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} أنقرة - أثـــار التدخل التركي في إدلب عبر 
فصائل محســـوبة على الجيش الحر، وتحت 
مســـوغ مواجهة هيئة تحرير الشام (النصرة 
ســـابقا)، تســـاؤالت حـــول خفايـــا المجازفة 
باجتياح شـــمال ســـوريا لو لم تكـــن تركيا قد 
تلقت ضوءا أخضر من روســـيا وإيران، وسط 
تســـريبات عن أن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان نجـــح في زيارتـــه األخيـــرة إليران 
في االتفاق مـــع المســـؤولين اإليرانيين على 
خارطة طريق سرية إلدارة الصراع في سوريا 

والعراق.
واعتبر متابعون للشـــأن التركي أن أنقرة، 
التـــي تقول إن الهجـــوم يأتي تنفيـــذا التفاق 
أســـتانة بشـــأن إقامة منطقة خفض توتر في 
إدلب، تســـعى الستئناف ما فشلت في تحقيقه 
خالل الهجوم الذي شـــنته منذ أشـــهر إلقامة 
منطقة آمنة على حدودها مع سوريا، وخاصة 
لمنع ســـيطرة األكراد الســـوريين على أراض 

حدودية.
وكانت تركيا فشلت في تحقيق نتائج ذات 
قيمة في ذاك التدخل بســـبب وقوف الواليات 
المتحدة إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية 
(قسد) التي تشكلت بدعم أميركي لطرد داعش 
من الرقة، وخاصـــة لتكون ورقة ميدانية قوية 
تفـــاوض بها واشـــنطن لتحديد شـــكل الحل 
المستقبلي في سوريا قبل أن تتغير المعادلة 
على األرض لفائدة روســـيا ومن ورائها إيران 

وقوات الرئيس السوري بشار األسد.
وقـــال المتابعـــون إن الوضـــع اآلن تغير 
بشكل كامل، فتركيا، التي اختلفت مع الحليف 
األميركي رغم كونها وضعت بيضها في ســـلة 
واشـــنطن، ليســـت معزولة تمامـــا، وعالقتها 
صارت قوية مع روســـيا وإيران بعد أن قبلت 
أن يكـــون تحركها في ســـوريا تحـــت المظلة 
الروســـية التي مهدت لتلطيف األجواء بينها 

وبين طهران وبين دمشق.
وأكـــد الجيـــش التركـــي االثنين أنـــه بدأ 
أنشـــطة االستطالع في محافظة إدلب بسوريا 
قبـــل عمليـــة عســـكرية متوقعة فـــي المنطقة 

المتنازع عليها في شمال غرب سوريا.
وتقول تركيا إنها تقدم مســـاعدة لمقاتلي 
المعارضة السورية الذين تساندهم منذ فترة 
طويلة بهـــدف تنفيـــذ اتفاق عـــدم التصعيد. 
لكن خبراء عســـكريين ومعارضين ســـوريين 

قالوا إن تركيـــا تلعب على مختلف الواجهات 
لتحقيق استراتيجيتها في خلق حزام حدودي 
مـــوال لها ويكون أداة لخدمة أجندتها ســـواء 
ما تعلق بالضغط على األســـد، والمشاركة في 
تحديد مســـتقبل ســـوريا، أو مـــا تعلق بقطع 

الطريق على الحلم الكردي في سوريا.
وأشـــار هؤالء الخبراء والمعارضون إلى 
أن تركيا نســـقت ألجل تمرير اســـتراتيجيتها 
مع جهات متناقضة المصالح مثل الجماعات 
اإلسالمية المتشـــددة المصنفة إرهابية، ومع 
فصائـــل وقيادات مـــن الجيش الحـــر أغلبها 
انشـــقت عن النظام وتحمل أفـــكارا ليبرالية، 
فضـــال عن تنســـيق أنقرة مع طهـــران، والذي 
تدعـــم خالل زيـــارة أردوغان إليـــران األربعاء 
الماضي، والتي تـــم فيها وضع خارطة طريق 
للعمل اإليراني التركي المشـــترك في ســـوريا 
والعراق، وأن بغداد ودمشـــق مجرد متفرجين 

في لعبة األمم الجارية اآلن.
وكشـــف معارض ســـوري عـــن أن التدخل 
شـــمال ســـوريا هدفـــه حماية األمـــن القومي 
لتركيا، وأن الحرب على اإلرهاب مجرد يافطة 

للتغطية على الغاية الحقيقية للتدخل، مشددا 
على أن تركيا لو كانت تحارب اإلرهاب لمنعت 
اآلالف من اإلرهابيين من اســـتعمال مطاراتها 

لالنتقال إلى سوريا.
ويرى محمد صبـــرا، كبير المفاوضين في 
المعارضة الســـورية، أن الغياب األميركي عن 
المشهد السوري مهد لجميع القوى اإلقليمية 

الطريق لملء الفراغ بتدخلها المباشر.
وأربكت اســـتراتيجية الرئيـــس األميركي 
الســـابق باراك أوباما في ســـوريا إدارة خلفه 
دونالـــد ترامـــب التـــي لم تجد من حل ســـوى 
مجاراة األدوار التي اكتسبتها روسيا وإيران 
وتركيا، والرهان على ورقة األكراد لالستفادة 
منها في مواجهة داعش وفي التشريع لموقع 

قدم أميركي للتأثير في الملف السوري.
وقال صبـــرا في تصريح لـ”العرب“، ”نحن 
في لحظة اشـــتباك إقليمي هائـــل وكبير جدا 
وبالنســـبة للنظام فإنه ومنذ عام 2012 تحول 
إلى مجرد أداة من أدوات (المرشـــد اإليراني) 
علـــي خامنئي في الســـيطرة علـــى المنطقة“، 
مالحظـــا أن تركيـــا يبـــدو أنها ”تريـــد تقليد 

النموذج اإليراني مع بشـــار األسد فعمدت إلى 
تطويع بعض فصائـــل المعارضة لتكون أداة 

بيدها تنفذ من خاللها سياستها“.
وأوضـــح أن ”مـــا نشـــهده منذ عـــام 2003 
هو تمـــدد إيران خارج إقليمهـــا مع ما يحمله 
هذا التمدد من مشـــروع إمبراطوري بالهيمنة 
والســـيطرة وتفتيت نســـيج المنطقة وتدمير 

مفهوم الدولة الوطنية“.
وعبـــر عن اعتقاده بـــأن ”تركيا اآلن أيضا 
خرجـــت خارج إقليمها، وهذا خطير جدا وهو 

تأكيد لغياب المشروع العربي“.
لكن مراقبين للمشـــهد السوري حذروا من 
أن تنقل المواقـــف التركية يجعل من الصعب 
عليها اكتســـاب حليف اســـتراتيجي يمكن أن 
يســـاعدها على إيجاد حزام حدودي موال لها 

شمال سوريا.
ويتوقع القيـــادي في تيار الغد الســـوري 
منـــذر آقبيق في تصريح لـ"العـــرب" أنه خالل 
األشهر القادمة سوف تتضح خطوط جغرافية 
لتقاســـم النفـــوذ فـــي ســـوريا بيـــن روســـيا 

والواليات المتحدة وإيران وتركيا.

} رومــا - اعتبر خبراء فـــي مكافحة اإلرهاب 
االســـتخبارات  بيـــن  التنســـيق  ضعـــف  أن 
األوروبية ســـهل علـــى المتشـــددين، وخاصة 
الذئـــاب المنفـــردة، تنفيذ عمليـــات مؤلمة في 
مـــدن أوروبية عدة، مشـــيرين إلى حادث مقتل 
شابتين فرنسيتين منذ أيام، وإلى حادث دهس 
في برلين أودى بحياة 12 شخصا في ديسمبر 
الماضـــي، وأن ضعـــف التنســـيق حـــال دون 
اعتقـــال المنفذين رغم الشـــكوك التي تضعها 

االستخبارات حولهما.
وأكـــد هـــؤالء الخبـــراء أن االســـتخبارات 
االحتفـــاظ  تفضـــل  المختلفـــة  األوروبيـــة 
بالمعلومات التي تمتلكها عن المشـــكوك فيهم 
رغم أن اتفاقية شـــنغن تتيح التنقل الحر بين 
الدول وكان يفترض تنقل المعلومة بين أجهزة 
االســـتخبارات بما في ذلك الشكوك التي يمكن 
أن تحيط بأقربـــاء العناصر اإلرهابية، خاصة 
ما تعلق بالماضي اإلرهابي، أو المشـــاركة في 

الحرب بسوريا والعراق أو ليبيا.
وأعلنـــت الســـلطات اإليطاليـــة االثنين أن 
أنيس حناشـــي، شـــقيق التونســـي الذي قتل 
شـــابتين في مرســـيليا بجنوب فرنسا، حارب 
في سوريا وذلك بعد توقيفه في شمال البالد.

أبلغـــوا  الفرنســـيون  المحققـــون  وكان 
نظراءهـــم اإليطاليين في الثالـــث من أكتوبر، 
بعد يوميـــن من اعتـــداء مرســـيليا، باحتمال 
وجود أنيس حناشـــي في إيطاليا، بحسب ما 
روى مسؤولون إيطاليون في مكافحة اإلرهاب 

في مؤتمر صحافي.
وقال قائد قســـم مكافحة اإلرهاب اإليطالي 
المبيرتو جياني إن البالغ أشار إلى أن حناشي 
”قاتل وخـــاض الجهاد في األراضي الســـورية 

والعراقية مع خبرة ذات طابع عسكري“.
ويشـــتبه المحققـــون الفرنســـيون في أن 
أنيس حناشـــي متواطئ في قتل الشابتين في 
مرســـيليا. وأضاف المبيرتو جياني أن ”هناك 
فرضيـــة ال بد من التحقـــق منها بأن أنيس هو 

من لقن أحمد ودفعه إلى التطرف“.
وفـــي األول من أكتوبـــر 2017، قـــام أحمد 
حناشي (29 عاما) الشقيق األكبر ألنيس، بقتل 
شـــابتين في محطة سان شـــارل في مرسيليا، 

قبل أن تقتله الشرطة. 
ولـــم يكن يرتاد أي مســـجد وعرف بإدمانه 

الكحول والمخدرات.
ويعتقد الخبراء في مكافحة اإلرهاب أن بطء 
تنقل المعلومة بين األجهزة األمنية األوروبية 
يمكن أن يعطي فرصة إضافية للذئاب المنفردة 
كي تتحرك بحرية أكبر، مشـــيرين إلى الهجوم 
على ســـوق فـــي برلين نفذه التونســـي أنيس 
العامري الذي تنقل ألشـــهر بحرية كبيرة بين 
ألمانيا وإيطاليـــا على الرغم من تصنيفه بأنه 
يمثـــل تهديدا أمنيا، وأنه اســـتطاع لعدة أيام 
الهـــروب من بحـــث مكثف وقام بعبـــور ثالثة 

حدود دولية قبل قتله بالرصاص في إيطاليا.

} بغــداد - حـــذر نائب الرئيـــس العراقي إياد 
عـــالوي من انـــدالع حـــرب أهلية علـــى مدينة 
كركـــوك الواقعـــة تحت إدارة كرديـــة حاليا إذا 
لم يتم التوصل إلى حل بشـــأن المحادثات مع 

األكراد، عقب إجراء االستفتاء.
وقال عالوي في مقابلة مع وكالة أسوشيتد 
بـــرس األميركية إنه طالب مســـعود البارزاني، 
رئيـــس إقليـــم كردســـتان، وكذلـــك الحكومـــة 
المركزية في بغداد وميليشيات الحشد الشعبي 
المدعومـــة مـــن إيـــران بضبـــط النفـــس وحل 

الخالفات حول المدينة الغنية بالنفط.
وأكـــد أن كركـــوك يمكـــن أن تكـــون ”نقطة 
التـــي تشـــعل الصراع في شـــمال  االنطـــالق“ 
العـــراق، رافضـــا في الوقت نفســـه اســـتقالل 

كردستان عن العراق.
ويتزامـــن تحذير عـــالوي مـــع تصريحات 
لقيس الخزعلي، زعيم ميليشيا عصائب الحق، 

مـــن أن األكراد العراقييـــن يخططون لضم جزء 
كبيـــر من شـــمال العـــراق بما في ذلـــك كركوك 
من أجـــل إقامة دولـــة مســـتقلة، بعدما صوت 
األكراد العراقيون قبل نحو أســـبوعين من أجل 
االســـتقالل في انتخابات مثيـــرة للجدل لكنها 

غير ملزمة، وفقا للدستور العراقي.
واعتبر الخزعلي أن ”هذا إن حدث فسيكون 
بمثابـــة احتـــالل أجنبي“، وفق مـــا نقلته قناة 
”آفـــاق“ التلفزيونيـــة القريبة من الميليشـــيات 

الموالية للدولة.
وقال عالوي إن أي تحرك تقوم به ميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي، بما في ذلك عصائب الحق، 
لدخول كركوك ”سيضر بجميع إمكانات توحيد 

العراق“ ويفتح الباب أمام ”صراع عنيف“.
وقـــال عالوي ”يجب ترك العراقيين وحدهم 
لبحث مشـــاكلهم الخاصة دون تدخل“، مضيفا 

أن ”كركوك أصبحت نقطة اشتعال“.

وواصل ائتالف دولة القانون، بزعامة نائب 
رئيـــس الجمهورية نـــوري المالكي، االعتراض 
على أي جهد للوســـاطة بين بغداد وأربيل، في 
ظل مواصلة بغداد الضغط على إقليم كردستان 

عبر اإلعالن عن سلسلة قرارات عقابية.
وطالـــب نواب عن ائتالف المالكي، االثنين، 
رئيـــس البرلمـــان ســـليم الجبـــوري بتقديـــم 
اســـتقالته، على خلفية زيارة قام بها األحد إلى 
أربيل، التقى خاللها البارزاني للتباحث بشأن 

أزمة االستفتاء.
العراقـــي  البرلمـــان  جلســـة  بـــدء  ولـــدى 
االعتيادية االثنين، طالـــب نواب عن كتلة دولة 
القانون الجبوري بالنزول من منصة الرئاسة. 

وقالوا إنه زار أربيل من دون إشعار البرلمان.
وقرأ الجبـــوري، خالل الجلســـة، بيانا عن 
زيارتـــه إلى أربيل، مؤكـــدا أن ”جولة مباحثات 

مهدت لها في بغداد“.

ورفـــض الجبـــوري الكشـــف عـــن تفاصيل 
مباحثاته مع البارزاني، وقال ”من غير الممكن 
أن نتحـــدث عن كل شـــيء ما دمنا فـــي مرحلة 

إنضاج الحل“.
لكنه قال إن زيارته إلى أربيل كانت ”واحدة 
من المحطات المهمة والجوهرية التي كشـــفت 
لنـــا فرصـــا مهمة للحـــل على األقل فـــي البعد 
المتعلـــق بالنيات واالســـتعداد للتفاهم ضمن 
إطار مقبول ابتداء كي نهيئ األرضّية المناسبة 
إلطـــالق الحوار الواســـع والمفتـــوح، بدال من 
سياســـة الُجـــُدر والحواجز الصلبـــة التي قد 
تدفع أحد الطرفيـــن أو كليهما إلى الذهاب إلى 

خيارات صعبة“.
ومـــن بين ”الخيـــارات الصعبة“ التي ألمح 
إليها رئيـــس البرلمـــان العراقي أيضا شـــبح 
االقتتال األهلي في مدينة كركوك التي يسكنها 

العرب والكرد والتركمان.

وتقع كركوك، خارج ”الخط األخضر“، الذي 
يرســـم حدود إقليم كردســـتان منذ العام 2003، 
لكنهـــا عمليا تحت الســـيطرة الكردية المطلقة 

منذ العام 2014.
ويحـــث عـــالوي رئيـــس إقليم كردســـتان 
والحكومة المركزية وميليشيا الحشد الشعبي 
على ضبط النفس وحـــل الخالفات بخصوص 

المدينة.
”جميـــع  إن  لـ“العـــرب“  مصـــادر  وقالـــت 
األطراف المســـلحة المتمركزة في كركوك، بما 
فيها الحشـــد الشـــعبي والبيشـــمركة، تخضع 

ألعلى درجات التأهب حاليا“.
ولم يتوقف التصعيـــد على الجانب األمني 

فقط، لكن التصعيد السياسي استمر أيضا.
وأعلـــن المجلس الوزاري لألمـــن الوطني، 
االثنين، عـــن إجراءات جديدة ضد اإلقليم، على 

خلفية االستفتاء.

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - اإلمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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طبول {حرب أهلية} تدق في كركوك

• عالوي والجبوري يحذران من اقتتال أهلي إن لم تحل قضية كردستان  • العبادي يضيق الخناق على أربيل بإجراءات عقابية

ضعف التنسيق األوروبي خارطة طريق سرية بين تركيا وإيران للهيمنة في سوريا

يسهل الهجمات المنفردة

• أنقرة تنسق مع اإلرهابيين ومع المعارضة وتغير تحالفاتها لفرض شريط حدودي موال لها

محمد صبرا

الغياب األميركي مهد 

الطريق لجميع القوى 

اإلقليمية مللء الفراغ

ا

ا

ا

األطفال السوريون واألعالم التركية جاهزون للحرب الدعائية

Tuesday 10/10/2017
40th Year, Issue 10777

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الثالثاء 2017/10/10 - املوافق لـ20 محرم 1439
السنة 40 العدد 10777

محمد العصيمي علي األمني ماجد السامرائي محمد قواص ملهم املالئكة حسن السوسي إدريس الكنبوري عبدالله مكسور مفيد نجم زكي الصدير أمير العمري طاهر علوان

الفراعنة في املونديال: ليلة ال تنسى

ميركل وماي

مصير أوروبا 

بني امرأتني

ص١٢

1
10

مي

م

تنسى

17
0777

مي

ص٢٢

فتح وحماس على أبواب شراكة سياسية
ص٢



} القاهــرة - تبـــدأ الثالثـــاء أولى جلســـات 
احلوار املباشـــر بني حركتـــي فتح وحماس في 
القاهـــرة برعاية املخابـــرات املصرية في إطار 
استكمال مسار املصاحلة الذي انطلق قبل فترة 
وأفضـــى إلى عودة حكومة الوفاق الوطني إلى 

قطاع غزة األسبوع املاضي.
وكان وفـــدا احلركتني قد وصال االثنني إلى 
القاهـــرة لبحث جملـــة من امللفات احلساســـة 
من بينها امللف األمني في غزة وأيضا مســـألة 

الشراكة السياسية.
ويرأس وفد حماس يحيى الســـنوار رئيس 
مكتـــب احلركة في غـــزة، ونائبـــه خليل احلية 
وصـــالح البردويل عضـــو املكتب السياســـي، 
ويضم من خارج القطاع صالح العاروري نائب 
رئيس املكتب السياســـي، وموســـى أبومرزوق 
وعزت الرشـــق وحسام بدران وروحي مشتهى، 

أعضاء املكتب السياسي للحركة.
السماح  اإلســـرائيلية  الســـلطات  ورفضت 
لثالث مـــن قيادات حماس فـــي الضفة الغربية 
بالســـفر، رغم محاوالت القاهرة إقناع تل أبيب 

باملوافقة على ذلك، لالنضمام إلى احملادثات.
ويشارك وفد حركة فتح القادم من رام الله، 
برئاســـة عزام األحمد مسؤول ملف املصاحلة، 
وعضوية حســـني الشيخ وأحمد حلس وروحي 

فتوح وفايز أبوعيطة وماجد فرج.
وتؤكـــد أوســـاط قريبـــة مـــن الطرفـــني أن 
املسألة األمنية ســـتكون في صدارة احملادثات 
حيث ســـتركز على بحث ســـبل انضمام ثالثة 
آالف مـــن أفـــراد األمن التابعني لفتـــح إلى قوة 
الشـــرطة في غزة على مدى عام، مبوجب اتفاق 
وحـــدة توســـطت فيه مصـــر عـــام ٢٠١١، وهذا 
من شـــأنه أن يخفف القبضـــة األمنية حلماس 

على القطاع.
وقال فوزي برهوم املتحدث باســـم حماس 
”األطـــراف ســـتناقش امللف األمنـــي وبخاصة 
في غزة بشـــكل يخدم اجلبهة الداخلية ويطبق 
القانون بشـــكل وطني ومهني دون أن يعمل في 

إطار حزبي“. وحتـــدث مصدر مطلع لـ“العرب“ 
بأن احلوار سيناقش ســـحب العناصر األمنية 
غيـــر املهنية وعـــدم انخراط أي مســـلحني غير 

محترفني.
وأشـــار متابعون إلى أن لقـــاء الثالثاء بني 
وفـــدي فتح وحمـــاس لن يتطرق إلـــى ”قضايا 

شائكة“ قد تؤثر على إجراءات املصاحلة.
ولفت هؤالء إلى أنه ســـيتم جتنب التطرق 
إلـــى ملف ســـالح الفصائل الذي تتمســـك فتح 
بتقنينـــه بينمـــا ترفض حمـــاس االقتراب منه، 
ومتوقع ترحيله إلى مرحلـــة تالية تتعزز فيها 

الثقة بني الطرفني.
وتتســـارع خطوات القاهـــرة للتوصل إلى 
صيغة ملصاحلة شـــاملة تتســـع لتضم فصائل 
فلسطينية أخرى، بدعم من قوى عربية مؤثرة.

وكان وزراء حكومة الوفاق الوطني تسلموا 
مهامهم في غزة األســـبوع املاضي، عقب انتهاء 
أول اجتماع وزاري عقـــده رامي احلمدالله في 
القطـــاع منذ أكتوبـــر ٢٠١٤ مبوجـــب تفاهمات 
دعمتهـــا مصر، من أهم نتائجهـــا قرار حماس 
في ١٧ من الشـــهر املاضي حل جلنتها اإلدارية 

في غزة.
وينظـــر البعـــض مـــن املراقبني إلـــى لقاء 
القاهرة على أنه نقطة حتّول لتحقيق مصاحلة 
مســـتقرة، لكن هـــذا ال ينفي وجود تشـــدد في 
بعض املطالـــب، وهو ما تريـــد القاهرة جتنب 
طرحـــه اآلن، وهي احلريصـــة كل احلرص على 
إجناح هذا املســـار خاصة وأنه ســـيفتح الباب 
أمام عودة مفاوضات السالم مع اإلسرائيليني.

وقال قيادي بحركة فتح لـ“العرب“، ”الهدف 
من احلوار استعادة الوحدة على أساس سيادة 
القانـــون، وكل اإلجـــراءات يجب أن تنبني على 
هـــذا األســـاس، وهو العـــرف الســـائد في أي 

اتفاق“.
وأضاف ”متســـك حمـــاس بالســـالح يثير 
الشـــك في نواياها، ألنها قد تستخدمه في وجه 
فتـــح مع أّي خالف مســـتقبلي، وإذا كانت تبرر 
ذلـــك بأنها مقاومة، فنحـــن أيضا (كحركة فتح) 

مقاومة، ومن حقنا حمل السالح“.
وسبق ووجهت حركة حماس سالحها إلى 
الداخل في العـــام ٢٠٠٧ على خلفية االنتخابات 
التشـــريعية، وقامـــت احلركـــة حينهـــا بفرض 

سيطرتها على القطاع بالقوة.

وحســـب القيـــادي ذاتـــه، ســـيتطرق لقاء 
القاهرة إلى الشـــراكة السياســـية واملساعدات 
التـــي تتحصل عليها حمـــاس، لتكون خاضعة 
للقانون وال متس ســـيادة الدولة الفلسطينية، 
وتصل عبر القنـــوات احلكومية فقط، والتأكيد 
علـــى أن عمـــل الفصائـــل ليـــس على حســـاب 

املصلحة الوطنية.
وتتعامل القاهرة مع ملف اجلناح العسكري 
حلركـــة حماس بحذر باعتباره ”قنبلة موقوتة“ 
في ملـــف املصاحلة، وتتريث فـــي التطرق إليه 
خشـــية أن ينســـف ما مت من تفاهمات، في ظل 

إعالن حماس أن ”كتائب القسام خط أحمر“.
وانتخبت حماس القيادي صالح العاروري 
نائبـــا لرئيـــس املكتـــب السياســـي للحركـــة، 
اخلميس، وهو ما اعتبره خبراء تطورا يســـير 
عكس اجتاه العالقات بني حماس وفتح، بسبب 
العالقات املتشـــعبة بينه وكل مـــن قطر وتركيا 

وحـــزب الله الذيـــن تتهمهم جهـــات عدة بدعم 
اإلرهاب. ويعتبـــر العاروري الـــذي انضم إلى 
وفد حماس في هذه اجلولة، القائد العســـكري 
للحركـــة في الضفة الغربيـــة، والتحق بها منذ 
نشأتها، وباشر تأسيس جهاز عسكري للحركة 
في العامني ١٩٩١-١٩٩٢، ما أســـهم في االنطالقة 

الفعلية لكتائب القسام في الضفة.
وشـــكل تصعيد العـــاروري ليكـــون الرجل 
الثاني فـــي احلركة قلقا لدى دوائر سياســـية، 
بســـبب االعتـــراض علـــى كونه ميثـــل اجلناح 

العسكري الذي ترى فتح ضرورة ترويضه.
وقـــال طـــارق فهمـــي الباحـــث املتخصص 
في الشـــأن الفلســـطيني، لـ“العـــرب“ إن وجود 
قيادات عســـكرية من نوعية العاروري لن يؤثر 
على مســـألة املصاحلـــة، ألن ذلك يأتي في إطار 
التعيينـــات الداخلية حلركة حمـــاس، حتى لو 
كانت تنطوي على إشـــارات سياســـية سلبية. 

لكن مصادر دبلوماسية مصرية قالت لـ“العرب“ 
إن انضمـــام العاروري إلى وفـــد حماس معناه 
مباركـــة اجلنـــاح املســـلح جلميـــع اخلطوات 
السياســـية، وله معنى إيجابي يصب في خانة 
املزيد من التطمينـــات، وجميع أجنحة حماس 
مـــع املصاحلة، ومت إقنـــاع رافضيها بأهميتها 

في هذه املرحلة.
وكانـــت معلومات تداولت بشـــأن منشـــور 
ســـري وزعته حماس على أعضائها كشفت فيه 
وضـــع عدد مـــن قادتها حتت اإلقامـــة اجلبرية 
والتنبيه على من يعارضون املصاحلة الوطنية 

بالكف عن ”الصياح والشوشرة“.
وأكـــد فهمـــي أن ”مصر متمســـكة بســـير 
املصاحلـــة في أجـــواء هادئة، وســـيتم تأجيل 
األمور الشـــائكة إلى حني تقريب املسافات بني 
فتح وحماس، وملف السالح من املمكن التفاهم 

بشأن حل أزمته، إذا خلصت نوايا اجلميع“.

} الخرطــوم - ثمن الرئيس الســـوداني عمر 
حســـن البشـــير االثنـــني دور اململكـــة العربية 
الســـعودية فـــي رفـــع العقوبـــات االقتصادية 

األميركية املفروضة على بالده منذ ٢٠ عاما.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“، إن ”الرئيس البشـــير عّبر خالل اتصال 
هاتفي مع العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز عـــن شـــكره وتقديره لـــه، وأيضا 
جلهود حكومة الرياض ودورها الفاعل في قرار 

واشنطن رفع العقوبات االقتصادية“.
وأعرب امللك ســـلمان، بحسب املصدر ذاته، 
عن تهنئته له برفع العقوبات، متمنيا أن يسهم 

هـــذا القرار فـــي تنمية واســـتقرار الســـودان.
واجلمعـــة املاضيـــة أعلنـــت واشـــنطن رفـــع 
العقوبات االقتصادية املفروضة على السودان 
منذ ١٩٩٧، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 

١٢ أكتوبر اجلاري.
وكانت الســـعودية إلى جانـــب اإلمارات قد 
لعبتـــا دورا رئيســـيا في إقنـــاع إدارة الرئيس 
دونالـــد ترامـــب وقبلهـــا إدارة بـــاراك أوباما 
بضـــرورة رفع العقوبـــات عن الســـودان الذي 
أظهـــر اســـتعدادا واضحـــا لتغيير سياســـاته 
املثيـــرة للجـــدل، وأيضا للتعاون فـــي مكافحة 

اإلرهاب.

وترجـــم النظـــام الســـوداني هـــذا التغير  
بانخراطه في دعم الشـــرعية باليمن، وقبله مبد 
الواليات املتحدة مبعلومات اســـتخبارية مهمة 
بخصوص اجلماعات اإلرهابية التي تقاتل في 
القـــارة األفريقية. ويرى مراقبون أن الســـودان 
برفع العقوبات عنه خطا خطوة جد مهمة نحو 

العودة إلى املجتمع الدولي.
وتعمل اليوم الدبلوماسية السودانية على 
إقناع اإلدارة األميركيـــة بوجوب اتخاذ خطوة 
ال تقـــل أهمية عـــن رفع العقوبات وهو شـــطب 
اخلرطوم مـــن الئحة الدول الراعيـــة لإلرهاب.

ويعتبر املسؤولون األميركون أن هذه اخلطوة 

مبكرا عليها، ويجد السودان نفسه بالتالي في 
حاجة مجددا إلى مساعدة السعودية  واإلمارات 

في محاوالت تغيير املوقف األميركي.
وقـــال نائـــب الرئيس الســـوداني حســـبو 
محمد عبدالرحمن، اإلثنني، إن وكالة املخابرات 
املركزية األميركية ال متتلك أدلة تدين اخلرطوم 
بـ“اإلرهاب“. وأوضح أن ”ســـي آي إيه تعاملت 
مع السودان ألكثر من ١٥ عاما، ولم جتد حادثة 

تشير إلى تورط السودان في دعم اإلرهاب“.
ويعني بقاء الســـودان في القائمة السوداء 
اســـتمرار فرض قيود عليه، منهـــا حظر تلقيه 

املساعدات األجنبية، أو بيع السالح إليه.

فتح وحماس على أعتاب تفاهمات أمنية وشراكة سياسية
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[ إرجاء مسألة سالح الفصائل إلى أجل غير مسمى  [ وجود العاروري في لقاء القاهرة يكرس إجماعا حمساويا على المصالحة
امللف األمني يشكل إحدى أهم املسائل التي ستناقش على طاولة احلوار بني حماس وفتح 
في القاهرة، حيث يرجح أن يتم االتفاق على اســــــتعادة الســــــلطة الفلسطينية مهمتها في 
حفظ األمن داخل غزة وعلى حدودها، ما من شــــــأنه تخفيف قبضة حماس على القطاع، 
في املقابل ســــــتبقى املســــــائل اخلالفية من قبيل سالح الفصائل مؤجلة إلى مرحلة الحقة 

من مسار املصاحلة التي تبدو مصر حريصة كل احلرص على إجناحه.

مصيرهم على كف عفريت

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير التخطيط والتعاون الدولي 
األردني عماد نجيب فاخوري إن مجموع 
المساعدات األميركية األساسية للمملكة 
سيبلغ خالل العام الحالي 2017 حوالي 

1.3 مليار دوالر.

◄ انتزع تنظيم داعش السيطرة على 
15 قرية في ريف حماة الشرقي تسيطر 

عليها هيئة تحرير الشام االثنين، فاتحا 
بذلك جبهة جديدة بعد أن قال الجيش 

السوري قبل أيام إنه أخرج التنظيم 
المتشدد من منطقة مجاورة. 

◄ يغادر وزير الخارجية والمغتربين 
اللبناني جبران باسيل لبنان مساء 

الثالثاء إلى بودابست على رأس وفد 
اقتصادي-زراعي، في زيارة تهدف إلى 

متابعة ملف النازحين السوريين.

◄ تشاور الفريق محمود حجازي رئيس 
أركان الجيش المصري مع روبرت 

ستيفن بيكروفت مدير عام القوة متعددة 
الجنسيات، حول عمل القوات المتعددة 

بسيناء المصرية.

◄ قررت محكمة أمن الدولة األردنية 
االثنين تخفيض عقوبة امرأة أردنية 
متهمة بالترويج لتنظيم داعش عبر 
تطبيق ”واتسآب“ من السجن ثالث 

سنوات إلى سنة ونصف السنة.

◄ أكد يوليوس جيورج لوى سفير 
ألمانيا بالقاهرة االثنين أن دور الوساطة 

اإلقليمية الذي تلعبه مصر حاليا سواء 
في األزمة الليبية أو الفلسطينية مهم.

◄ دعت سويسرا إلى اإلفراج بسرعة عن 
امرأة سويسرية أفادت أنباء بخطفها في 
دارفور المضطربة بالسودان حيث يقاتل 

متمردون الحكومة منذ عشر سنوات.

باختصار

أخبار

طارق فهمي:

وجود قيادات عسكرية من 

نوعية العاروري لن يؤثر على 

مسألة المصالحة

«االنتخابات النيابية ستجري في موعدها من دون أي تفكير بالتأجيل أو التمديد، وآلية تطبيق 

قانون االنتخاب بحاجة إلى مناقشة وسنتقدم بخطة إلى مجلس الوزراء في الغرض».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

«األردن مثال يحتذى به في السلم االجتماعي والعيش املشترك بني أطيافه كافة، بفعل حالة 

التصالح الذاتي واألمن واالستقرار». 

ياسني اخلياط
وزير البيئة األردني

مدنيون يغادرون إدلب مع دخول الجيش التركي إلى المحافظة الواقعة شمال غرب سوريا

عون: االنتخابات التشريعية 

ستجرى في موعدها

} بيــروت - أكد رئيس اجلمهورية اللبنانية 
العماد ميشـــال عـــون االثنـــني أن االنتخابات 
النيابيـــة ســـوف جتـــرى فـــي مواعيدها على 

أساس القانون النسبي.
وجاء تصريح الرئيس عون خالل استقباله 
قبل ظهر االثنني أعضاء هيئة اإلشـــراف على 
االنتخابـــات، الذيـــن أقســـموا اليمـــني أمامه 
فـــي حضور وزيـــر الداخليـــة والبلديات نهاد 
املشنوق، وذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة 

اجلمهورية اللبنانية.
وقـــال الرئيـــس عـــون، بحســـب البيـــان، 
”االنتخابـــات النيابيـــة ســـوف جتـــرى فـــي 
مواعيدها على أساس القانون النسبي، وذلك 
للمرة األولى في تاريخ لبنان، وكل ما يقال غير 

ذلك ال ميكن االعتداد به“.
وبهـــذا التأكيد، أنهـــى الرئيس عون جدال 
متزايدا حول إمكانية تأجيل هذا االســـتحقاق 

االنتخابي الذي سيجرى في مايو املقبل.
وكان مجلـــس النـــواب اللبنانـــي قـــد أقر 
فـــي يونيـــو املاضـــي مشـــروع قانـــون جديد 
لالنتخابات النيابية يعتمد النظام النسبي مع 
الصوت التفضيلي، ويقوم على أساس تقسيم 
لبنان إلى ١٥ دائرة انتخابية، كما أقر التمديد 
للمجلس النيابي احلالي مدة ١١ شـــهرا حتى 

مايو املقبل ألسباب تقنية.

البشير يقر بدور الرياض في رفع العقوبات األميركية عن الخرطوم



} بغــداد - لـــم تنجـــح قضية مســـاعي أكراد 
العراق لالنفصال وتأســـيس دولة مستقّلة رغم 
تصّدرهـــا واجهة األحداث في البلد هذه األيام، 
فـــي صرف أنظار فرقاء الســـاحة العراقية بمن 
في ذلك أبناء العائلة السياســـية الشـــيعية عن 
معركتهم األساســـية المتمثلـــة بالصراع على 
الســـلطة والســـباق المبّكر على الفوز بمواقع 
قياديـــة في مرحلة مـــا بعد تنظيـــم داعش في 
العـــراق والتي يتوّقع هـــؤالء الفرقاء أن تكون 
مختلفـــة عما ســـبقها وأن تحمل تغييرات على 

المشهد السائد في البالد منذ سنة 2003.
وعـــاد أتباع رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر يهّددون بتســـخين الشـــارع واقتحام 
مبنى البرلمان لفـــرض تغيير تركيبة مفوضية 

االنتخابات.
ومقتـــدى الصـــدر الـــذي يتمّتع بقـــدر من 
الشـــعبية يســـتمّدها من إرث عائلته ومكانتها 
فـــي مجال التدين الشـــيعي، وأيضـــا من رفعه 
شـــعارات اإلصـــالح ومحاربـــة الفســـاد، أحد 
األطراف األساســـيين في الصراع على السلطة 
بالعـــراق، حيث يرى الفرصـــة مواتية أكثر من 
أي وقت مضى على أرضية الفشل الذريع لكبار 
خصومه من قادة حزب الدعوة اإلســـالمية في 
قيادة الدولة العراقية طيلة الـ14 سنة الماضية.
واالنتخابات المقّررة لربيع العام 2018 أحد 
المحاور األساسية لمعركة السلطة التي تترّكز 
حاليا على مســـائل إجرائيـــة وقضايا هيكلية 
ذات صلـــة بتلك االنتخابات علـــى غرار تركيبة 
اللجنة المشـــرفة عليهـــا، حيث تحرص أحزاب 
وأشخاص في مقّدمتهم رئيس الوزراء السابق 
نوري المالكي على التمديـــد ألعضائها، بينما 

يصّر الصدريون على تغييرهم.

المشـــرفة  المركزيـــة  ”اللجنـــة  وهـــّددت 
التابعة للتيار  على االحتجاجـــات الشـــعبية“ 
الصـــدري، االثنين، باقتحام مبنى البرلمان في 
حال مّدد عمل المفوضية الحالية لالنتخابات.

ويتهـــم الصـــدر المفوضيـــة بخضوعهـــا 
لسيطرة األحزاب الحاكمة، ويحّملها مسؤولية 
خروقات كبيرة شهدتها االنتخابات البرلمانية 
الماضية. وقالت إخالص العبيدي عضو لجنة 
تنظيم االحتجاجات في مؤتمر صحافي عقدته 
في ســـاحة التحرير وســـط بغـــداد إّن اللجنة 
قـــررت في وقت ســـابق تأجيـــل االحتجاجات 

لمنح فرصة للبرلمان الختيار مفوضية جديدة 
لالنتخابات.

وأضافـــت ”لكن، على ما يبـــدو، فإن هذا لم 
ينفـــع معهم (نـــواب البرلمان)، ولـــم يراجعوا 
حســـاباتهم وضمائرهم لمـــرة واحدة من أجل 

خدمة العراق“.
وتابعـــت ”نرفض أي تمديد لعمل مفوضية 
االنتخابـــات الحاليـــة ألي ســـبب كان، ولو تم 
التمديد، فإن الشـــعب سيســـحب تفويضه من 
أعضـــاء البرلمان، ولن يكون األخير بمنأى عن 
قبضة الشـــعب، فإما أن تســـتجيبوا لصوته، 
وإمـــا أن تتنّحـــوا وتتركـــوا الشـــعب ليقـــرر 

مصيره“.
وشـــّددت العبيـــدي على أن ”الدمـــاء التي 
أريقـــت على دكـــة اإلصالح لن تذهب ســـدى“، 
داعية الشـــعب العراقي، في حال أقر البرلمان 

تمديـــد عمل المفوضيـــة الحالية، إلـــى القيام 
بـ“زحـــف مليونـــي يطـــوي صفحـــة البرلمان 

ويفتح صفحة جديدة“.
وكان اآلالف من أتبـــاع الصدر قد اقتحموا 
مرتين في 30 أبريل و20 مايو من العام الماضي 
2016 المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط 
العاصمة بغـــداد، والتي تضم مقرات الحكومة 
واألجنبية.ودخلوا مكتب  الدوليـــة  والبعثـــات 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ومبنى البرلمان، 
احتجاجـــا علـــى عـــدم تشـــكيل حكومـــة مـــن 

التكنوقراط طالب بها مقتدى الصدر.
ومنذ أشهر، لم ينجح البرلمان العراقي في 
اختيـــار مفوضية جديدة لالنتخابات، بســـبب 

الخالفات السياسية على تسمية المرشحين.
ومـــن المقرر أن تجري االنتخابات المحلية 
والبرلمانية بالعـــراق في أبريل المقبل، وتقول 
المفوضيـــة العليا المســـتقلة لالنتخابات إنها 
بحاجـــة إلى 6 أشـــهر كســـقف زمنـــي لإلعداد 

للمناسبة وإجرائها في موعدها.
وقياســـا بالعـــام الماضـــي تراجعـــت حّدة 
االحتجاجـــات فـــي الشـــارع العراقـــي شـــديد 
االحتقان بفعل سوء األوضاع المعيشية وانعدام 

األمن وتفشي الفساد اإلداري والحكومي.
ويعزى ذلك التراجـــع جزئيا إلى انصراف 
االهتمام إلى المعركة ضـــّد تنظيم داعش التي 
شـــهدت منذ مطلع العام الحالي إلى اآلن تقّدما 
كبيرا نحو الحســـم النهائـــي حيث لم يبق بيد 
التنظيم المتشّدد بعد استعادة مدينة الموصل 
وتلعفر والشـــرقاط والحويجة، ســـوى جيوب 

صغيرة في غرب البالد.
لكّن الســـبب الرئيس للتراجـــع هو اختيار 
التهدئة من قبل زعيم التيار الصدري وإفســـاح 
المجال أمام عقـــد الصفقات وإبرام التفاهمات 
السياســـية، ذلك أّن الشـــارع العراقي يظّل رغم 
وطأة األزمة السياسية واالجتماعية بعيدا عن 
الحـــراك المدني التلقائي ومتحّكما فيه من قبل 

”قادة“ دينيين وسياسيين على غرار الصدر.

} أبوظبــي - رّســـخ قرار األمم املتحدة بإدراج 
التحالف العربي لدعم الشـــرعية في اليمن على 
قائمـــة منتهكـــي حقـــوق األطفال، حالة الشـــّك 
الســـائدة أصال في املنطقة العربية بشـــأن دور 
املنظمـــة األممية وقدرتها علـــى خدمة القضايا 
اإلنسانية العادلة واملســـاهمة في نشر السالم 
واالستقرار وجتنيب الشعوب ويالت احلروب.

وبـــدا القـــرار حامـــال لشـــبهة التســـييس 
واالنحياز، ومجافيا للواقع من خالل القفز على 
الدور الكبير الذي اضطلع به التحالف ســـواء 
فـــي مواجهته لطرفـــي االنقالب على الســـلطة 
الشرعية، احلوثيني وأتباع علي عبدالله صالح، 
ووقفه لزحفهم على مناطـــق اليمن، ثم جهوده 
في اســـتعادة الكثيـــر من املناطق مـــن أيديهم 
وتأمينهـــا وتطبيع احلياة فيهـــا بالتوازي مع 
مواجهة تنظيـــم القاعدة ومنعه من اســـتغالل 
الظـــرف للتمركز فـــي اليمن واتخـــاذه منطلقا 
لتهديـــد املنطقة مبا فـــي ذلك امليـــاه اإلقليمية 
اليمنية التي تضّم أحـــد أهم املمرات التجارية 

البحرية على الصعيد العاملي.
وانتقـــد إعالميـــون وقـــادة رأي ونشـــطاء 
حقوقيـــون عرب وخليجيـــون اخلطوة األممية 
جلهـــة عقمهـــا فـــي خدمـــة القضيـــة اليمنية 
وحلحلـــة امللـــف اليمنـــي والبحث عـــن مخرج 
ســـلمي له. ونقل موقع 24 اإلخباري عن رئيس 
مجلس إدارة جمعية اإلمارات حلقوق اإلنسان 
محمد ســـالم الكعبي قوله إّن قرار إدراج األمم 
املتحـــدة للتحالـــف العربـــي فـــي اليمـــن على 
القائمة السوداء، وحتميله مسؤولية الضحايا 
جنبـــا إلى جنـــب مع األطـــراف األخـــرى التي 
كانت ســـببا في تدخل دول التحالف للدفاع عن 
النظام والشرعية واملؤسسات الدستورية التي 
انقّضت عليها ميليشيات احلوثي وصالح، فيه 
الكثيـــر من التجنـــي والغياب الكلـــي للمعايير 

اإلنسانية واألممية.
وشـــرح الكعبي أّن ”من بني األســـباب التي 
تؤكد جتنـــي تقرير األمم املتحـــدة األخير على 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة اململكـــة العربيـــة 
الســـعودية، أن من يهتم بتعليـــم أطفال اليمن 

كل  لتوفيـــر  ويســـعى  وكرامتهـــم  وصحتهـــم 
متطلبـــات احليـــاة الكرميـــة لهم مـــن مدارس 
ومستشـــفيات وصحة ورعاية وغـــذاء ال ميكن 
أن يســـتهدفهم، ومـــن يقـــوم بنـــزع األلغام في 
املناطق املأهولة ويســـعى حلماية اليمنيني من 
مخاطرهـــا هو مهتـــم بحق األطفـــال واجلميع 
باحليـــاة ويســـعى لتجنيبهـــم مخاطر احلرب 

وآثارها، وال ميكن أن يكون غير ذلك“.
ويحيل كالم احلقوقي اإلماراتي على حجم 
اجلهود التي بذلها التحالف العربي ال ســـيما 
اململكـــة العربية الســـعودية ودولـــة اإلمارات 
العربيـــة املتحدة ملعاجلة األوضاع اإلنســـانية 
في اليمن وتخفيف وطأة احلرب على مواطنيه.

وقّدر مركز امللك ســـلمان لإلغاثة مجموع ما 
قّدمته الســـعودية كمســـاعدات لليمن منذ سنة 

2015 بـ8.2 مليار دوالر.
وذكر املتحدث باسم املركز سامر اجلطيلي 
في مؤمتر صحافـــي عقد اإلثنني بالرياض دعم 
اململكـــة ألكثر مـــن 80 مشـــروعا لصالح أطفال 
اليمن، مشـــيرا إلـــى أّن املســـاعدات للمدنيني 

شملت مناطق سيطرة احلوثيني.
وأوضـــح أن املركز قـــدم 66.7 مليون دوالر 
ملواجهة انتشار وباء الكوليرا في اليمن، مؤّكدا 
أّن السعودية قّدمت كامل املبلغ الذي طالبت به 
منظمة الصحة العاملية ملكافحة الوباء. كما بلغ 
إجمالي مـــا قّدمته إلى البنـــك املركزي اليمني 
مليـــار دوالر، وإجمالي مـــا تلقته األمم املتحدة 
من الســـعودية حتى الشهر املاضي 976 مليون 

دوالر.
وتظهـــر تقاريـــر موّثقـــة باألرقـــام مقـــدار 
مســـاهمة التحالـــف العربـــي فـــي اليمـــن في 
حتقيـــق نقلة نوعيـــة على مســـتوى اخلدمات 
اإلنســـانية واملعيشـــية في عدد كبير من القرى 
واملدن اليمنية التي اســـتغلتها قوات احلوثي 
وأحدثـــت فيها فوضى ودمارا كبيرين، حيث لم 
تتوقف جسور املساعدات اإلنسانية السعودية 
واإلماراتيـــة عـــن  التوجـــه بـــرا وبحـــرا نحو 
مختلـــف املناطق حتـــى اخلطرة منهـــا إلغاثة 
الســـكان غذائيا وطبّيا وتعليميـــا، وهو األمر 

الذي أغفلته تقارير األمم املتحدة.
وسّجلت مؤسســـات إماراتية في مقّدمتها 
هيئـــة الهالل األحمر اإلماراتـــي حضورا بارزا 
في إغاثة الشـــعب اليمني وفي إعادة اخلدمات 
األساسية إلى املناطق املتضّررة من احلرب أو 

املتأثرة بتبعاتها بشكل غير مباشر.

ويقول رئيس مجلـــس إدارة الهيئة حمدان 
مســـلم املزروعي، إّن الهـــالل األحمر اإلماراتي 
قـــام بتنفيذ إعـــادة إعمار وصيانة عـــدد كبير 
ومتنوع من مشاريع البنية التحتية والتنموية 
فـــي  واالقتصاديـــة  والصحيـــة  والتعليميـــة 
املناطـــق احملررة باليمن، وذلك ليســـتفيد منها 
أبناء الشـــعب اليمني الذين تضرروا من جراء 
األحداث التي تشـــهدها بالدهـــم، وبلغ إجمالي 
تلك املشـــاريع في الفتـــرة من مارس 2015 حتى 

يوليو 2017 مبلغ 1.447 مليار درهم.
وأشـــار املزروعي إلى أن ”مشـــاريع الهالل 
األحمر التي نفذت واجلاري تنفيذها حاليا في 
محافظـــات املهرة وحضرموت وشـــبوة وأبني 
ومأرب وعـــدن وحلج وتعز والضالع واحلديدة 
وجزيرة ســـقطري تتمثل في املشاريع اإلغاثية 
ومشـــاريع الصحة العالجيـــة والصحة العامة 
وقطاعـــات التعليم املختلفـــة والبنية التحتية 
مـــن مســـاكن وصرف صحـــي وحدائـــق عامة، 
باإلضافة للمشـــاريع االجتماعية واالقتصادية 
والتجاريـــة التـــي تعـــود بالنفع املـــادي على 
أســـر الشـــهداء واألســـر الضعيفة واحملتاجة 
وذوي االحتياجـــات اخلاصـــة“، منوها إلى أن 
”املســـاعدات اإلنســـانية املقدمة ألبنـــاء اليمن 

تشـــمل توفيـــر اخليـــام ومســـتلزمات اإليواء 
واملالبـــس املتنوعة وتوفير األغطية الشـــتوية 

واحلقائب املدرسية والقرطاسية“.
االســـتجابة  مشـــاريع  ”قيمـــة  أن  وذكـــر 
اإلنسانية للهالل األحمر في حضرموت واملهرة 
ومأرب بلغت مليونـــني و322 ألفا و851 درهما، 
فيما بلغت قيمة املشاريع املنفذة في عدن وأبني 
والضالـــع وحلج وتعز وشـــبوة مليـــارا و169 
مليونـــا و651 ألفـــا و727 درهما، ووصلت قيمة 
املشـــاريع املنفـــذة في جزيرة ســـقطرى إلى 39 

مليونا و365 ألفا و433 درهما“.
وأفـــاد رئيس مجلـــس إدارة هيئـــة الهالل 
املســـاعدات  ”هـــذه  بـــأن  اإلماراتـــي  األحمـــر 
اإلنســـانية تتنوع لتشمل قطاع البرامج العامة 
لتصل تكلفتها اإلجمالية إلى 3.64 مليار درهم، 
وقيمة املســـاعدات الســـلعية إلـــى 1.57 مليار 
درهم، وفي قطـــاع توليد الطاقة وإمدادها مبلغ 
1.05 مليـــار درهم، وفي قطـــاع الصحة وصلت 
مســـاعدات الهالل األحمـــر إلـــى 603.1 مليون 
درهـــم، فيمـــا بلغت قيمـــة مشـــاريع اخلدمات 
االجتماعيـــة 483.3 مليون درهـــم، وقطاع النقل 
والتخزين بتكلفة 480.7 مليون درهم، وملساعدة 
اجلهـــات احلكوميـــة واملجتمع املدنـــي قدمت 

الهيئـــة مســـاعدات بقيمة 466 مليـــون درهم“. 
وأضاف أنـــه ”في مجال التعليم بلغت التكلفة 
اإلجمالية ملشاريع التعليم 129.7 مليون درهم، 
وملشاريع البناء والتنمية املدنية 124.9 مليون 
درهـــم، وفي مجـــال امليـــاه والصحـــة العامة 
وصلت قيمة املشـــاريع املنجزة إلى 53 مليون 

درهم“.
وانتقـــد األمـــني العـــام لصنـــدوق الزكاة 
اإلماراتـــي عبداللـــه بن عقيـــدة املهيري األمم 
املتحـــدة قائال إّنها ”ال تـــرى إال مبنظار واحد 
وليـــس لديهـــا الشـــمولية في عمليـــة تغطية 
األحداث، وتصنيفها، لذا فهي عاجزة عن رؤية 
ما يقدمه التحالـــف العربي من جهود حلماية 

الشعب اليمني“.
ووصـــف محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة 
العامـــة للشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف في 
اإلمارات التقرير األممـــي بـ“غير العادل وغير 
الصحيـــح“، مذّكرا بأّن الســـعودية واإلمارات 
مصّنفتـــان من قبـــل األمم املتحدة ذاتها ضمن 
أكبر املانحـــني الدوليني لرعاية الطفولة إغاثة 
وتعليمـــا وصحـــة ودواء، وضمـــن األســـرع 
اســـتجابة إلغاثـــة الشـــعوب املتضـــررة مـــن 

احلروب والكوارث الطبيعية.

تقييم سطحي لدور التحالف العربي في اليمن يهز مصداقية األمم المتحدة
[ جهود توزعت بين مواجهة االنقالب ومقارعة القاعدة وإغاثة السكان  [ الصحة والتعليم ضمن اهتمامات التحالف

[ ملف استقالل األكراد ال يصرف فرقاء العائلة السياسية الشيعية عن معركة السلطة
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أخبار

ــــــى الصدمة التي أحدثها إدراج األمم املتحدة للتحالف العربي في اليمن على الالئحة  مأت
الســــــوداء ملنتهكي حقوق األطفال ليس فقط سطحية التقييم وعدم دّقة املعلومات التي بني 
ــــــك القدر الهائل من اجلحود الذي  عليها وشــــــبهة االنحياز التي تضّمنها، بل أكثر من ذل
انطوى عليه لدور التحالف في إنقاذ البلد من ميليشيات احلوثي، وحمايته من زحف تنظيم 

القاعدة، والعمل الدؤوب على إغاثة شعبه ومساعدته على مواجهة تبعات احلرب.

«تؤكد مملكة البحرين تمســـكها بالثوابت األساســـية التي أعلنتها الـــدول الداعية إلى محاربة 
اإلرهاب وكشف داعميه ومموليه، ممن يتبنون أجندات مكشوفة هدفها اختالق األزمات}.
امللك حمد بن عيسى آل خليفة
 عاهل مملكة البحرين

«العقوبـــات األميركية ضد الحزب امليليشـــياوي اإلرهابي في لبنان جيـــدة، ولكن الحل بتحالف 
دولي صارم ملواجهته ومن يعمل معه}.

ثامر السبهان
 وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج العربي

يد ما تحاول العبث بالصورة األصلية لتشويهها

اختزال القضية في تغيير المفوضية
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ دعا أنور قرقاش وزير الشؤون 
الخارجية اإلماراتي قطر إلى طرق باب 

السعودية لتجد الحل ألزمتها، قائال 
في سلسلة تغريدات بثها، اإلثنين، عبر 
حسابه في تويتر إّن «األزمة لم تفتعلها 

اإلمارات أو السعودية، بل إن سياسة 
قطر الداعمة لإلرهاب هي السبب». 

◄ قال ديمتري بيسكوف، المتحدث 
باسم الكرملين إن المحادثات األولية 

بين روسيا والمملكة العربية السعودية 
بشأن إمداد الرياض بمنظومة صواريخ 

أس 400 للدفاع الجوي تسير على ما 
يرام، مجّددا تأكيده على أن عرض تلك 

الصواريخ على الرياض لم يكن يستهدف 
أي طرف ثالث.

◄ أعلن مصدر عسكري عراقي، اإلثنين، 
العثور على مقبرة تضم رفات 20 عنصرا 

من تنظيم داعش قرب مدينة الرمادي 
مركز محافظة األنبار بغرب العراق، 

يرّجح أن يكون التنظيم قام بدفنهم على 
عجل أثناء المعركة ضّد القوات العراقية 

أواخر سنة 2015.

◄ عاد فرع البنك المركزي اليمني 
في محافظة تعز جنوب غربي البالد، 

اإلثنين، إلى النشاط بعد أكثر من عامين 
من التوقف جّراء الحرب.

◄ تّم في اإلمارات تحديد يومي 1 و2 
أكتوبر 2018 موعدا لعقد الدورة الثانية 
من االجتماعات الحكومية السنوية في 
العاصمة أبوظبي التي كانت احتضنت 
في 26 و27 سبتمبر الماضي أول دورة 

من هذا التجّمع الحكومي األكبر من 
نوعه على مستوى الدولة.

باختصار {زحف مليوني} على البرملان العراقي الصدريون يهددون بـ

عبدالله بن عقيدة المهيري:
األمم المتحدة ترى بمنظار 
واحد وتفتقر للشمولية في 

تغطية األحداث

الشارع العراقي الذي ال يزال رغم وطأة األزمة السياسية واالجتماعية بعيدا عن التحرك 
ــــــي املدني، قد يســــــتعيد حرارته خالل الفترة القادمة كصدى للصراع السياســــــي  التلقائ
املتصاعــــــد بني فرقاء الســــــاحة العراقية ومن ضمنهم مقتدى الصــــــدر الذي ميتلك تأثيرا 

ملحوظا على ذلك الشارع.



التـــي  الحـــرب  تعجـــل   - (ليبيــا)  بنغــازي   {
تخوضهـــا القـــوات النظاميـــة الليبيـــة على 
اإلرهاب والميليشـــيات الخارجة عن القانون 
فـــي المنطقـــة الغربية، مـــن إمكانيـــة توحيد 
المؤسسة العسكرية التي شتتتها الصراعات 

السياسية طيلة السنوات الماضية.
وخاضت قوات نظامية في مدينة صبراتة 
(غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش) الشـــهر 
الماضي معارك عنيفـــة انتهت بإعالن تحرير 
المدينة من الميليشيات التي يتهمها الليبيون 
بالتســـتر علـــى تنظيـــم داعـــش الـــذي حاول 
الظهـــور فـــي المدينـــة إبان ســـيطرة حكومة 
اإلنقـــاذ الوطنـــي بقيادة خليفـــة الغويل على 

العاصمة طرابلس.
وتؤكـــد غرفة العمليـــات تبعيتها لحكومة 
الوفـــاق، لكن الناطق باســـم القيـــادة العامة 
للجيش الليبي العقيد أحمد المســـماري، أكد 
في تصريحات محلية األحـــد، أن الجيش قدم 
الدعـــم للغرفة فـــي حربها على الميليشـــيات 

والجماعات اإلرهابية.
وأضـــاف أن ”هـــذا الدعم تمثـــل في توجه 
قيـــادات من غرفة عمليـــات الكرامة بأوامر من 
القائـــد العام للجيـــش المشـــير خليفة حفتر 
لاللتحـــام مع الضبـــاط في المنطقـــة الغربية 
ومدينة صبراتة ومنطقـــة العجيالت ومناطق 

أخرى“.
وقبـــل أن تعلـــن الغرفـــة ســـيطرتها على 
المدينـــة الجمعـــة، قـــال خليفة حفتـــر إن ما 
يحـــدث في صبراتة حرب شـــرعية بين ضباط 
من الجيش من جهة وجماعات تمتهن اإلرهاب 

وتجارة البشر.
ويقـــول مراقبون إن غرفـــة العمليات تتبع 
المجلس الرئاســـي ظاهريا، لكنها في الواقع 
تؤيـــد الجيش الوطني. أما الكتيبة 48 مشـــاة 
أو ما تســـمى بميليشـــيا ”العمـــو“ فتتبع في 
الظاهر رئاســـة األركان بحكومـــة الوفاق، لكن 
انتماءها يعود إلى المؤتمر الوطني المنتهية 
واليته، والذي رفض تســـليم السلطة لمجلس 
النواب عقب خســـارة تيار اإلسالم السياسي 
في االنتخابات التشـــريعية التـــي أجريت في 

يونيو 2014.
وأكد المســـماري أن الجيـــش يتعامل مع 
غرفـــة عمليات محاربة تنظيم الدولة بصبراتة 

التابعة للمجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
معربـــا عن اســـتعداد الجيـــش ”لفتح صفحة 
جديدة في التعامل مســـتقبال مـــع أي أجهزة 
تتبـــع المجلس الرئاســـي ومن بينهـــا قوات 
عمليـــة البنيـــان المرصوص ضـــد أي جماعة 

إرهابية“.
وتشـــكلت قوات ”البنيان المرصوص“ في 
مايو 2016 بأمر من المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش، 

وينحدر أغلب مقاتليه من مدينة مصراتة.
وتابع المسماري ”بيان القاهرة الذي نتج 
عن اجتماع مع الضبـــاط الوطنيين من مدينة 
مصراتـــة والمنطقة الغربية شـــدد على وحدة 
القوات المســـلحة والقوى الوطنية العسكرية 

ضد اإلرهاب وأي تهديد أمني للشعب“.
واستقبلت القاهرة في سبتمبر المنقضي 
وفدين عســـكريين ليبيين في إطـــار جهودها 
الهادفة إلى توحيد المؤسسة العسكرية وهو 
االجتماع الثاني الذي خلص إلى االتفاق على 
تشـــكيل لجان فنية مشـــتركة تبحـــث توحيد 

المؤسسة العسكرية الليبية.
وجاء اللقاء اســـتكماال لسلســـة اللقاءات 
الليبيـــة التـــي ترعاهـــا الســـلطات المصرية 

عبر رئيس أركان القوات المســـلحة المصرية 
الفريـــق محمود حجـــازي ووزيـــر الخارجية 

المصري سامح شكري.
ويرتكز جوهر المسلك السياسي المصري 
تجاه تطورات األزمة الليبية على أن الســـبيل 
ليبيـــا  فـــي  االســـتقرار  الســـتعادة  الوحيـــد 
يأتي من خـــالل الحوار الليبـــي- الليبي، مع 
التأكيـــد الكامـــل على بناء مؤسســـات الدولة 

الليبية.
وأوضح المســـماري أن ”المرحلة المقبلة 
ستشـــهد دراســـة بعض الجوانـــب لمواصلة 
جهود توحيد المؤسســـة العسكرية من خالل 
اجتماعات اللجان الفنية التي تم تشكيلها من 

الطرفين“.
ولفت إلـــى أن ”الجيش بات واحدًا وتحت 
قيادة واحـــدة لحماية البالد فهذه مســـؤولية 
وطنية لن تتقاعس عنها القوات المســـلحة“، 
مشـــيرًا إلـــى أن هذا ما تم االتفـــاق عليه وفقا 
لبيـــان القاهرة ولجنة القيـــادة وضباط مدينة 

مصراتة والمنطقة الغربية.
وأضـــاف أن المؤسســـة العســـكرية بدأت 
اآلن في التفاهم بشأن توحيد صفوفها في ظل 
استمرار المعركة ضد اإلرهاب بعد ما تعرضت 

له مدينة مصراتة مـــن هجمة قادت إلى حراك 
وطني فيها لمداهمـــة المجرمين واإلرهابيين 
الهاربيـــن من مدينـــة بنغـــازي والقبض على 

مجموعات كبيرة منهم“.
وأصدر مكتـــب النائب العـــام الليبي أمًرا 
باعتقال 826 شـــخًصا متهمين باإلرهاب، كما 
جرى تعميم األمر على المنافذ الحدودية كافة 

للبالد البرية والبحرية والجوية.
وقالـــت وســـائل إعـــالم محلية إنـــه جرى 
اعتقال عدد من األشخاص في مدينة مصراتة، 
كشفوا عن وجود تنســـيق مستمر بين خاليا 

إرهابية منتشرة في أنحاء ليبيا.
ونفـــذ تنظيـــم داعـــش األربعـــاء الماضي 
عملية انغماســـية اســـتهدفت مجمع المحاكم 
داخل المدينة مما أســـفر عن مقتل 4 أشخاص 

وجرح أكثر من أربعين آخرين.
ولجـــأت عناصر ممـــا كان يعرف بمجلس 
شـــورى ثوار بنغـــازي باإلضافـــة إلى عناصر 
ممـــا يعرف بســـرايا الدفاع عـــن بنغازي، إلى 
مصراتة عقب خســـارتهم لمواقعهم في مدينة 
بنغـــازي منطقة الجفرة والنجـــاح في طردهم 

من المدينة.
وتحظى تلـــك الجماعات بترحيـــب التيار 
المتطرف داخل المدينة، الذي أحكم ســـيطرته 
عليهـــا في الفتـــرة التي تلـــت اإلطاحة بنظام 

العقيد الراحل معمر القذافي.
وقال عضو المجلس األعلى للدولة بلقاسم 
قزيـــط عقب تنفيـــذ داعش للعمليـــة اإلرهابية 
إن أول خطـــوة في محاربـــة داعش هي ”طرد 
حلفائهم ســـرايا الدفاع عن بنغازي من مدينة 

مصراتة“ .
وأضـــاف قزيط فـــي تصريحـــات إعالمية 
محليـــة أنه ال يمكـــن أن تكون ســـرايا الدفاع 
حليفـــًا لداعـــش في بنغـــازي وعـــدوًا لها في 

مصراتة.

صابر بليدي

} الجزائر - أقصت مصالح التنظيم والشؤون 
العامة في مختلف واليات (محافظات) الجزائر 
العشـــرات من القوائم الحزبية والمستقلة، من 
خوض االنتخابـــات المحلية المقررة في الـ23 
من شـــهر نوفمبـــر المقبل، ألســـباب متنوعة، 
تتعلـــق فـــي الغالب بالســـير الذاتيـــة لبعض 
المرشـــحين، وافتقاد بعـــض القوائم للبرامج 

السياسية.
إلـــى  المحليـــة،  االنتخابـــات  وتحولـــت 
صـــراع كبير بيـــن مختلف القوى السياســـية 
والمســـتقلين، التـــي تريـــد االســـتحواذ على 
المجالـــس البلديـــة والوالئيـــة خـــالل العهدة 
االنتخابيـــة القادمـــة، خاصـــة وأنهـــا تتزامن 
مـــع تنظيم أكبـــر االســـتحقاقات السياســـية 
وهـــي  البـــالد،  فـــي  المثيـــرة  واالنتخابيـــة 
االنتخابات الرئاسية المنتظرة في العام 2019.

ويـــرى مراقبـــون، أن المجالـــس المحلية، 
تعتبـــر القاعدة األولى والوعاء الرئيســـي، في 
الجزائـــر، للذين يطمحون إلى خوض ســـباق 
االنتخابـــات الرئاســـية باعتبارهـــم الواجهة 
األولـــى للدولة، والتي تتعامل يوميا وبشـــكل 
مباشـــر مع المواطنيـــن، وبواســـطتها يمكن 
اســـتقطاب الرأي العام لالصطفاف خلف أحد 

المرشحين.
وحســـب مصـــادر متطابقـــة، فـــإن عملية 
اإلقصاء، شملت عشرات القوائم من المستقلين 
ومختلف القوى السياســـية، لتنافي أصحابها 
(المرشـــحين)، مع الشـــروط والنصوص التي 
تنظم االنتخابات المحليـــة، وأن اإلدارة كانت 
صارمة فـــي التعاطي مع مختلف الملفات، بما 
فيهـــا تلـــك المنتمية ألحزاب الســـلطة. وقالت 
المصادر ”األمر ال يتعلق بانحياز مشـــبوه أو 

تعاطف مع طرف على حساب طرف، كما تروج 
له بعض األوساط السياســـية، وإنما بتطبيق 
صارم للنصوص والشروط الالزمة، وأن األمر 
طـــال أيضا أكبـــر األحزاب الموالية للســـلطة، 

وعلى رأسها جبهة التحرير الوطني“.
واستغرب مترشـــحون مستقلون، احتجوا 
أمام مبنى محافظة تبســـة بشرق البالد، قرار 
اإلدارة، واعتبروه ”إقصاء ممنهجا ومقصودا، 
ألنـــه إذا تنافت ســـيرة مرشـــح أو مرشـــحين 
مـــن القائمـــة، كان باإلمكان اإلبـــالغ بضرورة 
تعويضهم، وليس إقصاء القائمة بالكامل، وأن 
المعنيين ســـيتوجهون إلى القضاء السترداد 

حقهم في خوض االستحقاق االنتخابي“.
ويكفـــل القانـــون االنتخابي فـــي الجزائر، 
للقوائم أو المرشـــحين الذين أقصوا من طرف 
اإلدارة، حق رفع دعوى لدى الجهات القضائية 
المختصة، في غضون العشـــرة أيام التي تلي 

القرار اإلداري.
وتعرضـــت جبهـــة التحريـــر الوطني، إلى 
إقصاء نحو مئة قائمة بلدية ووالئية، ألســـباب 
متعـــددة، وهـــو مـــا يقلـــص حظوظهـــا أمام 
المنافســـة الشرسة ألحزاب الســـلطة األخرى، 
في حال عدم استرداد حقها من طرف القضاء، 
وغيابها في تلك البلديات والواليات ألول مرة.

ونفـــى مصـــدر قيـــادي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه فـــي اتصـــال لـ“العـــرب“، أن ”يكـــون 
لمرشحي الحزب في عموم البلديات والواليات 
أي تنـــاٍف مع النصوص والشـــروط الالزمة“، 
في إشارة إلى االتهامات التي وجهت للجهات 
المشرفة على عملية الترشـــيح الحزبي، حول 
مـــا أســـماه غاضبون فـــي الحـــزب، بالتالعب 

والمحسوبية والمصالح والتوريث“.
ولم يستبعد المصدر أن يكون األمر ”مبيتا 
مـــن جهـــات عليا ضغطـــت على اإلدارة لســـن 
مقصلتها على قوائـــم جبهة التحرير الوطني، 
في إطار مخطط إلزاحتها من موقعها الريادي 
في الســـاحة السياســـية“، وهو تلميح لرئيس 
التجمع الوطنـــي الديمقراطي ورئيس الوزراء 
الحالـــي أحمد أويحيى، الـــذي يكون قد وظف 
نفوذه التنفيذي في تهيئة االســـتحقاق القادم. 
ويـــرى المحامي والناشـــط السياســـي عمار 

خبابة، أن ”عملية إقصاء المترشحين والقوائم 
االنتخابيـــة التي تتـــم على مســـتوى اللجان 
االنتخابية عبر الواليات، تعتمد أساســـا على 
مدى مطابقتها للشـــروط المحـــددة في قانون 
االنتخابات، وأهمها تمتع المترشـــح بحقوقه 
المدنية والسياســـية، وأال يكون محكوما عليه 
بحكم نهائي الرتكاب جناية أو جنحة ســـالبة 

للحرية“.
وبحســـب أحدى القوائم التي ترشحت في 
ضواحـــي العاصمة، تحت لـــواء حزب طالئع 
الحريـــات المعارض، فإن قانـــون االنتخابات 
هـــو مـــن أجهـــض مســـعى بعـــض األحزاب 
والمستقلين للترشح في االنتخابات المحلية.

وأرجعـــت ذلك الشـــتراطه على المترشـــح 
ألول مـــرة أو لـــم يحصل على نســـبة خمســـة 
بالمائـــة فـــي االســـتحقاق الســـابق، وعلـــى 
القوائـــم المســـتقلة، جمع خمســـة بالمئة من 
تعداد الدائرة االنتخابية، في شـــكل توقيعات 
على اســـتمارات، كشرط أساســـي إليداع ملف 

الترشح.
وعلل المحلل السياســـي شـــفيق مصباح، 
السباق المحموم على الترشح في االستحقاق 
المذكور، رغم المقاطعة الشـــعبية الواســـعة، 
والعزوف االنتخابي في البالد، بالتمييع الذي 
طال الفعل السياســـي، والقطيعة المســـتمرة 
بين السلطة والشـــعب، مما فتح المجال أمام 
ميـــالد طبقة من االنتهازيـــة، تترصد مثل هذه 
الفـــرص لالنقضـــاض علـــى مكاســـب ومزايا 

الشخصية الُمنَتخبة.
ويرى أن ”االنتخابات المحلية تأخذ طابعا 
أكثر تفاعال في البالد، بســـبب تحول العملية 
إلى مطية للترقية االجتماعية، والكســـب غير 
المشـــروع، والمصالح الضيقـــة، التي توظف 
كورقة ضغط في بعض األحيان، لجلب ســـكان 
البلديـــة أو المحافظة لالنتخـــاب على إحدى 

القوائم“.
وعكس االنتخابات التشـــريعية الســـابقة، 
التي عرفـــت مقاطعة حزبية مـــن طرف بعض 
أحزاب المعارضة، فإن غالبية األحزاب سجلت 
حضورها في االستحقاق القادم، بما فيها تلك 
المنضويـــة في خندق المعارضـــة، على غرار 
اإلسالميين والقوميين كطالئع الحريات، ولم 
يشـــكل االســـتثناء إال حزب جيل جديد، الذي 

أعلن مقاطعته لالنتخابات المحلية.
وحسب أرقام وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية، فـــإن عدد المترشـــحين لالنتخابات 

المحليـــة القادمـــة بلـــغ، 165 ألـــف مترشـــح 
للمجالس الشـــعبية البلدية و16600 مترشـــح 
للمجالـــس الشـــعبية الوالئيـــة، موزعين على 

9562 قائمـــة منها 8728 قائمـــة تخص أحزابا 
سياســـية، و717 قائمـــة للتحالفـــات الحزبية، 

و151 قائمة مستقلة.
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◄ دعت ”حركة المواطنين الجزائريين 
بفرنسا“ (منظمة أهلية)، إلى تجمع 

احتجاجي بالعاصمة باريس، في 
17 أكتوبر للمطالبة باعتراف فرنسا 

بانتهاكاتها بحق متظاهرين جزائريين 
عام 1961، وإعادة جماجم مقاومين 
معروضة بمتحف ”اإلنسان“ بذات 

المدينة.

◄ قال مبعوث الرئيس التركي الخاص 
إلى ليبيا، أمرالله إيشلر، االثنين، إن 

”تركيا حريصة على تحقيق وفاق وطني 
في ليبيا، وتدعم خارطة الطريق التي 

أعلن عنها المبعوث األممي غسان 
سالمة“.

◄ بعث العاهل المغربي الملك محمد 
السادس برقية تهنئة إلى نزار بركة 
على إثر انتخابه أمينا عاما لحزب 
االستقالل، متمنيا له كامل التوفيق 
في تفعيل ما ينوي القيام به للرفع 

من نجاعة أداء الحزب تعزيزا لمكانته 
التاريخية في إطار مشهد سياسي 

تعددي.

◄ قال الفريق أحمد قايد صالح، 
قائد أركان الجيش الجزائري، األحد، 
إن ”أعداء“ بالده فشلوا في توظيف 
”جرثومة اإلرهاب“ لضربها وتحقيق 

مآربهم.

◄ أعربت المنظمة الدولية للهجرة عن 
مخاوفها إزاء مقتل نحو 30 شخصا، 

بعد غرق قارب يقل ما يتراوح بين 70 
و80 مهاجرا في البحر المتوسط، على 

الطريق بين تونس وإيطاليا.

◄ نظم أصحاب المساكن المدمرة 
في سرت، األحد، وقفة احتجاجية 

أمام مصرف الوحدة، طالبوا خاللها 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 

والمجلس البلدي بضرورة اإلسراع في 
تعويضهم ماليا وإيجاد بدائل للسكن.

باختصار

سباق محموم في االنتخابات المحلية بالجزائر
[ اتهامات لإلدارة باإلقصاء المقصود لعشرات القوائم  [ تلميحات ضمنية بتوظيف أويحيى لنفوذه إلعادة رسم الخارطة السياسية

أثار إســــــقاط اإلداراة احمللية للعديد من القوائم احلزبية واملســــــتقلة، من خوض ســــــباق 
االنتخابات احمللية اجلزائرية، ردود فعل غاضبة، حيث اعتبرها املرشــــــحون املرفوضون 
ــــــازا للبعض اآلخر، وقرروا اللجوء إلى القضاء الســــــترداد  تضييقــــــا على البعض وانحي

حقوقهم في خوض االستحقاق املذكور.

أخبار
«روســـيا تسعى إلى تعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجاالت، ومن بينها مكافحة اإلرهاب 

والجريمة المنظمة العابرة للحدود».
دمتري ميدفيدف
رئيس الوزراء الروسي

«لجنة الصياغة الموحدة لمجلسي النواب والدولة الخاصة بصياغة تعديالت االتفاق السياسي، 
تستأنف أعمالها السبت المقبل في تونس العاصمة».

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

اعتقـــال عـــدد مـــن األشـــخاص في 
مدينـــة مصراتة يكشـــف عن وجود 
تنســـيق مســـتمر بني خاليا إرهابية 

منتشرة في أنحاء ليبيا

◄

املجالـــس املحلية، تعتبـــر القاعدة 
األولى والوعاء الرئيســـي، في الجزائر، 
للذيـــن يطمحون إلى خوض ســـباق 

االنتخابات الرئاسية

◄

جيش واحد لكل الليبيين

الحرب على اإلرهاب توحد املؤسسة العسكرية الليبية
[ المسماري يشيد بجهود مدينة مصراتة في مالحقة اإلرهابيين

انتخابات تمهد لخالفة بوتفليقة



} موناكو – يســـود اعتقاد واســـع بأن مسألة 
القرصنـــة اإللكترونية باتت الشـــغل الشـــاغل 
لحكومـــات الدول التي تضـــررت من الهجمات 
الخبيثـــة فـــي الســـنوات األخيـــرة مـــن قبـــل 
التنظيمـــات اإلرهابية المتطرفـــة، لكن البعض 
يحّمل الشركات أيضا ســـوء التصرف في مثل 

هذه الحاالت المتفاقمة.
ويســـعى المشـــاركون فـــي مؤتمـــر األمن 
المعلوماتـــي الذي تســـتضيفه إمـــارة موناكو 
الفرنســـية األربعاء، إلى تعزيز االستراتيجيات 
ومحاولـــة طمأنـــة الشـــركات بعـــد هجومـــي 
الفيروســـين واناكراي ونوتبيتيـــا في الربيع 
الماضي واللذين تقدر الخسائر الناجمة عنهما 

بالمليارات من الدوالرات.
ويشـــير العارفـــون بكواليـــس مثـــل هـــذه 
المؤتمـــرات إلى أنه من غير المؤكد أن يتوصل 
وحواراتهـــم  مناقشـــاتهم  بعـــد  المجتمعـــون 
المضنيـــة إلـــى نتائج عملية ملموســـة، فواقع 
الحـــال يشـــير إلـــى أنه رغـــم اتفـــاق الجميع 
علـــى مكافحة اإلرهـــاب، لكـــن االختالفات في 

االستراتيجيات ال تزال قائمة.
وقـــال غيوم بوبـــار، المدير العـــام للوكالة 
الوطنية الفرنســـية ألمن األنظمة المعلوماتية، 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية إن ”هناك مخاطر 

جديدة برزت خالل األشهر الـ12 الماضية“.
ومـــن المؤكـــد أن التهديـــد ليـــس جديـــدا 
إذ اســـتهدفت هجمـــات إلكترونيـــة كثيرة في 
الســـنوات األخيـــرة مؤسســـات في إســـتونيا 
وشركة النفط السعودية أرامكو واستوديوهات 
سوني بيكتشرز وشبكة تي.في 5 موند الناطقة 

بالفرنسية.
ويعتبر خبراء األمن اإللكتروني فيروســـي 
واناكـــراي ونوتبيتيـــا ”غيـــر مســـبوقين في 

حجمهمـــا“، وهو ما جعل منســـوب المخاوف 
يتضاعف بشكل بالغ في الفترة الماضية.

والهجوم األول الذي وقع في مايو ويونيو 
الماضيين كان برنامجا لطلب فدية شـــل مئات 
اآلالف مـــن أجهـــزة الكمبيوتر فـــي العالم وقد 
أّثر علـــى نظام الصحة في بريطانيا والســـكك 
الحديـــد فـــي ألمانيـــا ومصانـــع شـــركة رينو 

لصناعة السيارات.
ويقـــول بوبار إن نظام طلـــب الفدية لم يكن 
مصمما بشـــكل جيد، لكن ال يمكن اســـتبعاد أن 

يكون الهدف كسب المال.
وكان الهجـــوم الثاني مع فيروس نوتبيتيا 
فـــي يونيو فعـــال ”إللحاق أضـــرار وتخريب“، 
بحســـب بوبار. فقد محـــا البرنامـــج الخبيث 
ملفات المســـتخدمين الذين استهدفهم بعد أن 

أعطى صورة بأنه برنامج لطلب فدية.

واعتبر جيـــروم بيلوا الخبير لدى شـــركة 
ويفســـتون أنه بهـــذه الهجمات تغيـــر مفهوم 
التهديد لدى الشـــركات. وأضاف ”كنا معتادين 
علـــى هجمات لســـرقة البيانات وكشـــفها، أما 
هو فكان يســـيء لسمعة الشـــركة وعالقتها مع 
زبائنهـــا. كما كنا نشـــهد عمليات احتيال مالي 
تؤدي إلى خســـائر تزداد في كل مرة“. لكن اآلن 
”ومع واناكراي ونوتبيتيا فإن الشـــركة تصاب 

بالشلل التام للعشرات من األيام“.
وعـــالوة على الهجمـــات الواســـعة، هناك 
زيادة في عمليـــات اختراق الشـــبكات بغرض 
التجسس والتي تشكل أســـاس أعمال الوكالة 
الوطنية الفرنســـية ألمن األنظمة المعلوماتية، 
وأعرب بوبار عن ســـوء تقدير التهديد بشـــكل 
كبيـــر مع أنـــه يشـــكل 95 بالمئة مـــن التهديد 

المعلوماتي.

وتهتم الوكالة الفرنســـية بشـــكل مباشـــر 
بالهيئات الحكومية والمؤسسات الكبرى فقط 
وهـــي تراقب الدفـــاع لدى 230 مشـــغال حيويا 
في القطاعيـــن الخاص والعام يســـتثمرون أو 
يعملون فـــي منشـــآت ضرورية للحفـــاظ على 
األمـــن العـــام. ويقـــر وزيـــر الدولة الفرنســـي 
لشؤون المعلوماتية منير محجوبي بأن ”األمن 
اإللكترونـــي يكلف أمواال“، لكنـــه يحذر من أن 
”الشـــركة التي ال تنفق علـــى أمنها المعلوماتي 
هي إشـــارة تحذيـــر ألن عدم اتخـــاذ إجراءات 

للحماية يشكل مخاطرة في أيامنا هذه“.
وســـيتعين على الشـــركات بموجب تشريع 
أوروبي يدخـــل حيز التنفيذ فـــي مايو المقبل 
الكشـــف عن أي ســـرقة لبيانات شخصية إذ ال 
تزال الشـــركات تفضل التكتم علـــى أي هجوم 

تتعرض له خصوصا للحفاظ على سمعتها.

5

{إسبانيا لن تقسم. قطعا ال. لن يتم تقسيمها وسيتم الحفاظ على الوحدة الوطنية، وسنفعل أخبار

كل ما يسمح به القانون لضمان االستقرار في إسبانيا}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء اإلسباني

{نأمل أال ترتكب الواليات المتحدة خطأ اســـتراتيجيا بإدراج الحرس الثوري على قائمة اإلرهاب، 

أما إذا فعلت  فإن رد إيران سيكون حازما هذه المرة}.

بهرام قاسي
املتحدث باسم وزارة اخلارجية اإليرانية
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باختصار

◄ انطلقت في تركيا االثنين، محاكمة 
قرابة 143 عسكريا في محكمة سيليفري 

بالقرب من مدينة إسطنبول بتهمة 
التورط في اشتباكات خالل محاولة 

االنقالب الفاشل في شهر يوليو العام 
الماضي.

◄ لقي 5 من أقلية الهزارة في جنوب 
غرب أفغانستان االثنين، مصرعهم على 
يدي مسلحين في هجوم بمدينة كويتا 
أين يعيش قرابة نصف مليون من هذه 

الطائفة بعد فرارهم من العنف في 
أفغانستان.

◄ برأت محكمة في ساراييفو االثنين، 
ناصر أوريتش الذي كان يمثل أمام 
القضاء بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
ضد الصرب، عندما كان يدافع عن 

هذا الجيب المسلم خالل الحرب في 
تسعينات القرن الماضي.

◄ جدد أمين عام حلف شمال األطلسي 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ االثنين تأكيده 
أن التحالف ال يريد حربا باردة جديدة 
مع روسيا، رغم مخاوف األعضاء حول 
الحشد العسكري الروسي القريب من 

حدود الناتو.

◄ نفت الصين مسؤوليتها عن هجمات 
إلكترونية قيل إنها وقعت في الواليات 

المتحدة، بزعم أنها تستهدف قو ون 
قوي، الذي وجه اتهامات بالفساد 

لمسؤولين كبار في الحزب الشيوعي 
وطلب اللجوء السياسي إلى أميركا.

◄ اعتقلت الشرطة اإليطالية في مدينة 
فيرارا الواقعة شمال البالد أنيس 

حناشي (25 عاما) شقيق أحمد حناشي، 
منفذ هجوم مرسيليا الذي تسبب في 

مقتل شابتين خارج محطة للقطار 
الشهر الجاري.

أزمة دبلوماسية بين تركيا والواليات المتحدة بسبب التأشيرات

اإلرهاب المعلوماتي يتصدر أجندة مؤتمر موناكو لألمن
[ تعقب القراصنة هدف استراتيجي لكافة الدول من أجل تطويق الظاهرة المتفاقمة 

ينعقد مؤمتر األمن املعلوماتي في موناكو 
هــــــذا العام وســــــط حزمة من املشــــــكالت 
ــــــي خلفها القراصنة وراءهم في مناطق  الت
مختلفــــــة مــــــن العالم، ما يســــــتدعي، وفق 
ــــــراء، وضع خطــــــة محكمــــــة لتطويق  اخلب
الظاهرة املتزايدة باعتبارها عامال يشجع 

على تنامي ظاهرة التطرف واإلرهاب.

تدابير منقوصة

} بروكسل - تبادل األوروبيون والبريطانيون 
االثنين، االتهام بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، في اليوم 
األول من جولة خامســـة من هـــذه المفاوضات 

بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
مقـــر  فـــي  المفاوضيـــن  فريقـــا  والتقـــى 
المفوضية األوروبية وبدآ الجولة التي تستمر 
أربعـــة أيام، وســـتكون األخيرة قبـــل اجتماع 

المجلس األوروبي األسبوع المقبل.
لكن خالفا لما حصل في األشهر الماضية، 
لـــم يتوقع كبيـــر مفاوضي االتحـــاد األوروبي 
ميشـــال بارنييـــه، ونظيره البريطانـــي ديفيد 
دافيـــس أن يلتقيا االثنين الفتتاح هذه الجولة 

األخيرة.
ويفترض أن تشـــكل الجولة مرحلة حاسمة 
ليتمكـــن القـــادة األوروبيون مـــن الحديث عن 
”تقـــدم كاف“ لعمليـــة االنفصال مـــن أجل بدء 
المفاوضـــات حول العالقات التجارية مع لندن 
بعـــد خـــروج بريطانيا من االتحـــاد الذي حدد 

موعده في نهاية مارس 2019.
ودعت رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
ماي في كلمة أمام مجلس العموم االثنين قادة 
االتحـــاد إلى إبداء ”مرونة“ فـــي المفاوضات، 
معتبـــرة أن ”الكـــرة باتت اآلن فـــي ملعبهم“. 
وقالـــت إنهـــا ”متفائلة فـــي إمكانيـــة تلقي رد 

إيجابي“.

لكـــن ذلك يبدو غير مرجح، إذ أن الشـــروط 
التـــي حددتها الـــدول الـ27 األخـــرى األعضاء 
فـــي االتحاد لم تنفذ بعـــد إذ تطالب في الواقع 
بتحقيـــق تقـــدم فـــي 3 ملفـــات أساســـية هي 
التسوية المالية لالنفصال ومصير األوروبيين 
المقيمين في الطرفين وانعكاســـات بريكســـت 

علـــى أيرلنـــدا. وأكـــد االتحـــاد األوروبـــي أن 
”الكرة في ملعب بريطانيـــا بالكامل حاليا“ من 
مفاوضات الطـــالق األوروبي، رافضا تصريح 
ماي بـــأن الخطـــوة التاليـــة تقع علـــى عاتق 
بروكســـل. وقـــال المتحدث باســـم المفوضية 
مارغريتيس ســـخيناس ”إنها ليست بالضبط 

لعبـــة كـــرة“، لكـــن ”الكـــرة هـــي بالكامـــل في 
ملعب المملكة المتحدة“، مذكرا بـ“التسلســـل 

للمفاوضات. الواضح“ 
وكان بارنييـــه قـــد صـــرح أمـــام البرلمان 
األوروبي في األســـبوع الماضـــي، أن الجولة 
الســـابقة لم تحقق التقدم الكافي لبدء المرحلة 

الثانية من المفاوضات.
وال يتوقـــع رئيـــس المفوضيـــة األوروبية 
جان كلود يونكر تحقيق تقدم كاف حتى نهاية 
أكتوبـــر ”ما لم تحـــدث معجـــزة“، وذلك غداة 

انتهاء جولة رابعة من المفاوضات.
ومـــن الواضح أن األوروبيين متشـــائمون 
وقلقون أيضا من انعكاسات ضعف ماي، الذي 
ظهـــر في خطابها الذي ألقته في مؤتمر حزبها 
السنوي األربعاء الماضي، حول المفاوضات.

وقوطعت ماي التي تواجه أزمة قيادة أيضا 
من قبل ممثل هزلي قدم لها اســـتمارة تسريح 
من قبل بوريس جونســـون وزير الخارجية في 
حكومتهـــا الذي يتحدى ســـلطتها بدعوته إلى 

بريكست أكثر تشددا.
واعتبـــر مجتبـــى الرحمـــن، المحلـــل في 
المجموعة الفكرية ”يوراسيا“، أن ”تصريحات 
جونســـون حكمـــت بالفشـــل على حـــل داخل 
المجلس األوروبي في أكتوبر الحالي“، معتبرا 
أنـــه زعزع ثقـــة الـــدول األعضاء فـــي االتحاد 

األوروبي. محاوالت صعبة للخروج من المأزق

بوادر معضلة جديدة بني االتحاد األوروبي وبريطانيا حول البريكست

} إســطنبول - عـــادت تركيا مجـــددا ألجندة 
البيـــت األبيض على ما يبدو إذ ال يتعلق األمر 
بســـوريا أو بتنظيمـــات إرهابية أو بالشـــرق 
األوسط، بل يرى سياسيون أن أنقرة اآلن ورقة 
جديـــدة في صراع داخلي مـــا زال محتدما في 
واشـــنطن منذ تولـــي دونالد ترامب الرئاســـة 

مطلع هذا العام.
واعتبر مراقبون للشـــأن التركـــي أن إقدام 
أنقرة على اعتقال جديد بحق أحد العاملين في 
القنصليـــة األميركية في مدينة إســـطنبول ردا 
على اإلجراءات التي قامت بها واشـــنطن قبل 
يومين، ســـيزيد من إشعال التوتر بين البلدين 

العضوين في حلف شمال األطلسي (ناتو).

المســـتمرة  الخالفـــات  أن  هـــؤالء  وأكـــد 
بيـــن البلدين ســـتضر بالعالقـــات االقتصادية 
بيـــن  واألكاديميـــة  والثقافيـــة  واالجتماعيـــة 
البلديـــن وكذلـــك بالمواطنيـــن العاديين، إلى 
جانـــب التوتـــر الدبلوماســـي الـــذي مـــا فتئ 

يتصاعد.
وعلقـــت الســـفارة التركيـــة في واشـــنطن 
االثنيـــن، منح التأشـــيرات لألميركيين لدخول 
األراضـــي التركية، فـــي رد فعـــل غاضب على 
تعليق الواليات المتحدة خدمات التأشيرة لغير 
المهاجرين في مرافقها الدبلوماســـية بتركيا، 
في أعقاب اعتقال موظف في القنصلية. وقالت 
اإلدارة األميركية في بيان أصدرته األحد، إنها 

وجدت نفســـها مضطرة ”إلعادة تقييم التزام“ 
أنقرة بأمـــن البعثات الدبلوماســـية األميركية 

وموظفيها في البالد.
واعتقلت السلطات التركية قبل أيام موظفا 
تركيا فـــي القنصليـــة األميركيـــة بزعم صلته 
بشـــبكة رجل الدين المقيم في والية بنسلفينيا 
األميركية فتـــح الله غولن الـــذي تحمله أنقرة 
مســـؤولية االنقالب الفاشل الصيف الماضي، 
بينمـــا ينفي زعيم حركـــة ”الخدمة“ تورطه في 

محاولة االنقالب.
ووجهت للرجل، الذي لم يكشف عن هويته، 
رســـميا تهمة التجســـس والســـعي لإلطاحة 
بالنظام في أنقرة. وتضاف هذه المســـألة إلى 

سلسلة طويلة من الخالفات، التي أسهمت في 
تدهور العالقة بين الحليفتين األطلسيتين.

وطالبت أنقرة واشـــنطن مرارا بتســـليمها 
غولـــن لمحاكمتـــه بتهمة التخطيـــط لمحاولة 
االنقـــالب. وضاعـــف امتنـــاع األميركيين عن 
االستجابة من التوتر في الفترة الماضية بعد 
تسليح واشـــنطن المقاتلين األكراد في سوريا 
المنضوين تحت راية وحدات حماية الشـــعب 

التي تصنفها تركيا تنظيما إرهابيا.
وهناك شـــكوك تســـوقها مصادر أميركية 
مطلعة حول إمكانية قيام الســـلطات األميركية 
بتسليم غولن، الذي شكل أحد أسلحة واشنطن 

على األرجح لتحريك تركيا وفق أهوائها.

الدنمارك تلتحق بدول 

أوروبية منعت الحجاب

} كوبنهاغــن - يدور حديث داخل األوســـاط 
السياســـية في الدنمارك هـــذه األيام حول عزم 
الحكومة اللحاق بركب الـــدول األوروبية التي 
حظرت الحجـــاب داخل أراضيهـــا، األمر الذي 
ســـيزيد مـــن حالـــة االحتقـــان والخـــوف لدى 

الجاليات المسلمة.
ويشـــكل اللجوء إلـــى منع ارتـــداء اللباس 
اإلســـالمي صدمة لـــدى المجتمع المســـلم في 
الدنمـــارك وغيرهـــا من الـــدول األوروبية على 
غـــرار النمســـا التي دخـــل فيها قانـــون حظر 

الحجاب حيز التنفيذ قبل أسبوع.
وكشـــف جاكـــوب إليمـــان جنســـن، عضو 
الحـــزب الليبرالـــي الدنماركـــي، الـــذي يقـــود 
االئتـــالف الحاكم في تصريحات صحافية ذلك، 

لكن الحكومة لم تعلق على الموضوع.
ويقـــول المتابعون للشـــأن اإلســـالمي في 
أوروبـــا إنه في حـــال إقرار الحظر، ســـتنضم 
الدنمارك إلى دول أوروبية أخرى تحظر الغطاء 
الكامـــل للوجه، بما في ذلك النقاب اإلســـالمي، 
ما ســـيؤدي إلـــى إضعـــاف مســـتوى اندماج 

المسلمين في المجتمعات الغربية.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس األميركية عن 
جنسن قوله إن ”االقتراح القانوني ال يستهدف 
أي ديانـــات وال يحظـــر األوشـــحة أو العمائم 
أو الكبـــة اليهودية“. وأكـــدت غالبية كبيرة من 
نـــواب البرلمان في الفترة األخيرة، من ضمنها 
برلمانيون من الحزب االشـــتراكي الديمقراطي 
المعارض، أكبر حزب في البالد، أنها ستصوت 
لصالح القانون. فيما لم يعلن حتى اآلن عن أي 

موعد للتصويت الرسمي.
وينظـــر إلى الخطـــوة في معظـــم األحيان 
علـــى أنها موجهة إلـــى اللباس الـــذي ترتديه 
بعض النســـاء المســـلمات المحافظـــات، لكن 
فـــي الدنمـــارك يرتدي عـــدد قليل من النســـاء 

المسلمات النقاب.
وال تشـــعر الكثير من المنتقبات أن ارتداء 
النقاب هو عالمة علـــى التطرف، وفقا لما يراه 
الكثير من المسؤولين األوروبيين، الذين كانوا 
يتعاملـــون مع الموضوع في الســـابق بتحفظ 

كبير.
لكن بعد تصاعد معدالت العمليات اإلرهابية 
في الســـنوات القليلة الماضية وانتقال اآلالف 
من األوروبييـــن للقتال في صفـــوف تنظيمات 
متشددة بسوريا والعراق، تنامى شعور شعبي 
فـــي دول أوروبية عدة بضـــرورة اتخاذ موقف 

حاسم إزاء تنظيمات اإلسالم السياسي.
وباتـــت فرنســـا في 2011 أول بلـــد أوروبي 
يحظـــر النقاب فـــي األماكـــن العامـــة. وحذت 
بلجيكا وبلغاريا ومنطقة تيتشينو السويسرية 
حذوهـــا، بينمـــا حظـــرت هولندا النقـــاب في 

المباني العامة.

منير محجوبي:

عدم اتخاذ إجراءات للحماية 

اإللكترونية سيشكل 

مخاطرة في أيامنا هذه



} ال شـــيء يوحـــي بـــأن الفريـــق الـــذي صنع 
التســـوية التي أنتجت العهد اللبناني برئاسة 
ميشـــال عون ذاهـــب إلى االنقـــالب على اتفاق 
ال مفاجـــأة في مآالتها. توّســـل المرشـــح عون 
الرئاســـة وفـــق خطـــاب وتحالفـــات، ولم يحد 
عنها ال شكال وال مضمونا. قِبَل سعد الحريري 
وسمير جعجع االنخراط في مناورة هدفت إلى 
إيصال رئيس من فريق 8 آذار إلى قصر بعبدا. 
قبـــل الرجالن تســـليم الرئاســـة إلى ســـليمان 
فرنجية أو ميشـــال عـــون، بما يعنيـــه ذلك من 
تســـليم بقواعد لقيادة الرئاســـة في لبنان وفق 
شـــروط يضعهـــا ويصونها ويرعاهـــا تحالف 
طهران-دمشق، وهو أمر يفتخر به فرنجية وال 

ينفيه عون.
حجج كثيرة قّدمها رئيس تيار المســـتقبل 
ورئيس القوات اللبنانية للدفاع عن مناورتهما 
إلقنـــاع جمهورهما بالخيار المضاد. وال شـــّك 
أنه كان في ذهـــن الرجلين طموح في أن ينجح 
دهاء تحّوالتهما في جّر مرشـــح حزب الله نحو 
أبجديات قيادة دولة مستقّلة ذات سيادة وطنية 

ال تخضع ألجندات خارجية.

يعـــرف الحريري كمـــا جعجـــع أن ضريبة 
الوجود في الحكم كانت تقتضي التسليم باألمر 
الواقع لتفّوق الســـالح على السياسة. ويعرف 
جمهور الرجلين أبجديات ذلـــك، وبالتالي فقد 
كانت في األمر شـــفافية لم يســـع الرجالن إلى 

مواراتها عن قواعدهما الشعبية.
قـــد يقـــول قائـــل إن خيـــار الزعيمين ليس 
محلي الحوافز، بـــل إن ظواهر التخلي الدولي 
واإلقليمي الذي شـــعر به فريـــق 14 آذار أقنعت 
صقـــور هذا التحالف قبل حمائمه بأن في األمر 

إيعـــازا بالتعايـــش مـــع األمر الواقـــع وإنتاج 
تســـوية تقي البلد مخاطر براكين تتســـلل من 
وراء الحدود. وفي ذلك أن الصفقة التي ُمّهد لها 
بـ”ورقة النوايا“ بين التيار والقوات وبترشيح 
الحريري لفرنجية قبلها، لم تلق معارضة علنية 
من أي عواصـــم إقليمية أو دوليـــة أوحت بأن 

خطوطا حمراء تمنع تحقيقها.

من يحكم البلد

باركـــت الســـعودية انتخاب ميشـــال عون 
رئيســـا للجمهورية وفتحت له أبوابها. عّولت 
الرياض على أن إنهاء الشـــغور في قصر بعبدا 
يفتـــح الســـبل لقيـــادة لبنان باتجـــاه خالص 
ينتشله من حكم الدويلة نحو فضاءات الدولةن 
غيـــر أن أداء الرئيس أفرج عـــن حقيقة مفادها 
أن مـــن ملـــك مفاتيح بعبدا ولم يفـــرج عنها إال 
لعـــون، يحكم البلد وفق قواعـــد تلتقي منطقيا 
مع تحالف طهران-دمشـــق وليس مع الروحية 

التي تريدها الرياض للبنان.
وفي مواجهة هذا المأزق هناك خياران؛ إما 
قلب الطاولة الحكومية والخروج من التسوية، 
وإما رفد هذه التسوية بمفاعيل خارجية كانت 
مفقودة. وطالما أن ال أعراض حتى اآلن عن نية 
للحريـــري وجعجع الخروج مـــن صيغة الحكم 
الحالـــي، حتى االنتخابـــات المقبلة على األقل، 
فإن ما يِرد من الخارج يشـــي بأن قواعد اللعبة 
ســـتتغير بحيث ال تبقى ريـــاح بعبدا ُتنَفخ من 

الضاحية.
وتفـــرج مروحـــة العقوبات الجديـــدة التي 
أقرها الكونغـــرس األميركي ضد حزب الله عن 
نزوع أميركي للتعامل السلبي مع قدرية دويلة 
الحزب في لبنان. وتقطع واشنطن مع الظاهرة 
الميليشـــياوية التـــي تنازع الجيـــش اللبناني 
شرعية احتكار الســـالح والقوة. ويلتقي مزاج 
الكونغرس ضد الحزب مع مزاج دونالد ترامب 
الذي ال يصادق على االتفاق النووي مع إيران. 
وفـــي الحالتين نـــزق من األثقـــال اإليرانية في 

سوريا كما من امتداداتها الفّجة في المنطقة.
ويمثل الهجوم الدبلوماســـي الذي تشـــّنه 
الريـــاض على لبنان مزاجا جديـــدا يتجاوز ما 
يمكن اعتباره تبـــّدال تقنيا في مقاربة ”الحالة“ 
اللبنانيـــة. عينـــت الرياض ســـفيرا جديدا لها 

في بيـــروت ينهـــي الشـــغور الطويـــل المقلق 
لهذا المنصـــب. توافدت قيـــادات لبنانية، وقد 
تتوافد قيادات أخرى، إلـــى الرياض من ضمن 
عـــزم ســـعودي علـــى تثبيـــت قواعـــد حقيقية 

إستراتيجية لسياسة السعودية حيال لبنان.
وال تســـعى الرياض إلى النفـــخ بأي رياح 
انقالبية تهدد تسوية العهد، بل توّسع المملكة 
مروحة تواصلهـــا مع اللبنانييـــن على النحو 
الذي يّتســـق مع الموقع السياسي والتاريخي 
الذي تملكه السعودية في لبنان. وإذا ما أقلقت 
هـــذه الحيوية حزب الله، فـــإن في ذلك ما أقلق 
الحاكم في طهران، الـــذي ما برح يدفع باتجاه 
إعـــادة تموضع البوصلة اللبنانية وفق توقيت 

ما يمني نظام دمشق النفس به في بيروت.
الســـعودية  المقاربـــة  مالمـــح  ترتســـم 
المســـتجدة في لبنان وفق مشهد إقليمي دولي 
واســـع تتعدد مالمحه وتتراكم عالماته. تأخذ 
الســـعودية موقف واشـــنطن المتعلـــق بإيران 
وحزب الله بعين االعتبـــار رغم عدم الثقة هذه 
األيـــام بالسياســـة األميركيـــة ورصانتهـــا في 
شؤون المنطقة. لكن الرياض، بالمقابل، تنطلق 
مـــن قراءة أخرى لعالقاتها مع موســـكو والتي 
تم تتويجها بزيارة تاريخية للملك سليمان بن 

عبدالعزيز إلى موسكو.

وتقوم تلـــك القـــراءة على حاجـــة البلدين 
المشتركة إلى قيام شراكة نوعية تامة بينهما، 
وهي شـــراكة يعرف الكرمليـــن أن وجودها أو 
غيابها شـــرط حيـــوي في تفعيـــل أو تقويض 
طموحات بوتين فـــي النفاذ إلى ميادين عديدة 

في المنطقة.
وتـــدرك روســـيا أن مســـارها الســـوري لم 
يكـــن ليحفر خرائطه لوال المواكبة الســـعودية 
لتفاصيلـــه (أمـــر اعتـــرف به وزيـــر الخارجية 
الروســـي ســـيرجي الفروف). وتدرك موســـكو 
أن للصراع الســـعودي مع إيران ألغاما عائمة 
ســـتصطدم حكما مع إســـتراتيجية روسيا في 

المنطقة على المدى اآلجل. 

خطاب جديد

على قاعـــدة أن الســـعودية أضحت الدولة 
األساســـية المحورية في العالـــم العربي، تطل 
الريـــاض على عواصم العالم ممســـكة بملفات 
ســـاخنة وبأســـلوب حكم يحّضر المملكة -في 
تحّوالتهـــا الداخليـــة- للعب الـــدور األبرز في 

تحديد مستقبل الشرق األوسط.
وفق تلك الرؤية، ترفض الســـعودية إسقاط 
لبنـــان داخـــل الســـّلة اإليرانية فـــي المنطقة. 

تنطلق الســـعودية من مســـّلمة (كررها العاهل 
السعودي في موسكو) مفادها أن ال سّلة إليران 
فـــي المنطقة وأن التمدد الـــذي تحقق لطهران 
فـــي ميادينها هـــو حادث اســـتثنائي لن يدخل 
في حكـــم العاديات في العالـــم العربي. تقارب 
الريـــاض بيروت كمـــا تقارب بغـــداد وصنعاء 
ودمشـــق ونـــواح أخـــرى. تعمـــل الســـعودية 
من ضمـــن منظومات متعـــددة األبعـــاد عربيا 
وإقليميا وإسالميا ودوليا إلعادة إيران إلى ما 
وراء حدودها، ملتقيـــة في ذلك مع مزاج عام ال 
يبدأ بإســـالم أباد وال ينتهي بواشنطن مرورا 

بعواصم أوروبا وصوال إلى موسكو.
سيتطلب ذلك نشر ورش عديدة في المنطقة 
لن يكون لبنان خارج نطاقها. ليست للسعودية 
خطط للهيمنة على قرار اليمن والعراق وسوريا 
ولبنان، بل ســـعي إلعادة قرار هـــذه الدول إلى 
أبنائهـــا. في ذلك أن من ســـمع مـــن اللبنانيين 
فـــي الرياض خطـــاب الســـعودية الجديد، فهم 
أن المنطقـــة مقبلة على تحـــّوالت حقيقية، وأن 
التسوية التي جمعت الثنائي الحريري-جعجع 
باتت متقادمة في مضمونها مطلوبة في شكلها 
علـــى النحو الـــذي يتطلب مظّلة أوســـع ترعى 
منابر لبنانية أقصتها تسوية العهد وإيقاعات 

مساره.

} انفـــردت إســـرائيل بدعـــم اســـتفتاء إقليـــم 
كردســـتان العراق على (االستقالل/ االنفصال) 
وتجســـد ذلـــك في وقـــت مبكر بإعـــالن رئيس 
وزرائها بنيامين نتنياهو (12 ســـبتمبر 2017) 
دعـــم بالده إلقامـــة دولة كردية مســـتقلة. وقال 
نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه إّن ”إسرائيل 
تعارض حـــزب العمال الكردســـتاني وتعتبره 
تنظيما إرهابيا، خالفا لتركيا التي تدعم تنظيم 
حماس. وبينما تعارض إســـرائيل اإلرهاب أيا 
كان، فإّنها تدعم الجهود المشـــروعة للشـــعب 

الكردي من أجل إقامة دولته“.
وخالفا لهذا لم يصدر عن إسرائيل أي موقف 
فاعل على األرض يدعم خطوات كردستان خالل 
االســـتفتاء وبعده، وبهذا السياق تحدث أنس 
الشـــيخ مظهر المقّرب من الحزب الديمقراطي 
معتبرا أّن ما جرى  الكردســـتاني إلى ”العرب“ 
”يفضـــح االدعـــاءات التي نســـمعها عن وجود 
تنســـيق بين إســـرائيل وكردســـتان، إذا كانت 
إســـرائيل تبدي موقفا مؤيدا لكردســـتان، فإّن 
هذا ال يعني وجود تنسيق بينها وبين اإلقليم“.
ويضيـــف أنـــس الشـــيخ ”إســـرائيل لهـــا 
عالقات سياســـية متوتـــرة تتصاعد وتنخفض 
أحيانا مع تركيا، وهناك تصريحات إسرائيلية 
موجهة لتركيا بخصوص موضوع كردســـتان. 
وإذا كانت إســـرائيل هي الوحيـــدة التي أّيدت 
’إعالميا‘ استفتاء أو استقالل كردستان، فليس 
مطلوبـــا مني أنا ككـــردي أن أعـــارض التأييد 

اإلعالمي الوحيد الذي أتاني بشكل علني“.

وعند اشـــتداد الضغط الدولي على اإلقليم 
بـــدا نتنياهو وكأنـــه يتراجع قليـــال. واعتبر 
مئير مصري، المحاضر في العلوم السياسية 
بالجامعـــة العبريـــة فـــي القدس، فـــي حديث 
لـ”العـــرب“ أن ”الخطأ لم يكن في التراجع عن 

الموقف، بل في اتخاذ الموقف في حد ذاته“.
وبيـــن مصـــري أثـــر موقـــف زعيـــم حزب 
الليكود في قضية دعم كردستان على المشهد 
السياسي داخل إسرائيل بالقول إن ”نتنياهو 
ذهب هـــو وبعض وزرائه بعيـــدا في دعم هذا 
االســـتفتاء أحـــادي الجانب وقـــد ُوجهت إليه 
انتقادات من الداخل ومن الخارج بســـبب هذا 

التدخل“.
وانتبه المراقبون وحتى الشـــارع العراقي 
والعربـــي واإلقليمـــي إلـــى أّن الدعـــوة إلـــى 
االســـتفتاء في اإلقليم، ارتبطـــت بظهور تيار 
شعبي كردي علني واســـع يدعو إلى التعاون 
مـــع إســـرائيل واالنفتـــاح عليهـــا والتطبيع  
التـــام معها، وُرفعت أعالم إســـرائيل علنا في 
شوارع اإلقليم، فيما تناقلت وسائل التواصل 
االجتماعي صورا عن شخصيات غربية تلتقي 
بمســـعود البارزاني، مّدعية أنها شـــخصيات 
إسرائيلية وهو ما لم يمكن التأكد من صدقيته.

يندر الموقف اإلسرائيلي من استفتاء إقليم 
كردستان العراق ضمن سياسة المناورة التي 
تتقنها إســـرائيل، وتتنزل ضمـــن الجمع بين 
الشيء ونقيضه، لالستفادة من الموقف حسب 
ما تقتضيه الضرورة. فتصريح نتنياهو مثال 
يأتـــي ضمـــن هذه السياســـة، فال هـــي قدمت 
دعما رســـميا حقيقيا وال هي اعترفت صراحة 
برفضها لالستفتاء، حتى ال تخسر استثمارها 

السياسي في األكراد على مدى 60 عاما.

لكن، يأتي الموقف العربي ليكون محل جدل 
أكثر من الموقف اإلســـرائيلي، فالـعقل العربي 
اليوم وفقا لالســـتقطاب الطائفي الذي اجتاح 
المنطقـــة منـــذ التغييـــر في العراق عـــام 2003 
والذي تفاقم مـــع الربيع العربي يرى في إيران 
عـــدوه األول، وبات األمر مفتـــرق طرق، فإيران 
ضـــد اســـتفتاء اإلقليم وإســـرائيل معـــه، فأين 
ســـيقف العرب ومع من ســـيتحالفون؟ البعض 
أيد االســـتقالل نكاية في إيران، والبعض اآلخر 
رفضه انطالقا من أن إسرائيل تدعم االستقالل.

الموقـــف ال يقتصـــر فقـــط على اســـتفتاء 
األكراد، ففي األزمة السورية اختارت إسرائيل 
التظاهر بسياســـة النأي بنفســـها عما يجري، 
رغم أّنها ما برحت تعتبر نظام بشـــار األســـد 
وحزب البعث تهديـــدا لحدودها ووجودها من 
خالل تحالفاته االســـتراتيجية المســـتمرة مع 
النظام اإليرانـــي، لكن اختياراتهـــا المعلنة ال 
تســـاوي بالضرورة بين العدو وبين الحليف، 
فقد نفـــذ الطيـــران اإلســـرائيلي مطلع شـــهر 
ســـبتمبر2017 غارة جوية على منشأة عسكرية 

جنوب غرب سوريا يعتقد أّنها جزء من برنامج 
نظام األســـد في إنتـــاج األســـلحة الكيمائية. 
وقعت الغارة رغم تغيرات المواقف الدولية من 

األزمة السورية.
موقف إسرائيل من ســـوريا، هو المساواة 
بين األعـــداء، فنظام األســـد وإن كان قد حافظ 
علـــى جبهة الجـــوالن هادئة لمـــدة 4 عقود، إال 
أن تحالفاتـــه مع إيران تضعـــه في خانة أعداء 
إســـرائيل الدائميـــن، أمـــا خصوم األســـد في 
ســـوريا، من التنظيمات اإلســـالمية المتشددة 
والقريبـــة من اإلخـــوان المســـلمين فتعتبرهم 
إســـرائيل مصدر تهديد لها. وأكد مئير مصري 
أّن الهاجس األهم الذي تقيس إسرائيل بموجبه 
مواقفها هو أمنها، وتدخلها في قضايا المنطقة 

يرتبط بأثر هذه القضايا على أمنها.
وقبـــل األزمـــة الســـورية، اهتـــزت حـــدود 
إسرائيل مع الجار المصري، حين توالت وقائع 
التغييـــرات مع الربيـــع العربـــي، وحتى حين 
تولى الرئيس اإلخواني محمد مرســـي السلطة 
في مصر، ورغم االعتـــداءات والتهديدات التي 
تعرضت لها الهيئات الدبلوماســـية والمصالح 
اإلســـرائيلية في مصر، فقد حافظت إســـرائيل 
على سياســـة التقية ولم تعلن مواقفها قط مما 
يجـــري، وكان لهذا الموقف أثـــر في المحافظة 
على العالقات بيـــن البلدين، حين تغير النظام 
فـــي أرض الكنانة مرة أخـــرى، وتولى الفريق 
عبدالفتاح السيسي منصب الرئاسة في مصر.

تحدث مئير مصري شارحا موقف إسرائيل 
مما يجري في الشرق األوسط قائال ”من الحكمة 
ومن األفضل إلســـرائيل أن تتحلى بالحياد وأال 
تتدخل فـــي شـــؤون دول الجـــوار، خاصة في 

مسائل تمس سيادة هذه الدول“.
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في 
العمق

مزاج سعودي جديد في مقاربة الحالة اللبنانية

امللفات تتعقد

أمن الجوالن يفرض صيغة تعامل خاصة بني اسرائيل وسوريا، املدعومة من إيران، عدوة اسرائيل

[ ما يرد من الخارج يشي بأن رياح بعبدا لن تبقى تنفخ من الضاحية  [ تسوية العهد التي أنتجها الثنائي الحريري-جعجع باتت متقادمة

[ دعم األكراد {شفهيا} لتفادي خسارتهم ولعب على تناقضات الميدان السوري للحفاظ على أمن الحدود

متر الساحة السياسية اللبنانية بأجواء تنبئ بأن تغييرات في األفق ستحرك املشهد الذي 
لم يتغير بوصول ميشــــــال عــــــون إلى قصر بعبدا، حيث بقي القــــــرار يدور في فلك حزب 
الله وإيران. دفع لبنان في الفترة املاضية ثمن هذه السياســــــة، وثمن مواقف سياســــــييه 
الذين وجدوا أنفسهم يسايرون األمر الواقع بعد أن استشعروا تراجع االهتمام اإلقليمي 
ــــــم يعد فيها من املمكن اللعب  ــــــان، لكــــــن وصل الوضع في لبنان واملنطقة إلى مرحلة ل بلبن
على وتر احلياد، ومن يقف في جبهة إيران ال ميكنه في نفس الوقت أن يكون مع الصف 
العربي واإلقليمي، بقيادة الســــــعودية. وبينما يبدو خط ميشــــــال عون وحزب الله واضحا 
ــــــة املتحالفني أن يحددوا مالمح  ومحددا يبقى على رئيس احلكومة ســــــعد احلريري وبقي
مستقبل توجهاتهم في ضوء التغييرات الواردة، وفي ظل عزم سعودي على تثبيت قواعد 

إستراتيجية لسياسة السعودية حيال لبنان.

محمد قواص
كاتب سياسي لبناني

ملهم المالئكة
كاتب عراقي 

الريـــاض تقارب بيـــروت كما تقارب 
بغـــداد وصنعـــاء ودمشـــق وتعمل 
ضمـــن منظومات متعـــددة األبعاد 

عربيا وإقليميا ودوليا

◄

{االنتخابات النيابية ســـوف تجرى في موعدها على أســـاس القانون النسبي، وذلك للمرة األولى 
في تاريخ لبنان وكل ما يقال غير ذلك ال يمكن االعتداد به}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني

{لم يعد باســـتطاعة لبنان أن يدفع الضريبة عن السياســـة األسدية وعن نظام يعيش أساسا 
على اإلنعاش الروسي له}.

جوزيف معلوف
عضو كتلة القوات اللبنانية في البرملان اللبناني

سياسة إسرائيل في ملفات الشرق األوسط: مع الشيء ونقيضه

ُ



} رومــا – ينظر إلى المناطق الريفية، أساســـا 
في بلـــدان العالـــم النامي، أنها مـــرادف للفقر 
والتخلف االجتماعـــي والتنموي ومصدر قلق 
دائم للمدينة، باعتبار حـــركات النزوح التي ال 
تهدأ. وتعتبر هذه الصورة إلى حد ما صحيحة 
حيث تكشـــف االحصائيات أن معظـــم الفقراء 
فـــي العالم يعيشـــون فـــي المناطـــق الريفيـة. 
لكن، يجري تهميش هذه المناطق على حســـاب 
المركز والمناطق الحضرية، األمر الذي يفســـر 
لمـــاذا أغلب الثـــورات االجتماعيـــة تندلع من 

الريف.
لكن، لماذا يعاني شـــباب هذه المناطق من 
الفقر والبطالة في حين أنهم يعيشون في منطقة 
يعتبرها الخبـــراء مفتاح النمو االقتصادي في 
البلدان النامية، ولماذا تســـتمر موجات إفراغ 
الريف من رأس ماله البشري وماله من تأثيرات 
على الزراعة أساسا، في حين أن المنطقة منجم 
ذهـــب. ثمة حاجة إلحداث تغييـــرات كبيرة في 
عقلية التعامل الحكومـــي مع هذه المناطق بل 
وحتـــى في نظرة أهاليها ألنفســـهم ومنطقتهم 
فيمـــا العالـــم يحتاج إلـــى المزيد مـــن الغذاء 
والوظائف وتلبية حاجيات لسكان أصغر سنا 

وكوكب أكثر ازدحاما.

تطرح هذه اإلشكالية دراسة صدرت حديثا 
عـــن منظمة األغذيـــة والزراعة لألمـــم المتحدة 
(الفـــاو)، تقـــدم صـــورة مختلفة عـــن المناطق 
الريفيـــة، حيث لـــن يكون ماليين الشـــباب في 
البلدان النامية الذين يســـتعدون لدخول سوق 
القوى العاملة في العقود المقبلة مضطرين إلى 

الهروب من المناطق الريفية لتجنب الفقر.
وجاء في تقرير حالة األغذية والزراعة لعام 
2017 أن المناطـــق الريفيـــة تتمتـــع بإمكانيات 
هائلـــة لتحقيـــق النمـــو االقتصـــادي المرتبط 
بإنتـــاج األغذية والقطاعـــات ذات الصلة. ومع 
وجـــود غالبيـــة فقراء وجوعـــى العالم في هذه 
المناطق، فإن تحقيـــق خطة التنمية لعام 2030 
ســـيتوقف على إطالق العنان لهـــذه اإلمكانات 

المهملة.
وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التغلب على 
مزيج معقـــد من انخفـــاض إنتاجيـــة الزراعة 
المســـتدامة ومحدوديـــة نطـــاق التصنيع في 
الكثير مـــن األماكن وســـرعة النمو الســـكاني 
والتحضـــر، والتي تشـــكل جميعهـــا تحديات 
أمام قـــدرة البلدان النامية علـــى توفير الغذاء 

والوظائف لمواطنيها.

تحوالت في االقتصادات الريفية

ثمة الكثيـــر من األدلة التي تشـــير إلى أنه 
يمكـــن للتغييرات في االقتصـــادات الريفية أن 
ُتحـــدث آثارا كبيرة. وســـبق أن بينت التجارب 
كيـــف أن إحـــداث تحـــوالت فـــي االقتصادات 
الريفية ســـاعد مئات الماليين من ســـكان تلك 
المناطق على التخلص من الفقر منذ تسعينات 

القرن الماضي.
ومع ذلـــك، كان ذلـــك التقـــدم متفاوتا، كما 
أثـــار النمـــو الديموغرافي بعـــض المخاوف؛ 
فمن المتوقع أن ترتفع أعداد األشـــخاص الذين 
تتـــراوح أعمارهم بين 15 و24 ســـنة بنحو 100 

مليون نســـمة بين األعوام 2015 و2030، لتصل 
إلى 1.3 مليار نســـمة. وســـتتركز هـــذه الزيادة 
جميعها تقريبـــا في الدول األفريقيـــة الواقعة 
جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى، كمـــا ســـتحظى 

المناطق الريفية فيها بالحصة الكبرى.
لكن، مقابل هذه الزيادة لم يتمكن القطاعان 
الصناعي والخدمي من مواكبة النمو السكاني 
فـــي العديد مـــن البلدان الناميـــة؛ وخاصة في 
جنوب آســـيا والدول األفريقية الواقعة جنوب 
الصحراء الكبرى. ولـــن يتمكن هذان القطاعان 
من اســـتيعاب العدد الهائل مـــن الباحثين عن 
العمـــل الذين يدخلون إلى ســـوق العمل للمرة 
األولـــى. كمـــا لن تتمكـــن الزراعة، في شـــكلها 

الحالي، من مواكبة النمو السكاني.
ووفقـــا لخبراء الفاو فإن توجيه سياســـات 
الدعـــم واالســـتثمارات إلى المناطـــق الريفية، 
مـــن أجـــل تطويـــر نظـــم غذائية نشـــطة ودعم 
الصناعات الزراعية التي ترتبط ارتباطا وثيقا 
بالمناطـــق الحضرية، وخاصة المدن الصغيرة 
والمتوســـطة الحجم، ســـيخلق فـــرص العمل 
ويســـمح للمزيـــد مـــن األشـــخاص بالبقاء في 
المناطق الريفية وتحقيـــق االزدهار فيها، كما 

يمثل ذلك األمر تدخال استراتيجيا.
ويدعم هذا التوجه تومـــاس ركين، الخبير 
والمحلـــل فـــي شـــبكة بلومبيرغ، مشـــيرا في 
إلى ضرورة  كتابـــه ”التحليق بمحرك واحـــد“ 
العمـــل علـــى إعـــادة التـــوازن وضبـــط إيقاع 
النمو والتنمية. ويمكـــن تحقيق ذلك من خالل 
تحول المزيد من االســـتثمارات نحو المناطق 
الريفيـــة. ويخفف هـــذا التوجـــه الضغط على 
سوق العمل بحيث يصبح أكثر قدرة على خلق 
فرص التوظيف وبالتالي يقلل من االستياء في 

الريف.
وتم تســـجيل مثل هذا االهتمام في عدد من 
الدول العربية، حيث تنتشـــر بشكل كبير ثقافة 
الريف والمدينة، وحيث ترتفع نســـبة الهجرة 
الداخليـــة من المناطـــق الريفية نحـــو المركز 
والمدن الحضرية، بما يخلق انعدام توازن بين 
الريف والمدينة من جهة، وأيضا يسبب ضغطا 

على المدينة من جهة أخرى.
ويربـــط الخبـــراء بين ذلـــك وبيـــن ارتفاع 
معـــدل الجريمـــة والعنف االجتماعـــي وظهور 
العشـــوائيات وصوال إلى اعتبـــاره، في الفترة 
األخيرة أحد األســـباب الرئيسي اللتحاق أبناء 
هذه المناطق بالجماعات المتشددة واإلرهابية.
ويقـــول تقريـــر الفـــاو إن ســـكان المناطق 
الريفيـــة الذين ينتقلون إلـــى المدن يعانون من 
خطـــر متزايـــد لالنضمام إلى صفـــوف الفقراء 
الذين يقطنـــون بالمناطـــق الحضرية، بدال من 
إيجاد ســـبيل للخـــروج من دائـــرة الفقر، فيما 
سيحتاج آخرون إلى البحث عن عمل في أماكن 
أخرى، مما يؤدي إلى حدوث هجرات موسمية 

أو دائمة.
علـــى الرغـــم مـــن أن االقتصـــادات الريفية 
التي شهدت تحوالت لن تكون بالضرورة الحل 
السحري لجميع الضغوطات التي تدفع الناس 
إلى االنتقـــال، إال أنها ســـتوفر الوظائف التي 

يحتاجها الســـكان المحليون بشدة، وستسهم 
فـــي جعـــل الهجـــرة الخارجية خيـــارا وليس 

ضرورة.
ويقول المدير العـــام لمنظمة الفاو جوزيه 
غرازيانـــو دا ســـيلفا إن ”الشـــبكات اإلقليمية 
للمـــدن والبلـــدات الصغيـــرة، التـــي كثيرا ما 
يتجاهلهـــا واضعو السياســـات والمخططون، 
هي نقـــاط مرجعية هامة لســـكان الريف؛ فهي 
األماكن التي يشترون بذورهم منها، ويرسلون 
أطفالهـــم إلى المدارس فيهـــا، ويحصلون على 

الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات فيها“.
ويدعو دا ســـيلفا واضعي السياســـات إلى 
”االعتـــراف بالـــدور المحـــوري الـــذي تقوم به 
المـــدن والبلـــدات الصغيرة في ربـــط المناطق 
الريفيـــة والحضرية معا، وتوفيـــر فرص أكبر 
الصغيـــرة  الحيـــازات  أصحـــاب  للمزارعيـــن 
لتســـويق منتجاتهم والحصـــول على حصتهم 

من منافع النمو االقتصادي“.

ال يوجد حل سحري

يشـــير تقرير حالـــة األغذيـــة والزراعة إلى 
إمكانية تحفيز إحداث تحوالت في االقتصادات 
الريفية من خالل االستفادة من الطلب المتزايد 
علـــى األغذية فـــي المناطـــق الحضرية، بهدف 
تنويع النظم الغذائية وإيجاد فرص اقتصادية 

جديدة في األنشطة الزراعية خارج المزارع.
ويشـــمل ذلـــك المؤسســـات التـــي تقـــوم 
بتصنيـــع األغذية أو تنقيحهـــا أو تعبئتها أو 
نقلها أو تخزينها أو تســـويقها أو بيعها، إلى 
جانب الشـــركات التي توفر مدخـــالت اإلنتاج 
مثل البذور واألدوات والمعدات واألســـمدة أو 
توفـــر خدمات مثل الـــري أو الحراثة أو غيرها 

من الخدمات.
ويســـتهلك الطلـــب المتزايـــد من أســـواق 
األغذيـــة الحضريـــة حاليـــا مـــا يصـــل إلى 70 
بالمئة من اإلمـــدادات الغذائية الوطنية، حتى 
في البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من ســـكان 
المناطـــق الريفية. لكن، في حين يوفر التحضر 
”فرصة ذهبيـــة“ لقطاع الزراعـــة، إال أنه يطرح 
تحديات أمـــام المالييـــن من األســـر الزراعية 

الصغيرة.
ويمكـــن أن تؤدي األســـواق األكثـــر ربحية 
إلى تركيـــز إنتاج األغذية في المزارع التجارية 
الكبيـــرة، وإلى إيجاد سالســـل قيمة ُيســـيطر 

عليها كبار المصنعين وتجـــار التجزئة، وإلى 
استبعاد أصحاب الحيازات الصغيرة.

لذلك، فإن السياسات العامة واالستثمارات 
الداعمة ســـتكون عامال أساســـيا في تســـخير 
الطلب مـــن المناطق الحضريـــة ليكون محركا 
للنمـــو المنصف والقـــادر على إحـــداث تغير، 
كما يجب أن تكـــون التدابير المصممة لضمان 
مشـــاركة صغار المزارعين واألسر الزراعية في 

صميم تلك السياسات.
وتحـــدد الفـــاو مســـارات ثالثـــة للعمـــل: 
ينطوي المســـار األول على وضع مجموعة من 
السياســـات الراميـــة إلى ضمان قـــدرة صغار 
المنتجيـــن علـــى المشـــاركة التامة فـــي تلبية 
االحتياجات الغذائية فـــي المناطق الحضرية. 
وفـــي هـــذا الصـــدد، فـــإن التدابيـــر الهادفـــة 
إلـــى تعزيز حقـــوق حيازة األراضـــي وضمان 
اإلنصـــاف في عقود اإلمداد أو تحســـين فرص 
الحصول على األموال، ما هي إال خيارات قليلة 

من الخيارات المطروحة.
أمـــا المســـار الثانـــي، فهو تطويـــر البنية 
التحتيـــة الالزمـــة لربـــط المناطـــق الريفيـــة 
واألســـواق الحضريـــة؛ حيـــث أن االفتقار إلى 
الطـــرق الريفية وشـــبكات الطاقـــة الكهربائية 
ومرافق التخزين ونظم النقل المبردة في العديد 
من البلدان النامية يشكل العائق الرئيسي أمام 
المزارعين الذين يســـعون لالستفادة من طلب 
المناطـــق الحضريـــة علـــى الفواكـــه الطازجة 

والخضار واللحوم ومنتجات األلبان.
وينطوي المســـار الثالث على شمول ليس 
فقـــط المدن الضخمة في اقتصـــادات المناطق 
الريفية والحضرية وثيقة االرتباط، ولكن أيضا 
المناطـــق الحضرية األصغر واألكثـــر تباعدا. 
وتمثـــل المراكـــز الحضريـــة األصغـــر ســـوقا 
غذائيا تم إغفاله كثيرا؛ إذ يعيش نصف سكان 
المناطق الحضرية الواقعة في البلدان النامية 
في مدن وبلدات يقل عدد ســـكانها عن 000 500 

نسمة.
ويخلـــص تقرير الفاو مشـــددا على أنه في 
عصـــر التحضر الســـريع، يمكن للنـــاس الذين 
مازالـــوا في المناطق الريفيـــة أن يخرجوا من 

دائرة الفقر من خالل التحوالت الشاملة.
وتمتلـــك المناطق الريفية والمدن والبلدات 
الصغيـــرة مفتاح التحـــوالت الشـــاملة. وهذه 
رســـالة مهمة لصانعي السياســـات. كما تعزز 
االتصـــاالت المتواصلة بيـــن المناطق الريفية 
الحيازات  أصحـــاب  المزارعيـــن  والحضريـــة 
الصغيرة والســـكان الريفيين مـــن فرص أكبر 
للمشـــاركة في منافع النمـــو االقتصادي، وهذه 

التنمية االقتصادية الشاملة هي قوة للتغيير.
وتوفـــر االقتصـــادات الريفيـــة المزدهـــرة 
بدائل لـــسکان الريـــف الذين يـــرون الهجرة 
هي فرصتهـــم الوحيدة في الهـــروب من الفقر 
والجـــوع، حيث تعطي لهـــم خيارات أخرى. إن 
تحقيق عالم خال من الجوع والفقر ســـيتوقف 
على كيفية تطور المناطق الريفية في السنوات 
القادمـــة، وكيف نؤيـــد هذا التحـــول في الفكر 

والموارد.
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في 
العمق

{الشـــبكات اإلقليمية للمدن والبلـــدات الصغيرة، التي كثيرا ما يتجاهلها واضعو السياســـات 
والمخططون، هي نقاط مرجعية هامة لسكان الريف}.

جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة الفاو

{لزيادة االهتمام بقطاع الزراعة دور أساســـي في الحد من الفقر في ضوء الضغوط الســـكانية 
وانخفاض مساحة المزارع وشحة المياه والتلوث البيئي}.

روبرت ب. زوليك
رئيس البنك الدولي السابق

المستقبل في الريف: تجمعات الفقر تملك مفتاح إنقاذ العالم

في الريف بدائل لشباب يرى في الهجرة فرصته للعيش

[ الزراعة لن تتمكن من مواكبة النمو السكاني وحاجياته  [ الطلب الغذائي في المناطق الحضرية يساعد على تحفيز النهضة الريفية
أدى التقــــــدم االقتصــــــادي والتحوالت من 
ــــــى االقتصادات  االقتصــــــاد الزراعــــــي إل
ــــــى الصناعــــــة واخلدمات إلى  القائمــــــة عل
انتشال ماليني الناس من براثن الفقر منذ 
تسعينات القرن املاضي. وخالل العقدين 
املاضيني، أدت هــــــذه التحوالت إلى زيادة 
عــــــدد األشــــــخاص الذين يعيشــــــون فوق 
خط الفقــــــر املعتدل بأكثر مــــــن 1.6 مليار 
نســــــمة، من بينهم 750 مليون نســــــمة من 
الســــــكان الريفيني الذين مازالوا يعيشون 
في املناطق الريفية، مما يؤكد على حقيقة 
ــــــة كانت  ــــــة الريفي هامــــــة وهــــــي: أن التنمي
وال تزال تشــــــكل الســــــبيل الرئيســــــي إلى 
ــــــى اجلوع والفقر. والكشــــــف  القضاء عل
ــــــدات الصغيرة  عــــــن إمكانيات املدن والبل
ــــــة يتيح فرصة  وصالتهــــــا باملناطق الريفي
فريدة للســــــكان الريفيني والشباب بصفة 
خاصة الذين غالبا ما يلجأون إلى الهجرة 

بحثا عن حياة أفضل.

سكان املناطق الريفية الذين ينتقلون 
إلى املدن يعانون من خطر متزايد 

لالنضمام إلى صفوف الفقراء الذين 
يقطنون املناطق الحضرية بدال من 

إيجاد سبيل للخروج من دائرة الفقر

أرقام رئيسية

] بـــدأت عمليـــة التحـــول فـــي المناطق 
الريفية منذ تسعينات القرن الماضي. ومنذ 
ذلك الحين، أصبح لدى 750 مليون شـــخص 
إضافي من ســـكان الريف دخـــل يفوق خط 
الفقـــر المعتـــدل البالـــغ 3.10 دوالر أميركي 

للشخص الواحد في اليوم.
] في عام 1960، كان 22 بالمئة من ســـكان 
الدول النامية (أي نحو 460 مليون نســـمة) 
يعيشون في المدن والبلدات. ولكن ارتفعت 
هـــذه النســـبة إلـــى 49 بالمئـــة (أي نحو 3 

مليارات نسمة) بحلول عام 2015.
] ارتفع عدد ســـكان المناطق الريفية في 
الدول النامية بمقدار 1.5 مليار نســـمة بين 
عامـــي 1960 (1.6 مليار نســـمة) و2015 (3.1 

مليار نسمة).
] تمثل المدن الكبيـــرة التي يتراوح عدد 
ســـكانها بين 5 و10 ماليين نســـمة، والمدن 
الضخمـــة التي يزيـــد عدد ســـكانها عن 10 
ماليين نسمة، نحو 20 بالمئة فقط من سكان 

المناطق الحضرية في العالم.
] معظـــم المناطـــق الحضرية فـــي الدول 
الناميـــة هـــي مناطـــق صغيرة نســـبيا؛ إذ 
يعيش نحـــو 50 بالمئة من مجموع ســـكان 
المناطـــق الحضرية، أي 1.45 مليار نســـمة، 
في مدن وبلدات يبلغ عدد ســـكانها 000 500 

نسمة أو أقل.
] يعيش ما يقرب من نصف ســـكان العالم 
إمـــا في مدن يقل عدد ســـكانها عن 000 500 
نسمة أو في المناطق الريفية المحيطة بها.

] على الصعيد العالمـــي، تمثل المناطق 
الحضريـــة الصغيرة حاليـــا نحو 60 بالمئة 

من طلب المناطق الحضرية على األغذية.
] بحلول عام 2030، ســـيصل عدد ســـكان 
المناطـــق الحضرية في المناطق األقل نموا 
في العالم إلى 4 مليارات نســـمة، ســـيعيش 
80 بالمئة منهم في أفريقيا وآســـيا وأميركا 

الالتينية.
] وفي عـــام 2030 كذلك، ســـيعيش معظم 
ســـكان المناطـــق الحضرية فـــي العالم في 
المدن التي يبلغ عدد ســـكانها مليون نسمة 
أو أقل؛ فيما ســـيعيش 80 بالمئة من هؤالء 
األشـــخاص فـــي مناطق حضريـــة يقل عدد 

سكانها عن 000 500 نسمة.
] مـــن المرجـــح أن تـــزداد قيمة أســـواق 
األغذية فـــي المناطق الحضريـــة في الدول 
األفريقيـــة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى 
بنحـــو أربعة أضعاف مـــن 313 مليار دوالر 

إلى تريليون دوالر بين عامي 2010 و2030.
] وفـــي شـــرق وجنـــوب أفريقيـــا، تبلـــغ 
حصة المستهلكين الذين يقطنون المناطق 
الحضريـــة فـــي ســـوق األغذيـــة التـــي يتم 
شـــراؤها 52 بالمئة ومن المتوقع أن ترتفع 

إلى 67 بالمئة بحلول عام 2040.

يتوقف تحقيق األهداف 
املستدامة املتمثلة في 

إيجاد عالم خال من الجوع والفقر 
على التقدم املحرز في املناطق 

الريفية #القضاء على_الجوع
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} يدرك اللبنانيون في وعيهم العميق أن 
الدولة السورية ليست مجرد دولة جارة 

فحسب، بل ثّمة عوامل جغرافية وتاريخية 
واجتماعية تدخل في عمق العالقة بني 
الدولتني والشعبني، وتفرض نوعا من 
العالقات اخلاصة التي تتجاوز البعد 

السياسي املباشر، إلى ما هو أعمق وأكثر 
رسوخا وتأثيرا.

اجلغرافيا هي التي جعلت لبنان محكومًا 
بحدود برية مع سوريا وحدها في ظّل العداء 

مع إسرائيل، ولبنان ال ميكن له إال أن يكون 
على عالقة طبيعية مع هذه الدولة اجلارة 

التي تشكل معبرًا وممرًا إلزاميًا نحو محيطه 
العربي، وإلى هذا العامل فسوريا منذ نشأة 

الدولة اللبنانية في العام ١٩٢٠ لم يكن العديد 
من اللبنانيني مؤمنًا بهذه الدولة، بل نشأ 

تيار سياسي وفكري التقى مع أصوات 
سورية تعتبر لبنان جزءا من سوريا، وأقيمت 
مؤمترات لبنانية كان طابع هويتها اإلسالمية 

هو الغالب كما حصل في مؤمتر وادي 
احلجير الشهير الذي أعلن فيه رموز الشيعة 

في جبل عامل انضمامهم للثورة العربية 
عشية االنتداب الفرنسي، ومؤمتر الساحل 

الذي عقد عام ١٩٣٦ وكانت الهوية اإلسالمية 
السنية غالبة على املشاركني فيه والذين دعوا 

إلى انضمام لبنان إلى سوريا.
لم تنجح هذه احملاوالت فيما كانت الدولة 
اللبنانية تترسخ عبر املؤسسات التي أنشأها 

االنتداب الفرنسي، وكانت سوريا في ذلك 
احلني أيضًا تتشكل هويتها الوطنية في ظل 

احلدود اجلديدة التي توافق عليها االنتدابان 
الفرنسي والبريطاني في ذلك احلني.

مرد هذا التقدمي هو اإلشارة إلى التداخل 
العميق في اجلغرافيا وفي الدميوغرافيا بني 

الشعبني، فاالرتباط التاريخي ألبناء البقاع 
(املنطقة احملاذية لسوريا من جهة الشرق) 

وهم في غالبيتهم من الشيعة هو مع اجلار 
السوري ومع دمشق كمركز جتاري وسياسي، 

وكذا احلال في شمال لبنان ذي الغالبية 
السنية إلى حد أّن طرابلس اللبنانية تسمى 

حتى اليوم بطرابلس الشام في إشارة إلى 
االرتباط الثقافي واالقتصادي بسوريا، وليس 
احلال مختلفًا في جنوب لبنان الذي كان سهل 

حوران السوري يحتضن آالف اجلنوبيني.
لم تستطع احلدود بني دولتي لبنان 

وسوريا أن تؤثر في هذه العالقات العميقة، 

ال في ظّل االنتداب الفرنسي وال في عهود 
االستقالل في البلدين بحيث ظلت دمشق 

ألبناء هذه املناطق عاصمة يتوجهون إليها 
للتبضع وللسياحة بعدما كانت قبلة للتعليم 

والطبابة والتجارة وغير ذلك.
نظام البعث برئاسة حافظ األسد ثم بشار 

األسد، حّد من هذا الترابط بسبب طبيعة 
النظام الذي اتسم باحلساسية األمنية املفرطة 
وبالبطش باللبنانيني والسوريني عمومًا، لكن 

ظلت النظرة إلى سوريا باعتبارها دولة تعاني 
من نظام ظالم كما يعاني اللبنانيون منه.

الذي استجد في العالقة بني البلدين بعد 
انفجار الثورة السورية عام ٢٠١١ ليس أزمة 
النازحني السوريني إلى لبنان رغم أهميتها 

وأثقالها على االقتصاد اللبناني املنهك. 
املفصل النوعي في تاريخ العالقة بني البلدين 

كان تورط حزب الله في قتال السوريني 
دفاعًا عن نظام األسد، حيث انخرط حزب 

الله في أكبر عملية تهجير شهدتها منطقة 
القلمون احملاذية للحدود مع لبنان، وتورط 
في مواجهات طالت بالدرجة األولى البيئة 

االجتماعية ذات الصلة التاريخية مع لبنان، 
وساهم هذا القتال بإحداث شرخ يصعب 

التئامه بل ينذر مبخاطر مستقبلية تهدد لبنان 
عمومًا واملكون الشيعي على وجه التحديد.

غامر حزب الله بكل العالقات املجتمعية 
التي تراكمت عبر التاريخ، ووضع نفسه أمام 

خطر مستمر وقنبلة قابلة لالنفجار في أي 
حتول استراتيجي في موازين القوى، بل 

ميكن القول إن ما ارتكبه في سوريا سيظل 
عنصرا إشكاليا في عالقة الدولتني، ذلك 

أن لبنان الذي كان يشكو من سطوة النظام 
السوري وتدخالته في الشأن اللبناني منذ 

تأسس، سيجد نفسه في املستقبل أمام 
معضلة اإلجابة عن دور حزب لبناني في 
التدخل في الشأن السوري وضمانة عدم 

حصوله في املستقبل، بل سيشكل هذا الواقع 
مدخال لتوتر العالقة بني الدولتني أيا كان 

النظام الذي يحكم سوريا مستقبال.
الوضعية التي يجد اللبنانيون أنفسهم 
فيها هي أن حزب الله أدخلهم في مأزق، فال 
هم قادرون على حتمل األثقال التي أرغمهم 

على حملها، وال هم قادرون على جلم تورطه 
في إعادة رسم الدميوغرافيا واجلغرافيا 

السورية التي يدركون أنها مخالفة لتاريخ 
املنطقة ولوقائع ال قدرة له على تغييرها.

اللبنانيون أمام استحقاق مهم وهم يرون 
كيف حتول لبنان إلى شبه دولة، بلد يفتقد 

شروط الدستور والقانون، يستنزف اقتصاده 
وماليته العامة من دون أّي أفق واعد بوقف 
الهدر والفساد، بل ينذر باملزيد من االنهيار.

التورط في احلرب السورية بات يهدد 
لبنان، ألن معادلة التدخل في سوريا ضرب 

حزب الله من خاللها الدولة وأطاح بالدستور 
وجتاوز القوانني، عمد هو نفسه إلى فتح أكبر 
مزاد علني على الفساد والنهب العام وضرب 

املؤسسات الدستورية والسلطة القضائية، 
هو شجع وشارك في هذا السلوك بناء على 

إستراتيجية مفادها أن وضعية حزب الله 
األيديولوجية والعسكرية ال ميكن أن تستمر 

إال باملزيد من ضعف الدولة وتراجع الثقة 
في مؤسساتها بقضائها وأمنها وسياساتها 
االجتماعية واالقتصادية، هذا االنهيار للدولة 
هو األكسيجني الذي يبقيه متفلتا من شروط 

الدولة.
عامل آخر يسعى حزب الله إلى ترسيخه 
وهو جدار اخلوف الذي أعلى بناءه، بحيث 

أّنه جنح إلى حد بعيد من خالل ما ارتكبه في 
سوريا في جعل اخلوف مسيطرا على بيئته 
التي باتت تدرك باحلق أو بغيره أّنها أمام 

خطر كبير فيما لو فقدت حزب الله. فحزب الله 
مبا قام به في سوريا جعل أي مواطن عادي، 
والشيعة خاصة، يشعر في ظل غياب الدولة 
أو ضعفها ومع تفوق احلزب اليوم عسكريا 

أمام خيار املزيد من التمسك به.
في هذا املناخ السياسي الذي ينذر 

باملزيد من تصدع الدولة اللبنانية، ومع 
التسليم اللبناني بأّن حزب الله ليس في وارد 

التراجع الطوعي إلى حضن الدولة، ووسط 
كل التهديدات التي حتيط بلبنان داخليا 
وخارجيا، قام نحو خمسني شخصية من 

النخب الشيعية اللبنانية السياسية والدينية 
والعلمانية ومن العائالت التقليدية بإطالق 

نداء ”الدولة واملواطنة“ من بيروت، وهو 
نداء يتسم باجلرأة في اإلشارة إلى املخاطر 

التي تهدد لبنان والطائفة الشيعية على وجه 
اخلصوص، بسبب ضعف الدولة وانتصار 
الدويلة التي ميثلها حزب الله على الدولة.

هذا النداء يستكمل ومواقف عدة برزت من 
وجوه شيعية ضد تورط حزب الله في سوريا، 

ووقفت مع الشعب السوري ضد ارتكابات 
نظام األسد وحلفائه ولعل بيان العاملني 

الراحل هاني فحص ومحمد حسن األمني في 
العام ٢٠١٢ محطة مهمة وأساسية في هذا 

الطريق، فيما كانت للشيخ صبحي الطفيلي 
مواقف كان في قمتها اعتبار أن من يسقط 

من اللبنانيني املسلمني في مواجهة الشعب 
السوري ومعارضته ليس شهيدا.

لقاء الدولة واملواطنة لم يكن نداء 
مقتصرا على اجلانب السوري وتداعياته 
على لبنان بعد تدخل حزب الله، بل توجه 

إلى كل اللبنانيني من أجل الدفاع عن الدولة 
وعن سيادتها، ومد اليد إليهم انطالقا من أن 

ثمة صـوتا شيعيا لبنانيا يدعوهم للتحرك 
من أجل العيش حتت سقف الدولة، وضمن 

شروطها.

صرخة لبنانية شيعية في مواجهة تصدع الدولة في لبنان

{العقوبات األميركية ضد حزب الله اإلرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل في تحالف دولي صارم 

لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق األمن والسالم اإلقليميين}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج

{هناك احتكار لتمثيل الشيعة في لبنان من قبل الثنائية الشيعية بالظاهر ومن قبل حزب الله 

حسن نصرالله بالباطن. حزب الله يحتكر القرار اللبناني فكيف إذا بالقرار الشيعي؟}.

عباس اجلوهري
رئيس املركز العربي للحوار

} جالل الطالباني كان له دور مؤثر في 
احلركة الوطنية العراقية واحلركة القومية 

الكردية، كانت مواقفه مثيرة للجدل وعالقاته 
اإلقليمية والدولية أشرت على أكثر من عالمة 

استفهام.
استفادت املعارضة العراقية من الكاريزما 

التي امتلكها داخل األوساط السياسية 
الكردية والعراقية قبل عام ٢٠٠٣ فاستطاع 

أن يسحب قوى املعارضة من هيمنة أجهزة 
املخابرات اإليرانية والسورية وتسليمها 

لألميركان بعد أن امتلكوا مشروعًا جاهزًا 
إلزالة نظام صدام حسني، رغم كل ما قيل 

عن مواقف جالل جتاه ذلك النظام خصوصا 
في مرحلة املفاوضات التي قطعتها خالفاته 

الدموية مع مسعود البارزاني، أواخر 
الثمانينات من القرن املاضي، ودخول اجليش 

العراقي أربيل عام ١٩٩٦ منقذا ملسعود من 
هيمنة الطالباني على كامل أرض كردستان.

برحيل جالل الطالباني تنتهي حقبة 
سياسية مهمة من سياسة التوافق بني 

املنتفعني ومتقاسمي نهب العراق من 
السياسيني الشيعة واألكراد وبعض السنة، 
كان الطالباني عراب الشراكة الطائفية التي 
ماتت بوفاته. ولعب أدوارا مهمة في إطفاء 

الكثير من احلرائق داخل العملية السياسية 
الهشة وبقي محافظًا على اخليط الرفيع الذي 

حماها من االنهيار مبا ميتلكه من قدرات 
في تغطية مر العالقات بني السياسيني 

ومصاحلهم بعسل لغته وسالستها، حتى 
كان يبدو في جلساته مع العرب السنة أكثر 

حماسة للعروبة منهم، وحني يجلس مع 
القيادات الشيعية يبدو أكثر شيعية منها، 
خصوصا أنه ظل على عالقاته العميقة مع 
طهران حتى وفاته، وانتقلت هذه الروابط 

السياسية إلى زوجته هيرو خان ابنة 
السياسي املعروف إبراهيم أحمد شريكته في 
النضال الطويل، وصاحبة املكانة التاريخية 

في احلركة الكردية ما يضعها بعد رحيل 
زوجها في شوط املنافسة على قيادة االحتاد 
الوطني وسط اشتدادها من قبل قادة آخرين 

لديهم طموحات احتالل املركز األول في مرحلة 
خطيرة بعد االنقسامات العديدة، ومن بينها 
خروج برهم صالح بكتلة تيار سياسي جديد 

وتشكيل ما سمي مركز القرار في مواجهة 
هيرو خان املالكة ملفاتيح قوة هائلة في 

السليمانية وداخل أربيل. وكذلك تتجه األنظار 
إلى كوسرت رسول النائب األول جلالل 

الطالباني، الذي له نفوذ هائل في املواقع 
العسكرية واالستخبارية الكردية. والكثيرون 

يقولون بأن األزمة احلالية بني بغداد واألكراد 
لم تكن لتحصل لو كان الراحل جالل موجودا.

عبر مسعود البارزاني عن يأسه فذهب 
إلى خيار االستفتاء على االستقالل، ويبدو أن 

حساباته السياسية لم تكن دقيقة، ولعل من 
سّهل عليه املهمة قد ورطه بهذا املنزلق في 

هذا الوقت بالذات والذي يعني تراجعه عنه 
اهتزازا لزعامته ووصولها إلى حافة الهاوية، 

فالشعارات القومية وجتييش املواطنني 
حولها ال يبنيان قرارات سياسية صائبة، 

وتاريخ اندفاع صدام حسني بقراراته بدخول 
حربي إيران والكويت شاهد على ذلك. ولم تعد 
قصة حق تقرير املصير تنفع سياسيا في ظل 
الظروف املعقدة التي مير بها العراق داخليا 

وفي محيطه اإلقليمي والدولي. فالوضع 
السياسي الداخلي وصل إلى مرحلة سيئة من 

تسلط القوى املتطرفة على القرار السياسي 
الشيعي احلاكم وعدم قدرة رئيس الوزراء 

حيدر العبادي الذي يحاول الوقوف بالوسط 
على إيقاف برامج التدمير البشري والبنيوي 

للعرب السنة.
التصعيد احلكومي والبرملاني في بغداد 

رغم انطالقه من معطيات وطنية فإنه قد يقدم 
خدمة تكتيكية لسد ثغرات االنهيار املتوقعة 
للعملية السياسية بعد انتهاء مرحلة احلرب 

على داعش، إلى جانب حسابات القوى 
الشيعية املتطرفة لالستفادة من املعركة 

السياسية احلالية لترصني قواها في املنافسة 
حول االنتخابات املقبلة.

ولعل محيط العراق اإليراني والتركي 
وما يحمله من مالبسات ساعد العبادي على 

تصعيد نبرته ضد البارزاني، ومنحه قدرة 
سياسية يضاف إليها دعم املرجعية الشيعية 

ملواقفه من قيادة البارزاني. فتركيا وإيران 
اجتمعتا رغم خالفاتهما ملواجهة خطر 

قيام دولة كردية مجاورة فذلك سيؤدي إلى 
انهيارات غير متوقعة داخل البلدين. ولهذا 

سارعا إلى وضع ترتيبات لعقوبات اقتصادية 
والتلويح باحلرب على إقليم كردستان.

تركيا رغم منطلقاتها القومية في الدفاع 
عن تركمان العراق إال أنها أكثر خشية 

من إيران على وضعها األمني الداخلي، 
ولهذا فهي ال تقايض هذه القضية بعشرات 

املليارات من الدوالرات حصيلة عالقتها 
اجليدة بكردستان العراق، وإيران حريصة 

على امتالك كل العراق وبسط نفوذها الكامل 
عليه وليس على اجلزء العربي منه فقط، 

بعد اطمئنانها على سحق العرب السنة فيه. 
فموارد نفط كركوك مهمة عندها ألسباب 

اقتصادية وإستراتيجية في نزاعها احلالي 
مع إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.

وداخل مناخ هذه األزمة مع قيادة 
البارزاني والتي وسمت احلياة العامة في 

عموم كردستان بحالة من القلق، تدور أفكار 
ومواقف داخل األوساط الكردية والعربية 
تدعو قيادات االحتاد الوطني الكردستاني 

املنافس لقيادة البارزاني إلى أخذ زمام 
املبادرة ووضع حلول جذرية للخروج بحلول 

غير انفصالية عن العراق، تراعي املطالب 
األساسية وحقوق شعب كردستان، وتعمل 
على تقدمي برامج سياسية موجهة لألكراد 
والعرب في العراق. نحن نعرف ما تعيشه 

قيادات هذا احلزب من صراعات منذ مرض 
جالل الطالباني وحتى وفاته، لكن ذلك ال مينع 
أصحاب النفوذ داخل املكتب السياسي للحزب 

من التحرك بهذا االجتاه وخصوصا املكانة 
التي حتتلها زوجة هيرو خان داخل األوساط 

الكردية والسياسية العراقية واحتفاظها 
مبكانة خاصة إقليميا خصوصًا مع إيران، 

إلى جانب مكانتها الدولية.
إن قيادات االحتاد الوطني الكردستاني 
وبسبب تأثيرات الراحل جالل لديها وعي 
سياسي ومواقف جتاه عرب العراق أكثر 

انفتاحا من قيادة البارزاني الذي استطاع 
استثمار مكانته االعتبارية برئاسة اإلقليم 
للنشاط اإلقليمي والدولي كممثل لألكراد، 

وهذا ما لم تشتغل عليه قيادة االحتاد الوطني 
التي ظلت منغلقة ولم تتحرك على املستويات 
السياسية واإلعالمية، خصوصًا في السنوات 

األخيرة التي كانت تتطلب منهم فتح قنوات 

التواصل مع الشخصيات الوطنية العربية 
العراقية إلنضاج مشروع وطني عراقي تخلف 

االحتاد الوطني عنه ألسباب يقولون إنها 
لوجستية ومالية، في وقت اشتغلت بعض 
قيادات هذا احلزب لتسويق نفسها عراقيًا 

ولدى بعض األوساط الدولية من مراكز بحوث 
ولوبيات لم تصل إلى مرحلة التأثير املهم، 
في وقت تتحرك قيادة التغيير (كوران) بعد 
رحيل زعيمها نوشيروان مصطفى للوثوب 

إلى رئاسة كردستان شعورا منها بأنها 
متتلك شعبية كردية واسعة منافسة لزعامة 

البارزاني، إلى جانب النشاطات امللفتة 
للقيادات اإلسالمية الكردية التي حتاول 

استغالل طبيعة الشعب الكردي احملافظة لكي 
تأخذ مكانة متميزة في الساحة هناك.

ورغم خلو الساحة من شخصيات تاريخية 
متأل مكان الراحل جالل فإن ذلك ال مينع من 
أن تبادر قيادة االحتاد الوطني، وخصوصا 

هيرو خان، بإقامة حتالف سياسي كردي 
عربي تركماني عراقي يتحرك إلدارة األزمة 

احلالية مع بغداد والوصول إلى فهم عراقي 
مشترك يتجاوز الوضع الطائفي، ويعمل على 

تعديل العملية السياسية ودستورها الذي كان 
تعبيرًا عن شراكة انتهت يوم االستفتاء.

هناك مبادرة فردية لنائبي الرئيس إياد 
عالوي وأسامة النجيفي حتاول بحث حل 
عراقي، وهو احتمال ضعيف ألن احللول 

إقليمية ودولية، لكنها ال تقدم مشروعًا لتغيير 
جذري بواقع العملية السياسية إضافة إلى 
عدم قبولها من جانب القوى الشيعية التي 
تعتقد بأنها تأخذ زمام املبادرة من أيديها.

الفرصة أمام اخليرين من سياسيي 
العراق داخل العملية السياسية أو خارجها 

ألن يتحلوا باجلرأة خصوصا داخل القيادات 
الشيعية للتخلي عن جميع قواعد تلك العملية 

التي أضرت بوحدة العراق واستقالله، وأن 
يعملوا على وضع ترتيبات جذرية للخروج 
من املأزق احلالي ابتداء من التعديل الكامل 
للدستور الذي كان عنوانًا لشراكة السلطة 
بني الشيعة واألكراد وخرب العراق ووضع 

مقدمات تفكيكه وتقسيمه، وكذلك وضع قواعد 
النظام السياسي القائم على املواطنة والعدالة 

من دون متييز طائفي وعرقي.

رحيل الطالباني وفرص حل األزمة العراقية

نداء {الدولة والمواطنة} من بيروت، 

هو نداء يتسم بالجرأة في اإلشارة إلى 

المخاطر التي تهدد لبنان والطائفة 

الشيعية على وجه الخصوص، بسبب 

ضعف الدولة وانتصار الدويلة التي 

يمثلها حزب الله على الدولة

علي األمين
كاتب لبناني

رغم خلو الساحة من شخصيات تمأل 

مكان الطالباني فإن ذلك ال يمنع من 

أن تبادر قيادة االتحاد الوطني بإقامة 

تحالف سياسي كردي عربي تركماني 

عراقي يتحرك إلدارة األزمة الحالية 

والوصول إلى فهم عراقي يتجاوز 

الوضع الطائفي الحالي

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
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آراء

} في احمليط احمللي السعودي ال ميكن أن 
تخطئ عني املراقب شغف مواطني اململكة 

مبتابعة زيارة خادم احلرمني الشريفني، امللك 
سلمان بن عبدالعزيز إلى موسكو وكـأنهم 

يتابعون مبـاراة نهائية في كـرة القدم 
ملنتخبهم الوطني. 

السبب في ذلك يعود إلى تغير املزاج 
السياسي الشعبي في اململكة بعد أن حققت 

الدولة على مستوى السياسة اخلارجية، 
في أقل من ثالث سنوات، ما لم حتققه في 
ما مضى من سنوات لظروف مختلفة؛ من 

بينها، أو من أهمها، ما يوصف في ما مضى 
بالتأني السعودي الزائد عن احلد في اتخاذ 

بعـض املواقـف، أو تأجيل هذه املواقف 
العتبارات ليس هنا مكان تفصيلها.

في عهد امللك سلمان بن عبدالعزيز 
تغيرت احلال بسرعة ودخلت اململكة العربية 

السعودية بجرأة، لم تكن متوقعة، ال في 
العالم وال في اململكة، حربا ضد احلوثيني 

املوالني إليران في اليمن. 
وحشدت لهذه احلرب حتالفا سياسيا 

وعسكريا عربيا يحدث ألول مرة في تاريخ 
العرب احلديث من حيث عدد الدول العربية 

املشاركة فيه. 
تلى ذلك، في ديسمبر ٢٠١٥، تشكيل 

التحالف اإلسالمي حملاربة اإلرهاب الذي 
ضم، فور اإلعالن عنه، ٤١ دولة عربية 

وإسالمية، مع بقاء باب التحالف مفتوحا 
أمام باقي الدول املمتنعة في حال رغبت 
باالنضمام، كما فعلت سلطنة ُعمان التي 

انضمت إلى هذا التحالف بعد عام من 
تشكيله. خطوة أخرى الفتة ومفاجئة حتدث 

عنها السعـوديون كثيرا وهي التحسن 
امللموس في العالقات بني اململكة والعراق 
بعد أكثر من ربع قرن من االنقطاع والتأزم 

في العالقات. 
وقتها قيل إن قادة البلدين أظهروا قدرة 
واضحة على جتاوز اخلالفات أو ترحيلها 
وقدرة على مقاومة الضغوط اإلقليمية، بل 

ومقاومة الضغوط احمللية، كما هي احلال في 
العراق بالذات. 

وبعد سلسلة من الزيارات واللقاءات 
بني املسؤولني من الدولتني والتي راقبها 

السعوديون بحرص ورضا، اتفقت الرياض 
وبغداد، أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي 

حيدر العبادي إلى اململكة في يونيو املاضي، 
على تأسيس مجلس تنسيقي لالرتقاء 

بعالقاتهما إلى املستوى االستراتيجي، األمر 
الذي اعتبر تخليا سعـوديا عـن سيـاسة 

النأي بالنفس في املوضوع العـراقي وخطـوة 
مهمة السترداد العراق إلى احلضن العربي 
بعد أن بسطت إيران نفوذها عليه ملا يقرب 

من ١٤ سنة.
في يونيو املاضي، أيضا، حدث اختراق 

آخر في السياسة اخلارجية السعودية ال 
يقل من حيث أهميته ومفاجأته عن قرار 

عاصفة احلزم واحلرب السعودية- العربية 
ضد احلوثيني، حني أعلنت اململكة، مع 

البحرين واإلمارات العربية املتحدة ومصر، 
قطع عالقاتها مع قطر وإغالق املنافذ 

البرية والبحرية واجلوية معها حفاظا على 
أمنها القـومي ودرءا لتهديدات التنظيمات 

اإلرهابية التي يرعاها النظام القطري 
وميولها. 

وقتها حتفظ بعض السعوديني على 
املستوى العام من القرار، وعبروا عن ذلك 

بوضوح على وسائل التواصل االجتماعي؛ 
لكن حني ُوضعت أمامهم شواهد ودالئل 

االعتداءات القطرية املوثقة بالصوت 
والصورة تشكل إجماع سعودي مع املقاطعة، 

لم يخرج عنه سوى بعض احملسوبني على 
تنظيم اإلخوان املسلمني، أو املتعاطفني 

معهم.
بعد كل هذه االختراقات في السياسة 

اخلارجية السعودية جاءت زيارة امللك 
سلمان إلى موسكو. وفي أثناء هذه الزيارة 

اتضح حجم تنامي الوعي السياسي لدى 
عامة السعوديني بأهمية بلدهم وتأثيرها 

الدولي واإلقليمي، واتضح أكثر تغير بوصلة 
سياسة اململكة اخلارجية التي أصبحت، 

بعد دروس إدارة الرئيس األميركي السابق 
باراك أوباما، تؤشر إلى عالقات وحتالفات 
دولية متعددة ومتنوعة على كل املستويات 

السياسية والعسكرية واالقتصادية. 
ولذلك كان التفاعل الشعبي السعودي 

مع الزيارة على وسائل التواصل االجتماعي 
غير مسبوق؛ حيث شهد كل يوم من أيام هذه 
الزيارة وضع وسم (هاشتاغ) أو أكثر عن كل 

حدث أو تفصيلة من تفاصيلها؛ إلى درجـة 
حصول نقاش طويل ومتشعب عن مستوى 
استقبال امللك في مطار موسكو والتفقه في 

البروتوكول الروسي في استقبال رؤساء 
الدول. اهتم السعوديون أيضا مبا ميكن أن 

تنتجه هذه الزيارة من حتجيم للعالقات  بني 
روسيا وإيران إلى أقل مما هي عليه حاليا، 

ففي يقني السعوديني، كما قال األكادميي 
املستعرب غريغوري سوشاتس للتلفزيون 

الروسي، أن إيران هي العدو االستراتيجي 

لبلدهم في منطقة الشرق األوسط، وكان 
من املهم أن تختار اململكة في عالقاتها مع 
روسيا، أخذا في االعتبار العالقة الوثيقة 

بني روسيا وإيـران، تكتيكا واقعيـا يخضع 
لقابلية التطور في السنوات القادمة بعد 

أن يصبح باإلمكان بناء املزيد من التعاون 
والثقة بني البلدين املهمني في األمن الدولي 

واإلقليمي.
ما نصل إليه إذن، مع كل ما أحاط ونتج 

عن زيارة امللك سلمان بن عبدالعزيز إلى 
روسيا، هو أن السعوديني الذين شهدوا 

عددا من االختراقات السياسية اخلارجية 
في غضون ثالث سنوات أصبحوا أكثر 

قربا وتفاعال مع هذه السياسة الناشطة 
واملؤثرة على املستويني احمللي واإلقليمي، 
إذ ليس هناك لدى كل سعودي وعربي أهم 
من أن تتوقف إيران عن أطماعها القومية 

والتوسعية، وأن يستقر العالم العربي 
ويتجاوز اضطراباته ومصائبه ويتجه إلى 

مستقبل أفضل لشعوبه.

زيارة روسيا: شغف السعوديين بمتابعة السياسة الخارجية

حزب االستقالل المغربي: كرونولجيا خسارة سباق األمانة العامة

{من أجل وحدة صف حزبي مســـتعد لتقديم االســـتقالة من رئاسة الحكومة. نحرص على وحدة 
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} انتهى الشوط األخير من املؤمتر السابع 
عشر حلزب االستقالل املغربي مساء السبت 

السابع من أكتوبر اجلاري، باإلعالن عن 
نتائج السباق االنتخابي حول أمانته العامة، 
حيث فاز نزار بركة على حميد شباط بأغلبية 

ساحقة، ليتم بذلك طي صفحة والية هذا 
األخير بشكل نهائي، بعد أن كان الطموح قد 

راوده رمبا في التجديد له لوالية ثانية من 
خمسة أعوام.

وفي الواقع، لم تترك النتائج النهائية 
للتصويت أمام حميد شباط أي هامش مقبول 

للطعن فيها، رغم أن هذا هو ما كان يعول 
عليه عندما رفض االستجابة ملناشدات عدد 
كبير من قيادات حزب االستقالل لالنسحاب 

من السباق حول األمانة العامة.
وقد كان واضحا أن تخلي عدد من 

القيادات عن دعمه في الشهور األولى قبل 
انعقاد املؤمتر، قد حسم في طبيعة النتائج 

النهائية، وهذا ما دفع بالعديد من املالحظني 
إلى اعتبار موقف األمني العام السابق نوعا 

من املغامرة اخلطيرة، بل ونوعا من االنتحار 
السياسي.

وبالفعل فإن عدم حصوله إال على ٢٣٤ 
صوتا مقابل حصول نزار بركة على ٩٢٤ 

صوتا، يؤكد أن هزمية شباط في هذا 
االستحقاق هزمية مطلقة، وبالتالي فإن كل 
محاولة إلعادتها إلى ما كان يعتبره شباط 
اجلهة املتحكمة أو التي ترغب في التحكم 

في األحزاب وتقويض استقاللها التنظيمي 
والسياسي، لن جتد في هذه النتائج ما 

يدعمها، إال إذا اعتبر أن كل هذه األغلبية 
الساحقة من أعضاء املجلس الوطني الذين 
صوتوا لألمني العام اجلديد تأمتر بأوامر 

تلك اجلهة التي ما فتئ شباط يتهمها 
بالتدخل في الشؤون الداخلية للحزب. 

وهذا عني العبث في حتليل نتائج ال تقبل 
التأويل، عالوة على كونه طعنا في مصداقية 

أغلبية أعضاء برملان احلزب الذين شاركوا 
في عملية انتخاب األمني العام السبت 

املاضي.
فليس هناك مهرب إذن من استخالص 
العبر الضرورية من طبيعة السلوك الذي 
نهجه حميد شباط في فترة قيادته حلزب 

االستقالل، حيث راكم من األخطاء السياسية 
ما لم يعد ممكنا التعايش معه بالنسبة 

لألغلبية الساحقة للحزب التي اكتشفت أن 
األمني العام السابق قد انخرط في تكتيكات 

فاشلة وخاصة عندما انسحب من حكومة 
عبداإلله بن كيران لينخرط في حتالفات لم 
يلبث أن انقلب عليها بعد ما عاين احتفاظ 
حزب العدالة والتنمية على مرتبة احلزب 

األول في االنتخابات التشريعية في ٧ أكتوبر 
من العام املاضي.

لقد رأى الكثيرون في هذه املواقف 
املتقلبة دون مبرر موضوعي أن شباط حول 
كل سياساته على رأس احلزب إلى سياسات 

تخدم أجندته اخلاصة متمثلة في محاولة 
االحتفاظ بأمانة احلزب العامة بأي طريقة 

كانت وأن أجندة احلزب التي كان ينبغي أن 
تكون لها األولوية قد تراجعت إلى اخللف 

متاما.
وميكن اعتبار النتيجة الهزيلة التي 

كانت من نصيب شباط في انتخابات األمانة 
العامة نوعا من العقاب السياسي احلزبي 

للرجل الذي شغل الساحة السياسية املغربية 
بخرجاته اإلعالمية والسياسية غير املوفقة 

في نظر مختلف خصومه قبل أن يكرسها 
املؤمتر احلزبي الذي أبعده عن منصب األمني 

العام.
واملالحظ أن انعقاد املؤمتر السابع 

عشر حلزب االستقالل املغربي، والنقاشات 
والصراعات التي عرفها قد أثار جدال واسعا 

داخل املشهد السياسي املغربي جتاوز 
موضوع احلزب واخلالفات التي عرفها، إلى 

طرح مشاكل العمل احلزبي املغربي برمته، 
من زاوية استقالليته أو مصداقيته أو 

مستقبله.
ورغم أن مثل هذا اجلدل قد أثير من 

قبل مبناسبة عقد املؤمتر العاشر لالحتاد 
االشتراكي للقوات الشعبية وقبل ذلك، فإن 
ما ميزه بخصوص مؤمتر حزب االستقالل 

هو مناخه العام واألسئلة الكبرى التي ظلت 
تخيم عليه، ال سيما بعـد خطاب العرش 

األخير الذي انتقد فيه امللك املغربي محمد 
السادس واقع العمل السياسي احلزبي 

على هامش إثارة موضوع اإلدارة العمومية 
واالختالالت التي تعرفها على مختلف 

املستويات. 
ذلك أن اخلطاب امللكي قد فرض عددا من 
التأويالت غير املتقاربة لدى عدد من قيادات 
األحزاب السياسية التي تبحث فيه كل منها 
عن كل ما يعزز موقفها السلبي من القيادة 

املتنفذة، ومحـاولة إخراجها من دائرة القرار 
التنظيمي بدعوى أن اخلطاب امللكي موجه 

إليها أساسا، بل وحصرا، دون غيرها، 
وبالتالي، فما عليها إال استخالص العبر 

وفسح املجال أمام قيادات جديدة تعيد إلى 
العمل احلزبي حيويته إنقاذا للسياسة التي 
عرفت تراجعا كبيرا داخل مختلف األوساط 

االجتماعية، وخاصة داخل فئة الشباب التي 
هجرت العمل السياسي بشكل يثير القلق 
حول مستقبل فكرة االنتماء وااللتزام على 

هذا املستوى.
وعلى هذا األساس، متحور اجلدل املرافق 

النعقاد املؤمتر األخير حلزب االستقالل 
حول طبيعة القيادة أوال، واستقاللية القرار 
احلزبي ثانيا، وطبيعة البرنامج وإن بشكل 

محتشم ثالثا. 
وليس ليغير من هذا األمر انزالق 

اجلدل السياسي إلى نوع من الصراع بني 
األشخاص، ومحاولة تصفية احلسابات 

بينهم.
وقد كان هناك ما يشبه إجماعا حول 
تشخيص يفيد أن واقع حزب االستقالل 

الراهن هو واقع أزمة، وكل أزمة هي، بأحد 
املعاني، مفترق طرق بني التطور الضروري 
الذي يواجه صعوبات كثيرة، وبني التراجع 
والتقهقر الذي يكفي لتدشينه مجرد اتخاذ 

اختيار خاطئ في مجال االختيار السياسي 
كما في مجال الزعامات. 

ولعل ما ذهب إليه األستاذ محمد 
اخلليفة، أحد قادة حزب االستقالل 

التاريخيني، من أن احلزب ليس في مفترق 
طرق في الواقع، بل هو في فترة املوت يكشف 

عن طبيعة األزمة احلالية التي ال تعود 
بالنسبة إليه إلى األحداث األخيرة، وإمنا إلى 

فترة اختيار حميد شباط أمينا عاما للحزب 
من قبل اجلهة التي تريد اليوم االستغناء 

عنه وتعيني  نزار بركة على رأس حزب 
االستقالل، وهما معا وجهان لعملة واحدة 

كما قال محمد اخلليفة في آخر مقابلة له مع 
”األيام“.

غير أن مثل هذه التصريحات أصبحت 
العملة الرائجة لدى الكثير من السياسيني 
املغاربة، ولدى بعض احملللني الذين لديهم 
مواقف سلبية من أحزاب احلركة الوطنية 

تارة، ومن بعض الشخصيـات القيادية فيها 
تارة أخرى.

ونظرا لسياق إطالق مثل هذه 
التصريحات فإنه ينبغي النظر إليها 

بالنسبية الضرورية التي يقتضيها املوقف، 
خاصة أن هناك من لم يتوقف يوما عن 
احلديث عن املوت البطيء، أو الوشيك، 

ألحزاب احلركة الوطنية املغربية منذ 
السبعينات من القرن املاضي دون أن متوت، 

حتى وإن وجب االعتراف أنها أصبحت 
ضعيفة بشكل ملموس، مبوازاة تراجع 

االهتمام العام بالعمل السياسي في املغرب 
وخارجه، كما هو واقع في مختلف أنحاء 

العالم.
ومهما يكن من أمر فإن ما ال شك فيه 
أن جلوء حميـد شباط إلى استخدام لغة 

الضحية تارة، ولغة التبجح بأنه الوحيد 
احلريص على استقاللية حزب االستقالل، 
بل والهجوم السياسي املنظم على كل من 

يعارض سياساته داخل وخارج احلزب تارة 
أخرى، لم يكن منتجا على صعيد استقطاب 

أغلبيـة االستقالليني خاصة عندما ركز 
دعايته في التعرض إلى خصومه بأنهم 

ليسوا غير أدوات مت تسخيرها للسيطرة 
على احلزب. واحلال، أن عددا من منتقدي 

قيادة حميد شباط حلزب االستقالل املغربي 
يعتبرون أنفسهم أحرص ما يكونون على 

الدفاع عن احلزب، غير أنهم يجدون أنفسهم 
محشورين ضمن خانـة أعداء احلزب تارة، 

ومسخرين من قبل هؤالء تـارة أخرى. 
وهـذا أسلوب رأى فيه الكثيرون إشارات 

قوية إلى فقدان األمني العام املرشح لوالية 
ثانية التوازن الضروري لتحمل املسؤولية، 

األمر الذي رجح كفة نزار بركة في هذا 
االستحقاق االنتخابي الهام بالنسبة ملستقبل 

حزب االستقالل. 
فهل أحسن االستقالليون اتخاذ القرار؟ 

املهم هو أنهم قد اختاروا وأمامهم والية 
كاملة لتقييم طبيعة هذا االختيار.

ليس هناك لدى كل سعودي 

وعربي أهم من أن تتوقف إيران 

عن أطماعها القومية والتوسعية، 

وأن يستقر العالم العربي ويتجاوز 

اضطراباته ومصائبه ويتجه إلى 

مستقبل أفضل لشعوبه

المؤتمر السابع عشر لحزب 

االستقالل والنقاشات والصراعات 

التي عرفها قد أثار جدال واسعا 

داخل المشهد السياسي المغربي 

تجاوز موضوع الحزب والخالفات 

التي عرفها، إلى طرح مشاكل العمل 

الحزبي المغربي من زاوية استقالليته 

ومصداقيته ومستقبله

حسن السوسي
كاتب مغربي

محمد العصيمي
كاتب سعودي

} في خطوة بدت مفاجئة دعت جماعة العدل 
واإلحسان اإلسالمية احملظورة في املغرب 

الدولة إلى فتح صفحة جديدة معها، من 
خالل تصريحات للناطق الرسمي باسمها 

فتح الله أرسالن، الذي دعا الدولة إلى اقتراح 
”مبادرات“ سواء من قبل جهة معينة، أو 

حتى من قبل شخص بعينه، بهدف طي ملف 
االعتقاالت ”ووقف التضييق على اجلماعة“.

تصريحات أرسالن جاءت في سياق 
تظاهرة للجماعة حول أحد معتقليها الذي 

يقبع في السجن منذ سبع سنوات، في إطار 
ملف تعود وقائعه إلى بداية التسعينات 

من القرن املاضي بجامعة فاس. وتعد هذه 
التصريحات األولى من نوعها منذ رحيل 

مرشد اجلماعة عبدالسالم ياسني عام 
٢٠١٢، ودخولها مرحلة ميكن وصفها بالتيه 

السياسي الذي متثل في اتخاذ مواقف 
متضاربة في العديد من احملطات، واملراوحة 

بني نقد الدولة ونقد احلكومة والتذبذب في ما 
يتعلق باملوقف من الواقع السياسي.

تعكس تصريحات أرسالن وجود رغبة 
غير معبر عنها داخل اجلماعة في املصاحلة 

مع الدولة، وفي اخلروج من وضعية الغموض 
الذي يشوب العديد من مواقفها، مما يقلل من 

جدية أطروحاتها لدى الفاعلني السياسيني 
والدولة في الوقت نفسه، وإن كان ذلك مكلفا 

في الوقت احلالي للجماعة التي  مازالت 
تعيش في كنف مرشدها السابق، خصوصا 

في ما يتعلق مبقاطعة احلياة السياسية 
ورفض االندماج في املؤسسات.

الواضح أن اجلماعة تعيش اليوم أزمة 
بفعل العزلة السياسية التي وضعت فيها 

نفسها منذ ما يسمى بالربيع العربي وحركة 
٢٠ فبراير باملغرب عام ٢٠١١. فخالل تلك 

الفترة راهنت على حتريك الشارع ودفعه إلى 
االصطفاف معها، وإقناع األطراف السياسية 

بالتنسيق في إطار ما تدعوه في أدبياتها 
”احلوار الوطني“، ورفعت شعار إنشاء 

”جمعية تأسيسية“ لوضع دستور جديد، 
لكن تطورات تلك املرحلة جتاوزتها ولم 

جتد اجلماعة بجانبها سوى حزب يساري 
صغير ال حضور له في الشارع هو النهج 

الدميقراطي الذي حتالفت معه رغم التباينات 
األيديولوجية بينهما.

املفارقة في الدعوة األخيرة إلى املصاحلة 
مع الدولة عبر وسطاء أن اجلماعة رجعت 

إلى الوراء مبا يزيد على ربع قرن تقريبا. ففي 
بداية التسعينات من القرن املاضي حصلت 

مبادرات من أطراف مختلفة بعثها القصر إلى 
مرشد اجلماعة عبدالسالم ياسني، كانت من 
بينها مبادرة قادها وزير األوقاف والشؤون 

اإلسالمية وقتذاك عبدالكبير العلوي املدغري، 
لكن اجلماعة رفضت النظر في تلك املبادرات 

وطرحت شروطا اعتبرها الوسطاء تعجيزية. 
ومنذ ذلك الوقت ظلت اجلماعة تعتبر نفسها 

األقوى وقادرة على االستمرار في موقف 
التصلب إلى أن تنصاع الدولة وتعاود الكرة 
من خالل مبادرات جديدة، وهو ما لم يحصل.

غير أن التطورات التي حصلت في 
الفترة املاضية، ووفاة مرشد اجلماعة الذي 
رمبا كان يعتبره البعض داخلها عقبة أمام 

التطبيع مع الدولة، دفعت قيادتها إلى 
االقتناع بأن الظروف السياسية تغيرت وبأن 

هناك معطيات جديدة يتعني التعامل معها 
وفق منهجية مغايرة. فقد كانت اجلماعة في 
السنوات املاضية تبشر بالنموذج اإلسالمي، 

وحتاول أن تطرح نفسها بديال لألحزاب 
السياسية القائمة من منطلق املرجعية 

الدينية، ولكن وصول حزب العدالة والتنمية- 
الذي ينطلق من نفس املرجعية- إلى رئاسة 
احلكومة عام ٢٠١١ ثم في العام اجلاري قلل 

من بريق هذه املرجعية التي كانت تتغذى 
عليها اجلماعة.

أدركت اجلماعة هذا االرتباط بني أداء 
العدالة والتنمية في احلكومة واالنعكاسات 
السلبية التي ميكن أن تترتب عنه بالنسبة 

خلطابها التعبوي، فلجأت إلى اتخاذ خطابات 
متناقضة في موقفها من احلكومة، فلكي 

ال تبدو مؤيدة حلكومة عبداإلله بن كيران 
أصدرت بيانات تنتقد سياساتها، ولكي ال 

تسهم في اإلجهاز على املرجعية اإلسالمية 
املشتركة بينها وبني العدالة والتنمية أصدرت 

مواقف تنتقد الدولة وتعتبرها مسؤولة عن 
السياسات احلكومية،  وبني املوقفني لم تنجح 

في تقدمي أطروحات منسجمة.
بعد هذه التصريحات تطرح التكهنات 
حول املوقف الذي ميكن أن تتخذه الدولة 
حيال الدعوة إلى املصاحلة، وما إن كانت 
ستمد يدها إلى اجلماعة أم أنها لن تأبه 

بها. الدولة تدرك بأن اجلماعة فقدت بريقها، 
ورمبا ستسعى إلى دفعها إلى تقدمي املزيد 

من التنازالت لكي تنتهي بقبول املشاركة 
السياسية. فهل تقبل اجلماعة بذلك ومقابل 

أي ضمانات؟ وفي حال جتاهلت الدولة املطلب 
األخير للجماعة فإن األخيرة ستدخل مرحلة 

أكثر إحراجا أمام قواعدها وأمام الرأي العام.

العدل واإلحسان تبحث 

عن مخرج

إدريس الكنبوري

عن

كاتب مغربي



الثالثاء 2017/10/10 - السنة 40 العدد 1010777

اقتصاد
{ناقش ســـفراء اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند وروســـيا وإندونيسيا مع أعضاء مجلس 

النواب العراقي مشاركة دولنا في إعادة إعمار العراق}.

تشن وي تشينغ
السفير الصيني في العراق

{الحكومـــة الروســـية ســـوف تواصل التعـــاون االقتصادي مع إقليم كردســـتان العـــراق ولكن 

بالتنسيق مع الحكومة المركزية}.

ميخائيل بوجدانوف 
نائب وزير اخلارجية الروسي

جائزة نوبل لالقتصاد تكافئ

نظرية ثورية لتحفيز االقتصاد
} ســتوكهومل – كللـــت جائزة نوبل لالقتصاد 
أمـــس أعمـــال األميركي ريتشـــارد ثالر مبتكر 
نظريـــة ”التحفيـــز“ الراميـــة إلـــى تصحيـــح 
النواحي غير العقالنية في سلوك املستهلكني 
واملسؤولني واملســـتثمرين، مقلصا الهوة بني 

االقتصاد وعلم النفس.
وثالـــر (72 عامـــا) األســـتاذ فـــي جامعـــة 
شيكاغو التي تخرج منها العديد من الفائزين 
بهذه الفئـــة من جوائز نوبـــل، متخصص في 
حتليل السلوك االقتصادي سواء في التسوق 
في املتاجر أو استثمار املليارات في األسواق 

املالية.
وأعلـــن األمني العـــام لألكادمييـــة امللكية 
الســـويدية للعلوم غـــوران هانســـون أن ثالر 
أثبت كيـــف أن بعض الصفات البشـــرية مثل 
محدودية العقالنيـــة واألفضليات االجتماعية 
”تؤثر بشـــكل منهجي على القـــرارات الفردية 

وتوجهات السوق“.
وقد ودع ثالر الذي ســـيحصل مع اجلائزة 
علـــى 944 ألـــف يـــورو، األكادمييـــة بـ”إنفاق 

جائزته بأقصى ما ميكنه من عقالنية“.
ووضع ثالر املتخرج من جامعة روشســـتر 
التي  األميركية نظريـــة ”احملاســـبة الذهنية“ 
تشـــرح كيف يقوم األفـــراد ”بتبســـيط عملية 
اتخاذ القرارات املالية بإقامة خانات منفصلة 
الواحدة عن األخرى فـــي أذهانهم، ثم التركيز 
علـــى وطأة كل قرار فـــردي عوضا عن التركيز 
علـــى التأثير اإلجمالي“ ولـــو أوقعهم ذلك في 

خطأ.
كمـــا درس ثالر رفـــض الناس للخســـارة 
موضحـــا أن ”األفـراد يولــــون قيمة أكبـر إلى 
شـــيء ما إن كانوا ميلكـونه ممـــا إذا كانوا ال 
ميلكونه“. واســـتنتج أن ”الرجل االقتصادي“ 
يرتكـــب الكثير من األخطـاء، ويبقـى الســـؤال 
مطروحـــا عن كيفيـــة تصحيحهـــا دون احلد 
مـــن حرية خياراتـــه التي تعتبـــر من احلقوق 
األساســـية فـــي مجتمعاتنـــا. ويدعـــو عالـــم 
االقتصـــاد إلى تدخل ”طفيـــف“ يعرف بعبارة 

”األبويـــة الليبرتاريـــة“، حيث يحتفـــظ الفرد 
بحرية التصرف غير أنه يتم حتفيزه لســـلوك 

طريق معني عوضا عن طريق آخر.
واستلهم رئيس الوزراء البريطاني السابق 
ديفيد كاميرون هذه النظرية بهدف اســـتخدام 

أموال دافعي الضرائب بشكل أفضل.

فريق ”التحليل  وقامت ”وحدة التحفيـــز“ 
الـــذي مت تشـــكيله لهـــذا الهدف،  الســـلوكي“ 
بتطبيـــق سياســـة تهـــدف إلى تعديل ســـلوك 
البريطانيـــني فـــي مجـــاالت عدة تتـــراوح من 

الضرائب إلى مكافحة التدخني.
والفائـــز بنوبـــل االقتصـــاد املنتمـــي إلى 
”مدرســـة شـــيكاغو“، يؤكد هيمنة األميركيني 
الطاغية على هـــذه اجلائزة، وقد فازوا بها 57 

مرة من أصل 79 جائزة إجمالية.
وفـــاز ثالـــر الذي ظهر فـــي فيلـــم ”ذا بيغ 
(العجز الكبيـــر) عن أزمـــة الرهون  شـــورت“ 
العقارية األميركية، باجلائزة بعدما كللت العام 
املاضـــي األميركـــي البريطانـــي أوليفر هارت 
املتخصصني  هوملســـتروم  بنغت  والفنلنـــدي 
فـــي نظرية العقـــود التي ســـاهمت في وضع 

سياسات التأمني وتنظيم دفع رواتب املدراء.
وأنشـــأ البنـــك املركـــزي الســـويدي، أقدم 
املصارف املركزية في العالـــم، ”جائزة العلوم 
عام 1968،   االقتصادية تكرميا أللفريـــد نوبل“ 

ومنحها ألول مرة عام 1969.
وتختتـــم هذه اجلائزة موســـم نوبل 2017 
وأبـــرز الفـائزيـــن فيـــه البريطانـــي اليابـاني 
اآلداب،  عـــن  إيشـــيغـورو  كــــازوو  األصــــل 
و”احلملـــة الدوليـــة للقضـــاء على األســـلحة 
النوويـــة“ (آيـــكان) عن الســـالم مكافـــأة على 
جهودها ضد األسلحة النووية التي تقع حاليا 
في صلب أزمة مع كوريا الشـــمالية وتوتر مع 

إيران.
وتضـــم جوائـــز نوبـــل ميداليـــة ذهبيـــة 
وشـــهادة وشـــيكا بقيمـــة 9 ماليـــني كرونـــة 
سويدية يتقاســـمها الفائزون في حال منحها 

ألكثر من شخص.

غوران هانسون:

ثالر أثبت أن بعض صفات 

البشر تؤثر في القرارات 

وتوجهات السوق

شاحنات الصني تتحول إلى الغاز لخفض التلوث
} يوتيــان (الصني) – تشـــير التوقعات إلى أن 
مبيعات الشاحنات الكبيرة التي تعمل بالغاز 
الطبيعي املســـال في الصني ســـوف تســـجل 
مستويات قياسية مرتفعة خالل العام احلالي 
بفعل جهـــود احلكومة ملكافحـــة التلوث التي 
تتضمـــن فرض قيود على الشـــاحنات الثقيلة 

التي تعمل بالديزل.
وتشـــكل الشـــاحنات التـــي تعمـــل بالغاز 
املســـال نحـــو أربعة فـــي املئة فقـــط مجموع 
الشـــاحنات الـــذي يصـــل إلى أكثر من ســـتة 
ماليني شـــاحنة ثقيلة حمولة 40-49 طنا تعمل 

في الصني حاليا.
ومت نقـــل الغالبيـــة العظمى من شـــحنات 
السلع والبضائع واملواد األولية التي بلغت 43 
مليار طن في أنحـــاء الصني في العام املاضي 

عبر الطرق السريعة.

ويشـــهد الطلـــب علـــى الشـــاحنات التي 
تعمل بالغاز املســـال ارتفاعا كبيرا مع حتول 
الشركات واملصنعني إلى تلك الشاحنات التي 
تراهـــا بكني جزءا أساســـيا مـــن حربها ضد 
التلوث. إلى نحو 39 ألف شاحنة خالل األشهر 
الســـبعة األولـــى من العـــام احلالي بحســـب 
تقديرات محلل ســـوق الشـــاحنات لدى شركة 

آي.أتش.أس ماركت لالستشارات.
وقفـــزت مبيعـــات الشـــاحنات التي تعمل 
بالغاز املســـال بنســـبة 540 في املئة إلى نحو 
39 ألف شاحنة خالل األشـــهر السبعة األولى 
من العام احلالي بحســـب تقديرات كاسي ليو 
محلل ســـوق الشـــاحنات لدى شركة آي.أتش.

أس ماركت لالستشارات.
ويرجع ذلك ألسباب من بينها احلظر الذي 
فرضته الســـلطات هذا العام على اســـتخدام 

الشـــاحنات التي تعمل بالديزل في نقل الفحم 
إلـــى املوانئ الشـــمالية في أقاليـــم مثل خبي 

وشاندونغ وفي مدينة تياجنني.
مديـــر التســـويق لدى  وقـــال ”موو لـــي“ 
مجموعة الصني الوطنية للشـــاحنات الثقيلة، 
وهـــي أكبر مصنع لتلك الشـــاحنات في البالد 
”نالحـــظ ازدهـــارا في الطلب على الشـــاحنات 
التي تعمل بالغاز الطبيعي املســـال هذا العام 

بفضل التقدم الذي أحرزته خطة احلكومة“.

قيود بكين تحدث ثورة في الطلب على الشاحنات التي تعمل بالغاز

آي أتش.أس ماركت: مبيعات الشاحنات التي تعمل 

بالغاز قفزت بنسبة 540 بالمئة منذ بداية العام

} نيودهلي – عززت شـــركة أرامكو السعودية 
رهانهـــا على الســـوق الهنديـــة وأعلنت أنها 
ستوسع نشاطها من خالل إقامة نشاط نفطي 

متكامل في الهند.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمني 
الناصر أن الهند ســـتصبح أكبر سوق نفطية 
فـــي العالم بعد تضاعف الطلب احمللي بحلول 

.2040
وأضـــاف أن أرامكو تتطلع إلى التوســـع 
في صناعة البتروكيماويات في الهند وتعزيز 
اإلنفاق الرأســـمالي وبناء محفظـــة في قطاع 
الغـــاز، إضافة إلى اســـتهداف توليـــد كهرباء 

بنسبة 70 باملئة من الغاز.
وذكـــر أن أرامكو تأخذ في االعتبار أنه من 
2030 إلى 2040 سيكون هناك تراجع في الطلب 
على اخلام وأن أرامكـــو تأمل في زيادة إنتاج 
البتروكيماويـــات لتعويض التراجع في وقود 

النقل.
وأكـــد أن الهنـــد متثـــل أولوية اســـتثمار 
ألرامكـــو و“أننا متفائلون جدا بشـــأن خططنا 
في الهند وســـننفذ استثمارات بينها تأسيس 
مركز للبحث والتطويـــر“. وقال في املقابل إن 
هناك الكثير من الفرص أمام الشركات الهندية 

في السعودية.
فـــي املقابـــل قـــال وزيـــر النفـــط الهندي 
الســـعودية  أرامكـــو  إن  بـــرادان  دارمينـــدرا 
ســـتعمل مع ثالث شركات نفط حكومية لبحث 
خيار االســـتثمار فـــي مصفاة على الســـاحل 

الغربي للهند.
وكشف الناصر خالل منتدى الهند للطاقة 
الذي تنظمه ســـيرا ويك في نيودلهي إن شركة 
أرامكو جتري مبـاحثات مع عدد من شــــركات 
التكرير الهندية وتأمل في التوصل إلى اتفاق 

بشأن مشروع مشترك بحلول العام القادم.

وشأنها شأن كبار منتجي النفط اآلخرين، 
تريد أرامكو أن تستغل فرص منو الطلب وأن 
تســـتثمر في ثالث أكبر مســـتهلك فـــي العالم 

حاليا.
وتريد أرامكو أن تشتري حصة في املصفاة 
املزمـــع إقامتها بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا 

في الساحل الغربي للهند.
وتســـتثمر أكبر شـــركة منتجـــة للنفط في 
العالـــم في مصـــاف باخلارج للمســـاعدة في 
تنشيط الطلب على إمداداتها من اخلام وزيادة 
احلصة الســـوقية قبـــل الطرح العـــام األولي 

املزمع في العام القادم.
وتخطط أرامكو، التي دشـــنت مقرا جديدا 
في نيودلهي مع سعيها لتوسيع حضورها في 
الهند، لطرح ما يصل إلى 5 باملئة من أسهمها 
عـــام 2018 فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي 
في العالم حيث ســـتجمع مـــن خالله ما يصل 

إلى 100 مليار دوالر.
وقـــال الناصر إنـــه مهتم باالســـتثمار في 
قطاع أنشـــطة املصب في الهند، الذي يشـــمل 
الوقـــود  وبيـــع  والبتروكيماويـــات  التكريـــر 

بالتجزئة، مبا في ذلك الزيوت.
وتتنافـــس الســـعودية مـــع العـــراق على 
صـــدارة موردي اخلام للهند فـــي الوقت الذي 
احتل فيـــه العراق تلك املكانة من الســـعودية 
للشـــهر اخلامس على التوالي في أغســـطس 

بحسب بيانات جتمعها رويترز.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن العـــام، تعهدت 
الدوالرات  مبليارات  باســـتثمارات  السعودية 
في مشـــروعات فـــي إندونيســـيا وماليزيا من 

أجل ضمان اتفاقات توريد طويلة األجل.
وتتوقـــع وكالـــة الطاقة الدوليـــة أن تكون 
طاقـــة التكرير الهنديـــة دون حجم الطلب على 

الوقـــود فـــي الفتـــرة املقبلة وهو مـــا يتطلب 
االستثمار في محطات تكرير جديدة.

وقـــال وزير النفـــط الهندي، الـــذي افتتح 
وحدة أرامكو اجلديدة، إن الشـــركة السعودية 
مهتمة باالســـتثمار فـــي مشـــروعات للتكرير 
والبتروكيماويـــات في الهند وأنها ستوســـع 
حضورها في البالد بشـــكل كبير في املستقبل 

القريب.
وقـــال الناصـــر إن أرامكـــو ســـتزيد عدد 
موظفيهـــا في الهند ألربعـــة أمثاله مقارنة مع 
العدد احلالي. وزادت الشـــركة التي كان لديها 

14 موظفا عدد موظفيها إلى نحو 30. 
وأضاف أن ”الهند في ذاتها ســـوق مهمة. 
حجم سوق الهند ضخم. النمو في الهند العام 

املاضي 8 باملئة مقارنة مع 1.5 باملئة في قطاع 
الطاقة عامليا“. 

وأكـــد أمس فـــي تغريـــدات على حســـاب 
أرامكـــو في موقــــع تـويتر ”إن الهنـد ليســـت 
مجرد مشـــتر للنفط أو مقـــدم خدمات، بل لها 
أولويـــة فـــي االســـتثمار املســـتقبلي ألرامكو 

السعودية“.
ويشـــارك الرئيس التنفيـــذي ألرامكو، في 
أعمـــال منتدى الطاقة الهنـــدي، الذي انطلقت 

أعماله اليوم في العاصمة نيودلهي.
وقـــال بيـــان للحكومة الهنديـــة يوم األحد 
إن أرامكو الســـعودية أطلقت مشروعا جديدا 
بالقرب من العاصمة نيودلهي مع ســـعي أكبر 
مصـــدر للنفط في العالم لالســـتفادة من زيادة 

الطلب واالســـتثمار في أحد أســـرع أســـواق 
النفط منوا في العالم.

وقـــال وزيـــر النفـــط الهنـــدي دارمينـــدرا 
برادان، الذي افتتـــح الوحدة احمللية مع أمني 
الناصـــر الرئيس التنفيـــذي ألرامكو، إن هذه 
اخلطوة ستســـاعد على متهيد الطريق صوب 
”شراكة اســـتراتيجية في قطاع النفط والغاز“ 

بني البلدين.
تســـتثمر أرامكـــو فـــي مصافـــي تكـريـــر 
بأســــواق رئيســـية حلشـــد الزبائن قبل طرح 
عـــام أولـــي العام القـــادم وســـتتطلع الوحدة 
الهندية إلى فرص لالســـتحواذ على حصص 
في مشـــروعات للتكرير والبتروكيماويات في 

البالد.

كشــــــفت شركة أرامكو الســــــعودية أمس عن خطط طموحة للتوســــــع في الهند من خالل 
افتتاح مقر جديد واالستثمار في املصافي وصناعة البتروكيماويات. وقالت إنها تتوقع أن 
يتضاعف الطلب على النفط في الهند بحلول عام 2040 لتصبح أكبر مستهلك في العالم.

أرامكو تراهن على أن تصبح الهند أكبر سوق نفطية في العالم

[ تدشين مقر جديد للشركة لتوسيع حضورها في الهند  [ استثمارات جديدة في التكرير والبتروكيماويات والغاز

أسواق واعدة للطاقة

دارميندرا برادان:

باالستثمار في مشروعات 

للتكرير والبتروكيماويات 

في الهند

أمين الناصر:

الهند ستصبح أكبر سوق 

نفطية بعد تضاعف الطلب 

المحلي بحلول 2040

ريتشارد ثالر:

وعد بأن ينفق مبلغ الجائزة 

البالغ 944 ألف يورو بأقصى 

ما يمكنه من عقالنية
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اقتصاد
{الموارد البشـــرية فقدت أهميتها وغايتها خصوصا في الشـــركات الكبيرة التي أصبحت تركز 

أكثر على الموارد األخرى وليس على البشر}.

ساميون ساينيك
مفكر وكاتب اقتصادي

جمع المنتجون من داخل منظمة أوبك وخارجها على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 
ُ
{نأمل أن ي

الشهر المقبل دون صعوبات كبيرة}.

سهيل بن محمد املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي 

} لنــدن - أكـــد مصرفيـــون أن إعـــادة متويل 
قرض مجمع بقيمـــة 570 مليون دوالر ملصرف 
فاينانـــس بنـــك التركـــي، اململـــوك لبنك قطر 
الوطنـــي، أظهرت الصعوبـــات املتزايدة التي 
تواجهها البنوك الدولية وهي حتاول أن تبقى 
علـــى احلياد في ملـــف مقاطعة قطـــر من قبل 
السعودية واإلمارات والبحرين ومصر بسبب 

دعمها لإلرهاب.
ويبـــدو أن االختبار األكبر ســـيحني قريبا 
عند حلول موعد إعادة متويل قرض لبنك قطر 
الوطنـــي بقيمة 3 مليـــارات دوالر، يحتاج إلى 
إعادة متويل قبل اســـتحقاقه في مارس 2018، 
في ظل ترجيح استمرار املقاطعة لفترة طويلة.
وحتـــاول البنـــوك الدوليـــة احلفـــاظ على 
العالقـــات مع طرفـــي النـــزاع اخلليجي، لكن 
مصاحلهـــا مـــع قطـــر التـــي تنحدر فـــي نفق 
اقتصـــادي مظلم ال ميكن مقارنتها مبصاحلها 
الكبيـــرة مع الدول األربع وخاصة الســـعودية 
واإلمـــارات، والتي فرضت قيودا على الســـفر 

والتجارة.
وقال مصرفي كبير مـــن البحرين ”البنوك 
الدوليـــة التـــي لها عمليـــات فـــي دول النزاع 
تتوخـــى احلـــذر وحتـــاول إبقـــاء العالقـــات 
مفتوحة مـــع كال اجلانبني. هذا أمر صعب في 
الوقت احلاضر مع قول دولة اإلمارات ”إما أن 

تكون معنا أو ضدنا“.
وتواجـــه املصارف النشـــطة فـــي إقراض 
املنطقة، ومن بينها ستاندرد تشارترد وأتش.
أس.بي.ســـي وبنك أوف أميركا ميريل لينش، 
ضغوطا متنامية لالختيـــار بني الطرفني رغم 

أنها ليست سياسة معلنة من الدول األربع.
فقد قام بنك ســـتاندرد تشـــارترد بترتيب 
إصدار ســـندات فورمـــوزا بقيمـــة 630 مليون 
دوالر لبنك قطر الوطني في منتصف ســـبتمبر 

حيث كان يســـتهدف املستثمرين التايوانيني. 
وأصبحـــت بعـــض البنـــوك أقـــل اســـتعدادا 
للمشـــاركة بشـــكل علني في قـــروض لقطر أو 
قـــروض مرتبطة بهـــا بناء علـــى ذلك وتفضل 
اإلقـــراض مـــن خلف الســـتار، خشـــية فقدان 
حظوتها في الفرص األكبر في الدول املقاطعة.

ونســـبت وكالة رويترز إلى مصرفي كبير 
فـــي بنك أميركي قوله ”ال نريد أن نقدم قروضا 
لقطر بشـــكل علني… رمبا نقـــدم على صفقات 

ثنائية أو خاصة، لكن ال شيء على العلن“.
وتواجـــه املصـــارف الدوليـــة، التي متلك 
قطر حصصا فيها، ومن بينها كريدي سويس 
ودويتشـــه بنـــك وباركليز، ضغوطـــا متزايدة 

وهو ما قد يشكل معضلة لها.
وقـــال املصرفـــي األميركـــي ”رمبـــا يبرز 
معسكران، معسكر مصرفي سعودي وإماراتي 
وآخر قطـــري. نأمل أال تصل األمـــور إلى هذا 

احلد“.
ويحاول مصـــرف فاينانس بنك حاليا بيع 
قرض ملصـــارف دولية في إطـــار صفقة تركية 
بدرجـــة مخاطـــر تركية فـــي محاولـــة لتفادي 

املشكلة احلساسة املتفاقمة.
واشـــترى بنك قطر الوطنـــي حصة قدرها 
99.8 فـــي املئـــة فـــي فاينانـــس بنـــك، ومقره 
اســـطنبول، مقابل 2.7 مليار يـــورو من البنك 
األهلي اليوناني في ديســـمبر 2015 في صفقة 

استكملت في يونيو 2016.
وقـــال مصرفـــي إن التعـــرض للمخاطـــر 
رمبـــا ميتـــد إلى بنك قطـــر الوطنـــي، رغم أنه 
لم يضمن قـــرض فاينانس بنـــك. لكن األمر ال 
ينطـــوي على نفس القدر مـــن املخاطر لو كان 
قد ضمن القرض. ورغم أن مصرفيني يتوقعون 
إمتـــام الصفقة، إال أن بعض البنوك رمبا جتد 

صعوبـــة في دعم بيع القرض خشـــية أن يؤثر 
ذلـــك علـــى نشـــاطها املصرفي فـــي دول مثل 

اإلمارات والسعودية.
وقـــال مصرفيـــون إن حجم إعـــادة متويل 
قـــرض فاينانس بنك لم يحدد حتى اآلن، وذلك 

إلتاحة مرونة إذا انسحبت بعض البنوك.
وستشـــكل إعـــادة متويل قـــرض بنك قطر 
الوطني نفســـه األكبر حجما البالغ 3 مليارات 
دوالر معضلـــة أكبـــر. وهـــذا القرض شـــارك 
فـــي ترتيبه باركليـــز وأتش.أس.بي.ســـي مع 
بنـــك أوف طوكيو ميتسوبيشـــي يو.أف.جيه 
ودويتشـــه بنـــك وأم.يو.أف.جـــي وســـتاندرد 
تشارترد، بينما عمل أس.أم.بي.سي بتفويض 

مبدئي لقيادة املرتبني ومتعهدي االكتتاب.
ومت تســـعير القرض عنـــد 0.6 باملئة فوق 
ســـعر الفائـــدة الســـائد فـــي التعامـــالت بني 

بنـــوك لندن (ليبـــور) ومن املتوقـــع أن يرتفع 
التســـعير في إعادة التمويل حيث تواجه قطر 
تكلفة متويل مرتفعة ويســـعى املقرضون إلى 

حتصيل عالوة مخاطر.
وإذا لم تســـتطع بعـــض البنوك االنضمام 
إلـــى الصفقة، فإن بنك قطر الوطني رمبا يعيد 
متويل جزء من القرض بنفســـه، أو يسعى إلى 

متويل مباشر من احلكومة.
ويناقش مصرفيون إمكانية فرض عقوبات 
اقتصاديـــة تدفـــع البنـــوك إلـــى االختيار بني 
التعامـــل مع قطر أو الدول األربع ذات الفرص 
األوســـع وهو قـــد يجبرها علـــى االبتعاد عن 

التعامل مع الدوحة.
ويعاني االقتصاد القطري من أزمة سيولة 
خانقـــة فـــي ظـــل موجة نـــزوح لألمـــوال إلى 
اخلارج وتوقف الكثير من املشـــاريع بســـبب 

اتســـاع وطأة التداعيات االقتصادية ملقاطعة 
الدول األربع لقطر بسبب دعمها لإلرهاب. 

وتشـــير األرقام الرســـمية للبنـــك املركزي 
القطـــري إلى أنه ضخ نحو 26 مليار دوالر منذ 
فرض املقاطعة وحتى نهاية أغسطس املاضي 

لتخفيف أزمة السيولة. 
ويرجح مراقبون أن يكون البنك املركزي قد 
ضخ مليارات أخرى وبإيقاع أسرع منذ بداية 
الشهر املاضي وحتى اآلن بسبب اتساع وطأة 
املقاطعـــة، إضافـــة إلى ما ضخته مؤسســـات 

سيادية أخرى من مبالغ دون اإلفصاح عنها. 
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم األصول 
اخلارجية التي باعتها الدوحة واالستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دوالر 
في محاولة ملعاجلة أزمة السيولة بسبب حركة 

األموال باجتاه واحد نحو اخلارج.

ــــــني الفرص الكبيرة في  تســــــارع وصول املصارف العاملية إلى حلظة حاســــــمة لالختيار ب
التعامل مع أكبر االقتصادات في الشــــــرق األوســــــط وخاصة الســــــعودية واإلمارات وبني 
مواصلة التعامل مع اقتصاد قطر الصغير الذي يواجه مســــــتقبال قامتا بســــــبب املقاطعة 

املفروضة عليه من 4 دول عربية.

املصارف تصل لحظة االختيار بني قطر والدول املقاطعة

[ الدوحة تجد صعوبات في بيع وإعادة تمويل ديونها  [ البنوك الدولية تبتعد عن التعامل بالديون القطرية

النظام المصرفي القطري يسير إلى طريق مسدود

معرض {جيتكس} دبي يستشرف النقل الذكي في اإلمارة

} ديب - تفوق التاكســـي الصغير الطائر في 
معرض ”جيتكس“ الذي انطلق األحد ويستمر 
ألربعة أيـــام، علـــى مجموعة مـــن االبتكارات 
األخرى وبينها الشرطي اآللي الذي تنوي دبي 
إدخالـــه اخلدمة بحلـــول 2020، ودراجة طائرة 
ودراجة نارية ذاتية القيادة، وإشـــارة ضوئية 

أرضية.
ومع بدء أعمال املعرض مبشاركة أكثر من 
أربعة آالف شركة من 71 دولة، كتب حاكم دبي 
الشيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم في حسابه 

على تويتر ”نحن على أعتاب ثورة تكنولوجية 
في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا“.

االصطناعي  والذكاء  ”الروبوتات  وأضاف 
وأنترنت األشياء تعدنا مبدن أكثر ذكاء وحياة 

أكثر سهولة“.
وبعـــد أســـبوعني علـــى أول جتربـــة على 
الطـــرق  هيئـــة  تؤكـــد  اجلـــوي،  التاكســـي 
واملواصـــالت في دبـــي أنها تعمل على ســـن 
التشـــريعات الالزمة وإقامة البنيـــة التحتية 
املناســـبة لتحويـــل هـــذه الفكرة إلـــى خدمة 

حقيقية في متناول سكان املدينة الطامحة ألن 
تصبح ”مدينة ذكية“.

ويحتاج املشـــروع الطمـــوح إلى مجموعة 
من الترتيبات االســـتثنائية وبينها التنســـيق 
مع هيئة الطيران املدني والتأكد من إجراءات 
السالمة وتعديل احملركات لتتكيف مع حرارة 

الطقس املرتفعة في اإلمارة.
وحـــول الطائرة البيضاء فـــي جناح هيئة 
الطـــرق واملواصـــالت، حتلـــق العشـــرات من 

الزوار وهم يلتقطون الصور لها ومعها.
وقـــال خالـــد عبدالرحمـــن العوضي مدير 
أنظمة التحصيل اآللي في قطاع خدمات الدعم 
الفني املؤسسي في هيئة الطرق واملواصالت 
في إمـــارة دبي لوكالـــة الصحافة الفرنســـية 

”التاكســـي اجلوي جنم ابتكاراتنـــا، وأنا على 
ثقـــة مـــن أننا ســـنرى اليوم الـــذي يدخل فيه 

اخلدمة“.
 5 ملـــدة  سيســـتمر  ”املشـــروع  وأضـــاف 
ســـنوات وســـوف تعمل الهيئة مع الشـــركاء 
االســـتراتيجيني مـــن أجل وضع السياســـات 
والتشـــريعات الالزمة، وأيضـــا جتهيز البنية 
التحتية لتشـــغيل التاكســـي اجلوي في إمارة 

دبي“.
وأعلنت حكومة دبي أواخر الشهر املاضي 
على  أنهـــا أجـــرت ”اختبـــارا أوليا ناجحـــا“ 
التاكســـي اجلوي من دون سائق في سابقة لم 
تشـــهدها البالد من قبل حيث حّلق في ســـماء 
اإلمـــارة الباحثة دومـــا عن موقـــع متقّدم في 

مجال التقنيات على مستوى العالم.
واملركبة العاملة بالكهرباء التي عرضت في 
جناح هيئة الطرق واملواصالت في ”جيتكس“ 
مع انطالقه، من تصميم شـــركة ”فولوكوبتر“ 
األملانية وهي قادرة علـــى الطيران ملدة نصف 
ســـاعة متواصلـــة بســـرعة 100 كيلومتـــر في 

الساعة، وميكنها أن حتمل شخصني.
لكن اإلثارة الكبيرة التي حتيط باملشـــروع 
املستقبلي، قد ال تكون كافية لدفع سكان وزوار 
اإلمـــارة للركـــوب في طائرة صغيـــرة من دون 
طيار يتـــم توجيهها عبر تطبيق هاتفي. ولذا، 
فـــإن اجلهة املنفذة للمشـــروع بدأت مبكرا في 

شرح أنظمة السالمة.
وبحسب العوضي، فإن املركبة، التي يقدر 
املســـؤول اإلماراتي قيمتها مبا بني 200 و250 
ألـــف يورو، حتلـــق بقوة 18 محـــركا، وحتمل 
علـــى متنها مظلة قادرة على ”الهبوط باملركبة 

بسهولة“ عند الضرورة.
كمـــا أن التاكســـي اجلوي ســـيحلق على 
ارتفاع 120 مترا، أي أنه سيكون ”خارج نطاق 

رحالت الطيران التجارية“، وفقا للعوضي.
وعلى بعـــد أمتار مـــن التاكســـي الطائر، 
عرضت شـــرطة دبي لـــزوار جناحها مجموعة 

مـــن وســـائل النقـــل غيـــر املألوفـــة، وبينهـــا 
شـــرطي آلي، ودراجة نارية شبيهة بتلك التي 
يســـتخدمها الرجـــل الوطواط (بامتـــان) في 

أفالمه السينمائية.
ووقفـــت إلـــى جانـــب الدراجـــة الضخمة 
الوكيل في الشـــرطة النســـائية هدى حســـن، 
تبتســـم لكاميرات الـــزوار ووســـائل اإلعالم. 
وقامت باستنســـاخ احلركة نفســـها كل بضع 
دقائـــق حيـــث تضـــع اخلـــوذة على رأســـها 
وتســـتقل الدراجـــة متخذة وضعيـــة القيادة، 
ثم تخلـــع اخلوذة وتعيد الوقـــوف إلى جانب 

دراجتها، مبتسمة.
وقالت حســـن لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إن ”الدراجـــة املرورية اليابانية الصنع حتمل 
ثمانـــي كاميـــرات لرصـــد أية مخالفـــات على 
الطرقـــات. حاليا حتتاج إلى ســـائق ليقودها، 
لكننـــا نعمـــل علـــى تطويرها لتصبـــح ذاتية 

القيادة وندخلها إلى اخلدمة في 2020“.
وُعرضت فـــي اجلناح ذاتـــه مركبة أخرى 
اســـتقطبت أعـــدادا كبيـــرة من الـــزوار، وهي 
عبارة عن آلية شـــبيهة بالدراجة النارية إمنا 
مـــن دون إطارات، بل مبروحتـــني حتلقان بها 

من خالل مقودي حتكم.
وال تـــزال املركبـــة الروســـية الصنع التي 
تســـتطيع التحليـــق علـــى ارتفــــاع خمســـة 
أمتـــار فقـط ولـمدة 25 دقيقــــة متواصلة، قيـد 
التجـربة. كما أن أغراض اســـتخدامها ال تزال 

قيد البحث.
وتضـــم دبي التي يزورهـــا نحو 15 مليون 
ســـائح ســـنويا، شـــبكة مواصـــالت متطورة 
تتســـارع فيهـــا االبتـــكارات التي تقـــوم على 
حتويل أفكار، كانـــت مبثابة حلم في املاضي، 

إلى حقيقة في املستقبل القريب.
وعلـــى رأس هذه املشـــاريع الواعدة قطار 
”هايبرلوب“، الذي من املفترض أن يكون قادرا 
لدى تشـــغيله على نقل الركاب، في دقائق، من 

دبي إلى أبوظبي على بعد نحو 160 كلم.

[ التاكسي الجوي يحلق في سماء اإلمارة بحلول 2020  [ الذكاء االصطناعي يغير مفهوم التنقل في المستقبل

في قيادة ثورة النقل في العالم

رغم أن أول رحلة أجرة في طائرة صغيرة ذاتية القيادة في دبي قد ال تتحقق قبل سنوات، 
فإن التاكسي اجلوي كان جنم اليوم األول من معرض ”جيتكس” الدولي السنوي اخلاص 

باالبتكارات التكنولوجية في اإلمارة.
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حممد قواص

} تؤســـس أجنيال ميركل فلسفتها السياسية 
علـــى التجربـــة التاريخية ألملانيـــا منذ ما بعد 

احلرب العاملية الثانية.
ترجلـــت ميـــركل الباحثة فـــي الفيزياء إلى 
السياســـة فـــي اللحظة التي ســـقط فيها جدار 
برلني عـــام 1989، وهـــي في ذلك نتـــاج انبالج 
أملانيا التـــي أضحت عالمة مـــن عالمات زوال 
نظـــام عاملـــي هيمن علـــى العالم إبـــان احلرب 

الباردة.
تعتبر زعيمـــة حزب االحتاد املســـيحي أن 
انتماءهـــا إلى حزب ميينـــي محافظ ال يجعلها 
غير متيمة مبا ميكن اعتباره من قيم اليســـار. 
وهي في مشوارها السياسي لطاملا أدركت عمق 
الوحدة األملانية التي حتققت في عهد املستشار 
الراحل هلموت كول، مبا هي من زواج قســـري 
جرى بني أملانيا التي أنهكها النظام الشـــيوعي 

شرقا وأتعبها وضعها ”القاصر“ غربا.
بريـــق  يتوقـــف  متـــى  األملـــان  يعـــرف  ال 
مستشارتهم. ميركل قادرة على صنع العجائب 
في زمن ال ميكن استشـــرافه بسهولة. انتشلت 
حزبهـــا من هزميته عام 1998، على النحو الذي 
جعـــل احلزب ميركلي الهـــوى يعيش في ظالل 
”ملكته“ ويخشى نهاية بركتها كما تنتهي بركة 

امللوك في التاريخ.
فـــي التحالفـــات الداخليـــة التـــي حملتها 
مستشـــارة لبالدها، حتّلت مركيـــل بحكمة ”أم 
البـــالد“ ولـــم تنجـــرف فـــي أتـــون املواجهات 
السياســـية مـــع اخلصـــوم. وهي وإن شـــكلت 
حكومتها احلالية املنتهية واليتها مع اخلصوم 
االشتراكيني، ذلك أنها، وفي ظل اندثار الوجوه 
التاريخية لليســـار األملاني، اســـتطاعت فرض 
حضورهـــا الذي سيســـجله تاريـــخ البالد، من 
خالل كاريزما استثنائية تتقاطع داخله سمات 
القـــوة واحلزم كما خصال املرونة والقدرة على 

استيعاب اجلميع.
فـــي القـــرار املفاجئ ألجنيال ميـــركل بفتح 
حدودهـــا أمـــام الالجئـــني ما يشـــي باملفاصل 
التي متّيز رجال/ نســـاء التاريخ. لم يســـتطع 
االشـــتراكيون مواجهـــة مـــا ميثل القيـــم التي 
يدافعون عنهـــا، فيما بـــدا أن املجتمع األملاني 
الـــذي ما زالـــت تشـــوه تاريخه ذاكـــرة العهد 
النـــازي، قـــادر على مجـــاراة قرار املستشـــارة 
واســـتيعاب املوجـــات الغريبـــة التـــي تخترق 
البيئة األملانية الســـاكنة، على النحو الذي رفع 
أملانيـــا إلى مصاف رفيـــع ينتج قيمـــا جديدة 
أثـــارت صدمـــة في واشـــنطن كما فـــي باريس 

ولندن وعواصم أخرى.

تعتبـــر ميركل أن ال أملانيا قوية دون أوروبا 
قوية. تـــدرك املرأة أن خصوم أوروبا يؤاخذون 
علـــى االحتاد األوروبي أنه بـــات ميثل الهيمنة 
األملانيـــة مبا تختزنه من تفّوق اقتصادي الفت. 
وتـــدرك أيضا أن أملانيا التـــي تعيش بحبوحة 
هذه األيـــام هي نتاج منطقي ملشـــروع أوروبا، 
وأن اســـتمرار متّيز أملانيا واحتاللها لصدارة 
املشـــهد فـــي القارة يحتـــاج إلـــى تصليب تلك 
الشـــراكة القدمية بـــني باريس وبرلـــني والتي 
أخرجـــت احتـــاد األوروبيني من دمـــار احلرب 
التي فتكت بالعالم في أربعينات القرن املاضي.
وقـــد ال يفـــوت علـــى املراقـــب أن االحتـــاد 
األوروبي في مواجهته احلالية ألزمات الوجود 
التي اندلعت منذ البريكست البريطاني يتطلع 
دائمـــا إلى اخليـــارات التـــي تعتمدها أجنيال 
ميركيـــل. وال ريـــب أن احلـــزم واحلكمة اللذين 
تبديهما املفوضية األوروبية في بروكســـل إزاء 
احلالة البريطانية، ينهالن من ذلك احلزم وتلك 
احلكمة التي تشـــيعها ميـــركل داخل االحتاد. 
وفي ما ينتظر أوروبا في ما يتعلق مبســـتقبل 
وطبيعة العالقة مع لندن ما ميكن أن يخرج من 
مواجهة جتري بني ســـيدتني؛ واحدة في برلني 

وواحدة في لندن.
تقتـــرب أجنيال ميركل كثيـــرا من إميانويل 
ماكـــرون رئيـــس فرنســـا الـــذي اقتحـــم خالل 
أشـــهر السياســـة في بالده مطيحـــا بعتاتها. 
تعـــّول أجنيال على باريس لتصليب تلك النواة 
منذ  األملانية الفرنســـية التي أنتجت ”أوروبا“ 
أن كانـــت ”احتادا للفحـــم والصلب“ عام 1951. 
لكن ســـيدة أملانيا األولى تـــدرك أن الدول الـ27 
لالحتـــاد األوروبي (بعد خـــروج بريطانيا) لن 
تستسيغ هيمنة للثنائي الفرنسي األملاني على 
احتادها، وبالتالي فإنهـــا باقترابها ”احلميم“ 
من ماكرون متني النفس الحقا بشراكة متعددة 
األطراف تزيـــل اللبس املتعلق بســـطوة برلني 

على مقاليد الشأن األوروبي وهيكلياته.
تســـعى ميركل مبهارة لإلبحار داخل عالم 
أصبـــح أكثـــر تعقيـــدا منـــذ أن بزغـــت ظاهرة 
فالدميير بوتني في روسيا ومنذ االرتباك الذي 
تبديه الواليات املتحدة برئاسة دونالد ترامب. 
ال تغيـــب عني ســـيدة أوروبا عـــن الصني التي 
تتعملق مهددة اقتصاد القارة. لكن، وللمفارقة، 
فـــإن ميركل التي أعادتهـــا االنتخابات األخيرة 
زعيمـــة ألملانيـــا لوالية رابعة، هـــي األطول في 
تاريخ الزعمـــاء الغربيني، تبتســـم لهذا العالم 
امللتبـــس مدركة ألهميـــة ولزوميـــة دورها في 
التعبيـــر عن نقطة توازن دوليـــة باتت مفقودة 
في طموحات بوتني ونـــزوات ترامب، وضعف 

عواصم أوروبا وحذر بكني وحتفظها.

أمحد أبودوح

} تيريـــزا ماي لم تكن يوما قائدا حقيقيا. هذه 
هي املـــرأة التـــي كان يطلق عليها، قبل ســـتة 
أشهر فقط، ”املرأة احلديدية“. أين هي اآلن؟

املشـــكلة في نظرة الشـــارع وقبوله بقيادة 
ماي. كون رئيســـة الوزراء البريطانية امرأة ال 
يعني أي شـــيء بالنســـبة للناخب الذي لم يعد 

لديه أي ثقة في الطبقة السياسية برمتها.
فـــي  الناخـــب  يجعـــل  مـــا  هـــي  الثقـــة 
الدميقراطيات الليبرالية العريقة يقبل بأخطاء 
أحد السياســـيني وال يغفرها آلخر. املستشارة 
األملانية أجنيال ميركل امـــرأة أيضا، وارتكبت 
أخطـــاء فادحـــة، مثلما فعلت مـــاي. انظر كيف 
كان رد فعـــل الناس في بريطانيـــا، وكيف كان 

في أملانيا.
قبول مليون الجــــئ في أملانيا كان قرارا ال 
يحتمل حتليال أو ســــوء فهم، أي سياسي في 
أوروبا يفعل ذلك يعرف أنه ينتحر سياســــيا، 
فضال عن أي طموح مستقبلي ميكن أن يصل 
إليــــه كخطــــوة قادمة في حياتــــه العملية. في 
النهاية ميركل اختارت أن تتسق مع ما تعتقد 
أنه صواب. الناخبون يعرفون ذلك عنها، لذلك 
لــــم يكن العقاب بقطع الرقبة بل صوت الناس 

لليمني املتطرف كشدة أذن بسيطة.
الطموح السياسي في املقابل هو ما جعل 
ماي في بريطانيــــا تتغاضى عن كل ما تعتقد 
أنه صواب. لم يكن لدى ماي مانع من االنتقال 
من معسكر البقاء في االحتاد األوروبي، الذي 
كانــــت تنتمي إليه طول الوقت، إلى أن تصبح 

من أشد الداعني خلروج صعب منه.
تركيبــــة حكومــــة مــــاي كانت شــــاذة منذ 
البداية. كيف ميكن حشر أشد املؤيدين ألوروبا 
والداعمني خلروج سلس منها واملصّرين على 
اخلروج الصعب فــــي غرفة واحدة، وتوقع أن 
يعملوا معا بشــــكل روتيني هادئ. ماي أرادت 
حكومة ”قوية ومســــتقرة“ حتظى بالتنوع من 
أجل قيــــادة البلد بكل قناعاتــــه وقواه احلية. 
لكن النتيجــــة كانت حكومة هجينــــة أبعد ما 

تكون عن القوة، وال عالقة لها باالستقرار.
هذا االســــتعداد للمزايــــدة وركوب املوجة 
السياســــية ال يصنــــع قــــادة مركزيــــني فــــي 
املنظومــــات اإلقليميــــة التي ينتمــــون إليها. 
عندمــــا يكون الغرب أمام صعود ذائقة جديدة 
مــــن اليمينيــــة التي ال تســــتند إلــــى جمهور 
اليمــــني التقليــــدي، ال يكون احلــــل باالنتقال 
إلــــى هذا املعســــكر الرابح. النــــاس ال يقبلون 
هذا التحول، وال يكونون مســــتعدين للثقة في 

أصحابه.

ثقة الناس ظلت متماسكة إزاء ميركل ألنها 
فهمـــت التحوالت التي جتري في العالم مبكرا، 
واتخذت موقفا واضحا منها. هذا املوقف ظهر 
بوضـــوح في تعاملهـــا مع الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب، الذي ينظر إليه كتجسيد واقعي 

لهذا االنتقال نحو التطرف.
الوقوف في وجه مشـــروع ”اليمني اجلديد“ 
يكون عبر دعم مشـــروع ليبرالـــي مواز له. هذا 
املشـــروع قائم بالفعل بفضل استيعاب رئيسة 
الوزراء السابقة مارغريت تاتشر لفائدة أوروبا 

ومشروعها بالنسبة لبريطانيا.
الفرق بني تاتشـــر ومـــاي أن األولى فهمت 
مبســـتقبلها  املخاطـــرة  واختـــارت  املعادلـــة 
مـــن أجل حتقيـــق رؤيـــة أبعد جتنـــب أوروبا 
مصيرها الدائم كســـاحة احلرب التقليدية بني 
احلضارات، والثانية قررت التضحية بكل ذلك 
من أجل بضعة أشـــهر في ”10 داوننغ ستريت“ 
تســـجل في ســـيرتها الذاتية. رغم ذلك يبدو أن 

ماي ستواجه في النهاية نفس مصير تاتشر.
اليـــوم يبدو الســـؤال عن ترك ماي رئاســـة 
الـــوزراء متمحورا حول متى وليس هل؟ ال أحد 
يقف مع ماي، ســـوى مجموعة من السياسيني 
الذين ربطوا مســـتقبلهم السياســـي بها. أول 
من تخلى عن ماي هو جمهور حزب احملافظني 
التقليدي، ببساطة ألنها فشلت في فهم املعادلة 
السياســـية الداخلية، بنفس قدر فشلها في فهم 

املشهد األوروبي.
صعود زعيم حزب العمال جيرمي كوربني، 
الذي يشـــبه ميركل في متسكه مبشروعه، جعل 
ماي تبدو كالروبوت الذي يردد جمال ممجوجة 
ومستهلكة وبال أي معنى. عقاب الناس جلمود 
ماي، الـــذي أثر علـــى احلزب أيضـــا، جاء في 
االنتخابـــات املبكـــرة التي أجريت فـــي يونيو 
املاضـــي. فـــي الوقت الـــذي جنـــح كوربني في 
االقتراب من الناس وفرض شـــخصيته وكسب 
أرض فـــي دوائر محافظة تقليديـــا، كانت ماي 
تقـــف على املنصـــات تـــردد ”بريكســـت يعني 
بريكســـت“. لغة مـــاي صدمت النـــاس، فردوا 

عليها في الصناديق بصدمة مقابلة.
لكن صعود كوربني، الذي كان من املفترض 
أن يقضي على قيادة احملافظني خالل أسابيع، 
هو السبب في بقاء احلزب في احلكم. ثمة رعب 
في أروقة احلزب من ترك الســـلطة، خشـــية من 
قفز العمـــال عليها. هذا فقط ما يبقي ماي على 

قيد احلياة سياسيا إلى اآلن.
هـــذا يضـــع مصيـــر أوروبا بـــني امرأتني، 
األولى حتاول جتميع مـــا حتطمه الثانية، لكن 
األكيـــد أن النـــاس لم يعد لديهـــم أي أوهام في 

حتديد من منهما ”املرأة احلديدية“ حقا.

} االختالف الواضح بني نهجي رئيسة الوزراء 
البريطانيـــة تيريزا ماي، واملستشـــارة األملانية 
اجنيال ميركل، يجعـــل كل املقارنات واملقاربات 
ممكنـــة بل ويدفـــع نحوها. إنه تشـــابه تفرضه 
عوامل التاريخ واجلغرافيـــا وتقارب الثقافات 
داخل الفضاء األوروبـــي.. واألكثر من ذلك كله: 
التشابه إلى حد التشارك في مواجهة التحديات 
من جهة، واالختالف إلى حد التصادم في أدوات 
وطـــرق املواجهة. وفي الوقت الـــذي كانت فيه 
املستشارة ميركل، تركز في حملتها االنتخابية 
علـــى ضرورة احلفاظ على االزدهار االقتصادي 
الذي تنعم فيه البالد، كان حزب البديل اليميني 
يشن عليها الهجمات العنيفة، ويشيد بتصويت 

البريطانيني إلى جانب بريكسيت.
ميركل وماي، سيدتان تتزعم كل منهما حزبا 
ذا قاعـــدة عريضـــة في بالدهـــا، األولى على 
رأس حزب االحتاد املســـيحي الدميقراطي، 
والذي يعد مبثابة أكبر جتمع شعبي دون 
منازع، والثانية على رأس أقدم األحزاب 
البريطانية، وهو حزب احملافظني الذي 

ينتهج سياســـة تقليدية تعمل على تقليص دور 
الدولة في النشاط االقتصادي، وتصفية القطاع 
العام، مع التشديد على مكافحة اجلرمية ووضع 

ضوابط وقيود على الهجرة.
تواجـــه مـــاي، حـــزب العمـــال البريطانـــي 
احملسوب على يســـار الوسط،، وتواجه ميركل، 
حـــزب البديل، الذي دأب على انتقاد سياســـات 
قبول الالجئني التي اتبعتها ميركل وسياسات 

التوافق مع االحتاد األوروبي.
ولكـــي ال نقـــع فـــي املقارنـــات التعســـفية 
فـــإن اخلصوم السياســـيني مليـــركل، ال يلتقون 
بالضرورة مـــع أنصار ماي، لكـــن هناك خلفية 
اقتصاديـــة ودميوغرافية للسياســـات املختلفة 
التـــي تنتهجها الدولتـــان جتمـــع االثنني إزاء 
طالبي اللجوء، فسياســـة البـــاب املفتوح التي 
تنتهجهـــا أملانيا يؤيدها نســـبيا حزب العمال 
البريطاني الذي يرفض سياسة الباب احملّصن 

التي تتبناها احلكومة البريطانية احلالية.
ثمة معطيـــات موضوعية تلتمـــس األعذار 
واملبررات لكال السياستني في موضوع الهجرة 

مبعـــزل عن احلكم األخالقي وسياســـتي ميركل 
ومـــاي، املختلفتـــني، فبينما يرتفع عدد ســـكان 
بريطانيا بســـرعة، ينخفض عدد ســـكان أملانيا 
بـــذات املعدل، وترتفع نســـبة املســـنني مقارنة 
بالشباب وبشكل أكبر بكثير في أملانيا مما هي 
عليه فـــي بريطانيا. ومن هنا نســـتطيع القول 
أن مـــن املفيد ألملانيا الســـماح بتدفق العائالت 

الشابة القادمة من سوريا وغيرها
ومهما كان اجلدل حول اجلوانب الســـلبية 
واإليجابيـــة للهجرة، فإن معظـــم االقتصاديني 

يقولون أن الهجرة تساعد على النمو وتبدو 
مفيدًة اقتصاديًا ألملانيا أكثر من بريطانيا، 
وقد يكون هذا أحد األســـباب غير املعلنة 
التي تدفع أملانيا إلى الترحيب بالالجئني.
دخول اليمني الشـــعبوي إلى مجلس 
النـــواب في أملانيـــا عكر فرحـــة انتصار 
ميركل بوالية رابعة، أما ماي، فإن مراقبني 
يقولـــون بأنه وفي صورة جنحت مؤامرة 
بعـــض أعضـــاء حزبهـــا ضدهـــا فرئيس 

الوزراء القادم هو جيرميي كوربن.

ماي تحطم ما تجمعه ميركل ال أملانيا قوية بدون أوروبا قوية

تيريزا ماي وأنجيال ميركل.. مصير أوروبا بني امرأتني
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أضداد

ميركل تسعى لإلبحار داخل 

عالم أصبح أكثر تعقيدا منذ 

أن بزغت ظاهرة فالديمير 

بوتني في روسيا ومنذ االرتباك 

الذي تبديه الواليات املتحدة 

برئاسة دونالد ترامب

«لقد خسرت تيريزا ماي مقاعد عائدة إلى املحافظني، وخسرت الدعم والثقة، هذا كاف من أجل 

أن ترحل وتفسح املجال لحكومة تمثل حقا البريطانيني}.

جيرمي كوربن
زعيم حزب العمال البريطاني

«مـــكان الحزب االشـــتراكي الديمقراطي هو في املعارضـــة، ونتيجة االنتخابات تشـــكل رفضا 

لالئتالف الكبير بعدما حكم االشتراكيون الديمقراطيون مرتني مع ميركل}.

توماس أوبرمان
زعيم الكتلة البرملانية االشتراكية الدميقراطية

[ فشلت ماي حيث نجحت ميركل  

القلق البريطاني من الملفاتالثقة األلمانية والتدبير

} االختالف
البريطانيـــ
اجنيال مير
ممكنـــة بل
عوامل التا
داخل الفض
التشابه إلى
من جهة، وا
وطـــرق املو
املستشارة
علـــى ضرو
الذي تنعم
يشن عليها
البريطانيني
ميركل و
ذا قاعـــد
رأس ح
والذي
مناز
البر

يركل
ــكان
ملانيا
قارنة
 هي
لقول
ئالت

ـلبية
ديني
دو

 أول من تخلى عن ماي هو 

جمهور حزب املحافظني، 

ألنها فشلت في فهم 

املعادلة السياسية الداخلية، 

بنفس قدر فشلها في فهم 

املشهد األوروبي
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} واشــنطن – ســـاهمت شاشـــة التلفزيون 
في صناعة رئيســـني أميركيـــني وتقدميهما 
للجمهـــور، فـــي زمنـــني متناقضـــني متاما، 
أحدهما لم يكن ميتلك أي قوة ناعمة ســـوى 
التلفزيـــون، بينمـــا يعـــج اآلخـــر بوســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي وقنـــوات البث على 
اإلنترنت وتطبيقات االتصال املجانية، ورغم 
ذلك مازال التلفزيون يتحكم في رؤى ناخبيه 

ورغباتهم وميولهم.
والرئيســـان هما رونالد ريغان ودونالد 
ترامـــب، اللذان ألقيـــا بظاللهمـــا من خالل 
شاشـــات التلفزيون على مجتمـــع نظر إلى 
كل منهما كأحد مشـــاهير الفن أو كرة القدم، 

وليس فقط كرئيسني.
وكان ترامـــب بالفعل أحد جنوم تلفزيون 
الواقع من خالل برنامجـــه ”ذا أبرينتيس“. 
ويقـــول متخصصـــون في حتليـــل اخلطاب 
السياسي إن هذا البرنامج هو ”قنبلة ترامب 
النووية“ التي جعلته يحطم تقاليد السياسة 
األميركية ويقتحمها مـــن املنازل إلى البيت 

األبيض، وليس العكس.
وهذا يؤدي على األرجح إلى استخالص 
واحـــدة مـــن نتيجتـــني؛ وهما إمـــا أن نرى 
رؤســـاء املاضي علـــى أنهم منـــوذج مثالي 
للحكمـــة والقوة باملقارنـــة بالرئيس احلالي 
الذي يتمتع بالشخصية النرجسية، وإما أن 
نرى في تلـــك اإلدارات التي ذهبت منذ فترة 
طويلة البـــذور الترامبية وجذور مشـــكلتنا 

احلالية.

ترامب ليس ريغان

كلتا النتيجتني ميكن اســـتخالصهما من 
الفيلم الوثائقي ”ذا ريغان شـــو“، وهو فيلم 
مدتـــه 75 دقيقة من إخراج ســـييرا بيتنغيل 
وباتشـــو فيليز ”لسي إن إن فيلمز“، ويتكون 
مـــن لقطات أرشـــيفية من تلـــك احلقبة التي 
تولى فيها ريغان رئاســـة الواليات املتحدة، 
مبا في ذلك بث بعـــض اللقطات احلية التي 
مت تسجيلها من داخل البيت األبيض. وينقل 

هـــذا العمـــل الوثائقـــي فكرة أن 
هذا اجلهـــد، الذي صور 

جميع لقـــاءات ريغان 
اإلعالم  وســـائل  مع 

وأيضـــًا جميـــع 
حلظـــات تصويـــره 
قد  الفوتوغرافـــي، 
جتميع  علـــى  عمل 
تصويريـــة  مـــادة 

ضخمة لريغان تفوق 
التـــي  تلـــك 

مت جتميعهـــا للرئاســـات اخلمس الســـابقة 
مجتمعة.

ويعطـــي فيلـــم ”ذا ريغـــان شـــو“ بعض 
التلميحات عن اجلـــذور الترامبية. وُيختتم 
العمـــل بصـــوت مذيـــع األخبـــار األميركي 
األشـــهر بيتر جينينغز، الذي عمل لدى ”آيه 
بي سي نيوز“، في مقولة له قالها عندما ترك 
ريغان منصبه كرئيس للواليات املتحدة ”لم 
يتم احلكم على أي رئاسة قبل رئاسة ريغان 
من خـــالل فـــن األداء. الزلت أرتعـــد مبجرد 
ســـماع اقتراح أنه سيتعني على السياسيني 
الذين ســـيأتون بعـــده أن ينجحوا أوال على 

شاشة التلفزيون“.
ويقول جوناثـــان فريالند، احمللل في 
صحيفة الغارديان، إن ”صدى هذه اجلملة 
مـــازال يتردد إلـــى اليـــوم ألن التلفزيون 
أيضًا كان من ضمن األســـباب الرئيســـية 
التي ســـاعدت علـــى دخول ترامـــب للبيت 
األبيض. قـــد يوصف بأنه قطب املشـــاريع 
العقارية أو رجل أعمال مهم، ولكن احلقيقة 
هـــي أن ترامـــب كان فاشـــال كرجـــل أعمال، 
وغرق فـــي ديونه للبنوك بشـــكل دائم حتى 
أنـــه وقف على حافـــة اإلفالس مرات 

عدة“.
وأضـــاف ”لكن مـــا أنقذه 
وحّوله من مجرد مزحة كانت 
الصحف  أعمـــدة  تتناولها 
الصفـــراء فـــي نيويـــورك 
وطنية،  شـــخصية  إلـــى 
هو البرنامـــج الذي ُأذيع 
على مدار 14 موسما ذا 
أبرينتيس“، حيث كان 
يقوم بـــدور املضيف 
واملنتـــج التنفيذي. 
الســـياق،  هذا  في 
لـــم يكـــن ترامـــب 
حقيقـــة هـــو رجل 
األعمـــال املشـــهور 
العقارية  مبشـــاريعه 
ولكنـــه  اإلطـــالق،  علـــى 
لعب هذا الدور ببراعة على شاشـــة 

التلفزيون.

هنـــا يتردد صـــدى االنتقاد احلـــاّد الذي 
تلقـــاه ريغـــان على مـــدار ثمانينـــات القرن 
املاضي، وهو أنه لم يكن سياســـيا بحق، بل 
كان ممثـــًال يلعب دوره ببراعة عبر شاشـــة 
التلفزيون. فقد عزا بعض املنتقدين هذا إلى 
أن ريغان اعتمد كثيرًا في خطاباته ومقابالته 
على ”قـــراءة البطاقـــات“ أو حتى في بعض 

األحيان على ما متليه عليه زوجته.
وفي يوم من األيام نســـي ريغان ما يجب 
أن يقوله أمام الكاميرات وأمام الصحافيني، 
حينها متتمت له زوجته نانسي بهذه اجلملة 
”نحن نبذل كل ما في وســـعنا“. وكرر هو هذه 

اجلملة على الفور.
وتظهـــر بعض األدلة علـــى هذا من خالل 
تقاريـــر إخبارية تلفزيونية فـــي ذلك الوقت، 
مبا فيها ذلك التقرير املقدم من كريس واالس، 
مراسل البيت األبيض آنذاك، ومذيع ”فوكس 
اآلن، الذي نقل عن كبار املســـؤولني  نيـــوز“ 
فـــي اإلدارة األميركية أن ريغـــان كان حقيقة 
يأخذ يومًا واحدًا إجازة كل ســـتة أيام عمل 
في الرئاســـة، حيث يقضي ثلث وقته في يوم 
العطلة فقط لتشـــكيل السياســـات، في حني 
يقضـــي باقي يومـــه في احلفـــالت وتوطيد 

عالقاته العامة.
وهذه هـــي تقريبًا جميع املالحظات التي 
ُقدمـــت حول ترامـــب. حيث يقول مســـؤولو 
اإلدارة للصحافيـــني أن الرئيـــس يتصـــرف 
بشـــكل مشـــابه، ويفضـــل احلصـــول علـــى 
معلوماتـــه من برنامج ”فوكـــس آند فريندز“ 
بـــدال من احلصول عليها مـــن خالل التقارير 
االســـتخباراتية اليومية. أما بالنســـبة إلى 
وقت إجازته، فإن ترامـــب يأخذ يومًا واحدًا 
إجـــازة كل خمســـة أيـــام عمل في الرئاســـة 
ليقضيـــه في لعـــب الغولـــف. وكذلـــك فهما 
يتشابهان في الشـــعار الذي يناديان به، كما 
لو أننا نـــرى ريغان يقف علـــى منصته مرة 
أخرى ليردد ”لنجعل أميركا عظيمة مجددًا“.

وحتى إذا لم يكن هذا التشـــابه مباشـــرًا 
أو صريحـــًا إال أنه ميكننـــا أن نرى بوضوح 
خط التقارب بني الرئيســـني. فقد كان ريغان 
ملك وسائل اإلعالم والتلفزيون، وكانت لديه 
هذه املوهبـــة، التي أطلقـــوا عليها ”املتصل 

العظيـــم“، وقد كانت أساســـية إلجناح فترة 
رئاســـته. فقد كان ريغـــان في بعض األحيان 
يجســـد دور الرجـــل الطبيعـــي الشـــعبوي
 أمـــام الكاميـــرا، حـــني يتحـــدث وكأنه جّد 
الشـــعب احلنون، أو نـــراه يلعب دور الرجل 
الثائر امللحمي إذا تطلب املوقف منه أن يفعل 

ذلك.
وفـــي بعض األحيان األخـــرى، كان يقوم 
بـــدور القائد عندما ألقـــى خطابه التاريخي 
أمام بوابة براندنبورغ في عام 1987، والذي 
ضّمنـــه نداءه الشـــهير للزعيم الســـوفييتي 
في إشارة  غورباتشوف ”اهدم هذا اجلدار!“ 
منـــه إلى جـــدار برلـــني، وهو مقطـــع فيديو 
أرشيفي يتم عرضه في ”ذا ريغان شو“. لكنه 
أيضـــًا لعب دور الرجل املســـن احلزين الذي 
كان يعمـــل على تهدئة األمة من خالل خطاب 
احلداد الذي ألقاه بعد انفجار مكوك الفضاء 
”تشـــالنجر“، ينعى فيـــه رواد الفضاء الذين 
”انفصلوا عن حـــدود الكرة األرضية ليقابلوا 

وجه الله“.

الرئيس الممثل

موهبة الظهور على شاشـــات التلفزيون 
كانت شـــيئًا مهمـــًا منذ عصر رئاســـة جون 
كينيدي، ولكن ريغـــان جعل من هذه املوهبة 
مطلبًا أساســـيًا للقيام مبهمة الرئاســـة. يتم 
افتتـــاح الفيلم الوثائقـــي بحوار صريح بني 
ريغان، في نهاية فترة رئاســـته، وبني املذيع 
التلفزيوني املخضـــرم في ذلك الوقت، ديفيد 
برينكلي. يسأل برينكلي عن مدى أهمية عمل 
ريغان السابق كممثل أفالم ومدى تأثير هذه 
املوهبة على عمله كرئيس للواليات املتحدة. 
ورد ريغـــان ليقول ”كانت هنـــاك أوقات كنت 
أجلس خاللها في هذا املكتب، وأتساءل كيف 
كان ميكننـــي القيام بهذه املهمـــة لو لم أكن 

ممثال“.
وبذل خليفته الرئيس جورج بوش األب، 
الذي ظهر في الفيلم كنائب لريغان، كل ما في 
وسعه للعمل بنجاح في فترة رئاسته األولى، 
ولكنه فشـــل مع ذلك في الفوز بفترة رئاســـة 
ثانية، وذلك ألنه لم يكن ببساطة ناجحًا أمام 
الكاميـــرا. فقد ُعـــرف عنه أنه يخطـــئ كثيرًا 
حتى عندما يتلقى خطابه من شاشات امللقن 

اآللي أمامه.
أمـــا الرؤســـاء الذيـــن تبعـــوه (كلينتون 
وبوش االبن وأوباما) فقـــد كانوا يتحدثون 

أمام الكاميرات بأريحية.
ولكن ترامب، مثله مثـــل ريغان، محترف 
أمام شاشات التلفزيون. صحيح أنه يختلف 
نوعـــًا ما عـــن ريغـــان، فهو يتبنى سياســـة 
تلفزيون الواقع واملفاجآت واألسلوب اجلاف 
في احلـــوار، بدال من النعومة والهدوء، وهو 
املنهج الذي اتبعه التلفزيون في اخلمسينات 

من القرن املاضي، الوسط الطبيعي لريغان. 
ولكن األكيد أن ترامب موهوب أمام وســـائل 
اإلعالم في هـــذا العصر متاما كما كان يفعل 
ريغان أيضـــًا. ففي الوقت الذي انتشـــر فيه 
الراديو وأفالم الدرجة الثانية، تنتشـــر اآلن 
برامـــج تلفزيون الواقع ووســـائل التواصل 
االجتماعي، لكن هناك تشابها عميقا بني كل 

منهما.

ومع ذلـــك ُتعد االختالفات بينهما مفيدة. 
الضوء على  حيث ألقى فيلم ”ذا ريغان شو“ 
فترة رئاســـة ريغـــان ليجعلها تبـــدو جيدة 
كما كانـــت. كما مت أيضًا تنظيـــم كل صورة 
بدقـــة، رغم احلداثة النســـبية لهـــذا االجتاه 
في هذا العصر. فنـــرى مايكل ديفر، املصور 
الرئيســـي لريغان، أثناء ممارسة عمله وهو 
يضبـــط صـــور ريغان بشـــكل من شـــأنه أن 
يعرضه كبطل أفالم. تلك اللقطة التي اُتخذت 
للرئيس والسيدة األولى على ظهر اخليل في 
مزرعتهمـــا في كاليفورنيا لـــم تكن من قبيل 
الصدفـــة، ولكن مت إنتاجها بدقة كما لو أنها 

صورة من فيلم للمخرج ديفيد لني.
صحيح أنه خالل فترة رئاســـة ريغان لم 
يحدث أي تقدم اجتماعي؛ حيث انتشـــر عدم 
املســـاواة، وأهملت القوى التي كانت تطمح 
إلى حتقيق العدالـــة. ورغم ذلك عندما واجه 
ريغان صفقة ”األســـلحة مقابل الرهائن“ مع 
إيران، لم يتهم الصحافة بنشر أخبار وهمية 
كمـــا يفعل ترامـــب طوال الوقـــت، لكنه ظهر 
على شاشـــة التلفزيون لالعتراف بأن موقفه 

السابق كان غير صحيح.
وعندما قامت حركـــة ”كو كلوكس كالن“ 
بـــزرع عبوة ناســـفة في حديقة منـــزل عائلة 
أميركيـــة من أصول أفريقية في ميريالند، لم 
ميدح ريغان هذه احلركـــة باعتبارها ”تضم 
النخبة من الناس“، ولكنه ذهب لزيارة العائلة 

السوداء التي تعرض منزلها للهجوم.
ببســـاطة ميكن القول بأن كال الرئيسني 
همـــا مـــن الرؤســـاء اجلمهوريـــني الذيـــن 
يدينون بنجاحهم السياســـي ملهارتهم أمام 
الكاميرات، ولكـــن ترامب مازال صغيرًا جدًا 
مقارنة بسلفه. لذلك يوجه هذا الفيلم رسالة 
مختلفة مفادها: ترامب، ليس رونالد ريغان.

تحديات
التلفزيون مازال يصنع الزعماء في الغرب

[ ظهور مواقع التواصل والهواتف الذكية لم يعوض بعد ضرورة النجاح أمام الكاميرا أوال  [ ترامب يكرر حقبة ريغان لكن بسذاجة أكبر
يضمن دونالد ترامب اآلن أن أي دراســــــة 
ــــــى تلك املفترض  للرئاســــــة األميركية، حت
ــــــة، يتم نقلها  أن تكــــــون تاريخية أو خيالي
للجمهــــــور من خالل الظــــــالل التي يلقيها 
هو على املــــــادة املــــــراد إذاعتها. وبغض 
النظر عن املغزى الذي يريد أن يصل إليه 
املخرج أو الروائي من هذه الدراسة، فإن 
املشــــــاهد أو القارئ يقوم مبقارنة نفسية 
ــــــس األميركي احلالي،  صامتة مــــــع الرئي

دونالد ترامب.

ذا أبرينتيس هو {قنبلة ترامب النووية} 
التي جعلته يحطم تقاليد السياسة 
األميركية ويقتحمها من المنازل إلى 

البيت األبيض، وليس العكس

النجاح أمام الكاميرا أوال قبل النجاح في الصناديق

{ما أنقذ ترامب وحوله من مجرد مزحة كانت تتناولها أعمدة الصحف الصفراء في نيويورك إلى شـــخصية وطنية، هو البرنامج الذي 
أذيع على مدار ١٤ موسما ذا أبرينتيس}.

جوناثان فريالند
محلل في صحيفة الغارديان

ل وي ألبيض بي ل ن ه جي مت
هـــذا العمـــل الوثائقـــي فكرة أن

هذا اجلهـــد، الذي صور 
جميع لقـــاءات ريغان
اإلعالم  وســـائل  مع 

وأيضـــًا جميـــع 
إل و ع

حلظـــات تصويـــره 
قد الفوتوغرافـــي، 
جتميع علـــى  عمل 

تصويريـــة  مـــادة 
ضخمة لريغان تفوق

التـــي تلـــك 

الز أل ن ل ن
اقتراح أنه سيتعني ع ســـماع
الذين ســـيأتون بعـــده أن ينج

شاشة التلفزيون“.
ويقول جوناثـــان فريال
”صد ”صحيفة الغارديان، إن
مـــازال يتردد إلـــى اليـــوم
أيضًا كان من ضمن األســـب
وم ي ى إ ر ي زز

التي ســـاعدت علـــى دخول
األبيض. قـــد يوصف بأنه ق
العقارية أو رجل أعمال مهم،
هـــي أن ترامـــب كان فاشـــال
وغرق فـــي ديونه للبنوك بش
أنـــه وقف على حافـــة

عدة“.
” وأضـــاف
وحّوله من مج
أعم تتناولها 
الصفـــراء ف
شـــخ إلـــى 
هو البرنام

ى إ

على مدار
أبرينتي
يقوم ب
واملن
في
لـــم
حقي
األعم
مبشـــ
اإلط علـــى 
لعب هذا الدور ببراع

التلفزيون.

كان ريغان في بعض األحيان يجسد دور الرجل الطبيعي الشعبوي أمام 
الكاميرا، حين يتحدث وكأنه جد الشعب الحنون، أو نراه يلعب دور الرجل 

الثائر الملحمي إذا تطلب الموقف منه فعل ذلك



} الشــارقة - أكد الشـــيخ ســـلطان بـــن أحمد 
القاسمي رئيس مجلس الشارقة لإلعالم حرص 
المهرجان الدولي للتصوير ”إكســـبوجر 2017“ 
علـــى أن يكون مكمـــال لبرامج إمارة الشـــارقة 
التنموية والثقافية ومســـاهما فعـــاال في دعم 

شريحة الشباب.
جاء ذلك خـــالل المؤتمـــر الصحافي الذي 
نظمـــه المكتـــب اإلعالمـــي لحكومة الشـــارقة 
لإلعـــالن عـــن تفاصيـــل الـــدورة الثانيـــة من 
المهرجان الدولي للتصوير ”إكســـبوجر“ التي 
تقام خالل الفترة من 22 حتى 25 نوفمبر المقبل 

في مركز إكسبو الشارقة.

ثقافة الصورة

قال الشـــيخ ســـلطان بـــن أحمد القاســـمي 
”إن المهرجـــان يركـــز على بناء جيـــل محترف 
وواع بتقنيات التصوير وبكيفية نقل الصورة 
الصحيحة لثقافتنا وتقاليدنا العريقة ليشـــكل 

رافدا عصريا لإلعالم المحلي والدولي“.
وأشـــار رئيـــس مجلـــس الشـــارقة لإلعالم 
إلـــى أن المهرجـــان اســـتند فـــي رؤيتـــه إلى 
االرتقـــاء بمهنـــة التصوير ودعـــم بيئة اإلبداع 
العالمـــي انطالقا من أهمية الصـــورة ودورها 
التنموي والثقافي، الفتا إلى تأثيرها مع تزايد 
اســـتخدامها في جميع المجـــاالت االجتماعية 
والسياســـية واالقتصاديـــة وبـــكل الوســـائل 

اإلعالمية التقليدية والرقمية.
وقـــال ”جمعنـــا في شـــارقة اإلبـــداع رواد 
التصويـــر مـــن مختلـــف بقـــاع األرض لنروي 
حكايـــات إبداعاتهـــم اإلنســـانية واالجتماعية 
وغيرهـــا بما فيهـــا ضحايا الحـــروب وأطفال 
ونســـاء اللجـــوء وغيرهـــا من صـــور الطبيعة 
ومغامرتهم في التقاط صور شـــكلت لهم تحديا 

حتى باتت مسألة موت أو حياة“.

ويســـتقطب المهرجـــان الدولـــي للتصوير 
المصوريـــن  كبـــار  مـــن  نخبـــة  ”إكســـبوجر“ 
والمتحدثيـــن العالميين والمحليين لمشـــاركة 
تجاربهـــم، وعـــرض خبراتهم لتعميـــم الفائدة 
وتحقيق األهداف، ويشـــتمل المهرجان على 26 
عرضا داخليا وخارجيا تقام في الشارقة ودبي 
لــــ31 مصورا عالميا إلى جانب 15 ورشـــة عمل 
و25 ندوة ومحاضرة تكشف جميعها عن القدرة 
المذهلة للصورة على تجاوز اللغات والحدود.

وكشـــف طارق ســـعيد عالي مدير المكتب 
اإلعالمي لحكومة الشـــارقة أمـــام الحضور أن 
ســـتقام تحت  الدورة الثانية من ”إكســـبوجر“ 
شـــعار ”قصـــص ملهمة“ والذي جـــاء اختياره 
إلبـــراز قوة اللغة المرئيـــة الكامنة في الصورة 
وإبـــراز قدرتها على رواية القصص التي يمكن 
أن تشكل مصدر إلهام للكثيرين، وتدفع باتجاه 

التحرك نحو القضايا اإلنسانية.
ويســـتهدف المهرجان المحترفين والهواة 
وطلبـــة الجامعـــات والمـــدارس والمصوريـــن 
الصحافيين وجميع أفراد المجتمع الشغوفين 

بالصور وبقدرتها على التأثير.
وبّيـــن عالي أن المهرجـــان الذي يمتد على 
مســـاحة تســـعة آالف متر مربـــع يتضمن هذا 
العام الكثيـــر من الورش والندوات والمعارض 
التـــي تركز على زيادة الوعي بالقضايا البيئية 
بما في ذلك الحياة الطبيعية وحقوق الحيوان 
والصـــراع علـــى الثـــروات الطبيعيـــة وكذلك 
القضايا اإلنســـانية في العالم مثل الصراعات 

والحروب وحقوق اإلنسان وغيرها.

فعاليات متنوعة

في مـــا يتعلق بجديد الـــدورة الثانية أعلن 
طارق عالي عن تخصيص صالة عرض تتســـع 
لــــ50 لوحـــة للمصوريـــن الناشـــئين والهواة 
والجـــدد الذين ســـتعرض أعمالهـــم إلى جانب 
مصورين عالميين. كما يســـتضيف المهرجان 
ألول مرة منذ 20 عاما في منطقة الشرق األوسط 
 World” معـــرض الصـــور الصحافية العالمـــي
Press Photo“، إضافـــة إلـــى تنظيـــم جلســـات 
تصوير بورتريه مع مصور البورتريه واألزياء 
وعـــروض  ســـميث،  آرو  كاليـــف  البريطانـــي 

حية لجلســـات تصوير لألزيـــاء تحت الماء مع 
المصورة العالمية زينة هولواي، وكذلك سيتم 
تنظيم جـــوالت تصوير في الشـــارقة يومي 10 

و17 نوفمبر المقبل.
حوالـــي 22  ويتضمـــن ”إكســـبوجر 2017“ 
داخليـــا لــــ31 مصـــورا فوتوغرافيا  معرضـــا 
يعرض بعضهم أعماال حصرية بنســـخ محددة 
ومعروضة للبيع، ويشـــارك في هذه المعارض 
مصور الحروب البريطاني الشهير السير دون 
ماكولين الذي ســـيعرض مجموعته البالتينية 
الخاصة، ومصـــور الحيـــاة الطبيعية الكندي 
بـــول نيكلن حيـــث يقـــدم أكثر مـــن 12 صورة 
كبيـــرة الحجـــم بطبعـــة خاصة، فيمـــا يعرض 
المصور الفلسطيني محمد محيسن 12 صورة 
فوتوغرافية حصرية للمهرجان بعنوان ”وجوه 

الشارقة“.
وسيتم خالل الفترة ما بين 15 و25 نوفمبر 
تنظيم عدد من المعـــارض الخارجية في أربعة 
مواقـــع خارجيـــة هي مطـــار الشـــارقة الدولي 
وواجهـــة المجاز المائية وســـيتي ووك ومول 
 World اإلمارات، وتشمل هذه المعارض معرض

Press Photo العالمـــي لعـــام 2017 ومعـــرض 
مؤسســـة سيليغاســـي المعنيـــة بالتوعية في 
قضايـــا النظـــم البيئية واالحتبـــاس الحراري 
وحمايـــة البيئـــة، ومعـــرض ”بصـــدق بجنون 
للمصور ومخـــرج األفـــالم الوثائقية  بعمـــق“ 
اإلماراتيـــة علـــي خليفة بـــن ثالـــث، ومعرض 
”1000s/1“  للمصور الرياضي البريطاني بوب 

مارتن.
وتعزيـــزا لـــدوره فـــي التثقيـــف والتدريب 
والتطويـــر ســـيقدم المهرجان 15 ورشـــة عمل 
بإجمالي 107 ساعات تدريبية تتناول مواضيع 
مثـــل الموقـــع واإلضـــاءة وإضاءة االســـتديو 
والتصوير تحـــت الماء وتصويـــر المنتجات، 
إضافـــة إلى 25 ندوة ومحاضـــرة يقدمها نخبة 

من المتحدثين والمصورين العالميين.
وستركز هذا العام على عناوين مشوقة مثل 
كيفية التقـــاط الصورة التي تبدو مســـتحيلة، 
والحقـــوق القانونيـــة الخاصـــة بالمصورين، 
واســـتراتيجية الفـــوز بصور قـــادرة على نيل 
الجوائـــر، إضافة إلـــى تجارب شـــخصية من 

المصورين ورحالتهم حول العالم.

وحـــول المســـابقات ومنـــح التصوير أكد 
طـــارق ســـعيد عـــالي أن ”مســـابقة المهرجان 
العالمية“ التي ســـيتم تكريـــم الفائزين بها في 
اليـــوم الختامي، قد تســـلمت هـــذا العام 9503 
مشـــاركات مـــن 94 دولة وتم اختيـــار الفائزين 
من قبل لجنة تحكيم ضمت مصورين عالميين، 
ومتخصصين، في حين جذبت ”منحة تيموثي 
آلن للتصوير الفوتوغرافي“ 1076 طلب مشاركة 
مـــن 56 دولة وتم اختيار خمســـة فائزين للعام 
2017 حيث سيحصل كل فائز على برنامج إقامة 
لمدة 10 أيام في الشـــارقة يتضمن ورشـــة عمل 

مع المصور العالمي تيموثي آلن.
وفي ختـــام المؤتمر الصحافـــي قام طارق 
ســـعيد عالي ويوجـــي تويوزومـــي بالتوقيع 
علـــى مذكرة تفاهـــم توفر إطارا للشـــراكة بين 
المهرجان الدولي للتصوير ”إكســـبوجر“ الذي 
ينظمـــه المكتـــب اإلعالمـــي لحكومة الشـــارقة 
وشـــركة ســـوني الشرق األوســـط وأفريقيا في 
مـــا يتعّلـــق بتنظيـــم المهرجان الـــذي أصبح 
إحدى أبـــرز الفعاليات الســـنوية المتخصصة 

بالتصوير الفوتوغرافي. 

} القاهــرة - لطالمـــا كانـــت مصـــر أرضـــا 
للتعايش واإلبـــداع، فيها تمازجت كل األعراق 
والحضـــارات، وخاصـــة دورها في تأســـيس 
الحضـــارة اإلغريقية العريقة. فقد قدمت مصر 
بأعراقها المتمازجة أهم اإلبداعات اإلنسانية 
الخالقـــة التي ســـتظل شـــاهدة علـــى عظمة 
الكائن البشـــري وقدرته المتجددة على الخلق 

واإلبداع. 
في هذا اإلطار وإحيـــاء للعالقات العريقة 
بين مصر واليونان، تنظم الســـفارة اليونانية 
بالقاهـــرة خالل الفترة مـــن 13 إلى 16 أكتوبر 
الجـــاري سلســـلة مـــن الفاعليـــات الثقافيـــة 
والفنيـــة، التي تواكـــب المســـيرة التاريخية 

للجالية اليونانية في مصر، وتســـلط الضوء 
تحديـــدا على  إبداعات الشـــاعر الســـكندري 

قسطنطين كفافيس.
وقالت ســـفارة اليونـــان بالقاهرة في بيان 
لهـــا إن برنامـــج االحتفالية يتضمـــن منتدى 
أدبيـــا بعنـــوان ”كفافيس في القـــرن الحادي 
والعشـــرين“، حـــول أشـــعاره التـــي وصلت 
إلـــى العالمية واســـتمرارية تأثيـــر إبداعاته 
حتى يومنـــا هذا، وذكر البيـــان أن إقامة هذه 
الفعالية ”تهدف إلى تخليد الشاعر السكندري 

قسطنطين كفافيس“.
الثقافـــة  مؤسســـة  االحتفاليـــات  تنظـــم 
اليونانيـــة بالتعـــاون مـــع الفـــرع اليونانـــي 

لـ“أصدقـــاء مكتبـــة اإلســـكندرية“، وبدعم من 
وزارتي الثقافـــة اليونانية والمصرية ورعاية 

السفارة.
كما يشـــمل البرنامج حفلين موســـيقيين 
كوركوليس،  ســـتيفانوس  اليوناني  للملحـــن 
ويتـــم خاللهمـــا تقديم باقة موســـيقية مهداة 
للشـــاعر كفافيس، إضافة إلى معرض للوحات 

المستوحاة من نصوصه.
كمـــا ســـيتم تنظيـــم نـــدوة حـــول الدور 
للـــروم  اإلســـكندرية  لبطريركيـــة  التاريخـــي 
األرثوذكس في 16 أكتوبر الجاري، يتم خاللها 
اســـتعراض دورهـــا فـــي تحقيـــق التعايـــش 
المتناغـــم بيـــن الطوائف الدينيـــة المختلفة؛ 

فضال عـــن إســـهاماتها اإلنســـانية والثقافية 
الضخمة في جميع أنحاء القارة األفريقية.

ويعتبر كفافيس (مواليد 1863) أحد أعظم 
شـــعراء اليونان المعاصريـــن، ولد وعاش في 
مدينة اإلسكندرية، ويعبر في شعره عن التالقي 
الفعال لعالميـــن: عالم اليونان الكالســـيكية، 
والشـــرق األوســـط القديم، وتأســـيس العالم 
الهلنســـتي، وعالـــم األدب الســـكندري، الذي 
كان مهـــادا خصبا للفن واإلبداع على اختالف 
أطيافه. ونال كفافيس شهرة واسعة، وأصبح 
أكثر الشـــعراء تأثيرا بنفســـه الشعري الدافئ 
والقوي الذي يحفر في أعماق الذات المنعزلة، 

ويستخرج منها النور.

الثالثاء 2017/10/10 - السنة 40 العدد 1410777

ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

حققت رواية {العودة} لليبي هشـــام مطر رقما جديـــدا في بورصة الجوائز األدبية، بعد أن فازت 

أخيرا بجائزة األخوين {شول} األملانية.

نظم مختبر الســـرديات األردني ندوة ملناقشـــة رواية {رئيس التحريـــر} للكاتب املصري أحمد 

فضل شبلول، شارك فيها عدد من النقاد، وأدارها الكاتب مخلد بركات.

مصر واليونان تحتفيان بشاعرهما الخالد قسطنطين كفافيس

األدب الالأخالقي

} بعيدًا عن الطرح الذي يتبناه روسو 
في أعماِله حول فكرة الفساد الذي أصاب 

الطبيعة اإلنسانية بسبب احلضارة 
والتقدم، أو مهاجمته الدائمة ملا ُيطَلق 

عليه أنوار القرن الثامن عشر حتت عنوان 
م“ باعتباره ليس إال انحطاطًا عن  ”التقدُّ
الطبيعة اإلنسانية األولى! بعيدًا عن كل 

هذا، نحن اآلن نتحدث عن سؤال استهاللي 
ينسجم متامًا مع األفكار التي تبناها 

روسو في الزمن الذي عاش فيه، لكن هذا 
السؤال مبا يحمله من قيمة تاريخية 

في تشخيص أحوال القرن الثامن عشر، 
ُيناِسب متامًا أن يعاد طرحه ومناقشته في 

عام 2017، ورمبا في أعوام مقبلة قادمة.
فالعصر الذي نعيش فيه مبنيٌّ في 

جوهره على االنفتاح الكلي، انفتاح 
اجلميع على اجلميع من خالل وسائل 

التواصل االجتماعي خصوصا قبل 
احلديث عن القنوات الثقافية واإلعالمية أو 

السياسية والرياضية العاملية التي تضع 
اجلميع في مواجهة اجلميع.

هكذا يغدو املشهد اليوم، وببساطة 
أكبر، فإن وسائل التواصل االجتماعي 

اخترقت اجلغرافيا والتاريخ.
بالطبع هذا النهوض التكنولوجي له 

أثره العام على الناجت الثقافي، وبالضرورة 
فإن النتاج اإلبداعي بغض النظر عن 

مستواه واجتاهاته سيؤسس ملرحلة قادمة 
ستنظر لهذا الزمن بعني غير تلك التي نرى 
من خاللها، تشِبُه إلى حدٍّ ما ما نراه اليوم 

في زمِن سوق عكاظ أو املسرح اجلوال، 
فال أحد يستطيع معرفة شكل املستقبل 

وصورته إال في إطار املمكن بناءه بحسب 
معطيات اليوم، معادلة تبدو معها الثقافة 

-في ظل ارتفاع صوت الرصاص ومنسوب 
الدم- غائبة متامًا عن املشهد.

لكن بالعودة إلى سؤال جان جاك 
روسو وعالقة الثقافة بتهذيب األخالق 

أو إفسادها، تبدو كلمة ”األخالق“ مطاطة 
كثيرًا اليوم وواسعة إلى حد ميكن أن 

تضم النقيضني معًا في وقت واحد، فما 
هو أخالقي ثقافيًا في روسيا مثًال ميكن أال 
يكون كذلك في الواليات املتحدة األميركية 

أو الصني الشعبية، هنا ال نتحدث عن 
عالقات سياسية، إنها منظومة اإلنتاج 

الثقافي التي حتاكم احلياة أو تعيد تقدمي 

مشاهدها عبر أبطال في صورة أجناس 
أدبية مختلفة، لكن بالنظر إلى منطقة 

الشرق العربي الذي يضم هويات متنوعة 
ومتعددة، فإن التاريخ علَّمنا أن إنتاج 

تلك الهويات ثقافيًا -رغم جتاورها- كان 
متناقضًا في الكثير من األحيان، ولنا 
في دراسات صورة العربي في األدب 

االسرائيلي، وصورة االسرائيلي في األدب 
العربي، وأيضًا صورة العربي اليوم في 

األدب الذي تقدمه إيران، مثاًال واضحًا 
على هذا التناقض، فالشاعر مصطفى 

بادكوبيه وهو شاعر إيران األشهر اليوم، 
يطلب بشكل علني في قصيدة ألقاها من 

على منبر رسمي بأحد املراكز الثقافية في 
إيران، يطلب من الله العظيم أن يحشره في 
النار إذا كانت لغة أهل اجلنة هي العربية، 

ُيعِلن عداءُه واستحقاَره للغة الدين الذي 
يؤمن به، األمر هنا ليس له عالقة بالبعد 
الثقافي، إمنا بالسياسات الثقافية التي 

تنتهجها سلطة حاكمة لها مشاكلها 
الكثيرة مع العديد من الثقافات حول العالم 

اليوم.
لكن هل ميكن القول إن السياسة 

الثقافية اإليرانية املعاصرة ليست أخالقية، 
وَمن يستطيع اُحلكم على سياسة ثقافية 

نة باألخالقية أو الالأخالقية؟ لقد  معيَّ
طرحُت هذا السؤال على العديد من املثقفني 

من جنسيات وانتماءات أيديولوجية 
متنوعة، فتقاطعت اإلجابات بأن احلكم 

بذلك مستحيل ألن التاريخ يتطور وما كان 
مرفوضا أو مقدسا في زمن مضى صار 

اليوم مسموحا به.
ما هو األخالقي في األدب؟ هل هو تلك 

اخلطوط العامة التي تضمُن أال يتعرض 
النص مهما كان نوعه الحتقار اآلخر 

من زوايا الِعرق، الدين، الطائفة، أم أن 
املعايير هنا تخضع جلملة من املقوالت 

ٍة منفصلة عن األخرى  التي حتددها كل أمَّ
انطالقًا من نقاط ارتكاز في أرضيتها 

الصلبة التي قامت عليها قناعاتها 
لة للهوية الذاتية للفرد  األساسية املُشكِّ

واملجتمع على حد سواء، قطعًا أن املسألة 
ال تتعلق باجلودة أو الرداءة، فلماذا إذًا 
ال نزال في عجٍب من اآلثار الهائلة التي 
خلفها شعر العصر اجلاهلي في تركيبة 
النفس العربية، هل جلودته العالية رغم 

عدم فهمنا له بسهولة أحيانًا، أم ألنَّ 
املعايير التي كانت سائدة في ذلك الوقت 
هي التي قررت أن يجتاز العصور ويصل 

إلينا هذا النتاج؟ 

عبداهللا مكسور
كاتب سوري 

عشرات المصورين العالميين في المهرجان الدولي بالشارقة

[ الصورة تسبق الكلمة وتبني جسرا بين البشر  [ 26 عرضا في الشارقة ودبي و15 ورشة و25 محاضرة 
ــــــت الصورة اليوم حتتل صدارة املشــــــهد اإلعالمي والثقافــــــي العاملي ملا لها من قدرة  بات
على خلق التواصل الفعال، وعلى التعبير العميق عن الذات البشــــــرية وكل ما يحيق بها. 
ــــــه أو اجتزاء منه،  ــــــج ثقافي له دالالته وليســــــت مجرد مرآة للواقع أو نقل ل فالصــــــورة منت

فصورة واحدة قد تختزل كتابا كامال. 

المهرجـــان يركـــز علـــى بنـــاء جيل 

محتـــرف وواع بتقنيـــات التصويـــر 

وبكيفيـــة نقل الصـــورة الصحيحة 

للثقافات والتقاليد العريقة

 ◄

صور هذه الدورة تحت شعار {قصص ملهمة}

روبوتات تقرأ القصص 

ألطفال أبوظبي

} أبوظبي  - نظمت دائرة الثقافة والســـياحة 
بأبوظبي ورشـــة عمل فـــي مكتبة ”مزيد مول“ 
بعنوان ”مبادرة مشـــروع الروبوتات الذكية“ 
لمجموعـــة من طـــالب مدارس دائـــرة التعليم 
والمعرفـــة، حيث شـــاركت الروبوتات بقراءة 

قصة مع األطفال بطريقة تفاعلية.
وهدفـــت المبـــادرة، التي نظمتهـــا إدارة 
تقنيـــة المعلومـــات ودار الكتب فـــي الدائرة، 
إلى تعريف الطالب كيفية استخدام التقنيات 
الحديثـــة والمبتكرة، تماشـــيا مـــع توجهات 
ورؤية دولـــة اإلمارات، في التحـــول إلى مدن 

ذكية لتقديم خدمات غير مسبوقة.
من جهتهـــا تقـــوم الدائرة بعـــدة تجارب 
أنشـــطة  فـــي  الروبوتـــات  هـــذه  الســـتخدام 
المكتبـــات مثل قراءة القصـــص والتفاعل مع 

الزوار وبخاصة فئة الطالب.
وقدمت ورشـــة العمل نبذة عن الروبوتات 
وأهميتهـــا، خصوصـــا أن مجـــال الروبوتات 
من المجاالت التي تشـــهد حاليا تقدما سريعا 
ومذهال وسباقا في الدول المتقدمة، وأصبحت 
تكنولوجيا الروبوتات صناعة عالمية واعدة، 
كما أصبح مســـتوى تطويرها معيارا لقياس 

قوة الدولة الصناعية.
وشـــاركت الروبوتـــات التـــي أحضرتهـــا 
الدائـــرة بقـــراءة قصة مـــع األطفـــال بطريقة 
الدائـــرة  مســـؤولية  مـــن  كجـــزء  تفاعليـــة، 
المجتمعية تجاه اللغة العربية لتطوير هواية 

القراءة ضمن فئة األطفال باإلمارات.
وتسعى دائرة الثقافة والسياحة من خالل 
مبادراتهـــا على مدار العام إلـــى تنمية الذوق 
األدبي لقـــراءة الكتب بين األطفـــال من خالل 
عـــرض تجـــارب القـــراءة التفاعليـــة الجذابة 
أمامهـــم، والتي ال تســـهم في ترويـــج القراءة 
فحسب، بل تســـاعد أيضا األطفال على تنمية 

الفهم الحقيقي للغة العربية من سن مبكرة.
ونذكر أن دائرة الثقافة والســـياحة دائرة 
حكوميـــة تتولى حفظ وحماية تـــراث وثقافة 
إمارة أبوظبي والترويـــج لمقوماتها الثقافية 

ومنتجاتها السياحية.
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صدرت عن دار األهلية للنشـــر والتوزيع للقاص األردني جمعة شـــنب مجموعة قصصية جديدة 

بعنوان {بنت الحرام}.

يصـــدر عن منشـــورات الجمل للباحث الراحل كامل مصطفى الشـــيبي كتـــاب {الحالج موضوعا 

لألداب والفنون العربية والشرقية قديما وحديثا} دراسة ونصوص محققة.

شعرية الذات

} الشعر الذي يعد من أكثر الفنون ارتباطا 
بالذات وتعبيرا عنها، بقي على مدار 

مراحله المختلفة مرتبطا بالفضاء الجمعي 
منذ العصر الجاهلي. كان الشاعر  صوت 
القبيلة، وفي العصر الحديث تحول إلى 

صوت األيديولوجيا أو الوطن أو العقيدة 
الدينية. لم تعرف الذات استقاللها، ولم 

تمتلك مغامرة البحث عن ذاتها خارج إطار 
هذا الوعي وارتهاناته الفكرية أو الدينية أو 

السياسية.
لم يكن الشاعر العربي في صورة هذا 

الوعي حالة استثنائية، ألن ذلك كان مرتبطا 
بالواقع االجتماعي والسياسي والثقافي 

السائد. في مواجهة مشروع الحداثة 
الذي كرس مفهوم الفرد في الحضارة 
الغربية، ظهر صوت إليوت في الشعر 

الغربي مناهضا للحداثة، عندما أكد أن 
خالص اإلنسان ال يتحقق إال بالعودة إلى 

المسيحية. في الشعر العربي الحديث كان 
يوسف الخال هو المعادل الموضوعي 
لموقف إليوت في رؤيته لخالص الذات 

اإلنسانية.
الصوفية أيضا رأت أن خالص الذات 

يتحقق من خالل التوحد مع الله، ولم تكن 
ترى وجودا له بمعزل عن االتحاد به. إن 

هذا البحث عن الذات في فضاءات متعددة 
وكثيرة كان تعبيرا عن حالة وعي قلق 

وخارج حدود الذات. الحداثة الغربية التي 
مجّدت قيمها الجديدة الفردية، عملت على 

تغريب الذات في المجتمع عندما حولته إلى 
آلة، في مجتمع محكوم بعالقات االستهالك 

والمادة والبيروقراطية.
النزعة العدمية للفلسفة الوجودية 

كانت تعبيرا عن أزمة الذات في مواجهة 
شرطها الوجودي، بعد أن فقدت الذات كل 
يقين آخر. كان االغتراب والحزن والسأم 
هو الشعور الطاغي على شعراء تجربة 

الحداثة. في الشعر العربي الحديث تحول 
الشاعر من صوت القبيلة إلى صوت الحزب 
أو األيديولوجيا، مع صعود اليسار العربي 
وهيمنته على المشهدين السياسي والفكري 

عربيا.
قصيدة النثر كانت األكثر ارتباطا 

بصوت الذات، وتعبيرا عن نوازعها وقلقها 
الوجودي، لكن هذا التحول لم يكن ينبع 
في الشعرية العربية من تجربة معيشة. 
هذه التجربة وفدت إلينا مع مناخاتها 

القاسية وعوالمها المأساوية من الشعر 
الغربي، لذلك كانت التجربة على هذا 

المستوى مختلقة، نظرا لالختالف الكبير 
في التجربتين العربية والغربية. قلق الذات 

وحيرتها وأسئلتها الوجودية كان تحت 
تأثير تجربة اآلخر، وتماهيا معها.

صحيح أن خيبة جيلنا وما تاله 
سياسيا وأيديولوجيا جعلتنا نعيش حالة 

من انعدام التوازن والفراغ أسهمت في 
بروز صوت الذات ومكابداتها في هذه 
القصيدة، لكن لم تتكون أرضية فكرية 

وفلسفية لمفهوم الذات بسبب استمرار 
البنى االجتماعية التقليدية وثقافتها. الذات 

العربية ما زالت مسحوقة تحت سلطة 
االستبداد، ولم تتمكن بعد من استعادة 

ذاتها وكينونة وجودها في حياة مهددة 
بالمصادرة والضياع.

مفيد نجم
كاتب سوري

ثقافة

زكي الصدير

} أصدرت مؤخرا الشـــاعرة السعودية رباب 
إســـماعيل باكـــورة أعمالها الشـــعرية عن دار 
الفارابي في بيروت حاملة عنوان ”رسائل دّوار 
الشمس“ مقدما لها الشاعر السوري هاني نديم 
بالقول ”في نصوص الشاعرة رباب إسماعيل 
وتوظيفـــات متعددة،  اســـتخدامات خاصـــة، 
تتكئ كلها علـــى تجربة لغوية وحياتية فريدة 
جدا، جدلية هائلة وتقاطع معطيات كثيرة في 
جملـــة واحدة غير محســـومة، وغر مفتوحة.. 
إنه ديوان أول؛ نعـــم، لكنه طرح لغوي نهائي 
وتام“. وتشـــتغل رباب باإلضافة إلى الشـــعر 
على بحوث سيسيولوجية، حيث تعمل حاليا، 
بعد حصولها على الماجستير في علم اجتماع 
المعرفة والثقافة، على دراسة سيسيومعرفية 

حول البناء المعرفي السعودي.

عباد الشمس

مـــن خالل أربعـــة مفاصل شـــعرية أطلقت 
عليها رباب إسماعيل ”شـــهوة الماء/ ونماء، 
شهوة الريح/ وُصراخ، شهوة التراب/ وعدم، 
شهوة اللهب /ألوان“، تقّدم لنا نصوصها في 
الحب، والقلق، واألســـئلة، والوطن، واألمومة. 
متخـــذة من زهـــرة دّوار الشـــمس بتكويناتها 
وأجزائهـــا رمـــزا يجســـد العناصـــر األربعة، 
بحيـــث ُكل جزء في الزهـــرة يقابله عنصر في 
الوجـــود، ويتماهى معه اإلنســـان ككائن حي 

يهب الكون معنى مختلفا.
تحدثنـــا إســـماعيل عـــن مناخات 
قائلة ”تأنيُت  ”رسائل دوار الشـــمس“ 
كثيرا ألتأكد من نضجه، وفيه نصوص 
عن الحياة، ومن الحياة، كما كتبتني 
بتلـــك التفاصيـــل البســـيطة، والتي 
ُيمّكننـــا الشـــعر دائما مـــن قراءتها 
برؤى متعـــددة وعميقـــة، قد تكون 
أكثـــر جماال، أو أكثـــر وجعا، لكنها 
تنقلنـــا للرحابـــة، رحابـــة المعنى 
وشـــفافية الصورة، إنها رســـائل 
أوحـــت لـــي بهـــا أمـــور الحياة 
البســـيطة، والتـــي لوال الشـــعر 

لكانت أمورا وتفاصيل عابرة“.
يشـــعر القارئ لنص رباب إســـماعيل أنه 
أمـــام صوت المـــرأة بكل حموالتهـــا الثقافية 
والوجودية، وكأنها تتمّثل أحوالهم وتاريخهم 
وأحالمهـــم. إذ نواجـــه الشـــاعرة الراغبة في 
القفـــز من قفصها ناحية أفـــق جديد من خالل 
تخّلصها مـــن إرثها الذي يشـــّكل حمال ثقيال 

على ذاكرتها الخاصة.
وتـــرى ضيفتنـــا أن الشـــعر يهبنـــا قراءة 
مختلفـــة للوجود، وبالتالي هـــو طريقة حياة 
أيضا. بهذا المعنى يســـتطيع الشـــعر تفكيك 
تلك القيود، وإعادة بنائها وجعلها أقل قسوة، 
إذ تجعلنا هذه المعاني الجديدة التي يوجدها 
الشـــعر أكثر خفة، وما الحياة إال معان، وبهذا 
الســـياق تكون للشعر القدرة على التخّفف من 
قيـــود الذاكـــرة، وليس التخلـــص منها. إذ أن 

الذاكـــرة هي وقود وزاد للغة والشـــعر واألدب 
والفنـــون إجمـــاال؛ رغم أوجاعهـــا وحموالتها 

الثقيلة.
تتابع الشـــاعرة ”الشـــعر هو فعل جمالي 
يحيلنـــا إلى الضّفـــة األخرى مـــن النهر ذاته، 
وهـــو إذ يقـــوم بذلـــك فـــإن الشـــاعر يتعرض 
لكثير مـــن مشـــّقات العبور نحو مـــا وصفته 
باألفق الجديـــد، وبالطبع تزداد تلك المشـــقة 
لدى الشـــاعرات، إذ تتضاعف تلك الحموالت. 
وهـــذا ما تقوله زهرة دّوار الشـــمس بالمعنى 
الشـــعري، حيث الضوء وجهتهـــا الدائمة؛ إذ 
أنها األنثى بعنفوانهـــا، وقدرتها على النماء، 

وخلق الجمال، في مختلف الظروف“.

الشعر والشغف

عن رأيها في تشـــابه نصـــوص جيل كبير 
من الشاعرات العربيات، حيث تجنح معظمهن 
للنـــص الرومانســـي/ العاطفـــي دون تعميقه 
أو إكســـابه تصورا جديـــدا اللتقاء األشـــياء 
باألشياء تقول إسماعيل معلقة ”الشعر حاسة 
أخرى يرصد بها الشاعر اختالجات روحه في 
حركة الكون، كما أن باطنه الشغف، لذلك كلما 
شـــغفت بشيء ما أو بجانب ما في هذا الكون، 
فأنت تعطي تلك الحاســـة القـــدرة على الرؤية 
واالنعكاس. كما يتضاعف الشـــعر في األماكن 

األكثر توترا واألكثر فقدا لدى اإلنسان“.
وتضيـــف في الشـــأن نفســـه ”إن الطبيعة 
األنثوية للمرأة بشـــكل عام تجعل هذا التوتر 
العاطفـــي األكثـــر تجليا فـــي تجربتهـــا. أّما 
التشابه فليس مشكلته الموضوع كعاطفة، بل 
معالجـــة القصيدة وأدواتها من 
المعاني.  وتوليـــد  اللغة  ناحية 
فالرجـــل أيضـــا يكتـــب النـــص 
العاطفي وبشـــكل مكثـــف. لكنها 
العاطفة األكثر جرأة وتجســـيدا، 
واألقـــل مجـــاًزا مقارنـــة بكتابـــة 
المـــرأة. لكـــن كل ذلك لن يســـتمر 
طويال، إذ تتجـــه الحياة، وبالتالي 
اللغة لتخفيف حّدة التمايزات بين 
نص الشـــاعرة والشاعر، نحو نص 
إنساني بالدرجة األولى. وأؤكد هنا 
على التخفيف وليس اختفاء التمايز 
بينهما، إذ أن االختالف الطبيعي هو 
جزء أصيل لديهما اليمكن وال ينبغي تجاوزه“.
وعن ســـؤال لقراءتها الشـــخصية للمشهد 
الشعري الشبابي الجديد في السعودية، تجيب 
الشاعرة ”أحب كثيرا أن أقرأ التجارب الشعرية 
الجديدة في السعودية، إذ أنها تجارب مشرقة 
رغم أنها تشـــق طريقها بصعوبة وجهد ذاتي، 
وغالبـــا ما تكـــون بعيدة عن النقـــد والتقويم. 
وهي تجنح لتكوين هوية جديدة لها من خالل 
البحث عن إنســـانيتها في هذا الفضاء العائم 
بفوضى من االســـقاطات المحلية والخارجية. 
لذلـــك نجـــد أن المشـــهد الشـــعري الشـــبابي 
الســـعودي الجديد -رغم أن الشـــعر هو حالة 
مـــن الفردنة والذاتية- إال أنه يعكس محاوالت 
الشباب الســـعودي في الخروج عن التنميط، 

إضافة لألبويات الُمتصلة بكل جوانب حياته، 
وُمقاربـــة فضاءات أكثر عمقا واتســـاعا؛ لذلك 
هو مشـــهد له مفرداته، لغته وصوره الخاصة 
اآلتية من عزلة الشاعر، وعالمه الذاتي المنفرد 
والوحيـــد، مما يجعله مختلفا عن أي مشـــهد 
شـــعري آخر يكون صوت الحياة وما فيها من 
حـــب وطبيعة وحرية أكثر حضـــورا منها في 
المشـــهد الشعري الســـعودي، والذي سيتغير 
حتما وفق مناخات الكتابة المختلفة. المشهد 
الشعري الشـــبابي السعودي الحديث هو ابن 
الثمانينـــات، فتـــرة الصمت التـــي عاش فيها 
نتائـــج خبرات لم يقاربها، لكنه عاش نتائجها 

وغموضها وقلق أسئلتها“.

المثقف والتغيير

فـــي ختـــام حديثنـــا دفعتنـــا التفاصيـــل 
اليومية، ال ســـيما بعد انتقال ضيفتنا للحياة 
في بيروت، إلى الربيع العربي ومآالته الثقافية 
في الداخل الســـعودي، وضمن هذا السياق ال 
تعتقـــد رباب بأن هنالك قضايا مصيرية ملّحة 
توحد المثقفين السعوديين، فالثقافة، بحسب 
قولها، بما هي ُمنتـــج اجتماعي ُتعاني أيضا 

من عمليات الفرز واالنقسام.

”إن  الحـــوار  مختتمـــة  ضيفتنـــا  تقـــول 
’المثقف’ في كثيـــر من األزمات يعـــود لهوّيته 
األوليـــة، ويفتـــرض أن الثقافـــة مّكنتـــه مـــن 
تجاوزها، وبالتالي ودون الدخول في أســـباب 
ذلك -وهـــي ُمجتمعية بالمجمل- فإن كثيرا ما 
تحدث للمثقف السعودي عملية قصور ثقافي، 
أو نكـــوص أثناء األزمـــات. إال أننا ال يمكن أن 
نتجاهـــل الكثير من التجـــارب اإلبداعية التي 
ُتحاول دوما االنطالق من مفاهيم الخصوصية 
الســـعودية نحـــو ’الرحابـــة اإلنســـانية’ عبر 
المشـــترك الوجودي الذي ُغّيب عنه السعودي 
بالمجمـــل. كما أن هناك الكثيـــر من المثقفات 
والمثقفين الســـعوديين ممـــن يؤمنون بقدرة 
المنتـــج الثقافـــي علـــى التغييـــر والنهوض 
والمســـاهمة في تشـــكيل هوية أكثر وضوحا، 

وأقرب إلى اآلخر“. 

[ الشاعرة السعودية رباب إسماعيل: المعاني الجديدة التي يوجدها الشعر تجعلنا أكثر خفة
كل جزء في زهرة دوار الشمس يقابله عنصر في الوجود

ــــــى القارئ من خالل فهمهــــــم للعالم ولعالقات  يبتكــــــر الشــــــعراء طرائقهم في الوصول إل
األشــــــياء من حولهم، هذه الطرق هي أســــــلوبهم الذي يجعلهم شعراء منفردين بأصواتهم 
املختلفة التي حتاول أن تقّدم اجلديد على الدوام. ”العرب“ توقفت في حوار مع الشــــــاعرة 
الســــــعودية رباب إســــــماعيل للحديث معها حول جتربتها الشــــــعرية األولى، وحول بعض 

القضايا الثقافية األخرى.

الشعر يهبنا قراءة مختلفة للوجود

املثقـــف العربـــي فـــي الكثيـــر من 

يعـــود  تعترضنـــا  التـــي  األزمـــات 

إلـــى هويتـــه األوليـــة، ويفترض أن 

الثقافة مكنته من تجاوزها

 ◄

ت
ت
ص
ي
ي
ا
ي

ن
ا
ى
ل
ة
ر

حسونة المصباحي

} فـــي الســـاعة الرابعـــة ظهرا مـــن األربعاء 
الموافق للرابع من شهر أكتوبر من هذا العام، 
وبحضـــور عدد كبيـــر من أهلها مـــن مختلف 
الفئات والمراتب االجتماعية، َوّدعت القيروان 
واحدا من أبرز شعرائها ومن أخلص أبنائها، 
الشاعر حســـين القهواجي الذي توفي بسكتة 

قلبية الثالثاء الثالث من الشهر المذكور.
لم يكن موت القهواجـــي مفاجئا. فقد كان 
الفقيد يعاني من أمراض كثيرة منذ ســـنوات 
الشـــباب. ورغـــم هشاشـــة صحتـــه، وضغف 
قلبه، ظـــل يقاوم األمـــراض ومصاعب الحياة 
الماديـــة منها بالخصوص بشـــجاعة وصبر، 
الجئا إلـــى الكتابة والقراءة لكونا وســـيلتيه 
الوحيدتين للبقاء علـــى قيد الحياة على مدى 
54 عامـــا. ولكن رحيلـــه كان مؤلمـــا وموجعا 
للجميع. لذا رثاه أئمة المســـاجد والحرفيون 
والموسيقيون  والشعراء  المتجولون  والباعة 
والرســـامون والجامعيـــون… فقـــد كان وجها 
دائم البشاشة واللطف، حريصا على أن يكون 
ودودا حتـــى مع الذين يســـعون إلـــى إيذائه 
والتحقير من شـــأنه. كما أنه كان حريصا على 
كتمان آالمه وأحزانه في أشـــد األوقات ضيقا 

وقسوة.
حســـين القهواجـــي مـــن بيـــن الشـــعراء 
والكتاب التونســـيين الذين عانوا من اإلهمال 

واإلقصاء، فلم تهتم بشـــأنه وزارة الثقافة ولم 
ترحم ضيق يده، ولم تهّب أبدا لمساعدته. لذا 
كان يجد نفســـه مجبرا في غالب األحيان على 
طبع كتبه وتوزيعها بنفســـه، في حين كان وال 
يزال الذين أقل منـــه موهبة وإخالصا للكتابة 
وللشـــعر ينعمـــون بـــكل االمتيـــازات المادية 

والمعنوية.
انقطـــع حســـين القهواجي عن الدراســـة 
مبكرا لينصرف إلى القراءة، ونحت شخصيته 
األدبية والشـــعرية بمجهـــوده الخاص. وفي 
المكتبـــة العموميـــة بالقيـــروان، كان يمضي 
الســـاعات الطوال فـــي تصفح كتـــب التراث، 
وقراءة الروايات والدواوين الشعرية القديمة 
والحديثة، وكتب التاريخ والفلســـفة ليكتسب 
بمجهوداته الخاصة ثقافة أدبية وفنية واسعة 
ومتميزة. كما تمكن من أن ينحت لنفســـه لغة 
شـــعرية ونثريـــة حديثـــة خالية مـــن التقعر 

والبالغة الركيكة.
فـــي البداية عمل فـــي الفرقة المســـرحية 
بالقيروان براتب ضئيل بالكاد كان كافيا لسد 
مصاريفه اليومية. بعدها انصرف إلى الكتابة 
انصرافا يكاد يكون كليا، فال عمل وال شـــاغل 
له غيرها. وكانت القيروان مادته األساســـية، 
ومـــن وحـــي تاريخهـــا، ومـــن وحـــي ســـير 
صلحائها، ومتصوفيها، ونســـائها الجميالت 
الفقيـــرات مثـــل والدتـــه، كان يكتب نصوصه 

وقصائده.

ومن شـــدة عشـــقه للقيروان، دّون الشاعر 
تقاليدها وأســـاطيرها في كتـــب نثرية بديعة. 
وفيها كان يتجول في ســـاعات الليل والنهار. 
لذا ألف أهالي المدينة وجهه الشاحب، وعينيه 
المتقدتيـــن بلهب الشـــعر، وجســـده الهزيل، 
وصوته الكســـالن، فبات صديقا للجميع. فإن 
غـــاب يوما أو أســـبوعا واحدا، تســـاءلوا عن 
ســـبب غيابه، وحنوا إليه حنوهـــم إلى كل ما 

هو جميل ومألوف.
 كمـــا أن الراحل كان يمتلك معرفة بســـير 
كل شـــعراء القيروان من القدماء والمحدثين، 
منشـــدا لقصائدهم، ووفيا لذكراهم في كل آن 
وفي كل حين. وكان يحلو له أن يرافق الشعراء 
والكتـــاب العـــرب الذيـــن يـــزورون القيروان. 
ومعهم يطوف فـــي معالمهـــا التاريخية وفي 
شوارعها وأزقتها، إذ أنه كان عارفا بخفاياها 
وأســـرارها، فال يغيب منها شـــيء عن ذاكرته 
وذهنه. وبفضل العالقات الوطيدة التي ربطته 
بالبعض من الشـــعراء التونسيين أمثال خالد 
النجـــار، واألجانـــب أمثال الشاعرالفرنســـي 
لـــوران غاســـبار الـــذي عمـــل لفتـــرة طويلة 
طبيبا جراحا في مستشـــفى ”شـــارل نيكول“ 
بالعاصمة التونسية، تعرف حسين القهواجي 
علـــى رموز الشـــعر العالمي، ولـــم يكن يخفي 
إعجابـــه بســـان جـــون بـــارس، وفريديريكو 
غارسيا لوركا، وبابلو نيرودا، وأنا أخماتوفا، 

وماياكوفسكي، وولت ويتمن.

 وفـــي العديد من قاصئده نعثر على صدى 
لشـــعرائه المفضلين من العرب واألجانب من 
دون أن يفقـــده ذلك نبرتـــه الخاصة، ومن دون 
أن ينال من تميز صوته. وإلى جانب الشـــعر، 
كتب حســـين القهواجـــي الســـيرة الروائية، 

راويا مقاطع من ســـيرته الذاتية، مستحضرا 
ذكريات طفولته، وأطوار حياة عائلته الفقيرة 
بالقيروان. كما كتب  في منطقة ”حومة الباي“ 
نصوصا نقدية عن الشعر والفنون التشكيلية 

التي كان شغوفا بها، وبرمزوها.

شاعر كرس حياته لمدينته وقصيدة النثر

القيروان كانت كل قصائده

ّ



} يظل فيلم المخرج المغربي نبيل عيوش ”يا 
خيل الله“ (2012) في رأيي، أفضل أفالمه حتى 
اآلن، فقـــد كان عمال متكامال من حيث الشـــكل 
والمضمـــون، ولم يكن عيوش يبعث من خالله 
برســـالة بقدر مـــا كان يرصـــد ويحلل صعود 
ظاهـــرة التطرف اإلســـالمي فـــي المغرب من 
خالل بناء رصين محكم وســـيطرة كاملة على 

المكان والشخصيات.
عـــاد عيوش فـــي 2015 بفيلـــم ”الزين اللي 
فيك“ الذي أثار ضجة كبيرة بســـبب تصويره 
الجريء لعالـــم العاهرات فـــي مدينة مراكش 
من خالل أربع شـــخصيات لم يكن السيناريو 
متوازنـــا فـــي رســـم معالمها، وبتركيـــز كبير 
علـــى مشـــاهد اإلثارة ممـــا جعـــل الفيلم رغم 
قوة موضوعه، يســـقط في دائرة ”االســـتغالل 

التجاري“.
وفـــي الفيلـــم الجديد ”غزيـــة“ (وهي كلمة 
في اللهجة المغربية) يســـعى  تعني ”غـــزوة“ 
عيـــوش لتلخيـــص واقع المغـــرب الحالي من 
للكثير  خالل صورة صغيـــرة ”ميكروكوزمية“ 
مـــن التناقضـــات االجتماعيـــة، فهـــو يلمس 
ولكن من دون إشـــباع موضوع الكبت والقمع 
وإنكار الهوية واالضطهاد العنصري والديني، 
وكيف أصبح اإلنســـان عاجزا عن التحرر، ما 

جعل المغرب يقف اليوم أمام تحوالت كبرى.
ويتكـــون الفيلم الذي اشـــترك عيوش في 
كتابته مـــع زوجتـــه الممثلة مريـــم التوزاني 
(التـــي تقـــوم بدور رئيســـي فيـــه) من خمس 
قصص -أو باألحرى خمسة خطوط- تتداخل 
وتتقاطع معا دون ترتيب، ودون أن تكون هناك 
الخطـــوط  بيـــن  واضحـــة  مباشـــرة  عالقـــة 

الخمسة.

مشكلة الهوية

نبيل عيوش ال يريد أن يروي قصة واحدة 
تـــدور في المدينة من خالل شـــخصيات كانت 
ترتبـــط بمكان آخر فـــي الماضي بصلة واهية 
تماما، ولكونه متعدد الخطوط والشـــخصيات 
دون اهتمام بالربط فيما بينها من خالل حبكة 
قوية، يفقـــد الفيلـــم تأثيره، ويأتي ســـطحيا 
يشـــوبه الكثيـــر مـــن الغمـــوض، ويعاني من 

الترهل في منتصفه.
يحـــاول عيـــوش التغطيـــة علـــى هـــزال 
الســـيناريو باإلفـــراط فـــي تصوير مشـــاهد 
الحفـــالت التـــي تمتلـــئ بالرقـــص والغنـــاء 
والموسيقى (ال أقل من 4 مشاهد)، تخلق عالما 

زائفا حينا وتتناقـــض بالتالي مع واقع رجل 
الشارع البائس الذي بدأ في التعبير عن غضبه 
في التظاهرات الشـــعبية التي وقعت في الدار 
البيضاء في 2015، أو يقصد من ورائها الحنين 
إلى مغرب األمس، حينما كان التســـامح قائما 

قبل طغيان النزعة الدينية المتطرفة.
ويعانـــي الفيلـــم من غياب واضـــح لوحدة 
الموضوع، ومن النـــزوع لعرض أكثر من فكرة 
وربطها فـــي النهاية باندالع تظاهرات الغضب 
في المدينة، فمن حيث البناء والنسق الدرامي 
ونمط السرد، يسير الفيلم في خطوط متقاطعة 
دون أن يكـــون لتقاطعهـــا هـــذا منطـــق درامي 
محدد، وهو يتوســـع في قصـــة ما، ويبتر قصة 
أخرى، فيضطرب اإليقاع وتكثر االســـتطرادات 
بغـــرض التغطية على ضعف المـــادة الدرامية 

وهزالها.
القصة األولى أكثر القصص بروزا وأهمية 
وجمـــاال فـــي التصوير، فهي تـــدور في إحدى 
قـــرى جبـــال األطلس عـــام 1982، حيـــث يقوم 
مدرس شـــاب هـــو ”عبدالله“ بتعليـــم األطفال 
مستخدما اللغة األمازيغية التي يعرفونها في 
تلك المنطقة، وفجأة يصـــل مبعوث من وزارة 
التعليم يخبره باللوائح الجديدة التي تقضي 
بضـــرورة اســـتخدام اللغـــة العربيـــة، يراقب 
هذا المبعـــوث عمل عبدالله للتأكـــد من اتباع 
التعليمات، كما يفرض تطعيم المواد الدراسية 

باألفكار الدينية اإلسالمية.
يجـــد عبدالله نفســـه عاجزا عـــن مواصلة 
العمـــل فـــي ظل هـــذا القهر مع عجـــز تالميذه 
عن اســـتيعاب الدروس باللغة العربية، يذهب 
فتشـــجعه على  أحيانا إلى دار حبيبته ”إيتو“ 
البقـــاء والصمـــود والمقاومة، ونســـمع على 
شريط الصوت تساؤالت ذاتية في قالب شعري 
عن معنى وجوده مع شـــعوره بالعجز ورغبته 
فـــي الفرار من المنطقة بأســـرها، وينتهي بأن 

يركب حافلة ويغادر إلى الدار البيضاء.
تمـــر 33 ســـنة وننتقل إلى الـــدار البيضاء 
فـــي 2015، حيث تدور القصص األربع األخرى، 
وهي امرأة عصرية جميلة  هناك أوال ”سالمة“ 
متحررة، تدخـــن وتضع الماكيـــاج والرموش 
القصيـــرة  المالبـــس  وترتـــدي  الصناعيـــة، 
الضيقـــة، تتردد على الحفالت ســـواء مع رجل 
األعمال الذي تعاشـــره والـــذي ينتمي للطبقة 
الجديدة أو بمفردها، تختلط بالنســـاء وتلهو 
وترقـــص معهّن إلى أن تســـتلقي على األرض. 
وســـالمة حامل لكنها غير سعيدة مع عشيقها، 
الذي يعترض على ســـلوكها، كما يتطلع إليها 
الرجال والنساء في الشـــارع بسبب مالبسها 

المثيرة الخارجة عن المألوف.
هذه هي ســـمات تحـــرر المـــرأة عند نبيل 
عيـــوش وأزمتها، وهـــو يضعهـــا بالتالي في 

مواجهـــة مع واقعها الذي تختنـــق فيه، ولكي 
تتخلـــص مـــن حملهـــا تلجـــأ إلى إيتـــو التي 
شـــاهدناها في القصة األولى بعد أن أصبحت 
اآلن طاعنـــة فـــي الســـن، وتحدثهـــا إيتو عن 
حبيبهـــا القديـــم (عبداللـــه) دون أن نفهـــم ما 
الذي حدث له، ثم تنصحها بالذهاب إلى سيدة 
مغربيـــة يمكنها أن تســـاعدها على اإلجهاض 
بإعطائهـــا شـــرابا معينا مع ممارســـة بعض 
الطقوس التـــي تدخلنا في الفولكلور المغربي 

وعالم السحر والطب البدائي.
تختفي ســـالمة إلى حين، لنذهب إلى قصة 
”جـــو“ اليهـــودي المغربي الذي يديـــر مطعما 
حديثـــا بعـــد تقاعد والده ”جاك“، وجو شـــاب 
منفتـــح مـــرح يتمتـــع بالحيويـــة والجاذبية، 
يجيـــد العـــزف والغنـــاء لزبائنه فـــي المطعم 
حيث يتجمعون كل ليلة، يرقصون ويحتســـون 
مســـاعده في  الخمر. وهـــو صديق لـ“إلياس“ 
المطعـــم، يلتقي جـــو ذات ليلة بعاهرة شـــابة 
تدعـــى نجمـــة، وعندمـــا يصحبها إلـــى منزله 
تغادر المكان فزعـــة بعد أن تلمح على جدرانه 

ما يكشف عن يهوديته.

قصة اليهودي

قصة اليهـــودي جو قد تكـــون أكثر خيوط 
الفيلم الخمسة سالسة وبساطة ووضوحا في 
السرد، خاصة وأنها تكتسي بخلفية موسيقية 
بديعـــة وتصوير ليلي ملفت في شـــوارع الدار 
البيضاء ليال، مع حـــوارات وأقاصيص كثيرة 
بيـــن جـــو وإلياس تـــدور حـــول رومانســـية 
إليـــاس  يـــروي  حيـــث  ”كازابالنـــكا“،  فيلـــم 
الكثير مما ســـمعه من إشـــاعات حـــول عالقة 
عاطفية نشـــأت بين بطليه أثناء التصوير في 
المغـــرب، أي بيـــن همفري بوغـــارت وإنغريد 

برغمان. ولكن خالل أحد هذه الحوارات وعلى 
خلفية ملصق كبير للفيلم الكالسيكي الشهير، 
يقول جو لصديقه إن هذا الفيلم لم تصور منه 
لقطة واحدة في المغرب، أي أنه صنع بالكامل 
في هوليوود، والمقصود أن المغرب الحقيقي 
يختلـــف تماما عن المغرب الرومانســـي الذي 

نراه في الفيلم.  
ومن بيـــن بنـــات الطبقة الجديـــدة الثرية 
”إيناس“ بطلـــة القصة الرابعـــة، وهي مراهقة 
شـــابة حائرة بين التقاليد الدينيـــة المتزمتة 
المفروضة وبين بحثها المضطرب عن توجهها 
الجنســـي.. وهـــي على صلـــة بخادمة شـــابة 
تعمـــل في منزل الجيران، تبث إليها شـــكواها 
ولواعجها، تخبرهـــا هذه الخادمة فرحة بأنها 
خطبت لشـــاب في الثانية والثالثين من عمره 
بينما لم تتجاوز هي الســـابعة عشـــرة، وأنها 
سعيدة ألنها ستتفرغ للمنزل وإنجاب األطفال 

وتتوقف بالتالي عن الخدمة في المنازل.
أمـــا الخـــط الخامـــس فـــي الفيلـــم، وهو 
األضعـــف فنتابـــع فيه كيـــف يتطلع الشـــاب 
”حكيـــم“ ألن يصبـــح مغنيا على غـــرار المغني 
البريطانـــي فريدي ميركـــوري، بينما يعارض 

والده اتجاهه للغناء الغربي.
و”غزيـــة“ (وهـــي كلمة عجزت عـــن العثور 
على معنـــى لها في الفيلم) رغـــم براعة بعض 
مشـــاهده من ناحية اإلخـــراج، وتميز الصورة 

في المجمل، وثراء شـــريط الصوت بموسيقاه 
مـــع تطعيمـــه بيـــن حيـــن وآخـــر بأصـــوات 
االحتجاجات الشـــبابية في شـــوارع المدينة، 
يظل عمال سطحيا ال يخترق القشرة الخارجية 
للواقـــع المغربـــي، وتبـــدو نهايتـــه الملتهبة 
متوقعـــة من البداية، دون أن يكون قد نجح في 
أن يجعـــل توترات الواقـــع تتصاعد على نحو 

درامي مقنع ومترابط.
هناك الكثير من االســـتعراض الســـطحي 
لمظهر ســـالمة، وإفراط في تصوير رغبتها في 

التمرد دون أن يكون لتمردها معنى حقيقي. 
وتبـــدو حيـــرة إينـــاس، وحواراتهـــا مـــع 
صديقاتهـــا الفتيات حول الجنـــس والعذرية، 
مقحمة على الفيلم؛ فأســـرتها الثرية ال تمنعها 
مـــن االختالط أو من ارتداء المالبس العصرية 
الضيقة المكشـــوفة وحضـــور الحفالت، حيث 
يغيب هنا معنى القمع الديني، ويتبدى تجسيد 
تناقضها الداخلي في لقطة عابرة عندما نراها 
وهي تؤدي الصـــالة، بينما يأتي صوت أغنية 

راقصة من جهاز الكمبيوتر في غرفتها.
ال شك أن طموح السيناريو أكبر من النتيجة 
النهائية التي شـــاهدناها على الشاشة، ونبيل 
عيوش لم ينجح في خلق إيقاع يليق بموضوع 
فيلمه، بســـبب تشتت الفيلم في اتجاهات عدة، 
وغياب اإلشـــباع عن معظم القصص، مع غياب 
عالقة مباشـــرة مـــع األحداث التـــي تجري في 

الشارع.
وكان يكتفـــي باالنتقال بين وقت وآخر إلى 
مشـــاهد التظاهرات والصدامات بين الشباب 
والشرطة، إلى أن يصل في النهاية إلى المشهد 
المتوقـــع مـــع بلوغ العنـــف أقصـــاه وهجوم 
حشـــود الشـــباب الغاضب على أماكـــن اللهو 
التي يغشـــاها أبناء الطبقة الثرية وتحطيمها 

وحرقها.

الســـورية  النجمـــة  قالـــت   – القاهــرة   {
كنـــدة علـــوش على حســـابها الشـــخصي في 
موقع إنســـتغرام إثـــر انتهاء انعقـــاد الدورة 
التأسيســـية لمهرجـــان الجونة الســـينمائي 
”لم تقتصـــر الفرحة بنجاح مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي في دورته األولى علـــى القائمين 
عليـــه والمنظمين والعاملين فيـــه، بل امتدت 
لتكـــون فرحـــة لنا جميعـــا وإحساســـا رائعا 
بحلم طالمـــا حلمنا به ورأيناه يتحقق بأجمل 
صورة.. ريبيرتـــوار أفالم غني ورائع ومنوع، 
تنظيم، احترام، أناقة، دقة في المواعيد، حفال 
افتتـــاح وختام رائعان، اســـتضافة ألســـماء 

سينمائية عالمية وعربية كبيرة“.
وقـــول كندة أّيـــده أكثـــر من نجـــم عربي 
ومصـــري حضـــر فعاليـــات الـــدورة األولـــى 
للمهرجـــان الســـينمائي الخـــاص، فالقائمون 
علـــى مهرجـــان الجونة الســـينمائي وضعوا 
ميزانيـــة شـــبه مفتوحة للمهرجـــان، أكثر من 
أربعـــة ماليين يورو، كما اســـتقبل المهرجان 
حوالي 700 ضيـــف أقاموا لمـــدة ثمانية أيام 
في منتجع ســـياحي بديع على ســـاحل البحر 

األحمر.
ولم يقتصر نجـــاح المهرجان على البهرج 
فقط، بـــل تعداه إلى الدقة فـــي اختيار األفالم 
المشـــاركة ولجان التحكيـــم، وتحديدا إدارته 
الفنيـــة التـــي أوكلـــت ألول مـــرة فـــي تاريخ 
الســـينما المصرية للعراقي انتشال التميمي، 
في بادرة غير مســـبوقة، تحســـب لمؤسســـي 

المهرجـــان رجَلْي األعمـــال المصريين نجيب 
وسميح ساويرس.

من هنـــاك أثر النجـــاح الباهـــر لمهرجان 
الجونـــة الســـينمائي علـــى برمجـــة مهرجان 
الســـينمائي المرتقب، فأكدت ماجدة  القاهرة 
واصف رئيســـة مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي منذ العـــام 2015، أن المهرجان ”يجدد 
شـــبابه مع حلول الدورة التاســـعة والثالثين 
ســـواء من خـــالل الدفع بكوادر شـــابة أو من 
خالل االســـتعانة بوجوه جديدة لم تشارك في 

تنظيم المهرجان من قبل“.
وكلفـــت إدارة المهرجـــان فـــي أغســـطس 
الماضـــي ثالثة مـــن النقـــاد الشـــبان بتولي 
البرامـــج الموازية التي اســـتحدثت قبل نحو 
ثـــالث دورات، وتقام بالتزامن مع المســـابقة 

الرسمية الدولية.
وقالـــت رئيســـة المهرجان الذي تأســـس 
فـــي 1976 ”جيلنا لديه خبـــرة بحكم التجارب 
والســـنين، لكـــن علينا أن نصنـــع جيال ثانيا 

وثالثا ورابعا حتى يستمر المهرجان“.
وأضافت ”فلســـفتنا فـــي التغيير هي ضم 
عناصر جديدة إلى جانب عناصر الخبرة حتى 
نشـــكل مزيجا متميزا يدعم المرحلة الحالية، 
ويســـتطيع تحمـــل مســـؤولية المهرجان في 

المستقبل“.
وعـــن بعـــض االنتقـــادات التـــي وجهـــت 
للمهرجـــان في دورته الســـابقة بســـبب أمور 
تتعلـــق بالتنظيم وعدم دعـــوة أي من النجوم 

األجانـــب البارزين، قالت واصـــف إن الدورة 
القادمة ستكون أفضل بكثير، لكن تبقى هناك 
حاجة ماســـة إلى الشـــفافية من جانب وزارة 
الثقافة المصرية المنظمة للمهرجان وتطوير 

القوانين واللوائح المنظمة للمهرجان“.
وأضافـــت ”فـــي مصـــر ال نـــزال نعيـــش 
بتشريعات الســـتينات من القرن الماضي في 
مجاالت عديدة وليس في مجال السينما فقط، 
رغم أننـــا اليوم فـــي وضع اقتصاد الســـوق 
الحـــرة، لذلـــك نحتاج إلـــى إعـــادة النظر في 

مجموعة التشريعات التي تحكم السينما“.
وأكدت ”إذا أردنـــا حقا التغيير والتطوير 

فعلينـــا بالبـــدء مـــن 
تحكم  التي  القوانين 

السينما..  صناعة 
هـــذا ينطبق على 

ت  نـــا جا لمهر ا
وعلـــى اإلنتاج 
التوزيع  وعلى 
ما  كل  وعلـــى 
هذه  يخـــص 

الصناعة“.

وفـــي المقابـــل يهـــدف مهرجـــان الجونة 
الســـينمائي، وفـــق تصريـــح مديـــره الفنـــي 
انتشال التميمي في مقابلة تلفزيونية جمعته 
باإلعالمية المصرية منى الشاذلي في برنامج 
”معكـــم“ علـــى فضائية ”ســـي بي ســـي“، إلى 
تأســـيس مجموعة  أستوديوهات في المنطقة 

تخدم صناعة السينما.
ولئــــن كانت مهرجانــــات القطاع الخاص، 
الجونــــة نموذجــــا، توفر ميزانيــــات ضخمة 
وشــــبه مفتوحة، فــــإن ميزانيــــة أي مهرجان 
تقيمــــه الدولة، وفــــق واصف ”تكــــون معلنة 
ومحــــددة منــــذ وضــــع ميزانيــــة الــــوزارة“، 
وتضيــــف ”بعــــد انتهــــاء كل مهرجــــان يقدم 
منظموه كشف حساب، فإما أن يواصل طريقه 
وإما ينتهي بســــبب فشل التجربة، لكننا هنا 
نعاني إذالال في الحصول على المستحقات 

والتمويل الالزم“.
واجتذب مهرجان الجونة السينمائي 
فــــي دورته األولى عــــددا كبيرا من نجوم 
الســــينما المصريين والعرب واألجانب، 
إضافــــة إلــــى وجــــوه بــــارزة بمجــــاالت 
الغناء والفنون األخرى مما اســــتدعى 
مــــن الذاكــــرة لقطــــات مــــرور بعض 
فنانــــي الصــــف الثانــــي والثالــــث 
على البســــاط األحمــــر لمهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي في دورته 
السابقة، وهو ما أثار غضب 

بعض السينمائيين.
وقالــــت واصــــف 
”نرســــل الدعــــوات إلــــى 
النجوم  جميــــع  منازل 
كمــــا  عملــــي  وأؤدي 
يجــــب.. حضورهــــم 
أو غيابهــــم أمر 

يرجع إليهم ويصعب التحكم فيه، لكننا أيضا 
نعمل في الدورة القادمة على تطوير وســــائل 
تواصلنا مع النجوم والتأكد من مشاركتهم“.

ويعــــرض مهرجــــان القاهرة الســــينمائي 
في افتتــــاح دورته الـ39 الفيلــــم األميركي ”ذا 
ماونتن بتوين أس“، إخراج الفلسطيني هاني 
أبوأســــعد وبطولة كيت وينســــليت وإدريس 
إلبا، وتســــعى رئيســــة المهرجان الســــتدعاء 
وينســــليت لتكون ضيفة القاهرة السينمائي 
بعد تعذر حضور إلبا بسبب ارتباطه بتصوير 

فيلمه األول كمخرج.
وقالت واصف ”إذا اســــتطاعت وينسليت 
الحضور سيكون شــــيئا رائعا.. أما إذا تعذر 
حضورها فلدينا الفيلم ولدينا هاني أبوأسعد 

الذي أكد أنه سيحضر المهرجان“.
نســــبة  بــــأن  ســــياحية  تقاريــــر  وتفيــــد 
الحجوزات بفنــــادق الجونة وصلــــت إلى 70 
بالمئة فــــي أكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد نجاح 
المهرجان الســــينمائي الشهر الماضي، حيث 
شهدت مدينة الجونة بالبحر األحمر انتعاشا 
وارتفاعا في معدل الحجوزات خالل شــــهري 
أكتوبــــر ونوفمبــــر، وذلــــك كنتيجــــة إيجابية 
ســــريعة ومبشــــرة إلقامة فعاليــــات مهرجان 
الجونة السينمائي الدولي خالل الفترة من 22 
إلى 29 ســــبتمبر الماضي، والذي القى تغطية 
إعالميــــة واســــعة وترويجا فعــــاال لمقومات 

المدينة السياحية.
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ماجدة واصف:

نسعى الستدعاء كيت 

وينسليت لتكون ضيفة 

القاهرة السينمائي

ســـافر النجم الهندي عامر خان إلى إسطنبول التركية، بعد زيارة إلى سنغافورة، وذلك للترويج 

لفيلمه {سر سوبر ستار} الذي ينطلق عرضه في القاعات العاملية في 19 أكتوبر الجاري.

اســـتقر رأي املخرج املصري خالد يوسف على النجم عمرو سعد للقيام بدور البطولة في فيلمه 

الجديد {كارما}، والعمل يمثل عودة ليوسف للساحة الفنية بعد غياب دام ست سنوات.

في فيلمه اجلديد ”غزية“ الذي عرض في مهرجان لندن السينمائي مؤخرا، يذهب املخرج 
ــــــدار البيضاء أو ”كازابالنكا“ التي يعتبرها مقياســــــا  ــــــل عيوش إلى مدينة ال ــــــي نبي املغرب

حقيقيا حلرارة ما يحدث في املغرب اليوم. 

يبدو أن النجاح الذي حققه مهرجان اجلونة الســــــينمائي في دورته األولى املنتهية أخيرا 
ــــــل حتديا حقيقيا للعديد من املهرجانات الســــــينمائية املصرية احلكومية، خاصة منها  مث
مهرجان القاهرة الســــــينمائي الدولي الذي يســــــتعد النعقاد دورته الـ39 في الفترة املمتدة 

بني 21 و30 نوفمبر املقبل.

{غزية} فيلم نبيل عيوش يفشل في التعبير عن الحلم بالحرية

نجاح مهرجان الجونة السينمائي يعيد حسابات القاهرة الدولي

[ صورة {كازابالنكا} بتناقضاتها الطبقية التي تتناقض مع الفيلم القديم  [ خمسة خطوط غير مترابطة جيدا تطرح أفكارا متعددة

في {غزية} يسعى عيوش لتلخيص 

واقع المغرب الحالي من خالل صورة 

للكثير  {ميكروكوزميـــة}  صغيـــرة 

من التناقضات االجتماعية

 ◄

طموح عاشق للموسيقى يصطدم بمعارضة والده

كندة علوش: نجاح الجونة نجاحنا جميعا

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

السينمائي
”يجدد جان
ة والثالثين 
شـــابة أو من 
م تشارك في

ي أغســـطس 
ــبان بتولي
ت قبل نحو 
المســـابقة 

تأســـس  ذي
كم التجارب 
 جيال ثانيا 

جان“.
يير هي ضم 
لخبرة حتى 
حلة الحالية، 
مهرجان في 

ــي وجهـــت 
أمور بب س

ي م ي ي
”إذا أردنـــا حقا التغيير والتطوير  وأكدت

فعلينـــا بالبـــدء مـــن
تحكم  التي  القوانين 

السينما..  صناعة 
هـــذا ينطبق على
ت نـــا جا لمهر ا
وعلـــى اإلنتاج 
التوزيع وعلى 
ما كل  وعلـــى 
هذه  يخـــص 

الصناعة“.

ي
ومحــــددة منــــذ وضــــع ميز
وتضيــــف ”بعــــد انتهــــاء كل
منظموه كشف حساب، فإما
وإما ينتهي بســــبب فشل ال
نعاني إذالال في الحصول

والتمويل الالزم“.
واجتذب مهرجان الج
فــــي دورته األولى عــــدد
الســــينما المصريين و
إضافــــة إلــــى وجــــوه ب
الغناء والفنون األخرى
مــــن الذاكــــرة لقطــــ
فنانــــي الصــــف ال
على البســــاط ا
القاهــــرة الســــي
السابقة، وه
بعض الس
و
”نرســــل
منازل
وأؤد
يج



} بغــداد - تطـــرح العـــودة إلـــى المـــدارس 
فـــي المـــدن الواقعة تحت تأثيـــر الحرب أزمة 
كبيـــرة وفـــق الخبـــراء والمحللين للمســـألة، 
وذلـــك الفتقاد أغلب المـــدارس للبنى التحتية 
والمرافـــق الضروريـــة أو انعدامها تماما في 

بعض الحاالت.
المثـــال يقدمه العراق كبلد دمرته الحروب 
منـــذ الغـــزو األميركي فـــي 2003 إلـــى اكتمال 
سيطرة داعش الذي تخوض القوات العراقية 
حربا شرسة الستكمال طرده من بقية الجيوب 
التـــي يتحصـــن فيهـــا، فيمـــا يجـــد التالميذ 
والطلبة العراقيون أنفســـهم أمام وضع مترد 
زاد مـــن محنتهم واضطرهـــم الفتراش األرض 

الستكمال رسالة التعليم.
وبعد تحريـــر العديد من المـــدن العراقية 
مـــن تنظيـــم داعـــش اإلرهابي تدفـــق المئات 
من الطالب علـــى المدارس التـــي أعادت فتح 
أبوابها الســـتقبالهم، فيما أحجـــم مواطنون 
آخرون عن إرســـال أبنائهم إلى المدارس بعد 
أن حولهـــا التنظيم اإلرهابـــي إلى بؤر لزراعة 

الفكر المتطرف واإلرهابي.
وما إن اســـتعادت القوات العراقية بعض 
المدن والبلدات، وهي اآلن في مراحل متقدمة 
السترجاع بقية المناطق، حتى سارعت وزارة 
التربيـــة العراقيـــة إلى إعادة افتتـــاح المئات 
مـــن المـــدارس وتزويدها بالمعـــدات الالزمة 

ليستأنف الطلبة العراقيون دروسهم.
وقال مسؤولون إن إقبال الطالب واألساتذة 
كان كبيرا، مؤكدين أنه ال يوجد نقص في عدد 

األساتذة بالمناطق المحررة حديثا.
وقـــال المتحدث باســـم الـــوزارة إبراهيم 
ســـبتي إن ”الـــوزارة افتتحـــت 146 مدرســـة 
فـــي منطقتـــي القيارة جنوب شـــرق الموصل 
والحضـــر جنوبها“. وأشـــار إلـــى أن الوزارة 

تعمل كذلـــك على افتتاح 63 مدرســـة ابتدائية 
و12 مدرســـة ثانوية في مناطق النمرود وقرى 
الســـالم والينبـــع وســـيد محمـــد، والتي من 
المتوقع أن تســـتقبل نحو 8200 طالب وطالبة 

بمختلف المراحل الدراسية.
كمـــا كشـــف عـــن إعـــادة افتتاح مـــدارس 
تكميلية في مخيمي الخازر وزيلكان للنازحين 

للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة.
وفـــي مناطق أخرى جنوب الموصل، يقول 
ســـبتي إن ”الوزارة افتتحت هناك واحدة من 
أكبر مدارســـها والتي تســـتقبل فـــي دوامها 
الخاص بالذكور 640 طالبا، فيما يستقبل دوام 
البنات 410 طالبات، بينما تســـتقبل الدراســـة 

الثانوية فيها 120 طالبا من الجنسين“.

وأكـــد أن المديرية العامـــة لتربية نينوى 
تعمـــل بجهـــد من أجـــل إعـــادة الحيـــاة إلى 
مدارســـها في مناطق كوكجلي وحي السماح، 
والســـماح للطالب باســـتئناف دراســـتهم في 

أقرب وقت ممكن.
وأوضحت النائبة ســـاجدة األفندي، وهي 
عضـــو في لجنة التربيـــة والتعليم، أنه في ما 
يخـــص المناطق التـــي لم تحرر بعد فســـيتم 
تطويـــر آليـــات جديـــدة لتيســـير اســـتئناف 

الصفوف بعد تحرير تلك المناطق.
وأضافـــت أن ”الـــوزارة ســـتنظم الحقـــا 
امتحانات مباشـــرة وســـتقيم فصوال دراسية 
ســـريعة للتعويض عن الوقـــت الضائع وعدم 
إضاعة السنة الدراســـية الحالية على الطلبة 

في تلك المناطق“.
وذكرت أن األضرار لحقت بالعشـــرات من 
المدارس نتيجـــة اتخاذها كمواقع عســـكرية 
من قبل داعش، مشـــيرة إلى أنه ســـتتم إعادة 
إعمارهـــا فـــي إطـــار برنامـــج إعـــادة إعمار 
المناطق المحـــررة من داعـــش، وهو برنامج 

ممـــول من قبل صندوق خـــاص مدعوم دوليا.
وتطرح مسألة إعادة تهيئة المدارس العراقية 
الســـتقبال الطلبـــة مشـــكالت إضافيـــة علـــى 
الحكومة العراقية التي تمر بظروف اقتصادية 
صعبة وضعف في الســـيولة النقدية، تضاف 
إليهمـــا األزمـــات العديـــدة التي دخلـــت فيها 
الحكومـــة العراقيـــة منذ بـــدء إعالنها الحرب 

على داعش.
وفـــي هـــذا اإلطار لفتـــت األفنـــدي إلى أن 
”اللجنـــة المالية النيابية كانت ترغب في رصد 
مبالغ مالية من الموازنـــة االتحادية العراقية 
إلعادة إعمار المدارس المتضررة، إال أن حالة 
التقشـــف والعجـــز المالـــي الـــذي تعاني منه 

البالد حالت دون ذلك“.
وذكر عماد سالم مدير الدراسة السريانية 
بـــوزارة التربيـــة، أنه بنـــاء علـــى توجيهات 
أصدرتها الوزارة ســـتجري أقســـام المديرية 
العامـــة لتربية نينوى ومنها قســـم الدراســـة 
الســـريانية وقســـم تربية الحمدانية وقســـم 
تربية تلكيف كشـــفا على المدارس المتضررة 

في المناطق المحررة في سهل نينوى.
وقال إن ”الوزارة تلعب دورا مهما في نشر 
المواضيع التي تحمل قيم التسامح والعيش 
المشـــترك واحتـــرام األديـــان وإدراجهـــا في 

المناهج التربوية“.
ووفقـــا لمســـؤولين محلييـــن فـــي مـــدن 
الموصل والفلوجة والرمادي وهيت وتكريت، 
فإن المـــدارس اكتظت بالطـــالب وبات في كل 
فصل دراســـي أكثر من 50 طالبـــا، وغالبيتهم 
يفترشون األرض وبال مستلزمات دراسية مثل 

الكتب واألدوات وغيرها.
وقال المستشـــار التربوي رابح الجبوري 
إن ”المـــدن المحـــررة تعاني بســـبب النقص 
الحاد فـــي األبنية المدرســـية ما تســـبب في 
اكتظـــاظ غير مســـبوق للطلبة فـــي الصفوف 

الدراسية أكثر من العام الماضي“.
وأضاف ”ســـابقا كان الصف الواحد يضم 
بين 25 و30 طالبـــا أما اليوم فالعدد تضاعف، 
وبعـــض الصفـــوف تضم بيـــن 60 و70 طالبا، 
وهذه كارثة، فلن يســـتطيع الطلبة اســـتيعاب 

الـــدروس في هذا الوضع، فضال عن أن الكثير 
من الطلبة يجلسون على األرض“.

ويواجه المدرسون صعوبات بالغة بسبب 
أعداد الطـــالب، ما يحملهم جهـــودا إضافية. 
ويقـــول المعلـــم فائق الخاشـــع إن ”مشـــكلة 
اكتظاظ المدارس ســـببها الدمـــار الذي لحق 
باألبنية المدرســـية، وهذا يحملنا طاقة هائلة 
وينتج عنه ضعف استيعاب الطلبة لدروسهم 

بسبب العدد الزائد في كل صف دراسي“.
وتعرضت المئات من المباني المدرســـية 
فـــي المدن المحررة إلى تدمير كامل أو جزئي، 
في وقت ال تزال فيه الحكومة منشغلة بتحرير 
باقي المدن التي يسيطر عليها تنظيم داعش، 
فضال عن ضعـــف الميزانية وقلـــة اعتمادات 

إعادة اإلعمار.
ويقول أحمد ســـليمان الـــدوري المهندس 
االستشاري إن ”الحرب أسفرت عن تدمير أكثر 
من ثالثة آالف مدرسة في المدن المحررة، ففي 
األنبـــار وحدها دمرت أكثر من 1500 مدرســـة، 
وفـــي ديالـــى تعرضـــت أكثر من 120 مدرســـة 
للتدميـــر، وفي صالح الدين تضررت نحو 360 

مدرسة بشكل كبير“.
وباشـــر نحـــو 9 مالييـــن طالـــب عراقـــي 
الدراســـة منتصف ســـبتمبر الماضـــي، منهم 
خمســـة ماليين ونصف المليون في المدارس 
االبتدائيـــة، ومليونـــان ونصـــف المليون في 

المرحلة الثانوية.
ويحتـــاج العـــراق إلـــى أكثر مـــن 20 ألف 
مدرســـة لتعويض النقص الحـــاد في المباني 
المدرســـية وتخفيـــف االكتظـــاظ بالمـــدارس 
وإلغاء الدوام المزدوج الناجم عن ذلك، فيما ال 
تزال نحو 700 مدرسة مبنية من الطين موزعة 

على عموم البالد.

} واشــنطن - أكدت دراســـة بحثية لمؤسسة 
”بروكنغـــز“ أن األميركيين مـــن أصول أفريقية 
يمثلون نســـبة هامة من إجمالـــي الطالب في 
أفضل الجامعـــات األميركية، مما يشـــير إلى 
فجوة عرقية واضحة قد تؤثر على المســـتقبل 

الوظيفي لهؤالء.
وتعلـــن الواليـــات المتحـــدة فـــي كل مرة 
عن تطويـــر قطـــاع التعليم بما يتماشـــى مع 
سياســـتها القائمـــة على تحديد ســـقف معّين 
لمعدل المبتعثين وخريجـــي جامعاتها الذين 
يتـــم توجيههم لســـوق الشـــغل، فيمـــا تأتي 
التجارب في كل مـــرة منصفة لبعض الطالب، 
خصوصا العرب الالجئين والمهجرين منهم، 
وأخـــرى منّفـــرة ومقيـــدة الختيار هـــذا البلد 

للدراسة بالنسبة للبعض اآلخر.
وانطالقـــا مـــن هـــذا المبـــدأ ربمـــا تأتي 
القوانيـــن واإلجراءات التـــي اتخذتها العديد 
مـــن الجامعـــات األميركية والتـــي تختلف من 
مؤسسة تعليمية إلى أخرى، كدعم لهذا الطرح 
ومن بينهـــا ما يعّبـــر عنه بسياســـة التمييز 

اإليجابي.
ويطلـــق التمييز اإليجابي علـــى القوانين 
التي تسعى لتحســـين الظروف التعليمية أو 
التوظيفيـــة لألقليـــات في دولة مـــا عن طريق 
وضـــع خلفياتهـــا فـــي االعتبار عنـــد قبولها 

لدخول مؤسسة تعليمية أو شغل وظيفة ما.

واســـتخدم مصطلح التمييز اإليجابي في 
الواليات المتحـــدة ألول مرة في عهد الرئيس 
جـــون كينيـــدي عـــام 1961، عندما وّقـــع أمرا 
رئاسيا تنفيذيا التخاذ إجراءات تمنع التمييز 
ضّد األقليات على أســـاس العـــرق أو الجنس 
أو القومية أو لون البشـــرة، وفـــرض العدالة 

والمساواة بين الجميع.
وتتبنـــى مؤسســـات تعليميـــة عديدة في 
الواليات المتحدة سياســـة التمييز اإليجابي 
لضمان قبول نسبة معينة من األقليات العرقية، 
كاألميركييـــن من أصـــول أفريقية والتينية في 
فصولها. فيما تضـــع بعض الجامعات العرق 

عامال في اختيار الطـــالب المتقدمين لضمان 
التعددية في فصولها الدراسية.

وفي هـــذه الحالة قد يتم قبـــول طالب من 
أقليـــات عرقية فـــي جامعات كبـــرى حتى لو 
كانوا متســـاوين في المعـــدل مع نظرائهم من 
أعراق أخـــرى. لكن في الكثير من الحاالت يتم 
قبـــول هؤالء حتى وإن كانت درجاتهم العلمية 
أقل من متوســـط درجات مـــن يتم قبولهم دون 

النظر إلى العرق.
وتبعـــث هـــذه السياســـة الجديـــدة األمل 
في صفوف شـــرائح واســـعة مـــن المهاجرين 
والالجئيـــن العرب الذين يحاولـــون االندماج 
في المجتمـــع األميركي والتكيـــف مع عاداته 
الرئيـــس  إدارة  تعتبرهـــا  فيمـــا  وتقاليـــده، 
األميركي دونالد ترامب سياسة مجحفة وغير 
منصفـــة بحـــق الطلبـــة األميركييـــن من ذوي 

البشرة البيضاء.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب 
يعتزم رفع دعوى قضائية ضد الجامعات التي 
تطبق التمييز اإليجابي لصالح أبناء األقليات 

في قبولها للطالب.
وفي دراســـة أخرى مماثلة أجراها ”معهد 
السياســـة االقتصادية“ خلصت إلى أن رواتب 
خريجي الجامعات تزيد بنســـبة 56 بالمئة عن 
خريجي المدارس الثانويـــة في أميركا، وهي 
نســـبة تؤكد دور التعليم الجامعي في تحديد 

دخل األفراد.
كمـــا وجد اســـتطالع أجراه معهـــد ”بيو“ 
لألبحـــاث أن 63 بالمئة مـــن األميركيين يرون 
أن سياســـة التمييـــز اإليجابـــي فـــي القبول 

بالجامعات تعد أمرا جّيدا.
وتشير األرقام الســـابقة إلى أهمية توفير 
سياســـة مالئمة تمكن من فتح أبواب أوســـع 
لألقليـــات العرقية في المرحلة الجامعية، فهل 

يضطلع التمييز اإليجابي بهذا الدور؟
ولإلجابـــة عن هذا الســـؤال يـــدور نقاش 
حول جدوى سياسة كهذه في تقليص الفجوة 
بيـــن األعـــراق ورفـــع المســـتوى االقتصادي 
واالجتماعـــي لألقليـــات، ومـــا إذا كانت تؤثر 
ســـلبا على حظوظ البقية كاألميركيين البيض 

واآلسيويين واألفريقيين.
وقال رئيس جامعـــة كولومبيا لي بولنغر 
في كلمـــة ألقاها بجامعة ويالميـــت في والية 
أوريغـــون إن ”المعارضين لسياســـة التمييز 
اإليجابي في الجامعات يرون أن العرق لم يعد 

مهّما في الحياة األميركية“، وهو ما يعني عدم 
اعتباره عند اتخاذ قرار قبول الطالب.

وأضـــاف أن ”أميركيين من أعراق مختلفة 
يعيشون في مجتمعات منفصلة وأن 92 بالمئة 
مـــن الطالب البيـــض و52 بالمئـــة من الطالب 
مـــن أصول أفريقية في جامعة ميشـــيغن التي 
كان يرأســـها، ترعرعوا في مجتمعات منفصلة 

عرقيا“.
وأوضـــح رئيـــس جامعـــة كولومبيـــا أنه 
نتيجـــة لهذا الفصل لم يحـــظ عدد من الطالب 
بفرصة التعرف على آخرين من خلفيات عرقية 
متنوعـــة قبـــل االلتحـــاق بجامعة ميشـــيغن، 
متابعـــا أن ”التعليـــم الممتـــاز يخلق للطالب 
فرصا للتعلـــم انطالقا من االختالفات بدال من 

التشابهات“.
انطالقـــا مـــن هـــذا الطـــرح الـــذي يعكس 
سياســـة أميركية نشيطة باتجاه تحديد سقف 
معيـــن للقبول بجامعاتها، فقد يجد العديد من 
الطلبة الذين يفكرون في التوجه إلى الواليات 
المتحدة إلكمال دراســـتهم بعض الصعوبات 

على مستوى التكّيف مع مثل هذه التشريعات 
والقوانين.

لكـــن بولنغـــر يؤكـــد أن التنـــوع اإلثنـــي 
والعرقي فـــي الجامعات أمر ضروري لتحقيق 
األهداف التعليمية لتلك المؤسسات، إذ تعتبر 
الشـــركات الكبرى خوض خريجي الجامعات 
تجربة كهذه في ســـنوات الدراســـة مســـاهمة 
في دعـــم قدراتهم على التعاون مـــع القادمين 
من خلفيات عرقية وثقافية متنوعة في محيط 

العمل.
ويرى مراقبون أن تطبيق سياسة التمييز 
اإليجابـــي قد يعود بالضرر علـــى األميركيين 
القادمين من أقليات عرقية مختلفة وخصوصا 
المهاجرين. ففي بحـــث أكاديمي اقتصر على 
دراســـة جـــدوى التمييز اإليجابـــي في كليات 
القانـــون بأميركا، أشـــار أســـتاذ القانون في 
جامعـــة كاليفورنيا- لوس أنجلوس رتشـــارد 
ساندر إلى عدم التوافق الذي قد يحدث عندما 
يتـــم اختيار فرد من أقليـــة عرقية لدخول كلية 
قانون قد يكون استعداده الدراسي لها ضعيفا 

بســـبب إعطاء األولويـــة للعـــرق ال الدرجات 
العلمية أثناء قبوله.

وقـــال ســـاندر إن التمييـــز اإليجابي ربما 
يعود بالنفع على الطالب األميركيين من أصول 
أفريقية إلعطائهم فرصة دخول جامعات عريقة 
تكون حظوظ قبولهم فيها مرتفعة عن نظرائهم 
البيض، مســـتدركا أن ذلك يأتي على حســـاب 

األداء الدراسي في ما بعد.
ومن الناحية القانونية يدور نقاش مماثل 
حـــول التمييز اإليجابي وما إذا كان متعارضا 
مـــع القيم األميركية التي تنص على تســـاوي 

جميع األفراد أمام القانون وفي المعاملة.
يطرح هـــذا النوع مـــن السياســـات التي 
تتبناهـــا الواليـــات المتحـــدة إشـــكالية على 
مســـتقبال  الطلبـــة  قبـــول  طـــرق  مســـتوى 
وخصوصا المهاجرين منهم والالجئين، فيما 
يرى البعض أن المحرار األساســـي إلشكالية 
الجامعات المتطورة في العالم يجب أال يرتكز 
على القبول أو الرفض اســـتنادا إلى العرق أو 

االنتساب لدولة ما.
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تعليم
التمييز اإليجابي في الجامعات األميركية يدعم األقليات أم يضر بها

سياسة جديدة في كيفية قبول الطلبة باجلامعات األميركية، يعّبر عنها بالتمييز اإليجابي، 
تطرح نقاط اســــــتفهام واسعة بشــــــأن تطبيقها، فيما يؤكد خبراء ومختصون أن االختالط 

والتنوع العرقي داخل اجلامعات أمر ال بد منه لتحقيق أهداف املنظومة التعليمية.

[ سياسة جديدة تقطع مع مفهوم الخلفيات العرقية أثناء قبول الطلبة  [ فرص أوفر للمهاجرين والالجئين رغم االنتقادات

التنوع ضروري

«الـــوزارة وجهـــت المدارس والمديريـــات التابعة لها الســـتيعاب الطلبة واســـتثنت النازحين من 
اإلجراءات القانونية لقبولهم في المخيمات ومناطق نزوحهم الجديدة».

محمد إقبال
وزير التربية العراقي

«التحقيـــق في قضايا التمييز العرقـــي لنظام القبول بالجامعات خطـــوة مرحب بها بل وتأخرت 
كثيرا، والواليات المتحدة أصبحت دولة متعددة األعراق بشكل متزايد».

روجر كليج
مسؤول أميركي سابق في قسم احلقوق املدنية

اســــــتئناف الدروس في املناطق احملررة من تنظيم داعش بالعراق مشــــــهد تغيب عنه نكهة 
العملية التعليمية بالنســــــبة للطالب واملدرسني واملشرفني على القطاع برمته، فيما تواصل 
وزارة اإلشــــــراف دعواتهــــــا إلى ضرورة االلتفــــــات لهذا القطاع ومنحــــــه متويال إضافيا 

ليواصل أبناء مناطق عديدة رسالتهم التربوية في ظروف أفضل.

[ تالميذ العراق يفترشون األرض لمواصلة رسالة التعليم
المدارس في المدن العراقية المحررة.. تعليم بمذاق الحرب

وضع مترد

لي بولنغر:
التنوع اإلثني والعرقي 

في الجامعات أمر ضروري 
لتحقيق األهداف التعليمية

ساجدة األفندي:
سيتم تطوير آليات لتيسير 

استئناف الدروس في 
المناطق التي لم تحرر بعد



اإلعالمييــــن  علــــى  يخفــــى  ال  واشــنطن –   {
والصحافييــــن وحتــــى شــــريحة واســــعة من 
مســــتخدمي مواقــــع التواصــــل االجتماعــــي، 
وجود التالعب واألخبار المضللة المنتشــــرة 
علــــى هــــذه المنصــــات، إال أن المــــدى الــــذي 
وصلت إليه هو ما قــــد يفاجئ الكثيرين. ومن 
الصعب مواكبــــة التدفق المتزايد من التقارير 
والبيانــــات حول األخبار المزيفــــة والتضليل 

والمحتوى السياسي.
ينتشــــر في العالم االفتراضي كل شيء من 
الترويج علــــى مواقع التواصــــل االجتماعي، 
إلى خلــــق تعليقــــات وهمية وحتــــى التالعب 
بالتصويــــت عبــــر اإلنترنــــت يبــــاع بأســــعار 
معقولة جــــدا. والمثير للدهشــــة، أننا وجدنا 
أن الحمــــالت اإلخبارية المزيفة ليســــت دائما 
عمال يدويا شــــخصيا، ولكن يمكــــن أيضا أن 
تنفــــذ من قبل أشــــخاص حقيقيين عبر برامج 
التعهد الجماعــــي الكبيرة، وفق ما أكدت لورا 
هازارد أويــــن نائب رئيس تحرير موقع نيمان 
اإلخباري في تقرير نقلته شــــبكة الصحافيين 

الدوليين.
يقول التقرير إن كل شــــيء متاح وله سعر 
محــــدد، فهناك نــــوع جديد من المقــــاالت، إذا 
أردت أن تفقد ثقة القراء بصحافي، األمر يكّلف 
55 ألف دوالر، ويكلف جمع مئة ألف توقيع من 
 Change.org أشــــخاص حقيقيين على عريضة
ســــتة آالف دوالر، أّما نوع المقاالت ”الناعمة“ 
الجديدة فيمكن الحصول عليه بـ15 دوالرا فقط. 
ويمكن العثــــور على هؤالء الناس في شــــركة 
برمجيات األمن تريند ميكروستوديد الصينية 
والروسية والعربية، والتي يمتد نشاطها إلى 

الشرق األوسط واألسواق اإلنكليزية.
ويفصــــل تقريــــر ”آلــــة األخبــــار المزيفة: 
كيف يســــتخدم الدعائيون اإلنترنت والتالعب 
بالجمهــــور“، ويضــــم قوائم األســــعار بلغات 

متعــــددة ودراســــات حالــــة مــــن عــــدة بلدان. 
ويقــــدم قائمة العروض من المنتدى الروســــي 
سموســــرفيس، والذي يتيح مجموعة واسعة 
مــــن الخدمــــات التــــي يمكــــن أن تأتــــي أيضا 
مــــع خصومــــات كبيــــرة (تصل حتــــى 55 في 
المئــــة). وتشــــمل بعــــض ســــماتها البــــارزة 
تعبئــــة مجموعات بحســــابات، ودعــــم المزيد 
من المنصــــات مثــــل تيليغرام وبيريســــكوب 
ومويميــــر، إضافة إلى طلبــــات صداقة، وعدم 
إعجــــاب، وجعــــل مشــــاهدات الفيديــــو عالية 
على يوتيوب، وغيرها مــــن الخدمات الرقمية 

األخرى.
ويقــــول معــــّدو التقرير ”حتــــى اآلن يجب 
أن يكــــون واضحــــا جــــدا أن وســــائل اإلعالم 
االجتماعيــــة لها آثــــار قوية جدا علــــى العالم 
الحقيقي. لم يعد من الممكن فصلها باعتبارها 
أشــــياء تحــــدث علــــى اإلنترنــــت. فمــــا يجري 
داخل فيســــبوك وتويتر وغيرهما من منصات 

التواصل يمكن أن يغير مسار األمم“.
وفي المقابل وأمام انتشــــار هذه الخدمات 
االحتياليــــة التي قد تحول حيــــاة البعض من 
الناس إلى جحيم، وتصنع من آخرين مشاهير 
وأبطاال وهميين، ينشــــط أشــــخاص في مهمة 
جدية لتحّدي األخبار الكاذبة، حيث يوجد جهد 
كبير يقوم به حوالــــي 100 متطّوع إضافة إلى 
71 فريقا من األوساط األكاديمية والصناعة في 
جميع أنحاء العالم، يســــعون إلى استكشاف 
كيفية اســــتخدام تقنيات الذكاء االصطناعي، 
وخاصة تعلم اآللة ومعالجــــة اللغة الطبيعية 

لمكافحة المشكلة اإلخبارية الوهمية“.
ويقول ديليــــب راو أحد منظمي مســــابقة 
تحّدي األخبار الوهمّية ومؤســــس جوستوار، 
الذي يبني أنظمة التعلم اآللي، ”إن الكثير من 
عمــــل المدققين والصحافييــــن الذين يتابعون 
األخبــــار المزيفة هو دليل، وآمل أن نتمكن من 
تغيير ذلك. إذا استطعت اكتشاف أخبار مزيفة 
في الساعات القليلة األولى، فلديك فرصة لمنع 
انتشــــارها، ولكن بعــــد 24 ســــاعة يصبح من 

الصعب احتواؤها“.
وأضاف راو أّن منظمي مســــابقة التحّدي 
يخّططــــون إلعالن المزيد من المســــابقات في 
األشــــهر المقبلة. وأحد الخيارات القادمة هو 

الطلــــب مــــن الناس صنــــع رمــــز يمكنه عرض 
الصور مع إضافة نص. وقد اعتمد هذا الشكل 
مــــن قبل بعض النــــاس الذين أنشــــأوا مواقع 
إخبارية وهمية لجني األمــــوال من اإلعالنات  
بعــــد إدخال ضوابــــط جديدة مــــن قبل غوغل 

وفيسبوك.
وبدأ فيســــبوك بجهد جديد للحديث بشكل 
علنــــي حــــول بعــــض الموضوعــــات المعقدة، 
وهــــو يطلب من المســــتخدمين إرســــال بريد 
إلكتروني يحوي أسئلة صعبة وثابتة، وتقول 
شــــركة فيسبوك إنها ســــوف تستكشف أسئلة 
مثل ”من الذي ســــيحدد ما هو الخبر الكاذب، 
وما هو ببســــاطة الخطاب السياســــي المثير 
و“هــــل الشــــبكات االجتماعية جيدة  للجدل؟“ 

للديمقراطية؟“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى، الحظ أليكســــيوس 
مانتزارليــــس مــــن موقــــع بوينتــــر مؤخرا أن 

طريقة واحدة لمكافحة ”االنقســــام السياسي 
عن طريق التحقق من الوقائع“ قد تكون إنشاء 
لوحــــات القــــارئ التي يمكــــن أن توفر بيانات 

مثيرة لالهتمام.
أمــــا فريق العاملين داخــــل ”أخبار غوغل“ 
فتحدثوا عــــن صعوبة المهمة فــــي الكثير من 
األحيــــان. وقال عــــدد من األعضاء الســــابقين 
إن المبــــادئ التوجيهيــــة العامــــة والقرارات 
التي تحدد ما إذا كانت المنشــــورات تستحق 
أن تــــدرج علــــى موقــــع غوغــــل نيــــوز أم ال لم 
تكن واضحة، وهو األمر الذي ســــبب مشــــكلة 
كبيرة، خاصة أن شركات اإلنترنت مثل غوغل 
وفيسبوك تلعب دورا كبيرا في توزيع األخبار.

وتحــــدث موقــــع ”بيزنــــس إنســــايدر“ مع 
مجموعــــة من األعضــــاء الســــابقين في فريق 
غوغــــل نيوز من أجل فهم أفضل لكيفية اتخاذ 

القرار داخل هذه المؤسسة العمالقة.

ووصف العديد من األشخاص الذين عملوا 
في الفريق أن غوغل قررت مؤخرا تغيير قوام 
الفريق، وبدال مــــن االعتماد كليا على الجهات 
الخارجيــــة لفحص مــــا يقدمه الناشــــرون من 
موضوعــــات، أصبــــح هناك فريــــق متخصص 

داخل الشركة لمراجعة األخبار.
وهذه الخطوة كانت لهــــا نتائج إيجابية، 
إذ حــــدت مــــن انتشــــار األخبــــار الكاذبة على 
قمة الموقــــع، وهذا بفضل البرامــــج الحديثة 
والخوارزميــــات المتطــــورة التــــي تعمل على 
فلترة األخبار، من خالل وضع قواعد تكشــــف 
بســــهولة عــــن األخبــــار الوهميــــة، وفي نفس 

الوقت تكون معقدة على اآلخرين لتجاوزها.
وأوضح البعض أن عددا من المواقع كانت 
تســــتخدم طريقة ســــرية من أجل نشر األخبار 
غيــــر الموثوقــــة بحرية مع االحتفــــاظ بمكانة 

بارزة لها داخل أخبار غوغل.
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ميديا
[ التزييف صناعة لها قوائم أسعار بلغات متعددة ودراسات  [ الساعات القليلة األولى حاسمة في منع انتشار األخبار الوهمية

كل شيء يمكن شراؤه على مواقع التواصل حتى ثقة الجمهور

تتحول مواقع التواصل االجتماعي إلى عالم قائم بذاته يحوي اجلرمية املنظمة متاما كما 
في الواقع معتمدا على األخبار الوهمية وصناعة التزييف، وليس من الســــــهل مالحقتها، 

ويؤكد خبراء االتصال أن منصات التواصل االجتماعي ميكن أن تغير مسار األمم.

} الجزائــر – أعربـــت احلكومـــة اجلزائريـــة 
عـــن أن األزمة التي تعانـــي منها الصحف في 
البـــالد وأدت إلى توقف نصفهـــا عن الصدور 
خالل السنوات الثالث املاضية، تعود إلى شح 

املوارد الناجم عن الصدمة النفطية.
  وقال جمال كعوان وزير اإلعالم اجلزائري 
اإلثنـــني إن ”26 جريدة يومية و34 أســـبوعية، 
توقفت عـــن الصدور مند بدايـــة األزمة املالية 
فـــي اجلزائر عـــام 2014، حيـــث كان يبلغ عدد 

الصحف الناشطة نحو 140 صحيفة“.
وتعيـــش اجلزائر أزمة اقتصادية بســـبب 
تراجع أســـعار النفط عامليا منذ 2014، وفقدت 
50 باملئـــة من مواردها جراء هـــذا الوضع. إذ 
متثل عائدات النفـــط 97 باملئة من دخل البالد 
مـــن العملـــة األجنبيـــة و60 باملئة مـــن موارد 

املوازنة العامة.
وأضاف الوزير اجلزائري ”هناك سبب آخر 
ثانوي مرتبط بانتشـــار الصحافة اإللكترونية 
وانتشار املعلومات بشـــكل واسع على مواقع 

التواصل االجتماعي“، رغم أن خبراء االتصال 
يقولون إن الصحافة اإللكترونية لم تصل إلى 
مســـتوى املنافســـة مع الصحـــف الورقية في 

البالد.
وكان وزير اإلعالم السابق حميد قرين 

قد أعلن نهاية العام املاضي أن ”سوق 
اإلعالنات التي تأتي من مؤسسات 

الدولة تراجعت بنسبة 65 باملئة 
بســـبب  و2016،   2015 خـــالل 

تراجع مداخيل النفط“.
وتبلغ ســـوق اإلعالنات في 
اجلزائر بـــني الدولـــة والقطاع 

اخلاص قرابـــة 200 مليون دوالر 
ســـنويا، وفق أرقـــام وزارة اإلعالم 

التي نشرت في 2015.
وكانـــت أغلبيـــة الصحـــف املتوقفـــة في 
اجلزائـــر حتصـــل يوميـــا على ربـــع صفحة 
مـــن اإلعالنـــات احلكومية مبا يبقيهـــا قادرة 
علـــى االســـتمرار في املشـــهد، لكـــن تقليص 

احلصـــص املمنوحة لهـــا دفـــع إداراتها إلى 
إبالغ الصحافيـــني والعمال بعدم قدرتها على 

البقاء.
وجنـــت الصحف احلكوميـــة من هذا 
املصيـــر، ألنهـــا حتصـــل علـــى حصص 
إعالنيـــة تكفيهـــا، كمـــا أنهـــا حتظى 
مبعاملـــة خاصـــة لـــدى املطابـــع 
احلكوميـــة رغـــم أن مبيعاتها ال 
تـــكاد تذكر، لكن دعم الدولة لها 

يضمن استمرارها.
الوطنيـــة  الشـــركة  وتعـــد 
اجلهـــة  واإلشـــهار  للنشـــر 
احملتكرة لإلعالنـــات احلكومية، 
وإليهـــا يعـــود الفضـــل فـــي بقاء 
ألن  الصغيـــرة،  الصحـــف  واســـتمرار 
القطاع اخلاص على محدودية نشـــاطه يفضل 
الصحف ذات االنتشـــار الواسع مثل ”اخلبر“ 
و“ليبرتي“.  و“الوطن“  و“النهار“  و“الشروق“ 
وهناك صحف أخرى تصدر بشـــكل مضطرب 

كما هو حال جريدة ”اليوم“ التي تأسست عام 
1998. وال ميكـــن إعفاء احلكومة من مســـؤولية 
التضييق علـــى الصحف وتدهـــور أوضاعها، 
ألن املؤسســـة احلكومية توزع اإلعالنات ”دون 
شـــفافية ووفق منطق الوالء“، وهو ما تســـبب 
في أزمـــة الصحافة الورقيـــة وأدى إلى الغلق 

الطوعي لعدد من الصحف.
كما عطلـــت احلكومة صفقـــة بيع صحيفة 
اخلبر بعـــد تراجـــع إيراداتها مـــن اإلعالنات 
وتدهـــور مبيعاتهـــا، حيث اضطـــرت إلى رفع 
ســـعر نســـختها اليوميـــة، خصوصـــا أنها ال 
تســـتفيد منذ 1998 من اإلعالنـــات احلكومية، 
قبـــل أن تعود إليها في شـــهر ديســـمبر 2016. 
ومـــع تفاقـــم أزمتهـــا املالية، قرر املســـاهمون 
بيعها لرجـــل األعمال  في مؤسســـة ”اخلبـــر“ 
يســـعد ربراب في صفقة بلغت قيمتها حوالي 
أربعـــني مليون دوالر، لكـــن اعتراض احلكومة 
علـــى الصفقـــة وإبطالها بقـــرار قضائي أعادا 

الصحيفة إلى أصحابها.

الحكومة الجزائرية تبرئ ساحتها من أزمة الصحف وتعزوها للنفط

«اإلعـــالم يحمل مســـؤولية أدبية فـــي تدعيم األطر األخالقيـــة التي تكفل الحفـــاظ على وحدة 

النسيج الوطني وتؤكد القدرة على مواجهة أي تحديات بفكر واع ومتفتح».

منى غامن املري
رئيسة نادي دبي للصحافة

«أنظمة الطوارئ التي كثيرا ما تعتمد بعد الهجمات اإلرهابية يمكن أن تؤثر على حرية وســـائل 

اإلعالم، لكن األمن القومي يتعلق بحماية المواطنين والمؤسسات والديمقراطية».

فرانك ال رو
املدير العام املساعد لليونسكو لشؤون االتصال واإلعالم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أعلن نادي دبي للصحافة اجلهة 
املنظمة ملنتدى اإلعالم اإلماراتي عن 
فتح باب التسجيل لدورته الرابعة، 

التي ستعقد في السادس من نوفمبر 
املقبل في مركز دبي التجاري العاملي، 

مبشاركة القيادات واملؤسسات 
اإلعالمية احمللية والعربية.

◄ قالت متحدثة باسم وزارة 
اخلارجية الروسية إن روسيا لها 
احلق في فرض قيود على عمليات 
املنظمات اإلعالمية األميركية في 

روسيا، ردا على ما تصفه موسكو 
بضغوط أميركية على محطة 
تلفزيونية يدعمها الكرملني.

◄ أعلنت منظمات حقوقية وأخرى 
تعنى بحرية الصحافة أن السلطات 

الفنزويلية أفرجت األحد عن ثالثة 
صحافيني هم فنزويلي وإيطالي 
وسويسري، بعد توقيفهم خالل 

محاولتهم إعداد تقرير تلفزيوني عن 
سجن سيء السمعة في فنزويال.

◄ طالبت جلنة حماية الصحافيني 
ومقرها نيويورك رئيس النيابة 

العامة في األردن بحفظ التحقيق 
في االتهامات املنسوبة ملركز حماية 

وحرية الصحافيني. ووصفت اللجنة 
في رسالة خاصة لرئيس النيابة 

العامة أن االتهامات املوجهة للمركز 
إجراء انتقامي بسبب العمل الذي 

يقوم به.

◄ كشف استطالع للرأي أنَّ حوالي 
ثلثي تالميذ املدارس لن ُميانعوا 
إذا لم يتم ابتكار وسائل اإلعالم 

االجتماعية أبدا. وتقدم الدراسة أدلة 
على تزايد ردود الفعل السلبية بني 

الشباب الذين يشعرون بخيبة األمل 
إزاء اجلوانب السلبية للتكنولوجيا، 

مثل اإلساءة واألخبار املزيفة.

باختصار

صناعة التزييف حقيقة

وســـائل اإلعالم االجتماعية لها آثار 

قوية جـــدا على العالم الحقيقي. ولم 

يعد ممكنا فصلها باعتبارها أشـــياء 

تحدث على اإلنترنت

◄

26
جريدة يومية و34 

أسبوعية توقفت عن 

الصدور مند بداية 

األزمة املالية 

عام 2014

إعالم السلة الواحدة ال يعطي الشباب حقهم

} تسمع كثيرا عن إحصائيات معتمدة 
تثبت أن أغلب سكان الدول العربية هم 

من فئة الشباب، بلدان شاّبة تصل نسبة 
الشباب فيها إلى أكثر من 50 بالمئة.

بينما تشير نفس اإلحصائيات إلى أن 
نسبة الشباب في أوروبا بحلول العام 2050 

لن تتعدى 20 بالمئة.
لعّل هذا الواقع تطمح لبلوغه العديد 
من دول العالم، أن تبقى نسبها السكانية 

العالية ضمن فئة الشباب، الفئة التي يعّول 
عليها في صناعة المستقبل، لكن أغلب 

البلدان العربية مع هذا اإلحساس بالتفاؤل 
سوف تصطدم بكوارث البطالة والفقر 

واألمّية.
واقعّيا ستسأل العشرات من وسائل 

اإلعالم العربية الحكومية أو الخاصة 

إلى أين توّجه بوصلتها، أي ما هي 
الفئة المستهدفة من رسائلها اإلعالمية؟، 
وسيأتيك الجواب فورا: إنها رسائل عاّمة 

موّجهة لجميع األعمار من الشباب إلى 
الشيوخ.

هذه المساحة العمرّية العريضة تثير 
التساؤل عن تلكم الفئة من الشباب الذين 
صارت اهتماماتهم غير اهتمامات الجيل 

السابق، الجيل الذي نشأ على الكتاب 
الورقي والصحافة الورقية والرسائل 

الورقية وطوابع البريد هو غير هذا الجيل 
الغارق في مستحدثات الزمن الرقمي، 

تالشى من حياته الورق تقريبا أو يكاد، 
وأصابعه ال تفارق الشاشات الملساء 

ويبحث في متاهة ذلك العالم الرقمي عّمن 
يوّجه رسائله إليه تحديدا وليس للعموم.

إعالم السّلة الواحدة هو السائد أي أنه 
موّجه واقعيا لنصف المجتمع بينما يحتاج 

جيل بأكمله إلى خطاب إعالمي مختلف 
يتناسب مع ميول الجيل وتوّجهاته، الشباب 

الذين هم اليوم على مقاعد الدراسة سواء 
في سنوات الثانوية العامة أو الجامعة أين 

هي صحفهم ووسائل إعالمهم؟
 في مقابل هذه اآلالف المؤلفة من 

العقول المفتوحة على الجديد، هنالك جيل 
شاب بأكمله تم تهميشه فالتقطه عتاة 

المتطرفين ذوو الميول اإلجرامية فمارسوا 
بحقهم غسيل دماغ شيطاني كان من نتائجه 
ما شهدناه ونشهده في مجتمعاتنا العربية 

من عنف وإرهاب.
وإذا مضينا بعيدا وعميقا في إشكالية 
إعالم وصحافة الشباب في العالم العربي 

سوف يظهر جدل مقابل يتعلق بجدوى 
تخصيص إعالم وصحافة وفضائّيات 

للشباب، المشكل في مثل هذا السجال القائم 
على مصادرة مسبقة أنه ال يفكر مطلقا في 

االستثمار في طاقات الشباب كما يفعل 
اآلخرون.

باألمس التقت إحدى وسائل اإلعالم 
بشاب عربي ناج من الغرق في المحيط 

بعد محاولته قطع البحر لبلوغ شواطئ 
أوروبا، سأله المذيع: لماذا جازفت 

بحياتك؟ أجاب بوضوح: ألن ال وجود 
لبصيص أمل لحياة الئقة في بلدي، ال 

أحد يكترث بوجودنا كجيل شاب، البطالة 
تعصف بنا وأعمارنا تذوب بال فائدة، 

هذه رابع محاولة لي لقطع البحر وأفشل 
وسأقوم بمحاوالت أخرى.

هذه العّينة تكشف عن جانب مما نحن 
بصدده فالظواهر الكبرى التي تعصف 

بجيل الشباب سواء البطالة والتهميش 
أو اإلرهاب وغسيل الدماغ مسكوت عنها 
جميعا تقريبا وال تتم مقاربتها من طرف 

الشباب أنفسهم من خالل إعالم نوعي 
تخصص يعنى بهم وبمشكالتهم، واألمر 

ينسحب على جيل كامل من الفتيات 
الشابات الالئي أصواتهن مغّيبة تحت 

وطأة إما إعالم ذكوري بالمطلق أو يمارس 
دور األبّوة من منابر تغلب عليها الصفة 

البطريركية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

ّ



} تونــس - أثار احلكم بالســـجن الصادر عن 
احملكمـــة االبتدائيـــة بتونس خالل األســـبوع 
املاضي ضّد شاب فرنسّي-جزائرّي وصديقته 
التونسية بسبب قبلة، جدال كبيرا في صفوف 

التونسيني.
وقد عّبر رّواد مواقع التواصل االجتماعّي 
عن غضبهـــم على هذه األحـــكام الصادرة في 
بلد يقـــوم على احترام احلريات الشـــخصية، 
وقـــد عّمت موجـــة الغضب عددا مـــن املثّقفني 
واملفّكريـــن على غرار مديـــرة املكتبة الوطنية 
رجاء بن ســـالمة التي دعت على حســـابها في 
فيســـبوك إلى االحتفال باحلـــّب وتبادل القبل 

في األماكن العامة. 
وكتبـــت ”يســـقط قضاء احتســـاب أنفاس 
الّناس!! ال يزعجهـــم العنف، ويزعجهم احلّب. 
حّتى الفقهـــاء كانوا أكثـــر ذكاء وظرفا، ألّنهم 
أفتـــوا بـــأّن القبلة مـــن ’الّلمم‘ والّلمـــم مباح. 
أطالـــب بإلغـــاء كّل القوانـــني الّضبابّية التي 
ميكـــن أن تـــؤّول في اّجتـــاه يعكـــس البؤس 
األخالقوّي أو اإلخوانّي وال يعكس العدالة في 

دولة مدنّية دميقراطّية“. 

وأضافت ”ليسقط قضاء الفحص الّشرجّي، 
لتسقط قوانني قمع األجساد واحتساب أنفاس 

الّناس، لن ننحني أمام هذا االنحدار“.
ولكن هذه التحّركات لم تقف عند املفّكرين 
بـــل طالت أيضـــا بعـــض السياســـيني الذين 
عبروا عـــن غيظهـــم بطرق خاصـــة من خالل 
نشـــر صورهـــم التـــي تظهرهم وهـــم يقّبلون 

زوجاتهم.
وفـــي هذا اإلطار نشـــر وزيـــر تكنولوجيا 
االتصـــال واالقتصاد الرقمي الســـابق نعمان 
الفهـــري علـــى صفحته في فيســـبوك صورته 
التي يظهر فيها وهو يقّبل زوجته في مشـــهد 

رومانسّي معلقا ”شنّوا (ما) املشكل“.
وتفاعـــل النائـــب عن نـــداء تونس، رؤوف 
املـــاي أيضـــا على فيســـبوك من خالل نشـــر 

صـــورة يظهـــر فيهـــا وهـــو يقّبـــل زوجتـــه، 
 EN معّلقـــا ”ســـيدي الرئيـــس هـــاي بوســـة
PUBLIC… (للعمـــوم) وللتذكيـــر أنـــا متنـــازل 
عـــن احلصانـــة البرملانيـــة… باللـــه قولوا لي 
في أي مركز شـــرطة نســـلم نفســـي باش يتم 

إيقافي!!!!“.
اجلديـــر بالذكـــر أن الصور الرومانســـية 
والقبـــل احلميمـــة اجتاحت صفحـــات مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي حيـــث مت نشـــر صور 
تبادل القبالت لشـــخصيات سياســـية أهمها 
الزعيـــم الراحل احلبيـــب بورقيبـــة وزوجته 
الشـــهيرة  الصـــورة  نشـــرت  كمـــا  وســـيلة، 
لتونســـيات اصطففن لطبـــع قبالت على خدي 
بورقيبة بعد إصدار مجلة األحوال الشخصية 

سنة ١٩٥٦.
كما نشرت صور أخرى لبعض السياسيني 
على غرار الناطق باسم اجلبهة الشعبية حمة 
الهمامي وزوجته احملامية راضية النصراوي.
ونشـــرت احملاميـــة ســـنية الدهماني على 
صفحتها الرســـمية في فيسبوك صورة تظهر 
فيها وهي تتبادل قبلة مع زوجها تضامنا مع 

التونسية وصديقها اجلزائري-الفرنسي.
وكانت احملكمة االبتدائية بتونس العاصمة 
قضت بســـجن مواطن فرنســـي مدة ٤ أشـــهر 
ونصف الشهر، وبسجن صديقته التونسية ٣ 
أشهر، بتهمة ”التجاهر بالفاحشة“، في حادثة 
أثارت جـــدال حول واقع احلريـــات العامة في 

البالد.
وفـــي تفاصيـــل الواقعـــة أوضـــح غـــازي 
مرابـــط، محامي املتهمني، فـــي تدوينة له على 
صفحته في فيسبوك أن املواطن الفرنسي من 
أصـــل جزائري ويبلغ مـــن العمر ٣٣ عاما، وقد 
وصل إلـــى تونس األســـبوع املاضي، وتوجه 
برفقـــة صديقته التونســـية البالغـــة ٤٤ عاما 
إلـــى أحد الفضاءات بجهة قمرت الســـياحية، 
قبـــل أن يغادراها في حوالي الســـاعة الثانية 
فجرا، ليتوقفا لتبادل القبل في الطريق العام، 
وبعدها جاء رجال األمـــن وطالبوهما بإظهار 

وثائقهما الشخصية.
وأضاف احملامي أن ٣ من رجال الشـــرطة، 
وبعـــد قيامهـــم بالتثبت من هويتـــي موكليه، 
انهالـــوا عليهما بعبـــارات نابيـــة، مؤكدا أن 
موكلـــه ال يفهـــم جيـــدا اللغة العربيـــة، ثم مت 
اقتيادهما إلى مركز األمن، حيث قضيا حوالي 
٢٠ دقيقة، بعدها مت إبالغهما أن باستطاعتهما 
املغادرة، إال أن الشـــاب طالب مبعرفة أســـماء 
رجـــال األمن للتقـــدم بقضية ضدهـــم وإعالم 
ســـفارة بـــالده، باعتبـــار أنه تعرض لســـوء 
معاملة من قبل رجال الشرطة وشعر باإلهانة.

وأضـــاف أن ”مـــا طالب به املوقـــوف أثار 
غضـــب رجال األمن الذين أجبروه على إمضاء 
محضـــر أمنـــي، حيث قضى يومـــني في حالة 
إيقـــاف رفقة صديقتـــه“، ثم جـــرت إحالتهما 
إلـــى النيابـــة العمومية التي وجهـــت إليهما 
تهمـــا اعتبرها احملامي كيدية، أهمها االعتداء 
على األخالق احلميدة، والتجاهر بالفاحشـــة، 
وهضم جانب موظف عمومي. وانتقد محامي 
املتهمني قرار احملكمة بسجن موكليه، قائال إن 
ملـــف القضية يعتبر فارغا وال وجود إلثباتات 

بالتهم املنسوبة إليهما.
ويقر الدســـتور التونسي في الفصل الـ٢١ 
”تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات احلقوق 
واحلريات الفردية والعامة (..)“ ويقول الفصل 

الـ٢٤ ”حتمي الدولة احلياة اخلاصة (…)“.
وطالب معلقون السلطات في تونس بالكف 
عن مالحقة الناس في حياتهم اخلاصة والكف 
عن اســـتعمال التهمتني الشـــهيرتني؛ االعتداء 
على ”األخالق احلميدة“ و“التجاهر بالفحش“ 

للتضييق على التونسيني.
ورفع متفاعلون مع القضية شعار ”ليسقط 
النفـــاق األخالقي“، مؤكديـــن أن في تونس ”ال 

تزعجهـــم النفايـــات وال ســـقوط العمارات وال 
التطبيل، فقط قبلة جترح شعورهم“.

االجتماعية  الشـــبكات  مســـتخدمو  ونشر 
أغنية الفنانة هيام يونـــس ”تعلق قلبي طفلة 
عربيـــة“ التي جـــاء فيهـــا ”وقبلتهـــا ٩٩ قبلة 
وواحـــدة على عجل“، متهكمـــني ”لو قبلها في 

تونس كم سيسجنان؟“.
وكتب معلق ”ألجل قبلة البوليسية ووكيل 
اجلمهوريـــة والقضاء جميعهـــم جتندوا رغم 
أنها إجازة نهاية األســـبوع، بل وصدر احلكم 
في توقيت قياســـي أما قضية الشيراتون فهي 

في احملاكم من عام ٢٠١٢“.
ويشـــير معلق إلى القضية املعروفة باسم 
”شـــيراتون غايت“ وبطلها صهر رئيس حركة 
النهضـــة اإلســـالمية رفيق عبدالســـالم وزير 
اخلارجية األســـبق في حكومة الترويكا الذي 
اختلـــس هبة صينية لتونـــس مقدارها مليون 

دينار تونسي.
وتســـاءل مغرد ”إذا قبلة في الطريق العام 
عقابها ٤ شـــهور سجنا.. ما عقاب زواج املتعة 
بني النهضة والنداء إذن خاصة وأنه نتج عنه 

لقطاء الفساد؟“.
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سياســــــيون وحقوقيون في تونس ينشرون صورا يظهرون فيها وهم يقبلون قريناتهم على 
فيســــــبوك انتقادا لسجن تونسية وصديقها الفرنســــــي اجلزائري بسبب قبلة في الطريق 

العام.

} القاهرة - ال يعلو صوت في مصر رســـمًيا 
وشـــعبًيا على صوت الفرحـــة بتأهل املنتخب 
املصري لكرة القدم إلى مونديال روسيا ٢٠١٨.

وكان اجلمهور أطلق احتفاالته عبر مواقع 
التواصل االجتماعي ووســـائل اإلعالم، حتى 
قبـــل الوصول إلـــى بطولة عامليـــة كانت آخر 

مشاركتهم فيها عام ١٩٩٠ بإيطاليا.
وضجـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي 

باآلالف من التغريدات والتدوينات.
هذا التفاعـــل الكبير، ظهر بصـــورة الفتة 
عبر تويتـــر، بتصدر هاشـــتاغات علـــى غرار 
#حلـــم_٩٠  #مصر_في_كأس_العالـــم. 

مليونا و#صالح_اخلير عامليا.
وجـــاءت التعليقـــات فـــي مجملهـــا مهللة 
بالفوز ومشيدة بالالعب املصري محمد صالح 
الـــذي قاد بالده إلى الفـــوز. ووصف املغردون 
وقاموا بتشـــبيه  تأهـــل مصـــر بـ“التاريخي“ 
محمد صالح بالرئيـــس املصري الراحل أنور 

السادات.
ويدين املنتخب املصـــري بالفضل في هذا 
الفوز لالعبه محمد صالح، الذي ســـّجل هدفي 
املنتخـــب فـــي الدقيقتـــني الــــ٦٣ والرابعة من 

الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وغـــرد رامـــز جـــالل تعليقا علـــى صورة 
جتمعه مبحمد صالح:

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وغرد حساب الفيفا الرسمي بالعربية على 
تويتر:

يذكـــر أن التغريـــدات احملتفيـــة باملنتخب 
املصـــري لم تقتصـــر على املصريـــني فقط، بل 
امتدت إلى مغردين من جنسيات عربية أخرى، 
كان أبرزهم السعوديون الذين تأهل منتخبهم 

أيضا إلى النهائيات.
وقال مغرد سعودي:

القبل تجتاح فيسبوك في تونس احتجاجا على النفاق

احتفلوا بالحب

}  برلين – تكاد ظاهرة تبادل الرسائل النصية 
القصيرة ”إس.إم.إس“ عبر الهواتف احملمولة 
تختفـــي، حيـــث أصبحت تطبيقـــات احملادثة 
الفوريـــة ”املاســـنجر“ هي ”لغـــة العصر“ في 
التواصـــل بني مســـتخدمي الهواتـــف الذكية 
اآلن. وميكـــن القول إن الكثير من مســـتخدمي 
الهواتف الذكية الشـــباب ال يســـتخدمون على 
اإلطـــالق الرســـائل النصية القصيـــرة اليوم، 
وإمنا يتواصلون مع أصدقائهم وأفراد أسرهم 
باســـتخدام تطبيقات مثل هوكسر وسيجنال 

وثرميا وفايبر وواتسآب وواير وغيرها.
ولكن استخدام هذه التطبيقات دون تفكير ٍّ 
فكرة غير جيدة، إذ تتفاوت هذه التطبيقات من 

حيث درجة تأمينها على سبيل املثال.
يقول كريستيان ســـتيفني من مركز حماية 
املســـتهلك في والية شـــمال الراين فيستفاليا 
احملادثـــة  تطبيقـــات  ”وظائـــف  إن  األملانيـــة 
الفورية تـــكاد تكون متماثلـــة.. كقاعدة ميكن 
إرســـال الرســـائل النصية والصوتية وتبادل 
الصور وامللفات األخرى عبر هذه التطبيقات“.
وقد تكـــون هناك فـــروق بالنســـبة حلجم 
امللفات املسموح بإرسالها عبر التطبيق، حيث 
يســـمح مثال تطبيق ســـكايب التابع لشـــركة 
مايكروســـوفت بإرســـال ملف قد يصل حجمه 
إلى ٣٠٠ ميغابايت، في حني ال يســـمح تطبيق 
واتســـآب التابع لشركة فيسبوك بإرسال أكثر 
مـــن ١٠٠ ميغابايت. وفي بعـــض احلاالت يتم 
ضغـــط ملفـــات الصـــور والفيديوهـــات أثناء 

إرسالها عبر بعض التطبيقات.
لكن هل الصور وامللفات التي يتم إرسالها 

عبر أي تطبيق تكون مؤّمنة؟ 
وبحسب متحدث باسم املفوض االحتادي 
حلمايـــة البيانـــات وحرية تدفـــق املعلومات 
في أملانيـــا، فإنه ال ميكن اســـتبعاد انتهاكات 
قوانني حمايـــة البيانات. لهذا الســـبب يجب 
على املســـتخدمني التفكير بعمـــق في طبيعة 
البيانـــات التـــي يرســـلونها باســـتخدام هذه 

التطبيقات.
ويصبح خطر انتهاك أمـــن البيانات التي 
يتم إرســـالها عبر تطبيقـــات احملادثة الفورية 
أكبـــر إذا لم تكن هذه التطبيقـــات تقدم خدمة 
”التشفير من املرسل حتى املستقبل“، حيث أن 
هذه اخلدمة تضمن أقصى قدر ممكن من تأمني 
االتصاالت، بحســـب لينا روربـــاخ من منظمة 

العفو الدولية في أملانيا.
وبعض التطبيقات حتتاج من املســـتخدم 
تفعيـــل خاصية ”التشـــفير من املرســـل حتى 
قبـــل بـــدء االســـتخدام، وأحيانا  املســـتقبل“ 
حتتاج إلى التفعيل قبل بـــدء كل محادثة، في 
حني توجد تطبيقات ال تتيح هذه اخلدمة على 

اإلطالق.
في الوقت نفســـه، فإن وســـائل التشـــفير 
األخرى غير آمنة بالضرورة. غالبا ما يستخدم 
موفـــرو هـــذه التطبيقـــات نوعا مـــن املفاتيح 
العامة التي ميكنهـــم أو ميكن ألي طرف ثالث 

استخدامها حلل شفرة االتصاالت.

التشفير مهم في زمن 

المحادثات الفورية

اعتذرت شـــركة دوف العالمية عن نشـــر مجموعة من الصور الدعائية على فيسبوك بعدما وصفت بأنها «عنصرية}. وتظهر 

في الصور امرأة ذات بشـــرة ســـوداء تصبح بيضاء بعد استخدام أحد منتجات الشـــركة. وقالت شركة دوف، المتخصصة في 

منتجات العناية الشخصية، على حسابها في موقع تويتر «نأسف للغاية إزاء اإلساءة التي سببها اإلعالن}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#صالح_الخير يا مصر.. مبروك التأهل
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لسانك حصانك إذن، 
أظهر فروسيتك ال حماقاتك.

عندما يكون الصباح جميًال..
تشعر أن الشمس تشرق من قلبك..

ثمة كمية هائلة من السعادة واحلب 
الذي ال زيف فيه، حني يرى الطالب 
في أستاذهم "مصدر عطاء وإلهام" 

ويعبرون ببساطة عن ذلك.

املشاكل التي تقلُق جيًال من األجيال 
تخبو عند اجليل التالي، 

ال ألنها ُحّلت، بل ألن الالمباالة العامة 
تكُنسها.

أغرب لقب وأكثره عبثية بالنسبة 
إلّي هو لقب "كاتب عاملي"، ويبدو أنه 

لقب مختص بنا نحن العرب، إذ 
ال أعتقد أنني حملته في أي منشور 

غربي أو أوروبي.

"الهوايات طٌب بديل"..

من أراد أن يخدم اإلسالم.. 
فليخدم اإلنسانية!

العلم تراكمي، ليس له نقطة يجب 
بلوغها لتناقش فيه!

شارك كل معلومة تصلك وناقشها 
وحللها واسأل فيها واخطئ وال ضير 

فبهذا يبنى العلم وبهذا تتعلم!

ملاذا ينتكسون فكريا وعقليا 
حني يتقدمون بالعمر ويقتربون 

من النهاية وكيف تعود بهم النهايات 
للبدايات وكأن كل هذااملشوار املعرفي 

الطويل ال قيمة له؟

بؤس حياتنا العامة؛ بفعل اإلثارة 
والتعبئة واستثمار املخاوف باتت 

املسألة األخالقية متجاهلة. هناك من 
ال يقبل مبدأ االعتراض على العقوبة 

اجلماعية!

محمد صالح
العب املنتخب املصري لكرة القدم.

عجزت أن أفهم، 
ملاذا ذاكرة األلم 

أقوى من ذاكرة السعادة؟

تتتابعوا

@ElWERWARYv
ــــــا (نحــــــن) املفروض نصحــــــى نقول  احن
(ننهض قائلني) صالح اخلير بدل صباح 
ــــــكل يصحى (ينهض)  اخلير، إي والله ال

غدا ويقول صالح اخلير يا غالني.

@alsaeedihs
وطعما  حــــــالوة  ســــــيضفون  ــــــون  املصري
ــــــم ٢٠١٨ بنكتتهم  خاصــــــا على كأس العال
وخفة دمهم! بالتوفيق للفراعنة! #مصر_

في_كأس_العالم.

@fifaworldcup_ar
ــــــروك… مصر تتأهل رســــــميًا إلى  ألف مب
ــــــم ٢٠١٨! هدف في الدقيقة ٩٥  كأس العال
يؤهل الفراعنة إلى روســــــيا ٢٠١٨، تهانينا 

ألم الدنيا ولكل املصريني.

@GGareeb27
ــــــارك  نب ــــــم،  مصر_في_كأس_العال
لكم من هنا #الســــــعودية إلى إخواننا في 
#مصــــــر، وكأن هذا التأهل يضمد شــــــيئا 
مــــــن جراح حــــــاول بها املرتزقــــــة تفريقنا 

وإضعاف قّوتنا.

@Mhadi72
وبكده (بهذا) يبقى محمد أنور الســــــادات 
و#محمد_صالح صاحَبْي نصر أكتوبر 

العظيم.

@ramezgalal
ــــــي.. مبروك  محمــــــد صــــــالح الدين األيوب

ملصر #حلم_٩٠ مليونا.

القبلة التاريخية بين الحبيب بورقيبة 

وزوجته وسيلة بن عمار

◄



} تونــس – انتشـــر الوشـــم في الوطن العربي 
وخاصـــة في صفوف الشـــباب بعد أن كنا نراه 
علـــى أجســـاد األجانب، بل غـــزا الخط العربي 
أجساد بعض النجوم والمشاهير األوروبيين، 
وأصبح الشـــبان العرب يســـتخدمون أشـــكاال 
وزخـــارف وكتابـــات يظنـــون أنهـــا تعبـــر عن 
شـــخصياتهم، ومن هذه الرســـومات ما يستقر 
على الصدور واألذرع أو على األكتاف ومنها ما 
يرسم على الرقاب أو على الوجوه وبعضها في 

أماكن مخفية من الجسد.
لكن في بعض األحيان يرغب بعض الشبان 
في إزالة الوشـــم، ألنه ببســـاطة لـــم يعد يروق 
لهم، ويمكن إزالة الوشـــم بواسطة الليزر، غير 

أن هذه العملية محفوفة بالمخاطر.
وإذا كان الشـــبان يميلون إلى رســـم وشم 
كبيـــر بألوان مختلفة ورســـومات عديدة، منها 
النســـر المحلق ومنها النمر الغاضب وغيرها 
من الرســـوم التي تعبر عن القوة، فإن الفتيات 
يملـــن إلى وشـــم ناعـــم  كالفراشـــات واألزهار 
ورسوم صينية وحروف التينية وأخرى عربية 

السم الحبيب أو عزيز عليهن.
ويـــرى األخصائيون في أمـــراض الجلد أن 
للوشم آثارا سلبية كإمكانية اإلصابة بسرطان 
الجلد والصدفيـــة والحساســـية التي تحصل 
في الجلد في بعـــض الحاالت وااللتهاب الحاد 
بســـبب التســـمم، وقد تصـــل إلـــى التأثير في 
الحالة النفســـية للموشوم فتؤدي إلى تغيرات 

سلوكية في شخصيته.

 الوشم حرية شخصية

 رغم التحذيرات التي يطلقها االختصاصيون 
من األمـــراض التي يمكـــن أن ينقلها الوشـــم، 
مازال الكثيرون من الشـــبان يقبلون عليه دون 
الوعي بخطورته، معتبرين ذلك حرية شخصية 
وقـــد خبرته جداتنـــا كبار الســـن وخاصة في 

شمال أفريقيا. 

يــــرى مصطفــــى (طالب جامعي فــــي كلية 
األدب قســــم اللغة اإلنكليزية فــــي تونس)، أن 
الوشــــم تعبير عن حرية شــــخصية، ولكل فرد 
حريــــة التعبيــــر عن رأيــــه وأفــــكاره الخاصة 
ولــــه أن يختــــار جســــده ليعبــــر عنهــــا، كما 
يختار آخرون الشــــعر واألدب والرسم وحتى 

المظاهرات للتعبير عن أفكارهم ومبادئهم.
ويقول األخصائيون فــــي علم النفس، إنه 
رغــــم امتداد الوشــــم في تقاليدنــــا التاريخية 

واالجتماعية إال أن شــــباب اليوم 
اتخذه  للفت االنتبــــاه أو إلثبات 

شخصيته.
تقــــوى لكبيــــر (وهي أيضا 
اختصاص  جامعيــــة  طالبــــة 
لغــــة إنكليزيــــة) تقــــول، إن 
الوشــــم زينة وجمال ورمز 
للخصوبــــة عنــــد جداتنا 
األمازيغيــــات، لكنه بات 
الحديث  العصــــر  فــــي 
تقليدا اقتبسه الشبان 
العــــرب عــــن النجوم 

األوروبييــــن  والمشــــاهير 
وقناعاتهم  أفكارهــــم  عــــن  ليعبروا 

وإيهام الناس بقوة شخصيتهم، في حين أن 
الرجال في العصر القديم كانوا ال يوشــــمون 
أجســــادهم إال للتــــداوي، وترفــــض تقوى أن 
توشــــم جسدها ألن طرق التعبير بالنسبة لها 

عديدة، خاصة وأن الوشم له مخاطره.
وإذا كان الوشــــم عنــــد العربيــــات للزينة 
والجمال، فكلمة وشم تعني بالالتينية وصمة 
العار، وهو ما جعــــل الجيش األلماني، خالل 
الحرب العالمية الثانية، يقوم برســــم الوشم 
على أجساد السجناء في معسكرات االعتقال 
النازيــــة إلهانتهم، وهــــو تقليد يعود إلى عهد 
اإلمبراطوريــــة الرومانية حيــــن كان الجيش 
يضــــع وشــــوما معّينة علــــى أيــــدي الجنود 

المنشقين أو الهاربين من خدمة بالدهم.

مجــــدل الغربــــي (طالبــــة ماجســــتير لغة 
إنكليزية)، توشــــم يدها بطائــــر أنيق، وتقول 
إن الطيــــور تمثل الحرية، كمــــا أنها الوحيدة 
فــــي العالم القادرة علــــى الطيران، مضيفة أن 
”الوشــــم يكمل جمال المــــرأة وال أرى فيه أمرا 

غريبا وإال لما وضعته النساء كبار السن“.
وتقول ســــيرين (20 ســــنة) التــــي تتعمد 
إظهار وشــــم علــــى كاحلها، إنها فــــي البداية 
كانــــت تخفيه عــــن عائلتها وخاصــــة والدها 
وأخاهــــا، لكــــن هــــذا الحــــال تبــــدل بعــــد أن 
شــــاعت الظاهرة في المدن التونسية الكبرى 
خاصــــة، وصــــارت الفتيات يقبلــــن عليه دون 
خجل، ”كثرت الرســــومات على أكتاف البنات 
وأعناقهن وأياديهن، وهذا ما شــــجعني على 

إظهار الوشم الذي أضعه علنا“.
وتضيف ”أن أغلب الفتيات يضعن الوشم 
لمســــايرة الموضــــة وإلظهــــار المفاتن، حيث 
تقوم الفتيات بوضعه في أسفل الظهر، وهناك 
مــــن تختار وضع فراشــــات وزهــــور ونقوش 
فرعونية علــــى أياديهــــن وأكتافهن وأرجلهن 

وفي مناطق حميمة من أجسادهن“.
الوشم  ”إن  ســــيرين  وتقول 
رمز التفرد والتميز وهو 
أمــــر طبيعــــي وخــــاص 
بالشــــباب، وال أعــــرف 
لمــــاذا يرفضــــه النــــاس في 
مجتمعنا، فالوشــــم له معنى 
لدى شــــباب هــــذا الجيل، على 
اآلخريــــن احترامه كما احترمت 

تقاليعهم السابقة“.
يوســــف لكبير (طالــــب ثانوية 
عامة)، يقول إن حكاية الوشم الذي 
في ذراعه بــــدأت بتحد بين األصدقاء 
الذين ظلوا يرونه أقوى بوشم في كتفه 
أو في ذراعه وهو الشــــاب المفتول العضالت 
ويجيد الســــباحة ويقضي الصيف في البحر 
لقربه مــــن مســــكنهم، ”كنا نتباهى بالوشــــم 
األجمــــل فيما بيننا، ومن أصدقائي من رســــم 
أكثر من وشــــم على جسده رغم أنه كان يشكو 
من األلم أثناء عملية الوشــــم، ولكنه كرر ذلك 
مرارا وفي أماكن كثيرة من جســــده لعله يفوز 

ببعض الثناء بيننا“.
ويعتبــــر بعــــض المحللين النفســــّيين أّن 
عملية الوشــــم لدى شــــباب اليــــوم هي رغبة 
كامنة في تعذيــــب الّذات للحصول على إثارة 
أو لّذة، كما يقولون إن الذي يوشــــم جســــده 
يريد أن يقول أنا حّر أفعل بجســــدي ما أشاء 
وأوشــــمه بما أشــــاء، وهو في الحقيقة عجز 
كامن لدى الشــــباب، فيجعل الجسد يتكّلم بما 
ال يســــتطيع أن يفعــــل، فالضعيــــف يلجأ إلى 

وشم رموز القّوة إلبراز ما يفتقده.
ويؤكد هــــؤالء على انتشــــار الظاهرة في 
العصــــر الراهن ألن الشــــكل بــــات الغالب في 
مجتمعنــــا، وتأتي هــــذه الرموز عبر الوشــــم 
لتعّبــــر عــــن ذلــــك، ألنَّ الّداخل فــــارغ، ويأتي 
الوشــــم ليعــــّوض ذلك النقــــص والعجز في 

شخصية الشباب.
أنيــــس أوالد احمــــد (ســــائق ســــيارة 
تاكســــي في تونــــس العاصمــــة) يقول إن 
عمــــره كان حوالــــي أربع ســــنوات حين 
انقلبت عليه طنجرة ماء ســــاخن شوهت 
يده اليسرى، و“ظل ذلك التشوه معي إلى 
أن كبرت وأصبحت أجد إحراجا خاصة 
في فصل الصيف فكنــــت محروما من 
التخلص  فقررت  الصيفية،  األلبســــة 
عمليــــات  وألن  التشــــوه،  هــــذا  مــــن 
التجميل مكلفة جدا في بالدنا قررت 

أن أرســــم وشــــم دراغون ألغطي عيوب يدي“. 
ويضيــــف ”ال أخفي أننــــي تألمت كثيرا خالل 
عملية الوشــــم، ولكن ال يوجد شــــيء دون ألم، 
وهذا هو الحل المناسب لي، ألنني ال أستطيع 
تحّمل نفقات عمليــــة التجميل وأرفض البقاء 
مشــــّوهًا كما أنــــا، واآلن بات المنظــــر ملفتًا، 

وخاصة أن الرسم تضّمن دراغون باأللوان“.
 يعتبر الوشــــامون أنفســــهم مــــن فصيلة 
الفنانيــــن، فالوشــــم ما هــــو إال رســــم باإلبر 
والحبر واأللوان تماما كما الفنان التشكيلي، 
يقــــول ماجــــد الشــــراربي -وشــــام تعلم هذه 
الحرفة حين كان طالبا في فرنسا واستهوته 
إلى درجة ترك معها دراســــة الهندسة ليتابع 
عمل الوشــــم وينال ديبلوما في ذلك- ”الوشم 
ما هو إال رســــم، واإلبرة فرشــــاة“، لكنه يبدي 
قلقــــه من أنــــه رغم زحــــف فن الوشــــم داخل 
المجتمعــــات العربية، إال أنــــه يبقى معرضا 
دائما للخطر من قبل غير المختصين والذين 

قد يتسببون في إيذاء من يأتيهم.
ويقــــول ماجــــد إن الوشــــم أنواع، وشــــم 
المحترفيــــن، وهــــو يرســــم بواســــطة فنيين 
متخصصيــــن في الوشــــم، ويتميــــز بوضوح 
رســــمته وحدتها، ويتم حقن الحبر بواســــطة 
آلة خاصة، وألوان الحبر المســــتخدمة كثيرة 
كاألحمر واألزرق واألصفر واألخضر، والنوع 
الثانــــي وشــــم الهــــواة أو غيــــر المحترفين، 
ويتم رســــمه بواسطة الشخص نفسه أو أحد 
المتطفلين على رسم الوشم، فيخزون بإبرهم 
مناطق مكسوة بالشــــرايين ما قد يتسبب في 
التهابات في الدم ويســــمم الجسم، ويتسبب 
في عدوى األمراض، وكذلك يستخدمون مواد 
رخيصة، وإبرا دون تعقيم، وهو ما يؤدي إلى 

انتقال األمراض.
ويضيــــف ماجد ”أما الوشــــم الثالث فهو 
التجميلي، ويتم رسمه بواسطة اختصاصيي 
التجميل على حاجب خاصة ليكون بديال عن 
الكحل، واألحبار المستخدمة عادة تكون ذات 

اللون البني أو األسود“.

أما عن الرســــوم التي  يحبذها الشــــباب 
العربــــي فيقــــول ماجــــد، إن أغلــــب الشــــبان 
يفضلون رسوما بالخط العربي،  وفي الوقت 
نفسه تعبر عن شيء خاص بهم وقريب إليهم، 
مثل أســــماء الحبيبة أو األم أو أقوال مأثورة، 
ومنهــــم من يكتب اســــم وطنه أو يرســــم علم 

بالده.
وهنــــاك آخرون يريدون تقليد المشــــاهير 
وخاصــــة النســــاء الالتــــي يــــردن رســــما من 

رسومات الفنانات والممثالت الشهيرات.

إزالة الوشم

فاتــــن جادلي (رياضية تبلــــغ من العمر 28 
عاما) لم تكن تفكر حين قررت وشــــم جسدها 
في ما إذا كانت ســــتبقى معجبة بالرسم أم أن 

ذلك سيصبح عاديا بل مقلقا بعد أن تعتاده.
رســــمت أكثر من وشم على جسدها، األول 
في عنقها وكان في شكل عقرب صغيرة للداللة 
على قوة شــــخصيتها، ورســــمت في ســــاقها 
غزاال يقفز في إشــــارة إلى أنها عداءة سريعة 
مثل الغزال، أما الوشــــم الثالث ومكانه أسفل 
ذراعهــــا، فهو عبارة عــــن رمزيــــن متداخلين 

للحياة والنار.
الرســــومات التي اختارتها فاتن كانت في 
لحظة طيش أو إعجاب بنفســــها، لكنها اليوم 
تقر بأن هذه الرســــوم ال تعبر عن شخصيتها 
الحقيقية، فبعــــد أن كانت مراهقة مشاكســــة 
تحولــــت بعــــد أن نضجــــت إلى فتــــاة هادئة 
ودودة، وهي اليوم تعيش في حيرة، فبقدر ما 
تريد التخلص من وشومها يساورها الخوف 

مما قد تخلف لها من تشوهات.
تفكــــر أحيانــــا في تغيير الرســــومات بدل 
إزالتهــــا تماما، خاصــــة أن الموضة الدارجة 
بيــــن الفتيات اليوم هي وردة أو فراشــــة وما 

شابههما.
الجلديــــة  األمــــراض  طبيــــب  ويقــــول 
البروفيســــور كريســــتيان راولين إن الطريقة 
األكثــــر شــــيوعا إلزالــــة الوشــــم هــــي العالج 
بالليــــزر؛ حيث يتم توجيه أشــــعة الليزر إلى 
الوشــــم من مســــافة قصيرة تعطــــي وميضا 

شديدا تصعب رؤيته.
ويقــــوم هــــذا الوميــــض باختــــراق الجلد 
ويحطــــم األصبــــاغ إلــــى شــــظايا ال حصــــر 
لها، وهو مــــا يترتب عليه فــــي الغالب فقدان 
األصباغ للونها. وتتســــلل بعض هذه األجزاء 
إلــــى الجهــــاز الليمفاوي، وتخــــرج عن طريق 
الكلى واألمعاء، ولكن المشــــكلة تكمن في بقاء 

جزء منها في الجسم.
ويقــــول أخصائيــــو األمــــراض الجلديــــة 
إن هــــذه الشــــظايا يمكــــن أن تكون ســــامة أو 
مســــرطنة. وقد تنتــــج عن الخضــــوع لعملية 
إزالة وشــــم كبيــــر بالليــــزر أورام تؤدي إلى 

تلف الخاليا في الجلد.
وشــــددت كريســــتيانا مانتي، من 
مركز حماية المســــتهلك بوالية بادن 
ضرورة  على  األلمانيــــة،  فورتمبيرغ 
شــــرح هذه المخاطر بالتفصيل قبل 

إزالة الوشم.
كمــــا أكدت مانتي علــــى ضرورة 
أن تتــــم اإلزالة لــــدى أطباء أمراض 
العالج  فــــي  متخصصيــــن  جلديــــة 
بالليــــزر أو أطبــــاء التجميــــل 
والجراحــــات التجميليــــة، مع العلم 
بأن الوشــــم متعدد األلوان، والذي 
يغطي مناطق كبيرة من الجســــم ال 

يمكن إزالته بنسبة مئة بالمئة.
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أخصائيون يؤكدون إمكانية أن تنتج عن الخضوع لعملية إزالة وشم كبير بالليزر أورام تؤدي إلى 

تلف الخاليا في الجلد وتخلف تشوها خلقيا.

الشباب العربي يقبل على الوشم برسومات وحروف على الصدور واألذرع أو على األكتاف والرقاب 

أو على الوجوه، وبعضها في أماكن مخفية من الجسد.

أشــــــكال غريبة ورســــــومات عجيبة ومختلفة ومتنّوعة، بدأت تظهر على أجســــــاد الشباب 
والصبايا في الوطن العربي، في موضة الوشم التي تختلف بني من يريد أن يضيف زينة 
وجماال على جســــــده وآخر يريد أن يعّبر عن قوة عضالته أو شــــــخصيته أو يريد أن يلفت 
االنتباه إليه، ورابع يريد التخلص من تشّوه خلقي، غير أن النتيجة واحدة، أجساد ملونة 
تســــــبح في بحر من الوشــــــوم، ولم تعد تقتصر على رسمة أو رمز خفيف كما كانت تفعل 
العربيات، بل أصبحت رســــــومات حليوانات وحروف ورموز غامضة ال يعرف  معناها إال 

أصحابها.

 الوشم في الوطن العربي وسم للجمال واعتقاد واهم في قوة الشخصية
[ موضة وحرية شخصية وتعبير عن الذات  [ الوشامون فنانون محاملهم أجساد غضة
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محمـد عبدالهادي

} القاهرة – كانت مصر من أوائل الدول التي 
نظمت مســــابقات للجمال، وبــــدأت تنظيمها 
فــــي العام 1929، بعد عاميــــن فقط من انطالق 
أول مسابقة عالمية بشروط محددة، بينها أال 
يزيد الوزن عن 50 كيلوغراما والطول عن 170 
ســــنتيمترا وأال يتعدى مقاس الحذاء رقم 39، 
وتتعهد الفتاة الفائــــزة باالمتناع عن الزواج 
لمدة خمس ســــنوات، إلى جانب ارتداء جميع 
المالبس المثيرة ومالبس البحر التي تناسب 

قوامها.
الجمــــال  ملــــكات  اشــــتراطات  وتغيــــرت 
بمصــــر حاليا وتمــــت الموافقة علــــى التخلي 
عــــن شــــرط ارتــــداء مالبــــس البحــــر ومقاس 
الحذاء ووزن الخمســــين كيلــــو ليكون الوزن 
مثاليــــا ومتوافقا مع الطول الذي يتراوح بين 
160 و170 ســــنتيمترا مع التشــــدد أكثر في ما 
يتعلق بإجادة أكثر من لغــــة أجنبية واللباقة 

والتعليم، مع إمكانية اشتراك المحجبات.
وتقول آيــــة أشــــرف، إحدى المشــــاركات 
في مســــابقة ملكــــة جمــــال مصــــر، إن أعداد 
المتســــابقات تتزايد بصورة مطردة، بســــبب 
زيادة الوعــــي بتطور مفهــــوم الجمال، وعدم 
اقتصاره على الشــــكل الخارجي، فاألمر تعدى 
إلــــى تأهيــــل الفتيات مــــن حيث القــــدرة على 
التواصــــل الفعــــال والتفكير الســــليم والثقة 

بالنفس.
وأكــــدت أشــــرف لـ“العرب“ أن المســــابقة 
تهدف إلى اختبــــار جمال الروح والقدرة على 
خدمة القضايا االجتماعية والتنموية، وباتت 
قريبة الشــــبه من المسابقات الغربية التي قد 
تنجح فيها بعض الفتيات من أصول أفريقية 
فــــي تمثيــــل دول أوروبية في مســــابقة ملكة 

جمال العالم لحصد اللقب.
أثارت مســــابقة ملكات جمــــال مصر للعام 
الماضــــي حالــــة مــــن الجــــدل بعدما شــــهدت 

هجوما من قبــــل بعض الدوائــــر االجتماعية 
على المســــتوى الشــــكلي للمترشحات، حتى 
أن فنانا مثــــل محمـد هنيدي انضم إلى قائمة 
المهاجمين، ونشر صورا له وهو يؤدي أدوارا 
نســــائية في أفالمه ومســــرحياته، واعتبر أن 
شــــكله فيها كان أجمل من غالبية المشتركات 

في المسابقة.
وقالت فرح شعبان، التي تم تتويجها ملكة 
جمــــال مصر 2017 منذ أيــــام قليلة، لـ“العرب“ 
إنهــــا لم تلق معارضة من أســــرتها عند إبداء 
رغبتها في المشــــاركة في المسابقة، وسوف 
تعمــــل خالل الفتــــرة المقبلة على دراســــة ما 
يجب عليهــــا تقديمه باعتبارها ”ملكة جمال“، 
وفــــي مقدمة ذلــــك تقديــــم برامــــج تلفزيونية 

ناجحة ومرحة لألطفال.
وتدرس شعبان علوم الكمبيوتر بالجامعة 
القــــراءة  وتحــــب  مصــــر،  فــــي  البريطانيــــة 
والســــباحة والتمثيــــل، وخاضــــت على مدار 
شــــهرين عدة تصفيات ضمن 266 مرشحة تم 
تصفيتهن إلى 22 مرشــــحة فــــي المرحلة قبل 
النهائيــــة، وتم اختيار خمــــس منهن لخوض 
المرحلــــة النهائيــــة، لتحصــــد واحــــدة منهن 

اللقب.
ورغــــم تأكيد منظمي مســــابقة ملكة جمال 
مصر 2017 على أن المسابقة ال تعتبر الجمال 
الفيصل الوحيــــد، إال أن تكوين اللجنة ذاتها 
يبدو مخالفا، وغلــــب عليها الفنانون وملكات 
الجمال السابقات، كالفنانتّين راندا البحيري، 
ورانيا منصور والفنانين أحمد فريد وحسام 
الحســــيني، وأطباء تجميل األســــنان حســــام 
تحســــين، ومحمد نجم، ومصمم األزياء بهيج 
حســــين، وخلــــود عز ملكــــة جمال الســــياحة 
بمصــــر، وملكة جمال العالم التشــــيكية تريزا 

سفالكوفا.
وأوضحــــت الدكتــــورة آمــــال رزق منظمة 
مســــابقة ملكــــة جمــــال مصــــر 2017 أن عــــدد 
المشتركات في مسابقات ملكات الجمال تزايد 
بصورة قياسية، وتضاعفت أعداد المتقدمات 
لهــــا أربعة أضعاف عن عــــام 2016، ما اضطر 
المنظميــــن إلى إنهاء التقديم بعد أســــبوعين 

فقط من فتح بابه إلكترونيا.
وأضافــــت رزق لـ“العــــرب“ أن العدد تزايد 
ليصل إلى 266 فتاة، بعد اكتســــاب المسابقة 
ســــمعة جيدة في ما يتعلق بحفاظها على قيم 
وتقاليــــد المجتمع، وتم االتفاق مع المنظمين 

علــــى عــــدم ارتــــداء الفتيــــات مالبــــس مثيرة 
للغرائــــز، وعدم التركيز على المظهر والجمال 
الخارجــــي للفتاة، وتتضمــــن الثقافة والحالة 

النفسية والذكاء االجتماعي.
اجتذبــــت المســــابقة فتيــــات مــــن خارج 
القاهــــرة، وضمــــت البعــــض مــــن محافظات 
صعيد مصر المعروفة بحفاظها على التقاليد 
والعادات، وال تزال قاصرة على بنات األســــر 
الغنيــــة، وعدد قليل من فتيــــات الطبقات فوق 
المتوســــطة، األكثر تقبال لفكرة االشتراك في 

مسابقات تتعلق بأنوثتهن في المقام األول.
وشــــددت رزق علــــى أن الصــــورة الذهنية 
لمســــابقات ملــــكات الجمــــال اختلفــــت لــــدى 
األســــر المصرية، بعدمــــا تعرفت على تجارب 
المشاركات الســــابقات عبر وسائل التواصل 
االجتماعــــي، وبــــات أحد أهدافها الرئيســــية 
خدمــــة المجتمــــع، مــــا شــــجع عائــــالت على 
عدم الممانعــــة إذا ما أبــــدت بناتهن رغبتهن 
فــــي االنضمام إلــــى المســــابقة، خصوصا أن 

االشتراك ال يتضمن دفع مبالغ مالية باهظة.

وأهم ما يركــــز عليه المنظمون هو الوزن، 
ويشــــترطون علــــى المنضمات الالئــــي يزيد 
وزنهــــن عن الــــوزن الطبيعي بــــأن يعدن إلى 
الــــوزن المثالــــي خــــالل أســــبوعين فقط من 
تاريخ التقدم للمســــابقة، ويجرى لهن اختبار 
للوزن بعد أول أسبوع لمعرفة مدى التزامهن 
بالنظــــام الغذائي، وفي حال زيــــادة الوزن أو 

ثباته يتم استبعادهن.
ونشــــبت أزمة فــــي مســــابقة 2016 بعدما 
هاجمــــت إحــــدى المشــــاركات المســــتبعدات 
بســــبب الوزن الزائد المنظمين، وقالت إنه تم 
استبعادها ألسباب أخرى غير الوزن، وهو ما 
نفتــــه اللجنة مؤكدة أن وزن المتســــابقة يزيد 

عن الطبيعي بـ7 كيلو غرامات.
وتشــــير رزق إلى أن الحــــد األدني للطول 
المقبول في المســــابقة 160 ســــنتيمترا بوزن 
58 كيلو غراما واألقصى 170 سنتيمترا بوزن 
68 كيلــــو غراما وال بد أن تصــــل الفتيات بعد 
أســــبوعين إلى الوزن المثالي لضمان بقائهن 

في المسابقة.

ووفقـــا للمنظميـــن يعد االختبار النفســـي 
هامـــا جدا لمعرفـــة كيف تتصرف المتســـابقة 
فـــي حال وقوعها في موقف حرج بالمســـابقة، 
فالجمـــال ليـــس في الشـــكل فقط، لكنـــه ثقافة 
ولباقة ودبلوماســـية في الخروج من المواقف 

والتعامل معها. 
ويعتبـــر الجمال هاجســـا لغالبية الفتيات، 
لكـــن مصريـــات كثيـــرات لـــم يمتلكـــن الجرأة 
لالشـــتراك في مســـابقات الجمال خوفا من أن 
يتهمن بالمتاجرة بأجسادهن، ومع تغير ثقافة 
المجتمع باتت الشـــابات أكثر جرأة على تقديم 

أنفسهن من الداخل قبل أن زينة الخارج.
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كشـــفت دراســـة حديثة أن الشـــاي األســـود يعزز فقدان الوزن، ولكن فقط إذا كان دون لنب. ويعتقد الباحثون أن جزيئات الشـــاي 

األسود تتعلق في األمعاء الغليظة وهذا قد يساعد على تعزيز نمو البكتيريا املفيدة املشاركة في عملية التمثيل الغذائي.

ســــــاهم تغيير مفهوم األسر املصرية ملســــــابقات ملكات اجلمال في تزايد أعداد املتقدمات 
لها لتتضاعف باستمرار، مخترقة تقاليد ثقافية وعادات اجتماعية بشأن اشتراك الفتيات 
يضطرهن إلى ارتداء مالبس جريئة ويضع ســــــمعة العائلة كلها على احملك، وهو ما ظهر 

بوضوح في املسابقة التي أقيمت على مسرح جامعة مصر الدولية بالقاهرة قبل أيام.

[ الخروج عن العادات األسرية ساهم في زيادة اإلقبال على المسابقة  [ مفهوم الجمال لم يعد مقتصرا على الشكل الخارجي
مسابقة ملكة الجمال تجذب قطاعا جديدا من المصريات

المسابقة ال تعتبر الجمال الفيصل الوحيد

أسرة

} واشــنطن - كشـــف بحث أميركي حديث أن 
األوكسيتوسني،  ما يســـمى بـ“هرمون احلب“ 
قد يجعل اإلنســـان أكثـــر خوفا فـــي املواقف 

االجتماعية اجلديدة.
وتوصـــل البحـــث الـــذي أجرتـــه جامعة 
كاليفورنيا إلى أن هرمون األوكسيتوسني يحد 
من التفاعل اإليجابي في احلاالت االجتماعية 
اجلديدة، وُيطلق الدماغ األوكسيتوسني عندما 

نكون وسط التفاعالت االجتماعية.
أجريت الدراســـة على إناث الفئران، حيث 
مت تعريضهـــا لتفاعـــالت اجتماعيـــة جديدة، 

وأدى األوكسيتوسني إلى زيادة القلق لديها.
واستخدم الباحثون عامل مساعد لتثبيط 
الهرمـــون، وبالتالـــي كانـــت الفئـــران أكثـــر 
انفتاحا على التفاعالت االجتماعية اجلديدة. 

وكان التأثير احلاصل مماثـــال لتأثير األدوية 
املضادة للقلق أو مضادات االكتئاب الشائعة، 

التي تتطلب نحو 4 أسابيع لبدء العمل.
وأوضح املشـــرفون على الدراســـة أنه يتم 
إطالق األوكسيتوسني في العديد من احلاالت، 
ولكـــن أبرزها التفاعالت االجتماعية، وقد أدى 
هذا األمر إلـــى النظرية القائلـــة إن جرعة من 
الهرمون ميكن أن حتسن التجارب االجتماعية 
بشـــكل عـــام، ولكن إذا نظرنا إلـــى كيفية عمل 
األوكسيتوســـني في املختبر فإننا سنصل إلى 

نتائج مغايرة وأكثر تعقيدا.
وتوصل البحث الذي قام به الباحثون في 
الطب النفســـي البيولوجي، إلـــى كيفية عمل 
مثبطـــات األوكسيتوســـني بشـــكل دقيق عند 
إناث الفئران، حيـــث أعطى الباحثون الفئران 

جرعة من محفز األوكسيتوســـني، الذي حجب 
مستقبالت الهرمون عندها وحد من آثاره.

وكانـــت الفئـــران أكثر جـــرأة على خوض 
التجـــارب اجلديـــدة بـــدال من االســـتمرار في 
اخلـــوف خالل املواقـــف االجتماعية اجلديدة، 
وتوصـــل الباحثـــون إلـــى أن الهرمـــون كان 
في حالة نشـــاط مفرطة ضمـــن منطقة الدماغ 
املشـــار إليها باســـم اللوزة املوسعة عن إناث 
الفئران، التي خضعت للتجارب وكانت سلبية 

اجتماعيا.
وقال الباحثون إن هـــذا اجلزء من الدماغ 
يعـــد هامـــا في مـــا يتعلـــق بالقلـــق، ويرتبط 
أيضا بأجـــزاء أخـــرى كثيرة فـــي الدماغ، ما 
يجعله شـــديد األهمية بالنســـبة للســـلوكيات 

االجتماعية واخلبرات.

وأكدت دراســـات حديثـــة أن إفراز هرمون 
األوكسيتوســـني في املخ يؤثر في السلوكيات 
العاطفيـــة واالجتماعيـــة، حيـــث ثبـــت دوره 
في الشـــعور بالثقة واالســـترخاء واالستقرار 
النفسي، كما يســـاعد إفراز هذا الهرمون على 
تقليل التوتر، والترابط بني الزوجني والعالقة 
الزوجيـــة، ولوحظ ازدياد معـــدل الهرمون في 
اجلســـم خالل اللحظات الرومانسية مما دعا 

العلماء إلى تسميته ”هرمون احلب“.
وبـــدأت الدراســـات اســـتخدامه في عالج 
بعـــض األمـــراض النفســـية مثـــل التوحـــد، 
والســـيطرة على القلق، والرهاب االجتماعي، 
وعالج اكتئـــاب املرأة بعد الـــوالدة. كما يأمل 
األطبـــاء االســـتفادة مـــن تأثيـــره حلل بعض 

املشكالت االجتماعية مثل االنطواء.

جمالهرمون الحب يؤثر على املواقف االجتماعية الجديدة

جزيئات الفضة سر 
جمال البشرة

أن  األملانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
جزيئات الفضة تعد ســـر جمال البشرة؛ 
حيث أنها تخلص البشـــرة من الشوائب 
ومتنحها ملمســـا مخمليـــا ومظهرا نقيا 

يشع نضارة وحيوية.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة بالصحة 
واجلمـــال في موقعها علـــى اإلنترنت أن 
جزيئـــات الفضـــة تتمتع بتأثيـــر مضاد 
للبكتيريـــا، وبالتالـــي ميكنهـــا محاربـــة 
البكتيريـــا والفطريـــات التـــي تتســـبب 
في تهيج البشـــرة واإلصابـــة باألمراض 
والصدفيـــة  اإلكزميـــا  مثـــل  اجللديـــة، 

والوردية.
كمـــا متتـــاز جزيئات الفضـــة بتأثير 
مثبـــط لاللتهابـــات، وبالتالـــي ميكنهـــا 
التخفيـــف من احلكـــة ومظهـــر الندبات 
والتســـريع من شـــفاء اجلـــروح وعملية 

جتديد اخلاليا الطبيعية.
وباإلضافـــة إلى ذلـــك، متنح جزيئات 
الفضة البشـــرة مظهرا مشدودا وملمسا 
ناعما. ومع االســـتخدام املســـتمر تتمتع 
البشـــرة مبســـام أصغر حجما ومبظهر 

أكثر نقاء وجتانسا.

} أبسط تفاصيل حياتنا مرهونة باتخاذ 
خطوات إلى األمام تبدأ وتنتهي بقرار، 
ال شيء يسير دون قرارات، لذلك قررت 

أن احتفي بنفسي وأن أنزع عني أثواب 
الماضي وأزين خزانة مالبسي بكل ما هو 
جديد وذو قيمة، وأن أطل من نافذتي على 

إشراقة شمس.
قمت بجولة بين محالت أغلى الماركات 
وفزت ببعض القطع الجميلة ألقول لي ”كل 
عام وأنت بألف خير“، أجل اشتريت هدية 

عيد ميالدي دون أن انتظر ذلك من أحد 
ليس ألنني غير محفوفة بأناس يحبونني 
بل على العكس أنا محظوظة جدا بكل من 
سكن قلبي من عائلة وأحباب، لكنني أردت 
هذه السنة أن أعيش شيئا مختلفا ولسان 
حالي يردد ”عيد بأّي حال عدت يا عيد بما 

مضى أم بأمر فيك تجديد“ بنفس تفاؤلي 
أكثر من الشاعر أبي الطيب المتنبي.
تعد أعياد الميالد فرصة الختبار 

عالقاتنا باآلخرين ال من حيث كم ونوعية 
هداياهم لنا بل عبر معرفتنا لمكانتنا 

داخل سجالت الذاكرة التي تخزن ما غال 
وارتفعت قيمته، بمجرد أن يتسابق من 
حولك لمعايدتك يرتفع منسوب هرمون 

السعادة داخل جسدك الصغير ويسري في 
كامل أوصالك، نحتاج إلى الكالم الطيب 

أكثر من الهدايا، ”كلمة طّيبة كشجرة طّيبة 
أصلها ثابت وفرعها في الّسماء تؤتي أكلها 

كّل حين بإذن رّبها“.
أما الهدايا فهي أمور شكلية ورموز 

تصاحب طقوس االحتفال، وألكون أمينة 
مع نفسي ال أحد ينكر رغبته وفرحه بتلقي 
الهدايا من أبسطها حتى أغالها، ولكن أن 

يتذكر أعزاؤنا تواريخ يوم ميالدنا فهذه 
هدية ال تقدر بثمن، ال سيما وأن الرقمنة 

العالمية لحياتنا عبر مواقع التواصل 

االجتماعي توزع بطاقات دعوة للقاصي 
والداني لالحتفال بأعياد ميالد بعضنا 

البعض بوازع نشر المحبة بين البشر أو 
بدعوة أنها ال تهمل مستخدميها وتسعى 

إلسعادهم من خالل تحسين خدماتها.
ومهما كانت غاياتها فإنها دون أن تدري 

عمقت في نفوس البعض الفرح والسرور 
بكم هائل من الرسائل والفيديوهات وألوان 
من الورود وأصناف شتى من كعكة الميالد، 

وقتلت في دواخل البعض اآلخر قبس 
األمل الضئيل بأن يكون نجم يوم ميالده 

والسلطان المبجل ألن عددا قليال جدا من 
متابعيه وأصدقائه تذكره فقط ألن فيسبوك 

ألح عليه بالتذكير والنقر على صفحة 
صديقه كيفما اتفق.

أتذكر أنني رأيت مرة منشورا المرأة 
أدرجت صورة لها في إحدى الغروبات 

النسائية ودونت تحتها ”أنا من نسيها 
زوجها وأبناؤها وخرجوا صباحا تباعا 
دون معايدتها، سأقول لنفسي عيد ميالد 

سعيد“، وانهالت عليها كلمات المشجعات 
المهنئات المتآزرات باآلالف مصحوبة 

بصورة اإليموجي قلب دون أن تجمعها بهن 
سابق معرفة، فقط ألنها إحدى الموجودات 

على صفحة تلك المجموعة الفيسبوكية، 
وما كانت لتحظى بذلك في زمن خال من كل 

وسائل االتصال الحديثة.
قال خبراء بريطانيون في دراسة حديثة 

إّن المدة المطلوبة لغسل اليدين بشكل 
صحيح تستغرق حوالي 20 ثانية، ما 

يعادل غناء أغنية عيد الميالد مرتين، أي 
أن األغنية ال تتجاوز 10 ثوان وأحيانا أقل 

بكثير، لذلك لن نخسر شيئا لو أننا تحولنا 
يوما من العمر إلى مغنين وملحنين إلسعاد 

من حولنا.
يوم الميالد تاريخ يعيد نفسه كل عام 
مرتديا أقنعة مختلفة مرة سعيدة وأخرى 

ال، وهكذا دوليك، لكن وجهته واحدة؛ إضافة 
رقم جديد في دفتر سنوات العمر بحلوها 

ومرها.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

كل عام وأنا بألف خير

صـــورة مســـابقات ملـــكات الجمال 
اختلفت لدى األســـر بعدما تعرفت 
على تجارب املشـــاركات السابقات 

عبر وسائل التواصل

◄

يمتلكـــن  لـــم  كثيـــرات  مصريـــات 
الجـــرأة لالشـــتراك فـــي مســـابقات 
ملكات  الجمال خوفا من أن يتهمن 

باملتاجرة بأجسادهن

◄

تصوير محمـد حسنين
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رياضة
مصر تفك العقدة وتتأهل لمونديال روسيا بعد 28 عاما

[ فرحة المصريين أشعلت مواقع التواصل االجتماعي  [ مكاسب مادية هامة واتحاد الكرة يعد بمعسكر يليق بالفراعنة

عامد أنور

} القاهــرة - ضـــرب املنتخـــب املصري لكرة 
القدم موعـــدا مع مونديال روســـيا 2018، بعد 
أن انتزع تذكرة املشاركة في البطولة العاملية. 
وحقـــق الفراعنـــة فـــوزا صعبا علـــى منتخب 
الكونغـــو األحد ضمن اجلولة اخلامســـة قبل 
األخيرة من التصفيـــات األفريقية، ليتصدروا 
املجموعة برصيد 12 نقطة ولم يعودوا بحاجة 
إلى نتيجة منافســـات اجلولـــة األخيرة، حيث 
تفصلهم أربـــع نقاط كاملة عن منتخب أوغندا 

أقرب منافسيهم.
وعاد املنتخب املصـــري إلى املونديال بعد 
غياب دام 28 عاما، منذ أن شارك للمرة األخيرة 
في مونديال 1990 بإيطاليا، وقتها لم يكن أغلب 
أبناء اجليل احلالي ملنتخب الفراعنة قد جاؤوا 
إلـــى الدنيا، وحتى محمد صالح، احملترف في 
ليفربول اإلنكليزي، والذي أحرز هدفي املباراة 
واستحق عن جدارة لقب ”أيقونة الفرحة“ عند 
املصريـــني، كان مولده بعد عامني من مونديال 

إيطاليا.
أما احلـــارس املخضرم عصـــام احلضري 
(44 عاما)، فقد كان األكثر سعادة بعد أن حقق 
حلمه الشخصي بالوصول إلى املونديال رغم 
اعتـــزال كل أبناء جيلـــه. وكان احلضري مثاال 
للعزمية واإلصرار وهو املوقف الذي اســـتغله 
املمثل املصري محمد هنيدي ليفتح حديثا مع 
العب املنتخب املصري واألهلي السابق محمد 
أبوتريكـــة، عبر موقع تويتـــر، وكتب يقول له 
”عصـــام احلضري ضحك عليكـــم ووصل كأس 
العالم، مش كنت تستنى شوية يا أبوتريكة“.

وبهـــذا الصعـــود حقق منتخـــب الفراعنة 
مكاســـب مادية كبيرة وانهالـــت املكافآت على 
الالعبني وجهازهـــم الفني بقيادة األرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر. ووافـــق الرئيـــس املصـــري 
عبدالفتاح السيسي على صرف مكافأة قدرها 
مليون ونصف املليـــون جنيه لكل العب (نحو 
70 ألف دوالر)، كما اســـتقبل الرئيس املصري 
بعثة املنتخب االثنني في املقر الرئاسي بقصر 
االحتادية في القاهـــرة، لتهنئتهم على التأهل 
لنهائيـــات كأس العالـــم، وكان قبلهـــا بعـــث 
ببرقيـــة تهنئة إلى الشـــعب املصري في نفس 

ليلة املباراة.

ويحصـــل منتخـــب الفراعنة علـــى مكافأة 
فوريـــة من االحتاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفا“ 
قدرهـــا 3 ماليني دوالر، (ما يعـــادل 54 مليون 
جنيـــه مصـــري) وفقا لالئحـــة التـــي أعلنها 
االحتـــاد الدولي مؤخـــرا، بزيادة عـــن مكافأة 
مليـــون  وقدرهـــا   2014 البرازيـــل  مونديـــال 
ونصـــف املليـــون دوالر، هذا فضـــال عن 700 
ألـــف دوالر ينالهـــا منتخب مصر من شـــركة 
املالبس العاملية املتعاقد معها لرعاية قمصان 
الفريـــق، وفقا للعقـــد املبرم مع احتـــاد الكرة 

املصري.
وينص عقد الشـــركة علـــى حصول احتاد 
الكـــرة املصـــري على 700 ألـــف دوالر في حال 
التأهـــل للمونديـــال، و300 ألف عنـــد التأهل 
إلى دور الســـتة عشـــر، و500 ألف حال التأهل 
إلـــى الدور ربع النهائي، و700 ألف مع التأهل 

لنصف النهائى، ومليون دوالر حال التأهل 
إلى املباراة النهائية.

وأعلـــن احتاد الكرة املصري برئاســـة 
هانـــي أبوريـــدة عـــن مكافـــأة لـــكل العب 

باملنتخـــب قدرها مليون جنيه 
(نحو 55 ألـــف دوالر) على 

أن يحصـــل املدير الفني 
األرجنتينـــي هيكتـــور 
كوبـــر علـــى مكافـــأة 
قدرها 500 ألف دوالر 
إلـــى جانـــب زيادة 

الشهري  راتبه 
بنســـبة 15 

 ، ملئـــة با
فيمـــا 

يحصل احتاد الكـــرة على 45 مليون جنيه من 
الشركة الراعية. ويتواجد املنتخب املصري في 
املونديال للمرة الثالثـــة في تاريخه، لكن هذه 
املرة هي األولى التي يتأهل فيها على حساب 
منتخب غيـــر عربي وهو املنتخب الكونغولي، 
فقد تأهل للمرة األولى عام 1934 على حســـاب 
منتخب فلسطني، فيما تأهل للمرة الثانية عام 

1990 على حساب املنتخب اجلزائري.

احتفاالت حتى الفجر

إذا كان ملعـــب برج العرب في اإلســـكندرية 
اكتست مدرجاته بلون العلم املصري، وحتولت 
إلى مســـرح كبيـــر لالحتفـــال بالصعـــود إلى 
املونديـــال، لدرجة أن أضواء امللعب الكاشـــفة 
أطفئت عقـــب اللقاء بأكثر من ســـاعتني، إال أن 
األضواء في شوارع مصر لم تنطفئ حتى فجر 
اليـــوم التالي للمباراة. ونزلـــت اجلماهير إلى 
املياديـــن واختلطت أصـــوات ”الفوفوزيال“ مع 
آالت تنبيه السيارات، فيما لم تتوقف اجلماهير 

عن ترديد اسم مصر مع اسم محمد صالح.
متحـــدة  املصريـــة  اجلماهيـــر  وظهـــرت 
ومتضامنـــة أثناء التشـــجيع وخالل اخلروج 
للتعبيـــر عن فرحتهـــا وكأنها عائلـــة واحدة، 
فقد عاشت ســـويا حلظة حبس األنفاس. ففي 
الوقت الذي اســـتعدوا فيـــه لالحتفال بعد أن 
اطمأنوا لنتيجة املبـــاراة بهدف محمد صالح 
األول، فوجـــئ اجلميع بإصابة مرمى احلارس 
الدولـــي عصـــام احلضـــري بهـــدف التعادل، 
مـــن خطأ دفاعـــي، ومع هـــذه اللحظة رصدت 
الكاميرات شـــابا وهو يبكي حزنا على ضياع 
الفرصة، ولم يكن ذلك الشـــاب يعلم أن الفرحة 

قد تأجلت لدقائق معدودة.
ومـــع انتهاء الوقت األصلـــي، بدأ اجلميع 
يعيد حسابات املجموعة اخلامسة التي تضم 
أيضا منتخبي أوغنـــدا صاحب املركز الثاني 
بثماني نقاط، وغانا الثالث بســـت نقاط، حتى 
العب  وتعـــرض  املوعـــد  جـــاء 
املنتخـــب املصري محمود 
إلى  ”تريزيغيه“  حســـن 
عرقلـــة داخـــل منطقـــة 
اجلزاء ليحتسب احلكم 
لصالح  جـــزاء  ركلة 
وفـــي  الفراعنـــة. 
معـــدودة  حلظات 
تعلقـــت فيها آمال 
املصريني وغيرهم 
اجلماهيـــر  مـــن 
بية  لعر ا

بأقـــدام محمد صـــالح الذي تصدى لتســـديد 
ركلـــة اجلـــزاء، لكنه كان على قدر املســـؤولية 
وســـددها صاروخية لتســـكن الشباك وتنتزع 

آهات الفرحة.
وتشـــابكت األحداث ليأتي الهدف مبكافأة 
غالية للشاب الباكي وكأن القدر أراد أن يجفف 
دموعـــه برحلة عمرة أهداهـــا له رجل األعمال 
املصـــري أشـــرف شـــيحة، الذي تبـــرع أيضا 
برحلـــة عمرة لبعثة املنتخـــب املصري ومعهم 
هذا الشاب الذي ال يعرفه أحد إال عبر شاشات 

التلفزيون.
وفي املقاهي رمبا تفاجأ شـــاب عانق فتاة 
إلى جواره بحـــرارة عقب إحراز هدف التأهل 
ولـــم يكن يعرفهـــا من قبل، لكـــن احلديث معا 
لـــم يتوقف في أثنـــاء املباراة حـــول ما يجب 
على كوبـــر فعله لتعويض بـــطء أداء رمضان 
صبحي، أو ضرورة الدفع مبهاجم آخر بجوار 
أحمد حســـن ”كوكا“، أو حتى افتقاد املنتخب 

لالعب في حجم ومهارة عبدالله السعيد.
وقال محمد عسر، شـــاب في العشرين من 
عمره لـ“العـــرب“، ”كاد عقلي يطير بعد هدف 
التعـــادل ملنتخب الكونغو، وشـــعرت بأن حلم 
املونديال ولى، وما هي إال دقائق حتى وجدت 
احللم يعود مرة أخرى عندما احتســـب احلكم 

ضربة جزاء ضد منتخب الكونغو“.
وقال حســـن عالم، شاب حضر املباراة في 
برج العرب، ”كأن اجلمهور الغفير على رأســـه 
الطيـــر عندما ســـجل منتخـــب الكونغو هدف 
التعادل، فقد شاهدت حالة رهيبة من الصمت 
والهدوء، لم نصدق أن مرمى عصام احلضري 

مني بهدف قاتل وفي وقت قاتل“.
”عندما جـــاء الهدف  وأضـــاف لـ“العرب“ 
الثاني لصالح علمت بأن العدالة اإللهية نزلت 
على ملعـــب بـــرج العـــرب وأن الفرحة عادت 
لقلوب املصريني، ألنهم اشتاقوا لها، وقد أراد 
الله أن يعوضنا عن فترة املعاناة التي حلمنا 

فيها بالوصول لكأس العالم“.

فرحة أونالين

بعيدا عن احتفاالت الشـــوارع، كانت هناك 
احتفالية موازية ال تقل حماسا، حيث اشتعلت 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بتعليقات من 
مدونني من كافة الـــدول العربية، وكتب العب 
منتخب مصر الســـابق محمـــد أبوتريكة عبر 
صفحته علـــى تويتر ”في شـــهر االنتصارات 
حققنـــا حلمنا املنشـــود، 100 مليـــون مبروك 
ملنتخـــب مصر الصعود لكأس العالم 2018 في 

روسيا“.
فيمـــا دّون عضـــو مجلـــس إدارة احتـــاد 
الكـــرة حازم إمـــام على صفحتـــه ”احلمد لله، 
ألـــف مبروك، ربنـــا يفرحك يا صـــالح زي ما 
فرحت املصريـــني“، في حني غرد املعلق 
اإلماراتـــي علي ســـعيد الكعبي قائال 

”فرحينا يا أم الدنيا“.
وجاء على الصفحة الرسمية 
الشـــيخ  أبوظبي  عهـــد  لولي 
محمد بـــن زايـــد آل نهيان 
تأهـــل  ملصـــر  ”أبـــارك 
منتخبهـــا إلـــى نهائيات 

كأس العالـــم 2018، إجنـــاز مشـــرف للعـــرب 
جميعا.. كل التهاني للقيادة والشعب املصري 

الشقيق“.
في حني عقدت الصفحة الرســـمية للدوري 
اإلســـباني مقارنة بني موقـــف منتخبي مصر 
واألرجنتني في التصفيات، ووضعت صورتني 
متجاورتـــني إحداهما حملمد صـــالح والثانية 
لقائد منتخب األرجنتني ليونيل ميســـي وجاء 
حتتهمـــا تعليق يقول ”شـــتان مـــا بني املجد 

واخلذالن“.
وجـــاءت تغريـــدات أخـــرى ســـاخرة مـــن 
صاحـــب الهدف الوحيـــد ملنتخـــب مصر في 
مونديال 1990 مجـــدي عبدالغني، والذي مكث 
طـــوال 28 عامـــا يتغنى بإجنازه الشـــخصي 
وتفنن املدونون في تصميم صور فوتوغرافية 
له على طريقـــة ”الكوميكـــس“، ووضع هاني 
عبداحلميد صورة لالعـــب ويبدو على وجهه 
الغضب وكتب حتتها ”احلمد لله ربنا خلصنا 
مـــن ذل مجدي عبدالغني“، بينما كتب محمود 
ماندو ”شـــكرا محمد صالح، أنهى أســـطورة 

مجدي عبدالغني“.
وقـــال رئيس احتاد كـــرة القـــدم املصري 
هاني أبوريدة املشـــرف العـــام على املنتخب، 
إنه ”كغيـــره من أبناء الشـــعب املصري عاش 
علـــى أعصابه طـــوال فتـــرة التصفيات حتى 
بلغـــت أعلى درجاتها لديه فـــي مباراة أوغندا 
املاضيـــة“، ووصف مبـــاراة الكونغـــو بأنها 
أصعب مباراة بالنســـبة إليه فـــي ظل مظاهر 
الفرحـــة التـــي غمرت الشـــعب املصـــري قبل 
بدايتها، ما جعله يخشـــى علـــى الالعبني من 

التشتت الذهني.
وشـــدد على أن معايشته لالعبني واجلهاز 
الفني لـــم جتعله يفقد الثقة للحظة واحدة في 
التأهل لنهائيات كأس العالم، وكان على يقني 
بأن يـــوم الفرحة آت ال محالـــة، رافضا مقولة 
أن منتخـــب مصر قـــد تأهل بأقـــدام اآلخرين، 
في إشـــارة إلى نتيجـــة املواجهة التي جمعت 
بني منتخبي غانا وأوغندا في اجلولة نفسها 
والتـــي كانـــت متعادلة ســـلبيا وفـــي صالح 

املنتخب املصري.
املنتخب  وقدم 

الوطنـــي أوراق 
اعتمـــاده منذ 

ة  ا ر ملبـــا ا
األولى في 

التصفيـــات 
جميع  علـــى  وتغلـــب 

فـــرق املجموعـــة ليحتل 
جـــدارة  عـــن  صدارتهـــا 

واســـتحقاق منـــذ اجلولـــة 
األولى وحتى نهاية مشوارها. 

وأدخـــل وصـــول املنتخـــب إلـــى 
الكـــرة  العالـــم  كأس  نهائيـــات 
املصرية في آفاق أرحب وأوسع 
تتطلـــب جهدا أكبـــر حتى يظهر 

أمام العالم بصورة مشرفة، وستكون 
مبـــاراة غانا املقبلـــة أول مبـــاراة على طريق 

اإلعداد القوي للمشاركة في املونديال.
وجـــاء الوصـــول إلـــى املونديـــال ليطرح 
تســـاؤال حول موقف املسابقة احمللية وتأجيل 

مباريات الـــدوري العام، حيث يحتاج منتخب 
الفراعنـــة إلى معســـكر إعداد مطـــول تتخلله 
مباريـــات ودية مع مـــدارس كرويـــة أوروبية 
متعددة، اســـتعدادا للمونديال الذي سينطلق 

في 15 يونيو من العام املقبل.

لكـــن رئيس جلنة املســـابقات فـــي احتاد 
الكرة املصري عامر حســـني أكد أنه وضع في 
حساباته انتهاء مسابقة الدوري وفقا للجدول 
يـــوم 20 مايو من العام املقبل. وقال لـ“العرب“ 
”ال توجـــد نية إللغـــاء مســـابقة كأس مصر أو 
كأس الســـوبر املصري بني األهلي واملصري“، 
الفتـــا إلـــى أن تأهل فريق النـــادي األهلي إلى 
كأس العالـــم لألنديـــة، إذا حقق الفـــوز بلقب 
دوري أبطال أفريقيا سوف يضطر إلى تأجيل 
العديـــد من مباريات الدوري، وفي هذه احلالة 
ســـيتم ضغط مباريات األهلي بالدوري إلنهاء 

املسابقة في املوعد احملدد.
فيمـــا لم يهدأ احلديث بشـــأن األرجنتيني 
هيكتـــور كوبـــر الـــذي أزاح عـــن نفســـه لقب 
”املنحـــوس“. وكانـــت اخلطة الدفاعيـــة التي 
يتبعهـــا الرجـــل مع منتخب مصـــر مثار جدل 
وبســـببها لم ينـــل رضـــا غالبيـــة اجلماهير 
واحملللـــني، إال أنه فعليا حقق ما لم يســـتطع 

أحد حتقيقه طوال 27 عاما.
وفـــي فبرايـــر املاضـــي الزم ســـوء احلظ 
املدرب األرجنتيني وخســـر نهائي كأس األمم 
األفريقيـــة على يد منتخـــب الكاميرون، وقتها 
قال كوبر قبل املباراة ”لن 
أذهب مع الفريق إلى 
امللعب وسأذهب 
إلى السينما“، 
ألنه من املعروف 
عنه خسارته 
في املباريات 
النهائية 
وكمدرب 
خسر كوبر 6 
نهائيات.

ــــــي بكاري  مباشــــــرة وإثر إطــــــالق الغامب
ــــــاراة مصر  جاســــــاما صافــــــرة النهاية ملب
ــــــني من  ــــــت حناجــــــر املالي والكونغــــــو تعال
ــــــني باإلعالن رســــــميا عــــــن تأهل  املصري
منتخب الفراعنة ملونديال روســــــيا 2018، 
ولم تهدأ االحتفاالت في الشارع املصري 
ــــــي انهالت من  ــــــي الت ــــــم تتوقــــــف التهان ول
دول عربية عدة على املســــــتويني الرسمي 
والشــــــعبي، فيما بعض اجلماهير لم تزل 

غير مصدقة بأن احللم بات حقيقة.

«فخـــور بك أخي صـــالح. لقد أصبحت قائـــدا حقيقيا في بلدك. ذكرتني بتأهـــل منتخب الكوت 

ديفوار للمونديال في العام 2006. إنك نجم مصر املثالي مثلما خبرتك على الدوام}.

ديدييه دروغبا
العب تشيلسي اإلنكليزي السابق

«بصـــرف النظر عن املالحظات على أداء كوبر لكنه حقق املطلوب وصعد للمونديال. ال بد أن 

تكون هناك جلسة معه لتطوير األداء وانضمام عناصر جديدة}.

أحمد حسام {ميدو} 
املدير الفني لفريق وادي دجلة املصري

حلم المصريين بات حقيقة

أوراق  قـــدم  املصـــري  املنتخـــب 

اعتمـــاده منـــذ املبـــاراة األولـــى في 

التصفيـــات وتغلب على جميع فرق 

املجموعة ليحتل صدارتها

◄

العـــرب باإلســـكندرية  بـــرج  ملعب 

اكتســـت مدرجاته بالعلم املصري 

لالحتفـــال  مســـرح  إلـــى  وتحولـــت 

بالصعود إلى املونديال

◄

ـــارة إلى نتيجـــة املواجهة التي جمعت 
نتخبي غانا وأوغندا في اجلولة نفسها 
ي كانـــت متعادلة ســـلبيا وفـــي صالح 

املصري. ب
املنتخب  دم 

ــي أوراق 
اده منذ

ة  ا ر
 في 

فيـــات 
جميع علـــى  ب
املجموعـــة ليحتل

جـــدارة  عـــن  تهـــا 
تحقاق منـــذ اجلولـــة 

وحتى نهاية مشوارها. 
ـل وصـــول املنتخـــب إلـــى
الكـــرة  العالـــم  كأس  ـات 
ية في آفاق أرحب وأوسع 
جهدا أكبـــر حتى يظهر  ب

لعالم بصورة مشرفة، وستكون
ة غانا املقبلـــة أول مبـــاراة على طريق 

د القوي للمشاركة في املونديال.
جـــاء الوصـــول إلـــى املونديـــال ليطرح 
ؤال حول موقف املسابقة احمللية وتأجيل 

”لن  قال كوبر قبل املباراة
أذهب مع الفريق إلى 
امللعب وسأذهب 
إلى السينما“، 
ألنه من املعروف 
عنه خسارته 
في املباريات 
النهائية 
وكمدرب 
خسر كوبر 6
نهائيات.

حال  0الكـــرة املصـــري على 700 ألـــف دوالر في
ألف عنـــد التأهل  0التأهـــل للمونديـــال، و300
0إلى دور الســـتة عشـــر، و500 ألف حال التأهل 
0إلـــى الدور ربع النهائي، و700 ألف مع التأهل 

لنصف النهائى، ومليون دوالر حال التأهل 
إلى املباراة النهائية.

وأعلـــن احتاد الكرة املصري برئاســـة 
أبوريـــدة عـــن مكافـــأة لـــكل العب  هانـــي

باملنتخـــب قدرها مليون جنيه
ألـــف دوالر) على (نحو 55
أن يحصـــل املدير الفني 
هيكتـــور  األرجنتينـــي
كوبـــر علـــى مكافـــأة 
0قدرها 500 ألف دوالر 
إلـــى جانـــب زيادة 

الشهري  راتبه 
بنســـبة 15

 ، ملئـــة با
فيمـــا 

أوغنـــدا صاحب املركز الثاني أيضا منتخبي
بثماني نقاط، وغانا الثالث بســـت نقاط، حتى 
العب  وتعـــرض  املوعـــد  جـــاء 
املنتخـــب املصري محمود 
إلى  ”تريزيغيه“ حســـن 
عرقلـــة داخـــل منطقـــة 
اجلزاء ليحتسب احلكم 
لصالح جـــزاء  ركلة 
وفـــي  الفراعنـــة. 
معـــدودة  حلظات 
تعلقـــت فيها آمال 
املصريني وغيرهم
اجلماهيـــر  مـــن 
بية  لعر ا

الله أن يعوضنا عن فت
فيها بالوصول لكأس

فرحة أونالين

بعيدا عن احتفاالت
احتفالية موازية ال تقل
مواقـــع التواصـــل االج
مدونني من كافة الـــدو
منتخب مصر الســـابق
” صفحته علـــى تويتر
حققنـــا حلمنا املنشـــو
ملنتخـــب مصر الصعو

روسيا“.
فيمـــا دّون عضـــو
الكـــرة حازم إمـــام على
ألـــف مبروك، ربنـــا يف
فرحت املصريـــني
اإلماراتـــي عل
”فرحينا يا
وجاء
ع لولي 
محم
”أب
من



} باريــس - ال خيار أمام املنتخبني البرتغالي 
بطل أوروبا والفرنســـي وصيفه ســـوى الفوز 
علـــى ضيفهمـــا السويســـري والبيالروســـي 
حلجز البطاقتـــني املباشـــرتني األخيرتني عن 

القارة العجوز إلى روسيا.
وال تختلـــف حال اليونان بطلة أوروبا عام 
2004 عن البرتغال وفرنســـا عندما تستضيف 
جبـــل طارق، ولكـــن حلجز بطاقـــة امللحق عن 
املجموعـــة الثامنـــة بعدمـــا حجـــزت بلجيكا 

البطاقة املباشرة مطلع الشهر املاضي.

ساعة الحقيقة

وســـتدق ســـاعة احلقيقة أمـــام البرتغال 
وجنمهـــا كريســـتيانو رونالدو عنـــد مواجهة 
سويســـرا في لشـــبونة ضمن اجلولة األخيرة 

من منافسات املجموعة الثانية.

وانتظرت اجلماهير وخصوصا املجموعة 
الثانية حتى اجلولة األخيرة ملشاهدة ”املباراة 

النهائية“ بني البرتغال وسويسرا.
وتصدر سويسرا الترتيب بالعالمة الكاملة 
فـــي 9 مباريات بفارق 3 نقـــاط أمام البرتغال. 
وتدين سويســـرا بصدارتها إلـــى فوزها على 
البرتغال فـــي اجلولة األولـــى بثنائية نظيفة 
في بازل، وقتها كانت األخيرة ال تزال منتشية 
بتتويجها باللقـــب األوروبي للمرة األولى في 
تاريخها بيد أن صفوفهـــا كانت منقوصة من 

جنمها رونالدو الذي كان مصابا.
وبعـــد أكثر من ســـنة علـــى تلـــك البداية 
املتعثـــرة، يســـتضيف رجال املـــدرب فرناندو 
سانتوس السويســـريني على ملعب ”اللوش“ 
في لشـــبونة من أجـــل الثأر وحجـــز البطاقة 
املباشرة للمونديال الروسي. وحذر سانتوس 
العبيـــه عقب الفـــوز على أندورا ”ســـنخوض 

املباراة املقبلة من أجل الفوز أو الفوز“، إدراكا 
منه بـــأن الفوز وحـــده يخـــول ملنتخب بالده 
التأهل إلـــى النهائيات، في حـــني أن غير ذلك 

سيضطره إلى خوض امللحق.
ومتّنـــي اجلماهيـــر البرتغاليـــة النفـــس 
بالتأهل املباشـــر لتفادي حـــرب األعصاب في 
امللحـــق الـــذي كان طريقهـــا ملونديالـــي 2010 

و2014 وكأس أوروبا 2012.
لكـــن البرتغال هـــذه املرة ســـتكون بقيادة 
جنمهـــا رونالـــدو الـــذي ســـاهم بفوزها على 
أنـــدورا علما وأنه دخـــل في الشـــوط الثاني 
بعدما احتفظ به املدرب ســـانتوس على مقاعد 
البدالء تخوفا من احتمال تلقيه بطاقة صفراء 
حترمـــه من املبـــاراة أمام سويســـرا، بيد أنه 
اضطر إلى الدفع به بعد انتهاء الشـــوط األول 

سلبا.
ومنـــح رونالـــدو التقـــدم للبرتغـــال رافعا 
رصيـــده إلى 15 هدفا فـــي التصفيات (يتخلف 
بفـــارق هدف واحـــد عـــن البولنـــدي روبرت 
ليفاندوفســـكي)، وســـاهم في الهـــدف الثاني 

ألندريه سيلفا.
وأضاف ســـانتوس ”إنها مباراة مصيرية 
أمـــام منتخب قـــوي، لكننا مطالبون بكســـب 
النقـــاط الثـــالث. بدأنـــا التصفيـــات بهزمية 
وحققنا 8 انتصارات متتالية ويجب أن نكسب 
التاســـع، وهم حققـــوا 9 انتصـــارات متتالية 
ويجـــب أن نهزمهم في اجلولـــة األخيرة لنرد 

االعتبار ونحجز بطاقة املونديال“.
حتتاج فرنســـا إلـــى الفوز علـــى ضيفتها 
بيالروســـيا حلجـــز بطاقتها إلـــى النهائيات 
وإن كانـــت متلك أيضا فـــرص التأهل في حال 
التعادل أو اخلسارة شرط أال حتقق مطاردتها 
املباشـــرة الســـويد نتيجة أفضل منها عندما 

حتل ضيفة على هولندا.
وتتصدر فرنســـا الترتيب برصيد 20 نقطة 
بفارق نقطة واحدة أمام السويد و4 نقاط أمام 

هولندا.
وتطمـــح فرنســـا إلى مواصلـــة صحوتها 
بعدمـــا اســـتعادت توازنها بفـــوز صعب على 
مضيفتهـــا بلغاريا عقب تعادل ســـلبي مخيب 
أمـــام لوكســـمبورغ. ويأمـــل العبـــو املنتخب 
الفرنســـي في مصاحلة جماهيرهم بعد األداء 

املخيب أمام بلغاريا.
ومتلك فرنســـا األســـلحة الالزمة لتخطي 
عقبة بيالروسيا في مقدمتها أنطوان غريزمان 
وكيليان مبابيه وألكسندر الكازيت وأوليفييه 

جيرو.

ويغيب العب وســـط تشيلســـي اإلنكليزي 
نغولو كانتي عن مباراة الثالثاء بسبب إصابة 
عضليـــة تعـــرض لها أمـــام بلغاريـــا، وانضم 
بالتالـــي إلى الغائبني بـــول بوغبا وبنجامان 

مندي وعثمان دميبيليه.
وحتتـــاج هولندا إلى معجزة حلجز بطاقة 
امللحق عندما تستضيف السويد، حيث يتعني 
عليها الفوز بفـــارق 12 هدفا النتزاع الوصافة 
من ضيوفهـــا. ومتلك الســـويد، الطامحة إلى 
التأهـــل للنهائيـــات للمـــرة األولى منـــذ 2006 
والثانية عشـــرة في تاريخهـــا، أفضلية كبيرة 

في فارق األهداف (19+ مقابل 7+ لهولندا).

اليونان وامللحق

يبـــدو املنتخـــب اليونانـــي مرشـــحا فوق 
العـــادة حلســـم وصافـــة املجموعـــة الثامنة 
وضمان بطاقة امللحق عندما يستضيف نظيره 

جبل طارق صاحب املركز األخير.
وارتفعـــت حظوظ اليونان في حجز بطاقة 
امللحـــق بعدما فكـــت نحس 5 مباريـــات دون 
انتصار (4 تعادالت متتالية وخسارة) بفوزها 
على جارتها ومضيفتها قبرص (2-1) الســـبت 
املاضي، مستفيدة من خســـارة البوسنة أمام 

مضيفتها بلجيكا (3-4) في اليوم ذاته.
وانتزعت اليونان املركز الثاني برصيد 16 
نقطة مقابل 14 للبوســـنة التـــي تراجعت إلى 

املركز الثالث.
وتدرك اليونان جيدا أن ضمانها التواجد 
فـــي امللحق بني أفضل 8 منتخبات وصيفة في 
التصفيات، يحتاج إلى كســـبها النقاط الثالث 
أمام جبل طارق وهي نتيجة تبدو في املتناول 
كونها تلعـــب على أرضها وأمـــام جماهيرها 
وأمـــام منتخب يتذيـــل الترتيـــب دون رصيد 

بعدما مني بتسع هزائم متتالية.
وتخـــوض بلجيـــكا التي ضمنـــت تأهلها 
للنهائيات مطلع الشهر املاضي اختبارا سهال 
أمـــام ضيفتها قبـــرص، وتلعب إســـتونيا مع 

البوسنة في مباراة هامشية.

} كيتــو - يدخل املنتخـــب األرجنتيني برفقة 
جنمه ليونيل ميســـي في منعطف احلسابات 
املعقـــدة أمـــام منتخب اإلكـــوادور فـــي إطار 
اجلولـــة األخيـــرة مـــن التصفيـــات األميركية 
اجلنوبيـــة ملونديـــال كأس العالم لكـــرة القدم 
2018، والـــذي يجد فيه املنتخـــب األرجنتيني 
نفســـه أمام احتمال الغياب عنه للمرة األولى 

منذ العام 1970.
وحتتـــاج األرجنتـــني إلـــى الفـــوز علـــى 
اإلكـــوادور في كيتو على ارتفـــاع يقارب 2850 
متـــرا عن ســـطح البحـــر لتضمن علـــى األقل 
احتـــالل املركز اخلامس فـــي مجموعة أميركا 
اجلنوبيـــة، والذي يؤهل خلـــوض ملحق ضد 

نيوزيلندا، يتأهل الفائز منه لكأس العالم.
تبدو احلسابات في هذه املجموعة شديدة 
التعقيـــد، فالبرازيـــل املتصدرة هـــي الوحيدة 
التـــي ضمنت إحدى البطاقـــات األربع للتأهل 
املباشر. أما البطاقات الثالث األخرى وبطاقة 
امللحـــق، فال تـــزال موضع تنافس بني ســـتة 
منتخبـــات: األوروغواي (28 نقطة)، التشـــيلي 
وكولومبيـــا (26 نقطـــة فـــي املركزيـــن الثاني 
والثالث تواليا)، البيرو واألرجنتني (25 نقطة 
في املركزين الرابـــع واخلامس)، والباراغواي 

السادسة بـ24 نقطة.
وفي حـــال فوزها تضمـــن األرجنتني على 
األقل احتالل املركز اخلامس وخوض امللحق، 
نظرا إلى أن البيرو وكولومبيا ســـيتواجهان 
فـــي اجلولة األخيـــرة التـــي ستشـــهد أيضا 
لقاءات بني الباراغواي وفنزويال، األوروغواي 

وبوليفيا، والبرازيل والتشيلي.
لكن حتقيق الفوز في كيتو لن يكون سهال 
بحســـب تاريخ اللقاءات بني املنتخبني، حيث 
يعود الفوز األخيـــر لألرجنتني على اإلكوادور 
في عاصمتها إلى العـــام 2001. وفي تصفيات 

كأس العالم، خسرت األرجنتني مرتني في كيتو 
(2005 و2009) وتعادلت في 2013.

كمـــا أن حتقيق الفـــوز لن يكـــون ضمانة 
لتأهل مباشـــر، إذ ســـتنتظر األرجنتني نتيجة 
املباريـــات األخـــرى، وال ســـيما مـــا حتققـــه 

كولومبيا والتشيلي.
وكان التعادل الســـلبي للبيسيليستي مع 
ضيفته البيرو في اجلولة الســـابعة عشرة من 

التصفيات، ثالث تعادل له تواليا.
وخلصت تقاريـــر صحافية حالة القلق في 
األرجنتني بالقول إن البالد ”ليســـت فقط على 

حافة الهاوية، بل تقف عليها عموديا“.
وقد تكون اإليجابية الوحيدة بالنسبة إلى 
األرجنتـــني، أن اإلكوادور خســـرت مبارياتها 
اخلمـــس األخيرة، مـــا أدى إلى إقالـــة مدربها 
غوســـتافو كوينتيـــروس وتعيـــني خورخـــي 
ســـيليكو مؤقتا. وقام األخير مبنـــح الفرصة 
لالعبني احملليني على حســـاب الذين يدافعون 

عن ألوان أندية خارجية.

تســـتقبل البرازيل التشيلي في ساو باولو 
في مباراة حاســـمة ألبطال أميـــركا اجلنوبية 
املهددين أيضا باحتمال الغياب عن املونديال.

وسيفتقد املنتخب التشيلي في مباراته مع 
البرازيل، العب وســـطه فيدال بسبب اإليقاف، 

مع احتمال غياب تشارلز أرانغيز لإلصابة.
وقال جـــواو ميرانـــدا مدافـــع إنتر ميالن 
اإليطالي ”من منطلق الواجب البرازيل ستلعب 

من أجل الفوز، وأنا أتطلع إلى الفوز دائما“.
وأضاف ”طـــوال الوقت علينـــا أن نبرهن 
أننا نستحق ارتداء هذا القميص، لهذا نشعر 
دائما بالضغط، والطريقة األفضل لالســـتعداد 

للمونديال هي الفوز في كل مباراة“.
وترغـــب البرازيل فـــي إنهـــاء التصفيات 
بأفضل طريقة ممكنة أمام جمهورها واحلفاظ 

على النتائج اإليجابية التي حققتها مؤخرا.
وقال مهاجم مانشستر ســـيتي اإلنكليزي 
غابرييـــل خيســـوس إن ”بـــالده لـــن تتراخى 
في مواجهة التشـــيلي“، مضيفـــا ”لعبنا ثالث 

مباريات في تصفيات كأس العالم بعد ضمان 
التأهـــل ولم تتغيـــر نظرتنا إلـــى املباريات“. 

وتابع ”نحن نلعب من أجل الفوز دائما“.
يذكر أن التشيلي خرجت من نهائيات كأس 
العالـــم في النســـختني األخيرتـــني: في الدور 
الثاني فـــي جنـــوب أفريقيـــا 2010، وبركالت 

الترجيح في الدور ذاته في البرازيل.
فيمـــا تعـــد املباراة بـــني بيـــرو وضيفتها 
كولومبيا من أبـــرز املباريات في هذه اجلولة. 
وكانـــت كولومبيا قريبة من تعزيز موقعها في 
اجلولة املاضية بعدما تقدمت على الباراغواي 
1-0 حتـــى الدقيقـــة 90 قبـــل أن تقلب األخيرة 

الطاولة وتسجل هدفني.
أمـــا األوروغـــواي مضيفة بوليفيـــا التي 
خرجت من املنافسة فقد ضمنت خوض امللحق 
وتتأهل مباشـــرة في حال الفـــوز أو التعادل. 
كما ال تزال الفرصة ســـانحة أمام الباراغواي 
للتقدم في حال فوزها علـــى ضيفتها فنزويال 

التي حتتل املركز األخير في املجموعة.

األرجنتين تدخل منعطف الحسابات والبرازيل في لقاء اإلمتاع  
[ آمال األرجنتينيين معلقة على ميسي لصنع معجزة في كيتو  [ تأهل الباراغواي مشروط بالفوز على فنزويال

اعتبارات عديدة تتحكم في تأهل منتخبات 
أميركا اجلنوبية حتكمها فرضية أساسية 
وهي االنتصار أوال ثم ترقب بقية النتائج، 
وهو ما يزيد من عبء إضافي على الالعبني 
فــــــوق امليدان خاصــــــة أن منتخبات عتيدة 
مهددة بخيبة الغياب عن نســــــخة مونديال 
روسيا على غرار األرجنتني والباراغواي.

ــــــة محتومة بصنع الفارق وحتقيق اإلعجاز في أوروبا يتخللها نصيب هائل من فرص  جول
الترشــــــح بالنســــــبة إلى منتخب البرتغال بطل أوروبا 2016، فيما ال خيار أمام الفرنسيني 

سوى ترك فرضية التعادل أو الهزمية جانبا للتواجد في روسيا العام املقبل.
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{من الواضح أننا وصلنا إلى كأس العالم، لكن هذا ال يعني أننا لن نلعب بنفس الدافع والحماس.. 

ال أحب المراهنات، لكنني أرى األرجنتين في كأس العالم، أنا متأكد}.

جولني لوبتيغوي
املدير الفني للمنتخب اإلسباني

{لن نعتبر أنفســـنا متأهليـــن للمونديال إال بعد الفـــوز على بوليفيا. لقد رأينـــا أن فنزويال كانت 

خصما صعبا بالنسبة إلينا رغم أنها لم تتأهل، وهذا أمر يمكن أن يتكرر مع بوليفيا}.

أوسكار تاباريز
املدير الفني ملنتخب األوروغواي

حمل ثقيل

لقاء األعصاب

صراع األمتار األخيرة يطبع جولة الحسم لمنتخبات أوروبا

حـــال اليونان ال تختلف عن البرتغال 

وفرنســـا عندمـــا تســـتضيف جبـــل 

طـــارق، لكن لحجز بطاقـــة امللحق 

عن املجموعة الثامنة

◄

سيليكو.. أرجنتيني 

يهدد حظوظ ميسي
} لندن - تســـبب املدربـــون األرجنتينيون 
العاملـــون في أميـــركا اجلنوبية في العديد 
مـــن املشـــكالت ملنتخبهـــم الوطنـــي خالل 
العامـــني األخيريـــن، ورمبـــا مينـــع املدرب 
خورخي ســـيليكو، املنتخـــب الفائز بكأس 
العالم مرتني والذي بلغ نهائي نسخة 2014، 

من التواجد في روسيا.
وســـيليكو غير املعروف بشكل كبير في 
بلده األرجنتني، مرشـــح على خالف العادة 
لتحطيـــم آمال فريـــق ليونيل ميســـي، إذا 
قاد اإلكـــوادور حلرمان املنافـــس من الفوز 
املطلوب في اجلولة األخيرة من التصفيات، 
عنـــد خوض اللقـــاء على أرضـــه في ملعب 

مرتفع عن سطح البحر.
وقال ســـيليكو ”القدر يضع أشـــياء في 
طريقـــك ال ميكن أن تتخيلها“. وأضاف ”أنا 
ملتزم بشـــكل تام مع النـــاس في اإلكوادور 
ألني خضت مشواري التدريبي هنا.. اليوم 

يجب أن أكون شاكرا لهم على ذلك“.
ويتناقض مشوار األرجنتني احلالي مع 
مـــا حدث للفريق في تصفيـــات كأس العالم 
املاضية، حيـــث تأهل بســـهولة للنهائيات 
وبلـــغ املبـــاراة النهائية لـــكأس العالم في 
البرازيـــل، لكـــن الفريـــق حاليـــا يعاني من 
عدم اســـتقرار، وأجرى تغييرين في منصب 

املدرب ويحقق نتائج هزيلة.
وقاد جيراردو مارتينـــو األرجنتني إلى 
نهائـــي كأس كوبـــا أميركا فـــي 2015 لكنه 
خسر بركالت الترجيح أمام التشيلي، التي 
كان يقودها األرجنتيني خورخي سامباولي 

مدرب األرجنتني حاليا.
قيـــادة خوان  التشـــيلي حتـــت  وكانت 
أنطونيو بيتزي مهاجم إســـبانيا الســـابق 
عندما صعقت األرجنتني بعد عام واحد في 
نهائي النســـخة املئوية لكأس كوبا أميركا 
فـــي الواليـــات املتحـــدة عن طريـــق ركالت 
الترجيح مجددا وعقب التعادل دون أهداف.

وتســـبب ذلك في اعتزال ميســـي اللعب 
الدولي، وقال حينها ”إنه يخشـــى أن يكون 

املتسبب في نحس بالده“.
ورحـــل مارتينو لكن ميســـي عاد حتت 
قيادة املـــدرب إدغاردو بـــاوزا، الذي انتقل 
مؤخـــرا لتدريب الســـعودية، لكن الفريق لم 

يتطور كثيرا وجاء سامباولي.

} سيدين - يخوض املنتخب السوري مباراته 
أمام أستراليا ضمن إياب امللحق اآلسيوي من 
تصفيات كأس العالـــم 2018، على أمل حتقيق 
مهمة ”صعبة“ ضد منافس لم يغب عن النسخ 

الثالث املاضية للنهائيات.
وانتزع املنتخب السوري بفضل ركلة جزاء 
لعمر السومة التعادل 1-1 قبل دقائق من نهاية 
مباراة الذهاب في ماليزيا األســـبوع املاضي، 
وبات يحتاج إلى الفوز أو تعادل بنتيجة أكبر 
لعبور امللحق اآلســـيوي إلى ملحق دولي ضد 
رابع الكونكاكاف، احملطـــة األخيرة قبل بلوغ 

املونديال للمرة األولى.
وقال مدرب املنتخب السوري أمين احلكيم 
”ال شـــك أن مباراتنا مع أســـتراليا في سيدني 
صعبة ورغم غياب خمســـة العبني فقد اعتدنا 

اللعب خارج أرضنا“.
وأضاف ”حافظنا على اســـتراتيجية هامة 
جدا من خالل قدرة جميع الالعبني من البدالء 

على تثبيت حالة األداء“.
وتخـــوض ســـوريا لقاء اإليـــاب في غياب 
ثالثة العبني مؤثرين بســـبب تراكم اإلنذارات 
وهم املدافع هادي املصري والعب خط الوسط 
خالـــد مبيض واملهاجم عمـــر خريبني، إضافة 
إلى قلب الدفاع أحمد الصالح وعمرو ميداني 
املصابني اللذين غابا أيضا عن مباراة الذهاب.
ورأى الســـومة أن التعادل أمام أســـتراليا 
”كان عـــادال“، معتبـــرا أن ”مفتاحنا في املباراة 
الثانيـــة هوالروح القتاليـــة واإلرادة والكرات 

الثابتة“.
ويبـــدو البحـــث عن هـــدف مبكـــر أولوية 
ســـوريا بحســـب الالعب الســـوري اخلطيب 
الـــذي دخل مباراة الذهاب كبديل في الشـــوط 
الثاني، ومتكن سريعا من حتريك خط الهجوم 
السوري وفتح املجال أمام فرص خطرة انتهت 
بحصـــول الســـومة علـــى ركلة اجلـــزاء التي 

اعترض عليها األستراليون.
وقال اخلطيب ”مفتاح مباراتنا الثانية أن 
نســـجل هدفا مبكرا يسهل علينا ويغير الكثير 
من مجريات املبـــاراة“، معتبرا أنه في املباراة 
فـــي ماليزيا ”كنا قريبني مـــن الفوز خصوصا 
أننا قدمنا مباراة هجومية بامتياز في الشوط 

الثاني وصنعنا الكثير من الفرص“.
وتـــدرك عناصـــر املنتخب الســـوري حجم 
اآلمـــال املعقـــودة عليهـــم، وال ســـيما في ظل 

الظروف الصعبة التي يعاني منها املنتخب.

سوريا على طريق 

المعجزة أمام أستراليا

غابرييل خيسوس:

نخوض جميع مبارياتنا من 

أجل الفوز دائما ولن نتراخى 

في مواجهة التشيلي
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تعتقـــد الســـلطات التايالندية  } بانكــوك – 
أنها توصلـــت إلى منهـــج رادع يقنع الناس 
بعدم اإلفـــراط في تناول الكحـــول عند قيادة 
الســـيارات أو عـــدم ارتكاب حماقات بســـبب 
جنون الســـرعة، يتمثل في إرســـال مخالفي 

قواعد السير إلى مشرحة األموات.
وتحتل تايالند المرتبة الثانية بعد ليبيا 
علـــى قائمة الـــدول األكثر تســـجيال لحوادث 
مروريـــة مروعة. وتشـــهد هـــذه النوعية من 
الحـــوادث تزايـــدا ملحوظـــا عاما بعـــد عام، 
مما دفع الســـلطات إلى التفكير في أســـلوب 
لوقف نزيف اإلســـفلت والحوادث المأساوية 
التـــي تنجـــم عن تلـــك الظاهـــرة. يتمثل هذا 
األســـلوب في وضع المخالفين والمتسببين 

في الحوادث، وجها لوجه مع الموت.
وبـــدأ تطبيـــق هـــذا المنهج منـــذ أبريل 
2016 على أكثر من 7000 شـــخص لم يتمكنوا 
مـــن اجتيـــاز تجربـــة اإلقـــالع عن احتســـاء 
الكحوليات، أو حررت لهم مخالفات بســـبب 
الســـرعة الزائـــدة، حيث تـــم إرســـالهم إلى 
مستشـــفيات بجميع أنحـــاء البالد للعمل في 
مشـــارحها، كجزء من البرنامج العقابي الذي 

يخضعون له.
وينـــدرج هـــذا البرنامج تحـــت ما يعرف 
بـ“العـــالج بالصدمة“، و“قد أظهرت التجارب 
أن الناس ليســـت لديهم القدرة على الدخول 
فـــي مواجهة مباشـــرة مع الرعب والمآســـي 
التي قد يتســـببون فيها لغيرهم“، بحسب ما 
أكده مدير إدارة الحريات المشروطة ”الحبس 
االحتياطـــي“، رايونـــج فينجلـــور، موضحا 

”يجب علينا عمل شيء بهذا الخصوص“.

الذيـــن يضبطون في  الســـائقون  ويجبر 
حالـــة القيادة تحت تأثير الكحول على العمل 
فـــي خدمـــة المجتمع لمـــدة تتـــراوح بين 12 
إلى 48 ســـاعة، حســـب مهارة كل شخص، قد 
يتضمن ذلك تعليم الموســـيقى لألطفال ذوي 
االحتياجـــات الخاصة، وصوال إلى ممارســـة 
أعمال الحقل. أما األشخاص الذين يتمتعون 
بخبرات في مجال الطب، فيرسلون لمساعدة 
فرق اإلنقـــاذ، لكي يـــروا بأعينهم كيف يمكن 
إنقـــاذ حياة مـــن الموت وكيف يفقد إنســـان 

حياته بسبب ممارسات غير مسؤولة.
وتتضمن أعمال المســـاعدة التي تســـند 
للمعاقبيـــن، تنظيف قســـم المشـــرحة: كنس 
ومســـح األرضيات، تنظيف طـــاوالت تجهيز 

الموتى، أو ثالجات حفظ الجثث.
وتوضـــح لهم قبـــل القيام بتلـــك المهام، 
جســـامة أخطائهم والغرض مـــن إخضاعهم 
لهـــذا النوع مـــن العقـــاب، لكي يســـتوعبوا 
الغرض من الرســـالة. ”أتوســـل إليكم جميعا 
أال تعـــودوا مرة ثانية علـــى اإلطالق للقيادة 
تحـــت تأثير الخمـــر. ال نريـــد أن ينتهي بكم 
الحـــال جثثا هامدة علـــى الطاولة مثل هؤالء 
الموتى الذين ترونهـــم هنا“، هذه مقاطع من 
الخطاب الحماسي الذي يوجهه مدير القطاع 
يوالتشاي  ســـيريندورم،  بمستشـــفى  الطبي 
يونجياراســـيري لمجموعـــة مـــن المعاقبين 
الجدد تضم 40 شخصا من العاصمة بانكوك.
ويتضمـــن العقاب أيضا إخـــراج وإدخال 
الجثث للثالجات، بعد وضعها في مستودعات 
الحفـــظ، ولفهم بالمـــالءات، ليعاينوا الموت 

وجها لوجه.

وقال بيابونـــج مانورا، رجل في الثالثين 
من عمـــره، ويعمل موظفا بإحدى الشـــركات 
”كانت أول مرة فـــي حياتي أرى جثة حقيقية. 

كنت مرعوبا من التعامل معها، لفها بالمالءة. 
هذا جعلني أدرك أنه ال يوجد شـــيء آمن في 

الحياة“.

وأكـــد ســـونتيبوب تيمسونجســـاي (24 
عاما) ”لن أعاود الشـــرب مـــرة أخرى. ال أريد 

أن تنتهي حياتي على هذا النحو“.

تايالند ثاني أعلى بلد في العالم في حوادث الســــــير، ترســــــل من حررت لهم مخالفات 
بسبب الســــــرعة الزائدة، إلى مستشــــــفياتها بجميع أنحاء البالد للعمل في مشارحها، 

كإجراء رادع.

عقاب من نوع خاص

} جوروم (تركيا) – اكتشف علماء آثار أتراك 
ُحليـــا في مقابر للرجال تعود عمرها إلى 4500 
عـــام، بينها خالخل في أقـــدام بعض الهياكل 

العظمية، فضال عن أسلحة في قبور نساء.
وجرى الكشـــف األثري في أطالل رســـول 
أوغلو بقضاء أوغورولوداغ في والية جوروم 
شـــمالي تركيا، حيث تتواصـــل الحفريات في 

المنطقة منذ 2003.
وقال طيفون يلدريم، رئيس فريق التنقيب 
فـــي المنطقـــة إنهم ”عثـــروا علـــى العديد من 
الحلي وأدوات الزينة، واألســـلحة في المقابر، 
التي تســـلط الضوء على طبيعة حياة ســـكان 
المنطقة التي اســـتوطن فيها البشر قبل نحو 

4500 عام“. 
ولفـــت إلـــى أنهم اكتشـــفوا مقبـــرة غنية 
باآلثـــار تعود إلى العصر البرونزي، ال ســـيما 
وأنها مقبرة لعامة الشـــعب فـــي تلك الحقبة، 
وليست مقبرة ملكية. وأوضح أن المكتشفات 
في الموقع تدل على اشتغال األهالي بالزراعة، 

فضال عن خبرتهم فـــي تطويع المعادن. وذكر 
أنهم عثروا علـــى العديد من الهدايا المتروكة 
للموتـــى، انطالقا مـــن الفخاريات وصوال إلى 

قطع معدنية متنوعة.
وأشـــار يلدريم إلى أن اآلثار تظهر تواصل 
أهالـــي المنطقـــة بشـــعوب القوقـــاز وبـــالد 

الرافدين.
ونـــوه بـــأن الحلي التي عثـــروا عليها في 
الموقـــع تدل على وجود عالقـــات تجارية بين 
المنطقة وبالد الرافدين وســـوريا على الوجه 

الخصوص.
ورأى أن أهالي المنطقة لم يكونوا منغلقين 
على ذواتهم، بل كانـــوا يتابعون الموضة في 

خارج منطقتهم ويتأثرون بها.
وأشـــار إلـــى أنهـــم عثـــروا علـــى قالدات 
وأســـاور وخالخل أقدام على هيـــاكل عظمية 
تعود للرجال، فضال عن اكتشـــاف أسلحة في 
قبور نساء، بينها كرة أشواك حديدية، بخالف 

ما هو متوقع.

ولفت إلـــى أنهم عثروا على أســـلحة في 
مقابر لنســـاء في الخمســـينات مـــن العمر، 

كرمز على المكانة االجتماعية لهن، حسبما 
يبدو.

وتابـــع ”وجود خنجر قـــي قبر امرأة، 
يظهر أنهن أيضا كّن يحببن األسلحة“.

كمـــا عثر علمـــاء اآلثار األتـــراك أيضا 
على أداة لخياطة الجلود مصنوعة من العظم 
عمرهـــا 7500 عـــام، بواليـــة قهرمـــان مرعش، 

جنوبي تركيا.
وقال خليـــل تكين، رئيس فريـــق التنقيب 
فـــي تلة دومـــوز تبـــه، إنهم عثـــروا على أداة 
تخريم تشبه القلم المدبب، كانت تستخدم في 
تصميم الجلديات وخياطتها. وتستخدم هذه 

األداة لفتح ثقوب في الجلد قبل خياطته.
وأوضح أن األداة التي عثروا 

العظم  مـــن  مصنوعـــة  عليهـــا 
وتعود للعصر الحجري، حيث 

يقدر عمرها بنحو 7500 عام.

توجت التونســـية هيفاء غديرة  } تونــس – 
من محافظة باجة (شـــمال)، بلقب ملكة جمال 
تونس لسنة 2017، بعد منافسة دامت نحو 3 

أشهر، شاركت فيها 19 متسابقة.
وقالـــت غديـــرة (23 ســـنة) إن ”الجمـــال 
ليـــس العنصـــر الوحيد الختيـــار الملكة، بل 
يجـــب امتالك صفات أخرى مميزة كالجاذبية 

والذكاء والثقافة العامة“.

 وأضافت أنها طيلة أشهر التدريب قامت 
بـ“إنجاز فكرة مشـــروع إنســـاني متمثل في 

تجديد دار الثقافة بباجة وترميمها“.
ويشار إلى أن غديرة ستنافس الحقا على 

لقب ملكة جمال الكون 2018.
وقالت عائـــدة عنتر رئيســـة جمعية تاج 
المنظمة للمسابقة، إنه بالرغم من اإلمكانيات 
الماديـــة المحدودة، إال أن المرشـــحات بذلن 

الكثير من الجهد لرفع راية 
الوطن عاليا.

المتســـابقات  وتابعت 
الـ19 الالتي تم اختيارهن 
تونـــس،  نســـاء  كأجمـــل 
دورة تدريبيـــة وشـــاركن 
فـــي دورات غناء ورقص 

ورياضة.

أحدث االكتشافات األثرية.. خلخال رجالي وسالح حريمي

هيفاء غديرة تفوز بلقب ملكة جمال تونس 2017

} األكل مناسبة اجتماعية وليست فردية 
أو وحدانية. أي أنها ال تشبه االستحمام 
أبـــدا، رغـــم أن هنـــاك حاالت اســـتحمام 
جماعي في اجلاكوزي الياباني والسونا 
اإلســـكندنافي، لكن االســـتحمام يظل في 
أساسه فعالية فردية مضجرة تبعث على 

الكآبة. كل هذا محل اتفاق وإجماع.
لكن كون األكل مناســـبة اجتماعية ال 
يعني أن اإلنســـان يســـتمتع باملطعم. إن 
األكل اجتماعـــي مبقدار مـــا أن الصحبة 
علـــى مائدة الطعام هـــي صحبة أصدقاء 
وأحبة دون وجـــود طاوالت أخرى تتطلع 

فيك وتستمتع إلى هذرك وثرثرتك.
املطعـــم ليـــس مـــن ثقافتنـــا. نحـــن 
أصحـــاب حضـــارة مدونـــة ومرصـــودة 
بتفصيالتهـــا اليومية. نحـــن مثال نعرف 
رئيس الكناســـني فـــي بغداد فـــي القرن 
التاســـع (اسمه نوفل ملن يريد أن يعرف). 
التدويـــن لدينـــا  ليس حكـــرا على أخبار 
ذوي الشأن من القادة واألمراء، بل يشمل 
الكناســـني ومرقصي القـــرود واحلالقني 
واملخنثـــني وحتـــى باعة الثلـــج. في كل 
هذا التدوين الدقيق والواسع لم أقرأ عن 
مطعم وال حتى في ألف ليلة وليلة أو عند 
التنوخي. هناك ”تيك أواي“ دائما. الناس 
إما يطبخـــون في بيوتهـــم وإما يبعثون 
بغالم إلى الســـوق ليشـــتري سمكا مقليا 

مثال ويعود به ليؤكل في البيت.
النـــاس عندنا لم يفطنوا إلى أننا أمة 
تيـــك أواي ويظنون أنها، مثل الديليفري، 
بدعة غربية ويذهبون إلى املطاعم رغم أن 
عندهـــم في البيت أطعمة جيدة أو عندهم 
في الثالجة مكونات وجبات شهية. ومنذ 
دخولهـــم املطعم إلى االنتهاء منه تتوالى 

املنكدات.
أوال يجلســـونك حيثما يشـــاؤون هم 
اجلرســـون وال اعتبار  لتســـهيل حركـــة 
لذوقك في اختيـــار املكان. وما أن جتلس 
وتنفق نصف ســـاعة في انتظار أن يحن 
عليك اجلرســـون بنظرة حتى تشم رائحة 

شيء يحترق وتكتشف أنها أعصابك.
يأتي اجلرســـون ليســـألك ســـؤاال ال 
يوجد أسخف منه. يقول بأدب مفتعل ”هل 
هنا تدمدم  تريد أن ترى قائمـــة الطعام؟“ 
مع نفسك ”وكيف لي أن أطلب طعاما إذن؟ 
يبدو أن األفضل هـــو أن أنظر إلى اللطخ 

على ثيابك وأخمن ماذا طبختم اليوم“.
الطعام،  بعد واقعة اجلرسون ووفود 
بعـــد انتظار، يأتي جرســـون آخر عجيب 
بيده طاحونة فلفل أســـود خشبية جبارة 
يبدو أنهم سرقوها من بيت أحد العمالقة. 
يســـألك الوافد اجلديد ذو الفلفل األسود 

”هل تريد شيئا من الفلفل على طعامك؟“.
ال يهمنـــي كيـــف خطـــط هـــذا الرجل 
ملســـتقبله وكيـــف اختـــار مهنتـــه. الذي 
يشـــغلني هو أنهم إذا أرادوا اســـتبداله 
مـــاذا يكتبـــون فـــي اإلعالن فـــي وصف 
الوظيفة الشـــاغرة، مطلـــوب طحان فلفل 

أسود، مثال.

صباح العرب

{تيك أواي} أمة الـ

حسين صالح

تايالند تعاقب مخالفي قواعد السير بالعمل في المشرحة

} لندن – يعتمد مستشفى في مدينة مانشستر 
اإلنكليزيـــة علـــى حيوانـــات أليفـــة في عالج 

أعراض االنفصام واالكتئاب أحادي القطب.
وتشـــرف على هذا البرنامج شارون هول، 
وهي ممرضة صحة نفســـية ســـابقة، كانت قد 
اشـــترت جروا لمســـاعدتها فـــي التغلب على 
الحزن بعد وفاة والديها، وهي اآلن تســـتخدم 
ذلـــك الجـــرو بعد أن بلـــغ من العمر ســـنتين، 
باإلضافـــة إلى عدد من األرانب والقوارض في 

عملها في المستشفى.
وقالت هول ”قال لنا المعالجون النفسيون 
إن بعض المرضى الذين رفضوا في الســـابق 
المشـــاركة في أي برامج جماعية يستمتعون 
بهذا النوع من العالج ويشاركون فيه بنشاط“.

وأضافـــت أن بعـــض تلـــك النشـــاطات ال 
تتضمن حديثا أو إشـــرافا من أخصائيين، بل 

يترك المريض مع الحيوان ليتفاعل معه.
وتحظـــى الـــكالب والفئران بشـــعبية في 

أوساط المرضى. 
ويعـــد هـــذا البرنامـــج واحـــدا مـــن بين 
مجموعـــة برامج تحظى بدعم قـــدره 330 ألف 
جنيه إسترليني تستهدف أشخاصا يواجهون 

صعوبات ويحتاجون لمساعدات خاصة.
وتتعامل ورشة أخرى مع نساء يعانين من 

نوبات الحزن واالكتئاب.
وأوضحت هول ”حين يســـتمتع المرضى 
بحضـــور الحيوانات فإن هـــذا قد يكون خيط 

الضوء الرفيع في ظالم حياتهم“.

مستشفى يعالج مرضاه 
النفسيين بالحيوانات

على أســـلحة في 
ينات مـــن العمر،
ية لهن، حسبما

ـــي قبر امرأة، 
ن األسلحة“.

ي

 األتـــراك أيضا
صنوعة من العظم 
ة قهرمـــان مرعش،

س فريـــق التنقيب
م عثـــروا على أداة
كانت تستخدم في 
ها. وتستخدم هذه 

قبل خياطته.
عثروا 
عظم
يث 

.
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