
} الريــاض - ال يعمـــل ولي العهد الســـعودي 
األمير محمد بن سلمان لتحقيق رؤيته منفردة 
للســـعودية الجديـــدة، بـــل يحاول عبـــر هذه 
الرؤيـــة بنـــاء ”ماليين محمد بن ســـلمان“ من 
الشـــباب السعودي الذي يشـــكل 65 بالمئة من 
إجمالي الســـعوديين، وفي نفس الوقت يبني، 
في السياســـة الخارجية، هوية وسمعة لبالده 
تقومان على وضع إيران أوال في موقف دفاعي 

لم تعتْد عليه منذ الثورة اإلسالمية.
وشـــكلت الثورة، إلى جانب حادثة اقتحام 
الحرم المكي والغزو الســـوفيتي ألفغانستان، 
محورا لتوجس ولي العهد الســـعودي من عام 
1979 الذي شـــهد هذه األحـــداث المفصلية في 
تاريخ المنطقة، خالل حوار أجراه مع توماس 
فريدمـــان، الكاتـــب فـــي صحيفـــة ”نيويـــورك 
األميركية، وشبه خالله المرشد األعلى  تايمز“ 

اإليراني علي خامنئي بـ“هتلر“.
وتعكـــس هاتـــان الرؤيتان، واليـــد الثقيلة 
الناجمـــة عن الســـرعة العالية فـــي تنفيذهما، 
ســـعيا ملكيـــا لرؤية ”الســـعودية التـــي كانت 
والســـعودية التي ســـتكون“. وأدى صغر سن 
ولي العهد وإصـــراره على إنجاز أكبر قدر من 
اإلصالحات في أقصـــر وقت ممكن إلى اعتقال 
العشـــرات من األمراء والمســـؤولين الحاليين 
والســـابقين، وغلـــق ألفـــي حســـاب مصرفي 

لمتهمين آخرين بالفساد.
ووصـــف األمير محمد تلميحـــات تناقلتها 
وســـائل اإلعـــالم الغربية حول وجـــود دوافع 
سياســـية وراء هذه اإلجراءات غير المسبوقة 
في الســـعودية بـ“الســـخيفة“، مشـــيرا إلى أن 
الشـــخصيات البـــارزة المحتجزة ســـبق وأن 
أعلنـــت مبايعتها له ومســـاندتها إلصالحاته. 

وقال ”معظم األسرة الحاكمة“ تؤازره.
ونقلـــت الصحيفة عنه قوله ”نكشـــف لهم 
ما لدينا من ملفـــات، وبمجرد أن يروها يوافق 
حوالـــي 95 في المئـــة على تســـوية“، وهو ما 
يعنـــي التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو 

أسهم في شركات للخزانة العامة.
وأضاف ”يتمكن نحو 1 في المئة من إثبات 
طهارة أيديهم وتســـقط قضيتهـــم توا. ويقول 
حوالـــي 4 في المئة إنهم شـــرفاء ويريدون مع 

محاميهم الذهاب للقضاء“.
وكرر ولي العهد تقديرات رســـمية ســـابقة 
أشـــارت إلى أن الحكومة قد تتمكن في النهاية 
من اســـتعادة أموال غير مشـــروعة تقدر بنحو 

100 مليار دوالر من خالل تسويات.
ومضى قائال ”حوالي 10 بالمئة من اإلنفاق 
الحكومي السنوي كان يبتلعه الفساد منذ عام 
1980. عبر سنوات شنت الحكومات المتعاقبة 
أكثـــر من حرب على الفســـاد لكنهـــا جميعا لم 
تكلل بالنجاح. لماذا؟ ألنها كانت تبدأ من أسفل 

إلى أعلى“.

وأضاف ”اليوم يمكنك أن ترســـل إشـــارة. 
واإلشارة الجاري إرسالها هي ’لن تفلتوا‘“.

وخطـــة مكافحـــة الفســـاد هـــي الطريـــق 
الموازي لمســـار آخر سيخلق قطع شوط كبير 
فيـــه تغيير أكثر عمقا. فقـــد تعهد األمير محمد 
بـ“تدمير المتطرفين“، ضمن اتجاه عام بإعادة 

السعودية إلى ”إسالم ما قبل عام 1979“.
وقـــال األمير محمد لفريدمان ”ال تكتب أننا 
نعيد تفسير اإلســـالم، نحن نعيد اإلسالم إلى 
أصوله، وأكبر أدواتنا لفعل ذلك هي ممارسات 
النبي محمد، والحياة اليومية في الســـعودية 

قبل 1979“.
وكان متوقعا أن تؤدي سياســـة ولي العهد 
اإلصالحيـــة إلـــى رد فعل من المتشـــددين في 
الداخـــل، لكن الذي حصل هو أن ”المتشـــددين 
في الخارج“ هم من انتفضوا لمواجهة فلســـفة 
مشـــابهة ينتهجهـــا األمير محمد في سياســـة 

السعودية الخارجية.
هـــم  الخـــارج“  بـ“متشـــددي  والمقصـــود 
عناصـــر نظـــام ولـــي الفقيه في إيـــران. وبات 
الحسم الذي تتبناه السعودية عامال مؤثرا في 
تقليـــص هيمنة إيرانية كادت أن تصبح مطلقة 

على دول اإلقليم.
وإحدى هذه الدول هي لبنان، التي أرســـلت 
السعودية إلى حزب الله، حليف إيران الرئيسي 
فيها، رســـالة تتضمـــن البدء بمرحلـــة جديدة 
لمواجهة سياسات الحزب بفلسفة أكثر تشددا.
وجاء ذلك عبر عودة رئيس الوزراء ســـعد 
الحريري، الذي كان قد أعلن عن اســـتقالته من 
الرياض في 4 نوفمبر الماضي قبل أن ”يتريث“ 
في تقديمهـــا الحقا، بأجندة جديدة للتســـوية 
عنوانها فرض ”النأي بالنفس“ على كل القوى 

السياسية في لبنان.
وقـــال األميـــر محمـــد إن خالصـــة أزمـــة 
الحريري هي ”أنه لن يســـتمر فـــي منح غطاء 
سياســـي لحكومة لبنانية تتحكم بها ميليشيا 

حزب الله التابعة إليران“.
ويقول فريدمان إن ”هناك نواقص في أداء 
بعض المستشـــارين الذين يحيطـــون باألمير 
محمـــد، لكن الكمال ليس أمـــرا مطروحا دائما 
في الشرق األوسط، خصوصا في السعودية“. 
وأضـــاف ”كان علـــى أحدهم أن يقـــوم بمهمة 
إصالح هذا البلد وتغييره، وأخذ أجيال الكبار 
ســـنا معه لدخـــول القرن الحادي والعشـــرين، 
واألمير محمد تقدم لهذه المهمة، وأتوقع نجاح 

جهوده اإلصالحية“.
وردا على ســـؤال عن السرعة الكبيرة التي 
تنفـــذ بها هـــذه اإلصالحات، قال ولـــي العهد 
السعودي ”ألنني أخاف أن يأتي يوم أموت فيه 
دون أن أحقق كل ما في ذهني. الحياة قصيرة 
والكثير من األمور قد تحدث، وأنا مهتم جدا أن 

أرى ذلك بعيني، لذلك أنا في عجلة“. 
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} شــمال ســيناء (مصــر) – قتـــل حوالي 235 
شـــخصا وأصيـــب 109 آخـــرون أثنـــاء صالة 
الجمعة أمـــس، في حصيلة قابلة لالرتفاع، في 
أكبر هجوم إرهابي عرفته مصر شنه مسلحون 
على مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد، جنوب 

غربي العريش بشمال سيناء.
إن الهجوم  وقالت مصادر أمنية لـ“العرب“ 
على مسجد الروضة وقع على مرحلتين، األولى 
بتفجيـــر عبوة ناســـفة عـــن ُبعد عقـــب انتهاء 
صالة الجمعة مباشرة وبدء خروج المصلين، 
والثانيـــة بإطـــالق وابـــل من الرصـــاص على 

الناجين من االنفجار الذين حاولوا الهرب.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  وتوعـــد 
السيســـي في كلمـــة بثها التلفزيون الرســـمي 

بالرد "بالقوة الغاشمة" على مرتكبي الهجوم.
وقـــال السيســـي بنبـــرة عاليـــة وغاضبة 
"ســـتقوم القوات المسلحة والشـــرطة المدنية 
بالثأر لشهدائنا واســـتعادة األمن واالستقرار 

بمنتهى القوة خالل الفترة القليلة القادمة".
وقالت مصـــادر أمنية إن الجيش المصري 
نفذ ضربات جوية قرب منطقة هجوم مســـجد 

الروضة بسيناء.
ويعكـــس الحادث حجم التغيـــر في النهج 
الـــذي تتبعـــه التنظيمات المســـلحة بســـيناء 
بالتوسع في استهداف المدنيين، بغض النظر 
عـــن االعتقاد الدينـــي لهم، حيث بـــدأوا بقتل 
المسيحيين والضغط لتهجيرهم خارج سيناء، 
ثـــم اســـتهدفوا ســـائقي حافـــالت ومصارف 

وأخيرا المسلمين بالمساجد.
واشـــتهر مســـجد الروضـــة بأنـــه مركـــز 
للصوفيـــة، يجمـــع المئـــات من أنصـــار هذه 

الطريقة في حلقات ذكر يقيمونها باستمرار.
ل  وذهـــب خبراء عســـكريون إلـــى أن تحُوّ
اإلرهابيين لقتل مسلمين داخل مسجد يبرهن 
على حالة ”النكاية“ التي تعد أحد أهم أعمدتهم 
الفكرية، بعدما أصبحوا يعيشون في تضييق 
أمني وضربات اســـتباقية تعرضوا لها، فضال 
عن فشلهم في بناء حاضنة شعبية في سيناء.

ورأى اللـــواء محمـــود زاهـــر، وهو ضابط 
استخبارات سابق عمل في سيناء، أن الحادث 
يعكس الجانب العشوائي لإلرهاب، مثلما كان 
يحدث في تسعينات القرن الماضي باستهداف 
والمـــدارس  والكنائـــس  والمســـاجد  األمـــن 

واألطفال، ما جعل الجميع يتحدون ضدهم.
أن اســـتهداف  وأضـــاف زاهـــر لـ“العرب“ 
المســـجد ”تأكيد لغيـــاب الحاضنة الشـــعبية 
واستمرار تعاون القبائل مع األمن لإلبالغ عن 

تحركات اإلرهابيين“.
وقـــال خبـــراء وباحثـــون فـــي التيـــارات 
المتشـــددة إن المعركة األمنية وحدها ال تكفي 

لهزيمة الجماعات اإلرهابية، وأن على الحكومة 
ومختلـــف مكونـــات المجتمـــع المدنـــي البدء 
بحـــرب حقيقية على الثقافة الدينية الســـائدة 
التي يتغذى منها المتشـــددون، وتســـمح لهم 

باستقطاب المئات من الشباب المصري.
ولفت الخبراء والباحثون إلى أن مؤسسات 
مصريـــة دينيـــة ال تزال تنشـــر فكرا متشـــددا 
يســـاعد علـــى التحـــاق الشـــباب بالجماعات 

اإلرهابية إخوانية كانت أم سلفية.
وأشـــاروا إلـــى أن أم المعـــارك لدى مصر 
هي مؤسســـة األزهر التـــي تحتاج إلى إصالح 
حقيقي لتتخلى عـــن الكتب التراثية والفتاوى 
الغريبـــة التي تدرســـها للطلبـــة وتحرض من 

خاللها علـــى التكفيـــر والتمييـــز الديني بين 
المصريين.

وحث هـــؤالء على أال تكتفي الشـــخصيات 
األزهرية بإطالق تصريحات مساندة للحكومة 
والعنـــة للتشـــدد، وأن تبدأ بتغيير مؤسســـة 
األزهر، وتخرجها من وضـــع التعليم الموازي 

الذي يخلق نموذجا ناقما على مجتمعه.
وأكـــد أحمـــد بـــان الباحـــث فـــي شـــؤون 
أن تركيـــز  الجماعـــات المتطرفـــة لـ“العـــرب“ 
اإلرهابيين علـــى اســـتهداف المدنيين، مجرد 
محاولة لإليهام بأنهم ما زالوا موجودين على 
األرض، لكـــن التعرض للمصليـــن بالقتل بهذه 

الطريقة سيعّجل بنهايتهم.

} بغــداد - قالت مصادر سياســـية عراقية إن 
رئيس الـــوزراء حيدر العبادي ســـيبدأ حملة 
ضد ”كبار الفاسدين“، كواجهة لمرحلة جديدة 
في العراق تلي دحر تنظيم داعش، وأن الهدف 

منها تحجيم النفوذ اإليراني داخل العراق.
ووفقـــا لمصـــادر قريبة من العبـــادي، فإن 
”رئيس الوزراء ينـــوي التحرك نحو محاصرة 
مصالح شخصيات سياسية شيعية في بغداد 

موالية إليران بناء على قرار دولي“.
وأعلـــن العبـــادي أن ”المرحلـــة المقبلـــة 
فـــي العـــراق ستشـــهد حربـــا علـــى الفســـاد 
والفاســـدين“. وقال، ”مثلمـــا كان الخيار أمام 
إرهابيـــي داعـــش االستســـالم أو الموت، فإن 
الفاســـدين ســـيخيرون بيـــن أن يســـلموا ما 
سلبوه للعفو عنهم أو أن يقضوا بقية حياتهم 

في السجن“.

ويقول المحلل السياســـي العراقي، واثق 
الهاشمي، إن الحملة ســـتطول ”أسماء كبيرة 
مـــن الطبقة السياســـية أو من رجـــال األعمال 
الذين يمثلون الواجهات االقتصادية لألحزاب 

والشخصيات السياسية“.
وتقول مصادر سياســـية شيعية في بغداد 
إن الفريـــق المحيط برئيس الوزراء الســـابق، 
نوري المالكي، وهو أبرز حليف عراقي إليران، 

”يشعر بأنه هو المستهدف بهذه الحملة“.
ويتهم المالكي، بتبديد أموال طائلة، خالل 
واليتين دامتا 8 أعوام على رأس الســـلطة في 
العراق، كما شهدت فترته الثانية سقوط أجزاء 

واسعة من البالد في أيدي متشددي داعش.
ومنح المالكـــي لقادة ميليشـــيات عراقية 
مواليـــة إليـــران امتيـــازات في مشـــاريع تدر 
المالييـــن مـــن الـــدوالرات لمســـاعدتهم على 

تجنيـــد اآلالف من الشـــبان، بيـــن عامي 2012 
و2014، فيما عرف حينذاك بمشروع ”المقاومة 
اإلســـالمية“، حيث ســـافر عدد كبير منهم إلى 
ســـوريا، للقتال تحت إمرة قيادات في الحرس 
الثـــوري اإليرانـــي، إلـــى جانب جيـــش نظام 

الرئيس بشار األسد.
وفـــي إجراء نادر طرد حـــزب الدعوة الذي 
يتزعمـــه المالكي وينتمي إليـــه العبادي، أحد 
أبرز قادته بعد اتهامه بالفساد. وأعلن الحزب 
أنه قام بالتحقيق مع محافظ بغداد الســـابق، 
والعضو البارز في الدعوة، صالح عبدالرزاق، 

ثم فصله بعد ثبوت إدانته بالفساد.
ويقـــول مراقبون إن ”المالكـــي ربما يكون 
ســـمح بهذه الخطوة داخل الحزب، تزامنا مع 
إعـــالن العبادي عن حملته لمكافحة الفســـاد، 

لتجنب الظهور بمظهر حامي الفاسدين“.

وتـــداول نشـــطاء فـــي ”فيســـبوك“ قوائم 
تضم شـــخصيات عراقية بارزة، قيل إن حملة 
العبـــادي ستســـتهدفها. والحـــظ مراقبون أن 
معظم الشـــخصيات الشـــيعية التي وردت في 

هذه القائمة مقربة من المالكي.
ولـــم تعلـــق أي جهة رســـمية ببغداد على 
هذه القوائم، لكن أنصار المالكي يقولون إنها 
مزيفة، وتندرج في إطار التنافس السياســـي 

الشيعي.
وتقول مصادر سياسية رفيعة لـ”العرب“، 
إن ”العبـــادي يمتثل لقرار دولـــي، تقف خلفه 

دول كبرى، ويســـتهدف محاصرة النفوذ 
اإليراني في العراق“.

ووفقا لهذه المصادر، فإن ”حلفاء إيران 
فـــي العراق، اســـتخدموا البـــالد لتنظيف 
أمـــوال تعـــود للحـــرس الثـــوري اإليراني 

وحزب اللـــه اللبناني، كما أنهم حصلوا خالل 
والية المالكي الثانية على تســـهيالت كبيرة، 
ساعدتهم في االســـتحواذ على أموال عراقية 
طائلة، تحت الفتة إنشاء مشاريع استثمارية“.

وتقول المصـــادر إن ”الجانـــب األكبر من 
خطة العبـــادي لمكافحة الفســـاد، يرتكز على 
تجفيف مصـــادر المال المرتبطـــة بإيران في 

العراق“.
ولكن أوساطا سياســـية في بغداد، تعتقد 
بصعوبـــة تبنـــي العبـــادي حملـــة لمواجهة 
الشخصيات الكبيرة، على غرار المالكي.
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} بــريوت –  متـــر العالقة بني تيار املســـتقل 
وحـــزب القـــوات اللبنانية بفتـــرة توتر غذتها 
حملة دعائية منظمة، قادتها وســـائل إعالمية 

وأوساط تابعة حلزب الله.
وعـــزز عدم زيـــارة رئيـــس حـــزب القوات 
ســـمير جعجع إلـــى بيت الوســـط مـــع عودة 
رئيس الـــوزراء ســـعد احلريري إلـــى بيروت 
من هـــذه احلملة، خاصة وأن األخير اســـتقبل 
خالل اليومـــني املاضيني العديـــد من الوجوه 
الدبلوماســـية والسياســـية، التي أبدت تأييدا 
ملوقـــف احلريـــري حيـــال تعليـــق اســـتقالته 
وفســـح املجال أمام رئيس اجلمهورية ميشال 
عون إلقناع حليفه حـــزب الله بضرورة اتخاذ 
خطوات عملية للنأي بلبنان عن أزمات املنطقة.

وكان احلريـــري قـــد قـــدم قبل أســـبوعني 
استقالته من الرياض على خلفية مسعى إيران 
الواضـــح جلـــر لبنـــان نحو بوتقتهـــا وفرض 
الوصايـــة عليه، وقد أربك هـــذا القرار املفاجئ 
احللفاء قبل اخلصوم حيـــث أنه بدا التعاطي 

معه مشتتا.
وبعد اتصاالت وحتركات عربية وأوروبية 
وبخاصة فرنســـية أبدى احلريري تراجعا عن 
قـــراره ليعـــود إلى بيـــروت ويقبـــل طلب عون 

بالتريث في تقدمي االستقالة.
وتقول مصادر إن هناك نوعا من العتب من 
املستقبل على القوات لتركه وحيدا في مواجهة 
هذه األزمة، وهو ما عبـــر عنه مؤخرا القيادي 
في التيار ووزير الداخلية نهاد املشـــنوق حني 

قال ”ما حصـــل بيننا وبني القـــوات اللبنانية 
ترك ندوبا“.

تصريحات املشنوق استفزت حزب القوات 
الذي ســـارع إلى الرد عبر موقعـــه اإللكتروني 
اجلمعة قائال ”نأســـف أن بعض الشـــخصيات 
فـــي املســـتقبل ال تنفـــّك عن إطالق تســـريبات 

تتناول القوات رمبا لتغطية فشلها“.
واعتبـــر القـــوات ”أن هـــذا ليـــس مقبوال، 
وال يخـــدم إال مشـــروع حـــزب الله الـــذي يريد 
االســـتفراد بالقوات اللبنانية من أجل اإلطباق 

على لبنان“. 
وشـــدد على أن أي سوء تفاهم، إذا حصل، 
يجـــب أن يناقش في الغـــرف املقفلة وليس من 

خالل هذه املوجة املنّظمة.

وتقول أوســـاط مقربة مـــن قوى 14 آذار إن 
هذه التصريحات والتصريحـــات املضادة في 

هذا الظرف احلساس بالتأكيد ال تخدم لبنان.
وتشـــدد على ضرورة أن يكون هناك حوار 
بني الطرفني، خاصـــة أن ما يربط بينهما أكبر 

بكثير وهو سيادة لبنان واستقالله.
وتشـــير األوســـاط إلى أن اآللـــة اإلعالمية 
حلزب الله قد لعبت دورا أساســـيا في محاولة 
ضرب العالقة القواتية املستقبلية، حيث أن كل 
التركيز كان عليها، مشددين على أنه ال بد على 
الطرفـــني القيام مبراجعة حقيقية لكل ما حدث 
خالل األيام املاضية، وتوحيد الصفوف خاصة 
وأن القـــادم ليس مطمئنا جلهـــة إصرار حزب 

الله على املضي قدما في األجندة اإليرانية.

} الريــاض -  أبـــدى الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغان مرونة فـــي التعاطي مع النظام 
الســـوري، غيـــر مســـتبعد فرضيـــة التواصل 
مستقبال مع الرئيس بشـــار األسد، ملمحا إلى 
أن ذلك مرتبط بجملة من امللفات وعلى رأســـها 

املسألة الكردية.
جاء ذلـــك فـــي تصريحات لوســـائل إعالم 
تركية على منت الطائرة التي أعادته من روسيا 
بعد لقاء قمة جمعه بنظيريه الروسي فالدميير 
بوتـــني واإليراني حســـن روحانـــي في منتجع 

سوتشي جنوب غرب موسكو.
وأكد الرئيس التركـــي في تصريحاته التي 
اجلمعة  و“ملييت“  نشـــرتها صحيفتا ”حريت“ 
أنـــه ليـــس هنـــاك أي اتصال مع نظام دمشـــق 
”حاليـــا“، لكنـــه بدا أنه يتـــرك البـــاب مفتوحا 
التصاالت من هذا النوع قائال إن ”ما ســـيحدث 
غـــدا مرتبط بالوضع“. وأضـــاف ”كما تعرفون 
أبواب السياســـة مفتوحـــة دائما حتى اللحظة 

االخيرة“.
ولفـــت إلـــى أن الرئيس الروســـي فالدمير 
بوتني أبلغه خالل لقاء القمة أن نظيره السوري 
بشار األسد ”ينظر باستياء“ إلى وحدات حماية 
الشـــعب الكردي التي تدعمها الواليات املتحدة 

ضد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وقال الرئيس أردوغان إن ”األســـد أيضا ال 
يريد أن يرى وحدات حماية الشعب جتلس على 

طاولة املفاوضات“.
وكان الرئيس فالدميير بوتني قد اســـتقبل 
مساء االثنني نظيره السوري بشار األسد وذلك 
قبيل القمـــة الثالثية حول ســـوريا في منتجع 
سوتشي، والتي أجمع الثالثي عقبها على دعمه 
النطالقة التسوية السياسية في سوريا بعد أن 
شـــارفت املعركة ضد داعش على نهايتها، على 

إثر طرده من البوكمال احلدودية مع العراق.

وأبـــدى كل من أردوغان ونظيـــره اإليراني 
دعمهمـــا خلطوة روســـيا بعقد حوار ســـوري  
وســـط مخاوف من املعارضة الســـورية من أن 

يكون بديال عن جنيف.
ويـــرى مراقبـــون أن تصريحـــات أردوغان 
بشـــأن عـــدم اســـتبعاد فرضيـــة التواصل مع 
دمشـــق، تعكس في واقع األمـــر حقيقة التغير 
في املوقـــف التركي الذي بات أكثـــر تقاربا مع 
روســـيا وإيـــران في امللـــف الســـوري، بعد أن 
فشـــلت محاوالتها في إثناء حليفتها في الناتو 

الواليات املتحدة على وقف دعمها لألكراد.
ومعلوم أن تركيا تزن األمور في سوريا من 
خالل املســـألة الكردية التـــي تعتبرها مرتبطة 

أميا ارتباط بأمنها القومي.
وهنـــاك قلق تركـــي متزايد مـــن طموحات 
األكراد في ســـوريا الذين ميثلهم حزب االحتاد 
الدميقراطـــي وذراعـــه الوحـــدات التـــي تقود 
منـــذ 2014 حتالف قوات ســـوريا الدميقراطية 

املدعومة أميركيا.
وأصبحـــت الوحدات بفضـــل هذا التحالف 
الذي نشأ على أســـاس مواجهة تنظيم داعش، 
تســـيطر على ربع املســـاحة الســـورية بعد أن 
ســـيطرت على محافظة الرقة، واحلسكة وجزء 
من مناطـــق في ريف حلب، فضال عن اقتطاعها 
ألجزاء من محافظة دير الزور وحتديدا شـــرقي 

نهر الفرات.
االحتـــاد  وحزبهـــا  الوحـــدات  وتســـعى 
الدميقراطـــي إلى تشـــكيل فيدرالية في شـــمال 
ســـوريا، األمر الذي ترفضه بشدة تركيا خشية 
أن يؤدي ذلك إلى تشـــجيع أكرادها على املضي 
في مشروعهم االنفصالي الذين بدأوا القتال من 

أجله منذ عقود.
وبالتأكيـــد تراهـــن الوحـــدات علـــى دعـــم 
الواليـــات املتحـــدة التـــي أنشـــأت علـــى مدار 
األعـــوام األربعـــة املاضية العديد مـــن القواعد 
العســـكرية في مناطق الســـيطرة الكردية، وقد 
ذكر مسؤولون أتراك أن عدد القواعد األميركية 

في شمال سوريا يناهز 13 قاعدة.
ويقول محللون اســـتراتيجيون إن املوقف 
املناهض لألكـــراد لم يعد حكرا فقط على تركيا 

بل وحتى النظام السوري الذي ينظر إلى عالقة 
األكراد والواليـــات املتحدة بارتياب كبير. ومن 
هنا ال يســـتبعد هؤالء أن يكون بالفعل الرئيس 
بشـــار األســـد قد حتدث مع نظيره الروسي عن 

هذه املسألة.
وتبدي روســـيا موقفـــا أكثـــر ليونة جلهة 
أكراد سوريا، وهي ترى بضرورة إشراكهم في 
العملية السياســـية، حتى أنها قدمت دعوة لهم 
حلضور مؤمتر سوتشـــي الذي تســـعى لعقده، 

رغم التحفظات التركية على وجه اخلصوص.
واجلمعة صـــرح وزير اخلارجيـــة التركي، 
مولـــود جاويش أوغلو، في مؤمتر صحافي في 
أنقرة، إن ”روســـيا وإيران وتركيا ستحدد معا 

من سينضم إلى محادثات السالم السورية“.
وقال الوزير التركي بنبرة شك إن ”الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب أبلغ نظيـــره التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان بأنـــه أصـــدر تعليمات 
بعدم تزويد وحدات حماية الشـــعب في سوريا 
باألســـلحة وإن احلكومة التركيـــة تأمل في أن 
تـــرى هـــذه األوامر تنفـــذ“، جاء ذلـــك على إثر 
محادثة جرت بني أردوغان وترامب هي األولى 
بني الطرفني منذ أشهر ووصفها األول باملثمرة.
ويعتبـــر كثيرون أن امللف الكردي ســـيكون 
الفيصـــل بالنســـبة ألنقرة في كيفيـــة التعاطي 
في الفترة املقبلة التي يتوقع أن تكون حاســـمة 
جلهة التســـوية في ســـوريا، في ظل مؤشرات 
تنبـــئ بقربها، الفتني إلـــى أنها قد ال جتد قبوال 
مـــن املعارضـــة على وجه اخلصـــوص، مع أنه 
من الواضح أنه ســـيكون علـــى اجلميع تقدمي 

تنازالت.
وأبـــدت املعارضـــة فـــي اجتمـــاع لتوحيد 
صفوفهـــا بالريـــاض هـــذا األســـبوع متســـكا 
مبطالبها خاصة في ما يتعلق برحيل األسد في 

بداية املرحلة االنتقالية، 
وقـــال مراقبـــون إن البيـــان الصـــادر عـــن 
اجتماع املعارضة في العاصمة السعودية جاء 
على عكـــس كل التكهنات التي رجحت اخلروج 
بنـــص مخفف عن ذلك الذي صـــدر عن اجتماع 

املعارضة األول في الرياض عام 2015.
أن  أكـــدوا  املجتمعـــني  إن  البيـــان  وقـــال 
االنتقال السياســـي في سوريا ”لن يحدث دون 
مغادرة بشـــار األســـد وزمرته ومنظومة القمع 

واالستبداد عند بدء املرحلة االنتقالية“.
ورأى معلقـــون أن البيان لم يحد عن ثوابت 
املعارضة، ال سيما في ما يتعلق برحيل األسد، 
على الرغم من تعـــدد منصات املعارضة، وعلى 

الرغـــم من دخـــول أطياف ســـورية معارضة لم 
حتضر االجتماع األول.

ونقل عـــن مصـــادر دبلوماســـية غربية أن 
بيان املعارضة يؤشـــر على أن مســـار التسوية 
ليس محسوما على النحو الذي حتاول روسيا 
اإليحـــاء بـــه، وأن قواعد وأدوات وشـــخوص 
وشـــروط التســـوية ما زالت مرنة وســـتخضع 
حلسابات دولية وإقليمية متعددة. وفيما بدا أن 

بيان املعارضة يقلل من شـــأن اجتماع سوتشي 
للحـــوار بني النظـــام واملعارضـــة والذي تعده 
موســـكو، وجه املجتمعون في الرياض رســـالة 

واضحة ضد الوجود اإليراني في بالدهم.
وقـــررت املعارضة خـــالل االجتمـــاع الذي 
انطلـــق األربعاء إرســـال وفد موحـــد يضم 50 
شـــخصا إلى مؤمتر جنيـــف املقرر عقده في 28 

من الشهر اجلاري..

املسألة الكردية حجر الزاوية في املقاربة التركية للقضية السورية
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[ أردوغان ال يستبعد فرضية التواصل مع األسد  [ أنقرة: روسيا وإيران وتركيا ستحدد معا من سينضم إلى المحادثات السورية
يشــــــكل املوقف من األكراد حجر الزاوية في سياسة النظام التركي حيال سوريا، ويقول 
مراقبون إن تلميحات الرئيس رجب طيب أردوغان بشأن فرضية التواصل مع دمشق إن 
صحت ســــــتجعل موقف املعارضة الســــــورية أضعف، وهي التي تبدي صالبة في الدفاع 

عن مطالبها وعلى رأسها رحيل الرئيس بشار األسد.

حزب الله املستفيد األبرز من التوتر بني القوات واملستقبل

حلف الضرورة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير خارجية الصيني وانغ 
يي، الجمعة في اجتماع مع بثينة 

شعبان مستشارة الرئيس السوري 
بشار األسد إن بالده تأمل أن تبدي 
دمشق "مرونة" فيما يتعلق بتعزيز 

محادثات السالم، مضيفا أنها 
ستساعد في إعادة إعمار سوريا. 

◄ استقبل الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة 

رام الله، مدير المخابرات الروسية 
سيرجي نارشكين، بحضور رئيس 

جهاز المخابرات العامة الفلسطيني 
اللواء ماجد فرج.

◄ تسلم الرئيس السوري بشار 
األسد أوراق اعتماد سعد زخيا سفيرا 
للجمهورية اللبنانية لدى الجمهورية 

العربية السورية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الروسية 
استهداف مواقع تنظيم داعش في 

محافظة دير الزور السورية بقاذفات 
بعيدة المدى، بحسب وكالة أنباء 

”سبوتنيك“ الروسية.

◄ نفى صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

الفلسطينية، أخبارا متداولة عن رفض 
الجانب الفلسطيني تلّقي مكالمات من 

الجانب األميركي.

◄ أعلن مكتب األمم المتحدة للشؤون 
اإلنسانية (أوتشا) بالسودان أن 10 
آالف نازح يحتاجون إلى المساعدة 
اإلنسانية في والية جنوب كردفان 

(جنوب).

◄ أحالت مديرية المخابرات في 
الجيش اللبناني على القضاء 

المختص نازح سوري النتمائه 
إلى تنظيم جبهة النصرة وارتباطه 

بالعديد من اإلرهابيين والمشبوهين.

باختصار

أخبار
{إنهـــا لـــذروة الســـخرية أن من بين كل الدول، تريد اآلن روســـيا وإيران اللتـــان أججتا الحرب في 

سوريا وتسببتا في مقتل اآلالف من األشخاص، تطوير رؤية سياسية لمستقبل سوريا».
يورجن هاردت
قيادي في احلزب الدميقراطي املسيحي األملاني

{نحن مع مصلحة لبنان أوال وسياســـة النأي بالنفس وعدم إدخال الوطن في المحاور اإلقليمية. 
فمن حق اآلخرين أن يحافظوا على بلدانهم، ومن حقنا نحن أن نحافظ على أمن بلدنا».

عبداللطيف دريان
مفتي لبنان

مولود جاويش أوغلو:
 ترامب أبلغنا أنه أصدر 

تعليمات بعدم تزويد األكراد 
في سوريا باألسلحة

أطفال غزة يأملون في غد أفضل ال يبدو أن فجره قريب على ضوء التعثر في ملف المصالحة الفلسطينية

املعارضة السودانية 
تحذر من حملة نزع السالح

} الخرطوم - حذرت مجموعات من املعارضة 
املســـلحة السودانية مما أســـمته ”مخططات“ 
لالعتداء على معســـكرات النازحني في دارفور 
متهيـــدا إلفراغهـــا حتـــت ذريعـــة حملـــة جمع 

السالح.
الســـودانية  احلكوميـــة  القـــوات  وتقـــوم 
منذ فتـــرة بحملة جلمع الســـالح من العناصر 
غيـــر النظامية والقبائل فـــي محاولة لتخفيف 
الصراعات فـــي املناطق املضطربة وخاصة في 

إقليم دارفور شرقي السودان.
وقالـــت اجلبهة الثورية بقيـــادة مني أركو 
مناوي اجلمعة، إن حملة جمع السالح تسببت 

في ”انفالت أمني خطير“ بدارفور.
واعتبرت اجلبهة التي تعد إحدى أشـــرس 
املجموعـــات التـــي تقاتـــل القـــوات احلكومية 
”أن احلملة أدت إلى نتائج عكســـية وتســـببت 
فـــي ازدياد حـــدة التوتر األمني، ممـــا أدى إلى 

موجات نزوح جديدة“.
وحذرت في  بيـــان ”من مخططات لالعتداء 
النازحـــني بقصـــد إفراغها  علـــى معســـكرات 
حتـــت ذريعة حملـــة جمع الســـالح“. وانعقدت 
بالعاصمـــة اخلرطوم الثالثاء املاضي، وبنياال، 
اخلميـــس، اجتماعـــات مكثفـــة بـــني احلكومة 
والبعثة املشـــتركة يوناميد أقرت بوضع خطة 
جلمع السالح من مخيم ”كلما“، أكبر معسكرات 
النازحني باإلقليم، وتبدأ اخلطة بحملة طوعية.



صالح البيضاين

أحبـــط التحالـــف العربـــي لدعم  } صنعــاء – 
الشـــرعية في اليمن بقراره السماح باستئناف 
العمل فـــي ميناء الحديدة علـــى البحر األحمر 
والـــذي ال يـــزال خاضعا لســـيطرة ميليشـــيا 
الحوثـــي، التعبئـــة اإلعالميـــة للمتمّردين ضّد 
التحالـــف والتي أقامها خـــالل الفترة األخيرة 
على اســـتغالل الملف اإلنساني سعيا لتحقيق 
مكاسب سياسية وتأليب المجتمع الدولي على 

التحالف.
وأعلـــن التحالـــف العربي بقيـــادة المملكة 
العربية الســـعودية في وقت ســـابق عن إعادة 
فتـــح مينـــاء الحديـــدة ومطار صنعـــاء بهدف 
استخدامهما الستقبال المساعدات اإلنسانية.

وقـــال بيان صـــادر عن التحالـــف إنه تقرر 
الســـماح بفتح المينـــاء والمطـــار الخاضعين 
لسيطرة الميليشـــيا الحوثية الستقبال المواد 
اإلغاثيـــة واإلنســـانية الطارئـــة، والطائـــرات 

الخاصة باألمم المتحدة.
إن  وقالـــت مصـــادر سياســـية لـ“العـــرب“ 
القـــرار المؤقت الـــذي أصـــدره التحالف عقب 
إطـــالق الحوثييـــن صاروخـــا باليســـتيا على 
مطار الريـــاض الدولي في الرابـــع من نوفمبر 
الماضي، كان بهدف إجراء تقييم شـــامل للحد 
من تســـلل األسلحة اإليرانية التي دأبت طهران 
على تزويد الحوثيين بها تحت غطاء إنســـاني 

وإغاثي في معظم األوقات.
وأضافت ذات المصـــادر أن التحالف، ومن 
خالل المراجعة الشاملة التي أجراها على ملف 
تهريب األسلحة والعتاد للحوثيين، قام بإغالق 
العديد من الثغرات التي كانت تستخدم إلمداد 
الحوثيين بالســـالح، ومنها نقاط بالســـواحل 
الجنوبيـــة الغربيـــة لليمن وعدد مـــن المنافذ 
الواقعـــة في محافظـــة المهرة الواقعة بشـــرق 
البـــالد وذات المســـاحة الشاســـعة واالمتداد 

الشاطئي الكبير.

وبالتزامن مع الخطوات العسكرية واألمنية 
التي اتخذهـــا التحالف العربي، أشـــار أحدث 
بيان صادر عن قيادة التحالف إلى قرب اإلعالن 
عن ”خطة عمليات إنســـانية شاملة تهدف إلى 
مســـاعدة وإغاثـــة الشـــعب اليمني وتســـهيل 
وصول المـــواد الغذائية لجميـــع المحافظات 

اليمنيـــة“. كما جدد التحالــــف العربي دعوته 
لألمم المتحدة ”لسرعة إرسال فريق لالجتماع 
مــــع المختصين في قيــــادة قــــوات التحالف 
لمراجعة وتحســــين آليــــة التحقق والتفتيش 
الخاصــــة باألمم المتحدة، بمــــا يحقق أفضل 
الممارســــات التــــي تحمــــي الشــــعب اليمني 
وتســــّهل وصول المواد اإلغاثية واإلنســــانية 
له وتمنع الميليشــــيات الحوثيــــة من تهريب 

الصواريخ واستهداف دول الجوار“.
ويتهــــم عاملــــون فــــي المجال اإلنســــاني 
الجماعــــة الحوثية باتباع سياســــة ممنهجة 

للحيلولــــة دون  الراميــــة  القــــرارات  لعرقلــــة 
استمرار تدفق األسلحة والعتاد والصواريخ 
القادمة من الحرس الثــــوري اإليراني وحزب 
اللــــه اللبنانــــي، مــــن خــــالل إثــــارة موضوع 
التــــي  والصحيــــة  اإلنســــانية  التداعيــــات 
شــــهدها اليمــــن منــــذ االنقــــالب الحوثي في 

سبتمبر 2014.
ولفــــت مراقبون إلى تمّكن الحوثيين بدعم 
إيرانــــي من اختــــراق العديد مــــن المنظمات 
الدوليــــة والتي باتت تمارس سياســــة ابتزاز 
مكشــــوفة علــــى دول التحالــــف لصالح خدمة 
األجنــــدة اإليرانية فــــي المنطقة، فــــي الوقت 
التــــي تغض الطرف عن انتهــــاكات الحوثيين 
الواسعة لحقوق اإلنسان في اليمن والحصار 
الــــذي تفرضه ميليشــــياتهم علــــى مدينة تعز 

ثاني أكبر المدن اليمنية المأهولة بالسكان.
وفي هذا السياق أشار الصحافي اليمني 
المتخصص في القضايا اإلنســــانية ورئيس 
المركز اإلعالمي اليمني همــــدان العليـي إلى 
طبيعــــة تعامــــل الحوثييــــن مــــع المواطنين، 
الســــاكنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم 
والتــــي تقترب، بحســــب وصفه، مــــن طريقة 

التعامل مع الرهائن.
إلى  ولفت العليي في تصريــــح لـ“العرب“ 
اتجاه قيادة الجماعة الحوثية إلى ما وصفها 
بسياسة تجويع اليمنيين، كلما ضاق الخناق 
عليها في ميادين القتال، عبر اتخاذ العديد من 
اإلجراءات التي تفاقم من المأســــاة اإلنسانية 
في البالد ومن ذلك رفع األســــعار وإيقاف بيع 
المشــــتقات النفطية في المحطات بأسعارها 
الرسمية وبيعها في األسواق السوداء بمبالغ 
خياليــــة وعــــدم الحد مــــن انتشــــار األمراض 
واألوبئــــة، بهدف حث المجتمــــع الدولي على 
التدخل وإيقاف توجهات الحســــم التي باتت 

تلوح في األفق.

تــــّوج العراق حملته العســــكرية  } بغــداد – 
الكبــــرى على تنظيم داعش في شــــمال البالد 
وغربها واملتواصلة منذ أكتوبر ٢٠١٦ بانتزاع 
مركز قضــــاء راوة في محافظــــة األنبار كآخر 
معقل للتنظيم على األراضي العراقية، مجبرا 
ما بقي من عناصره على التفّرق في الصحارى 
بعــــد أن كانوا ”قادة وجنــــودا وموّظفني“ في 
التــــي كان زعيمهــــم أبوبكر  دولــــة ”اخلالفة“ 
البغــــدادي قــــد أعلــــن قيامها علــــى أجزاء من 

األراضي السورية والعراقية.
غير أن فلول داعش ليست من دون مخاطر 
على األمن، إذ يتّوقــــع أن تكون نواة الصيغة 
اجلديدة للتنظيــــم؛ صيغة العصابات العاملة 
علــــى تنفيذ الهجمات اخلاطفــــة والتفجيرات 
االنتحارية لزعزعة األمــــن في العراق، وحتى 

خارجه.
وحتمــــل األجهــــزة األمنيــــة العاملية على 
محمل اجلّد ما ميكن أن يشــــّكله تنظيم داعش 

بعد سقوط ”خالفته“ في سوريا والعراق.
وخالل األســــبوع اجلــــاري زار وفد أمني 
أميركــــي رفيــــع املســــتوى الكويــــت لبحــــث 
إجــــراءات محاصرة فلول التنظيــــم وقياداته 
التي من احملتمل أن حتــــاول التخفي والفرار 
مــــن الســــاحتني الســــورية والعراقيــــة عبــــر 
بعــــض دول اجلوار الســــوري والعراقي ومن 
بينها الكويت، وذلك بعد أن ُحســــمت املعارك 

الرئيسية ضّد التنظيم.
وقالت صحيفــــة ”الرأي“ احملّلية الكويتية 
نقــــال عن مصــــادر أمنيــــة إّن وزيــــر الداخلية 
الشــــيخ خالد اجلــــراح الصبــــاح ناقش عددا 
مــــن املواضيــــع األمنيــــة مع الوفــــد األميركي 
الذي قاده رئيس االستخبارات وضّم ضباطا 
رفيعي املســــتوى من جهاز الـ“ســــي أي إي“، 

ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي آف بي آي.
وشــــرحت املصادر ذاتها أّن ”البحث ترّكز 
على اجلهود املســــتقبلية املطلوبة من الكويت 

حيــــال قيــــادات داعــــش الهاربة مــــن العراق 
وســــوريا، والتي من املرّجح أن حتاول الفرار 
إلى اخلارج“، األمر الــــذي يحتاج إلى تضافر 
اجلهود من أجل ضبط هؤالء منعا لتســــربهم 

إلى دول اإلقليم والعالم.
وممــــا ّمت التطــــّرق إليه ضمــــن  االجتماع 
تبــــادل املعلومــــات حول أبرز قيــــادات داعش 
وجنســــياتها، والهيئات التي ميكن أن تتنكر 
فيهــــا وأحــــدث صــــور التقطــــت لهــــا وآليات 

الهروب التي من احملتمل أن تعتمدها.
وإثــــر زيارته للكويت غادر الوفد األميركي 
إلــــى العــــراق لبحــــث املواضيــــع ذاتهــــا مع 

السلطات األمنية العراقية.
وبــــدأ عناصر داعش بالهــــروب إلى عمق 
الصحــــراء الغربيــــة للعــــراق غــــداة الهجوم 
الواســــع الذي شــــّنته القوات األمنية ملطاردة 

فلوله.
وقالت قوات احلشــــد الشــــعبي املكّون من 
ميليشيات شيعية رديفة للقوات العراقية، إّنه 
ّمت رصد هروب عناصر داعش من مقّراتهم إلى 
عمق صحراء املوصل وصالح الدين واألنبار 
بعد التقــــدم الســــريع الذي أحرزتــــه قطعات 

احلشد مسنودة بطيران اجليش العراقي.
وأطلقــــت القوات العراقيــــة اخلميس آخر 
عملياتها العســــكرية في الصحــــراء الغربية 
املمتدة على طول احلدود مع ســــوريا ملطاردة 
تنظيم داعش بعد ثالث ســــنوات من سيطرته 
علــــى ثلــــث أراضــــي البــــالد وإعالنــــه ”دولة 

اخلالفة“ التي انتهت فعليا.
وتعتبر هذه العمليــــة آخر العمليات التي 
من املتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء 
حيدر العبادي الهزميــــة النهائية للتنظيم في 

العراق.
وقال العبادي في وقت ســــابق إن القوات 
األمنية جتري عمليات تطهير ملناطق واســــعة 
فــــي أنحاء البالد من عناصــــر داعش معتمدة 

على اجلهد االستخباري.
وتعتبــــر ســــيطرة التنظيم علــــى املناطق 
العراقيــــة على مــــدى أكثر من ثالث ســــنوات 
مبثابــــة كارثــــة كبرى لــــن يتــــّم التخّلص من 
آثارها بســــهولة، حيث طال تلك املناطق دمار 
كبيــــر فــــي املرافق والبنــــى التحتية بســــبب 

احلــــرب التي دارت على أرضها وداخل مدنها 
مخّلفة املاليني من الضحايا من قتلى وجرحى 
ويتامــــى وأرامــــل ومشــــّردين فــــي مخّيمات 

النزوح.
ويــــرى عراقيــــون أن تلك احلقبــــة مبثابة 
درس يجــــب اســــتيعابه ملنــــع تكــــراره وذلك 
بإصالح األوضــــاع االجتماعية واالقتصادية، 
وخصوصا السياسية بتعديل منظومة احلكم 
القائمة على احملاصصة وما كّرسته من متييز 
طائفي وعرقي دفع أعدادا إلى التطّرف وسّهل 
علــــى تنظيمي القاعدة وداعــــش عملية تصّيد 
أتباع لهما في صفوف الناقمني على األوضاع 

السّيئة في البالد.
ويرى ناشــــطون وقــــادة رأي عراقيون أّن 
هناك مسؤوليات يجب حتديدها بشأن دخول 
تنظيــــم داعش للعراق بتلــــك الطريقة الغريبة 
واالنهيار غير املفهــــوم للقوات العراقية التي 
يعــــّد منتســــبوها مبئــــات اآلالف أمــــام زحف 

بضعة مئات من عناصر التنظيم.

ويشـــيرون إلى وجود شـــخصيات عراقية 
سياسية وعسكرية مســـؤولة عن كارثة داعش 
بشكل مباشر أو غير مباشر جتب محاسبتها.

ودعـــا النائب عن كتلـــة التغييـــر الكردية 
في البرملان العراقي أمـــني بكر، حكومة بغداد 
لقبول صالحية واختصاص احملكمة اجلنائية 
الدولية للتصرف بالفترة املمتدة من ١٠ يونيو 

٢٠١٤ وحتى استعادة آخر املناطق من داعش.
وقال ملوقع الســـومرية اإلخباري إن ”فترة 
وجود تنظيـــم داعش داخل العـــراق كانت من 
أشـــد الفترات قســـاوة وظالما بتاريـــخ البلد، 
وكانت هنـــاك فوضى ودمار بعـــدة محافظات 
وإبادة جماعية رافقها نزوح املاليني وخسارة 
للمليارات من الدوالرات“، مشـــّددا على وجوب 
اتخـــاذ اإلجـــراءات الكفيلـــة بعدم تكـــرار ذلك 

املشهد مجددا.
وأضاف ”هنـــاك العديد من الشـــخصيات 
املســـؤولة واملتورطة بدخول زمـــر داعش إلى 
العـــراق، وبالتالـــي فعلـــى احلكومـــة ضمان 

احلفاظ على املكتســـبات وعدم ذهـــاب الدماء 
التي قدمت ســـدى من خالل محاسبة املجرمني 

واملتورطني بتلك الكارثة“.
وكان علـــى رأس احلكومـــة العراقيـــة لدى 
هجوم التنظيم املتشـــّدد علـــى مدينة املوصل 
مركز محافظة نينوى في صيف سنة ٢٠١٤ ومن 
ثـــم غزوه باقـــي املناطق وصوال إلى مشـــارف 
العاصمـــة بغـــداد، رئيس الـــوزراء الســـابق 
نـــوري املالكـــي الـــذي متّيزت ســـنوات حكمه 
الثماني للعراق باستشراء الفساد في مختلف 
مفاصل الدولة وأجهزتها مبا في ذلك األجهزة 
األمنية والعسكرية، وارتفاع منسوب الطائفية 
والعرقيـــة مبا خلق شـــرخا عميقا في املجتمع 

العراقي ودفع قسما من أبنائه إلى التطّرف.
أمـــا أثيـــل النجيفـــي القيادي السياســـي 
الســـّني، فـــكان علـــى رأس محافظـــة نينـــوى 
حني غزا تنظيـــم داعش مدينـــة املوصل مركز 
احملافظة، ويقيم منذ ذلك احلني في أربيل مركز 

إقليم كردستان العراق.

صحاري غرب العراق تشهد الفصل األخير من سقوط {خالفة} داعش
[ أجهزة أمنية دولية تبحث مخاطر التنظيم بعد هزيمته في سوريا والعراق  [ دعوات لمحاسبة المتسببين بكارثة داعش كي ال تتكرر
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أخبار

طــــــي صفحة حرب اجلبهات على تنظيم داعش فــــــي العراق يدخل البلد في مرحلة ال تقل 
صعوبة تضع حكومته أمام مســــــؤولية جتاوز األضرار الكبيرة املترّتبة عن  فترة ســــــيطرة 
ــــــك الكارثة بإزالة  ــــــى جنب العمل على منع تكرار تل ــــــى مناطق البالد، جنبا إل ــــــم عل التنظي

أسبابها، وأيضا مبحاسبة املسؤولني عنها.

«في أزمتك لن ينفعك أن تقنع نفســـك، بل مخرجك بعيدا عن ضجيجك وصداه أن تتراجع عن 
خطاياك بحق جيرانك}.

أنور قرقاش
 وزير الشؤون اخلارجية اإلماراتي

«منذ أن وافقت الحكومة على إنشاء جمعية لإلخوان املسلمني وأخرى لحزب الله، اختفت الهوية 
الوطنية وعششت في العقول االستقطابات واالنتماءات الدينية والطائفية}.

بسام العسعوسي
 محام وناشط سياسي كويتي

للنصر ما بعده من استحقاقات صعبة

هكذا يعيش اليمنيون في {جنة} الحوثي الموعودة
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ اقتحم متظاهرون عراقيون غاضبون 
من خصخصة الكهرباء، الجمعة، منزل 
محافظ ذي قار بمدينة الناصرية مركز 

المحافظة الواقعة بجنوب العراق 
ودّمروا البعض من محتوياته بما فيها 

عدد من السيارات العائدة للمحافظ، 
فيما كان المنزل خاليا من سكانه أثناء 

عملية االقتحام.

◄ أنهت البعثة اإلنسانية اإلماراتية 
إلى بنغالديش والعاملة ضمن ”قوافل 
زايد الخير“ ترتيبات افتتاح مستشفى 

ميداني متحرك لعالج األطفال والمسنين 
الالجئين الروهينغا بإشراف أطباء 

متطوعين إماراتيين وبنغاليين. 

◄ لوحظ خالل اليومين الماضيين 
استنفار استثنائي للقوات األمنية في 

محافظة المهرة بشرق اليمن، وعزت 
مصادر أمنية حالة االستنفار تلك لرصد 
تحركات لجماعات إرهابية باتجاه نقل 

نشاطها إلى المحافظة الشاسعة بعد أن 
تعّرضت تلك الجماعات خالل األشهر 
الماضية لضغط شديد من التحالف 
العربي في محافظات يمنية أخرى.

◄ أعلن سفير الكويت لدى المملكة 
المتحدة خالد الدويسان الجمعة، عن 
تبّرع بالده بمبلغ خمسة ماليين جنية 

إسترليني كمساهمة في مشروع توسعة 
متحف سالح الجو الملكي البريطاني.

◄ ُقتل الجمعة ثالثة أشخاص في 
هجومين منفصلين بالعاصمة العراقية 
بغداد، تم األّول بعبوة ناسفة انفجرت 
على مقربة من سوق شعبي في منطقة 

اليوسفية جنوبي المدينة، وجرى 
الثاني بالرصاص ونّفذه مسلحان أطلقا 
النار من مسّدسين في منطقة الكريعات 

شمالي بغداد.

باختصار التحالف العربي يحقق معادلة خنق املتمردين دون اإلضرار باملدنيني

أمين بكر:
هناك مسؤولون عن دخول 

تنظيم داعش للعراق 
تجب محاسبتهم

ــــــة بعد إغالقها لفترة  ــــــف العربي لدعم الشــــــرعية في اليمن يعيد فتح املنافذ اليمني التحال
وجيزة متّكن خاللها من إعادة تقييم عملية الرقابة على تدفق األســــــلحة املهّربة للمتمّردين 
احلوثيني، ووضع استراتيجية لتحسني جناعتها جنبا إلى جنب مراعاة اجلوانب اإلنسانية.

همدان العليي:
سكان المناطق الخاضعة 

لسيطرة الحوثيين 
يعاملون كرهائن



الجمعي القاسمي

} تونــس - حّرك قرار الســـعودية واإلمارات 
والبحريـــن ومصر، تصنيف االتحـــاد العالمي 
لعلماء المسلمين برئاسة الداعية المثير للجدل 
يوســـف القرضـــاوي، كيانـــا إرهابيا، ســـجاال 
سياســـيا وقانونيا تعيشه تونس منذ السماح 
لذلـــك الكيان بفتح فرع له فـــي البالد في العام 
2012 أثناء فتـــرة حكم الترويـــكا بقيادة حركة 

النهضة اإلسالمية.
وتعالت األصوات السياسية والدينية التي 
ُتطالب الحكومـــة بغلق فرع االتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين بتونس، فيما سارعت حركة 
النهضة اإلسالمية التي يحتفظ عدد من قادتها 
بعضوية االتحاد، إلى محاولة النأي بنفســـها 

والتنصل من عالقاتها به.
ونفـــت الحركـــة اإلســـالمية في بيـــان لها، 
وجود عالقة لرئيسها راشد الغنوشي بالقائمة 
الصـــادرة عـــن الـــدول التـــي صنفـــت أفـــرادا 
ومنظمات على الئحة اإلرهاب، وذلك في إشارة 
إلى القـــرار الصادر عن الســـعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر.
ورغم أن الموقع الرســـمي لالتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين على شـــبكة اإلنترنت مازال 
يضـــع صـــورة الغنوشـــي إلى جانـــب أعضاء 
مجلس أمناء هذا االتحـــاد، فإن حركة النهضة 
اعتبـــرت أن ”الـــزّج باســـم الغنوشـــي في هذا 

المجال هو محاولة يائسة لتشويه فكره“.
وأعربـــت في بيانهـــا، عن اســـتغرابها من 
”إقحـــام االتحاد العالمـــي للعلماء المســـلمين 

ضمن مثل هذه القائمة“.
ووصف الشـــيخ الزيتوني لطفي الشندرلي 
لحـــوار الحضارات  الدولـــي  رئيـــس المركـــز 
واألديان والتعايش السلمي، قرار الدول األربع، 
تصنيف االتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين، 
كيانـــا إرهابيا، بالقرار الشـــجاع الذي جاء في 
توقيت مفصلي. وقال لـ“العرب“، إن الشـــعوب 
العربيـــة واإلســـالمية تضررت كثيـــرا من هذا 

االتحاد الذي قّدم صورة ُمشـــّوهة عن اإلســـالم 
بدعمـــه التنظيمـــات والجماعـــات الُمتطرفـــة، 
وبتشـــجيعه الشـــباب علـــى التوجـــه إلى بؤر 

التوتر، واالنضمام إلى الحركات اإلرهابية.
وأصـــدرت الـــدول األربع المقاطعـــة لقطر، 
الخميـــس بيانا صّنفـــت فيه ”كيانـــا إرهابيا“ 
كل من ”االتحـــاد العالمي لعلماء المســـلمين“ 
و“المجلـــس اإلســـالمي العالمـــي“، إلى جانب 
إدراج 11 شـــخصية إســـالمية جديـــدة ضمـــن 

”قائمة اإلرهاب“.
ودعا الشـــندرلي فـــي المقابل، الســـلطات 
التونسية إلى غلق فرع هذا االتحاد في تونس، 
قائال“ أطالب الحكومة بالتحرك الســـريع لغلق 
فرع تونس لالتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
ألننا قاســـينا من فكر الذين يقفـــون خلف هذا 
االتحـــاد، ومن مواقفهم وفتاويهـــم الُمتطرفة“. 
وتجد الســـلطات التونسية نفســـها في موقف 

ُمحرج على األصعدة السياسية والدبلوماسية 
واألمنية، وهو ما ُيفســـر صمتهـــا إزاء القرار، 
رغم أن الجدل حول هـــذا الموضوع لم يتوقف 
منـــذ افتتـــاح فـــرع لالتحـــاد العالمـــي لعلماء 

المسلمين في تونس في العام 2012.
وبدا الموقف التونسي إزاء هذا الموضوع 
ُمرتبـــكا منـــذ تصاعـــد الخالفات بيـــن الدول 
األربع وقطر، حتى أنه في نهاية شـــهر أكتوبر 
الماضـــي، تـــرددت أنباء مفادها أّن الســـلطات 
التونســـية قد تكون طلبت من المشـــرفين على 
فرع االتحاد العالمي للعلماء المسلمين بتونس 

تقليص نشاط الفرع.
وتوّقع مراقبون حينئذ أن يكون هذا الطلب 
ُمقدمـــة لغلـــق هذا الفـــرع الذي اتخـــذ مقرا له 
بشارع خيرالدين باشا بوسط تونس العاصمة، 
والذي أثارت نشـــاطاته، وخاصة منها الندوات 
الفكريـــة التـــي نظمهـــا، اســـتياء العديـــد من 

القوى السياســـية واألكاديمية التي حذرت من 
خطورتها على أمن البالد.

ورغم أن الســـلطات التونسية سبق لها أن 
أكـــدت عزمها علـــى التصدي لـــكل التنظيمات 
والجمعيـــات والكيانـــات مشـــبوهة التمويـــل 
واألهداف، إال أنها لم تتخذ لغاية اآلن أي إجراء 

علني رسمي ضد هذا الفرع.
الدبلوماســـي  الُمتـــردد،  الموقـــف  ودفـــع 
التونسي الســـابق عبدالله العبيدي إلى القول 
لـ“العـــرب“، إن طبيعـــة التوازنات السياســـية 
الراهنـــة التـــي تلعـــب فيهـــا حركـــة النهضة 
اإلسالمية دورا كبيرا، ”تجعل الحكومة ُمكّبلة، 
وغير قادرة على اتخاذ قرار حاســـم بشأن هذا 
الملـــف“. ووصف ملـــف فرع تونـــس لالتحاد 
بسبب  العالمي لعلماء المســـلمين، بـ“الُمعّقد“ 
تشـــابكه بمصالح تونس االقتصادية في عالقة 

بقطر، وكذلك أيضا بتركيا.
وُيشـــاطر هذا الرأي األكاديمي التونســـي 
خالـــد عبيد، الذي قال لـ“العرب“، إن هذا الملف 
يجعل الســـلطات التونسية في ”حرج سياسي 
ودبلوماســـي واقتصادي“، ذلـــك أنه إذا أخذت 
بقرار الدول األربع التي صّنفت االتحاد العالمي 
لعلماء المســـلمين كيانا إرهابيا، وطبقته على 
فرع االتحاد بتونس، ستخســـر دعم قطر، وإذا 
لم تأخذ به ستهتز عالقاتها بالسعودية ومصر 

واإلمارات والبحرين“.
وأعرب عن اعتقاده بان تونس ”ســـتحاول 
التعاطي مع هـــذا الملف على أســـاس مراعاة 
التوازنات اإلقليمية، وحجم مصالحها دون أن 
ُتضحـــي بعالقاتها مع قطر أو غيرها من الدول 

الداعمة لها“.

صابر بليدي

} الجزائر - أعلن وزير الداخلية والجماعات 
المحليــــة نورالدين بدوي، عــــن هيمنة كل من 
جبهــــة التحريــــر الوطني والتجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، على أغلبية المجلــــس البلدية 
والوالئية (المحافظات)، في االنتخابات التي 
جرت الخميس، وعن تســــجيل نسبة مشاركة 
وصفها بـ“المقبولة“، مقارنة باالســــتحقاقات 

الماضية في التشريعيات والرئاسية.
وفــــاز كل مــــن جبهــــة التحريــــر الوطني، 
والتجمــــع الوطنــــي الديمقراطي، المشــــكلين 
للضلعين الرئيسيين في معسكر المواالة على 
معظم المجالس، حيث حازت األولى على 603 
بلدية، و711 مقعدا والئيا، أما الثاني فقد حاز 
على 451 بلدية، و527 مقعدا والئيا، مع نســــبة 
مشاركة قدرت بنحو 45 بالمئة، وهو ما يفوق 
تلك المســــجلة في نظيرتها المنظمة في 2012 
أو خالل االنتخابات الرئاســــية والتشــــريعية 

األخيرتين.
وكشــــفت األرقام عن تراجــــع رهيب للقوى 
السياســــية األخرى، على غــــرار جبهة القوى 
االشتراكية أو األحزاب اإلسالمية، مع تسجيل 
بروز جبهة المســــتقبل للمنشــــق السابق عن 

جبهة التحرير الوطني بلعيد عبدالعزيز.
والالفــــت فــــي النتائــــج المســــجلة، هــــو 
التراجع الرهيب ألحزاب المعارضة وما يعرف 
باألحزاب المجهرية والموسمية، فالفارق جّد 
واضح بين األرقــــام المحققة من طرف حزبي 
الســــلطة، وباقي القوى السياسية، فمن أكثر 
من 400 بلدية حاز عليها حزب أحمد أويحيى، 
ينزل الرقم الى نحو ستين بلدية حازت عليها 

جبهة القوى االشتراكية.

وهــــو مؤشــــر على اختــــالل التــــوازن في 
الخارطــــة السياســــية الجديدة، الــــذي ذابت 
فيــــه معظــــم القوى السياســــية ســــواء كانت 
لــــم  حيــــث  للســــلطة،  مواليــــة  أو  معارضــــة 
يحــــز حزبــــا الجبهــــة الشــــعبية الجزائريــــة 
وتجمع أمــــل الجزائر ”تاج“، لــــكل من عمارة 
بــــن يونس وعمــــار غول المواليين للســــلطة، 
والممثليــــن لرباعي معســــكر المواالة إال على 
أقل من سبعين بلدية أو العشرات من المقاعد 

الوالئية.
ويرى المحلل السياســــي علــــي ذراع، أن 
النتائج المســــجلة في هذه االنتخابات تكّرس 
مبــــدأ غلق المشــــهد السياســــي فــــي البالد، 
بعد اســــتحواذ حزبي الســــلطة علــــى مجمل 
المجالــــس البلدية والوالئية، وذوبان مختلف 
القــــوى السياســــية، بمــــا فيها اإلســــالميون 
والمعروفة بمعارضتها الراديكالية للســــلطة، 
كحزب طالئــــع الحريــــات، وتحالفي ”حمس“ 

و“النهضة والعدالة والبناء“.
ووّجهت قيــــادات سياســــية انتقادات لما 
أســــمته بـ“ظــــروف الضغــــط والشــــحن التي 
جرت فيها عملية االقتراع في بعض المكاتب، 
ومحــــاوالت التزوير التي بــــادر بها مؤطرون 

من اإلدارة، وبعض الموالين وأنصار أحزاب 
معينة“. كما سجلت اختالالت في أداء اإلدارة، 
حيــــث تســــتمر أخطــــاء إحصــــاء أشــــخاص 
متوفيــــن، وعــــدم وجود أســــماء أحيــــاء على 
اللوائح االنتخابية، الــــى جانب غياب أوراق 

االقتراع في بعض األحيان.
وكانت قيادات سياســــية، وجهت اتهامات 
صريحــــة لــــإلدارة ومــــن ورائهــــا الســــلطة، 
بالوقــــوف وراء عملية تطهيــــر وقطع الطريق 
على مرشحيها وقوائمها االنتخابية، بدعاوي 
واهية ال تستند ألي مبرر قانوني أو سياسي، 
مــــن أجل إفــــراغ الســــاحة االنتخابية لصالح 

أحزاب السلطة.
وقال رئيس جبهة الجزائر الجديدة جمال 
بن عبدالسالم، بأن ”العزوف بعدما كان يتعلق 
بعمليــــة االقتــــراع صار مرادفا حتــــى لعملية 
الترشــــح، حيث غدا المناضلون والمواطنون 
يرفضون التقدم لخوض االســــتحقاق، بسبب 
الخــــوف مــــن مقــــص اإلدارة الــــذي يطــــارد 

المرشحين بدون مبرر“.
واعتــــرف أميــــن عــــام التجمــــع الوطنــــي 
الديمقراطــــي أحمد أويحيى، رغــــم أنه يمثل 
الضلع الثاني لمعســــكر المواالة السياسية، 

بوقوع ما أســــماه بـ“الضغــــوط والتجاوزات 
فــــي مكاتــــب اقتــــراع بمحافظة وادى ســــوف 
الحدوديــــة، وأن أنصار أحــــد األحزاب عملوا 
على التشــــويش علــــى العملية، وتســــييرها 

لصالح حزبهم“.
وألمحت تصريحــــات أحمد أويحيى، إلى 
خصمــــه في معســــكر المواالة ”حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطنــــي“، خاصة وأن مالســــنات 
حادة ســــجلت أثناء فتــــرة الحملــــة الدعائية 
بينــــه وبيــــن جمال ولــــد عباس، علــــى خلفية 
وأجندة  للطرفيــــن،  السياســــية  الطموحــــات 
كالهما لتوظيف االنتخابــــات المحلية لبلوغ 
مبتغــــى خالفة الرئيــــس عبدالعزيز بوتفليقة 

في قصر المرادية العام 2019.
وباســــتثناء بعض المشــــادات في بعض 
مكاتب االقتراع، جرى االســــتحقاق في ظروف 
أمنية وسياسية مريحة، حيث فشلت الجيوب 
اإلرهابية في تســــجيل حضورها الرمزي في 
مثل هــــذا الموعد الهام، خاصة وأنها أظهرت 
خــــالل األســــابيع الماضيــــة، تصميمــــا على 
اختراق االســــتحقاق االنتخابي، والتشويش 
عليــــه عبــــر اســــتقطاب األضــــواء اإلعالمية 

واهتمامات الرأي العام.
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لطفي الشندرلي:
تصنيف اتحاد القرضاوي 

كيانا إرهابيا قرار شجاع جاء 
في توقيت مفصلي

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صادق مجلس النواب التونسي 
الجمعة، على منح الثقة لعماد الحمامي 

الذي اقترحه رئيس الحكومة يوسف 
الشاهد، وزيرا للصحة وذلك بموافقة 

130 صوتا واحتفاظ ثالثة نواب 
واعتراض 17 أخرين.

◄ أعلنت بعثة األمم المتحدة في مالي 
مقتل ثالثة على األقل من جنودها لحفظ 
السالم الجمعة في هجوم بشمال شرق 

البالد.

◄ أنقذت وحدات جيش البحر 
الّتونسي، 22 مهاجرا غير نظامي من 

الغرق بعد تعطل قاربهم قبالة السواحل 
الّتونسية بمدينة جرجيس، التابعة 

لمحافظة مدنين، جنوب شرقي البالد.

◄ احتجت أحزاب المعارضة 
الموريتانية، على رفض السلطات 

إصدار ترخيص لمهرجان كانت 
تعتزم تنّظيمه نوفمبر الجاري؛ رفًضا 

لسياسات النظام الحالي.

◄ أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، 
أن وضعية مواطنيها العالقين في 
ليبيا، تحظى بأولوية اهتماماتها، 

وأنها تعمل من أجل إنجاح إعادتهم 
إلى البالد.

◄ أعلن الناطق باسم القيادة العامة 
للقوات المسلحة الليبية، العميد أحمد 
المسماري، أن المنطقة الواقعة جنوب 

خليج السدرة حتى الجبال السوداء 
بما فيها مواقع الحقول النفطية تعتبر 

منطقة عسكرية مغلقة يمنع التواجد 
فيها منعا باتا إال بإذن من غرفة 

عمليات سرت الكبرى.

باختصار

أخبار
«أتفهـــم تخـــوف البعض من الحكـــم المحلي وتجســـيد الالمركزية، ومما يمكـــن أن يضيفه من 

تشتيت ألوضاع البالد بعد الثورة والتي اتسمت بتراجع احترام القانون وقيمة العمل».
رياض املؤخر
وزير البيئة والشؤون احمللية في تونس

«العمـــل بدأ على كل عناصر خارطة الطريق الخاصة باألزمـــة الليبية، في آن واحد، وكل عنصر 
منها قائم بذات».

غسان سالمة
املبعوث األممي إلى ليبيا

منظمات: زعماء العالم 
على علم بتجارة البشر

} طرابلــس - أثارت مشــــاهد التقطت ســــرا 
لمــــزاد ليلي يباع فيه شــــباب أفارقة رقيقا في 
محيــــط طرابلــــس، صدمة كبرى حيــــن بثتها 
األميركيــــة وانتشــــرت  شــــبكة ”ســــي.أن.أن“ 

بسرعة على مواقع التواصل االجتماعي.
وإزاء حملة التنديد الشديد، أعرب األمين 
العــــام لألمم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش 
عــــن صدمته، داعيا إلى محاكمة المســــؤولين 
عــــن العمليــــة بتهمــــة ارتــــكاب جريمــــة ضد 
اإلنسانية. فيما أبدى رئيس االتحاد األفريقي 
ألفــــا كوندي ”اســــتنكاره“ واالتحاد األوروبي 

”اشمئزازه“.
ويندد المحلل السنغالي في مركز ”أفريقيا 
األفــــكار“ للدراســــات حميــــدو آن بـ“الخبث“، 
كان  العــــادي،  المواطــــن  ”باســــتثناء  قائــــال 
الجميــــع يعلمون، الحّكام والمنظمات الدولية 

والقادة السياسيون“.
ويقول مدير قسم غرب ووسط أفريقيا في 
منظمة العفــــو الدولية عليون تين الذي يتخذ 
مــــن داكار مقّرا، إن ”احتجاز الرهائن والعنف 
والتعذيب واالغتصاب، كلها أعمال شائعة في 

ليبيا، ونتكلم عن الرقيق منذ وقت طويل“.
وأفادت منظمة الهجرة الدولية منذ أبريل 
عن وجود ”أســــواق للرقيق“ فــــي ليبيا. وقال 
المتحدث باســــم المنظمة في جنيف ليونارد 
دويل في ذلك الحين ”إنهم يتحّولون فيها إلى 
بضائع معروضة للشراء والبيع والرمي حين 

ال تعود لها قيمة“.
كما نددت رئيســــة منظمة أطباء بال حدود 
جوان ليو في رســــالة مفتوحة إلى الحكومات 
األوروبية في ســــبتمبر بـ“شــــبكة واسعة من 

الخطف والتعذيب واالبتزاز“ في ليبيا.
وكتبــــت ”فــــي جهودها من أجــــل احتواء 
تدفــــق المهاجريــــن هــــل ســــتكون الحكومات 
األوروبية مســــتعدة لتحّمل ثمــــن االغتصاب 
والتعذيــــب والعبوديــــة؟“، قبــــل أن تختم ”لن 

يكون بوسعنا القول إننا لم نكن نعلم“.
وفي منتصف نوفمبر، انتقد مفّوض األمم 
المتحدة لحقوق اإلنســــان زيد رعد الحســــين 
”سياسة االتحاد األوروبي القاضية بمساعدة 
خفــــر الســــواحل الليبييــــن علــــى اعتــــراض 
المهاجريــــن وإعادتهم“، ووصفهــــا بأنها ”ال 

إنسانية“.
ورفضت بروكسل هذه التهمة، مشيرة إلى 
في البحر  جهودها من أجــــل ”إنقــــاذ أرواح“ 
و“تســــهيل وصــــول منظمة الهجــــرة الدولية 
والمفوضيــــة الســــامية لالجئين إلــــى مراكز 
االحتجــــاز في ليبيــــا حتى تتمكنــــا من زيادة 
مســــتوى المســــاعدة وتنظيــــم عمليــــة عودة 

طوعية“.
ويرى عليون تين أن أوروبا، بطرح نفسها 
ــــم، مهمــــا كان الثمن،  بمثابــــة ”حصــــن مصمِّ
على وقــــف تدفق المهاجريــــن“، فإنها تتحّمل 

مسؤولية أساسية في الكارثة الحالية.

بالضغط خالل  سياسيون ينددون 
عملية االقتراع في بعض املكاتب، 
ومحـــاوالت التزويـــر التـــي بـــادر بها 

مؤطرون من اإلدارة

◄

[ التوازنات السياسية تدفع السلطات الرسمية إلى الصمت

عملية التصويت لم تخل من مناوشات

تصنيف اتحاد القرضاوي كيانا إرهابيا يثير جدال في تونس

أحزاب السلطة تهيمن على المجالس المحلية في الجزائر
[ تالشي القوى السياسية وهيمنة المواالة تهديد لمسار التعدد السياسي

ــــــت أحزاب الســــــلطة اجلزائرية، على  هيمن
ــــــج االنتخابات احمللية، بشــــــكل يغلق  نتائ
املشهد السياسي لصالح معسكر املواالة، 
ــــــد الطريق لها خلوض االســــــتحقاق  وميّه
الرئاســــــي املنتظر فــــــي 2019، لكن الالفت 
ــــــر للقوى السياســــــية  هو التالشــــــي املثي
األخرى، مبا فيها تلك املوصوفة بـ“العريقة 
والتاريخية“، مما يضع مســــــتقبل التعددية 

السياسية باجلزائر في منعرج حاسم.

في مرمى االتهامات



} بروكســل - حاول زعماء االتحاد األوروبي 
في بروكسل، تحقيق توازن في رغبتهم تعزيز 
العالقات مع دول أوروبا الشرقية الست، وهي 
ومولدافيا  وجورجيـــا  وأذربيجـــان  أرمينيـــا 
وأوكرانيا وبالروسيا، دون الحاجة إلى اتخاذ 
موقف رســـمي متصلب ضد روســـيا وتدخلها 

في الملف األوكراني.
وأجرى الزعماء تقييما لإلنجازات األخيرة 
المنبثقة عن قرارات القمم الســـابقة، مثل رفع 
القيود عن الحصول على التأشيرات لمواطني 
أوكرانيـــا وجورجيـــا، عندمـــا يتوجهون إلى 
االتحـــاد األوروبـــي، إضافة إلـــى بحث كيفية 
تحقيق المزيد من التعاون إلقامة اقتصاديات 
وحوكمة واتصال ومجتمعات أقوى في الدول 

الـست المشاركة.
ويلقي ملف التدخل الروســـي في أوكرانيا 
بظاللـــه على القمة، رغم أنـــه ليس على جدول 
أعمالهـــا، فـــي الوقت الذي أعلـــن فيه الجيش 
األوكراني الخميس، مقتل خمســـة من جنوده 
في هجوم متمردين مؤيدين لروســـيا لمواقع 

للحكومة معظمها في منطقة لوجانسك.
وقـــال رئيـــس المجلس األوروبـــي دونالد 
توسك إن ”مقتل خمسة جنود أوكرانيين أمس 
يعد آخر دليل علـــى النتائج المروعة للعدوان 

الروسي في أوكرانيا“.
ويردد المســـؤولون في بروكســـل أن قمة 
رؤساء دول وحكومات بلدان االتحاد األوروبي 
الـ28 وكل من أوكرانيـــا ومولدافيا وجورجيا 
وبيالروســـيا وأرمينيـــا وأذربيجان، ليســـت 

موجهة ضد أي بلد.
ولن يأتي البيـــان الختامي كذلك على ذكر 
ضم روســـيا للقرم، في خطوة أثـــارت تنديدا 
شـــديدا مـــن االتحـــاد األوروبي خـــالل القمة 

األخيرة للشراكة الشرقية في ريغا قبل عامين.
ويحـــاول االتحـــاد األوروبـــي اإلبقاء على 
توازن بيـــن تعزيز التعاون مع دول الشـــراكة 
الشـــرقية، بينمـــا يؤكـــد على أن إطـــار العمل 
يهدف إلى عدم المواجهة تجاه روســـيا، التي 
ربما تنظر إلى تلـــك الجهود بوصفها انتهاكا 

لسلطتها على المنطقة.
ورغـــم أن ملف التدخل الروســـي في دول 
شرق أوروبا ليس من ضمن النقاط المطروحة 
للنقـــاش فـــي القمـــة، إال أن رئيســـة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي تطرقت إلى الموضوع 
منتقدة التدخل الروسي في أوكرانيا، مطالبة 
”روســـيا  لممارســـات   التصـــدي  بضـــرورة 

المعادية للغرب وجيرانها“.
وقالـــت مـــاي للصحافيين قبيـــل انطالق 
القمـــة ”علينـــا أن نتابع عن كثب مـــا تقوم به 
الـــدول المعاديـــة مثل روســـيا، والتـــي تهدد 
إمكانية تطـــور جيراننا الشـــرقيين، وتحاول 

إضعاف قوتنا الجماعية“.
وأضافت ”أتطلع إلى سماع تعهدات جديدة 
من الدول األوروبية بالعمل المشترك، من أجل 
مواجهـــة هذه التحديات التـــي تطال الجميع، 

سواء في مجال األمن أو التنمية“.
ومطلـــع األســـبوع الماضـــي، وّجهت ماي 
انتقادات هي األكثر حدة منذ انتخابها لرئاسة 
الحكومة البريطانية، متهمة موســـكو بالقيام 
بـ“أعمـــال عدائيـــة“ معـــّددة اإلجـــراءات التي 

اتخذتها لندن لضمان أمنها.
وقالت متوجهة إلى قادة روسيا ”نحن نعلم 
ما تفعلون، ولن تحققوا مبتغاكم أبدا“، مشيرة 
إلى الضم غير الشرعي للقرم، ودعم المتمردين 
في دونباس شـــرق أوكرانيا، وانتهاك المجال 
الجوي لـــدول أوروبية كثيـــرة، والضلوع في 
حمالت التجســـس اإللكترونـــي، والتدخل في 
االنتخابات الفرنسية، إلى جانب قرصنة وزارة 

الدفاع الدنماركية والبوندستاغ.
وانتهـــت بالقـــول إن ”المملكـــة المتحـــدة 
ســـتقوم بكل ما يلزم لحماية نفسها، وستعمل 
مع حلفائها للغاية نفسها“، وألجل ذلك يتطلب 

األمر إجراءات عدة أبرزها إصالح حلف شمال 
األطلســـي مـــن أجل الـــردع والتصدي بشـــكل 
أفضل ألنشـــطة روســـيا العدائيـــة، إلى جانب 

زيادة الدعم العسكري البريطاني ألوكرانيا.
وخيم تعثـــر مفاوضات خـــروج بريطانيا 
مـــن االتحـــاد األوروبي علـــى أشـــغال القمة، 
حيث حثت رئيسة الوزراء البريطانية االتحاد 
األوروبي على ”اتخاذ خطوات إلى األمام“، في 
وقـــت يأمل قادة التكتل في أن تتقدم بتســـوية 
من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن االنتقال إلى 
المرحلة الثانية من المفاوضات المزمع عقدها 

أوائل الشهر المقبل.
االتحـــاد  فـــي  المســـؤولين  أمـــل  وازداد 
األوروبي، بأنها ســـتقدم اقتراحا جديدا بشأن 
مسألة كلفة انسحاب بريطانيا الشائكة، بعدما 

اتفـــق وزراء بريطانيون في وقت ســـابق هذا 
األســـبوع على عرض مبلغ أكبر ُقدر بـ40 مليار 
يـــورو مقابل المـــرور إلى الجولـــة الثانية من 

المفاوضات حول العالقات المستقبلية.
ولـــدى وصولهـــا إلى بروكســـل، نفت ماي 
اســـتعداد بالدهـــا لرفع المبلغ الذي ســـتدفعه 
لنـــدن، إال أنهـــا أكـــدت أن أي تحـــرك من هذا 
النوع يرتبـــط باتفاق نهائي بشـــأن العالقات 

المستقبلية يتم التوصل إليه العام القادم.
وقالت ماي إن ”هذه المفاوضات مستمرة، 
لكنني واضحة في ما يتعلق بمسألة أنه علينا 
اتخاذ خطوات إلى األمـــام معا، وذلك من أجل 
تمكين بريطانيا واالتحاد األوروبي من االنتقال 
إلى المرحلة المقبلة“. وذكر رئيس المفوضية 
األوروبيـــة جان كلود يونكر الجمعة، أنه واثق 

من أنه ســـيتم إحراز تقدم في محادثات خروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، مما سيســـمح 
بالمضي قدما لمناقشة قضية التجارة اعتبارا 

من الشهر المقبل.
وأضاف يونكر على هامش اجتماع زعماء 
التكتـــل مع نظرائهـــم من دول شـــرق االتحاد 
األوروبي ”هناك حركة، ال أعرف في أي اتجاه، 

لكن آمل أن تكون في االتجاه الصحيح“.
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{إيـــران ســـتلتزم بتعهداتها تجاه االتفاق النـــووي إذا التزمت به جميع األطراف بشـــكل كامل أخبار

وبال قيد أو شرط}.

رضا جنفي
ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية

{روســـيا تعتبر قيـــام الواليات المتحدة بعســـكرة منطقة آســـيا بذريعة مواجهـــة خطر كوريا 

الشمالية، أمرا غير مقبول}.
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باختصار

◄ أصدرت السلطات التركية الجمعة 
أوامر باعتقال 79 مدرسا كانوا 

يعملون في مدارس يشتبه في صلتها 
برجل الدين المقيم في الواليات 

المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه 
أنقرة بتدبير محاولة االنقالب العام 

الماضي.

◄ قتل مسؤول كبير في الشرطة 
وأصيب 5 آخرون بجروح، في محافظة 

بيشاور شمال غرب باكستان، عندما 
استهدف انتحاري على دراجة نارية 
يشتبه في انتمائه لطالبان سيارتهم 

في وقت مبكر الجمعة.

◄ عثر على جثث سبعة رجال داخل 
مزرعة بوالية أداماوا بشمال شرق 
نيجيريا الجمعة، بعد هجوم شّنه 

تنظيم بوكو حرام المتشدد، وذلك بعد 
أيام قليلة من تفجير التنظيم لمسجد 

مما أسفر عن مقتل 50 شخصا على 
األقل.

◄ ذكر مسؤول في وزارة الدفاع 
الكورية الجنوبية، الجمعة، أنه من 

المقرر أن تجري القوات الجوية 
الكورية مع نظيرتها األميركية 

تدريبات مشتركة مطلع ديسمبر 
القادم، في خطوة استعراضية لكوريا 

الشمالية.

◄ قال متحدث باسم الرئيس الفلبيني 
رودريغو دوتيرتي الجمعة، إن الرئيس 

أنهى عملية السالم مع المتمردين 
الذين يقودهم الماويون وذلك 

الستمرار األعمال القتالية على الرغم 
من المفاوضات.

◄ كشف مسؤول أفغاني الجمعة 
أن خمسة من أفراد عائلة قيادي من 

طالبان قتلوا في غارة جوية في منطقة 
نيجراب في إقليم كابيسا وسط البالد، 

بعد أن رفضوا االستسالم للقوات 
الحكومية.

ماي تتوعد روسيا في قمة بروكسل
[ التدخل الروسي في أوكرانيا يخيم على قمة الشراكة األوروبية  [ بوادر انفراج في مفاوضات البريكست

انطلقت اجلمعة، في العاصمة البلجيكية بروكســــــل، أشغال قمة االحتاد األوروبي والدول 
الشرقية لبحث سبل تعزيز العالقات السياسية واالقتصادية، وسط أجواء مشحونة خيم 
عليهــــــا ملف التدخل الروســــــي في أوكرانيا، إضافة إلى مفاوضــــــات خروج بريطانيا من 

الكتلة األوروبية وتأثيرها على العمل األوروبي املشترك.

الزموا أماكنكم

مرحلـــة  زيمبابـــوي  دخلـــت   - هــراري   {
جديدة مـــن تاريخها الجمعة، علـــى إثر أداء 
الرئيس الجديد إمرســـون منانغاغوا اليمين 
الدســـتورية، ليتولـــى رســـميا قيـــادة البالد 
خلفا للرئيس المستقيل روبرت موغابي، في 
الوقـــت الذي عّبرت فيه العديـــد من األطراف 
عـــن مخاوفها من إدارتـــه للمرحلة االنتقالية 
وتأثيـــر سياســـاته علـــى نتائـــج المحطـــة 

االنتخابية أوائل العام المقبل.
وأقسم منانغاغوا اليمين في ملعب اكتظ 
بالحشـــود في إحدى ضواحي هراري، قائال 
”أنا إمرســـون دامبـــودزو منانغاغوا، أقســـم 
بصفتـــي رئيســـا لجمهوريـــة زيمبابوي بأن 
أكـــون وفيـــا للجمهوريـــة وأن أطيـــع وأدعم 

وأدافع عن دستور وقوانين زيمبابوي“.
ومنذ الفجـــر، تجمع عشـــرات اآلالف من 
سكان العاصمة أمام أبواب الملعب الرياضي 
الوطنـــي ليحيـــوا رئيـــس الدولـــة الجديد، 
رافعين الفتات كتب عليها ”شـــكرا لجنودنا“ 

و“الشعب تكلم“.
وتعهـــد رئيـــس زيمبابوي الجديـــد بأنه 
ســـيتم تعويـــض المزارعيـــن الذيـــن فقدوا 
ممتلكاتهم بسبب سياســـة إصالح األراضي 
التـــي اتخذهـــا خلفه وســـاهمت فـــي عرقلة 

المشاريع التنموية في البالد.
وقـــال الزعيم الجديـــد ”حكومتي ملتزمة 
بتعويض هؤالء المزارعين الذين ّتم االستيالء 
علـــى أراضيهـــم“. ولـــم يحـــدد منانغاغـــوا 
المزيد من التفاصيـــل، لكنه دافع عن إصالح 

األراضي بوصفـــه مشـــروعا ضروريا، قائال 
إن ”السياســـات والبرامج المتعلقة بإصالح 

األراضي أمر محتوم“.
وكان الرئيـــس الســـابق قد نفذ سياســـة 
مثيرة للجدل باســـتيالئه علـــى األراضي من 
المزارعيـــن البيـــض وإعـــادة توزيعها على 

الزيمبابويين السود.
وعشـــية توليه مهامه، أجـــرى منانغاغوا 
محادثـــات مـــع الرئيـــس المســـتقيل روبرت 

موغابـــي ووعـــده بـــأن يؤمـــن لـــه ولعائلته 
”أقصى شروط األمن والرخاء“، وفق ما ذكرت 

الحكومية. صحيفة ”ذي هيرالد“ 
وقد اشـــتهر منانغاغوا الـــذي كان دعامة 
الجهـــاز األمنـــي فـــي زيمبابوي منـــذ أربعة 
عقـــود، ووزيرا مرات عدة، بأنه المنفذ األمين 
ألعمال موغابـــي، مما يثيـــر المخاوف حول 
طريقـــة إدارته للمرحلـــة االنتقاليـــة وتأثير 
سياســـاته على المحطـــة االنتخابية المزمع 

إجراؤها مطلع العـــام المقبل. وتقول منظمة 
مـــن  اآلالف  ”عشـــرات  إن  الدوليـــة  العفـــو 
األشـــخاص تعرضوا للتعذيب أو قتلوا خالل 

عهد موغابي“.
وأعفي منانغاغوا، الذي كان يشـــغل خطة 
نائـــب الرئيس، من مهامه بطلب من الســـيدة 
األولـــى التـــي كانـــت تأمل أيضا فـــي خالفة 
زوجهـــا عندما يحيـــن األوان. فغـــادر عندئذ 
البالد ألســـباب أمنية، مما دفع بالجيش إلى 
تنفيذ انقالب بعد رفضه رفضا قاطعا وصول 

غرايس موغابي إلى سدة الحكم.
وعّبر ألفا كوندي رئيس االتحاد األفريقي 
عـــن مخاوفـــه بشـــأن العمليـــة االنتخابيـــة 
المســـتقبلية المقررة أوائل العام القادم، بعد 
اســـتقالة موغابي وتســـلم رفيق دربه ونائبه 

األول لزمام السلطة في البالد.
فـــي  الديمقراطيـــة  ”إن  كونـــدي  وقـــال 
زيمبابـــوي يتعيـــن احترامها بعد اســـتقالة 

الرئيس روبرت موغابي“.
وأضاف بعد لقائه مع الرئيس الفرنســـي 
إيمانويل ماكرون ”تلك االنتخابات ينبغي أن 
تكون حرة وديمقراطية وشـــاملة وُيسمح ألي 

شخص بخوضها“.
الخارجيـــة  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
األميركيـــة هيذر نـــاورت إن رحيـــل موغابي 
”فرصـــة تاريخيـــة وحـــدث تاريخي لشـــعب 
المواطنـــون  يقـــرر  أن  ويجـــب  زيمبابـــوي 
مســـتقبل بالدهم، ونتوقع إجـــراء انتخابات 

حرة ونزيهة“.

} برلــني – شـــّكل انفتاح الحزب االشـــتراكي 
الديمقراطـــي، ثانـــي الكتـــل البرلمانيـــة فـــي 
ألمانيـــا، على مشـــاورات الخروج مـــن األزمة 
التي خلفها فشـــل مفاوضات تشكيل االئتالف 
الحاكـــم، منعرجا هاما في تقريب وجهات نظر 
الفرقاء السياســـيين مـــن أجـــل التوصل إلى 
توافقات تجنب البـــالد الذهاب إلى انتخابات 

مبكرة.
االشـــتراكي  الحـــزب  قيـــادة  وأبـــدت 
الديمقراطـــي الجمعة، اســـتعدادا للحوار في 
محاولة إلخـــراج البالد من األزمة السياســـية 
الحالية، متخلية عن معارضتها الســـابقة ألي 

تحالف مع المستشارة أنجيال ميركل.

وأعلـــن األمين العـــام للحـــزب هوبرتوس 
هايـــل أن ”الحـــزب االشـــتراكي الديمقراطـــي 
علـــى قناعة بأنه ينبغي التحـــاور“، مؤكدا أنه 
”لن يرفض النقاش“، وذلـــك بعد اجتماع لقادة 
الحزب اســـتمر ثماني ســـاعات بقيادة رئيسه 

مارتن شولتز.
شـــتاينماير،  األلمانـــي  الرئيـــس  وعقـــد 
المنتمي إلى الحزب االشـــتراكي الديمقراطي، 
اجتماعا مع رئيس الحزب شـــولتز الخميس، 
فـــي إطـــار جهـــوده للتوســـط بيـــن األحزاب 
األلمانيـــة للتغلب على أزمة تشـــكيل الحكومة 
فـــي ضوء عدم حصـــول أي كتلة برلمانية على 

أغلبية كافية.

وأعـــرب شـــولتز، شـــريك الحكم الســـابق 
والمنتمـــي لحـــزب شـــتاينماير، عـــن اعتقاده 
بأن االشـــتراكيين يقدمون صالـــح البالد على 
مصالـــح الحزب، وذلك في إشـــارة إلى الوضع 

بعد فشل محادثات تشكيل الحكومة.
الحـــزب  فـــي  بـــارزون  أعضـــاء  ويميـــل 
االشتراكي إلى غض الطرف عن تشكيل حكومة 
أقلية من قبل تحالف ميركل، من أجل استقرار 
األوضاع في المستقبل القريب وكسب الوقت.

الحـــزب  ساســـة  مـــن  العديـــد  وينصـــح 
االشتراكي، على المستوى االتحادي واإلقليمي 
بترك الباب مفتوحا في مسألة تشكيل ائتالف 
المســـيحي بقيادة  الديمقراطـــي  الحـــزب  مع 

ميـــركل، فـــي الوقت الـــذي حذرت فيـــه الكتلة 
البرلمانيـــة للحزب مـــن مخاطـــر الذهاب إلى 

انتخابات مبكرة.
ودعـــا مســـؤولون آخرون فـــي الحزب إلى 
دعم حكومة األقليـــة التي يقودها المحافظون، 
وهـــو خيـــار اســـتبعدته ميركل حتـــى اآلن، إذ 
أنها ســـتضطر في هذه الحالة إلى ”البحث عن 

أغلبية عند اتخاذ كل قرار“.
وقـــال أحد كبار قادة الحـــزب ووزير العدل 
هايكـــو مـــاس ”ال يمكن للحزب االشـــتراكي أن 
يتصـــرف مثل طفـــل يغضب ويجلـــس بعيدا، 
في إشـــارة إلى ضرورة قبـــول الحزب بتحالف 

الضرورة من أجل مصلحة البالد“.

القادم أفضل

منانغاغوا يؤدي اليمني الدستورية رئيسا لزيمبابوي

تحالف الضرورة يدفع الحزب االشتراكي إلى إنقاذ ميركل

دونالد توسك:

مقتل جنود أوكرانيين 

دليل على النتائج المروعة 

للعدوان الروسي

جون كلود يونكر:

واثق من إحراز تقدم في 

محادثات خروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي



} غــزة – ال يزال ركام مطار غزة الدولي الُمدمر، 
الواقـــع في أقصـــى جنوب قطاع غزة، شـــاهدا 
على ُحلم فلســـطيني لم يكتمل. فلقد تحول ذلك 
الصرح السيادي، بين ليلٍة وُضحاها إلى كومة 
من األنقاض، بسبب القصف اإلسرائيلي، الذي 
تعرض له، بعد أقل من عامين على إقامته، كأول 

مطار يتبع للسلطة الوطنية الفلسطينية. 
ويذكـــر العديـــد مـــن الفلســـطينيين بغزة 
المطار بكثير من الحنين، رغم الفترة البسيطة 
التي عمل فيها، نظرا للصعوبات الكبيرة التي 

يكابدونها حاليا خالل السفر. 
لبدء  وصـــادف الجمعة، الذكـــرى الــــ”19“ 
تشـــغيل المطار، الواقع جنوبي شـــرقي مدينة 
رفـــح جنوبي قطـــاع غزة، بالقرب مـــن الحدود 
المصرية، حيث افتتح في 24 نوفمبر عام 1998. 
وعمـــل المعبر لنحو عاميـــن، قبل أن تغلقه 
إســـرائيل، كإجراء عقابي على اندالع انتفاضة 
األقصـــى الفلســـطينية في ســـبتمبر مـــن عام 
2000. ومنـــذ إغالق المطار، عاد ســـكان القطاع 
الستخدام معبر رفح، الواصل بين غزة ومصر، 
والذي تعرض لفترات طويلة من اإلغالق، خالل 

السنوات الماضية. 
ويســـافر ســـكان القطاع، من خـــالل مطار 
القاهـــرة المصري، بعـــد اجتيازهم لمعبر رفح 
الذي تغلقه الســـلطات المصرية، بشـــكٍل شبه 
كامل، وتفتحه فقط لســـفر الحاالت اإلنسانية. 
ويقـــول القائـــم بأعمال رئيس ســـلطة الطيران 
المدنـــي، زهير ُزْملـــط، إن إنشـــاء المطار كان 
بمثابـــة ”ُحلم“ للرئيس الراحل ياســـر عرفات. 
وأضـــاف زملط فـــي جولة بين مبانـــي المطار 

”منذ تأســـيس السلطة الفلســـطينية على أرض 
الوطـــن كان ُحلم الرئيـــس الراحل عرفات، بناء 
مطـــار، فأصدر قراره بإنشـــاء ســـلطة الطيران 
المدني مطلـــع العام 1994 والخطـــوط الجوية 
الفلسطينية مطلع العام 1995، وعملت السلطة 
علـــى تحديـــد الموقع للمطـــار، فـــي األول من 

أكتوبر في ذات العام“. 
وتابـــع زملط ”مباني المطـــار هي: اإلدارة، 
وصالتـــا الوصـــول والمغادرة وتزيـــدان عن 4 
آالف متر، وقاعة كبار الزوار على مساحة 1300 
متر، ومدرج الطائرات ويبلغ طوله حوالي 1889 

متـــًرا، ومهبط، وبـــرج للمراقبة، ومقـــر للهيئة 
العربيـــة للبتـــرول، وبه طائرتان ملـــك للمطار، 

ومعدات ألمانية وإسبانية للعمل“. 
وأشـــار إلى أن ”تكلفة إنشائه بلغت ما بين 
60 إلـــى 70 مليـــون دوالر أميركي“. وأوضح أن 
”عـــدد العامليـــن في المطـــار، بلـــغ حوالي 800 
موظف فلســـطيني، ما بين مهندسين وطيارين 

وإداريين وموظفي أمن وخدمات مسافرين“. 
وقـــال إن ”فترة بداية عمل المطار شـــهدت 
حركـــًة دؤوبة للمســـافرين، فســـجل تنقل نحو 
20 ألف مســـافر عام 1998، وحوالي 61 ألفا عام 

1999، وقرابـــة 59 ألفا عـــام 2000“. وأوضح أن 
”رحالت المطار توقفت فـــي الثامن من أكتوبر، 
بعد نحو 10 أيـــام على اندالع أحداث انتفاضة 
األقصى“. وفـــي 13 فبرايـــر 2001 أغلق المطار 
بشكل كامل، من قبل الجيش اإلسرائيلي. وبين 
ُزملط أن ”المطار، كان يعد مؤسسة ذات أهمية 

كبيرة“. 
وأضاف ”للمطار أهمية سياســـية إذ ُيعتبر 
رمًزا من رموز الســـيادة، وله أهمية اقتصادية 
تمثلت في تشـــجيع التجارة والسياحة وإنشاء 
المصانع، وأخرى اجتماعيـــة تتمثل في حرية 
التنقل والسفر للفلسطيني كيفما ووقتما شاء، 
وذلـــك حق مكفـــول، أن يكون له مطـــار ومعابر 

ليتنقل لدول العالم ويعود، دون عراقيل“. 
وأشـــار إلـــى أن ”المطـــار كان يســـتخدم 
لنقل الحجـــاج والمعتمريـــن، للمملكة العربية 
الســـعودية، وفتـــح خطوط مالحة مـــع األردن، 
والمغرب، واإلمارات، وتركيا، وقبرص الرومية، 
والســـعودية، وكانت به طائرة رومانية وأخرى 

مغربية تأتي وتذهب يومًيا“. 
وينظـــر زملط لمـــا تبقى من المطـــار بألم، 
ويقـــول ”نحن مـــن بنينـــا المطـــار بأرواحنا، 
وأرى اليوم التعدي على أرض المطار، والتالل 

الرملية، وتحويله إلى مكب للنفايات“. 
وأضاف ”نرجو من الرئيس محمود عباس 
أن يعمـــل جاهـــًدا إلعادة بنائـــه، ولدينا كوادر 
عملـــت به، وجاهـــزة للعمـــل، ولســـنا بحاجة 
لكـــوادر خارجية، ونحن على اســـتعداد لبنائه 
بأيدينا لرفع المعاناة عن شـــعبنا، الذي ُيحرم 

من السفر“. 

وُعرف المطار باســـم مطار غزة الدولي، ثم 
”مطار ياســـر عرفات الدولـــي“، تيمًنا بالرئيس 

الراحل كونه صاحب فكرة إنشائه. 
وُبني المطار بتمويل مـــن ”اليابان ومصر 
والسعودية وإسبانيا وألمانيا“، وتم تصميمه 
علـــى يـــد معماريين مـــن المغرب ليكـــون على 

شاكلة مطار ”الدار البيضاء“. 
وكان االفتتاح الرســـمي للمطـــار عام 1998 
بحضور رئيـــس الواليات المتحـــدة األميركية 
الســـابق بيل كلينتون، وزعيـــم جنوب أفريقيا 
الراحـــل نيلســـون منديال؛ وكان المطـــار قادرًا 

على نقل 700 ألف مسافر سنويًا. 
الفلســـطيني  الجـــوي  األســـطول  وبـــدأ 
بطائرتين، األولى من نوع ”فوكر 50“ تتسع لـ48 
راكًبـــا، وكانت منحًة من الحكومـــة الهولندية، 
أمـــا الثانيـــة فهي طائـــرة ”بوينـــغ 727“ تبّرع 
بها رجل األعمال الســـعودي، األمير الوليد بن 
طالل وتتسع لـ160 راكًبا، وكانت كافية لتسيير 
رحالت إلـــى دول عديـــدة بناًء علـــى اتفاقيات 
النقـــل الجـــوي الموقعـــة بين فلســـطين وتلك 
الدول، وكان يســـافر عبرهـــا يومًيا ما بين 300 

و500 مسافر. 

} أنقــرة – وصلــــت العالقــــات بيــــن االتحاد 
األوروبي وتركيا إلى أدنى مســــتوى لها على 
اإلطالق منذ محاولة االنقالب في يوليو صيف 
2016. وعبــــرت دول االتحــــاد عــــن امتعاضها 
وقلقها من حملة تطهير شنها الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان ضــــد المتورطين، خالف 

فيها مبادئ حقوق اإلنسان.
وتوترت العالقــــات بين الطرفين منذ قيام 
أردوغــــان باســــتفتاء التعديالت الدســــتورية 
لالنتقال إلى النظام الرئاســــي، والذي أجري 
في أبريل الماضي. وشهدت العالقات التركية 
األلمانية تصعيدا، ووصــــف الرئيس التركي 
بقايــــا النازية  االتحــــاد األوروبي بأنــــه من“ 
والفاشــــية“، وبأنــــه ”يدعــــم اإلرهــــاب“، فيما 
هددت المستشــــارة األلمانيــــة انجيال ميركل 
خالل سباق منصب المستشارية في سبتمبر 
الماضي بعدم انضمام تركيا كعضو باالتحاد 
األوروبــــي، وقالت ميركل إنه ”من الواضح أن 
تركيا لن تنضم إلى االتحــــاد“. مضيفة ”أنها 
ســــتتحدث إلــــى قادتــــه اآلخرين حــــول إنهاء 

عملية انضمام تركيا المتعثرة“.

وتجــــري أنقــــرة مفاوضــــات صعبــــة بين 
االتحاد األوروبــــي وتركيا منذ العام 2005، إال 
أنها منقطعة منذ أشهر عدة، بسبب التطورات 
السياســــية األخيرة في تركيا وأمام اتهامات 
المعارضة التركية لنظام أردوغان بالتسلط.   
ومع ذلك تجبر ملفات التجارة والحرب في 
سوريا الطرفين على العمل معا لتحقيق ثالث 

أولويات، ولن تكون أي واحدة منها سهلة.

ملفات مشتركة

تتمثــــل األولويــــة األولــــى فــــي  معالجــــة 
واألمنيــــة،  التجاريــــة  المشــــتركة  الملفــــات 
ويتمحور الملف األول حول االتحاد الجمركي 
األوروبــــي التركي. أما الملف الثاني فيشــــمل 
التعامــــل مــــع محاربــــة اإلرهــــاب، ويتعلــــق 
الملف الثالث بتوفير المســــاعدات اإلنسانية 
لالجئين السوريين، ويبقى كل شيء عدا ذلك 

ثانويا.
ويعد تطوير مشــــروع االتحــــاد الجمركي 
مثــــاال واضحا إلشــــكالية العالقة بين االتحاد 
األوروبــــي وتركيــــا، ففي حين جلــــب االتحاد 

الجمركي منافع اقتصادية للطرفين، وتســــبب 
في إحــــداث تغيير هيكلي في قطاع التصنيع، 
ويتفق أصحاب األعمال من الجانبين على أنه 
حان وقــــت ترميم هذه االتفاقية، إال أن تطوير 
هــــذه االتفاقية لــــن يكون تفاوضــــا خاليا من 
الشروط، على عكس ما تنتظره أنقرة، ويعود 
ذلك لسببين اثنين يشكالن عائقا أمام التعاون 

األوروبي التركي في المجال الجمركي.
أوال: يجـــب أن يحقـــق االتحـــاد الجمركي 
االندماج الكامل لقطاعات التصنيع والخدمات 
لـــدى الطرفيـــن، وهذا يفترض مســـبقا فرصا 
اقتصادية متكافئة (في السياســـة التنافسية 
النقابـــات  وقانـــون  العموميـــة  والصفقـــات 
والعدالة االقتصادية) وهو أمر غير متوفر من 

الجانب التركي حاليا.
أمـــا الســـبب الثانـــي، فإنه مـــن الصعب 
تصـــور أن الزعمـــاء األوروبييـــن ســـيعطون 
الضوء األخضر للشروع في محادثات االتحاد 
الجمركـــي بينمـــا يبقـــى مواطنـــون تابعون 
لالتحاد األوروبي في الســـجون التركية، بناًء 

على تهم زائفة ودون لوائح اتهام موثقة.
ولـــن تعفـــي خطـــط أنقـــرة القائمـــة على 
نظريـــة المؤامرة مـــن العمل الجـــدي وتقديم 
التنازالت التي تحتاج إلى إنجازها، استعدادا 
لمفاوضات االتحاد الجمركي ”إن بدأت“، حيث 
يحاول نظام أردوغان التهرب من نقاش معمق 
وشـــامل حول الخلفية القانونية والتنظيمية 
التحـــاد جمركي  بالقـــول إن هنـــاك ”مؤامرة 

ألمانية“ خلف المحادثات.
وبصفة أشـــمل، تحتـــاج تركيـــا أن تدرك 
أن عالقتهـــا مع االتحـــاد األوروبي هي عالقة 
متوتـــرة وتتميـــز بالضغينـــة بعد اســـتعمال 
أنقرة للغة الذعـــة تجاه أوروبا هذا العام، بما 
في ذلك اإلشـــارة إلى ”بقايا النازية“، و“إعادة 
إيقاد غرف الغاز“، والتوجه للناخبين األلمان 

بالقول ”ال تنتخبوا أعداء تركيا“.
ومن الخطأ الكبيـــر افتراض أن ذلك يمثل 
توصيفـــا أللمانيـــا، إذ أن ذكـــر ”الممارســـات 
األلمانية“ بقدر ما هو إهانة لأللمان فهو أيضا 
إهانة لـــكل األوروبيين . حيث أن الماليين من 
العائـــالت األوروبيـــة يمكن أن تـــروي القصة 
نفسها: كيف أن جيلين عانا الموت والصدمات 
النفسية والحرمان وهما يحاربان ألمانيا من 
أجـــل إنقاذ بقية أوروبا، بينما جيل ثالث عمل 
جاهدا من أجـــل طي صفحـــة الماضي وبناء 

أوروبا موحدة.
ومادامـــت أنقـــرة لـــم تعتـــرف بالطبيعة 
الجوهريـــة لمشـــروع االتحـــاد األوروبـــي لن 
ينظر إلى تركيا على أنها شريك أوروبي. وفي 
غياب اعتذار (غير محتمل) ســـيبقى االستياء 

السياسي األوروبي مدًة أطول.

ومـــع ذلك، يجـــب على الطرفيـــن أن يجدا 
طريقة للعمل معـــا، خاصة على أولوية ثانية، 

أال وهي محاربة اإلرهاب.

الحرب ضد اإلرهاب

مـــع انخفاض حدة العمليـــات ضد تنظيم 
داعش في ســـوريا والعراق، يكتســـي مصير 
مقاتليـــه أهميـــة كبـــرى. ولفتت قنـــاة بي بي 
ســـي مؤخرا خالل شـــريط وثائقي إلى اللغز 
الـــذي يحيط بنهاية المعركة الســـتعادة الرقة 
مـــن التنظيـــم اإلرهابـــي، إذ لـــم يقتصر هذا 
التقرير على طرح أسئلة عما إذا كان التحالف 
المناهض لداعش بقيادة الواليات المتحدة أو 
القوى الديمقراطية السورية قد عقد صفقة مع 
مقاتلـــي داعش، بل يلفـــت النظر أيضا إلى كم 
منهم دخلوا تركيا، وســـلط الضوء على كيفية 

تعامل الجهاز األمني التركي معهم.
وكمـــا هـــو متوقع قـــد ينقل داعـــش اآلن 
معركتـــه إلى مواقـــع تمرد أخرى مثـــل ليبيا 
أو أفغانســـتان أو يرجعها إلى أوروبا. وعّبر 
المنســـق األوروبي لمكافحة اإلرهاب عن رأيه 
بوضوح حـــول هـــذا الموضوع علـــى القناة 
التلفزيـــة العموميـــة التركيـــة حيث قـــال بأن 
”أوروبـــا ســـتواجه تهديدا إرهابيـــا، وخاصة 
مـــن مقاتليـــن عائدين مـــن ســـوريا والعراق 
علـــى مـــدى جيـــل. اآلن وأكثـــر مـــن أي وقت 
مضى، يجب إرســـاء تعاون قوي ضد اإلرهاب 
باعتباره عنصرا مركزيا في العالقة الشـــاملة 
بيـــن االتحـــاد األوروبـــي وتركيـــا“. وبما أن 
السياســـات المضـــادة لإلرهـــاب تقـــوم على 
تتبع األشخاص المشـــتبه فيهم، فإن التعامل 

مـــع التفاصيـــل األساســـية للمشـــكلة يعتمد 
على التعـــاون اليومي بين الشـــرطة وأجهزة 

االستخبارات من الجانبين.
ويتمحـــور التعاون التركـــي األوروبي في 
الملـــف األمني حـــول كيفية تتبع الســـلطات 
التركيـــة للجهادييـــن األوروبييـــن العائديـــن 
مـــن ســـوريا والعـــراق. وحول كيفيـــة إدخال 
المعلومـــات المتعلقة بســـفرهم نحـــو بلدان 
االتحـــاد األوروبي في صلب الجهـــاز األمني 
للـــدول األعضاء في االتحـــاد األوروبي. وبما 
أن تركيـــا كثيرا ما تعامـــل المقاتلين األجانب 
باعتبارهـــم مهاجرين غير شـــرعيين، بإمكان 
الجهادييـــن العائدين الذهاب إما إلى بلدانهم 
األصليـــة أو إلى بلد آخـــر يختارونه، وهو ما 
يطرح تحديا إضافيا أمام األجهزة األوروبية.

وبإيجاد صيغة توافقية لحل هذه الملفات 
الشائكة ســـيتجاوز التعاون األوروبي التركي 
الصعوبات السياسية األعم، وبغض النظر عن 
تشـــكيات تركيا من كيفية محاربة الحكومات 
العمـــال  حـــزب  حركـــة  الفرديـــة  األوروبيـــة 
الكردســـتاني المتمردة على أراضيها، تتجلى 
حقيقة ال يمكـــن تجاهلها؛ فــــ“كل من االتحاد 
األوروبي وتركيا معرض بشكل متساو للتهديد 
من مقاتلي داعش العائدين“، وإذا تركوا دون 
مراقبة، سيتمكنون من القيام بأنشطة إرهابية 

في أي مكان من أوروبا وتركيا.
ومن الالفت فيما يخص اتفاقية الالجئين 
بين االتحـــاد األوروبـــي وتركيـــا، بالرغم من 
وجـــود الكثيـــر مـــن االنتقـــادات المرتبطـــة 
بطبيعتهـــا غيـــر الشـــرعية وطابعهـــا غيـــر 
األخالقي، أنه تم تطبيق اتفاقية مارس لســـنة 

2016 بسرعة قياسية.

وإلـــى حـــدود الحادي عشـــر مـــن نوفمبر 
الجـــاري، تم تحديد مشـــاريع بقيمة 2.9 مليار 
يـــورو من بيـــن المشـــاريع المقـــررة بقيمة 3 
مليـــارات يورو، وتم التعاقـــد فيما يخص 1.8 

مليار يورو، وصرفت 908 ماليين يورو.
وبمجـــرد النظر إلى الجوانب اإلنســـانية 
فقـــط نالحـــظ أن االتفاقية تعمـــل جيدا حيث 
يظهـــر الدعـــم الملموس لالجئين الســـوريين 
فـــي تركيا والمجتمعات المضيفة مثل اإلعالن 
عن فتح 178 مركزا استشفائيا في كافة أرجاء 

تركيا في القريب العاجل.
 لكـــن مع ذلـــك يواصل اإلعـــالم الحكومي 
التركـــي تصويـــر برنامج االتحـــاد األوروبي 
للمســـاعدات بلهجة ســـلبية ومتناقضة، فمن 
جهـــة نجـــد أن األجهزة الرســـمية فـــي تركيا 
المكلفـــة بتطبيق الخطة راضية تمام الرضى، 
ومواظبـــة وتتكلـــم بصراحـــة فـــي لقاءاتهـــا 
المتواترة مـــع نظرائها من االتحاد األوروبي، 
من جهة أخرى تواصل القيادة السياســـية في 
مهاجمـــة الجهود اإلنســـانية التـــي يقوم بها 
االتحـــاد األوروبـــي من أجل غايات سياســـية 

داخلية.
وهـــذا األمر يضر بصورة تركيا في أوروبا 
في الوقت الذي يوشـــك فيه القادة األوروبيون 
على مناقشـــة مســـألة تطبيق القســـط الثاني 
بقيمـــة 3 مليـــارات يـــورو الذي نوقـــش (لكن 
لـــم يتم االتفـــاق عليه) في مـــارس 2016 كجزء 
من االتفاقيـــة حول الالجئين. فهل ســـيتحول 
النقاش القادم بين تركيـــا واالتحاد األوروبي 
إلى معركة لي أذرع أخرى، أم سيكون مشروعا 
إنسانيا مشتركا؟ اإلجابة عن ذلك ستتوقف في 
جزء كبير منها على سياسات أنقرة الداخلية.
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في 
العمق

العالقات األوروبية التركية.. معركة لي ذراع جديدة

أنقرة ماضية في تعنتها

لم يبق إال الركام

[ اتفاقية االتحاد الجمركي وتهديد داعش يفرضان تخفيف التصعيد  [ في غياب اعتذار تركي سيستمر االستياء السياسي األوروبي

{دفـــع تركيا إلـــى االبتعاد أكثر عن االتحاد األوروبي يعتبر خطرا، فهـــي بلد هام للغاية من أجلنا 
جميعا من الناحية الجيوستراتيجية}.

بوريس جونسون
وزير اخلارجية البريطاني

{المطلوب رؤية فلســـطينية واضحة في أجـــواء المصالحة الداخلية خاصة بالشـــروع في إعمار 
المطار تمهيدا لتشغيله، واإلسراع في بنائه وهو حق فلسطيني ال تنازل عنه}.

جمال اخلضري
نائب فلسطيني

ــــــذ محاولة االنقالب على نظام الرئيس  شــــــهدت العالقات األوروبية التركية توترا الفتا من
التركي رجب طيب أردوغان، ورفضت دول أوروبية حملة تطهير قاســــــية ومخالفة شــــــنها 
أردوغان ضد املتهمني، فيما رأى الرئيس التركي في  االنتقادات األوروبية تخليا حللفائه 
الغرب عنه، وبلغت االنتقادات أشدها خالل التصعيد املتبادل بني أنقرة وبرلني في اآلونة 
األخيرة، لكن امللفات املشــــــتركة في اجلانب التجاري واألمني وملف الالجئني الســــــوريني 
تفرض التخفيف من لهجة التصعيد والعودة إلى طاولة احلوار. ولن حتقق تطورا في ظل 
سياســــــة أردوغان الداخلية واستمراره في قمع معارضيه، وأمام طموحه البراغماتي في 
امللفات اخلارجية منها قضايا الشرق األوسط التي دفع أردوغان ثمن تدخله فيها باهظا، 

حيث بات أمن تركيا واقتصادها حتت التهديد.

{مطار غزة} حلم فلسطيني لم يكتمل

من الصعـــب أن يعطـــي األوروبيون 
الضوء األخضر للشروع في محادثات 
االتحاد الجمركي بينما تركيا تحتجز 

بعض مواطينهم

◄

نحـــن مـــن بنينـــا املطـــار بأرواحنـــا، 
ومؤلـــم أن نـــرى اليوم التعـــدي على 
الرمليـــة،  والتـــالل  املطـــار،  أرض 

وتحويلها إلى مكب للنفايات

◄



} بغــداد – ســــتة أشــــهر هي كل مــــا تبقى من 
واليــــة حكومة رئيس الــــوزراء حيدر العبادي 
بعد ثالث سنوات صاخبة باألحداث، انشغلت 
خاللها بالحرب على داعش وتكللت باالنتصار 
أخيرا، بعد اســــتعادة الســــيطرة على جميع 
البلدات التي احتلها تنظيم الدولة في صيف 

العام 2014.
لكـــن القـــادم لن يكون ســـهال أمـــام رئيس 
الوزراء العراقـــي، وفق ما رصده موقع نقاش، 
فالعبادي الذي تســـلم الحكم حامال تركة ثقيلة 
مـــن زميله في حـــزب الدعوة نـــوري المالكي، 
يواجه اليوم مشكالت أخرى، فالرجل تصاعدت 
شـــعبيته في اآلونة األخيرة حتى بات يســـمى 
فهـــل ينجح في  بـ“رجـــل المهمـــات الصعبة“ 

االختبار الجديد؟
عندما تســـلم العبادي الحكم في أغسطس 
العـــام 2014 لـــم يكن فـــي وضع يحســـد عليه، 
ودشـــن حكمـــه بخـــالف عميق مـــع زعيمه في 
الحزب رئيس الوزراء الســـابق نوري المالكي 
الـــذي وصف ما جرى بالخيانة بعد إبعاده من 
الســـلطة، بينما كانت ثلث البالد تحت سيطرة 
المتطرفين حيث وصلوا إلى مشارف العاصمة 
بغداد، في حين كانت خزينة الدولة من األموال 
فارغة وتزامن ذلك مع انخفاض أســـعار النفط 
العالميـــة إلى أقل مـــن 20 دوالرا في بلد يعتمد 

95 بالمئة من دخله القومي على إنتاج النفط.

أما اليوم، فتمثل األزمة السياسية مع إقليم 
كردستان بعد اســـتفتاء االنفصال عن العراق، 
وتنظيـــم االنتخابـــات التشـــريعية والمحلية، 
وإقـــرار الموازنـــة العامـــة في البـــالد في ظل 
أزمة مالية خانقة، إضافة إلى مستقبل الحشد 

الشعبي، أبرز التحديات التي تواجه العراق.

األزمة مع األكراد وتنظيم االنتخابات

األزمـــة التي اندلعـــت بين بغـــداد وأربيل 
كانت خارج حسابات العراقيين، إذ أدى إصرار 
األكـــراد على تنظيـــم اســـتفتاء االنفصال عن 
البالد في توقيت ســـيء؛ حيث كانت الحكومة 
االتحادية تنال دعما إقليميا ودوليا الفتا، إلى 
أزمة سياسية وعسكرية كبدت إقليم كردستان 
خســـارة النفوذ في مدينة كركوك قلب المناطق 

المتنازع عليها.
وبالرغم مـــن مرور أكثر من شـــهرين على 
األزمـــة، وإعالن إقليم كردســـتان أخيرا رغبته 
فـــي الحوار مـــع بغداد لحل الخالفـــات، إال أن 
حكومة رئيس الـــوزراء حيدر العبادي ال تبدو 
متحمســـة، وتســـعى لكســـب الوقـــت النتزاع 
مكاسب على األرض يجعلها الطرف األقوى في 

المفاوضات.
حتى اآلن يضع العبادي شرطين أساسيين 
لبدء الحـــوار؛ األول صدور إعـــالن صريح من 
حكومة إقليم كردستان بإلغاء نتائج االستفتاء 
على االســـتقالل الذي نال موافقة 92 بالمئة من 
الكرد، وحاولت حكومة إقليم كردستان تنفيذه 
عبر إعالنها احترام تفسير المحكمة االتحادية 

بعدم دستورية االستفتاء، إال أن سياسيين في 
بغداد يقولون إن إعـــالن االحترام يختلف عن 

إعالن اإللغاء.
أمـــا الشـــرط الثاني فهو إصـــرار الحكومة 
االتحادية على إدارة المعابر الحدودية الدولية 
إلقليم كردســـتان مـــع تركيا وإيران وســـوريا 
ونشـــر قـــوات اتحاديـــة علـــى طول الشـــريط 
الحدودي، وهـــذا يثير قلق الكـــرد من احتمال 
تهديدهم مستقبال عبر حصار اقتصادي، إذ أن 
جزءا كبيرا من واردات حكومة إقليم كردستان 

يأتي من المنافذ الحدودية.
ويقول القيادي في حـــزب االتحاد الوطني 
الكردســـتاني عبدالله الحاج ســـعيد إن ”حجم 
التبادل التجاري مع تركيا وصل إلى عشـــرين 
مليار دوالر، ومع إيران ســـبعة مليارات دوالر“، 
وهـــو مؤشـــر علـــى حجـــم الخســـارة التي قد 
يتعرض لها اإلقليم في حال تنازله عن المعابر 

لصالح الحكومة االتحادية.
وفي األيـــام القليلة الماضيـــة تغير موقف 
الـــدول الكبرى بعـــض الشـــيء، فعندما بدأت 
األزمـــة كانت تدعم العبـــادي وانتقدت األكراد، 
ولكـــن مـــع تصاعـــد رد فعـــل بغـــداد المبالـــغ 
بـــه إزاء األزمـــة ووصـــول القـــوات االتحادية 
أربيل،  ضواحـــي  إلـــى  الشـــعبي“  و“الحشـــد 
وعدم حماســـة العبادي للحوار، بـــدأت الدول 
الكبرى وخصوصا الواليات المتحدة واالتحاد 
األوروبي بالضغط على بغـــداد للحوار ووقف 

اإلجراءات ضد اإلقليم.
ويقول مسؤول كبير في الحكومة االتحادية 
فضل عدم اإلشـــارة إلى اسمه لـ موقع ”نقاش“ 
إن ”الحوارات مع إقليم كردستان ستبدأ قريبا 
ولكنها لن تكون سهلة إذا التزم األكراد بمواقف 
متصلبة. الحوارات ستتناول في البداية الملف 
العســـكري ووضـــع خارطـــة النتشـــار القوات 
االتحاديـــة والبيشـــمركة علـــى حدود ســـيتم 

االتفاق عليها“.
ولكـــن القضايا األخـــرى المتعلقـــة بإدارة 
النفـــط وحصة إقليم كردســـتان مـــن الموازنة 
حكـــم  وطريقـــة  الحدوديـــة،  المعابـــر  وإدارة 
محافظـــة كركوك قد تأخذ بعـــض الوقت، وفقا 

للمسؤول ذاته.
وفـــي أبريـــل الماضـــي كان مـــن المقرر أن 
تجـــرى االنتخابات المحلية فـــي البالد، ولكن 
الحكومة العراقية لم تستطع تنظيمها، ووافقت 
األحـــزاب الشـــيعية والســـنية والكرديـــة على 
تأجيلهـــا ودمجها مع االنتخابات التشـــريعية 

المقرر إجراؤها في مايو العام المقبل.
وبعد أشـــهر من الســـجاالت الحامية داخل 
البرلمـــان تمكـــن النواب من اختيـــار مفوضية 
انتخابات جديدة ينتمي أعضاؤها إلى األحزاب 
الرئيســـية فـــي البالد كما جرت العـــادة، ولكن 
المفوضية ليســـت العنصر األساســـي إلجراء 
السياســـية  فاألوضاع  المقبلـــة،  االنتخابـــات 
واالجتماعيـــة الجديدة التي ظهرت بعد الحرب 

على داعش تمثل تحديات جديدة.
ال تبدو األحزاب الســـّنية متحمسة إلجراء 
االنتخابـــات فـــي الربيع المقبل، والســـبب أن 

المـــدن التـــي تمثـــل القاعـــدة الشـــعبية لهذه 
األحزاب مدمرة بسبب المعارك ضد المتطرفين 
على مدى األعـــوام الثالثـــة الماضية، ونصف 
ســـكانها نازحـــون خـــارج مدنهم حتـــى اليوم 
بسبب الفوضى األمنية والخوف من االعتقاالت 

التعسفية وانهيار الخدمات والبنى التحتية.
ولفتـــت لقـــاء وردي النائبـــة عـــن تحالف 
إلى أنه  القوى العراقي (الســـني) لـ ”نقـــاش“ 
”علـــى الحكومـــة توفير متطلبـــات االنتخابات 
الديمقراطيـــة فـــي حال إصرارهـــا على إجراء 
االنتخابات بعد ستة أشهر، ليس من المعقول 
تنظيـــم االنتخابـــات في المحافظات الســـنية 
وتنتشر فيها قوات الحشد الشعبي، والماليين 
من ســـكانها ما زالوا يعيشـــون فـــي مخيمات 

النزوح خارج مدنهم“.
كما أن الحرب على داعش غيرت من موازين 
القوى السياســـية، فهناك تشـــكيالت مسلحة 
شـــاركت في المعارك تريد استغالل شعبيتها 
للمشـــاركة في السياســـة، والفصائل الشيعية 
المنضويـــة في مؤسســـة الحشـــد الشـــعبي، 
والتشكيالت العشائرية السنية تسعى لتقديم 

نفسها بديال عن األحزاب التقليدية. 
وبالرغم من أن قانـــون األحزاب الذي أقره 
البرلمان العام 2015 وسيطبق للمرة األولى في 
االنتخابات المقبلة يمنع التشكيالت المسلحة 
مـــن المشـــاركة فـــي االنتخابـــات، إال أن هذه 
الفصائل بـــدأت تراوغ القانون عبر تســـجيل 
نفسها كأحزاب وبأسماء جديدة، وهو ما يثير 
قلق الحكومة، واألحزاب التقليدية التي تخشى 

من خسارة رصيدها السياسي.
في المحصلة، ستكون االنتخابات القادمة 
األكثر أهمية فـــي البالد لكونها أول انتخابات 

تجرى بعد القضاء على تنظيم داعش.
وعلـــى الرغم من أن العبادي أعلن الســـبت 
الماضي إجـــراء االنتخابات فـــي موعدها، إال 
أن أحزابـــا شـــيعية تتهمه بالســـعي لتأجيل 

االنتخابات وتمديد عمل الحكومة لعامين.

األزمة المالية والفساد

بعد يوم على إعالن قـــوات األمن العراقية 
استعادة الســـيطرة على بلدة راوة في األنبار 
آخـــر معاقـــل داعش فـــي البالد، قـــال رئيس 
الـــوزراء حيدر العبـــادي إن ”المعركة المقبلة 
ســـتكون ضد الفســـاد“، ولكن هـــذه المعركة 
لن تكون ســـهلة في بلد ينخر الفســـاد جميع 
مفاصل الدولة فيـــه على مدى العقد الماضي، 
بينما تواجه البالد أزمة مالية خانقة بســـبب 
انخفـــاض أســـعار النفط والخســـائر المادية 

الكبيـــرة التي تكبدتها البـــالد في الحرب ضد 
داعش.

وفي مؤتمـــر صحافي في محافظة كربالء، 
قـــال رئيس الوزراء حيـــدر العبادي في 11 من 
الشـــهر الحالي ”إن خســـارة العراق في حربه 

ضد  داعش بلغت مئة مليار دوالر“.
ويعلـــم العبـــادي أكثـــر مـــن غيـــره حجم 
التحـــدي االقتصـــادي الذي يواجـــه حكومته، 
فالرجـــل الذي تســـلم الحكم وخزينـــة الدولة 
فارغة وتزامن حكمه مع انهيار أســـعار النفط 
العالميـــة في بلد يعتمد دخله القومي بشـــكل 
أساســـي على النفط يدرك جيدا أن المشـــكلة 

االقتصادية هي األخطر.
انشـــغال الجميع بالحرب علـــى داعش لم 
يسمح بتسليط الضوء على األزمة االقتصادية 
الســـرية التـــي تواجه البالد، ولم يســـأل أحد 
كيـــف تمكنـــت الحكومة على مدى الســـنوات 
الثـــالث الماضية من تســـيير أمور البالد رغم 

تكاليف الحرب الباهظة.
ومع انتهاء الحرب بدأ مسؤولون عراقيون 
يتحدثون عن ذلك، وأعلن عضو اللجنة المالية 
فـــي البرلمـــان النائب أحمد حاجي األســـبوع 
الماضي أن ”العـــراق مدين حاليا بـ120 مليار 
دوالر، ومصيـــر البـــالد بات في خطـــر“، فيما 
أعلن نائب رئيـــس الجمهورية إياد عالوي أن 
حجم الديـــون أكبر من ذلك ويبلـــغ 133 مليار 

دوالر.
وأرســـلت الحكومـــة العراقيـــة األســـبوع 
الماضي مسودة قانون الموازنة إلى البرلمان، 
ووفقـــا للنائـــب هالل الســـهالني فـــان قيمة 
عجـــز الموازنة يبلغ 20 بالمئة، فيما تســـربت 
شـــائعات عن نية الحكومـــة تخفيض رواتب 
موظفـــي الدولة البالغ عددهـــم أكثر من أربعة 

ماليين موظف.
كما انتقدت حكومة إقليم كردستان مسودة 
الموازنـــة بســـبب تخفيض حصتهـــا إلى 12 
بالمئـــة بعدمـــا كانت في الســـنوات الماضية 
17 بالمئـــة، وهـــو ما أجبـــر النـــواب األكراد 
المقاطعيـــن للبرلمان االتحـــادي على العودة 
إلـــى الجلســـات لمنع التصويـــت عليها بهذه 
الصيغة خصوصا بعدما خســـر اإلقليم موارد 
مالية مستقلة كان يحصل عليها عبر بيع نفط 

كركوك.
كما أن النواب السّنة يتطلعون بشغف إلى 
مخصصات محافظاتهم المدمرة والتي تحتاج 
إلى تخصيصات مالية أكبر من المعتاد إلعادة 
إعمارهـــا، وطمأنـــة ســـكانها الغاضبين قبل 
االنتخابات، وهذا يعني أن النقاشات ستكون 
محتدمـــة بيـــن البرلمان والحكومة في شـــأن 

الموازنة.
ومنذ أيـــام تزايـــد الحديث عن مســـتقبل 
الفصائل الشـــيعية المعروفة باســـم الحشـــد 
الشـــعبي، فالعبـــادي عليـــه التعامـــل مع قوة 
مسلحة عقائدية يبلغ قوامها أكثر من 100 ألف 
مقاتل، وإذا كان الجيش ســـيذهب إلى ثكناته، 
والشرطة إلى المراكز المناطقية، فأين ستذهب 
الفصائل الشيعية؟ وما مهامها الجديدة؟

وتنقســـم الفصائـــل الشـــيعية إلـــى ثالثة 
أقسام: التابعة إليران وترتبط دينيا بالمرشد 
اإليرانـــي علـــي خامنئـــي، والتابعـــة للمرجع 
الشـــيعي علـــي السيســـتاني فـــي النجـــف، 
والتابعـــة للتيـــار الصـــدري بزعامـــة مقتدى 
بزعامة  الصدر، و“المجلس األعلى اإلسالمي“ 

عمار الحكيم. 

مستقبل الفصائل الشيعية

تختلـــف الفصائـــل التابعة إلـــى إيران عن 
غيرها بأنها األقوى واألكثر تســـليحا وتسمى 
شعبيا باســـم ”الحشد الوالئي“ أي الذي يدين 
بالـــوالء لنظام واليـــة الفقيه في إيـــران، وهي 
تعتبـــر أن العـــراق وســـوريا جبهـــة واحدة، 
وتؤكـــد أن وجودهـــا مســـتمر، ويبلـــغ عددها 
نحو 20 تشـــكيال عســـكريا أبرزها منظمة بدر 
وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا 
الخراســـاني  و“النجبـــاء“ وكتائب اإلمام علي 
وكتائب سيد الشهداء وكتائب التيار الرسالي، 
ولواء أســـد اللـــه الغالب و“قـــوات أبوالفضل 

العباس“.
مقترحات رئيـــس الوزراء حيـــدر العبادي 
التي أعلنها على مدى الشـــهور الماضية حول 
مســـتقبل الفصائل الشيعية عبر ضم من يرغب 
من المقاتلين إلى الجيش والشرطة وتتم مكافأة 
اآلخريـــن منهم وعودتهم إلـــى الحياة المدنية، 
مرفوضـــة تماما من قبل الفصائـــل القريبة من 
إيران، بينمـــا تضغط الواليـــات المتحدة على 

العبادي إلنهاء هذا الملف. 
وعلى العكس من ذلك فان الفصائل التابعة 
للمرجـــع الشـــيعي علي السيســـتاني وأبرزها 
فرقة العباس القتالية، وفصيل ســـرايا السالم 
التابـــع لرجـــل الدين مقتـــدى الصـــدر تحترم 
قرارات الحكومة وتعمل بالتنســـيق مع وزارة 
الدفاع، وأعلنت اســـتعدادها لحل نفســـها بعد 
القضـــاء على داعـــش، فيما دمجـــت أول فرقة 
عسكرية تابعة للسيستاني مع الجيش العراقي 

في يوليو الماضي.
حيـــدر العبـــادي الـــذي نجح خـــالل فترة 
حكمه في مســـك العصا من الوسط في الملفات 
الشـــائكة وتجنب االنخراط فـــي خصومات مع 
الكتل السياسية، واإلرادات الدولية المتصارعة 
خصوصا بين  الواليات المتحدة وإيران، يدخل 
اآلن في مرحلة الحســـم، وعليـــه اتخاذ قرارات 
مصيريـــة قبل انتهاء واليته، وهذه القرارات قد 
ال تعجب الجميع، بينما يســـعى الرجل للحفاظ 
على شـــعبيته اســـتعدادا لخوض االنتخابات 

المقبلة النتزاع والية جديدة.
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حيدر العبادي {رجل المهمات الصعبة} يدخل مرحلة الحسم في العراق
[ األوضاع السياسية واالجتماعية بعد الحرب على داعش تفرض تحديات جديدة  [ المعركة المقبلة ضد الفساد لن تكون سهلة

ــــــوزراء  ــــــادي رئيس ال ــــــدر العب جنــــــح حي
ــــــرة حكمه في مســــــك  العراقــــــي خالل فت
العصا من الوســــــط في امللفات الشــــــائكة 
وجتنب االنخراط في خصومات مع الكتل 
السياسية، ومتكنت احلكومة االحتادية من 
حتقيق جناح أمني بانحسار تنظيم الدولة 
من مناطق نفوذه اخلاضعة لسيطرته منذ 
العــــــام 2014، كما جنح فــــــي ردع الطموح 
الكردي في االنفصال عن العراق بإعالن 
إقليم كردســــــتان أخيرا رغبته في احلوار 
مــــــع بغداد حلــــــل اخلالفات، لكــــــن يدخل 
العبادي اآلن في مرحلة احلسم، حيث بات 
عليه اتخاذ قــــــرارات مصيرية قبل انتهاء 
ــــــه، التي لن تكون ســــــهلة كما بدايات  واليت
حكمه منذ ثالث سنوات، وستكون محملة 
ــــــة وتفرض  بامللفــــــات السياســــــية واألمني
حتديات جديدة أمامه أبرزها إدارة األزمة 
السياســــــية مع األكراد، ومستقبل العراق 
ــــــره من قبضــــــة داعش واخلطر  بعد حتري
االقتصادي احملدق بالعراق نتيجة التكلفة 
الباهظة للحرب ضد التنظيم، إضافة إلى 
اخلاضعة  الشــــــيعية  الفصائل  مســــــتقبل 
ــــــة، كل هــــــذه امللفــــــات  ــــــة اإليراني للوصاي
ــــــى مواجهتها  ستكشــــــف مــــــدى قدرته عل
وجناحه فــــــي إدراتها، خاصة أن العبادي 
ــــــرة يحلم  ــــــذي بات يحظى بشــــــعبية كبي ال

بانتزاع والية جديدة.

يعلـــم العبادي أكثر مـــن غيره حجم 
التحـــدي االقتصـــادي الـــذي يواجه 
املشـــكلة  أن  ويـــدرك  حكومتـــه، 

االقتصادية هي األخطر

◄

أعلنهـــا  التـــي  العبـــادي  مقترحـــات 
حول مســـتقبل الفصائل الشـــيعية 
مرفوضـــة، بينما تضغـــط الواليات 

املتحدة إلنهاء هذا امللف

◄

تنظيـــم  املعقـــول  مـــن  ليـــس 
االنتخابات في املحافظات الســـنية 
تنتشر فيها قوات شعية، واملاليني 

من سكانها في مخيمات النزوح

◄

القادم لن يكون سهال

في 
العمق

{هنـــاك مجموعـــة من الخطوات يجـــب أن تكون لها األولويـــة لدى رئيس الوزراء حيـــدر العبادي، 
وأهمها البدء بحملة ضد الفساد وأن يقدم للعدالة  كل المتورطين}.

هوشيار عبدالله
نائب عراقي 

{ســـأدعم حصول رئيس الوزراء حيدر العبادي على فترة جديدة إذا أوفى بشـــروط منها إخضاع 
الفصائل الشيعية المسلحة لسلطة الدولة والتوازن في العالقات الخارجية}.

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي
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} التعليم في العراق بكافة مراحله رمبا 
يوجز أزمة املجتمع وحركة سيره إلى الغد. 

في عقود ما قبل السبعينات من القرن املاضي 
كانت الكليات التابعة جلامعة بغداد متثل 
بعض مفاخر بالد الرافدين، خرجت عديد 

االختصاصات املتميزة على مستوى الوطن 
العربي، وبعضهم نال شهرة عاملية خاصة في 

مجال الطب والهندسة والعلوم.
رغم ذلك كنا نتعمق في نقد املؤسسات 

والصروح التعليمية ألننا كنا ضمن انفتاح 
شعاع الرؤية في السبعينات إثر مجموعة 

إجنازات توفرت لها قاعدة اقتصادية متينة 
بتأميم شركات النفط األجنبية في قرار جريء 

دفع العراق مقابله فيما بعد ثمنا غاليا على 
مستوى أمنه وسيادته؛ كما لو أن الشركات 

بجنسياتها الدولية الفاعلة كانت تتربص 
باملتغيرات وأخطاء السياسة لتعود على 

مراحل وباستحقاقات مختلفة.
احلملة الوطنية الشاملة حملو األمية مبا 
رصد لها من أموال طائلة حّركت في ضمير 

املواطن العربي عموما األمل في تغيير مفاهيم 
األنشطة االقتصادية واالجتماعية، وهي قاعدة 

إستراتيجية ذهبية متهد لتقبل الطفرات 
النوعية احلضارية املتوقعة، وفي العراق 

كانت متاحة وفي متناول اليد.
معظم البعثات الدراسية وحملة الشهادات 

العليا من الذين كانوا طالبًا في ذلك العقد 
االستثنائي من حياة العراق، ومنهم اليوم 

أعضاء في أحزاب أو مبناصب حكومية 
وقيادية، تنكروا باإلجمال لوطنهم وحتولوا 

إلى أدوات ال تليق بتعليمهم وما ُبذل لهم من 
رعاية مالية وحياتية وفرصة تلقي اخلبرات 
في أرقى كليات وجامعات العالم وفي مراكز 
تدريب عملية كانت مغلقة على شعوب كثيرة 

لكنها فتحت للطالب العراقيني املبتعثني 
بسبب ثقة املجتمع الدولي بصالبة الواقع 

االقتصادي املتطور في العراق.
كنا ننتقد األسوار األكادميية وبعض 

املمارسات التقليدية أو اإلجراءات، ألن 
الطموحات كانت تتجه للمقارنة مع أرقى ما 

في أذهاننا من حترر فكري وعلمي أمثلته 
راسخة في عناوين جامعات معينة في الدول 
املتقدمة. تصاعدت حينها الفكرة من جدوى 

التعليم والشهادات العليا ونوعية رسائل 
الدكتوراه والكم العددي وحسابات ملء 
الفراغات العلمية في لغة تربوية غايتها 

ليس فقط تدريس املعلومات وتلقينها، 
وإمنا تخريج أجيال تدرك دورها في ترصني 

شخصية املواطن اإليجابي ومعارفه في 
تقبل دور التكنولوجيا بعالقاته اإلنسانية 
وبرغبة صادقة في مواكبة العالم املتمدن، 

تالقيًا مع نهضة بدأت مالمحها في ثالثينات 
القرن املاضي عندما أرسل ملك العراق فيصل 

األول أولى البعثات للدراسة في اخلارج 
وباختصاصات من بينها دراسات في فن 
التشكيل وحتى املوسيقى في تقارب مع 

املشروع احلضاري التنموي العربي سماته 
الرغبة العلمية بني الدول حتى وإن كانت 

خارج التنسيق بني احلكومات.
كيف انتقلنا من نقد املؤسسات التعليمية 

ألنها تخرج لنا طالبا بالتبعية ملناهجها، 
مبعنى رفض ما ال قيمة إبداعية له، إلى نقد 

ساذج عن رفض الفتات دينية أو مناهج 
طائفية أو التوجيه بدراسة كتب مثيرة للفنت 
أيًا كانت مصادرها أو نياتها؟ ماذا نريد من 

تعليم يتسرب فيه الطلبة بنسبة ٩٠ باملئة 
لغاية وصولهم إلى التعليم اجلامعي؟ هل 

املطلوب صناعة فاشلني وحشد من الراسبني؟
النظريات احلديثة في التعليم تؤكد أن ال 

طالب أو تلميذ غير موهوب في اختصاص ما، 
واحلداثة هنا متوجة ألكثر من خمسة عقود، 
وإن التخرج من الكليات ال يعني أن أصحاب 
املهارات املتفردة عرضة للضياع بل إن هؤالء 
رمبا يكونون في خدمة جزئيات التكنولوجيا 

والتنمية.
تعليم كما يبدو ولتردي الواقع املالي يتجه 

إلى حشر املعلومات بطرق بدائية وبأعداد 
طالب ال تتناسب مع مستلزمات اهتمام 

أو متابعة دقيقة للطلبة، مع قلة املختبرات 
واألجهزة البسيطة املساعدة للتدريس، يضاف 

لها وضع اقتصادي مزر لعوائل الطلبة.
مقولة إن التلميذ هو تلميذ أبدي ملعلمه، 

مقولة خاطئة ألنها ال تنتج لنا تالميذ يتباهى 
بهم معلموهم السابقون. غياب التقدم 

ومحاولة قطع اإلمدادات عن املستقبل يبدآن 
في الصغار والشباب. ما يحصل ال ميكن 

تفسيره إال بأهداف املشروع اإليراني في 
العراق، فاحلرب ووقودها نلمسهما في قراءة 
واقعية لظاهرة جتنيد األطفال والفتيان على 

امتداد ساحة األهداف اإليرانية.
زيادة في اإلجناب مع معادلة الفقر 

وانتشار الطقوس الدينية كمالذات فكرية 
مبمارسات على مدار العام وبتصعيد واضح 

األهداف. أبناؤنا مشاريع قتلى وصرعى 
حلروب الولي الفقيه. مدارس إيرانية تنتشر 

في كل املدن العراقية بتسميات ال تتجاوز 
املسميات الطائفية التي أنتجت لنا واقعا 
ال فكاك منه. مـدرسة للخميني في محافظة 

نينوى ماذا نتوقع من أهـدافها في تلك 
األماكن املهدمة بفعل اخلارجني عن املدارس 

التربوية.
إيران ونظامها يتوسعان في صيد الفقر 
في أرجاء أمتنا ليتغلغال بفكرهما املتخلف 

مروجًا لبضاعتهما الطائفية، وصوال إلى 
موريتانيا بلد الشعراء ولغة العرب حيث 

كان العراق سندا لهم في جتاربهم اإلمنائية، 
وقد تعايشت شخصيا مع جتربة إنشاء أول 
مطبعة وأول مؤسسة ُصحفية في نواكشوط 

مع تدريب العشرات أو املئات من شباب 
موريتانيا في العراق.

ماذا ستقدم إيران ونظامها في العراق غير 
آالف املتطوعني الفقراء من اجلائعة بطونهم 
وعقولهم في ميليشياتها وواجباتها املقدسة 

التي تبتغي منها جر العرب واملسلمني إلى 
حرب مذهبية، وجر العالم إلى حروب إرهاب 

تصب في خدمة مخلفات نبتعد جميعا عن 
اخلوض فيها خشية أن نقع في املزيد من 
إشاعة التلوث بني أهلنا املتورطني أصال 

بالسير خلف جمع من املاللي املثيرين حلنق 
العقالء الذين يستشعرون مخاطر التغييب 
املقصود لبقايا عقل اجلموع املنقادة ملنبر 
ال عالقة له أبدا باألجالء الذين مروا عليه، 
وكانوا مناذج للثورة ضد الظلم أو إهانة 

مستعمر.
ثورة تتقد في اجلنوب العراقي بعثت 
برقيات رفض لسنوات طويلة من احتالل 

وطنهم سعت فيه األحزاب اإليرانية إلى إعالء 
التعصب املذهبي والطائفي على االنتماء 

للوطن. َمن ال يرى حكومة العراق إال أنها من 

طائفته، عليه أّال يطالب بإعمار أو سلم أهلي 
أو تعليم أو صحة أو بكاء على سيادة بلده.

إدارة دولة قضت على معظم إجنازات 
الدولة العراقية قبل االحتالل، ألنها استطاعت 

في حرب الثماني سنوات الوقوف بوجه 
اإلرهاب اإليراني وردته خائبا مكسورا ذليال، 

لذلك لم يتبق لهم سوى استهداف قانون 
احلكم الذاتي لألكراد وهو الذي أعطى للشعب 

الكردي في العراق حقوقا أقرب إلى األحالم 
لدى األكراد في إيران وتركيا وسوريا.

النظام اإليراني ال يريد شيئا ُيذكره بعراق 
قوي، رغم أن الزعامات الكردية كانت على 
بينة باملشروع اإليراني وعمالئه، ومازالت 

بعض القيادات الكردية تتعاون معه ضد أبناء 
جلدتها.

تعالت في األيام املاضية أصوات تردد 
كالببغاء، ومن بينهم أعضاء في البرملان 
واألحزاب الطائفية وحتى رئيس الوزراء 
حيدر العبادي ”إن من حمل السالح ضد 

اجليش والشعب العراقي ال يحق له أن يكون 
مواطنا عراقيا ويجب محاسبته على جرميته 

الكبرى“ وهم يتوجهون بذلك إلى األكراد 
الذين حملوا السالح بوجه قطعات القوات 
النظامية أو احلشد الشعبي أثناء الهجوم 

على كركوك بقيادة قاسم سليماني قائد فيلق 
القدس اإليراني وباالتفاق مع عائلة جالل 

الطالباني.
بهذا الطرح وبأثر رجعي فإن كل القادة 
والشخصيات الفاعلة في املشهد السياسي 

ينبغي محاكمتهم وإنزال العقاب بهم 
خليانتهم وفق نص ما صدر عنهم، ألنهم 

قاتلوا مع العدو اإليراني ضد جيش العراق 
وشعب العراق من خارج احلدود وداخلها 
أيضًا عندما استهدفوا املواطنني اآلمنني 

واملؤسسات العراقية أثناء احلرب في 
الثمانينات من القرن املاضي.

كنا نتعمق جدا في نقد املؤسسات 
التعليمية ونصفها باألسوار األكادميية، ماذا 

نقول وقد وصلنا إلى دولة محاطة بأسوار 
امليليشيات؟ أي نقد يحطم تلك األسوار ويعيد 

األوطان لشعوبها غير حملة وطنية وقومية 
عربية شاملة حملو املشروع اإليراني في 

املنطقة؟

الحملة الوطنية العربية لمحو اإلرهاب اإليراني

{إنها لذروة السخرية أن روسيا وإيران، اللتين أججتا الحرب األهلية في سوريا وتسببتا في مقتل 

آالف األشخاص، تريدان اآلن تطوير رؤية سياسية لمستقبل سوريا}.

يورجن هاردت
املختص بالسياسة اخلارجية في الكتلة البرملانية للحزب الدميقراطي املسيحي

{ما تفعله إيران في ســـوريا نموذج لإلرهاب الذي تقوم به ميليشـــياتها في المنطقة. واالئتالف 

دعا منذ البداية إلى التحرك ضد تدخالت طهران وسعيها إلى إثارة فتن طائفية}.

أحمد رمضان
رئيس الدائرة اإلعالمية في االئتالف السوري املعارض

} انتهى االجتماع الثالثي الروسي- 
التركي- اإليراني في مدينة سوتشي بالتأكيد 

على دخول النزاع السوري مرحلة احلل 
السياسي. وجاء اجتماع الرئيس الروسي 

فالدميير بوتني مع بشار األسد، قبل يوم 
واحد على اللقاء الثالثي، ليؤكد على أهمية 

ذلك اللقاء وطبيعته احلاسمة.
على أنه كان األقرب للواقع لو اجتمع 

فالدميير بوتني بالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بصورة منفردة، في مقابل ضم 

األسد للقائه مع روحاني. فاحلقيقة أن ما 
يحدث هو مسار إيراني- روسي- سوري، 

وما مشاركة تركيا إال بسبب هزمية مشروعها 
من جهة، ورعبها من املشروع الكردي في 

شمال سوريا، فضًال عن دور هام تلعبه 
يتمثل في الضغط على املعارضة السورية 

لقبول احلل الروسي- اإليراني- السوري من 
جهة أخرى.

اضطرت املعارضة السورية للتعويل على 
روسيا في التوصل إلى حل سياسي للصراع 

السوري وذلك بعد الهزمية العسكرية التي 
منيت بها على يد روسيا نفسها في سوريا. 

وارتكز ذاك التعويل على فرضية وجود 
خالفات كبيرة بني موسكو وطهران واألسد، 
أو على إمكانية تفكيك ذلك التحالف وخلق 

الشقاق بني عناصره وإبعاد روسيا عنه.
بالتأكيد، هنالك تفارق في مصالح 

إيران وروسيا على املدى البعيد. كما أن 
هنالك تباينا بني رغبة األسد في استعادة 

سوريا كما كـانت عليه قبل العـام ٢٠١١، 
ورغبة روسيا في احلد من تكاليف احلرب 

ومخاطرها وإنهائها بأسرع وقت. غير أنه، 
وعلى املدى القصير، هنالك ترابط وثيق بني 
األطراف الثالثة، بل واعتماد متبادل يحقق 
التوازن واالستقرار على املستويني الدولي 

واحمللي.
على املستوى الدولي تتولى روسيا مهمة 

تعطيل جميع الضغوط الدولية الصادرة 
عن مجلس األمن والتي ميكن أن تتحول في 
يوم ما إلى فعل، سواء بتصعيد دبلوماسي 
وعقوبات إضافية على النظام السوري أو 

بعمل عسكري. استخدمت روسيا حق النقض 
الفيتو عشر مرات لتمارس هذا الدور املناط 
بها باتفاق مع النظام وإيران. هكذا متتعت 
روسيا منذ بداية الثورة السورية بثقل في 

املعادلة السورية.
دافعت موسكو عن نظام األسد كما تدافع 

أي دولة عظمى عن نظام حليف لها ضمن 
أعراف العالقات الدولية. هنالك عالقات 

تاريخية مع النظام السوري ذوت بعد تفكك 
االحتاد السوفييتي وبعد استالم بشار 

األسد لسدة احلكم، ولكنها ظلت حاضرة 
بقوة. وباإلضافة إلى الدفاع التقليدي عن 

نظام حليف، وجدت روسيا الفرصة مناسبة 
للهجـوم على النظام العـاملي اخلاضع 

للهيمنة األميركية، وتطّلب ذلك اتخاذ موقف 
صلب في سوريا وعدم السماح بانهيار 

النظام.
على املستوى احمللي، يتحمل نظام األسد 

وإيران عبء العمليات احلربية واخلسائر 
البشرية، ولكنهما كانا على وشك الهزمية 

في منتصف العام ٢٠١٥ عندما تدخلت روسيا 
إلنقاذهما. بعد تدخلها العسكري، ارتفع ثقل 

موسكو السياسي بصورة كبيرة في امللف 
السوري حيث صارت الضامن الستمرار 

النظام السوري دوليا ومحليا. وانعكس ذلك 
على وزنها في مفاوضات احلل السياسي 
دوليًا وإقليميا حيث صارت الالعب األبرز 

الذي يرسم مستقبل املفاوضات السياسية. 
ولكنها مع ذلك ظلت محكومة بسقف وضعه 

النظام وإيران سويا، ويشترط عدم رحيل 
بشار األسد وعدم حدوث تغيير جذري في 

النظام السوري.
رغم كل ثقلها العسكري وأهميتها 

االستراتيجية للنظام السوري وإليران، لم 

تتمكن موسكو من فرض رؤية منفردة في 
سوريا حتى اليوم وال يتوقع أن تتمكن في 

أي وقت قريب. عزز التدخل األميركي في 
الشمال السوري من الترابط بني روسيا 

وإيران والنظام السوري، وخصوصا في 
ضوء تصريحات مسؤولني أميركيني مؤخرا 

بأن القواعد العسكرية في شمال سوريا 
سوف تستمر لفترة طويلة حتى بعد القضاء 

على تنظيم داعش. بل دفع هذا التواجد 
األميركي ودعم األكراد تركيا إلى دعم حتالف 

روسيا- إيران- األسد، الذي أصبح أكثر 
استقرارا ما مكنه من افتتاح مسار سياسي 
بديل عن مسار جنيف متثل في مفاوضات 

أستانة. ومتثل دور تركيا في تلك املفاوضات 
بإجبار الفصائل العسكرية على احلضور 

وقبول املقررات املنبثقة عن احملادثات.
يدرك األسد أن روسيا ميكن أن تتخلى 

عنه من الناحية النظرية، ولذلك اعتبر 
عالقاته مع إيران استراتيجية، بل وجودية، 

وقام بتوسيع نفوذها في سوريا. إيران 
بدورها تدرك أن لروسيا طموحات عاملية 
ال تقتصر على سوريا، كما أن لها عالقات 

وطيدة مع إسرائيل، وأنها في حلظة ما قد 
تكون قابلة للتجاوب مع ضغوط عاملية إلنهاء 

وجود طهران في سوريا.
دفع ذلك إيران إلى تكريس تغلغلها 

بالنظام السوري وإنشاء ميليشيات رديفة 
بحيث لم يعد التحالف معها واالعتماد 
عليها خيار النظام وإمنا ضرورة. وقد 

وردت تصريحات على لسان قائد احلرس 
الثوري اإليراني طالب فيها النظام السوري 

باالعتراف قانونيًا بشرعية قوات الدفاع 
الوطني، بصورة تشبه الوضع القانوني 

الذي حتظى به ميليشيات احلشد الشعبي 
في العراق.

حتى اليوم، يشير ما هو متاح من 
معلومات إلى أن سقف التنازالت لتحالف 
بوتني- األسد- روحاني هو ”مؤمتر حوار 
وطني“ يتم فيه االتفاق على دستور جديد 
وتوسيع طفيف وشكلي للنظام السياسي 
وانتخابات مبكرة يشارك فيها األسد دون 

تفكيك اجليش واألجهزة األمنية. ضمن هذه 
الظروف، يتوقع أن يفوز األسد باالنتخابات 

ويحظى حينها بشرعية دولية.

هل يمكن إبعاد روسيا عن إيران واألسد؟

كنا نتعمق في نقد المؤسسات 

التعليمية ونصفها باألسوار 

األكاديمية، ماذا نقول وقد وصلنا إلى 

دولة محاطة بأسوار الميليشيات. 

أي نقد يحطم تلك األسوار ويعيد 

األوطان لشعوبها غير حملة وطنية 

وقومية عربية شاملة

يدرك األسد أن روسيا يمكن أن 

تتخلى عنه من الناحية النظرية، 

ولذلك اعتبر عالقاته مع إيران 

استراتيجية، بل وجودية، وقام 

بتوسيع نفوذها في سوريا

حامد الكيالني
كاتب عراقي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري
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آراء

} ”كل ما يفعله ويقوله حسن نصرالله هو 
احلق“. تلك نظرية ال تقبل النقض. فالرجل 

امللَهم من قبل الولي الفقيه في طهران ال 
يخونه الصواب، وإن أخطأ فإن خطأه يصحح 

الصواب وما على اآلخرين سوى اإلذعان ملا 
جتترحه عبقريته الفذة من حلول مبتكرة.

َمن يراقب وجه السيد وهو يلقي 
خطاباته ال بّد أن تصدمه عالمات السخرية 
من سياسيي لبنان اآلخرين الذين يعتبرهم 

السيد مجرد العبني صغار، مراهقني وهواة ال 
يفقهون من عالم السياسة وليست لديهم خبرة 

تؤهلهم للغوص في بواطن األمور الشائكة. 
اجلميع من غير استثناء هم بالنسبة 

لنصرالله دمى أطفال وعلكة أعياد وأكياس 
ملونة فارغة وشرائط زينة ومصابيح تومض 

وتنطفئ في األعراس ومعجنات منفوخة ال 
ينبغي أن يتعامل املرء معها بطريقة جادة، 

وما وجودهم على املسرح إال جزءا من عرض 
ميكن االنتهاء منه وطي صفحته بيسر.

َمن جّرب الشراكة مع حزب الله ال بّد أن 
ينتهي نهاية الرئيس اللبناني ميشال عون، 

بقايا جنرال مستعار من متحف مدام توسو، 
ذكرى محارب يشك الكثيرون في كل ما ُيضفى 

عليه من ألقاب وكل ما يعلقه على صدره من 
أوسمة ال ميكن التحقق من وجود املناسبات 

التي تشير إليها.
لقد حتول اجلنرال إلى بيدق حتركه 

أصابع بيدق آخر هو حسن نصرالله الذي 
لطاملا كرر أنه مجرد جندي من جنود الولي 

الفقيه. وهو ما ُيسلط الضوء على الدور 
اخلطير الذي يلعبه رجل العصابات اللبناني 
في خدمة املشروع التوسعي اإليراني الذي ال 
ينطوي إال على اخلراب. لقد انطوت سخرية 
نصرالله على الكثير من الترهيب املوجه إلى 

أطراف املائدة اللبنانية، لذلك لم يقف في 
وجهه أحد بطريقة مباشرة تدفعه إلى االرتباك 

ومراجعة سياساته والتحكم بطريقة واعية 
بسلوكه الطائش. لم يقل له أحد بصوت عال 

”انظر إلى اجلانب اآلخر من احلقيقة“.
بسبب غروره يأمر حسن نصرالله اآلخرين 

أن ينصتوا له من غير أن يكلف نفسه جهد 
اإلنصات لهم. فهو يؤمن بشكل مطلق أن كل 

ما يقوله اللبنانيون اآلخرون هو مجرد زبد 
ال ينفع الناس ما دام قد أمسك بيديه نور 

احلقيقة املطلقة القادم من طهران. لذلك كانت 
صدمته كبيرة حني صفعه سعد احلريري 

برفضه االستمرار في متثيل دور شاهد الزور. 
فلم يجد أمامه سوى أن يطلق العنان ألبواق 

الكذب والتهريج والردح والتهكم واالتهام 
والتبخيس، بدال من النظر بطريقة حكيمة إلى 

ما قاله احلريري في تفسير مسألة استقالته.
كالم احلريري الواضح لم يقابله نصرالله 

بطريقة تنطوي على التقدير واالحترام 
للشخصية املعنوية التي ينطوي عليها وجود 

احلريري. لقد بدا واضحا أن سيد املقاومة 
شعر أن البساط قد سحب من حتت قدميه 

بطريقة مهنية ناعمة، وأن الغطاء الرسمي قد 
رفع عن وجوده غير الشرعي بكل ما يحتويه 
ذلك الوجود من ألغام وسموم وهو ما دفعه 

إلى اختراع احلكايات.
لم يبتعد نصرالله عن سخريته املعهودة 

حني صّور استقالة احلريري في إطار اخلطف 
واإلجبار الذي مارسته السعودية من أجل 

الضغط على البلد الصغير الذي هو لبنان. 
حكاية ملفقة لم تتّم من خاللها اإلساءة إلى 
اململكة العربية السعودية فحسب، بقدر ما 

ذهبت إلى التقليل من قيمة احلريري ووضعه 
في الصورة التي يتمناها حزب الله ونصرالله 

بنفسه وهي صورة الولد الذي تأمره 
السعودية فينصاع ألوامرها. وهي الصورة 
التي سبق لنصرالله أن وضع كل سياسيي 

لبنان غير املتحالفني معه في إطارها.
عالقة احلريري بالسعودية وهي عالقة 

معلنة هي من وجهة نظر نصرالله نوع 
غير مسموح به من العالقات، أما عالقة 

نصرالله بإيران وهي عالقة ملغومة باجلرائم 
واملؤامرات ومشاريع التخريب فتستحق أن 

ُينظر إليها بقدر عال من التقديس.
أباطيل صنعت تاريخا مزورا وثقافة نذرت 

نفسها لتمجيد الزيف.

أباطيل حزب الله

مصر والتحدي المرتسم في أعالي النيل

{نشـــدد على اإلسراع بإنشاء شـــبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة اإلرهاب وتعزيز 

التعاون في المجال القضائي وتوحيد التشريعات في مواجهة اإلرهاب والجريمة المنظمة}.
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} بدأت إثيوبيا منذ ٢٠١١ بناء سد النهضة 
املسمى ”سد األلفية الكبير“ على نهر النيل 

األزرق، ومنذ ذلك احلني يرتسم التحدي 
بخصوص انعكاس ذلك على مصر ”هبة 

النيل“ وأمنها املائي والقومي. وعشية ملء 
خزانات السد وتشغيله في ٢٠١٨، أعلنت مصر 

األسبوع املاضي جتميد املفاوضات الفنية 
بخصوص تأثير سد النهضة على استخدامات 

الدولتني، وهذا ما حدا بالرئيس عبدالفتاح 
السيسي للتحذير من مّس حصة مياه مصر، 
مشددًا على أنها ”مسألة حياة أو موت“. إلى 
أين سيقود اختبار القوة حول حوض النيل؟ 
هل ستتبلور تسوية تطمئن مصر بلد الـ١٠٤ 

ماليني نسمة، أم سنشهد نزاعًا مسلحًا أو 
سيكون عام ٢٠١٨ على األقل عام التوتر بني 
مصر وإثيوبيا كما يتوقع معهد كارنيجي 

األميركي؟
تعتبر حاجات مصر من املياه أكثر 

إحلاحا بالقياس مع الدول األخرى، ألنها 
واحدة من أفقر الدول في مصادر املياه ومن 

أكثرها اعتمادًا عليها في العالم. فالنيل 
يزودها بكل حاجياتها تقريبا من املياه 

العذبة، ومعدل اعتماد مصر على ذلك اجلزء 
من إجمالي موارد املياه املُتجددة التي تتدفق 
من خارج حدود البالد يبلغ ٩٧ في املئة. هذا 

إضافة إلى أن نحو ٨٥ في املئة من تدفقات 
املياه إلى مصر تأتي من تساقط املطر فوق 

املرتفعات اإلثيوبية. ال تعّد بالد الكنانة حالة 
فريدة ألن توافر املياه العذبة (عصب احلياة) 
غدا هاجسًا كونيًا لصلتها بدميومة الكائنات 

احلية ولدورها في التنمية والتطور. وقد 
أشار تقرير صادر عن األمم املتحدة حتت 

عنوان ”املياه في عالم متغير“ إلى أنه بحلول 
عام ٢٠٣٠ سيعيش نصف سكان العالم في 

مناطق شحيحة باملياه (في أفريقيا وحدها 
ميكن أن يطال الشح ٢٥٠ مليون نسمة).

في القارة السمراء كما في العالم العربي 
والشرق األوسط، ال نغالي إذا أبدينا اخلشية 

من أن يشهد القرن احلادي والعشرين 
نزاعات مقبلة تقترن باخلالف على منابع 

املياه واألحواض املائية من أجل تأمني 
احلاجات املتزايدة، وميكن أن تغذيها املشاكل 

السياسية والنزاعات احلدودية. مع العلم 
أن الصراع على موارد الطاقة، من نفط وغاز 
ومياه، كان ميثل اخللفية للعديد من نزاعات 
وحروب القرن العشرين. ومجرد إلقاء نظرة 

على جغرافية األنهار املشتركة يبني لنا حجم 
الرهانات والتداعيات، فدول كمصر والسودان 
وأوغندا وإثيوبيا تشترك في مياه نهر النيل، 

والعراق وسوريا وتركيا تشترك في مياه 
نهري دجلة والفرات، وتشترك األردن ولبنان 

وسوريا وإسرائيل واألراضي الفلسطينية 
احملتلة في مياه نهر األردن، وهناك أيضا 
اإلشكاالت حول أنهار اليرموك، العاصي، 

الليطاني، الوزاني، اجلليل واملياه اجلوفية 
في الضفة الغربية.

وفي عودة للتركيز على التحدي بالنسبة 
ملصر يتوجب التذكير بفشل اجتماع وزراء 
املياه لدول حوض النيل (صيف ٢٠١٠) في 
التوقيع على االتفاقية اإلطارية للتعاون، 

إذ وقع وزراء خمس دول من حوض النيل 
(إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية 

الكونغو) على تلك االتفاقية من دون مصر 
والسودان، وكان األهم فيها ذلك البند عن 

هدف ”تعزيز اإلدارة التكاملية والتنمية 
املستدامة واالستخدام املنّسق ملوارد مياه 

احلوض“. دار اخلالف حينها بني طرفي دول 
املصّب واملنبع على إعادة توزيع حصص 

املياه بني دولتي املصّب (مصر والسودان) 
ودول املنبع اخلمس. وبرز اجلدل حول ما 
تعتبره مصر في خانة احلقوق التاريخية 

للحفاظ على أمنها املائي وفق القانون الدولي 
الذي مينح ذلك لدولتي املصّب، وبني تركيز 
إثيوبيا وغيرها من دول املنبع على الهدر 

واحلاجة إلى املياه في التنمية. وكان هاجس 
القاهرة على الدوام ضرورة إعالمها قبل 

الشروع في أية أعمال على النيل وضرورة 
احلصول على موافقة باإلجماع أو موافقة 

األغلبية من دول احلوض. ومع تعذر التوافق 
على آلية جديدة لتقاسم مياه النهر متسكت 

القاهرة بالرغم من انقسام السودان على 
احترام اتفاقية عام ١٩٥٩ الذي مينح مصر 
٥٫٥٥ مليار متر مكعب من املياه في السنة، 

مقابل ٥٫١٨ مليار متر مكعب للسودان.
بالرغم من الزمن الصعب في مصر 
منذ ٢٠١١، حاولت احلكومات املتعاقبة 

إقناع إثيوبيا خالل ١٥ جولة من اجلهود 
الدبلوماسية بااللتزام باتفاقية ١٩٥٩. 

لكن إثيوبيا ودول املنبع األخرى لطاملا 
شككت بشرعية هـذه االتفاقية، حيث أنها 
لم تكن طرفا فيها كمـا تعتبر أنها ال تلّبي 
احتياجاتها املائية. وهكذا بعد سنة على 
توقيع اتفاقية ٢٠١٠ بني دول املنبع، بدأت 
أديس أبابا العمل في سد النهضة. وهو 

أضخم مشروع كهرومائي في أفريقيا 
(االرتفاع ١٧٠ مترا على مساحة ١٨٠٠ كلم 

مربع والكلفة جتاور ٥ مليارات دوالر 
والسعة التخزينية ميكن أن تصل إلى ٧٤ 
مليار متر مكعب سنويًا مما يعادل تقريبًا 

حصتي مصر والسودان). وفي دراسة حديثة 
أجرتها اجلمعية اجليولوجية األميركية مت 

كشف النقاب عن أنه ”مع زمن ملء يبلغ ٥-٧ 

سنوات، سينخفض تدفق مياه النيل العذبة 
إلى مصر بنسبة صادمة تبلغ ٢٥ في املئة“، 
وهذا ما سيقّلص االستهالك املتوافر للمياه 

إضافة إلى تخفيض ثلث الكهرباء التي 
يولدها السد العالي.

يعتبر السد العالي (أسوان) أبرز إجنازات 
مصر املعاصرة في حقبة جمال عبدالناصر، 
ولوال قرار تأميم قناة السويس واملساعدة 
السوفييتية لم يتحقق هذا احللم املصري، 
واآلن مع بناء سد النهضة في أعالي النيل 
تعيش القاهرة سباقا مع الزمن وعلى وقع 
مفاجآت غير سارة: في ١٧ أكتوبر املاضي 

حينما كانت مصر بصدد العودة إلى مجلس 
وزراء مبادرة حوض النيل، الذي قاطعته منذ 
العام ٢٠١٠، كان هذا املجلس قد انتخب لتّوه 

وزير املياه اإلثيوبي سلشي بيكيلي ليحل 
مكان زميله األوغندي كرئيس لهذه املجموعة 

خالل السنة املقبلة، وأتت املفاجأة الثانية 
من السودان الذي يوّد زيادة حصته ويناكف 

مصر عبر وضع خطط تهدف إلى استخدام 
املزيد من تدفقات النهر عند بدء العمل بسد 

النهضة.
في مواجهة اندالع أزمة مياه في مصر 

ُتضاف إلى متاعبها األخرى، ستسعى 
القاهرة على األرجح إلى تكثيف نشاطها 

الدبلوماسي ورمبا تفتش عن وسائل تقنية 
أخرى لترتيب حصة إضافية من مشاريع 

جديدة في أعالي النيل (وهذا يتطلب تفاهما 
مع اخلرطوم وجوبا). لكن احتدام أزمة 

املياه ميكن أن يجعلها مفتوحة على احتمال 
استخدام القاهرة لغة الضغوط العسكرية 

واألمنية جلذب االهتمام الدولي مع ما يعنيه 
ذلك من مخاطر نشوب صراع شامل في القرن 

األفريقي وفوق نهر النيل.

احتدام أزمة المياه يمكن أن يجعلها 

مفتوحة على احتمال استخدام القاهرة 

لغة الضغوط العسكرية لجذب 

االهتمام الدولي مع ما يعنيه ذلك من 

مخاطر نشوب صراع شامل في القرن 

األفريقي وفوق نهر النيل

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} لم يتأخر رباعي اإلمارات والسعودية 
ومصر والبحرين في سحب تصنيف 

وتوصيف اإلرهاب على الهياكل الدينية 
املنضوية صلب منظومة اإلخوان املسلمني 
عبر وضع االحتاد العاملي لعلماء املسلمني 

على قائمة الكيانات اإلرهابية.
كان من الواضح أن املسار الذي يبدأ 

بتصنيف التنظيم العاملي جلماعة اإلخوان 
املسلمني كطرف إرهابي سيمّر حتما عبر 

أذرعته الدينية الدعوية واإلعالمية وحواضنه 
وحواضره اإلقليمية. وبعيدا عن الذرائع 

التي قدمها الرباعي العربي لشرعنة قراره، 
فباإلمكان اإلشارة إلى أن االحتاد العاملي 

لعلماء املسلمني فشل منذ نشأته في أن يجّسد 
حقيقة الوحدة اإلسالمية، ناهيك عن أن يكون 

منبرا توافقيا لفقهاء ومفتي الديار املسلمة.
على مدى عقد من الزمان، جانبت مدونة 
االحتاد العاملي للعلماء املسلمني مقاصدية 

الشرع احلنيف في الوحدة والتدرج والتوافق 
ورّص الصفوف، ذلك أنه حتول في أكثر 

من ملعب عربي إلى طرف ضمن مشهدية 
االحتراب والدماء، إلى درجة أنه بات مسوغا 

في أكثر من مرة لالغتيال السياسي ضد 
الرؤساء واملسؤولني العرب وفق مقولة 

”املقدس واملسدس“.
ولن نخطئ التقدير إن قلنا إن االحتاد 

العاملي للعلماء املسلمني صار حصان طروادة 
جلماعة اإلخوان املسلمني، والذين هم بدورهم 

حصان طروادة حملور تركي قطري امتطى 
موجة الربيع العربي لتحصني املواقع 

واملواقف بقرابني الفوضى الناعمة، والتي 
تبدأ عبر مساحيق ”الترياق الديني“ وتنتهي 

عند سّم سقوط العواصم واندحار األمم.
واحلقيقة أن عددا معتبرا من العلماء 
والفقهاء تبّينوا حقيقة املشروع أو على 

األقل استكنهوا الفرق بني النص التأسيسي 
والتطبيق العلمي، فقدموا ”استقالة املوقف“ 

من االحتاد رافضني أن تتورط فتاواهم بدماء 
األبرياء، أو أن تشّرع اجتهاداتهم ملغامرات 

البعض في الوطن العربي، أو أن يضيفوا من 
رأسمالهم الرمزي لصالح مآرب سياسوية 

لفائدة أحزاب وتيارات تنظيمية فاشلة.
هكذا أّصل املفتي املوريتاني عبدالله بن 

بيه الستقالة املوقف التي أبان فيها عن عمق 
فكري في استكناه مقاصد الشرع والشريعة.

وفي املقلب املقابل، اختار غيره البقاء 
ضمن منظومة اإلفتاء لشرعنة سياسات 

األخونة، بل إن فروعا لالحتاد مت إنشاؤها في 
العديد من الدول العربية وعلى رأسها تونس، 

حيث يدير الوزير األسبق للشؤون الدينية 
نورالدين اخلادمي املركز الفرعي لالحتاد.

واحلقيقة التي ال بّد من اإلقرار بها هي 
أن وجود االحتاد في تونس، يحمل في طياته 

ال فقط بذور التباين مع مقاربة الرباعي 
العربي وإمنا أيضا يتضمن مشاكل سياسية 

واستراتيجية جّد عميقة.
ذلك أّن ”احتاد القرضاوي“ هو في 

احملصلة جزء من القوة الناعمة التي وظفتها 
الدوحة في معركة العقول واألفئدة وميادين 

القتال سواء بالنار الباردة أو األوار املشتعل.
فكما استعانت الدوحة بقناة اجلزيرة 

املدفعية اإلعالمية الثقيلة، ومراكز الدراسات 
السياسية للباحث عزمي بشارة، واستدرار 
األحداث الكبرى على غرار كأس العالم لكرة 
القدم ٢٠٢٢، توّسلت باالحتاد العاملي لعلماء 

املسلمني ليكون ”البلدوزر الناعم“ ضاربا 
في أعماق األرض ومستهدفا ميكانيزمات 

احملددات املبدئية وامليثاقية.
صحيح أّن لكافة الدول، وال سيما منها تلك 

الدميقراطية، منظومات قوة ناعمة حقيقية 

تستهل باإلعالم وال تنتهي عند تخوم متويل 
اجلمعيات املدنية، ولكن عندما يرتبط األمر 

بقرار تصنيف وتوصيف باإلرهاب من عواصم 
عربية ذات ثقل استراتيجي لن يتأخر في أن 
يتحول إلى قرار صادر من اجلامعة العربية 

يصبح األمر مختلفا للغاية.
سرعان ما تلقفت حركة النهضة قرار 

التصنيف معلنة تبرؤها من االحتاد ومؤكدة 
أن رئيسها راشد الغنوشي قدم استقالته منذ 

أعوام عديدة.
تبّرؤ النهضة من لوثة ”احتاد القرضاوي“ 
يحتاج إلى توضيحني، أولهما مرتبط بطبيعة 

استقالة الغنوشي هل هي تنظيمية أم 
مبدئية؟ وإن كانت ميثاقية في إطار ما يسمى 

باملراجعات فما هي أبرز األخطاء واخلطايا 
التي اجترحها التنظيم؟ وثانيهما، كيف 

باإلمكان استبطان واستجالء مسافة النهضة 
من احتاد القرضاوي وادعائها الفصل بني 
الدعوي والسياسي، والعديد من أبنائها ال 

يزالون ينشطون جهرا وسرا في اجلمعيات 
الدينية ولهم ساق في املجال السياسي 

وأخرى في السياق الديني.
أمام الفاعل الرسمي التونسي ثالثة 

خيارات كبرى، فإما إغالق فرع االحتاد وإنهاء 
اإلخوان  وجوده بشكل بات، وإما ترك ”تركة“ 

في تونس كما هي مع استدرار كافة التداعيات 
املمكنة وفق مقولة السيادة الوطنية، أو طلب 
فك االرتباط اجلوهري واملركزي والفكري بني 

فرع اخلادمي وأصل القرضاوي.
إن ثقافة التوطني والتمكني والتبيئة 

لألحزاب واجلمعيات واملراكز الفكرية مع 
االنفتاح هي احلل إلشكالية الفروع ذات 
االرتباط التنظيمي واألجنداتي باألصل، 

والوكيل احمللي ذي االرتهان لألصيل األجنبي، 
وتلك قضية كبرى.

اتحاد القرضاوي.. ورطة األصل ومأزق الفروع

كيف يمكن استبطان مسافة 

النهضة من اتحاد القرضاوي وادعائها 

الفصل بين الدعوي والسياسي، 

والعديد من أبنائها ال يزالون ينشطون 

جهرا وسرا في الجمعيات الدينية 

ولهم ساق في المجال السياسي 

وأخرى في السياق الديني

عالقة الحريري بالسعودية هي من 

وجهة نظر نصرالله نوع غير مسموح به 

من العالقات، أما عالقة نصرالله بإيران 

وهي عالقة ملغومة بالجرائم فتستحق 

أن ينظر إليها بقدر من التقديس
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اقتصاد
{صـــدرت تعليمات مشـــددة بتوجيه اتهامات للمتاجرين بالعمـــالت وتهريب الذهب تحت بنود 

تخريب االقتصاد واإلرهاب وغسل األموال في قانون العقوبات}.

عمر محمد أحمد
املدعي العام في السودان

{تم تسيير رحلة لطائرة بوينغ 787 من بكين إلى شيكاغو باستخدام وقود حيوي منتج من قبل 

شركة سينوبك ومصنوع من نفايات زيت الطعام}.

بيان رسمي
شركة خطوط هاينان الصينية

روبوتات عمالقة في متنزه صيني للواقع االفتراضي
} غوييانغ (الصني) – يســـتعد إقليم غويتشو 
الصيني الفتتاح أول متنزه للواقع االفتراضي 
في البالد، حيث تنتشر أجهزة روبوت بأحجام 
عمالقة وقالع من اخليال العلمي على مشارف 
مدينة غوييانغ عاصمـــة أحد أفقر األقاليم في 

الصني.
ويهـــدف املتنـــزه إلى إنعـــاش الطلب على 
وســـائل الترفيـــه االفتراضي في إطار ســـعي 
السلطات الصينية ملضاعفة حجم سوق العالم 
االفتراضـــي في البالد، مبا يصل إلى 10 مرات 
وحتقيق مكاسب قدرها 8.5 مليار دوالر بحلول 

عام 2020.
ويقدم املتنزه الذي تصل مساحته إلى نحو 
330 فدانا في جنوب شـــرق إقليم غويتشو، 35 
مقصدا لالســـتمتاع بتقنية الواقع االفتراضي 
تشـــمل ألعاب إطالق الرصاص وقطار املالهي 

وجوالت مع كائنات فضائية.

وجعلـــت بكـــني مؤخـــرا الســـباق لتصدر 
اجلهود العامليـــة في التكنولوجيـــا املتطورة 
والـــذكاء االصطناعي محـــور أولوياتها، وقد 
متكنـــت من إحراز تقـــدم كبير جعلهـــا تنتزع 
صدارة الدول التي متتلـــك أكثر الكمبيوترات 

تطورا في العالم من الواليات املتحدة.
ونسبت وكالة رويترز إلى املدير التنفيذي 
للمتنزه تشـــني جيانلي قوله ”بعـــد أن نفتتح 
هـــذا املقصد ســـيتغير الهيكل الســـياحي في 
إقليم غويتشو بالكامل وأيضا في جنوب غرب 

الصني“.
وأضـــاف في مقابلة من املتنزه ”أنه مقصد 
مبتكر فقط ألنه مختلـــف“. ومن املقرر افتتاح 

جزء من املتنزه في شهر فبراير املقبل.
ويعتبـــر متنـــزه ”وادي اخليـــال العلمـــي 
الشـــرقي“ الـــذي تكلف 1.5 مليـــار دوالر جزءا 
من مســـاعي الصني لتحفيز النمو االقتصادي 

مـــن خالل التركيـــز على األلعـــاب اإللكترونية 
والرياضـــات والتكنولوجيا العصرية بدال من 

االعتماد على الصناعات التقليدية.
وسوف يتيح متنزه غويتشو للسياح القفز 
باحلبال من رجل آلي عمالق شبيه بشخصيات 
فيلـــم ترانســـفورمرز (املتحولـــون) الشـــهير 
ودخول استديو مخصص إلنتاج أفالم الواقع 
االفتراضي. وسوف يستخدم الزوار في معظم 
وســـائل التســـلية نظارات الواقع االفتراضي 

ومحاكاة احلركة خالل زيارة املتنزه.

ةمتنزه يكشف حجم رهان الصين على التكنولوجيا المستقبلية ل تق ال ا ل التكن ل ن الص هان كشف تنزه

تشين جيانلي:

المتنزه سيغير الهيكل 

السياحي في إقليم غويتشو 

وجنوب غرب الصين بالكامل

روسيا تبعث بإشارات متباينة 

بشأن تمديد خفض إنتاج النفط

} بعثت روسيا إشارات متباينة بشأن 
دعمها لتمديد اتفاق بني منتجي النفط 

حول خفض اإلنتاج قبل أقل من أسبوع 
على اجتماع أوبك في فيينا ملناقشة سياسة 

املنظمة.
وتخفض منظمة أوبك وروسيا وعدد من 
املنتجني الكبار إمداداتهم بنحو ١٫٨ مليون 

برميل يوميا منذ يناير لتقليص تخمة 
املخزونات ودعم أسعار النفط.

ومن املقرر أن يلتقي املنتجون في 
اجتماع ألوبك بفيينا يعقد في ٣٠ نوفمبر 
التخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيمددون 

االتفاق بعد أن ينتهي أجله في مارس.
وتدفع السعودية صوب متديد االتفاق 

تسعة أشهر حتى نهاية ٢٠١٨، وهو املوقف 
الذي أشار الرئيس فالدميير بوتني في 

أكتوبر إلى تأييد موسكو له.
لكن روسيا، التي تعتمد 
اعتمادا كثيفا على إيرادات 
النفط، قلقة من أن أي زيادة 

حادة في أسعار النفط قد 
يتلوها انهيار كبير وقد 
بعثت بإشارات متباينة 

بشأن دعمها لتمديد االتفاق.
وذكرت وكالة تاس 

الروسية لألنباء هذا األسبوع 
أن شركات إنتاج النفط بحثت مع 

وزارة الطاقة الروسية متديدا ملدة ٦ 
أشهر.

لكن وزير االقتصاد ماكسيم أوريشكني 
قال اخلميس إن النمو االقتصادي الروسي 

تأثر سلبا باالتفاق ألنه خفض االستثمار في 
القطاع، في أول تقييم سلبي صريح لالتفاق 

من قبل موسكو.
وأكد وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أمس 
أن روسيا مستعدة ملناقشة متديد االتفاق 

العاملي، لكنه لم يذكر شيئا بخصوص مدة 
استمرار أي متديد.

وقال نوفاك ”نحن مستعدون ملناقشة 
القضية وأعتقد أننا سنكون قادرين على 

مناقشتها خالل االجتماع في فيينا“، دون أن 

يذكر املزيد من التفاصيل. وامتنعت متحدثة 
باسم نوفاك عن التعليق.

وكان نوفاك يتحدث في بوليفيا حيث 
يحضر منتدى الدول املصدرة للغاز. وقال 

إنه التقى بوزيري النفط القطري والفنزويلي 
في بوليفيا وكذلك مسؤولني من اإلمارات، 

بحسب وسائل إعالم روسية.
وميثل ارتفاع إنتاج النفط األميركي، 

الذي قفز ١٥ باملئة منذ منتصف ٢٠١٦ 
إلى مستوى قياسي عند ٩٫٦٦ مليون 

برميل يوميا، حجر عثرة في طريق متديد 
االتفاق الذي تقوده أوبك. ويزيد املنتجون 

األميركيون إمداداتهم مع ارتفاع أسعار 
النفط بعد أن كانوا خفضوا اإلنتاج في 
أعقاب تراجع األسعار بعد منتصف عام 
٢٠١٤. ويقوض ارتفاع اإلنتاج األميركي 

أثر تخفيضات اإلنتاج ويتسبب في تآكل 
احلصة السوقية آلخرين مثل روسيا.

وحول السيناريوهات الفورية ملا بعد 
انتهاء اتفاق خفض اإلنتاج، قال مصدر 
في شركة نفط روسية كبيرة ”بكل 
تأكيد أتوقع معركة شرسة على 

حصص األسواق العاملية 
فور انتهاء أجل االتفاق“.
وحقق االتفاق هدفا 

رئيسيا هو رفع األسعار، 
حيث عاد سعر خام برنت 

القياسي مجددا فوق ٦٠ 
دوالرا للبرميل. وكان اخلام 

انخفض من فوق ١٠٠ دوالر 
للبرميل في ٢٠١٤ إلى نحو ٢٧ دوالرا 
في ٢٠١٦. وتستند موازنة روسيا إلى سعر 
للنفط عند ٤٠ دوالرا للبرميل، مبا يشير إلى 

قدرة جيدة على تخفيف أثر انخفاض مفاجئ 
في األسعار.

وقال نوفاك أمس إنه يتوقع أن تظل 
أسعار النفط بني ٥٠ و٦٠ دوالرا للبرميل في 

العامني احلالي واملقبل. لكن كريس ويفر من 
ماكرو أدفايزوري، ومقرها موسكو، يرى أن 
روسيا اضطرت للتعامل مع آثار اقتصادية 
واجتماعية ناجتة عن انخفاض األسعار في 
الفترة بني عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ ومنذ عام ٢٠١٤.

وكتب يقول ”الضرر الناجت عن انهيار 
ثالث سيفوق على األرجح بكثير املكاسب 

املالية الناجتة عن ارتفاع النفط حاليا“.

روسيا تخشى من 

انهيار األسعار بعد 

أي زيادة حادة لذلك 

بعثت بإشارات متباينة 

بشأن دعمها لتمديد 

االتفاق

فالديمير سولداتكين

بشش

ف

} تونــس – أكـــد رضا الســـعيدي املستشـــار 
التونســـية  احلكومـــة  لرئيـــس  االقتصـــادي 
لرويتـــرز أمس، أن بالده تتجه لزيادة أســـعار 
الوقود وبعض الســـلع االستهالكية األساسية 
وفي مقدمتها اخلبز واملاء والشـــاي والقهوة 
العام املقبل ضمن تدابير فورية خلفض العجز 

في املوازنة.
ولـــن تكتفـــي احلكومـــة بذلك، بل ســـتبدأ 
بتنفيـــذ إصالحات هيكلية ملنظومة الدعم على 

أن يتم البدء في تنفيذها مع حلول عام 2019.
ولـــدى خبراء االقتصاد قناعة بأن التدابير 
التـــي تأتـــي فـــي ســـياق برنامـــج اإلصالح 
االقتصادي ســـتوثر على كافـــة مناحي حياة 

املواطنني االستهالكية.
حفيظـــة  اإلجـــراءات  تثيـــر  أن  ويتوقـــع 
النقابات التي ترفض املس من قدرة املواطنني 
الشـــرائية، التي اســـتنزفت خالل الســـنوات 

السبع األخيرة.
وقـــال الســـعيدي ”نتجـــه لرفـــع تدريجي 
في أســـعار بعض املـــواد ولدينا نيـــة لتعديل 
تدريجي في أســـعار الشـــاي والقهوة، وأيضا 
ســـعر اخلبز سيرتفع مبا ال يقل عن 0.01 دينار 
علـــى األقل ورمبا تكون الزيادة أكثر بقليل من 

ذلك“.
وأوضـــح أن هنـــاك اتفاقا علـــى زيادة في 
ســـعر املاء الصالح للشـــراب بنحـــو 5 باملئة 
وسيتم أيضا تعديل سعر البنزين مطلع العام 
املقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط في األسواق 

العاملية.
وتخصص تونـــس نحو 1.5 مليـــار دينار 
(600 مليـــون دوالر) لدعم الوقـــود، لكن عودة 
أســـعار النفط لالرتفاع ستجبر احلكومة على 

تعديل األسعار في مطلع العام املقبل.

وتتعـــرض تونس لضغوط مـــن املقرضني 
الدوليـــني لتنفيـــذ إصالحـــات جريئة خلفض 
العجـــز في املوازنة والـــذي تأمل احلكومة أن 
يهبط إلـــى 4.9 باملئة العام القادم مقارنة مع 6 

باملئة هذا العام.
وقال توفيق الراجحـــي وزير اإلصالحات 
االقتصاديـــة لرويترز إنـــه ”يتوقع أن يصرف 
صندوق النقد شـــريحة ثالثة من قرض قيمته 
اإلجماليـــة 2.8 مليـــار دوالر مطلع العام املقبل 

مع تقدم اإلصالحات“.
ويعـــد خفض الدعم ورفع أســـعار الســـلع 
شـــديد  أمـــرا  اخلبـــز،  وحتديـــدا  الغذائيـــة، 
احلساســـية في تونس التي شهدت في بداية 
ثمانينـــات القرن املاضـــي احتجاجات عنيفة 
قمعتها الســـلطات آنذاك وُقتل فيها مواطنون 

في ما أصبح يعرف ”بثورة اخلبز“.
ويرجـــح البعـــض أال حتظى زيادة ســـعر 
اخلبز حاليا باعتراض من شـــريحة واســـعة 
من التونســـيني خاصة أن تلك الزيادة ضئيلة 
جـــدا، فيما تقول الســـلطات إن معظم األســـر 
تتخلص من كميات كبيـــرة من اخلبز لزيادته 

عن حاجتها.
وتعـــود آخر زيـــادة في ســـعر اخلبز إلى 
أواخر 2010، لكن مـــا لبثت احلكومة آنذاك أن 
خفضت في ســـعره مجددا فـــي يناير 2011 في 

مسعى الحتواء االحتجاجات.
وبدأت احلكومة بقيادة يوســـف الشـــاهد 
العـــام اجلاري بالفعل خططا خلفض تدريجي 
لدعم الســـكر املوجه للتجار، مما ســـاعد على 
توفيـــر حوالي 70 مليون دوالر للدولة، وفق ما 

تشير إليه البيانات الرسمية.
التعديـــالت  ”هـــذه  إن  الســـعيدي  وقـــال 
التدريجيـــة فـــي البعـــض مـــن األســـعار هي 
إصالحات فورية، ولكـــن لدينا خطط إلصالح 

هيكلـــي نتقدم فيه بخصـــوص منظومة الدعم 
وســـيكون جاهزا بنهاية العـــام املقبل على أن 

يتم تنفيذه في 2019“.
وأضاف ”نســـعى أن جنهز بطاقة ستحدد 
مـــن يتعني أن يحصل على املســـاعدات مقابل 
خفض الدولة لدعم بعض املواد التي يستفيد 

منها صناعيون دون وجه حق“.
ورغـــم خطـــط احلكومـــة ســـتظل املوازنة 
املرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا 
العـــام تقريبـــا، أي نحو 3.5 مليـــار دينار (1.4 

مليار دوالر).
ويبـــرر الســـعيدي تعديـــل األســـعار بأنه 
ضرورة بســـبب هبـــوط قيمة الدينـــار مقارنة 
باليورو والدوالر، ممـــا أدى إلى ارتفاع تكلفة 

الواردات مثل الوقود واحلبوب.

وقـــال إن ”اإلصالحات هـــي خيار خلفض 
العجز وتقليـــص الدين اخلارجـــي تدريجيا، 
ولكن مع ذلك ســـتحتاج تونـــس إلى متويالت 
خارجيـــة بقيمـــة 7.5 مليار دينـــار (3 مليارات 

دوالر) في 2018 من بينها إصدار سندات“.
ومـــن بـــني التمويالت اخلارجيـــة برنامج 
إصـــدار ســـندات باليورو ســـيكون في حدود 
نصف مليار يـــورو تقريبا في الربع األول من 
العام املقبـــل على األرجح. وكانـــت الدولة قد 
أصدرت في شهر فبراير املاضي سندات بقيمة 
850 مليـــون يورو لتغطية العجـــز في موازنة 

هذا العام.
وســـتضطر تونس لالقتـــراض داخليا من 
خالل إصدار سندات في السوق احمللية بقيمة 

2.2 مليار دينار (880 مليون دوالر).

وتأمـــل احلكومة أن تســـاعد اإلصالحات 
في خفض مســـتوي الدين اخلارجي الذي بلغ 
مستويات غير مسبوقة حيث بلغ 75 باملئة من 
النـــاجت احمللي اإلجمالي، ليصـــل بحلول عام 

2020 إلى 70 باملئة فقط.
وتشـــمل اإلصالحـــات زيادة فـــي ضريبة 
القيمـــة املضافة بنحـــو واحد باملئـــة وزيادة 
الضرائب علـــى البنوك 5 باملئة، وســـيتم رفع 
الضريبة على عدة سلع وخدمات مثل العطور 
واملكاملـــات الهاتفية، إضافة إلى فرض ضريبة 

على اإلقامة بالفنادق.
وتقول مصادر تونسية مطلعة إن احلكومة 
ستشدد الرقابة أيضا على الضرائب املفروضة 
على صفقات العبي كرة القـــدم والفنانني، في 

خطوة لم تكن ذات أهمية لتونس من قبل.

كشفت احلكومة التونسية أمس عن حزمة تدابير قاسية ستعمل على تنفيذها العام املقبل 
لردم الفجوة الكبيرة في املوازنة، وســــــط تأكيد االقتصاديني بأنها ســــــتزيد من استنزاف 

القدرة الشرائية للمواطنني وتفاقم متاعبهم املعيشية.

تونس تستعد لجولة إصالحات اقتصادية حاسمة العام املقبل

[ الحكومة تغامر برفع أسعار الخبز والوقود لتعديل الخلل المالي المزمن  [ الكشف عن مالمح خطط شاملة إلعادة هيكلة الدعم

قوت الشعب في مرمى نيران اإلصالحات

رضا السعيدي:

اإلصالحات هي خيارنا الوحيد 

لخفض العجز وتقليص الدين 

الخارجي تدريجيا

خطط حكومية في 2018

زيادة أسعار الوقود◄

رفع أسعار سلع استهالكية بينها الخبز

خفض دعم أسعار المياه

نظام بطاقات لتوجيه الدعم لمستحقيه

◄

◄

◄
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اقتصاد
{الســـودان يريد مناقشـــة خطط التعاون في مجال توليد الطاقة النووية الســـلمية مع روســـيا 

خالل الفترة المقبلة}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

{روســـيا تخطط لتوريد مليون طن من الحبوب للســـودان هذا العام الحالي وقد تم توريد 702 

ألف طن منذ بداية العام}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

بورصة الرياض تقلصبنوك مصرية تتوسع في الخارج ألول مرة منذ 2011

قيود االستثمار األجنبي

قالـــت هيئـــة الســـوق املاليـــة  } الريــاض – 
الســـعودية إنها ســـتقوم بتخفيف اإلجراءات 
املطلوبة من املؤسســـات األجنبية لالستثمار 
في ســـوق األســـهم مع ســـعي الرياض جلذب 
املزيـــد من األمـــوال إلى الســـوق احمللي قبيل 
إدراج أرامكـــو الســـعودية النفطية احلكومية 

العمالقة.
وفتحـــت هيئة الســـوق املاليـــة البورصة 
أمـــام االســـتثمار األجنبي املباشـــر من خالل 
املؤسســـات األجنبيـــة املؤهلة في عـــام 2015 
وخفضت احلد األدنى لإلجراءات املطلوبة من 
تلك املؤسســـات العام املاضي. وتقترح الهيئة 

اآلن جولة جديدة من اإلصالحات.
ومـــن بني اإلصالحات، خفض احلد األدنى 
لقيمة األصول املدارة واملطلوب من املؤسســـة 
للتأهل كمســـتثمر إلـــى 1.875 مليار ريال (500 

مليون دوالر) من 3.75 مليار ريال.
وســـيتم تبســـيط اإلجـــراءات اإلدارية في 
عملية التأهل، وتســـتطيع املؤسســـات تأهيل 
شـــركات تابعـــة وصناديـــق تديرهـــا من دون 

تقدمي طلب تأهيل منفصل لكل منها.
املســـتثمرين  ملكيـــة  حصـــة  تـــزال  وال 
األجانـــب مجتمعـــني، مبـــا فـــي ذلـــك الذيـــن 
يقومون باالستثمـار املباشر مـن خـالل عقـود 
املقـايضة، نحو 4 باملئة فقط في سوق األسهم 
الســـعودية التي يبلغ رأســـمالها حوالي 436 

مليار دوالر.
لكن اإلصالحـــات االقتصادية، التي تهدف 
إلـــى تنويع االقتصاد وتقليـــص اعتماده على 
صـــادرات النفـــط، جتـــذب املزيد مـــن اهتمام 

األجانب. 
ولـــدى الســـعودية اآلن مـــا يزيـــد عن 100 
مســـتثمر أجنبي مؤهل من املؤسسات، هيئة 
الســـوق املالية. ومت تســـجيل ما يزيد عن 20 

باملئة منهم في الثالثني يوما األخيرة.
ورمبـــا يؤثـــر عـــدد الصناديـــق األجنبية 
العاملة في السعودية على خطة احلكومة لبيع 
نحو 5 باملئة من أرامكو العام القادم، حيث من 
احملتمـــل أن تبلغ حصيلة البيـــع حوالي 100 

مليار دوالر وفقا لتقييم الرياض للشركة.
ومن املقرر أن يتم إدراج بعض أسهم شركة 
أرامكو في الرياض، لكن مســـؤولني يدرسون 
إدراجا متعددا يتضمن بورصة أجنبية واحدة 
أخـــرى أو أكثر، مثل نيويـــورك ولندن وهونغ 

كونغ وطوكيو.

} القاهرة - استأنفت بنوك مصرية كبرى من 
بينها بنك مصر، أكبر مؤسسة مالية حكومية 
بالبالد، خططها التوسعية خارج البالد، للمرة 

األولى منذ نحو سبع سنوات.
وكانت أكبر ثالثة بنوك في مصر قد أعلنت 
هـــذا العام فتح فـــروع أو مكاتب متثيل تابعة 

لها في الدول اآلسيوية واألفريقية.
وتوســـع القطاع املصرفـــي املصري خارج 
احلـــدود، لم يقتصـــر على البنـــوك احلكومية 
فقط، إذ أعلـــن البنك التجاري الدولي اخلاص 
عن بدء إجراء دراسات مكثفة القتحام األسواق 

اخلارجية.
ومتتلـــك القاهرة فرعا يتبـــع البنك األهلي 
املصـــري فـــي الســـودان، إلى جانـــب مكاتب 
متثيـــل تابعة لنفس البنك فـــي جنوب أفريقيا 

وإثيوبيا.

ويتوقـــع اخلبيـــر املصرفـــي أحمـــد قورة 
أن تتجـــه البنـــوك احمللية بقوة خـــالل الفترة 
القادمة إلى العديد من األســـواق وعلى رأسها 

الدول األفريقية واآلسيوية.
وأعلن بنـــك مصر، في أكتوبر املاضي، عن 
خطة توســـعية لفتح مكاتـــب متثيل في كوريا 
اجلنوبية، وتنزانيا وكينيا، تتحول إلى فروع 

في وقت الحق.
كما افتتح بنك مصر في الشهر ذاته، مكتب 
متثيل مبوسكو عاصمة روسيا االحتادية، في 
إطار اســـتراتيجية توســـيع قاعـــدة التواجد 

اخلارجي بأسواق جديدة.
ويؤكـــد قورة أن توســـع البنـــوك املصرية 
احلكومية خارج حـــدود الدولة خطوة تأخرت 
كثيـــرا، وهـــي حتقـــق العديد مـــن املزايا، من 

أهمها فتح مجاالت استثمارية جديدة.

ويرى أن التوســـع في أســـواق حيوية في 
الدول العربيـــة واألفريقية جنبا إلى جنب مع 
السوق اآلسيوية، يساهم في تعزيز العالقات 
املصريـــة مـــع تلك الـــدول. وقـــال إن ”الفروع 
اخلارجيـــة ســـتعمل علـــى تنشـــيط التجارة 
اخلارجيـــة، وهـــي فرصه لتعزيـــز الصادرات 

املصرية بعد تعومي اجلنيه“.
وتســـتهدف مصر مضاعفة الصادرات من 
19 مليار دوالر مت تسجيلها العام املاضي إلى 
نحو 34 مليار دوالر بحلول 2020، نتيجة زيادة 
تنافسية منتجاتها بعد حترير سعر الصرف.

واعتبـــر اخلبير املصرفي محســـن خضير 
أن افتتاح فروع بنكية في األســـواق الرئيسية 
مبثابـــة خطوة على الطريـــق الصحيح. وقال 
إن ”البنـــوك احلكوميـــة املصريـــة تســـتهدف 
بشـــكل أساســـي الدول التي تشـــهد عالقاتها 

االقتصادية حتســـنا، مثل الصني وروسيا إلى 
جانب بعض الدول اخلليجية“ .

وتعتمـــد قـــوة أي بنـــك في العالم بشـــكل 
أساســـي على حجم انتشـــاره محليـــا وعامليا 
فالتوســـع خـــارج البالد يـــؤدي إلـــى توزيع 
املخاطر ومعاجلة التهديـــدات التي تواجهها 

في السوق احمللية.
وتشهد العالقات املصرية الروسية تقاربا 
خاصة على املســـتوى االقتصـــادي، رغم حظر 
الطيـــران الروســـي املفـــروض علـــى القاهرة 
منذ عامني بســـبب حتطم طائرة جتارية فوق 

سيناء.
وزاد حجم التبادل التجـــاري بني البلدين 
خالل األشـــهر الســـبعة األولى من هـــذا العام 
إلى 2.53 مليـــار دوالر مقابل 2.22 مليار دوالر 
مبقارنة ســـنوية، وفقا لبيانات وزارة التجارة 

والصناعة املصرية.
وقال رئيس بنك مصـــر، محمد األتربي إن 
افتتـــاح بنكه ملكتب متثيل في روســـيا ”يعمل 
علـــى تعزيز العالقات بني البنـــك والبنوك في 
روســـيا لزيادة حجم األعمال ومتويل التجارة 

البينية بني البلدين“.
يوفـــر  التواجـــد  هـــذا  أن  إلـــى  وأشـــار 
االستشـــارات والتســـهيالت لرجـــال األعمال 
والشـــركات املصريـــة فـــي مجال االســـتيراد 

والتصدير، وكذلك األمر بالنسبة للصني.
وشهدت العالقات املصرية الصينية منوا 
كبيـــرا خالل الفتـــرة األخيرة، دفـــع بكني إلى 
املوافقـــة على إبـــرام اتفاق مبادلـــة عملة مع 

القاهرة مبا يعادل 2.7 مليار دوالر.
وإلـــى جانب اتفاق مبادلـــة العملة منحت 
الســـلطات املصرفية الصينيـــة البنك األهلي 
املصـــري أكبـــر بنك حكومـــي في البـــالد في 
أكتوبـــر املاضـــي، رخصـــة للتعامـــل بالعملة 
احمللية الصينية اليوان لفرعه في الصني بعد 

أن كان يقتصر التعامل على الدوالر.
ويعـــد البنك األهلي املصـــري أول مصرف 
مصـــري وعربـــي وأفريقي يحصـــل على تلك 

الرخصة. استقرار قيمة الجنيه يفتح صفحة جديدة

محسن خضير:

افتتاح فروع بنكية مصرية 

في األسواق الرئيسية خطوة 

على الطريق الصحيح

} الدوحــة – يخـــوض مصرف قطـــر املركزي 
جولة جديدة من محاوالت طمأنة املســـتثمرين 
األجانـــب بشـــأن حريـــة اســـتبدال العمالت، 
بعدما قالت مؤسســـة مرغن ســـتانلي كابيتال 
الناشئة  األســـواق  ملؤشـــرات  أنترناشـــونال 
(أم.أس.ســـي.آي) إن املقاطعـــة املفروضة على 
الدوحـــة زادت صعوبة حصول املســـتثمرين 

على الريال.
وجـــدد البنك املركزي قولـــه إن ”العمليات 
املصرفية مبـــا فيها التحويـــالت تتم من دون 
أي معوقـــات“ لكـــن احملللني يؤكدون تســـارع 
انحدار ثقـــة املســـتثمرين واســـتمرار موجة 
هروب األموال من قطر وســـط تراجعات حادة 
في مؤشر األســـواق وانحدار كبير في أسعار 

العقارات.
وكانت مؤسســـة أم.أس.سي.آي ملؤشرات 
األســـواق الناشـــئة قد ذكرت األربعاء املاضي 
أنها من قد تتجه الســـتخدام أســـعار الصرف 
في اخلارج لتقييم أســـواق األســـهم القطرية، 
في مؤشر، بحسب مختصني في أسواق املال، 
على فقـــدان ثقتهـــا بالتقييمـــات االقتصادية 

داخل قطر.
وقـــد يؤدي هـــذا التحـــول إلـــى تغييرات 
في وزن األســـهم القطرية على مؤشـــر أم.أس.
ســـي.آي لألسواق الناشـــئة، ألن الريال غالبا 
مـــا يجري تداوله مقابل الدوالر في األســـواق 
اخلارجية دون السعر داخل البالد، رغم إنفاق 
الدوحة عشرات مليارات الدوالرات للدفاع عن 

ربطه بالدوالر.
وفتحت أم.أس.ســـي.آي البـــاب أمام تلقي 
آراء مجتمع االســـتثمار بشأن التغيير املقترح 
اعتبارا من مطلع الشـــهر املقبـــل. وقالت إنها 
ســـوف تعلن قرارها النهائي في موعد أقصاه 

5 ديسمبر.

وقد أدى ذلك إلى تعميق خســـائر مؤشـــر 
ســـوق األســـهم القطرية في اليومني املاضيني 
لتصل خســـائره إلـــى أكثر مـــن 23 باملئة منذ 
مقاطعة السعودية واإلمارات ومصر والبحرية 

لقطر في اخلامس من يونيو املاضي.
ويتوقع محللون أن تتلقى بورصة الدوحة 
ضربة شـــديدة وأن تسجل خسائر كبيرة جدا 
إذا ســـحبت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي ثقتها 

بسوق باملؤشرات املالية القطرية.
ويقول مصرفيون إن السيولة املتوافرة في 
ســـوق الصرف تضررت كثيرا بسبب ممانعة 
البنك املركزي والبنوك القطرية احلكومية في 
توفير العمالت بســـبب خشيتها من استخدام 

تلك اإلمدادات في املضاربة على الريال.
ولم يتطرق البنك املركزي إلى هذه القضية، 
لكنه قال إنـــه ”يقوم بالتواصل بشـــكل دوري 
ومســـتمر مع كافة البنوك واملؤسسات املالية 
العاملة في دولة قطر ملتابعة ســـير املعامالت 
والتأكد من أن كافة اإلجراءات املتعلقة بحركة 

األموال تعمل بشكل طبيعي“.
وتســـبب نـــزوح رأس املـــال فـــي نضوب 
الســـيولة داخل قطر منذ فرض املقاطعة، رغم 
تسابق مؤسسات السيادة على ضح األموال، 

التي سرعان ما تتسرب إلى اخلارج.
ويـــرى محللـــون أن نزيف األمـــوال التي 
تضخها املؤسســـات الســـيادية ملعاجلة شحة 
الســـيولة سيســـتمر ويتفاقـــم مع اســـتمرار 
املقاطعة التي تفرضها الســـعودية واإلمارات 

ومصر والبحرين.
وتظهر البيانات الرســـمية أن احتياطيات 
البنك املركزي القطري وســـيولته من العمالت 
األجنبيـــة هبطـــت مـــن 39 مليـــار دوالر فـــي 
أغســـطس إلـــى 35.6 مليـــار دوالر فـــي نهاية 

ســـبتمبر املاضي، وهـــو أدنى مســـتوى منذ 
عـــام 2012 على األقل. ومن املرجح أن تكون قد 
واصلت االنخفاض منذ مطلع الشـــهر املاضي 

حتى اآلن.
وتشـــير التقديرات إلـــى أن حجم األصول 
اخلارجية التي باعتها الدوحة واالستثمارات 
التي قامت بتسييلها يصل إلى 40 مليار دوالر 
في محاولة ملعاجلة أزمة السيولة املتفاقمة في 
البالد بسبب حركة األموال باجتاه واحد نحو 

اخلارج.
ويعانـــي االقتصـــاد احمللي القطـــري من 
التداعيـــات القاســـية للمقاطعة التي شـــملت 
إغالق جميع املنافذ البحرية واجلوية والبرية 
وإغالق أجواء البلدان األربعة بوجه الرحالت 

القادمة واملتجهة إلى قطر.

وكانت وكالة فيتـــش للتصنيف االئتماني 
قـــد ذكـــرت بداية الشـــهر احلالـــي إن الدوحة 
قـــد تضطر خلفـــض اإلنفاق الرأســـمالي على 
املشـــاريع احلكوميـــة إذا اشـــتد الضرر الذي 

حلق باقتصاد البالد جراء املقاطعة.
ويـــرى محللـــون أن تغيير نظـــرة وكاالت 
التصنيـــف االئتماني إلى االقتصـــاد القطري 
ميكـــن أن يقوض الثقة فـــي اقتصادها ويفاقم 

املتاعب املالية.
وتشـــير بيانات البنك املركزي القطري إلى 
أنه ضـــخ أكثر من 40 مليـــار دوالر في النظام 
املصرفي احمللـــي منذ بدايـــة املقاطعة وحتى 
نهاية ســـبتمبر املاضي. ومن املرجح أن يكون 
قد ضخ مليـــارات أخرى وبإيقاع أســـرع منذ 

بداية أكتوبر حتى اآلن بسبب تفاقم األزمة.

ويرجـــح محللـــون أن تكـــون مؤسســـات 
ســـيادية أخرى قـــد ضخت مبالـــغ أخرى إلى 
جانـــب األموال التـــي ضخها البنـــك املركزي 

القطري.
وتصعيدهـــا  الدوحـــة  ارتبـــاك  ويكشـــف 
حجـــم  املقاطعـــة  تداعيـــات  مـــن  للشـــكاوى 
التداعيات القاســـية التي تعاني منها البالد، 
ومن املتوقع أن تتفاقم في ظل ترجيح استمرار 

املقاطعة لفترة طويلة.
لطمأنـــة  الدوحـــة  محـــاوالت  وبـــاءت 
نشـــاطهم  مبواصلة  وإقناعهـــم  املســـتثمرين 
بالفشـــل، رغم تقدمي حوافز غير مسبوقة مثل 
اإليجـــارات املجانيـــة واإلعفـــاءات الضريبية 
وقد انعكـــس ذلك في تراجع حاد في أســـعار 

العقارات القطرية.

تزايدت املؤشــــــرات على قرب انهيار واســــــع في التوازنات املالية القطرية مع إعالن أكبر 
مؤسســــــة ملؤشرات األسواق الناشئة من سحب ثقتها بالسوق القطرية وبالسعر الرسمي 
للريال في ظل اتساع الفجوة بني السعر الرسمي املربوط بالدوالر ورهان األسواق العاملية 

على االنخفاض احلتمي لقيمته رغم إنفاق الدوحة عشرات مليارات الدوالرات.

أم.أس.سي.آي تقترب من نسف الثقة بسوق الدوحة املالي

[ البنك المركزي القطري في محاوالت يائسة لطمأنة المستثمرين  [ تصاعد خوف الدوحة من رهان المستثمرين على تراجع الريال

بانتظار زلزال وشيك بداية الشهر المقبل

البنك المركزي القطري 

والبنوك المحلية تمنع توفير 

العمالت خشية استخدامها 

في المضاربة على الريال

مؤسسة أم.أس.سي.آي تتجه 

الستخدام أسعار صرف الريال 

في الخارج لتقييم أسواق 

األسهم القطرية



} ســتوكهولم - بعـــد ســـت ســـنوات مـــن 
توليه المنصب واجـــه عاصفة انفصال أحد 
أهم األقاليم فـــي الدولة التي يحكمها، كادت 

تعصف به وبوحدة أراضي بالده.
لكنه واجه األزمة العاصفة بحكمة وحزم 
وحسم، وأفشـــل االســـتفتاء الذي كان يمّهد 

لالنفصال. معيدًا لوطنه خارطته الموحدة.
ماريانـــو راخوي رئيس وزراء إســـبانيا 
المحافظ شـــعر بأن جرحًا يعتمل في كرامته 
الوطنيـــة وهو يـــرى إقليـــم كتالونيا يحث 
الخطى نحـــو االنفصال. لذلـــك كان في أوّج 
حدتـــه وغضبه وهو يســـابق الزمن ليفشـــل 
ذلـــك حتى لو كان على حســـاب الديمقراطية 
والشـــفافية، وحتى لو لطمت مشاهد الدماء 

في برشلونة الديمقراطيات األوروبية.

رجل األزمات

فـــي عائلـــة محافظـــة ولد راخـــوي عام 
كومبوســـتيال  دي  ســـانتياغو  فـــي   1955
بمقاطعة غاليسيا، وتشّرب العمل السياسي 
والحكومي من والده الذي كان يعمل رئيســـًا 

لمحكمة المقاطعة.
وجـــد راخـــوي أن دراســـة الحقوق هي 
الطريقـــة األفضـــل نحـــو عالـــم السياســـة، 
فانتمـــى عـــام 1981 إلـــى الحـــزب الشـــعبي 
المحســـوب ضمن أحزاب يمين الوسط وهو 
الحزب المسيطر على المشهد السياسي في 
إســـبانيا مع الحزب االشـــتراكي منذ غياب 

الجنرال فرانكو عام 1975.

لمـــع نجمه فـــي الحزب وتوّلـــى الوزارة 
خمس مرات، وبرز مدافعـــًا بعناد وقوة عام 
2002 عـــن حادثة التســـّرب النفطي، وبعدها 
بعام عن مشـــاركة إســـبانيا في الحرب على 
العـــراق. فنـــال ثقـــة رئيس الـــوزراء وزعيم 
الحزب الشـــعبي خوســـيه ماريا أزنار الذي 

أعلن أن راخوي هو من سيخلفه.
لكـــن ذلك كلـــه لم يكـــن كافيًا لفـــوزه في 
انتخابـــات 2004 و2008، قبل أن ينتهز فرصة 
رفض الناخبين االشـــتراكيين التصويت في 
انتخابـــات 2011 ففاز باألغلبيـــة البرلمانية 

المطلقـــة، ثم في عـــام 2015 خســـر األغلبية 
المطلقة لكنه تمّكن من تشـــكيل الوزارة مرة 

أخرى.
لم تكن أعـــوام راخوي الماضية ســـهلة 

وميســـرة، وهو الـــذي يصفه خصومه 
بأنه محافظ متشـــدد وقليل الحيوية، 
وأنـــه تكنوقراطي ممـــّل ال يدرك حجم 
المعاناة التي يعانيها اإلســـبان. لكنه 
بحنكـــة مذهلـــة رد عليهم عمليـــًا بعد 
عـــام واحد من توّليـــه المنصب عندما 

نجح فـــي إنقاذ إســـبانيا من األزمة 
االقتصاديـــة التـــي كانـــت تجتـــاح 

العالم.
لكن ذلك كلفه مزيدًا من االنتقادات 
لسياســـاته االقتصاديـــة التي كانت 

تنحـــو منحـــى المزيـــد من التقشـــف 
الحكومـــي، إضافـــة إلـــى الكثيـــر من 

األزمات األمنية واإلرهاب وضبط الحدود 
البحرية لوقف تدفـــق الالجئين، لكن األزمة 
األكبر التي واجهها راخوي كانت االستفتاء 

الكتالوني وانفصال كتالونيا عن إسبانيا.
أدرك راخوي أن االســـتفتاء هو االختبار 
الحقيقـــي له كرجـــل دولة، وأنهـــا فرصة له 
إلثبـــات قدراتـــه وحنكته السياســـية ومحو 
الصورة النمطية التي سّوقها منتقدوه عنه 

بأنه ”قليل الحيوية“.

يد من حديد

ألنه كان يستشعر الخطر الكتالوني 
مبكـــرًا فقد أقدم على خطوة اســـتباقية 
عـــام 2016 عندمـــا اســـتحدث منصـــب 
”وزارة الرئاســـة واإلدارات اإلقليميـــة“ 

لترويـــض إقليـــم كتالونيـــا المضطرب، 
وأســـند هذه الـــوزارة لنائبته ســـورايا 
ســـاينز دي ســـانتا ماريا. تلك المرأة 
البالغـــة مـــن العمـــر 46 عامـــًا تلقبها 

الصحافة اإلســـبانية بالمرأة الحديدية، 
وهي التي اختيرت خالل األزمة األخيرة 
رئيسة لحكومة كتالونيا في الفترة التي 
تفرض فيها مدريد اإلدارة المباشرة على 

اإلقليم.
واجـــه راخوي االســـتفتاء بقوة، واضعًا 
الديمقراطيـــة مؤقتًا على الرف، فتم التعامل 
مع االســـتفتاء وجميع المشاركين فيه بقوة 
لدرجـــة أن الكثيـــر مـــن الصـــور الصادمـــة 
للرأي العـــام الغربي للكتالونييـــن والدماء 
تغطـــي وجوههم لم تحرك كثيرًا أوروبا، ألن 
راخـــوي ّلـــّوح لهم أن كتالونيا هـــي البداية 
في سلســـلة طويلة قادمة من ســـيناريوهات 
االنفصال األوروبية فالمتربصون كثر: إقليم 
الباســـك، والحلـــم األســـكتلندي باالنفصال 
عن المملكـــة المتحدة، ومقاطعـــة فالنديرز 
في بلجيـــكا، وبدانيا فـــي إيطاليا، وجنوب 
تيـــرول فـــي إيطاليـــا أيضـــا، وكورســـيكا 
وبريتاني واأللزاس في فرنسا، وبافاريا في 
ألمانيا، لذا لم يكتـــِف األوروبيون بالصمت 
تجاه التعامل العنيف للســـلطات اإلسبانية 
مع االســـتفتاء بـــل رفضوا فكرة االســـتفتاء 

واالنفصال منذ البداية.
وضمن نفس الســـياق تم التلويح بورقة 
بعصـــا اليمين المتطرف في إســـبانيا حيث 

اعترضـــت جماعـــات اليميـــن المتطرف في 
مدينة فالنســـيا مظاهرة لمؤيدي االنفصال 
وذلك بعد مرور تســـعة أيام على االنفصال. 
حدثـــت مواجهـــات عنيفة بيـــن الطرفين تم 
ضبطها من قبل رجال الشـــرطة، لكنها كانت 
مؤشـــرًا مفزعًا للنخب اإلســـبانية الحاكمة 
ولألوروبيين بأن فاشـــية الجنـــرال فرانكو 

تتربص.

إيقاظ المخاوف األوروبية

لعـــب رجـــل التكنوقـــراط علـــى الوتـــر 
االقتصادي لـــدى البورجوزايـــة الكتالونية 
بعد أن أيقظ المخاوف األوروبية من سباتها 
العميق، مؤكدًا لرجـــال األعمال الكتالونيين 
أن قـــادة االنفصـــال أضعف مـــن أن يكونوا 

قادريـــن علـــى الحفـــاظ علـــى قوة 
كتالونيـــا االقتصادية، وعلى ضمان 
اســـتثماراتهم وأن السياحة التي 
بشـــكل  برشـــلونة  عليها  تعتمد 

كبير باتت في مهّب الريح.
كانت اإلشـــارة بقرب مغادرة 
ومؤسســـة  شـــركة   1600
اقتصادية تعمـــل في قطاعات 
حيوية، كالمصارف والسياحة 
والصناعة لبرشلونة، مما أربك 
ودفعه  الكتالوني  الرأســـمال 
إلى الوقوف ضد االســـتفتاء 
الشـــرخ  فبـــدأ  واالنفصـــال 
الكتالوني.  الشارع  في  يتشكل 
حيث ارتفعت األصوات تشير إلى 
أن عوامل اللغـــة والثقافة والهوية 
لم تعـــد كافيـــة لتحقيـــق األحالم 
االنفصاليـــة في عصـــر يتحكم فيه 
بالقرار  للقـــارات  العابر  االقتصاد 
معنـــى  فـــال  للعالـــم،  السياســـي 
النفصـــال إقليـــم هنا وآخـــر هناك 
طالما ال يخدم المصالح االقتصادية 

للكارتالت االقتصادية الكبرى.
ومما ســـاعد راخوي على إفشـــال 
االنفصال، أن الحلـــم االنفصالي يجعل 
الحالمين بـــه ال يبصرون الظروف اإلقليمية 
والدوليـــة من حولهم، بـــل وأحيانًا ينقادون 
خلـــف وعود سياســـية ســـرعان مـــا تتبخر 
وتتالشـــى على أرض الواقع. حدث هذا في 
كتالونيا وفي شمال العراق. لذا فإن من رسم 
األحـــالم الورديـــة لبوغديمـــون والبارزاني 
أيضـــًا، هو من رمى بهما على أرض الواقع، 
االتحاد األوروبي واألمم المتحدة والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة وبريطانيـــا رفضـــوا 
األراضـــي  بوحـــدة  وتمســـكوا  االنفصـــال 

اإلسبانية.

زعماء االنفصال المهزومون

وتحاول  سياســـيًا،  انتحـــر  البارزانـــي 
حكومته محو آثار االستفتاء على االنفصال، 
وبوغديمـــون ورفاقـــه اليـــوم فـــي بلجيـــكا 
هاربـــون ومالحقـــون قانونيـــًا، والبعـــض 
اآلخر من قادة االنفصال في ســـجون مدريد، 
والمظاهرة التي اجتاحت ميادين برشـــلونة 
بـ750 ألـــف متظاهـــر مطالبة باإلفـــراج عن 
الموقوفين، لم تُفـــت في عضد راخوي الذي 
دخـــل برشـــلونة منتصرًا في اليـــوم التالي 
للمظاهرة الضخمة، ألنه يعرف حق المعرفة 
أن فـــي صفـــوف هـــؤالء المتظاهريـــن برز 
انقســـام حاد يعكس االنقســـام في الشـــارع 
الكتالونـــي، وأن األحزاب الكتالونية ال تزال 
تتخبـــط وتختلف فـــي االتفاق علـــى قائمة 
انتخابية في االنتخابات المبكرة التي دعت 

إليها مدريد الشهر القادم.
تقاطعـــات كبيـــرة بين الحدثيـــن اللذين 
اســـتأثرا باالهتمـــام في الخريف الســـاخن 
الماضـــي، وهمـــا االســـتفتاء فـــي كتالونيا 
وكردســـتان. إّن بعـــد المســـافة الجغرافية 
بيـــن اإلقليميـــن لـــم يمنـــع التشـــابه فـــي 
الظروف واألســـباب والنتائج التي آل إليها 

االستفتاءان وقرارا االنفصال.

الـــدول المجـــاورة والمحيـــط اإلقليمي 
والدولــــي لم تقــــف مع االنفصــــال، بل تركت 
قادته يواجهون مصيرهم. واالنقســــام الذي 
حدث في كتالونيا حدث أيضا في كردستان، 
إضافة إلى اآلثار االقتصادية إلغالق المنافذ 
لكردســــتان  والجويــــة  البريــــة  الحدوديــــة 
والســــيطرة على منابع النفط رّجح الميزان 

االقتصادي للحكومة المركزية.

القانون الدولي العام يؤكد أن االنفصال 
ال يمكن أن يتم إال إذا كانت الدولة التي ُيرغب 
في االنفصال عنها تخرق بشكل كبير حقوق 
اإلنسان، أو أن الطرف الراغب في االنفصال 
مهدد في كيانه هذا ما يصرح به البروفيسور 
في معهد القانون الدولي بجامعة انسبروك 

النمساوية فالتر أوبفيكسر.
وسواء تعلق األمر بكتالونيا أو كردستان 
العــــراق أو جنــــوب الســــودان أو غيرها من 
األقاليم التــــي انفصلت أو تحلم باالنفصال، 
فإن القاســــم المشــــترك بينها في الغالب هو 
الرغبــــة في التمتــــع بحقوق أكثــــر والتطلع 

لمستقبل أفضل.
لذلــــك فــــإن االنفصــــال حســــب يواخيم 
روده، مــــن معهد أفريقيا وآســــيا في ماربوغ 
المشــــاكل  يحجــــب  أن  يمكنــــه  بألمانيــــا، 
السياســــية واالقتصاديــــة لكنــــه ال يحلهــــا. 
يضيــــف روده أن ”فســــاد المســــؤولين فــــي 
أو  المتهالكــــة  والمؤسســــات  الحكومــــة 
األزمــــات االقتصادية ال تحل بشــــكل تلقائي 
مع االنفصــــال. أنظر بعيــــن الريبة للمطالب 
االنفصالية الدائرة حاليــــا. فمن جهة أتفّهم 
رغبة األكــــراد والكتالونيين فــــي االنفصال، 
لكن من جهة أخرى أخشــــى أن يتســــبب ذلك 
فــــي انــــدالع مواجهات مســــلحة يدفع ثمنها 
الكثيــــر مــــن الناس، كمــــا أن االســــتقالل أو 
االنفصال ال يحل بالضرورة المشــــاكل التي 

كانت قائمة من قبل“.
علـــــى أن الواقع قد يظهر عكس ما تّدعيه 
الحركات االنفصالية. فجنوب السودان مثال 
الذي انفصل عن الشــــمال فــــي 2011، يعيش 
حاليا حالة من االنهيار واالنقسامات ويغرق 

في العنف والفوضى.

تكنوقراطي يقدم وصفة إلفشال تفكك الدول
ماريانو راخوي

كتالونيا وكردستان ونهاية األوهام

راخوي  يصفه خصومه بأنه محافظ متشدد وقليل الحيوية، وأنه تكنوقراطي ممل ال يدرك حجم املعاناة التي يعانيها اإلسبان. لكنه بحنكة مذهلة رد عليهم عمليًا بعد عام واحد وجوه
من توليه املنصب عندما نجح في إنقاذ إسبانيا من األزمة االقتصادية التي كانت تجتاح العالم.

[ الواقع يظهر عكس ما تدعيه الحركات االنفصالية ســـواء في إســـبانيا أو العراق أو حتى الســـودان. فجنوب السودان الذي انفصل عن الشمال في 
العام 2011، يعيش حاليا حالة من االنهيار واالنقسامات ويغرق في العنف والفوضى.

[ اإلشارة بقرب مغادرة 1600 شركة ومؤسسة اقتصادية في قطاعات حيوية كالمصارف والسياحة 
والصناعة، تربك الرأسمال الكتالوني وتدفعه إلى الوقوف ضد االستفتاء واالنفصال.

راخوي يلوح لألوروبيين بأن كتالونيا 
هي البداية لسلسلة طويلة قادمة 

من سيناريوهات االنفصال األوروبية 
فالمتربصون كثر: إقليم الباسك، 

والحلم األسكتلندي باالنفصال عن 
المملكة المتحدة، ومقاطعة فالنديرز 

في بلجيكا، وبدانيا في إيطاليا، 
وجنوب تيرول في إيطاليا ايضا، 

وكورسيكا وبريتاني واأللزاس في 
فرنسا، وبافاريا في ألمانيا

الحلم االنفصالي يجعل الحالمين 
به اليبصرون الظروف اإلقليمية 
والدولية من حولهم، بل وأحيانا 

ينقادون خلف وعود سياسية سرعان 
ما تتبخر وتتالشى على أرض الواقع، 

لذا فإن من رسم األحالم الوردية 
لبوغديمون والبارزاني هو من رمى بهما 

على أرض الواقع
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نملكون ملكون  لك ن لك
خســـر األغلبية 
كيل الوزارة مرة 

لماضية ســـهلة
ه خصومه
الحيوية،
درك حجم
يوي

ـبان. لكنه
مليـــًا بعد

ن ب

صب عندما
ب ي

ن األزمة
جتـــاح

النتقادات
تي كانت
لتقشـــف
كثيـــر من

ضبط الحدود 
ئين، لكن األزمة 
كانت االستفتاء 

ا عن إسبانيا.
تاء هو االختبار 
وأنهـــا فرصة له 
سياســـية ومحو 
ها منتقدوه عنه 

الكتالوني
اســـتباقية 
ي و

ث منصـــب 
اإلقليميـــة“

 المضطرب، 
ته ســـورايا 
تلك المرأة
مـــًا تلقبها
ر

 الحديدية، 
زمة األخيرة 
الفترة التي 
مباشرة على 

ء بقوة، واضعًا 
ف، فتم التعامل 

و و ب

بقوة فيه اركين

قادريـــن علـــى الحف
كتالونيـــا االقتصادي
اســـتثماراتهم وأن
برش عليها  تعتمد 
كبير باتت في مه
كانت اإلشـــار
شـــركة  1600
اقتصادية تعمـ
حيوية، كالمص
والصناعة لبرش
الك الرأســـمال 
إلى الوقوف ض
ف واالنفصـــال 
الش في  يتشكل 
حيث ارتفعت األص
أن عوامل اللغـــة وا
تعـــد كافيـــة لتح لم
االنفصاليـــة في عص
للق العابر  االقتصاد 
للعالـــم السياســـي 
النفصـــال إقليـــم هن
طالما ال يخدم المصا
للكارتالت االقتصادية
ومما ســـاعد راخو
االنفصال، أن الحلـــم اال
الحالمين بـــه ال يبصرون الظ
والدوليـــة من حولهم، بـــل و
رون يب ب ين

خلـــف وعود سياســـية ســـر
وتتالشـــى على أرض الواقع
ل كتالونيا وفي شمال العراق.
األحـــالم الورديـــة لبوغديمــ
أيضـــًا، هو من رمى بهما على
ي بو ي ور م

االتحاد األوروبي واألمم المت
المتحـــدة األميركيـــة وبريط
بوح وتمســـكوا  االنفصـــال 

اإلسبانية.

زعماء االنفصال المهزومو

سياس انتحـــر  البارزانـــي 
حكومته محو آثار االستفتاء
وبوغديمـــون ورفاقـــه اليـــوم
هاربـــون ومالحقـــون قانوني
وم ي ور ون ي وبو

اآلخر من قادة االنفصال في س
ميا اجتاحت الت والمظاهرة



} تونــس – جدل واسع يدور حول فئة معينة 
مـــن برامج  تلفزيون الواقـــع في تونس التي 

توصف بأنها تسيء للمجتمع التونسي.
ويســـجل برنامج على غرار ”عنـــدي ما نقلك“ 
للمقدم عالء الشـــابي الذي يبث أسبوعيا على 
قناة تونســـية حضوره ضمـــن قائمة البرامج 
اخلمسة األكثر مشـــاهدة في تونس. ويحظى 

البرنامج بشعبية واسعة في املغرب العربي.
كما يبث برنامـــج آخر يصنف في اخلانة 
على فضائية  نفسها بعنوان ”املسامح كرمي“ 
خاصة أخـــرى وهو من تقدمي عالء الشـــابي 

شقيق عبدالرزاق الشابي.
وأصبحـــت للبرنامجـــني مؤخرا نســـخة 
إذاعية تبث على إذاعة خاصة بعنوان ”سرك 
أثارت لغطا كبيرا بعد ما تردد حول  في بير“ 

التالعب بـ“احلكايات“ التي ترد ضمنه.
ويحـــق لـــكل مـــن هـــب ودب أن يتصـــل 
بالبرنامـــج ليروي حكايات تبث مباشـــرة قد 
تكون من محض مخيلته دون أي حتر أو دقة.

ووفـــق محللني تقـــدم هـــذه البرامج إلى 
املجتمع التونسي مبظهر ”املتفسخ أخالقيا“ 
الـــذي انتفت منه كل املبادئ والقيم، إال في ما 

ندر من احللقات.
ويشـــاهد التونسي ويســـمع كل أسبوع 
حكايـــات يندى لهـــا اجلبـــني وال تصدق في 
معظم األحيان، لتكون في اليوم التالي حديث 

فيسبوك.
 وتســـتقطب هذه البرامـــج فئة معينة من 
املجتمـــع توصف باملهمشـــة والتـــي لم حتظ 

مبستوى ثقافي واجتماعي معني.
ويقول ســـامي نصـــر املختص فـــي علم 
االجتمـــاع التونســـي إن اإلشـــكال يكمن في 
طريقة تناول القضايـــا االجتماعية؛ حيث أن  
تكرار عـــرض الظواهر االجتماعية الســـلبية 
مينحها شـــرعنة واملزيد مـــن الترويج داخل 

املجتمعات.

ويضيـــف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، 
”هنـــاك نظرية تخص اإلعالم االجتماعي وهي 
التشـــبع اإلعالمي؛ تقـــول هـــذه النظرية إن 
تكرار عرض الظواهر السلبية يحدث مفعوال 
عكسيا. وذلك أن إلسرائيلي مثال دعا إلى نشر 
مضاعف لصـــور أطفال فلســـطني وتكرارها 
حتى تصبـــح حدثا عاديا ليس لـــه أي تأثير 
على الرأي العـــام. لذلك فتكرار برامج الواقع  
لظواهر سلبية باملجتمع يعد شكال من أشكال 
التطبيـــع، ويدفـــع إلـــى تقبل هـــذه الظواهر 
الســـلبية، لذلك يجب أن يتم عرضها لكن مع 
تقدمي حكم ونصائح تفيد املشاهد وال تكتفي 

بنقل الواقع كما هو“.
ويؤكـــد نصر ”حتتاج برامـــج الواقع إلى 
املزيـــد من احلذر فـــي كل ما متـــرره، ويجب 
االنتبـــاه إلـــى ما يقـــال وإلى مـــا ال يجب أن 
يقال، ويجب على اإلعالمي أن يحدد رسالته، 

وهدفـــه اإلعالمـــي مـــن عـــرض أي البرنامج 
أوال“. وتتعاظـــم مســـؤوليات املقدمني عندما 
نعلـــم أن املشـــاهدة التلفزيونيـــة في تونس 
مثـــال حتتل املراتـــب األولى في املمارســـات 
أو االهتمامـــات الثقافيـــة لعامة التونســـيني 
وخصوصا لألطفـــال واليافعـــني الذين تبلغ 
نسبة مشاهدتهم للتلفزيون أربع ساعات في 
اليوم، وهي من أضخم نســـب املشـــاهدة في 

العالم.
وقد أصبحـــت املجتمعات العربية تعيش 
أو  على وقع ”عصـــر الصـــورة التلفزيونية“ 
”القنبلـــة اإلعالميـــة“ التي أشـــار إليها عالم 
االجتماع الفرنســـي جـــورج بالندييه بلفظة 
”هيمنة وســـائل اإلعـــالم “ Mediacratie التي 
حولـــت كل شـــيء فـــي مجتمعـــات احلداثة 
الفائضـــة الوقحـــة املتعاظـــم شـــأنها قابال 
للفرجـــة، وفيهـــا حتالفت القـــوة التقنية مع 
القـــوة اإلعالمية لتؤلـــف مجتمعات أصبحت 
فيها الصـــورة التلفزيونية ظاهرة اجتماعية 
كلية تولد أحاســـيس متناقضة تفشل طاقات 

التفكير الناقد وتروج  لإلثارة فقط.
ويرجع حبيب بن بلقاســـم أستاذ اإلعالم 
في جامعة امللك سعود، توسع دائرة ”اإلثارة“ 
إلـــى ســـببني؛ الســـبب األول هـــو املنافســـة 
الكبيرة جدا بني وســـائل اإلعالم وخاصة بني 
اإلعالم التقليـــدي واجلديد وبني الفضائيات 

التلفزيونية العربية في العشرية األخيرة.
أمـــا الســـبب الثانـــي فيتعلـــق باإلثـــارة 
كمفهوم إعالمي مهم في املمارسة الصحافية.

ويقول األســـتاذ اجلامعـــي احلاصل على 
دكتوراه من جامعة السوربون في تصريحات 
لـ“العرب“، ”إن املشـــكلة ليست في استخدام 
اإلثارة في املمارســـة الصحافية بل في سوء 
فهمها وســـوء اســـتخدامها. ويتجلـــى ذلك، 

حسب رأيي، في ثالثة مستويات:
املســـتوى األول: أن تختصـــر الوســـائل 
اإلعالميـــة كل املعايير واملقاييـــس واملبادئ 
الصحافيـــة في ’اإلثارة‘ فنجد بعض القنوات 
العربيـــة تعتمد بشـــكل كبير على اســـتفزاز 

املتلقني وإثارتهم ببرامج صادمة.
أما املستوى الثاني فهو اإلثارة مبفهومها 
العــــام وتعنــــي ’دغدغة املشــــاعر ومناشــــدة 
العواطــــف‘ وميكــــن أن تكــــون هــــذه اإلثــــارة 
إمــــا ســــلبية وإما إيجابيــــة. واملشــــكلة التي 
نواجهها اليوم مع وســــائل اإلعالم أنها تركز 
على اإلثارة الســــلبية التــــي نعني بها اإلثارة 
التي تعتمد على حتريف املعلومات والتركيز 
علــــى األحداث التافهة مــــع املبالغة فيها على 
أنهــــا مهمــــة أو كبيــــرة، وغالبا مــــا تنقل لنا 
وســــائل اإلعالم قصصا عــــن تصرفات األفراد 
واملجموعات الصغيرة مــــن الناس وغالبا ما 
يكون مضمونها منافيا لألخالق وغير متصل 
باألحداث اليومية للمتلقي ومشاغله الكبرى“.
ويؤكد بن بلقاسم ”اختيار حاالت برنامج 
’عندي ما نقلك‘ لعالء الشــــابي هو أفضل دليل 
على ما أقول: فهل متثل هذه احلاالت ’املقرفة‘ 

املجتمع التونسي؟“.
أما املستوى الثالث، وفق بن بلقاسم، فهو 
اإلثارة املرتبطــــة ببرامج أجنبية دخيلة تأتي 
بقيم غريبة على املجتمعات العربية على غرار 

املسلسالت املدبلجة وبرامج تلفزيون الواقع.
ورغم اجلــــدل الــــذي تثيــــره واالنتقادات 
التي توجــــه إلى برامج تلفزيــــون الواقع فإن 
اإلحصــــاءات أو باألحرى اســــتطالعات الرأي 
تشير إلى أن هذه البرامج تلقى نسب مشاهدة 
عالية للغاية خاصة بني الشباب والشابات في 

مختلف الدول العربية.
فقـــد خـــرج ”تلفزيـــون الواقع� مـــن رحم 
مجتمع ملول، وملهوف على اإلثارة والغرابة، 
يقـــّدس احلريَة الفرديَة املطلقـــة، ويعاني من 

كآبات الوحدة.
 مـــن الواليـــات املتحدة انطلـــق تلفزيون 
الواقع، وُصـــّدرت الفكرة إلى بلدان املشـــرق 
واملغـــرب، فتلقفها البعض كمـــا هي، وكأمنا 
نســـخة ترجمة من برنامـــج رديء، فلم ترتب 
حتى جملها لتناســـب لغة القـــارئ، وحّورها 
آخرون ليقدمـــوا منتجا يالئـــم مجتمعاتهم، 

ويعزز أهدافهم.
ويقــــول بن بلقاســــم ”إن اســــتيراد الفكرة 
من العالــــم الغربي إلى العالم العربي كان من 
أهــــم االنتقــــادات التي وجهت لهــــذه البرامج 
التي لم تــــراع اخلصوصية التي متيز الوطن 
العربي. ولعل بعض القنوات لم جتتهد حتى 
فــــي ترجمــــة عنــــوان البرنامج إلــــى العربية 
كما برامج مثل ’ســــتار أكادميي, ذي فويس‘. 
ولألسف فإن الفضائيات العربية حاكت فكرة 
”تلفزيون الواقع� األميركية واألوروبية بشكل 

مستنسخ متاما“.
ويقــــول علي اجلابري معد ومقدم البرامج 
السياســــية في تلفزيــــون أبوظبي  ”بني مؤيد 
ورافــــض مازالــــت برامــــج تلفزيــــون الواقع 
بنســــختها العربية متأرجحة وتتناسل بشكل 
كبيــــر ال يكبحهــــا أي وازع قيمــــي أو أخالقي 
نتيجــــة تهافت القنــــوات الفضائيــــة العربية 

اخلاصة على كســــب املزيد من األموال بعد أن 
وجــــدت في تلك البرامج كنزا كبيرا يدر عليها 

األرباح من حيث ال حتتسب“.
واملشــــكلة الكبيرة تكمن في أن العديد من 
البرامج التي ظهرت في السنوات املاضية لم 
تراِع األعراف والتقاليد العربيَة واإلســــالميَة 
التي تختلف جذريا عن تقاليد الغرب وعاداته.
ويطرح هذا االستنساخ لهذه البرامج في 
البيئــــة العربيــــة، وفق بن بلقاســــم، تداعيات 
ظاهــــرة العوملــــة علــــى اجلوانــــب الثقافيــــة 
واإلعالميــــة مما يشــــّكل تهديدا لقيــــم الثقافة 
العربية وخاصــــة لفئة الشــــباب العربي، من 
خالل ترويج هذه البرامج للثقافة االستهالكية 
والفردية والكســــب الســــريع ومهارات الغناء 
والرقص واملغامرة والتنافس من أجل الثراء 

والشهرة.
وتشير بعض الدراسات اإلعالمية املتعلقة 
ببرامــــج تلفزيــــون الواقع إلى أنــــه رغم تعدد 
املجــــاالت التــــي تشــــملها هــــذه النوعية من 
البرامج فإن نســــبة ما يقارب ثالثة أرباع من 
برامــــج تلفزيون الواقع فــــي القنوات العربية 
تقتصر على اجلوانــــب الترفيهية مثل الغناء 
والرقص واأللعــــاب وملكات اجلمال وتصميم 
األزياء والتجميل. بينما جند أن املوضوعات 
الثقافيــــة واجلادة في برامــــج الواقع العربية 
مثل الشــــعر ومهارات الــــذكاء واالعتماد على 
النفس واتخاذ القرار واحترام احلوار وتقييم 
الــــذكاء والتشــــجيع على اخللــــق واالبتكار ال 

تتجاوز ربع البرامج املقدمة.
من جهة أخرى يطلق البعض من املنتقدين 
علــــى تلفزيــــون الواقــــع أنــــه يــــروج ”للحلم 
اجلماعــــي“ أو ”املخّدر الهــــادئ“ أو“تلفزيون 

القمامة“.
ويقــــول بــــن بلقاســــم إن هــــذه النوعيــــة 
مــــن البرامــــج تــــروج ملبــــدأ التجســــس على 
اخلصوصيــــة. كمــــا أنهــــا غالبــــا مــــا تكون 
قاســــية، وتعرض املشــــاركني لإلذالل من أجل 
تســــلية املشــــاهدين واحلفاظ على مســــتوى 
إثارة ومشــــاهدة مرتفع، فأغلب قراء الصحف 
يبحثــــون عن الفضائح، وهــــذه الروح هي ما 
دفعت إلى جناح ”تلفزيون الواقع�، ولألســــف 
فإن هذه البرامج تفتخر بأنها تقدم جلمهورها 

”العزيز والوفي“ فضائح حية على الهواء.
ويذهــــب البعــــض إلــــى أّن هــــذه البرامج 
ترّوج للقيــــم اإلباحية، ونبذ القيم االجتماعية 
املتوارثة في املجتمعات العربية، فهي مؤثرات 
وافدة تســــري بالتدريج وتعود بالســــلب على 

القيم العربية.
كما ترّوج هذه البرامج للتعصب القطري، 
حيث ينقســــم اجلمهور العربــــي إلى أحزاب 
وطوائف، ويناصر كّل فرد منه مرشحا للقطر 
الــــذي ينتمي إليه عبر االتصاالت والرســــائل 
القصيــــرة (أس أم أس)، بصــــرف النظــــر عن 

جدارة املتسابق وأحّقيته في الفوز.
من جانب آخر ميكن أن  نتحدث عن خداع 
منظــــم ومــــدروس يتعرض لــــه اجلمهور عبر 
هذه البرامــــج، هدفه إفراغ جيــــوب املتصلني 
من  املتلهفــــني واملتعلقــــني بهــــذه ”املوضــــة“ 

البرامــــج، فعــــن طريــــق فتح اعتمــــاد خطوط 
الهاتف في كل دولــــة واحلصول على األرقام، 
يتم اقتســــام عوائد املكاملات بني فاحت اعتماد 
اخلط وهــــو القنــــاة، وبني مقــــدم اخلط وهو 
شــــركة االتصاالت، وهكذا يتفنن أصحاب هذه 
بها  الفضائيات في الطريقــــة التي ”ينظفون“ 
جيوب اجلمهور، األمر الــــذي يعود على هذه 
القنوات بالربح الوفير، وخاصة إذا علمنا أن 
اإلحصاءات تؤكد وجود عشــــرات املاليني من 
املتصلــــني بهذا النوع من البرامج عبر الوطن 

العربي.
بعــــض املختصــــني فــــي مجــــال اإلعــــالم 
واالتصــــال، يذهبون إلى ما أشــــرت إليه بأن 
جناح هذه البرامج بني الشــــباب ميّثل تعبيرا 
عن واقع مأزوم للشــــباب العربي، وعن انعدام 
ثقة الشــــاب بنفسه ومبســــتقبله وجلوئه إلى 
وسائل للتعويض النفسي عن حالة من الفراغ 
والكبــــت، ليس فقط اجلنســــي، بــــل املعنوي 
أيضا.  فقد ازداد إقبال الشــــباب العربي على 
هذه البرامج ذات األفكار املســــتوردة لفقدانه 
األمل في تغييــــرات حقيقية في حياته العامة 
أو لفقدان احلوار داخل األســــرة أو احتقانه، 

وتقّلص عالقاته مع األهل واألصدقاء.

ويعتقــــد الكثير من الشــــباب العربي بأن 
احتراف الغناء والرقص والرياضة وعروض 
األزياء هو الطريق الســــري الكتساب الشهرة 

والثروة واجلاه وحتقيق النجومية املطلقة.
وما يدعو إلى األســــف كذلك أن نالحظ أن 
معظم شــــبابنا عاجزون عــــن تأمني متطلبات 
الزواج أو بناء األســــرة، أو تأمني املســــتقبل 
املهنــــي واملادي املالئم، األمــــر الذي يدفع بهم 
إلــــى التعلق بهذا النــــوع مــــن البرامج التي 
حتقق اآلمال والشــــهرة واملال، ورمبا تشــــبع 
بعض امليول اجلنســــية املبكوتــــة أيضا، بكل 

سهولة.
ويؤكــــد بن بلقاســــم أن تلفزيــــون الواقع 
ليســــت له عالقة تذكر مع الواقع، باســــتثناء 
أن القائمــــني عليــــه يريدون للنــــاس أن تعتقد 
هذا. وأن هذه البرامج ليســــت بال ”سيناريو“ 
كمــــا يعتقد أغلب النــــاس، فلكل حلقة من هذه 
البرامــــج أوراق حتتوي على تفاصيلها حتى 
املداعبات والنكات والتعليقات، وتكتب سلفا 

بشكل غير تقليدي.
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برامج تلفزيون الواقع في العالم العربي ال عالقة لها بالواقع

ــــــي أنتجتها وتنتجها الفضائيات العربية وليدة املجتمع  رغــــــم أن برامج تلفزيون الواقع الت
وتســــــقط وترّكب عليه، فهي متثل فراغا لكبت وإرهاق جماعيني لفئات عديدة من املتقبلني 
الذين يعبر غالبيتهم عن رفضهم وسخطهم على مثل هذه البرامج لكنهم يتابعونها باهتمام 

وانتظام ويناقشونها.

المشكلة ليست في اإلثارة بل في سوء فهمها

[ الفضائيات العربية في استنساخ باهت لبرامج في أوروبا والواليات املتحدة  [ تكرار عرض الظواهر السلبية يعطي مفعوال عكسيا
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حنان عقيل

} ال يمكن بأي حال فصل الرواية عن المعارف 
منذ نشـــأتها وحتـــى اآلن، يتعمق هذا المنحى 
خصوصـــا في ظـــل الثـــورة المعلوماتية التي 
وضعت أسســـها وشـــروطها على األدب، لكنه 
فـــي الوقت ذاته ثمة اختالالت يمكن مالحظتها 
في النســـيج الروائـــي لعدد مـــن األعمال التي 
مـــن المفترض أن تتكئ بشـــكل أساســـي على 
التخييـــل، من جـــراء تثاقف أو حشـــو معرفي 
ل  قد يقـــع الروائـــي في فخـــه بينما هو ُيشـــكِّ
معمـــار روايته، ال يفصلها عـــن الكتاب العلمي 
أو التاريخي ســـوى ذلك التصدير الذي وضعه 
فـــي مقدمة عمله لتبيان كونه ”رواية“ وســـوى 
الشـــخصيات  الســـتنطاق  طفيفـــة  محـــاوالت 
”المتخيلـــة غالبـــا“ والحقيقية أحيانـــا بما ال 

تحتمله.

نمط سردي قديم

رامـــي  األردنـــي  والناقـــد  الكاتـــب  ينـــوه 
أبوشهاب إلى أن الرواية فعل تخييلي في المقام 
األول، غير أنهـــا تتخذ خصوصيتها من كيفية 
المعالجـــة، أو ذلك البنـــاء القائم على الصنعة 
التي تجعل من القيمة المحكية ممارســـة تناط 
بالمتلقي كما أشار ميالن كونديرا، موضحا أن 
فعل التحميل المعرفـــي يمتلك خصوصية في 
التمثيل الســـردي للعالـــم، فالرواية ال يمكن أن 
تتحول إلى وثيقة، إنما يمكن أن تكتسب بعدها 
مـــن خالل اآلفـــاق التي تبحث عنهـــا، فهي في 
النهاية تعـــد المنظور الذي يمكن أن نعاين من 
خاللـــه العالم، بما في ذلك األفكار، والتي يمكن 
أن تكتسب شـــرعيتها من البنية الملتحمة في 
المتخيل النصي، وبهـــذا، فإن قيمة التصنيف 
ليســـت هي المشـــكلة إنما الكيفيـــة التي نرى 
من خاللها القيمة المعرفية التي نكتســـبها من 

خالل تفكيك بنيات العمل.
 ويشير أبوشـــهاب إلى أن محاولة تكريس 
الرواية بوصفها رواية فكرية، أو رواية معرفية 
ال تبدو من األهميـــة بمكان، فالتكوين المعرفي 
للروايـــة قائـــم من زمـــن طويل، بل إننـــا نكاد 
نعثـــر عليه في روايـــات ســـرفانتس وفلوبير، 
وزوال، وديستوفســـكي، وغيرهـــم، وحتـــى في 
أعمـــال نجيـــب محفوظ التي لم تقـــدم المعرفة 
بوصفهـــا هدفـــا، إنمـــا كانت تـــؤدي المعاني 
اإلدراكية لحـــدود بعض المفاهيـــم التاريخية 
والفلســـفية التي المسها اإلنســـان، وفي ظالل 
القيم الرقمية، والمعلوماتية التي بدأت تجتاح 
عالمنا الحديث، فالمعلومة أو المعرفة ليســـت 
قيمة موجبة، أو الهدف، إنما أصبحنا معنيين 
بالسبيل الســـردي، أو المتخيل الذي يمكن أن 
يضفي على هذا الطرح فيضا من الخصوصية.
ويتابع أبوشـــهاب ”ال شـــك بأن ثمة الكثير 
مـــن األعمال الغربيـــة التي تهـــدف إلى تكوين 
صيغـــة خطابية فكرية شـــديدة التخصص في 
السرد، ومنها على سبيل المثال روايات غراهم 
غرين، وإليزابيث بوين التي حملت في طياتها 

العديـــد من القيـــم المعرفيـــة التي 
تبدو في وضعية تساؤل، أو تشكك 
تجاه العالم والمعارف التي نعتقد 
بصحتهـــا، وهـــذا ما يقتـــرب من 
روايات الخيال العلمي، والمغامرة 
البوليســـية، والتاريخيـــة التـــي 
تنطـــوي مجتمعة علـــى قدر غير 
ضئيل من القيـــم المعرفية التي 
تبدو مباشـــرة للوهلـــة األولى، 
ولكـــن ما يجعلها فاعلة تميزها 
بـــأال تكـــون مقصـــورة علـــى 
النسق الوظيفي بوصفها أداة 
التكوين  ثمـــة  إنما  معرفيـــة، 

التخيلـــي، أو تلـــك العناصـــر التـــي تجعل من 
الروايـــة متعة، وهـــذا مما يضفـــي المزيد من 
التحديـــات عند كتابة هذا النـــوع من األعمال، 
فعلـــى الرغم من محـــاوالت بعـــض الروائيين 
العـــرب مقاربة هذا النمـــوذج الكتابي، إال أنهم 
في معظم األحيان بدوا غير قادرين على المزج 
بين الجوانب المعرفية للعمل ومتعة المتخيل 

السردي“.
الناقد المصري حســـين حمودة يعتقد بأن 
الروايـــة التـــي تقوم على اســـتخدام معلومات 
لت مســـارا ممتـــدا عبر تاريـــخ الرواية كله،  مثَّ
وهو مســـار بدأ مع ما يســـمى ”رواية الرحلة“ 
التـــي عرفها التراث المصـــري القديم والتراث 
اإلغريقـــي وهمـــا تراثـــان تـــم إرســـاؤهما في 
الحديث عن تاريخ الرواية. رواية الرحلة كانت، 
فـــي جانب منهـــا، تقـــدم معلومات عـــن أماكن 
متعددة، لكن رواية المعلومات ســـارت بعد ذلك 
في وجهات متنوعة. بلزاك مثال كان يســـتعين 
بالمعلومـــات من ملفات بلديـــة باريس، ودوس 
باســـوس اختار خط الروايـــة التوثيقية، الذي 

سار فيه كتاب كثيرون بعد ذلك.
ويضيف حمـــودة ”الكاتب الروائي، في كل 
هذه الوجهات، ال يكتفي بتقديم المعلومات كما 
هي خارج الرواية، وإنما يعيد تشـــكيلها بشكل 
روائـــي، ويقدم تصـــورا أو مجموعة تصورات 
عنها. هو يضيـــف إليها ويحذف منها، ويدخل 
بها في منطق وسياق ربما يبتعدان عن سياقها 
األساســـي. أحيانا في بعـــض الروايات تكون 
هناك هوامش شـــارحة، تقدم للقارئ معلومات 
إضافية موثقة، كما هو الحال في بعض أعمال 
إبراهيم الكوني، لكن هذا يرتبط بتصور الكاتب 
عن أنـــه يكتب حول عالم بعينـــه، غير معروف 
للقـــارئ الذي يتوجه إليه. المهم أن المعلومات 
تمثل مســـتوى من مســـتويات العمل الروائي، 
لكنه ليس هو المســـتوى األكثر أهمية. الرواية 

رواية قبل أن تكون كتابا لتقديم المعلومات“.

تمرد على المألوف

إليـــاس  خلـــف  جاســـم  العراقـــي  الناقـــد 
يوضـــح أنه فـــي عصـــر التطـــور المعلوماتي 
تمرد المتخيل الســـردي على المألوف والقار، 
وشـــرع في اتخاذ مســـار مغاير، إذ أصبح هذا 
التغير المعيار األكثر قبوال في إنتاج الجمالية، 
وعلى هذا األســـاس خضع المتخيل الســـردي 
لعدة تحوالت في مســـيرته اإلبداعية، ومن هذه 
التحوالت اتجاهه نحـــو المعلوماتية، فانطلق 
مـــن التحصيـــل المعرفـــي بالواقع اإلنســـاني 
(فلســـفة، اجتماع، تاريـــخ، فيزيـــاء، كيمياء…
وغيرها) وأدرك متغيراته المتسارعة، والوعي 
بفاعليـــة التعالـــق المعرفي الســـردي، وتأثير 
تحوالت البنى في هـــذا التعالق على اإلزاحات 
النوعية في السرد، كما حدث أن انشغل السارد 

الذي يحركه الروائي بالمعلوماتية.
 ويتابـــع إلياس ”على الرغم من أن مالمحه 
الجمالية لم تكن بالقوة ذاتها كما في جماليات 
التخييل الســـردي، إال أن الســـرد المعرفي ذو 

أثر فاعل، ال ســـيما في التماهي مع المتغيرات 
االجتماعيـــة والتاريخية، والقدرة على كشـــف 
العالقـــات والبنـــى األساســـية المتحكمـــة في 
صياغة المشـــهد الجمعي وعالقتـــه بالمعرفة 
اإلنســـانية عبـــر تاريخهـــا الطويـــل وصـــوال 
إلـــى عالقـــة الســـرد بالتكنولوجيـــا، وتأثرها 
بمصطلحات المعلومات، وصنع قارئ جديد“.

ويلفـــت إليـــاس إلى أن المتخيل الســـردي 
يقتضـــي نوعا مـــن المعرفة يختلـــف عن الذي 
عرفناه في المعرفة العلمية بمعناها المألوف. 
وفي ضوء هـــذا االنفجار المعرفي والتواصلي 
ال بـــد أن نتوقع في ما يخص الســـرد أشـــكاال 
متعـــددة للتعبيـــر، فـــي رصدهـــا المهـــارات 
المعرفيـــة التـــي أنتجها اإلنســـان في مختلف 
العلوم اإلنســـانية والتطبيقية، مضيفا ”نعزو 
حســـب ظننـــا المتواضـــع أن كل هـــذا يرجع 
إلـــى الرغبة فـــي التجريـــب أوال بوصفه ديدن 
المبدع في التجاوز والمغايـــرة، وإلى اللحاق 
بركـــب العصـــر وتلبية حاجة القـــارئ. كما أن 
للمســـابقات العالميـــة والعربيـــة تأثيرا على 
هذا النوع من الســـرد، فلم تعد الكتابة جمالية 

فحسب، وإنما معرفية في الوقت ذاته“.

البدانة الروائية

يرى الناقد المغربي عبدالرازق المصباحي 
أنـــه يجب الحذر من مصطلح الرواية المعرفية 
الذي يفيد حشو الرواية بكم هائل من المعارف 
التاريخية، األســـطورية، الدينية، والفلسفية… 
إذ ســـنكون كمـــن يســـلم بوجـــود هـــذا النوع 
مـــن الروايات فـــي المدونة الروائيـــة العربية 
المعاصـــرة، قياســـا إلـــى مصطلـــح ”الرواية 
التاريخية“ الراسخ في النظرية 

السردية.
فالروايـــة، فـــي رأيـــه، ظلت 
دائما تستلهم من هذه المجاالت 
مادتهـــا  وغيرهـــا  المعرفيـــة 
الحكائية، ثم تقوم بتسريدها على 
نحو يخالف مرجعها رؤية ورهانا، 
وهو أمر ال يدعونا إلى إصدار حكم 
عام بوجـــود ”روايـــة معرفية“، أي 
أن يكـــون مطلـــق رهانهـــا ”إخبار“ 
القارئ بمعلومات ليســـت في علمه، 
بما نســـيه منها. فليس  أو ”تذكيره“ 

ذلك من وظائف الرواية وال الروائي الذي يخلق 
كونـــا تخييليـــا خاصا به، يســـمو على الواقع 

والتاريخ مهما تشابها.
 ويتابـــع المصباحي أنه ال يمكن أن نختزل 
روايـــة عميقة مثل ”شـــوق الدرويش“ للروائي 
السوداني حمور زيادة في مجرد حكاية تعرفنا 
بثورة ”المهـــدي والدراويـــش“، فذلك يخصي 
هذا النص ويفقده آفاق التلقي الالنهائية التي 
يصنعها ”التخييل“، وبالمثل ال يمكن أن نقصر 
قراءتنـــا لنص مثل ”تغريبة العبدي المشـــهور 
بولـــد الحمرية“ للروائـــي المغربي عبدالرحيم 
الحبيبي في كونه نصا إناســـيا أنثروبولوجيا 
يعلمنـــا عن عـــادات القبائـــل األفريقيـــة التي 
زارها بطل الرواية، وبالنســـبة إلى رواية مثل 
”األزبكيـــة“ للروائـــي المصـــري ناصـــر عراق، 
فمهما يظهر من معلومـــات تاريخية دقيقة عن 
االستشـــراق الغربي المـــوازي لحملة نابليون 
علـــى مصـــر، واالســـتعمار العثمانـــي لمصر، 
فـــإن رهانها أكبر من أن يختصر في اســـتعادة 

معلومات ومعارف يعرفها القاصي والداني.
إن مصطلح الرواية المعرفية يخالف واقع 
الروايـــة العربية الراهن، الـــذي يمكن أن نحدد 
أهـــم تحوالته فـــي نزوعه نحـــو الضخامة أو 
”البدانة“ بتعبير ســـعيد يقطيـــن، وهي ظاهرة 
غذتها جوائز الرواية الكبرى (البوكر، كتارا…)  
ثم النزوع إلى تسريد المواضيع السياسية، أو 
التاريخية باألســـاس بخاصة منها تلك التي ال 
تزال تؤثر في واقعنا إلى اليوم. وفي ظني، فإن 
الكثير من التجارب الروائية العربية اآلن صارت 
تغامر فـــي تجريـــب تقنيات ســـردية متنوعة، 
وتحاول أن تحـــاور نصوصا وأحداثا مرجعية 
في الثقافة العربية والعالمية بغية صنع عوالم 
تخييليـــة أخاذة، وال ننكـــر أن الجوائز الكبرى 
قد عززت مـــن كم هذه المحاوالت، برغم الهنات 
الكثيـــرة الناجمة عن دخـــول أنصاف الموهبة 

ومقتنصي الفرص“. 

يســـتضيف نادي األربعاء األدبي بالعاصمة التونســـية يوم 29 نوفمبر الكاتبة مسعودة أبوبكر كتب

للحديث عن الترجمة من خالل كتابها {إنما العمر زفرة}.

عن الدار العربية للعلوم ناشرون صدر كتاب نقدي بعنوان {قراءات نقدية في الشعر والرواية}

للدكتورة نجمة خليل حبيب.

الجنس 

في النص األدبي

} تبقى موضوعة الجنس في النص 
األدبي األكثر جدال من أي موضوعة 

أخرى. فإذا كان التابوان اآلخران الدين 
والسياسة هناك من يبرر أن يكونا 

تحت سلطة الخوف من االقتراب منهما، 
فإن االقتراب من الجنس يكاد يكون أقل 

خوفا من االثنين، إال إذا تدخل التابو 
الديني وجعله خارج قوانين األخالق 

أو متجاوزا لحدود التربية اإلسالمية، 
ليضاف لها العرف االجتماعي أو 

العشائري الذي تداخل مع الدين وصار 
الصراع بينهما هو صراع الوجود 

والبقاء.
ولكن هل الجنس يستحق أن يكون 
”تابو“ فيما لو تمت إضافته إلى النص 
األدبي، بعيدا عن توصيفه االجتماعي 
أو الدعوة العلنية في المجتمع كونه 
أحد أهم عوامل نجاح النص األدبي 
وخاصة الروائي منها إذا ما كانت 

الثيمة تنال جانبا اجتماعيا؟
إن توظيف الجنس في النص 

األدبي ال يأتي في مرتبة الزيادة في 
المتن الروائي أو السردي عموما، 

وإال لتحول إلى إقحام غير مفيد في 
جسد الرواية، وبالتالي يتحول إلى 

ورم يدمر كل جمال العملية اإلبداعية، 
وإن استئصاله يتحول إلى عملية 

قتل، ولذا فإن مهمة إضافة الجنس 
تأتي لتوظيفه دراميا من أجل خلق 

بؤر صراع وعالقات اجتماعية، عالوة 
على إضفاء جمالية إمتاعية مضافة 
إلى حيثيات الصراع الذي تحتاجه 

العملية اإلبداعية داخل النص، فضال 
عن التشويق الذي يحتاجه النص 

لجذب المتلقي إليه. والحديث هنا عن 
نص أدبي يمتاز باإلبداع واإلشادة وأنه 

وظف الجنس كجزء من حل أو رسالة 
أو تثبيت حالة.

إن ما يقال عن الغرب من إنهم 
ال يكترثون إلى الجنس تدحضه 

الوقائع ويفنده الواقع، ألننا نرى أنهم 
يستخدمون الجنس كأحد الجواذب 
المهمة في الترويج. وإذا ما أخذنا 
السينما كنوع من السرد الصوري، 

فإن ال فيلم يخلو من مشاهد جنسية 
رغم أنهم ال يعانون من الكبت بمعنى 
أن توظيف الجنس لديهم يدخل حتى 

من باب التجارة، وليس كما يشاع 
أنه أصبح غير مرهون بواقعهم، كون 

الجنس ال يدخل ضمن التابوهات 
بالنسبة إليهم، بل هو يستغل كل 

التوصيفات المهمة التي تروج للنص 
سواء كان من أجل المتعة، أو من أجل 
بث رسالة أو استغالل لعطش المتلقي 

أو مادة استهالكية كأي مادة تجارية 
ممكن تسويقها.

 إن الجنس واحٌد من طرق 
التوصيل وطرق التوظيف اإلعالمي 
واإلعالني في النص، على أال يكون 

إقحاما، وليس شرطا أن يكون عقدة 
نفسية، ألننا عرٌب مثال أو شرقيون، 
ولكن الوقوع في االبتذال هو الذي 

دمر هذه الخاصية الجاذبية. وسبب 
االبتذال الذي يقوم به عدد غير قليل من 

المنتجين سببه ضعف في مستواهم 
اإلبداعي، أو أنهم يغلفون الفشل 

بمشاهد جنسية أو متن جنسي، حتى 
إن البعض يسمي ذلك جرأة، خاصة 

إذا كان المنتج امرأة ألنها تواجه هذا 
التابو من أجل أال يكون عقدة اجتماعية 

وهو ما خلق الحجة والعذر ألصحاب 
السلطة من التعكز على كون الجنس 

في النص األدبي مخرب اجتماعي، 
فتحولت الرسالة إلى فشل بدال من أن 
تكون هادفة وناجحة، ألن الطغيان في 

الوصف غير المبرر وعده اشتراطا 
جاذبا سيكون ساذجا داخل المتن 

السردي، أو حتى إنه جزٌء من الفكرة 
أو الثيمة غلبت عليها اإلثارة الخالية 
من الخيال، وصار اإليغال به تحفيزا 

على الوصف أكثر منه معالجة درامية، 
وهو ما أفقد العنصر الدرامي مهمته 

المعنوية التشويقية وتحوله إلى مهمة 
تشويقية ابتذالية.

لذا فإننا بحاجة إلى التفريق بين 
الحالين والحالتين في موضوعة 
الجنس داخل النص لكي يتمكن 

المتلقي من استلهام القصديات والفكرة 
التحليلية واالستنتاج الفلسفي من 

أهمية حضور الجنس في النص، ألن 
مجرد حضوره على أنه جزٌء من الجرأة 
والمواجهة لكي يكسب التأييد سيؤدي 
إلى سقوط سريع للنص أكثر سرعة من 

النص الذي يخلو من الجنس.

علي لفته سعيد
كاتب عراقي

[ نقاد عرب: لم تعد الكتابة جمالية فحسب، وإنما معرفية أيضا
{الرواية المعرفية}.. تمرد على المألوف ورهانات متجددة

فرضــــــت التحوالت املتتابعة في الواقع العربي ســــــطوتها على الفــــــن الروائي، ليس فقط 
مبواكبة الرواية العربية لألحداث والتعبير عنها بأشــــــكال متعددة، وإمنا في إعادة ترتيب 
ــــــات وفــــــق متطلبات القراء التي لم تعد تقنع بالرواية كهدف للتســــــلية واملتعة وإمنا  األولوي
كمنتج معرفي ممتع أيضا. وفي هذا االستطالع الذي أجرته ”العرب“ مع عدد من النقاد 
والكتاب ننطلق للسؤال حول تأثير بزوغ ذلك النمط املعرفي في الرواية العربية على نزوعه 
نحو جماليات التخييل الروائي، وأســــــباب ذلك االهتمام الراهــــــن باملعلوماتية في الرواية 

العربية، ودور جوائز الرواية العربية في تعزيز االجتاه لذلك النمط من السرد. 

الرواية ليست وثيقة تاريخية (لوحة للفنانة غولناز فتحي)

رامي أبوشهاب وحسين حمودة وجاسم خلف إلياس وعبدالرازق المصباحي: الرواية أبعد من كونها نقل معلومات

في ظل القيم الرقمية والمعلوماتية 

التـــي بدأت تجتـــاح عالمنـــا الحديث، 

وجـــوب  تقلـــص  المعلومـــة  باتـــت 

المعرفة في األدب 
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علي حسن الفواز

} تأخذنا رواية ”البيت األزرق“ للشـــاعر عبده 
وازن إلـــى لعبة ســـردية متقنة تدين الســـجن 
العربي بوصفـــه مكانا معاديا/ مستشـــفيات 
الشـــخصية  وإلدانـــة  العصبيـــة،  األمـــراض 
العربية الُمســـتلبة بوجهها العدمي، ووجهها 
األضحوي، والتي يقترح لها المؤلف الســـردي 
(مجهـــول االســـم) أو عبـــر أقنعتـــه المتعددة 
مصائـــر تتوزع بيـــن القتل والنفـــي و“الموت 

الرحيم“ أو عبر المحو من ذاكرة الكمبيوتر.

شخصيتان متماهيتان

الرواية، الصادرة باالشتراك بين منشورات 
ضفاف واالختالف في بيروت- الجزائر، تطرح 
فكرتها بوصفها رواية شـــخصيات، وأّن محنة 
هذه الشخصيات تســـتبطن فاعلية الروي من 
خالل التعـــّرف على محنة الواقـــع والذات، إذ 
تعيش عبره استالبات السياسة وتشوهاتها، 
ورعب الجسد وإقصاءه، وخواء المعنى وسط 
خـــواء الوجـــود، فجوليـــت البطلـــة الروائية 
الحائـــرة، تشـــاطر مؤلفهـــا المجهـــول حيرة 
البحث عـــن المصير، الذي يبدو أكثر وضوحا 
مع شـــخصية الســـجين بول، والمتـــورط في 
جريمة لم يرتكبها، إذ يضعه المؤلف في سياق 
الضحيـــة، مثلمـــا يضعه في ســـياق مواجهة 
غير عقالنية مع العالم/ الســـجن، حيث العجز 
والالجـــدوى، والعبث واالستســـالم لالنتحار 

عدما وجوعا وهزاال.
كتقانـــة  ”المخطوطـــة“  ثيمـــة  توظيـــف 
أسلوبية للما بعد سردي، ُيعطي حرية للمؤلف 
ليثبت فعـــل اإليهـــام بالســـرد، والتعاطي مع 
الشخصيات من منطلق أّن اغترابها في السرد 
هـــو قريب من كونه معادال بنائيا الغترابها في 

كأنها رواية  الواقع، ولكي تبـــدو ”وثيقة بول“ 
أخرى للضحية التي ترصد ما يجري حولها.

مثل بـــول كانت شـــخصية جوليـــت التي 
يتخلى المؤلف عن موتها الســـردي، ليضعها 
فـــي ســـياق المخطوطـــة ذاتها، حيـــث يكون 
موتهـــا/ انتحارها الُمفتـــرض ليس بعيدا عن 
مـــوت بول، بوصفهما شـــخصيتين تعيشـــان 
رعـــب الواقـــع، وتتماهيان مع قنـــاع الضحية 
العربية عبـــر رمزيتها األقلوية/ المســـيحية، 
وعبر ســـجنها العبثي، وعبر طبيعة ما تعيشه 
فـــي المنافـــي الداخلية/ الســـجون، تلك التي 
تشبه سجون العقاب التي تحّدث عنها ميشيل 

فوكو.
محـــددة  لشـــخصيات  المؤلـــف  اختيـــار 
ومرســـومة تضـــع قارئها أمام لعبـــة توظيف 
الرمـــز، وتمثالت الشـــخصية الروائيـــة لهذا 

الرمز، فبول شـــخصية إشكالية تعيش 
رهـــاب فقدهـــا وهواجـــس تحـــوالت 
وعيهـــا، إذ فقد أّمه مبكـــرا، وفقد أباه 
المهاجـــر إلـــى أســـتراليا، كانا مثل 
فْقـــده لمعنى وجـــوده، إذ ال يجد في 
عالقتـــه مع خالته، أو مع األب ألبير 
أية لـــذة لإلشـــباع والمعرفة، ألنها 
عالقـــة غيـــر مكتملـــة فـــي األولى، 
حموالت  وذات  منحرفـــة  وعالقـــة 
إيروسية في الثانية، ولعل نزوعه 
كان  المشـــائية  الفلســـفة  نحـــو 
األكثر تمثيال لعالقته مع العالم، 
ولرغبته في الخـــالص، فيجوب 

األمكنـــة المســـيحية حصـــرا، ويتوقف عن 
الكالم احتجاجا على وجـــوده الفاقد للمعنى، 
وحتى نهايته/ انتحاره بالصمت والجوع في 
ســـجن البيت األزرق ال تبدو ســـوى أنها تماٍه 
مع هذا الخيار الوجودي/ الفلسفي الطهراني.
أما شـــخصية جوليت المـــرأة األربعينية 
فتعيـــش رهاب الفقـــد أيضا، لتجـــد في خيار 
المـــوت االفتراضـــي تمثيـــال لفكـــرة المـــوت 
المـــوازي عند شـــخصية بول، حيـــث كالهما 
يعكســـان وعي المؤلف لمحنـــة الفقد، بوصفه 
الوجودي أو الجنســـوي، فهـــي تفقد حبيبها 
الخائـــن، مثلمـــا تفقـــد القـــدرة علـــى كتابـــة 
حكايتهـــا، لتترك مصيرها بين يـــدي المؤلف 

الـــذي ُيخضعهـــا للموت/ المحو على شاشـــة 
الكمبيوتر، وكأنه يقترح عبر هذا الموت مبنى 
إطاريا للشـــخصية العربية التي تواجه محنة 
وجودهـــا إزاء رهابات القمـــع واإلقصاء التي 
تفرضها ســـلطة ”البيت األزرق“ بوصفها عتبة 

الخالص والموت واالعتراف.

السجن واإلخصاء

طبيعة الشـــخصية المأزومة فـــي الرواية 
تقترح عددا من الرواة لســـيرتها، إذ يتقّصون 
يومياتها، وتحوالتها، ويكشـــفون عن شـــفرة 
الشـــخصيات  الشـــخصية/  فهـــذه  محنتهـــا، 
مســـيحية دائما، وإّن انهيارهـــا يرتبط بالفقد 
الوجـــودي والهوياتي من جانب، مثلما يرتبط 
بنـــوع من العبـــث الكاموي الـــذي يقودها إلى 
مصيـــر مجهول، مثـــل لحظة وجـــود بول عند 
جثة النادلة سامية المطعونة بسكينة غامضة.

وتعـــدد الـــرواة ال يعنـــي وجـــود أصوات 
متعـــددة كما فـــي الروايـــة البوليفونية، بقدر 
ما يبـــدو كأّن هناك راويًا واحـــدا هو المؤلف 
ذاتـــه، والذي يصطنـــع له عبر تقانـــة األقنعة 
أصواتـــا متعـــددة لهـــا ســـردياتها الداخلية، 
المثقفـــون،  ســـاردوها  ولهـــا 
بوصفهم األكثر وعيا بفلســـفة 
تعيـــش رهابه  االغتـــراب الذي 
الشخصية/ الضحية وضياعها؛ 
المتحّول  جـــورج  جوليت،  بول، 
المقطوعـــة  العشـــيقة  جنســـيا، 
الثديين، غادة حبيبة بول، سامية 

بائعة الهوى الفلسطينة.
مدونة الســـارد الداخلي تعني 
في جوهرها مدونة المؤلف ذاتها، 
فعبر تقانة رواية المحقق البوليسي 
مفتـــوح“  ”قلـــب  صاحـــب  يوّظـــف 
الســـردية  لمدوناته  اإلطاري  المبنى 
لغرض تتبع شخصياته، وللحفر في عوالمها، 
ومعرفة خفاياها وأســـرار تحوالتها النفســـية 
والثقافية والدينية، إذ يجد في شـــخصية بول 
أندراوس تمثالته لمقاربة سرديات الشخصية 
المتخيلة، تلك التي يختلط فيها أنموذج األبله 
المجذوب  دستوفســـكي، مـــع شـــخصية  عند 
العرفاني، مع المّشـــاء األرسطي، مع شخصية 

المعطوب جنسيا كما يراه فرويد.
هـــذه التقانة تصطنع لهـــا عوالم ومواقف 
يختلط فيها الســـيرذاتي مع التبئير الداخلي، 
عبـــر مـــا ترصده عيـــن المؤلف الـــذي يحدس 
بالعالـــم الـــذي يحوطه، والـــذي تتفجر أزماته 

عبـــر لعبة ”وعيه الشـــقي“ وهـــو يحدس بتلك 
األزمـــات الوجوديـــة، والتـــي تضطـــرب فيها 
الهويـــات الجنســـية للشـــخصيات، من خالل 
تشوه عالقاتها العاطفية، أو من خالل محنتها 
وهـــي تعاني اغترابها وهواجـــس نكوصاتها 
وإحباطاتهـــا فـــي التعبير عـــن وجودها وعن 

حضورها.
الســـجن فـــي رواية عبـــده وازن هو فضاء 
ســـردي لشـــخصيات مأزومة، ُمحبطة، تعيش 
فيـــه أوهامهـــا الداخليـــة، مثلما تكشـــف من 
خالله أوهام انكسارها الوجودي، وإخصائها 
والهوياتـــي، وهذا ما  اإليروســـي والتعبيري 
يجعل الرواية بدءا من العنونة ”البيت األزرق“ 
بصيغتـــه المعلومـــة أكثـــر تمّثـــال للمفارقات 
والنقائض التي تعيشـــها تلك الشخصيات، إذ 

تعيش فقدهـــا وعجزها، وبحثها الغرائبي عن 
الخـــالص. وبقدر هيمنة النزعة المســـيحانية 
فـــي النظر إلـــى مفاهيم الخـــالص واالعتراف 
والتطهيـــر، فإنهـــا تتكّشـــف أيضا علـــى عالم 
سري، غامض، قد يكون هو عالمنا أو سجننا، 
حيث تتحّول ثيمة الفقد من صيغتها التعبيرية 
والنفســـية إلى مســـتواها القيمي، فالسجن/ 
البيـــت األزرق هـــو مكان لإلخصـــاء، والعجز، 
والســـجين المثقـــف واألصولـــي يختلـــط مع 
الســـجين القاتـــل والقّواد والمنحـــرف، وهذه 
”الخلطـــة“ هـــي المعـــادل التكوينـــي للواقع/ 
الســـجن الكبير الذي تعيش رهابه الشخصية 
كل  تعيـــش  شـــخصية  بوصفهـــا  العربيـــة، 
إحباطات وتشـــوهات الضحية، ضحية العبث 

والالجدوى والعجز والبحث عن المعنى…

} ميالنــو (إيطاليــا) - صدرت عن منشــــورات 
المتوســــط- إيطاليا، المجموعــــة القصصية 
الجديــــدة للقــــاص العراقي أزهــــر جرجيس، 

بعنوان ”صانع الحلوى“.
فــــي هذه المجموعة الجديــــدة  ُيعيد أزهر 
جرجيس برمزّية عالية، صياغة معاناة شعب 
على مــــدى أربعة عقود مضــــت، ليقّدمها إلى 

القارئ على هيئة حلوى قابلة للهضم.
الجثــــث،  ورائحــــة  المجانــــّي،  المــــوت 
والتعذيــــب الجســــدي، والجوع المســــتديم، 
والزيــــف المجتمعــــي، والمتاجــــرة بالديــــن، 
وغيرها، موضوعات جعــــل منها الكاتب هنا 
موادَّ أولّية لحلــــواه التي يعرضها على طبق 
من الســــخرية الســــوداء، كما هــــي عادته في 

كتابة القصص.
ربما ســــيصطدم قــــارئ المجموعة برأس 
يتدحــــرج بين طّيات الكتــــاب، أو تعيقه غيمة 
وطاويــــط عن متابعــــة القــــراءة، أو يهتف به 
جــــّالٌد يحمل ســــيجارًة يســــّليه إطفاؤها في 
أجســــاد الضحايــــا، لكن  كل ما ســــيراه ليس 
فيلما هوليوديا لسيناريســــت ممســــوس، وال 
عرضًا مسرحّيًا لفرقة جّوالة من مجّرة أخرى، 
بل هو الواقع الــــذي يعانيه الفرد العربي في 

أغلب المجتمعات العربية اليوم.
مــــن ناحيــــة أخرى فــــإن أبــــرز مــــا يمّيز 
مجموعــــة صانــــع الحلــــوى هــــو الفانتازيــــا 
المكتوبــــة بلغــــة بارعة ونكهــــة خاصة تمنح 
الكاتــــب حضوره األدبــــّي والســــردّي المميز 

وسط المشهد الراهن.
هنا ال يّدعي جرجيــــس امتالكه لألجوبة، 
بمبضع  يحــــاول،  مــــا  قدر 
فتــــح  الســــخرية، 
وكشــــفها  الدمامل 
للهــــواء والضميــــر 
اإلنساني الذي غاب 
مأســــاة  عن  طويــــال 
شــــعبه وآالمــــه، رغم 
لصناعــــة  إجادتــــه 

الحلوى. 
الكتاب  أن  ونذكــــر 
جــــاء فــــي 120 صفحة، 

وضم 24 قصة.

عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون صدرت لكاتب أدب الرعب األميركي ســـتيفن كينغ النســـخة كتب

العربية من رواية {الرجل املسلح}، وهي ضمن سلسلة برج الظالم.

عن منشورات ضفاف صدر أخيرا كتاب مذكرات بعنوان {ثقب في الروح، ومضات من طفولتي}  

للدكتور محمود عثمان.

الغناء والشعر واللغة كل ال يتجزأ
} الرياض  - يتحدث كتاب ”الفنون المهاجرة“ 
للكاتب والباحـــث أحمد الواصل، عن تحوالت 
القصيـــدة الغنائيـــة بوصفها أحد األشـــكال 
الشـــعرية التي جربت قوالـــب غنائية عديدة، 
كالمـــوال ومنها ما هو  منها ما هو ”مرســـل“ 
”موقع“ كالقصيدة والنشـــيد وما في حكمهما، 
ثم انتهـــت إلى أن تكون مادة مـــن مواد قالب 

”األغنية“.
هـــذه التحوالت كما يرى الباحث في كتابه 
الـــذي يحمـــل عنواًنـــا فرعًيا هو ”اســـتعادة 
المعمورة الثقافية وموســـيقاها“، تكشف عما 
تتمّتـــع بـــه القصيدة مـــن مزايـــا لغوية تؤكد 
قيمة التشـــاركية في المجتمعات العربية، وما 
تتضمنـــه من عنصـــر األدب الـــذي يظهر عبر 
الشـــكل األدائي في مـــدارس الغنـــاء العربي، 
وأيضـــا ما تشـــتمل عليـــه من أســـاس ثقافي 

اجتماعي يعكس الهوية الحضارية العربية.
ويـــرى الواصـــل فـــي كتابـــه 
الصـــادر ضمـــن سلســـة ”كتـــاب 
الفيصل“ (17)، أن المزية اللغوية 
التشـــاركية، عـــدا أنهـــا الجـــذر 
الخصـــب للقصيدة، تؤكد أهمية 
قالـــب األغنيـــة بوصفه كاســـرا 
الغنـــاء  مصطلحـــات  لتاريـــخ 
الشكل  من  المســـتمدة  العربي 
الســـبعة  كالفنـــون  الشـــعري 
(المعـــرب والملحون) ومن ثم 
االتجاه إلـــى الفنون األدائية 
(الفصيـــح والعامـــي)، وهو 
ما ذكـــره أحد النقـــاد بقوله 

”تعبيرية األمـــة مجتمعة، فمقولة الفصحى 
والعامية تلك التـــي فرقت بين أبناء المجتمع 

العربـــي الواحد.. تلك المقولة في األغنية غير 
ذات موضوع“.

أمـــا العنصر األدبي، بحســـب 
الباحـــث، فيعنـــي أن فّنـــْي النغم 
بانعـــدام  يتســـمان  والرقـــص 
االنعـــكاس؛ أي أنهمـــا ال يمكـــن أن 
يكونا من دون فاعل، فهما عنصران 
منفعالن وُيْحدثان األثر في المتلقي. 
أي أنهمـــا مـــن الفنـــون الســـالبة ال 
الواجبـــة، فالنغم بحاجـــة إلى الكلمة 
واإليقاع وإال ال قائمة له من دون صوت 
حنجـــرة أو آلة يشـــكل أحدهما النواة 
التي يدور عليها، كذلك الرقص يحتاج 
إلى اللحن واإليقاع وإال ال يتمظهر عبر 
حركات الجســـد. وأما بشـــأن األســـاس 
الثقافي االجتماعي فيســـتعير الباحث مقولة 

ترى أن االمتزاج الدقيق بين الغناء والشـــعر 
واللغة عند العربية جعـــل للغناء العربي منذ 
بداية أمـــره طابًعا قومًيـــا ال يخص قبيلة في 
الجاهليـــة، وال يخص ُقْطًرا بعد اإلســـالم، بل 
يعم العرب جميًعا، ويعم العجم المســـتعربين 
أيًضا، وأن فطرة اإلنسان العربي احتوت على 
الغنـــاء والشـــعر واللغة كال ال يتجـــزأ، حتى 
عند األمييـــن وغير العارفين بالشـــعر واللغة 

الفصيحة.
ويخلـــص الباحث إلى أنـــه بالمقارنة بين 
مراحـــل التطور في المـــادة األدبية أو القولية 
والمصطلـــح والقالـــب وبيـــن أثـــر العوامـــل 
االجتماعيـــة واالقتصادية المتصلة بنشـــأتها 
في الحواضر العربية، فإننا نستطيع أن نرى 
األغنيـــة قالًبا َتمّكـــن من التعبيـــر عن تجربة 

المجتمعات العربية في القرن العشرين.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الحلوى المرة 

} ال أشك في أن هذا العنوان، ومن ثم في 
ما يتضمن من فكرة، هي ما لعبه الغناء من 
دور في التعريب في أقطار املغرب العربي، 

وبخاصة في املغرب واجلزائر، سيستفز 
غير واحد ممن يجانبون التعريب أو ممن 

يساندونه ويعملون من أجله.
لكنني، وكما اعتدت في ما أكتب، أبتعد 

عن التنظير واألفكار املجردة، وأحاول أن 
أستنبط من الواقع معطياته، فإن أصبت 
في ما أذهب إليه فذلك يسعدني، وإن لم 

ُأِصْب، فأفتح كوة للحوار، مهما كانت 
ضيقة، فذلك ما ينفع في أن نكون في فضاء 

معرفي أوسع.
من لفت نظري إلى هذا املوضوع للمرة 
األولى، هو احملامي واملثقف الراحل محمد 

عمر الفاروقي، أيام كنت أقيم في الرباط 
في أواسط سبعينات القرن املاضي، إذ 
قال لي: كان تعليمي بالفرنسية، وكنت 

أحتدث الدارجة املغربية، غير أنني كنت 
مولعًا بأغاني محمد عبدالوهاب، التي 
حلنها وغناها من شعر شوقي وبشارة 

اخلوري وصفي الدين احللي وعلي محمود 
طه وغيرهم، ومنها كانت إحدى إطالالتي 

املهمة على العربية الفصحى.
وفي السنوات األخيرة، قال لي 

صديقي الروائي املغربي أحمد املديني، إن 
كاظم الساهر اقتحم قالع األرستقراطية 

املفرنسة، مبا غّنى من قصائد شعرية لنزار 
قباني.

وقد قرأت يومًا أن السلطات 
االستعمارية الفرنسية كانت تقمع األغاني 

ذات الطابع احمللي في أقطار املغرب 
العربي، وحتاول التضييق على مجاالت 

انتشارها، ألنها تغنى باللغة العربية 
أو باللهجات احمللية، وهي عربية على 
األغلب، هذا أوًال، وثانيًا ألنها تعبر عن 

الروح الوطنية والتوجه القومي والقضايا 
االجتماعية، وهذا أمٌر ال أستطيع تأكيده أو 
نفيه، وقد مرَّ بي في مقالة ُصحفية، قرأتها 

منذ زمن بعيد.

غير أن الزجال وامللحن املغربي محمد 
بن علي، الذي التقيت به في النصف األول 

من شهر أكتوبر خالل مهرجان الشعر 
في مدينة البليدة باجلزائر، والرجل على 

اطالع واسع على كل ما يتعلق بالغناء 
العربي، قد أكدَّ لي هذه املعلومة، وخالل 

حواراتي معه أفدت كثيرًا منه، ومما يؤكده 
أن كل ما استمعنا إليه من غناء خالل أيام 

مهرجان البليدة الشعري يغنى بنص عربي 
واضح، سواء كان من الفصحى أو من 

الدارجة احمللية، وكنا نتواصل معه دون 
عسر.

إن األغنية املغاربية نتيجة عدد من 
املصادر الغنائية، ميكن أن نعد املؤثر 
األهم فيها هو التراث األندلسي، بكل 

ثرائه املوسيقي وتعدد مقاماته اللحنية 
وإيقاعاته، وهو كما يقول املختصون نتاج 

تالقح حضاري وموسيقات مختلفة، نشأ في 
رحابها، وكان اإلرث املوسيقي املشرقي كبير 

التأثير فيها، وهنا ال بد من أن نتوقف عند 
كل ما قيل عن زرياب وتأثيره في املوسيقى 

والغناء في األندلس.

ويقف فن امللحون الغنائي إلى جانب 
الغناء األندلسي في حضوره وتأثيره، 

وُيغّنى عادة بالشعر املكتوب بالدارجة، غير 
أنها دارجة مفصحة، تقبلها األذن العربية 
بيسر. أما املؤثر اآلخر فهو الغناء الديني، 

الذي أفاد من منع الغناء واملوسيقى في 
عهد حكم السعديني، فتمثل تراثًا غنيًا 

وانفرد به، وحقق إجنازًا مهمًا ومتميزًا، 
وما زال ُيغّنى بالشعر الفصيح أو الدارجة 
املفصحة، ويدخل في حيز األغنية الدينية 

الغناء الصوفي، الذي كان األساس في 
ظهور املجموعات الغنائية احلديثة التي 

متثلت جميع هذه املؤثرات، ومنها التقليد 
األندلسي الذي كان يشترط على املؤدي 

واملغني أن يكون عازفًا على إحدى اآلالت 
املوسيقية.

وحني ظهرت األغنية املغاربية احلديثة، 
التي أفادت من جميع هذه املؤثرات، كانت 
أغنية عربية في نصها وأحلانها، من دون 

أن تفقد خصوصيتها احمللية، فكانت عامًال 
من عوامل التعريب، كما شكلت إضافة مهمة 

إلى املوسيقى العربية احلديثة.

الغناء ودوره في التعريب

حميد سعيد
كاتب عراقي

[ شخصيتان تعيشان رعب الواقع وتتماهيان مع قناع الضحية العربية  [ عبده وازن يكتب أسرار بيته األزرق
في {البيت األزرق} يتالقى الضحايا العرب

تقتضي لعبة السرد تخطيطا قصديا حلركة الشخصيات، إلبراز وظيفة املكان والزمن في 
املبنى الســــــردي، والتي تعني تصّرف الروائي ووعيه بوحدات هذه املكونات، والتعبير عن 
متثالتها الرمزية والوظائفية. وهذا ما جنده في الرواية األخيرة للكاتب والشاعر اللبناني 

عبده وازن ”البيت األزرق“.

في سجن أزرق ينتهي المهزومون (لوحة للفنان إسمائيل الرفاعي)

طبيعـــة الشـــخصية المأزومـــة فـــي 

الـــرواة  مـــن  عـــددا  تقتـــرح  الروايـــة 

لســـيرتها، إذ يتقصـــون يومياتهـــا، 

وتحوالتها، ويكشفون محنتها
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كتب
الرواية وتعرية 

التفكير اإلرهابي

} َمن هو اإلرهابّي؟ هل ذاك الذي ينّفذ 
جرائم القتل فقط أم هو الذي يشّجعه 

ويهتف له ويصّفق لجريمته؟ هل يكتسي 
اإلرهاب حّلة دموّية دائمًا؟ أليس هناك 

إرهاب ناعم مكتس بأردية وشعارات بّراقة 
تزعم حماية هذه الفئة أو تلك؟

أسئلة ال تني تشغل روائّيين ومفّكرين 
يحاولون جاهدين البحث عن إجابات لها، 

وتقريبها من الواقع المعيش من خالل 
النبش في خباياه، واإلشارة إلى مواطن 

الترّهل فيه، والسعي إلى إظهارها واإلحاطة 
بها كي ال تبقى طّي التعتيم، ما قد يجعلها 

بؤرة لفجائع محتملة.
عالج الفرنسي بونوا ديتيرتر في روايته 

”الصبية والسيجارة“ موضوع اإلرهاب 
المتغلغل في البنية االجتماعية بطريقة 

تبدو أقرب للبراءة والسذاجة، يرسم مالمح 
مجتمع يحمل بذور الدمار الذاتي في 

مختلف التفاصيل التي يتوهم أنها تقوده 
إلى مستقبل مشرق، يقع تحت إغواء الخداع 

والتضليل، يتعامى عن المنطق والتعقل، 
ينساق للتجهيل ويفسح المجال من غير 

وعي أو دراية للغرق في لعبة قلب الحقائق، 
والتالعب بالعقول والعواطف.

صّور ديتيرتر كيفية صناعة أجيال 
تجهل دربها، وكيفية إيهامها بأنها تمضي 
في تغيير العالم نحو األفضل في حين أنها 

تفقد براءتها وجمالياتها وخصوصيتها 
واستقالليتها، ولفت في عمله إلى أن مضاّر 

التلوث الذي قد يتسبب به دخان سيجارة 
لن تكون أكبر خطرًا من مخاطر تلويث عقول 

األطفال وتسميم مستقبلهم والمتاجرة 
بطفولتهم بتعريضهم للكذب وتقديمهم مادة 

للخداع واالبتزاز، بحيث يتبدى الخطر 
المضخم أقل بكثير من ذاك المحدق المغرق 

المدمر للمجتمع بشكل عام.
أثار ديتيرتر في عمله أسئلة متعّلقة 

باإلرهاب، وكشف أزمات اجتماعية 
متفاقمة، منها مثًال تطنيش العنف والقتل 
والتحريض عليه، والزعم بحماية األطفال 

من دخان السجائر، وكيف أّن األمور ال 
تستوي باالنتقائّية في التربية ومزاعم 

الترقي والتحّضر، وأّن المجتمع الواعي 
يهتّم بمجمل التفاصيل، وال يبّرر القتل 

أو يحّرض عليه، بالموازاة معه محافظته 
على حّق األطفال في بيئة سليمة، ومن دون 

تعريضهم ألّي أذى نفسي أو جسدي.
ال يخفى أّن حديث األدب واإلرهاب يظّل 
دائرًا في فلك التجاذب والمقاربة والتحليل، 

وال سيما أّن الحديث عن اإلرهاب يحضر 
في مختلف السياقات، وبات اإلرهاب 

واجهة للترويع تارة، وشعارًا للتضليل عند 
المتاجرين بالشعارات والساعين إلى تأثيم 
المختلفين عنهم أو المعارضين لتوّجهاتهم 

وسياساتهم وممارساتهم تارة أخرى، كما 
يكون االّتهام باإلرهاب مدخًال لإلدانة، ومن 
ثّم التهيئة لشّن حرب تبدأ كالمية، قبل أن 

يتّم تصعيدها لتغدو دموّية.
ورّبما يمكن للرواية القيام بدور ما، ولو 

كان صغيرًا، في تعرية التفكير اإلرهابّي، 
وكشف الغطاء عن النفاق االجتماعّي الذي 
يسعى إلى التغطية على الجرائم الحقيقّية 

بحّق مختلف أبنائه.

هيثم حسين

ير

كاتب سوري 

ممدوح فراج النابي

للكاتبة المصرية عزة  } تحمل رواية ”نسب“ 
ل خًطا  كامل اسم إحدى الشخصيات التي ُتمثِّ
ا ُمميـــًزا داخل النص، وهـــي الراقصة  ســـردّيً
نسب المســـلمة التي ترتبط بعالقة حّب بحنا 
القبطي، وقصة عشقهما التي تتحدى األعراف 
والتقاليد، وأيًضا تخترق المألوف، وما وّلدته 
من غيرة وصراع دفعا بســـعادة صديقة فطوم 
أخت ميســـرة العاشـــق المجهـــول والمغدور 
لنسب بتقديم ”رقعة عليها شكوى لألم الملكة 
أم الملك، ترجو منها أن ُتبعد حنا المســـيحي 

عن نسب المسلمة“.

ستون عاما 

الروايـــة، الصـــادرة عـــن دار نشـــر بتانة 
بالقاهـــرة 2017، مثقلة باألحداث السياســـية 
مرويـــة  وكأّنهـــا  بـــدت  حتـــى  والتاريخيـــة، 
تاريخية، خاصة في جزئها األخير، فقد سيطر 
التاريـــخ وأحداثه الســـاخنة، في مقابل غياب 
وائي. زمن الرواية هو فترة  شبه تام للسرد الرِّ

وطريقة  المســـتنصر،  الخليفة  حكم 
إدارتـــه لحكـــم البـــالد والصراعات 
الداخلية التي أسهمت في تقويض 
حكمـــه فيما بعـــد. وإن كان يتوقف 
الزمـــن الروائي قليًال عند الشـــّدة 
المســـتنصرية فيســـرد وقائع ما 
حدث وما تعرضت لـــه البالد من 
نهب وســـرقة وتجريف لتاريخها 
ومـــا فعلـــه األتـــراك من ســـرقة 
خزائن الدولة، وحرقهم للمكتبة، 
وعدم االكتفاء بهـــذا بل جّردوا 
الدولة مـــن هويتها وتاريخها، 
كما لـــم تغـــب عليهـــا معاركه 

الخارجيـــة ســـواء في الشـــام أو العـــراق أو 
تركيا أو الســـودان، وكأّنها سيرة للمستنصر 
بانتصاراته وهزائمه، ال رواية شـــخصية كما 
هو بارز فـــي عنوانها؛ فالعالقـــة األهم عالقة 
نسب وحنا جاءت مبتورة بعض الشيء وعلى 
هامش األحداث الخاصة بالخليفة المستنصر 
وكأنهما خارج الحدث مـــع أن حكايتهما مًعا 
وظـــروف التفريـــق بينهما وعذابـــات الفراق، 
كان من الممكن أن تخلـــق حكاية جميلة تبرز 
في أحد جوانبها االضطهـــاد الذي تعّرض له 
القبط، وهي صورة من صور العالقة الشائكة 
والمضطربـــة بين المســـلمين والمســـيحيين 
رة في كلِّ زمـــاٍن ومكاٍن مـــع اختالف  المتكـــرِّ

الشخوص، وإْن اتفقت النتائج.
تنحـــاز الرواية للفتـــرة التي اســـتلهمت 
أحداثها وقد تجاوزت الســـتين عاًما، فلم تقف 
عند الفترة التاريخية والشخصيات السياسية 
الالعبـــة بـــل تجاوزتهـــا إلى نقل صـــورة عن 

العصر بأكمله وبكافة شخصياته وعلى تعّدد 
حرفهـــا كالســـقائين واللحاميـــن والحّمالين 
والحماريـــن والصياديـــن والمطربين وفتيات 
الهوى وغيرهم من أصحـــاب الحرف والمهن 
المختلفـــة فـــي هـــذه الحقبة. عـــالوة على ما 
عكسته من أجواء هذا العصر حيث االستبداد 
كما تجّلى في غطرســـة المحتســـبين وصالفة 
جامعي الضرائب، واألالعيب بين نظام الحكم 

والمحكومين.
ا، أشبه  تتمّيز الرواية بوحدات قصيرة جّدً
بالفصـــول، كل وحدة تتنـــاول حدًثا فرعًيا، أو 
شخصية من الشخصيات، كما جاء في عنوان 
بعضها، أو إجابة عن تساؤالت. ومن مجموع 
هذه الوحدات يتكّون نص ســـردي يجمع بين 
الحكاية التخيليـــة والحكاية التاريخية؛ ومن 
جّراء طغيان الحوادث التاريخية َمال الّســـرد 
باســـتفاضة على الوصف في معظم مشاهده، 
م لنا صـــورة حّية وباذخة عـــن واقع هذه  فقدِّ
الحيـــاة في تلـــك الفترة داخـــل القصور على 
اختالفهـــا، حيث مجلس الخليفـــة الذي يعقد 
ومجلس قاضي القضـــاة، وكذلك مجلس األم، 
وما ُيحاك فيها من فخاخ ودســـائس وشـــراك 
أشـــخاصها  غراميـــات  وأيًضـــا  بالبعـــض، 
ولوعات الحب كما حدث لميسرة 

مغني المستنصر.
كما تحتفي الرواية بكل ما كان 
ســـائًدا في تلك الحقبـــة من عادات 
المســـلمين وغير المسلمين، وكأن 
الرواية وثيقـــة تاريخية تخّلى فيها 
الّســـارد في بعض جوانبها عن روح 
الروايـــة، ومـــال إلى رصـــد األحداث 
التاريخية فجاءت مـــن منظور مؤرخ 
ل،  ال من منظـــور راٍو يضيف لها َوُيعدِّ
حتى أضحـــت الرواية أشـــبه بوثيقة 
تاريخّية بالمعنى الحرفي للكلمة، فكان 
رد عبارة عن تسجيل وتوثيق أشبه  السَّ
بكتابات المؤرخين. بالطبع ”الراوي مؤرخ من 
نـــوع ما“ كما يقول لوكاتـــش، لكن اإلفراط في 
التوثيق أفقد النص انتماءه إلى الرواية نوًعا 

ما، وهذا ظاهر بعد الثلث األّول من الرواية.

أيقونة األمل

لها  قاد االنسياق إلى رصد الحوادث ال تأمُّ
اوي إلى توارد أحداث كثيرة وشـــخصيات  الرَّ
لم يستفد بها الّسرد في تقوية التوتر الظاهر 
في العالقات، ســـواء العالقة السياسية حيث 
الصراعات والمكائد التي تدار داخل القصور، 
أو العالقـــات العاطفّيـــة كما في عالقة نســـب 
وحنا، ثم عالقتها الحســـّية مـــع بدر الجمالي 
ومـــن قبله يعقـــوب، ال يدل على أنها عاشـــقة 
لحنـــا، فهـــي مع بدر تحـــّررت مـــن كل القيود 
وراحت ”تداعبه في جسده الخالي من األلقاب 
والجيوش والسلطان“، بل تمنت بعد أن قضت 
معه ثـــالث ليال ”أن تمضـــي لياليها كلها في 
حضنـــه“ ثّم يأتي العجـــب، فبعد رؤيتها لحنا 
الذي هـــو اآلخر لـــم ُيْظِهـــْر أّي مقاومة ُتثبت 
إصراره على اســـتردادها؛ حتى ألقت بنفسها 
في حضنه وراحت تصرخ ”ســـرقوا روحي يا 
حنا، ســـحقوني تحت أحذية بـــدر واألفضل، 

إنهم وحوش وقتلة قلوبهم خاوية ال تســـكنها 
غير الرياح والخفافيش“، بالطبع إذا كان هذا 
الكالم ينطبق على األفضل فإنه ال ينطبق على 

بدر“.
بســـبب  تكـــن  لـــم  الشـــخصيات  هزائـــم 
مواجهاتهـــا بـــل علـــى العكس وإنما بســـبب 
ضعفها وأنها ليســـت شـــخصية حّية بل هي 
مصنوعة؛ ومن هنا ضاعت مالمح الشخصيات 
علـــى كثرتها ولـــم نَر ســـوى صراعـــات بين 
الطرفين بعضها على المنصب وبعضها بسب 
الحب، كما في صراع ميسرة وحنا تارة وحنا 

ويعقوب تارة أخرى.
ـــرد بيـــن طرفيـــن أحدهما راو  يزاوج السَّ
يســـرد عن الشـــخصيات وعالقاتهـــا؛ خاصة 
عالقـــات نســـب بيعقـــوب أو نســـب بحنا، أو 
حنا وما حدث لـــه، وآخر مؤرخ يتلّبس لبوس 
المؤرخ ويسرد وقائع األيام والليالي والشهور 
التي حدثت في تلـــك الحقبة، لم ينقصه إال أن 
يبدأ إنه في ليلة الســـادس عشـــر مـــن…. كما 
يفعـــل المؤرخـــون، وهو مـــا تكـــّرر أثناء نقل 
خبر وفاة بدر الجمالي فقد جاء وكأنه مكتوب 
بصيغة مؤرخ خارج من أوراق تاريخية. ومع 
رد التخييلي والتاريخي إال  المراوحة بين السَّ
أن السرد في كليهما يتمّيز بالجمال والعذوبة 
والسالســـة، وبالمثل الوصف الـــذي مال إليه 

السرد كثيًرا.

ُيحســـب للروايـــة اختيارهـــا هـــذه الفترة 
التاريخيـــة العصبيـــة، إطـــاًرا لروايتها؛ حيث 
بدأت مالمح الهويـــة المصرية في هذه الحقبة 
تتشـــّكل كما ســـبق أن أوضحنا، وكيف قاومت 
الشـــخصية المصرية الذوبان في الشـــخصية 
التركّية، عالوة على اختيارها شخصية نسائّية 
لتكون الِمحور الرئيســـي للرواية، وهو في حّد 
ذاتـــه انتصار للمرأة ودورهـــا، وإن كان جانب 
تناول هذه الشخصية اإلخفاق، لكن في النهاية 
كانـــت بمثابة الروح المصريـــة التي أراد الكل 
اســـتباحتها، فعلى الرغم ما وقـــع عليها وفي 
بعض منه لـــم ُتبِد مقاومـــًة إال أّنها في األخير 
وقفْت واســـتكملت حياتها، وهو ما يتوزاى مع 
الوطـــن مصر الذي على كثرة ما مّر به من محن 
ا. وكأن الشـــخصية  إال أنه لم ينكســـر وظل أبّيً
بمثابـــة دعوة لألمـــل وأيضا أيقونـــة للتحدي 
والصمود وســـط عالم يعّج بالصراعات سواء 

السياسية أو الدينية واأليديولوجية.

وارد بدر السالم 

} يجّرب الروائي العراقي حميد الربيعي أدواته 
الســـردية من بابها التأملي، بعيدا عن الرواية 
كمنجز شـــخصي وقريبـــًا من أجـــواء الرواية 
بشكلها الجمالي العام، في كتاب جديد بعنوان 
”ســـرد بوصفه شـــغفًا – عن الروايـــة وآفاقها“ 
وهـــي تجربة كتابة في محاولة إيجاد تعريفات 
للســـرد عبر بوابات كثيـــرة أوجدتها نظريات 
النقـــد والقـــراءة معا، كمـــا أوجدتهـــا روايات 
عالمية وعربية ليس كتطبيقات للنظريات إنما 
هي إمكانيات إبداعية واســـتنباطات جوهرية 
متحققة في المنجز الســـردي عكف النقد عليها 
منذ زمن طويل، إليجاد منافذ القراءة الســـردية 

بطرق متعددة.
قد ال يعتمد الربيعي في كتابه، الصادر عن 
الموســـوعة الثقافية في دار الشـــؤون الثقافية 
– بغـــداد، على توصيفـــات جاهـــزة وتعريفات 
كثيرة في موضوعة الســـرد وجوانبه المختلفة 
وقراءة النظريات المتعلقة به، بقدر ما يريد أن 
يصل إلى ”اكتشافاته“ الشخصية في جماليات 
السرد من دون تعريف واحد ضامن، لذلك نجد 
أكثـــر من محاولة لتجريد الســـرد من تعريفات 

وقوالب نظرية جاهزة كما اعتدنا عليه.
لعـــل عنـــوان الكتـــاب يلّمح إلـــى مثل هذا 
األولى،  الصفحـــة  األوليـــة منـــذ  التجريـــدات 

لكنه عنوان ســـيبدو متناقضـــًا للعنونة ”الحقًا 
اكتشـــفُت أن الســـرد ليس شـــغفًا.. بـــل طريق 
للمعيشـــة..“ ومثـــل هـــذا التعبير العـــام ليس 
كافيًا إلثبات أّن السرد ليس شغفًا ليتقاطع مع 
المتن األساسي (بوصفه شـــغفا) وهو ”عالمة 

فارقـــة بحياتي منـــذ أن وعيته“ وبما 
أن الســـرد مشـــروع كتابة روائية أو 
بأنســـاق  تعبيرية  ووســـيلة  غيرها 
مفهومة متعددة، إال أن المؤلف يرى 
أن الســـرد ”ال يكون نسقًا كتابيا“، 
بل هو ”إبحار في الُبعد اإلنســـاني 
للفرد“، وهـــذا أيضـــًا يضعنا في 
باب الشكوك والتناقض المحتمل 
بين العنونـــة والهوامش التالية 
التـــي تحيل الكتاب بفصوله إلى 
شـــبكة عالقات نرجـــو أن تكون 
منتظمـــة فـــي نهايـــة األمر وإن 

كانت المقتبســـات التي نضعها غير 
واضحة وكافية لموضوع شائك ومعّقد وممتع 

في الوقت ذاته.
وإذا تأملنا عبارات مثل ”بالســـرد نستطيع 
مـــن  األقـــدار  وانفـــالت  الرعونـــة  ُنجابـــه  أن 
مداراتها“ و“يســـتطيع الســـرد أن يكون أشـــد 
قســـاوة من التاريخ“، و“في مـــواد هذا الكتاب 
تصـــل إلـــى استشـــراف اللحظـــة الســـردية“، 
و“تســـجيل لحظة وعي أمام األحداث الثقافية 

واالجتماعية والسياسية“، وصوال إلى ”السرد 
العراقـــي بأمـــس الحاجة إلـــى بلـــورة رؤياه 
سائبة  ســـنجد أن هذه ”التعريفات“  الخاصة“ 
وغير كافيـــة لتحديد مســـتويات اإلبـــداع في 
المتـــون الروائية المعتمـــدة، وحتى تلك التي 
اعتمدهـــا الكتاب بإشـــارات كثيرة، وســـتبدو 
والقصيرة  الســـريعة  االقتباسات 
غيـــر واضحة المعالم فـــي بنيتها 
القصدية وترتيبها اإلنشائي العام. 
لكـــن فصول الكتاب الســـتة عشـــر 
تشـــير فـــي معظمها إلـــى تطبيقات 
ســـردية في الروايـــة العراقية وغير 
مستويات  اكتشاف  بطريقة  العراقية 

السرد ودالالته الفنية.
الربيعـــي علـــى مـــا يبـــدو يريـــد 
تقريب وجهـــة نظر شـــخصية، في أن 
يكون الســـرد قريبًا من الواقع والحياة 
والعالقات اليومية، حتى الهامشية منها 
وغير المنظورة كليًا ”حيث أصبحت الشـــوارع 
واألبنيـــة والعالقـــات ما بين النـــاس هي جل 
االهتمام الذي تمضي بـــه الحياة“، ومثل هذه 
الـــرؤى الواقعية ينبغي لهـــا أن تكون متعالقة 
في الرؤى الفنية، فليس الواقع وديكوراته هو 
األساس األخير في تشكيل النصوص السردية.
ســـرديًا إن الواقعية الغرائبية تعّد مدرسة 
للســـرد كما يتناولها الربيعي في أول الفصول 

مستعينا  من الكتاب كونها ”نســـقًا ســـرديا“ 
بفرويـــد كمصـــدر للتحليـــل الســـردي مع أن 
فرويـــد، الســـارد النفســـي الكبير، اســـتعان 
بمصـــادر روائيـــة كثيـــرة لتأصيـــل نظرياته 
في علم النفـــس وليس في علـــم الرواية، عبر 
شـــخصيات روائية قرأها بدقـــة وحللها عبر 
منظومة عالقات اجتماعية شـــائكة في زمنها 
الروائي، ومع أن الميتا سرد استعان بالتاريخ 
وســـردياته الكبرى ألحداث محفورة تاريخيًا 
في الوجدان اإلنساني، اال أن الربيعي بأمثلته 
الجانبيـــة حاول أن ُيعاشـــق المتـــون الكبرى 
بالمتـــون الصغـــرى لتوظيـــف التاريـــخ فـــي 
الميتا ســـرد في فصل آخر عبر ثالثة آفاق هي 
”أفق الكتابـــة – أفق الحاضر- أفـــق التاريخ“ 
وهـــذه متوالية غير كافية فـــي دالالت التاريخ 
– الميتـــا ســـرد كأنســـاق تتضامـــن لتوفيـــر 
قدر محتمل من التســـريد الفنـــي الذي يعالج 
الموضوعـــة التاريخية بأفـــق إبداعي الى ما 

وراء الرواية.
هـــذا الكتاب الصغير ومـــع الجهد الفردي 
في إنشـــائه قد يكون مقـــاالت قصيرة تحاكي 
الموضوعات الســـردية وال تســـتغرقها كثيرا، 
فعلم السرد، ســـواء أكان شغفا أم ليس شغفا 
هو علم مفتـــوح األجنحة للتحليق في أجوائه 
والتنظير فيه ومحاكاة السرديات الكبيرة عبر 

مفاصله النظرية المتواصلة والممتعة.

[ {نسب} عمل أدبي يمزج الخيال بالتاريخ ويروي وقائع من الزمن الفاطمي
رواية الطموحات القاتلة في عتمة الدسائس

تعريفات للسرد عبر بوابات كثيرة

ــــــالث مجموعات قصصية إلى  تعــــــود الكاتبة عزة كامــــــل في أولى جتاربها الروائية بعد ث
التاريخ، فتقف روايتها ”نسب“ عند حقبة طويلة نسبًيا ومهمة أيًضا، حيث تعود إلى حقبة 
العصــــــر الفاطمي، مبا متّثله من صراعات واقتتال داخلي على احلكم، وما أعقب ذلك من 

تأثير كبير على تشكيل هوية املصريني.

تاريخ رجال السلطة كما ترويه امرأة

الرواية تشبه وثيقة تاريخية تخلى 

فيهـــا الســـارد في بعـــض جوانبها 

عـــن روح الروايـــة، ومـــال إلى رصد 

األحداث التاريخية

 ◄

شـــخصية البطلـــة دعـــوة لألمـــل 

وأيقونة للتحدي وســـط عالم يعج 

بالصراعـــات ســـواء السياســـية أو 

الدينية واأليديولوجية

 ◄

عن دار ناريمان للنشـــر والطباعة والتوزيع في بيروت صدرت للشـــاعر السوري مردوك الشامي 

مجموعة شعرية جديدة بعنوان {كرسي اعترافي}. 

تنظـــم الـــدار املصرية اللبنانية بالقاهرة اليوم الســـبت حفل توقيـــع املجموعة القصصية {لم 

ينجح أحد} للكاتب الصحافي محمد فتحي.
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يصدر قريبا عن دار ســـوتيميديا  } تونــس – 
للنشـــر والتوزيع بتونس، كتاب جديد عنوانه 
”الفّالقـــة واليوســـفّية مـــن خـــالل المصـــادر 
الشـــفوّية“، من تأليف المؤّرخ والباحث محمد 
ذويـــب، وُيعـــّد هذا الكتـــاب األول من نوعه في 
تونس الذي اعتمد المصادر الشـــفوّية مصدرا 

أساسيا لكتابة التاريخ.
ويمثل المؤلف ذويـــب رؤية جديدة لتاريخ 
الجنوب الشرقي التونسي خالل الفترة الممتدة 
مـــن 1952 إلـــى 1956، أي الســـنوات األخيـــرة 
لالستعمار الفرنسي لتونس. وتتمّثل المصادر 
الشفوّية الُمعتمدة من ِقبل الكاتب في جملة من 
التسجيالت المحفوظة بالمعهد العالي لتاريخ 

تونس المعاصر.
الكتاب  هذا  ويستمّد 
خـــالل  مـــن  أهميتـــه 

إعطـــاء الفرصـــة للفاعلين 
المباشـــرين  األساســـيين 
فـــي األحـــداث، للتعبيـــر 
عن أرائهـــم والحديث عن 
خاضوها  التي  تجاربهم 
عبر الشهادات الشفوّية، 
تتمّكن  لـــم  فرصة  وهي 
من  األخرى  المصـــادر 

إتاحتها لهم.

تاريخ تونس الشفوي
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عبدالجليل معالي

} كتــــاب ”امرأتنا في الشــــريعة والمجتمع“ 
مــــازال صالحــــا للقــــراءة والتدبــــر، ومقارعة 
تصــــورات الحّداد في النصف األول من القرن 
الماضي، بوضع المرأة العربية اليوم، ورصد 
مستويات التطور التي يفترض أنها حصلت 
في حقبة ناهزت قرنــــا. والكتاب مازال مفيدا 
لقيــــاس أثــــر المقاومــــة الدينية لكل مســــعى 
اجتهــــادي وتطويــــري يلــــُج مجــــاالت يقــــدر 
التصور األصولي أنها من صميم اختصاصه 

وال يحق ألحد منازعته فيها.
الطاهــــر الحــــّداد (1899 – 1935) هو كاتب 
وصحافي ونقابي ومنّظر تونســــي، عاش في 
مرحلة تقاطعــــت فيها االهتمامــــات الوطنية 
والفكرية والحضارية والسياســــية واألدبية، 
ولــــم يكن ثمــــة من فاصل بين هــــذه األغراض 
واالهتمامات طالما أن المرحلة كانت تقتضي 
اســــتنفار كل تلك الجهود، في ســــبيل مقاومة 
االســــتعمار أو لرفع لواء اإلصالح وتحســــين 
مستوى الناس، أو لكل تلك األهداف مجتمعة. 
لذا لم يكن غريبا أن يكون الحّداد، كما أقرانه 
مــــن رموز تلــــك المرحلة، مشــــغوال بــــكل تلك 
القضايا بــــل يراها غير منفصلة، وفي صميم 
الجهد الوطني والحضاري المنوط بعهدة كل 
مفكر. كان الحّداد يومئذ كاتبا صحافيا قريبا 
من الحزب الحر الدستوري التونسي القديم، 
حيث أتاحت له كتاباته الصحافية في جرائد 
”األمة“ و“مرشــــد األمــــة“ و“إفريقيا“ االقتراب 
من الشيخ عبدالعزيز الثعالبي (زعيم الحزب 
الدســــتوري القديــــم) الذي كلفه بمســــؤولية 

الدعاية واإلعالم في الحزب.
وكان منّظــــرا نقابيا قريبا من رؤية محمد 
النقابيــــة وممهدا  للتجربــــة  الحامــــي  علــــي 
مؤسسا لتصور فرحات حشــــاد، وكان أيضا 
مفكرا إصالحيا يســــتلهم أفكاره من خالصة 

التجارب العربية السابقة والمعاصرة له.
لــــكل هذه األبعــــاد مجتمعــــة، كان الكتاب 
اختــــزاال وتكثيفــــا لفكــــرة اإلصالح بــــكل ما 
الكلمــــة مــــن وعــــي بخصوصيات  تحتويــــه 
المرحلة وبضرورة انتشــــال البــــالد والعباد 
من المنحدر الحضاري والتاريخي والسحيق 

الذي تردت فيه.
صدرت الطبعة األولى لكتاب ”امرأتنا في 
الشــــريعة والمجتمع“ سنة 1930 عن المطبعة 
الفنية بنهج الكنيســــة بتونس العاصمة، في 
140 صفحة. وقد كتــــب الطاهر الحّداد تأليفه 
دفاعا عن المرأة، وتعريفا بدورها في األسرة 

والمجتمــــع. ودعــــا إلــــى تعليمهــــا وتربيتها 
وتمكينهــــا من الحقوق المدنية، والســــير بها 
في تيار المســــاواة أسوة بمثيلتها في بعض 
البــــالد األوروبيــــة. الكتاب صدر فــــي ظرفية 
تاريخية، تونســــية وعربية، موسومة أساسا 
ببــــدء هبوب رياح اإلصــــالح الديني والفكري 
واالجتماعي والسياســــي، أو أقّله الدعوة إلى 
إطــــالق إصالحات تمــــس هذه المجــــاالت أو 

إحداها.
ضــــروري التذكيــــر بــــأن كتــــاب ”امرأتنا 
ينتمــــي إلى جنس  في الشــــريعة والمجتمع“ 
البحوث التي طرحت ســــؤال المرأة، بوصفه 
ســــؤاال مركزيا في مشــــاغل النهضة العربية، 
إلى حد تحول معه ســــؤال المــــرأة إلى قرين 
بأســــئلة النهضة كافة. الطاهر الحّداد هنا لم 
يكن الســــّباق إلى طرح هذا اإلشكال إذ سبقه 
1908) فــــي التعاطي مع  قاســــم أمين (1863 – 
المســــألة من خالل جهــــده الــــذي تجلى عبر 
كتابيــــن: ”تحرير المرأة“ الصــــادر عام 1899، 
و“المرأة الجديدة“ الذي نشر عام 1900. وهذا 
ما يعنــــي أن الدعوة لتحرير المــــرأة العربية 
وتخليصها من الســــطوة الذكورية المشــــتقة 
من فهــــم منغلق للنص الديني، هي دعوة غير 
مقتصــــرة على قطــــر عربي واحــــد، أو مرحلة 
زمنيــــة محددة، بل هي جهد متواصل عّبر عن 
إيمان رواد النهضة العربية بأهمية طرق باب 
النهوض بالمرأة العربية  في ســــياق البحث 
عن ســــبل الخروج من التخلف الشــــامل الذي 
هيمن على المنطقة العربية. لكن أهمية كتاب 
الطاهــــر الحّداد، تنبع من أنــــه صدر في قطر 
عربــــي توصل بعد عقــــود قليلة إلــــى ترجمة 
بعض أفــــكاره في قانون ريــــادي بمنطق تلك 
المرحلة، وهو مجلة األحوال الشخصية التي 
تم إعالنها يوم 13 أغسطس 1956 ودخلت حيز 
التطبيق في 1 يناير 1957، (أشــــهر قليلة بعد 
اســــتقالل تونــــس) وهي مجلة وفــــرت للمرأة 
التونسية مكانة قانونية وتشريعية هامة من 
خالل إلغاء تعدد الزوجات وتحديد مســــارات 
قضائية للطــــالق وغيرها من اإلجراءات التي 
تم اســــتخالصها بعد مشــــاورات مــــع علماء 
وشــــيوخ جامع الزيتونة أمثال محمد الطاهر 
بن عاشــــور ومحمد عبدالعزيز جعيط ومحمد 

الفاضل بن عاشور.
كانــــت دعوة الطاهــــر الحّداد، فــــي كتابه 
موضوع الدراســــة وغيره من التأليفات، غير 
منفصلة عن دعوات أخرى ســــميت ”النهضة 
وكانــــت متأثرة بعوامــــل خارجية  العربيــــة“ 
مــــن قبيل انفتــــاح الوطن العربــــي على الفكر 
األوروبي، والحملة الفرنسية على مصر وبالد 
الشام، وإصالحات محمد 
علي في مصــــر منتصف 
عشــــر،  التاســــع  القــــرن 
التبشــــيرية  والبعثــــات 
التي ســــاهمت في تنشيط 
التعليميــــة  الحركــــة 
والثقافيــــة. وكانــــت تلــــك 
”النهضــــة العربية“ متأثرة 
أيضــــا بعوامل داخلية مثل 
بــــدء تأســــيس الجمعيــــات 
السياســــية،  واألحــــزاب 
وحركات اإلصالح اإلسالمي 
المسيحيين  دور  إلى  إضافة 
العــــرب في مقارعة سياســــة 
جهــــد  أن  المهــــم  التتريــــك. 
الحــــّداد، كما غيــــره من دعاة 
العربي،  العالــــم  في  اإلصالح 
كان ينطلــــق مــــن وعــــي بحال 
التــــردي الذي أصــــاب المنطقة 
إطــــالق  وبوجــــوب  العربيــــة، 

إصالحات عارمة تطال مختلف المســــتويات 
االجتماعية والدينية والسياسية.

كتــــاب ”امرأتنا في الشــــريعة والمجتمع� 
يحتوي مقدمة طويلة وقسمين: قسم تشريعي 
حمــــل عنــــوان ”المرأة في اإلســــالم“، وقســــم 
اجتماعــــي ضمنه الحّداد وســــم ”كيف نثقف 

الفتاة“.

تقّصــــد الطاهر الحّداد فــــي مقدمة الكتاب 
وضع اإلشــــكالية، أي إشكالية وضعية المرأة 
العربية في الشرق (كما يصّر على القول) في 
إطارها االجتماعي والديني، ويرى أن نهوض 
المرأة مفصل أساســــيا في عملية اإلصالح إذ 
نراه يقــــول ”إن اإلصالح االجتماعي ضروري 
لنا في عامة وجوه الحياة. وعلى الخصوص 
ما كان منــــه متعلقا بوجودنا في الحياة. وقد 
رأيت بعين اليقين أن اإلســــالم بريء من تهمة 
تعطيله اإلصالح. بل هو دينه القويم ومنبعه 
الــــذي ال ينضــــب. وهذا ما حدا بــــي أن أضع 
كتابي هذا عن المرأة في الشريعة والمجتمع 
لنــــرى أيهما الهادي وأيهمــــا الضال المضل. 
وعســــى أكون بهذا قد أديــــت واجبا في عنقي 
أراه دينا علّي لجنس أنا أحد أفراده وأّمة أنا 

واحد من أبنائها“.
توّصل الحّداد في خاتمة القسم التشريعي 
لكتابــــه إلى أنــــه ”إذا تأملنا حــــق التأمل في 
نصوص الشريعة اإلســــالمية ومراميها نجد 
أنهــــا تريد أن تذهب بالمرأة مع الرجل مذهب 
المســــاواة في وجوه الحياة. ولقد أدركت من 
ذلك في الزمن القصير شــــأوا بعيدا لم تعرف 
له امــــرأة ذلك العصر حدا بل وال معنى فضال 
عن أن تطالــــب به كحق مــــن حقوقها“، ولعل 
هذا االستنتاج المشــــتق من فهمه ومراجعته 
للنص الديني ســــيتيح له تقديم استنتاج آخر 
ال يقــــل أهمية عن الســــابق مفاده أن ”لســــوء 
أن  وال أقــــول اإلســــالم –  حــــظ المســــلمين – 
غالــــب علمائهم وفقهائهم لــــم يراعوا أغراض 
اإلســــالم في التدرج بذلــــك النقص البادي في 
المرأة واســــتعداد الرجل نحوها حتى يصير 
كمــــاال. بل هم قد أفســــحوا لذلــــك النقص أن 
يعضم (كذا) ليّتسع الفرق بينهما في األحكام 
ويتضخــــم الخلف بينهما فــــي الحياة. وهنا 
يظهــــر جليا أن النفســــية التاريخيــــة للعرب 
وسائر المسلمين في اعتبار المرأة قد تغّلبت 
على ما يريد اإلسالم لها من التقدير والعطف. 
وليســــت هذه أول مســــألة جرى فيهــــا علماء 

اإلسالم على غير ما يريده“.
وأضاف بأنه ”بدل أن يســــعى المسلمون 
لتأهيل المرأة من الوجهــــة االجتماعية حتى 
تستثمر بحق ما يعطيها اإلسالم من الحقوق 
فــــإن اإلصالح الذي عولجــــت به هو زجها في 

أعماق البيوت محجوبة عن العالم أجمع بما 
جعلها أبلغ مثال للجهل والبله والغبن وسوء 
التربيــــة لنضــــع بيــــن يديها وعلــــى ركبتيها 

إخراج البنين والبنات من شعبنا“.
وعّلل ذلك بالقول ”إن عاّمة فقهاء اإلســــالم 
من ســــائر القــــرون إال ما شــــذ يجنحون إلى 
العمــــل بأقوال مــــن تقدمهم فــــي العصر ولو 
وبمــــآت (كذا) الســــنين. ويحكمون بأحكامهم 
مهما تباينت أحوال المجتمعات اإلســــالمية 
باختــــالف العصور. وهــــم يميلــــون في أخذ 
األحكام إلى تفهم ألفاظ النصوص وما تحتمل 
من معنى أكثــــر بكثير مّما يميلون إلى معرفة 
أوجه انطبــــاق تلك النصــــوص على حاجات 
العصــــر ومــــا تقتضيــــه مصلحــــة المجتمع 

الحاضر الذي يعيشون فيه“.
المقارنة التي توصل الحــــّداد إلى بنائها 
بيــــن وضع المرأة في اإلســــالم والحالة التي 
وضعها فيها فقهاء اإلســــالم، والتي استنتج 
مــــن خاللهــــا أن المشــــكلة ال تكمن فــــي نظرة 
اإلســــالم للمــــرأة بل تنبــــع من فهــــم الفقهاء 
الجامــــد الماضــــوي للنــــص الدينــــي، كانت 
مهمة لنزع كل ”الشــــرعية الدينية“ المســــبغة 
علــــى النظرة الذكورية المســــّلطة على المرأة 
العربيــــة المســــلمة، والتــــي لــــم تكــــن منفذا 
لنقدهــــا أو دحض براهينها، لذا انصّب جهده 
الفكــــري علــــى تصحيــــح الصورة مــــن خالل 
بيــــان أن النصوص الدينيــــة ”تريد أن تذهب 
بالمرأة مع الرجل مذهب المساواة في وجوه 
الحيــــاة“، وتأكيد أن المشــــكلة نابعة من كون 
”هيبــــة الماضي الماثلة في ذهنية أوســــاطهم 
قــــد جعلتهم يميلون عــــن الصراحة في الحق 
مفضليــــن االنكمــــاش كعامــــة رفقائهــــم مــــن 
الشــــيوخ تحقيقا لعيش هــــادئ يختارونه من 

هذا النحو“.
انطالقا من هذه المقارنــــة والنتائج التي 
توصــــل لها الحــــّداد، تيســــر لــــه منهجيا أن 
ينتقــــل للمبحث الثاني في متنه وهو القســــم 
االجتماعــــي الذي لّخص فيــــه كل تصوره لما 
يجــــب أن تكــــون عليــــه ”امرأتنا“ ســــواء في 
محيطهــــا المحلي التونســــي أو فــــي مجالها 

العربي اإلسالمي العام.
البعد االجتماعــــي في تصّور الحّداد تركز 
على محاور محددة أساسها التعليم والزواج 
والحجــــاب ووضعية المرأة في العائلة، وكان 
واضحــــا أن موقف الكاتب مــــن قضايا معينة 
مشــــتّق من ســــعة اطالعه على النص الديني 
وما قاله الفقهاء، وأيضا على مالحظته لوقع 
ذلك على المجتمــــع إذ تفطن إلى أن المجتمع 
تأثــــر بالمدونــــة الفقهيــــة التقليديــــة على ما 
اعتراهــــا من قدامــــة وجمود أكثر مــــن تأثره 
بالنص الديني ذاته رغم ما احتواه من رحابة 
وتحّرر. إذ يقول في فصل الحجاب ”ما أشــــبه 
ما تضع المــــرأة من النقاب على وجهها منعا 
للفجور بما يوضع من الكمامة على فم الكالب 

كي ال تعض المارين“.
والمالحظ أيضا في هذا القسم هو تركيز 
الطاهــــر الحّداد الشــــديد على أهميــــة تعليم 
الفتيــــات، لما يــــرى فيه من ســــبيل للنهوض 
بالمرأة وتعبيــــد الطريق لها للوعي بحقوقها 

وبجدارتها بالمساواة.
يجدر بنا أن نشــــير إلى أن ما يسود كتاب 
الحــــّداد مــــن تحــــّرر وحداثة، يجعــــل القارئ 
ال يشــــعر أنه بصدد قراءة كتــــاب أّلف وصدر 
في ثالثينات القــــرن الماضي، فباإلضافة إلى 
تفطنه إلى زوايا دقيقة في ما يتعلق بوضعية 
المــــرأة عمومــــا، فإنه توفر على جــــرأة نادرة 

في اإلصداع بمواقف يعســــر اإلصداع بها في 
تلك الظرفية، بل إننــــا نجد في بعض مواقفه 
استشــــرافا دقيقا لما سيكون عليه المستقبل 
بالنســــبة إليه، والحاضر بالنســــبة إلينا ”إن 
الحيــــاة تتجه اليوم بعاطفة المــــرأة في تيار 
الحرية الذي ال يرّد. كأنها تســــتدرك ما فّوتت 
عليهــــا األجيــــال الغابــــرة، فإذا نحــــن عرفنا 
كيف نســــوس هذه العاطفة بما نضع لها من 
التعاليــــم فقد أدركنا الرشــــد وعملنا صالحا، 
وإن نحــــن وقفنــــا في وجه التيــــار نصّده عن 
السير فقد خســــرنا الموقف ال محالة. وذهب 
التيــــار بنا عاديا قويا إلى الهاوية“. ويضيف 
أننا ”ال نقدر أن نحــــدد خيبتنا في الحياة إال 

بمقدار ما خابت امرأتنا فيها“.

يختــــم الطاهر الحّداد القســــم االجتماعي 
من كتــــاب امرأتنا فــــي الشــــريعة والمجتمع 
باستفســــار كبير، بحجم البون الشاسع بين 
وضعية المرأة في اإلسالم وبين حالة المرأة 
في متصور الفقهاء فيقول ”إننا نحلم آلمالنا 
في المســــتقبل، ونأمــــل من الغبــــن الفاحش 
الذي نلقاه في حياتنا الحاضرة. ونشــــعر في 
أعماقنــــا بالحاجة إلى التخلــــص من قيودها 
المرهقة. وال ســــبيل لهــــذا التخلص أو بلوغ 
تلك اآلمال إال متى كان ذلك ثمرة لغرس أصول 
التربيــــة الفاضلة فــــي أبنائنا. وال يتم هذا إال 
بتربيــــة وتعليــــم المــــرأة التي ينشــــأ األبناء 
بين أحضانها. وتنمو أجســــادهم ومواهبهم 
أمامهــــا وبرعايتهــــا فهــــل نحن مســــتعدون 

لذلك؟“.
الحداد مازال ســــاري  استفســــار الطاهر 
المفعول، مثلمــــا تظل أهمية الكتــــاب قائمة، 
واالستفســــار حــــول اســــتعدادنا لمصالحــــة 
مجتمعاتنــــا مــــع العصــــر وجعلهــــا مواكبة 
لمــــا يقتضيه الراهــــن، يصبح أكثــــر وجاهة 
وأهمية بالنظر إلى ما يســــود الفضاء العربي 
اإلســــالمي اليوم من نكوص وارتداد غريبين 
نحو الماضي، ولعل واضعي مشاريع قوانين 
المــــرأة فــــي العراق وفــــي غيرها مــــن البالد 
العربيــــة يجدر بهم االّطالع على كتاب الحّداد 
الذي نشــــدد على أنــــه صدر في العــــام 1930، 
وال نظنهم ســــيقولون شــــيئا مخالفا لما قيل 
في كتاب ”الحــــداد على امرأة الحّداد“، طالما 
أنهم يرومون العودة بالمرأة وبالمجتمع إلى 

أزمنة ما قبل الحداثة.
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كتب ال تموت..

[ رجال الدين أعلنوا الحداد على امرأة الحداد  [ الطاهر الحداد حاجج المدونة الفقهية القديمة وخلع قداستها
عندما أطلق الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي مبادرته حول املساواة في اإلرث 
بني املرأة والرجل في 13 أغســــــطس املاضي، وكانت مجرد مبادرة لم ترَق إلى مســــــتوى 
القانون أو التشــــــريع أو القرار، وعندما اندلع ســــــجال فكري وسياســــــي وديني جارف 
جتاوز املجال التونســــــي، عادت القضية مبتابعيها إلى القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشــــــرين. فاستحضار الناس لتلك احلقبة لم يكن من قبيل النكوص أو احلنني بقدر ما 
كان اســــــترجاعا مشــــــروعا لبدايات طرح قضية املرأة العربية عموما، والتونسية بشكل 

خاص، وانتشالها- أي القضية- من ربقة فهم ديني متحجر.
الطاهــــــر احلّداد، ينتمي بكتابه ”امرأتنا في الشــــــريعة واملجتمع“ إلى تلك احلقبة وإلى 
ذلك السعي: حقبة تتوفر على مفارقة عميقة قوامها هيمنة الفهم التقليدي للدين والتراث 
بالتوازي مع وجود محاوالت فكرية وسياســــــية حثيثة لتدشــــــني نهضة تطال كل شــــــيء، 
وســــــعي يقوم على تقدمي تصور عصري للمرأة ودورها يقطع مع أصولية تأبى التجديد، 

ويقرأ النص الديني مبا يتيحه من يسر رفَض املغالون أخذه في االعتبار.
كتاب ”امرأتنا في الشريعة واملجتمع“ الصادر عام 1930 من الكتب التي ال متوت، ألكثر 
من ســــــبب. أولها محتواه اجلريء مبنطق الظرفية الفكرية واالجتماعية والثقافية والدينية 
التي حفت بصدوره، وثاني األسباب ما أنتجه يومئذ من سجال (مازال مستمرا) جتاوز 
البعد الفكري االجتماعي للمسألة، ليتحّول إلى جدل استعملت فيه كل األسلحة واحلجج 

الدينية الشرعية.

امرأتنا في الشريعة والمجتمع.. إسهام مبكر في معركة مستمرة

أفكار الحداد مازالت صالحة في ظل مساع للتنكر لمكاسب المرأة التونسية

الكتاب صدر في ظرفية تاريخية، تونسية وعربية، موسومة أساسا 
ببدء هبوب رياح اإلصالح الديني والفكري واالجتماعي والسياسي، أو 

أقله الدعوة إلى إطالق إصالحات تمس هذه املجاالت أو إحداها

◄

لســـوء حـــظ املســـلمني – وال أقول اإلســـالم – أن أغلـــب علمائهم وفقهائهم لم يراعوا أغراض اإلســـالم فـــي التدرج بذلك النقص البـــادي في املرأة 
واستعداد الرجل نحوها حتى يصير كماال.

جهـــد الحـــداد كان ينطلق من وعي 
الـــذي أصـــاب املنطقـــة  بالتـــردي 
العربية، وبوجوب إطالق إصالحات 

تطال مختلف املستويات

◄

ــــرأة من  ــه مــا تــضــع امل مــا أشــب
النقاب على وجهها منعا للفجور 
فم  على  الكمامة  من  يوضع  بما 

الكالب كي ال تعض املارين

◄

ّ



} في غرفة صغيرة تنتهي بها صالة التحرير، 
كان هناك رجـــل يعمل مثل اآلخرين، في صمت 
إال قليال. له جسد رياضي رشيق، وحلية تكسو 
وجها يذّكرك بنبالء عصـــر النهضة والفنانني 
وعشـــاق الترحال إلى الشرق. يخرج من غرفته 
الزجاجيـــة فينبـــه بإيجاز ودقـــة إلى مالحظة 
مهنية، وأحيانا يلقي طرفة أو مفارقة فنضحك، 

وأشعر باتساع صالة ممنوع فيها التدخني.
لم يقدمني إليه أحد، ولم أقترب من مكتبه، 
ثم الحظت أن للغرفة بابا ال يغلق، وبني احلني 
واآلخـــر يدخل أحدهـــم ليدخن ســـيجارة عند 
رئيس التحرير. بعد أيام عرفت اسمه، ينادونه 
مجدي، مجردا من لقب ”أستاذ“، وأنا قادم إلى 
رويتـــرز من األهرام، الكاتدرائية ذات الصرامة 
الهيراركيـــة، حيث ال يقترب صحافي من مكتب 
”الســـيد رئيس التحرير“، إال عبر حواجز يقيم 
فيها حرس شـــداد يتخذون هيئة الســـكرتارية 
ومديـــر املكتب، ويتعزز االقتـــراب بكتابة طلب 

يسّوغ املقابلة.

راقبـــت األداء املهنـــي واإلنســـاني ملجدي 
عبدالعزيـــز، ولـــم نتبـــادل كلمـــة، فعملي يبدأ 
غالبا قبيل موعد مغادرته في الساعة الرابعة. 
وفي األسبوع الثاني خرجت من املصعد الذي 
ينتظره، وألقيت سالما عاما على شخصني هو 
أحدهمـــا؛ ظنا بأنه ال يعرفني، وناداني موظف 
األمن ليمنع دخولي، وسمعه مجدي عبدالعزيز 
فمد يـــده ليمنع إغـــالق باب املصعـــد، وخرج 
ليصافحني ويقول له ”زميلنا األســـتاذ ســـعد 

القرش احملرر الثقافي“. 
وفـــي اليوم التالـــي بدأ حوار لـــم ينقطع، 
والرجـــل حكاء نـــادر، ذو حضور طـــاغ. أفتح 

نقاشـــا فيكملـــه، أكتب عـــن رمســـيس الثاني 
”أعظم ملوك مصر القدمية“، فيقول إن حتتمس 
الثالث هو األعظم، ولكن رمسيس أكثر شهرة.

ألكثر من عام تناقشـــنا فـــي قضايا كثيرة، 
وأدهشـــتني ثقافتـــه املوســـوعية، فيتكلم عن 
عبدالرحمن اجلبرتي كما يتحدث عن عشـــتار، 
ويشـــرح شـــكاوى الفـــالح املصـــري الفصيح 
بطريقة تقّطـــر احلكمة املســـتلهمة من ملحمة 
جلجامش، وال يرضى عن احلكم العسكري بعد 
ثورة يوليـــو 1952، فأذّكره بأن حور محب كان 
عســـكريا، وأننا ال نختلف على دوره الوطني، 
بإنقاذه دولة على وشـــك االنهيـــار منذ الوفاة 
الغامضـــة ألخناتـــون عـــام 1362 قبـــل امليالد، 
فيقـــول إن حور محب الذي حكم 28 عاما (1348 
ـ 1320 قبل امليالد) اتفق مع رمسيس األول على 
عدم توريث السلطة، وكالهما ينتمي إلى عامة 
الشـــعب ال النبالء، وقد خلفه رمســـيس األول 
وخان االتفاق، وتاله ابنه ســـيتي، ثم رمسيس 

الثاني صانع مجد الرعامسة.
وتأتي ســـيرة عمل أدبـــي فيتكلم عنه كأنه 
انتهـــى مـــن قراءته أمـــس، أما ســـيرة األدباء 
فتســـتدعي مواقـــف وذكريات يرويهـــا بدفء 
وألـــق، حتـــى أنـــه يحتفـــظ لنجيـــب ســـرور 
بنســـخة صوتية من قصيدته السرية الشهيرة 
”األميات“ ســـجلها فـــي بيتـــه. وينصحني أال 
أخلط الشخصي العاطفي باملهني املوضوعي، 
وأال أكتب إال عما يســـتحق، وأال أنشر خبرا إال 
بعد التأكـــد من أكثر من مصدر مســـتقل، وأن 
ناقل الكفر أحيانا كافر، وال يعفيه من املؤاخذة 
ذكر اجلملة احملفوظة ”ولم يتســـن على الفور 
التأكـــد مـــن اخلبر مـــن مصدر مســـتقل“؛ ألنه 
ليس خبرا. كما ينصحني بتجنب إطالق صفة 
”األشـــهر“ و”الكبير“، فإذا وجد عظيم القدر في 
مجالـــه، فلنقل ”البارز، املرمـــوق، الذي يحظى 

باالحترام“. 
ولـــم يكن ليرضى عما اســـتوقف كرم نعمة 
في مقال ”الكاتب الكبير عند وكالة رويترز“ في 
صحيفة ”العـــرب“ في 11 نوفمبر 2017، تعليقا 
علـــى تقرير ”اتســـاع نطـــاق حملـــة اعتقاالت 
سعودية شـــملت أمراء ورجال أعمال ووزراء“ 
لرويترز في 6 نوفمبر 2017، وجاء اســـم جمال 
خاشـــقجي مســـبوقا بلقب ”الكاتب السعودي 

الكبير“ على سبيل االستثناء غير املفهوم.
وفي تقارير عـــن أم كلثوم وجنيب محفوظ 
كان مجـــدي عبدالعزيز مييل إلى كتابة االســـم 
مجردا؛ فـــال حاجة ملثلهما إلى لقب ال يســـبق 
مثله اســـم أي علـــم في الغرب. وال ينســـى أن 
ينبهني إلى ضرورة شرح أي مصطلح يحتمل 
اللبـــس، مراعـــاة لقـــارئ رمبا ال يعرفـــه، ولو 
غمض عليه شيء فسوف ينصرف عن القراءة. 
وكان يراجـــع لـــي قصة خبريـــة فيها كلمة 
”التكيـــة“، فقال إن القارئ خـــارج مصر رمبا ال 
يعرف املعنى، وكتـــب جملة إيضاحية ”وكانت 
التكايا مؤسســـات يلجأ إليهـــا الغرباء وأبناء 
الســـبيل وتتولى إطعام الفقراء واإلنفاق على 
طلبة العلم ورعاية غير القادرين على الكســـب 

ومن ال مـــأوى لهم“. أشـــعر دائمـــا بالهزمية، 
فأصطـــاد ســـهوا نحويـــا فـــي قصـــة كتبها، 
فيشـــكرني ويصححهـــا، وأحيانـــا يقول ”في 
النحو أجلأ إلى عاصم وأســـتفتيه“، فأســـمع 
من يناديني ”يا ســـعد باشـــا“، ثـــم أعرف أنه 
مؤســـس النشـــرة العربية في رويترز األستاذ 
عاصم عبداحملسن أحد شيوخ املهنة، وأكتشف 
أنني وقعت في خطـــأ، وأتفاداه في التالي فال 
أكرر اخلطأ نفســـه أبدا، ولكني أتعثر في خطأ 
جديد، فأصارح الدكتـــور محمد منصور هيبة 
الذي دّرس لي مادة اخلبر في كلية اإلعالم وهو 
باألهرام، بأنني كنت  رئيســـي في ”الديســـك“ 
واهما وأظـــن أنني من قالئل يعرفون أســـرار 
املهنـــة، وبعـــد أن عملت في رويتـــرز واجهت 
حقيقة تتمثل في ضرورة إعادة تأهيلي؛ ألنني 

لم أتعلم في جامعة القاهرة شيئا.
في اليـــوم التالي لوفاة إحـــدى املخرجات 
ســـألني: أيـــن اخلبر؟ أحسســـت أن الســـؤال 
ملغوم، شـــعور خفـــي ال إدراك، فقلت: عرضت 
”عليهـــم“ األمر فلم يهتموا. لم أذكر اســـما، ولم 
يطلـــب حتقيقا، رمبـــا أراد اختبار قدرتي على 
االنتبـــاه وأال يفوتني شـــيء، فقال بابتســـامة 
إن مســـؤولي الديســـك فـــي الفترة املســـائية 
”عباقـــرة!“. ولم يســـألني عمن قـــّدر أن األمر ال 
يســـتحق. والحظ ضيقي فحكى شـــيئا بعيدا، 
حني أراد أن يســـمي ابنته ”زينب آن“، لتحمل 
اســـمْي جدتيها، واعترض املوظف على االسم 
املركب، وأقنعه مجدي بأن هناك أسماء بصيغة 

املثني: ”حمد، حمدان“، و“حســـن، حســـنني“، 
واقترح عليه أن يكون اســـمها مثنى ”زينبان“. 
وافـــق املوظف فســـأله: هـــل متانـــع أن تضع 
فاصال، مســـافة بـــني ”زينب“ و“آن“، فابتســـم 

املوظف وكتب االسم ”زينب آن“.
كانـــت   ،2011 ينايـــر   25 ثـــورة  بانـــدالع 
رويتـــرز في القلـــب، انحيازا إلـــى احلرية، في 
منطقة تتجاوز املراقبة إلـــى االنخراط الذكي، 
وتســـلحت بكتيبـــة مـــن محرريهـــا املصريني 
والعرب واألجانـــب، حاليني ومتقاعدين، وهذا 
أســـعدني كثيرا، فكل من يشارك في هدم عرش 
حســـني مبارك يســـتحق الثناء. هناك انحياز 
تاريخي ســـابق علـــى الثورة، فقـــد كتبت عن 
بادئـــا بأنه مع  روايـــة ”جمهوريـــة األرضني“ 
تصاعد جدل سياســـي وشـــعبي حول توريث 
مبـــارك احلكم البنه جمال صـــدرت في القاهرة 
رواية تناقش الصراع داخل أسرة حاكمة على 

توريث السلطة. 
ونقلـــت عن مؤلـــف الروايـــة أحمد صبري 
أبوالفتوح قوله لي ”الشعب املصري مستباح، 
وإن النبوءة في املشـــهد األخير تشـــير إلى أن 
أي شعب حني يشـــعر بأنه مستباح ومغرر به 
يثور، ويصنع املخلص الشعبي اجلماعي الذي 

يعبر عنه“.
   بعـــد خلع مبارك لـــم يعد مثل هذا الكالم 
وال تنـــاول مثل هـــذه الرواية مباحـــا، إذ تغير 
الهوى باقتراب صعود اليمني الديني، وُسحب 
تقرير عن مواجهة املصريني للتشـــدد بالفكاهة 

والســـخرية، فـــي 11 ديســـمبر2011، ونشـــرته 
مواقع إلكترونية مبجرد بثه، ونشـــر ورقيا في 
”احلياة“ اللندنية و“اإلمارات اليوم“ وغيرهما 
فـــي اليوم التالـــي. ومن بون ســـألني املترجم 
ســـمير جريس وكان يعمل في اإلذاعة األملانية 
”دويتشه فيله“ عن اختفاء التقرير، فقلت: بثوا 
خبـــرا يصفه بأنه ”يفتقر إلـــى التوازن. وتقرر 
سحبه ولن يرســـل له بديل“. هنا جتدد افتقاد 
مجدي عبدالعزيز الـــذي توفي يوم اجلمعة 19 
ديســـمبر 2003، وكانت جرأته واعتزازه بنفسه 

وثقته املهنية تكفي للشعور بالونس.

أذكـــر أنـــه أعطاني كتابـــا لصديـــق، لكي 
أكتـــب عنه، وفي اليوم التالـــي قلت إن الكتاب 
ال يستحق. هز رأســـه في صمت، ولم أفلح في 
قـــراءة رد فعله، هـــل أحرجته مـــع صديقه؟ أم 
أعفيته من هذا احلرج؟ بالصراحة هن تواضع 
الكتـــاب الـــذي أخذه مـــن يـــدي، ووضعه في 
حقيبته، وكانت الساعة الرابعة، فابتسم وقال 
”أفادكم الله، ســـالم عليكم“، شـــعرت باالرتياح 

وقلت ”وعليكم السالم“.
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ميديا
[ مجدي عبدالعزيز نموذج مهني تفتقده غرف األخبار العربية  [ مهمة الصحافة االرتقاء بالقارئ ال االستعالء عليه

وكاالت األنباء لم تفقد حيادها بل تراجعت مهنيا

حتى أعرق وكاالت األنباء قد تسقط في فخ االنحياز

البصمة الصحافية املهنية ال يختفي أثرها مع مرور الســــــنني، وقد ترك مجدي عبدالعزيز  
مدير التحرير السابق للنشرة العربية في وكالة رويترز لألنباء، موروثا مهنيا يستذكره من 
عملوا معه في كل مناسبة خرجت فيها وكاالت األنباء عن معاييرها املهنية واملوضوعية.

وال  كافـــر،  أحيانـــا  الكفـــر  ناقـــل 
يعفيه مـــن املؤاخذة ذكـــر الجملة 
املحفوظة {ولم يتســـن التأكد من 

الخبر من مصدر مستقل}

◄

اتخـــذ المؤتمر الخامس واألربعون للجمعية العمومية التحاد وكاالت األنبـــاء العربية (فانا)، في ختام أعماله، الخميس، جملة 
من  القرارات منها بدء العمل بملف الخدمة اإلعالمية النســـوية مـــن عام ٢٠١٨، إضافة إلى الملفات (االقتصادية والثقافية 

والسياحية)، ومناقشة الموقع الرسمي لالتحاد وتشكيل لجنة إلعادة دراسة النظام األساسي لالتحاد.

} جربت شركة صناعة التسجيالت 
األميركية المسؤولة عن ملصقات األلبومات 

وتعداد التسجيالت الذهبية والبالتينية، 
بداية عام 2016 أن تعيد شريط الكاسيت، 

وبالفعل صنعت كمية منه وبعد عقدين 
من انقراض الكاسيت نفسه وأجهزة 

استخدامه لحساب األقراص المدمجة.
لم تكن في كل األحوال المبادرة تجارية 

وناجحة، ألن ال أحد بإمكانه إعادة العالم 
إلى الوراء لمجرد الحنين إلى تسجيالت 

الماضي، لكن مبادرة الشركة األميركية 
بقيت خبرا مثيرا في وسائل اإلعالم 

الغربية نشر باهتمام وكأنه فعال ستعود 
أجهزة الكاسيت القديمة إلى المنازل، بينما 

ال أحد في الواليات المتحدة أو أوروبا 
شاهد في المتاجر من يسوق ألشرطة 

الكاسيت.
مثل هذا األمر عاد له الكاتب ديفيد 

ساكس في مقال ملفت بصحيفة نيويورك 
تايمز مستثمرا تسمية ”األنالوج“ 

التكنولوجيا التماثلية التي يمكن أن تضم 
وسائل اإلعالم التقليدية القديمة، وجعلها 

معادال للرقمية، ليعيد األمل باإلعالم 
التقليدي وأنه لم يفقد بعد مكانته، بل إنه 

مقبل على استعادتها يوما بعد آخر.

ومع ذلك يرى ساكس في مقاله 
”التكنولوجيا الرقمية وتأثيراتها المدمرة“ 
ال يعني ذلك أننا نواجه ضرورة االختيار 
بين الرقمي واألنالوج، ويصف مثل هذا 
االختيار بالمظهر الخادع للوضع القائم 

ألنه يتجاهل الطبيعة المعقدة للحياة على 
أرض الواقع.

ويقترح بدًال عن ذلك، الوقوف أمام 
ضرورة تحقيق التوازن الصحيح بين 

االثنين الرقمي واألنالوج.
إذا ما وضعنا هذا ُنصب أعيننا، فإننا 

بذلك نكون قد قطعنا الخطوة األولى 
نحو بناء عالقة صحية مع جميع صور 
التكنولوجيا، واألهم من ذلك مع بعضنا 

بعضًا.
لم يذكر ديفيد ساكس مستقبل الصحف 

الورقية التي تعيش في السوق المريضة 
واختار الكتاب المطبوع مثاال على فكرته 
التي تشمل في مجملها كل وسائل اإلعالم 

التقليدية التي باتت أكثر صعوبة وكلفة من 
نظيرتها الرقمية، إال أنها تبقى تمثل تجربة 

ثرية ال يضاهيها أي شيء تقدمه الشاشة.
ويقول ”بذلك نجد أن حدود األنالوج، 
التي جرى النظر إليها من قبل باعتبارها 

نقاطًا سلبية، تحولت اليوم إلى مزايا يقبل 
الناس عليها كثقل موازن للسهولة المفرطة 

في استخدام الرقمي“.
لم يكن ديفيد ساكس أول من يدفع 
باتجاه العودة إلى األصول بوصفها 

مصدرا قويا للمعرفة الكيسة، من دون 
التخلي عن التجربة الحية التي يوفرها 

اإلنترنت للبشرية، فسبق أن وضع الكاتب 
البريطاني سايمون جنكينز ”تصورا“ 

لمرحلة ما بعد الرقمية من دون أن يلغي 
قيم القراءة التقليدية وطقوس زيارة 
المتاحف ودور العرض والمكتبات.

وأشار في مقال تحليلي في صحيفة 
الغارديان إلى أن العصر ما بعد الرقمي 

سيكون بمثابة معادل تاريخي ألزمنة 
الراديو والتلفزيون والفاكس والصحيفة 
الورقية وبعدها اإللكترونية، من دون أن 

يقلل من مستقبل قيم القراءة الشائعة 
واالستماع والمشاهدة الحية للحفالت 

الموسيقية والغنائية.
وضرب مثال عن تراجع أرباح تسويق 

االسطوانات الموسيقية خالل السنوات 
األخيرة، فيما لم تتأثر الحفالت الموسيقية 

الحية ”فقد أغلق في بريطانيا مثال 40 
متجرًا لبيع االسطوانات الموسيقية، في 

حين تذاكر حفالت ريحانة تباع بسعر 330 
جنيهًا استرلينيًا، والحصول على مقعد 

في حفل لمادونا يعادل ثمن شراء كل 
اسطواناتها الموسيقية“.

واستشهد بتفسيرات علمية تشير 
إلى أن التطبيقات اإللكترونية للكمبيوتر 
تساهم في إبطاء النمو الطبيعي للدماغ، 
واإلدمان على اإلنترنت يضعف التجربة 

العقلية في تدرجها، فيما يسعى اإلنسان 

بطبعه إلى الرقي بذاته وعدم الوقوع 
أسيرا في واقع افتراضي.

هناك أيضا الكاتب روبرت ليفين 
المتخصص بالثقافة الرقمية عندما كال 
التهم لإلنترنت وحّمله مسؤولية تدمير 

صناعة الثقافة عبر القرصنة الرقمية 
وتفاقم جشع الشركات اإللكترونية 

وسحق النتاج الموسيقي والسينمائي 
والصحافي.

وقال في مقال بصحيفة الغارديان 
بعنوان ”كيف دمر اإلنترنت سوق األفالم 

والموسيقى والصحافة“ إن كبرى الشركات 
األميركية إلنتاج المحتوى الموسيقي 
والسينمائي فقدت مواردها لحساب 
القرصنة المتصاعدة على اإلنترنت.

وأضاف ليفين مؤلف كتاب ”رحلة 
بالمجان: كيف دمر اإلنترنت صناعة 
الثقافة وكيف يمكن لصناعة الثقافة 

الدفاع“ والذي صدرت طبعته األميركية 
تحت عنوان ”رحلة بالمجان: كيف دمرت 
الطفيليات الرقمية صناعة الثقافة وكيف 

يمكن لصناعة الثقافة الدفاع“ أن كل الذي 
كان يباع صار مجانا سواء بشكل مباشر 

أو عبر القرصنة اإللكترونية.
لكن مع ذلك، فحتى المتطرفون باتجاه 
تحميل اإلنترنت مسؤولية تدمير وسائل 
اإلعالم التقليدية، يتراجعون خطوة إلى 
الوراء عندما يصبح الكالم عن التجربة 

الحية التي يمثلها هذا اإلنجاز للبشرية. 

ألنهم ال يتنازلون عن الكتابة وصناعتها 
بوصفها حسا يمتلك صوتا وروحا تضاف 

لها الرائحة والملمس عندما تكون كائنا 
ماديا محسوسا كالصحيفة والكتاب 

وليس رقميا افتراضيا أشبه باالبتسامات 
المفتعلة على فيسبوك.

مقاومة التغيير موضوع مستمر، 
وهذا ما يعزوه مارتن بوشنر أستاذ 

األدب في جامعة هارفارد إلى اعتراض 
مبكر على تكنولوجيا الكتابة من سقراط، 

الذي جادل بأنها ”ستخلق النسيان في 
نفوس المتعلمين، ألنهم لن يستخدموا 

ذكرياتهم“.
ُيلّخص بوشنر الموقف السقراطي 

بأناقة: الكتابة، بالنسبة للمفكر اليوناني، 
كانت مجرد ظل صامت للكالم، طريقة 
تستوعب الكلمات لكن بدون صوتها، 

وأنفاسها، وروحها. كانت مجرد شيء آلي، 
تكنولوجيا.

سقراط، شأنه في ذلك شأن زمالئه 
الحكماء مثل بوذا (…)، لم يكتبوا في 

الواقع أي شيء، رغم أننا نعرفهم بطبيعة 
الحال من خالل كتابة اآلخرين. من 

المستحيل أن نعرف ما سيكون رأيه في 
األدب شبه اآللي على تويتر، لكن انتقاده 

سوف يتردد صداه، على األقل، مع أي 
شخص استخدم تقويم غوغل، حسب 

توماس هيل بتقريره الملف عن مستقبل 
الكتابة في صحيفة فايننشيال تايمز.

اإلعالم القديم يترقب ما بعد الرقمية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

سعد القرش

ل ي و

كاتب مصري

مجــــدي عبدالعزيز عنــــوان ألداء 
ال يخلــــط الشــــخصي العاطفــــي 
يضــــع  املوضوعــــي،  باملهنــــي 

املصداقية في املقام األول

)
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@alarabonline

} الرياض - أشاد عدد من املغردين السعوديني 
عبر هاشـــتاغ #مقابلة محمد بن سلمان بحنكة 
ولـــي العهـــد األمير محمـــد بن ســـلمان الذي 
يتولـــى منصـــب وزير الدفاع، في إشـــارة إلى 
املقابلة التي نشرتها صحيفة نيويورك تاميز، 
والتـــي حتدث فيهـــا عن احلملة ضد الفســـاد 

والتحديات التي تواجه املنطقة.
فقد اعتبر مغرد:

ويرى مغرد:

وشـــبه آخر ما يجـــري بأنـــه ربيع خاص 
بالسعودية، قائال:

وأكد مغرد:

وفســـر مغـــرد فحـــوى املقابلة مـــن وجهة 
نظره، قائال:

ودونت مغردة:

وحتدث الكاتب األميركي الشـــهير توماس 
فريدمـــان عن املقابلـــة، قائـــال ”إن أهم عملية 
إصالح في أي مكان في الشـــرق األوسط اليوم 

هي في اململكة العربية السعودية“.
وأضـــاف أنه ”خالفا للربيـــع العربي الذي 
شهدته الدول العربية فإن ولي العهد السعودي 
األميـــر محمد بن ســـلمان يقـــود التغيير من 
أعلـــى إلى أســـفل، وهو لن يغير الشـــخصية 
السعودية بل كذلك سيعيد النموذج اإلسالمي 

املعتدل“.
وقد نقلت نيويورك تاميز عن األمير محمد 
بن ســـلمان قوله ”لكننـــا تعلمنا من أوروبا أن 
املســـكنات ال جتدي. ال نريد لهتلر اجلديد في 
إيـــران أن يكرر في الشـــرق األوســـط ما حدث 
بأوروبا“، إذ وصف ولي العهد الســـعودي في 
مجمل حديثه لنيويـــورك تاميز الزعيم األعلى 
اإليرانـــي آية اللـــه علي خامنئـــي بأنه ”هتلر 

الشرق األوسط اجلديد“.

تختبر شركة تويتر ميزة «اإلشارات المرجعية}، وهي الميزة الجديدة التي بدأ العمل على اختبارها منذ الشهر الماضي، حيث 

تســـمح بحفظ التغريدات التي تظهر ضمن الجدول الزمني للمســـتخدم للقراءة في وقت الحق والرجوع إليها في المستقبل، 

بحيث أصبحت الميزة التي كانت تعرف باسم  SaveForLater تحمل رسميا اسم «اإلشارات المرجعية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
سعوديون: نعيش عصر صعود الدولة

@khalida635
ــــــة للرجــــــل  ــــــر قــــــدم ”صــــــورة جميل األمي
السعودي الواعي واملثقف نقلها محمد بن 

سلمان للعالم بعد هذا اللقاء“.

ا

@khzaatar
”نعيش حتوال وطنيا يؤسس لدولة القانون 
ــــــن يكون هناك فرق بني أمير أو وزير أو  فل
ويخضعون  سواســــــية  فاجلميع  مواطــــــن 
لقوانني العدالة ومن يخطئ سيحاسب كان 

من كان“.

”

@karadat2
”عصر محمد هو عصر صعود الدولة وتبوؤ 
مكانتها الدينية والسياســــــية والعسكرية، 
عصر ترجمة حقيقية لقــــــدرة اململكة على 
إيجاد مكانها على خارطة القوى والدفاع 

عن األمة العربية واإلسالمية“.

”

@mhmdshare
”مقابلة ولي العهد هي بحد ذاتها دافع كبير 

لنا مفادها أن املستقبل واعد لألجيال“.
”

@hmodalm3mre
 أن املقابلة كانت مبثابة ”وضع النقاط على 
احلروف في موضوع الفساد ورسالة لكل 

مشكك“.

@majedalhogaib
”عاشت بعض الدول العربية ما سمي ربيعا 
عربيا كانت نتائجه كارثية.. عصم الله منها 
السعودية فهي صنعت ربيعا خاصا بها؛ 
إنه ربيع تشــــــاركت فيه الدولة مع شعبها 
لكنس الفســــــاد وصناعة املستقبل، ربيعنا 
ــــــع نهضــــــة وازدهار  فــــــي الســــــعودية ربي

وتكاتف الراعي والرعية“.

”

N_Om_Rayan

”الُعنصرية هدمت مباني وأوطانا، 
َفرقت ُشعوبا وَغيرت أديانا، ارتِق يا 
ابن آدم، أنا وأنت لم ُنخلق من ُنور“.

norksa21

”ال ُتقارن نفسك باآلخرين واعلم أن لديك 
ظروفا وشخصية مختلفتني، ونصيبا 
وقدرا خاصني بك ال ُيشبهان نصيب 

وقدر غيرك، ُكن كما أنت“.

ash00ash00

”في بعض األحيان .. االنسحاب من 
املعارك انتصار وراحة بال“.

Alishawqii

”نحن نحتاج وطنا آمنا“.

yasssser1234

”يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل 
األوثان.. وصف دقيق للحال التي 

نراها.. آخر الزمان“.

DinaMisto

”في السياسة عند اتخاذ قرار ما من 
احملتمل أن يؤجل تفعيل القرار على 

أرض الواقع للوقت املناسب، لكن ال يتم 
إلغاؤه أبدا“.

iiloolii75

”لألسف في مجتمعنا للعموم هناك 
نقص فظيع في الثقافة اجلنسية وكلمة 

عيب”.

brahimkaka88

”قبل أن تكون مثقفا كن محترما 
فاالحترام نصف الثقافة”.

raed5555

”في عرف الفن ُيقال كلما كانت الرسمة 
أكثر عفوية أصبحت أكثر جماال“.

anor9493

”كنت أحب النوم ألنه يعطيني فترة من 
الراحة بعيدا عن الواقع، لكن أن أنام 

وأحلم بالواقع فهذه تعد قلة أدب“.

Bilal_Aldulayme

”نحن من يصنع غرور البعض، ألننا 
نعطي قيمة ملن ال قيمَة له“.

تتابعوا

AYTENAMER
أينت عامر 

ممثلة مصرية.

يعطـــي تنظيـــم داعـــش أهمية  } بيــروت – 
قصوى ملنظومته اإلعالمية، ويسعى لالحتفاظ 
بصـــورة القوي احملنك في مـــا يبثه من دعاية 
ملؤيديـــه وخصومه على حد ســـواء، ألنه يدرك 
جيـــدا أن اهتزاز هـــذه الصـــورة االفتراضية 
يعني بـــدء العد التنازلي لنهايته بغض النظر 

عما يجري على األرض.
وفي حادثـــة غير مســـبوقة، توقف تنظيم 
داعـــش طيلـــة ٢٥ ســـاعة متواصلة عن نشـــر 
أخباره على حســـاباته اخلاصـــة عبر تطبيق 
تلغرام، الـــذي يركز اهتمامه عليـــه في اآلونة 
األخيرة فـــي التواصل مع املجندين احملتملني 
واملؤيديـــن له، دون أن يعطي أي تفســـير لهذا 

التوقف.
حســـاباته  عبـــر  التنظيـــم  يرســـل  ولـــم 
املخصصـــة لنشـــر حتديثـــات يوميـــة حـــول 
عملياته العسكرية وإصداراته املرئية وبيانات 
تبنـــي الهجمـــات التي يشـــنها، أي مـــادة في 
الفترة املمتدة من الســـاعة التاسعة من صباح 
األربعاء حتى العاشـــرة مـــن صباح اخلميس 

بتوقيت غرينتش.
ووصف الباحث في املركز الدولي لدراسة 
التطرف والعنف السياسي تشارلي وينتر في 
تصريحات هذا الصمت بكونه ”غير مسبوق“.
وأوضـــح أن ”وتيـــرة اإلنتـــاج اإلعالمـــي 

للتنظيـــم تباطأت بشـــكل ملحوظ جـــدًا خالل 
األســـابيع القليلـــة األخيرة، ولكـــن لم يحصل 
أن توقـــف عـــن النشـــر بشـــكل كامـــل خـــالل 

٢٤ ساعة“.
وعـــادة ما ينشـــر التنظيم عبر حســـاباته 
على تطبيق تلغرام عشـــرات الرســـائل يوميًا، 
التـــي تتضمـــن نشـــرات إذاعية بلغـــات عدة 
وتقاريـــر وبيانـــات عـــن إجنازاتـــه امليدانية 
باإلضافة إلى مقاطـــع فيديو وصور عن حياة 
املدنيـــني اليوميـــة فـــي املناطق التـــي كانت 
تشـــكل جزءًا من أراضي ”اخلالفة اإلسالمية“ 

املزعومة.
واكتفـــى داعـــش األربعـــاء بنشـــر أخبار 
متواصلـــة على مدى نصف ســـاعة، ثم توقف 
كليًا حتى اخلميس، مع بثه تســـجيًال صوتيًا 
مدته أربـــع دقائق باللغـــة العربية فقط، حول 

سير املعارك في شرق سوريا والعراق.
وخســـر التنظيـــم خـــالل العـــام احلالـــي 
سيطرته على مدينتي املوصل العراقية والرقة 
السورية، اللتني كانتا تعدان معقليه األبرَزْين 
فـــي البلدين. كما مت طرده خالل األيام األخيرة 
من املدن التي كانت حتت ســـيطرته في كل من 

العراق وسوريا.
وأوضـــح وينتر أن التحالـــف الذي تقوده 
الواليات املتحـــدة ضد التنظيم فـــي البلدين، 

استهدف بشـــكل خاص اجلهاديني املنخرطني 
في اإلنتاج اإلعالمي، ما ميكن أن يفسر جزئيًا 

توقفه عن البث.
وقـــال ”تعرضت البنى اإلعالميـــة التابعة 
للتنظيـــم الســـتهداف حقيقـــي خالل األشـــهر 
القليلة املاضية، ولهذا الســـبب فإن شـــيئًا ما 

قد تغير“.
وميكـــن لداعـــش أن ”يعيد هيكلـــة مكاتبه 
اإلعالمية أو عناصره العاملني في هذا املجال، 
إال أنه قد يرسم اســـتراتيجية إعالمية جديدة 
لتتناســـب مع حتوله من منظمة تســـيطر على 
مساحات واســـعة إلى مجموعات سرية تتبع 

أسلوب حرب العصابات“. 
من جهته قال ريان ديلون املتحدث باســـم 
التحالف الدولي بقيادة أميركية، إن التحالف 
دمـــر خالل العـــام احلالي أكثر مـــن ٥٠٠ مركز 
إعالمـــي للتنظيم في ســـوريا والعـــراق وقتل 
العديد مـــن عناصره املتخصصـــني في مجال 

اإلعالم.
وتســـببت هجمة للتحالـــف نهاية أكتوبر 
علـــى مدينة القائم في غرب العراق مبقتل أحد 

املنسقني اإلعالميني للتنظيم يوسف دمير.
ويعرب ديلون عن ارتياح التحالف لتراجع 
إنتاج اآللة الدعائية لداعش، وإن كان من شأن 
ذلك أن يشـــكل حتديـــًا للعمليـــات املقبلة ضد 

التنظيم.
وقـــال ”إذا لم نعرف أيـــن هم، من الواضح 
أن إيجادهم ســـيصبح أكثر صعوبة بالنسبة 

إلينا“.

بدأت منظومة داعش اإلعالمية تتخلخل وتتراجع، مع تقطع تواصله مع العالم االفتراضي، 
ــــــذي يتوجه مــــــن خالله إلى العالم اخلارجي، ما يعني انهزامه في أهم معاركه التي يبث  ال

فيها أجندته الدعائية.

سلوك داعش على مواقع التواصل 

يبشر بقرب نهايته

} لنــدن - تكافح مجموعة من النســـاء إليجاد 
مكان لهن بني عمالقة وادي الســـيليكون، بعد 
معاناة طويلة للحصول على متويل لشركاتهن 

الناشئة في مجال التكنولوجيا.
وأنشـــأت أربـــع ســـيدات حركـــة احلمار 
فـــي مجـــال صناعـــة  الوحشـــي أو ”زيبـــرا“ 
التكنولوجيا، نتيجة االستياء من تلهف وادي 
السيليكون (مركز الصناعة بالواليات املتحدة) 
علـــى ما يســـمى بالشـــركات أحاديـــة القرن، 
بحسب ما ذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية "بي 

بي سي".
والشركات أحادية القرن أو ”اليونيكورن“ 
هي الشـــركات الكبرى التي يتجاوز رأسمالها 

مليار دوالر، مثل شركة فيسبوك.
وتهـــدف احلركـــة النســـائية إلـــى حـــث 
مؤسسات وادي الســـيليكون على ضخ املزيد 
من االســـتثمار في الشـــركات الناشـــئة، التي 
يؤسســـها أشخاص ونساء من أقليات عرقية، 
ودعم الشـــركات اجلديدة مثل تلك اخللفيات، 

التـــي ترغب فـــي أن تـــدر ربحا وأن 
تسهم في تنمية مجتمع شركات 

”الزيبـــرا“، وذلـــك بـــدال مـــن 
مطـــاردة الشـــركات ”أحادية 

القرن“.
وتنتـــج أنيـــا ويليامـــز 
مشـــارك  مؤســـس  -وهـــي 
وأيضا  ”زيبـــرا“،  حركة  في 
شـــركة  ومديـــرة  مؤسســـة 

”تينســـل“، ومقرها في ســـان 
بهـــا  قالئـــد  فرانسيســـكو- 

سماعات أذن مدمجة.
وتقـــول أنيـــا -وهـــي أميركية من 

أصل أفريقي وتبلغ مـــن العمر ٣٢ عاما- إنها 
تعتقـــد أن الكثيـــر من املســـتثمرين في وادي 
الســـيليكون يفقدون فرصـــا ألن يكونوا جزءا 
من شركات رابحة ومستدامة، ألنهم يتوجهون 

إلى شركات ليست ”أحادية القرن“ بالفعل.
وترى أن شـــركات ”الزيبـــرا“ على العكس 
من ذلك في احلقيقة. وقد عانت من أجل إقناع 
أصحاب رؤوس األموال االستثمارية بتمويل 
مشـــروعها. وتتخيل أن العالم ســـيكون، عبر 
حركة زيبرا، أكثر دمجا للنســـاء ومؤسســـي 

الشركات من األقليات العرقية.
وكان أول منتج لها حتت اسم ”ديبر“، وهو 
قالدة في شـــكل شـــارة رتبة، تخفـــي بداخلها 
ســـماعات األذن. وهـــو واحـــد مـــن املنتجات 
التي جتعلك تتســـاءل ”ملاذا لـــم أفكر في هذا 

املنتج؟“.
وتقول ”لقد عرضت الفكـــرة على أكثر من 
مئة مســـتثمر، وفي النهاية وافق اثنان منهم 
فقط“. وقد استثمرت أموالها الشخصية أيضا 

في مشروعها.

وأضافـــت ”اعتقـــد أن هنـــاك الكثيـــر من 
املشـــاكل أو القضايـــا، بشـــأن طريقـــة عمـــل 
أصحاب رؤوس األموال. إنهم يفضلون فئة ما 
من األشـــخاص على غيرهم“. في إشـــارة إلى 

الرجال البيض.
وأول املســـتثمرين الذين دعموا مشـــروع 
أنيـــا مديرتهـــا في الشـــركة صاحبـــة تطبيق 
”فوكســـر“ لالتصـــاالت الصوتيـــة. ثم شـــقت 
طريقهـــا بجهـــد، مـــن موظفـــة إداريـــة بدوام 
جزئـــي إلـــى أدوار قياديـــة، وأصبحت مديرة 
التســـويق فـــي الشـــركة التـــي مقرها ســـان 

فرانسيسكو.
وحينمـــا أخبـــرت مديرها، تـــوم كاتيس، 
بفكرتها بشأن تأسيس شركة ”تنسيل“ أعجب 
كثيرا بالفكرة، وعرض املســـاعدة في متويلها 

بنفسه.
وكان املســـتثمر اآلخـــر في فكرتها شـــركة 
”باكســـتيج كابيتـــال“، التـــي متـــول حتديدا 
الشركات التي تؤسســـها نساء، أو أشخاص 
مـــن أقليات عرقيـــة، أو من املتحولني 
والذين  اجلنس،  ومثليي  جنسيا 
غالبا ما ُيعرض عنهم أصحاب 
رأس املـــال االســـتثماري 

التقليديني.
ووفقا لشركة ”باكستيج 
كابيتـــال“، فـــإن ١٠ في املئة 
فقط مـــن صفقـــات التمويل 
االســـتثماري تذهب للنســـاء 
األقليـــات  مـــن  واألشـــخاص 
جنســـيا  واملتحولـــني  العرقيـــة 

ومثليي اجلنس.
وتتحـــدث عـــن اختيـــار االســـم قائلة إن 
املجموعـــة مـــن احلميـــر الوحشـــية املعروفة 
فـــي احليـــاة البرية تعنـــي أيضا  بـ“دازيـــل“ 

”انبهار“.
ومن هنا نشأت الفكرة فقد انبهرت أنيا في 
البدايـــة بأجواء وادي الســـيليكون، وخططت 

لتأسيس شركة.
وتقول ”لقد كنت أســـعى لتأســـيس شركة 
علـــى غرار أبـــل لتقنيـــة األزياء، لكـــن لم أكن 
أسعى لتأسيس شركة بقيمة مليار دوالر. هذا 

ال يتماشى مع منط احلياة التي أريدها“.
وحملـــت أنيـــا بطفـــل، أثنـــاء تأسيســـها 
لشـــركتها وعملها مع فريق لتصميم سماعات 

األذن األنيقة.
ومع تأسيس أسرة وشركة ومحاولة جمع 
أمـــوال لالســـتثمار، أدركت أنيـــا أنها ترغب 
في شـــركة تكون مربحة ومســـتدامة، وليست 
شـــركة بقيمة مليار دوالر. وتقـــول ”لقد كانت 
رحلة مليئـــة بالتحديات حقـــا. وأود أن أقول 
إن مرحلـــة إيجاد مصـــادر للتمويل كانت هي 

األصعب“.

نساء «زيبرا} يبحثن عن موطئ 

قدم في وادي السيليكون

حركة نسائية تحث 

وادي السيليكون على 

االستثمار في شركات 

ألشخاص من أقليات 

عرقية



شيرين الديداموني

} القاهــرة - لـــم يمنعني خوفـــي من عروس 
مصنوعـــة من الحلـــوى، من التعلـــق بها منذ 
الصغر، وكبرت وتغيـــرت مالمحي وظلت كما 
هـــي بمالمحها المطموســـة المرعبـــة أحيانا؛ 
شـــفتاها ملطختان باألصباغ وجسمها منفوخ 
ويداهـــا مثنيتـــان علـــى خصرهـــا ومراوحها 

المزركشة ال تبارح ظهرها.
هكـــذا قالـــت الفتاة ريم محمـــد لـ“العرب“، 
مضيفة ”مرت ســـنوات طويلة من العمر كانت 
هديتـــي المفضلة التـــي أنتظرها كل عام، كنت 
أراقبها على الـــرف من بعيد وأخاف أن يأكلها 
النمل، ربمـــا كنت أغار منها وأحســـدها ألنها 
تتزين لتكون عروســـا كل عام بينما ال أستطيع 

أن أكون مثلها إال مرة واحدة في العمر“.
وعندمـــا داهمها شـــوق جارف لعروســـها 
المصنوعة من الســـكر، بحثت عنها على مدار 
الســـنوات الماضية في األسواق فلم تجدها إال 
لدى بعـــض المحالت، وكأنها تلفظ أنفاســـها 

األخيرة.
وقعـــت عيناها علـــى عرائس بالســـتيكية 
مالمحهـــا جميلة ومالبســـها مهندمـــة، لكنها 
باردة مثل كل عرائسها التي كان من السهل أن 

تمتلكها في أي وقت من السنة.

اختفاء مؤقت

عانـــت العـــروس المصنوعة مـــن الحلوى 
أزمات متالحقة، بعد أن شّبت عليها المصريات 
منـــذ العصر الفاطمـــي، ومنذ ســـنوات جاءت 
عروس إفرنجية بالستيكية من الشرق األقصى 
لتســـحب البســـاط من تحت قدميهـــا وفرضت 
نفســـها طواعيـــة، وفـــي ذات الوقـــت كثـــرت 
التحذيرات من هذه العروس ووجهت لها تهمة 
احتوائهـــا على ألوان وأصبـــاغ صناعية غير 

آمنة صحيا.
ولمـــا تنبـــه القائمـــون علـــى صناعتهـــا 
واســـتبدلوها بألـــوان طبيعيـــة مصـــرح بها، 
اضطهدها أصحاب الفكر المتشـــدد الذي ألقى 
بظاللـــه عليها في عهد اإلخوان وظهرت فتاوى 
حرمتها وتفتق ذهن هؤالء المتطرفين على أن 

يلبسوها حجابا.
خلعـــت الحجاب وتحررت لتقع تحت وطأة 
ظـــروف اقتصادية صعبة وتراجـــع في القدرة 
الشـــرائية للمصرييـــن، وصـــوال إلـــى ارتفاع 
األســـعار الذي خنق الكثير من األسر المصرية 

وجعلهـــا غيـــر قـــادرة علـــى شـــراء العروس 
لفتياتها.

وتوارت عروس المولـــد العام الماضي عن 
األنظـــار بعد أن تآمـــر عليها التجـــار وأخفوا 
الســـكر وهـــو الســـلعة التـــي يعتمـــد عليهـــا 
تصنيعهـــا، وظهرت مطالبـــات بمقاطعتها هي 
وكل حلـــوى المولـــد بعـــد ارتفـــاع جنوني في 

األسعار.
شـــعرت ريـــم بفرحـــة عارمـــة عنـــد بداية 
التجهيـــز لموســـم المولـــد النبوي الشـــريف 
حاليا، عندما أكد القائمون على صناعة عروس 
المولد عودتها بقوة هذا العام ومضاعفة معدل 
إنتاجهـــا واإلقبال على شـــرائها عـــن األعوام 

الماضية.
وأوضح محمود حسن (تاجر) أنها استردت 
عافيتها واشـــتد عودها، بعد أن شعرت بافتقاد 
الجميـــع لها، فاألغنياء يعتبرونها من وســـائل 
الزينـــة المهمـــة، والفقـــراء جيوبهـــم تحتمل 

شراءها ألنها جزء من تراثهم الشعبي.
وتوافق مع حالها المثل الشعبي ”مصائب 
قوم عند قوم فوائد“، فارتفاع سعر الدوالر أدى 
إلى تراجع اســـتيراد العروس من الصين، كما 
أن تحكم المســـؤولين في جشـــع تجار السكر 
وتوفيره باألسواق، من األسباب التي أدت إلى 

انتعاش صناعة عروس المولد.
إن عودة عروس  وقال محمـــود لـ“العـــرب“ 
المولـــد جـــاءت بعد تراجع ســـعر بيع الســـكر 
إلى 8 آالف جنيـــه للطن (ما يعادل 458 دوالرا)، 
مقابل 11.5 ألف جنيه (ما يعادل 658 دوالرا) في 

الموسم الماضي.
ولـــم يســـتغرب أيمـــن عبدالتواب أســـتاذ 
الحضـــارة بجامعـــة عين شـــمس، مـــن عودة 
عـــروس المولـــد إلى الشـــارع المصـــري بعد 
اختفائهـــا الســـنوات الماضية، فهـــي كما قال 
تـــراث ال يمكن أن يمحوه الزمـــن، ربما يواريه 
لبعض الوقـــت، لكن ليس كل الوقت، فالمولد ال 
يكون إال بعروس المولد فهي ”نجمة االحتفال“.
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أن روايات المؤرخين 
اتفقـــت علـــى مصريتهـــا، لكنها لـــم تتفق على 
بداية ظهورها، وعدد كبير أرجعها إلى العصر 
الفاطمـــي بعد أن أمر الخليفة الحاكم بأمر الله 
بخـــروج زوجتـــه معه فـــي موكب يـــوم المولد 
النبوي وكانت تلبس رداء أبيض وعلى رأسها 
تاج من الياسمين، فقام صناع الحلوى بتشكيل 
هيئتها في قالب من الحلوى لحث الشباب على 

الزواج.
وحاول البعض من المؤرخين الربط بينها 
في عهد المصريين  وبين تقليد ”عروس النيل“ 

القدمـــاء، وأثبتت االكتشـــافات األثرية الحديثة 
أن لهـــا أصـــوال فرعونيـــة، وتـــم العثـــور على 
نماذج مصنوعة من العاج والخشـــب في مقابر 
المصرييـــن القدماء على هيئـــة اإللهة حتحور، 

رمز األمومة والحنان لديهم.

باب البحر

أخذني الفضول للتعرف على كيفية تصنيع 
عروس المولد، فذهبت إلى شارع ”باب البحر“ 
المتفرع من شـــارع رمســـيس بوســـط القاهرة 
والذي اشتهر أهله بأنهم أساس هذه الصناعة 

ومنبعها، بل وتصديرها.
حارات وأزقـــة اصطف علـــى جانبيها عدد 
من المحالت الصغيرة لبائعـــي الحلوى بكافة 
أشـــكالها وأنواعها، منهم مـــن افترش األرض 
بعرائســـه وآخرون يجهزون لعـــرض حلواهم 
التي تتصدرها دائما عروس المولد والحصان.
لفتت انتباهي شـــابة جميلـــة في منتصف 
الثالثينات اســـمها ثريا، جاءت إلى المكان بعد 
إصرار ابنتها على شـــراء عروس من الحلوى، 

وبعد محاوالت عديدة رضخت األم.
ألمحـــت ثريا إلى أن تلـــك العروس تالمس 
بداخلها حنينـــا لماض اعتقدت أنه ولى، لكنها 
اكتشـــفت عندما جاءت إلى المنطقـــة أن هناك 
من يحاول اســـتعادة ذكرياته الجميلة وآخرين 

يصنعونها.
عنـــد الوصـــول لمنتصـــف الشـــارع وبعد 
االنحراف يمينا لحارة أخرى ال تتســـع إال لعدد 
قليل من األشـــخاص، جلس أشرف العربي أحد 
أقـــدم صانعي عرائس حلـــوى المولد ومعروف 

بأنه حامي هذا التراث الشعبي من االندثار.
عـــدم الترحـــاب ظهـــر جليـــا علـــى مالمح 
وجـــه العربي، وقال بصراحـــة ”اكتفينا“، وفي 
محاولـــة لمعرفة ســـبب ضجره ورفضـــه، ذكر 
أن ”الصحافـــة والتصوير يخســـرانه ما يقرب 
مـــن أربعـــة آالف جنيـــه (ما يعـــادل 236 دوالرا 
أميركيا) يوميا بسبب ضياع الوقت والتصوير 
والكالم مع العاملين الذي يمنعهم من مواصلة 
صناعتهم في هذه األيام، وبعد شد وجذب وافق 
شـــرط أال يستغرق الحديث والتصوير أكثر من 

نصف ساعة.
بصوت أجـــش ورتابة وملل أشـــار العربي 
إلى أنه حـــاول الحفاظ على صناعة بدأها جده 
في الخمسينات من القرن الماضي، وورثها عنه 
والده، ليورثها له وهو بدوره سيورثها ألبنائه.

وتابع قائال ”عروس المولد كانت متواجدة 
في الماضي وحتى التســـعينات طـــوال العام، 
ثم تفاوتت مـــدد ظهورها إلى أن اختفت لتظهر 
فقط في موســـم المولد النبوي، لكن الســـنوات 

الماضية شهدت تواجدا ضعيفا لها“.

عاد سعر السكر فعادت العروس

منذ أيام عادت العروس لتســـترد عشـــاقها، 
وانخفض سعرها 20 بالمئة عن العام الماضي، 
مـــا أدى إلـــى زيـــادة الطلـــب عليهـــا، فمازالت 
العـــادات والتقاليـــد تمثـــل جانبـــا مهما لدى 
الكثيرين، فاألهالي يشترونها ألطفالهم وهم في 
مرحلة الحبو، وتظل تتلقاها كل فتاة حتى بعد 

زواجها.
يبدأ العربي تصنيع العروســــة قبل المولد 
بحوالــــي 25 يوما، مشــــيرا إلــــى وجود ضغط 
وزحام كبيرين عليه، فشــــارع بــــاب البحر كان 
به أكثر من عشــــرين مصنعا لعــــروس المولد، 
لكن مع أواخر التسعينات انسحب صانعوها 
وقل الطلب عليها واقتصر األمر على مصنعين 

فقط.
ويحـــاول صاحب المصنع فـــي تلك الفترة 
الزمنية القصيـــرة أن يوفي طلبات المحافظات 
وبعض القرى الســـياحية أيضا، فالســـائحون 
يقبلـــون علـــى شـــرائها كنـــوع مـــن الفلكلور 
المصري، وهناك مستوردون لديهم معارض في 

دول عربية تعاقدوا معه بالفعل.

الصناعـــة،  تكلفـــة  التصديـــر  ويعـــوض 
فمكونـــات تصنيعهـــا بســـيطة وال تحتاج إلى 
آالت، لكن المشكلة في القائمين على الصناعة، 
فطقـــم (الصـــب) مهمته شـــاقة ومـــن المحتمل 

تعرضه لحروق نتيجة النصهار السكر.
ويتكـــون من ســـتة صنايعيـــة يتقاضى كل 
منهم 150 جنيهـــا (ما يعادل 8 دوالرات) يوميا، 
باإلضافة إلى سبعة أفراد، خمسة منهم يزينون 
العروســـة واثنان للحصان ويتقاضى كل منهم 

ستة دوالرات في اليوم الواحد.
تحسر العربي على الماضي، وقد كانت لكل 
ظاهـــرة عروس حـــالوة، فهو إلـــى اآلن يحتفظ 
بقالـــب شـــكوكو (فنان مصـــري كوميدي) وهو 
ممســـك بعصاه، وغيره من األشـــكال، كالجمل 
واألســـد وكلها أشـــكال اختفت بســـبب اإلقبال 
فقط على العـــروس، فالفتيات دائما ينلن الدلع 
واالهتمام ويفرحن بعروســـهن عكس الشـــباب 

فهم يريدون الحصان الحقيقي ال الحلوى.

نشاط الصنايعية

بمجـــرد الدخول إلى مكان التصنيع، ينتاب 
المرء شـــعور بالـــدفء يتحول إلى حر شـــديد 
تلمحه بســـهولة في العرق المتصبب من جبين 
العامليـــن، بســـبب األدخنـــة المتصاعـــدة من 
أوان نحاســـية موضوعة علـــى مواقد متوهجة 
النيـــران، ويزيد مـــن الحر االنبعـــاث الحراري 

من الفوانيـــس الكهربائية المعلقة في 
سقف غرف التصنيع.

العاملـــون فـــي تلـــك الصنعـــة، 
يعملـــون بمهـــن أخـــرى مختلفـــة 
تماما باقـــي العام، لكنهم يتركون 
أعمالهم من أجل هذا الموســـم، 
فهم كما قالـــوا لـ“العرب“ ليس 
هنـــاك أهم من المشـــاركة في 

االحتفال بمولد الرسول.
التقدم في العمر لم ينل 
من عم رمضان، فخصالت 
شـــعره مالت إلـــى اللون 

األصفـــر منهـــا إلـــى الشـــيب، 
والدمـــاء تدفقـــت فـــي وجنتيـــه بجانب 

لمعان بشـــرته من األبخـــرة الناتجة عن عملية 
التصنيع.

ولفـــت إلى أنه يتبارك بتلـــك الصناعة، ولم 
يتركها منذ 27 عاما، شـــارحا أن أولى مراحلها 
تبدأ بعمل قوالب خشـــبية بورش خاصة قريبة 
مـــن مصنـــع العربي ويتـــم تصنيعها حســـب 

األوزان المطلوبة.
القوالب الخشبية ال يتغير شكلها، فصّناعها 
قليلون وأغلبهم من مدينة طنطا شمال القاهرة، 

وضغط الشغل عليهم يمنعهم من االبتكار.
وأضاف الحاج رمضان أن األخشاب تقطع 

على شـــكل متـــوازي مســـتطيالت، 
حســـب حجم العـــروس ثم 

تشـــق طوليا إلى نصفين 
على  يرســـم  متوازييـــن 
النصف  شـــكل  إحدهما 
األمامي للعروس واآلخر 

نصفها الخلفي.
وبعـــد ذلـــك يتـــم ربـــط 
القوالـــب ببعضهـــا بخيـــط 
سميك من الكتان وتغمر في 

مياه يجـــب أن تتخلل جميع 
لتنخفض  الخشـــبية  مسامها 

درجـــة حرارتهـــا ويتجمـــد 
الســـكر المعقود بسرعة 

دون التصاقـــه بهـــا، 
النقع  عملية  وبعد 

القوالب  تـــرص 
لـــوح  علـــى 
الزنـــك  مـــن 
فهـــا  طر و

يتجه  المفرغ 
إلى أعلى.

ويســـتخدم رمضان خمسة أجولة في اليوم 
الواحـــد، كل منها يحتوي على 50 كيلو ســـكر، 
وتقتصر مهمته على غلي الســـكر بعد أن يضع 
مقـــدارا منـــه مع كميـــة مياه مناســـبة في إناء 

نحاسي كبير على الموقد.
وأوضح ”بعد الغليان نضيف قطعة خميرة 
ثم عرق حـــالوة أو ملح وليمون ويقلب الخليط 
بحرص شـــديد حتى ال يتطايـــر رذاذه من اإلناء 
ويحرقه، وعندما تكشـــف العجينـــة أي تبيض 

وتثقل، تنزل من فوق النار“.
وينتقل القدر بعد ذلك إلى يد محمد الشـــاب 
الثالثيني لكي يصب الســـكر المعقود (المغلي) 
بحـــذر بالغ فـــي القوالب المتراصـــة ثم يتركها 

لمدة عشر دقائق حتى يتجمد السكر.
ويحافـــظ محمد وزمـــالؤه على مالبســـهم 
بارتـــداء واق مصنـــوع مـــن الخيـــش (نوع من 

القماش).
الصهـــد المنبعث من وجهي الحاج رمضان 
ومحمـــد نتيجة لتعاملهما مـــع النار تحول إلى 
ســـعادة بالغة بدت على وجه رامي الشاب الذي 

تجاوز الـ35 عاما.
وقـــال بفخـــر لـ“العـــرب“ إن مهمتـــه تعتبر 
للعرائس من  األصعـــب فهـــو يعمـــل ”فـــكاكا“ 
قوالبها الخشـــبية بعد التبريـــد، وهذا يحتاج 

لقوة وسرعة في آن واحد.
الخبـــرة الممتـــدة ألعـــوام جعلـــت العامل 
يستعرض مهاراته في فك أكثر من قالب خشبي 
وفي ثـــوان معدودة، فهو يعـــرف القالب الجيد 
الذي يســـهل إخراج العروس منه عن الرديء 
الـــذي يحتاج إلـــى التحايل، ويصل 
األمـــر إلـــى رش المياه لكي 
يطلق سراح العروس.

وتذهـــب العرائس 
من يـــد محمد إلى فريق 
تزيين تشارك فيه سيدات 
من المنطقة بعد احترافهن 

المهنة لسنوات.
رجل  هو  العروس،  ترزي 
على مشـــارف األربعين أدواته 
مقص كبير وأوراق وقلمان في 

جيب قميصه.
يقول إنه يحفظ مقاسات خصر 
وأكتاف عرائسه عن ظهر قلب وهي 
نوعـــان؛ عروس بلـــدي يتم تزيينهـــا بالمراوح 
وأوراق زينة مفضضة وسعرها بسيط يبدأ من 
دوالر وال يتعدى الدوالرين، والنوع الثاني أغلى 
ســـعرا وتســـمى العروس اإلفرنجيـــة، وتلبس 
أفخم وأرقى أنواع الزينة، وفســـتانها ملون له 

ثالث طبقات يتم تدبيسها وتثبيتها بسلك.
وتحـــول أم رمضان العـــروس الصماء إلى 
لوحة فنية تســـّر الناظرين، فتلبســـها فستانها 
ومراوحها مســـتخدمة النشـــا األبيض للصق 
أوراق فضيـــة اللون علـــى مناطق 
متفرقة منها، ثم تضع لها مكياجا 
لتظهر  الطبيعيـــة  األلـــوان  من 

مالمح وجهها.
وأوضحـــت أم رمضـــان أن 
عروســـها تتميز بالفخامة فهي 
ورق  تزيينهـــا  فـــي  تســـتخدم 
البرغاميـــن (نـــوع مـــن الورق 
وأحيانا  محفـــورة)  زخارف  به 
تســـتخدم القماش لتتفوق على 

العروس البالستيكية.
خرجت من المكان بعد أن 
حصلت على إحدى العرائس 
البنتي أمال في إقناعها 
بالمحافظة على 
تلك العادة، 
وعند الخروج 
من الحارة 
الضيقة وجدت 
أمهات كثيرات 
يحملن عرائس 

متشابهة.
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عودة عروس الحلوى جاءت بعد تراجع ســـعر بيع الســـكر إلى 8 آالف جنيه للطن (ما يعادل 458 

دوالرا)، مقابل 11.5 ألف جنيه في الموسم الماضي.

العـــروس المصنوعة من الحلوى عانت أزمات متالحقة؛ اضطهدها أصحاب الفكر المتشـــدد في 

عهد اإلخوان وظهرت فتاوى حرمتها وتفتق ذهن هؤالء المتطرفين أن يلبسوها حجابا.

ارتبطت االحتفاالت باملولد النبوي الشــــــريف فــــــي البلدان العربية بعادات وتقاليد حافظت 
عليها الشــــــعوب منذ ســــــنوات طويلة، ورغم رياح التغييرات التي طالت نسق احلياة والتي 
أثرت على منط حياة األسر العربية، إال أنها لم تؤثر على أجواء املولد النبوي إال ملاما، ففي 

مصر لم تقض احلياة العصرية على عروس احللوى رغم أنها غابت لفترة لتعود بقوة.

عروس املولد تتحدى الغالء والتشدد وتعود للشارع املصري
[  هدية تنتظرها الفتيات في المولد النبوي  [ السائح يقبل على شرائها كنوع من الفلكلور  

تحقيق

روايات المؤرخين 

اتفقت على مصرية 

عروس الحلوى، لكنها 

لم تتفق على بداية 

ظهورها

***

تراث غير قابل للتخلي عنه

حلوى السكر تتجمل

العروس تلبس أحلى ثيابها

تصوير : محمـد حسنين

ر الب ن هم ي يهم ل
ف الحاج رمضان أن األخشاب تقطع

كل متـــوازي مســـتطيالت،
حجم العـــروس ثم
وليا إلى نصفين 
على  يرســـم  ـن 
النصف شـــكل 

لعروس واآلخر 
لخلفي.
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أميرة فكري

} وافق مجلس النواب المصري األحد الماضي 
علـــى التعديالت التـــي أضافتها الحكومة على 
قانـــون المواريث، بأن يعاقـــب بالحبس مدة ال 
تقل عن ستة أشـــهر وغرامة ال تقل عن 20 ألف 
جنيه (1135 دوالرا)، وال تتجاوز 100 ألف جنيه 
(نحو 6 آالف دوالر)، أو بإحدى العقوبتين، كل 
من امتنع عمدا تسليم الوريث نصيبه الشرعي 
أو حجب ســـندا يؤكد نصيبا للوارث، وترتفع 

عقوبة الحبس إلى سنة في حال تكرار الفعل.
جاء التحرك المصري وإقرار عقوبة من هذا 
النـــوع ألول مرة منذ صدور قانـــون المواريث 
عـــام 1943، بعد أيام قليلـــة من مطالبة الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي خالل منتدى الشـــباب 
بشرم السيخ األخير، بسرعة وضع حد لمسألة 
عدم تسليم النساء لميراثهن، واصفا ما يحدث 
فـــي بعض القرى مـــن حرمانهن مـــن الميراث 

بـ“الوضع القاسي“.
ويـــرى حقوقيـــون أن المصادقة على ســـن 

عقوبـــة لالمتنـــاع عن تســـليم الميراث، قد 
ال يجدي نفعا إذا لـــم يقابلها حراك ديني 

وثقافـــي وتوعوي، لتغييـــر العادات 
والتقاليد التي تتعامل مع مطالبة 
المرأة بإرثها الشـــرعي على أنه 
مـــن األمور المعيبة، وأن منحها 
حقهـــا أو حجبـــه يرتبط بمدى 
بغض  بذلـــك،  أســـرتها  قناعـــة 
النظر عن كون ذلك شرعيا أم ال.

ال يرتبـــط الحرمان من الميراث 
فـــي مصر بمنطقـــة بعينها، وتنتشـــر 

هذه الثقافة في جنوب مصر وشـــمالها، لكنه 
يأخـــذ أكثر من طابع حســـب العـــرف المتبع، 
فهنـــاك حرمـــان كامل تبـــرره فئة بأن تســـليم 
الميراث للفتاة يفقد العائلة جزءا من وجاهتها 
األراضـــي  ملكيـــة  أن  باعتبـــار  االجتماعيـــة 
والعقارات الكثيرة، أحد أهـــم معايير التعبير 
عن الثـــروة والمكانـــة االجتماعيـــة المرموقة 

للعائالت في الصعيد والوجه البحري.
ويقول شعبان عيد، وهو حارس عقار بحي 
عين شمس بالقاهرة، وموطنه األصلي محافظة 
أســـيوط (جنوب)، إنه لم يســـمع عن أي عقوبة 
تختـــص بالحرمان من الميـــراث، ومهما كانت 

العقوبـــة غليظة، فهـــي لن تغّير مـــن األعراف 
ألن توزيع الميراث فـــي بعض قرى الصعيد ال 
يعترف بالقانون أو الشرع وهو متروك لألهواء 

الشخصية.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن هنـــاك عائالت قد 
تقطع عالقتها بابنتهـــا إذا طالبت بهذا الحق، 
كما أنه من المستبعد أن تحبس الفتاة شقيقها 
ألنه حرمها من الميـــراث، لكن األمر يأخذ أكثر 
مـــن طريقـــة، إذ تتعامـــل الكثير مـــن العائالت 
بأســـلوب ”الرضـــوى“، بمعنى ترضيـــة الفتاة 
بمبلغ مادي نظيـــر ميراثها، وبالتأكيد ال تكون 

قيمة ”الرضوى“ مساوية لثمن العقار.
أمـــا الحرمـــان الكامـــل مـــن الميـــراث في 
بعض القرى، فيكـــون إذا تزوجت الفتاة خارج 
العائلة، وهنا ترفض أســـرتها تسليمها حقها 
باعتبار أن ما ترثه ســـيذهب إلى عائلة أخرى، 
 وأحيانا تتم الموافقة على زواجها من شخص 

غريب شريطة إقرارها بالتنازل عن الميراث.
ثمة اختالف جوهري فـــي طريقة الحرمان 
مـــن الميراث بيـــن محافظات مصـــر، إذ تقول 
ســـماح ســـويف، التي تقيم بإحـــدى قرى 
محافظـــة البحيرة (شـــمال مصـــر)، إنها 
ُأجبـــرت من أشـــقائها الذكـــور على 
بيع ميراثها لهم بســـعر أقل ألنهم 
أبلغوهـــا بـــأن أرض العائلة لن 

ُتستقطع لتذهب إلى زوجها.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“، أن 
تســـلم الميراث عنوة عن طريق 
المحكمة يعنـــي مقاطعة العائلة 
البنتها التي تطالب بميراثها، وهو 
ما يتنافى مع العادات والتقاليد، لذلك 
فأكثر النساء يقبلن بالقليل حفاظا على صلة 
الرحم، ولجوء بعضهن إلى القضاء يعتمد على 
الجرأة والشجاعة والعلم بالقانون والتضحية 

بالعالقات مع أسرتها.
ظاهرة امتناع بعض العائالت عن تســـليم 
الميراث للمرأة، قد ال تكون مرتبطة بالمستوى 
التعليمي لألســـرة، حيث توصل مسؤولون في 
برنامج تنمية المرأة بهيئة كير الدولية، إلى أن 
أكثر المحرومات في صعيد مصر من ميراثهن، 
طبيبـــات وأســـاتذة جامعات مـــن عائالت لها 
تاريـــخ تعليمـــي وثقافي، وأنه فـــي محافظات 
مثل المنيا وأســـيوط وســـوهاج وقنا (جنوب 

مصر) وصلت نســـبة الحرمان من الميراث إلى 
90 بالمئة. وطبقا لدراسة حديثة أعدتها الهيئة 
بالتعاون مع مركز قضايا المرأة المصرية، فإن 
84 بالمئة من الرجال بمحافظة أسيوط رفضوا 
حق المرأة في الميراث، بينما ال يؤيد 88 بالمئة 

منهم أن يؤول ميراث األرض إلى النساء.
وقالـــت آمنـــة نصيـــر، عضـــو بالبرلمـــان 
المصـــري ونشـــأت فـــي محافظة أســـيوط، إن 
”المرأة عندنـــا إذا طالبت بحقها فـــي الميراث 
مثلما حدد الشـــرع، قد تعاقب وكأنها أجرمت، 
ألنها تخالـــف بذلك األعـــراف والتقاليد، وهذه 
النوعية من العائـــالت ال تعترف بقانون يذكر، 
والغريـــب أنهـــم متدينون بشـــدة، ويقدســـون 
العبادة، لكن مســـألة الميراث عندهم خط أحمر 
ال يمكن تجاوزه“. ورأت نصير، وهي أســـتاذة 
شـــريعة بجامعة األزهر، أن الحديث عن تطبيق 
عقوبـــات لرافضـــي تســـليم الميـــراث للمرأة، 
يمكن اعتبـــاره تحصيل حاصـــل برغم أهميته 
االجتماعيـــة، ألنـــه من النادر لجـــوء امرأة إلى 

القضـــاء كي تشـــتكي إخوتهـــا، ألنها تضحي 
بالميـــراث للحفاظ علـــى صلة الرحـــم، وتقبل 
بـ“الرضـــوى“ كتعويـــض عن حقها الشـــرعي، 

وتقر بأنها حصلت على ميراثها كامال.
والقانون في مثل هذه الحالة ال يفيد المرأة، 
وال بديـــل عن تدخـــل كل المؤسســـات الدينية 
واإلعالميـــة والثقافيـــة لتغيير هـــذه العادات، 
وتكون المرأة التي تعيش وسط مجتمع تحكمه 
والموروثـــات القديمة، بين  األعراف والتقاليد 
نارين؛ إما اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها 
ما قـــد يدفع عائلتهـــا إلـــى مقاطعتها وتعيش 
وحيدة، وإما تصمت وترضى بمبلغ مالي يدفع 

لها كتعويض عن حقها الشرعي.
وهنـــاك مـــن 8 إلى 14 ألف جريمـــة جنائية 
كجرائم قتل وثأر تحدث سنويا بسبب الميراث، 
وتصل إلـــى المحاكم 144 ألف قضية نزاع على 
ميراث يتم نظرها أمام القضاء كل عام، حســـب 
دراســـة قضائية أعدتها وزارة العدل المصرية 
قبـــل عامين، تطرقت أيضا إلى أن 95 بالمئة من 

النساء محرومات من الميراث في صعيد مصر.
وأكـــدت بعـــض اإلحصائيـــات تعـــرض 35 
بالمئة من الســـيدات الالئي حرمن من ميراثهن 
لإليـــذاء جســـديا و15 بالمئة لالبتـــزاز المادي 
وهناك 50 بالمئة يتنازلن عن حقوقهن بســـبب 
االبتـــزاز المعنـــوي والخـــوف مـــن الخالفات 

األسرية، وغضب األهل وقطع صلة الرحم.
وأكد محمد حافظ، وهـــو محام متخصص 
في قضايا األحوال الشـــخصية بينها الميراث، 
أن الحـــل يكمن في  في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إنشـــاء هيئـــات قضائية مســـتقلة تتبع محاكم 
األســـرة تكـــون مهمتهـــا حصر الميـــراث وفق 
بالمؤسســـات  المثبتـــة  الرســـمية  الوثائـــق 
الحكوميـــة، ثم تقوم بتوزيعه على الورثة طبقا 
لألنصبة الشـــرعية بحيث ُتسلب سلطة توزيع 
الميراث من الذكور والعائلة برمتها، حتى يتم 
النأي بالنساء من الدخول في مواجهة مباشرة 
مـــع عائالتهن وإنقاذهن مـــن الرضوخ لعادات 

وتقاليد تتحدى قوة القانون.
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نصح خبراء بالعناية بزوايا الفم جيدا من خالل تدليكها بالفازلني أو بمرهم يحتوي على الزنك. ويحدث تشقق زوايا الفم بصفة خاصة 

في الشتاء بسبب التبديل بني الهواء البارد في الخارج والهواء الدافئ في الداخل.

يصطدم تعديل قانون املواريث الذي أقره البرملان املصري مؤخرا، ويقر بتجرمي حرمان أو 
حجب تسليم امليراث للسيدات، بجملة من العادات والتقاليد قد حتول دون تطبيقه بشكل 
فعلي على األرض، وتنظر بعض األســــــر املصرية إلى أن مطالبة املرأة بحقها في امليراث 

على أنه خروج على األعراف، وقد يستدعي اخلصام واملقاطعة مدى احلياة.

[ البرلمان المصري يقر قانونا يجرم حرمان أو حجب تسليم الميراث للنساء  [ التقاليد ال تزال أقوى من القوانين
عقوبات رادعة لمانعي ميراث السيدات في مصر

أكثر النساء يقبلن بالقليل حفاظا على صلة الرحم

أسرة

} لنــدن - توصلت دراســـة إلـــى أن االكتئاب 
عنـــد اآلباء وكذلك األمهـــات يؤثر على األطفال، 
على الرغم من أن األمهات يكن هن غالبا محور 

التركيز عند معاجلة االكتئاب لدى املراهقني.
وبحثـــت الدراســـة، التي أجرتهـــا جامعة 
يونفرســـيتي كوليدج لندن، حالة 14 ألف عائلة 
في بريطانيا وأيرلندا. وأشـــارت الدراسة إلى 
أن كال الوالديـــن لديـــه دور فـــي حماية األبناء 
املراهقـــني مـــن اإلصابـــة باالكتئـــاب. وحـــث 
الباحثون اآلباء على طلب املساعدة عند ظهور 
أعـــراض االكتئـــاب، وذلك من خالل استشـــارة 

أطبائهم.
وأثبتت النتائج أن هناك رابطا بني أعراض 
االكتئـــاب عند اآلبـــاء وأعراض مشـــابهة عند 
األبناء في ســـن املراهقة وكان الرابط متساويا 
في درجته مع أثر اكتئاب األمهات على أبنائهن.

وتقول الطبيبة جيما لويس، املشـــرفة على 
الدراســـة، إنه بســـبب أن األمهات يقضني وقتا 

أطـــول مع األطفال، فغالبا ما ُيلقى عليهن اللوم 
عند ظهور أي مشاكل نفسية لدى األبناء.

لكنهـــا أوضحـــت أن الدراســـة أظهرت أنه 
يجب ”أن ُنشرك اآلباء أكثر في الصورة“.

وأضافـــت لويـــس ”إذا كنـــت أبا لم تســـع 
للعالج مـــن االكتئاب خاصتـــك، فرمبا ينعكس 
ذلك سلبا على ابنك“. وتابعت ”نأمل أن تشجع 
نتائجنـــا اآلباء الذين يعانون من االكتئاب على 

التحدث إلى أطبائهم“.
واعتمدت الدراســـة علـــى عيينتني كبيرتني 
من الســـكان، وهما 6 آالف أســـرة فـــي أيرلندا، 
ونحـــو 8 آالف أســـرة فـــي بريطانيـــا. وخالل 
الدراســـة، ُطلب من اآلباء واألمهـــات واألطفال 
في ســـن سبع وتسع ســـنوات وما بني 13 و14 
عاما، ملء استبيانات عن مشاعرهم، فتوصلت 
الدراســـة إلـــى أن االكتئاب عند اآلبـــاء وكذلك 
األمهات يؤثر على األطفال، بالرغم من األمهات 
يكن غالبا محور التركيز عند معاجلة االكتئاب 

لدى املراهقني. وســـئل األطفال عـــن األعراض 
العاطفيـــة، فيمـــا أجاب اآلباء على أســـئلة عن 
مشاعرهم، والتي قيست وفق مقياس لالكتئاب.

وأثبتت النتائج أن هناك رابطا بني أعراض 
االكتئـــاب عند اآلبـــاء وأعراض مشـــابهة عند 
األبناء في سن املراهقة. وكان الرابط متساويا 
في درجته مع أثر اكتئاب األمهات على أبنائهن.

وقـــال الباحثـــون إن العديـــد من مشـــاكل 
الصحة النفسية، ومنها االكتئاب، تبدأ في سن 
الــــ13 عاما. ومن املعـــروف أن اكتئاب األمهات 

يزيد احتمـــال إصابة األبناء، إال أن أثر اكتئاب 
اآلبـــاء لـــم يكـــن معروفا مـــن قبـــل. وتوصلت 
الدراســـة إلى أن اآلباء مثـــل األمهات، يجب أن 
ينخرطوا في التعامل مع مشكلة اكتئاب األبناء 

املراهقني، في أي مرحلة مبكرة من العمر. 
وقالت جو هاردي، مديرة خدمات اآلباء في 
اخليرية فـــي بريطانيا،  منظمـــة ”يانغمايندز“ 
”إن اآلباء غالبا ما يرغبون في إخفاء مشـــاكلهم 

النفسية لكي ال يثقلوا على أبنائهم“. 
وأشـــارت إلى أن من األفضـــل ”أن يكونوا 
أمنـــاء ومنفتحني، ويعطـــون أطفالهم الفرصة 

لتوجيه أسئلة“. 
وأضافـــت ”مـــن املهـــم أن نتذكر أن 

إصابتـــك باالكتئـــاب ال متنعـــك مـــن 
أن تكـــون أبا عظيما. أنـــت وزوجتك 
ميكنكما االستمرار في دعم أطفالكما، 
لهم،  واحلـــب  الطمأنينـــة  وتوفيـــر 

ومساعدتهم على فعل ما يحبون“.

موضةاملراهقون يتأثرون باكتئاب اآلباء

األصفر يكسو 
معاطف الشتاء

األملانيـــة بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
اللـــون األصفر يكســـو موضـــة املعاطف 
هذا الشـــتاء، ليمنح املرأة إطاللة ساطعة 
ومشـــرقة تطـــرد الكآبـــة وتشـــيع أجواء 

الدفء والبهجة.
وأوضحـــت املجلـــة املعنية باملوضة 
واجلمال في موقعها على اإلنترنت 
أن األصفر يغازل كل النســـاء سواء 
املرأة الشـــقراء ذات البشرة البيضاء 
أو املرأة ذات البشرة الشاحبة 
البشـــرة  ذات  املـــرأة  أو 
بشـــرط  وذلـــك  الســـمراء، 
املناســـبة  الدرجة  اختيار 

للبشرة.
البشـــرة  ذات  املـــرأة 
عليها  ينبغـــي  الفاحتـــة 
يكتســـي  معطف  اختيار 
بإحـــدى درجات األصفر 
الباســـتيلي احلاملة، في 
األصفـــر  يغـــازل  حـــني 
القوي املرأة ذات البشرة 

الداكنة. 
كما أفـــادت ”إيلي“ 
أن معطف االســـتحمام 
املوضة  جنـــم  ميثـــل 
النســـائية هـــذا الشـــتاء، 
ليمنـــح املرأة إطاللـــة مريحة 

تخطف األنظار. 
وأوضحـــت أن معطـــف 
االســـتحمام هو معطف وثير ذو رباط 
يتـــم لفه حول الوســـط؛ لذا فهو يخلو 
مـــن األزرار أو الســـّحاب. كمـــا ميتاز 
معطف االســـتحمام بياقـــات عريضة 
وجيوب كبيرة. وغالبا ما يأتي معطف 
االســـتحمام مصنوعـــا مـــن خليـــط 
الصوف أو من الكشـــمير، ويكتسي 
األســـود  باأللوان الكالســـيكية مثل 
والرمـــادي واجلملـــي، كمـــا توجـــد 
موديـــالت ذات وجهني أحدهما ذو طابع 

رياضي واآلخر ذو طابع أنيق.

} من الممكن أن يؤدي التوتر واإلجهاد 
النفسي إلى اتخاذ بعض القرارات الخطيرة 
غير الصائبة أو غير العقالنية التي يمكن أن 

تغير حياتنا، مثل القبول بوظيفة ذات مدخول 
جيد ولكن مع ساعات مضنية من العمل، حيث 

توصل العلماء إلى تحديد جزء الدماغ الذي 
يصبح ضعيفا تحت وطأة التوتر والضغط، 

وهو المسؤول مباشرة عن عملية صنع 
القرار غير الطبيعية؛ حيث يؤدي التوتر إلى 
االلتباس أو االرتباك الذهني بين الخيارات 

المتعددة والتي ال تمثل أي قيمة على المدى 
البعيد، بمعنى اختيار بدائل غير آمنة مع 

مكافآت مجزية.
اتخاذ القرار في هذا النوع من حاالت 
اإلجهاد المزمن يطلق عليه ”الصراع بين 

التكاليف والفوائد“، وفي الغالب يتجاهل 
األفراد الواقعون تحت ضغط التوتر النفسي 
التكلفة اآلنية العالية لخياراتهم، لقاء مكافأة 

أكبر. 
هناك، بالطبع، عوامل عدة تسبب اإلجهاد 

النفسي الذي يصبح مزمنا على المدى 
البعيد؛ منها قضاء ساعات عمل يومية مرهقة 

وطويلة سواء في العمل أو المنزل، إضافة 
إلى المرور بتجارب عاطفية واجتماعية غير 

ناجحة وعدم الشعور باألمان والخوف من 
المستقبل، وأهمها على اإلطالق اضطرابات 
ما بعد الصدمة؛ وهي االضطرابات النفسية 
التي تتسبب فيها حوادث مفاجأة وصادمة 

في  حياة اإلنسان، مثل موت شخص عزيز أو 
فقدان ممتلكات قيمة أو الخروج من تجربة 

عاطفية مريرة، حيث يصبح من الصعب معها 
الحفاظ على التوازن النفسي االنفعالي.

تتفاوت أعرض هذه االضطرابات من 
شخص إلى آخر، لكن هناك مالمح تكاد 

تكون مشتركة حتى مع اختالف التفاصيل 
التي تتعلق بالتجربة الشخصية والبيئة 
االجتماعية؛ منها قلة النوم، االنفعال غير 

المبرر والعنيف ألتفه األسباب، اضطرابات 
األكل (فقدان الشهية أو اإلفراط في تناول 

الطعام)، اضطرابات النوم، عدم القدرة على 
التعامل مع الناس سواء أكانوا غرباء أم 

مقربين،  فضال عن تعذر القيام بالواجبات 
اليومية الروتينية حتى البسيطة منها.

من جانب آخر، يعد توقيت اتخاذ القرار، 
عامال مهما لضمان نجاحه، فالتريث مطلوب 

خاصة في حالة وقوعنا تحت وطأة ظروف 
نفسية سيئة، إال أن التردد الطويل ال يمكن 

أن يكون ذا فائدة مثله مثل التسرع؛ فبعض 
القرارات المصيرية في حياتنا تتطلب الحسم 
في وقت قصير نسبيا ويمكن أن تفقد قيمتها 
إذا طالت فترة التفكير أو التردد في اتخاذها، 

وربما تضيع علينا الفرصة بأكملها خاصة 
في ما يتعلق بالعمل أو الدراسة. أما القرارات 

العاطفية، فهي األكثر تأثرا بحالتنا 
النفسية السيئة وربما يعمد 
البعض إلى التخبط واتخاذ 
مواقف وإجراءات يمكنها أن 

تسبب األذى للطرف اآلخر، لمجرد 
الرغبة في ذلك بصرف النظر 

عن ضررها عليهم. 
يؤكد علماء النفس أن عملية 

اتخاذ القرارات غير العقالنية تتأتى 
بسبب تشوش في اإلدراك، وهذا األمر يؤدي 

إلى إصدار حكم قاصر على األحداث من 
دون التحقق من المعلومات أو التركيز على 

معلومة واحدة أو وجه واحد من أوجه 
الحقيقة، حيث يكون القرار قاصرا في الغالب. 

فضال عن ذلك، يتوقع من بعض األشخاص 
الذين يقبعون تحت تأثير االنفعاالت 

والضغوط النفسية، أن يتجاهلوا الوقائع 
والحقائق على الرغم من اطالعهم عليها، وفي 

هذا نوع من مناكدة النفس أو اآلخرين.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

تكلفة القرار الخاطئ

اآلباء مثل األمهات، يجب أن ينخرطوا 
فـــي التعامـــل مـــع مشـــكلة اكتئاب 
األبنـــاء املراهقـــني، فـــي أي مرحلـــة 

مبكرة من العمر

◄

35
باملئة من السيدات 

الالئي حرمن من ميراثهن 
يتعرضن لإليذاء جسديا 

و15 باملئة لالبتزاز 
املادي

خدمات اآلباء في
ة فـــي بريطانيا، 
 إخفاء مشـــاكلهم

نائهم“.
”أن يكونوا  ضـــل
 أطفالهم الفرصة 

ن نتذكر أن
عـــك مـــن 
وزوجتك 
طفالكما، 
لهم،  ب 

ون“.

هذا الشـــتاء، ليمنح ا
ومشـــرقة تطـــرد الكآب

الدفء والبهجة.
وأوضحـــت املجل
واجلمال في مو
أن األصفر يغازل
املرأة الشـــقراء ذ
أو املرأة ذا
املـــر أو 
الســـمر
اختيار
للبشر
امل
الفاحت
اختي
بإحــ
الباس
حـــني
القوي
الدا

أن م
مي
النســـا
ليمنـــح امل
تخطف األ
وأوض
االســـتحمام هو مع
يتـــم لفه حول الوس
مـــن األزرار أو الس
معطف االســـتحما
وجيوب كبيرة. وغا
االســـتحمام مص
الصوف أو من ا
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فعاالت 
لوا الوقائع 

عهم عليها، وفي 
 اآلخرين.
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رياضة

} ســايتاما (اليابــان) - يتوق الهالل السعودي 
إلـــى التتويج بكأس دوري أبطال آســـيا لكرة 
القدم على أرض مضيفه أوراوا ريد داميوندز 
الياباني عندما يلتقيه الســـبت في إياب الدور 
النهائي على ملعب سايتاما. وعاد أواروا من 
الرياض بتعادل ثمني 1-1 ذهابا قبل أسبوع. 

ويشـــارك بطل دوري أبطال آسيا في كأس 
العالـــم لألنديـــة املقـــررة في أبوظبي الشـــهر 
املقبـــل. ويبحـــث الهالل عـــن لقبـــه األول في 
البطولـــة في صيغتها اجلديـــدة التي انطلقت 
عـــام 2003، وهـــو كان قريبا من ذلـــك في 2014 
حـــني بلغ الدور النهائي أيضا لكن اللقب ذهب 

إلى ويسترن وانديررز األسترالي.

وســـبق للفريـــق الســـعودي أن ذاق طعم 
التتويـــج اآلســـيوي فـــي البطولـــة بحلتهـــا 
القدمية حيث أحـــرز لقبني عامي 1992 و2000، 
فضـــال عن لقبـــني آخرين في الكأس الســـوبر 
اآلســـيوية (1997 و2000). مـــن جهتـــه، أحـــرز 
أوراوا لقب دوري أبطال آســـيا في 2007، لكن 
الفـــرق اليابانية عانت في األعوام املاضية في 
البطولـــة تاركـــة املجال أمام الفـــرق الصينية 
والكوريـــة اجلنوبيـــة لفـــرض هيمنتها على 
اللقب، علما بأن غامبا أوســـاكا الياباني تّوج 

في نسخة 2008.
وتقـــع على عاتق الهالل أيضا مهمة وضع 
حد لسيطرة فرق شـــرق آسيا وأستراليا على 
اللقـــب في األعـــوام اخلمســـة املاضية، وعلى 
البطولة بشكل عام منذ 2003، إذ توجت بعشرة 
ألقـــاب مقابل أربعة فقط لفرق غرب القارة عبر 
العـــني اإلماراتي (2003) واالحتاد الســـعودي 
(2004 و2005) والســـد القطري (2011). ويضم 

الفريقان عددا من العبي منتخبي الســـعودية 
واليابان اللذين ضمنـــا تأهلهما إلى نهائيات 

كأس العالم في روسيا عام 2018.
وكان رافائيل ســـيلفا لعـــب دورا بارزا في 
الفوز على شنغهاي سيبغ الصيني في نصف 
النهائي الشهر املاضي بتسجيله هدف التأهل 
الـــذي أخرج فريـــق املدرب البرتغالـــي أندريه 
فياش-بواش مـــن البطولة (تعـــادل الفريقان 
1-1 ذهابـــا في شـــنغهاي، وفـــاز أوراوا 0-1 
إيابـــا). وقـــّدم أوراوا شـــكوى رســـمية إلـــى 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بسبب التعليقات 
العنصرية التي استهدفت رافائيل سيلفا على 

موقع إنستغرام.
لكن سيلفا أكد أنه يركز على املباراة بقوله 
”أوّد أن أقول إنها (التعليقات) ال تزعجني على 
اإلطـــالق، فتركيزي في مـــكان آخر، كل طاقتي 
منصبة على مباراة اإلياب“. ويستعيد أوراوا 
الـــذي لم يخســـر علـــى أرضه فـــي طريقه إلى 
النهائي، خدمات العبه البرازيلي ماوريســـيو 
بعـــد انتهاء فترة إيقافه والذي أكد أنه ”بحالة 
جيدة بدنيا“، مضيفـــا ”الفريق املنافس يضم 
العديـــد من الالعبني اجليديـــن، ولذلك آمل أن 

نتمكن من احلد من خطورتهم“.

العودة بالكأس

 تلقى الهالل الســـاعي إلـــى حتقيق فوزه 
الرابع علـــى الفرق اليابانية آســـيويا، ضربة 
موجعة متثلت فـــي إصابة مهاجمه البرازيلي 
كارلوس إدواردو بقطع فـــي الرباط الصليبي 
فـــي مبـــاراة الذهاب. يشـــار إلـــى أن إدواردو 
ســـجل للهالل هذا املوسم 13 هدفا سبعة منها 
في دوري أبطال آســـيا، والســـتة األخرى في 
الـــدوري احمللـــي. وعكف األرجنتينـــي رامون 
دياز مـــدرب الهالل على جتهيز بديل إلدواردو 
من بني الثنائي محمد الشلهوب ونواف العابد 
ليكـــون أحدهما أساســـيا واآلخـــر احتياطيا.
ورغم مشاركة الشـــلهوب (37 عاما) في دقائق 
قليلـــة مع فريقه هـــذا املوســـم، إال أن دياز قد 

يســـتعني بخدماته في مباراة اإلياب ال ســـيما 
وأنـــه العـــب يتمتع بخبـــرة كبيرة قـــد تصنع 
الفـــارق. ويبحث الشـــلهوب عن ختـــام مميز 
ملشـــواره احلافل باإلجنازات والبطوالت التي 
حققهـــا على مـــدى أكثر من عقديـــن من الزمن 
مع ناديه واملنتخب الســـعودي، إذ يعتبر أكثر 

العب سعودي تّوج مع فريقه بإحراز 30 لقبا.
ورشـــح محمد الشلهوب، جنم وسط فريق 
الهالل السعودي، زميله السوري عمر خربني، 
مهاجـــم الفريق، للفوز بلقـــب أفضل العب في 
آســـيا 2017. وأعلـــن االحتاد اآلســـيوي لكرة 
القدم، السبت املاضي، قائمة املرشحني جلائزة 
أفضل العب في القارة لعام 2017، والتي ضمت 
الثالثي، عمر خربني، مهاجم الهالل السعودي، 
وعمـــر عبدالرحمـــن ”عمـــوري“، العـــب العني 
اإلماراتـــي، والصيني وو لي، العب شـــنغهاي 

الصيني.
وقـــال الشـــلهوب ”عمـــر يبادر بتســـجيل 
األهـــداف منـــذ أول يوم جاء فيـــه إلى الهالل، 
وال يرضى بالهزمية، وأعتقد من وجهة نظري 
الشـــخصية وليســـت العاطفية أنه يســـتحق 
اللقب بالنظر إلى مســـتوياته وأهدافه“. وعن 
مبـــاراة إياب نهائي دوري أبطال آســـيا، أمام 
أوراوا اليابانـــي، أوضـــح الالعـــب املخضرم 
”أضعنا الفوز فـــي مباراة الذهاب بكثرة إهدار 
الفـــرص، لكـــن ما زالـــت أمامنا مبـــاراة إياب 

لنعّوض فيها ما أهدرناه“.
وتعهـــد قائد الهالل ياســـر القحطاني بأن 
يبذل فريقه كل ما في وسعه للعودة من اليابان 
بكأس البطولة، وقال ”الهالل فريق ال يستسلم 
أبدا، ووجودنا اآلن فـــي املباراة النهائية مرة 
أخـــرى دليل على ذلك“. وأضاف ”ســـنبذل كل 
ما بوسعنا لكسر ســـجل فريق أوراوا املتمثل 
بالفوز املتتالي على أرضه، والتأكيد على أننا 
ســـنعود مـــن اليابان ومعنا الـــكأس. ال أعتقد 
بأنهـــم فوجئوا بأدائنا، ألنهـــم كانوا يعرفون 
كل شـــيء عن الطريقة التـــي نلعب بها، ومدى 

قوة فريقنا“.

أبطال القارة

 أوضح القحطاني ”ال يزال كل شيء ممكنا 
علـــى أرض امللعب، واآلن يجب أن نحافظ على 
نفس املســـتوى حتـــى نصبح أبطاال آلســـيا.. 
يعرف كل فريـــق بعد مباراة الذهاب املزيد عن 
الطريقـــة التي يلعب بها منافســـه، كما يعرف 
نقـــاط القـــوة ونقـــاط الضعف لـــدى اآلخر“. 
وأعـــرب مهاجم الهالل عن ”اعتقاده بأن اللقب 
ســـيكون قريبا، ولكن الفريق الذي ســـيقّدم كل 
ما ميلك من جهد وإمكانيات ســـتكون فرصته 
أكبر، وســـيكون قادرًا على حتقيـــق الفوز في 

هذه املباراة“.
ويحتضن ســـايتاما 2002 املباراة املرتقبة، 
ويقع في مدينة ســـايتاما اليابانية، ويتســـع 
امللعـــب  ويعتبـــر  متفـــرج،   63.700 حلوالـــي 
الرســـمي الذي يخوض عليه نادي أوراوا ريد 
داميونـــدز مبارياته، مت افتتاحـــه في أكتوبر 
من عـــام 2001، ويتوقع أن يكـــون كامل العدد، 
خاصة بعد نفـــاد التذاكر إلكترونيا قبل موعد 
املبـــاراة بيومـــني. ويتوقـــع أن يعتمـــد مدرب 
الهالل دياز على عبدالله املعيوف في حراســـة 
املرمى، وأمامه الرباعي محمد البريك ومحمد 
جحفلي وأسامة هوساوي وياسر الشهراني، 
ليدفع بثالثة العبني في محور االرتكاز وســـط 
امللعب هم ميلســـي وعبدالله عطيف وســـلمان 
الفـــرج، على أن يكـــون أمامهم نـــواف العابد 
وســـالم الدوسري، فيما ســـيكون عمر خربني 

رأس حربة صريح.

ــــــع فريق الهالل الســــــعودي إلى موعد مع التاريخ، عندمــــــا يواجه أوراوا ريد داميوندز  يتطّل
الياباني السبت، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا النسخة الـ36 من عمر البطولة مبسّماها 
القدمي واجلديد، والـ15 باسمها احلالي، ليضيف اللقب اآلسيوي السابع في تاريخه، واألول 

له مبسّمى البطولة اجلديد دوري أبطال آسيا لينفرد بالزعامة اآلسيوية.

«مـــن الواجب تكريم الذين رفعوا الراية التونســـية على مـــدار 14 دورة أوملبية. من املنتظر أن 

يحضر جميع األوملبيني الذين مثلوا تونس}.

محرز بوصيان
رئيس اللجنة األوملبية التونسية

«مســـتوى الوداد تحسن كثيرا مقارنة بمباريات الدوري الســـابقة، أشيد بالالعبني الذين بحثوا 

عن تسجيل االنتصار، سواء األساسيني أو بعض البدالء}.

الحسين عموتة

مدرب الوداد البيضاوي المغربي

الهـــالل تقع على عاتقه أيضا مهمة 

وضع حد لسيطرة فرق شرق آسيا 

وأســـتراليا على اللقب فـــي األعوام 

الخمسة املاضية

◄

 االختيار الصعب

هاميلتون سيلمع تتويجه في أبوظبي
لويـــس  البريطانـــي  يســـعى   - أبوظبــي   {
هاميلتون سائق مرسيدس والضامن تتويجه 
ســـابقا بلقـــب بطولة العالـــم للفورمـــوال1-، 
إلـــى إنهاء موســـمه علـــى رأس املنصة األحد 
فـــي جائزة أبوظبي الكبرى فـــي اجلولة الـ20 
األخيـــرة، فيما يتنافس باقي الســـائقني على 
حتســـني مراكزهم وجوائزهم املالية. وتبحث 
فرق الوســـط علـــى حلبة يـــاس مارينـــا، عن 
حتســـني مواقعهـــا لتعزيـــز ميزانياتهـــا قبل 
انطالق موســـم 2018، باإلضافة إلى اختبارات 

على قطع جديدة في سياراتها.
وكان هاميلتـــون قـــد ضمن لقبـــه العاملي 
الرابـــع بعـــد 2008 و2014 و2015، علـــى غرار 
فريقه األملاني مرسيدس، لكن املدير التنفيذي 
النمســـوي توتو وولف قـــال إن فريقه مصمم 
على الفوز فـــي أبوظبي للســـنة الرابعة على 
التوالي (هاميلتـــون في 2014 و2016 واألملاني 
املعتـــزل نيكو روزبرغ في 2015) ”بغض النظر 
عن املتواجد في خزانة الكؤوس هناك في مقر 
الفريق، ينصـــب تركيزنا دوما على الســـباق 

التالي والبطولة التالية“.
وتابـــع ”هدفنـــا في أبوظبي بســـيط جدا: 
تقـــدمي أفضـــل مـــا عندنـــا، اســـتخراج احلد 
األقصـــى من +ديفا+ (ســـيارتنا) في ســـباقها 
األخيـــر وحتقيق الفـــوز“. وأردف ”شـــاهدنا 
سرعة واعدة في املكســـيك والبرازيل، حيث 

توقعنـــا أن نعانـــي أكثـــر، وهـــذه عالمة 
إيجابيـــة للتقـــدم الـــذي حققنـــاه في فهم 
صعوباتنـــا هذه الســـنة. لكننا لم نحقق 
الفوز منذ أوســـنت (الواليـــات املتحدة)، 

ونحـــن مصممون على تغيير هذا األمر في 
أبوظبي“.

وبعد إحـــرازه املركز األول 
في أوسنت، تراجع هاميلتون، 
حامـــل لقب 9 ســـباقات هذا 
املوســـم، فحـــل تاســـعا في 
املكسيك ورابعا في البرازيل 
بعد حـــادث في التصفيات. 
بفارق  هاميلتـــون  ويبتعد 
األملانـــي  عـــن  نقطـــة   43
سيباستيان فيتل (فيراري) 
املتـــوج فـــي البرازيل قبل 
فوزه  مســـتحقا  أسبوعني 

األول منـــذ 30 يوليو واخلامس هذا املوســـم. 
وقال هاميلتون ”سأقوم بكل ما في وسعي في 
أبوظبي“. وسيحاول فيتل احلفاظ على مركزه 
الثانـــي، إذ يبتعد بفارق 22 نقطة عن ســـائق 
مرســـيدس الثاني الفنلنـــدي فالتيري بوتاس 
املتوج مرتني هذا املوســـم إضافة إلى 6 مرات 

حل فيها وصيفا وأربع مرات ثالثا.
ســـتتركز األنظـــار على الهولندي الشـــاب 
ماكس فيرشـــتابن (ريد بول) الذي يقدم نهاية 
موســـم مميزة معوضـــا انســـحاباته العديدة 
مطلعـــه، فتوج في ماليزيا واملكســـيك كما حل 

وصيفا في اليابان ورابعا في أوسنت. 
ووصـــف املديـــر التنفيذي في مرســـيدس 
النمســـاوي نيكي الودا ابن العشـــرين ســـنة 
فيرشـــتابن بأنـــه أفضل ســـائق شـــاب يدخل 
عالم الفورموال1-. وقال بطل العالم ســـابقا 3 
مرات ”في كل ســـنواتي ضمن عالم ســـباقات 
السيارات، ماكس هو أفضل سائق شاب رأيته 
من دون أي شـــك. هو هجومي وسريع. الشيء 
الوحيـــد الذي أرغب بقوله لـــه أن ُيبقي قدميه 

على األرض“.
وفـــي ظـــل حســـم هويـــة البطل، ســـتكون 
الفرصة متاحة للســـائقني اآلخريـــن على غرار 
بوتاس والفنلنـــدي كيمي رايكونـــن (فيراري) 
واألســـترالي دانيـــال ريكيـــاردو (ريـــد بـــول) 
باملنافسة على لقب الســـباق في اإلمارات. 
لكن على الطرف اآلخر من الترتيب، تبرز 
معـــارك أخرى بـــني تورو روســـو، رينو 
وهاس، سادس وســـابع وثامن الترتيب 
على التوالـــي، إذ يبلغ الفـــارق بينهما 6 
نقـــاط فقط، وقـــد يعادل 12 مليـــون دوالر 

أميركي. 
وقال مدير فريق رينو سيريل 
ابيتبـــول ”هـــذا الســـباق هو 
بطولة بحد ذاتها“. وسيكون 
جـــدا  عاطفيـــا  الســـباق 
 36) ماسا  فيليبي  للبرازيلي 
عاما) الذي يودع عالم الفئة 
األولـــى ”أتطلـــع للســـباق 
واخطـــط لالســـتمتاع بكل 
مســـيرتي  إلنهاء  حلظـــة، 
فـــي الفورمـــوال- 1 بأعلى 

نقطة“.
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الهالل السعودي يبحث عن إنجاز آسيوي
[ أوراوا الياباني يغازل لقب أبطال آسيا للمرة الثانية

مازيمبي يغازل كأس االتحاد األفريقي
} جوهانســربغ - يخوض ســـوبر ســـبورت 
يونايتـــد اجلنوب أفريقي بآمـــال كبيرة إياب 
الـــدور النهائـــي مـــن مســـابقة كأس االحتاد 
األفريقي لكرة القدم، عندما يستضيف السبت 
الدميوقراطـــي حامل  الكونغولـــي  مازميبـــي 

اللقب في تشواني. 
وتنبـــع هـــذه اآلمـــال أوال مـــن أن ملعبـــه 
”لـــوكاس ماستربيســـز موريبـــي ســـتاديوم“ 
ســـيكون مسرحا للمباراة، وثانيا من خسارته 
بصعوبـــة ذهابا في لوبومباشـــي 1-2 بعد أن 
كان قريبـــا مـــن اخلروج متعـــادال، وثالثا ألنه 
يســـعى إلى أن يكـــون أول فريق مـــن جنوب 
أفريقيـــا يحرز لقب املســـابقة املعادلة للدوري 
األوروبي (يوروبا ليغ)، والظفر بجائزة الـ1.25 

مليون دوالر التي متنح للبطل.
لكن املهمـــة لن تكون ســـهلة على اإلطالق 
بالنســـبة إلى املـــدرب غايفن هانـــت ورجاله 
الســـاعني إلى باكورة ألقابهم في أول نهائي، 
ال ســـيما أن مازميبـــي األعرق علـــى الصعيد 
القـــاري، يتطلع إلـــى االحتفـــاظ باللقب وهذا 
األمر بحد ذاته مهم جدا، فضال عن أنه يسعى 
إلـــى إضافـــة الـــكأس الــــ11 إلـــى خزائنه في 

مختلف املسابقات األفريقية.
وتّوج مازميبي بلقب دوري أبطال أفريقيا 
و2010  و2009  و1968   1967 (أعـــوام  مـــرات   5
و2015)، وحـــل وصيفـــا عامـــي 1969 و1970، 
وأحرز لقب كأس الكؤوس األفريقية عام 1980، 
والكأس الســـوبر األفريقية ثالث مرات (أعوام 
2010 و2011 و2016)، فضـــال عن كأس االحتاد 
العـــام املاضي علـــى حســـاب مولودية بجاية 
اجلزائري بتعادله معه ذهابا 1-1 في البليدة، 

وفوزه عليه إيابا 1-4.

معرفة جيدة

جيـــدا، وهي  الفريقـــان بعضهما  يعـــرف 
املرة الرابعة التي يلتقيان فيها في املســـابقة 
هذا املوســـم بعدمـــا تبادال التعـــادل (2-2 في 
لوبومباشـــي، و0-0 فـــي تشـــواني) فـــي دور 
املجموعـــات فـــي 4 و20 يونيـــو املاضي على 

التوالـــي، ثـــم فـــاز مازميبي علـــى أرضه في 
ذهاب النهائي. وكان ســـوبر سبورت يونايتد 
األفضل في ذلك اللقاء رغم اللعب خارج أرضه 
وعدم االستعداد بشكل جيد، وكان بإمكانه هز 
الشـــباك أكثر من مرة، بيـــد أن خبرة مازميبي 

لعبت دورها فخرج فائزا. 
ووصف قائد والعب وســـط سوبر سبورت 
ديـــن فورمان التحضيرات للذهاب بأنها كانت 
”كابوسا لوجستيا“ بســـبب اإلرهاق والتأخر 
في السفر إلى لوبومباشـــي. فهداف املسابقة 
املهاجـــم النيوزيلنـــدي جيرميـــي بروكي (10 
أهـــداف) خـــاض املبـــاراة بعدمـــا شـــارك مع 
منتخـــب بالده ضـــد البيرو ذهابـــا وإيابا في 
ملحق أوقيانيا-أميـــركا اجلنوبية املؤهل إلى 

مونديال 2018 في روسيا. 

أكثر قوة

صّرح فورمان ”أعتقد بأننا ســـنكون أكثر 
قوة ألن حتضيراتنا كانـــت أفضل، وكل العب 
منا أخذ قســـطا كبيرا من الراحة“. من جانبه، 
قال بروكي ”لدينـــا في الفريق بعض الالعبني 
من أصحـــاب اخلبرة يعرفون كيف يخرجوننا 

من املواقف الصعبة“.
وال ينكـــر مدرب مازميبـــي بامفيل ميهايو 
الضغـــط الذي يرخي بثقلـــه على كاهل العبيه 
خصوصا في خط الدفاع، لكنه يؤكد في الوقت 
ذاته أنه ”وضع اخلطـــة الالزمة التي نأمل أن 
تأتـــي لنا بفـــوز آخر فـــي اإليـــاب“. وأضاف 
”ســـوبر ســـبورت فريـــق جيـــد وليس ســـهال 
الســـيطرة عليه، ونحن بحاجة لتسجيل هدف 
خارج أرضنا لنزيل من حساباتنا الهدف الذي 

سجلوه في لوبومباشي“.

البحث عن أرقام جديدة

بامفيل ميهايو:

سوبر سبورت الجنوب 

أفريقي فريق جيد وليس 

سهال السيطرة عليه

بوصوفة: نريد التألق في مونديال األندية
} ديب - يبحث املغربي مبارك بوصوفة، عن 
ختـــام مثير للعام اجلاري، عندما يقود فريقه 
اجلزيرة اإلماراتي، في مونديال األندية، الذي 
ســـيقام خالل الفترة من 6 وحتى 16 ديسمبر 

املقبل. 
وقال مبارك بوصوفـــة ”مونديال األندية، 
بطولـــة مختلفة عـــن دوري أبطـــال أوروبا، 
بالنظر إلى الفتـــرة القصيرة التي تقام فيها 

منافسات األولى“. 
وتابع ”لكن كأس العالم لألندية هذا العام 
ســـتكون مميزة للغاية، ألنها ستقام في دولة 
اإلمـــارات، اجلزيـــرة سيشـــارك بصفته بطل 

الدوري احمللي للبلد املضيف“.
وأضاف العـــب اجلزيرة اإلماراتي ”يجب 
أن نقـــّدم أفضل ما لدينا في مونديال األندية، 
ونظهـــر قدراتنا الكاملة، نرغـــب في الذهاب 
ألبعـــد مدى ممكن في البطولة العاملية“. وعن 
مواجهة أوكالند ســـيتي، في املباراة األولى، 

علـــق بوصوفة بقوله ”أعتقـــد أن اخلصم له 
تاريـــخ كبير في مونديـــال األندية“. وواصل 
”لم أتابع اخلصم من قبل، لكن ســـوف نستعد 
لـــه بشـــكل جيد، ســـوف ندرس نقـــاط القوة 
والضعـــف لديـــه، وإظهار أفضل مـــا منتلك 
للتأهـــل إلى الدور الثانـــي“. وتابع بوصوفة 
”املشاركة في كأس العالم لألندية، تأخذ حيزا 
كبيرا مـــن اهتمامات نادي اجلزيرة، اجلميع 

يتطلع للمشاركة في البطولة“.
وقال ”خالل األسبوعني املقبلني، ستزداد 
التحضيـــرات في اإلمارات، مع زيادة شـــغف 
املباريـــات،  ملتابعـــة  اجلماهيـــر  واهتمـــام 
بينما تركز وســـائل اإلعالم بشـــكل أكبر على 

استضافة البطولة“. 
وختـــم النجم املغربي حديثه بقوله ”كافة 
األندية املشـــاركة في املونديـــال لديها قاعدة 
جماهيريـــة كبيرة، وبالتأكيد ســـتحضر إلى 

اإلمارات، وعلى سبيل املثال، ريال مدريد“.
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{الشـــعور باالرتيـــاح هو كابوس ألي مـــدرب وفريق بعد نجاحـــات كثيرة.. القهـــر وغياب القدرة 

التنافسية يظهران عندما تهزم، لكنني رأيت دائما التزاما من يوفنتوس}.

أليساندرو دل بييرو 
أسطورة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا

{أنا واقعي جدا، أعرف أن كل شيء وارد الحدوث، أنا هنا اليوم، وبغض النظر عن بقائي لشهرين 

أو أكثر، فإن الشـــيء الوحيد الذي أســـتطيع عمله، هو التركيز على ما يمكنني التحكم به}.

إلياكيم مانغاال
 العب مانشستر سيتي اإلنكليزي

ريكاردو كاكا يدرس العودة إلى نادي ميالن

بعد اعتزاله كرة القدم

رونالدو يتفوق على نيمار وليفاندوفسكي أوروبيا

 أوتمار هيتسفيلد يستبعد

 العودة إلى دورتموند

} لنــدن - يقـــود املصـــري محمـــد صـــالح، 
متصـــدر ترتيب الهدافـــني، ليفربول اخلامس 
في مواجهة فريقه الســـابق تشيلســـي حامل 
اللقب، الســـبت في قمة املرحلة الثالثة عشـــرة 
مـــن الـــدوري اإلنكليـــزي لكـــرة القـــدم، فيما 
يزور مانشســـتر ســـيتي املتصدر بفارق كبير 
هيدرسفيلد الصاعد. وعاش صالح (25 عاما) 
الذي قاد بالده إلى مونديال روســـيا 2018 بعد 
غيـــاب 28 عاما، فترة متواضعة مع تشيلســـي 
بعد قدومه من بازل السويسري في 2014، بيد 
أنه تألق بشـــكل كبير في املالعب اإليطالية مع 
فيورنتينا وروما، مـــا فتح له باب العودة إلى 

البرميرليغ.

وسجل صالح الذي بدأ مسيرته مع املقاولني 
العـــرب، 9 أهداف في الـــدوري، متقدما بفارق 
هدف عن هاري كاين (توتنهام)، واألرجنتيني 
غابريـــال  والبرازيلـــي  أغويـــرو  ســـيرجيو 
جيـــزوس (مانشســـتر ســـيتي)، واإلســـباني 
ألفارو موراتا (تشيلســـي) والبلجيكي روميلو 
لوكاكو (مانشســـتر يونايتد). وقال عنه مدربه 
األملانـــي يورغن كلوب ”لقـــد كان يافعا عندما 
جاء إلى تشيلســـي، لكنه أصبـــح رجال اآلن“. 
لكن فريق املدرب األملاني يورغن كلوب تعرض 
لنكســـة معنويـــة الثالثاء بعد إهـــداره تقدمه 
بثالثيـــة نظيفـــة للبرازيلي روبرتـــو فيرمينو 
(2) والســـنغالي ســـاديو مانيه، أمام مضيفه 
إشـــبيلية اإلسباني الذي ســـجل 3 أهداف في 
الشـــوط الثانـــي، فـــي اجلولة اخلامســـة قبل 
األخيـــرة مـــن دور املجموعات لـــدوري أبطال 
أوروبا، ليهدر حســـابيا ضمـــان تأهله للدور 

ثمن النهائي للمرة األولى منذ 2009.

قلة الخبرة

ألقى كلـــوب باللوم على قلـــة خبرة فريقه 
في املســـابقة القارية ”فـــي هكذا أجواء يتعني 
علينا احلصـــول على املزيد مـــن اخلبرة. هل 
كان مبقدورنا تقـــدمي األفضل؟ 100 باملئة، لكن 
هل اعتقد أنها مشـــكلة نفسية؟ 100 باملئة ال“. 

وجتمع املباراة بني فريقني مندفعني محليا، إذ 
حقق تشيلسي ثالث الترتيب، بفارق نقطة عن 
مانشســـتر يونايتد الثاني، أربعة انتصارات 
متتاليـــة، وليفربـــول الذي يبتعـــد عنه بثالث 

نقاط، 3 انتصارات تواليا.
بـــدوره، يخوض تشيلســـي املبـــاراة بعد 
رحلـــة بعيدة الى أذربيجـــان حيث حقق فوزا 
عريضا على مضيفه قره باغ (-4صفر) وضمن 
األربعـــاء تأهلـــه لثمن نهائـــي دوري األبطال. 
وقـــال البلجيكـــي إدين هـــازارد صاحب هدف 
الســـبق في باكو ”لدينا مباراة كبيرة السبت 
ضـــد ليفربول، لـــذا كان جيـــدا احلصول على 
بعض الراحة. نحن جاهزون للســـبت“. ودفع 
املدرب اإليطالي أنطونيو كونتي الذي اشتكى 
مـــن خوض فريقـــه ملواجهة ليفربـــول بعد 48 
ســـاعة مـــن رحلـــة طويلـــة (8 آالف كيلومتر)، 
بتشكيلة قوية شارك فيها أساسيا قلب الدفاع 
البرازيلي دافيد لويز منذ استبعاده إثر مشادة 

في التمارين.
وتابع هـــازارد قائـــال إن النجـــم املصري 
محمد صالح، لم يحصـــل على فرصته إلثبات 
نفسه عندما كان العبا ضمن صفوف تشيلسي، 
ووصفه بأنه ”العب مـــن الطراز األول“.  وقال 
هازارد العب خط وســـط تشيلســـي إن صالح 
لـــم يحصل على الفرصة الكافية الســـتعراض 
قدراته مع تشيلســـي ، مؤكـــدا أنه ”العب رائع 
من الطراز األول.. رمبا لم يحصل على فرصته 
في تشيلســـي بسبب املدرب، أو بسبب تواجد 
عناصر أخـــرى مميـــزة بالفريـــق! ال أعرف“. 
وأضاف هازارد ”يتمتع بالكفاءة ولكنني أتذكر 
في تلك الفترة أن األمور لم تكن سهلة بالنسبة 

إليه في ظل تواجدي وويليان وأوسكار“.

على مسافة بعيدة

الصـــدارة،  فـــي  بعيـــدة  مســـافة  علـــى 
يختتم مانشســـتر ســـيتي املرحلة على أرض 
هيدرســـفيلد العاشـــر، باحثا عن فوزه الثاني 
عشر في 13 مباراة، حيث يتربع على الصدارة 
بفارق 8 نقـــاط عن أقرب مطارديه مانشســـتر 
يونايتد. ويقدم سيتي بقيادة مدربه اإلسباني 
جوســـيب غوارديوال مســـتويات رائعة، وهو 
الوحيد الذي لم يخسر حتى اآلن في الدوري.

وبعـــد ضمانه التأهل لثمـــن نهائي دوري 
أبطـــال أوروبا مـــن اجلولة الرابعـــة، تخطى 
”ســـيتيزنس“ ضيفه فينورد الهولندي الثالثاء 
بهـــدف متأخـــر مـــن الدولي رحيم ســـترلينغ، 

فضمن صـــدارة املجموعة وأصبـــح على بعد 
90 دقيقـــة مـــن أن يصبح أول فريـــق إنكليزي 
يحصد 6 انتصارات في دور املجموعات خالل 

املسابقة القارية.
غوارديـــوال الفرصـــة لليافعني فيل  ومنح 
فودن (17 عاما) واإلسباني من أصول مغربية 
إبراهيـــم ديـــاز (18 عاما). وعلـــق غوارديوال 
”أوجه تهنئـــة كبيرة لألكادمييـــة… كل النادي 
يجب أن يكـــون فخورا جـــدا حلصول العبني 
بعمر 17 و18 ســـنة فرصة املشـــاركة ألول مرة 

في دوري األبطال“.
ويحظى هيديرســـفيلد مبؤازرة فرق القمة 
هذا األسبوع أمال في جناحه في إنهاء مسيرة 
انتصارات مانشستر سيتي. واحلارس يوناس 
لوسل يعتقد أن سجل هيديرسفيلد على ملعبه 
يظهر قدرة الفريق على حتقيق نتيجة إيجابية 
أمام ســـيتي حيث خســـر مرة واحدة فقط في 
ســـت مباريات خاضهـــا على ملعـــب جالفارم 
ســـتاديوم. وقال لوســـل ”النتيجـــة األخيرة ال 
تعني أي شـــيء، نحن هنا، لدينـــا فريق رائع، 
لدينا شخصية قوية، وسنبذل قصارى جهدنا“. 
وأضاف ”ندرك أن ســـيتي ميتلك فريقا رائعا، 
ويبدو أنه غير قابل للهزمية، لكن ســـيكون من 

املثير أن نصبح أول من يفوز عليهم“.
وفـــاز هيديرســـفيلد ثالث مـــرات وتعادل 
مرتني وخســـر مرة واحدة خالل ست مباريات 
خاضهـــا علـــى ملعبـــه حتـــى اآلن، ويقع في 
املنطقة الدافئة بجدول الترتيب في أول موسم 
له بالدوري املمتاز. وأشـــار لوسل ”جماهيرنا 
حتى لو خســـرنا تقف إلى جوارنا، لذا أعتقد 
أن مانشســـتر ســـيتي ســـيكون مذعـــورا من 
القدوم إلى جون سميث“. وتابع ”إنه مكان من 
الصعب املجيء إليه، سنضع ذلك في اعتبارنا“.

يونايتد لالستقرار

يستقبل جاره ووصيفه مانشستر يونايتد 
التاســـع في الترتيب برايتون الذي لم يخسر 
في خمـــس مباريـــات. ويعيش فريـــق املدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو فتـــرة متقلبة، إذ 
خســـر 8 نقاط في مبارياتـــه اخلمس األخيرة 
في الدوري، وفشـــل األربعـــاء في ضمان تأهل 
مبكـــر لثمن نهائـــي دوري األبطال بخســـارة 
متأخرة أمام مضيفه بازل السويســـري، لكنه 
ال يزال متقدما بفارق 3 نقاط عن مطارديه بازل 

وسسكا موسكو الروسي.
وســـيكون مورينيو منزعجا لعـــدم إراحة 
العبيـــه أمـــام ضيفـــه سســـكا موســـكو في 5 
ديســـمبر، قبل الدربي املنتظر ضد ســـيتي في 
الدوري (10 ديسمبر) ”خسرنا ألنه في الشوط 
األول كان ينبغـــي أن نتقدم 5-0، لكننا فشـــلنا 

بتسجيل هدف رغم تفوقنا“.

وبعـــد عـــودة املهاجـــم الســـويدي زالتان 
إثـــر  املاضـــي  األســـبوع  إبراهيموفيتـــش 
غياب طويل بســـبب اإلصابة، شـــارك املدافع 
األرجنتيني ســـيرجيو روخو للمرة األولى مع 
”الشـــياطني احلمر“ منذ أبريـــل عندما تعرض 
لقطـــع في األربطـــة الصليبية بركبتـــه. وبعد 
تراجعه إلى املركز الرابع إثر خسارته املوجعة 
أمام جاره في شـــمال العاصمة أرسنال (2-0)، 
يســـتقبل توتنهام هوتسبر وست برومويتش 

ألبيون السابع عشر والذي فاز مرتني فقط منذ 
مطلع املوسم.

بدوره، يأمل أرســـنال السادس (22 نقطة) 
حتقيق فوزه الرابع في خمس مباريات عندما 
يحل علـــى بيرنلي الســـابع واملنتشـــي من 3 
انتصارات متتالية. وفي باقي املباريات، يلعب 
الســـبت كريســـتال باالس مع ســـتوك سيتي، 
نيوكاســـل مع واتفورد، سوانســـي سيتي مع 
بورمنوث، واألحد ساوثهامبتون مع إيفرتون.

يفكر البرازيلي املخضرم  } ميالنو (إيطاليا) – 
كاكا فــــي العودة إلــــى ناديه الســــابق ميالن 
اإليطالــــي بعد اعتزالــــه كرة القدم، حســــبما 
ذكره على هامش تأهل الفريق اإليطالي للدور 
الثاني في مسابقة الدوري األوروبي ”يوروبا 
في كرة القــــدم. وأمضى أفضل العب في  ليغ“ 
العالــــم 2007 يومه في مقر النادي اللومباردي 
واجتمــــع مبالكيــــه الصينيــــني اجلــــدد الذين 
اشــــتروا النادي من رئيس الوزراء الســــابق 

سيلفيو برلسكوني.
وعن العــــرض الذي قدمه له املدير اإلداري 
في ميالن ماركو فاسوني لشغل منصب املدير 
الرياضــــي قال كاكا ”يجــــب أن أعرف وضعي 
الشــــخصي أوال. منحت نفســــي بضعة أشهر 

ألقرر مــــا أريد القيام به. لــــم أرغب في اتخاذ 
قــــرار قبل نهاية املوســــم، وأريد التوصل إلى 
ذلك بهدوء ذهني. وقتذاك، إذا قررت االعتزال، 

سأفكر في مستقبلي“.
وأردف الالعــــب البالــــغ 35 عامــــا 

والذي أنهى مشــــواره مع أورالندو 
ســــيتي األميركي ”بالطبع ميالن 
األبواب  وأن  خصوصا  إمكانية، 
عالقتي  أمامــــي.  اآلن  مفتوحــــة 
مــــع النــــادي ممتازة. شــــعوري 
ال يوصــــف للتواجــــد فــــي ميالن 

هذه األيام. ال ميكنني شــــرح ذلك“. 
وأحرز كاكا مع ميالن لقب الدوري في 

2004 وبطولــــة دوري أبطال أوروبا وكأس 

العالــــم لألندية في 2007 في ســــبعة مواســــم 
أمضاهــــا معه، قبــــل انتقاله إلــــى ريال مدريد 
اإلسباني حيث توج بلقب الدوري مرة واحدة.

مــــع  املتــــوج  الالعــــب  وتابــــع 
منتخــــب بــــالده بلقــــب مونديــــال 
2002 ”أحــــب أن أكــــون في هذه 
ذكريات  أستعيد  حيث  املدينة، 
يصعب  ومســــيرتي.  حياتــــي 
شرح ذلك“. تأهل ميالن للدور 
الثاني من املسابقة األوروبية 
مــــن  جولــــة  قبــــل  الرديفــــة، 
نهايــــة دور املجموعــــات، بفوزه 
الكبير على ضيفه أوســــتريا فيينا 

النمسوي 1-5.

مت اختيــــار النجــــم البرتغالــــي  } مدريــد – 
كريســــتيانو رونالــــدو، مهاجــــم ريــــال مدريد 
اإلسباني، كأفضل العب في اجلولة اخلامسة 
بدور املجموعــــات من مســــابقة دوري أبطال 
أوروبــــا، بعدما نال أكبر نســــبة من األصوات 
في االستفتاء اجلماهيري الذي أجراه االحتاد 
األوروبــــي لكــــرة القــــدم (يويفا) عبــــر موقعه 

اإللكتروني.
وأحــــرز رونالدو هدفني وصنــــع هدفا في 
مباراة ريال مدريد التي فاز فيها على مضيفه 
أبويل نيقوســــيا القبرصي بسداسية نظيفة. 
ونال رونالدو 43 باملئــــة من األصوات، مقابل 
28 باملئــــة لنجم باريس ســــان جيرمان نيمار 
الذي أحرز هدفني في فوز فريقه الساحق على 

سلتيك األسكتلندي (1-7).

وفــــي املركز الثالــــث، جاء مهاجــــم بايرن 
ميونيــــخ روبرت ليفاندوفســــكي الذي حصل 
على نســــبة 8 باملئة من األصــــوات، فيما حل 
العب تشيلســــي إيدن هازارد في املركز الرابع 
(8 باملئــــة أيضا). واحتل هــــداف اليبزغ تيمو 
فيرنــــر املركــــز اخلامــــس (5 باملئــــة)، مقابل 3 
باملئــــة لكل من جنم توتنهام هاري كني والعب 
نابولي لورينزو إنسيني، وحل العب أتلتيكو 
مدريــــد يانيك كاراســــو في املركــــز األخير (1 

باملئة).
من ناحية أخرى ذكــــرت تقارير صحافية، 
أن نــــادي ريال مدريد، يســــعى لتدعيم دفاعه، 
خــــالل فترة االنتقــــاالت الشــــتوية املقبلة، من 
قائمة ميالن اإليطالــــي. ويفكر املرينغي جديا 
في االســــتعانة بخدمات ليوناردو بونوتشي 

مدافع ميالن، في امليركاتو الشــــتوي، مستغال 
وضعه مع الروســــونيري في ظــــل االنتقادات 

التي يتعرض لها.
وقد يرحب بونوتشــــي بفكــــرة الرحيل عن 
ميــــالن، وســــيبذل كل ما في وســــعه من أجل 
املغادرة، حال يقدم ريال مدريد عرضا حقيقيا. 
ووفقــــا للتقارير، فــــإن النادي امللكي يســــعى 
الســــتغالل غياب بونوتشــــي، عن كأس العالم 
الصيــــف املقبــــل، وعدم خــــوض دوري أبطال 
أوروبا، ليســــتفيد من خبراته وقوته البدنية 

والفنية. 
وأوضحــــت أن عمليــــة انتقال بونوتشــــي 
من ميالن لريال مدريد ســــتكون مكلفة للغاية، 
مؤكدة أن إدارة الروســــونيري لن تتخلى عنه 

بأقل من 40 مليون يورو.

} برلني – أكد املدرب املعتزل أومتار هيتسفيلد 
عودته لتولي تدريب فريق بوروسيا دورمتوند 
األملانـــي لكرة القدم ، وذلـــك ردا على ما رددته 
وســـائل إعـــالم حـــول أن النادي رمبـــا يطلب 
خدماته كحـــل مؤقت. ويعاني دورمتوند حتت 
قيادة املدير الفنـــي الهولندي بيتر بوش الذي 
يواجـــه ضغوطا كبيـــرة قبل مبـــاراة الديربي 
املقررة أمام شـــالكه الســـبت ضمن منافسات 
الدوري األملاني (بوندســـليغا)، حيث تراجعت 

نتائـــج دورمتوند في الفتـــرة األخيرة ولم 
يحقق الفريق سوى انتصار واحد خالل 
املباريـــات التســـع األخيرة لـــه في كل 
املســـابقات. وقال بوش اجلمعة إنه لم 
يتلق أي إنذار وال يفكر بشـــأن مستقبله 

مع الفريق حاليا.
أمـــا بايـــرن ميونـــخ، فقد اســـتعاد 

توازنـــه وحقـــق انطالقـــة قويـــة 
جديدة مع عودة مدربه الســـابق 
املخضـــرم يـــوب هاينكـــس من 
مســـؤولية  لتولـــي  االعتـــزال 
املوســـم،  الفريـــق حتى نهاية 
اإليطالي  إقالـــة  بعـــد  وذلـــك 

أنشـــيلوتي. واســـتبعد 
هيتســـفيلد، الـــذي يصغـــر 
هاينكس بأربعة أعوام وقاد 
دورمتوند إلى لقب الدوري 
ودوري  و1996   1995 فـــي 
األبطال فـــي العام التالي، 
عودته إلـــى التدريب من 
هيتســـفيلد  وقال  جديد. 
فـــي تصريحات صحافية 
”قـــراري ال يـــزال قائمـــا 
، لـــن أعـــود إلـــى العمـــل 

التدريبي“.

وأضاف هيتســـفيلد، الـــذي قضى فترتني 
ناجحتـــني أيضا في تدريب بايرن وقاد الفريق 
إلى الفوز بدوري األبطال وكذلك خمسة ألقاب 
في البوندسليغا، أنه يفكر ”في حالته الصحية 
وفـــي عائلتـــه“. وتابـــع ”أعيش بشـــكل جيد، 
وبالتأكيد لم أعد أريد أو أحتاج تلك الضغوط 
مجددا“. وقال هيتســـفيلد إن فريق دورمتوند 
حتـــت قيادة بيتر بوش ”ال يزال جيدا للغاية“، 
وميكنـــه حتقيق انطالقة جديدة قوية إذا جنح 
فـــي الفـــوز على شـــالكه. وقال بـــوش، في 
تصريحـــات للصحافيـــني اجلمعـــة، إنه 
لن ينشغل بأي قلق حول مستقبله قبل 

املباراة املرتقبة أمام شالكه.
وأضاف ”ليســـت لدي أي مخاوف 
بشـــأن منصبـــي. إنـــه أمـــر ال يشـــغل 
تفكيـــري، أفكـــر فقـــط فـــي شـــأن 
املباراة. يجـــب أن نقدم كل 
ما لدينا مـــن أجل الفوز“، 
مؤكـــدا أن الشـــيء األكثر 
أهميـــة اآلن هو زرع الثقة 
مـــن جديد لـــدى الالعبني. 
وقال بوش ”الثقة تتالشى 
عندمـــا تقضي فترة طويلة 
دون انتصـــارات. علـــّي أن 
الالعبـــني  اســـتعادة  أضمـــن 
للثقة“، مشيرا إلى أن الفريق 
”جّيد“ رغـــم النتائج األخيرة 

واألجواء التي حتيط به.
ويترقـــب بـــوش علـــى 
أمل التعافـــي عودة العب 
خط الوســـط كريســـتيان 
بوليســـيتش، والعب قلب 
من  ســـوكراتيس  الدفـــاع 

اإلصابات. 

تعيش منافسات املرحلة الثالثة عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم، على وقع قمة نارية 
جتمع فريقي ليفربول اخلامس وتشيلسي، فيما يزور مانشستر سيتي املتصدر بفارق كبير 

هيدرسفيلد الصاعد.

أرســـنال يأمـــل فـــي تحقيـــق فوزه 

الرابـــع فـــي 5 مباريـــات عندما يحل 

على بيرنلي السابع واملنتشي من 3 

انتصارات متتالية

◄

المصري صالح.. عنوان قمة إنكليزية 

بين ليفربول وتشيلسي

[ هيديرسفيلد أحدث الطامحين إلنهاء صحوة مانشستر سيتي
[ مانشستر يونايتد يريد االستقرار من بوابة برايتون

في الطريق إلى القمة

2004
أحرز كاكا مع

 ميالن لقب الدوري 

وبطولة دوري أبطال 

أوروبا

ليغا)، حيث تراجعت 
تـــرة األخيرة ولم 

صار واحد خالل 
رة لـــه في كل 
إنه لم جلمعة

شـــأن مستقبله 

فقد اســـتعاد 
ة قويـــة 
ســـابق 
س من
ؤولية 
ســـم،
طالي 

ـــر 
اد
ي 
ي
،

ل

وميكنـــه حتقيق انطالقة جدي
فـــي الفـــوز على شـــالكه.
تصريحـــات للصحافيـــ
لن ينشغل بأي قلق حو
ش املباراة املرتقبة أمام
”ليســـت وأضاف
بشـــأن منصبـــي. إنـــه
تفكيـــري، أفكـــر ف
املباراة. يج
ما لدينا م
مؤكـــدا أ
أهميـــة ا
مـــن جديد
وقال بوش
عندمـــا تق
دون انتص
اســـ أضمـــن 
للثقة“، مشير
رغـــم ”جّيد“
واألجواء ال
ويترقـ
أمل التعا
خط الوس
بوليســـي
س الدفـــاع 

اإلصابات.
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} روما – يعرض أدريان رودريغز كوتساني، 
فنـــان أرجنتينـــي المولد، فـــي متجر صغير 
بالعاصمـــة اإليطالية روما أطلق عليه اســـم 
”تراب الزمـــن“، جميع منتجاته التي تشـــمل 
باإلضافة إلـــى الســـاعات الرملية، بوصالت 
وخرائط ونمـــاذج من الكـــرة األرضية تظهر 
قـــارات العالم الســـت والبحـــار والمحيطات 

وخطوط الطول والعرض.
وعلى الرغم من أن سكان روما والسائحين 
المتردديـــن علـــى المدينة العريقة يشـــعرون 
بانجـــذاب غير عادي إلى ســـحر متجر تراب 
الزمن، إال أن كوتساني الذي تجاوز من العمر 
العقد الســـابع، ال يشعر في قرارة نفسه بأنه 
ابتكر شيئا استثنائيا أو غير عادي، موضحا 
”أشعر بكل بساطة أن سر انجذاب الناس إلى 
هذا المتجر يرجع إلى الحب المبذول في كل 
تفصيل من تفاصيل النمـــاذج التي أصنعها 

في ساعاتي أو كراتي األرضية“.
وبناء عليه في كل مرة يقوم فيها بتغليف 
نموذج من الســـاعات الرملية، والتي يتراوح 
سعرها حســـب الحجم من عشـــرة يورو إلى 
ألف يـــورو، بورق هدايا للزبائـــن المترددين 
على المتجر، يحفـــر على الصندوق الحروف 
األولى من اسم الزبون، كما أن سجل زيارات 
المتجر يحمل في المدخل الكثير من العبارات 
الرقيقة والودية التي كتبها زبائن من مختلف 

أنحاء العالم بكل اللغات.
وقـــال كوتســـاني إنـــه ”فـــي البداية كان 
يتعين علـــي أن أشـــرح للزبائـــن بالتفصيل 
طبيعة العمـــل الذي أقوم بـــه“، موضحا أنه 
كان يعمل في األصل كمهندس معماري، ولكن 
لطالما شـــعر بشـــغف كبير نحو القيام بعمل 

يدوي، وأن يصنع أي شـــي بيديه. واكتشـــف 
ولعه بالساعات الرملية وفكرة انسياب الزمن 
في حد ذاتها، بعد قراءة كتاب ”كتاب الساعة 
الرمليـــة“، للكاتـــب والفيلســـوف والرومائي 

األلماني أرنست يونجر.
ومع ذلك، ليس متأكدا تماما من أن الزمن 
له وجود في الحقيقة، مؤكدا ”األمر بالنســـبة 
إلي أشبه بمســـألة وجود الرب“، فكل إنسان 
يســـتوعب فكرة الزمـــن بطريقتـــه الخاصة، 
ولهذا عندما يدخـــل زبون إلى متجره، يتركه 
يتلقى شـــحنة االنبهار كاملة وعلى مهل، بدال 
من أن يغمره باألســـئلة المضجرة عن طلبه، 
أو احتياجـــه، أو كيف يمكـــن أن يخدمه على 
عـــادة ما يجري مع الزبائن في أي مكان آخر، 
وال توجد ســـاعة واحدة في المكان تشير إلى 

الوقت أو تحدد الساعة.
وعندمـــا ابتكـــرت الســـاعة الرملية، على 
مـــا يبدو قبل 1300 عام، كانت تســـتخدم على 
األرجـــح في مســـاعدة البحارة خـــالل عملية 
المالحـــة، لتحديـــد فتـــرات المناوبـــة علـــى 
المراكـــب، وهذه األيام هناك من يســـتخدمها 
لقياس الزمن الذي يســـتغرقه ســـلق البيض، 
أو مراقبة إذا كان األطفال الصغار قد غسلوا 

أسنانهم فعال بالفرشة والمعجون أم ال.
وهناك أيضا من ينتظر خروج النقود أمام 
ماكينات الصراف اآللي، ويطالع عادة ســـاعة 
رملية تظهر له على شاشـــة الماكينة، وهكذا 
تحولت الســـاعة الرملية من أداة لقياس زمن 
اإلبحار في العصور القديمة إلى مؤشـــر على 

مرور الزمن في الحقبة الرقمية. 
ويقتنـــي معظم زبائن الفنان الســـبعيني 
المقيـــم في روما منذ أكثر مـــن أربعين عاما، 

ســـاعاتهم في الغالـــب كقطعة ديكـــور فنية، 
وعلـــى الرغم من أن أغلبهم مازالوا حتى اآلن 
من ســـكان العاصمة اإليطالية، إال أن المتجر 

ذاع صيته واكتســـب شـــهرة واسعة وأصبح 
موضوعـــا لتقاريـــر مصورة فـــي العديد من 
وســـائل اإلعالم العالمية، بـــل أصبح مقصدا 

مهما في العاصمة وفقا للكتيبات الســـياحية 
التـــي تصدر في الكثير مـــن دول العالم ومن 

ضمنها اليابان.

جمـــع أحمـــد الرفاعـــي، شـــاب  } القاهــرة – 
مصري يدرس بكليـــة احلقوق، بني ورق اللعب 
”الكوتشـــينة“ ودراســـة القانون، حيث استغل 
مجموعة من الكروت وبعض قوانني الهندســـة، 
ليؤسس في مصر فن بناء املجسمات من أوراق 
اللعـــب، اعتمـــادا على الوقوف احلـــر دون أي 

مواد الصقة.
وصمـــم الرفاعـــي (21 عامـــا)، بـــاآلالف من 
أوراق اللعـــب في ما يقرب من 11 ســـاعة عمل، 
مجســـم قـــارب ارتفاعـــه متران ونصـــف املتر، 
نـــال به املركـــز األول في أحد املعـــارض الفنية 
الشـــهر اجلاري بالقاهرة، لكن طموحه لم يقف 
عنـــد هذا احلد، ألنه يأمل في دخول موســـوعة 
غينيس لألرقام القياسية، متفوقا على مؤسس 
هذا الفـــن، األميركي برايان بيـــرغ، الذي دخل 
املوســـوعة ببناء فندق ضخم باســـتخدام أكثر 

من مئتي ألف ورقة.
ويعتبـــر الصبر وحده من ســـاعد الشـــاب 
املصـــري على إبراز موهبته فـــي نوع نادر من 

الفنون، والذي بدأ معه وهو عمره 9 سنوات.
وأكـــد الرفاعـــي لـ“العرب“ أنـــه يهوى لعب 
تركيـــب الصور املقطوعة (بـــازل)، وعندما كان 
يلعب ”الكوتشـــينة“ مع أصحابـــه فكر في بناء 
هرم مســـتخدما 3 ورقات فقط، ثـــم تطور األمر 
بتصميم مجســـمات أخرى صغيرة، ومن شدة 
شـــغفه بهذا الفن بدأ يوســـع من دائرة اطالعه 

عبر شـــبكة اإلنترنت. ولم يشعر بأي ملل أثناء 
جلوسه لساعات طويلة وسط أوراق اللعب، ألن 
بعض التصاميم يســـتغرق أكثر من 5 ساعات، 
قد يســـتخدم فيها نحو 10 آالف ورقة، ويحتاج 
أحيانـــا إلـــى الوقوف علـــى ســـلم، ألن بعض 
التصاميـــم يتخطـــى ارتفاعهـــا املترين، ودون 
وســـيلة يرتقي بها ال ميكنه من استكمال البناء 

وهو يقف مباشرة على األرض.
وأضاف أن صعوبة التواصل مع ممارسي 
هذا الفـــن، دفعته إلى االعتماد على نفســـه في 
التعلم، مبشـــاهدة مقاطع فيديو مختلفة، وبدأ 
بتنفيـــذ مجســـمات صغيـــرة، وبالتدريج كان 

ارتفاعها يزيد بالتدريج.
ولـــم يكـــن دخـــول الرفاعي إلـــى املعارض 
بهـــدف عرض مجســـماته هذه، بـــل ألنه يهوى 
الرســـم أيضا اشـــترك في أحد معارض الرسم 
مبحافظة كفر الشـــيخ (في شمال مصر)، وكان 
يصطحـــب معـــه ورق اللعب، وقتهـــا فّكر على 
الفـــور في اســـتخدام هـــذه األوراق التي كانت 
بحوزته، وصمم مجســـما صغيرا خالل ساعة 
ونصف الســـاعة، وقـــد القى إثـــر االنتهاء منه 

إعجاب احلضور.
وأوضح لـ“العرب“، أنـــه لم يجد أي فرصة 
مناســـبة للمشـــاركة في معارض أخرى، حيث 
يتطلب األمر بناء املجســـم داخـــل قاعة مغلقة 
لســـاعات طويلـــة، ورفضـــت معظـــم القاعات 

املجازفـــة مبشـــاركته في هذا النـــوع من الفن. 
وقـــام بعد ذلـــك بتصميم منـــاذج مختلفة مثل 
مبنى القصر الرئاســـي في مصـــر بارتفاع متر 
واحـــد، ومبنى الكولســـيوم فـــي روما بعرض 
متر ونصف املتر، ووصل ارتفاع أكبر مجســـم 
صممـــه إلى ثالثة أمتـــار وتخطى عرضه املتر، 

مستخدما 12 ألف ورقة لعب.
وشـــارك الرفاعي قبل نحو شـــهر، ماليني 
املصريني فرحة الصعـــود إلى مونديال كرة 

القـــدم فـــي روســـيا 2018، لكنـــه احتفل 
على طريقته اخلاصة مســـتخدما ورق 

لالعب  اللعب في تصميم ”بورتريه“ 
منتخب مصر والعب نادي ريفربول 

اإلنكليزي محمد صالح. 
وأشار إلى أنه أراد تنفيذ هذه 
الفكرة للتنـــوع والتجديد، بعد أن 

صمم العديد من املباني.
وتعلم الشـــاب املصـــري بناء 
الهندســـية  والقوانـــني  القواعـــد 
اتزان  فـــي  للتحكم  والفيزيائيـــة، 
املـــواد  اســـتخدام  دون  الـــورق 
املركـــز  احتـــل  حتـــى  الالصقـــة، 
الرابـــع على مســـتوى العالم بني 
مســـتخدمي هـــذا الفـــن. غير أن 
األميركي برايان بيرج ال يزال هو 

األفضل على اإلطالق.

متجر صغير بالعاصمة اإليطالية روما، يثير فضول املارين اإليطاليني واألجانب، وعندما 
يشــــــاهدونه من الداخل ال يجدون ســــــاعات تعكس تطور تكنولوجيا قياس الوقت أو ما 

يعرف بـ“السمارت ووتش“، بل ساعات رملية مصنوعة من اخلشب.

تجميد الوقت

} وتشـــريننا الثاني ال يشـــبه تشريننا 
األول. اليوم نحن نعيش أوشـــال الثاني 
حيث معزوفة ورق الشـــجر األصفر أشد 
وضوحـــا وأكثـــر ضجيجا، وســـمفونية 
احلنـــني قد تخرج على النص من دون أن 

تتسبب مبثقال نشاز.
شـــرفتي الدافئة مثل مرصد أو مثابة 
فـــوق ُتليل، وعيناي تهاجر عصرا صوب 
ســـماء غريبة، مرة تبكي فتقدم لك ترتيلة 
بدر شـــاكر الســـياب على طبق من حزن 
حزين، وثانية تلعب الغيمات املشاكسات 
على سفح السماء وفي قمتها وخواصرها 
لعبة التشكيل والتخّفي، لتنتج لك غيالنا 
وســـعالي وفيلة وأحصنة وقردة وجماال 
وكائنـــات أخرى منها وجـــه طفلة يخرج 
من عينيها شعاع شمس ذاهبة ببطء إلى 

مخدعها البعيد.
اآلن ثمـــة بحيـــرة لونهـــا ســـماوي 
خالص في طريقها إلى التشـــكل. الغيوم 
التي تســـورها كانت رمادية منحازة إلى 
الدكنة، ثم تبدلـــت قليال وأخذت من لون 
الغيمـــات القطنيـــات املنتوفـــات بعض 
بهجـــة ومســـرة ســـبحان مـــن صنعهـــا 

وسواها نعمة للناظرين.
ها هو برتقال الشمس يذوب ويذهب 
إلى مغطســـه، فتصير األلوان كلها باردة 
متوء حـــول الرمادي الداكن الذي ســـقط 
على صف طويل من شـــجيرات الزيتون 
النائمـــة، حتـــى بدت املدينـــة مثل منجم 
مهجور شـــالت حوائطه أحالم الكادحني 
وجنـــون املقامريـــن الذين كانـــوا يرون 
بصقاتهـــم اجلافـــة كما لو أنها بشـــارة 

ذهب قريب.
في هذه احلـــال صارت كل األشـــياء 
منســـجمة ومتناغمة وبلـــون يكاد يكون 
واحـــدا ال مشـــتقات له. لون الـــروح كان 
رماديـــا، ومثله قطط الزقـــاق املنقوعات 
بخرير املزبلة، وصفحة اإلسفلت وقرميد 
الكراجات ومدخنة مطبخ ما زالت قائمة 
على سطح دار حتكي قصة عشق مخمور.
فتى أشـــهب بطاقية رصاصية معقلة 
بنطاق أســـود ظهر اآلن في بطن الزقاق. 
علـــى ظهـــره حقيبـــة املدرســـة ويقبض 
بكلتـــا يديه على ســـندويجة لـــم يبق من 
ألقها ســـوى عّضة أخيـــرة. تقديري هو 
أن الولـــد االبتدائـــي كان أنانيا وحقيرا، 
ألن طريقتـــه في التهام اللّفة كانت توحي 
بأنـــه يريد الوصول إلـــى عتبة الدار وقد 
اســـتقر كل جســـد الســـندويجة ببطنه، 
وألنني من الصنف الذي يحب املشـــاكل 
واألحزان واألشجان، فسوف أفترض أن 
لهذا الطفل اخلنزيـــر أخا صغيرا ينطره 
من أجل لقمـــة فالفل أو خبزة معفرة مبا 
تبقـــى من عطـــر املأكول الرخيـــص. لقد 
كرهُت هذا الولد القاسي كرها شديدا حّد 
أنني متنيت أن يرسب باختبار احلساب، 
ويتلقى خمســـني صفعة على خده وأربع 
ركالت علـــى مؤخرته من مرشـــد الصف 

املتوحش.

صباح العرب

مساء رمادي بلون الروح

شاب مصري يبتكر تصاميم هندسية بأوراق اللعب
علي السوداني

ب

{تراب الزمن} متجر يستمد حب البقاء من عشاق الساعات الرملية

فنلندا تبيع خبزا 
مصنوعا بالحشرات

فاتســـر  مجموعـــة  أعلنـــت   – هلســنكي   {
الفنلندية للصناعة الغذائية عن تســـويق خبز 
باحلشـــرات، في مبادرة هي األولى من نوعها 

في العالم.
وجـــاء في بيان صـــادر عـــن املجموعة أن 
”قطع اخلبز األولى باجلنادب ســـتطرح في 11 
مخبزة تابعة لفاتســـر اعتبارا من اجلمعة 24 
نوفمبر“. وأوضحت أن ”الهدف هو طرح خبز 
اجلنادب في املتاجر الـ47 التابعة لفاتســـر في 

فنلندا“ بحلول العام املقبل.
ويحتوي الرغيف الذي يصنع من مسحوق 
صراصيـــر الليـــل املجففة والطحـــني والبذور 
على نسبة من البروتني أكثر من اخلبز العادي 
بفضل مســـحوق احلشرات. ويحتوي الرغيف 
الواحـــد على نحو 70 صرصـــورا -أي 3 باملئة 
مـــن وزن قطعة اخلبز- ويبـــاع مبا يصل إلى 
(3.99 يـــورو) تـــوازي (4.72 دوالر) مقارنة مع 

اثنني إلى ثالثة يورو للرغيف العادي.
وقـــال مدير املخبـــز عن املنتج أنـــه “يقدم 
للمســـتهلك مصدرا جيـــدا للبروتني ومينحه 
وسيلة ســـهلة لالعتياد على األطعمة املعتمدة 

على احلشرات“.
وأكدت ســـارة طالبة من هلســـنكي بعد أن 
تذوقـــت املنتج اجلديـــد ”ال أشـــعر بالفارق.. 

طعمه مثل اخلبز العادي“.
وانضمت فنلندا في غـــرة نوفمبر احلالي 
إلى 5 دول أوروبية أخرى في الســـماح بتربية 

وتسويق احلشرات الستخدامها في الطعام.

ّأعلنت الفنانة التركية مريم أوزيرلي، الشهيرة عربيا باسم {السلطانة هيام}، ارتباطها بشكل رسمي بالمذيع 
الفلسطيني األصل باسل الزارو، والذي ظهرت معه أكثر من مرة في األشهر األخيرة. وكانت أوزيرلي، قد ظهرت 

برفقة باسل في دبي، وهي ترتدي خاتم الخطوبة.

@

النـــوع من الفن.
ـاذج مختلفة مثل
صـــر بارتفاع متر
روما بعرض فـــي
فاع أكبر مجســـم
خطى عرضه املتر،

و شـــهر، ماليني
ى مونديال كرة
نـــه احتفل
دما ورق
لالعب 
فربول

هذه 
د أن

بناء
ســـية
تزان
ــواد
ركـــز
 بني
ر أن
 هو

ذيع
ظهرت 
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