ســـوتور، الـــذي زار اجلزائر من 6 
إلى 9 يوليو 2017 ضمن وفد فرنســـي، إلى أن 
احتمال والية خامسة للرئيس اجلزائري الذي 
يحكم البالد منذ ســـنة 1999، أمر غير مستبعد 
رغم الوضع الصحي السيء للرئيس البالغ من 

العمر 80 سنة.
ويأتي التقرير حول الوضع السياسي في 
اجلزائر ومســـتقبل الســـلطة لدى املستعمرة 
القدميـــة، قبـــل عـــام ونصف العام مـــن موعد 
االنتخابات الرئاسية، التي يشوبها الكثير من 
الغموض، فـــي ظل الوضع الصحي لبوتفليقة 
وعـــدم اتضاح الرؤية حول مرشـــح الســـلطة 
القـــادم. وذكر الوفد أنه ”الحظ أنه ال يوجد في 
البالد ضغط شـــعبي حقيقي يدفع النظام إلى 
التطـــور أو التغيير، على الرغـــم من التصلب 

البادي على السلطة“.

شبح العشرية السوداء

وصـــل عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلى ســـدة 
الســـلطة فـــي اجلزائـــر منتصف عـــام 1999، 
وحكـــم البالد 4 فتـــرات انتخابيـــة، أي قرابة 
18 عامـــا، حقق خاللها أبـــرز إجناز يحفظه له 
اجلزائريون وهو اخلروج من مأزق العشـــرية 
السوداء ووضع حد لســـفك الدماء على أيدي 

املتطرفني.
لســـكتة  اجلزائـــري  الرئيـــس  وتعـــّرض 
دماغية سنة 2013 أضعفت قدرته على التحرك 
واحلديث. وأصبـــح ظهوره العـــام نادرا، في 
أكثر األوقات حرجا في تاريخ البالد املســـتقلة 

عن فرنسا سنة 1962. 
وأثرت أزمة أسعار النفط بشكل كبير على 
اقتصاد البالد التي شـــهدت في خضم األزمة 
االقتصاديـــة تصعيـــدا مذهبيـــا فـــي املناطق 
اجلنوبية وارتفاع أصوات معارضة الشـــارع 
لكثيـــر مـــن املمارســـات السياســـية وضعف 

األحزاب، حتى املعارضة منها.
وأشـــهر احلركات التي أطلقـــت في ضوء 
الربيـــع العربـــي حركة بـــركات (يكفي). برزت 
هذه احلركة االحتجاجية ضد ترشح بوتفليقة 
لواليـــة رابعـــة فـــي انتخابـــات 2014. وأغلب 
املنتمني إلـــى هذه احلركة من اجليل الشـــاب 
الـــذي ولد بعد حـــرب التحريـــر (الثالثينات). 
وقد حققت احلركة جناحا إعالميا على مواقع 

التواصل االجتماعي.

لكن، وفـــي كل مرة تصل فيهـــا األزمة إلى 
ذروتها تطل ذكرى العشـــرية السوداء لتخمد 
أي تصعيـــد. ويذكـــر التقريـــر الفرنســـي ذلك 
مشـــيرا إلى أن ”الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
يتمَتع بشـــرعية حقيقية اكتســـبها في أعقاب 
العشرية الســـوداء“، وهي ذات األحداث التي 
أوقفت مد الربيع العربـــي إلى اجلزائر؛ فرغم 
االحتجاجـــات واملظاهرات التي عرفتها البالد 
فـــي فتـــرة 2011 و2012، إال أن شـــبح أحـــداث 

العشرية السوداء حال دون تطور األمر.
وحتـــدث ســـيمون ســـوتور فـــي ملخص 
اجلولة عن ”التحفظ الشديد من جانب النظام 
باجلزائر بشـــأن الربيع العربي، الذي تتعامل 
معه الســـلطة على أنه رمز للخـــراب وانعدام 
االســـتقرار، وتأكيده باســـتمرار على املخاطر 
املترتبة عنه، وذلك عن طريق التذكير باحلرب 
األهليـــة التـــي ضربـــت البـــالد في ســـنوات 
التســـعينات من القرن املاضـــي وكبدت البالد 

200 ألف ضحية و20 ألف مفقود“.
ويرى مراقبون فـــي اجلزائر أن تقرير وفد 
مجلـــس الشـــيوخ وتثمني الرئيس الفرنســـي 
إميانويـــل ماكرون بعالقات بالده مع اجلوائز 
في عـــدة مناســـبات أحدثها رده على رســـالة 
التهنئـــة التـــي وصلته من نظيـــره اجلزائري 
مبناسبة العيد الوطني لفرنسا، يعززان رهان 
باريس على استقرار السلطة في قصر املرادي، 
وتواصل الشـــراكة املؤسســـة بـــني بوتفليقة 

والرؤساء الفرنسيني منذ العام 2002.
وتكشـــف املواقـــف الفرنســـية أن باريس 
ال حتمل توجســـا مـــن الغموض الســـائد في 
اجلزائـــر حـــول املســـألة، ورفـــض املعارضة 
السياسية وناشطني من املجتمع املدني حلالة 

االنسداد مع تداعيات األزمة االقتصادية.
وينتظر أن يقوم الرئيس الفرنسي بزيارة 
دولـــة إلى اجلزائر لم يعلن عـــن توقيتها حلد 
اآلن، لتكـــون بذلك الثانية مـــن نوعها بعد تلك 
التي قـــام بها فـــي فبراير املاضـــي، في ثوب 
املرشـــح لالنتخابات الرئاســـية، حيث التقى 
بعدة شخصيات سامية في الدولة ووزراء في 
احلكومة، وطرح ألول مرة مسألة تسوية امللف 

التاريخي والذاكرة املشتركة بني البلدين.
لكن، علـــى النقيـــض من ذلك، ذكـــر خبير 
الشـــؤون السياسية واالستراتيجية إسماعيل 
معراف، أن تقارير أميركيـــة حديثة عّبرت عن 
قلقها مـــن الوضع الغامض في هرم الســـلطة 
اجلزائرية، بســـبب الغياب املستمر لبوتفليقة 
عن الشـــأن العام، وغياب توافق داخلي حول 

شخصية معّينة خلالفته.

السيناريو الكوبي

قـــال معراف، في تصريحات لـ“العرب“، إن 
”حتييـــد اجلزائر للربيع العربـــي، ال يعود إلى 
عبقرية الســـلطة، وإمنا إلـــى حاجة األطراف 
احملركـــة لالنتفاضات العربية، إلى اســـتقرار 
اجلزائـــر، حفاظـــا علـــى مصالـــح دولهم في 
مجـــاالت الطاقة وتســـويق منتوجاتهم، ومنع 

تدفق املهاجرين“.
وأضاف أن ”الصراع الدائر بني الســـرايا 
حول خالفـــة بوتفليقة ال يخفـــى على مصادر 
القرار األميركي ومراكزه االستراتيجية، وهناك 
خشـــية لدى واشنطن من حدوث أي انزالق من 
أجل التفرد بالســـلطة ال ســـيما في ظل غياب 
التوافق الداخلي، فلحد اآلن لم حتســـم عائلة 
بوتفليقة والقبائل والشـــرق مســـألة من يكون 
اخلليفة في قصر املرادية“. وطرح معراف في 
مقاربتـــه للوضع الســـيناريو الكوبي كخيار 

متوقع ملستقبل هرم السلطة في اجلزائر، في 
ظل غموض املشهد السياسي واقتراب موعد 
االنتخابات الرئاســـية املنتظـــرة في 2019، إذ 
ينتظر أن جتد الســـلطة إخراجا دراميا يكفل 
التمرير الشـــعبي والسياسي ملشروع خالفة 

سعيد بوتفليقة لشقيقه.
وقال إن ”احلراك الدائر في هرم الســـلطة 
خـــالل هذه األســـابيع هـــو متهيـــد للخروج 
واملستشـــار  األصغـــر  للشـــقيق  التدريجـــي 
الشـــخصي من ظل الكواليس وخلف الستار 
إلى األضواء مقابل لعب احلكومة على أوتار 
حساســـة إلنقاذ شـــعبية الســـلطة املتهاوية 
وحتضير الرأي العام احمللي والدولي لقبول 
املشـــروع بعدما تراجع عنه خالل الســـنوات 
املاضيـــة، حتت ضغـــط موجـــة االنتفاضات 

الشعبية التي شهدتها عدة دول عربية“.
وتوقـــع معـــراف خروج ســـعيد بوتفليقة 
لألضواء وفق أجندة معينة حســـب ما متليه 
احلسابات السياســـية ونتائج جس النبض. 
وفي هذا اإلطار، بدأ باملشـــاركة الشـــخصية 
للرجـــل في الوقفة االحتجاجيـــة التي نظمها 
عشرات املثقفني واألكادمييني واإلعالميني مع 
الكاتب والروائي رشيد بوجدرة عقب اإلهانة 
التي تعرض لها في برنامج تلفزيوني ساخر، 

خالل شهر رمضان املاضي.
وبـــات خروج شـــقيق الرئيـــس بوتفليقة 
لألضواء الفتا لالنتباه، فقد كان أبرز الوجوه 
في احلضـــور الـــذي رافق رئيـــس احلكومة 
الســـابق رضا مالك إلى مثواه األخير مبقبرة 
العالية في العاصمـــة، وإلى جانب األحاديث 
التـــي جمعته بكل من رئيس منتدى رؤســـاء 
املؤسســـات رجل األعمال علي حداد ورئيس 
النقابـــة املركزية عبداملجيد ســـيدي ســـعيد، 
كان ســـعيد بوتفليقة ”جنم“ اجلنازة، بتوزيع 
التحايا واالبتسامات والتقاط صور السيلفي 
وهو مـــا لم يكـــن يتميز به الرجـــل املعروف 

بهوايته للكواليس ومناطق الظل.
وباتـــت جنائـــز الشـــخصيات الرســـمية 
فضـــاء مفضـــال ألشـــقاء الرئيـــس بوتفليقة 
والشـــخصيات الرســـمية في الدولـــة لتمرير 
الرسائل السياســـية التي ال جتد طريقها في 
القنوات الرســـمية، كما هو الشـــأن بالنسبة 
للخـــالف احملتـــدم فـــي اآلونة األخيـــرة بني 
رئيـــس الـــوزراء عبداملجيـــد تبـــون من جهة 
ورجل األعمـــال علي حداد، ورئيـــس النقابة 
عبداملجيد ســـيدي ســـعيد حول التزاوج بني 

املال والسياسة والفساد.
وقال إسماعيل معراف ”من خالل معرفتي 
بالفاعلني في املشهد السياسي ورجال اخلفاء 
ميكـــن القول إن احلراك األخير أو ما يرّوج له 
أنه خالف بني احلكومـــة والبعض من رجال 
األعمال ليس بصراع أو خالفات حول برامج 
وأفـــكار وتصـــّورات معّينة، بـــل هي مصالح 
ضيقة تتعرض من حني إلـــى آخر للمضايقة 
أو التهديد، مما يـــؤدي إلى ردود فعل تلبس 

ثوب اجلدل السياسي واإلعالمي“.
وأضاف أن ”الفســـاد هـــو العنوان البارز 
حلكـــم بوتفليقـــة، ففي عهـــده مت إنفاق 1000 
مليـــار دوالر، بال حســـيب وال رقيـــب، ولم ير 
لها جدوى أو نتائج ميدانية. وســـاهم غياب 
العقالنية واحلكم الراشد في تضيع فرصة ال 
تتكـــرر على اجلزائر لتتحّول إلى قوة تنموية 

واقتصادية وسياسية“.

واعتبـــر معـــراف أن ”الســـلطة تعمل على 
توظيـــف ورقة الفســـاد، مـــن أجل اســـتمالة 
الرأي العام حتّســـبا لالستحقاقات السياسية 
القادمـــة، ومتهيد الشـــارع لقبـــول اخليارات 
التي تطرح له، حتى ولو كانت منافية ألصول 
ومبادئ الدولة الدميقراطية، فانتقال الســـلطة 
بالتوريث الذي كان خالل الســـنوات املاضية 
في حكم املســـتحيل، بسبب اخلوف من امتداد 
عدوى الربيع العربي، يجري التحضير له اآلن 

مبختلف الوسائل“.

نجاح ال يطمئن

تقــــول تقارير دولية إن الســــلطات متّكنت 
حتى اآلن من إدارة االستياء الشعبي املتنامي 
بإتباع سياسة العصا واجلزرة، التي حافظت 
على سلم هش دون أن تعالج القضايا الكامنة 
وراءه، قبــــل عمليــــة إيجــــاد خليفــــة لرئيــــس 
البــــالد. ويفســــر إســــماعيل معــــراف صمود 
النظــــام اجلزائــــري أمــــام ريــــاح التغييرات 
رغم حالة االنســــداد التي تهيمــــن على البالد 
بأن ”عائدات النفط وظفت في شــــراء الســــلم 
االجتماعــــي مبشــــروعات الســــكن وتشــــغيل 
الشباب والقروض امليسرة. وبإحكام القبضة 
على وسائل اإلعالم وتكريس تعددية سياسية 
وإعالميــــة شــــكلية لدرجــــة مقايضــــة حــــكام 
قطــــر بصفقة مبليارات الــــدوالرات في مصنع 
األملنيوم مبنطقة بالرة (شــــرق البالد)، مقابل 
ضمان سكوت قناة اجلزيرة عن تناول الشأن 

اجلزائري“.
يشــــوب عمليــــة إيجــــاد خليفــــة للرئيس 
عبدالعزيــــز بوتفليقة بدورهــــا انعدام اليقني، 
وبالنظر إلــــى التبعات املؤملة لتدني أســــعار 
النفط، بات علــــى اجلزائر أن متضي أبعد من 
معاجلة األعــــراض، وتبــــادر مبعاجلة عيوب 
ونواقص احلوكمة وإشــــراك ســــكان املناطق 
النائيــــة في عمليــــة صنع القرار السياســــي. 
وينبغــــي أن تتخذ هذه اخلطــــوات في الوقت 
الراهن، حيــــث التحديات ال تــــزال من املمكن 
إدارتها بدال من الســــماح لها بالتفاقم وحمل 
تبعاتها اخلطرة إلى عملية االنتقال السياسي 

القادمة.
لكــــن حتقيــــق ذلك يبــــدو صعبا فــــي نظر 
معراف في ظل اســــتمرار ممارسات التضييق 
و“إقصاء وتهميش النخبة املثقفة واألكادميية 

لتحييدها عن أداء دورها التنوير“. 
ورسم مشهدا يائسا لدور النخبة واملجتمع 
املدني في إحداث التغيير املنشــــود بسبب ما 
أسماه بـ“صناعة السلطة للجمعيات األهلية، 
وحتويلهــــا إلــــى أذرع للدفاع عنهــــا ومترير 
رســــائلها، بفضل سياسة شراء الذمم والدعم 
املشــــبوه، عكس املجتمــــع املدني فــــي الدول 
الدميقراطيــــة، التــــي تتكفل فيهــــا اجلمعيات 
بتمويل نفسها بنفسها، وال تأخذ فلسا واحدا 
من اخلزينة، من أجل احلفاظ على استقالليتها 

والدفاع عن برامجها ومشاريعها“.
وقــــال إن ”الســــلطة اســــتطاعت بطريقــــة 
ذكيــــة حتييــــد دور النخبة بتطبيــــق مختلف 
اآلليات والوسائل، ســــواء بالتفكيك الداخلي 
للتنظيمــــات املهنيــــة والنقابــــات املســــتقلة، 
وسياســــة االســــتقطاب باإلغراء أو باإلقصاء 
قــــوى  فــــي  بالتحكــــم  وحتــــى  والتضييــــق 

املعارضة“.

كما حتــــدث عن أســــباب أخــــرى لصمود 
اجلزائر أمام رياح الربيع العربي واحتوائها 
السريع حلاالت التململ املتجددة، مشيرا إلى 
أن ما يتــــم الترويج له أمن واســــتقرار البالد 
ليــــس نتــــاج عبقرية الســــلطة، إمنــــا ”يعود 
لرغبة األطراف احملركة لالنتفاضات الشعبية 
العربية فــــي تونس وليبيا ومصر، في اإلبقاء 
على اجلزائر مستقرة، حماية ملصالح دولها“.

وأضــــاف أن ”املصالــــح الغربيــــة ترى في 
اجلزائر سوق اســــتهالك واستثمارات وطاقة 
وثــــروات وســــلطة موالية لدوائــــر القرار في 
الغرب، ولذلك مت حتييد الدبلوماســــي رمطان 
العمامرة من منصب الشــــؤون اخلارجية في 
احلكومة األخيرة، ألنه اســــتطاع اســــتقطاب 
أضواء داخلية وخارجية، ولذلك صار مزعجا 

لهم ومتت اإلطاحة به بإيعاز من باريس“.
أحجــــم اجلزائريــــون عــــن القيــــام بثورة 
اجتماعيــــة واســــعة بســــبب جتربة عشــــرية 
العنــــف والدرس املســــتخلص ممــــا حدث في 
ســــوريا وليبيا، لكن الوضع لم يتحســــن ولم 
تعمل الســــلطة على االســــتفادة مــــن التجربة 
إلجراء إصالحــــات متنع بشــــكل قاطع وعلى 

املدى البعيد شبح أي فوضى ميكن أن يطل.
لذلك، ومع اســــتمرار االحتقان، قد يسعى 
جيــــل جديد إلــــى البحث عن طرق الســــتعادة 
دولته التي يبدو حالها كحال رئيسها. ال أحد 
يعرف ماذا ســــيحدث الحقا، وال ماذا تشــــعر 
جماهير الشباب اجلزائري العاطل عن العمل 
والتائه بأنهــــا مدفوعة للقيام بــــه لكن األكيد 
أن هــــذا الغموض، وكما يخلــــص معراف في 
حدبثه لـ“العرب“، يجعــــل ”العواصم الكبرى 
متوجســــة من غموض الوضع فــــي اجلزائر، 
وحتدثــــت تقاريــــر أميركية عن مخــــاوف في 
مرحلة ما بعد بوتفليقة، بســــبب غياب البديل 
املتوافــــق عليه، والتكتالت القائمة في الظرف 
الراهن داخل ســــرايا الســــلطة، بني ما يعرف 
بجناح تلمســــان (عائلة بوتفليقــــة) والقبائل 
بوســــط البالد (مســـؤولون ســـامون ورجال 
أعمال) وجناح عنابة بشرق البالد (قائد أركان 

اجليش اجلنرال قايد صالح).

[ باريس تتوقع والية خامسة لبوتفليقة وواشنطن تتوجس من الوضع الغامض  [ شبح العشرية السوداء يقمع أي محاولة للتصعيد
رؤى متضاربة حول مستقبل السلطة في الجزائر

في 
العمق

«الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة يحظى بشرعية حقيقية ترسخت منذ العشرية السوداء 
لذلك نحن ال نستبعد فرضية ترشحه لوالية خامسة خالل سنة ٢٠١٩».

سيمون سوتور
نائب رئيس جلنة الشؤون األوروبية في مجلس الشيوخ الفرنسي

«بالرغـــم من تراجع مداخيل الدولة جراء انهيار أســـعار المحروقات، فـــإن االقتصاد الوطني بقي 
صامدا، والجزائر ستحافظ على سيادتها مهما كانت الظروف».

عبداملجيد تبون
رئيس الوزراء اجلزائري

تتعامل باريس وواشــــــنطن برؤى متضاربة حول مستقبل الوضع السياسي في الرئاسة 
اجلزائرية، بســــــبب الغياب املســــــتمر للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عن املشــــــهد، وباكتفائه 
بنشــــــاطات محدودة جدا، حيث تتوقع فرنســــــا اســــــتمرار االســــــتقرار في هرم الســــــلطة 
اجلزائرية، بســــــبب غياب الضغط الشــــــعبي وال تســــــتبعد ترشــــــح بوتفليقة لوالية رئاسية 
خامسة، وعلى النقيض تتوجس واشنطن خيفة من انفجار الوضع بني السرايا املتصارعة 

على خالفة بوتفليقة، في ظل غياب التوافق على شخصية معينة من النظام. 

مستقبل غامض

ظهور تدريجي لسعيد بوتفليقة من الظل تمهيدا لخالفة شقيقه

صابر بليدي
كاتب جزائري

النظـــام الجزائـــري قايـــض قطر 
الـــدوالرات  بمليـــارات  بصفقـــة 
مقابل ســـكوت قناة الجزيرة عن 

تناول الشأن الجزائري

!
إسماعيل معراف
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} املوصل (العراق) – يترقب العراقيون انطالق 
عملية عسكرية جديدة الستعادة قضاء تلعفر، 
آخـــر معاقـــل تنظيـــم الدولية اإلســـالمية في 
محافظة نينوى، بعد أن جنحت خالل تســـعة 
أشـــهر في تطهيـــر غالبية مناطـــق احملافظة. 
وتشير املعطيات على األرض إلى أن القطعات 
العسكرية العراقية أقرب اليوم للتوجه صوب 
قضاء تلعفر، 60 كيلومترا غربي املوصل، مركز 
محافظة نينوى الستعادتها من سيطرة تنظيم 

داعش.
وحتـــدث رئيس الـــوزراء العراقـــي القائد 
العـــام للقـــوات املســـلحة حيدر العبـــادي في 
خطـــب متعـــددة عـــن العملية العســـكرية في 
تلعفـــر، مؤكدا أنها ”باتـــت قريبة“ فيما ذكرت 
مصادر عســـكرية أنها ســـتنطلق قبيل شـــهر 
ســـبتمبر املقبل رغم استكمال كل التحضيرات 

من جميع النواحي العسكرية واللوجستية.
وعلى أي حال فالعملية العسكرية متوقعة 
والقوات العســـكرية متأهبة ومستعدة بعدما 
اكتســـبت خبـــرة قتالية عاليـــة وأمامها مهام 
كبيـــرة، باإلضافـــة إلى تلعفر. فهنـــاك مناطق 
أخـــرى ال تزال حتت ســـيطرة تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية في احلويجة ومناطق أعالي الفرات 
فـــي الرطبـــة والقائـــم وعانة وهيـــت وراوة، 

وأجزاء من قضاء الشرقاط.
ويقـــع قضاء تلعفر شـــمال غربـــي العراق 
ويتبـــع إداريـــا محافظـــة نينوى ويقـــدر عدد 
سكانه بنحو 205 آالف نسمة، حسب تقديرات 
عام 2014 وتقطنه أغلبية من التركمان الســـنة 
والشـــيعة. ومتثل نسبة الشـــيعة فيه حوالي 

أكثر من 60 باملئة.
وقال الرائد ســـالم غنام العبادي، مسؤول 
جتهيـــز وإعـــداد الوحـــدات العســـكرية فـــي 
اجليـــش العراقي، ”بعد االنتهـــاء من عمليات 
حترير الساحل األمين ملدينة املوصل مت إعداد 
القوات العسكرية وجتهيزها مبختلف املعدات 
القتاليـــة املتطـــورة للمعركة القادمـــة التي لم 
حتدد وجهتها لغاية اآلن، إال أنها ستكون على 
األرجح باجتاه تلعفـــر، آخر معاقل داعش في 

محافظة نينوى“.
وأضاف أن ”القوات التي سوف تشارك في 
معركــــة تلعفر، هي النخبــــة من جهاز مكافحة 
اإلرهاب والرد الســــريع والقــــوات املدرعة من 
الفرقة التاســــعة وجهاز الشــــرطة االحتادية، 
مبساندة مباشــــرة من قوات احلشد الشعبي 
واحلشود القتالية العشائرية األخرى“. وذكر 
الضابــــط العراقــــي ”أن القيادات العســــكرية 
العليا املكلفة بعمليات اســــتعادة قضاء تلعفر 
أنهت اخلطط اخلاصة بهذه العمليات، وإعداد 
التقاريــــر عن اســــتعداد القوات التي ســــوف 
تشــــارك بها وجهوزيتها القتالية، وإرســــالها 
إلى القائد العــــام للقوات املســــلحة العراقية 

ليقرر استنـادا إليها الهـدف القـادم للقوات“. 
وسيطر تنظيم الدولة اإلسالمية في 15 يونيو 
2014 على قضاء تلعفر بعد انســـحاب القوات 
العراقية املتمركزة فيها نحو إقليم كردســـتان 
العراق ونزوح اآلالف من السكان إلى املناطق 
التي تسيطر عليها قوات البيشمركة الكردية.

تقدم عسكري

ذكر املقّدم عامر ذياب األســــود، مســــؤول 
الوحدة االســــتخباراتية في اجليش العراقي، 
أن ”معركــــة حترير تلعفر من ســــيطرة داعش 
ستكون سهلة بسبب انهيار معنويات عناصر 
تنظيم داعش بشــــكل تام بعد خســــارة مدينة 
املوصل التــــي تعّد مركز ما يســــمى بدولتهم 
في العــــراق والشــــام، ومحاصرتهم منذ فترة 
طويلــــة وهم يتلقون ضربات عســــكرية يوميا 
بالليل وبالنهار، سواء من قبل القوات اجلوية 
العراقية أو من قبل طيــــران التحالف الدولي 
الذي تقوده الواليات املتحدة، وإن طردهم من 
قضاء تلعفر اآلن لم يعد باألمر الصعب، وهو 

مسألة وقت ال أكثر“.
االســــتخباراتية  املعلومــــات  وقال“وفــــق 
املتوفــــرة لدينا يتــــرواح عــــدد مقاتلي تنظيم 
داعــــش في قضاء تلعفر ما بني 2500 إلى 3000 
مقاتل أغلبهم وبنســــبة 90 باملئة من احملليني، 
أي ســــكان القضــــاء، ويعتمدون فــــي الغالب 
على العبوات الناســــفة والبراميــــل املتفجرة 
وتفخيــــخ املنــــازل، كذلك ميتلكون شــــبكة من 
القناصــــة إلعاقة تقــــدم القوات نحــــو هدفها 

املنشود“.
وتشــــير التقارير االســــتخباراتية إلى أن 
التنظيم قد جهز 45 عجلة مفخخة الســــتهداف 
القــــوات فــــور هجومها علــــى القضــــاء، وان 
هــــذه املعلومات وصلت إلــــى اجلهات املعنية 
البريــــة واجلوية ملعاجلتها، وفــــق املعلومات 
التي قدمها عامر ذياب األســــود لوكالة األنباء 

األملانية.
وأوضح األســــود ”أن عوامل كثيرة تصب 
في صالح القــــوات العراقية في معركة تلعفر، 
منهــــا تضاريس قضــــاء تلعفر التي تســــمح 
بتقــــدم الدبابات واملدرعات فــــي عمق املدينة، 
والعدد القليل للمدنيني الذين يســــعى تنظيم 
داعش إلى اتخاذهم دروعا بشرية، إلطالة أمد 
املعركة واســــتنزاف القــــوات املهاجمة، فضال 
عــــن اخلبرة القتالية التي اكتســــبتها القوات 
العراقية بعد ســــنوات مــــن القتال على طريقة 
حرب الشوارع، والتي كانت آخرها وأصعبها 
مدينــــة املوصــــل واســــتطاعت تلــــك القــــوات 
رغم الصعــــاب واملعوقات إحــــراز النصر بها 
وتكبيد التنظيم خســــائر فادحــــة في األرواح 
العسكرية  القطعات  واســــتطاعت  واملعدات“. 

العراقية املشــــتركة من قطــــع الطرق جميعها 
التي تربط بــــني املوصل وتلعفر وفرض طوق 
مشــــدد على التنظيم داخل قضاء تلعفر، إذ أن 
القــــوات الكردية باتت تســــيطر على احلدود 
اإلداريــــة الشــــمالية للقضاء، بينما تســــيطر 
قوات اجليش العراقي واحلشد الشعبي على 

حدوده اإلدارية اجلنوبية.
وقــــال قائد عمليــــات نينوى اللــــواء جنم 
اجلبوري في تصريــــح صحافي ”نحن أكملنا 
وبانتظــــار  تلعفــــر،  القتحــــام  اســــتعداداتنا 
إعالن ســــاعة الصفر من قبــــل رئيس الوزراء 
العراقي“. وأضاف ”ال أعتقد بأن معركة تلعفر 
ستســــتغرق طويال بل ستحسم بوقت قياسي 

قصير، بعد أن انهار التنظيم“.

معركة صعبة

بعيــــدا عن مســــرح العمليات العســــكرية 
وجهوزيــــة القوات العســــكرية، يــــرى املراقب 
للشــــأن األمنــــي صالــــح عبدالعزيــــز الوردي 
”أن معركــــة قضــــاء تلعفر صعبــــة للغاية، وأن 
صعوبتها تكمن في شــــقها السياسي، وليس 
العســــكري، بســــبب أن القضــــاء يقطنــــه اآلن 
ســــكان من القوميــــة التركمانيــــة ذات املذهب 
الســــني والشــــيعي وأن القــــوات املهاجمــــة 
األساسية والتي تقف على تخوم القضاء هي 
قوات احلشد الشعبي املعروفة بانتمائها إلى 
املذهب الشــــيعي، وأن هنــــاك أطرافا إقليمية 
كتركيــــا ومحليــــة كممثلي املكّون الســــني في 
العمليــــة السياســــية ســــوف يدخلــــون على 

خــــط املواجهة فــــي حال لم تســــارع احلكومة 
العراقية باســــتبدال القــــوات املكلفة بعمليات 
استعادة البلدة، ما يعني أن بقاء الوضع على 
مــــا هو عليه اآلن ســــيعّقد من حســــم املعركة، 
وســــيجعلها كرا وفرا وما التجربة الســــورية 

واليمنية ببعيدة عن هذا الواقع“.
وَأضــــاف الــــوردي أنــــه ”ال بد مــــن إنهاء 
املشــــاكل  وحــــل  السياســــية،  اخلالفــــات 
الداخليــــة  األوراق  وترتيــــب  الساســــة  بــــني 
واخلارجية، قبل الشروع في عمليات استعادة 
قضــــاء تلعفر. وفي حال جــــرى تصفية جميع 
األوراق والوصــــول إلــــى صيغة حــــّل ترضي 
األطــــراف التي لها مصالح فــــي القضاء، فإن 
املعركة ســــوف تنجز بوقت قياســــي وستكون 
نتائجهــــا اإليجابية واضحــــة للعيان، خاصة 
في ما يتعلــــق باحلفاظ علــــى أرواح املدنيني 

العّزل والقوات العراقية والبنى التحتية“.
وتابــــع أن ”األحداث ومســــتجداتها على 
الســــاحة العراقية تبــــّني أن حيدر العبادي قد 
يتريث بعض الشــــيء بإطالق ســــاعة الصفر 
الســــتعادة تلعفر، وهو يعي ما يفعل بانتظار 
حســــم بعض امللفات العالقة وتهيئة األرضية 
املناسبة إلطالق مثل هذه العملية، التي تقوم 
على جزئيات وأسس طائفية، لذا فإن التعامل 
معها يجــــب أن يكون بحذر شــــديد ومدروس 
من كل اجلوانب ملنع الوقوع في مســــتنقع، قد 
يكــــون اخلروج منه بغاية الصعوبة، وبحاجة 

إلى سنوات والكثير من األرواح واألموال“.
وقــــال مايكل نايتســــن الباحــــث في معهد 
واشنطن لسياسة الشــــرق األدنى، إن ”تلعفر 

ســــتكون كاملوصــــل تقريبــــا وســــتحتاج إلى 
نــــوع مــــن عملية التطهيــــر التقليديــــة“، فيما 
أّكد باتريك مارتن، احمللل في معهد دراســــات 
احلرب أن ”إصــــرار الفصائل الشــــيعية على 
السيطرة على تلعفر واملقترن برفض الواليات 
املتحــــدة وتركيــــا الســــماح لتلــــك الفصائــــل 
باملشــــاركة“، من بني األمور التي ستؤدي إلى 
صراعات مستقبال، حيث يدور صراع تركي – 

إيراني على بلدة تلعفر.

ويحــــّذر مســــؤولون أتــــراك مــــن اقتحام 
الفصائل الشيعية تلعفر خشية حصول أعمال 
عنف طائفية ضد التركمان السّنة املوجودين 
فــــي املدينــــة والذيــــن ينظــــر إليهم مــــن قبل 
التركمان الشــــيعة الذين غــــادروا املدينة إلى 
محافظــــات جنوب العراق في كربالء والنجف 

بأنهم يدعمون داعش.
ويتبع قضاء تلعفر ثالث نواٍح وهي ربيعة 
التي تســــكنها عشيرة شمر، وزمار تتكون من 
78 قريــــة منها 49 قرية عربية و29 قرية كردية، 
والعياضية التى يسكنها خليط من التركمان 
والعــــرب وعــــدد قليل مــــن األكراد فــــي القرى 
التابعة لها، حيث تتواجد عشــــيرة اجلرجرية 

الكردية في قرى الناحية.

[ تعقيدات طائفية وسياسية تعيق االنتقال إلى مرحلة ما بعد داعش  [ تركيا وإيران تدخالن على خط المعركة 
المعركة السياسية أصعب من العسكرية في تلعفر

في 
العمق

تســــــتعد قوات من اجليش العراقي والشرطة واحلشــــــد الشعبي خلوض معركة استعادة 
قضــــــاء تلعفر الذي يقع غرب مدينة املوصل من تنظيم الدولة اإلســــــالمية. وتتهيأ القوات 
العسكرية للمعركة وهي متسلحة بالنصر الذي حتقق في املوصل وأدى إلى انهيار ”دولة 
اخلالفة“ فيما يحذر املراقبون من أن الصعب في معركة تلعفر ليس اجلانب العسكري بل 
اجلانب السياسي واالجتماعي واحلسم السريع سترافقه تعقيدات سياسية ودبلوماسية 

بسبب حساسية أرض املعارك.

المعركة أكبر من دحر داعش

«تم وضع خطة عســـكرية لدخول تلعفر حيث أن طبيعتها الجغرافية الواســـعة مختلفة عن أي 
مكان آخر، باإلضافة إلى قلة عدد الدواعش سيساعد على سهولة دخول المدينة».

عبدالوهاب الساعدي
 قائد بوحدة مكافحة اإلرهاب العراقية

«لـــن يكون باإلمكان اإلطاحة برئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو حتى لو تجمعت لدى 
النيابة ما يكفي من األدلة إلثبات شبهات الفساد ضده ».

أييلت شاكيد 
وزيرة القضاء اإلسرائيلي

نجم الجبوري: 
ال أعتقد بأن معركة تلعفر 
ستستغرق طويال بعد أن 

انهار التنظيم

نفق أمني بين إسرائيل ومصر.. الهدف أبعد من داعش

} بعد أيام قليلة من تضييق الخناق على 
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل في 
ملف الفساد الذي يالحقه، أعلن األخير عن 

تدشين حاجز مضاد لألنفاق عند نقطة التقاء 
الحدود اإلسرائيلية مع مصر وقطاع غزة. 

تدعو هذه الخطوة إلى التساؤل حول احتمال 
أن يكون الحاجز المضاد لألنفاق ستارا 

لتحرك إسرائيلي دعائي أو ميداني، خاصة 
وأنه تأخر كثيرا، فقد جرى الحديث عنه 

منذ فترة طويلة، لكنه كان في كل مرة يظهر 
ويختفي وفقا لبعض المقتضيات السياسية.
وبررت التقارير اإلسرائيلية التي تحدثت 

عن المشروع بأن مصر ”عجزت حتى اآلن 
عن شل حركة مقاتلي داعش في شبه جزيرة 

سيناء واجتثاثهم من وسطها، إضافة 
إلى شهية الجماعة اإلرهابية لمد أعمالها 
العدائية إلى إسرائيل“. وقالت إن الحاجز 

المضاد ”إجراء أساسي لحماية المجتمعات 
المتاخمة لقطاع غزة“.

وال يبدو التبرير اإلسرائيلي مقنعا 
خاصة أن تنظيم الدولة اإلسالمية لم يشكل 

تهديدا حقيقيا إلسرائيل، ال من جبهة سيناء 
أو سوريا أو حتى قطاع غزة، لذلك يبدو أن 

الهدف فقط هو المبالغة في حجم وتأثير 
داعش في سيناء، خاصة أن غالبية التقارير 

اإلسرائيلية تتحدث عن تواجد عناصر 
التنظيم اإلرهابي في سيناء كلها وال تشير 
إلى اختباء عناصره وسط كثافات سكانية 

في مساحة ال تزيد عن 2 بالمئة من مساحة 
سيناء، وتحديدا في مستطيل محدود العمق 

بين رفح والعريش في شمال سيناء.
ويثير هذا الموقف الريبة لدى دوائر 

سياسية وأمنية في مصر، وما يجعل احتمال 
تعمد التضخيم قائما كثرة المناورات التي 

تجريها إسرائيل في المنطقة الجنوبية 
ومحيط إيالت بشكل خاص هذا العام 

واإلعالن عن فتح مخازن الحرب الشاملة بعد 
سنوات من اإلهمال.

ومع أن الحكومة المصرية لم تعلق على 
هذا المشروع، غير أن مصادر أمنية في 

القاهرة قللت من أهميته، وقالت لـ ”العرب“ 
إنه ”محاولة لإليحاء بأن مصر أمامها شوط 

طويل لتحقيق األمن واالستقرار وأن داعش ال 
يزال يمثل تهديدا للمنطقة“.

وكانت صحف إسرائيلية أشارت في 
أعدادها الصادرة  الجمعة إلى أن حاجز 
األنفاق سيتم على مراحل بإجمالي ثالثة 
كيلومترات وتقتصر المرحلة األولى على 

كيلومتر واحد فقط بكلفة تبلغ مليار دوالر.
ومن المستغرب أن يقتصر االهتمام 

اإلعالمي على حاجز األنفاق مع مصر بطول 3 
كيلو مترات مع التضخيم من مخاطر داعش، 

في حين أن الحدود المصرية اإلسرائيلية 
تبلغ 277 كيلو مترا، والحدود بين غزة 

وإسرائيل تبلغ نحو 50 كيلو مترا يتم عليها 
تشييد حاجز مماثل تحت سطح األرض دون 
تهويل إعالمي كما حدث مع الحاجز المزمع 

تشييده على الحدود مع مصر.
وعن الدالالت واألبعاد المرتبطة بشكل 

مباشر بتلك الخطوة اإلسرائيلية، يمكن 

اإلشارة إلى أنه تم رصد زيادة في أسعار 
المخدرات في إسرائيل بعد إتمام تشييد 

جدران أمنية على الحدود مع كل من سوريا 
ولبنان ومصر، وانخفاض أعداد الالجئين 
األفارقة، ما يعنى أنه ال حاجة إلى حاجز 

األنفاق إال للدعاية أو لتوظيف سياسي 
يخص رئيس الوزراء.

قد يكون نتنياهو يناور بمثل هذه 
اإلجراءات التي يزعم أنها مكملة لخطوة 

تشييد لجدار وكأن هذا الجدار هو الضامن 
األول لألمن وليس عدم رغبة حماس وال 

داعش في مواجهة إسرائيل ألسباب بعضها 
معلن وغالبيتها غير معلنة، وكأن داعش، 
الذي يتكبد خسائر كبرى وانهرت ”دولة 
خالفته“، بالفعل يمثل قوة ضغط كبيرة 
على إسرائيل التي سبق أن عالجت في 

مستشفياتها عناصر تنتمي لداعش وأخرى 
تابعة لجبهة النصرة في الجوالن.

ويغيب عن مروجي المشروع حقيقة 
تاريخية وهي أن صاحب فكرة هذا الجدار 

من األساس هو أرييل شارون وليس نتنياهو 

الذي يريد أن يستثمر استكمال الجدار 
وتجهيزه بمعدات إلكترونية للرصد ثم 

الشروع في تشييد حاجز األنفاق لمسافة 
قصيرة للغاية ال تمثل نصف في المئة من 

إجمالي طول الحدود مع مصر أو غزة.
يجعل هذا الوضع معارضي نتنياهو 
يتشككون في أن الهدف هو المبالغة في 

حجم تواجد مرتزقة داعش في سيناء، 
وصرف انتباه الرأي العام في إسرائيل عن 

الفساد بعد التطور الدرامي الذي شهده ملف 
التحقيق ضد رئيس الوزراء، حيث تمت إدانة 

كبير موظفي ديوان رئيس الوزراء آري هرو 
بعد صفقة مع اإلدعاء أقر فيها بالحصول 

على رشى، وخيانة األمانة في صفقة 
الغواصات المتورط فيها نتنياهو، وتقرر 

وفق اتفاق مكتوب مع اإلدعاء أن يشهد كبير 
طاقم موظفي رئيس الوزراء ضد نتنياهو 
مقابل تخفيف عقوبته هو، مع مالحظة أن 

نتنياهو يتمتع حتى هذه اللحظة بحظر 
نشر بشأن تفاصيل قضية الفساد الكبرى 

تلك ويحتاج إلى قنابل دخان يحتمي وراءها 
متمثلة في جدران وحواجز وهواجس أمنية 
ومخاطر افتراضية. تحاول إسرائيل في هذا 

السياق أن تستثمر ما حدث مع الجندي 
اإلسرائيلي جلعاد شاليط، حيث تم اختراق 
قاعدة الجيش اإلسرائيلي التي يخدم فيها 

وتدمير مدرعات، واختطافه وأسره من خالل 
نفق، وكانت تل أبيب فشلت في السيطرة على 

محور صالح الدين (محور فيالدلفي) بطول 
14 كم جنوب قطاع غزة حتى االنسحاب 

أحادي الجانب من غزة وتولي القوات 
المصرية السيطرة األمنية عليه منفردة.

وفقا لبعض اإلحصائيات، لوحظ 
خالل السنوات الثالث الماضية حدوث 

انخفاض كبير في عدد العمليات التي يتم 
شنها من غزة على أهداف إسرائيلية، فبعد 

أن تجاوزت الهجمات بصواريخ القسام 
ومدافع الهاون 300 هجوم قبل عملية الجرف 

الصامد، تم تسجيل عشر هجمات فقط في 
نفس الفترة بعدها، وتسجيل 13 واقعة 

إطالق نار من أسلحة خفيفة على مدار عام 
كامل، ما يعكس حالة من الهدوء الذي ال 

ينفي سعي حماس المتالك أسلحة وربما 
تشييد أنفاق جديدة.

عند النظر إلجراءات نتنياهو على 
الحدود مع مصر، من الضروري اإلشارة إلى 
أن إسرائيل كانت قد شرعت في تشييد جدار 

أمني حدودي بطول الحدود مع مصر بعد 
قرار الكنيست عام 2004 باالنسحاب من غزة 
وتم تكثيف العمل بدءا من 2008 واستخدام 

تكنولوجيا متطورة للرصد بعد أن كانت 
االستعانة تتم في المقام األول بمقتفي األثر 
لمعرفة ما إذا كان تم اختراق الحدود أم ال، 
وهو ما كان يتم بالفعل بشكل منتظم على 
يد جنائيين يهّربون أفارقة أو مخدرات أو 
سلعا مدعمة من مصر. وهو الجدار الذي 

تزعم إسرائيل أنه أوحى للرئيس األميركي 
دونالد ترامب بفكرة تشييد جدار مماثل له 
مع المكسيك، فضال عن تشييد جدار ثالث 
بين الهند وباكستان، عالوة على  مسارعة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمشروع 
جدار مع سوريا (بطول 239 كم) بعد أن غّير 

تحالفاته وقام بالتفاهم والتنسيق مع روسيا 
بدال من مناطحتها.

ما يجعل احتمال تعمد التضخيم قائما 
كثرة املناورات التي تجريها إسرائيل في 

املنطقة الجنوبية ومحيط إيالت وفتح 
مخازن الحرب الشاملة

أحمد فؤاد أنور
كاتب مصري
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} كانت الدول إلى وقت قريب تتعاطى 
بالصداقة والعداء، وتتصرف مبنطق 

األفراد بالتقارب واملصاحلة بعد احلروب 
أو لدرئها، لذلك كانت مظاهر املصاهرة بني 

األسر احلاكمة أحد احللول املهمة والواقعية 
لضمان االستقرار وكف األذى أو لتأمني الدعم 
واإلسناد عند التعرض لعدوان من طرف ثالث.

املعاهدات واالتفاقيات تطورت إلى كتل 
دولية وإلى مواثيق شاملة بعد جتربتني 
حلربني عامليتني. احلروب ترسخ العقل 

واحلكمة ليتحقق السالم من الرغبة املشتركة 
إلخماد حرائقها.

بيننا وبني نهاية احلرب العاملية الثانية 
٧٢ عاما وهي مدة تخللتها نزاعات وحروب 
إقليمية وحرب باردة بني الواليات املتحدة 

األميركية واالحتاد السوفييتي، لكنها عموما 
لم تتجاوز إلى مواجهة تؤدي إلى مأزق حرب 
كمأزق احلرب العاملية الثانية التي شواهدها 

وكثير من شخوصها مازالوا أحياء بيننا 
يذكروننا بنتائج أي حرب محتملة.

بعد توقيع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على قانون العقوبات ضد روسيا وإيران 

وكوريا الشمالية، قال رئيس الوزراء الروسي 
دميتري مدفيديف إن ”هذه اإلجراءات مبثابة 

حرب جتارية فعلية وشاملة على روسيا، 
وإن إدارة الرئيس دونالد ترامب أظهرت أنها 

عاجزة للغاية“.
يقصد بالعجز أن الرئيس األميركي تخلى 
عن صالحياته إلى الكونغرس، في إشارة إلى 
طابع العقوبات الذي صدر بشبه اإلجماع بعد 

موافقة ٤١٩ من أعضاء مجلس النواب عليه 
مقابل اعتراض ٣ نواب فقط، وعند إعادته إلى 

الكونغرس كانت نسبة التصويت ٩٨ مؤيدا 
واعتراض ٢ ورغم أن الرئيس دونالد ترامب 
يحتفظ بحق الفيتو لكنه وقع عليه ألنه ملزم 

إذا ما أراد تخفيف العقوبات باحلصول 
مجددا على موافقة مجلس النواب.

فقرتان رئيسيتان ألسباب فرض العقوبات 
على روسيا هي: ضم شبه جزيرة القرم 

والتدخل أو مالبسات القرصنة اإللكترونية 
الروسية في انتخابات الرئاسة األميركية 

األخيرة، رغم أنها اتهامات في طور حتقيقات 
واستجوابات مستمرة.

العقوبات حرصت أوال على تناول ما 
يعرف باألمن السيبراني لعالقته بتكنولوجيا 

االتصاالت واحلد من استغاللها ألهداف 
اخلرق األمني واملعلوماتي الذي حترص 
عليه الدول في تصميم أنظمتها الدفاعية 

وسرية بياناتها، وهو مجال نشط تتعاون 
فيه الدول وتبذل فيه اخلبرات واملوارد. 

الهجمات اإللكترونية خالل الشهور األخيرة 
التي استهدفت املواقع احليوية باملطارات 

واملستشفيات واملصانع واملؤسسات الوطنية 
كان لها األثر في تدعيم فرض عقوبات ورقابة 

على دول تطالها االتهامات، ومنها روسيا، 
في مهمة طارئة تستدعي التركيز على أمن 

الفضاء اإللكتروني.
معظم العقوبات األخرى لها صلة 

باالقتصاد واملال وانتهاكات حقوق اإلنسان 
وطرق االلتفاف على العقوبات السابقة 

ضدها بعد ضمها لشبه جزيرة القرم. احلرب 
التجارية التي حتدث عنها رئيس الوزراء 
الروسي هي حرب مستعرة بعدة حروب 

تنافسية في األسواق واالنتقال احلر للبضائع 
وهو ما أكدت عليه معاهدة التجارة الدولية، 
لكن هل يشمل ذلك انتقال األسلحة والقوات 

العسكرية كما تفعل روسيا في سوريا وأيضا 
إيران مع جيش من املرتزقة الروس الذين 

يقاتلون مع قوات النظام احلاكم في سوريا 
كامليليشيات اإليرانية، وحتاول روسيا 
التخفيف من وقع املعلومات في اإلعالم 

بالبراءة منهم عندما تصفهم باملتطوعني وعدم 
عالقتها بهم.

هؤالء املرتزقة يوفرون احلماية للقوات 
الروسية كما تفعل امليليشيات اإليرانية 

لتفادي أي مساءلة أمام القانون الدولي عن 
نتائج أفعالهم القتالية، وهم غالبا يحسمون 

املعارك لصاحلهم ألنهم مجموعات قتالية 
إما عقائدية أو مدفوعة الثمن كما في 

املثال الروسي. األمر ليس جديدا فروسيا 
اعتمدت عليهم في أوكرانيا وفي القرم أيضا، 

واملعلومات ليست وليدة الصدفة فالقتلى 
منهم تعاد جثثهم إلى ذويهم بالطائرات 

الروسية كما في حالة ذهابهم، واجلرحى 
تعاجلهم املستشفيات العسكرية الروسية وهم 

مجندون لدى شركات خاصة، لكن أن تقول 
روسيا إنها ال تعلم عنهم شيئا وهي بكل 

سطوة نظامها وقوتها فذلك مدعاة إلى قراءة 
أّي نوعية حروب جتري في عاملنا.

احلروب التجارية هي حروب اقتصادية 
ومالية غايتها تصريف البضائع املختلفة 

حتى املعدات العسكرية والذخائر 
واللوجستيات وصناعة األزمات، أسواق 

مفتوحة، وشعار ”أميركا أوال“ أو ”أميركا 
بزنس“ الذي رفعه املرشح اجلمهوري دونالد 

ترامب أثناء حملته للوصول إلى البيت 
األبيض في مفاجأة من الوزن الثقيل أقصت 

مرشحة احلزب الدميقراطي هيالري كلينتون، 
وكما يبدو أن الدميقراطيني وماكنتهم 

اإلعالمية لم يغادروا تلك اللحظة الصادمة 
ومازالوا يالحقون حملة فوز ترامب بالتشكيك 

والرفض وعدم التسليم باألمر الواقع.
الرئيس ترامب كملياردير شهير يخوض 

حروبه التجارية العاملية بطاقم يتضمن 
مليارديرا آخر وعددا من قادة الشركات 

الكبرى وأصحاب التجارب االستخبارية في 
األمن القومي لالقتصاد األميركي، لم ينتظر 

طويال للتخلص من التكتالت االقتصادية 
واستبدالها باالتفاقيات الثنائية، وأولها 

االنسحاب من اتفاقية الشراكة عبر الباسفيك 
التي كانت مبثابة إنذار للسياسة األميركية 

القادمة.
لقاء الرئيس األميركي مع الرئيس الصيني 

شي جني بينغ كأول رئيس يزور الواليات 
املتحدة بعد تولي ترامب للسلطة داللة على أن 
أميركا والصني لديهما احلس املشترك لكتابة 

العنوان العريض لغد التجارة واقتصاد 
العالم، وما يتبعه من سياسة وتفاعالت 

وصراعات تفرضها دوافع املنافسة والبحث 
عن أدوار تكون خارج النص الواسع للتجارة.

آخر ما أعلنه الرئيس األميركي تعيني 
سيدة األعمال جيني ماكورت سفيرة ألميركا 

في فرنسا وهي خريجة جامعة السوربون 
ومقاولة معروفة في تطوير املشاريع العقارية، 

بهكذا توجه ومع وجود شخصية ريكس 
تيلرسون كوزير للخارجية بتاريخه في إدارة 
واحدة من أكبر الشركات النفطية في العالم، 

ومن خلفهما أكثرية من رجال األعمال من 
احلزب اجلمهوري في الكونغرس واملجلس 

النيابي، تتضح اإلجابة عن سبب وصف 
الرئيس ترامب بعض قرارات قانون العقوبات 

على روسيا باملعيبة والتي قال عنها وزير 
خارجيته ”نحن لسنا سعداء جدا“. وعللتها 
إدارة الرئيس ترامب وعلى لسانه باحلفاظ 
على وحدة األمة األميركية ولو على حساب 

الصالحيات الرئاسية.
العقوبات على إيران أهم ما فيها أنها 

شملت أشخاصا وكيانات لها عالقة بصناعة 
وتطوير الصواريخ الباليستية كخطوة أولى 
ملراجعة شاملة لالتفاق النووي وبوادره في 

دعوة كل من أميركا وفرنسا وبريطانيا ومعها 
أملانيا ملجلس األمن لعقد جلسة للمداولة 

في خروقات إيران لالتفاق النووي بإطالقها 
الصواريخ الباليستية، أي إن ٤ من ٦ دول 

وقعت على االتفاق اهتزت لديها الثقة بجدوى 
االتفاق، وإن إعادة النظر فيه أو إلغائه مسألة 

وقت.
إيران توعدت كعادتها برد مناسب ومالئم 

للعقوبات ألن أميركا تخرق شروط االتفاق 
النووي معها. ريكس تيلرسون أعاد تذكير 
روسيا بأن ال مستقبل لبشار ألسد في حكم 

سوريا وال للوجود اإليراني فيها أو في 
املنطقة. هل تتأثر العالقات الروسية األميركية 
في تنسيقها للمواقف من احلرب على اإلرهاب 

أو في الواقع السوري أو من املعاهدات 
االستراتيجية؟ لن يحدث ذلك لكن إيران 

ستكون عقبة في التفاهمات مع روسيا ألنهما 
في محور واحد ومعهما كوريا الشمالية 

ومبسافة متفاوتة. كوريا الشمالية طالتها 
العقوبات كذلك ومعظمها عقوبات جتارية على 

الدول التي تتعاون معها ماليا أو استيرادا 
أو تصديرا.

اخلالصة أننا إذا جردنا العقوبات 
األميركية من مبرراتها أو زوائدها كلغة 

مفروضة على اإلدارة األميركية من مجلسي 
النواب والشيوخ، وهي مفروضة أيضا على 
املجلسني إلعادة هيبة أميركا كدولة عظمى 
بعد فترتني رئاسيتني قادت العالم بسياسة 

التخلي واملراقبة عن بعد، فإننا بصدد 
سياسات بعيدة األمد حتاول تثبيت قواعدها 

وذلك لن يستغرق طويال لتكون واقعا وال 
تستدعي حربا شاملة، إمنا تستدعي حروبا 

استهالكية وإنتاجية وتسويقية يكون 
حتى القادة التقليديون في خدمتها ومنهم 

احملاربون التجار حيث الصداقة والعداء 
ال ينحسران باملصاهرة أو الطالق، إمنا 

مبفهوم الصفقة التجارية، ناجحة كانت أم 
فاشلة، أظنها قاعدة أميركية لنصف قرن قادم 

كالقاعدة الروسية في سوريا.

العقوبات األميركية بين الحرب والتجارة

{الواليـــات المتحدة أعلنت حربا تجارية من خالل فرض عقوبات جديدة ضد روســـيا، والعقوبات 

األميركية الجديدة ضد موسكو أنهت أي فرصة لتحسين العالقات بين البلدين}.

دميتري ميدفيديف
رئيس الوزراء الروسي

{االتهامات المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات الرئاسة لعام 2016 مختلقة بشكل كامل. 

هي مجرد ذريعة ألكبر خسارة في تاريخ السياسة األميركية}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

} ما جرى في جرود بلدة عرسال اللبنانية 
املتاخمة للحدود السورية خالل األيام 

واألسابيع املاضية، وفي مخيمات النازحني 
السوريني احمليطة بها فيه من الصفاقة ما ال 
يخطر على بال. وهو إذ يؤكد سيطرة حزب 

الله على مفاصل الدولة اللبنانية وأجهزتها، 
يعكس طبيعة وشكل نظام ائتالف املافيات 
الغاصبة للسلطة وللمؤسسات في لبنان. 

فالنظام مبا هو مؤسسات سيادية بات 
بالكامل نظام حزب الله، في حني أن القوى 
األخرى جميعها ُترَك لها أن تتمتع ”بحق“ 
االنتفاع من الغنائم الكامنة في املؤسسات 

اخلدمية التي حتولت إلى ينابيع للصفقات 
وأوكار للزبائنية والفساد.

لقد مت التمهيد لـ”معركة“ عرسال من قبل 
اجليش اللبناني نهاية يونيو املاضي بعملية 

مداهمة واسعة ملخيمات النازحني أسفرت 
عن مقتل العديد منهم واعتقال املئات الذين 
سقط منهم في املعتقل حوالي العشرة حتت 
التعذيب أو نتيجة ظروف االعتقال. أي إنه 

في احلالتني تقع مسؤولية موتهم على عاتق 
املؤسسة التي اعتقلتهم. وال ندري بالضبط 

في حال صدقت تهمة التعذيب، من هم الذين 
ارتكبوا هذه اجلرائم، خصوصا أن كثيرا من 
التساؤالت كانت قد طرحت في املاضي إبان 

معركة عبرا شرقي صيدا بني اجليش اللبناني 
ومسلحي أحمد األسير، حول مشاركة عناصر 

من حزب الله. فهل شارك عناصر من حزب الله 

في ”التحقيق“ مع املعتقلني السوريني وقاموا 
بتعذيب عدد منهم حتى املوت؟

ومن املعروف أن حلزب الله نفوذا، إن 
لم نقل سيطرة على جهاز مخابرات اجليش 
اللبناني الذي منع محامية ذوي الضحايا 

من استكمال عملها في حتليل عينات أخذت 
من اجلثث ملعرفة أسباب الوفاة بناء على أمر 

قضائي وصادر منها العينات. هذه اخلطوة 
التي ال ميكن وضعها إال في خانة منع 

التحقيق وإخفاء املعلومات.
رافقت خطوة اجليش اللبناني وتبعتها 

حملة إعالمية واسعة ضد السوريني شاركت 
فيها وسائل اإلعالم بكثافة حتت عنوان 

التضامن مع اجليش. ثم جاء خطاب حسن 
نصرالله ليعلن النفير العام وليطلق صفارة 

الهجوم الذي بدأه حزب الله على مواقع 
جبهة النصرة في اجلرود. فكان التضامن 

مع اجليش وكان الهجوم حلزب الله. طبعا، 
األهداف السياسية غير املعلنة رسميا، ولكن 

التي تتغنى وتتباهى بها أبواق حزب الله 
ليست أقل من تسويغ سيطرة هذا احلزب 

الكاملة على مؤسسات الدولة وتسخيرها في 
خدمة الهيمنة الكاملة لنظام ماللي طهران 

على البالد، بعد أن قلصت التوافقات الكبرى 
بني روسيا والواليات املتحدة األميركية تواجد 

ميليشيات احلزب في سوريا.
استمر مسلسل الغرابة خالل املعارك التي 

دارت على مدى أكثر من أسبوع خسر فيها 

حزب الله من عناصره ال أقل مما خسرته 
جبهة النصرة، في الوقت الذي وقف فيه 

اجليش اللبناني متفرجا، لتتوقف املدافع 
فجأة ويعلن عن انتصارات وعن مفاوضات.

املفاوضات دارت بني احلزب واجلبهة 
بوساطة مدير عام األمن العام اللبناني 

املقرب من حزب الله، كل ذلك من دون أي 
موقف حكومي مما يجري، باستثناء بعض 

التصريحات املرتبكة لرئيس احلكومة خالل 
زيارته للواليات املتحدة وفي وساطة، على 

ما يبدو، لتليني مواقف اإلدارة األميركية في 
قضية العقوبات املالية التي تنوي فرضها 

على حزب الله. ولكن ما أثار دهشة اجلميع 
هو ما تضمنته الصفقة النهائية بني اجلبهة 

واحلزب التي أفضت إلى إطالق موقوفني 
متهمني بقتل عسكريني لبنانيني، في مقابل 
إطالق جبهة النصرة لعناصر من حزب الله.
وبغض النظر عن املواقف الكثيرة التي 
سخرت من ”النصر اإللهي“ بني ”متوَزْين“ 

ومن دموع حسن نصرالله خالل إعالنه 
للنصر، وبغض النظر عن مضمون الصفقة 

التي أدار مفاوضاتها موظف حكومي برتبة 
مدير عام األمن العام، فقد بات جليا أن 

مؤسسات الدولة بدءا من رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة، ومرورا بوزير اخلارجية 

الذي تفوق على اجلميع مبواقفه العنصرية، 
إلى املوظفني الكبار واملؤسسات األمنية 
وصوال إلى اجليش والقضاء واإلعالم، 

جميعها باتت موضوعة في خدمة أجندة حزب 
الله السياسية. فكيف ُيطلق سراح موقوفني 

اعترفوا بذبح عسكريني في اجليش اللبناني 
بعد اختطافهم من دون أن تكون هناك 

مفاوضات تكون احلكومة اللبنانية املسؤولة 
دستوريا أمام البرملان (البرملان اليوم مغتصب 

أيضا من منتحلي صفة مددوا واليتهم للمرة 
الثالثة على التوالي دون الرجوع للهيئات 

الناخبة) أحد أطرافها، وتكون للقضاء 
اللبناني فيها كلمة الفصل احلرة؟

هذا مع العلم أن حزب الله نفسه ومؤيديه 
من سياسيني وإعالميني رفضوا في املاضي 
التفاوض مع جبهة النصرة من أجل إطالق 

العسكريني املختطفني قبل ذبح بعضهم، لقاء 
إطالق موقوفني لم تكن قد تلوثت أيديهم 

بدماء العسكريني، بذريعة ”أننا ال نفاوض 
إرهابيني“.

معركة أو صفقة عرسال أظهرت أيضا 
كيف أن جبهة النصرة وقادتها ليسوا أكثر 

من ”موظفني“ أو عمال مأجورين لدى احملور 
الذي يشكل حزب الله أحد أطرافه. فقد متكن 
أبومالك التلي، قائد جبهة النصرة في جرود 
عرسال، من حتصيل تعويضاته الكاملة التي 

جتاوزت الثالثني مليون دوالر أميركي إلى 
جانب مواكبته وتأمني وصوله إلى مطار 

بيروت وتركه يتوجه إلى اجلهة التي يريد 
مصطحبا معه ثروته، وتاركا بعض رجاله 

ليقوموا بتصفية أحد أبرز معاونيه.

معركة أو صفقة عرسال

إذا جردنا العقوبات األميركية من 

مبرراتها أو زوائدها كلغة مفروضة على 

اإلدارة األميركية من مجلسي النواب 

والشيوخ، فإننا بصدد سياسات بعيدة 

األمد تحاول تثبيت قواعدها وذلك 

لن يستغرق طويال لتكون واقعا وال 

تستدعي حربا شاملة

حامد الكيالني
كاتب عراقي

األهداف السياسية غير المعلنة 

رســـميا، ولكن التي تتغنى وتتباهى بها 

أبواق حزب الله ليست أقل من تسويغ 

سيطرة هذا الحزب الكاملة على 

مؤسسات الدولة وتسخيرها في خدمة 

الهيمنة الكاملة لنظام ماللي طهران 

على البالد

عديد نصار
كاتب لبناني
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آراء

} منطوق املثل املصري ”خسارة قريبة وال 
مكسب بعيد“ فعل فعله في ثورة ٢٥ يناير 

٢٠١١ املصرية، فعاد النظام بنسخة أسوأ من 
عهد حسني مبارك املديد.

أما اليسار التونسي، ”االحتاد العام 
التونسي للشغل“، فأعادا حكم نظام زين 
العابدين بن علي كما كان، بال زيادة أو 

نقصان. وليس أدل على ذلك من زيارة وفد من 
”االحتاد“، قبل أيام، للنظام األسدي تعبيرا عن 

دعمه له في حربه ضد ”اإلرهاب“.
في كال املثالني، كان ”البعبع“ اإلسالموي 

الدافع إلى ذلك، متمثال في فكر اإلخوان 
املسلمني الذي يتم تصويره في السنوات 

األخيرة على أنه تنظيم عابر للقارات واألمم 
واللغات.

وقبل املقارنة، كانت كلفة الدم واملال، في 
تونس ومصر محمولة للغاية باملقارنة مع 

األمثلة السورية والليبية واليمنية، في دول 
الربيع العربي، إال أن نتائج الثورات هناك 

أضحت كأنها لم تكن، واقتصر التحّول على 
ما يشبه انقالبا عسكريا ال يرقى إلى مفعول 

الثورات التي تؤسس لقطيعة تامة أو شاملة، 
مع الفكر واملمارسات التي مثلها النظام 

السياسي السابق.
ال ينفي صحة هذه النظرة أن اآلالم في 
سوريا وليبيا وتونس أكبر من االحتمال 

اإلنساني، وأن إعادة احلياة إلى طبيعتها في 
هذه البلدان أصبحت مستحيلة حتى في املدى 

البعيد، وخاصة في سوريا، وأن سوريا التي 
كّنا نعرفها في عام ٢٠١١، وما قبل، لم تعد 

موجودة، ولن تعود مطلقا، وأن ما نتذكره عن 
دمشق، وسوريا عموما، ال يشبه ما ينقله لنا 
أصدقاء وأقرباء عن الواقع الذين يعيشونه 

ويعايشونه في كل حلظة.
وإذا كانت شوارع دمشق تشبه ما كانت 

عليه في عام ٢٠١١، فإن املجتمع السوري 
عموما، والدمشقي خصوصا، تغّيرا جذريا، 
مع حتّول أكثر من نصف سكان البالد بني 
نازحني والجئني. ال نتحدث هنا عن تشتت 

العائالت واألسر واألحياء فقط، بل عن شرور 
احلرب املتمثلة في الفقر أوال وأخيرا، وما 

يستتبعه ذلك من انحالل أخالقي ”مضطر“ 

ومثير للقلق، كون إعادة اإلعمار، مهما 
بلغت من تكلفة ووقت، تبقى ممكنة في 

إطار حسابات التكاليف، لكن إعادة ضبط 
املنظومة األخالقية بالقدر املعقول تبقى بالغة 
الصعوبة، خاصة أن الفقر مسألة معممة منذ 

ما قبل الثورة، لكنها كانت مكبوتة بالقوة 
النسبية لرقابة العائلة، وبقوة القانون املطلقة 

املمسوكة بقبضة قوية واستنسابية من 
األمن اجلنائي، ونقصد هنا استشراء ظاهرة 
الدعارة واملخدرات، في عموم مناطق سوريا، 

وأيا كانت اجلهة املسيطرة، وال نستثني 
من ذلك مناطق اللجوء خارج سوريا (روى 
لي صديق أن طالبي املتعة في مدينة غازي 
عينتاب ميكنهم احلصول على فتاة مراهقة 
فقيرة مقابل عشرين ليرة تركية أي أقل من 

ستة دوالرات أميركية).
والتقارير اإلخبارية في وسائل اإلعالم، 

وحتى مع الشك في دقتها وحتقيقها الشروط 
املهنية االعتيادية، تنقل تفاصيل من وقوع 
الشباب السوري في فخ احلبوب املخدرة 
والقوادة، وممارسة املثليني حياتهم على 

طبيعتها دون خوف، ليس في دول اللجوء 
في جوار سوريا وأوروبا فقط، بل في دمشق 

نفسها، كون أولويات السلطات األمنية 
في العاصمة ال متلك الوقت لقمع مثل هذه 

الظواهر ”اخلادشة للحياء“، بعد أن توجهت 
كليا ملواجهة ”اإلرهاب والعصابات املسلحة“.

ونذكر أن السلطات األمنية في ربيع ٢٠١١، 
وما بعد، تغاضت عن مراقبة البناء في كل من 
دمشق وحلب، حيث استغل أفراد وجتار بناء 

غليان الشارع في مناطق املخالفات العشوائية 
في املدن الكبيرة إلنشاء أبنية، أو إضافة 

طوابق مخالفة على أبنية قائمة.
هذا من ذاك، أي أن الغياب املزمن للقانون 

في سوريا وتركيز جهده االستنسابي لقتال 
املسلحني، وارتخاء القبضة األمنية في مجال 
مراقبة املجتمع وفق املعايير األمنية، كل ذلك 

في هدم البنية التحتية، وفي هدم املنظومة 
األخالقية من خالل تعميم الفقر، بفعل فاعل 
أو نتيجة تداعيات احلالة األمنية والنزوح 

والتشرد.
بالطبع، ال ميكن احلديث عن إحصائيات 

تقارب حالتي الهدم املذكورتني، مع ذلك ميكن 
ألي مالحظ الدفاع عن وجود هذه الفرضية 
كونها ظاهرة كبيرة وليست حاالت فردية 

معزولة.

في مسألة هدم املباني بالقصف الشامل 
على طريقة األرض احملروقة، ال ميكن نفي 
ذلك، فالبيوت املدمرة كليًا عددها باملاليني 

في كل من حمص وحلب وريف دمشق، ودير 
الزور، وغيرها، وفي الرقة اآلن، إضافة إلى 

املاليني من البيوت املدمرة جزئيا. وذلك 
يستدعي اإلشارة إلى البنية التحتية احمليطة 
بتلك املاليني من البيوت من شوارع وشبكات 

كهرباء ومياه.
هنا، ال ميكن جتّنب اجلدل حول سبب كل 
هذا الدمار (الهدم)، إن كانت الثورة تسببت 
في ذلك، أو احلرب التي شنها النظام على 

السوريني منذ اللحظة األولى الحتجاجاتهم 
التي طالبت باإلصالح، وتطورت بسرعة 

للمطالبة بإسقاط النظام، وهدم البنية التحتية 
للنظام األمني.

العودة إلى ما قبل عام ٢٠١١ بداية 
لإلجابة على هذا اجلدل كمشروع للتفكير، 

فمنذ عام ٢٠٠٤ بدأت محافظتا دمشق وحلب، 
تروجان ملشاريع تسوية العشوائيات في 
محيط مدينة دمشق، وفي حيي الكالسة 

واملشارقة وجوارهما في حلب. تلك التسوية 
لم حتدث، كما لم يتوقف بناء العشوائيات 

في دمشق وريفها، وفي حلب خاصة، بينما 
استمر احلديث عن شركات خليجية مستعدة 

الستثمار املليارات من الدوالرات في هذا 
املشروع الدسم. وفي الواقع مت البدء مبشاريع 

من فئة خمس جنوم في منطقة يعفور غرب 
دمشق، قبل أن يتوقف املشروع في عام ٢٠١٢ 

بسبب احلالة األمنية مع استمرار الثورة، 
وتصاعد وتيرة احلل األمني من قبل النظام.

كما تداول سكان أحياء الدويلعة واحلجر 
األسود وحجيرة والدحاديل إشاعات أن 

مستثمرًا خليجيًا سيؤّمن لهم مساكن مؤقتة، 
في الوقت الذي سيحول فيها األرض التي 

تقوم عليها بيوتهم احلالية إلى أبراج سكنية 
عمالقة على مساحات طابقية كبيرة، بحيث 

يتم إسكان احلي كله في مساحة صغيرة من 
حيهم السابق، بينما يتم استغالل املساحة 
الفائضة للمرافق العامة، وملشاريع جتارية 

ملصلحة املستثمر وشركائه في النظام 
األسدي. وحينها كانت تكتمل اإلشاعة بإضافة 

اسم رامي مخلوف (ابن خال بشار األسد)، 
الواجهة االستثمارية للنظام األسدي.
في اإلطار العام لم تكن تلك مجرد 

إشاعات، لكن تأجيل اخلطوات العملية إلعادة 

تأهيل مناطق املخالفات ميكن تفسيره مبا 
يشبه ”نظرية املؤامرة“، فالنافذون في النظام 

األسدي كانوا يستهدفون حتويل مزرعتهم إلى 
شركة عقارية متتد في عرض البالد وطولها، 

وفي دمشق خاصة.
وما كان يتطلب الهدم باجلرافات في 

هذه العملية، استعمل فيه النظام البراميل 
املتفجرة، والصواريخ واملدافع، دون أدنى 

اعتبار حلياة املدنيني سواء في العشوائيات، 
أو في املجمعات السكنية احلضرية، التي 

قد ينطبق عليها، أو ال ينطبق، اسم مساكن 
حديثة، ففعل التدمير فعله بدال من الهدم 

وإعادة اإلعمار.
هذا ما يحدث في سوريا، التي حّولها 

النظام األسدي واإلسالمويون إلى ثورة 
دموية. وعلى الرغم من كل قسوة الواقع، 
وتشاؤم التفكير باملستقبل ال تزال الثورة 

كامنة، وال تزال قائمة بدوافع الثأر من 
النظام على األقل. بينما حافظت مصر على 

عشوائياتها املرشحة للتوسع دون حل، 
ومبا يعنيه ذلك من امتداد الفقر، اآلن وفي 

املستقبل. وفي تونس ستعّد عودة نظام بن 
علي، وتصديره الدواعش لـ”املعارضات“، 

ودعم يساره احلزين للنظام األسدي، استمرارا 
في غيبوبة ثورة أشعلت مغرب العالم العربي 

ومشرقه في عام ٢٠١١.
التناقضات ستبقى قائمة في مصر 

وتونس، وفي ليبيا واليمن، لكن في حالة 
كمون. أما في سوريا قبل تلك البلدان، فالهدم 

املستمر، من وجهة نظر النظام، ومن وجهة 
نظر الثورة، يجعل فرصة إعادة البناء ممكنة 

في األجل املتوسط، حتى لو كان املستقبل 
القريب متشائما، من وجهتي النظر كلتيهما.

الهدم والبناء في سوريا من وجهتي نظر الثورة والنظام

استراتيجية الصعود الصيني: الجيش األحمر في البحر األحمر

{الحظنا أن الجانب األميركي يعتني أكثر بقضايا األمن في شبه الجزيرة الكورية. الصين تدعو 

كافة األطراف إلى عدم اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى مزيد من التوتر}.

وانغ يي
وزير اخلارجية الصيني

{هناك ثالثة مشـــاريع تتصارع في ســـوريا، وهي االســـتبداد واإلرهاب وأبناء ســـوريا، والشعب 

السوري سينال حريته وكرامته رغم كل هذه التحديات}.

يحيى مكتبي 
أمني سر الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري املعارض
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} تتغير مفاهيم السيطرة والنفوذ في العالم 
تبعًا للثورة الرقمية والتطورات العلمية 

والتكنولوجية، لكن جتميع عناصر القوة 
باملعنى التقليدي وأبرزها السيطرة على 

البحار واحمليطات يبقى من الثوابت، وِفي 
هذا السياق أتت الذكرى التسعني جليش 

التحرير الشعبي (اجليش األحمر) لكي تبّني 
الصني من خالل مسيرات ضخمة لعرض 

قواها العسكرية في منطقة منغوليا الداخلية 
النائية، ومن خالل افتتاح أول قاعدة عسكرية 

لها في اخلارج على أبواب البحر األحمر 
في جيبوتي، أنها تواصل صعودها العاملي 

االقتصادي والعسكري. بيد أن إشارات التوتر 
مع الهند والواليات املتحدة األميركية تبرهن 

على تصاعد في التجاذبات االستراتيجية 
والتجارية، وعلى احتمال متدد رقعة صراعات 

النفوذ من شبه اجلزيرة الكورية إلى أجزاء 
برية وبحرية من طريق احلرير اجلديد.

كانت الصني دولة غير متقدمة في نهاية 
السبعينات من القرن العشرين، لكن بفضل 

االنفتاح واالنتقال إلى اقتصاد السوق حقق 
الرئيس دينغ هسياو بينغ القفزة النوعية 

التي أطلقت نظرية ”الصعود السلمي“ 
املعتمد على عناصر القوة الناعمة وسياسات 
التعاون السلمي. ومما ال شك فيه أن احلزب 

الشيوعي الصيني (املستند إلى العمق 
احلضاري مع كونفوشيوس وإلى ما يشبه 
هيكلية اإلمبراطورية تاريخيا) أثبت قدرته 

على البقاء في سدة السلطة، بالرغم من فتح 
السوق الصيني والنجاح االقتصادي. وَلم يكن 

النجاح حليف من تنبؤوا عقب أحداث ميدان 
تيان آن مني بأن النظام الصيني سيسقط إذا 

لم يتنبَّ حركة إصالح سياسي واسعة النطاق، 
لكن النظام جتاوز هذا ”املطب“ وأهمل أي 
إصالح سياسي مركزا على حركة إصالح 

اقتصادي، أدت إلى منو االقتصاد الصيني 
بشكل مضاعف دون أن يفقد سيطرته على 

السلطة.
هكذا فشل الرهان على أن سقوط جدار 

برلني سيقود أيضا إلى سقوط نظام احلزب 
الوحيد في الصني على شاكلة االنهيار 
السوفييتي. ولم تصح نظرية التطور 

الرأسمالي كمفتاح للتحول السياسي ألن 
تعداد الطبقة الوسطى محدود جدا وألن لعبة 
األسواق محكومة بسيطرة الدولة ومسؤولي 

احلزب، وذهبت مع أدراج الرياح مقولة جورج 
بوش األب ”علينا أن نتاجر بحرية مع الصني 

فالوقت يقف بجانبنا“، ولم تتحقق بعدها 
نبوءة خلفه بيل كلينتون في العام ١٩٩٧ 

حينما أعتبر أن ”الصني تقف على اجلانب 
اخلطأ في التاريخ، وإن نظام احلزب الوحيد 

سينهار مثلما انهار حائط برلني“.
على العكس من ذلك أخذ النموذج الصيني 

يبرز كمنافس للنموذج األميركي في حقبة 
العوملة املعاصرة، خاصة أن ريادة واشنطن 

القائمة على االقتصاد احلر والدميقراطية 
أخذت تتعثر ألن التاريخ لم ينته مع االنتصار 
في احلرب الباردة، وألن نهج الربط بني القوة 
العسكرية، ونشر الدميقراطية وتغيير األنظمة 
فشل في أكثر من مكان. واألدهى أنه اليوم مع 
تصدع العوملة أخذ النموذج الصيني يكسب 

النقاط على حساب الدميقراطية الليبرالية 
وأخذ يكتسب ملعانا ومنوذجا ُيحتذى في 
بعض األحيان في نظر العديد من الطغاة 
واألوتوقراط الذين يرغبون باحلفاظ على 

الوضع القائم وعدم االضطرار لالختيار بني 
احلكم السلطوي والنجاح االقتصادي من 

دون املرور عبر قناة االنفتاح. لكن ما تتميز 
به الصني يتمثل في ”شراء النخب“ وعدم 

إبطاء النمو االقتصادي بالرغم من مفاعيل 
السلطوية والرقابة على املعلومات واإلنترنت.

متّكنت الصني عبر ”القوة الناعمة“ من 
االنتقال من القوة الصامتة إلى القوة املؤثرة، 
وكان املنعطف األلعاب األوملبية في بكني عام 

٢٠٠٨. بفضل حجمها الهائل وجاذبية أسواقها 
الضخمة، أخذت الصني جتمع بني ”القوة 

الناعمة“ و”القوة الصارمة“ (الصلبة) وتطور 
آلتها العسكرية، حيث أن اإلنفاق العسكري 

في ٢٠١٧ سيرتفع بحوالي سبعة باملئة 

بالقياس مليزانية ٢٠١٦ الدفاعية (حوالي ١٥٠ 
مليار دوالر) غير أن النفقات الفعلية للجيش 
الصيني ميكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير. 

وكل هذا االستثمار حدا بالرئيس الصيني 
أخيرا لإلعراب عن ثقة زائدة بالنفس وعن 

االعتداد بقدرات جيشه الكافية للحفاظ على 
السيادة الوطنية واألمن القومي.

انطالقا من هكذا خيارات، مت افتتاح 
القاعدة البحرية األولى للصني في اخلارج في 
جيبوتي التي تتمتع مبوقع جيواستراتيجي 

حساس، مما يعكس ويعزز نفوذ الصني 
املتنامي في أفريقيا وعلى طريق احلرير 

ويوسع حترك قواتها العسكرية. لكن ذلك 
يعتبر بداية خجولة باملقارنة مع وجود أكثر 

من ستة آالف قاعدة عسكرية أميركية في 
اخلارج، وعشر قواعد فرنسية ووجود روسي 

من القرم إلى الساحل السوري.
باإلضافة إلى البحر األحمر والقرن 

األفريقي، يسعى التنني الصيني إلى السيطرة 
على مرافق ومراكز استراتيجية بحرية، 
وتبني الصني جزرا اصطناعية في بحر 

الصني اجلنوبي تستطيع حتويلها بسهولة 
إلى قواعد عسكرية مليئة بترسانة هائلة من 
املدمرات والصواريخ والطائرات. لكن الصني 

ال تهتم فقط بالبحار بل تبقى من القوى البرية 
العمالقة والدليل افتتاح الطريق البري بني 

الصني وباكستان، وعودة النزاع احلدودي مع 
الهند على ضوء مطالبة بكني للهند بسحب 

قواتها من هضبة دوكالم وهي أرض متنازع 
عليها بني البلدين.

من هنا تثير القاعدة الصينية في جيبوتي 
قلق الهند التي تخشى من حتركات الصني في 
احمليط الهندي، في حني تشهد العالقات توترًا 
بني البلدين بسبب اخلالف احلدودي في جبال 

الهيماليا.
ال يتمركز اجليش األحمر عند املدخل 
اجلنوبي للبحر األحمر فحسب، بل يعمل 

على تطوير قواه البحرية مع تعزيز السيطرة 
على بحر الصني اجلنوبي (البحر املقابل 

للمتوسط في شرق آسيا)، وهو األمر الذي 
يزيد من تهديد الهيمنة األميركية والوجود 

الياباني في احمليط الهادي. وستكون له 
تداعيات على موازين القوى في شرق آسيا. 

ولهذه االستراتيجية مظاهر أخرى منها 
التطور املتسارع لعالقات بكني بكل من دول 

آسيا الوسطى وباكستان، والصالت مع إيران 
والسعودية ودول اخلليج ومصر وتركيا في 
منطقة الشرق األوسط، والتركيز على شرق 

أوروبا واليونان، بالتزامن مع االنحياز 

إلى جانب روسيا في املسألة السورية. 
يبدو صعود الصني مدوّيا على سلم املشهد 
اجليوسياسي العاملي، لكنه ميكن أن تشوبه 
توترات وعوامل تصعيد مهددة ألمن وسالم 

العالم.

في سوريا فإن الهدم المستمر، من 

وجهة نظر النظام، ومن وجهة نظر 

الثورة، يجعل فرصة إعادة البناء 

ممكنة في األجل المتوسط، حتى لو 

كان المستقبل القريب متشائما من 

وجهتي النظر

باإلضافة إلى البحر األحمر والقرن 

األفريقي، يسعى التنين الصيني إلى 

السيطرة على مراكز استراتيجية 

بحرية، وبناء جزر اصطناعية في بحر 

الصين الجنوبي يمكن تحويلها إلى 

قواعد عسكرية مليئة بترسانة من 

المدمرات والصواريخ والطائرات

} على مضض، وّقع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مشروع قانون فرض عقوبات جديدة 

على روسيا بعدما وافق عليه الكونغرس 
بأغلبية ساحقة. بدا ذلك واضحا من انتقاده 

للقانون مباشرة بعد توقيعه، واصفُا إياه بأنه 
”معيب بشكل كبير“.

احملرج أن القانون يأتي ردا على التدخل 
الروسي في االنتخابات األميركية التي 

أوصلته للبيت األبيض. احملرج أيضا أنه 
واصل احلديث عن عالقات مميزة مع روسيا 
منذ بدء حملته االنتخابية وحتى اليوم، أي 

حتى بعد توقيع قانون العقوبات، فيما يهدف 
القانون إلى تقويض قيام مثل ذلك التعاون.

التعاون الروسي – األميركي حسب خطة 
ترامب قد انطلق بالفعل في سوريا. إذ قّدمت 
اإلدارة األميركية تنازالت تخلت مبوجبها عن 
برنامج تسليح املعارضة السورية وعن صد 
التوسع اإليراني في البادية السورية حول 

قاعدة التنف العسكرية األميركية.
ويبدو أن تلك التنازالت كانت لقاء 

موافقة موسكو على مجموعة من الهدن في 
مناطق مختلفة من سوريا. ليس املوافقة 
الشفهية املعتادة من موسكو، بل موافقة 

عملية تتضمن تنفيذ إجراءات تكّرس تلك 
الهدن احمللية، ومنها نشر شرطة روسية في 

املناطق املستهدفة لردع قوات النظام السوري 
ومنع عودة القتال. األهم، في حال حتقق ذلك 

بصورة ذات معنى، هو إجبار األسد على 
املوافقة على بند نظري يتعلق باحلكم احمللي 
وإدخال املساعدات اإلنسانية والطبية. لطاملا 
رفض كل من النظام وإيران هذا الشرط حيث 
يطمحان الستعادة سلطة الدولة املركزية على 
كل املناطق، وبالتالي ال يريدان إعطاء شرعية 

ألي سلطة بديلة. كان ذلك ما يفسر القصف 
اليومي للمناطق املدنية التي يذهب ضحيتها 
عشرات املدنيني يوميا، وذلك ملنع قيام سلطة 

محلية قابلة للحياة. االتفاق األميركي الروسي 
ميهد الطريق لذلك نظريا، فيما يبقى جناحه 

عمليًا موضع شك كبير.
ورغم أن التعاون الروسي – األميركي في 

سوريا قد قطع طريقا معقوًال، وّقع الرئيس 
األميركي قانون العقوبات اجلديد بالضد 
من رغبته. يوضح ذلك تعدد مراكز القوى 
في الواليات املتحدة، وحقيقة أن سياسة 

األمن القومي األميركي ال يتم رسمها من قبل 
الرئيس فقط، بل من قبل تلك املراكز مجتمعة. 

الرئيس ينفذ السياسات التي تكون موضع 
إجماع. رمبا يدفعها في اجتاهات أكثر 

مردودية، أو يغير مسارها بصورة محدودة 
بحسب الظروف التي تراها إدارته، ولكن ليس 

له أن ينقلب على اإلجماع بصورة تامة كما 
حاول دونالد ترامب أن يفعل.

هدد ترامب ذلك اإلجماع بحديثه عن 
أن الناتو ”عفى عليه الزمن“، وان أميركا 

ال يجب أن تتورط بالدفاع عن أوروبا التي 
تكلفها الكثير من األموال بصورة غير عادلة، 
وهو ما وجد آذانا صاغية في الكرملني. لكن 

ذلك يخالف العقيدة العسكرية والسياسية 
األميركية التي تؤمن بضرورة التواجد 

العسكري األميركي في أوروبا الشرقية، 
والتوسع املستمر إلى حدود روسيا ملنعها 

من تشكل منطقة نفوذ سياسي وعسكري 
خارج حدودها. ويعتبر حلف الناتو األداة 

الرئيسية في تلك العقيدة العسكرية، كما أنه 
االستراتيجية الدفاعية الرئيسية لالحتاد 

األوروبي. يفسر هذا وجود نحو ثمانني ألف 
جندي أميركي في القارة األوروبية.

باإلضافة إلى ذلك، ال يأخذ ترامب السلوك 
الروسي في أوكرانيا على محمل اجلد كما 

تفعل املؤسسة األميركية. إذ أن احتالل روسيا 
لشبه جزيرة القرم وضّمها في مارس ٢٠١٤ 

ليس مسألة ميكن جتاوزها، وال ميكن احلديث 
عن تعاون عسكري وسياسي من دون حلها.

احلقيقة أن التأثيرات االقتصادية 
للعقوبات على روسيا ستكون محدودة وال 

يتوقع أن تتسبب بقطيعة بني بوتني وترامب 
طاملا يرغبان في التعاون. ما ميكن أن مينع 

التعاون هو دفع ترامب من قبل املؤسسة 
األميركية لتوسع عسكري جديد حللف الناتو 

في أوروبا الشرقية وحتديث الدفاعات 
العسكرية، وهو أمر ليس مبقدور الكونغرس 

القيام به كما فعل مع قانون العقوبات اجلديد. 
يحتاج ذلك ممارسة ضغوط على إدارة ترامب 

وعرقلة برنامجه االقتصادي النتزاع ذلك 
التنازل منه وهو أمر يصعب حتقيقه.

جاء انتقاد ترامب للقانون مباشرة ليس 
فقط بسبب كونه ردا على التدخل الروسي 
في االنتخابات، ولكن كرسالة واضحة إلى 

روسيا يعلن فيها اعتراضه أو نأيه بنفسه، 
عن املؤسسة األميركية التي تقرر قسما من 

السياسات اخلارجية. إذا اكتفت إدارة ترامب 
بالعقوبات اجلديدة ولم يجر دفعها ملواجهة 

أكبر مع روسيا، فيمكن أن يستمر شهر العسل 
بني ترامب وبوتني. فالتعاون في سوريا 

يبقى بيد ترامب وحده، وال سبيل للكونغرس 
العتراض ذلك التعاون.

بوتني وترامب: عالقة فوق 

الكونغرس

سالم السعدي

الكو

كاتب فلسطيني سوري
علي العائد
كاتب وصحافي سوري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك- باريس
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اقتصاد
{ما لم تتغير شـــروط العروض المصرية الجديدة للتنقيب عن الذهب فإن شـــركة سنتامين لن 

تشارك في تلك العروض}.

روس جيرارد
املدير املالي لشركة سنتامني للتنقيب عن الذهب

{أســـعار الغذاء العالمية ارتفعت في يوليو بنسبة 2.3 بالمئة مقارنة مع الشهر السابق مسجلة 

ثالث زيادة شهرية على التوالي بسبب ارتفاع أسعار غالبية الحبوب}.

تقرير إحصائي
منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (فاو)

} موســكو – تزايـــدت التحذيرات من عواقب 
”مدمرة“ للعقوبات األميركية على روسيا التي 
تأتـــي بينما يعاني العالم من تباطؤ في النمو 
ومخاوف من عثرات اقتصادية محتملة بسبب 

سياسات الرئيس دونالد ترامب احلمائية.
األميركـــي  الشـــيوخ  مجلـــس  وصـــادق 
األســـبوع املاضي على حزمـــة قوانني تفضي 
إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران 
وكوريـــا الشـــمالية. وجعل صالحيـــة ترامب 

برفعها خاضعة ملوافقة الكونغرس.
وقـــال رئيـــس قســـم الهندســـة املالية في 
لالقتصـــاد  الوطنيـــة  الرئاســـية  األكادمييـــة 
إن  كوريشتشـــينكو  كونســـتانتني  الروســـي، 
”العقوبـــات ســـتؤثر أكثر على دخـــول رؤوس 

األموال األجنبية إلى موسكو“.
وأوضـــح رئيـــس البنك املركزي الروســـي 
الســـابق أن العقوبـــات ســـتؤثر أيضـــا على 
وصول روسيا إلى املصادر التي حتتاج إليها 
بشكل كبير من أجل حتقيق أهدافها التنموية.

وأشار إلى أن روسيا ستضطر إلى جتميد 
إصالحاتها الهيكلية بســـبب الردود القاسية 
احملتملة التي ستلجأ إليها ملواجهة العقوبات 

األميركية.
ومن خالل هذه العقوبات تكون واشـــنطن 
قد حتولت إلى ســـالح االقتصاد للضغط على 
الروس، لكن من الواضح أن واشـــنطن تسعى 
من خالل اخلطوة إلى غض الطرف عن املشاكل 

التي يعاني منها اقتصادها.
ويقول أوليغ شـــيبانوف، األستاذ في قسم 
املالية بجامعة االقتصاد اجلديد في روســـيا، 
إن العقوبـــات اجلديدة قد تكـــون أكثر أهمية 
من مثيالتها السابقة حيث تستهدف بالدرجة 
األولـــى قطاعي النفـــط والغـــاز الطبيعي في 

روسيا.

وأبـــدى مخـــاوف مـــن تعـــرض اقتصـــاد 
روســـيا، الـــذي بـــدأ يتعافى في الربـــع األول 
مـــن 2017، لصدمة صغيـــرة خاصة إذا حدثت 
ضغوط مماثلة لتلك التي مورست بحق إيـران 
فـــي مجال تصديـــر النفـط، وعنـدها ســـتكون 
ردة فعل املســـتثمرين جتاه ذلك األمر ســـريعة 

وغاضبة.
ولفـــت إلى أن الـــرد األوروبي حني تتضح 
تفاصيل ومعالم العقوبات، هو الذي سيعطي 
الشـــكل النهائي ملدى تأثيرهـــا على االقتصاد 

الروسي.
لكن رئيس قسم االقتصاد في معهد الطاقة 
واملالية الروسي، ميشيل صاليخوف، يرى أن 
االســـتثمارات الغربية ظلت بعيدة عن روسيا 
لفتـــرة طويلـــة وأن تأثير العقوبـــات اجلديدة 

سيكون أقل من تأثير سابقاتها.
وقال إن ”خطوط األنابيب التي تستخدمها 
روســـيا في تصدير الطاقة واجهت على وجه 
اخلصـــوص مخاطر بســـبب العقوبـــات وقد 
حتـــدث بعـــض العوائق في مـــا يخص اخلط 
الفرعي ملشروعي الســـيل الشمالي 2 والسيل 
التركـــي اللذيـــن يهدفـــان إلى تصديـــر الغاز 

الروسي للدول األوروبية.
وبـــدأت شـــركة غازبـــروم، عمـــالق الغاز 
الروســـي، بشـــكل ســـريع في إنشـــاء مشروع 
السيل التركي في منطقة البحر األسود بسبب 

املخاطر التي قد تواجهها من العقوبات.
واعتبـــر اخلبير أن تلـــك املخاطر لن تؤثر 
على روســـيا اقتصاديـــا، حتى أنـــه قد يكون 
مـــن األفضل احتفـــاظ غازبـــروم باملبالغ التي 

ستنفقها على املشروع.
وتســـتهدف غازبـــروم تصديـــر 55 مليـــار 
متـــر مكعب من الغاز الطبيعـــي في العام إلى 

أوروبا، عبر مشروع الســـيل الشمالي 2 الذي 
يبلغ طوله ألفا و220 كيلو مترا ويصل روسيا 

بالدول األوروبية عبر بحر البلطيق.
وكانت الشركة الروسية قد أعلنت في مايو 
املاضي أنها شرعت في أعمال مد خط أنابيب 
مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى 

أوروبا عبر تركيا.
ويتكون الســـيل التركي من خطي أنابيب 
لنقل الغـــاز الطبيعي، بســـعة 31.5 مليار متر 
مكعب، وُيخصـــص أحد اخلطـــني لنقل الغاز 
إلى تركيا، فيما يواصل الثاني طريقة إلى عدة 

دول في أوروبا.
صـــادق  التـــي  العقوبـــات  ومبوجـــب 
عليهـــا ترامب األربعــــاء املـاضي، فــــإن مـدة 
اســـتحقاق البنـــوك الروســـية التي تشـــملها 
العقوبـــات لديونهـــا مـــن املـؤسســـات املالية 

الغربيـــة تنخفض من 30 يوما إلـــى 14 يوما، 
فيما تتـراوح مـدة اســـتحقـاق شـركات النفـط 
والغـاز الطبيعي الروســـية بـــني 90 يوما و30 

يوما.
ويأتـــي فرض العقوبـــات، بينما تصاعدت 
أكثـــر األصـــوات األوروبية الرافضـــة للقرار، 
حيـــث يخشـــى االحتـــاد األوروبـــي أن تطاله 

العقوبات بطريقة غير مباشرة.
وهدد االحتاد األوروبـــي بالرد باملثل على 
العقوبـــات األميركيـــة اجلديدة على روســـيا، 
وذلك في ”حال أضـــرت باملصالح االقتصادية 

األوروبية“.
وقـــال رئيس املفوضيـــة األوروبية، جان-
كلـــود يونكـــر، فـــي بيـــان ”علينا الدفـــاع عن 
مصاحلنـــا االقتصادية أمام الواليات املتحدة، 

ونحن جاهزون وعازمون على ذلك“.

وأعربت رابطـــة األعمـــال األوروبية ”أيه.
إي.بي“ عن رفضها القاطع للخطوة األميركية. 
وقالـــت في بيان ”نحن فـــي الرابطة على يقني 
تـــام بأن التجـــارة تعد حلقة وصـــل هامة بني 
الدول والشـــعوب، وال يجوز أن تخضع مبادئ 

التجارة احلرة ألي قيود“.
وحثـــت الرابطـــة، التـــي تضـــم أكثـــر من 
500 شـــركة من االحتـــاد األوروبـــي والرابطة 
األوروبية للتجارة احلرة، بروكسل وواشنطن 
وموســـكو علـــى إيجاد حـــل مشـــترك مقبول 

”يتسم بروح السالم والوفاق“.
وفـــي حال دخلت العقوبـــات حيز التنفيذ، 
فإنه ستفرض عقوبات مالية على شركات دول 
أوروبية مثل أملانيا وفرنسا وهولندا والنمسا 
واملشـــاركة في مشـــاريع خطوط األنابيب مثل 

السيل الشمالي والسيل التركي.

أكــــــد خبراء اقتصــــــاد أن العقوبات األميركية اجلديدة التي فرضتها على موســــــكو تهدد 
بوادر انتعاش االقتصاد الروســــــي التي بدأت مالمحها في بداية العام احلالي. ورجحوا 

أن تضع البلدين في حرب اقتصادية باردة مفتوحة ال ميكن التنبؤ بعواقبها.

عقوبات واشنطن على موسكو تنذر بإشعال حرب اقتصادية باردة

[ آثار سلبية محتملة لالستثمارات الروسية في قطاعي النفط والغاز  [ االتحاد األوروبي يهدد بالرد إذا تضررت مصالحه االقتصادية

العقوبات األميركية تهدد شرايين حياة االقتصاد الروسي

كونستانتين كوريشتشينكو:

العقوبات األميركية ستؤثر 

أكثر على تدفق رؤوس 

األموال األجنبية إلى روسيا

جان كلود يونكر:

علينا الدفاع عن مصالح أوروبا 

االقتصادية ونحن جاهزون 

وعازمون على ذلك

} لنــدن – أكد تقرير جديـــد صادر عن منظمة 
ريبير املتخصصـــة بوضع القواعد التنظيمية 
لصناعة األجهزة التقنية ومعدات االتصاالت، 
أن شـــركات التكنولوجيا العاملية ومن أبرزها 
أبل وســـوني ترتكب انتهاكات واسعة لقواعد 

احلفاظ على البيئة.
وقال اخلبير التقني مارك شـــفير الذي أعد 
التقريـــر إن تلك الشـــركات تنتـــج أجهزة غير 
قابلة للتصليح حـــني تتعرض إلى عطل كبير، 

ما يؤدي إلـــى إجبار املســـتهلكني على إعادة 
شـــراء تلـــك األجهزة مـــرة ثانية ويـــؤدي إلى 

استنزاف واسع للموارد الطبيعية.
وأشـــار إلـــى أن شـــركتي أبـــل األميركية 
وســـوني اليابانية في مقدمة قائمة الشركات 
املنتهكـــة لقواعد احلفاظ على البيئة بســـبب 
انخفـــاض إمكانية إصالح وإعـــادة أجهزتها 
عنـــد إصابتها بعطل، مؤكدا ضعف التزام تلك 

الشركات بـ”معايير التقنية اخلضراء“. 

وقال إن عدم التزام أبل وســـوني وشركات 
كثيرة في قطاع التكنولوجيا يعود العتبارات 

داخلية في مجلس اإلدارة.
وأوضـــح أن تلـــك الشـــركات تـــدار عبـــر 
مســـؤولني وخبراء يركزون فقط على املنافسة 
ويرفضـــون االلتـــزام بتلك املعاييـــر من أجل 

حتقيق أقصى مستويات من األرباح.
وذكـــر التقرير أن املعايير املطلوبة حلماية 
البيئـــة حتولت إلى مجرد حبـــر على ورق ألن 
األجهزة يتم تطويرها وحتديثها بشكل سريع 

جدا دون مراعاة للهواجس البيئية.
وأكد أن املعايير الصديقة للبيئة تلعب دورا 
مهما في إعادة هيكلة الصناعات التكنولوجية 

فـــي الـــدول املتقدمـــة وهـــي حتث الشـــركات 
املصنعة على إنتاج سلع أكثر استدامة، وهي 
تخدم املســـتهلك من خالل حصوله على ســـلع 
ذات قدرة على تلبيـــة حاجته بأقصى درجات 

الكفاءة وألطول مدة ممكنة.
وتقـــول غي غـــوردن بايرن مديـــرة منظمة 
ريبير ”لألســـف الشـــركات املصنعـــة حتاول 
التهـــرب مـــن معايير حمايـــة البيئـــة وعادة 
مـــا تتبنـــى معاييرهـــا اخلاصة التـــي تخدم 
مصاحلهـــا وال تأخـــذ بعـــني االعتبـــار البيئة 

واملستخدم“.
وأضافت أن ”هذه املنتجات بنظر املصنعني 
مجرد وســـيلة لزيـــادة املبيعات على حســـاب 
البيئة واملســـتهلك… لألسف هذه التصرفات ال 
تليق بســـمعة هذه الشركات وينبغي عليها أن 

تعيد حساباتها وفق معايير تخدم اجلميع“.
وتـــرى منظمة ريبير أن شـــركات مثل أبل 
وبالكبيري وسوني قامت بشكل منتظم بإهمال 
معايير صداقـــة البيئة التـــي تطالب بتطوير 
منتجاتها وحتثها علـــى تقدمي منتجات قابلة 

للتصليح وإعادة التدوير.
ويشـــير التقرير إلى إهمال متعمد ملعايير 
التصليح واعادة االســـتخدام التي مت تبنيها 
في بداية العـــام احلالي والتي تضمنت أيضا 
معايير تقنية مثل القدرة على إخراج البطارية 

واستبدالها في حال تعرضها ألي خلل.
وأكد أن هاتفي آيفون 7 وغاالكســـي 8 أس 
ال يســـتحقان التصنيف الذهبـــي وفق معايير 
املنظمة من الناحيـــة البيئية. وتعتقد املنظمة 
أنهما ال يستحقان سوى التصنيف البرونزي.
املصنعـــة  الشـــركات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
مقترحـــات  عـــدة  قدمـــت  النقالـــة  للهواتـــف 
بخصوص الســـالمة وقضايا التصليح سواء 
فـــي املنزل أو فـــي مراكـــز الصيانـــة التابعة 

للشركات املصنعة واملوزعة.
وفـــي أبريل املاضـــي أصدرت شـــركة أبل 
تقريـــرا يقيم خططها املســـتقبلية بخصوص 
احلفاظ على البيئة عبر تغيير خطوط اإلنتاج. 

وقالت إنها ســـتخفف الفضـــالت اإللكترونية 
الناجمـــة عـــن عمليـــات اإلنتـــاج، وذلـــك عبر 
اســـتخدام مواد معاد اســـتخدامها من أجهزة 

قدمية أو قطع من مواد مدورة.
وكشـــفت منظمـــة غريـــن بيـــس املدافعـــة 
عـــن البيئة جوانـــب تقصير أبـــل في مختلف 
القضايا البيئيـــة ومن ضمنها الترويج خلطة 
نهاية العمر واالســـترجاع. وأكدت اســـتخدام 
الشـــركة ملكونات غيـــر قابلة إلعـــادة التدوير، 

ووجود سموم في أجهزة آيفون.
وشـــنت املنظمة حملة ضد أبـــل منذ 2003 
تتعلق باســـتخدامها للمـــواد الكيميائية مثل 
البولي فينيـــل كلورايد ومادة بـــي.أف.آر في 
منتجاتها، رغم تأثيراتهما الصحية السلبية.

وكان ستيف جوبز قد أصدر في مايو 2007 
بيانـــا يعلن فيـــه عن خطط إليقاف اســـتخدام 
البولي فينيل كلورايـــد وبعض املواد األخرى 

بشكل نهائي.
وفـــي مايو 2008 أعطـــت منظمة كالميايت 
كاونتز املدافعة عن البيئة وحقوق املستهلكني 
شـــركة أبل 11 نقطة فقط من أصل 100 ممكنة، 
لتضع الشركة في املرتبة األخيرة بني شركات 

اإللكترونيات.
الواعـــي  املســـتهلك  إن  املنظمـــة  وقالـــت 
بهواجس املناخ ينبغي أن يتجنب شركة أبل. 
وكان رد ستيف جوبز ساخرا حني دعا املنظمة 
”إلـــى اخلروج من عالـــم الكمبيوتـــر والتركيز 

على إنقاذ بعض احليتان“.
لكن وكالة حماية البيئة األميركية تصنف 
أبـــل بني أفضـــل الشـــركات املنتجـــة ألجهزة 
الكمبيوتر احملمولة، مقارنة مع منتجي أجهزة 
الكمبيوتـــر املكتبيـــة وشاشـــات الكريســـتال 

السائل.
وبـــدأت أبل بتقدمي معلومات مفصلة حول 
االنبعاثات واملواد واالستخدام الكهربائي لكل 
منتج، ووضعت تلك البيانات في موقعها على 
اإلنترنـــت، لكنها ال تزال فـــي صدارة املتهمني 

بانتهاك املعايير البيئية.

أشــــــعلت تقارير علمية جديدة اجلدل بشأن إهمال الشركات املصنعة لألجهزة اإللكترونية 
للهواجــــــس البيئية وقلة تدويرها للنفايات اخلطيرة التي تتراكــــــم في جميع أنحاء العالم. 

وأظهرت إهمال الشركات املصنعة للهواتف النقالة بشكل خاص ملعايير االستدامة.

أبل وشركات تكنولوجية في صدارة المتهمين بتلويث البيئة

[ إهمال كبير من مصنعي الهواتف النقالة لمعايير االستدامة  [ المنافسة المحتدمة تدفع الشركات لالحتيال على المعايير البيئية

النفايات اإللكترونية قنبلة موقوتة

مارك شفير:

هناك استنزاف كبير 

للموارد الطبيعية لكون 

الهواتف غير قابلة للتصليح

غي غوردن بايرن:

الشركات تبحث عن مصالحها 

وتهمل الهواجس البيئية 

ومصالح المستخدمين
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اقتصاد
{أدنـــوك تـــدرس مجموعة من خيارات شـــراكات التمويـــل وبضمنها االقتـــراض، لدعم جزء من 

أنشطتها لتعزيز النمو الذكي والتوسع المستدام لألعمال}.

بيان رسمي
شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)

{األســـر البريطانية تجاهلت حالة عدم االســـتقرار المتعلقة بالبريكســـت فـــي البداية، ولكنها 

خفضت إنفاقها مؤخرا ما أدى إلى تباطؤ االقتصاد البريطاني}.

مارك كارني
محافظ بنك إنكلترا املركزي

محمد حماد

} القاهرة – فتحت عودة العبار رئيس مجلس 
إدارة شركة إعمار العقارية، لالستثمار مجددا 
في مصر شـــهية بعـــض املســـتثمرين العرب 

لتأسيس مشروعات جديدة بالبالد.
واعتبـــر اقتصاديـــون هـــذه العـــودة نقلة 
نوعية جديدة، ميكن أن تســـاهم في فتح آفاق 
كبيرة لالســـتثمار فـــي مصر، عقـــب فترة من 
اخلمـــول فشـــلت حزمة كبيرة مـــن اإلجراءات 

والقوانني واملسكنات في إحيائه.
وقال كـــرمي إمام، الشـــريك مبكتب برايس 
ووتر هـــاوس كوبـــرز بالقاهرة فـــي تصريح 
إن ”عـــودة العبـــار تعـــد رســـالة  لـ”العـــرب“ 
إيجابيه على أن مناخ االستثمار مبصر مواٍت 
لالســـتثمار، كما أن تلك اخلطوة شجعت عددا 
كبيرا من املستثمرين مبختلف املنطقة العربية 

على دخول السوق املصرية“.
وكشـــف إمام عن مباحثات متقدمة مع عدد 
من املستثمرين بالسعودية واإلمارات لدخول 

السوق املصرية في قطاعي الصحة والطاقة.
واســـتقبلت ســـحر نصر وزيرة االستثمار 
والتعاون الدولي هذا األســـبوع العبار، الذي 
أعلن ضخ اســـتثمارات جديدة فـــي العاصمة 
اإلداريـــة اجلديـــدة ومدينة العلمـــني اجلديدة 
على الساحل الشمالي للبالد. ولم يحدد حجم 

هذه االستثمارات.
وكان العبـــار قـــد وقـــع مذكـــرة تفاهم مع 
احلكومـــة املصريـــة لبناء العاصمـــة اإلدارية 
على أن يقوم بتدبير متويل املشروع من خارج 
البالد، وبعد اإلعـــالن عن رغبته في احلصول 
على جـــزء من التمويـــل من البنـــوك احمللية، 
قامـــت احلكومـــة بإلغاء مذكـــرة التفاهم التي 

وقعتها معه.

وألغت احلكومة اتفاقها مع شركة ”كابيتال 
سيتي بارتنرز“، اململوكة لرجل األعمال والتي 
أسســـها خصيصا لتنفيذ مشـــروع العاصمة 

اجلديدة.
ومت اإلعـــالن عن تأســـيس عاصمة جديدة 
للبـــالد خـــالل مؤمتر مصـــر االقتصـــادي في 
مـــارس 2015 علـــى أن يتم االنتهـــاء منها عام 

.2020
وقطعـــت احلكومة املصرية شـــوطا مهما 
لالنتهـــاء مـــن تشـــييدها في املوعـــد احملدد، 
عبدالفتـــاح  املصـــري  الرئيـــس  ويعتبرهـــا 
السيســـي مـــن أهـــم إجنازاتـــه االقتصاديـــة 

والسياسية.
وتقـــع العاصمـــة اجلديـــدة فـــي املنطقة 
احملصورة بـــني طريقي القاهرة- الســـويس، 
والقاهرة- العني السخنة شرق القاهرة وعلى 

بعد 40 كيلومترا من العاصمة احلالية.
وحاولت القاهـــرة إنقاذ مشـــروعها الذي 
تقـــدر تكلفته االســـتثمارية بالكامـــل نحو 45 
مليار دوالر بتوقيع مذكرة تفاهم مع الشـــركة 
الصينية العامة للهندســـة اإلنشـــائية، خالل 
زيـــارة الرئيس املصري عبدالفتاح السيســـي 

لبكني منذ أكثر من عام.
ومت االتفـــاق علـــى أن متويل مشـــروعات 
الشـــركة بالعاصمـــة اجلديدة مـــن خالل بنك 
آي.سي.بي.ســـي الصينـــي بقيمـــة 3 مليارات 
دوالر، وعرضت الشركة سعر بيع املتر في حي 
الـــوزرات بنحـــو 1800 دوالر، مما أثار حفيظة 

القاهرة، والذي ألغى االتفاق على الفور.
واســـتعانت احلكومة بالهيئة الهندســـية 
للقـــوات املســـلحة للتنفيـــذ واإلشـــراف على 
املشـــروع وكافة املشـــروعات القومية بالبالد 

لضمان االنتهاء منها في مواعيدها املقررة.

ويقول معهد احملاسبني اإلداريني األميركي 
إن متوســـط هامش ربح الشركات العاملية في 
الســـوق املصرية يتراوح بني 30 باملئة إلى 40 
باملئة، وهي واحدة من أعلى النســـب العاملية 

في االستثمار.
ووفـــق إمـــام، فـــإن مصـــر شـــهدت خالل 
األســـابيع املاضيـــة تدفقـــات ملســـتثمرين من 
منطقة اخلليج من خالل صناديق االســـتثمار 
املباشـــر حيث يفضـــل املســـتثمرون التعامل 
بتلك اآللية ملراقبة األســـواق، ثـــم تتحول تلك 
االســـتثمارات إلـــى تدفقـــات مباشـــرة عندما 

يطمئنوا لهذه السوق.
ويتجاوز حجـــم االســـتثمارات اإلماراتية 
بالســـوق املصرية حاجز 6 مليارات دوالر تتم 
إدارتها من خالل 877 شـــركة، فيما يصل حجم 

التبادل التجاري بـــني البلدين نحو 3.5 مليار 
دوالر.

وأكـــد عبدالله اإلبيـــاري، رئيس اجلمعية 
املصريـــة لالســـتثمار املباشـــر، أن صندوقي 
فـــي  يســـاهم  اللذيـــن  و”تنميـــة“  ”ازدهـــار“ 
وأميركيون  خليجيون  مستثمرون  رأسمالهما 
قامـــا مؤخـــرا بضـــخ اســـتثمارات بنحو مئة 
مليون دوالر، في مشروعات متنوعة بالقاهرة.
أن  لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأوضـــح 
قطـــاع  تســـتهدف  اجلديـــدة  االســـتثمارات 
املشـــروعات الصغيرة واملتوســـطة، من خالل 
املســـاهمة في رأســـمال بعض الشركات التي 

تواجهها اختالالت مالية.
وأشـــار إلـــى أن بنك االســـتثمار اإلقليمي 
”رينسانس كابيتال“ املتخصص في االستثمار 

باألسواق الناشئة تقدم للحصول على رخصة 
للعمل مبصر، حيث يســـعى لتأسيس صندوق 

استثمار مباشر للتوسع محليا.
وأعلنـــت شـــركة ”كاراليـــل“ األميركية عن 
خطـــط لضخ اســـتثمارات بقيمـــة 100 مليون 
دوالر خالل األشهر املقبلة، في مؤشر جلاذبية 

السوق املصرية.
وأوضح عمـــر املغاوري العضـــو املنتدب 
البحرينـــي، أن البنك  لبنك ”فرســـت إكويتي“ 
يبحث توسيع استثماراته مبصر خالل الفترة 

املقبلة.
ويدير البنك اســـتثمارات تتجاوز قيمتها 
3 مليارات دوالر. وقام باالتفاق مع مؤسســـات 
مالية وصناديق استثمار عاملية لطرح العديد 

من الفرص االستثمارية املتوافرة.

تلقى مناخ االســــــتثمار في مصر شــــــهادة ثقة جديدة بعد إعالن رجل األعمال اإلماراتي 
ــــــالد على إثر توقف دام لنحو عامني عندما  محمد العبار ضخ اســــــتثمارات جديدة في الب
تراجع عن املشــــــاركة في عدد من املشــــــروعات الكبرى بالبالد بينهــــــا العاصمة اإلدارية 

اجلديدة.

اإلصالحات االقتصادية المصرية تخطف أنظار المستثمرين الخليجيين

[ عودة العبار تفتح شهية صناديق االستثمار السعودية واإلماراتية  [ خطط استثمارية بحرينية إلنقاذ الشركات المحلية المتعثرة

آمال بعودة إطالق المشاريع المعلقة بعد تحسن الثقة باالقتصاد المصري

} كركوك (العراق) – جدد عدد من مســـؤولي 
محافظة كركوك شمال العراق رفضهم للتفاهم 
املبرم بني احلكومة املركزية في بغداد وطهران 
على تصدير نفط احملافظة لألســـواق العاملية 

عبر إيران.
وقال جنم الدين كـــرمي محافظ كركوك، إن 
التفاهـــم املذكـــور، مت إبرامه دون استشـــارة 
املرجعيـــات املعنيـــة فـــي كركوك ”لذلـــك فإن 

مصيره الفشل“.

وكانت وزارتا النفـــط العراقية واإليرانية 
قد وقعتا في 20 فبرايـــر املاضي مذكرة تفاهم 
لتشـــكيل جلان تتولى دراسة مد أنابيب للنفط 
والغاز بـــني اجلانبـــني لنقل اخلـــام العراقي 
املنتج من حقول محافظة كركوك، إلى األراضي 
اإليرانيـــة وتصديـــره من هناك إلى األســـواق 

العاملية. 
األطـــراف  جميـــع  االتفـــاق  وتعـــارض 
السياسية في احملافظة وهي األطراف الكردية 

والعربيـــة والتركمانية، رغـــم وجود خالفات 
واسعة بني هذه األطراف.

وجتمع تلك األطراف على أن االتفاق املبرم 
لـــم يأخذ رأي املرجعيـــات احمللية في كركوك، 
وهـــي توجـــه انتقادات شـــديدة لـــه قائلة إنه 
مخالف للدســـتور ومت وفق مصالح سياســـية 
بـــدال مـــن الدوافـــع االقتصاديـــة. وتؤكد أنه 
لن يســـفر عن أيـــة نتائج إيجابيـــة لالقتصاد 

العراقي.
وأكـــد كـــرمي أن ”إدارة محافظـــة كركـــوك 
دأبـــت على دعـــم احلكومة املركزيـــة في كافة 
أشـــكال اتفاقيـــات النفـــط التـــي تبرمها، وال 
ســـيما تلك املتعلقة بتحســـني جـــودة اآلبار، 

وتعزيـــز احتياطاتها القابلة لالســـتثمار. إال 
أن أية اتفاقيات أو تفاهمات يتم إبرامها دون 

مشاركتنا فيها، سيكون مصيرها الفشل“.
وشـــدد ريبـــوار طالباني، رئيـــس مجلس 
محافظة كركوك في تصريحات لوسائل إعالم 
محلية في إقليم كردســـتان، على رفضه التفاق 
بغـــداد وطهـــران، مشـــيرا إلى أنـــه ”مخالف 

للدستور“.
وأشار إلى أن املادة 112 من الدستور تؤكد 
أنه ”في حال عدم استشـــارة بغداد ملســـؤولي 
محافظة كركـــوك عند إبرامها اتفاقيات تتعلق 
بإنتـــاج احملافظـــة مـــن النفـــط فإن ذلـــك يعد 

انتهاكا للقوانني“.
وقـــال إن تلـــك املادة ”تشـــدد على ضرورة 
الرجوع ملســـؤولي احملافظات عند استخراج 
النفـــط من أراضيهـــا أو تكريـــره أو إبرام أي 

اتفاقيات بشأنه“.
ونسبت وكالة األناضول إلى جمال كوتشر، 
عضو جلنة الغاز والنفط في البرملان العراقي 

قوله إنه ”ثمة غموض كبير يلف االتفاق“.
وأضـــاف إننا نفاجأ بوزير إيراني يتحدث 
عـــن اعتزامه مـــد أنابيب من أجل شـــراء نفط 
كركوك من العراق، في حني أن الوزير العراقي 

املعني باألمر ال يتحدث عن االتفاق مطلقا.
وكان وزير النفـــط اإليراني، بيجان زنكنة 
قـــد التقى فـــي طهران األحد املاضـــي بنظيره 
العراقي، جبار علي لعيبي. وكشف زنكنة خالل 
املباحثات الثنائية بينهما أن إيران سوف متد 
خطوط أنابيب النفط لتصدير النفط من حقول 
كركوك إلى إيران، وأن هذه اخلطوة من شأنها 

”التقريب أكثر بني البلدين“.
وأكد كوتشر أنه ”في حال عدم الكشف عن 
أيـــة تفاصيل، فإن االتفاق ســـوف يفتح الباب 

على مصراعيه أمام شكوك كبيرة“.
وذهـــب إلـــى القـــول إن ”بغـــداد تتجــــه 
الســـتخدام االتفـــاق املذكـــور، كأحــــد أوراق 
الضغــــط ملواجهة أكراد كركـــوك. ألنها أبرمت 

االتفـــاق في مســـعى منها لعرقلة االســـتفتاء 
املزمع حول اســـتقالل اإلقليـــم، من أجل زيادة 

رقابتها على املدينة“.
وتعتـــزم حكـومـــة إقليم كردســـتان إجراء 
االســـتفتـاء غيـر امللـزم في 25 سبتمبـر املقبـل، 
والذي ســـيكون مبثابـة استطالع رأي لسكان 
احملافظـــات الثالث في اإلقليـــم الكردي، وهي 
أربيــــل والســـليمـانيـة ودهــــوك، فـــي مـا إذا 
كـانـــوا يرغبون في االنفصـــال عن العراق من 

عدمه.
وقد أثـــار االســـتفتاء مخـــاوف دولية من 
أن ينعكس ســـلبا على الوضع السياســـي في 
العراق، وخاصة أن البلد ال يزال يخوض حربا 

ضد تنظيم داعش اإلرهابي. 
وأوضـــح كوتشـــر أنه ”في حـــال بيع نفط 
كركـــوك إليـــران، ســـيلوح فـــي األفـــق ضغط 
اقتصـــادي علـــى اإلقليـــم الكـــردي، وأهالـــي 
كركوك، وبالتالي ستعزز احلكومة املركزية من 

سيطرتها العسكرية في احملافظة“.
وقال دلشـــاد شـــعبان، نائـــب رئيس جلنة 
النفط والغاز واملصـــادر الطبيعية في مجلس 
اإلقليـــم الكردي، إن االتفـــاق املذكور ”له أبعاد 

سياسية أكثر منها اقتصادية“.
وذكـــر أن ”االتفاق في حكم امليت وال توجد 
له أية أهمية على اإلطالق، وعلينا أال ننســـى 
أنه مسألة سياســـية بحتة الهدف منها عرقلة 

االستفتاء عن طريق النفط“.
وأشـــار جناة حســـني، عضو جلنة النفط 
والغـــاز في مجلس محافظـــة كركوك، إلى عدم 
علم املجلس مبوضوع االتفـــاق املذكور، وأنه 
ال توجـــد لديهم أية معلومـــات تفصيلية حول 
كيفيـــة مد أنابيب النفط، ومن أية آبار ســـيتم 

مدها.
وتوجد فـــي محافظة كركوك خمســـة آبار 
للنفـــط، اثنـــان منهـــا حتـــت ســـيطرة اإلقليم 
الكـــردي، وثالثة تخضـــع لرقابة شـــركة نفط 

الشمال التابعة للحكومة املركزية في بغداد.

تصاعدت معارضة جميع األطراف السياسية املتنازعة في محافظة كركوك العراقية على 
معارضة االتفاق الذي أبرمته احلكومة العراقية لتسويق نفط احملافظة عبر إيران بعد أن 

أوقفت اخلالفات بني بغداد وأربيل تدفق النفط منها عبر أراضي إقليم كردستان.

كركوك ترفض تفاهم بغداد وطهران بشأن نفطها

[ األطراف السياسية تتحد على معارضة تسويق النفط عبر إيران  [ بغداد تستخدم االتفاق للضغط على أربيل في موضوع االستفتاء

الثروة النفطية تغذي الصراعات السياسية المشتعلة

نجم الدين كريم:

االتفاق تم دون التنسيق مع 

سلطات محافظة كركوك 

وسيكون مصيره الفشل

كريم إمام:

هناك مباحثات متقدمة مع عدد 

من المستثمرين والصناديق 

السعودية واإلماراتية

عبدالله اإلبياري:

صندوقا ازدهار وتنمية ضخا 

100 مليون دوالر في مشاريع 

مصرية متنوعة

نجاة حسين:

ال توجد لدينا أية معلومات 

حول كيفية مد األنابيب وإلى 

أي حقول نفطية



} القاهــرة - تتركـــز األضـــواء اليـــوم علـــى 
املســـؤولني عن املشـــاريع املطلة علـــى البحر 
األحمـــر، بعـــد أن أعلنـــت اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية، األســـبوع املاضـــي، عـــن إطالق 
مشروع ســـياحي عاملي في مياهها اإلقليمية، 

حتت مسّمى ”مشروع البحر األحمر“.
وأعلن عن املشـــروع ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن ســـلمان، ومـــن املقرر أن يتم 
وضـــع حجر األســـاس للمشـــروع فـــي الربع 
الثالـــث من العـــام 2019، واالنتهاء من املرحلة 

األولى في الربع األخير من عام 2022.

وســـتتم إقامة هذا املشروع على أحد أكثر 
املواقـــع الطبيعية جماال وتنوعـــا في العالم، 
كما ظهر في املواد البصرية التي أعلنت عنها 
الرياض، وســـيجري التعاون مـــع أهم وأكبر 
الشـــركات العاملية في قطاع الضيافة والفندقة 
لتنفيـــذ املشـــروع. كمـــا ســـيضم منتجعـــات 
ســـياحية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بني 

مدينتي أملج والوجه.
وعلى الضفة األخـــرى للبحر األحمر، قلما 
جتـــد رجل اجليـــش والقتال واملعـــارك ينجح 
عندمـــا يخلع ِبّزتـــه العســـكرية ويرتدي بدلة 
املدنيني في إقنـــاع الكثيرين بـــدوره اجلديد؛ 
دور رجـــل السياســـة، غيـــر أن الفريق مهاب 
َمميش رئيس قناة الســـويس ورئيس هيئتها 
االقتصادية جنـــح في النهوض بهـــذا الدور، 
ما جعلـــه يكتســـب ثقـــة القيادة السياســـية 

واجلمهور العريض أيضا.
ورغم االبتســـامة الواثقة الـــودود التي ال 
تفارق وجهه أبدا، إال أن الفريق مميش هو أكثر 
من يعرف ثقل املهمة التي يحملها فوق كتفيه، 
وهي اإلســـراع بتنميـــة املنطقـــة االقتصادية 
لقناة الســـويس واالنتهاء من بنيتها التحتية 
في أقرب وقت اســـتعدادا لتوافد املســـتثمرين 
لتوفيـــر فرص العمـــل، ويدرك جّيـــدا كيف أن 
الرئيس السيســـي يراهن على هذا املشـــروع 
الـــذي يراه بوابة إجناز مـــا وعد به املصريني 

عندما تولى احلكم قبل ثالث سنوات.
وليس سّرا أن مميش الذي متر هذه األيام 
69 ســــنة على ميالده حيث ُولد في أغســــطس 
1948، هو واحد مــــن الدائرة الضّيقة احمليطة 
بالسيســــي التي يضع فيها ثقته الســــتكمال 
برنامجــــه السياســــي واالقتصــــادي، وعندما 
ُيذكر اســــمه تتداعى إلى الذاكــــرة على الفور 
حقيقتــــان، أولهما أنــــه كان واحدا من أعضاء 
املجلس العسكري الذي حكم مصر في أعقاب 
ثــــورة 25 ينايــــر 2011 إلــــى جانــــب آخريــــن، 
والثانيــــة أنــــه عندمــــا كان السيســــي مديرا 
للمخابرات العسكرية كان مميش قائدا لسالح 
البحرية، ما يعنــــي أن الرجلني يعرف كالهما 

اآلخر متام املعرفة.

املشـــكلة أن هـــذا الصعـــود فتـــح البـــاب 
لتســـاؤالت كثيرة، بشأن اتســـاع الدور الذي 

يقوم بـــه اجلنـــراالت في احليـــاة املدنية 
املصرية، وكأن الرئيس ال يرى ســـواهم، 
وأن البـــالد نضبـــت أن تنجـــب مثلهم 
فـــي القطاعات املختلفـــة، لذلك حتول 
مميـــش إلى رمز للتغـــّول في احلياة 
املدنية الذي أصبح أحد سمات نظام 

السيسي.
املدى الـــذي بلغته ثقـــة الرئيس 
في اجلنرال الذي يشـــرف على قناة 
السويس جتّلى بوضوح فيما أعلنه 
مميش بنفسه، حيث صرح بأنه بعد 

أن عرض على رئيس الوزراء املصري 
السابق إبراهيم محلب فكرة إنشاء قناة 
الســـويس اجلديدة تّلقى من السيســـي 

مكاملـــة هاتفية قال له فيهـــا الرئيس ”أنت 
ِمنـــت؟ .. أنـــا ماعرفتش أنام .. يـــّال هاننفذ 

املشروع“.
فـــي 29 أبريل املاضي أصدر الرئيس قرارا 
بتكليف الفريق مميش برئاســـة الهيئة العامة 
للمنطقـــة االقتصاديـــة للقناة خلفا لرئيســـها 
السابق الدكتور أحمد درويش، مع استمراره 
فـــي منصبـــه كرئيس لهيئـــة القناة نفســـها، 
ومنحه كامل االختصاصـــات التي مينحها له 

القانون، ما أثار تساؤالت ِعّدة في حينها.
مميـــش حتدث عـــن هـــذا التكليـــف قائال 
”عندما اســـتمع الرئيس للعـــرض الذي قدمته 
أمام مؤمتر الشـــباب الذي ُعقد باإلسماعيلية، 
على قناة الســـويس، العام املاضي عن املنطقة 
االقتصاديـــة للقنـــاة، فوجئت باللـــواء عباس 
كامل، مدير مكتب الرئيس، يتصل بي ويقول: 
مبروك رئاســـة الهيئة االقتصادية، فســـألته: 
وماذا عـــن قناة الســـويس؟ فأجـــاب: االثنان 
معا“. ومن يومها ال يكاد مير شـــهر أو شهران 
إال والسيســـي يلتقي مميش ملناقشته في أمر 

ما يتعلق مبشروع القناة.

تحديات هائلة
مميش يجمع في شـــخصيته بني الصرامة 
واحلـــزم وبـــني اخلبـــرة العلميـــة والعملية، 
وميتلـــك درايـــة بقناة الســـويس وأســـرارها 
وشـــؤونها حتى أنه يـــكاد يحفـــظ كل كبيرة 
وصغيرة عنها، منذ أن كان ضابطا صغيرا في 
البحرية املصرية التي ظل يتدرج في مناصبها 

إلى أن أصبح قائدا لها في عام 2007.
هذه الصفات ظهرت فـــي موقفني بارزين، 
أولهما عندما لم حتقـــق القناة الدخل املنتظر 
منها في العام املاضـــي بعد افتتاح تفريعتها 
اجلديـــدة، وتناثر القيـــل والقال عـــن جدوى 
حفرهـــا إذن، ســـاعتها خرج علـــى املصريني 
ليؤكد لهم بصراحة أن علينا أن نكون واقعيني 
ألن القنـــاة مرتبطـــة بحركة التجـــارة العاملية 

والتي شهدت بعض البطء في ذلك العام.
أوضـــح اجلنـــرال أن على مصـــر التعامل 
مبرونـــة، ووعد بزيادة الدخل في العام املقبل، 
وبالفعـــل ارتفعت اإليرادات فـــي الُربع الثاني 
من 2017 بنســـبة 2.4 باملئـــة، بل ووعد مبا هو 
أكثـــر، وهو زيادة الدخل إلى أكثر من 92 مليار 
جنيه (حوالـــي 5.5 مليـــار دوالر) خالل العام 
كله (القناة لم تكـــن قد حققت في عام 2016 إال 
5.3 مليار دوالر)، وبـــرزت واقعيته في تأكيده 
على أن مصر كي تسير في الطريق الصحيحة 
عليهـــا أن تعمـــل بشـــكل أكثـــر جديـــة جللب 
االستثمارات مما نحن عليه اآلن، وقال ”علينا 
أن نكون جاذبني لالستثمارات ال طاردين لها.. 
وسوف تشهد املرحلة القادمة تعديل املسار“.

أّمـــا التحدي الثانـــي الـــذي واجهه، فهو 
انسحاب اخلطوط املالحية األجنبية من ميناء 
شرق بورســـعيد، على قناة الســـويس. وهنا 
عادت الواقعية والنظـــرة العملية اللتني ُجِبل 
عليهما اجلنـــرال لتعاجلا األمور، موضحا أن 

هناك فرقا بني املشـــكلة وحل املشكلة، وسعى 
إلـــى التحـــاور مع أصحـــاب الشـــأن في تلك 
الشـــركات املالحية، ”نعـــم. ال مفر من احلوار. 
فال أحـــد ميكنه احلصول على كل شـــيء، وال 
بـــد أن يخرج اجلميع مبكاســـب ُمرضية، وقد 
بدأنا في تنفيذ مطالبهم بالفعل“، وهكذا بدأت 

األزمة تأخذ طريقها إلى احلل.

االنضباط في ردة الفعل
ِحنكة اجلنرال مميش السياسية ومهاراته 
متثلت في ردوده الهادئة املّتزنة على أســـئلة 
اإلعالميني وفـــي مؤمتراتـــه وتصريحاته، إذ 
لم يســـمع منه أحد تهوميات لفظية إنشـــائية 
خالية مـــن املضمون ككثير من السياســـيني، 
بل هـــو يحرص دائما على اســـتخدام األرقام 
واإلحصائيات املشفوعة باخلرائط والوثائق، 
كمـــا أنه لـــم يقع أبـــدا في فخ االســـتدراج أو 
احلديـــث فيما ال يعنيه، ولســـان حاله يشـــي 
طـــوال الوقـــت بأنكم أيهـــا اإلعالميـــون إذا 
أردمت احلقائـــق فأهال وســـهال، أمـــا إن كنتم 
تريدون تصريحات عنترية تزيدون بها نســـب 

مشاهديكم، فابحثوا عن شخص آخر غيري.
عندما أرادوا اســـتدراجه فسألوه عن كالم 
تردد بأن مشـــروع القناة اجلديـــدة لم يكن له 
داٍع، وأنـــه كان ميكن تأجيلـــه، ولم يأت ملصر 
بالفائدة املرجـــّوة، رد بعبارات واضحة، فقال 
”مصـــر في املرحلة القادمة حتتاج إلى أن تعلو 

فيها أيـــادي البناء وليس معاول الهدم، ولوال 
الرئيس وثـــورة 30 يونيـــو 2013 لكنا جميعا 
اآلن فـــوق قضبان الســـكك احلديدية نبحث 
عن قطارات تنقلنا إلى بلد آخر كما يحدث 

في بلدان مجاورة لنا“.
رغـــم كل االنتقـــادات التـــي وجهت 
للمشـــروع وعدم جدواه اقتصاديا، فإنه 
كان  يضرب بهـــا عرض احلائط، ويرى 
أنـــه لوال هـــذه القناة اجلديدة خلســـر 
االقتصاد املصري أكثـــر من مليار و600 
مليـــون دوالر، ألن الســـفن كانت ســـتظل 
واقفـــة على جانبي القنـــاة القدمية لفترة 
أطـــول، وتســـاءل ”كيف ميكن أن نســـمح 
ألنفسنا باالعتماد على طريق واحدة فقط 
للعبور؟ ولعلمكم األموال ال تأتي هكذا بني 

يوم وليلة أو في عام واحد“.
لعل ما يقّربنا من فهم مفاتيح شخصية 
اجلنرال التي تتسم بالهدوء وضبط النفس 
في ردود األفعال وعـــدم امليل إلى العصبية 
أو التســـّرع فـــي موقفـــه عندمـــا عـــرف أن 
الرئيس الســـابق محمد مرسي، قرر عزله من 
قيـــادة القوات البحرية في عام 2012، وتعيينه 

كرئيس لهيئة القناة ما مّثل مفاجأة له.
صّرح مميش في أحد حواراته التلفزيونية 
بأنه علم بالقـــرار وهو في غرفة نومه، وأبلغه 

به ســـكرتيره، قال مميش ”كنا يومها في 
رمضان، فقلت نعمة وفضل من الله“، وحينما 
سألته املذيعة هل كان قد قدم استقالته ملرسي 
قبلها، رد قائال ”أنا مصري حر. وال ميكنني أن 

أهرب من املسؤولية في الوقت احلرج“.

رجل المهام الصعبة
املصريون الذين تابعوا أحداث ثورة يناير 
يوما بيوم ال بد وأنهـــم يذكرون ملهاب مميش 
أنـــه كان الرجـــل الذي جنح فـــي تأمني حدود 
مصـــر البحرية وموانيهـــا وممراتها البحرية 
االســـتراتيجية إّبان الثورة، وتلك كانت مهمة 
غايـــة في اخلطورة والصعوبة، إذ أن األوطان 
فـــي حاالت االضطـــراب والفوضـــى الداخلية 
تكون في أمّس احلاجة إلى من يحمي ظهرها، 

وإال تعّرض أمنها القومي خلطر جسيم.
نهـــض الرجـــل باملهّمة، ومـــن يتذكر كيف 
املصريـــة  النفـــط  موانـــئ  بعـــض  تعرضـــت 
البلطجيـــة  قبـــل  مـــن  للغـــارات  ومنصاتـــه 
اخلارجـــني علـــى القانـــون، مـــا هـــدد جتارة 
مصر ونقل البضائع مـــن املوانئ إلى الداخل 
املصري لسد احتياجات املواطنني. فمن الذي 
أجنز تلك املهمة؟ إنه سالح البحرية الذي كان 

يتولى قيادته آنئٍذ مهاب مميش.
ويذكر لـــه كثيرون أنه القائـــد الذي حمى 
منصـــات الغـــاز الطبيعي وحـــال بينها وبني 
التوقـــف عن العمـــل، ومعلوم كيـــف أن الغاز 
هو عصب حياة املصريني، ســـواء فيما يتعلق 
بإنتاج الكهرباء أو بإدارة املصانع واملنشـــآت 

والكثير من وســـائل النقل واملواصالت، وألنه 
كانـــت هناك حركة دؤوبة مـــن جانب األجانب 
العاملـــني بهـــذه املنصات للرحيـــل عن مصر 
خوفـــا على أنفســـهم، كانت املنصـــات مهددة 

بالتوقف، إال أنها لم تتوقف.
واألكثر من ذلك أن القوات البحرية جنحت 
في تأمـــني املجـــرى املالحي لقناة الســـويس 
نفســـها، بالتعاون مع قـــوات اجليش الثاني 
امليدانـــي وقوات حـــرس احلدود، وســـاعتها 
صرخ القائد مميش في وجوه اجلميع ”حذاِر. 
فإن أمن قناة الســـويس خط أحمر لن نســـمح 

ألحد بتجاوزه مهما كان الثمن“.

الحرب مع رجال األعمال
كفاءتـــه كانت وراءها دراســـته األكادميية 
وخبرتـــه امليدانيـــة العريضـــة، فالرجـــل كما 
تقول ســـيرة حياته في املوســـوعات واملواقع 
اإللكترونيـــة على اإلنترنت، بـــدأ ضابطا بعد 
تخرجه من الكلية البحرية املصرية عام 1971، 
ثم ظل يتدرج في املناصب إلى أن أصبح قائدا 

لسالح البحر.
على مســـتوى التأهيل العلمي يحوز على 
حافظة ممتلئة بالشهادات والدرجات العلمية، 
فقد حصـــل على دورات في علـــم الغّواصات، 
وماجستير في العلوم البحرية، ودرجة الزمالة 
األكادمييـــة مـــن أكادمييـــة ناصر العســـكرية 
بالقاهرة، فضال عن ســـفره فـــي بعثات علمية 
وتدريبيـــة إلـــى اخلـــارج، خاصـــة بالواليات 

املتحدة األميركية وتلقى فيها خمس دورات.
ليس سياســـيا فقـــط، وليس 
رجـــل عســـكرية فحســـب، بـــل 
هـــو اقتصادي كذلك، ويكتشـــف 
مـــن يســـتمع إليـــه وهو يشـــرح 
عقليـــة  أنـــه  القنـــاة  اقتصاديـــات 
اقتصادية متعّمقة، هو يخاطب رجال 
األعمـــال الراغبني في االســـتثمار بإقليم 
قناة الســـويس، يشـــدد علـــى ضرورة 
احترام القوانني واملصالح املصرية، 
حتـــى أن البعض منهم بدأ يشـــعر 
باخلـــوف مـــن ارتـــكاب أي خطأ 

قانوني.
يؤكـــد على أنـــه إذا كانت ثمة تســـهيالت 
ُتعطـــى فلن يكـــون هذا على حســـاب مصلحة 
االقتصاد الوطني، والقوانني ال تتضمن مماألة 
أو مجاملـــة ألحد أّيا كان، ال من املســـتثمرين 
احملليـــني وال مـــن األجانـــب، ويجـــب احترام 
لوائـــح اجلمـــارك والضرائـــب والرســـوم ألن 
الهـــدف األساســـي تنمية االقتصـــاد وخفض 
عجز املوازنة وخلق فـــرص العمل، فإذا التزم 
الراغبـــون فـــي املشـــاركة وفق تلك الشـــروط 
فســـوف يلقون من مصـــر كل ترحيب، أما من 
جاء ملجرد الكســـب الســـريع ثم الرحيل فعليه 

التفكير مرتني.
لكنـــه يحـــرص فـــي بعـــض تصريحاتـــه 
الصحافيـــة، على القول إننا فـــي مصر يجب 
أن نـــدرك أن املســـتثمر لن يأتي إلينا لســـواد 
أعيننـــا وإمنا راغب في الكســـب باألســـاس، 
وبالتالـــي فـــإن علينا أن نتحلـــى باملرونة في 
قوانيننا، ونقدم التســـهيالت واملغريات التي 
جتذب هـــؤالء. ما يرتبط بالتخطيط الســـليم، 
أو باالهتمـــام بالبنيـــة التحتية، أو بدراســـة 
األســـواق احمليطة بنـــا، وليس عيبـــا أبدا أن 
نتعلـــم من جتـــارب اآلخرين، وهو ما ســـوف 

نحرص عليه في األيام القادمة.
مميـــش الناجح والهادئ يســـتفز البعض 
ألنه يســـير على درب الرئيس املصري دون أن 
يراجعـــه وينفذ األوامر التي تلقى عليه كأنه ال 
يـــزال يحتفظ برتبته العســـكرية أو في ميدان 
املعركة، يتلقـــى التعليمـــات دون الدخول في 
تفاصيلهـــا، لذلـــك يعتقد أنه ميكـــن أن يكون 
رئيســـا للحكومـــة املصرية، فهـــو يجمع بني 

مزايا كثيرة تبدو مريحة للرئيس السيسي.
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مميش حني يذكر اسمه تعود إلى الذاكرة على الفور حقيقتان، أولهما أنه كان واحدا من أعضاء املجلس العسكري الذي حكم مصر في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ إلى جانب آخرين، وجوه
والثانية أنه عندما كان السيسي مديرا للمخابرات العسكرية كان مميش قائدا لسالح البحرية.

جنرال يقود سفينة قناة السويس وسط مشاريع البحر األحمر الجديدة
مهاب مميش

رئيس الحكومة {القادم} الذي يخشاه رجال األعمال

[ اجلنرال مميش يستفز البعض ألنه يسير على درب ال يراجعه فيه الرئيس املصري وينفذ األوامر التي تصدر إليه 
كأنه ال يزال يحتفظ برتبته العسكرية.

[ ”مشروع البحر األحمر“ الذي يقوده ولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان من املقرر أن يتم وضع حجر األساس له في 
الربع الثالث من العام 2019 يسلط الضوء اليوم على مشاريع البحر األحمر القائمة ورؤسائها.

قناة السويس الجديدة ورغم كل 
االنتقادات التي وجهت إليها حول عدم 
جدواها اقتصاديا، غير أن مميش يرى 

أنه لوال هذه القناة لخسر االقتصاد 
المصري أكثر من مليار و٦٠٠ مليون 

دوالر، ألن السفن كانت ستظل 
واقفة على جانبي القناة القديمة لفترة 

أطول

سمير الشحات

َ

فتـــح البـــاب 
ع الدور الذيي

اة املدنية 
ـــواهم، 
مثلهم
حتول
حلياة
ظام

ئيس
قناة 
علنه
بعد

صري 
شاء قناة
سيســـي
يس ”أنت
يـــّال هاننفذ

سيس

الرئيس قرارا 
الهيئة العامة 
لفا لرئيســـها 
مع استمراره 
قناة نفســـها، 
تي مينحها له 

حينها. ي
ي

تكليـــف قائال 
قدمته  ض الذي
باإلسماعيلية، 

ي

عن املنطقة  ضي
للـــواء عباس 
بي ويقول:  ل
ية، فســـألته: 
جـــاب: االثنان 
ـهر أو شهران 
قشته في أمر 

 بني الصرامة 
يـــة والعملية، 
وأســـرارها  س
ـــظ كل كبيرة 
ف ا غ طا

البناء وليس معاول الهدم، ولوال فيها أيـــادي
لكنا جميعا 2013 الرئيس وثـــورة 30 يونيـــو
اآلن فـــوق قضبان الســـكك احلديدية نبحث
عن قطارات تنقلنا إلى بلد آخر كما يحدث

في بلدان مجاورة لنا“.
رغـــم كل االنتقـــادات التـــي وجهت
للمشـــروع وعدم جدواه اقتصاديا، فإنه
كان  يضرب بهـــا عرض احلائط، ويرى
أنـــه لوال هـــذه القناة اجلديدة خلســـر
0االقتصاد املصري أكثـــر من مليار و600
مليـــون دوالر، ألن الســـفن كانت ســـتظل
واقفـــة على جانبي القنـــاة القدمية لفترة
أطـــول، وتســـاءل ”كيف ميكن أن نســـمح
ألنفسنا باالعتماد على طريق واحدة فقط
للعبور؟ ولعلمكم األموال ال تأتي هكذا بني

يوم وليلة أو في عام واحد“.
لعل ما يقّربنا من فهم مفاتيح شخصية
تتسم بالهدوء وضبط النفس اجلنرال التي
في ردود األفعال وعـــدم امليل إلى العصبية
أو التســـّرع فـــي موقفـــه عندمـــا عـــرف أن
الرئيس الســـابق محمد مرسي، قرر عزله من
2012، وتعيينه عام 2قيـــادة القوات البحرية في

كرئيس لهيئة القناة ما مّثل مفاجأة له.
و م ي ري ب و يي

صّرح مميش في أحد حواراته التلفزيونية
بأنه علم بالقـــرار وهو في غرفة نومه، وأبلغه

به ســـكرتيره، قال مميش”كنا يومها في
ا ن الله“ ن فضل ة ن فقلت ضان

والكثير من وســـائل النقل
كانـــت هناك حركة دؤوبة
العاملـــني بهـــذه املنصات
خوفـــا على أنفســـهم، كا
تتوق بالتوقف، إال أنها لم
واألكثر من ذلك أن الق
في تأمـــني املجـــرى املالح
نفســـها، بالتعاون مع قــ
امليدانـــي وقوات حـــرس
صرخ القائد مميش في و
فإن أمن قناة الســـويس خ
ألحد بتجاوزه مهما كان

الحرب مع رجال األعمال
كفاءتـــه كانت وراءها
وخبرتـــه امليدانيـــة العر
امل تقول ســـيرة حياته في
اإللكترونيـــة على اإلنترن
تخرجه من الكلية البحري
ثم ظل يتدرج في املناصب

لسالح البحر.
على مســـتوى التأهي
حافظة ممتلئة بالشهادات
فقد حصـــل على دورات ف
العلوم البح وماجستير في
األكادمييـــة مـــن أكادمييـ
بالقاهرة، فضال عن ســـفر
وتدريبيـــة إلـــى اخلـــارج
املتحدة األميركية وتلقى
ليس سي
رجـــل عسـ
هـــو اقتصا
مـــن يســـتمع
ال اقتصاديـــات 
اقتصادية متعّمق
اااألععععععععععععععععععمـــال الراغبني ف
قنننننننننننننننننننناة الســـويس، ي
اااااااااااااااااحترام القوانني
حتـــى أن البع
باخلـــوف مـــ

قانوني.
يؤكـــد على أنـــه إذا ك
ُتعطـــى فلن يكـــون هذا ع
إ ى يؤ

ا الق طن ال ا االقت



} عمــان – قامت مجموعـــة من أصدقاء الباحث 
الفرنســـي ميشـــيل ســـورا بتجميـــع أبحاثـــه 
المنشورة بالفرنسية في كتاب أسموه ”سوريا 
الدولـــة البربريـــة“ وصدرت الترجمـــة العربية 
منه في هـــذا العام 2017 بتقديم مـــن المفكرين 
الفرنسي جيل كيبل والســـوري برهان غليون. 
وفـــي هذا الكتـــاب الهام نجد مراجعـــة متأنية 
لمرحلة غاية في األهمية من التاريخ السياسي 
االجتماعـــي الســـوري الممتد مـــن 1979 حتى 
1983، وهـــي فترة عرف المجتمـــع العربي فيها 
مخاضـــات مريـــرة في صراعـــه المباشـــر مع 
المراهقة الدموية للســـلطة السياسية، مراهقة 
غايـــة في الدقـــة والـــذكاء والحنكة فـــي قراءة 
المجتمع الســـوري، على سبيل المثال، من قبل 
النظـــام وأســـاليب اإلحاطة به مـــن أجل تأمين 

سطوة السلطة حتى أمد بعيد.

وربما لم ينصف أحد ميشيل سورا، في فترة 
مبكرة، ســـوى المخرج الســـوري عمر أميراالي 
الذي عاجل إلى تحقيق وســـد دين الســـوريين 
واللبنانييـــن لهذا السوســـيولوغ الكبير الذي 
دفع حياته ثمنا للذود عن الحقيقة في ســـوريا، 
وعن مصائر ودروب الحرية في سوريا ولبنان. 
فالفيلم الـــذي أنجزه أميراالي فـــي العام 1996 
أي بعد عشـــر ســـنوات كاملة على قيام منظمة 
”الجهـــاد اإلســـالمي“ التي كانت أحـــد األوجه 
المســـتترة لحزب الله قبل أن يتشـــكل رسميا، 
باإلعـــالن عـــن ”مقتـــل الجاســـوس والباحـــث 
الفرنسي ميشيل سورا“ حسب تعبيرهم، يعتبر 
شـــهادة نادرة من زميل زنزانة سورا في سجن 
االختطاف جان بول كوفمان، واستذكارا كبيرا 
من مثقف ســـوري لذلك الرجـــل الذي ًأُريد له أن 

يغوص في غياهب النسيان.

على رقعة شطرنج العالم العربي

قبـــل هـــذا اإلعالن الـــذي قامت بـــه منظمة 
”الجهاد“ بســـنة واحدة في العـــام 1985، وصل 
ســـورا من باريس إلى بيروت، إلى منزل أسرته 
الصغيـــرة المكونة من زوجته الســـورية ماري 
معمار باشـــي، وابنتيـــه الصغيرتيـــن حينها، 

عائـــدا بعـــد رحلة عمـــل قـــام بها في فرنســـا 
وإيطاليا.

كان مقر إقامته الدائمـــة في بيروت بعد أن 
قرر أن يمضي بقية حياته في مسقط قلبه وليس 
في مسقط رأسه، فلقد وقع ميشيل الفتى اليافع 
في غرام الشـــرق وحبائل هواه في فترة مبكرة 
جدا، مذ أن ولد في بنزرت في تونس سنة 1947، 
وبقي فيها حتى أحداث 1961 لكنه غادرها قسرا 
بعد أن قامت قوات المغاوير الفرنســـية بقصف 
واقتحام مكتب البريـــد بعد أن احتمى فيه عدد 
من المناضلين التونسيين من طالبي االستقالل 
الوطنـــي، وقتلت فيما قتلت مـــن األبرياء الذين 

أعدموا أمام ناظري سورا.
سافر ســـورا إلى فرنسا التي كانت تتلمس 
شـــيئا فشـــيئا فكرة تحول الرئيـــس ديغول من 
مناضـــل إلى موظف كبيـــر ومن ثـــم إلى زعيم 
وإلـــه، فانحاز بســـرعة البـــرق لكل مـــن قال ال 
ورفـــض الواقع السياســـي الفرنســـي المرّكب 
وقتهـــا، وانضم بســـرعة أيضا إلـــى مظاهرات 
1968 الشهيرة التي هزت فرنسا والعالم بأسره، 
حيث كانت تلك المظاهرات الطالبية الليبرالية 
اليســـارية االشـــتراكية تهز بعنف شديد سرير 
السكون السياسي وكرســـي العجز والعجائز، 
مغّيرة وجه فرنســـا وأوروبا مرة جديدة، وربما 
كان الحالمون فـــي مكان ما من تلك المظاهرات 
متناثـــرون مثل عمر أميـــراالي الذي كان يحمل 
كاميرتـــه الصغيـــرة دون فيلـــم منخرطـــا فـــي 
المظاهرات ومســـجال كل شيء في رأسه، تماما 
كما ميشيل الذي فغر فاهه، من شدة ذهول فكرة 
التغيير والقدرة عليه. هناك عرف ســـورا أنه ال 
بد له من امتالك أدوات وأســـاليب تتيح له سبر 
وفهـــم المجتمعات التي خرج منها والتي عاش 

فيها والتي نوى أن يعيش فيها.
من باريس إلى بيـــروت في عام 1971، حيث 
أقـــام فـــي بيـــروت الكوزموبوليتانيـــة حينها، 
بيروت التي كانت تشتعل رفضا وثورة وثقافة، 
وانتمى بحدسه الســـريع إلى أولئك الصادقين 
من الشـــباب في الثورة الفلســـطينية وانخرط 
معهم في حوارات ونقاشات وجدل أكسبه فهما 
عميقا آلليـــة العمل الثوري والعمل السياســـي 

الشعبي في مواجهة الموت.

رؤية سورا الواضحة

عـــرف ســـورا عن قـــرب تأثير الغـــرب على 
العالـــم وعلى قضاياه المصيرية وكيف يتالعب 
بها مثل رقعة الشطرنج، فأدرك أن رفضه للبنية 
السياســـية األوروبية التـــي ناهضها في ثورة 
1968 لـــم يكـــن عبثيا وأن الغـــرب ال يتعامل مع 
قضايـــا العالـــم الثالث بنفس الميـــزان الدقيق 

الذي يتعامل فيه مع قضاياه الداخلية.
تعلم هنالك اللغة العربية وأسهم في تعليم 
الشـــباب اللغة الفرنسية، ســـوريين وأردنيين 
مبـــادئ  تعلمـــوا  وفلســـطينيين،  ولبنانييـــن 
الفرنســـية في داخل أزقة المخيمات اللبنانية، 
ولكنـــه بعد عام، كان قد نزع خالله عدة قشـــور 
مـــن فهمه لمـــا يجري في الشـــرق، أراد الذهاب 
أكثر في معرفة مكامن ولب الصراع المشـــرقي، 
ومكامن الدكتاتورية المتشـــكلة أمامه وأسباب 
الخنوع وآليـــات اإلخضاع وتحديـــد هوية من 
يمســـك بخيوط اللعبة من الطرف اآلخر، فعمل 
على الذهـــاب إلى دمشـــق، وفيها أقـــام طويال 

ودرس الماجستير في العلوم االجتماعية.
لم تكن إقامة ســـورا في دمشق إقامة عادية، 
فقـــد أحب تلـــك المدينة حبـــا مختلفا وتواصل 

مع أهلها بشـــكل غيـــر تقليـــدي، وهناك الحظ 
كمية الخـــوف المتراكم فوق حبالهم الصوتية، 
وجبال الهـــّم التي تنازع حريتهـــم وحقهم في 
التعبيـــر عن النفس، وفيها كان في تلك اللحظة 
التاريخيـــة فـــي عـــام 1982 التي تحـــول فيها 
الرئيس إلـــى ”إلـــه“، والقائد إلـــى زعيم خالد 
تنصـــب له التماثيـــل وتلصق الصـــور وتغنى 

األناشيد ألجله.
كان ســـورا موجـــودا هناك في ســـوريا في 
فترة االنقضاض الكبير الذي أتمه نظام البعث 
على جماعة اإلخوان المســـلمين، في صراعهم 
المشـــترك بداية، ومن ثم على ســـوريا شـــعبا 
وأرضا وفكرا واقتصادا وثقافة ومنهجا، وكان 
أيضـــا هناك وحيدا مدونـــا النتهاكات ومجازر 
ال يعرفهـــا الكثيـــر من الســـوريين مثل أحداث 
حماة األولى ســـنة 1981، وأحداث تدمر وجسر 

الشغور وحي المشارقة.
حينهـــا الحظ ســـورا التبايـــن الهائل بين 
الشـــعارات الزائفـــة التـــي كانت ترفـــع وبين 
التطبيق العملي على األرض، فأدرك الخاصية 
العربية الكبـــرى التي تمظهر العرب كظاهرة 
صوتيـــة وتشـــلهم كحـــراك عملي، فأســـقط 
على الفور شـــعارات الحرية واالشـــتراكية 
والوحدة والتقدميـــة والعلمانية والتطوير 
والتحديـــث، وأدرك ماهية كل هذا الحراك 
الحاصل ضد اليمين اإلسالمي في سوريا 
أو اإلسالم السياسي كما بات يعرف حاليا.

ودون الوقـــوع فـــي مطبـــات الدفـــاع عن 
اإلسالميين، كون سورا يســـاري النزعة، كتب 
العشـــرات من المقاالت التي نشرها في باريس 
تحت اسم مســـتعار هو جيرار ميشو في مجلة 
إسبري الفرنسية، هاجم فيها الطريقة الهمجية 
فـــي تحويـــل المجتمـــع المدني الســـوري إلى 
معســـكرات أمنية وكيف أطبق نظام البعث يده 
بالكامل على ســـوريا بحجـــة محاربة اإلخوان 
الذيـــن لهم ما لهـــم وعليهم ما عليهم، حســـب 

تعبيره.
كان ســـورا يعلم علـــم اليقين بـــأن النظام 
الســـوري كان يرى مـــن عينيـــه الخلفيتين أن 
الغرب أصم أذنيه وأعمى بصره وبصيرته عما 
يجـــري في ســـوريا، بحجة عدم وقوع ســـوريا 
فريسة جديدة لثورة إســـالمية خمينية تعادي 
الغـــرب، وبعد تلك االلتقاطة الهامة من ســـورا، 
أطلقـــت يد األســـد األب فـــي تجريـــم المجتمع 
الـــذي ال يتفـــق معه، وبـــدأت تخبطـــات نظام 
جديد متشكل وغير محدد المالمح في التعامل 
مع مجتمع منغلـــق على التقاليـــد االجتماعية 
والدينية واألعراف والســـياقات المذهبية، مما 

أنتج صداما رهيبا بين المجتمع والنظام.

ضد المجتمع بيمينه ويساره

علمانيـــة صوريـــة تقاتل مجتمعـــا متدينا 
صوريا أيضا، ممـــا جعل االثنين يتجهان نحو 
التشدد أكثر، وثق سورا حينها حادثة ال تتكرر 
كثيرا فـــي التاريخ وهي حادثة نـــزع الحجاب 
من على رؤوس الســـوريات في عـــام 1980، في 
محاولة غريبة من النظام إلرغام المجتمع على 
الدخول في قمقم شعاراته. ودّون أيضا مجزرة 
ســـجن تدمر ومجـــزرة حمـــاة الكبـــرى ووثق 
التركيز الكبير من النظام على دراسة ومواجهة 
المجتمع الســـوري بالتغيير البطيء والعنيف 

أحيانا والعسكري والسريع في أحيان أخرى.
كان سورا من قالئل الليبراليين اليساريين 
الغربييـــن الذين أدركـــوا أن النظام الســـوري 

فـــي تلك الفترة كان يســـبح في بـــرزخ ما، بين 
االشـــتراكية وبين اقتصاد العائلة، وبين ادعاء 
العلمانيـــة والتحريض الطائفـــي الذي يضمن 
لـــه االســـتمرار، شـــاهد وأدان صمـــت االتحاد 
الســـوفييتي علـــى إبـــادة اليســـار الشـــيوعي 
الســـوري وتخميد الحـــراك المدني الســـوري 

الليبرالي.
وألن التاريـــخ يعيد نفســـه بشـــكل ســـاخر 
ومريـــر فال بد مـــن عالقة ما بيـــن  تواجد كبار 
البحاثة االجتماعيين في دمشق إبان التحوالت 
الكبـــرى التـــي تتعرض لهـــا عين الشـــرق كما 
تصفهـــا روايـــة ســـورية شـــهيرة، فـــكان ابن 
خلدون التونســـي المولد، مؤســـس هذا العلم 
في دمشـــق خالل حصار تيمـــور لنك لها، وناله 
مـــا ناله من عالقـــة مع الطاغية الغـــازي، وكان 
ميشيل سورا التونسي المولد أيضا في دمشق 
أيضا أثناء محاولة األســـد األب إعادة تشـــكيل 
المجتمع السوري والدمشقي بناء على رغباته 
وطموحاتـــه، تفكيـــك وتركيـــب كان لـــه االثنان 
بالمرصـــاد والتســـجيل والتدويـــن والتحليل، 
ســـورا كان شـــاهدا على بربريـــة النظام وعلى 
توحش الشـــرق فـــي أقصـــى درجـــات العنف 
والـــدم، وكتب قائال ”يكفي التلفظ باســـم حماة 
حتى نفهم أن نهر العنف يشـــق طريقه من اآلن 

وصاعدا في هذا البلد كالجرح المفتوح“.

حزب الله يتخلص من الشاهد

في عام 1985 غادر سورا بيروت إلى باريس 
مـــن أجل لقـــاء عدد مـــن األصدقاء الســـوريين 
االجتماعيـــة التي  الشـــرق  دراســـات  ولتداول 
كانت تنبئ باالنفجـــار. وبعد أن قفل عائدا إلى 
بيروت في 21 مايـــو بالتحديد، تم خطفه برفقة 
جان ميشال كوفمان في بيروت في اليوم التالي 
مباشـــرة، على يد منظمة أسمت نفسها منظمة 
”الجهاد اإلسالمي“ وهي حركة إسالمية شيعية 
نفذت العديـــد من التفجيرات فـــي بيروت مثل 
تفجير الســـفارة األميركية في بيروت وتفجير 
مقر القوات األميركية والفرنســـية الذي أســـفر 
عن مقتل 299 جنديا أميركيا وفرنســـيا، وتبنت 
أيضا اغتيال الســـفير الســـعودي فـــي بيروت 
واختطاف وليام بكلي األميركي وأخيرا وليس 
آخرا اختطـــاف وإعـــدام الباحـــث االجتماعي 

الفرنسي ميشيل سورا.
المخطوفيـــن الفرنســـيين خالل  بلغ عـــدد 
الحرب اللبنانية أكثر مـــن خمس رهائن، وكان 
الخاطف واحدا، إنها منظمة الجهاد اإلسالمي 
التي قامت الحقا بحل نفســـها وانضوت تحت 

لواء حزب الله.
أعلنـــت المنظمة أنها أعدمت ”الجاســـوس 
صورا  ونشـــرت  ســـورا“  االجتماعي  والباحث 
لجثته في الصحف، وبقيت جثة الرجل متوارية 
في صندوق مـــن معدن الرصـــاص مدفونة في 
أحـــراش بيروت حتى عـــام 2005، حيث أظهرت 
التحقيقات والتبادل السياســـي للمعلومات عن 
مكان دفن الجثـــة التي وجدت بحالة جيدة وتم 
نقلها إلى فرنســـا واســـتقبل النعش استقباال 
رســـميا مـــن قبـــل رئيـــس الـــوزراء دومينيك 

دوفيلبان، حيث دفن في مقبرة عائلته بحســـب 
طلب أرملته الحلبية ماري معمارباشي سورا.

تفكيك بنية العنف

لم يســـبق ألي باحث تفنيد وتشـــريح بنية 
أنظمة االســـتبداد العربي كما فعل سورا، فذلك 
الرجل الذي كان دقيقا وحازما في نبش أصول 
العنف الممنهج الذي مورس في الشرق األوسط 
فـــي أواخر الســـبعينات ووصوال إلى أواســـط 
الثمانينات، لم يكن يعلم أنه يســـير في حقل من 
األلغام واألفخاخ كان ضحيتها هو نفســـه جنبا 
إلى جنب مع بقية ضحايا االســـتبداد المشرقي 

جميعا.
يوضح ســـورا أن حافظ األســـد ”لـــم يهتم 
إطالقا بتأســـيس نظام حكم بمعنى بناء الدولة 
بمؤسســـاتها وتراتبياتها؛ بـــل طبَّق ما يعرف 
بسياســـة الَجذمور وفق منطٍق براغماتيٍّ َيدمُج 
فيه التعدديات في مكان واحد مليء بالتحالفات 
والتناقضـــات المقصودة والتجـــاوزات“. وفي 
نظـــام الجذمـــور هـــذا ال تتبـــع العناصر خطا 
تراتبيـــا متواصـــال مع قاعـــدة أو رأس، بل هو 
يتيح لـــكل عنصر أن يؤثر بـــكل عنصر آخر أو 
يتأثر به. ”فالجذمور ليس فيه مركز وبوســـعه 
دائمـــا أن يكســـب أو يخســـر عنصـــرا أو عدة 
عناصر. وهـــو يملك حركية جوهريـــة ومرونة 
تمنحانه إمكانية التحول والتبدل باســـتمرار. 
إذ يمكـــن للجذمـــور أن ينكســـر أو ينقطـــع في 
أي مـــكان كان، فلن يضّره ذلـــك. إنه مخلوق ذو 
مداخل متعددة وحجم هائل، داخله متاهة. إنها 
تركيبـــة تتعقـــد كلما تعمقنـــا داخلها، ال حصر 
ألبـــواب الدخول والخروج التي لها القدرة على 
أن تفتح على عوالم مختلفـــة. تركيبة ليس لها 

أصل وربما ليست لها نهاية محددة“.
ويقارن ســـورا حافـــظ األســـد بالبطل عند 
هيغل الذي يقول إن ”القائد أعلى وأســـمى من 
العـــوارض المادية للحياة المدنية“، وهو ”ُملٌك 
لهَدِفـــِه الوحيد“ أي النضال على مســـتويات ال 
تهتم بسفاســـف األمـــور. ”ويحـــدث أن يعالج 
بعـــض المصالح األخرى الخفيفة، فشـــخصيٌة 
بهـــذا الحجـــم من المؤكـــد أنها ستســـحق في 
ر  طريقها عـــددا من األزهـــار البريئة، وســـُتدمِّ
بعض األشـــياء“. وهنا يتســـاءل ســـورا ما هي 
التي ســـحقها الرئيس  هذه ”الزهـــرة البريئة“ 
الســـوري في مســـيرته المنتصـــرة؟ إنها حرية 

المواطن وكرامة اإلنسان فقط.
كان ســـورا هو أول من دق ناقوس االنتباه 
لتلك الظاهرة الفريدة في بناء الدكتاتورية عبر 
التاريـــخ، وعليه فقد كان أول مـــن صدمته تلك 
الحقائـــق وكّلفتـــه بالتالي حياتـــه دونما تردد 
من قبـــل حلقات االســـتبداد المتصلـــة في ذلك 
الشـــرق الحزين، فـــي الحقيقة لم يكن ميشـــيل 
ســـورا بالنســـبة إليهم ســـوى بربـــري فاضح، 
يعبث فـــي حدائق كريســـتال االســـتبداد التي 
عمروها، ورعاها الغرب، ولم تكن تلك الكؤوس 
الكريســـتال مجهزة إال لشرب أنخاب معبأة من 
نهـــر الدم الجارف من الجـــرح العربي المفتوح 

حتى اآلن.

باحث فرنسي تونسي وضعه حزب الله في تابوت من رصاص
ميشيل سورا

مغامر مشى في حقول األلغام يعود اليوم من جديد

ميشيل سورا تعلم في بيروت اللغة العربية وأسهم في تعليم الشباب اللغة الفرنسية، سوريني وأردنيني ولبنانيني وفلسطينيني، داخل أزقة املخيمات اللبنانية، ولكنه بعد عام وجوه
أراد الذهاب أكثر في معرفة مكامن ولب الصراع املشرقي، فعمل على الرحيل إلى دمشق، وفيها أقام طويال ودرس املاجستير في العلوم االجتماعية.
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[ المخطوفون الفرنســـيون خالل الحرب اللبنانية تجاوز عددهم الخمســـة، من بينهم ميشـــيل سورا، وكان الخاطف دوما،  منظمة الجهاد اإلسالمي التي 
أعلنت الحقا حل نفسها وانضوت تحت لواء حزب الله. (في الصورة رئيس الوزراء الفرنسي األسبق دوفيلبان ينحني لجثمان سورا).

سورا يعد من قالئل الليبراليين 
اليساريين الغربيين الذين أدركوا أن 

النظام السوري في ثمانينات القرن 
العشرين، كان يسبح في برزخ ما، بين 

االشتراكية وبين اقتصاد العائلة، 
وبين ادعاء العلمانية والتحريض 

الطائفي الذي يضمن له االستمرار، 
فشاهد بنفسه وأدان صمت االتحاد 

السوفييتي على إبادة اليسار الشيوعي 
السوري وتخميد الحراك المدني 

السوري الليبرالي

فارس الذهبي
هلها بشـــكل غيـــر تقليـــدي، وهناك الحظ
الخـــوف المتراكم فوق حبالهم الصوتية، 
ل الهـــّم التي تنازع حريتهـــم وحقهم في 
يـــر عن النفس، وفيها كان في تلك اللحظة
1982 التي تحـــول فيها خيـــة فـــي عـــام
س إلـــى ”إلـــه“، والقائد إلـــى زعيم خالد
ـب له التماثيـــل وتلصق الصـــور وتغنى

شيد ألجله.
ن ســـورا موجـــودا هناك في ســـوريا في
النقضاض الكبير الذي أتمه نظام البعث
جماعة اإلخوان المســـلمين، في صراعهم
ــترك بداية، ومن ثم على ســـوريا شـــعبا
ضا وفكرا واقتصادا وثقافة ومنهجا، وكان
ـا هناك وحيدا مدونـــا النتهاكات ومجازر
رفهـــا الكثيـــر من الســـوريين مثل أحداث
1981، وأحداث تدمر وجسر  األولى ســـنة

ور وحي المشارقة.
ينهـــا الحظ ســـورا التبايـــن الهائل بين
عارات الزائفـــة التـــي كانت ترفـــع وبين 
يق العملي على األرض، فأدرك الخاصيةة
ية الكبـــرى التي تمظهر العرب كظاهرة 
كحـــراك عملي، فأســـقط  يـــة وتشـــلهم
لفور شـــعارات الحرية واالشـــتراكية 
حدة والتقدميـــة والعلمانية والتطوير 
حديـــث، وأدرك ماهية كل هذا الحراك 
سوريا  صل ضد اليمين اإلسالمي في
سالم السياسي كما بات يعرف حاليا.

دون الوقـــوع فـــي مطبـــات الدفـــاع عن 
الميين، كون سورا يســـاري النزعة، كتب 
باريس ــرات من المقاالت التي نشرها في
اسم مســـتعار هو جيرار ميشو في مجلة
ي الفرنسية، هاجم فيها الطريقة الهمجية
تحويـــل المجتمـــع المدني الســـوري إلى

تلك الفترة كان يســـبح في بـــرزخ ما، بين 
ــتراكية وبين اقتصاد العائلة، وبين ادعاء 
يضمن الذي الطائف والتحريض ة ماني

دوفيلبان، حيث دفن في مقبرة عائلته بحســـب
طلب أرملته الحلبية ماري معمارباشي سورا.



تخّيل معـــي أن تصحو صباحا،  } باريــس – 
لتتفاجـــأ بهاتفك الذكي يقرر ويتصل بدال عنك 
ويبعث برسائل على هواه، ويلتقط صورا على 
هواه، وتتحكم فيك آلة قهوتك لتقرر مكانك أي 
قهوة ستسقيك. أو يتحكم فيك جهازك احملمول 
فيكتب على هواه ويشـــغل برامـــج على هواه 

ويفتح ملفاتك ويرسلها على هواه أيضا.
كل ما سبق قد تعزوه لفيروس غزا أجهزتك 
وقـــد تراه ليس باألمر اخلطيـــر. ولكن ماذا لو 
أصابـــت هـــذه اإلرادة احلرة األجهـــزة الذكية 
املتحكمة مبصائر البشر مثل مراقبة الطائرات 
كالقائد اإللكتروني للطائـــرة مثال أو األجهزة 
الطبية املشـــرفة على حيـــاة مرضى، أو حتى  
شيفرات األسلحة البيولوجية أو النووية؟

أحالم زوكربيرغ وكوابيسه
دأبـــت أفالم اخليال العلمـــي على تصوير 
الـــذكاء االصطناعـــي وتطويره علـــى أنه أمر 
مرعـــب بل قد يهدد بفناء البشـــرية وســـيطرة 
الروبوتات على حياة اإلنســـان وعلى الكوكب 
هذا إن لم يقـــض على اإلنســـان نهائيا، وبدأ 
بعض املتحمســـني لهـــذه الفكرة مـــن العلماء 
والباحثـــني واملهتمـــني فـــي البنـــاء على هذه 
الفرضيـــة وإثـــارة الرعـــب من تطويـــر ذكاء 

اصطناعي قد يتمرد على صانعيه.
كلنا يذكر الفيلم الشـــهير ”ذا ترمينايتور“ 
عبر أجزائه الثالثة حول سيطرة الروبوتات أي 
الذكاء االصطناعي على البشـــرية ومحاولتها 
القضاء عليها. والكثير من األفالم التي زرعت 
فينا الرعب من مستقبل اآلالت الذكية وتخوفنا 
مـــن تفوقها على مبرمجيها بتطوير أنفســـها 
لتصبـــح ذات إرادة حرة تفكـــر وحدها وتقرر 
وحدها، متمردة بذلك على صانعها. فهل ميكن 
فعـــال أن يتفوق الـــذكاء االصطناعي ويصبح 

خطرا على اإلنسان بدل خدمته؟

مـــارك زوكربيرغ صاحب موقع فيســـبوك 
كان مـــن أشـــد املناهضني لهـــذه الفكرة جملة 
وتفصيـــال منطلقا من فكرة منطقية للغاية بأن 
الروبـــوت ال ميكـــن أن يتمكن مـــن إدارة ذاته، 
فهـــو ال يقوم إال بالعمل الـــذي ُبرمج عليه وال 

يتصرف إال كما مت تلقينه.

واملصادفـــة العجيبـــة أن التجربة األولى 
في إثبات مترد اآللـــة على صانعها كانت عند 

زوكربيرغ نفسه، فقد طورت شركة فيسبوك 
اثنني من الروبوتات أطلقت عليهما اسمي 

”بـــوب“ و“أليس“ بغية املســـاعدة في 
حتليـــل برمجيـــات احملادثـــة عبـــر 

املوقـــع الضخـــم، ومـــا إن وضـــع 
الروبوتـــان باخلدمة، وبعد مرور 
ســـاعات قليلة مـــن العمل حتى 
بدأ الروبوتـــان يتخاطبان بلغة 
مختصرة مشـــفرة غير مفهومة، 
األمـــر الـــذي أصـــاب املبرمجني 
هـــذه  تدخـــل  لـــم  إذ  بالصدمـــة 

الشـــيفرات في نظام برمجياتهما، 
وعند ســـؤال أحـــد الروبوتـــات عن 

معنى ما يقول كانـــت املفاجأة إذ رفض 
الروبوت اإلفصاح عن املعنى وقال إنه سّر 

بينه وبني زميله، فما كان من املشـــغلني إال 
إطفاء الروبوتات بعد هذه الصدمة.

إذن فقد اســـتطاع الروبوتـــان في زمن 
قياســـي اختراع لغتهما اخلاصـــة، أي أنهما 
استطاعا التفكير خارج نطاق برامجهما، فهل 
هـــذا يعني أنهما امتلكا إرادة حرة قد تتجاوز 
الحقا مســـألة اللغة ألمور أكثر خطورة وأكثر 

تعقيدا؟
املوضـــوع قد يكون ســـهل النقـــاش وبناء 
النظريات عليه بالنســـبة إلى املختصني لكنه 
يبقى بالنســـبة إلينـــا مادة غامضـــة قد يثير 
مجـــرد التفكير فيها رعبا بناء على معلوماتنا 
الســـطحية عن حقيقـــة املوضوع واملســـتقاة 
غالبا من الســـينما، فما هو الذكاء الصناعي؟ 

وكيف يعمل؟

محاكاة البشر
 أصبـــح تعبيـــر ”الـــذكاء االصطناعـــي“ 
تعبيرا يطلق على القدرات التي تبديها اآلالت 
والبرامج، مبا يحاكي القدرات الذهنية للبشر، 
مثل التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع 
لم تبرمج في اآللة، كما أنه اسم حلقل أكادميي 
معني بكيفية صنع كمبيوترات وبرامج قادرة 

على اتخاذ سلوك ذكي.
ويرجع أصل التســـمية في طرح مصطلح 
إلـــى عالـــم الكمبيوتر  ”الـــذكاء االصطناعي“ 
األميركي جـــون مكارثـــي (1927- 2011) الذي 
صاغه عام 1956، وهو العام الذي شهد انعقاد 
مؤمتـــر علمي في كليـــة دارمتـــوث األميركية 
لإلشـــارة إلى األبحـــاث اجلارية آنـــذاك حول 
إمكانيـــة تصميم آلـــة ذكية قـــادرة على تقليد 
ومحاكاة عمل البشر، وأعلنت فيه عن حمالت 
دعـــم ماليـــة ســـخية للوصـــول إلـــى اختراع 
يشـــبه العقل البشـــري ميّكن اآلالت من العمل 
مبفردهـــا دون احلاجـــة إلى اإلنســـان. حتى 
أنـــه أصبح علمـــا قائما بحد ذاتـــه يجمع بني 
العديد مـــن العلوم األخرى كالبرمجة واملنطق 

والرياضيات وحتى علم النفس والفلسفة.
ورغـــم التحذيرات املتواصلـــة من مخاطر 
الـــذكاء االصطناعـــي إال أن العمل على تطوير 
هذه التقنية واظب على التقدم بشكل متسارع 
ودون النظر إلى تلك التحذيرات أو املخاوف.

البشر وفوبيا اآلالت
تتخذ  املخاوف من ”الـــذكاء االصطناعي“ 
شـــكلني؛ األول يـــرى فيـــه تهديـــدا مباشـــرا 
لوظائف البشر بحيث يتســـبب ببطالة كبيرة 
جدا في قطاعات عمل عديدة، والثاني يرى فيه 
تهديدا مباشـــرا حلياة البشـــر أنفسهم، حيث 

أنـــه قد يتفوق عليهم ذكاء ويتولى في النهاية 
السيطرة كما يحدث في أفالم اخليال العلمي.
وبالنســـبة إلى معظم اخلبراء، فإن القسم 
األول متوقـــع احلصـــول، لكن القســـم الثاني 
بعيـــد جـــدا وليس واقعيـــا، وذلـــك أن حلول 
اآللة مكان البشـــر بدأت بوادره بالظهور منذ 
ســـنوات في العديـــد من الصناعـــات واملهن، 
لكـــن املخاوف تدور بشـــأن انتقال اآللة لتولي 
مهـــام كان يعتقـــد منذ ســـنوات أنها حصرية 
على البشـــر مثل قيادة الســـيارات واحملاماة 
والصحافـــة ووظائف الوســـطاء في قطاعات 

البنوك والضمان وغيرها.
أما احتمال أن ينتقل ما في الســـينما إلى 
الواقـــع، فهو بعيد احلصـــول، وفقا للخبراء، 
لكـــون التقنية لم تتطور بدرجـــة كافية لتمنح 
اآلالت القـــدرة علـــى اإلدراك أو الوعـــي، وهي 
الصفة التي متيز البشـــر عن اآللة، وسيتطلب 
الوصـــول بالتقنية إلى تلك املرحلة ســـنوات 
بعيدة جـــدا، وحتى في حـــال الوصول إليها 
فإن البشر سيتمكنون من وضع آلية للسيطرة 

على تلك اآلالت والتحكم فيها.
ومع حادثة روبوتات الفيســـبوك األخيرة 
نعود إلـــى التفكير بتخوف الرجل األكثر ذكاء 
علـــى وجه األرض اليوم، عالم الفلك والفيزياء 
الشـــهير ســـتيفن هوكينغ الذي قال إن اآلالت 
التي ميكن أن تفكر تشـــكل خطرا على جوهر 
وجودنا ”وأن تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد 
ميهد لنهاية اجلنس البشـــري“، وفقا ملا نقلته 
صحف بريطانية عن تصريحاته لهيئة اإلذاعة 

البريطانية.
ففـــي اجلهـــة املقابلـــة لزوكربيـــرغ يقف 
هوكينغ الـــذي يعتبر أن الـــذكاء االصطناعي 

هو أسوأ ما حصل للبشرية، محذرا دائما من 
خطورة تفوق هذا الذكاء املخترع وســـيطرته 

الحقا على كل شيء.
وقـــد جـــاء حتذيـــر هوكينـــغ ردا على 
ســـؤال بشـــأن تكنولوجيا طباعة جديدة 
بواســـطة الكمبيوتر تتيح لـــه التحدث، 
والتـــي ميكنها أن تتوقـــع الكلمات التي 
قد ينطق بها. وســـبق لهوكينغ أن حذر 
من أن مخاطر الذكاء االصطناعي، 
وكتـــب في صحيفـــة اإلندبندنت 
مع مجموعة مـــن العمالء محذرا 
البشـــرية من أنهـــا ال تأخذ األمر 

بجدية كافية.
وقال في حتذيـــره ”يعتمد تأثير 
الـــذكاء االصطناعي قصيـــر األمد على 
كيفية التحكم فيه، أما على املدى البعيد 
فيعتمد على ما إذا كان من املمكن التحكم 
فيه بشـــمل كامل“، وأضاف ”ينبغي علينا 
أن نتســـاءل جميعا عّما ميكننـــا أن نفعله 
لتحســـني فرص حصد الفوائـــد وثمار 

الذكاء الصناعي وجتنب مخاطره“.
كذلـــك حـــذر هوكينـــغ مـــن مخاطـــر 
مديـــر  حتذيـــرات  إلـــى  مشـــيرا  اإلنترنـــت، 
االســـتخبارات البريطاني من أن اإلنترنت قد 
تصبح مركز قيادة لإلرهاب. مضيفا أنه ”ينبغي 
على شركات اإلنترنت أن تفعل املزيد ملواجهة 
التهديـــد، ولكن الصعوبة تكمـــن في فعل هذا 
من دون التضحية باحلريات واخلصوصية“.
هوكينغ  وتنّبـــأ 
الذكاء  تطـــور  بـــأن 
وإنتاج  االصطناعـــي 
روبوتـــات قـــادرة على 
مبثابة  سيكونان  التفكير 
أسلحة قوية ذاتية التحكم 
وحذر مـــن أن بإمكان الذكاء 
إرادة  تطويـــر  االصطناعـــي 
خاصة به ستكون في صراع 
مع إرادتنـــا، مؤكدا أن بزوغ 
ذكاء اصطناعي قوي قد يكون 

أسوأ شيء ممكن أن يحصل للبشرية.

ندفن رؤوسنا في الرمال
ويتوقـــع أســـتاذ جامعـــة كامبريـــدج أن 
الروبوتـــات ميكـــن أن تتطـــور لدرجـــة أنهـــا 
أو طريقة  ستصبح ”أســـلحة قوية مســـتقلة“ 
جديـــدة لـ“قمـــع الكثيريـــن“. وقـــدم هوكينغ 
نبوءتـــه املخيفـــة خالل حفـــل افتتـــاح مركز 
”ليفيرهولـــم“ ملســـتقبل الذكاء ”ســـي إف آي“ 
والذي مت إنشـــاؤه ملراقبة اآلثار املترتبة على 

التطور السريع للذكاء االصطناعي.
وأضـــاف هوكينغ ”أعتقد أنه ال يوجد فرق 
كبير بني مـــا ميكن حتقيقه عـــن طريق العقل 
البيولوجـــي ومـــا ميكـــن حتقيقه عبـــر جهاز 
كمبيوتـــر“، وتابـــع قائـــال إن هـــذه الفرضية 
تعني أنه ”من الناحية النظرية فإن الكمبيوتر 
يحاكـــي الذكاء البشـــري“. وأخيـــرا حذر من 
الذكاء االصطناعي الذي وصفه بأنه ”ميكن أن 
يطور إرادة خاصة بـــه وهذه اإلرادة ميكن أن 
تتعارض مع مصاحلنا. فالتطور القوي للذكاء 
االصطناعـــي ميكن أن يكون إمـــا أفضل وإما 

أسوأ شيء يحدث لإلنسانية على اإلطالق“.
العالـــم البريطانـــي كيفـــن وارويـــك قال 
لصحيفة ”ذا صن“ معلقا على حادثة الروبوت 
بوب ”هـــذا حدث هام بشـــكل ال يوصف، وأي 
شـــخص يعتقـــد أن ما حصل ال يشـــكل خطرا 
فهو يدفن رأســـه في الرمال“ وأضاف ”نحن ال 
نعرف مـــاذا قالت هذه اآلالت، لكن الثابت اآلن 

أن لديها القدرة على فعل شيء مادي، وخاصة 
ما يتعلـــق باألمور العســـكرية، وهذا اجلانب 
حتديدا ميكن أن يكـــون قاتال، إن هذا هو أول 
االتصاالت املسجلة ولكن ستكون هناك العديد 

من تلك االتصاالت غير املسجلة“.
وكانت جلنة العلوم والتكنولوجيا مبجلس 
العمـــوم البريطاني قد حذرت في خريف العام 
املاضـــي 2016 احلكومة من عدم اســـتعدادها 
للتعامل مع الروبوتات التي ســـتغير بشـــكل 
جـــذري حيـــاة النـــاس. فالـــذكاء االصطناعي 
أصبح يستخدم في جميع املجاالت العسكرية 

والطبية والصناعية وغيرها من املجاالت.
نعم. لقد بتنا، اليـــوم، أمام مفترق حقيقي 
وال بـــد للمختصـــني النظـــر بعني جـــادة لكل 
التحذيـــرات ووضـــع جميع االحتمـــاالت في 
احلسبان، فاألمر لم يعد مجرد نظريات عندما 
يصبح مســـتقبل اجلنس البشري على احملك. 
ونبقـــى كمتابعني وكقراء على مســـافة واحدة 
من جميع النظريات بانتظار القادم القريب في 

ظل تطور علمي سبق كل التوقعات.
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حادثة روبوتات الفيسبوك األخيرة تعيدنا إلى التفكير في التخوف من الرجل األكثر ذكاء على وجه األرض الذي قال إن اآلالت التي يمكن أن تفكر تشكل خطرا على جوهر وجودنا، وجوه
وأن {تطوير ذكاء اصطناعي كامل قد يمهد لنهاية الجنس البشري}، وفقا ملا نقلته صحف بريطانية عن تصريحاته لهيئة اإلذاعة البريطانية.

الذكاء االصطناعي بات على وشك التحقق مهددا بفناء البشر
بوب الغامض

العقل اآللي الذي أرعب علماء الفيسبوك

[ تعبير ”الذكاء االصطناعي“ ينتشر اليوم ليصبح تعبيرا يطلق على القدرات التي تبديها اآلالت والبرامج، مبا يحاكي 
القدرات الذهنية للبشر، مثل التعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في اآللة.

[ العالم البريطاني كيفن وارويك يقول معلقا على حادثة الروبوت بوب إن ”هذا احلدث هام بشكل ال يوصف، وأي شخص 
يعتقد أن ما حصل ال يشكل خطرا فهو يدفن رأسه في الرمال، فنحن ال نعرف ماذا قالت هذه اآلالت“.

التجربة األولى في إثبات تمرد اآللة 
على صانعها يمكن أن تقع عند أكثر 

األثرياء حماسا للمشروع، فقد طورت 
شركة فيسبوك اثنين من الروبوتات 

بغية المساعدة في تحليل برمجيات 
المحادثة عبر الموقع الضخم، وحين 

وضع الروبوتان {بوب} و{أليس}
بالخدمة وبعد ساعات قليلة من العمل 

بدأ أحدهما بالتخاطب مع اآلخر بلغة 
مختصرة مشفرة غير مفهومة

عالم الكمبيوتر األميركي جون مكارثي 
يعتبر أول من صاغ فكرة {الذكاء 

االصطناعي} عام ١٩٥٦، وهو العام 
الذي شهد انعقاد مؤتمر علمي في 

كلية دارتموث األميركية لإلشارة إلى 
األبحاث الجارية آنذاك حول إمكانية 
تصميم آلة ذكية قادرة على تقليد 

عمل البشر

مزن مرشد

* بـــوب: أنـــا ميكنني أنا أنا كل شـــيء 
آخر.

* أليس: الكـــرات حتصل على صفر لي 
لي لي لي لي لي لي لي.

* بوب: أنت أنا كل شيء آخر.
* أليـــس: الكـــرات حتصـــل علـــى كرة 
بالنســـبة إلي بالنســـبة إلي بالنســـبة إلي 

بالنسبة إلي بالنسبة إلي.

محادثة بوب وأليس 
الغامضة

التجربة األألولى  أأنن ملصادفـــة العجيبـــة
آلاآللـــة على صاانعنعهاها ككانانت عند  ات مترد 

رشركة فيسبوبوك  ييررغ نفسه، فقد طورت 
طأطلقلقت عليهماما اسمييييييي من الروبوتات 
املســـاعدة ففييي بغيغية و“أليس“ ب“
برمجيـــات احملادثـــة عبـــرر ل
ع الضخـــم، و ومـــا إن وضـــععع
تـــان باخلدممة، وبعد مرور 
مـــن العمل حتى  ليلةة قل ت
وبوتــــان يتخاطبان بلغة 
صرة مششـــفرة غير مفهومة، 
أصـــاب املبرمجني  الـــذيي
هـــذه  تدخـــل  لـــم  إذ  مـــة 

في نظام برمجياتهما،  فراتت
ســـؤؤال أحـــد الروبوتـــات عن

ما ييقول كانـــت املفاجأة إذ رفضض
سسّر  اإلفصاح عن املعنى وقال إنهه ت
نيبني زميله، فما كان من املشـــغغلنيلني إالال

لرووبوتات بعد هذه الصدمة.
زمزمنن اســـتطاع الروبوتـــان في فقدد ن
ي اخختراع لغتهما اخلاصـــة، أي أنهمهماا
برامجهما، فهل  عا التفتفكير خارج نطاقق
ححرة قد تتجاوز  عني أنهنهما امتلكا إرادةة
خطخطوورة وأكثر  مســـألة الاللغة ألمور أكثرر

؟
وضـــوعوع قد يكون ســـهل النقـــاش وبناء 
ات علليه بالنســـبة إلى املختصني لكنه 
النسســـبة إلينـــا مادة غامضـــة قد يثير 
تلتففكير فيها رعبا بناء على معلوماتنا   ا
طحطحيةية عن حقيقـــة املوضوع واملســـتقاة 
االســـينما، فما هو الذكاء الصناعي؟  من

ييععمل؟

ةة البشر
طنطناعاعـــي“  صبـــح تعبيـــر ”الـــذكاء االصال
يطلق على القدرات التي تبديها اآلالت 
مج، مبا يحاكي القدرات الذهنية للبشر، 
تعلم واالستنتاج ورد الفعل على أوضاع 
مج في اآللة، كما أنه اسم حلقل أكادميي 
ص صنعنع كمبيوترات وبرامج قادرة  بكيفية

خاذ سلووك ذككي.ي.
مصمصطلطلحح حح التســـمية في طرط رجع أصلل
إلـــى عالـــم الكمكمبيبيوتوتر  اء االصطناناعيعي“ 
2011) الذي  -1-1929277)) كي جـــون مكارثثـــي
عام 1956، وهو العام الذي شهد انعقاد 
رر ع علمي في كليـــة دارمتـــوث األميركية 
حول آنـــذاك اجلارية ااألبحـــاث إللىى رة

أنـــه قد يتففوقوق عليهم ذكاء ويتولى في اللنهنهايةة
السيطرة كما يحدث في أفالم اخليال العلمميي.
وبالنســـبة إلى معظم اخلبراء، فإن القسسمم
األول متوقـــع احلصـــول، لكن القســـم الثاني
بعيـــد جـــدا وليس واقعيـــا، وذلـــك أن حلول
اآللة مكان البشـــر بدأت بوادره بالظهور منذ
و و واملاملهنهن،، سـســـنوات في العديـــد من الصناعـــاتات
لكـــن املخاوف تدور بشـــأن انتقال ا اآللة لتلتولي
صحصريريةة تات أأننها  مهـــام كان يعتقـــد منذ ســـنو
واحملاماة على البشـــر مثل قيادة الســـيااراات
والصحافـــة ووظائف الوســـطاء في قطاعات

وغيرها. والضمان البنوك

أسوأ ما حصل للبشرية، محذحذرارا ددائائماما من ههوو
ووســـــيطيطررته خططورة تفوق هذا الذكاء املخترع

الحالحقا على كل شيء.
علعلى وقـــد جـــاء حتذيـــر هوكينـــغ ردرداا
سـســـؤؤال بشـــأن تكنولوجيا طباعة جديدة
ببواسـســـــطة الكمبيوتر تتيح لـــه التحدث،
عـع الكلمات التي تتتتوقوقــ ووالتلتـــي ميكننهاا أأنن
ل لهوهوكيكينغنغ أن حذر هبها. وســـبق قد ينطق 
الاالصطصطناناعي، ممن أن مخاطر الذكاءء
اإلاإلندببندندنتت فيفي صحيفـــةة وكتـــبب
محمحذرذراا المالءء االعلع ممجموعة ممـــــنـن معع
تأخذخذ األمر لالببشـــرية من أننههـــا الال

بجددية كافية.
”يعتمد تأتأثير يذيـــــرـرهه ووقال في حت
ععلى رـر األمألمدد يصيــ يعي ق الـــذكاكاء االصطنا
بلبعيعيدد ا ا املدىدى لعلىى كيفية االتحكم فيه، أمما 
نمن املممكنكن التلتحكحكمم فيعتمدمد على ما إذا كاكان 
”ينينبغي علعلينيناا فيه ببشــــمل كامل“، وأضاضاففف
نفنفعله أأنن ننأن نتســـااءءل جميعا عّما ميميكننـــا

ي

االفوائئـــد وثوثمار لتحسحســـنيـني فرص حصد
خمخاطاطره““. الذكاء الصصناعي وجتنب 

نـن ممخاخاططـــر غـغ ممــــ حـــذر هوكينــ ذكذلـلـــك
مدمديـيـــــرر ـــراراتت حتحتذيـ إلـــى  مشـــيرا  تنترنرنـــت،  إلاإل
قدد ااإلنإلنترترنتنت أنأن ممنن يني ااالســـتخبارات البريطا
أأنه ”ينبغبغيي ضمضيفيفاا إللإلرهرهاباب.  ”تصبح مركز قيادة 
ااملزملزيديد ملواواجههةة على شركات اإلنإلنترترنت أن تفعلل
هذهذاا نـن في فعفعلل ةةبة تتكمكمـــ صلصعوعو نكن ا ولول دـد،، يديــ االته
واخلصوصصيةية“. بااحلرحلريياتت دودون التضحيةة منن
هوككينينغغ وتنّبـــأ 
تطـــور الذلذكاكاء ببـــأن 
ووإنإنتاج ااالالصطناعـــي
ععلى ردرةة روروبوتـــات قـــا
مبثمبثاابة سيكونانن اللتففكير 
كحكمم االلت قوية ذاتيةية أسأسلححةة
بإبإمكان الذكاء ووحذر مـــن أأنن
رإراادة تطويــــرر االصطنطناعـــــي 
ستستكوكون فيفي ص صراراعع خاصة بهه
أنأن ب بزوزوغغ دادتتنـــا، مؤكدكداا مع إر
ي يككونن قد ذكاكاء اصصطناعي قويي

أسوأ شيء ممكن أنأن يححصل للبشرية.ة.

ندفن رؤوسنا في االلرمال
وويتوقـــع أســـتاذ جامعـــة كامبريـــدج أن
وبوتـــات ميكـــن أن تتطـــور لدرجـــة أنهـــا االرل
أو طريقة ستصبح ”أســـلحة قوية مســـتقلة“
جديـــدة لـ“قمـــع الكثيريـــن“. وقـــدم هوكينغ
ممركركزز اافتفتتـتـــاحاح لـل حفــ خالل املخيفـــة نبوءتـــه

أنأن لديها
يتعلـــ ماا
حتحتديدا مي
االتصاالت
من تلك ا
ووكانت
اللعمعمــــوم
ااملاملاضضـــي
للتلتعاعاململ
حح جـــذريي
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عن دار زينب للنشر يصدر هذه األيام كتاب {يوميات الحداد} للناقد واملفكر الفرنسي الراحل كتب

روالن بارت بترجمة عبدالوهاب امللوح.

باالشـــتراك بني الدار العربية للعلوم ناشـــرون ودار املراد صدرت رواية بعنوان {آخر األراضي}

ألنطوان الدويهي.

خلود الفالح

} اليـــوم مع الكم الكبير من القراء في العالم، 
زادت  الورقـــي،  أو  االفتراضـــي  فـــي  ســـواء 
مســـؤولية الكاتب وبـــات من اليســـير إعالن 
القراء بشـــكل صريح أن هذا العمل ”ضعيف“ 
كمـــا حدث عندما أعلن القـــراء على المنصات 
اإللكترونيـــة أن رواية ماركيز ”ذاكرة غانياتي 

الحزينات“ ال تستحق النشر.
هـــذه التكنولوجيـــا أوجـــدت قـــراء جددا 
باستمرار، متنوعين في توجهاتهم وأفكارهم، 
وبكل سهولة يســـتطيعون على صفحاتهم في 
مواقع التواصل االجتماعي كتابة آرائهم بكل 
حرية في وقت تتراجع فيه الصحف عن نشـــر 
مثل هذه االنتقادات إال في ما ندر. وال ننســـى 
الكتـــاب المقرصن، وهو اآلخـــر أضاف قارئا 

جديدا ألحدث إصدارات دور النشر.
يقـــول الروائـــي األميركـــي پول أوســـتر 
”إن القـــارئ هو الـــذي يخلق الِكتـــاب في آخر 
المطاف“، وقد نختلـــف وقد نتفق معه، ولكنه 
رأي يقتـــرب من الحقيقة فـــي جانب أن النص 

ينتهي في النهاية إلى القارئ.

منطقة حساسة

توضح الشـــاعرة األردنية زليخة أبوريشة 
أن القـــارئ موجـــود فـــي القســـم الخلفي من 
وعينـــا أثنـــاء الكتابـــة. إذ ونحـــُن نتوّجه في 
الكلمـــة االفتتاحّية لمجّلٍة أو مقالٍة أو دراســـٍة 
ـــُق مالمحه من  إنما نقصـــُد قارئًا بعينه تتخلَّ
خالل الموضوع وتفاصيله؛ فالكتابة إلى أهل 
اختصـــاٍص غير الكتابة إلى طيف واســـع من 

المشارب واالهتمامات.
تقول الشاعرة ”أهل االختصاص ينتظرون 
لغة مركبة بمصطلح مغاير لما تتقّبله شرائح 
الهـــم العام. ونحـــن نكتب القصـــَة أو الرواية 
نضع في االعتبار قراء يمثلون تحّديًا لقدراتنا 
الســـردية ألنهم ُكتاب ســـرديون راسخون، أو 
قراًء عاديين ننوي أن نوصل إليهم األدب دون 
تعقيد. أعرف من هؤالء من يتعّمدون الســـهل 
الممتنع من الذي يصل إلى القارئ مع محتواه 
الفكري النبيل، مثل محمد البســـاطي. وكذلك 
األمر عندما نكتب شـــعرا، فنحـــن نعي أزمتنا 
فـــي اللغة والصـــورة واجتيـــاز المعنى، مما 
تشـــربنا تفاصيله من خبرات وكتاب وشعراء 
سيكون بعضهم قراؤنا. إنهم بعض مصادرنا 
في أســـرار اللغة وأســـرار الشعر، وبعض من 
نخشـــى ونحســـب لهم حســـابًا، حيـــث يكون 
تجاوزهم هدفًا خفيـــًا، فال نكرر بالغاتهم، وال 

نستحضرها إال لسبب بالغي جديد“.
تتابـــع أبوريشـــة ”عندما نكتـــب لألطفال 
ســـيتحكم قراؤنا في ما نكتب، وســـيتدخلون 
في وعينا والوعينـــا، حيث يتقدمون من خلف 
الرأس إلى مقدمته، ولن يتســـاهلوا إزاء اللغة 
وال إزاء الموضـــوع وال إزاء طريقـــة التناول. 
وســـيحددون لنـــا المفردات وطريقة الســـرد، 
وســـيلقون بمـــا نكتب إذا خال من التشـــويق، 
وســـيؤنبوننا إذا أخطأنـــا فـــي معلومٍة. ومع 
ذلـــك، فنحـــن مطالبون بـــأن نبـــدو تلقائيين 
وطبيعيين وأطفاًال، من دون أن يســـفَر ذلك عن 

أي استعالء أو فوقية“.
 وتشير الشـــاعرة الليبية عائشة المغربي 
إلـــى أن الكتابـــة في غموضها تشـــبه إلى حد 

كبير الحب، تظهر مظاهره ونالحظها بسرعة 
ونحســـها ونشـــمها، لكـــن ال نصل أبـــدا إلى 

أسبابه.
تتابـــع ضيفتنا ”لقـــد صـــدرت الكثير من 
النظريـــات التـــي حاولـــت أن تفســـر الكتابة 
والعوامـــل المؤثـــرة فيها وكانـــت بعض هذه 
النظريـــات الجماليـــة التـــي درســـت العملية 
اإلبداعيـــة خاصـــة في األدب قد قســـمتها إلى 
ثالثة أقطاب في مقاربة لفهمها تشـــمل المبدع 

والنص والقارئ“.
وترى المغربي أن القارئ في زمن وســـائل 
التواصـــل االجتماعي صار قريبـــا ومالصقا 
للكتابة وأصبـــح التفاعل بين الكاتب والقارئ 
مباشـــرا وســـريعا. وهنـــا تتكلم عـــن القارئ 
بصفة عامـــة وعن العالقة بعـــد كتابة النص، 
لكنهـــا تظـــن القصد هنا حســـب مـــا يطرحه 
التســـاؤل دخول القارئ إلـــى منطقة جغرافية 
وهـــي  والحساســـية  الخصوصيـــة  شـــديدة 
مســـاحة تخص الكاتب وحـــده وأي افتراض 
لولـــوج القارئ المتخيل غير مقبول بالنســـبة 
إليهـــا، وإن كان مـــن الصعب تحليـــل العملية 
اإلبداعيـــة فـــي الكتابـــة حيث قد يكـــون هذا 
القارئ االفتراضي مندســـا في الوعي الكاتب 
ويمـــارس تأثيره وتوجيهـــه بناء على تجارب 

كتابية سابقة“.
 وتضيف ”من تجربتي في الكتابة القارئ 
المؤثـــر لحظـــة الكتابـــة هـــو قلبـــي، هو من 
يعطيني إشارة االنطالق، وهو من يقبل النص 
ويحضنه ويمارس تأثيره المطلق. النصوص 
التي تفقد قبلة قلبي تذبل وتموت خارج القلب 
وتصبـــح الكتابـــة احترافـــا وصناعـــة خالية 
مـــن الروح واإلحســـاس والتأثير ما لم يلمس 
جنونها القلب. تلك الكتابة التي تفترض قارئا 
تســـتعد له وتتأثر بما قد يريـــده ويرغب فيه، 
مـــن وجهة نظري كتابة ذهنيـــة من ذلك النوع 
الذي يذهب إلـــى المكتب ويضع قرار الكتابة. 
في النهاية أنا ال أحاكم تجارب اآلخرين لكنني 
أتكلم عن ذائقتي الجمالية التي ترفض الكتابة 
الذهنية وتنطلق مـــن العفوية والجموح الذي 
يربيـــه قلبي في لحظة الكتابـــة. وهنا أتحدث 
عن تجربتي الخاصة وليس حول اقتراح لهذا 
التأثيـــر والتعميـــم وإن كنت أظـــن أن لحظة 

الكتابة والعوامل المؤثرة فيها ال يفسران“.

اللعبة النصية

يقول الروائـــي المصري عـــالء فرغلي إن 
تأثيـــر القارئ فـــي الكاتب يختلـــف باختالف 
شخصية الكاتب، لكنه في كل األحوال موجود 
ال يمكـــن إنـــكاره. لمـــاذا نكتـــب؟ لكـــي نقرأ. 
وبالتالي فـــإن الهدف األول مـــن األفكار التي 
قرر الكاتـــب اإلفصاح عنها فـــي صورة قصة 
أو مســـرحية أو رواية أو قصيدة شعر أو أي 
صورة تعبيـــر أخرى، مخاطبـــة القارئ، ومن 
أجل هذا الهدف يحشد كل أداة ممكنة تساعده 

على إيصال الفكرة.
 ويضيف ”إن الكاتب هو أول قارئ لنصه، 
والكاتـــب الجيد هو ما يعّبـــر عن أعقد األفكار 
بأبســـط األســـاليب من أجـــل الوصـــول إلى 
القارئ، الذي هو ليس بناقد محلل أو صاحب 

رؤى“.
ويتابع فرغلي ”اآلن لم تعد هناك حدود بين 
الكاتب وبين القارئ، ولم يعد الكاتب مشغوال 
برأي الناقـــد المتخصص -رغم أهميته- بقدر 
انشـــغاله بمـــدى استحســـان القـــارئ لنصه، 
ذلـــك أن وســـائل االتصال ومواقـــع التواصل 
االجتماعـــي أذابـــت الحواجز بيـــن الطرفين 
وجعلت الكاتب دائم االنشـــغال بـــرأي القراء 
على كافة مســـتوياتهم الثقافيـــة والمعرفية، 
ومن ثـــم فالكاتب خالل عمليـــة الكتابة يضع 
القـــارئ نصـــب عينيه، رغم ما قـــد يؤدي إليه 

ذلـــك من إخـــالل بعملية التجديـــد والتجريب 
التـــي يطمح إلى تحقيقها الكاتـــب في الكثير 

من األحيان“.
وتقـــول الشـــاعرة والروائيـــة المغربيـــة 
ســـكينة حبيب الله ”ثمة غيمـــة تخفي وتظهر 
القارئ فـــي ذهني، وهي الشـــكل األدبي الذي 
أكتب. في الشـــعر يغيب القـــارئ تمامًا، أرتب 
الكلمات في الهواء، كما يجلب الفقراء األطفال 
ـــِة أن ُتنِقذني بعد أن تكبر وتصير  للحياة، بنيَّ
مكتوبـــة، وفور أن تتحّول إلـــى نص أعتبرها 
رســـالة في قنينـــة. بالحب والعنايـــة الالزمة، 
أرميها فـــي البحر الذي يناســـبها، ثم آمل أن 
تصل إلى إنساٍن يشبهني، ينتظر من الكلمات 
ـــعر قد  أن تنِقذه، وحين يحدث ذلك، يكون الشِّ
أنَقذني أنا أيضًا وللمرة الثانية. أحيانًا تعلق 
القنينـــة في شـــباك صياد ينتظر ســـمكًا يمأل 
البطن ال شعرًا يرمم الشقوق في القلب. فيعيد 
رمَيهـــا إلى البحـــر بحنق، لكن لحســـن الحظ 
تظل المرات التي تصل فيها الرســـالة إلى من 

ال يسيء فهم تجاعيدها هي األكثر واألهم“.
وتتابـــع حبيب اللـــه ”حين أكتب الســـرد 
تنـــزاح الغيمـــة قليًال ليظهر القـــارئ، قارئ ال 
أعـــِرف إن كان موجودًا أو ســـيوجد أو أنه لن 
يوجد الحقًا، لكن ما يهمني أنه يكون هناك في 
تلك اللحظات، حضور القارئ في ذهني لحظة 
الكتابة ال يكـــون فجًا وال معيقًا وال رقابيًا، بل 
شـــبيهًا بالمصباح المضاء في الّردهة، يصِل 
نـــوره إلـــى غرفتك بما يكفي كـــي تنهض دون 
أن ترتطـــم بجدار. االرتطام بالجدار بالنســـبة 
إلي أثناء كتابة الســـرد هـــو أن تعتبَر القارَئ 
أقل ذكاء منك، وحضـــوره في الذهن ضروري 
لتفادي رضوض فادحة في النص قد يســـببها 

ذلك االرتطام“.

إشكالية التلقي

عبدالحفيـــظ العابد يرى  الشـــاعر الليبي 
أن حضـــور القارئ، بوصفه جـــزءًا من اللعبة 
النصيـــة، لم يعد محّل جدل منـــذ أْن تراجعت 
المناهـــج الســـياقّية التي تحتفـــي بالمؤّلف 
لصالـــح مناهـــج نصّية ترى فـــي النص نقطة 
البـــدء والعودة، لكـــّن الخطوة األهـــم تمّثلت 
فـــي نظريات القـــراءة والتأويـــل التي أعادت 

االعتبـــار للقارئ بوصفه منتجـــًا للنص الذي 
يرتهـــن وجوده بحضور قارئ ما يباشـــر فعل 
القراءة، يمأل بياضات النص، ويسد فجواته، 
ويعيد إليه انسجامه المفقود. بالرغم من ذلك 
يقدح حضور القارئ في الـــدرس النقدي عدة 
أســـئلة، أهمها ما يتعّلق بماهية هذا القارئ، 
ودوره في ابتناء النص عبر تشكيله أفق توقع 
يشـــكل تحديًا للذات الكاتبة التي تحرص على 
كســـر أفق التوقع هذا من خالل خْلق فجوات: 
مســـافات توتر، وعبـــر االنزياحات التي تتيح 
للغة التخلي عن حيادهـــا لتضحي لغة فردية 

منحازة إلى الذات الكاتبة.
ويتابع الشـــاعر ”أفـــق التوقع كمـــا يراه 
يـــاوس يســـتدعي بالضـــرورة معرفـــة القراء 
الســـابقة للجنس األدبي، وهـــي معرفة قائمة 
على اختبار أشـــكال األعمال الســـابقة، وهذا 
يعني أن خبرة القراء بالجنس األدبي هي التي 

تشكل أفق انتظار يطمح النص إلى قطعه“.
ويضيـــف ”يضحي القارئ مـــع وولفغانغ 
أيـــزر جـــزءًا باطنيًا مـــن بنية النـــص؛ إذ أنه 
يطرح تصـــوره عن القـــارئ الضمني بوصفه 
بنيـــة نصية تتموضع داخـــل النص، وتتوقع 
وجود متلٍق دون أن تحدده، فالقارئ الضمني 
مختلف تمامًا عن القارئ الفعلي؛ ذلك أنه ليس 

إال مجموعة من األبنية النصية“.
ويشير العابد إلى أن القارئ جزء من بنية 
النص، فهو منتج للنـــص يهبه من خالل فْعل 
القراءة دالالته المتعـــددة، وهو ما أبطل فكرة 
أحادية القـــراءة لنكون إزاء قـــراءة ال نهائية، 
كما أّن خبرة القارئ بالنوع األدبي تتحكم في 
ســـيرورة النص الذي يعيـــد تموضعه في كل 
مرة محاوًال أن يكسر أفق توّقع القارئ المكّون 
مـــن خبراتـــه وقراءاته الســـابقة، كما أن جدة 
النص وعالقاته التناصية تستدعيان بصورة 

أو بأخرى القارئ.

الشرق ليس

تركيا فقط

} رغم مرور ما يقارب ثالثة قرون على 
تلك القصص المملوءة بعوالم مدهشة 

رغم بساطتها، إال أن ”ألف ليلة وليلة“ أو 
ما ُيعرف أوربّيا ”الليالي العربية“، ظلَّت 

رغم مرور وقت طويل على إنتاجها أيقونًة 
ساحرًة يقصدها كل َمن يريد الحصول 

على لذة إغواء الشرق وسحِره، هذه 
الليالي المتتالية ُترِجَمت للمرة األولى كما 
تذكر لين ثورنتون في كتابها ”النساء في 
لوحات المستشرقين“، من اللغة الفارسية 

إلى الفرنسية، إال أن الترجمة الفرنسية 
المطورة قدمها في 16 جزءًا د.جوزيف 
شارل ماردرو بين سنتي 1899 و1904.

قبل هذه الجسور األدبية التي قامت 
عبر كلمٍة بَنت مجموعة من القصص 
المليئة بالتشويق، كان االتصال بين 

شعوب الشرق والغرب يتم عبر الرسم، 
من خالل مجموعة من التصورات التي 

بناها الفنانون األوروبيون، وهذه اللوحات 
لت ثورة أيضًا في أوروبا، ليس على  شكَّ

المستوى الفني فقط بل على مستوى 
أسلوب الحياة أيضًا، ففي كتاب ”النساء 

الصادر عن  في لوحات المستشرقين“ 
دار المدى بترجمة مروان سعدالدين، 

تقول المؤلفة ”رغم أن ظاهرة التركواز 
تالشت تقريبًا في السبعينات من القرن 

الثامن عشر، إال أن الشرق استمر في 
التأثير على الموضة، وقد ارتدت الملكة 
”ماري أنطوانيت“ ووصيفاتها في سنة 
1778 أثوابًا تسمى ”السلطانية“ ونوعًا 

من معاطف الفرو تسمى ”الشرقية“، 
وخالل حملة نابليون بونابرت على مصر، 
ارتدى الباريسيون جالبيب طويلة تسمى 
”مملوك“، فيما انتشرت موضة أخرى عام 

ل في ارتداء العمامة التي تخفي  1802 تتمثَّ
الشعر خصوصًا، وشاالت الكشمير وأزياء 

مستوحاة من الشرق“.
إن تصوير النساء الشرقيات حسب 

التصور األوروبي القديم -وال يزال 
في أجزاء منه يرتبُط وثيقًا بالنظرة 

الحديثة- مبني على عالم الحريم، ذلك 
العالم الممنوع عن الغرباء، وهذا يقودنا 
إلى رأَيين كجواب على سؤال كيف رسَم 

الفنانون األوروبيون نساَء الشرق في 
َرين  القرون الماضية، يطرح الكتاب تصوُّ
اثَنين، األول يقوم على أنه كان مسموحًا 

لبعض الرسامين بالدخول إلى أبنية 
محاذية ألبنية الحريم برفقة آخرين من 

الخَدم، والثاني يطرح أنَّ هؤالء لم يزوروا 
الشرق مطلقًا بل قاموا برسم ما نقَلُه 
رات  زائروا الشرِق وساكنوه من تصوُّ

أضافوا عليها الُبعد الساحر الذي قرأوه 
في ”ألف ليلة وليلة“!

ال أتحدث هنا عن تصورات دينية 
تتمثل في صورة مريم العذراء، إنها رؤية 

مبنية بعيدًا عن العالم النوراني، هذا 
ما يشعر به المتلقي اليوم إذا وقف في 

متحف اللوفر بالعاصمة الفرنسية باريس، 
أمام ثالث لوحات رسمها ”أمود فان لو“، 
لة مع جواريها“،  وهي ”السلطانة المفضَّ

”السلطانة تصدر األوامر للجواري“، 
”السلطانة ترتدي المالبس“، مثاًال ال 

حصرًا.
بالنظر لزاوية أخرى من صورة الشرق 
في األعمال الفنية الغربية، فلطالما كانت 

قوافل الِجمال جزءًا من الصورة المجازية 
للعالم البعيد، ولهذا تظهر غالبًا في لوحات 

المستشرقين، حتى في أفالم السينما، 
نحن ال نتحدث هنا عن القرن التاسع عشر 

أو الثامن عشر حينما كان التنقل ِحكرًا 
على الجمال والخيول أو العربات في 

أحسن األحوال، نتحدث عن سنوات قليلة 
خَلت، فيلم ”المهمة المستحيلة“ الذي تم 

تصوير جزء منه في دبي باإلمارات العربية 
المتحدة، لقد كانت اللقطة األولى النتقال 
البطل إلى الوطن العربي، هي الصحراء 

ورجل يجر خلفه مجموعة من الجمال، وفي 
األفق صورة لألبراج الشاهقة التي تنام 

في واحٍة من التطور على كِتف الرمال، هذا 
بة  المشهد لم يأِت اعتباطًا، إنها صورة مركَّ
في عملية معرفية في الذهنية األوروبية أو 
الغربية، قامت في أصلها على ترسيخ هذه 

التفاصيل كجزء أصيل من صورة الشرق.
عودًة للحديث عن كتاب ”النساء 

في لوحات المستشرقين“ للكاتبة ”لين 
ثورنتون“ فإنها تطرح سؤاًال هامًا في 

الفصل األول الذي وَسَمته بـ“إغواء الشرق“ 
مفاُده: رغم تمتع القصص التي تبثها 
”ألف ليلة وليلة“ ببعد روحاني عظيم 

إال أن الراسخ في الذهنية األوروبية أن 
هذه الليالي تتصل بمواضيع لها عالقة 

بالجنس، الكره، العدوانية، الكراهية، المكر 
والخداع؟ وأضيف عليها، لماذا ذلك راسٌخ 

في الذهنية العربية قبل األوروبية؟ 

عبداهللا مكسور
كاتب سوري 

[ كتاب وشعراء عرب: الكتابات السردية أكثر استحضارا للقارئ من الشعر
القارئ أثناء الكتابة ضيف ال مفر منه

هل يشغل القارئ بال الكاتب أثناء عملية الكتابة؟ هل يكتب الُكتاب لفئة معينة من القراء؟ 
عندما يضع الكاتب مواصفات للقارئ االفتراضي في ذهنه هل يستطيع كتابة ما يريده؟ 
هــــــل جناح النص مرتهن مبــــــدى تفاعل القارئ؟ هل وجوده يختلف بحســــــب نوع الكتابة 
شعرا كانت أم سردا؟ في هذه التساؤالت يعد ”القارئ“ قوى مؤثرة حتى وإن أخذ مكانا 
قصيا في الوعي الكاتب. هنا نستطلع آراء بعض الكتاب العرب لتبّني صورة القارئ كما 

يراها ممارسو الكتابة.

الكاتب والقارئ شريكان

زليخة أبو ريشة وعائشة المغربي وعالء فرغلي وسكينة حبيب الله: لم تعد هناك حدود بين الكاتب والقارئ

القـــارئ فـــي زمـــن وســـائل التواصل 

ومالصقـــا  قريبـــا  صـــار  االجتماعـــي 

للكتابة وأصبح التفاعل بين الكاتب 

والقارئ مباشرا وسريعا

 ◄

ونحن نكتب القصـــة أو الرواية نضع 

فـــي االعتبـــار قـــراء يمثلـــون تحديـــا 

كتـــاب  ألنهـــم  الســـردية  لقدراتنـــا 

سرديون راسخون

 ◄



} بيــروت - أنختـــار الُحـــّب أم هـــو الـــذي 
يختارنـــا؛ أنبحـــث عنـــه أم هو الـــذي يبحث 
عّنا؟ هذا هو الســـؤال الذي يـــدور حوله عالم 
الشـــاعر أحمد بن سليمان اللهيب الشعري في 
مجموعته الشـــعرية الجديدة ”حيـــن النوافذ 
الصادر عـــن الـــدار العربيـــة للعلوم  امـــرأة“ 
ناشـــرون، وهو يقف على حافة الذكرى يبحث 
عن امرأة مّسُه منها الهوى، وعرف معها ذائقة 
الُحّب، وعاشـــها ُحلـــم يقظة، لم يـــرد مفارقته 
أبدا، ففتح له النوافذ مشـــرعة، ليتنسم عبيره 

ويحيا. يقول الشاعر:
حيـــن النوافـــذ امـــرأة/ النوافذ ُمشـــَرعٌة 
للســـهر/ وُمتعبٌة بالّنحيب/ وحالمٌة بالمطر/ 
حيَن تغفو الشوارُع تْبسُم أضواؤها للغريب/ 

وترسُم واجهَة الُحزِن… ”.
في خطابه الشعري، وظف الشاعر عاطفته 
التـــي انحازت إلى حقل داللـــي هو الحب وكل 
ما يتعلق به من تفاصيل وأشياء وحتى أفعال 
يمكن نســـبها إلـــى عوالم الحب واالشـــتهاء، 
فقصائـــده تعمـــل علـــى تجســـيد كل الحاالت 
التـــي عددها مـــن خالل عناوينه الشـــعرية، كـ 
”إيراق يوغـــل في محجر ذاكرتـــي“، و“صوتنا 
الظاهـــرة“، و“رســـالة إلـــى ســـيدي الـــذي لم 
يحضر“، وغيرها، فكان مالمسًا لشغاف القلب 
فـــي تعبيره، واختيـــاره للغة المناســـبة لتلك 
الحـــاالت، وخاصـــة المعاني التـــي خص بها 

المرأة لما تميزت عنده عن غيرها من البشر.
يضم الكتاب قصائد نثرية جاءت بعناوين 
مختلفة منها ”ما لم يقله الشـــعراء من مذكرات 
أبي الطيب المتنبي المنسية“، 
”قراءة في أروقة لندن“، 
”حيـــن النوافذ امرأة“، 
زنابـــق  مـــن  ”جنـــة 
”أحـــرٌف  أهدابهـــا“، 
عن  ”البحث  ضائعـــة“، 
مخرج في ذاكرة حمراء“، 
ة  لقصيـــد ا / ة أ لمر ا ”
والبحر“، وغيرها، وهو ما 
نستشف من خالله العوالم 
التي انفتح عليها الشـــاعر 

من خالل الحب.
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صـــدر حديثـــا عن الـــدار العربيـــة للعلوم ناشـــرون كتاب قصة شـــعرية بعنوان {ليال عشـــر مع كتب

املتنبي} للكاتب والشاعر األردني خالد الكركي.

عن منشورات الجمل تصدر قريبا النسخة العربية من كتاب {السحر الكبير} للكاتبة األميركية 

إليزابيث جلبرت ترجمة أسامة إسبر.

} لم يعد جديدًا القول بأن الرواية 
املعاصرة، وحتديدًا منذ النصف الثاني 
من القرن العشرين، بال حدود، ولم تعد 
لها -في ما نقرأ من مناذج- مقومات أو 
ثوابت أو محددات، وصارت جتمع في 

بوتقتها خليطًا من أجناس الكتابة ومثلها 
من األزمنة واألمكنة واملعارف واألحداث 

واألشخاص.
ومثل هذا اخلليط قد ينتهي إلى نتيجة 

إيجابية، وطاملا انتهى -وأكرر ثانيًة: في 
ما نقرأ من مناذج- إلى نتيجة سلبية، 

أو ألقل، وعذرًا لهذا الوصف، يظهر كما 
الطبخة الرديئة، ذلك أن عمًال كهذا يحتاج 
إلى موهبة وخبرة وثقافة وذائقة جمالية، 
وحني ال تتوفر هذه املقومات تأتي الكتابة 

مرتبكة وواهنة، ال جتتذب املتلقي وال 
تستقطب الناقد، وبالتالي ال جتد لها 

موقعا الئقا في جغرافية اإلبداع.

أخط هذه السطور، وقد انتهيت 
للكاتب  من قراءة رواية ”موت صغير“ 
السعودي محمد حسن علوان، وهذه 

الرواية تتمثل شخصية شيخ املتصوفة 
األكبر محيي الدين بن عربي الطائي 

األندلسي، املولود في مدينة مرسية في 
العام 1164م واملتوفى بدمشق في العام 

1240م واملدفون فيها، حيث تبدأ أحداثها 
مبيالده وال تنتهي إال بوفاته، ولم يترك من 
سيرته شاذة وال فاذة إال وتناولها وتوقف 

عندها، وقد أفاد من جتارب كتابة السير 
حتى ليمكننا جتوزًا أن نعد هذه الرواية، 
سيرة ذاتية حمليي الدين بن عربي، تقترن 

باملتخيل السردي املتاح للروائي.
وإذ تابع رحالته، في األندلس واملغرب 

العربي وبالد الشام ومصر واحلجاز 
والعراق وآسيا الصغرى وغيرها، حتى 

ميكن أن تعد نصًا رحليًا، رصد فيه 
الروائي املدن والقرى والطرق التي مّر بها 

الشيخ محيي الدين وكذلك حياة الناس 
وصفات احلكام والقضاة والعساكر وما 
شهدته هذه البلدان ومدنها من حوادث 

وصراعات وأوبئة وحروب، وما عرف 
الناس فيها من أوضاع حياتية واجتماعية 

وثقافية.
نعم.. تكاد تكون رواية موت صغير، 

على هذا الصعيد حتديدًا، نصًا رحليًا، غير 
أنه يغتني باملتخيل الروائي فيزداد جماًال، 

وقدرة على حتقيق توسع في التلقي، مع 
أننا نعرف أن الكثير مما اطلعنا عليه 

من النصوص الرحلية، يلعب فيها خيال 
الكاتب الرحالة دورًا قد يزيد وقد ينقص، 

وهذا اخليال له دور أيضًا في نصوص 
السيرة، بفعل كيمياء معقدة تؤثر في 

عالقة اخليال بالذاكرة، وقد سبق لي أن 
تناولت هذه العالقة في كتابات سابقة.

أما جنس الكتابة اآلخر، في روايتنا 
هذه، وعبر متثل حياة الشيخ محيي 

الدين بن عربي، فيكاد يكون بحثًا موسعًا 
في تاريخ التصوف وحياة املتصوفة، إذ 

يطلع قارئ الرواية على الكثير مما يتعلق 
بتاريخ التصوف وحيوات املتصوفة 

ومعارفهم ونصوصهم وطقوسهم 
ورحالتهم وعزالتهم  وما مييزهم في 

أفكارهم وسلوكهم وعالقاتهم ببعضهم 
البعض، وعالقة الشيخ مبريديه وما 
ينتظره املتصوف من إشارات، ال دور 

لإلرادة أو للمنطق فيها.
كما ترد في السياق مصطلحات خاصة 
بالتصوف واملتصوفة، مثل احلال واجلذبة 

واحلضرة والفناء وغيرها.
ومن قرأ هذه الرواية تعلم من أحوال 
املتصوفة ما ال يعلم، وسأجتاوز كل هذه 
املفردات ألقف عند جوهر العمل الروائي 
فيها، وأقول من دون تردد، لقد كان عمًال 

روائيًا متميزًا، وجاء هذا التميز بفعل 
مقومات عديدة، في مقدمتها لغة الرواية 

التي اتسمت بالثراء والوضوح والرصانة، 
والقدرة على التعبير من دون افتعال أو 

متحل، وإن كانت لم تسلم من بعض هنات 
طباعية حينًا ولغوية حينًا آخر.

كما جنح الكاتب في اجلمع بني عدد 
من أجناس الكتابة، فيوحدها في النص 
الروائي ويوحد النص الروائي بها، لذا 

فقد عشت معها متعة القراءة، وهي قادرة 
على أن توفر للمتلقي قراءة ممتعة.

موت صغير.. قراءة ممتعة

حميد سعيد
كاتب عراقي

 سر العالقة الغريبة بين المرأة واألمثال الشعبية

شاعر اختار االبتعاد عن األضواء والنشر

[ حسين نشوان يرصد واقع المرأة وتجليات صورتها في األمثال  [ وأد النساء لم يتوقف عند عصور الجاهلية

محمد الحمامصي

فـــي  نشـــوان  حســـين  الباحـــث  يحـــاول   {
كتابه ”المـــرأة في المثل الشـــعبي في األردن 
القـــراءة المْســـحية  وفلســـطين“-بناًء علـــى 
لنصوص األمثال بوصفهـــا مرجعية ثقافية- 
استقراء محّركات النظرة للمرأة، وهي دراسة 
لعالئق المجتمع وشـــروطه وُبناه االقتصادية 
واالجتماعية والثقافية والجمالية والسلوكية، 
من خالل أداة التعبير األدبية األكثر انتشـــارًا 
ووضوحًا ومالمسة للمفردة اليومية والتداول 
الواســـع، وقد اتســـعت هذه الدراسة جغرافيًا 
لمســـاحة األردن وفلسطين بوصفهما مجالين 
متداخَليـــن فـــي بناهمـــا االجتماعيـــة التـــي 
انعكســـت علـــى أداة تعبيرهما إلـــى درجة ال 

يمكن الفصل بينهما.

التقليل من الشأن

يلفت نشـــوان إلى أن دراســـته عَمَدت إلى 
تلّمس مصادر المَثل بوصفها مرجعيات مهّمة 
لبناء المَثل شـــكًال ومضمونًا، منّوها بأهمية 
هذه المرجعيات التاريخية والدينية والفكرية 
في النظـــرة التي انطوى عليهـــا المثل. كذلك 
حاول مقاربة واقع المثل مع تطور التشريعات 
والقوانيـــن وواقع المـــرأة التعليمي والعملي 

لتبّين مثل هذه التحّوالت وأثرها على المَثل.
وقال حول صورة المرأة في المثل الشعبي 
إن األْســـرة تقوم على تقسيم هرمي يقف األب 
الذي له الرأي األول  على رأسه ”رّب اُألْســـرة“ 
واألخير فـــي كل ما يخـــص العائلـــة والبيت 
والملكية، ويليه في المســـؤولية االبن األكبر، 
الـــذي يعتمـــد عليـــه األب في جميـــع أعماله، 
ويرافقه في حله وترحاله، فهو سنده ”وذراعه 
اليمنـــى“ دون أن يقّلـــل ذلـــك مـــن مكانة بقية 
األبناء الذكور الذين يشّكلون، كما يقول، العّزة 

ومصدر القّوة ”بيت رجال وال بيت مال“، وهو 
كذلـــك عنوان هيبة للقبيلة أو العائلة في إطار 
عالقات اإلنتاج المرتبطة بالعزوة ”عّد رجالك 
وارد الماء“، ”شيخ بال عزوته قّلت مراجيله“. 
وإذا كان المثـــل يمكـــن أن ُيطَلـــق على الكبير 
بشكل عام في األســـرة أو الكبير بحكمته فإن 
المثل ال يخلو مـــن إطراء للرجل لتفرد مكانته 
وتعزيز هيبته ”اللي ما إله كبير ما إله تقدير“.

أما المرأة وبغّض النظر عن موقعها ونوع 
عالقتها مع الرجال وترتيبها وســـّنها، سواء 
أكانـــت زوجـــة أم أّمـــًا أم أختًا فـــإّن وجودها 
ال يرتبـــط بحاجـــات القّوة والهيبـــة واإلنتاج 
بـــل -على العكـــس- قد يكـــون وجودها محل 
خوف وتوّجس دائمين ألسباب تتعّلق بذاكرة 
التشـــكيل الجماعي للقبيلة، القائم على فكرة 
الغزو أو السبي، حيث توَلد الفتاة غير مرّحٍب 

بها، فيقال ”فال الحية وال فال البنية“ 
ثم تعيش طفولتها بشكل شبه مهمل، 
وتابٍع للبيت، وما إن تصل إلى ســـن 
البلوغ حتى تترّكـــز عليها األضواء 
فجـــأة، وتختلـــف معاملـــة عائلتها 
لهـــا كّليـــًا، حيث تبـــدأ الممنوعات 
”فالبنات همهن للممات“، و“البنت 
والعدو  والمعيـــار  العـــار  بتجيب 
لباب الدار“. وتصل صورة المرأة 
إلى أقصـــى مراتـــب التقليل من 
شـــأنها عند مقارنتها بالصغار، 
هـــذه المقارنـــة ال تتوّقـــف عنـــد 

حدود قدراتها، وإنما تمتد أيضًا إلى سلوكها 
وتصرفاتهـــا ”المرة والصغيـــر بفكروا الزلمة 

على كل شيء قدير“.
ويلفت نشـــوان إلـــى أن المثل فـــي غالب 
نصوصـــه يعتبر المـــرأة ناقصة عقـــل وينكر 
حقها في الرأي بالرغم من التقّدم الذي حّققته 
في الكثير من المجاالت، مع تأكيده ”أن العقل 
زينـــة“ و“الجمال جمال العقـــل“، ولكن تعامل 
المثل مع المـــرأة بجنســـها ال بعقلها أفقدها 
دورها اإلنساني وهّمش وجودها االجتماعي، 
وهو رفض ليـــس لعقلها وإمكانياتها الذهنية 
وإنما لحضورها ودورها االجتماعي، لتسويغ 
عدم الموافقة على إسناد أي دور لها، فالرجل 
يشـــاور المـــرأة ولكـــن عليـــه ضمـــن أعراف 
المجتمـــع وقيمه أن يخالفهـــا! حتى أن المثل 

يلجأ إلى النكايـــة والعناد في ما يتعّلق بمثل 
هـــذه المواقف فيقـــول ”شـــاوروهن واخلفوا 
رأيهـــن“، ”مرة ابن مـــرة اللي يشـــاور مرة“، 
”اســـمع للمرة وال توخذ برأيها“ والموقف هنا 

يبقى من المرأة وليس موقفًا من العقل.

سطوة المثل

وأضـــاف نشـــوان أن المثـــل على لســـان 
المـــرأة التي تســـتبدل صفة بأخـــرى -وهي 
خاصية ترتبط بالمثل الشـــعبي- غير مّتسق، 
العتباراٍت تتعّلق بجغرافيته واختالف الفئات 
المتداولـــة له، لذلك ســـنرى الحقًا تناقضًا في 
سياق المثل يشير إلى عدم ثبات موقف معّين، 

وإنما ارتباطه بالحادثة والحدث.
وحـــول معايير جمـــال المرأة فـــي المثل 
قال نشـــوان ”تتحّدد باللون والطول والســـّن 
والعيـــون والعنق والفم، وهـــي أيضًا معايير 
مختلفـــة مـــن مجتمـــع آلخر ومن زمـــن آلخر، 
ولكنهـــا درجت فـــي مجتمع المثـــل بوصفها 
قيمًا جمالية. وهناك الجمال الطبيعي كجمال 
الوجه والشعر المحببين في المثل، فيما يظّل 
الجمال الصناعـــي محّل تهّكم من 

المثل.
لكن صورة المرأة في األمثال 
ال تنحصـــر في الجانب الســـلبي، 
ويوضـــح نشـــوان في مـــا يتعلق 
بعمـــل المرأة في المثـــل أن الرجل 
إذا كان يجنـــي رزقه مـــن تعبه فإن 
والمؤتمن  الحـــارس  بمثابة  المرأة 
عليه إلنشاء أســـرة صالحة إذ يقال 
مثـــال ”الرجـــل جنـــا والمـــرة بنا“، 
”الرجل جالب والمـــرة دوالب“. وهي 
ال تقّل فـــي عملها هذا عن عمل الرجل 
لتوفيـــر المعـــاش والحيـــاة الكريمة، 
فيقال ”المرة عّمارة“، ”الغّزالة الشاطرة بتغزل 

بعظمة“، ”مالكة صنارة مالكة عمارة“.
وتوقف نشوان عند حضور العّفة والشرف 
فـــي المثل كونهما من األمور الخطيرة التي ال 
يتساهل فيها العربي، يقول ”إن المثل أحيانًا 
يضع الفتـــاة في محـــّل اّتهام قبـــل ارتكابها 
الذنـــب مثال ’البنـــت بتجيب العـــار والمعيار 
لبـــاب الدار’، ولهـــذا فإّن لزوم الفتـــاة لبيتها 
وعدم خروجها ومشاركتها في الحياة العاّمة 
ُيعّد من الفضائل التـــي تتمّتع بها الفتاة كما 
تقول بلســـان حالها ’عيشـــي صبـــري وبيتي 
قبري’. وأهل الفتـــاة لهم موقف حازم من هذا 
الموضـــوع، فالفتاة ليس لها ســـوى (الوأد)، 
وإذا كان الوأد قديمًا يتّم بدفن الفتاة حّية فإن 

المثل يئد الفتاة حّســـيًا من خـــالل عزلها عن 
العالم فمثال يقال ’البنت يا ســـترها يا قبرها’ 
وعدم اختالطها بالرجل من خالل االبتعاد عن 
الشبهات. ومن صفات الفتاة العفيفة: الهدوء 
وعـــدم الـــكالم، واللباقة والضعـــف، والخجل 
والحيـــاء، فيصـــف مجتمـــع المثـــل الفتـــاة 

بـــأن ’لها تم يـــوكل، ما إلها تـــم يحكي’. ومن 
الجديـــر بالمالحظة أن المقاييـــس األخالقية 
لـــدى المجتمع وما ينبثق عنهـــا من إدانة أو 
تغاٍض ال تترّكز على ماهية المخالفة األخالقية 
فحســـب، بل يتذبذب ميزان العدالة للمجتمع 

حسب الموقف االجتماعي ألطراف القضية“.

} أبوظبــي - يتناول كتـــاب ”ديوان ناصر بن 
ســـالم العويس- حياته وأشـــعاره“، من جمع 
وتحقيق ســـلطان العميمي، جوانب من سيرة 
الشـــاعر واألديـــب اإلماراتـــي الراحـــل ناصر 
بن ســـالم بـــن علـــي العويـــس ”2008-1914“ 
وأشـــعاره، وهو ابن الشـــاعر الكبير سالم بن 
علـــي العويـــس ”1887-1958“ الذي ســـبق أن 
صدر له ديوان شعر فصيح عبر أكثر من جهة 
ثقافية في اإلمارات، ثم ديوان شـــعره النبطي 
في طبعتين، آخرهما عن أكاديمية الشعر التي 

صدر عنها أيضا هذا الديوان.
وفي كلمة له في الديوان، يقول ابنه األديب 
حميد بن ناصـــر العويس كانت لوالده تجربة 
شعرية ُمهّمة في الساحة الشعرية اإلماراتية، 
رغـــم أنه كان ُمقال في قرضه الشـــعر، ولم يكن 

اهتمامه ُمنصّبا عليـــه بقدر اهتمامه بمتابعة 
أعمالـــه الخاصـــة وحياتـــه وأســـفاره 
وتنقالته. وكان الشعر عنده في أحيان 
كثيـــرة شـــعر موقـــف ولم يتخـــذ منه 

طريقة للتكسب.
ويقـــول ســـلطان العميمي ُمحقق 
الديوان إّنه تعّرف إلى الشاعر ناصر 
بن سالم العويس في عام 2000 أثناء 
عملـــه على إعـــداد وتحقيق قصائد 
الشـــاعر  لوالده  النبطي  الديـــوان 
سالم بن علي العويس، وكان كثير 
التردد عليه بحكم أنه أكبر أبنائه 
وأكثرهـــم قربًا منه ومالزمة له في 

أسفاره وأعماله، ويذكر أّنه في إحدى الليالي 
التي زاره فيها بمنزله في مدينة الذيد لمراجعة 

تلك القصائد قبل نشـــرها في ديوان مطبوع، 
طلب منه أن يمّده بقصائده لنشـــرها، لكنه 
ُمتعّذرًا  عجيبـــة  بصورة  رفض 
بأنه ليس بشـــاعر، إنمـــا ُمجّرد 

هاو للشعر.
وكشـــف أّن األديب حميد بن 
ناصـــر العويـــس قد أرســـل إليه 
مخطوطة صغيـــرة تضّم عددًا من 
قصائـــد والـــده وقصائد شـــعراء 
آخريـــن ُمدّونة بخّط والـــده، ومن 
هـــذه المخطوطة انطلق في البحث 
عـــن قصائـــد أخـــرى حتى تيّســـر 
للعميمـــي جمع أكثر مـــن 80 قصيدة 
للشاعر الراحل. وبعد جمعه للقصائد 
وتحقيقها ومراجعتهـــا مع أبنائه وأصدقائه، 

شرع في توثيق سيرة حياته، ثّم درس أغراض 
قصائده وأوزانها، وأتبع ذلك بدراسة قصائده 
فنيًا وقراءتها ســـيميائيًا، وهي دراســـة فّضل 

نشرها في كتاب مستقل.
ويرى العميمي أّن قصائد الشـــاعر ناصر 
العويس شـــّكلت في رأيه تجربة شعرية ُمهّمة 
لشـــاعر اختار االبتعاد عن األضواء والنشـــر، 
ألســـباب ربما كان من أهمها ارتباط مواضيع 
قصائده بذاتـــه ويومياتـــه ومواقفه الخاصة 
بشكل كبير. لكنها كانت ثرية بتوثيقها عناصر 
المـــكان والزمان واألحـــداث والتطّورات التي 

مّرت بها المنطقة في القرن الماضي.
ونذكـــر أن الديـــوان صـــدر عـــن أكاديمية 
الشـــعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 

الثقافية والتراثية في أبوظبي.

تناولَت الكثير من الدراسات واقع املرأة وصورتها في املَثل الشعبي، غير أن هذه املؤلفات 
لم تتجاوز الدراســــــة املعجمية واملتنية التوثيقية، التي أصبح معها األمر يتطلب رصد هذه 
النصــــــوص بعمق لتلمس واقع املرأة وأدوارها وجتليات صورتها في واقع املثل، ال مجرد 

الوقوف على صورة سطحية لها. 

المرأة تحمل آالمها إلى المستقبل

 املثـــل فـــي غالب نصوصـــه يعتبر 

املرأة ناقصة عقل وينكر حقها في 

الرأي رغـــم التقدم الذي حققته في 

الكثير من املجاالت
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} الربــاط – فـــي عالـــم مليء بصـــور االقتتال 
والعنـــف، يصطحب الفيلســـوف المغربي، طه 
عبدالرحمـــن، القـــارئ في جولة شـــاملة داخل 
شخصية اإلنسان العنيف وتركيبته االعتقادية 
والخلقيـــة، وذلك ضمن  والنفســـية  والروحية 
كتابـــه األخير ”ســـؤال العنف بيـــن االئتمانية 

والحوارية“.
الكتـــاب، الصـــادر مؤخرا عن ”المؤسســـة 
العربيـــة للفكر واإلبداع“ في بيروت، هو عبارة 
عن قسمين؛ أولهما حوار مطول مع الكاتب عن 
العنـــف، أجرته معه المؤسســـة حول الصورة 
التـــي اتخذها العنف فـــي المجاليـــن العربي 
واإلســـالمي، حيـــث يركـــز عبدالرحمـــن علـــى 

شخصية العنيف نفسيا وفكرا وسلوكا.
أما القســـم الثاني من الكتـــاب فهو عبارة 
عن دراســـة حـــول الحـــوار خصصهـــا المفكر 
المغربي لنظرية الفيلسوف الفرنسي إيمانويل 
ليفينـــاس، مقارنا بينها وبيـــن نظرية األمانة، 
التي أّصل لها عبدالرحمن (73 عاما) من األصل 

الديني القرآني.
فـــي جولتـــه الفكريـــة، ينطلق الفيلســـوف 
المغربـــي مـــن عدد مـــن المســـلمات، منها أنه 
”حيثمـــا ُوجد العنـــف فال دليـــل، وحيثما ُوجد 
الدليـــل فـــال عنف“، وكذلـــك أنـــه ”حيثما ُوجد 
العنـــف فال حـــوار، وحيثما ُوجـــد الحوار فال 

عنف“.

لذلك يعتبـــر عبدالرحمن أن واحدا من أهم 
أســـباب انتشـــار العنف هو فقد الحوار وفقد 
األخالق، ”وعندما يُفقد الحوار وُتفقد األخالق 
فـــي ذات الوقت، فـــال مفر من مواجهة أبشـــع 

صور العنف“.
ويضيـــف إلى ذلـــك ”ما شـــاهدته وال أزال 
أشاهده من فتك المسلم بأخيه المسلم -ودينه 

يجعل قتل الواحد كقتل الناس جميعا 
وقاتله مخلدا في النار أبدا- أعاد علي 
ســـابق تساؤلي ألح مما كان، فلم أجد 
إال جوابا واحدا هو أن حب التســـلط 

استبد باإلنسان“.
من  ”هل  عبدالرحمن  ويتســـاءل 
سبيل للخروج من هذا التسلط حتى 

يرتفع عن الناس شر العنف؟“.
ويســـارع إلى اإلجابة بأن ”من 
يقرأ التاريخ ال يمكن إال أن يجيب 
بالنفي، فالتســـلط قائم في البشر 
منذ أن تســـلط قابيل على هابيل 
فســـفك دمه بغير حـــق“، قبل أن 

يســـتدرك بقوله ”ولكن من ينظر إلى اإلمكانات 
يحيـــل أي شـــيء حتـــى ولـــو أثبـــت التاريخ 

استحالته فقدرة اإلنسان أوسع من التاريخ“.
يحاول عبدالرحمن تجاوز الواقع العنيف، 
متخيـــال عالما مثاليا ال عنف فيه، ومســـتعمال 
في ذلـــك مفاهيم مـــن روح الثقافة اإلســـالمية 

والتجربة اإلنســـانية. وهكذا يطلـــق على هذا 
العالم المثالـــي، الذي يخلو من العنف، اســـم 
”العالـــم الهابيلـــي“ نســـبة إلى هابيـــل، االبن 
الثاني آلدم عليه الســـالم، أمـــا العالم الواقعي 

المليء بالعنف فيصفه بـ“العالم القابيلي“.
ويعتبر ”الفكـــر االئتماني“، الـــذي نّظر له 
عبدالرحمـــن، ”العنف وصفـــا أخالقيا يخص 
اإلنســـان، وال يقوم بـــه الحيـــوان، بالرغم من 
توحشه، وال الطبيعة على الرغم 
مـــن قوتهـــا التدميريـــة؛ ألن هذا 
العنـــف يـــدرك أن إتيانـــه لعمله 
تصرف مـــؤذ مْؤثـــرا إتيانه على 

تركه“.
يفرق  الشـــرح،  في  ومتوســـعا 
مفهوم  بيـــن  المغربي  الفيلســـوف 
القوة ومفهـــوم العنف؛ فلفظ العنف 
يحمـــل معنـــى مقدوحـــا فيـــه قدحا 
أخالقيـــا، حتى لو أضيـــف إليه لفظ 
المشـــروعية (في تعابيـــر مثل العنف 
المشـــروع). بينما لفظ القوة ال يحمل 
بالضـــرورة معنى قدحيا، بل قد يحمل 
معنـــى إيجابيـــا ومحمودا؛ فالقـــوة دليل على 
شـــرف الرتبة. ولذلك يعتبـــر أن القول ”العنف 
المشـــروع“ بمنزلة القول ”الشـــر المشـــروع“، 
وهو قـــول متناقض، فال يمكن للشـــر أن يكون 

مشروعا.

ويفصـــل المؤلف المغربي فـــي ذلك بالقول 
إنه ”يتبين أن اســـتعمال لفـــظ العنف في حق 
الدولة، ضرره أكبر من نفعه؛ وعندي أن ســـلطة 
الدولـــة تكون قوة متـــى لزمت صـــراط العدل، 
وتكون عنفا متى حادْت عنه، وحينئذ يجوز أن 
نقول عنف الدولة مقابل قـــوة الدولة، إذ يكون 
عنفهـــا إذ ذاك مظهرا من مظاهر الضعف، الذي 
يعتري سلطتها وواجبها أن تكون هذه السلطة 

قوة ال عنفا“.
نظريتـــه  ضمـــن  عبدالرحمـــن،  ويدافـــع 
”االئتمانية“ عـــن كون العنف مراتـــب مختلفة؛ 
إذ يعتبر أن القول ليـــس مجرد لفظ أو صوت، 
وإنما هو عمل تغييري، مثله مثل الفعل بمنزلة 
اإلرهـــاب الفعلي. ويضيف أن هـــذا هو الحال 
مـــع ”تطـــرف أولئك الذيـــن أطلقـــوا حمالتهم 
المســـعورة على الديـــن اإلســـالمي، طعنا في 
عقيدته، واستســـخارا من رســـوله، وتشـــويها 
لتاريخه، غير أنهم يزعمون أنهم ال يمارســـون 

إال حريتهم في التعبير“.
ونذكـــر أن طـــه عبدالرحمـــن يلقبه البعض 
و“الفيلســـوف المتصوف“،  بـ“فقيه الفلســـفة“ 
مؤلفـــات عديدة، منها ”من اإلنســـان األبتر إلى 
اإلنســـان الكوثـــر“، ”ديـــن الحياء.. مـــن الفقه 
االئتمـــاري إلـــى الفقـــه االئتمانـــي“، و“بؤس 
الدهرانية.. النقد االئتماني لفصل األخالق عن 

الدين“.

النص التاريخيكتاب مغربي يؤسس لعالم بال عنف

عن دار زينب للنشـــر صدر للباحث التونســـي رضا عليبي كتاب بعنوان {شـــعرية الذات: آليات كتب

إنتاج املعنى في الشعر العربي القديم}.

عـــن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت أخيـــرا الترجمة العربية لرواية {نحـــن نقف إلى جانب 

بعضنا} للكاتبة األميركية كارين جوي فاولر.

املاضي املعقد

} لم ُتَسجل في تاريخ الكتابة المغربية 
أعماٌل أثارت نقاشا محتدما كما أحدثه 

صدور رواية ”الماضي البسيط“ إلدريس 
الشرايبي وسيرة ”الخبز الخافي“ لمحمد 

شكري.
تفاصيل كثيرة تفرق بين العملين؛ لغة 

الكتابة والعشرون سنة التي تفصل بينهما 
واالنتماء االجتماعي للكاتبين.

كان إدريس الشرايبي، بحكم انتمائه 
إلى عائلة بورجوازية، من بين المحظوظين 

الذين استكملوا مسارهم األكاديمي. وفي 
فترة طفولته، كان يرى نفسه، كقرد صغير، 

بلباس أوروبي وبكثير من الكلمات والجمل 
داخل رأسه. وفي هذه الفترة بالضبط، 
اشتعلْت داخله ثورُته الصغيرة، حيث 

صار يتساءل كيف يعيش العمال، الذين 
يستخدمهم والده في أراضيه؟

محمد شكري كان في الضفة األخرى، في 
صف العمال الذين يعيشون على قطع الخبز 
الحافي. عاش حياة الهامش بكل تفاصيلها؛ 

فقد اضطر شكري إلى ترك مسقط رأسه 
بالريف في الشمال المغربي المهدد حينها 

بالمجاعة، ليهاجر رفقة عائلته، قبل أن 
يقفل السابعة من عمره، إلى طنجة. هناك 

كانت تنتظره حياٌة أقسى، اضطر معها إلى 
مزاولة الكثير من األعمال، محروما بذلك 

من فرصة التعليم. وظل بذلك أميا إلى سن 
العشرين، ليتمكن بعد ذلك من تعلم القراءة 

والكتابة بشكل عصامي.
بالرغم من هذه االختالفات في الحياة 

وفي الكتابة، ثمة خيط رفيع يجمع بين 
الرجلين وعمليهما. إنه انتماؤهما الوفي 
للكتابة. فقد راكم الرجالن، كل من جبهته، 

خالل حياتهما األولى كشابين، كلَّ األسباب 
التي يمكن أن تخلق منهما كاتبين ثائرين 

على كل شيء.
ولذلك كان عاديا أن يقطع الكاتبان 

من خالل عمليهما، مع الكتابة التقليدية 
المغربية، سواء المكتوبة منها باللغة 
الفرنسية أو العربية، ليقترحا نصين 

مختلفين من حيث بناءيهما، ُمْشرعين بذلك 
الباب أمام تيمات جديدة، لم يكن يعهد بها 
األدُب المغربي، وفي مقدمتها سؤال الدين 
والجنس والهوية الثقافية وتصادم القيم 

الحضارية. ولذلك كان عاديا أن تتشابه 
مآالت العملين، ”الماضي البسيط“ و“الخبز 
الحافي“. فقد أجمع المغاربة والفرنسيون، 

الذين كان يفرقهم واقُع االستعمار، على 
والدعوة  رفض رواية ”الماضي البسيط“ 

أحيانا إلى مقاطعته، خصوصا أن صدور 
الكتاب تزامن مع سياق سياسي استثنائي 
ارتبط بكفاح المغاربة من أجل عودة الملك 

محمد الخامس من منفاه. بينما تم منع 
”الخبز الحافي“ بعد صدوره، بتحفيز من 

عالم محترم، حسب رواية غير مؤكدة.
بعد سنوات على صدورهما، ما 

زالت أسئلة ”الماضي البسيط“ و“الخبز 
الحافي“، والمرتبطة بشكل خاص بالجانب 

المجتمعي، تمتلك راهنيَتها داخل مشهد 
الكتابة بالعالم العربي. ذلك ألنه بخالف 
االنطباع بأن المجتمعات العربية تعيش 
دينامية متسارعة، غير أنها في الواقع لم 

سة  تحسم بعد في كثير من الجوانب المؤسِّ
ألي مشروع مجتمعي، سواء تعلق األمر 

بالسلطة أو الدين أو الجنس.

حسن الوزاني
كاتب مغربي 
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{هياء} سجال عن الحب والحياة والفقد واألمل
[ امرأة خائفة رغم إدراكها أن الخوف سيجعلها تخسر كل شيء

هيثم حسين 

} تتنـــاول الســـعودية زينـــب إبراهيـــم فـــي 
الحـــب والكـــره والغربـــة  روايتهـــا ”هيـــاء“ 
واألمومـــة والبنوة في إطـــار وقائع متداخلة، 
وفي أمكنة وأزمنة مختلفـــة، وتأثير الظروف 
على البشـــر ودفعهم إلى هذه الوجهة أو تلك، 
وبلورة شـــخصياتهم بصيـــغ تصل إلى درجة 
الصدمة أحيانـــًا، واالنقالب على األفكار التي 

كانوا يؤمنون بها في زمن سابق.

بوح الصديقة للصديقة

تقارب زينب إبراهيم في روايتها الصادرة 
عـــن دار مدارك، اإلمـــارات، مقاومة جيلين من 
النســـاء، األم واالبنـــة، واختـــالف الظـــروف 
وتغيـــر األحوال، وكيف وجدتا أنفســـهما في 
مهب خسارات متعددة متجددة. راويتها هياء 
تفســـح المجال ألمها شـــيختها كي تبوح بما 
يعتمـــل في صدرها، ومن جهـــة أخرى تصور 
منيرة وتتوجه إليها كنموذج مختلف للنساء، 
نموذج المقاومة والتحدي والنضال في وجه 
المشـــقات، مع االحتفـــاظ بروحها الســـامية 

وحضورهـــا الجميـــل. كمـــا تحضـــر 
المرأة األميركيـــة في صورة روزالين 
التـــي تســـترجع جمـــال محطات من 
طفولتها ونشـــأتها وتأثير القراءات 
والسياســـات على تركيبتها وبلورة 

شخصيتها.
تصف الروائيـــة عالقة بطلتها 
هيـــاء مـــع نفســـها بأنهـــا كانت 
عدائيـــة لفتـــرة طويلة، وأحســـت 
فكبلها  بالضيـــاع،  محكومة  أنها 
الخـــوف، رغم إدراكها أن الخوف 
ســـيجعلها تخسر كل شيء، وأن 

الحيـــاة فاجأتها وكشـــفت لها نفســـها 
فـــي مواقف لـــم تكن تعـــي بها ذاتهـــا، ألقت 
بالمســـؤولية علـــى أكتافها وتركتهـــا عارية 
الصدر. وأنها على حافة أنوثتها مشت فارغة 
القلـــب إال مـــن الفقد واأللـــم، يتلقفهـــا اليتم 
والكثير مـــن الوحدة الّســـامة، معترفة بحزن 
رجـــل غاب عنهـــا، غير أن خـــوف الصغيرات 
بداخلها بدأ يتالشى بعد أن استنفدت الحزن 
على والدتها وتجربتهـــا القصيرة في الحب، 
أنضجتهـــا التجـــارب وفتحـــت عينيهـــا على 

أشياء لم تكن تنتبه لها.
تصف زينب حضور األم الطاغي وتأثيرها 
الكبير على شـــخصيات أبطالها، فأّم الراوية 
هياء، هي المضحية التي تلقبها بـ“الشيخة“، 
وتقـــول إنهـــا كلما نادتهـــا بالشـــيخة تحمر 
وجنتاها وتضحك وكأنها طفلة في الثامنة من 
عمرها. وأم جمال هـــي الوافدة التي اختارت 
المكوث في أرض ابنها رغم خيانة والده لها، 

وتخليه عنها، وتنكـــره لها، ثم بقائه في كنف 
جدته وبحثه التالي عن مصيره ومستقبله.

تقول الراوية هيـــاء إن أمها تحفظ الكثير 
من الحكايات واألسرار، أحيانا ال يظهر عليها 
االنفعـــال وال الحماس إال عندمـــا تتحدث عن 
طفولتها المسلوبة مع والدها القاسي، وموت 
أمها المبكـــر، هي دائما تعيد على مســـمعها 
ســـرد تلك الحكايات ولكن بصياغات مختلفة 
وكأنهـــا في كل مرة حكايـــات جديدة. تقول إّن 
لدى أمها ملكة عجيبة في ســـرد األحداث تشد 
المتلقـــي مهمـــا كانت أهمية القصـــة ضئيلة، 
ويبدو أّنها ترث تلـــك الموهبة منها، وتنقلها 
إلى الكتابة لتروي ســـيرتها وسيرة نساء من 

جيلها.
تكشـــف لها أمها عن أحزانهـــا المكتومة، 
تبـــوح لها بوح الصديقـــة للصديقة، تقول لها 
إن مـــوت والدها رغم مرارته وقســـوته لم يكن 
بذلـــك الرعب الـــذي اعتقدتـــه، وال تلك الظلمة 
التـــي خافت منها، كما لم يكـــن نهاية الحياة، 
وأنها حينما كانت تضطجع وابنتها بحضنها 
عندما تنطفـــئ األنوار، ال تخـــاف العتمة، وال 
تؤرقها الوحـــدة، وكان يأتيها إحســـاس بأن 
وراء كل نهايـــة مظلمة شـــيئا ُمضيئـــا، تؤّكد 
أّنها كانت تلمح ضوءًا يشع من بعيد ال تعرف 

مصدره.
تســـتعيد رحلـــة حيـــاة األم 
التي تيتمت باكرًا وهي طفلة في 
السادسة من عمرها، لم تكن تفهم 
معنـــى غياب األم عنهـــا ورحيلها 
الـــذي يعنـــي عـــدم رؤيتهـــا أبدًا، 
وعجزها حينها عن تفسير تعابير 
وجوه باكية لنســـوة ال تعرفهن، ثم 
زواجهـــا المبكـــر، وترّملهـــا المبكر 
أيضًا إثر مـــوت زوجهـــا المفاجئ، 
وقولهـــا ”الحياة لم تكـــن عادلة معي 
أبـــًدا، ولم تحبنـــي يوًمـــا، فبعد يتم 
مبكر، وزواج اعتقدته ســـيدوم، ترملت فجأة، 

لم أكن مهيأة لذلك أبًدا“.
تعترف لها أمها بـــأن الحياة في القصائد 
قمـــة في التناقض تشـــبه حياتها المشوشـــة 
وغير المنظمة، قفزت من طفلة إلى امرأة ثم أم 
بشـــكل متالحق ولم يعلمها أحد كيف تتعامل 
مع نفســـها وجســـدها.. كان الصبر صديقها، 
تعلمتـــه مـــن مراقبـــة النجوم وهـــي متناثرة 
في صدر الســـماء، كانت تعدهـــا نجمة نجمة، 
تعرفها وتسميها، ترسمها على الرمل وتتخيل 

أمها هناك تبتسم لها.

رجل وامرأة

هنـــاك جمال عبدالعزيـــز الطالب المبتعث 
إلـــى أميركا، يســـتعيد ســـيرة حياتـــه ويتمه 
وغربتـــه بين أبناء جيله في طفولته، وقســـوة 
اليتـــم التي عاناهـــا، والمباالة مـــن حوله به، 
وإهانـــة بعضهم له، أو التعامـــل معه بدونية 
وانتقاص من قيمته وقدره، وكيف شـــكل ذلك 
كلـــه دوافع إلثبات ذاته وتأكيد وجوده وقوته، 
يدخل في حوارات مطولة مع المرأة األميركية 
العجوز روزالين، التـــي تنحدر من أب ألماني 

وأم فرنسية.

يقـــول إن حياته التي ســـحب منها عصب 
القبول والتســـامح كانت ســـبب إصراره، رغم 
كل المعوقـــات وضيق ذات اليد، على الســـفر 
وترك جدتـــه وبلـــده وعمله إلكمال دراســـته، 
ويتذكـــر أنه في صغره لـــم يتقبله زمالؤه في 
المدرســـة بسبب لهجته المختلفة قليًال عنهم، 
وكانوا يســـخرون حتى من اســـمه، ورغم أنه 
ابن جلدتهم إال أنهم لم يتقبلوه ولم يصدقوه، 
وبقي ذلك األجنبي الغريب عنهم  وكان بعض 
المدرسين قســـاة معه، فلم يرحموا قلة حيلته 
وال يتمه وال فقـــره. لم يكن له أصدقاء كثيرون 
أو رفاق مثل غيره، المتعاطفون معه كانوا قلة 
قليلة، يؤكد لنفســـه أنه أصبح رجًال ناضجًا، 
تخطـــى ســـنوات المراهقة الُمرة ولن يســـمح 

ألحد بإهانته بعد اليوم.
بعـــد أن ينهـــي جمال دراســـته األكاديمية 
فـــي أميـــركا، ويعود إلـــى بلده بعد ســـنوات 
االبتعـــاث، يفكـــر بصعوبة العثـــور على عمل 
وسط المنافســـة وقلة الفرص المتاحة، يرسم 
مســـارات لمســـتقبله، وإمكانيـــات التقدم في 
مجاله، واستغالل دراسته في العمل وتحقيق 
النجـــاح الذي يصبو إليه. يتعرف في الطائرة 
المقلعـــة إلـــى الرياض على شـــخص أميركي 
يدعـــى ديريك جونســـون من واليـــة أريزونا، 
يســـتمع لشـــكواه من نمط حياتـــه األميركي، 
وانفصاله عن زوجته ومأساته الشخصية، وال 
يغفل عن انتقاد تصرفات الساســـة الباحثين 

عن السلطة والمال ومصالح الشركات الكبرى 
التـــي تتحكم فـــي مختلـــف مجـــاالت الحياة 

األميركية.
تقف هيـــاء وجهًا لوجه أمـــام جمال الذي 
يتعامل بقســـوة مـــع زوجته أمـــل التي كانت 
زميلة هيـــاء، وكانت تســـود بينهما مشـــاعر 
متناقضة، ويكون ســـجال عـــن الحب والحياة 
والفقـــد واألمـــل، ينطلق كل واحـــد منهما من 
بـــؤر مســـتعرة في ماضيـــه، يحاول إســـقاط 
أفـــكاره علـــى واقعه ورســـم صـــورة متخيلة 
لذاته في مســـتقبله بعيدًا عن هواجس اآلخر، 
في الوقت الذي يكون الغرق في بركة الذكريات 

والمآسي.
تمـــر هيـــاء بمتغيـــرات وأحـــداث كثيرة، 
وكذلـــك جمال، يكـــون التالقي والفـــراق لهما 
بالمرصـــاد، ماضيهمـــا المشـــترك وتعلقهما 
بأّميهما وفقدهما لهما من المشتركات بينهما، 
وكذلك الوداع يكون فخًا لكليهما، تعترف هياء 
لنفســـها بـــأّن ندوبًا كثيرة في قلبها شـــوهت 
مشـــاعرها ال تنفـــع معها عمليـــات التجميل، 
وتســـتعير مقولة الشاعر غوته وتقول إّنه كان 
يبدو على حق عندما قال ”روُح اإلنسان ُتشبه 
الماَء، يأتي من الســـماء، ويصعد إلى السماء، 
ثم يعود من جديد إلى األرض، على نْحٍو مغايٍر 
دومًا“. تشير إلى أّن األيام تمضي وهي تخسر 
كّل شيء، وتتساءل بأسى ”هل حلت علينا أنا 

وعائلتي لعنة واحدة.. أم لعنات؟“. 

ليست املرأة العربية وحدها من تعاني ويالت العادات واملاضي بل الرجل أيضا، ما يخلق 
ــــــه خاصة إن كان مليئا بالندوب. لذا  منهما ضحيتني للماضي أو شــــــخصيتني متأثرتني ب
ميكن إصالح احلاضر من خالل فهم املاضي وخاصة العالقة األولى لإلنســــــان العربي 

أي عالقته بوالديه وصوال إلى تطور مسار بناء شخصيته.

كالنا ضحية ماضيه

رجل وامرأة ينطلق كل واحد منهما 

من بؤر مستعرة في ماضيه البعيد، 

يحاول إســـقاط أفكاره على واقعه 

وإنقاذ ذاته

 ◄

} بيــروت - صـــدر عـــن المؤسســـة العربية 
للدراسات والنشـــر كتاب نقدي جديد بعنوان 
”النـــص التاريخـــي فـــي روايـــات عبدالخالق 
الركابـــي“ للناقـــد والكاتـــب العراقـــي عـــادل 

الخالدي.
يقول الناقـــد إن الركابي“يقدم وعيًا نقديًا 
للتاريـــخ في رواياته ومـــن جهات عدة أهمها: 
الـــدور التفســـيري للتاريـــخ وإدراك أســـباب 
مـــا وقع ماضيـــًا؛ إذ اضطلعـــت رواياته بدور 
تفســـيري للعالم المتخيل إلكمال ما سكت عنه 
التاريـــخ. والجهة الثانية هي وعـــي التاريخ 
من آثاره، وذلك باستيعاب الروائي المؤثرات 

التاريخية في حدوث بعض الحوادث“.
ويضيـــف ”أما الجهـــة الثالثة فهي الوعي 
بثقافـــة المجتمـــع التاريخـــي الـــذي تمثلـــه 

الروائيـــة،  ســـطتها الشـــخصيات  ا بو و
وعيـــًا  الروائـــي  يعـــرض 
انتقاديًا للتاريخ ولقضاياه 
المحضـــة،  االجتماعيـــة 
بالسياســـة،  والمتأثـــرة 
نفســـه  الوقـــت  وفـــي 
بالعصر/  الـــروح  يبعث 
جديـــد.  مـــن  التاريـــخ 
للوعي  الرابعة  والجهة 
وعي  هـــي  التاريخـــي 
الكاتب بقضايا العصر 
قضايا  أي  التاريخية، 

عصره“.
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} لنــدن - حتـــاول قطـــر تطويـــع كل األوراق 
املتاحـــة للتخفيف من آثـــار احلصار املفروض 
عليها من دول اجلوار بســـبب دورها املشـــبوه 
في دعم اإلرهاب، مســـتخدمة في ذلك أســـلحة 
احلرب النفســـية التي برعت في اســـتخدامها 

منذ سنوات.
وتســـتخدم قطر إضافة إلـــى قناة اجلزيرة 
التـــي تقود دعايتهـــا الرماديـــة، أنواعا أخرى 
من األســـلحة على غرار اإلعالنات املدفوعة في 
اإلعالم العاملي وغيرها من األسلحة التي تهدف 

إلى كسب التأييد العاملي وإضعاف اخلصوم.
األركان  أحـــد  النفســـية  احلـــرب  وباتـــت 

األساسية في احلرب الشاملة ضد الشعوب.
وتعتبـــر احلـــرب النفســـية أكثـــر خطورة 
من احلرب العســـكرية ألنها تســـتخدم وسائل 

متعددة وألنها توجه تأثيرها إلى الشعوب.
وال يعمل مهندسو احلرب النفسية باجتاه 
واحد بل مـــع مؤيديهم وخصومهـــم وفي اآلن 
نفسه محاولني كسب تأييد الرأي العام العاملي.

وفي مجال الصراع بني الدول فإن اخلبراء 
الذيـــن يخططـــون حلمـــالت احلرب النفســـية 
يســـعون إلى تدمير الـــروح املعنوية وحتطيم 
اإلرادة القتاليـــة، عبـــر التشـــكيك في ســـالمة 
وعدالـــة الهدف أو القضيـــة، وزعزعة الثقة في 
القـــوة ”مـــن كل عناصرها“ والثقـــة في إحراز 
النصـــر، وإقناع اجلانب اآلخـــر بأنه ال جدوى 
من احلرب أو االستمرار في القتال، وبث الفرقة 
والشـــقاق بني صفوف الشعوب، والتفريق بني 
اجلانب اآلخـــر وحلفائه ودفعهـــم إلى التخلي 
عن نصرتـــه، وحتييد القوى األخـــرى التي قد 
يلجأ إليهـــا اجلانب اآلخر للتحالـــف معها أو 

ملناصرته.

خلط الكرة بالسياسة

في ســـن اخلامسة والعشـــرين، بات نيمار 
دا ســـيلفا أغلى العـــب في تاريـــخ اللعبة، بعد 
انضمامـــه إلـــى النادي اململوك مـــن هيئة قطر 
لالستثمار الرياضي، إحدى أذرع صندوق قطر 

السيادي، مقابل 222 مليون يورو.
األكيد ان أداء نيمـــار اإلعالني والترويجي 
ال يتأثـــر بأدائه في امللعـــب. مقوماته اجلمالية 
وشعبيته دفعتا العالمات التجارية الكبرى إلى 
اإلغداق عليـــه بعروض ماليـــة ضخمة، أكانت 
للتجهيزات الرياضيـــة أو األدوات الكهربائية، 

وصوال إلى السيارات وشفرات احلالقة.
وعلى مواقع التواصل االجتماعي، يحضر 
نيمـــار بقـــوة: 80 مليـــون متابـــع علـــى موقع 

إنستغرام، وأكثر من 60 مليونا على فيسبوك.
وعلـــى الرغم مـــن املشـــاكل القضائية التي 
واجههـــا علـــى خلفيـــة انتقاله إلى برشـــلونة 
وتهم التهرب الضريبي، بقـــي نيمار أحد أكثر 
الرياضيني تســـويقا عامليا، وهو من األســـباب 
التي دفعت ســـان جرمان إلى إنفاق مبلغ ضخم 

لضمه.
وقـــال اخلبير في التســـويق الكـــروي في 
البرازيـــل إريخ بيتينغ العـــام املاضي إن نيمار 
”شـــخص يعرفه اجلميع، من اجلـــدة التي يبلغ 

عمرهـــا 70 عامـــا إلـــى حفيدها البالغ خمســـة 
أعوام“.

وأضاف ”حني تبلغ وضعا يرغب فيه الناس 
بالتمثـــل بك، فهذا يجعلك ال تقدر بثمن في نظر 

العالمات التجارية. هذا ما جنح به نيمار“.
ولطاملا ســـعت قطر لتســـخير استثماراتها 
الهائلة من الغاز الطبيعي وسيلة لرفع مكانتها 
في العالم. ومن خالل دفعها شخصيات رياضية 
مرموقة وقابلة للتســـويق علـــى امتداد العالم، 
للتوقيـــع علـــى عقود معها في عالـــم الرياضة، 
فإنها حتاول إبراز نفسها بصورة مبالغ فيها.

ويعتقد املراقبون أن نيمار يوشك أن يصبح 
”فتى الغالف القطري وسط النزاع اخلطر، الذي 
تواجهه الدوحة مع جيرانها الدول اخلليجية“.
ويبدو أن فتى الغالف هذا سيصبح املخلب 
الـــذي ستســـتخدمه قطر في نزاعهـــا اإلقليمي 
السياســـي في املنطقة، إضافة إلى السعي من 
خاللـــه إلى إيجاد موطئ قـــدم للدولة الصغيرة 
املتورطـــة في الفســـاد واإلرهـــاب ضمن الدول 

الكروية الالمعة.

إعالنات مدفوعة األجر

باإلضافة إلى توظيف الكتائب اإللكترونية 
الداعمة لها بأســـوأ األشـــكال على الشـــبكات 
االجتماعية؛ تواصل قطـــر توظيف أموالها في 
محاوالت لتحســـني صورتها أمام الرأي العام، 

وال سيما العاملي منه.
وكانت تقارير عبر صحف غربية، وال سيما 
أميركية، كشفت عن صفقات قطرية مع شركات 
عالقات عامة ومكاتب محاماة أميركية شهيرة، 
مببالغ طائلة، بهدف حتســـني صورتها وكسب 
التعاطـــف الدولي معها، بعد قرار الدول األربع 
مقاطعتها دبلوماسيا، وفضح ممارساتها التي 

اتسمت بخيانة األشقاء.
ويذكـــر أن حملـــة مماثلـــة انتشـــر تداولها 
إعالميا على نطاق واســـع، قامـــت بها حكومة 
قطر في بريطانيا، عبر شعارات داعمة لها، على 

عربات تاكسي لندن، يونيو املاضي.
كما تنفـــذ الدولة الصغيـــرة الغنية بالغاز 
محـــاوالت لتحســـني صورتها عـــن طريق بثها 
إعالنات مدفوعة على بعض املواقع األميركية، 
أبرزها موقع صحيفة واشـــنطن بوست، إحدى 
أكبر الصحـــف في الواليات املتحـــدة والعالم، 
وتؤكـــد من خاللها على العالقـــات املتينة التي 
جتمعها بواشنطن، ومجاالت التعاون املتعددة 
بني البلدين، باإلضافة إلى اإلعالنات الترويجية 
على املواقع األميركية، والتي عند الضغط على 
أي منها تقودك مباشـــرة إلى موقع سفارة قطر 
في واشـــنطن، التي متول إعالنـــات على موقع 
تويتـــر ملقـــال دعائي بعنـــوان ”قطـــر ودورها 
احملـــوري في جهود األمـــن القومي األميركي“، 
نشرته على موقع صحيفة ”ذي هيل“ األميركية.
وتزعـــم قطر في إعالناتهـــا أنها والواليات 
املتحـــدة األميركيـــة شـــريكتان فخورتـــان في 
مجاالت النمـــو االقتصادي، مثل مركز ســـيتي 
ســـنتر في العاصمة واشنطن والذي تكلف 1.5 

مليار دوالر.

وفي أســـفل اإلعالن الدعائـــي، هناك عبارة 
تقول ”هذه اإلعالنـــات ممولة بكل فخر من قبل 

السفارة القطرية في واشنطن“.
وفي إعالن آخـــر، ذكر مقـــال دعائي مقولة 
علـــى لســـان املتحـــدث باســـم وزارة الدفـــاع 
األميركيـــة، قـــال فيهـــا إن ”الواليـــات املتحدة 
مستمرة في إظهار تقديرها للقطريني ملواقفهم 

الداعمة ألمننا القومي“.
واستمرارا في جتميل صورتها، ادعت قطر 
أنها ستســـتثمر 45 مليار دوالر في مشـــروعات 
التنمية االقتصادية في الواليات املتحدة خالل 

اخلمسة أعوام املقبلة.
وعلى مواقع التواصل االجتماعي تتصاعد 
ســـخرية األميركيني والبريطانيني من دعايات 
قطر املكشوفة. وكتب أحد املتفاعلني على موقع 
تويتر ”هل أنا الشخص الوحيد الذي تتساقط 
عليـــه إعالنـــات دعائية لقطر مـــن كل مكان في 
اإلنترنت؟“، ورد عليه عدد من املتابعني مؤكدين 
أنه ليس وحده وأن جميعهم يعانون من الشيء 

نفسه.

الدعاية الرمادية

للحرب النفسية ثالثة ألوان، وفق خبراء، 
فهناك الدعاية البيضاء، وهي نشــــاط الدعاية 
العلنــــي والصريــــح الذي يحمل اســــم الدولة 
التي توجهه، وهنــــاك الدعاية الرمادية، وهي 
الدعايــــة الواضحــــة املصــــدر، ولكنها تخفي 
اجتاهاتها ونواياها وأهدافها، أي التي تعمل 
وتدعــــو إلى ما تريــــد بطريقة غير مباشــــرة، 
كقناة اجلزيرة القطرية التي في الظاهر تنقل 
أحداثــــا لكنها تدعــــو بأســــاليب ملتوية إلى 
اعتنــــاق مذهب سياســــي معــــني أو التعاطف 
معه، وأخيرا الدعاية الســــوداء وهي الدعاية 
التي ال تكشف عن مصدرها مطلقا، فهي عملية 

سرية متاما.
وباملقارنة بني تلك األلوان الثالثة للدعاية، 
يتضح أن الدعاية الرمادية هي أخطرها على 
اإلطالق: فاإلنسان بقليل من الوعي والفطنة، 

يســــتطيع أن يكشف بســــرعة ما وراء الدعاية 
البيضاء والسوداء، أما الدعاية الرمادية فهو 
يتجرعها قبل أن يكتشــــف أهدافها، ويتعرض 
لتأثيرها دون أن يشــــعر، ألنها ”تتســــلل“ إلى 
عقله ووجدانه مســــتترة وراء شيء ظاهري ال 
غبار عليه، أي أنه ”يتناول السم في العسل“، 

كما تعتبر أقوى تأثيرا.
وعلــــى مدى ســــنوات كان اإلعالم القطري 
ممثــــال في قنــــاة اجلزيــــرة خاصــــة الصوت 

الوحيد املسموع.
وبحســــب خبراء، فإن ذلك شكل ما وصف 
بالقــــوة الناعمــــة وكان الهدف دوما بحســــب 
خبــــراء هــــو تغييــــر الصــــورة الذهنيــــة لدى 
املتلقي العربي ملصطلح اإلرهاب أو على األقل 
تشويشــــها. األمر الذي دفع أمير قطر السابق 
الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثانــــي إلى أعتبار 

قناة اجلزيرة النتاج الذي يعتلي رأس قطر!
ووفقــــا لهــــؤالء، فــــإن اإلعــــالم القطــــري 
حــــاول على مــــدى أعوام جتميل مــــا تقوم به 
التنظيمــــات اإلرهابيــــة من جرائــــم من خالل 

ربطها بالتفسيرات املغلوطة للدين.
ويــــرى خبراء أن اإلعالم القطري اســــتغل 
الشــــعارات كثيرا في ترويج خطــــاب العنف، 
وكان مــــن أبرز آثــــار هذا املوقــــف اخلادع أن 
انحــــاز هــــذا اإلعــــالم إلــــى اإلرهــــاب بدعوى 
احليــــاد، لكن مــــن وجهة نظــــر كثيرين فإنه ال 
توجــــد منطقــــة فاصلة بني املوقفــــني، فإما أن 
ينحــــاز اإلعالم القطري إلــــى اإلرهابي أو إلى 

الضحية.

طرق املواجهة

للدراســـات  القاهـــرة  مركـــز  يطـــرح 
االســـتراتيجية اقتراحـــات ملواجهـــة الدعاية 
القطريـــة، مؤكدا أن ”أكثر ما ميكن أن يشـــكل 
ضربـــة قوية في املواجهة الراهنة مع اإلرهاب 
واملشـــروع اإلعالمي للجزيرة، هو إقرار الدول 
األربـــع الكف عن االســـتمرار في خوض حرب 
ال متماثلـــة تفرضها عليهـــا اجلزيرة، ألن أكثر 

مـــا ترغب به اجلزيرة وقطر هو خوض معركة 
بنفـــس أدواتهـــا اإلعالميـــة، ألن نتيجـــة هذه 

املعركة ستكون لغير مصلحة دول املواجهة.
ويذكر تقرير ملركز القاهرة ”سوف يكون من 
قبيـــل الكذب على الذات إنـــكار أن هناك قواعد 
وتكوينـــات مجتمعيـــة متعاطفة مـــع اإلخوان 
وقطـــر في الـــدول األربع، ومصر والســـعودية 
حتديـــدا، وهؤالء هم مبثابة حواضن جاهزة ال 
تبذل قطر وجماعة اإلخوان املســـلمني أي جهد 

الجتذابها“.

وطاملا لم يتغير الواقع فسيستمر ”سلطان 
الذي ترســـخه اجلزيرة عن سلطات  األكذوبة“ 
سياســـية، قـــد تكون معـــذورة فعليـــا، ولكنها 
تظهرهـــا كســـلطات باطشـــة وجبـــارة بتأثير 
عوامل الفســـاد الداخلـــي الفعلي أو محدودية 

القدرات.
إن إدارة املواجهـــة علـــى نفـــس األرضية، 
وبنفس قواعد قناة اجلزيرة، ستنتهي بالهزمية. 
فاألســـاس لكسب هذه املعركة هو جتاهل الفلك 
الـــذي تدور فيه اجلزيرة وقنـــوات اإلخوان كله 
من املعـــارك، والذي يفرض ســـتارا دكتاتوريا 
على العقل ويؤسس للهوس اإلعالمي املشحون 
بالكراهيـــة والتحريـــض في عقول الناشـــئة، 
والتحـــرك في فلك وفضاء إعالمي جديد خصب 
وذي خيـــال مفتـــوح، يحرر العقل من ســـلطان 
خطـــاب اجلزيـــرة وإعـــالم اإلخـــوان، وهو ما 
يتطلـــب التوافق مع خطط حكومية تســـتهدف 
تغيير املـــزاج العام وفـــرض نوعية جديدة من 
قضايا اجلـــدل الداخلي، لتتجه املجتمعات إلى 
ثقافة احلياة واالقتدار والعيش بدال من الثقافة 

العدمية واملزاج االستشهادي البائس.
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الدعاية الرمادية: لعبة قطر القديمة الجديدة الفاسدة

قطر تشتري كل شيء الالعبني والجهاد

ميديا

ماكينة قطر الدعائية تعززت أخيرا مبحارب جديد يدعى ”نيمار“. وتستند الدعاية القطرية 
إلى عدة أسلحة تنشرها في جميع املجاالت، لقلب النتيجة لصاحلها، ما يحتم على الدول 
ــــــب أوراقها وعدم االجنرار إلى خوض حرب متماثلة  ــــــة ملكافحة اإلرهاب إعادة ترتي الداعي
ــــــر ما ترغــــــب بها قطر، حرب تفرض ســــــتارا دكتاتوريا على العقل وتؤســــــس للهوس  أكث

اإلعالمي املشحون بالكراهية والتحريض.

[ قناة الجزيرة ترسخ مفهوم سلطان األكذوبة  [ قطر تطمح إلى معركة الهوس اإلعالمي المشحون بالكراهية والتحريض

على مدى ســـنوات كان اإلعالم القطري ممثال في قناة الجزيرة خاصة الصوت الوحيد املســـموع. وبحسب خبراء، فإن ذلك شكل ما وصف 
بالقوة الناعمة وكان الهدف دوما بحسب خبراء هو تغيير الصورة الذهنية لدى املتلقي العربي ملصطلح اإلرهاب أو على األقل تشويشها. 

األمر الذي دفع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى أعتبار قناة الجزيرة التاج الذي يعلتي رأس قطر!

} تصف هانا جين باركنسون، وهي كاتبة 
في الموسيقى والتكنولوجيا والصحة 

النفسية في صحيفة الغارديان البريطانية 
تجربة أربع سنوات بعد اإلقالع عن فيسبوك، 

بملتبسة المشاعر تشبه إلى حد كبير في 
نتائجها اإلقالع عن التدخين!

ال يمكن أن تقول هانا إنها كانت سعيدة 
ألربعة أعوام من دون فيسبوك، وهي أيضا 
ليست حزينة أو نادمة، لذلك أبقت حسابها 

على فيسبوك بعد قرار التوقف عنه.
عادت هانا إلى حسابها لتعيد التفكير 

في داللة أن يكون المرء ليس من مجتمع 
ملياري مستخدم، كانت تريد في كل ذلك 

تغيير حياتها وعدم االطالع على وجهات 
النظر المراوغة التي يتقاسمها الناس بحرية 

غير مسبوقة، كانت أيضا تريد االبتعاد عما 
يخيف في فيسبوك، هناك النفاق والكراهية 
وحزم مريعة من الحقد، فضال عن الشتائم 
البذيئة وتدوير األكاذيب إلى درجة توحي 

بأن الناس يزدادون غباء.
واليوم تعترف هذه الصحافية بأن 

قرارها بترك فيسبوك لم يكن صادرا عن وعي 

حينها، وتشبهه باإلقالع عن التدخين وإلهاء 
نفسها بالرقص أو الغناء كي ال تدخن، 

لكن بماذا تلهي نفسها عن فيسبوك وهي 
تكتب يوميا تقريبا في صحيفة الغارديان 

المرموقة!
التوقف عن فيسبوك لم يجعلها تشعر 

أنها بحالة جيدة، بل فجر لديها المزيد من 
مشاعر الفقدان!

هذا أمر مقبول من هذه الكاتبة الشابة، 
لكنه يأخذ تفسيرا مختلفا عند زميلها تيم 

هارفورد الكاتب في صحيفة فايننشيال 
تايمز، الذي سبق أن عبر عن ”احتقاره 
لفيسبوك“! معترفا بأن أسباب تحيزه 

ضد هذا الموقع هي نفس األسباب التي 
عادة ما يحتقر الناس بسببها فيسبوك: 
الخصوصية، وقوة السوق، والتشويش، 
والتفاعالت باالبتسامات الوهمية، وبقية 

األمور األخرى.
بعد سنوات من هجران حسابها أعادت 

هانا دراسة طبيعة قرارها بوصفها كاتبة 
مهتمة بالصحة النفسية أيضا، وتوصلت 
إلى أن التوقف عن فيسبوك قرار محفوف 

بالمخاطر من جانبها، ألن كل ما سبق 
وأن كتبته على صفحتها مازال موجودا 

على اإلنترنت، تلك هي المشكلة مع غوغل 
الذي ال ينسى أبدا ”إال إذا كنت تستخدم 

وضعية الحق في النسيان التي فرضتها 
المحكمة األوروبية على غوغل حسب طلب 

األشخاص“.
ومع أن هذه الصحافية لم تلق ما 

يصل إلى درجة التحرش والتخويف قبل 
قرار التوقف عن حسابها، إال أنها افتقدت 

وجودها في العالم الرقمي، لذلك تصف 
العودة إلى فيسبوك بعد فترة استراحة 

مدتها أربع سنوات، بالتجربة الشاقة حقا.
دعونا نتقابل مع أطباء علم النفس 

وخبراء التكنولوجيا وأساتذة علوم 
الصحافة واإلعالم، لنسأل ببساطة إن كان 

ترك فيسبوك يمثل تجربة شاقة المرأة 
معرضة، وفق التقويم المفرط بالتفاؤل، إلى 

التحرش والتهديد على منصتها الرقمية 
أكثر من التحرش في الطرقات ومكاتب 

العمل، وفي الوقت نفسه ُتجمع تحذيرات 
األطباء والمحللين النفسيين على أن 

مواقع التواصل االجتماعي سبب للتعاسة 
واالكتئاب، بل تؤدي أحيانا إلى اإلصابة 

بنوع من الغباء!
األمر في النهاية يحمل لونين متناقضين 

لم نتفق تماما على أي منهما.
كان الروائي األلماني الراحل غونتر 

غراس يصف الصداقات على فيسبوك 
بـ“الهراء“ الذي لن يسمح لنفسه بأن يكون 

جزءا منه، فأي شخص لديه 500 صديق ال 
يوجد لديه أي أصدقاء، معتبرا التجارب 

االفتراضية الظاهرية على اإلنترنت لن تكون 
بديال عن التجارب المباشرة.

لكن تجربة هانا جين باركنسون جديرة 
بوضعها تحت مجهر الدراسة ليس لالقتداء 

بها، بل لمعرفة أن الوظيفة التي وجد من 
أجلها فيسبوك تشظت تحت وطأة ما ُيعّبر 
به المستخدمون عن أنفسهم أو ما يريدون 

أن يصلوا إليه، ال يمكن أن تجعل من ملياري 
مستخدم أنقياء، مثلما ال يمكن أن تتهم كل 

سكان فيسبوك باألغبياء.
إننا نشهد منذ أكثر من عقد ثقافة 

فيسبوك الكاسحة والمانعة ألي نصوص 
مخلصة ومعتدة بمتنها.

أن يصبح مليارا مستخدم كّتابا، هذا 
أمر ال تقبله الكتابة نفسها، ولهذا يتبوأ 

الهراء الذي أسماه غراس منصة عالية على 
فيسبوك.

لقد انساق كتاب وصحافيون ورجال 
دولة ودين وسياسة إلى الثقافة السائدة 
على فيسبوك، وعبروا عن أنفسهم بأوطأ 

المستويات، من دون أن تحول رباطة جأش 
بين ما كتبوه وبين أنفسهم على األقل.

فيسبوك مشجع متميز على التعجيل 
بالكتابة وهي امتداد للمشاعر المتسارعة 

غير المستقرة والمتهورة والتي غالبا ما 
تحدث ضررا.

ولهذا يتساءل الروائي سلمان رشدي عن 
السبب الذي جعل الناس يعّرفون أنفسهم 

بما يكرهون! فيسبوك يعطيك الحجة السهلة 
للتعريف بنفسك بما تكره، إما باالنتقام 

وإما بالرد على سطحية اآلخرين لتسقط في 
النهاية بدوامة الهراء المستمرة.

التاريخ يمكنه تعليمنا شيئا مفيدا 
بالتوازي مع الهوس بفيسبوك، وفق تيم 

هارفورد، وهو أال نصاب بهوس معرفة 
فكرة الشيء الكبير التالي، أي المعجزة 

التكنولوجية التي تظهر في معزل والتي 
تعمل على تغيير وجه جزء من الحياة مع 
إحداث موجة صغيرة بالكاد في مكان آخر.
التجربة الحية التي يسديها اإلنترنت 

للبشرية ال يمكن أن تجعلنا نتنازل عن قيمنا 
البشرية في ثقافة راسخة وليست ثقافة 

واهنة، أو كما يصفها غراس بالهراء.
عندما أتحدث عن نفسي أشعر كم أنا 

محظوظ بأن أكون مراقبا من بعيد على حفلة 
الشجار والمزاعم واالستعراض الفارغ على 
فيسبوك، على األقل كي ال أسقط في مشاعر 

الغيظ التي تصيب غالبية المستخدمين، وال 
أحتاج بعدها أن ”أدخن فيسبوك“ كي أقلع 
عنه تجنبا ألمراض أشد من سرطان الرئة!

اإلقالع عن فيسبوك كاإلقالع عن التدخني
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

مراقبون يعتقدون أن نيمار يوشك 
أن يصبـــح «فتـــى الغـــالف القطري 
وسط النزاع، الذي تواجهه الدوحة 

مع جيرانها الدول الخليجية}

◄



} العــراق - أطلـــق العراقيـــون علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي هاشـــتاغني أحدهمـــا 
بعنـــوان #فوميو_إيـــواي، والثانـــي بعنوان 
من  عبروا  السفير_الياباني_في_العراق، 
خاللهما على تقديرهم وإعجابهم بشـــخصية 

السفير الياباني في العراق فوميو إيواي.
بطريقتـــه  العراقيـــني  إيـــواي  ويشـــارك 

اخلاصة مناسباتهم الوطنية والدينية.
وفي اليوم الذي ســـبق مبـــاراة املنتخبني 
العراقي والياباني ضمن تصفيات كأس العالم 
لكرة القدم في يونيو املاضي، ظهر إيواي، في 
مقطع فيديو على صفحة السفارة الرسمية في 
العراق على فيســـبوك مرتديا قميص املنتخب 
العراقي لكـــرة القدم. ونظر إلـــى الكاميرا من 
خـــالل نظارته املســـتديرة وبدأ فـــي التحدث 
باللهجـــة العراقية قائال ”ال أســـتطيع حتديد 
أي الفريقني يجب أن أشـــجع ألن العراق بلدي 

الثاني“.
في تلك اللحظة، أصبح الســـفير الياباني 
لدى العـــراق، جنما على شـــبكة اإلنترنت في 
البالد. وشوهد مقطع الفيديو اخلاص بكلمته، 

أكثر من ٧٠٨ آالف مرة،.
كمـــا تناقل عراقيون فـــي عيد الفطر مقطع 
فيديو ظهر فيه الســـفير وهو يهنئ العراقيني 
بعيد الفطر بعبارات محليـــة ويتناول إفطارا 

عراقيا.
وقـــال الســـفير ”أيامكم ســـعيدة وكل عام 
وأنتـــم بخيـــر، إن شـــاء اللـــه ينعـــاد عليكم 
بالصحة والســـالمة واألمن واألمان“. وأضاف 
”أحـــب أوجه حتية خاصة لألبطال إلي (الذين) 
صامـــوا وهم فـــي جبهات القتـــال (معارك مع 
تنظيـــم داعـــش) أو في مخيمـــات النازحني“، 
مشـــيرا إلى أنهم يصومون بالرغم من ارتفاع 
درجـــات احلرارة، وتذّكر أيضـــا الذين ضحوا 

بحياتهم من أجل العراق.
ومتنـــى أيضا أن يكون عيـــد الفطر ”طالع 

خير على كل العراقيني والعالم“.
وكشف أنه صام األيام الثالثة األخيرة من 
شـــهر رمضان، وأنه شـــعر باجلوع ومتحمس 
لتنـــاول فطور صبـــاح اليـــوم األول من العيد 
املكـــون مـــن ”كيمر وكاهـــي وكليجـــة“، وهي 

وجبات صباحية يشتهر تناولها في العراق.
وبعد تناوله الطعام اختتم بعبارة باللهجة 
احملليـــة قائال ”كلـــش طيب“، التـــي تعني أن 

الطعام طيب.

وتعبيرا عن اهتمامه باجلانب اإلنســـاني، 
كان الســـفير اليابانـــي أقام مأدبـــة إفطار في 
الســـفارة اليابانيـــة ببغـــداد، ملديـــر ”البيت 
هشـــام الذهبـــي وألبنائـــه، ووعد  العراقـــي“ 
بزيارة البيت العراقي والتعاون معه لتوسيع 

املشروع.
وهشام الذهبي نال شهرة واسعة 

في العـــراق من خالل مشـــروعه 
مبجهود  تبناه  الذي  اإلنساني 

شخصي منذ أعوام، حني بدأ 
الشـــوارع  أطفال  باحتضان 
وتبنيهـــم وتخصيـــص دار 
علـــى  واإلنفـــاق  إليوائهـــم 
العراقيون  وصار  تعليمهم، 
يطلقون علـــى األطفال الذين 
يؤويهم أبناء هشام الذهبي.

موقـــع  مـــع  مقابلـــة  وفـــي 
اليابانية  بالعاصمة  نيوز  بازفييد 

طوكيو، قال الســـفير ”مازلُت في طور 
حتسني لغتي العربية“.

ولكـــن تعليقاتهم على شـــبكات التواصل 
االجتماعـــي، ميتـــدح العراقيـــون بالغته في 
اللغـــة العربية، وطالقته فـــي التحدث. وكتب 
شـــخٌص في تعليـــق على فيســـبوك ”لهجتك 

العراقية رائعة. أنت متتلك شـــخصية جديرة 
باالحترام“.

وفي مشاركة طويلة على فيسبوك، امتدح 
لقمان فيلي، وهو ســـفير ســـابق للعراق لدى 
الواليـــات املتحـــدة واليابان، إيـــواي لذكائه 

الدبلوماسي. 
وكتـــب فيلـــي قائـــال ”واحـــدة من 
أصعب املهمات للسفراء األجانب 
هـــي خلـــق نهج ذكـــي ومتميز 
يبعثون من خالله رســـائلهم 
لشـــعوب وحكومـــات الدول 
وفـــي  تســـتضيفهم،  التـــي 
الوقـــت ذاته امتـــالك تأثير 
عالقاتهما  تعزيـــز  في  كبير 

الثنائية“.
وجهـــا  إيـــواي  وأصبـــح 
مألوفـــا جدا بـــني العراقيني، إلى 
درجـــة أن إيواي صـــرح لبازفييد أن 
شـــخصا صمم ملصقا دعائيا له كمرشـــح في 

االنتخابات العراقية.
وقـــال إيواي ”ال ميكن أن يترشـــح مواطن 
علـــى  احلصـــول  دون  لالنتخابـــات  أجنبـــي 
اجلنســـية العراقية، لقد وجدوا حال وأطلقوا 
اســـما على حزبي السياسي، أصبحت مرشح 

ائتالف كوكب اليابان املستقل“.وشـــغل سفير 
اليابان الـــذي زار بغداد ألول مـــرة عام ١٩٨٨، 
عـــدة مناصب في وزارة اخلارجية ببالده، مبا 
فيها نائب املدير العام لشـــؤون منطقة الشرق 

األوسط ونائب رئيس البعثة إلى السعودية.
بإحـــدى  العربيـــة  اللغـــة  إيـــواي  ودرس 
اجلامعـــات املصرية ملـــدة عامني خـــالل فترة 
التدريـــب اللغويـــة التابعـــة للـــوزارة، وأخذ 

دروسا إضافية على يد معلمني خصوصيني.
وقال إنـــه يريد للعالم أن يعـــرف أكثر عن 
اجلانب املشرق للعراق، أين يحاول الناس أن 

يفرحوا رغم الظروف صعبة للغاية.
وقال إيـــواي إنه لم يتواصل مع الشـــعب 
العراقـــي مباشـــرة بســـبب الوضـــع األمنـــي 
املتـــردي وهو ما دفع الســـفارة إلـــى االعتماد 

على الشبكات االجتماعية. 
ومنـــذ أكتوبر مـــن العام املاضي، نشـــرت 
الســـفارة اليابانيـــة في بغداد أكثر من ســـتة 
مقاطـــع فيديوهات على فيســـبوك إضافة إلى 

الصور وأخبار السفير.
وقـــال إيـــواي ”لـــن حتقق شـــيئا إذا كنت 
يائســـا. ميكنك أن تقود نفسك إلى الظالم في 
أي وقت، ولكن األكثر أهمية هو أن منضي إلى 

النور ونؤدي واجبنا“.
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أصبح ســــــفير اليابان فــــــي العراق فوميو 
إيواي أهــــــم جنوم اإلنترنت فــــــي العراق، 
حيث يواصل حصد إعجــــــاب العراقيني؛ 
إذ يشــــــاركهم مناسباتهم املختلفة، خاصة 
أنه يتحدث غالبا بلهجة عراقية، ويستعني 

بألفاظ محلية.

} أنقــرة - انتشـــرت على مواقـــع التواصل 
االجتماعي صورة لطفل ســـوري ُمشـــّرد، ينام 
في حضن كلب بأحد شـــوارع مدينة إسطنبول 
التركية، بعد أن نشرها مغن تركي على حسابه 
مبوقـــع تويتر تعبيرا عـــن التضامن مع أزمة 

الالجئني السوريني. 
ونشر املغني التركي خلوق ليفنت، سلسلة 
من التغريدات على حســـابه الرســـمي مبوقع 
تويتر، وقال إن جماعته اتصلت بالصبي الذي 
جـــاء من ســـوريا التي متزقهـــا احلرب؛ حيث 
تخلـــى عنه عمه فـــي تركيا، وليـــس لديه أحد 

يلجأ إليه وأضاف:

ودعـــا ليفنـــت املســـؤولني إلى مســـاعدة 
األطفال الذين يعانون املصير نفسه، قائال:

وأشار:

وحظيـــت الصـــورة التي شـــاركها خلوق 
باآلالف من اإلعجابات واملشاركات.

ووفقا لبيانات املفوضيـــة العليا لالجئني 
التابعة لألمم املتحدة، تســـتضيف تركيا أكبر 

عـــدد من الالجئـــني في العالـــم ويصل عددهم 
إلى أكثر من ٣ ماليني الجئ ســـوري مســـجل، 
إضافة إلى ٣٠٠ ألف الجئ من جنسيات أخرى 

مسجلني لدى املفوضية.
ووفقـــا لبيانـــات املديريـــة العامـــة إلدارة 
الهجرة التركية، بلغ عدد الالجئني الســـوريني 
املســـجلني في البالد مليونني و٩٥٧ ألفا و٤٥٤ 

الجئا.
وفـــي األســـابيع القليلـــة املاضيـــة تصدر 
هاشتاغ SuriyelilerEvineDönsün، الذي أطلقه 
مواطنون أتراك موقع تويتر عامليا، ويدعو إلى 
طرد الالجئني السوريني من األراضي التركية، 

وترحيلهم إلى بيوتهم.
وكتبت التركية سافيت أفيت:

ورد الباحث والكاتب التركي بيرات كارتال 
على التعليقات ”العنصرية ضد الســـوريني“، 

وقال:

كمـــا أدان صحافيـــون ومنظمـــات مدنية 
تركية، في بيان مشترك، لغة الكراهية والعداء 
والتمييز العنصري التي يســـتخدمها اإلعالم 

احمللي، ضّد الالجئني السوريني. 
ووقـــع البيـــان ١٥١ صحافيـــا، إضافة إلى 
ممثلي عدد من املنظمات املدنية ومؤسســـات 

إعالمية.

عراقيون يختارون على فيسبوك سفير اليابان ممثال لهم

العراق بلده الثاني

} الكويت – حتول هاشتاغ #كاظم_الساهر_
في_الكويـــت، إلـــى حفلة جدل بـــني املغردين 
الكويتيـــني أنفســـهم وبينهـــم وبـــني املغردين 

العراقيني والعرب.
وتفاعل الهاشـــتاغ مبجرد إطالقه تأسيسا 
على خبر تداولته صحيفة محلية كويتية تؤكد 
إقامة حفل للفنـــان العراقي في مدينة الكويت 
نهاية العام احلالي بالتزامن مع مؤمتر سيقام 

فيها بشأن إعمار املدن املهدمة في العراق.
ومع أن حسابات الفنان كاظم الساهر على 
الشبكات االجتماعية لم تشر إلى صحة اخلبر 
أو نفيه، إال أن مصدرا مقربا من إدارة شـــؤون 
الفنان، أكد أن عودة الســـاهر إلى جمهوره في 
الكويت باتت واقعية بعد أن تالشى املنع الذي 
وضعته السلطات الكويتية بعد عام ١٩٩١ على 
نخبـــة مـــن الفنانـــني العراقيـــني ومنعت بث 
أغانيهم فـــي اإلذاعات والتلفزيونات الكويتية 

بينهم كاظم الساهر وناظم الغزالي.
وكشـــف املصدر أن مفاوضـــات عدة جرت 
خالل الســـنوات املاضية مع الســـاهر من قبل 
جهـــات كويتيـــة إلقامة حفـــل له، لكـــن الفنان 
رفضها مشـــترطا إلغاء احلظر املفروض على 

أغانيه في الكويت.
ورحـــب غالبيـــة املغردين بحفل الســـاهر 
معبرين عن اشتياقهم لرؤية القيصر في مدينة 
الكويت التي ســـبق وأن ســـجل فيهـــا ألبومه 
الغنائي األول ”عبرت الشط“ وصدر عن شركة 
النظائـــر عام ١٩٨٩ وكانـــت الزيارة األخيرة له 

ملدينة الكويت.
وجاء فـــي حســـاب املجلس املوثـــق على 
تويتـــر، وهـــي خدمة إخباريـــة منوعة، ”كاظم 
الساهر ســـيحيي حفلتني خالل مؤمتر إعادة 
إعمـــار العراق الـــذي تســـتضيفه الكويت في 

مسرح يسع أكثر من ٤٠٠٠ شخص“. 
وعبـــر مغردون عـــن ترحيبهـــم بالقيصر. 
فكتـــب أحدهم ”يا مليون هـــال ومرحبا إذا ما 
شالك املكان تشيلك العيون“. وقال آخر ”حياك 
الله العني أوســـع من املكان يا قيصر وال عزاء 

ملن قاتل ملنعك من احلضور“.
وتهكمـــت مغردة ”ماجد املهندس وشـــذى 
حسون وغيرهما دخلوا الكويت وغنوا فيها.. 

وّملا قالوا كاظم جاي.. تذكروا الغزو فجاة!“.
وطالبت مغردة ”أنا ال أعرف ماذا قال كاظم 

الساهر عن الكويت.. بس بليز سامحوه“.
وكتب مغرد سعودي ”عقبال ما يشرفنا في 

السعودية“.
وكتبت كاتبـــة الســـيناريو الكويتية فجر 
الســـعيد علـــى تويتـــر ”الفنان الكبيـــر كاظم 
الســـاهر يقـــول لـــه اجلمهـــور الكويتـــي إنه 
يريـــد أغاني عراقية قدميـــة، قدمية # كاظم_

الساهر_يغني_في_الكويت“.
كما انتشـــرت على تويتر هاشتاغات تدعو 
إلى العدول عن اســـتضافة القيصر على غرار 
لســـاهر_غير_مرحب_به_ كاظم_ا #
بالكويـــت، لكنهـــا لم تلـــق رواجا علـــى غرار 

الهاشتاغات املرحبة به.

جدل على تويتر بشأن 
غناء القيصر في الكويت

قالـــت شـــركة فيســـبوك إنها سترســـل المزيد من المقـــاالت التي يحتمـــل أن تكون مفبركـــة إلى جهات ثالثـــة للتحقق من 
مصداقيتها وســـتعرض نتائج هذه الجهات تحت التدوينات األصلية. وذكرت الشـــركة في بيان  أنها ســـتبدأ استخدام آلية 

مطورة من الذكاء االصطناعي لرصد مقاالت مفبركة محتملة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
طفل سوري يلجأ إلى حضن كلب في تركيا

الفيديو الخاص 
بكلمة السفير الذي 
شجع فيه المنتخب 
العراقي شوهد أكثر 

من 700 ألف مرة

[ السفير الياباني في بغداد أصبح سفير العراق إلى العالم على األنترنت
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أذكر الرقص والغناء بني األصدقاء 
كان عالمة الفرح والبهجة ال الفسوق 

والفساد مثل اآلن. 
بعد كم سنة األكل والشرب والنوم 

تصبح من الكبائر ال أستبعد!

ُيعمرون اجلوامع اخلربة التي كانت 
ثكنات عسكرية لداعش وال يعمرون 

املدارس!
من الصعب أن تتطور عقليتنا لألسف.

لو تعدون كم مرة في اليوم أو 
األسبوع حتدث خصام بني العراقيني 

والسعوديني 
احلمدالله اإليرانيون ما عندهم تويتر 

أو لكانت الفوضى أكبر..

الشك ليس مزعجًا بذلك القدر، 
املزعج حقًا هو اليقني، املطلق الذي 
تعجز عن اإلميان بعكسه للحظات 

كنوع من أنواع تخفيف الِثَقل والتنفس 
بصورة أفضل.

سمعنا عن جميع الغزوات والفتوحات 
واملعارك الدموية مئات املرات بخطب 

#يوم_اجلمعة، حان الوقت لنسمع 
خطابا جديدا يدعو إلى التسامح ونبذ 

العنف والطائفية!

إلى متى يا ترى ستظل الشعوب 
العربية تعيش بعقلية نظرية املؤامرة؟ 

هو موروث سلبي يزيد من يعتقد به 
بعدا عن احلقيقة والواقع!!!

سيدفع اللبنانيون ثمنا باهظا لسلوك 
بعضهم التسليمي مع ميليشيات' 

حزب الله': سيكتشفون بأنهم سكتوا 
عن ذئب ال يتوانى عن قضم عظام أمه 

وأبيه..والبلد.

يتم سحب جنسية ٦٠٠٠ من آل غفران 
بزعم ازدواجية اجلنسية.

وتعطى اجلنسية ملزدوجي اجلنسية 
اإلسرائيلية ألنهم عائلة املواطن 

املجنس عزمي بشارة عجيب! #قط.

النظافة من اإلميان.. حديث شريف 
طيب ليه البلد وسخانة يا أمير 

املؤمنني؟ #السودان

فرق كبير بني رجل يراك إنسانة مماثلة 
له ورجل يراك عورة يجب اخفائها 

وسحق هويتها.

ياني
موسيقي يوناني.

أسهل شيء أنك تكون قليل أدب 
وبذيئا، البذاءة والوقاحة ما حتتاجان 

إلى علم وال عقل راجح وال اطالع 
وال ثقافة، يكفي أن تكون جاهًال ضحًال 

لتكون بذيئًا!

تتتابعوا

@haluk_levent
ــــــا كل ما بوســــــعنا، ولكن ذلك ال  لقد فعلن
يكفي؛ فهناك املئات من أمثال هذا الصبي 

يعيشون في احلدائق.
@saffetaffet17

التركيبة الســــــكانية في مدن كلس وعنتاب 
وكهرمــــــان مرعــــــش تغيرت بعــــــد وصول 
الســــــوريني إلى تركيا يجــــــب طردهم إلى 

داخل احلدود السورية.

@Tr_BKartal
ــــــة  بحماي وســــــنقوم  ــــــا،  تركي ”وطنهــــــم 

املضطهدين“.

@haluk_levent
على احلكومة التحرك فورا قبل الشــــــتاء، 
ــــــن يجــــــدي اآلن؛ إذ عليهــــــا  وانتقادهــــــا ل
التحــــــرك فــــــورا، وإال فــــــإن الكثيرين من 

األطفال سيفقدون حياتهم.

@haluk_levent
إن األطفــــــال الســــــوريني الذين يعيشــــــون 
في الشــــــوارع ميكن أن يصبحوا مصدرا 

للمشاكل في املستقبل.



} نواكشوط - الـ“إيمراغن“، مجموعة بشرية 
استوطنت شاطئ المحيط األطلسي في الشمال 
الغربي لموريتانيا منذ القدم، ويعيشون على 
الصيد التقليدي، الذي يمارســـونه بواســـطة 
أدوات ووســـائل بدائية صنعوها محليا، وما 
زالوا حتى اليوم متمسكين بها، كما يتشبثون 
بعاداتهم الموروثة في طرق الصيد ومواسمه 
المعروفـــة لديهـــم بدقـــة فائقـــة، ويرفضـــون 
التعامل مع الوســـائل الحديثة، التي يقولون 
إن ظهورها كان ســـببا في تناقص األســـماك 

وانقراض عينات منها بصورة نهائية.
ومثلمـــا تجـــري المحافظة علـــى الطيور 
واألســـماك، تعمـــل الجهـــات الرســـمية فـــي 

موريتانيـــا على أن يحافـــظ اإليمراغن 
على عاداتهم وأساليب الصيد المتبعة 

منذ القدم.
(الكلمة  الـ“إيمراغـــن“  ويســـكن 
الصيـــادون  ومعناهـــا  بربريـــة 
ومفردهـــا الـ“آمريغ“) في حوالي 
12 قرية متناثرة على الشـــاطئ، 
يقـــع معظمهـــا فـــي ”محميـــة 

حوض آرغين“.
وعرفـــوا بخبرتهـــم 

الطويلة ومعرفتهم الدقيقة 
ومواســـم  األســـماك  بعينات 

صيد كل صنف منها، وأماكن تكاثرها، 
ولهم فنون وأساليب وطقوس خاصة في صيد 
األســـماك يصرون على التمســـك بها حتى في 
زمن العولمة وطغيان التكنولوجيا، هذا فضال 
عن أن حياتهم تعتمد على السمك بشكل كامل، 

من غذاء ودواء وغير ذلك.
ويعتبرهم عدد من المؤرخين مجموعة ذات 
أصول مختلفـــة، أغلبها جماعات هاجرت إلى 
المنطقة قبـــل قيام دولة المرابطين، والتحقت 
بها مجموعـــة من بقايا المرابطين، هي عبارة 
عن أطفال وشيوخ ونساء تخلفوا عن الخروج 
شـــمال  للجهـــاد، وبقوا فـــي منطقة ”أتيدرة“ 

نواكشوط.

تجمعات سكنية بسيطة

يقيم اإليمراغن، في تجمعات ســـكنية على 
شاطئ المحيط األطلســـي، تتألف مبانيها في 
الغالب من عروش وأكواخ صنعت من الشجر 
والحشيش، ويصنع النساء مساكن تكون ذات 
ظل وارف كثيف، تمنع تسرب البلل مهما كان 
المطر غزيرا، ويقول الباحث ولد سيدي أعمر 
إنهـــم أقامـــوا تجمعاتهم أصال ”فـــي مصائد 
عرفوا كثرة أسماكها وســـهولة صيدها، ومن 
الســـمك تغـــذوا ومنه تعالجوا، وهـــذا الغذاء 
وهذا العالج عصارة تجربة القوم في صناعة 

األغذية من السمك والتداوي به“.
ولهذه المجموعات حدود بحرية تم رسمها 
عرفيـــا ونظريا في ما بينها، بحيث ال تصطاد 
أي مجموعـــة فـــي الميـــاه التابعـــة لألخرى، 
ويقول المؤرخون إن هذه التجمعات تأسست 

تمشيا مع حركة السمك على الشاطئ.
ويضيـــف أحـــد الباحثين ”نظـــرا لمعرفة 
ومواطـــن  الســـمك  تحـــرك  بمواســـم  القـــوم 

اســـتراحته، أقاموا قراهم فـــي مناطق قريبة 
من الشـــاطئ، ســـّموها المصايد، وأصبح لكل 
منهـــا مجاله الذي يمارس فيـــه الصيد، وذلك 
وفق مســـافات يبدو أنهـــا محددة وفق أعراف 

وتقاليد معينة“.

وسائل بدائية

يقـــول عبدالبركة وهو حكيـــم إحدى قرى 
إيمراغـــن ومرجعهـــا في فنون صيد الســـمك، 
إن الفـــرد التابـــع  إليمرالغن يجـــب أن يصنع 
بيديـــه كلمـــا يحتاجه في عملـــه اليومي وفي 
حياته، معتمدا في ذلك على مواد من الطبيعة 

المحيطة به.
ويمتـــاز أفـــراد مجموعـــات اإليمراغن 
الحياة  طبيعـــة  علـــى  بالحفـــاظ 
بما  البدائية،  التقليديـــة 
الوســـائل  ذلـــك  فـــي 
يستخدمونها في  التي 
صيد الســـمك، وهي من 
صناعتهم وإنتاجهم، بدءا 
يصنعونها  التي  بالشباك، 
طبيعيـــة، تعتمد  مـــواد  من 
الرتم،  شـــجر  عراجين  علـــى 
حيـــث تقوم إيمراغن بإرســـال 
مجموعات من الشـــباب للبحث 
عن هذه الشـــجرة التي تنبت في 
الصحـــراء، وتســـمى المجموعـــة 

الذاهبة لجلب هذه الشجرة ”الفزاعة“.
وبعـــد إحضارها يتم عـــزل األلياف اللينة 
منها، وتجفيفها ثم يتم فتلها على شكل خيوط 
وأســـالك، تصنع منها الشـــبكة، التي يجتمع 
الرجال والنســـاء عادة في جلســـات نســـجها 
وصناعتها، وتســـتخدم في قياس فتحات كل 

شبكة وحدات معروفة ودقيقة.
وتختلف ســـعة فتحات الشـــبكة باختالف 
أغراض الصياد وأنواع األســـماك التي ينوي 
تخصيـــص شـــبكته لصيدهـــا، فهناك شـــبكة 
مخّصصة لصيد الســـمك الكبير، أو ما يسمى 
محلّيـــا أزول، وتمتاز عادة بأن فتحاتها تكون 
واسعة، وهناك شبكة مخّصصة لصيد السمك 
من األحجام المتوسطة ويسمى بازدول، ومن 
الشـــباك ما يستخدم لصيد الســـمك الصغير 

الحجم، ويســـمى ياي بوي، وتســـتخدم نفس 
األساليب واألدوات في صناعة أنواع الشباك، 
ويبقى الفـــرق الوحيد هو حجم فتحات عيون 
الشـــباك، وهنـــاك يظهـــر دور المتخصصين 
المهـــرة، الذين يمتازون بالدقـــة في الصنعة، 

والحرفية العالية التي ورثوها أبا عن جد.
أمـــا الـــزوارق التي يصطـــادون بها، فيتم 
صنعهـــا محليـــا، ويســـمى الـــزورق عندهـــم 
”التامونانت“، وتتـــم صناعته من ألواح كبيرة 
من شجر األيك المنتشـــر في الصحراء، وبعد 
نحتها ومعالجتها وتســـوية صفائحها بالنار 
والمناشـــير، ودهنها لعدة أيام حتى تتصلب 
وتتقّوى، يتم ربط بعضها ببعض، وتســـتخدم 
فيهـــا المســـامير واأللياف واألســـالك القوية 
والحبـــال، ولـــكل صفيحـــة من هـــذه األلواح 

الخشبية اسم تعرف به.
وخالل صناعة الزورق يتم جلب كميات من 
أغصان شـــجر الفرنان، الذي يستخرجون منه 
ســـائال أبيض اللون شـــبيها باللبن، يسمونه 
لبـــن الفرنان، ثـــم يأخذون كميـــات من صدف 
المحار الموجود على الشاطئ، وتقوم النسوة 
بسحقها حتى تصبح مسحوقا، ويصب عليها 
”لبـــن الفرنان“، ويتـــم مزجهما حتـــى يتحّول 

الخليط إلى معجون يتم طالء الزورق به.
ويتـــم صّب كميات كبيرة مـــن الطالء على 
األلـــواح حتـــى تكون طبقـــة الطالء ســـميكة، 
والهدف من ذلك هو منع تلك األلواح الخشبية 
مـــن التآكل بســـبب مكوثهـــا طويال فـــي ماء 
البحر، أو التراب المبلل على الشـــاطئ، وكلما 
كان المزج أقوى، والطالء أكثر ســـماكة، كلما 

أتيح لتلك الزوارق أن تصمد وتعمر أكثر.
ويعـــرف حاليا فـــي أحيـــاء إيمراغن عدد 
من الـــزوارق عمرهـــا يزيد على مئتي ســـنة، 
توارثهـــا األبناء عن اآلباء واآلباء عن األجداد. 
وتختلـــف أحجام الـــزوارق باختـــالف الغاية 
منها، فهنـــاك زوارق معّدة للصيـــد بعيدا عن 
الشاطئ، ويفترض أن يمضي الصيادون على 
متنها عدة أيام وسط البحر، وتكون أحجامها 
عادة كبيرة، يصل طولها أحيانا إلى 16 مترا، 
وبعرض يبلـــغ 4 أمتار، أما الزوارق الصغيرة 
التـــي تصطـــاد نهـــارا، وتعود إلى الشـــاطئ 
الـــذي ال تبتعد عنه أصال عند الغروب، فتكون 

أحجامها أصغر بكثير.
وفي العصـــور الحديثة أضاف الصيادون 
إلـــى تقاليدهـــم القديمـــة اســـتخدام المراكب 
الشـــراعية التـــي باســـتطاعتها التوغل داخل 

مناطق الصيد البعيدة عن القرى.
تتم عمليـــات الصيد لـــدى اإليمراغن على 
شـــكل احتفاالت حيث ينزل الرجال إلى البحر 
جماعات، وقد ربطوا شـــباكهم إلـــى المناكب 

مرّدديـــن أغاني تمّجد ســـمكة الدلفين صديقة 
الصياد ثم تبدأ عملية ”التشـــييلة“ وهي نداء 
استغاثة بالدلفين وإشـــعار لها أن الصيادين 
فـــي حاجة إليها. وتتلخص العملية في ضرب 

الماء بالعصي وإصدار أصوات مبهمة.
وقال الصياد عبدي، ”ما إن تسمعنا سمكة 
الدلفين حتى تطل بوجهها، وتبدأ في مطاردة 

األسماك باتجاهنا“.
وبمجرد وجود األسماك في منطقة الشباك 
يحكم الصيـــادون والدالفين حصـــارا حولها 

بتشكيل دائرة ترغمها على الوقوع.
ثم تبدأ معركة اشتباك باأليدي يتم خاللها 
تكسير رؤوس األسماك لئال تتمكن من الهرب، 
فضال عن اســـتجابة لمعتقد راســـخ يقول بأن 

إسالة دم السمكة في البحر يخصبه.

أسرار الصيد

كما برع صيادو إيمراغن في صناعة أدوات 
صيدهم وكانوا مهرة بهـــا، وقد تميزوا كذلك 
بمعرفة مواطن الصيد وأوقاته، ومعرفة أنواع 
األســـماك التـــي يصطادونها، وموســـم صيد 
كل منهـــا، وهنـــا تختلف المواقيت بالنســـبة 
إلى ســـكان قـــرى إيمراغن، ففـــي الفترة التي 
يكون فيها ســـكان ”كصور“ و“لمحيجرات“، ال 
يصطادون إال ليال، يصطاد سكان ”المامغار“ 
إال في أوقات محددة، عند غروب الشـــمس أو 
قبل طلوعها، ومرة واحدة في اليوم، بحيث لو 
اصطادوا قبل طلوع الشمس، فإنهم يمتنعون 

عن الصيد عند غروبها، والعكس تماما.
وبالنســـبة إلى صيد السمك الكبير أزول، 
وهـــو أفضل أنواع الســـمك بالنســـبة إليهم، 
فهناك ثـــالث فترات، تعتقـــد إيمراغن أن هذا 

السمك يتحرك فيها.
ويقولـــون إنـــه ينمو في مناطق الشـــمال، 
وينطلق باتجاه الجنوب، وبالتحديد المناطق 
المحاذية لشـــواطئ السنغال، حيث يتكاثر ثم 

يعود في رحلة العودة 
إلى الشمال. 
وتعتقـــد 

إيمراغن 
أن سمكة أزول 
رحلتها  فـــي 

نحـــو الجنـــوب 
من  قريبـــة  تكـــون 
محملـــة  الشـــاطئ 
بالبيض، ويسهل 
أما  اصطيادهـــا، 
العودة  رحلة  في 

فإنهـــا تكـــون 

خاللهـــا بعيـــدة من الشـــاطئ، وهنـــا يصعب 
صيدها إال على الـــزوارق الكبيرة التي تمخر 

بعيدا في عرض البحر.

غذاء وعالج

تعتمـــد اإليمراغـــن علـــى الســـمك في كل 
مناحي الحياة، ويقول الباحث ولد سيد اعمر 
”بالنســـبة إلى إيمراغن، تتم التغذية بالســـمك 
مطلقا، ويدخل فـــي تركيب الوجبات الغذائية 
متعددة المواد، ويستخدم البعض من أنواعه 

كمواد للعالج“.
وتقول إمباركة اعلين، وهي سيدة معروفة 
فـــي مجتمع إيمراغن، إنهم يعتمدون في عالج 
مرضاهم أساســـا على ســـمكة أزول الكبيرة، 
حيـــث يســـقى المريـــض كميـــات مـــن الدهن 

المستخرج منها، ويأكل شرائح من لحمها.
ويمتـــاز الســـمك المخصص لالســـتخدام 
في العـــالج، بأنه يجفف وهو ما زال طريا وال 

يعرض للشمس وال للرياح.
ويقـــول كبار مجتمـــع إيمراغن، إن العالج 
بســـمكة أزول ال يتعدى شهرا و15 يوما، ويتم 
اســـتخراج الدهون مـــن رؤوس الســـمك بعد 
غليهـــا وتصفيتهـــا، ويتحدثون عـــن تجارب 
لهـــم ومعتقدات في هـــذا المجـــال، أقرب إلى 
الخرافة منها إلى الحقيقة، لكنهم يؤمنون بها 
ويتمسكون بها، وعلى قناعة كبيرة بصحتها.

ومن هـــذه األمـــور اعتقادهم أن الســـمكة 
التـــي تقفز فوق ســـطح البحر مقـــدارا يفوق 
قامة الرجل المتوسط، هي التي يعالج لحمها 
ودهنهـــا المرضى، وهي صفـــات تنطبق عادة 
على ســـمكة أزول إذا كانت في متوسط عمرها 
وغير مصابة بمرض أو لم تكن حاملة للبيض، 
ويقولون إن سمكة أزول تعالج أمراضا كثيرة، 
منهـــا أمـــراض ضيـــق التنفـــس والســـكري، 
وارتفاع ضغط الدم، وأمراض النزالت البردية 

والربو.
أما الوجبات التي يصنعونها من الســـمك 
فهـــي مختلفة وكثيـــرة، ومن أجودها 
”الخليـــع“،  وجبـــة  وأشـــهرها 
وهـــي عبـــارة عـــن خليـــط من 
والبيـــض  المجفـــف  الســـمك 
والدهن المستخرج من السمك 
والسكر، هذا فضال عن وجبات 
وهي  أخرى مثل ”التيشطار“ 
عبـــارة عـــن صفائـــح لحـــم 
باإلضافة  المجفف،  الســـمك 
و“ملوس“  ”فاريـــت“  إلـــى 
و“المجوجـــر“  و“كريـــن“ 

و“المجمر“.
ورغـــم اكتشـــاف 
اإليمراغـــن أســـرار المحيط 
األطلسي على مّر العصور، 
فإنهم يواجهون الجوع في 
حيث  الفتـــرات،  بعـــض 
تقتصر عمليات الصيد 
على سمك القرش 
الكبير الذي ال يأكله 
الموريتانيـــون، 
ويبيع الصيادون 
أطرافـــه لمـــن يصدرونها إلى 
الخارج بســـعر ثالثة آالف أوقية 
موريتانيـــة للكيلوغرام الواحد، 
علما أن مـــا يصطاده اإليمراغن 
من هذه الســـمكة في الغالب في 

اليوم يبقى محدودا جدا.

السبت 2017/08/05 - السنة 40 العدد 2010713

{إيمراغن} حدود بحرية تم رسمها عرفيا ونظريا في ما بينهم، بحيث ال تصطاد أي  لمجموعات الـ

مجموعة في المياه التابعة لألخرى وهو التزام يحافظون عليه إلى اليوم.

{إيمراغن} صيادون عرفوا بخبرتهم بعينات األســـماك ومواســـم الصيد، ولهم طقوس خاصة  الـ

في الصيد يصرون على التمسك بها حتى في زمن العولمة وطغيان التكنولوجيا.

استوطنت مجموعة الصيادين التي تعرف باسم ”إميراغن“ شواطئ األطلسي منذ القدم، 
ومارســــــت الصيد بوســــــائل بدائية وصفها الرحالة البرتغالي فالنتني فرناندز في القرن 
اخلامس عشــــــر، وما زالت مســــــتخدمة حتى اآلن. ويسكن إميراغن في قرى متناثرة على 
ــــــث يعتمدون على  الشــــــاطئ، تقــــــع معظمها في ”محمية حــــــوض آرغني“ في موريتانيا حي

السمك في غذائهم ودوائهم.

{إيمراغن} في موريتانيا صيادون بشباك وزوارق من الشجر الـ
[ قوم يعولون على الدالفين في صيدهم  [ سمكة أزول الكبيرة غذاء ودواء  

تحقيق 

{إيمراغن}  الـ

يصنعون كل ما 

يحتاجونه في حياتهم، 

معتمدين على مواد من 

الطبيعة المتوفرة  

هل مازال البحر سخياال يحبون اال البحر

لعودة 

ب 
من   
لـــة
هل 
ما 
ة 

أما الوجبات التي يصنع
فهـــي مختلفة وكثيـ
وج وأشـــهرها 
عبـــارة وهـــي
المج الســـمك 
والدهن المس
والسكر، هذا
أخرى مثل
عبـــارة عـــن
الســـمك ال
”فار إلـــى
و“كريـــن
و“المجم

اإليمراغـــن
األطلسي
فإنهم يوا
بعـــض
تقتص

الك

أطرافـــه لمـــن
الخارج بســـعر
موريتانيـــة للك
علما أن مـــا يص
الســـم هذه من

انتهت الشيلية وبدأت الرحلة



} واشــنطن - تعتبـــر الكثيـــر مـــن األمهـــات 
وربات األســـر أن التوفيق بـــني العمل والبيت 
ومتطلبـــات األطفال واألزواج يعّد غاية صعبة 
املنال، إال أن دراســـة حديثة كشفت أن الرجال 
أيضا أبلغوا عن مستويات مماثلة من املُعاناة 
بني العمل واألســـرة، بغض النظر عن مستوى 
املســـاواة بني اجلنســـني فـــي بيئاتهـــم، ومت 
الكشـــف عن بعـــض االختالفـــات الطفيفة بني 
اجلنســـني ولكـــن ال توجـــد بحجم كبيـــر، كما 
أبلغت األمهات عن تدخل أسري أكبر قليًال من 

العمل من جانب اآلباء.
وتوّصل علماء نفـــس أميركيون من خالل 
دراســـة حاالت أكثر من 250 ألف شـــخص إلى 
أن غالبية اآلباء العاملني ُيعانون من اإلجهاد، 
إال أنهم يشعرون باخلوف الشديد من احلديث 
عـــن ذلـــك، خوًفا مـــن الظهور بأنهـــم أقل قوة 

وقدرة على التحمل.
ونبـــه الباحثـــون إلـــى أن هذه الدراســـة 
التـــي تعتبر األولى من نوعهـــا، تلقي الضوء 
علـــى مخاطر القوالب النمطيـــة التي قد متنع 
اآلباء من التعبير عن أنفســـهم أو السعي إلى 

احلصول على دعم للصحة النفسية.

ومن جانبها عبرت الباحثة الرئيســـية في 
الدراســـة كريستني شـــوكلي، طبيبة نفس في 
جامعة جورجيا، أنها فوجئت بنتائج الدراسة 
حيث قالت ”وجدنا في األساس أدلة قليلة جًدا 
على االختالفـــات بني النســـاء والرجال بقدر 
مســـتوى الصراع بـــني العمل واألســـرة الذي 

يكشفون عنه“.
وأوضحت قائلـــة ”هذا يتعارض متاًما مع 
التصور العام املُشترك، والطريقة التي تعرض 
بهـــا هذه القضية في وســـائل اإلعـــالم والتي 

ُتشـــكل طريقـــة تفكيرنـــا حيال األمر، تســـمع 
النســـاء أن النســـاء األخريات ُيعانني من هذه 
القضيـــة، لذا يتوقعـــن أن يتعرضـــن لصراع 
أكبر بني العمل واألســـرة، وهناك أيًضا بعض 
التنشئة االجتماعية ألنه من اجليد أن تتحدث 

النساء أكثر عن الرجل“.
وأضافت شـــوكلي أنَّ الرجال قد يشعرون 
باملزيد من االنفتاح عند مناقشة تلك الصراعات 
في الدراســـات الســـرية، وهي نفـــس الطريقة 
التي استخدمتها في دراستها، وتابعت قائلة 
”أعتقـــد أن ذلـــك ُيضر بالرجال الذيـــن ُيعانون 
بصمت وهم يواجهون نفس القدر من الصراع 

بني األسرة والعمل ولكن ال أحد يعترف به“.
وأظهرت دراســـات سابقة أن الرجال غالًبا 
ما ال يشـــعرون بالراحة في مناقشـــة القضايا 
املُتعلقـــة باألســـرة والعمل، بســـبب املخاوف 
من الوصـــم بالعار أو ما يهددهم جراء ضعف 
ذاكرتهـــم أو مـــن التداعيـــات الســـلبية على 

حياتهم املهنية.
ولبلوغ نتائج الدراســـة قضـــى الباحثون 
العديد من الســـنوات في فحص النتائج ألكثر 
من 350 دراســـة أجريت علـــى مدى ثالثة عقود 
شـــملت أكثـــر من 250 ألف مشـــارك مـــن كافة 
أنحاء العالم، مشيرة إلى أن الكثير من الرجال 
أصبحـــوا يبقـــون في املنـــزل في الســـنوات 
األخيرة، في حني هناك تزايد في عدد النســـاء 

الالتي يتجهن إلى العمل بعد الوالدة.
وأشـــارت شـــوكلي إلى أن املرأة قد تواجه 
أيًضا عقوبات مهنية بسبب القوالب النمطية 
حني يتأكد أنها أكثر توجًها نحو األسرة وأقل 

التزاًما بعملها.
كمـــا أوضحت أنَّ اآلبـــاء واألمهات ميرون 
بنفـــس الكم من املُعاناة بني العمل واألســـرة، 
فإنها قد تصور ذلك بشكل مختلف، وقد تشعر 
النســـاء بالذنب إزاء تداخل العمل مع األسرة 

بسبب التوقعات التقليدية التي يرعينها.
ولفتت إلـــى أن الدور التقليدي للوالد بأنه 
املُعيل األساســـي حتى يشـــعر الرجـــال بأنهم 
يتحملـــون مســـؤولياتهم األســـرية عن طريق 

العمل، مما يؤدي إلى شعور أقل بالذنب.

وشـــددت على ضـــرورة تقدمي الشـــركات 
واحلكومـــة دعما أكبر للسياســـات التي تفيد 
كًال من النســـاء والرجال، مبا في ذلك ترتيبات 
العمـــل املرنـــة ودعم رعايـــة الطفـــل وإجازة 

األمومة أو األبوة املدفوعة األجر.
وأكـــدت دراســـات أجنزتها أكبر سلســـلة 
األوســـط  الشـــرق  فـــي  األزيـــاء  لتجـــارة 
”ســـنتربوينت“ ازدياد عدم التوازن بني الوقت 
الذي يقضيه األشـــخاص في العمل مقارنة مع 
الوقت املخصص األســـرة، حيث نبهت دراسة 
أولـــى إلى أن أكثر من 48 باملئة من املشـــاركني 
فيها يرون أنهـــم ال ميضون الوقت الكافي مع 

عائالتهم.
وقالت دراســـة ثانية شـــملت أكثر من 500 
شخص في الشرق األوسط إن حوالي 40 باملئة 

منهم أكدوا أنهم فوتوا مناسبة عائلية خاصة 
بسبب التزامات العمل.

هذا وأطلقت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
(يونيسف) مبناســـبة يوم األب مبادرة ”اآلباء 
اخلارقون“ لتســـليط الضوء على أهمية احلب 
واللعـــب واحلماية والتغذيـــة اجليدة للتطور 

الصحي لعقول األطفال الصغار.
ودعـــت املبادرة األســـر إلى إرســـال صور 
ومقاطع فيديو حول معنى أن يكون الشـــخص 
أبا خارقا، وترافـــق الصور والفيديو، قصٌص 
عن اآلباء اخلارقني من أنحاء العالم، مبن فيهم 
من يبذلون قصارى جهدهم لتربية أبنائهم في 

ظروف صعبة للغاية.
وقالـــت بيـــا بريتـــو رئيســـة قســـم تطور 
الطفولـــة املبكرة باليونيســـف إن الســـنوات 

األولى مـــن احلياة متثل فرصـــة مهمة حتدث 
مرة واحدة في العمر لتشكيل منو مخ الطفل.

وكلما غمر اآلباء واألمهات وأفراد األسرة، 
حديثـــي الـــوالدة مبشـــاعر احلـــب واللعـــب 
والتغذيـــة اجليدة واحلماية، كلما زادت فرص 
الطفـــل في حتقيق ســـعادته وكامـــل إمكاناته 
الصحيـــة والتعليمية، مضيفة أن ممارســـات 
األبـــوة اجليدة بالنســـبة إلى األطفـــال الذين 
يعيشـــون في ظروف صعبـــة، مثل الصراع أو 
الفقـــر املدقع، ميكـــن أن تكون مبثابـــة العازل 
الـــذي يحمـــي األطفال ومينحهـــم الفرصة في 

النمو بشكل كامل رغم الصعاب.
وأثبتت دراســـة بريطانيـــة أن اآلباء الذين 
يقضـــون وقتا ممتعا مع أطفالهم في األشـــهر 

القليلة األولى من حياتهم يعزز ذكاءهم. 
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أظهرت دراســـات حديثة أن كل ســـنتمتر مكعب من اإلسفنجة التي تستخدم لغســـل األطباق يحتوي على املاليني من الجراثيم، 

وأشارت إلى أن وضع اإلسفنجة الخالية من املعادن في امليكرويف ملدة دقيقتني كحد أقصى يعتبر أفضل وسيلة لتعقيمها.

يســــــود االعتقاد بأن املرأة العاملة وحدها تشــــــكو من عدم القدرة على املوازنة بني العمل 
واألســــــرة، ما يعرضها إلى التوتر الشــــــديد ويؤثر على عالقاتها األســــــرية واالجتماعية، 
وقد يصيبها باإلحباط، إال أن دراســــــة حديثة أثبتت أن الرجال يشعرون بنفس القلق إزاء 

انعدام التوازن بني العمل واحلياة األسرية مثل األمهات العامالت.

[ القوالب النمطية تمنع األزواج من التعبير عن أنفسهم  [ غالبية اآلباء يعانون من اإلجهاد وال يعترفون به
اآلباء كاألمهات قلقون من صعوبة الموازنة بين العمل واألسرة

صراع صامت بين العمل واألسرة 

أسرة

الرجـــال غالبا ما ال يشـــعرون بالراحة 
فـــي مناقشـــة القضايـــا املتعلقـــة 
باألســـرة والعائلة، بسبب املخاوف 

من الوصم بالعار 

◄

} غزة ــ في ناٍد للفروســـية، غربي مدينة غزة 
بفلســـطني، تتفقد الفتاة هبة الله شـــاهني (17 
عاما)، سرج فرسها، وُحتكم وثاقه عدة مّرات، 
لتضمن عدم انزالق قدمها ”االصطناعية“ عنه، 

أثناء تدربها على قفز احلواجز.
وبعدما امتطت فرســـها التي ُتطلق عليها 
اسم ”سبيدو“، ترتدي شاهني خوذتها الواقية 
من الكدمات، وتتأكد من أن قدمها االصطناعية، 

قد أخذت موضعها الصحيح على السرج.
شـــاهني، ولدت في قطاع غـــزة وهي فاقدة 
لنصف ســـاقها الُيســـرى (إعاقـــة َخلقية)، في 
حالـــة نـــادرة تصيب طفال واحـــدا من كل 200 

ألف طفل، على حّد قول والدتها تغريد.
وبدأت شـــاهني هواية ركـــوب اخليل منذ 
أن كانت طفلة في عمر الثماني ســـنوات، بدعٍم 
من كافة أفراد عائلتهـــا وأصدقائها، وتتحدى 
شـــاهني إعاقتهـــا، باالنخراط فـــي التدريبات 
التي يقول عنها مّدربها، إنها حتتاج إلى إرادة 

وثقة عالية.
حاليـــا،  الفلســـطينية،  الفتـــاة  وتتـــدرب 
علـــى ركوب اخليل، كمـــا احترفت العزف على 
القيثـــارة، إلى جانـــب تعّلمها أصـــول الدبكة 

الفلسطينية وكذلك السّباحة.
وبثقة عالية، وبعدما جنحت في القفز فوق 
حاجزْين متتاليني، تقول شاهني ”ركوب اخليل 

عزز من ثقتي بنفســـي، وساعدني على حتدي 
كافـــة الصعوبات املجتمعيـــة، التي يواجهها 

معظم األفراد من ذوي اإلعاقة“.
وتضيف ”ركوب اخليل يحتاج إلى شجاعة 
كبيرة، وهذه ال تكون إال عند األشخاص الذين 
يثقون بأنفســـهم، ويقفزون مـــن فوق حواجز 
اخلوف واخلجل والتردد والشعور بالنقص“. 
وتبّني شـــاهني أن فقدانها لقدمها اليسرى لم 
ُيعقهـــا يوما عن حتقيـــق طموحها، مؤكدة أن 

”اإلعاقة إعاقة العقل ال إعاقة اجلسد“.
وُتشّمر شـــاهني عن ســـاقها االصطناعية 
أثنـــاء تدّربها علـــى ركوب اخليـــل، غير آبهة 
بنظـــرات اآلخرين التي حتمـــل أحيانا معنى 

”الشفقة“، على حّد قولها.
وتقول إنها استعملت ساقها االصطناعية 
للمـــرة األولى قبـــل أن تتم العـــام الكامل من 
عمرها، حتديدا وهي في عمر الثمانية أشهر.

وتتابـــع قائلـــة ”فـــي الكثير مـــن األحيان 
أواجه انتقادات سلبية من قبل اآلخرين سواء 
على مواقع التواصل االجتماعي، أو غير ذلك، 
لكنني أجتاهل كل تلك التعليقات، وأستمر في 

حتقيق أهدافي“.
وما إن انتهت شاهني من حصة التدريبات 
على ركوب اخليل، حّتى أمسكت بيد صديقتها، 
وبـــدأت ترقـــص الدبكة على أنغام موســـيقى 
وطنية، وتضيف ”الطموح والسالمة النفسية 
مـــن أهم األمـــور التي يجب على اإلنســـان أن 

يتحلى بها حّتى يحصل على مراده“.
وتشـــعر شـــاهني بالغضب جـــّراء النظرة 
الســـلبية التـــي توّجـــه إلى األشـــخاص ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وخاصة ممن يشـــعرون 
بأنهـــم غير قادريـــن على الدفاع عن أنفســـهم 
إزاء تلك االنتقادات، حيث تقول ”كنت أريد أن 
أوصل رســـالة إلى ســـيدة فقدت قدميها خالل 
احلـــرب األخيرة على قطاع غـــزة، وُطّلقت من 
زوجها، إن حياتك ال تزال مزدهرة، وأنِت قوية 

قادرة على صنع املعجزات“.
وتطمح هبة الله شـــاهني إلى املشاركة في 
بطوالت عاملية لركوب اخليل خارج قطاع غزة. 
وُتطلـــق والدتها تغريد على األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة، مصطلح ”األشـــخاص ذوي الهمم“، 

نظرا لوجود طاقة إيجابية عالية لديهم.
ويتحـــدى الكثيـــرون إعاقتهـــم ونظـــرات 
املجتمع السلبية لهم ومتكنوا من التغلب على 
تأثيرها الســـلبي على حاالتهم النفسية وعلى 
تطورهم وتعليمهم وتدريبهم ولم يشـــعروا ال 

بالدونية أو العجز.
وأكدت منظمة األمم املتحدة أن األشخاص 
من ذوي اإلعاقة يتعرضون كل يوم إلى التمييز 
ولعوائق تقّيد مشاركتهم في املجتمع على قدم 

املساواة مع غيرهم.
وأضافـــت أنهم ُيحرمون مـــن حقوقهم في 
االندمـــاج في نظام التعليم العام وفي الســـلم 
الوظيفي وفي العيش املستقل داخل املجتمع، 
وفي حرية التنقل، والتصويت، واملشـــاركة في 
األنشـــطة الرياضيـــة والثقافية، وفـــي التمتع 
الوصـــول إلى  االجتماعيـــة، وفي  باحلمايـــة 
العدالـــة، وفي اختيـــار العـــالج الطبي، وفي 
الدخـــول بحرية فـــي التزامـــات قانونية مثل 

شراء وبيع املمتلكات.
ونّبهت إلى أن األشخاص ذوي اإلعاقة في 
البلـــدان النامية كثيرا ما يعانـــون التهميش 

ويعيشون في فقر مدقع. القفز من فوق حواجز الخوف

فلسطينية تتحدى إعاقتها بركوب الخيل
تشـــمر هبة الله شاهني عن ساقها 
االصطناعيـــة أثنـــاء تدربهـــا علـــى 
ركـــوب الخيـــل، غير آبهـــة بنظرات 

اآلخرين التي تحمل الشفقة

◄

} ”كنت أهبط سفحا وظننت أنني أصعد، 
كنت أصعد بالفعل في نظر الرأي العام، 
لكني في الحقيقة كنت أنزلق إلى األسفل 
وكانت الحياة تهرب مني.. لعلي لم أعش 

كما ينبغي لي أن أعيش“. كانت هذه، 
الكلمات األخيرة للقاضي إيفان بطل قصة 
ليو تولستوي ”موت إيفان إيليتش“، قبل 

أن يستسلم لفكرة موته الوشيك.
في لحظات احتضاره األخيرة، شعر 

إيفان بما يشعر به راكب قطار فقد 
اإلحساس باالتجاهات، في رحلة طويلة 
وممّلة ”عندما نتصور أننا نتقدم، بينما 

نحن نتأخر“، ثم نلتفت فجأة، لندرك 
أن الحقيقة كانت طوال الوقت واقفة 

خلفنا في الظل، الحقيقة التي أدركناها 
متأخرين ونحن على وشك المغادرة.

سالم أم استسالم؟
ال فرق؛ فاالستسالم في معركة غير 

متكافئة، هو الطريق المتاح للسالم 
النفسي، سالم يشبه لحظة االحتضار، 

عندما يتوقف القلب متعبا في وسط 
ساحة المعركة كقائد مهزوم، وتكف 

مطارق األلم عن تسديد ضربات االحتجاج 
على جدران الروح، عندما نطرق خجال 

من محاوالتنا اليائسة لترقيع ثقب 
الغياب، ويتوقف دوران الحلم في ساقية 

النهاية.
هذه هي النهاية ببساطة، نهاية حياة، 

حب، أو حلم، النهاية التي تقررها قوى 
خفية مازالت تجدل خيوط نسيجها كل 

يوم، بينما تبتسم وهي تراقب لهاثنا 
غير المجدي في محيط من سراب، تبتسم 

بمكر وهي تعلم بأن جرس النهاية ال 
يذعن إال ألمرها.

كانت قصة إيفان ”من أبسط القصص 
وأشدها فظاعة“، كان ذكيا ومستقيما، 
موظفا ممتازا ورب أسرة، ينهض في 

التاسعة، يتناول قهوته ويقرأ صحيفته 
ثم يذهب للعمل، يدخن في أوقات فراغه 

ويشرب الشاي ويتحدث قليال في 
السياسة، وعندما يعود إلى المنزل في 

المساء يجد الزوجة واألبناء يقومون 
بأعمالهم الروتينية، أما الخالفات 

الزوجية فكانت على أشدها ”ولم يكن 
التوصل إلى إنقاذ المظاهر ممكنا إال 

بشق األنفس“.
مضت حياته وفقا للمثل األعلى الذي 

خطه لنفسه: بيسر وسرور وسالمة! حتى 
أصيب بوعكة صحية، حين أحس فجأة 

بذلك األلم العضال، فصار مضطرا إلى أن 
يعيش على حافة الهاوية، وحيدا تماما، 
من دون أن يفهمه ويرثي له أحد. ”نعم، 
كنت أحيا وحياتي تمضي، تمضي وال 
يمكنني أن أستبقيها، لماذا أكذب على 

نفسي؟.. كان النور قبل ذلك، واآلن جاءت 
الظلمات، كنت هنا، واآلن إلى أين أنا 

ذاهب؟“.
تيقن إيفان في أعماق نفسه بأنه كان 
يموت، لكنه لم يتوصل إلى أن يألف هذه 

الفكرة، بل إنه لم يكن يفهمها، فصار يكره 
كذب اآلخرين؛ هذا الكذب الذي كان يرتكب 

تجاهه عشية موته ”فالحدث الفظيع 
الحتضاره كان قد انحّط على أيدي 

المحيطين به“.
ولكنه عندما اختار في لحظة صفاء، 

أن يستسلم ويرفع الراية البيضاء في 
معركة غير متكافئة، لم يعد يخاف األلم 

وال حتى الموت؛ فالموت كان قد مات 
أيضا. مات بطل تولستوي، في الخامسة 
واألربعين من عمره بعد أن تسنى له أن 

يكتشف الوهم؛ وهم الحياة واللهاث خلف 
أمالها ومقاومة اليأس والفشل، فصار 

يرى أن ال جدوى من كل هذا، وأن النهاية 
آتية ال محالة ولن تكون، بطبيعة الحال، 

النهاية التي سنختارها.
هكذا هو األمر ببساطة، نقاوم مّد 

اليأس ونتحايل على الفراق وفي النهاية، 
في اللحظات األخيرة الحتضار الحب، 

تنتشلنا لحظة اليقين من ِشراك الوهم، 
سنكون مبللين بخيبة األلم، لكن، ولحسن 
الحظ، فكما الغريق الذي ال يخشى البلل، 
فإن خروجنا من دائرة الوهم الذي قيدنا 

في البداية سيكون في اللحظة ذاتها 
التي ينتهي فيها الحب، لن نشعر بموته 
مطلقا، طالما أن األشياء كانت قد ماتت 

فينا قبل ذلك بكثير!

ملاذا أكذب على نفسي
نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

ُ
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صراع األجنحة يحشر االتحاد الجزائري لكرة القدم في مربع الصفر
[ تصفية حسابات ومصالح ضيقة على حساب الكرة المحلية  [ زطشي- روراوة معارك متواصلة بدل تكريس التداول المرن

صابر بليدي

} اجلزائــر - فتحـــت الدعـــوات التي وجهت 
إلـــى الوفد اجلزائري املشـــارك فـــي القاهرة، 
علـــى هامش البطولة العربيـــة لألندية، جولة 
جديـــدة مـــن الصـــراع بـــني قيـــادة االحتاد 
اجلزائـــري لكـــرة القـــدم بقيـــادة خيرالديـــن 
زطشـــي، وبني الشـــخصيات الرياضية التي 
ســـافرت إلى القاهرة دون العـــودة إليه، وهو 
مـــا يعكس حالة الهشاشـــة التـــي تخيم على 
الهيئة املســـيرة للشـــؤون الكروية في البالد. 
وكان االحتـــاد اجلزائري، قد طلب من االحتاد 
العربي توضيحات، بشـــأن ما اعتبره جتاوزا 
لصالحياتـــه وســـلطته، والتعامـــل املباشـــر 
وبصفـــة معزولة مع شـــخصيات لم تعد متلك 
الصفة الرســـمية، وهـــو األمر الـــذي اعتبره 
الرئيـــس الســـابق لالحتـــاد محمـــد روراوة 
وبعـــض املشـــاركني معه، ”ســـقوطا مســـيئا 
لســـمعة الكرة اجلزائرية وهيئاتها الرسمية، 
لكـــون الدعوات جـــاءت بصفـــة فردية وليس 

لالحتاد عالقة بها“.
وقالـــت مصـــادر مطلعة، إن حتـــرك إدارة 
خيرالدين زطشـــي، لقيامها بنشـــر الغســـيل 
الداخلـــي خارج حـــدود البالد، ينـــم عن أزمة 
حقيقية تتخبـــط فيها الهيئة منـــذ انتخابها 
في مـــارس املاضـــي، وأن احملرك األساســـي 
لالستفســـار الذي طرحه االحتاد احمللي على 
نظيـــره، ال يتعلق بأســـباب وخلفية االختيار، 
وإمنا يتعلق مبعطيات يكون قد توصل إليها، 
تفيـــد بتحرك ما يعـــرف بـ“احلـــرس القدمي“ 
بقيادة محمد روراوة، لإلطاحة بهيئة زطشي، 
بدعم من مسؤولني نافذين في االحتاد العربي.
وشـــكل انتمـــاء األعضـــاء املدعويـــن إلى 
القاهرة خلندق املعارضة، القاســـم املشـــترك 
بينهـــم، وهـــو مـــا يكـــون قـــد عـــزز مخاوف 
خيرالدين زطشـــي والطاقم املســـير، ويتعلق 
األمر بكل مـــن رئيس الرابطـــة الوطنية لكرة 
القـــدم خيرالديـــن زطشـــي، ورئيـــس جلنـــة 
االنضباط حميد حداج، واملستشـــار السابق 

لـــروراوة عبدالقـــادر برجة، واحلكـــم الدولي 
السابق رشـــيد مجيبة، فضال عن ”املناجير“ 
السابق للمنتخب الوطني نبيل بوتنون، الذي 
ال يزال مرتبطا مع االحتاد احلالي، والرئيس 
السابق للجنة التحكيم خليل حموم، في حني 
اعتذر املدير السابق للمنتخبات الوطنية وليد 

صادي عن عدم حضور فعاليات البطولة.
إن  مختصـــة،  إعالميـــة  تقاريـــر  وقالـــت 
”االحتاد تعامل مع املســـألة وكأنه احتاد هاو، 
وكان األجدر به مراســـلة املسؤولني التابعني 
إليه بشـــكل مباشـــر ومســـاءلتهم عن ســـبب 
ســـفرهم إلى القاهرة دون إذن االحتادية، بدال 
من اإلســـاءة إلى سمعة البالد أمام االحتادات 
العربية عبر مراســـلة االحتـــاد العربي للعبة 

لالستفسار عن األمر“.
وأضافـــت ”تصرف االحتـــاد أحلق صورة 
مشـــوهة لالحتـــاد اجلزائـــري لكـــرة القـــدم، 
لـــدى الهيئـــة الكرويـــة العربيـــة، وفتح على 
نفســـه امتعاضا مجانيا، قد يؤثر حتما على 
عالقته باالحتاد العربي، خاصة وأن الرئيس 
خيرالدين زطشـــي، تفادى السفر إلى القاهرة 
حلضور البطولة رغم تلقيه دعوة شـــخصية، 
بســـبب عدم رغبته في مالقـــاة روراوة رئيس 
جلنة تنظيم املنافســـة، رغـــم أنه لم يتأخر في 
تلبية دعوات ســـابقة وصلته مـــن االحتادين 
الدولـــي واألفريقي حلضـــور ملتقياتهما، ما 
يعـــّد قلة احتـــرام منه جتاه االحتـــاد العربي 

الذي تعّد اجلزائر عضوا فاعال فيه“.

مخطط االنقالب
وذكرت تقارير إعالميـــة محلية، أن جناح 
محمـــد روراوة، املعـــروف بـ“احلرس القدمي“ 
قد باشـــر من القاهرة مخططـــا لالنقالب على 
خيرالدين زطشـــي، وإيجاد الصيغة املناسبة 
للحـــد من ممارســـاته جتاهـــه، عبر حتريض 
رؤســـاء األندية والفاعلني في املشهد الكروي، 
من أجل الضغط على املكتب االحتادي والعمل 
علـــى تفجير الوضـــع النظامي قبـــل انطالق 

املوسم اجلديد.
ولم يســـتبعد املتابعون للشأن الكروي في 
اجلزائـــر، أن تكون التصريحات األخيرة، لكل 
مـــن رئيس االحتاد الســـابق محمـــد روراوة، 
ورئيس الرابطـــة الوطنية لكرة القدم محفوظ 
قربـــاج، حلقـــة متقدمة من مسلســـل اإلطاحة 
باملكتـــب االحتـــادي احلالـــي، خاصـــة أنهـــا 

تتضمـــن انتقـــادات الذعـــة لرئيـــس االحتاد 
خيرالدين زطشي.

ونصـــح محمـــد روراوة بلهجـــة تهكمية 
مبطنـــة، نظيـــره خيرالدين زطشـــي، بـ“قيادة 
املنتخب الوطني للمونديال في روسيا، عوض 
توجيه اتهامات لشخصي“، في إشارة حتمل 
معاني التحدي، بالنظر إلى املهمة االنتحارية 
التي تنتظر أشـــبال الناخب اإلسباني لوكاس 
ألـــكاراز، لكونهـــم ال يحـــوزون إال على نقطة 
واحـــدة، بينما تتصـــدر نيجيريـــا املجموعة 
بســـت نقاط. وقال ”ال يحق لزطشـــي احلديث 
عن ممثلـــي اجلزائر في الهيئات الدولية، ألنه 
يجهل حتى عددهـــم احلقيقي“، وهو ما يؤكد 
حجم الهوة واخلالفات القوية بني اجلناحني، 
حيـــث وصلـــت خالفاتهمـــا إلى درجة نشـــر 
الغســـيل الداخلـــي على شـــماعات خارجية، 
ووضع الكرة احمللية في وضع غير مريح على 

الصعيد العربي.
وذّكر محمد روراوة بامللفات التي حسمها 
أثناء تواجده في رئاســـة االحتاد قبل مارس 
املاضي، ويحاول خلفه زطشـــي نســـفها، مثل 
قانـــون أندية الهواة وفنـــدق االحتاد، بالقول 
”ال أحـــد من حقـــه تغيير قانون أنديـــة الهواة 
واجلمعيـــة العامة لالحتاد هـــي وحدها التي 
ميكن لها إلغاء مشروع فندق االحتاد“. وشدد 
على أنه يرفض األصوات الداعية حملاســـبته 
خالل الفترة التـــي قضاها على رأس االحتاد 
(ثـــالث عهـــدات منفصلـــة)، بالقـــول ”تركت 

مليـــون دوالر و730 مليـــار ســـنتيم بالعملـــة 
احمللية، ومقرا جديدا لالحتاد، ومركز سيدي 
موســـى لتحضير املنتخبـــات الوطنية، وهي 
إجنازات يســـتفيد منها اجلميع في احلاضر 

واملستقبل“.
ونفى املتحدث، التسجيل الذي نسب إليه، 
حول مناصرته لألهلي املصري على حســـاب 
نصـــر حســـني داي اجلزائري، وتابـــع قائال 
”أعـــرف من قـــام بذلـــك، وهو مســـير قدمي في 
النصرية أبعدته ســـابقا بسبب قضية رشوة، 
وهو من خلـــق الفوضى في الفريق، ونســـب 
لـــي تصريحات قدمية كنت قـــد أدليت بها في 

مباراة األهلي والوحدة اإلماراتي“.

مغالطات للتمويه
مـــن جهته صرح رئيـــس الرابطة محفوظ 
قرباج، بشـــأن البيان اجلديـــد لالحتاد، حيث 
”اتهمه فيـــه مبقاطعة اجتمـــاع الهيئة“، وقال 
”البيـــان انطوى على مغالطـــات لتمويه الرأي 
العـــام، فأنـــا لم أقـــل إن االحتاد لم يراســـلنا 
بخصـــوص اجتمـــاع املكتب، ونحـــن نتعامل 
بالبريد اإللكترونـــي منذ مدة، ولكني صرحت 
من قبـــل بأنه لم يتم اســـتدعائي إلى اجتماع 
رؤســـاء األندية مع رئيس االحتاد، وزطشـــي 
كـــذب علّي بخصـــوص هذا املوضـــوع، وأما 
اجتمـــاع املكتب الفيدرالي، فقد تلقينا الدعوة 
عبـــر البريـــد اخلـــاص للرابطة ونـــاب عني 

فـــوزي قليـــل“. وأضـــاف ”طلبت مـــن نائبي 
فـــي الرابطة، عـــدم حضور االجتمـــاع الثاني 
اخلـــاص باالحتـــاد والرابطة مع مســـؤولي 
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وهذا 
بعـــد اإلهانة التـــي تعرضنا لها، فقـــد كنا قد 
اتفقنـــا في االجتمـــاع األول على تكوين جلنة 
خاصـــة ملتابعـــة ملـــف األندية مـــع صندوق 
الضمـــان، ولكن تغيب اجلميـــع عن االجتماع 
الثانـــي، إال ممثل الرابطة احملترفة الذي وجد 
نفسه وحيدا، ولذلك طلبت منه عدم احلضور 

لالجتماع املوالي“.
وتابـــع ”ال أســـمح ألي كان بأن يضغط أو 
يشـــير علّي كيف أتعامل مع مسؤولي االحتاد 
احلاليـــني، فأنا لســـت دمية في يـــد أحد، وال 
محاميـــا ألدافع عـــن مصالح النـــاس، وأؤكد 
لزطشـــي أني ال أتعرض للضغط من طرف أي 
جهة وال أعمل حلساب أي شخص، وأنك لست 
في املكان املناســـب للحديث عن القانون، فأنا 

رئيس منتخب ولست معينا“.
واســـتطرد قائال ”عندما كنت على خالف 
مع الرئيس الســـابق محمـــد روراوة، تغيبت 
عن اجتماع للمكتـــب الفيدرالي، ولكن الرجل 
لـــم يصـــدر بيانا ينـــدد فيه بعـــدم حضوري، 
وأريد تذكير اجلميع بأن وجودنا في القاهرة، 
كان بدعـــوات خاصـــة وليس باســـم االحتاد، 
حضرتهـــا  العربـــي  االحتـــاد  واجتماعـــات 
األطراف املعنية، مبن فيها رئيس نصر حسني 

داي وهو النائب الثاني لزطشي“.

بات من املؤكد أن التغيير الذي حدث على رأس االحتاد اجلزائري لكرة القدم في شــــــهر 
مارس املاضي، لم يكن من قبيل مبدأ التداول على املسؤولية وجتديد اآلليات والتصورات 
لتسيير وتطوير الكرة احمللية، بل من أجل تصفية حسابات بني اجلماعات النافذة في عالم 
الكرة املســــــتديرة، فاألشــــــهر التي مضت على انتخاب املكتب اجلديد، انقضت في إدارة 
صراعات هامشية وتصفية حسابات، ولم تتضح معالم البرنامج اجلديد، إال في استقدام 

مدرب إسباني مغمور لقيادة املنتخب الوطني األول.

الخبرة والطموح
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«الهدف الرئيســـي الذي سطره نادي مولودية الجزائر هو الظفر بلقب الكنفيدرالية، والتواجد رياضة
ضمن األوائل في الدوري، والذهاب بعيدا في كأس الجزائر».

كمال قاسي سعيد
املدير الرياضي ملولودية اجلزائر

«لن أرضخ ألي نوع من الضغوط للتوقيع مع الالعبين؛ ألن األمر مسألة ضمير، وسأحاسب عليها 
الحقا. سأخضع كل من يتم عرضه علينا الختبار فني ومن نثق في قدراته سيتم ضمه».

احلسني عموتة 
مدرب فريق الوداد املغربي

تأهل فريـــق الترجي الرياضي  } القاهــرة – 
التونسي إلى املباراة النهائية للبطولة العربية 
لألندية لكـــرة القـــدم املقامة مبصـــر. وتغلب 
الترجي الرياضي على الفتح الرباطي املغربي 
بهدفني لهدف في املربـــع الذهبي للبطولة في 
مباراة جاءت مثيرة من جانب العبي الفريقني. 
وشـــهدت املباراة رفـــع البطاقـــات الصفراء 7 
مرات في وجه العبي الفتح أدمجت أربع منها 
في اثنتني حمراويـــن حيث طرد مهدي بطاش 

ومحمد فوزير أفضل العب في البطولة.
في املقابـــل، رفع احلكم الســـعودي تركي 
اخلضيـــر البطاقة الصفراء ثالث مرة في وجه 
العبـــي الترجي طالت اثنتان منها اخلنيســـي 
الذي طرد بعد قليل من تسجيل الهدف الثاني. 
وبذلـــك، ســـيواجه الترجي الرياضـــي نظيره 
الفيصلي األردني في املباراة النهائية للبطولة 

األحد املقبل.
قـــال فـــوزي البنزرتـــي، مـــدرب الترجـــي 
التونســـي، إنه ال يشـــعر بالرضا جتـــاه أداء 

العبيه أمام الفتـــح الرباطي في نصف نهائي 
البطولة العربية لألنديـــة. وأضاف البنزرتي، 
”كان باإلمـــكان أن يكـــون مردودنـــا أفضل، ألن 
الترجي لم يلعب مبستواه احلقيقي خصوصا 

في الشوط األول“.
وتابع ”في فترة االستراحة بني الشوطني، 
طلبـــت من الالعبني أن ُيطبقـــوا الطريقة التي 
تعودنا اللعب بها وعدم إضاعة الكرة“. وحول 
غياب املهاجم اخلنيسي عن املباراة النهائية، 
علق البنزرتـــي ”كنت قريبا جـــدا من العملية 
التـــي أشـــهر فيها احلكـــم البطاقـــة الصفراء 
الثانية للخنيســـي ثـــم احلمـــراء، صراحة لم 

يكن يســـتحق ذلك ألنه لم يلمس حارس الفتح 
الرباطي“.

وبخصـــوص رأيه في الفيصلـــي األردني، 
أوضـــح ”صراحة لم أنتظـــر وصول الفيصلي 
إلى النهائي“. وأنهى فوزي البنزرتي تصريحه 
بالقول ”أشكر الالعبني على ما بذلوه من جهد 
طوال البطولة، رغم أننا لم نســـتعد بالشـــكل 
الالزم“. وأريد أن أؤكد أن الترجي جاهز للفوز 

بهذه البطولة.
من جهتـــه أكد حارس الترجـــي الرياضي 
التونســـي، معز بن شـــريفية، علـــى صعوبة 
التأهـــل الذي حققه فريقه، إلى الدور النهائي 

للبطولة العربيـــة لألندية لكرة القدم، على 
حســـاب الفتح املغربي، واعدا اجلماهير 
بالفوز باللقب. وقال بن شريفية ”املقابلة 
لم تكـــن ســـهلة، قبلنا هدفـــا بعد هفوة 
دفاعيـــة وخطـــأ منـــي، لكن قـــوة الفرق 

الكبيـــرة تتمثـــل فـــي أنها تعـــرف جيدا 
كيف تراجع حســـاباتها، بعـــد فترة ما بني 

الشـــوطني، وهو ما حدث معنـــا بعد التعديل، 
والعودة في اللقاء“.

وواصـــل حـــارس الترجي ”املبـــاراة ككل 
كانـــت متوســـطة املســـتوى، خصوصـــا من 
ناحيتنا، كان ميكن أن نكون حاضرين بصورة 
أكبـــر، وعموما فقد حققنـــا الهدف األول الذي 
حضرنا من أجله إلى مصـــر وهو التأهل إلى 

الدور النهائي“. 
قال غيالن الشـــعاللي، العب فريق الترجي 
التونسي، إن فريقه جاهز للفوز بلقب البطولة 
العربيـــة لألندية. وقال الشـــعاللي ”جاهزون 
للتتويج بلقـــب البطولة العربيـــة، في مباراة 
الفيصلي، رغم أن املنافس قوي“. وتابع ”نعلم 
جيدا قوة املنافس، حيـــث قدم مباريات قوية، 
في النسخة احلالية من البطولة، لكن الترجي 
فريـــق كبير أيضـــا“. وكان الفيصلي قد أطاح 
باألهلي املصري، في مبـــاراة نصف النهائي، 

بعد الفوز عليه بهدفني لهدف.
قالـــت اللجنـــة املنظمـــة لبطولـــة األندية 
العربية لكرة القدم إن املباراة النهائية ستقام 
في استاد اإلســـكندرية بدال من ملعب اجليش 
ببـــرج العـــرب كمـــا كان مقررا. وســـيتنافس 
الترجي التونســـي والفيصلـــي األردني على 

اللقب األحد.  مهارات خارقة

الترجي التونسي يقترب من تتويج عربي تاريخي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى مسؤولو نادي حسنية أغادير، 
خالل الفترة المقبلة لتجديد عقد مدرب 

الفريق ميغيل أنغيل غاموندي. كان 
غاموندي قد قاد حسنية أغادير خالل 

الجوالت األخيرة بالدوري المغربي 
الموسم الماضي بعد رحيل عبدالهادي 

السكتيوي.

◄ حدد مجلس إدارة االتحاد المصري 
لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، 

مكافآت منتخب مصر للمحليين، حال 
الوصول إلى بطولة أمم أفريقيا. ويلتقي 

منتخب مصر للمحليين أمام المغرب 
يومي 13 و18 من شهر أغسطس.

◄ تعرض مهاجم منتخب المحليين 
الجزائري، عبدالحكيم أمقران، لإلصابة، 
وغادر المعسكر اإلعدادي، المقام حاليا 

بمركز تحضير المنتخبات الوطنية، 
بسيدي موسى.

◄ حسم سليم الرياحي، رئيس النادي 
األفريقي، مصير الثنائي الجزائري، 

إبراهيم الشنيحي ومختار بلخيثر، في 
ظل التقارير التي تتحدث عن رحيلهما 

في االنتقاالت الصيفية الجارية.

◄ ينتظر نادي أهلي جدة، قرار غرفة 
فض المنازعات، حول االحتجاج الذي 

تقدم به على إعالن اللجنة وجود قضايا 
على النادي، تستوجب التسوية، حتى 

يتسنى له تسجيل محترفيه الجدد، 
خالل فترة قيد الالعبين الصيفية.

◄ أعلن نادي الباطن تعاقده مع المدافع 
البرازيلي لويس باولو، لدعم الخط 

الخلفي لفريقه في الموسم المقبل. ولم 
ُيعلن النادي السعودي عن مدة، وقيمة 

التعاقد. وأكمل الباطن عقد األجانب 
الستة لديه بالالعب الجديد.

باختصار

◄ ألزمت جلنة النزاعات باالحتاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) الصفاقسي التونسي 

بدفع 240 ألف يورو لصالح مدرب الفريق 
السابق البرتغالي باولو دوارتي. وكان 

الصفاقسي قد تعاقد مع دوارتي في أبريل 
2015 ملدة موسم ونصف، إال 

أنه أقاله بعد 4 أشهر في 
أغسطس من العام نفسه، 

من طرف واحد. كما 
ألزم الفيفا فريق عاصمة 
اجلنوب التونسي، بدفع 
40 ألف يورو ملساعد 

باولو دوارتي. وأكدت 
مصادر أن إدارة 

الصفاقسي قررت 
الطعن في قرار 
جلنة النزاعات، 

لدى احملكمة الدولية 
الرياضية.

◄ أعلن منظمو دورة مونتريال الدولية 
للماسترز في كرة املضرب (1000 نقطة) عدم 
مشاركة البريطاني أندي موراي والكرواتي 
مارين سيليتش، وانسحاب الروسية ماريا 

شارابوفا من دورة تورونتو الرديفة لها. 
ويغيب موراي املصنف األول في العالم عن 

الدورة التي تنطلق االثنني، للعام الثاني 
على التوالي (العام املاضي 

عن دورة تورينو) بعد 11 
مشاركة متتالية بسبب 
اإلصابة. وقال موراي 
الفائز باللقب في آخر 

دورة أقيمت في 
مونتريال عام 
2015، في بيان 

وجهه إلى 
املنظمني 

”أنا حزين 
ألني لن 

أستطيع 
املشاركة“.

زطشـــي  خيرالديـــن  إدارة  تحـــرك 
لقيامهـــا بنشـــر الغســـيل الداخلي 
خـــارج حـــدود البـــالد، ينم عـــن أزمة 

حقيقية تتخبط فيها الهيئة

◄

غيالن الشعاللي: 
جاهزون للتتويج بلقب 

البطولة العربية، رغم أن 
المنافس قوي

متفرقات

عد بالشـــكل 
 جاهز للفوز 

ـي الرياضي 
لـــى صعوبة 
دور النهائي 
قدم، على
جلماهير
املقابلة
د هفوة 
الفرق  ة

رف جيدا 
ترة ما بني 

بعد التعديل، 

أنه أقاله بعد 4 أشهر في
أغسطس من العام نفسه،
من طرف واحد. كما

ألزم الفيفا فريق عاصمة 
اجلنوب التونسي، بدفع 
40 ألف يورو ملساعد

باولو دوارتي. وأكدت 
مصادر أن إدارة 
الصفاقسي قررت
الطعن في قرار
جلنة النزاعات،

لدى احملكمة الدولية 
الرياضية.

ني ث ا م االثنني، ق تنط تي
لي (العام املاضي 

تورينو) بعد 11
تتالية بسبب
وقال موراي
لقب في آخر 

مت في
عام
بيان
ى

ن

.



} باريــس - أنفقـــت األنديـــة فـــي البطـــوالت 
األوروبية اخلمس الكبرى (إنكلترا وإســـبانيا 
وإيطاليـــا وأملانيـــا وفرنســـا) 3.3 مليار يورو، 
فـــي صيـــف 2016، وفقـــا لشـــركة ”ديلويـــت“ 
املتخصصـــة بالشـــؤون املاليـــة واالقتصادية. 
ومبا أن باب االنتقاالت الصيفية لهذا املوســـم 
سيبقى مفتوحا حتى 31 أغسطس، فذلك يعني 
أن األندية ســـتتجاوز هذا الرقم، ال سيما وأنها 
باتت قريبة جدا منه بحسب املوقع املتخصص 
باالنتقاالت ”ترانســـفرماركت“، وال يزال أمامها 

وقت إلجراء املزيد من التعاقدات.

ويؤكـــد إقدام ســـان جرمـــان اململـــوك من 
هيئـــة قطـــر لالســـتثمارات الرياضيـــة، دفـــع 
البنـــد اجلزائي لفســـخ عقد نيمـــار (25 عاما) 
مع برشـــلونة (222 مليون يـــورو، 263.5 مليون 
الذي تسلكه األندية  دوالر)، املنحى ”اجلنوني“ 
في ســـوق االنتقاالت. ولعل أبرز دليل على هذا 
التوجه هو ما قاله املدرب البرتغالي ملانشستر 
يونايتد اإلنكليزي جوزيـــه مورينيو ”ال أعتقد 
أن 200 مليـــون جنيـــه إســـترليني مبلغ مرتفع 

بالنسبة إلى العب مثل نيمار“.
وكان مورينيـــو حطم العـــام املاضي الرقم 
القياســـي لالنتقـــاالت، بضمه الفرنســـي بول 
بوغبا من يوفنتوس اإليطالي مقابل 105 ماليني 

يورو. 
وتابـــع املـــدرب البرتغالـــي ”نيمـــار هـــو 
أحـــد أفضل الالعبـــني في العالـــم، بالتالي هو 
قـــوي جدا مـــن الناحيـــة التجاريـــة (إعالنات 
ومبيعات)، لكن املشـــكلة ليست نيمار، املشكلة 
هي العواقـــب“. لم يكبح يونايتـــد جماحه في 
ســـوق االنتقاالت هـــذا املوســـم، إذ أنفق نحو 
150 مليـــون جنيه إســـترليني، بينها 75 مليونا 
لضم البلجيكي روميلو لوكاكو من إيفرتون في 
صفقة هي األغلى بـــني فريقني إنكليزيني. وفي 
حني أن الرقم القياســـي العاملي بات في حوزة 
ســـان جرمان، إال أن األندية اإلنكليزية تتصدر 
اإلنفـــاق هذا الصيـــف، معتمدة علـــى عائدات 

ضخمة تنالها مبوجب اتفاق حول حقوق البث 
التلفزيوني. 

ولم يكن يونايتد الفريق اإلنكليزي الوحيد 
الناشط في سوق االنتقاالت، إذ أن غرميه اللدود 
وجاره ســـيتي، اململوك من اإلماراتي الشـــيخ 
منصـــور بن زايد آل نهيان، دفع حتى اآلن أكثر 
من 200 مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوفه، 
محطما في طريقه الرقم القياســـي ألغلى مدافع 
فـــي العالـــم مرتني في غضون أيـــام، أوال بضم 
كايل ووكر من توتنهام هوتســـبر، ثم الفرنسي 
بنجامان ميندي مـــن موناكو. أما بطل الدوري 
اإلنكليزي تشيلســـي، فلم يقف مكتوف اليدين، 
بـــل دفع حوالي 150 مليـــون جنيه لضم العبني 
مثل اإلسباني ألفارو موراتا واألملاني أنطونيو 

روديغر والفرنسي تييمويه باكايوكو.
ومتضـــي الفـــرق اإلنكليزية نحـــو حتطيم 
الرقم القياســـي الذي حققتـــه العام املاضي في 
سوق االنتقاالت، والبالغ مليار جنيه إسترليني. 
ووصلت حمى االنتقاالت إلى إيطاليا، ال سيما 
ميالن الســـاعي مع إدارتـــه الصينية اجلديدة 
إلى اســـتعادة أمجـــاده، إذ أنفـــق الفريق أكثر 
من 100 مليون يورو حتى اآلن لتعزيز صفوفه، 
بينها 40 مليون يورو للمدافع الدولي ليوناردو 

بونوتشي من غرميه يوفنتوس.

 الحسابات والمنطق

إال أن أنديـــة أوروبية أخـــرى تعرف دائما 
كيـــف تنفـــق أموالهـــا دون أن تثقـــل كاهلهـــا 
بالديـــون، وفي مقدمهـــا بايـــرن ميونيخ بطل 
أملانيا الذي أكد رئيسه أولي هونيس أن فريقه 
لن يدخل في حـــرب الصفقـــات القائمة حاليا، 
واصفا ما يحصل بـ“اجلنـــون“. وقال هونيس 
”ال أريد شـــراء العـــب مقابـــل 150 أو 200 مليون 
يـــورو، ال أريد أن أشـــارك في هذا اجلنون. هذا 

أمر نرفضه متاما في بايرن“.
وأبقـــى بايـــرن علـــى حتفظـــه في ســـوق 
االنتقـــاالت هذا الصيف، وضـــم صانع األلعاب 
الكولومبي جيمس رودريغيـــز من ريال مدريد 
على ســـبيل اإلعارة لعامني، وأنفق 47.5 مليون 
يـــورو للتعاقـــد مـــع العب الوســـط الفرنســـي 
كورنتان توليســـو (22 عاما) مـــن ليون. وحذر 
هونيس من تداعيات اإلنفاق املبالغ به، مضيفا 
”أتســـاءل إذا كان املشاهدون ســـيوافقون على 
هذا األمـــر على املدى الطويـــل، وعلى املدربني 

أيضا التساؤل إذا كان ما يحصل منطقيا“. أما 
مدرب نادي أرسنال اإلنكليزي الفرنسي أرسني 
فينغـــر الذي لطاملا انتقده املشـــجعون بســـبب 
تقشـــفه في ســـوق االنتقاالت، فـــرأى أن صفقة 
نيمار ”تتجاوز احلســـابات واملنطق“، معتبرا 
أنهـــا من ”تبعات املالكـــني (القادمني من خارج 
أوروبا) الذين غيروا املشـــهد الكـــروي بأكمله 
األعـــوام الــــ15 األخيـــرة“.  ورأى رئيس نادي 
توتنهام هوتســـبر اإلنكليـــزي دانايل ليفي أن 
مستويات اإلنفاق احلالية ”غير مستدامة“. لكن 
في مشهد كروي تعاني فيه البطوالت األوروبية 
األخـــرى للتنافـــس مع األمـــوال الهائلـــة التي 
حتصـــل عليها وتنفقها أنديـــة الدوري املمتاز، 
قـــد يعد انتقال نيمـــار دفعا كبيـــرا لكرة القدم 
الفرنسية. وقال رئيس نادي ليون جان-ميشال 
أوالس الذي لطاملا انتقد باريس ســـان جرمان 
ومالكيه القطريني، إنـــه ”على رغم من أن قدوم 
نيمار يطرح تساؤالت بشأن التكلفة احلقيقية، 

نحـــن جميعا نهنـــئ ناصر اخلليفـــي وباريس 
ســـان جرمان“. وأضاف أن انضمام نيمار ”أمر 
هائل بالنســـبة إلى شـــهرة الدوري الفرنسي“. 
وفي حاالت األندية التـــي حتظى بدعم ”دول“، 
تتعـــدى غايـــات صفقـــات االنتقـــال الضخمة 
كـــرة القـــدم أو حســـابات الربـــح واخلســـارة 

الصرفة. 
ويقول اخلبير االقتصادي الرياضي جان-

فرونســـوا بـــروكار ”من خالل اســـتقطاب كبار 
الالعبني، ســـتتمكن األندية مـــن الفوز باأللقاب 
وتعزيز شـــهرتها، لكن هذه االنتقاالت لن تكون 

مربحة على صعيد مبيعات التذاكر“.

دخول التاريخ

بــــات نيمــــار أغلــــى العــــب فــــي التاريخ 
بانضمامه إلى باريس سان جرمان الفرنسي، 
إال أن دخــــول املهاجم الشــــاب املكنى بـ“بيليه 

اجلديد“ تاريــــخ كرة القدم البرازيلية الزاخرة 
بالنجــــوم، ال يــــزال ينتظر. ويأمــــل نيمار في 
بلوغ مرحلة جديدة في صفوف ســــان جرمان 
بعد انتقاله من برشــــلونة اإلســــباني، ساعيا 
للخــــروج من ظل األرجنتيني ليونيل ميســــي 
زميله الســــابق في برشــــلونة، ومحــــاوال أن 
يصبح أول العــــب برازيلي منذ كاكا عام 2007 
يحــــرز الكــــرة الذهبيــــة التي متنحهــــا مجلة 
”فرانس فوتبول“ الفرنســــية ألفضل العب في 

العالم. 
لم يلعب نيمار دائما دور القائد على أرض 
امللعب في صفوف برشــــلونة، ال سيما في ظل 
احلضور الطاغي مليسي، إال أنه القائد الفعلي 
في منتخب البرازيل الــــذي صنع في صفوفه 
التاريــــخ عندما قاده إلى إحــــراز أول ميدالية 
ذهبية في مســــابقة كرة القدم األوملبية، وذلك 
في مدينــــة ريو دي جانيرو عام  على ”أرضه“ 

.2016

{جنون} سوق االنتقاالت الصيفية يبلغ ذروته
 [ الفرق اإلنكليزية تمضي نحو تحطيم الرقم القياسي العالمي  [ نيمار يدخل تاريخ كرة القدم العالمية

ســــــيكون النتقال البرازيلي نيمار إلى نادي باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي في صفقة 
قياســــــية بلغت 222 مليون يورو، التأثير البالغ على ســــــوق االنتقاالت الصيفية ”املجنونة“ 

أصال قبل الصفقة اخليالية.
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{نيمار يذكرني بفيغو، فكالهما أوهم الجمهور بالبقاء ثم رحل، ولكن الكتالن ليسوا محطمين 

أو يبكون على فراقهما. ال يجب لوم إدارة برشلونة على رحيل نيمار}.

خوان غاسبارت 
الرئيس األسبق لنادي برشلونة اإلسباني

{أنـــا لســـت قلقا من ذلك، نحن في مـــزاج جيد، بايرن ميونيخ مثل منتخب تشـــيلي، حيث يجدان 

صعوبة في المباريات الودية. لكن في معظم المباريات المهمة، تظهر الجودة التي نمتلكها}.

أرتورو فيدال 
جنم فريق بايرن ميونيخ األملاني

رقم سحري

مورينيو حطم العام املاضي الرقم 

القياســـي لالنتقـــاالت، بضمه بول 

بوغبـــا مـــن يوفنتـــوس اإليطالـــي 

مقابل 105 ماليني يورو

◄

} لنــدن - فرض املغرب نفســـه على ســـاحة 
ألعاب القـــوى العاملية في نهاية التســـعينات 
ومطلع األلفية، ويأمل في ”استرجاع املاضي“ 
خالل بطولـــة العالم السادســـة عشـــرة التي 
انطلقـــت اجلمعة في لندن، ال ســـيما من خالل 
ســـفيان البقالي وعبدالعاطـــي إيغيدير. وكان 
ســـعيد عويطـــة أول عربـــي يحـــرز ذهبية في 
بطولـــة العالم عام 1983 في ســـباق 1500 متر. 
هشام الكروج في املسافة  لكن قدوم ”القاطرة“ 
عينهـــا، جعله من أبرز األبطال في تاريخ 1500 
متـــر، فأحـــرز أربع ذهبيات بـــني 1997 و2003، 
فضـــال عـــن ذهبيتـــي 1500 و5 آالف متـــر في 
أوملبياد أثينا 2004، فأصبح املغرب بني أفضل 

20 دولة في العالم في ”أم األلعاب“.
وحافـــظ املغـــرب علـــى اســـتقراره، فنال 
ذهبيتـــني في كل من 1997 و1999 و2001 و2003 
وذهبية في 2005، لكنه تراجع بشـــكل ملحوظ، 
مكتفيا بفضيـــة وبرونزية في النســـخ األربع 
األخيرة. ويقول خيـــري بلخير عضو االحتاد 
املغربـــي أللعاب القـــوى ”نحاول اســـترجاع 
املاضي. امتلك املغرب سابقا عدائني مبستوى 
كبيـــر. نتمنى عـــزف النشـــيد الوطني بفضل 
وإدارة  واملدربـــني  للعدائـــني  اجلـــاد  العمـــل 
تقنيـــة وفـــرت جميـــع احتياجـــات العدائني 
الذين يتدربون فـــي مرتفعات املغرب والرباط 

ومراكز التكويـــن“. وحصد العداؤون املغاربة 
28 ميدالية منذ مشـــاركتهم في دورة هلسنكي 
1983 فـــي فنلنـــدا (10 ذهبيـــات، 11 فضية و7 

برونزيات).
وضمت البعثة املغربية العقاوي والعرافي 
(1500 متـــر) وفدوى ســـيدي مـــدان (3000 متر 
موانع) لدى الســـيدات، ولدى الرجال إبراهيم 
أقشـــاب وفؤاد الكعـــام وعبدالعاطي إيغيدير 
ســـيغيني  وهشـــام  والبقالـــي  متـــر)   1500)
ومحمد تيندوفت (3000 متر موانع)، وســـفيان 
بوقنطـــار وإبراهيم الكعـــزوزي (5 آالف متر)، 
وعبدالعاطـــي الكص ومصطفى اإلســـماعيلي 
(800 متر) ويحيى برابح (وثب طويل) ومحمد 

رضا العربي (ماراتون).

البقالي األمل

ويعول املغرب بشـــكل كبير على املتسابق 
فـــي ألعاب القوى ســـفيان البقالـــي (21 عاما) 
رابع أوملبياد ريو 2016 في 3 آالف متر موانع. 
وحـــل البقالـــي وراء الكيني كونسيســـلوس 
كيبروتـــو البطـــل األوملبي في لقـــاء روما في 
يونيو. وســـجل بعدها متصدر ترتيب الدوري 
املاسي 8.05.12 د على أرضه في الرباط محققا 
الفـــوز. وقال البقالي بعد فوزه ”ما توقعته من 

حتفيز للمشـــجعني قد حصل. آمل في الذهاب 
إلى بطولة العالم بروحية جيدة وأن أكون على 
مســـتوى مميز. هناك عدة منافســـني أقوياء، 
وســـأقاتل حتى النهاية“. وفضال عن البقالي، 
يبرز إيغيديـــر (30 عاما)، حامل برونزية 1500 
متر فـــي بطولة العالم 2015 فـــي بكني، والذي 
اعتاد إهداء املغـــرب امليداليات اليتيمة خالل 
التظاهـــرات الدولية (أحـــرز برونزية أوملبياد 
لنـــدن 2012). ويرغب إيغيديـــر في محو خيبة 
أوملبيـــاد ريو دي جانيرو، حيـــث ودع املغرب 

دون إحراز أي ميدالية في ألعاب القوى.
وضربـــت آفـــة املنشـــطات ألعـــاب القوى 
املغربية في األعوام املاضيـــة، ونالت حتذيرا 
من االحتاد الدولي أللعاب القوى لعدم قيامها 
مبجهودات في مجال مكافحة املنشـــطات، لكن 
”االحتـــاد املغربـــي قـــام مبجهود كبيـــر ووفر 
حســـب  ميزانية ضخمة حملاربة املنشـــطات“ 
بلخير، ويضيف ”ال نريد ميداليات مغشوشـــة 

ومشكوكا فيها. 
وفرنا متابعة جلميع العدائني وفحوصات 

في أي مكان كي نظهر بوجه نقي“.

فك الصيام

تعد اجلزائر الدولـــة العربية الثانية على 
صعيـــد امليداليات الذهبية فـــي بطولة العالم 
أللعـــاب القوى بعـــد املغرب، وهـــي تعول في 
بطولـــة 2017 علـــى العربـــي بورعـــدة لكســـر 
الغياب عن منصات التتويج منذ 2003. وهيمن 
نورالديـــن مرســـلي على ســـباق 1500 متر في 
طوكيـــو 1991، شـــتوتغارت 1993 وغوتبـــورغ 
1995، وعلـــى غراره فعلت في املســـابقة عينها 
حســـيبة بوملرقـــة، إذ توجت فـــي 1991 و1995 

ونالت برونزية 1993.
وبعـــد ذهبية جابر ســـعيد القرني في 800 
متر في باريـــس 2003، انقطعـــت اجلزائر عن 
زيـــارة املنصات في النســـخ الســـت بني 2005 
و2015. حتـــى البطل توفيـــق مخلوفي، حامل 
ذهبيـــة 1500 متـــر فـــي أوملبيـــاد لنـــدن 2012 
وفضيتـــه فـــي ريو 2016 وفضيـــة 800 متر في 
ريـــو أيضا، أخفق في حتقيق أفضل من املركز 
الرابع في سباق 1500 متر في النسخة األخيرة 

في بكني 2015.
وكان مخلوفـــي (29 عامـــا) الـــذي انتقـــد 
الســـلطات الرياضيـــة في بالده فـــي أوملبياد 
ريـــو األخيـــر لعـــدم تقدميها الدعم املناســـب 
لرياضييهـــا، قد أعلن انســـحابه مـــن بطولة 

العالم بســـبب اإلصابة في ربلة ساقه. وأعرب 
عن أهدافه الكبرى ”في (بطولة العالم) الدوحة 
2019 وأوملبيـــاد طوكيو 2020“، مضيفا ”عندي 
طمـــوح وحلم بتحقيق رقم عاملي في 1500 متر 
أو 800 متـــر، األقرب هـــو 1500 متر ولكن لم ال 

800 متر؟“.
وقال رئيس االحتاد اجلزائري عبداحلكيم 
ديب ”نحـــن بصدد تكوين منتخـــب جديد من 
شـــبان جدد. مع األســـف إن مخلوفي مصاب 
ولن يتمكن من املشـــاركة“. وعن حظوظ بالده 
بحصـــد ميداليـــة أولى بعد انتظـــار 14 عاما، 
أضاف ديب ”نتمنى أن يحقق العربي بورعدة 
نتيجـــة إيجابية. لقد اســـتعد لهـــذه البطولة 
بشـــكل جيد جـــدا، وأنا متفائل بشـــأنه. لدينا 
أيضا الشـــاب عبداملليك حلولو فـــي 400 متر 
حواجـــز، ولدي إحســـاس بأنه ســـيكون على 

منصة التتويج هذه السنة“.
ولـــم تفلـــح اجلزائـــر فـــي اللحـــاق بركب 
باقي الدول األفريقية في املســـافات املتوسطة 
والطويلـــة، خصوصا كينيـــا وأثيوبيا. وعن 
هذه النقطـــة، يضيف رئيـــس االحتاد احمللي 
”تأخرنا في السنوات املاضية، لكن دوال أخرى 
تنمو بخطوات عمالقة في املسافات املتوسطة 
والطويلـــة، خصوصا األفريقيـــة الباحثة عن 
حتقيق النتائج، بســـبب احلاجة املاســـة إلى 

اجلوائز املالية“.
وأضـــاف ”لكننا منلك شـــبانا بـــرزوا في 
الفئات العمرية وسوف تكون لنا كلمة. كاحتاد 
جديد ســـنترك بصمتنا، ولدينـــا فريق مؤهل 
إلعطاء نفس جديد. نســـاعد املواهب الشـــابة 
ونقـــدم لها الدعم الكامل مـــن أجل حتضيرها 

ألوملبياد 2020“. 
وردا علـــى ســـؤال عما إذا كانـــت اجلزائر 
جديد، أجاب ديب  ستشـــهد والدة ”مرســـلي“ 
”لدينا شـــاب بعمر السابعة عشرة حقق نتائج 
إيجابية جدا في 800 و1500 متر يدعى أســـامة 
شـــراد، وســـوف تكون له كلمة في الســـنوات 

املقبلة“. قادم بقوة

} لنــدن - قـــال ليســـتر ســـيتي املنافس في 
الدوري اإلنكليزي املمتـــاز لكرة القدم إنه ضم 
املهاجم كليشـــي إيهيناتشـــو العب مانشستر 
سيتي وارتبط معه بعقد ميتد خلمس سنوات. 
ولم تعلن التفاصيل املالية للصفقة لكن وسائل 
إعالم بريطانية أشـــارت إلى أن ليستر دفع 25 
مليون جنيه إســـترليني (32.84 مليون دوالر) 
لضم الالعب النيجيـــري البالغ عمره 20 عاما 
وأن سيتي وضع شـــرطا جزائيا لبيع الالعب 

بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني.
وهذا هو الالعب الرابع الذي يضمه املدرب 
كريج شكسبير هذا الصيف بعد املدافع هاري 
ياكوبوفيتش  ايلديـــن  واحلـــارس  ماجوايـــر 

والعب الوسط فيسنتي إيبورا. 
وقال شكســـبير ”هـــي صفقة رائعـــة لنا. 
كليشي ميلك موهبة كبيرة وأظهر ذلك على كل 

املستويات“. 
وشارك إيهيناتشو، الذي أحرز 21 هدفا في 
64 مباراة مع سيتي، للمرة األولى مع نيجيريا 
في 2015 وهز الشـــباك ســـت مرات في عشـــر 

مباريات مع منتخب بالده.

} رومــا - وضــــع نادي رومــــا اإليطالي خطة 
بديلة حتسبا لفشله في التوقيع مع اجلزائري 
رياض محرز العب ليســــتر سيتي اإلنكليزي.  
ويبــــدو أن روما متمســــك بالتعاقد مع محرز، 
إال أن ليســــتر لــــن يوافق علــــى رحيل الالعب 
بأقل مــــن 40 مليون إســــترليني، ولذلك وضع 
النادي اإليطالي، اإلســــباني خوان ماتا، العب 
مانشســــتر يونايتد اإلنكليزي، بديال محتمال 

للنجم اجلزائري.
وينتهــــي عقد ماتــــا فــــي 2018، ولكن ذلك 
ال يعنــــي علــــى اإلطالق أن الشــــياطني احلمر 
يرغبــــون فــــي التخلي عنــــه، كمــــا أن الذئاب 
سيواجهون صعوبة في تلبية املطالب املالية 

اخلاصة بالالعب. 
وكان كريغ شكســــبير، املدير الفني لنادي 
ليســــتر ســــيتي، أكد موافقة فريقه على رحيل 
رياض محرز بشــــرط واحد، قائال ”لو جاء له 
عــــرض ألجل الالعب، ولم يكــــن باملبلغ الكافي 
فلن نوافق عليه، فرغم رغبة محرز في الرحيل 
عن الفريق لكنه مازال العبا لدينا، ولن نتخلى 

عنه مببلغ بسيط“.

ليستر سيتي يفوز 

بخدمات إيهيناتشو

روما يضع خوان ماتا 

تحت المجهر

المغرب يعول على البقالي والجزائر تتسلح ببورعدة في مونديال القوى

الجزائر تعد الدولـــة العربية الثانية 

علـــى صعيـــد امليداليـــات الذهبية 

في منافسات بطولة العالم أللعاب 

القوى بعد املغرب

◄
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صابر بن عامر

} تونس – بمرافقة فرقة موسيقية تتكون من 
ثالثة عشر عازفا أميركيا وإيطاليا وبريطانيا 
وكوبيا، اعتلى النجـــم اإليطالي زوكيرو ليلة 
الخميس ”مكانه الطبيعي“ كما يصف خشبة 
مســـرح قرطاج األثري، وهو ســـليل الرومان، 
ليغني على امتداد أكثر من ساعتين من الزمن 
أروع أغانيـــه الجامعـــة بين الروك والســـول 
والجاز والبوب أيضا، وسط تفاعل جماهيري 
صاخـــب ضم أعـــدادا غفيرة مـــن اإليطاليين 
األغنية  الوافدين خصيصا لمتابعة ”ســـكر“ 
اإليطالية، وهو االســـم الذي أطلقه على نفسه 
أدلمو فورناشياري (اسمه األصلي) مع بداية 
نجاحاته الفنية، عالوة على الحضور الكبير 
للتونســـيين الذيـــن جايلـــوا صاحـــب ألبوم 
”بلوز“ الـــذي عرفوه بدايـــة الثمانينات عبر 
القناة التلفزيونية اإليطالية المفتوحة حينها 

”راي أونو“.
زوكيرو غنـــى في الحفلة الثانية عشـــرة 
من مهرجان قرطاج الدولي لهذا العام أشـــهر 
أغانيه القديمـــة والجديدة بصوته الجهوري 
الذي قال عنه النجم البريطاني ســـتينغ ”إنه 
الصوت اإليطالي الذي يمثـــل العالم أجمع.. 

وهو أحسن منتج إيطالي معد للتصدير“.
”قليل من السكر“، و“الشيطان في داخلي 
يقول لي“، و“من دون امرأة“، و“اسودت الدنيا 
في عيني“، كلها أغان قدمها زوكيرو المطرب 
وعـــازف القيثارة والساكســـوفون أيضا، مع 
فرقة موســـيقية متعددة الجنســـيات أشعلت 
مدرج قرطاج رقصـــا وتصفيقا على إيقاعات 

األورغ والقيثـــار اإللكترونـــي والترومبـــات 
والبيانو وآالت القرع.

ليلة عاد فيها زوكيـــرو للغناء مرة ثانية، 
إثـــر نهايـــة الحفل تلبيـــة لهتـــاف جماهيره 
اإليطالية والتونســـية باســـمه، فأنشد ثالث 
أغانـــي إضافية تتغنى بقيـــم الحب والحياة 

والحرية زادت في إشعال حماسة الجمهور.
زوكيرو جمع في ســـهرة قرطـــاج جنوب 
المتوســـط بشماله عبر الحضور الجماهيري 
مـــن البلدين، تونـــس وإيطاليـــا، ومن خالل 
أغانيه التي أتت في طعم ”السكر“ مستحضرة 
التاريخ اإليطالي والتونســـي المشـــترك، أو 
بعبارة أدق، صالحت بين الصراع القرطاجي 

الروماني القديم ووحدت المتوسط.
وبدأ اســـم زوكيرو في البروز وهو شاب 
يافـــع يغنـــي في منتجـــع فورتـــه دي مارمي 
األرســـتقراطي على ضفاف البحر المتوسط 
وسط إيطاليا، ومنذ ظهوره وصفته الصحافة 
بأنـــه موهـــوب، صوتـــه رائع، ومـــن أفضل 

الفنانين الذين يؤلفون ويغنون ”البلوز“.
وفي ســـنة 1984 ســـافر زوكيرو إلى والية 
كاليفورنيـــا األميركية وصـــدر له هناك ألبوم 
مع فرقة ”راندي جاكسون“ الموسيقية وفيه 
حقق نجاحا خياليا بأغنية ”امرأة“، ليصعد 
نجمه في أميركا بمشـــاركته في حفالت كبار 

الفنانين مثل بول يونغ وراي تشالز.
وواصل مســـيرته في التسعينات بالغناء 
مع ستينغ وبافاروتي وأندريا بوتشيلي، كما 
قدم أيضا دويتو غنائيا مع النجم الجزائري 
الشـــاب مامي تحت عنوان ”هذه هي الدنيا“ 

عرف نجاحا كبيرا.

واســـتمّرت مســـيرة زوكيـــرو بثبات إلى 
اليوم، إذ باعت أســـطواناته أكثر من ســـتين 
مليون نسخة، وحظيت ألبوماته الثالثة عشر 
برواج شـــعبي كبير كان آخرها ألبوم ”القط 
األســـود“ الذي صدر عـــام 2016، كما تميزت 

تجربتـــه بكتابة األغانـــي القصيرة بمعانيها 
العميقة ومشـــاعرها المكثفـــة، ومنها أغنية 
”وحده الحـــب“ التي يقول فيهـــا ”ما أكرهه 
فيك، هو مـــا ال تفهمينه، ما ال تقولينه لي، ما 

تخفينه في ذاتك“.

ويذكر أن الدورة الـ53 من مهرجان قرطاج 
الدولـــي انطلقـــت فـــي 13 يوليـــو الماضي، 
لتتواصـــل إلى غايـــة 19 أغســـطس الحالي، 
مقترحة على ســـمار السهر بتونس 27 عرضا 

من فنون الفرجة.

على امتداد أكثر من ســــــاعتني من الزمن عانق عشــــــاق موسيقى البوب اإليطالية مساء 
اخلميس الصوت الذهبي للنجم اإليطالي-العاملي زوكيرو، الذي اعتلى خشــــــبة مســــــرح 

قرطاج األثري، لثاني مرة في مسيرته الغنائية التي متتد ألربعة عقود.

الفن يجمعنا

} ثمـــة ارتفاع قوي في منســـوب الكآبة في 
الـــدم، ليـــس مبقـــدوري حتديـــد كل منابعه 

وسواقيه.
التلفزيونات منفرة ومهينة ومانشيتاتها 
تكاد تسيح خارج حد الشاشة من ثقل الدم.

ما يجعل مشـــهد املصيبة شاسعا وقاتال 
هـــو ذلـــك املقطـــع التمثيلـــي املقـــرف الذي 
يتنـــاوب علـــى أدائـــه اململ، مذيـــع األخبار 
اجللـــف واملذيعـــة احللـــوة كمـــا لـــو أنهما 
يقومـــان بتقدمي ما يعـــرف بلغة أهل الطرب 
والرقـــص ”دويتـــو“ حيث يترامـــى االثنان 
بااللتفاتات وحتريك كل عضالت الوجه مرة 
واحدة، وتصنيع االبتســـامات وهز الكتفني 
ومط الشـــفة السفلى وتنعيس العينني حتى 
تـــكادان تتناوشـــان ذكريـــات البديعة نبيلة 
عبيـــد وخالتهـــا بالرضاعـــة الفنية الصرف 

مارلني مونرو.
التلفزيونـــات املتطـــورة قـــد تنجـــح في 
هذا الفعل اجللـــل، لكن الفضائيات املتخلفة 
ستســـقط حتما فـــي التقليد فتنتـــج الربكة 
والرجفة والكثير من طيحان احلظ والطالع، 
فتضّيع املذيعة البائسة خيط اخلبر وينشغل 
املذيع املجروح بالبحث عن عصفور اليقني.

حتدث تلك التمثيلية املمجوجة السعيدة 
بنفســـها حتى لو كان اخلبـــر يتكلم عن ألف 
هارب من جحائم البلـــدان وقد ركبوا البحر 
وتيتانيـــك الفقـــراء، فزعلت عليهـــم األمواج 
القاســـيات وابتلعتهـــم ورمتهـــم في طوفان 
الظلمـــات. ثم تســـتجمع ما تبقـــى من قوتك 
العقلية فتهجر سبورة األخبار وتقفز صوب 
لوح الســـينما الهوليودية الفخمة الضخمة 

باحثا عن منجى نفسي ممكن.
وألنك من صنف متاعيس احلظ فســـوف 
تكـــون حصتك األولى من مشـــهد الفيلم هي 
عن بنـــت ممثلة جميلة جتلس بظل شـــجرة 
قرب ساقية ماء زالل صحبة حبيبها الوسيم.

تقوم البطلة بفك أول أزرار قميص البطل 
فترتفع درجة حماســـتك وتنتظر املزيد الذي 
سيأتي فورا من البطل الشهم الذي يقوم بفك 
زرين من أســـفل قميص البطلة الكرمية التي 
ترد على حبيبها بترخية حزام اجلينز وخلع 
القندرة، فتقوم أنت على حيلك لتتيقن من أن 
العائلة تشـــخر بســـالم، ثم تعود إلى فيلمك 
املختار لتجـــد أن احلال قد تبدل والســـماء 
ترعد وتزبد وتبكي، وثمـــة ذئب يعوي فوق 
تلة، وقمر يتخفى بني نتف غيوم ســـود مثل 
وجه غراب البني. البنت البطلة نبت في فمها 
نابان طويالن وحتولت عيناها إلى حفرتني 
عميقتني، والشـــاب البطل يحافظ على أثاث 
وجهـــه الـــذي طلع بـــه أول مـــرة، لكنه رمبا 
بال بســـرواله بســـبب الفحيح املرعب الذي 
تصدره حبيبتـــه التي تعاجلـــه بقبلة قاتلة 
تقطع بها جـــرف فمه األســـفل، وتثّني عليه 
بغرسة فموية ماصة من وريد الرقبة فتظهر 
نافـــورة دم تشـــرب منها احلبيبة الشرســـة 
بنهم ولذة. الولد يعيط ويبكي لكن ال أحد في 
اجلوار ســـوى الذئب والقمـــر وعويل الريح 
وقصف السماء ورقصة صاخبة لعشيرة من 

مصاصي الدماء حتدث في عمق الغابة.

صباح العرب

دويتو نشرة األخبار

} بيروت – اعتلت المطربة المغربية سميرة 
ســـعيد الجمعة مـــدرج معبد باخـــوس، أهم 
مســـارح لبنان، إلحيـــاء حفـــل غنائي ضمن 
مهرجـــان بعلبك، شـــرقي البـــالد، بحضور 4 

آالف مشاهد.
وكشـــفت الفنانة المغربية (59 ســـنة) عن 
مفاجآت بينها أن االعتزال ”قرار وارد حفاظا 

على تاريخها“.
وأعربت سعيد بداية عن سعادتها البالغة 
كونهـــا تغني للمرة األولى بمهرجان كبير في 

لبنان مثل مهرجان بعلبك.
وأضافت أن ”وقوفها على هذا المســـرح 
الضخم في أول تجربـــة لها جاء بمثابة حلم 
وتحقق ليضيف بصمة إلى مســـيرتها الفنّية 
الطويلة، وهي التي وقفت على مسارح كبيرة 

في العالم“.
ولفتت إلى أن ”مسرح بعلبك وقفت عليه 
ســـابقا الفنانة المصرية الراحلـــة أم كلثوم، 
الفنانة اللبنانية فيروز والراحلة صباح، لذا 
حضورها في هذا المســـرح هو شـــرف كبير 
ليضاف اســـمها إلى أســـماء الرائـــدات بعد 
40 ســـنة من العطاء الفني“. واعتبرت أن قّلة 
حفالتهـــا في لبنان، رغم شـــعبيتها الكبيرة، 
ترجع إلـــى حرصها علـــى انتقـــاء الحفالت 
المناسبة والضخمة كي تطل على جمهورها 

سواء في لبنان أو الدول العربية.
وأشـــارت الفنانـــة المغربيـــة التـــي تقيم 
بمصر منذ 40 ســـنة إلى أنها ستطل في حفل 
فني كبير في مدينة اإلسكندرية، شمالي مصر، 
بعد شهر، كما ستشارك في مهرجان بموطنها 

األصلي المغرب خالل سبتمبر المقبل.

ولم تخف الفنانة ســـميرة سعيد رغبتها 
فـــي تجربـــة اللهجـــة اللبنانيـــة، وهي فعال 
تســـعى لهـــذا الموضـــوع والنيـــة موجودة، 
وربما في الوقت القريب ســـتتعاون مع اسم 
لبناني، ال ســـّيما أنها غنت بمعظم اللهجات 

العربية، وفق حديثها.
وعن ســـر احتفاظها بشـــعبيتها الفائقة 
ومزاحمتها ألهـــم الفنانـــات العربيات، رغم 
أنها تنتمي ألجيال ســـابقة (بدأت الغناء في 
المغرب العام 1969، لكـــن انطالقتها الفعلية 
كانت مـــن مصر العام 1976)، أجابت ســـعيد 
”الـــذكاء والشـــغف وحـــب الفـــن واإلصرار 
علـــى التقّدم، هي العوامـــل التي دفعتني إلى 
المحافظـــة على مكانتي لـــدى جمهور عاصر 

أربع مراحل من حياتي الفنية“.
وأضافـــت إن ”األطفال يـــرددون أغنياتي 
ويتفاعلون معها بشكل هائل وأهلهم عايشوا 

مراحلي السابقة“.
ورأت أنـــه على الفنـــان التركيز على حب 
البحث واكتشاف ما يرغب الجمهور بسماعه.
وصرحت قبل اعتالئها مسرح بعلبك أنها 
ســـتجمع في ذلك الحفل أهـــم ما قدمته خالل 
مســـيرتها الفنية، خاصة أن جمهورها يتوق 

لسماع قديمها وجديدها.
وقالـــت ســـعيد عـــن موضـــوع االعتزال 
”االعتـــزال وارد، ولكـــن لم أصل إلـــى القرار 
الحاسم بعد، وهذا القرار ال عالقة له بالسن، 
ولكن ربما للحفاظ علـــى الوهج الفني وعلى 

تاريخي“.
وتعتمـــد ســـميرة ســـعيد في تمســـكها 
بالغنـــاء فـــي الوقـــت الراهـــن علـــى ”تزايد 

مبيعات ألبوماتها بشكل هائل وعشق الجيل 
الجديد ألعمالها الفنية، وكلها دالئل على عدم 

تراجعها فنيّا“.
وتصدرت ســـميرة ســـعيد مطلـــع العام 
(وهي من آخر  2016 بأغنيتهـــا ”هوا هـــوا“ 

 iTunes ألبوماتهـــا) المركز األول بموقع
العالمي.

كمـــا أن آخر ألبوماتهـــا الغنائية 
”عايزة أعيش“ (صدر في أواخر العام 
2015) حقق مبيعات قياســـية ناهزت 
5 مالييـــن نســـخة، ونفـــدت طبعتاه 

األولى والثانية من األسواق.
مسيرتها  خالل  ســـعيد  وُكرمت 
الفنيـــة الطويلة في أهم الدول، كما 
حصلت على تكريم من قناة بي بي 
في  البريطانية  الموســـيقية  ســـي 

العام 2003.
ومنحها العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس وســـام القائد في 
احتفـــاالت عيد العـــرش 2009، إلى 
جانـــب 25 تكريما عربيـــا وعالميا 

منذ العام 1989 حتى 2016.
ووفقـــا لمنظمي حفل ســـميرة 
ســـعيد بمهرجـــان بعلبـــك، فـــإن 
المقاعد اكتملت أعدادها تماما (4 
آالف مقعد) وذلك قبل أسابيع من 
تاريـــخ الحفل. وشـــهد مهرجان 
بعلبك الدولي إقباال كبيرا، منذ 
انطالقـــه في يوليـــو الماضي، 
وبلغت اإلقبال الذروة مع حفل 

سميرة سعيد.

سميرة سعيد تغني على مدرج بعلبك للمرة األولى
علي السوداني

} لوس أنجليــس – أفادت تقارير إعالمية بأن 
محكمة أميركية قضت بالسجن عامين ونصف 
العام علـــى امرأة من والية ماساشوســـيتس، 
ألنهـــا بعثـــت برســـائل نصية إلـــى صديقها 

تشجعه على االنتحار.
وذكـــرت شـــبكة إيه.بي.ســـي اإلخباريـــة 
األميركيـــة أن القاضـــي في منطقة برســـيتول 
كاونتـــي حكم بـــأن المتهمـــة ميشـــيل كارتر 
ســـتصبح مؤهلة لإلفراج المشروط عنها بعد 
15 شـــهرا من الســـجن، على أن تســـتمر فترة 

اإلفراج المشروط لمدة خمس سنوات.
وأمـــر القاضـــي كارتـــر بعدم إجـــراء أي 
اتصاالت بأســـرة صديقها المتوفي، باإلضافة 
إلى ضـــرورة الخضوع لعمليـــة تقييم لقواها 
العقلية وعدم التربح عن طريق نشـــر تفاصيل 

حول جريمتها.
وقـــال محامـــي كارتـــر إن موكلتـــه كانت 
تتعرض لمشكالت صحية خطيرة وقت حدوث 
الواقعة، وتم تشـــخيص حالتها بأنها مصابة 

باالكتئاب.
وأدينـــت كارتـــر (20 عامـــا) فـــي يونيـــو 
الماضـــي بالقتل غيـــر العمد بشـــكل ال إرادي 
عن طريق إرسال رســـائل نصية إلى صديقها 

المدعو كونراد روي تشجعه على االنتحار.
وعثـــرت الســـلطات علـــى روي مقتوال عن 
طريق التسمم بغاز أول أكسيد الكربون داخل 
شاحنته، بالقرب من مدينة بوسطن في يوليو 

عام 2014.

السجن ألميركية شجعت 
صديقها على االنتحار

زوكيرو يصالح بين روما وقرطاج في حفل غنائي بتونس

هائل وعشق الجيل
وكلها دالئل على عدم

ســـعيد مطلـــع العام
(وهي من آخر ــوا“ 
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