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} بغــداد – لـــم تكـــن املخـــاوف مـــن أن يطلق 
االســـتفتاء الكـــردي املقـــرر إجـــراؤه االثنني 
اقتتاال داخليا، من قبيل املبالغة، إذ اشـــتبكت 
قوة تابعة للحشـــد الشـــعبي مع أخرى تابعة 
للبيشـــمركة الكردية في منطقة باب ســـنجار 
غـــرب املوصـــل، مـــا خلف عـــددا مـــن القتلى 

واجلرحى.
ولـــم يكن هذا االحتكاك هـــو الوحيد الذي 
وقع على خطوط التماس بني احلشد الشعبي 
والبيشمركة، اجلمعة، إذ سبقه اشتباك محدود 
في منطقـــة مندلي مبحافظة ديالى القريبة من 

احلدود اإليرانية.
وتخشى األوساط الشعبية أن تشعل نوايا 
االنفصـــال الكرديـــة حربا دموية بني احلشـــد 
الشـــعبي والبيشـــمركة، اللذين يتقابالن على 
شـــريط فاصل طوله املئات مـــن الكيلومترات 
وميتـــد من محافظـــة ديالى علـــى احلدود مع 
إيران شرقا، إلى محافظة نينوى على احلدود 

السورية غربا.
وحتـــى اآلن، ال يبـــدو أن بغـــداد وأربيـــل 
تعيـــران أهميـــة لهـــذه املخاوف، إذ يتمســـك 
رئيـــس إقليـــم كردســـتان مســـعود البارزاني 
بإجراء االســـتفتاء في موعـــده املقرر بعد غد 
االثنـــني، بينما يجدد رئيس الـــوزراء العراقي 

حيدر العبادي رفضه لهذه اخلطوة.
وجـــدد البارزاني في آخر خطـــاب له قبل 
الصمت االنتخابي، الـــذي يدخل حيز التنفيذ 

منتصف ليلة اجلمعة، متسكه باالستفتاء.
وقـــال إن ”بغـــداد ال تعترف بالشـــراكة“. 
مضيفـــا ”كنا نعتقد أن بغداد ســـتعوضنا عن 
كل جرائـــم النظام الســـابق في حـــق األكراد، 
ولكن بعد انتظارنا كل هذه األعوام، وجدنا أن 

احلكام في بغداد لديهم عقلية نظام صدام“.
وأضـــاف أن ”االســـتفتاء ال يعني ترســـيم 
حدود الدولة الكردية، بل هو بداية ملفاوضات 

جدية مع بغداد، إن كانت ترغب في ذلك“.
وتراهـــن أوســـاط املراقبني علـــى املواقف 
اإلقليميـــة والدوليـــة الضاغطـــة، التي يتوقع 
أن تتضح أكثر خالل الســـاعات األخيرة، لثني 
البارزانـــي عـــن هـــذه اخلطوة لقـــاء تعهدات 

واضحة من العبادي.
إن قائد  وقالت مصادر سياسية لـ“العرب“ 
فيلق القدس التابـــع للحرس الثوري اإليراني 

وصل إلى مدينة السليمانية، اجلمعة، قبل أن 
يتوجـــه إلى أربيل، حيث أجـــرى مع القيادات 
الكردية ”مباحثات اللحظة األخيرة“، إلقناعها 

بالتراجع عن موقفها.
وأضافـــت املصـــادر أن ”ســـليماني عرض 
علـــى القيـــادات الكردية الضغط علـــى بغداد 
لالســـتجابة للمطالب الكرديـــة“، موضحة أن 
”سليماني أبلغ الساسة األكراد في السليمانية 
وأربيـــل بأن إيـــران ســـتضطر إلـــى التدخل 
العســـكري في إقليم كردســـتان، في حال أصر 

البارزاني على إجراء االستفتاء“.
وجـــاءت تهديـــدات ســـليماني بالتزامـــن 
مع تصعيـــد واضح فـــي املوقـــف التركي، إذ 
سلمت حكومة رئيس الوزراء بن علي يلدرمي، 
اجلمعـــة، طلبا رســـميا إلى البرملـــان التركي 
لتمديد تفويض تنفيذ عمليات عسكرية في كل 

من العراق وسوريا.

اســـتنفدت  بغـــداد  ويقـــول مراقبـــون إن 
جميـــع خياراتها، وآخرها مبـــادرة من رئيس 
اجلمهورية فؤاد معصوم، ولم يتبق أمامها إال 
انتظار نتائج الضغط اإلقليمي والدولي لثني 

األكراد عن املضي في مشروع االنفصال.
وتقول شـــخصيات سياسية وثيقة الصلة 
بكواليس التطـــورات في العـــراق لـ“العرب“، 
إن ”البارزانـــي رمبـــا يـــدرك صعوبـــة إجراء 
االســـتفتاء فـــي أي منطقة تقع خـــارج حدود 
والســـليمانية  أربيـــل  الثـــالث،  احملافظـــات 

ودهوك، التي تشكل إقليم كردستان“.
وتضيـــف أن ”أحد اخليـــارات، التي رمبا 
تشـــكل حل اللحظة األخيرة، يتمثل في إجراء 
االستفتاء داخل احملافظات الثالث فقط“، وهو 
ما أعلن عن رفضه كل من العبادي والبارزاني.

وتتابع أن ”اإلصرار على إجراء االستفتاء 
فـــي مناطق خـــارج احلـــدود احلاليـــة إلقليم 

كردســـتان، سيفجر نزاعا مســـلحا ال محالة“، 
لذلـــك، ”يبدو خيار إجـــراء االســـتفتاء داخل 

حدود اإلقليم احلالية حال للجميع“.
وعبر مراقب سياســـي عراقي عن اعتقاده 
بـــأن البارزاني قد أخطا في حســـاباته عندما 
راهن على شـــعبية فكرة االستفتاء من غير أن 
يأخذ في احلسبان املوقفني اإلقليمي والدولي 

املناهضني لتفكيك العراق.
وقال فـــي تصريـــح لـ“العرب“، ”ســـيكون 
البارزانـــي بعد ما صدر عـــن مجلس األمن من 
تنديـــد باالســـتفتاء في موقع ال ُيحســـد عليه 
وباألخـــص إذا مـــا أصـــر التحالف الشـــيعي 
احلاكـــم على رفـــض الســـقف الزمنـــي الذي 
تضمنته مبادرة الرئيس العراقي حلوار يكون 
غير مشـــروط، وهو ما يعني أن البارزاني إذا 
ما تنازل عن االستفتاء لغرض الذهاب إلى ذلك 

احلوار سيخسر الكثير من شعبيته“.
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} بريوت - أعربت مصادر دبلوماسية غربية 
في بيـــروت عن اعتقادهـــا أن الغارة اجلديدة 
التـــي شـــنتها طائرات إســـرائيلية على موقع 
حلـــزب الله في محيط مطار دمشـــق يؤكد نّية 
تل أبيـــب تأكيد أّنهـــا لن تدع تنفيـــذ االتفاق 
الروســـي- األميركي- األردني يحصل من دون 

أخذ في االعتبار ملصاحلها في تلك املنطقة.
وأوضحت هذه املصادر أن رئيس الوزراء 
أبلـــغ  كان  نتنياهـــو  بنيامـــني  اإلســـرائيلي 
الرئيـــس فالدميير بوتني، على نحو مباشـــر، 
بـــأن إســـرائيل ال ميكن أن تكتفـــي بضمانات 
أميركية – روسية في اجلنوب السوري، مؤكدا 
إصرارها على أال تكون إليران أي قواعد لها أو 

حلزب الله في منطقة اجلنوب السوري.
وذكـــرت أن نتنياهو يصّر علـــى أن تكون 
املنطقـــة تلك خالية مـــن أي وجود إليران التي 
عليها االبتعاد خمسني كيلومترا على األقّل من 

خط وقف النار في اجلوالن احملتّل منذ 1967.
ويشير املوقف اإلسرائيلي، الذي تعّبر عنه 
سلســـلة غارات علـــى مواقـــع إيرانية وأخرى 

حلزب الله في مناطق تقع في محيط دمشـــق، 
إلى أن إســـرائيل تعتبر نفسها جزءا ال يتجّزأ 
من أي تسوية في اجلنوب السوري وذلك على 
الرغم من التنســـيق العميق القائم بينها وبني 

موسكو.
واســـتهدف قصف جـــوي إســـرائيلي ليل 
اخلميـــس اجلمعـــة مســـتودع أســـلحة تابعا 
حلزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي، 
وفق ما أفاد املرصد السوري حلقوق اإلنسان.
وليســـت املرة األولى التي تستهدف فيها 
إســـرائيل مواقع قـــرب مطار دمشـــق، وكانت 
قصفت فـــي 27 أبريل مســـتودعا تابعا حلزب 

الله في املكان ذاته.
وكانت إســـرائيل شـــّنت قبل نحو عشـــرة 
أيام غارة على مصنـــع إيراني للصواريخ في 
األراضي الســـورية غير بعيـــد عن احلدود مع 

لبنان.
وقالت املصادر نفســـها إن الغارة األخيرة، 
التي يعتقد أّنها اســـتهدفت مخزنا للســـالح، 
إمنا تأتي في ســـياق سياسة تقوم على رفض 

إســـرائيل ألي مراعاة روســـية لإليرانيني في 
منطقة يعتبرونها منطقة حيوية بالنسبة إلى 

أمنهم.
وأكد شـــهود عيان أن القصـــف حدث بعد 
ســـاعات من هبوط طائرات شحن إيرانية في 

مطار دمشق.
وتسببت الضربات الصاروخية في وقوع 
أضرار في املواقع ونشوب حريق. وقد سمعت 

أصوات االنفجارات في دمشق وحولها.
واعتبـــر مراقبون أن القصف اإلســـرائيلي 
املتواتـــر ضد أهداف حلـــزب الله يريد حتويل 
التســـيد اإلســـرائيلي على األراضي السورية 
إلـــى أمر واقـــع يقبل به اجلميع مبـــا في ذلك 
حزب الله الذي ال يستطيع الرد بسبب تورطه 

في املستنقع السوري.
وتضيق املناورة على حزب الله خاصة أن 
اللبنانيـــني لن يقبلوا التورط في حرب جديدة 
مع إسرائيل بسبب أجندات احلزب اخلارجية، 
وهـــذا أحد أســـباب صمت أمني عـــام احلزب 
حســـن نصرالله جتاه االستهداف اإلسرائيلي 

املوجه بفاعلية نحو أهداف عسكرية تابعة له.
القصـــف  أّن  إلـــى  املراقبـــون  وأشـــار 
اإلســـرائيلي يكشـــف عمق عالقات التنســـيق 
القائمة بني إسرائيل وروسيا في شأن الوضع 
في سوريا، ووجود تفاهم بينهما على امتالك 
إســـرائيل حرية التحّرك في األجواء السورية 
عندمـــا يتعّلـــق األمـــر بأســـلحة وصواريـــخ 

ميتلكها حزب الله.
وقال السياسي الســـوري منذر أقبيق إنه 
”ومنذ بدء التدخل العســـكري الروسي ال ميكن 
أن حتلق طائرات عســـكرية لـــدول أخرى فوق 
ســـوريا من دون تنســـيق مســـبق مع روسيا، 
ولذلك رأينا أن الواليات املتحدة أبرمت اتفاقا 
مع روســـيا مبكرا حول تفـــادي أي صدام غير 
مخطط له، وأنشأت لهذا الهدف غرف عمليات 
وقنـــوات اتصال بـــني الطرفني ال تـــزال تعمل 

حتى اآلن“.
واعتبـــر أقبيق في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تنفيذ الطيران اإلســـرائيلي لضربات من حني 
إلى آخر، يتم أيضا بعلم مسبق من قبل القيادة 

الروسية، والصمت الروسي عن تلك الضربات 
يدل ليس فقط على العلم املســـبق، وإمنا على 
موافقة موســـكو أيضا. وكان مسؤولون روس 
قـــد صرحوا أن الوجود العســـكري الروســـي 
في ســـوريا لن يكـــون ضد مصالح إســـرائيل 

وأمنها.
وأسقط سالح اجلّو اإلســـرائيلي الثالثاء 
طائرة مســـيرة إيرانية الصنـــع أطلقها حزب 
الله اللبناني بواسطة صاروخ باتريوت عندما 

حاولت دخول املجال اجلوي اإلسرائيلي.
وقام اجليش أيضا بإرسال طائرات مقاتلة 
إلى املنطقـــة، ولكن لم تكن هنـــاك في النهاية 
حاجة الستخدامها بعد أن متكن الصاروخ من 

اعتراض الهدف وتدميره.
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} القاهرة – قال محام إن املرشد العام السابق 
جلماعة اإلخوان املسلمني محمد مهدي عاكف 

توفي اجلمعة.
وأّكد محامي اجلماعة عبداملنعم عبداملقصود 
أنـــه تلقى اتصاال من مصلحة الســـجون يفيد 
بوفـــاة عاكف فـــي مستشـــفى قصـــر العيني 

بالقاهرة.
وكان عاكـــف قـــد نقـــل مـــن الســـجن إلى 
املستشـــفى للعالج وهـــو من قـــادة اجلماعة 
الذيـــن ألقي القبض عليهم بعـــد عزل الرئيس 
السابق محمد مرســـي في منتصف 2013 بعد 

احتجاجات حاشدة على حكمه.
وتأتـــي هذه الوفـــاة في وقـــت تعيش فيه 
اجلماعة أسوأ حلظاتها، خاصة بعد أن فشلت 
في الهيمنة على ثورات الربيع العربي، وأعاد 
الغـــرب تقييـــم عالقته بها بســـبب اكتشـــاف 
رغبتهـــا فـــي الهيمنـــة علـــى املشـــهد وليس 

املشاركة في احلياة السياسية.
وزاد وضـــع جماعـــة اإلخوان ســـوءا بعد 
توصـــل دول غربية بينها بريطانيا وفرنســـا 
والواليـــات املتحـــدة إلـــى أن احلـــرب علـــى 
اإلرهـــاب تفرض أوال حتديـــد موقف جديد من 
اجلماعة باعتبارها احلضن الذي ترعرعت فيه 

اجلماعات املتشددة.
وقـــال مراقبـــون إن الغرب أفـــاق متأخرا 
على طبيعـــة اجلماعة التي حتـــاول أن تظهر 
والتغييـــر  بالدميقراطيـــة  املؤمنـــة  مبظهـــر 
الســـلمي، لكنه اكتشف من خالل التحريات أن 
أغلب الشـــباب الذين تورطوا في االنتماء إلى 
داعش أو القاعدة تأثروا بأفكار إخوانية تدعو 
إلى تكفيـــر املجتمع وضـــرورة االنعزال عنه، 

والسعي لتغيير قيمه ولو بالقوة.
وفيما لم تســـتثمر بريطانيا تقرير السير 
جـــون جينكينز عـــن اجلماعة بســـبب التردد 
احلكومـــي، فإن فرنســـا كانت أكثـــر وضوحا 
خاصة في فترة رئيس الوزراء إميانويل فالس 
حـــني دعا إلى محاصرة فكـــر اإلخوان كمقدمة 

ضرورية لنجاح احلرب على اإلرهاب.
وشدد فالس في تصريحات له أعلن خاللها 
عن نيته في غلق مساجد املتطرفني ”لقد سبق 
وأعربت عن القلق من تكاثر الرسائل خصوصا 

من اإلخوان املسلمني في فرنسا والعالم“.
وكان فالـــس يرفض الفصـــل بني اإلخوان 
واملجموعات املتشـــددة على اعتبار أن فكرهما 
هـــو الذي ميهد اللتحاق الشـــباب باجلماعات 

اجلهادية املوجودة في العراق وسوريا.
وتدرس الواليات املتحدة بدورها تصنيف 
اجلماعـــة كمنظمـــة إرهابية مـــع أخذ احلرب 
على اإلرهاب أبعـــادا جديدة في فترة الرئيس 
احلالي دونالد ترامـــب، والذي وجد أن وضع 
اإلخوان على القوائم الســـوداء في دول شرق 

أوسطية ليس إال مؤشرا على خطر التنظيم.

وفاة المرشد العام السابق 
لجماعة اإلخوان
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حممود زكي

} القاهــرة – أثـــارت موافقة مجلـــس الوزراء 
املصري علـــى مقترح يقضـــي بتعديل القانون 
رقم 26 لســـنة 1975 الذي ينظم اجلنسية، جدال 

كبيرا داخل األوساط املصرية.
وتضمـــن التعديـــل إضافـــة حالـــة جديدة 
لســـحب اجلنســـية من الذين صدرت في حقهم 
أحـــكام قضائية تثبـــت انضمامهـــم ألي كيان، 
مهمـــا كانت طبيعتـــه بهدف املســـاس بالنظام 
العـــام للدولة أو تقويض النظام االجتماعي أو 

االقتصادي أو السياسي لها بالقوة.
ويقود هـــذا املقترح في حال صـــادق عليه 
البرملان إلى إمكانية سحب اجلنسية من املئات 
من األشـــخاص وعلى رأســـهم قيادات جماعة 
اإلخوان وِفـــي مقدمتهم الرئيس املعزول محمد 

مرسي.
ومـــن املقـــرر أن تبـــدأ مناقشـــة التعديـــل 
القانونـــي املقترح مع بـــدء دور االنعقاد القادم 

للبرملان املصري مطلع أكتوبر القادم.
وأطلـــق القرار احلكومي فـــور اإلعالن عنه 
عاصفـــة مـــن االحتجاجـــات، خاصة مـــن قبل 
حقوقيـــني ومعارضيـــني للحكومـــة، خوفا من 
اســـتخدام القانون كأداة ضـــد كل من يعارض 

احلكومة.
ويرى حقوقيون أن التعديل ”غير دستوري 
ويتناقض مع اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان“، 
وهو مجرد وسيلة الســـتهداف املعارضة، أكثر 

منه أداة لردع اإلرهابيني.
ويقول عمرو عبدالسالم نائب رئيس منظمة 
حقـــوق اإلنســـان املصرية لـ“العـــرب“ إن ”تلك 
التعديـــالت مطاطـــة وبها شـــبهة، ألن القانون 
املصـــري ال ينص علـــى ذلك، كمـــا أن املواثيق 
الدوليـــة نصت أيضا على أنه ال يجوز إســـقاط 
اجلنســـية ألي سبب من األســـباب“، مؤكدا أن 

”اجلنسية حق مكفول جلميع املصريني“.
وجاء الرد على مهاجمي القانون ســـريعا، 
حيـــث أبدى نـــواب في البرملـــان تأييدهم التام 
للقرار الذين وصفوه بـ“الضروري“ حلماية أمن 
مصر. وأكد الداعمون للقانون أنه ”ال يستهدف 

أي معارض ينتمي لفصيل أو جماعة ما، وإمنا 
يســـتهدف من يثبت عليه بحكم قضائي تورطه 

في العبث باألمن القومي“.
ولفت أحمد إســـماعيل عضـــو جلنة الدفاع 
واألمن القومـــي بالبرملان إلـــى أن ”الهدف من 
التعديـــالت حمايـــة األمن القومـــي، خصوصا 
أن الفترة املاضية شـــهدت حصـــول عدد كبير 
من األجانب على اجلنســـية بطريقة مشـــبوهة 
لصالـــح جماعة معينة“، مشـــيرا إلـــى ”أن هذا 
القانون ســـتكون له أولوية فـــى املجلس خالل 

دور االنعقاد القادم“.
ومنـــح الرئيـــس املعـــزول محمـــد مرســـي 
خالل فترة حكمه اجلنســـية املصرية ملواطنني 
مـــن دول مختلفـــة. وبحســـب مديـــر مصلحة 
اجلوازات السابق حسني الريدي، فإن أكثر من 
8 آالف فلسطيني و4 آالف سوري حصلوا على 

اجلنسية املصرية في عهد مرسي.
وتواجه مصر موجة شرســـة من العمليات 
والهجمات اإلرهابية تســـتهدف كمائن اجليش 

والشـــرطة منـــذ عـــزل الرئيـــس اإلخواني في 
يوليو عـــام 2013، ووجهت فيها أصابع االتهام 

ألشخاص من جنسيات أجنبية.
ويـــرى عضـــو البرملـــان املصـــري إيهـــاب 
اخلولـــي أن ”قانـــون اجلنســـية يحفظ األســـر 
املصريـــة الفقيرة مـــن االســـتقطاب وعمليات 
التجنيد التـــى يقوم بها اإلرهابيـــون“، مؤكدا 
أن ”الهـــدف األساســـي منه مكافحـــة اإلرهاب 

والتصدى للجماعات املتطرفة“.
وال يعـــد املقترح املصري فكرة مســـتحدثة، 
وهناك قناعة لدى بعض السياســـيني في الدول 
املتقدمـــة بأنها إحدى الطرق لـــردع اإلرهابيني 

وعمليات العنف املتفشية، خاصة في أوروبا.
الســـويد  أبرزهـــا  غربيـــة  دول  وســـحبت 
والدمنارك وأســـتراليا اجلنســـية من مواطنني 
ســـافروا إلى ســـوريا والعـــراق لالنضمام إلى 
صفوف داعش في عام 2014 وظهروا في مقاطع 
مصـــورة يذبحـــون ويقاتلـــون مـــع املتطرفني.
وحاولـــت دول كبرى مثل فرنســـا تفعيل قانون 

يسمح بسحب اجلنسية من مواطنني مجنسني 
ثبت ارتباطهم بأعمال عنف بعد عملية باريس 

في نوفمبر 2015 وراح ضحيتها 137 شخصا.
وتوقـــع خبـــراء وقتهـــا أن يكـــون القانون 
موجها بشـــكل شـــبه كامل للفرنسيني أصحاب 
األصـــول املغربيـــة واجلزائريـــة والتونســـية، 
واألفارقة عموما، لكن الرئيس السابق فرنسوا 
هوالند تراجع عن املقترح بعد أن وجد عاصفة 
مـــن الرفض وشـــبهة كبيـــرة بعدم دســـتورية 

القانون.
وتبقى مســـألة سحب اجلنسية ألي مواطن 
فـــي أي دولـــة مثيرة للجـــدل، رغـــم التبريرات 

الكثيرة التي تساق من قبل املؤيدين.
وأوضح أســـتاذ السياسة الدولية بجامعة 
جوينستون  جيكوب  البريطانية  ويستمنســـر 
أن ”ســـحب اجلنســـية فـــي أي دولـــة يواجه 
دائمـــا أزمـــة قانونية، ألنه يخلـــق طبقتني من 
املواطنـــني، األولـــى مواطـــن أصيـــل والثانية 
ملجنسني أو أبناء األجيال الثانية والثالثة من 
املهاجريـــن“، موضحا أن ذلـــك ”يضرب عصب 
دســـتور أي دولة ألنه يخل مببدأ املساواة بني 

املواطنني“.
أن ”هناك  وأضاف جوينســـتون لـ“العرب“ 
دراسات عدة أجريت في الدمنارك وأملانيا حول 
مدى كفاءة قوانني مثـــل تلك في ردع اإلرهاب، 
واكتشـــفت أنـــه بالعكـــس تدفع قوانـــني عدم 
املساواة الشباب إلى املزيد من التطرف بسبب 
شـــعورهم باالضطهاد وعدم اعتراف املجتمع 
بهم كمواطنني لهم نفس احلقوق والواجبات“.
وأشـــار إلى أن ”ســـحب اجلنســـية سوف 
يخلـــق املزيد مـــن العنصريـــة والكراهية وهو 
قانون أشبه بقنبلة قد تنفجر في وجه املجتمع 

كله في أي حلظة“.

أثـــارت تصريحـــات الرئيـــس  } بــريوت – 
ميشال عون على هامش اجتماعات اجلمعية 
العمومية لألمم املتحـــدة في نيويورك ضجة 
كبيرة فـــي األوســـاط السياســـية اللبنانية، 
خاصة جلهة دفاعه املســـتميت عن حزب الله 
وســـالحه، متجاهال في ذلك مواقف املجتمع 
الدولـــي من احلـــزب التي تعتبره ميليشـــيا 

عابرة للحدود.
وفي حوار مطول له مـــع موقع املونيتور 
األميركي شـــدد عون على أن ”دور حزب الله 
مستمّر طاملا هناك تهديداٌت تستهدف لبنان“، 
مشيرا إلى أن ”أي حل ملشكلة حزب الله يجب 
أن يأتـــي كجزء من حل أوســـع لألزمات التي 

تعاني منها املنطقة“.
وقـــال الرئيـــس اللبناني إن ”حـــزب الله 
منظمة لبنانية تأسســـت عـــام 1985، لتحرير 
أراضينا من االحتالل اإلســـرائيلي، وفي عام 
2000، انســـحبت إســـرائيل من لبنان، ونحن 
وقتها اعتقدنا أن عمـــل حزب الله قد انتهى. 
وفي عـــام 2006، التقيت باألمني العام للحزب 
حســـن نصرالله ووقعنا مذكـــرة تفاهم حول 
كيفيـــة نزع ســـالحه، ولكن فـــي صيف 2006 
هاجمتنا إســـرائيل مرة أخرى“، مشددا على 
أنـــه ”ال ميكننا أن نقول حلـــزب الله علينا أن 
نفكك منظمتكم، ألن إســـرائيل تســـتفز لبنان 

وتهاجمه“.
ولفـــت إلى أنه ”مؤخـــرا خرقت الطائرات 
اإلسرائيلية املجال اجلوي اللبناني وقصفت 
األراضي الســـورية، كما قامـــت بخرق جدار 
الصوت فوق مدينة صيدا مما أدى إلى وقوع 
أضـــرار مادية“، مشـــيرا إلـــى أن ”حزب الله 
أصبح عنصرا من عناصـــر األزمة اإلقليمية. 
وإذا أردنا حل مشـــكلة حزب الله، فســـيكون 
ذلك في إطار حل عام ألزمة الشـــرق األوسط، 

وخاصة في سوريا“.
وهذه ليست املرة األولى التي يدافع فيها 
الرئيس ميشـــال عون عن حزب الله وسالحه، 
فســـبق أن قام بذلك خالل زيارة إلى مصر في 

فبرايـــر املاضي وذلك في بداية مشـــواره في 
ســـدة الرئاســـة حينما قال ”إن سالح احلزب 
ضـــروري، طاملـــا أن اجليـــش ليـــس بالقوة 

الكافية“، حلماية لبنان.
وترى أوســـاط سياســـية لبنانية أن عون 
الـــذي يقيم حزبه التيار الوطني احلر حتالفا 
اســـتراتيجيا مع حزب الله ينظر إلى كرسي 
الرئاســـة مـــن منطلـــق ضيق، يعكـــس رؤى 
وأفكار حزبه وليس من منطلق أنه رئيس لكل 

اللبنانيني.
وتضيـــف هـــذه األوســـاط أن عـــون كان 
األجـــدى بـــه التركيز علـــى التحديـــات التي 
يتعـــرض لها لبنان بدل الدخول في مســـائل 
خالفية ليس فقط علـــى الصعيد اللبناني بل 

وحتى الدولي.
ويذكـــر أن حضـــور عون فـــي اجتماعات 
اجلمعية العمومية لألمم املتحدة كان باهتا، 
حيث لم تكن له لقاءات مهمة مع رؤساء دول، 
كماهو احلال بالنسبة لوفده، ما دفع البعض 
لالعتقاد بأن الرئيس جتنب لقاءات قد تستفز 

حليفه حزب الله.
ووجـــه مناوئـــو حـــزب اللـــه فـــي لبنان 
انتقادات الذعة للرئيس عون، مع أن معظمهم 

كان يتوقع أن يطلق مثل هذه املواقف.
وقال وزير العدل اللبناني السابق أشرف 
ريفي فـــي تغريـــدة علـــى ”تويتر“، نشـــرها 
اجلمعة ”أتوجه لرئيس اجلمهورية ميشـــال 
عـــون بالقـــول: نصراللـــه يقاتـــل بالتكليف 
الشـــرعي، فيمـــا ال يوجـــد تكليف دســـتوري 
بوجود جيشـــني في لبنان. هل اعتمدَت على 

التكليف الشرعي لتغطي السالح؟“.
ولفت ريفي إلى أنـــه ”ليس جديدا موقف 
عون من ســـالح حزب الله لكن الســـؤال متى 
ينتهـــي دفـــع الفواتيـــر مـــن حســـاب لبنان 
ومؤسســـاته الدســـتورية للســـالح املصنَّف 

إرهابيا؟“.
وأضاف“يتوهـــم الرئيس عون أنه يعطي 
الغطاء الشرعي للسالح فيما املجتمع الدولي 
ال ينظر باحترام إلى الســـلطة، ولبنان يتجه 
إلى العزلة ويدفع الثمن“، مشـــددا ”سنواجه 

من يهدد سيادة لبنان“.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات عون قد 
تكـــون لها تأثيرات ســـلبية علـــى دعم لبنان، 
حيث أن املجتمع الدولي لن يقبل االســـتمرار 

في دعم نظام يحتضـــن تنظيما إرهابيا، كما 
لـــن يقيم وزنـــا للتداعيـــات التي ســـتفرزها 
التســـويات املنتظـــرة لألزمـــات فـــي املنطقة 

وخاصة األزمة السورية، على هذا البلد.
ورمبا هذا ما دفع مؤسســـة الرئاسة إلى 
نشـــر توضيح اجلمعة قالت فيه إن جزءا من 
حوار عون كان غير دقيق وحرف عن مساره.

ويبدو أن اخلطـــوات واملواقف اللبنانية 
املثيرة فـــي اجلمعية العمومية لألمم املتحدة 
لـــم تقف عند الرئيس عـــون، حيث كان لوزير 
اخلارجية جبران باسيل (صهر عون) نصيب 
منها حينما أجرى على هامش امللتقى الدولي 
لقـــاء غير منتظر مـــع نظيره الســـوري وليد 

املعلم.
وأعرب جبران باسيل، الذي يتولى أيضا 
رئاســـة التيار الوطنـــي احلر خلفا مليشـــال 
عون، عن أهمية العالقات بني لبنان وســـوريا 
والتنســـيق املشـــترك بينهمـــا فـــي مختلف 

املجاالت.
وأكد الوزير اللبناني خالل اللقاء على أن 
التطورات اإليجابية التي تشـــهدها الساحة 
الســـورية في محاربـــة اإلرهاب ”ســـتضطر 
أولئك الذين يتخذون موقفا سلبيا من سوريا 
إلى التراجع عن هذا املوقف، واملســـاهمة في 

إعادة إعمارها“.
ويعتقد مراقبون أن هـــذا اللقاء بالتأكيد 
ســـيلقي باملزيـــد مـــن الظـــالل القامتـــة على 
احلكومـــة اللبنانية، خاصة وأنـــه كان هناك 
تعهد بضـــرورة احلفاظ على احلد األدنى من 
التوافـــق باالبتعاد عن أي خطـــوة هي محل 
خـــالف بني األقطاب املشـــكلة حلكومة ســـعد 

احلريري.
وتزامن اللقاء مع تعالي أصوات البعض 
حيـــال ضرورة إعادة حوالـــي مليون ونصف 
املليـــون نازح ســـوري إلى بالدهـــم، رافعني 

فزاعة ”التوطني“.
وتصـــدر جوقـــة املطالبـــني بإيجـــاد حل 
ســـريع إلعـــادة النازحني إلى ديارهـــم التيار 
الوطني احلـــر، الذي اتخذ مـــن خطاب ألقاه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب في مســـتهل 
اجتماعات اجلمعية العمومية ذريعة إلطالق 

صيحة الفزع هذه.
وجديـــر بالذكـــر أن ترامـــب لم يشـــر في 
خطابه إلى مســـألة توطني السوريني في دول 
اجلوار بـــل كان كالمه واضحا حينما قال ”ال 
بد من دعم الالجئني والدول املضيفة إلى حني 
توفر الظروف املالئمة لعودتهم إلى بالدهم“، 
إال أن التيـــار الوطني احلر وبعض األصوات 
املقربـــة من حـــزب الله أّولت هـــذا التصريح 

جلهـــة أن الواليـــات املتحـــدة تدفـــع باجتاه 
توطني السوريني في لبنان.

 ويـــرى مراقبون أن التيـــار الوطني احلر 
مســـتمر في رهانه على حتالفه مع حزب الله 
لتحقيق مكاســـب سياســـية، حيث أنه يعتقد 
أنه الطـــرف األقوى اآلن في املعادلة اللبنانية 

ورمبا حتى اإلقليمية.
ويشارك احلر حزب الله في ضرورة إعادة 
تطبيع العالقات بني بيروت ودمشـــق، ورمبا 

يجـــد في مســـألة النازحـــني البوابـــة املثلى 
لتحقيـــق هذا الهـــدف. ويقـــول متابعون إن 
التيار الوطني احلـــر بالتأكيد لديه هواجس 
من مسألة توطني السوريني ألن ذلك سينعكس 
ســـلبا على الوضع الطائفي داخل هذا البلد، 
ولكنه أيضا يتخندق خلف مشروع حزب الله 
باعتبـــاره حصـــان طروادة الذي سيســـاعده 
فـــي تكريس نفســـه كرقم صعب فـــي املعادلة 

السياسية بلبنان يصعب جتاوزه.

عون يتحول إلى لسان دفاع حزب الله في المحافل الدولية
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[ الرئيس اللبناني: دور الحزب مستمر طالما هناك تهديدات تتربص بلبنان  [ لقاء باسيل بالمعلم ضربة جديدة لحكومة الحريري

[ إقرار القانون قد يعني سحب جنسية المئات من قيادات اإلخوان وعناصرهم

كان احلضور اللبناني في اجتماعات اجلمعية العمومية استثنائيا بامتياز، جلهة ما أثاره 
من جدل كبير سواء بشأن دفاع الرئيس ميشال عون الالفت عن حزب الله أو بخصوص 

اللقاء الالفت الذي مت بني وزير اخلارجية جبران باسيل ونظيره السوري وليد املعلم.

تعديل قانون الجنسية بمصر استهداف للمعارضني أم ردع لإلرهابيني

مثير للجدل

معني بفقدان الجنسية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان الجمعة إن المئات من المدنيين 

غادروا جيبا محاصرا يسيطر عليه 
تنظيم الدولة اإلسالمية في حماة، بعد 
توصل الحكومة السورية والمتشددين 

التفاق بهذا الشأن.

◄ تسلمت مصر الجمعة فرقاطة 
بحرية من طراز ”جويند“، خالل مراسم 

عسكرية بميناء لوريان بفرنسا.

◄ عثرت الشرطة التركية على جثتي 
الناشطة السورية المعارضة عروبة 

بركات وابنتها الصحافية حال بركات، 
في منزلهما بمدينة إسطنبول.

◄ سيعرض مشروع قرار أميركي على 
مجلس حقوق اإلنسان بجنيف خالل 

أيام، يقضي باستمرار والية المجلس 
في مراقبة األوضاع بالسودان واستمرار 

تعيين مقرر خاص يرفع تقريره عن 
أوضاع حقوق اإلنسان كل ستة أشهر.

◄ أعلنت وزارة الخارجية األميركية 
عن مساعدات إنسانية إضافية للشعب 

السوري بأكثر من 697 مليون دوالر، 
لتصل بذلك المساعدات األميركية 

اإلجمالية للسوريين منذ عام 2012 إلى 
ما يربو على سبعة مليارات دوالر.

◄ اتهمت هيئة دفاع أسرة الباحث 
اإليطالي جوليو ريجيني، الذي عثر 

على جثته مقتوال أوائل العام الماضي 
بالقاهرة، األمن المصري بمداهمة مقرها 

ومحاولة إغالقه.

◄ كشف التحالف الدولي لمحاربة 
تنظيم داعش عن توسيع الواليات 

المتحدة وروسيا التنسيق بينهما بشأن 
حركة الطيران في األجواء السورية.

باختصار

أخبار

النائب إيهاب الخولي:

الهدف من التعديل 

مكافحة اإلرهاب والتصدي 

للجماعات المتطرفة

أشرف ريفي:

هل اعتمدت (عون) على 

التكليف الشرعي لتغطي 

سالح حزب الله

«الخالفات ال تزال قائمة بشأن التوصل لحل بسوريا، لكن ثمة أرضية مشتركة يمكن االستناد 

إليها إلنهاء الصراع واالستعداد ملا بعد التوصل التفاق سياسي شامل».

فيدريكا موغيريني
املمثلة العليا لألمن والسياسة اخلارجية لالحتاد األوروبي

«تحقيق الســـالم واالستقرار بني األمم والشـــعوب، مرهون باحترام حقوق اإلنسان التي أقرتها 

الشرائع واملواثيق الدولية، لتحقيق الكرامة اإلنسانية واملساواة وعدم التمييز». 

موسى بريزات
املفوض العام للمركز األردني حلقوق اإلنسان



} صنعاء – يعتزم إســـماعيل ولد الشيخ أحمد 
استئناف مهمته في اليمن التي تّم تمديدها من 
قبل أمين عام األمم المتحدة، انطالقا من ملف 
مدينـــة الحديدة التي كانت مدار أحدث مبادرة 

له ضمن جهوده على مسار السالم اليمني.
وكشف ولد الشيخ، الجمعة، عن مشاورات 
جـــرت مع وفد الحكومـــة اليمنية في نيويورك 

بشأن مقترحه السابق لحّل مشكلة الحديدة.
وباتـــت الحديـــدة الواقعـــة مـــع مينائهـــا 
االســـتراتيجي تحت سيطرة الحوثيين وقوات 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح، إحدى 
عقـــد الملّف اليمني في ظّل تمّســـك المتمّردين 
بهـــا كمنفـــذ على العالـــم الخارجي وشـــريان 

رئيســـي لتلقي اإلمـــدادات ولتحصيـــل موارد 
مالية لجهدهـــم الحربي، بينمـــا تصّر حكومة 
الرئيـــس االنتقالـــي عبدربـــه منصـــور هادي، 
ومن ورائها التحالـــف العربي بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية، على استعادتها من أيدي 

المتمّردين سلما أو حربا.
وازداد ملف الحديدة اســـتعصاء عن الحّل 
في ظّل موقف أممي رافض لشّن حملة عسكرية 
الستعادتها، بحّجة الخوف من تعقيد األوضاع 
اإلنسانية وتعطيل دور الميناء في نقل المواد 
األساســـية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الحوثيين وقوات صالح بما في ذلك العاصمة 

صنعاء.

وذكر المبعـــوث األممي في تغريدة له على 
تويتـــر، أنه عقد لقاء مطوال مع الرئيس هادي، 
على هامش اجتماعـــات الجمعية العامة الـ72 

لألمم المتحدة في نيويورك .
وذكر ولد الشيخ، أنه ”عرض بشكل منفصل 
مع الجانـــب الحكومي -في إشـــارة إلى وزير 
الخارجية اليمنـــي عبدالملك المخالفي رئيس 
الوفـــد الحكومي التفاوضي في المشـــاورات- 
المشـــاورات  مقتـــرح الحديـــدة“. وقـــال إّن “ 

مستمرة في هذا الشأن“.
وينص مقترح ولد الشـــيخ بشأن الحديدة، 
على انســـحاب مســـلحي جماعـــة أنصارالله 
الحوثيـــة مـــن المدينـــة الواقعة علـــى البحر 

األحمر ومينائها االســـتراتيجي وتسليمه إلى 
طرف ثالـــث محايد. كما ينـــص على حل أزمة 
مرتبـــات موظفـــي الدولة المتوقفـــة منذ قرابة 

عام.
ويعود ولد الشـــيخ إلى فتح ملف الســـالم 
اليمنـــي معـــّززا -على ما يبـــدو- بدعم جهات 
إقليميـــة مهتّمـــة بإخـــراج اليمـــن مـــن بوتقة 
الحرب التي طال أمدها واشتدت وطأتها على 

اليمنيين.
والتقى ولد الشـــيخ، مســـاء الخميس، في 
نيويـــورك بوزيـــر الخارجية الســـعودي عادل 
الجبير وناقش معه القضايا اإلقليمية والدولية 

وفقا لوكالة األنباء السعودية ”واس“.

} بغــداد - توصـــل حـــزب الدعوة اإلســـالمية 
احلاكـــم في العراق إلى صيغـــة إلدارة خالفاته 
الداخلية بشـــأن االنتخابـــات القادمة واحلفاظ 
على حّد أدنى من الوحدة الشـــكلية عبر صيغة 
تســـمح ألعضائـــه باختيـــار إحـــدى القائمتني 
االنتخابيتـــني لالنضمام إليهـــا، حتمل األولى 
عنـــوان ”دولـــة القانـــون“، ويتزعمهـــا رئيس 
الوزراء الســـابق نوري املالكي، وحتمل الثانية 
عنـــوان ”التحريـــر والبنـــاء“، ويقودها رئيس 

الوزراء احلالي حيدر العبادي.
وجاءت هذه الصيغة كحّل وســـط بعد فشل 
جميـــع املســـاعي التي رعتهـــا إيـــران، إلقناع 
املالكـــي والعبـــادي بالعمل معا ضمـــن قائمة 
واحدة، خـــالل االنتخابات العامـــة املقررة في 

أبريل ٢٠١٨.
وصّنـــف مراقب عراقي، اللجـــوء إلى نظام 
القائمتـــني، ضمن عملية توزيـــع األدوار داخل 
حـــزب الدعوة من أجل أن يحافـــظ على موقعه 
في قيادة الســـلطة التنفيذيـــة. لكّنه نّبه إلى أن 
النتائـــج غيـــر مضمونـــة، وأّن اللعبـــة لن متر 
بســـهولة على باقي أعضاء التحالف الشـــيعي 
ما قد يؤدي إلى خسارة احلزب بفرعيه خاصة 

وأن تشتت األصوات ليس في مصلحته.
ورفـــض العبـــادي، أن يكـــون ”الرقم ٢“ في 
قائمة انتخابية يقودها املالكي، وسط توقعات 
بتنامي شعبية رئيس الوزراء الذي يقود بثبات 
منـــذ ٢٠١٤ عملية اســـتعادة املناطـــق العراقية 
من تنظيم داعش، وقد اكتســـب صـــورة ”قائد 
النصـــر“ على التنظيم بينما تلّبســـت بســـلفه 
املالكـــي صورة املتســـّبب فـــي الهزميـــة املذّلة 
للقوات املسّلحة أمام داعش في السنة نفسها.

وعلـــى وجه العمـــوم فإّن التوّتـــرات داخل 
حزب الدعوة ليســـت ســـوى صورة أعّم حلالة 
القلق التي تعتري الطبقة السياســـية العراقية 
ككّل وفي مقدمتها رموز وقادة األحزاب الشيعية 

القائدة للعملية السياسية في العراق منذ سنة 
٢٠٠٣، مـــن هبـــوب ريـــاح التغييـــر بضغط من 
الشـــارع الذي خبر نتائج حكم تلك الطبقة وما 
عاد يقنعه رفعها للشـــعارات الدينية والطائفية 
بقـــدر اهتمامه بتحقيق منجـــزات على األرض 
حتّســـن األوضـــاع االقتصاديـــة واالجتماعية 
واألمنية، وتتخّلص من ســـرطان الفســـاد الذي 

نخر مفاصل الدولة العراقية.
وكشفت مصادر سياسية رفيعة لـ“العرب“، 
أن ”مجلس الشـــورى، وهو أعلـــى هيئة قيادية 
فـــي الدعوة، توصـــل إلى اتفـــاق يتيح جلميع 
أعضـــاء احلـــزب التـــوزع بـــني قائمتـــني فـــي 

انتخابات ٢٠١٨“.
وقالت املصادر، إن ”قيـــادة احلزب، أبلغت 
جميع الهيئـــات واألعضاء فيه، أنـــه بإمكانهم 
االختيـــار بني دعـــم قائمة دولـــة القانون التي 
ســـيقودها نوري املالكي، األمني العام للدعوة، 
أو قائمة التحرير والبناء التي يقودها مسؤول 

املكتب السياسي في احلزب، حيدر العبادي“.
وتضيـــف املصادر، أن ”هـــذه الصيغة، هي 
الوحيـــدة التي ضمنـــت بقاء احلـــزب موحدا، 
خالل عملية تشـــكيل القوائم االنتخابية، التي 
تســـبق انتخابات ٢٠١٨، في ظل فشـــل مساعي 
إقنـــاع املالكـــي والعبـــادي بالعمل فـــي قائمة 

واحدة“.
ووفقا للمصادر، فإن ”طهران بذلت جهودا، 
امتدت لشـــهور، بهدف جمع املالكي والعبادي، 
في قائمة انتخابية واحدة، لكن إصرار كليهما، 
على تزعـــم أي قائمة للمشـــاركة في انتخابات 

٢٠١٨، حال دون ذلك“.
وبحســـب مصـــادر مطلعة في بغـــداد، فإن 
”قائمـــة العبـــادي حتظى، بإقبـــال كبير من قبل 
شخصيات سياسية في ائتالف دولة القانون“، 
الذي يتزعمه املالكي حاليا، في مؤشـــر واضح 
على تزايـــد حظوظ رئيـــس الـــوزراء العراقي 
فـــي حتقيق واليـــة ثانية. وتقـــول املصادر، إن 
”حلفاء بارزين ســـابقني للمالكي رمبا يختارون 
دعـــم العبادي في االنتخابـــات املقبلة“، في ظل 
التوقعات التي تشـــير إلـــى صعود جنم رئيس 
الوزراء على املســـتوى الشـــعبي علـــى خلفية 
النجـــاح الثابت الذي يحققه فـــي ملف احلرب 

على داعش.

شـــخصيتني  علـــى  العبـــادي،  ويعتمـــد 
سياســـيتني شـــيعيتني، رعتا صعـــود املالكي 
شـــعبيا منـــذ العـــام ٢٠١٠، وهما رجـــل الدين 
عبداحلليـــم الزهيري، والسياســـي البعيد عن 

األضواء طارق جنم.
ويلعب الزهيـــري دور املستشـــار اخلاص 
لقيـــادة حزب الدعوة، فيما شـــغل جنم منصب 
مديـــر مكتب املالكي في واليتـــه األولى، قبل أن 
يتحول إلى مستشـــار خاص لقيـــادة التحالف 
الشـــيعي. ويتمتـــع كل مـــن الزهيـــري وجنـــم 
بعالقات وثيقة مع القيادة السياسية في إيران.

وجتنبـــا إلثارة احلساســـية، قـــررت قيادة 
حـــزب الدعوة، أال يشـــارك احلزب باســـمه في 
االنتخابـــات القادمة، بعد أن جرى االتفاق على 
السماح ألعضائه باختيار دعم قائمة املالكي أو 

العبادي. 
وتقـــول املصـــادر، إن العبـــادي يتريث في 
الكشـــف عن نواياه السياســـية، ريثما تنتهي 

القـــوات العراقية من اســـتعادة آخـــر املناطق 
التي يســـيطر عليها تنظيم داعـــش في كل من 
محافظـــات  كركوك وصـــالح الديـــن واألنبار. 
وتلفـــت املصادر، إلى أن ”العبادي يخطط لفتح 

قائمته االنتخابية املرتقبة أمام شخصيات من 
خـــارج املكون الشـــيعي، في محاولـــة الختبار 
ومناطـــق  الســـنية  األوســـاط  فـــي  شـــعبيته 

األقليات“.

صيغة القائمتين تبقي حزب الدعوة العراقي موحدا تحت المظلة اإليرانية
[ المالكي على رأس {دولة القانون} والعبادي يقود {التحرير والبناء}  [ صعود نجم رئيس الوزراء يخصم من رصيد شعبية سلفه
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أخبار

اخلالفات واالنقسامات التي تخترق صفوف األحزاب القائدة للعملية السياسية في العراق 
تعكس حالة القلق لدى قادة ورموز تلك األحزاب من رياح التغيير التي قد تهب على البلد 
املقبل على انتخابات ستكون األولى في مرحلة ما بعد احلرب على تنظيم داعش مبا عّرته 

من حقائق وما كشفته من عجز تلك األحزاب عن قيادة الدولة وتأمينها من املخاطر.

«مضـــى علـــى األزمة مع قطر مئة يوم، لكن أســـباب األزمة مضى عليهـــا الكثير. وقد صبرنا على 
السلوك القطري طويال وتم توقيع اتفاقيات لكن الدوحة لم تحترمها}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني

«اإلمـــارات والســـعودية تواصـــالن الجهود الحثيثـــة لتعزيز قيم التســـامح والســـالم ومواجهة 
خطابات التمييز والكراهية والطائفية ومكافحة اإلرهاب وداعميه ومموليه}.

الشيخة لبنى القاسمي
 وزيرة التسامح اإلماراتية

ثقلت موازينه وخفت موازين سلفه

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار الحديدة مدخل ولد الشيخ الستئناف جهود السالم في اليمن

 السعودية: احتفاء 
بالتأسيس وتفكير 

في المستقبل
} الرياض - تحتفل المملكة العربية السعودية 
اليوم السبت بيومها الوطني السابع والثمانين 
تخليدا لتاريخ 23 سبتمبر سنة 1932 الذي أعلن 
فيه الملك المؤســـس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســـعود توحيد أجـــزاء البـــالد مطلقا بذلك 
مســـيرة تحديـــث وبنـــاء حّققـــت الكثيـــر من 
المنجزات ضمن تجربة مترابطة الحلقات تقف 
اليـــوم على أعتاب مرحلـــة جديدة من اإلصالح 
والتطوير على يد قيادة شـــاّبة ممثلة بشخص 
ولي العهد وزير الدفاع األمير محّمد بن سلمان 
الـــذي أطلق برنامجه التحديثي الشـــامل تحت 

مسمى ”رؤية السعودية 2030“.
وعكســـت مظاهر الزينة في شـــوارع المدن 
السعودية، بما فيها العاصمة الرياض، أجواء 
االحتفـــاالت التـــي تجري بمشـــاركة شـــبابية 
واضحة أضفت بعدا مستقبليا على المناسبة.

العشـــريات  طيلـــة  الســـعودية  وتمّكنـــت 
الماضية من التموقع كقّوة إقليمية في محيطها 
ذات تأثير يتجاوز المنطقة إلى العالم، مستندة 
فـــي التأســـيس لعناصـــر قوتها علـــى ثروتها 
النفطيـــة الهائلة التـــي ترى قياداتها الشـــابة 
وجوب عـــدم االكتفـــاء بها وتعـــرض برنامجا 

تفصيليا لدعمها بموارد دخل إضافية.

لعبـــة جديـــدة للحفـــاظ علـــى موقع 
حـــزب الدعوة علـــى رأس الســـلطة 
التنفيذيـــة قد ال تمر بســـهولة على 

باقي فروع التحالف الشيعي

◄

زعيم ميليشيا عراقية: نقاتل حيث يريد املرشد خامنئي
} شــلامن (إيران) – جّددت ميليشيا النجباء 
العراقية، ممثلة بزعيمها أكرم الكعبي والءها 
املطلـــق إليـــران وخضوعها ألوامر مرشـــدها 

األعلى علي خامنئي.
والنجباء جزء من احلشـــد الشـــعبي الذي 
تقـــول حكومة بغـــداد إّنـــه جزء مـــن قواتها 
املســـّلحة وخاضع إلمرة رئيس الوزراء الذي 

يشغل أيضا منصب قائد عام لتلك القوات.
وقال الكعبي خالل كلمـــة له في احتفالية 
مبدينة شـــلمان في شمال إيران حضرها قائد 

فيلق القـــدس ضمن احلرس الثوري اإليراني، 
اجلماعـــات  ســـليماني، إن  قاســـم  اجلنـــرال 
الشيعية املســـلحة في العراق مستعدة للقتال 

في أّي مكان يأمر به املرشد خامنئي.
وأضـــاف مخاطبـــا اإليرانيـــني ”إخوانكم 
في املقاومة اإلســـالمية أغلبهم يقاتلون حتت 
قيادة املرشـــد األعلى علي خامنئي في العراق 
وســـوريا، ومستعدون للتضحية في أي أرٍض 
تتطلـــب منـــا محاربـــة اجلماعـــات اإلرهابية 

ومناصريها اإلقليميني والدوليني“.

◄ أعلن الفريق رائد جودت قائد قوات 
الشرطة االتحادية العراقية، الجمعة، 
أّن قواته استعادت السيطرة على 60 

بالمئة من مساحة الجانب الشرقي 
لقضاء الشرقاط شمالي محافظة صالح 
الدين، من سيطرة داعش، مؤكدا مقتل 
130 عنصرا من التنظيم خالل المعارك 

التي انطلقت الخميس.

◄ سلمت الفيدرالية العربية لحقوق 
اإلنسان شكوى قبيلة الغفران القطرية 

إلى مفوضية األمم المتحدة السامية 
لحقوق اإلنسان بجنيف في شأن 

انتهاكات نظام الدوحة المكّررة بحّق 
أفرادها وسحبه جنسياتهم بشكل 

تعسفي وعلى خلفية مواقف سياسية.

◄ تمكنت القوات اليمنية المدعومة 
من التحالف العربي، الجمعة، من 

استعادة قرية الصيار بشمال مديرية 
الصلو قرب مدينة تعز بالجنوب الغربي 

لليمن، وذلك بعد مواجهات عنيفة مع 
ميليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله 

صالح.

◄ منعت السلطات السعودية عضو 
االفتاء في منطقة عسير سعد الحجري 
من اإلمامة والخطابة وجميع األنشطة 

الدعوية لوصفه المرأة في محاضرة له 
بأنها بـ“ربع عقل“، ما اعتبرته السلطات 

انتقاصا من قيمة اإلنسان.

◄ نفى المكتب اإلعالمي لرئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، 

الجمعة، ما راج مؤخرا بشأن امتالك 
األخير لقناة فضائية تابعة له.

◄ قال المبعوث األميركي إلى التحالف 
الدولي المناهض لتنظيم داعش بريت 
ماكغورك إن الكويت ستستضيف في 

مطلع العام القادم مؤتمرا إلعادة إعمار 
العراق.



} تونــس - فاجـــأت نتائـــج نوايـــا التصويت 
لالنتخابـــات المحلية القادمة التونســـيين؛ إذ 
تصـــدرت حركة نداء تونس نتائج ســـبر اآلراء 
رغـــم الخالفات والتصدعـــات التي عصفت بها 
منذ 2015 وأدت إلى انقسامها إلى ثالثة أحزاب.

بنوايـــا  الخـــاص  اآلراء  ســـبر  وأظهـــر 
التصويت لشهر سبتمبر، الذي أجرته مؤسسة 
”ســـيغما كونســـاي“ تقّدم حركة نداء تونس في 
االنتخابـــات المحلية بـ10 بالمئة من األصوات، 
فيمـــا حّلت حركة النهضة فـــي المرتبة الثانية 

بنسبة 8.5 بالمئة من مجموع المستجوبين.
وجـــاءت الجبهـــة الشـــعبية فـــي المرتبة 
الثالثـــة بنســـبة تبلغ 2.1 بالمئـــة ويليها حزب 
التيار الديمقراطي في المرتبة الرابعة بنســـبة 
1.3 بالمئـــة فيما حّل آفاق تونـــس في المرتبة 

الخامسة بـ 0.9 بالمئة.
نتائـــج  تونـــس  نـــداء  حركـــة  وتصـــدرت 
االنتخابـــات القادمة في إقليـــم تونس الكبرى 
وأقاليم الشـــمال الشـــرقي والغربي والوســـط 
وصفاقس باســـتثناء إقليمي الجنوب الشرقي 
والغربـــي حيـــث حّلـــت النهضة فـــي المرتبة 

األولى.
وبحســـب نتائج نوايا التصويت فإن حزب 
نداء تونس ســـيحافظ على موقعه الذي فاز به 
في االنتخابات التشريعية التي جرت في نهاية 
2014 وتصـــدر خاللهـــا النتائج ممـــا مكنه من 
تحصيل أكبـــر عدد من المقاعـــد داخل مجلس 
النواب، لكن بسبب الخالفات وانسحاب نواب 
من كتلة الحزب تراجع حجم الكتلة لصالح كتلة 

حركة النهضة اإلسالمية.
ونشـــأ حـــزب نـــداء تونـــس بعد أقـــل من 
عـــام ونصف العـــام على انتخابـــات المجلس 
التأسيسي في 23 أكتوبر 2011، وانطلق نشاطه 
كحركـــة في 26 يناير 2012 ليعلن عن تحوله إلى 

حزب سياسي في 16 يونيو من نفس العام.
الباجـــي  أسســـه  الـــذي  الحـــزب  ويضـــم 
قائد السبســـي (الرئيـــس التونســـي الحالي) 
فـــي صفوفه يســـاريين وليبرالييـــن ونقابيين 
ودســـتوريين (كانوا ينتمون إلى حزب التجمع 

الدستوري الديمقراطي المنحل).
وبعد مرور بضعة أشـــهر فقط على تسلمه 
الســـلطة في 2015 شـــهد الحـــزب األغلبي وفق 
نتائج انتخابات أكتوبر 2014 في تونس أزمات 
داخلية متتالية بسبب صراع المواقع والنفوذ 
انتهـــت مع موفى ســـنة 2015 وأوائل عام 2016 
بانسالخ مجموعة األمين العام السابق محسن 
مـــرزوق التي شـــكلت كتلـــة برلمانيـــة جديدة 
والحقا أنشـــأت حزبا مستقال تحت اسم حركة 

”مشروع تونس“.
وتواصلـــت األزمة الداخلية في نداء تونس 
طيلة عام 2016 وخـــالل الثالثي األول من العام 
الحالي لتنتهي بانسالخ مجموعة اإلنقاذ التي 
تقودها أســـماء بارزة ومؤسســـة فـــي الحزب 
األغلبي شـــكلت الحقا الهيئة التسييرية لنداء 
تونـــس التي أعلنت مؤخرا عن تأســـيس حركة 

”تونس أوال“.
وتســـتعد تونـــس إلجـــراء أول انتخابـــات 
محليـــة في البالد بعد ســـقوط نظـــام الرئيس 
األسبق زين العابدين بن علي يناير 2011. ومن 
المزمع إجراء هذه االســـتحقاقات نهاية مارس 
المقبـــل بعدما تم تأخير الموعـــد الذي حددته 
الهيئـــة العليا المســـتقلة لالنتخابات في الـ17 

من ديسمبر المقبل.
وكانـــت عـــدة أحـــزاب طالبـــت بضـــرورة 
تأجيـــل االنتخابـــات إلى مـــارس المقبل، نظرا 
لصعوبـــة تمكن مجلس النـــواب من المصادقة 
على قانون الجماعـــات المحلية، باإلضافة إلى 
ســـد الشـــغورات في الهيئة العليا المســـتقلة 
لالنتخابـــات عقب االســـتقاالت التي شـــهدتها 

الفترة الماضية.
لكن مراقبين رجحوا أن يكون سبب مطالبة 
تلـــك األحزاب بالتأجيل عدم جاهزيتها لخوض 
غمـــار االســـتحقاقات المحلية إذ تبـــدو حركة 
النهضـــة اإلســـالمية األكثـــر جاهزيـــة مقارنة 

بغيرها من األحزاب.

ويتوقـــع مراقبـــون إمكانيـــة تحالف حزب 
نـــداء تونـــس وأحزاب أخـــرى تقاســـمه نفس 
التوجـــه أو قريبـــة منـــه بمـــا في ذلـــك حركة 
مشـــروع تونـــس لخـــوض غمـــار االنتخابات 
المحليـــة. وســـبق لمحســـن مـــرزوق أن دعـــا 

ضـــرورة  إلـــى  لـ“العـــرب“  تصريحـــات  فـــي 
تشـــكيل جبهـــة جمهورية شـــبيهة بتلـــك التي 
تشـــكلت قبـــل انتخابـــات 2014 تجمـــع القوى 
الحداثية والمدنية لمواجهة مشـــروع اإلسالم 

السياسي.

صابر بليدي

} الجزائــر - مـــرر رئيس الـــوزراء الجزائري 
أحمد أويحي، برنامـــج حكومته إلى التنفيذ، 
بعد تزكية األغلبيـــة البرلمانية، ليخطو بذلك 
الخطـــوة األولى نحو الشـــروع في تجســـيد 

الخطوات الموصوفة بـ“االنتحارية“.
ويأتـــي على رأس تلـــك الخيـــارات خيار 
التمويـــل غيـــر التقليـــدي، الـــذي ينتظر هو 
اآلخـــر النزول قريبا إلى قبة البرلمان من أجل 
المناقشـــة والمصادقـــة، تحت عنـــوان تعديل 

قانون النقد والقرض.
برنامجـــه  تزكيـــة  أويحيـــى  واســـتطاع 
كتحصيـــل حاصـــل لهيمنة أحزاب الســـلطة 
(جبهة التحريـــر الوطني والتجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي والحركـــة الشـــعبية الجزائرية 

وتجمع أمل الجزائر ”تاج“).
لكنـــه فتح مواجهة مباشـــرة مـــع أحزاب 
المعارضة، بعدما كال لهـــا تهما ونعوتا غير 
مســـبوقة (النفاق، االنتهازية، الذئاب..)، وهو 
مـــا يبقي الهـــوة عميقـــة بين الطرفيـــن، رغم 
اإلجمـــاع الـــذي تبحث عنه الســـلطة الحتواء 

المرحلة الصعبة التي تمر بها البالد.
الحكومـــة  برنامـــج  مراقبـــون  ووصـــف 
بـ“الحملـــة االنتخابيـــة المبكـــرة ”، الحتوائه 
على قرارات شـــعبوية وديماغوجية سياسية 

ال تعكس الحقائق.
و أكـــد أويحيى علـــى إبقـــاء التحويالت 
االجتماعيـــة، وبعـــض أوراق شـــراء الســـلم 
االجتماعية، على غرار عقود ما قبل التشغيل، 
والسكن، ودعم المواد الغذائية ذات االستهالك 
الواســـع، رغم شـــح الموارد الماليـــة للبالد، 
والتلويـــح باإلفالس، أمـــام مخاطر العجز عن 
دفع أجور الوظيفـــة العمومية (أربعة ماليين 
موظف وثالثة ماليين متقاعد). وهي إشـــارة 
واضحـــة من طرف هـــؤالء إلى لعب الســـلطة 
بـــكل األوراق االقتصاديـــة واالجتماعيـــة، من 
أجل تمرير االســـتحقاقات السياسية القادمة، 
وعلى رأسها االنتخابات المحلية المقررة في 
الـ23 من شـــهر نوفمبر المقبـــل، واالنتخابات 
الرئاســـية المنتظـــرة في العام 2019، بشـــكل 

يضمن لها االستمرار في مواقعها.
وتراهـــن الحكومة على خيار التمويل غير 
التقليـــدي، لمواجهة تداعيـــات األزمة المالية 
التي تتخبط فيها البـــالد، باإليعاز إلى البنك 
المركـــزي بضخ كتـــل نقدية جديـــدة، توظف 
من طـــرف الخزينة العموميـــة لتغطية العجز 

وتمويل صندوق االستثمارات الحكومية.
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الجمعي  قاسمي

} تونــس - صّعـــد المغرب خطابه السياســـي 
واإلعالمي تجاه إسبانيا على خلفية القرارات 
واإلجراءات أحاديـــة الجانب التي لجأت إليها 
ومنهـــا الســـعي إلـــى فـــرض التأشـــيرة على 
المغاربة للدخول إلى مدينتي ســـبتة ومليلية 

الُمحتلتين.
وهي الخطـــوة التي جعلت بـــوادر التوتر 
المغربيـــة- بالعالقـــات  ُتحيـــط  السياســـي 
اإلســـبانية التي تعيش منذ مدة حالة من المد 

والجزر على مختلف األصعدة.
وجـــاء هـــذا التصعيد الجديد على لســـان 
مصطفـــى الخلفـــي، الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة والوزيـــر المكلـــف بالعالقـــات مع 
البرلمـــان والمجتمع المدنـــي، المغربي، الذي 
رد بقـــوة على تلك اإلجراءات اإلســـبانية التي 
تزامنـــت مع الكشـــف عـــن تحركات عســـكرية 
و“االستفزازية“  إســـبانية ُوصفت بـ“المريبة“ 
فوق صخرتي ”الصفيحة“ ُقبالة سواحل مدينة 

”الحسيمة“ المغربية.
وقـــال الخلفي خالل مؤتمـــر ُصحفي عقده 
في الرباط ردا على توجه إســـبانيا نحو فرض 
التأشـــيرة على المغاربة للدخول إلى مدينتي 
ســـبتة ومليليـــة، إن ”مـــا يقـــع علـــى الحدود 

االستعمارية ال يمكن أن يستمر“.
وأكد في المقابل أن المغرب ”يعمل وبشكل 
مســـتقل على دراسة واعتماد إجراءات لضمان 
كرامة المغاربة على مســـتوى مدينتي ســـبتة 
ومليليـــة“، الفتـــا في هذا الســـياق إلى أن ”ما 
يقـــوم به المغـــرب هو أمر داخلـــي، ويأتي في 

إطار وطني وبشكل ذاتي“.
وكان وزيـــر الداخليـــة اإلســـباني خـــوان 
اغناســـيو زويدو قد أشار قبل ذلك إلى احتمال 
لجـــوء بالده إلى فـــرض التأشـــيرة على كافة 
ســـكان تطوان الراغبيـــن في دخـــول مدينتي 
ســـبتة ومليليـــة المغربيتين، بحجـــة تخفيف 

الضغط عن المعابر الحدودية.
ويبـــدو أن زويدو ســـبق لـــه أن ناقش هذه 
المسألة مع نظيره المغربي عبدالوافي لفتيت 
خالل زيارته للرباط في نهاية شـــهر أغسطس 
الماضي، وقـــد اتفقا على تأجيـــل النظر فيها 

حتى تســـنح الظـــروف لبلورة اتفـــاق يرضي 
البلدين.

غيـــر أن تنصـــل زويـــدو من ذلـــك االتفاق 
تحـــت وطأة التجاذبات السياســـية في بالده، 
أثـــار حفيظة المغـــرب الذي جـــاءت ردة فعله 
بتلك العبـــارات الواضحة والحـــادة بمعناها 
السياســـي، حيث وصفها مراقبـــون بـ“القوية 
والعنيفـــة“، وذلـــك في إشـــارة إلـــى تأكيدات 
مصطفـــى الخلفـــي على الطابع االســـتعماري 

اإلسباني لمدينتي سبتة ومليلية.
وتوقعـــوا أن تتصاعـــد حـــدة الخالفـــات 
والتباينات بين الجانبين حول هذه المســـألة، 
خاصة وأن هـــذا التطور الـــذي يعكس أحدث 
حلقة من حلقات التوتر الصامت بين البلدين، 
تزامن مع تحركات عســـكرية إسبانية ميدانية 
ُقبالة ســـواحل الحســـيمة المغربية، وصفتها 

تقارير إعالمية مغربية بـ“االستفزازية“.
وكشـــفت تلـــك التقاريـــر أن أهالـــي مدينة 
الحسيمة الحظوا تحركات ”ُمريبة واستفزازية 
ألفراد القوات العسكرية اإلسبانية التي تحتل 
بساحل الحسيمة. وأشارت إلى  جزر ”النكور“ 
أن العشـــرات من الجنود اإلســـبان شـــوهدوا 

في تحـــركات غير مســـبوقة عبـــر الجزيرتين 
و“مار“، مـــا فتح الباب   الُمحتلتيـــن ”التييرا“ 

أمام تأويالت متعددة.
ورأى البعض أنها تتعلق بإعادة انتشـــار 
قوات االحتالل اإلسباني بين الجزيرتين، فيما 
ذهب البعض اآلخر إلى القول إنها تتعلق بنقل 
الجنود اإلســـبان لمعدات بناء لتشـــييد أبراج 

مراقبة على الجزيرتين.
وأثارت تلـــك التحركات التـــي ترافقت مع 
حركـــة كبيرة للقـــوارب المطاطية العســـكرية 
اإلسبانية على طول المسافة البحرية الفاصلة 
بين الجزيرتيـــن الُمحتلتين، اســـتنكار أهالي 
مدينـــة الحســـيمة الذيـــن رأوا  فيها ســـلوكا 
اســـتفزازيا خاصة وأن الجزيرتين المعنيتين 
ظلتا وقتا طويال خارج دائرة اهتمام السلطات 

اإلسبانية.
ولـــم ُتعلن الســـلطات اإلســـبانية عن هذه 
التحـــركات، كمـــا لم ُتقـــدم توضيحـــات حول 
أهدافهـــا فـــي الجزيرتيـــن اللتيـــن تحتلهمـــا 
إســـبانيا منـــذ العـــام 1559، واللتيـــن تنـــص 
األعراف بين البلدين على الحفاظ على الوضع 

القائم فيهما دون تغيير.

ودفع هذا الغموض اإلســـباني نحو عودة 
الحديث حول وجود أزمة سياسية صامتة بين 
المغرب وإســـبانيا، رأى محمد بن حمو رئيس 
المركز المغربي للدراسات االستراتيجية أنها 
ال تخـــرج عن ســـياق حالة المـــد والجزر التي 

تطبع العالقات بين البلدين منذ عقود.
ولكنه قلل من تداعيات هذه التطورات على 
العالقات المغربية-اإلسبانية، وقال لـ“العرب“ 
إن العالقـــات  بيـــن البلديـــن تتميـــز بنوع من 
االستقرار والهدوء الذي ال ُيلغي وجود ملفات 
عالقة بين البلدين، أبرزها ملف سبتة ومليلية.
واعتبـــر أن موقف المغرب الـــذي عّبر عنه 
مصطفى الخلفي ليس موقفا تصعيديا، وإنما 
هو ســـعى إلى وضـــع النقاط علـــى الحروف، 
بمعنـــى أنه أكـــد أن المغـــرب ليس فـــي وارد 

التخلي عن مصالحه وحقوقه.
وتابع قائال ”إن المغرب يؤكد بذلك الموقف 
أن عالقاته مع إسبانيا تقوم على مبدأ التمسك 
المشـــترك،  والتعاون  والصداقـــة  بالســـيادة، 
واالحترام الُمتبادل، وضمان األمن واالستقرار 

في المنطقة“.
غير أنه فـــي المقابل حّذر من وجود بعض 
األطـــراف اإلســـبانية التي تســـعى إلى تعكير 
صفو العالقات مع المغرب، ومحاولة إخراجها 
عـــن الســـكة اإليجابية، قائـــال إن ”هناك داخل 
إســـبانيا مـــن ال يتوقـــف عـــن االصطيـــاد في 
الميـــاه العكرة، عبر افتعـــال الخالفات والدفع 

بالعالقات بين البلدين إلى دائرة التأزم“.
ودعا إلى التمســـك بعالقات حسن الجوار 
البّناء، والشراكة اإلســـتراتيجية بين المغرب 
وإسبانيا وتعزيزها لتشمل مختلف المجاالت، 
إلى جانب العمل على حمايتها من أي مناورات 
للتشويش عليها، ذلك أن العالقات بين البلدين 
تحكمها مصالح اقتصادية كبيرة، وحســـابات 

سياسية دقيقة.
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◄ دعا وزير الخارجية المفوض محمد 
الطاهر سيالة، نظيرته البلغارية إلى 
البدء بإعادة استئناف عمل السفارة 

البلغارية من العاصمة طرابلس «للدفع 
نحو توطيد العالقات الدبلوماسية 

التاريخية بين البلدين».

◄ طالبت جمعيتا ”شباب بال حدود“ 
و“كالم“ التونسيتان، الجمعة، الحكومة 

بالتراجع عن مشروع تعديل قانون 
الجمعيات؛ لـ“تأثيره على ما تحقق من 
مكاسب في مجالي الحقوق والحريات 
في البالد وإضعاف المجتمع المدني“.

◄ دعا فايز السراج إلى تفهم ما 
تواجهه ليبيا جراء مشكلة الهجرة غير 

الشرعية، مؤكًدا أنه بإمكان مفوضية 
شؤون الالجئين أن تساهم في تحسين 

األوضاع اإلنسانية للمهاجرين غير 
الشرعيين في مراكز اإليواء التي 

تشرف عليها وزارة الداخلية وإلى حين 
إعادتهم لبلدانهم األصلية.

◄ أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، 
عن إيقاف أكثر من 90 عنصرا متورطا 
في قضايا اجتياز الحدود خلسة، من 

بينهم 78 من المهاجرين غير الشرعيين 
كانوا تائهين في عرض البحر قبالة 

سواحل مدينة الشابة التابعة لمحافظة 
المهدية.

◄ وصف عضو مجلس النواب الليبي  
ورئيس لجنة الحوار عبدالسالم نصية 
خارطة الطريق المقترحة من قبل األمم 
المتحدة بأنها ”جيدة“، ودعا الليبيين 

إلى التفاعل معها بإيجابية.

◄ أوقفت السلطات المغربية، الجمعة، 
28 مهاجرا غير شرعي ينحدرون من 

دول جنوب الصحراء األفريقية، خالل 
استعدادهم لإلبحار نحو إسبانيا، 
انطالقا من أحد السواحل الغربية 

لمدينة طنجة، شمالي البالد.

باختصار

أويحيى يمرر برنامج نداء تونس يتصدر استطالعات الرأي رغم التصدعات

حكومته دون عناء
[ توقعات بتشكيل جبهة سياسية تنافس حركة النهضة اإلسالمية في االنتخابات المحلية

تصــــــدر حزب نداء تونس نتائج التصويت لالنتخابات احمللية املقبلة املزمع إجراؤها نهاية 
مارس القادم وهو ما مثل مفاجأة للتونسيني الذين توقع الكثير منهم أن تؤثر االنشقاقات 

التي شهدها احلزب على نتائج االنتخابات املرتقبة.

الوالء لم يتغير

{خطة العمل الجديدة تقوم على جمع كل األفكار من األطراف السياســـية كافة. ال مناص من أخبار

تعديل اتفاق الصخيرات لينسجم مع املرحلة الحالية}.

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

{األســـبوع املقبل سيشهد توقيع اتفاق يضمن عودة مهجري مدينة طرابلس خالل حرب فجر 

ليبيا التي شهدتها العاصمة سنة 2014}.

مصعب العابد
عضو مجلس النواب الليبي

نتائـــج ســـبر اآلراء تبـــرز حـــزب نداء 

تونـــس متقدمـــا بــــ10 باملئـــة من 

األصوات مقابـــل 8.5 باملئة لحركة 

النهضة اإلسالمية

◄
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{موســـكو ال تزال على قناعة بان الحل السياســـي والدبلوماسي هو الســـبيل الوحيد للمشكلة أخبار
الكورية الشمالية، أي حل آخر يمكن أن تترتب عليه عواقب قد تكون كارثية}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الكرملني

{نتلو صالة صامتة من أجل تمديد والية المستشـــارة األلمانية الحالية (أنجيال ميركل)، ألن هذا 
يصب في مصلحتنا وفقا لإلمكانيات المتاحة حاليا}.

فيكتور أوربان
رئيس وزراء املجر

السبت 2017/09/23 - السنة 40 العدد 10760

} طهران - اتخذت إيران خطوات استفزازية 
جديـــدة بإعالنهـــا تعزيز قدراتها العســـكرية 
والباليســـتية، بعد لقـــاء مع الـــدول الموّقعة 
على االتفاق النووي، شـــهد أجواء من التوتر 
ـــن من الخروج  في األمـــم المتحدة دون التمّكّ
من الطريق المسدود الذي أفضى إليه تشكيك 

الرئيس األميركي دونالد ترامب في االتفاق.
وقـــال الرئيـــس اإليراني حســـن روحاني 
في خطاب نقله التلفزيون الرســـمي ”شئتم أم 
أبيتم، ســـنعزز قدراتنا العســـكرية الضرورية 
علـــى صعيـــد الـــردع“، مؤكـــدا ”لـــن نطـــّور 
صواريخنا فحســـب بل كذلـــك قواتنا الجوية 
والبرية والبحرية“. وأضـــاف ”لن نطلب إذنا 

من أحد من أجل الدفاع عن وطننا“.
وتأتي تصريحاته في وقت استعرضت فيه 
إيـــران صاروخا جديدا خالل عرض عســـكري 
نظـــم فـــي ذكـــرى انـــدالع الحـــرب اإليرانية- 

العراقية عام 1980.
وتخلت إيـــران بموجب االتفـــاق النووي، 
عن جـــزء كبيـــر مـــن اليورانيـــوم المخصب 
الذي تملكه، وفككت مفاعال وفتحت منشـــآتها 
النووية أمام مفتشـــي األمـــم المتحدة، مقابل 
رفـــع واشـــنطن وأوروبـــا لبعـــض العقوبات 
المفروضـــة عليهـــا. إال أن الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب يـــرى أن االتفاق الذي أبرم عام 
2015 بيـــن إيران والقـــوى الكبرى، ”هو إحدى 
أسوأ الصفقات في تاريخ الواليات المتحدة“، 

ويهدد باالنسحاب منه.
وتركزت انتقادات ترامب لالتفاق النووي، 
على برنامج إيران الباليســـتي المستمر. فيما 
تعتبر طهران أن الصواريخ مشـــروعة بشـــكل 
كامـــل بموجـــب بنـــود االتفـــاق، إذ أنها غير 
مصممة لحمل رؤوس نووية. ولكن واشـــنطن 
التي تصّر على أن طهران تنتهك روح االتفاق، 
كون لدى صواريخها الباليســـتية القدرة على 
حمل رأس نووي، فرضت عقوبات جديدة على 
إيران بســـبب مواصلتها إطـــالق الصواريخ 

وإجراء االختبارات.
وتتفق فرنســـا مع الواليات المتحدة على 
بعـــض البنـــود، وتحـــدث الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون عن إمكانية إعادة التفاوض 
حول بعض اســـتحقاقات االتفـــاق ومواضيع 
مرتبطـــة به مـــن بينها دور إيران في الشـــرق 

األوسط.

وقال ماكرون األربعاء، إن االتفاق النووي 
”غيـــر كاف“ بالنظر إلى ”الضغـــوط المتزايدة 

التي تمارسها إيران في المنطقة“.
ويبدو اإلعالن اإليراني استفزازيا خاصة 
بالنظر إلى توقيته، الجمعة، حيث أثار ماكرون 
خـــالل اجتمـــاع األربعاء، مســـألة ”النشـــاط 
المتزايـــد إليران علـــى الصعيد الباليســـتي“ 
وهو مجال ال يشمله االتفاق الموقع في 2015، 
ويمكـــن أن يـــؤدي برأيه إلى فـــرض عقوبات 

جديدة على هذا البلد.
وأكد ماكرون أن باإلمكان توســـيع االتفاق 
الصاروخيـــة  االختبـــارات  حظـــر  ليشـــمل 
وإلغـــاء بند فيـــه يتيح إليران معـــاودة بعض 
عمليـــات تخصيـــب اليورانيوم اعتبـــارا من 
العـــام 2025. إال أنـــه أصّر كذلـــك على ضرورة 
عـــدم إلغـــاء االتفاق األساســـي.  بينما شـــدد 
دبلوماســـيون فرنســـيون علـــى أن األمـــر ال 
يتعلـــق بـ“إعادة التفاوض“ حـــول االتفاق بل 

”استكماله“.
وبدت الهوة واســـعة بيـــن طهران والقوى 
الغربيـــة بتأكيد روحانـــي أن ”كل كلمة من أي 
في االتفـــاق النووي كانـــت موضوع  جملـــة“ 
نقاش حاد بين األطراف الموقعين وســـيؤدي 
”إزالـــة ولو طوبـــة واحدة إلى انهيـــار المبنى 

بكاملـــه“. مبددا أي أمل بإعـــادة التفاوض، إذ 
حـــّذر من أن الحوار مع حكومة أميركية ”تقرر 
ســـيكون ”مضيعة  خـــرق التزاماتها الدولية“ 

للوقت“.
صاروخا  الجمعـــة،  إيران،  واســـتعرضت 
جديـــدا أطلقت عليه اســـم ”خرمشـــهر“، وهي 
مدينـــة واقعة فـــي جنوب غـــرب البالد، خالل 
عرض عســـكري جـــرى في العاصمـــة. ونقلت 
الرســـمية عن قائد القوات الجو  وكالة ”إرنا“ 
فضائية في الحرس الثـــوري اإليراني العميد 
أمير علي حاجي زاده، ، قوله إن ”لدى صاروخ 
خرمشـــهر مدى يبلغ 2000 كلم وبإمكانه حمل 

عّدة رؤوس حربية“.
صواريخهـــا  جميـــع  إن  إيـــران  وتقـــول 
مصممـــة لحمـــل رؤوس حربيـــة تقليدية فقط 
وإن مداها محدود ال يتجاوز 2000 كلم كأقصى 
حـــد، رغم أن قادة في الجيـــش يؤكدون توافر 
التكنولوجيـــا الالزمـــة لتجـــاوز ذلـــك. وردد 
روحاني الجمعة أن ”قوتنا العســـكرية ليست 

مصممة للتعدي على دول أخرى“.
وحتى اآلن، أفـــادت كل من هيئـــة الرقابة 
ووزارة  المتحـــدة  لألمـــم  التابعـــة  النوويـــة 
الخارجية األميركية أن طهران ال تزال ملتزمة 
ببنـــود االتفـــاق. ولكـــن ترامب الـــذي وصف 

للواليات  االتفاق هذا األســـبوع بأنه ”معيب“ 
المتحدة، سيبّلغ الكونغرس في 15 أكتوبر، إن 

كان يعتقد بأن إيران تمتثل لبنوده. 
وفي حال وجد أنها ال تلتزم، وهو األرجح، 
فســـيفتح ذلك المجال أمام عقوبـــات أميركية 
جديدة بحـــق إيران ولربما ينتهـــي األمر إلى 
انهيار االتفاق. وقال ترامب األربعاء إنه اتخذ 

قراره ولكنه ليس جاهزا للكشف عنه.
إزاء  القلـــق  عـــن  دبلوماســـيون  وأعـــرب 
التبعات السلبية التي يمكن أن تنطوي عليها 
مواجهة أميركية إليران في وقت تأمل األســـرة 
الدولية في إعادة كوريا الشـــمالية إلى طاولة 
الحـــوار لحملها على العدول عـــن برنامجيها 

الصاروخي والنووي.
ويـــرى الباحـــث فـــي مجلـــس العالقـــات 
الخارجية، ســـتيوارت باتريـــك أن ”الكوريين 
الشـــماليين يراقبون عن كثب كيف تتم معاملة 
إيـــران“ لمعرفـــة ”مـــا ســـيكون مصيرهم في 
حـــال وافقوا في أحد األيام علـــى التخلي عن 

أسلحتهم النووية“.
فـــي المقابل، رأى بهنام بـــن طالب لو، من 
مجموعة الضغط المحافظة ”مؤسســـة الدفاع 
عن الديمقراطيات“ التي تنتقد بشـــدة االتفاق 
النووي، أن ”اعتماد نهج مشـــدد حيال طهران 
سيعزز مصداقية الواليات المتحدة“ ويضعها 
فـــي موقع قوة فـــي أي مفاوضات محتملة في 

المستقبل مع كوريا الشمالية.
من جهتها حاولت وزيرة خارجية االتحاد 
األوروبـــي فيديريكا موغيرينـــي التي تترأس 
لجنة متابعة االتفاق، التهدئة وتقريب وجهات 
النظر بين الطرفين، وقالت إن المشـــاركين في 
االجتمـــاع ”اتفقوا على القول بأن كل األطراف 

تحترم نص (االتفاق) حتى اآلن“.
وشـــّددت على أن ”االتفاق يســـير جيدا… 
لدينا أصال أزمة نوويـــة وال نريد الدخول في 

أزمة ثانية“.

طهران تصعد األزمة حول االتفاق النووي بتعزيز قدراتها البالستية

اعتمـــاد نهـــج مشـــدد حيـــال إيـــران 
سيعزز مصداقية الواليات املتحدة 
ويضعهـــا فـــي موقـــع قـــوة فـــي أي 

مفاوضات مع كوريا الشمالية

◄

تثبيت السلطة بشحن الشارع

[ كوريا الشمالية تراقب عن كثب كيف تتم معاملة إيران

} برلــني - تخـــوض المستشـــارة األلمانيـــة 
أنجيال ميركل، االنتخابات التشريعية، بحظوظ 
كبيرة للفوز بوالية رابعة، إذ تسجل فارقا كبيرا 
عن باقي األحـــزاب األلمانية في اســـتطالعات 
الرأي. فيما يريد ”االشتراكيون الديمقراطيون“ 
وزعيمهم مارتن شولتز، إنهاء سيطرة ”االتحاد 

المسيحي“ الذي تقوده ميركل على الحكومة.
وتنتظر ألمانيا األحد، انتخابات تشريعية 
تأمـــل ميركل (صعدت للســـلطة فـــي 2005) بأن 
تبقيها لوالية رابعة على رأس الحكومة، وتقود 
ميـــركل حاليا ائتالفا حكوميـــا يضم ”االتحاد 

المسيحي“ و“االشتراكيين الديمقراطيين“.
وتتركـــز المنافســـة بين ميـــركل وخصمها 
االشـــتراكي الديمقراطي مارتن شولتز لتعبئة 
أنصارهمـــا والفوز بتأييد المترددين في نهاية 
حملة انتخابية تشهد توترا مع صعود اليمين 

القومي.

وعقدت ميركل (63 عامـــا) تجمعا انتخابيا 
في ميونيخ، فيما توجه شـــولتز (61 عاما) إلى 
مؤيديـــه فـــي برليـــن. وإن كان المحافظون ما 
زالـــوا متقدمين بفارق كبير على االشـــتراكيين 
الـــرأي  اســـتطالعات  أن  إال  الديمقراطييـــن، 

األخيرة من شأنها أن تثير مخاوفهم.
ويترقـــب المحللون بشـــغف وقلـــق أيضا 
نتائج حزب ”البديل من أجل ألمانيا“، حيث من 
المتوقع أن يحصد الحزب اليميني الشـــعبوي 
10 بالمئـــة مـــن األصـــوات علـــى األقـــل وأن 
يصبح ثالـــث أكبر قوة في البرلمـــان األلماني 
(بوندستاغ). ورأت صحيفة دير شبيغل أن ”كل 
يوم جديـــد من الحملة االنتخابية هو يوم جيد 

لشعبويي اليمين“.

وال يزال الغموض يكتنف طبيعة االئتالف 
الحاكــــم الذي مــــن الممكن أن تقــــوده ميركل 
لفترة رابعة. إذ لم يتضح بشــــكل كاف بعد ما 
إذا كان من الممكــــن أن تكفي نتائج التحالف 
المســــيحي والحزب الديمقراطي الحر لتكرار 

االئتالف الحاكم السابق بينهما.
 وأظهــــر اســــتطالع للرأي أجرته شــــبكة 
”زد دي إف“ ونشــــرت نتائجه مساء الخميس 
فوز االتحاد المســــيحي الديمقراطي وحليفه 
البافــــاري بـــــ36 بالمئة من نوايــــا األصوات، 
ما يقــــرب المحافظين من ثاني أســــوأ نتيجة 
انتخابية في تاريخهم (35.1 بالمئة عام 1998).
ويرى شــــولتز في هذا التراجــــع ”انقالبا 
فــــي الموقف في اللحظة األخيرة“ على خلفية 
”قلق هائل“ لــــدى المواطنين، غير أن الرئيس 
الســــابق للبرلمــــان األوروبي ليس المرشــــح 
المستفيد من هذا التوجه، إذ ينسب استطالع 
الرأي لالشتراكيين الديمقراطيين 21.5 بالمئة 
فقــــط من نوايــــا األصوات، فــــي حصيلة غير 

مسبوقة في تاريخ أقدم أحزاب ألمانيا.
ولم يبد المحافظون يوما أي شــــكوك في 
فــــوز زعيمتهم، وهذا الســــلوك أدى بحســــب 
ديرشــــبيغل، إلى حملــــة أجمع الــــرأي العام 
واإلعالم علــــى أنها باهتة، بــــل أكثر من ذلك، 
أثار استياء مؤيدي ”البديل أللمانيا“ واأللمان 
الذين خيب أداء الحكومــــة آمالهم، فرأوا فيه 
دليال جديدا على ”غطرســــة الســــلطة في آخر 

سنوات ميركل“.
ولم تقدم ميــــركل التي تقود البالد منذ 12 
عامــــا أي اقتراح ملموس فعــــال، مكتفية ببث 
رســــالة مطمئنة عــــن ”ألمانيــــا يطيب العيش 
فيها“، بمأمن من المخاطر الخارجية المتمثلة 
في رئاسة دونالد ترامب أو بريكست مثال. أما 
خصمها، ففشــــل في إقناع الناخبين حين ندد 
بالفروقــــات االجتماعية في بلد يســــجل نموا 
قويا ونســــبة بطالة في أدنى مستوياتها منذ 

إعادة توحيد البالد.
وتســــببت التوقعــــات بوصــــول اليميــــن 
القومي إلى مجلــــس النواب ليكون أول حزب 
من هذا النوع يتمثــــل في البرلمان منذ 1945، 

بقيــــام جدل أخير قبــــل االنتخابات. وتعرض 
بيتر ألتماير مســــاعد ميركل في المستشارية 
النتقــــادات عديــــدة بما في ذلك من معســــكره 
نفسه، بعدما أعلن أنه من األفضل االمتناع عن 
التصويت بدل التصويت لـ“البديل أللمانيا“، 
وندد وزير الخارجية االشتراكي الديمقراطي 
سيغمار غابريال بـ“تخاذل“ المحافظين ”أمام 

الشعبوية اليمينية“.
وعّلقت المستشــــارة الخميس عبر اإلذاعة 
العامة أن الوســــيلة الوحيــــدة لقطع الطريق 
علــــى ”البديل أللمانيــــا“ تكمن في ”التصويت 
بقانوننــــا  تــــام  بالتــــزام  تشــــعر  ألحــــزاب 

األساسي“. 

مــــع  الســــلطة  تقاســــم  اســــتبعدت  كمــــا 
المتطرفين، سواء ”البديل أللمانيا“ أو اليسار 
الراديكالــــي اللذين يتنافســــان علــــى المرتبة 

الثالثة في استطالعات الرأي.
والخيــــار األبســــط نظريــــا يقــــوم علــــى 
مــــع  الكبيــــر“  ”االئتــــالف  فــــي  االســــتمرار 
يضمــــن  مــــا  الديمقراطييــــن،  االشــــتراكيين 
االستمرارية في السياســــة األلمانية. غير أن 
الحزب االشــــتراكي الديمقراطي الذي يشــــهد 
أزمــــة وجودية قد يختار هــــذه المرة االنتقال 

إلى المعارضة الستعادة زخمه.
ألمانــــي  مليــــون   61.5 نحــــو  ويتوجــــه   
ممــــن يحــــق لهــــم االنتخــــاب إلــــى صناديق 

االقتراع األحد المقبــــل لإلدالء بأصواتهم في 
االنتخابات التشريعية. وبحسب استطالعات 
الــــرأي، فإن نحو ثلث األلمان يعتزمون اإلدالء 

بأصواتهم عبر البريد.
ويشــــارك فــــي انتخابات هذه الــــدورة 42 
حزبا. ومن المقرر أن تفتح المراكز االنتخابية 
أبوابهــــا في تمام الســــاعة الثامنــــة صباحا 
حتــــى الســــاعة السادســــة مســــاء بالتوقيت 

المحلي. 

ــــــرة للفوز بوالية رابعة، لكن مخاوفها  متلك املستشــــــارة األملانية أجنيال ميركل فرصة كبي
تتركــــــز على طبيعة األحزاب التي ســــــتضطر لتشــــــكيل ائتالف حاكــــــم معها، إضافة إلى 

صعود اليمني املتطرف.

ميركل تقـــود البالد منـــذ 12 عاما، 
لكنها لم تقدم أي اقتراح ملموس، 
مكتفية ببث رسالة «أملانيا يطيب 

العيش فيها}

◄

حظوظ ميركل لوالية رابعة ال تنسحب على تشكيل االئتالف الحاكم

ميركل أمام التحدي الحاسم

 [ قلق من صعود اليمين المتطرف ليصبح ثالث أكبر قوة في البرلمان األلماني  [ ميركل تستبعد تقاسم السلطة مع المتطرفين

طموحات اإلصالح األوروبي 
ص7رهينة االنتخابات األلمانية

األميركيـــة  اإلدارة  تســـتعد   – واشــنطن   {
لتخفيف القيـــود على ضربات الطائرات دون 
ومداهمات قوات الكوماندوس،  طيار ”درون“ 
متهيـــدا لزيادة وتيرة العمليـــات ضد تنظيم 

داعش وغيره من اجلماعات املتشددة.
وقالـــت صحيفة نيويـــورك تاميز نقال عن 
مسؤولني على دراية باملناقشات الداخلية إن 
مستشـــاري الرئيس األميركي دونالد ترامب 
اقترحـــوا تخفيف قاعدة حتّد بشـــكل عام من 
ضربـــات الطائـــرات دون طيـــار والهجمـــات 
علـــى متشـــددين خطريـــن تعتقد الســـلطات 
أنهم ميثلـــون ”تهديدا مســـتمرا ووشـــيكا“ 
لألميركيـــني. وأضافـــت أنه ســـيتم توســـيع 

القاعدة لتشمل اجلنود املشاة.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن املستشـــارين 
يريـــدون أيضا حذف قاعـــدة تخضع ضربات 
اجليـــش  وهجمـــات  طيـــار  دون  الطائـــرات 
ووكالـــة املخابـــرات املركزية لعمليـــة تدقيق 

شديد.
وأفادت بأن املسؤولني أبقوا قاعدة تنص 
من عدم مقتل أي  على ضرورة ”التأكد كثيرا“ 

مارة من املدنيني.
وقالـــت نيويـــورك تاميـــز إن جلنـــة على 
مســـتوى احلكومة األميركية أقـــّرت القواعد 
املقترحـــة فـــي 14 ســـبتمبر، وأحالتهـــا إلى 
ترامـــب للتوقيـــع عليهـــا. وألقـــى ترامب في 
الشـــهر املاضـــي، خطابـــا حـــول سياســـاته 
األمنية في أفغانســـتان وبقية جنوب آســـيا، 
القيـــود املفروضـــة على  وتعهـــد بتخفيـــف 
”صيـــد“ اإلرهابيـــني. وتوعـــد قائـــال ”علـــى 
القتلة معرفة أن ليـــس لديهم مكان لالختباء، 
وأّن أي مـــكان ليس عصيا علـــى اإلمكانيات 
واألسلحة األميركية. االنتقام سيكون سريعا 

وقويا“.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما أصدر 
القواعـــد فـــي 2013 فـــي ما يتعلـــق بعمليات 
اجليـــش ووكالـــة املخابـــرات املركزية خارج 
والعراق  أفغانســـتان  الصـــراع فـــي  مناطق 

وسوريا.
ويســـمح القانون الدولي بتصفية بعض 
املدنيـــني عـــن علم مســـبق كنتيجـــة عرضية 
لهجوم على هدف عســـكري مشروع، ما دامت 
وفيـــات املـــارة ضروريـــة ومتناســـبة، إّال أن 
برنامـــج الطائرات دون طيار، و“قائمة القتل“ 
التـــي ميضي عليها الرئيس األميركي ال تزال 

مثار جدل قانوني كبير.

واشنطن توسع ضربات 
الطائرات دون طيار



خـــالل  صنعـــاء  شـــباب  حلـــم   – صنعــاء   {
مشـــاركتهم فـــي احتجاجات العـــام 2011 التي 
طالبت باإلصالح السياســـي، بأن يتحسن حال 
بالدهم وتتعافى مدينتهم. لكن الحلم تبخر مع 
الحرب التي اندلعت في 2014، وسقوط صنعاء 
فـــي أيدي الحوثيين في 21 ســـبتمبر، بدعم من 
الرئيـــس الســـابق علـــي عبدالله صالـــح الذي 
خاض ست حروب قصمت ظهر الحوثيين، قبل 
أن تجمعهـــم المصالح فـــي تحالف هش بدأت 

التصدعات تشق صفوفه بشكل كبير.
احتلـــت   ،2014 ســـبتمبر   21 األحـــد  يـــوم 
جماعـــة أنصـــار اللـــه (االســـم الـــذي اختاره 
الحوثيـــون لجماعتهـــم منـــذ 2012) فـــي فترة 
الظهر وعبر تحرك عســـكري ســـريع بمساندة 
من حرس عبدالله صالح، المؤسســـات المدنية 
والعســـكرية في صنعـــاء وأحكمت الســـيطرة 
عليها دون مقاومة تذكر. ويقول عدد من أهالي 
صنعاء إن سقوط العاصمة المفاجئ والصادم 
ترافـــق فـــي البداية مع أمل فـــي أن يؤدي حكم 
الحوثييـــن، الذين ذاقوا في عهـــد علي عبدالله 
صالـــح معنى القمع وعرفـــوا طعم الحرب، إلى 
اتفاق سالم سريع ينهي أزمات البلد األفقر في 

شبه الجزيرة العربية.

وكان العديـــد مـــن الساســـة والمراقبيـــن 
يعتقدون حينها أن مســـاعي المبعوث األممي 
إلـــى اليمن جمال بنعمـــر يمكن أن توقف عجلة 
االندفـــاع والمقامـــرة الحوثيـــة وتحـــول دون 
اكتمال االنقالب العســـكري. تـــم التوقيع على 
ما ســـمي باتفاق السلم والشراكة بين األطراف 
السياســـية اليمنية والحوثيين الذين كانوا قد 
تنكروا قبل ذلك بفترة وجيزة لمخرجات حوار 

وطني استمر لما يقارب العام بمشاركتهم.
إال أن جهـــود بن عمر باءت بالفشـــل، مثلما 
تبدو اليوم جهود خليفته إسماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد، في ظّل تعطش الحوثيين لالســـتحواذ 
على الدولة اليمنية، ونسخ تجربة حزب الله في 
اليمن، ضمن وضع أمني ال طرف مستفيدا منه 
غير تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية ووضع 
إنســـاني متدهور في ظـــل النـــزوح والكوليرا 
وخطر المجاعة الذي يهدد نحو ســـبعة ماليين 

يمني في أنحاء متفرقة من البالد.

اســـتغل الحوثيون محادثات اتفاق السلم 
والشـــراكة الستكمال سيطرتهم على مؤسسات 
الدولـــة المدنيـــة والعســـكرية. وانتهـــى بهم 
المطـــاف إلى فـــرض حالـــة اإلقامـــة الجبرية 
على الرئيس الشـــرعي عبدربـــه منصور هادي 
وحكومة الوفاق برئاسة خالد بحاح، وهو األمر 
الـــذي تطور إلى حصار منـــزل الرئيس ومن ثم 
إجباره على االستقالة بعد أن رفض أن يشرعن 

حالة االنقالب.
خالل تلك الفترة التي يمكن أن يطلق عليها 
مرحلـــة النشـــوة االنقالبية كشـــف الحوثيون 
عن جزء كبير من مالمح مشـــروعهم السياسي 
والثقافـــي الـــذي بدا أنـــه جزء من المشـــروع 
اإليراني والذي ســـعى قـــادة الجماعة للتباهي 
بارتباطهـــم بـــه من خـــالل زيارة وفـــد حوثي 
للعاصمـــة اإليرانيـــة طهران فـــي مطلع مارس 

2015 والتوقيع على اتفاقات مثيرة للجدل.

بداية التراجع

الحوثيـــة أقصر  تعـــد مرحلـــة ”النشـــوة“ 
المراحل في ســـنوات االنقـــالب الثالث، حيث 
ســـرعان مـــا لحقتهـــا مرحلة ”الصدمـــة“ التي 
بدأت بتمكـــن الرئيس عبدربـــه منصور هادي 
مـــن الهروب إلى عـــدن وإعالنها عاصمة يمنية 
مؤقتـــة في فبراير 2015، لتصـــل حالة الصدمة 
لـــدى حلفـــاء االنقالب إلـــى ذروتهـــا، بعد ذلك 
بأيام قليلة، جـــراء إعالن عدد من الدول بقيادة 
الســـعودية عن إنشـــاء التحالف العربي لدعم 

الشرعية واإلعالن عن انطالق عاصفة الحزم.
تتصـــف تلك المرحلة بأكثر المراحل حرجا 
حيث ظهرت عالمات االرتباك والتخبط بشـــكل 
واضح فـــي صفوف االنقالبييـــن الذين لم يكن 
التدخل العســـكري من قبـــل دول الجوار ضمن 
قائمة السيناريوهات التي وضعوها، مراهنين 
علـــى نصائح مقدمة من علي عبدالله صالح، قد 

استبعدت تدخل اإلقليم عسكريا.
لـــم يمض الكثيـــر من الوقـــت حتى تمكنت 
قوات الجيش الوطني والمقاومة الشـــعبية من 
اســـتعادة مناطق شاســـعة كانت تحت سيطرة 
الحوثيين. ثم جاءت  عملية ”الســـهم الذهبي“ 
التي أدت إلى استعادة السيطرة على العاصمة 
المؤقتة عدن في يوليو 2015، ومن ثم استعادة 
معظـــم مناطق محافظة مـــأرب في العام التالي 
وصـــوال إلـــى مشـــارف العاصمة صنعـــاء من 

جهتي نهم وصرواح.
بـــارزا  عنوانـــا  العمليـــات  تلـــك  كانـــت   
لمرحلة جديـــدة يمكن أن يطلـــق عليها مرحلة 
”االنحســـار“ الحوثي. وبلغت هذه المرحلة مع 
تمكن قوات التحالف العربي والجيش الوطني 
من استعادة السيطرة على مناطق استراتيجية 
على الســـاحل الغربـــي لليمن مـــن بينها باب 

المندب وميناء المخا.

ولم يلتقط الحوثيون أنفاســـهم بعد، حتى  
اقتـــرب الجيش الوطنـــي مدعومـــا بالتحالف 
العربي إلـــى تخـــوم محافظة الحديـــدة، وهو 
التحول المهم في المســـار العسكري الذي دفع 

مجددا بالمسار السياسي إلى الواجهة. 
وعمل ولـــد الشـــيخ على تســـويق مبادرة 
لتحييـــد مينـــاء الحديدة وتســـليمه إلى طرف 
ثالـــث إلدارتـــه وتخصيـــص إيراداتـــه المالية 
لصالح دفع رواتب الموظفين في اليمن. وكانت 
الرواتـــب توقفت منـــذ ما يقارب العـــام نتيجة 
تجريف ونهب الحوثيين ألموال البنك المركزي 
فـــي صنعـــاء وتحويلهـــا لتمويـــل عملياتهـــم 

العسكرية.
وفـــي هـــذه المرحلة ظهـــر التباين بشـــكل 
ملحوظ فـــي مواقف شـــريكي االنقـــالب حيث 
أرســـل حزب المؤتمـــر (جناح صالح) رســـائل 
إيجابيـــة بخصوص مبـــادرة المبعوث األممي 
في الوقت الذي تمسك فيه الحوثيون بمواقفهم 

المتشددة إزاء أي حل سياسي.
أرواح  حصـــد  النـــزاع  يواصـــل  وبينمـــا 
المدنيين في كل أنحاء اليمن، أحيى الحوثيون، 
يوم 21 سبتمبر، ذكرى االستيالء على صنعاء، 
ضمن اســـتعراض قّوة يؤكد المتابعون للشأن 
اليمنـــي أنها زائلـــة، خصوصا بعـــد أن أثبت 
الحوثيـــون نواياهم بخصـــوص تغيير النظام 
السياســـي في اليمن وتنصيب أنفسهم الحكام 

الجدد للبالد.
يأتـــي ذلك، مع تدهور الوضـــع االقتصادي 
فـــي المناطق التي يســـيطر عليهـــا الحوثيون 
بشكل كبير ما انعكس على الصعيد االجتماعي 
في ظل انتشـــار الفقر والمجاعة وانتشار وباء 
الكوليرا في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة 

الميليشيات. 

وســـتكون المرحلة القادمة هي الحاســـمة، 
خصوصـــا بعد تصـــدع التحالـــف الحوثي مع 
علـــي عبدالله صالح. وبحســـب مراقبين وصل 
التحالف إلى مرحلة الموت السريري بالرغم من 
محاوالت الرئيس الســـابق االنحناء للعاصفة 
وامتصاص غضب الحوثييـــن الذين يرون أنه 
حان الوقت إلقصاء عبدالله صالح واســـتكمال 
مشروع تطييف المجتمع ومؤسساته والدخول 

في مفاوضات منفردة مع الحكومة الشرعية.

سيناريوهات قاتمة

ترســـم الشـــراكة المتداعية بين الحوثيين 
وعبداللـــه صالـــح ســـيناريوهات ســـتغير من 
شـــكل المعادلة اليمنية بشكل أسرع مما توقع 
الخبـــراء، حيث تلـــوح في األفق نـــذر مواجهة 
عســـكرية بيـــن حليفـــي االنقـــالب بالرغم من 
محاولة الطرفين إظهار حالة من ضبط النفس.

وفيمـــا يســـعى الحوثيون لتجزئـــة األزمة 
في ســـبيل ابتالع عبدالله صالح بأقل خســـائر 
ممكنة، يدرك األخير أن مســـألة تخلص أنصار 
الله منه تحتاج فقط للمزيد من الوقت حتى يتم 
اإلجهـــاز على أوراق قوته بشـــكل كامل تمهيدا 

لتصفيته سياسيا وربما جسديا.
ودفع هـــذا األمر الرئيس اليمني الســـابق 
لالنحناء لعاصفة الحوثيين الهوجاء وتفويت 
الفرصة على الجناح العقائدي الذي يســـتعجل 
التخلـــص منه، في الوقت الـــذي يحاول ترتيب 
أوراقه وجمع شـــتات قواته المبعثرة بانتظار 
إقليمـــي يســـتطيع أن  محلـــي أو  أي تحـــول 
يحصل مـــن خالله على طوق نجـــاة ينقله إلى 
مرحلـــة أخرى من مراحل الصراع والتحالفات. 
ولفتت مصادر سياســـية مطلعة إلى أنه يعتقد 

علـــى نطاق واســـع فـــي األوســـاط اليمنية أن 
االشـــتباكات العنيفـــة التـــي شـــهدتها جبهتا 
صرواح وتعـــز وبعض مناطـــق أب بين قوات 
االنقالبيين أنفســـهم ناتجة عـــن رغبة عبدالله 
صالح فـــي إيصال رســـالة للحوثييـــن بأنه ال 
يزال نافذا وبأنهم سيخسرون كثيرا إذا قرروا 
المجازفة بالتخلص منه، في الوقت الذي باتت 
فيه قـــوات الشـــرعية والتحالـــف العربي على 

أبواب العاصمة.
وتعتبر هذه الرسالة إحدى االستراتيجيات 
التـــي يمكن أن يلجأ إليهـــا علي عبدالله صالح 
للضغط على الحوثيين الذين باتوا يسيطرون 
على كافـــة مناطق العاصمـــة اليمنية بما فيها 
تلـــك التـــي كانـــت خاضعـــة لســـيطرة أنصار 

الرئيس السابق.
ويمكـــن أن يتطور األمر الحقا إلى ضم علي 
عبداللـــه صالح لقـــوات وقبائـــل موالية له في 
طـــوق صنعاء في حـــال ازداد الخناق الحوثي 

عليه أو تم تهديد حياته.
وتخشى جماعة الحوثي من حدوث انقسام 
حاد في القاعدة الشـــعبية الحاضنة لها والتي 
تتقاســـمها مع علـــي عبدالله صالـــح في حال 
حدوث صراع مسلح مع أنصار حزب المؤتمر.

ويذهـــب العديد من المراقبيـــن إلى أن هذا 
الصـــراع ســـيؤثر علـــى معظم المناطـــق التي 
يســـيطر عليها الحوثيون في ظل النفوذ الذي 
يتمتع به علي عبدالله صالح في محافظات مثل 
أب والحديـــدة وذمار وأجزاء من حجة وعمران 
وحتى طوق صنعاء. وكان نفوذ عبدالله صالح 
فيها عامال حاســـما في منـــع تحريرها. وتبدو 
هذه آخر أوراق علـــي عبدالله صالح لالنقالب 
علـــى حلفائـــه، الذين كانـــوا قبيـــل انقالب 21 

سبتمبر في مصاف أعدائه.
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في 
العمق

الحوثيون وعلي عبدالله صالح: من سينقلب على اآلخر أوال

باملرصاد ألي محاولة انقالب على االنقالب 

[ احتفال بذكرى احتالل صنعاء يشوبه قلق من تغير المعادالت بحلول العام المقبل  [ الحوثيون يخشون تشتت قاعدتهم الشعبية
ــــــه صالح الطرف األضعف سياســــــيا  ــــــون خــــــالل حروبهم ضــــــد علي عبدالل كان احلوثي
وعسكريا، ولم يتجاوز نفوذهم حدود محافظة صعدة، لكن تغيرت املعادلة بعد 21 سبتمبر 
2014، حــــــني وضعوا عداءهم لعلي عبدالله صالح جانبا وحتالفــــــوا معه ليعطيهم مفاتيح 
العاصمة صنعاء في محاولة انقالبية لم تعط احلوثيني السلطة التي أرادوها، وإن جعلتهم 
طرفا قويا عســــــكريا وسياســــــيا بفضل دعم إيران ومســــــاعدة علي عبدالله صالح. لكن 
ــــــى صنعاء في ظل حتوالت الفتة في  الوضع بدأ ينقلب بعد ثالث ســــــنوات من دخولهم إل
املشهد اليمني، من أبرزها اقتراب حالة الشراكة بينهم وبني الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح من آخر فصولها.

{ندعو األمم المتحدة ومعها المجتمع الدولي إلى االضطالع بمســـؤوليتهما في اليمن من خالل 
ممارسة الضغط الفاعل على االنقالبيين لتنفيذ قرارات مجلس األمن الدولي}.

عبدربه منصور هادي
الرئيس اليمني

{يوم ٢١ ســـبتمبر ٢٠١٤، يوم نكبة ونقطة ســـوداء مظلمة في تاريخ الشـــعب اليمني.. النصر 
على جماعة أنصار الله وحلفائهم من قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح قريب}.

الفريق الركن علي محسن صالح األحمر
نائب الرئيس اليمني

} باريــس - يحذر خبـــراء من أن األمل الوحيد 
للجهادييـــن فـــي تحقيـــق مكاســـب سياســـية 
يكمـــن في رد فعـــل مبالغ به تقـــدم عليه الدولة 
المســـتهدفة، معتبريـــن أن االعتـــداءات التـــي 
ينفذها هؤالء ال تشـــكل تهديدا حيويا لألنظمة 
الديمقراطية. ويرى هؤالء أن رد فعل مبالغا به 
يمكن أن يقود إلى إجـــراءات جذرية أو إلى رد 
عسكري أو أمني غير متناسب يصب في الواقع 

في مصلحة المهاجمين.
ويشير ألكسندر ريتسمان، النائب السابق 
فـــي البرلمـــان المحلـــي لبرليـــن والعضو في 
المؤسســـة األوروبية للديمقراطية، إلى ”سوء 
فهم إلى حد كبير الســـتراتيجية تنظيم الدولة 

اإلسالمية“،.
ويضيـــف ”أنهم ال يســـعون فقـــط إلى قتل 
األوروبيين بل خصوصا إلى زيادة اســـتقطاب 
المجتمعات في أوروبا ونشـــر الخوف والريبة 
إزاء المســـلمين“. ويتابع ريتســـمان ”ال بد من 
تفهم أكبر من المســـؤولين السياسيين والرأي 
العـــام حتى ال نقع في الفخ الذي ينصبه تنظيم 

الدولة اإلسالمية“.
وفي كتابـــه األخير ”أومو ديـــوس“، يقول 
المـــؤرخ يوفـــال نوا هـــراري ”كيـــف يتوصل 
اإلرهابيـــون إلـــى تصـــدر العناويـــن وتغييـــر 
الوضـــع السياســـي في العالم؟ مـــن خالل دفع 

أعدائهم إلى الرد بشكل غير متناسب“.

ويضيـــف هراري ”فـــي األســـاس اإلرهاب 
عـــرض، واإلرهابيـــون يقدمون عرضـــا مرعبا، 
عرضا مـــن العنف يصدمنـــا ويعطينا انطباعا 
بالعودة إلى فوضى العصور الوسطى. وغالبا 
ما تشـــعر الـــدول بأن عليها الرد باســـتعراض 
إلجـــراءات األمن وتنظيم انتشـــار للقوى يصل 

إلى اضطهـــاد مجموعات بكاملهـــا أو احتالل 
دول أخرى. في غالبية األحيان، يشكل رد الفعل 
المبالـــغ بـــه هذا تهديـــدا أكبر ألمننـــا مما هو 

لإلرهابيين أنفسهم“.
ويضيف هراري ”اإلرهابيـــون مثل الذبابة 
التـــي تريد تدمير محل من الخزف. فهي ال تكاد 

تقدر على تحريك حتى فنجان شاي. فتجد فيال 
وتنـــدس في أذنه وتـــروح تطن. ويقـــوم الفيل 
فـــي حالة الهيجـــان من الذعـــر والغضب التي 
تنتابه بتدمير المحل. هذا ما حصل في الشرق 
األوسط خالل العقد األخير. ما كان اإلسالميون 
سيتمكنون من إطاحة صدام حسين بأنفسهم، 
لذلك فضلوا إثـــارة غضب الواليـــات المتحدة 
الشـــديد عبـــر اعتـــداءات 11 ســـبتمبر، فقامت 
بتدميـــر متجـــر الخزف في الشـــرق األوســـط 
بالنيابة عنهم. وها هم يرتعون على األنقاض“.
الســـابق  المديـــر  شـــويه،  آالن  ويقـــول 
لألمـــن  العامـــة  اإلدارة  لـــدى  لالســـتخبارات 
الخارجـــي الفرنســـي ”هنـــاك صـــورة الذبابة 
والفيل وأيضا الدبور داخل دبابة“، مضيفا أن 
”االكتفـــاء بالتعاطي مع اإلرهـــاب على الصعيد 
لشـــهادات  المتواصل  واالســـترجاع  العاطفي 
الضحايـــا المصدوميـــن يصبـــان فـــي خانـــة 

اإلرهابيين، فهذا ما يسعون إليه“.
ويضيف شويه أن وسائل اإلعالم والشبكات 
اإلخباريـــة خصوصـــا والمواقـــع اإللكترونية 
تتحمل مســـؤولية مهمة في هـــذا الصدد، فهي 
يمكـــن أن تكون بمثابة بـــوق مرّوج أو تزيد من 
وقـــع الصدمة الناجم عن أي اعتـــداء أضعافا. 
ويؤكد أن ”هذه المزايـــدات لعرض العنف هي 
ما يسعى إليه تحديدا واضعو االستراتيجيات 
اإلرهابية الذين تكتســـب أفعالهم قيمة مضافة 

عندما يتمكنون بعمل بســـيط من إرباك نظامنا 
االجتماعي“. ويتابع ”الجرائم اإلرهابية، وهي 
حقيقـــة موجودة وال بد من التعاطي معها على 
هذا األســـاس، ال تندرج في مقدمة اإلشكاليات 
اإلجرامية في بالدنا. فهناك على ســـبيل المثال 
في فرنســـا عدد أكبر من النساء اللواتي يمتن 
ســـنويا ضحيـــة العنف األســـري مـــن ضحايا 
اإلرهـــاب“. ويذهـــب هراري إلى حـــد القول إن 
”كـــوكا كـــوال تمثل تهديـــدا أكثر خطـــورة على 
حياة المواطن األميركـــي أو األوروبي العادي 

من تنظيم القاعدة“.
ويقـــول الكومندان واين بورتـــر، الذي كان 
رئيسا لالستخبارات في البحرية األميركية في 
الشرق األوســـط بين 2008 و2011 وبات يدّرس 
مكافحة اإلرهـــاب في األكاديميـــة البحرية في 
مونتيـــري (كاليفورنيـــا)، في مقابلـــة مع ”نيو 
ساينتست“، إن ”التهديد الوجودي الذي تمثله 
االعتداءات بالنســـبة إلينا سواء كانت حقيقية 
أو محتملـــة هـــو أن نواصل التصرف بشـــكل 
ينعكس ســـلبا، مع فوضى في التنظيم وإنفاق 

لألموال دون تفكير“. 

إضرار باملصلحة عن غير قصد

خبراء يحذرون من الوقوع في فخ الردود املبالغ فيها على اعتداءات الجهاديني
[ يوفال نوا هراري: كوكا كوال أكثر خطورة على حياة المواطن األميركي أو األوروبي العادي من القاعدة

صالح البيضاني
كاتب يمني

مواجهـــة  نـــذر  األفـــق  فـــي  تلـــوح 
عســـكرية بـــني حليفـــي االنقـــالب 
بالرغم من محاولة الطرفني إظهار 

حالة من ضبط النفس

◄

المتطرفون يفرون إلى سنابشات 
وتليغرام وإنستغرام

ص ١٨



} برليــن – لـــم يصحـــب حملـــة االنتخابات 
التشـــريعية األلمانيـــة قلـــق أوروبـــي كبير 
علـــى تماســـك االتحـــاد األوروبـــي ووضعه 
باالنتخابات  مقارنة  والسياسي،  االقتصادي 
التي شهدتها دول أوروبية أخرى، على غرار 
هولندا وفرنســـا، ذلك ألن المشـــككين األلمان 
في االتحاد األوروبي ضعاف ومن المرجح أن 
تبقى األحزاب السياسية المعتدلة في الحكم.

مـــع ذلـــك ســـتكون نتيجـــة االنتخابـــات 
األلمانيـــة بنفـــس أهمية نتائـــج االنتخابات 
الفرنسية، التي كادت تفوز بها مارين لوبان، 
لكن حســـم األمر في األخيـــر لصالح إمانويل 
ماكرون، حيث ســـتلعب الحكومة المقبلة في 
برليـــن دورا مصيريـــا في تشـــكيل القرارات 
السياســـية واالقتصادية والمؤسســـاتية في 
المجموعـــة. وتم تأجيـــل الكثير من القرارات 
في أوروبا بشأن تخفيف الديون عن اليونان 
وإصالح منطقة اليورو وغير ذلك من الملفات 
المفتوحة، فـــي انتظار الحكومة الجديدة في 

ألمانيا.
وينظـــر األوروبيـــون إلـــى االنتخابـــات 
التـــي ستشـــهدها ألمانيا األحد 24 ســـبتمبر 
2017 باعتبارهـــا مرحلة مكملـــة لعملية بدأت 
بانتخاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في شـــهر مايو الماضي. ويقول الباحث بيير 
فيمونت، فـــي معهد كارنغـــي أوروبا، ”ليس 
هناك شـــك من جانب الرئيس الفرنسي بفوز 
المستشـــارة أنجيـــال ميركيـــل، الـــذي ينظر 
إليه علـــى أنه دافع إضافي يعـــزز من الروح 
اإليجابيـــة الجديـــدة المالحـــظ تناميها بين 

باريس وبرلين منذ شهور مضت“.

ويضيـــف فيمونـــت ”بالنســـبة للقيـــادة 
الفرنســـية، فإن إعادة انتخـــاب ميركيل تعد 
أيضـــا حافـــزا حقيقيا إلعـــادة تعميق تكامل 
االتحاد األوروبي، وهو الشيء الذي يروج له 

ماكرون منذ أن تولى رئاسة فرنسا“.
منـــذ اســـتلم منصبـــه رســـميا، انغمس 
الرئيس الفرنســـي في تنفيذ خطته المتعلقة 
بالتغييـــر االقتصـــادي واالجتماعـــي اللذين 
”كانا بمثابـــة الصدمة التي أصابت الشـــعب 
الفرنسي“، وفق وصف فيمونت، الذي يرى أن 
ماكرون من خالل هذه الطريقة بعث برســـالة 

واضحة إلى برلين يؤكد فيها جدية الحكومة 
الفرنسية في إصالح سوق العمل، على عكس 
المماطلة والتأجيل اللذين شـــهدتهما ألمانيا 

من الحكومة الفرنسية في الماضي.
وفور انتهاء االنتخابات األلمانية، تتوقع 
فرنسا الحصول على نفس االلتزام القوي من 
ناحية برليـــن، وهذه المرة لصالـــح التكامل 
األوروبي الذي اهتز إثر صدمة البركســـيت. 
ومـــن المنظور الفرنســـي أصبحت الســـاحة 
السياسية اآلن مؤهلة أمام االتحاد األوروبي 
للمضـــي قدمـــا بوتيـــرة متســـارعة. ويؤكد 
فيمونـــت أنـــه ”ســـيتعين على قادة فرنســـا 
وألمانيـــا إنهـــاء خالفاتهم لتوحيـــد قوتهم 
لصالح توجيه أوروبا إلى األمام، وســـيكون 
هـــذا هـــو التحدي الـــذي ســـتواجهه كل من 

الدولتين في األشهر المقبلة“.

ميركل تستعيد عافيتها السياسية

تقلصـــت شـــعبية المستشـــارة األلمانية 
أجيـــال ميركل بشـــكل كبير بين أواخر ســـنة 
2015 وبدايـــة 2016 عندمـــا انتقـــد الكثير من 
الناخبين األلمان قرارهـــا بفتح حدود البالد 
لمئـــات اآلالف من طالبي اللجوء. وفي الوقت 
نفســـه وصلت شعبية البديل من أجل ألمانيا 
أرقاما قياســـية غذتها المخاوف من الهجرة. 
وبحلول ســـنة 2017 صعدت شـــعبية الحزب 
الديمقراطي االجتماعي كذلك بشكل كبير بعد 

أن عين شولتز مرشحا له.
لكن في األشـــهر األخيرة عادت المشـــاعر 
السياســـية لتتكـــون مـــن جديـــد، إذ بينـــت 
عمليات ســـبر اآلراء صعود شـــعبية االتحاد 
الديمقراطـــي المســـيحي. وتخـــوض ميركل 
االنتخابـــات التشـــريعية األحد بفـــارق كبير 
عن باقي األحزاب األلمانية في اســـتطالعات 

الرأي.
وفي الوقت الذي تميل فيه كافة التوقعات 
لفـــوز مؤكـــد للمستشـــارة فـــي االنتخابات 
وتوليهـــا فترة رابعـــة في منصبهـــا، يترقب 
المحللون بشـــغف وقلق أيضـــا نتائج حزب 
”البديل من أجل ألمانيـــا“، حيث من المتوقع 
أن يحصـــد الحـــزب اليميني الشـــعبوي 10 
بالمئـــة من األصوات علـــى األقل وأن يصبح 
ثالـــث أكبـــر قـــوة فـــي البرلمـــان األلمانـــي 

(بوندستاغ).
ويتمثل التطور اآلخر الملحوظ في تعافي 
الحـــزب الديمقراطي الحر في اســـتطالعات 
الـــرأي. كان هذا الحـــزب في الســـابق ثالث 
حزب في ألمانيا وشارك في حكومات ائتالف 
مـــع الحـــزب الديمقراطـــي المســـيحي ومع 

الحزب الديمقراطي االجتماعي، وبعد فشـــله 
في دخول البوندســـتاغ في سنة 2013 بإمكان 
الحزب الديمقراطي الحر أن يكون مرة أخرى 

”صانع ملوك“.
والمتنافسان اللذان يجب مراقبتهما هما 
االتحـــاد الديمقراطـــي المســـيحي المحافظ 
بزعامة أنجيـــال ميركل، والحزب الديمقراطي 
االجتماعي من الوسط اليسار بزعامة رئيس 

االتحاد األوروبي السابق مارتن شولتز. 
هـــذان الحزبان يحكمان حاليا في ائتالف 
حكومي لكنهما ســـيبحثان عـــن تحالفات مع 
أحزاب أصغر حجما بعد انتخابات ســـبتمبر 
ممـــا يجعل القوى السياســـية الصغيرة مثل 
الحزب الديمقراطي الحر من اليمين الوسطي 
وحـــزب الخضـــر المدافع عـــن البيئة وحزب 
اليسار من الجناح اليساري مفاتيح لتشكيل 

الحكومة المقبلة أللمانيا. 
وقد يدخل حزب البديـــل من أجل ألمانيا 
المناهـــض للهجرة والمشـــكك فـــي االتحاد 
األوروبـــي البوندســـتاغ ألول مـــرة في هذه 
االنتخابات، لكن من المرجح أن يتم استبعاد 

الحزب من محادثات االئتالف.
وحســـب نتائج االنتخابات قد تســـتغرق 
محادثات االئتالف أسابيع، إن لم تكن أشهرا. 
في سنة 2013 مثال استغرق األمر ثالثة أشهر 

لتفـــاوض األحـــزاب حـــول تشـــكيل حكومة 
ائتالفية والمصادقة عليها.

 وتفيـــد اســـتطالعات الرأي بـــأن ائتالفا 
المســـيحي  الديمقراطـــي  الحـــزب  بزعامـــة 
قـــد يحتاج حزبـــا آخر فقـــط (ربمـــا الحزب 
الديمقراطـــي الحر) بينما االئتـــالف بزعامة 
الحـــزب الديمقراطـــي االجتماعي ســـيتطلب 
ثالثـــة أحـــزاب علـــى األقـــل. وفي حيـــن أن 
”ائتالفا كبيرا“ آخر لن يكون أولوية بالنسبة 
إلى االتحاد الديمقراطي المســـيحي والحزب 
الديمقراطي االجتماعي، لن يكون أمام هذين 
الحزبيـــن مـــن خيار ســـوى االســـتمرار في 

التحالف.

ال خالف ألمانيا بشأن أوروبا

الديمقراطـــي  الحـــزب  مـــن  كل  يحمـــل 
المســـيحي والحزب الديمقراطي االجتماعي 
وجهات نظر مختلفة تماما عن كيفية تســـيير 
ألمانيـــا، إذ تتمثـــل أولويـــة المحافظين في 
الحفاظ على توازن الميزانية، أما التقدميون 

فيعدون بالترفيع في اإلنفاق الحكومي.
لكن عندما يتعلق األمر بأوروبا يدافع كل 
من الحزبين عـــن االتحاد األوروبي وعضوية 
ألمانيـــا فـــي منطقـــة اليـــورو والحاجة إلى 

تحالـــف فرنســـي ألمانـــي قوي. وبنـــاء على 
ذلك لن تســـبب االنتخابـــات األلمانية تهديدا 
مباشـــرا لمســـتقبل الكتلة بالطريقة نفســـها 
التي فعلتها االنتخابات الفرنســـية والبروز 

القوي لألحزاب المناهضة للمؤسسة هناك.
ومـــن المحتمل أن تكـــون حكومة ائتالف 
تضم الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب 
الديمقراطـــي الحـــر أقـــل اســـتعدادا لقبول 
إجراءات تقاســـم المخاطر في منطقة اليورو 
مثل إصدار ســـندات اليورو، أو زيادة خطط 
استثمار تشمل كامل االتحاد، أو إحداث آلية 

تأمين مشتركة للبنوك في المنطقة.
ومن المتوقـــع أن تكـــون حكومة ائتالف 
مـــن اليمين الوســـطي حذرة مـــن قبول هذه 
المطالـــب التي ســـتأتي من بلـــدان من قبيل 
فرنســـا وإيطاليا وإســـبانيا. أمـــا االئتالف 
المكون من أحزاب يســـارية وســـطية بزعامة 
فســـيلقى  االجتماعي  الديمقراطـــي  الحـــزب 
ترحيبا كبيـــرا في أوروبا المتوســـطية ألنه 
سيفتح الباب لنوع السياسات التي تفضلها 
المنطقـــة. وبغـــض النظر عن ذلـــك، لن تقبل 
الحكومـــة الجديـــدة في برلين سياســـات قد 
تضـــر بثـــروة ألمانيـــا إال مقابـــل المزيد من 
تحكم االتحاد األوروبي باقتصاديات أوروبا 

الجنوبية.
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ينظـــر األوروبيون إلـــى االنتخابات 
باعتبارهـــا مرحلة مكملة  األملانية 
الرئيس  بانتخـــاب  بـــدأت  لعمليـــة 

الفرنسي إيمانويل ماكرون

◄

في 
العمق

{اقتـــراح بريطانيـــا بوجود فترة انتقالية لالنســـحاب من التكتل األوروبي يشـــير إلـــى روح بناءة، 
واالتحاد مستعد للتفاوض}.

ميشيل بارنييه
كبير املفاوضني األوروبيني خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي

{بريطانيـــا ال تريـــد أن تطبق نموذج النرويـــج أو كندا في الترتيبات التي ســـتتخذها مع االتحاد 
األوروبي عقب خروجها منه}.

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

طموحات اإلصالح األوروبي رهينة االنتخابات األلمانية

أملانيا قوية بأوروبا القوية

[ تطلع لشراكة فرنسية ألمانية من أجل منطقة يورو أقوى  [ إعادة انتخاب ميركل الروح اإليجابية لتعميق تكامل االتحاد
مع أن االنتخابات األملانية لن تغير عضوية البلد في الهياكل األوروبية ســــــيكون لها تاثير 
مهم على مســــــتقبل االحتاد األوروبي. فبعد عقد من التأزم تعيد الكتلة تقييم جولة جديدة 
من اإلصالحات املؤسســــــاتية جلعل منطقة اليورو أقوى ومهيأة أكثر للتعامل مع األزمات 
في املســــــتقبل. وبعد مرور عاصفة االنتخابات الفرنســــــية، وفوز إميانويل ماكرون، تتطلع 
بروكسل األحد إلى االنتخابات األملانية باعتبارها اخلطوة التالية التخاذ أي خطوات هامة 

لتنفيذ خطة اإلصالح والتكامل األوروبي الذي اهتز إثر صدمة البركسيت.

} بلغة صريحة وواضحة، أعلن رئيس 
المفوضية األوروبية جان كلود يانكر أن 

بريطانيا ستندم على الخروج من االتحاد 
األوروبي، وأنه على الرغم من أن مغادرة 

بريطانيا لالتحاد هي ”لحظة حزينة“، 
إال أنها ال تمثل مستقبل أوروبا، إذ أن 

األوروبيين اختاروا أن يكون اتحادهم أقوى 
وأكثر تماسكا.

وأّكد يانكر في خطاب ”حالة االتحاد“ 
الذي ألقاه أمام البرلمان األوروبي في 13 
سبتمبر بنبرة تفاؤل واضحة أن ”الرياح 

عادت في صالح السفن األوروبية“، بعكس 
ما كان عليه الحال منذ عام واحد. ودعا 

إلى مؤتمر في رومانيا في 30 مارس 2019، 
بعد أن تغادر بريطانيا االتحاد بشكل 

رسمي، لبحث السبل الكفيلة بجعل االتحاد 
األوروبي أكثر ديمقراطية وأشد قوة.

قبل سنة، واجه االتحاد األوروبي 
مجموعة من األزمات، من أبرزها أزمة 

الالجئين التي أثارت انقسامات واسعة في 
أوروبا وخالفات عميقة حول سبل التعامل 
معها والمخاوف من وصول أحزاب اليمين 
الشعبوي إلى الحكم، عالوة على تصويت 
البريطانيين لصالح الخروج من االتحاد، 

وذلك للمرة األولى منذ تأسيسه.
لكن، الصورة تغيرت كثيرا في عام 

واحد. ويمكن رصد ثالثة متغيرات هامة 
ساهمت في أن تكون الرياح في صالح 

من يبحرون بسفينة االتحاد األوروبي 
نحو بر األمان؛ أول هذه المتغيرات نجاح 
إيمانويل ماكرون في الفوز برئاسة فرنسا 

بفارق واضح متغلبا على زعيمة الجبهة 
الوطنية، مارين لوبان، التي كانت تكيل 
االنتقادات لالتحاد األوروبي وترغب في 
خروج فرنسا منه بأسرع وقت ممكن في 

حال فوزها بالرئاسة. وقبل وصول ماكرون 
إلى قصر اإلليزيه في باريس، تمكن رئيس 

الوزراء الهولندي، مارك روته، من الفوز 
في االنتخابات البرلمانية في هولندا على 

أبرز منافسيه، وهو حزب الحرية الشعبوي 
الذي يتزعمه خيرت فيلدر، وهو حزب 

يعادي المهاجرين ويرفض مشروع الوحدة 
األوروبية بصورته الحالية.

 وشكل فوز كل من روته وماكرون ضربة 
قاصمة لليمين الشعبوي الذي كان يتطلع 
إلى الوصول إلى الحكم، خاصة بعد فوز 

دونالد ترامب بمقعد الرئاسة في الواليات 
المتحدة، وتصويت البريطانيين للخروج من 

االتحاد األوروبي.
أما المتغير الثاني فهو تمكن 

المستشارة األلمانية أنجيال ميركل من 
احتواء أزمة المهاجرين التي أثارت حملة 
غير مسبوقة ضدها وربما كانت أكبر تحد 

لميركل منذ توليها الحكم. استطاعت ميركل 
التوصل إلى اتفاق مع تركيا ساهم كثيرا 

في تخفيض أعداد الالجئين الوافدين 
إلى أوروبا، كما حكمت المحكمة العليا 

األوروبية مؤخرا بإلزام المجر والتشيك 
بقبول حصص من المهاجرين، كما كانت 

ترغب ميركل.

وتشير استطالعات الرأي إلى أن الحزب 
المسيحي الديمقراطي، الذي تتزعمه 

ميركل، على وشك تحقيق فوز مريح على 
منافسه الرئيسي، وهو الحزب االشتراكي 
الديمقراطي، وذلك على الرغم من محاولة 

زعيم الحزب، مارتن شولتر، استخدام ورقة 
الالجئين ضد ميركل، إال أن محاوالته لم 

تحقق نجاحا يذكر.
ويمثل األداء االقتصادي الجيد لالتحاد 

األوروبي متغيرا ثالثا وهاما في دعم ثقة 
الكثيرين به، خاصة وأن معدل نمو االقتصاد 

األوروبي كان أسرع من نمو االقتصاد 
األميركي في السنتين األخيرتين. 

ومع وصول ترامب إلى البيت األبيض، 
ومواقفه المعروفة تجاه االتحاد األوروبي، 
شعر الكثير من األوربيين بأهمية تماسكهم 

نظرا ألن الحليف األميركي ربما ال يمكن 

االعتماد عليه بالصورة التي يريدها 
الكثيرون في أوروبا.

وعلى النقيض من المتغيرات اإليجابية 
التي شهدها االتحاد األوروبي في العام 

األخير، والرغبة الواضحة في الحفاظ على 
مشروع الوحدة األوروبية، تبدو بريطانيا 
بال رؤية واضحة تجاه مستقبل عالقتها 

مع أوروبا، باستثناء أنها ستغادر االتحاد 
رسميا يوم 29 مارس 2019. 

وال تزال غير مفهومة حتى اآلن طبيعة 
”الشراكة العميقة والخاصة“ التي تريد ماي 
االحتفاظ بها مع أوروبا، ومن غير الواضح 

أيضا البدائل التي يمكن لبريطانيا أن 
تعتمد عليها إذا خرجت من السوق الموحدة 

التي تمثل أكبر شريك تجاري لبريطانيا. 
وفي المقابل يبدو وزير الخزانة البريطاني، 

فيليب هاموند، أكثر حرصا على وجود 
بريطانيا في السوق الموحدة، وسبق أن 
حذر من مخاطر الخروج من السوق على 
حركة االستثمار في بريطانيا نظرا لعدم 

وضوح الرؤية حول مستقبل عالقة بريطانيا 
بالسوق. 

وكانت دراسة التحاد الصناعات 
البريطاني أوضحت أن 42 بالمئة من 

الشركات البريطانية ترى أن خروجها من 
السوق سيلحق أضرارا بها.

 وعلى النقيض من غياب الرؤية لدى 
حكومة تيريزا ماي، قدم جان كلود يانكر، 

رئيس المفوضية األوروبية، رؤية واضحة 
لمستقبل االتحاد األوروبي تتضمن أن يكون 

له رئيس واحد بعد دمج منصبي رئيس 
المفوضية ورئيس المجلس األوروبي وأن 

يكون له وزير مالية وأن يتم التوسع في 
منطقة اليورو وأن يتم التوصل إلى اتفاقات 

شراكة تجارية مع دول هامة مثل أستراليا 
ودول أميركا الالتينية بشكل يشبه ما تم 

التوصل إليه مع كندا وأستراليا.
ودعا يانكر إلى التوسع في اتفاقية 

شنغن التي تضمن حرية الحركة بال تأشيرة 
بين الدول األعضاء بها لتشمل رومانيا 

وبلغاريا. 
وأكد المساوة بين كافة مواطني االتحاد 

في مختلف الحقوق، ومنها حق االنتقال 
والعمل في مختلف دول االتحاد. كما قال 

إنه سيتم فرض حماية لألصول األوروبية 
االستراتيجية من محاولة تملكها من جانب 

الصين.
 وإجماال يمكن القول إن االتحاد 

األوروبي تجاوز في المرحلة الحالية 
مخاطر وصول اليمين الشعبوي إلى 

الحكم واحتوى أزمة المهاجرين وتمكن من 
تحقيق نمو اقتصادي جيد وهناك إصرار 
من جانب الدولتين القائدتين فيه، ألمانيا 

وفرنسا، على أال يؤدي خروج بريطانيا من 
االتحاد إلى انهياره وفشل مشروع الوحدة 

األوروبية. 
ماكرون وميركل يصران على أال تندم 
أوروبا على خروج بريطانيا، أما تيريزا 

ماي فلم تقدم لمواطنيها بعد ما يبعد عنهم 
مخاوف الندم على خروج بالدهم من السوق 
األوروبية، أكبر تجمع اقتصادي في العالم، 

دون أن يكون هناك أتفاق واضح للعالقة 
مع هذه السوق، أو اتفاقات بديلة لعالقات 

تجارية مع أسواق أخرى.

بريطانيا مازالت بال رؤية واضحة تجاه أوروبا
محمود القصاص
كاتب مصري

ماكرون وميركل يصران على أال تندم 
أوروبا على خروج بريطانيا، أما تيريزا 

ماي فلم تقدم ملواطنيها بعد ما يبعد 
عنهم مخاوف الندم على خروج بالدهم 

من السوق األوروبية دون أن تكون 
هناك اتفاقات بديلة
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} نتائج استطالعات الرأي لالنتخابات 
األملانية تهيئ لنا األجوبة املتصلة بأسئلة 
متعلقة مبا سيجري في ٢٤ سبتمبر أثناء 

اختيار البرملان التاسع عشر ألملانيا. نسبة 
كبيرة من التوقعات ترشح فوز حزب االحتاد 
الدميقراطي املسيحي بقيادة أجنيال ميركل، 
ومعه حزب االحتاد االجتماعي املسيحي في 

بافاريا الذي يطلق عليه األخ األصغر في 
أسرة اليمني احملافظ ونعني به حزب ميركل 
املستقر في الوسط بثالث دورات انتخابية 

بالتتابع وهو مرشح بقوة لدورة رابعة.
احلزب املنافس هو احلزب الدميقراطي 
االشتراكي األملاني بقيادة مارتن شولتس، 
وهناك أحزاب أخرى في أطراف اليسار أو 

اليمني أو أحزاب البيئة وحزب اخلضر، 
حيث اختار زهرة الشمس الصفراء رمزا 

له وتعبيرا عن تقاليده في الدفاع عن اللون 
األخضر مبا ميثله من مشكلة عاملية تعاني 
منها مناطق جغرافية زحف عليها اجلفاف 
وقلة املياه وارتفاع درجات احلرارة، وهو 

حزب ُيعنى السالم والتعاون بني البشر 
وتصاهر الثقافات على األرض األملانية.

وللعراق صلة مبوجة تشكيل األحزاب 
والتيارات بعد االحتالل في أبريل ٢٠٠٣ والتي 

جتاوزت ٣٥٠ تنظيما كان من بينها حزب 
مماثل حلزب اخلضر األملاني لكنه لم يلق 

أي اهتمام يذكر، ولم يحظ بالدعم املالي أو 
املعنوي رغم مخاطر البيئة وتهديدها لركائز 
أساسية في احلياة االقتصادية وما تؤثر به 

على مصير التجمعات السكانية.
أملانيا بدميقراطيتها الراسخة تعتمد 
التوافقات السياسية في تشكيل االئتالف 
احلكومي بطيف واسع وبسند دستوري 

يجنب األحزاب الكبيرة والصغيرة القطيعة 
في ما بينها، أي إنها بال أوهام صراع 

األحزاب التقليدية في هواجس الوصول إلى 
السلطة. لكن مع ذلك فإن املشاكل قائمة في 

االنتخابات األملانية وأهمها مشكلة الالجئني 
وتدفقهم في سنة ٢٠١٥ وازدياد الهجمات 

اإلرهابية.
أملانيا تعتبر مركزا رئيسيا الستقرار 

االحتاد األوروبي اقتصاديا وماليا مبا 
ينعكس على الواقع السياسي لدول االحتاد. 

لكن ملاذا االحتاد األوروبي ليس سوبر ماركت 
نتسوق منه ما نشاء؟ إنها مقولة الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون املوجهة إلى 

دول االحتاد التي تتعامل بانتقائية وتبضع 
خاص ملكاسب االنضمام إلى االحتاد مع 

رفض الواجبات امللقاة عليها.
الرئيس إميانويل ماكرون الذي التقى 
في اليوم التالي ملراسيم تنصيبه رئيسا 

لفرنسا املستشارة األملانية إجنيال ميركل في 
زيارة كانت بحد ذاتها رسالة إلى من اهتزت 
قناعاتهم باالحتاد األوروبي وقوته وفاعلية 

دوله األعضاء في الثبات والتماسك بعد 
نتائج االستفتاء البريطاني في اخلروج من 

االحتاد.
زيارة متسرعة ومقصودة رغم االنتقادات 
الالذعة املسبقة إال أنها وضعت دعامة مهمة 

لالستقرار وحتفيز دول االحتاد لتقاسم 
األعباء حتت سقف مبادئ التضامن في أداء 
الواجبات كما في املنافع واملزايا االقتصادية.
قرابة مليون الجئ استقبلتهم أملانيا بعد 

عبورهم بحر إيجة وغرق آالف الضحايا. كان 
قرار السماح لهم مبغادرة تركيا صدمة كبيرة 
ألوروبا ودول االستقبال األولى كاليونان مبا 

تعانيه من أزمة اقتصادية ساحقة.
أملانيا وفرنسا ودول أخرى تطالب 

بتقسيم حصص الالجئني على ٢٨ دولة 
يتكون منها االحتاد. بولندا وهنغاريا 

ترفضان متاما الفكرة ألسباب مجتمعية أكثر 
منها مالية، ألن االحتاد األوروبي يساهم في 

متويل املشاريع للدول األعضاء، وبالذات 
دول أوروبا الشرقية، لتسريع منو وإحداث 

طفرات في التنمية املستدامة وبإمكان 
االحتاد مساعدة تلك الدول بإعانات مالية 

مخصصة لالجئني.
مليون الجئ في أملانيا، كانت لهذا الرقم 

تداعيات سياسية مع موجة أعمال العنف 
واإلرهاب التي هزت أوروبا ومنها أملانيا. 

مت استغاللها من قبل حزب البديل من أجل 
أملانيا الذي استطاع الترويج لبرنامجه 

املعادي للمهاجرين والالجئني.
استطالعات الرأي تؤكد حصول اليمني 

املتطرف على نسبة الـ٩ باملئة مبا يؤهله 
لدخول البرملان ألول مرة في تاريخه، ألن 

العتبة االنتخابية تتطلب حصوله على ٥ 
باملئة من أصوات الناخبني.

االستطالعات أثبتت أنها ليست 
حاسمة، واالنتخابات الرئاسية األميركية 

حاضرة دائما في أذهاننا عندما فاز 
املرشح اجلمهوري دونالد ترامب خالفا 

لكل االستطالعات. فمن اخلطأ التأكيد على 
االستطالعات كحقائق انتخابية موثوق بها 

ألنها ستؤدي إلى ردة فعل غير دميقراطية 
كما حصل في االنتخابات األميركية.

صعود حزب البديل من أجل أملانيا لن 
يكون له التأثير الكبير في عمل البرملان، 
إال أنه حتما سيحدث تغييرا ما خاصة 

في حالة ائتالف بعض األحزاب الصغيرة 
معه. في االجتاه اآلخر يرى بعض القادة 

في األحزاب الكبيرة أن جلوء قرابة مليون 
الجئ إلى أملانيا هو شهادة لصالبة القيم 
األوروبية واألملانية، حيث يسعى مواطنو 

الدول غير املستقرة سياسيا واقتصاديا إلى 
طلب احلماية وتدعيم كرامتهم وحاجاتهم 

اإلنسانية مبا يقدم مثاال تقتدي به الدول في 
شجاعة اإليواء والتسامح ورفض استخدام 

الثروات وقوة االقتصاد ألغراض التعالي 
والهيمنة، وفرض وقائع بديلة غير إنسانية. 

جتربة النازية في أملانيا مثال لسلبية التفكير 
في توجيه املعرفة والثروات.

هناك مطالبات منطقية وواقعية في 
تشريع قانون اللجوء والهجرة الشرعية 
وبإشراف املنظمات الدولية وبالتعاون 

مع الدول األكثر استقطابا والتي حتولت 
إلى مراكز دولية لالجتار بالبشر كنشاط 

اقتصادي مبا فيه من موت وانتهاكات 
حلقوق اإلنسان.

اليمني املتطرف يبدو حالة مشتركة في 
انتخابات الدول األوروبية كنتائج اجلبهة 

الوطنية في االنتخابات الفرنسية، أو توريط 
الناخب البريطاني في تسريبات اليمني 
املتطرف أثناء االستفتاء على البريكست 
وغيرها من أمثلة ارتفعت فيها أصوات 
اليمني الشعبوي الذي يستدر ويستميل 

الناخبني إليه بركوب موجة أخطاء األحزاب 
الكبيرة في قرارات معينة من جتربة احلكم 
أو التشهير بأقوال زعمائها كأوراق ضغط 

على توجهات األصوات املتأرجحة مبداعبة 
مشاعرهم الغاضبة أحيانا.

الناخب األملاني يوصف بأنه قصير 
النفس في متطلباته السياسية، ومدة ٤ 

سنوات انتخابية بالنسبة إليه مدة تتناسب 
مع احتياجات حياته اخلاصة واهتماماته في 

العيش بضمان موارده وتأمني مستلزماته 
في التعليم والصحة والتقاعد والعمل. 

مبعنى أنه ال يخطط ملستقبل بالده السياسي 
ألكثر من دورة، وذلك لغياب األيديولوجيات 

من فكره اإلنساني ولثقته باستمرارية 
حكومته على نهجها، ولذلك غالبية شعارات 

األحزاب تتناغم مع الثقة والفخر بأملانيا.
تراهن أملانيا على الدورة املالية لالحتاد 

األوروبي في العام القادم وهي دورة لـ٧ 
سنوات تنتهي في ٢٠٢٤ وهي فرصة ملناقشة 

إسهامات أملانيا املالية في اجلزء األكبر منها، 
حيث تصل ميزانية االحتاد إلى حدود ٩٥٠ 
مليار يورو يتوقع أن ترتبط بتنفيذ مبادئ 

االحتاد األوروبي واالمتثال لقرارات محكمة 
العدل األوروبية املُلِزمة لكل األطراف، وذلك 

ما يرنو إليه الرئيس الفرنسي ماكرون 
بإلغاء سياسة انتقاء تنفيذ قرارات االحتاد 

األوروبي ألي دولة من الدول األعضاء.
األحزاب األملانية ال تقدم وعودا بنهاية 

موجات الهجرة واللجوء أو نهايات اإلرهاب، 
لكنها ال تتنصل عن مسؤولياتها جتاه 

مواطنيها وال تتخلى عن قيمها اإلنسانية 
أو دورها في النهوض باالحتاد األوروبي 
كقوة اقتصادية أو سياسية بإمكانها أن 

تصنع الفارق في التوازن الدولي، وتوجه 
من بعيد أو قريب سياسة التنافس حتت 

سقف املصالح العاملية املشتركة واإلبقاء على 
احلوار كوسيلة حلل النزاعات العالقة.

مزاج الناخب األملاني خضع أيضا لعدم 
تبويب السياسة في يسار وميني ووسط. 
ومن يتابع احلمالت االنتخابية لألحزاب 

سيكتشف أن االنتخابات سوق رائجة للدعابة 
واملرح أيضا، وأن ال متغيرات جوهرية في 

سوق انتقاالت السلطة. االنتخابات األملانية 
من دون دراما رغم اجلدل حول مستقبل 

العالقة مع بعض الدول أو نسبة اإلقبال على 
االنتخابات أو تقييمات استطالعات الرأي.

استقبال الالجئين.. الورقة المؤثرة في االنتخابات األلمانية

{نعمل بجد بالغ إزاء القضية الفلســـطينية وكذلك تعمل إســـرائيل والســـعودية ودول أخرى، 

وأعتقد أن لدينا فرصة جيدة للغاية وسأكرس كل شيء إلنجاز ذلك االتفاق}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{الكثير من الالجئين يشـــتكون من اإلجراءات البيروقراطية لدخولهم ســـوق العمل في ألمانيا 

ألنهم يريدون االنخراط فيه بسرعة. لن نسمح بأن يكون ذلك على حساب األلمان}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

} بعد اجتماعه مع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب على هامش اجتماعات اجلمعية العامة 

لألمم، عبر الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس عن تفاؤله مبواصلة عملية السالم بني 
اإلسرائيليني والفلسطينيني، وذلك انطالقا من 

”جدية“ ملسها عباس لدى الرئيس األميركي 
في شأن إبرام اتفاق سالم في الشرق األوسط 

خالل فترة منظورة.
التوصل إلى حل سياسي للقضية 

الفلسطينية يتطلب جدية الطرف اإلسرائيلي 
قبل األميركي. مما ال شك فيه أن الواليات 

املتحدة تعتبر الداعم األول إلسرائيل 
والضامن الوحيد ملشروعها في الشرق 

األوسط منذ تقلدت دفة الهيمنة على العالم 
من بريطانيا بعد احلرب العاملية األولى، ولكن 

إسرائيل باتت تتمتع بعناصر قوة متعددة 
مّهدت لتطوير مناعة عالية ضد الضغوط 

األميركية، في حال قررت األخيرة ممارستها.
ال تواجه إسرائيل حتديات حقيقية منذ 

توقيع اتفاقيات السالم مع كل من مصر 
واألردن ومنظمة التحرير. تطور اقتصادها 

بصورة سريعة وتخطت تصنيف ”الدول 
النامية“ وهو ما يؤّمن استقرارا اجتماعيا 

وسياسيا. األهم رمبا هو بؤس الوضع 
السياسي والتنظيمي للفصائل الفلسطينية 

ولسلطة احلكم الذاتي. يضاف إلى ذلك تفتت 
الهوية الوطنية الناجت عن شتات التجمعات 
الفلسطينية، ونقصد جتمع الالجئني، جتمع 
الضفة الغربية وقطاع غزة، وجتمع حاملي 

اجلنسية اإلسرائيلية، وتضارب أهدافهم 
القريبة والبعيدة على حد سواء.

بات حل الدولتني يخضع للحسابات 
اإلسرائيلية التي، ومنذ بداية عملية 

السالم في مطلع التسعينات، تتنازعها 
سياستان تنطلقان من نفس الهدف: تثبيت 
وجود إسرائيل االستراتيجي وحل األزمة 

الدميغرافية التي تهدد مستقبلها كدولة 
يهودية. هنالك بال شك تيار إسرائيلي يطرح 

حل الدولتني، ولكن ليس بهدف إنهاء الصراع 
وإحقاق بعض العدل للفلسطينيني، بل يطرحه 
كحل ألزمة إسرائيل الدميغرافية وليس ألزمة 

الفلسطينيني الوجودية.
االستراتيجية اإلسرائيلية التي حتظى 

باإلجماع تقوم على ضم كامل األرض 
الفلسطينية ولكن من دون سكانها. كان ذلك 
هو هدف املشروع الصهيوني في فلسطني 

منذ البداية، وهو ما استدعى شن حرب 
١٩٤٨ والتي انتهت بنكبة الفلسطينيني 

وتهجرهم من أرضهم. وتواصل املشروع 
في حرب ١٩٦٧ والتي جنحت فيها إسرائيل 

في احتالل الضفة الغربية والقدس الشرقية 
ولكنها لم تتمكن من طرد الفلسطينيني. علق 

البعض بسخرية عن الفائدة التي جناها 

الفلسطينيون بسبب هزمية العرب في نكسة 
حزيران بصورة كاسحة وخالل ستة أيام فقط، 

إذ كان لسرعة احلرب وانعدام املقاومة أن 
إسرائيل لم تتمكن من استخدام العنف املفرط 

وتهجير السكان.
ولكن الهدف بقي ذاته وهو احلصول على 

األرض من دون السكان، وهنا بدا مشروع 
االستيطان والتضييق على الفلسطينيني 

لدفعهم إلى املغادرة. هنالك اليوم نحو ثالثة 
ماليني فلسطيني في الضفة الغربية وهو ما 

دفع بعض فئات اليسار إلى طرح مشروع حل 
الدولتني للتخلص من هذا العبء، وهو ما 

يتيح إلسرائيل أن تكون دولة دميقراطية ذات 
غالبية يهودية. كما ميكن نقل قسم من سكان 

إسرائيل العرب الفلسطينيني إلى الدولة 
اجلديدة بعملية تبادل أراض هي في حقيقتها 
تبادل سكان. ولكن التيار اليميني اإلسرائيلي 

يفضل ضم كامل أراضي الضفة الغربية 
والقدس الشرقية مع احلفاظ على غالبية 

يهودية. ولن يتحقق ذلك إال بتهجير السكان، 
أو باإلبقاء عليهم في دولة ”إسرائيل الكبرى“ 
كمقيمني ال ميلكون حق التصويت. التغيرات 

على األرض أصبحت تشير إلى انعدام تطبيق 
حل الدولتني واجتاه الطبقة السياسية 

اإلسرائيلية لهذا اخليار.
هكذا، دائما ما كانت فرصة السالم 

والتوصل إلى حل الدولتني محدودة للغاية 
بسبب تلك االستراتيجية اإلسرائيلية. رمبا 
مثلت مفاوضات كامب ديفيد عام ٢٠٠٠ أكبر 

فرصة لتحقيق حل الدولتني، حيث اعتبر 
الرئيس األميركي بيل كلينتون في حينها أكثر 

الرؤساء األميركيني تعاونا وتفهما للقيادة 
الفلسطينية من جهة، واألكثر استعدادا 

ملمارسة الضغوط على اإلسرائيليني من جهة 
أخرى. لكن كلينتون اشتكى دوما، كما ظهر 
في تسريبات لتفاصيل عملية التفاوض، من 
عدم جدية الطرف اإلسرائيلي، ومن التراجع 
عن الوعود التي كان يقطعها رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي في حينها، إيهود باراك، بل إن 

األخير لم يكن قد نفذ القسم املتعلق بانسحاب 
إسرائيل من كامل أراضي الضفة الغربية 

كما نص اتفاق أوسلو. ضغط الرئيس 
األميركي حينها على ياسر عرفات للدخول 

في مفاوضات كامب ديفيد قبل أن ينفذ 

اإلسرائيليون اجلانب املتعلق بهم في االتفاق. 
وافق عرفات على مضض خوفا من الغضب 

األميركي األوروبي ومن تصنيفه كعدو 
للسالم، ولكنه حتصل قبل موافقته على تعهد 
من الرئيس األميركي بعدم حتميله مسؤولية 

فشل املفاوضات.
بالطبع فشلت املفاوضات، إذ لم يتجرأ 

باراك على حتدي اإلجماع اإلسرائيلي 
بالسيطرة على كامل أراضي الضفة الغربية، 
وأعلن كلينتون أن عرفات هو املسؤول األول 

عن فشلها لرفضه تقدمي تنازالت ملموسة. 
ومهد ذلك الطريق للقيادة اإلسرائيلية 

حملاصرة ياسر عرفات في مقره في رام الله. 
وهكذا انتهت آمال السالم بحرب على الضفة 

الغربية وتدمير كل مؤسسات السلطة وحصار 
رئيسها ورمبا تسميمه في نهاية املطاف.
تبدو الصورة اليوم أسوأ مما كانت 

عليه في مفاوضات كامب ديفيد، إذ يظهر 
اإلسرائيليون أكثر تشبثا بالضفة الغربية، 

والفلسطينيون أكثر ضعفا ومشوشي الرؤية 
بصورة محزنة. أما اإلدارة األميركية فال تبدو 

بأفضل حال مما كانت عليه.

هل يحقق ترامب السالم في الشرق األوسط

اليمين المتطرف يبدو حالة مشتركة 

في انتخابات الدول األوروبية كنتائج 

الجبهة الوطنية في االنتخابات 

الفرنسية، أو توريط الناخب البريطاني 

في تسريبات اليمين المتطرف أثناء 

االستفتاء على البريكست

حامد الكيالني
كاتب عراقي

بات حل الدولتين يخضع للحسابات 

اإلسرائيلية التي، ومنذ بداية عملية 

السالم، تتنازعها سياستان داخليتان 

تنطلقان من نفس الهدف: تثبيت 

وجود إسرائيل االستراتيجي وحل 

األزمة الديمغرافية التي تهدد 

مستقبلها كدولة يهودية

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء
} لَم ال يعترف العراقيون بوجود الدولة 

الكردية املستقلة؟! 
ذلك ليس سؤاال، لذلك جاءت عالمة 

التعجب بعد عالمة االستفهام. الدولة الكردية 
قائمة خارج حدود إقليم كردستان التقليدية 

أصال.
شكليا ال شيء ينقصها. هناك علم ونشيد 

وطني وجيش وأجهزة أمنية ومحطات 
فضائية تنطق بلغتها املعترف بها محليا 
وممثليات في اخلارج ورئيس ومجلسان 

للوزراء والنواب، وحدود ال يسمح ألحد شاء 
من يكون في جتاوزها.

ما الذي حتتاجه كردستان لكي تكون 
دولة؟

هذا سؤال يبقى عالقا في هواء طموحات 
الزعامة الكردية، وباألخص اجلـزء الذي 

ميثله مسعود البارزاني في أربيل.
حني نفى البارزاني غرمي عائلته جالل 
الطالباني إلى منصب رئيس اجلمهورية 

العراقية جرى ذلك على حساب العراق، وكان 
ذلك اإلجراء جتسيدا ملفهوم الشراكة من 

وجهة نظره.

فالشراكة من وجهة نظر البارزاني وَمن 
اتبعه من األكراد ال تعني املساهمة في بناء 

دولة عراقية جديدة بعد أن مت حتطيم الدولة 
العراقية، بل تعني االستفادة من واردات 

العراق املالية إضافة إلى توفير فرص عمل 
ممتازة لألكراد داخل الدولة العراقية مبا 

يخدم املصالح الكردية. وهو ما حدث حني 
حتولت سفارات العراق في اخلارج إلى منابر 

ألكراد يدعون إلى إقامة دولة كردستان.
في سياق داخل املفهوم لم يتدخل 

األكراد من أجل منع قيام دولة دينية، وهو 
ما يضعونه اليوم في مقدمة األسباب التي 

تدعوهم إلى االنفصال.
كان أسوأ ما فعلوه أنهم لم مينعوا 

حليفهم الشيعي من ارتكاب مجازره الطائفية 
في حق سكان املدن ذات الغالبية السنية. هل 

كانوا باألمس يسعون إلى قيام دولة فاشلة 
في العراق، وهو ما يعترضون عليه اليوم؟
ال يتطرق البارزاني إلى الشراكة إال من 

اجلهة التي تتعلق بالطرف الشيعي احلاكم، 
ولكن ماذا عن الطرف السني الذي صار 

وجوده اليوم أثرا بعد عني؟

يدرك البارزاني أن اختفاء السنة من 
املعادلة العراقية سيمهد له الطريق نحو 

إقامة دولته املستقلة على حطام عراق صار 
في انتظار حروبه الثأرية التي لن تنتهي إال 

إذا مت تقسيم العراق وهو ما سيجعل منه 
الرابح األكبر.

لقد مت تدمير الطرف الذي كان يصّر على 
بقاء العراق دولة بحدود معترف بها دوليا 

وبهوية فرضها التاريخ كما تؤكدها األغلبية 
السكانية. ذلك التدمير املمنهج لم يقع لوال 

موافقة األكراد.
بالنسبة لألجندة الكردية فإن الجئا سنيا 

أفضل من سني متمرد.
لذلك رحب إقليم كردستان َمبن جلأ إليه 
من السنة، وكان ذلك مصدر راحة بالنسبة 

لشيعة احلكم بالرغم من أنهم يعترضون عليه 
مسرحيا.

لذلك تبدو صدمة الزعماء الشيعة 
كبيرة إزاء خيانة الشريك الكردي للصورة 

االفتراضية لعراق ُحتفظ خرائطه في امللفات 
الدولية، كما هو من غير أن يكون له وجود 

على أرض الواقع.

”كانت دولة األكراد موجودة فلَم كل هذا 
الضجيج حول االستفتاء احملرج؟“ يتساءل 

الطرف الشيعي.
كانت هناك أغنية للمطرب العراقي أحمد 

اخلليل وهو كردي بعنوان ”هربجي، كرد 
والعرب رمز النضال“ وكلمة هربجي تعني 

يحيى. كان املطرب اخلليل قد تغنى بالشراكة 
الكردية- العربية. يومها لم يكن هناك في 
العراق سنة وشيعة بل أكراد وعرب. وهو 
ما صار من املاضي بعد أن فرض احملتل 

األميركي على عرب العراق أن يكونوا سنة 
وشيعة ليتم متثيلهم في احلكم.

ذلك اإلجراء الذي انتزع العراقيني من 
عروبتهم كان مفيدا بالنسبة لألكراد من أجل 
إقامة دولتهم التي هي ليست في حاجة إلى 

اعتراف دولي اآلن.
لقد أحرج كاكا مسعود رفاقه من األكراد 
وشركاءه من الشيعة بدعوته الغامضة إلى 
استفتاء ستجّر نتائجه الشعب الكردي إلى 

منطقة الالعودة. فكردستان املوعودة لن 
تكون سوى إقطاعية آلل برزان. أما األكراد 

فإنهم سيخسرون الكثير.

أكراد الوقت الضائع

اإلعالم الممول قطريا وتقارب الدوحة مع اللوبي اليهودي

{انفصـــال األكراد عن العراق يعني االنتحار والشـــعب الكردي ال يـــدرك مدى الخطر المحدق به 

بسبب االستفتاء. وحدة العراق من الثوابت وكل من يعمل ضد ذلك فهو واهم}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري في العراق
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} يقول اخلبر على ذمة ”فوربس“ وهي 
مجلة اقتصادية محكمة وواسعة االنتشار 

وذات سمعة مهنية رفيعة، إن الدوحة صارت 
تلجأ ألساليب غريبة في التقـرب من اللوبي 

اليهودي األميركي الفاعل في الواليات 
املتحدة، واستمالته عبر مقايضات غريبة 
تكشف حجم التورط القطري االستخباري 

الغريب في كل مفاصل الصراع الشرق 
أوسطي.

ونقلت املجلة عن قيادات يهودية أميركية 
أنهم تلقوا عرضا يفيد باستعداد الدوحة 
ملقايضة لقاء األمير متيم بن حمد آل ثاني 

لدى زيارته القريبة إلى نيويورك، بجثة 
الضابط اإلسرائيلي هادار غولدين، الذي 

اختفى أثناء احلرب على غزة عام ٢٠١٤ 
وأعلنت إسرائيل الحقا أنه قتل، وجندي 

إسرائيلي آخر محتجز لدى حماس. املجلة 
أضافت أن أمير قطر، الذي ال يلتقي عادة 
إال بكبار قادة الدول، يعتزم هذه املرة لقاء 
جمعيات الضغط اليهودية األميركية، على 

هامش مشاركته في فعاليات اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة في نيويورك التي انطلقت منذ 

أيام.
ال يخرج هذا اخلبر عن سياق املدهشات 

القطرية التي صارت تنكشف تباعا، لكنها 
لم تعد تثير االستغراب من دولة صغيرة 

مختطفة من قبل أكبر أخوية شر في العصر 
احلديث، فتكثف في رأس قيادتها املرتهنة 

لإلخوان املسلمني طموحات ذلك الفأر الذي 

ال ميأل صندوقا يتسع ألكثر من فيل، املشكلة 
هنا أن الصندوق مت حشره بفئران مزعجة 

قادرة على زحزحته بقوة في محل مكتظ 
باخلزف.

ال ينكر أحد مهما خاصم قطر أنها 
استطاعت وبخبث توظيف املال وبكميات 

خرافية تكفي لسد عجز موازنات دول 
في عمليـات استخبارية متـرر سياسـات 

السيطرة للتيار اإلسالمي السياسي، ونحن 
ال نرى أن القيادة القطرية ارتأت توظيف 

املال في التيار اإلسالمي على قاعدة تبادل 
املصالح، بل إن القيادة القطرية مرتهنة 

باملطلق للتيار اإلسالمي، وجلناح فاعل وذكي 
في اإلخوان املسلمني متحالف مع سلفية 
إسالمية، وما كل هذا التعّنت القطري إال 

دفاعا عن وجود هذا التيار الذي سينتهي 
ويتالشى فورا حال إزاحته عن السلطة في 

قطر.
في اإلعالم كانت السيطرة األولى، 

وقد أدرك مختطفو الـدولة القطـرية من 
اإلسالميني التأثير الضخم لإلعالم في 

العالم وتوجيه الرأي العام وتضليله مبا 
يشاءون من سياسات، عبر قناة ”اجلزيرة“ 
التي انطلقت في الدوحة كتحصيل حاصل 
لعملية حسابية خاطئة أجرتها الـ“بي بي 
سي عربي“ البريطانية السعودية آنذاك، 
فانتقل الطاقم املدرب جيدا إلى الدوحة 

لتنطلق ”اجلزيرة“، تلك القناة التي شغلت 
منـذ انطالقتها منتصف التسعينات من 

القـرن املاضي، العالم والناس، حتى أن 
الرئيس املصري األسبق محمد حسني 

مبارك زار مبانيها وقتها والتفت إلى وزير 
إعالمه صفوت الشريف ليسخر قائال ”كل 

الضجة اللي احنا فيها من علبة الكبريت دي 
يا صفوت؟“ في إشارة منه إلى صغر حجم 

مبنى احملطة قياسا إلى مبنى ماسبيرو 
الشهير في القاهرة.

اختطاف ”اجلزيرة“ لم يكن فوريا، 
بل كان ال بد من تأسيس قناة قادرة على 

استقطاب أكبر عدد ممكن من جماهير العالم 
العربي، فكانت قطر وبتفاهمات استخبارية 
معلنة وغير معلنة قد استطاعت أن تؤسس 

لقناة ال ينكر أحد ذكاءها وسقفها العالي، 
وعلى طريقة تربية دجاج املزارع، وبعد 

وصولها الذروة في نسبة املشاهدين بال 
منازع، مت اختطاف احملطة مبشاهديها في 
عملية انقالب سريعة أطاحت مبديرها الفذ 

محمد جاسم العلي، واستبدلته بالربيب 
اإلخواني وضاح خنفر، وهو مراسل مغمور 

خريج مدارس إعالمية مغمورة تشرف 
عليها التيارات اإلسالمية، وقد سمعت 

من زميل يعد من أعالم احملطة السابقني 
قبل أشهر تفاصيل كثيرة عن براعة محمد 

جاسم العلي في إدارة القناة واندهاش 
اجلميع من االنقـالب اإلخواني الـذي جعل 
أغلـب محترفي اإلعالم خارج خط اإلخوان 

ومصاحلهم يخرجون من احملطة بأقل 
األضرار.

الدوحة ارتأت أن متد خطوطها اإلعالمية 
ألبعد من قناة ”اجلزيرة“ فكانت عمليات 
شراء الصحف وإنشائها على قدم وساق 

في العواصم املؤثرة، وكانت املعلومات 
االستخبارية مغذيا رئيسيا لتلك املؤسسات 

الصحفية، بل إن الدوحة اشترت حقوق 
تعريب أحد أكبر املواقع األميركية الصحافية 

انتشارا ومهنية، وهو موقع ”هفنغتون 
بوست“، لتسلمها مرة أخرى لوضاح خنفر، 
الذي حول النسخة العربية منها إلى مجلة 

حائط إسالموية أضرت بسمعة املؤسسة 
األميركية األم كثيرا.

قرأت تقريرا صادرا من مؤسسة 
بحثية في باريس (وهو املركز العربي 
األوروبي ملكافحة التطّرف) يتحدث عن 

خفايا عالم الدوحة السري، ومنه يكتشف 
املرء باملعلومات كيف استطاعت الدوحة 

”املختطفة“ أن متّول أكبر نشاطات اإلرهاب 
في العالم، وتضلل الرأي العام العربي 

والعاملي.
وفي التقـرير معلـومات، ال بـد من 

التعـامل معها بحذر طبعا، تكفي إلدانة 
الدوحة عشرات املرات على جرائم تقارب 

اخليـال في تخطيطها.
ومن هنـا تصبح األزمة ليست خليجية 

فحسب، بل أزمة عربية ودولية، فاألخطبوط 
القطري صغير في مركزه، لكن الغاز والنفط 

مدا له أذرعا طويلة، تكفي لاللتفاف على 
الكرة األرضية وخنقها.

أحرج كاكا مسعود رفاقه من األكراد 

وشركاءه من الشيعة بدعوته 

الغامضة إلى استفتاء ستجر نتائجه 

الشعب الكردي إلى منطقة الالعودة. 

فكردستان الموعودة لن تكون سوى 

إقطاعية آلل برزان، أما األكراد فإنهم 

سيخسرون الكثير

القيادة القطرية مرتهنة بالمطلق 

للتيار اإلسالمي، ولجناح فاعل وذكي 

في اإلخوان المسلمين متحالف مع 

سلفية إسالمية، وما هذا التعنت 

القطري إال دفاعا عن وجود هذا التيار 

الذي سينتهي ويتالشى حال إزاحته 

عن السلطة في قطر

المنبر األممي يبقى قبل كل شيء 

منصة للمبارزة الكالمية، لكنه ال 

يحجب العجز العملي للمنظمة الدولية 

في تطبيق ميثاقها وتحقيق أهدافها 

وأبرزها الحفاظ على السالم

} حتّول البيت الزجاجي في نيويورك إلى 
سوق عكاظ السياسة الدولية في األيام 

األخيرة، وذلك مبناسبة الدورة ٧٢ للجمعية 
العامة لألمم املتحدة، وتبّني أن املنبر األممي 

يبقى منصة للمبارزة الكالمية، لكنه ال يحجب 
عجز املنظمة في تطبيق ميثاقها وحتقيق 

أهدافها وأبرزها احلفاظ على السالم.
كم تبدو املسافة شاسعة بني مثالية 

وودرو ويلسون الرئيس الثامن والعشرين 
للواليات املتحدة األميركية صاحب فكرة 

هذا التجمع الدولي، وبني الواقعية الفجة 
لدونالد ترامب الذي يختصر النظام العاملي 
بيقظة األمم وأميركا أوال، وال يتردد بالدعوة 

لتدمير دولة من على منبر منظمة يفترض 
أن تكون وظيفتها حل النزاعات. بالطبع ال 
ميكن حتميل ساكن البيت األبيض احلالي 

وواشنطن لوحدهما مسؤولية الفشل املزمن 
للمنظمة التي تعاني من التخبط االستراتيجي 
للنظام الدولي في هذه احلقبة، واألدهى يتمثل 
في العود إلى ما هو أخطر من احلرب الباردة 

وصعود األوتوقراطيني واإلرهاب وانتشار 
أسلحة الدمار الشامل.

لو قّدر لوودرو ويلسون وونستون 
تشرشل وفرانكلني روزفلت مراقبة جلسات 
سبتمبر ٢٠١٧، ال بد أن يتساءلوا عن الفرق 

بني رجال عظماء يتركون بصماتهم على 
التاريخ، وبني زعماء أقوياء ميكن أن يعيدوا 

عجلة التاريخ إلى الوراء أو يحجزونه 
على مذبح أنانيتهم املضخمة أو املصالح 

الوطنية الضيقة. لكن رمبا نتصور جوزيف 
ستالني يسخر مما يجري ويتذكر حذاء خلفه 
نيكيتا خروتشوف الذي كان جنم دورة العام 

١٩٦٠، لكنه سيعود ويتنبه إلى أن الرئيس 
الروسي فالدميير بوتني الذي يريد إعادة 
أمجاد االحتاد السوفييتي لم يكلف نفسه 

عناء املجيء إلى نيويورك هذا العام، وفضل 
اإلشراف على مناورات عسكرية كبيرة. 

وبالطبع إذا استرق تشرشل السمع لتيريزا 
ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، فلن ميتنع عن 

مالحظة تراجع العالقة األطلسية األوروبية 
التي كانت وراء نشأة هذه املنظمة في ١٩٤٥. 

أما ويلسون الذي خاب أمله بعد فشل ُعصبة 
األمم وعودة منطق حروب السيطرة، رمبا لم 
يتمكن من كتم غيظه إزاء مسار تطور أميركا 

وقيمها املؤسسة ونسيان نقاطه األربعة عشر، 
ومخاطبة ترامب للعالم بهذه الطريقة. 

بالفعل، يشير مسار العالقات الدولية 
بأزماته وجتاذباته منذ ١١ سبتمبر ٢٠٠١، إلى 

أن النظام العاملي القدمي أصبح وراءنا ولم 
يعد دور الغرب مركزيا بشكل حصري نتيجة 
تداعيات حروب واشنطن إبان نشوة أحادية 

القوة العظمى، وبسبب بروز القوى الصاعدة 
ربطا باألزمة املالية منذ ٢٠٠٨.

مع أزمة النفوذ األميركي وتراجع االحتاد 
األوروبي، أخذ مركز العالم السياسي ينتقل 

من ضفتي األطلسي إلى مكان جديد بني 
األطلسي والهادي، مع ما يعنيه ذلك من 

انتقال مركز الثقل إلى آسيا، دون أن يتم حسم 
التخّبط االستراتيجي في نظام دولي في طور 
إعادة الصياغة. إن مركزية الغرب في النظام 

الدولي لم تعد ممكنة دون حتالفات جديدة.
أمام التحديات الكبيرة من السباق 

على املواد األولية والطاقة، إلى مخاطر 
االنتشار النووي وصعود التطرف واإلرهاب 
والتوازنات الدميوغرافية اجلديدة والتغّير 
املناخي واألزمة االقتصادية، يبدو أن بناء 

توازن عاملي جديد ليس باألمر اليسير. 
إن تزايد األزمات واللعب على وتر صراع 

احلضارات واألديان، يجمل املهمة صعبة وإذا 
أخذنا مسألة إصالح مجلس األمن الدولي 

املستعصية كمثل التضح لنا صعوبة التغيير.
ال تريد أي دولة متلك حق النقض التنازل 

عن مكسبها أو السماح بتعديل يضيف 
دوال جديدة، وبني الطامحني للوصول إلى 

العضوية الدائمة هناك تنافس على أكثر من 
صعيد. وكل هذا يعّقُد أي آلية لإلصالح ويترك 

املنظمة الدولية عرضة للتعطيل، مع اإلشارة 
لبقاء وظيفتها الدميقراطية كمنبر للكبار 

والصغار في آن معا، وكذلك للدور البناء 
لوكاالتها املتخصصة ولبعض جناحاتها 

في عمليات حفظ السالم. هكذا، بالرغم من 
نواقصها تبقى منظمة األمم املتحدة منبرًا ال 

غنى عنه وحاجة لإلنسانية على أمل تطويرها 
وإصالحها في اللحظة املواتية.

من خالل املوضوع الذي طغى على الدورة 
األخيرة للجمعية العامة أي املبارزة حول 

املسألة الكورية الشمالية، يتأكد أمامنا حتدي 
دخول العصر النووي الثاني. من هيروشيما 
وناغازاكي في ختام احلرب العاملية الثانية، 
إلى أزمة صواريخ كوبا في ١٩٦٢، وامتدادا 
إلى كارثة تشرنوبيل في ١٩٨٦، إلى جتربة 

كوريا الشمالية النووية األولى في ٢٠٠٦، عاش 
العالم العصر النووي األول على وقع الردع 

املتبادل حتت رعاية النادي النووي الذي 
يضم اخلمسة الكبار وهم األعضاء الدائمون 

في مجلس األمن. عبر هذه الغلبة ومن 
خالل معاهدات ملزمة أبرزها معاهدة منع 

انتشار األسلحة النووية، جرى ضبط الوضع 
حتى آخر القرن املاضي، إذ اخترقت الهند 

وباكستان النادي املغلق إضافة إلى االستثناء 
اإلسرائيلي الذي كان مقبوال من دون إعالن.
وامللفت اليوم بقاء شعار عالم من دون 

أسلحة نووية الذي ورد في خطاب الرئيس 
األميركي السابق باراك أوباما في براغ 

(ابريل ٢٠٠٩)، كالما نظريا في ظل ترسانات 
الكبار وممارساتهم. واألدهى أن عودة مناخ 
احلرب الباردة وزمن الفوضى االستراتيجية 
ال توصلنا إلى آفاق احلد من أسلحة الدمار 

الشامل، بل تأخذنا إلى آفاق خطرة ألن 
عوملة التكنولوجيا والتطور الرقمي يسقطان 

احملظورات ويتيحان لدول مارقة ومنظمات 
إرهابية الذهاب بالعالم نحو األسوأ.

يدخل العالم عصرا نوويا جديدا، وصارت 
االستراتيجية النووية معتركا ألنظمة تصنفها 

واشنطن باملارقة وهي تعتبر نفسها مهددة، 
ولن يكون احلال أفضل في العصر النووي 

اجلديد بسبب ضخامة النزاعات.

األمم المتحدة من وودرو ويلسون إلى دونالد ترامب
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

أحمد المصري
كاتب فلسطيني مقيم في لندن

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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اقتصاد
{جميع الســـيارات في الصين ستكون كهربائية بحلول عام 2030، وهو ما قد يشمل السيارات 

الكهربائية بالكامل وبعض السيارات الهجينة}.

وانغ تشوان فو
رئيس شركة بي.واي.دي الصينية لصناعة السيارات

{الشركات األجنبية والمحلية تلقى معاملة متساوية في الصين وإن الشركات األجنبية يجب أال 

يراودها القلق إزاء االستثمار في الصين}.

قاو فينغ
املتحدث باسم وزارة التجارة الصينية

} لندن – أعلنت هيئة النقل في لندن أمس أن 
خلدمات النقل عبر التطبيقات  شـــركة ”أوبر“ 
الذكية، سوف تخسر رخصة تشغيلها في لندن 

اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر اجلاري.
وقـــررت هيئة النقل في لنـــدن أن أوبر ”لن 
حتصل على ترخيص ســـيارات أجرة“ مبجرد 
انتهـــاء رخصتهـــا احلاليـــة في 30 ســـبتمبر 

اجلاري.
وأضافـــت الهيئـــة أنه مت إجـــراء حتقيق 
خلص إلى أن شركة أوبر ”غير مناسبة“ للعمل 
في لندن، مشـــيرة إلى مخـــاوف تتعلق باألمن 
والســـالمة العامة، والتي تتضمن التحري عن 

خلفيات السائقني.
وتابعت الهيئة في بيان أن ”هيئة النقل في 
لندن تعتبر أن أسلوب أوبر يظهر عدم حتملها 
املســـؤولية املشتركة بشـــأن عدد من القضايا 

التي تتعلق باألمن والسالمة العامة“.
وذكرت أن املشـــاكل التي مت التركيز عليها 
تشمل أســـلوب أوبر في اإلبالغ عن املخالفات 
الســـجالت  وفحـــص  اخلطيـــرة،  اجلنائيـــة 

اجلنائية للسائقني اجلدد.
وتتضمـــن مخاوف الهيئـــة أيضا برنامج 
غريبول الذي ”ميكن اســـتخدامه ملنع األجهزة 
الرقابية من الدخول بشكل كامل على التطبيق، 
ومنع املســـؤولني من أداء واجباتهم الرقابية 

أو إنفاذ القانون“.
وأّيـــد صادق خـــان عمـــدة لنـــدن القرار، 
مشـــيرا إلـــى أن جميـــع الشـــركات ”ال بد أن 
تلتزم بالقواعد وتتبـــع املعايير الرفيعة التي 
نتوقعهـــا، وبخاصة فـــي ما يتعلق بســـالمة 
العمـــالء“. وأضاف أن ”تقدمي خدمة مبتكرة ال 

يجب أن يكون على حساب سالمة العميل“.
وقالـــت هيئة النقل في لندن إن أوبر لديها 
21 يوما كـــي تطعن على القـــرار، وميكنها أن 

تستمر في العمل خالل فترة نظر الطعن.

وسرعان ما بدأت ردود الفعل الغاضبة في 
وســـائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي، 
ورّجـــح مراقبون اتســـاع موجة الســـخط بني 
الســـائقني العاملني في الشـــركة واألوســـاط 
الشعبية املتحمسة لهذه اخلدمة، التي حتظى 
بشـــعبية واسعة بسبب ســـهولة استخدامها 

وانخفاض األسعار.
ويرى محللـــون أن جميع التهـــم املوجهة 
إلى أوبر ميكن توجيهها إلى جميع املنافسني 
وخاصة خدمة مكاتب ســـيارات األجرة (ميني 
كاب) لكـــن الشـــكاوى املوجهة لســـائقي أوبر 
وخاصـــة التحـــرش اجلنســـي مت تضخيمها، 

خاصة أن القضاء لم ينظر في معظمها.
وأشـــاروا إلـــى ســـهولة تقدمي الشـــكاوى 
ضد ســـائقي أوبر بسبب تثبيت اسم وصورة 
السائق منذ بداية حجز السيارة، يفوق وسائل 

مالحقة الشكاوى في وسائل النقل املنافسة.
وتتيح أوبـــر جلميع مســـتخدميها تقييم 
ســـلوك الســـائقني، وتتيـــح أيضا للســـائقني 
تقييم سلوك املســـتخدمني، وهي درجة عالية 
من الشـــفافية ميكن أن توثق جميع املخالفات 

تفوق منافسي اون خدمات سيارات األجرة.
وأبدت شركة أوبر احتجاجها على القرار، 
وقالـــت إنهـــا مســـتعدة للذهاب إلـــى احملاكم 
أو اجلهـــات املعنية ملعاجلة هـــذا القرار الذي 
تعتبره غيـــر منصف، وأكـــدت أن ”هكذا قرار 
يظهـــر للعالم أن لندن ليســـت مدينة منفتحة، 
وهـــي تســـير في طريـــق مغلق أمام شـــركات 

اإلبداع والتكنولوجيا“.
وقالت الشركة التي نقلت في العام املاضي 
ما يصل إلى 3.5 مليون زبون في لندن لوحدها 
”إن هيئـــة النقـــل وعمـــدة لندن أصغـــوا لعدد 
محدود من األشـــخاص الذين يريـــدون تقييد 

خيارات املستهلك“.

وأكد توم إلفيدج، املدير التنفيذي لشـــركة 
أوبر في لندن، أن الشـــركة ســـوف تطعن على 
القرار من أجل ”الدفاع عن أسباب عيش جميع 
هؤالء الســـائقني، واختيار ماليني من العمالء 

من سكان لندن الستخدام تطبيقنا“.
وأضـــاف أن أكثـــر مـــن 40 ألف شـــخص 
ســـيصبحون بال عمـــل إذا ظل القـــرار قائما. 
وأكد أن أوبر ملتزمة بالســـالمة، وأن سائقيها 
يخضعون لنفس التحريـــات التي يخضع لها 
ســـائقو ســـيارات األجرة اللندنية الســـوداء 

الشهيرة.
وأشار إلفيدج إلى أن شركة أوبر تعمل في 
أكثـــر من 600 مدينة حـــول العالم من بينها 40 

مدينـــة في بريطانيا، وأن إيقاف نشـــاطها في 
لندن سيضر بسكان العاصمة البريطانية.

وقال روري جونز مراســـل هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية (بي.بي.سي) إن شركة اوبر خالل 
حياتها القصيرة واحلافلة باألحداث، خاضت 
مواجهات ســـاخنة مـــع الســـلطات املختصة 
بشؤون املواصالت في أغلب دول العالم التي 

مارست نشاطها فيها.
وأضاف أنها متكنت في أغلب احلاالت من 
إقناع تلك الســـلطات باملوافقة على ترخيصها 
رغم االحتجاجات الكثيرة التي يقودها سائقو 
ونقابات خدمات النقل املنافســـة. ويرى جونز 
أن التكتيـــك املتبع من قبل شـــركة أوبر هو أن 

تقتحـــم أســـواق املدن حتى لو كســـرت بعض 
القواعد املعنية بشـــؤون التراخيص، ثم تقوم 
بالبحث عن طريقة قانونية ملعاجلة املخالفات 

واالعتذار عنها.
وأشـــار إلى أن بعض السلطات املختصة 
باملواصـــالت قبلت تلك االعتـــذارات، في حني 
رفضت سلطات في مدن أخرى وطردت الشركة 

خارج تلك املدن.
ويؤكـــد جونـــز أن الشـــركة واجهت حملة 
عالقات عامـــة ضدها نتيجة بعض التصرفات 
غير املقبولة ســـواء في ثقافة وقوانني الشركة 
أو طريقة تعاملها مع السائقني الذين يعملون 

معها وحرمانهم من مزايا املوظفني.

فجرت ســــــلطة تنظيم النقل في العاصمة البريطانية مفاجأة كبيرة برفضها جتديد رخصة 
تشــــــغيل شــــــركة أوبر. وقد أثارت بذلك جدال واســــــعا ميكن أن يؤدي إلى موجة ســــــخط 
واحتجاجات بني الســــــائقني العاملني في الشــــــركة واألوســــــاط الشــــــعبية املتحمسة لهذه 

اخلدمة.

لندن تفجر مفاجأة كبيرة برفض تمديد رخصة تشغيل أوبر

[ هيئة النقل تغامر بإنهاء الترخيص األسبوع المقبل  [ ترجيع اندالع موجة سخط بين سائقي ومستخدمي تطبيق أوبر

هجوم على خيار منافس لجميع وسائل النقل األخرى

توم إلفيدج:

أوبر سوف تدافع عن حقوق 

السائقين واختيار الماليين 

تطبيقنا

صادق خان:

تقديم خدمة مبتكرة 

جديدة ال يجب أن يكون 

على حساب سالمة العميل

سالم رسحان

} لنــدن – تشـــير البيانـــات إلى قيمـــة عملة 
اليتكوين تضاعفـــت بنحو 14 مرة خالل العام 
احلالي ليصل ســـعرها إلـــى 64 دوالرا بعد أن 
كانـــت قيمتها تقل مـــن 5 دوالرات فـــي يناير 

املاضي.
ورغـــم أن قيمتهـــا تقـــل كثيرا عـــن وحدة 
البيتكوين إال أن نسبة ارتفاع اليتكوين يفوق 

ضعف نســـبة االرتفاع التي سجلتها بيتكوين 
التي تستأثر لوحدها بنحو 60 باملئة من قيمة 
العمالت املشفرة املتداولة التي تصل اآلن إلى 

نحو 150 مليار دوالر.
وقـــد عزز ذلـــك من املخـــاوف مـــن الثورة 
الهائلة للعمالت الرقمية اخلارجة عن ســـلطة 
ورقابة جميع الســـلطات املالية في العالم من 
تزايـــد االعتـــراف بها كوســـيلة للدفع من قبل 

الشركات واملصارف.

وأصبحـــت اليتكويـــن خامس أكبـــر عمله 
إلكترونية من حيث القيمة، لكن منّوها األسرع 
من نظيراتها بدأ يثير جدال واسعا بني خبراء 
االقتصاد بشـــأن املدى الذي سيصل إليه منّو 

العمالت الرقمية.
وخرجـــت اليتكويـــن إلى النـــور ألول مرة 
في عام 2011 عندما أطلق تشـــارلي ليي، الذي 
كان يعمل في شـــركة غوغل، العملة اجلديدة، 
وسرعان ما ســـجلت مركزا هاما بني العمالت 
اإللكترونيـــة لتحتـــل املركـــز اخلامـــس بعـــد 

بيتكوين واثيرمي وكاش وريبل.
وتتميـــز عملة اليتكوين عـــن نظيرتها في 
ســـرعة املعامالت البنكية الرقمية من حساب 

إلى آخـــر، إذ تأخذ أقل مـــن دقيقتني لالنتقال 
على عكس بيتكوين التي قد تصل مدة حتويل 

املبلغ إلى 100 دقيقة.
ويـــرى مؤســـس اليتكوين أن ”مســـتقبل 
العالم فـــي العمـــالت الرقميـــة وأن بيتكوين 
جنحت في أن تكون أهم العمالت بســـبب قوة 

شبكتها وصالبتها األمنية“.
ويقـــول ليـــي إن ”األمـــر الـــذي ســـيجعل 
اليتكوين تشـــارك بيتكوين في املســـتقبل هو 
أن اليتكوين ستقدم نفس املميزات وستضيف 
إليها سرعة تنقل األموال بتكلفة أقل“. وأشار 
إلـــى أن ”البيتكويـــن ســـتكـون مثـــل العملـــة 
الذهبيـــة للرقميات بينما اليتكوين هي العملة 

الفضية“.
وتختلـــف العمالت الرقمية عـــن العمالت 
التقليدية بعدم وجـــود هيئة تنظيمية مركزية 
تقف خلفها، ولكن ميكن استخدامها كأي عملة 
أخرى للشراء عبر اإلنترنت أو حتى حتويلها 

إلى العمالت التقليدية.
وتســـتفيد عملـــة اليتكويـــن مـــن النجاح 
الضخم الذي أحرزتـــه العمالت الرقمية خالل 
األعـــوام املاضية وارتفاع قيمتهـــا املادية في 
السوق العاملي واعتراف دول مثل أملانيا بها، 
إضافـــة إلى محاوالت العديد من الدول أبرزها 
اليابان وكوريا اجلنوبية في تشـــريع قوانني 

خاصة بتلك العمالت.
وســـجلت عملة اليتكوين استخدما واسعا 
مع العملة الصينية اليوان رغم أن الســـلطات 

هناك تفرض قيودا على العمالت الرقمية.
وتتعـــرض العمـــالت الرقميـــة التهامـــات 
باستخدامها في تعامالت مالية غير مشروعة. 
ويقول خبراء إن العمـــالت الرقمية تصب في 
مصلحة اإلرهابيني وجتار الســـالح واجلنس 
واملخدرات ألنها تتيح سهولة نقل األموال دون 

الكشف عن هوية العمالء.

ويقـــول اخلبير االقتصادي ليفي ماكســـي 
إن ”العمالت املشـــفرة قادرة على حجب هوية 
القائمني بالعمليات وحتويل األموال في كافة 
أنحاء العالم بطرق غير شرعية وأن اإلرهابيني 

هم األكثر استخداما لتلك العمالت“.
طارق  لكن مؤسس منصة ”بيتكوين مينا“ 
قدومي يدافع عن عملـــة بيتكوين ويقول إنها 
”توفر الشـــفافية املطلوبة للحكومة والسلطات 
الرقابيـــة، وتعطـــي للمتتبع طريقـــة حصول 

املستخدم على بيتكوين وطريقة إنفاقها“.
وأضاف أن ”استخدام الدوالر في عمليات 
غير مشـــروعة مـــن قبل البعض ليـــس معناه 
أن العيب فـــي الدوالر، وإمنا في األشـــخاص 
الذين يقومون بتلك األفعال، وعدم القدرة على 
ضبطهـــم ال ميكن إرجاعه إلى العملة التي يتم 

تنفيذ هذه العمليات بها“.
وتعمل الشركة املؤسســـة لعملة اليتكوين 
حاليـــا على تطويـــر آلية ســـك العملة وتعزيز 
ســـرعة املعامالت أكثر فأكثر، وهـــو ما يعمل 
يعتبر الشغل الشـــاغل لكافة العاملني في سك 

العمالت االفتراضية في العالم.
العمـــالت  تـــداول  منصـــات  وتســـعى 
اإللكترونيـــة إلى تفعيل آلية جديدة لتســـريع 
املعامالت عن طريق تكنولوجيا جديدة تسمى 
”الشـــبكة املاسية“ والتي ميكنها دمج العمالت 

اإللكترونية املختلفة معا.
وشرح ليي أن ”الشـــبكة املاسية ستسمح 
يحتوي حســـابه اإللكتروني عمـــالت مختلفة 
التحويل بني تلك العمالت بســـهولة في دقائق 

معدودة“.
ويرتفع عدد مســـتخدمي العمالت الرقمية 
ســـنويا بشـــكل كبيـــر ممـــا يجعـــل الكثيرين 
يتوقعـــون أن حتل محل العمـــالت التقليدية، 
فـــي حني يرى آخرون أنها بعيدة متاما عن أن 

تكون بديال بسبب سهولة اخترقها.

ينشــــــغل العالم في احلديث عن الصعود الصاروخي لعملة البيتكوين، في وقت يتسع فيه 
دور عمالت أخرى ال تســــــتأثر بعناوين األخبار منها عملة اليتكوين التي ســــــجلت قيمتها 

ارتفاعا يفوق نسبة ارتفاع بيتكوين منذ بداية العام احلالي.

عملة اليتكوين نجم جديد في ثورة العمالت املشفرة

[ انحسار جميع العقبات التي تعرقل غزو العمالت الرقمية  [ السلطات المالية تخشى انحسار نفوذها في النظام المالي

العمالت المشفرة تواصل زحفها على نفوذ السلطات المالية

تشارلي ليي:

مستقبل العالم في العمالت 

الرقمية واليتكوين تمتاز 

بسرعة انتقالها بين المتعاملين

طارق قدومي:

استخدام العمالت المشفرة 

في أعمال غير مشروعة ال 

يعني أن الخلل فيها
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اقتصاد
{المغرب مســـتعد أكثر من أي وقت مضى للتعاون التام مع الصين والبلدان األفريقية من أجل 

تحقيق أهداف التنمية}.

ناصر بوريطة
وزير الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي املغربي

{اإلمكانيات والمؤهالت الســـياحية غير مســـتغلة في المغرب بشكل جيد، خاصة على مستوى 

األقاليم الجنوبية}.

محمد ساجد
وزير السياحة والنقل املغربي

يـــرى اقتصاديـــون فـــي تفـــاؤل  } تونــس – 
احلكومة التونســـية بشـــأن انتقـــال اقتصاد 
البالد إلـــى املنطقة اآلمنة فـــي غضون عامني 
أو ثالثة أعوام أمرا شـــبه مســـتحيل، في ظل 
مؤشـــرات النمـــو احلاليـــة، والتي ســـتظهر 

انعكاساتها على موازنة العام املقبل.
وتعكـــف احلكومة على إعداد موازنة 2018 
وســـط مؤشرات متذبذبة، فبالرغم من تسجيل 
منـــو إيجابي في الربع الثانـــي من هذا العام 
فإن قيمـــة الدينار أمـــام العمالت الرئيســـية 

تدهورت بشكل أكبر في أغسطس املاضي.
وما يزيد قلـــق األوســـاط االقتصادية هو 
االرتفاع الكبير في حجم الدين العام الذي بلغ 
نحو 66.9 باملئة مـــن الناجت احمللي اإلجمالي، 
وكلهـــا عوامـــل تؤكد أن العام املقبل ســـيكون 

صعبا.
ويشـــدد اخلبراء على أنه مـــن الضروري 
التفكير في حلول أخرى غير التقليدية إلنعاش 

االقتصاد احمللي وموازنة الدولة.
وفـــي حني لم تصدر حتـــى اليوم أي أرقام 
رســـمية حول املوازنة اجلديدة، اكتفى رئيس 
احلكومة يوســـف الشـــاهد بالتأكيد أن ”هدف 
احلكومة هـــو وصول املؤشـــرات االقتصادية 

بنهاية 2019 إلى اللون األخضر“.
وأوضح خالل جلســـة منح الثقة حلكومته 
اجلديـــدة في الــــ11 من ســـبتمبر اجلاري، أن 
تراكم الصعوبات االقتصادية لسنوات ال ميكن 

معاجلته في فترة قصيرة.
ويقول االستشـــاري في االســـتثمار محمد 
الصـــادق جبنـــون إن نســـبة النمـــو لم تصل 
إلى املستويات املســـتهدفة، إذ بقيت تراوح 2 
باملئة، وفي الربع الثاني بلغت 1.9 باملئة وهذه 

النسب كلها ال حتقق التنمية املنشودة.
ولفـــت إلى أن قطاعي الزراعة والســـياحة 
لـــم يبلغا مســـتوى التعافـــي التـــام، وأيضا 

هناك ضعف نســـبي فـــي القطـــاع الصناعي 
انخفضت  التـــي  اخلارجيـــة  واالســـتثمارات 

بنسبة 18 باملئة.
وأكـــد اخلبير أن الضغوط املســـتمرة على 
املوازنـــة من خالل تفاقم العجز التجاري الذي 
جتاوز العشرة مليارات دينار (نحو 4 مليارات 
دوالر) واالنحدار املســـتمر للدينار يزيدان من 

تعقيدات مهمة وضع ميزانية 2018.
ويتوقـــع جبنـــون منو حجـــم األجور رغم 
االتفاق مع صندوق النقد الدولي على خفضها، 
وذلك بطلب من االحتاد العام التونسي للشغل 
لفتـــح املفاوضات االجتماعيـــة، وبفعل بعض 
الزيـــادات في األجور التي ّمت اإلعالن عنها في 

بعض أسالك القطاع العام.
وهناك العديد من التسريبات التي تتحدث 
عن زيـــادة محتملة فـــي الضرائب والرســـوم 
اجلديـــدة في عدة قطاعات من بينها القطاعان 
التكنولوجي واخلدماتي، وهو ما ســـيزيد في 

تأزمي الوضع االجتماعي بشكل أكبر.
ويرجح البعض أن تكـــون املوازنة املقبلة 
في حدود 36 مليار دينار (نحو 15 مليار دوالر)، 
أي بزيـــادة مليار دوالر عن املوازنة الســـابقة، 
بنسبة تداين تناهز 70 باملئة من الناجت احمللي 

اإلجمالي ونسبة عجز بنحو 6 باملئة.
وتبنـــي احلكومة املوازنة فـــي العادة على 
مجموعة مـــن الفرضيات، وهي نســـبة النمو 
االقتصادي وســـعر الصرف وســـعر النفط في 

األسواق العاملية.
وأكـــد اخلبير االقتصادي التونســـي رضا 
الشـــكندالي أن ســـوء تقديـــر هذه املؤشـــرات 
سينعكس على املوازنة. وقال إن ”العام احلالي 
شـــهد إخالالت كثيرة منها تراجع نسبة النمو 
وبينما احلكومة توقعـــت 2.5 باملئة هذا العام 

إال أن النسبة لم تتجاوز عتبة 1.9 باملئة“.

ولفت إلى أن املوارد املتأتية من الضرائب 
مت احتســـابها علـــى نســـبة النمـــو املتوقعة، 
وبالتالي فهي ســـتنخفض في ظل املؤشـــرات 
الراهنة، وهذا سيؤدي آليا إلى ارتفاع العجز 

وارتفاع نسبة التداين.
كما أن كل خلل على مســـتوى سعر صرف 
الدينار وتغير ســـعر برميل النفط ســـينعكس 
مباشرة على قيمة الدعم ويفاقم العجز ويجعل 

احلكومة تلجأ مرة أخرى إلى الديون.
وأعطـــى اخلبيـــر صـــورة قامتـــة للوضع 
االقتصـــادي للبالد فـــي ظل التوقعـــات التي 
تشـــير إلـــى أن قيمة الدينـــار ســـتنزلق أكثر 
ممـــا عليه اليـــوم، موضحا أن االســـتثمارات 

اخلارجيـــة ال متثل شـــيئا أمام االســـتثمارات 
الداخلية، وبالتالي ال ميكـن اعتبـارها مـؤشرا 

لالنتعاش.
ووفـــق احلكومة، فإن هناك بوادر انتعاش 
خالل األشـــهر الثمانية األولى مـــن هذا العام 
حيث ارتفعت االســـتثمارات اخلارجية بنحو 
6.7 باملئـــة وفي الزراعة بنحـــو 68 باملئة وفي 
القطـــاع الصناعي بنحو 22 باملئة، كما شـــهد 
قطاع الســـياحة منوا بنحو 22 باملئة، مبقارنة 

سنوية.
ويقول الشـــكندالي إن هذه األرقام تشـــير 
إلـــى أن هناك تأثيرا طفيفا على ســـوق العمل 
عبـــر توفير وظائف موســـمية وليـــس له أثر 

علـــى املداخيل من العملة الصعبة، باعتبار أن 
التداول بالنقدي األجنبـــي ال يزال معظمه في 

السوق السوداء.
وكان الشـــاهد أعلـــن في وقت ســـابق أن 
األهداف االســـتراتيجية االقتصادية حلكومته 
في السنوات الثالث املقبلة، تقوم أساسا على 
التقليـــص التدريجي في عجـــز املوازنة إلى 3 
باملئة مـــن النـــاجت احمللي اإلجمالـــي بحلول 

.2020
وتهدف احلكومة أيضا إلى تقليص معدل 
البطالة بنحـــو 3 باملئة في الســـنوات الثالث 
املقبلة من نحو 15.3 باملئة حاليا، وفق بيانات 

معهد اإلحصاء للربع الثاني من 2017.

حذر خبراء تونســــــيون احلكومة من االعتماد على فرضيات "خاطئة" مبنية على مؤشرات 
غير ثابتة في إعداد موازنة عام 2018 وأكدوا أن ذلك سيعرقل جهود احلكومة للخروج من 

نفق األزمة املزمنة، في ظل استمرار تباطؤ محركات النمو االقتصادي.

تحذيرات من وجود {أوهام} في موازنة تونس املقبلة

[ انتقادات العتماد الحكومة فرضيات غير واقعية لمعالجة األزمات  [ استمرار انحدار الدينار وارتفاع الدين العام يربكان التوازنات

االكتفاء بالفرجة رغم اإلغراءات

رضا الشكندالي:

سوء تقدير الحكومة 

للمؤشرات االقتصادية 

سينعكس على موازنة 2018

املوانئ الجزائرية ثروة تبددها السياسات الحكومية الفاشلة

محمد بن امحمد العلوي

السياســـات  أن  اقتصـــاد  خبـــراء  اعتبـــر   {
االقتصادية للحكومـــات املتعاقبة في اجلزائر 
ضيعـــت فرصـــا كثيـــرة لتطويـــر اخلدمـــات 
اللوجســـتية فـــي املوانـــئ التـــي تعانـــي من 
تهالـــك بنيتهـــا التحتية وعـــدم مواكبة عصر 

التكنولوجيا.
وفي اجلزائر هنـــاك 40 ميناء موزعة على 
الشـــريط الســـاحلي البالـــغ طولـــه 1650 كلم 
وهي تتكون بشـــكل عام مـــن أحواض صغيرة 
ومخازن قريبة مـــن بعضها البعض وحواجز 

ضيقـــة تفصل بني األرصفة، مـــا يعيق تطوير 
نشاطها التجاري.

وتتصف املبادالت التجارية املعتمدة على 
النقـــل البحري بعـــدم التوازن بـــني الواردات 
والصـــادرات، التي تقتصر على تصدير النفط 
حيث يشـــكل أكثر من 95 من إيـــرادات الدولة، 
وتســـتأثر بهـــا املوانئ النفطيـــة املتخصصة 

وهي موانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية.
أما باقـــي املوانئ فتنتهـــي عندها حمولة 
املواد املعدة للشحن أو التفريغ كنقطة استقبال 
لكل ما تستورده اجلزائر من مواد استهالكية 
وجتهيزات صناعية وأدوية ومالبس وغيرها.

ولم تقم احلكومات املتعاقبة منذ خمسينات 
القرن املاضي بإضافـــة ميناء مبعايير عاملية، 
قـــد يتيح للبواخر العمالقة الرســـو فيه، وهو 
ما يتســـبب، وفق اخلبراء، في خســـائر كبيرة 
للمســـتثمرين ورجـــال األعمال خاصـــة فيما 
يتعلق بارتفاع تكلفة املـــواد األولية التي يتم 

استيرادها.
وبدأت الدولة في التفكير بشكل متأخر في 
القطاع في ظل الضغوط املسلطة عليها بسبب 
تراجـــع احتياطياتها من النقـــد األجنبي، من 

أجل تغير منط نشاط املوانئ.
وأطلقـــت اجلزائر مشـــروعا جديـــدا لبناء 
ميناء فـــي احلمدانية شـــرق مدينة شرشـــال 
لتفعيـــل املبـــادالت التجاريـــة، وكان املجمـــع 
العمومـــي الوطني ملصالح املوانئ وشـــركتان 
صينيتان قد وقعت في منتصف يناير املاضي 

على مذكرة تفاهم إلجناز هذا املشروع.

وتقدر تكلفة املشـــروع الذي سيتم متويله 
بقرض صيني بنحو 3.3 مليار دوالر وســـيتم 
إجنازه في غضون سبع سنوات على أن يدخل 
حيـــز اخلدمة تدريجيا بعد أربع ســـنوات من 
انطالق اإلجناز حيث ســـتتكفل شركة ”موانئ 
الصينيـــة بتســـيير املينـــاء، وفق  شـــنغاي“ 

تقديرات وزارة القطاع.
ويـــرى خبـــراء أنـــه كان على الســـلطات  
تخصيـــص تلك املبالـــغ املالية إلعـــادة تأهيل 
موانئهـــا املهترئة، وهو مـــا يعتبرونه أفضل 
مـــن بناء مينـــاء جديـــد. ويقول كمـــال رزيق، 
أســـتاذ االقتصاد بجامعة البليدة، إن املوانئ 
اجلزائرية قدمية وطاقتها االستيعابية ضعيفة 

إذ ال ميكنها استيعاب احلاويات الكبيرة.
وعبر مســـتثمرون محليـــون وأجانب منذ 
أكثر من عقد من الزمن عن اســـتيائهم لتهالك 
البنية التحتية للموانئ اجلزائرية، واعتبروا 
أن أي اســـتثمار فـــي املجـــاالت الصناعية أو 
التجارية يكون مآله الفشل إذا لم تهتم الدولة 

باملوانئ.
وأكد هـــؤالء أن اجلزائر بحاجة إلى ثالثة 
موانـــئ كبرى علـــى األقل موزعة بني الشـــرق 
والوســـط والغـــرب حتـــى تســـتطيع جتاوز 

املشاكل احلاصلة في القطاع.
وحـــذر عبدالكرمي شـــلغوم رئيـــس ”نادي 
املخاطـــر الكبـــرى“ اجلزائري، مـــن أن موانئ 
البـــالد مهـــددة باالنـــزالق فـــي حـــال حدوث 
عواصـــف قوية وزالزل كبرى. وقـــال إن ”كافة 
املوانـــئ تتضمن أخطاء تقنيـــة وال ترقى إلى 

املعايير الدولية“.
وتشهد كافة موانئ البالد تقريبا اكتظاظا 
كبيرا، كون معاجلة عمليات تسيير احلاويات 
ضعيفة باعتبار مساحات املوانئ غير املهيئة، 
ما يجعل الســـفن تبقى في عرض البحر لفترة 

أطول قبل السماح لها بالدخول.
ويؤكـــد املختصـــون أن هـــذا األمـــر يزيد 
التكاليف التي تدفعها الدولة سنويا للشركات 

األجنبية املكلفة بالشـــحن البحـــري أو إيجار 
الســـفن الناقلـــة للســـلع، وهو ما يـــؤدي إلى 
استنزاف احتياطي البالد من العملة الصعبة.

ورغـــم أن احلكومة قد التزمت مع صندوق 
النقـــد الدولي بإنشـــاء شـــباك موحـــد يتكفل 
بإمتام جميع اإلجراءات القانونية واجلمركية 
للســـفن في املوانـــئ، إال أن ذلك لم يتحقق إلى 

حد اآلن.
وُيبقي هذا التراخي اجلزائر حتت سيطرة 
البيروقراطية فـــي تعامالتها التجارية والتي 
تســـاهم في تفاقم الفســـاد اإلداري وانتعاش 

مافيا التهريب عبر املوانئ اجلزائرية.
ويؤكد خبـــراء في االقتصـــاد أن اجلزائر 
تعتبر مـــن الدول النادرة التـــي ال تعتمد على 
تكنولوجيـــات الشـــباك الوحيد فـــي معاجلة 
تعامالتها التجارية، الشـــيء الذي يؤثر سلبا 
على جلب االستثمار حسب تقارير صادرة عن 
الهيئـــات الدولية منها منظمـــة األمم املتحدة 

للتنمية والزراعة.
وتشـــير تقاريـــر دوليـــة إلـــى أن مـــردود 
مؤسســـات املوانئ باجلزائـــر ضعيف وتقدر 
خسائرها الســـنوية باملليارات من الدوالرات، 
وذلـــك راجع إلـــى النمط القدمي في التســـيير 
وعدم مواكبة التطـــورات في مجال اخلدمات، 
وفقـــا ملا هو معمول به فـــي موانئ دول أخرى 

ومنها موانئ املغرب، مثال.
ورغـــم أن مدير عام شـــركة ميناء اجلزائر 
ســـامي بوماتي، قد أكد أن عصرنة التعامالت 
التجارية ســـتكون حلقة وصل ضمن احللقات 
املكونة للنشـــاط التجـــاري البحـــري بالبالد 
والشـــراكة اجلزائرية األجنبيـــة، إال أن الدولة 
تفقد نحو 8 مليارات ســـنويا نتيجة السياسة 

املطبقة حاليا.
وتعتبـــر املوانئ اجلزائرية الوحيدة ضمن 
شبكة املوانئ واملرافئ التجارية على مستوى 
منطقة حوض البحر املتوسط التي تفتقر إلى 

أنظمة التسيير الرقمية.

[ تحديات كبيرة تواجه تطوير الخدمات اللوجستية  [ البيروقراطية ونقص السيولة يؤجالن برامج تطوير الموانئ

المساحة ضيقة لطابور السفن

ــــــة وتطوير خدماتها اللوجســــــتية أصبحا عقدة  أكــــــد خبراء أن توســــــيع املوانئ اجلزائري
مستعصية بســــــبب غياب اإلرادة السياسية وثقة املســــــتثمرين املعدومة. وقالوا إن موقع 
املوانئ ميكن أن يجعلها شريان حياة لالقتصاد إلخراجها من األزمات املالية الناجتة عن 

تراجع أسعار النفط.

كمال رزيق:

الموانئ الجزائرية قديمة 

ومتهالكة وطاقتها 

االستيعابية ضعيفة للغاية

محمد جبنون:

تفاقم العجز التجاري وانحدار 

قيمة الدينار يزيدان من 

تعقيد مهمة الحكومة

مليارات دوالر، قيمة خسائر 

التجارة الخارجية الجزائرية 

سنويا بسبب ضعف البنية 

التحتية للموانئ
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املشـــكلة التاريخية التي أثقلت كاهل مناجم الفوســـفات تكمن في الطريقة التي تدار بها، إضافة إلى تحميلها أعباء اجتماعية كبيرة، فهي متخمة بالعمال حيث أن عدد الذين وجوه
يعملون فيها دائما وعلى مختلف املراحل كان يشكل أضعاف أضعاف ما تحتاجه من الكوادر، ما زاد نفقاتها وحملها تكاليف إضافية.

التوجهات النيوليبرالية في الدولة 
األردنية تعود إلى المرحلة التي تمت 
فيها خصخصة الفوسفات، حيث تم 

بيع حصة كبيرة من أسهمها لسلطنة 
بروناي، ما أثار لغطا كبيرا حينها حول 

نزاهة الصفقة من ناحية وسعر البيع 
من ناحية أخرى

حساسية موقف الكردي تتضاعف 
لكونه صهر العائلة المالكة في 

األردن، فهو زوج األميرة بسمة ابنة 
الملك طالل بن عبدالله وأخت الملك 
الحسين وعمة الملك عبدالله الثاني، 
وكان قد تسلم أكثر من إدارة شركة 

حكومية

السبت 2017/09/23 - السنة 40 العدد 1210760

ــان - يجاهـــد وليد الكردي اليوم عبر  } عمّ
حراك هادئ من أجل إثبات البراءة من التهم 
بتســـليمه  الدولية  واملطالبـــات  واألحـــكام 
والصـــادرة بحقه مـــن الهيئـــات القضائية 
األردنية جـــراء محاكمته علـــى تهم الترّبح 
واســـتغالل الوظيفـــة العموميـــة مـــن أجل 

حتصيل مكاسب خاصة.

ملف الفوسفات

ما يضاعف حساسية موقف الكردي أنه 
صهـــر العائلة املالكة فـــي األردن، فهو زوج 
األميرة بســـمة ابنة امللك طـــالل بن عبدالله 
وأخت امللك احلســـني وعمة امللـــك عبدالله 
الثاني، وكان قد تســـلم أكثر من إدارة شركة 
حكوميـــة، فهـــو املديـــر األســـبق للخطوط 
اجلوية امللكية واملدير العام السابق لشركة 
مناجـــم الفوســـفات األردنية التـــي في إثر 
إدارته لهـــا صدرت بحقه األحكام القضائية 
الكبيرة، حيث حكم عليه بالســـجن أكثر من 
ســـبعة وثالثني عامـــا، إضافة إلـــى احلكم 
عليه بإعـــادة أكثر من أربعمئة مليون دوالر 

للخزينة العامة للدولة.
وليد الكردي هو ابن إســـماعيل الكردي 
مالك شـــركة ”دوالر فيلم“ التي تأسست في 
القاهـــرة عـــام 1949، وقد قدمـــت الكثير من 
النجـــوم للمشـــاهدين من خـــالل ما أنتجت 
من أفالم سينمائية، منهم على سبيل املثال 
ال احلصر فاتن حمامة وفريد شـــوقي، وقد 
أســـس الكردي االبن شـــركة جديـــدة تابعة 
لشـــركة أبيـــه التي يديرهـــا هو، الشـــركة 
لإلنتاج  اجلديـــدة هـــي ”نيـــو سنتشـــري“ 
الفني، واشـــترى أكثر من داٍر للســـينما في 
مصر ويعيش اليوم في حّي تشيلســـي في 

ك  لنـــدن، بعد أن غـــادر عّمان قبيـــل أن ُحتَرّ
ضده قضايا الفســـاد في عـــام 2010، حيث 
قدم استقالته من شركة الفوسفات األردنية 
وغادر البالد قبل أسبوع من بدء محاكمته.

املفارقـــة األولى فـــي حالة الكـــردي أن 
شـــركة الفوســـفات حققـــت أرباحـــا عالية 
وغير مســـبوقة إبان إدارة الكردي لها، لكن 
بعضهم يرد ذلك إلى ارتفاع األسعار الناجم 
عـــن ازدياد الطلب العاملي على الفوســـفات 
فـــي تلك الفترة. أما املفارقـــة الثانية أنه مت 
اللجـــوء إلى شـــركة الكردي التـــي يديرها 
ابنـــه بعد البدء مبحاكمته من أجل مواصلة 
تسويق منتجاتها بعد أن تراجعت املبيعات 
فـــي إثر اســـتقالته من إدارتهـــا، ولعل هذا 
يفســـر ذلك احلديث عن اخلســـائر الكبيرة 
للشـــركة التي ال ميكن حصرها نتيجة ربط 
مصيرها باتفاقيات طويلة األمد ومبصالح 

تعود، بشكل أو بآخر، للكردي نفسه.
املشـــكلة التاريخيـــة التـــي أثقلت كاهل 
مناجم الفوسفات هي في الطريقة التي تدار 
بها، إضافة إلى حتميلهـــا أعباء اجتماعية 
كبيـــرة، فهي متخمة بالعمـــال حيث أن عدد 
الذين يعملـــون فيها دائمـــا وعلى مختلف 
املراحـــل كان يشـــكل أضعـــاف أضعاف ما 
حتتاجه من الكوادر، ما زاد نفقاتها وحمّلها 
تكاليف إضافية خصوصا أنها تدفع رواتب 

عالية نسبيا.
وفـــي هـــذا اإلطـــار اندرجـــت الشـــركة 
أيضا ضمن مســـارات الترهل واحملسوبية 
وسياسة التنفيعات السائدة في مؤسسات 
الدولة جميعها، ولم يتســـَن لها خّط طريق 
جناح مستقل برغم جاهزيتها لذلك، فمنتج 
الشـــركة ميتاز مبواصفاته العالية وأيضا 
مبا متتلكه مـــن احتياطات كبيرة من املواد 
اخلام وقربهـــا من ميناء العقبـــة وتربطها 
به ســـكة حديد، ما يعنـــي انخفاض التكلفة 
وامتالكهـــا النوعية واالحتياطات الضخمة 

ما يجعلها مؤهلة للمنافســـة في األســـواق 
العاملية.

ومع بدء جتذر التوجهات النيوليبرالية 
خصخصـــة  متـــت  األردنيـــة  الدولـــة  فـــي 
الفوســـفات حيث مت بيع حصـــة كبيرة من 

أســـهمها لســـلطنة بروناي ما أثار لغطا 
كبيـــرا حينها حـــول نزاهـــة الصفقة من 
ناحية وسعر البيع من ناحية أخرى، فقد 
ارتفع سهمها أضعافا بعيد إمتام صفقة 
البيع ما عزز الشكوك بأن جهات متنفذة 

تكسبت من العملية.

المحاكمة

جـــاءت احلقبـــة التي تســـلم بها 
الكـــردي إدارة الشـــركة قبيـــل بـــدء 
احلـــراكات الشـــعبية املترافقـــة مع 

الربيع العربي ليكون أول ضحايا هذا 
الربيـــع األردني الذي امتد إلى صحراء 
معان،احملافظـــة اجلنوبية التي تقع بها 
مناجم الشركة ما زاد في تعقيد األمور.

فجـــاءت احملاكمة من أجل اســـتمرار 
عمليـــة التنميـــة التـــي تســـتلزم احلّد من 
السياســـي  االســـتقرار  ولتحقيق  الفســـاد 
واالقتصادي واالجتماعي وتعميق شـــرعية 
النظـــام السياســـي، فالفتـــرة كانت حرجة 
للغاية وحتديدا ســـنة 2010 وفي الســـنوات 

التي تلتها.
مـــا إن بـــدأت أصابـــع االتهـــام توجـــه 
إلـــى وليد الكـــردي لضلوعه فـــي عمليات 

فســـاد تنطـــوي علـــى تربـــح شـــخصي 
وإيذاء مصالح الشـــركة على املستوى 
اســـتقالته،  قدم  حتى  االســـتراتيجي 
وليس لـــه إال تصريحـــات مقتضبة 

فـــي تلك الفترة قـــال فيها إنه آثر 
التنحـــي برغبة ذاتية خالصة من 
أجل أّال يؤثر وجوده سلبا في أداء 
الشـــركة، وغادر البالد بعد أسبوع 

من تاريخ االستقالة.
بدأ النواب بإرســـال املذكرات 

حتى  املعنية  واجلهـــات  للحكومة 
أن هنـــاك َمن يقول إن مذكرة ســـرّية خّطها 
الوزيـــر اليســـاري بســـام حداديـــن، وهو 
عضو مجلس األعيـــان حاليا، طالب حينها 
مبحاكمـــة وليـــد الكـــردي من أجـــل تعزيز 
الشـــرعية وفرض هيبة الدولة ومن أجل أن 

ُيقِبل الناس على االنتخابات.
وبالفعـــل مت البـــدء باحملاكمـــة بغياب 
الكردي عن اجللســـات كافة ما مّهد لصدور 
احلكـــم غيابيـــا بحقه في العـــام 2013، وقد 
حكـــم بـالســـجن 37.5 ســـنة وبغرامـــة 284 
مليون دينـــار، لكن هذا احلكـــم واجه صدا 
عامليـــا حيث حالـــت ســـرية املعلومات في 

البنـــوك البريطانيـــة واألوروبيـــة ووجود 
شـــركاء له في احلســـابات مـــن دون تنفيذ 
احلكم باحلجز على هـــذه املبالغ املرصودة 

في حساباته هناك.
محكمة استئناف أوروبية أصدرت قرارا 
بعـــدم إمكانية تنفيذ حكـــم القضاء األردني 
باحلجـــز على حســـابات وودائـــع الكردي 
كونهـــا مشـــتركة مـــع آخرين، والســـلطات 
البريطانية تتحفظ على تسليمه لألردن كون 
األحكام الصـــادرة بحقه غير نهائية وقابلة 

لإللغاء وإعادة بدء احملاكمة.
احلكم الذي صـــدر بحق الكردي اعتبره 
الناطـــق باســـم احلكومـــة األردنيـــة محمد 
املومنـــي تهديدًيـــا، بينمـــا وصفـــه نقيـــب 
احملامني األسبق النائب في البرملان األردني 
صالح العرموطي باحلكم القِلق، كونه قابال 
لالســـتئناف مبجرد حضور املتهـــم املّجَرم 
حاليا، فهو يســـتطيع مبجرد حضوره إلى 
احملكمـــة أن يلغي هذه األحـــكام كلها وتبدأ 

محاكمته من جديد ويقدم دفوعه.
بالرغـــم مـــن ذلك فـــإن هناك مـــن يقول 
إن قـــرارا ســـياديا اتخـــذ مبعاقبتـــه، وإن 
تصريحـــات احلكومـــة املخّففة مـــا هي إال 
على سبيل االستدراج له ومغازلة تطمينية 

للسلطات البريطانية.
ففـــي القانـــون األردنـــي يعتبـــر احلكم 
الغيابـــي مبثابة الوجاهي طاملـــا أن املتهم 
غائب ويحق للنائب العام تنفيذ هذا احلكم.

تعاطف األميرة مع زوجها

لألميـــرات مكانـــة خاصـــة فـــي وجدان 
الشـــعوب على العمـــوم، لكن هـــذا لم يحِم 
أزواجهـــن إذا كانوا من خـــارج العائلة من 
تغـــّول السياســـة عليهم، وحتـــى األميرات 
إذا كـــّن من خارج العائلة امللكية فســـيلقني 
املصير ذاته، ويكفي أن نتذكر قصة األميرة 
ديانـــا ونهايتها املأســـوية، أمـــا األصهار، 
فلنا في قصة األميرة اإلســـبانية كريستينا 
شـــقيقة امللـــك فيليبي الســـادس عبرة، فقد 
لوحقـــت بقضية اختـــالس أموال لشـــركة 
”نـــوس“ اخليريـــة التـــي يترأســـها زوجها 

إينكاي أرودانغارين.
ظهـــر تعاطف األميرة بســـمة بنت طالل 
مع زوجها وليد الكردي في أكثر من مناسبة

 خالل األعوام 
املاضية حيث 
أرسلت بعض 
التغريدات على 
وسائل التواصل 
االجتماعي كان 
أولها قبل سنوات 
حني أعلنت خطبة 
ابنها من خارج 
البالد، حيث تظلمت 
بسبب أنها لم 
تستطع إقامة احلفل 
في الوطن، بعدها 
وعندما مت حتريك 
طلب احلكومة من جهاز 
األنتربول الدولي حذرت 
األميرة في تغريدة أخرى 
من مغبة الظلم بنشرها 
حلديث شريف ُيحّذر من دعوة 

املظلوم.
هـــذا أمـــر طبيعـــي أن تدافـــع 
زوجة عن والد ابنيها، لكن متطلبات 
احلكم الرشـــيد ال تواتيها التعاطفات 
خصوصا في املراحل احلساســـة، وهذا 
ما حـــدا بامللـــك أن يؤكـــد لألردنيني بأن 

اجلميع حتت القانون.
القصـــة اليوم ميكـــن أن تتحول إلى 
قصـــة جناح بالنســـبة إلـــى النظام 
بعد أن كانـــت مثلبة ومأخذا عليه، 
وإن هـــذه احملاكمـــة تظهـــر مدى 
فعالية ”السيستم“ والتزامه قواعد 
احلاكمية واملؤسســـية مبا يضمن 
مصالـــح البالد والعبـــاد واحلفاظ 
علـــى مقدرات الوطن مـــن أّي تطاول 
ســـواء مت من قبل متنفذيـــن أو من أّي 

كان.

المساومات

فـــي الوقـــت الذي جـــرت وجتـــري فيه 
تســـويات طبقية كبرى في الـــدول املتقدمة 
مـــا زالت بلـــدان العالم الثالـــث جتاهد من 
أجل اســـترجاع ما تبّقى لدى اللصوص من 
مســـروقات من املال العـــام، فبينما النقاش 
محتدم في الغرب حول الضمان االجتماعي 
والضرائـــب و“أوباما كيـــر“، مبعنى نهاية 
النيوليبرالية وإعادة االعتبار للدولة، ندخل 
نحـــن في احلقبـــة النيوليبراليـــة متعثرين 
بتفســـيراتنا املغلوطة لها أو ظنا منا بأنها 
الدولـــة الغنائميـــة كما يحّب أن يســـميها 

بعض الكتاب واملفكرين.

نعم؛ فقد وصلت إلينا النســـخ املشوهة 
من الليبرالية والليبرالية اجلديدة املنزوعة 
من استحقاقاتها االجتماعية ومن مضامني 
احلرية فمقابـــل دعه يعمل دعـــه مير لدينا 
نســـخة مطورة فحواها دعه يســـرق.. دعه 

يفّر.
هناك تخوفات كبيـــرة اليوم لدى الرأي 
العام األردني بأن التصعيد احلكومي هدفه 
احلل، احلـــل بأبخس األثمان، فيقال إن رقم 
التفـــاوض واملســـاومة وصـــل اآلن إلى 50 
مليون دينار أي نحو ســـدس املبلغ احملكوم 
بـــه، وهـــذا إن صـــّح وإن مت ســـيكون مادة 
شاحنة بقوة للشارع الذي ال ينقصه الشحن 
أو الشـــحذ، فالبالد علـــى أعتاب مرحلة من 
احلراكات نتيجة اجتاه النية لدى احلكومة 
لرفع األسعار لتعويض العجز في املوازنة.

هـــذه املقدمـــات مـــا هـــي إال إرهاصات 
ألحداث كبيرة حتتاج إلـــى حتّوطات جادة 
يكـــون هدفهـــا احلفـــاظ على هيبـــة الدولة 
وإرســـاء أركان العدالة االجتماعية كما ورد 

في مضامني األوراق النقاشية امللكية.

رجل أعمال أردني يأمر الملك بإحضاره عبر األنتربول
وليد الكردي

صهر العرش خارج الحصانة

[ والد الكردي هو مالك شـــركة ”دوالر فيلم“ التي تأسســـت في القاهرة عام 1949 والتي قدمت الكثير من النجوم للمشـــاهدين من خالل ما أنتجت من 
أفالم سينمائية، منهم على سبيل املثال ال احلصر فاتن حمامة وفريد شوقي.

األميرات يحظين بمكانة خاصة في 
وجدان الشعوب على العموم، لكن هذا 

لم يحم أزواجهن إذا كانوا من خارج 
العائلة من تغول السياسة عليهم، 

أما األصهار فلنا في قصة األميرة 
اإلسبانية كريستينا شقيقة الملك 

فيليبي السادس عبرة

ما يجعلها مؤهلة للمنافســـة في األســـواق محمد قبيالت
العاملية.

ومع بدء جتذر التوجهات النيوليبرالية 
خصخصـــة  متـــت  األردنيـــة  الدولـــة  فـــي 
بيع حصـــة كبيرة من الفوســـفات حيث مت
أســـهمها لســـلطنة بروناي ما أثار لغطا 
كبيـــرا حينها حـــول نزاهـــة الصفقة من 
ناحية وسعر البيع من ناحية أخرى، فقد 
ارتفع سهمها أضعافا بعيد إمتام صفقة 
البيع ما عزز الشكوك بأن جهات متنفذة

تكسبت من العملية.

المحاكمة

جـــاءت احلقبـــة التي تســـلم بها 
الكـــردي إدارة الشـــركة قبيـــل بـــدء
احلـــراكات الشـــعبية املترافقـــة مع
الربيع العربي ليكون أول ضحايا هذا

الذي امتد إلى صحراء  الربيـــع األردني
معان،احملافظـــة اجلنوبية التي تقع بها
مناجم الشركة ما زاد في تعقيد األمور.

فجـــاءت احملاكمة من أجل اســـتمرار 
عمليـــة التنميـــة التـــي تســـتلزم احلّد من 
السياســـي  االســـتقرار  ولتحقيق  الفســـاد 
واالقتصادي واالجتماعي وتعميق شـــرعية 
النظـــام السياســـي، فالفتـــرة كانت حرجة 
0للغاية وحتديدا ســـنة 2010 وفي الســـنوات 

التي تلتها.
مـــا إن بـــدأت أصابـــع االتهـــام توجـــه 
إلـــى وليد الكـــردي لضلوعه فـــي عمليات 

فســـاد تنطـــوي علـــى تربـــح شـــخصي 
وإيذاء مصالح الشـــركة على املستوى 
اســـتقالته، قدم  حتى  االســـتراتيجي 
وليس لـــه إال تصريحـــات مقتضبةةة
فـــي تلك الفترة قـــال فيها إنه آثر
التنحـــي برغبة ذاتية خالصة من
أجل أّال يؤثر وجوده سلبا في أداء

ي ب بر ي

الشـــركة، وغادر البالد بعد أسبوع
من تاريخ االستقالة.

بدأ النواب بإرســـال املذكرات
حتى املعنية  واجلهـــات  للحكومة 

أن هنـــاك َمن يقول إن مذكرة ســـرّية خّطها 
ى ي جل و و

الوزيـــر اليســـاري بســـام حداديـــن، وهو 

 خالل األعوام 
املاضية حيث 
أرسلت بعض 
التغريدات على 
وسائل التواصل 
االجتماعي كان 
أولها قبل سنوات 
حني أعلنت خطبة 
ابنها من خارج 
البالد، حيث تظلمت 
بسبب أنها لم 
تستطع إقامة احلفل 
في الوطن، بعدها 
وعندما مت حتريك 
طلب احلكومة من جهاز 
األنتربول الدولي حذرت 
األميرة في تغريدة أخرى 
من مغبة الظلم بنشرها 
حلديث شريف ُيحّذر من دعوة 
ر ب م ب

املظلوم.
هـــذا أمـــر طبيعـــي أن تدافـــع 
زوجة عن والد ابنيها، لكن متطلبات 
احلكم الرشـــيد ال تواتيها التعاطفات 
خصوصا في املراحل احلساســـة، وهذا 
ما حـــدا بامللـــك أن يؤكـــد لألردنيني بأن 

اجلميع حتت القانون.
القصـــة اليوم ميكـــن أن تتحول إلى 
قصـــة جناح بالنســـبة إلـــى النظام
بعد أن كانـــت مثلبة ومأخذا عليه، 
وإن هـــذه احملاكمـــة تظهـــر مدى 
والتزامه قواعد  فعالية ”السيستم“
احلاكمية واملؤسســـية مبا يضمن 
مصالـــح البالد والعبـــاد واحلفاظ 
علـــى مقدرات الوطن مـــن أّي تطاول 
ســـواء مت من قبل متنفذيـــن أو من أّي 

كان.

المساومات

فيه  فـــي الوقـــت الذي جـــرت وجتـــري
تســـويات طبقية كبرى في الـــدول املتقدمة 
الثالـــث جتاهد من  مـــا زالت بلـــدان العالم
أجل اســـترجاع ما تبّقى لدى اللصوص من 

جت م ب مز



} ســتوكهولم - فـــي عالـــم صاخـــب وعلـــى 
أعتـــاب اجلنون تبرز الفوضى االســـتراتيجية 
واجليوبوليتيكية في أقســـى صورها. حروب، 
نزاعات، انقسامات، دعوات لالنفصال، خرائط 

مفصلة للتقسيم والتفتيت.
وعلى هذا اإليقاع اجلنوني الصاخب يعود 
احللـــم الكاتالونـــي باالســـتقالل عن إســـبانيا 
ليصحو كمارٍد يلقي بظالله على كل الطامحني 
واحلاملني باالســـتقالل واالنفصـــال في أصقاع 

املعمورة.
كارليـــس بوغدمينت ولد في جيرونا امتهن 
الصحافـــة فـــي وقـــت مبكر مـــن شـــبابه فبرز 
صحافيـــًا مميزًا في الصحافـــة احمللية قبل أن 
يتولى منصب مديـــر وكالة االنباء الكاتالونية، 
لكنه تفرغ للعمل السياسي في عام 2006 عندما 
مت اختيـــاره نائبـــًا فـــي البرملـــان وبغد خمس 
ســـنوات انتخب عمدة ملدينـــة جيرونا، وتدرج 
في املناصب ليصبح بعد أربع سنوات الرئيس 

اجلديد جلمعية االستقالل الكاتالونية.
بوغدمينـــت هـــو الولد الثاني بـــني ثمانية 
صنـــع  فـــي  تخصصـــت  عائلـــة  فـــي  اشـــقاء 
املعجنـــات وال تهتم بالسياســـة ومتاعبها على 
االطالق،ماعدا جده وعمه كانا قد تقلدا منصب 

عمدة مدينتهما.

اهتمـــام بوغدمينت بكاتالونيـــا وتاريخها 
ومعاناتهـــا بـــدأ مبكرا منذ العـــام 1988 عندما 
دأب علـــى جمـــع املراجـــع التي حتدثـــت عنها 
الصحافـــة العاملية، ولكن يبـــدو أن ذلك لم يكن 
كافيـــًا له، وليرضي شـــغفه قضـــى معظم فترة 
التســـعينات من القرن املاضي فـــي التنقل بني 
الدول األوروبية لتطبيق التكنولوجيا احلديثة 
في جمـــع املعلومات وتوثيقهـــا، وضمن نفس 
الســـياق كان يهتـــم بنقل املســـألة الكاتالونية 
خلارج احلدود عندما أســـس مجلة ”كاتالونيا 

باللغة اإلنكليزية. اليوم“ 
وفي العاشـــر مـــن يناير عـــام 2016 انتخب 
رئيســـًا لكتالونيا، وســـجل موقفًا الفتًا عندما 
أصبـــح أول رئيس كاتالوني يرفض أن يقســـم 

ميني الوالء للدســـتور اإلسباني وللملك احلالي 
فيليبي السادس، فأحست مدريد بأنها ستواجه 
رجـــًال مختلفـــًا عن ســـابقيه وأحداثـــًا جديدة 
وبالفعل حتولت الهواجس املدريدية إلى واقع 

صعب تعيشه احلكومة اإلسبانية املركزية.

أسئلة المستقبل
 فـــي برشـــلونة طـــرح بوغدمينت ســـؤاًال 
مستقبليًا على الكتالونيني: هل تريدون أن تكون 
كتالونيا دولة مســـتقلة على شـــكل جمهورية؟ 
فكان هذا السؤال بداية لتعميق االستفتاء غير 
امللـــزم الذي نظمته كتالونيا في عام 2014 أثناء 
حكم الرئيس الســـابق أرتـــور ماس، اختار فيه 
أكثر مـــن 80 باملئة من املشـــاركني في االقتراع 
االســـتقالل، علما بأن 2.3 مليون شـــخص فقط 
مـــن أصـــل 6.3 ماليني ممن يحق لهـــم االقتراع 
شـــاركوا في التصويت،ورغم رمزية االستفتاء 
إال أنه كان مطمئنا لالنفصاليني خصوصًا بعد 
فشل أسكتلندا بحسم التصويت لالنفصال عن 

بريطانيا في نفس العام.
جاء التحـــدي اجلديد ملدريد من بوغدمينت 
الذي أعلن األول من أكتوبر موعدًا لالســـتفتاء 
على االســـتقالل، وفيمـــا ينقســـم الكتالونيون 
منهـــم  باملئـــة   48.5 يعـــارض  إذ  ذلـــك  حـــول 
االســـتقالل مقابـــل 44.3 باملئـــة مـــن املؤيدين 
بحســـب آخر اســـتطالعات الرأي التي أجرتها 
حكومة اإلقليم، يؤيد نحو ثالثة أرباعهم إجراء 
االســـتفتاء، إال أن بوغدمينت ال يزال يرغب في 
تنظيم االســـتفتاء الذي يريـــده أن يكون ملزما 
هذه املرة رغم أن مدريد تعهدت أن يكون صعبا 

كاملرة السابقة.
 ارتكبـــت احلكومـــة املركزيـــة فـــي مدريد 
خطأ جســـيمًا عندما عاقبت الرئيس الســـابق 
لكاتالونيـــا مـــاس ونائبه ووزيـــر التعليم في 
حكومته مبنعهم من تولي مسؤوليات عليا ملدة 
تصل إلى ســـنتني، وغرامات مالّيـــة تصل إلى 
أكثر من 36 ألف يورو. لكن اإلجراءات العقابّية 
زادت الطـــني بلة، إذ خدمـــت ملصلحة التحالف 
السياســـّي االنفصالّي الذي فاز في االنتخابات 
اإلقليمّيـــة عـــام 2015 بأكثر من نصـــف مقاعد 

البرملان.
ســـمح ذلك الفوز بالقفز خطـــوة أخرى إلى 
األمام وطرح مســـألة االنفصال على نحو أكثر 
جدّيـــة بنـــاًء على زخم وغضب شـــعبّي أشـــد، 
فمـــا كان من رئيس الوزراء اإلســـباني ماريانو 
الغضـــب  امتصـــاص  محاولـــة  إال  راخـــوي 
وإرضـــاء االنفصاليني بأّي ثمـــن. لكن يبدو أنه 
صحا متأخـــرًا فقوبلت إغراءاتـــه االقتصادية 
بالرفـــض، وقرر الكاتالونيـــون املضي قدمًا في 
االستفتاء معلنني أنهم سيعلنون االستقالل في 
ظرف 48 ســـاعة من نتائج االستفتاء (إن كانت 
نتيجة إيجابّية)، خـــرج راخوي ليعتبر أّن تلك 
التصريحـــات محـــض ”أوهام ســـلطوّية“ وأّن 
االنفصالّيني لـــن ينجحوا قّط في تفكيك الدولة 

اإلسبانّية.
لكـــن بوغدمينت يتهم احلكومة اإلســـبانية 
بالعبث بأمن كاتالونيـــا وبأنها تغامر به، مما 
نتـــج عنه سلســـلة االعتـــداءات التـــي ضربت 
برشـــلونة مؤخرًا، وهو يقول إن ”مدريد تلعب 
لعبـــة سياســـية مع أمـــن الشـــعب الكاتالوني 
بســـبب نقص متويل قـــوات الشـــرطة احمللية 

املســـتقلة، إضافة إلـــى تقييد تدفق 
املـــال واملعلومات، ممـــا خلق ثغرات 
أمنيـــة تســـلل منها منفـــذو هجمات 

برشـــلونة، طلبنا مـــن مدريد عدم خلط 
السياســـة باألمـــن ورفـــع احلظـــر عـــن 

توظيف ضبـــاط شـــرطة كاتالونيني جددا 
هذا العام لكن لسوء احلظ كانت لدى احلكومة 

اإلسبانية أولويات أخرى“.
صحيفة ”إل بايـــس“ التي تتخذ من مدريد 
مقـــرا لها ردت بـــأن الهجمات يجـــب أن تكون 

”دعوة لالســـتيقاظ“ للسياسة 
إلى  ”للعودة  الكاتالونية 
والبدء في إقامة  الواقع“ 

عالقـــات أفضل مع مدريد 
من أجل املصلحة الوطنية.

مـــن  التهديـــدات  كل  ورغـــم 
مبحاكمـــة القيمني  اإلســـبانية  احلكومة 

على االســـتفتاء إال أن اإلصرار الكاتالوني 
هذه املـــرة يبدو كبيـــرًا ومختلفـــًا، إذ أعلن 

بوغدمينـــت أنه علـــى اســـتعداد للذهاب إلى 
الســـجن إذا كان ذلـــك يعنـــي إعطاء الشـــعب 
الكاتالوني فرصة للتصويت على االســـتقالل. 
وأضـــاف ”ال أريد الذهاب إلى الســـجن. ولكن 
ليس هناك ما يســـتطيعون القيام به بالنســـبة 
إلّي من شأنه أن يجعلني أوقف هذا االستفتاء. 
لدينا أكثر مـــن 6 آالف صندوق اقتراع بالفعل. 

ال أرى كيف ميكن للدولة أن توقفه“.
وفي قصر يعود للقرون الوسطى حيث مقر 
الرئاسة الكاتالونية الذي زخز باألعمال الفنية 
الكاتالونيـــة املذهلـــة يقـــف بوغدمينت ويعلن 
بثقة ”اجلميع مقتنعون أنها اللحظة املناســـبة 
التخاذ قرار بشـــأن االســـتقالل. أنـــا على ثقة 
بأننا ســـنظهر للعالم ماذا تعني إرادة الشعب 

الكاتالوني“.

مناخات الفوضى
ســـمة صبغت  ”الفوضى االســـتراتيجية“ 
النظـــام الدولي في الســـنوات األخيرة، وبات 
تفكك الدول وانهيارهـــا هدفًا ومبتغى، وعلى 
وقـــع تنامي عدد الـــدول في القرن العشـــرين 
حيث وصـــل إلى 195 دولة مـــع نهاية احلرب 
الباردة جند اآلن كثرة في عدد الدول الرمادية 
(الالدولـــة) نتيجـــة واقـــع سياســـي وقومي 

رجراج أصبح فيه مفهوم الدولة في خطر.
وضمـــن هـــذا الســـياق يأتي االســـتفتاء 
علـــى انفصـــال كتالونيا في حلظـــة تاريخية 
ينشـــغل فيها البريطانيون، وهم املشـــهورون 
بخلق الدول وصناعتها وتفكيكها، مبشـــاكل 
خروجهم مـــن االحتـــاد األوروبي، لـــذا وجد 
األميركيون أن الســـاحة قد خلت لهم، لذا كان 
العمـــل على خلق جيوب قالقل يســـتعيضون 
بها من وجودهم على األرض. فكان اســـتقالل 
كتالونيـــا مصـــدر إقـــالق ألملانيـــا وفرنســـا 
علـــى وجه اخلصـــوص وألوروبـــا على وجه 
العموم، ولكن كتالونيـــا تبدو كبالون اختبار 
أميركي موجه لألوروبيـــني قبل التوجه نحو 
الهـــدف األهم وهو إســـتونيا ومنطقة البلقان 
وأوكرانيـــا التـــي تعتبـــر خاصـــرة أوروبية 
وروسية ضعيفة، وفي الوقت ذاته وفي تزامن 
مريب تغلي منطقة الشـــرق األوســـط بالدعوة 
لالســـتفتاء على استقالل كردســـتان العراق، 

حيث جاءت التصريحات األميركية القلقة من 
استفتاء كردســـتان على عكس دعمها اخلفي 
لهـــذا األمر، لتتشـــجع أكثر فأكثـــر األصوات 
املطالبة بالتقســـيم ثم تقسيم املقسم وتفتيت 
املفتت في الشرق األوســـط الذي مير مبرحلة 
اســـتثنائية بل كارثية ســـادت فيهـــا فوضى 
اخلرائط واألعالم، وتنامـــت أحالم االنفصال 
لـــدى القوميـــات الصغيـــرة منهـــا والكبيرة، 
فأصداء ما يحدث في كتالونيا ُيسمع بوضوح 
في دغدغـــة األحـــالم االنفصالية في الشـــرق 

األوسط.
كل ذلك يأتـــي بعد اإلخفاق في جّر الروس 
للمعركة األوكرانية، لذا ال بد من اســـتنزافهم 
فـــي منطقة البلقان وإســـتونيا، وخلق جيوب 
ضعيفة تنخر في االســـتقرار األوروبي ليبقى 
االحتـــاد األوروبي أســـيرا ألميـــركا، وإحداث 
شرخ في جدار احملاوالت الروسية والصينية 
للفوز بالصراع االستراتيجي بالسيطرة على 
مراكز عاملية في قارتي آسيا وأوروبا وسحب 
البســـاط من حتـــت األميركان الذيـــن يدركون 
أن فرصتهـــم فـــي النجاح باحلـــروب الكونية 
السياســـية تتضـــاءل، لـــذا كان البديـــل خلق 
القالقـــل وفتح جيوب رخـــوة وخوض حروب 
بالوكالة عنهم، فكان إحياء املسألة الكاتالونية 
رســـالة شـــديدة اللهجة لألوروبيني والروس، 
وإمياءة خفية لطموحات احلاملني والطامحني 
فـــي أماكن أخـــرى من العالـــم وخصوصا في 

منطقة الشرق األوسط.

خسارات
يقـــع إقليـــم كاتالونيـــا في شـــمال شـــرق 
إسبانيا، وتبلغ مســـاحة اإلقليم حوالي 32106 
كيلومتر مربع ويعتبر ســـادس أكبر منطقة من 
حيث املســـاحة في إســـبانيا وعاصمة اإلقليم 
هي مدينة برشلونة التي يزيد عدد سكانها عن 

اخلمسة ماليني نسمة.

 كاتالونيـــا مزدهـــرة في كل 
شيء، وهي املنطقة االقتصادية 
الرائدة في إسبانيا مع ما يقرب 
مـــن 20 باملئة من النـــاجت القومي 
اإلجمالي لهذه املنطقة التي تشـــكل 
6 باملئة فقط من مســـاحة اليابســـة 
فـــي إســـبانيا و15 باملئة من الســـكان، 
لكن ســـكان كاتالونيا يشـــعرون باإلحباط 
فهم يزعمـــون أن كاتالونيا تقـــوم بتحويل 
20 مليـــار يورو إلى احلكومـــة املركزية، وأن 
هـــذه التحويالت أدت إلى إفـــالس املنطقة ما 
أجبـــر حكومة كاتالونيا على وضع خطة إنقاذ 
ففرضت سياســـة تقشف وهذا ما أدى إلى تدّن 
فـــي الرعاية الصحيـــة والتعليـــم وغيرها من 

اخلدمات.
لذا فإن إســـبانيا ستخسر الكثير في حال 
اســـتقلت كاتالونيـــا، فستخســـر 8 باملئة من 
إجمالـــي مســـاحتها و14 باملئـــة مـــن إجمالي 
ســـكان البـــالد وســـتحرم من قـــوة اقتصادية 
كبيرة ومن مصدر حيوي للضرائب، فكاتالونيا 
هـــي املقـــر الرئيســـي للعديد مـــن املجموعات 
الكبيـــرة،  واملعاهـــد  العمالقـــة  والشـــركات 
وستخســـر إســـبانيا أيضًا حوالـــي 19 باملئة 
مـــن إجمالي ناجتها القومي وحوالي 26 باملئة 
مـــن صادراتها التـــي كانت تتـــم نتيجة مواد 
مصنعـــة في إقليـــم كاتالونيا، هـــذا باإلضافة 
إلـــى أن كاتالونيـــا تتحكـــم فـــي 70 باملئة من 
حركـــة النقل واملواصالت اخلاصـــة بالتجارة 
اخلارجية إلسبانيا، ألنها تنتج أيًضا 45 باملئة 
من إجمالي املـــواد التكنولوجية املصدرة مثل 

السيارات واألجهزة اإللكترونية.

تاريخ من االنتظار
تعـــود بدايات التشـــكل احلديثة للمســـألة 
الكاتالونّية إلى القرن الســـابع عشـــر. حينها 
كانت كاتالونيا منطقة تتمتع مبا يشبه احلكم 
الذاتّي في ظّل اململكة اإلســـبانّية، حيث كانت 
تدار مبؤسســـات سياســـّية محلّيـــة وأعراف 
محلّيـــة. انتهى هـــذا الوضع فـــي نهاية حرب 
اخلالفة اإلســـبانّية واستســـالم برشلونة في 
الــــ11 من ســـبتمبر عام 1714 بعـــد حصار دام 
14 شـــهرًا، وال يـــزال يـــوم الـ11 من ســـبتمبر 
اليـــوم الوطنّي لكاتالونيا إلى اآلن. وبســـقوط 
برشلونة سّنت قوانني جديدة جعلت احلكم في 

إسبانيا أكثر مركزّية.
وفي منتصف القرن التاســـع عشـــر بدأ ما 
يعـــرف بالنهضة الكاتالونّيـــة التي جاءت في 
شـــكل حركة ثقافّية أدبّية تنـــادي بإحياء لغة 
املنطقة وجتديدها. ترافقـــت النهضة الثقافّية 
مع حتـــّول اقتصـــاد املنطقة مـــن الزراعة إلى 
التصنيـــع بوتيرة أســـرع مما كانـــت عليه في 
بقّيـــة املناطـــق اإلســـبانّية. مـــن هنـــاك بدأت 
النزعة القومّية في اكتســـاب شـــكل سياســـّي 
أخـــذ يتطـــّور تدريجًا إلى حني تشـــكيل حزب 
الدولـــة الكاتالونّية فـــي عـــام 1922 وهو أّول 
حزب سياسّي ينادي باالستقالل قبل أن يندمج 
عـــام 1931 مع احلزب اجلمهـــورّي الكاتالونّي 

ويشكال حزب اليسار اجلمهورّي الكاتالونّي.
فـــاز احلـــزب اجلديـــد فـــوزًا كبيـــرًا فـــي 
االنتخابات البلدّية في الســـنة نفسها وتزامن 
ذلـــك مع إعـــالن قيـــام اجلمهورّية اإلســـبانّية 
الثانية، وفـــي احملّصلـــة أدت املفاوضات بني 
احلكم املركـــزّي اجلديد واحلركـــة االنفصالية 

إلى إقرار حكم ذاتّي في كاتالونيا.
لـــم تتواصل اإلدارة الذاتّيـــة لإلقليم كثيرًا 
فبمجـــرد وصوله إلى احلكم في أعقاب احلرب 
األهلّيـــة تراجع اجلنرال فرانكو عن اإلجراءات 
السابقة وأعاد املركزّية التي تواصلت إلى حني 

وفاته عام 1975.
 وُأِقر دســـتوٌر جديٌد سمح بقيام حكم ذاتّي 
فـــي املناطق التي تســـكنها قومّيـــات مختلفة 
لكنه شـــدد في نفس الوقت علـــى ”وحدة األمة 
اإلســـبانّية غيـــر القابلـــة للتقســـيم“. ورغـــم 
معارضة القوى السياسّية االنفصالّية حملتواه 
املناقـــض لبرنامجها وافق أكثـــر من 90 باملئة 
من املشاركني في االستفتاء في كاتالونيا على 

الدستور.
وقادت املوافقة على الدســـتور إلى إصدار 
قانون احلكم الذاتـــي ملنطقة كاتالونيا في عام 
1979، وهو وإن لم يرِض الفعاليات االنفصالّية 
إّال أّنـــه حظـــي بتأييـــد أغلـــب املشـــاركني في 
االســـتفتاء عليـــه. نتيجـــة ذلـــك بـــرزت حركة 
مســـّلحة تهدف إلى فـــرض اســـتقالل اإلقليم 
وقامت بسلسلة أعمال مســـلحة قبل أن تنحل 

في منتصف التسعينات من القرن العشرين.
في األلفية الثالثـــة قادت االحتجاجات إلى 
إصدار نســـخة معدلة من قانون احلكم الذاتّي 
عام 2006، وهي نســـخة لم حتَظ كذلك مبوافقة 
االنفصالّيـــني بعـــد تعديـــل البرملـــان املركزّي 
وفسخه لعدة بنود أقرها برملان اإلقليم. وتشمل 
البنود اخلالفّية مسائل مالّية وتدّخل السلطة 
املركزّية في شؤون ســـلطة اإلقليم، إضافة إلى 

بنود حول اللغة وتعريف كاتالونيا كأّمة.

بوغديمنت ظهر موقفه جليا حني أصبح أول رئيس كاتالوني يرفض أن يقسم يمني الوالء للدستور اإلسباني وللملك الحالي فيليبي السادس، إثر ذلك أحست مدريد بأنها ستواجه وجوه
رجال مختلفا عن سابقيه وأحداثا جديدة وبالفعل تحولت الهواجس املدريدية إلى واقع صعب تعيشه الحكومة اإلسبانية املركزية.

استفتاء جديد على االنفصال يقلق العالم
كارليس بوغديمنت

صحافي يحمل الحلم الكاتالوني باالستقالل

[ تهديدات احلكومة اإلســـبانية مبحاكمة القيمني على االســـتفتاء لم توقف اإلصرار الكاتالوني الذي يبدو هذه املرة كبيرا ومختلفا، إذ أعلن بوغدمينت أنه على اســـتعداد للذهاب إلى السجن إذا كان ذلك 
يعني إعطاء الشعب الكاتالوني فرصة للتصويت على االستقالل.

االستفتاء غير الملزم الذي نظمته 
كتالونيا في عام 2014 أثناء حكم 

الرئيس السابق أرتور ماس يعكس 
كيف اختار أكثر من 80 بالمئة من 

المشاركين في االقتراع االستقالل، 
علما بأن 2.3 مليون شخص فقط 

من أصل 6.3 ماليين ممن يحق لهم 
االقتراع شاركوا في التصويت
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ملكون ملكون
إلإلـــى تقييديد تدفق  إضإضافافةة
ثغرات لومات، ممـممـــا خلقق

هجهجمات  ــلل منها منففـــذـذوو
لخلط ططلبنا مـــن مدريد عدعدمم
عـــنن باألألمـــن ورفـــع احلظـظــــرر

ج جددا  لالونونينييني بـــاطاط شـــرطة كات
تنت للدى احلكحلكوومة  كاكا حلاحلظظ كن ل لسوسوءء

ولويات أخرى“.
التي تتتتخخذ من مدريريدد ب بايـــس“  ””إل
االهلهجمجمات يجــــب أن تكون دت ببـــأن

للسيسياساسة “ســـتيقيقاظ“
إلىى ””لللعوودةة
بدء في إإقامةة

مدريد  ضلضل مع
الالوطوطنينية.ة صلحةة

مـمــــنن االلتهدهديـيـــــدات  لكل
إلســـبانية مبحاحاككمـــة القيممنيني
لالووني االلكات رار اتاء إال أن اإلصرصر تف
ك كببيـــرا و ومخمختتلفـــاا، إذ أعلنن ودو يب
ي و ر رر إل ن رإ إل

إلىى داد للذذهاهابب ت أنهنه علـــى اســـتـتععد
طعطاء الشلشـــــعـعبب إإ ا كان ذلـــك يعنـــيي
االاالسـســـتقتقاللالل. ففرصرصة لللتصتصويت علعلىى
جـجن. ولكن ال أريد الذهااب إلى الســ
ب بالنســـبة به ي يســـتطتطيعونون القييامم ما
يجعلعلنيني أوقف هذا االاالسستففتاءاء.. ه أنن
ببالفععل. 66 آالف صندوق اققتراعع ـمـــــنن

 ميكنكن للدوولة أن تووقفه““.
مقمقر ولوسطى حيثث ي يععود للقرونون ا صرصر
فلفننية لال ا ااتتاللونية الذيي زخزخز ب باألعم
بوبوغدمينت ويعلن ا اململذهلـــة يقــــفف ة
ساســـــبـبة لاللحلحظظة املن يع ممقتنعون أننها 
ثقثقةة علعلىى ــاا أأنـن بببششـــأن االســـتتقالقالل.ل
رهر ل للعالم ماذا تعني إرادة الشعب ظ

.

ممنن الالققلقة يركيكيةة ااألمأل حيث جاءت التصريحات
استفتاء كردســـتان على عكس دعمها اخلففي
ااألمألمر،ر، لتتشـــجع أكثر فأكثـــر األصوات ــذاذا للهـه
ووتفتيت ااملقملقسمسم ثم تقسقسيم يـيمم بالتقســ ملاملططالبلبةة
ميمير مبرحللةة الذي اململفتفتت في الشرق األوألوسســـطط
ف فوضوضىى ف فيهيهـــــاـا تدت ةية س ســـا كارثرث تـتثنثناائيية ب بلل اساســ
اصالل فنف الاال الحالم  أأ نتنامـــت العالم، و ألاأل خلاخلرائط و
لـــدى القوميـــات الصغيـــرة منهـــا والكبيرة،
فأصداء ما يحدث في كتالونيا ُيسمع بوضوحح
االشلشــــرق فيف االاالنفنفصاصاليليةة ااألحألحـــالـالمم غغغدغدغدغدغـــةة ففي

ك كلل فيفي رـرة ككاتاتالالوونيـــا ممزدههــ
يديةة االاالقتقتصصا ووهيهي املنملنططقة شيء،ء،
ييقرقربب ماما ممعع ففي إسببانانيايا الرارائدئدةة
االقلقوموميي الالنـــاجتاجت 2020 باملئةة م منن مـــنن
تشتشــــكـكلل املاملنطنطقةقة االتلتيي ل لههذهه اإلجإلجماماليلي
مســـاحةحة االيابسـســــةة 66 ب باملاملئةئة ففقطقط منن
منمن االسلســـكـكانان،، فـفـــي إسإســـــبـباانيايا وو155 باباملئملئةة
باباإلحإلحباباطط كاكاتاتالولونينيا يشيشــــعـعرورونن لكن سـســــككانن
ت تققـــوموم ب بتحتحويويلل نونونييايا لال ككات أن يزيزعممـــوـونن فهم
وأوأنن ااملرملركزكزيةية، يوورورو إلىى ااحلكحلكوومــــةـة يليــــاـارر م م 202
إفإفـــالس املنطنطقةقة م ما إلإلىى أدتت اليالتت ـــذهذه االتلتحوحو هـ
إنإنقاقاذذ ععلى ووضع خطةة كااتالولونينياا أأجبـــر حكحكوممةة
ما أدى إلى تتدندّنّ ففرفرضتضت سياياسســـة تقتقشفشف و وهذهذاا
إ ع

واوالتلتعلعليـــم وغيرها ممن الالصحصحيـــةة الالرعرعايايةة فـــيي
امات.ت. اخلدخلد

الكثير في حاحالل ستستخسخسرر إإسســـباانينياا لذا ففإنإن
ةئة ممنن بامل فسفستختخسســـر 8 كاكاتاتالولونينيـــــاـا،، ساســـتقلتت
اـاحتحتهها و1414 باباملئملئـــة مـــن إجمالاليي مسمسمســ امالـــيييي 44إج
ســـككان االببـــالد و وسســـتحتحرمرم من قـــوة اقتصصاديديةة
ح حيويوي لللضرائب، فكاتاالولونينيا مصمصدرر وومنن كبكبييرةة
للللععديد مـــن املجملجموموعات ا الرلرئيئيسـســـــيي يـي املقملقـــــرـر ههــ
الكبيـــرةرة،، واملعاهـــد  ــــةـة  الالعمعمالقالق ووالشلشـــرـركات 
بباملئةة 19 وستختخســـر إســـــبـبانانيا أيضًا حوالـــيي

و ر وو

2626 باباملئملئة و وحوحوالاليي يمي ناجتها القو 66مـــنن إجمالي
م مواوادد ن نتيتيجةجة ــــمـم تتتت صادراتها التـــي كانتت مـــنن
باباإلضإلضافافةة اكاتاتالولونينيا،ا، ه هـــذاا ممصنصنععـــة في إقليـــمم
ب باملاملئةئة منن 7070 فـــيي ـــمم اـا تتتحتحكـكـ ينيــــ كاتالو أأنن ىـى إلإلــ
جتجارارةة اخلاخلاصاصـــــةـة ب بالال و واملاملوااصالصالتت ا اللنقلقل حركـــةـة
4545 باملئة أيأيضًًضا ألنألنهاها ت تنتنتجج اخلارججيةية إل إلسبسبانانييا،،

ب وو وو لل ر

مثمثلل املاملـــــوـواداد التلتكننولولوجوجيةية ااملصملصدردرةة منمن إإجمجمالاليي
ورونينيةة. ااإللإللكتكت الالسيسياراراتات واألألجهجهزةزة

تتاارييخخ ممنن ااالالننتتظظاارر
حلاحلديديثةثة ل للملمسســـــألألةة الالتششــــكـكلل ـــودود ب بدداياياتت تعـ



} برلين - ”عندما يبدأ جياني أنييلي بالتدخني 
كانت تلك كلمات األسطورة  أشـــعر باخلوف“ 
الفرنســـية ميشـــيل بالتيني فـــي وصف األب 
الروحي لنادي اليوفنتـــوس اإليطالي جياني 
أنييلي الذي عرف عنه إدارته ووفاؤه للسيدة 
العجوز اليوفي ألكثر من ســـتة عقود كرئيس 
فخري، وهو ما جعل جماهيـــر البيانكونيري 
تســـلم مفاتيح اخلزنة الثمينـــة ملدينة تورينو 
اإليطالية للوريث الشرعي أندريا أنييلي الذي 
كان االبن العاق لعائلـــة أنييلي وخان األمانة 
حينما فتح األبواب لعصابات املافيا لتتغلغل 
بـــني مدرجات جماهير الســـيدة العجوز نادي 

يوفنتوس اإليطالي.

إدواردو والحب األول
الرابع عشـــر من شهر يوليو عام 1923 كان 
تاريخًا استثنائيًا لنادي يوفنتوس اإليطالي، 
في ذلك التاريخ وضعـــت عائلة أنييلي قدمها 
األولـــى فـــي النـــادي اإليطالي، النـــادي الذي 
تأسس قبل ذلك بثالثة عقود لم تدخل خزائنه 
ســـوى بطولة دوري واحدة، بـــل كان اخلالف 
يـــدب داخـــل أروقـــة اإلدارة التـــي جلس على 
كرســـيها 11 رئيســـًا لـــم تدم فتـــرة صالحية 
أقواهم نفوذًا أكثر من ثالثة ســـنوات، إلى أن 
تســـلم إدواردو أنييلي كرســـي الرئاســـة عام 
1923 وبدأت تظهر نتائج االستقرار بعد ثالثة 
أعوام من تســـلمه حينما حصد ثاني بطوالت 

السكوديتو.

احتفظت الســـيدة العجـــوز بلقب الدوري 
اإليطالي خمســـة أعوام متتالية في الفترة ما 
بني 1930 و1935 وأصبح البيانكونيري حكاية 
كل أبنـــاء مدينة تورينو ونال شـــعبية كبيرة 
لم ينلها ســـواه في تلك احلقبة. وارتبط اســـم 
اإلجنـــاز التاريخـــي بالرئيـــس إدواردو الذي 
بات الطريق أمامه مفتوحًا لالحتفاظ بكرسي 
الرئاســـة ولـــم يكن ليجـــرؤ أحد علـــى مجرد 

التفكيـــر بالترشـــح لكرســـي الرئاســـة. إال أن 
مشيئة القدر كانت أقوى من أحالم وطموحات 

إدواردو وإرادة جماهير النادي.
ركب إدواردو طائرة بـــال عودة، لقد توّفي 
في حادث حتطـــم طائرته املائيـــة هكذا تلقت 
جماهير الســـيدة العجوز اخلبر الصادم الذي 
كلـــف البيانكونيـــري كثيرًا ودخـــل بعدها في 
نفق مظلـــم ليغيب عن منصـــات التتويج بعد 

ذلك ألكثر من خمسة عشر عامًا.

األفوكاتو
في الثاني عشـــر من شهر مارس 1921 ولد 
جيانـــي أنييلي األب الروحي لنادي الســـيدة 
العجـــوز في فيال بيروســـا الواقعة في مدينة 
أنييلـــي  إدواردو  كان  اإليطاليـــة،  تورينـــو 
وزوجته فيرجينيا ديل مونتي ميّنيان النفس 
أن يحمل الولد األول شـــيئا مـــن صفات جده 
جيوفاني الذي أسس شـــركة فيات للسيارات 
ووضع حمًال ثقيًال علـــى كاهل إدواردو املتّيم 
بكـــرة القدم وحتديـــدًا نادي اليوفـــي، والذي 
ألجله تـــرك إدواردو أمالك عائلـــة أنييلي بيد 

الغرباء ألجل عشقه فريق األسود واألبيض.
إال أن رعايـــة إدواردو لطفلـــه جيانـــي لم 
تدم طويًال بســـبب وفاتـــه وتولى بعدها اجلد 
جيوفانـــي رعايـــة احلفيـــد، جيوفانـــي الذي 
وضـــع حجر األســـاس لثـــروة عائلـــة أنييلي 
أراد إبعـــاد احلفيد كليًا عـــن الرياضة تفاديًا 
لســـيناريو الوالد. أحلق اجلـــد حفيده بكلية 
احلقـــوق بجامعة تورينو لكـــن اندالع احلرب 
العاملية الثانيـــة وانضمامه للجيش اإليطالي 
على اجلبهة الروســـية حال دون إمتام جياني 
للتدريب ورغم ذلك أطلق عليه لقب األفوكاتو.

كتـــب جليانـــي البقـــاء على قيـــد احلياة 
رغم إصابته عدة مرات، ونال عقب مشـــاركته 
مـــع اجليش اإليطالي وســـام الشـــجاعة، لكن 
الشـــجاعة احلقيقية التي كان على جياني أن 
ينال وســـامها بكل اســـتحقاق هـــي مخالفته 
لتقاليد العائلة والســـيناريو الذي رسمه اجلد 
جيوفاني، فعلى الرغم مـــن أن رعاية إدواردو 
لطفله جياني لم تدم طويًال إال أنه كان قد ورث 

الكثير من حب والده لنادي البيانكونيري.
أراد جياني أن يكمل حلم أبيه ورّشح نفسه 
لرئاســـة نادي اليوفي فـــي الوقت الذي هرمت 
فيـــه جماهير اليوفي من الوقـــوف إلى جانب 
ناديها الـــذي غاب عن منصـــات التتويج منذ 
وفاة إدواردو أنييلي، وبالفعل كســـب جياني 
ثقـــة اجلماهير وتربع على كرســـي الرئاســـة 
مطلع عام 1947، وأعاد قطار اليوفي الى السكة 
الصحيحة وخرج من النفق املظلم إلى أضواء 
منصات التتويج مرة أخـــرى، ليحصد مرتني 
لقب الســـكوديتو خالل فترة رئاســـته الفعلية 

التي امتدت حتى العام 1954.
في السنة األخيرة لفترة رئاسته كانت شركة 
فيـــات تعاني من أزمة خانقة بســـبب مضايقة 
حتالفات شـــركات الســـيارات املنافسة، وكان 
عليه احلفاظ على إرث العائلة وثروتها املالية، 
بل والشـــريان الرئيسي لتمويل البيانكونيري 
الذي يضخ في قلـــب جياني احلياة فهو الذي 
عّبر عن عشـــقه للبيانكونييري للصحافة يومًا 
قائًال ”عندما أرى األلوان البيضاء والســـوداء 
يعترينـــي وقع خـــاص، نعـــم تعتريني عاطفة 

كبيرة عندما أرى احلرف األول من اسمي“.
تنحـــى جيانـــي عـــن كرســـي رئاســـة 

يضـــع  أن  عليـــه  وكان  البيانكونيـــري 
اليوفـــي بأيدي أمينة لذلـــك نصب أخاه 
آمبيرتو كرئيس ملجلس اإلدارة وأصبح 
جيانـــي الرئيس الفخـــري لليوفي حتى 
وفاته بعد معاناته مع مرض الســـرطان 

عام 2003.
مليئـــة  جيانـــي  مســـيرة  كانـــت 
بالنجاحات فهو من جعل اليوفي عمالقًا 
أوروبيًا وعامليـــًا حصد خالل فترة توليه 

الرئاسة الفخرية شـــعبية كبيرة وامتألت 
خزائن النادي بشتى أنواع الكؤوس احمللية 
منها واألوروبية والتي قارب عددها األربعني، 
وكان جيانـــي قـــد أنفق الكثير في ســـبيل ما 
ســـبق ورؤية البيانكونيري في القمة، فتعاقد 
مع العبني عمالقة صنفـــوا جنومًا لعصورهم 
أمثال ميشـــيل بالتيني وزيدان، مستفيدًا من 
ثروته من أرباح شركة فيات التي أصبحت في 
عهد رئاســـته التي امتدت فـــي الفترة ما بني 
1966 و1996 شركة عمالقة امتدت فروعها إلى 
خارج احلدود األوروبية، فقـــد كان األفوكاتو 
في الســـاعة السادســـة مـــن صبـــاح كل يوم 
يجري اتصاله املعتاد مع إدارة البيانكونيري 
ليتفقد أحواله، وكان يزور بانتظام التدريبات 
اليوميـــة ليطمئن قلبه أن األبيض واألســـود 

ليس في خطر.

االنقالب على الملك ديل بييرو
عشــــق جياني لنادي اليوفــــي ووفاؤه له 
على مدى أكثر من ستة عقود كان محط تقدير 
اجلميع حتى أبرز منافســــيه، قيل في وصف 
عشــــقه لليوفــــي على لســــان رئيــــس الوزراء 
اإليطالــــي األســــبق واملالــــك الســــابق لنادي 
امليــــالن ”ال ميكن ألحــــد أن ميلك اليوفي طاملا 
األفوكاتــــو على قيد احليــــاة ولو وضعت كل 
ذهبك“، وقال عنه أســــطورة الكــــرة اإليطالية 
روبيرتــــو باجيو جياني ”هو الرجل األول في 

سماء إيطاليا“.
في شــــهر مايــــو عام 2006 هــــزت فضيحة 
مدوية الكرة اإليطالية كزلزال مدمر، كان نادي 
اليوفي أكثر املتأثرين بهزاته االرتدادية التي 
لم يشــــهدها مقر الســــيدة العجــــوز إال عندما 

أعلن عن وفاة األب الروحي جياني أنييلي.
”الكالتشــــيو بولــــي“ عنوان ســــيطر على 
عناويــــن الصحــــف بعد حتقيقــــات قامت بها 
الشــــرطة اإليطالية كشفت فيها مكاملات سرية 
أجرتها أندية إيطالية مع حكام الدرجة األولى، 
لقد تســــببت هذه الفضيحة لليوفي بســــحب 
لقبي الكالتشيو 2004-2005 و2005-2006 منه، 
وسقوطه إلى الدرجة الثانية مع خصم تسعة 
نقاط من رصيده وحرمان جمهوره من اللعب 
لثالثة مباريات وحرمان رئيســــه مودجي من 
ممارســــة أّي نشــــاط رياضــــي مــــدى احلياة، 
غــــاب بعدها اليوفــــي عن منصــــات التتويج 
وعاش أســــوأ ســــيناريو لم يكن يتوقعه أشد 

املتشائمني.
وألن مصائــــب قــــوم عند قــــوم فوائد، فقد 
مّهدت أزمة اليوفي كرسّي الرئاسة على طبق 
من ذهب لوريث عائلة أنييلي الشرعي أندريا 
أنييلي، فالتجربة السابقة الناجحة للرؤساء 

الثالثة املنحدرين من هذه العائلة والســــمعة 
احلســــنة التــــي تركها األب الروحــــي جياني 
جعلتــــا جماهيــــر النــــادي التواقــــة ملنصات 
التتويــــج تلتــــّف حولــــه مع تســــلمه كرســــي 

الرئاسة عام 2010.
أندريــــا الذي ولد في الســــادس من شــــهر 
ديســــمبر عام 1976 ودرس التجــــارة واإلدارة 
فــــي كلية ســــانت كليــــر الدولية فــــي جامعة 
أكســــفورد وجامعة بوكوني فــــي ميالنو كان 
قد تنقل بني عدة مناصب إدارية في شــــركات 
العائلة وتعّلم أسلوب اإلدارة وعقد الصفقات، 
وكيــــف يســــتخدم عامــــل الصدمة في كســــب 
اجلماهير، كان ملســــات أندريا أشبه ما تكون 
بالســــحرية، بدايًة مع تدشــــني ملعب اليوفي 
العمــــالق وهو ما عجز عنه قطبا مدينة ميالن 
املنافســــان الشرســــان لليوفي، وبدأ بسلسلة 
تغييرات فنية وإدارية ســــاهمت بإعادة هيبة 
اليوفــــي كعمــــالق أوروبي بعدما بــــات امللك 
املطلق املهيمن على بطوالت الكالتشــــيو ستة 
مواســــم متتالية ووصل نهائي دوري األبطال 

في مناسبتني.
رغــــم أن أندريــــا كان يحاول فــــي كل مرة 
أن يقلــــد عمــــه جياني ويتقمص شــــخصيته 
حتــــى في تدخني الســــيجار ليثبت للجماهير 
ومن حولــــه مدى حبه ووفائــــه لليوفي إال أن 
التفكير املادي الذي اكتســــبه خالل فترة عمله 
فــــي مجال االقتصاد بعيــــدًا عن معقل اليوفي 

كان يطغى 
على جانب 
الوفاء، 
وصحيح 
أن اليوفي 
لم ينزل عن 
منصات 
التتويج إال أنه فقد 
أحد أساطيره التاريخية 
أليساندرو ديل ببيرو الذي 
لو كتب لتورينو االستقالل 
يومًا لنصبته جماهير اليوفي 

ملكًا عليها دون تردد.
في إحدى جلســــات اإلدارة 
املغلقة أعلــــن أندريا قرارًا فرديًا 
بأن موسم 2012-2011 هو املوسم 
األخير لهــــداف اليوفي التاريخي 
أليساندرو ديل ببيرو الذي شارف 
علــــى ختــــام عقديــــن مــــن الزمن 

بقميص السيدة العجوز.
كان هــــذا اخلبــــر كالصاعقــــة على 
جماهير اليوفي ولم تصدق ما ســــمعته 
من تســــريبات عبر وســــائل اإلعالم حتى 
رأت بأعينها أليكس فــــي ليلة مباراة أتالتنا 
وهو يلقي نظرة الوداع على جماهير السيدة 
العجوز التي وقفت وبكت لوداع أســــطورتها 
بينمــــا لم تبد على أنييلــــي أّي عالمات حزن، 
خطوة وصفها النقاد أشــــبه باالنقالب املبكر 
على أليكس لإلطاحــــة بأحالمه البعيدة وهو 
الــــذي كان ينتظر ختام مســــيرته الكروية في 
البيانكونيري ليبدأ رمبا مشــــوارًا جديدًا لكن 
ليــــس علــــى املســــتطيل األخضر وإمنــــا أمام 
طاولة خشــــبية داخل مكاتب صنع القرار في 

مقر السيدة العجوز.

الوقوع في فخ المافيا اإليطالية
صحيح أن خبرة أندريا التجارية وعالقاته 
املتشعبة في كل مكان كانت عامًال إيجابيًا قاد 
اليوفي إلى االستقرار املالي، لكن ما يدور خلف 
ذلك االستقرار كان صادمًا للغاية، بعدما كشفت 
الشرطة اإليطالية عن تورط أندريا أنييلي في 
لقاء مـــع روكو دومينيلو أحد زعماء األلتراس 
وعقدهما صفقـــة ملنح تذاكر مباريات لعناصر 
من األلتـــراس املرتبطة مبافيا ندرانغيتا وهي 
منظمـــة من عصابـــات املافيا تتخـــذ من إقليم 
كاالبريا مركـــزًا لها وصنفت كمنظمة إجرامية 
في الثالثني من شـــهر مارس 2010 وفقا للبند 

41 من قانون السجن اإليطالي.
وجاء فـــي ختام محضـــر التحقيقات بأنه 
في املبـــاراة التي أقيمت في الــــ23 من فبراير 
2014 ســـمح رئيس نـــادي يوفنتـــوس أندريا 
أنييلي بدخول أعضاء من املافيا دون بطاقات 
شخصية حتت مسمى مسؤولي أعمال صيانة 
إلى ملعـــب اليوفنتوس يحملـــون مواد نارية 

والفتات محظورة من أجل إرضاء األلتراس.
مـــن املؤكـــد أن تلـــك الفضيحة لـــن تضع 
نادي اليوفـــي مجددًا ضمن دائرة الشـــبهات 
فحسب، بل ستســـقط هيبة حكم عائلة أنييلي 
لنـــادي اليوفي الذي امتد علـــى مدى أكثر من 
تسعة عقود أنهاها وريث شرعي عاق للسيدة 

العجوز وعائلة أنييلي بفضيحة مدوية.
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الفضيحة لن تضع نادي اليوفي مجددا ضمن دائرة الشبهات فحسب، بل ستسقط هيبة حكم عائلة أنييلي لنادي اليوفي الذي امتد على مدى أكثر من تسعة عقود أنهاها وريث وجوه
شرعي عاق للسيدة العجوز وعائلة أنييلي بفضيحة مدوية.

رجل المافيا في المالعب اإليطالية يصدم الجماهير من جديد
أندريا

ولد عاق أسقط حكم عائلة أنييلي

[ أندريا يحاول في كل مرة أن يقلد عمه جياني ويتقمص شـــخصيته حتى في تدخني الســـيجار 
ليثبت للجماهير ومن حوله مدى حبه ووفائه لليوفي.

[ خبرة أندريا التجارية وعالقاته املتشـــعبة في كل مكان تعد عامال إيجابيا قاد اليوفي إلى االســـتقرار املالي، لكن ما يدور خلف ذلك االســـتقرار كان 
صادما للغاية، بعدما كشفت الشرطة اإليطالية عن تورط أندريا أنييلي مع املافيا.

كرسي الرئاسة يأتي على طبق من 
ذهب لوريث عائلة أنييلي الشرعي 
أندريا أنييلي هذه المرة، فالتجربة 
السابقة الناجحة للرؤساء الثالثة 

المنحدرين من هذه العائلة والسمعة 
الحسنة التي تركها األب الروحي جياني 
جعلتا جماهير النادي التواقة لمنصات 
التتويج تلتف حوله مع تسلمه كرسي 

الرئاسة عام ٢٠١٠

باسل الحمدو
عندما أرى احلرف األول من اسمي“.
ـــى جيانـــي عـــن كررســـي رئاســـة 
ييضـــع أن علييـــه  وكان  ونيـــري 
ي بأيدي أمينة لذللـــك نصبب أخاه
ااإلدارة وأصصبح و كرئيس ملجلس
ي الرئيس الفخـــريي لليوفي ححتى 
عد معاناته مع مرضض الســـرططان 

.2
مليئـــةة جيانـــيي  مســـيرة  ـت 
تات ففهوهو من جعل اليووففي عمالقاا ح
ي يي جي ير

ووعامليـــا ححصصد خالل ففتترة توليه
ي يو ل ج ن هو

ووامتألت  ة االفخرية شـــعبعبيةية كبيرة
احمللية االكؤوسس بشتى أنواع النادديي

ألوروبيةة و والتي قارب عددددها األاألربعني، 
يانـــي قـــد أننفقفق الكثير في س ســـبـبييل ما 
القمة، ف فتعتعاقد  ورؤية البيانكونييريري في
ني عمالقة صنفـــوا جنجنوما لعصورهم

ي يريري و بي ورؤي

مستفيدًا من  يشـــيل بالتيني وزيدانن،،
م ور جنجنو و ورني

من أرباح شركة فيات التي أصبصبححت في 
ســـته التي امتدت فـــي الفترة ما ببنيني
1996 شركة عمالقة امتدت فروعها إلىى
حلدود األوروبية، فقـــد كان األفوكاتوو
ويومم حاح كل  ص صبـبـــــ ـــاعة السادســـة مـــن
تصاله املعتاد مع إداررة البيانكنكوونيريي
حواله، وكان يزور باننتظام التدرييباباتت
وـود  واألســ ألاألببيضض ـة ليطمئن قلبه أن 

ي خطر.

ب على الملك ديل بييرو
ــق جياني لنادي اليوفــــي ووفاؤهؤه له
ى أكثر من ستة عقود كان محط تقدير
 حتى أبرز منافســــيه، قيل في وصف
 لليوفــــي على لســــان رئيــــس الوزراء
ــي األســــبق واملالــــك الســــابق لنادي
”ن ”ال ميكن ألحــــد أن ميلك اليوفي طاملا
تعت كل تــــو على قيد احليــــاة ولو وض
 وقال عنه أســــطورة الكــــرة اإليإليطالية
األول في جرجلل ”ــو باجيو جياني ”هو ال

يطاليا“.
2006 هــــزت فضيحة 6شــــهر مايــــو عامم
لكرة اإليطالية ككزلزال مدمر، كان نادي
أكثر املتأثرين بهبهززاته االرتدادية التيي
عنندماا العجــــوزز إإالال هدها مقر الســــيديدةة

ن وفاة األب الرووحي جياني أنييلي.
ل ط ا ن “ ل التش

االثالثة املنحدرين من هذه العائلة والســــمعة
احلســــنة التــــي تركها األب الروحــــي جياني
جعلتــــا جماهيــــر النــــادي التواقــــة ملنصات
التتويــــج تلتــــّف حولــــه مع تســــلمه كرســــي

و ي ر ي ج ج

الرئاسة عام 2010.
شـشــــههر أندريــــا الذي ولد في الســــادس منن
1976 ودرس التجــــارة واإلدارة ديســــمبر عام
كلية ســــانت كليــــر الدولية فــــي جامعة فــــيي
ف فــــي ميالنو كان بوبوكوكونيني أأكسكســــفوفوردرد ووجاجامعمعةة
قد تنقل بني عدة مناصب إدارية في شــــركات
فقا ال ق ة ا اإل ل أ ل ت ائلة ال
ر ي ري إ ب نيبني

ككاان يطغى 
علىى جانب 
الالوفاء، 
وصصحيح 
يليووفيي اا أنأن
ينينززل عن  لم
ممنصات 
أنه فقد  إإالال التتويج
أحد أساطيره االتاريخية 
ب ببيرو الذي  أليساندرو ديل
القاللل االست نينوو لو كتب لتور
يومًا لنصبته جمماهير اليووفيي
لل و وري ب وو

ملكًا عليها دون تتردد.
ب ويو

إحدىدى جلســــات اإلإلدارة  في
املغلقة أعلـــــن أندريا قرارًا ففرديًا 
ر إلإل ج ى إ ري

2ببأنأن موسوسم 2012-2011 هو اململوسم 
األخير لههــــداف اليوفي التارريخي 
دييل ببيرو الذي ششارف  أليساندررو
الزمن  علــــى خختــــام عقديــــن مــــنن

السيدةة العجوز. بقميصص
هــــذا اخلببــــر كالصاعقعقــــة على  كانن
ســــمعته  م ماا تصدق جماهيرير اليوفي ولمم
ستســــريبات عبر ووســــائل اإلإلعالم حتى  من 
رأت بأعيعينها أليكس فــــيـي ليلة مبباراة أتالتنا 
على جمااهير السيدة  وهو يلقلقي نظرة الوداعع
التي وقفت وبككت لوداع أســــطورتها  العجوز
ببيينمــــاـا لم تبد على أنيييلــــي أّي ععالمات حزن، 

ي

خطوة وصفها النقاد أششــــبه باالالنقالب املبكر 
على أليكس لإلطاحــــة بأحالمه البعيدة وهو 
مســــيرتهه الكروية في  الــــذي كان ينتظر ختامم
البيانكونيري ليبدأ رمبمبا مشــــواررًا جديدًا لكن 
ي روي ير مم ر ي ن رويي

وإمنــــا أمام  األخضرر ليــــس علــــى املســــتطيلل
طاولة خشــــبية داخل ممكاتب صنصنع القرار في 

مقر السيددة العجوز.

الوقوع ففيي فخ المافييا اإليطاللية
ووعالقاته  صحيح أن خبرة أندريا التجاريريةة
املتشعبة في كل مكان كانت عامًال إيجابياًا قاقاد 

وو ري ج ري بر ن رييح

ارا ااملاملالي، لكن ما يدور خلف  إلى االستقرق فوفيي الي
ب بعدعدما كشفت  ذذلكلك االستقرار كان صادماا للغاية،

ور ي ن ي ر ر ى إ ي يو

اإلاإليطيطالية عن توررط أندريا أأنييليل  في  الششرطةة
لقاء مـــع روككو دومينيلو أحأحد زعماء األاأللتراسس
ص صففقـــة ملنح تذاكر م مباريات لعننااصر  وعقدهما
ــراس املرتبطة مبافيا ندندررانغيتا وهي  منمن ااأللأللتـت
إقل ذ تتخخ ا املاف ا ا ة نظ



} لم يعــــد مهرجان لندن كمــــا كان يعرف في 
الماضي ”مهرجان المهرجانــــات“، أي أنه لم 
يعد يكتفي بجلب األفالم البارزة التي عرضت 
علــــى مدار العــــام في أهم مهرجانــــات العالم 
الســــينمائية، هذه األفالم مــــا زالت موجودة 
والهــــدف هو  باســــتمرار ضمــــن برنامجــــه، 
إتاحــــة الفرصة لجمهــــور العاصمة التي تعد 
األكبر فــــي أوروبا الغربية، لمشــــاهدة روائع 
الســــينما، خاصة وأن جمهور المدينة يتكون 

من تجمعات من جنسيات وأصول مختلفة.

انفتاح وشمولية

 المهرجان الذي كان يقام في أواخر السنة 
في فصل الشتاء، نقل نشاطه قبل سنوات إلى 
الخريف مباشــــرة بعد مهرجانات فينيســــيا 
وتورونتو وســــان سباســــتيان، كما نجح في 
اســــتقطاب الكثير مــــن األفالم التــــي تعرض 
عروضا عالمية أولى، أي لم يسبق عرضها في 
أي مهرجان آخــــر من قبل، وهو بالتالي يتيح 
الفرصة الكتشــــاف األعمــــال الجديدة خاصة 

للمخرجين البريطانيين.
ومــــن هذه األفــــالم يعــــرض المهرجان 28 
فيلمــــا لم يســــبق عرضها من قبــــل، و9 أفالم 
في عــــروض دوليــــة، أي خــــارج بالدها، و34 
فيلمــــا تعرض للمرة األولى على صعيد القارة 

األوروبية. 

يتميز المهرجــــان بانفتاحــــه الكبير على 
مختلــــف الثقافــــات وبعروضــــه الجماهيرية 
التــــي تتوزع علــــى مناطق متفرقــــة من مدينة 
لنــــدن (تعــــرض األفــــالم فــــي 15 دارا للعرض 
السينمائي) وإن كان يتركز بالدرجة األساسية 
في وســــط المدينــــة وحول نهــــر التايمز وفي 
ســــاحة ليستر ســــكواير الشــــهيرة التي تعج 
بالحركة وتزدحم بالســــياح علــــى مدار العام، 
ويحضــــر العــــروض لمناقشــــة األفــــالم مــــع 
الجمهور بعد عرضها مباشرة مخرجو األفالم 

وعدد كبير من النجوم المشاركين فيها.
ال يمثــــل المهرجــــان الدولة رســــميا، وال 
يفتتحــــه عمدة المدينــــة وال الوزير، بل يقيمه 
معهد الفيلــــم البريطاني وهو جهة مســــتقلة 
بالنشــــاط  وتهتــــم  حكوميــــا  دعمــــا  تتلقــــى 
الســــينمائي البريطاني، كما تشارك في إنتاج 
بعــــض األفــــالم ذات القيمة الفنيــــة، ويعتمد 
المهرجان أساســــا على الدعم الذي يتلقاه من 

عدد كبير من المؤسسات الداعمة.

افتتاح وختام 

يتضمــــن برنامــــج المهرجــــان عــــرض 46 
فيلما تســــجيليا تدور حول مواضيع وقضايا 
معاصــــرة مختلفــــة، و14 فيلمــــا مــــن األفالم 

الكالســــيكية التي تمت استعادتها وترميمها 
وإطالقها في نسخ جديدة، و16 فيلما من أفالم 

الفنون البصرية.
يفتتــــح المهرجــــان بالفيلــــم البريطانــــي 
الجديد ”تنفــــس“ Breathe أول أفالم المخرج 
آندي ســــيركيس، ويــــروي الفيلم كيف يصاب 
شــــاب بمرض شــــلل األطفال أثناء وجوده في 
أفريقيا وتهرع إليه زوجته لتعيده إلى الوطن 
ثــــم تقف إلى جــــواره، تدعمــــه وتخوض معه 
رحلة حياة مليئة بالحب والضحك والسعادة 
وصحبة األصدقاء فتســــير األمــــور عكس كل 

التوقعات.
أما فيلــــم الختام فهــــو الفيلــــم األميركي 
”ثــــالث لوحــــات خــــارج ايبينغ، ميســــوري“ 
للمخــــرج البريطاني مارتــــن ماوكدناه، الذي 
شارك مؤخرا في مســــابقة مهرجان فينيسيا 
وظل على قمة ترشــــيحات النقاد لنيل جائزة 
”األســــد الذهبي“ وفاز في النهايــــة بالجائزة 
الكبــــرى التــــي تمنحها لجنــــة التحكيم، وهو 
عمل يجمع بين الكوميديا السوداء الساخرة 

واإلثارة وفيه تتألق الممثلة فرنسيس 
ماكدورماند في دور امرأة تســــعى 

نتيجة  الشــــرطة  مــــن  لالنتقــــام 
تتبــــع  عــــن  العاجــــز  موقفهــــا 

مغتصبي ابنتها.
من األفالم المنتظر عرضها 

فيلم ”معركة األجناس“ 
Battle of the Sexes الذي 

اشترك في إخراجه كل 
من جوناثان ديتون 

وفاليري فارس 
وأنتجه البريطاني 
داني بويل لحساب 

شركة فوكس 
األميركية، وتشارك 

في بطولته إيما 
ستون أمام ستيف 

كاريل، اللذان 
يقومان بدوري 
بيللي جين كنغ 
وروبي بيغس، 

وهما نجما مباراة 
التنس الشهيرة في 

عام 1973 التي أحدثت 
دويا هائال وشاهدها 

متلفزة أكثر من 90 
مليون مشاهد في 

العالم.

وتدور األحداث وقت تصاعد دور الحركات 
النســــائية فــــي الغــــرب، وســــيعرض الفيلــــم 
بحضــــور أبطاله ومخرجيه عرضــــا احتفاليا 
خاصا للمرة األولى على المستوى األوروبي.
ويشهد المهرجان أيضا العرض األوروبي 
الداكــــن“  ”النهــــر  البريطانــــي  للفيلــــم  األول 
للمخرجــــة كليو برنارد، و“مشــــروع فلوريدا“ 
لألميركي شــــون بيكر صاحب الفيلم الشهير 
”تانغرين“، و“نادني باســــمك“ لإليطالي لوكا 

غواداغنينو.
ينظــــم المهرجان ثالث مســــابقات؛ األولى 
مســــابقة األفالم الروائية الطويلة وتشمل 12 
فيلمــــا من بينها فيلم ”وحش“ Beast للمخرج 
البريطانــــي مايكل بيرس في عرضه األوروبي 
األول (بعد أن عــــرض في مهرجان تورونتو)، 
للمخرج اإلســــرائيلي  وفيلم ”صانــــع الكعك“ 
عوفير راوول غريزير (مــــن اإلنتاج األلماني) 
الذي سبق عرضه في مهرجان كارلو فيفاري، 
و“أنا لست ساحرة“ وهو من اإلنتاج المشترك 
بين بريطانيا وفرنســــا وإخــــراج مخرجة من 
زامبيــــا (حيث صــــّور الفيلم)، هــــي رونغانو 

نيوني.
وفــــي مســــابقة األفالم التســــجيلية 
12 فيلمــــا، منهــــا فيلــــم ”جــــان“ لبريت 
مورغــــن في عــــرض أوروبــــي أول من 
للوســــي  بريطانيــــا، و“مملكتنا“ 
الدولي  والعــــرض  كوهن، 
األول لفيلــــم ”من فضلك 
مــــن  أخبرنــــا الوقــــت“ 
أستراليا، و“ماالكا“ 
إليمانويل غراس 
أن  و“قبل  فرنسا،  من 
يبــــدأ الصيــــف“ لمريم 

غورماغتيــــغ مــــن بلجيــــكا. وتضم مســــابقة 
األفالم القصيرة 12 فيلما، ويتم تصنيف أفالم 
المهرجــــان منــــذ أن تولت إدارتــــه الفنية قبل 
سنوات كلير األسترالية تحت عناوين تتعلق 
بالنوع الســــينمائي مثل ”جــــرأة“، ”ضحك“، 
”جدل“، ”حــــب“، إثارة“، ”الرحلــــة“، ”اإلبداع“ 

و“األسرة“.

أفالم العرب

ضمــــن هــــذه األقســــام المختلفــــة يعرض 
مهرجــــان لندن عــــددا مــــن األفــــالم الجديدة 
للســــينمائيين العرب من داخل العالم العربي 
ومن خارجه، أولها فيلم ”الشــــيخ جاكســــون“ 
للمخــــرج المصري عمرو ســــالمة بعد عرضه 
العالمــــي األول فــــي تورونتــــو، وهــــو الفيلم 
الــــذي تقدمــــت بــــه مصــــر للترشــــيح لجائزة 
أوســــكار أحســــن فيلــــم أجنبــــي، وهــــو مــــن 
بطولة أحمد الفيشــــاوي وأحمد مالك وماجد 

الكدواني.
الذي اشترك  ويشارك فيلم ”مصنع لبنان“ 
في إخراجه ثمانية من المخرجين وهو يصور 
جوانــــب مختلفة بطريقة ســــاخرة من الحياة 
في لبنان. ومن تونس يعرض الفيلم الروائي 
الطويل ”على كف عفريت“ الذي ســــبق عرضه 
في ”نظرة مــــا“ بمهرجان كان للمخرجة كوثر 
بــــن هنية، وفيلــــم ”غزية“ للمخــــرج المغربي 
األصل الفرنســــي الجنسية نبيل عيوش الذي 
يــــروي خمس قصص متفرقة بعضها يبدأ في 
الثمانينات وبعضهــــا يبدأ في الدار البيضاء 
في العصــــر الراهن، يربط بين الشــــخصيات 
أســــتاذ يدرس في مدرســــة بقرية صغيرة في 

جبال األطلس عام 1982.
وجدير بالذكر أن األفالم الثالثة التي تمثل 
تونس ولبنان والمغرب من اإلنتاج الفرنسي.
ومن العراق يشارك فيلم ”الرحلة“ للمخرج 
محمد الدراجي الذي يصور اللحظات األخيرة 
في حياة شــــاب يعتزم القيــــام بعملية تفجير 
انتحــــاري، والفيلم من اإلنتاج المشــــترك بين 

قطر وبريطانيا وفرنسا.
ويشــــارك الفيلم الروائي الثالث للمخرجة 
في  الفلســــطينية آن مــــاري جاســــر ”واجب“ 
مســــابقة األفــــالم الروائية، وهو مــــن بطولة 
محمــــد بكري وابنه صالح بكــــري في دور أب 

وولده.
ويشــــارك فيلــــم ”البحــــث عــــن أم كلثوم“ 
للمخرجــــة اإليرانيــــة شــــيرين نشــــأت الذي 
اشــــتركت في إنتاجه قطر ولبنان مع إيطاليا 

وألمانيا والنمســــا، كما يشــــارك فيلم الرسوم 
”ليانا“ السويســــري البلجيكي الذي اشتركت 
قطر فــــي تمويله، كمــــا مولت الفيلــــم التركي 
”حبوب“ Grain للمخرج سميح كابالنوغو مع 

ألمانيا وفرنسا والسويد وتركيا.
ومــــن الســــويد يأتي المخــــرج المصري-

الســــويدي طارق صالح بفيلمه ”حادثة فندق 
هيلتــــون النيــــل“ الــــذي يروي قصة تســــتند 
إلى واقعــــة حقيقية تــــدور أحداثها في عصر 
الرئيس األسبق حسني مبارك، بطلها ضابط 
شــــرطة يحقق في مقتل ســــيدة داخل غرفتها 
فــــي فندق هيلتون وتدريجيا يكتشــــف الكثير 
من المفارقات والخفايا التي تتعلق بالفســــاد 

السياسي.

وكان هذا الفيلم قــــد فاز بالجائزة الكبرى 
للجنــــة التحكيــــم فــــي مهرجــــان صندانــــس 
األميركــــي أوائــــل العــــام الجــــاري، ويقــــوم 
بــــأدوار البطولة فيه اللبنانــــي فارس فارس، 
والسودانية ماري مالك والمصري ياسر علي 

ماهر.
ومــــن األفالم القصيرة يعــــرض المهرجان 
(15 دقيقــــة) للمخــــرج  فيلــــم ”رجــــل يغــــرق“ 
الفلســــطيني مهدي فليفل، ومن إيران يشارك 
فيلم ”إســــرافيل“ Israfil وهــــو الفيلم الروائي 
الثانــــي للمخرجــــة اإليرانيــــة إدا باناهنــــده 
(مخرجة فيلم ”ناهد“)، كما يعرض المهرجان 
فيلــــم ”24 إطــــارا“ للمخرج اإليرانــــي الراحل 

عباس كياروستامي في نسخة مستعادة.
ومــــن الكالســــيكيات المســــتعادة النادرة 
يعرض فيلم ”شيراز“ الصامت الذي أنتج عام 
1928 بيــــن بريطانيا والهنــــد، وهو من إخراج 
المخرج األلماني فرانز أوستن الذي كان يعمل 
في الهند، وهو أول من أخرج أفالما ناطقة في 
بومباي بالتعاون مع الهندي هيمانسو راي.

الســــينمائي  لنــــدن  مهرجــــان  ويحفــــل 
بالعشــــرات مــــن األفــــالم الجيدة من الشــــرق 
والغرب، وهــــو يقوم بتســــليط األضواء على 
عــــدد كبير من األفالم األميركيــــة والبريطانية 
الجديدة قبل نزولها إلى ساحة العرض العام 

في بريطانيا خالل فصل الشتاء. 
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 بعـــد مقتله في الجـــزء األول، يعود النجم كولني فيرث من املوت ليشـــارك في الجزء الثاني من سينما

سلسلة األكشن واملغامرة {كينغ مان}، بعنوان {الدائرة الذهبية}.

افتتح فلم {شيخ جاكسون} من تأليف وإخراج عمرو سالمة، فعاليات الدورة األولى من مهرجان 

الجونة السينمائي باألردن الجمعة.

[ عشرات األفالم الجيدة تتنافس في مسابقة المهرجان  [ افتتاح بريطاني واختتام أميركي وبينهما {معركة األجناس}
مهرجان لندن السينمائي بعد أيام.. والعرب حاضرون

يفتتح في الرابع من أكتوبر القادم مهرجان 
لندن الســــــينمائي، وهو احلدث الســــــنوي 
الكبير الذي تشــــــهده العاصمة البريطانية 
منذ 61 عاما حيث يعرض املهرجان الذي 
ــــــم البريطاني 242 فيلما  ينظمه معهد الفيل
طويال، و128 فيلمــــــا قصيرا من 67 دولة، 
ــــــم املهرجان الذي يســــــتمر ملدة 12  ويختت

يوما في اخلامس عشر من أكتوبر.

{واجب} فيلم فلسطيني يتناول صراع األجيال

من األفالم الجديدة الفيلم األميركي {مشروع فلوريدا} الفيلم العراقي {الرحلة} لمحمد الدراجي

{معركـــة األجناس} يدور حول نجمي 

مبـــاراة تنس حدثت فـــي عام 1973 

وشاهدها متلفزة أكثر من 90 مليون 

مشاهد في العالم

 ◄

لـــم  فيلمـــا   28 يعـــرض  المهرجـــان 

يســـبق عرضها من قبل، و34 فيلما 

تعـــرض للمـــرة األولـــى علـــى صعيد 

القارة األوروبية

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

فيلم {تنفس} 

يروي كيف يصاب 

شاب بمرض شلل 

األطفال أثناء 

وجوده في أفريقيا 

وتهرع إليه زوجته 

لتعيده إلى 

الوطن ثم تقف 

إلى جواره

i

الكوميديا السوداء الساخرة
ألق الممثلة فرنسيس

دور امرأة تســــعى 
نتيجة لشــــرطة 
تتبــــع عــــن  ــز 

.
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} إسطنبول (تركيا) - بدأت، مساء الخميس، 
فعاليـــات ”معـــرض الكتـــاب الدولـــي 2017“، 
في منطقة الســـلطان أحمـــد التاريخية، بقلب 
مدينة إسطنبول التركية، تحت عنوان ”ملتقى 
الثقافة اإلســـالمية واألدب العربـــي“، على أن 

تبدأ أولى أنشطته الجمعة.
ويشـــارك في فعاليات المعرض العديد من 
الكتـــاب العرب مـــن بينهم طارق الســـويدان، 
وأيمـــن العتـــوم، وعلـــي الصالبـــي، وجـــاد 

الترباني.
ويضم المعرض المقام بمقر اتحاد الكتاب 
األتراك نحو 8 آالف كتاب، مختلفة المشـــارب 
وموزعة بين كتب دينية وثقافية، وكتب تنمية 
بشـــرية وأدب عربي، بمشاركة أكثر من 20 دار 
نشـــر عربية من سوريا والسعودية وباكستان 

وتركيا وبيروت والكويت.
وقال بـــالل أبوالخير، مديـــر ”دار الخير“ 
للمعـــرض،  المنظمـــة  الجهـــة  بإســـطنبول، 
إن ”فعاليـــات المعـــرض تضـــم العديـــد مـــن 
المحاضـــرات فـــي مجاالت مختلفـــة، حرصنا 
فيهـــا على تنـــاول الموضوعـــات، بين ندوات 
تاريخيـــة وثقافيـــة تعريفية ونـــدوات تتعلق 
موضوعاتها بالتنمية البشرية لنرضي جميع 

األذواق“.
وأضـــاف أبوالخيـــر ”نتوقـــع وصول عدد 
الحضور إلى 100 ألف زائر، ال سيما أن اإلقبال 
من الشـــباب يزداد مؤخًرا على الكتاب العربي 

في إسطنبول“.
وأشـــار إلى أنـــه ”حتى وقـــت قريب كانت 
هناك أزمة في توفر الكتب العربية في السوق 
التركيـــة، ولكن دور نشـــر عديدة اســـتطاعت 
توفير الكتـــب العربية وطرحهـــا في معارض 
مختلفة، وهـــو ما يلبي رغبة المواطن العربي 
المقيـــم في تركيـــا، والمواطـــن التركي أيًضا 

الذي يجيد اللغة العربية“.
فعاليـــات  تســـتمر  أن  المفتـــرض  ومـــن 
المعرض حتى األول من أكتوبر المقبل، حيث 
يفتح أبوابه يوميا من العاشـــرة صباحا إلى 

التاسعة مساًء.
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تصدرت رواية {أســـرار املوت} لجي. دي. روب قائمة {نيويورك تايمز} للكتب األعلى مبيعا في ثقافة

األسبوع األخير، والرواية تدور حول امرأة تبحث في أسرار اآلخرين البتزازهم.

وقع الكاتب واملفكر الفلســـطيني ســـالمة كيلة عقد كتابه «اإلسالم في سياقه التاريخي» في 

طبعته الثانية مع دار ابن رشد للنشر، في بيروت.

كتاب جديد حول {شيخ المؤرخين} الجزائريين
”أبوالقاســـم  كتـــاب  يتنـــاول   - الجزائــر   {
ســـعدالله- حيـــاة وآثار، شـــهادات ومواقف“ 
للباحـــث أحمد بـــن نعمـــان، جوانـــب كثيرة 
الجزائـــري  المفكـــر  حيـــاة  مـــن  ومتنوعـــة 
أبوالقاســـم ســـعدالله، أحـــد أعـــالم الجزائر، 
و“شيخ المؤرخين“ كما ُعرف عنه في األوساط 

العلمية واألكاديمية.
يتنـــاول بـــن نعمـــان بداية العالقـــة التي 
ربطته بالدكتور ســـعدالله، والتـــي تعود إلى 
أوائل ســـبعينات القرن الماضـــي، في جامعة 
الجزائـــر، ”وقد بدأت عادّيـــة كعالقة أّي طالب 
صغير بأســـتاذ كبير، ثم مـــا لبثت أن تطورت 
وتوّطـــدت، بفضل عوامل ســـرعان ما جعلتها 
تتقـــّوى وتزداد مـــع األيام، إلـــى أن أصبحت 
صداقـــة وأخّوة فـــي الله والوطـــن والمبادئ 

والقيـــم التي جمعتنا في كّل شـــيء“. وللداللة 
على قـــوة تلـــك األواصـــر، ضّمن بن 
نعمان كتابه مجموعة من الرســـائل، 
كان قد تبادلها مع أســـتاذه سعدالله 
خالل ســـنوات الغربـــة التي ناهزت 
ثالثـــة عقود، حيـــث يعـــود تاريخ 
الرسالة األولى بين الرجلين إلى 8 

مايو 1975.
كما يدرج الباحـــث في كتابه، 
الصـــادر أخيًرا عـــن دار النعمان 
للطباعة والنشـــر، فصال بعنوان 
”حياتـــه بقلمـــه“، فّضـــل فيه أن 
يترك للدكتور الراحل ســـعدالله 

الحديـــث عن نفســـه من دون وســـيط، 
حيـــث يذكر ”شـــيخ المؤرخيـــن الجزائريين“ 

أّنه ُولد حوالي سنة 1930، ببلدية قمار بوادي 
ســـوف، ويتحدث عن تجربته في عوالم الفكر 

والتأريخ.
ويعيد أحمد بن نعمان كذلك 
نشـــر مقدمات أغلـــب الكتب التي 
أّلفهـــا أبوالقاســـم ســـعدالله في 
حياته، بدايـــة بكتاب ”محاضرات 
فـــي تاريـــخ الجزائـــر الحديـــث“، 
مـــروًرا بكتابه ”أبحـــاث وآراء في 
المتعددة،  بأجزائه  الجزائر“  تاريخ 
وانتهـــاء بديوانه الشـــعري ”الزمن 
نشـــرها  التي  ومذكراته  األخضـــر“، 
سابقا في أجزاء بعنوان ”مسار قلم“.
كمـــا أعـــاد المؤلف نشـــر مقاالت 
وأبحاث ودراسات سعدالله في الفصل الرابع 

مـــن الكتاب، أما الفصول المتبقية من الكتاب، 
فجمعت أغلب ما ُكتب عن أبوالقاسم سعدالله 
فـــي حياتـــه وبعـــد مماتـــه، وشـــملت بعض 
حفية التـــي ُأجريت معه، وكذا  الحوارات الصُّ
الدراســـات التي ُأجريت حولـــه وحول بعض 
مؤلفاته والشهادات التي قيلت فيه، على غرار 
الشـــهادة التي حملت عنوان ”شاعر الجزائر“ 
بقلم الشـــيخ محمد البشير اإلبراهيمي ويعود 
تاريخ ومكان تحريرها إلى القاهرة سنة 1960.

وتضّمـــن الكتـــاب كذلك قصيـــدة بعنوان 
”ســـّيد التاريـــخ“ أهداهـــا الشـــاعر ســـليمان 
جوادي لـــروح أبوالقاســـم ســـعدالله، ليكون 
الكتاب صورة شـــاملة ومن مختلـــف الزوايا 
لمفكـــر وشـــاعر قـــدم الكثيـــر لـــألدب والفكر 

والتاريخ الجزائري.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

20 دار نشر عربية 

في معرض إسطنبول

} قرأت أخيرًا، كتابًا بعنوان ”املسيحية في 
العراق.. بدايتها وتطورها إلى يومنا هذا“ 

وهو كتاب تاريخي، ال يتناول ما هو عقيدي 
في موضوعه، إال حينما يتعلق بالتاريخ. 
لذا تستعرض الكاتبة التاريخ احلضاري 

العراقي، في معرض تناولها تاريخ 
املسيحية في بالد الرافدين، ومتغيراتها 

ثقافيا وسياسيًا.
لقد صدر هذا الكتاب في لندن، باللغة 

اإلنكليزية، واملؤلفة هي د. سهى رسام، وهي 
طبيبة وأكادميية عراقية، تقيم في لندن منذ 
العام 1990 ملواصلة دراساتها الطبية، غير 

أنها خالل إقامتها هذه درست موضوع 
املسيحية الشرقية في جامعة لندن، وقد 

أفادت من هذه الدراسة في تأليف كتابها 
الذي نحن بصدده.

بني يدي اآلن النسخة العربية من 
الكتاب، التي ترجمها عن اإلنكليزية السيد 
نافع توسا، وهي صادرة عن مطابع األديب 

في العاصمة األردنية، عّمان.
ال شك أن املسيحية منذ بداياتها في 
العراق، في القرن امليالدي األول، حتى 
يومنا هذا، كما جاء في عنوان الكتاب، 

قد مّرت بأزمات وحتديات ومصاعب، 
وصراعات داخلية وجتاذبات إمبراطورية، 
لكن ما لفت نظري وأنا أتابع هذا التاريخ 

أن إجنازها الثقافي ودورها احلضاري 
يتحققان في ظل االنفتاح والتسامح، 

ويتراجعان في ظل التعصب واالنغالق.
وتكاد تكون بغداد في عصرها الذهبي، 

في مرحلة التأسيس والعصر العباسي 
األول، هي احلاضنة النبيلة واحمليط األمني، 

الذي اتسم باالنفتاح والتسامح.
وأنا من عشاق بغداد، وبخاصة في 
بني إليها أكثر  عصرها املجيد، وما قرَّ
فأكثر عملي في بيت احلكمة، الذي هو 
اآلخر عرف عصرًا مجيدًا قبل االحتالل 

األميركي- اإليراني لبغداد، حيث ظهرت 
نزعات تدميرية تستهدف بغداد ومؤسسيها 

وتاريخها وحضارتها، ففي بيت احلكمة 
تكون عالقتك ببغداد عالقة صوفية، وهذا ما 

حدث معي.

لقد شهدت بغداد العباسية، في ظل ما 
عرفت من انفتاح وتسامح، تقدمًا ثقافيًا 
ونشاطًا فكريًا، نبغ خالله مسيحيون في 
ميادين معرفية مختلفة، كما نبغ غيرهم، 

وبخاصة في الطب والفلسفة والترجمة من 
اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية، 
ويكفي أن نعرف، كما أشارت إلى ذلك د. 
سهى رسام، أن طبيب اخلليفة املنصور، 

اخلاص، جرجس بن بختيشوع كان 
مسيحيًا، وكان املنصور يستشيره في 

بعض القضايا العامة، وكان ذلك مع الرشيد 
أيضًا، حيث توثقت عالقته بطبيبه جبرائيل 
بن بختيشوع، وكان من مستشاريه املقربني.

وفي هذه املرحلة أنشئ بيت احلكمة، 
الذي كان في البدء ملحقًا بقصر املنصور 

في بغداد املدورة، ثم تطور في عصر املهدي 
والرشيد، ليبلغ أمت حاالت نضجه في عهد 

املأمون، الذي عرف باهتماماته الفكرية، وقد 
أشرف على بيت احلكمة أيامذاك الطبيب 

والفيلسوف واملترجم حنني بن اسحق، وهو 
كما تقول عنه د. سهى رسام في كتابها 

”أشهر املترجمني في ذلك الزمان، وهو 
عربي من احليرة، ومن أبناء كنيسة املشرق، 

كان يتقن العربية واليونانية والسريانية 
والفارسية“. وفي بيت احلكمة ترجمت أهم 

اآلثار الفكرية عن اليونانية والسريانية 
والقبطية، ومن املعروف أن الكثير من هذه 
املصادر املترجمة إلى العربية في بغداد قد 

اعتمدتها اجلامعات األوروبية منذ بداية 
عصر النهضة، وقد حصلت عليها من 

املكتبات األندلسية، بعد أن ضاعت أصولها 
في لغاتها األولى، وبخاصة اليونانية منها.
كما شهدت بغداد في هذه املرحلة حركة 

رْت عنها مؤلفات فلسفية  فلسفية نشيطة، عبَّ
مهمة، وحوارات ذات طابع فلسفي، وتذكر 

الكاتبة منها على سبيل املثال احلوار 
الفكري الذي جرى بني اخلليفة املهدي 

والبطريرك طيماثيوس األول.
ومن دالئل دور االنفتاح والتسامح في 
التقدم احلضاري أن الفيلسوف املسيحي 

أبا بشر مّتى، تتلمذ على أيدي فالسفة 
مسلمني، منهم الكندي والفارابي.

فهل يتعلم املتعصبون اجلهالء من 
دروس تلك املرحلة املجيدة، أم يغضون 

الطرف عنها، ويلعنونها، ويعدون االنفتاح 
والتسامح فيها كفرًا وجتديفًا؟

االنفتاح والتسامح

حميد سعيد
كاتب عراقي

عبدالله مكسور

} في مستهل روايته الجديدة ”زواج المتعة“ 
يبنــــي الطاهــــر بــــن جلــــون مدخــــًال منطقيًا 
للحكايــــة، يضــــع المتلقي في إطــــار جغرافي 
ُد تمامًا مــــا يريد في  وزمنــــي وتاريخي يحــــدِّ
المســــار الســــردي لبطل النص الفاسي أمير، 
فمدينــــة فــــاس التي وقعــــت تحــــت الحماية 
الفرنســــية، كانت تدير ظهرها للعالم وتتمتع 

طبقتها األرستقراطية بامتيازات عديدة.
بطــــل حكاية ”زواج المتعة“ تاجر فاســــي 
اســــمه أميــــر، متزوج مــــن اللال فاطمــــة، لديه 
ثالثــــة أوالد وبنت واحدة، االبن الصغير لديه 
هو مفصــــل االرتباط بيــــن الوالــــد والعائلة، 
ــــل العائلــــة خوفــــا علــــى  فمنــــذ والدتــــه حمَّ
اســــتمرار حياته بســــبب خط جيني إضافي، 
جعلــــه مصابــــا بمتالزمــــة داون، أو ما يعرف 
بـ“المنغوليــــة“، هــــذه اإلصابة لــــم تكن عائقًا 
أمام الصغيــــر لالنطالق نحــــو الحياة فتميز 
في الحساب والموســــيقى معًا، ما دفع والده 
الصطحابه إلى الســــنغال التي اعتاد زيارتها 

كل عام بغرض التجارة.

خطوط متشابكة

م بن جلون خطوطًا درامية متشــــابكة  يقدِّ
مًا كل خــــط حكائي  في مســــتهل النــــص مدعِّ
فيهــــا  يدعــــم  اجتماعيــــة،  أو  دينيــــة  بــــآراء 
األســــباب والنتائج التي يسير إليها األبطال 
واحــــدًا واحدًا، فيطرح نقاشــــًا حــــول قضية 
زواج المتعــــة، وكيــــف قــــام بــــه المســــلمون 
خــــالل الغــــزوات األولى حتى منعــــه عمر بن 
الخطاب، يتناول ذلك من زاوية فهم المجتمع 
للنصــــوص، وليس من بــــاب تقديم حكم على 
هذه النصــــوص، فهو يعالج حالــــة التطويع 

التي يمارســــها المجتمــــع ألي نص ديني كي 
يخدم األهواء الشخصية الذاتية.

يظهــــر الخط الدرامــــي المرتبط بنابو في 
بدايته مرتبطًا باألرض الســــنغالية األفريقية، 
إنها روح تائهة تبحــــث عن جدودها وتخاف 
المــــوت، هــــي التــــي ال تدين بــــأي ديانة تجد 
المســــألة مرتبطــــة بدخولها في اإلســــالم كي 
تكون زوجة للتاجر الفاسي، هكذا يتم االتفاق 
بين الطرفيــــن بحضور الطفل المنغولي الذي 

يرافق موكب العرس من داكار حتى فاس.
دخــــول المرأة الســــنغالية إلى 
عائلة الفاســــي لم يكن أمرًا سهًال، 
فقــــد اصطــــدم هذا مــــع جملة من 
العوائــــق االجتماعية، لكن األيام 
تمــــر بالكثير من المشــــاكل التي 
تســــببها غيرة اللال فاطمة حتى 
الفاســــي بعد أن يكبر  يهجرها 
أبنــــاؤه فتتــــزوج الفتــــاة فــــي 
ان إلى  وجــــدة وينتقــــل الصبيَّ
القاهــــرة إلكمــــال تعليمهمــــا، 
المنغولي  كريم  يستمر  بينما 
في الحياة مع والده وشقيقيه 

الجديديــــن، حضور التــــوأم أبنــــاء نابو كان 
مفاجأة للمحيط الخارجي فهما حسن األسود 
وحســــين األبيض، تناقض الحياة يظهر هنا، 
بين األســــود واألبيض، فتنتقــــل العائلة إلى 
طنجة حيث يبدأ الوالــــد بالعمل في التجارة 
متنقــــًال في مجــــاالت عديدة حتى يســــتقر به 
الحال في المتاجرة باألدوات الكهربائية قبل 

أن يفارق الحياة.

ثالثة أجيال

ينتقــــل بنــــا الطاهر بن جلــــون عبر ثالثة 
أجيــــال مــــن عائلــــة أميــــر عارضــــًا مفارقات 
عديــــدة لمواقــــف متغيــــرة تؤثر فيهــــا جملة 
مــــن التصــــورات المســــبقة عن لون البشــــرة 
الســــوداء، حنين إلى داكار يصيب سليم ابن 
حســــن األســــود الذي يتم ترحيلــــه من طنجة 
بعد يقين شــــبه تام بأنه يحمل أوراقا مزورة، 
مهاجر سري غير شرعي تم ضبطه في طنجة 
القريبــــة جــــدًا من جبــــل طارق، هكــــذا ينتقل 

مــــن زاوية إلى زاوية في الســــرد، بارتكاز تام 
محوره نابو التي بدأ الشــــيب يغزو رأســــها، 
فتظهــــر شــــخصية ســــليم االبــــن والحفيــــد 

األسود.
شــــخصية ســــليم الذي يحمل في ذاكرته 
الذاتية صــــورة الذهنية العربيــــة واألفريقية 
الســــنغالية، بتنــــوع الثقافتين، يغــــدو عربيًا 
فــــي داكار وأفريقيــــًا في طنجة، هكــــذا تبدو 
الصورة من بعيد حتى يدرك الشــــاب أن 
ال مقام له فــــي هذه البالد، فيقصد 
نقطة التهريب نحو ســــبتة الواقعة 
تحت الحكم اإلسباني، على السياج 
الحديدي حيــــث يحاول المهاجرون 
من أقوام عديــــدة العبور نحو حياة 
حرس  رصاصــــات  فُترديــــه  أخــــرى، 
الحــــدود قتيــــًال، ليتحول إلــــى جثة 
فــــي ثالجة الموتى فــــي الجزيرة، رقم 
يحمله الشــــاب الذي عاش غريبًا، رقم 
وضعه فــــي قائمة طويلة مــــن ضحايا 
الهجرة غير الشرعية في العالم، لتنتهي 
مأســــاة الجيل الثالث مــــن زواج المتعة 

بالموت في رواية الطاهر بن جلون.
يبدأ السرد في عتبة الحكاية بتصور عام 
لفاس وســــاحاتها، أزقتها وحاراتها، سكانها 
وأحيائها، فالراوي هنا حكواتي يأتي في كل 
عام مرة حيث ينتظره األهالي لالســــتماع إلى 
قصص شيقة عنهم، أبطال الحكاية هم وإن لم 
يعرفوها، فالمغرب فــــي تنوعه خزان قصص 
نائمة تنتظر من يوقظها، ال بد من اإلشارة هنا 
إلى أن فاس هي مسقط رأس الطاهر بن جلون 
الذي اســــتند إلى ذاكرة شخصية في مفاصل 
م الصورة المشتهاة في  الســــرد ودوائره، فقدَّ
عقله الباطن عن المدينة، فيســــتخدم لســــان 
الحكواتي على طريقة ”كان ياما كان“، حكايٌة 
شــــعبية ُتبنى حجرًة حجرة، وخطوة خطوة، 
مها الطاهر بن جلون  إنها حقيبــــة متكاملة قدَّ
الصادرة في عام 2017 عن  في ”زواج المتعة“ 
دار غاليمار أعرق وأكبر دور النشر الفرنسية، 
بترجمــــة محمــــد المزديــــوي إلــــى النســــخة 
العربية التي نشــــرها المركز الثقافي العربي 

فــــي الدار البيضــــاء بدعم مــــن وزارة الثقافة 
االســــم الذي يحمل  المغربية. ”زواج المتعة“ 
الكثير من االستناد إلى قضايا دينية وقصص 
وسير تتعلق بالعصر اإلسالمي األول، ليست 
روايــــة دينية تناقش هذا المفهوم، إنها رواية 
اجتماعيــــة تختــــرق الواقع بشــــرائحه كافة، 
م النقائض مجتمعة، في موقٍف ُيبنى على  لتقدِّ
ذهنية راســــخة تغزوها فــــي كثير من األحيان 
عنصرية بغيضة مقيتة، تحاكم اإلنســــان على 
لونه أو اســــمه أو دينه، هذه األشياء التي لم 

يخترها اإلنسان بملء إرادته، يعيدها الطاهر 
بن جلــــون إلى طبيعتها األولــــى القائمة على 

فكرة الصراع.
قيمة روايــــة ”زواج المتعة“ أنها ال تتبنى 
موقفًا من أي شــــخصية فيها، ال انحياز فيها 
بالمطلق إلى خط درامي ضد خط آخر، حديث 
مبني على دوائر ســــردية تتقاطع مع بعضها 
البعض بتقنيات الســــرد التي اســــتفاد فيها 
الكاتب مــــن المــــدارس األوروبية فــــي تقديم 

نموذج جديد من الكتابة.

زواج متعة يخلف لعنة تستمر ثالثة أجيال
[ رحلة مغربي إلى السينغال تقلب حياته رأسا على عقب  [ توأمان أحدهما أبيض واآلخر أسود يكشفان تاريخا من التناقضات

يتخذ الكاتب املغربي الطاهر بن جلون من مســــــقط رأســــــه مدينة فاس، مســــــرحًا ألحداث 
ــــــه اجلديدة “ زواج املتعة“، فاملدينة عند بن جلون ليســــــت جغرافيا فقط، إنها متازج  روايت
حيوي بني اجلامد واملتحرك، ليروي من خاللها قصص العابرين والســــــاكنني على طريقة 

”كان ياما كان“ في احلكايات العربية القدمية.

المتعة تتحول إلى لعنة

بـــن جلون يقـــدم خطوطـــا درامية 

متشـــابكة مدعما كل خط حكائي 

بـــآراء دينيـــة أو اجتماعيـــة، يطرح 

فيها األسباب والنتائج 

 ◄

روايـــة اجتماعيـــة تختـــرق الواقـــع 

بشـــرائحه كافة، لترســـم النقائض 

مجتمعـــة، فـــي موقـــف يبنـــى على 

ذهنية عنصرية راسخة 

 ◄
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يالقـــي الكاتـــب التركي إســـكندر باال قـــراءه خالل نـــدوة بعنـــوان {الرواية العامليـــة املعاصرة كتب

والتاريخية}، تعقد األحد، في {مركز يونس أمره} بالقاهرة.

صدرت في القاهرة للشـــاعر الفلسطيني األسير باسم خندقجي رواية بعنوان {نرجس العزلة}، 

والتي قام بتهريبها من سجون االحتالل اإلسرائيلي.

كتاب الهامش

} مضى الزمن الذي كان فيه على طالب 
العلم المولود في أقاصي المغرب أن يمّر 
بالضبط عبر جامعة القرويين كي يصير 

عالما. ومضى الزمن الذي كانت فيه 
فضاءات جامعات فاس والرباط والدار 

البيضاء معابر لوالدة شعراء وكّتاب 
جدد. لقد انطفأت شحنة المركز وتراجعت 

قوة الجمعيات األدبية الكبرى وانشغل 
عدد من كّتاب المركز بتحسين أوضاعهم 

االجتماعية، وخلد آخرون إلى الصمت 
تاركين المجال فسيحا للفراغ. 

قرأت قبل أيام مخطوطة رواية ”أسفار 
يعقوب األربعة“ لحسن رياض، والتي 

ستصدر خالل األسابيع القادمة عن دار 
نشر محترمة. عمل يشد قارئه بشكل مذهل، 

وروائي يتملك تقنية السرد وينتقل بذكاء 
بين ضفاف حكايته التي اختار أن يفكك من 

خاللها جانبا من الخرافات التي تنتعش 
عبر الدين. ينسج حسن رياض روايته من 

خالل شخصيتي ربّيين يهوديين، داوود 
وعازر اللذين سيْقدمان على الفتك بأكبر 

عدد من النساء بحثا عن الجنة األبدية، كما 
في األسطورة الواردة في التلمود. وبذلك 

يظل رياض وفيا للعودة إلى فضاء الثقافة 
اليهودية، خصوصا بعد روايته األولى 
”أوراق عبرية“، التي تدّون لرحلة أسرة 

يهودية داخل المغرب، خالل القرن السابع 
عشر.

حسن رياض في األربعينات من عمره. 
يعيش بمدينة منسية اسمها آسفي. ولذلك 

كان عاديا أن يمر عمله الروائي األول 
في صمت، وإن كان قد حصل على جائزة 
اتحاد كتاب المغرب. ال مقال نقديا حوله 
وال لقاءات. وإن كان هو نفسه كاتبا غير 
معني بصداع األضواء. بل إن الكاتب لم 

يكلف نفسه حتى إرسال عمله الجديد إلى 
دار النشر التي ستصدر العمل، بل تولى 

أحد أصدقائه األمر، من دون علمه، إلى 
أن فاجأه بنسخة أولى من العمل خاصة 

بالتصحيح.
وإذا كان حسن رياض محظوظا شيئا 

ما بوجود صديق وفّي، فهناك كتاب 
آخرون يعيشون في هوامش المغرب. 

كّتاب حقيقيون. يعيشون محنة الحياة 
ويمارسون الكتابة في آن، بصبر وبصمت 

جليلين. هم عاطلون أو موظفو الساللم 
األولى. يدخنون سجائرهم الرخيصة 

بشراهة ال تضاهيها إال شراهة إقبالهم على 
الكتابة وعلى الحلم. يمضون وقتهم في 

متابعة آخر اإلصدارات أكثر من التفكير في 
األزمة المالية التي يعيشها الكون. يجعلون 

من مقاهي مدنهم المتواضعة صالونات 
أدبية سرية، حيث يمارسون بعض النميمة 
الثقافية تنفيسا عن إحساس ما باإلقصاء. 

يحلم بعضهم بفضاءات الرباط والدار 
البيضاء كمركزين، ويفوتهم أن المركز 

الثقافي الحقيقي هو بالضبط مدنهم 
الصغيرة. فالرباط ال تستطيع أن تجمع 

مئة فرد من الجمهور حتى لو اجتمع 
شعراء البلد، في الوقت الذي تستطيع فيه 
مدينة صغيرة في أقصى المغرب أن تجمع 

العدد نفسه حتى لو تعلق األمر بشاعر 
واحد. المدن الصغيرة تلك، مدن الهامش 
هي بالضبط مستقبل المغرب في الكتابة 

األدبية.

حسن الوزاني

ب

كاتب مغربي 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة – وقعت الهيئة العربية للمســـرح 
مع المركـــز القومي للترجمة، فـــي مقر المركز 
بالقاهـــرة مؤخـــرا، مذكـــرة تفاهـــم لترجمـــة 
المؤلفات المســـرحية اإلبداعيـــة والنقدية من 

وإلى العربية.
وتهـــدف هـــذه المذكـــرة بحســـب البيان، 
إلى إيجاد ســـبل التعـــاون بيـــن الطرفين في 
مجـــال الترجمة من اللغـــة العربية وإليها؛ من 
خـــالل ترجمة الكتـــب والدراســـات واألبحاث 
والنصـــوص التـــي يمكنها أن تفيد المســـرح 
العربي. كما تهدف إلى الترجمة للغات أجنبية 
لمختلـــف المؤلفـــات العربية من نقـــد وإبداع 
والتـــي يمكنهـــا أن تعـــرف بالثقافـــة العربية 

عموما والمسرحية بالخصوص.
ونصت المذكرة على أن كل طرف ســـيعمل 
حســـب إمكانياتـــه والتزاماتـــه علـــى النشـــر 
والتوزيع والتعريـــف بكل المؤلفات المترجمة 
علـــى أوســـع نطـــاق بالتظاهرات واألنشـــطة 

المختلفة.
كما تسمح هذه المذكرة للمسرحيين العرب 
من خالل الهيئة العربية للمســـرح باالستفادة 
من منشـــورات المركـــز القومي عامـــة بأثمان 
تفضيليـــة. وســـيتم الشـــروع فـــي تنفيذ هذه 
المذكـــرة فور المصادقة عليهـــا من قبل وزارة 

الخارجية المصرية والجهات المعنية باألمر.

ترجمة مؤلفات مسرحية

ممدوح فراج النايب

} تنّوعت األعمــــال األدبية التي كانت بمثابة 
إرهاصــــات من الواقــــع تنذر بحــــدوث كارثة 
ليوســــف إدريس  كما حدث مع قصة ”اقتلها“ 
التــــي نشــــرها فــــي جريــــدة األهــــرام صباح 
الجمعــــة الســــابع مــــن أغســــطس 1981، قبل 
شــــهرين من اغتيال الرئيس السادات، وكذلك 
روايــــة ”األفيــــال“ لفتحي غانم، التي ســــبقت 
أيضــــا مقتــــل الســــادات على يــــد الجماعات 

الدينّية عام 1981. 
لقــــد كانــــت حادثــــة االغتيــــال كمــــا يقول 
الدكتور جابــــر عصفور ”أخطــــر عملية عنف 
سياســــي شــــهدها تاريخ مصــــر الحديث، بل 
يمكــــن القــــول إن عملي فتحي غانــــم ’األفيال’ 
كانــــا بمثابة جــــرس اإلنذار،  و’تلــــك األيــــام’ 
الذي لم يلتفــــت إليه أحــــد لمواجهة موجات 
العنف واإلرهــــاب التي انتهت بمقتل الرئيس 
السادات، ثم مقتل الكاتب فرج فودة، والدكتور 
رفعــــت المحجوب، وكادت تصــــل إلى الكاتب 

الكبير نجيب محفوظ“.

التعصب والعنف

في الحقيقة كانت دراسة جابر عصفور عن 
”مواجهة اإلرهاب في األدب المعاصر“ سّباقة 
فــــي تناول الموضوع لكن لم يلتفت إليها أحد 
أو لــــم يتوقف حتى عند نتائجها البّناءة، وإن 
كانت قد شــــملت تمثيالت لهــــذه الظاهرة في 
كافة فنون األدب؛ القصة، الرواية، المســــرح، 
وكذلك األعمــــال الدرامية (كمسلســــل العائلة 
1994 للكاتــــب وحيــــد حامد)، والســــينمائية 

(كفيلم اإلرهابي لعادل إمام). 
هنا لن نعيد ما طــــرح من قبل وإنما نقف 
عنــــد األعمــــال الجديــــدة التي كانــــت صورة 
العنف قد وصلت إلى حــــّد التماثل مع العمل 
اإلرهابي في الفــــزع الذي خلفته في النفوس، 
حتى وإن لم تضاِهه في حجم الدمار المادي. 
فعلى ســــبيل المثال ما تعرضت له الفيلسوفة 
هيباتيا واألسقف جورج الكبادوكي في رواية 
”عزازيل“ ليوســــف زيــــدان، ال يمكن وصفه إال 
بالعمل الوحشــــي وهو يتــــوازى مع األعمال 
اإلرهابيــــة بامتيــــاز، فهو صادر عــــن إرهاب 

فكري يعمد إلى مصادرة الرأي المخالف. 
الرواية الحاصلة على البوكر في نسختها 
الثانيــــة 2009 تمثل صورة مــــن صور العنف 
المســــيحي فــــي فتــــرة مــــن تاريخ الكنيســــة 
المظلم. حيث قام أتباع أســــقف اإلســــكندرية 
كيرلــــس (جماعة محبي اآلالم) ومن معهم عام 
415 بســــحل العالمة والفيلسوفة هيباتيا في 
شــــوارع اإلســــكندرية، في منظر بشــــع ال يقل 
بشــــاعة عــــن األعمــــال اإلجرامية التــــي تقوم 
بهــــا العصابــــات المســــّلحة. فربطــــوا يديها 
بالحبال ومزقوا ثيابها وجروها على رصيف 
الشــــاطئ ذي األحجــــار المتباعدة ومســــننة 
الحــــواف لتســــحج جلدهــــا ولحمهــــا علــــى 
طــــول الطريــــق حتى الوصول إلــــى كومة من 
الحجارة والحطب فينهالون عليها باألصداف 
ويقشرون ما بقي عالقا بعظامها وأخيرا بعد 
أن ســــكن صراخها الــــذي كان يصل إلى عنان 
السماء كوموا جثتها وأحرقوها حتى ال يبقى 

منها شيء. 
الجماعــــة  هــــذه  فعلتــــه  الشــــيء  نفــــس 
(محبــــو اآلالم) فــــي العام 361 م مع األســــقف 
جــــورج الكبادوكي، حيث فتكــــوا به وقّطعوه 
بالســــواطير فــــي شــــوارع الحــــي الشــــرقي 
باإلســــكندرية، ألنه كان يميــــل إلى آراء القس 
آريوس الذي أراد أن تكون الديانة لله وحده، 
وأن يســــوع بن مريم الموهوب لإلنسان بشر، 

وال يعترف به شريكا لله الواحد.
مشهد مقتل فيلسوفة الرياضيات هيباتيا، 
دليــــل على أن العنف ال دين له وليس مقتصرا 

اإلســــالم كمــــا يســــعى الغرب  علــــى 
إللصاقه بالدين اإلســــالمي وهو منه 
براء، فمشهد الســــحل والتمثيل كان 

صادرا عن رجال دين. 
زيــــدان  محــــاوالت  تقــــف  ولــــم 
فــــي إظهار خطــــر التشــــّدد الدينّي 
إلــــى حــــّد التطــــرف عنــــد العقيدة 
المســــيحية، بل واصــــل حفرياته 
وكتــــب عــــن التطــــرف فــــي الفكر 
اإلســــالمي كمــــا جاء فــــي رواية 
”مـحــــال“ (2012)، وهــــي الجــــزء 
األول مــــن ثالثيــــة ”جونتنامو، 
ونــــور“ فتناولت الرواية أحداثا 

واقعية حدثت جراء العمليات اإلرهابية التي 
قادها إســــالميون، مثل تفجير الشيخ الليبي 
محمد الخليفي مع مجموعة من أتباعه مسجد 
الثورة في أم درمان عام 1994، وبالمثل تتوقف 
الروايــــة عنــــد األحــــداث اإلرهابية فــــي البر 
الغربي بمصــــر عام 1997، وكذلك تفجير المّال 
عمر لتمثالين لبوذا بمنطقة باميان الخاضعة 
لنفوذه، ومقتل المجاهد الطاجيكي أحمد شاه 
مسعود على يد رجلين مسلمين رغم مقاومته 
للــــروس ودحرهــــم، ثــــم بعدها بيوميــــن يتّم 
تفجير برجي التجارة األميركيين في سبتمبر 
2001، وأيضا القتال فــــي الصومال، والحرب 
على القاعدة في أفغانستان، ومطاردة القاعدة 
ورجالها، وغيرها من األحــــداث الكبرى التي 
ارتبطــــت بفترة المّد الدينــــّي الذي تحّول في 
آخــــر فتراتــــه إلى تعّصــــب وغلــــّو، وفي ذات 
الوقت أســــهمت في إعادة تشكيل المنطقة من 
جديد، وفقا لسياسة القطب األوحد الذي قّسم 

العالم إما مع اإلرهاب وإما ضّده.
 رّكز زيدان فــــي الرواية التي غلبت عليها 
الوثائقيــــة علــــى العوامل التي كانت ســــببا 
في اســــتفحال الظاهرة، وأرجعهــــا إلى الفقر 
والقهر السياســــي واالجتماعي، بصفة عامة. 
كان زيدان قادرا على اإلجابة عن سؤال: كيف 
توّغل التعّصب الديني في بنية العقل، فأحال 
العالم إلــــى جحيم، وقضى علــــى بذرة العقل 
المتفتحــــة الفليســــوفة هيباتيا ابنــــة ثيرون 
الرياضيات  عالمــــة  الفيثاغورثــــي،  األســــتاذ 
والفلســــفة أســــتاذة زمانها، ثم ما حدث بعد 
ذلك للراهب الطيب نســــطور على يد األسقف 
كيرلس وإلــــى ماذا أّدْت به يــــد اإلرهاب، ألنه 
عارض آراء الكنيســــة؟ وإذا بنــــا أمام مفارقة 
مدهشة، يلخصها سؤال كبير المعنى والداللة، 
قليل العبارة، مازال بطزاجته وحيويته حتى 
اآلن: أال وهو لماذا يتوّلد العْنف عن التعّصب 
الدينــــّي دون تحديــــد لهوية الديــــن؟ ثّم لماذا 

يتحّول التعّصب إلى إرهاب؟

شخصية اإلرهابي

 2002 يعقوبيــــان“  روايــــة ”عمــــارة   فــــي 
اســــتطاع عالء األســــواني أن يرســــم صورة 
أكثــــر وضوحا لإلرهابي، عبر شــــخصية ”طه 
الذي فشــــل في أن يحقق طموحاته  الشاذلي“ 
بالعمل بســــبب الطبقية المقيتــــة، وهنا يقّدم 
عامال جديدا لتشــــّكل صــــورة اإلرهابي حيث 

يردها إلى القهر االجتماعي والسياسي. 
يتحول طه الشــــاذلي نتيجة هذه الظروف 
إلى نمــــوذج إرهابي بامتياز، حتى أن الراوي 
وهــــو يرصــــد هــــذه التغيــــرات والتحوالت ال 
على مســــتوى الشــــكل فحســــب وإنما أيضا 
على مســــتوى الوعــــي، يقول ”الذيــــن عرفوا 
طه الشــــاذلي في الماضي قــــد يتعرفون عليه 
اآلن بصعوبــــة، تغّيــــر تماما، وكأنه اســــتبدل 
بشــــخصه القديم شخصا آخر جديدا، انهارت 
كل مقاييسه الدنيوية القديمة كما يسقط بناء 
قديــــم متصــــدع، وحّل محلها تقييم إســــالمي 

صحيح للناس ولألشياء“.
هذا التحول كان بفضل الشيخ شاكر الذي 
كان لــــه الدور الكبيــــر في تقويــــة إيمانه كما 
يّدعي. ما عّزز هذا التحّول والبغض من العالم 
البغيض (كما تجسد له) الذي قذف به ورفضه 
هو فكــــرة االنتقــــام، خاصة بعــــد القهر الذي 
تعّرض له طه بعد القبض عليه. ثم انضّم إلى 

معسكر تدريب في حلوان حتى يجهز للمهّمة 
األساسية في النهاية، وبعد تدريب يثبت فيه 
حسن بالئه يرسل له الشيخ بالل ليطلعه على 
المهمة هو وصديقيه الدكتور محجوب واألخ 
عبدالشــــافي، وقد تــــّم تحديد المــــكان منطقة 
فيصل والهدف العقيد صالح رشــــوان أيضا. 
وفي اللحظة المحــــددة ”انطلقت فجأة زخات 
متتابعة من البنادق اآللية أصابت كلها جسد 
الضابط فسقط على األرض، والدم يسيل منه 

بغزارة“.
لرؤوف  رصدت روايــــة ”بيضة النعامــــة“ 
مســــعد، حــــاالت التغــــول لــــدى الجماعــــات 
اإلســــالمية، إلى درجة التفكير في االستقالل 
وتكويــــن جمهورية مســــتقلة، كمــــا حدث مع 
الشــــيخ جابر، الــــذي أعلن اســــتقالل إمبابة، 
وأنهــــا جمهوريــــة إســــالمية. لكــــن الروايــــة 
أدانــــت أيضا تراخــــي الدولــــة وأجهزتها في 
عملها، حيــــث كان لهذه اإلهمــــال األثر المهم 
في انتشار العشــــوائيات التي كانت حاضنة 
للفكــــر المتطــــرف ونقيضــــه تجار الســــالح 

والمخدرات. 
المدينة ظهرت في أواخر الستينات حيث 
كانت تســــتخدم كمكان إللقاء الزبالة، ويرصد 
الراوئــــي تنامــــي الفقر فــــي هــــذه المنطقة، 
وتركيبة سكانها التي يغلب عليهم انحدارهم 
من الجنــــوب/ الصعيد حيث الفقر، والهروب 
مــــن الثأر الدموي الــــذي يالحق البعض، كما 
احتّل هذه المنطقة تجار السالح والمخدرات 
ومــــن يبحثون عــــن أماكن آمنــــة للفرجة على 
أفــــالم البورنــــو. وكيف بدأ صغار المشــــايخ 
والتحريــــض  والزوايــــا  الجوامــــع  احتــــالل 
ضــــد المخالفيــــن، ومن ثّم انتشــــرت المعارك 
باألسلحة الخفيفة والثقيلة، وتحولت شوارع 
المدينــــة إلــــى ســــاحات حــــرب بعــــد اقتحام 

الحكومة وكر اإلرهابين.

وثيقة حية

 يقــــدم الجزائري بشــــير مفتــــي في رواية 
مختلفــــا  نموذجــــا   ،(2010) الّنــــار“  ”دميــــة 
لإلرهابي، حيث يشــــير إلــــى أن هذا اإلرهابي 

هو صنيعة الدولة الدكتاتورية. 

الرواية ترصد التحوالت والتغيرات التي 
أصابت بنيــــة المجتمع الجزائري من ســــيء 
إلى أســــوأ، والتي خرج على إثرها كريم أخو 
رانية المسعودي من الســــجن حامال للدعوة 
يأمر بالمعروف، وهو التحّول الذي طرأ عليه 
إْثر مقابلته للشيخ أسامة، في إشارة دالة إلى 
نهوض الحركات اإلسالمية واضطالعها بدور 
مهــــّم، وإن كان قد تحّول إلى بركان عنيف في 
أحداث 1988، وخاصة فــــي ظل صعودها إلى 
الســــلطة، وهو ما قابلته المؤسسة العسكرية 
باعتراض شديد، انتهى إلى القتال الذي شّب 

في الجزائر. 
الّرواية في الجزء الخاص الذي جاء على 
لسان «رضا شاوش» بمثابة نفض الغبار عن 
تلك األالعيب والممارسات الخفية التي قامت 
بها هــــذه الجماعة، تحت مظلــــة الحفاظ على 

هيبة الدولة.
 ومن ثّم تأتي أهمية هذه الّرواية كشهادة 
أو وثيقــــة حّية عن المســــكوت عنــــه في فترة 
حرجــــة مــــن تاريــــخ الجزائر أعقبــــت مرحلة 
االســــتقالل، ولألســــف انتهت بحــــرب أهلية 
فــــي الثمانينــــات كان اإلســــالميون أنفســــهم 
ضحيتها ومن ثــــّم فالّرواية وكأنها إجابة عن 
تســــاؤل كبير مفاده: ماذا حدث؟ وأين موطن 

الخلل؟
 نخلص من هذا االستطالع بنتيجة مهمة، 
فمع تنامي ظاهرة اإلرهاب التي صارت تمّثل 
صداعا لحكومات العالم أجمع، كانت الرواية 
في خنــــدق واحد، حيث اكتوت شــــخصياتها 
بلهيــــب اإلرهاب فقتــــل من قتــــل، وانهزم من 

انهزم. 
كما رصدت الرواية وكشــــفت عن مخاطره 
وإضــــراره بالمجتمع، ومــــع ما يبدو من عجز 
الكلمة، وشــــللها الواضح في مواجهة زخات 
الّرصــــاص ولهيب القنابل التي تنطلق 
متذرعــــة باســــم الله، إال 
أن األدب علــــى حّد قول 
الدكتــــور خيــــري دومــــة 
”فــــن ليبرالــــي، يقف في 
األحادي  التفكير  مواجهة 
المتطرف؛ األدب في عمقه، 
ال قبــــل تقســــيم العالم إلى 
أبيض وأســــود وخير وشّر 
علــــى نحو مطلــــق“ ومن ثّم 
مع تأثيــــره البطــــيء إال أنه 
جزء من المعركة الرئيســــية 

ضّد التطرف.

مـــع تنامـــي ظاهـــرة اإلرهـــاب التي 

صارت تمثل صداعا للعالم، أمست 

الروايـــة فـــي صـــدارة الفنـــون التي 

تتصدى لهذه الظاهرة

 ◄

عـــن  وكشـــفت  رصـــدت  الروايـــة 

علـــى  وأضـــراره  اإلرهـــاب  مخاطـــر 

املجتمـــع، رغـــم مـــا يبدو مـــن عجز 

الكلمة وشللها الواضح

 ◄

[ اإلرهاب والفوضى وجنون التطرف في أدب روائي عربي حديث
روايات عربية تقرع بالخيال أجراس الواقع 

 في عام 1907 نشر الكاتب البولندي جوزيف كونراد روايته ”العميل السري“ والتي كانت 
ــــــة نبوءة مبكرة ملا يحــــــدث من أعمال إرهابية في الكثير من دول العالم. تدور أحداث  مبثاب
الرواية حول بطل الرواية ”العميل الســــــرّي“ أدولف ڤيرلوكوهو، إنكليزي من أم فرنســــــية، 
عمل ملدة 11عاما كجاســــــوس لبلد مجهول االســــــم وانخرط في جماعات ثورية وفوضوية. 
يقوم بعمليات تخريب داخل بريطانيا، مقابل عموالت يتقاضاها. يكّلف هذا العميل بتفجير 
ــــــارك“ العلمي الذي كان مبثابة حتفة معمارية، ويســــــتخدم في عملية  مرصــــــد ”غيرينتش ب
ــــــر أخا لزوجته املعّوق تســــــيـفـي، الذي تتوّزع جثته إلى أشــــــالء. في هذا التحقيق  التفجي
تقف ”العرب“ عند أهم األعمال التي تناولت العنف الذي حتّول إلى إرهاب، وكيف تناولت 
ــــــة الظاهــــــرة؟ واألهم أن الرواية وهي تســــــرد وقائع اإلرهــــــاب وأخطاره، هل قدمت  الرواي

احللول للخالص منه؟ أم أنها اكتفت بكتابته كنوع من املقاومة وفقط؟

من صنع هذه الوجوه القبيحة (لوحة للفنان سبهان آدم)
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} لنــدن - كشـــف تقريـــر نشـــر اجلمعـــة في 
صحيفـــة التاميـــز البريطانيـــة أن ”جهاديي 
داعـــش“ أصبحوا يفرون إلى إنســـتغرام بعد 

حملة تطهير ضدهم في فيسبوك“.
وأكـــد محـــررا شـــؤون التكنولوجيا كاتي 
غيبســـون ومارك بريدج في الصحيفة أن أكثر 
من 50 ألف حســـاب ألشـــخاص يؤيـــدون فكر 
تنظيم داعش قد وجدت في موقع إنســـتغرام، 
االمر الذي فسره احملرران بأنه نوع من الهجرة 
للجهاديني املتطرفني نحو هذا الوســـيط الذي 
يعتمـــد على نشـــر الصور، بعـــد حملة تطهير 

ضدهم في فيسبوك ويوتيوب وتويتر.
ويشـــير التقرير إلى أن داعمي اجلماعات 
اإلرهابيـــة حـــول العالـــم باتوا يســـتخدمون 
خاصيـــة وضـــع الصـــور و“القصـــص“ التي 
تختفـــي بعد 24 ســـاعة في موقع إنســـتغرام 
لنشر دعايتهم بشـــكل متزايد، بحسب دراسة 

بحثية كبيرة.
ويضيف أن هذا الكشف يأتي بعد التحذير 
الذي وجهته في اجتماع اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة، رئيســـة الـــوزراء البريطانية، تيريزا 
مـــاي، وزعمـــاء أوروبيون آخرون لفيســـبوك 
وغوغـــل وغيرهمـــا مـــن شـــركات التواصـــل 
االجتماعـــي وتكنولوجيا املعلومـــات الكبرى 
بأنها ســـتواجه غرامات كبيرة إذا فشـــلت في 

إزالة التطرف من محتوياتها خالل ساعتني.
ويشـــير التقرير إلـــى أن خبراء حذروا من 
أن أعضاء تنظيم داعـــش وأنصارهم حتولوا 
من اســـتخدام وســـائل التواصـــل االجتماعي 
الرئيســـية إلـــى منصـــات تواصليـــة ثانوية 

تختفي منها املنشورات بعد فترة قصيرة.
ويخلـــص التقريـــر إلى أن شـــركة حتليل 
ألـــف   50 قّيمـــت  داتـــا،  غوســـت  البيانـــات، 
حســـاب علـــى موقع إنســـتغرام يعتقـــد أنها 
على صلة بتنظيم الدولة اإلســـالمية، وكشفت 
عـــن أن اخلاصيـــة التي تســـمح للمســـتخدم 
بوضع الصور ومقاطـــع الفيديو والنصوص 
ومشـــاركتها مع األخرين قد استخدمت لنشر 

”دعاية جهادية“.
وقـــال نيل دويـــل، وهو باحث فـــي مجال 
التطـــرف اإلســـالمي ”تتضمن دعايـــة الدولة 
اإلســـالمية إصدارات تتألـــف من مجموعة من 
الصـــور تعرض مشـــاهد لفالحـــني يحصدون 
مهندســـي كهربـــاء يقومـــون  احملاصيـــل أو 

بأعمالهم، أو حتى عمال يصلحون الطرق“.
وأضـــاف ”كمـــا قد تظهر الصـــور مقاتلني 
في معركة أو مشـــاهد مـــن اإلعدامات العلنية. 
وهي مصممـــة خصيصا لنقـــل االنطباع بأن 
”الدولـــة اإلســـالمية“ دولة عاملة قـــادرة على 
رعاية ســـكانها والدفاع عنهـــم. الصور غالبا 
مـــا تكون مظللـــة للغاية، ومع ذلـــك، دائما ما 
تصور املناطق التي تسيطر عليها اجلنة على 
األرض“. وأكد ”ســـوف يســـتمر تنظيم الدولة 
في البحث عن أي فرصة إليصال رســـائله إلى 

اجلمهور“.
يذكر أن الدعايـــة اجلهادية جتذب اهتمام 

البريطانيني من أي دولة أوروبية أخرى. 

وقال أحـــد املقاتلني ألتباعه في فيســـبوك 
”تايعوا سنابشات اتركوا فيسبوك لقد أصبح 
ميتـــا“، وفقا ملعهد أبحاث وســـائل اإلعالم في 

الشرق األوسط.
وتســـتثمر شـــركات التكنولوجيا الكبرى 
املاليـــني في الذكاء االصطناعـــي للقضاء على 

احملتوى املتطرف.
وكان تيلغـــرام، وهـــو تطبيـــق الرســـائل 
املشـــفرة أعلن إزالة 9000 قناة متصلة بتنظيم 
الدولة اإلسالمية في أغسطس املاضي وحده.

وقال تشـــارلي وينتـــر، وهو باحـــث بارز 
فـــي املركز الدولي لدراســـة التطـــرف في كلية 
كينغـــز في لندن ”أنصار الدولة اإلســـالمية ال 
يســـتخدمون تويتر أو يوتيـــوب كما اعتادوا. 

تيلغرام أصبح املركز اجلديد للجاذبية“.
وقال إنســـتغرام، اململوك لشركة فيسبوك 

”ال مكان لإلرهابيني“.
وقال ســـناب، اململوك لشـــركة سنابشات، 
إن مبادءها التوجيهيـــة حتظر احملتوى الذي 
يـــرّوج لإلرهاب، مؤكدا انـــه أوقف أكثر من 10 
آالف حســـاب، على األقـــل، ”ذات صالت قوية 

جدا“ مع اجلماعات اإلرهابية.
ورغم ذلك يؤكد وينتـــر، وهو زميل باحث 
في املركز الدولي لدراسة التطرف، إن ”تنظيم 
داعـــش قـــد تبّنى سياســـة دعائيـــة جنح من 

خاللهـــا مؤخـــًرا في إعادة توصيـــف عملياته 
التي لـــم حتظ بالنجاح إلـــى عمليات ناجحة، 
محذرا من أن التنظيم قد يبقى على قيد احلياة 
لســـنوات قادمة في حال فشلت احلكومات في 

مواجهة هذه احلملة الدعائية.
تعليقات الكاتب عّبر عنها في مقال نشرته 

مجلة ذي أتلنتيك األميركية هذا األسبوع.
وشـــرح املقـــال كيـــف اســـتطاع تنظيـــم 
داعـــش حتويـــل الفشـــل الصارخ إلـــى جناح 
اســـتراتيجي، مؤكدا أن األمـــر يتعلق بالدهاء 
بعد تبّني هجوم ما، ومبدى اســـتعداد وسائل 

اإلعالم لتبّني روايتك للحدث“.
ودعا الكاتـــب القارئ إلـــى التفكير في ما 
حـــدث في اململكـــة املتحـــدة نهاية األســـبوع 
املاضي. خالل ساعة الذروة الصباحية، توقف 
خط متـــرو األنفاق في العاصمـــة البريطانية 
لنـــدن بعـــد أن انفجرت بشـــكل جزئـــي قنبلة 
يدويـــة الصنع في عربة إحـــدى القطارات في 
محطة بارسونز غرين. وبعد دقائق من وصول 
الشـــرطة، كشـــفت األنباء أن احلادث جنم عن 
قنبلة كانت مخبأة، ولم تنفجر بشكل صحيح. 
وفي غضون ســـاعتني، أعلنـــت تيريزا ماي أن 

احلادث كان محاولة لهجوم إرهابي.
وفي الســـاعة الثامنة مســـاء اجلمعة، بعد 
حوالي 12 ســـاعة من تفجيـــر القنبلة جزئيا، 

تبّنى تنظيم داعش الهجوم، وأعلن مسؤوليته 
عنه عبر وكالـــة أعماق التابعة للتنظيم. وبعد 
دقائـــق، أصدر التنظيم بياًنـــا آخر أعطي فيه 
املزيد من التفاصيل عن الهجوم ويّدعي، دون 
إثبـــات، أنـــه مت ”زرع عدد مـــن القنابل“، وأن 
القنبلـــة التي انفجرت كانـــت واحدة من هذه 

القنابل.
وبذلــك، يكون 
التنظيم قد انتهك 

الذي  بروتوكولـــه، 
ميتنع فيـــه عن االنخراط في 

عمليات مشوشـــة، أو تلـــك التي 
ال يـــزال املهاجـــم طليقا فيهـــا غير 
أنه من الواضـــح أن التنظيم قّرر أن 
تكلفة الفرصة البديلـــة لعدم اإلعالن 

عن مســـؤوليته عـــن عملية بارســـونز 
غرين ســـتكون مرتفعة جدا. وقد اعترف 

املسؤولون اإلعالميون للتنظيم بأنهم، دون 
جهـــد كبير، ميكنهم حتويـــل اخلطاب احمليط 

بالهجوم وحتويل فشله إلى جناح.
وتابـــع الكاتب بقوله ”لم يخب أملهم: بعد 
ظهـــور التصريحات، مت تصعيـــد التصورات 
املتعلقـــة بالعمليـــة، ورفع مســـتوى التهديد 
اإلرهابـــي البريطانـــي، من املســـتوى الرابع 
”خطير“ إلى املســـتوى اخلامس ”حرج“، وهو 

أعلى مســـتوى أمني بالبالد. ولم يعد التركيز 
على فشـــل القنبلـــة، وبدال عن ذلـــك، أصبحت 
احلقيقة الرئيسة التي كشف عنها الهجوم هي 
أن تنظيـــم داعش كان قادرا على ضرب اململكة 

املتحدة للمرة الرابعة خالل ستة أشهر“.
لقد اســـتطاع تنظيم داعـــش حتويل حفنة 
قتلـــة عاديـــني إلى ”جنـــود اخلالفـــة“ بحفنة 
كلمـــات. ولهذا الســـبب ذكر الكاتـــب أن منفذ 
هجوم بارســـونز غرين لم يفشـــل، على الرغم 
تفجير  فشـــل  مـــن 
منفـــذ  كان  القنبلـــة. 
بإطالق  يقوم  الهجوم 
لتنظيم  دعائـــي  عمل 

داعش. 
لقـــد بعـــث الهجوم 
للعالـــم  تذكـــر  برســـالة 
بـــأن تنظيـــم داعـــش كان 
تفجير  يستهدف 
محطة مترو األنفاق، 
وأثبت لألعداء واملؤيدين أنه 
ال يزال قادرا على شّن هجمات في املستقبل. 

ومع استمرار خسارة داعش لألراضي في 
العراق وســـوريا، ويدرك قـــادة داعش أن هذا 
النوع من الدعاية سيكون الشيء الذي سُيبقي 

التنظيم على قيد احلياة.
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} الصحافة ال تعرف األصدقاء. ذلك مبدأ 
مثالي تطمح له المدّونة الصحافية، لكن 

على مر التاريخ الصحافي لم تنج صحيفة 
من تقديم تنازالت سواء كانت مضطرة لها 
أم تحت وطأة الحاجة الماسة للحفاظ على 

وجودها.
إن تكون الصحافة معنية بكسب المزيد 
من األصدقاء، هذا يعني بالضرورة التخلي 

عن مهامها في ربط المجتمع بديمقراطية 
حرة قادرة على محاسبة الحكومات.

لسوء حظ الصحف عبر تاريخها أن 
معاركها مع الحكومات كانت تنتهي في 

الغالب لصالح القوة وسطوة المال، لذلك 
أبقى لنا التاريخ الصحافي مساحات مضيئة 

على قلتها عن صحف استطاعت فضح 
الحكومات وعّرت لصوص السلطة، وأرغمت 

بعضهم على االستقالة. فالصحافة غير 
معنية بكسب المزيد من األصدقاء، لكنها 

في الوقت نفسه ال تهدف إلى صنع األعداء، 
مهمتها المفترضة تسمو فوق ذلك في اختيار 

المجتمعات لخطابها وتنظيم أنفسها في 

ديمقراطية جديدة من األفكار والمعلومات، 
وتغيير مفاهيم السلطة، وإطالق اإلبداع 

الفردي، ومقاومة خنق حرية التعبير.
مثل هذا األمر يأخذ صورة مخّيبة 

في التاريخ الصحافي العربي، فالصحف 
العربية تبدو كمن يسير وهو نائم من اجل 

تمرير خطاب الحكومات، مع أنها تدرك وهي 
مستيقظة أنها ستسير نائمة في طريق 

الكارثة، التمّلق يخلق حالة أوسع من انعدام 
الثقة، وعندها لن يكون للصحيفة أي دور، 

ستبقى مجرد أوراق تذروها الرياح وفق 
تعبير كافكا.

الصحيفة لم توجد من أجل أن تكون 
مجرد ورقة يتجاهلها الناس، ستكون كذلك 

عندما ال تعبأ بالمجتمع ويكون طموحها 
جمع المزيد من األصدقاء من الحكومة ومن 
رجال األعمال وممن يستحوذون على المال 

والسلطة.
يستعين الكاتب ديفيد اغناتيوس بجملة 

كان روبرت كايسر، المحرر في صحيفة 
واشنطن بوست قد أطلقها، من أجل تعريف 
عالقة الصحيفة بالقراء، بالقول إن ”القراء 

يستحقون لقطة واحدة وواضحة على 
الحقائق“ حتى يتمكنوا من تحديد من هم 

الرجال الصالحون ومن هم األشرار.

ولكن اغناتيوس المشغول بمصير العالم 
في مقاالته، يعتذر من نفسه ومن زمالئه 

الصحافيين بالقول ”حتى في أفضل أيامنا، 
فإننا ال نفي دائما بهذا االختبار العسير“.
ليس ألن مفهوم الحقائق مهمة عسيرة 
على الصحافيين! بل ألن العين الصحافية 
تنظر للحقائق وفق العدسة التي ترتديها، 

كسب المزيد من األصدقاء بالنسبة للصحف 
يتطلب المزيد من العدسات، بينما حقيقة 

معرفة الصالحين واألشرار ال تحتاج أكثر من 
عدسة واحدة.

لست متشائما، كما لست بطرا في مطالبة 
صحافتنا العربية بأكثر مما متاح لها من 
سلطة واهنة، لكن ثمة شواهد أمامنا فيها 

مفهوم التملق الليبرالي بأقصى درجات 
انعدام الثقة في الصحافة.

األزمة القطرية المتصاعدة كشفت لدينا 
نوعا من صحافة ”التملق الليبرالي“ الموغل 

في السطحية، وبات منعكسا في طريقة تناول 
الصحف األميركية والبريطانية لتداعيات 

هذه األزمة، فاغلب ما كتب فيها يجسد 
بامتياز البحث عن المزيد من األصدقاء، 

بغض النظر عن لقطة الحقيقة التي اقترحها 
روبرت كايسر. في ظل حرب المعلومات 

العالمية كيف تنتصر الحقيقة في الصحافة، 

يتساءل ريتشارد ستينغل مدير تحرير مجلة 
تايم السابق والوكيل الحالي في وزارة 

الخارجية األميركية ”نحبذ فكرة أن الحقيقة 
عليها دوما أن تخوض النزال في سوق 
تجارة األفكار، لكنها اليوم باتت تخسر، 

وليس كما كان في السابق“.
الصحافة ال تريد أن تكون ”مكرا 

شيطانيا“ كما يسميها الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، مثلما ال يرغب القراء بان 

تكون الحكومات من يغطي الصحف في مهمة 
معكوسة من أجل منعها عن التحرك لمتابعة 

هموم الناس وتقويض مهامها.
عندما ارتفع الحلم السياسي لجيرهارد 

شرودر من أجل ان يكون المستشار األلماني، 
قال ”أنا بحاجة إلى صحيفة بيلد يوم األحد 
من أجل أن أتولى الحكم“ ولم تقل الصحيفة 

األكثر تداوال في ألمانيا، أنها بحاجة إلى 
شرودر لتبقى أكثر تداوال.

صحيح أن الصحف ال تستطيع كشف 
مواضع الفساد والتزوير ونهب المال العام، 
إن لم تكن قوية ماليا ورابحة تجاريا. لكنها 

ستفقد البوصلة تماما عندما تختصر مهامها 
بمجرد جمع المزيد من األصدقاء داخل 

الحكومات وخارجها.
مثل هذا األمر سبق وأن حذرت منه 

كاثرين فاينر، رئيسة تحرير صحيفة 
الغارديان، إليقاف انتشار النهج الملتبس 

حول مفهوم الحقيقة، ألنه يوحي بأننا 
كصحافيين في خضم تغيير جوهري 

في قيم الصحافة وتحّولها إلى مصدر 
تجاري استهالكي، بدال من تعزيز الروابط 
االجتماعية والديمقراطية، واالرتقاء بوعي 

الجمهور، والحّد من الفساد السياسي.
الحكومات تريد أن تنتقم من الصحف 

عبر إذاللها وإخضاعها، إلنهاء ما تبقى من 
الثقة التي يوليها القراء بالصحف، ومثل هذا 
األمر ال يحدث إال عندما يكون هدف الصحف 
البحث عن المزيد من األصدقاء بدال من كشف 

الحقائق للجمهور.
عندما أطلق البرلماني البريطاني إدموند 
بيرك بعد 85 عاما من إصدار أول صحيفة في 

فليت ستريت، صيحته المدوية عن السلطة 
الرابعة، كان التاريخ في أوج يقظته، إلى 

درجة أنه لم ينم بعدها كلما تعلق األمر بمس 
هذه السلطة ”إنها السلطة الرابعة“، كانت 

صرخة بيرك عام 1787 تشير إلى منصة 
الصحافيين في البرلمان البريطاني. 

اليوم لألسف، الصحف نفسها تفرط بهذه 
السلطة من أجل المزيد من مهادنة ما يسمى 

”األصدقاء“.

الصحافة غير معنية بكسب األصدقاء

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــة حول العالم  اجلماعات اإلرهابي داعمو 
ــــــة الصحيحة هي  متأكــــــدون من أن الدعاي
التي ســــــتجعل تنظيماتهم على قيد احلياة 
ــــــر. لذلك بات داعــــــش يتبع  لســــــنوات أكث
البروباغندا  لدعم  اســــــتراتيجيا  أســــــلوبا 

اإلرهابية.

[ الدعاية الصحيحة تمنح داعش قبلة الحياة  [ داعش حول القتلة إلى {جنود خالفة} بحفنة من الكلمات

أكد محررا شؤون التكنولوجيا كاتي غيبسون ومارك بريدج في صحيفة التايمز البريطانية أن أكثر من 50 ألف حساب ألشخاص يؤيدون 

فكر تنظيم داعش قد وجدت في موقع إنســـتغرام، األمر الذي فســـر بأنه نوع من الهجرة للجهاديني املتطرفني نحو هذا الوســـيط الذي 

يعتمد على نشر الصور، بعد حملة تطهير ضدهم في فيسبوك ويوتيوب وتويتر.
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اجـــم طليقا فيهـــا غير 
ضـــح أن التنظيم قّرر أن
اإلعالن صة البديلـــة لعدم

يته عـــن عملية بارســـونز 
ون مرتفعة جدا. وقد اعترف
إلعالميون للتنظيم بأنهم، دون
ميكنهم حتويـــل اخلطاب احمليط
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} الرياض - أثارت إعادة نشر حديث للداعية 
الســـعودي ســـعد احلجري خـــالل محاضرة 
تطّرق فيها إلى ”مفاسد“ السماح بقيادة املرأة 
للســـيارة، موجة غضب على مواقع التواصل 
االجتماعي، بعد أن ُاعتبر كالمه مسيئا للنساء 

الالتي وصفهن بـ“أنهن بربع عقل“.
وكان احلجـــري قد قال فـــي مقطع الفيديو 
الـــذي يعـــود إلى ثالث ســـنوات مضـــت ”ما 
رأيكم لو أَنّ املرور اطلـــع بأن رجًال ليس لديه 
إال نصف عقـــل فهل مينحه رخصـــة قيادة؟“، 
متســـائًال ”فكيف تعطى املرأة رخصة وهي ال 
متلك إال نصف عقل؟ وإذا خرجت إلى الســـوق 
ســـينقص عقلها زيادة نصف، فكم سيبقى من 
عقلهـــا؟ ربع، فكيف مينح املـــرور ملن لديه ربع 
ى؛ ألنها ال  عقـــل؟ إذا نطالب املرور بأن يتحـــرَّ

تليق بها السياقة وهي ال متلك إال ربًعا“.
تفســـير احلجري دفع املغردين على موقع 
تويتر إلـــى تدشـــني هاشـــتاغ ”#احلجري_
عـــن  فيـــه  عّبـــروا  النســـاء_بربع_عقل“ 
اســـتيائهم من حديثه، حيث أكد بعضهم قائال 
إن كانـــت املرأة بربـــع عقل فإن ”الشـــيخ ربع 

رجل“.
وعّلـــق الناقد الســـعودي عبدالله الغذامي 
قائـــًال ”لو خطط كل أعداء اإلســـالم من خطط 
فلن يجدوا أشد فتكا في ديننا من رجل يسيء 
توجيه النصوص ويحرفها ليوظف سوء فهمه 

للنصوص“.
وتداول مغردون بســـخرية بعض املقاالت 

من صحف عاملية تناولت املوضوع.
وكتبت ســـارة الدريس ”يقـــول املرأة بربع 
عقل! أنـــت بعقلك بـــكل كمالـــه ومتامه ممكن 
بثانية تصير ذبابة مهووســـة لو حملت حلوى 
مكشـــوفة خلـــف اللـــه على مخك واحلشـــيمة 

للرجال العقالء“.
وأكـــد عضـــوان األحمري ”خـــرج قائًال إن 
املـــرأة بربع عقـــل، فرفضه املجتمـــع ووبخه، 
ومنعته السلطات من اخلطابة. بودي لو سأله 
شـــخص: هل والدتك وزوجتك وقريباتك بربع 

عقل أيضًا؟“.
مـــن جهته كتب اإلعالمي الســـعودي وليد 
الظفيري معلقـــًا ”عندما تصبح املـــرأة فوبيا 
في املجتمعات الذكورية فال تســـتغرب أن جتد 

أحدهم يصفها بـ‘ربع عقل‘!“.
واعتبر الكاتب تركي احلمد ”#احلجري_
النساء_بربع_عقل أجل مدام كوري وامللكة 
إليزابيـــث األولى وأنديرا غانـــدي ومارغريت 
تاتشر وغادة املطيري والشميمري، كلهن بربع 
عقـــل؟.. أين عقلي؟“. وتهكـــم مغرد من تغريدة 
احلمد قائال ”ال يفهمون فهذه أسماء لم يذكرها 

ابن كثير إال أن تســـألهم هل عائشة بربع عقل؟ 
فكيف قادت موقعـــة اجلمل من دابتها؟ فلرمبا 

يقدح فيوز فيفكروا“.
وأجـــاب احلمد ”وهل كانـــت خديجة بربع 
عقل وهي أول املؤمنني؟ وعائشة التي مارست 
السياســـة، هل كانـــت بربع عقل؟ وأم ســـلمة 
وفاطمة وســـكينة بنت احلسني وغيرهن بربع 

عقل؟ عجبي“.
الديـــن  رجـــال  ”بعـــض  مغـــرد  واعتبـــر 
يستنقص املرأة ويشكك الناس فيها ويجعلها 
كائنا ضعيفا فقط من أجل عدم حصولها على 

حقوقها ومعرفتها بها“.
وحاول حســـاب على تويتر تبيان تناقض 
رجـــال الدين فكتـــب ”إذا كانت املـــرأة بنصف 
عقل أو ربع كما يقولون يعني ذلك أن النســـاء 
غير مكلفات وليس عليهن حســـاب يوم الدين؟ 
إذن أيـــن ذهب حديث أكثر أهل النار النســـاء؟ 
قمـــة التناقض في الكتب املوروثة فهم ينهلون 
منها بـــدون عقل قاعدتهم النقـــل قبل العقل“.
وكتب محمد العثيم ”قبل عزل الشيخ احلجري 

من اإلفتـــاء أمتنى أن تعقد محاورة بينه وبني 
امـــرأة عادية ليثبت كالمه أنهـــا بربع عقل أو 

هو بربع عقل“.
يذكر أن أمير منطقة عسير في السعودية، 
األميـــر فيصل بن خالـــد بـــن عبدالعزيز، أمر 
اخلميـــس مبنـــع الداعية الســـعودي، ســـعد 
احلجـــري، مـــن اإلمامـــة واخلطابـــة وجميع 
املناشط الدعوية، بسبب ”إثارته للرأي العام“ 
بعدما وصف النساء بأنهن بـ“ربع عقل“ ضمن 
السماح للمرأة  مجمل حديثه حول ”مفاســـد“ 
بالقيـــادة، خـــالل محاضـــرة ألقاهـــا في أحد 

اجلوامع التابعة حملافظة خميس مشيط.
دائما  وتعتبـــر املرأة ”املـــادة الرئيســـية“ 

وأبدا في أحاديث رجال الدين.
ولم ينس معلقون ما قاله صالح بن ســـعد 
اللحيـــدان رجل الدين الســـعودي البارز، قبل 
4 ســـنوات، إذ ذكـــر أن قيادة املرأة للســـيارة 
قـــد تضر باملبايض ومنطقـــة احلوض مما قد 
يـــؤدي إلى إصابة أطفالهن ”بخلل اكلينيكي“، 
وهو ما ال يزال يثير سخرية عارمة إلى اليوم. 

وجـــاءت تصريحات رجل الدين ردا على حملة 
انتشـــرت على تويتر تدعو النساء إلى حتدي 

احلظر وقيادة سياراتهن.
وال يوجـــد قانـــون يحظـــر قيادة النســـاء 
الســـيارات في الســـعودية غيـــر أن تراخيص 
القيـــادة متنح للرجال فقط. وقد تغرم املرأة أو 

تسجن في حالة القيادة دون ترخيص.
وطالبت مغردة ”لُيفِهم أحدُكم أشباَه رجال 
الدين أن ثّمة أشـــياء علـــى كوكب األرض غير 
املرأة“. وتســـاءل حســـاب حقوق املـــرأة على 
تويتر ”ملـــاذا يفلت رجال الدين واملســـؤولني 
واملشاهير والشخصيات العامة من احملاسبة 

إن أهانوا املرأة وانتقصوا من كرامتها؟“.
واعتبر مغرد ”منابر رجال الدين ُخصصت 
الســـتحقار املرأة ثم نتســـاءل عن سبب عقدة 
املســـلم مـــن النســـاء، ال ميكـــن أن يقابل هذا 

التطرف والتمييز إال عنف وازدراء للنساء!“.
وأكـــد مغرد ”معيـــار النهضـــة أن ترفض 
املـــرأة عبودية ســـلطة رجال الدين وتســـترد 

عقلها املغيب مبصوغ معرفي ثقافي“.
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”املرأة“ مجددا محور جدل على الشــــــبكات 
االجتماعية في السعودية بعد وصفها هذه 

املرة من رجل دين بأنها بـ“ربع عقل“.

التواصـــل  وســـائل  ضجـــت   - بيــروت   {
االجتماعي في لبنـــان بالتعليقات بعد حادثة 
اعتبرهـــا كثيرون عنصريًة وقعت في اجلامعة 
األميركيـــة في بيروت املعروفـــة بالـ AUB قبل 

أيام.
وقالـــت الطالبـــة مـــرمي الدجانـــي علـــى 
صفحتهـــا الشـــخصية فـــي فيســـبوك إنهـــا 
تعرضـــت لـــرد عنصـــري مـــن قبـــل األســـتاذ 
ســـمير خلـــف، الـــذي كان يحاضـــر فـــي علم 
االجتمـــاع، عندما طلبت منـــه أن يعيد جملته 

األخيرة.
وقالت مرمي إن أستاذها رد عليها قائال:

وأضافت:

وأصـــدر رئيس اجلامعة بيانا قال فيه ”إن 
AUB تأخذ جميع االدعاءات املتعلقة بالتحرش 

والتمييز على محمل اجلد“.
العشـــرات من طـــالب اجلامعة  وتظاهـــر 
أمام املدخل الرئيســـي. كما انتشـــرت عبارتا 
”أتسمعني اآلن؟“ و“ِلَم التخلف؟“ لتصبحا من 

رموز املظاهرة.

واســـتخدم الطالب الغاضبـــون العبارتني 
فـــي تغريداتهـــم وتعليقاتهـــم علـــى مواقـــع 

التواصل االجتماعي.
وكتب معلق على فيسبوك:

وأكد آخر:

فيما اعتبرت أخرى:

وسلطت احلادثة الضوء على مشكلة كبرى 
فـــي لبنان تتعلـــق بقضية التعايش املشـــترك 

واحلريات.

 مغردون يطالبون بمناظرة بين #ربع_عقل و#شبه_رجل

اللحية مقياس إلصدار األحكام 

معهـــد  فـــي  باحثـــون  أصـــدر   – لنــدن   {
وجامعـــة  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
بيتســـبرغ، اخلميـــس، ورقـــة بحثيـــة تبـــني 
وجود عالقة مباشـــرة بـــني املعلومات املتاحة 
على ويكيبيديا ومدى احتمالية اإلشـــارة إلى 
هـــذه املعلومات واالســـتعانة بها في املؤلفات 

العلمية املستقبلية.
ومتركـــز جوهـــر حتـــدي الباحثـــني حول 
قت موســـوعة كبيرة وســـهلة  حتديد ما إذا حقَّ
الوصـــول إليهـــا، مثـــل ويكيبيديـــا، منفعـــة 
ملموســـة للباحثني، وأوضحت نتائج البحث 

أنها فعلت ذلك.
وقـــال البروفيســـور نيـــل تومبســـون من 
مدرســـة ســـلون في معهـــد ماساتشوســـتس 
العلمـــاء  أن  أبحاثنـــا  ”تبـــني  للتكنولوجيـــا 
يســـتخدمون موســـوعة ويكيبيديا وهي تؤثر 
على كيفية الكتابة عن العلوم والتجارب التي 
يقومون بهـــا، فموقع ويكيبيديـــا ليس مجرد 
ســـجل ملا يجري في العلوم، بل وسيلة تساعد 

في الواقع على تشكيل العلم“.
ومن أجل التثبت من األمر أجرى الباحثون 
جتربـــة، إذ أخـــذوا عـــددا كبيرا مـــن املقاالت 
العلمية ومت تقســـيمها إلى النصف، ونشروا 
جزءا واحدا على موقع ويكيبيديا، في حني مت 
االحتفاظ باجلـــزء اآلخر، وبعد فترة أصبحوا 
قادريـــن على حتديد أن مقـــاالت ويكيبيديا لم 
تؤثر فقط على األعمال املنشورة فيما بعد، بل 
أيضًا بلـــغ معدل حدوث التأثيـــر كلمة في كل 

200 كلمة.
معهـــد  قواعـــد  أن  األمـــر  فـــي  الغريـــب 
ماساتشوســـتس حتذر الطالب من اســـتخدام 
”ويكيبيديا“ في جميـــع األغراض، وتعتبر أنه 
ال يعدو أن يكون سوى مصدر للمعرفة العامة.

اجلدير بالذكـــر أن املنظمة غيـــر الربحية 
التـــي تقف وراء ويكيبيديـــا ال تنتج احملتوى 
اخلـــاص باملوقع، وبدال من ذلك يقوم محررون 
وكّتاب متطوعـــون بكتابة وحتديـــث املقاالت 

على ذلك املوقع.
وهنـــاك مقاالت جيدة وأخـــرى رديئة على 
املوقـــع، كما توجد مقاالت يتم اإلبالغ عن أنها 

غير الئقة أو تفتقر إلى املوضوعية.
وُجتـــرى دراســـات لتحديـــد مـــا إذا كان 
ويكيبيديا، الذي يضم أكثر من 5 ماليني مقالة 

باللغة اإلنكليزية وحدها، مصدرا موثوقا به.
وتوصلـــت دراســـة أعّدتها كليـــة هارفارد 
إلدارة األعمـــال عام 2014 إلى أن بعض مقاالت 
ويكيبيديـــا املطولة كانـــت متحيزة في بعض 
األحيـــان، ولكن يتم حترير املزيد من احملتوى، 

مع ميل إلى حذف وجهات النظر املتحّيزة.
ويتـــم حظر موقـــع ويكيبيديـــا في بعض 
الـــدول كتركيا والصني. وكان املوقع أعلن هذا 
العام أنه ســـيتيح خدماته ملســـتخدمي شبكة 
هواتف النقالة في العراق، دون احتساب كلفة 
االتصـــال باإلنترنت. وتعد هذه اخلطوة جزءا 
من خطـــة ”ويكيبيديا زيرو“، التي مت تفعيلها 

في 59 دولة منذ عام 2012.

موسوعة ويكيبيديا 

مصدر للعلم

احتفل محرك البحث غوغل الجمعة باالعتدال الخريفي. واســـتقبل الموقع األميركي زوار صفحته الرئيســـية بصورة متحركة 

لالحتفال ببداية الخريف ونهاية الصيف رســـميًا فى نصف الكرة الشـــمالي. ويحدث االعتدال الخريفي عندما تمر الشـــمس 

مباشرة فوق خط استواء األرض، ما ينتج عنه ليل ونهار متساويان فى الطول.             

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
أتسمعني اآلن؟.. درس في احترام التعددية

[ منع داعية سعودي من الخطابة بعد حملة استياء من وصفه المرأة بربع عقل

Palestine_Sarah 

MOHSEN_ALFIRM1   

samaralhumod  

raghebalama 

koooka2013

Reemmedhhat1 

Albilad123  

aliamansour  

iAbdull3h_   

fatma_werda  

loayomran  

Sarahah_com

ال تتنب موقفًا سياسيًا 
ضد أي طرٍف متاثرًا بخطاب زعمائك، 

خشية أال ُتصدم بعناق بعضهم لبعض 
ذات يوم.

#أمي_نصف_روحي  حافظوا على 
عشم األمهات في أنكم أبناء جيدون 

ال تفسدوا خارطة أياديهن حني 
بالغن في الطبطبة احفظوا تعرجات 

أرواحهن بعد كل تنهيدة.

وعي املرأة اآلن ومعرفتها بحقوقها 
وخروجها من القمقم الذي وضعوها 

في داخله ساعدها على التحرر 
من مخاوفها وقواها وجعلها تتعامل 

مع الطالق بأريحية.

قرار املجلس الدستوري بإبطال قانون 
الضرائب الظالم قرار شجاع 

في وجه من حاولوا فرضه على الشعب 
املسروق، ضاربني عرض احلائط 
مصلحة الوطن واملواطن #لبنان.

يا ليت كل األيام في السعودية
 مثل اليوم الوطني األغاني حالل 

االحتفال حالل واحلياة رقص 
ووناسة دون عقد ونفسيات وحترمي 

وتكفير.

من عيوب النقاش في مواقع التواصل 
االجتماعي أنك ال تستطيع ضرب 

من تناقشه على قفاه.

عندما تكتب تغريدة ويشتمونك 
فال تستغرب الن دور املدرسة غائب 

في تعليم إبداء الرأي منذ الصغر 
فنلجأ للسب ألنه أبسط طريقة بدائية 

للتعبير عن الرأي.

اصنع خيرًا 
فهو الشيء الوحيد الذي ال يختفي 

حني تغيب أنت.

أقصر قصة جناح في تونس 
"أنا من طرف السيد فالن" 

#تونس.

ملاذا عندما ميوت الدكتاتور 
في بالدنا يترك من بعده اخلراب 

والدمار واجلهل؟! أال زلتم ال ترون 
حجم الكارثة التي خّلفها احلكم املطلق 

على ليبيا؟!

تطبيق صراحة.

رحم الله الدكتورة عروبة بركات 
وابنتها حال، عرفتها سيدة شجاعة 

ومناضلة من أجل حرية سوريا.. 
ويا له من ثمن باهظ يدفعه السوريون 

من أجل حريتهم.

تتتابعوا

Fawzi Melhem
ــــــر معهد البحوث  الدكتور ســــــمير خلف مدي
الســــــلوكية! (مع خط عريض حتت سلوكية) 
ــــــة في بيروت إذا ثبت  في اجلامعة األميركي
ــــــك تهكمت علنًا على حجــــــاب تلميذة فأنا  أن
كعضو مجلس أمناء وخريج سابق للجامعة 
رغم معرفتي الشخصية بك اعتبر تصرفك 
مهينا لك أوًال كما للجامعة األميركية. وجب 
التحقيق ومحاسبتك على سلوكك العنصري 

أو محاسبة الطالبة في حال التجّني. 

ا

Maryam Dajani
”ال تستطيعني أن تسمعيني ألن هذا الوشاح 
(غطاء الرأس) الغبي يغطي أذنيك. لذلك، إن 
نزعت هذا احلجاب ســــــتتمكنني من سماعي 
ــــــر بالذكــــــر أن ردة فعل  بوضــــــوح“. اجلدي
الدكتور خلف تكون مغايرة عندما يطلب منه 

الطالب اآلخرون تكرار ما قاله.

”

Maryam Dajani
عندما أجبته قائلة إن هذا رأيه الشــــــخصي 
وال يحق له التهجم علي، فما كان منه إال أن 
قال لي إنه ال يتهجم علي بل يتهجم ’علينا‘، 

أي كل احملجبات باملجمل

ع

Bashar Berro
ــــــور خلف، لكن إذا  ــــــا ال أعرف دين الدكت أن
كان مســــــيحيا وأنا شخصيًا مسيحي ألفت 
نظره إلى أن املسيحيني حتى اليوم وخاصة 
في الكنائس املشــــــرقية يجــــــب عليهم وضع 
حجــــــاب في الكنيســــــة. وجميع قديســــــاتنا 
العذارى أيقوناتهن مــــــع حجاب، فعيب (ما 

صدر عنك).

أ

Nayla Hallani
أحــــــّس بأن القّصــــــة ليســــــت مضبوطة ألن 
اجلامعــــــة األميركية مــــــألى باحملّجبات ولم 
نســــــمع ولو مرة واحدة بسلوك ينم عن قلة 

أدب.

أ



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - أمــــام أنوال حديدية وخشــــبية 
يجلس أطفال قرية ساقية أبوشعرة بالمنوفية 
في شــــمال القاهــــرة، الذين ال تتجــــاوز أعمار 
بعضهم 7 ســــنوات لحياكة سجاجيد حريرية 
يصل ســــعر الواحدة منها لقرابة 570 دوالرا، 
تنســــج أناملهــــم الصغيرة خيطــــا على خيط 
حتــــى تصل الســــجادة لنهايتها، ليســــتغرق 

المتر الواحد في نسجه قرابة الثالثة أشهر.
ال يعــــرف الكثيــــر من مشــــتري الســــجاد 
بالمناطق السياحية بمصر، أن أطفاال صغارا 
ســــاهموا في صناعة مقتنياتهــــم التي غالبا 
ما يتم اســــتخدامها كلوحــــات ديكور للذكرى 
أكثر من مجــــرد قطعة أثاث، فجــــودة اإلنتاج 
وجمالــــه دفعا أصحابــــه لتكريمه رافضين أن 
تدوسه األقدام ليظل معلقا على الحيطان فوق 

الرؤوس.
يبــــدأ أطفال ســــاقية أبوشــــعرة في تلقي 
مهارات صناعة السجاد والتعامل مع الخيوط 
الحريريــــة مــــن ســــن الخامســــة، ينهلون من 
أســــرار الحرفة ويقيمون عالقة حب مع النول 
الخشــــبي أو الحديدي تســــتمر مــــع كل عقدة 
خيط بــــكل ذوق وفن وحب لتداخــــل األلوان، 
حتى يصلوا في النهاية إلى إبداع تحف فنية 

تباع في المتاجر باآلالف من الجنيهات.
نســــيج الســــجاد ال يحتمل الخطــــأ، لذلك 
يتوجــــب علــــى العامل التركيز التــــام من أول 
خيط إلى أن يقص الســــجاد مــــن النول، فإذا 
وضــــع خيطا في غير موضعــــه الصحيح ولم 
ينتبه له إال متأخرا فســــيضطر إلى فك ما قام 

به، وفي ذلك إهدار للوقت والجهد.
ومــــن األطفــــال من يتفــــرغ لهذه 

المهنة، ويختار آخرون الدراسة 
والعمــــل وراء النــــول في العطل 
ليســــاهموا  الفــــراغ  وأوقــــات 

لتوفيــــر  أو  البيــــت  مصــــروف  فــــي 
مستلزماتهم المدرسية.

ويتــــم تصنيع الســــجاد على أربع 
الصانــــع على اإللمام  مراحل يحرص 
بها جيدا بداية بإعداد النول بتثبيت 
الخيوط عليه التي يتم نسج السجاد 
للمقاييــــس  وفقــــا  طوليــــا  عليهــــا 
المطلوبــــة، ثــــم اختيــــار التصميــــم 
المناسب للسجاد، سواء عبر رسوم 
هندسية أو وجوه أو كتابات حسب 
رغبــــة الزبون، وتفريغ الرســــم إلى 
ألوان علــــى ورق الرســــم البياني 
ليســــير عليها األطفال أثناء عملية 
التصنيــــع، ثــــم صباغــــة خيــــوط 
الحرير البيضــــاء للحصول على 
األلوان المطلوبة، وأخيرا إعداد 
السجاد للبيع النهائي بتنظيفه 
وتغليفه، وال يتم ذلك إال بالصبر 

والهدوء.

دوام الحال

يختلف حال قرية ساقية 
أبوشعرة حاليا عن خمس 
أزمة  بعد  مضت،  سنوات 

توقف السياحة الوافدة 
ســــعر  وتحرير  لمصر 

صــــرف الــــدوالر، لتتوقف معظــــم األنوال عن 
النســــج بعدما بــــات األطفال يفضلــــون قيادة 
مركبات التوكتوك وجمع المحاصيل الزراعية 
بالصحــــراء،  المســــتصلحة  المناطــــق  مــــن 
باعتبار عائدها المالي، لتتحول عصا النسج 
إلــــى مقص لجمع الثمار أو يد تمســــك بمقود 

الدراجات البخارية.
ويقــــول أحمــــد زهــــران، صاحب ورشــــة 
لصناعة الســــجاد الحريــــري بالقرية، وتعمل 
معه مجموعة من األطفال الماهرين، إن ارتفاع  
ثمــــن الخامات دفع الكثير مــــن المنتجين إلى 
التوقف، فالكيلو مــــن الحرير الصيني الجيد 
قفز مــــن 20 دوالرا إلى 95 دوالرا، بينما ارتفع 
سعر كيلو الصوف من 4.5 إلى 9.5 دوالرات، ما 
دفع البعــــض إلى اللجوء إلى خامات حريرية 

أقل جودة والبعض اآلخر توقف عن العمل.
ويضيــــف أن المتــــر الواحد من الســــجاد 
الحريــــري تســــتغرق صناعته قرابــــة األربعة 
أشهر وتصل تكلفته إلى 86 دوالرا وهي تكلفة 
مرتفعــــة تجعــــل اإلقبال عليه من الســــائحين 
األجانب، خصوصا مــــن األلمان واألميركيين 
منــــذ  عددهــــم  تراجــــع  الذيــــن  واليابانييــــن 
سنوات، والقليل من األثرياء المصريين الذين 

يشترونه من منطقة سقارة السياحية.
ويتفــــوق الســــجاد الــــذي تنتجه ســــاقية 
أبوشــــعرة بإمكانية غسله منزليا دون تعرض 
ألوانــــه للتغيير على عكس الســــجاد اإليراني 

والتركي، بجانب زيادة عمره االفتراضي.
وتوجد عدة أشكال يحافظ عليها أصحاب 
الــــورش في ســــاقية أبوشــــعرة وال يحاولون 
التجديــــد فيها وكأنهــــا عالمتهــــم التجارية، 
وأرجعــــوا ذلك إلى أن الكالســــيكية والنمطية 

همــــا العنصران الرئيســــيان اللــــذان يميزان 
أعمالهم عــــن إنتاج المصانــــع الحديثة التي 
تنتج اآلالف من القطع يوميا، فالســــائح يريد 
عمال تراثيا منفردا يخلــــد ذكرى أو حضارة، 
وغالبا ما يركزون على الرسومات الفرعونية 

أو اإلسالمية المتميزة.
ويذكــــر أن القرية كانــــت تنتج قبل الثورة 
قرابة 7 آالف متر من السجاد الحريري سنويا 
يتــــم تصديــــر معظمهــــا إلى أســــواق أوروبا 
وأميــــركا بمــــا قيمتــــه 300 مليــــون دوالر، ما 
جعل القريــــة محط أنظار تجار ورجال أعمال 

الستثمار أموالهم في نسيج السجاد.
باالهتمــــام  الحكومــــة  زهــــران  ويطالــــب 
بتوطين صناعة الحرير محليا وإنشاء مزارع 
لتربية دود القــــز، خصوصا مع امتالك مصر 
كميات كبيرة من شــــجر التــــوت والتي ال يتم 

استغاللها.
وأشــــار إلــــى أن توطيــــن تلــــك الصناعة 
التاريخيــــة يحافــــظ على ســــاقية أبوشــــعرة 
وغيرهــــا مــــن األســــر المنتجة للســــجاد في 

المحافظات المصرية.

صناعة قديمة

تعود صناعة الســــجاد اليــــدوي إلى زمن 
يمتــــد إلــــى عصــــر الفراعنة، لكنهــــا ازدهرت 
خــــالل عهــــد المماليــــك الذين كانوا األشــــهر 
واألفضــــل في صناعته، وأعــــاد الملك فاروق، 
آخر ملــــوك مصر، االهتمام بهــــا حينما طلب 
صناعة سجاد يدوي على هيئة عملة الخمسة 
جنيهات الورقية، وتمت إعادة نســــجه ثالث 
مــــرات لضبط الدرجــــات اللونية لهــــا لتكون 

شبيهة تماما بالعملة المصرية.
ويعــــود توطين الصناعة فــــي القرية إلى 
الخمسينات من القرن الماضي، وتم توارثها 
جيال بعــــد جيل، وتعتبر صناعــــة عائلية في 
المقام األول إذ تؤجر بعض األسر نوال، ويظل 
جميــــع أفرادها مــــن أطفال وكبــــار في العمل 
عليهــــا حتــــى إنجازها، وتكمن المشــــكلة في 
عدم التفرغ الذي يطيل فترة العمل بالســــجاد 
الواحــــد حتى أن بعضها قد يســــتغرق ثالث 

سنوات.
ووفقــــا لبيانات رســــمية، بــــدأت صناعة 
السجاد اليدوي في قرية ساقية أبوشعرة 
عــــام 1955 وقــــام بعض شــــباب القرية 
بالتدريب عليها والعمل بها في منطقة 
الدراســــة بالقاهرة، ونقلوا خبرتهم التي 
اكتســــبوها إلى أهلهم، ليبدأ اإلنتاج ببعض 
أنواع ســــجاد الصوف والكليم (مفروشــــات 

شبيهة بالموكيت). 
ويقول الحــــاج قدري عبدالنبّي، صاحب 
ورشة لصناعة السجاد بالقرية، إن صناعة 
السجاد الحريري في أبوشعرة تعتمد على 
الشباب الذين بدأوا يهجرونها ويفضلون 
العمــــل بمهن أخــــرى النخفــــاض العائد 
المالي عليها، حتــــى أن أصحاب الورش 

باتوا يرفضون توريثها ألبنائهم.
ويقول البعض من أهالي القرية، إنه 
خالل 12 يوما يمكن تعليم قواعد النسج 
بخيــــوط الحريــــر، لكــــن األمــــر يحتاج 
أيضا قدرا من الموهبة والذوق الفني، 
والتركيز الشديد فكل شكل من أشكال 
الســــجاد عبارة عن عقدة يتم نسجها 
منفــــردة، وحــــال انعقادهــــا ال يمكن 

فكها نهائيا.
يقــــول قــــدري إن القريــــة باتت 
ال تعمــــل إال فــــي شــــهري يوليــــو 
مــــن  األول  والنصــــف  وأغســــطس 
ســــبتمبر، بســــبب هجرة  البعض 
من الشــــباب المتفرغين لها، وهو 
ما اضطــــر الكثير مــــن أصحاب 
علــــى  االعتمــــاد  إلــــى  الــــورش 
الذيــــن يتركون الورش  األطفال 

مع عــــودة الدراســــة في النصــــف الثاني من 
سبتمبر، وتظل معظم الورش مغلقة باستثناء 
البعض الذي قد يعمل ســــاعة أو اثنتين بعد 
اليوم الدراســــي أو ربة منــــزل تعمل في وقت 

فراغها على نول.
ويوضــــح أن العائد من صناعة الســــجاد 
للشــــخص يتراوح بين دوالر ونصف الدوالر 
وقرابــــة الدوالريــــن في اليــــوم الواحد، وهذا 

المبلــــغ ال يغــــري الشــــباب للعمل، 
غيــــر أنه يكون مرضيا بالنســــبة 
بات  وبالتالي  الصغار،  لألطفال 
لتقليل  عليهم  يعتمــــد  الجميع 
مــــع  خصوصــــا  التكاليــــف، 
تحمل صاحــــب العمل تكلفة 
الطاقــــة والتأمينــــات على 

المشرفين.
ويشير إلى 

يتم  التي  المعارض  أن 
في  للقرية  تنظيمهــــا 
مصر ال يتــــم الترويج 

لهــــا وال تتعدى حفــــل االفتتاح 
فقط، األمر الذي تطلــــب تنظيم معارض 

بالخارج في دول عربية يقبل مواطنوها على 
شــــراء منتجات شــــبيهة بالســــجاد الحريري 

ويفضلونه عن الجاهز. 
وتعتبــــر الــــدول العربية من أكبــــر زبائن 
الســــجاد اإليراني الذي تنتج منه نحو ثالثة 
ماليين متر مربع، وقامت بإنتاج أكبر تشكيلة 
من الســــجاد اليدوي لبيعها للــــدول العربية 
بطول مختلف يصل إلــــى 2500 و4500 و6500 
متــــر مربــــع، وتــــم تســــجيلها في موســــوعة 

”غينيس“ لألرقام القياسية.

حنين إلى مبارك

الشــــورى، أحد أهالي القرية،  عبدالسالم 
قــــال إنــــه أغلق ورشــــته منذ عامين وشــــجع 
أوالده الذيــــن كانوا يعملون بهــــا على العمل 
في مهن أخرى بسبب مشكالت المواد األولية 
وترويج الســــجاد في ظل تراجع السياحة في 

مصر.
وأبدى حنينه إلى عصر الرئيس المصري 
األســــبق حسني مبارك الذي كان يولي القرية 

اهتماما خاصا حتى أنه زارها بنفسه.
وزار الرئيــــس مبــــارك قريــــة أبوشــــعرة 
بالمنوفية (وهــــي المحافظة التــــي ولد فيها 
مبــــارك) عــــام 1987 بصحبــــة عاطــــف صدقي 
رئيــــس الحكومــــة األســــبق وعــــدد كبير من 
الــــوزراء وتفقــــد األســــر المنتجة فــــي القرية 
وطالب بدعم صناعة السجاد بها وتقديم كافة 

التســــهيالت من تمويل وخامات للعامين بها 
والحفــــاظ عليهــــا، وتأســــيس جمعية اتصال 
مع المســــؤولين لحــــل أي مشــــكلة تهدد هذه 

الصناعة.
ويقول الشــــورى إن الرئيس مبارك شاهد 
في إحدى زياراته إلى باريس ســــجادة معلقة 
علــــى حائــــط بقصــــر اإلليزيه وعليهــــا عبارة 
بمحافظة  أبوشــــعرة“  نســــجت في ”ســــاقية 
المنوفية والــــزوار يلتفون حولها في إعجاب 
وانبهار، فأســــعده ذلك واتجه فور عودته إلى 
مصر لزيارة القرية وأثنى على إبداعات 
أبنائهــــا ومن بينهم الشــــورى 
بصــــورة  يفتخــــر  الــــذي 

جمعته بالرئيس مبارك.
ويتابع ”كان في القرية 
في ذلك الوقت 500 نول يعمل 
عليها 2500 عامل معظمهم من 
للنول  ســــنوي  بإنتاج  األطفال 
الواحــــد حوالــــي 6 أمتــــار كلها 
مخصصــــة للتصديــــر، وواصلت 
االزدهــــار حتى كان مــــن النادر أن 
يخــــرج أحد مــــن أهالــــي القرية إلى 
الشــــارع إال ألمر هام، فالكل يعمل ليل 
نهار أمام األنوال الخشبية والحديدية للوفاء 

بما هو مطلوب من كميات للتصدير“.
ويقــــول الشــــورى إنــــه بــــدأ العمــــل فــــي 
ال  بعائــــد  طفــــال  كان  حينمــــا  الخمســــينات 
يتعــــدى 10 قروش (الجنيــــه يعادل 100 قرش) 
واســــتمر فيها إلــــى أن عجــــزت أصابعه عن 
النســــج وأعينــــه عــــن التدقيق، مبديــــا حزنه 
علــــى االنحدار المتواصل فــــي صناعة قريته 
التي كانت الوحيدة تقريبا التي ال تعاني من 

البطالة في مصر.
ويطالــــب بعض خبراء االقتصــــاد بتقديم 
قــــروض ميســــرة دون فائدة لورش الســــجاد 
الحريــــري وبفتــــرة ســــماح تصل إلــــى ثالث 
ســــنوات على األقــــل، بجانب توفيــــر خامات 
جيدة مــــن الحريــــر الصيني، فأحــــد عناصر 
جــــودة الســــجاد تكمن فــــي جــــودة الخامات 
المتمثلة فــــي الخيوط ومهــــارة العامل الذي 

يشرف على األطفال العاملين في الصناعة.
ويســــتميت أهالي ســــاقية أبوشــــعرة في 
الدفــــاع عــــن مقولــــة إن قصــــر اإلليزيه يضم 
ســــجادة معلقة علــــى أحد حوائطــــه مكتوب 
عليهــــا أنهــــا مصنوعة في قريتهــــم، يؤكدون 
أنهــــم لــــو توفــــرت لهــــم اإلمكانيــــات والدعم 
يســــتطيعون إزاحــــة تركيا وإيــــران والصين 
من عرش الســــجاد اليدوي، لكنهم اآلن يبكون 
أطــــالل أنوالهــــم المتوقفة وينتظــــرون عودة 

الحياة لخيوطها من جديد.
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الســـجاد الحريري الذي تنتجه ساقية أبوشعرة له من المميزات التي تمد في عمره االفتراضي، إذ 

من الممكن غسله منزليا دون تعرض ألوانه للتغيير على عكس السجاد اإليراني.

{أبوشعرة} أشهر قرية إلنتاج السجاد اليدوي في مصر تخشى هجرة الشباب واندثار الحرفة، بعد 

أن شهد المنتوج الحريري كسادا في الترويج في ظل تراجع عدد السياح.

عرفت مصر صناعة الســــــجاد اليدوي منذ عهد الفراعنة وظلت مدينة أخميم بسوهاج في 
ــــــت األنوال اليدوية القدمية  ــــــد مصر هي املنطقة األشــــــهر في هذه الصناعة،  ومازال صعي
موجودة في املتاحف حتى اليوم شاهدة على عراقة هذه الصناعة املصرية األصيلة التي 
ذاع صيتها في قرية ”ســــــاقية أبوشــــــعرة“ وأتقنها أهلها رجاال ونســــــاء وأطفاال، لكن هذه 
احلرفة التي كانت توفر مورد رزق محترم لعائالت القرية باتت اليوم مهددة باالندثار بعد 

أن تراجعت السياحة الوافدة إلى مصر.

أطفال {أبوشعرة} المصرية ينسجون للعالم السجاد الحريري

[ أهالي القرية يصبحون ويسهرون أمام النول  [ غياب السياح يهدد الحرفة اليدوية باالندثار

تحقيق

عمل وترفيه الرجال خبروا الحرفة قبل النساء

حرفة قريبة من مزاج الفتيات

أهالي ساقية أبوشعرة 

يفتخرون بأن قصر 

اإلليزيه يضم سجادة 

مكتوب عليها اسم 

قريتهم

م ق م فك ى إ يضطر فس خرا
هدار للوقت والجهد.
ــــال من يتفــــرغ لهذه

ر آخرون الدراسة 
العطل  لنــــول في
ليســــاهموا  ـراغ 

لتوفيــــر  أو  البيــــت  ف 
مدرسية.

نيع الســــجاد على أربع
الصانــــع على اإللمام 
 بإعداد النول بتثبيت 
لتي يتم نسج السجاد
للمقاييــــس  وفقــــا  ا 
م اختيــــار التصميــــم
جاد، سواء عبر رسوم 
وه أو كتابات حسب
وتفريغ الرســــم إلى
رق الرســــم البياني 
ألطفال أثناء عملية 
م صباغــــة خيــــوط
ــاء للحصول على 
بة، وأخيرا إعداد
النهائي بتنظيفه 
م ذلك إال بالصبر 

ل قرية ساقية
 عن خمس
أزمة  بعد 

 الوافدة 
ســــعر

نمطي وا يكي كالس ا أن ى إ ك ذ وا ضوأرج ب أن حتى د واح ا
سنوات.

ووفقــــا لبيانات ر
السجاد اليدوي ف
1955 وقـــ 5عــــام
بالتدريب عليه
الدراســــة بالقاه
اكتســــبوها إلى أهله
أنواع ســــجاد الصو
شبيهة بالموكيت).
ويقول الحــــاج
ورشة لصناعة الس
ف السجاد الحريري
الشباب الذين بدأ
العمــــل بمهن أخ
المالي عليها، حت
باتوا يرفضون ت
ويقول البعض
12 يوما يم 2خالل
بخيــــوط الحري
أيضا قدرا من
والتركيز الشد
الســــجاد عبا
منفــــردة، وح
فكها نهائيا
يقــــول ق
ال تعمــــل إ
وأغســــطس
ســــبتمبر،
من الشــــب
ما اضطــ
الــــورش
األطفال

تصوير:محمد حسنين



صالح البيضاني

} كانت ســـلمى ذات الثالثة عشر عاما تدرس 
في الصف الســـابع من التعليم األساسي، غير 
أنهـــا انقطعـــت عن الدراســـة بعـــد أن اضطر 
والدها حســـن مروعي (41 عامـــا) الذي يعول 
سبعة أطفال إلى النزوح بأسرته جراء الحرب.

حسن غادر مسقط رأســـه مديرية حرض، 
محافظة حجة، شـــمال غـــرب اليمن، التي كان 
يعمـــل فيهـــا مزارعا باألجر اليومـــي، وتربية 
بعـــض المواشـــي، إلـــى منطقة نائية شـــرق 
مديريـــة عبـــس التابعـــة لنفـــس المحافظة. 
ليعيـــش بعيدا عن مخيمـــات النازحين، حتى 

استنفد كل مدخراته. 
وفي شـــهر مايو الماضي اضطـــر إلى تزويج 
ابنته ســـلمى من أحـــد أقاربه يعمل في إحدى 
الدول المجـــاورة، بعد أن اســـتدان منه مبلغ 

700 ألـــف ريال يمني (ألفي دوالر) على 
دفعـــات متفرقـــة لتلبيـــة متطلبات 

حياة أسرته منذ بدء الحرب.
يقـــول محمـــد توفيـــق، وهـــو 

أحـــد جيران حســـن فـــي مركز 
مديريـــة عبس، ”لم تشـــهد ليلة 
زفاف ســـلمى أي مظاهر للفرح 

واالحتفـــال، بـــل جـــاءت ســـيارة 
يســـتقلها العريس الـــذي يكبرها 
بنحو عشر سنوات برفقة والدته، 

وأخـــذا العروس الصغيرة 
في  الـــزوج  منـــزل  إلـــى 

منطقة أخرى“.
محمد  ويتابع 
قائـــال لـ“العرب“، 

”بعد أسبوع نقلت سلمى 
إلى مستشـــفى ’أطباء بال 

حـــدود‘ فـــي مدينـــة عبس 
لتلقي العـــالج، وعلمنا أنها 

بســـبب  حاد  لنزيف  تعرضت 
العنـــف الزوجي الذي اســـتمر 

معهـــا ثالثة أيام قبـــل نقلها إلى 
المستشفى“.

قصـــة أخـــرى لمريم راشـــد، 
أرملـــة فـــي العقد الرابـــع، توفي 
زوجهـــا قبـــل ســـتة أعـــوام في 

حادث سير، لديها خمسة أوالد، أكبرهم ابنتها 
فتحيـــة (14 عامـــا)، كانت تعيـــش قبل الحرب 
على تربيـــة المواشـــي والعمل فـــي المزارع 
المجـــاورة في منطقة ”القص“ شـــرق مديرية 
ميدي، وبعد تصاعد األعمـــال القتالية نزحت 

إلى مديرية مستبأ.
تعتـــرف مريم بأنها صمـــدت في مواجهة 
أعبـــاء الحياة ســـنة كاملة، باعت المواشـــي 
واستنفدت مدخراتها، ولم تجد أحدا تستدين 

منه إلعالة أطفالها.
وبحســـرة وألم تؤكد أن المخرج الســـهل 
كان فـــي تزويـــج ابنتهـــا فتحية مقابـــل مبلغ 
ســـتمئة ألف ريال (أقل من ألفي دوالر) دفعها 
لها أحد تجـــار التجزئة العاملين في المنطقة 

لتصبح الفتاة القاصر زوجته الثانية.
نفـــت مريم تعرض ابنتها لألذى من الزوج 
الذي يكبرها بعشـــرين عاما، وربما لم ترد أن 
تتكلم عن شيء يعد الخوض فيه عيبا خالصا 
فـــي الثقافة المحليـــة، لكنهـــا لم تخف 
أنها تشـــعر باألســـى ألن ابنتها تركت 

الدراسة.
ويؤكـــد محمد جهالن مدير أوقاف 
مديرية حجة، وموثق عقود الزواج في 
زوّجها  عزلة بني عيان أن ”رضية . ن“ 
أبوها أواخر العام 2016 وهي في ســـن 
الرابعة عشرة لشخص يكبرها بسنوات 

لذات األسباب،
ليلـــة  لنزيـــف  وتعرضـــت 
تتعرض  جعلهـــا  مـــا  زفافها 
إلى صدمـــة نفســـية وحالة 
لوالدهـــا  الكراهيـــة  مـــن 
ووالدتهـــا، ودفعتها إلى 
الزوج  بيت  من  الهرب 

إلى منزل عمها.
يضيف  و
الفتـــاة  ”تعرضـــت 
للضـــرب أكثـــر من 
ومن  أبيها،  من  مرة 
تعود  وكانت  زوجها 
مســـاء إلى منـــزل الزوج 
بالقـــوة، لكنهـــا كانـــت 
اليوم  صبيحـــة  تهرب 
الثاني إلى منزل عمها 

أو جدهـــا“. ويتابـــع ”بعد مضي ســـنة كاملة 
على هذا المنوال تـــزوج الزوج بأخرى، وترك 
رضية، التي انقطعت عن الدراســـة، معلقة في 

بيت أبيها“.
وفـــي مديرية ”الكعيدنة“ ســـمعنا قصصا 
كثيـــرة عن حـــاالت مماثلة، وأكد لنـــا إبراهيم 
خالد، وهو كاتب عقود زواج، أن“90 بالمئة من 
حـــاالت الزواج التي عقدها هو شـــخصيا في 
العامين األخيرين كان أحد طرفيها فتاة تحت 

سن الثامنة عشرة“.
وكشفت دراسة أجرتها منظمة اليونيسف 
فـــي ســـبتمبر2016، وشـــملت 6 محافظات، أن 
معدالت الزواج المبكر وصلت إلى مســـتويات 

ُتنذر بالخطر.
وأفادت 72.5 بالمئة من النساء المبحوثات 
اللواتـــي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 ســـنة، 
بأنهن تزوجن قبل بلوغ ســـن الثامنة عشـــرة، 

في حيـــن أفـــادت 44.5 بالمئة تقريبـــا بأنهن 
تزوجن في ســـن الـ15 ســـنة وربما أقل، وتعد 

هذه الظاهرة أكثر شيوعا في محافظات 
الحديـــدة وحجـــة وإب، حيـــث يكثر عدد 

النازحين جراء الحرب.
وتعتبـــر محافظة حجة (شـــمال 

المحافظـــات  أكثـــر  مـــن  غـــرب) 
فيهـــا  تفاقمـــت  التـــي  اليمنيـــة 
المشـــكلة، بســـبب وطأة الحرب 
ونـــزوح اآلالف مـــن األســـر التي 

فقدت مصادر دخلها؛ من النشـــاط 
الزراعـــي والحيوانـــي، والتجـــارة 

واألعمال المرافقة لحركة المســـافرين 
والبضائـــع عبر منفذ الطوال الحدودي بين 

اليمن والسعودية. 
كما شكل انقطاع رواتب الموظفين مشكلة 
أخرى لألســـر التـــي كان يعتمـــد عائلها على 

الراتـــب الحكومي في تدبر شـــؤون أســـرته.
ويعتقـــد رئيـــس منظمـــة ”ســـياج“ لحمايـــة 
الطفولـــة أحمـــد القرشـــي أن الزيادة 
الكبيرة فـــي نســـب زواج الصغيرات 
بمحافظـــة حجـــة واليمـــن عموما 
ســـببها الحـــرب التـــي أحدثت 
في  وخطيرا  كبيـــرا  تراجعـــا 
سبل معيشة جميع اليمنيين، 
وانســـحاقا للطبقـــة العاملة 

إلى هاوية الفقر والحاجة.
ويقـــول ”مناطـــق 
مثـــل  والنـــزوح  المواجهـــات 
محافظـــات حجـــة وتعـــز وصعدة 
وعدن وصنعـــاء والحديـــدة هي األكثر 
تضـــررا من اتســـاع المشـــكلة، حيـــث يوجد 
قرابة ثالثـــة ماليين نازح جلهـــم من األطفال 

والنساء“.
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أكد مختصون أهمية أن يتناول الطفل فطور الصباح قبل الذهاب إلى املدرسة، كي ال يعاني من ضعف التركيز والشعور بالتعب 

سريعا. وأوضحوا أن شطيرة املربى ال تعد وجبة فطور مثالية ألنها تمد الجسم بالطاقة لفترة قصيرة فقط.

ألقت احلرب في اليمن بظاللها الســــــوداوية على كل شــــــيء، وقادت إلى تفاقم املشــــــاكل 
االجتماعية، ومن بينها زواج الفتيات القاصرات الالتي أصبحن أقرب وأســــــهل الســــــبل 
للحصول على املال الذي يسهم في تلبية متطلبات املعيشة الضرورية لبقية أفراد األسرة 

ولو لفترة مؤقتة.

[ تزويج القاصرات مخرج سهل لحصول األسر على المال  [ صغيرات يزوجن لتلبية متطلبات بقية أفراد األسرة
فتيات اليمن يتحولن إلى سلع لمواجهة غول المجاعة

إلى أين المفر

أسرة

} برلــني  - التوقـــف عن التفكيـــر بعد العمل 
أمـــر صعب في أفضل الظروف، ولكن ميكن أن 
يكـــون أصعب حتى عندما يعمل اإلنســـان من 
املنزل. وأفاد تقرير صدر مؤخرا عن مؤسســـة 
هانـــس بوكلر األملانية بـــأن الرجال خصوصا 

مييلون للعمل لفترات طويلة دون أخذ راحة.
وتقول إيفونه لوت التي رأســـت الدراســـة 
”العمـــل من املنزل غالبا مـــا يجعل احلدود بني 
العمل واحليـــاة اخلاصة غير واضحة“، وهذا 
مـــا يجعل من املهـــم للغايـــة للموظفني وضع 

حدود واضحة.
ونصحـــت لـــوت قائلة ”إذا أمكـــن، ينبغي 
على املوظفني توفير مســـاحة منفصلة خاصة 
بالعمـــل فـــي املنـــزل“، فتوفير هذه املســـاحة 
ســـيمنعك من رؤية ما يذكرك مبشروعك املقبل 

فـــي غرفـــة املعيشـــة أو النوم. كمـــا أن تغيير 
املناظـــر بعـــد العمل ميكـــن أن يســـاعدك في 
التوقـــف عـــن التفكير على نحو أســـهل. وفي 
نهايـــة يوم العمل ينبغي الذهاب إلى مكان ما؛ 
فلتذهب إلى التسوق أو للركض، بحسب لوت. 
وتغيير املالبـــس أيضا عنصر مســـاعد، مثل 
تبديل مالبسك الرســـمية إلى أخرى كاجوال؛ 

أي عادية.
وميكن للشـــركات أن تســـاهم في تسهيل 
توقف املوظفني عـــن التفكير بعد العمل. وهنا 
تقول لوت ”ينبغي على قادة الفريق أن يكونوا 
قـــدوة. فإذا قام قائد الفريق بإرســـال رســـائل 
إلكترونية في وقت متأخر في املســـاء ألعضاء 
الفريـــق أو في نهاية األســـبوع، فهذا يزيد من 
الضغط عليهم للعمل في هذه األوقات أيضا“.

وعلى مدار فترة طويلـــة من الوقت، ميكن 
أن يؤدي ذلك إلى مشـــاكل صحية. وتقول لوت 
”إنـــه يؤثر على األشـــخاص بشـــكل مختلف“، 
حيـــث يحتـــاج بعـــض املوظفني إلـــى حدود 

صارمة أكثر من غيرهم.
ومن حيث املبدأ، منـــاذج العمل املرنة لها 
مزاياهـــا أيضا، حيـــث تقول لوت ”بالنســـبة 
للكثيرين، العمل من املنزل يتمحور حول خلق 
توازن أفضل بـــني العمل واحليـــاة اخلاصة. 
وإنه يقتطع الساعات الطويلة التي تضيع في 
الذهـــاب إلى العمل واإلياب منه، ما يوفر وقتا 

لألسرة واألصدقاء“.
وأكـــد خبراء أنه من خالل العمل في املنزل 
قـــد تظهر عوامل إلهاء وميكـــن لإلزعاجات أن 
تنتـــج عن األطفـــال واجليران. كمـــا ميكن أن 

تكون العائلـــة مصدرا هائـــال لإلزعاج. حيث 
يتطلب ذلك بذل جهود كبيرة إلعالم احمليطني 
بأنـــك تعمل من املنزل وأنـــك غير متفرغ خالل 
ساعات العمل بالرغم من حضورك في املنزل.

وأشاروا إلى أن إغراء اخلوض في األمور 
املنزليـــة يكون قويا جدا بســـبب التواجد في 
املنـــزل. فبينمـــا يحـــاول الشـــخص أن يؤدي 
واجبـــه الوظيفـــي يجد نفســـه مضطـــرا إلى 
تنظيـــف املنزل والتســـوق ورعايـــة األطفال، 
باإلضافة إلـــى الطبخ و إدارة األموال املنزلية 
واســـتقبال املقربـــني. وشـــدد اخلبـــراء على 

ضـــرورة أن يضع اإلنســـان حدا بني 
املنزل والعمل حتـــى يتجنب اإلزعاج 
ويتمكن من أداء مهامه الوظيفية دون 

اإلحساس بالضغط والتوتر.

موضةالعمل من املنزل يربك الحياة األسرية

املوضة النسائية تتألأل 
ببريق الفضي

النمســـاوية  } أوردت مجلـــة ”وومان“ 
أن املوضـــة النســـائية تتألأل ببريق 
الفضـــي فـــي خريف/شـــتاء 2017 
األجـــواء  كآبـــة  لتكســـر   ،2018/
الســـائدة في هـــذا الوقت من العام 
مـــن ناحيـــة ولتمنح املـــرأة إطاللة 
جذابة تنطق بالفخامة من ناحية 

أخرى.
وأوضحت املجلة املعنية 
باملوضة واجلمال أن 
الفضي يطل بطيف لون 
واسع ميتد من الفضي 
املطفأ املائل للرمادي 
وصوال إلى الفضي 
البّراق على غرار كرة 

الديسكو.
تنســـيق  وينبغي 
القطـــع املتأللئـــة 
الفضـــي  ببريـــق 
تتحلـــى  قطـــع  مـــع 
والهدوء،  بالبســـاطة 
لتســـليط  وذلـــك 
الفضي  علـــى  األضواء 
مـــن ناحيـــة ولتجنـــب املبالغة 
أخرى،  ناحيـــة  مـــن  والتكلـــف 
ميكـــن  املثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
تنســـيق تنورة بليســـيه تزدان 
جيرســـيه  قميص  مع  بالفضي 
أبيـــض وحـــذاء رياضـــي، كما 
ميكن تنسيق جاكت فضي اللون 
مع جينز يكتسي باللون األسود.

أفـــادت  أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
األملانية بأن  مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
اجللد الالمـــع يتربـــع على عرش 
املوضـــة فـــي خريف/شـــتاء 2017 
/2018، ليمنـــح املرأة إطاللة جريئة 
تنطق باألنوثـــة واإلثارة، على غرار 
بيال  العامليـــات  األزيـــاء  عارضـــات 

حديد وكايلي جينر.

} ترى، ماذا تخبئ األميرة في خزانتها؟ 
معظم أفالم الرسوم المتحركة وقصص 

األميرات تعتمد على تغذية خيال الطفل 
والطفلة تحديدا، فيدفعها الفضول إلى 

البحث عن أسرار هذه الحكايات؛ كيف تبدو 
األميرة عندما تصحو من النوم؟ ما هو 

طعامها المفضل؟ كيف يبدو شكل الخاتم 
الذي حصلت عليه من أمير األحالم؟ وما 
هو عدد فساتينها ومقدار ما تمتلك من 

مجوهرات، عندما فتحت صندوقها آخر مرة 
وأحصت القطع الثمينة؟

ينمو معنا الفضول أحيانا حتى مراحل 
متأخرة من العمر، فتستمر محاوالتنا في 
تخيل الشكل الذي تتخذه خزانة مالبس 

أشخاص مشهورين مثل نجوم المجتمع أو 
السينما وربما نجوم السياسة. وفي الغالب، 

ال نحصل على إجابة شافية لتساؤالتنا، 
لهذا، نطلق العنان لخيالنا اعتمادا على 

ثقل هذا الشخص أو السيدة المشهورة، من 
خالل مستوى مدخوالتها ومصادر ثروتها 
الذي نبني على وفق معطياته، تصوراتنا 
لشكل خزانة مالبسها، وتحديدا صندوق 
المجوهرات، وما خفي فيه وهو األعظم 

طبعا!
خارج نطاق العالم العربي الذي مازال 

يعج بأسرار أميرات لم يحن الوقت بعد 
للكشف عنها، يمكنك أن تتعرف ببساطة 

إلى مثل هذه األسرار وأنت تطالع صحيفة 
الصباح مع فنجان معتدل من القهوة، 

حيث تؤكد الصحيفة التي أمامي مثال أن 
دوقة كامبريدج كيت ميدلتون نشأت في 

أسرة متوسطة، لكنها بعد مرور 6 سنوات 
على زواجها من الوريث الثاني للعرش 

البريطاني؛ األمير وليم، استطاعت أن تجمع 
ثروة من المجوهرات التي أهديت لها من 

قبل زوجها وأفراد أسرته، كانت أوالها خاتم 
الخطوبة الذي قدمه لها وليم والذي كان 

يعود إلى والدته الراحلة األميرة ديانا.
ويبدو أن إحصاء القيمة الفعلية 
لمجوهرات الدوقة من عقود وخواتم 

وأساور أمر غير ممكن، إذ أن بعضها ال 
يقدر بثمن، لكن باإلمكان تقدير القيمة 
المقاربة لقطعة معينة مثال خرجت من 

أيدي مصممين مشهورين؛ فخاتم الياقوت 
والماس الذي يعود لألميرة ديانا كان 

سيكلف تقريبا، إذا ما تم صنعه في الوقت 
الحاضر حوالي 300 ألف جنية إسترليني. 

ووفقا لمؤلفة كتاب ”أسرار خزانة كيت“، فإن 
قيمة المجوهرات التي تمتلكها الدوقة حتى 
اآلن قد تتجاوز الـ600 ألف جنيه إسترليني، 

وهذا ال يشمل مثال سوار الماس الذي 
حصلت عليه من األمير تشارلز والد زوجها، 
إضافة إلى بعض القطع النادرة التي منحت 
لها خالل قيامها بالجوالت الملكية، ما يعني 

أن القيمة الكلية قد تصل إلى مليون جنيه 
إسترليني!

تمتلك الدوقة ذوقا راقيا خاصة في ما 
يتعلق باختيار األقراط، ولم تنس المؤلفة 

طبعا التطرق إلى عددها الذي يبلغ 40 
قرطا بالتمام والكمال، بعضها تلقتها 

كهدايا من والدها. كل شيء في عالم كيت 
قابل للتوثيق، عدد خطواتها، مالمح 

ابتساماتها، ألوان فساتينها، عدد 
أحذيتها واألهم من ذلك قيمة 

مجوهراتها، التي قد ال تدخل في 
منافسة تذكر مع ما تمتلكه بعض 

نجمات السينما العالمية أو نجمات 
المجتمع العربيات تحديدا.

أما العصفورة التي حضرت 
مؤخرا حفل زفاف أحد أبناء أثرياء 

الصدفة العراقيين، فقد أخبرتني بأن 
حفل الزفاف األسطوري وحده كلف 
بديكوراته ما يعادل ثمن ثروة دوقة 

كامبريدج المسكينة، ثم إن خاتم الزفاف 
الذي لم يرثه العريس طبعا من والدته 

غير األميرة، قد فاق ثمنه كل التوقعات؛ 
توقعات بعض السذج طبعا الذين ما 

زالوا يتناولون قهوتهم باردة في الصباح 
بسبب انشغالهم بالدهشة، وهم يتطلعون 

إلى أخبار األميرات األوروبيات، ويمضون 
الوقت بإحصاء عدد األساور والخواتم 
والفساتين بفضول يشبه فضول النائم 

ورجاله في الشمس؛ وهو مثل عراقي ُيقال 
لمن يجهل ما يدور حوله من أحداث!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

مجوهرات الدوقة

و ي و إ ى إ و
 يكون قويا جدا بســـبب التواجد في 
فبينمـــا يحـــاول الشـــخص أن يؤدي 
الوظيفـــي يجد نفســـه مضطـــرا إلى 
 املنزل والتســـوق ورعايـــة األطفال، 
ة إلـــى الطبخ و إدارة األموال املنزلية 
بال املقربـــني. وشـــدد اخلبـــراء على

 أن يضع اإلنســـان حدا بني
لعمل حتـــى يتجنب اإلزعاج 
من أداء مهامه الوظيفية دون

س بالضغط والتوتر.

وي وو ج و
أن املوضـــة النســـائية تتألأل ببريق
2017 الفضـــي فـــي خريف/شـــتاء
األجـــواء كآبـــة  لتكســـر  ،2018/
الســـائدة في هـــذا الوقت من العام
مـــن ناحيـــة ولتمنح املـــرأة إطاللة
بالفخامة من ناحية جذابة تنطق

أخرى.
وأوضحت املجلة املعنية
باملوضة واجلمال أن
الفضي يطل بطيف لون
واسع ميتد من الفضي
املطفأ املائل للرمادي
وصوال إلى الفضي
البّراق على غرار كرة

الديسكو.
تنســـيق وينبغي 
القطـــع املتأللئـــة
الفضـــي ببريـــق 
تتحلـــى قطـــع  مـــع 
والهدوء، بالبســـاطة 
لتســـليط وذلـــك 
الفضي علـــى  األضواء 
املبالغة مـــن ناحيـــة ولتجنـــب
أخرى، ناحيـــة  مـــن  والتكلـــف 
ميكـــن املثـــال  ســـبيل  فعلـــى 
تنســـيق تنورة بليســـيه تزدان
جيرســـيه قميص  مع  بالفضي 
أبيـــض وحـــذاء رياضـــي، كما
اللون ميكن تنسيق جاكت فضي
مع جينز يكتسي باللون األسود.
أفـــادت أخـــرى  جهـــة  ومـــن 
األملانية بأن مجلـــة ”إن ســـتايل“
اجللد الالمـــع يتربـــع على عرش
املوضـــة فـــي خريف/شـــتاء 2017
/2018، ليمنـــح املرأة إطاللة جريئة
تنطق باألنوثـــة واإلثارة، على غرار
بيال العامليـــات  األزيـــاء  عارضـــات 

حديد وكايلي جينر.

ها، ألوان فساتينها، عدد 
واألهم من ذلك قيمة

ها، التي قد ال تدخل في
ذكر مع ما تمتلكه بعض 

سينما العالمية أو نجمات 
العربيات تحديدا.

عصفورة التي حضرت 
فل زفاف أحد أبناء أثرياء
لعراقيين، فقد أخبرتني بأن
ف األسطوري وحده كلف 
ه ما يعادل ثمن ثروة دوقة

 المسكينة، ثم إن خاتم الزفاف 
رثه العريس طبعا من والدته

رة، قد فاق ثمنه كل التوقعات؛ 
عض السذج طبعا الذين ما

ولون قهوتهم باردة في الصباح 
شغالهم بالدهشة، وهم يتطلعون
ر األميرات األوروبيات، ويمضون

حصاء عدد األساور والخواتم 
ن بفضول يشبه فضول النائم

ي الشمس؛ وهو مثل عراقي ُيقال 
ل ما يدور حوله من أحداث!

72.5
باملئة من النساء 

املبحوثات اللواتي 
تتراوح أعمارهن بني 
15 و49 سنة تزوجن 

قبل سن الـ18

 ريال يمني (ألفي دوالر) على
متفرقـــة لتلبيـــة متطلبات 

رته منذ بدء الحرب.
ل محمـــد توفيـــق، وهـــووووووووووووووووووووو

ران حســـن فـــي مركز 
عبس، ”لم تشـــهد ليلة 
ـلمى أي مظاهر للفرح 
ال، بـــل جـــاءت ســـيارة
 العريس الـــذي يكبرها
ر سنوات برفقة والدته، 

لعروس الصغيرة
في  الـــزوج  ـزل 

خرى“.
محمد  ع 
العرب“،

نقلت سلمى  وع
شـــفى ’أطباء بال 
ـــي مدينـــة عبس

ـــالج، وعلمنا أنها 
بســـبب  حاد  لنزيف 
لزوجي الذي اســـتمر

الثة أيام قبـــل نقلها إلى 
ى“.

ة أخـــرى لمريم راشـــد، 
ـي العقد الرابـــع، توفي 
قبـــل ســـتة أعـــوام في 

تتكلم عن شيء يعد الخوض فيه
فـــي الثقافة المحليـــة، لكن
أنها تشـــعر باألســـى ألن

الدراسة.
ويؤكـــد محمد جهالن
مديرية حجة، وموثق عقو
”رضية عزلة بني عيان أن
و أبوها أواخر العام 2016
الرابعة عشرة لشخص يكب

لذات األسباب،
لن وتعرضـــت 
جعل مـــا  زفافها 
إلى صدمـــة نف
الكراهيـ مـــن 
ووالدتهـــا،
من الهرب 
إلى منز

”تعرض
للضـــر
من مرة 
زوجها
مســـاء إلى
بالقـــوة، لك
صب تهرب 
الثاني إلى
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«الترجـــي فريـــق قـــوي ومنافس عنيـــد ويملـــك الدوافع مثل األهلـــي لحصد لقـــب دوري أبطال رياضة

أفريقيا. وهو يلعب وسط جمهوره وعلى أرضه، لكن الخبرة ستكون سالح العبي األهلي}.

أحمد الشيخ 
العب فريق األهلي املصري

مواجهات حاسمة للفرق العربية في دوري أبطال أفريقيا
[ نزاع قوي بين الترجي التونسي واألهلي المصري، والوداد البيضاوي يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر 

} القاهرة – سيكون امللعب األوملبي في رادس 
بالعاصمة التونســـية مســـرحا ملواجهة عربية 
خالصة من العيار الثقيل بني الترجي التونسي 

وضيفه األهلي املصري السبت. 
وانتـــزع الترجي، الذي تـــوج باللقب عامي 
1994 و2011، تعادال بطعم الفوز 2-2 من منافسه 
املصري في مبـــاراة الذهاب التي جرت بينهما 
في مدينة  السبت املاضي مبلعب ”برج العرب“ 
اإلســـكندرية املصريـــة، ليضع قدمـــا في املربع 

الذهبي للبطولة. 
وميتلك الترجي احلظوظ األوفر في الصعود 
للـــدور قبل النهائي للمرة األولى منذ عام 2013، 
حيث يكفيه التعادل السلبي أو اإليجابي بهدف 
ملثله، في اللقاء الذي ســـيقام على ملعبه وأمام 
جماهيره الغفيرة املتعطشـــة لوقـــوف الفريق 
على منصة  امللقب بـ“شـــيخ األندية التونسية“ 

التتويج األفريقية من جديد.
ويسعى الفريق التونسي لتحقيق انتصاره 
األول علـــى األهلي بتونس منذ أكثر من ســـتة 
أعوام، عقب خســـارته أمـــام الفريق األحمر في 

آخر مواجهتني بينهما على ملعب رادس. 
وتوقع فوزي البنزرتـــي، مدرب الترجي أن 
تتسم املواجهة بني الفريقني بالصعوبة البالغة، 
معربا عن أمله في هز العبيه للشباك مبكرا، من 
أجل إصابـــة الفريق املصـــري باإلحباط. وقال 
البنزرتي ”املواجهة لن تكون ســـهلة، ومن املهم 
أال نتـــرك الفرصـــة لألهلي لتطويـــر لعبه أثناء 

املباراة“. 
وأضـــاف البنزرتـــي، الـــذي قـــاد الترجي 
للتتويج بلقبه األول فـــي البطولة قبل 23 عاما 
”نركـــز عملنا علـــى تصحيـــح أخطـــاء مباراة 

الذهاب. نحن مطالبون بتسجيل األهداف“. 
ولفـــت إلي أن احلضـــور الكثيف للجمهور 
ســـيكون عامال مهما في حســـم املباراة، حيث 
يتوقـــع دخـــول أكثر مـــن أربعني ألـــف متفرج 
إلى ملعب رادس الســـبت. ومـــن جانبه، يتطلع 
األهلـــي صاحب الرقم القياســـي في عدد مرات 
الفوز بالبطولة برصيد ثمانية ألقاب، ملواصلة 

مشـــواره نحو استعادة اللقب األفريقي الغائب 
عـــن خزائنه منذ أربعـــة أعوام، رغـــم صعوبة 

املهمة التي تنتظره أمام منافسه التونسي. 
ويســـعى األهلي ملواصلـــة انتصاراته على 
الترجـــي فـــي تونـــس للمبـــاراة الثالثـــة على 
التوالي، حيث ال بديل أمامه ســـوى الفوز بأي 
نتيجـــة، أو حتقيق التعـــادل بنتيجة أعلى من 

مباراة الذهاب للمرور إلى الدور املقبل. 
ويحتفظ األهلي بذكريـــات رائعة في ملعب 
رادس، الذي شهد تتويجه بلقب البطولة عامي 
2006 و2012، عقـــب تغلبـــه علـــى الصفاقســـي 
والترجـــي على الترتيب. وأكد شـــريف إكرامي 
حـــارس مرمى األهلي، ثقته في قدرة فريقه على 
تخطـــي مضيفه التونســـي، والعـــودة للقاهرة 

ببطاقة التأهل للدور قبل النهائي.
وقال إكرامي ”اعتدنا على مثل تلك الظروف 
الصعبـــة، وحضور جمهـــور األهلي للتدريبات 
األربعاء قبل الســـفر لتونس ســـيجعلنا نقاتل 
حتـــى الرمق األخيـــر للفـــوز“. وتابع احلارس 
املصـــري، الـــذي ارتكب هفـــوة قاتلة تســـببت 
في تســـجيل الترجي هدفه الثانـــي في مباراة 

الذهـــاب ”تناســـيت مـــا حـــدث فـــي مبـــاراة 
اإلسكندرية، وأركز حاليا في لقاء العودة. هناك 
حراس عظماء كانت لهم أخطاء فردية تســـببت 

في ضياع بطوالت عاملية“. 
التونســـي  الســـاحلي  النجـــم  ويخـــوض 
مواجهة عربية أخرى، حينما يستضيف أهلي 
طرابلس الليبـــي، حيث يطمـــح الفريق امللقب 
للعودة إلى املربع الذهبي  بـ“جوهرة الساحل“ 

للبطولة للمرة األولى منذ عشرة أعوام. 
ويتعني على النجـــم، الذي أحرز اللقب عام 
2007، الفـــوز بأي نتيجة حلجز بطاقة الصعود 
للـــدور قبـــل النهائي، بعدما تعـــادل مع نظيره 
الليبي ســـلبيا في مباراة الذهـــاب التي جرت 

مبدينة اإلسكندرية األحد املاضي. 
ويفتقـــد النجم خدمـــات جنمـــه البرازيلي 
دياجو أكوســـتا بداعي اإليقاف، عقب طرده في 
لقـــاء الذهاب، حيث يتوقع أن يســـتعني مدربه 
الفرنســـي هوبير فيلود بالالعب املصري عمرو 

مرعي لقيادة هجوم الفريق في اللقاء.
ومن جانبه، يحلم أهلي طرابلس باستمرار 
مشـــاركته االســـتثنائية في املســـابقة والتأهل 

للـــدور قبل النهائي، حيث يكفيـــه التعادل بأي 
نتيجة في لقاء العودة ملواصلة مغامرته. 

ويخوض الوداد البيضاوي املغربي، الفائز 
بالبطولة عام 1992، مواجهة محفوفة باملخاطر، 
عندما يستضيف ماميلودي صن داونز اجلنوب 
أفريقي (حامل اللقب). وســـقط الفريق املغربي 
فـــي فخ اخلســـارة 0-1 أمام منافســـه اجلنوب 
أفريقي في لقاء الذهاب، لتصبح مهمته صعبة 
في بلـــوغ الدور قبل النهائي للنســـخة الثانية 

على التوالي في البطولة.
وأصبح ينبغـــي على الـــوداد الفوز بفارق 
هدفني على األقل في مباراة العودة الســـتمرار 
مشـــواره في املســـابقة، فيما يكفي صن داونز 
التعادل بأي نتيجة، أو حتى اخلســـارة بفارق 

هدف شريطة جناحه في هز الشباك. 
ويواجه احتـــاد اجلزائر مهمة أقل صعوبة 
مـــن نظيره املغربـــي، عندما يســـتضيف فريق 
فيروفيارو دا بيرا املوزمبيقي. واقتنص احتاد 
اجلزائر، الساعي للتتويج باللقب للمرة األولى 
فـــي تاريخـــه، تعادال بهـــدف ملثله فـــي مباراة 

الذهاب.

تدخل الفــــــرق العربية عددا من املواجهات 
ــــــاب دور الثمانية لبطولة  احلاســــــمة في إي
ــــــا لكــــــرة القدم، في  دوري أبطــــــال أفريقي
ظل سعيها ملواصلة مســــــيرتها باملسابقة 
والتأهــــــل للمربع الذهبي ألقــــــوى بطوالت 

القارة السمراء على مستوى األندية.

ردة فعل قوية

«ال يجب إغفال أننا في بداية املوســـم، وال يزال أمامنا الكثير من الوقت لضبط األمور على نحو 

جيد، الفريق شهد الكثير من التغييرات، وهذا أمر ينبغي التعامل معه بهدوء وذكاء}.

عزالدين أيت جودي 
مدرب فريق أوملبيك خريبكة املغربي

النجم الساحلي التونسي يستضيف 

أهلـــي طرابلس الليبي، حيث يطمح 

للعـــودة إلـــى املربع الذهبـــي للمرة 

األولى منذ 10 أعوام

◄

◄ قرر املدرب الفرنسي ملنتخب املغرب، 
هيرفي رينارد، استدعاء احملترفني عزيز 

بوحدوز العب سانت باولي 
األملاني، ونبيل درار مدافع 
فنربخشه التركي، ملواجهة 

الغابون املرتقبة يوم 
7 أكتوبر املقبل، في 

اجلولة اخلامسة 
من تصفيات كأس 

العالم 2018. 
وجاء ذلك بعد 

أن اطمأن املدرب 
على حالتهما 
الصحية، إثر 

تعرضهما لإلصابة 
مؤخرا. 

متفرقات

◄ قطع اإليطالي فالنتينو روسي ثماني 
لفات في التجربة األولى لسباق جائزة 

أراغون الكبرى املقرر األحد بإسبانيا ضمن 
منافسات بطولة العالم لسباقات الدراجات 
النارية ”موتو.جي.بي“، وذلك بعد 22 يوما 
من إصابته بكسر في الساق. 
وبدا أن روسي واجه بعض 
املشكالت على املضمار لكنه 
تنافس في اجلولة األولى 

من التجارب محتال 
املركز الثامن عشر. 

وسجل اإلسباني 
مارك ماركيز، حامل 

اللقب ومتصدر 
الترتيب العام 
ببطولة العالم، 

أسرع زمن في التجربة 
األولى.

◄ قدمت املصنفة األولى عامليا اإلسبانية 
غاربني موجوروزا أداء هائال لتسحق 

منافستها كارولني غارسيا 6-2 و6-4 في 
دور الثمانية في بطولة بان باسيفيك 

للتنس للسيدات في العاصمة اليابانية. 
وجاء تفوق موجوروزا بطلة 

وميبلدون على منافستها 
الفرنسية املصنفة 20 عامليا 
كاسحا وحققت الفوز بعد 

ساعة واحدة و20 دقيقة 
فقط. وكسرت موجوروزا 

التي صعدت لصدارة 
التصنيف العاملي 
إرسال منافستها 
مبكرا لتتقدم 1-2 

في املجموعة األولى 
واستمرت في تفوقها 

حتى منتصف 
املجموعة الثانية.

ي ني
سانت باولي
درار مدافع 
ي، ملواجهة

يوم  ة
 في 
ة
س

ب

صابة

ية

بي جي و و ري
من إصابت
وبدا أن
املشكالت
تنافس
من
ا
و
م

أسر
األولى

وروزا بطلة
نافستها 

عامليا  ة 20
لفوز بعد
2 دقيقة
جوروزا

دارة 
ي 

1
ولى 
وقها

.

} لن نأتي ببدعة إن قلنا إن عالم الساحرة 
المستديرة تغير كثيرا وخاصة على 

المستوى المادي، إذ دون األموال ال يمكن 
بلوغ األهداف المرسومة لألندية الرياضية 

وال يمكن المنافسة على األلقاب وال يمكن 
الحفاظ على وتيرة العمل في أحسن 

الظروف.
في تونس معظم أندية كرة القدم تعاني 

من شح في السيولة باستثناء الفرق 
المشهورة مثل الترجي الرياضي والنجم 
الساحلي والنادي الصفاقسي، وإلى وقت 

قريب النادي األفريقي، قبل أن يدخل في 
مأزق مالي كبير عجزت معه إدارة النادي 

عن دفع رواتب الالعبين في بعض األحيان.. 
وهذه معضلة مزمنة انعكست بشكل بالغ 

على الدوري المحلي.
لحد اليوم، هناك ميزانية خاصة تصرفها 

الدولة لألندية سنويا من أجل النهوض 
بالرياضة، لكن لم يتغير شيء منذ سنوات، 

بل على العكس تماما فإن األندية تزداد يوما 
بعد يوم غرقا في الديون وكثرة المصاريف 

من جهة، وتتثاقل المصاريف على الدولة 
التي تمر بأزمة اقتصادية لم تشهد مثلها من 

قبل رغم محاوالت اإلنعاش، من جهة أخرى.
وبسبب هذه المشكالت التي تتراكم عاما 
بعد عام، يتساءل المتابعون للشأن الرياضي 

حول ما إذا كانت السلطات التونسية قد 
فكرت يوما في تحويل األندية الرياضية 

إلى شركات مساهمة تعيل نفسها بنفسها 
للتخلص من هذا الحمل الثقيل وتعطي 

دافعا لتطوير اللعبة على كافة المستويات 
من مالعب وإعالنات ورواتب الالعبين 

وحقوق البث التلفزيوني وغيرها.
في السعودية بدأ المسؤولون يفكرون 

بعقالنية للدخول في هذه المغامرة على 
مراحل من أجل التخلص من أعباء اإلعانات 

السنوية لألندية وجعلها مسؤولة عن تسيير 

نفسها. ولم ال تتبعها تونس؟.. هل نقص 
اإلمكانيات أم إبقاء األمور على ما هي عليه 

حتى يسهل التالعب بكشوف الحسابات؟ 
صحيح أن دراسات أجريت في مجال 

اقتصاديات كرة القدم أثبتت بأن فكرة 
تحويل األندية لشركات هي فكرة فاشلة ألن 
الكثير من األندية التي سلكت هذا الطريق 
تحولت في النهاية إلى شركات خاصة أو 

شركات محدودة المساهمين يمتلك أغلبية 
أسهمها شخص واحد.

وفي الواقع هناك عدة نماذج ال بد من 
الوقوف عندها قبل الخوض في مسألة 
دخول تونس من عدمه في هذا الطريق 

الذي سيأتي في كل األحوال بنتائج 
إيجابية لكافة أندية كرة القدم 

ويرفع من مستوى الدوري 
المحلي بشكل أكبر.

النموذج األول يتعلق 
باألندية المملوكة من قبل 

فرد واحد مثل تشيلسي 
اإلنكليزي الذي يملكه 

الملياردير الروسي رومان 
أبراموفيتش بعدما اشترى 
النادي في عام 2003 وحوله 

إلى أحد عمالقة كرة القدم 
في العالم. أما النموذج الثاني 

فيتعلق بامتالك شركة خاصة أو 
لعدد محدود من الشركات أحد النوادي، 

مثل أرسنال حيث تنقسم ملكيته بين شركة 
كرونك سبورتسإنتربرايسس وشركة وايت 

سيكيوريتيسوعلى أشخاص آخرين.
وهناك نماذج للنوادي المملوكة لقاعدة 

واسعة من المساهمين، وهذا متبع كثيرا 
في إيطاليا مثل نادي يوفنتوس والذي 

تحولت معظم أسهمه إلى مالك واحد في 
ما بعد وهو رجل األعمال أندريا أنييلي، 

المنتمي لعائلة تمتلك شركتي فيات 
وفيراري لصناعة السيارات.

أما النموذج اآلخر فهو الشراكة بين 
رئاسة النادي وشركة خاصة تملك حصة 

تبلغ 49 بالمئة وهذا هو نموذج األندية 

األلمانية تقريبا. ويتبقى النموذج األكثر 
نجاحا وهو النادي المملوك بالكامل 

لجمعيته العامة ويقوم باستثمار أمواله 
عبر شركات خاصة مملوكة للنادي وهذا 

النموذج تعمل به معظم األندية اإلسبانية 
وفي مقدمتها برشلونة وريال مدريد.

والنموذج األخير يبدو األكثر مثالية، 
لكن من الصعب تطبيقه في تونس ألن 
وضعية األندية المادية ضعيفة للغاية، 

فاألندية ببساطة ال تمتلك شركات خاصة 
أصال، كما أنها ال تمتلك مالعب خاصة بها، 

وهذا جوهر القضية.
إن التحول المنطقي في تونس في ظل 

األوضاع االقتصادية الحالية هو 
تعديل قانون نشاط الجمعيات 

(النوادي) الرياضية في 
شكله الحالي والذي يمنع 

األندية من تعزيز مداخيلها 
عبر األنشطة التجارية 

واالستثمارية، بل يكتفي 
بالسبل المتاحة منذ 
سنوات طويلة كعقود 

الرعاية واإلعالن وتسويق 
أخبارها وفتح متاجر 

صغيرة لبيع البعض من اللوازم 
الرياضية الخاصة بالنادي كما هو 
عليه الحال مع الترجي الرياضي التونسي.

الفكرة قد تكون صعبة في البداية 
لكن التفكير بها بجدية وعمق سيجعل 

من الرياضة التونسية استثمارا مربحا 
ليس لمن سيمتلكون األندية فحسب، بل 

للدولة أيضا والتي ستعزز خزائنها بأموال 
الضرائب المتأتية من تحويل األندية إلى 

شركات.
إن تنفيذ الفكرة سينقل الرياضة بشكل 
عام من النمط السائد حاليا إلى شكل من 

أشكال السياحة الرياضية بالنظر إلى تنقل 
الجماهير برفقة األندية التي تشجعها في 
كل مباراة سواء داخل تونس أو خارجها، 

ما يعني أن المالعب ستمتلئ وبالتالي فإن 
خزائن األندية لن تكون فارغة بعد اليوم.

متى تفكر تونس في تحويل األندية إلى شركات

رياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي
زةة اضاض
ي و ي و ب

التحول المنطقي في 

تونس في ظل األوضاع 

االقتصادية الحالية هو 

تعديل قانون نشاط 

الجمعيات الرياضية

} الربــاط – يطمـــح فريق الرجـــاء البيضاوي 
إلحلـــاق أول هزمية بضيفه املتصـــدر الكوكب 
املراكشـــي، واالنفراد بصدارة الدوري املغربي، 

السبت، في مستهل مباريات اجلولة الثالثة. 
وتشـــهد اجلولـــة الثالثة تأجيـــل مباراتي 
الـــوداد البيضـــاوي والفتح الرباطي، بســـبب 
التزامهمـــا باللعب فـــي دور الثمانيـــة لدوري 
أبطـــال أفريقيا والكونفيدراليـــة. وتقام مباراة 
قمة هذه اجلولة بامللعـــب الكبير ملدينة أكادير 
في جنوب البالد، بســـبب إغـــالق ملعب محمد 

اخلامس بالدار البيضاء.
وحقـــق الرجاء البيضاوي فـــوزا مهما في 
اجلولة الثانية عندما فاز على ضيفه التقليدي 
اجليش امللكي، ليلتحق بخماسي املركز الثاني 
برصيد 4 نقاط، بينما حصد الكوكب املراكشي 

ست نقاط من مباراتني. 
وسيسعى الرجاء البيضاوي لرفع رصيده 

إلـــى 7 نقـــاط، ممـــا ســـيجعله ينفـــرد 
بالصـــدارة ألول مـــرة، بينما يحاول 

الكوكـــب املراكشـــي تفادي 
أي تعثر والعودة بأقل 

خاصة  اخلســـائر، 
وأن املباراة ستقام 
على ملعب محايد.

إدارة  وأعلنت 
الكوكب  نادي 
املراكشي عن 

حتفيـــزات 
لالعبي  ماليـــة 

أجل  من  الفريـــق، 

إســـقاط الرجاء البيضاوي في املواجهة املقبلة 
بالدوري املغربي وحتقيـــق انتصار ثالث على 

التوالي، يؤمن صدارة املسابقة للكوكب. 
وقرر مجلس إدارة الكوكب تخصيص 1000 
دوالر لـــكل العب، في حال الفـــوز على الرجاء، 
وهـــي أعلى مكافأة ســـبق أن رصدهـــا النادي 
لالعبيه، وذلك قبل مواجهة الفريق البيضاوي، 

الذي يحتل املركز الثاني في جدول الترتيب. 
وكان الكوكب املراكشـــي، الـــذي ضمن في 
املوســـم املاضـــي بقـــاءه بالـــدوري االحترافي 
بصعوبـــة، قـــد وقـــع علـــى انطالقـــة ممتازة، 
بتحقيق انتصارين على التوالي هذا املوســـم. 
كما يحتل العب الكوكب املراكشي خالد السقاط 

صدارة هدافي املسابقة بـ3 أهداف.
وفـــي نفـــس التوقيـــت، يحتضـــن امللعـــب 
الشـــرفي بوجدة مبـــاراة نهضة بـــركان الذي 
ال ميلـــك أي رصيـــد، أمام أوملبيك أســـفي الذي 
انتـــزع فـــي اجلولـــة الثانيـــة 
فـــوزا مهما 2-1 أمـــام ضيفه 
شـــباب الريـــف احلســـيمي. 
وتنطلق مواجهات األحد 
الريف  شباب  مبباراة 
الـــذي  احلســـيمي 
جمـــع نقطـــة وحيدة 
وضيفه شباب أطلس 
معا  وهما  خنيفـــرة، 
بالتأهـــل  منتشـــيان 
لـــدور الثمانية لكأس 

العرش. 

 سباق محموم

قمة ساخنة بين الرجاء والكوكب 

في الدوري المغربي

7 نقـــاط، ممـــا ســـيجعله ينفـــرد  إلـــى
بالصـــدارة ألول مـــرة، بينما يحاول

الكوكـــب املراكشـــي تفادي 
تعثر والعودة بأقل أي

خاصة  اخلســـائر، 
وأن املباراة ستقام
على ملعب محايد.
إدارة  وأعلنت 

الكوكب  نادي 
املراكشي عن
حتفيـــزات

لالعبي  ماليـــة 
أجل  من  الفريـــق، 

انتـــزع فـــي اجلولـــة الثانيـــة
أمـــام ضيفه فـــوزا مهما 1-2
شـــباب الريـــف احلســـيمي.
وتنطلق مواجهات األحد
الريف شباب  مبباراة 
الـــذي احلســـيمي 
جمـــع نقطـــة وحيدة
وضيفه شباب أطلس
معا وهما  خنيفـــرة، 
بالتأهـــل منتشـــيان 
الثمانية لكأس لـــدور

العرش. 



} مدريد - أكد الالعب الفرنسي كرمي بنزميه، 
بعـــد جتديـــد تعاقده مع نـــادي ريـــال مدريد 
اإلســـباني لكرة القدم حتـــى 2021، على رغبته 
في االعتزال بـــني صفوف الفريق امللكي. وقال 
بنزميه ”أشـــعر بســـعادة بالغة ألنني أتواجد 
هنا منذ وقت طويل، الوقت مر ســـريعا، أشعر 
بالفخـــر مبســـيرتي مع ريال مدريد، وســـوف 
أعمل علـــى الفـــوز باملزيد من األلقـــاب ألنني 
داخل النادي األفضل في العالم، أجتهد في كل 
يوم من أجل رفع شـــأن هذا النادي“. وأضاف 
”تروق لي كرة القـــدم التي يقدمها ريال مدريد، 
أرغب فـــي االعتزال هنا ألننـــي ال أرى أي ناد 
أخر مثـــل ريال مدريـــد، هذا ســـيكون النادي 
األخير في مســـيرتي، أشعر بأنني أفضل حاال 

اآلن“.
وانضـــم بنزميـــه (29 عاما) إلـــى صفوف 
ريال مدريد فـــي 2009 بعد أن تألق مع أوملبيك 
ليـــون الفرنســـي، ومنـــذ ذلك احلـــني لم يغب 
عن التشـــكيلة األساســـية للنادي امللكي، رغم 
اختالف املدربني الذيـــن تعاقبوا على تدريبه. 
ويقضي الالعب الفرنسي اآلن موسمه التاسع 

مع ريال مدريد، الذي ســـجل معه 181 هدفا في 
371 مباراة.

واستطرد بنزميه، خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقده لإلعالن رسميا عن جتديد عقده مع 
ريال مدريد ”أرغب في االســـتمرار في صناعة 
التاريـــخ في هذا النـــادي، هذا النـــادي ميثل 
لي الكثير، ألعب أساســـيا في النادي األفضل 
فـــي العالم، وأشـــعر بالســـعادة ألنني حققت 
انتصـــارات كثيـــرة، ولكن أرغب فـــي املزيد“. 
ورغم أنه أحد الالعبني األساسيني في النادي 
امللكـــي، يواجه بنزميه انتقادا كبيرا من قطاع 
مـــن جماهيـــر ناديه ألنـــه ال يحـــرز املزيد من 

األهداف.
وحتدث بنزميه عن هذه القضية قائال ”في 
رأيي املهاجم ليســـت مهمته إحـــراز األهداف 
وحســـب، عليك أن تشـــارك في اللعـــب وفتح 
مساحات لآلخرين، نحن نتحدث عن كرة القدم 
وليس فقط عن األهداف، أدرك أن هناك أناســـا 
ينتقدونني ألننـــي ال أحرز املزيد من األهداف، 
ولكنني أنظر بشكل أعمق إلى كرة القدم، دائما 

ما أفكر في الفريق، إنه أهم من الالعب“.

وابتعد بنزميه منذ وقت طويل عن صفوف 
املنتخب الفرنسي األول، إال أن جنم ريال مدريد 
لـــم يغلق الباب أمام عـــودة محتملة. وأوضح 
بنزميه قائال ”أحـــب دائما أن أتلقى دعوة من 
املنتخب، هـــذا أمر طبيعـــي، عندما يذهب كل 
زمالئك وتبقى أنت، هذا أمر صعب بالنســـبة 
إلـــى العب مثلي، يجب أن أقوم بعمل جيد هنا 
من أجل أن أعود سريعا إلى املنتخب“. ويأتي 
جتديد عقد بنزميه فـــي الوقت الذي أعلن فيه 
ريال مدريد عن سياساته اجلديدة في التمديد 
لالعبيه، حيث أوضح أنه سيتمسك باستمرار 
العناصر الرئيســـية في الفريق مثل ماســـيلو 

وداني كارفاخال وإسكو.
ويشعر أنصار ريال مدريد، بالغضب جتاه 
التحكيم اإلسباني، خاصة بعد احتالل امللكي، 
املركـــز الثامن فـــي الدوري اإلســـباني، بعد 5 
جوالت. ويرجع غضب جماهيـــر ريال مدريد، 
لعدد ركالت اجلزاء التي ُمنحت للنادي امللكي 
أو عليه، مقارنة بالغرمي التقليدي برشـــلونة. 
وحصل برشلونة على 30 ركلة جزاء خالل آخر 
موسمني، باإلضافة إلى 5 مباريات في املوسم 
اجلاري، أي في 81 مباراة، بينما لم حتتســـب 
ضده ســـوى ركلة جزاء وحيـــدة كانت لصالح 

سيلتا فيغو في أكتوبر املاضي.
وخالل الفتـــرة ذاتها، حصـــل امللكي على 
17 ركلـــة جزاء فقـــط، أي ما يقـــرب من نصف 
عدد ركالت جزاء برشـــلونة، بينما احتســـبت 
ضده 9 ركالت جزاء. ومنذ لقاء ســـيلتا فيغو، 
وبرشـــلونة حصل على 20 ضربـــة جزاء دون 
احتســـاب أي كرة عليه، كما لم يحصل ســـوى 
العبني فقـــط على بطاقـــة حمراء مـــن النادي 
الكاتالوني مقابل 17 للمنافس، في الوقت الذي 
حصل العبو ريال مدريد على 7 بطاقات حمراء 

مقابل 12 للخصوم.

} لنــدن - ينشـــد كل من مانشســـتر ســـيتي 
وجاره مانشستر يونايتد متابعة انطالقتهما 
املميـــزة فـــي الـــدوري اإلنكليزي لكـــرة القدم، 
عندما يخوضان املرحلة السادســـة في نهاية 
األســـبوع في ظل التعـــادل املســـّجل بينهما. 
ويتصدر ســـيتي بحســـب ترتيبه األبجدي، إذ 
ميلك كالهما 13 نقطة وسجل 16 هدفا واهتزت 
شـــباكه مرتني. وحده، مانشســـتر سيتي كان 
قادرا على التماهي مع إيقاع يونايتد السريع، 
في ظل األداء الهجومي الضارب لالعبي املدرب 
اإلســـباني جوســـيب غوارديوال. ويستضيف 
ســـيتي متذيـــل الترتيـــب كريســـتال بـــاالس 
اخلاســـر في 5 مباريات متتالية، وســـيحاول 
مهاجمـــه األرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو ان 

يصبح أفضل هداف في تاريخ النادي.
ويقف أغويرو (175 هدفا) على بعد هدفني 
من رقم إريك بروك الصامد منذ 78 عاما. ونظرا 
النطالقـــة باالس الكارثية، إذ أصبح أول فريق 
يخسر في مبارياته اخلمس األولى من دون أن 
يســـجل، ولن يكون مفاجئا أن يحطم أغويرو 
هـــذا الرقم الســـبت. لكن غوارديـــوال لن يعّول 
فقط على أغويرو، إذ ميلك الشـــابني البرازيلي 
غابرييـــل جيـــزوس واألملاني ليروي ســـانيه 
باإلضافـــة إلـــى البلجيكي كيفـــن دي بروين. 
وســـجل سانيه مرتني خالل منتصف األسبوع 
في كأس الرابطة ضد وست بروميتش، ما دفع 
مدربه إلى اإلشـــادة به قائال ”لعب بشكل جيد 
جدا، ليـــس فقط على صعيد األهداف، فالثاني 
كان رائعـــا، إمنـــا بطريقـــة احتفاظـــه بالكرة 

أيضا“.

ورغم أن األمور تبدو ســـهلة بالنسبة إلى 
الفريق حتى اآلن، فإن غوارديوال يتوقع املزيد 
من العبيه. وقـــال غوارديوال ”حتى لو بدا أنه 
ال ميكننا التحســـن، فبإمكاننـــا تطوير األداء 
بالتأكيد“. وأوضح مدرب سيتي ”مازالت هناك 
حركة، وهناك أمور مازال باإلمكان حتسينها“. 
وأضاف غوارديوال ”االنتصارات متنحنا الثقة 
بطبيعة احلال. السبب في تواجدنا على القمة 

يرجع لفوزنا باملباريات“.
ويعانـــي باالس مـــن بدايتـــه الكارثية في 
البطولـــة، بعدمـــا بـــات أول نـــاد يخســـر في 

مبارياته اخلمـــس األولى باملســـابقة ويعجز 
عن تســـجيل أي هـــدف خاللهـــا. ورغم جناح 
كريســـتال باالس في هز الشباك أخيرا، عندما 
تغلـــب 1-0 علـــى ضيفـــه هيديرســـفليد تاون 
فـــي بطولـــة كأس الرابطـــة، فـــإن مدربه روي 
هودجســـون، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرا 
خلفا للمدرب الهولندي املقال فرانك دي بوير، 
يـــدرك أن ذلك لـــن يكون حال ســـريعا. وصرح 
هودجســـون ”ال ميكننا إصـــالح الضرر الذي 
عانينا منه بني عشية وضحاها“. وتابع ”إنها 
عملية طويلـــة وصعبة، لكنني أعلم أن الضوء 

في نهاية النفق، ورأيت بعضا من أشعته“.

معنويات مرتفعة

إلـــى  يونايتـــد  مانشســـتر  ويتجـــه 
ســـاوثهامبتون مبعنويات مرتفعة، بعد فوزه 
أربـــع مـــرات فـــي مبارياته اخلمـــس األولى، 
ورأى مدربـــه البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو 
أن هـــذه البدايـــة اجليدة في الـــدوري عززها 
التناغم احلاصل بني مهاجميه. وســـجل فريق 
”الشـــياطني احلمـــر“ 16 مـــرة في الـــدوري و7 
أهداف إضافية في دوري أبطال أوروبا وكأس 

الرابطة.
وهـــذه السلســـلة لـــم تتحقق في املوســـم 
املاضـــي حيث ســـقط الفريق في فـــخ التعادل 
السلبي أكثر من مرة على ملعبه أولد ترافورد. 
وطرح يونايتد نفسه بقوة مرشحا إلحراز لقبه 
األول منذ 2013، في ظل تألق البلجيكي روميلو 
لـــوكاكاو صاحب 7 أهـــداف وتواجد ماركوس 
راشـــفورد والفرنســـي أنطوني مارسيال بني 
املســـجلني. وقال مورينيو ”أعتقـــد أن جميع 
الالعبني في املناطق الهجومية قدموا دينامية 
للفريـــق وخصوصا الســـعادة. نبدو ســـعداء 
ونحـــن نلعب كرة القدم في هذه اللحظة، وهذا 

ما أريده“.
وللبقـــاء علـــى نفس املســـافة مـــع قطبي 
مانشستر، يشد تشيلسي حامل اللقب الرحال 
ملواجهة ســـتوك ســـيتي الفائز مرة واحدة في 
5 مباريـــات. ويتخلف الفريق اللندني بفارق 3 
نقاط عن طرفي الصدارة بعد تعادله الســـلبي 
األخير مع جاره أرسنال. لكن املدرب اإليطالي 
أنطونيو كونتي عّوض: أوال من خالل ســـحق 
نوتنغهام فوريســـت (5-1) فـــي كأس الرابطة، 
ثـــم بالتخلي عـــن مهاجمه اإلســـباني دييغو 
كوســـتا لفريقه السابق أتلتيكو مدريد. ودخل 
كونتي في صراع مع كوستا منذ نهاية املوسم 
املاضـــي وأبعده عن تشـــكيلته، قبـــل أن يعود 
املهاجم املشـــاكس إلى كنف الفريق الذي تألق 

في صفوفه.

فـــي املقابـــل يرغب ســـتوك في اســـتعادة 
اتزانه ســـريعا عقب خروجـــه املبكر من كأس 
الرابطـــة، إثـــر خســـارته 0-2 أمـــام مضيفـــه 
بريســـتول ســـيتي، الذي يلعب في تشامبيون 
شـــيب، حيث يتوقـــع الويلـــزي مـــارك هيوز 
مدرب الفريق ظهور العبيه بشـــكل أفضل أمام 
الفريق اللندني. وشـــدد هيوز عقب اخلســـارة 
أمام بريســـتول ”أعلم أننا سنكون أفضل أمام 
تشيلسي الســـبت، ولكن هذا ليس عزاء كبيرا 
فـــي الوقـــت احلالي“. وكشـــف مدرب ســـتوك 
”إننـــا بحاجة إلـــى ردة فعل. هذا ما ســـننقله 
إلى الالعبني الذين سيواجهون تشيلسي، ألن 

اخلسارة أمام بريستول أمر غير مقبول“.
ويأمـــل ليفربول في النهـــوض من محنته، 
حينما يواجه مضيفه ليســـتر سيتي. ويتطلع 
فريق احلمـــر الذي لم يحقـــق أي انتصار في 
مبارياته األربع األخيـــرة مبختلف البطوالت، 
إلـــى الثأر من خســـارته 0-2 أمام ليســـتر في 
كأس الرابطـــة. ولم يفز رجـــال املدرب األملاني 
يورغـــن كلوب فـــي املباريات األربـــع األخيرة 
في جميع املســـابقات، وأقـــر األخير بأن هناك 

مشـــكالت يجب حلها ”نعم لدينا مشكالت، لذا 
منلك 8 نقاط (من 5 مباريات) وليس 15. وميكن 
أن جنعلها أكثـــر جدية أو ترك األمور كما هي 
عليـــه“. لكنه اعتقـــد بأن الوضع ليس ســـيئا 
إلى هـــذه الدرجة ”يبدو األمـــر وكأننا ال منلك 
أي نقطة ونحن أســـوأ فريق في الدوري“. في 
الوقت نفســـه، يرغب ليستر في حلاق مهاجمه 
جيمي فـــاردي باللقاء، حيث عاد إلى تدريبات 
الفريـــق، بعدما اضطر إلى عـــدم إكمال مباراة 

كأس الرابطة عقب تعرضه لإلصابة.

بداية سيئة

ودافـــع الكاميروني جويـــل ماتيب، مدافع 
ليفربول اإلنكليزي، عن طريقة اللعب اخلاصة 
باألملانـــي يورغن كلوب، املديـــر الفني للريدز، 
رغم البداية الســـيئة للفريق. وقال ماتيب، في 
تصريحات نقلتها شـــبكة ســـكاي ســـبورتس 
”أثـــق للغاية فـــي طريقة لعب ليفربـــول، نحن 
نعتمد على طريقة الضغط العالي وهي ناجحة 
للغاية رغم األخطاء“. وتابع ”ال يجب أن تكون 

هناك فجوة كبيرة بني الدفاع والهجوم، ولذلك 
مـــن الطبيعي أن يتقدم املدافـــع ويحاول بناء 
الهجمات، لو حـــدث أي خطأ فهذا ال يعني أن 

طريقة اللعب فاشلة“.
من ناحية أخرى أصّر أرسني فينغر مدرب 
أرســـنال الذي يستقبل وســـت بروميتش في 
ختام املرحلة، على أنه ال دوافع خفية إلشـــراك 
هدافـــه التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز فـــي 
املباريات غير املهمة. واستهل التشيلي بالفوز 
على دونكاســـتر فـــي كأس الرابطـــة وخاض 
مبـــاراة كولـــن األملاني في الـــدوري األوروبي 
”يوروبا ليغ“ األســـبوع املاضي، لكنه لم يخض 

بعد أي مباراة أساسيا في الدوري.
وبعـــد فوزه في ثـــالث مباريـــات متتالية، 
يحـــل نيوكاســـل الرابع علـــى برايتون األحد، 
وتوتنهام اخلامس على جاره وست هام الذي 
عوض بدايتـــه الكارثية. وكان توتنهام قد فقد 
آماله احلسابية املوسم املاضي بإحراز اللقب 
عندمـــا ســـقط أمام وســـت هـــام 0-1. ويلعب 
الســـبت بيرنلي مع هادرسفيلد، وإيفرتون مع 

بورمنوث، وسوانزي مع واتفورد.

سيتي ينشد التمسك بكوكبة صدارة الدوري اإلنكليزي
[ مانشستر يونايتد يتجه إلى ساوثهامبتون بمعنويات مرتفعة  [ تشيلسي يريد البقاء على نفس المسافة مع قطبي مانشستر

يتطلع اجلاران اللدودان مانشســــــتر يونايتد ومانشســــــتر سيتي إلى مواصلة انطالقتهما 
الناجحــــــة في بطولة الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوســــــم، عندما يخوضان 
منافسات املرحلة السادسة للمسابقة. ويتقاسم كال الفريقني الصدارة برصيد 13 نقطة.
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{مـــدرب بايرن ميونيخ أشـــلوتي، يعـــرف أنني تلقيت عروضا مـــن إنكلترا وإســـبانيا، قبل بداية 

الموسم، لكن ال أرغب في الرحيل، كما أن المدرب يعتمد علي بصورة كبيرة}.

رافائيل فيريرا دي سوزا ”رافينيا“
العب فريق بايرن ميونيخ األملاني

{مـــن الممكـــن أن ينتقل األرجنتيني باولو ديباال، إلى برشـــلونة اإلســـباني، فـــي الفترة المقبلة. 

الالعب هو من يقرر مصيره، وإذا قرر الرحيل فمن المستحيل اإلبقاء عليه}.

بيبي ماروتا
املدير التنفيذي لنادي يوفنتوس اإليطالي

عودة الروح

ليفربـــول الذي لم يحقق أي انتصار 

فـــي مبارياته األربع األخيـــرة، يأمل 

فـــي النهـــوض مـــن محنتـــه، حينما 

يواجه مضيفه ليستر

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى برشلونة إلى تعزيز صفوف 
الفريق الكاتالوني بصفقة ألمانية. 

وينوي برشلونة، التعاقد مع العب وسط 
شالكه، األلماني ليون غوريتزيكا، خالل 

يناير المقبل، مستغال نهاية عقده مع 
ناديه الصيف القادم.

◄ رحب الفرنسي أنطوان غريزمان، 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني، بعودة 
دييغو كوستا إلى ”الروخي بالنكوس“، 

بعد 3 مواسم قضاها مع تشيلسي 
اإلنكليزي. ونشر غريزمان تغريدة كتب 

فيها عن كوستا ”لقد عاد إلى منزله“.

◄ أكد الغابوني بيير أوباميانغ 
المحترف في بوروسيا دورتموند 

األلماني أن نادي ريال مدريد اإلسباني 
غير مهتم بالتعاقد معه وليست لدى 

النادي الملكي الرغبة في ذلك.

◄ يلتقي المنتخبان البرازيلي 
والياباني اللذان ضمنا تأهلهما إلى 

نهائيات روسيا 2018، وديا في العاشر 
من نوفمبر بليل الفرنسية. المباراة 

تقررت بمبادرة من مدرب اليابان وحيد 
خليلودزيتش.

◄ لم يوضح باريس سان جرمان من 
سيتولى تسديد الركالت الحرة في 

الفترة المقبلة، لتتجدد التساؤالت حول 
الالعب المناسب لهذه المهمة، رغم 

إعالن انتهاء األزمة بين نيمار دا سيلفا، 
وزميله إدينسون كافاني.

قال جيريمي ماثيو، إنه يحلم باالنتقال 
إلى نادي أولمبيك مارسيليا يوما 

ما، كاشفا أنه كان في طريقه للنادي 
الفرنسي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 

األخيرة، قبل أن تتوقف المفاوضات.

باختصار

مكانك محفوظ

} برلــني - أبـــدى هانـــز- يواخيم فاتســـكه 
الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورمتوند 
األملاني لكرة القدم قلقه بشـــأن تراجع القدرة 
التنافســـية لكرة القدم األملانية على املستوى 

الدولي. 
وقـــال فاتســـكه ”األمـــور تـــزداد صعوبة 
عندمـــا يلتقي فريـــق أملاني فريقـــا إنكليزيا. 
كذلك تبدو األمـــور صعبة عند مواجهة فريق 
إســـباني. حتى أمـــام فرق مثل ســـيلتا فيغو 
وفياريال وفالنســـيا وإشـــبيلية، فهذه الفرق 

تشكل ماكينات إلجناز النتائج الكبيرة“.
ورمبا يرى البعض أن الفوارق في املوارد 
املاليـــة تفســـر تراجـــع أندية البوندســـليغا 
على الســـاحة الدولية، ولكن فاتسكه يرى أن 
املشـــكلة أكثر عمقا من ذلك. وغاب فرايبورغ 

عن بطولة الدوري األوروبي هذا املوسم. 

} هونــغ كونــغ - انتقـــد كارلـــوس تيفيـــز 
مســـتوى العبي كرة القدم الصينيني قائال إن 
الكـــرة الصينية لن تتمكن مـــن الوصول إلى 
مستوى القوى الكبيرة ”حتى بعد 50 عاما“. 
وجاءت تصريحـــات املهاجم األرجنتيني، 
الذي انضم إلى شـــنغهاي شينهوا في يناير 
قادما من بوكا جونيورز، بعد تســـعة أشـــهر 
صعبة بالنســـبة إليه في الـــدوري الصيني. 
وتيفيز هـــو الالعب األعلى أجـــرا في العالم 
حســـبما ذكرت تقارير إعالمية عند انضمامه 
إلى شـــينهوا حيث أشـــارت إلى أنه يحصل 

على 750 ألف دوالر في األسبوع.
لكن مهاجم يوفنتوس ومانشستر يونايتد 
الســـابق والبالغ عمره 33 عامـــا والذي كلف 
النـــادي الصيني 87 مليون دوالر لم يشـــارك 
سوى في 13 مباراة وأحرز ثالثة أهداف فقط. 
وقـــال تيفيز ”في أميـــركا اجلنوبية وأوروبا 
يتعلم الالعبون كرة القدم وهم صغار الســـن 
لكن هنا ال. لذا فمن الناحية الفنية فهم ليسوا 

في حالة جيدة“.

وضع كرة القدم األلمانية 

يقلق فاتسكه

تيفيز: الصين لن تصل 

إلى مستوى القوى الكبيرة

بنزيمه يرغب في االعتزال بين صفوف النادي الملكي

بنزيمـــه الالعـــب الفرنســـي يقضي 

اآلن موســـمه التاسع مع فريق ريال 

مدريد، الذي سجل معه 181 هدفا 

في 371 مباراة

◄
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} البصــرة (العراق) – في ظل ارتفاع نســـب 
التصّحر في محافظة البصرة (أقصى جنوب 
العراق)، بسبب درجات الحرارة وتلوث بيئي 
خطير، تكاتفـــت جهود ناشـــطين ومنظمات 
مدنية لزراعة مليون شجرة في غضون بضعة 

أشهر.
وقـــال عالء البـــدران، نقيب المهندســـين 
الزراعيين والمســـؤول عن الحملة ”بصرتنا 
تستأهل شجرة“ إن إطالق هذه الحملة يصب 
في إنقـــاذ البيئة بعدما أصابهـــا ضرر كبير 
وتجـــاوزت درجـــات الحرارة فيهـــا 50 درجة 
مئوية في الســـنوات األخيرة، وهي ســـابقة 

خطيرة.
ووفقـــا لموقع نقاش، أوضـــح البدران أن 
الفكـــرة طرحهـــا بعض الناشـــطين البيئيين 
منتصـــف العام الحالـــي وجرت مناقشـــتها 
حتى تبلـــورت ونضجت، وفي هـــذا االتجاه 
تقـــوم مجموعـــة مـــن المتطوعيـــن بتنظيم 
وقيـــادة الحملة. وأضاف ”تـــم وضع برنامج 
متكامل وهنالـــك قرابة 100 متطوع فضال عن 
15 ألف متعاطف أبدوا اســـتعدادهم للتعاون 
معنا، واعتقد أن هذا العدد ســـيتضاعف في 
األيام المقبلة، كذلـــك هنالك تجاوب كبير من 
قبـــل بعض الـــوزارات مثل وزارَتـــْي الموارد 
المائية والنقل فضال عن بعض المؤسســـات 

الحكومية في البصرة“.
ويرى البدران أنهم ال يملكون أي وســـائل 
لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في البصرة 
ســـوى توفير غطاء نباتي، ويضرب مثاال عن 
ذلك أنواعا من األشجار التي تتحمل درجات 
الحرارة تمت زراعتها بنجاح في دول الخليج 

المشـــابهة ألجـــواء البصرة والتي شـــهدت 
معدالت حرارة أدنى بسبب الغطاء النباتي.

وشـــرح قائال ”خطتنا تقوم على زراعة 16 
مليون شـــجرة على مدى الســـنوات القادمة، 
وتتضمن المرحلة األولى زراعة مليون شجرة 
وتنطلق في منتصف ســـبتمبر الجاري حتى 
أبريل المقبل وســـنحاول أن نزرع خالل هذه 

المدة مليون شجرة“.
ويعتقـــد مختصون أن توفيـــر 16 مليون 
شـــجرة هو الحد المطلوب لمواجهة التغيير 
المناخي الحاد خالل األعوام العشرة المقبلة.

وقـــال أحمد حنـــون مدير دائـــرة حماية 
البيئة في البصرة ”نحن ندعم هذه الحملة من 
أجل زيادة المســـاحات الخضراء واالستفادة 
منها كمصـــدات للعواصف الغبارية واألتربة 

المتطايرة“.
وأكد ناشطون أنهم يطمحون إلى تشجير 
جميع مدارس البصرة والمؤسسات الصحية 
وجميع المؤسسات الحكومية في المحافظة 
إضافـــة إلـــى تشـــجير الشـــوارع والحدائق 
العامة ومنازل المواطنين، وتتضمن المرحلة 
األخيرة إقامة أحزمة خضراء، ال ســـيما قرب 
الحقـــول النفطية وفي المواقـــع التي تتوفر 
فيها المياه لتكون أيضا مناطق سياحية بعد 

تشجيرها وتأهيلها.
وأفاد قاسم المشـــاط، ناشط بيئي وأحد 
أعضـــاء الحملة، بقوله ”لدينـــا ثمانية أنواع 
مـــن النباتات ســـيتم اســـتخدامها في حملة 
التشـــجير وقد جرى اختيارها بعناية وتمت 
تجربتهـــا في بيئات قاســـية تتميـــز بارتفاع 

درجات الحرارة وعدم توفر المياه“.

وحظيـــت الحملـــة باهتمـــام واســـع في 
وســـائل التواصل االجتماعـــي إذ خصصت 
لها صفحات ترويجية على الفيسبوك إضافة 
إلى ”غروبات“ على الواتساب، كما استقطبت 
هـــذه المواقع اهتمـــام المتابعين عالوة على 

مـــا يطرح فيها من نقاشـــات تتعلـــق بأهمية 
التشجير وتثقيف المواطنين وتلقينهم كيفية 
اختيار أنواع الشتالت التي تناسب البصرة.

والقـــت تلك التحـــركات أصـــداء إيجابية 
فـــي محافظات أخـــرى، حيث تبـــرع المزارع 

حسن علي محمد من السليمانية بألف شتلة، 
وقال عن ذلك ”زرت البصـــرة مؤخرا وآلمني 
كثيرا مـــا وصلت إليه، لهذا الســـبب تبرعت 
بألف شـــتلة وأرجو من كل أصحاب المشاتل 

والمزارع التبرع بما يستطيعون“.

حظيت حملة زراعة مليون شجرة في البصرة العراقية، من قبل ناشطني بيئيني ومجموعة 
مــــــن املتطوعني ملواجهة التصحر في هذه احملافظة، باهتمام كبير في وســــــائل التواصل 

االجتماعي وخصصت لها صفحات ترويجية على الفيسبوك والواتساب. 

{بصرتنا تستأهل شجرة}

} لوس أنجليس – أفادت الشرطة ووسائل 
إعالم بأن امرأة أشـــهرت مسدسا في وجه 
عاملين بمحـــل مالبس تملكه الشـــقيقات 
الواقـــع  تلفزيـــون  نجمـــات  كارداشـــيان 
بمنطقة لوس أنجليس األميركية ثم عادت 
إلى المحل في وقت الحق ولوحت بسالح 

أبيض.
وذكـــرت إدارة قائد الشـــرطة في بيان 
أن المرأة دخلت المحل في منطقة وســـت 
هوليوود قبيـــل الظهر بقليل وهي تصرخ 
فيما أشـــهرت  قائلة ”ابتعـــدوا عن كوبا“ 
المســـدس في وجـــه أحد العامليـــن. ولم 
تفصـــح الشـــرطة عن اســـم المحـــل لكن 
محطـــات تلفزيونيـــة في لـــوس أنجليس 
ذكـــرت أنه محل مالبس ”داش“ الذي يفيد 
موقعـــه اإللكترونـــي بأنه ملك للشـــقيقات 
كيم كارداشـــيان وســـت وكـــول وكورتني 
كارداشـــيان نجمـــات برنامـــج تلفزيـــون 
الواقـــع الشـــهير ”كيبينـــج أب ويـــذ ذي 

كارداشيانز“.
ووصـــل مراســـلو قنـــوات تلفزيونية 
إلى المحـــل وتمكنوا مـــن تصوير المرأة 
بالفيديو لدى عودتها إلى المحل. وظهرت 
المرأة فـــي لقطات لقنـــاة فوكس 11 وهي 
تقول ”ســـيتم إعدام الشقيقات كارداشيان 

إذا وطأت أقدامهن أراضي شيوعية“.
ولم ترد متحدثة باسم كيم كارداشيان 
على طلـــب تعقيب على الواقعـــة. وقامت 
الشقيقات كارداشيان ومغني الهيب هوب 
كاني وســـت زوج كيم بزيـــارة كوبا العام 

الماضي.

امرأة تتوعد كيم 
كارداشيان وشقيقتيها } دوســلدورف (ألمانيــا) – أقدمـــت سلســـلة 

متاجر البقالة والمواد الغذائية األلمانية ليدل 
على خطـــوة جريئة بإطالق تشـــكيلة مالبس 
لعارضة األزيـــاء األلمانية المولد هايدي كلوم 
للمرة األولى، على منصة عرض أزياء في هيئة 
سير متحرك في أسبوع نيويورك لألزياء. لكن 
تبين نجاح مـــا كان يمكن أن يتحول إلى مادة 

للضحك.
وعلـــق موقع ذا ديلـــي إيـــدج اإللكتروني 
األيرلنـــدي علـــى ذلك قائال ”كنتـــم تعلمون أن 
ليدل ســـتفعل شـــيئا مختلفا إلى حد ما، وقد 

نجحت نسبيا“.
وشهد إطالق خط األزياء مشاركة كلوم بكل 
طاقتها في فكرة العرض الرئيســـية المرتكزة 
على المتجر الكبير، حيث ركبت عربة التسوق 
بجانـــب صـــف مـــن منتجـــات ليـــدل، بينمـــا 
اســـتعرضت عارضات أزيـــاء أخريات مالبس 

من خط أزياء إسمارا في ممرات المتجر.

ورغم ذلك، وفـــي اليوم ذاته على بعد آالف 
الكيلومتـــرات، لـــم تتفوق سلســـلة ليدل على 
منافســـتها الرئيســـية ألـــدي. وعرضت ألدي 
نتـــاج تعاونها الجديد مـــع المغنية األميركية 

أناستازيا في عرض أزياء كولونيا.
وقـــال مارتن فاســـناخت خبير التســـويق 
”هذا يبين المنافســـة القوية فـــي قطاع تجارة 
التجزئة األلماني. كل طـــرف يراقب اآلخر عن 
كثب، ويتصرف بسرعة فائقة حتى ال يظهر أي 

ضعف في التنافس“.
ورغم أن ألدي وليدل من سالســـل المتاجر 
الكبـــرى، إال أنهما يعرضان المالبس وســـلعا 
منزليـــة أخرى في فروعهمـــا، وتمثل المالبس 
حصـــة مهمـــة مـــن أعمالهمـــا التجاريـــة. في 
الواقع، كلتا السلسلتين مصنفتان ضمن أكبر 

10 مشروعات تجارية في مجال النسيج.
وال يضمن التعاون مع مثل هؤالء النجمات 
الدوليـــات، جـــذب انتبـــاه اإلعـــالم والزبائن 

فحســـب، بل وفق ما يقول فاسناخت ”الهدف 
هو تحويل الصورة من المشـــاهير، إلى مقدم 
السلعة منخفضة السعر، مما يحسن (سمعة) 

مقدم السلعة منخفضة الكلفة“.
وال تخفي سالســـل متاجر التجزئة هدفها، 
حيث يقـــول يان بـــوك مدير المشـــتريات في 
ليدل دويتشـــالند ”إنه لم يتم الربط بين ليدل 
واألزياء الراقية تلقائيـــا حتى اآلن“. وأضاف 
أن التشـــكيلة الجديـــدة ”ســـتجعلنا نحظـــى 

بانتباه المشترين في عالم األزياء الراسخ“.
واكتسبت سلســـلة ألدي شيئا من الخبرة 
فيما يتعلق بتشـــكيالت األزيـــاء التي يطلقها 

مشاهير في األعوام القليلة الماضية.
ويذكر أن المزج بين األســـعار المنخفضة، 
ورونق النجوم في سالســـل البقالة التجارية، 
ليـــس بالظاهرة الجديدة فـــي ألمانيا، وكانت 
سلســـلة متاجر األحذية دايشـــمان األكبر في 

البالد رائدة في هذا المخطط التجاري.

} األقصر (مصر) – احتفل عروسان مصريان 
بزواجهما في ســـماء األقصـــر (721 كيلومترا 
جنوبـــي القاهرة) على متـــن بالون طائر حلق 
بهمـــا فوق آثـــار المدينـــة التاريخية وســـط 

تصفيق عدد من السياح.
وقالـــت العـــروس، الشـــيماء أبوالحجاج 
مكي، إن قضاء الســـاعات األولى من أول يوم 
لها كعروس وزوجة، في رحلة بالون يطير بها 
في الســـماء، فوق آثار أجدادها الفراعنة، كان 

مفاجأة بالنسبة إليها.

وأضافـــت أبوالحجاج مكي (25 عاما) أنها 
لـــم تكن تعلم حين اصطحبهـــا العريس أنهما 
فـــي طريقهما إلـــى االحتفـــال بزواجهما بين 
السماء واألرض وبطريقة أحبتها كثيرا وهي 

سعيدة جدا.
وقـــال العريـــس أشـــرف عبدالهـــادي إنه 
اختار أن يطير وعروســـه جوا في أول ساعات 

تجمعهما كزوجين.
وأضـــاف عبدالهادي (33 عامـــا) أن رحلته 
بالبالـــون بصحبـــة عروســـه تهـــدف أيضـــا 

إلـــى الترويـــج الســـياحي لألقصـــر وآثارها 
الفرعونية، وأنه أعد الرحلة بعيدا عن عروسه، 

ثم فاجأها باألمر.
وكان العروســـان قد استقال بالونا طائرا، 
وســـط الســـياح الذين اســـتقبلوا العروسين 
بتصفيق حار وبرقصات صينية خاصة، أداها 
بعض السياح الصينيين، لتحية العروسين. 

ويذكر أن سياحة البالون الطائر، فوق آثار 
الفراعنة، هي نمط ســـياحي تتفـــرد به مدينة 

األقصر، ويجتذب أعدادا كبيرة من السياح.

أسبوع نيويورك للموضة يجمع بين البقالة واألزياء

} وهـــذه معمعـــة جديدة قويـــة متكاملة قد 
تفـــوق في نتائجها القائمـــة اآلن أو املؤجلة 
إلـــى بعد حني من الدهر، مســـألة فلســـطني 
العربيـــة التي جـــيء بلملوم كونـــي متنافر 
متعدد الثقافات والتأريخ واألصول ليحتلها 
ويهجر أهلهـــا متكئًا علـــى صناعة حوادث 
ووقائـــع مـــزورة ومفبركة وهولوكوســـتات 
منفوخة ال العنصر العربي وال الفلســـطيني 
مســـؤول عنهـــا، بل هـــي واحدة مـــن بقايا 
الظالمية األوروبية الهتلرية التي دفع ثمنها 
الغالي الفلسطينيون والعرب حتى اللحظة.

لقد انســـاق العالم كله والعراقيون خلف 
عنوان ثانوي مهمل اسمه استفتاء استقالل 
األســـئلة  تناســـوا  أو  ونســـوا  كردســـتان، 
اجلوهريـــة املهمة التي تتعلـــق بحدود تلك 
الدولـــة املنتظرة وأين هو احلـــق التأريخي 
احلقيقـــي وليـــس املـــزور لكرد العـــراق في 
األرض، ووضعوا خلـــف ظهورهم كل تأريخ 
بـــالد الرافديـــن الـــذي يثبت حتـــى عراقية 
أربيل عاصمة اإلقليم وما حولها من مناطق 
يســـمونها زورًا املناطق املتنازع عليها، ولم 
يجرؤ أحد على نقاش ما حصل بني امليديني 
الكرد رمبا واآلشـــوريني زمـــان نابوبالصر 
ونبوخـــذ نصر البابلي وأين كان الكرد وإلى 
أي اللغات تنتمي لغتهم وأســـئلة أخرى هي 
التي ستخط حّد كردستان بعيدًا عن اإلشاعة 
املضحكة الغبية التي يروجها الشـــوفينيون 
والعنصريون واجلهلة اجلـــدد والتي تقول 
إن عمـــر العراق هو مئة ســـنة، وبهذه فإنهم 
يريـــدون قضم ثلث مســـاحة البـــالد متكئني 
علـــى خارطة مختلفة خارج قياس ســـايكس 

بيكو الغاربة امللغمة املفخخة.
أمـــا املتحمـــس الداعم الراعي الســـاقي 
األوحـــد املعلـــن حتى اآلن لفصل كردســـتان 
عـــن العراق فهـــو مللـــوم ولقطاء إســـرائيل 
الذيـــن أدخلوا الكـــرد اليـــوم والبارحة في 
صف تدريســـي خبيث حـــول تصنيع الدولة 
باملظلوميـــة املنفوخـــة والكـــذب والتزويـــر 
التأريخـــي املبـــني، وتكفـــي واقعـــة حلبجة 
العراقية الكردية أن تكون مثاًال لهولوكوست 
جديـــد على طريـــق قيـــام الدولـــة، فالثابت 
واملبرهن واملؤرشـــف هو أن إيران اخلميني 
الدجـــال هي التي قامت بالهجوم الكيمياوي 
املشهور سنة ألف وتسعمئة وثمان وثمانني 
علـــى مدينة حلبجة وأهلهـــا الكرد املدنيني، 
حيث الغاز املســـتعمل في اجلرمية الشنيعة 
هـــو من مخـــازن وكنـــوز اجليـــش اإليراني 
املهـــزوم علـــى أوشـــال احلـــرب اإليرانيـــة 
العراقية، ثم دارت األيام والسنوات العجاف 
ليقوم الرئيس الراحل صدام حســـني بأعظم 
حماقاتـــه وفردياتـــه املريضـــة ويذهب إلى 
مطمســـة الكويت فينهزم العراق هزمية مرة 
وتذهـــب ريحه وميرض وُيحتـــل تاليًا، ومبا 
أن التأريـــخ اليـــوم تكتبـــه أميـــركا الوغدة 
واملنتصـــرون، فلقـــد رأى األكـــراد األذكيـــاء 
ومدرســـتهم إســـرائيل اللعينـــة أن ترمـــى 
مسؤولية تلك احملرقة برأس العراق البريء.

صباح العرب

النفاق في مسألة 
كردستان العراق

البصرة مدينة المليون نخلة تبحث عمن يزرع فيها شجرة

عريس يفاجئ عروسه بحفل زفاف يروج للسياحة 

علي السوداني

وب هيب ي و ن ي ر ي
كاني وســـت زوج كيم بزيـــارة كوبا العام 

الماضي.
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