
} لنــدن - اعتـــذرت شـــركة أبـــل لعمالئهـــا 
الغاضبيـــن بعد اعترافهـــا بالتعمد في إبطاء 
هواتفهـــا، وذلـــك للحفاظ على عمـــر البطارية 

وبقائها تعمل لفترة أطول.
ووســـط خضـــم مـــن الدعـــاوى القضائية 
على الشـــركة وغضب من المستهلكين بعد أن 
أبطـــأت عمدا هواتفها األقـــدم ذات البطاريات 
ضعيفة األداء، خفضت أبل أســـعار البطاريات 
البديلـــة وســـتدخل تعديـــالت علـــى برنامج 
التشغيل تمكن العمالء من معرفة ما إذا كانت 

بطارياتهم جيدة أم ال.
واعتـــذرت أبل في منشـــور علـــى موقعها 
اإللكترونـــي الخميـــس عـــن طريقـــة تعاملها 
مـــع مســـألة البطاريات وقالت إنها ســـتجري 
تعديالت ”الستعادة ثقة كل من ساوره شك في 

نوايا أبل“.

لتهدئـــة  الخطـــوة  هـــذه  أبـــل  واتخـــذت 
المخاوف بشـــأن جودة ومتانة منتجاتها في 
وقت بلغ فيه ســـعر هاتفهـــا األحدث آيفون تن 

999 دوالرا.
وقالـــت الشـــركة إنهـــا ســـتخفض ثمـــن 
استبدال البطاريات التي خرجت من الضمان 
من 79 دوالرا إلـــى 29 دوالرا لهواتف آيفون 6 
أو النســـخ األحدث اعتبارا من الشهر المقبل. 
وســـُتحدث الشـــركة كذلك نظام التشغيل ”آي.
أو.إس“ لتمكـــن العمالء من االطالع على حالة 
بطارياتهـــم ومـــا إذا كانـــت تؤثر علـــى أداء 

أجهزتهم.
وقالت أبل في منشورها ”نعلم أن بعضكم 

يشعر أن أبل قد خذلته… ونحن نعتذر“.
وأنهت أبل الرســـالة قائلة ”لن نتوقف أبدا 
عن العمل لكســـب ثقة مســـتخدمينا والحفاظ 

عليها، ونحن قادرون على القيام بالعمل الذي 
نحبه فقط بسبب إيمانكم ودعمكم، ولن ننسى 

أبدا ذلك أو نعتبره أمرا مفروغا منه“.
وكانـــت أبل اعترفت يوم 20 ديســـمبر بأن 
برنامج تشـــغيل آيفون يبطئ بعض الهواتف 
وقالـــت إن  البطاريـــات ضعيفـــة األداء.  ذات 
المشـــكلة هي أن بطاريات الليثيوم المتقادمة 

توزع الطاقة بشكل غير متساو.
وقال متحدث باســـم عمـــالق التكنولوجيا 
إن ”الشـــركة أضافـــت بالفعـــل خاصيـــة إلى 
نســـخ تحديث نظام التشغيل آي أو إس 2.11. 
الجديد على هواتف آيفون 6 و6 إس وإس إي“ 
الهاتـــف  معالـــج  ســـرعة  إبطـــاء  إلـــى  أدت 

”بروسيسور“.
لكنه أكد أن إجراء الشركة يأتي من منطلق 
”حرصها علـــى تقديم أفضل ما لديها لزبائنها، 

وهذا يشـــكل جودة األداء والســـعي إلى إطالة 
أعمار هواتف المستخدمين“.

وتم الكشـــف عن التغيـــرات الجديدة على 
مواقع التواصل االجتماعي، إذ الحظ نشـــطاء 
ومستخدمون لهواتف آيفون أن أداء هواتفهم، 
التي تعمـــل ببطاريـــات قديمة نســـبيا، صار 
بطيئا للغاية، لكن عندما تم استبدال البطارية 

عاد الهاتف للعمل بالسرعة المعتادة.
ورســـخ ذلك شـــعورا لدى العمالء بأن أبل 
تبطـــئ عمـــدا النســـخ القديمة مـــن الهواتف 
لتشـــجيعهم على شـــراء النســـخ األحدث من 
آيفون. وفي حين لم يظهر دليل ملموس يثبت 
ذلك، فقد أثار الكشـــف عن مشـــكلة البطاريات 

غضبا على مواقع التواصل االجتماعي.
ونفـــت أبل الخميـــس أن تكون قـــد فعلت 

شيئا عمدا لتقصر عمر أي من منتجاتها.

ورفعت ثماني دعـــاوى قضائية على األقل 
فـــي كاليفورنيـــا ونيويورك وإيلينـــوي تتهم 
الشـــركة بخـــداع العمـــالء وإبطـــاء الهواتف 
دون تحذيرهم. وتواجه الشـــركة كذلك شكوى 

قانونية في فرنسا.
وأقيمـــت دعويـــان قضائيتـــان فـــي والية 
كاليفورنيـــا ومدينـــة شـــيكاغو، مـــن جانـــب 
مجموعـــات مـــن مســـتخدمي آيفـــون يمثلون 
غيرهم من المستخدمين اآلخرين، الذين قالوا 

إن األمر تسبب لهم في ”ضرر اقتصادي“.
وفي أوراق الدعوى المقامة في كاليفورنيا، 
أشار كل من ســـتيفان بوجانوفيتش وداكوتا 
ســـبيس، وكالهما يعيش فـــي لوس أنجليس، 
إلـــى فقدان القيمة وشـــراء بطاريـــات جديدة، 
كأســـباب لطلب التعويـــض، وقاال إن أصحاب 
هواتف آيفون لم يوافقوا على هذا ”التدخل“.

alarab.co.uk

} الكويــت - أعربت مصادر سياســـية كويتية 
عـــن اعتقادهـــا أن زيارة الشـــيخ ناصر ُصباح 
األحمـــد النائـــب األول لرئيس الـــوزراء وزير 
الدفاع الكويتي للرياض تندرج في إطار ترتيب 

أوضاع البيت الداخلي في الكويت.
والتقـــى الشـــيخ ناصر، وهـــو االبن األكبر 
ألميـــر الكويت خـــالل زيارته التي اســـتغرقت 
يومـــا واحـــدا الخميـــس الماضـــي، العاهـــل 
الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز ثم ولي 
العهـــد األمير محمد بن ســـلمان الذي يشـــغل 
أيضـــا موقع وزير الدفاع فـــي المملكة العربية 

السعودية.
وكان ملفتا اختيار وزير الدفاع السعودية 
كأّول بلـــد يزوره منذ توليه منصبه الجديد في 
حكومة الشيخ جابر المبارك التي تشكلت قبل 

نحو أسبوعين.
وقالت المصـــادر السياســـية الكويتية إن 
الهدف من الزيـــارة طمأنة الســـعودية إلى أن 
الكويـــت في وضـــع أكثر من طبيعـــي وإلى أن 
الشيخ ناصر سيلعب دورا كبيرا في المستقبل 
وذلك في حال شـــغور موقع ولـــّي العهد الذي 
يتواله حاليا الشيخ نّواف األحمد الذي يعاني 
من مشـــاكل صّحية اســـتوجبت قيامه الشـــهر 
الماضي بزيـــارة ذات طابع عالجـــي للواليات 

المتحدة.

واعتبـــرت أن النجل األكبـــر ألمير الكويت، 
الذي رافقه عدد من كبار المسؤولين في وزارة 
الدفاع والقّوات المســـّلحة جاء ليؤكد العالقة 
”الممّيـــزة“ التي تربـــط الكويت بالســـعودية، 
فضال عن استيعاب الكويت لتعقيدات المشهد 
اإلقليمـــي في ظل اســـتمرار األزمـــة بين الدول 
المقاطعـــة الثـــالث في مجلس التعـــاون لدول 
الخليج العربية من جهة وقطر من جهة أخرى.
وأشـــارت المصادر نفســـها إلى أن الزيارة 
كانت أيضـــا بمثابة رســـالة كويتية من األمير 
إلى الملك ســـلمان يشـــكره فيها على تســـهيل 
انعقـــاد القمـــة الــــ38 لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية في الكويـــت في الخامس من 

الشهر الجاري.
ولم تقاطع السعودية القّمة الخليجية على 
الرغـــم من حضور قطـــر التي تمّثلـــت باألمير 
الشـــيخ تميم بـــن حمد. واكتفت فـــي لفتة إلى 
العالقـــة الخاصـــة بيـــن العاهـــل الســـعودي 
وأميـــر الكويت بخفض تمثيلها إلى مســـتوى 
وزيـــر الخارجية عـــادل الجبير، فيمـــا تمّثلت 
دولة اإلمارات العربيـــة المّتحدة بوزير الدولة 

للشؤون الخارجية أنور قرقاش.
وقال مصدر كويتي إن الشـــيخ ُصباح أراد 
التأكيـــد للملك ســـلمان أّن العالقة بين البلدين 
لم تتأثر أبدا بســـبب خفض مســـتوى التمثيل 

السعودي في القمة الخليجية. على العكس من 
ذلك، هنـــاك امتنان كويتي لموقف الســـعودية 
القاضـــي بعـــدم مقاطعة القّمة إرضاء للشـــيخ 
ُصبـــاح األحمـــد الحريـــص كّل الحـــرص على 
اســـتمرار صيغـــة مجلس التعـــاون الخليجي 
الـــذي لعب دورا في تأسيســـه فـــي العام 1981 
بالتفاهم مع الشـــيخ زايد بن سلطان آل نهيان 

رئيس دولة االمارات وقتذاك.
ويشـــير متابعون للشـــأن الخليجي إلى أن 
لقاء الشـــيخ ناصر مع األمير محمد بن سلمان 
ينـــدرج فـــي ســـياق تنســـيق موقـــف الكويت 
والســـعودية فـــي المســـائل الدفاعيـــة خاصة 
أنهما تشـــتركان في عضوية التحالف العربي 
لدعم الشـــرعية في اليمن، والتحالف اإلسالمي 
العســـكري ضّد اإلرهاب الذي أنشأته المملكة 
العربيـــة الســـعودية قبل عام ويضم عشـــرات 
البلدان، باإلضافة إلى عضويتهما المشـــتركة 
في قـــوات درع الجزيـــرة وتوقيعهما مع باقي 
بلـــدان الخليج على اتفاقيـــة الدفاع الخليجي 

المشترك.
والمحلـــل  العســـكري  الخبيـــر  ويقـــول 
السياســـي الكويتي فهد الشليمي إّن ”الكويت 
تعتمد فـــي سياســـتها الدفاعية علـــى اعتبار 
الســـعودية هي العمق االســـتراتيجي لها في 

المنطقة“.
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ناصر صباح األحمد في السعودية 

في إطار ترتيب البيت الكويتي

• الشركة تعرض بطاريات مخفضة السعر الستعادة الثقة  • تحديث نظام التشغيل لتمكين المستخدمين من االطالع على حالة بطارياتهم

صالح البيضاني

} صنعاء - أعـــادت تصريحات مبعوث أممي 
إلـــى اليمن قضيـــة انحياز بعـــض المنظمات 
األمميـــة للميليشـــيا الحوثية إلـــى الواجهة 
مجـــددا، وانتقد المتحدث باســـم تحالف دعم 
الشـــرعية في اليمـــن، العقيد تركـــي المالكي، 
الخميس، مـــا وصفه بـ“انحيـــاز“ بيان صادر 
عن جيمي ماكغولدريك، منسق األمم المتحدة 
للشـــؤون اإلنســـانية في اليمن، ”للميليشيات 

الحوثية المدعومة من إيران“.
يأتـــي هذا فيمـــا تقول أوســـاط الحكومة 
الشـــرعية إن مبعوثي األمم المتحدة واقعون 
تحـــت تأثير الدعاية اإليرانيـــة، وإن مواقفهم 
تتناقـــض مـــع القـــرارات الصادرة عـــن األمم 

المتحدة نفسها.
وأعـــرب المالكي عن أســـفه إلطالق جيمي 
ماكغولدريك صفة ”سلطات األمر الواقع“ على 
الميليشـــيا الحوثية، مشـــيرا إلى أن المنسق 
األممي بهذا الموقف قد ”خالف قرارات مجلس 
األمـــن وبيانات األمـــم المتحـــدة“ متهما إياه 
بمحاولة ”إضفاء الشـــرعية على ميليشـــيات 
االنقـــالب في اليمـــن واســـتمراره في تضليل 

الرأي العام الدولي“.
واتهم المالكي المســـؤول الدولي بالعمل 
علـــى ترديـــد كل مـــا يتـــم تداوله فـــي مواقع 
التواصل االجتماعـــي دون اللجوء إلى ”قناة 
لقـــوات  العـــودة  ودون  مباشـــرة“،  اتصـــال 
التحالـــف للتأكد من تلك المعلومات ”ما يؤكد 
انحيـــازه للميليشـــيات الحوثية وتسييســـه 
للعمـــل اإلنســـاني الموكل إليـــه، متجاهال ما 
تقـــوم بـــه الميليشـــيات الحوثية مـــن جرائم 

وانتهاكات ضد الشعب اليمني“.
واعتبر ناشـــطون حقوقيـــون يمنيون أن 
تصريحات المســـؤول األممي تأتـــي امتدادا 
لمواقف ســـابقة تؤكد اختـــراق إيران واألذرع 
التـــي تـــدور في فلـــك المشـــروع اإليراني في 
المنطقـــة بمـــا فيهـــا الحوثيون وحـــزب الله 
اللبنانـــي للعديـــد مـــن المنظمـــات األمميـــة 
والدوليـــة والســـعي الســـتغالل أنشـــطة تلك 

المنظمات في تحقيق مكاسب سياسية.
ولفـــت عاملون في القطاع اإلنســـاني إلى 
تعمد تلك المنظمات إخفاء الكثير من الجرائم 
التي ترتكبها الميليشـــيا الحوثية أو التعامل 
معهـــا بـــال مباالة شـــديدة فـــي الوقـــت الذي 
تتلقف فيه العديد من الشائعات والتسريبات 
اإلعالمية الحوثية وتتبنى مواقف حادة وفقا 

لتلك المعلومات المضللة.
وأكـــد مديـــر المرصـــد اإلعالمـــي اليمني 
همـــدان العليـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
بيـــان ماكغولدريك لم يكن مفاجئا، حيث دأبت 

المنظمة األممية علـــى التعامل مع الحوثيين 
كسلطة والحكومة الشرعية كحكومة منفى.

ورفضت المنظمات األمميـــة االنتقال إلى 
العاصمـــة المؤقتـــة عدن التـــي تتواجد فيها 
الحكومة، وتهربت من تطبيق القانون اليمني 
الـــذي يلـــزم هـــذه المنظمـــات بالتواجـــد في 

العاصمة.
وقال العليي إن قيادات المنظمات الدولية 
تلتقي فـــي هذا الموقف مع قيـــادات االنقالب 
وهـــو أمر ال يوجد له أي تفســـير ســـوى أنها 
تتعامـــل مع الميليشـــيات كســـلطة أمر واقع 
مثلما أفصحت عن ذلك مؤخرا في الوقت الذي 
تتعامل فيه مـــع الحكومة المعترف بها دوليا 

على استحياء وفي أضيق نطاق.
ودعا العليي الحكومة اليمنية إلى التعامل 
بشـــكل أكثر صرامة إللزام المنظمات األممية 
بنقل مقراتها إلى عدن أو اإلعالن عن كون تلك 
المنظمات غير مرغوب فـــي بقائها، وبالتالي 
لن يكون أمـــام هذه المنظمـــات أي خيار عدا 
االنصيـــاع لألعراف الدوليـــة والبروتوكوالت 
المنظمة لطبيعة عملها، خصوصا أن انحياز 
تلك المنظمات للميليشيات الحوثية بات أمرا 

واضحا وجليا وتؤكده الشواهد المتعددة.
وعرف التعاطي األممي مع الملف اليمني 
في مختلـــف المراحل نوعا من اإلرباك، عّرض 
المنظمـــة األمميـــة التهامـــات بعـــدم الجدية 
فـــي معالجـــة الملـــف، خصوصا لجهـــة عدم 
حرصها على تنفيذ قرارات واضحة للشـــرعية 
الدولية ســـبق أن قضت بفرض عقوبات على 
شـــخصيات ضالعة في تعطيل مسار االنتقال 

السياسي السلمي في البلد.
ويأتـــي علـــى رأس تلـــك القـــرارات قرار 
مجلس األمن 2216 الذي يجّرم بشـــكل ال لبس 
فيه انقالب الحوثيين ويطالبهم بوقف القتال 
وســـحب قواتهم مـــن المناطق التـــي فرضوا 
سيطرتهم عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويذهب أشـــّد المنتقدين للتعاطي األممي 
مع الملف اليمني حّد التشـــكيك في أّن جهات 
نافذة وذات ســـطوة داخل المنظمة تعمل على 
تطبيـــق سياســـة خفيـــة لبلدانها تقـــوم على 

تعطيل الحسم في ذلك الملف.

مبعوثو األمم املتحدة إلى اليمن 

واقعون تحت تأثير الدعاية اإليرانية

نار مشهد تمتد لكرمنشاه وطهران
ص٧

alarab.co.uuk

برلين تتخلى عن المرونة في محاصرة المتطرفين
ص٥

الكويت في وضع أكثر من طبيعي

ترفـــع إدارة تحرير صحيفة {العرب} أجمل 
التهانـــي لجميع القراء فـــي العالم العربي 
بمناســـبة حلول العام الجديد 2018، وتعلم 
القراء بأنها ســـتحتجب عن الصدور يومي 
األحد واإلثنين، وتعـــاود الصدور الثالثاء 

المقبل.

كل عام وأنتم بخير

ُ

جيل اإلنتاج في غيبوبة
ص١٢

جج



تشـــي التطورات العسكرية عند  } دمشــق – 
أطراف إدلب في شمال غرب سوريا بأن روسيا 
جاّدة في الســـير بعملية عســـكرية واسعة في 
احملافظة التي تعتبر معقل جبهة فتح الشـــام 
(النصـــرة ســـابقا)، ومركـــز نفـــوذ تركيا في 

سوريا.
وكان وزير اخلارجية الروســـية ســـيرجي 
الفـــروف واضحا حني قال قبل أيام إن ”املهمة 
الرئيسية اآلن حملاربة اإلرهاب في سوريا هي 
دحـــر جبهة النصرة“. مشـــيرا إلى أن اجليش 
الســـوري وحلفـــاءه بدعم روســـي يتقّدم على 
مواقع التنظيم اإلرهابي، الذي ُيبدي ”مقاومة 
بفضل احلصول على دعم من اخلارج، حســـب 

معلوماتنا“.
وعّد مراقبون تصريحـــات الفروف تعكس 
نفاذ صبـــر روســـيا مـــن املنـــاورات التركية 
وعمليـــة لّي الـــذراع التي تســـتخدمها ضدها 
لتحصيل جملة من املكاســـب لعل في مقدمتها 
إقصـــاء وعزل األكراد عن العملية السياســـية 
التي تســـعى إلطالقها من سوتشي في الشهر 

املاضي.
ومعلـــوم أن تركيـــا هي من توفـــر الغطاء 
والدعـــم جلبهـــة فتـــح الشـــام التـــي حتكـــم 
قبضتهـــا علـــى إدلـــب، علـــى الرغم مـــن كون 
التنظيم اجلهادي مدرجا على القوائم الدولية 

للتنظيمات اإلرهابية.
وقتل أكثر من 66 شـــخصًا بينهم 19 مدنيًا 
خـــالل الســـاعات األخيرة، جـــراء املعارك بني 
اجليـــش الســـوري وقوات رديفة لـــه من جهة 
وجبهة فتح الشـــام مسنودة بفصائل جهادية 
ومقاتلـــة على أطراف محافظـــة إدلب، وفق ما 
أحصـــى املرصد الســـوري حلقوق اإلنســـان 

اجلمعة.
وتـــدور منـــذ االثنـــني معـــارك عنيفة بني 
اجليـــش والفصائـــل اجلهاديـــة فـــي املنطقة 
احلدودية بني محافظتي إدلب وحماة (وسط)، 
إثر هجوم واســـع بـــدأه النظام فـــي محاولة 
للســـيطرة علـــى ريف إدلـــب الشـــرقي، حيث 
متّكن األخير اخلميس من الســـيطرة على عدد 
مـــن القرى والبلـــدات داخل احلـــدود اإلدارية 

حملافظة إدلب.

وقال مدير املرصـــد رامي عبدالرحمن ”قتل 
27 عنصـــرا من قوات النظام وحلفائه مقابل 20 
مقاتًال من الفصائل في الساعات الـ24 األخيرة 
جـــراء املعارك بني الطرفني فـــي بلدات عدة في 

محافظة إدلب“.
كما تســـببت الغارات الســـورية والروسية 
الداعمة لهجوم اجليش منذ اخلميس مبقتل 19 
مدنيًا على األقل بينهم ســـبعة أطفال، بحســـب 

املرصد.
وذكر شـــهود عيان في منطقة محاذية لتلك 
التـــي تـــدور فيها املعـــارك، أن أعمـــدة الدخان 
تتصاعد من عدد من القرى والبلدات تزامنًا مع 
دوّي غارات كثيفة تنفذها طائرات حربية حتلق 

في سماء املنطقة.
وأفادوا بخلّو القرى والبلدات احملاذية من 
سكانها حيث شوهدت العشرات من السيارات 
احململـــة باملدنيني مع حاجياتهم تغادر املنطقة 
تزامنًا مع إعالن املســـاجد في البلدات املأهولة 
عبر مكّبـــرات الصوت إلغاء صلـــوات اجلمعة 

ودعوة السكان ملالزمة منازلهم.
وكان غـــارات جويـــة قـــد مّهدت قبـــل فترة 
لهذا التصعيد العســـكري الذي يتوقع أن يزداد 

فـــي األيـــام املقبلة، في ظل أنبـــاء عن تعزيزات 
عســـكرية للنظام قدمت مـــن العديد من املناطق 
وبخاصـــة مـــن محافظة دير الـــزور، فضال عن 
حديث عن حركة غير اعتيادية في مطار حماة.

وخرجت محافظة إدلب احلدودية مع تركيا 
عن ســـيطرة القوات احلكومية منذ العام 2015. 
وتســـيطر جبهة فتح الشـــام (جبهـــة النصرة 
سابقًا) منذ أشهر على اجلزء األكبر منها، فيما 
يقتصر تواجد الفصائل اإلسالمية األخرى على 

مناطق محدودة فيها.
وتشّكل محافظة إدلب مع أجزاء محاذية لها 
من محافظات حلب (شـــمال) وحماة والالذقية 
(غرب) إحدى مناطق اتفاق خفض التوتر الذي 
مت التوصـــل إليه في مايو مبوجـــب محادثات 
أستانة برعاية روســـيا وإيران حليفتي دمشق 

وتركيا الداعمة للمعارضة.
وباســـتثناء دخول قوات تركيـــة إلى ريف 
إدلـــب الغربـــي ومتركزها أساســـا بالقرب من 
مدينـــة عفريـــن التي تســـيطر عليهـــا وحدات 
حماية الشعب الكردي، بعد أيام من االتفاق، إال 
أنه لم يحدث أّي تطور ملموس يشـــي بدخوله 
حّيـــز التنفيـــذ، ما يؤكد أن هنـــاك خالفات بني 

األطـــراف املعنيـــة أي إيران وروســـيا وتركيا. 
ويأتي حتّرك اجليش الســـوري باجتاه إدلب، 
بعد انتهائه مـــن آخر أكبر املعارك ضد تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية فـــي محافظة ديـــر الزور 

(شرق) احلدودية مع العراق.
ويرى مراقبـــون أنه ال ميكـــن باملرة اجلزم 
فيمـــا إذا كانـــت املواجهات الدائـــرة اآلن على 
أطـــراف إدلب الهدف منها الســـعي للســـيطرة 
علـــى كامل احملافظة، وبالتالي إســـقاط الورقة 
القويـــة لتركيا، أم أنها ال تعدو على املســـتوى 
السياســـي أن تكون مجرد ضغـــط على أنقرة، 
وعلى الصعيد العسكري استعادة بلدتي كفريا 
والفوعة املواليتني للنظام، ومطار أبوالضهور 
العســـكري، إضافة إلى تأمني الطريق الواصل 

بني حلب ودمشق.
وشكلت إدلب خالل العامني املاضيني وجهة 
ملقاتلـــني معارضني ومدنيـــني مت إجالؤهم من 
مناطق عدة في سوريا قبل أن تستعيد القوات 
احلكوميـــة الســـيطرة عليها، آخرهـــم عناصر 
النصـــرة املوجودون في بيت جن جنوب غربي 
دمشـــق التي بـــدأت عملية إجالئهـــم إلى إدلب 
اجلمعـــة، بعد اتفاق مع النظام الذي فرض قبل 
أيام حصارا خانقا على البلدة االســـتراتيجية 
التـــي تقع في تقاطع بني احلدود الســـورية مع 

اجلوالن احملتل ولبنان.
ولطاملـــا رأى البعـــض أن إدلب قد تشـــكل 
الهـــدف املقبل لقوات النظام وحليفته روســـيا 
بعـــد االنتهاء من املعـــارك ضد تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية. وتشهد ســـوريا نزاعا داميا تسبب 
منـــذ اندالعه في العام 2011 مبقتل أكثر من 340 
ألف شـــخص وبدمار كبير فـــي البنى التحتية 
وفرار وتشـــريد أكثر من نصف الســـكان داخل 

البالد وخارجها.

{الظاهر أن الدولة وحدها من تنأى بنفســـها عن فرض هيبتها على حزب الله الذي بات ســـالحه أخبار

عبئا ثقيال على الجمهورية اللبنانية}.

إيلي محفوض
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{المرأة األردنية حققت العديد من النجاحات في مختلف مناحي الحياة االجتماعية والسياســـية 

واالقتصادية وأثبتت جدارتها في كافة المواقع التي شغلتها}.

هالة لطوف
وزيرة التنمية االجتماعية األردنية
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} القاهــرة - تشـــهد مصـــر تصاعـــدا ملفتا 
التـــي  تلـــك  وآخرهـــا  اإلرهابيـــة  للعمليـــات 
اســـتهدفت الجمعة كنيســـة بضاحية حلوان، 
بالتزامـــن مع تحّرك الدوحـــة وأنقرة على أكثر 
من مســـتوى لتطويـــق مصر وإرباكهـــا، األمر 
الذي يثير التســـاؤل عّمـــا إذا كان ذلك من باب 
المصادفة المحضة، خاصة وأن وسائل إعالم 
مصرية لطالما أشارت إلى دور قطري تركي في 

خلخلة استقرار البالد.
وتعّرضت كنيسة مارمينا بضاحية حلوان 
في جنـــوب القاهرة لهجـــوم إرهابي، أدى إلى 
مصرع تسعة أشـــخاص، وإصابة نحو ثمانية 
آخريـــن، ونجحت قوات األمن في قتل مســـلح 
والقبـــض علـــى آخر بعـــد إصابته فـــي أثناء 

مطاردته.
وتمّكنـــت قـــوات األمن مـــن تفكيـــك حزام 
ناســـف بحوزة أحد اإلرهابيين، كان يستهدف 
به إحداث تفجير داخل كنيســـة مارمينا، لقتل 
أكبر عدد ممكن مـــن المواطنين األقباط، الذين 

يستعدون لالحتفال بأعياد الميالد.

وكانـــت وزارة الداخليـــة المصرية أعلنت 
منـــذ أيـــام، ترفيعهـــا الحالـــة األمنيـــة إلـــى 
الدرجة القصـــوى، لمنع اســـتهداف الكنائس 
والمواطنين الذيـــن يرتادونها، وقطع الطريق 
على اإلرهابيين إلحداث صدى يوحي أن مصر 

تعيش حالة من التوتر وعدم االستقرار.
هذه اإلجراءات األمنية لم تُحل دون تصاعد 
الهجمـــات، التي تهدف على ما يبدو لتشـــتيت 
جهود قوات الجيش والشـــرطة. وقبل ساعات 
مـــن الهجـــوم على كنيســـة مارمينـــا تعّرضت 
محطة لتحصيل رســـوم، بالطريق الصحراوي 
الغربي، لهجـــوم من قبل إرهابيين أســـفر عن 

مصرع ضابطين ومجّند.
وقال الجيش المصري إن ضابطا وخمسة 
جنود قتلـــوا، الخميس في انفجار اســـتهدف 

مركبة عسكرية في شمال سيناء.

وفّســـر البعـــض توالـــي وقـــوع الحوادث 
اإلرهابيـــة، بأنه يرمـــي إلى إرهـــاق الحكومة 
المصرية التـــي بدأت خطة أمنيـــة جديدة في 
حربها المســـتمرة منذ نحو خمس سنوات مع 

الجماعات اإلرهابية.
وأشـــار هؤالء إلـــى أّن المقصـــود بزيادة 
العمليـــات فـــي الوقـــت الراهن، اإليحـــاء بأن 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي لن 
يســـتطيع تنفيذ وعده الذي أطلقه منذ حوالي 
شـــهر بالقضاء علـــى اإلرهابيين خـــالل ثالثة 

أشهر فقط (تنتهي المدة في فبراير المقبل).
وأوضـــح اللواء رفعـــت عبدالحميد، خبير 
تواتـــر  أن  لـ“العـــرب“،  الجنائيـــة،  العلـــوم 
العمليـــات اإلرهابية يرمي إلى إحراج الرئيس 
السيســـي قبـــل أشـــهر قليلة مـــن االنتخابات 
الرئاســـية، ومحاولة هّز ثقـــة المواطنين قبل 

إعالن ترشحه رسميا لفترة رئاسية ثانية.
ويبرهن تزايد وتيرة اإلرهاب الذي تواجهه 
مصـــر، ويتنقل بين الجبهة الشـــرقية الغربية 
والعمـــق، على أن هناك خطـــة محكمة للضغط 
على الدولة المصرية من خالل هز اســـتقرارها 

بشكل عام.
وقال أحمد بان الخبير في شؤون الحركات 
اإلسالمية لـ“العرب“، إن اإلرهاب الذي تعانيه 
مصر أداة لـــدول إقليمية تســـعى إلى تحقيق 
مصالح فـــي المنطقة من خالل إضعاف الدولة 
الداخليـــة،  بهمومهـــا  وإشـــغالها  المصريـــة 
الخارجيـــة،  القاهـــرة  طموحـــات  وتقويـــض 
وإضعاف دورها أمام محاوالت تمّدد اإلســـالم 

السياسي في المنطقة.
وتؤكد الكثير من المعطيات أن ثمة حرصا 
من القوى الراعية للتنظيمات اإلرهابية العاملة 
في مصر، على رأسها تنظيمي داعش والقاعدة 
وحركتـــي لواء الثورة وحســـم، على أال تتمّكن 
القاهرة من تطويـــر قدراتها للتعامل من موقع 
قوة وسيطرة في شمال سيناء وداخل الوادي.
األمنـــي  اإلربـــاك  نســـبة  زيـــادة  أّن  كمـــا 
قبـــل أعيـــاد الميالد، يمكـــن أن يلقـــي بظالل 
ســـلبية على الحالـــة المعنوية لـــدى الضباط 
والجنود، كمســـتهدفين أساســـيين، والتأكيد 
أن يـــد اإلرهابييـــن تســـتطيع أن تصـــل ألبعد 
مما تتصـــوره األجهزة األمنية. ويرى محللون 
أن القـــوى اإلقليميـــة الراعيـــة لتنظيم داعش 

وجماعة اإلخوان تعمل على تحجيم دور مصر، 
كي ال يمتد تأثيرها إلى إحداث تغييرات كبيرة 
فـــي الملفين الفلســـطيني والليبـــي، أو إعاقة 
التحركات اإلقليمية األخيرة في السودان، وهو 
مـــا يتطلب إنعاش نشـــاط داعش وأخواته في 
ســـيناء والعمق المصري، ليســـهم في ارتخاء 
الحضـــور األمني  األمنيـــة وإضعاف  القبضة 
المصري على األطراف الحدودية، في ســـيناء 

ومع كل من السودان وليبيا.
ويكُمن الهـــدف المحوري فـــي العمل على 
فرض معركـــة تفصيلية، علها تشـــغل جهازي 
الشـــرطة والجيـــش فـــي صراعـــات داخليـــة، 
وتســـهل مهمة تطويـــق مصـــر بحرمانها من 
أدوات الدولـــة القـــادرة على ضبـــط حدودها 
ومواجهـــة خصومهـــا، والتفـــّرغ للتعاطي مع 
تمـــّدد واختراقـــات البعـــض من القـــوى دون 
التعامل مباشـــرة مـــع المركـــز أو الجوهر أو 
المفتـــاح الرئيـــس الـــذي يحـــرك الجماعـــات 

اإلرهابية في المنطقة.
وأشـــار أحمـــد بـــان لـ“العـــرب“، إلـــى أن 
اســـتهداف ضباط وجنود ومقاّر عبادة، يخرج 
عن طاقة تنظيم داعش، أو غيره من التنظيمات 
المسلحة النشـــطة في مصر، حتى وإن أعلنت 
تبّنيها لتلك العمليات، وهو يؤشر على ضلوع 
أجهزة اســـتخبارات أجنبية ترفض الحكومة 
المصريـــة أن تســـميها أو تعلن عنها بشـــكل 

صريح ومباشر حتى اآلن.
وكشـــفت مصـــادر أمنيـــة لـ“العـــرب“، أن 
التطورات األخيرة ليســـت منفصلة عّما يجري 
في فناء مصـــر الخارجي، فاالتفاقيات، األمنية 
والعسكرية وتطوير جزيرة سواكن على البحر 
األحمر، التـــي وّقع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغاناتفاقية بشأنها مع الرئيس السوداني 
عمـــر البشـــير في الخرطـــوم مؤخـــرا، هدفها 

حصار مصر.
وبعث اجتمـــاع رؤســـاء أركان دول تركيا 
والســـودان وقطر في الخرطوم، برســـالة قوية 
في هـــذا االتجـــاه، ومتوقع أن تتزايـــد وتيرة 
العمليـــات اإلرهابيـــة فـــي مصر، اتســـاقا مع 
المعلومات التي تفّوه بها أردوغان نفســـه قبل 
حوالي شـــهر، والتي أشـــار فيهـــا إلى هروب 
عناصـــر من تنظيـــم داعش بعـــد هزيمتهم في 

الرقة بسوريا إلى سيناء.
وأشارت المصادر، إلى أن القاهرة تستعد 
مع حلفائها في المنطقة لدراســـة عدة خيارات 
للحد من الدور الســـلبي الـــذي تقوم به كل من 
تركيا وقطر والسودان، ومعهما إيران، لزعزعة 

أمنها.

ولفتت إلـــى أن لدى القاهـــرة طرقا عديدة 
للرد على ما يقوم به السودان من دعم لجماعة 
اإلخـــوان، التـــي تريـــد أن تســـتعيد بريقهـــا 
السياســـي في مصـــر، من خالل هـــز الثقة في 
النظام المصري الحالـــي، وإجباره على وقف 

حربه عليها.
ونّوه اللواء رفعت عبدالحميد إلى أن مصر 
حســـمت أمرها بشأن االســـتمرار في مواجهة 

الـــدول الراعيـــة لإلرهـــاب، وأبرزهـــا تركيـــا 
وقطر، واتخاذ جميع اإلجراءات الدبلوماســـية 
واالســـتخباراتية بشـــأن مواجهـــة العناصـــر 
اإلرهابيـــة قبـــل دخولها األراضـــي المصرية، 
وبالتـــوازي مـــع ذلـــك فإنها ســـتذهب باتجاه 
ســـرعة تنفيذ العقوبات والتي تصل في أحيان 
عديدة إلى اإلعدام بحق العناصر المتورطة في 

العمليات اإلرهابية.

تصعيد إرهابي في مصر غير منفصل عما يحصل من حولها
[ استهداف كنيسة مارمينا قبيل أعياد الميالد يحرج الحكومة  [ محللون: دول تعمل على إشغال القاهرة عن أطماعها اإلقليمية

[ مواجهات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل جهادية عند أطراف المحافظة

شــــــّكل استهداف كنيسة مارمينا حلقة جديدة في سلسلة مســــــتمرة من العمليات اإلرهابية 
ــــــي تســــــتهدف مصر، ويرى مراقبون أّن ما يحدث ال ميكــــــن قراءته مبعزل عّما يحدث في  الت
محيط هذا البلد، حيث أن هناك مسعى واضحا من قوى إقليمية الستهداف القاهرة سياسّيا 

وأمنّيا.

في زمن اإلرهاب

أحمد بان:

ما يحدث يخرج عن طاقة 

داعش، أو غيره من 

التنظيمات اإلرهابية

2

تركيا توفـــر الغطاء للنصرة إلحكام 

قبضتها على إدلـــب، على الرغم من 

كـــون التنظيم مدرجا علـــى القوائم 

الدولية لإلرهاب

◄

هل تقدم روسيا على سحب ورقة إدلب من تركيا

الفرار من الجحيم

◄ أنهى الصليب األحمر والهالل األحمر 
السوري إجالء الدفعة الثالثة واألخيرة 

من مرضى الغوطة الشرقية، أكبر منطقة 
تخضع للحصار في سوريا، بالقرب من 

العاصمة السورية دمشق في إطار اتفاق 
مع الحكومة السورية.

◄ جّدد األردن، تمسكه بعدم السماح 
لطاقم السفارة اإلسرائيلية بالعودة إلى 

عمان، قبل تقديم ضمانات كافية ومؤكدة، 
بمحاكمة حارس أمني كان يعمل في 

السفارة، أقدم على قتل أردنيين اثنين في 
يوليو الماضي، وفقا للناطق باسم وزارة 

الخارجية السفير محمد الكايد.

◄ قدم وزير األوقاف المصري، محمد 
مختار جمعة، خطبة صالة الجمعة في 

مدينة حاليب الحدودية، المتنازع عليها 
مع السودان، في خطوة هي األولى من 

نوعها.

◄ قصفت مقاتالت ودبابات إسرائيلية 
قطاع غزة الجمعة ردا على إطالق صاروخ 

من القطاع الفلسطيني على جنوب 
إسرائيل، حسب -مصادر فلسطينية.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني، فادي صوان الجمعة، قراري 

اتهام بحق سوريين اثنين بجرم االنتماء 
إلى تنظيم الدولة اإلسالمية.

◄ شهدت العديد من المحافظات األردنية، 
الجمعة، تحركات احتجاجية جديدة 

ردا على القرار األميركي بإعالن القدس 
عاصمة إلسرائيل.

◄ علق الجناح العسكري لحركة حماس 
كتائب القسام الجمعة الفتة ضخمة 

تحمل صورة للجندي اإلسرائيلي األسير 
لديها، ويدعى شاؤول أرون، على مفترق 

”السرايا“ الرئيسي وسط مدينة غزة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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} عــدن (اليمن) – وضعت جلنة وطنية مينية 
ّمت تشـــكيلها للتحقيـــق فـــي شـــبهات انتهاك 
حلقوق اإلنســـان بالعاصمة املؤّقتة عدن، حّدا 
للجـــدل الدائـــر بقّوة بشـــأن امللـــف احلقوقي 
فـــي املدينـــة التي ال تزال منذ اســـتعادتها من 
املتمّرديـــن احلوثيـــني في صيف ســـنة 2015 
تبحث عن توازنها األمني واالقتصادي، وحتى 
السياســـي، وما يجعلها مـــدار معركة دعائية 
وإعالمية تـــدار أغلب فصولها من خارج البلد 
فـــي إطار تصفية حســـابات يتشـــابك ضمنها 

احملّلي باإلقليمي.
وتعّرضت الســـلطات املشـــرفة على إدارة 
شـــؤون املدينة، مبا في ذلك الهيـــاكل األمنية 
املســـتندة لدعم ضروري من بلـــدان التحالف 
العربي، حلمالت إعالمية شرسة، بدت مبثابة 
للنجاحـــات املتحّققـــة بصعوبة في  ضريبـــة 
مجال إعادة االســـتقرار وبسط األمن في عدن 
وسط غابة متشابكة من العوائق والتهديدات.

وكثيرا ما طالت احلمالت اإلعالمية املكّثفة 
بشكل مباشر، قّوات احلزام األمني، ذات الدور 
الفاعل في حفظ األمـــن بعدن، وفي منع وقوع 
املدينـــة في قبضة تنظيمي داعـــش والقاعدة، 
كون تلـــك القوات تتمتع بقدر عال من التنظيم 

والتسليح بفعل دعم التحالف العربي لها.
وســـلكت تلك احلمـــالت الصادرة بشـــكل 
خـــاص عن منابر إعالمية مرتبطة بقطر وعلى 
صلة بجماعة اإلخوان املســـلمني، وخصوصا 
عناصرها املقيمني فـــي تركيا، اجتاها أصبح 
مألوفا في احلرب اإلعالمية الدائرة حول امللف 

اليمني بشكل عام ويتمّثل في استخدام الورقة 
اإلنســـانية واحلقوقية ذات التأثير الفاعل في 
دغدغـــة املشـــاعر وحتريك عواطـــف جماهير 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي، غيـــر املعنية 
بالتثّبت في دّقة املعلومات وفي مدى موثوقية 

مصادرها.
وحفـــل اإلعالم القطري واإلخواني بســـيل 
حلقوق  من القصـــص عن ”انتهـــاكات كبيرة“ 
اإلنسان في عدن ال سيما داخل املراكز األمنية 
ومراكز توقيف املشتبه بهم في قضايا جنائية، 
والذيـــن يحّولهـــم ذلـــك اإلعالم إلى ”ســـجناء 

رأي“، وإلى ”معتقلني سياسيني“.
وأثبتـــت زيارة ميدانية قامـــت بها اللجنة 
الوطنيـــة للتحقيـــق فـــي ادعـــاءات انتهاكات 
حقوق اإلنسان في عدن إلى سجن املنصورة2 
الواقع مبنطقة بئـــر أحمد أن كافة احملتجزين 
هـــم على ذمة قضايا جنائية، دون أن تّســـجل 
تعّرضهـــم ألي انتهـــاكات أو تعّديـــات علـــى 

حقوقهم.
كمـــا وقفت اللجنـــة ذاتها، خـــالل زيارتها 
لبعـــض املستشـــفيات حيـــث يعالـــج بعـــض 
املالحقـــني قضائيـــا ومـــن بينهم أســـرى من 
ميليشـــيا احلوثي، على تعامـــل طبيعي معهم 
كمرضـــى ومصابني تقّدم لهـــم الرعاية الطبية 

مثل سائر املقيمني بتلك املستشفيات.
املشـــتركتان بعضوية  القاضيتان  والتقت 
الّلجنة؛ صباح العلواني وجهاد عبدالرســـول 
خـــالل الزيـــارات، بنـــزالء إصالحية الســـجن 
املذكـــور ومبدير الســـجن غســـان عبدالباري 
الذي قدم كشـــوفا تثبت أن نـــزالء اإلصالحية 
يتمتعون بكافة حقوقهم القانونية واإلنسانية 
مبا فيها زيارة أســـرهم، مشيرا إلى أّن النيابة 
اجلزائيـــة هي من تتولى التحقيق معهم حيث 
أحيل عدد منهم للمحاكمة وأفرج عّمن لم تثبت 

ضّدهم أي تهم.
وأبدى عبدالباري اســـتغرابه مما يشـــاع 
حول املخفيني قســـريا في الســـجن، مؤكدا أّن 

إجمالي عـــدد الســـجناء فـــي اإلصالحية في 
الوقـــت الراهن هو 245 ســـجينا، بعد اإلفراج 
هذا األســـبوع عن 47 ســـجينا، وأّنـــه ما تزال 
هناك بعض القضايا قيد التحقيق أو منظورة 

أمام احملكمة االبتدائية.
وقال علي جميل، وكيـــل النيابة اجلزائية 
املتخصصـــة فـــي إصالحية الســـجن املركزي 
مبنطقة بئر أحمد ألعضاء اللجنة الوطنية، إّن 
الســـجن يخضع إلشراف النائب العام ولألمن 
العـــام اليمنـــي، وإّن النيابـــة تعمـــل جاهدة 
لالنتهاء مـــن جميع القضايا في أســـرع وقت 
ممكن حيث يتـــم اإلفراج عن النـــزالء الذين ال 
تظهر التحقيقات وجود ما يدعو لعرضهم على 

القضـــاء، فيما يقدم اآلخـــرون إلى احملاكمات. 
وزارت اللجنـــة أيضـــا األســـرى اجلرحى من 
ميليشيا احلوثي الذين أفادوا بأنه مت أسرهم 
وهـــم مصابون وجرى نقلهـــم من قبل اجليش 
الوطني اليمني واملقاومة الشعبية للعالج في 
عـــدن، ووجدت أّن أغلبهم بحالة جيدة ويلقون 
معاملة طبيعية من املستشفى، دون أي نوع من 
التدّخل من طرف القّوة الســـاهرة على تأمينه 

وامللتزمة بحدود دورها األمني الصرف.
وشـــمل برنامج عمل أعضاء اللجنة ضمن 
حملتهـــم امليدانية، زيارة النازحني واملهجرين 
قسريا من قبل ميليشـــيا احلوثي وخصوصا 

من محافظتي تعز واحلديدة. 

واستمع األعضاء من النازحني واملهّجرين 
ألســـباب تهجيرهـــم قســـريا مـــن مناطقهـــم 
وما عانـــوه قبـــل تهجيرهم وأثنـــاء نزوحهم 

إلى عدن.
وأوضـــح النازحـــون أنهم لـــم يتعّرضوا 
خالل توّجههـــم للعاصمة املؤقتة ألي نوع من 
املضايقـــات ال من قبل العناصر األمنية وال من 
قبل الســـّكان، مؤّكدين أنهم تلقوا املســـاعدة، 
ومطالبـــني في نفس الوقـــت بحاجتهم للمزيد 
مـــن الدعم. وقـــد وّجه أعضـــاء اللجنـــة نداء 
عاجال للحكومة الشرعية وللمنظمات اإلغاثية 
بســـرعة تقدمي الدعم لهؤالء النازحني نظرا ملا 

يعانونه من ظروف صعبة.

} بغــداد – أعلن التحالف الدولي ضّد داعش، 
اجلمعـــة، تنفيـــذه ألكثر مـــن 14 ألـــف ضربة 
ضـــد مواقـــع التنظيـــم اإلرهابي فـــي العراق 

منذ 2014.
ويبدو الرقم مهـــوال، خصوصا إذا ما ُأخذ 
في االعتبار الكم الهائل من القنابل والصواريخ 
والقذائف املدفعية التي اسُتخدمت في كّل تلك 
الضربـــات، ويغـــدو مفزعـــا إذا ُعلـــم أن أغلب 
فصـــول احلرب ضـــّد التنظيـــم دارت في مدن 
وبلـــدات مأهولـــة بالســـّكان، وهو ما يفّســـر 
سقوط ما يقارب 11 ألف مدني من سكان مدينة 
املوصل وحدهـــا خالل حملة اســـتعادتها من 
تنظيم داعش والتي مّثلت أوضح منوذج على 
اللجوء إلى القصف العشـــوائي واالســـتخدام 
املفرط للقّوة النارية في احلرب على التنظيم. 

وما يضاعف من مأســـاة تلك احلرب أّنها 
لم تقض، رغم جسامة خسائرها، على التنظيم 
بشـــكل كامـــل حيث ما يـــزال يجـــري اإلعالن 
بشـــكل يومي، عن ســـقوط ضحايـــا لهجماته 
فـــي مناطق عراقيـــة مضى وقـــت طويل على 
إعالنها مســـتعادة بشـــكل كامل من سيطرته، 
مثل مناطق محافظة ديالى شـــمالي العاصمة 

بغداد.
وقـــال مديـــر املكتـــب اإلعالمـــي للتحالف 
الدولـــي توماس فيـــل، لوكالـــة األناضول، إن 
”عـــدد ضربـــات التحالـــف الدولـــي بلـــغ منذ 
ســـبتمبر 2014 وحتى 27 ديسمبر اجلاري في 
العـــراق 14104 ضربـــة“. وأضـــاف أن ”تنفيذ 
الضربات كان جزءا مـــن عملية العزم الصلب 

الهادفة لتدمير داعش في العراق وسوريا“.

وأشـــار إلى أن ”هذه األرقام تتضمن جميع 
الضربـــات التـــي نفذتهـــا الطائـــرات املقاتلة 
والهجومية أو القاذفة أو املروحية أو املوجهة 
عن بعد، وكذلك املدفعية الصاروخية واملدفعية 

التكتيكية البرية“.
وأوضح فيـــل أّنه ”في عـــام 2015 كان لدى 
داعـــش ما بـــني 3500 و4500 عنصـــر يحاولون 
فـــرض خالفتهم املزّيفـــة على شـــعبي العراق 
وســـوريا، واليـــوم تقـــدر أعدادهـــم بالعـــراق 

وسوريا بـ1000 إرهابي“.
وال تخلـــو هذه احلـــرب أيضا مـــن أضرار 
وتبعـــات بيئية حيث بدأ يســـجل فـــي العراق 
ظهور أمـــراض يرجح اترباطهـــا بتلوث ناجت 
عـــن املـــواد التـــي حتتـــوي عليهـــا الذخائـــر 
احلربية . وأعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر 

العبـــادي، في التاســـع من ديســـمبر اجلاري، 
نهايـــة داعش ببـــالده، والســـيطرة على كامل 
األراضي العراقية، ليعطي بذلك شـــارة انتهاء 
حرب اســـتغرقت نحو 3 أعـــوام. وكانت معركة 
املوصل، مركز محافظة نينوى بشـــمال البالد، 
أصعـــب حلقات تلـــك احلرب وأكثرهـــا دموية، 
حيث تطّلـــب اجتثاث داعش الذي تغلغل داخل 
أحيائها وبني ســـكاّنها، في الكثير من األحيان، 

هدم املباني على من فيها.
ومنذ اإلعالن الرســـمي عن استعادة املدينة 
فـــي يوليـــو املاضي لـــم تنفّك أرقـــام الضحايا 
تتزايـــد، مـــع التقـــّدم فـــي إزالـــة ركام املدينة 
واكتشاف ما حتتها من جثث حتى بلغ الرقم 11 
ألف قتيل، بحســـب أحدث تقدير نشرته منظمة 

العفو الدولية.

لجنة تحقيق تجلي حقيقة الجدل الدائر حول ملف حقوق اإلنسان في عدن 
[ ال وجود لمساجين رأي وال لمعتقلين سياسيين  [ أسرى حوثيون جرحى يتلقون العالج في مستشفيات المدينة
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أخبار

تركيز املنابر اإلعالمية والدعائية املعادية جلهود بســــــط االســــــتقرار في العاصمة اليمنية 
املؤقتة عدن، وللدول املشاركة في تلك اجلهود، على ملف حقوق اإلنسان في املدينة ونسج 
القصص اخليالية بشأنه، بات أمرا مألوفا بل سمة مالزمة للصراع في اليمن ككّل، حيث 
يّتخــــــذ هذا امللف احلســــــاس واملؤّثر ميدان حرب موازية حلرب اجلبهات، هدفها تشــــــويه 
اخلصوم وقتلهم إعالميا إن أمكن، خصوصا إذا أصابوا قدرا من النجاح كما هي حال 

بعض األجهزة التنفيذية العاملة في عدن بدعم من دول التحالف العربي.

«إلى حزب اإلصالح اليمني.. نريد أن نرى قدراتكم ومهاراتكم في قتال الحوثي كما شـــاهدناها 

في وسائل التواصل االجتماعي وكما عرفناها في قدرتكم على جمع التبرعات واألموال}.

فهد الشليمي
رئيس املنتدى اخلليجي لألمن والسالم

«أصبح البرملان عند بعض النواب مقرا انتخابيا يقدمون فيه االســـتجوابات على هواهم.. ال نريد 

استجوابات ليس لها داع بحجة أن النائب له الحق وال يساءل على ما يقدم}.

أحمد الفضل
 نائب كويتي

املكثـــف  اإلعالمـــي  االســـتهداف 

ضريبـــة  بعينهـــا  أمنيـــة  لهيـــاكل 

بســـط  فـــي  لنجاحهـــا  مباشـــرة 

االستقرار النسبي بعدن

◄

داعش ما يزال حيا في العراق بعد ١٤ ألف ضربة من التحالف الدولي

رؤية 2030 تشمل 

مكة بخطة تطوير ضخمة

} الريــاض - أعلنت جهات ســـعودية حكومية 
وخاصـــة، أن خطة إعمار وتطويـــر منطقة مكة 
المكرمة تستهدف تنفيذ عدة مشاريع لرفع عدد 
الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليون شخص في 

السنة.
وجاء ذلك في تصريحات صحافية أدلت بها 
جهات مســـؤولة عن تنفيذ هذه المشاريع، على 
هامش فعاليـــات مؤتمر ومعرض إعمار منطقة 
مكـــة المكرمـــة، انعقد فـــي مدينة جـــدة غربي 

المملكة.
وتشـــمل الخطة مشـــاريع لتوســـعة الحرم 
المكـــي، وأخرى لتطوير مطار الملك عبدالعزيز 
الدولـــي الجديد في جدة، إضافة إلى مشـــاريع 

توسعية في المياه والكهرباء والصحة.
كمـــا تشـــمل المشـــاريع الجديـــدة أيضا، 
مطارات وفنادق ومشاريع قطارات ومدنا ذكية، 
إضافة إلى مراكز حضرية ومشـــاريع المشاعر 

والمنطقة المركزية.
وتشـــارك 25 جهة من القطاعات الحكومية 
والخاصة وعدد من الجهات األمنية والوزارات 
الســـعودية في فعاليات مؤتمر ومعرض إعمار 
منطقـــة مكـــة التـــي تعـــرض مشـــاريع البنية 

التحتية والتطويرية.
وقالت وكالة األنباء الســـعودية الرســـمية 
”واس“ إن المشاريع المعلن عنها تدخل ضمن 

تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

} العاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة في رحلة صيد بصحبة نجله الشـــيخ خالد الذي قام بتوثيق الرحلة من خالل سلســـلة من الصور 
نشرها عبر اإلنترنت.

◄ جرت في مكالمة هاتفية بين ولي 
العهد وزير الدفاع السعودي األمير 

محمد بن سلمان، والرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، مباحثات بشأن 

عالقات البلدين والتطورات على 
الصعيد اإلقليمي والجهود المشتركة 
لمواجهة التحديات، وفق ما ورد في 

بيان للرئاسة المصرية. 

◄ رفضت وزارة الخارجية الكويتية ما 
تضّمنه تقرير صحافي نشرته وسائل 

إعالم غابونية من اتهامات للكويت 
باستعباد خادمات المنازل األفريقيات، 

واصفة على لسان السفير حمد المشعان 
مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا 

تلك االتهامات بالباطلة، ومؤّكدا أّن عدد 
النساء الغابونيات العامالت في الدولة 
ال يتجاوز 15 امرأة، ولم يتم تسجيل أي 

تجاوز بحّقهن. 

◄ أفاد مصدر أمني عراقي، الجمعة، 
بمقتل ثالثة عناصر من تنظيم داعش 

بينهم قيادي بارز، في قصف جوي على 
موقع بمحافظة ديالى شرقي البالد، 

حيث ما تزال أنشطة التنظيم هناك تثير 
قلق األهالي، رغم مضي سنتين على 

إعالن المحافظة مستعادة بالكامل من 
سيطرته.

◄ عاد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد 
عبيد بن دغر، الجمعة، إلى العاصمة 

المؤقتة عدن، بعد أيام من تعديل وزاري 
شمل 5 وزارات في حكومته. وقد رافق 

الوزراء الخمسة الجدد بن دغر إلى 
المدينة.

◄ تظاهر، الجمعة، أهالي مدينة ذي قار 
مركز محافظة الناصرية بجنوب العراق 

للمطالبة بإلغاء مشروع خصخصة 
الكهرباء مهّددين باللجوء إلى العصيان 
المدني في حال تّم تمرير المشروع الذي 
يتوّقع أن يتسّبب بارتفاع كبير في سعر 

الطاقة ما يضيف أعباء مالية جديدة 
على السكان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

سجن المنصورة ليس نزال فاخرا.. وال هو غوانتانامو



 

الجمعي قاسمي

} تونــس - حـــّذرت مصـــادر عســـكرية عربية 
من االســـتهدافات الخفية الكامنـــة وراء جولة 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان األفريقية 
التي شـــملت السودان وتشاد وتونس، في هذا 
التوقيت المفصلي الذي تصاعدت فيه تحركات 
اإلخـــوان والتنظيمـــات اإلرهابيـــة علـــى وقع 

ارتدادات هزيمتها في سوريا والعراق.
وكشـــف العميد أحمد المســـماري الناطق 
الرسمي بإســـم الجيش الليبي بقيادة المشير 
خليفـــة حفتر، لـ“العـــرب“، عن خطـــة وصفها 
تســـتهدف تســـييج ليبيـــا بحزام  بـ“الهدامة“ 
إخوانـــي، عبر توفيـــر مالذات آمنـــة للعناصر 
اإلرهابيـــة لتنظيمـــي داعش والقاعـــدة وبقية 
الميليشيات التي انهزمت في سوريا والعراق.

ويمتد هذا الحزام اإلخواني على طول 1897 
كيلومترا، وهي حدود ليبيا الجنوبية مع تشاد 
(1055 كلم)، ومع الســـودان التـــي تبلغ 383 كلم 
(جنوب شرق)، ومع تونس 459 كلم إلى الغرب.
وقـــال المســـماري إن التحالـــف التركـــي- 
القطـــري- الســـوداني، يســـعى إلـــى محاولة 
السيطرة على الجغرافيا المحيطة بليبيا بهدف 
توفير تلـــك المـــالذات اآلمنة، وذلك تجســـيدا 
لتصريحات أدلى بها الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير في 16 يوليو الماضي دعا فيها علنيا 
إلى إيجـــاد مالذات آمنة لقـــادة وأفراد جماعة 
اإلخوان المســـلمين، وبقية العناصر المرتبطة 

باإلسالم السياسي.
ولفـــت إلـــى أن الجيـــش الليبـــي بحوزته 
الكثير من المعلومـــات والمعطيات التي تؤكد 
ســـعي الســـودان وتركيـــا وقطـــر إلـــى إيجاد 
”دائرة إخوانيـــة لزعزعة االســـتقرار في ليبيا، 

ولمصـــادرة الـــدور المصـــري فـــي المنطقة“.
وأكد في هذا الســـياق، أنه تـــم خالل االجتماع 
العســـكري الثالثي في الخرطوم إعطاء إشارة 
بـــدء نقل اإلرهابييـــن من تركيا إلى الســـودان 
تمهيدا لنشـــرهم على طول الحـــدود مع ليبيا، 

حيث ستتولى قطر تمويل هذه العملية.
وقبل ذلك، أشـــارت تقاريـــر إعالمية إلى أن 
الســـلطات التركية أطلقت في وقت ســـابق خط 
نقـــل جـــوي وآخر بحـــري إلى موانـــئ وداخل 
األراضي السودانية، تحت غطاء تجاري، وذلك 
للتمويـــه على نقل أفـــراد العناصـــر اإلرهابية 
الفـــاّرة مـــن ســـوريا والعراق،عبـــر مســـارات 

ُمتعددة.
وترافقـــت تلك التقارير مـــع تأكيدات أمنية 
غربية أن المئات من أفراد تنظيم داعش وبقية 
التنظيمات اإلرهابية األخرى، يتكدسون حاليا 
داخـــل األراضي التركية بانتظار توفير مالذات 
آمنة لهم، استعدادا لتوظيفهم في خطط أخرى 
يتم تحضيرها في المنطقة، ال ســـيما في ليبيا 

ومنطقة الساحل والصحراء األفريقية.
وعّمقت هذه التقارير والمعطيات قلق دول 
المنطقة التي ال ُتخفي خشـــيتها من أن يفرض 
برنامـــج تنفيـــذ الخطـــة ”الهدامـــة“ المذكورة 
تحـــّوالت اســـتراتيجية جديـــدة تســـتعر فيها 
المواجهات والصراعات وعمليات االستنزاف، 
بما ُيطيح بالتوازنات الحالية التي وّفرت حدا 

أدنى من االستقرار.
وقال المستشـــار لألمن الدولـــي بأكاديمية 
دفاع حلف شـــمال األطلســـي ”الناتـــو“، اللواء 
أركان حرب ســـيد غنيم، لـ“العرب“، إن القراءة 
الصحيحـــة لهذه الجولة ال يمكـــن ان تتم دون 
التوقـــف أمـــام دالالت وأبعاد تعّمـــد أردوغان 
اصطحاب عدد كبير من ضباط الجيش التركي.

واعتبـــر أن هذه المشـــاركة الالفتـــة لكبار 
ضباط المؤسستين العسكرية واألمنية التركية 
فـــي هذه الجولـــة، تحمل العديد من الرســـائل 
التـــي يتعّين تفكيكهـــا على ضـــوء التحالفات 
المتفاعلة التي تعكســـها التطـــورات اإلقليمية 
والدولية في عالقة بمـــا ُيخطط له في المنطقة 

خالل العام 2018.

ورافـــق أردوغـــان فـــي جولتـــه األفريقية، 
عدد من الـــوزراء، منهم وزير الدفاع نورالدين 
جانكلـــي، إلى جانـــب رئيـــس األركان العامة 
للجيـــش التركي الجنرال خلوصي أكار، وعدد 
آخر من كبار ضباط القوات الجوية والبحرية 

والبرية التركية، ومسؤولين أمنيين.
وأجـــرى الضباط والمســـؤولون األمنيون 
اجتماعـــات مكّثفة مع نظرائهم في الســـودان 
وتشـــاد وتونس، كان أبرزهـــا اجتماع رئيس 
بنظيـــره  التركـــي  للجيـــش  العامـــة  األركان 
الســـوداني بحضـــور رئيـــس أركان الجيش 
القطـــري الفريق غانم شـــاهين، وهو اجتماع 

أثار الكثير من عالمات االستفهام.
ورأى مراقبـــون أن ذلـــك االجتماع الثالثي 
الذي تم اإلثنيـــن الماضي في الخرطوم، حمل 
بين طياته اســـتفزازا سياســـيا وعســـكريا ذا 

أبعاد استراتيجية، يتجاوز الجغرافيا الليبية 
ليشمل الدور المصري، وكذلك أيضا السعودي 

في المنطقة.
فـــإن  غنيـــم،  ســـيد  اللـــواء  وبحســـب 
وجولـــة  االجتمـــاع،  ذلـــك  مـــن  الُمســـتهدف 
أردوغـــان األفريقيـــة بشـــكل عام، هـــي ليبيا 
ومصـــر وتونس والســـعودية، وبذلـــك تكون 
تركيـــا وقطر والســـودان قد دخلـــت في دائرة 
الشـــبهات، ألنها بهذا الموقف تبـــدو وكأنها 
تســـاهم في تزايد المخاطر المسلحة بالداخل 
الليبي الذي من شـــأنه التأثير على دور مصر 
زعزعـــة  جانـــب  إلـــى  الجـــوار،  دول  وبقيـــة 
االستقرار على الحدود المصرية والسعودية.

وأوضـــح أنـــه ارتباطـــا بتصريـــح وزير 
خارجية الســـودان إبراهيم غندور الذي أشار 
فيـــه إلـــى أن“الترتيبات العســـكرية مع تركيا 

ممكنة“، فإنه ليس مستبعدا أن يكون السودان 
قـــد وافق على منح تركيا قاعدة عســـكرية في 

ترابه.
وتوّقع أن تكون القاعدة في بورتســــودان، 
وبدعــــم مادي قطري ما يشــــّكل تهديدا وليس 
مجــــرد ضغط علــــى المــــدن الرئيســــية غرب 
السعودية، إلى جانب استفزاز القاهرة نتيجة 

للتهديد األقرب لها في اتجاه قناة السويس.
وحــــّذر غنيــــم مــــن أن كل ما ســــبق يخدم 
المشــــتركة  القطريــــة  التركيــــة  المصالــــح 
التي تســــتهدف حماية األمن القومي التركي، 
ودعــــم قطــــر أمــــام دول المقاطعــــة بالضغط 
المستمر على الســــعودية واإلمارات ومصر، 
فضال عــــن تأمين المصالــــح التركية القطرية 
المشــــتركة والتــــي تســــتهدف الثــــروات في 

األراضي الليبية.
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خطة {هدامة} لتطويق ليبيا بحزام إخواني
{العرب}: أردوغان أعطى اإلشارة لتنفيذ مخطط اإلخوان  [ الخطة تتجاوز ليبيا لتشمل دور مصر والسعودية [ المسماري لـ

بعد أيام من انتهاء اجلولة األفريقية التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدأت 
تتكشف خفايا استهدافاتها احلقيقية بعيدا عن العنوان االقتصادي والتجاري الذي سعت 

اآللة اإلعالمية التركية إلى إبرازه.

أخبار
«نحترم إقامة انتخابات رئاســـية وبرلمانية، فالحل في ليبيا هو أن يختار الليبيون رئيسا لبالدهم 

ونوابهم عبر صناديق االقتراع في انتخابات نزيهة وشفافة».
خليفة حفتر
القائد العام للجيش الليبي

«الحزب الدســـتوري الحر سيتقدم لالنتخابات المحلية القادمة بقائمات خاصة به ولن يدخل أي 
تحالفات أو ائتالفات مع أحزاب أخرى}.

عبير موسي
األمني العام للحزب الدستوري احلر التونسي

اللـــواء ســـيد غنيـــم: اجتمـــاع قـــادة 
جيوش تركيا والســـودان وقطر في 
الخرطوم عكس اســـتفزازا سياسيا 

وعسكريا ذا أبعاد استراتيجية

◄

التهديدات مازالت قائمة

صابر بليدي

} الجزائر - وّقع الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة على قانـــون الموازنـــة العامة للعام 
2018، بما يتضّمنه من تدابير تقشـــفية جديدة، 
وارتفـــاع فـــي أســـعار البعـــض مـــن المـــواد 
االســـتهالكية، كالوقـــود ليمنـــى بذلـــك أنصار 
العريضة التي رفعها خالل األسابيع الماضية 
أنصـــار الجمعية الوطنية لحماية المســـتهلك 

بخيبة جديدة.
وينتظـــر أن يســـتقبل الجزائريـــون العام 
الجديـــد، بإكراهـــات اجتماعيـــة واقتصاديـــة 
جديـــدة، تغـــذي حالـــة التململ الذي يعيشـــه 
الشـــارع، ال ســـيما في ظل انتقائيـــة الحكومة 

فـــي التوزيـــع غيـــر المنصـــف ألعبـــاء األزمة 
االقتصادية، وإســـقاط مشـــروع الضريبة على 
الثروة من قانون الموازنة العامة، تحت ضغط 

غير معلن من لوبيات رجال المال واألعمال.
لحمايـــة  الوطنيـــة  الجمعيـــة  وكانـــت 
المســـتهلك، أطلقـــت عريضة خالل األســـابيع 
الماضيـــة، من أجـــل الوصـــول إلـــى مليوني 
توقيـــع، من أجل رفعها إلـــى القاضي األول في 
البـــالد، لدفـــع الحكومـــة إلى تجميد الرســـوم 
الجديدة والزيادات المرتقبة في أسعار المواد 
االســـتهالكية والخدمات، والبحـــث عن بدائل 

أخرى لتمويل عجز الخزينة العمومية.
وفيما لـــم تصل الجمعية إلـــى جمع العدد 
الـــذي كانت تطمح إليه، للضغط على الســـلطة 

مـــن أجل التراجع عن قراراتها، لم ُيعر الرئيس 
عبدالعزيز بوتفليقة مطالب الشارع أي اهتمام 
وانحـــاز لصالح حكومته، رغـــم المخاطر التي 
تهـــدد اســـتقرار الجبهة االجتماعية، وتوســـع 
دائـــرة االحتجاجات واإلضرابـــات في مختلف 

القطاعات والنشاطات.
وفيما أبدى بوتفليقـــة، تفاعال إيجابيا مع 
الحـــراك األمازيغي بعدما قـــرر اعتبار ”يناير“ 
عيـــدا وطنيا ويوم إجازة مدفوعة األجر، إال أنه 
انخرط فـــي المخطط الحكومي رغم الشـــكوك 
التي باتـــت تحوم حول التحالف غير الطبيعي 
بيـــن أطـــراف الثالثيـــة (الحكومـــة، المركزية 
النقابيـــة وأربـــاب العمل)، بعد إبـــرام اتفاقية 

خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي.

وعزز ارتبـــاك الحكومـــات المتعاقبة تجاه 
الجبهتين االقتصادية واالجتماعية، وتداعياتها 
على المشـــهد السياسي، االســـتفهامات حول 
موقف بوتفليقة في إدارة شؤون البالد، خاصة 
فـــي ما يتعلـــق بالتناقضات التـــي ظهرت بين 
الحكومات الثالث األخيرة، رغم أنها كلها ترّوج 

لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وهـــو ما يثير التســـاؤل حـــول ماهية ذلك 
البرنامـــج، هل الـــذي تبّناه عبدالمالك ســـالل 
الـــذي  أم  الجديـــد)،  االقتصـــادي  (النمـــوذج 
دافـــع عنه عبدالمجيد تبـــون (العزل بين المال 
والسياســـة)، أم الـــذي ينفذه أحمـــد أويحيى 
(التحالف بيـــن التناقضات ”الحكومة والنقابة 

وأرباب العمل“).

بوتفليقة يخيب آمال الطبقات االجتماعية الهشة

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - قـــال الناطـــق الرســـمي باســـم 
إن  الخلفـــي،  مصطفـــى  المغربيـــة  الحكومـــة 
المناورات التي تقوم بها جبهة البوليســـاريو 
تعكـــس حالـــة التخّبـــط التي تعيشـــها نتيجة 
لالنتصارات المتتاليـــة للمغرب في الدفاع عن 
وحدتـــه الترابيـــة، وذلك فـــي أول رّد فعل على 

تلويح البوليساريو بالحل العسكري.
وكانـــت وكالة األنباء الجزائرية الرســـمية 
نقلـــت األســـبوع الماضي، عما يســـمى ”وزير 
الدفاع“ في البوليســـاريو عبدالله لحبيب قوله 
إن الجبهة االنفصالية مســـتعدة ”ألي طارئ أو 
احتمال من أجل انتزاع حق الشعب الصحراوي 

في االستقالل وتقرير المصير“.
شـــرع  اختـــراق  محاولـــة  ألي  واســـتباقا 
الجيش المغربـــي بالتحرك نحو نقاط التماس 
مـــع جبهة البوليســـاريو حول الجـــدار األمني 
العـــازل، بحيـــث تم اتخـــاذ قرارات عســـكرية 

جديدة بالمنطقة الجنوبية.
الوراق، المفتش  وأبلغ الجنرال عبدالفتاح 
العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال فاروق 
بلخيـــر، قائد المنطقـــة الجنوبية، بأن تشـــرع 
الوحدات العســـكرية في التحـــرك قرب المراكز 

الجنوبية.
ويراد بهذا االنتشار تأمين الجيش المغربي 
لحـــدوده اســـتجابة للتحّوالت التـــي تمّر منها 
المنطقـــة ودرءا ألي تهديد أو تســـّرب إرهابي 
محتمـــل من الحدود الجنوبية، واســـتباقا ألي 

تحـــركات مـــن طرف جبهـــة البوليســـاريو في 
اتجاه المنطقة العازلة في الكركرات.

ويقـــول مراقبون إن البوليســـاريو ال تملك 
قرارها بل تنفذ أوامر الجزائر الفتعال تشنجات 
عســـكرية بالمنطقة بهدف التأثير على مساعي 
موريتانيـــا للتقـــارب مع المغـــرب التي تجّلت 
بتعيين ســـفير لها في الرباط، خاصة مع بروز 
شـــكوك حول عـــدم فعالية المعبـــر الرابط بين 

موريتانيا والجزائر.

واعتبـــر هـــؤالء افتتـــاح معبـــر تنـــدوف-
ازويرات مســـعى جزائريا إلى احتكار البوابة 
األفريقيـــة فـــي محاولـــة تـــروم عـــزل المغرب 
عن عمقـــه األفريقي، إذ أن مختلـــف المبادالت 
التجاريـــة مع دول جنوب غرب أفريقيا تتم عبر 

معبر الكركرات الخاضع لسيطرة المغرب.
ويقـــول متابعـــون إن تحرك البوليســـاريو 
يهـــدف إلـــى الضغط علـــى المبعـــوث األممي 
والرئيـــس  كوهلـــر  هورســـت  للصحـــراء 

الجديـــد لبعثة األمـــم المتحدة إلـــى الصحراء 
(المينورســـو) كولين ســـتيوارت، في محاولة 
لإلبقـــاء على التكتيكات التي كان يشـــتغل بها 
المبعوث الســـابق كريســـتوفر روس ورئيسة 
المينورســـو كيم بالدوك خدمـــة إلطالة النزاع 

المفتعل وزيادة تعقيده.
وتشـــير المنـــاورات المســـلحة التي قامت 
بها جبهة البوليساريو إلى أن أزمة الكركرات، 
لم يتم احتواؤها بشـــكل كامل على األرض من 
طرف األمم المتحدة عبر المينورســـو، رغم أن 
المغرب قـــام بانســـحاب أحـــادي الجانب من 
المنطقة في فبراير الماضي، كبادرة حسن نّية 
اتجـــاه المنتظم الدولي وألجـــل ”الحفاظ على 
وقف إطالق النار وتعزيز االستقرار اإلقليمي“.

وخّيـــم التوتر على منطقة الكركرات جنوب 
المغرب مطلع العام الجاري بســـبب التوغالت 
المتكـــررة للعناصر المســـلحة للبوليســـاريو 
وأعمالهم االســـتفزازية، قبـــل أن يعلن المغرب 

انسحابه كبادرة حسن نّية.
ويقـــول مراقبـــون إن الوقائع المســـتجدة 
بالمنطقـــة تفـــرض علـــى أصحاب القـــرار في 
ضمـــن  مركبـــة  تكتيـــكات  التمـــاس  المغـــرب 
االســـتراتيجية الكبرى المؤطرة بعقيدة الدفاع 
عن ســـيادة الجغرافيا والحزم في اتخاذ القرار 
السياسي واالقتصادي والعسكري ألجل الحفاظ 
على األمن القومي. وهو ما يحّتم توسيع دائرة 
االســـتعداد من خالل معادلة التواجد الميداني 
عسكريا ودبلوماسيا لتطويق كل مناورة تهدف 

إلى النيل من سيادة المغرب.

املغرب يرد على تهديدات البوليساريو بالتصعيد العسكري

ال للمس بوحدة المغرب

◄ أصدرت الدائرة االستئنافية األولى 
بالمحكمة اإلدارية بتونس، الجمعة، 

حكما يقضي برفض الطعن المقدم في 
نتائج االنتخابات التشريعية الجزئية 

لمقعد بالبرلمان عن دائرة ألمانيا، 
شكال، وذلك لعدم احترام اإلجراءات 
الواردة في الفصل 145 من المجلة 

االنتخابية، وفق ما صرح به رئيس 
وحدة االتصال بالمحكمة اإلدارية عماد 

الغابري.

◄ قالت بعثة األمم المتحدة للدعم في 
ليبيا، إّن  منظمة األمم المتحدة تحترم 
سيادة الدول وال تتدخل بما يمسُّ تلك 

السيادة، مؤكدًة أّن حقَّ الترشح في 
االنتخابات شأن داخلي يحّدده قانون 
انتخابات نافذ، وذلك عقب تصريحات 

المبعوث األممي غسان سالمة التي 
عّبر خاللها عن رفضه محاورة سيف 

اإلسالم القذافي، باعتباره مطلوبا لدى 
محكمة الجنايات الدولية .

◄ ثّمنت األمينة العامة لحزب العمال 
الجزائري لويزة حنون الجمعة، 
بالجزائر العاصمة قرار الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة بترسيم 12 يناير 
يوم عطلة مدفوعة األجر واعتبرته 
بمثابة ”انتصار كبير للديمقراطية 

وللوحدة الوطنية“.

◄ بحث المفوض بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في حكومة الوفاق 
الليبية محمد الطاهر سيالة، خالل 

لقائه السفير األلماني لدى ليبيا 
كريستيان بوك، نتائج زيارة رئيس 

المجلس الرئاسي إلى برلين، 
والعالقات الثنائية بين البلدين 

الصديقين وسبل تطويرها، والقضايا 
ذات االهتمام المشترك.

◄ أشاد وزير األسرى وشؤون 
المحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، 
الخميس بالرباط، بدعم المغرب الدائم 

لألسرى المحتجزين في السجون 
اإلسرائيلية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{طموحـــات الصين العســـكرية أصبحت أكثر وضوحا فـــي الفترة األخيـــرة والميزانية الدفاعية أخبار

للجزيرة ستنمو بشكل مطرد سنويا}.

تساي إينج وين
رئيسة تايوان

{من الصواب أن نعمل لكي تدرك أوروبا بأســـرها بأن روســـيا ليست خصما وأن العقوبات تخلق 

أضرارا ببالدنا قبل كل شيء}.

سيلفيو برلسكوني
رئيس حزب إيطاليا إلى األمام

السبت 2017/12/30 - السنة 40 العدد 10856

} برلني – رفضت الشـــرطة األلمانية الجمعة 
قبول إمام في الخدمـــة لديها كان قد تدرب في 
معهد برلين لالقتصاد والقانون ليصبح محققا 
جنائيا، بســـبب اتصـــاالت محتملة بأوســـاط 

إسالمية متطرفة.
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة توماس 
نويندورف ”لدينا دالئل تدفعنا إلى الشـــك في 
تبنيـــه (اإلمام) للنظام األساســـي الديمقراطي 

الحر“.
ورفضت هيئـــة حماية الدســـتور التعليق 
على الواقعة بشأن اإلمام أو المؤسسة، بسبب 
تقدم األخيـــرة بدعوى ضد إدراج اســـمها في 

تقارير الهيئة.
وينتمـــي اإلمـــام إلـــى مؤسســـة ”ملتقـــى 
نويكولن“، المعروفة أيضا باســـم ”مسجد دار 
الســـالم“، حيث ُذكر اســـم هذه المؤسســـة في 
تقارير هيئة حماية الدســـتور (االســـتخبارات 
الداخلية األلمانية) قبل عامين، بسبب عالقاتها 

مع أنصار لجماعة اإلخوان المسلمين.
ويـــدور منذ أيـــام جدل حول اإلمـــام، الذي 
شارك في مراسم متعددة األديان إلحياء الذكرى 
الســـنوية األولـــى لضحايـــا هجـــوم الدهس، 
الـــذي وقع فـــي إحدى أســـواق عيـــد الميالد 

(الكريسماس) في برلين العام الماضي.
وكان اإلمـــام قد شـــارك في مراســـم إحياء 
ذكـــرى ضحايا الهجـــوم، الـــذي أودى بحياة 
12 شـــخصا، بنـــاء على دعـــوة من الكنيســـة 
البروتســـتانتية، إلى جانـــب الرئيس األلماني 
فرانك-فالتر شـــتاينماير والمستشارة أنجيال 

ميركل وكل أسر الضحايا والناجين.

 50 نحـــو  أن  إعالميـــة  تقاريـــر  وكشـــفت 
بالمئـــة من نحـــو 720 إســـالميا مصنفين في 
ألمانيـــا على أنهم خطيرون أمنيا ال يشـــكلون 
خطـــورة إرهابية بالغة، لكـــن متخصصين في 
الحركات المتشددة قالوا إن مثل هذه التقارير 
ترســـل إشارات سلبية، وتســـاعد المجموعات 
المتشـــددة على التحرك بحرية أكبر في ضوء 

المعايير المرنة المتبعة لتعقبهم.
وذكرت صحيفة ”زود دويتشـــه تسايتونغ“ 
األلمانيـــة، وإذاعتا شـــمال وغـــرب ألمانيا، أن 
ذلك كان نتيجة مفاجئة لدراسة أجرتها هيئات 
الشـــرطة التابعـــة للواليات ومكتب الشـــرطة 

الجنائية االتحادي.
وطبقت الســـلطات في هـــذا التقييم نظاما 
أو  تحليليـــا جديدا اســـمه ”رادار-آي تي إي“ 
”رادار التطرف اإلسالمي“، والذي طوره مكتب 
الشـــرطة الجنائية األلماني االتحادي وعلماء 

سويسريون.

وأتمت السلطات نهاية الشهر الماضي 205 
تقييمات، تم وفقها وضع 96 إســـالميا في فئة 
”الخطورة المتوســـطة“، و27 إســـالميا في فئة 
”الخطـــورة الواضحـــة“ و82 إســـالميا في فئة 

”الخطورة العالية“.
ويعتقد المكتب المحلي للشـــرطة الجنائية 
أن ”رادار التطرف اإلســـالمي“ وسيلة مناسبة 
لرصـــد المتطرفين، وأنه سيســـاعد في تكثيف 
إجـــراءات الرقابـــة التـــي تقوم بها ســـلطات 
التحقيـــق المثقلـــة باألعبـــاء، علـــى األفـــراد 

المشمولين بتلك القوائم.
وحذر متخصصون في الحركات اإلسالمية 
المتشددة من أن الرادار يعطي فرصة للعناصر 
المتطرفـــة لزيـــادة التخفـــي والتنقل الســـري 
والتمويه، وهي خصائص يتقنها المتشددون.

ويقول مراقبون إن تركيز الجهد على تتبع 
تحـــركات العائديـــن من ســـوريا والعـــراق قد 
يصرف األنظار عن حقيقة أكبر، وهي الشبكات 

اإلســـالمية القائمة في أوروبا منذ عقود، حيث 
تقوم هذه الشبكات بعمليات استقطاب واسعة 
للشـــباب، وتحصل على تمويل كبير يتم ضخه 

دون رقابة.
وقال وزير الداخليـــة األلماني توماس دي 
ميزير، الشـــهر الجاري، إن مســـتوى التهديد 
األمنـــي في البـــالد ال يزال مرتفعا، ســـيما مع 
تواجـــد المئات مـــن المتطرفين اإلســـالميين 

الذين تصنفهم السلطات كخطر محتمل.
وأضـــاف دي ميزير أن ”هناك نحو 700 من 
المتطرفين اإلســـالميين يعيشـــون في البالد، 
وتصنفهم الســـلطات كخطر محتمل وهذا عدد 

كبير جدا“.
وتأتـــي تحذيرات وزيـــر الداخلية األلماني 
تزامنـــا مع تأييد المحكمـــة األوروبية لحقوق 
اإلنســـان، حكما بترحيل متشـــدد إسالمي من 
ألمانيـــا إلى روســـيا، قالت الســـلطات األمنية 

األلمانية إنه يمثل خطرا إرهابيا.

برلين تتخلى عن األساليب المرنة في محاصرة المتطرفين
[ ألمانيا ترفض توظيف إمام مقرب من اإلخوان في الشرطة

شــــــددت احلكومة األملانية مــــــن إجراءاتها 
ــــــة في تعقــــــب حتركات اإلســــــالميني  األمني
ــــــروز  ــــــى أراضيهــــــا، عقــــــب ب املقيمــــــني عل
ــــــى خططتها االســــــتباقية في  مؤاخذات عل
ــــــت وزارة  ــــــة اإلرهــــــاب، فيمــــــا أعلن محارب
ــــــد األمني ال  ــــــة أن مســــــتوى التهدي الداخلي
يزال مرتفعا، ســــــيما مــــــع تواجد املئات من 
تصنفهم  ــــــن  الذي اإلســــــالميني  املتطرفــــــني 

السلطات كخطر محتمل.

} برلني – دعا وزير العدل احمللي في العاصمة 
األملانيـــة برلـــني، ديـــرك بيرينت، اجلمعـــة، إلى 
السماح للمدرسات املســـلمات بارتداء احلجاب 

خالل عملهن باملدارس احلكومية.
وقال بيرينت في تصريحات لصحيفة برلينر 
تســـايتوجن احمللية، ”أرى أنه يتعـــني علينا أن 
نتقبـــل في مدينة متعددة األديان مثل برلني قيام 

شابات جحمبات بالتدريس في مدارسنا“.
وأكد أنه بإمكان كل مســـلمة مت رفض عملها 
في مدرسة ببرلني بسبب ارتداء احلجاب التقدم 
بدعـــوى قضائيـــة مضمونة النجـــاح للحصول 
على تعويض بتهمة التمييز. وأضاف ”الســـؤال 
الـــذي يطرح نفســـه هنا هـــو ما إذا كنـــا نعتزم 
دفـــع تعويضات علـــى الدوام من أمـــوال دافعي 

الضرائب، أم من األفضل إلغاء التمييز“.
وتابـــع الوزيـــر املنتمـــي حلـــزب اخلضـــر 
”يتعـــني علينا االهتمام بتطبيـــق أحكام احملكمة 

الدستورية العليا في برلني أيضا“.
ويحظـــر قانـــون احلياديـــة في برلـــني على 
املدرســـني وأفراد الشـــرطة واملوظفني في قطاع 
القضـــاء حمـــل رموز دينيـــة على نحـــو مرئي، 
وينطبـــق هـــذا علـــى احلجـــاب أو الصليب أو 
القلنسوة اليهودية. ودعا حزب اخلضر األملاني 
لتعديـــل قانـــون احليادية الدينية باملؤسســـات 

الرسمية، املعمول به منذ 2005 في برلني، بغرض 
الســـماح للمعلمات املســـلمات بارتداء احلجاب 
خـــالل عملهن باملدارس احلكومية، مشـــيرا إلى 
أن معظم الالجئـــني الوافدين إلى برلني العامني 

املاضيني مسلمون.
وكانت احملكمة الدســـتورية في أملانيا، أعلى 
هيئة قضائية، قد قضت بعدم دســـتورية قانون 

منع ارتداء احلجاب في املؤسسات احلكومية.
ورأت احملكمـــة أن املنـــع العـــام لإلشـــارات 
الدينية في املظهر اخلارجي للمعلمني واملعلمات 
”ال يتطابـــق مع حريـــة املعتقد“ التـــي وردت في 

القانون األساسي (دستور) للعام 1949.
وأكدت أنه يجب عدم تغليب القيم والتقاليد 
املســـيحية كما هـــو احلال في مقاطعـــة رينانيا 
شمال فستفاليا، املنطقة التي تضم أكبر عدد من 

السكان في أملانيا وعاصمتها دوسلدورف.
ويتعلـــق اجلدل حول احلجـــاب في مدارس 
أملانيـــا باملدرســـات املســـلمات كمـــا فـــي بلدان 

أوروبية اخرى مثل فرنسا والنمسا.
ومـــا يزيد األمر صعوبة هـــو أن التعليم من 
صالحيات حكومـــات املقاطعات، حتظر بعضها 
مثل بافاريا وبادي فورتنبورغ وهيســـي ارتداء 
احلجاب من قبل املدرسات، بينما متنع في برلني 

اإلشارات الدينية في الوظائف العامة.

} كابول – شرعت السلطات األفغانية في اتباع 
استراتيجية أمنية جديدة في تعقب املتطرفني، 
تعتمد على الســـرعة والدقة في تنفيذ هجمات 
متزامنة في عدة أقاليم من البالد، ما ال يســـمح 
للمتشـــددين بتنظيم صفوفهـــم والتواصل مع 

شركائهم في مناطق أخرى.
وفي حصيلة أمنية غير مســـبوقة، متكنت 
قوات األمـــن األفغانية اجلمعة مـــن حتييد 40 
متطرفا في ظرف 24 ســـاعة، ما اعتبره خبراء 
أمنيون جناحا باهرا للخطط األمنية املرسومة 

لتعقب املتطرفني.
وقـــال بيـــان لـــوزارة الدفـــاع األفغانية إن 
الهجمـــات البريـــة مدعومة باملدفعيـــة والدعم 
اجلوي نفـــذت فـــي أقاليم ننجارهـــار وغزني 
وميـــدان ورداك وباكتيـــكا وقندهار وأروزجان 

وزابول وفرح وفارياب وهيلماند.
وأضـــاف البيان أن باكســـتانيني اثنني من 
بـــني املتمردين الذين قتلـــوا في عملية مبنطقة 

خاك صفيد التابعة إلقليم فرح غربي البالد.

وأشـــار ذات البيان إلـــى أن ثالث دراجات 
نارية وبعض األســـلحة دمـــرت أيضا في هذه 
العمليـــات، فيمـــا لـــم تقـــدم أي معلومات عن 

اخلسائر في صفوف األمن.
وتأتـــي العمليـــات في إطار جهـــود قوات 
األمـــن األفغانيـــة لتطهيـــر البالد مـــن حركة 
طالبـــان، التـــي تســـيطر علـــى 11 باملئـــة من 
مساحة البالد، وعناصر داعش املنتشرين في 
25 إقليما من أقاليم أفغانســـتان البالغ عددها 

34 إقليما. 
وتأتي العمليات األمنية اخلاطفة بعد يوم 
واحـــد من قتل 41 شـــخصا وإصابة عشـــرات 
آخريـــن فـــي اعتداء اســـتهدف مركـــزا ثقافيا 
فـــي العاصمـــة كابـــول، تبناه تنظيـــم داعش 

املتشدد. 
وأعلن التنظيم عبـــر وكالة أعماق التابعة 
لـــه، علـــى تطبيق تلغـــرام أن العمليـــة وقعت 
واســـتهدفت مركز التبيان  ”بعبوات ناســـفة“ 
”املدعوم مـــن إيران“. وقـــال الرئيس األفغاني 

أشـــرف غنـــي إن ”اإلرهابيـــني ارتكبـــوا مرة 
أخرى جرائم ضد اإلنسانية منفذين اعتداءات 
على مســـاجد وأماكن مقدســـة ومراكز ثقافية، 

جرائمهم ال ُتغتفر“.
وأكـــد املتحـــدث باســـم وزارة الداخليـــة 
جنيـــب دانيـــش، أن جلنة ســـتتولى التحقيق 
في ”احتمال وجود إهمال من جانب شـــرطيني 

أجازا رمبا لإلرهابيني مهاجمة املركز“.
ودانـــت القوات األميركية في أفغانســـتان 
احلادثـــة املروعـــة، حيث أكد املتحدث باســـم 
عمليـــة ”الدعم احلازم“ كون فولكنر عبر موقع 
التواصل اإلجتماعي تويتر أن ”هذا لن ينجح 
في وقف التقدم الثقافي وحرية التعبير“. وفي 
واشـــنطن دان البيت األبيض االعتداء، مؤكدا 
في بيان أن ”أعداء أفغانستان لن ينجحوا في 
محاوالتهم الرامية إلى تدمير البالد وتقســـيم 

الشعب األفغاني“.
وقـــال مســـؤول بعثـــة األمم املتحـــدة في 
كابول توبـــي النزر ”اليوم في كابول شـــهدنا 
جرمية دنيئة جديدة في ســـنة اتسمت بفظائع 
ال توصف“، حيث قتـــل حوالي 1700 مدني في 

األشهر الستة األولى من السنة اجلارية.
تبنـــى  الـــذي  داعـــش،  تنظيـــم  وكثـــف 
اعتـــداء االثنـــني ضـــد مكتـــب لالســـتخبارات 
فـــي العاصمـــة، هجماته في البـــالد خصوصا 
ضـــد األقليـــة الشـــيعية، بينما صعـــدت حركة 
طالبـــان هجماتها علـــى مناطـــق متركز قوات 

األمن. 
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة «ال احد 
يســـتطيع ان يدعي ان كابول آمنة». واضافت 
ان «احلكومـــات االوروبية التي تصر على هذا 
الوهم اخلطير عبر اجبار االفغان على العودة 

الى بلدهم تعرض حياتهم للخطر».

الحمالت األمنية الخاطفة استراتيجية أفغانستان 

الجديدة لتعقب املتطرفني

دعوة للتساهل مع املحجبات بمدارس برلني

سنحاصرهم في كل مكان

مالحقاتهم أمنيا ال تكفي

◄ أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب 
أن التحقيق في قضية التدخالت الروسية 

المحتملة في االنتخابات الرئاسية األميركية 
يعكس صورة سيئة جدا عن الواليات 

المتحدة، مشيرا إلى أن المدعي الخاص 
روبرت مولر الذي يقود التحقيق سيقوم 

بعمله بإنصاف.

◄ لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 
عدد كبير بجروح الجمعة، جراء هجوم 

انتحاري في سوق شعبي، شمال شرقي 
نيجيريا، نفذه انتحاري كان يرتدي حزاما 

ناسفا، حسب ما أفادت وسائل إعالم محلية.

◄ قالت الشرطة الهندية إن حريقا نشب في 
سطح مطعم في محافظة مومباي الجمعة، 

مما أدى إلى مقتل 14 شخصا على األقل 

معظمهم نساء كن يحضرن حفل عيد ميالد 
بمن فيهن المحتفى بها التي كانت قد أتمت 

عامها الثامن والعشرين.

◄ أعلنت الشرطة اإلسبانية الجمعة، عن 
فتح تحقيق في وفاة جزائري في سجن 

تحتجز فيه السلطات اإلسبانية، منذ 
نوفمبر الماضي، المئات من المهاجرين غير 

الشرعيين الذين وصلوا بحرا إلى البالد، 
رغم االنتقادات غير الحكومية.

◄ أوقفت قوات األمن التركي الجمعة 46 
شخصا، معظمهم أجانب، خالل عملية 
واسعة ضد تنظيم داعش في محافظة 

إسطنبول، وذلك عقب حصولها على 
معلومات تفيد باستعداد مشتبهين لتنفيذ 

عمليات خالل رأس السنة.

باختصار

توماس دي ميزير:

التهديد األمني في البالد ال 

يزال مرتفعا، سيما مع تواجد 

المئات من المتطرفين

بب

تركيا تفرج عن ألماني 

اعتقل لدواع سياسية

} برلــني - أعلنـــت الســـلطات األلمانيـــة 
الجمعـــة، أن تركيـــا أفرجـــت عـــن مواطن 
ألماني محتجز لديها لدواع سياسية، فيما 
أشـــارت برلين إلى أن أنقرة مازالت تعتقل 
سبعة من مواطنيها لنفس السبب، من بين 

50 ألمانيا يقبعون داخل سجونها.
ولم تكشـــف الخارجية األلمانية هوية 
هذا الشـــخص، واكتفت بـ“تأكيـــد اإلفراج 
غير المشـــروط عن مواطن ألماني ســـجن 

لدواع سياسية في تركيا“.
وكانت أنقرة أخلت سبيل ألماني آخر، 
في الثاني والعشـــرين من الشهر الجاري، 
بعد أيام من إطالق سراح مشروط لمترجمة 

وصحافية ألمانية.
التركية  األلمانيـــة  العالقات  وشـــهدت 
تدهـــورا شـــديدا، خصوصا بعـــد محاولة 
االنقالب الفاشلة في تركيا العام الماضي، 
وحمالت اإليقافات الواسعة التي تلتها، ما 
أثار انتقـــادات دول غربية كثيرة. وطالبت 
ألمانيا، التي تحتضن جالية تركية كبيرة، 
بتخفيـــض التمويـــل الذي يوفـــره االتحاد 
األوروبي بشـــأن مفاوضات انضمام تركيا 
إليـــه، مؤكدة على اســـتحالة انضمام هذه 

األخيرة للكتلة األوروبية.
وانتقـــدت مفوضة الحكومـــة األلمانية 
لشـــؤون حقوق اإلنســـان، بيربـــل كوفلر، 
تدهـــور أوضـــاع حقـــوق اإلنســـان علـــى 
مستوى العالم، مؤكدة أّن ”تقويض حقوق 
اإلنسان في تركيا بلغ حاليا بعدا أكبر مما 

كنا نتوقعه قبل بضعة أعوام“.
وقالـــت كوفلر ”إّن االعتقاالت الجماعية 
للصحافيين والساســـة فـــي تركيا أصبح 
أمرا أكثر من أن يوصف بأنه ”مثير للقلق“.

وأعـــرب أردوغـــان الخميـــس، عن أمله 
في تحســـن العالقات مع ألمانيا واالتحاد 

األوروبي بعد عام متوتر.
وجـــاءت تصريحات الرئيـــس التركي، 
بعد إفراج ســـلطات بالده، عـــن األلمانيين 
ديفيـــد بريتش، الـــذي كان فـــي رحلة حج 
إلـــى القدس وأوقف في تركيا، والصحافية 

مشعالة تولو بعد أشهر من إيقافهما.

اإلرهابيون ارتكبوا مرة أخرى جرائم 

ضد اإلنســـانية منفذين اعتداءات 

مقدســـة  وأماكـــن  مســـاجد  علـــى 

وجرائمهم ال تغتفر

◄
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} باريس – جتري األيام مســـرعة وننزع آخر 
أوراق ســـنة 2017، وهي ختام ســـبع ســـنوات 
منذ 2011 أي ســـنوات اخلّضـــات والتحوالت 
العربيـــة في دورة الزمـــن الصعب. في ومضة 
تفـــاؤل حتـــى ال تتبخـــر األحـــالم كمـــا تهرب 
الســـنوات بســـرعة البرق أو ”تغريدة تويتر“، 
نتســـاءل عمـــا بعـــد هـــذه الســـبع العجاف. 
وهل ستبدأ في 2018 دورة السنوات السمان أو 
السنابل اخلضراء، ونعود إلى أرض الواقع؟

املسألة ليست قراءة في فنجان أو تخمينات 
وتنبـــؤات، بل إنها املعطيات التي تشـــير إلى 
أن إقليم غرب آســـيا (الشـــرق األوسط والعالم 
العربي واجلـــوار) ال يزال في خضم صراعات 
محمومة واختبارات قوة وال يستبعد احتمال 
حصول مواجهات إقليمية، مما يشـــي في حال 
حتقق ذلك باملزيد من استكمال فصول الفوضى 
التدميرية، وذلك في ســـباق مع ترتيبات إلدارة 
أو ضبـــط الصراعات ومع احتماالت حتســـن 

اقتصادي وإصالحات ضرورية.

انطالقا من تطورات خطيرة في 2017 آخرها 
قـــرار دونالد ترامـــب حول القـــدس وتصاعد 
حرب اليمن واســـتمرار املراوحة واإلرهاب في 
ليبيا وشـــبه جزيرة ســـيناء، وقبلهـــا القضاء 
على معاقل تنظيم الدولة اإلســـالمية (داعش) 
وتداعيات استفتاء كردســـتان العراق واألزمة 
اخلليجيـــة، نستشـــرف العـــام املقبـــل وآفاقه 
امللبـــدة والضبابية واســـتمرار مخاض والدة 
عســـيرة لنظام إقليمي جديد، ألنه قبل قرن من 
الزمن (1920-1914) شـــهدنا رسم حدود ووالدة 
كيانـــات مع اتفاقية ســـايكس بيكـــو عام 1916 
ووعد بلفور عـــام 1917، بينما ليس بالضرورة 
أن يكرر التاريخ نفسه في ظل الصراع املفتوح 
واملتعدد األطراف وأن نشـــهد ترتيبات مماثلة 
ملعاهدة وستفاليا في 1648 التي أدت إلى نشأة 

أوروبا العصرية ودولها ذات السيادة.
ال يخفـــي التذكير بوســـتفاليا التخوف من 
حروب طويلة في الشـــرق األوســـط على غرار 
”حـــرب الثالثني ســـنة“ في أوروبـــا، خاصة أن 
اخللل فـــي موازين القـــوى الدولية واإلقليمية 
يشـــجع األطراف اإلقليمية غير العربية (إيران 
وتركيـــا وإســـرائيل) على التمـــادي في إنهاك 
العالم العربي املنكشـــف إســـتراتيجيا بالرغم 

مـــن محاولـــة التصحيـــح التـــي انطلقـــت مع 
النهـــج اجلديد للمملكـــة العربية الســـعودية 
وحلفائهـــا، والـــذي يتطلب املزيد مـــن الوقت 
وترتيـــب التحالفـــات كي يضمـــن أوال الدفاع 
عن األمـــن الوطني للدول املعنيـــة والدفاع عن 
املوقع العربي باإلجمـــال في مواجهة التهافت 
ممرهـــا  بإكمـــال  إيـــران  مباهـــاة  اإلقليمـــي: 
اإلســـتراتيجي نحو البحر املتوســـط والتمدد 

التركي نحو البحر األحمر في السودان.
وفـــي موازاة املســـعى الروســـي من خالل 
مؤمتـــر سوتشـــي املرتقـــب لترتيب اإلمســـاك 
بالوضـــع الســـوري، يســـاور املراقـــب الشـــك 
بالتوصـــل إلـــى نتائج حاســـمة فـــي ظل عدم 
توافق احلد األدنى مع واشنطن، ويبقى انتظار 
”غـــودو“ البيت األبيض ســـيد املوقف بعد عام 
علـــى متركز إدارة ترامب، ألنه من دون اتضاح 
تطبيقات اإلستراتيجية األميركية حيال إيران 
واألكراد وســـوريا وتركيـــا واألزمة اخلليجية، 
ستكون هناك ضبابية وغموض وعدم استقرار 

في بحر هائج ومتالطم من الالاستقرار.
وحســـب مصادر أوروبية متابعة يتأرجح 
دونالد ترامب بني عدة اجتاهات داخل إدارته، 
إن حيـــال روســـيا (التحقيـــق حـــول التدخل 
الروســـي في االنتخابات يبقى ســـيفا مسلطا) 
وإن حيال إيران أو اململكة العربية السعودية. 
بيـــد أنـــه مـــن األرجـــح أن النهـــج اإليرانـــي 
الهجومي املســـتند إلى امليليشـــيات اإلقليمية 
الباليســـتية  الصواريـــخ  تقنيـــات  وتصديـــر 
ســـيكون محـــور االهتمام في 2018، وســـيكون 
هناك ســـباق بني املســـعى الفرنسي لالحتواء 
(هنـــاك زيـــارة منتظـــرة إلميانويـــل ماكـــرون 
إلـــى إيران فـــي بدايـــات 2018) وبـــني اختبار 
قـــوة أميركـــي – إيرانـــي ميكـــن أن يخرج عن 

السيطرة.
ينسحب هذا التأرجح في النزاعات أو هذا 
املأزق علـــى ملفات أخرى: امللف اإلســـرائيلي 
– الفلســـطيني بعـــد قـــرار ترامـــب حيـــث أن 

إيجـــاد بديل للراعي األميركي ملســـار الســـالم 
”االفتراضي“ ال يبدو متيسرا، أما امللف الليبي 
فال يبدو على طريـــق احللحلة بالرغم من وعد 
االنتخابات، وأخيرا ينـــدرج امللف اليمني في 

الصراع اإلقليمي األوسع.
وفـــي موازاة ذلك هناك االنتخابات القادمة 
في مصر التي ستؤكد على الوضع القائم مثلها 
مثـــل انتخابات العراق التـــي ميكن أن حتدث 
تغييـــرات طفيفة في املشـــهد العراقي. وتبقى 
االنتخابات التشـــريعية املرتقبة في لبنان في 
مايو القـــادم محط األنظار بعد طـــول انتظار، 
خاصة جلهة صعوبة توقع نتائجها مع تغيير 
القانون االنتخابي أو جلهة تغيير حاســـم في 
ميـــزان القوى الداخلي لصالح فريق حزب الله 
ومحـــوره اإلقليمي. بيـــد أن األدهـــى احتمال 
االنعكاس السلبي على الواقع اللبناني الهش 

وخاصة على اقتصاده.
ورمبا يخفف من وقع ذلك احتمال أن يؤدي 
حتســـن االقتصاد العاملي في 2018 إلى حتسن 
االقتصاد العربي بعد اآلثار السلبية للفوضى 
السياســـية احلاصلة في املنطقـــة وانخفاض 
أســـعار النفط وارتفاع معـــدالت البطالة خالل 
العام 2017، إذ أن التوقعات خالل العام اجلديد 
تشـــير إلى احتمال ارتفاع أسعار النفط بشكل 
تدريجـــي مـــا ســـينعكس إيجابا علـــى الدول 
اخلليجيـــة بشـــكل خـــاص. كمـــا أن املبادرات 
الدوليـــة لتدفق التجارة واملبـــادرات اإلقليمية 
التـــي ظهـــرت مالمحها فـــي كل مـــن اإلمارات 
والســـعودية وغيرهـــا مـــن الـــدول اخلليجية 
والقائمـــة على مبدأ تنويـــع مصادر الدخل من 
شـــأنها أن تســـاهم وبشـــكل كبيـــر في خفض 

العجز املالي.
وفـــي اململكـــة العربية الســـعودية بالذات 
كانـــت العالمـــة الفارقة مـــع التحـــوالت التي 
شـــهدها العام 2017 وبـــروز دور ولـــي العهد 
الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان بـــن 
عبدالعزيز ومســـاعيه اإلصالحيـــة التي ميكن 

أن تغير وجـــه اململكة واإلقليـــم وتعزز النهج 
الوسطي في اإلسالم.

وإذ ترتبـــط األزمـــة اخلليجيـــة مـــع قطر 
بغيرهـــا مـــن التطـــورات اإلقليمية، سيشـــكل 
العـــام 2018 محطة مفصلية الستشـــفاف قدرة 
والبحريـــن  وأبوظبـــي  والقاهـــرة  الريـــاض 
على تشـــكيل نواة نظـــام إقليمـــي عربي قادر 
علـــى احلـــد مـــن االنكشـــاف اإلســـتراتيجي 
العربـــي ومواجهة التوســـع اإليراني ومالقاة 
املصاحلة الفلسطينية. وعلى املقلب اآلخر في 
املغـــرب العربـــي ال يبـــدو أن االضطرابات أو 
حركات االحتجاج في املغرب وتونس واجلزائر 
ســـتؤدي إلى حتوالت دراماتيكية، كما ال يبدو 
أن األفق املكفهر في سماء العالقات اجلزائرية 
– املغربيـــة مرشـــح لالنقشـــاع بســـبب صراع 

الصحراء املزمن والتباعد في أكثر من ملف.

خلص املؤرخ أرنولـــد توينبي نظريته في 
(التحدي واالســـتجابة) بقوله إن منو حضارة 
من احلضـــارات أمر مرهون مبدى اســـتجابة 
النـــاس للتحديـــات التي تواجههـــم. وهذا ما 
ينطبـــق علـــى العرب اليـــوم مع نقلـــة األعوام 
وفي غمار التحديات اجلسام. واألهم أال يبقوا 
خـــارج دائرة الفعل مع تبريـــر العجز البنيوي 
فـــي بناء دول القانون وحـــل النزاعات البينية 

واالكتفاء بإحالة ذلك إلى املؤامرات.

[ الخلل في موازين القوى يساعد على التمادي في إنهاك المنطقة  
طرأت بوادر تغيير على النظام الدولي الذي تأسس منذ احلرب العاملية األولى، ثم ترسخ 
ــــــاردة، في الوقت الذي  بشــــــكله السياســــــي واألمني واالقتصادي احلالي بعد احلرب الب
تعددت فيه القوى الدولية واملؤثرة في التوازنات اإلستراتيجية وحازت على مقاعد رئيسية 
على طاولة صنع القرار العاملي. واليوم، تســــــعى القوى الطموحة إلى ضبط قواعد اللعبة 
اإلســــــتراتيجية والنظام الدولي بالطريقة التي تخدم مصاحلها، مســــــتغلة حالة الفوضى 
املنتشــــــرة في مختلف أنحاء العالم بطرق مختلفة إما صراعات مسلحة وإما احتجاجات 
شــــــعبية وإما ميني متطرف وشــــــعبوية صاعدة. وفي خضم هــــــذه املتغيرات تبدو الفرصة 
ســــــانحة أمام القوى العربية إلعادة ضبط تواجدها ضمن اجلغرافيا السياســــــية العاملية 
التي تتشكل من جديد شرط أن تتخلص من اتكالها على نظريات املؤامرة وتطور عقيدتها 
الدفاعية، بعد أن أيقنت أن شــــــراء أحدث األسلحة وتكديسها ال يكفي للدفاع على األمنني 

الداخلي واإلقليمي.
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في 
العمق

{خلـــق تحالفـــات إقليميـــة ال يعنـــي أن تتماهـــى السياســـات الخارجيـــة للدول األعضـــاء مع هذه 
التحالفات، ففي االتحاد األوروبي مثال، هناك دول تتفرد بسياساتها الخارجية عن البقية}.

إدريس لكريني
محلل سياسي مغربي

} لم يكن تهديد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بوقف المساعدات عن الدول التي 

ستصوت ضد قراره بشأن نقل سفارة بالده 
إلى القدس خطابا للضغط، بل هو هدف 

ُع له عبر  يسعى إليه ضمن خطة واضحة، ُتشرِّ
الكونغرس ما سيقوم به الحقا، وهو بنظرة 

رجل المال واألعمال َيِزن القرارات والمواقف 
السياسّيةـ رفضا أو قبوالـ بميزان المصالح 

االقتصادية، وهو بذلك يتجاوز مرحلة 
الضغط على الدول المؤيدة أو الحليفة إلى 
جعلها دوال تابعة للواليات المتحدة ومنفذة 

لسياستها، وهو ما يمكن أن نستشف من قوله 
ت  ”هناك دول تأخذ المال األميركي ثم ُتصوِّ

ضد واشنطن في مجلس األمن.. سنعمل على 
توفير المليارات من الدوالرات من وقف الدعم 

الذي نقدمه“.
وعلى الرغم من أن تهديده لم يأخذ على 
محمل الجد، ظاهريا، من معظم الدول التي 

تتلقى مساعدات سنوية من الواليات المتحدة 
ومنها الدول العربية، إال أنه يثير مخاوف 

خاصة لدى الدول التي ُتعاني من أزمات 
اقتصادية ومشكالت اجتماعية وفوضى وعدم 

استقرار، على خلفّية التطورات الجارية في 

تلك الدول منذ نهاية العام 2010 وهي ال تزال 
متواصلة، ومرجح أن تطال دوال عربية أخرى 
في المستقبل المنظور، خاصة بعد رفع الدعم 

عن المواد الغذائية واألدوية والطاقة.. إلخ.
لذلك كّله، يتوقع مراقبون تراجع بعض 

الدول العربية ذات الحاجة المباشرة 
للمساعدات والمعونات األميركية، عن قرارها 

لجهة رفض نقل الواليات المتحدة سفارتها 
إلى القدس، سيكون في البداية سرّا، ويتم 

ذلك من خالل إفراغ ردود أفعال الشعوب 
العربية من محتواها، انطالقا من الرهان 

على التخفيف من حدة االنفعال والتعاطف 
مع القضية عبر المراهنة على عامل الزمن، 
ويذهب محللون آخرون إلى توقع األسوأ، 

حيث ستنقل بعض الدول العربية في 
المستقبل سفاراتها إلى القدس، بنفس 

الطريقة التي تم بها التعامل مع إسرائيل بعد 
معاهدة السالم بينها وبين مصر.

وقع السابق هناك ما يبرره  الواقع أن التَّ
من الناحية العملية استنادا إلى مخاوف 

مشروعة من رد فعل ترامب، األمر الذي 
سيؤثرعلى الجبهة الداخلية للدول المعنية. 
صحيح أن المساعدات األميركية ال تساعد، 
على سبيل المثال، في نقص عجز الموازنة 
العامة، أو تقليص البطالة، أو التخفيف من 

المخاطر الناجمة عن سوء الحالة االقتصادية 
كالجريمة بشكل عام واإلرهاب بشكل خاص، 

ولكنها ُتْسِهم في أمرين، األول: إحساس الدول 
الممنوحة أنها مرضي عليها أميركيا حتى 
لو أبدت خالفا مع واشنطن أو عدم موافقة 

وتأييد لمواقفها وقراراتها. والثاني: أن 
المؤسسات الرسمية، وفي بعض الدول أفراد، 

تستفيد من تلك المعونات والمساعدات، 
وليس شرطا أن تعود بالنفع على الشعب.

المهم أن هناك مخاوف عربية من قراري 
ترامب، نقل سفارة بالده إلى القدس، ومنع 
الدعم على الدول الرافضة للقرار، وبالطبع 
تلك المخاوف تختلف في درجتها من دول 

عربية إلى أخرى، وهي ذات صلة بحجم 
المساعدات األميركية من جهة، ومن جهة 
أخرى بمدى حاجة الدول إليها، وإن كانت 

هناك مخاوف آتية من حسابات أخرى 
متعلقة بالصراع اإلقليمي والدولي ومناطق 

النفوذ، والتهديدات المباشرة وغير المباشرة 
على األمنين الوطني والقومي. المهم أن 

العامل االقتصادي يعتبر عامل حسم لجهة 
استمرارية العالقة من عدمها بين اإلدارة 

األميركية الحالية والدول العربية.
ق في فهم الموضوع أكثر يمكن  لنتعمَّ

قراءة ما نشرته ”الوكالة األميركية للتنمية 
الدولية“، ومنها الخاص بالمنطقة العربية 
حيث تلقت 20 دولة عربية، منضوية تحت 

لواء جامعة الدول العربية، الدعم من 
واشنطن، وفق إحصاءات عام 2016، نذكر هنا 

الدول األربع األكثر حصوال على المساعدات 
األميركية، وتشمل األولى كال من:

أوال: العراق (5.28 مليار دوالر)، منها: 4.8 
مليارات للدعم األمني والعسكري ما نسبته 

89 بالمئة من إجمالي المساعدة، و369 مليونا 
للمساعدات اإلنسانية اإلغاثية، منها 86 

مليونا للمساعدات الغذائية العاجلة، بينما 
حصلت النفقات اإلدارية على دعم 10 ماليين 
دوالر، ِعْلما بأن الدعم األميركي للعراق عام 

2001، عندما كان صدام حسين ال يزال في 
الحكم، لم يتجاوز 181 ألف دوالر، ثم قفز 

عام 2006، أي بعد ثالث سنوات على احتالل 
القوات األميركية للعراق، إلى 9.7 مليارات 

دوالر، في أعلى نسبة على اإلطالق بين الدول 
العربية خالل السنوات الماضية.

ثانيا: مصر (1.23 مليار دوالر)، خصص 
حوالي 1.1 مليار للدعم العسكري واألمني، أي 
ما نسبته 89 بالمئة من إجمالي المساعدات، 

و11 بالمئة المتبقية اتجهت إلى المجال 
التنموي، حيث لم تتجاوز المساعدات 

الخاصة بالتعليم 37 مليون دوالر، واإلنسانية 
26 مليون دوالر، بينما بلغ الدعم المخصص 

للنمو االقتصادي 45 مليون دوالر.
ثالثا: األردن (1.21 مليار دوالر)، خصصت 

510 ماليين دوالر منها للدعم األمني 
والعسكري، و213 مليون دوالر للموازنة 

العامة، و188 مليون دوالر للخدمات اإلنسانية 

اإلغاثية، و82 مليون دوالر للتعليم، و60 
مليون دوالر للمجال الصحي، وكما هو مبّين 

فقد مالت المساعدات نسبيّا لصالح الدعم 
التنموي على الدعم العسكري.

رابعا: سوريا (916.4 مليون دوالر)، قّدرت 
المساعدات اإلنسانية اإلغاثية منها بـ471 
مليون دوالر، و320 مليون دوالر للمعونات 

الغذائية العاجلة، و20 مليون دوالر لبرامج 
إغاثية متعددة، بينما كان نصيب ”المشاركة 
الديمقراطية والمجتمع المدني“ 1.8 مليون 

دوالر، ورغم أن واشنطن قدمت 94 مليون 
دوالر في المجال األمني، إال أنها قالت إن 

صا للمجاالت  ”كل دعمها لسوريا كان ُمخصَّ
التنموية“.

كما نالحظ في أرقام المساعدات األميركية 
للدول العربية فإنه ليس في مقدور جميع تلك 
الدول االستغناء عن المساعدات، وهذا يعني 

أن عليها البحث عن صيغة ترضي بها اإلدارة 
األميركية بقيادة ترامب، خاصة في موضوع 
القدس، وتبدو الدول الخليجية األكثر قدرة 
خاذ مواقف لصالح القضية،  وحرية على اتِّ

بل إنها قادرة على التأثير في صناعة القرار 
األميركي وهذا على عكس ما يروج في 

وسائل اإلعالم العربية، غير الخليجية، من 
أنها في تحالف مع الواليات المتحدة يحول 
يها أليِّ موقف يخالف ما يريده ذلك  دون تبنِّ

الحليف.

قرار ترامب واملساعدات األميركية للعرب
خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري
قققق ن خخالال

ري جز ي و ب

د. خطار أبودياب

الداخلي واإلقليمي.

أستاذ العلوم السياسية، المركز الدولي 
للجيوبوليتيك – باريس

تفاقم التوترات في ٢٠١٨
[ تواجـــه احلكومـــات في جميـــع أنحاء 
العالـــم حتديـــات متزايدة تهدد شـــرعيتها 

وسلطتها.
[ ستستمر التوترات الشديدة والشكوك 
املتزايدة بشـــأن الدور الذي تلعبه الواليات 

املتحدة في العالم لعدة سنوات مقبلة.
[ يحتـــاج األوروبيون إلى حل املشـــاكل 
الهيكليـــة التي تتخلل مؤسســـات االحتاد 

للحفاظ على متاسكه.
الشـــرق  فـــي  الصراعـــات  اســـتمرار   ]

األوسط.
[  بدخول احلرب السورية عامها الثامن 
تبقـــى اآلمـــال حلل دبلوماســـي مســـتدام 

ضئيلة،
[  مـــأزق جديد حتت تهديد التصعيد في 

العراق.
[ سنة صعبة للرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الذي  سيستمر في تركيز السلطة 

عن طريق التخلص من اخلصوم. 
[ ستستمر تهديدات اجلماعات اإلرهابية 
ومن املرجح أن حتقق طريقة الالمركزية من 

أجل انتشار أوسع.
[  ســـيواصل اإلرهابيـــون تبرير أعمال 
العنـــف مـــن خـــالل تفســـيرهم اخلـــاص 
خلطابهم الديني، في ظل وجود العديد من 
الالعبني اخلفيني ممن يرون في مصلحتهم 

استمرار هذا العنف.
[ ســـتحظى اجلماعات اإلرهابية كحركة 
لشـــكر طيبة والقاعدة وكذلك داعش مبكان 

بارز في املنطقة اآلسيوية.

إقليم غرب آسيا (الشرق األوسط 
والعالم العربي والجوار) ال يزال في 

خضم صراعات محمومة واختبارات قوة 
وال يستبعد احتمال حصول مواجهات 

إقليمية
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} طهــران – تكشـــف هـــذه املظاهـــرات عـــن 
حالة االهتراء التي يســـعى النظام السياســـي 
اإليرانـــي إلى إخفائها داخل خطاب شـــعبوي 
يتباهـــى بقـــوة البالد ومنعتها. وتســـلط هذه 
املظاهـــرات املجهر علـــى حالة الغليـــان التي 
تتنامى داخل الشـــرائح االجتماعية في إيران، 
ليس فقط بســـبب احلالـــة االقتصادية للبالد، 
وهي حالة ليســـت أســـوء من بلدان كثيرة في 
العالـــم، بل بســـبب حالة القهر التي يعيشـــها 
اإليرانيون مبختلف قومياتهم جراء االضطهاد 
الـــذي متارســـه الســـلطات بحـــق أي أصوات 
معارضـــة أو إصالحيـــة أو منتقـــدة خليارات 

طهران السياسية في العالم.

وينقل عـــن مصادر مطلعة فـــي طهران أن 
قلقا ينتاب دوائر القرار في العاصمة اإليرانية 
بسبب طبيعة املظاهرات العفوية التي اندلعت 
فـــي هذه املناطـــق والتي من املمكـــن أن تتمدد 

صوب مناطق أوسع في البالد. 
وأضافـــت املصادر أن املظاهـــرات في هذه 
املنطقة لم تكن متوقعة من قبل األجهزة األمنية، 
وأن جهل تلك األجهـــزة بهذا احلراك يعني أن 
هناك قـــوة كامنة داخل املجتمع اإليراني قابلة 
لالنفجـــار لـــم يتم رصدهـــا من قبـــل األجهزة 

الرسمية السياسية واألمنية في البالد.
ويلفت بعض خبراء الشؤون اإليرانية إلى 
أن التحـــركات الشـــعبية التي ترفع شـــعارات 
مطلبيـــة تركـــز على شـــؤون العمـــل واألجور 

ومكافحـــة البطالة وإيجاد الوظائف، قد تخفي 
وراءهـــا اآلن أو الحقـــا حوافز أعمـــق تتعلق 
بحـــراك األقليات داخل البـــالد، كما التبرم من 
نظام واليـــة الفقيه الذي يصـــادر ثقافة البالد 
احلقيقيـــة وموقعها التاريخي واحلضاري في 

العالم. 

مواجهة الحرس والمرشد

يـــرى هـــؤالء أن طهـــران ليســـت قلقة من 
رفـــع املتظاهريـــن للمطالـــب املعيشـــية التي 
يتحـــرك الناس مـــن أجلها في بلـــدان العالم، 
لكن خشـــيتها تأتي من إدراكها الكامل حلجم 
املتعلـــق بهيمنة احلرس  الداخلي  االمتعاض 
الثـــوري اإليراني على مصيـــر البلد بجانبيه 
االقتصادي والسياســـي وخضـــوع احلكومة 
اإليرانية ألجندة احلـــرس وقرار الولي الفقيه 

املرشد علي خامنئي.
وتعتبـــر مصـــادر دبلوماســـية غربية في 
طهران أن هتافات املتظاهرين كانت معبرة عن 
حقيقـــة املأزق الذي متر بـــه البالد. فقد وضع 
املتظاهرون رئيس اجلمهورية حسن روحاني 
واملرشـــد علـــي خامنئي في ســـلة واحدة مبا 
يســـقط هذا اخلط االفتراضي الذي كان يرسم 

بني تيار احملافظني وتيار اإلصالحيني.
 هتـــف املتظاهرون ”املوت لروحاني املوت 
خلامنئـــي“، مبا ينزع عـــن روحاني على األقل 
قناعة املعتدل والذي ســـقط قبل ذلك حني بدت 
تصريحاته ضد السعودية والواليات املتحدة 
وفرنســـا ودول أخـــرى أكثـــر تطرفـــا من تلك 

الصادرة عن جنراالت احلرس الثوري.
ويشـــدد مرجـــع إيراني معـــارض على أن 
التظاهرات أتت لتدعم ما تسرب من قبل دوائر 
سياســـية إصالحية في إيران من أن روحاني 
ليس معتدال وليس إصالحيا وهو ينفذ أجندة 
القوى النافذة في احلكم بقيادة املرشد. ويرى 
هـــذا املصـــدر أن ذلك يعنـــي أن الناس، وعلى 
عكس املظاهرات التـــي خرجت عام 2009 ضد 
إعادة انتخاب محمود أحمدي جناد انتصارا 
ملرشـــحي التيار اإلصالحـــي، تخرج هذه املرة 

ضد النظام السياســـي اإليراني برمته ال فرق 
في ذلك بني تيار وآخر.

تبـــادل  الرئاســـية  االنتخابـــات  عشـــية 
املرشـــحون احلجـــج التي تفصـــح عن حجم 
الكارثـــة. فبعد 38 عاما علـــى قيام اجلمهورية 
اإلســـالمية في إيران حتدث املرشـــح احملافظ 
محمد قاليباف عن أن 11 مليونا من اإليرانيني 
يعيشـــون فـــي بيـــوت الصفيح، فتصـــدى له 
املرشـــح احملافـــظ اآلخـــر إبراهيـــم رئيســـي 
ليصّحـــح الرقـــم ويؤكـــد أنـــه 16 مليونا. أما 
األرقـــام فتتحـــدث حاليا عـــن أن 25 باملئة من 

اإليرانيني يعيشون حتت خط الفقر.
وينقل عن خبراء في الشؤون االقتصادية 
أن إيران دولة غنية مبواردها، فهي ثاني دولة 
منتجـــة للنفط بعـــد الســـعودية وثاني منتج 
للغاز الطبيعي في العالم بعد روســـيا ومتلك 
شـــبكة واســـعة من العالقات االقتصادية في 
العالم وأن توســـعها العســـكري ال ســـيما في 
مجال التســـلح والصناعات العســـكرية أكبر 
دليل على توفر املـــوارد املالية على الرغم من 
ترويـــج طهـــران ملعاناة البالد مـــن العقوبات 

الدولية.
التـــي  العقوبـــات  أن  هـــؤالء  وأضـــاف 
تفرضها الواليات املتحـــدة واملجتمع الدولي 
تطال باألســـاس القطاعني العسكري واألمني 
وال تطـــال مـــا ميكـــن أن يؤثر على املســـتوى 
املعيشـــي العام، إال أن ســـلطات طهران تلجأ 

إلـــى التذرع بتلك العقوبـــات في محاولة منها 
إلقناع اإليرانيني بأن سبب مشاكلهم يعود إلى 

ضغوط ميارسها أعداء البالد.
وأحـــرق املتظاهـــرون ســـيارات الشـــرطة 
واصطدموا مع قوات الباسيج وأحرقوا صور 
املرشد احلالي كما صور قائد الثورة اإليرانية 
روح الله اخلميني. وهتفوا بسقوط الدكتاتور 
مبـــا يعنـــي أن املتظاهريـــن يعتبـــرون أنهم 
يعيشـــون داخل دكتاتورية، أي نفس املســـوغ 
الذي قاد الشـــعب اإليراني يوما إلى إســـقاط 

دكتاتورية شاه إيران.
”فليســـقط  تعبيـــر  تـــرداد  أن  والظاهـــر 
الدكتاتور“ هو ما أرعب منابر احلكم في إيران 
ملا لهذا الشعار من تفريغ كامل لشرعية احلكم 
احلالـــي في البالد وعقيدة واليـــة الفقيه التي 
تستند على مبدأ العدل، فكيف يتسق عدل مع 

دكتاتور؟

ورم مزمن

يالحظ بعض املختصني في الشأن اإليراني 
أنهـــم رصدوا من خالل هـــذه املظاهرات نفس 
عوامل الثورة على الشـــاه، أي انتقال تأثيرات 
القريـــة إلـــى املدينـــة وبالتالي ترييـــف املدن 
مـــن خالل زحـــف، يعبر عن خلل فـــي التنمية 
العامـــة، نحو مراكز املـــال والعمل في املدينة. 
ويـــرى هؤالء أن الفقر ليس هو املشـــكلة، فهو 

منتشر في العالم، إال أن انفجار الوضع متعلق 
بإحساس الفقير بأنه مضطهد.

ويقول مصـــدر إيراني مطلع إن شـــعارات 
املتظاهرين تشبه تلك التي رفعت أثناء ”احلركة 
اخلضـــراء“ عام 2009 وتفصح عـــن وعي كامل 
بطبيعة الـــورم الذي تعاني منـــه البالد. وردد 
املتظاهرون شـــعارات تطالب بأن تكون ”إيران 
أوال“ ال غـــزة ال ســـوريا وال اليمـــن وال لبنـــان. 
ويضيف هذا املصدر أن هذه الشـــعارات ليست 
مطلبيـــة بـــل سياســـية تنتقد سياســـة النظام 
وحتملها مســـؤولية العزلة اإلقليمية والدولية 
التـــي تبعـــد إيـــران واإليرانيني عـــن التفاعل 

الطبيعي مع العالم.
ويرى املصـــدر أن املجتمـــع اإليراني يعلم 
أن عشـــرات املليـــارات مـــن الـــدوالرات تنفـــق 
على امليليشـــيات التابعة للحـــرس الثوري في 
اخلارج، وأن املجتمع اإليراني غير معني بدعم 
حزب الله في لبنان أو ميليشـــيات احلوثي في 
اليمـــن. كما أنـــه غير معني بالدفـــاع عن نظام 
دكتاتوري دموي في سوريا، وهو وصف سبق 
لروحانـــي وللرئيس اإليراني الراحل علي أكبر 
هاشمي رفسنجاني االقتراب منه في انتقادهم 

النخراط بالدهم في احلرب السورية.
وتكشف مراجع حقوقية إيرانية في اخلارج 
عن أن سياســـة اإلنفاق في اخلارج باتت شرطا 
من شـــروط تشكل شـــبكة الفســـاد التي تنخر 

موارد البالد. 
وتضيف املصادر أن مســـألة الفســـاد باتت 
علنيـــة يجـــري الســـجال حولها لدى وســـائل 
اإلعـــالم، وأن تورط الطبقة السياســـية برمتها 
في قضايا الفســـاد هـــو ما يدفـــع املتظاهرين 
إلـــى الهجوم على كافة أجنحة الســـلطة، وكأن 
هذا الســـلوك يوحـــي باحلاجة إلـــى بديل آخر 
قد يتطور ليصبح بديـــال عن نظام اجلمهورية 

اإلسالمية برمته.

أن  املنطقـــة  لشـــؤون  مراقبـــون  ويـــرى 
التحـــوالت اإليرانية باتت ضرورية حلل ملفات 
عديدة فـــي املنطقـــة، وأنه رغـــم املقاومة التي 
تقوم بها عواصم املنطقة ضد التدخل اإليراني 
في شـــؤون املنطقـــة، إال أن تغييـــرا داخليا قد 
يعيد تشـــكيل املنطقة برمتهـــا على نحو ينهي 
احترابها الداخلي ويعيد لها حدا من االنسجام 
الضروري لفرض االســـتقرار والتنمية في كافة 

بلدان الشرق األوسط.
ويضيف هؤالء أن سلطات طهران قد تعمد 
عبر القمـــع أو اتخاذ تدابير اســـترضائية إلى 
امتصاص هذه املظاهرات، إال أن تلك السلطات 
لـــن ميكنها وقف عجلـــة التاريخ، خصوصا أن 
مظاهـــرات اليومني األخيرين تضاف إلى حراك 
إيراني عـــام لم يتوقف منذ عـــام 2009 وهو ما 
ميثـــل إشـــكاال متناميا قد يتحـــول إلى مفترق 

تاريخي جديد في حياة اإليرانيني.
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[ االحتجاجات تتوسع رغم قمع الحرس الثوري وتطال شخص المرشد األعلى  [ اإليرانيون أولى بأموال دعم حزب الله والحوثيين
النظام اإليراني محاصر: مظاهرات في الداخل وموقف متشدد في الخارج

تتمدد رقعة االحتجاجات الشــــــعبية في إيران من مشــــــهد في الشمال الشرقي إلى غرب 
البالد، فيما أتت محاوالت القمع بردة فعل عكســــــية حيث وصلت املظاهرات إلى يزد في 
اجلنوب وشاهرود في الشمال وانضم أهالي كاشمر ونيسابور إلى جيرانهم في مشهد، 
ــــــردي واحلريات املنعدمة،  فيما تســــــتمر األصوات احملتجــــــة على الوضع االقتصادي املت
والشــــــعارات املناهضة لتدخل طهران في املنطقة اإلقليمية في جذب الغاضبني اإليرانيني 
من كل أنحاء البالد، وفشــــــلت محاولة قوات األمن في قمعها على غير العادة، فيما يقول 
ــــــي تبدو مصممة على  ــــــه حتى وإن حتملت احلكومــــــة وزر هذه التحركات الت ــــــون إن مراقب
ــــــر فأكثر وقد تنتهي بإســــــقاطها، فإنها تضع  كل النظام فــــــي مأزق والقمع  التوســــــع أكث
ــــــن يؤدي إال إلى تصعيد قــــــد ينتهي بأحداث دموية كتلك التي حدثت أيام حكم الشــــــاه  ل
وانتهت بوصول اخلميني إلى الســــــلطة وإعالن اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية وتأسيس 
النظام احلاكم اليوم والذي يجد نفســــــه يغرق وســــــط كومة من التحديات التي تقوي هذه 
ــــــي خامنئي والقلق مما ميكن أن  االحتجاجات بدءا من مرض املرشــــــد األعلى آية الله عل
ــــــة الدولية التي تضيق اخلناق على إيران  يحــــــدث في حال فرغ منصبه وصوال إلى احللق
ــــــى العزلة وهو األمر الذي لن يقبل به الشــــــعب اإليراني وتفاديه يعني  وتهــــــدد بإعادتها إل

تخلي النظام عن عقيدته. 

في 
العمق

مرگ بر ديكتاتورية العمائم اليوم وليس مرگ بر أميركا

{االحتجاجـــات في مشـــهد أظهرت أن نظاما قائمـــا على أفكار الكراهية ال يمكـــن أن يحظى بتأييد 

شعبي واسع إلى األبد}.

توم كاتن
عضو مجلس الشيوخ األميركي 

{المظاهـــرات فـــي إيران لردع الظلم والفقر وقمـــع الحريات بالبالد، وحتى الشـــعب اإليراني مل من 

كذب وإرهاب نظام الماللي فشعبهم يثور عليهم}.

سلطان سحيم آل ثاني 
رئيس املعارضة القطرية

} طهران – لم تنجح قوات مكافحة الشـــغب 
ومختلـــف قـــوات النظـــام اإليراني فـــي قمع 
أصوات االحتجاجات التي اندلعت من مشهد، 
ذات املكانة الدينية اخلاصـــة، ليصل صداها 
إلى العاصمة طهران، مركز احلكم والســـيادة 
اإليرانيـــة الفارســـية. كما فشـــلت أطروحات 
النظـــام لتبرير هذه االحتجاجات التي تعكس 
تنامي الســـخط بشأن ارتفاع األسعار ومزاعم 
فســـاد ومخاوف بشأن مشاركة إيران الباهظة 
التكلفـــة في صراعـــات إقليمية مثل ســـوريا 

والعراق.
وخـــرج املواطنـــون فـــي كرمنشـــاه، التي 
شـــهدت زلـــزاال أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 600 
شخص في نوفمبر 2017، ومدن إيرانية أخرى 
منها ســـاري ورشت في الشـــمال وقم جنوبي 
طهران وأيضا في همدان بالغرب وصوال إلى 
طهران، للتضامن مـــع انتفاضة أهالي مدينة 
مشهد وحملة «ال للغالء»، إلى الشوارع مرددين 
شـــعارات «املوت للدكتاتـــور» و«ال تخافوا، ال 
تخافـــوا كلنا متحدون معا» و«املوت لروحاني 
وخلامنئي» و«الشعب يستجدي والسيد يّدعي 
األلوهيـــة» و«ال غـــزة وال لبنـــان، روحي فداء 
إيران» و“اتركوا سوريا، فكروا فينا“ و“غلطنا 

حني ثرنا.. إهنأ يا رضا بهلوي“.
ويزداد عدد املتظاهرين، في وقت انتشرت 
عناصر القمع ووحدة مكافحة الشـــغب لقوى 
األمـــن بشـــكل مكثـــف لتفريـــق املتظاهرين. 
وقال مســـؤول إن الســـلطات احتجزت بضعة 
محتجني فـــي طهـــران، وأوقفت 52 شـــخصا 

شاركوا في تظاهرات في مشهد.
وانتشرت تســـجيالت فيديو على وسائل 
التواصـــل االجتماعي تعـــرض مظاهرات في 

عدد مـــن كبرى مـــدن البالد وهـــي األكبر في 
إيران منـــذ احتجاجـــات 2009. وكانت مدينة 
مشـــهد أكثر املـــدن تضررا بإغالق مؤسســـة 
ميزان، التي كانت تدير نحو مليون حســـاب، 
ما أدى إلى اندالع احتجاجات في املدينة منذ 

العام 2015.
ويشــــير الكاتب األحوازي عباس الكعبي 
إلى أنه قبــــل املظاهــــرات االحتجاجّية التي 
تشــــهدها مدن مشــــهد ونيشــــابور وكاشمر 
وكرمنشــــاه وشــــاهرود وخّرم آباد وبيرجند 

وقوتشــــان، كانت مدينة أصفهان قد شــــهدت 
مظاهــــرات احتجاجية كبيرة ضد سياســــات 
النظــــام احلاكــــم. كمــــا أن عــــّدة مناطــــق في 
األحــــواز كانت قد ثــــارت قبل أيــــام ردا على 
أعمــــال القمع واســــتمرار اغتصــــاب أراضي 
الفالحــــني األحوازيــــني ومنحهــــا لإليرانيني 
الفــــرس، وكانــــت قريــــة اجلليــــزي والقــــرى 
املجــــاورة لهــــا مســــرحا ألحــــداث دامية بني 
املتظاهرين وقوات األمن التي اعتقلت املئات 

من بينهم العشرات من النساء.

أنه ”للمّرة  ويضيــــف الكعبي لـ“العــــرب“ 
األولــــى يلتقي فيهــــا التّيار امللكــــي اإليراني 
بقيــــادة رضــــا محمــــد بهلوي مــــع املعارضة 
اإليرانية فــــي اخلارج، وجــــه اإلثنان خطابا 
حماســــّيا للشــــارع اإليراني الغاضب وحثاه 

على الثقة بالنفس واستمرار املظاهرات“.
وانتشرت تســــجيالت فيديو على مواقع 
متظاهريــــن  تظهــــر  االجتماعــــي  التواصــــل 
يصرخــــون قائلــــني ”الناس تتســــول ورجال 
الدين يتصرفون كآلهة“. وفي مدينة أصفهان 
بوسط البالد قال سكان إن محتجني انضموا 
لتجمع نظمه عمــــال مصنع يطالبون بأجور. 
ونقلت وكالة رويترز عن الشهود عبر الهاتف 
”سرعان ما حتولت الشــــعارات من االقتصاد 
إلــــى تلك التي ضد حســــن روحاني وآية الله 

علي خامنئي“.
وجلأ نائــــب الرئيــــس اإليراني إســــحق 
جهانغيري في تصريحــــات نقلها التلفزيون 
لتبريــــر  املؤامــــرة  نظريــــة  إلــــى  الرســــمي 
االحتجاجــــات التــــي قامــــت علــــى حقائــــق 
ملموسة وبائنة، حيث قال ”يبدو أن ثمة أمرا 
آخر خلفــــه بعض احلوادث التــــي وقعت في 

البالد بذريعة مشاكل اقتصادية“.
ودعــــا ممثل الزعيم األعلــــى آية الله علي 
خامنئــــي في مشــــهد أحمد علــــم الهدى إلى 
اتخــــاذ إجراء صارم ضــــد احملتجني. ونقلت 
وكالة اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية لألنباء 
عــــن علم الهدى قوله ”إذا تركت وكاالت األمن 
وإنفــــاذ القانــــون مثيري الشــــغب وشــــأنهم 
فإن األعداء سينشــــرون تســــجيالت وصورا 
فــــي إعالمهم ويقولون إن نظــــام اجلمهورية 

اإلسالمية فقد قاعدته الثورية في مشهد“.

نار مشهد تمتد لكرمنشاه وطهران

كرمانشاه: أصوات تعلو بشعاري {الموت للدكتاتور} و«الخبز والعمل والحرية» رغم القمع 

طهران ليست قلقة من رفع 

املتظاهرين للمطالب املعيشية 

لكن خشيتها تأتي من إدراكها لحجم 

االمتعاض الداخلي املتعلق بهيمنة 

الحرس الثوري واملرشد األعلى

 وضع املتظاهرون الرئيس حسن 

روحاني واملرشد األعلى علي خامنئي 

في سلة واحدة بما يسقط هذا الخط 

االفتراضي الذي كان يرسم بني تيار 

املحافظني وتيار اإلصالحيني
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} ستكون السنة ٢٠١٨ من أصعب السنوات 
املقبلة على لبنان الذي يتعّرض ألشرس 

هجمة على نظامه السياسي وانتمائه العربي 
ومستقبله كبلد متعدد الطوائف واملذاهب، 
وذلك منذ اغتيال رفيق احلريري في الرابع 

عشر من شباط – فبراير ٢٠٠٥.
هل ينجح قتلة رفيق احلريري في ٢٠١٨ 
في تنفيذ ما فشلوا فيه في ٢٠٠٥؟ يبدو ذلك 

املطروح على اللبنانيني الذين يظهر أن 
عليهم أن يواجهوا وحيدين الهجمة اجلديدة 

واملتجددة على بلدهم. اللبنانيون وحيدون 
على الرغم من كل ما يقال عن غطاء دولي 

يحمي االستقرار النسبي الذي ينعمون به 
إلى اآلن.

بدأت الهجمة اجلديدة على لبنان عمليا 
في خريف عام ٢٠٠٤ يوم تعّرض النائب 
والوزير مروان حماده حملاولة اغتيال 

بواسطة سيارة مفّخخة. حصل ذلك مباشرة 
بعد صدور القرار ١٥٥٩ عن مجلس األمن 

التابع لألمم املتحـدة. إنه القـرار الذي دعا 
إلى انسحاب اجليش السـوري من لبنان 

وحل امليليشيات. لم يكن في لبنان في تلك 
املرحلة سوى ميليشيا مسلحة واحدة هي 
ميليشيا ”حزب الله“. كذلك دعا القرار إلى 
عدم متديد والية الرئيس إميل حلود الذي 
فرضه النظام السـوري على اللبنانيني في 

العام ١٩٩٨ بعدما أظهر طاعة عمياء لهم 
وللذين يقفون خلفه في طهران  ولـ”حزب الله“ 

حتديدا.
كانت محاولة اغتيال مروان حماده في 

أول تشرين األول – أكتوبر ٢٠٠٤، والتي جنا 
منها بأعجوبة، إنذارا مباشرا إلى رفيق 

احلريري ووليد جنبالط وجريدة ”النهار“ 
في آن. كان مروان حماده الوزير والنائب 
الدرزي قريبا جّدا من رفيق احلريري ومن 
وليد جنبالط، كما كان خال جبران تويني 
الذي قاد مواجهة مع النظام السوري عبر 
”النهار“ في عّز الوجود العسكري واألمني 

للنظام في بيروت وسائر املناطق اللبنانية. 
حتّدى جبران النظام السوري مباشرة، هو 

وسمير قصير الذي كان أول من صّفاه الذين 
اغتالوا رفيق احلريري بعد أشهر قليلة من 

ارتكاب جرميتهم.
لم متض أربعة أشهر ونصف شهر على 

محاولة اغتيال مروان حماده، حّتى ُفّجر 
موكب رفيق احلريري الذي لعب دورا محوريا 

في بلورة االعتراض على الوجود السوري 
ومواجهة الضغوط التي كانت متارس على 

اللبنانيني املطالبني باحلرية والسيادة 
واالستقالل. وقبل نهاية ٢٠٠٥، اغتيل جبران 
تويني واغتيلت معه جريدة ”النهار“. كان ال 
بّد من االنتظار حتى أيار – مايو من السنة 

٢٠٠٨ لتدجني وليد جنبالط الذي فهم بعد 
غزوة بيروت واجلبل أن الكفة متيل ملصلحة 

”حزب الله“ في ظل غياب عربي ودولي 
عن لبنان وغياب الرغبة احلقيقية العربية 

والدولية في مواجهة املشروع التوّسعي 
اإليراني في املنطقة.

ال يزال لبنان في عني العـاصفة منذ ما 
قبل العام ٢٠٠٥ وصدور القرار ١٥٥٩ الذي 

يعتبر رئيس اجلمهورية احلالي ميشال عون 
أنه وراءه. ال تزال احلاجة إلى القرار ١٥٥٩ 
اليوم أكثر من أّي وقت. في كّل األحوال، ال 
يزال ملفتا أن القرار ١٧٠١، الذي صدر بعد 

حرب صيف العام ٢٠٠٦ التي افتعلها ”حزب 
الله“ من أجل متكني إسرائيل من تدمير 

البنية التحتية اللبنانية والتغطية على 
جرمية اغتيال رفيق احلريري، يشير صراحة 

إلى القرار ١٥٥٩. وافق ”حزب الله“ على كل 
كلمة في القرار ١٧٠١ في مقابل توقف الغارات 

اإلسرائيلية التي تفادت بشكل واضح 
أي هدف داخل سوريا في سياق التفاهم 

اإلسرائيلي في شأن جتميد جبهة  السوري – 
اجلوالن وإبقاء املناوشات وتبادل الرسائل 

من خالل جنوب لبنان.
استخدم ”حزب الله“، الذي ُهزم عسكريا 

وانتصر سياسيا على لبنان بعد حرب 
صيف ٢٠٠٦، سياسة النفس الطويل من أجل 
االستفادة من االنسحاب العسكري واألمني 

السوري من لبنان. صار في استطاعته، 
بعد صيف ٢٠٠٦، إحالل الوصاية اإليرانية، 
تدريجيا، مكان الوصاية السورية التي كان 

”حزب الله“ شريكا فيها ولكن ضمن حدود 
معّينة ال تلّبي طموحات طهران.

لم يكتف اللبنانيون باملقاومة، وإخراج 
القوات السـورية من لبنان في نيسـان 

– أبريل من العام ٢٠٠٥. ذهبوا بعيدا منذ 
البداية في التصدي للوصاية اجلديدة التي 
راحت تدفع في اجتاه تكريس واقع لبناني 
مختلف من خالل إدخال لوزير من ”حزب  
الله“ أو محسوب عليه في احلكومة التي 
شكلها جنيب ميقاتي والتي أشرفت على 

انتخابات ٢٠٠٥.
بني انتخابات ٢٠٠٥ وانتخابات ٢٠٠٩، 

ارتكب ”حزب الله“ كّل اجلرائم التي ميكن 
ارتكابها من أجل السيطرة على مجلس 
النّواب. شهدت تلك املرحلة سلسلة من 

االغتياالت السياسية التي استهدفت 
اللبنانيني الشرفاء. من سمير قصير، إلى 
بيار أمني اجلمّيل، مرورا بجورج حاوي 

وجبران تويني ووليد عيدو وأنطوان غامن 

ووسام عيد. لم يكن افتعال قضية مخّيم 
نهر البارد سوى وسيلة من الوسائل التي 
استخدمها احلزب مع النظام السوري ملنع 
قيام شرعية لبنانية تقاوم الوصايات. دفع 

العماد فرنسوا احلاج ثمنا غاليا لرفض 
اجليش اللبناني اعتبار مخّيم نهر البارد 

”خّطا أحمر“.
تأّجل احلسم في لبنان في انتخابات 
العام ٢٠٠٩ التي خاضها سعد احلريري 

وانتصر فيها بعدما وّظف كّل ما يستطيع 
توظيفه من أجل ذلك… مبا في ذلك اللحم 

احلّي. لم يستسلم اللبنانيون في تلك 
االنتخابات التي كان ”حزب الله“ يأمل في 

أن تنتهي ملصلحته. لكن احلزب لم يستسلم 
أيضا. منع بسالحه املوجه إلى صدور 

اللبنانيني انتخاب رئيس للجمهورية طوال 
سنتني ونصف سنة بعدما أصّر على انتخاب 
مرشحه. وّجه بذلك ضربة قاصمة إلى النظام 

اللبناني الذي يريد التخّلص منه نهائيا 
عن طريق ”املؤمتر التأسيسي“ الذي ميكن 
أن يأتي بعد انتخابات ٢٠١٨. لذلك ستكون 

هذه االنتخابات مفصلية على الصعيد 
اللبناني كونه يخشى من أن تـؤدي إلى فرض 
الوصاية اإليرانية بغطاء قانوني ودستوري 

على البلد.
من محاولة اغتيال مروان حماده التي 
كانت مجّرد إنذار إلى كّل من يعنيه األمر، 

إلى اغتيال رفيق احلريري الذي شّكل 
منعطفا علي الصعيد اللبناني، وصوال إلى 
انتخابات ٢٠١٨ التي يعمل ”حزب الله“ من 

أجـل إجرائها في موعدها املقّرر، لم يستسلم 
لبنان. ال يزال لبنان يقاوم على الرغم من 
ألغى احلدود املعترف بها  أن ”حزب الله“ 

دوليا بينه وبني سوريا من منطلق أن الرابط 
املذهبي يتجاوز، من وجهة نظره، كّل ما 

عداه. توّجب على احلزب املشاركة في احلرب 
على الشعب السوري كي يبقى بّشار األسد 

في دمشق.
من الضروري االعتراف العربي بضرورة 

عدم ترك لبنان وحيدا في معركة تبدو 
خاسرة سلفا من دون دعم للتيار الذي ينادي 
بالسيادة وما زال متمّسكا بها، خصوصا أن 

”حزب الله“ استطاع فرض قانون انتخابي 
على مقاسه. الهدف األّول واألخير من هذا 

القانون الهجني الذي يعتمد النسبية تفتيت 
كتلة سعد احلريري من جهة، واختراق 

الطائفة السّنية في العمق من جهة أخرى. 
هل تدفع نتائج انتخابات ٢٠١٨ في اجتاه 

جعل لبنان يستسلم نهائيا مع ما يعنيه ذلك 
من تغيير جلده العربي؟

هناك خوف حقيقي على لبنان الذي 
فقد اللواء وسام احلسن ومحّمد شطح 

أيضا في مرحلة ما بعد انتخابات ٢٠٠٩. 
ال يتوّقف ”حزب الله“ الذي يجلب حاليا 

زعماء ميليشيات مذهبية عراقية وسورية 
إلى جوالت ”سياحية“ في جنوب لبنان عند 
أّي حدود. من يتذّكر أن احلزب اعتصم في 

العام ٢٠٠٦ بعيد حرب الصيف في وسط 
بيروت لتعطيل احلياة فيه، أي من أجل 

ضرب االقتصاد اللبناني وتهجير أكبر عدد 
من اللبنانيني من البلد وعزله عن محيطه 

العربي؟
من أجل السيطرة على لبنان يبدو كل 
شيء مباحا. هل يستسلم العرب، مثلما 

استسلم عدد ال بأس به من اللبنانيني، أم 
أن الرهان ما زال ممكنا على صحوة لبنانية 

وعربية، مهما كان ثمن هذا الرهان كبيرا 
ومهما كانت حظوظه ضئيلة؟ ال يزال إنقاذ 

لبنان يستأهل في هذه الظروف الصعبة 
نوعا من املجازفة.

من أصعب السنوات المقبلة على لبنان

{مؤتمر سوتشي الذي تدعو إليه موسكو يتجاوز القرارات الدولية بخصوص القضية السورية، 

ويسحق حق السوريين في دولة حرة ديمقراطية لكل مواطنيها}.

نصر احلريري
رئيس هيئة التفاوض السورية

{يســـتمر حزب الله، وخالفا لإلجماع اللبناني، في اســـتقبال قيادات عســـكرية عراقية وسورية 

تابعة إليران في جنوب لبنان محوال الجنوب إلى صندوق بريد للرسائل اإليرانية}.

إيلي كيروز
نائب عن كتلة القوات اللبنانية

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} عملت روسيا على أن يكون مؤمتر 
”احلوار الوطني السوري“ املزمع عقده في 

مدينة سوتشي الروسية نهاية الشهر القادم 
تتويجا النتصارها العسكري في سوريا. 

ولكن طرفا ال يزال يشكل العقبة األخيرة في 
وجه هذا االنتصار وهو الطرف األميركي 

الذي يسيطر على شمال البالد بدعمه لقوات 
سوريا الدميقراطية. 

وبهذا يصبح من ضمن أهداف مؤمتر 
سوتشي تكوين حتالف من النظام واملعارضة 

واألكراد لعزل الطرف األميركي وزيادة 
الضغوط على واشنطن لسحب قواتها من 

سوريا.
تعترض عقد املؤمتر عقبات عديدة منها 
رفض معظم الفصائل العسكرية املشاركة، 

فضال عن انقسام املعارضة السياسية 
بني داعم ورافض لهذا املؤمتر. واحلال أن 
روسيا غير مهتمة على اإلطالق مبشاركة 

املعارضة السياسية املمثلة باالئتالف 
الوطني السوري، إذ أن أحد أهداف املؤمتر 

هو استكمال السطو على املعارضة السورية، 
وذلك بتصنيع نسخة جديدة معدلة عن تلك 
التي خرج بها مؤمتر الرياض بحيث تكون 
قابلة متاما ببقاء رأس النظام السوري، بل 
وحتى ببقاء األجهزة األمنية واجليش دون 

إصالحات. سوف تقتصر مهمة املعارضة 
اجلديدة على املصادقة على املقترحات 

الروسية للحل السياسي.
ولهذا الغرض، قررت روسيا دعوة عدد 
كبير مما يسمى بـ”معارضة الداخل“، وهي 

مجموعات ترتبط بصورة وثيقة باألجهزة 
األمنية للنظام السوري.

االهتمام الروسي متركز على املعارضة 
العسكرية، إذ يتطلب إنهاء احلرب بصورة 

تامة حضورها وتوقيعها على صك 
االستسالم. 

كما تضمن روسيا بذلك أال تقوم الواليات 
املتحدة األميركية باستخدام تلك القوى 

في املستقبل. وهذا هو الهدف األهم ملؤمتر 
سوتشي، أي مواجهة الواليات املتحدة 

األميركية في شمال سوريا التي بات 
تواجدها العسكري يشكل صداعا متزايدا في 

رأس حلفاء النظام السوري.
للمرة األولى منذ اندالع الصراع، تشكلت 

مناطق واسعة ال يستطيع النظام السوري 
وحلفاؤه مهاجمتها عسكريا. وبهذا، فقد 

هذا التحالف أهم نقاط قوته التي سمحت 
له بسحق املعارضة السورية على مدى سبع 

سنوات من احلرب وهي تفوقه العسكري 
الكبير.

ضمن هذا السياق ميكن فهم تصاعد 
حدة التصريحات الروسية التي تهاجم 

التواجد العسكري األميركي باعتباره غير 
شرعي ومخالف للقانون الدولي. كما ميكن 
أيضا فهم اعتبار النظام السوري التعاون 

مع القوات األميركية، ويقصد قوات سوريا 
الدميقراطية، خيانة. يوضح ذلك التوتر 

الشديد حللفاء النظام السوري الذين وجدوا 
أيديهم مقيدة للمرة األولى منذ انطالق 

الصراع.

تنسق قوات سوريا الدميقراطية مع 
موسكو ومن املتوقع أن حتضر مؤمتر 

سوتشي ولكن ليس من املتوقع أن تتخلى 
عن الضامن الوحيد لبقائها وهي القوات 

األميركية، إذ باتت محاطة باألعداء من كل 
جانب: تركيا والنظام السوري واملعارضة 

السورية.
أتاحت املواجهة الروسية – األميركية، 

والتي تكتسب حدة متزايدة، بعض عناصر 
القوة لدى أطراف كانت قد فقدتها منذ العام 
املاضي بعد رضوخها للقوة الروسية. هكذا، 

رفضت املعارضة العسكرية املشاركة في 
مؤمتر سوتشي، كما عادت تركيا مرة جديدة 
لتؤكد استحالة جناح العملية السياسية في 

ظل وجود بشار األسد في السلطة في مخالفة 
واضحة لالتفاق مع روسيا.

على املستوى النظري، تسمح هذه 
التطورات بقيام حتالفات جديدة بني الواليات 
املتحدة واألكراد من جهة، وتركيا واملعارضة 

السورية من جهة أخرى. حتالف من هذا 
النوع سوف يسفر عن قوة فعلية تسيطر 

على مساحات كبيرة من البالد وال يستطيع 
النظام السوري استخدام قوته العسكرية 
إلخضاعها كما فعل دوما. وهو ما ميكن 

أن يسفر إما عن حل سياسي يقبل النظام 
مبوجبه مبشاركة السلطة، وإما عن تقسيم 

أمر واقع للبالد.
ولكن، على الصعيد العملي، هذا التحالف 

غير قابل للتحقق. تتجه العالقات التركية 
األميركية للمصاحلة ولكن ال يتوقع أن تنقلب 

تركيا على اتفاقياتها الراسخة مع روسيا 
والتي أصبحت أشبه بشراكة استراتيجية 

لصالح حتالف هش يفتقد الثقة مع الواليات 
املتحدة األميركية.

من ناحية أخرى، متنع املصالح التركية 
نشوء أي حتالف بني املعارضة السورية 

وقوات سوريا الدميقراطية اللذين يتشاركان 
خطر عودة الدولة املركزية التي يديرها بشار 
األسد من العاصمة دمشق. تخضع املعارضة 
السورية بكافة أطيافها للمصالح التركية وال 

تستطيع التوحد خلف رؤية وطنية سورية 
تسمح لها برسم حتالفات جديدة تخدم 

مصاحلها، بدال من خدمة مصالح تركيا. هذا 
فضال عن أن بنيتها الهشة جتعلها عرضة 

لالختراقات من التنظيمات اجلهادية، وهو ما 
يفقد كل من أميركا واألكراد شهية التحالف 

معها. 
وأخيرا، فإن الهدف الرئيسي لتركيا 

ليس تغيير النظام السياسي في سوريا لكي 
تتجه لتشكيل حتالف مع األكراد واملعارضة 

السورية وأميركا، وإمنا منع نشوء كيان 
سياسي مستقل، أو إدارة محلية ذاتية 

لألكراد.
تفهم روسيا بصورة جيدة حالة 

التناقضات الداخلية التي تسيطر على 
أجندات أعدائها، وهو ما يدفعها إلى العمل، 

خالل مؤمتر سوتشي، على تشكيل حتالف 
ضد التواجد العسكري األميركي، العقبة 

الـوحيدة املتبقية لتعلن انتصارها في 
سوريا.

شمال سوريا: العقبة المتبقية أمام موسكو

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

من أجل السيطرة على لبنان يبدو 

كل شيء مباحا. هل يستسلم العرب، 

مثلما استسلم عدد ال بأس به من 

اللبنانيين، أم أن الرهان ما زال ممكنا 

على صحوة لبنانية وعربية

تفهم روسيا بصورة جيدة حالة 

التناقضات الداخلية التي تسيطر 

على أجندات أعدائها، وهو ما يدفعها 

إلى العمل، خالل مؤتمر سوتشي، على 

تشكيل تحالف ضد التواجد العسكري 

األميركي، العقبة الوحيدة المتبقية 

لتعلن انتصارها في سوريا
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آراء

} بعد صبر طويل أخرجت البطالة والفقر 
أهالي مدينة مشهد اإليرانية في مظاهرات 

حاشدة هاتفني مرددين ”املوت لروحاني 
واملوت للدكتاتور“. ومعروف أن صفة 
”الدكتاتور“ تعني املرشد األعلى، علي 

خامنئي، بشحمه وحلمه.
وتؤكد تقارير صحافية أن املظاهرات 

انتقلت من مشهد عاصمة محافظة خراسان 
رضوي، والتي تعد ثاني مدينة دينية بعد 

قم وتضم مرقد علي بن موسى الرضا ثامن 
أئمة الشيعة، إلى نيسابور ثاني أكبر مدينة 
في احملافظة. وحسب وسائل إعالم إيرانية، 
أصيب عدد من احملتجني في اشتباكات مع 

قوات مكافحة الشغب. كما اندلعت مظاهرات 
أخرى أوائل هذا األسبوع في أصفهان وسط 

إيران احتجاجا على البطالة.
وحتى لو كانت هذه التظاهرات محدودة، 
أو حتى لو متكن النظام من إجهاضها ومنع 

توسعها، فإنها ال بد أن تعود وتنطلق من 
جديد. فاجلائع لن يصبر على جوعه طويال، 
واملظلوم لن يسكت على ظلمه كثيرا. وهي، 
في كل أحوالها، استفتاٌء شعبي ليس على 
سياسات النظام فقط بل على النظام نفسه.
واألهم واألخطر في هذه التظاهرات أن 

املتظاهرين خلصوا أسباب غضبهم بأن 
سياسات النظام اخلارجية التي تقوم على 
إنفاق املال والرجال من أجل احتالل دول 

عديدة في املنطقة، وإخضاع أخرى حتت 
هيمنته في العالم، هي التي جّرت عليهم 

سياسات النظام الداخلية الفاشلة التي أدت 
إلى خنق املواطن اقتصاديا. وقد اعترف أكثر 

من مسؤول كبير في النظام نفسه بأن ما 
يقارب خمسة وعشرين مليونا من اإليرانيني 

يعيشون حتت خط الفقر. وكان هتاف 
املتظاهرين ”انسحبوا من سوريا وفكروا بنا“ 

و”ال للبنان وال لغزة، ونعم نعم إليران“ أكثر 
ما يزعج النظام ويخيفه.

ويعتقد كثيرون من اإليرانيني بأن وضعهم 
االقتصادي لم يتحسن، بسبب سوء اإلدارة 

والفساد، مع بقاء العقوبات الدولية اخلانقة، 
رغم تراجع النظام عن مشروعه النووي، 

بعد كل ما كلف البالد والعباد. ويقول مركز 
اإلحصاءات اإليراني إن نسبة البطالة بلغت 

١٢٫٤ في املئة خالل السنة املالية اجلارية.
واآلن تعالوا نتحاسب كم خسر الشعب 

اإليراني، وكم يخسر اليوم، وكم سيخسر غدا، 
من مال ورجال، في ظل نظام أقام وجوده كله، 
ويريد أن يجبر الشعب اإليراني بأجمعه، على 
التمسك مبنطلقات توسعية غير واقعية، وغير 

قابلة للتطبيق، وال التحقيق؟
والسؤال الثاني، إلى أي مدى ميكن أن 
يصبر اإليرانيون على الفقر والظلم والقهر 

والقمع في الداخل، وعلى موت أبنائهم وهدر 
أموالهم في اخلارج، في انتظار أن ينتهي 

النظام من تركيع شعوب الدول العربية 
العديدة التي يحاول احتاللها، ليعيد إليهم 

أبناءهم إليه ساملني، وليفتح لهم خزائن 
املستعمرات اجلديدة وأسواقها، مثلما وعد 

وَيعد من زمن طويل، خصوصا وهو يرى 
ويسمع ويلمس خيبة أحالم النظام، وتعثر 
مشاريعه االحتاللية، وعنَف الصراع الدامي 

املستمر بني جيوش الولي الفقيه وميليشيات 
عمالئه ووكالئه، وبني مجتمعاٍت تدافع عن 

حريتها وكرامتها، وتسعى لدحر ُغزاتها بكل 
ثبات وصمود وشجاعة وإباء؟

وعلى قْدر توسع دائرة انتشار جيوش 
”الدكتاتور“ اإليراني وميليشياته تتضاعف 

أعداد الدول والشعوب التي تتآلف وتتجمع 
وتتحد من أجل استنزافه وإنهاكه وإسقاطه.
يضاف إلى ذلك كله أن العالم املتحضر 

الذي رفض إسالم اخلليفة البغدادي املسلح 
بالسيوف واخلناجر واملفخخات، يرفض 

أيضا ورمبا أكثر، إسالم اخلميني الذي ال يقل 
تخلفا وتطرفا وعدوانية وهمجية عن تنظيم 
الدولة اإلسالمية الكريه. والسؤال املهم، هل 

صحيح أن الدين اإلسالمي، كما رآه اخلميني 
واخلليفة البغدادي دين قتل وتآمر واغتيال 

وتهريب ورشوة وفساد؟
خالصة الكالم أن العصر يتجه نحو 

ترسيخ نظام الدولة املدنية الدميقراطية التي 
ُحترر املجتمع من سطوة العقيدة الواحدة، أو 

احلزب الواحد، أو الطائفة الواحدة. ونظام 
اخلميني، كداعش، يصر على وقف هذه 

املسيرة، ومنع انتصارها وانتشارها.
وفي املجتمع اإليراني، رغم كل محاوالت 

النظام اليائسة، تتجمع رياح الفكر اإلنساني 
الدميقراطي اجلديد، وخاصة في األجيال 

اجلديدة من اإليرانيني، وال بد لها من أن تهّب 
ذات يوم لتعصف بالفكر الظالمي الذي ال يريد 

مغادرة كهوف العصور املاضية.
ولعل أخطر ثالثة حتديات تواجه اإلرث 

اخلميني املتشدد، اليوم، وأٌي منها يهدد 
بقاءه، هي فقُر املاليني من اإليرانيني وتفشي 
الفساد والظلم والتخلف داخل إيران ذاتها، 

وصموُد الشعوب واحلكومات العربية 
وأجنبية التي تعرضت وتتعرض لغزو النظام 

اإليراني وإرهابه، وصحوة شباب اإلنترنت 
اإليرانيني املقبلة.

إن هذا العصر هو عصر التمّرد على 
التخلف املفروض بالقوة على الشعوب، 

وموسم الكفر بتخاريف العجائز اُحملنطة.

أول الغيث اإليراني المرتقب
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} هل دفعت الشعوب اإليرانية ما يكفي من 
العذابات منذ مجيء اخلميني إلى السلطة 
في سنة ١٩٧٩؛ لتبدأ رحلة إعادة حساباتها 

مع النظام السياسي عند نهاية سنة ٢٠١٧ في 
تظاهرة احتشد فيها اآلالف مبدينة مشهد، 

ثاني أكبر املدن كثافة في إيران.
أصوات الهتافات امتدت إلى مدن أخرى 

مرددة املوت للرئيس اإليراني حسن روحاني؛ 
مبا يعني فقدان األمل بإصالح النظام ودليل 

على وصول الشعب إلى نقطة اليأس.
رمبا هتاف املوت لروحاني ال يحتوي على 

روح الثورة، فاملوت هنا عبارة شكلية تفسر 
غالبًا كرغبة في تغيير شخصية بأخرى أكثر 
استجابة ملطالب جماهيرية عادة ما تستفيد 

منها األحزاب أو القيادات املنافسة في اللعبة 
الدميقراطية، والتمهيد إلعداد وصياغة 

املتغيرات في توجهات الناخب قبل فترة 
طويلة من االنتخابات.

لكن ماذا عن الهتاف مبوت الدكتاتور، في 
إشارة إلى املرشد علي اخلامنئي مبا لها من 

مدلوالت على مكامن السخط على نظام الولي 
الفقيه أو املاللي ألنه ميّثل مرجعية عقائدية، 
دينية ومذهبية لنسبة كبيرة من اإليرانيني، 
إضافة إلى مكانته النفسية الضاغطة على 

القوى املتنفذة وتشكيالتها من حرس ثوري 
وقوات مسلحة وأجهزة أمنية معروفة 
بتاريخها القمعي لألصوات املعارضة.

التظاهرات رفعت الفتات تقليدية ألزمات 
تتعلق بيوميات املواطن اإليراني الذي يزداد 

تشردًا وبطالة؛ فنسب التراجع تضع ثلث 
سكان إيران حتت خط الفقر، أي عدم قدرة 

هؤالء على توفير املستلزمات األساسية إلدامة 
العيش كالسكن والطعام وامللبس والصحة.
املنظمات اإلنسانية واحلقوقية ترصد 

تفاقم ظاهرة املشردين في الشوارع أو 
النوم مبا يشبه القبور أو امتهان عمليات 
إيذاء النفس في حوادث السير للحصول 

على تعويضات أو مأوى مؤقت أو عالجات 
مجانية؛ مبا يلخص احلالة املزرية المتدادات 

الفقر املرافقة المتدادات اإلرهاب في املنطقة.
األزمة االقتصادية والعقوبات الدولية رغم 

االتفاق النووي مع إيران وإطالق املليارات 
من العملة الصعبة للنظام، تنعكس على 

الشارع وسوق العمل لسوء استخدام األموال 
وسيطرة األيديولوجيا على اإلنفاق العسكري 

والتسلح وإدامة األذرع امليليشياوية الستمرار 
الصراع في سوريا واليمن ولبنان ودعم 

احلركات واملنظمات واملجموعات املرتبطة بها 
ومبختلف أنشطتها اإلرهابية في العالم.

مت تسريح اآلالف من العاملني إلفالس 
عدد من الشركات وعزوف بعضها اآلخر عن 
االستثمار ملخاوف رأس املال من احتماالت 

تدهور األمن بسبب السياسات اإليرانية، 
مع علم بعض املؤسسات األوروبية بحجم 

التسهيالت التي يقدمها النظام اإليراني 
الستقطابها مبا يتناسب مع عطش السوق 

ملختلف السلع واألنشطة االقتصادية.
ما يلفت النظر هي الشعارات املرفوعة في 

التظاهرات ضد تدخالت نظامهم النازي في 
الدول العربية وحتديدًا سوريا ولبنان وغزة، 

مطالبني باالنصراف إلى الشؤون الداخلية 
وااللتفات إلى هموم املواطن اإليراني.

يالحظ غياب العراق كدولة محورية في 
األهداف اإليرانية من الالفتات إلدراكهم، أي 

املتظاهرين، أن العراق ال يكّلف إيران شيئًا من 
ثرواتها أو دماء أبنائها، بل إن العراق ساهم 
في تدعيم مقّومات الدولة اإليرانية بااللتفاف 

على العقوبات الدولية بشتى وسائل االحتيال 
في فترة حكومة نوري املالكي التي سعت إلى 
تسخير مواردها خدمة لوالية الفقيه، وضّحت 

بشباب العراق ليقاتلوا نيابة عن احلرس 
الثوري لتثبيت املواقف اإليرانية في العراق 

وسوريا، أو مبا يتم اإلعداد والتحضير له 
على األرض اللبنانية عبر رسائل مصورة 
لقادة ميليشيات عراقية يقدمون القضية 
الفلسطينية ومدينة القدس كجواز سفر 

للتوطئة لتحركاتهم املشبوهة.
اإليرانيون يعتبرون العراق ضمن تروس 

ماكنتهم اإلعالمية منذ عقود كجزء من 
طموحاتهم املذهبية واالستيطانية، ولتلك 

غصة ينبغي أن تنبري لها كل فصائل املقاومة 
اإليرانية الواعدة بالتغيير لتتبنى مسبقًا رؤى 
الشعوب اإليرانية، ومنها حق الشعب العربي 
في األحواز بحياة حرة تستجاب فيها مطالبه 

بتعهدات من أجل إرساء الثقة بإيران قادمة.
إدانة اإلسالم السياسي متمثلة بنظام 

الولي الفقيه ومن قلب التظاهرات في مدينة 
مشهد، يعمم االستياء البالغ من األحزاب 
اإلسالمية في العراق، وهي أحزاب تنوء 

بتجاربها املركبة من والئها العقائدي 
والفكري للمرشد ومن والئها لبرنامجها 
الطائفي وامليليشياوي في إدارة العراق 

مبناورة مكشوفة ومخطط لها بحرق مراحل 

احلكم. كما في استهجان نوري املالكي 
لنظام احملاصصة الذي بنيت عليه العملية 

السياسية، أو بدعوة زعماء امليليشيات 
اإليرانية الطائفية إلقامة دولة مدنية بنظام 
الكتلة السياسية األكبر، الذي سيفضي إلى 
كتلة خرسانية بذات الشخوص واألهداف، 
مع خبرة عّمقتها سنوات إقصاء العراقيني 
لصالح تفرد امليليشيات باملشهد السياسي.

منظمة حقوق اإلنسان حتدثت عن تورط 
كتائب من املقاتلني األيزيديني، التابعني 

للحشد الشعبي، بإخفاء وقتل أسر من قبيلتي 
متيوت واجلحيش بعمليات ثأر وانتقام 
عشوائية، وهو ما تناولناه في موضوع 

مستقل مع بداية معارك حترير املوصل من 
داعش ونبهنا إليه كهواجس من ردود األفعال 

أو االستقواء بفوضى السالح حتى بني 
املجموعات املتجانسة دينيا أو مذهبيا أو 

قوميا أو عرقيا.
تسعى حكومة حزب الدعوة إلى اغتنام 

دحر املدن لتطبيق سياساتها كحكومة 
منتصرة، وعلى اجلميع التنفيذ واإليحاء 

بأن السالح بيد الدولة وأن كل التقارير غير 
موثوق بها، وجتنيدها في اخلفاء التهام من 

تشاء بنشر وثائق للترويج لنصرة إرهاب 
داعش أو غيره للنيل من االنتصار، أو إلشاعة 
عدم الثقة بني العراقيني أو لإلساءة إلى دور 
احلشد الشعبي في املوصل واملدن احملررة. 

هكذا تبرر احلكومة برامجها.
مشهد إيران عام ٢٠١٨ ينبئ ببداية 

اخلالص من وكر الفتنة ومعه كل غثاء السيل 
من أحزاب وميليشيات الطاعون الطائفي.

مشهد إيران عام 2018 ينبئ ببداية 

الخالص من وكر الفتنة ومعه كل 

غثاء السيل من أحزاب وميليشيات 

الطاعون الطائفي

رغم كل محاوالت النظام اليائسة، 

تتجمع رياح الفكر الديمقراطي 

الجديد، وال بد لها من أن تهب ذات يوم 

لتعصف بالفكر الظالمي الذي ال يريد 

مغادرة كهوف العصور الماضية

يستطيع العرب أن ينتبهوا إلى 

المخاطر المحدقة بهم، وأن يتجنبوها 

عبر مشروع سياسي موحد يفضي إلى 

تكامل اقتصادي، وإلى خطاب ثقافي 

تقدمي يعلو على الخالفات السابقة

} لم يعد أمام العرب إال إحياء مشروعهم 
القومي الذي ظهرت بوادره في نهاية القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين، فاليوم جتد 

األمة العربية نفسها أمام مخاطر تقودها 
مشاريع إقليمية توسعية: مشروع فارسي 
إمبراطوري يخترق املنطقة مرتديا عباءة 

الطائفية املذهبية، ومشروع قومي طوراني 
تركي يركب صهوة احلنني إلى اخلالفة 
العثمانية ومعه قوى اإلسالم السياسي 

املرتبطة به وفي مقدمتها اإلخوان املسلمني.
فنظام املاللي يهدد املنطقة العربية بشكل 
غير مسبوق، مبحاوالته السيطرة على القرار 
السيادي العراقي، وتدخله في الشأن الداخلي 

ململكة البحرين، وحتريكه خلالياه النائمة 
في شرق السعودية ودولة الكويت، وبدعمه 
للمتمردين احلوثيني في اليمن، وباستغالله 

الصراع الدائر في سوريا، ومتكنه من ترسيخ 
حضوره في لبنان عبر حزب عقائدي ينفذ 

أجندة الولي الفقيه مقدما النموذج الذي بات 
له مقلدون في أكثر من بلد عربي.

أما نظام رجب طيب أردوغان، فيقود 
مشروعه القومي ليستعيد تاريخ الغزاة 

العثمانيني في املنطقة العربية، معتمدا في 
ذلك على أتباعه وأنصاره من اإلسالميني 

الذين وجدوا في عاصفة ما سمي بالربيع 
العربي مجاال للصراع عن السلطة والعمل 

على اقتناصها سواء في تونس أو ليبيا أو 
مصر أو سوريا أو اليمن، وكان من أولويات 

املشروع اإلمساك بزمام قيادة املسلمني السّنة 
من خالل استهداف اململكة العربية السعودية، 

والعمل على حتييد الدور السياسي 
واحلضاري املصري، واختراق الشام واخلليج 

والتمدد نحو املغرب العربي، واقتحام اجلوار 
األفريقي، وبعد أن دشن أردوغان قاعدته 

العسكرية بقطر، اجته إلى السودان ليمضي 
اتفاقا مع الرئيس عمر حسن البشير يقضي 

باحلصول على حق التصرف في جزيرة 
سواكن بالبحر األحمر، قبالة الساحلني 

السعودي واملصري.
العرب اليوم أمام مشروعني إقليميني 

يسعيان للتوسع على حسابهم، يضاف إليهما 
املشروع القومي الصهيوني الذي ينتظر 

اللحظة املناسبة للتمدد في املنطقة، كما سبق 
له أن فعل في يونيو ١٩٦٧ عندما احتل سيناء 
املصرية واجلوالن السورية والقدس الشرقية 

والضفة الغربية وقطاع غزة.
واليوم تبدو منطقة املشرق واخلليج 

العربيني مهددة أكثر من غيرها، ألسباب عدة 
أهمها مقدراتها االقتصادية واملالية ومنزلتها 
الروحية والثقافية، وكذلك األمر بالنسبة ملصر 

التي يدرك األعداء قبل األصدقاء، أنها مركز 
األمة وقوتها الضاربة وقلبها النابض، وأن 

وضع اليد عليها، يعني وضع اليد على الوطن 
العربي، خصوصا بعد ضرب البوابة الشرقية 
لألمة، العراق، وتدمير سوريا والوصول بها 

إلى ما أضحت عليه اليوم.
ولكن كيف سيواجه العرب هذه التهديدات 

املعلنة؟ اجلواب املنطقي يقول إنه ال بد 
من إحياء املشروع القومي العربي ألنه 

الوحيد الذي سيعلو فوق الصراعات الدينية 
والطائفية واملذهبية والقبلية واملناطقية 

واجلهوية والطبقية، وسيجمع أثرياء األمة 
وفقراءها، ومسلميها ومسيحييها، وسّنتها 

وشيعتها، ومشرقها ومغربها في ظل مشروع 

تقّدمي، يوحد األهداف والوسائل ويذكي 
املشاعر ويحيي األحالم ويعيد صياغة الواقع 

على أسس حضارية وثقافية متجذرة في 
هوية قومية واحدة قادرة على قطع الطريق 

أمام األطماع اخلارجية واملؤامرات الداخلية 
وحالة االنقسام املجتمعي التي تعرفها أكثر 

من دول عربية.
يستطيع العرب اليوم أن ينتبهوا إلى 
املخاطر احملدقة بهم، وأن يتجنبوها عبر 
مشروع سياسي موحد يفضي إلى تكامل 

اقتصادي، وإلى خطاب ثقافي تقدمي يعلو 
على جميع اخلالفات السابقة، وأن يصبح 

احلديث عن العروبة متقدما عن جميع 
الهويات اإلثنية والثقافية األخرى، وأن يضع 

العرب ألنفسهم خطة إستراتيجية قادرة 
على بعث األمل في الشعوب، وعلى استعادة 

النخوة القومية في نفوس اجلماهير، وأن 
يتم تقليص الهوة بني أثرياء العرب وفقرائهم 
ضمن برنامج قومي الستثمار مقدرات كل بلد 

عربي في إطار تكاملي.
قبل سنوات كان احلديث عن مشروع قومي 

موحد مزعجا للكثير من األنظمة العربية، 
أما اليوم فالوضع مختلف، ونحن أمام خطر 
متعّدد األوجه واألهداف واألدوات، واالعتماد 

على القوى اخلارجية الصديقة لم يعد مجديا، 
والدولة الوطنية مهددة في كيانها، واملتآمرون 
اخلارجيون والداخليون باملرصاد، واآلخرون 

الذين يواجهوننا مبشاريعهم القومية 
التوسعية، سواء كانت فارسية أو تركية أو 

إسرائيلية، لن نستطيع التصدي ألطماعهم إال 
مبشروع قومي يعيد لألمة هيبتها، ويحقق 

لها املوقع الذي هي أهل له.

مشروع عربي لمواجهة األطماع الفارسية والتركية

الحبيب األسود
كاتب تونسي

حامد الكيالني
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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اقتصاد

} الريــاض - كشـــفت مصـــادر لوكالة رويترز 
أن شـــركتي أبل وأمازون األميركيتني جتريان 
حاليـــا مباحثات ترخيص مع الرياض بشـــأن 

االستثمار في السعودية.
وينـــدرج هذا االجتاه في إطار ســـعي ولي 
العهـــد األمير محمد بن ســـلمان إليجاد مكانة 
في قطاع التكنولوجيا للسعودية وفق برنامج 
التحـــول الوطنـــي و”رؤية الســـعودية 2030“ 
لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن عوائد النفط.

وأكد أحـــد املصـــادر الثالثـــة لرويترز أن 
عمالق التكنولوجيـــا أبل يجري محادثات مع 

الهيئة العامة لالستثمار السعودية.
وتبيـــع الشـــركتان بالفعـــل منتجـــات في 
الســـعودية من خالل أطـــراف ثالثة لكن ليس 
لهما، وال لبقية شـــركات التكنولوجيا العاملية 

الكبيرة، وجود مباشر في اململكة.
وتقود مناقشات أمازون وحدتها للحوسبة 
التي  الســـحابية ”أمازون خلدمات اإلنترنت“ 
ستشـــكل منافســـة شرسة في ســـوق تسيطر 
عليها حاليا شركات محلية أصغر حجما مثل 

االتصاالت السعودية وموبايلي.
وخففـــت الريـــاض القيـــود التنظيمية في 
العامـــني املاضيـــني، مبا في ذلـــك القيود على 
امللكيـــة األجنبية التي كانت ســـببا في عزوف 
املســـتثمرين لفترة طويلة، منذ انهيار أسعار 
النفط اخلام الذي ســـلط الضوء على احلاجة 
لتنويع االقتصاد السعودي القائم على النفط.
ومن شأن جذب أبل وأمازون أن يعزز خطط 
اإلصالح التي وضعها ولي العهد الســـعودي 
ويرفـــع مكانـــة الشـــركتني في ســـوق حديثة 
وميسورة نسبيا تتباهى بالفعل ببعض أعلى 
معدالت اســـتخدام اإلنترنت والهواتف الذكية 

في العالم.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 70 باملئة من 
سكان الســـعودية حتت سن الثالثني ويقبلون 

على اســـتخدام مواقع التواصـــل االجتماعي 
بكثافة.

وقال مصدران مطلعان على املناقشـــات إن 
من املتوقـــع التوصل التفاق ترخيص بشـــأن 
متاجـــر أبل مـــع الهيئـــة العامة لالســـتثمار 
بحلول فبراير املقبل علـــى أن يتم افتتاح أول 

متجر جتزئة في عام 2019.
وأوضح املصدران أن محادثات أمازون ما 
زالت في مراحـــل مبكرة ولم يتحدد بعد موعد 

معني خلطط االستثمار.
يورومونيتـــور  شـــركة  لبيانـــات  ووفقـــا 
املتخصصـــة في أبحـــاث الســـوق، حتتل أبل 
املركـــز الثانـــي بالفعل فـــي ســـوق الهواتف 
احملمولة الســـعودية بعد شـــركة سامســـونغ 

الكورية اجلنوبية.
واســـتحوذت أمازون على شـــركة ســـوق 
ملبيعـــات التجزئـــة عبر اإلنترنـــت التي تتخذ 
من دبي مقرا لها فـــي العام احلالي مما يفتح 
املجال لبيع ســـلع التجزئـــة اخلاصة بأمازون 

في اململكة.
وامتنعت الشـــركتان عن التعليق بينما لم 
يتســـن الوصول إلى الهيئة العامة لالستثمار 

حتى اآلن للرد على أسئلة بشأن املناقشات.
وفي حني تدعو خطط اإلصالح السعودية 
جلذب اســـتثمارات أجنبية على نطاق واســـع 
فـــي مختلـــف القطاعات، ســـعى املســـؤولون 
الستمالة أقطاب وادي السيليكون ال سيما في 
العامني املاضيـــني لدعم طموحاتهم في مجال 

التكنولوجيا الفائقة.
ويقـــول محللون إن األميـــر محمد معروف 
بحماســـه الشـــديد للتكنولوجيا، فأثناء زيارة 
رســـمية للواليات املتحدة العام املاضي التقى 
مع الرؤســـاء التنفيذيني لشـــركات فيســـبوك 
وميكروســـوفت، كما التقى بالرئيس التنفيذي 

لشركة أوبر التي اشترى فيها صندوق الثروة 
الســـيادية الســـعودي الذي يرأسه ولي العهد 

حصة قيمتها 3.5 مليار دوالر.
ومنـــذ ذلك احلني أســـس أيضـــا صندوقا 
الســـتثمارات التكنولوجيـــا بقيمـــة 45 مليار 
دوالر مع ســـوفتبنك الياباني وأعلن عن خطط 
إلنشاء مدينة مســـتقبلية للتكنولوجيا الفائقة 

بقيمة نصف تريليون دوالر.
وقال أحد املصادر إن ”كل من أبل وأمازون 
تتصدران قائمة الشركات األجنبية التي يأمل 
املســـؤولون الســـعوديون في جذبهـــا لتعزيز 

اإلصالحات“.
وقـــال ســـام بالتيـــس الرئيـــس التنفيذي 
ملينـــا كاتاليســـتس لالستشـــارات إن ”الكثير 
من شـــركات التكنولوجيا متعددة اجلنسيات 

فـــي الســـعودية اآلن إما أنها تبيـــع للحكومة 
الســـعودية أو، فـــي حالة أوبر، تســـتفيد من 

استثمار سعودي ضخم“.
وأشـــار إلـــى أن دخـــول أمازون الســـوق 
الســـعودية ســـيكون تغييرا كبيـــرا ليس فقط 
للشركة األميركية العمالقة، بل أيضا للرياض 
التي تعمل على تثبيت قطاع التكنولوجيا في 

معظم مناحي احلياة االقتصادية.
وبالنســـبة ألمازون تلقي اخلطوة الضوء 
على كيفية ســـعي الشـــركة خلدمات اإلنترنت 
إلـــى ريـــادة مبكرة فـــي بيع خدمـــات تخزين 

بيانات وحوسبة لزبائن في الشرق األوسط.
وأمازون خلدمات اإلنترنت هي أكبر شركة 
في قطاع احلوســـبة الســـحابية على مستوى 
العالـــم من حيـــث اإليرادات وحققت توســـعا 

عامليا أبطأ من ميكروسوفت التي تأتي بعدها 
في القائمة والتي تقدم حاليا خدمات حوسبة 
في مثلي عدد املناطق التي تعمل بها أمازون.

لكن ميكروســـوفت لـــم تعلن بعد عن خطط 
ملراكز بيانات في الشـــرق األوســـط ولها ثالث 

مناطق في الهند تخدم املنطقة.
وقالـــت أمـــازون خلدمـــات اإلنترنـــت في 
سبتمبر املاضي إنها ستنشـــئ مراكز بيانات 

للمنطقة في دولة البحرين.
وظلت الســـعودية تيسر قوانينها الكثيرة 
املتداخلة التي تسري على احلوسبة السحابية 

ألكثر من عام بهدف جذب موفري اخلدمة.
وإذا مت اســـتكمال اتفاق احلوسبة سيمهد 
ذلـــك الطريـــق للتوســـع فـــي متاجـــر أمازون 

للتجزئة في السعودية.

يؤكد خبراء أن معركة التكنولوجيا في الســــــعودية ستشهد احتداما في الفترة املقبلة مع 
اعتزام أبل وأمازون أكبر شــــــركتني في العالم االســــــتثمار فــــــي البالد وانتزاع حصة في 

سوق ناشئة يتوقع أن تنمو بشكل متسارع مع تنفيذ مراحل اإلصالح االقتصادي.

أبل وأمازون في محادثات متقدمة لالستثمار في السعودية

[ الرياض تراهن على التكنولوجيا لتحقيق اإلصالحات  [ الشركات العالمية تتسابق لالستثمار في المشاريع االستراتيجية السعودية

التأهب لثورة كبيرة في عالم التكنولوجيا

سام بالتيس:

دخول شركة أمازون إلى 

السوق السعودية سوف 

يمثل تحوال كبيرا

} لندن - أعلنت مجموعة سوفتبنك اليابانية 
أن صنـــدوق رؤية ســـوفتبنك أكمـــل ترتيبات 
االســـتحواذ على حصة كبيرة في شركة أوبر، 
من خـــالل صفقـــة تتضمن خصمـــا كبيرا في 
تقييم الشـــركة التـــي تدير تطبيقا لســـيارات 

األجرة في أنحاء العالم.
ويتيـــح االتفـــاق للصندوق الذي يســـاهم 
فيه صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي 
وصندوق أبوظبي الســـيادي االستحواذ على 
حصـــة تبلغ 15 باملئـــة من خالل شـــرائها من 

مستثمرين آخرين.

وذكرت صحيفة وول ســـتريت جورنال أن 
الســـعر الذي مت التوافق عليه يتضمن خفضا 
كبيـــرا يصـــل إلى 30 باملئـــة في تقديـــر قيمة 
شـــركة أوبر غير املدرجة في البورصة. وتضع 
الصفقة قيمة الشركة عند نحو 48 مليار دوالر 
مقارنة بآخر تقييم لها في الشهر املاضي عند 

68 مليار دوالر.
وكانت أطـــراف الصفقة قـــد توصلت إلى 
اتفـــاق مبدئـــي في نوفمبـــر على اســـتحواذ 
صندوق رؤية سوفتبنك على تلك احلصة لكن 
بشرط إقناع املساهمني في أوبر بسعر يعتبره 

الصنـــدوق مقبـــوال، وهو ما يبـــدو أنه حتقق 
بهذا اخلصم الكبير.

وتبدو مســـاحة التفاؤل والتشـــاؤم بشأن 
مستقبل أوبر واسعة بشكل كبير بعد املتاعب 
التـــي واجهتهـــا مـــع الســـلطات التنظيميـــة 
خلدمات النقل في الكثيـــر من البلدان وظهور 

العديد من التطبيقات املنافسة لتطبيق أوبر.
ولم يصدر أي تعليق من صندوق سوفتبنك 
أو أوبـــر، التي عانت في األشـــهر األخيرة من 
قضايـــا وفضائـــح عديـــدة لطخت ســـمعتها. 
وتعتزم الشركة إدراج أســـهمها في البورصة 

في عام 2019.
ويرى محللون صفقة االستحواذ تشير إلى 
أن صندوق ســـوفتبنك يراهن على أن متاعب 
أوبـــر بلغت القاع وأنها ســـتتجه إلى التغلب 

عليهـــا، ما يعنـــي أن قيمتها ميكـــن أن ترتفع 
بشكل كبير.

فايننشـــال تاميـــز عن  ونقلـــت صحيفـــة 
راجيف ميـــزرا، الرئيس التنفيـــذي لصندوق 
رؤية ســـوفتبنك قولـــه إن الصفقة ســـيجري 
إمتامها الشـــهر املقبل بعد أن مت التوصل إلى 

اتفاق مع املساهمني.
وأكـــد أن الصـــدوق ”لديه ثقـــة كبيرة في 
قيـــادة أوبـــر وموظفيها، ونحن متحمســـون 
لدعم أوبر في الوقـــت الذي تواصل فيه إعادة 
اختراع سبل لنقل الناس والبضائع في جميع 

أنحاء العالم“.
ومـــن املتوقـــع أن يعـــني صنـــدوق رؤيـــة 
سوفتبنك ميزرا في مجلس إدارة أوبر حسبما 

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.
وكانت أوبر قد واجهت عاما صعبا، حيث 
اضطر الرئيس التنفيذي الســـابق واملؤسس 
املشـــارك ترافيس كاالنيـــك للتنحي في يونيو 
وسط ثورة من املســـاهمني في أعقاب سلسلة 
مـــن الفضائـــح. وقـــد حـــل مكانه فـــي أواخر 
السابق،  أغسطس رئيس شركة ”إكســـبيديا“ 

دارا خسروشاهي.
وتعرضت الشـــركة النتقـــادات على خلفية 
مزاعم حترش جنسي، وواجهت دعوى رفعتها 
شـــركة ”ألفابـــت“ التي متلك غوغـــل، تتهمها 
بســـرقة تكنولوجيا وانتهاك بـــراءات اختراع 

خاصة بها.
وفي ســـبتمبر مت إبالغ أوبر بأنها ستفقد 
رخصة التشغيل في لندن، وفي الشهر املاضي 
كشفت أنها عانت من اختراق ضخم لبياناتها 

في 2016 بشكل أثر على 57 مليون مستخدم.
وتلقـــت أوبـــر آخـــر ضربة في األســـبوع 
املاضي حـــني قررت محكمة العـــدل األوروبية 
أنه يجب تصنف الشـــركة على أنها خدمة نقل 
وتخضـــع للقوانـــني املنظمة لعمل الشـــركات 
األخرى املشـــغلة لســـيارات األجرة في بلدان 

التكتل.

وتصـــر أوبر على أنها مجـــرد مزود خدمة 
لربط املستهلكني مع السائقني في أكثر من 600 
مدينة حـــول العالم، وترفـــض تصنيفها على 
أنها شـــركة نقل ألن ذلك يفرض عليها معايير 

شديدة.
وقالـــت احملكمة إن ”اخلدمـــة التي تقدمها 
أوبر بتوفير وســـيلة للتواصل بني األشخاص 
والســـائقني غير احملترفني تغطيها اخلدمات 
في مجـــال النقل. وبالتالي فإنـــه ميكن للدول 

األعضاء تنظيم شروط تقدمي تلك اخلدمة“.
وكانت القضية قد طرحت من طرف رابطة 
سائقي سيارات األجرة اإلسبانية التي تعتبر 
أن شـــركة أوبـــر هي شــــركة ســـيارات أجـرة 
ويجـــب أن تخضـــع للقواعد التـــي تنظم هذا 

القطاع.
ومت تدشـــني صندوق رؤية سوفتبنك الذي 
تســـاهم فيه الســـعودية وإمـــارة أبوظبي في 
مايو املاضي بعد انضمام 4 من أكبر شـــركات 
التكنولوجيا هي أبـــل وكوالكوم األميركيتان 
وفوكســـكون التايوانيـــة وشـــارب اليابانيـــة 
إلـــى جانـــب مجموعة ســـوفتبنك التـــي تدير 

الصندوق.
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  ويعـــد 
الســـعودي أكبر مســـاهم فـــي الصندوق حني 
تعهد فـــي أكتوبـــر 2016 باســـتثمار 45 مليار 
دوالر، فـــي حـــني تعهدت مجموعة ســـوفتبنك 

باستثمار 28 مليار دوالر.
وقد انضمت وحدة مبادلة لالســـتثمارات 
املاليـــة التابعـــة إلمـــارة أبوظبي باســـتثمار 
15 مليـــار دوالر فـــي الصنـــدوق املخصـــص 

لالستثمار في التكنولوجيا املتقدمة.
ويؤكد ماسايوشـــي ســـون رئيس مجلس 
االســـتثمارية  ســـوفتبنك  مجموعـــة  إدارة 
املتخصصة فـــي التكنولوجيا واالتصاالت أن 
صندوق رؤية سوفتبنك يسعى ليكون من أكبر 
الصناديق االســـتثمارية في قطاع تكنولوجيا 

املستقبل.

كشــــــف صندوق رؤية سوفتبنك الذي تســــــاهم فيه الســــــعودية وإمارة أبوظبي عن رهان 
كبير على مســــــتقبل شركة أوبر، حني كشف عن أنه سوف يستحوذ على حصة كبيرة في 

الشركة التي تواجه متاعب مع السلطات التنظيمية في عدد من دول العالم.

{رؤية سوفتبنك} تراهن على خروج شركة أوبر من متاعبها

[ الصندوق المشترك مع الرياض وأبوظبي يخطط لشراء 15 بالمئة  [ الصفقة تتضمن خصما هائال في تقييم أوبر يصل إلى 30 بالمئة

رؤية سوفتبنك تعزز الثقة بمستقبل أوبر

ماسايوشي سون:

الصندوق سيصبح العبا 

أساسيا في استثمارات 

التكنولوجيا المتقدمة

{طلبنـــا شـــراء 4 طائرات من طراز بوينـــغ دريمالينر 9-787 على أن يتم تســـليمها نهاية العام 

المقبل. طموحنا أن نصبح شركة الطيران الرائدة في أفريقيا}.

عبداحلميد عدو
رئيس شركة اخلطوط امللكية املغربية

{ثروة جيف بيزوس مؤســـس شركة أمازون قفزت العام الحالي بنحو 34 مليار دوالر لتبلغ 100 

مليار دوالر ليتفوق على بيل غيتس ويصبح أغنى رجل في العالم}.

تقرير إحصائي
وكالة بلومبيرغ

شركة يورومونيتور: شركة أبل تخطط الفتتاح 

متاجر في السعودية لتعزيز حصتها في السوق

رؤية سوفتبنك:

متحمسون لدعم أوبر في 

إعادة اختراع أساليب النقل 

في أنحاء العالم
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اقتصاد
السعودية واإلمارات تحذران

مستغلي ضريبة القيمة املضافة
أصـــدرت الســـعودية واإلمـــارات  } لنــدن – 
إنذارات شـــديدة ملن ميكن أن يســـتغل ضريبة 
القيمـــة املضافـــة فـــي زيادة أســـعار الســـلع 
واخلدمـــات واملنتجـــات، قبل أيـــام قليلة من 
تطبيقهـــا بواقـــع 5 باملئة اعتبـــارا من مطلع 

يناير املقبل.
وهما  اخلليجيتـــان  الدولتـــان  وانفـــردت 
األكبر اقتصاديا فـــي املنطقة العربية بتطبيق 
االتفـــاق اخلليجـــي لفـــرض ضريبـــة القيمة 

املضافة اعتبارا من يوم االثنني املقبل.
ويأتـــي هـــذا اإلجـــراء الـــذي تهـــدف منه 
الدولتـــان زيادة إراداتها املاليـــة غير النفطية 
فيمـــا تباينت مواقـــف دول اخلليـــج األخرى 

بشأن موعد تطبيقها في وقت الحق.
وســـوف يتـــم تطبيـــق ضريبـــة القيمـــة 
املضافـــة، املقرر أن تفرض فـــي كل مرحلة من 
مراحل سلســـلة اإلمـــداد، ابتداء مـــن اإلنتاج 
ومرورا بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي 

للسلعة أو اخلدمة.
وقال هاشـــم النعيمي، مديـــر إدارة حماية 
املســـتهلك في وزارة االقتصـــاد اإلماراتية في 
تصريحـــات صحافية، إن ”الوزارة ســـتتعامل 
بقـوة وحســــم مـــع زيــــادات األســـعـار غـير 
املبــــررة علـــى الســـلع االســـتهالكية بعد بدء 

تطبيق ضريبة القيمة املضافة“.

وأضـــاف النعيمـــي أن ”الـــوزارة شـــكلت 
جلنة ملتابعة األسواق للقيام بحمالت تفتيش 
مفاجئـــة ملنع أي جتـــاوزات وحترير احملاضر 
للمخالفني واتخاذ إجـــراءات فورية وغرامات 
رادعة ضد مســـتغلي الضريبة في رفع أسعار 

السلع“.
والدوائـــر  الرقابيـــة  اجلهـــات  أن  وذكـــر 
االقتصادية في اإلمارات قامت بتنفيذ سلسلة 
من احلمالت التفتيشـــية خالل الفترة املاضية 

ومعاقبـــة  املخالفـــات  حتريـــر  بالفعـــل  ومت 
املتورطني في املخالفات ورفع األسعار.

واالســـتثمار  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
الســـعودية أنها تلقت توجيهـــات عليا تنص 
علـــى إيقاع اجلـــزاءات وفـــرض عقوبات على 
املتالعبني باألســـعار والتشهير بهم دون تردد 

كائنا من كان املخالف.

وأصـــدرت وزارة التجارة تعميما إلى كافة 
الغـــرف التجارية والصناعية في الســـعودية 
حول مـــا الحظته من اســـتغالل البعض لقرب 
فـــرض الضريبة في رفع غير مبرر في أســـعار 

السلع.
يونـــغ  أنـــد  إرنســـت  شـــركة  وتتوقـــع 
لالستشـــارات أن حتقق دول اخلليج إيرادات 
تفوق نحو 25 مليار دوالر سنويا بعد التطبيق 
الكامل لضريبة القيمة املضافة في جميع دول 

مجلس التعاون اخلليجي الست.
وكانـــت اإلمـــارات والســـعودية قـــد بدأتا 
بتطبيـــق ضرائب انتقائية على منتجات التبغ 
ومشروبات الطاقة واملشـــروبات الغازية، في 
حتـــول نحو فـــرض الضرائب غير املباشـــرة 
لتعزيز اإليـــرادات والتوازنـــات املالية وبناء 

االقتصاد على أسس مستدامة.
وفي تقرير صدر في فبراير املاضي، ذكرت 
وكالـــة فيتـــش للتصنيف االئتمانـــي أن خطة 
تطبيـــق ضريبـــة القيمة املضافـــة في اخلليج 
قـــد تفرض مخاطر تشـــغيلية على الشـــركات 
وضغوطا على األرباح وكذلـــك على التدفقات 

النقدية في بعض القطاعات.
وأظهـــر اســـتطالع أجرته شـــركة ديلويت 
الشرق األوسط مؤخرا أن 69 باملئة من الزبائن 
في اخلليج، حتتاج شركاتهم أكثر من 6 أشهر 
حتى تتحضر بشـــكل كاف للتعامل مع ضريبة 

القيمة املضافة.

هاشم النعيمي:

إجراءات فورية وغرامات 

رادعة ضد مستغلي 

الضريبة في رفع األسعار

إجراءات سودانية قاسية لمعالجة 

االختالالت المالية المزمنة
األوليـــة  املؤشـــرات  كشـــفت  اخلرطــوم –   {
ملوازنـــة الســـودان للعام املقبـــل أن احلكومة 
تتجه التخاذ إجراءات قاسية خلفض اإلنفاق، 
في وقت يشـــير فيه احملللون تكرار في فشـــل 
احلكومـــة احلكومي في معاجلـــة االختالالت 

املالية املزمنة.
الناطـــق الرســـمي باســـم مجلس  وأكـــد 
الـــوزراء الســـوداني عمـــر محمـــد صالح أن 
املوازنـــة اجلديـــدة تركـــز على وقف تشـــييد 
العقـــارات احلكوميـــة وترشـــيد املشـــاركات 

الرسمية اخلارجية.
وأوضـــح أن املوازنة تركـــز على الكف عن 
شراء السيارات ووقف الصرف على موازنات 
الشـــركات والهيئات العامـــة، وعدم صرف أي 

حوافز إال مبوافقة وزير املالية.
وقد يدفع هذا االجتاه إلى تأثيرات سلبية 
على اقتصاد البـــالد، خاصة النفقات املتعلقة 
واإلنفـــاق  احلكوميـــة  املؤسســـات  بتطويـــر 

احلكومي على استقطاب وظائف جديدة.
ومنـــذ دخول االقتصاد الســـوداني دوامة 
شح اإليرادات، بعد فقدانه ثالثة أرباع موارده 
النفطية، التي متثل 80 باملئة من إيرادات النقد 
األجنبي بســـبب انفصال جنوب السودان في 
2011، دأبـــت احلكومة كل عام على اإلعالن عن 

خفض اإلنفاق احلكومي، دون جدوى.
واعتبـــر احمللل االقتصـــادي محمد الناير 
التزام احلكومة بخفض اإلنفاق مجرد ”حديث 

سياسي مستهلك“. 
وقال إن ”اإلنفـــاق العام في كل املوازنات، 
يفـــوق بنســـب كبيرة اإلنفـــاق علـــى التنمية 
واخلدمات وهذا يؤكد أن الدولة غير راغبة في 

خفض إنفاقها العام“. 
وأشار إلى أن نسبة 

عـــرض الكتلة النقدية 
ارتفعـــت هـــذا العام 

لتصل إلى 45 باملئة 

مقارنة بالنسبة املستهدفة في املوازنة وقدرها 
20 باملئة.

وانتقد بشـــدة عدم الشـــفافية الذي تسيج 
بـــه اجلهـــات االقتصاديـــة األرقـــام اخلاصة 
مبصاريف الدستوريني وحوافزهم ومكافآتهم، 
وهو نفس األمر الذي ذهب إليه اخلبير حسني 
القونـــي الذي قال إن ”تقليـــص عدد الوزارات 
والوظائف الدستورية، أولوية حتى تستطيع 

احلكومة خفض اإلنفاق“.
وتقر احلكومة بعدم قدرة الدولة على منع 
الدســـتوريني من الســـفر إلى اخلارج كليا ألن 
بعض تنقالتهم مهمة، ويأتي بعائدات للدولة 
رغم أنه أشار إلى تدني سفر الوفود الرسمية 

بنسبة 25.4 باملئة هذه السنة.
وجتد احلكومة نفســـها عاجزة عن إيجاد 
حلـــول جذرية لألزمـــة االقتصادية خاصة مع 
إعالن وزير املاليـــة محمد عثمان الركابي هذا 
األســـبوع أن بالده ستخفض قيمة العملة إلى 
18 جنيهـــا للـــدوالر في يناير املقبل من ســـعر 

الصرف احلالي البالغ 6.7 جنيه للدوالر.
ويرجح مراقبـــون أن تتســـع الفجوة بني 
الســـعر الرســـمي وســـعر اجلنيه في السوق 
الســـوداء مرة أخـــرى حتى بعد شـــطب ثلثي 

قيمته في السعر الرسمي.
ويقـــول جتـــار ومتعاملون إن الســـعر في 
الســـوق املوازيـــة قفز مـــن 25 إلـــى 27 جنيها 
للـــدوالر عقب اإلعـــالن عن قـــرار خفض قيمة 

العملة.
ويتوقع أن تتعـــرض اخلرطوم إلى هزات 
العـــام املقبل خاصـــة بعـــد أن وضعت جميع 
اقتصادها في الســـلة التركية ووقعت نحو 20 
اتفاقـــا في عدة مجاالت قبـــل أيام، ما يجعلها 
تبتعد عـــن الـــدول اخلليجية وفـــي مقدمتها 

السعودية واإلمارات أبرز الداعمني للبشير.
ويؤكد محللون أن هذا الرهان ميثل 
محاولة لهروب السودان من عزلته 
الدوليـــة وقد يـــؤدي إلى نتائج 

عكسية.
وتســـتهدف موازنة العام 
املقبـــل حتقيـــق منـــو بنحو 
4 باملئـــة من النـــاجت احمللي 
اإلجمالـــي، إضافـــة خلفض  

التضخم إلى 19.5 باملئة.

{اإلنفاق الحكومي الضخم سيدعم النمو االقتصادي في السعودية لكن من المستبعد أن يصل 

إلى المعدل الذي تتوقعه الحكومة عند 2.7 بالمئة}.

فضل البوعينني             
محلل اقتصادي سعودي

{تحســــين مناخ األعمال واالستثمار يتطلب التفكير في الوسائل القانونية والتنظيمية لألخذ 

بالوسائل البديلة في حل النزاعات على المستوى الوطني والدولي}.

محمد أوجار
وزير العدل املغربي

رياض بوعزة

} تونس – ال يزال ملف أحد أبرز املشـــروعات 
االســـتثمارية الكبيـــرة التـــي طرحـــت أمـــام 
السلطات التونســـية قبل 5 سنوات في رفوف 
احلكومة التي ترى تقســـيمه ملشاريع صغيرة 

وتوزيعها على الواليات هو اخليار األمثل.
تونـــس  مدينـــة  مشـــروع  إدارة  وتنتقـــد 
االقتصادية تلكؤ احلكومـــة احلالية في إنهاء 
واتخـــاذ قرار  اجلدل حـــول ”مشـــروع القرن“ 
بشأن تدشني هذا االستثمار الضخم واملفترض 
أن يقام مبدينـــة النفيضة التي تبعد نحو مئة 

كلم جنوب العاصمة.
ورغم أن احلكومة بقيادة يوســـف الشاهد 
جنحت قبل أشـــهر فـــي اعتماد قانـــون جديد 
لالســـتثمار لتشـــجيع رجال األعمال على ضخ 
اســـتثمارات بالبالد، لكن من الواضح أن هناك 

عراقيل تقف حجرة عثرة أمام املشروع.
وما يدعو إلى االســـتغراب أن األرض التي 
ستبنى فوقها املدينة جاهزة، أي أنه ال مشكلة 
فنيـــة تعيـــق التنفيذ، وبالتالي فإن تشـــييدها 
يبقى رهني موافقة املسؤولني الذين يتمسكون 
بقوانـــني بالية متنعهـــم من إلقـــاء نظرة على 

النماذج الناجحة في العالم مثل املغرب.

وقال ريـــاض التوكابري الرئيس التنفيذي 
للمشـــروع فـــي تصريح خـــاص لـ”العرب“ من 
ليبيا إن ”الســـطات لم تعط حتى اليوم الضوء 
األخضـــر رســـميا للبدء فـــي التنفيـــذ رغم أن 
املشروع حصل على املوافقة منذ مايو 2012 من 

أجل إجنازه“.
ووافقت مئة شـــركة عامليـــة من ثالثني بلدا 
من بينها مجموعات اســـتثمارية خليجية مثل 
”اندكـــس القابضة“ اإلماراتية على املســـاهمة 
فـــي املشـــروع لقناعتها بجـــدواه االقتصادية، 
وهي بانتظار قرار حاسم من السلطات احمللية.

وكان اإلعالن عن املشـــروع الذي خصصت 
له مجموعة من رجال األعمال العرب واألجانب 
اســـتثمارات تقدر بنحو 50 مليار دوالر، خالل 
مؤمتر صحافي بتونس عقد في شهر سبتمبر 

2014 بعد إعداد كافة الدراسات الالزمة.
وأوضح التوكابري أن املطلب بســـيط وهو 
أن تسرع احلكومة باتخاذ قرار سياسي يتبنى 
املشـــروع كمنـــوال اقتصادي حديث ســـيعزز 

فرص التنمية بالبالد.
وقال ”مـــا نحتاجه هو توقيـــع اتفاقية مع 
احلكومـــة ضمن شـــراكة بني القطاعـــني العام 
واخلاص تنفيـــذا لتوصيات املؤمتـــر الدولي 

لالستثمار املنعقد في نوفمبر العام املاضي“.
ويعتبـــر رجل األعمـــال التونســـي املدينة 
بحجـــم  قياســـا  لتونـــس  القـــرن  مشـــروع 
االســـتثمارات املالية املرصودة لتشـــييدها ما 
ســـيمكن البالد مـــن حتقيق قفـــزة عمالقة في 

العقود املقبلة نظرا ملوقعها االستراتيجي.
ويـــرى أنه في حال متـــت اخلطوة بنجاح، 
فإن انعكاســـاتها ســـتكون كبيـــرة على تونس 
مـــن خالل تعزيز موقعها كنقطة ربط مهمة بني 
األسواق األفريقية واألوروبية، وبالتالي تعزيز 

صادراتها نحو 1.5 مليار مستهلك.
ويتمثـــل املشـــروع في بنـــاء مدينـــة ذكية 
وعصريـــة ومتكاملة جتمع كافـــة املرافق على 
مســـاحة 90 كلم مربع تقريبا مطلة على البحر 
األبيض املتوســـط بطول يبلـــغ 18 كلم وتكون 
محاذيـــة ملطـــار النفيضـــة الدولـــي. ويعتقـــد 
التوكابري أن تقسيم املشروع ملشاريع صغيرة 
ومتوســـطة ”ســـيعيدنا إلى املربع األول الذي 
عانت منه احلكومات املتعاقبة منذ عام 2011“.

وذكرت مصـــادر حكومية لـ”العرب“ تعليقا 
على املوضوع أن موقف احلكومة واضح وهو 
أن يتم تقســـيم املشـــروع إلى عدة مشـــروعات 
وتوزيعهـــا علـــى الواليـــات التي يركـــز عليها 

مخطط التنمية احلالي 2016 - 2020.
ولم تشكك املصادر في التداعيات اإليجابية 
للبـــالد مـــن وراء بناء املدينـــة االقتصادية، إال 
أنهـــا أكدت أن القرار يجب أن تتخذه احلكومة 
عن قناعـــة خاصة من حيث عـــدم تعارضه مع 
خططهـــا لإلصالح االقتصادي الـــذي تقوم به 

حاليا.

االســـتثمار  وزارة  فـــي  مصـــدر  وأشـــار 
والتعـــاون الدولي إلـــى أن تونس ترحب مبثل 
هذه املشاريع العمالقة، ومع ذلك شدد على أنه 
ال يجب اإلســـراع في اتخـــاذ أي خطوات غير 
محســـوبة خاصة وأن عدة مناطـــق بالبالد ال 

تزال حتتاج إلى التنمية.
وتفيد بعض املعلومات التي حصلت عليها 
”العرب“ من مصادر مختلفة بأن رضا السعيدي 
املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة أكد قبل 
أشهر أن احلكومة ســـتوقع مع إدارة املشروع 
علـــى اتفاقية تخـــول للمســـتثمرين البدء في 

أعمالهم، وهو ما لم يحصل حتى اآلن.
ويـــرى اقتصاديـــون أن مـــا يحصـــل مـــع 
املشروع هو أحد األمثلة البسيطة التي جتسد 
مدى جتـــذر البيروقراطية فـــي إدارات الدولة 
وأن ســـير اإلصالحات بهـــذه الوتيرة البطيئة 
لن ينقذ احلكومة من الضغوط املســـلطة عليها 
بشـــأن اإلســـراع في تنفيذ خططها على أرض 

الواقع.
وأوضح اخلبير أنيس القاسمي لـ”العرب“ 
أن تأجيـــل مثل هذه املشـــاريع العمالقة يفوت 
على تونس فرصـــة كبيرة من أجل جذب املزيد 
من االســـتثمارات خاصة وأن البالد في حاجة 
ماسة إليها لتقليص معدالت البطالة املرتفعة.

وأكد القاســـمي أن هذا املشـــروع الطموح 
سيوســـع اآلفـــاق االســـتثمارية والســـياحية 
والتجاريـــة أمام تونس خاصـــة بعد توقيعها 
على اتفاقية ”السماوات املفتوحة“ مع االحتاد 

األوروبي في وقت سابق هذا الشهر.
وتضـــم مدينة تونـــس االقتصاديـــة ميناء 
جتاريا في املياه العميقة يشتمل على اخلدمات 
ومدينـــة  والتخزيـــن  والشـــحن  اللوجســـتية 
صناعية ومنطقة املســـتودعات احلرة ومنطقة 
للمعـــارض والتجارة احلـــرة ومدينة إعالمية 
ومدينـــة طبيـــة وأخـــرى لألبحـــاث والتطوير 

ومدينة لصناعة األدوية.
كما يتضمن املشروع مدينة سياحية حتوي 
فنادق صممت وفق الطـــرز املعمارية احلديثة 
ومدينة ســـكنية ومراكز جتارية كبيرة ومدينة 

رياضية وأخرى ترفيهية.

يعكس تأخر بناء مدينة تونس االقتصادية الذكية في النفيضة ألكثر من خمس ســــــنوات، 
مدى ضعف احلكومات املتعاقبة في تنفيذ رؤياتها االقتصادية، رغم أن األموال مرصودة 
لتنفيذ املشروع. وقد تصاعدت االنتقادات جلهود احلكومة احلالية التي تقول إنها تسعى 

جلذب االستثمارات األجنبية دون حتقيق نتائج ملموسة.

تلكؤ الحكومة يؤجل تحقيق 

حلم مدينة تونس االقتصادية
[ 100 شركة عالمية تنتظر الضوء األخضر لتشييد المدينة الذكية بالنفيضة

[ إدارة المشروع تنتقد تبريرات السلطات بشأن جدوى االستثمار الضخم

رؤية افتراضية لمدينة تونس االقتصادية

رياض التوكابري:

على الحكومة اإلسراع 

باتخاذ قرار يتبنى المشروع 

كمنوال اقتصادي حديث

مليار دوالر، هي حجم 

األموال التي تم تخصيصها 

لتشييد بناء المدينة تونس 

االقتصادية في النفيضة
50

محمد الناير:

الحكومة ليست جادة في 

خفض اإلنفاق والموازنات 

السابقة تثبت ذلك

وزارة التجارة السعودية:

عقوبات على المتالعبين 

باألسعار والتشهير بهم 

دون تردد كائنا من يكون

خفض إنفاقها العام“.
وأشار إلى أن نسبة
عـــرض الكتلة النقدية
ارتفعـــت هـــذا العام 
5لتصل إلى 45 باملئة

ويقـــول جتـــا
الســـوق املوازيـــ
للـــدوالر عقب اإلع

العملة.
ويتوقع أن تت
العـــام املقبل خاص
اقتصادها في الس
اتفاقـــا في عدة م
تبتعد عـــن الـــدو
السعودية واإلمار
ويؤكد
محاو
الدو
ع

كبيرة ومدينة

قفزة قياسية للعجز التجاري التونسي

} تونــس – أظهـــرت بيانات البنـــك املركزي 
أمـــس أن العجز التجاري التونســـي قفز إلى 
مستويات غير مسبوقة بنحو 23.5 باملئة على 
أساس سنوي خالل أحد عشر شهرا من العام 

اجلاري.
وتشـــير البيانات إلى أن العجز التجاري 
بلـــغ 14.36 مليـــار دينار (5.81 مليـــار دوالر)، 
وهو مســـتوى قياسي لم تشـــهده تونس في 

تاريخها.
وتأتي هذه املؤشرات املفزعة فيما حتاول 
احلكومـــة كبح انفالت الواردات وخاصة تلك 
القادمة من الصني وتركيا. واعتمدت موازنة 

2018 تدابير حمائية من أهمها فرض رســـوم 
جمركية على الواردات من تركيا بنسبة تصل 

إلى 90 باملئة.
واســـتغلت تركيـــا اتفاقيـــة التبادل احلر 
التي أبرمتهـــا مع تونس فـــي نوفمبر 2004، 
لكن تونس جمدت مؤخرا االتفاقية ملدة خمس 

سنوات.
وأصـــدر املركزي الشـــهر املاضـــي أوامر 
للبنـــوك احمللية بوقف متويـــل واردات نحو 
220 منتجا من األسماك إلى العطور مع سعي 
البالد لتقليص العجز املتفاقم والذي تســـبب 
في تبخر جزء من احتياطات العملة الصعبة.

وتســـجل تونـــس أكبر عجز جتـــاري مع 
الصـــني إذ بلغ 1.3 مليـــار دوالر، تليها تركيا 

بنحو 525 مليون دوالر وروسيا بنحو 372 
مليون دوالر.

ويقـــول محللـــون إن منو الـــواردات 
السياســـات  نتيجـــة  كان  الشـــكل  بهـــذا 
اخلاطئة للحكومات املتعاقبة ال ســـيما في 

ما يتعلق بالرســـوم اجلمـركية، مـا أدى 
إلـــى تســــويق حصة كبيرة من الســـلع 
املهّربة في السوق احمللية، مما انعكس 

ســـلبا على احتياطي البالد من النقد 
األجنبي.



} تونس - شــــاهد اجلميــــع في تونس مغّني 
الراب األشــــهر كافون وهــــو يتحدث بندم عن 
استســــالمه الســــتهالك مخدر الزطلة (القنب 
الهنــــدي) الذي عّكر حالته الصحية وتســــّبب 

في قطع جزء من ساقه.
ونصــــح صاحــــب األغنيات التــــي حتتفل 
بالزطلــــة وتــــرّوج لهــــا على غــــرار ”مزاطيل“ 

الشباب بالتعلم من جتربته. و“حوماني“ 
واألكيد أن نصيحته ليس لها نفس تأثير 

أغانيه التي يرددها الشباب بفهم أو دونه.
وال تعتبر أغاني كافون اســــتثناء، فمعظم 
أغانــــي الــــراب التي يكون مصدرهــــا األحياء 
الشعبية حتتفي بـ“شيخة“ الزطلة التي تعني 
لذة اســــتهالك مخدر القنب الهندي، وتشــــرح 
أسباب اســــتهالكها كالبطالة والفقر وتتطرق 
إلى كيفية انتشــــارها واملستفيد من ترويجها 
وتوّجــــه أحيانــــا اتهامــــات صريحــــة لرجال 
الشرطة أو احلكومة بصفة عامة املتغاضيني 

عن ”الرؤوس الكبيرة“ املرّوجة. 
وتصف هــــذه األغانــــي، التــــي حتمل في 
طياتها عبارات مثل ”جونتة“ وتعني سيجارة 
الزطلــــة، و“اكمي اكمــــي“ أي دّخنها، األجواء 
احلميميــــة التــــي تصاحب جلســــات تدخني 

الزطلــــة، ممــــا يحفز الشــــباب غالبا على 
جتربة هذه ”الشيخة“ املغرية.

أراد  إن  إنــــه  (م.ب)  ويقــــول 
احلصول على مخدر الزطلة فهو 

يتوجه إلى األحياء الشــــعبية 
للحصول على مبتغاه، هناك 
وبإمكانــــك  وســــطاء  الــــكل 
احلصــــول علــــى ”جونتــــة“ 
لكن  (دوالريــــن)  دنانير  بـــــ5 

عليك أن متنح ماال أو تشتري 
للوســــيط ســــيجارة أيضــــا. كل 

الوسطاء يفرضون ذلك على التاجر 
ألنه دون ذلك سيخسرون قوت يومهم.

وغالبــــا مــــا تكــــون أجوبــــة الشــــباب من 
املســــتهلكني للحشــــيش عــــن ســــبب إدمانهم 
متشابهة ”حّبيت جنّرب… حصلت“، أي أردت 

القيام بتجربة فوقعت في فخ اإلدمان.

آفة المجتمعات

تعتبر مادة القنــــب الهندي، أو كما تعرف 
بـ“الزطلــــة“ فــــي تونس، أحد أهــــم املواضيع 
التــــي كانــــت وال تــــزال تشــــغل الــــرأي العام 

التونسي في السنوات األخيرة.
وتعتبر املخــــدرات هي اجلرميــــة الثالثة 
فــــي تونــــس بعد الســــرقة املجردة والســــرقة 

املوصوفة بحسب التصنيف األمني.
وســــجلت وزارة الداخلية التونسية 4900 
قضية مخــــدرات في تونس ســــنة 2016 منها 
3186 قضيــــة اســــتهالك و1641 قضية ترويج 
و73 قضيــــة تهريــــب تورط فيهــــا 8984 متهما 

بينهم 469 تلميذا.
وكشــــفت إدارة الطب املدرسي واجلامعي 
التابعــــة لوزارة الصحة التونســــية في بحث 
جتريبــــي أن 50 باملئة من تالميذ املؤسســــات 
التربوية بتونس جربــــوا مادة مخدرة عالوة 

على التدخني والكحول.
وكان مجلــــس نــــواب الشــــعب (البرملان) 
صــــادق في أبريــــل 2017 على مشــــروع قانون 
متعلــــق باملخــــدرات يعتمد مفاهيــــم جديدة، 
قائمــــة على جملة من املبــــادئ أهمها الوقاية 
والعالج في مكافحة تعاطــــي املخدرات. كما 

يعتمد هــــذا القانون علــــى مقاربة صحية 
واجتماعيــــة إزاء مســــتهلكي املخــــدرات 

مرضــــى  باعتبارهــــم 
العــــالج  يســــتحقون 

دون  النفسية  واإلحاطة 
التتّبعات  مــــن  إعفائهــــم 

اجلزائية.
ويقــــول حبيــــب 
النقابي  الراشــــدي، 

األمنــــي وكاتــــب عام 
”مراقــــب“،  جمعيــــة 

مــــا يســــّمى بالزطلــــة عــــرف 
بعد  خاصــــة  مكثفا  انتشــــارا 
الثورة، وعرفــــت تونس أيضا 

فــــي هذه الفتــــرة تضاعف دخــــول العديد من 

األنــــواع األخــــرى مــــن املــــواد املخــــدرة على 
غــــرار ”الكوكايــــني“ واألقراص املخــــدرة مثل 
و“السوبيتاكس“  و“االكستازي“  ”الكبتاغون“ 

و“الباركيزول“ و“الـ إس دي“. 
وال تعتبــــر تونــــس اســــتثناء فــــي العالم 
العربــــي، فآفة املخــــدرات تهتــــك باملجتمعات 

وتهددها.
ويفيــــد تقريــــر للهيئة اجلزائريــــة لترقية 
 ،(2015) الصحــــة وتطوير البحــــث ”فــــورام“ 
حــــول تقييــــم وضعيــــة األطفال فــــي اجلزائر 
جلهة تعاطيهم املخدرات، بأن 7.75 باملئة 
مــــن تالميــــذ املرحلة املتوســــطة و18.77 
باملئة من املرحلــــة الثانوية يتعاطون 
املخدرات. وبالتزامن، كشف رئيس 
قسم طب العالج النفسي لألطفال 
فــــي مستشــــفى دريد حســــني في 
العاصمة، طالب ولد محمود، عن 
تعاطي نحو 15 باملئة من املراهقني 

املخدرات مبختلف أنواعها.
وفي إحدى الدراســــات واألبحاث 
احلديثــــة املنشــــورة عــــام 2014 باليمــــن، 
أيــــن ينتشــــر ”القــــات“ بكثافــــة، أظهــــرت أن 
نســــب تعاطي وإدمان املخــــدرات األخرى بني 
األطفــــال تزيد 10 أضعاف عما يظنه اآلباء في 

تقديراتهم.
وفــــي العــــراق يشــــكل األطفــــال األعمــــدة 

الرئيسية داخل عصابات جتارة املخدرات.
وأكدت دراســــة للمجلس القومي ملكافحة 
وعالج اإلدمــــان في مصر صــــادرة في يوليو 
2015، أن مــــا يقــــرب مــــن 2 باملئة مــــن الذين 
تتراوح أعمارهم ما بني 12 و19 عاما في مصر 

يتعاطون املخدرات باستمرار.
وفي دراســــة ملكتــــب هيئــــة األمم املتحدة 
اخلاصــــة باجلرمية واملخدرات منشــــورة عام 
2013 حول وضع املدارس احلكومية األردنية، 
كشــــفت عن منو عــــدد الطالب من اجلنســــني 

الذين يتعاطون الكحول واملخدرات.
وجاء تعاطي احلبــــوب املهدئة في املرتبة 

األولى بني طالب املدارس في األردن.
كما يرتفع سقف اخلطر من تعاطي طالب 
املــــدارس الصغــــار أقصاه فــــي املغرب، حيث 
تؤكد إحدى الدراسات أن 25 باملئة من الطالب 
يتعاطــــون املــــواد املخدرة التــــي يطلق عليها 
اســــم ”القوية“، وهو رقم مرتفــــع إذا ما متت 
مقارنته بالنسبة الضئيلة لهؤالء األطفال قبل 
عقدين مــــن الزمن فقط، والتي لم تكن تتجاوز 

5 أو 6 باملئة.
ويظــــل األطفال في اخلليج هدفا رئيســــيا 
ملروجي املخدرات، حيث يقومون باستثمارهم 
الرتفاع مســــتوى الدخل، مما يجعلهم هدفا 

لضمان االستدامة ورواج تلك التجارة.
وكشفت دراسة صدرت عام 2013، 
عن تــــوّرط طالب 
االبتدائية  املرحلــــة 
اخلليجية  بالــــدول 
تعاطــــي  فــــي 
املخــــدرات، 

حيــــث بلــــغ تعاطــــي املخــــدرات بــــني طالب 
املرحلــــة االبتدائيــــة بدول اخلليــــج 10 باملئة 
فيما ســــجلت نســــبة 24 باملئة مــــن التعاطي 
باملرحلة املتوســــطة و36.6 باملئة في الســــنة 
األولــــى الثانوية و20 باملئة تعاطوا املخدرات 
بالسنة الثانية أو الثالثة وأن 5.8 باملئة بدأوا 

بالتعاطي في اجلامعة.

 مشكلة معقدة

ال يوجـــد تعريـــف عام وجامـــع يتفق عليه 
العلمـــاء املتخصصون، يوضـــح مفهوم املواد 
املخـــدرة ويفســـرها بطريقة جليـــة، وإن كانت 
هناك مجموعـــة من التعريفـــات االصطالحية 
للمخـــدرات يعّرفها بعـــض الباحثني من خالل 
زاويتني مختلفتني إحداهمـــا علمية، واألخرى 

قانونية.
ويؤكد التعريف العلمي أن املخدر هو مادة 
كيميائيـــة تســـبب النعاس والنـــوم، أو غياب 

الوعي املصحوب بتسكني األلم.
أمـــا التعريف القانوني فيقول إن املخدرات 
هي مجموعة مـــن املواد التي تســـبب اإلدمان 
وتســـّمم اجلهـــاز العصبي، ويحظـــر تداولها 
أو زراعتهـــا أو صنعهـــا إال ألغـــراض يحددها 
القانون، وال تســـتعمل إال بواسطة من يرخص 

لهم بذلك. 
وتؤكد دراســـات أن مشـــكلة املخدرات من 
املشكالت املعقدة؛ فهي تتطلب املزيد من البحث 
والدراسة من مختلف جوانبها وتداخالتها مع 
غيرها من مشـــكالت الســـلوك األخرى، فجرائم 
املخـــدرات من أخطر املشـــكالت التـــي تواجه 
املجتمعـــات اإلنســـانية، حيـــث تهـــدد أمنهـــا 
واســـتقرارها، وتشـــكل عبئا ثقيـــال ومتزايدا 
عليهـــا، حيث تأتي املخـــدرات على رأس قائمة 

الشرور التي تقف أمام التنمية والتحديث. 
وتتمثل خطورة املخـــدرات في أنها تعطل 
اإلرادة اإلنســـانية، حيث يتحول اإلنســـان إلى 
عبـــد لعاداته اإلدمانية، األمر الذي يجعله يفقد 
عقلـــه وإرادته، ويصبح مســـتعدا ألن يقدم أي 
شـــيء في ســـبيل احلصول على املخـــدر ولو 
على حســـاب كرامتـــه، باإلضافة إلـــى ارتكاب 

السلوكيات اإلجرامية أو املنحرفة.
كما تؤدي املخدرات إلـــى االنهيار الثقافي 
في أي مجتمع، حيث جنـــد أن التاجر واملدمن 
ينفصالن عن ثقافة املجتمع الذي يعيشـــان فيه 
بحيث يســـاعد ذلك في زيادة الشـــقاق بينهما 
وبني املجتمع، ممـــا يدفعهما إلى االندماج في 

ثقافة املخدرات.
وهنـــاك قـــوى خارجيـــة حتاول تســـريب 
بعض املواد التي يؤدي تعاطيها إلى اإلضرار 
بشـــرائح عديدة فـــي املجتمعـــات، وَقْتل روح 

الفاعلية في املواطنني.
وتهـــدد املخـــدرات األمن الداخلـــي، حيث 

تشـــيع حالـــة من االســـترخاء لدى شـــرائح 
عديـــدة فـــي املجتمـــع، وخاصـــة الشـــرائح 

كالشـــباب  إطاره  في  الفاعلة 
منهم  كبيرة  قطاعات  فتجعل 

مغيبة عن الوعي وغير فاعلة في عمليه اإلنتاج 
ومنسحبة من عملية تنمية املجتمع وحتديثه، 
كمـــا يؤدي تعاطي املخـــدرات إلى اقتطاع جزء 

كبير من الدخل لإلنفاق على السموم.
وترتبـــط املخـــدرات بالعديد مـــن اجلرائم 

كالبلطجة واالغتصاب والسرقة. 
ويقول الكاتب محمـــد اجلوهري، إن مصر 
تتعرض إلى ما يشبه الكارثة القومية من خالل 
تآمـــر بعض القـــوى اخلارجية وتعـــاون قوى 
داخلية على إغراق األسواق املصرية بكم هائل 

من املخدرات.
وأكـــد اللـــواء أحمد عمـــر، مســـاعد وزير 
الداخليـــة املصري، ”لألســـف بعـــض األعمال 
الدرامية جتســـد تاجر املخدرات على أنه بطل، 
وأنـــه يجمع املال في وقت قياســـي، األمر الذي 
يســـاهم في خلق رغبة عند بعض الشـــباب في 

تقليده“.

أوساط متصدعة

حتدثت أم علي بحسرة كبيرة عن ابنها (27 
عاما) الذي يتعاطى املخدرات منذ 10 ســـنوات 
قائلة ”لم نكتشـــف ما يحصل مع رامي إال منذ 

4 سنوات“.
وأضافـــت أنـــه ال يريد العـــالج، وكثيرا ما 
يهرب من مركز العالج الوحيد في تونس املهدد 
باإلغالق أصال، مؤكـــدة أن كلفة العالج باهظة 

وتعجز عن توفيرها.
وظاهـــرة تعاطـــي املخـــدرات كغيرها من 
الظواهر االجتماعية فـــي أي مجتمع ال يجوز 
فصلهـــا عن مجمل الظروف احمليطة بها داخل 
هذا املجتمـــع أو خارجه، فهـــي ال تنفصل عن 
الظروف االقتصادية والسياســـية التي تسود 
هـــذا املجتمـــع. األمـــر الـــذي يحتـــم على من 
يهتم بدراســـة مثل هذه الظاهـــرة أن يتناولها 
بشـــيء من التحليل للخصائـــص االجتماعية 
واالقتصاديـــة التـــي يعيـــش فيها مســـتهلكو 
املخـــدرات ومن ثم حتليل ودراســـة األســـباب 
االجتماعيـــة العامة املؤديـــة إلى هذه الظاهرة 

وانتشارها.
ويجمع متخصصون فـــي علم النفس على 
أن غيـــاب التواصل داخل األســـرة هو من أبرز 
األســـباب التي جتعـــل املراهقـــني يرمتون في 

أحضان املخدرات التي ميكنها سد الفراغ. 
وبالتالـــي يســـقط الكثير منهم في شـــباك 
اإلدمان الذي ُيَعّد فـــي أحيان كثيرة هروبا من 
وسط أســـري متصدع أو تعويضا عن حاجات 
لم يتمكن احمليط االجتماعي ككل من إشباعها.
وقالت هالة منصور، أستاذة علم االجتماع 
بجامعـــة القاهرة، إن انتشـــار ظاهـــرة تعاطي 
املخـــدرات بـــني طـــالب املعاهـــد واجلامعات 
يرتبـــط بطبيعة املرحلة العمريـــة التي ميرون 
بها، فهي غالبا تســـتخدم كأداة إلثبات الذات، 
فـــي وقت تتكون فيه شـــخصية الطالب ويكون 
أكثـــر عرضـــة للتأثير لرغبته فـــي الدخول في 
جتارب عديدة، كما أن التعاطي يهّدئ من روع 

الفضول بداخله.
وأضافت في تصريحات لـ“العرب“، أن 
غالبية شباب اجلامعات يلجأون 
إلـــى تعاطـــي املخدرات 
أقل  نســـبة  لكن 
هي من تتحول 
اإلدمـــان  إلـــى 
األوضاع  بفعل 
االجتماعية واالقتصادية احمليطة 

بها.

وتابعت ”علميا فـــإن اإلدمان يأتي في املرة 
السادسة من التعاطي، وهي الفترة التي يشعر 
فيهـــا الطالب بالنشـــوة نتيجة إفراز جســـمه 
هرمـــون اإلندورفني والـــذي يتفاعـــل مع مادة 
املورفني املخدرة لتحدث نشـــوة داخل اجلســـم 
ويشعر املتعاطي بسعادة مؤقتة قبل أن تختفي 
تدريجا في حال حتوله ملدمن بفعل تالشي هذا 

الشعور“.
وأوضحت يوجد نوعان من الشباب، النوع 
األول يتمـــادى في التعاطي بحثا عن النشـــوة 
التـــي حدثـــت له في املـــرة األولى مـــن تعاطيه 
املخـــدر ويكون قد ســـلك طريق اإلدمـــان، وفي 
تلك احلالة فإن مرور الشـــاب أو الفتاة بأزمات 
حياتيـــة أو مجتمعية تضعف من قدرتهما على 
مواجهـــة املخدر، أما النـــوع الثاني فهو يكون 
أكثـــر اتزانا وتســـاعده مجموعة مـــن العوامل 

االجتماعية احمليطة به على التوقف.
وأشـــارت إلى أن حالة الفراغ التي مير بها 
معظم الشـــباب تـــؤدي إلى تفريغهـــم للطاقات 
املكبوتة داخلهم من خالل سلوكيات مجتمعية 
غيـــر متزنة وقـــد تكون من خـــالل املخدرات أو 
املمارســـات غير املنضبطة مجتمعيا وأخالقيا 
أو النوم، باإلضافة إلى أن مرور شباب املعاهد 
واجلامعات بتغيرات حادة لتواجدهم في بيئة 
مختلفة عن األســـرة أو املدرســـة التي اعتادوا 
عليهـــا جتعلهـــم غير قادريـــن علـــى مواجهة 

املخدرات وما يصاحبها من سلوكيات أخرى.

وقال حسن اخلولي، أســـتاذ علم االجتماع 
بجامعة عني شمس في القاهرة، لـ“العرب“، إن 
حالة الفراغ أو الزخم السياســـي قد تؤدي إلى 
تعرض الشباب إلى إحباطات عديدة تكون أحد 

مسببات تعاطي املخدرات.
ولفت إلـــى أن تعرض الشـــباب للعديد من 
املشكالت االقتصادية وشـــعورهم بعدم وجود 
أدوار سياســـية لهـــم تدفعهـــم لالحتجـــاج من 
خالل مـــا يســـّمى بـ“الصخب السياســـي غير 
املؤثـــر فعليا“، وبالتالي فإنهم يحولون كل ذلك 
إلى ســـلوكيات غير منضبطة تأتي على رأسها 
املخدرات التي تعد ُطعما يســـهل تقدميه إليهم 

من قبل التجار واملدمنني.
ويرى خبراء أن غياب القدوة بالنســـبة إلى 
الطـــالب داخـــل اجلامعة وخارجها لـــه تأثيره 
الســـلبي على خضوع الطالب إلى رفقاء سوء، 
فـــي ظل زيـــادة عوامـــل التفكك األســـري التي 

تعاني منها غالبية املجتمعات العربية.
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ال رجــــــاء وال مســــــتقبل ملجتمعــــــات يدمن 
شبابها املخدرات، خاصة مع حتول األمر 
ــــــرة، ما ينذر  إلى ظاهــــــرة اجتماعية خطي
بأخطار محدقة بهذه الشــــــريحة التي ُتَعّد 
األكثر عرضة للتأثيرات النفسية والعقلية 
لإلدمــــــان من غيرها. لكــــــن ظاهرة تعاطي 
ــــــر كغيرها مــــــن الظواهر  املخــــــدرات تعتب
ــــــة ال يجــــــوز فصلها عن مجمل  االجتماعي
الظــــــروف احمليطة بها داخــــــل املجتمع أو 

خارجه.
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تؤكد الدراسات أنه لو استخدمت اإلنسانية 20 باملئة من األموال املتداولة في تجارة املخدرات الدولية الختفت األمية من العالم، 

أمـــا 40 باملئـــة من تلك األمـــوال فهي كفيلة بمكافحة الجوع نتيجـــة التصحر في كل أرجاء العالم، فيمـــا تكفي 60 باملئة من تلك 

األموال للقضاء على الفقر في 27 دولة، هي األكثر فقرا من بني دول العالم.
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} حضـــوره القوي متعدد الوجـــوه. فهو فنان 
محتـــرف وناقـــد ومـــؤرخ وإداري منَظم ورجل 
قضيـــة وخبير في الفن التشـــكيلي فـــي العالم 
العربـــي. أما كيف يتمكن مـــن أن يجعل كل تلك 
الوجوه منســـجمة، بعضها مـــع البعض اآلخر 
فهذا هو ســـره الذي صنع منه بالنسبة للبعض 

من فناني بلده أيقونة وطنية معاصرة.
ارتبـــط اســـمه بالجمعية الكويتيـــة للفنون 
التشكيلية غير أن صفته رئيسا لتلك الجمعية ال 
تكفي لوصف دوره التاريخي في الحركة الفنية 
في بلد ُعرف بتاريخه الفني وغزارة نتاج فنانيه 

على اختالف مشاربهم.
لذلك يبدو عبدالرســـول ســـلمان كما لو أنه 
قبطـــان يقود قافلـــة من المراكـــب وليس مركبا 
واحـــدا. براعته في القيـــادة منذ عام 2004 حين 
تم انتخابه رئيســـا للجمعيـــة الكويتية للفنون 
التشكيلية مســـتلهمة من عمق صلته اإلنسانية 
بالفنانيـــن ومعرفتـــه الدقيقة بتاريـــخ الحركة 

الفنية.

واقعيته النقدية وتعبيريته في الرســـم هما 
انعكاس ألسلوبه في الحياة. فالرجل الذي يقبل 
عليـــك بمحبة وتواضع ورقة يمتلك من المعرفة 
والخبرة ما يؤهله لإلمساك بطرف مهم ورئيس 
من الحقيقة. هو ذلك الطرف الذي يعري الوجوه 
مـــن قناعها مهما كان ذلك القناع صلبا. ذلك ألن 
الرســـام الذي يســـكنه غالبا ما يمتزج بالمؤرخ 
الذي حرص على أن يلقي الضوء على اللحظات 
المشـــرقة في تاريخ الكويت من خـــالل الكتابة 
عن رســـامين ونحاتين صنعوا جزءا عظيما من 

الوجدان والعاطفة والخيال الكويتي.

ما فعله ســــلمان يوم تعــــرض بلده للغزو 
واالحتالل يضعنا أمــــام نموذج مثالي للفنان 
الذي يهب نفســــه لقضية شــــعبه. فحين حمل 
لوحاتــــه وصار يتنقــــل بين المــــدن العالمية، 
شرقا وغربا، كانت الكويت التي غيبت عنوانا 
لحضورهــــا التاريخي الذي اكتســــب معاني 

جليلة من خالل الفن.
فتيا ال يزال. ســــلمان هو مشــــروع ثقافي 
تتراكم خرائطه، بعضهــــا فوق البعض اآلخر 
غير أن كل ذلك الركام يشــــف عن شــــيء وحيد 
هو الذي يمثل الجوهر. ذلك الشيء هو الرسم.                

سيرة منفتحة على العالم

ولد سلمان في منطقة شرق بالكويت عام 
1948. أنهـــى دراســـته فـــي دار المعلمين عام 
1973. ثم انتقل إلى القاهرة ودرس النقد الفني 
فيها ليعود إلى الكويت عام 1976 وليعمل في 
مجـــال تدريس التربية الفنيـــة. بعد أكثر من 
عقدين سيدرس الفنون في فلوريدا بالواليات 
المتحدة لينال شهادتي البكالوريوس (1998) 

والماجستير (2001). 
إلى جانب الرســـم كانت الكتابة قد شكلت 
هاجس حياة بالنســـبة له فكان ينشر مقاالته 
في الصحف اليومية المحلية والعربية. وهو 
ما جعل منه ناشطا في التبشير باالتجاهات 
الفنية الحديثة فـــي الكويت والعالم العربي. 
اســـتهل مســـيرته في الكتابة بكتاب ”مسيرة 
الفـــن التشـــكيلي بالكويت“ الـــذي صدر عام 
1975. بعـــد ذلك الكتـــاب أصدر كتبـــا عديدة 
عن جماعـــات وظواهر فنية خليجية وفنانين 
كويتييـــن رواد كان من أبرزهم عيســـى صقر 
وخليفـــة القطان محمـــد األيوبـــي وعبدالله 

القصار.
وإذا مـــا كانـــت عالقة ســـلمان بالجمعية 
الكويتيـــة للفنـــون التشـــكيلية التـــي يرأس 
مجلس إدارتهـــا اليوم تعود إلـــى عام 1969، 
فإنه حـــرص على أن يكون جـــزءا من النظام 
العالمي الذي يدير حركة الفنون التشـــكيلية. 
التابعـــة  الدوليـــة  الرابطـــة  عضـــو  قـــكان 
لليونســـكو بباريس منذ عـــام 1982 وأصبح 
بعـــد ذلك نائبا لرئيســـها وكان عضو جمعية 
الفنانيـــن باورالنـــدو بأميركا منـــذ عام 1997 
وعضـــو متحـــف ســـامثون بكاليفورنيا منذ 
عام 1998 وعضو تيـــت غاليري بلندن ما بين 

سنتي 2004 و2008.
نال هـــذا الفنان الكويتي جائزة الشـــراع 
الذهبـــي األولى أربع مـــرات، كما حصل على 
جوائـــز عربية عديدة غير أن جائزته الحقيقة 
تكمـــن في ذلك الموقع الـــذي يحتله في قلوب 
محبي الفن التشـــكيلي في الكويـــت والعالم 

حـــد  علـــى  العربـــي 
السواء، وهو ما أهله 
رئيســـا  يكون  لكـــي 
الفنانيـــن  التحـــاد 
العرب  التشـــكيليين 
عضـــوا  كان  الـــذي 

فيه منذ تأسيســـه في 
بغداد 1973. 

سُيقال إن ما سيبقى 
من ســـلمان هـــو الفنان. 

أي أن فنـــه هو مـــا يبقى 
منـــه. وهـــو قـــول صحيح 

غير أنه قول ناقص. فالفنان 
الذي خـــدم اآلخريـــن بالقوة 

التي خدم مـــن خاللها فنه كان 
مشـــدودا لطموحه في تأســـيس 

بيئـــة اجتماعيـــة وثقافيـــة صحية 
تستقبل الفن التشـــكيلي وتحتفي به 
وتضعه في المكان الذي يستحقه من 

أجل أن بصـــل إلى أهدافـــه في الرقي 
بذائقـــة المجتمع الجمالية. وهو ما أظن 
أن ســـلمان نجح في إنجازه عبر مســـيرة 

امتزج فيها الخاص بالعام، فكان مشـــروعه 
يتخطى حدود مرسمه الشخصي ليبشر بكل 
ما أنجـــزه اآلخرون، روادا كانـــوا أم فنانين 
صاعديـــن. لقـــد انحنى مـــن خـــالل كتاباته 
لألمـــوات واألحياء بقوة اإلنصاف نفســـها. 
وهو مـــا وهب شـــهادته طابعا مؤثـــرا. ذلك 
ألنه لم يعش الفن منحازا لنفســـه بل عاشـــه 

باعتباره الشاهد الذي يؤرخ للتحوالت.
لقد رســـم ســـلمان تحـــوالت الحيـــاة في 
بلـــده وكان وفيا للمشـــاهد التي رآها وعاش 
تفاصيلهـــا العاطفيـــة وكان لهـــا وقعها في 
مســـيرة حياتـــه، إذ كانت ملهمتـــه في عالمه 
المتخيـــل الذي ميزه عن ســـواه من الفنانين 
الكويتيين والخليجيين الذين اهتموا برسم 
الموضوعات ذاتها التي رســـمها، غير أنه لم 
يكتـــف بذلك اإلنجاز الذي اعتبره ضيقا فكان 
مشـــروعه هو نـــواة لبعث الحياة في جســـد 
التشكيل العربي بدءا من معارض الجماعات 

الفنية الخليجية التي كان رائدها. 

حين زلزلت األرض

دائمــــا كان الفنان الذي عشــــق بيئة بالده 
وشيد عالمه بإلهام مفرداتها القليلة، يحضر 
مشــــتبكا بصفاته كلها فتتداخل وجوهه، غير 
أنني على يقين من أن وجه الرسام هو األقرب 

إلى روحه.  
ما الذي يمكــــن أن يفعله الفن في األوقات 
العصيبة؟ في تجربة الفنان ســــلمان شيء من 

الجــــواب على ذلك الســــؤال الصعــــب. فحين 
زلزلت األرض تحت أقــــدام الكويتيين وحلت 
كارثة االحتالل منتصف عام 1990 كان الفنان 
في جولة فنيــــة خارج الكويــــت. الفنان الذي 
كرس فنه ونفســــه وفكــــره من أجل ترســــيخ 
هويته اإلنســــانية وجد نفســــه فــــي مواجهة 
مريــــرة مع ســــؤال هوية وطنــــه التي صارت 

مهددة. 
لم يشــــعر باإلحباط واليأس بالرغم من أن 
الكارثــــة كانت أكبر مــــن كل األدوات المتاحة 
التــــي يمكن اســــتعمالها. لم يكن لديه ســــوى 
الفن، سالحه الوحيد في مواجهة العواصف. 
دفعتــــه ثقتــــه بالفن إلى أن يســــتعيد الكويت 
وطنــــا، لكن من خــــالل الفن. ضربــــة مزدوجة 
اســــتطاع الفنان من خاللهــــا أن يضع فنه في 
خدمة قضية شــــعبه من جهة ويعلي من جهة 
أخرى من شأن الفن باعتباره مخلصا ورفيق 

درب وفي في األوقات الحرجة.
في وقت قياسي أقام سلمان عشرة معارض 
دفاعا عن قضية بالده في مدن عربية وعالمية 
مختلفــــة. لقد وهبتــــه الغربــــة المؤلمة التي 
شــــعر بها رغبة عارمة في الســــفر بين المدن 

لتصــــل صرختــــه الجريحــــة 
إلــــى كل بقــــاع األرض، مــــن 
دمشق إلى ساوباولو مرورا 
والدوحة  وأوتاوا  بواشنطن 
وأثينا وبيروت. ســــتة أشهر 
عبدالرسول  عاشــــها  األلم  من 
ســــلمان حامال لوحاته من أجل 
أن يقتــــرب من لحظة عودته إلى 

بالده.
لقد قدم ســــلمان يومها نموذجا 
صحيا للفنــــان المقاوم الذي يجب أن 

نتعلم منه. 
يــــا  تعبــــت  ”أمــــا 

عبدالرسول؟“ 
عربي  فنــــان  من  ما 
تهبه ثقتــــه بالفن حياة 
تفعل  مثلمــــا  مضافــــة 
الكويتــــي  الفنــــان  مــــع 
”داينمــــو“  هــــو  الــــذي 
الحيــــاة الفنية فــــي بالده 
إلحياء  يخطط  الــــذي  وهو 
العرب  التشــــكيليين  اتحاد 
الــــذي وأدته السياســــة. في 
الوقت نفســــه ال يكف سلمان 
عن إقامــــة الملتقيــــات الفنية 
مــــن  العشــــرات  واســــتقبال 
الفنانين العرب في الكويت.
كما في أشــــهر االحتالل 
عبدالرسول  يسابق  المريرة 
نفســــه ليكون حاضرا بقوة فنه وتوقه إلى أن 
يكون الفن هو اللغة التي تسهر على أحالمنا.     
لقد وهب عبدالرســــول نفســــه إلى مخيلة 

الفن فصار واحدا من أجمل حراسها. 

الرسام الذي قاوم من خالل الفن
عبدالرسول سلمان

حارس الخيال المبشر بالجمال

ما فعله سلمان يوم تعرض بلده للغزو واالحتالل يضعنا أمام نموذج مثالي للفنان الذي يهب نفسه لقضية شعبه. فحني حمل لوحاته وصار يتنقل بني املدن العاملية، شرقا وجوه
وغربا، كانت الكويت التي غيبت عنوانا لحضورها التاريخي الذي اكتسب معاني جليلة من خالل الفن.

فاروق يوسف

الغربة المؤلمة التي يشعر بها تهبه 
رغبة عارمة في السفر بين المدن لتصل 

صرخته الجريحة إلى كل بقاع األرض، من 
دمشق إلى ساوباولو مرورا بواشنطن 
وأوتاوا والدوحة وأثينا وبيروت. أزمنة 
من األلم عاشها عبدالرسول سلمان 
حامال لوحاته من أجل أن يقترب من 

رسوم عبدالرسول سلمان تمثل لحظة عودته إلى بالده
تحوالت الحياة في الكويت. فقد 

كان وفيا للمشاهد التي رآها وعاش 
تفاصيلها العاطفية وكان لها وقعها 

في مسيرة حياته، إذ كانت ملهمته في 
عالمه المتخيل الذي ميزه عن سواه من 
الفنانين الكويتيين والخليجيين الذين 

اهتموا برسم الموضوعات ذاتها التي 
رسمها
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حـــد  ى 
ا أهله
يســـا
نيـــن
لعرب
ضـــوا
ســـه في

ا سيبقى 
ـو الفنان.
 مـــا يبقى

ـول صحيح 
قص. فالفنان

خريـــن بالقوة 
خاللها فنه كان

وحه في تأســـيس 
ـــة وثقافيـــة صحية 
لتشـــكيلي وتحتفي به
يستحقه من كان الذي
الرقي  إلى أهدافـــه في

مع الجمالية. وهو ما أظن 
ح في إنجازه عبر مســـيرة

خاص بالعام، فكان مشـــروعه 
مرسمه الشخصي ليبشر بكل 
خرون، روادا كانـــوا أم فنانين 
د انحنى مـــن خـــالل كتاباته 
حياء بقوة اإلنصاف نفســـها. 
شـــهادته طابعا مؤثـــرا. ذلك 
فن منحازا لنفســـه بل عاشـــه 

ال للت خ ؤ الذ نه ف ال ؤال ال ككلك ذ ل ا ال

لتصــــل صرختــــ
إلــــى كل بقــــاع
دمشق إلى ساو
وأوتا بواشنطن 
وأثينا وبيروت.
عاشــــها األلم  من 
ســــلمان حامال لوح
أن يقتــــرب من لحظ

بالده.
لقد قدم ســــلمان يو
ال صحيا للفنــــان المقاوم
نتعلم منه. 
”أمــــا 
عبدالرسول
ف من  ما 
تهبه ثقتــــه
م مضافــــة 
الفنــــان مــــع 
هــــو الــــذي 
الحيــــاة الفني
الــــذي يخ وهو 
التشــــكي اتحاد 
الــــذي وأدته الس
الوقت نفســــه ال
عن إقامــــة الملتق
العش واســــتقبال 
الفنانين العرب
كما في أشـــ
يسابق المريرة 
فنه ة ق ا اض ن ك ل ه نف



} القاهرة - يشــــبه عبدالمحســــن صالح في 
كتابه ”اإلنســــان الحائر بيــــن العلم والخرافة 
“ المجتمعات البشــــرية في نموهــــا وإدراكها 
بطفل جــــاء إلى الحياة ليمــــر بمراحل عديدة 
فيتطــــور فيها نموه، وتزيد تجاربه، وتتســــع 
مداركه، وتصقل معارفه، إال أن االختالف بين 
المجتمعات وبين اإلنســــان، هو أن اإلنســــان 
يولــــد وينمــــو ويتعلم ويتــــزوج ويهــــرم، ثم 
يمــــوت، لكن المجتمعــــات ال تندثر وال تموت، 

فهي دائما تجدد نفسها.
يؤكد المؤلف في كتابه، الصادر عن الهيئة 
المصريــــة العامــــة للكتاب، علــــى أن الدارس 
لنشأة المجتمعات البشرية وأنماط سلوكها، 
وضــــروب أفكارهــــا ســــوف يضع يديــــه على 
حصيلــــة هائلة من األفــــكار الريبية والتقاليد 
المثيــــرة التــــي نبعت فــــي المقــــام األول من 

التفاعل بين اإلنسان وبين البيئة التي يعيش 
فيهــــا، حيث رأى اإلنســــان القديم من 
الظواهر الطبيعية أمورا حيرته أشد 
حيــــرة، فأثــــارت مخاوفه وشــــحذت 
خياله، ومن ثم فقد بدأ في استنباط 
البدائي  وإدراكه  تفســــيرات تتالءم 
أو البســــيط، ومن هذه التفسيرات 
الخاطئة للظواهر نبتت الخرافات 
كل  فــــي  األســــاطير  وانتشــــرت 

المجتمعات.
ومن بين هذه الخرافات التي 
تأثــــر بهــــا اإلنســــان علــــى مدار 
عصــــور قديمــــة، فكــــرة العالج 
الروحــــي، وهــــي مزاعــــم تعود 

باإلنســــان إلى عصور الشــــعوذة والخرافات 
والدجــــل، وحيــــث تــــروج هذه الفكــــرة لطرق 

عــــالج ترفضهــــا كل األوســــاط العلمية رفضا 
تامــــا، ولكن مــــع ذلك ال يزال بيــــن الناس من 
يؤمن بوجود طرق فاعلة للعالج 
المجتمعات  الروحي حتى فــــي 

المتقدمة في الغرب.
ويشــــير المؤلف إلى انتشار 
البلدان  فــــي  بالخرافات  العــــالج 
العربية، حيث يسري مثال اعتقاد 
بإمكانية استخدام تعويذة للعالج 
عن طريــــق طــــرد العين الشــــريرة 
وغيــــره. ووفقــــا لهــــذه الطــــرق من 
العالج بالخرافة توجــــد ثقة مطلقة 
بيــــن المريض وبيــــن المعالج، وهو 
مــــا يمكن معه تفســــير حالــــة الرضا 
النفســــي أو الراحــــة التــــي تنتــــاب 

المريض.

إن معظم المعتقدات التي تؤسس للعالج 
بالخرافــــة تعــــود إلى األفــــكار التــــي راودت 
اإلنســــان البدائي قبــــل آالف الســــنين، وهي 
المعتقدات التي تزعم أن ما يصيب اإلنســــان 
من أمــــراض وأضرار قد يكون بســــبب العين 
الحاســــدة أو األرواح الشــــريرة، أو مــــس من 
الجان أو ســــحر ســــفلي، أو حتــــى انتقام من 
اآللهة بســــبب ذنوب وأعمال ظالمة، أو نتيجة 
اختــــالل في طالع النجوم أو عــــدم توافق في 
أفــــالج البــــروج والنجوم، أو أي قــــوة خفية. 
والغريــــب أن مثل هذه االعتقــــادات ال تقتصر 
على األشــــخاص مــــن ذوي الثقافة المحدودة 
في المجتمعــــات غير المتقدمة مثــــل البلدان 
العربية، بل تشمل أيضا أشخاصا على درجة 
كبيــــرة من المعرفــــة والحاصليــــن على أرقى 

الشهادات العلمية في بلدان غربية متقدمة.

سفيان رجب

} يتحـــدث أســـتاذ المســـرح فـــي الجامعـــة 
يوســـف  والمســـرحي  والروائـــي  التونســـية 
البحري، عن الشـــاعر يوسف خديم الله فيقول 
”إنـــه يبتكـــر الجملة الشـــعرية العميقـــة، التي 
طبعت كل الشـــعراء التونسيين تقريبا بما في 
ذلـــك أوالد أحمد، الجملة التـــي تخلق دينامية 

الكليشيه، وتقوم بتفصيح العامية“.
بعد إصدار أول عن بيت الشـــعر التونسي 
في السنة الثانية عشرة من األلفية الثالثة، وهو 
مجموعته الشعرية ”هواء سيء السمعة“، يطل 
ه هـــذه األيام بإصدار  علينا يوســـف خديم اللٰ
جديد عن دار ديار للنشـــر بعنوان ”عرق ذهني 
أو عضـــة فاكهة على فم عاطـــل“، وهي قصائد 

كتبها الشاعر في تسعينات القرن المنقضي.

قصائد اللعب

”عرق ذهني“ نصـــوص لالحتجاج والتهكم 
ورفض الخطابـــات النمطية، فهي تخرب اللغة 
الرومانســـية الصافية التـــي كانت تطغى على 
الشعر التونســـي، وتسخر منها. يقول الشاعر 
في قصيدة راحة أســـبوعية ”أنـــا كلب، أموت 
وحيـــدا، يرافقني الذيـــل، فقط“. هـــذا المقطع 
يزيح القشـــرة التـــي تغطي القاع الذي ســـقط 
فيه اإلنســـان مكبال بسالســـل حياته اليومية، 
وقـــد دجنته األنظمة الرأســـمالية وحولته إلى 

مجرد حيـــوان أليف متـــاح للواجب 
يقـــول  المختبـــري.  ولالشـــتغال 
شـــتراوس ”إن اإلنســـان كلما غاص 
فـــي الروحانيات من نشـــاط تأملي 
وفلســـفي وفنـــي صعـــب تدجينه، 
عكس الـــذي يغلب عليه الحيواني، 

االنفعالي والعاطفي“.
الشـــاعر قبل أن يكون لسانا، 
هو عين مفتوحة تلتهم المشاهد، 
وهـــو باألســـاس أذن لهـــا قدرة 
خارقة على امتصاص األصوات. 
وهـــذا يذكرنا بقولـــة أوكتافيو 
باث ”أن تقرأ قصيدة، يعني أن 

تسمعها بعينيك، أن تســـمعها يعني أن تراها 
بأذنيـــك“. وهذا ما تلخصـــه قصيدة خديم الله 

التي تلعب بالحواس، وتشوشـــها، وتشكك في 
وظائفهـــا، وتربكها، يقول الشـــاعُر في قصيدة 
ثورة مضادة ”باٌب مفتوٌح. عيٌن/ تسمع أيضا. 
الهواُء/ يدخُل يابســـًا، في حجارة أو شـــتيمة. 
الماء/ غاز ســـائل في لعـــاب مظاهرة صامتة، 
يقودهـــا مفتـــاح يائس، من البـــاب حينا. ومن 
األيـــدي، دائما“. بـــل إن قصيدة خديـــم الله ال 
تقتـــرح ســـوى اللعب ليـــس باألفكار فحســـب 
وإنمـــا باللغة أيضا، فهي تبحـــث عما يتجاور 
في اللغة موسيقيا ويتنافر دالليا فتخلق شبكة 
من العدوالت التي تستفز الذهن وتزرع حواجز 
ه تمثل  للقراءة المسترســـلة، فقصيدة خديم اللٰ
تعذيبـــا حقيقيـــا للقـــارئ المطمئـــن، عليك أن 
تتـــدرب على القراءة المتأملـــة والبطيئة تمامًا 
كالغـــوص في الحدائق المرجانية أو كالســـير 

في المتاحف.

تحطيم القوالب

ه، كل  ال شيء مجانّيا عند يوسف خديم اللٰ
شـــيء موظف بدقة، من عناوين النصوص إلى 
حركات األفعال إلى النقطة آخر كل 
نص إلى الصفحات الشاغرة التي 
تركها لتثاؤب القارئ. كلها مفاتيح 
للمتاهات التي ترسمها التناقضات 

الداللية.
كما اشـــتغل الشـــاعر في كتابه 
علـــى النصـــوص الموازيـــة بدايـــة 
مـــن التصدير الذي اختـــاره من عالم 
برتولد بريشـــت، ينعته الشاعر بصفة 
جارنا، وهـــذه الصفة تفتـــح دالالت ال 
حد لهـــا للتجاور الفكـــري والحضاري 
والذي يلغي فكـــرة الجغرافيا والتاريخ 
أيضا، يقول بريشـــت في التصدير الذي 
اختاره الشـــاعر لكتابه ”ما لـــم يفكر الوضعاء 

في مـــا هو وضيـــع، فلن يرتقوا أبـــدا“. جعل 
الشـــاعر من مقطع بريشت هذا مصباحه الذي 
علقه على عتبة كتابه، فالنصوص تحفر في ما 
هو وضيع، لكن غايتها االرتفاع، وهذه فلسفة 

ه في ”عرق ذهني“. نص خديم اللٰ
يشتغل الشاعر في حقل المعرفة اإلنسانية 
بمعاول الشـــك، فهو يدير وجهـــه عن كل آلهة 
المطـــر والخصوبة، بـــل ويصورهـــا كمجرد 
فزاعـــات فـــي حقله، وهـــو يعتمد علـــى عرقه 
الذهني ال غير، ويقوم بري األفكار قطرة قطرة، 
مقتديًا بأحـــد أجداده القرطاجييـــن العظماء 
وهو عالم الزراعـــة ”ماجون“. إن الحديث هنا 
تحول مـــن الكتابة إلى الفالحة والمســـألة ال 
تمثل إشـــكاال البتة عند الكتـــاب الكبار، فعرق 
الجســـد ال يختلف عن عرق الذهـــن كما يقول 
هيمنغواي، يقول خديم الله في مقطع مشاكس 
من قصيدة رجل يتثاءب في بيته والتي أخذها 

وتحت  من كتابه األول ”هواء ســـيء السمعة“ 
إهداء لصديقه الشاعر عزوز الجملي ”فالحة؟. 
ـ ري اإلسمنت باألديولوجيا. تضميد األشجار 

باألرقام. واألشواك، بالرغبة“.
 ال يكف الشاعر عن المشاكسة على امتداد 
الصفحات الثمانين مـــن كتابه ”عرق ذهني“، 
حتى الرســـومات المرفقة بالنصوص للرسام 
وليد الزواري كانت منســـجمة تماما مع روح 

نصوصه المستفزة والالذعة.
ه هـــي قصيدة  قصيـــدة يوســـف خديم اللٰ
تذهـــب إلى اآلذان عن طريـــق األذهان، قصيدة 
ضد الطمأنينة، ومخربة لليقينيات، إذا ُخيرت 
بين نقطـــة الوصول والطريق فإنها ترفضهما 
مًعا، وتختار الحذاء. وإذا خيرت بين الشجرة 

وظلها، فإنها تختار الشمس.
بعـــد قرنين  يأتـــي كتاب ”عـــرق ذهنـــي“ 
تقريبا من تاريـــخ كتابة آخر نص فيه تقريبا، 

لكنه لـــم يفقد حرارته وهـــذه ميزة النصوص 
األصيلـــة والمؤسســـة، فيوســـف خديـــم الله 
يعتبر أحد شـــعراء قصيدة النثـــر المجددين 
في الشـــعر العربي والذين أحدثوا نقلة فارقة 
فـــي القصيدة العربية، ودخلـــوا إلى المناطق 
القاســـية في الفكر اإلنساني، وهندسوا طرقا 
مبتكـــرة محطمة القوالب الجاهزة التي تجعل 
مـــن الكتابـــة مجـــرد تمارين مكـــررة تؤطرها 

قوانين السابقين.
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صدرت عن منشـــورات املتوســـطـ  إيطاليا مجموعة شـــعرية جديدة للفلسطينية فاتنة الغرة 

بعنوان {ثقوب واسعة}، وهي املجموعة الشعرية الخامسة في رصيدها.

صـــدر للكاتبـــة اللبنانية ناتالي الخـــوري غريب كتاب بعنـــوان «أزاهير العبـــث»، ويضم الكتاب 

مقاالت فكرية تتجسد في قوالب تأمالت وتحليالت.

انتشار الخرافة يطال المثقفين

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

حكايا النساء 

ضد النسيان
} ميالنــو (إيطاليــا) - يصدر هـــذه األيام عن 
منشـــورات المتوســـط بميالنو كتـــاب جديد 
للكاتبة الســـورية ســـمر يزبك بعنوان ”تسع 

عشرة امرأة، سوريات يروين“.
ويضم هـــذا الكتـــاب مجموعـــة حوارات 
أجرتهـــا الكاتبة مع خمس وخمســـين امرأة 
ســـورية في البلدان التي لجـــأَن إليها؛ تركيا، 
فرنســـا، ألمانيـــا، كنـــدا، لبنـــان، بريطانيـــا 
وهولندا، وكذلك في الداخل السوري. اختارت 
منها المؤلفة تسع عشـــرة شهادة فقط، وذلك 
كما تقول الكاتبة ”بســـبب الشبه المتكرر في 
تجـــارب النســـاء، والذي يظهر لنـــا جزًءا من 

الجحيم الذي قاومنه بشجاعة في سوريا“.
وتـــرى يزبك أن هـــذا الجحيم هو جزء من 
جحيم تعيشـــه النساء في العالم العربي وفي 
مناطـــق أخرى مـــن العالم، فكانـــت األولوية، 
كمـــا تقـــول، فـــي االختيـــار لمســـألة التنوع 
الجغرافي السوري، لتشـــكيل مشهدية أوسع 

عن الذاكرة.
وتضيـــف يزبـــك ”ذهب هاجس الســـؤال 
عندي إلى مســـؤوليتنا كأفراد في تكون ذاكرة 
حقيقيـــة وفعليـــة، مضادة لتلك التي تســـعى 
إلى تبرير الجريمـــة، ذاكرة قادرة على تثبيت 
ســـردية موازيـــة تنصـــف قضيتنـــا العادلة، 
وُتظهـــر جزًءا مـــن الحقائق ســـاطًعا وبليًغا. 
لقد رأيت أن أســـاس البدايات هـــو التحديق 
والبحـــث فـــي صورتنـــا الُمفترضـــة كهوية 

جمعية، وتفكيكها، ومكاشفتها“.
وتشـــدد ســـمر يزبك على أن هـــذا الكتاب 
طرائقها  أحـــد  هـــو 
المقاومـــة،  فـــي 
وجـــزء مـــن إيمانها 
المثقفيـــن  بـــدور 
والكتـــاب فـــي تحمل 
مسؤوليتهم األخالقية 
تجـــاه  والوطنيـــة 
العدالـــة وإنصـــاف 
والتي  الضحايـــا، 
يتجلى أهم وجوهها في 

حربهم ضد النسيان.

شاعر تونسي يكتب االحتجاج بلغة مبتكرة
[ {عرق ذهني} نصوص تحفر في ما هو وضيع وغايتها السمو  [ يوسف خديم الله يمزق بقصائده الطمأنينة ويخرب اليقينيات 

ميثل جيل ثمانينات القرن املاضي من شعراء تونس، اجليل الذي وضع األسس احلقيقية 
للحداثة الشــــــعرية التونســــــية، وثبت مفاهيمها ورؤاها وتعابيرها اجلمالية، مستفيدا من 
اجلهد التنظيري حلركة الطليعة في تونس، ومن التجارب الشعرية الغربية واملشرقية نقدًا 
وإبداعا، ولعل يوسف خدمي الله ميثل أحد رواد ذلك اجليل الذي ترك بصمته في الشعر 

التونسي احلديث.

الشعر لعب يكسر القوالب والقيود (لوحة للفنان سعد يكن)

قصائد ال تقترح ســـوى اللعب ليس 

باألفكار فحسب وإنما باللغة أيضا، 

فهـــي تبحث عما يتجاور موســـيقيا 

ويتنافر دالليا

 ◄

نصوص لالحتجاج والتهكم ورفض 

الرومانسية  اللغة  النمطية، تخرب 

الصافيـــة التـــي كانـــت تطغى على 

الشعر التونسي

 ◄

{رذاذ خفيف} شعر جديد مقاوم يأتي من حيفا

} أعارنـــي أحد األصدقاء عددا من اإلصدارات 
الحديثة، كان قد جاء بها إليه مثقف فلسطيني 
قـــادم إلـــى عّمان مـــن فلســـطين المحتلة، وإذ 
كنـــت أقلبها ألختـــار ما يمكن أن أقـــرأه منها، 
رذاذ خفيف..  وقع نظري على كتاب بعنـــوان“ 
نصوص فلســـطينية“، وأعتـــرف بأن مثل هذه 
العناويـــن ال تلفـــت نظري أو تحـــرك بي رغبة 

قراءتها.
وقـــرأت اســـم كاتبه ”طـــارق عســـراوي“ 
ومـــا كنت قد قرأت له أو ســـمعت بـــه من قبل، 
لـــذا واصلت تقليـــب الكتاب، باحثـــًا عّما فيه 
من مقومـــات، تغلب عندي اإلقـــدام على البدء 

بقراءته، أو تأجيلها أو العزوف عنها وعنه.
وانتبهت إلى أن ناشـــره مكتبة كل شـــيء 
به  في حيفا، فكان مجرد نشـــره في حيفا قد قرَّ
إلـــي، وحـــّرك مثاليتي في العالقة بفلســـطين، 
هـــذه العالقـــة التي أرى من خاللهـــا أن مجرد 
وجود مؤسســـة تنشر الكتاب العربي واإلبداع 
الفلســـطيني، بعـــد ما يقرب من ســـبعين عامًا 

من االحتـــالل الصهيونـــي، بكل وســـائله في 
القمـــع والتغييـــب والمحـــو، ممـــا يؤكـــد أن 
الحضور الفلســـطيني قادر علـــى مواجهة كل 
هذه الوســـائل، ومـــن دالئل هـــذا الحضور أن 
الكاتـــب من مواليد العام 1978، أي أنه ُوِلَد بعد 
ثالثيـــن عامًا من هذا االحتالل. وأتوقع أنه بدأ 
محاوالته في الكتابة بعد خمســـين عامًا منه، 
حيث يقول الشـــاعر المتوكل طـــه عن محاولة 
الكتابـــة هذه ”هنا مدن، عّكا، حيفا، قيســـارية، 
يافا، التي حاولوا أن يقطعوا رؤوسها، فظلت 
بكامل جمالياتهـــا وعافية مالمحها المنحوتة 
في أغاني الماء والمنفى والحجر… وهذا بهاء 
المـــوت والمفارقة تحت أقـــواس الدم، ومقطع 
الحياة العريض الجارح، للمرابطين في أكناف 

فلسطين“.
لطالما قلت: إن فلســـطين حالة استثنائية 
في ما تشـــكل مـــن حضور رمـــزي، ليس بفعل 
الجغرافيـــا وال بفعـــل التاريـــخ، وال بتأثيـــر 
وإنمـــا  للميثولوجيـــا،  ومتوهـــم  غامـــض 
بهـــذا الحضـــور الرمـــزي في تعدديتـــه، الذي 
والواقعـــي  بالواقـــع  الخيـــال  فيـــه  تداخـــل 
باألســـطوري، فصـــار ما هـــو باطـــل وما هو 
حـــق، في حالة صراع، لعله األخطر واألوســـع 

واألكثـــر دراماتيكيـــة بين مثيالتـــه من حاالت 
الصراع.

ل الصهيوني، كل أسباب  لقد وظف المتخيَّ
القوة الغاشـــمة ووسائلها، إلنهاء ما اختار من 

ر له من عوامل  الدعـــم مواجهة لصالحه، وَتَوفَّ
المادي ما لم يتوفر لغيره على امتداد 
والمعاصـــر، لكنه  القديـــم  التاريـــخ، 
لـــم يحقق ما كان قد خطـــط له إلنهاء 
المواجهة لصالحه، فالجبهة األخرى 
في هـــذه المواجهة ما زالت تواصل 
المواجهـــة  فـــي  وتســـتمر  فعلهـــا 
بـــأدوات ال تصلح القوة الغاشـــمة 
إلنهائهـــا، منها حضور فلســـطين 
حيـــث يكـــون الفلســـطيني، فـــي 
خارجهـــا، في الماضي  البالد أو 
والحاضر، وأقول في المســـتقبل 
أيضًا، ومنها استمرار حضورها 

في اإلبداع الفلسطيني الذي يتواصل ويتجدد 
ويتجاوز الرهان الصهيوني على الزمن.

فلســـطينية“  نصـــوص  خفيـــف..  و“رذاذ 
للفلســـطيني طارق عســـراوي، التي قال عنها 
المتوكل طـــه ”إنها نصوص الجماعة وقصيدة 
المكان، والواقع الـــذي يقدم نماذج عبقرية في 

قدرتها علـــى التعبير بالشـــهادة عـــن الناس، 
حيث ترقى إلى ســـيرة اإلبـــداع، ليظل الكاتب 
الئقًا بفلسطينيته، مستودع الروح والحضارة 

واألساطير المتجددة“.
نصـــوص  خفيـــف..  ”رذاذ  إن  وأقـــول: 
مـــن  ســـواها  مثـــل  فلســـطينية“ 
اإلبـــداع المتميـــز، بقـــدر ما هي 
فعـــل مواجهة، فإنها فـــي الوقت 
ذاته صفحة من صفحات الحضور 
الفلســـطيني، ولم تحقـــق تميزها 
بوعي كاتبها أو موقفه في ما يكتب 
فحســـب، بل في مقوماتها الجمالية 
التـــي تضعهـــا فـــي فضـــاء اإلبداع 

الحقيقي.
فماذا ســـتفعل القوة الصهيونية 
الغاشـــمة، بـــل أيـــن تكـــون بجميـــع 
مصادرها، في مواجهة هذا اإلبداع؟

هـــل تعتقله؟! أو هـــل تبعده خارج 
البـــالد؟! وهل تطلق عليـــه الرصاص كما تفعل 

ذلك مع المواطنين الفلسطينيين؟
لـــذا يمكننـــا القـــول: إن حضـــور اإلبـــداع 
الفلســـطيني هو صفحة مـــن صفحات حضور 

فلسطين.
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عبدالله مكسور

} الكاتــــب البرتغالي أفونســــو كــــروش، في 
روايته األولى بالعربيــــة بترجمة عبدالجليل 
العربــــي والصادرة عــــن دار مســــكلياني في 
تونس، يقدم رؤى مختلفــــة عن فهم المجتمع 
لطبيعــــة الثقافة ودورها في التنمية، فالخيال 
كما يراه الكاتــــب ليس هروبا من القبح، ومن 
الرعب، ومن المظالــــم االجتماعية، وإنما هو 
بالضبط تصميم لبناء بديل، هندســــة فرضية 
لمجتمــــع أكثــــر انســــجاما مــــع انتظاراتنــــا 
اإلنســــانية واألخالقيــــة، فالخيــــال والثقافــــة 

يبنيان عند المؤلف كل ما نحن عليه.

شعراء للبيع

رواية ”هيا نشــــتري شاعرا“ رواية التهكم 
علــــى المجتمعــــات المعاصرة التــــي صارت 
تجنــــح للماديــــة بصيغــــة مرعبة، فكل شــــيء 
خاضــــع للحســــاب، حتى العواطــــف تخضع 
فــــي هــــذه الرواية لعمليــــة حســــابية معقدة، 
والشــــخصيات تظهر وتغيــــب بناء على رموز 
كأنها تــــدور في معادالت رياضيــــة، أنقل هنا 
حديثــــا عن الحب بين األخ وأخته التي حملت 

لسان السرد في الحكاية:
“ أنا عاشق، قال. كم؟ سألت. بنسبة سبعين 
في المئة. واوو! المســــألة جديــــة هذه المرة، 
ســــبعين في المئة؟ ربمــــا أكثر قد تكون اثنين 

أقم وســــبعين أو حتى ثالثة وســــبعين،  لــــم 
بدراسة الحالة حتى اآلن“.

الغريبــــة  المعطيــــات  بهــــذه 
شخصيات  كروش  أفونســــو  يبني 
الحكاية بناء على متغيرات تتعلق 
الحال  بواقــــع  األولــــى  بالدرجــــة 
في  وغرائبيته  ومقتضياته  القلق 

وقت واحد.
 الجمــــال فــــي هــــذه الرواية 
أنها تقف على مســــافة صفر من 
كل شــــيء، فالعائلــــة مؤلفة من 
األب المســــيطر على كل مقادير 
الحيــــاة، األم التــــي ال تخالف 

األوامــــر إطالقــــا، االبنــــة الحالمة بمســــتقبل 
وحيــــاة أفضل واالبن المتفرغ لالشــــيء، إنها 
حيــــاة مبنيــــة فــــي تفاصيلها علــــى العبثية، 
بشخصيات تســــير بشــــكل أقرب إلى اآلالت، 
تلك التحيات التي ينثرها األب بشــــكل غريب 
فيقول ”نمــــو وازدهار“، بينما العمود الفقري 
للرواية يأتي في مشــــهد تطلب فيه الفتاة من 
العائلة شــــراء شــــاعر، ”هيا نشــــتر شاعرا“، 
فتفاضل العائلة بين شــــاعر ورسام، لتستقر 
في نهاية المطاف أن الرســــام يترك أوســــاخا 
تتمثــــل باأللــــوان، بينما الشــــاعر أخف تكلفة 

للعائلــــة الخاضعــــة في األصــــل لعالم األرقام 
والكميــــات، هكذا يغدو المشــــهد عندما يتجه 
األب مع ابنته نحو سوق لبيع الشعراء، ”كان 
المحل يعج بشعراء من كل األصناف، قصار، 
طوال، شــــقر، بنظارات ’وهم األغلى‘، علما أن 
الجزء األكبر منهم، اثنين وسبعين في المئة، 
كانوا صلعا وثمانية وسبعين في المئة كانوا 

ملتحين“.

الشاعر يقلب الطاولة

تســــتوقفك التفاصيل غيــــر المنطقية في 
هذا العمل الذي كتــــب كحيلة ومدخل حكائي 
لتكريــــم الشــــعراء، ولغرابتهــــا تقتــــرب مــــن 
تصديقهــــا، فمن الممكــــن أن تجد معرضا في 
الواقع لبيع وشــــراء مواقف الشــــعراء، ولنا 
في التاريــــخ القديم والحديــــث نماذج عديدة 
ومتنوعة، لكن ما يطرحه أفونسو ليس شراء 
موقف الشاعر بل شراء الشاعر نفسه، وحين 
يســــأل والد األســــرة الحانوتي بعــــد أن قرر 
شراء الشــــاعر األخنف الذي ال توجد ماركات 

عالمية على مالبسه:
”ماذا يــــأكل؟ يــــرد الحانوتي: أي شــــيء، 
ليســــوا متطلبيــــن كثيرا، في أغلــــب األحيان 
وبعــــد مرورهم بثالث حــــاالت خاصة بهم أو 
أربع حاالت في األســــبوع، يصلون إلى درجة 
نســــيان األكل تماما، بعضهم يغــــادر الطعام 
عنــــد المنتصف ويهيم من دون وجهة، يحدث 
لهم ذلك كثيرا عند غروب الشــــمس أو ظهور 
القمــــر أو الضباب، وهذا ســــلوك 

معهود وتقليدي لديهم“.
يكــــون  أن  القــــارئ  يتوقــــع 
الشاعر الدخيل على أفراد العائلة 
شــــخصية تشــــبههم أو تسير في 
ذات اإلطــــار العــــام لرســــم األبطال 
المتخيليــــن، لكن ما إن يخطو عتبة 
المنــــزل ويحــــددوا لــــه مقــــر إقامته 
فــــي المنطقة التي تقع أســــفل الدرج 
مباشــــرة، حتــــى تســــري فــــي أرجاء 
البيت لغــــة جديدة مبنية على التخيل 
بعيدة في جوهرهــــا عن كل ما اعتاده 
الساكنون في المنزل من كلمات تقارب 
األوزان والكميات، يفتح الشاعر نافذة وهمية 
على البحر، مــــن هنا تبدأ الصدمة األولى في 
مفهوم الشــــعر وضرورته عند الفتاة، فتروي 
الســــاردة تفاصيل الحياة بحضور الشــــاعر 
الــــذي صار جزءا من محيطها، تورد هنا مثال 

ما حدث معها في المدرسة:
”ذات يوم ســــألوني في المدرسة عن سبب 
رغبتــــي في شــــراء شــــاعر، قلــــُت إنني أحب 
الشــــعر/ غير نافعة! صرخوا/ أنتم التدركون 
ل ثقافــــة؟/ بماذا تنفع؟/ بكومة من  أني أحصِّ
األشــــياء/ هــــل هذه كميــــة؟ عليك مشــــاركتنا 
بقليل من ذلك لنعــــرف قيمة الصفقة، انفعلت 
وأجبت بأســــلوب عنيف: الثقافة ال تستهلك، 

فكلما استخدمتها زادت أمالُكك“.
أفونسو كروش يقدم رؤى مختلفة عن فهم 
المجتمع لطبيعة الثقافة ودورها في التنمية، 
فالخيــــال، كمــــا يقــــول الكاتب في ما يشــــبه 

الخاتمــــة، ليس هروبا من القبح، ومن الرعب، 
ومن المظالم االجتماعية، وإنما، هو بالضبط 
تصميم لبناء بديل، هندســــة فرضية لمجتمع 
أكثــــر انســــجاما مــــع انتظاراتنا اإلنســــانية 
واألخالقية، فالخيال والثقافة يبنيان، والكالم 
ألفونسو، كل ما نحن عليه، خياالتنا تأتي من 
التفكير العلمي، لهذا ضّمن الرواية ما يشــــبه 
المقالــــة التي أعتقــــد أن الروايــــة كلها ُكتبت 
ليقول ما يريد قوله من خالل ما يشبه الخاتمة 
التي وضعها، إلى جانب فكرة تكريم الشعراء 

األساسية في النص.
في هــــذا النص المفتوح على كل الثقافات 
درس  الــــذي  البرتغالــــي  الكاتــــب  اســــتطاع 
الفنــــون الجميلة في لشــــبونة، أن يلمس أكثر 
القضايــــا الحاحــــا، تلك التي تتعلــــق بتنمية 
الثقافــــة وضرورة إعادة فهم وإنتاج العالقات 
الثقافية مع دوائر المجتمع وشــــرائحه، إنها 
تساؤالت مشــــروعة عن مكانة الشعر واألدب، 
ودورهمــــا في عملية التنمية والتطور، كروش 
يخاطب المجتمع أيضا بعملية حسابية تشبه 

المنطــــق الذي يحكم المادية التي بدأت تغرق 
العالم، فالزراعة أو الصناعة التي ُتدر أرباحا 
علــــى خزينة الدولة هي أشــــياء آنيــــة حالية 
ترتبط بسلســــلة فــــي عملية اإلنتــــاج، بينما 
االســــتثمار فــــي الثقافة يؤســــس لمجتمعات 
ســــوية وهو ال يقــــل بالمطلق عن االســــتثمار 
في مجــــاالت أخرى، المســــألة هنــــا ال تعتمد 
علــــى فكرة الحاجة إلى الجمال فقط، إنه يقنع 
المجتمعات بأن االســــتثمار فــــي الثقافة أمر 
هام وضــــروري لصالح كل المجاالت األخرى، 
فالشــــعر عند أفونســــو كروش بإمكانه إنقاذ 

العالم.

أحمد رجب

} القاهرة - قدمت الدراما التلفزيونية المصرية 
عبر كبــــار كتابها أمثال محفــــوظ عبدالرحمن 
وصالح مرســــي ويســــري الجنــــدي، وكان في 
مقدمتهم أسامة أنور عكاشة، نصوصا مميزة، 
وإذا كانت بعض األعمال الدرامية التلفزيونية 
نجحــــت في أن تحصل علــــى االعتراف النقدي 
بأدبيتهــــا، فإنهــــا مازالت تتعثر أمــــام أبواب 
الجامعات، فعدم االعتراف األكاديمي بأدبيتها 
حال دون دراســــتها في أقســــام األدب المقارن، 
إذ لم تفلح الكاتبة والباحثة مي تلمســــاني في 
إقرار رســــالتها للدكتوراه بجامعة القاهرة عن 
الحارة في السينما، فلم يسمح لها باالشتغال 
على نصوص ســــينمائية مما اضطرها إلنجاز 

بحثها في كندا.
 نفس الشــــيء تكرر مع الباحث أحمد عمار 
حينمــــا أراد لرســــالته أن تــــدرس أدب الدراما 
التلفزيونيــــة، فغيــــر وجهته ليــــدرس ”اإليقاع 
ودالالتــــه في شــــعر صالح عبدالصبــــور“، لكن 
الدراما ظلت تغريه حتى اســــتجاب لها وعكف 
على دراستها بشــــكل أكاديمي رصين وقدمها 
فــــي كتاب مــــن 416 صفحة بعنــــوان “عصفور 
النــــار.. دراســــة أدب الدرامــــا التلفزيونيــــة“، 
الصادر مؤخرا عن دار دلتا للنشر، ليكون أول 
كتــــاب باللغة العربية يتنــــاول بالتحليل نصا 

دراميا تلفزيونيا، هو مسلسل ”عصفور النار“ 
من تأليف أســــامة أنور عكاشة وإخراج محمد 

فاضل، وعرض ألول مرة عام 1987.
يرى الباحث أحمد عمار أن نص المسلسل 
ارتقى ليصبــــح أدبا رفيعا، يمكــــن أن يخضع 
لقواعد النقد والتحليل األدبي. لكن كان ال بد له 

من وقفة قصيرة يؤجل فيها تحليله 
للعمل الــــذي اختاره، ليرصد أهم ما 
يميز الدراما التلفزيونية، في فصل 
أســــماه “مهــــاد نظــــري“، فالدراما 
التلفزيونيــــة تختلف عن مثيالتها 
ليس فــــي المســــرح فحســــب، بل 
أيضــــا فــــي الســــينما واإلذاعــــة 
األخــــرى  الشــــعبية  والوســــائط 
وهــــي  والحكواتــــي،  كالســــامر 
اختالفات فرضتها وسيلة تقديم 
الصغيرة،  الشاشة  وهي  العمل 
وذلــــك ال ينفي بالطبــــع وجود 
ســــمات مشــــتركة كثيرة أهمها 

أن كل هــــذه األنــــواع تقــــوم على مبــــدأ القص 
أو تقديــــم حكاية، لكن دراما التلفزيون نشــــأت 
أساسا لجذب المشــــاهد ولملء ساعات البث، 
وهذا حررها مــــن االرتباط بزمن معين تتطلبه 
مدة عرض الفيلم والمســــرحية، فأتاح للكاتب 
أن يحشد عمله بشــــخصيات عديدة وتفاصيل 

كثيرة.

أيضا يرى عمار أن التشويق كان عنصرا 
الزما لجذب المشــــاهد وإثارة فضوله يوميا، 
وينبغي أن يؤكــــد الكاتب علــــى التباين بين 
الشــــخصيات وأال تكــــون مســــوخا أو دمــــى 
تنطق بلسان المؤلف بل تنطق بلسانها هي، 
وعلــــى المؤلف أن يعبر عــــن رؤيته من خالل 
العمــــل ككل وليــــس عبر اســــتنطاقه 
للحوار  وينبغي  للشــــخصيات، 
أن يكون معبرا عن الشــــخصية، 
كاشــــفا عنهــــا، ومفيــــدا للحدث 
وللصــــراع، كذلك ال بــــد أن يكون 
لكل شــــخصية هدف تسعى إليه، 
وأن يكون طريــــق الهدف محفوفا 
بالمخاطــــر لتحقيــــق الصراع بين 
وأن  المتناقضــــة  الشــــخصيات 
يتجدد الصراع في كل حلقة لضمان 

التشويق.
يوضح الباحث أن النص الدرامي 
يجب أن تتطور فيه الشخصية خالل 
مســــيرتها وأن يقــــوم التطــــور علــــى 
المعرفــــة، كذلــــك طــــول أو قصر المشــــاهد ال 
يعــــدان شــــيئا ذا قيمة في حــــد ذاتهما وإنما 
ضرورتهمــــا ترتبــــط بإيقاع العمــــل وبهدف 
المشــــهد الذي يجب أن يدفع القصة دوما إلى 
األمــــام، والمهم أال ينســــى المؤلف في زحمة 

األحداث شخصية من شخصياته.

بعد تقديمه النظــــري، يبدأ المؤلف الجزء 
بسؤالين  التحليلي لمسلسل ”عصفور النار“ 
يظن أنه ســــيواجه بهما، أولهما لماذا أسامة 
أنور عكاشــــة؟ ويجيب بأن اســــمه ارتبط لدى 
المشاهد بالدراما التلفزيونية. كما أن عكاشة 
أول مــــن وصفها باألدب واســــتخدم مصطلح 
“رواية تلفزيونية“ مما يؤكد وعيه باإلشكالية 
التي يثيرها المصطلح، والتي كانت مشروعه 
األدبي، لذلك ال بد من تناول أعماله من منظور 
األدب للوقوف على مــــدى نجاحه في تأصيل 

هذا النوع األدبي.
أما الســــؤال الثانــــي فهو ســــبب اختيار 
ويرد بأنه  الباحث لمسلســــل “عصفور النار“ 
يمثل فترة نضج أسامة أنور عكاشة، كما أنه 
وحيد الجــــزء، وعدد حلقاته الخمس عشــــرة 
يناســــب الدراســــة، كمــــا أن مضمــــون العمل 
ينتصــــر لقضيتي العــــدل والحريــــة فقضيته 
لــــم تكــــن مرتبطة بزمــــان أو مــــكان محددين، 
فقد انطلــــق من أعماق القريــــة المصرية بكل 

تفاصيلها ليقدم قيمة أخالقية إنسانية.
ويؤكــــد عمار أن المسلســــل الدرامي ليس 
مجرد نوع أدبي، بل هو نوع فني يعتمد على 
عناصر فنية كثيرة من بينها نص المسلسل، 
لكــــن قضيته هنا تطلبت االقتصار على النص 
المكتوب (وهو غيــــر مطبوع)، لذا اعتمد على 
المشــــاهدة فقــــط للوقــــوف على بنيــــة النص 

والتوصل إلى الســــمات والثيمات والتقنيات 
التــــي اعتمد عليها مؤلف المسلســــل في بناء 
عملــــه، وهو في تناولــــه المتتابع عبر فصول 
الكتــــاب لحلقــــات المسلســــل لــــم يفصل بين 
الشــــكل والمضمون بل رصد كال من السمات 
الموضوعيــــة والخصائص التقنية، فأســــامة 
أنور عكاشــــة في جل أعماله يحاول االنتصار 
لقيــــم إنســــانية عامة في نهايــــة الصراع بين 
عدد من القيــــم المتضادة مثل العدل / الظلم، 
الوفــــاء/ الخيانة، وال يتناولها بشــــكل مجرد 
بل ينطلق من مجتمعــــه وواقعه المعيش، لذا 
يختار شخصيات من لحم ودم تشبه المتلقي 

نفسه أو يكاد يعرفها في حياته.
 ورغم محليــــة مجتمع المسلســــل إال أنه 
يتمــــاس مــــع العالم كلــــه من خــــالل القضايا 
التــــي يتبناهــــا، وعكاشــــة أيضــــا يفيــــد من 
تقنيات الحكي ســــواء المعروفة في األجناس 
األدبية األخــــرى أو تلك الموجودة في التراث 
الشعبي، كذلك يستخدم المونولوج والفالش 
باك وتقنيات تيار الوعي، ويراوح في ســــرده 
الدرامــــي بين المشــــاهد الطويلة والمشــــاهد 
القصيرة، وتشــــكل المفارقة عنصرا رئيســــا 
فــــي دراما عكاشــــة، كذلــــك الحضــــور الالفت 
الصــــورة  تحمــــل  التــــي  الشــــعرية  للجملــــة 
والمجاز واإليقاع معا، والتي تميز مسلسالته 

باعتبارها أدبا دراميا بامتياز.
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ضمن مجموعة براءات صدرت عن منشـــورات املتوســـط – إيطاليـــا مجموعة قصصية جديدة 

للقاص والروائي الكويتي ناصر الظفيري بعنوان {أبيض يتوحش}.

عن منشـــورات الجمل صدرت أخيرا الطبعة الثانية من رواية {لعبة املالك} للكاتب اإلســـباني 

كارلوس زافون والتي قام بترجمتها املترجم معاوية عبداملجيد.

رواية الغرائب التي البد أن تصدق

أول كتاب عربي يحلل نصا من أدب الدراما التلفزيونية

[ كاتب برتغالي ساخر يرد االعتبار للشعر والثقافة من خالل متجر لبيع الشعراء
قدم لنا عــــــام ٢٠١٧ كاتبا روائيا وفنانا برتغاليا، ُترِجَم للمرة األولى إلى العربية عبر رواية 
َم هذا  غريبة تنفذها شــــــخصيات واقعية ســــــحرية، إنه البرتغالي أفونســــــو كروش الذي قدَّ
النص بعد اقتناعه التام بفســــــاد الذائقة العامة في العالم، ومحاولة منه لتكرمي الشــــــعراء 
حيث ترجمها إلى العربية بلغة انســــــيابية عبداجلليل العربي ونشــــــرتها دار مسكلياني في 

تونس هذا العام.

فتاة تشتري شاعرا فتتغير حياتها

روايـــة {هيا نشـــتري شـــاعرا} رواية 

التهكم على املجتمعات املعاصرة 

التـــي صـــارت تجنـــح نحـــو املادية 

املطلقة بصيغة مرعبة

 ◄

هـــذا العمـــل الـــذي كتـــب كحيلـــة 

ومدخـــل حكائي لتكريم الشـــعراء، 

مليء بالتفاصيل الغريبة حتى أنك 

تقترب من تصديقها

 ◄

} يتوجه بعض األدباء بين الفينة 
واألخرى إلى طرق أجناس أدبّية جديدة 

من باب التجريب تارة، ومن منطلق البحث 
عن توسيع دائرة االهتمام والمقاربة 

والمتابعة تارة أخرى، وربما رغبة في 
اكتشاف قدرات مخبوءة في عالم الكتابة، 
واستخراجها وتظهيرها عبر هذا الجنس 

األدبّي أو ذاك.
تهافت الكثير من األدباء على الرواية 
بعد أن تّم تخصيص جوائز لها، شعروا 

أّن عليهم اللحاق بركب هذا الفّن الذي بدأ 
يخطف األضواء، ويمعن في التوّسع رويدًا 
رويدًا، وكانت الرغبة في األضواء واألموال 
والشهرة المأمولة من دوافع التوّجه إليها، 

فكانت الصدمة بأعمال كثيرة بائسة لم 
ترتِق إلى مستوى الفّن الروائّي، وأفقدت 
أصحابها هوّياتهم األدبّية، ألّنهم تأّثروا 
بالموجة الدارجة، ولم يكن األمر منبثقًا 
من أعماقهم، ولم يشّكل بالنسبة إليهم 

قضية أو كينونة.
كان الطريق إلى الرواية مدفوعًا 
باالنسياق وراء البحث عن الشهرة 

واألضواء التي قد تكفلها جوائز ذات بريق 
ما، ويبدو أن الجوائز باتت تفرز كتابة 
موسمية بالموازاة مع قراءات موسمّية 
مواكبة لها، فتساهم، من حيث ال ترغب، 

بتهميش الكثير من األعمال الروائّية 
التي لم تندرج في سياقات الجائزة أو لم 

يحالفها الحظ لتكون مختارة ضمن الئحة 
من لوائحها.

حين تّم تخصيص جائزة للقّصة، بدأ 
روائّيون وشعراء ومجّربون بالتطّرق إلى 

القّصة وحرف مسارهم إليها، باعتبار 
أّن بعض الضوء انتقل إليها، وساهمت 

الجائزة في الترويج لها وتصديرها 
لتنافس على استحياء الرواية التي تبقى 

محتفظة بصدارة االهتمام والمتابعة. 
أصبح للقصة بدورها موسمها، ولقّرائها 

موسمهم معها. بهذا أيضًا انتقلت من 
مجال شغف وعشق إلى مسار تهافت على 

المنافسة للربح والخسارة.
كذلك األمر بالنسبة إلى روايات 

الفتيان، وأدب األطفال، وكذلك أيضًا 
بالنسبة إلى أدب الرحالت وأدب 

اليوميات، فقد يّتسع إطار التوّجه إليهما 
انطالقًا من حضورهما المتصاعد، والدور 

الذي تلعبه الجوائز في تركيز األضواء 
عليهما، ناهيك عن حميميتهما وانطالقهما 

من تجارب ذاتية ال تحتاج إلى تخييل أو 
اشتغال على نسج عوالم حكائية وروائية، 

سريالية أو سحرية أو تاريخية.
ال يخفى أن التطّرق إلى أّي جنس 

أدبّي ومقاربته وتجريبه يحمل جمالياته 
الخاّصة، كما يشتمل على مغامرة ومتعة، 
هذا إن كان األمر نابعًا من الشغف ال من 

الرغبة في الحضور في اَألضواء بأّية 
وسيلة، بغّض النظر عن مستوى ما يتّم 
تقديمه، أو ما يمكن أن يقّدمه في مجاله.

التهافت على الكتابة الموسمية 
ال يصنع أدبًا يليق باسمه، وال يكّرس 

حضورًا في تاريخ األدب، بقدر ما يشير 
إلى انعطاف أصحابها تبعًا لمواسم 

الجوائز، وما تصنعه من أمزجة لقّراء 
المواسم المنجذبين إلى ما يتّم تصديره 

دعائّيًا. 

هيثم حسين
كاتب سوري

الكتابة املوسمية
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كتب
صور 

املستقبل العربي 

} أذكر أنني قرأت أواخر القرن 
الماضي كتابا بعنوان ”صور المستقبل 

العربي“ تشارك في كتابته أربعة 
من المتخصصين العرب في حقل 

الدراسات المستقبلية والتنمية التقنية 
واالقتصادية، وقد ترك الكتاب في 

نفسي أثرا جليال؛ إذ كان الكتاب األول 
الذي رأيت فيه توظيفا دقيقا لما يسّمى 

بأدوات التحليل الكّمي واستقصاء 
المتغيرات الحاكمة للنشاطات البشرية 

في شتى حقول النشاط االقتصادي، 
وكان من العالمات المؤشرة ألهمية 
الكتاب وفرادته المميزة أن ظهرت 

نسخة باللغة اإلنكليزية من الكتاب؛ 
األمر الذي يشي بأّن واضعي الكتاب 

سعوا لمخاطبة العقل غير العربّي إلى 
جانب العقل العربي، ومنذ ذلك اليوم 

وأنا أتابع حقل الدراسات المستقبلية 
بشغف وحرص.

ثمة، بالطبع، الكثير من الدراسات 
المستقبلية الموضوعة باللغة 

اإلنكليزية، وقد ُترِجم بعضها إلى 
العربية، وقد علق بذهني -من بين 

تلك المؤّلفات- كتاب بعنوان ”العالم 
بعد مئتي عام“ صدر ضمن سلسلة 

كتاب عالم المعرفة في ثمانينات القرن 
الماضي، وكان كتابا رائعا يتضّمن 

رؤى استشرافية بشأن أحوال عالمنا 
البشري، ويمكن اإلشارة أيضا إلى 

الصادر ضمن  كتاب ”عالمنا المشترك“ 
نفس السلسلة وهو من منشورات 

منظمة األمم المتحدة للبيئة ويرّكز- 
كما هو واضح من عنوانه- على 

الجوانب البيئية المرتبطة بالنشاطات 
البشرية وتأثيرها المتوّقع على كوكب 

األرض في العقود القادمة.
تعاني بيئتنا العربية مشكالت 
هيكلية مزمنة تتطّلب عمال دؤوبا 

لتخفيف آثارها في حياتنا الراهنة 
فضال عن آثارها المتوّقعة في العقود 

القادمة والتي من المتوّقع أن تشهد 
تفاقما خطيرا يتطّلب العمل بحكمة 
وصبر وبطريقة توّظف كّل الوسائل 

الكّمية المتاحة بعيدا عن العصبيات 
والعواطف السّيالة واالنحيازات 

المسبقة غير المجدية.
تتجّذُر أصول المشكالت الهيكلية 
العربية في اعتماد اقتصاديات معظم 

بلدانها على الريع النفطي، أو في شّحة 
السيولة المالية في بلدان أخرى، وقد 
ترّتبت على هذه الهيكلية االقتصادية 

اختالالت عميقة صار الفرد العربّي 
بنتيجتها يميل للركون إلى الدعة 

واالسترخاء واالعتماد على التوظيف 
الحكومي الواسع الذي يستفيد من 

الفوائض المالية النفطية في سلسلة 
مشتبكة يرى بعض المخدوعين أنها 
ستستمّر إلى ما النهاية؛ وهو األمر 

الذي يقترب من خواتيمه بعد أن شهدنا 
في السنوات القليلة الماضية تطويرا 

ثوريا لمصادر الطاقة المتجّددة ووضع 
خطط عمالقة لتصنيع السيارات 

الكهربائية على نطاق واسع، وال ينبغي 
تصّور األمر على أّنه نكاية أو رغبة 

مرضّية في االنتقام من البلدان النفطية 
التي تنّعمت بعوائد مالية ضخمة 
لعقود طويلة؛ بل إّن األمر ال يعدو 

استجابة براغماتية مطلوبة للتعامل 
الجاد مع حالة فرط االحترار األرضي 
التي باتت تهّدد الحياة البيولوجية 

على كوكبنا.
ثمة أمر آخر عظيم األهمية 

يختّص باقتصاد المعرفة وضرورة 
تخصيص نسبة مالية محترمة من 

اإلنفاق الحكومّي العام للنهوض 
بالقطاع التعليمي الذي يعّول عليه 

في خلق كفاءات بشرية تجيد التعامل 
مع الفعاليات التقنية-االقتصادية 

المستقبلية التي ستحمل لواء البشرية 
في الفتوحات المعرفية الخالقة وحيث 
لن تكون ثمة حكومة تعتمد الفوائض 

الريعية في اإلنفاق على مجاالت 
توظيف غير منتجة.

ليس المستقبل العربّي مظلما أو 
كئيبا كما قد يتغّنى بعض المسكونين 
بالخيبة والرغبة في إطفاء شعلة األمل 

والعمل الجاد لتغيير الواقع؛ لكّن 
األمانة تقتضي أن نقول إّننا خسرنا 
الكثير من الفرص ولم يبَق لنا الكثير 

لنخسره في سياق سباق عالمّي لن 
يكون أي مكان فيه للمتخاذلين أو 

المرتكنين على أنساق متهالكة ثبت 
عجزها وبطالنها.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية 

خلود الفالح

} انتشـــرت ظاهرة تصنيف الروايات بأشكال 
غيـــر نقدية، تصنيفات تروم الترويج غالبا، لذا 
توجهنا بالسؤال إلى عدد من الروائيين العرب، 
إن كان تصنيـــف العمـــل الروائي بيـــن رواية 
منفـــى، رواية المقموعيـــن، روايـــة اجتماعية 
وغيرها من التســـميات، هو مـــا يمنح الرواية 
حضورهـــا واالحتفـــاء بها من حيـــث الجوائز 

وعدد الطبعات.

وهم وخداع

يقـــول الروائـــي اليمني وجـــدي األهدل إن 
”الرواية تنقســـم إلى أنواع معروفـــة، كالرواية 
الواقعيـــة والتاريخيـــة والبوليســـية وغيرها. 
لكن تقســـيم الروايات بحســـب الموضوعات، 
ليس ســـوى تنويعـــات على النوع نفســـه، أي 
الرواية الواقعية. وال يكفي أن نقول هذه رواية 
كـــذا وكذا للزعم بأننا نحقـــق جديدا، أو نبتكر 
شكال روائيا مختلفا. نعم يحتاج األدب العربي 
إلى خلق أشـــكاله الفنية الخاصة، وتوسل تلك 
التوصيفـــات ال ُيقـــدم إضافة حقيقيـــة، وربما 
ُيشـــّوش عمـــل الروائـــي، فيظـــل أســـيرا لهذه 

الالفتات، ويقبع مستكينا بداخلها“.
ويؤكد الروائي المغربي محمود عبدالغني 
أن التصنيـــف منهج علمي اســـتفاد منه األدب 
طـــوال تاريخـــه. لكنـــه يتســـاءل متـــى يصبح 
التصنيـــف ممكنا؟ ومـــا الذي يجعلـــه ممكنا؟ 
ويـــرى عبدالغنـــي أن الروائـــي الحالي أصبح 
أكثـــر تخصيصا فـــي تصنيفـــه للروايات، وقد 
انساق الروائي العربي نحو هذا التخصيص، 
روايـــة مقاومـــة، روايـــة قمع، روايـــة النضال، 
رواية المنفى.. مثلما صّنف شـــعراء لبنان في 
ســـبعينات القرن الماضي إلى شـــعراء جنوب 
وشـــعراء شـــمال. وكما صّنف شـــعراء تونس، 
في الجيل نفسه، أنفسهم إلى شعراء القيروان 
وشـــعراء تونس العاصمة. وهـــي تصنيفات ال 

يمكن أن تثير إال السخرية.
ويقـــول الروائـــي ”إذا كان التصنيف نافعا 
في العلوم، فإنه قـــد يكون عنصرا تجزيئيا في 
األدب، خصوصا في نظرية األجناس. فالديمير 
بروب مثال صّنف الحكايات العجيبة باالعتماد 
علـــى المورفولوجيـــة (علـــم دراســـة الشـــكل) 
مستفيدا من تصنيفات علم النبات. وفي القرن 
التاسع عشر سخر غي دي موباسان من تصنيف 
الروايات الذي ساد عصره، رواية حرب، رواية 
جنـــوب، رواية شـــمال. وهو التصنيف نفســـه 
الذي ســـاد الرواية األميركية فـــي نفس القرن. 
لماذا التصنيف هو منهج القرن التاســـع عشر؟ 

باختصار ألنه قرن التاريخ“.

يشـــير عبدالغنـــي إلـــى أن حصـــة الرواية 
ضخمـــة دائما من التصنيفـــات، رواية عائلية، 
روايـــة ســـيكولوجية، رواية تعليميـــة، رواية 
فكاهيـــة منثورة، رواية فلســـفية.. والتصنيف، 
بمثل هذه الخانات، هو إخفاق علمي، وانتصار 
لالسم الســـحري، رواية. لكن ال يجب أن ننكر، 
في رأيه، أن هذه التصنيفات هي دليل فني على 

التطور المذهل للرواية.
ويضيـــف الروائي المغربـــي ”التصنيف ال 
يقود إلـــى الوعي باألعراف، بل إلى شـــكالنية 
فقيـــرة. والروائـــي المصنِّف هو خـــادع ذاته، 
مبخـــس لمادتـــه (بالمعنى اللغوي والشـــكلي 
للفظـــة). مـــا يدعنا نبحث بمشـــقة عـــن جوهر 
الرواية الذي ينتفي فيه التعارض بين الخانات 
التـــي وضعنا فيهـــا كل صنف مـــن الروايات. 
لكن بأي معيار قمنـــا بتصنيفها؟ إنها معضلة 
حقـــا تحـــرج النظريـــة والنقد. بنـــاء على ذلك 
تســـتبدل قضايا الرواية: ســـيصبح ســـتاندال 
ساخرا، وبلزاك رومانسيا، وعبدالرحمن منيف 
ماركسيا، وغالب هلسا شيوعيا مغرما بالمدن، 
والطاهـــر بنجلـــون تغريبيـــا، ومحمـــد برادة 
شكالنيا باختينيا، ومحمد زفزاف قطعة رائعة 
مـــن الدار البيضاء، ومحمد شـــكري شـــطاريا، 
وغائـــب طعمـــة فرمـــان نوســـتالجيا، وخيري 
الذهبي خرافيا، وهدى بركات متصوفة الحرب 
اللبنانية، ومدام دي ستاســـل متنورة فرنسية 
معاديـــة لبونابـــارت، وفرانـــز كافـــكا شـــاعر 
الموظفين، وبروســـت روائيا انكماشيا يبحث 
عـــن فقاعـــات الزمـــن، وغوغول مجرد ســـاخر 
مرّفه. في نسيان تام أن الروائي يصنع ثيماته 
ولغته وشـــكله وأبطاله وشـــخصياته ليعيدهم 
إلـــى اســـتحقاقهم الفعلـــي، التاريـــخ المتدفق 

الصامت“.
ويؤكـــد ضيفنـــا أن حالـــة البـــراءة هي ما 
يخلـــق تلك التصنيفات، لكن حـــاالت العلم هي 
المطلوبة بجـــّد وجهد. وإذا ســـيطرت البراءة 
على العلم، فإننا لن نســـمع سوى نواح القارئ 
حيـــن يالحظ أنه يقرأ روايـــات مرتجفة، فيقرر 
وضع حّد لهذا التبّجـــح التصنيفي. في الوقت 
الذي ينبغي فيه اعتبار الرواية تعبيرا ســـرديا 

عن رؤى كونية.

إغراء تجاري

صابرين  الفلســـطينية  الروائيـــة  توضـــح 
فرعـــون أن هناك تأثيرا لالضطهاد السياســـي 
ومـــا تفعلـــه األمزجـــة النفســـية باألدبـــاء في 
المنافـــي، فنرى معظم األدبـــاء إما يتخذون من 
مسرحا للرواية وإما  البيئة الجديدة ”المنفى“ 
يعتمدون على ذاكرتهم في رســـم أوطانهم التي 
هاجروهـــا أو ُهّجـــروا منها، يتأصل الشـــعور 
بالغربة واالنسالخ الثقافي بين لغتين وبيئتين 
اجتماعيتين مختلفتين تحمل كل منهما خليطا 

من الثقافات كأمكنة متحركة.
وتقول فرعون ”إن األدب في المنفى اقتصر 
في بداياته على الشعر، فكان سببا في تأسيس 
الرابطـــة القلميـــة من ِقبل شـــعراء المهجر، ثم 
ظهـــرت الرواية لتحكـــي عذابـــات المقهورين 

والكادحين ولقمة العيش والبطوالت الوطنية، 
لكنهـــا ال تجســـد جنســـا أدبيا بحتـــا، فهي ال 
تقتصـــر علـــى المنفـــى، وإنما يلعـــب الحنين 
للبيـــت األول دوره فـــي النفـــس ويبقى الكاتب 
أســـير التعاســـة والشـــوق للوطن األم، فنجده 
غالبـــا ما يتحدث عن قضايـــا مجتمعه. وقد مّر 
األدب الفلســـطيني بمراحل عدة منذ عام 1948، 
فبرزت روايات تحكي عن أحوال الفلسطينيين 
في الشتات كما هو حال روايات جبرا إبراهيم 
جبرا، ثم ظهرت الروايات التسجيلية للمقاومة 
الفلســـطينية كما فـــي رواية ’عائـــد إلى حيفا‘ 
لغســـان كنفاني، وفي المرحلة األخيرة تحولت 
الرواية لوصف الحنين للوطن بعدما خرج منه 
إلميل  قســـرا وجورا، كما في رواية ’المتشائل‘ 
حبيبي، فأفادت التصنيفـــات في معرفة تاريخ 

الرواية في فلسطين منذ النكبة إلى اليوم“.
تعـــدد  صعيـــد  ”علـــى  الكاتبـــة  وتتابـــع 
الطبعـــات والنشـــر يعـــود إلى مبـــدأ العرض 
والطلب وتســـويق الكتب، حيـــث يميل القارئ 
لمـــا يحاكي همه اليومي وُيســـلط الضوء على 
قضايـــا مجتمعه وقضايا الشـــعوب التي يقرأ 
عنهـــا فـــي الصحـــف أو يشـــاهد أخبارها في 
التلفزيون أو شـــبكات التواصـــل االجتماعي. 
ُتعتبر التصنيفـــات األدبيـــة تصنيفات نوعية 
تفيد بإعطاء نبذة من قبل الناشـــر والكاتب عن 
روايته، كإشكاالت رســـمية، ال تؤثر على تقييم 
مضمـــون الرواية، حتـــى أن مصطلحات مثل: 
روايـــة منفى، رواية مقاومـــة، رواية مقهورين، 
تعتبـــر تصنيفات فرعية تتالشـــى فـــي موازاة 
الجنس األدبي من شعر، رواية، قصة، ومقال“.

ويشير الروائي الجزائري عبدالرزاق بوكبة 
إلى أن الرواية نســـيج من اإلشارات والمواقف 

واألمزجـــة والمعـــارف والعالقـــات الخاّصـــة 
بمرحلة معينـــة. تصوغها الذات الكاتبة بوعي 
حاد فـــي معمار خاص وبلغـــة خاّصة لتصبح 
وثيقة جمالية وإنســـانية وتاريخية. وال تشفع 
لها إنســـانية الموضـــوع المختار بـــأن تأخذ 
مصداقيـــة إال لم يكن التناول بشـــروط الرواية 

وأصولها وفنياتها وتقنياتها وجمالياتها.
ويتابـــع ”مـــا حصل فـــي الفضـــاء العربي 
خـــالل الســـنوات الماضيـــة ليس بســـيطا أو 
عابـــرا. بالتالي فهو حقـــل روائي خصب جدا. 
غيـــر أن كتابتـــه بعيـــدا عـــن شـــروط الرواية 
المذكورة والمتعارف عليها ال تجعل من العمل 
الروائـــي روائيا. عادة ما تســـتفحل المتاجرة 
لدى الروائيين والناشـــرين معـــا في مثل هذه 
المقامات المثيرة للفضول لدى شعوب األرض، 
فهـــو ذو ســـحر خـــاص. فيتـــّم االعتمـــاد على 
الشـــكليات عوض الجوهر، كأن تقـــدم الرواية 
على أنها رواية المنفى أو رواية المقموعين أو 
رواية الطغاة لخلق إغراء تجاري على غرار ما 
كان يحدث مع الجنس. من هنا تشـــتهر وجوه 
ســـطحية ليســـت لها قيمة إال كونها كتبت في 
هذه الحقول على حســـاب وجوه كتبت بشروط 
الكتابة. غير أن هذا النوع من الكتابات سرعان 
ما ينطفئ ألن عمره من عمر الفقاعة ال الشالل“.

محمد يوسف

} باريــس - فـــي مطلـــع كتابه ”تاريـــخ لبنان 
الحديث من اإلمـــارة إلى اتفاق الطائف“ يذكر 
المفكـــر والباحـــث اللبناني فواز طرابلســـي 
أن جميع الشـــخصيات الـــواردة فيه حقيقية، 
وكذلـــك األحـــداث والمواقع والتطـــورات وقد 
لعـــب التخّيـــل دوره في ثالثـــة مواضع فقط، 
وهي فـــي الكتاب حلـــم الصبيانـــي المعدني 
ورســـالة لويز برونيت إلى شقيقها، والحوار 

بين زوجة شيعا علمان وطانيوس شاهين.
أما فـــي كتابه األخير ”حريـــر وحديد، من 
جبل لبنان إلى قناة السويس“، الصادر مؤخرا 
في نســـخة فرنســـية عن دار نشر ”أكت سود“ 
الفرنســـية بترجمة الفرنســـية توقيـــع ناتان 
بونتـــان وماريان بابو، فال يتدخل طرابلســـي 
في المـــادة التاريخيـــة بل يأتي علـــى ذكرها 
كما هي تاركا لقلمه النقدي هامشـــا لإليضاح 
حينا والتحليـــل حينا. مؤكدا كل التأكيد على 
أن ”هـــذه الحوليات تنتقل عبر البحر األبيض 
المتوســـط شـــرقه وغربه خالل القرن التاسع 
عشر“، وبالنســـبة إليه فإن التدوين يبدأ مع 
إطاللة موسم الحرير في جبل لبنان ويختتم 
مع افتتاح قناة الســـويس فـــي مصر، ومن 
هنا جـــاء عنـــوان الكتاب. فهو يشـــبه هذا 
التاريـــخ بخيـــوط حريـــر فوق نـــول تروح 

وتجـــيء، تـــروي أحداث تلـــك الفتـــرة وتقدم 
مصائـــر أفـــراد وجماعـــات وبلـــدان وأمصار 

وأقوام وشعوب.
عودة إلى صفحات الكتاب الذي ســـبق أن 
صدر أصلـــه العربي قبل ســـنوات ثالث، فإن 
الكاتـــب ينهج فيه نهـــج المؤرخ الماركســـي 
الـــذي عرفه القـــارئ في جل أعماله الســـابقة، 
إال أنـــه مكتوب بلغة أدبية بعيدة عن الصرامة 
المدرســـية، لغة شيقة وممتعة فيها من السرد 
والحبك ما يشـــد القارئ ويحيـــل المعلومات 
التاريخيـــة إلى مفاصل قصصيـــة تخفف من 
عناء ذكر األحـــداث والتواريخ واألمكنة. وفي 
ذات المســـعى يقـــوم الباحـــث بفرد مســـاحة 

كبيـــرة من عملـــه لصالح الشـــخصيات التي 
تنتهـــج الســـرد التاريخي، فتارة على لســـان 
أحمـــد فـــارس الشـــدياق وأخرى على لســـان 
الليدي هســـتر ســـتانهوب فـــي الفصل األول 
المعنـــون بـ“نبـــوءات“، كمـــا يحضـــر األمير 

عبدالقادر الجزائري وغيرهم.
ويتنـــاول الكتـــاب العديـــد مـــن األحداث 
الهامة فـــي بعض البلـــدان العربيـــة، فيربط 
صناعة الحرير المصـــدر من لبنان إلى مدينة 
ليون الفرنســـية بما يحصل هناك وفي مصر 
والجزائـــر وغيرهمـــا مـــن البلـــدان العربية 
الرازحـــة في ذلـــك الوقت تحت حكـــم الدولة 
العثمانيـــة، فيربطهـــا طرابلســـي بأســـلوبه 
الخـــاص بالتغيـــرات التي شـــهدها العالم، ال 
ســـيما في القـــارة األوروبية، كثـــورة تموز 
الباريسية ســـنة 1830 وغيرها من األحداث 

الهامة.
بعض األحـــداث التاريخية تكتســـب من 
طبيعة الســـرد بعدا أســـطوريا ال يخفى على 
القارئ في عمل طرابلســـي، على سبيل المثال 
وصـــف االحتفـــال الكبير في دمشـــق ورحلة 
الليـــدي هســـتر إلى تدمـــر، تلك المـــرأة التي 
سحرتها البادية الســـورية وعشقت تفاصيل 
الحياة هناك وكان لها دور بارز في الســـنوات 
األخيرة لحكم العثمانيين. ويأخذنا طرابلسي 
بأمانته التاريخية المعهـــودة في تلك القافلة 

التـــي رافقها فيها مشـــايخ البدو والفرســـان 
والمترجمـــون وجمع مـــن الطّباخين. وصف 
دقيق ال يتورع طرابلســـي في اإلشارة إليه في 
الجغرافيا الســـورية ال ســـيما وصف ســـهول 
حماة عنـــد مـــرور الفتاة التـــي كانت تحضر 

استقباال يليق بزنوبيا.
وكعادته، يبرز طرابلســـي كمؤرخ يتعامل 
مع المـــادة التاريخية كمنتـــج ثقافي، ولكن ال 
بد من إعادة وضعه في ســـياق عام مع التأكيد 
على دور االقتصاد والسياسة وعلم االجتماع، 
أي تتحـــول المادة التاريخيـــة عنده إلى مادة 
ثقافية وكل تفصيل من تفاصيل الحياة العامة 
يـــدب الحياة فـــي هذه الوثيقـــة ويحولها إلى 

مادة تساعد على فهم هذه الحقبة أو تلك.
وتنتهـــي أحـــداث الكتـــاب بافتتـــاح قناة 
الســـويس في مصر، ذلك الحـــدث الجلل الذي 
جاء بعد انهيار مشاريع وصراعات وحكايات 
في هذه المنطقـــة الجغرافية من العالم، وذكر 
معظمها طرابلسي. فكأن كتاب ”حرير وحديد“ 
هـــو تلك الرحالت والمحـــاوالت التي ال تؤخذ 
كثيـــرا بعين االعتبار عنـــد الحديث عن تاريخ 
المنطقة، إال أن طرابلســـي يعيـــد بكتابه هذا 
االعتبـــار إلى الهامشـــي بعيدا عـــن الحروب 
والمجاعـــات إلى الحكايات الشـــخصية ودور 
االقتصـــاد واالجتمـــاع فـــي مصائر شـــعوب 

وبلدان حتى يومنا الحالي.

[ روائيون عرب: تصنيف الروايات هواية نقدية وأسلوب تجاري
التصنيف الزائد معضلة تحرج النظرية والنقد

طريق الحرير من لبنان إلى فرنسا جديد فواز طرابلسي بلغة موليير

كثيرا ما نقرأ على الغالف األخير للروايات رواية واقعية، رواية فلســــــفية، رواية مقاومة، 
ــــــة رومانســــــية، وغيرها من التصنيفــــــات املغرية للقارئ الذي يبحــــــث عن لون روائي  رواي
للقراءة، في الوقت الذي يجمع فيه النقاد على أنه يستحيل تصنيف األدب في هذا اإلطار 
الضيق. ولكن هل ترتهن األعمال الروائية لهذه املعايير التي تتجّدد، فمثال اليوم ظهر علينا 
مصطلح رواية دينية ورواية أخالقية وغيرهما، بعيدا عن املعايير الفنية واألدبية التي ميكن 

من خاللها احلكم على جودة العمل.

تصنيف الروايات ال ينفع القارئ والكاتب

األدب العربـــي يحتـــاج إلـــى خلـــق 

أشـــكاله الخاصـــة، والتوصيفـــات 

ال تقـــدم إضافـــة حقيقيـــة وربمـــا 

تشوش عمل الروائي

 ◄

إذا ســـيطرت البـــراءة علـــى العلم 

فإننا لن نســـمع ســـوى نواح القارئ 

حيـــن يالحـــظ أنه يقـــرأ روايات في 

وضع مرتجف

 ◄

صـــدر حديثـــا عـــن منشـــورات املتوســـط ـ إيطاليـــا كتاب شـــعري جديـــد للشـــاعر واملترجم 

الفلسطيني األردني تحسني الخطيب، حمل عنوان «حجر الندى».

صدر أخيرا عن دار أوراق للنشـــر والتوزيع كتـــاب «مدرس على ما تفرج» للكاتب الصحافي أيمن 

عبدالتواب، الذي يحكي بسخرية تجربته في مهنة التعليم.
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} فـــي أوجـــز عبـــارة، لخـــص عبدالرحمـــن 
بكلمتـــْي  االنحطـــاط  أســـباب  الكواكبـــي 
”االســـتبداد السياســـي“. جاء الرجل مطاردا 
من بالد الشـــام، ونال في مصر حظوة رسمية 
وأهلية، وتمكن فيها من نشر ما لم يجرؤ على 
نشـــره في بالده الواقعة تحت وطأة االحتالل 
العثمانـــي، كمـــا كتـــب عمله الخالـــد ”طبائع 
االستبداد ومصارع االســـتعباد“. كتاب يمنح 
مؤلفه أعمارا متجـــددة كلما وجد قارئا عربيا 
يحلـــم بالحريـــة، وإذا كان ابـــن المقفع يحيا 
بكتابـــه ”كليلة ودمنـــة“ فالكواكبي يكفيه هذا 
الكتـــاب، األيقونة العابـــرة لألزمنة واألجيال 
بوصلـــة  المضـــادة،  والثـــورات  والثـــورات 
معيارية يهتدي بها كلما قامت ثورة ال نطمئن 
لمصيرهـــا، أو الحت فـــي األفق ريـــح القوى 
المضـــادة للثورة. كأن الكتاب منشـــور ثوري 
ببرنامج للمســـتقبل خرج لتـــوه من المطبعة، 

ويستهدفنا هنا واآلن.
أراد الكواكبـــي بكتابـــه تحرير اإلنســـان 
الفرد من أســـر الدكتاتورية والخرافة والجهل 
واألوصياء وأي معتقد يســـهم فـــي النيل من 
حريته، وســـجل في السطر الرابع من المقدمة 
هجر ديـــاره، واتخذ في  أنه ”مســـلم عربـــي“ 
مصر مســـتقرا، ”مغتنما عهـــد الحرية فيها“، 
فوجد لدى ســـراة القوم في مصر، وفي الشرق 
عمومـــا وفـــي القلب منـــه العالم اإلســـالمي، 
أسبابا مختلفة لالنحطاط، أما هو فبعد بحث 
دام ثالثيـــن عاما ”تمحص عندي أن أصل هذا 
الداء هو االســـتبداد السياسي، ودواؤه دفعه 
بالشورى الدســـتورية، فقد استقر فكري على 

ذلك“.
كان الكواكبي حـــاد البصيرة، وهو يضع 
أسفل عنوان كتابه هذا اإليضاح ”وهي كلمات 
حـــق، وصيحة فـــي واد.. إن ذهبـــت اليوم مع 

الريح.. لقد تذهب غدا باألوتاد“.

توق إلى الحرية

تعامل الرجل مع األشـــواق اإلنسانية إلى 
اســـترداد الحرية بخيال شـــاعر، ولم يفرض 
علـــى أحفـــاده وصاية، أو يورثهم يأســـا وقع 
ضحيتـــه آخرون رهنـــوا المســـتقبل بوقائع 
ومعطيات تبدو إزاحتها مســـتحيلة، ففي ظل 
احتالل مركب (تركـــي وأوروبي) ألغلب الدول 
العربية لن يرى اليائس أمال في الخالص، أما 
الحكيـــم فيؤمن بأنه ال نهايـــة للتاريخ، ويعي 
أن لإلمبراطوريـــات ولألباطرة والمســـتبدين 
دورة حياة ال بد أن تنتهي، وأّن زاَد 
حياتها ينفد كلما 

ارتفعـــت درجـــة الوعـــي، ومســـتوى التعليم 
القادر على خلخلة أركان االستبداد. وتوارثت 
األجيال وديعـــة الكواكبـــي، وحافظت عليها، 
وفـــي كل جيـــل يســـتدعى الكتـــاب، باعتباره 
”الدليـــل“. وفـــي ميادين الحريـــة التي حملت 
لواء الثورات الشعبية، في مراحل البراءة في 
بدايات عام 2011، حضر ”طبائع االســـتبداد“ 

ومؤلفه الذي ربح الرهان.
حيـــن كانـــت مصر كبيـــرة وتعـــي أن لها 
دورا ال تمـــارس بأدائـــه أي امتنان، احتضنت 
الكواكبـــي ورفاقه مـــن أعالم الفكـــر والفنون 
واإلبـــداع. وقـــد أدركـــُت نهايات هـــذا الوعي 
المصـــري، وجـــذب انتباهـــي فـــي ثمانينات 
القرن العشـــرين تخصيص صحيفـــة األهرام 
صفحـــة ”الحـــوار القومي“ كل أربعـــاء، وفي 
أعالها هذه الجملة ”ما بال الزمان يضن علينا 
برجـــال ينبهون الناس، ويرفعـــون االلتباس، 
ويفكرون بحزم، ويعملـــون بعزم، وال ينفكون 
بتوقيع الكواكبي.  حتى ينالوا ما يقصـــدون“ 
ولن يســـأل قارئ مصري عن جنســـية صاحب 
هذه المقولـــة، إال بعد اختفاء صفحة ”الحوار 
القومـــي“ من األهـــرام، وتخليها عـــن التوجه 
العربي، اكتفاء بشـــؤون محلية وسمت أيضا 
المجـــالت الثقافية واإلنتـــاج الفكري والفني، 
ضمن اختيارات النغالق طوعي مدفوع بجهل 

أو استعالء كاذب.

ولكـــن لبقاء قبر الكواكبـــي في مصر داللة 
رمزيـــة، واحتفـــاء مســـتمرا بعالمـــة ولد في 
التاســـع من يوليـــو 1855، في حلب الشـــهباء 
التـــي كانت مركـــز واليـــة عثمانيـــة، ويرجع 
مؤرخون أصولـــه إلى اإلمام علي. وفي ســـن 
السادســـة توفيت أمه، وتولـــت خالته تربيته، 
وأتقن التركية والفارســـية، فأتيـــح له اإللمام 
بالثقافـــة العصريـــة إضافـــة إلـــى المعـــارف 
الدينية. وفي ســـن العشـــرين عمل محررا في 
الرســـمية الصادرة بالعربية  صحيفة ”فرات“ 
والتركية، وبعد ســـنة صار محررها الرسمي. 
وفي عام 1877 شـــارك في إصدار ”الشـــهباء“، 
أول صحيفـــة عربيـــة في حلب، مـــع صاحب 
امتيازها هاشـــم العطار. وانتهـــج الكواكبي 
خطـــا إصالحيا ال يخفـــي معه اإلشـــارة إلى 
اســـتبداد الســـلطان عبدالحميد، فقـــرر والي 
حلب كامل القبرصي إغالقها بعد ســـتة عشر 
عـــددا. وأســـس الكواكبي عـــام 1879 صحيفة 
”االعتـــدال“ بالعربيـــة والتركية، وســـرعان ما 
أغلقت، فأمـــد بصره إلى آفاق أكثر اتســـاعا، 
وكتـــب في صحـــف عربية منهـــا ”النحلة“ 
فـــي بريطانيـــا، و“النجـــاح“ و“المصباح“ 
و“المنار“  و“المؤيد“  في لبنان، و“األهرام“ 

وغيرها في مصر.
وتقلـــد الكواكبـــي مناصـــب رســـمية، 
فـــكان أمينـــا للفتـــوى، وقاضيـــا في حلب 
التـــي انضم إلى عضويـــة مجلس إدارتها، 
وتولى الخطابة واإلمامة في مســـجد جده 
أبويحيى الكواكبي. واكتسب من جسارته 
خـــالل أعمالـــه الرســـمية عـــداوات الوالة 
ورجالهم المستفيدين من الفساد اإلداري، 
وكان مـــن الطبيعي أن يتعرض للمضايقة 
والعـــزل، واســـتقال ليتفـــرغ للمحامـــاة، 
كما ســـجن مرتين عـــام 1886، وقام الوالي 
عثمان األعرج بتحريض طائفة من األرمن 
فاغتصبـــوا مزرعتـــه، حتـــى ضاقت عليه 
حلـــب، وأســـر في نفســـه رغبـــة الهجرة 
إلـــى مصـــر، واتخذها برغبة شـــخصية 
وتكليـــف مـــن الخديـــوي عبـــاس حلمي 
الثانـــي قاعـــدة انطالق إلـــى رحالت في 
الجزيرة العربيـــة والهند وبالد المغرب. 
وأتاحـــت لـــه صحف مصر نشـــر مقاالت 
مناهضة لالستبداد، وإصدار كتابيه ”أم 
القـــرى“ عام 1900 وكان قد كتبه في حلب، 

و“طبائع االســـتبداد ومصارع االستعباد“عام 
1900، وصـــدرت التعليمات الســـلطانية بمنع 

دخول الكتابين إلى الممالك العثمانية.
الكتـــاب الـــذي خشـــي الكواكبـــي أن يكون 
”صيحـــة في واد“ ربما تذهـــب مؤقتا مع الريح، 
أشبه بقذيفة تعرف هدفها، وال تتلكأ في الوصول 
إليـــه من أقصـــر طريـــق إلصابته، عبـــر مقدمة 
قصيـــرة، ومدخل عنوانه ”ما هو االســـتبداد؟“، 
وثمانيـــة فصـــول هـــي ”االســـتبداد والدين“، 
و“االســـتبداد والعلم“، و“االســـتبداد والمجد“، 
واألخالق“،  و“االستبداد  والمال“،  و“االستبداد 
و“االستبداد والتربية“، و“االستبداد والترقي“، 

و“االستبداد والتخلص منه“.
قدم المؤلـــف تعريفا لعلم السياســـة بأنه 
”إدارة الشؤون المشـــتركة بمقتضى الحكمة“، 
أما االســـتبداد فهو التصرف في هذه الشؤون 
”بمقتضـــى الهـــوى“، ويتجلى االســـتبداد في 
تصـــرف فرد أو حكومة مطلقة بال خشـــية من 
حســـاب أو مراقبة، كما يتحكم األب واألستاذ 
والـــزوج ورجـــال الدين ورجال المال، وأشـــد 
درجـــات االســـتبداد ”حكومة الفـــرد المطلق، 
الـــوارث للعـــرش، القائـــد للجيـــش، الحائـــز 
على ســـلطة دينية“. وبعيدا عن قمة الســـلطة 
السياســـية، فإن ”من أقبح أنواع االســـتبداد 
اســـتبداد الجهل على العلم، واستبداد النفس 
على العقل، ويسمى استبداد المرء على نفسه، 
وذلـــك أن الله جلت نعمته خلق اإلنســـان حرا 
قائـــده العقل، فكفـــر وأبى إال أن يكـــون عبدا 

قائده الجهل“.
وال ينســـى الكواكبي طرح هذه األســـئلة: 
لماذا يكون المســـتبد شـــديد الخـــوف؟ لماذا 
يســـتولي الجبـــن على رعية المســـتبد؟ بماذا 
ينبغي استبدال االســـتبداد؟ ثم يترك اإلجابة 

التي ستأتي في ثنايا الفصول.
وتبدأ المقدمة بهدوء عقالني يطرح أرضية 
جاذبة للنقاش، وفي نهايتها يعلو الكريشندو 
األخيـــر، في جمـــل قصيـــرة عاليـــة النبرة ال 
تحتمل التأويل، كأنـــه يتعجل إلقاءها قبل أن 
يغادر، إذ ”ال شـــك فـــي أن إعانة الظالم تبتدئ 
من مجـــرد اإلقامة في أرضه“، وهـــذه الجملة 
تناســـب عصر الكواكبـــي الحافـــل بثنائيات 
الرعايا والمواطنين، المعدمين الفقراء ومالك 
األرض ومن عليها من بقايا األرقاء رغم تحريم 
الرق. وليـــس متصورا اآلن بعد هذا الشـــوط 
الحداثي، وصعود مفهوم الدولة الوطنية رغم 
جبروتها والطغيان العســـكري أو العشائري 
أو الطائفـــي لحكامها، أن يغادر مظلوم ”أرض 
ظالم“؛ فهي ليست أرضه، وكالهما مواطن ولو 

الدستور.  نظريا بحكم ”نص“ 

االستبداد والدين

يختتم المقدمة بخالصـــة تنأى عن تقديم 
عزاء لمظلوم ألنه أيضا شـــريك في الظلم، ”فال 
يولى المســـتبد إال على المستبدين، ولو نظر 
الســـائل نظرة الحكيم المدقـــق لوجد كل فرد 
من أســـراء المستبدين مستبدا في نفسه، ولو 
قـــدر لجعل زوجته وعائلته وعشـــيرته وقومه 
والبشـــر كلهم، حتى وربه الذي خلقه، تابعين 
لرأيه وأمره. فالمســـتبدون يتوالهم مســـتبد، 
واألحرار يتوالهم األحرار، وهذا صريح معنى 

”كما تكونون يولى عليكم“.
بـــدأ الكواكبـــي فصـــول كتابـــه بالديـــن، 
واســـتند إلى اتفاق أغلب الباحثين في تاريخ 
األديـــان على أن االســـتبداد السياســـي ثمرة 
االســـتبداد الديني، ”ومن المعلوم أنه ال يوجد 
فـــي اإلســـالمية نفوذ دينـــي مطلقا فـــي غير 
مســـائل إقامة شعائر الصالة… ولكن واأسفاه 
علـــى هذا الدين الحر“، وقد أدى هذا التحالف 

إلى نتائج تتناقض وجوهر الدين، فاالستبداد 
في المســـلمين ”شّوش تاريخ آل البيت عليهم 
الرضـــوان“، كما يكرس كهنة المســـتبد خداع 
الشـــعب، ويجتهـــدون فـــي تثبيـــت األوضاع 
الظالمة القائمة، ويحبطون كل أسباب التمرد 
والثورة، بإيهام الناس بأن االستبداد والفتن 
”قضـــاء جاء من الســـماء ال مرد لـــه، فالواجب 
تلقيـــه بالصبـــر والرضـــاء، وااللتجـــاء إلـــى 
الدعاء.. وليكن وردكم: اللهم انصر سلطاننا“. 
ولن يفيد الدعاء، فاالســـتبداد ”داء أشد وطأة 
مـــن الوبـــاء، أكثر هوال مـــن الحريـــق، أعظم 
تخريبا من السيل، أذل للنفوس من السؤال“.

القانون مقابل الطاعة

في ذلـــك الوقت المبكر، فرق الكواكبي بين 
دســـتور يفرض على الحاكم في الغرب ”التزام 
القانـــون“، ويجعـــل المواطنيـــن يمنون على 
حكامهم، في مقابل رغبة الحاكم الشـــرقي في 
إبقاء الرعيـــة ”على االنقيـــاد والطاعة“، ومن 
هنا يحتاج الشـــرقيون ”إلى حكماء ال يبالون 
بغوغاء العلماء المرائين األغبياء، والرؤســـاء 
القســـاة الجهالء، فيجـــددون النظر في الدين، 
نظـــر من ال يحفل بغير الحق الصريح.. واألمر 
الغريـــب، أن كل األمـــم المنحطـــة مـــن جميع 
األديـــان تحصر بليـــة انحطاطها السياســـي 
في تهاونها بأمور دينها، وال ترجو تحســـين 
حالتها االجتماعية إال بالتمســـك بعروة الدين 
تمسكا مكينا، ويريدون بالدين العبادة. ولنعم 
االعتقاد لو كان يفيد شيئا، لكنه ال يفيد أبدا“.

وفـــي رأي الكواكبـــي أن المســـتبد ”فـــرد 
عاجز، ال حـــول له وال قـــوة إال بالمتمجدين“، 
وأن االستبداد ليس قدرا، ويمكن الخالص منه 
بوســـائل دســـتورية وقانونية تتعلق بالفصل 
بين الســـلطات، وتحـــدد الحقـــوق العمومية 
ومهامها،  الحكومـــة  ونوعيـــة  والشـــخصية، 
ووســـائل مراقبـــة أدائها، كل ذلـــك بعيدا عن 
الرهـــان علـــى تديـــن الحاكم ووعـــده وعهده 
”ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، 
المصلحة  ومقتضيـــات  والعدالة،  والشـــرف، 
العامـــة، وأمثـــال ذلـــك مـــن القضايـــا الكلية 
المبهمة التي تدور على لســـان كل بر وفاجر، 
ومـــا هي في الحقيقـــة إال كالم مبهم فارغ، ألن 
المجـــرم ال يعدم تأويال، وألن من طبيعة القوة 
االعتســـاف، وألن القوة ال تقابـــل إال بالقوة“. 

ووضع ثالث قواعد لرفع االستبداد:
1 - األمـــة التي ال يشـــعر كلهـــا أو أكثرها 

بآالم االستبداد ال تستحق الحرية.
2 - االســـتبداد ال يقاوم بالشدة إنما يقاوم 

باللين والتدرج.
3 - يجـــب قبل مقاومة االســـتبداد، تهيئة 

ماذا يستبدل به االستبداد.
فهـــل كان الرجل يتحدث عن العالم العربي 
في نهايات القرن التاســـع عشـــر؟ أم عنا بعد 
ثورة تعرضـــت لكبوتين في مصـــر التي أقام 
فيها وصادق أعالمها. وقد تقرب إليه مثقفون 
أتراك زعمـــوا معارضتهم للســـلطان، ولكنهم 
رصدوا أحوالـــه ورفعوا التقاريـــر. وفي ليلة 
الجمعـــة 13 يونيـــو 1902، تناول في مجلســـه 
مـــع أصدقائه الســـوريين بعضا مـــن القهوة 
وفاجأه ألم في بطنه، واســـتند إلى ابنه كاظم 
عائدا إلى البيت، وتواصل القيء الذي انتهى 
بنوبة قلبية في منتصف الليل، وحين عاد ابنه 
بطبيب كان قد توفي ويرجح الكثير من كاتبي 

سيرته أنه مات مسموما.
أرهقني البحث عن قبر الكواكبي، فألمثاله 
تشيد ”المقامات“، ويعاد االعتبار وخصوصا 
بعـــد الثـــورة الشـــعبية فـــي 25 ينايـــر 2011. 
ونســـيت متى ولد الكواكبـــي؟ وتخيلته وليا 

صالحـــا متصّوفـــا ينتمي إلى عمـــق تاريخنا 
الروحي، حتـــى أنني بحثت عـــن قبره في ما 
كتبـــه اإلمام موفق الدين بـــن عثمان المتوفى 
عـــام 615 هجري في كتابه ”مرشـــد الزوار إلى 
قبور األبرار المســـمى الـــدر المنظم في زيارة 
الجبل المقطم“، بتحقيق محمد فتحي أبوبكر 
الذي أصدر جـــزءا ثانيا بعنـــوان ”ذيل كتاب 
مرشـــد الزوار إلى قبور األبـــرار“، من دون أن 
يذكـــر الكواكبي الـــذي حظي بجنـــازة مهيبة 
برعايـــة الخديوي عباس حلمي، وقد أمر دفنه 

على نفقته في مقبرة بسفح جبل المقطم.
الكواكبـــي..  ”عبدالرحمـــن  كتابـــه  وفـــي 
ســـجل حفيده القاضي سعد  السيرة الذاتية“ 
زغلـــول الكواكبي أنه زار المقبـــرة عام 1946، 
وقد كتب على اللوحة الصغرى األمامية ”هذا 
قبر المرحوم الشـــهيد العالمة الكبير الســـيد 
عبدالرحمن الكواكبي ابن الشيخ أحمد أفندي 
الكواكبي المتوفى في 6 ربيع األول سنة 1320 
ه والمنقول من جبانـــة باب الوزير إلى مقابر 
التنظيم في 27 أغسطس سنة 1939 الموافق 21 
رجب ســـنة 1358“، وبجانب هذه اللوحة لوحة 

أخرى تحمل بيتين للشاعر حافظ إبراهيم:

هنا رجل الدنيا هنا مهبط التقى/ هنا خير 
مظلوم هنا خير كاتب

قفوا واقرؤا أم الكتاب وسلموا/ عليه فهذا 
القبر قبر الكواكبي

لكن اإلهمال طال المقبرة، وتهدم ســـورها، 
وبجوارها أقيم مقهى شـــعبي. وفي 22 يونيو 
2013، فـــي ذكرى مـــرور 111 عامـــا على وفاة 
الكواكبـــي، وضـــع حجـــر األســـاس لتجديد 
المقبرة وبناء مركز ثقافي. في تلك األيام كانت 
ســـفينة الثورة تتهادى في عماء دخان صراع 
ثالثي عســـكري ســـلفي ثوري، وتتأرجح بين 
اقتراب من شـــاطئ النجاح، ومقاومة افتراس 

القوى المضادة للثورة. 
ويؤســـفني أننـــي انشـــغلت عـــن زيـــارة 
الكواكبي بعد االهتداء إلـــى قبره. كنا نواجه 
ثـــورة مضادة وحيـــن ظننا أننـــا اقتربنا من 
النجـــاة أفقنا علـــى أختها، المضـــادة أيضا 

للثورة، هي وجهها معكوس في مرآة.
وفي ديســـمبر 2016، أعلن عن االنتهاء من 
ترميـــم المقبـــرة، بحضور الســـيدة ”ضحى“ 
حفيـــدة الكواكبي الذي أظنه أكثر منا قلقا من 

أنصاف الثورات.
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كتب ال تموت..

 [ الكواكبي أراد تحرير اإلنسان من الدكتاتورية والخرافة  [ الكتاب توصل إلى أن االستبداد السياسي ثمرة االستبداد الديني
ــــــر رواد النهضة العربية في  ــــــي (1855-1902) يعّد من أكب إذا كان عبدالرحمــــــن الكواكب
القرن التاســــــع عشر، فإن الفضل ال شك عائد إلى مؤلفه ذائع الصيت ”طبائع االستبداد 
ومصارع االســــــتعباد“. الكتاب الذي صدر عام 1900، قبل سنتني من وفاة املؤلف احللبي 
ــــــة العثمانية، إلى مصر التي لم تكن  ــــــذي آثر الهجرة من ســــــوريا هربا من ضيق املراقب ال

يومذاك حتت السيطرة املباشرة للسلطان العثماني عبداحلميد.
ــــــاب ”طبائع االســــــتبداد“ كان وصفة فكرية ســــــعت إلى معاجلة ظاهرة االســــــتبداد  كت
السياسي املتفشي في العالم العربي اإلسالمي، وكان استبدادا ينهل من سعي سلطوي 
إلى البحث عن شــــــرعية دينية حّولت احلكم من فعل بشــــــري إلى ممارسة متعالية بالنص 
الديني. ”املستبد في حلظة جلوسه على عرشه ووضع تاجه املوروث على رأسه يرى نفسه 
كان إنســــــانا فصار إلها“ هكذا وصف الكواكبي نزوعا ســــــلطويا ال يتوقف طاملا اكتسب 
مشــــــروعيته من مدونة دينية ال ترى ضيرا في تزويد املســــــتبدين بأدواتهم، لتنشــــــأ عالقة 
اعتماد متبادل بني سلطان مســــــتبد تعوزه شرعية يضفيها الفقيه، وفقيه مستعد لتسويغ 
املمارســــــات السلطوية اجلائرة، وتســــــويغ الفتاوى اجلاهزة، ولعل مقولة ”ستون عاما مع 
إمام جائر خير من ليلة بال ســــــلطان“ دليل على مقايضــــــة ميضي بها الطرفان بعيدا في 

استبداد ال يبقي وال يذر.

طبائع االستبداد.. وديعة الكواكبي العابرة لألجيال

في ميدان التحرير استدعي الكواكبي

{الغريب أن كل األمم املنحطة من جميع األديان تحصر بلية انحطاطها السياســـي في تهاونها بأمور دينها، وال ترجو تحســـني حالتها االجتماعية إال 
بالتمسك بعروة الدين تمسكا مكينا، ويريدون بالدين العبادة}.

عـــرف الكواكبي علم السياســـة 
بأنـــه إدارة الشـــؤون املشـــتركة 
بمقتضى الحكمة، أما االستبداد 
فهـــو التصرف في هذه الشـــؤون 

بمقتضى الهوى 

◄

سعد القرش

ي

كاتب مصري

توارثت األجيال وديعة عبدالرحمن 
الكواكبـــي وحافظت عليهـــا، وفي 
الكتـــاب،  يســـتدعى  جيـــل  كـــل 

باعتباره {الدليل}

◄

أم خالص، ا في أمال ئس ي ا يرى لن العربية
الحكيـــم فيؤمن بأنه ال نهايـــة للتاريخ، ويعي 
أن لإلمبراطوريـــات ولألباطرة والمســـتبدين 
دورة حياة ال بد أن تنتهي، وأّن زاَد 
حياتها ينفد كلما 

إص ـا خط
اســـتبداد
حلب كامل
عـــددا. وأس
”االعتـــدال
أغلقت، فأم
وكتـــب ف
فـــي بريط
في لبنان،
وغيرها في
وتقلـــد
فـــكان أمي
التـــي انض
وتولى الخ
ا أبويحيى
خـــالل أعما
ورجالهم الم
وكان مـــن ا
والعـــزل، و
كما ســـجن
عثمان األع
فاغتصبـــو
حلـــب، وأس
إلـــى مصــ
وتكليـــف م
الثانـــي قا
الجزيرة ال
وأتاحـــت
مناهضة ل
ع القـــرى“



} لنــدن - يؤكـــد عدد من خبـــراء التكنولوجيا 
وتقنيات االتصال أن العالم بصدد ثورة في عالم 
العمالت الرقمية عمادهـــا درجة األمان العالية 
للتعامالت والوثائـــق، والالمركزية بإلغاء دور 
الوساطة والتركيز على التوثيق، وهو ما متثله 
تقنية بلوك تشني التي من املرجح أن تؤثر على 
املؤسسات املصرفية والكيانات املالية العاملية.

وقالت جيمي ســـميث، رئيســـة االتصاالت 
فيـــري“  ”بيـــت  مجموعـــة  فـــي  والتســـويق 
املتخصصة في مجـــال التكنولوجيا واألعمال 
واألمـــن املدنـــي ”عندما مت اختـــراع اإلنترنت، 
ـــة، وجميع البيانات  لـــم يكن توفير األمن أولويَّ
ـــه إذا متَّ اختراق إحداها  ة، مـــا يعني أنَّ مركزيَّ
ه ميكـــن الوصول إليها جميعًا، إال أنَّ تقنية  فإنَّ
بلوك تشـــني توفر نظامًا غير مركزي، وبالتالي 
ه ال ميكن  إذا متَّ اختـــراق إحدى املجموعات فإنَّ
اختراق املجموعات األخرى في الوقت نفسه“.

وأضافـــت ســـميث ”تعتمـــد هـــذه التقنية 
ة،  ببســـاطة على عنصر األمان وتشـــفير الهويَّ
حيـــث متكنك من االتصـــال مباشـــرة بالطرف 
اآلخر من دون احلاجة إلى املعاجلة من أطراف 
ن املستخدم  دة، وبالتالي يتمكَّ وســـيطة ومتعدِّ
ـــة ضمن منصة  من إجـــراء العمليات بكل حريَّ

ة آمنة“. عامَّ
الكتـــل“  ”سلســـلة  تقنيـــة  ابتـــكار  ومت 
Blockchain فـــي عـــام 2008، وهـــي عبـــارة عن 
برنامج معلوماتي ُمشـــّفر أشـــبه بسجل موحد 
للمعامالت على شـــبكة اإلنترنت. فكل مجموعة 
مـــن املعامـــالت مرتبطة بسلســـلة، مـــا مينح 
املشاركني صورة شـــاملة عن كل ما يحصل في 
املنظومة بأكملها. لتصبح بلوك تشـــني مبثابة 
ما يســـمى دفتر األســـتاذ، هو أحد الســـجالت 

احملاسبية األساسية.
وأهم ما مييز تقنية بلوك تشني قدرتها على 
توفيـــر الثقـــة حتى في مجاالت قـــد تكون فيها 

الثقة صعبة.
أســـلوب إدارة األعمـــال التقليدي  ويعتمد 
على املركزية في معظم األحيان وحتمية وجود 
طرف ثالث في أي تعامل يسمح بإجراء املعاملة 
أو ضمان حدوثها. مثال البنوك هي من يتحكم 
فـــي قطاع حتويل األموال لقاء رســـوم محددة، 
فالبنك مثال فـــي هذه احلالة هو من يقوم بدور 
الطـــرف الثالث فـــي املعاملة لضمـــان حدوثها 

وانتقال األموال من املرسل إلى املرسل إليه.
ويســـتند مبدأ تقنية بلوك تشـــني على قيام 
العديـــد مـــن الكمبيوتـــرات في جميـــع أنحاء 
العالـــم بالتنافس للتحقق مـــن املعامالت ومن 
ة  ـــة البرمجيَّ ة املنطقيَّ أنَّ العمليـــات احلســـابيَّ
ن من حلِّها في أســـرع وقت  صحيحة، ومن يتمكَّ
يحصـــل علـــى 12.5 بيتكوين، ومن هـــذا املبدأ 

سيصبح األمان حافزًا ودافعًا رئيسيًا.
حتالًفـــا عاملًيـــا من   “IBM” وتقـــود شـــركة
املعلومـــات العاملية، منذ  تكنولوجيا  شـــركات 

عدة ســـنوات، لوضع املعايير القياســـية لهذه 
التقنية وتأمني االستفادة القصوى منها، وفي 
نفس الوقت العمل على إيجاد منصات مفتوحة 
املصدر مبا يتيح لشـــركات التكنولوجيا املزيد 
من الفرص لتطوير حلـــول وتطبيقات متنوعة 
بـــدون أن يكـــون هنـــاك أي احتـــكار من جانب 
أي جهة وضمان التوســـع في اســـتخدام هذه 

التقنيات على كافة املستويات.
وحتقـــق بلوك تشـــني حالًيا انتشـــاًرا في 
جميـــع أنحـــاء العالـــم، بحســـب العديـــد من 
التقاريـــر الدوليـــة، وأعلنت مدينـــة دبي أنها 
ســـتكون من أولى املدن التي تعمـــل بتقنيات 
بلوك تشـــني بشـــكل كامل بحلول عـــام 2020. 
وقالـــت الشـــركة إن األعوام القادمة ستشـــهد 

تطبيق التقنية على نطاق واسع.
ويقول أحمد عبدالقادر، املؤسس والرئيس 
التنفيـــذي ملوقـــع البوابـــة العربيـــة لألخبار 
التقنية، إن إفراط اإلعـــالم في طبيعة تعاطيه 
الراهن مع مفهوم بلوك تشـــني هو أمر خاطئ 
وفـــي غير محّله، متاًما كما اإلفراط في جتاهل 
ثورة العمالت الرقمية وعلى رأسها البيتكوين 
في بداياتهـــا األولى، التي هي في األصل أحد 
مخرجات سلســـلة الكتـــل. ويـــرى عبدالقادر 
أن مخرجـــات هـــذه التقنية ســـتجتاح العالم 

مبختلـــف قطاعاتـــه، لتطيـــح بإمبراطوريات 
عامليـــة وكيانـــات اقتصاديـــة بـــارزة، فعرش 
أمـــازون اآلن وأمثالـــه مـــن اإلمبراطوريـــات 
العامليـــة تهددهـــا مشـــروعات واعـــدة بدأت 
تظهر على الســـاحة، حيث اتخذت من عنصر 
الالمركزية الذي توفره بلوك تشـــني نواًة لها، 
وســـّخرت املخرجـــات األخرى لهـــذه التقنية 

إلكمال التهديد.
التجـــارة  مشـــروع  أن  ويضيـــف 

اإللكترونيـــة العاملـــي الواعد ”أوبن 
بـــازار” الذي ال يـــزال في مراحله 
األولى يشـــهد زخًمـــا الفًتا؛ فهو 
يلغي دور الوســـيط الذي يقوم 
به أمازون حالًيا معلًنا عن حقبة 
جديـــدة للتجـــارة اإللكترونيـــة 

والبائع،  املشـــتري  بني  املباشرة 
عمادهـــا بلـــوك تشـــني، مـــن خالل 

وأّمنهـــا  رقمّيـــا،  املعتمـــدة  عملتهـــا 
التشـــفير العالـــي، وآليـــة إرســـال واســـتالم 
األمـــوال في دقائق معدودة ودون مؤسســـات 
مصرفية. ويشـــير إلى مشـــروع إعالمي عاملي 
واعد وهو مشـــروع ســـيفيل الـــذي يعتبر من 
أولى مبـــادرات الصحافة العاملية التي تتبنى 

تقنية بلوك تشني في األوساط اإلعالمية.

ويجزم الكثير مـــن الباحثني واخلبراء أن 
تقنية بلوك تشـــني ســـتكون بوابة عالم كبير 
من االبتكارات في فضاء اإلنترنت من شـــأنها 
أن تزعـــزع وتغّير أســـاليب قطاعـــات األعمال 
بشكل قد تختفي معه العديد من الشركات في 
العالم -كشركات حتويل األموال- ما لم تركب 
املوجـــة وتكيـــف أعمالها مع ما يســـتجد من 

تقنيات.
ويرى مايك شوارتز خبير تقنيات 
بلوك تشني ”البنوك ليست وحدها 
هـــي التي أصبحـــت تتحكم في 
حياة املاليني من الناس وتقرر 
اإلنترنت  فشركات  مصائرهم، 
وغيرهـــا-  فيســـبوك  -مثـــل 
عن  عبـــارة  أصبحـــت  أيضـــا 
للمعلومات  هائلة  مســـتودعات 
الشـــخصية علنا وتتحكـــم فيها، 
هذه الشـــركات الوســـيطة هي عبارة 
عن قـــالع ضخمة حتدد لنا كيـــف نتعامل مع 
بعضنـــا البعض وتتدخل حتى فـــي عالقاتنا 
االجتماعية، في املقابل فإن اســـتخدام تقنيات 
بلوك تشـــني ســـوف يجعلنا نتخلص من هذه 
املركزية البوليسية ويسمح لنا بأن نتبادل ما 

نريد دون احلاجة إلى األخ األكبر“.

تاريخيـــا وحتـــى اآلن اعتمد البشـــر على 
مؤسســـات كبـــرى لتأمـــني كل تبادالتهم التي 
حتتـــاج إلـــى الضمـــان والثقة، فمثـــال عقود 
تســـجيل ملكية األراضـــي والعقـــارات تكون 
في ســـجالت حكومية مركزية وصكوك امللكية 
في حوزة األفراد، فـــي أغلب بلدان العالم هذا 
النظام يعمل بشـــكل جيـــد ويكفل لكل ذي حق 
حقـــه، لكن ليـــس دائما، ففي حـــاالت احلروب 
والنزاعـــات يتم أحيانا االعتـــداء على حقوق 
النـــاس وانتـــزاع ملكياتهم منهم إمـــا بالقوة 
وإمـــا باالحتيـــال، يقول دون تابســـكوت ”في 
هندوراس حصلت املئات من عمليات االحتيال 
ونـــزع ملكية األراضي من أصحابها األصليني 
باســـتعمال نفس أجهزة الكومبيوتر التي من 
املفـــروض أن تضمن امللكيـــة، امتالك صكوك 
امللكية لألراضي أهم من امتالك حســـاب بنكي 
لالقتصـــاد، لهذا بـــدأت العديد من الشـــركات 
واحلكومات تسّجل ملكية األراضي باستعمال 

تقنية بلوك تشني“.
ورغـــم كل املزايـــا التـــي حتققهـــا التقنية 
ال يـــزال هنـــاك حتفظ على اســـتخدامها ملا قد 
تســـببه من تغيير في األنظمـــة والقوانني وقد 
تؤدي إلى االســـتغناء عن العديد من الشركات 

واملؤسسات احلكومية واخلاصة.
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األمان والثقة هما اهتمام العالم اليوم

} يكاد هذا المشهد المصور بكاميرا غير 
احترافية، يختصر سنة كاملة من الضجيج 
والعبث اإلعالمي الذي مر على العالم، ليس 

بطله الوحيد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، هناك أم أميركية استعادت المبادرة 

ببندقيتها من أجل تحطيم المعبد على 
رؤوس مشيديه مارك زوكربيرغ في فيسبوك، 

ومدير تويتر جاك دورسي، والرئيس 
التنفيذي لشركة غوغل اريك شميدت وحشد 
آخر من المساهمين في صناعة عالم رقمي 

يتصاعد من وادي السيلكون.
كل المجتمع يدمر نفسه بنفسه، لم تجد 
لها حال تلك األم األميركية غير تدمير سالح 

المجتمع الرقمي الستعادة سطوتها على 
أسرتها.

ببساطة يكشف لنا هذا الفيديو عن 
خطبة ألقتها األم أمام الكاميرا ”لوالها لما 
شاهدنا هذا الفيديو، بينما حطمت أجهزة 

مماثلة لها!!“ وبحضور أبنائها وبندقية 
القتل في يدها، عن مشهد مماثل أداره 

الرجال األشداء في الحكومات الدموية، 
هذه األم األميركية كانت قاتلة بامتياز في 

تعاملها مع أدوات التواصل الرقمي في 
العالم المعاصر، لتعبر عن غضبها تجاه 

انشغال أبنائها بوسائل التواصل عن 
حياتهم الطبيعية.

تسلحت ببندقيتها في حديقة مجاورة 
لمنزلها بينما يحيط بها أوالدها والرهبة 

أخذت من مالمحهم، بعد أن وضعت هواتفهم 
الذكية وأجهزتهم المحمولة على منصة 

لتصوب عليها رصاصات الموت.
خطبت األم األميركية البدينة، الغاضبة 
والناقمة على عالم جديد سلب أفراد األسرة 
من األسرة! قائلة ”أنا هنا ألشجب وأستنكر 

آثار مواقع التواصل االجتماعي على أبنائي، 
ومنها عصيان األوامر وقلة االحترام“ قبل 

أن تطلق النار على أجهزة أبنائها الذكية من 
البندقية في يدها.

وردت على شتائم أوالدها وهم يرون 
هواتفهم تحطم بإطالق نار حانق من 

بندقية والدتهم بقولهم تبًا لك ”ال أقبل أن 
يشتمني أحد، أنا هنا ألستعيد مكانتي كأم، 
أرفض عصيان األوامر، فكلمات أبنائي هي 
األهم بالنسبة لي من أي جهاز إلكتروني، 

وأرفض أن يكون لهذه األجهزة تأثير سلبي 
عليهم، بعد أن يتواصلوا مع أشخاص ال 

يعرفونهم، يتورطون في مشكلة ال دخل لهم 
فيها، ويقعون في مشاكل في المدرسة ألنهم 

أحضروا هواتفهم“ قبل أن تنقض على ما 
تبقى من هياكل الهواتف المدمرة بمطرقة 

حديدية لتتم عملها في التحطيم التام بقوة 
البندقية والمطرقة.

كانت خطبة أم حريصة ومسؤولة عن 
كل كلمة قالتها في حضور أبنائها بمختلف 

أعمارهم، من أجل استعادة مكانتها 
المفقودة في األسرة، لحساب فيسبوك 

وتويتر!!
لكن على مهلكم! هل حقا استعادت تلك 

السيدة الغاضبة التي كان يتطاير الشرر من 
عينيها الواسعتين مكانتها، بمجرد تحطيم 

هواتف أوالدها بطريقة عنيفة وببندقية 
تستخدم في الحروب وقتال األعداء، لم يفكر 

ال كالشينكوف وال غيره من صناع البنادق 
الرشاشة في حرب تحطيم الهواتف الذكية!

يبدو لي أن زوكربيرغ وزمالءه أمام حرج 
كبير، فكل المجتمع يحطم نفسه بنفسه على 

وسائل التواصل، أمام مسوغات متداولة 
تبدأ بالشعبوية وتتصاعد بالكراهية، وال 

تنتهي في ما بعد الحقيقة.
علينا أن نقدر غضب هذه األم األميركية 

من تأثيرات وسائل التواصل على 
أوالدها، لكنها لسوء الحظ لم تجد الحل 

ال في غضبها وال في استخدامها السالح 
القاتل، الغضب ال يجلب حال لمعضلتنا 

جميعا، نحن جيل الهواتف الذكية، مثلما 
اعتبر روني باتز، الباحث بجامعة لودفيغ 

ماكسيميليان في ميونيخ، الديناميكية التي 
تؤدي إلى الغضب ليست ذاتها التي تؤدي 

إلى التغيير، قائال ”عندما تتركز األنظار على 
مثل هذه األحداث والفضائح، فإنها تصبح 

مفيدة فقط عندما تكون ثمة عملية جارية 
تكافئ حجم الغضب المشتعل“.

بينما يرى ليونيد بيرشيدسكي الكاتب 
الروسي المهتم بتأثيرات وسائل التواصل 

على الحياة العامة والسياسية، حظر 
الهواتف الذكية عن األطفال يعيدهم إلى 

تعلم مهارات عتيقة، فالهاتف الحديث يشمل 
جهازًا للتسجيل الصوتي وكاميرا وأطلسًا 

للخرائط، وكراسة للكتابة، ولذلك فإن حرمان 
األطفال من مثل هذا الجهاز المفيد سيكون 

أمرًا قاسيًا ولن تكون هناك فائدة جراء ذلك، 
ويشبه بيرشيدسكي األمر بحرمان البالغين 

من هواتفهم في أماكن العمل.
يعترف الباحثان في وسائل التواصل 

ديفيد غنسبرغ ومويرا بروك في دراسة 
مشتركة لهما، بأن الناس يشعرون بالقلق 

تجاه تأثير التكنولوجيا على مساحات 
انتباهنا وعلى عالقاتنا، وتجاه تأثيرها على 

األطفال على المدى البعيد.
ويريان أن تلك أسئلة من المهم اإلجابة 

عنها، وال يزال أمامنا الكثير لنتعلمه.
ومع أن العالم الرقمي وصوتنا فيه 

أعطى المستخدمين جرعة شجاعة للتعبير 
عن أفكارهم مثلما أصابهم بالتنمر وزاد 

من نسبة اإلحساس بالالمسؤولية تجاه ما 
يعلنونه على مدوناتهم الشخصية، وبتعريف 

أنفسهم بما يكرهون وفق الروائي سلمان 
رشدي، إال أن وسائل اإلعالم المحترفة 

أصيبت بعدوى مماثلة وتراجع مستوى 
الحساسية لديها، وهنا يكمن الخطر الجمعي 

على المجتمع.
القليل جدا من حافظ على عاداته القديمة 

الجميلة، إننا نتواصل مع بعضنا البعض 
بطريقة أكثر سهولة لكنها جافة وأقل جودة 

وعاطفة، وربما لهذا السبب حملت األم 
األميركية بندقية العائلة لتحطم بها هواتف 

أوالدها.
يعرض بيرشيدسكي مثل هذا األمر 

بطريقة مبسطة بعد قضاء وقت مع فيسبوك، 
قائال ”لكنك ستكتشف أنه كان من األفضل 

لو أنك قضيت هذا الوقت في أداء أي شيء 
آخر، باستثناء تعاطي الهيروين بالطبع. ما 

يهم هنا ليس السؤال عما إذا كان الناس 
يستمتعون بالوقت الذي يقضونه بموقع 

فيسبوك، لكن األهم هو السؤال عما إذا كان 
الناس يضيعون وقتهم في عالقات ضحلة 

وفي مطاردات غير مثمرة“.
ال األم الغاضبة ببندقيتها، وال التفسير 
الذي سبق وأن عرضه أريك شميدت بالقول 

إن اإلنترنت أطلق سراح العالم من أجل 
ربط العالم، وال حتى األمل الذي يتوج به 
زوكربيرغ رحالته من أجل مجتمع أفضل 
على فيسبوك، قادرة جميعها على تغليب 
الفوائد على األضرار في عالم صارت فيه 

أدمغتنا ال تعطي األوامر إال ألصابع تتحرك 
على شاشات صغيرة!

تحطيم املعبد اإلعالمي على رؤوس مشيديه

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

حتقق تقنية بلوك تشني انتشاًرا في جميع 
أنحــــــاء العالم مع ازدياد احلاجة إلى الثقة 
ــــــا واألعمال واألمن  في مجال التكنولوجي
املدني، وبدء مالمح تغيير أساليب قطاعات 
األعمال بشــــــكل قد تختفي معه العديد من 
الشــــــركات حول العالم كشــــــركات حتويل 
األموال ما لم تركب املوجة وتكيف أعمالها 

مع ما يستجد من تقنيات.

ة  [ مخرجات التقنية تهدد شركات ومؤسسات حكومية وخاصة
َّ
[ التقنية تعتمد على عنصر األمان وتشفير الهوي

حـــذر خبـــراء في األمن اإللكتروني من فيروس جديد يســـتهدف أجهـــزة الكمبيوتر التي تعمل في تعدين العمـــالت الرقمية مثل بيتكوين 

وغيرهـــا، ينتشـــر عن طريق تطبيق مســـنجر فيســـبوك. وكشـــفت صحيفـــة تليغـــراف البريطانية عـــن أن الفيروس الـــذي أطلق عليه 

«Digmine»، يؤثر على نسخة تطبيق مسنجر المستخدمة عن طريق متصفح غوغل كروم. ميديا

2020
العام الذي ستبدأ فيه 

دبي العمل بتقنيات 

بلوك تشني بشكل 

كامل
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} الريــاض - مـــع اقتـــراب احتفـــال العالـــم 
ببداية عام 2018، انتشـــر على تويتر هاشتاغ 
#أمنيتي_في_2018. وحاز الهاشتاغ اهتمام 

مستخدمي تويتر.
وقال مغرد:

ومتنى مغرد:

واعتبر آخر:

وقال متفاعل:

وغرد معلق:

ومتنى هذا املغرد عروسا:

وأكد معلق:

وكتب آخر:

أعلـــن تطبيق إنســـتغرام عن إطالق خاصية جديـــدة، كان يجري تجربتها خـــالل الفترة الماضية، وهي خاصية المنشـــورات 

«الموصـــى بهـــا} أو Recommended posts، علـــى أن يتـــم تمييـــز هذه المنشـــورات في قســـم منفصل عـــن غيرها من 

المنشورات التقليدية التي تظهر على الصفحة الرئيسية.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أمنيتي_في_2018

} رام اللــه - كثيـــرا مـــا يتصـــّدر الرجـــال 
والسياســـيون اإلعـــالم ومنصـــات التواصل 
االجتماعـــي كرمـــوز للمقاومـــة الشـــعبية في 
فلســـطني ضد االحتالل اإلسرائيلي. ويختلف 
الـــرأي العـــام حـــول هؤالء بـــني مـــن يعتبر 
بالقضية،  السياســـيني خاصـــة ”متاجريـــن“ 
خاصة أولئك الذين يســـرحون وميرحون بكل 
حرية حتت أنظار إســـرائيل دون أن متس لهم 

شعرة أو يداس لهم طرف.
وفي توقيت ســـيطر فيه ”التزمت الديني“ 
خاصة في األراضي الفلســـطينية، وخصوصا 
مع ســـيطرة حركة حمـــاس على قطـــاع غزة، 
اختفـــت النســـاء مـــن الشـــبكات االجتماعية 
واإلعـــالم وإن ظهرن فهن فـــي الغالب جحمبات 
أو زوجات ألســـرى استطعن إجناب أطفال من 
نطفات مهربة من الســـجون فـــال صوت يعلو 

على صوت البطوالت الرجالية.
وشـــعر  زرقاويـــن  بعينـــني  فتـــاة  لكـــن، 
مجعـــد كســـرت القاعدة. لقد أصبحـــت الفتاة 
الفلســـطينية عهد التميمي التي حتاكم حاليا 
بتهمة ضرب جنديني إســـرائيليني، شخصية 
مكروهة في الدولة العبريـــة، ورمزا للمقاومة 

الشعبية الفلسطينية.
ورغم بطولتها، كانـــت عهد التميمي مادة 
خصبـــة لالنتقـــاد من طرف معلقـــني تغاضوا 
عن كل شـــيء ولم يهمهم ســـوى أنها ال تلبس 

حجابا، في وقت انقلبت فيه األولويات.
ملالبســـها  معارضـــون  كثيـــرون  ووجـــد 
املتحررة أنفســـهم مجبرين على اخلوض في 

ســـيرتها البطوليـــة وتقليلها. كانت 
لقطـــة فارقـــة حني بثـــت بعض 

الشـــبكات  علـــى  احلســـابات 
عهـــد  صـــورة  االجتماعيـــة 

طامسة وجهها وشعرها.
نفـــس احلســـابات 

التي حتتفل بنساء حتت 
األنقـــاض لـــم يتخلـــني عن 

خماراتهن.
وحتـــت تعليق ”ما شـــاء 

يعيـــد املئات منهم نشـــر  الله“ 
مقطع فيديو قادم من سوريا لفتاة 

صغيرة حتـــت األنقاض تقـــول ”بالله 
عليك ال تصور لقد انتزع حجابي“.

لقـــد أصبح غطاء الرأس أهـــم من احلياة، 
في نظر بعضهم.

وقـــال معلـــق فـــي هـــذا الســـياق ”عهـــد 
الشعر  التميمي الشـــخصية ُمختارة ’بعناية‘ 

األشـــقر املنفـــوش ’رمزيـــة‘ اجلمـــال من دون 
احلجاب ’مقصود‘. اإلعالم الصهيوني يصنع 

التمثيليات والشعارات املزيفة“.
وقـــال بعضهـــم إن ”التركيـــز علـــى عهد 
التميمـــي بهذا الشـــكل املفرط مـــع التهميش 
للمئات من نساء فلسطني احملتشمات 
واملرابطات علـــى أبواب األقصى 
تشـــويه لطبيعـــة النضال 
الفلسطيني وَعلَمنة خبيثة 

للقضية…“.
واعتبـــر مغـــرد ”تركـــوا 
شـــجاعة عهـــد التميمي 
بحقها  ومتسكها  وصمودها 
وانتقدوها ألنهـــا غير جحمبة. 
هكـــذا هم املهزومـــون يبحثون 

دائما عن أخطاء“.
وقال آخـــر ”عهـــد التميمـــي التي 
تعتبـــر في عقـــول الدواعش أنهـــا غير جحمبة 
قدمت ما لم يســـتطع تقدميه الكثير من الفكر 
الداعشـــي وحوله. الفكر الداعشي: إن لم تكن 

معي فأنت كافر“.
وانتقـــد مغـــرد ”ما نفـــع تغطيـــة الرأس 

والروح عاهرة يا أغبياء“.

وتهكم آخـــر ”البعض مســـتغرب من كالم 
اإلســـالميني عن شـــعر عهد التميمي ويرونها 
قضية هامشـــية، بالعكس هذه قضية محورية 
عنـــد اإلســـالميني، ليـــس احلجاب لكـــن داللة 
احلجـــاب. املناضلـــون منهـــم وحدهـــم وغير 
اإلســـالميني هـــم إما ’عـــوام‘ ينســـاقون وإما 
علمانيـــون خونـــة، ال تهـــزوا الثوابـــت اللـــه 

يكرمكم!“.
اجليـــش  مواجهـــة  فـــي  عهـــد  وتاريـــخ 
اإلســـرائيلي يعود إلى طفولتها. كانت ال تزال 
في احلادية عشـــرة من عمرها عام 2012، حني 
انتشـــر شـــريط فيديو تظهر فيه وهي حتاول 
منع اجليش اإلســـرائيلي من اعتقال طفل من 

عائلتها.
وظهـــرت الطفلة فـــي حينه وهي متســـك 
بجندي إســـرائيلي مع نســـاء من عائلتها من 
دون أي خـــوف أو تـــردد، في محاولـــة إلنقاذ 

الفتى من قبضة اجلندي.
واعتقلـــت الفتاة في 19 ديســـمبر اجلاري، 
بعد انتشـــار شـــريط فيديو آخر علـــى مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي وفي وســـائل اإلعالم 
تظهر فيه مع قريبتها نـــور وهما تقتربان من 
جنديني يســـتندان إلى جدار منزل عائلة عهد، 

وتبدآن بدفع اجلنديني، ثم بركلهما وصفعهما 
وتوجيه لكمات لهما.

وكانت عهـــد حتلم بأن تصبـــح العبة كرة 
قدم، لكنها قررت دراســـة القانـــون للدفاع عن 
عائلتها وقريتهـــا الصغيرة القريبة من مدينة 
رام الله، مقر السلطة الفلسطينية. وهي حاليا 
طالبة في الثانوية العامة في مدرسة في مدينة 

رام الله.
في إســـرائيل، أثارت شـــعبية الفتاة التي 
مددت اخلميس فتـــرة توقيفها االحترازي في 
ســـجن عوفر، غضبـــا عارما، إلـــى درجة كتب 
الســـفير اإلســـرائيلي الســـابق فـــي الواليات 
املتحدة وعضو الكنيست مايكل أورن تغريدة 
علـــى موقـــع تويتر عّبر فيها عن شـــكوكه بأن 
يكون أفراد عائلة التميمي أقارب بيولوجيني.

وقال إنه يعتقد أن العائلة تستأجر األطفال 
وتلبســـهم مالبس أميركية الطراز. وأثار هذا 
التعليـــق موجـــة من الســـخرية علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي.
لكن باسم التميمي، والد عهد، يرى بشيء 
من احلســـرة أن قضية ابنته قد تكون حظيت 
بكثيـــر من االهتمام بســـبب شـــكل عهد الذي 

يشبه األوروبيني، على حد قوله.

طمس صور عهد التميمي على حســــــابات 
في الشــــــبكات االجتماعية اعتراف صريح 
ــــــرون أن املقاومــــــة مرتبطة  ــــــأن كثيرين ي ب
بالرجــــــال وباحلجاب في فكــــــر ”دواعش“ 

املقاومة.

شقراء غير محجبة رمز غير معهود للفلسطينيين

الشعر المستفز

} القاهرة – بات نشـــر صورة للممثلة املصرية 
املعتزلة شهيرة دون حجاب قضية رأي عام في 
مصر يتردد صداها على الشبكات االجتماعية.
بدأت األزمة عندما نشرت خبيرة التجميل 
راندا عبدالسالم عبر حسابها على إنستغرام، 
صـــورة جتمعها باملمثلة شـــهيرة دون حجاب 

في أحد مراكز التجميل.
وأوضحت خبيـــرة التجميل أنها نشـــرت 
الصورة بحســـن نيـــة، بعدما التقت شـــهيرة 
في مركز جتميـــل، وطلبت منها األولى التقاط 
صورة معها، ومع ترحيب شـــهيرة بالتصوير 
لـــم جتـــد خبيـــرة التجميـــل مانعًا من نشـــر 
الصورة عبر إنســـتغرام، خاصـــة بعد خروج 
شهيرة من مركز التجميل دون حجاب، مؤكدًة 
أنـــه ليس لديهـــا مانع من حـــذف الصورة إذا 

ُطلب منها ذلك.
من جهتها، اتهمت شهيرة خبيرة التجميل 
بعـــدم األمانة، مؤكـــدًة أنها لم تكـــن تعرفها، 
واعتبرتها واحدة من اجلمهور وتطلب التقاط 
الصورة، وأضافت شهيرة أنها لم تتوقع أنها 

ستنشرها دون إذن.
وأشـــارت شـــهيرة إلى أنها لـــم تكن تعلم 
بنية راندا عبدالســـالم، ونفت شـــائعة خلعها 
ـــدًة أنهـــا لم تخرج مـــن مركز  احلجـــاب، مؤكِّ
التجميل مـــن دونه، ووصفت املمثلـــُة خبيرَة 

التجميل بأنها تسعى للشهرة.
وكانت شهيرة تعرضت لشـــتائم باجلملة 
بأبشـــع  ووصفـــت  الصـــورة  علـــى  تعليقـــا 

األوصاف.
لم تكن شـــهيرة أولى الفنانـــات هذا العام 
الالتـــي أثرن اجلـــدل بظهور صـــور لهن دون 
حجاب، بعدما ارتدينه لســـنوات، فقد أحدثت 
صـــور لفنانـــات معتزالت باحلجـــاب أو دونه 

جدال واسعا.
وكانـــت صـــورة للفنانـــة شـــادية، التـــي 
انتشرت بعد رحيلها بســـاعات، وهي جالسة 
فـــي منزلهـــا دون حجـــاب أثـــارت الكثير من 
اجلـــدل، وبقيت حديث اإلعـــالم في مصر أليام 
حيث اعتبر البعض أنه ليس من حق أحد نشر 

صورة لشخص دون علمه.
وتنتشر في الشبكات االجتماعية واإلعالم 
عناوين على غرار ”لبســـت احلجاب“، ”خلعت 
احلجـــاب“، ”لـــم تخلـــع احلجاب بـــل ظهرت 
خصالت شـــعر“، ثم يأتي دور هؤالء الفنانات 
عبر نشـــر تدوينات وتغريدات على شبكاتهن 
االجتماعية ينفني تارة خلع احلجاب ويدافعن 
تارة أخرى عن ظهور خصالت شعر في مشهد 
أشبه بـ“الكوميديا الســـوداء“، وهو موضوع 

غالبية احملتوى العربي على اإلنترنت.
ويقـــول معلقون إن ”االهتمـــام بالتفاهات 
وتوثيقها انعكاس الستشـــراء ثقافة هّشـــة“. 
ويصف آخر مستخدمي الشبكات االجتماعية 
العـــرب بـ“الفارغـــني املبدعـــني فـــي االهتمام 
بالتفاهات  بالتفاهات“. ويؤكد آخر ”االهتمام 
وصغائر األمور واإلعالء من شـــأنها ما هو إال 

طريقة للّتسّتر على عظائمها“.

حجاب شهيرة قضية 

رأي عام في مصر

[ تعليقات الشبكات االجتماعية تؤكد انقالب األولويات.. الحجاب أهم من المقاومة في فكر «الدواعش}

@m642_x 
انتهت صالحية اشتراك خدمة الساكنني 
بقلبي لعام ٢٠١٧ لتجديد االشــــــتراك لعام 

٢٠١٨ أرسل كلمة أحبك.

@m8ola 
أمنيتي_فــــــي_٢٠١٨ يجــــــب أن تكــــــون 
امنيتك أن جتدد هــــــواء فكرك الذي ركد. 
يقــــــول  #مقولة_غيرتني_لألفضــــــل. 
مصطفى محمود ”افتحوا النوافذ يا أخوة 

وجددوا هواء الفكر الذي ركد“.

@___3be 
ــــــا رب عام جديد  أمنيتي_في_٢٠١٨ ي
ــــــال ألم وبال فقدان  بال حزن وبال وجع وب
ــــــاب، عام جديد تتحقــــــق فيه األحالم،  أحب
ــــــي بخير، اللُهم  ــــــد يكون فيه أهل عام جدي
ســــــنة بال هموم سنة ســــــعيدة تتغير فيها 
أقدارنا إلى ما نتمنى، يارّب ُبشــــــرى غير 

متوقعة، بصورة غير متوقعة.

Life__Check

يسافر ألوروبا مع عائلته لالستمتاع 
بأجواء أعياد امليالد ورأس السنة.. 

وعندما يعود لوطنه يقدم
محاضرة دينية ويقول إن تهنئة 

"النصارى الكفار" حرام!

infiniJun

العدالة مفهوم ميتافيزيقي، 
ليس له وجود في الواقع. قتل القاتل 

لن يعيد املقتول. هو مجرد انتقام 
وترهيب. االنتقام غريزة حيوانية 

ضرورية ملنع الفوضى اُحملتملة.

Mr_Abdul3ziz

أعرف واحد ”نسوجني“ جدا تقريبا 
دخل في عالقة مع ٢٠ باملئة من بنات 

الشرق االوسط، دائما ينصحني اترك 
املوسيقى ويقول لي (ال يجتمع حب 

القرآن وحب الغناء في قلب عبد مؤمن).

mhhr19

قياسًا على الفتاوى اّلتي حّرمت 
التصوير والفضائيات ُميكن القول 

إن صاحب الفتوى العاجز عن التصّور 
الكافي قد ُيحّرم املُباح.

ayman999

إذا ُسئلت، أنت عشت في أي عصر؟ قل: 
في العصر الذي حتتفي فيه #القبيلة 

باللصوص!

SerajAlghamdi

ال يخشى املرأة القوية إال رجل ضعيف
دأب على استضعاف النساء ليشعر 

بالقوة.

awafia2

التشدد ال يصنع مجتمعا فاضال..
بل يجعله منافقا منافقا منافقا!

 @cristianbaysari

رياح االنفتاح السعودي بدأت تلفح 
اجليران! 

إيران تتساهل في ما يتعلق باللباس 
النسائي الذي فرضته ثورة اخلميني.

RonaHalabi

عزيزي السائق: بس زّمرلك بكون 
قصدي نبهك ما تضرب فّيي، ال بّدي 

قّطع عنك وال أتسابق معك! 
يا عّمي أنت شوماخر بأيام عّزو، 

بس بّعد عّني دخيلك!

ttalahmari

احلياة ليست تويتر، التميز يكون في 
التعلم واملمارسة والقراءة ومحاولة 

حتقيق الطموحات على أرض الواقع، 
النجاح هناك في ساحة احلياة من لم 

يقاتل فيها لن يكون ناجحا حقيقيًا!

oaljama

سلوكك مرتبط مبشاعرك، 
ومشاعرك مرتبطة مبعتقداتك، 

ومعتقداتك مرتبطة بالطريقة التي 
تربيت عليها والبيئة التي عشت فيها.

تتابعوا

samioud
سامي نسيم

خبير موسيقي عراقي.

البعض يطالب 

بعدم تحويل الفتاة 

إلى بطلة، ألن األبطال 

مصيرهم الموت 

أو االعتقال

@bhar_alshuq
الدنيا ليســــــت مصنعا لتحقيق األمنيات، 
إمنا ســــــنني عابرة تتغير فيهــــــا مالمحنا 
وتغادرها أجســــــادنا، فيبقى اجلميل فيها 
أن ترى كل من حولك بخير، وهذا يكفي… 

#أمنيتي_في_٢٠١٨.

@Sh3aib 
ــــــزوج ضعيفــــــة  أمنيتي_فــــــي_٢٠١٨ أت
دمها خفيف.. ما تقاطعني ملا أسولف وال 
تعّلق بنص الفلم.. املجتمع آخر همها. ما 
تقول ”مادري“ أو ”مترددة“ مستحضراتها 
كحل وماســــــكرا فقط. تشــــــجع برشلونة. 
ــــــان الصهيوني.  ضــــــد التطبيع مــــــع الكي
الرجاء تصوير التغريدة وإرسالها جلميع 

اخلّطابات على هذا الكوكب.

@mokxxxxx 
أمنيتي_في_٢٠١٨ ديســــــمبر حاول أن 

تختم هذا العام بشيء جميل، أرجوك.

@700rakan 
لعــــــام  كلمة_تقولها_لعــــــام_٢٠١٧ 
جديد.. رحلت سنة ونحن هنا نودعها فيها 
ــــــرة فرحنا فيها أو  مرت علينا أحداث كثي
أصابنا احلــــــزن اجتمعنا فيها أو افترقنا، 
اتفقنا أو اختلفنا جنحنا فيها أو فشــــــلنا 
ــــــا فيهــــــا أو أخطأنا فقــــــد أصبحت  أصبن
مجــــــرد ذكريات ســــــتبقى فــــــي قلوبنا ولن 
ننساها فعلينا أن نسامح بعضنا البعض.

bntsohar91 
أمنيتي_فــــــي_٢٠١٨ رحلت وقد قررت 
أن أنتهي من كل ما مضى ففي ديســــــمبر 
تنتهــــــي كل ”األحالم“ وفــــــي يناير يبتدىء 

”حلم جديد“.



نجوى درديري

} القاهرة - بســـخاء شديد يمنح ”بابا نويل“ 
أو ”ســـانتا كلـــوز“ الهدايا، ولـــو كانت الهدية 
مجرد دمية مصنعة، وفـــي مصر ألهم العجوز 
ذو الرداء األحمر شابين شقيقين بفكرة تجارية 
جديـــدة، درت عليهمـــا الربـــح وأتاحت فرصة 

الكسب لرفاقهم في المشروع.
واحتاجت هذه المجموعة الدؤوبة إلى عام 
واحد فقط تخللته محاوالت عديدة، حتى خرج 

أول ”بابا نويل“ بصناعة مصرية مئة بالمئة.
البداية جـــاءت في نهاية العـــام الماضي، 
بالفتة علقها الشاب مازن المنصوري، لإلعالن 
عـــن طلـــب وظائـــف خاليـــة لخياطيـــن مهرة، 
لالنضمـــام إلـــى ورشـــة يديرها هو وشـــقيقه 
متخصصـــة في صناعـــة لعب األطفـــال، وقرر 
أن يضم دمية بابا نويـــل إلى جملة صناعاته، 
ويدخل للمرة األولى في منافسة مع المنتجات 

الصينية التي غزت أسواق مصر.
اســـتغل مازن وشـــقيقه قرار منع استيراد 
الســـلع غيـــر األساســـية، فـــي محاولـــة لقطع 
الطريق على البضاعة األجنبية المهربة بعيدا 
عن األجهـــزة الرقابية، وتطوير مشـــروع ورثه 
هو وشـــقيقه عن والدهما، كمـــا يمتلكان عددا 
مـــن المحـــال التجاريـــة لبيع ألعـــاب األطفال 
وكل مـــا يلزم ”حفالت ســـبوع المولود“، وهي 
طقوس لالحتفال بالمولـــود الجديد بعد مرور 
أســـبوع على مولـــده، إضافة إلـــى كل ما يلزم 

الدينية  بالمناســـبات  والشعبية االحتفـــال 
الموسمية.

تعتبـــر ورشـــة المنصوري 
بوســـط القاهـــرة، الوحيدة في 

مصر المتخصصة فـــي صناعة دمية 
بابا نويل ولعب األطفال المحلية، وقال 
مازن لـ“العرب“ إنهم ورثوا تلك التجارة 

عن والدهم الذي أسس هذا المشروع 
منـــذ الثمانينات من القرن الماضي، 

ويروي أن والده كان يســـافر إلى 
الصين الستيراد البضائع، 

لـــذا كان االعتمـــاد مـــن 
المنتجات  علـــى  بعده 
الصينيـــة، حتى قفزت 
إلى ذهنه فكرة تصنيع 
بابـــا نويـــل يدويا في 

مصر.
تأكـــد مازن هو وشـــقيقه بعد 
زيارتهمـــا للصين أكثـــر من مرة، 

أن العامل المصـــري ال يقل مهارة 
عـــن نظيـــره الصينـــي، وينقصـــه 

فقـــط عنصر الخبرة، مشـــيرا إلى أن 
وجـــود خبرات مناســـبة كان ســـببا 
فـــي مواجهـــة العديد مـــن العقبات، 
خصوصـــا وأن مثـــل هـــذه الحرفة 
تحتاج إلى مهـــارات دقيقة، لخروج 
المنتج بشكل نهائي وُمرض ينافس 

المنتج المستورد.
بحث المنصوري عن خياطين متخصصين 
فـــي صناعـــة مالبـــس األطفـــال، ومـــع بداية 
مشروعه اســـتعان بمجموعة منهم لم تكن على 
درجة عالية مـــن الكفاءة، وظهرت عيوب كثيرة 
في المنتـــج الذي لم يكن مرضيا لتجار الجملة 
الذيـــن يتعاملون مع المنصوري وجماعته، وال 

حتـــى للزبائـــن العاديين، وهو ما تســـبب في 
تحقيق نسبة مبيعات منخفضة وكانت أقل من 

التكلفة.
دميـــة بابا نويل بلونهـــا األحمر والمزينة 
بشـــرائط بيضـــاء، تحتاج فـــي صناعتها إلى 
دقة شـــديدة، سواء األمر بالدمى ذات األحجام 
الكبيـــرة أم تعلـــق بنظيرتهـــا ذات األحجـــام 
الصغيـــرة، ألن فيهـــا العديد مـــن التفاصيل، 
الدميـــة  وجـــه  مســـتوى  علـــى  خصوصـــا 
واإلكسســـوارات التي تحاك على مالبســـها، 
وأيضا الذقون البيضـــاء التي تقص وتلصق 

على الوجوه بنسب محددة.

تطوير المشروع

لم تكن فكرة تصنيع هذه الدمية ناجحة من 
وجهة نظـــر مازن، وأرجع ذلك إلـــى عدم إتقان 
مرحلة التصنيـــع النهائية، ويقـــول إن الدمية 
بعـــد تصنيعها فـــي البداية لم تكن تســـتجيب 
للمواصفـــات المطلوبة، وهو مـــا دفع الزبائن 
إلى شراء المنتج الصيني، رغم أن سعره يفوق 
ســـعر منتجه بأكثر من الضعف، كما أن بعض 

المتاجر تغالي في تحديد األسعار.
وأصر على اســـتمراره في البحث عن عمال 
أكثر مهـــارة ودقة، وقرر مع شـــقيقه أن ينتجا 
دميـــة بابـــا نويل هـــذا العـــام بجـــودة عالية، 
فســـعيا إلى جلب خياطيـــن أكثر خبرة وهو ما 
تم بالفعل، وقال ”إنه بمجرد انضمام العاملين 
الجدد عملنا على تطوير المشـــروع، وأصبحنا 
نمتلك أكثر من ورشـــة للتصنيع، بدل ورشـــتنا 
الصغيرة في الطابق العلوي بالمحل الذي 
نمتلكـــه في شـــارع قصر النيل وســـط 

القاهرة“.
وبعد عدة أشـــهر 
مـــن العمـــل أصبـــح 
يرضـــي  المنتـــج 
تجـــار الجملـــة، وأكد 
أنهم  المصري  الشاب 
بابا  ُدمـــى  يصنعـــون 
كبيرة  بكميـــات  نويـــل 
بمحالتهم  ويعرضونهـــا 
التجاريـــة، كما لفـــت إلى أن 
الزبـــون المصري يفضل حاليا 
شـــراء المنتج المحلي، وهو ال 
يختلف عن المنتج المستورد 
بل ســـعره أقل بكثير من سعر 

المنتج الصيني.
الدميـــة  ســـعر  ويبلـــغ 
عشـــرة  (بارتفـــاع  الصغيـــرة 
سنتيمترات) نحو دوالر ونصف 
الـــدوالر، فـــي حيـــن يبلغ ســـعر 
المنتج الصيني منها نحو ثالثة 
أضعـــاف. أمـــا الدميـــة الكبيرة 
(بارتفـــاع أربعيـــن ســـنتيمترا) 
فيصل ســـعر المستورد منها إلى 

17 دوالرا.
ويلفـــت إلى أن ما ينقصـــه في صناعته هو 
اإلكسســـوارات التي تضاف إلـــى الدمية، مثل 
اإلضاءة، وحتى اآلن لم يستعن بالمتخصصين 
فـــي هذا المجال بمصر، وقـــد يتغلب على هذه 
المشكلة باللجوء إلى أحد الشبان المخترعين، 

للتعاون من أجل تطوير المنتج.

حقق آل المنصـــوري الهدف بالوصول إلى 
منتج نهائي جيـــد وإن كان منقوصا من بعض 
اللمسات البســـيطة، لكنهما أعدا عمال متفردا 
في هذه الصناعة التي لم يشاركهما فيها أحد، 
وكبر المشـــروع وأصبح ورشـــة ذات مســـاحة 
متســـعة، تتراص فيها ماكينات الحياكة جنبا 
إلى جنـــب، وتتواجـــد بين جنباتها األقمشـــة 
بألوانهـــا الحمـــراء والبيضـــاء، وداخـــل هذه 
الورشـــة ينهمك الرجال والنساء في العمل معا 

من أجل عيون بابا نويل.
مـــازن  بصحبـــة  لـ“العـــرب“  جولـــة  فـــي 
المنصوري داخل الورشـــة، كان العمل يســـير 
بانتظام في شـــكل مجموعـــات عمل، تعتني كل 
مجموعـــة منها بصناعة جزء محدد من الدمية، 
فمـــن المجموعـــة من هـــو المنهمـــك في قص 
”الباتـــرون“ (نموذج أولي للدميـــة يصمم على 
الورق المقوى) وهو دليل يســـتعان به في قص 

القماش الخاص ببقية الكمية المصنعة.
فـــي جانب آخـــر تتواجد فتـــاة وقد انصب 
تركيزهـــا على حياكة أجزاء دقيقـــة كالذراعين 
والقدميـــن، وأخرى حريصة علـــى تزيين قبعة 
بابا نويل بشكل جمالي ملفت، وهناك من يعمل 
على حشـــو جسد الدمية بمادة ”الفايبر“، وهي 

مادة صناعية تشبه القطن قليال.
يصـــف المنصـــوري مراحـــل تصنيع دمية 
بابا نويل بالصعبة والدقيقة، وأشـــار إلى أنها 
تحتـــوى على تفاصيل كثيرة، خصوصا الدمية 
ذات األحجـــام الصغيرة، فهـــي تحتاج إلى دقة 

وتركيز شديدين.
وكشف مراحل التصنيع التي تبدأ بحياكة 
وجه الدمية، ثم تركيب العينين ثم األنف والفم 
ولصقهمـــا في الوجه، وبعد ذلـــك تأتي مرحلة 
توصيـــل الـــرأس بالجســـد، ثم حشـــو الدمية 
بمادة الفايبر وإلباســـها السترة الخارجية، ثم 
تأتي مرحلة تصميم قدمي الدمية وإكســـائهما 
بالقماش الجلد لتصيرا في شـــكل الحذاء، أما 
المرحلـــة األخيرة فهي إلبـــاس بابا نويل قبعة 

الرأس المميزة ”الطرطور“.
وســـط العامليـــن، التقـــت ”العـــرب“ حنان 
الشـــابة العشـــرينية، التي تحدثـــت عن طبيعة 
عملها داخل الورشة وقالت إنها متخصصة في 
حياكة ســـترة دمية بابا نويل، ألنها كانت تعمل 
في مصنع لحياكة مالبـــس األطفال، لكن بعائد 
شـــهري لم يكن كافيا لسد احتياجاتها اليومية، 
وعندمـــا لمحت إعالنا لطلـــب خياطين لحياكة 
ُدمـــى بابا نويل، شـــدتها الفكرة وقررت خوض 
التجربة. وتعمل حنان نحو ست ساعات يوميا 
وبأجر شـــهري يرضيها، وانضمـــت إلى فريق 
العمل بالورشة منذ شهر يونيو الماضي، وهو 

بداية الموسم لالستعداد لبيع دمية بابا نويل 
والـــذي ينتهي في نهاية ديســـمبر من كل عام، 
وهو بالنســـبة لجميع العاملين مهنة موسمية 
يحاولـــون خاللها جمع أمـــوال تعوضهم أيام 

الركود.
ولـــم تجد حنان صعوبة فـــي تنفيذ مراحل 
حياكة ســـترة بابـــا نويل، وتعتبـــر أنها قريبة 
الشبه بحياكة مالبس األطفال، سواء في قصها 

أو حياكتها على الماكينة.

منتجات مستوردة

قـــال العم أحمـــد المتخصص فـــي حياكة 
إنه  كعب الُدمية وإكســـائها بالجلد، لـ“العرب“ 
يعمل فـــي المصنع منـــذ بدايتـــه، وأن الفكرة 
تـــم تطويرهـــا حتى صـــار المنتـــج المصري 
الـــذي احترفـــوا صناعته يتفوق علـــى المنتج 
المســـتورد، وأنـــه عثـــر على فرصـــة عمل في 
هذا المصنع، بعد أن أصيبت ســـوق المالبس 
الجاهزة بالركود بســـبب ارتفاع األسعار، وقلة 

إقبال الزبائن على الشراء.
اســـتيراد  منـــع  قـــرار  ورغـــم 
المنتجات غير األساسية، إال أنه في 
جولـــة لـ“العرب“ داخل األســـواق 
الشـــهيرة والمتخصصة في بيع 
الدمى ولعب األطفال، بمنطقتي 
اليهود  وحـــارة  البرابرة  درب 
في وســـط القاهـــرة، ال يزال 
يمـــأل  الصينـــي  المنتـــج 
األســـواق، وقـــد امتـــألت 
بُدمى  آخرها  المحال عن 
بابا نويل وشـــجرة عيد 

الزينة،  وأشـــرطة  الميالد 
واألجراس، وهناك إقبال شديد على 

هذه المنتجات المستوردة.
ورغم انخفاض قيمة ما تستورده مصر من 
لعب األطفال إلى 20 مليون دوالر ســـنويا، بدال 
من 55 مليون دوالر، بسبب قرار وزارة التجارة 
والصناعة المصرية بمنع استيراد السلع غير 
األساسية، فإن األسواق ما زالت غارقة في هذه 

المنتجات.
وأرجع بـــركات صفا، نائـــب رئيس الغرف 
التجارية لشـــعبة لعـــب األطفال، الســـبب إلى 
اإلجـــراءات العقيمـــة التي تفرضهـــا الحكومة 
المصرية على المصنعين المحليين، وأن أغلب 
الموجودة في السوق  المســـتوردة  المنتجات 

المصرية مهربة.
تراخيـــص  قانـــون  إن  لـ“العـــرب“  وقـــال 
النـــواب  مجلـــس  أصـــدره  الـــذي  المصانـــع 

مؤخرا، بخصوص تســـهيل وتيسير تراخيص 
المصانع، مجرد تصريحات في وسائل اإلعالم، 
ولم يحدث أنه تم إنجاز اإلجراءات في 24 ساعة 

فقط.
وأكد أن هناك الكثير من المشكالت التي ما 
زالت تواجه الصناعة المحلية، وأن التعقيدات 
تحول دون إقامة المزيد من المصانع التي تقوم 
بصناعة ُدمية بابا نويل وهدايا الكريســـماس 

وغيرهما من لعب األطفال محليا.
وشـــخصية بابا نويل التـــي ترتبط بأعياد 
الميالد شـــخصية خرافية لرجل عجوز سمين 
تعلـــو االبتســـامة وجهه دائمـــا، ويرتدي بدلة 
حمراء وبأطراف بيضـــاء وتغطي وجهه لحية 
ناصعة البياض، وكما هو مشـــهور في قصص 
األطفـــال فـــإن بابـــا نويـــل يعيش فـــي القطب 
الشـــمالي مع زوجته الســـيدة كلـــوز، وبعض 
األقـــزام الذيـــن يصنعون لـــه هدايـــا الميالد، 
واأليائـــل التي تجر له زالجته الســـحرية، ومن 
خلفها الهدايا ليتم توزيعها على األطفال أثناء 
هبوطه من مداخن مدافئ المنازل أو دخوله من 

النوافذ المفتوحة وشقوق األبواب الصغيرة.
وفقا لدراســـة أعدهـــا الباحـــث جوزيف 
توفيـــق ونشـــرت فـــي موقـــع كنوز 
نويل  بابـــا  فـــإن  قبطيـــة، 
مـــن   مســـنوحي 
القديـــس  شـــخصية 
أسقف  وهو  نيقوالس، 
ميرا، وظـــن البعض أن 
موطنـــه هو الســـويد أو 
وأن  خصوصـــا  فنلنـــدا، 
األخيـــرة بهـــا قريـــة تدعى 
قريـــة بابـــا نويـــل، يروجون 
لهـــا ســـياحيا بأنهـــا مســـقط 
ويزورهـــا  نويـــل،  بابـــا  رأس 
نحـــو 75 ألف طفل ســـنويا، ومع 
حمل  المتحدة  الواليات  اكتشـــاف 
المهاجرون معهم قديســـيهم ومنهم 
القديـــس نيكوالوس أو ســـانت نيقوال، وتطور 

االسم حتى صار ”سانتا كلوز�.
اشـــتهر نيكوالس باألعمال الخيرية، وقرر 
أن يكـــّرس ميراث والده للفقـــراء، وهناك قصة 
شـــهيرة لرجل فقـــد كل أمواله إلـــى درجة أنه 
لـــم يجد ما يقتات به هـــو وبناته الثالث، وقرر 
القديس مســـاعدته وكان يضع مئـــة دينار في 
صرة ويلقي بها أمام شباك منزل الرجل الفقير.
في مصر ينتشـــر بابا نويل فـــي الكنائس 
القبطية عند احتفالها برأس السنة الميالدية، 
وصار أيقونة ورمزا لالحتفال بالعام الميالدي 

الجديد.
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األســـواق المصريـــة تغـــرق بمنتجات لعب األطفـــال المســـتوردة والمهربة، ويعود الســـبب إلى 

اإلجراءات العقيمة التي تفرضها الحكومة على المصنعين المحليين.

العجوز ذو الرداء األحمر يلهم شابين شقيقين في مصر ببعث مشروع صناعة دمية عيد الميالد 

تنافس المنتج الصيني وتوفر مواطن شغل للمصريين.

تشجيع الشباب على املبادرة لبعث مشــــــاريعهم اخلاصة ضرورة ملحة إلنقاذ االقتصاد 
املصري من الركود وتوفير مواطن شــــــغل للشــــــباب الذين يعانون من آفة البطالة، خاصة 

وأنهم أثبتوا جدارتهم، لكن احلكومة املصرية ما زالت تتلكأ في تيسير هذه املشاريع.

بابا نويل املصري ذو العامني 

ينافس القادم من الصني

[ دمية عيد الميالد تجد لها ورشة في القاهرة
[ صناعة دقيقة تحتاج إلى المهارة في الحياكة

تحقيق

دمية بابا نويل تتكلم مصريا

+

الدقة في التفاصيل نويل المصري يفرض نفسه في األسواق
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17 دوالرا.



شيرين الديداموني

} القاهرة - فتحت الحملة التي أطلقت مؤخرا 
علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي بهاشـــتاغ 
”هنفـــرح بيكي امتـــى“ أو ”متى ســـتتزوجين“ 
البـــاب للكثير من األســـئلة، فمع أن الهدف دعم 
النساء وتشجيعهن على النجاح والسعي وراء 
أهدافهن، غير أن البعض استغلها فرصة إلثارة 

قضية العنوسة بأبعادها االجتماعية المهمة.
نمـــوذج اإلجابة على ســـؤال ”هنفرح بيكي 
جـــاء في فيديو مدتـــه دقيقتين ونصف  امتى“ 
الدقيقـــة، تحدثـــت فيـــه مجموعة مـــن رائدات 
األعمـــال المصريات عن قصـــص نجاحهن في 
عالـــم ريـــادة األعمال، كمثال يحتـــذى لكل فتاة 
لديها فكرة تريد تحقيقها وتجعل الجميع يفرح 
بهـــا، فالفرح ال يقتصر علـــى الزواج واإلنجاب 

فقط.

مروة حسين، من رائدات األعمال في صعيد 
مصـــر، صرحت أن الهدف مـــن الحملة تحويل 
السؤال السخيف إلى طاقة إيجابية، فالمجتمع 
يشعر الفتاة دائما بأنه ينقصها رجل، وتمكين 
المـــرأة ومنحهـــا حرية االختيار هـــو المخرج 
من تلك األفكار والمعتقـــدات القديمة، فهي لها 
الحق في تأسيس عمل خاص وأن تصبح سيدة 

أعمال.
وألنـــه ليـــس للمقاومة قامـــوس موحد، أو 
طريق محدد يجـــب المضي فيه، حاولت بعض 
الفتيات تحدي األســـئلة التـــي يلفها محيطون 

بها حول رقابهن.
البعض يســـأل مازحا، والعجائز يطرحنها 
عتابا، وربما شـــفقة على حال الفتـــاة التي لم 
تتزوج بعـــد، وال يخلو األمر مـــن حاقدات لهن 
مدخل مريـــب في الشـــماتة، وكلمـــا تقدم عمر 
الفتاة تحولت الكلمات إلى سهام حادة، تحاول 
الفتيات الهروب منها، وبمجرد القبول بالزواج 

والســـالم، تكتشـــف فتيات كثيرات، بعد فوات 
األوان، أنهن طعن أنفسهن بخنجر.

حنان عبدالظاهر ســـيدة فـــي العقد الرابع، 
حاصرتهـــا أســـئلة حرجـــة منـــذ أن كانت في 
الخامســـة عشـــرة من عمرها، وكانت تبتســـم 
لقائلهـــا خجال وفرحا، لكن مع التقدم في العمر 
باتـــت تتوارى عن أعيـــن الســـائالت، ألنها لم 
تلحـــق قطار الـــزواج مبكرا، وعندما اســـتقلته 
وهي فـــي الثالثين، تزوجت مـــن رجل يكبرها 

بضعف عمرها هربا من العبارات الجارحة.
وأوضحـــت لـ“العـــرب“ أن أقـــارب معظـــم 
الفتيات في األحياء الشـــعبية المصرية، ليست 
لهم تسلية سوى متابعة أياديهن، وبعدها يبدأ 
الكالم، الفتـــاة التي ترتدي خاتـــم خطوبة في 
يدهـــا اليمنى يقولون لها ”عقبـــال فرحك“، أي 
إتمام الزواج، ومن ترتديه في يسراها يقولون 
لهـــا ”عقبال عوضـــك“ أي ترزقـــي بمولود، أما 
صاحبة اليد الخاوية تكون تسليتهم بـ“هنفرح 

بيكى امتى“؟
تتذكـــر حنان اليـــوم الذي قالـــت لها زوجة 
خالهـــا إنها انضمت لـ“ســـرب العوانس“، ولم 
تعـــد تلك الفتاة اليانعـــة. وقالت بصوت يمأله 
األلم والحســـرة ”تأثرت بكالمهـــا وخرجت من 
حفـــرة عرفت بعدها أنها صغيرة مقارنة بالبئر 
الـــذي وضعـــت نفســـي داخله ولـــم أجد حبال 

أتسلقه كي أخرج بالباقي من عمري“.
كانـــت الفتاة تقصـــد أن البقـــاء دون زواج 
أفضل من الزواج وما يترتب عنه من مشـــكالت 

كثيرة تؤدي في النهاية إلى الندم.
حـــال حنان شـــبيه بـــاآلالف مـــن الحاالت، 
مـــن الفتيات من يتمتعن بشـــخصية متزنة ولم 
يتأثرن بالعبـــارات الجارحة، وأخريات صمتن 
لكون الكالم ثقيال على قلوبهن وال يملكن إجابة، 
لكنهن تعرضن ألمراض نفسية، وكثيرات وقفن 
في أروقة المحاكم أمال في االنفصال عن زواج 

تم هربا من كالم الناس.
وأكد حامد عبدالواحد خبير الطب النفسي، 
لـ“العرب“، أن هناك فتيات ترددن عليه بســـبب 
تكرار تلك المصطلحات على مسامعهن، والتي 
تتحول تدريجيا إلى نـــوع من أنواع الضغوط 
النفســـية الملقاة على عاتق الفتاة، ما يدفعها 
للقبـــول باألمـــر الواقع وســـوء االختيـــار، أو 
الصبر وتحمل عناء المرحلة ونظرات اآلخرين، 

وبعضهـــن يدخلن مرحلة خطـــرة من االكتئاب.
وأشـــار عبدالواحـــد إلـــى أن من يتفـــوه بتلك 
العبـــارات ال يعلـــم أن نتائجها غيـــر محمودة 
بالمرة، فهي ال تقـــل ألما عن التحرش اللفظي، 
ومخاطرهـــا تـــكاد تكـــون أكبر ألنهـــا قد تصل 

بالفتاة إلى االنتحار.
وأوضـــح أن هناك فتيات تغيـــرت نظرتهن 
إلـــى تلـــك المقـــوالت العقيمة، ولـــم يرضخن 
لالبتـــزاز واعترضن عمليا على أفكار المجتمع 

وطريقته في النظرة إلى الفتيات.
سماح حمدي فنانة تشكيلية ارتدت فستان 
الزفاف األبيض، رغم عدم وجود زوج، أو حتى 
مشـــروع زواج، ونزلـــت إلـــى الشـــارع تتجول 
وتشتري ما تريده وتستقل القطار، معلنة أنها 
ال تنتظر من أحد ســـؤال ”هنفرح بيكى امتى؟“ 

ألنها ببساطة ”سعيدة بنفسها طول الوقت“.
ورفعـــت الفنانـــة الفتة ”هل لديكـــم رغبات 
أخرى“ أمام كل من ينتظر أن يراها بالفســـتان 
األبيض، معلنة أنها ارتدتـــه لتريحهم وعليهم 

أن يعطوهـــا صـــك البراءة ويفكوا أســـرها من 
قيودهم ويتركونها تحقق طموحاتها.

أرادت ســـماح بث رسالة لبنات جنسها بأن 
مـــن تريد الفرح عليها أن تفعـــل ذلك بطريقتها 
ويكـــون هدفهـــا األول ”هي“ وليـــس المجتمع، 
فالفتاة أكبر من أن تعيـــش حياتها في انتظار 
قطار الـــزواج، وعمرها أغلى مـــن أن تفنيه مع 
من أجل اإلجابة  شـــريك أفضل من ”ظل جدار“ 

على سؤال ”هنفرح بيكي امتى؟“.
فتيـــات أخريـــات لـــم يستســـلمن للحـــزن 
واالكتئاب ورددن بجرأة على هذا السؤال ”والله 
أنا سعيدة بنفسي.. لو أنت لست سعيدة فهذه 
مشـــكلتك“، وقام بعضهن بتدشين حمالت على 
مواقع التواصل االجتماعي، ومنهن من سخرن 

من السؤال بطريقة ”الكوميكس“ الشهيرة.
عاطـــف (مصممـــة أزياء)  اســـتاءت ريهام 
مـــن الجملة التي توجهها دائما ألســـنة جميع 
العجائز للفتيات، ظنا منهن أنها تحمل مجاملة 
أو نصيحة مســـتترة، وأحيانا ما تشعر الفتاة 

بالضيق لتدخل أصدقاء والدتها أو أقاربها في 
حياتها الشـــخصية، وترى فـــي قولهن تلميحا 
بأنهـــا كبرت في الســـن، ويتحول هذا مع مرور 

الوقت إلى ضغط نفسي وعزلة مجتمعية.
ووضعـــت الفتاة العشـــرينية صـــورة ذات 
معنى خاص على صفحتها على فيسبوك، لفتاة 
تجلس على مقعد حاملة بيد لفافة ورد وترتدي 
مالبس قديمـــة وحذاء بدائيا تجســـيدا ألفكار 
ومعتقدات من يســـألونها والتي تحصر الفتاة 
في الـــزواج، وعلى المقعـــد الموجود بجانبها 
مالبس لرجل؛ قميص وســـروال، فـــي محاكاة 

ساخرة لزوج مسكت بيده.
ولـــم تعد مقوالت عجائز الفكر تزعج ريهام، 
فهي وكثيرات قررن المجابهة والرد بحدة على 
أي أســـئلة تنتهك خصوصياتهن، فلن يصبحن 
ككائـــن البطريق؛ أكبر إنجاز لـــه أن يعيش في 
ســـالم وأمان ويكمـــل دورة حياته فقط للحفاظ 
على نوعه من االنقراض، القتناعهن أن الفرحة 

والسعادة غير مشروطتين بالزواج فقط.
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يلعـــب الليمـــون دورا كبيرا في التخلص من األوســـاخ والدهون، وينصح بوضع قطعة منه في وعاء الغســـيل، كما يمكن اســـتخدام 

عصير الليمون إلزالة بقايا الطعام املحترقة من قاع األواني وخاصة املصنوعة من الفوالذ غير القابل للصدأ.

اختار القائمون على مؤمتر لرائدات األعمال في القاهرة، بدعم من إحدى مؤسسات البنك 
الدولي وبالتنســــــيق مع مؤسسات مصرية خاصة، تســــــليط الضوء على مفهوم اجتماعي 
مغلوط وأطلقوا على املؤمتر هاشــــــتاغ حمل ســــــؤاال تقليديا ”هنفرح بيكي امتى“ أي متى 

ستتزوجني؟ وهي عبارة توجه لغالبية الفتيات في مصر، وتربط الفرحة عادة بالزواج.

[ رائدات أعمال: الفرح ال يقتصر على الزواج واإلنجاب فقط  [ مصريات يحاربن العنوسة بمفاهيم مجتمعية جديدة
حملة {متى ستتزوجين} تجيب على أسئلة تحرج الكثير من الفتيات

تحدي مجتمعات تشعر الفتاة دائما بأنها ينقصها رجل

أسرة

} الربــاط - هـــل هناك شـــيء أجمل من وجود 
ركن صغير أخضر في شـــرفة منزلنا؟ أال نحلم 
جميعا بهذا الركن األخضر إلدخال البهجة إلى 
بيوتنا وجعل الهواء الذي نستنشقه أكثر نقاء 
وصفاء؟ فكـــرة هذا العمل اإليكولوجي ســـهلة 
وبســـيطة. يتعني فقـــط إدراك مزاياها املتعددة 

علينا وكذلك على البيئة.
إلـــى جانـــب دورها الرئيســـي فـــي إنتاج 
أوكســـيد  ثانـــي  وامتصـــاص  األوكســـجني 
الكربون، تساهم النباتات، بفضل مواد خاصة، 
في التقليص مـــن كمية البكتيريـــا واجلراثيم 
املوجودة في الهواء. ورؤية هذه النباتات تنمو 
كل يوم، واستنشـــاق روائحها الزكية ومداعبة 
أوراقهـــا والتأمل في نظـــم دفاعها ومالءمتها، 

تشكل متعة رائعة للحواس والروح.
وقـــال إدريس رايس املســـؤول عن مشـــتل 
مبدينـــة متـــارة، إن ”الغرنوقـــي والروســـيليا 

ونبـــات  املتســـلقة  والعشـــقة  والبوغنفيليـــة 
الهليـــون والياســـمني (ســـوالنوم)، تعتبر من 

أحسن النباتات لتزيني الشرفة“.
وأوضـــح رايـــس، وهـــو أيضـــا خبير في 
التصميـــم واالعتنـــاء باحلدائـــق والبســـاتني 
واملساحات اخلضراء، أن هذه النباتات مضادة 
للبعوض ومن الســـهل االعتناء بها، فضال عن 

كونها تتكيف مع تقلبات أحوال الطقس.
وأضـــاف أنه ميكـــن زرع أنـــواع أخرى من 
واأللوفيـــرا  كالصبـــار  العصاريـــة  النباتـــات 
والفربيـــون، أو النباتات العطرية كاليانســـون 
والنعنـــاع واحلبق، لكن ”يجـــب أن تكون هذه 

األنواع معرضة ألشعة الشمس دوما“.
وبخصوص كيفية جتهيز الشرفات، يقترح 
رايس اســـتعمال ُأصص من احلجم املتوســـط 
أو الصغير إذا كانت مســـاحة الشرفة صغيرة، 
واختيار األصـــص الكبيرة إذا كانت مســـاحة 

الشرفة تســـمح بذلك. وأكد أن ”مساحة الشرفة 
ال تهم، املهم هو التوفر على نباتات في املنزل“.
ومن جهته، ميلك عادل بن يحيى، املهووس 
بالنباتـــات والطبيعة، بســـتانا صغيرا خالبا 
في شـــرفة منزله، حيث يضـــع أصصا للصبار 
والغرنوقـــي اللذيـــن يســـتحقان لقـــب ”ملـــك 
ألنهما يظالن مزهرين طول السنة،  الشـــرفات“ 

وكذلك األمر بالنسبة لنبتة البوغنفيلية.
وقال عادل، الذي يســـّير مقهى مبدينة الدار 
البيضـــاء حيث يعم الضجيـــج والتلوث، “زرع 
النباتات في شـــرفتي ينمي شعوري بالسعادة، 
واالعتناء بهـــذه النباتات الصغيـــرة ومواكبة 

منوها مينحانني إحساسا بالفرحة والفخر“.
ويضيـــف بنبرة ســـرور ”بفضـــل االعتناء 
بهذه النباتات، أصبحت شرفتي الصغيرة مرفأ 
حقيقيا للســـالم على الرغـــم من صغر حجمها.
ومـــن خالل هـــذا العمل اإليكولوجي، يســـاهم 

فـــي احلفاظ على الطبيعـــة ويعمل على توعية 
محيطه للقيام باملثل، وذلك عبر إهدائهم نباتات 

وفسائل وشرح كيفية غرسها واالعتناء بها. 
وينســـجم اعتماد هـــذا الســـلوك احملافظ 
على البيئة مع الهدف الـ15 للتنمية املســـتدامة 

(أهـــداف األمم املتحدة للتنمية املســـتدامة) 
الـــذي يحث علـــى احلفاظ علـــى األنظمة 

اإليكولوجيـــة، وذلك بالســـهر على 
استغاللها بطريقة مستدامة.

وإذا كانـــت هـــذه املبـــادرات 
البيئية متنوعـــة وتختلف من بلد 

إلى آخر، حســـب التقاليد ومستوى 
العيش، فإنها تتفق على املساهمة في 

حتقيق التنمية املستدامة والتقليص 
مـــن التلـــوث. وال ننســـى دائما أنه 
بزرع نباتـــات في الشـــرفات، نزرع 

البهجة في منازلنا.

موضةحدائق الشرفات.. بادرة إيكولوجية لزرع البهجة باملنازل

أسرار تنسيق السروال 
ذي األرجل الواسعة

} يتربع الســـروال ذو األرجل الواسعة، 
والذي يبدو كالتنورة، على عرش املوضة 
النســـائية حاليـــا ليمنـــح املـــرأة إطاللة 

مريحة.
املظهـــر  مستشـــارة  وقالـــت 
األملانيـــة زيلكه جيرلـــوف إن هذا 
الســـروال يغـــازل في املقـــام األول 
املـــرأة ذات القامـــة الطويلـــة؛ نظرا 
ألنه يجعل القامة تبدو أقصر. 
ونظـــرا ألن الســـروال ميتاز 
بوســـط عال؛ لذا ينبغي أن 
تتمتع املرأة بوسط نحيف.
األساسية  امليزة  وتتمثل 
أن  فـــي  الســـروال  لهـــذا 
تساعد  الواســـعة  أرجله 
على صـــرف األنظار عن 

األفخاذ العريضة.
ذو  الســـروال  ويطـــل 
األرجـــل الواســـعة 
متنوعة؛  مبوديالت 
توجـــد  حيـــث 
ذات  موديـــالت 
واســـعة  أرجل 
للغايـــة ويصل طولها 
إلـــى األرض، كمـــا توجـــد 
إلـــى  طولهـــا  يصـــل  موديـــالت 
الكاحل، وأخرى ذات طابع رياضي 
تزدان بشـــرائط جانبيـــة على غرار 
الســـروال الرياضـــي. وفي الشـــتاء 
يكتســـي الســـروال بخامـــة املخمـــل 

الرائجة بقوة حاليا.
األرجـــل  ذو  الســـروال  ويتناغـــم 
الواســـعة مـــع قطعة فوقيـــة ذات قّصة 
ضيقة كبلـــوزة أو بلوفر ذي رقبة، وذلك 
خللق تباين مثيـــر يخطف األنظار، مع 
مراعـــاة إدخـــال القطعـــة الفوقية في 
الســـروال، كـــي يظل الوســـط أنحف 
موضع باجلســـم. وفي حـــال ارتداء 
قطعة فوقية أخرى، فينبغي أن تكون 

قصيرة.

} عندما يحين وقت األعياد والمناسبات، 
يأمل بعض الناس أن ينجح أحباؤهم 

في إهدائهم ما يحبون وما يتمنون فعال، 
بصرف النظر عن قيمة الهدية ماديا؛ 

فاألعياد قد تكون فرصة لمعرفة موقع كل 
فرد في قلوب أحبته لما لها من قيمة معنوية 
عالية، يحرص الكثير من الناس على ترقبها 
ويأسرهم الفضول وهم في انتظارها لمعرفة 

ما تخبئه من مفاجآت.
وعلى الرغم من ذلك، يصاب الناس 

أحيانا بالصدمة إذا كانت المفاجأة التي 
كانوا ينتظرونها ليست بمستوى توقعاتهم، 

بل إن البعض ترافقهم خيبة األمل لمدة 
قد تطول بسبب هدية غير الئقة قدمها 

لهم أناس تربطهم معهم روابط  أسرية أو 
صداقة أو حتى معرفة عابرة. اطلعت قبل 

يومين على تقرير مضحك في أحد المواقع 

على اإلنترنت، يعرض ألغرب هدايا يمكن 
أن يحصل عليها أشخاص بمناسبة أعياد 
الميالد هذا العام، وهم ينتظرون ما خبأه 

لهم بابا نويل في جعبته بعد أن تجشم عناء 
الحضور إلى منازلهم ليلة العيد في الخفاء 

وتلوثت مالمحه بسبب دخان المدخنة، 
ليترك هدايا لجميع أفراد األسرة قرب شجرة 

الميالد ويهرب.
في الصباح الباكر، يسرع أفراد المنزل 
لفتح أغلفة الهدايا الموضوعة بالقرب من 
الشجرة، في حين، يذهب البعض مباشرة 

إلى تفقد صندوق البريد إذا كان هناك متسع 
في حجمه ليضم هدايا أرسلها أصحابها 

لألشخاص المعنيين لتعذر إحضارها 
شخصيا بسبب المسافات والظروف، وهنا 

تحديدا تحصل بعض المفارقات فتصل 
الهدية منقوصة، ممزقة وربما ال تصل في 

اليوم المناسب.
من ضمن قائمة الهدايا التي تسلمها 
بعض األشخاص، بحسب تقرير الموقع 
اإللكتروني في اليوم األول للعيد: علبة 

مخلل، قلم حبر مستعمل وكيس من الكاجو، 
كيس أرز أسمر، علبة شاي فاخر لكنها 

مثقوبة من أحد الجوانب، أدوات خاصة 
بالحديقة أهداها أحدهم إلى صديقه الذي 

يسكن في شقة في الطابق األخير من بناية 
شاهقة وبالطبع ال يمتلك حديقة، مفرش 

طاولة بألوان زاهية مع بقعة شاي في أحد 
أطرافه، علبة مكياج لفتاة صغيرة لم تتجاوز 

السادسة، كيس من المكسرات لسيدة 
عجوز، علبة بسكويت منتهية الصالحية، 

كما أشارت إحدى األمهات إلى أنها حصلت 
على حامل شموع وداخله ثالث شموع 

مستخدمة مسبقا.
في حين، تلقت إحدى السيدات هدية 

الكريسمس من حماتها وكانت عبارة عن كريم 
خاص بالتجاعيد، كتبت هذه السيدة بانزعاج 

شديد في تعليقها على الهدية، أن حماتها 
كانت تحاول أن تخبرها شيئا ما، وتظن بأن 

رسالتها قد وصلت في الوقت المناسب!
كما أرسل أحد الشبان كتاب شعر 

لصديقته عن الموت، كانت لحظة مظلمة 

فعال كما علقت الفتاة ساخرة 
من الهدية. ومن جانبها، أكدت 

إحدى األمهات بأن جارتها 
أرسلت لطفلتها ذات األعوام 

األربعة علبة شيكوالتة بنكهة 
الكحول، فيما تلقت من زوجها 

ماكنة رخيصة لصنع القهوة 
وهي ال تحب القهوة مطلقا. وإحدى 

الفتيات أرسلت لصديقتها التي 
تعلمت العزف على البيانو في اآلونة 

األخيرة، كراسا جميال يضم مقطوعات 
موسيقية وكانت تعدها مفاجأة مدهشة 

لصديقتها، لكنها لم تنتبه إلى أن 
المقطوعات كانت خاصة بموسيقى 

جنائزية!
يبدو أن دخان المدخنة قد أعمى 
بابا نويل وحجب عنه الرؤية تماما.

ال تفسدوا فرحة العيد على 
اآلخرين، ربما كلمة طيبة أو 

وردة من الحديقة تعني الكثير، 
وابتسامة واحدة تكفي!

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب

مدخنة بابا نويل

األعمـــال  رائـــدات  مـــن  مجموعـــة 
املصريـــات تحدثن عـــن نجاحهن 
فـــي عالم ريـــادة األعمـــال، كمثال 

يحتذى لكل فتاة

◄

املســـتدامة) 
ى األنظمة
على

ت 
لد

توى 
همة في
ليص
 أنه 
زرع

والذي يبدو كالتنورة،
النســـائية حاليـــا ليم

مريحة.
مس وقالـــت 
األملانيـــة زيلكه
الســـروال يغـــاز
املـــرأة ذات القامـ
ألنه يجعل ا
ونظـــرا أل
بوســـط
تتمتع امل
وتتمثل
لهـــذا 
أرجله
على ص
األفخا
ويط
ا
مب

للغا
إلـــى األر
يص موديـــالت 
الكاحل، وأخرى
تزدان بشـــرائط ج
الســـروال الرياض
يكتســـي الســـروال
الرائجة بقوة حاليا
الســـ ويتناغـــم 
الواســـعة مـــع قطعة
ضيقة كبلـــوزة أو بلو
خللق تباين مثيـــر ي
مراعـــاة إدخـــال ال
الســـروال، كـــي يظ
موضع باجلســـم.
قطعة فوقية أخرى

قصيرة.

حدى 

آلونة 
طوعات 
مدهشة 

ن 
يقى

عمى 
ماما.
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رياضة

األهلي المصري يواجه أتلتيكو مدريد 

في مباراة تاريخية

[ الفريق اإلسباني في القاهرة بكامل نجومه

عامد أنور

} القاهــرة – يواجـــه األهلـــي فريـــق أتلتيكو 
مدريـــد بكامل جنومـــه علـــى أرض ملعب برج 
العـــرب في اإلســـكندرية، في مباراة يشـــاهدها 
من املدرجات نحو 60 ألف متفرج ســـمحت بهم 

اجلهات األمنية في مصر.
وأعلنـــت جلنة احلكام الرئيســـية باالحتاد 
املصـــري لكـــرة القـــدم، طاقم حـــكام املبـــاراة، 
حيث يدير ســـمير عثمان الشـــوط األول، ويدير 
محمد فاروق الشـــوط الثاني، ويعاونهما أمين 
دجيـــش وعبدالفتاح عريشـــة، ومحمد احلنفي 
حكما رابعا، وكل من محمود بســـيوني ومحمد 

الصباحي حكما خامسا.
كان رئيس النادي األهلي محمود اخلطيب، 
قـــد أعلن تنظيـــم احتفالية كبـــرى حتت عنوان 
”الســـالم ضـــد اإلرهـــاب“، للتأكيـــد علـــى دور 
املؤسســـات الرياضيـــة في مواجهـــة اإلرهاب، 
وتتضمـــن االحتفالية عددا مـــن الفقرات الفنية 
والغنائية، على أن تكون الفقرة الرئيســـية هي 
مباراة في كرة القدم بني األهلي وأتلتيكو مدريد 

اإلسباني.
تالقى بطل إســـبانيا مع نظيره املصري في 
الفكرة، وأعلن عبر حســـابه الرسمي على موقع 
التغريـــدات القصيرة تويتر قائال، ”ســـنواجه 
األهلي املصري وديا من أجل الســـالم“، وهو ما 
يتوافق مع رســـالة االحتاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفا)، وهي اســـتخدام الكرة في نشـــر السالم 

بني الشعوب وتعزيز مفاهيم األلفة واحملبة.

كامل النجوم

وصلت بعثة أتلتيكو، وصيف دوري أبطال 
أوروبا 2016، مساء اجلمعة، وتضم كامل جنوم 
الفريق مـــن بينهم أنطونيـــو غريزمان ودييغو 
كوستا وخيمينيز، ويقودهم املدرب األرجنتيني 
الشهير دييغو ســـميوني، على أن يعقد الفريق 
مؤمتـــرا صحافيـــا فـــي صبـــاح الســـبت، يوم 

املباراة.
املؤمتـــر  خـــالل  الفريـــق  جنـــوم  ويوجـــه 
رســـالة للعالم بأن الســـالم هو األساس، ويقوم 
الالعبـــون أيضـــا بتوجيه رســـالة تضامن مع 
الشـــعب املصري باللغة العربية، عبر وســـائل 
اإلعـــالم املختلفة، للتأكيد علـــى وقوف اجلميع 

ضد اإلرهاب، كما يخصص ممر شـــرفي لنجوم 
أتلتيكو اللتقاط الصور التذكارية مع اجلماهير.
وميكـــن أن يطلق علـــى هذه املبـــاراة، أنها 
منافســـة رياضيـــة بنكهـــة سياســـية، وهو ما 
يؤكـــده الغرض من إقامتها فـــي حضور اآلالف 
من اجلماهير، في وقت تغيبت فيه عن مدرجات 
املالعب املصريـــة ملدة قاربت اخلمســـة أعوام، 
وفـــي ذلك داللة تشـــي بـــأن مصر ال تـــزال بلدا 
آمنـــا، واجلهات األمنية قادرة على احلفاظ على 
االســـتقرار. إضافة إلـــى دالالت أخرى من خالل 
حرص رئيـــس رعايـــة الشـــباب والرياضة في 
الســـعودية املستشار تركي آل الشيخ، على دعم 
املهرجان والتكفل برعايته ماديا ومعنويا، رغبة 
منـــه في التأكيد على الدعـــم العربي ملصر التي 

تخوض حربا ضّد اإلرهاب.
وراعـــى آل الشـــيخ أن املهرجـــان لن يكتمل 
إال فـــي حضور الفريق األتالنتي بكامل جنومه، 
وهو ما نص عليه التعاقد الذي قدر ماديا بنحو 
مليـــون و200 ألف دوالر، لـــذا كان مجلس إدارة 
األهلي حريصا على توجيه الشكر إلى تركي آل 
الشـــيخ على دعمه املتواصل للمهرجان منذ أن 

كان مجرد فكرة.
وقـــال املتحـــدث الرســـمي للنـــادي األهلي 
عدلـــي القيعـــي، إن الهدف من مبـــاراة أتلتيكو 
مدريـــد الودية، التأكيد علـــى جهود مصر جتاه 
السالم، وأضاف لـ“العرب“، أنه يتوقع حضورا 
جماهيريا كبيرا من عشاق ومحبي األهلي، وأن 
متتلـــئ املدرجات عن آخرها لدعـــم الفريق أمام 
النـــادي اإلســـباني، وأوضح أن مجلـــس إدارة 
النادي حرص على شـــراء تذاكر املباراة ورفض 
فكرة الدعوات املجانية، ألن عائداتها مخصصة 

ألسر الشهداء.
ووجـــه مســـؤولو األهلي الدعـــوة إلى عدد 
من الالعبني العرب للمشـــاركة مـــع الفريق في 
املباراة من بينهم، ياسر القحطاني العب الهالل 
الســـعودي وزميله محمد الشلهوب، وإسماعيل 
عبداللطيـــف العـــب احملرق البحرينـــي، والعب 
األهلي احملترف في صفوف النصر الســـعودي 
حســـام غالـــي، وزميلـــه فـــي الفريـــق عبدالله 
اجلبرين، واملصري محمـــود عبداملنعم (كهربا) 

وفهد املولد من احتاد جدة السعودي.
ودعا األهلـــي أيضا العبني من ســـتة أندية 
في الدوري املصري هي، الزمالك واإلسماعيلى 
واملقاصة وسموحة وإنبي واملقاولون، كما طلب 

الدولـــي املصري محمـــود حســـن ”تريزيغيه“، 
احملتـــرف فـــي صفـــوف قاســـم باشـــا التركي 
املشـــاركة في املباراة، فتّم إرسال خطاب رسمي 

إلى ناديه.
يتواجـــد في مدرجـــات ملعب بـــرج العرب 
بعض الشخصيات العامة على رأسها تركي آل 
الشيخ، والسفير الســـعودي في القاهرة أحمد 
قطان، ووزير الشـــباب والرياضة املصري خالد 
عبدالعزيز، ورئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
هانـــي أبوريـــدة، وكان اخلطيـــب حريصا على 
دعوة رئيســـي األهلي الســـابقني حسن حمدي 

ومحمود طاهر.
ووضعـــت اجلهـــات األمنية خطـــة محكمة 
مـــن أجل خـــروج اللقاء دون حـــدوث أي قالقل 
أو شـــغب، وزيادة احليطة واحلـــذر من خروج 
البعـــض من مســـتغلي هذه املناســـبات، إلثارة 
العنـــف والقيـــام بأعمـــال تســـيء إلى ســـمعة 
البلـــد املضيف، وهناك تكثيفات أمنية شـــديدة 
علـــى جميع الطرق املؤدية إلـــى ملعب املباراة، 
ونشـــر عدد من الدوريات األمنيـــة ورفع جميع 
اإلشـــغاالت في محيط ملعب برج العرب، فضال 
عـــن االســـتعانة ببوابـــات إلكترونية لكشـــف 
املعادن، وتكليـــف عناصر أمنيـــة بتأمني مكان 

إقامة الفريقني.

طلبات أتلتيكو

أمـــا بالنســـبة لطرفـــي املباراة، فقـــد تلقى 
مسؤولو األهلي رسالة ملفتة من فريق أتلتيكو، 
الذي يحتل املركز الثاني في سلم ترتيب الدوري 
اإلسباني، وتضمنت الرســـالة أنواع الوجبات 
التي ســـيتناولها جنوم الفريق خالل وجودهم 
فـــي مصر، ومـــا لفـــت االنتباه هـــي التفاصيل 
الدقيقة ونوعيـــات األطعمة احملددة بالغرامات، 
كما طلبوا اللعب بكرات بعينها، وقد استجابت 
الشـــركة املنظمة للمباراة بشـــراء هذه الكرات. 
واصطحـــب املدير الفني لفريـــق النادي األهلي 
حسام البدري، جميع الالعبني إلى اإلسكندرية، 
للدخول في معسكر استعدادا خلوض مواجهة 
في الدوري احمللي أمام فريق بتروجت، قبل يوم 
واحد فقط مـــن مباراة أتلتيكـــو الودية، جتنبا 

إلرهاق الالعبني.
وســـبق لفريـــق النـــادي األهلـــي خـــوض 
مواجهات عدة أمام الفرق األوروبية، خصوصا 
اإلسبانية، آخرها كانت أمام خيتافي اإلسباني 
عـــام 2015، وانتهى اللقاء بالتعـــادل اإليجابي 
بهدف لكل منهما، وقبلها واجه بطل مصر فريق 
نادي إســـبانيول عام 2012، وانتهى اللقاء بفوز 
الفريق اإلســـباني بهدفني دون رد. وكان أشهر 
املواجهـــات عـــام 2012، أمام العمـــالق األملاني 

بايرن ميونيخ في العاصمة القطرية الدوحة.

ــــــدرك ناديا األهلي املصري وأتلتيكو مدريد، قيمــــــة الرياضة وقدرتها على عبور احلدود  ي
واألوطان من أجل نشر السالم، وهذا ما قاد مسؤولي الفريق اإلسباني إلى تلبية الدعوة 
ومواجهة بطل مصر وديا الســــــبت، في مباراة تخصص عائداتها املادية لشــــــهداء مصر 
الذين راحوا ضحية اإلرهاب، ويشــــــارك في هذا اللقاء أيضا عدد من جنوم الكرة العربية 

وأبرز العبي الدوري املصري.

«ال أعـــرف ماذا قدم محمد إبراهيم للزمالك، خاصـــة أننا أعدناه من البرتغال وعالجناه، ولم يمنح 

للفريق شيئا حتى اآلن.. وإذا كان يمتلك عرضا فليحضره على الفور من أجل الرحيل}.

مرتضى منصور
رئيس نادي الزمالك املصري

«التأهـــل لكأس العالم مـــع منتخب املغرب كان حلمـــا وقد نجحنا في تحقيقـــه بعد غياب ملدة 

20 عاما، وبما أنني قائد املنتخب فإني أشعر باملسؤولية، وهذا ما يجعل اإلنجاز أكثر جماال}.

مهدي بنعطية
جنم املنتخب املغربي

سنترك تاريخا كبيرا

متفرقات
◄ جاءت موافقة جنمة التنس سيرينا 

وليامز املصنفة األولى في العالم سابقا، 
على املشاركة في مباراة استعراضية في 

أبوظبي، لتعزز آمال منظمي بطولة 
كويونغ األسترالية في مشاركتها 

في املنافسات التي تسبق انطالق 
بطولة أستراليا املفتوحة في املوسم 

اجلديد. وقبلت سيرينا دعوة للمشاركة 
في مباراة استعراضية تزامنا مع 

احتفاالت العام اجلديد، تخوضها أمام 
إيلينا أوستابنكو املتوجة بلقب فرنسا 
املفتوحة في املوسم املاضي، وذلك في 

إطار مبادلة العاملية للتنس.

◄ اعترف احلسني عموتة، مدرب الوداد، 
بأن العبيه ميرون بفترة فراغ وقلة تركيز، في 

الدوري املغربي للمحترفني. وخسر الوداد 
للمرة الثانية على التوالي، أمام أوملبيك 

آسفي (1-0)، في اجلولة الـ14. وقال عموتة 
”العبونا يشعرون بضغط، وهذا يظهر من 

خالل تعاملهم مع الفرص، التي تتاح لهم، 
حيث نضيع األهداف لغياب التركيز.. الشك 

وغياب الثقة، من األسباب التي عطلت عجلة 
االنتصارات“. وواصل ”كما تأثر بعض 

الالعبني، بالعروض التي ُقدمت لهم، وأصبح 
تركيزهم مشتتا، مع أن املنطق يقول بضرورة 

التركيز، ما دام الالعبون ملتزمني بعقود“.

◄ تعاقد العب وسط منتخب إيران في 
كرة القدم مسعود شجاعي مع إيك أثينا 

اليوناني ملدة 6 أشهر مع إمكانية متديده 
سنة إضافية، حسبما ذكر فريقه اجلديد. 

وحمل شجاعي ألوان منتخب إيران 70 مرة 
مسجال ثمانية أهداف، وشارك في كأس 
العالم مرتني وكأس آسيا 3 مرات. وعلى 

صعيد األندية، دافع في املوسمني األخيرين 
عن بانيونيوس اليوناني، وسجل له 7 

أهداف. وقبل ذلك، لعب شجاعي مع صنعت 
نفط وسايبا اإليرانيني، الشارقة اإلماراتي، 

أوساسونا والس باملاس اإلسبانيني، 
الشحانية والغرافة القطريني.

متفرقات
◄
ك
ا
س
و
م
ا
ص
ع

 
ي 

الطاوسي مدربا لبلوزداد الجزائري
بلـــوزداد  شـــباب  نـــادي  أزال   – اجلزائــر   {
الغموض حول هوية املـــدرب اجلديد للفريق، 
الذي ســـيخلف الصربـــي إيفيكا تـــودوروف، 
بعـــد إعالنه التعاقد مع املدرب املغربي رشـــيد 

الطاوســـي الذي ســـيقود أبناء العقيبة في 
الفترة املقبلة، وراهنت اإلدارة البلوزدادية 

على اســـم ثقيـــل الســـتعادة التوازن 
للنـــادي، وحتقيق مـــا حققه بادو 

الزاكي في العام املاضي.
من  الرابعة  اجلولـــة  ومنـــذ 
دوري احملترفـــني، فقـــد العبـــو 
شباب بلوزداد ثقتهم في النفس، 
وتوقفـــت مســـيرتهم في حتقيق 

االنتصـــارات، حيث تعادل الفريق 
9 مرات مقابل ثـــالث هزائم، ليبتعد 

عـــن املقدمة، وينهي مرحلـــة الذهاب في 
املركز العاشر، وستكون مهمة رشيد الطاوسي 
هي إعادة الثقة إلى الالعبني والعودة إلى سكة 

االنتصارات.

وشـــهد شـــباب بلوزداد حالة من التسيب 
في عهد تـــودوروف، حيث لم يكـــف الالعبون 
عـــن اإلضراب في كل مناســـبة، ما تســـبب في 
تدهـــور النتائج بخالف تعرضهـــم لإلصابات 
على غـــرار كـــرمي لعريبي وبـــالل تريكات، 
وإذا أراد الطاوســـي أن ينجـــح مع أبناء 
العقيبة، ما عليـــه إال أن يوقف مترد 
مببدأ  ويتعامل  ورفاقـــه،  حاميته 
القبضة احلديدية لتفادي تكرار 

ما حدث.
الطاوسي  رشـــيد  ويسعى 
لتلميـــع صـــورة النـــادي فـــي 
مرحلة اإلياب الستعادة هيبته، 
كما سيعمل جاهدا على حتضير 
فريـــق منافس يقول كلمته في كأس 
والبطولـــة  األفريقيـــة،  الكنفيدراليـــة 
العربيـــة فـــي الصيف املقبـــل. ويبدأ شـــباب 
بلوزداد حملـــة دفاعه عن لقـــب كأس اجلزائر 

مبواجهة  أمل غريس.

} غريبة هي حال الدنيا وقاســـية للغاية في 
بعـــض األحيان، ففي بعض األحيان ترفع من 
شأن شـــخص وتوصله إلى القمة ليبلغ عنان 
السماء، وفي أحيان أخرى تعبث مثلما تشاء 
مبصائر البعض لتحّول الواقع إلى ما يشبه 

الكابوس املرعب.
حال الدنيا بتقلباتها و“غضبها“ مثل حال 
كرة القـــدم متاما، فهي التـــي متنح الالعبني 
املوهوبـــني رغـــد العيـــش واحليـــاة الهنيئة 
الســـعيدة، وهي أيضا التي تســـقط البعض 
منهم فـــي هّوة الضيـــاع والتشـــرد. األمثلة 
عديدة في هذا الســـياق، فالبرتغالي رونالدو 
الذي ولد فقيـــرا معدوما بات اليوم من أغنى 
أثريـــاء الرياضة فـــي العالـــم، والبرازيليان 
رونالدينهـــو ومارســـيلو ولدا فـــي عائلتني 
فقيرتـــني للغايـــة لكن كـــرة القـــدم منحتهما 
الثروة والشـــهرة والنجومية، لكن ألم تعبث 
من قبـــل هذه الكرة ”املجنونة“ بالعبني أفذاذ 
مثل البرازيلي أدريانـــو الذي قيل إنه امتهن 
التســـكع في أحيـــاء ســـاوباولو الفقيرة أو 
مثـــل اإلنكليزيـــني بـــول غاســـكوين وجورج 
بيست الذي عاش كل منهما حياة امللوك قبل 
حياتـــه  وينهـــي  األمـــور  عليـــه  تنقلـــب  أن 
متشـــردا متســـكعا في الشـــوارع اخللفية.. 

ومثلهم كثر؟
قسوة هذه الكرة ”امللعونة“ أحيانا يعاني 
منهـــا حاليا أحد أبرز جنـــوم منتخب الكوت 
ديفوار في الســـنوات األخيرة، إنه إميانويل 
إيبويه الذي تسلق سلم املجد بخطوات ثابتة 
بعد تألقه الالفت سواء مع أرسنال اإلنكليزي 
أو قلعة الســـرايا التركي، فبنى ثروة ضخمة 
وعاش ردحا من الزمن حيـــاة البذخ والثراء 
قبـــل أن تعطيه الدنيـــا بظهرهـــا وتبعث به 
األقدار مثلما أرادت ليخسر كل ثروته في ملح 
البصـــر ويعود فقيرا أكثـــر مما كان عليه في 

زمن الصغر.
بـــات  لـ“املدفعجيـــة“  الســـابق  فالنجـــم 
مشـــردا ال يقدر على العيش في منزله بسبب 
تدهـــور وضعه املالـــي واالجتماعي، فبعد أن 
خســـر زوجته التي انفصلت عنه فقد إثر ذلك 
كل شـــيء لفائدتها بعـــد أن أجبرته األحكام 
القضائيـــة للتنازل لها عن أغلـــب ممتلكاته، 
فبات أشـــبه مبشـــرد بال مـــأوى وبال مصدر 
رزق بعـــد أن أجبرته اإلصابات املتكررة على 
اعتزال اللعب. بات اليوم مهموما وحيدا بال 
مســـتقبل، لقد خسر إيبويه كل شيء ولم يعد 
له من املاضي سوى بعض الذكريات اجلميلة 

التي لن تتكرر أبدا.
لقد عرف هذا الالعـــب الذي كان من أبرز 
خالل الســـنوات  عناصـــر منتخـــب ”الفيلة“ 
املاضيـــة جناحا منقطع النظير مع أرســـنال 
حيث التحـــق بصفوفه ســـنة 2005 قادما من 
نادي بيفـــرن البلجيكي، ومنذ ذلـــك التاريخ 
بات هذا الالعب من جنوم الدوري اإلنكليزي 
إذ اعتمد عليه املدرب أرسني فينغر في أغلب 
املباريات وكان من الركائز الثابتة في تركيبة 
هذا الفريق، كان جنمـــا مؤثرا والكل معجب 
بقدراتـــه، كل هـــذه املعطيـــات جعلته يحظى 
بامتيازات مالية ضخمة للغاية، ليعيش حياة 

الرفاهة والثراء ورغد العيش.
كان باألمـــس يتمتع بســـحر مدينة لندن، 
كان مـــن بني صفوة القوم هنـــاك، وهذا األمر 
مفهـــوم ومنطقي مبـــا أن أغلب جنوم الصف 
األول في عالم الكـــرة العاملية يحصلون على 
عائدات وإيـــرادات كبيرة للغاية، ومثل أغلب 
هؤالء النجوم أراد إيبويه بناء حياة أســـرية 
يكون شـــعارها االســـتقرار والسعادة، فشيد 
قصـــره اخلاص وتـــزوج، لتتواصـــل حياته 

”اللندنية“ في أفضل حال.
لكن هذه الدنيا ”الدوارة“، الغادرة أحيانا 
دفعته إلى مغـــادرة مدينته املفضلة واالجتاه 
إلى تركيا بعد أن خرج من حســـابات أرسنال 
ســـنة 2011 ليوقـــع مع نـــادي قلعة الســـرايا 
الذي قضى معه حوالي خمســـة مواسم حقق 
خاللها بعـــض النجاحات ومتكـــن من زيادة 
مرابيحه وتطوير ثروتـــه، لكنه لم يكن يدري 
أن القدر ســـيبعث به ويقســـو عليه بشكل ال 

يصدق.
لم يكـــن إيبويه رغم جمعـــه أمواال طائلة 
يفكر مليا في اليوم الذي ســـتجبره الظروف 
خالله على اتخـــاذ قرار االعتزال، كان يعيش 
يومه مثل ســـائر بقية النجـــوم، متتع بنعيم 
األموال وقضى وقتـــا طويال ببعض امللذات، 
رمبا لم يدر في خلده أنه ســـيأتي اليوم الذي 
تغتاله خالله أحالمـــه وترديه فقيرا معدوما 

مشردا.
لقد حلم إيبويه بتكوين أسرة وكان له ما 
أراد، لكن خطيئته الكبرى هو أنه لم يحرص 
على حمايـــة هذا احللم وتطويـــره، فالزوجة 
التـــي اختارها بنفســـه ”أجهـــزت“ عليه بعد 
أن خذلتـــه وغادرتـــه وجنحـــت بفضـــل قوة 
القانـــون في مصادرة أغلـــب أمالكه وأمواله 
فـــي وقت كان خالله بحاجة ماســـة إلى دفء 
العائلة بعد أن قســـت عليه الظروف وحكمت 
عليه باالبتعاد عن املالعب بســـبب اإلصابات 

املتكررة.
لم يقـــرأ هذا النجـــم اإليفواري حســـابا 
لهـــذا اليوم، لم يفكر فـــي أن يكون مدربا بعد 
االعتزال، لم يبرمـــج أن يكون محلال رياضيا 
عند تقدمه في العمر، لم يفكر سوى في جمع 
املال وصرفه دون أي تخطيط ملستقبله. اليوم 
بات إيبويه فقيـــرا ال يجد أحيانا أين يقضي 
لياليه التعيســـة خوفا من مالحقة الشـــرطة 
التي تطالبه بدفع مســـتحقات لفائدة طليقته 

التي سلبته كل شيء.
لم يبق أمامه ســـوى التفكير في االنتحار 
وكان قريبـــا جدا من تنفيذ الفكـــرة، وهو ما 
اعتـــرف به مؤخرا عندما قـــال إنه كان يتعني 
عليه دفع ثمن ســـذاجته غاليا، هذه السذاجة 

التي كلفته خسارة كل ما ميلك.
فإيبويه لم يحســـن االختيـــار وأطنب في 
حيـــاة اللهو والتـــرف املبالغ فيهمـــا دون أن 
يدري أن القدر خبأ له مفاجأة ستقلب حياته 
رأســـا على عقب. هذا الالعب عانى من قسوة 
احليـــاة ومن غدر مـــن أحب باألمس ســـواء 
زوجته أو ناديه اإلنكليزي أرسنال، لكن حبل 
النجـــاة أتى من فريقه التركي قلعة الســـرايا 
الـــذي منحه فرصة جديـــدة للنهوض بعد أن 
عينه مدربا مساعدا في فريق للفئات السنية 
الناشـــئة، لكن ســـيتعني عليه هـــذه املرة أن 
يتخلص من سذاجته حتى ال يضطر حقا إلى 

االنتحار.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

ال ا
ي و ي ب

السذاجة تدفع لالنتحار
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تعادالت حققها 

الفريق الجزائري 

مقابل ثالث هزائم، 

ليبتعد عن كوكبة 

املقدمة



رياضة
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{ميســـي لديه كل شـــيء، للحصول على المزيد من الكرات الذهبية، ســـيحصل على المزيد من 

الجوائز، ألنه ال يزال قادرا على األداء في أعلى المستويات، لثالث أو أربع سنوات قادمة}.

ريفالدو فيريرا
جنم فريق برشلونة اإلسباني السابق

{أعتقد دائما أنني قادر على تقديم أداء أفضل وبذل المزيد من الجهد لصالح الفريق، ولهذا فإن 

األمر يتعلق فقط بتطوير أدائي والتركيز في المباراة}.

ديلي آلي
العب توتنهام هوتسبير اإلنكليزي

} لندن – أبدى الفرنســـي أرسني فينغر املدير 
الفني ألرســـنال ســـعادته بالفـــوز الذي حققه 
الفريق على مضيفه كريســـتال باالس -3 2 في 
املرحلة العشرين من الدوري اإلنكليزي املمتاز 

لكرة القدم. 
ويديـــن أرســـنال بفضـــل كبير فـــي الفوز 
ألليكسيس سانشيز الذي سجل ثنائية للفريق 
في غضون أربع دقائق خالل الشـــوط الثاني، 
ليرفع أرســـنال رصيده إلى 37 نقطة في املركز 
الســـادس بفارق نقطة واحـــدة خلف ليفربول 

صاحب املركز الرابع. 
وقـــال فينغـــر، الذي عادل الرقم القياســـي 
للسير أليكس فيرغوسون بخوض املباراة رقم 
810 له كمدرب، في تصريحات لشـــبكة ”سكاي 
عقب املباراة ”بشـــكل عـــام، كان  ســـبورتس“ 
انتصـــارا مرضيا لنا، رغم أن األمور كانت في 
الشوط الثاني أصعب منها في الشوط األول“. 
وأضاف ”أي فريق يســـعى إلـــى الفوز بغض 

النظر عن املعاناة. ولقد واجهنا نحن ذلك“.

وأشـــرف فينغـــر على أرســـنال فـــي 1193 
مباراة في مختلف املســـابقات منذ قدومه إلى 
شـــمال لندن في أكتوبـــر 1996. واعتبر املدرب 
الفرنســـي بأن املكوث لفترة طويلة على رأس 
اجلهاز الفني لفريـــق واحد يتطلب الكثير من 
”الوفاء، والعمل الشاق والقيام بتضحيات في 
احلياة“. وجنـــح فينغر في قيـــادة املدفعجية 
إلى إحراز اللقب احمللي ثالث مرات من بينها 
موســـم لـــم يتعرض فيـــه فريقه ألي خســـارة 
وهو رقـــم قياســـي صامد حتـــى اآلن، وكأس 
إنكلترا ســـبع مرات، وبلغ نهائي كأس االحتاد 
األوروبـــي عـــام 2000 ونهائـــي دوري أبطـــال 

أوروبا عام 2006 وخســـرهما أمام قلعة سراي 
التركي وبرشلونة اإلسباني تواليا.

وباإلضافـــة إلـــى املباريـــات الــــ810 التي 
خاضها فيرغوسون في الدوري املمتاز (انطلق 
عام 1992)، فإنه أشرف على مانشستر يونايتد 
أيضـــا في 223 مباراة في دوري الدرجة األولى 
ســـابقا رافعا رصيده إلـــى 1033 مباراة. يذكر 
أن األسكتلندي أشـــرف على تدريب مانشستر 

يونايتد من 1986 إلى 2013.

اإلنقاذ من الهبوط

يؤمـــن كارلوس كارفاليـــاو املدرب اجلديد 
لســـوانزي سيتي أنه يســـتطيع قيادة الفريق 
واالبتعـــاد به عن منطقة الهبـــوط في الدوري 
اإلنكليـــزي، وهـــو أيضـــا يطمح إلـــى البقاء 
لفترة طويلة مـــع النادي الويلزي رغم توقيعه 
عقـــدا ينتهي في آخر املوســـم احلالي. ويحق 
لســـوانزي، الذي تعاقد مع املـــدرب البرتغالي 
املخضرم، متذيل الترتيب متديد عقد كارفالياو 
لكن املدرب أشار إلى فترته مع شيفيلد ونزداي 
ليشرح ســـبب شـــعوره باالرتياح بهذا العقد 

قصير املدى.
وقـــال كارفالياو البالغ عمره 52 عاما ملوقع 
النادي الرسمي على اإلنترنت ”سأحاول إعادة 
االستقرار إلى النادي ألنني أسعى للبقاء هنا 
لفتـــرة طويلـــة“. وواصل ”بقيت مع شـــيفيلد 
ونزداي ملـــدة عامني ونصف العام. في الدرجة 
الثانية متوســـط فترة املدرب ســـتة أو ثمانية 
أشهر… أنا واثق من أنني مع اجلهاز املساعد 
نستطيع مساعدة النادي للوصول إلى ترتيب 

أفضل… مستقبلي ليس مشكلة“.
وتابع ”لســـت قلقا حول العقـــد. يجب أن 
تثبـــت جدارتك كل يـــوم للجماهير ووســـائل 
اإلعالم والنادي والالعبني. بعد ذلك ستســـير 
األمور بشـــكل طبيعي“. وســـيعلن كارفالياو، 
الـــذي عمل فـــي 15 فريقـــا، عن أســـماء أربعة 
مســـاعدين من بينهـــم مدربـــان ومحلالن كما 
يفكر في إســـناد دور إلى ليـــون بريتون الذي 
تولى املسؤولية لفترة قصيرة كالعب ومدرب. 

وقـــاد بريتـــون العب الوســـط ســـوانزي إلى 
التعادل 1-1 مع مســـتضيفه كريســـتال باالس 
قبـــل أن يتلقى هزمية مذلـــة 5-0 أمام ليفربول 
في مباراتني مع الفريق منذ إقالة بول كليمنت.
وقـــال املدرب اجلديـــد ”أنا واثـــق من أنه 
يســـتحق الكثيـــر مـــن االحتـــرام مـــن النادي 
وســـنفكر في أهمية وجوده في النادي. سنرى 
املكان املناسب الذي يســـتطيع مساعدتنا فيه 

ألن ذلك أهم شيء“. 
ويعتقـــد كارفاليـــاو، الذي ســـتكون أولى 
مهامه إعداد الفريق ملواجهة واتفورد صاحب 
املركز العاشـــر، أن البرتغالي ريناتو سانشيز 
العب الوســـط ميكن أن يلعـــب دورا كبيرا في 

النصف الثاني من املوسم.
وبني توديع العام احلالي واستقبال العام 
اجلديـــد، ميكن ملانشســـتر ســـيتي أن يحطم 
عـــددا آخر من األرقام القياســـية فـــي الدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز لكـــرة القـــدم، إذا فاز على 
مضيفه كريســـتال باالس خـــالل املباراة التي 
ســـتجمعهما األحد املقبل في اجلولة احلادية 
والعشرين من الدوري. وكان الفوز، الذي حققه 
مانشستر ســـيتي على نيوكاسل 1-0 األربعاء 
املاضي، قد منح الفريق صدارة الترتيب بفارق 
مذهـــل، وصل إلى 15 نقطة عن أقرب مالحقيه، 
وهو أكبر فارق في تاريخ الدوري املمتاز خالل 

فترة أعياد امليالد (الكريسماس).
هذا الفـــوز لم ميـــدد سلســـلة انتصارات 
الفريق إلى 18 مباراة فحســـب، بل أيضا منح 
الفريق انتصاره احلادي عشـــر خارج أرضه، 
ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم تشيلسي 
في 2008. وقال اإلسباني جوسيب غوارديوال، 
املدير الفنـــي للفريق، عقب مباراة نيوكاســـل 
”عندمـــا تفوز بـ18 مباراة علـــى التوالي، يجب 
أن تتوقـــع من الفـــرق أن تفعل كل مـــا يطلبه 
األمر إليقافك. يجـــب أن نواصل العمل بنفس 
الطريقة التي بدأنا بها املوسم. لم نفز باللقب 

بعد، مازال األمر غير محسوم“.
ويختتم مانشستر سيتي برنامج املباريات 
املزدحم، بســـبب فتـــرة اإلجـــازات، مبواجهة 
كريســـتال باالس األحد ثم يستضيف واتفورد 
الثالثاء املقبل. فوز مانشســـتر سيتي مبباراة 
كريســـتال بـــاالس لن يجعـــل الفريـــق يحقق 
رقما قياســـيا لعدد مـــرات الفـــوز باملباريات 
خارج األرض على التوالي فحســـب، بل أيضا 
ســـيجعل الفريـــق يحقق انتصـــاره الـ19 على 

التوالي ويعادل الرقم القياسي املسجل باسم 
بايرن ميونيخ، أثناء الفتـــرة التي تولى فيها 
غوارديوال تدريب الفريق خالل موســـم 2013-

2017. وال يوجـــد فريق في اخلمســـة دوريات 
الكبـــرى في أوروبا، وهي: اإلنكليزي واألملاني 
واإليطالي واإلســـباني والفرنســـي، متكن من 
الفوز بأكثر من 19 مباراة. ومع اقتراب حســـم 
اللقب، تشـــتعل املنافســـة على احتالل املراكز 
األربعة األولى، والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

فرصة المناورة

ميلك فريـــق مانشســـتر يونايتد، صاحب 
املركـــز الثانـــي برصيـــد 43 نقطـــة، وفريـــق 
تشيلســـي، صاحب املركز الثالـــث برصيد 42 
نقطـــة، فرصة للمنـــاورة أمام الفـــرق األربعة 
األخـــرى التـــي تنافس علـــى احتـــالل املراكز 
املؤهلة لدوري أبطال أوروبـــا، وهي ليفربول 
وتوتنهام وأرسنال وبيرنلي، خاصة وأن هناك 

خمـــس نقاط تفصل بني بيرنلي صاحب املركز 
السابع وليفربول صاحب املركز الرابع.

ويواجه ليفربول، الذي يحتل املركز الرابع 
برصيـــد 38 نقطة، أصعب اختبـــار بني الفرق 
املتنافسة، حيث يستضيف ليستر سيتي قبل 
أن يحل ضيفا علـــى بيرنلي، الذي يلتقي قبله 

بهيديرسفيلد. 
ويســـتضيف مانشســـتر يونايتـــد نظيره 
ســـاوثهامبتون ثم يلتقي بعـــد ذلك بإيفرتون، 
بينما يلعب تشيلسي مع ستوك سيتي قبل أن 
يتوجه ملواجهة أرسنال. ويلعب أيضا توتنهام 
مع فرق تصارع من أجل تفادي الهبوط، حيث 
يلتقي مع سوانزي صاحب املركز األخير وبعد 
ذلـــك يواجه ويســـتهام صاحب املركـــز الرابع 
من القاع. هاتـــان املباراتان ميكنهما أن تقدما 
فرصة لهـــاري كني لالســـتمرار في مســـتواه 
اجليد، بعدما ســـجل رقما قياســـيا باسمه من 
حيث عدد األهداف املســـجلة هذا العام بعد أن 

سجل 39 هدفا.

عادل مدرب أرسنال، الفرنسي أرسني فينغر، رقم املدرب السابق ملانشستر يونايتد السير 
أليكس فيرغوســــــون بقيادة مباراته رقم 810 في الدوري اإلنكليزي املمتاز خالل لقاء فريقه 

مع كريستال باالس في ختام املرحلة العشرين.

شكرا على دروسك

فينغر يسير على درب فيرغوسون
[ كارفالياو واثق من قدرته على إنقاذ سوانزي

[ سيتي ينشد أرقاما قياسية في الدوري اإلنكليزي

روسيا تترقب منافسة شرسة في مونديال 2018
} باريــس – تدخـــل كـــرة القدم ســـنة 2018 مع 
ســـؤال وحيد يشـــغل بال اجلميع: من ســـيفوز 
فـــي مونديـــال 2018 فـــي روســـيا؟ الـــكل يدلي 
بدلوه: جنوم سابقون وحاليون، متخصصون، 
وحتـــى اإلحصاءات. إلـــى اآلن، أربعة أســـماء 
تتردد: أملانيا حاملة اللقب، البرازيل، إســـبانيا 
وفرنسا. في تصريحات أدلى بها مؤخرا ملوقع 
االحتاد الدولي للعبة (فيفا)، قال النجم السابق 
للمنتخـــب اإلنكليزي غـــاري لينيكـــر ”إذا كان 
علـــي اختيار منتخب اآلن، ســـيقع خياري على 

فرنسا“.
أضاف ”انظروا إلـــى العبيهم: حارس جيد 
(هوغو لوريس)، دفاع قوي جدا والعبو وســـط 
موهوبـــون. (نغولو) كانتي فـــوق التصور. في 
الهجـــوم، لديهم (كيليـــان) مبابـــي الذي ميلك 
قـــدرات جنـــم مميـــز“، ليخلص إلـــى أن أبطال 
العالـــم 1998 ”منتخب في أعلى مســـتوى، وهو 

مرشح بالتأكيد“.
الكل يتحدث عن مبابي الذي احتفل مؤخرا 
بعيـــد ميالده التاســـع عشـــر، ومنهـــم املهاجم 

الدولـــي اإلنكليزي الســـابق مايـــكل أوين الذي 
يرى أن ”املونديال سيكشف عن جنم مستقبلي. 
اآلن، في املســـتوى األعلى يهيمـــن (البرتغالي 
كريســـتيانو) رونالـــدو و(االرجنتيني ليونيل) 
ميســـي“. وتابع في تصريحـــات صحافية على 
هامش توزيع جائزة الكرة الذهبية 2017 مطلع 
ديســـمبر ”لكن هـــذا األمر لن يســـتمر إلى ما ال 
نهاية، وأعتقد بأن هذا النجم سيكون مبابي أو 
(البرازيلي) نيمار“ زميله في باريس سان جرمان 
الفرنســـي. مـــن جانبه، يرفض مـــدرب منتخب 
فرنســـا ديدييه ديشـــان الذي وضعتـــه القرعة 
فـــي املجموعة الثالثـــة مع البيرو وأســـتراليا 
والدمنارك، أن يوضع في خانة املرشحني، قائال 
”إذا عدنـــا بالذاكرة، لقـــد كان لدينا هذا االعتقاد 
فـــي مونديالـــي 2002 و2010 (خرج 
من الدور األول). ســـحب القرعة 
الـــورق  علـــى 
إلـــى  يدعـــو 
 . “ لتفكيـــر ا

وأضاف ”في كرة القدم عالية املســـتوى، علينا 
أن نفـــوز علـــى جميـــع منافســـينا.. االحتـــرام 

والتواضع مطلوبان أيضا“.
وفي توقعات أخرى تأتـــي البرازيل بقيادة 
نيمـــار فـــي طليعـــة املرشـــحني للفـــوز، تليها 
أملانيا واألرجنتـــني (التي عانت في التصفيات) 
وفرنســـا. أما األخير في هـــذه الترجيحات فهو 
املنتخب املغربي الذي يدربه الفرنســـي هيرفيه 
رينـــار، فيمـــا يأتـــي املنتخب اليابانـــي بقيادة 
املدرب البوسني وحيد خليلودزيتش في املرتبة 

العاشرة قبل إنكلترا وقائدها هاري كاين.
من جانبه، قال ميســـي مؤخرا ”املرشـــحون 
للقب؟ إســـبانيا والبرازيل وأملانيا وفرنسا. في 
الوقـــت الراهـــن، أعتقد بأنهـــا املنتخبات التي 
تعطي أفضـــل انطباع. املنتخبـــات التي تلعب 
بشـــكل أفضـــل، والتي متلـــك افضـــل املواهب 
الفرديـــة“. نيمـــار، مـــن جهته قـــال ”أعتقد بأن 
إلـــى  بالنســـبة  عظيمـــا  ســـيكون  املونديـــال 
البرازيليـــني“، حاملي الرقم القياســـي في عدد 

األلقاب (5).
ولنيمـــار ثأر كبيـــر مع هـــذه البطولة التي 
تركها عام 2014 في بالده مصابا قبل اخلســـارة 
املذلـــة أمـــام أملانيا 1-7 فـــي نصـــف النهائي. 
وعن هذه املباراة قـــال ”لقد بكيت كثيرا يومها، 
وتســـاءلت عما حصل لي“. وعن شـــعوره حول 
نهايـــة املونديـــال هذه املـــرة، قال ”فـــي 2018، 
نيمار ســـيكون ســـعيدا جدا في املونديال“. من 
جانبه، يبدو مدرب أســـبانيا الســـابق فيسنتي 
دل بوســـكي (2008-2016) واثقـــا مـــن اجليـــل 
احلالي لـ“ال روخا“، ويتوقع مســـتقبال مشـــرقا 
ألبطـــال العالـــم 2010 وأوروبـــا (2008 و2012). 
وقـــال في تصريحات صحافية ”نحن في مرحلة 
مليئة باألمل واحلمـــاس، ولدي ملء الثقة بهذا 

املنتخب اإلسباني“.
إال أن الثقة ال تقتصر على اإلسبان، ومدرب 
أملانيـــا يواكيم لوف ال يخفـــي آماله باالحتفاظ 
باللقب، معتبرا ”أننا على األرجح األوفر حظا“. 
ويبدو الواقـــع مختلفا بالنســـبة إلى اآلخرين، 
ومنهم الفرنســـي فيليـــب تروســـييه الذي قاد 
منتخب اليابان إلى ثمـــن نهائي مونديال 2002 

الذي نظمته باملشاركة مع كوريا اجلنوبية.

برشلونة يتأهب لسوق االنتقاالت
} برشــلونة (إسبانبا) – يدرس نادي برشلونة 
اإلســـباني الدخول بقوة في سوق االنتقاالت، 
مســـتفيدا مـــن أموال بيـــع النجـــم البرازيلي 
نيمار دا سيلفا لباريس سان جرمان الفرنسي 

الصيف املاضي. 
ويريـــد برشـــلونة التعاقـــد مـــع فيليـــب 
كوتينيـــو جنـــم ليفربول فـــي ينايـــر، كما أنه 
يحاول اقتناص الفرنســـي أنطـــوان غريزمان 
جنم هجوم أتلتيكو مدريد في الصيف املقبل.

ورغـــم توفر األمـــوال لدى البارســـا إال أن 
هاتـــني الصفقتني ســـترهقان خزينـــة النادي 
الكتالونـــي، خاصة بعـــد أن يتم جتديد عقدي 
جيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو، باإلضافة إلى 
التعاقـــد مع قلب الدفاع ياري مينا اســـتعدادا 
ماســـكيرانو.  خافييـــر  املخضـــرم  لرحيـــل 
وســـيضطر برشـــلونة إلى بيع واحد أو أكثر 
من العبيه من أجل موازنة األمور املالية داخل 

النادي الكتالوني.
وتضع إدارة البلوغرانا عينيها على بطولة 
كأس العالـــم العام املقبل، منتظرة تألق العبي 
الفريق في املونديال مع منتخبات بالدهم مثل 
إيفـــان راكيتيتش والبرتغالـــي أندري غوميز، 

خاصة أنهما محـــل اهتمام أكبر أندية أوروبا 
وفي هذه احلالة ميكن بيعهما بأعلى سعر.

وأبـــرزت صحيفـــة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة، أهم هذه التحديات، مشـــيرة إلى 
أن البلوغرانا، يريد استعادة لقب الليغا، وقد 
أصبـــح هذا فـــي املتناول، خاصـــة بعد الفوز 
مؤخـــرا، علـــى الغرمي ريـــال مدريـــد، وتعزيز 
الصـــدارة بفـــارق مريح. كما يطمح البارســـا 
أيضا، إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 
هذا املوسم، أو على األقل الوصول إلى نصف 
نهائـــي البطولة، وهـــو األمر الذي فشـــل فيه 

الفريق، خالل املوسمني املاضيني.
 وســـيواجه املـــدرب، إرنســـتو فالفيردي، 
حتديـــا فـــي مـــا يتعلـــق بتوظيـــف الصفقة 
اجلديدة، عثمان دميبلـــي، ودفعه إلى التألق، 
خالل النصف الثاني من املوســـم، بعدما غاب 
عن الفريـــق طويًال، بســـبب اإلصابة. وفي ما 
يتعلق بســـوق االنتقاالت، أبـــرزت الصحيفة 
أن برشـــلونة يحـــاول ضم البرازيلـــي، فيليب 
كوتينيـــو، صانـــع ألعاب ليفربـــول، في يناير 
املقبـــل، كمـــا سيســـعى القتناص الفرنســـي، 

أنطوان غريزمان.

بوفون: أنا جندي خادم يوفنتوس
قـــال حـــارس املرمـــى اإليطالـــي  } رومــا – 
املخضرم جيجي بوفون قائد نادي يوفنتوس 
إنه سيعتزل كرة القدم بنسبة كبيرة في نهاية 

املوسم احلالي. 
وقال احلارس األســـطوري في تصريحات 
صحافية ”أشعر أنني جندي يخدم يوفنتوس 

وإيطاليا، ســـوف أكون إلى األبد حتت 
تصرفهما بعد نهايـــة حياتي املهنية 

ألنني قد أتقاعد في نهاية املوسم“. 
وأضاف ”عمري 40 عاما، ويجب 
أن أترك مساحة لآلخرين، ال أحب أن 
أكـــون عقبة في طريـــق منو الالعبني 

اآلخريـــن، ال أريد ذلـــك، ولكن إذا 
ســـأكون  شـــيئا  مني  طلبـــوا 

واخلدمة  للوفـــاء  مســـتعدا 
حتـــى لـــو كان عمـــري 80 

سنة“.
آســـف  ”أنا  وتابع 

التأهل  عـــدم  علـــى 
لكأس العالم، سوف 
يكـــون ذلـــك النـــدم 

األكبر في حياتي، كان ميكن أن تكون البطولة 
املثاليـــة إلنهاء حياتي املهنية، ولكن الســـبب 
احلقيقي حلزني هو أنني لن أمتكن من اللعب 
مجددا مع بعض من أفضل زمالئي وأصدقائي 

مثل بارزالي ودي روسي“.
وأكمل تصريحاتـــه قائال ”لكن خيبة األمل 
هذه وخســـارة نهائي دوري أبطال أوروبا في 
كارديف لن تغير شـــيئا في مســـيرتي.. أنا 
ســـعيد مبا فعلته وحققته“. وتابع ”الشهر 
األول في يوفنتوس كان مذهال، وصلت إلى 
هنا عام 2001 من بارما، وفي البداية شعرت 
أننـــي أعيـــش في عالـــم مختلـــف، اجلميع 
واختتـــم  هنـــا“.  جـــدا  محتـــرف 
تصريحاته متحدثا عن مانويل 
بايرن  مرمـــى  حـــارس  نوير 
أملانيا  ومنتخـــب  ميونيـــخ 
”إنـــه ممتاز فـــي التعامل 
مع الكـــرة حتت قدميه، 
لقد قلـــت أكثر من مرة 
إنه أحد أفضل حراس 

املرمى في العالم ”.

ليونيل ميسي:

المرشحون للقب؟ إسبانيا 

والبرازيل وألمانيا وفرنسا، 

أعتقد بأنها األفضل

وتشيلســـي،  يونايتـــد  مانشســـتر 

يملكان فرصـــة للمناورة أمام الفرق 

األربعـــة التـــي تنافس علـــى احتالل 

املراكز املؤهلة ألبطال أوروبا

◄

موهوبـــون. (نغولو) كانتي فـــوق التصور. في
الهجـــوم، لديهم (كيليـــان) مبابـــي الذي ميلك
مميـــز“، ليخلص إلـــى أن أبطال قـــدرات جنـــم
”منتخب في أعلى مســـتوى، وهو 8العالـــم 1998

مرشح بالتأكيد“.
الكل يتحدث عن مبابي الذي احتفل مؤخرا
بعيـــد ميالده التاســـع عشـــر، ومنهـــم املهاجم

”إذا عدنـــا بالذاكرة، لقـــد كان لدينا هذا االعتقاد
0 و2010 (خرج 2002 مونديالـــي 2فـــي
من الدور األول). ســـحب القرعة
الـــورق علـــى 
إلـــى يدعـــو 
. “ لتفكيـــر ا

الدفاع عن اللقب مسؤولية الجميع

يوفنتوس يخدم جندي ي
ون إلى األبد حتت 

ـة حياتي املهنية 
نهاية املوسم“.
40 عاما، ويجب
خرين، ال أحب أن 
ــق منو الالعبني

ــك، ولكن إذا 
ســـأكون   

واخلدمة 
ـري 80

ف

ئال ق ت تصريح وأكمل
هذه وخســـارة نهائي دوري أبط
م كارديف لن تغير شـــيئا في
ســـعيد مبا فعلته وحققته“.
األول في يوفنتوس كان مذه
هنا عام 2001 من بارما، وفي
مخ عالـــم أننـــي أعيـــش في
هن جـــدا  محتـــرف 
تصريحاته متح
حـــارس نوير 
وم ميونيـــخ 
”إنـــه ممتا
مع الكـــر
لقد قلـــت
إنه أحد
املرمى ف
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يمينة حمدي

} أبوظبــي – رفض مربي إبـــل إماراتي بيع 
ناقـــة ميتلكهـــا مقابل مبلـــغ 2.7 مليون دوالر 
من أحد األمراء الســـعوديني التواقني القتناء 

الناقة التي أطلق عليها اسم ”امللكية“.
وقال املالك ساري بن بلوش املزروعي إنه 
رفض بيع ناقته املســـماة ”النـــادرة“ اعتزازا 
بها وبقيمتها بني النوق، سواء جلهة ساللتها 

النادرة أو جلمالها املتمّيز في مزاينة اإلبل.
وتوقع املزروعي، الذي ميتلك أكثر من 500 
جمل ترعـــى في أراض متتد على مســـاحات 
شاســـعة فـــي منطقـــة الظفـــرة القريبـــة من 
العاصمة اإلماراتيـــة أبوظبي، أن يزداد ثمن 

الناقة في السنوات املقبلة.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ مـــن 
مجلســـه املقـــام بالصحراء خالل مشـــاركته 
في مهرجان الظفـــرة لإلبل، أن اعتناءه بناقة 
”النادرة“ ومعرفته الدقيقة بساللتها جعالها 

تكون فـــي مقدمة اهتمامه بـــني العدد الكبير 
الذي ميتلكه من اإلبل.

وأكد املزروعي (64 عاما) وهو أب لعشرة 
أبنـــاء، أنـــه يقدر ثروتـــه من اإلبـــل مبلياري 
دوالر، ولديه خمس نياق يصل ثمنها إلى 6.8 

مليون دوالر.
التي  وعـــن الناقـــة املســـّماة ”النـــادرة“ 
رفـــض بيعها، قال إنها حتظى برعاية خاصة 
من قبلـــه حيـــث يطعمها احلليب والعســـل، 
باإلضافـــة إلى عدة أنواع طبيعية من العلف، 
ألنها تشكل ثروة تاريخية ومالية بني سالالت 

اإلبل التي ميتلكها.
وأكد أنها ميكن أن تلد وتســـتمر ساللتها 

النادرة لذلك نكثر من االعتناء بها.
واشـــترى املزروعـــي ناقة ”النـــادرة“ من 
مالكها األول في الســـعودية قبل 4 ســـنوات، 
وزادت شـــهرتها الحقا بـــني مربيي اإلبل في 
اجلزيرة العربية، األمر الذي دفع أحد األمراء 

السعوديني لعرض مبلغ باهظ لشرائها.
وميتلـــك املزروعـــي، الذي يعيـــش حياة 
بســـيطة مـــع كل مـــا لديه مـــن ثـــروة مالية، 
معرفـــة بالتفاصيل الدقيقة ملختلف ســـالالت 
اإلبـــل وأنواعها في اجلزيرة العربية وطريقة 

عيشها وتواجدها وتقدير أثمانها.
وعّبر املزروعي عن ســـعادته باحلياة مع 
اإلبل على الرغم من أنه ميتلك شركة نقل كبيرة 
توفر له مصدرا ماليا ووضعا اجتماعيا جّيدا 
بني أبنائه وقبيلته، لكن ســـعادته ال تكتمل إال 

بتربية اإلبل واالعتناء بها.
ووصـــل ولـــع املزروعـــي بإبلـــه إلى حد 
تقدميها علـــى رعاية أوالده العشـــرة، ألنهم، 

على حد تعبيره، ”شقوا طريقهم في احلياة“.
وقال إنه منـــذ كان عمره 20 عاما احترف 
اقتنـــاء اإلبل واملتاجـــرة فيهـــا، لذلك يعرف 
األنـــواع واألصـــول والســـالالت فـــي اإلبـــل 
العربية، ويســـتطيع أن يقدر أثمانها والنادر 

منها.

واعتبـــر أن االهتمام الـــذي توليه الدولة 
اإلماراتيـــة ملربيي اإلبل من دعـــم وتوفير كل 
جعل  متطلبـــات التربيـــة وإدامـــة ”حاللهم“ 

جتارتهم تتصاعد بشكل كبير.
وخصـــص مهرجـــان الظفرة فـــي دورته 
الســـنوية احلاديـــة عشـــرة التـــي اختتمت 

فعالياتها اخلميس املاضي مبشـــاركة املئات 
مـــن املربـــني واملقتنـــني واآلالف مـــن رؤوس

وعـــدد  األصيلـــة  الســـالالت  مـــن  اإلبـــل 
للفائزيـــن  جوائـــز  احلضـــور،  مـــن  غفيـــر 
تبلـــغ  واجلـــري  املزاينـــة  مســـابقات  فـــي 

قيمتها أكثر من عشرة ماليني دوالر.

شـــهدت مدينة البصرة  } البرصة (العراق) – 
العـــراق اخلميـــس املاضـــي عرضا  جنـــوب 
مســـرحيا هـــو األول منـــذ 15 عامـــا، اعتبره 
مشاهدون وفنانون عودة للحياة الثقافية إلى 

”مدينة املوانئ“.
وجلس محمد 

بدران (23 
عاما) بني 

احلضور في 
القاعة املقامة 

في مركز 
جتاري، 
ملشاهدة 

مسرحية 
للمرة 

األولى 
في 

مسقط 
رأسه، 

تخللها عرض مع موســـيقى شـــاعرية وغناء 
أوبرالي.

وقال الشـــاب، الذي دفع حوالي 4 دوالرات 
ثمنـــا لبطاقـــة دخولـــه حلضور املســـرحية، 
”والـــداي أخبرانـــي عـــن الكثير مـــن األحداث 
الفنية التـــي حضراها، واليـــوم تولد احلياة 

الثقافية من جديد في البصرة“.
ويســـتذكر فتحـــي خضير، رئيـــس احتاد 
الفنانني في البصرة، قاعـــة ابن خلدون وهي 
أول قاعـــة مســـرح افتتحت فـــي البصرة عام 

.1945
ويعود تاريـــخ تأســـيس أول فرقة فنانني 
فـــي البصرة إلـــى العـــام 1976، وفـــق ما أكد 
كاظم كزار مدير دائرة الســـينما واملســـرح في 

املدينة.
وقال كزار إن ”البصـــرة مدينة ثقافية قبل 

أن تكون مدينة نفطية“.
وكان فـــي البصـــرة، لـــدى غـــزو الواليات 
املتحـــدة للعـــراق في العـــام 2003، ”خمســـة 

مســـارح والعديد مـــن دور الســـينما“، أغلقت 
جميعهـــا بســـبب تلـــك احلـــرب، علـــى حـــد 
عزيـــز  عبداملطلـــب  البصـــري  الفنـــان  قـــول 
(61 عامـــا) الذي عاش أجمل أيـــام الثقافة في 

البصرة.
وركزت حمالت إعـــادة اإلعمار على البنى 
التحتيـــة خصوصا املنشـــآت النفطيـــة، فيما 
أهملـــت املرافـــق الثقافية في البصـــرة، وفقا 

لعزيز.
وأكد خضير ”حتى اآلن لم تتمكن السلطات 
احمللية أو االحتادية من بناء مسرح، ومن قام 

بذلك هم رجال األعمال“.
وأفـــاد رمضـــان البدران، ممول املشـــروع 
(54 عامـــا) بفخر أنه اشـــترى ”أحدث املعدات 
الـــذي  املســـرح  لهـــذا  واإلنـــارة“  الصوتيـــة 

يستوعب 600 شخص
وصمـــم ديكور املســـرح بطريقة تراثية مع 
خشـــب بواجهات املنازل مميزة بنوافذ شرقية 

تعكس ثقافة البصرة.

احلديث عن ناقة ميتلكها مرّب إماراتي تســــــّمى ”النادرة“ أثار االهتمام بني املشــــــاركني 
ــــــني في مهرجان الظفرة لإلبل، بعد أن رفض بيعها مببلغ كبير، على أمل أن جتلب  واملرب

له ثمنا أكبر.

أسرة واحدة

} لم يكــــن هذا حلما أبــــدا، فلقد قرصُت 
خّدي غير مرة ومرة بوســــاطة الســــبابة 
واإلبهام، لكنني لم أفّز بل واصلت املشي 

في شارع حقيقي جدا.
بباب العمارة كان احلارس قد حتول 
إلى عكاز رماني برشــــقة صبــــاح اخلير 

ودخان رخيص.
اختفت السيارات من الشارع الطويل 
وحلــــت مكانهــــا عكازات متشــــي وتطلق 
صوتا يشــــبه صوت العفطــــة. في املقهى 
املعلقــــة بصحــــن املدينة، لــــم أجد جمال 
زهران وال العم رضا وال جوق املغامرين 
األفــــذاذ، بل وجدت الكثير مــــن العكاكيز 
الكبيــــرة والصغيــــرة، وقــــد توّزعت على 
كل بطن املقهى. ذهبت إلى حانة الشــــرق 
عّلني أجد بقايا من بشــــر أحتدث إليهم، 
لكن األمر كان شــــبيها مبا شــــفته مبقهى 
زكــــي، حيــــث املوائــــد منتشــــية ســــكرى 

مسورة بخشب يهذي.
ســــألت عن الولــــد عبداللــــه فأجابني 
عــــّكاز غليظ قلبه إّن صاحبك قد مات قبل 

عشر دقائق.
اخترت من احلانة كرســــّيا عاليا يطل 
على ساحة االحتفاالت، فكان املنظر هرجا 
مرجا، وكانت األخشاب ترقص وتتباوس 

وتتحاضن وترفع شارات نصر لذيذ.
قبل انفنــــاء كأس العرق اخلامســــة، 
انزرعــــت على طاولتــــي صديقتي املعتقة 
عبيــــر التي صــــارت عكازة علــــى جيدها 

حبٌل من ورق.
كنــــت متأكــــدا مــــن أن مــــا أراه كان 
تالفــــا  أنصــــت  أرانــــي  واآلن  حقيقيــــا، 
متكّســــرا إلى صوت عكازة عظيمة وهي 

تغني ”هل رأى احلبُّ سكارى مثلنا“.
الحظت عبير أننــــي على قلق أجلس. 
قلــــت لهــــا إن اجلو بــــارد وماطــــر وأفكر 
بوســــيلة أركبها كي تعيدنــــي إلى بيتي. 
مســــكتني من أصابعي احلارة وأشارت 
نحــــو مائــــدة لصيقــــة اســــتوطنها عكاز 
أطول مني. قالت هذا هو صاحب احلمار 
املربوط بباب احلانة، وهو من سيوصلك 
إلــــى دارك وعيالك، فال حتزن وال تهن وال 

تتعجب وأنت املّشاء والرائي.
من غرائــــب تلك الليلة املنعشــــة هي 
أن مارلــــني مونــــرو قد نزلت مــــن اللوحة 
وجلســــت خلف مائدة في اجلوار. حيث 
تشــــاركْت هــــي وشــــرطي ضخم كأســــا 

واحدة.
ســــاعة لعلع الرصاص فــــي اخلارج، 
قامــــت عبير علــــى حيلها لتــــرى ما الذي 
يحــــدث هنــــاك، وعندمــــا اســــتقرت على 
كرسّيها ثانية قالت بصوت مخنوق، لقد 

قتلوا حمار احلانة اجلميل.
فــــي الطريــــق الطويل صــــوب بيتي، 
سمعت الكثير من العواء واملواء والزقزقة 
والصيــــاح، وثمة عكاز رائع اســــتوقفني 

بوّد وقرأ عليَّ بيت شعر رحيم:
َمب التعّلُل ال أهٌل وال وطُن
وال ندٌمي وال كأٌس وال سكُن

صباح العرب

هذا ما وقع بتمام الليلة

الحياة تدب في مسارح البصرة بعد 15 عاما
علي السوداني

مربي إبل إماراتي يرفض بيع ناقة بأكثر من مليوني دوالر

} فوجئ زوار أحد مراكز التســــوق مبدينة تايوان مبقاطعة شانشــــي شــــمالي الصني، خالل االحتفاالت اجلارية بعام الكلب في البالد، بتمثال كبير 
يتوسط ردهات املركز مجسد بطريقة ساخرة من الرئيس األميركي دونالد ترامب.

{النادرة} يفوق التصور ولع ساري المزروعي بـ

الحمل:  حتمل هذه السنة للعزاب 
عنوانا هو الزواج ولقاء توائم 
أرواحهم، وقـــد يحققون بعض 

األمنيات هذا العام.

الجـــوزاء: إذا كان غيـــر مرتبـــط 
رمبا يتواصل مع شخص من 
محيطه املهني، وسيخرج إلى 

الضوء في هذه السنة.

األســـد: ســـنة اخليـــر واإلقبال 
على أمور جديـــدة، رغم مرور 
ضاغطـــة  بفتـــرات  إجبـــاري 
تفرضها  وتعقيدات  ومصاعب 

التنافرات الفلكية.

امليزان: هي ســـنة التغييرات 
وتزداد  عليـــه  تطـــّل  الكبرى 
شـــعبيته. قـــد يكـــون شـــهر 

نوفمبر تتويج لقصة حب.

القوس: هي ســـنة اســـتثنائية 
مـــن الوعود الفلكيـــة الكبيرة، 
يكاد يكون مولود برج القوس 
خاللها أكثر احملظوظني. هناك 

حتّرك حيوي وديناميكي.

الدلـــو: سنة ستترك آثارها على 
مولود برج الدلو وعلى أعماله 
كما على حياته اخلاصة لفترة 
طويلـــة. إذ أن الطوالع الفلكية 

تبدو شديدة جدا عليه.

الثـــور: قد يتخـــذ قـــرارا مهّما 
يتعّلق إمـــا برحيل أو بارتباط  
أو بانفصال، من دون أن تكون 

هناك عودة عن هذا القرار.

الســـرطان: لن يخشى من طرق 
األبواب والقيـــام باخلطوات 
رمبا  قـــدره  لتغيير  الالزمـــة 

واملجازفة.

العـــذراء: يقبل على حب جديد 
أو علـــى خطوبة أو زواج، أو 
مشـــروع عائلي مميز في هذا 
العام. كما أنه سيســـتفيد من 

جتارب املاضي.

مفاجـــآت  تنتظـــره  العقـــرب: 
كثيرة تتعّلق مبشـــاريع مهمة 
تتحّقق بســـهولة الفتـــة. وقد 
يهتّم بوضع عائلي طارئ على 

األرجح.

الجـــدي: يعيـــش هـــذه الســـنة 
تشـــويقا كبيـــرا فـــي حياتـــه 
الشـــخصية والعاطفيـــة، مـــا 
على  انفتاحـــا  أكثـــر  يجعلـــه 

الناس.

الحوت:  يقبل هذه الســـنة على 
انفراجـــات واســـعة وفـــرص 
كثيـــرة، كمـــا أن العاطفة هذه 
الســـنة تلعـــب دورا مهّما في 

حياته.

  توقعات األبراج لسنة 2018

عدلـــت الفنانـــة التركيـــة بيلني  } أنقــرة – 
كارهـــان عن عدم املشـــاركة في أعمـــال فنية 
جديـــدة رغبة منها فـــي التركيز على برنامج 
الطبـــخ الذي تقدمـــه، باإلضافة إلـــى رعاية 

أسرتها.
وفاجـــأت بيلـــني محبيها مؤخـــرا، حيث 
قّررت العـــودة إلى التمثيل، ولكن في حلقات 
معـــدودة كضيفة شـــرف في مسلســـل جديد 

بعنـــوان ”عـــدو فـــي بيتـــي“، واصفـــة هذه 
املشـــاركة بأنها مجرد ”إحمـــاء“ لعودة فنية 

ضخمة بعمل جديد.
ويذكر أن مسلســـل ”عدو في بيتي“ ميثل 
أيضا عودة الفنانة نبهات جهري الشـــهيرة 
عربيا بـ“السلطانة األم“ في املسلسل التركي 
”حرمي الســـلطان“، والتي سبق وشاركت فيه 

بيلني أيضا في دور ”السلطانة مرمي“.

بيلين كارهان تعدل عن اعتزال التمثيل

إلإلإلىىىى ااالثلثلثقاقاقافيفيفيةةة للللللحيحيحياةاةاة وووفنفنفنانانونونون عععودودودةةة مممشاشاشاهدهدهدونونون
”مدينة املوانئ“.

وجلس محمد 
بدران (23
عاما) بني

احلضور في 
املقامة القاعة

في مركز 
جتاري،
ملشاهدة
مسرحية

للمرة 
األولى 
في

مسقط
رأسه، 

بلبلبلبب ثمثثمنـنـــــــااا
ياييي ”والـــد
الفنية اللل
الثقافية
ويسـسـ
الفنانني
أول قاعـــــ

.1945
ويعووو
فـــي البصصص
كاظم كزااا

املدينة.
وقالللل
أن تكونن
وكاننن
املتحـــدةةة

أنقــررر {
نانن كارهـــ
جديـــدةةة
الطبـــخخ
أسرتها..
وفاجج
قّررت العع
معـــدودد
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