
alarab.co.uk

} عمان - اعتبرت أوساط أردنية وخليجية أن 
أيادي قطرية تعمل على توسيع دائرة الخالف 
بيـــن األردن ودول خليجيـــة بينها الســـعودية 
واإلمـــارات عبـــر افتعـــال تســـريبات متعددة، 
مســـتفيدة من اختـــالف جزئـــي لمقاربة عمان 
عن الريـــاض وأبوظبي تجـــاه قضايا إقليمية 

مختلفة.
وقالـــت هذه األوســـاط إن قطـــر، والدوائر 
التـــي تتحرك في فلكها من جماعات متشـــددة، 
هـــي المســـتفيدة الوحيدة من توتيـــر العالقة 
بيـــن األردن وحلفائـــه التقليدييـــن في مجلس 
التعاون الخليجي، وذلك كردة فعل على نجاح 
الســـعودية واإلمـــارات والبحريـــن ومصر في 

تحويل المقاطعة إلى أمر واقع.
وحـــذر الديوان الملكـــي األردنـــي من أنه 
سيتخذ إجراءات قانونية ضد أي شخص ينشر 
ما قال إنه أكاذيب بشـــأن األسرة الحاكمة بعد 
أيـــام من إحالة العاهل األردنـــي الملك عبدالله 

الثاني شقيقيه إلى التقاعد من الجيش.

وقـــال الملك عبدالله الثالثـــاء الماضي إن 
شـــقيقيه األمير علي واألمير فيصل وابن عمه 
األميـــر طالل، الذيـــن كانوا يتولـــون مناصب 
رفيعـــة في الجيـــش، أحيلوا إلـــى التقاعد من 

القوات المسلحة.
وأوضح الملـــك أن الخطوة تأتي في إطار 
عملية إعـــادة هيكلة وتطوير شـــاملة وإعادة 

تشكيل الهرم القيادي للقوات المسلحة.
وكان األميــــر فيصــــل قائدا لســــالح الجّو 
ومســــاعدا لرئيس هيئــــة األركان المشــــتركة 
بينمــــا كان األميــــر علي مســــؤوال لســــنوات 
عــــن الحــــرس الملكــــي الــــذي يتولــــى حماية 

الملك.
وأحيـــل أيضـــا األميـــر طالل بـــن محمد، 
خريج كلية ساندهيرست العسكرية والضابط 
بالقـــوات الخاصة، إلى التقاعـــد. ومنح الملك 

رتبا فخرية لألمراء الثالثة.
وقال بيان للديوان الملكي األحد ”ســـيقوم 
الديوان الملكي الهاشمي بالمالحقة القانونية 

لكل من يســـيء أو ينشـــر األكاذيب والمزاعم 
الباطلة بحق أصحاب الســـمو الملكي األمراء 

واألسرة الهاشمية“.
وأضاف البيان ”ما نشر من أخبار مختلقة 
أخيرا يهدف إلى اإلســـاءة إلـــى األردن والنيل 

من مؤسساته“.
وصباح الســـبت، أكد مصدر رسمي أردني 
رفيع المستوى، أن قرار الملك عبدالله الثاني، 
بإحالة ثالثة أمراء من الخدمة العســـكرية إلى 
التقاعد هو ”أمر طبيعـــي“، وأن ”الحديث عن 
إقصاء وصرف األمراء عار عن الصحة، فمنهم 
مـــن في مناصـــب ال تقـــل أهمية عـــن الخدمة 

العسكرية“.
وأردف ”األردن غيـــر مضطـــر إلى أن يبرر 
قرارا ملكيا يختص بالشأن المحلي، وال يعدو 
كونـــه خطوة في إطار ضبـــط النفقات وإعادة 

هيكلة المؤسسة العسكرية“.
والحظ متابعون للشـــأن األردني أن مواقع 
محســـوبة على قطر ركزت على نشـــر إشـــاعة 

تربـــط بين إقالة األمراء الثالثة واتصاالت لهم 
مع الســـعودية واإلمارات، معتبرين أن وقوف 
الدوحة وراء اإلشاعة ال يحتاج إلى الكثير من 

التفكير.
وقال الباحث والخبير االستراتيجي عامر 
الســـبايلة إنه ”وخـــالل اليوميـــن الماضيين 
كان هناك حجم كبير من الشـــائعات واألخبار 
الساعية لضرب العالقة األردنية السعودية في 
المرحلة األولى، وفـــي المرحلة الثانية ضرب 
العالقة األردنية اإلماراتية“، معتبرا أن الطرف 
الســـاعي لترويـــج األخبـــار وتســـويقها ”له 
مصلحة في ضرب األردن مع محوره التاريخي 

السعودي واإلماراتي“.
ومـــن الواضح أن األيـــادي القطرية أرادت 
أن تربط بين خطوة ســـيادية أردنية على صلة 
بخطة إلعادة الهيكلة وتخفيض النفقات وبين 
أزمـــة الدوحة في محيطها الخليجي، وأن هذا 
ال يمكـــن أن يتم دون افتعال لقاءات واتصاالت 

وفبركة معركة جانبية.

ويشـــير المتابعون إلى أن الدوحة تسعى 
لإليهـــام بـــأن اختـــالف الـــرؤى بيـــن عمـــان 
والرياض بشأن الموضوع السوري، وهو ملف 
حيوي لـــألردن، أفضى إلى خالف أعمق، وهو 

ما تفنده التصريحات األردنية والسعودية.
وســـّوق األردن فـــي الفترة األخيـــرة عبر 
دبلوماســـية برلمانيـــة نشـــطة يقودها رئيس 
مجلـــس النـــواب عاطف الطراونـــة إلى توجه 
جديد فـــي سياســـاته الخارجية، يقـــوم على 
توســـيع الخيـــارات والتحالفات مـــع الحفاظ 

على القديمة منها.
وبعـــد لقاءيـــن مثيريـــن للجـــدل أجراهما 
الطراونـــة مع كل من القائم بأعمال الســـفارة 
علـــوش، والســـفير اإليراني  الســـورية أيمن 
فرحتي فـــردوس، أعلن الطراونـــة األحد ومن 
تحـــت قبة البرلمـــان أن من المهـــم أن تدرس 
عمان توســـيع قاعـــدة خياراتهـــا وتحالفاتها 
دون أن يؤثـــر ذلك على العالقة مع ”األشـــقاء“ 

في دول الخليج.

} طهــران - لـــم ينجـــح أســـلوب التهويـــن 
والتحقيـــر الـــذي اتبعته الســـلطات اإليرانية 
مـــع انطـــالق االحتجاجـــات فـــي محاصرتها 
أو منعها مـــن التمدد إلى مـــدن كثيرة. وعلى 
العكس تســـارعت انتفاضة الفقراء بشكل دفع 
كبار مســـؤولي الدولـــة إلـــى التدخل بغرض 
التهدئـــة وامتصـــاص الغضب الشـــعبي عبر 
اتهام جهات خارجية بتحريك المحتجين، لكن 

هذا األسلوب لم ينجح.
يأتـــي هذا فيمـــا تقـــول أوســـاط إيرانية 
معارضة إن انتفاضة الفقراء وجهت رســـائل 
بالجملة إلى السلطات لوقف التدخل المباشر 
في العراق وســـوريا ولبنان واليمن، والتركيز 
على اســـتثمار األموال المرصـــودة لجماعات 
متشددة في تطوير االقتصاد اإليراني وتوفير 
مواطن عمـــل لآلالف من الشـــباب العاطل عن 

العمل.
وحذر الرئيـــس اإليراني حســـن روحاني 
االثنين من أن الشـــعب ”ســـيرد علـــى مثيري 
االضطرابـــات ومخالفـــي القانـــون“ فيما ُقتل 
اثنا عشـــر شـــخصا وأوقف المئـــات في إطار 
الحكومـــة  ضـــد  المتواصلـــة  االحتجاجـــات 

والظروف المعيشية الصعبة.
ولم تفلـــح الدعوة التـــي وّجهها روحاني 
الســـبت ليال إلى الهدوء وإعالنـــه أنه يناصر 
توفيـــر هامـــش أكبر مـــن حرية االنتقـــاد، في 

تهدئة األجواء.
وكان قد شـــّدد خطابه، صباح األحد، تجاه 
من ســـماهم ”أقلية صغيرة“ قائال إن الشـــعب 
”ســـيرد على مثيـــري االضطرابـــات ومخالفي 

القانون“.
ولليلـــة الرابعـــة علـــى التوالـــي، خرجت 
تظاهـــرات جديـــدة في مـــدن عدة مـــن بينها 
طهران، احتجاجا علـــى الضائقة االقتصادية 

والبطالة والغالء والفساد.
وأظهرت مقاطع مصّورة بّثت على وسائل 
اإلعالم ومواقع التواصل متظاهرين يهاجمون 
مباني عامة منها مراكز دينية ومصارف تابعة 
للباســـيج (القوات شبه العســـكرية المرتبطة 
بالحـــرس الثـــوري) أو يضرمـــون النـــار في 

سيارات للشرطة.

وتؤكد الســـلطات أنها ال تطلـــق النار على 
المتظاهريـــن وتتهـــم ”مثيـــري االضطرابات“ 
و“أعـــداء الثـــورة“ باالندســـاس بيـــن صفوف 

المتظاهرين.
وقـــال التلفزيون الحكومي إن ”أشـــخاصا 
ملثمين (..) شاركوا في االضطرابات وهاجموا 
فـــي  مبانـــي عامـــة وأضرمـــوا فيهـــا النـــار“ 

تويسركان.
خـــالل  بالرصـــاص  متظاهـــران  وقتـــل 
احتجاجـــات في مدينـــة إيذج (جنـــوب غرب) 
بحســـب ما نقلـــت وكالـــة ”إيلنـــا“ القريبة من 
اإلصالحييـــن عـــن النائب المحلـــي هداية الله 
خادمي الذي قال إنه ال يعرف ما إذا كان مصدر 

الرصاص قوات األمن أو المتظاهرين.
وحـــذر الرئيـــس اإليرانـــي فـــي تصريـــح 
نشـــر علـــى موقعـــه اإللكتروني الرســـمي من 
أن ”أمتنـــا ســـتتعامل مع هـــذه األقليـــة التي 
تردد شـــعارات ضـــد القانون وإرادة الشـــعب، 
وتسيء إلى مقدســـات الثورة وقيمها“ مضيفا 
أن ”االنتقادات واالحتجاجات فرصة وليســـت 
تهديدا، والشـــعب ســـيرد بنفســـه على مثيري 

االضطرابات ومخالفي القانون“.
ووصـــف محللـــون سياســـيون مـــا يجري 
مـــن احتجاجات فـــي إيران بأنه تحّد للســـلطة 
السياســـية في البـــالد، خاصة أن الشـــعارات 
المرفوعة ركزت على نقد هرم السلطة، وخاصة 
سلطة المرشد علي خامنئي، وهي السلطة التي 

يهابها اإليرانيون وال ينتقدونها في العادة.
وتم تمزيق صور لمرشـــد الثورة األول آية 
الله الخميني، والمرشـــد الحالي علي خامنئي، 
فضـــال عن حرق مراكز للحـــرس الثوري، ورفع 
شـــعارات مثـــل ”المـــوت لخامنئـــي“، وأخرى 
معارضة لسياسة المرشد الخارجية مثل ”اترك 
ســـوريا وفكر في حالنا“، و“ال غـــزة وال لبنان، 

روحي فداء إيران“.
وأشـــار المحللون إلى أن المّس من ”هيبة 
خـــرج باالحتجاجات مـــن المطالب  المرشـــد“ 
الجزئية، السياســـية واالجتماعية، التي يمكن 
للســـلطات أن تلتف عليها بإطالق سلســـلة من 
الوعود لتنكثها الحقـــا، وارتقى باالحتجاجات 
إلى كونها انتفاضة سياســـية ضد نظام الحكم 
بكل مؤسســـاته ومراجعه الدينية والسياسية، 
وضـــد منظومـــة الثـــورة التـــي تنفـــق إيران 

العشرات من المليارات لتصديرها خارجيا.
أميركية  تصريحـــات  الســـلطات  والتقطت 
داعمة لتحركات الشـــارع اإليراني لتسعى إلى 
اتهـــام االنتفاضـــة بأنها موجهة مـــن الخارج، 
وأنها صناعة أميركية. لكن معارضين إيرانيين 

وصفـــوا هذا التبرير بأنه قديـــم ولم يعد يقنع 
الشـــارع الغاضب الذي اكتشـــف أن التســـاهل 
األميركي مع طهران في قضية االتفاق النووي 
وما تبعه من رفع للعقوبات والسماح بتصدير 
النفـــط وعقـــد صفقـــات كبـــرى لم يغيـــر واقع 

اإليرانيين.
وأشـــار المعارضون إلى أنه، وعلى العكس 
من ذلـــك تماما، فقد تم إنفـــاق األموال التي تم 
فـــك تجميدها وعائـــدات النفط علـــى الحروب 
وتســـليح مجموعات متشـــددة إلثارة الفوضى 

في المنطقة.
وأعربـــت الواليـــات المتحـــدة عـــن دعمها 
للمتظاهرين وتأييدها لـ“حق الشـــعب اإليراني 
في التعبير الســـلمي“، واعتبر الرئيس دونالد 
ترامـــب االثنيـــن أن ما جـــرى يؤكـــد أن ”زمن 
التغييـــر“ حان فـــي إيران مـــا اعتبرته طهران 

تدخال أميركيا في شؤونها.
وقـــال مســـاعد وزيـــر الداخليـــة اإليراني 
للشـــؤون السياســـية، إســـماعيل جبـــارزادة، 
إن الســـلطات تحقـــق حاليـــا فـــي مـــا وصفه 
بـ“الصنـــدوق األســـود لالضطرابات األخيرة“. 
واتهم رئيـــس لجنة األمن القومي والسياســـة 
الخارجيـــة فـــي مجلـــس الشـــورى اإليرانـــي، 
عالءالديـــن بروجردي مـــن وصفهـــم بـ“أعداء 
بمحاولة ”اســـتغالل هـــذه الحوادث  الثـــورة“ 
أقصى مـــا يمكن والعمـــل على إثارة الشـــعب 

وتوجيه أعمال الشغب“.
أمـــا المتحدث باســـم لجنة األمـــن القومي 
والسياســـة الخارجيـــة في مجلس الشـــورى، 
حســـين نقـــوي حســـيني، فقـــد كـــرر الهجوم 
اإليراني على الرياض وواشنطن، قائال إنه ”ال 
يحق لهما التدخل في شؤون إيران الداخلية“.

ويـــرى مراقبـــون سياســـيون أن االلتجاء 
إلـــى اتهام الخارج بركـــوب االحتجاجات التي 
اعتـــرف روحاني بأنها مشـــروعة، لـــن يوقفها 
خاصـــة أن الحصـــار اإلعالمي لم يعـــد ممكنا، 
وأن المحتجيـــن أصبح بإمكانهم التواصل مع 
الماليين مـــن اإليرانيين مـــا يضعف الخطاب 
الرســـمي المتكئ على نظرية المؤامرة، الفتين 
إلى أن مطالب المحتجين ستضغط على طهران 

لمراجعة تدخالتها الخارجية.

[ احتجاجات إيران تكسر املحرمات:
تمزيق صورة الخميني وخامنئي

[ حجب منصات التواصل االجتماعي
لم يثن اإليرانيني عن إعالء أصواتهم
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 دونالد ترامب

 ما جرى من احتجاجات 

يؤكد أن زمن التغيير 

قد حان في إيران
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• اتهام الخارج بتحريك االحتجاجات لم يعد مبررا لتجريمها ومحاصرتها

أياد قطرية تسعى لتوسيع الهوة بني األردن والسعودية واإلمارات
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} دبي - غاب علم قطر ألول مرة عن احتفاالت 
مدينة دبي برأس السنة الجديدة في داللة على 
أن المقاطعة ستتحول إلى أمر واقع لسنوات 
قادمة، وأنها لن تقف عند األنشطة السياسية، 
بـــل وستشـــمل مختلـــف مظاهر الحيـــاة في 
الخليج، وهو أمر على الدوحة أن تتعود عليه 

من اآلن. 
ومثلمـــا كان متوقعـــا، فقـــد غـــاب العلـــم 
القطـــري هـــذا العـــام بعدما رفضـــت الدوحة 
االســـتجابة لمطالب جيرانها وتنفيذ ما سبق 
أن التزمـــت به فـــي اتفاق الريـــاض من وقف 
الحمـــالت اإلعالميـــة، وااللتـــزام بالمصالـــح 
الجماعية للدول األعضاء في مجلس التعاون.

وقرأ المنظمون، بحسب تقارير استخبارية 
متعددة، حســـابا الســـتهداف االحتفاالت عبر 
أشـــخاص حاملين لجـــواز الســـفر القطري، 
وهي نقطة خالف رئيســـية مـــع الدول األربع 

المقاطعة.
وقائمة الذين منحتهم قطر جواز ســـفرها 
بعضهم هاربون من أحكام قضائية في مصر، 
والبعض اآلخـــر قادمون من ســـاحات القتال 
في ســـوريا والعراق أو من ليبيا والصومال. 
وهناك عناصـــر غير معروفة تتحرك بســـرية 
تامـــة علـــى األراضـــي القطرية ال أحـــد يتنبأ 
بخططها، وهو ما دفع إلى تركيز أمني شـــديد 

على القادمين من الدوحة.

عني سينمائية 

تنقل خراب 

البشرية
ص١٤

{الغجرية}



صوتـــت اللجنـــة املركزية حلزب  } القــدس – 
الـــوزراء  رئيـــس  يتزعمـــه  الـــذي  الليكـــود، 
اإلســـرائيلي بنيامني نتنياهـــو، باإلجماع على 
قرار غير ملزم بضم املســـتوطنات اإلسرائيلية 
فـــي الضفة الغربية احملتلـــة، األمر الذي يعني 

إنهاء أي حل لدولتني إسرائيلية وفلسطينية.
ومنذ حـــرب عـــام 1967، احتلت إســـرائيل 
الضفـــة الغربية وما زالت تســـيطر على أجزاء 
كبيـــرة منها رغم أنهـــا تعتبر، طبقـــا للقانون 

الدولي، أراضي فلسطينية.
وتبنـــى أكثـــر من ألـــف من أعضـــاء حزب 
الليكـــود اليمينـــي قرارا مســـاء األحـــد، يدعو 
إسرائيل إلى ممارسة ”السيادة“ على أجزاء من 

الضفة الغربية، واســـتمرار بناء املســـتوطنات 
اليهودية، حسب صحيفة ”جيروزاليم بوست“.

املســـتوطنات  تواجـــد  أن  إلـــى  يشـــار 
الفلســـطينية  األراضـــي  علـــى  اإلســـرائيلية 
احملتلـــة يعد مـــن أكثر اجلوانب إثـــارة للجدل 
في النزاع الطويل والدموي بني اإلســـرائيليني 

والفلسطينيني.
وســـمح الرئيس األميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا، منذ أكثر مـــن عام، بصـــدور قرار من 
مجلس األمن يطالب بوقف النشاط االستيطاني 
اإلســـرائيلي في الضفة الغربية، ووصف بناء 
املستوطنات بأنه انتهاك للقانون الدولي، األمر 

الذي رفضه الرئيس احلالي دونالد ترامب.

الرؤســـاء  أكثـــر  أحـــد  ترامـــب  ويعتبـــر 
األميركيـــني انحيازا إلســـرائيل، حتى أنه أعلن 
الشـــهر املاضي في خطوة غير مسبوقة القدس 
بجزأيها الشـــرقي والغربي عاصمة إلســـرائيل 

ونقل سفارة بالده في تل أبيب إليها.
اليســـارية،  وبحســـب صحيفـــة ”هآرتس“ 
يؤيد معظم الوزراء املنتمون إلى حزب الليكود 
خطوة ضم أجزاء من الضفة، وأشـــارت إلى أن 

نتنياهو لم يستخدم سلطته ملنع التصويت.
جديـــدا  اســـتفزازا  التصويـــت  وشـــكل 
للفلسطينيني، الذي لم يستفيقوا بعد من وطأة 
اإلعالن األميركي بشـــأن القدس. وقال الرئيس 
محمـــود عبـــاس االثنـــني، ”إن قـــرار احلـــزب 

احلاكم في إســـرائيل،  بإنهاء عام 2017 بوضع 
استراتيجية سياسية لعام 2018، تقضي بإنهاء 
الوجـــود الفلســـطيني وحقوقـــه غيـــر القابلة 
للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على 
فلســـطني التاريخية هو مبثابة عدوان  غاشـــم 

على   الشعب الفلسطيني وأرضه“.
وحمـــل عباس اإلدارة األميركية مســـؤولية 
توجهات حزب الليكود مضيفا أن ”إسرائيل ما 
كانت لتتخذ مثل هذا القرار اخلطير لوال الدعم 

املطلق من اإلدارة األميركية“.
وجـــدد عبـــاس اإلشـــارة إلـــى أن القيـــادة 
في  الفلســـطينية بصدد اتخاذ قرارات ”هامة“ 
2018، منها ”إعادة النظر في االتفاقات املوقعة“.

{ســـنة الـ2017 كانت صعبة ولكن فيها إنجازات، والعمل ســـينصب على إعادة الثقة بالدولة، أخبار

وأعد اللبنانيين أن تكون االنتخابات في موعدها ونزيهة}.

سعد احلريري
رئيس احلكومة اللبنانية

{مجلس النواب الحالي أثبت عدم إمكانية التعويل عليه في الحفاظ على مصالح الشـــعب، وعزز 

فشله بعد إقراره أسرع موازنة في تاريخ األردن}.

صداح احلباشنة
عضو في مجلس النواب األردني
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} دمشــق - شـــكل إعالن الحكومة الســـورية 
المؤقتة عن تأسيس ”جيش وطني“ جديد دفعة 
معنويـــة قوية لمعارضي نظام الرئيس بشـــار 
األسد، في ظل النكســـات العسكرية المتوالية 

التي تعرضوا لها خالل السنة الماضية.
وقال معارضون إن الهدف من تشـــكيل هذا 
الجيش الـــذي أعلن عنه بعد اجتماع موســـع 
الســـبت في أعزاز شـــمالي حلـــب وضم نحو 
30 فصيـــال، هو خلـــق حالة عســـكرية جديدة 
تضع حدا لسلســـلة الخســـائر التي تعرضت 
لهـــا الفصائل، والتي أدت إلـــى فقدانها أجزاء 

واسعة من مناطق سيطرتها.
ويرجح المعارضـــون أن يضم هذا الهيكل 
الجديـــد مجموعـــات مقاتلـــة أخـــرى، في ظل 
رهانات قوية عليه لتغيير المشـــهد الميداني، 
وإعادة البوصلة صوب الهدف األساسي وهو 
إسقاط نظام الرئيس بشار األسد، الذي لم يعد 
محل إجماع دولي عليـــه، لعدة عوامل لعل في 
مقدمتها ســـوء إدارة قوى المعارضة بشـــقيها 
السياسي والعســـكري لألزمة في ظل تشتتها، 

وتخندقها خلف قوى خارجية.

ويـــرى محللون أنه ال يمكن الجزم بفرضية 
أن يحرز هذا الجيش خرقا نوعيا لعدة عوامل 
لعل مـــن بينها أن النظام والقـــوى الداعمة له 
فـــي وضع قوي ميدانيا حيـــث أن األخير نجح 
في اســـتعادة السيطرة على معظم المحافظات 
والمناطـــق االســـتراتيجية، وهـــو اليوم يملك 
خزانـــا بشـــريا هائـــال يتصرف فيـــه وفقا لما 
تحتاجـــه الجبهـــات، وكان هذا غيـــر متوفر له 
في الســـنوات األولى من الحـــرب، أما العامل 
الثانـــي واألهم فهـــو أن العديد مـــن الفصائل 
المنضوية في الجيش الجديد محســـوبة على 

قوى خارجية، لها مصالح متضاربة.
وتعتبر تركيا الطرف اإلقليمي األبرز الداعم 
للجيـــش الوطنـــي الســـوري، وقـــد احتضنت 
خـــالل األشـــهر األخيـــرة معظـــم االجتماعات 
التحضيرية له، كما أن االئتالف الوطني لقوى 

الثـــورة والمعارضة الســـورية، وهـــو الغطاء 
السياســـي لهذا الجيش يتخـــذ من تركيا مقرا 
أساسيا وقد أظهر االئتالف تماهيا واضحا مع 
األجندة التركية، وأخيرا وليس آخرا أن معظم 
الفصائـــل المنضوية في هـــذا الجيش تنتمي 
إلـــى تحالف ”درع الفرات“ الذي شـــكلته أنقرة 

في العام 2015 لمواجهة المشروع الكردي.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد أعلن في فبراير الماضي عن إمكانية تحويل 
فصائل الجيش الحر التي تشـــكل ما يســـمى 

بـ“درع الفرات“ إلى جيش وطني.
ويخشـــى معارضـــون مـــن أن يكـــون هذا 
الجيـــش الوليـــد أداة بأيـــدي تركيـــا لتكريس 
نفوذها في الشمال السوري، وأيضا ألن يكون 
قوتهـــا الضاربـــة فـــي مواجهة األكـــراد، فيما 
مسألة إسقاط األسد التي تتخذها قيادات هذا 
الجيـــش شـــعارا، ليس إال ورقـــة للضغط على 

النظام وروسيا معا.
وتشـــهد العالقة بيـــن تركيا وروســـيا في 
الفترة األخيرة توترا في ظل الموقف الروسي 
من األكراد وعلى رأســـهم االتحاد الديمقراطي 
وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب، الذي 

تصنفهما تركيا تنظيمين إرهابيين.
وتطالـــب أنقرة موســـكو بعـــدم توجيه أي 
دعـــوة لالتحـــاد أو لشـــخصيات مقربـــة منه 
للمشـــاركة فـــي مؤتمر الحوار الســـوري الذي 
تعد روسيا لعقده في مدينة سوتشي في نهاية 
الشهر الجاري، كما تطالبها بدعمها في القيام 
بعملية عســـكرية في عفرين شمالي حلب التي 
يسيطر عليها األكراد، وهذين الطلبين ال يبدو 

أن روسيا في وارد االستجابة لهما.
وما يزيد من االحتقان التركي هو المعطيات 
المتواتـــرة عن تعـــاون بين النظـــام واألكراد 
في ريـــف حلب خاصة. وأدت هـــذه التطورات 
إلى عـــودة تركيا إلى تصعيدهـــا ضد الرئيس 
السوري الذي وصفه نظيره التركي رجب طيب 
أردوغان مؤخرا بـ“اإلرهابي“ مشددا على أنه ال 

يمكن القبول ببقائه في السلطة.
فـــي مقابل ذلـــك صعـــد النظام الســـوري 
عسكريا وبضوء أخضر روسي من عملياته عند 
أطـــراف محافظة إدلب التي تعد الورقة القوية 
بيد تركيا، والتي تلوح بها عند كل مأزق. ويرى 
مراقبون أن أنقرة تريد من خالل تشكيل جيش 
جديد شمالي سوريا وفي هذا التوقيت بالذات، 
نسف الطموح الكردي بتشكيل حكم ذاتي على 

حدودها، وأيضا محاولة تعديل موازين القوى 
بين المعارضة والنظام الســـوري، لما لذلك من 
تأثيـــر على العمليـــة السياســـية، خاصة وأن 
الرهـــان على التقارب مع روســـيا فـــي الملف 
الســـوري وفق المشـــهد القائم لن يكون مثمرا 

بالنسبة لها ولطموحاتها في سوريا.
ويشـــير هـــؤالء إلى أن تركيـــا من الصعب 
أن تحقق أهدافهـــا في ظل غياب الدعم الدولي 
واإلقليمـــي، خاصة لجهة إجهاض المشـــروع 
الكردي الذي تسانده الواليات المتحدة والدول 

األوروبية، وحتى روسيا.
ومؤخـــرا وبالتوازي مع اســـتكمال األكراد 
للعمليـــة االنتخابية التي بدأوهـــا في نوفمبر 

الماضـــي لتركيز مؤسســـات تعنـــى بإقليمهم 
الـــذي بات أمرا واقعا، بدأوا في إنشـــاء جيش 
متكامـــل تشـــرف عليـــه قـــوات أميركيـــة في 
مناطق ســـيطرتهم لمواجهة أي قوى قد تغامر 

باستهدافهم وعلى رأسها تركيا.
وقـــال قائـــد التشـــكيل العســـكري الجديد 
ســـيابند والت ”بعد اآلن لن يكون بإمكان تركيا 
أو سوريا أو أي بلد آخر أن يتجاوز أراضينا“.
ويســـتبعد محللون أن تستطيع المعارضة 
الســـورية تحقيـــق مشـــروعها وهو إســـقاط 
النظـــام، عبر رهانها علـــى تركيا، التي تتحرك 
وفق مصالحهـــا، ومزاجية نظامها، مشـــيرين 

إلى المرات التي خذلت فيها تركيا حلفاءها.

تركيا تعمل على خلط األوراق مجددا في شمال سوريا
[ جيش جديد في الشمال لمواجهة األسد والمشروع الكردي  [ الرهان التركي يصطدم بغياب الدعم الدولي

يعتبر توحيد صفوف فصائل املعارضة املسلحة في شمال سوريا ضمن هيكل موحد نظريا 
ــــــة خارجية وعلى وجه  خطــــــوة في االجتاه الصحيح، ولكــــــن عندما تأتي هذه اخلطوة برعاي

اخلصوص من تركيا فإنه يصبح مشكوكا في غاياتها وأهدافها.

عود على بدء
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العديـــد مـــن الفصائـــل املنضوية 

فـــي «الجيـــش الوطنـــي الســـوري} 

محســـوبة علـــى قـــوى خارجيـــة لها 

مصالح متضاربة

◄

حزب الليكود ينهي ٢٠١٧ بإقرار ضم أجزاء من الضفة الغربية
◄ بحث قائد الجيش األردني الفريق 
محمود فريحات مع نظيره الفرنسي 

الفريق فرنسوا لوكوانتر، االثنين، آخر 
التطورات على الساحتين اإلقليمية 
والدولية وأوجه التعاون العسكري 

والتنسيق في قضايا مشتركة.

◄ مّددت محكمة إسرائيلية، االثنين، 
اعتقال الطفلة الفلسطينية عهد 

التميمي (16 عاما) ووالدتها ناريمان 
(40 عاما)، بـ8 أيام، لـ“استكمال 

التحقيق معهما“، للمرة الثالثة منذ 
اعتقالهما.

◄ كشف مصدر في المعارضة 
السورية أن النظام السوري طلب 
التفاوض مع مسلحي المعارضة 

لتأمين خروج عناصره المحاصرين 
في بعض مباني إدارة المركبات شرق 

العاصمة دمشق.

◄ اعتبرت صحيفة ”هآرتس“ 
اإلسرائيلية في تحليل نشرته االثنين 

أن إسرائيل ال تريد حربا في قطاع غزة 
حاليا ألسباب، من بينها إيران.

◄ لقي 12 مدنيا على األقل بينهم 
أربعة أطفال حتفهم في غارات 

استهدفت بلدة ال يزال يسيطر عليها 
تنظيم الدولة اإلسالمية في محافظة 
دير الزور في شرق سوريا، وفق ما 

أفاد به المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان.

◄ قضت محكمة عسكرية مصرية، 
االثنين، في حكم أولي بإعدام متهم؛ 

إثر إدانته وآخرين في مقتل شخصين 
خالل ”استهداف مقر دبلوماسي“ في 

يوليو 2015، وفق مصدر قانوني.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

األسد يعني وزير دفاع 

جديدا من طائفته
} دمشــق - عين الرئيس الســـوري بشار 
األســـد االثنين العماد علـــي عبدالله أيوب، 
رئيس هيئة األركان العامـــة، وزيرًا للدفاع 
خلفا للعماد فهد الجاســـم الفريج، كما عين 
وزيرين جديدين للصناعة واإلعالم، وفق ما 
أفادت به وكالة األنباء الســـورية الرسمية 

(سانا).
ونقلت وكالة ســـانا أن ”الرئيس األسد 
أصدر المرســـوم رقم 1 للعام 2018 القاضي 
بتسمية كل من السادة العماد علي عبدالله 
أيـــوب وزيـــرًا للدفـــاع ومحمد مـــازن علي 
يوســـف وزيـــرًا للصناعة وعمـــاد عبدالله 

سارة وزيرًا لإلعالم“.
وهـــي المـــرة الثالثة التـــي يعين فيها 
األسد وزيرا جديدا للدفاع منذ اندالع األزمة 

في سوريا في مارس عام 2011.
وكان الفريـــج (67 عامـــًا) عين في العام 
2012 بعـــد مقتل وزير الدفـــاع وقتها داوود 
راجحة فـــي انفجار اســـتهدف مبنى األمن 
القومي في وســـط دمشق وأسفر أيضًا عن 
مقتل قـــادة آخرين. وجـــرى حينها تعيين 
أيوب رئيسًا لهيئة األركان ليخلف الفريج.

ووزيـــر الدفـــاع الجديـــد مـــن مواليـــد 
محافظـــة الالذقيـــة الســـاحلية فـــي العام 
1952، بحسب موقع وزارة الدفاع السورية. 
انتســـب إلى الكلية الحربية في العام 1971 
وتدرج بالرتب إلـــى أن رقي إلى رتبة عماد 

في العام 2012.
ويعكـــس تعييـــن أيوب إصرار األســـد 
على أن تكـــون التعيينـــات الكبرى خاصة 
تلك المتعلقة بالشـــأن العسكري من صلب 
الطائفة العلوية التـــي ينتمي إليها، وهذه 
من األســـباب التي أدت إلى انـــدالع األزمة 

السورية.
ويأتي هذا التعيين ليضاف إلى سلسلة 
تعيينات شـــملت القيادات العســـكرية في 
أكثر من جبهة، ما يشي بأن النظام يستعد 
لمرحلة عســـكرية جديـــدة، حيث أن بعض 
المناطق المهمة ال تزال بعيدة عن نفوذه في 
وقت تضغط حليفته روسيا لبدء مفاوضات 
جدية للتوصل لتســـوية سياســـية للحرب، 
وتســـعى قوى دولية وإقليمية إلعادة خلط 
األوراق مجددا في محاولة لتعديل موازين 

القوى.

مقتل قبطيين بهجوم على 

محل لبيع الكحول بمصر

} القاهــرة - قتل قبطيان فجـــر االثنين، خالل 
هجوم مسلح على محل لبيع الكحول بمحافظة 

الجيزة بالقرب من القاهرة.
وقال مصدر أمني إن ”المتهم كان يســـتقل 
توك توك (دراجة نارية بثالث عجالت) وتوقف 
أمـــام المحـــل وأطلق الرصـــاص مـــن بندقية 
آلية وهـــرب“. وتابع ”القتيـــالن كانا صديقين 
لصاحب المحل“. وال تزال تحقيقات ومعاينات 
النيابة جارية للوقوف على مالبســـات الحادث 

الذي وقع في منطقة العمرانية غرب القاهرة.
ويســـتعد األقباط لالحتفال بعيـــد الميالد 
وســـط تواجـــد أمني مكثـــف لقـــوات الجيش 
والشـــرطة من أجل حماية المنشـــآت والمرافق 
والكنائـــس بعـــد هجمـــات الجهادييـــن التـــي 

استهدفت المسيحيين.
وقتل تســـعة أشـــخاص في هجـــوم تبناه 
تنظيم داعش واســـتهدف كنيســـة مارمينا في 

ضاحية حلوان بجنوب القاهرة الجمعة.
وخـــالل العـــام الماضي قتل أكثـــر من مئة 
شخص في اعتداءات اســـتهدفت ثالث كنائس 
وحافلـــة تقل أقباطـــا في عدد من مـــدن البالد، 
وتبنى داعش هذه االعتداءات متوعدا بالمزيد.



صالح البيضاني

} صنعــاء - تســـارعت وتيـــرة االنهيـــارات 
في صفوف ميليشـــيا احلوثي في العديد من 
جبهات القتال من شـــرق اليمن إلى غربه إلى 
شـــماله مبرزة حالة غير مسبوقة من االرتباك 
والتخبط ســـببها كثرة اخلســـائر البشـــرية 
واملاديـــة التـــي حلقـــت باجلماعـــة املتمّردة، 
وفقدانهـــا أعـــدادا هاّمـــة مـــن كبـــار قادتها 
امليدانيـــني، في ظـــّل ضيق هامـــش املناورة 
السياسية والعســـكرية أمامها بعد أن فقدت 
ظهيـــرا مهّما لها في صراعهـــا الدامي ممّثال 
بحزب الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح 

والقوات املوالية له.

وتؤّشر انهيارات احلوثي من جهة مقابلة 
علـــى تقّدم كبير في جهـــود حترير اليمن عن 
طريق اخليار العســـكري الذي تلوح عالمات 
كثيـــرة على أّن التحالـــف العربي القائد لتلك 
اجلهود قد اّتخذ قراره احلاســـم بشأنه، بعد 
أن انســـدت بشكل كامل سبل احلّل السياسي 
مع انعدام الطرف احملاور الذي ميكن اتخاذه 

شريكا في مثل ذلك احلّل.
وفـــي محافظـــة اجلـــوف حققـــت قـــوات 
اجليـــش الوطني مدعومة من قبـــل التحالف 
العربـــي املزيد مـــن االنتصـــارات مع حترير 

أجزاء واســـعة من مديرية خب والشعف أكبر 
مديريـــات احملافظة، حيـــث مت حترير منطقة 
الســـعودية واكتملت  احلـــدود  اليتمة علـــى 
الســـيطرة علـــى اخلـــط الدولـــي الرابط بني 
محافظتي اجلوف وصعدة معقل امليليشيات 
احلوثيـــة، كمـــا تقـــدم اجليش إلى سلســـلة 
جبـــال حام في مديرية الزاهر والتي تشـــرف 
علـــى ثالث مديريـــات مازالت حتت ســـيطرة 

امليليشيا.
وفـــي محافظة البيضـــاء جنوبي صنعاء 
أحـــرز اجليـــش الوطني واملقاومة الشـــعبية 
العديد من االنتصارات فـــي مديريتي نعمان 
وناطـــع وتقدما باجتـــاه مديرية املالجم التي 
تشـــرف علـــى اخلـــط الرئيســـي الرابط بني 

العاصمة ومركز محافظة البيضاء.
وفـــي املنطقة الواقعة بني محافظتي حلج 
وتعـــز في جبهة طور الباحـــة، متّكن اجليش 
الوطني من اســـتعادة مواقع هامة من بينها 
مفرق وادي شـــعب وســـوق اخلميس ووادي 

صبيح وجبل موجب.
كمـــا متكنت قـــوات اجليـــش الوطني من 
االســـتيالء على مخازن أسلحة وعتاد حوثية 
من بينها عربات مدرعة في جبهتي الســـاحل 
الغربي ونهم، األمر الذي يؤكد ضعف القيادة 
والســـيطرة لدى امليليشيات احلوثية في ظل 

مصرع العشرات من كبار قادتها امليدانيني.
ويرى مراقبون مينيون في إقدام احلوثيني 
في اآلونـــة األخيـــرة على القيـــام مبغامرات 
عســـكرية كمـــا حـــدث فـــي مدينـــة اخلوخة 
التـــي هاجمتها امليليشـــيات بالعشـــرات من 
االنتحاريني وجلوء بعـــض عناصر اجلماعة 
إلى قتل نفســـها قبل أسرها، دالئل على حالة 

التخبط واليأس التي تعيشها امليليشيات.

ونقلـــت وســـائل إعالم مينيـــة عن رئيس 
اليمنـــي،  باجليـــش  العامـــة  األركان  هيئـــة 
طاهـــر العقيلي، تأكيده علـــى جهوزية قوات 
اجليش الوطني ملواصلة عملياتها العسكرية 
وتقدمهـــا باجتاه العاصمة صنعـــاء. ونقلت 
عـــن العقيلي  وكالـــة األنباء اليمنية ”ســـبأ“ 
قولـــه في اتصال هاتفي مـــع الرئيس عبدربه 
منصور هادي ”إن بشـــائر النصـــر تلوح في 
األفق، وأن امليليشـــيا االنقالبيـــة جتر أذيال 
اخليبـــة والهزمية وتتكبد خســـائر كبيرة في 

األرواح واملعدات“.
اليمنـــي  السياســـي  احمللـــل  وأرجـــع 
ســـبب  فـــارس البيل فـــي تصريح لـ“العرب“ 
االنهيـــار املتســـارع الـــذي تشـــهده جبهات 
احلوثي إلى انكشـــاف الغطاء السياسي عن 
احلوثيني وفقدانهم لعوامل القوة السياسية 
واللوجستية والعسكرية التي كانت تسندهم 
مـــن املؤمتـــر الشـــعبي العام وتوســـع دائرة 
السخط عليهم وخوف الوجاهات القبلية من 

انقالب احلوثيني عليها.
وفي تطور سياسي يهدف إلى ملء الفراغ 
الذي خّلفه فّض احلوثيني للشـــراكة مع حزب 
املؤمتـــر وقتل الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالـــح وعدد من قيـــادات احلـــزب، أصدرت 
اجلماعـــة احلوثيـــة، االثنني، العشـــرات من 
القـــرارات تضمنت تعيـــني وزراء ومحافظني 
وقادة ألجهزة املخابرات، أطاحت في مجملها 
مبن تبقى من عناصر حزب املؤمتر الشـــعبي 
العام. كما شـــملت القرارات تعيني محافظني 
بشـــكل صوري في مناطق خاضعة لســـيطرة 
الشـــرعية بهـــدف رفـــع معنويـــات املوالـــني 

لالنقالب.
وجـــاءت هـــذه القـــرارات وفقـــا ملصـــادر 
سياســـية عقب فشـــل احلوثيني فـــي احتواء 
حـــزب املؤمتـــر وإقنـــاع قادته بالعـــودة إلى 
الشـــراكة الصورية، وهو مـــا دفع احلوثيني 
إلـــى املضـــي قدمـــا فـــي اجتـــاه مواجهـــة 
بشـــكل  واخلارجيـــة  الداخليـــة  التحديـــات 

منفرد.

} بغــداد – الحت، االثنـــني، بوادر انفراجة في 
ملف العالقات املتوّترة بني احلكومة العراقية 
املركزيـــة وحكومة إقليم كردســـتان، وذلك مع 
تســـجيل تقـــّدم طفيف في ملّف احلـــوار الذي 
تطالـــب حكومة اإلقليم بالتســـريع في إجرائه 
حتت ضغـــط األزمة السياســـية واالقتصادية 
احلاّدة التي متـــّر بها، فيما تتلـــّكأ بغداد في 
االستجابة لتلك املطالبة حتت طائلة الضغوط 
املســـّلطة عليها مـــن قوى سياســـية وأحزاب 
نافذة يبدو أّنها وجدت في قضية االســـتفتاء 
الذي أجري في سبتمبر املاضي على استقالل 
مـــع  احلســـابات  لتصفيـــة  فرصـــة  اإلقليـــم 
القيـــادة الكردية، وحتديدا مـــن زعامة احلزب 
الدميقراطي الكردستاني بقيادة آل البارزاني.
وكشفت مستشارية الرئيس العراقي فؤاد 
معصوم، االثنني، عن تفاهمات جديدة بشـــأن 
تشـــكيل جلنة عليا للحوار بـــني بغداد وأربيل 

وذلك برئاسة معصوم نفسه.
وقـــال أمير الكناني املستشـــار بالرئاســـة 
ملوقع الســـومرية اإلخباري إّن هنـــاك مبادرة 
طرحها رئيس اجلمهورية للحوار وإّنه أرسل 
رسالة بشـــأنها إلى طرفي األزمة، إضافة إلى 
األمم املتحـــدة، مؤّكدا وجود تفاهمات بشـــأن 

تشكيل اللجنة.
ومن جهتها أّكدت مصادر سياســـية قريبة 
مـــن حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي، أّن األخير أصبح أميل إلى تســـريع 
وتيرة حّل جميع اخلالفات العالقة مع حكومة 
إقليم كردســـتان، وأّنه يّتجه إلـــى التخّلي عن 
شروطه الصارمة لبدء احلوار مع أربيل وعلى 
رأســـها إعالنها الصريح والرســـمي عن إلغاء 

نتائج االستفتاء على االستقالل.
وشرحت املصادر ذاتها أّن موقف العبادي 
هذا ناجت عن تراجع ضغوط اجلهات املتشّددة 
فـــي املوقف مـــن اإلقليم وحكومتـــه، وحتديدا 
قادة األحزاب الشيعية األكثر ارتباطا بطهران 
وفي مقّدمتها حزب الدعوة اإلســـالمية بقيادة 

نوري املالكي.
ومأتـــى ذلـــك التراجـــع، بحســـب نفـــس 
املصادر، هو اخلوف مـــن عودة االحتجاجات 
اجلماهيريـــة املرتبطـــة باألزمـــة السياســـية 
واالقتصادية في إقليم كردســـتان، وانتشارها 

من ثّم إلى باقي مناطق ومحافظات العراق.
وقـــال مصـــدر مقّرب من رئاســـة احلكومة 
إّن العبادي تلّقى نصيحة واضحة باإلســـراع 
فـــي تنفيـــس االحتقـــان مـــن حكومـــة أربيل، 

ومســـاعدتها قدر اإلمكان علـــى جتاوز أزمتها 
املالية، بتسريع دفع أكبر قدر ممكن من مرّتبات 
موّظفـــي اإلقليم، لتجّنب عـــودة االحتجاجات 
إلـــى محافظـــة الســـليمانية مخافـــة انتقـــال 
شرارتها إلى عموم احملافظات العراقية، أسوة 
مبا يجري في إيران املجاورة، وخصوصا مع 
معرفـــة العراقيني مبقدار ارتباط شـــخصيات 
وأحزاب سياسية ذات مواقع قيادية في البالد 

بطهران وسياساتها.
وغيـــر بعيد عـــن أجـــواء امليـــل لتخفيف 
االحتقـــان، قـــال الكناني إن ”جميـــع األطراف 
أبـــدت رغبتها فـــي اإلعداد للحـــوار لكن حتى 
اللحظـــة ال توجـــد جهـــة محـــددة لرعايتـــه، 
وبالتالـــي أصبحـــت الفكرة بأن تشـــكل جلنة 
برعاية رئيـــس اجلمهورية“، معّبرة عن وجود 

آمال بأن ”تبدأ احلوارات األسبوع املقبل“.
ويعتبر متابعون للشـــأن العراقي أّن تأّثر 
امللف الكـــردي العراقي باألوضـــاع اإلقليمية، 
وال ســـيما مبـــا يجري في إيـــران وتركيا، أمر 
طبيعـــي وقـــد ظهـــر كأوضح ما يكـــون خالل 
األزمة احلاّدة التـــي اندلعت إثر إقدام حكومة 
أربيل على تنظيم استفتاء على استقالل إقليم 
كردســـتان، األمـــر الذي أثار فزعـــا في طهران 
وتركيـــا جعلهما تنخرطان بقّوة في مســـاعدة 
بغداد على مواجهته وإحباطه بحزم وسرعة.

ولـــم تلبث جهـــات عراقية نافـــذة أن رأت 
في قضية االســـتفتاء مناسبة إلسقاط حكم آل 
البارزاني عبر التصـــّدي ألي توّجه من بغداد 
للحوار مع أربيل وعبر حّث احلكومة العراقية 
على تضييق اخلناق االقتصادي على حكومة 
اإلقليـــم إلـــى درجة تفجيـــر الشـــارع الكردي 

بوجهها.
لكن، ومع تفّجر موجـــة عاتية من الغضب 
الشـــعبي في إيران املجاورة، بدأت تطفو إلى 
السطح مخاوف من انتقال موجة الغضب إلى 

الشارع العراقي، انطالقا من الشارع الكردي.
وحملـــت االضطرابات التي شـــهدتها عّدة 
أنحـــاء مـــن إقليم كردســـتان العـــراق أواخر 
ديسمبر املاضي مؤّشـــرا على حالة االحتقان 
الشـــديد املتراكمة لدى ســـّكان اإلقليم، والتي 
بلغت درجة االنفجار مع اشـــتداد وطأة األزمة 
االجتماعيـــة الناجتـــة عـــن ســـوء األوضـــاع 
االقتصادية وحالة شـــبه اإلفـــالس املالي، إلى 
درجة عجز احلكومة احمللية عن تسديد رواتب 

املوّظفني.
ويرّجـــح متابعـــون للشـــأن العراقـــي أن 
تكون الفترة القادمة، فتـــرة غضب جماهيري 
غير مســـبوق، بعـــد طّي صفحـــة احلرب على 
تنظيم داعش، والتي ســـاهمت، رغم املآســـي 
التي تســـّببت بها في كشـــف هشاشة أوضاع 

البـــالد، وعّرت مســـاوئ العملية السياســـية 
اجلارية، ومقدار فســـاد الطبقة املمسكة بزمام 

السلطة.
ورغم أّن إقليم كردســـتان ينفرد في الوقت 
الراهـــن، عن باقي أنحـــاء العراق، باشـــتداد 
أزمته، ســـواء السياســـية املترّتبة على فشـــل 
مغامرة استفتاء االستقالل، أو املالية الناجمة 
عن فقدانـــه أغلب موارده من بيـــع النفط بعد 
ســـيطرة احلكومة املركزية على أهم اآلبار في 
محافظة كركوك، فإن باقي احملافظات العراقية 
ليســـت أفضل حـــاال، وخصوصـــا محافظات 
شـــمال وغرب البالد حيث دارت أغلب فصول 
احلـــرب على تنظيـــم داعش مخّلفـــة أوضاعا 
الصعوبـــة  بالغـــة  واقتصاديـــة  اجتماعيـــة 

والتعقيد.
ومنذ دخول تنظيم داعش إلى تلك املناطق 
وانطـــالق احلـــرب ضـــّده وما جنـــم عنها من 
حركة نزوح شديدة الكثافة، لم تشهد مدن مثل 
بعقوبـــة مركز محافظة ديالـــى، وتكريت مركز 
محافظة صالح الدين والرمادي مركز محافظة 
األنبـــار، وغيرهـــا من مـــدن تلـــك احملافظات، 
احتجاجات شـــعبية تذكر، باســـتثناء، بعض 
الوقفات النادرة ألعداد محدودة من املواطنني، 
تفاعـــال مع بعض األحداث، أو لإلدالء مبطالب 

آنية عاجلة.
ومـــع تدّرج مناطق شـــمال العراق وغربه، 
نحو االستقرار، بعد انتهاء املعارك الرئيسية 
ضّد تنظيـــم داعش وتســـجيل عـــودة الكثير 
من الســـّكان إلى مدنهم وقراهم، ســـيكون من 
املرّجـــح، اندالع موجات واســـعة من الغضب 
الشعبي في تلك املناطق، بسبب سوء األحوال 
املعيشـــية والتردي الشـــديد في اخلدمات، بل 
انعدامهـــا في أغلب األحيـــان، فضال عن حالة 
النقمة الشعبية على الطبقة السياسية، وعلى 
اإلدارة سواء منها املركزية أو احملّلية، وما بدا 
منها من تقصير في معاجلة أوضاع الســـّكان 
أثنـــاء احلـــرب، إلى درجـــة تـــوّرط العديد من 
املســـؤولني في سرقة املســـاعدات التي كانت 

توّجه للنازحني.

سلسلة انهيارات تضيق مساحة سيطرة 

الحوثيين على المناطق اليمنية

[ تقدم الخيار العسكري النعدام شريك الحل السياسي
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أخبار

من البيضاء شــــــرقا إلى تعز واحلديدة غربا، إلى صعدة واجلوف شــــــماال، حرب حترير 
اليمن تتقّدم بســــــرعة غير مســــــبوقة مضيقة اخلناق على ميليشيا احلوثي، ومبرزة مالمح 
احلّل العسكري للملف اليمني الذي يبدو أن التحالف العربي قد حزم أمره على انتهاجه 

كحل وحيد بعد أن سقطت كل الرهانات على احلّل السياسي.

«إننـــا متفائلـــون بمـــا هو آت وســـعداء بما هو ماٍض.. ونحـــن أحوج ما نكون في ظل ما تشـــهده 

املنطقة من تطورات إلى الوقوف بجانب بعضنا البعض}.

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«املعركة ضد الفســـاد ال تقل خطرا عن الحرب ضد تنظيم داعش.. ال يمكن أن يستقر العراق 

قبل إسقاط رؤوس الفساد}.

صادق احملنا
نائب عراقي

ما أجرى دموع أربيل قد يبكي بغداد دما

هامش املناورة ضاق على الحوثيني 

بفشـــلهم فـــي احتـــواء قـــادة حزب 

إلى  بالعـــودة  وإقناعهـــم  املؤتمـــر 

الشراكة الصورية معهم

◄

  [ تفاهمات لتشكيل لجنة للحوار برئاسة فؤاد معصوم

بغداد تخفف الضغط على أربيل تجنبا النفجار شعبي بمفعول الدومينو
◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي مع الرئيس األريتري 

أسياس أفورقي، الذي زار اإلمارات، 
التطورات اإلقليمية والدولية وسبل تطوير 

العالقات اإلماراتية األريترية.

◄ أعلنت السلطات السعودية أنها تمكنت 
خالل الفترة الماضية من إلقاء القبض 
على أكثر من 300 ألف مخالف ألنظمة 

اإلقامة والعمل وأمن الحدود، مشيرة إلى 
أنها قامت بترحيل 65715 مخالفا.

◄ قالت الشرطة العراقية، االثنين، إّنها 
ألقت القبض في منطقة أبوغريب غربي 

العاصمة بغداد على أحد منفذي المجزرة 
التي ارتكبها تنظيم داعش صيف سنة 
2014 في محافظة صالح الدين وأودت 
بحوالي 1700 من المتدربين والطلبة 

العسكريين في قاعدة سبايكر الواقعة 
شمال مدينة تكريت مركز المحافظة.

◄ بدأ نواب كويتيون في التلويح 
باستجواب أعضاء الحكومة التي تّم 
تشكيلها منذ أقل من شهر. وُنقل عن 
النائب خالد العتيبي قوله إّنه يعكف 

مع النائبين مبارك الحجرف والحميدي 
السبيعي، على إعداد استجواب لوزيرة 

الشؤون االجتماعية هند الصبيح.

◄ أعلنت منظمة الهجرة الدولية في 
بيان أّنها قامت في آخر أيام 2017 بإجالء 

العشرات من المهاجرين اإلثيوبيين من 
اليمن عبر ميناء الحديدة بغربي البالد 

باتجاه جيبوتي، علما أّن اآلالف من 
األفارقة يحّلون باليمن كّل عام على أمل 
اتخاذه معبرا للتسّلل إلى دول الخليج 

بحثا عن فرص عمل.

◄ تسّلمت قوات من فرقة الرّد السريع 
التابعة لوزارة الدفاع العراقية، االثنين، 

مواقع كانت خاضعة لسيطرة قوات 
الحشد الشعبي في قضاء طوزخرماتو 
بمحافظة صالح الدين شمالي العراق، 

والذي شهد خالل الفترة الماضية العديد 
من التوترات األمنية بفعل األجواء 

المشحونة بين سكانه وخصوصا من 
التركمان واألكراد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} أبوظبــي - دخلت دولـــة اإلمارات العربية 
المتحدة مع انطالق الســـنة الجديدة، العام 
الـــذي اختـــارت أن تضعه تحت اســـم ”عام 
وذلـــك احتفاء بمئوية ميالد الشـــيخ  زايد“ 
زايد بن ســـلطان آل نهيـــان، صاحب الدور 
المفصلي في تأســـيس الدولة على شـــكلها 
االتحـــادي الحالـــي، ووضعهـــا على ســـّكة 

التطّور الشامل.
وتعليقا على الحدث قال الشـــيخ محمد 
بـــن زايـــد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي، في 
تغريدة علـــى تويتر ”نســـتقبل بالخير عام 
2018، عام زايد، عام الوفاء والعرفان للوالد 
المؤســـس. مـــع تمنياتنـــا لوطننـــا الغالي 
المزيد من الخير والرفعة والتقدم ولألشقاء 

واألصدقاء االستقرار والسالم“.
سلســـلة مـــن  وسيشـــهد ”عـــام زايـــد“ 
المحلية  اإلنســـانية  والمبادرات  الفعاليات 

والعالميـــة التي تخّلد ذكـــرى الرجل وتبرز 
االجتماعـــي  منزعـــه  وخصوصـــا  مآثـــره، 
واإلنســـاني الذي بات توّجها راسخا لدولة 

اإلمارات.
التي  وأصـــدرت ”مبادرة زايـــد العطاء“ 
تدير سلســـلة من المبادرات اإلنسانية تمتد 
إلـــى خارج حـــدود الدولة تقريرا بمناســـبة 
انطـــالق ”عـــام زايـــد“ ورد فيـــه ”أن العمل 
اإلنســـاني فـــي اإلمـــارات أصبح أســـلوب 
حياة ويمثل قيمة إنســـانية نبيلة وســـلوكا 
حضاريا تؤمن به القيادة والشعب وتتناقله 

األجيال“.
كمـــا تعّهـــدت المبادرة باالســـتمرار في 
تنفيذ مهامها ومشـــاريعها اإلنسانية داخل 
اإلمـــارات وخارجهـــا للتخفيف مـــن معاناة 
الفقـــراء وترســـيخ ثقافة العمـــل التطوعي 

والعطاء اإلنساني.

دولة اإلمارات تدشن «عام زايد}

أمير الكناني:

جميع األطراف أبدت رغبتها 

في الحوار الذي نأمل أن يبدأ 

األسبوع المقبل

ّ



صابر بليدي

} الجزائر - يعقد األمين العام لجبهة التحرير 
الوطني جمـــال ولد عباس، الثالثـــاء، بالمقر 
المركـــزي للحزب بالعاصمة، لقـــاء مع األمين 
العام للمركزيـــة النقابية عبدالمجيد ســـيدي 
ســـعيد، ورئيس منتدى رؤســـاء المؤسســـات 
رجـــل األعمـــال علي حـــداد، لبحـــث خلفيات 
وأهداف االتفاق المبـــرم مؤخرا مع الحكومة 

لخصخصة المؤسسات الحكومية.
وأثـــار اللقـــاء الـــذي ُوصـــف بـ“الثالثية 
الموازية“، لغطا كبيرا في الشـــارع الجزائري، 
إذ أّن المبادرة غير مســـبوقة في المشـــهدين 
السياســـي والرســـمي الجزائـــري، وتعكـــس 
وجود شـــرخ كبير في معسكر السلطة، وحّدة 
الصراعـــات الدائـــرة فـــي مراكز القـــرار على 

المستقبل السياسي للبالد.
ويرى مراقبون للشأن الجزائري، أّن معركة 
القبضـــة الحديديـــة بين ولد عبـــاس ورئيس 
الحكومة أحمـــد أويحيى، التـــي انطلقت منذ 
االنتخابات التشـــريعية التي جرت في شـــهر 
مايـــو الماضـــي، قد وصلت إلى مرحلة كســـر 

العظم.
وبحسب هؤالء فإّن معسكر السلطة لم يعد 
يحتمل االثنين، ومآله سقوط أحدهما، ال سيما 
بعد المبادرة التي أطلقها ولد عباس، بشـــكل 
يمّس بمصداقية اتفاق رســـم وأبرم وُوّقع من 
طرف رئيس وزراء، وليس أّي موظف حكومي.
وكانـــت الثالثية قّررت فتح رفع رأســـمال 
المؤسســـات الحكوميـــة، أمام االســـتثمارات 
الخاصة، في إطار ما أســـمته بـ“الشراكة بين 

العمومي والخاص“.
لكنها لم تحّدد طبيعة المؤسسات المعنية 
بالعمليـــة، ولو أن التصريحـــات التي أعقبت 
اللقاء المذكور، استثنى ما يعرف بالمؤسسات 
”االستراتيجية“، على غرار شركتي سوناطراك 

النفطية وسونلغاز للكهرباء والغاز.
وأثار األمر استفهامات وانتقادات شديدة 
مـــن طـــرف قـــوى سياســـية ومختصيـــن في 
مجال االقتصاد، حيث اســـتغرب المستشـــار 

الرئاســـي الســـابق والقيادي في حزب طالئع 
الحريات المعـــارض محمد بلعاليـــة، االتفاق 
الُمبرم في ظل غياب الشفافية وهيمنة الفساد 
والضبابيـــة التي تلّف حول دور ونفوذ تنظيم 

أرباب العمل.
وقـــال ”من الغريـــب قبول اتفـــاق من هذا 
القبيل، في ظل غياب آليات الشفافية والنزاهة، 
على غرار البورصة التي تضمن تكافؤ الفرص 
بيـــن جميع الناشـــطين في القطـــاع الخاص، 
وحتـــى دفتـــر الشـــروط الذي يحـــّدد وضعية 

المؤسسات الحكومية وأسباب تعثرها“.
عمليـــات  عرفـــت  ”الجزائـــر  وأضـــاف 
خصخصـــة قادهـــا نفـــس المســـؤول (أحمد 
أويحيى)، انتهت بالفشـــل وببيـــع الممتلكات 
العموميـــة بالدينـــار الرمزي، لفائـــدة نافذين 
في القطـــاع الخاص، وبالتواطـــؤ مع اإلدارة 

ومسؤولين حكوميين“.
”اتفـــاق  إّن  عبـــاس  ولـــد  جمـــال  وقـــال 
الخصخصـــة يشـــوبه الكثير مـــن الغموض، 

وجبهـــة التحرير الوطني ليســـت ضد القطاع 
الخـــاص، لكنهـــا تريد إضفاء الشـــفافية على 
العملية، واالطمئنان على مســـتقبل القطاعات 
تالعبـــات  مـــن  وتأمينهـــا  االســـتراتيجية، 

محتملة“.
وأضح أن حزبه ”الذي أسس للقطاع العام 
فـــي البـــالد، ال يريد التســـليم في مكتســـبات 

وإنجازات تحققت بتضحيات جسيمة“.
ويـــرى محللـــون سياســـيون أن ”الثالثية 
الموازية غير المســـبوقة التي بادر بها جمال 
ولـــد عبـــاس، تعكس حالـــة االحتقـــان داخل 
أقطـــاب الســـلطة، وإن كان ظاهرها هو بحث 
اتفـــاق الخصخصـــة، فإّن باطنهـــا هو صراع 
الطموحات السياسية ومستقبل الرئاسة ولو 

كان على حساب مصداقية الدولة“.
ويضيـــف هـــؤالء ”اللقـــاء المنتظـــر بين 
ولد عباس وعبدالمجيد ســـيدي ســـعيد وعلي 
حداد، فـــي غيـــاب الحكومة، يمّثـــل طعنا في 
االتفاق الُمبـــرم مهما كانت خلفياته ونتائجه، 
وخطوة في اتجاه تسريع عملية إسقاط أحمد 

أويحيى، من رئاسة الحكومة“.
ويواجه أحمد أويحيـــى، منذ تنصيبه في 
قصر الدكتور سعدان منتصف شهر أغسطس 
الماضي، خلفـــا لعبدالمجيد تبـــون، مُعوقات 

غير مســـبوقة، توحي إلى أنـــه ليس في موقع 
مريح.

إداريـــة  تجـــاوزات  مـــن  حزبـــه  وعانـــى 
فـــي االســـتحقاقين االنتخابييـــن الســـابقين 
(التشـــريعيات والمحليات)، ومن ضغط قوى 
فاعلة دفعته للتراجع عن البعض من القرارات، 
كما هو الشـــأن بالنســـبة إلى قائمـــة مركبي 
الســـيارات والمركبـــات التـــي حّددها بخمس 
عالمات، قبـــل أن يتراجع ويضطر إلى تجميد 

القرار إلى غاية نهاية العام الجاري.
وبات الوضع في هرم السلطة يثير الكثير 
من االســـتفهامات، بشـــكل يعّزز طرح الشغور 
في منصب رئيس الجمهورية بســـبب الوضع 
الصحي، حيث تم استهالك ثالث حكومات في 
عـــام واحد، ببرامج متناقضـــة، لكن أصحابها 
يرّوجون لالســـتناد لتزكيـــة مزعومة من طرف 

الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وفيما تبّنت حكومة عبدالمالك ســـالل، ما 
عرف بـ“النموذج االقتصادي الجديد“، للتحرر 
مـــن تبعيـــة النفـــط وتنويـــع مصـــادر الدخل 
الوطنـــي، دخل خلفـــه عبدالمجيـــد تبون، في 
مواجهات علنية مع لوبيات المال السياســـي، 
في إطار ما أســـماه بـ“الفصل بين السياســـة 

والمال“، لمحاربة الفساد المستشري.
لكن أحمد أويحيى، أعاد جســـور الثقة مع 
لوبيات المال وعّول على قطاع النفط لمواجهة 
متاعـــب األزمة االقتصاديـــة، وتبنى توجهات 
وصفت بـ“الخطيـــرة“، على غرار طبع األموال 

والخصخصة.
وهـــو ما كـــّرس حالـــة االرتباك فـــي هرم 
الســـلطة، خاصة مع خطوة ولـــد عباس التي 
أنهـــت الحد األدنـــى من االنســـجام الداخلي، 
وتشـــير إلـــى احتـــدام الصراع حـــول خالفة 
بوتفليقة، تحت عناوين مختلفة، بدأت بتزوير 
إلـــى  ووصلـــت  االنتخابيـــة،  االســـتحقاقات 
إجهاض مشروع الخصخصة، ويبقي المجال 

مفتوحا لمعارك أخرى.

} طرابلــس - يراهـــن أنصـــار العقيد الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي علـــى االنتخابـــات 
الرئاســـية والتشـــريعية المقبلـــة للعودة إلى 
سدة الحكم، مستفيدين من تغّير سياسة األمم 
المتحدة إزاءهم، التي باتت ترحب بمشاركتهم 
فـــي الحياة السياســـية شـــريطة تخليهم عن 

أفكار القذافي وتسليم سالحهم للدولة.
ويســـتعد الليبيـــون إلجـــراء انتخابـــات 
عامـــة قبيل ســـبتمبر المقبل، بعد أن فشـــلت 
المفاوضات طيلة الســـنوات الثالث الماضية 
في إنهاء االنقسام السياسي العاصف بالبالد.
ويطـــرح مؤيـــدو النظـــام الســـابق اســـم 
ســـيف اإلســـالم نجل الراحل معمـــر القذافي 
كشخصية بإمكانها إعادة االستقرار إلى ليبيا 
وهـــو ما يصطدم بعّدة عوائـــق قانونية، إذ ال 
يـــزال القذافـــي االبن مطاردا مـــن قبل محكمة 
الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما ال يزال الجدل قائما بشأن قانون العفو 
التشـــريعي العام الذي أصدره مجلس النواب 
وتم بموجبه إطالق ســـراح سيف اإلسالم من 

معتقله في مدينة الزنتان.
وتوّقع منســـق العالقات الليبية المصرية 
الســـابق، أحمـــد قـــذاف الدم أن يكون ســـيف 
اإلســـالم األوفر حظـــا لقيادة ليبيـــا في حال 
إجـــراء انتخابات نزيهة، وشـــّدد على أّن هذا 
لن يكون معتمدا على قوة العائلة والتحالفات 
وإنما ألن الليبيين ســـئموا من فشل القيادات 
التي تناوبت الســـلطة منذ سقوط النظام سنة 

.2011
وقال ”الليبيون هــــم من طرحوا احتمالية 
ترشح سيف اإلسالم، لشعورهم بأنه قد يكون 
الحل للنجاة من الفوضى أما هو فلم يتحدث 

بنفســــه“. وأضاف قذاف الــــدم ”باعتقادي إذا 
رأى أن المنــــاخ مالئم سيترشــــح، وحينها لن 
يحصــــل فقط على أصواتنــــا من مؤيدي نظام 
القذافــــي وإنمــــا أيضــــا على أصــــوات قطاع 
كبيــــر مــــن الليبيين ممن ســــئموا كل الوجوه 
السياســــية التي مرت على البــــالد منذ 2011 
وساهمت في تدهور أوضاعها… نحن وهؤالء 
نشــــّكل 70 بالمئــــة تقريبــــا مــــن الشــــعب: أي 

أغلبية“.
ويستبعد مراقبون إقدام نجل القذافي على 
ترشيح نفسه لهذه االنتخابات ال سيما في ظل 
تواصـــل مالحقته من قبل محكمـــة الجنايات 
الدولية. ويتوقع هؤالء ترشـــيح شخصية من 
قيادات الصف األول في نظام القذافي كبشـــير 

صالح أو جادالله منصور الطلحي.
وكان المبعوث األممي غســــان سالمة قال 
في تصريحــــات صحافية األســــبوع الماضي 
إنه لن يحاور سيف اإلســــالم باعتباره مازال 
مطلوبا مــــن قبل محكمة الجنايــــات الدولية، 
وهو ما فهم على أنه رفض أممي لترشح نجل 
القذافــــي لالنتخابات، رغم ترحيبه بمشــــاركة 
أنصار النظام الســــابق في الحياة السياسية 

عكس المبعوثين السابقين.
وقــــال ســــالمة فــــي تصريحــــات ســــابقة 
إن انضمــــام أنصــــار القذافــــي، إلــــى العملية 
السياســــية يتطلــــب بالضرورة اســــتجابتهم 

لشرطين رئيسيين.
وأضاف ”حضرت عشــــاء مع 30 أو 40 من 
قادة النظام السابق وتحدثت معهم وقلت لهم 
إنه من حقهم إنهاء حالة التهميش واإلقصاء 
التي يعانون منها ومن حقهم أيضا أن يكونوا 

جزءا ال يتجزأ من العملية السياسية“.
واســــتدرك ”لكن ذلك له شــــروط أولها أن 
يســــعوا إلــــى إنهــــاء التهميش ال إلــــى إعادة 
فرض نظام مضى وثانيــــا التخلي عن العمل 

العسكري“.
وينشــــط أغلب أنصار القذافي في المنفى 
محاوليــــن إعادة تركيز النظام القديم وإخراج 
بلدهم مــــن الفوضى، وباتــــوا يحصلون على 

دعم عدة بلدان خاصة منها اإلقليمية.

ويخدم فشــــل قادة ما يســــّمى بـ“ثورة 17 
فــــي تركيز دعائــــم الدولة وإرســــاء  فبرايــــر“ 
االســــتقرار أنصــــار النظــــام الســــابق الذين 
يركــــزون في خطاباتهم على انتقاد خصومهم 

”الثور“.
وعّمــــق الصراع المســــّلح على الســــلطة 
األزمة االقتصادية في البالد، ما انعكس سلبا 
على األوضاع المعيشية للليبيين الذين باتوا 
يشــــتكون من غالء األسعار وشّح السيولة في 

المصارف وانعدام الخدمات.
وتقّدم المبعوث األممي إلى ليبيا سبتمبر 
الماضي بخطة تتكون من ثالث مراحل تهدف 
إلــــى إنهاء األزمــــة الليبية عبــــر االنتخابات. 
ويتمثــــل الجــــزء األول من الخطــــة في تعديل 
اتفاق الصخيرات وتشــــكيل ســــلطة تنفيذية 
موّحــــدة وهــــو مــــا فشــــلت المفاوضــــات في 

التوصل إليه.
ويهــــدف الجزء الثاني من الخطة إلى عقد 
مؤتمــــر وطني جامع يدرس إجــــراء مصالحة 
وطنية شــــاملة، أما الجزء الثالث فيتمّثل في 
إجراء اســــتفتاء علــــى الدســــتور والتحضير 

لالنتخابات الرئاسية والتشريعية.
ورهــــن قذاف الدم قــــدرة المبعوث األممي 
على تنفيذ خطته بتنظيم االنتخابات بوجود 
إرادة دولية تســــعى فعليا إلى استقرار ليبيا، 
مشــــيرا إلى أّن ضعف اإلقبال على التسجيل 
بمفوضيــــة الناخبين ليس ناجما عن مخاوف 
مــــن األوضــــاع األمنيــــة المضطربــــة بقدر ما 
يعكــــس عدم ثقــــة الليبييــــن بالغــــرب واألمم 

المتحدة.
وقال ”المبعوثون قبل ســــالمة هدفوا إلى 

إدارة الصراع ال إلى إنهائه“.
وأضــــاف ”الحلــــول كانت كثيــــرة أمامهم 
كالعمــــل علــــى توحيــــد القــــوات المســــلحة 
ودعمهــــا، أو كف يــــد دول كقطر والســــودان 
وتركيا عن تأجيج الصراع بكل وســــيلة، وفي 
مقّدمتهــــا العمل على إعادة شــــرعنة جماعات 
اإلســــالم السياسي بإشــــراكها في مفاوضات 
الصخيــــرات وغيرهــــا رغــــم فشــــلهم في آخر 

انتخابات تشريعية“.
ويستبعد متابعون إجراء االنتخابات قبل 
سبتمبر القادم نظرا إلى العقبات التي تعرقل 
عمل المبعوث األممي، الــــذي مازالت جهوده 

تراوح مكانها منذ سبتمبر الماضي. 

ويتوقع هؤالء أن يقفز ســـالمة على الجزء 
األول مـــن خطته نحو المؤتمـــر الجامع الذي 
ســـتكون وظيفته توحيـــد الســـلطة التنفيذية 
وإجـــراء مصالحـــة وطنية. وقال ســـالمة في 

تصريحات صحافية سابقة إن الخطة األممية 
ال تهدف إلى تعديل اتفاق الصخيرات، بل تعمل 
من أجل تحقيـــق أهداف ثابتة هي االنتخابات 

والدستور والمصالحة الوطنية الشاملة.

الثالثاء 2018/01/02 - السنة 40 العدد 410857

أنصار القذافي يراهنون على االنتخابات للعودة إلى السلطة
[ قذاف الدم: سيف اإلسالم األوفر حظا للفوز بالرئاسة  [ تدهور الوضع المعيشي لليبيين يقلص حظوظ {الثوار}

تشــــــغل االنتخابات الرئاسية والتشــــــريعية املزمع إجراؤها خالل األشهر القادمة في ليبيا، 
املتابعني للشــــــأن السياســــــي الليبي الذين يتوقعون عودة قوية ألنصار العقيد الراحل معمر 
القذافي، مستفيدين من فشل قادة ”فبراير“ في إرساء دعائم الدولة طيلة السنوات املاضية.

يشير لقاء الثالثية في املقر املركزي حلزب جبهة التحرير الوطني، إلى أن املعركة بني رئيس 
احلكومــــــة أحمد أويحيى، والرجل األول في احلــــــزب احلاكم جمال ولد عباس، وصلت إلى 
مرحلة كسر العظم، وأّن املشهد الذي يسبق ترتيب أوراق هرم السلطة في اجلزائر، لم يعد 

يحتمل الطرفني، بسبب تنافر الطموحات واحلسابات السياسية لكليهما.

أخبار
«اتفـــاق الصخيرات لـــم ينجح في لملمة شـــمل الليبيين وإنهاء معاناتهم وتوحيد المؤسســـات 

بسبب الخالفات السياسية والنزاع على السلطة».
سهام سرقيوة
عضو مجلس النواب الليبي

«المشـــهد السياسي الحالي بات يتسم بالضبابية واالنتهازية وقضاء المصالح الضيقة للوبيات 
التي تمارس دكتاتوريتها على الحكم}.

عبير موسي
األمينة العامة للحزب احلر الدستوري التونسي

مراقبـــون يســـتبعدون إقـــدام نجل 
القذافي على ترشـــيح نفسه ال سيما 
في ظـــل تواصل مالحقتـــه من قبل 

محكمة الجنايات الدولية

◄

الدعم الشعبي ال يكفي

[ عقد {ثالثية موازية} مع النقابة وأرباب العمل إلجهاض مشروع الخصخصة

الثالثيـــة املوازيـــة غير املســـبوقة 
التـــي بـــادر بها جمـــال ولـــد عباس، 
تعكس حالة االحتقان داخل أقطاب 

السلطة في الجزائر

◄

ولد عباس يسرع الخطى إلسقاط أويحيى من رئاسة الحكومة الجزائرية

نحن أدرى بمصلحة الجزائريين

◄ استنكر رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز 

السراج، اإلثنين، نبش ضريح زعيم 
الحركة السنوسية اإلمام المهدي بن 

محمد بن علي السنوسي، داعيا النائب 
العام والجهات األمنية المختصة إلى 

تحريك الدعوى الجنائية، والعمل على 
تقديم الجناة إلى العدالة لينالوا جزاءهم.

◄ دعا ممثلو األحزاب السياسية 
المغربية بإقليم جرادة الذي شهد 

احتجاجات مطالبة بالتنمية األسبوع 
الماضي، إلى وضع مخطط تنموي خاص 

باإلقليم، واستثمار كافة المؤهالت التي 
يتوفر عليها، من أجل خلق دينامية 

اقتصادية بالمنطقة وإيجاد فرص الشغل 
خاصة بالنسبة إلى فئة الشباب.

◄ أكدت مصادر أمنية وعسكرية 
متطابقة أّن إرهابًيا فّجر نفسه بقنبلة 
يدوية بإحدى مزارع منطقة القوارشة 

بمدينة بنغازي شرق ليبيا، بعد أن 
حاصرته مجموعٌة تابعٌة لألجهزة األمنية 

والعسكرية.

◄ نّفذت وحدات األمن التونسي ليلة 
رأس السنة الميالدية عدة عمليات 

بمختلف المحافظات أسفرت عن القبض 
على عنصر تكفيري وأشخاص صادرة 

بحقهم مناشير تفتيش وضبط كمية من 
المخدرات.

◄ قال األمين العام للمحافظة السامية 
لألمازيغية بالجزائر الهاشمي عصاد إن 
أربع وزارات تستعد للشروع في إصدار 
وثائق رسمية باللغة األمازيغية، حيث 
تم تشكيل لجنة من المترجمين تعمل 
خصيصا على تجسيد المشروع الذي 

سيبدأ بفواتير الماء والكهرباء.

◄ أكد آمر القوات الليبية الخاصة اللواء 
ونيس بوخمادة، االثنين، إعادة فتح 

طريق الساحل في مدينة بنغازي بالكامل 
بعد إغالق دام 3 سنوات متتالية بسبب 

العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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{الزر النووي بات موجودا بشـــكل دائم على مكتبي والواليات المتحدة بأكملها تقع داخل مجال أخبار

صواريخنا الباليستية}.

كيم جونغ أون
رئيس كوريا الشمالية

{ال بد من اتخاذ إجراءات أكثر تشددا مع الالجئين المجرمين المراهقين حتى نتمكن من تحقيق 

األمن للمواطنين}.

يواخيم هرمان
وزير داخلية محافظة بافاريا األملانية
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} إســالم أبــاد - كشـــف مســـؤولون االثنين، 
أن حكومـــة باكســـتان تعتزم الســـيطرة على 
جمعيتيـــن خيريتيـــن وأصول ماليـــة تربطها 
صـــالت بالزعيم اإلســـالمي المتشـــدد حافظ 

سعيد الذي تعتبره واشنطن إرهابيا.
وقال ثالثة مســـؤولين، حضروا واحدا من 
عدة اجتماعات عقدت على مستوى رفيع بهذا 
الشأن، لوكالة رويترز إن الحكومة المدنية في 
باكســـتان وضعت تفاصيل خططهـــا في أمر 
ســـري وجهته إلى مختلف اإلدارات الحكومية 
المحليـــة واالتحاديـــة في منتصف ديســـمبر 

الماضي.

وقـــال أحـــد المســـؤولين الثالثـــة، الذين 
بشـــأن  االجتماعـــات  أحـــد  فـــي  شـــاركوا 
الجمعيتيـــن، إن بعـــض المشـــاركين تحدثوا 
عن احتمال فـــرض عقوبات من األمم المتحدة 
في حال عـــدم اتخاذ الحكومـــة إجراءات ضد 

الجمعيتين.
ووفقـــا للوثيقـــة الســـرية، وجهـــت وزارة 
الماليـــة جهات إنفـــاذ القانـــون والحكومات 
المحليـــة، فـــي أقاليـــم باكســـتان الخمســـة، 
لتقديـــم خطة عمل للســـيطرة على الجمعيتين 
الخيريتيـــن التابعتين لســـعيد وهما جماعة 

الدعوة ومؤسسة فالح اإلنسانية.
ولم تذكر الوثيقة تفاصيل تذكر عن كيفية 
اســــتحواذ الحكومة على الجمعيتين انتظارا 
للخطط المقدمة من الحكومات المحلية، لكنها 
أشــــارت إلــــى أن الخطط تتضمن اســــتحواذ 
كيانــــات حكوميــــة علــــى خدمات اإلســــعاف 

ومركبات أخرى تستخدمها الجمعيتان.
وذكرت الوثيقــــة أن وكاالت إنفاذ القانون 
ستنســــق مع وكاالت المخابرات الباكستانية 
لتحديد أصــــول الجمعيتين وفحص آلياتهما 

لجمع التبرعات.

وّتم توجيه المســــؤولين، حسب الوثيقة، 
إلــــى تغيير اســــم مقر جماعة الدعــــوة الواقع 
علــــى مســــاحة 200 فــــدان قرب مدينــــة الهور 
بشرق باكستان، والمسمى حاليا مركز طيبة، 
إلى اســــم آخر يبين ”انفراد حكومة البنجاب 

بإدارته وتشغيله“.
الباكســــتاني أحسن  وقال وزير الداخلية 
إقبال، الذي شارك في رئاسة أحد االجتماعات 
بشــــأن الخطة، إنه أمر السلطات بالعمل على 
”الحّد من عمليات جمــــع التبرعات لصالح كل 

المنظمات المحظورة في باكستان“.
وأضــــاف إقبال أن باكســــتان ال تتخذ هذا 
اإلجــــراء تحــــت ضغــــط أميركــــي، مضيفا ”ال 
نعمل علــــى إرضاء أي أحد، نعمل انطالقا من 
مســــؤوليتنا الوطنية على الوفاء بالتزاماتنا 

تجاه الشعب والمجتمع الدولي“.
وتعتبــــر الواليــــات المتحــــدة الجمعيتين 
”جبهتيــــن إرهابيتين“ لجماعة عســــكر طيبة 
التي أسســــها ســــعيد في عام 1987 وتتهمها 
واشنطن والهند بالمسؤولية عن هجمات عام 
2008 في مومباي، والتي أسفرت عن مقتل 166 

شخصا.
ونفى ســــعيد مــــرارا تورطه فــــي هجمات 
مومباي وبرأته محكمة باكستانية لعدم كفاية 
األدلة ضده، فيما لم تعلق جماعة عسكر طيبة 

عن القرار.
وقــــال المتحــــدث باســــم مؤسســــة فالح 
اإلنسانية، ســــلمان شــــاهد، ”لم يصلنا حتى 
اآلن أي إخطــــار بشــــأن أي حملــــة ضدنا ولم 
يســــألنا أحــــد عن عملنــــا أو أصولنــــا“، فيما 
أكد متحدثان باســــم جماعة الدعوة أنه ليس 
بإمكانهما التعليق قبل تســــلم إشعار رسمي 

بشأن خطط الحكومة.
وأكــــد مراقبــــون أنه فــــي حــــال مواصلة 
الحكومة تنفيذ خطتها ســــتكون هذه هي أول 
مــــرة تتخذ فيها باكســــتان إجــــراء بارزا ضد 
شــــبكة ســــعيد التي تضم 300 معهد تعليمي 
ومدرســــة ومستشــــفى إضافة إلى دار نشــــر 

وخدمات إسعاف.
وقال مسؤوالن في مجال مكافحة اإلرهاب 
إن نحو 50 ألف متطوع والمئات من العاملين 

بأجور يعملون مع الجمعيتين، فيما يســــتعد 
فريق من مجلس األمن إلى زيارة باكستان، في 
أواخر شــــهر يناير الجــــاري، لبحث ما تحقق 
من تقــــدم في مجال مكافحــــة الجماعات التي 

تصنفها األمم المتحدة بأنها إرهابية.
ويرى متابعون أن إجراء االستحواذ على 
الجمعيتيــــن الخيريتين ســــيثير بعض القلق 
داخل المؤسســــة العســــكرية القويــــة والتي 
كانت تقدمت بخطط لتوجيــــه جماعة الدعوة 

نحو العمل السياسي.
وتتنصــــل جماعة الدعوة، فــــي العلن، من 
تشــــدد المســــلحين داخــــل باكســــتان، لكنها 
تدعم علنا قضية المتمردين في إقليم كشــــمير 
الــــذي تديــــره الهنــــد، حيث وضعــــت حكومة 
البنجاب ســــعيد قيــــد اإلقامــــة الجبرية لمدة 
عشرة أشــــهر خالل عام 2017 النتهاكه قوانين 

مكافحة اإلرهاب. ووجهت واشنطن تحذيرات 
إلى إســــالم أبــــاد، في أعقــــاب قــــرار محكمة 
باكســــتانية، إلغــــاء فــــرض اإلقامــــة الجبرية 
على ســــعيد في أواخر نوفمبرالماضي، حيث 
عرضت واشنطن مكافأة قدرها عشرة ماليين 
دوالر لمــــن يدلي بمعلومات تــــؤدي إلى إدانة 

سعيد في هجمات مومباي.
وحّث وزير الدفــــاع األميركي جيم ماتيس 
فــــي زيارته إلــــى باكســــتان، أوائل ديســــمبر 
الماضــــي، القــــادة المدنييــــن والعســــكريين 
هنــــاك على مضاعفــــة جهودهــــم لكبح جماح 
المسلحين المتهمين باستخدام البالد كقاعدة 

لشن هجمات في أفغانستان المجاورة.
ويشعر المسؤولون األميركيون باإلحباط، 
منذ فترة طويلة، بســــبب مــــا يرونه من تردد 
من قبل باكستان في ردع الجماعات المتشددة 

مثــــل طالبان وشــــبكة حقاني التــــي يعتقدون 
أنهــــا تســــتغل المــــالذ اآلمن علــــى األراضي 
الباكســــتانية لشــــن هجمات في أفغانســــتان 

المجاورة.
وفي أغســــطس الماضي، كشــــف الرئيس 
األميركــــي دونالد ترامب، عن تغييرات جديدة 
في السياســــات التي تنتهجهــــا بالده في كل 
من أفغانستان وباكستان والهند، حيث تعّهد 
بتعزيز الدور العســــكري لبــــالده في مواجهة 

حركة طالبان المتشددة.
ويقــــول الخبــــراء إن دونالــــد ترامب، رغم 
استخدامه لعبارات أكثر صرامة مع باكستان، 
ما زال يتعين عليه العمل على تغيير حسابات 
إسالم أباد ولكن إذا ظهرت الواليات المتحدة 
بمظهر الطرف المستأســــد فمن المستبعد أن 

تحقق نجاحا.

إسالم أباد تغازل واشنطن بمحاصرة جمعيات خيرية يديرها متشددون
[ خطة باكستانية لتجفيف منابع تمويل جماعة عسكر طيبة  [ أميركا تتهم باكستان بالتقاعس في محاربة اإلرهاب

دفعت الضغوط األميركية بحكومة إسالم أباد إلى تكثيف جهودها حملاصرة مصادر متويل 
املتشــــــددين على أراضيها، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لنفي اتهامها بالتقاعس في 

محاربة اإلرهاب واتخاذ املتشددين من أراضيها مالذا آمنا لتنفيذ عمليات في اخلارج.

} شــيكاغو - اختتمت االثنـــني، في محافظة 
شـــيكاغو األميركية، فعاليات املؤمتر السنوي 
للدائرة اإلســـالمية ألميركا الشـــمالية (ماس)، 
واجلمعية اإلســـالمية األميركية (اكنا)، حيث 
هيمنـــت علـــى أشـــغاله سياســـات الرئيـــس 
األميركـــي دونالد ترامـــب، وخطاباته املعادية 

للمسلمني.
وبحـــث املؤمتـــر، الـــذي انطلـــق اجلمعـــة 
املاضية، خطوات ترامـــب املعادية للمهاجرين، 
وعلى رأســـها حظر منح تأشـــيرات ملواطني 7 

دول إسالمية وآثاره على اجلالية املسلمة.
وفـــي كلمـــة له، خالل جلســـة علـــى هامش 
املؤمتر، قال مدير صندوق مسلمي أميركا خليل 
ميك، إن قرار ترامب بشأن فرض قيود سفر على 

مواطنـــي الـــدول املذكورة أســـوأ وأكثر تعقيدا 
من القرارات الســـابقة. وأشـــار إلـــى أن إضافة 
فنزويال وكوريا الشـــمالية إلى ســـوريا وليبيا 
والصومـــال وإيران واليمن وتشـــاد، تهدف إلى 

محاولة مترير القرار عبر السلطات القضائية.
املســـلمني،  يســـتهدف  القـــرار  أن  وأكـــد 
وسيجري تطبيقه بشكل دائم على مواطني تلك 
البالد، مشـــيرا إلى أن اخلطابـــات التي حتّض 
علـــى الكراهية في الواليـــات املتحدة لها تاريخ 

طويل.
وطالـــب العديد من املشـــاركني فـــي املؤمتر 
بضـــرورة تفاعل اجلالية املســـلمة مـــع احلياة 
السياســـية بصورة أكبر، مـــا يعزز من مواجهة 
قبـــل  مـــن  املرســـومة  األميركيـــة  السياســـة 

املجموعـــات املناهضـــة. و قـــال نهـــاد عوض، 
رئيس مجلـــس العالقات األميركية اإلســـالمية 
(كيـــر)، إن الدميقراطيـــني األميركيني يعتبرون 
أصوات املســـلمني في البالد، أصواتا مضمونة 

لصاحلهم في االنتخابات.
وتطـــرق عوض إلى عدد أصوات املســـلمني 
البالغـــة حوالي 5 ماليني، مشـــيرا إلـــى كونها 
قليلة لكن ميكنها ترجيح كفة أحد املرشحني في 

االنتخابات.
وأشـــار أســـامة جمال، األمني العام ملجلس 
املنظمـــات اإلســـالمية األميركية، إلـــى القدرات 
واملؤهـــالت املهـــدورة التـــي متتلكهـــا اجلالية 
املســـلمة فـــي الواليـــات املتحدة، ولم حتســـن 
اســـتثمارها بعد. وعقـــدت، اجلمعـــة املاضية، 

جلســـة باســـم ”نزيف جراحات األمة“، ملناقشة 
عمليـــات اإلبـــادة التـــي يتعرض لها مســـلمو 
الروهينغيـــا في إقليـــم أراكان على أيدي جيش 

ميامنار.
وقال إمام مجاهد عبدامللك، رئيس بعثة قوة 
مهام ميامنار في الواليات املتحدة، إن 52 باملئة 
من النســـاء الالتي وصلن إلـــى مخيمات جلوء 
تابعة لألمم املتحدة، تعرضن لعمليات اغتصاب 

من قبل جنود جيش ميامنار.
ووصـــف مجاهـــد االتفاقيـــة املبرمـــة بـــني 
ميامنـــار وبنغالديـــش، حول عـــودة الالجئني 
باملؤامـــرة  مناطقهـــم،  إلـــى  الروهنغيـــا 
الراميـــة إلـــى تصفيـــة مـــن بقـــي منهـــم على 

قيد احلياة“.

} أثينا - وجهت الســــلطات اليونانية، صفعة 
جديدة للنظام التركي، الســــاعي إلى استعادة 
العسكريني األتراك الفارين إلى أثينا، على إثر 

محاولة االنقالب الفاشلة في العام 2016.
وأعلنــــت اليونان االثنني، أنها لن تســــلم 
تركيا العســــكريني األتراك املتهمني باملشاركة 
فــــي محاولــــة االنقالب الفاشــــلة الذيــــن فروا 
إليها، وتقدمــــوا بطلب للحصول على اللجوء 

هناك.
وأوضــــح متحدث باســــم حكومة اليونان، 
أن أثينا لن تســــلم هؤالء العسكريني سواء مت 
منحهــــم حق اللجوء أم ال، في خطوة اعتبرها 
مراقبــــون إجهاضــــا ألحالم الرئيــــس التركي 

رجب طيب أردوغان في جلب مناوئيه.
وحصل أحد العسكريني الثمانية الفارين 
إلى أثينا على حق اللجــــوء اجلمعة املاضي، 
وهو القرار الذي أدانته أنقرة بشــــدة قائلة إن 
هذه اخلطوة ذات دوافع سياســــية وســــتكون 
لها تداعيــــات على العالقــــات الثنائية وعلى 

التعاون اإلقليمي بني البلدين.
ومت إطالق ســــراح الرجل الــــذي ُمنح حق 
اللجــــوء، إال أن الســــبعة اآلخرين مازالوا قيد 
االحتجــــاز، ومازالوا جميعــــا ينتظرون حكما 

نهائيا بشأن طلبهم احلماية.
وكان رئيــــس الوزراء اليوناني ألكســــيس 
تســــيبراس قــــد ذكــــر، في وقــــت ســــابق، أن 
املشــــاركني في محاولة االنقالب ضد الرئيس 
التركــــي لــــن يكونوا محل ترحيــــب في بالده، 

فيمــــا رفضــــت احملكمــــة العليا فــــي اليونان 
طلبات تسليم العســــكريني في مايو املاضي. 
وكان العســــكريون قــــد فــــروا مــــن تركيا إلى 
اليونان عقب فشــــل محاولــــة االنقالب، حيث 
رفضت احملاكم اليونانية تسليمهم إلى أنقرة، 
مبــــررة رفضها باحتمال عــــدم حصولهم على 

محاكمة عادلة في وطنهم.

مجموعـــة  تســـتغرق  أن  احملتمـــل  ومـــن 
جديـــدة مـــن الطعون بشـــأن احلكـــم وقرارات 
أخرى محتملة بشـــأن مصير العســـكريني عدة 
أشـــهر، فيما أدانت اخلارجيـــة التركية القرار 
واصفة اليونـــان بأنها ”دولة حتمي االنقالبني 
وترحب بهم بأذرع مفتوحة“. وتســـببت قضية 
العســـكريني املنشـــقني فـــي توتـــر العالقات، 

املتعثـــرة أصـــال، بـــني الدولتـــني اجلارتـــني 
والعضوين في حلف شمال األطلسي (الناتو).

وفشـــلت أنقرة، في وقت ســـابق، في جلب 
رجل الدين فتح اللـــه غولن املقيم في الواليات 
املتحـــدة، والـــذي تتهمـــه الســـلطات التركية 
بتدبير محاولة االنقالب حيث رفضت واشنطن 

طلب تسليمه.
وقال غولن، احلليف السابق ألردوغان، إن 
واشنطن لن تسلمه إلى السلطات التركية على 
خلفية اتهامه بتدبير محاولة االنقالب الفاشلة، 
مؤكدا أن ”الرئيس األميركي لن يستجيب ملثل 
هذا الطلب، ويلطخ سمعة الواليات املتحدة في 

العالم“.
املجتمـــع  فـــي  ”االســـتقطاب  أن  وأكـــد 
والعدوانية وصال إلى مســـتوى غير مسبوق، 
املجتمـــع كان مقســـما قبـــل وصـــول أردوغان 
إلى احلكـــم، حيث كانت هنـــاك تناقضات بني 
املســـلمني التقليديـــني واملواطنـــني العاديني، 
والذين يقودون منط احلياة العلمانية والسنة 
والعلويـــني واألتـــراك واألكـــراد واليســـاريني 
والقوميني، لم يسع أردوغان إلى التخفيف من 

حدة التوتر بل العكس زاد حّدة“.
وشـــهدت تركيا منتصف يوليـــو من العام 
2016 انقالبا فاشـــال، حاولـــت خالله مجموعة 
من العسكريني الســـيطرة على مفاصل الدولة 
ومؤسســـاتها األمنيـــة واإلعالميـــة واإلطاحة 
بســـلطة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان 

ورئيس وزرائه بن علي يلدرمي.

أثينا لن تسلم العسكريني األتراك املشاركني في االنقالب

مؤتمر مسلمي أميركا الشمالية يهاجم سياسات ترامب املعادية للمهاجرين

لن يسلمونا للدكتاتور

محاربة المتطرفين تبدأ باالستحواذ على مقراتهم

◄ تسلمت بلغاريا االثنين، الرئاسة 
الدورية لالتحاد األوروبي من 

إستونيا، لمدة 6 أشهر، حيث ستعطي 
خالل رئاستها األولوية لقضايا 

التماسك االقتصادي واالجتماعي في 
الكتلة األوروبية، بحسب البرنامج 

الذي أعلنته الحكومة البلغارية.

◄ لقي ثمانية أشخاص حتفهم 
االثنين، جراء انقالب عبارة بإقليم 

كاليمانتان في إندونيسيا، فيما صرح 
جوستي أنور موليادي، المسؤول عن 

عمليات البحث واإلنقاذ بأنه جرى 
إنقاذ ما ال يقل عن 31 شخصا جراء 

الحادث الذي وقع في نهر سيساياب.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التركية، 
أن 13 إرهابيا تم تحييدهم، خالل 

األسبوع األخير، من العمليات األمنية 
المستمرة في البالد، حيث أشار بيان 

صادر عن الوزارة أن قوات األمن نفذت 
119 عملية أمنية، في األيام السبعة 
الماضية، في إطار مكافحة اإلرهاب.

◄ قتل سبعة أشخاص وأصيب آخر 
بجروح خطيرة، جراء انقالب حافلة 

صغيرة في البحر شرقي الصين 
االثنين، حيث أعلنت السلطات المحلية 

أن مركبة تقل عشرة أشخاص سقطت 
في المياه قبالة ساحل مدينة كيدونج.

◄ دعا المعارض الكمبودي المعتقل 
كيم سوخا إلى إجراء انتخابات حرة 

في بالده، وذلك في رسالة بمناسبة 
العام الجديد قرأتها ابنته االثنين، 

حيث يواجه سوخا اتهامات بالخيانة 
والتواطؤ مع الواليات المتحدة 

لإلطاحة بالحكومة الكمبودية.

◄ نظم متظاهرون مسيرة في هونغ 
كونغ االثنين ضد ما اعتبروه قمعا 
صينيا، بعد أيام من قرار للسلطات 

الصينية إخضاع قسم من محطة 
قطارات في المدينة للقانون الصيني.

باختصار

أحسن إقبال:

نعمل على الحّد من عمليات 

جمع التبرعات لصالح كل 

المنظمات المحظورة
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في 
العمق

{ليس هناك توتر على مستوى العالقات األردنية والسعودية بسبب القدس، أما مسألة تراجع 
المساعدات فال بد من مساءلة المبعوث األردني االقتصادي الخاص إلى السعودية}.

 عامر السبايلة
محلل سياسي أردني

{ما يتحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشـــأن عـــودة األراضي التركية التي كانت 
مملوكة للدولة العثمانية من قبل حلم لن يتحقق}.

محمد حامد
محلل سياسي مصري  

} أنقــرة – يعتبــــر مراقبــــون أتراك للمســــار 
السياســــي واأليديولوجــــي للرئيــــس التركي 
رجب طيب أردوغــــان أن الزعيم التركي جنح 
وحزبــــه، حزب العدالة والتنميــــة، في بدايات 
ارتقائهمــــا إلى احلكم في إخفــــاء أّي أعراض 
نافــــرة تتجاوز قواعد وأعراف وثوابت الدولة 
التركيــــة احلديثــــة بحدودها التي رســــمتها 
معاهدة لــــوزان في عــــام 1923. انتهج الرجل 
ومنّظــــر احلزب أحمــــد داوود أغلو خصوصا 
خطابا متســــقا مع أبجديات تركيا العلمانية 
وتوّلــــت عقيدة ”صفر مشــــاكل“ طمأنة العالم 
واجلوار باألجندة احلقيقية للتيار اإلسالمي 

احلاكم في البالد.

ســــقط قنــــاع النظــــام التركي بالنســــخة 
في  األردوغانية عند انــــدالع ”الربيع العربي“ 
املنطقــــة عام 2011. خّيل لرجل تركيا القوي أن 
الظروف الدوليــــة التي فرضت معاهدة لوزان 
قد تبّخــــرت، وأن مناخا آخر يشــــي بإمكانية 
اســــتعادة تركيــــا العثمانيــــة املنقرضة التي 
تنهــــل قوتها مما تســــتطيع أنقرة حتقيقه من 

اختراقات داخل العالم العربي.
فــــي تلــــك اللحظة بالــــذات أفصــــح حزب 
العدالــــة والتنمية عن إســــالموية نافرة، فيما 
راح أردوغــــان يحج إلــــى عواصــــم ”الربيع“ 
لإلســــالم  األردوغانيــــة  النســــخة  مســــّوقا 

السياسي الزاحف إلى حكم املنطقة.
نهائيا.  ســــقطت عقيدة ”صفــــر مشــــاكل“ 
أزيــــح داوود أوغلو ”منّظر الســــلطان“ الحقا، 
لكــــن قبل ذلــــك باتــــت حواضر تركيــــا مالذا 
لتيارات اإلســــالم السياســــي وقياداته، وبدا 
أن اإلســــالموية بالنسخة الداعشــــية وسيلة 
تبررها غايات أنقــــرة في إعادة غزو الواليات 
العثمانية التي ســــقطت بسقوط السلطنة في 
بدايات القرن املاضــــي. وللمتفحص خلارطة 
عمل أردوغان وصحبه في املنطقة أن يكتشف 
بســــهولة أن ”سلطان“ اليوم كان يجول داخل 

إمبراطوريــــة عثمانيــــة متخيلــــة طامحا إلى 
داخل بحر الدماء الذي  إغراق أوراق ”لوزان“ 

فاض في املنطقة.

مقاربة شعبوية 

اليونــــان   1923 عــــام  معاهــــدة  خّلصــــت 
وبلغاريا واملشــــرق العربــــي ودول أخرى من 
اللبــــس اجلغرافي الذي علق بأشــــالء الدولة 
العثمانية املنهــــارة. تعهدت تركيــــا بالتنازل 
عن مناطق عديــــدة مبا في ذلك قبرص ومصر 
والعــــراق والســــودان وليبيا، وأعيد ترســــيم 
احلدود مع سوريا بضم مناطق سورية تشمل 
مرسني وطرطوس وأضنة وعنتاب وديار بكر 
ومارديــــن… إلخ. وإذا مــــا أمعن املراقب النظر 
مبــــا ”اقترفته“ لــــوزان بحــــق املنطقة لصالح 
تركيا، سيكتشــــف حوافــــز أردوغان في فرض 
عثمانيته اجلديــــدة التي تثّبت ما نالته تركيا 
اجلديدة وتسعى للفوز من جديد مبا خسرته 

من مناطق أخرى في ”لوزان“.
جــــال أردوغــــان بعــــد ســــيطرة اإلخــــوان 
املســــلمني على مصــــر وتونــــس عارضا على 
القاهــــرة والعاصمة التونســــية منوذج تركيا 
اإلسالموي. كان أردوغان يستفيد من ”بركة“ 
غربيــــة راجت بعد عام 2011 تبشــــر بالنموذج 
التركــــي بديال ألنظمــــة احلكم الســــاقطة في 
التي  املنطقة، ومن سياســــة ”صفر مشــــاكل“ 
لــــم تكن قــــد انتهت صالحيتها بعــــد، لالدعاء 
بحمل الترياق النهائي لعلل الشــــرق األوسط. 
أراد رجــــل تركيا أن يكون صــــدى من أصداء 
أعــــداء تركيا احلديثة في تركيا ومنهم املؤرخ 
والكاتــــب التركي الشــــهير قديــــر مصراوغلو 
الذي هاجم في كتابه ”معاهدة لوزان، انتصار 
أم خدمــــة؟“ املعاهــــدة والقابلني بها في تركيا 
معتبــــرا أن األتراك تخلوا مــــن خالل التوقيع 
على املعاهدة عن قيادة األمة واالكتفاء بوطن 

محدود.
غير أن مقاربة أردوغان العثمانية تشــــبه 
ما تعج به احلمالت االنتخابية من شــــعارات 
جوفاء مخصبة بشــــعبوية انتهازية ال تستند 
على منطق وال تســــتقيم داخــــل إطار عقالني 
رصني. فأن تنشــــر أنقرة قواعدها العســــكرية 
فــــي قطــــر أو الصومــــال أو الســــودان، فذلك 
ال يصــــدر عــــن دولة قويــــة كتلك التــــي كانت 
الســــلطنة العثمانية قدميا منوذجــــا لها، بل 
عن بلد يعاني ارتباكا شــــامال على املستويني 
الداخلي واخلارجي جتعله متوســــال التوازن 
مــــا بني غرب يبتعد وشــــرق ال ميكــــن الركون 
إليه. ثم إن أردوغــــان يتجاهل أن املنطقة منذ 
عهد االسقالالت خرجت من العثمانية باملعنى 

العقائدي وخاضت جتــــارب حّولت العثمانية 
إلى تاريخ ال عودة إليه.

ويجمــــع االســــتراتيجيون علــــى اعتبــــار 
احلراك األردوغاني شــــكليا ال يغير شيئا من 
التوازنات الدولية حتــــى في حقبة حتوالتها 
احلاليــــة الغامضــــة، ويرى هــــؤالء أن قواعد 
تركيا العســــكرية هنا وهناك لن حتّول تركيا 
إلى دولــــة كبرى، وأنــــه من الســــخف اعتبار 
أن تلك القواعد الدونكيشــــوتية متثل تهديدا 
اســــتراتيجيا ملصر ودول اخلليج وغيرها من 

املناطق.
ويضيــــف اخلبــــراء أن التــــوازن اإلقليمي 
يعتمــــد علــــى حقائق دوليــــة كبــــرى تخطها 
معاهــــدات ما بعد احلربني األولــــى والثانية، 
والتــــي لم تهتز حتى في عصر احلرب الباردة 
واندثارهــــا، مبــــا فــــي ذلــــك معاهــــدة لوزان 
الشــــهيرة التي لــــن يســــتطيع أردوغان املس 

بثوابتها وخالصاتها.

مناورة أردوغان

وجتمع مصــــادر دبلوماســــية غربية على 
أن منــــاورة أردوغان للمــــّس مبفاعيل اتفاقية 
عام 1923 قد تنقلب ضد تركيا نفســــها من قبل 
الــــدول التي تعتبر نفســــها مغبونــــة من تلك 
االتفاقية لصالح تركيــــا. وتقول هذه املصادر 
أن دوال مثــــل روســــيا واليونان قــــد تتذكر ما 
خســــرته جراء ترســــيم الدول الكبرى حلدود 
تركيــــا ما بعــــد العثمانية وتفتــــح على أنقرة 
أبوابا مت إيصادها منذ عقود، ثم إن املؤرخني 
قد يعيدون نبش كتب التاريخ التي تهز أركان 
قصة تشكل إسطنبول احلديثة وحكاية إزمير 
ومدن أخرى انتهــــى بها التاريخ لتكون جزءا 

من تركيا األتاتوركية.

أن  معارضــــة  تركيــــة  مصــــادر  وتعتبــــر 
إلى  أردوغان سعى من خالل مصر ”اإلخوان“ 
اســــتعادة حكم تركيا البائد ملصر ومن خالل 
تونس ”النهضة“ بعد ذلك لإلطاللة على شمال 
أفريقيا التي رحلــــت عنها العثمانية، لعل في 
تلك اإلطاللة اســــتعادة ملاضي الســــلطنة في 

اجلزائر وليبيا وتونس.
فيما يبــــدو واضحا أن مطالبــــة أردوغان 
للرئيس الســــوداني عمر البشير مبنح تركيا 
مؤقتــــا جزيــــرة ســــواكن هي عــــودة خلرائط 
عثمانيــــة قدميــــة فــــي ذلــــك البلد. لكــــن هذه 
املصــــادر تســــخر من ســــلوك أردوغــــان الذي 
شــــبهته بالتجوال داخل متحف، حيث كل ما 
هو معــــروض ينتمي إلى التاريــــخ وال عالقة 
لــــه باحلاضر في واقعه وقواعــــده وتوازناته 

وقواعده في السياسة واألمن واالقتصاد.
ويرى محللون أن قواعد تركيا العســــكرية 
في قطــــر والســــودان والصومال تقــــوم بناء 
على شــــروط ظرفية قد ينال منهــــا تبدل هذه 

الظروف.
ويضيــــف هؤالء أن أردوغــــان يزرع حقوال 
بعيدة عن تركيــــا حلاجة مؤقتة في الصومال 
وقطــــر والســــودان وليس بنــــاء على حتالف 
اســــتراتيجي طويــــل املدى. ويؤكــــد هؤالء أن 
القوة العســــكرية واالقتصادية لتركيا ال تتيح 
لها أن تتمتع بهامش مستقل عن مراكز القرار 
فــــي الغــــرب كما فــــي الشــــرق، وأن أي إعادة 
حتّول في امليزان الدولي ســــيحّول قوة تركيا 
إلــــى قوة رديفــــة لهذا الغرب أو لهذا الشــــرق 
مبــــا ال يتوافق أبــــدا مع طموحــــات أردوغان 

خة ملعاهدة لوزان. العثمانية املفِخّ
ويقــــول خبــــراء أوروبيون في الشــــؤون 
التركيــــة أن التمــــدد التركي الــــذي يأخذ ذلك 
الشكل العسكري ميثل استفزازا لذاكرة العالم 

العربــــي املعادية للفتــــرة العثمانية تاريخيا، 
كما أن االســــتثمار التركي في اخلارج يخفي 
تنامي االستياء الداخلي من حتول تركيا إلى 
مركــــز قالقل يحج إليه جهاديــــو العالم الذين 
تسربوا بكثافة باجتاه العراق وسوريا، ومن 
تراجع ســــمعة تركيا في العالم وال سيما لدى 
االحتاد األوروبي، ومن تدخل بلدهم في شؤون 
بلدان املنطقة، مبا في ذلك االنخراط العسكري 
الفاعل في ســــوريا وقبل ذلك في العراق وذلك 
الكامن في قواعد البلد اخلارجية، مبا يزعزع 
أمن البلد ويشــــرع أبواب عدم االستقرار على 

مستقبله.

وال يســــتبعد بعــــض املتخصصــــني فــــي 
الشــــؤون التركيــــة مــــن تأثر الداخــــل التركي 
بتطورات الداخل اإليراني ويرون في جتربتي 
البلدين قواسم مشتركة تهدد الركائز العقدية 
للنظامــــني السياســــيني. فأنقرة كمــــا طهران 
يحكمها منط من أمناط اإلســــالم السياســــي، 
ويقدمان رعاية جلماعات وتيارات إسالموية 
جهاديــــة ســــنية وشــــيعية، ويتمــــددان داخل 
دول املنطقة في ســــعي خبيــــث لتوطيد نفوذ 

يتواجهان أو يتواطآن من خالله.

[ الحراك األردوغاني ال يغير شيئا من التوازنات الدولية  [ اللعب بعقارب التاريخ ال يضمن القوة في الحاضر وال االستقرار في المستقبل
تركيا الحديثة رسمتها معاهدة لوزان وليس أوهام أردوغان

جنحت ثورات ما ســــــمي بالربيع العربي في فضح الوجه احلقيقي لنظام الرئيس التركي 
رجــــــب طيب أردوغان، فقبل العام 2011 كان أردوغان ميتدح علمانية تركيا وثوابت الدولة 
التركية احلديثة التي رسمت حدودها معاهدة لوزان. ووجد أردوغان في متغيرات املنطقة 
بعد أحداث الربيع العربي الفرصة ســــــانحة في استعادة نفوذ الدولة العثمانية، وظن أنه 
سيســــــتطيع من خالل منوذج اإلسالموية الداعشية، وبتســــــويق النسخة األردوغانية من 
اإلســــــالم السياســــــي عبر دعم ممثليه في مصر وتونس وقطر، إغراق أوراق املعاهدة في 
بحر الدماء الذي فاض باملنطقة، لكن مقاربة أردوغان للعثمانية اجلديدة مجرد شــــــعارات 
شــــــعبوية جتعل من احلراك األردوغاني شكليا ولن يغير شيئا من التوازنات الدولية، كما 
أنه ســــــيزيد من حالة ارتباك النظام واالســــــتياء الداخلي في سياسات السلطان اجلديد، 
حيث ال يســــــتبعد خبراء أن يتأثر الداخل التركي مبا يعيشــــــه الداخل اإليراني، من حالة 
سخط من نظام دولة املرشد، فتجربة البلدين القائمة على اإلسالم السياسي باتت مهددة. 

التاريخ حاضر على الدوام

االستثمار التركي في الخارج يخفي 
تنامي االستياء الداخلي من تحول 

تركيا إلى مركز قالقل يحج إليه 
جهاديو العالم، الذين تسربوا 
بكثافة باتجاه العراق وسوريا

مناورة أردوغان للمس بمفاعيل 
اتفاقية عام ١٩٢٣ قد تنقلب ضد 
تركيا نفسها من قبل الدول التي 

تعتبر نفسها مغبونة

بلديـــة  اشـــترت   - (تركيــا)  إســطنبول   {
إســـطنبول الكبرى أرشيف بطاقات بريدية من 
أســـرة لبنانية يتكون من 55 ألف بطاقة تعود 
إلى مدن إسالمية في فترات مختلفة، في خطوة 
ال تعتبـــر غريبة وال تثير االنتباه لو جاءت في 
سياق غير الســـياق التركي احلالي، وحيث ال 
ميكن قراءتها إال في إطارها السياسي املرتبط 

بتوجهات الرئيسي رجب طيب أردوغان.
ويحمل هذا السياق بعدان رئيسيان األول 
يتعلق مبســـعى أردوغان إلى أن يخلق صدى 
قويا لدى أتباعه املتحّمسني للعودة إلى العهد 
الذهبي للدولـــة العثمانية كلما شـــعر النظام 
احلاكم بالعجز عن الســـيطرة علـــى األحداث 

الدائرة في الداخل واخلارج.
فيمـــا يســـتمد اخلبـــر أهميته مـــن البعد 
الثانـــي املتعلق مبكان عرض هـــذه البطاقات، 
التـــي تتألف مـــن 55 ألف بطاقـــة، وهو مكتبة 
أتاتورك في منطقة تقســـيم الشهيرة في وسط 
مدينة إســـطنبول، وهي أكبـــر مكتبة عامة في 
تركيا تضم أرشـــيفا ضخما يحتوي على إرث 
ثقافي عمد أردوغان منذ أن كان رئيسيا لبلدية 
إســـطنبول إلى أن تكون هذه املكتبة معاكسة 
متام الســـمها، أتاتورك، مؤســـس اجلمهورية 
التركية على أنقاض اإلمبراطورية العثمانية.

ومؤخـــرا، أطلقت بلدية إســـطنبول حملة 
وحوليـــات  قدميـــة  وخرائـــط  كتـــب  لشـــراء 
وخطابات وفرمانات ووثائق وبطاقات بريدية 
نـــادرة مـــن األشـــخاص واحملـــالت واملزادات 
العلنية بهدف وضعها في مكتبة أتاتورك التي 
تعد مزارا ســـياحيا، وكأن تركيا املتهمة بنشر 
التخلف في العالـــم العربي تبحث عن البراءة 

في مثل هذه الصور والبطاقات القدمية.
وتعـــود البطاقـــات البريديـــة إلـــى بلدان 
إســـالمية مختلفـــة بينهـــا تركيـــا واملغـــرب 
واجلزائر ومصر وفلسطني وسوريا والعراق. 
ويحتوي األرشـــيف على أكثر من ألفي بطاقة 
تعود إلـــى فترات مختلفة في إســـطنبول، في 
حني يتواصل تصنيف وفرز البطاقات األخرى.

واســـتحضار العثمانيـــة السياســـية هو 
تكتيك سياســـي يأخـــذ طابعا اســـتعراضيا، 
حيث يتحدث اإلعالم التركي تارة عن احتفالية 
الذكـــرى الــــ500 لدخـــول البحريـــة العثمانية 
أرض اجلزائر، وتارة أخرى، يستحضر ذكرى 
انتصـــار حققه اجليـــش العثماني في احلرب 
العاملية األولى قبل مئة عام، وأعظم انتصارات 
حققتها الدولة العثمانية، وغير ذلك من األمثلة 
والصـــور التي يتعّمد أردوغان اســـتحضارها 

في كل مناسبة.

تركيا تبحث عن براءة العثمانيين في صور وبطاقات بريدية قديمة
[ حملة لتتبع أثر وثائق وفرمانات وخرائط قديمة وشراؤها لتلميع صورة سلطة الباب العالي المتهمة بنشر التخلف



} إســطنبول (تركيــا) – قتل عشرة أشخاص 
األحــــد خــــالل احتجاجــــات بإيــــران وحــــاول 
متظاهرون مســــلحون االســــتيالء علــــى مراكز 
للشرطة وقواعد عسكرية لكن قوات األمن وقفت 
لهم باملرصاد، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي. 
وأثارت دعوات للمزيد من املظاهرات في البالد 

االثنني احتمال إطالة أمد االضطرابات.
وتعــــد إيران منتجا كبيــــرا للنفط في أوبك 
وقوة إقليمية، لكن يعاني أهلها من نســــبة فقر 
عاليــــة وتضــــرر مؤخرا عدد كبيــــر من عائالت 
الطبقة املتوسطة بســــبب سياسة التقشف في 
وقت تصرف فيه البــــالد املليارات على أذرعها 
العسكرية في اخلارج مع تدخل البالد بقوة في 
ســــوريا والعراق في إطار منافســــة السعودية 
على النفوذ في املنطقة، األمر الذي يعد السبب 
الرئيسي في هذا االنفجار الشعبي غير املعتاد، 
إذ يرغب اإليرانيون بأن يوفر قادتهم الوظائف 

بدال من خوض حروب مكلفة بالوكالة.

[ ضحايا شركات التمويل المفلسة 
في الواقع، لم تبــــرز هذه االحتجاجات بني 
ليلــــة وضحاها، ففي عــــام 2016 نّظم الضحايا 
الذين فقــــدوا مدخراتهم في شــــركات التمويل 
املفلســــة التــــي جتــــاوز عددها 6 آالف شــــركة، 
مظاهرات احتجاجية في طهران خاصة والعديد 
من املدن األخــــرى، رافعني أصواتهم وموجهني 
انتقادات شــــديدة اللهجة للحكومــــة اإليرانية. 
ولــــم تتدخل قوات األمن ضد مظاهرات ضحايا 

شركات التمويل اإليرانية املفلسة والذين تقدر 
أعدادهــــم بعّدة ماليني، طاملا أنها لم تقترب من 

املؤسسات احلكومية.
وشكل ضحايا الشــــركات املفلسة الغالبية 
العظمى من املواطنني املشاركني في املظاهرات 
األخيرة، لكن هذه املرة حظيت املظاهرات بدعم 
الطبقــــات الفقيرة مــــن املجتمــــع واملجموعات 
السياســــية املعارضــــة. كمــــا شــــكلت املطالبة 
البــــالد  فــــي  املعيشــــية  الظــــروف  بتحســــني 
واالحتجــــاج علــــى الفقر والبطالــــة واألوضاع 
الرئيســــية  األهــــداف  الســــيئة؛  االقتصاديــــة 
للمتظاهرين، إضافة إلى انتقاد البنية املتداخلة 

للسياسة اخلارجية مع االقتصاد في إيران.

[ المظاهرات تتمدد 
غالبية الشــــركات املفلســــة ســــابقة الذكر، 
مملوكة لشــــخصيات محافظة، كمــــا أن أموال 
الشــــعب املودعــــة فــــي هــــذه الشــــركات ذهبت 
مــــع الريــــح، دون أن يتحمل أحد املســــؤولية. 
وقبلت احلكومة ســــداد ديون شركتي ”قزوين“ 
البنــــك  لضمانــــات  اخلاضعتــــني  و“البــــورز“ 
املركــــزي اإليرانــــي؛ وهو ما ســــوف يؤدي إلى 
ازديــــاد اإلحباط بســــبب عدم قبــــول احلكومة 
تغطية ديون الشركات األخرى املفلسة، وزيادة 

انتشار املظاهرات. 
 وســــيواجه دفــــع تلك الديون مــــن ميزانية 
الدولة باعتــــراض قطاعات أخرى من املجتمع، 

فضــــال عــــن أن احلكومــــة ال تســــتطيع تغطية 
جميع هذه الديون بســــبب النقــــص احلاد في 
املــــوارد املاليــــة. ووصفت احلكومــــة اإليرانية 
االحتجاجات بأنهــــا ”غير قانونية“، في الوقت 
الذي تناقــــش فيه إيران ســــيناريوهات عديدة 

بشأن منظمي املظاهرات.

[ المظاهرات تستهدف جناحي السلطة 
شـــهدت إيران فـــي 2009 مظاهـــرات لدعم 
اجلناح اإلصالحي، إال أن املظاهرات في األيام 
األخيرة مختلفة متاما؛ فهي تستهدف جناحي 
السلطة اإلصالحيني واحملافظني. وعلى الرغم 
من كل شـــيء، فإن املظاهرات احلالية اكتسبت 
سياقا سياسيا وبدأت بالتطور في مشهد حمل 
مفاجآت غير متوقعة للســـلطات السياســـية. 
ومع اتســـاع نطاق املظاهرات في جميع أنحاء 
البـــالد؛ اكتفى جناحا الســـلطة بتبـــادل إلقاء 

اللوم واالتهامات باملسؤولية عن املظاهرات.
وأظهـــرت األحـــداث التي شـــهدتها إيران 
في الســـنوات الـ30-20 املاضيـــة، أنه ال ميكن 
مـــن املظاهـــرات اكتســـاب أبعـــاد سياســـية 
واالجتماعيـــة  القانونيـــة  املســـتويات  علـــى 

واالقتصادية.
وميكننـــا القـــول إن التقارب الـــذي توقف 
بـــني جناحـــي الســـلطة فـــي إيـــران (احملافظ 
واإلصالحـــي) خالل عهـــد الرئيـــس اإليراني 
احلالي حســـن روحاني، قد أجج االحتجاجات 

ضد كال اجلناحني على حد السواء.

} طهــران – إلـــى وقـــت قريـــب، كان اخلبراء 
وبعـــض السياســـيني يتحدثـــون عـــن حتريك 
األقليات في إيران ملواجهة سياسة طهران التي 
تهدد االســـتقرار في منطقة الشـــرق األوســـط، 
ونـــادرا مـــا كان هناك حديث عـــن احتجاجات 
شـــعبية ميكن أن تشـــهدها إيران رغـــم أن كل 

األسباب كانت متوفرة لذلك.
ومـــع ذلك لـــم يكـــن مفاجئا حـــني اندلعت 
االحتجاجـــات مـــن مدينة مشـــهد لتمتـــد إلى 
مختلف أنحاء البالد؛ فقد شهدت البالد العديد 
مـــن االحتجاجـــات واملظاهرات ضـــد الوضع 
االقتصـــادي املتردي، مـــن ذلـــك االحتجاجات 
في مشـــهد عـــام 1992 وفي عـــام 1994 في مدن 
شـــيراز ومشـــهد وأراك واحتجاجات املعلمني 
ضد حكومة خامتي ســـنة 2001. وفي سنة 2009 
شـــهدت البالد أقـــوى احتجاجات ضـــد تزوير 
نتائـــج االنتخابات الرئاســـية لفائـــدة أحمدي 

جناد. واحتجاجات عمال املناجم في 2015.

لكن، عنصـــر املفاجأة، والـــذي باغت حتى 
النظـــام اإليراني هـــو أن الشـــعارات جتاوزت 
هذه املرة اخلطـــوط احلمراء. اإليرانيون اليوم 
ال يحاكمـــون فقط احلكومة ورئيســـها حســـن 
روحاني، الذي قالوا إنهم نادمون على انتخابه، 
بل وصل بهم الغضب إلى حد املطالبة بإسقاط 
النظـــام، وجترأوا ألول مرة على توجيه االتهام 
املباشر وبصوت عال إلى املرشد األعلى ونظام 
اجلمهورية اإلســـالمية ورجال الدين واتهمهم 

املتظاهرون بسرقة حقوق الشعب اإليراني.
وأظهـــرت لقطات مصورة محتجني يهتفون 
في إشارة  في وسط طهران ”يسقط الدكتاتور“ 
في مـــا يبدو إلـــى خامنئي. وهتـــف محتجون 
فـــي خرم أبـــاد في غـــرب إيران ”عـــار عليك يا 
خامنئي…اترك البالد وشـــأنها“، ووصل األمر 
إلـــى أن ردد بعض املتظاهرين شـــعارات متّجد 
نظام الشـــاه مثل ”شاه رضا.. طيب الله ثراك“. 
وترديد مثل هذه الهتافات دليل على مســـتوى 
لم يسبق له مثيل من الغضب وكسر احملرمات.

ويتوقـــف املراقبـــون عند هذه الشـــعارات 
مشـــيرين إلـــى أنهـــا النقطـــة الفاصلـــة فـــي 
الـــدول  علـــى  جتعـــل  والتـــي  االحتجاجـــات 
الكبـــرى االنتباه واحلذر فـــي التعامل مع هذه 

االحتجاجات وعدم توقـــع أنها ميكن أن تؤدي 
إلى قلب تام للنظـــام مثلما فعلت االحتجاجات 
ضـــد الشـــاه، والتـــي احتاجت ثالث ســـنوات 
لتحقق هدفهـــا (1977-1979)، وبعد أن حتولت 
من مظاهرة شعبية عامة إلى ثورة دينية بقيادة 

آية الله اخلميني.

النظام في مأزق

يربط بعض اخلبراء بني هذه االحتجاجات 
وبني الوضع الداخلي للنظام الذي مير بإحدى 
أصعب فتراته، حيث اخلالف على أشـــده حول 
من سيخلف املرشد األعلى آية الله علي خامنئي 
املنهك صحيا، وخالف آخر بني الرئيس حســـن 
روحانـــي وتيـــار احملافظني، وأزمـــة ثالثة بني 

احلكومة واحلرس الثوري.
وفـــي قـــراءة أخرى ملـــا يجري فـــي البالد، 
يشـــتبه البعض في أن احملافظني، املنافســـني 
حلسن روحاني والتيار اإلصالحي، وقفوا وراء 
التصعيد في مشهد، بالنظر إلى تأثيرهم فيها، 
وهي مدينة ذات رمزيـــة دينية هامة، باإلضافة 
إلى أنها شـــهدت من ســـنوات احتجاجات ضد 
الغـــالء والتهميـــش، ومؤخـــرا تضاعفت أزمة 

سكنها بعد إغالق شركة ميزان.
وقال احمللل السياســـي املقيـــم في طهران 
أمير محبيان ”هناك أدلة، وال ســـيما في مشهد، 
على أن التظاهرات كانت منّسقة لتمرير رسائل 
سياسية“، مشـــيرا إلى أن ”منظمي املظاهرات 
لم يتوّقعوا أن تتســـع بهذا الشكل“ وترفع فيها 
شـــعارات ضـــد اخلميني وخامنئـــي واحلرس 
الثـــوري، لكـــن وكما يقـــول محبيـــان ”ال ميكن 

اللعب بحركات االحتجاج“.
وســـبق أن اســـتخدم النظـــام العنـــف ضد 
االحتجاجات، لكن الوضع يبدو معقدا أكثر مع 
هذه املظاهرات التي تثير قلقا أكبر للســـلطات 
ألنها تبدو عفوية وبال قائد واضح.  لكن، ذلك ال 
يعني أنه ميكن احلديث عن سقوط قريب للنظام 
أو أنـــه ميكن للـــدول اإلقليميـــة املتضررة من 
سياسة إيران والقوى الغربية بقيادة الواليات 
املتحدة أن تتدخل بشـــكل ميكـــن أن يؤدي إلى 
إســـقاط النظام كما وقع مثـــال مع بعض الدول 

العربية، مصر وتونس وليبيا، في 2011.
ويقول محللـــون إنه ال ميكـــن التهوين من 
تأثير االحتجاجات، فهناك انقســـام واضح في 
املجتمع اإليراني، وينتشـــر الفقر بنسبة كبيرة 
في املدن واألرياف، لكن، وكما يجب عدم التقليل 
من أثر هذه االحتجاجات يجب في الوقت ذاته 

عدم التقليل من شأنها.
وحذر اخلبير في شـــؤون الشـــرق األوسط 
جيمس دورســـي مـــن يـــرى أن أي خطوة غير 
محســـوبة لن تســـمح اإلدارة فقط لروحاني أن 
يصبـــح كبش فـــداء لهذه االحتجاجـــات، ولكن 
أيضـــا ميكن أن تضعـــف االحتجاجـــات ألنها 

تثيـــر املخاوف من أن اإلدارة األميركية والقوى 
اخلارجية تســـعى فعال إلـــى تغيير النظام وقد 
يـــؤدي األمـــر بالبالد إلـــى فوضى كتلـــك التي 

تشهدها دول الربيع العربي.

تهديد ولكن

نقل دورسي عن مســـؤول وزارة اخلارجية 
األميركية الســـابق، رضـــا ماراشـــي، قوله إن 
”املشاكل إيرانية، واحملتجون إيرانيون، واحلل 
سيكون إيرانيا، سيكون من احلكمة أن تعترف 
واشنطن بحدود سلطتها داخل إيران. ال ميكن 
لصانعي السياسات واملنتقدين أن يغيروا هذه 

احلقيقة“.
وفـــي املقابل، هناك الكثير للمجتمع الدولي 
ميكـــن أن يقـــوم به ملســـاعدة اإليرانيـــني، غير 
التصريحـــات والتوجهات التـــي قد تصب في 
صالـــح النظام، على غـــرار تصريحات الرئيس 
األميركي دونالد ترامـــب. ومن إجراءات الدعم 
املقترحـــة ما ذهبت إليه ســـوزان مالوني نائبة 
مديـــر برنامج السياســـة اخلارجـــي في معهد 
بروكينغـــز، والصحافي مازيـــار بهاري، حيث 
دعيـــا الواليـــات املتحـــدة لتســـتخدم نفوذها 
فـــي مجـــال التكنولوجيـــا وخدمـــة اإلنترنـــت 
عبر األقمـــار االصطناعية ووســـائل التواصل 
االجتماعـــي الكبـــرى مثـــل فيســـبوك وتويتر 
وإنســـتغرام حملاولة إبقاء قنوات االتصال بني 
املتظاهرين مفتوحة رغـــم منع النظام اإليراني 

لها.
وقال رضا ماراشي إنه ميكن العمل في مثل 
هذا املوقـــف بخطة التوصيـــات التي اقترحها 
هو وآخرون عام 2009 عندما واجهت احلكومة 
اإليرانيـــة مظاهرات واحتجاجـــات أكبر بكثير 

ضد تزوير االنتخابات املزعوم.

ونصــــح ماراشــــي رؤســــاءه ”بالتعبير عن 
القلــــق إزاء العنــــف ضــــد املتظاهريــــن وإبراز 
أهميــــة احتــــرام حرية التعبيــــر والدميقراطية، 
واملعارضة الســــلمية وإميانها بأن األمر يرجع 

إلى اإليرانيني“.
وكتب محرر الشؤون اخلارجية في صحيفة 
الغارديان ســــيمون تيســــدال مؤكــــدا أن ”األمل 
فــــي أن تؤدي االضطرابات إلــــى انهيار النظام، 
الذي مت التعبيــــر عنه صراحة من قبل الواليات 
املتحدة، أمر سابق ألوانه. وأي إضعاف حقيقي 
أو متخيل لقبضة احلكومــــة اإليرانية ميكن أن 

يبشر بتصعيد خطير للتوترات اإلقليمية“.
ويؤيد اخلبــــراء هذا التوجه مشــــيرين إلى 
أن إيران للتخفيف عــــن الضغط الداخلي ميكن 
أن تذهــــب إلى أبعد حد فــــي تفجير املنطقة عبر 
ميليشــــياتها وأذرعها املســــلحة، التي ســــتجد 
نفســــها بال دعم وضعيفة ومؤثرة بشــــكل كبير 
مبا يجري في الداخل اإليراني، وهي نقطة يركز 
عليها اخلبراء كثيرا، مشــــيرين إلــــى أنه وقبل 
احلديث عن تغييــــر النظام في الداخل اإليراني 
يجب أوال قطع شــــريانه في اخلــــارج، والتركيز 
علــــى اســــتهداف امليليشــــيات اإليرانيــــة فيما 

سيتولى اإليرانيون الغاضبون أمر الداخل.
ورأت احملاميــــة اإليرانيــــة شــــيرين عبادي، 
أن  للســــالم،  نوبــــل  جائــــزة  علــــى  احلائــــزة 
التظاهرات في إيران ليست سوى ”بداية حركة 
كبيــــرة“ قد يفوق مداهــــا احتجاجات 2009، في 
مقابلة أجرتها معها األحد صحيفة ال ريبوبليكا 
اإليطاليــــة. وقالت عبــــادي، املقيمة فــــي املنفى 
فــــي لندن، ”أعتقد أن التظاهــــرات لن تنتهي في 
وقــــت قريب. يبــــدو لي أننا نشــــهد بداية حركة 
احتجاجيــــة كبيرة قــــد تتخطى بكثيــــر املوجة 
اخلضراء عام 2009. ولن أتفاجأ إن حتولت إلى 

شيء أكبر“.
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[ القوى الدولية مطالبة بالتركيز على محاصرة إيران من الخارج  [ خبراء يؤكدون على ضرورة ترك أزمة الداخل لإليرانيين الغاضبين
احتجاجات إيران تكسر المحرمات: تمزيق صورة الخميني وخامنئي

يواصل عشــــــرات اآلالف من احملتجني في إيران مظاهراتهم في مختلف أنحاء البالد في 
حتد لتحذير الســــــلطات بشــــــن حملة قمع صارمة، ضمن حترك يعّد أحد أكبر التحديات 
للقيادة في اجلمهورية اإلسالمية منذ تأسيسها سنة 1979 على أنقاض نظام الشاه رضا 
بهلوي، الذي ســــــقط إثر انتفاضة شعبية كبرى، أسبابها وبعض تفاصيلها تشبه إلى حد 
كبير ما يعيشه النظام اإليراني اليوم. وصب املتظاهرون جام غضبهم في بادئ األمر على 
املصاعب االقتصادية ومزاعم الفساد، لكن االحتجاجات أخذت منحى سياسيا نادرا مع 
انتقاد لنظام اجلمهورية اإلســــــالمية والنخبة الدينية ومطالبة أعداد متزايدة من املرشــــــد 

األعلى آية الله علي خامنئي بالتنحي.

في 
العمق

الحركة الطالبية صانعة التغيير

المتظاهرون: ال فرق بين اإلصالحيين والمحافظين

{يبـــدو لي أننا نشـــهد بداية حركـــة احتجاجية كبيرة قـــد تتخطى بكثير الموجـــة الخضراء عام 

٢٠٠٩، ولن أتفاجأ إن تحولت إلى شيء أكبر}.

شيرين عبادي
محامية إيرانية

{مـــا يحـــدث في إيـــران حاليا من احتجاجات هو دليـــل واضح على أن نظام الماللي ال ينســـجم مع 

رغبات وتوجهات الشعب اإليراني}.

طاهر محمود األشرفي
رئيس مجلس علماء باكستان

إيران تستنجد 

بالحشد الشعبي

} بغــداد – حتولت االحتجاجات الشعبية 
في إيـــران إلى مادة للنقـــاش في املطابخ 
السياســـية العراقيـــة، وســـط حتذيـــرات 
من إمكانيـــة أن تؤثر على العراق بشـــكل 
مباشـــر. ويتهم معلقون عراقيون، موالون 
لطهران، الواليات املتحدة واململكة العربية 
الســـعودية بتحريك الشارع اإليراني ضد 

النظام الذي يدير البالد منذ عقود.
ويقول جناح محمد علي، وهو إعالمي 
عراقـــي متخصص فـــي الشـــأن اإليراني، 
إن ”الســـفارة األميركية فـــي بغداد جندت 
حســـابات حقيقية ووهميـــة وتتحرك عبر 
وســـائل مختلفـــة للتدخل فـــي مظاهرات 
إيـــران املطلبيـــة وحرفهـــا عن مســـارها 

املشروع“.
ويعتبر مراقبون هذه اإلشارات مبثابة 
حتريض علـــى مصالح دولة أجنبية داخل 
العراق. ويضيف علي أن ”مظاهرات إيران 
بـــدأت عفويـــة اســـتغلها أصوليـــون ضد 
الرئيس روحاني ثـــم تدخل اإلصالحيون 
وأطلق بعض أنصارهم شـــعارات مثل (ال 
غزة ال لبنان) وجنحوا في إحراج النظام“.

ويقول أثيـــل النجيفـــي، وهو محافظ 
نينوى الســـابق، وسياسي بارز من مدينة 
املوصل، ”ال يزال مبكرا احلديث عن تأثير 
تظاهـــرات إيران على نظامها السياســـي، 
ولكن من املؤكد أن تلك املظاهرات ســـتلقي 
بآثارهـــا داخـــل العـــراق ما لـــم يواجهها 
العراقيون بوحدة وطنية وتغليب املصلحة 

العراقية على مصالح دول اجلوار”.
وتوقـــع النجيفـــي أن ”تقـــوم إيـــران 
بخلق أجـــواء مقلقة للمصالـــح األميركية 
فـــي العـــراق باإلضافـــة إلـــى محاوالتها 
لالســـتفادة من وضعها في العراق لتعزيز 

اقتصادها املضطرب”.
وتســـاءل مدونون عراقيون في مواقع 
االجتماعـــي عن ســـبب غياب  التواصـــل 
أي موقـــف عراقـــي رســـمي أو سياســـي 
مقارنـــة  اإليرانيـــة،  االحتجاجـــات  مـــن 
باالحتجاجـــات البحرينيـــة، التـــي عبرت 
أطـــراف سياســـية عديدة فـــي العراق عن 
دعمها لهـــا، فيما تتجاهل وســـائل إعالم 
معظـــم األحـــزاب الشـــيعية جميـــع أنباء 
التظاهـــرات التي تخرج فـــي مدن إيرانية 

عديدة.
وراجت في مواقع التواصل االجتماعي 
معلومات عـــن ســـيناريو إيراني يتضمن 
املجموعـــات  بعـــض  طهـــران  اســـتدعاء 
العراقية املســـلحة، لـ“قمع االحتجاجات“، 
في ظل أنباء عن رفض أجهزة أمن إيرانية 
رســـمية القيام بهـــذه املهمـــة، لكن عضو 
املكتب السياســـي في حركة عصائب أهل 
احلـــق، املوالية لطهران، محمود الربيعي، 
نفى هذه األنباء. وقال إن إيران ”لن حتتاج 

منا أو من غيرنا التدخل“.
وال يتردد ساســـة عراقيون في الدفاع 
عن إيران. ويقـــول رزاق احليدري النائب 
فـــي البرملـــان العراقـــي، عن منظمـــة بدر 
التي يتزعمها هـــادي العامري، إن ”إيران 
هي البلد األكثـــر دميقراطية في املنطقة“، 
منتقـــدا تنـــاول اإلعـــالم العربـــي حلركة 

االحتجاج في إيران بوصفها ”ربيعا“.

النظام السياسي في إيرانالنظام السياسي في إيران

اإليرانيون يتجرأون ألول مرة على 

توجيه االتهام املباشر وبصوت عال 

إلى املرشد األعلى ويتهمون رجال 

النظام بسرقة حقوقهم
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} التطورات التي تشهدها إيران اليوم، 
هي أكثر من مجرد احتجاجات على أوضاع 

مالية واقتصادية متردية في هذا البلد 
الغني بالثروات الطبيعية والنفطية. األزمات 
االقتصادية واالجتماعية ليست أمرا جديدا 

في إيران، فلقد عانى الشعب اإليراني في 
العقود األربعة املاضية أزمات شبيهة، إما 

بسبب احلرب التي استنزفت إيران مع 
العراق بني العامني ١٩٨٠ و١٩٨٨، وإما بسبب 
العقوبات التي نتجت عن احلصار األميركي 

والغربي خالل السنوات املاضية، وكان 
ذلك يجري في ظل صراع بني تيارْين واحد 

إصالحي وآخر محافظ، واألخير هو املسيطر 
على السلطة واملتحكم مبفاصل الثروة 

واالقتصاد، إما عبر احلرس الثوري وإما من 
خالل املرشد علي خامنئي، الذي يشكل عمليا 
صاحب السلطة املطلقة الذي ال ميكن أن يرد 

له قرار فيما هو قادر على إلغاء أي قرار ال 
يرى فيه مصلحة إليران.

اإلصالحيون تلقوا ضربة قوية بعد قمع 
الثورة اخلضراء عام ٢٠٠٩ ووضع قادة هذا 
التيار وهذه الثورة في اإلقامة اجلبرية أو 

في السجون. وبعد رحيل هاشمي رفسنجاني 
املشوب بتساؤالت حول وفاته الغامضة، تلقى 

التيار اإلصالحي، والنظام ذاته، ضربة قوية 
انطالقا من أّن رفسنجاني كان حكيم الدولة 

والنظام وعنصر التوازن الذي يحتاجه النظام 
كما يستند إليه اإلصالحيون.

مظاهرات اليوم التي انطلقت من مدينة 
مشهد وعّمت معظم املدن اإليرانية، هي 

حتركات تفتقد لقيادة كما كان احلال في 
الثورة اخلضراء، إذ خرج احملتجون هذه 

املرة بشعارات طالت كل أركان النظام، حتى 
الرئيس حسن روحاني الذي كان ُينظر إليه 
بأنه يحظى بتأييد التيار اإلصالحي الذي 
جّير أصوات مناصريه له في االنتخابات 

الرئاسية في واليته األولى واحلالية، كما أّن 
االحتجاجات طالت املرشد الذي ُأحرقت صوره 

ورفعت شعارات غير مسبوقة بهذه العلنية 
التي دعت إلى إسقاطه.

ما ميكن اإلشارة إليه في سياق البحث 
عن التحوالت العميقة التي يشهدها املجتمع 

اإليراني، هو أّن الثورة اإليرانية اإلسالمية 
أو النظام اإلسالمي الذي يحكم إيران منذ 

أربعة عقود، فقد ثقة فئات واسعة من الشعب 
اإليراني، فالتظاهرات واالحتجاجات هذه 

املرة انطلقت من كل اجلغرافيا اإليرانية 
ودميوغرافيتها، أي أن ال بعد إثنيا أو قوميا 

لها، وال بعد مذهبيا أو إيديولوجيا، وكما 
أشرنا إلى أن األزمة االقتصادية وحتى 

البطالة وتراجع فرص العمل وانخفاض 
سعر العملة اإليرانية ليس هو اجلديد رغم 

أنه شكل السبب املباشر في خروج احملتجني 
إلى الشارع، لكن اجلانب املتصل بفقدان 

الثقة بالسلطة احلاكمة وبالنظام بدا بارزا، 
فهذه االحتجاجات ال تذكر السلطة احلاكمة 

بشعارات قادة الثورة األوائل كقائدها 
اخلميني، وال تستعيد أيا من شعاراتها في 

مواجهة السلطة احلاكمة، مبا يوحي أن 
املنتفضني يعلنون القطيعة مع الثورة وقادتها 

وشعاراتها، وهذا أخطر ما يواجه النظام 
اإليراني، فالشعب لم يعد يطالب باستبدال 

زعيم بآخر أو مسؤول بآخر، بل يحّمل النظام 
مسؤولية ما آلت إليه األوضاع في البالد.

بعد أربعة عقود جنحت القيادة اإليرانية 
في إجناز االتفاق النووي، وحققت اختراقات 

استراتيجية في املنطقة العربية وعلى 
حسابها من العراق إلى سوريا ولبنان 
واليمن، لكن هذه اإلجنازات للحكومة 

اإليرانية، لم تنعكس إيجابا في الداخل 
اإليراني، بل كشف واقع الشعب اإليراني 

اليوم، أن التمدد اخلارجي تضمن محاولة 
تغطية على الفشل الداخلي، مثل فشل التنمية 

ومتدد الفساد في الدولة وانتشار ظاهرة 
الوالء واالستزالم على حساب الكفاءة، وهروب 

الكفاءات اإليرانية نحو اخلارج، وعدم قدرة 
النظام على إقناع الشعب اإليراني بضرورة 

استمرار القطيعة مع الغرب، وال سيما 
بعدما فشل النظام اإليراني في إيجاد موارد 
اقتصادية ومالية من خارج الثروة النفطية، 
فيما القمع األيديولوجي والدكتاتورية، باتا 
العنصر الوحيد املميز للسلطة التي سقطت 

كل شعاراتها جتاه تقدمي النموذج السياسي 
واالقتصادي واالجتماعي البديل عن العوملة 
أو النظم االشتراكية التي سادت خالل عقود 

سابقة.
من هنا لم يكن مفاجئا إطالق شعارات 

تدعو احلكومة اإليرانية إلى العودة إلى 
الداخل، وعدم الغرق أو استنزاف طاقات 
الدولة في وحول سوريا والعراق ولبنان 

وغزة، ذلك أن ثمة اعتقادا في داخل إيران 
بأن الثروات اإليرانية استنزفت في حروب 

خارجية، وهذا إن كان يتضمن شيئا من 
الصحة، إال أن عملية نهب العراق التي متت 
في مرحلة حكم نوري املالكي، متت بإشراف 

إيراني، إذ يؤكد أكثر من مصدر عراقي 
رسمي، أن عملية دعم نظام األسد وحزب 

الله في لبنان في السنوات املاضية متت من 
خالل العراق، الذي أفرغت خزينته بالنهب 

املنظم، وبالفساد في السلطة احلاكمة الذي 
شكل غطاء لعملية نقل عشرات املليارات من 
اخلزينة العراقية ومن آبار نفط البصرة إلى 

املجهود احلربي اإليراني سواء في سوريا أو 
لبنان أو غزة واليمن.

التجربة اإليرانية بنموذجها اإلسالمي 
احلاكم، هي التي تهوي اليوم في الشارع 

اإليراني، بسبب عجز النظام عن تقدمي 
إجابات على أسئلة الداخل. الشعب اإليراني 

حتمل الكثير اقتصاديا وماليا في سبيل 
إجناز االتفاق النووي، والشعب اإليراني 

بخالف الشعوب العربية ليس متحسسًا من 
العالقة مع الغرب، بل يتطلع إلى بناء عالقة 

وثيقة مع الغرب ثقافيا وسياسيا واقتصاديا، 
لذا كان إجناز االتفاق النووي اإليراني 
مصدر فرح لإليرانيني باعتباره عنوان 

االنفتاح على الغرب وحتديدا أميركا، وليس 
باعتباره عنصر حتد ومواجهة معها، لكن 

النظام اإليراني خيب آمال الشعب على هذا 
الصعيد، فتفاقمت األزمات الداخلية مع املزيد 
من التشدد األيديولوجي الذي ترافق مع هدر 
للثروات الوطنية، وذلك يجري من دون وعود 

بتغيير لصالح الشعب، وفي ظل غياب أي 
أفق للتغيير من داخل السلطة وضمن سيطرة 

آليات النظام التي تستخدم الدميقراطية 
ونتائجها كرسالة للخارج، فيما ال تعني 

في الداخل إال انتخاب الشيء نفسه بوجوه 
جديدة لكن املضمون واحد مفاده أن ال تغيير 
إال ما يشاؤه املرشد وذراعه احلرس الثوري.

مشكلة النظام اإليراني اليوم تكمن في 
مصدر قوته الوحيدة إزاء املشكالت التي 

تواجهه في الداخل، الدكتاتورية والقبضة 
األمنية وبراعته في القمع، هذه هي مصادر 

قوة النظام اإلسالمي وهي مقتله في آن. 
فهذا النظام اعتمد على األيديولوجيا املتمثلة 
بوالية الفقيه، التي فقدت بريقها لدى الشعب 

وهي عاجزة عن تقدمي أي حلول جدية ألزمات 
الدولة والشعب، والشعب اإليراني الذي أعطى 

النظام فرصا عديدة من أجل إجناز مشروعه 
اإلمنائي في الداخل، وصل إلى قناعة على ما 

تظهر الوقائع امليدانية أّنه أمام دولة فاشلة 
اقتصاديا وإمنائيا، ينهش شعبها الفقر 

والبطالة فيما تتوفر على الثروات الدفينة 
والظاهرة ما ال يعد وال يحصى، وهذا رمبا 

ما يفسر نزعة أيديولوجية السلطة احلاكمة 
التي ترفض توسعة دائرة املشاركة الفعلية 

في السلطة التي تشكل عنصرا أساسيا 
إلحداث التنمية وبالتالي االنفتاح االقتصادي 

على الشركات الكبرى ورأس املال الوطني 
واخلارجي، لذلك هي تدرك أن الدخول في هذا 

املضمار سيعني بالضرورة تغييرا سياسيا 
ال تريده.

إزاء فشل أيديولوجيا السلطة أو والية 
الفقيه في تقدمي منوذج تنموي يلّبي حاجات 

الشعب ويحد من الفساد والبطالة، وإزاء 
رفضها اعتماد البديل باالنفتاح على الدول 

اخلارجية مبا يخرجها من عزلة نسبية 
تعيشها، يبدو أننا أمام انتفاضة شعبية ليس 

لدى النظام أي إجابة موضوعية تبدأ من 
التسليم بضرورة اإلصالح اجلذري للنظام، 

قوة النظام شبه الوحيدة هي القمع وهذا 
ميكن أن يكبت صرخات الشعب لكن بكلفة 
عالية ستجعل من تغيير النظام اإلسالمي 

جذريا قرارا شعبيا ال عودة عنه وإن بعد حني.

مظاهرات إيران: ماذا تبقى من قوة النظام وأيديولوجيته

{التدخـــل القـــوي من قبل الغرب يمكن أن يجعـــل النظام اإليراني يصـــور المظاهرات على أنها 

مدفوعة من الغرب بالتالي يبقي على الميليشيات والشرطة على خط المواجهة}.

نيما موفاسات
نائب في البرملان األملاني عن حزب اليسار املعارض

{الشـــعب اإليرانـــي يطالـــب بالحريـــة والمســـتقبل، وهو محق فـــي مطالبه. آمل أن تســـتجيب 

الحكومة اإليرانية لهذه المطالب عبر الطرق السلمية}.

هيالري كلينتون
الوزيرة السابقة للخارجية األميركية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} ظل املرتبطون، طائفيا أو عاطفيا، بالنظام 
اإليراني، يرّوجون، مبناسبة ودون مناسبة، 

أن املاللي، بقيادة خامنئي، أثبتوا حنكة 
ودهاء وجدارة في السياسة وفنونها إلى 
احلد الذي جعلهم يحتلون أربع عواصم 

عربية، وميسكون مبصائر شعوبها التي كانت 
عصية، بل يتالعبون بأوروبا وأميركا، حتى 

أنهم متكنوا من إرهابها وتركيعها وإجبارها 
على االعتراف بقوة ”جمهوريتهم اإلسالمية“، 

والتعامل معها بحذر شديد.
وكنا نقول لهم إن تلك القوة هي مجرد 
وهم، ألن القوي احلقيقي هو الذي يعمق 

جذوره في الداخل، أوال، ثم يخرج، بعد ذلك، 
إلى حيث يشاء.

وقد علمنا التاريخ استحالة أن تستطيع 
دولة أن تخرج من حدودها لتحارب غيرها إن 
لم تكن آمنة على جبهتها الداخلية وحمايتها 

من أي اختراق. واألمثلة كثيرة، آخرها 
جمهوريات صدام حسني ومعمر القذافي 

وعلي عبدالله صالح وشاوشيسكو وآخرين.
ومن أول قيام دولة اخلميني في العام 

١٩٧٩ أصبح سالح مخابراتها وحرسها 
الثوري هو استخدام املال اإليراني الستدراج 
الطائفة الشيعية في دول اجلوار، واستغالل 

املغفلني واملوتورين واجلهلة الطائفيني 
املتعصبني من أبنائها، ومتويلهم وتسليحهم 
وحتريكهم إلثارة النزاعات املذهبية والقومية 
والدينية، وزعزعة األمن فيها، وفرض إرادتها 

بقوة السالح على األوضاع السياسية فيها.
وهذا ما فعلته وتفعله في العراق وسوريا 

ولبنان واليمن والبحرين وفلسطني. ونسي 
املرشد األعلى ورفاقه املاللي أن هذا السالح 

ذو حدين، وأن في إمكان غيرهم أن يلجأوا 
إليه دفاعا عن النفس، بأي ثمن، خصوصا 

وأن اجلبهة الداخلية في إيران، وفي ظل حكم 
املاللي بشكل خاص، أكثر من غيرها هشاشة 

وقابلية لالختراق.
ورغم أن إيران دولة كبيرة وغنية بشعبها 

ومواردها وتاريخها احلضاري العريق، إال 
أنها، برغم انتصاراتها الظاهرية في خارج 

حدودها، وبرغم سعة انتشار حرسها الثوري 
وتكاثر وكالئها وميليشياتها في املنطقة، تنام 
على مئات القنابل املوقوتة القابلة لالنفجار، 
رمبا بشرارة طارئة لم يتوقعها شطار النظام 

اإليراني، ولم يحسبوا حسابها.
وقد تكون املظاهرات اجلماهيرية األخيرة 

بدأت عفوية، وبسبب الغالء والبطالة 
والفساد. ولكن من الصعب أن نعتقد 

بأن األيدي اخلفية الداخلية لم تبادر إلى 
استغاللها ومدها بالقوة واالنتشار، ومنها 
وأهمها املعارضة اإليرانية، مجاهدو خلق، 

وجبهات وأحزاب وقوميات لم يرحمها النظام، 
ومارس ضدها كل أنواع القمع والتهميش.

هذا في الداخل. وفي اخلارج هناك دول 
كبرى وصغرى عديدة تترقب فرصة ذهبية مثل 
هذه لتصب أنهارا من الزيت على أي نار تشب 

في منزل النظام اإليراني، لَتشفي غليلها، أو 
على األقل لتشغله بنفسه، ليريح وال يستريح.

ولو كان للماللي شيء من احلكمة، كما 
يّدعي عشاقهم الطائفيون، لتفرغوا لتعزيز 

جبهتهم الداخلية، أوال وقبل أي شيء، بالعدل 
واملساواة وعدم التمييز العرقي والطائفي بني 

إيراني فارسي وبني إيراني بلوشي وعربي 
وأذري وتركماني وكردي، وبتوزيع الدخل 

القومي، بعدالة، بني األقاليم، وحترمي الرشوة 
واالختالس واستغالل النفوذ.

تخيلوا حال إيران وحال شعبها وشعوب 
املنطقة والعالم أيضا، لو كان النظام احلاكم 

فيها سويا مساملا َبّناًء يستثمر حيوية شعبه 
وإجنازاته وطاقاته اإلبداعية العظيمة وثروات 

الدولة اإليرانية الطائلة في إسعاد شعبه 
وإعمار مدنه وقراه وحتديثها وإغنائها، وفي 

ترسيخ األمن واالستقرار والسالم في املنطقة، 
وفي نبذ احلروب والعنف والظلم واإلرهاب، 

ولو نأى بنفسه وشعبه عن ثقافة العصور 
اجلاهلية وعاداتها وطقوسها املتخلفة.

ثم دققوا معي في حجم إنفاق النظام 
اإليراني على إشعال احلرائق في العراق 

وسوريا ولبنان واليمن والسودان والبحرين 
وغيرها، وتدبير املؤامرات والدسائس 

واالحتراب، ومتويل وتسليح وتدريب املئات 
واآلالف من القتلة اإلرهابيني، شيعة وسنة.

وابحثوا في آثار العقوبات الدولية على 
االقتصاد اإليراني، وانعكاساتها املدمرة 

على حياة اإليرانيني. ثم فتشوا بعد ذلك عن 
الضرورة الوطنية والقومية والدينية التي 

حكمت على الولي الفقيه بأن يناطح العالم، 
ويدفعه إلى فرض تلك العقوبات وإغراق 
املاليني اإليرانية بالتعاسة. واحسبوا كم 

خسر املواطن اإليراني مما كان يكسبه في 
دول اخلليج واملنطقة والعالم بسبب حكامه 

املشاكسني.
واستنادا إلى جميع تقارير املعاهد 

الدولية يتأكد أن أهم أسباب تعاسة اإليرانيني 
هو ارتفاع معدالت البطالة، وتقييد احلريات، 

فضال عن اآلثار السيئة للعقوبات الدولية 

املفروضة على النظام. وتكرر تلك التقارير 
القول، سنويا، إن اإليرانيني يحتلون املرتبة 

األولى في الفقر وصعوبة احلياة املعيشية بني 
١٩ بلدًا في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
فنصُف املواطنني اإليرانيني عجزوا في 

العام املاضي عن توفير الطعام والسكن 
ألسرهم في بعض األحيان.

وبرغم ذلك فإن املرشد األعلى يعتقد بقوة، 
وال يقبل أي نقاش، بأن الشعب اإليراني سوف 
يتحمل أقسى أنواع الضنك والعَوز والبطالة، 

ويضحي بحريته وكرامته من أجل أن يرى 
رايات اخلميني ترفرف على شواطئ البحر 

املتوسط واألحمر واخلليج.
وقد يكون هذا هو سر مباهاة الولي 

الفقيه وأعضاء حكومته وكبار قادة جيوشه 
وميليشياته بانتصاراتهم. وقد يكون، هو 
نفُسه أيضا، ِسرَّ تهديداتهم للدول الكبرى 
والصغرى معا، واعتقاِدهم بأنهم أدخلوا 
إيران إلى نادي الدول الكبرى التي تقرر 

مصير الكون. ويصاب بهذا الوهم كثيرون إذا 
كانت نفوسهم مريضة، وشخصياتهم ضعيفة، 

وال يعرفون حدودهم. فالقصير يظن أنه 
طويل، واللص عفيف، والظالم عادل، واألرنب 

أسد، والقرد في عني نفسه وأمه غزال.
وخالصة القول في هذه املقالة أن 

جمهورية املاللي الشطار احملنكني األذكياء 
األقوياء لن تعود هي نفسها بعد تظاهرات 

األيام األخيرة، حتى لو متكن احلرس الثوري 
من وأدها بالرصاص احلي وقنابل الدخان.

فهي إنذار كبير بجدية احتمال النهاية املقبلة 
ينبغي على املرشد األعلى ورفاقه املاللي 
اآلخرين االستماع إليه، إن كانوا يعقلون.

إيران بعد اليوم

علي األمين
كاتب لبناني

مشكلة النظام اإليراني اليوم 

تكمن في مصدر قوته الوحيدة إزاء 

المشكالت التي تواجهه في الداخل، 

الدكتاتورية والقبضة األمنية وبراعته 

في القمع، هذه هي مصادر قوة النظام 

اإلسالمي وهي مقتله في آن

جمهورية الماللي الشطار المحنكين 

األذكياء األقوياء لن تعود هي نفسها 

بعد تظاهرات األيام األخيرة، حتى 

لو تمكن الحرس الثوري من وأدها 

بالرصاص الحي وقنابل الدخان
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} في ٢٤ نوفمبر ٢٠١٧ اغتال إرهابيون ٣٠٥ 
مسلمني مصريني منهم ٢٧ طفال، في صالة 

اجلمعة مبسجد الروضة في العريش. 
وفي غزوة أحد قتل املشركون ٧٠ صحابيا، 

وأصابوا النبي صلى الله عليه وسلم، 
وشجوا رأسه، ومثلت هند بنت عتبة بجسد 

عمه حمزة بن عبداملطلب، الكت كبده فلم 
تستسغها فلفظتها. كان الصحابة شهداء 

أحد يقاتلون من أجل قضية، أما شهداء 
مسجد العريش فمساملون يؤدون فريضة. لم 
يكن كال الفريقني من الشهداء ينقصه اإلميان 

بالله، وال قّصر في االبتهال إلى الله بهالك 
األعداء. ولكّن للحياة قانونا ماديا ال يخلي 

لألمنيات مكانا، وال ينتصر إال للقوة، أيا كان 
نصيب الطرف األكثر نبال وإميانا من احلق 

املبني.
أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي ال 

أنسى آياته التي تعُد املؤمنني بالنصر ما 
نصروا الله، إذ تقرن هذا بذاك ”إن تنصروا 

الله ينصركم“، ”وكان حقا علينا نصر 
املؤمنني“، ”ولينصرن الله من ينصره“. 

وال أنسى أيضا أنبياء وقديسني وصحابة 
ومتصوفة ورهبانا لم ُينقص أّي منهم إمياَنه 
بالله، وال فكر في إيذاء أحد، ولكن حكمة الله 
قضت أن تكون الغلبة لقوى البطش، بأيدي 

ظاملني أو مشركني، ولم حتل قوة اإلميان 
دون القضاء. وليس أعز على الله من السيد 

املسيح، وقبل أن يسارع أحد بقذفي بيقني 
”وما قتلوه وما صلبوه“، أسأل ما ذنب 

ذلك البريء الذي ”شبه لهم“ لكي يعذبوه 
ويصلبوه؟ ولكن املسيح، رسول الله وكلمته، 

لم يكن ميتلك إال رسالة الرحمة مبشرا بها.
من اإلهانة للشهداء أن نقارنهم بالقتلة. 

تتراءى لي اآلن مشاهد ال يرضى بها وال 
يحتملها صاحب أي حظ من اآلدمية: أرى 

اإلمام احلسني وأهل بيته في مواجهة غير 
متكافئة مع آالت عسكرية وفقهية يتسلح 

بها يزيد بن معاوية. وأتخيل مسلم بن عقبة 
املري قائد جيش يزيد قد أقبل على املدينة، 

وقتل عبدالله بن حنظلة أمير األنصار وعمرو 
بن حزم قاضي املدينة التي استباحها 

جيش الشام ثالثة أيام بلياليها، وفي اليوم 
الرابع أتاه عبدالله بن ربيعة بن األسود، 

وجدته أم سلمة زوجة النبي، فطالبه مسلم 
بالبيعة ”على أنكم فيء ألمير املؤمنني، 

يفعل في أموالكم وذراريكم ما يشاء“، فأبى 
عبدالله هذه البيعة، فضرب عنقه. وسوف 
يذهب احلجاج بن يوسف إلى ما هو أبعد 
من ضرب األعناق، وقد حاصر مكة شهرا، 

ولم يبال بضرب الكعبة باملنجنيق، إلى 
أن ظفر بعبدالله بن الزبير، أول مولود في 

اإلسالم، فقتله وصلبه منكسا، وبعث برأسه 
إلى عبدامللك بن مروان. وذهب عبدالله بن 
عمر إلى أسماء بنت الصديق يواسيها في 
ابنها الشهيد، ويذكرها بأن األرواح تصعد 
إلى الله، ويحثها على الصبر، فقالت ”وما 

مينعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن 
زكريا إلى بغّي من بغايا بني إسرائيل“، ولكن 

لذات النطاقني قلب أم، فخرجت وقد فقدت 
بصرها تلتمس مجلس احلجاج، وسألته 

وهي تشير إلى ابنها املصلوب الذي ال تراه 
”أما آن لهذا الفارس أن يترجل؟“.

تلك حروب ظاملة، َتصارع فيها حٌق 
ينصر الله وال ينتصر، مع قوة تتغلب. 

انتصر مسلمون طالب سلطة على مساملني 
أصحاب رسالة. وال يختلف هذا القانون 

الدنيوي اخلاص بنصرة السالح إذا التقى 
في ساحة الصراع مسلم وكافر. أعود إلى 

غزوة أحد، وفيها أخّل املسلمون بقانون 
احلرب، فلم يسعفهم إميانهم، ولم يغنهم 
الدعاء على الكافرين، بل كاد النبي يقتل، 

وما كانت الهزمية إال ألن الرماة غّرهم النصر 
املبدئي، فتركوا مواقعهم في اجلبل، قبل 
حسم املعركة، وتنادوا ”الغنيمة الغنيمة، 

ظهر أصحابكم فما تنظرون؟“، وكان النصر 

حليف املشركني الذين قتل منهم ٣٧، وقيل 
٢٢. لم ينتصر املسلمون في الغزوات إال 

بالقوة، ولم يشفع لهم إميانهم في غزوة أحد 
بقيادة النبي، فنال منهم خالد بن الوليد الذي 

لم يكن أقرب إلى الله، كما لم يكن هوالكو 
أحب إلى الله من اخلليفة املستعصم، وقد 
سخر من اخلليفة وهو يرشده إلى خزائن 

املال وحوض مملوء بالذهب، فأمر بحرمانه 
من الطعام حتى شعر باجلوع، فقدم إليه 

هوالكو طبقا مملوءا بالذهب. قال اخلليفة 
”كيف ميكن أن آكل الذهب؟“، فرد عليه 

هوالكو ”ما دمت تعرف أن الذهب ال يؤكل، 
فلم احتفظت به، ولم توزعه على جنودك، 

حتى يصونوا ملكك املوروث من هجمات هذا 
اجليش املغير؟ وملاذا لم حتّول تلك األبواب 

احلديدية إلى سهام، وتسرع إلى شاطئ نهر 
جيحون لتحول دون عبوري؟“، فقال اخلليفة 

”هكذا كان تقدير الله“، فقلد هوالكو خطاب 
املستعصم وقال ”وما سوف يجري عليك إمنا 

هو كذلك تقدير الله“، وقتل اخلليفة.
قبل ثالثني عاما سمعت يوسف 

القرضاوي في محاضرة بجامعة القاهرة 
يزهو بنصر أكتوبر ١٩٧٣، وقال إننا 

”انتصرنا على اليهود في حرب رمضان حني 
قلنا: الله أكبر. وقد هزمونا في ١٩٦٧ ألن 

شعارنا كان: سيفنا يتحدى القدر“، وجتاهل 
تفسير الهزمية بانشغال اجليش بالسياسة، 
وعدم أهليته للقتال، وانتهج تبسيطا ساذجا 
يظن معه القارئ أن هزمية املسلمني في غزوة 

أحد أيضا سببها شعار ”سيفنا يتحدى 
القدر“. ليست في هذا الظن سخرية أو 

مبالغة فقد أرجع ليفي أشكول رئيس وزراء 
العدو هزمية العرب في يونيو ١٩٦٧ بأن ”الله 

هو السبب في هذا االنتصار“.
أوقن بأن الله أقرب إلينا من حبل 

الوريد، وال ينتظر إغراق صفحات التواصل 
االجتماعي برجاء الطيبني أن حتل اللعنات 
على الصهاينة، فال استجيب للدعاء وال كف 
عنه قليلو احليلة. ولعل غزارة األدعية التي 
صارت بيزنس يجني ثماره وعاظ ومشايخ 

تدعوك إلى التساؤل، من دون أن جتد في 
نفسك حرجا: الله مع من؟ وهل ينحاز إلى 

باغ، ويصمت عن عدوان يبلغ درجة قتل 
ضعيف؛ رغبة في ابتالئه واختبار قدرته على 

الصبر؟
أقول قولي هذا وأستغفر الله من أن 

يتسلل إلى قلبي شك أحتصن منه بحديث 

”نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: 
”رب أرنـي كيف حتيي املـوتى“. صدق الله 

العظيم.

ال نصر من ابتهاالت تمأل صفحات الشبكات االجتماعية
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} ليس من باب قراءة الفلك توقع ما 
سيحصل للعراق هذا العام ٢٠١٨ بكل ظروفه 

السياسية األمنية واالقتصادية، وليس من 
باب التجني على حكم األحزاب قراءة أرقام 

مسلسل األلم واحلرمان والتفكك االقتصادي 
واالجتماعي الذي ساد هذا البلد خالل ١٥ 

عاما مضت.
هذه السطور هي محاكاة موضوعية 

للواقع العراقي وقراءة مالمح مستقبله لعام 
٢٠١٨. ليس جديدا القول بأن حيثيات واقع 

العهد اجلديد صنعها األميركان بعد أن 
بشروا شعب العراق بأنه سيكون بلد احلرية 

والدميقراطية والرفاه وحقوق اإلنسان. 
ومن حق العراقيني املوجوعني أن يتساءلوا 

ويقارنوا وال نقول يحلموا، فاحللم لم يعد 
رفيقا لهم خصوصا الشباب بعد اخليبات 
واالنكسارات واحلروب. تالشى احللم منذ 

األيام األولى لعهد االحتالل، فال توجد شعوب 
في األرض حكى عنها التاريخ أنها تعايشت 

وقبلت باحتالل وطنها إال ممن مسحوا 
وّملعوا أحذية اجلنود احملتلني من العمالء 

واملتعاونني. االحتالل قايض املتعاونني معه 
في السلطة الطائفية مقابل بقائه وحماية 

جنوده، وبدال من أن تخدم الطبقة السياسية 
اجلديدة الناس وتبتعد عن حماية ناهبي 
ثروات العراق لكي تكّفر عن ذنبها، راحت 
تبتدع أساليب حمايتهم والذين ال يقلون 

جرمية عما اقترفته عصابات داعش.
أصبحت أرقام حصاد اخلمسة العشر 
عاما مذهلة وقد أعلنتها منظمات إنسانية 

دولية معروفة ومنظمات األمم املتحدة 
املتعددة، وأهم ما تقوله بعض تلك األرقام 
هو؛ ٣ ماليني ونصف مليون مهجر خارج 
العراق و٤ ماليني نازح داخل العراق، و٥ 

ماليني ونصف مليون طفل يتيم و٢ مليون 
أرملة و٦ ماليني ال يجيدون القراءة والكتابة 

ونسبة البطالة ٣٥ باملئة و٣٥ باملئة حتت 
خط الفقر و٦ باملئة يتعاطون احلشيش 

واملواد املخدرة، مع انتشار ٣٩ مرضا ووباء 
أبرزها الكوليرا وشلل األطفال والكبد 

الفيروسي وارتفاع نسبة اإلصابة بالسرطان 
والتشوهات اخللقية. حاالت لم يشهدها 

عراق ما قبل ٢٠٠٣. كما مت تعطيل ١٣ ألفا 
و٣٢٨ معمال ومصنعا ومؤسسة إنتاجية لكي 

يتم استيراد أردأ أنواع املنتجات الغذائية 
والصناعية من إيران لكي تعالج وضعها 

االقتصادي املتردي واملظاهرات األخيرة في 
عموم إيران تكشف هذه احلقيقة.

لقد تراجعت مساحة األراضي املزروعة 
من ٤٨ مليون دومن إلى ١٢ مليون دومن بسبب 

اإلهمال. والتعليم في أسوأ حاالته. وبلغت 
الديون العراقية ١٢٤ مليار دوالر من ٢٩ دولة.
أليس عارا على السياسيني حكاما وقادة 
أن يصبح هذا البلد في قوائم البلدان االثني 

عشر األكثر تخلفًا في العالم، وهو الذي بلغت 
مبيعات نفطه بني ٢٠٠٣ و٢٠١٦ ألف مليار 

دوالر، ُسرق منها بصورة مؤكدة ما ال يقل 
عن ٣٠٠ مليار دوالر، ولم يقدم سارق كبير 

واحد للقضاء العادل، لكن املوظف احلكومي 
البسيط ُيحرم من حق استالم كامل أجوره 

في وقت تعيش طبقة املسؤولني احلكوميني 
واحلزبيني والبرملانيني في رفاه وتخرج 

مواكب نقلهم في مشاهد إمبراطورية، وهم 
الذين كانوا قبل ٢٠٠٣ حتت رعاية مساعدات 

حكومات اللجوء أو فقراء.
ولو كانت قضية النهب وإفقار الناس 

لوحدها لكان األمر هينًا، ولكن الكارثة 
الكبرى التي حلت بالعراق هي إغراقه من 
قبل تلك األحزاب بالفنت الطائفية، ويسأل 

العراقيون ملاذا وصل بهم احلال إلى أن 
ُيرغموا على العيش في جزر طائفية معزولة 
داخل العاصمة بصورة خاصة بعد تصنيف 
محافظات العراق سنية أو شيعية أو كردية 
بعد أن كانوا حلمة واحدة، وال يتذكر أبناء 

جيل ما قبل ٢٠٠٣ أن هناك فرقًا ما بني شيعي 
وسني خصوصًا أن جسم العشائر العربية 
العراقية يحمل صفة الشيعي والسني، وأن 
قادة بارزين في األجهزة املدنية والعسكرية 
للدولة كانوا من الشيعة. ماذا قدم حكم من 
يدعون متثيل الشيعة وهم براء من هؤالء 

أليسوا هم املسؤولني عن حتول مناطق 
وسط وجنوب العراق إلى أكبر سوق ملافيات 

املخدرات واخلط املافيوي الكبير نشط عبر 
احلدود العراقية اإليرانية. ألم تسقط نظرية 

مظلومية الشيعة التي تاجر بها أولئك 
السياسيون قبل عام ٢٠٠٣، ألن أبناء هذه 
الطائفة يعانون اليوم احلرمان من أبسط 
مقومات احلياة، وأي إجناز تذكره جميع 
حكومات العهد اجلديد للمواطنني، سوى 
اإلجناز الوطني الوحيد الذي حتقق في 

٩ ديسمبر ٢٠١٧ باالنتصار العسكري على 
داعش، والذي مت بتحالف أكثر من ستني دولة 

كبرى والذي يسجل بفخر للعراقيني جميعا 
ألنهم قدموا دماءهم الزكية، وهو انتصار 

ناقص قد تتبدد آثاره املعنوية والنفسية إن 
لم يتم اقتالع جذور قيام املنظمات اإلرهابية 

وأسبابها السياسية، وهذا ما لم يقم به 
رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى حد اللحظة 

وسط استغراق إعالمي في مفردات محاربة 
الفساد والناس ينتظرون منه الضربة 

الشجاعة. ماذا نتوقع من حال للعراقيني 
عام ٢٠١٨؟ اجلواب وفق القراءة السياسية 

الواقعية التالية:
[ ال تغيير في البيئة السياسية التي 

أنتجت الزعامات واألحزاب والكتل السياسية 
الطائفية، سوى بعض التغييرات بديكورات 

كابينات القاطرة الطائفية في االنتخابات 
املقبلة.

[ االنتقال في تعهدات العملية السياسية 
من التوافق والشراكة بني ممثلي املكونات 
الطائفية والعرقية إلى دكتاتورية الغالبية 

السياسية والتي تعني في الواقع دكتاتورية 
الطائفية السياسية.

[ ال فرص حقيقية للتيار املدني الليبرالي 
العابر للطائفية، فالديناصورات السياسية 

الكبيرة ستسحق األسماك الصغيرة إن 
حاولت النمو خارج ما هو مرسوم لها.
[ ال حلول جذرية لقضية النازحني 

وإعادة إعمار ديارهم املهدمة وسط تصاعد 
حمم التوظيف السياسي لالنتخابات عبر 

تصريحات رسمية لتمييع قضية إعمار تلك 
املدن وتوزيع هذه احلملة على محافظات 

الوسط واجلنوب من دون أولويات 
استثنائية.

[ ال حلول جذرية للمشكلة الكردية، 
وسيبقى الدستور مجاال حلوار الصم بني 

أربيل وبغداد، واالحتمال ما زال قائما بإنشاء 
كيانني كرديني؛ األول في السليمانية والثاني 

في أربيل.
[ ال إجراءات حازمة ضد زعماء 

إمبراطورية الفساد املوجودين في قمة الهرم 
السياسي من عام ٢٠٠٣ وإلى حد اليوم.

[ سيحصل تغيير طفيف في حضور 
العراق اإلقليمي العربي الذي يسعى 

إلى معاونة العراقيني إلعادة إعمار املدن 
املهدمة خصوصا من السعودية واإلمارات 
وتشجيعها لبناء بيئة مصاحلة مجتمعية 

عراقية حقيقية وسط حمالت تشكيك من قبل 
احملسوبني على املعسكر اإليراني في العراق.

تصعيد مكثف للنفوذ اإليراني في العراق 

قد يؤدي إلى قيام مؤسسات ومنظومات 
سياسية وعسكرية رديفة ملا عليه في إيران.

[ ال اختراقات جدية في سياسة الواليات 
املتحدة جتاه العراق، واستمرار غموضها إال 

في موضوع دعم صعود العبادي إلى والية 
ثانية في رئاسة الوزراء.

ولكن األهم من مفردات الوضع السياسي 
املتوقع هو اإلجابة عن التساؤالت املتفاعلة 
في ضمائر الناس: هل أخلص قادة األحزاب 

الشيعية احلاكمة لدعواتهم بني جمهورهم 
وتقدمي أساسيات الورع وحب أهل البيت 

والعدل على مكاسبهم ومغامنهم، وهل نسي 
بعضهم كيف عاش آباؤهم على ”احلصير 

ووسادة الوبر وُتربة السجود“ إميانا صادقا، 
وكيف أصبح بعض األبناء يضعون العمائم 

السود على رؤوسهم وهم يستعرضون 
أنفسهم أمام جمهور جاهل مأجور في قاعات 

فارهة للقصور املنهوبة، ويتباهون في ما 
بينهم بأرقام احلسابات الفلكية بالبنوك في 
بيروت وطهران ودبي معتقدين بأن أسوار 

احلاكم ميكن أن حتميه تلك املظاهر حني 
يصبح الظلم جماعيا. وكيف تواجه عيون 

جميع السياسيني املنتفعني من السلطة قوافل 
األلوف من األطفال اليتامى في الكرفانات 

سيئة الصيت، أو آالف الثكالى الالئي فقدن 
أزواجهن وأوالدهن في املوصل وصالح الدين 

واألنبار وديالى وكركوك وحزام بغداد؟
صحيح أن هذه القوافل املليونية املظلومة 

صامتة بسبب تعبها وإعيائها، لكن صمتها 
هذا يربك معسكر جتار السياسة. العراقيون 
اليوم بال أحالم كبيرة بحلول العام اجلديد، 

وهم ال يطلبون أن متطر على بغداد حلوى 
”املن والسلوى“ والتي كانت حلم الوافدين 
إليها، وحاضرة الزهو واملهابة والعز، وال 
يتوقع املشردون من مدن املوصل وصالح 
الدين واألنبار وديالى وكركوك أن يجدوا 
أنفسهم داخل جدران بيوتهم التي كانت 

آمنة قبل داعش، وال يتوقع جميع العراقيني 
أن يفتحوا عيونهم في صباحات هذا العام 

اجلديد على مشاهد األمن والسكينة وهروب 
اخلوف والقلق من عقولهم، وأن يعاد االعتبار 

لقاماتهم املهانة ولكرامتهم املجروحة، وأن 
يجدوا ما حول بيوتهم العامرة حدائق 
وساحات لعب ألطفالهم وأن تختفي من 
جدران بيوتهم أسالك الكهرباء البديل.

حتى احللم أصبح عصيا على العراقيني 
األباة بعد أن أذلهم جميع السياسيني منذ عام 

٢٠٠٣ وإلى حد اليوم.

} منذ نشأة ظاهرة اإلرهاب احلديثة التي 
أخذت أشكاال جديدة وعنيفة، ال تقارن مبا 

سبق، بقيت هذه الظاهرة بعيدة، بقدر 
أو بآخر، عن الوعي الشعبي بخطورتها 
وعواقبها على الدول واملجتمعات؛ وذلك 

ألن األجهزة الرسمية، السياسية واألمنية، 
انشغلت مبكافحة اإلرهاب ومطاردة اإلرهابيني 

في مواجهة مباشرة على مستوى التنسيق 
االستخباراتي وكشف التنظيمات اإلرهابية 
لتحقيق ضربات أمنية استباقية أو ضربات 
انتقامية تلي الفعل اإلرهابي. هذا االنشغال 

الرسمي واألمني باإلرهاب عزل الشعوب 
تقريبا، في كل دول العالم، عن املشاركة في 

رفض اإلرهاب، ومن ثم االنخراط الفعلي في 
مقاومته جنبا إلى جنب مع احلكومات.

ولذلك كان من الالفت أن تركز وسائل 
اإلعالم املصرية والعاملية على تدافع عشرات 
املصريني العاديني في حادث كنيسة حلوان 

ليجهزوا على اإلرهابي الذي سقط جريحا في 
الشارع ويكملوا ما فعلته الشرطة ومينعوه 

من إطالق النار العشوائي على املارين 
بالشارع كما فعل قبل إصابته بقليل. داللة 
هذا الفعل الشعبي التلقائي هي أن الناس 

إذا أحسوا باخلطر، فإنهم يكونون مستعدين 
للمشاركة في دفع هذا اخلطر حتى لو كانت 

حياتهم مهددة، وأن األمر ليس كما ُيشاع 
بأن مكافحة اإلرهاب مقصورة على األجهزة 

الرسمية واألمنية بينما الناس، جتاه هذا 
اخلطر، هم سلبيون ومتفرجون.

دليل آخر من السعودية على إيجابية 
الشعوب في رفض اإلرهاب ظهر بعد اإلعالن 

عن قتل إرهابيي بلدة العوامية لقاضي 
املواريث واألوقاف محمد اجليراني والتمثيل 

بجثته بعد أن تلقوا فتوى إيرانية جتيز 
لهم ذلك، حيث لم يتردد سعودي واحد في 

استنكار هذا الفعل الشنيع بالرغم من وجود 
أصوات من الطرفني حتاول أن تفرق في 
املواقف بني الشيعة والسنة. وألول مرة، 

بحسب علمي، تسجل مواقف شعبية واضحة 
في منطقة القطيف الشيعية ضد اإلرهابيني 

وأجندتهم اإليرانية، حيث لم يكن ذلك واضحا 
في ما سبق؛ إما نتيجة لغلبة العاطفة 

املذهبية، وإما حملاولة جتنب آثار تسجيل مثل 
هذه املواقف في املجتمع احمللي للمنطقة.

الدليل الثالث واألهم على وعي الشعوب 
باإلرهاب هو ما يحدث في إيران اآلن من 

مظاهرات من مختلف أطياف الشعب وطبقاته 
الدنيا، إذ حتى لو كان منشأ هذه املظاهرات 
هو الضائقة االقتصادية وفقر نسبة كبيرة 

من اإليرانيني، إال أن الشعارات التي حملتها 
املظاهرات هي شعارات ترفض اإلرهاب 

اإليراني الذي تديره الدولة وتصرف عليه 
مليارات الدوالرات بينما شعبها يئن حتت 

وطأة اجلوع والتشرد الداخلي.
اخلطير في املوضوع اإليراني، خالف ما 

هو حاصل في الدول األخرى، أن الشعب يقاوم 
إرهابا، وإن كانت مداراته خارجية، ترعاه 
الدولة نفسها. وهذا ميثل مفارقة صارخة، 
إذ أن هذه املقاومة تتعرض للقمع الرسمي 

والتخوين من األجهزة احلكومية التي تطارد 
املتظاهرين وتقتلهم أو تعتقلهم. ولذلك ميكن 
اعتبار مظاهرات الشعب اإليراني من النوع 

الذي يضاف إلى قائمة األفعال احلقيقية التي 
تقاوم اإلرهاب الدولي واإلقليمي، وهي بذلك 

تستحق الدعم واملساندة من كل دول وشعوب 
العالم التي اكتوت بنار اإلرهابيني؛ هذا إذا 

كانت هذه الدول والشعوب جادة بالفعل 
للتخلص من ظاهرة اإلرهاب التي تهدد األمن 

والسلم الدوليني.
قراءة هذه األدلة الثالثة وتطبيقها على 

وعي الشعوب باإلرهاب، تدلنا على أن 
طبيعة هذا الوعي هي طبيعة عفوية وغير 

ممنهجة؛ وأنها إما تنتج من ردود فعل آنية 
كما في حالة مصر والسعودية، أو تنتج عن 

تراكمات اقتصادية كما في حالة إيران. أي أن 
الشعوب في كل الدول ال متارس الفعل ضد 

اإلرهاب على نفس مستوى ممارسات األجهزة 
الرسمية واألمنية. ال أقصد املقاومة املباشرة 

باالستخبارات والسالح، وإمنا أقصد املقاومة 
املمنهجة التي حتّول املواطن إلى شريك كامل 
وعني مفتوحة على اإلرهابيني الذين يهددون 
أمنه وسالمته. ولن يتحول املواطن إلى هذه 

الشراكة الكاملة والعني الواعية املفتوحة ضد 
اإلرهاب إال إذا اشتركت كل دول العالم في فعل 
موحد ضد اإلرهاب قوامه فكر ووعي املواطن، 

الذي يجب أن ُيهّيأ لهذه املقاومة عن طريق 
اإلعالم والتعليم ووسائل صناعة احلياة بكل 

أشكالها الضامنة لألمن والرفاه.
وبغير ذلك ستظل دعوات من قبيل جتديد 

الفكر الديني أو مراجعة املناهج الدراسية 
أو الدعوات العابرة للناس بتجاهل أدبيات 

اإلرهابيني، دعوات ال قيمة لها. كما أن مقاومة 
اإلرهاب على املستويني الرسمي واألمني من 

دون إشراك الشعوب ووعيها مباشرة في صّد 
هذا اإلرهاب، لن تؤدي سوى إلى نتائج مؤقتة 

أو مبتورة مثلما نرى اآلن.

الوعي الشعبي باإلرهاب

محمد العصيمي
كاتب سعودي

تلك حروب ظالمة تصارع فيها حق 

ينصر الله وال ينتصر، مع قوة تتغلب. 

انتصر مسلمون طالب سلطة على 

مسالمين أصحاب رسالة. وال يختلف 

هذا القانون الدنيوي الخاص بنصرة 

السالح إذا التقى في ساحة الصراع 

مسلم وكافر

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري
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اقتصاد
{اســـتثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في مشـــروع غاز البصرة ارتفع أمس بنســـبة 80 

بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 900 مليون قدم مكعبة يوميا}.

جبار لعيبي
وزير النفط العراقي

{أسهم بورصة قطر خسرت 25 مليار دوالر من قيمتها السوقية العام الماضي متراجعة بنسبة 

18.33 بالمئة بسبب المقاطعة المفروضة على الدوحة}.

بيانات إحصائية
بورصة قطر

الموازنة العمانية تزيد اإلنفاق

وتتجاهل معالجة ارتفاع العجز
} مســقط – أظهـــرت موازنة عمان لعام 2018 
التـــي وافـــق عليها الســـلطان قابـــوس أمس 
زيـــادة كبيرة في اإلنفاق دون أن تلجأ ملعاجلة 
العجز املتفاقم، رغم القلق املتزايد بني وكاالت 
التصنيف االئتماني بشـــأن متانـــة األوضاع 

املالية للبالد.
وذكر بيان لـــوزارة املالية أن موازنة العام 
اجلديـــد تتضمـــن إنفاقا متوقعـــا بقيمة 12.5 
مليـــار ريـــال (32.5 مليار دوالر) بزيـــادة أكثر 
من ملياري دوالر عن حجم اإلنفاق في موازنة 

العام احلالي.
تصـــل  أن  اجلديـــدة  املوازنـــة  وتتوقـــع 
اإليـــرادات اإلجماليـــة إلـــى نحـــو 9.5 مليـــار 
ريـــال (24.7 مليـــار دوالر) بزيـــادة 3 باملئة عن 
اإليرادات الفعلية املتوقعة للعام املاضي، وهو 
ما يرجح تســـجيل عجز يصـــل إلى 3 مليارات 
ريـــال (7.8 مليارات دوالر) دون تغيير يذكر عن 

العام املاضي.
وتشير تلك األرقام إلى أن نسبة العجز في 
املوازنة اجلديدة تعادل نســـبة 24 باملئة وهي 
واحدة من أعلى املســـتويات العاملية. وأوضح 
بيـــان وزارة املالية أن قيمـــة العجز املقدر في 
املوازنـــة تعـــادل 10 باملئة مـــن الناجت احمللي 

اإلجمالي.
لكن املوازنة تســـتند إلى متوســـط ســـعر 
للنفـــط عند 50 دوالرا للبرميل في وقت يتحرك 
فيه ســـعر مزيج برنت القياســـي عند نحو 67 
دوالرا للبرميـــل، وهـــو ما يرجـــح أن تتجاوز 
إيـــرادات املوازنة التوقعـــات املعلنة إذا ظلت 
أسعار النفط مستقرة عند املستويات احلالية.

وحددت املوازنة العمانية وســـائل متويل 
العجز من خالل االقتراض اخلارجي واحمللي 
بنسبة 84 باملئة، أي ما يعادل نحو 6.5 مليارات 
دوالر، بينما ســـيتم متويل باقي العجز املقدر 
بنحـــو 1.3 مليار دوالر من خالل الســـحب من 

االحتياطيات.

وكانت ســــلطنة ُعمـــــان وهـي أحـــــد أفقر 
الدول اخلليجية باملــــوارد النفطية قد أطلقت 
فــــي عــــام 2016 خطة متتـــــد خلمســــة أعـوام 
لتنـويــــع مصــــادر الـدخــــل، بهـــــدف خفـــــض 
االعتمـــــاد على إيـرادات النفـــــط إلى النصـف 
لكـن وتيرة تنفيـذ اإلصـالحات ال تـزال بطيئـة 

حتـى اآلن.

وتســـاهم صناعة النفط مبـــا يصل إلى 44 
باملئة مـــن الناجت احمللي اإلجمالي. وتســـعى 
مسقط خلفضها إلى 22 باملئة فقط بحلول عام 
2020 من خـــالل اســـتثمار 106 مليارات دوالر 

على مدى 5 سنوات.
املـوازنــــة  أرقــــام  إن  محللــــون  ويــــرى 
اجلـديــــدة تعكس أزمـــة االقتصـــاد العماني 
وهي مشـــاكل مرحلية من سنة إلى أخرى دون 
أن يجـــري تنفيذ جـــدي للخطـــط والعالجات 
اإلصالحية التي تتحـــدث عنها احلكومة منذ 

سنوات.
وتشير مؤسســـات مالية دولية إلى وجود 
ضغوط كبيرة ومتواصلة على امليزانية بسبب 
اإلســـراف في توظيف املواطنني وقلة اخلطط 
التـــي تبحث عن موارد جديدة من خالل تعزيز 

مشاريع التنمية البطيئة.
وقت اتضـــح ذلك في قرار إرجـــاء تطبيق 
ضريبة القيمـــة املضافة حتى عـــام 2019 رغم 
أن اتفاق دول مجلس التعاون اخلليجي ينص 

على تطبيقها خالل العام احلالي.
وكانت وكالة ”فيتش“ للتصنيف االئتماني 
قد خفضت تصنيف عمان في الشـــهر املاضي 
إلى ”بي.بي.بي ســـالب“، وهو ما يزيد بدرجة 
واحـــدة فقط من تصنيـــف ”عالي املخاطر“ مع 

نظرة مستقبلية سلبية.
وتصنف وكالة ســـتاندرد أند بورز بالفعل 
الديـــن العماني بأنه ”عالـــي املخاطر“ وترجع 
الوكالتان سبب ذلك بشكل أساسي إلى العجز 

الكبير في امليزانية. نظرة أولى على أحدث جيل من المركبات الطائرة

هوفر كوبيه سيارة طائرة بمظهر كالسيكي
} رومــا – دخلـــت شـــركة الزارينـــي ديزايـــن 
اإليطالية بقوة إلى ســـباق السيارات الطائرة 
بالكشف عن منوذج للسيارة هوفر كوبيه التي 
جاءت مبظهر كالســـيكي لم يكن في حســـبان 

هذا القطاع.
وأوضحت الشـــركة أن ســـيارة املســـتقبل 
تســـتلهم تصميم الســـيارة أيقونة السيارات 
الكالســـيكية الشهيرة إيزوتا فراشيني تيبو 8 

موديل عام 1920.
وعلى غرار الســـيارة الكالســـيكية جاءت 
الســـيارة الطائـــرة هوفـــر كوبيـــه التي يصل 
طولهـــا إلـــى 4.5 أمتار، مبقدمـــة طويلة تليها 
مقصورة ركاب صغيرة تستوعب مقعدين فقط 

حتت قبة زجاجية بالكامل.
وبـــدال من مبيـــت العجالت املعـــروف في 
السيارة الكالســـيكية تعتمد السيارة الطائرة 
اجلديـــدة على حوامـــل توربينات مـــن ألياف 
الكربـــون، التـــي مت جتهيـــز كل واحـــدة منها 

بتوربني نفاث.

وبهذا تبدأ الســـيارة في االرتفاع بشـــكل 
عمـــودي عن األرض لتنطلق بعد ذلك بســـرعة 

تصل إلى 550 كيلومترا في الساعة.
ومن املالمـــح التصميمية املســـتلهمة من 
الســـيارة الكالســـيكية أيضـــا شـــبكة املبرد 
النحيفة املرتفعة، واحملاطة بكشافات ضوئية 

تعمل بتقنية أل.إي.دي.
وتفتـــح الشـــركة اإليطالية مـــن خالل هذا 
النمـــوذج باب املنافســـة علـــى مصراعيه بني 
العديـــد من الشـــركات العاملية األخـــرى التي 
تعكـــف على تطوير ســـيارات طائرة يتوقع أن 

تغزو األجواء في غضون سنوات قليلة.
وكانـــت شـــركة أوبـــر األميركيـــة خلدمة 
اســـتدعاء ســـيارات األجـــرة عبـــر تطبيقات 
األجهزة الذكية قد كشـــفت في نوفمبر املاضي 
أنهـــا تعتزم إطالق تاكســـي طائر فـــي مدينة 

لوس أجنليس األميركية بحلول عام 2020.
وأكـــدت أن هـــذه اخلطـــط تأتـــي بعـــد أن 
توصلت الشركة إلى اتفاق شراكة استراتيجية 

مع وكالة الفضاء والطيران األميركية (ناســـا) 
الختبار نظام مبتكـــر للتحكم في حركة املرور 

فوق شوارع املدن.
وذكرت الشركة أن اختيار التاكسي الطائر 
الكهربائي الذي يحمل اســـم ”أوبـــر إليفيت“ 
ســـوف يتم في مدينة داالس األميركية وإمارة 

دبي في اإلمارات العربية املتحدة.
وانطلقـــت فـــي مدينة دبـــي اإلماراتية في 
ســـبتمبر املاضي، رحلة جتريبية ألول تاكسي 
جوي من دون ســـائق في العالم، والذي نفذته 
شـــركة ”فولو كوبتر“ األملانية املتخصصة في 

صناعة املركبات الطائرة.

مليار دوالر حجم اإلنفاق 

المتوقع في موازنة 2018 

مع ترجيح تسجيل عجز 

بقيمة 7.8 مليار دوالر

32.5

بالمئة نسبة العجز المتوقع 

لحجم اإلنفاق وهو ما 

يعادل 10 بالمئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي
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وضـــع املزارعـــون فـــي  } تــوزر (تونــس) – 
منطقة اجلريد، جنـــوب تونس، كل آمالهم في 
أن يكون حظهم أوفر هذا املوســـم مع حتســـن 
إنتاج التمور رغم أزمة املياه التي تعاني منها 

البالد.
وظل التونسيون على مدى عقود يفاخرون 
بإنتاجهـــم من أجود أنـــواع التمور في العالم 
وريادتهم من حيث حجـــم التصدير، لكن هذه 
التجارة باتت محل منافسة شديدة مع صعود 

أقطاب جديدة في املشرق العربي.
وتزاحم تونس أبرز الدول املنتجة للتمور 
مـــن بينهـــا مصـــر والســـعودية واإلمـــارات 
واجلزائر، لكنها تتصـــدر قائمة املصدرين من 
حيث القيمة املالية كما تعتبر املزود الرئيسي 

لألسواق األوروبية.
املســـؤولة  احلرشـــاني  حنـــان  وتقـــول 
لوكالة  التجارية بشـــركة ”احلرشاني للتمور“ 
األنبـــاء األملانية إن القطاع مّر بأزمة ”لكننا ما 

زلنا نحافظ على سمعة جيدة عامليا“.
وأضافت ”نســـتعد هذا العـــام لتصدير 10 
آالف طن من التمور من بينها 1500 طن منتجة 
بيولوجيا فنحن منلك زبائن في مختلف أنحاء 
العالـــم. ونوجـــه أغلـــب الكميات نحو آســـيا 

والواليات املتحدة وأوروبا“.
ويعد حجم إنتاج الشركة املوجه للتصدير 
أفضل من العام املاضي حيث لم يتعّد ســـبعة 

آالف طن بسبب النقص في املياه.
وتعول املؤسسة بشكل كبير على أحد أكثر 
األصناف شـــهرة للتمور، وهـــو ”دقلة النور“ 
التـــي متثل نصف التمـــور املنتجة للشـــركة. 
وتقول املؤسسة إن هذا الصنف ال مثيل له من 
حيث اجلودة واملذاق ما يفســـر شهرته عامليا 

وارتفاع ثمنه وارتفاع الطلب العاملي عليه.
وتقع واحات اجلريـــد جنوب غرب تونس 
على أبواب الصحـــراء وهي تتبع والية توزر، 
وكانـــت منذ القدم منطقـــة تعايش بني العرب 

واألمازيغ واألفارقة. وتشـــتهر بشـــكل خاص 
بأشـــجار النخيـــل الكثيفـــة وإنتاجها ألفضل 

أنواع التمور.
ويرتبط وجودها بالتفرعات املتعددة ملنابع 
مائية كبرى بفضلها يتّم ري املناطق املجاورة 
في الوالية بتـــوزر ونفطة واحلامة، وبفضلها 

أيضا تتوفر محاصيل التمور الرفيعة.
ويضـــم اجلريـــد حوالي 1.5 مليـــون نخلة 
من بني حوالـــي 4.5 مليون نخلة بالبالد وهي 
حتتل املرتبة الثانية بعد والية قبلي املجاورة 

من حيث إنتاج التمور.
وعـــالوة على ذلك تشـــكل اجلريـــد منطقة 
جاذبـــة للســـياحة بفضل املزيج الـــذي تقدمه 
بني اخلضـــرة والصحراء وهـــي تضم مطارا 
يربطها بباقي املدن الداخلية الكبرى وعدد من 

العواصم األوروبية.
ويعـــد قطاع التمـــور أكبر مشـــغل ألهالي 
اجلنـــوب التونســـي وإحـــدى أهـــم ثرواتـــه 
الطبيعيـــة مبســـاحات تقـــدر بنحـــو 40 ألف 
هكتـــار، إذ ميثل أيضا مصدر عيش حوالي 50 

ألف عائلة.
وأنتجت تونس العام املاضي أكثر من 182 
ألف طن من ”دقلة النور“ وحدها، صدرت منها 
حوالي 108 آالف طن، ما وفر عائدات فاقت 460 

مليون دينار (191 مليون دوالر).
ولكن مع الشـــهرة العاملية التي تكتســـبها 
”دقلة النور“ فإن الصورة ليســـت دائما وردية. 
االحتـــاد اجلهـــوي للفالحة  ويقـــول رئيـــس 
والصيـــد البحري في توزر عـــارف الناجي إن 

قطاع التمور اليوم مهمش ككل القطاعات.
ويفـــوق إنتاج والية تـــوزر 65 ألف طن من 
بـــني نحـــو 300 ألف طن من محصـــول التمور 

احمللية سنويا.
ويؤكـــد الناجي أن املزارعني اليوم يعانون 
كثيرا حيث يبـــاع الكيلوغـــرام الواحد بنحو 

ديناريـــن (0.8 دوالر) مع أن كلفتـــه تفوق ذلك 
بكثيـــر وفي النهاية يباع في الســـوق بنحو 9 

دنانير (3.6 دوالر).
وليســـت أزمـــة املياه وحدها التي تشـــكل 
عقبـــة كبـــرى للمزارعني إذ يشـــكو القطاع من 
ضعف الدعم احلكومي ومن نقص اليد العاملة 
ومن ســـطوة احملتكرين الذيـــن يتحكمون في 

أسعار السوق.
وتقـــول احلرشـــاني إن االحتـــكار يضـــّر 
باألســـعار ولكن هناك مشـــاكل أخـــرى تعيق 
النقـــل  التصديـــر ترتبـــط بحركـــة  عمليـــات 
والبيروقراطية في املوانئ إلى جانب مشـــاكل 

التخزين.

وتبـــرز أزمة القطاع أكثر عند وفرة اإلنتاج 
وافتقاد املزارعني لسياســـات محددة أو لدعم 

حكومي لتسويق إنتاجهم.
كما يشكو العديد من املزارعني في اجلريد 
من امتناع التجار عن االلتزام بأســـعار البيع 
التـــي حتددها الدولة، ويعزف املصدرون كذلك 
عن شـــراء احملاصيل بهدف دفع األســـعار إلى 

االنهيار.
ودفع ذلك العديد منهم إلى االحتجاج عبر 
إتـــالف جزء كبير من محاصيلهم في عام 2015 
فـــي الطريق العام. وال يبدو أنهم في مأمن من 
تكرار األزمة هذا املوسم ألن اإلنتاج زاد حجمه 

عّما كان عليه قبل عامني. 

وقال املزارع حمد عـــون الذي ميلك نخيال 
بقبلـــي جنوب تونس ”نشـــكو من ارتفاع كلفة 
اإلنتاج بشكل كبير ومن تضاعف أسعار املواد 
األولية وفـــي املقابل تريد الشـــركات املصدرة 

فرض تسعيرة منخفضة“.
وبالنســـبة إلى عون وغيـــره من املزارعني 
فإنهم ال يســـتبعدون التخلي عن واحاتهم إذا 
لم تلتزم الدولة بإحـــداث ديوان ينظم القطاع 

للحد من احتكار السوق والتالعب باألسعار.
وتبلغ نســـبة مســـاهمة قطـــاع التمور من 
القيمـــة اإلجمالية لإلنتاج الزراعـــي 5 باملئة، 
وبنســـبة 16 باملئـــة مـــن القيمـــة اإلجماليـــة 

للصادرات الزراعية.

تكافح متور تونس من أجل احلفاظ على أســــــواقها العاملية في ظل العراقيل الكثيرة التي 
تعترض معظم املزارعني ومن أبرزها شــــــح املياه واالحتكار وغياب الدعم احلكومي، لكن 
احملللني يرجحون أن يتغلب إنتاج هذا املوسم على العراقيل ليصل إلى مستويات قياسية.

تمور تونس تكافح للحفاظ على أسواقها العاملية رغم العراقيل

[ المزارعون يعانون من شح المياه واالحتكار وغياب الدعم  [ محصول هذا الموسم يروض الصعوبات ويتجه لمستويات قياسية

{دقلة النور} أفضل منتوج محلي فاخر

شركة الزاريني ديزاين:

هوفر كوبيه يمكنها 

التحليق بسرعة تصل إلى 

550 كيلومترا في الساعة

التجار ال يلتزمون بأسعار 

البيع الرسمية والمصدرون 

يعزفون عن الشراء لدفع 

األسعار إلى االنهيار

مليون دوالر عائدات تونس 

من صادرات التمور في العام 

الماضي، وفق اإلحصائيات 

الرسمية
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اقتصاد
{شـــركات دول مجلس التعـــاون الخليجي العاملة فـــي قطاع النفط والغـــاز اقترضت خالل عام 

2017 نحو 28.7 مليار دوالر وهي مستويات قياسية}.

بيانات إحصائية
 وكالة بلومبيرغ لألخبار االقتصادية

{عام 2018 سيشهد تحقيق االكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بعد االنتهاء من عدة مشروعات 

أهمها المرحلة األولى من حقل ظهر في البحر المتوسط}.

طارق املال
وزير البترول والثروة املعدنية املصري

} الرياض - أعلنـــت وزارة الطاقة والصناعة 
والثـــروة املعدنيـــة الســـعودية قبل ســـاعات 
من حلـــول العام اجلديـــد عن زيـــادات كبيرة 
فـــي أســـعار البنزين اعتبارا مـــن مطلع العام 
وبنســـب تتراوح بني 83 و127 باملئة، في حني 
تركت أسعار الديزل والكيروسني دون تغيير.

وطـــرأت تغييرات على أســـعار الوقود في 
اإلمارات وســـلطنة عمان في شـــهر يناير بعد 
املراجعـــة الشـــهرية لكنها ناجتة عـــن ارتفاع 
أســـعار النفـــط العاملية، ألن البلديـــن يطبقان 
التحريـــر الكامل لألســـعار وفق املســـتويات 

العاملية.
وبخـــالف التوقعـــات لـــم تعلـــن الكويت 
والبحرين عن أي إجراءات جديدة في أســـعار 
الوقـــود، واكتفـــت مبواصلة تطبيـــق زيادات 
متواضعة في األسعار كانت قد اتخذتها العام 

املاضي.
وأعلنت شـــركة أرامكو السعودية في بيان 
عن ”زيادة أســـعار لتر البنزين من 91 إلى 1.37 
ريـــال (0.365 دوالر) والبنزيـــن 95 إلـــى 2.04 
ريال، في حني أبقت أســـعار الديزل لألغراض 
الصناعية واملرافق عند 0.378 ريال وألغراض 
النقل عنـــد 0.47 ريال والكيروســـني عند 0.64 

ريال“.
وقالـــت إن ”األســـعار اجلديـــدة التي بدأ 
تطبيقها أمس تشـــمل ضريبة القيمة املضافة 
وأنهـــا تأتي مبوجـــب خطة برنامـــج التوازن 
املالـــي لتصحيح أســـعار املشـــتقات النفطية 
احملليـــة، التـــي تهـــدف إلـــى تقليـــص النمو 
املتســـارع فـــي االســـتهالك احمللـــي وضمان 
االســـتخدام األمثل للموارد الطبيعية وتعزيز 

استدامتها“.
وأشـــار البيان إلـــى أن اجلهـــات الرقابية 
تقوم مبراقبة األسواق لضمان تطبيق األسعار 
وعـــدم التالعب بها وعدم انقطـــاع اإلمدادات. 

وحـــذر من تطبيق عقوبـــات بحق كل من يرفع 
األسعار بأكثر من السعر املعلن أو يتوقف عن 

توفير املنتجات وفق املعايير اجلديدة.
وذكرت أرامكو في البيان ”أنها مســـتمرة 
في العمل بكامل طاقتها التشـــغيلية وشبكات 
بجميـــع  احملليـــة  الســـوق  لدعـــم  إمدادهـــا 
احتياجاتها من املنتجـــات البترولية“، وأنها 
وضعـــت جميـــع اآلليـــات واألنظمـــة الالزمة 
لتطبيق ما مت اعتماده بخصوص التســـعيرة 

اجلديدة.
وطالبـــت جميـــع عمالئهـــا مـــن موزعني 
وأصحاب محطـــات وقود، بضـــرورة االلتزام 
الكامل باألنظمة املُعلن عنها مبا يخدم الوطن 
واملواطـــن ويضمن وصول املنتج للمســـتهلك 

النهائي.
وتســـعى دول اخلليـــج بشـــكل عـــام إلى 
إصالح أنظمة الدعم احلكومي ألسعار الطاقة، 
وهو ما حتث عليه املؤسســـات املالية العاملية 
وتؤكـــد أنه خطوة ضرورية لبنـــاء التوازنات 

املالية على أسس مستدامة.
وتهـــدف الـــدول اخلليجية مـــن وراء تلك 
اإلجراءات أيضا إلى ترشيد الهدر واالستهالك 
املفرط، الـــذي يعد األعلى فـــي العالم وتنويع 

إيرادات املوازنة.
وتشـــير تقاريـــر محليـــة إلى أن األســـعار 
املنخفضة للوقود والكهرباء تشـــجع البعض 
علـــى اإلســـراف وتـــرك ســـياراتهم تعمل في 
الصيف إلبقاء املقاعد باردة وكذلك ترك أجهزة 

التبريد تعمل حتى أثناء الغياب عن املنزل.
وكانت اإلمـــارات أول دولة حترر أســـعار 
الوقود وفقا لألســـعار العاملية منذ أغســـطس 
2015 وقد تبعتها سلطنة عمان في وقت الحق، 
فيما اتخذت الـــدول األخرى إجراءات متباينة 

خلفض الدعم احلكومي.

وقال مطـــر النيادي، وكيـــل وزارة الطاقة 
اإلماراتية، إن أســـعار الوقود ارتفعت لشـــهر 
يناير اجلاري لتواكب ارتفاع أســـعار العاملية 
وإضافـــة ضريبـــة القيمـــة املضافـــة بواقع 5 
باملئة، باعتبـــار أن البنزين والديزل من املواد 

اخلاضعة للضريبة.
كمـــا ارتفعت األســـعار في ســـلطنة عمان، 
التـــي أعلنت في 14 ديســـمبر املاضي عن آلية 
وشـــروط تطبيق دعم أســـعار الوقود لبعض 
فئـــات املجتمع مـــن املواطنني ُمعلنـــًة انتهاء 
تثبيت سعر بنزين 91 الذي تعمل به حوالي 80 

باملئة من أنواع املركبات املسجلة في البالد.
وقرر مجلس الـــوزراء العماني تخصيص  
260 مليـــون دوالر، لدعم املتضررين من ارتفاع 

أسعار الوقود اعتبارا من مطلع هذا الشهر.

ورفعـــت قطر أســـعار املشـــتقات النفطية 
بزيادة أســـعار لتر البنزين (ســـوبر 95) بنحو 
2.8 باملئة إلى 1.85 ريال (0.51 دوالر) والبنزين 
املمتاز 91 بنحو 2.85 باملئة إلى 1.8 ريال وسعر 

لتر الديزل بنسبة 3 باملئة إلى 1.75 ريال.
ويأتي رفع أســـعار البنزين في السعودية 
بعد أيـــام من صـــرف الدفعة النقديـــة األولى 
للمواطنـــني املســـجلني في برنامج ”حســـاب 
الذي يهدف إلى مســـاعدة املواطنني  املواطن“ 
مـــن ذوي الدخـــل املتوســـط واملنخفض على 
مواجهـــة تداعيات اإلصالحـــات االقتصادية، 

ومن ضمنها تقليص دعم الطاقة.
وكانت السعودية قد أعلنت أنها ستخفف 
إجـــراءات التقشـــف لدعم النمـــو االقتصادي 
الـــذي انكمش فـــي العام املاضي بنســـبة 0.5 

باملئة، ويبدو أن ترك سعر الديزل والكيروسني 
يهدف إلى حتقيق ذلك، إضافة إلى منع ارتفاع 

التضخم بشكل كبير.
ويقول محللون إن دول اخلليج جنحت في 
حتويل أزمة تراجع أســـعار النفط إلى فرصة 
ذهبية إلجراء إصالحات لم تكن في احلســـبان 
قبل تلك األزمـــة، بل إن االحتفال بتصدير آخر 
برميـــل للنفط أصبح أحد شـــعارات سياســـة 
اإلمـــارات للوصـــول إلـــى اقتصاد مســـتدام 

يستغني عن النفط.
وقـــد أثنـــت املؤسســـات املاليـــة العاملية 
وخاصة صندوق النقد الدولي على اخلطوات 
اخلليجيـــة خلفـــض الدعم احلكومـــي بهدف 
تعزيز اســـتدامة التوازنـــات املالية بعيدا عن 

تذبذبات أسعار النفط.

اتخذت بعض دول اخلليج خطوات جديدة لتحرير أسعار الوقود، وخاصة السعودية التي 
ضاعفت أســــــعار البنزين، في وقت واصلت فيه اإلمارات وسلطنة عمان حتريك األسعار 

وفقا للمستويات العاملية، فيما لم تتخذ الكويت والبحرين أي خطوات جديدة.

خطوات خليجية جديدة الستكمال تحرير الوقود

[ الرياض تضاعف أسعار البنزين وتثبت أسعار الديزل  [ الكويت والبحرين تبقيان أسعار الوقود دون تغيير

في وداع أسعار الوقود الرخيصة

مطر النيادي:

أسعار الوقود لشهر يناير 

تشمل ضريبة القيمة 

المضافة بواقع 5 بالمئة

السعودية واإلمارات تدشنان حقبة ضريبة القيمة املضافة في الخليج

} ديب – دخلـــت ضريبة القيمـــة املضافة في 
الســـعودية واإلمارات حيـــز التنفيذ أمس في 
إجراء غير مسبوق هو األول من نوعه في دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
وقرنت الرياض قرارهـــا الضريبي بزيادة 
لـــم يعلن عنها ســـابقا طالت أســـعار الوقود، 
ودخلـــت حيـــز التنفيذ بدءا مـــن منتصف ليل 

األحد/ االثنني.
وينـــدرج اإلجراءان ضمن سلســـلة تدابير 
اعتمدتهـــا دول اخلليـــج املنتجـــة للنفط على 
مدى العامني املاضيني من أجل زيادة املداخيل 

وتقليص النفقات بعد أن أدى تدهور أســـعار 
النفط إلى تراكم العجز في ميزانياتها.

وتشـــمل ضريبة القيمة املضافة التي تبلغ 
نســـبتها 5 باملئـــة غالبية الســـلع واخلدمات، 
احلكومتـــان  تتمكـــن  أن  خبـــراء  ويتوقـــع 
الســـعودية واإلماراتية من جمع ما يصل إلى 
21 مليار دوالر هذا العام، أي ما يعادل نسبة 2 

باملئة من إجمالي الناجت احمللي.
ويشـــكل فرض الضريبة تغييرا جذريا في 
الدولتني حيث إن ملراكز التسوق اليد الطولى 
فـــي القطاع التجـــاري. وتقيم دبـــي مهرجانا 

ســـنويا للتســـوق جلذب الســـاعني للصفقات 
املربحة من حول العالم إلى مراكزها التجارية.

مليـــارات  أودعـــت  الســـعودية  وكانـــت 
الدوالرات في حســـابات مخصصة ملســـاعدة 
املواطنني املعوزين علـــى حتمل اعباء الزيادة 

على اسعار التجزئة.
وتنوي الدول األخرى األعضاء في مجلس 
التعـــاون اخلليجي وهي البحريـــن والكويت 
وســـلطنة عمان وقطر إدخـــال ضريبة القيمة 

املضافة إلى أنظمتها مع حلول العام املقبل.
وال تفرض أي من الدول اخلليجية ضريبة 
علـــى الدخل، وال نية لها في تغيير هذا الواقع 

على األقل في الوقت احلالي.
وأصدرت الســـعودية واإلمـــارات إنذارات 
شـــديدة ملن ميكن أن يســـتغل ضريبـــة القيمة 

املضافة في زيادة أســـعار الســـلع واخلدمات 
واملنتجات، قبل أيام قليلة من تطبيقها.

ويتم تطبيق ضريبـــة القيمة املضافة، في 
كل مرحلة من مراحل سلســـلة اإلمداد، ابتداء 
من اإلنتـــاج ومرورا بالتوزيـــع وحتى مرحلة 

البيع النهائي للسلعة أو اخلدمة.
والدوائـــر  الرقابيـــة  اجلهـــات  وقامـــت 
االقتصادية في دولة اإلمارات بتنفيذ سلســـلة 
من احلمالت التفتيشية في الفترة املاضية ومت 
بالفعل حترير املخالفـــات ومعاقبة املتورطني 

في املخالفات ورفع األسعار.
واالســـتثمار  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
الســـعودية أنها تلقت توجيهـــات عليا تنص 
على فرض عقوبات على املتالعبني باألســـعار 
والتشـــهير بهـــم دون تـــردد كائنـــا مـــن كان 

املخالف.
وكان صنـــدوق النقـــد الدولـــي نصح دول 
اخلليج ”بتســـريع تنويـــع“ اقتصاداتها التي 
ما زالـــت تعتمد إلى حد كبير على النفط الذي 
يشكل نحو 90 باملئة من املوازنة السعودية و80 

باملئة من املوازنة اإلماراتية.
وطلبت احلكومتان السعودية واإلماراتية 
من الشـــركات التي تتخطى أرباحها السنوية 
100 ألـــف دوالر، املبـــادرة إلى التســـجيل في 

ضريبة القيمة املضافة.
وأعلنت وزارة املالية اإلماراتية أن عائدات 
ضريبـــة القيمة املضافة ستســـتخدم ”لتطوير 
البنـــى التحتيـــة واخلدمات العامـــة وتعزيز 

تنافسية االقتصاد اإلماراتي“.
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 

اخلليج الست.
وكانـــت اإلمـــارات والســـعودية قـــد بدأتا 
بتطبيـــق ضرائب انتقائية على منتجات التبغ 
ومشـــروبات الطاقة واملشـــروبات الغازية في 

حتـــول نحو فـــرض الضرائب غير املباشـــرة 
والتوازنـــات املالية وبناء  لتعزيز اإليـــرادات 

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 
الشـــرق األوســـطية مؤخـــرا أن 69 باملئـــة من 
الزبائن في اخلليج، حتتاج شركاتهم أكثر من 
6 أشهر حتى تتحضر بشكل كاف للتعامل مع 

ضريبة القيمة املضافة.
ومـــن املتوقع أن يـــؤدي اعتمـــاد ضريبة 
القيمة املضافة ورفع أسعار الوقود إلى وضع 
حد للتضخم الســـلبي في السعودية. وتوقعت 
شـــركة ”جدوى لالستثمار“، ومقرها الرياض، 
أن يصل معدل التضخم إلى خمسة باملئة بعد 

دخول اإلجراءات حيز التنفيذ.
وللمـــرة األولـــى منـــذ عـــام 2009 ســـجل 
االقتصاد الســـعودي انكماشـــا بلـــغ نحو 0.5 

باملئة العام املاضي.
وكانت الســـعودية اعتمـــدت مجموعة من 
اإلجراءات لزيـــادة املداخيل وتقليص النفقات 
حملاولة املوازنة بينهما إذ قررت في ديســـمبر 
املاضي تخفيض الدعم علـــى توليد الكهرباء، 

ما أدى إلى ارتفاع فواتير االستهالك.
وســـجلت الريـــاض عجـــزا متراكمـــا في 
ميزانياتها في الســـنوات األربـــع األخيرة بلغ 
260 مليـــار دوالر، وهي تتوقع أن تتخلص من 

العجز بحلول العام 2023.
ومن أجـــل متويـــل الدين العام، ســـحبت  
الســـعودية في الســـنوات األربع األخيرة 250 
مليار دوالر من احتياطاتها النقدية التي باتت 
تقـــدر 490 مليار دوالر. كما جلأت إلى اقتراض 
100 مليار دوالر من األسواق الدولية واحمللية.

[ تطبيق الضريبة يغير أنماط االستهالك بشكل جذري في البلدين  [ ترجيح أن تؤدي اإلجراءات الجديدة إلى وقف بوادر انكماش التضخم

خطوة جديدة لدعم استدامة االقتصاد

دشــــــنت الســــــعودية واإلمارات أمس تطبيق ضريبة القيمة املضافة للمرة األولى في دول 
اخلليج بهدف زيادة اإليرادات املالية غير النفطية في وقت تباينت فيه مواقف دول اخلليج 

األخرى بشأن موعد تطبيقها في وقت الحق.
وزارة المالية اإلماراتية:

عوائد الضريبة ستستخدم 

في تطوير البنى التحتية 

وتعزيز تنافسية االقتصاد

مليار دوالر، معدل العائدات 

المتوقعة للبلدين سنويا 

من تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة
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بالمئة نسبة الزيادة العليا 

في أسعار البنزين الممتاز 

في السعودية التي اقتربت 

من تحرير األسعار
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} ”نحـــن محكومـــون باألمل“ مقولـــة يجب أن 
يعتنقها اإلنســـان في كل زمـــان ومكان ومهما 
ادلهّمت في وجهه الدروب، ذلك أنها متثل سر 
واإلصـــرار على حياة  واالســـتمرار  اخلالص 
أفضل. وما دون ذلك ال يعني ســـوى النكوص 

والهروب وإعالن الهزمية.
هذا مـــن حيث املبدأ الوجـــودي وما يجب 
أن تكـــون عليه البشـــرية، فما بالـــك إذا كانت 
كل املؤشـــرات والقـــراءات الواقعية والعلمية 
تستشـــرف عاما أفضل علـــى جميع األصعدة 
االقتصادية والسياسية واالجتماعية واألمنية 
التي تـــؤدي بدورهـــا إلى انفراجات نفســـية 
وفرديـــة شـــخصية، تصـــب حتى فـــي صالح 
الفلكيني والعرافني وقـــراء الطالع الذين عادة 

ما يبنون توقعاتهم على معطيات واقعية.
التفاؤل موجود على املســـتوى الرياضي 
أيضـــا، إذ يكفـــي أن تتأهل أربعـــة منتخبات 
عربية إلـــى مونديال روســـيا 2018، وهذا في 
حد ذاته إجناز مهم، إذ أن املنتخب الســـعودي 
مثال، والـــذي أوقعتـــه القرعة فـــي املجموعة 
األولـــى بجانب الدب الروســـي املســـتضيف، 
جعل الشـــارع السعودي يســـوده تفاؤل كبير 
لعـــدم خســـارة املنتخب من قبل مـــع املنتخب 
الروســـي واألوروغواي، واألمـــر ينطبق كذلك 

على الفرق العربية األخرى.
نعم، إن ســـنة 2018 هي ســـنة االنفراجات 
علـــى كل األصعدة، فلقـــد غلب التفـــاؤل على 
توقعات اخلبراء في ما يتعلق بأداء االقتصاد 
العاملـــي فـــي 2018، حيـــث توقعوا اســـتمرار 
زخـــم الناجت احمللي اإلجمالـــي العاملي، ومنو 
االقتصاد العاملي، بحســـب موقـــع ”دايناميك 

إكسبورت“ املتخصص.
ومن جهـــة أخرى توقعت منظمـــة البلدان 
املصـــدرة للبتـــرول زيادة الطلـــب على نفطها 
فـــي 2018. وقالـــت إن اتفـــاق خفـــض اإلنتاج 
الذي أبرمته مع منافسني يتخلص بنجاح من 
تخمة املعروض من اخلام، مشيرة إلى حتسن 

السوق العاملية هذا العام.
وأظهـــر اســـتطالع آلراء احملللـــني أنه من 
املتوقع أن تبقى أســـعار اخلام بالقرب من 60

دوالرا للبرميل في 2018. 
 معظـــم املصرفيني الغربيـــني يتوقعون أن 
يكـــون عـــام 2018 جيـــدا، ويقدمون عـــدة أدلة 
أبرزهـــا أن منـــو االقتصاد العاملي سيســـجل 
نســـبة تبلغ نحو 3 فاصل 6 باملئة، مع متاسك 
لألنشـــطة والقطاعات األساســـية في مختلف 
األقاليم الدولية، ويتوقعون ألرباح الشـــركات 
أن تزيد بنحـــو 10 باملئة في املتوســـط العام، 
خصوصا فـــي الواليـــات املتحـــدة األميركية 

ودول االحتاد األوروبي. 
كمـــا يســـتند املتفائلـــون إلـــى أن البنوك 
املركزيـــة حريصـــة على سياســـات نقدية غير 
محبطـــة لالســـتثمار، علما بأن املســـتثمرين 

باالحتياطـــي  خصوصـــا  ثقتهـــم  يضعـــون 
الفيدرالـــي األميركي والبنك املركزي األوروبي 
جلهـــة  حســـن إدارة االنعطافـــة املتوقعـــة، ال 
ســـيما على صعيد رفع الفائدة أميركيا بشكل 
تدريجـــي ومـــدروس، واخلـــروج املبرمج من 
التيسير الكمي أوروبيا. وهناك شبه يقني لدى 
كثيرين بأن السيولة ستبقى وفيرة نسبيا، ألن 
رفع الفائدة ســـيكون تدريجيـــا وفقا ملناخات 

األسواق ومعدالت التضخم.
أمـــا عربيـــا فتظهر مؤشـــرات كثيرة نوعا 
من اإليجابيـــة والتفاؤل رغم مـــا يريد مدمنو 
القتامة إظهاره، فحتى على مســـتوى البلدان 
غير النفطية، والتي لها من املبررات ما حتتكم 
إليـــه فـــي خوفها وتشـــاؤمها، فـــإن دوال مثل 
تونس ولبنان تستبشـــر بشـــعاع أمل منطقي 
وواقعي، ففي تونس دعـــا خبراء اقتصاديون 
احلكومة إلـــى اعتماد برنامج إصالحي يرتكز 
على خطوط عريضة تدعم اجلوانب اإليجابية 
في مـــا يخص االنتعاشـــة االقتصادية لبعض 

القطاعات. 
كمـــا أظهرت نتائج مفاجئة في اســـتطالع 
حديـــث للرأي بلبنـــان، أن غالبيـــة اللبنانيني 
متفائلـــون بصفة عامة بكل ما قد يحمله العام 
اجلديد على كل املستويات، أمنيا واقتصاديا 
وسياســـيا. فالوضع األمني ســـيكون مستقرا 
(60 فـــي املئة)، والوضع االقتصادي ســـيكون 
مشـــابها للعام اجلاري أو أفضـــل (61 باملئة)، 
واالنتخابـــات لن جترى في موعدها فحســـب 
(74 فـــي املئة) بل ســـتحمل وجوهـــا وتكتالت 
سياســـية جديدة إلى النـــدوة النيابية (60 في 

املئة).
وعلى صعيد امللف اليمني أعربت اجلامعة 
العربيـــة عن تفاؤلها بتحقيـــق انفراجة خالل 
العـــام اجلديـــد، وقالـــت إنها تقـــوم بتوجيه 
مناشدات ملواجهة األوضاع اإلنسانية الصعبة 
التي يشهدها اليمن، كما كانت اجلامعة تتابع 
املباحثـــات بني األطراف اليمنيـــة في الكويت 
والتـــي توقفـــت نتيجـــة تعنـــت االنقالبيـــني 

احلوثيني.
التفاؤل العربي بالعام 2018 يتأســـس على 
ما زرعته حكومـــات عربية في العام 2017 وما 
قبلـــه، وهو أمر ال يتحقـــق إال بفضل اإلرادات 
السياســـية الشـــجاعة التـــي ســـنت القوانني 
وفرضـــت التشـــريعات ونزعـــت القيـــود. إن 
التفـــاؤل هو حصاد موســـم زرعنـــاه بكل ثقة 
ثم مضى، وال ميكـــن أن حتول بيننا وبينه إال 
احتماالت نادرة ومصادفات مؤســـفة قد تكون 

حتما خارجة عن نطاق إرادتنا.
املشاركة في الســـعادة والنجاح أصبحت 
أمرا واجبا على اجلميع الذي يتشـــارك العناء 
واملشقة، وعليه فإن العام اجلديد سيكون عام 
احلصـــاد، وسيشـــكل الفصـــل األول من قصة 

جناح خطها اجلميع.

} يقـــول مثل شـــامي ”لـــو كانت بّدها تشـــّتي 
كانـــت غّيمت، واملكتوب مبـــّني من عنوانه“، أي 
أننا سنســـتقبل العـــام 2018 كمـــا ودعنا العام 
2017 والفـــارق بني الســـنتني مجرد فارق رقمي 
وتقوميي. وفي اخلالصة، لم حتصل في السنة 
املاضيـــة (على حـــد التعبير املغاربـــي)، وعلى 
جميع املســـتويات، أي تطورات إيجابية ميكن 
البناء عليها وتطويرها لألفضل في هذه السنة 
التـــي لم تولد وهي حتبو بل مترهلة ومتشـــي 

على عكاز.
خذونا على حجم عقولنـــا، ولنبدأ بالتدرج 
مـــن القـــراءات الفلكية التي عادة ما يســـتهان 
بهـــا في الظاهر ويســـتأنس لها في الباطن، ثم 
ننتقـــل نحو القـــراءات العلميـــة واملبنية على 
وثائق ومؤشرات اقتصادية وسياسية واضحة 

وصريحة.
لقـــد أوضحت دراســـات علماء فّكـــوا ألغاز 
نوســـتراداموس، املنجـــم الفرنســـي الشـــهير 
ميشـــيل دو نوســـترادام (1503/ 1566)، الـــذي 
كانـــت له كتابات تتعلق بتنبؤات ألحداث كبرى 
حول العالم، للموقع الذي يحمل اســـم املنجم، 
والذي تنبأ العام املاضي بفوز املرشح للرئاسة 
األميركية دونالد ترامب، أن العام 2018 سيشهد 
حدوث املزيد من الكوارث الطبيعية في العالم.

 كما أشار املوقع إلى أن ”عام 2018 سيشهد 
إعالنا عن احلرب العامليـــة الثالثة، بعد صراع 
مميـــت يـــروح ضحيتـــه املاليـــني من البشـــر، 
معظمهم من املســـلمني، إال أن بداية تلك احلرب 
ســـتكون مـــن فرنســـا، باملزيد مـــن الصراعات 
والهجمـــات اإلرهابية، ثم تنتقل ألنحاء أوروبا 

وبقية العالم“، حسب زعمه.
وفي املناخ، كتب نوســـتراداموس ”أشـــعة 
الشمس حترق األرض، السماء تفتح واحلقول 
حترق من احلرارة“، ووفقا لبعض اخلبراء فهم 
يعتبـــرون هذا النص حتذيـــرا لتدمير الغابات 
االســـتوائية واتســـاع ثقـــب األوزون نتيجـــة 
لالحتباس احلـــراري والتغيرات املناخية. كما 
توقع نوســـتراداموس وقوع فيضانات وزالزل 
غير عادية، الفتا إلى أن هزات أرضية ستضرب 
عـــددا مـــن مناطق العالـــم، من بينهـــا الصني، 
مضيفا ”ســـتحدث كـــوارث مناخية وعواصف 
وأعاصير فـــي الصـــني واليابان وأســـتراليا، 

وكذلك ستتعرض روسيا لزالزل“.
مهـــال، ال تضعونـــا فـــي خانـــة الغيبيـــني 
وامليتافيزيقيني، ولننتقل ثانيا إلى التشخيص 
الواقعي وانعكاســـاته النفســـية على الصعيد 
الفردي، فالســـنوات اجلديدة مثل السياسيني، 
كلمـــا هّللت ألحدهم وحتّمســـت لـــه واحتفلت 
بقدومه ترّحمت على من ســـبقه، وقلت يا ليتنا 
ة التغيير في  بقينا على ما كنا عليه، فهذه ُســـنَّ
العالم العربي.. ولعل ما نسميه بالربيع، شاهد 
على ذلك بعد ســـبع سنوات من إعالنه باألمس 

وقطفه اليوم على شـــكل أشـــواك تدمي القلوب 
والضمائر.

كوارث تترصد باألفراد واملجتمعات والدول 
في العالم العربي ونحـــن مازلنا نلوك عبارات 
بلهـــاء من تلك التي تبيعها أكشـــاك الهدايا كل 
عـــام ويتبادلهـــا املهنئـــون االفتراضيون على 

صفحات مواقع التواصل االجتماعي.
ال يأتي التوتر السياســـي واألمني هاجسا 
وحيدا يعيشه اإلنسان العربي في عام 2018، إذ 
تصاحبه هذا العـــام هواجس أعباء اقتصادية 
واجتماعية في ظـــل التوجهات التي تضمنتها 
جـــل موازنـــات 2018 في العالـــم العربي بصفة 
عامة، وحتّمل املواطن ألول مرة ضريبة القيمة 
املضافة رغم أنها من شـــأنها أن حتقق إيرادات 

إلى خزائن هذه الدول.
لنكن أكثر واقعية وننطلق من أكثر البلدان 
العربية رخاء وجناحا واستقرارا وتنمية، ففي 
السعودية مثال، وحســـب البيان املالي لوزارة 
املالية عن ميزانية 2018، سيشهد اإلنفاق العام 
تراجعا في مخصصات أربعة قطاعات، مقارنة 
مبا كان عليه الوضع في 2017، وهذه القطاعات 
هي اإلدارة العامة واإلنفاق العســـكري واألمن 

واملناطق اإلدارية والتعليم.
هذه األعباء ليســـت ســـهلة علـــى بلد غني 
مثل الســـعودية، فما بالك بالدول غير النفطية، 
ومـــا ميكـــن أن ينتظرها من مصاعـــب في ظل 
أزمات عامليـــة خانقة وضغوط واســـتحقاقات 
داخلية مربكة كما هو احلال عليه في احلكومة 
التونســـية مثال، وما تتعرض إليه من ضغوط 

من طرف املنظمات العمالية واحلقوقية.
املبالغون فـــي تفاؤلهم بالعـــام اجلديد هم 
ليســـوا إيجابيـــني وال زارعـــني لألمـــل بل هم 
تضليليـــون ومحّرفـــون للواقـــع الـــذي ينبغي 
التصـــدي إليـــه مبنتهـــى الواقعيـــة. ومهمتنا 
جميعـــا أن نصـــارح مجتمعاتنا بـــأن ليس من 

احلكمة النوم والشمس في كبد السماء.
جميـــل أن نحتفـــل، ومبهـــج أن ننثر األمل 
ونورث أوالدنا التفاؤل، لكن األهم من ذلك كله أن 
نعلمهم مجابهة ما ينتظرهم مبنتهى الواقعية. 
وفي هذا الصدد يقول أحد الكتاب الســـاخرين 
فـــي توديع العـــام املاضـــي: أغبـــط احملتفلني 
بالسنة اجلديدة، الذين ينشغلون طوال النهار 
بتحضيـــر مائـــدة طويلة، ومشـــروبات عديدة، 
وموسيقى مناســـبة، ولوازم السهر لهذا اليوم 

التاريخي.
ويضيـــف ”أغبط احملطـــات الفضائية التي 
تعد الدقائق للســـنة اجلديدة، وتستقبل جنوم 
الغنـــاء والفـــن والسياســـة، احتفـــاء بالعـــام 
اجلديد“، لكنـــه يختتم كالمه معلقـــا ”أغبطهم 
ألنني ال أســـتطيع أن أفعل مثلهم، ال انطوائية 
وال بخـــال وال ضعفا وال خجال، وإمنا بســـبب 

جتربتي الطويلة في التفاؤل“.

{نرش على املوت سكرا}{ندفع اليأس باألمنيات}

السالب واملوجب يتناوبان قراءة العام 2018 و{املتشائلون} كثيرون

الثالثاء 2018/01/02 - السنة 40 العدد 1210857

أضداد

التفاؤل موجود حتى على 

املستوى الرياضي، إذ يكفي 

أن تتأهل أربعة منتخبات 

عربية إلى مونديال روسيا 

٢٠١٨، وهذا في حد ذاته 

إنجاز مهم

«لدينـــا قاعـــدة اقتصادية متنوعة وحركـــة تجارة دولية قويـــة وخبرات كبيـــرة تؤهلنا للتعامل 

واالستفادة من كافة متغيرات 2018 االقتصادية}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس اإلمارات وحاكم دبي

«عدد املتقدمني لالستفادة من برنامج الدعم النقدي سيكون قابال للزيادة والنقص، في ضوء 

ما سيسفر عنه أداء االقتصاد السعودي خالل عام 2018، من ركود أو انتعاش ورواج}.

علي الغفيص
وزير العمل السعودي

[ الواقع يحسم الخالف: تفاؤل قوم عند قوم تشاؤم  [ أمزجة الطبيعة والسياسة واالقتصاد تقلب المعادالت

الطريق ليست سالكة

نموذج للتفاؤل

املبالغون في تفاؤلهم بالعام 

الجديد هم ليسوا إيجابيني 

وال زارعني لألمل بل هم 

تضليليون ومحرفون للواقع 

الذي ينبغي التصدي إليه 

بمنتهى الواقعية

حكيم مرزوقي

} يختلف احملللون في توقعات 2018 بني متأكد من اســـتمرار االنتعاش النســـبي 
الذي شـــهده العـــام املاضي، وبـــني محذر من مخاطـــر تراكمت خالله وســـتظهر 

ارتداداتها ومفاعيلها في السنة احلالية بعد أقل من أسبوعني.
العرب جزء ال يستهان به من هذا العالم، يفعلون فيه ويتفاعلون معه، وتنتظرهم 
عدة أحداث هامة في العديد من املجاالت سنة 2018. لنبدأ من الرياضة أوال، وذلك 
اســـترضاء لفريقي املتفائلني واملتشـــائمني ومن يقف بينهما من ”املتشائلني“، إذ 
ســـتنطلق في روســـيا مباريات كأس العالم لكرة القدم في يونيو القادم، وتشارك 
فـــي البطولة أربعة منتخبات عربية هي الســـعودية ومصر وتونس واملغرب، لكن 

القرعة أوقعت هذه املنتخبات في مجموعات صعبة ووضعيات محرجة.
وعلى الصعيد السياسي فإن استحقاقات كثيرة وجوهرية في انتظارهم، وعلى 
رأســـها التصدي آلفة اإلرهاب، والذي يرى فيه املتفائلون عمال بدأ يؤتي أكله أمام 
بداية اندحار وتراجع اجلماعات التكفيرية في ســـوريا والعراق، أما املتشـــائمون 
فيرون أن أفعى اإلرهاب بدأت تطل برأسها أكثر من ذي قبل بدليل العملية األخيرة 
التـــي كان مســـرحها إحدى كنائس مصر. هذا اإلرهاب الذي ســـيبقى خطرا يهدد 

املنطقة العربية والعالم ما لم حتل أزمات أخرى على الصعيد اإلقليمي.
االستقرار األمني لن ينجح إذا لم يرافقه استقرار حكومي وسياسي، وفي هذا 
الصدد فإن من املتوقع إجراء انتخابات الرئاسة املصرية في الفترة ما بني الثامن 

من فبراير إلى الثامن من مايو 2018 وســـتنتهي والية الرئيس احلالي عبدالفتاح 
السيسي في السابع من يونيو 2018.

االنتخابات البرملانيـــة العراقية بدورها تعتبر من األحـــداث البارزة واملؤثرة 
علـــى الصعيدين احمللـــي واإلقليمي، إذ حـــدد مجلس الوزراء العراقـــي الـ12 من 
مايـــو املقبل موعدا إلجراء انتخابات نيابية هي األولى منذ طرد تنظيم داعش من 
املناطـــق التي ســـيطر عليها عام 2014. وقررت احلكومـــة العراقية دمج انتخابات 

مجالس احملافظات مع االنتخابات التشريعية وإجراءها في موعد واحد.
اللبنانيـــون هم أيضا على موعد مع انتخابات نيابية يوم الســـادس من مايو 
املقبل، حتت شـــعار ”2018.. لبنـــان ينتخب“. وتأتي هذه االنتخابات وســـط زخم 
سياســـي واكب مســـألة اســـتقالة رئيس الوزراء ســـعد احلريري مـــن منصبه ثم 
تراجعـــه عنها. وجترى انتخابات هـــذا العام وفق قانـــون انتخابي جديد، أدخل 

القائمة النسبية للمرة األولى في النظام االنتخابي.
أما احلدث األبرز في املجال االجتماعي  والتطويري فتنتظر املرأة الســـعودية 
تنفيذ قرار امللك سلمان بن عبدالعزيز اخلاص بالسماح لها باحلصول على رخصة 
لقيادة السيارة، واجللوس خلف عجلة القيادة من دون اخلوف من املالحقة، والقى 

هذا القرار ردود فعل مرحبة من داخل وخارج اململكة.
وكذلك ينتظر الســـعوديون افتتاح دور ســـينما في بالدهم في مارس بعد قرار 
احلكومـــة إلغاء احلظر املفـــروض عليها، وبدأت هيئة اإلعالم املرئي واملســـموع 

بالفعل جتهيز قاعات دور العرض، حسب وسائل إعالم سعودية.

وينتظـــر أيضا في عام 2018، البدء بتطبيق نظـــام مكافحة التحرش الذي أمر 
العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن عبدالعزيز بإعداده، حيث وّجه وزير الداخلية 
بإعداد مشروع نظام ملكافحة التحرش، نظرا ملا يشكله التحرش من خطورة وآثار 

سلبية على الفرد واألسرة واملجتمع.
وعلـــى الصعيد االقتصادي تنتظر دول اخلليج البـــدء بتطبيق ضريبة القيمة 
املضافة، ففي األول من يناير، تبدأ الســـعودية واإلمـــارات تطبيق ضريبة القيمة 
املضافـــة تنفيذا لالتفاق الـــذي توصلت إليه دول مجلس التعـــاون اخلليجي في 

يونيو 2016، بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط.
وســـتطبق الســـعودية الضريبة املضافة بنسبة خمسة في املئة أول أيام 2018

على ســـلع وخدمات في قطاعـــات مختلفة مثل النقل وتأجيـــر العقارات التجارية 
واملشـــتقات النفطيـــة والغـــاز واالتصـــاالت وغيرهـــا. ويخشـــى ســـعوديون من 
االنعكاســـات الســـلبية لهذه الضريبة خاصة على األســـعار، وقد أقرت احلكومة 

بعض البرامج لتقدمي الدعم لألسر التي ستتأثر بهذا االرتفاع.
تونـــس من ناحيتها، والتي ينظـــر إليها املتفائلون كـ“زهـــرة الربيع العربي“ 
حتيي بعد أيام الذكرى السابعة النطالق ثورتها وسط مخاوف كثيرة في ظل حالة 
اســـتقرار توصف بالهشـــة،  فعلى الصعيد املالي، وصـــف حكيم بن حمودة وزير 

املالية السابق قانون املالية لسنة 2018 بأنه األصعب منذ الثورة.
ويحتد اخلالف بني املتشـــائمني واملتفائلني في قراءة ما يخفيه هذا العام إلى 

حد ميكن فيه االحتكام إلى العرافني والفلكيني أمام ما ينتظرنا.



} في العقدين املاضيني ملع اسم فرانسيس 
فوكويامـــا الـــذي تباهى طويـــًال وبحماس 
عنصري بالقول ”أنا أميركي 100 باملئة رغم 
أصولـــي اليابانيـــة“. كان فوكوياما صرعة 
فكرية وسياسية، ســـيما حني أعلن نظريته 
املسماة ”نهاية التاريخ“. ومثلما مّر العقدان 
اآلنفان فإن شهرين فقط، مضيا على حصول 
في  والدميقراطيـــة احلرة“  حزب ”احلريـــة 
جمهوريـــة التشـــيك بزعامة التشـــيكي ذي 
األصـــول اليابانية توميـــو أوكامورا، على 
نســـبة 10.6 في املئة فـــي االنتخابات. وهي 
نســـبة كافية ألن يبدأ زعيم احلزب اليميني 
املتطرف، املعروف بعدائه للمهاجرين العرب 
واملســـلمني، بحملة هدفها اإلطاحة باالحتاد 
األوروبي بشـــكله احلالي خالل مؤمتر عقد 
فـــي العاصمـــة التشـــيكية براغ بنـــاء على 
دعـــوة وجهها أوكامورا إلى زعماء األحزاب 
املتطرفة في أوروبا منشـــئا جتّمعا متطرفا 
جديدا أطلق عليه اســـم ”حركة أوروبا األمم 
واحلريـــات“ وضّم أحزابـــا ميينية أوروبية 
مثـــل اجلبهة الوطنيـــة الفرنســـية، وحزب 
احلرية النمســـاوي، وحزب رابطة الشـــمال 

اإليطالي، وحزب احلرية الهولندي.

إسالموفوبيا متجددة 

ال ينتهـــي خوف أوكامورا من املهاجرين 
العـــرب واملســـلمني إلـــى أوروبـــا، حيث لم 
تكن حتذيراته التـــي أطلقها خالل اجتماعه 
بقـــادة اليمني املتطـــرف في بـــراغ حول ما 
سماه ”استعمار املسلمني ألوروبا“ إال جزءا 
بسيطا من حملة عدائية مستمرة للمسلمني 
املتواجديـــن فـــي أوروبـــا، جاعـــال من هذه 
الفكـــرة اللبنة األولى في ســـعيه إلى كســـر 
شوكة االحتاد األوروبي، وتدميره في نهاية 

األمر.
ال يجـــد التشـــيكي املتطّرف مشـــكلة في 
اتهام املهاجرين باإلرهـــاب واالنضمام إلى 
داعـــش في تصريحاته الكثيـــرة، التي طاملا 

أطلقها خـــالل حمالتـــه االنتخابية موجها 
أصابع االتهام إلـــى تركيا وحلف الناتو 

الداعمـــة  األوروبـــي  االحتـــاد  ودول 
أوروبـــا  إلـــى  املســـلمني  لهجـــرة 
وتدّفقهم الذي ازداد في السنوات 

األخيـــرة، مع تصاعـــد موجات 
اللجوء من دول الشرق األوسط 
وســـوريا  العـــراق  خصوصـــا 
نتيجـــة احلروب التـــي ضربت 

البلدين، ما يسّهل عمليات تدفق 
اإلرهابيـــني ويـــؤدي إلـــى زعزعة 

استقرار دول أوروبا بحسب ادعائه.

هجوم على زعماء العالم 

وال تعـــّد عدائيـــة أوكامـــورا ضـــد 
املســـلمني واملهاجريـــن العـــرب أمـــرا 
جديـــدا، حيث قـــاد الزعيم التشـــيكي 

املتطـــّرف، حملة اســـتهزاء باملســـلمني 
فـــي عام 2015 دعـــا خاللها إلـــى الترويح 

عن الكالب واخلنازيـــر باصطحابها للتنزه 
بالقرب من املساجد ومراكز األحياء السكنية 
اإلســـالمية كنوع جديد مـــن االحتجاج ضد 
املســـلمني، مطالبـــا بعـــدم شـــراء البضائع 
منهم ومقاطعة األعمال التجارية اإلسالمية، 
علنا  وإظهار العداء لإلســـالم ”الراديكالي“ 

من قبل الناس.
ولطاملـــا وّجه أوكامـــورا أصابع االتهام 
بقضيـــة الالجئني خـــالل العامني املاضيني 
إلـــى املستشـــارة األملانية أجنيـــال ميركل، 
الواليات املتحدة  ألجنـــدات  مدعيا تنفيذها 
تدفـــق  سياســـة  أن  ومعتبـــرا  األميركيـــة، 
الالجئني التي تســـمح بها ميركل تســـاهم 

بإضعاف أوروبا.
اســـتغرب أوكامـــورا كيـــف تســـتجيب 
املستشـــارة األملانية لطلـــب الرئيس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغان مبحاســـبة اإلعالمي 
األملاني الساخر يان بوبرمان بتهمة توجيه 
إهانـــة لرئيـــس دولـــة أجنبيـــة، داعيا إلى 
محاكمـــة أردوغـــان وحكومته فـــي محكمة 
الهـــاي بتهمة ارتكاب جرائـــم حرب وفرض 

عقوبات على تركيا.
وقـــد عّبر فـــي وقـــت آخر عـــن غضبه، 
متهجمـــًا علـــى اململكة العربية الســـعودية 
حني انتخبت كعضو في جلنة األمم املتحدة 
حلقوق اإلنســـان، مدعيا أن هذا هو اجلنون 
بعينه، فضال عـــن اتهامه اإلدارة األميركية، 
بعيـــد انتقادها لوضع الغجر في التشـــيك. 
قول أوكامـــورا إن ”اإلدارة األميرکية التى 
تنتقد تشيكيا هي نفســـها التي تقوم ومنذ 
عدة سنوات بخطف الناس من مختلف دول 
العالم وتعذيبهم وسجنهم، دون إخضاعهم 
ألي محاکمـــة، فيما ميوت اآلالف من الناس 
في أميـــرکا من اجلوع والبـــرد واألمراض 
دون أي مســـاعدة تقـــّدم لهم مـــن قبل هذه 

اإلدارة“.
شكل جديد ألوروبا يسعى إليه أوكامورا 
ســـيكون أكثر انفصالية يتجّســـد في تدمير 
االحتـــاد األوروبـــي الـــذي يعتبـــره الزعيم 
التشيكي املتطّرف آيال إلى الزوال خصوصا 

مع التطـــورات اجلديدة التي ســـاهمت في 
صعـــود حركات اليمني في العديد من الدول 
األوروبيـــة، حيث جتّلت مســـاعي أوكامورا 
بتوجيه تفكير قادة التطرف في أوروبا، من 
خـــالل دعوة األمم األوروبيـــة إلى التخلص 
مـــن إرث هـــذا االحتـــاد الـــذي يعانـــي من 

مشكالت كثيرة.

نحو نسف أوروبا 

يرّجـــح أّن تزايد املســـاعي إلـــى تدمير 
االحتاد األوروبي جاء بعيد ثالثة أشهر من 
وقوع انتهاكات في القواعـــد التي أطلقتها 
املفوضية األوروبية ضـــّد كل من جمهورية 
التشـــيك وبولندا واملجر، لرفضها استقبال 
مهاجريـــن مـــن دول أعضـــاء فـــي االحتاد 
األوروبـــي مبوجـــب خطـــة تقاســـم عـــبء 

الالجئني.

ُحّجـــة أوكامـــورا فـــي هذه الدعـــوات أن 
أوروبا متّر بانحطاط القيم القومية والثقافية 
التقليدية، وأّن االحتـــاد األوروبي يتحّول 
إلى دولة شـــمولية. مـــا جعله يدعو إلى 
أوروبا تنتفي فيها املركزية السياسية 
واالقتصاديـــة وتقوم علـــى التعاون 
الوثيق بني دولها ذات السيادة على 
أساس الفائدة املتبادلة وعدم إمالء 
الشروط من قبل الهيئات األوروبية 

التي تتطّفل على شعوب أوروبا.
ويســـتعني أوكامـــورا بدعم الفت 
من زعمـــاء التطرف فـــي دول أوروبا 
على رأســـهم زعيمـــة اجلبهة الوطنية 
الفرنســـية ماريـــن لوبـــان، وهي التي 
صّرحت بأن االحتاد األوروبي بشكله 
احلالي منظمـــة كارثيـــة. مؤكدة أن 
األحزاب اليمينية قادرة على القضاء 
على االحتاد األوروبـــي، وهي تدعو 
الشعوب األوروبية إلى حترير نفسها 
مـــن أغـــالل االحتـــاد األوروبـــي الذي 
يقـــود القارة إلى املوت، بحســـب لوبان 
التي أكدت أن منظمة ”احتاد الشـــعوب 
األوروبية ســـتكون أفضل بديل لالحتاد 
األوروبـــي ألنهـــا تقـــوم علـــى التعـــاون 
الطوعـــي واالحتـــرام املتبادل بـــني الدول 

األوروبية“.
كذلـــك األمـــر بالنســـبة إلى زعيـــم حزب 
احلريـــة الهولنـــدي خيـــرت فيلـــدرز الـــذي 
يؤكـــد أن االحتاد األوروبي يشـــكل 

تهديدا لوجود األوروبيني، آمال في أن ُيبقي 
التشـــيكيون أبوابهـــم موصـــدة فـــي وجهة 
املهاجريـــن داعمـــا اخلطوة التـــي اتخذتها 
تشيكيا والتي رفضتها املفوضية األوروبية.

بينما ينتظر أوكامـــورا دعما آخر قادما 
من النمســـا بعيد وصول زعيم حزب احلرية 
املتطرف هاينز كريســـتيان شتراخه ملنصب 
نائـــب املستشـــار. حيـــث تؤكـــد املجموعة 
املتطرفة أن التعاون ســـيكون فـــي ما بينها 
خارج إطار االحتاد األوروبي، رافعني شـــعار 

”من أجل أوروبا – األمم صاحبة السيادة“.
يؤكـــد أوكامـــورا أّن ضمان أمـــن أوروبا 
يكُمن في تأمني حدودها اجلنوبية وإنهاء أّي 
نوع من أنواع التقارب بني االحتاد األوروبي 
وتركيا، مشيرًا إلى أّن ”الناس املهّذبني عادة 
ال يعقـــدون أي اتفـــاق مع املجرمـــني“، وذلك 
في إشـــارة إلى االتفاق الـــذي وّقعه االحتاد 
األوروبـــي مع أنقرة بخصـــوص وقف تدّفق 

املهاجرين إلى أوروبا مقابل إلغاء تأشيرات 
الدخول لألتراك إلى منطقة شنغن.

أوكامورا فـــوق ذلك، يدعـــو الغرب إلى 
تصحيح سياســـاته والضغط على الواليات 
املتحـــدة لتنهـــي سياســـاتها القائمة على 
إثارة النزاعات في الشـــرق األوسط وشمال 
أفريقيا، واملســـاهمة في حل املشـــاكل التي 
أوجدها في تلك الدول بتعاونه مع واشنطن، 
مشيرًا إلى أّنه يتوجب على الغرب أن يدفع 
ثمن ما دّمره وليس نقل املشاكل إلى أوروبا.

الحروب تصنع الدول 

ال يعـــرف أحد هـــل يتطابق ما في 
ذهـــن هذا الزعيـــم املتطرف مـــع ما في 
عقـــول الناس فـــي الشـــارع أم ال؟ فقد هتف 
املتظاهـــرون أمام فندق اجتمـــاع املتطرفني 
بالعار لهم، ناعتني إياهم بكارهي األجانب، 
ومطالبـــني بالعدالـــة االجتماعيـــة بدال من 
العنصرية والكراهيـــة للمهاجرين القادمني 
إلى أوروبا، في وقت تالحق فيه الشـــبهات 
أعضـــاء هـــذا التجمـــع اليميني الـــذي دعا 
إليه أوكامورا، مـــن قبيل أنه جتّمع ضعيف 
يســـعى إلى زعزعـــة اســـتقرار أوروبا منذ 
تأسيســـه قبـــل عامني، ويهدف إلـــى انتزاع 
متويل من أوروبا كمـــا أكد كاس مود خبير 
العلوم السياســـية مـــن جامعة جورجيا في 

الواليات املتحدة األميركية.
ولئـــن كان فوكوياما قد لفت األنظار إلى 
نفســـه بأفكاره املتطّرفة ملكيًا أكثر من امللك 
ذاته، فإنه وفي أحدث تصريحاته أثار جدًال 
كبيرا حـــني قال مؤخـــرًا إّن العـــراق ميكن 
أن يتحـــّول إلـــى قصة جناح غيـــر متوقعة، 

بحسب تعبيره.
قـــال فوكوياما، في تغريدة له على موقع 
تويتـــر في األيـــام األخيرة من العـــام 2017 
”ميكن أن يتحـــّول العراق إلـــى قصة جناح 
غير متوقعة، إن كانـــت متواضعة، فاحلرب 
تصنـــع الدولة والدولة تصنـــع احلرب“. إال 
أّن أوكامـــورا يـــرى أّن احلرب قائمة ســـلفًا 
بـــني احلضـــارات وأّن عليـــه وعلـــى رفاقه 
تســـهيل إظهارها إلى العلن بتفكيك االحتاد 

األوروبي من الداخل كما هّددت لوبان.

سياسي هجني يسعى إلى تدمير االتحاد األوروبي

توميو أوكامورا 

فوكوياما التشيكي يخشى من استعمار المسلمين

تزايد املســـاعي إلى تدمير االتحاد األوروبي يأتي بعيد ثالثة أشـــهر من وقوع انتهاكات في القواعد التي أطلقتها املفوضية األوروبية ضد كل من جمهورية التشـــيك وبولندا وجوه

واملجر، لرفضها استقبال مهاجرين من دول أعضاء في االتحاد األوروبي بموجب خطة تقاسم عبء الالجئني.

[ زعيمة الجبهة الوطنية الفرنسية مارين لوبان تقف إلى جانب أوكامورا بقوة وهي التي 
صرحت بأن االتحاد األوروبي بشكله الحالي منظمة كارثية.

[ فوكويامـــا يغـــّرد عن العراق قبـــل أيام  قائال إن "الحـــرب تصنع الدولـــة والدولة تصنع 
الحرب“. أما أوكامورا فيرى أن الحرب قائمة في أوروبا وما عليه سوى إخراجها للعلن.

[ عدائية أوكامورا ضد المســـلمين والمهاجرين العرب ليســـت أمرا جديدا، حيث قاد الزعيم التشـــيكي المتطرف، حملة اســـتهزاء بالمسلمين في عام 2015 دعا 
خاللها إلى الترويح عن الكالب والخنازير باصطحابها للتنزه بالقرب من المساجد ومراكز األحياء السكنية اإلسالمية.

حملة أوكامورا هدفها اإلطاحة باالتحاد 

األوروبي بشكله الحالي. وقد أطلقها 

خالل مؤتمر عقد في ديسمبر الماضي 

في العاصمة التشيكية براغ، بناء 

على دعوة وجهها إلى زعماء األحزاب 

المتطرفة في أوروبا، منشئا تجمعا 

متطرفا جديدا أطلق عليه اسم {حركة 

أوروبا األمم والحريات} 

ذريعة أوكامورا في دعوته إلى فض 

االتحاد األوروبي تتجسد في قناعته 

بأن أوروبا تمر بانحطاط القيم القومية 

والثقافية التقليدية، وأن االتحاد 

األوروبي يتحول إلى دولة شمولية. 

ما جعله يدعو إلى أوروبا تنتفي فيها 

المركزية السياسية واالقتصادية 

وتقوم على التعاون الوثيق بين دولها
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لعبد السالم الشبلي الشش ال ال
مالتـــه االنتخابية موججهجها 
ـى تركيا وحلف الناتووو

الداعمـــة  ألوروبـــي 
ــــا ووروبـبب أو إلـــى  ني 
اد في السنوااات
وروووب ى إ ني

اعـــد موجاتتت
األوسططط شرق
وســـوريااا اق 
لتـــي ضربت
تتدفق  عمليات

ي

يدي إلـــى زعزعة
با بحسب ادعائه.

ء العالم 

يـــة أوكامـــورا ضـــد 
جريـــن العـــرب أمـــرا 
الزعيم التشـــيكي ادد

سســـتهزاء باملســـلمني 
ـا خاللها إلـــى االالتروويويححح

زيـــر باصطحابها للتللتنننزه 
ححألحياياياء الالالسسسكنينينيةة د ومراكز ا
جدجدجديييد مـــن االحتتتجاج ضضضددد
البضائع شـــراءءء بعــــدممم ــااا
لاللتجتجتجااارية اإلسالمية،  عمال 
علنااا ”الراراديكالي“ ســـالم

أوكامـــورا أصصصابعبعبع االتهام
ييضينينيني  خـــالل االععامني املا
ااألملانية أجنيجنيجنيـــال ميركككل،
الواليات املتحدة  جنـــدات 
تدفـــق  سياســـة  أن  بببـــــرا 
ـــمح بها ميركل تســـاهم 

امـــورا ككيييــــف تســـتجيب
ية لطلـــب الرئيس التركي 
وغان مبحاســـبة اإلعالمي
ن بوبرمان بتهمة توجيه 
ولـــة أجنبيـــة، داعيا إلى 
ن وحكومته فـــي محكمة
كاب جرائـــم حرب وفرفرفرضضض

ا.
ي وقـــت آخر عـــن غضبه،
ململكة العربية الســـعودية
ب ن ر و ي

ضو في جلنة األمم املتحدة 
مدعيا أن هذا هو اجلنون 
 اتهامه اإلدارة األميركية، 
وضع الغجر في التشـــيك. 
کاإلدارة األميرکية التى ” ن
ومنذ تقوم التي نفســـها

هاههمت في  اااجلديدة التي ســـ طتططــــورارااتت مع ال
ــعـــــــووود حركركركاتاتات ا االيليليمني في العديد من الدول  ص
مممســـاعي أوكامورا  األوروببيــــة، حيثثث جت جت جتللّلتتت
و ي ي ني ييي ر نيوو

في أوروبا، من  رررطرطرطرففف قادة اللتلت يكيكيررر بتوجيه تففتف
خـــالل دعوة األمم األوألوورووبيـــة إلى التخلص 
مـــن إرث هـــذا االحتـــاد الـــذي يعانـــي من 

مشكالت كثيرة.

ُحّجـــة أوكامـــورا فـــي هذه الدعـــوات أن
القومية والثقافية أوروبا متّر بانحطاط القيم
التقليدية، وأّن االحتـــاد األوروبي يتحّول

م

إلى دولة شـــمولية. مـــا جعله يدعو إلى
أوروبا تنتفي فيها املركزية السياسية
ووواالقتصاديـــة وتقوم علـــى التعاون
ودولها ذات السيادة على ااالووثيقيق بني 
أسااس الفائدة املتبادلة وعدم إمالء
الشروط من قبل الهيئات األوروبية

التي تتطّفل على شعوب أوروبا.
ور هي ب رو

ويســـتعني أوكامـــورا بدعم الفت
من زعمـــاء التطرف فـــي دول أوروبا
رأســـهم زعيمـــة اجلبهة الوطنية علعلعلىىى
الفرنســـية ماريـــن لوبـــان، وهي التيي
صّرحت بأن االحتاد األوروبي بشكله
ظنظمـــة ككارثيـــة. مؤكدة أن احلالي م
األحزاب اليمينية قادرة على القضاء
ااالحتاد األوروبـــي، وهي تدعو على
الشعوب األوروبية إلى حترير نفسها
مممــــن أغـــالل االحتـــاد األوروبـــي الذي
لوبان يقـــود القارة إلى املوت، بحســـبب
”احتاد الشـــعوب التي أكدت أن منظمة
األوروبية ســـتكون أفضل بديل لالحتاد
اااألورروبـــي ألنهـــا تقـــوم علـــى التعـــاون
الطوعـــي واالحتـــرام املتبادل بـــني الدول

األاألاألوروبية“.
كذلـــك األمـــر بالنســـبة إلى زعيـــم حزب
خيـــرت فيلـــدرز الـــذي احلريـــة الهولنـــدي
يؤكـــد أن االحتاد األوروبي يشـــكل

ُيبقي  نييني، آمال في أنن تهديدا لوجود األوروب
التشـــيكيون أبوابهـــم موصـــدة فـــي وجهة
املهاجريـــن داعمـــا اخلطوة التـــي اتخذتها
تشيكيا والتي رفضتها املفوضية األوروبية.
بينما ينتظر أوكامـــورا دعما آخر قادما
حزب احلرية  من النمســـا بعيد وصول زعيم
كريســـتيان شتراخه ملنصب  املتطرف هاينز
املجموعة تؤكـــد حيـــث املستشـــار. نائـــب

املهاجرين إلى أوروبا مقا
الدخول لألتراك إلى منطق
أوكامورا فـــوق ذلك،
تصحيح سياســـاته والض
سياس املتحـــدة لتنهـــيي
إثارة النزاعات في الشـــر
أفريقيا، واملســـاهمة في
أوجدها في تلك الدول بتع
ع مشيرًا إلى أّنه يتوجبب
ب و ي يوج

ثمن ما دّمره وليس نقل ا

الحروب تصنع الدول

ال يعـــرف أحد ه
ذهـــن هذا الزعيـــم ا
عقـــول الناس فـــي الشـــ
املتظاهـــرون أمام فندق 
بالعار لهم، ناعتني إياهم
ومطالبـــني بالعدالـــة اال
العنصرية والكراهيـــة لل
إلى أوروبا، في وقت تال
أعضـــاء هـــذا التجمـــع
إليهيه أوكامورا، مـــن قبيل
يســـعى إلى زعزعـــة اس
تأسيســـه قبـــل ععامني، و
من أوروبا كمـــا أ متويلل
ج العلوم السياســـية مـــن
الواليات املتحدة األميركي
ولئـــن كان فوكوياما
نفســـه بأفكاره املتطّرفة
وي و ن ن و

ذاته، فإنه وفي أحدث تص
ر ر ب

كبيرا حـــني قال مؤخـــر
ي و إ

جن قصة إلـــى يتحـــّول أن

حملة أوكامورا هدددددددفها ا

األوروبي بشكله الحالي

خالل مؤتمر عقد في دي

في العاصمة التشيكية

على دعوة وجهها إللى زع

المتطرفة في أوروبا، من

متطرففا جديدا أطلق ع

أوروبا األمم والحريات}



فيصل عبدالحسن

للكاتبــــة المغربية  } تبدأ روايــــة ”الغجرية“ 
الشــــابة وئام المــــددي بلقاء غريــــب بزوجته 
الغجريــــة وابنتــــه القادمتين من فرنســــا في 
مراكش، غريب أو بــــدر، الذي فقد ذاكرته بعد 
أحداث دراماتيكية عاشــــها فــــي العراق أثناء 
حــــرب تحرير دولــــة الكويــــت 1990، وصدرت 
الرواية قبل أشــــهر عن المركز الثقافي بالدار 
البيضاء 2017، بقســــمين، وكل قســــم تضمن 
تســــعة فصول، وحــــازت المرتبــــة األولى في 
مســــابقة الطيــــب صالــــح للرواية فــــي العام 

الماضي. 

صراع الهويات

تعــــّددت األمكنة فــــي روايــــة ”الغجرية“، 
فانتقلــــت الســــاردة بيــــن المغــــرب والعراق 
وإســــبانيا وفرنســــا، وبذلــــك أغنــــت الرواية 
بعمق جغرافي ومعرفي، وجعلت سردها أكثر 
إمتاعا للقارئ، وصار الخيال أحســــن وسيلة 

للسفر عبر هذه البلدان.
وليس تعــــّدد األمكنة وحــــده الذي أضاف 
للقارئ رؤية شاملة لشخصياتها، بل أضافت 
له الكاتبة صراع الهويات، فالبطل بدر مغربي 
أمازيغــــي، مثّقــــف، يقــــرأ للســــياب ومحمود 
درويــــش وأليوت وهو مــــن مراكش، واضطر 
-بســــبب شــــّحة األعمــــال بالمغــــرب- للعمل 
كفــــالح فــــي الكوت بالعــــراق، بعــــد أن طلبت 
حكومــــة العراق اآلالف مــــن المغاربة إلصالح 
األراضي في الكوت في السبعينات من القرن 
الماضــــي، وطلبــــت منهم العيش فــــي العراق 
كمواطنيــــن عراقيين، وهيأت لهم ســــكنا الئقا 

قرب األراضي التي وّزعتها عليهم.
هوية أخرى فرضتها الســــاردة في متنها، 
هي مهتاب الغجرية العراقيــــة، التي يلتقيها 

بــــدر في أحــــد األعراس والمعــــروف عن غجر 
هم يعملون بإحياء األعراس، وخالل  العراق أنَّ
ذلــــك تقــــّدم الغجريات رقصاتهّن بمالبســــهّن 

المزركشة، وغنائهّن الريفي العذب.
وهويــــة الغجر فــــي العــــراق هوية تحمل 
أبعــــادا ميثولوجية وأســــطورية في المخيال 
الشــــعبي العراقي، ويندر اندمــــاج الغجر في 
المجتمــــع العراقي، وهم عادة يعيشــــون في 
مخيمــــات بعيدة عن المناطق الســــكنية التي 
يعيــــش فيهــــا باقــــي المجتمــــع، وال اختالط 
بينهم وبين باقي المجتمع إّال نادرا، والعالقة 
الوحيدة التي يرتبطــــون بها بالمجتمع، هي 
أثنــــاء ممارســــة مهنتهم في الرقــــص إلحياء 
األفــــراح أو عنــــد اســــتقبال الزائريــــن فــــي 
مخّيمهــــم، لتقديم وصالت الرقص للتســــرية 
عنهم لقاء مبالغ مالية، وبما فيها ثمن الطعام 

والشراب اللذين يقّدمان للزائرين.
وال تحــــدث في العادة زواجات بين الغجر 
وبيــــن الغرباء من خارج محيطهــــم إّال في ما 

نــــدر، أو كما حــــدث لبــــدر المغربي 
الذي تزّوج مهتــــاب الغجرية، وهو 
حدث فريد لســــببين: أوال، صعوبة 
التفاهم بين طرفين أحدهما يتكلم 
اللهجــــة المغربية غيــــر المفهومة 
للكثيرين في المشــــرق العربي إّال 
بصعوبــــة، وغجريــــة ال تتحــــدث 

سوى اللغة الدومرية.
والدومرية خليط من الكلمات 
وال  واإليرانية،  القديمة  الهندية 
يتحــــدث الغجــــر ”الكاوليــــة“، 
وهي التسمية العراقية للغجر، 

إّال القليل منهم بعــــض الكلمات باللهجة 
الدارجة العراقية، التي بدورها  يجد المغربي 

صعوبة كبيرة في فهمها.
والســــبب الثانــــي، اختــــالف المنظومــــة 
القيمّية واألخالقّيــــة الكبير بين من تربى في 
مراكش، التــــي لها تاريخ طويل مــــع التزّمت 
األخالقي والعادات القبلّيــــة، وفتاة ترّبت في 
مخّيم للغجر تعّلمت فيه كيف ترقص وتغازل 
الزبائن وتبيع جسدها لمن يدفع أكثر، ووفق 
هذه المنظومــــة، فإنَّ أكثــــر الغجريات نفوذا 
وسلطة في المخّيم هي من تستطيع أن تجعل 
فــــي دائرة رقصها أكبر عدد ممكن من الرجال، 

وتســــتطيع آخر الليل أن تجذب أكبر عدد من 
العشــــاق إلى خيمتها. وعدم معرفة الروائية 
بما ترتديه الغجريات في العراق، وفي مدينة 
الكوت بالذات، فــــي حياتهّن اليومية واضح، 
فقــــد افترضــــت أّن الغجرية مهتاب مرســــال 

ترتدي تنورة بيضاء كباقي نساء المدينة!
وتقــــول الســــاردة عــــن ذلك ”تاهــــت قدما 
بدر بين أروقة الســــوق، أمــــا عيناه فقد كانتا 
تائهتين وراء بياض تّنــــورة الغجرية“، (ص 
30)، والحــــال أّن الغجريــــات فــــي العــــراق ال 
يرتدين التنــــورات، ولديهّن أزياء خاصة بهّن 
سواء للرقص أو للحياة العامة، وليس بينهّن 
ممن تستعمل التنورة، كما أنهّن ال ينزلن إلى 
األسواق، وال يختلطن بعامة الناس لمحاذير 
كثيــــرة اجتماعيــــة وأخالقيــــة معروفــــة لدى 
الغجر وبقية المجتمع الحضري والريفي في 

العراق.

العودة إلى مراكش

قصــــة الحب بيــــن مهتــــاب وبــــدر تتكّلل 
عاداتــــه  عليهــــا  بــــدر  ويفــــرض  بالــــزواج، 
وتقاليده، فيمنعها من الرقص أو العودة إلى 
مخّيــــم الغجر، وتهرب معه بعيــــدا عن األهل 
واألصحاب، وتنجب له فتاة يســــميانها قمر، 
ولكن بســــبب ظــــروف حرب الخليــــج الثانية 

وتحرير دولة الكويت ينفصل عنها.
وهنا تضع الكاتبة افتراضين 
لمصيــــره، األول حملتــــه نســــخة 
الروايــــة الذاهبــــة إلــــى مســــابقة 
”الطيب صالح“ في السودان، التي 
حكت فيهــــا عن التحاقــــه بصفوف 
المقاومــــة العراقية ضــــد المارينز، 
أما فــــي النســــخة التي هــــي طبعة 
المركز الثقافي، فقد حكت فيها شيئا 
مغايرا عن مشــــاركة بــــدر في صفوف 
االنتفاضــــة ضد النظــــام العراقي بعد 

االنسحاب من الكويت.
وفــــي الحالتيــــن لم تكــــن الروائية 
موفقــــة، إذ عندمــــا تــــّم تحرير دولــــة الكويت 
لــــم تكن هنــــاك مقاومــــة عراقية ضــــد جنود 
المارينز، لينضّم إليها بدر، أما مساهمته في 
االنتفاضــــة ضّد الجيــــش العراقي، فهذه غير 
ه مغربــــي، واالنتفاضة منذ  ممكنــــة أيضا، ألنَّ
البدايــــة اتخذت طابعا طائفيا، وحالما يعرف 
أولئك المنتفضون أنَّ معهم أحد المغاربة من 
اســــتقدمتهم الحكومة العراقية للعمل  الذين 
ه  فــــي مزارع الكوت، فســــُيقتل فورا بدعوى أنَّ
مــــن مخابــــرات النظام العراقــــي، وقد التحق 
بالمنتفضين لينقل المعلومات عن تحركاتهم.

الخاطئــــة التي وقعت  والفرضية األخرى 
فيها الكاتبة، أنــــه حالما يختفي بدر من بيت 
الزوجيــــة لينضّم إلى صفــــوف المقاومة ضد 
المارينــــز أو ضــــد الجيــــش العراقي حســــب 
الفرضيتين الســــابقتين، فإنَّ الغجرية مهتاب 
لكــــي تنــــال رزقهــــا ورزق ابنتها قمــــر، تقّرر 

العودة لمهنة الرقص!
وهذه المــــّرة ال تجد غير جنــــود المارينز 
لترقــــص أمامهــــم، ليغدقــــوا عليهــــا العطاء، 
كعادة األميركييــــن في البلدان المحتلة، وهذا 
لم يحــــدث في الواقــــع طبعا، ألّنــــه حالما تم 
تحرير دولة الكويت وقعت اتفاقية الخيمة في 
صفوان، ولم يكن لجنود المارينز وجود على 
األرض أو المــــدن العراقية، لكــــي ترقص لهم 

مهتاب وتريحهم مــــن عناء الحرب والمقاومة 
الشــــعبية. وتفرُّ مهتاب مع غريغوريو (جندي 
إسباني) إلى إسبانيا بعد أن يشّوه بدر فمها 
هــــا في غيابه عــــادت للرقص،  بآلــــة حادة، ألنَّ
ويتبنــــى غريغوريو وزوجتــــه آن ابنتها قمر، 
ويطلقان عليها اســــم لونا، ويبقى غريغوريو 
عشيقا بالسّر لمهتاب التي يقّدمها لزوجته آن 
كمربية شرقية للونا، وتستر الرواية معتمدة 

التشويق واإلثارة إلى آخر سطر فيها.
ُكتبت الرواية بلغة شــــعرية، واســــتطاعت 
الكاتبة المغربية وئام المددي أن تظهر معرفة 
باألماكن التــــي تابعت فيها أبطــــال روايتها، 
ونقلت لنا بعيــــن الكاميرا ما تحدثه الحروب 

من خراب في حياة الناس.
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ثقافة
توفـــي االثنني الكاتـــب الصحافي إبراهيـــم نافع، رئيس مجلـــس إدارة األهرام ورئيـــس التحرير 

ونقيب الصحافيني املصريني األسبق، بعد صراع مع املرض عن عمر ناهز 84 عاما.

اختـــار معهد مانديال الفرنســـي الباحث املغربي محمد حركات، أســـتاذ العلـــوم االقتصادية في 

جامعة محمد الخامس بالرباط، ضمن الفائزين بجوائز نيلسون مانديال لعام 2017.

{الغجرية}.. رواية كتبت بعين سينمائية لتنقل خراب البشرية

[ ساردة مغربية تفوز بجائزة الطيب صالح رغم جهلها بعض خصوصيات الغجر  [ لغة شعرية تسافر في أكثر من بلد
تعــــــد رواية ”الغجرية“ للكاتبة املغربية الشــــــابة مــــــن الروايات املغربية القليلة التي تشــــــد 
قارئها منذ الصفحات األولى حلدثها االستثنائي، وحتى آخر صفحاتها الـ٢٢٣ من القطع 
الكبير، وقد أسهبت الكاتبة في صفحات كثيرة منها في تعداد الصفات وتكرار الوصف 
ــــــن، ّمما يجعل القارئ يبحث عن نهاية ملا انشــــــغلْت به  واالقتباس من الشــــــعراء واملفّكري

الكاتبة عن متابعة خيوط سردها ومصائر أبطالها.  

هويـــة الغجـــر فـــي العـــراق، تحمل 

أبعادا ميثولوجية وأســـطورية في 

العراقي، ويندر  الشـــعبي  المخيال 

اندماجهم في المجتمع

 ◄

فلسطني تدعم أربعة 

مشاريع ثقافية
} القدس - أعلنت وزارة الثقافة الفلســـطينية 
األحد الماضي، عن أربع اتفاقيات لدعم مشاريع 
سينمائية ومســـرحية وموسيقية، حيث وقعت 
الـــوزارة ممثلة بالوزير بسيســـو اتفاقية لدعم 
مشروع إنتاج فيلم عن مرور مئة عام على وعد 
بلفور مع المخرجة ديمـــا أبوغوش، وهو فيلم 
وثائقي طويل، كما وقع الوزير اتفاقية مع بلدية 
نابلـــس ممثلة بمديرها عمر الدبعي، لدعم عمل 
فني موسيقي غنائي خاص من كلمات الشاعرة 
فدوى طوقان، تنفذه جوقة بلدية نابلس (مركز 
الطفل الفلسطيني) التابعة للبلدية، حيث سيتم 
إنتاج العمل وتســـجيله ضمن فعاليات مئوية 
فدوى طوقان، وتقديم سلسلة عروض موسيقية 

غنائية للعمل.
الموســـيقي  المشـــروع  دعـــم  تقـــّرر  كمـــا 
”عبور 2“، عبـــر اتفاقية وقعتهـــا وزارة الثقافة 
الفلســـطينية مـــع ســـامر جـــرادات، ممثال عن 
شـــركة طابع فني لإلنتاج والتوزيع (شركة غير 
ربحية)، بحيث يقوم المشـــروع على إنتاج فني 

في مجال الموسيقى والغناء.
وفي المســـرح، وقعت الوزارة اتفاقية دعم 
لتنفيذ وعرض مســـرحية ”الساحر أوز“ لفادي 
الغـــول، والتي تهدف إلى إيصال فن المســـرح 
إلى األطفال في 3 عروض برام الله وبيت لحم. 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

منح التجوال الثقافي 

والفني تفتح صندوقها

} باريس - افتتح صندوق ”روبيرتو تشيميتا“ 
عـــام التجوال الثقافـــي والفني فـــي األول من 
ينايـــر الجاري، حيث يمكن للفنانين والفاعلين 
الثقافيين القاطنين في منطقة أوروبا، أفريقيا 
والشـــرق األوســـط أو العاملين فيهـــا، التقّدم 

بطلب منحة سفر.
التجـــوال  لمشـــاريع  األولويـــة  وُتعطـــى 
الصـــادرة عن جنوب أو شـــرق المنطقة، حيث 
يســـتقبل الصندوق العام جميع طلبات المنح 
التـــي تحترم شـــروط الصنـــدوق للتأهل مهما 

كانت الوجهة أو الميدان الفني.
وتقبل الطلبـــات من األول من يناير الجري 
وحتى الــــ31 منـــه، ويؤكد البيـــان الصحافي 
الصـــادر عن الصندوق أنه يجب على الراغبين 
في االستفادة من المنح اتباع المعايير األهلية 
التالية، وهي: على الرحلة أن تســـاهم بشـــكل 
مباشـــر أو غير مباشـــر في التنميـــة الثقافية 
المحليـــة، كمـــا على المرشـــح عنـــد عودته أن 
يتمكن من تطوير مبادرات محلية والمســـاهمة 
فـــي الديناميكية الثقافية لمنطقتـــه، كما عليه 
التعهد بنقل المهارات المكتسبة وإفادة فنانين 

ومهنيين آخرين من حوله من عمله.
وال يحـــدد الصنـــدوق الشـــروط الواجـــب 
توفرها في المتقدمين، كما ال يشـــترط جنسية 
بعينهـــا، وال عمـــرا محددا، أمـــا في خصوص 
المهنـــة فعلى المترشـــحين أن يكونوا فنانين 
(مغنـــون، مبدعـــون، تربويـــون) أو فاعلين في 
الميدان الثقافـــي (منظمون، إداريون، أصحاب 
مشـــاريع). كما يشـــترط الصنـــدوق أن يجري 
تقديم الطلـــب من قبل فرد ال مـــن قبل هيكلية، 
على أن يمنح الصندوق ثالث منح كحد األقصى 
للمشـــروع الواحد، كما ال يمكن للمســـتفيد أن 

يتقّدم بأكثر من ثالثة ترشيحات.
وتغطي المنحة كلفة بطاقة الســـفر الدولية 
ذهابا وإيابا وتكاليف تأشـــيرات الدخول، على 
أال تشـــمل المنحة تكاليـــف التنقالت المحلية، 

وستعلن النتائج في األول من أبريل 2018.

} أبوظبــي - أعلنت لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامـــج الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبي عن 
انتهاء اختبارات الشـــعراء الذيـــن تأهلوا إلى 
مرحلة المئة والخمســـين، وهـــو الرقم الجديد 
للقائمـــة التـــي ارتأت لجنـــة تحكيم مســـابقة 
شـــاعر المليون في موســـمها الثامن رفع عدد 
الشـــعراء المتأهليـــن إليها بعـــد أن كانت في 
المواسم الســـابقة تختار قائمة من 100 شاعر، 
وذلك بسبب ازدياد عدد الشعراء الذين تقدموا 
للمســـابقة في هذا الموسم، وارتفاع مستواهم 
بشـــكل عام، حيث بلغ عدد المجازين في بعض 

الجوالت 98 بالمئة.

وضمـــت قائمة الـ150 شـــاعرا شـــعراء من 
11 دولـــة هـــي: ”الســـعودية، اإلمـــارات، 

ُعمان،  ســـلطنة  البحرين،  الكويـــت، 
األردن، العراق، اليمن، الســـودان، 
واســـتمرت  والجزائـــر“.  مصـــر 
التي  والمقابـــالت  االمتحانـــات 
خضع فيها الشعراء إلى معايير 
تحكيمية دقيقة من 16 ديســـمبر 

إلـــى غايـــة 20 ديســـمبر الماضي، 
وضمت جانبا شفويا وآخر تحريريا.

ورأى عيسى ســـيف المزروعي، نائب 
رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج 

الثقافية والتراثيـــة بأبوظبي، ”أّن رفع القائمة 
ما قبل النهائية لمنافسات مسابقة شاعر 
المليون إلى 150 شاعرا، يدل على أن 
المستوى الشـــعري لشعراء النبط 
فـــي العالـــم العربي فـــي ارتفاع 
مســـتمر، ورقعة انتشـــاره باتت 
أكبـــر، وهو مـــا يعكـــس التأثير 
الكبير الذي أحدثته المسابقة في 
المشهدين الشـــعري والثقافي في 

المنطقة“.
هـــذا ويعقـــد أعضاء لجنـــة التحكيم 
خالل األيام الحاليـــة اجتماعات مكثفة النتقاء 

الشـــعراء األجـــدر بالوصول إلـــى مرحلة البث 
المباشـــر، وذلك مـــن ضمن قائمة المرشـــحين 
الـ150. وممـــا ُيذكر أّن الكويـــت تحتفظ ببيرق 
الشعر حاليا بعد فوز شاعرها راجح الحميداني 
بلقب ”شاعر المليون“ في النسخة السابعة من 
البرنامج التلفزيوني األشـــهر عربيا في مجال 

الشعر النبطي.
وقد اســـتطاعت مســـابقة شـــاعر المليون 
التي أصبح شـــعراء الشـــعر النبطي ينتظرون 
انطالقتها بشـــغف كل عامين إحداث تغيير في 
خارطة الشـــعري النبطّي وإعادة فرز الســـاحة 

الشعرية وترتيبها وإنصافها.

شاعر المليون يرفع قائمة المئة إلى 150 شاعرا

للغجريات خصوصيات ال يفهمها إال من عاشها (لوحة للفنانة رامه دهنه)

إحدى الجداريات التي بدأت تنتشر على جدران العاصمة األردنية عمان لفناني غرافيتي شباب سمح لهم بتزيني الشوارع والطرقات بأعمالهم

ي
و
ة
م
ة
ال
ث

ت
ال
،

ري و

مـــارات،
ان،
،

ي، 
ريا.

ما قبل
الم
ا

الم



أحمد رجب

} يلح ســـؤال توجهنا به ألدباء استخدموا في 
كتاباتهم الحلم: هل كتابة األحالم فن، أم مجرد 

تسجيل لما يراه الكاتب في منامه؟
عـــن  الكفـــراوي  ســـعيد  القـــاص  يحكـــي 
بورخيـــس الـــذي كتب في إحـــدى أمثوالته عن 
رجل ألزم نفســـه برســـم العالـــم، وبعدما أنفق 
ســـنوات من عمـــره لتأثيث الفضـــاء والممالك 
والجبال والوديان والكواكب والخيول، ظن أنه 
رســـم العالم فعال واستراح لظنه، لكنه وقبل أن 
يقضي نحبه اســـتيقظ من منامه واكتشـــف أن 
ما رآه في الحقيقـــة كان صورة لوجهه، فدائما 
مـــا يجد الحلم فـــي القصص معنـــى له وجود 
في الواقع. في الصحو تكتشـــف أن األسطورة 

تتجلى في متن الحلم.
ويضيـــف الكفـــراوي “أعتقد أن اســـتخدام 
الحلـــم إحدى حيل الكاتـــب للتعبير عن دواخل 
الـــروح، وقد ال أجـــد من يصدقني لـــو قلت إن 
الكثير من قصصي شاهدتها كاملة في األحالم، 
مثال قصة ’الجمل يـــا عبدالمولى الجمل‘، حلم 
حـــول كيفية مواجهـــة الخوف. فأنـــا ال أهرب 
مـــن الواقـــع للحلـــم، ولكنني أســـتخدم الحلم 
فنيا للتعبير عن حلمي اإلنســـاني بواقع آخر، 

بواسطة الكتابة“.

واقع مقموع

أمـــا القاص والناقد ســـيد الوكيـــل فيقول 
“ثمة دراسات نفســـية اكتشفت ما يسمى بواقع 
الواقـــع، وأن مـــا تعودنا عليه فـــي حياتنا هو 
الواقع المادي، الذي نســـجله أدبيـــا، لكن ثمة 
واقـــع آخـــر مقموع لـــدى كل واحد منا يســـير 
معه، لـــذا يشـــتغل اإلنتـــاج األدبـــي للوصول 
إلى المســـتوى األعمق في تجربتنا اإلنســـانية 
بترجمة األحالم إلى أدب مكتوب ورصد الواقع 
النفســـي الداخلي الذي يتجلى بآليات وأنماط 
مغايـــرة لما هو ملمـــوس في الواقـــع، فالحلم 
هـــو أكثـــر آليات الالوعي اشـــتغاال فـــي حياة 
البشـــر، لهذا فحضورها المصاحب للشخصية 
الروائيـــة، يبـــدو أمـــرا طبيعيـــا ومقبـــوال من 
ناحيـــة، ومن الناحية األخرى، فمادة الحلم هي 
نفســـها مادة اإلبداع. سواء على مستوى اللغة 

المجازية والرمزية، أو الطاقة التخيلية“.
وينفـــي الوكيـــل إمكانية كتابـــة القصص 
الحلمية كمـــا يراها القاص في منامه مشـــيرا 
إلـــى رأي للكاتـــب والطبيب النفســـي الدكتور 
يحيى الرخاوي، فهو يؤكد أن ال أحد يســـتطيع 

أن يكتـــب حلمه، حتى لـــو أراد ذلك، لكنه يكتب 
تصـــوره عن الحلم. وبهذا المعنـــى، فإن كتابة 
الحلـــم تنقلـــه من منطـــق اإلخبار إلـــى منطق 
اإلبـــداع. أي أننـــا – فـــي الحقيقـــة- نكتب فنا 

سرديا بلغة األحالم وتقنياتها.
وعـــن تجربته في كتابه ”لمـــح البصر“ قال 
الوكيل  ”هي تجربة حققت لي إشـــباعا جماليا 
لم أجده في كتابة القصة في شـــكلها التقليدي، 
فأن تغوص في ال وعيك إلى أعمق طبقة ممكنة، 
ليس أمرا هينا ومتاحا في أي وقت، ألنه أقرب 
إلـــى الرياضة الروحيـــة التي تحتـــاج مكابدة 
وتدريبات، لهـــذا تنعكس آثارهـــا على الكاتب 
نفســـه كحالة من الكشـــف ليدخل بعدها في ما 

يشبه الوجد الصوفي“.

مرايا الروح

تقول الكاتبة صفاء النجار “تعكس األحالم 
مرايـــا الروح األعمـــاق الغامضة والســـراديب 
الخفيـــة للنفس، وتكشـــف ما يدور فـــي العقل 
الالواعـــي ومـــا يحدث علـــى تخـــوم العتمة/ 
النـــور، وال تخضع األحالم لمنطـــق أو معايير 
قيمية، لكن ال يمكن قراءتها أو تفسيرها بعيدا 
عن األنســـاق الثقافية المحيطة بالمبدع حيث 
يختلط السياســـي بالمعرفـــي بالجمالي، وقد 
استخدمت الحلم في الكثير من أعمالي كتقنية 
للتعبير عن مكنونات وهواجس شخوصي كما 
فـــي قصة ’رائحة القهوة‘ مـــن مجموعة ’البنت 
التي سرقت طول أخيها‘، حيث تطارد الساردة 
اللوحـــات والالفتات االنتخابية في اســـتفتاء 

الرئاسة“.
وأضافـــت ”فـــي مجموعتي ’الحـــور العين 
اســـتخدمت الحلـــم كتقنية  تفصص البســـلة‘ 
لرصـــد بعض األحداث السياســـية، ووضعتها 
فـــي إطـــار غرائبـــي يعكـــس حالـــة التخبـــط 
والتوهـــان والاليقيـــن”.. وكذلـــك فـــي روايـــة 
“اســـتقالة ملـــك المـــوت“ حيث تقول ســـاردة 
الرواية ”ما أراه على الشاشـــة ليس حلما، أنا 
أعرف أحالمي التـــي ال أتوقف فيها عن النزف 
والـــوالدة، أنتظـــر أجنتي الشـــهور التســـعة، 
فتأتي مســـدودة الفتحات، كتلـــة صماء دامية، 
كوز مـــن اللحم المعجون بالدمـــاء، تتدلى منه 
أطـــراف أربعة. أكـــره البولبييف والالنشـــون 
والبســـطرمة، وأهـــرب مـــن أي مائـــدة توضع 

عليها هذه األطباق“.
القـــاص والكاتـــب المســـرحي عبدالهادي 
شـــعالن يقول “كل شـــخص يراوده ُحْلم، حتى 
لو َحُلم به شـــخص آخر، فهو له فقط وعليه أن 
يتوجه مباشـــرة تجاه ُحْلمه هو، فقط عليه أن 
يكون متأكدا أن هذا هو ُحْلمه وأنه سيصل في 
جل الذي اشترى  النهاية إليه، ومســـرحيتي الرَّ
ُحْلما، تـــدور َحْول منير الـــذي يجلس بجانب 
ائم والذي يصل به االســـتغراق في  صديقه النَّ
ـــوم إلى حد أنه يســـتيقظ علي ُحْلم، فيحكي  النَّ

ة  لمنير الُحْلم، ويخبره أنـــه رأى في الُحْلم َجرَّ
ة موجـــودة على  هـــب، هـــذه الَجرَّ مملـــؤة بالذَّ
ر  مســـافة ما من بيت أْغَنى رجل في بغداد، يقرِّ
منيـــر أن يشـــتري الُحْلم، ويســـتدين من أجل 
ـــفر إلى بغداد، ترفض زوجـــة منير، لكنها  السَّ
تعطيه المال ألنها وجدت أنه في غاية اإلصرار 

على تحقيق الُحْلم الذي اشتراه. 
يذهـــب منير إلى بغداد وعندما يجد شـــابا 
ه يبحث عن بيت أْغَنى رجل في بغداد  يخبره أنَّ
ة مملـــوؤة بالذهب، يحفر  ألنـــه يبحث عن َجـــرَّ
ـــاب في المكان الذي أخبـــره به منير فيجد  الشَّ
أنَّ طائـــرا ذهبيا يطير من الحفرة ويفاجئ بأن 
الجـــرة فارغة، يعود منير إلى بيته وهو ممتلئ 
بالخيبة، فيجـــد زوجته َفِرحـــة تخبره أنه في 
منتصـــف إحـــدى الليالي الماضيـــة، وهو في 
بغـــداد، اندفع إلى منزلهم طائـــر ذهبي غريب، 
ودخل البيت وظلـــت النقود والجواهر تتطاير 
من جســـده وجناحيه وُتْحـــدِّث أصواتا أثناء 
هبوطها على األرض، ذهب، جواهر، من جميع 
األنواع، فأصبحْت األرض تبرق، ولقد جمعتها 
ولـــم تفعل بها شـــيئا َحتَّى يعـــود ويراها كما 
ر لي أنا، فقد  هب ُمَقدَّ د: الذَّ ائر، فيردِّ ألقاهـــا الطَّ
ني  كان شـــيئا ما يدفعني لشـــراء الُحْلـــم، وكأنَّ

ة“. كنت متأكدا من وجود الَجرَّ
وبـــدوره، يقـــول القـــاص شـــريف صالـــح 
“الحلـــم أجمل نافذة أطـــل منها علـــى الحياة، 
تكنيـــك مفضـــل لـــدي، والكثير مـــن نصوصي 
هي في األســـاس أحالم، مـــع تعديالت طفيفة، 
األســـاس لدي هو الحلم، والواقع مجرد حيلة 
تضفي على النص شيئا من الكثافة والتجسيد 

والمقبوليـــة، فالحلم يضعك في مكان آخر غير 
الواقع، أي ينسف مفهوم المحاكاة األرسطية، 
فتصبـــح القصـــة ال تحاكي واقعـــا محددا بل 
تحاكي ذاتها. تخلق واقعها الموازي ومنطقها 

الخاص وحياتها السرية“.
وإذا كانت تلك رؤى المبدعين، إال أن الناقد 
حســـام عقل له تصور آخر فيقول “نجد تناول 
األحـــالم فـــي الكثير مـــن كتـــب األدب العربي، 
كرســـالة الغفران ألبـــي العـــالء المعري حيث 
تتابع المشـــاهد واألشـــخاص في سرد حلمي 
مجســـد. ومن قبلها َكتب ابن شـــهيد األندلسي 
رؤيـــا مشـــابهة فـــي كتابـــه ’رســـالة التوابع 
والزوابع‘. أيضا كتب المتصوفة حيث األحالم 

الرؤيوية، وال ننسى ألف ليلة وليلة.
وعمومـــا يعد توظيف الحلـــم في األدب من 
أصعـــب التقنيات التي يمكـــن أن يبدع الكاتب 
نصه مـــن خاللها؛ نظرا إلشـــكالية هذه البنية 
وصعوبتهـــا، وجماليتهـــا في الوقت نفســـه، 
فعليه أن يكون مّطلعا على هذه التقنية، بل على 
الحالة الشعورية التي تنتاب الحالم قبل الحلم 
وفـــي أثنائه وبعده، فاألحـــالم حافلة بالدالالت 

مع انفالتها من عنصري الزمان والمكان.

ناهد خزام

} القاهرة – اختتمت قاعة الزمالك للفنون في 
القاهرة برنامجها لعام 2017 بتشكيلة متنوعة 
من األعمـــال الفنية لثالثة فنانين هم مصطفى 
ربيع وأمينة الدمرداش وأيمن سعداوي، وقدم 
الفنانون الثالثة نماذج من التصوير والنحت 
المصـــري الحديث، وهي تجارب ملهمة يحمل 
كل منها مالمح خاصة في التعامل مع الوسط 

الفني.
وقـــدم الفنـــان مصطفـــى ربيـــع أعمالـــه 
التصويريـــة تحـــت عنـــوان ”زمـــن البـــراءة“ 
وتنـــاول فيها بعفوية لونيـــة مفهوم ”اللعب“ 
والـــذي يتعامـــل معـــه كطقـــس مـــن طقوس 
الحيـــاة اليوميـــة، وفي أعماله بـــدت المدينة 
كبراح شاســـع مليء بالعناصـــر والتفاصيل، 
كمـــا تحّولـــت شـــخوصه 
مرحـــة  كيانـــات  إلـــى 
هذا  فـــي  تتحـــّرك 
على  البراح 

ســـجيتها. والتجربـــة التـــي عرضهـــا الفنان 
مســـتلهمة، كمـــا يقول، مـــن الحكايـــات التي 
كانت ترويها جدته على مسامعه وهو صغير، 
حيث أمضى طفولتـــه في القرية يتأّمل البيئة 

المحيطة به في جنوب مصر.
التفاصيـــل  هـــذه  كل  الفنـــان  ويتذكـــر 
الصغيرة التي تنطـــوي عليها تلك الحكايات، 
واســـتمر تعلقـــه بتلـــك التفاصيـــل حتى بدأ 
عشـــقه للفن والرســـم، ورغم أنه اختار دراسة 
علـــوم الكمبيوتـــر، إّال أنه ظـــل مخلصا لتلك 
الهوايـــة التي ســـاعدته على تســـجيل وتذّكر 
هذه الحكايات التـــي كانت ترويها جدته على 
مســـامعه، إلى أن تفّرغ تماما للفن فمّثلت تلك 
الحكايات والتفاصيل المرتبطة بها مصدرا ال 
ينتهي ينهل منه الفنان المصري وقتما شاء.

ويستخدم ربيع خلفيات مبهجة ذات ألوان 
براقـــة ومتباينة، وعلى الرغـــم من ذلك المزج 
غير المعتاد بين الخامـــات اللونية المختلفة 

في أعماله، ال نجد أي تنافر في ما بينها.
ويمتلـــك ربيـــع تلـــك القـــدرة علـــى فهـــم 
التكوينات على نحو يجعـــل تناوله للعناصر 
المختلفـــة فـــي أعمالـــه علـــى قـــدر كبير من 
التـــوازن والتماســـك، مـــع االهتمام الشـــديد 
في نفـــس الوقت بالتفاصيل مـــا يضفي على 
أعماله نوعا من التناســـق 
بين المســـاحات ودرجات 
اللـــون، وإذا مـــا تأملنـــا 
أعماله سندرك أن العاطفة 

هـــي جوهـــر هـــذا المعـــرض الذي تبـــدو كل 
الشـــخوص المصّورة فيه أشبه بأطفال بريئة 

بالرغم من كونهم شخوصا ناضجة.
أمـــا التجربـــة التصويرية األخـــرى التي 
تقدمها الفنانة أمينـــة الدمرداش تحت عنوان 
”طبيعـــة“، فهـــي تذهب بنـــا بعيدا إلـــى عالم 
الخيال، حيث يوجد البشر على فطرتهم، فنرى 
شـــخوصها عراة كأنهم ولدوا للتـــّو من رحم 
الطبيعة. وتقول الدمرداش ”الطبيعة تمثل لي 
الجانب الحقيقي من أنفســـنا، الجانب األكثر 
صدقا وشفافية وعريا“، وتتجلى الطبيعة في 
تلك المشاهد التي تمثل حياة النساء اليومية، 
وفـــي اصطفاف األشـــجار في فلورنســـا التي 
قضت فيها فترة مـــن حياتها، كما تقول، وفي 

المراعي ومزارع العنب واألنهار.
ومـــا تفعله الفنانة أمينـــة الدمرداش هنا، 
هو محاولة لتجســـيد الطبيعـــة من خالل ترك 
كل ما هو ظاهري والتعّمق في جوهر األشياء، 
إذ يمنحنـــا هـــذا العري القـــدرة على هجر كل 
مـــا يتعلق بالمظهر، ويدفعنـــا إلى البحث في 
الجوهر، فال تشـــتتنا النزعات االســـتهالكية 
ومحـــاوالت التجميل الســـطحية، وال تجذبنا 
ســـوى لغة الجســـد وما توحي به من ســـمات 
شـــخصية، إذ تقول ”قد يلقـــي العري الضوء 
علـــى عيوبنـــا الخارجية في أجســـادنا، لكنه 

يمكننا من الخوض في أعماقنا الداخلية“.
وإلـــى جانـــب األعمـــال التصويـــر التـــي 
قدمتها الفنانة أمينة الدمرداش وأيضا الفنان 

مصطفـــى ربيع عرض الفنان أيمن ســـعداوي 
مجموعـــة من أعماله النحتيـــة المنفّذة بخامة 

البرونز.
وعرضت األعمـــال تحت عنـــوان ”النيل“، 
وهو يمثـــل الثيمة التي اســـتمد منها الفنان، 
كما يقول، معظـــم معالجاته النحتية األخيرة، 
إذ اتجـــه بحثـــه حول ذلـــك الشـــريان المائي 
منّقبا عـــن مكانته لـــدى المصريين اجتماعيا 
وتاريخيـــا، فهـــو إلى جانـــب كونـــه مصدرا 
للحياة، هو أيضا مصدر للرزق واإللهام، وهو 
أيقونة عقائدية قديمـــة تعامل معها المصري 

القديم بالكثير من التقديس والتبجيل.

وفي األعمال التي عرضها ســـعداوي يفرد 
لنا مســـاحة لتلك العالقة المتشابكة والقديمة 
مـــع النهـــر، باحثا فـــي نفس الوقـــت عن تلك 
األيقونـــات والعناصر المرتبطة بـــه، كأوراق 
البردي والمراكب النيلية وشـــباك الصيادين 

وغيرها من المظاهر والدالالت األخرى.
ومزج ســـعداوي في أعمالـــه األخيرة بين 
خامتي البرونز والحجر فـــي تكوينات صلبة 
ومثيـــرة بصريا، مع مراوحـــة بين الصياغات 
الفردية والتشـــكيالت الصرحية، محافظا في 
نفـــس الوقت على تلك الرشـــاقة المعهودة في 

منحوتاته والتي مّيزت أعماله السابقة.
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يقـــدم الكاتب املغربي كمال عبداللطيف في الخامس من يناير الجاري بالدار البيضاء محاضرة 

حول {سؤال التغيير في املغرب، التغيير املمكن، التغيير الصعب}.

اســـتحدثت بالسعودية جائزة باسم {األمير عبدالله الفيصل للشعر العربي}، والتي تتكون من 

فرعني، األولى للكبار وقيمتها 600 ألف ريال، والثانية للشباب وقيمتها 400 ألف ريال.

دور النشر املهاجرة

} الظاهرة الثقافية التي أفرزتها الحرب 
األهلية اللبنانية تمثلت في هجرة 

الناشرين العرب إلى  الغرب، بعد أن 
كانت بيروت هي عاصمة النشر العربي 

بامتياز.
هذه الظاهرة الجديدة ستكون 

البداية التي ستمهد الطريق لظهور 
دور نشر عربية أخرى، مع تزايد هجرة 
الكتاب والمثقفين العرب، بسبب القمع 

واالضطهاد والحروب التي تعيشها بلدان 
عربية عديدة.

إن ظهور هذه الدور في بلدان تتمتع 
بحيز واسع من الحريات العامة، وفي 
مقدمها حرية النشر تعد فضاء مثاليا 

للتخلص من سلطة الرقابة العربية 
وسياسة المصادرة والمنع التي تمارسها 
على النشر وحرية انتقال الكتاب العربي.
والسؤال الذي يطرح نفسه بعد مرور 
عقود على ظهور هذه الدور وازدهارها، 

هو إلى أي حد استطاعت هذه الدور 
أن تستفيد من هذا الفضاء في خلق 

فرص جديدة ومهمة أمام الفكر والثقافة 
العربية، للتعبير عن قضايا الواقع 

العربي السياسية واالجتماعية والثقافية 
والدينية بحرية أكبر؟

إن حاجة صناعة الكتاب إلى أسواق 
كأي صناعة أخرى، تجعلها غير قادرة 

على التحّرر من سلطة هذا الرقيب، حيث 
سيظل الكتاب عاجزا عن اختراق حواجز 
الرقابة، وبالتالي ال يكفي الكتاب العربي 

أن يطبع في بلد تتمّتع فيه صناعة الكتاب 
بالحرية التامة، طالما أن سوقه الحقيقي 

يبقى في مكان آخر، مازالت الرقابة فيه 
تتمّتع بالسطوة التامة على حركة انتقاله 

ووصوله إلى القارئ العربي.
لذلك فإن هجرة هذه الدور لم تستطع 

أن تحّل مشكلة اختراق الكتاب ألسوار 
الرقابة العربية، األمر الذي جعل أغلب 

هذه الدور تتجه مجددا إلى بيروت،  هربا 
من الكلفة المادية الكبيرة التي تتطلبها 

صناعة الكتاب والنشر في بلدان أوروبا، 
إضافة إلى قرب بيروت من أسواق الكتاب 

ومعارضه التي ال تتوقف.
وعلى الرغم من هذا الواقع استطاعت 

بعض هذه الدور أن تغامر في نشر 
كتب لم يكن الرقيب العربي يوافق على 

طباعتها لو نشرت هناك، وقد استفاد 
أصحاب هذه الدور من هامش االنفتاح 

الذي يمّيز السياسة الثقافية لبعض 
البلدان، لتأمين وصول هذه المطبوعات 

إلى القارئ العربي عبر هذه المنافذ 
السنوية، بينما شهدت أسواق أخرى 

المزيد من التشّدد في سياسة الرقابة، 
على الرغم من حالة االنفتاح التي تمّيزت 

بها هذه البلدان سابقا.
لقد ساهم ظهور هذه الدور في تعزيز 

حركة النشر العربية وتنوعها، إضافة إلى 
دوره دورها في تطوير صناعة الكتاب، 

من خالل الخبرة التي اكتسبتها هذه 
الدور من تقّدم هذه الصناعة في الغرب، 

لكن الدور األبرز لها تمّثل في خلق فرص 
أفضل للنشر أمام الكّتاب والمفكرين 

العرب.

مفيد نجم
كاتب سوري

سعيد الكفراوي:

الحلم في األدب حيلة 

فنية  للتعبير عن 

دواخل الروح

ثقافة
[ أدباء يتحدثون عن مادة {الحلم} في التعبير األدبي

الحلم في األدب والفن.. ملجأ الهاربين من الواقع

ــــــا لألدب والفن، فضال عــــــن كونها مادة  لطاملــــــا كانت األحــــــالم ومازالت موضوعا جذاب
أساســــــية في دراســــــات علم النفس وتطبيقاته. وتبرز االحالم في العديد من االجتاهات 
ــــــط العقل عبر التاريخ باملنطق والنور  الفنية املعاصرة، وبخاصة الســــــوريالية. وبينما ارتب
ــــــط اجلنون وكذلك األحالم بالفوضى والظالم  والوضــــــوح والفهم والنهار والطمأنينة، ارتب
والغمــــــوض والليل واخلوف. ولعل هذا اإلرتباط هو مــــــا دفع كتابا كثيرين لتوظيف احللم 
في إبداعهم واستخدامه فنيا، مبا يتيح لهم إعادة الّنظر إلى مشاكل الواقع أو الّتنبيه إلى 

عناصر اخلطر، أو فك مغالق القضايا النفسية املعقدة. 

هل يمكن للروائي أن يشتري حلما (لوحة للفنانة ريم يسوف)

خلفيات مبهجة ذات ألوان براقة ومتباينة

الحلم في األدب من أصعب التقنيات 

املتاحـــة للكاتب، فاألحـــالم حافلة 

بالدالالت مـــع انفالتها من عنصري 

الزمان واملكان

 ◄

النحت والرسم ينتصران للطبيعة في عريها المقدس 

مليء بالعناصـــر والتفاصيل،  شاســـع ويستخدم ربيع خكبراح
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هذا  فـــي  تتحـــّرك 
على  البراح 

ربيع م وي
براقـــة ومتباينة، وع
غير المعتاد بين الخ
في أعماله، ال نجد أي
ويمتلـــك ربيـــع
التكوينات على نحو
أعم المختلفـــة فـــي
التـــوازن والتماســـك
في نفـــس الوقت بال
أع

أع



أمير العمري

} أتيحت لي الفرصة أخيرا لمشــــاهدة الفيلم 
الذي أخرجه عزيز  المغربي ”حجاب الحــــب“ 
الســــالمي في أول تجربة ســــينمائية له، وهو 
الــــذي درس المســــرح فــــي باريــــس وأخــــرج 

عشرات األعمال الدرامية.
والســــالمي في هــــذا الفيلــــم يجترئ على 
المحظــــور أو ”التابو“ الراســــخ فــــي العقلية 
العربيــــة، فيصــــّور عالقــــة غرامية بيــــن فتاة 
شابة حســــناء محّجبة تدعى بتول (28 عاما)، 
تنتمي إلى أسرة متزّمتة من الطبقة الوسطى 
المغربية (شــــأنها في ذلك شــــأن معظم األسر 
العربيــــة من الطبقة نفســــها).. تقــــع في غرام 
رجل متــــزّوج، هو حمزة، وهو في األربعينات 
من عمــــره، زيــــر نســــاء، يعشــــق المغامرات 
النســــائية، يتــــرّدد على دور اللهو والســــهر، 

يعمل في التصميم المعماري.
ورغم انكشاف شــــخصية حمزة تدريجيا 
أمــــام بتول كرجــــل غير جاد يتالعــــب بها، إّال 
أنها تجد نفســــها أكثر توّرطا معه، فهي تحبه 
بشــــكل مجنــــون مّما يدفعها إلى االستســــالم 
لعالقة جســــدية معه، تشــــعر منهــــا بالمتعة 
وتحّقق لها االمتالء وهي المتأّججة بالرغبة، 
لكنها في الوقت نفســــه ال تســــتطيع أن تهرب 
من الشعور بالذنب، والرغبة في ستر الوقوع 

في المحظور المحّرم بالزواج.
ومــــع ذلــــك، يتهّرب حمــــزة، بــــل ويصفع 
رغبتهــــا هذه ليضرب بها عرض الحائط، فهو 
ســــعيد بعالقته المتحــــّررة معهــــا، راغب في 
الحفــــاظ عليها، فاالرتباط بالــــزواج عنده قيد 

شديد الوطأة.
إنــــه في هــــذا الجانــــب يشــــبه الكثير من 
الشباب العابث الذي عرفته السينما المصرية، 
ولعل أفضل من جسدها على الشاشة الممثل 
الراحــــل أحمد رمزي في شــــخصية مكّررة في 

أفــــالم الخمســــينات والســــتينات مــــن القرن 
الماضي.

بتول ترتدي الحجــــاب في رمضان، وتقرأ 
القرآن، لكنها ال تملك أن تقاوم رغبتها فتذهب 
إلــــى حمزة الــــذي ال يمكنها التخلــــي عنه أو 
التخلــــص منه أبدا، بل إنها تحمل منه أيضا، 
فماذا ســــتفعل بعد أن تنكشف مشكلتها أمام 
الجميــــع، خاصــــة صديقاتها الالتــــي يتنّدرن 
عليهــــا خفيــــة لكنهّن يدارين على مشــــاعرهّن 
الحقيقية وعلى ممارساتهّن الجنسية العديدة 
خارج الــــزواج، باالدعاء والكذب والزيف؟ هل 
ســــتحتفظ بتــــول بالطفــــل وتتحدى األســــرة 
والمجتمــــع كله، بل وحمزة نفســــه أيضا؟ أم 
ســــتتخّلص مــــن الجنين وتعود إلــــى عالمها 

الخــــاص، كطبيبة شــــابة تحلــــم بالحرية في 
مجتمــــع يقمع هــــذه الحريــــة ويقّيدهــــا بكل 
الطرق؟ هل يمكنها أن تتنازل عن حلم الحرية 
التي يرمز لها تحّررها الجنســــي واختيارها 
لرجل ال يريد االرتباط بهــــا، وتقبل باالرتباط 
بابن عمها المتشّدد دينيا الذي يحبها أيضا، 
ولكنــــه يريــــد تقييد حريتهــــا عمــــال بتقاليد 

المجتمع والدين؟
الموضــــوع يغــــري كثيــــرا بالســــقوط في 
الميلودرامــــا والمبالغــــات، لكــــن المخــــرج-

المؤلف عزيز السالمي ال يقع في هذا المطب، 
بــــل يتمّكن بحرفية عالية، في طريقة الصياغة 
والبناء، من دفع األحداث لكي يكشف تدريجيا 
عن األبعــــاد المختلفــــة المعقّدة للشــــخصية 

الرئيســــية، ويضعهــــا فــــي ســــياق عالمهــــا: 
المحيــــط العملي لبتول كطبيبة نالت قســــطا 
كبيرا من التعليم، وأصبحت اآلن مسؤولة عن 
مرضاها.. واألســــرة التي تبدو متحّررة، تقبل 
خروج االبنة وحدها وتتركها تتعّلم وتمارس 
العمــــل، لكنهــــا في الوقت نفســــه ترفض بقاء 
ابنتهــــا خارج الزواج، خاصــــة وأن هناك ابن 
عمها الذي يتطّلع للزواج منها، وهو المتشّدد 
دينيا الذي ينظر باســــتياء ورفض إلى طريقة 

بتول في ارتداء المالبس.
هذا نموذج لفيلم عربي جريء ســــواء في 
الشــــكل أو في المضمون، فالسالمي ال يخجل 
كمــــا ال يتــــرّدد فــــي تصوير بعض المشــــاهد 
الجريئــــة التــــي ينــــدر ظهورها في الســــينما 
العربية منذ السبعينات (لعلنا نتذكر مشاهد 
مماثلــــة فــــي فيلمــــي ”العصفــــور“ ليوســــف 

شاهين، و“التالقي“ لصبحي شفيق).
وتألقت فــــي أداء دور الفتاة بتول الممثلة 
الجزائرية-الفرنســــية حياة بلحوفي، وبرعت 
كثيرا فــــي تقّمصها للدور فأضفت على الفيلم 
جمــــاال خاصا، وتمّيزت اللقطــــات التي تظهر 
فيها، ومــــا أكثرها، خاصة اللقطــــات القريبة 
لوجههــــا، جانبــــا خاصــــا، يجمع بيــــن الرقة 
واألنوثة والبراءة، وكان حضورها بوجه عام 
طاغيا على الشاشــــة، كما أجاد يونس ميكري 
أداء دور حمــــزة المتالعب، الــــذي يجمع بين 
الفنــــان والمتأمل والشــــاعر والمغــــوي وزير 

النساء.

محمد أشويكة

} الربــاط – ال يمكن في حالـــة فيلم ”ميلوديا 
للمخـــرج المغربـــي هشـــام أمال  المورفيـــن“ 
تجاوز عتبة العنوان كمدخل فلســـفي ودرامي 
لفهـــم بنيـــة الفيلـــم وحمولـــة خطابـــه التي 
يســـتمدها من مرجعيات مختلفة يشكل الطب 
والموسيقى أســـها الفني، إذ تعني الميلوديا 
في سياق النظام الموســـيقي ذلك البعد الذي 
يضع في حســـبانه االرتفاعـــات الصادرة عن 
مصـــدر فردي أو جماعي، عبر الصوت أو اآللة 
الموسيقية، ضمن منجز موسيقي معين، فهي 
الجزء الذي يبرز فـــي الواجهة، ويحدد عالقة 
ِدين  العـــازف أو المغنـــي بالعازفيـــن أو الُمَردِّ
المصاحبيـــن له، وهي تتكّون من عدة جمل أو 

موتيفات موسيقية.
والمورفين هو المكّون الجزيئي األساسي 
لألفيون، ويشـــكل إفـــرازه (حليبـــه) العنصر 
المخّدر فيـــه، لذلك تم اســـتعماله منذ حوالي 
ثالثة آالف سنة قبل الميالد في مجال األدوية 
نظـــرا لنجاعتـــه الكبيـــرة في تســـكين اآلالم، 

ويتحّول اإلفراط في استعماله إلى إدمان.

أمـــا األفيـــون فلفظ مشـــتق من إلـــه النوم 
”مورفي“ في الميثولوجيا اإلغريقية، لذلك ظل 
الـــدواء محتفظا بهذا البعد الخفي في التأثير 
الذي يسري ببطء عبر الجسم، فيرديه هادئا. 

إهداء إلى موزارت

يتمحور سيناريو فيلم ”ميلوديا المورفين“ 
حول قصة الُموِســـيِقي وعازف الكمان الشهير 
”ســـعيد الطايـــر“ (هشـــام بهلول) الـــذي فقد 
ذاكرته إثر حادثة ســـير مفجعة، لكنه ســـرعان 
ما استعاد ذاكرته بفضل إبداعاته الموسيقية.

وتتـــرّدد علـــى طـــول الفيلم أســـماء عدة 
أدويـــة تتجـــاوز اإلحـــدى واألربعيـــن نوعا، 
وهـــي ملتصقة بمـــا عاناه هذا الفنـــان العائد 
إلـــى الحيـــاة بعـــد عـــّدة محـــاوالت فاشـــلة 
لالنتحار، وكذا بالمرض العضال الذي يعانيه 
األب (حســـن بديدة)، وهو مـــا كان يثير آالما 
مبرحـــة لـــدى المصاب بـــه، ويجعلـــه يعيش 
حاالت من الهلوســـات واألوهـــام والتخييالت 

الغريبة.
وحمـــل المقطع الثالث عنوان الفيلم عينه، 
لتكـــون ”ميلوديـــا المورفين“ بمثابـــة الناظم 
الموسيقي الذي سيضبط إيقاع الفيلم، ويعزف 
على األوتار الحساســـة للمعانـــاة المضاعفة 
لشـــخصيته الرئيسية، فللموسيقى قدرة قوية 
على فّك إبهامات العالم، وآلية إنسانية رفيعة 
لكشف التباسات الذات والعالم، ودفع اإلنسان 
نحـــو الخروج من متاهات النســـيان الفظيعة 
واالنعطاف صوب مســـارات الذاكـــرة الرحبة 

والحية.
ـــَم المخـــرج فيلمه الـــذي أّلف أيضا  وَقسَّ
السيناريو وأنتجه بنفسه إلى أحد عشر جزًءا 
وخاتمة كانت بمثابة المحطات التي انتظمت 
حولها حياة الفنان التي َسُيْفِرُد الفيلم مقطعا 
هامـــا ومؤثرا لشـــخصية ”األب“ فيها، والذي 
ارتبـــط ألمه بإبداع ابنه حينما لجأ، وبشـــكل 
مازوشـــي، إلى قطع المورفين عنه إثر وضعه 
المادي المزري، وهو األمر الذي ســـينقلب إلى 
تجربـــة فريدة من نوعها ســـرعان ما ســـتعيد 

االبن إلى العطاء.
وهنـــا نتذكـــر حيـــاة العبقـــري فولفغانغ 
أماديـــوس موزارت التي كانت مطبوعة بالفقر 
والتعاســـة بالرغم مّما حّققه على المســـتوى 
اإلبداعـــي، وهو يشـــّكل مرجعيـــة الفيلم التي 
دشـــنها المخـــرج بمقولـــة افتتاحيـــة مفادها 

”لـــو رأى الناس مـــا بداخل قلبي، ألحسســـت 
بالخجـــل.. كل مـــا فيـــه بـــارد، بـــارد كالثلج“ 
(فولفغانـــغ أماديـــوس موزارت -مراســـالت- 

سبتمبر 1790).
وســـيفتح المخـــرج نافذة ضمـــن المقطع 
الفيلمي الســـابع من فيلمه المسمى ”تعاون“ 
على جزء مـــن الحياة الباذخة للشـــاب ”بوب 
K“ أو النبـــي المزّيـــف الذي دفع بالموســـيقى 
نحو الهاوية، إذ َسَيِرُد في أحد مقاطع الحوار 
الحميـــم الذي دار بين الشـــاب والمايســـترو 
”سعيد“ أن الموســـيقى ”اختطفت وقتلت وتم 
دفنها في الصحـــراء عن طريق صناعة الذوق 
الرديء“، وهي لحظة اعتراف يشـــهد فيها هذا 
المغني على نفسه بأنه لم يبدع في حياته قط، 
ولم يمســـك آلة موســـيقية حقيقية كي يؤلف 
موســـيقى صـــادرة مـــن القلب عـــوض طاولة 

المزج (الميكساج).
رغبته في التعاون  وسيطرح على ”سعيد“ 
المشـــترك بينهمـــا بالرغـــم من علمـــه بحالته 
بمقطوعـــة  وســـيذكره  القاهـــرة،  الصحيـــة 

”شروق“، األولى في ألبومه ”ليل وسفر“.
ويحدث اللقاء في مبنى ”ڤيال“ ضخمة من 
الطراز التقليدي الباذخ الذي يضّم أرقى أنواع 
الزليج المغربي والخشب المنقوش المزخرف 
والجبص المزركش والحديقة الغناء والقباب 
واألقـــواس، وكأننـــا بصدد موســـيقى أخرى 
أبدعتها أنامل الصناع التقليديين للداللة على 
الموســـيقى التي يمكن أّال ننتبه إليها، ولكنها 
مودعة في األشـــكال التي تحيط بنا.. فهل من 

مكتشف؟

وستسود بعد ثالث دقائق حالٌة من الصمت 
المتضّمـــن في مقطع موســـيقي خاص للداللة 
علـــى الفراغ والعـــدم والنســـيان، إذ يتعّرض 
الشاب لهالة من اإلشـــاعات التي ترّجح موته 
بســـبب تأثير األفكار الســـوداوية التي كانت 
تروج في حياتـــه، ورغبته العارمة في تجريب 
الموت قصـــد الكتابة عنه إثر معاناته من ورم 

يستقّر في قرارة دماغه.

تقسيم بصري

يقوم البنـــاء الفيلمي علـــى التذكر، وحفز 
الذاكرة على التدفق لبعث الحياة في الحاضر 
وإنقـــاذه من إرث الماضي المنير والمشـــرق، 
وذلك بعد أن خفت بريق المؤلف الموســـيقي 
المحتـــرم، وطفـــت علـــى الســـطح جملـــة من 
على  الكائنات الســـطحية التي بنت ”مجدها“ 
االســـتعراضية والنجوميـــة المنمطـــة التـــي 
تغطي علـــى ضعف العطـــاء، وتكريس الخفة 

والتفاهة كتجليات ذوقية مبتذلة.
السيناريســـتية  الكتابة  اإلخراج  وســـاير 
المبنّية على مقاطع ســـردّية كبرى سرعان ما 
ســـتظهر نتائجها علـــى إيقاع الفيلـــم وتؤّثر 
فـــي عملية المونتاج كذلـــك، وهو ما جعل هذا 
التصـــّور الفني قائما على التقســـيم البصري 
منـــذ المرحلـــة األولـــى للكتابة الســـينمائية، 
متخذا من التشذير البصري رهانا فنيا مالئما 
لحياة متقلبـــة ال ندركها إّال كمقاطع فجائعّية، 
وهـــي مراحل بنائّيـــة إلنتاج الفعـــل الدرامي 
عبـــر آليات الصورة الســـينمائية التي دّعمها 

المخرج باســـتثمار أرشـــيف مهم من الصور 
الثابتـــة كالصـــور الفوتوغرافيـــة واللوحات 
كاللقطـــات  المتحركـــة  والصـــور  الفنيـــة، 

والمشاهد المناسبة لموضوع الفيلم.
وحـــاول الفيلم االشـــتغال علـــى الجانب 
الالواعـــي في العمليـــة اإلبداعية، ومســـاءلة 
المكبوت والممنوع بغرض فتح تلك الكواليس 
التي تتســـّتر خلفها بعض المقوالت المواكبة 
لإلبداع مـــن قبيل اإللهام والعبقرية والموهبة 
بصفتها مفاهيم تدخل في ســـياقات الالمرئي 
والميتافيزيقـــي، فهي منطقـــة معّتمة غالبا ما 
يقـــود الحديث عنها نحـــو الدخول في مناطق 
معّتمـــة وأخرى منيرة، لكنها تدفعنا نحو فتح 
آفاق جديـــدة للتفكير في عالقة الذات المبدعة 

بالالوعي.
والفيلم مســـاءلة عميقة للمخيف والخفي 
فينا، لألهواء والنزوعات اإلنســـانية الغريبة، 
واألهواء االستعالئية غير الطبيعية، والرغبة 
في تدمير الذات، والميل إلى الموت واالنتحار، 
وهـــي مفاهيم ذات صلـــة بالمفاهيم المرتبطة 
بالجميل والقبيح والـــذوق والتذّوق واإلبداع 

وغيرها.
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قررت الشـــركة املنتجـــة لفيلم {املحارب العربـــي} طرحه في دور العـــرض الخليجية في مارس 

املقبل، والفيلم يجسد دور البطولة فيه املمثل املصري الشاب أمير املصري.

يســـتعد أبهيشـــيك باتشـــان فـــي أواســـط ينايـــر للتوجه إلـــى مدينة كشـــمير الهنديـــة لبدء 

استعداداته لتصوير فيلمه الجديد {مان ماريزيان}، مستغال تساقط الثلوج هناك.

◄ تدور أحداث الفيلم 
المصري ”كارت 

ميموري“ في إطار 
من الحركة واإلثارة 

والتشويق، من خالل 
سرد عدة قصص 

منفصلة، يقوم 
محامي شاب بربط 

األحداث بينها، والذي 
يعيد فتح بعض 

القضايا القديمة التي تم صدور الحكم 
فيها، وتستمر الحكاية وسط العديد من 

المفاجآت.

[ عنوان الفيلم: كارت ميموري.
[ إخراج: خالد مهران.

[ بطولة: خالد سليم ودينا فؤاد.
[ إنتاج: 2017.

◄ يلتقي في الفيلم 
األسترالي ”أدغال“ أربعة 

مسافرين من جنسيات 
مختلفة في بوليفيا، هم 
جوال إسرائيلي وعالم 

جيولوجيا نمساوي 
ومصور أميركي ومعلم 

سويسري. وينطلقون 
معا إلى قلب الغابات 

المطيرة باألمازون، لكن ما بدأ على 
أنه مغامرة يحلمون بها سرعان ما يتدهور 

إلى كابوس مرّوع.

[ عنوان الفيلم: أدغال.
[ إخراج: عريغ ماكلين.

[ بطولة: توماس كريتشمان وياسمين 
كاظم.

[ إنتاج: 2017.

جديد الشاشات

{ميلوديا المورفيـــن} عنوان بمثابة 

الناظـــم الموســـيقي الـــذي يضبط 

إيقـــاع الفيلم، ويعزف علـــى األوتار 

الحساسة لمعاناة البطل

Y

ــــــا واملورفني التي طرحها املخرج املغربي هشــــــام  ــــــا تأمــــــل املزاوجة بني امليلودي إذا حاولن
أمــــــال في فيلمه املعنون بـ“ميلوديا املورفني“، فســــــندرك أن الفيلم عبارة عن بحث فني في 
املوســــــيقى كخلفية لتقدمي فيلم درامي حول العالقــــــة املمكنة بني املرض واأللم والفن، فال 
ــــــداع دون ألم أو معاناة، بل إنهما رديف األزمة واملخاض، فقد يصاب املبدع في بعض  إب
اللحظات التي قد متتد ملدة غير يسيرة، بنوع من االحتباس والنضوب على مستوى القوة 
االقتراحية والتخييلية نتيجة ظروف معينة، ولكنه ســــــرعان ما يجد لنفسه انفراجات تأتي 

كالوميض فيحّقق منجزات مبهرة.

{ميلوديا المورفين} عندما تصبح النوتة الموسيقية مفتاح األسرار

اجتراء على المحظور الراسخ في العقلية العربية في {حجاب الحب}

[ فيلم مغربي يجعل نصف الموسيقى ألما ونصفها اآلخر أمال  [ حكاية تقوم على تدفق الذاكرة ألجل تجديد الحياة

مساءلة عميقة للمخيف والخفي فينا

عالم نسائي يبطن أكثر مما يظهر

البطلة ترتدي الحجاب في رمضان، 

وتقرأ القـــرآن، لكنهـــا ال تملك أن 

تقاوم رغبتها في الحب وممارســـة 

الجنس مع حبيبها املستهتر

 ◄

البناء الفيلمـــي  يقوم على التذكر، 

وحفز الذاكرة علـــى التدفق لبعث 

الحياة في الحاضر وإنقاذه من إرث 

املاضي املنير واملشرق

 ◄



أحمد حافظ

} القاهرة - أظهرت التوصيات التي تمخضت 
عـــن المؤتمر الـ16 لوزراء التعليـــم في البلدان 
العربيـــة حجم اإلدراك العربي بـــأن هناك أزمة 
حقيقية في العالقة بين استراتيجيات التعليم 
العالـــي وبين عالـــم العمل واإلنتـــاج، مما دعا 
المشـــاركين مـــن 17 دولـــة عربية إلـــى توحيد 
المطالبـــة بوضع رؤية جديدة تقوم على تغيير 
الفكر والسياسة التعليمية في البلدان العربية 

لربط التعليم بسوق العمل.
وخالل جلســـات المؤتمر، الذي عقد يومي 
22 و23 ديســـمبر، بعنـــوان ”التعليـــم العالـــي 
العربي وعالم العمـــل واإلنتاج: رؤية جديدة“، 
أقـــر المتحدثون بـــأن الفجـــوة الحاصلة بين 
زيـــادة الطلـــب على خدمـــات التعليـــم العالي 
وزيـــادة معـــدالت البطالـــة بيـــن خريجي هذه 
المؤسسات في اتساع مستمر، ما يعكس غياب 

الرؤية نحو جدية االستثمار في المعرفة.

وقال ســـليم خلبوس، وزير التعليم العالي 
والبحـــث العلمـــي التونســـي، خـــالل كلمتـــه 
إن االســـتثمار فـــي المعرفة يهـــدف إلى إقامة 
شراكات علمية وميدانية بين مؤسسات البحث 
العلمي والتجديد التكنولوجي والمؤسســـات 
االقتصادية المرتبطة بها، ســـواء كانت وطنية 
أو إقليمية، انطالقا من مشاريع محددة وآليات 
واضحـــة تضبط واجبـــات كل طـــرف وتحدد 
روزنامة التنفيذ، وتنص بوضوح على الحقوق 
المتعلقة ببراءات االختراع وما يتصل بها من 

حقوق استغالل نتائج البحث.
وتعيـــش أكثريـــة البلـــدان العربيـــة أزمة 
حقيقيـــة، وتتباعد المســـافات بيـــن المناهج 
والتخصصـــات  التقييـــم  وطـــرق  الدراســـية 
العلمية، وبين ســـوق العمل، مـــا يضاعف من 
معدالت البطالة، خاصة في ظل وجود حالة من 
االنفجار السكاني تعانيها بعض هذه البلدان، 
فضـــال عن غيـــاب االهتمام الحقيقـــي بأهمية 

التوجه نحو االستثمار في التعليم.
بـــأن  المؤتمـــر  فـــي  المشـــاركون  وأقـــر 
المجتمعات العربية تمتلك ثروة طالبية هائلة 
وعقـــوال بحثية غير مســـتغلة، ما ســـاعد على 
هجـــرة بعض هؤالء إلى بلـــدان تعّلي من قيمة 

التعلم والعمل البحثي، وهو ما يهدر االستفادة 
من هؤالء في تطوير وخدمة مجتمعاتهم، ألنهم 
يدركون أنهم يعيشـــون في بلدان ال تنتج العلم 

وال تقدر البحث العلمي.
ويـــرى متابعـــون لجلســـات المؤتمـــر، أن 
إقـــرار المســـؤولين عن التعليـــم بوجود أزمة 
حقيقية داخل مؤسســـات التعليـــم العالي في 
بلدانهـــم، يمثل خطوة أولـــى نحو وجود نواة 
حقيقية لتغيير هـــذا الواقع نحو األفضل، بأن 
تكون آليات التعلـــم والبحوث العلمية مواكبة 
لالحتياجـــات الحقيقيـــة وتغيير السياســـات 

القائمة التي أفرزت الماليين من العاطلين.
وقال هؤالء، إنه يجب استثمار هذا التوجه 
الرسمي الرافض لسياسات التعليم العالي في 
الوطـــن العربي، ليكون مواكبـــا لرؤية التنمية 
المســـتدامة التـــي بـــدأت بعـــض الدولـــة في 
وضعها، بحيـــث تضع كل دولة نظاما تعليميا 
وبحثيا يخدم سوق العمل، من خالل التخطيط 
المتكامـــل للتعليـــم العالي والبحـــث العلمي 

وقطاعات العمل واإلنتاج.
ولـــم يخف خالد عبدالغفـــار، وزير التعليم 
العالـــي والبحث العلمي المصـــري، أن تغيير 
سياســـات التعليم الجامعي إلى المأمول يبدأ 
بزيـــادة المخصصات المالية لقطـــاع التعليم 
والبحوث لتكون قريبة من نظيراتها في الدول 
المتقدمة، ألن أي سياســـة تعليمية تهدف إلى 
تعظيم االستثمار في العلم والبحث ال يمكن أن 
يكلل لها النجاح بأياد مكّبلة ال تمتلك التمويل 
الكافـــي لتطبيق نظام تعليمي يوازن بين بيئة 

التعلم وبيئة العمل.
وناقشت بعض جلســـات المؤتمر إمكانية 
التغلـــب المؤقت على إشـــكالية المخصصات 
المالية، بتعزيز برامج ريادة األعمال واالبتكار 
وحضانات األعمال مما يســـاعد الشـــباب على 
التشـــغيل الذاتي وإيجاد مجاالت ومشروعات 
تســـويق  برامـــج  وتطويـــر  تناســـبهم  عمـــل 
الخدمـــات الجامعيـــة لـــدى وحـــدات البحث 
العلمـــي والتطوير في المؤسســـات اإلنتاجية 
وعقد شـــراكات لتمويل مشـــروعات من شأنها 

خدمة قطاعات اإلنتاج.
وقال متحدثون إن رعاية حضانات األعمال 
بمؤسســـات التعليم العالـــي والبحث العلمي 
ودعـــم تطوير الشـــركات الناشـــئة وإنجاحها 
وتعزيز الشـــراكة بين القطاع الخاص ومراكز 
البحث العلمي في مؤسســـات التعليم العالي، 
كلها عوامل من شـــأنها أن تخفض من نســـب 
البطالـــة وتشـــجع الخريجين علـــى العمل في 
تخصصاتهـــم بالقطـــاع الخـــاص بعيـــدا عن 

انتظار فرصة االلتحاق بالقطاع الحكومي.

وحذر أحمـــد أبوالغيط، أمين عام الجامعة 
العربية، من استمرار التراخي في عدم إصالح 
أنظمـــة التعليم العالـــي بصـــورة ترتكز على 
العلـــوم والتقنيات، وتقلص الفجـــوة الكبيرة 
بين ما هو معـــروض تعليميا وما هو مطلوب 
فـــي ســـوق العمـــل، ألن ذلك ســـوف ينتج عنه 
اســـتمرار النزيف الحاد في الموارد البشـــرية 
العربية المتمثل في هجرة العقول العربية إلى 
الخـــارج وعمل الخريجيـــن العرب في مجاالت 
خارج نطاق تخصصاتهـــم، وهو ما يعد هدرا 

ألثمن مواردنا وقدراتنا.
ومشـــكلة بعض البلـــدان العربية، ومصر 
أبـــرز مثـــال على ذلـــك، أنهـــا ما زالـــت تدرج 
تخصصـــات تعليمية عفا عليهـــا الزمن ضمن 
نظامهـــا التعليمـــي، مـــا ينتج عنـــه خريجون 
ال يحتاجهم ســـوق العمل، حتـــى أن أصحاب 
التخصصـــات المطلوبـــة في بيئـــة اإلنتاج ال 
الجامعية  دراســـتهم  اســـتكمال  يســـتطيعون 
والبحثيـــة لعـــدم وجـــود مؤسســـات جامعية 
تســـتوعبهم، على غرار طلبة التعليم الفني، إذ 
ما زالت الحكومة تتباحث بشأن إمكانية إنشاء 

جامعات تطبيقية لهؤالء الطلبة.
وكانـــت التوصية خـــالل المؤتمر بتطوير 
البرامج التعليميـــة والتخصصات المطروحة 

فـــي التعليم العالي لتلبية التطور المتســـارع 
في الوظائف ونوعيات العمل مع التركيز على 
المهارات ونظـــم الدراســـة ذات التخصصات 

المتعددة وأنظمة الساعات المعتمدة. 
وإلى جانب االستفادة من الصيغ المطورة 
من نظم التعليم المســـتمر، دعـــا المجتمعون 
إلى إتاحة المزيد من الفرص لألفراد لمواصلة 
التعلم أثناء العمل وتغيير التخصص والنمو 
المهنـــي مع ضمـــان الجودة وتطويـــر برامج 
اإلرشـــاد المهني لطـــالب مؤسســـات التعليم 
العالـــي والتوســـع فـــي فعاليـــات وملتقيات 

التوظيف بالتعاون مع مؤسسات العمل.
وثمة أزمة أخرى في بعض الدول تتمثل في 
أن الفجوة بين واضعي السياسات التعليمية 
(مناهج وطرق تدريس وتقييم) وبين أصحاب 
قطاعـــات العمل واإلنتاج واســـعة، إذ ال توجد 
شـــراكة حقيقية بيـــن الطرفيـــن يتوافق فيها 
النظـــام التعليمي مع متطلبات ســـوق العمل، 
وهو ما يفرز خريجين ال يناسبون بيئة العمل 
ألن الطريقة التي درســـوا بهـــا والمناهج التي 
تلقوهـــا ال تفيدان عمليـــة اإلنتـــاج، وبالتالي 
يظلون عاطليـــن أو يعملون في تخصصات لم 
يدرســـوها. ولذلك دعا الوزراء المشاركون في 
المؤتمر إلى ضرورة إشـــراك قطاعات اإلنتاج 

في رســـم الخطة المســـتقبلية ألنظمة التعليم 
وتطوير قـــدرات الشـــباب وطلبـــة الجامعات 
والخريجين إلكســـابهم المهارات التي تسّهل 
حصولهم على فرص التشـــغيل وإيالء التعليم 
التقنـــي والتطبيقي والتدريـــب أهمية قصوى 

وتقديم كل أشكال الدعم الالزم.
ولتحقيـــق هذه الرؤية، طالـــب الوزراء في 
توصياتهـــم بمراجعة التشـــريعات والقوانين 
الوطنيـــة المنظمة لعالقة مؤسســـات التعليم 
العالي والبحث العلمي مع سوق العمل بهدف 
تعزيز الشـــراكة بينهما وتشجيع الشباب على 
االلتحاق بالعمـــل في القطاع الخاص، على أن 
تمارس وســـائل اإلعـــالم في كل دولـــة دورها 
الفاعل في دعم اختراعات الشباب وإبداعاتهم 
ونشـــر قصص النجاح المتميزة لتكون مسارا 

محفزا للشباب.
وأكد المجتمعون أن إرســـاء قواعد بيانات 
حـــول الخريجيـــن وفرص التوظيـــف وربطها 
بالشـــبكة العربيـــة لمعلومـــات ســـوق العمل 
لمنظمـــة العمل العربية مـــن أجل حصر أعداد 
وأنواع الوظائـــف والمتطلبات التعليمية، من 
شـــأنهما أن يســـاهما في تحجيم البطالة بأن 
يعمـــل كل خريج وفق تخصصه، ما يحول دون 

هجرة العقول إلى الخارج.

} بغداد - ينشـــغل العـــراق، بعد إنهاء حربه 
علـــى اإلرهـــاب، بالبحث عن حلـــول إلصالح 
المنظومـــة التعليميـــة وتطويرهـــا بما يخدم 
توجهاته المســـتقبلية وطموحاته في تكوين 
جيـــل متمّكـــن وقادر علـــى المنافســـة في كل 
التخصصـــات العلمية. ورغم األزمات التي مّر 
ومـــازال يمر بها هذا البلد، فإن ذلك لم يحجب 
الرؤية اإلصالحية التي يسعى القائمون على 
قطـــاع التعليـــم والبحث العلمي فـــي العراق 
إلـــى ترســـيخها، ومن ذلك ما تم الكشـــف عنه 
مؤخرا بالتوجه نحـــو تطبيق نظام المقررات 
الذي سيشمل عددا من الجامعات العراقية مع 

العمل على تعميمه مستقبال.
وأعلن عبدالرزاق العيســـى، وزير التعليم 
العالـــي والبحث العلمي، التوجه نحو تطبيق 
نظام المقررات في عدد من الجامعات العراقية 
خالل العام الدراسي الجديد 2018-2019. وقال 
العيســـى لدى ترؤســـه اجتماع هيئـــة الرأي 
إن ”التطـــور الحاصل في أنظمـــة التعليم في 
الجامعـــات العالمية يقتضـــي مراجعة النظام 
التعليـــم فـــي العـــراق واختيار المســـاحات 
العلميـــة التي تكّثف الجهد وتوّفر المرونة في 

السقوف الزمنية للدراسة“.
وأضـــاف أن أعضاء هيئة الـــرأي صّوتوا 
على تطبيق نظام المقـــررات ومغادرة النظام 
الســـنوي في جامعات تكنولوجيا المعلومات 
واالتصـــاالت والكرخ للعلـــوم والبصرة للنفط 
والغاز، مؤكدا الشـــروع في تطبيقه ســـيكون 

خالل العام الدراسي الجديد.
وتعتمـــد أغلـــب الجامعـــات العراقية على 
النظـــام الفصلـــي (المرحلـــي) وليـــس نظام 
المقـــررات، أي أن الطالـــب عليـــه أن يجتـــاز 
المرحلة األولى (الســـنة) لينتقل إلى المرحلة 
الثانيـــة (الثانيـــة) وهكذا، في حيـــن أن نظام 
المقـــررات يعتمـــد علـــى النجـــاح بالمقررات 

المطلوبـــة، وهو مـــا يتيح للطالـــب أن يختار 
المقـــررات التي يرغـــب في دراســـتها في كل 
فصل، وفي نهاية المطاف يجب عليه أن يكمل 

جميع المتطلبات.
ووفق نظـــام المقررات، فـــإن تقّدم الطالب 
فـــي مســـيرته الدراســـية ال يقـــاس بالمراحل 
التـــي اجتازهـــا وإنما بعدد المقـــررات، أي ال 
يوجد هناك طالب في الســـنة األولى والثانية 
أو الثالثـــة.. إلخ، وإنما أن هذا الطالب كان قد 

أكمل 10 مقررات أو 15 وهكذا.
وعقـــدت وزارة التعليـــم العالـــي والبحث 
العلمـــي ورشـــة عمـــل حـــول تطبيـــق نظـــام 
المقـــررات في الكليـــات والمعاهـــد، بحضور 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي والعديد 
مـــن المســـؤولين واألكاديميين فـــي الوزارة. 
وقال العيســـى خالل الورشـــة التـــي نظمتها 

دائـــرة الدراســـات والتخطيـــط والمتابعة إن 
”الوزارة تضـــع ضمن اســـتراتيجيتها إدخال 
األنظمة التعليميـــة الحديثة المعمول بها في 
الجامعـــات العالمية الرصينـــة وتطبيقها في 

المعاهد والكليات“.
وتضّمنت الندوة محاضرة لعبدالحســـين 
غانم تناول فيها التعريف بآليات تطبيق نظام 
المقررات والمزايا التـــي يمنحها هذا النظام 
للطالب مع شرح طرق التسجيل فيه وتفاصيل 
الـــدوام الرســـمي وعـــدد الفصول الدراســـية 
واالمتحانـــات ودرجات التـــي تمنحها اللجان 

المشرفة على النظام.
وبّينت الندوة أن عدد الوحدات الدراســـية 
المســـموح بهـــا داخـــل النظام هـــو 15 وحدة 
دراســـية للفصـــل الواحد بالنســـبة إلى طلبة 
الدراســـات األولية، و16 وحدة دراسية للفصل 

الواحد بالنســـبة إلى طلبة الدراســـات العليا 
من أصل ثالثة فصول دراســـية. ودعت وزارة 
التعليم العالي والبحـــث العلمي األكاديميين 
إلـــى الحفاظ على مســـتوى الرصانة العلمية، 
فيما شـــّددت على رفـــض محـــاوالت التدخل 
والتأثيـــر علـــى ســـلطة القـــرار العلمـــي في 

الجامعات.
وقالـــت في بيـــان لهـــا إنه في ســـياق 

المســـؤولية  متطلبـــات  تشـــخيص 
التـــي تفرضهـــا خصوصيـــة ملـــف 

التعليـــم في العـــراق، تدعو وزارة 
العلمي  والبحث  العالـــي  التعليم 
شـــريحة األكاديميين إلى الحفاظ 
العلمية  الرصانـــة  مســـتوى  على 

ومواقف  تعبيـــرا  ذلـــك  وتجســـيد 
ال تســـمح باإلخالل بأســـس العملية 

التعليميـــة وأهدافهـــا التـــي تصـــّب في 
مصلحة المجتمع ومؤسسات الدولة.

ويحـــّذر خبـــراء وأكاديميـــون عراقيـــون 
مـــن مؤشـــرات البطالة المرتفعـــة والتوظيف 
الســـلبي لخريجي الجامعات في البعض من 
المهن التي ال تتماشى مع تأهيلهم األكاديمي، 
داعيـــن الـــوزارة إلـــى تطويـــر رؤيتهـــا فـــي 
معالجة الحاالت الدراســـية وتعميق برامجها 

األكاديمية بما يتماشى مع سوق العمل.
وكشـــفت مصادر حكومية عراقية الشـــهر 
الماضـــي أن نســـبة البطالـــة بيـــن صفـــوف 
الجامعـــات تزيـــد عـــن 90  الخريجيـــن مـــن 
بالمئة. وقال ثائر الفيلي، المستشـــار لشؤون 
االستثمار في رئاســـة الوزراء، ”من المؤسف 
أن تكون البطالة بين الخريجين خالل الســـنة 
المالية الحالية والســـنة المقبلـــة تفوق الـ90 
بالمئة“، مشيرا إلى أن الشباب من الخريجين 
يتجهـــون اآلن إلى أعمال مهنية بســـيطة في 
أغلب األحيان ال تصنع مســـتقبال حقيقيا، ألن 

هـــذه المهن ال تتجاوز العمـــل في المطاعم أو 
الفنادق. ومن جهتها قالت الوزارة إن مصلحة 
التعليم العالي تقتضي وقفة ثابتة من الوزارة 
واألكاديميين معا إليصال رســـالتهم الرافضة 
لـــكل محـــاوالت التدخل والتأثير على ســـلطة 

القرار العلمي في الجامعات العراقية.
العالـــي  التعليـــم  وزارة  وكانـــت 
والبحـــث العلمي أعلنـــت عن اتفاقها 
مع منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة ”اليونسكو“ 
العلميـــة  الرصانـــة  علـــى 
لخريجي الجامعات األجنبية 
التخصصات  من  العديد  في 

ومنها باألساس الطبية.
وســـعت العديد من الدول 
نظـــام  إدخـــال  إلـــى  العربيـــة 
المقررات على مناهجها التعليمية 
على غرار المملكة العربية السعودية التي 
تعتبر رائـــدة في هذا التوجـــه. وكانت وزارة 
التعليم الســـعودية أعلنت عن إسدال الستار 
على حقبة التخصصيـــن العلمي واألدبي في 
مرحلة الثانوية العامة، بتحويل الدراســـة في 
جميـــع الثانويات إلى نظام المقررات بدءا من 

مستهّل العام الماضي 2017.
وكان الخبيـــر التربوي الســـعودي ســـالم 
الغامدي قد فّســـر الفرق بيـــن النظام الفصلي 
ونظام المقررات بقولـــه ”النظام الفصلي هو 
محاولة إيجاد نظام أقل من المقررات وأفضل 
من نظام الثانويـــة العامة التي تنتهي بنهاية 
هذا العام الدراســـي“، مضيفا ”ال شك أن نظام 
المقـــررات أفضل بكثير مـــن النظام الفصلي، 
ألنه أقـــرب لنظـــام الجامعات، وفيـــه إمكانية 
توفير مـــواد اختيارية يأخذهـــا الطالب بناء 
على ما يمكـــن أن توّفره من مهارات تناســـب 

توجهات الطالب في الدراسة الجامعية“.
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تعليم

وحدة دراسية للفصل 
الواحد بالنسبة للدراسات 
األولية و16 وحدة لطلبة 

الدراسات العليا

15

«وزارة التعليم  العالي تنوي ضمن استراتيجيتها إدخال األنظمة التعليمية الحديثة المعمول بها 
في الجامعات العالمية الرصينة وتطبيقها في المعاهد والكليات».

عبدالرزاق العيسى
وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

«امتـــالك المهارات التقنية والعمل على تطوير البحث العلمي من الدعائم األساســـية للتنمية 
االقتصادية في كافة الدول العربية».

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

[ استراتيجية تتيح للطالب اختيار المواد التي يرغب بدراستها في كل فصل
التوجه نحو نظام املقررات هل ينقذ الجامعات العراقية من أزماتها

مناهج تعليمية مركزة

االستثمار في المعرفة يغلق الفجوة بين التعليم وبيئة العمل

خلص املؤمتر الســــــادس عشر للوزراء املســــــؤولني عن التعليم العالي والبحث العلمي في 
ــــــدان العربية، الذي عقد مؤخرا مبقر اجلامعة العربية فــــــي القاهرة، إلى حتمية وضع  البل
عالقة اســــــتراتيجية وثيقة تربط التعليم العالي وسوق العمل واإلنتاج، إليجاد ربط حقيقي 
بني سياسات التعليم من جهة واحتياجات املجتمعات العربية وبيئة العمل من جهة ثانية.

[ مؤتمر وزراء التعليم العرب يدعو إلى شراكة بين الجامعات وسوق العمل  [ اإلقرار بوجود أزمة خطوة نحو تغيير واقع التعليم العالي

نحو شراكة دائمة مع سوق العمل

سليم خلبوس:
استثمار المعرفة يكون 

بالشراكة بين المؤسسات 
البحثية واالقتصادية



} الريــاض- قــــّررت وزارة الثقافــــة واإلعالم 
إلى  الســــعودية تحويــــل قنــــاة ”اإلخباريــــة“ 
شــــركة شبكة اإلخبارية ”شركة ذات مسؤولية 
محــــدودة“، بهــــدف تطوير قنــــاة ”اإلخبارية“ 
الناطقة باللغة العربية وإطالق قناة إخبارية 
باللغــــة اإلنكليزية، في أحــــدث خطوة باتجاه 
مواكبــــة التطّورات المتســــارعة في المشــــهد 

اإلعالمي المحلي والعالمي.
وســــتكون الشــــركة قــــادرة علــــى تطوير 
الخبرات المتعلقة باألحداث وتحسين تغطية 
ومتابعة األخبار المحلية والعالمية والتفاعل 

مع المتغّيرات.
وأوضــــح عــــواد العــــواد وزيــــر الثقافــــة 
واإلعالم، أّن ملكية الشــــركة ستكون مناصفة 

بيــــن كل من هيئة اإلذاعــــة والتلفزيون وهيئة 
وكالة األنباء السعودية، ويأتي القرار لتقديم 
إعالم ســــعودي مواكب، كما تســــعى الشركة 
إلى التمّيز في نشــــر المحتوى الحصري وفق 
معايير الصدق والدقة والموضوعية وتحقيق 
عائد مالي لالستثمار في قطاع اإلعالم وإنشاء 
منصــــات جديــــدة للتوزيع الرقمــــي للوصول 

لصناعة محتوى منافس.
وأضــــاف العــــواد أن الخطــــوة تأتــــي في 
سياق مبادرات الوزارة لتحقيق رؤية المملكة 
2030 لتمكين مؤسساتها المختلفة من مواكبة 
التطّورات المتســــارعة التي تشهدها الساحة 
اإلعالميــــة على مســــتوى المنطقــــة والعالم. 
وتابع ”لدينا مؤسســــات إعالميــــة عريقة في 

المملكة العربية السعودية ونحن نعمل معها 
من أجل تمكينها وتقديــــم كل الدعم لها، لنقل 
رســــالة المملكة إلى العالم باحترافية ومهنية 
عاليــــة عبر اســــتخدام أحــــدث التقنيات التي 
ستمّكن وسائل إعالمنا من المنافسة المهنية 

والتجارية“.
وقال الوزير إن الشركة الجديدة تهدف إلى 
تنمية الصناعات اإلعالمية وتعزيز تنافســــها 
عالميــــا بما يؤدي إلى رفع الوعي بالمنجزات 
الوطنيــــة مع تطويــــر بيئة محّفزة لألنشــــطة 
الثقافية واإلعالميــــة وتعزيز حضور المملكة 
اإلعالمي خارجّيا وإبراز منجزاتها على كافة 
األصعدة ونقــــل المحتوى المحلي المعّبر عن 

قيم المجتمع وثقافته األصيلة إلى العالم.

وســــيرأس مجلس إدارة الشركة الجديدة 
مجلــــس تنفيــــذي مكــــّون من ســــبعة أعضاء، 
وهــــم ثالثة أعضاء من وزارة الثقافة واإلعالم 
ومســــتقلين من القطاع الخاص وعضوان من 
اإلذاعة والتلفزيون ومثلهما من وكالة األنباء 
الســــعودية. ومــــن المقــــّرر أن تبدأ الشــــركة 
مهامها قريبا بعد اكتمال اإلجراءات اإلدارية.

} واشنطن - انتقد إليوت أبرامز، الباحث في 
دراسات الشرق األوسط في مجلس العالقات 
الخارجية األميركيــــة، طريقة تعاطي صحيفة 
نيويورك تايمــــز مع االحتجاجــــات اإليرانية 
التي عّمت البالد، معتبرة أنها جاءت ألسباب 

اقتصادية فقط.
وقال الدبلوماسي السابق في مقال بعنوان 
”لماذا تقلــــل نيويورك تايمز مــــن احتجاجات 
األميركية،  ”نيوزويك“  مجلة  نشــــرته  إيران؟“ 
الســــبت، إن تقارير مؤسســــات إعالمية عدة، 
مــــن بينها هيئــــة اإلذاعــــة البريطانيــــة ”بي 
بي ســــي“، أكــــدت أن المظاهــــرات التي بدأت 
الخميس، انتشــــرت بعد أيام في كبرى المدن 
اإليرانيــــة، واجتذبــــت أعــــدادا ضخمــــة مــــن 

المواطنين.
وقــــال الباحــــث، وهــــو جمهــــوري، فــــي 
البداية إن الشــــعارات والهتافات التي رددها 
المتظاهــــرون طالت الرئيس اإليراني حســــن 
روحاني، والمرشــــد األعلى للثورة اإليرانية، 
علي خامنئــــي، ونظام حكم الماللي على نحو 

شامل.
وذكــــر أن المظاهــــرات التــــي اندلعت في 
مــــدن مهمة مثل قم وغيرها، بدأت بشــــعارات 
اقتصادية مثل ”الناس يتســــولون“، وانتهت 
إلــــى شــــعارات سياســــية تطالــــب بإســــقاط 

خامنئي، ونظام الجمهورية اإلسالمية.
وأضاف أبرامز أن شــــعارات أخرى جاءت 
رافضــــة للتدخل فــــي غزة وســــوريا، وطالبت 

بمنــــح األولويــــة للمواطن اإليراني، مشــــيرا 
إلــــى أن مقاطــــع الفيديــــو التي انتشــــرت عن 
االنتفاضة كشــــفت عن مواجهــــات عنيفة مع 

قوات األمن كما حدث في كارمنشاه.
وعطفا على هذا المشــــهد، شــــرع الكاتب 
فــــي انتقاد تغطية نيويورك تايمز التي فّرغت 
المظاهــــرات، وفقــــا لرؤيتــــه، مــــن محتواها 
السياســــي، وحّولتهــــا إلى مجــــرد مطالبات 
لتحســــين األوضاع االقتصادية. وأورد أمثلة 
مــــن عناوين الصحيفة األميركية التي تشــــير 

فيها إلى ”احتجاجات متفرقة في إيران بشأن 
متاعــــب اقتصادية“، منتقــــدا تعبيرا ورد في 
تقريــــر للصحيفة يقــــول إن ما حدث في إيران 

”ربما يبدو قالقل“.
اإلخباريــــة  التقاريــــر  أن  إلــــى  وأشــــار 
المتحفظــــة لنيويــــورك تايمز والتــــي أعّدها 
مديــــر مكتــــب الصحيفة في طهــــران، توماس 
إردبرنك، وهو هولندي الجنسية، ربما تعكس 
حذر خشــــية إبعاده مــــن إيران، ولــــذا جاءت 
تقاريره خالية من الشــــعارات السياسية التي 

رفعهــــا المتظاهرون مثل ”الموت أو الحرية“. 
وأفــــاد الباحــــث أن إردبرنك يعــــد واحدا من 
الصحافيين األجانــــب القالئل المعتمدين في 
إيران، ثم واصل سرد حاالت االعتقال والطرد 
التي طالــــت صحافيين أجانــــب أثناء عملهم 
فــــي إيــــران، مثل طرد مراســــل هيئــــة اإلذاعة 
البريطانيــــة وإغــــالق مكتــــب ”بي بي ســــي“ 
بالكامــــل أثناء تغطية الثــــورة الخضراء عام 

.2009
وتطّرق إلى واقعة اعتقال مراسل واشنطن 
بوست، جاسون رضايان، عام 2014 في إيران، 

وسجنه 18 شهرا.
وخُلــــص الباحث فــــي مقاله إلــــى أنه إذا 
كانــــت الحكمة تقتضي أن يراقب كل مراســــل 
في إيران ما يقوله في تقاريره، إال أن عناوين 
ومحتــــوى نيويورك تايمز عن انتفاضة إيران 
جاءت ”مضللة“ ألنها اعتبرت أن ما يحدث هو 

”احتجاجات اقتصادية فقط“.
كذلــــك هاجــــم الســــيناتور الجمهوري عن 
والية تكســــاس تيد كروز، شبكة ”سي إن إن“ 
األميركية علــــى خلفية تجاهلها لتغطية أنباء 
االحتجاجــــات اإليرانيــــة، ووصــــف كروز في 
تغريدة، شــــبكة ”ســــي إن إن“ بأنهــــا ”برافدا 
في إشــــارة إلى صحيفــــة برافدا،  اإليرانيــــة“ 
التي كانت أشــــبه بنشــــرة للحزب الشــــيوعي 
إبان االتحاد الســــوفييتي ســــابقا، تعمل على 
حماية قادة النظــــام، وتحجب عن المواطنين

الحقيقة.

} لنــدن - عّبـــرت الحكومـــة البريطانيـــة عن 
عدم رضاها مـــن إجراءات شـــركات اإلنترنت 
المتطـــرف،  المحتـــوى  لمكافحـــة  العمالقـــة 
وهددت بعقوبات مالية إذا استمر الحال على 
ما هو عليه دون تحقيق تقدم ملموس في هذا 

اإلطار.
وقـــال بن واالس، وزير األمـــن البريطاني، 
إن شركات اإلنترنت ينبغي أن تواجه عقوبات 
ضريبية حال فشلها في مواجهة خطر اإلرهاب 
في بريطانيا، وفق ما نقل موقع ”بي بي سي“.

وأضاف واالس أن شـــركات مثل فيسبوك 
وغوغل ويوتيوب أظهرت تباطؤا شـــديدا في 
حذف المحتـــوى المتطرف على مواقعها على 
اإلنترنت، ما دفـــع الحكومـــة البريطانية إلى 
التعامل مع هذا النوع من المحتوى من خالل 

أجهزتها.
ووصـــف الشـــركات العاملـــة فـــي قطـــاع 
التكنولوجيـــا بأنها ”مهتمـــة بتحقيق أرباح“ 
بينما تنفق الحكومات الماليين من الجنيهات 

إلرساء سياسة لمراقبة محتوى اإلنترنت.

وكانت دراسة بريطانية لمؤسسة بوليسي 
إكستشـــاينج البحثيـــة قد كشـــفت مؤخرا أن 
مواقـــع الدعايـــة الجهاديـــة علـــى اإلنترنـــت 
تجـــذب أكثر التفاعالت فـــي بريطانيا، مقارنة 
بـــأي دولة أخرى في أوروبـــا. وتعّد بريطانيا 
خامس جمهور في العالم يشـــاهد المحتويات 
المتطرفـــة بعـــد تركيـــا والواليـــات المتحدة 

والسعودية والعراق.
ورّجـــح المركـــز البحثي أن يؤيد الشـــعب 
البريطاني اســـتصدار قوانيـــن جديدة تجّرم 

قراءة المحتويات التي تمّجد اإلرهاب.
وقال واالس، في مقابلة أجرتها معه صحيفة 
صاندي تايمز، إن شركات التكنولوجيا فشلت 
في تقديم المســـاعدة للحكومـــة في التصدي 

للمتطرفيـــن عبـــر اإلنترنـــت. وأشـــار إلى أّن 
ســـبب هذا الفشـــل هو أن ”الشركات ال تحذف 
المحتوى المتطرف بالســـرعة المطلوبة وهي 

قادرة على ذلك“.
من جهتها انتقدت شـــركة فيسبوك واالس 
التهامها بأنها ”تعطـــي األولوية لألرباح قبل 
األمن“. فيما قالت شـــركة يوتيوب إن التطرف 
”مشـــكلة معقدة تمثل مواجهتها تحديا كبيرا 

أمامنا جميعا“.
واقترحت مؤسســـة بوليسي إكستشاينج 
علـــى الحكومـــة البريطانية ســـّن إجـــراءات 
”متدّرجة“، للضغط على شركات اإلنترنت، بما 
فيهـــا منح اللجنة الجديدة المقترحة لمكافحة 
اإلرهـــاب صالحيـــات لإلشـــراف علـــى إزالة 

المحتويات المتطرفة من على اإلنترنت.
وقالـــت في الدراســـة إن 74 فـــي المئة من 
البريطانيين، الذين خضعوا للبحث، يعتقدون 
أن شـــركات اإلنترنـــت يجـــب أن تكـــون أكثر 
استباقية في تحديد مكان وحذف المحتويات 

المتطرفة.
وأكد واالس على أن مســـؤولية كبيرة تقع 
على الحكومة في هذا الشأن، وهي ”إعادة من 
تبّنوا المنهج المتطرف إلى االعتدال، وهو ما 

يكلفنا الماليين من الجنيهات“.
وشـــّدد على أن إجراءات مثـــل رفض هذه 
الشـــركات الســـماح لألجهزة األمنية باالطالع 
على بيانات تطبيقات الرســـائل، مثل واتساب 
المملوك لشركة فيسبوك، ”تحيل اإلنترنت إلى 
مكان حافـــل بالعنف والفوضـــى“، مؤكدا أنه 
”بسبب التشـــفير والتطرف، تتكبد مؤسسات 

إنفاذ القانون تكلفة باهظة“.
وأشـــار إلى أن ”وقت التمـــاس األعذار قد 
انتهـــى، وأن الحكومـــة ينبغـــي أن تنظـــر في 

جميع الخيارات لتحفيز هذه الشركات“.
وانتقد واالس تلك الشـــركات في ما تدعيه 
من تقديـــم األمن على األربـــاح، مرجحا أنه ال 
بد لشركات التكنولوجيا أن ”تتوقف عن ادعاء 

أنها ال تحقق أرباحا ضخمة“.
ووصفهـــا بأنهـــا ”تبيع بياناتنـــا للبنوك 
وشـــركات األفالم اإلباحية، لكنهـــا ال تعطيها 

للحكومة المنتخبة عبر الديمقراطية“.

ورد سيمون ميلنر، مدير بشركة فيسبوك، 
علـــى هذه االتهامـــات بالقـــول إن واالس كان 
مخطئـــا عندما قال إن شـــركته تقـــّدم األرباح 
على األمن في ترتيب أولوياتها، خاصة في ما 

يتعلق بمكافحة اإلرهاب.
وأكـــد أن الماليين مـــن الجنيهات أنفقتها 
فيســـبوك على اســـتثمارات في التكنولوجيا 
والعناصـــر البشـــرية الالزمـــة للتعـــرف على 

المحتوى المتطرف وحذفه.
وأضـــاف أن أمبـــر راد، وزيـــرة الداخلية 
االتحـــاد  دول  فـــي  ونظراءهـــا  البريطانيـــة، 
األوروبي رحبوا بالجهود بذلت بالتنسيق مع 
فيســـبوك، في هذا الشـــأن واألثر الكبير الذي 
أحدثته. وأشار إلى أن ”هذه المعركة مستمرة 
وعلينـــا أن نســـتمر في العمل ســـويا. وأخبر 
رئيســـنا التنفيذي المســـتثمرين بأننا سوف 

نســـتمر في تقديم أمن لمســـتخدمي مجتمعنا 
االفتراضي على تحقيق األرباح في 2018“.

وقال متحدث باســـم يوتيوب إن شـــركته 
تتعّهد بـــأن تكون ”جـــزءا من الحـــّل“، وأنها 
تكّثـــف جهودها بمـــرور األيـــام لمعالجة هذه 

المشكلة.
وأضاف أن الشـــركة اســـتثمرت هذا العام 
في أوجه عّدة لمكافحة المحتوى المتطرف من 
خـــالل تكنولوجيا التعلم اآللي وتعيين المزيد 
مـــن مراجعـــي المحتوى، وبناء شـــراكات مع 

خبراء، والتعاون مع شركات أخرى.
ولم تعلق شـــركة غوغـــل، على تصريحات 
واالس، لكن مفّوض شـــركة غوغل كينت والكر 
كان قد صّرح في سبتمبر الماضي أن شركات 
التكنولوجيا لن تتمكن من ”فعل ذلك وحدها“، 

في إشارة إلى مكافحة المحتوى المتطرف.

وأضاف ”نحتاج إلى عناصر بشرية، وآراء 
مـــن مصـــادر حكوميـــة موثوقـــة، وأخرى من 
مســـتخدمي مواقعنا للتعـــرف على المحتوى 

المتطرف وحذفه“.
وقال شـــيراز ماهر، زميـــل المركز الدولي 
لدراســـات التطرف والعنف السياسي التابع 
لجامعـــة كينغـــز كوليـــدج فـــي بريطانيا، إن 
”الحشـــد لإلرهـــاب ال يزال يحدث فـــي الحياة 
الحقيقيـــة، ومن خـــالل عالقـــات حقيقية، لذا 
ينبغـــي للحكومـــة أال تلقـــي اللوم كلـــه على 

شركات التكنولوجيا وحدها“.
وَأضـــاف أنه ”ال يوجد عالج ســـهل ألن ما 
يمكن اعتبـــاره مادة متطرفـــة يخضع ألحكام 
ذاتية“، مؤكدا أن الكثير من برمجيات الحذف 
ذاتية التشـــغيل تســـببت في حذف الكثير من 

المحتوى المفيد.
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ميديا
[ وزير األمن يهدد الشركات بعقوبات ضريبية  [ برمجيات الحذف ذاتية التشغيل حذفت الكثير من المحتوى المفيد

البريطانيون يكثفون الضغوط على عمالقة اإلنترنت لمكافحة التطرف

المعركة ضد التطرف لم تحسم بعد

تعتبر احلكومة البريطانية أن شــــــركات التكنولوجيا فشــــــلت في تقدمي املساعدة للحكومة 
فــــــي التصدي للمتطرفني عبر اإلنترنت، واتهمتها بأنهــــــا مهتمة بتحقيق أرباح بينما تنفق 

احلكومات املاليني من اجلنيهات إلرساء سياسة ملراقبة محتوى اإلنترنت.

عواد العواد:
الشركة تسعى إلى التميز 

في نشر المحتوى وفق 
معايير الصدق والدقة

األصوات المقموعة لم تجد صدى في اإلعالم األميركي 

«العـــام الحالـــي كان العام األقل فتـــكا بالصحافيني منذ عقد، لكن هذا ليس مدعاة للرضا، فجرائم القتل في ســـوريا واملكســـيك 
والهند ال تزال تسير في مستوى مروع. ووصلت نسبة اإلفالت من العقاب في جرائم قتل الصحافيني إلى أكثر من 90 باملئة}.

أنتوني بيالجنر
األمني العام لالحتاد الدولي للصحافيني

قناة اإلخبارية السعودية تتحول إلى شبكة في إطار تطوير اإلعالم

انتقادات أميركية لتجاهل وسائل اإلعالم االحتجاجات اإليرانية

ال يوجد عالج سهل ألن ما 
يعتبر مادة متطرفة يخضع 

ألحكام ذاتية

شيراز ماهر:

◄ أمرت محكمة في إسطنبول الجمعة 
باإلفراج المشروط عن محاسب في 

صحيفة جمهورييت المعارضة، بعد 267 
يوما أمضاها في السجن بتهم متصلة 
بمحاولة االنقالب في يوليو 2016، وفق 

ما أعلنت الصحيفة التركية على موقعها. 
ويحاكم باإلجمال 17 شخصا، بين مدير 
وصحافي وموظف حالي أو سابق في 

الصحيفة، بتهم ”أنشطة إرهابية“.

◄ قال مسؤول في إدارة السجون في 
ميانمار إن السلطات أفرجت الجمعة 

عن صحافيين يعمالن لصالح التلفزيون 
التركية ومترجمهما المحلي وسائق 
بعد أن أتموا جميعا حكما بالحبس 

لمدة شهرين لمخالفتهم قانون الطيران 
بالتصوير بواسطة طائرة دون طيار.

◄ تعّرض صحافي عراقي إلى تهديد 
بالقتل على خلفية نشر تقرير استقصائي 

عن عملية بيع أجهزة الغش االمتحاني 
الصوتية في امتحانات الصفوف 

المنتهية في إقليم كردستان. وقال 
الصحافي دلوفان عمادالدين إنه أعّد 

تقريرا موثقا بالصور ومقاطع الفيديو 
يثبت توّرط العديد من الجهات الرسمية 

في ترويج جهاز الغش االمتحاني 
الصوتي.

◄ ذكر وزير الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو أن حكومته تأمل في 

تسريع اإلجراءات القضائية لدينيس 
يوجيل، الصحافي األلماني المعتقل 

في تركيا منذ أكثر من 10 شهور. وقال 
جاويش أوغلو ”أنا أيضا لست سعيدا 

للغاية بعدم وجود الئحة اتهام حتى اآلن، 
لكن بإمكاننا حّث السلطات القضائية 

على تسريع اإلجراءات“.

◄ أقّرت كازاخستان مجموعة من 
التعديالت المثيرة للجدل على قانون 

اإلعالم رغم المخاوف من أن تحّد 
التشريعات الجديدة بشكل أكبر من حرية 
التعبير في هذا البلد في آسيا الوسطى. 

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk
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} الرياض - دشـــن مســـتخدمو موقع تويتر 
االثنني هاشـــتاغا بعنوان ”أول تغريدات لعام 
مبناسبة بداية السنة اجلديدة. وأعرب   “2018
مغردون ضمن الهاشـــتاغ عـــن أمنياتهم فيما 

وجه آخرون نصائح.
وقالت مغردة:

وغردت أخرى:

وتقاســـم مغردون أمنية كانـــت عبارة عما 
غرده هذا احلساب:

فيمـــا بدا البعض اآلخر حزينا. وكتب أحد 
املغردين:

وأعلـــن مغـــردون أولوياتهم. فقـــال مغرد 
سعودي:

وكتبت مغردة سورية:

كما انتشرت التغريدات الرومانسية ضمن 
الهاشتاغ. وغرد حساب:

وقالت أخرى:

وطالبت مغردة اســـمها يارا باســـترجاع 
العالقـــات االجتماعيـــة الطبيعيـــة بعيدا عن 

منصات التواصل االجتماعي وكتبت:

لجأت الحكومة الفرنســـية إلى طريقة لالســـتفادة من «كبائن الهواتف} المنتشرة في الشوارع الفرنسية، والتي يبلغ عددها 

٥٤٥٠ كابينة. وتم تفكيك بعضها وســـيتم عرضها في متاحف الهواتف العامة الفرنســـية، فيما ســـيتم تحويل البقية إلى 

مكتبات ليستفيد منها المواطن الفرنسي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#أول_تغريدات_لعام_2018

} طهــران - أثـــار قرار الســـلطات اإليرانية 
حجـــب تطبيقـــي انســـتغرام وتيلغـــرام جدال 

واسعا على منصات التواصل االجتماعي.
ويأتـــي القرار في ظـــل االحتجاجات التي 

تشهدها البالد منذ اخلميس املاضي.
وقـــال بافيـــل دوروف، املديـــر التنفيـــذي 
لتطبيـــق التراســـل تلغـــرام في تغريـــدة على 
تويتـــر إن ”الســـلطات اإليرانية متنع الدخول 
إلى تلغرام على أكثرية اإليرانيني بعد رفضنا 
علنـــا إغالق قنـــاة ’صداي مـــردم‘ وغيرها من 

القنوات التي حتتج سلميا“.
محل قنـــاة ”آمد  وحلت ”صـــداي مـــردم“ 
نيـــوز“ التـــي تشـــكل إحـــدى أضخـــم قنوات 
املعارضـــة اإليرانيـــة على تلغـــرام، ويتابعها 
أكثر من 1.3 مليون شخص، وأزيلت بطلب من 

السلطات اإليرانية السبت.
ويعد تلغرام منصة رئيسية للمعلومات في 
إيران ويبلغ عدد مســـتخدميه بالبالد أكثر من 

40 مليون من بني 80 مليون نسمة في البالد.
وتتهم طهران مجموعات ”معادية للثورة“ 
فـــي اخلـــارج باســـتخدام مواقـــع التواصـــل 
وخصوصـــا تلغـــرام للحـــّض علـــى التظاهر 
و“اســـتخدام قنابـــل مولوتـــوف واالنتفاضة 

املسلحة والعنف الشعبي“.
وأظهـــرت مقاطـــع مصـــّورة نشـــرت على 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي اآلالف مـــن 
األشـــخاص يتظاهـــرون في العديـــد من مدن 

البالد.
”ال  بـــني  احملتجـــني  هتافـــات  وتنوعـــت 
للدكتاتور“ و“ال غـــزة وال لبنان، أرواحنا فداء 
اخجل يا ســـيد علـــي (خامنئي)  و“  إليـــران“ 
و“ال نريـــد اجلمهورية  وارحـــل عـــن إيـــران“ 
اإلســـالمية“ و“ال تســـتغلوا الدين“ و“الشباب 
عاطلـــون واملاللي يجلســـون علـــى أعناقهم“، 
وصوًال إلى ”إيران بدون الشـــاه ال قيمة لها“. 
كما أحرق املتظاهرون صور املرشد والرئيس 

اإليراني.
وكتـــب احلرس الثوري على حســـابه على 
تطبيق تلغرام أن ”أشـــخاصا يحملون أسلحة 
صيد وأخرى حربية انتشروا بني املتظاهرين 
وأطلقـــوا النـــار عشـــوائيا علـــى املواطنني“. 
وأكدت مصادر إعالمية وفاة 12 شـــخصا إلى 

حدود االثنني.
احلرس  ويعتبـــر معلقـــون أن ”مؤلفـــات“ 
الثـــوري ”كلهـــا مشـــاهد ملســـرحيات مملـــة 

ومفضوحة لم تعد تنطلي على أحد“!
وتقـــول الســـلطات إن غالبيـــة املعلومات 
على شـــبكات التواصـــل االجتماعي مصدرها 
السعودية أو مجموعات معارضة في أوروبا.

ويبـــدو أن الطبقـــة الفقيـــرة كانـــت وراء 
انطـــالق االحتجاجات بســـبب البطالة وغالء 

املعيشة والفضائح املالية.
ويقـــول رئيـــس حتريـــر شـــبكة ”نظـــار“ 
اإلصالحيـــة بايام بارهيز إن ”هذه التظاهرات 
هي بدفع من الشـــريحة السكانية التي تعاني 
مـــن صعوبـــات اقتصاديـــة كبـــرى خصوصا 
الذين خســـروا أموالهم عند إفالس مؤسسات 

إقراض“.
يذكر أن عدة تقارير حتدثت عن منع إيران 
الوصـــول إلى اإلنترنت عبـــر الهواتف الذكية 

في عدة مدن.
وتصدرت عدة هاشتاغات باللغة الفارسية 
املواقـــع احملجوبـــة خاصة تويتر وفيســـبوك 
علـــى غرار هاشـــتاغ #تظاهرات_سراســـري 
(مظاهـــرات فـــي كل األنحـــاء) و#قيام_إيران 
(انتفاضـــة إيـــران) و#خشـــم_إيران (غضب 

إيران).
وادعت وكالة ”تسنيم“ املقربة من احلكومة 
اإليرانيـــة أن ”تويتـــر كان أحد أهم الوســـائل 
احملرضـــة على الفوضى“، متهمة الســـعودية 
بالوقـــوف خلـــف هاشـــتاغات محرضـــة على 

املظاهرات.
وقالت ”تسنيم“ إن ”تويتر إضافة إلى عدد 
من الشـــبكات االجتماعيـــة األخرى حتول إلى 
ســـاحة من أجل دعوة النـــاس إلى التظاهرات 

والفوضى“.
يذكر أن مواقع تويتر وفيسبوك ويوتيوب 
اململوك لغوغل محظورة في إيران منذ ”الثورة 
عام 2009 التي انطلقت على خلفية  اخلضراء“ 
إعـــادة انتخـــاب الرئيـــس املتشـــدد محمـــود 
أحمدي جناد وسط اتهامات واسعة بالتزوير. 
االحتجاجات بقوة  وجابهت السلطات حينها 
مفرطـــة. وال تزال ندى آغا ســـلطان التي قتلت 
أثنـــاء املظاهرات ”رمزا عامليـــا للمعارضة في 

وجه االستبداد“.
ويلجـــأ الكثيـــر مـــن مســـتخدمي شـــبكة 
اإلنترنـــت في إيران إلـــى التحايل على احلظر 
مـــن خـــالل اســـتعمالهم للشـــبكات اخلاصة 
االفتراضيـــة VPN وغيرهـــا من برامج كســـر 

احلظر.
وأطلق إيرانيون أغانـــي تتهكم على نظام 
املاللـــي وقـــد تداولها مســـتخدمو الشـــبكات 
االجتماعية على نطاق واســـع. وأكد إيرانيون 
أنهـــا كســـرت حاجز اخلوف لديهـــم جتاه من 

نصبوا أنفسهم أوصياء على الدين.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  يواكـــب  عامليـــا 
االجتماعي األحداث الدائـــرة في إيران حلظة 

بلحظة.

ــــــا عديدة األيام  حتــــــاول احلكومــــــة اإليرانية منع انتشــــــار االحتجاجات التي ضربت مدن
ــــــى تردي األوضاع االقتصادية، بالتضييق على منصات التواصل  املاضية، احتجاجا عل

االجتماعي.

حجب منصات التواصل االجتماعي لم يثن اإليرانيين عن إعالء أصواتهم

انتفاضة شبابية خالصة في إيران

[ النظام اإليراني في ورطة: العالم يتابع االحتجاجات لحظة بلحظة  [ األغاني اإليرانية الساخرة تهزأ بالماللي ونظام قطر

@Khlood12h1
صباٌح  أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، 
جديد، يوٌم جديد، شهٌر جديد، عام جديد، 
ــــــه ربي عامًا بال أوجــــــاع، بال فقدان،  جعل
بال هموم، عاٌم ســــــعيد، تتغير فيه أقدارنا 

إلى ما نتمنى.

@sa2000__lha
أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، اللهــــــم 
ــــــه) عامًا بعيدًا عــــــن احلزن والفقد  (اجعل

واأللم واخلذالن.

@mhyaldyna40 
أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، نفــــــس 

األيام ونفس البؤس وال جديد.

@mrh_000
أول_تغريدات_لعام_٢٠١٨، الدين ثم 

الوطن ثم برشلونة.

@jIykEBfZGVIHlvp 
أول_تغريدات_لعام_٢٠١٨،“بتنهيدة 
تعب: يا رب تـرجع سوريا مثل ما كـانت“.

@otb_90i 
انتهى  أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، 
ــــــدأ عام  ــــــذي عشــــــقتك فيه وابت العــــــام ال

سأعشقك فيه أكثر..!

@kefafAlotaibi 
ســــــنة  أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، 
جديدة، ال تطلبوا من الســــــنوات أن تكون 
أفضل، كونوا أنتم األفضل فيَها فنُحن مَن 

نتغير أما هي فتزداد أرقاما فقط.

@Yara__1990_ 
ــــــس  لي أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، 
ُهناك أســــــوأ مــــــن النقاش عبر الرســــــائل 
ــــــات الكتابية، فالكلمات  النصية أو اُحملادث
بدون نبرات الصوت ُتصبح أكثر قســــــوة 

من الواقع.

@A__hxmalakiah
يناير  أول_تغريدات_لعــــــام_٢٠١٨، 
نحن القادمــــــون من مطارات ديســــــمبر، 
املاضية،  الســــــنة  أتعبهم ســــــفر  ــــــن  الذي
ــــــن أوجعتهــــــم حلظــــــات الرحيل، رد  الذي
ــــــا أرواحنا التي ســــــافرت في منافي  إلين

املجهول.

mayousfi

عام جديد أبيض، مثل صفحٍة أولى 
في كتاٍب يحمُل اسُمه، متظاهرٌا 

بالغياب، مثل شخٍص تشاركه املصعد،
تتبادالن الصمت واالنتظار،

إلى أْن ُيفتح الباب.

abulmozn

الدول العظمى ال حتترم إال من ميلكون 
أزرارا نووية على مكاتبهم.

hnsalama

مقارنة بسيطة بني فيلم "مراتي مدير 
عام" (ستينات) وفيلم "تيمور وشفيقة" 
(األلفية) تبني بوضوح كيف تدهورنا.

أقصد القيم املنقولة ومستوى احلوار  
وكل التفاصيل احلقيقة. #مصر.

@walla_aoudh

قراءة التاريخ جتعلك تستشرف 
النهايات وتبصر شرر السقوط وسط 

سماء ممتلئة بالنجوم! ليس ألن 
التاريخ يكرر نفسه كما يقولون، 

بل ألن البشر ال يتغيرون.

LASTWISDOM1

#ما_بعد_السطحية هي ظاهرة 
تتجاوز مصطلح #السطحية التقليدي 
في زمن أصبح تكوين الرأي والدفاع 

عنه معتمدا على "شبه معلومة" أو 
"نصف حقيقة" أو "أكذوبة كاملة".

Monahassanm

حني يصدر شاعر ديوانه العاشر 
وهو ما زال في بداية الثالثينات من 

عمره، أتساءل كيف متكن من كتابة كل 
هذا، وأي ربة شعر تلك املتصاحلة معه 

إألى هذا احلد!

Arwaia

اختلق اإلنسان فكرة "القلب" كرمٍز 
أسطورّي ُيلقي عليه مسؤولية أفكاره 

غير املتزنة.

ardasnovel

األخطاء تقودنا إلى الصواب دائما 
وعدم وجود األخطاء ال يعني 

أن حياتنا أفضل بل يعني أن حياتنا 
لن تتغير لألفضل أبدا.

Azizalqenaei

ثقافة العيب واحلرام واخلوف 
والتقديس، انتشرت في مجتمعاتنا 
كانتشار النار في الهشيم بعد أن مت 

إغالق أبواب التفكير العلمي والفلسفي 
وفتح أبواب النقل والتقليد والعنعنة.

tounsiahourra

احلياة مشاهد متعاقبة دون فواصل 
إعالنية وال فترات راحة. فصول حياتك 

تعيشها مبفردك.. 
كن أنت بطل قصتك وأنقذ نفسك. كل 

عام وأنت بخير.

@Budour48

عدالة قضية ما 
ال ُحتاكم باألوغاد واملتسلقني الذين 

يّدعون دعمها.

تتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية.

} الدوحة - انتشـــر االثنين على موقع تويتر 
#تميم_يدعم_نظام_الماللي_ هاشـــتاغ 

بمليارين.
وكانت مصادر متابعة أكدت أن أمير قطر، 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعهد بتقديم 
ملياري دوالر للنظام اإليراني من أجل إخماد 
التظاهرات الشـــعبية، التي تشـــهدها البالد 

منذ 6 أيام على التوالي.
وبحسب ما نقله حساب ”العرب مباشر“ 
القطريـــة، عما أســـماه  للمعارضـــة  التابـــع 
”مصادر إيرانيـــة مطلعة“، فإن الشـــيخ تميم 
تعهد بدفع مليـــاري دوالر إلخماد التظاهرات 

الشعبية في إيران.
الخبـــر  تويتـــر  مســـتخدمو  واســـتقبل 
باستهجان. وكتب مغرد ”حكومة قطر حسب 
قولها دعمت الشـــعوب العربيـــة في ثوراتها 
ضـــد حكامها، وفي ثورة شـــعب إيران دعمت 
الحاكم ضد الشـــعب! إلى مزبلـــة التاريخ يا 

حكومة تميم“.
وكتب مغـــرد آخر يدعى منذر آل الشـــيخ 
مبـــارك ”ال أعلـــم كيف ســـيصفي اإليرانيون 

حسابهم مع قطر ولكن إيران تنتفض، وإيران 
تتحرر من الطغيان، وما يحدث اآلن في إيران 
ستكون له تبعات مزلزلة على الخونة في قطر 

إليك هذا الخبر غير مستغرب“.
وكانت قد راجت علـــى منصات التواصل 
االجتماعي أغنية إيرانية ســـاخرة تتهكم في 
جـــزء منها على النظـــام القطـــري مؤكدة أن 

الماللي ينتظرون الدراهم من قطر. 
ويؤكـــد معلقون إيرانيـــون أن الماللي ال 

يرون قطر سوى دجاجة تبيض لهم ذهبا.
وسخر معلق ”قطر باألمس تدعم الثورات 

واليوم تسعى إلخمادها في إيران!“.
واعتبـــر آخـــر ”أمير قطر يعتقـــد أن بقاء 

نظام الماللي سينقذه“.
وفسر مغرد ”عندما تتحد األجندة تتشابه 
المـــآالت.. هم يعلمون أن ســـقوط نظام والية 
الفقيه السفيه سيسحب تنظيم الحمدين معه 

نحو الهاوية“.
فيمـــا اعتبر مغرد ”أميـــر قطر يدعم نظام 
الماللـــي بملياريـــن لوقف انتفاضة الشـــعب 
اإليرانـــي ربمـــا تحديـــًا لمقولة ولـــي العهد 

’ســـننقل المعركة إلـــى إيران‘، فهل ســـتكون 
بداية لمرحلة أخرى؟!“.

وكانـــت قناة الجزيـــرة القطرية قد عمدت 
إلـــى محاولة التعتيـــم علـــى التظاهرات في 
إيران أو التقليل من حجمها في مقابل التركيز 
والتهويل من أعداد المتظاهرين المشـــاركين 

في مسيرات مؤيدة للنظام اإليراني. 
كمـــا عمـــدت القناة إلـــى إعـــادة صياغة 
خطـــاب الرئيـــس االيراني حســـن روحاني، 
بزيـــادة تصريحات لم يتُلها في خطابه، وهو 

ما عّرضها النتقادات واسعة.
وكتب مغرد ”أين يوسف القرضاوي وقناة 
اجلزيـــرة وأتباعهما من هذه املظاهرات؟ هذا 
دليـــل يفضح نواياهم وتعاملهم الشـــرير مع 
النظام اإليراني ضـــد املنطقة وأن ما يدعونه 

من دعم رغبة الشعوب باطل“.
عربيا ال يزال هاشـــتاغ #يحدث_اآلن_

في_إيران يتصدر الئحة الهاشتاغات األكثر 
تداوال في السعودية.

 IranProtests#و Iran كما تصدر هاشـــتاغا
(احتجاجات إيران) الترند العاملي.

#تميم_يدعم_نظام_الماللي_بمليارين



} القاهــرة - على مقعد خشبي بحافة رصيف 
مقابل لشارع ســـراي األزبكية، وسط القاهرة، 
يجلس أحمد عبدالســـتار محاوال استخالص 
عملـــة معدنية من عهـــد الملك فـــاروق (حاكم 
مصر والســـودان بيـــن 1936 و1952) من أحد 
التجار، وبجواره العشـــرات مـــن هواة جمع 

العمالت القديمة.
وشـــارع ســـراي األزبكية يقع فـــي منطقة 
إلـــى  نســـبة  الخديويـــة،  بالقاهـــرة  ُتعـــرف 
مؤسســـها الخديوي إســـماعيل، الـــذي حكم 

مصر بين عامي 1830 و1863.
في تقاطع شارعي سراي األزبكية وسليمان 
الحلبـــي يتجّمع تجار وهـــواة جمع العمالت 
القديمـــة وطوابـــع البريد، الســـبت والثالثاء 
أسبوعيا، يتداولون هذه القطع الثمينة في ما 

بينهم، على ثالث مقاه متجاورة في المكان.
ما إن فرغ عبدالستار (30 عاما) من عملية 
البيـــع، التي اســـتمرت دقائـــق، وحصل على 
عملته، حتى شـــرع فـــي الحديث عـــن ملتقى 
هواة جمع العمالت القديمة، رافضا أن يسميه 

سوقا بالمعني التقليدي.
يقـــول عبدالســـتار، ”إن عمليـــة البيع في 
المـــكان تتم عبـــر تبادل التجـــار وهواة جمع 
مقتنيـــات العمـــالت في مـــا بينهـــم، فكل من 
يأتـــي إلى المكان عادة تكـــون معه عملة يريد 
أن يبيعهـــا أو أخـــرى يبحث عنهـــا، فغالبية 
الموجوديـــن لديهـــم مكتبات لهـــذه العمالت 
مرتبة حســـب أقدميتها، وفي الغالب ال يمتلك 

أي منهم كل عمالت التاريخ المصري“.
في تجّمع ســـراي األزبكية يتداول التجار 
وهواة جمع المقتنيات كل ما هو قديم، سواء 
كانـــت عمـــالت معدنيـــة أو ورقيـــة أو طوابع 
بريدية وكذلك البعض من مســـتندات حكومية 
(مرسوم ملكي أو عرض أو حتى وثيقة زواج).

يتحّدد ســـعر العمالت المعدنية في سراي 
األزبكية مـــن خالل عوامل عديدة، أولها العدد 
المتوفـــر، فكلمـــا كانـــت العملة نـــادرة ارتفع 
ســـعرها، والثاني هـــو الجودة، ثـــم بعد ذلك 
العهـــد الذي تنتمي إليـــه، باإلضافة إلى عامل 
خبـــرة البائع، الذي يعرف قيمـــة ما بين يديه 

من عمالت، وفق عبدالستار.
الشـــاب المصـــري، الذي يعمـــل في مجال 

النشر الصحافي ال يعتمد على 
تـــداول األوراق الماليـــة 

القديمة كمصدر رزق، 
فهذا األمر بالنسبة 
لـــه هوايـــة فقـــط، 
يقـــول ”أتعامل مع 
المقتنيـــات  هـــذه 
أنشـــر  كالطفـــل.. 
عمالتـــي يوميـــا 

وأتفّحصها،  أمامـــي، 

وأعيـــد ترتيبها حســـب تاريـــخ صدورها، ثم 
أبحث بعد ذلك عن النواقص“.

أعظم العمالت التي اشـــتراها عبدالستار 
وال ينســـاها هي عملـــة معدنية صـــدرت قبل 
حوالي 182 ســـنة، حيث ُصكت في عهد محمد 

علي باشا (حاكم مصر 1805 - 1848).
وهـــذه العملة عبارة عن ”خمس من عشـــر 
القـــرش (أقل قيمة للجنيـــه المصري حاليا)“، 
فوقتهـــا لم تكن مصر قد عرفـــت الجنيه، وظل 

عبدالستار يبحث عن تلك العملة قرابة سنة.
أسعار العمالت المعدنية، وفق عبدالستار، 
تبـــدأ من 10 جنيهات (أقل مـــن دوالر أميركي) 
لبعض العمالت الورقيـــة، وترتفع كلما كانت 
العملة نادرة إلى أن يقترب ســـعرها من األلف 

جنيه (55 دوالر تقريبا) أو ما يزيد.
يعـــرض باعـــة العمالت مـــا لديهـــم على 
مجموعـــات إلكترونيـــة في مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي، وتســـتمر العملية إلـــى أن يتفق 
البائـــع مع صاحـــب أعلى ســـعر ويتقابال في 

سراي األزبكية.
علـــى مقربة من عبدالســـتار يجلس أحمد 
محمـــد (38 عامـــا)، أيـــن تتماهـــى أصـــوات 
”الشيشـــة“ (نرجيلة)، التي بدأ يســـحب منها 
دخانه، مـــع صخب الشـــارع المملـــوء بباعة 

العمالت.
يقـــول أحمد، إن غالبية المـــواد المتداولة 
مصدرهـــا مقتنيـــات تعود إلى مـــا قبل مئتي 
عام ويزيد، والبعض اآلخر يأتي من أســـواق 
معروفة ببيع وشـــراء كل ما هو قديم، كسوق 

السيدة عائشة وسط القاهرة.
محمـــد، وهـــو مهنـــدس شـــبكات بإحدى 
شـــركات القطاع الخاص، يوضح أن األمر في 
البدايـــة كان هواية ثم انقلـــب إلى تجارة تدّر 
ربحا، ويرى أّن الذين يتخذون المهنة مصدرا 
للزرق يجب أن يتفرغوا لها تماما، وأن يكونوا 

ملّمين ببعض الثقافة العامة.
ال يقتصر حضور محمد إلى سراي األزبكية 
القتنـــاء وبيع العمالت، فهو ينتقل أحيانا إلى 
بشارع  سوق ُيعقد أسبوعيا في مقهى ”علبة“ 

النبي دانيال في مدينة اإلسكندرية.

وبجانب ســـراي األزبكية و“النبي دنيال“، 
دّشن مهتمون بالعمالت القديمة نسخة عربية 
مـــن مجلة متخصصة فـــي الترويج للعمالت، 
اســـمها ”المقتنـــي العربـــي“، وهـــي مجلـــة 
أســـترالية األصل لها وكالء في مصر واألردن 

ودول عربية أخرى.
ويشـــير محمد إلـــى أن المقاهي بســـراي 
األزبكيـــة تفتح أبوابها يوم الســـبت بشـــكل 
أساسي، ويأتي هواتها من أكثر من محافظة، 
أمـــا الثالثـــاء فتكـــون الحركة فيـــه مقتصرة 
على عدد قليل مـــن الزبائن، مضيفا، أن ”هذه 
الهواية ممتعة، وتســـاعد فـــي الثراء الثقافي 

أيضا“.
أما شريف عطية، وهو عضو هيئة تدريس 
بكلية الهندســـة جامعة عين شـــمس، فبدأ في 
التعّلـــق بهوايـــة جمع العمـــالت القديمة منذ 
ســـنوات، وعـــرف ســـراي 
األزبكية قبل ســـنة تقريبا 

عن طريق الفيسبوك.
عطية يقول، إنه يبحث 
منذ أشهر عن ريال مصري 
يعـــود إلـــى عهـــد الملـــك 
فاروق، ولـــم يحصل عليه 

حتى اآلن.
العمـــالت  حكايـــات 
المصريـــة ال تتوقـــف على 
منها،  المعدنيـــة  الصكوك 

فمـــا زالت المفكرات التاريخية تحمل ما حدث 
في 4  يوليو 1924، حينما صدر مرســـوم ملكي 
بطباعة صـــور أحـــد الفالحين علـــى الجنيه 

المصري بأمر من الملك فؤاد األول.
 الفـــالح المصري، الـــذي وضعت صورته 

علـــى الجنيه الملكي، لم يكن أحد أفراد 
األســـرة الحاكمة، ولكنـــه كان إدريس 
األقصـــري، خادم الملك فـــؤاد األول 
(1868 - 1936) الـــذي تنبأ له بحكم 

مصر، وفقا لرؤية رآها في منامه.
ووعـــده الملـــك، الـــذي كان 
وقتهـــا مجرد فرد من األســـرة 

العلويـــة، بحســـب مـــا ذكره 
موقـــع الملـــك فـــاروق على 
اإلنترنـــت، بأنـــه ســـيضع 
لو  الجنيه  علـــى  صورته 
ما  وهو  الرؤية،  تحققت 

حدث بالفعل.
مـــن الناحية الرســـمية يقول 

ســـعيد حلمي، رئيس قطاع اآلثار بوزارة 
اآلثـــار المصرية، إن هذه األســـواق مســـموح 
بقيامهـــا وتداول مثل هـــذه العمالت، فالدولة 
تمتلك في متاحفها عمالت مشابهة لكل ما هو 

متداول بين الهواة.
ويضيـــف حلمـــي، أن ”هنـــاك طريقتيـــن 
للتعامـــل مـــع اآلثـــار، األولـــى إن كان قـــد مّر 
على مثل هذه العمـــالت 100 عام، وهذه يمكن 

مصادرتها فـــي حالة واحدة، وهـــي أّال يكون 
لها مثيل لدى الدولة، وأن يرى مفتشـــو اآلثار، 
الذين يتمتعـــون بالضبطيـــة القضائية، أنها 

مهمة“.
ويمضـــي قائـــال، ”في هـــذه الحالـــة تتم 
مصادرتهـــا وضبـــط من يتداولهـــا، والتعّرف 
على كيفية حصوله عليها، فإن ثبت لدى جهات 
التحقيق أنها جاءته بحســـن نية، ولم 
يتم ســـرقتها من أماكن أثرية، 
يتـــم التحفـــظ عليها 
فقط دون مســـاءلته 

قضائيا“.
ويتابع، أن ”الحالة 
لـــم  مـــا  هـــي  الثانيـــة 
يمـــّر علـــى الُمقتنى 100 
عـــام، وفي هـــذه الحالة ال 
تتـــم المصـــادرة، إال عندما 
يرى مفتشـــو اآلثار أنه نادر 
جـــدا، وبالتالي يتـــّم التحفظ 
اإلجراء  لتحديد  وعرضـــه  عليه 
المتوّقع اتخـــاذه، وعادة توضع 
هذه المضبوطات في متحف الفن 

اإلسالمي“.
ويؤكد حلمي أنه ”ال يوجد في مصر قانون 
يجّرم تداول العمـــالت والوثائق القديمة، لكن 
هناك ما يســـمح بمصـــادرة ما يقّرر مفتشـــو 

اآلثار أنه نادر“.

} بيروت - ال تشـــبه فرقـــة ”الكوفية“ للتراث 
الحلـــوة“  ”عيـــن  مخّيـــم  فـــي  الفلســـطيني، 
لالجئين بلبنـــان، أّي فرقة ”دبكة“ أخرى، ليس 
لتخصصهـــا بالفـــن الوطني فحســـب، وإنما 

الحتوائها على أطفال من أبناء المخّيم.
مؤسسة الفرقة، حورية الفار، كانت سابقا 
عضـــوا في فرقة فنون شـــعبية للدبكة، قبل أن 

تؤسس فرقتها الخاصة منذ عشرين سنة.
حورية تخرجت على يديها أجيال متعاقبة، 
وال يزال البعض مـــن تالمذتها يعملون معها، 

ويجولون العالم لتقديم لوحاتهم التراثية.
وكانـــت أبرز مشـــاركة للفرقة فـــي برنامج 
اكتشـــاف المواهـــب العربيـــة، ”آرابـــز غوت 
تالنت“، وتأهلـــت إلى المراحـــل النهائية عام 

.2015
عـــن البدايـــة قالـــت مؤسســـة ”الكوفية“، 
انطلقت الفرقة مـــن مطبخ صغير داخل منزلي 
المتواضع في المخّيم، قبل عشـــرين سنة، مع 
عدد بسيط من األطفال، كنت أدربهم على رقصة 
الدبكة التراثية الفلســـطينية الشهيرة، واليوم 
أصبـــح عدد أفـــراد الفرقـــة 130 فـــردا، بينهم 

راشدون كانوا أطفاال حين التحقوا بالفرقة“.
اإلعـــالم اللبنانـــي خاصـــة والعربي عامة 
يعتبـــر أن مخّيم عين الحلوة، في مدينة صيدا 
(43 كم جنوب العاصمة بيروت) بؤرة للفســـاد 

واالنفالت األمني.
هـــذه الصـــورة النمطيـــة أضـــّرت كثيـــرًا 
بأبنـــاء المخّيم، الذي يتجاوز عدد ســـكانه 70 
ألف نســـمة، بينهـــم مثقفون وطـــالب مدارس 
وجامعات، لكن الدولة اللبنانية ال تســـمح لهم 

بالعمل أو التجول براحة.
تقـــول حورية ”كان حلمـــي أن يكون عندي 
فرقة لألطفـــال، ألنني مؤمنة بـــأّن األطفال هم 
الذيـــن يحملـــون التـــراث ويتناقلونه من جيل 

إلـــى جيل“، لذا كان هدفهـــا ”البحث عن أطفال 
مشـــّردين في شـــوارع المخّيم، لدعمهم نفسيا 
وتحويلهم إلى شـــخصيات سيصبح لها شأن 
الحقـــا، عبر الفـــن والثقافـــة اللذيـــن يعلمان 

اإلحساس واإلنسانية“.
130 فردا ينـــادون حوريـــة بـ“ماما“، وهي 
الكلمة األحـــب إلى قلبها، وهم يلتقونها معظم 
أيام األســـبوع للتـــدّرب، حتى مـــع عدم وجود 
مهرجان أو حفلة يستعدون لها، فهم يتدربون 
للحفـــاظ على اللياقـــة، وعدم الشـــعور بالملل 

بعيدا عن جو الفرقة.
فـــي عـــدد من  شـــاركت فرقـــة ”الكوفيـــة“ 
المهرجانـــات الدوليـــة، بدعـــوة مـــن وزارات 
الثقافـــة في الكثير من الدول، وبالتنســـيق مع 
الســـفارة الفلســـطينية في لبنـــان، وأبرز هذه 
الوجهـــات كانت البرازيل والجزائر وســـلطنة 

ُعمان والمغرب واألردن.
وقالـــت حورية إن ”التنقل كان ســـهال لنا، 
فالفرقـــة فنّية، وهذا شـــيء عظيم في الخارج.. 
ســـاهمنا في نشـــر الثقافـــة الفلســـطينية في 

الخارج، كون الثقافة جواز سفر إلى العالم“.
وعـــن الدعم المـــادي للفرقـــة أوضحت أنه 
”ال يوجـــد أّي دعم مـــن أي جهة.. بكل بســـاطة 
حيـــن تطلبنا جهة من الخـــارج تدفع لنا مبالغ 
معّينة، يتم توزيعها على األعضاء المسافرين 

في الرحلة“.
وتابعـــت ”وأحيانـــا يطلبنـــا أحـــد داخل 
المخّيـــم إلقامة حفل زفاف فنقبض منه شـــيئا 
رمزيا.. غير ذلـــك نعتمد في معظمنا على دخل 
آخر للعيش، مثل وظائف بالنســـبة للراشدين، 
أما األطفال فهم عند أهلهم، لكن أدفع لهم حين 

يشاركون في الحفالت“.
البعض من الشباب والفتيات الذين دخلوا 
فرقـــة الكوفية وهم أطفـــال ظلوا فيهـــا لفترة 

طويلة، قبل أن يهاجروا من لبنان نحو أوروبا 
والواليات المتحدة األميركية.

لكـــن يوجد قرابة العشـــرة من الشـــباب ال 
يزالون مســـتمرين فـــي الفرقة، منذ 13 ســـنة، 
ولديهم عملهم الخاص، لكن ذلك ال يمنعهم من 

المواظبة على التمرينات أسبوعيا“.
يوسف عزام (26 سنة) بدأ مع حورية وهو 
فـــي الـ13 من عمـــره، واليوم يعمـــل في مجال 
الكهربـــاء، لكـــن حبه للتراث الفلســـطيني منذ 
طفولته وعشـــقه للدبكة دفعاه إلـــى البقاء كل 
هذه الفترة مع الفرقة، وهو اليوم يدّرب أطفاال، 

ويشرف على الفرقة.
وقال يوســـف، إن هدف الفرقة هو ”الحفاظ 
علـــى التـــراث الفلســـطيني جيـــال بعـــد آخر، 
وإعطاء مســـاحة جميلة لألطفـــال المحرومين 
مـــن وســـائل الفـــرح واللهـــو الطفوليـــة، فهم 

يلعبون في الشارع وسط الوحل والحصى“.
وختم بقوله إن ”وجود الفرقة أعطى هؤالء 
األطفال أمًال بســـيطًا في الفـــرح والتفكير في 
غـــد أفضل، وربمـــا أصبح واحدًا منهـــم فنانًا 
مشـــهورًا، خاصـــة وأن الشـــعب الفلســـطيني 

مثقف وليس إرهابيا“.
تـــكاد تحكـــي خطواتهم مســـيرة درب بين 
أرض الشتات وأرض فلسطين، وبين االثنتين 
كانـــت فرقة الكوفية التي تهدف إلى ”ترســـيخ 
عقيدة التراث الفلسطيني في الجذور“، حسب 
مـــا يقول فادي أحد راقصـــي الفرقة، ابن الـ14 
ربيعـــا، الذي يرى أنه ”عبر الدبكة يســـتحضر 
أرض األجداد“، يضرب فادي بقوة على األرض 

على وقع نشيد ”عالكوفية يال عالكوفية“.
طريقها  بخطى واثقة تشق فرقة ”الكوفية“ 
نحو النجاح، فال يتوانى فتية وصبايا وشباب 
الفرقة عن إخراج الشـــوق ألرض فلسطين على 

خشبة المسرح.
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فرقة الكوفية للدبكة، فرقة أطفال تحمل التراث الفلسطيني وتسافر به من مخيم عين الحلوة 

اللبناني إلى مهرجانات العالم في البرازيل والجزائر وسلطنة ُعمان والمغرب واألردن.

تجار وهواة جمع العمالت القديمة وطوابع البريد يتجمعون الســـبت والثالثاء أسبوعيا يتداولون 

هذه القطع الثمينة في ما بينهم في سوق سراي األزبكية في القاهرة.

العملة ال تفقد قيمتها إذا مّرت عليها السنوات، بل تصبح مطلب نوع من الهواة يجمعونها 
ويضعونها وفق تسلســــــلها التاريخي، فهواة جمع العمــــــالت القدمية يعرضونها عندما 
يحّل عليهم ضيف يشــــــرحون له تاريخها ومن أصدرها ومتى اختفت من األســــــواق. هي 
ــــــاح على املغرمني  ــــــة ليســــــت غريبة وال طريفة حتى أنهــــــا أصبحت جتارة تدّر األرب هواي

بجمعها.

هواة جمع العمالت في مصر يتهافتون على عائلة الجنيه القديمة

أطفال فرقة {الكوفية} يسافرون 

من عني الحلوة إلى العالم على خطوات الدبكة

[ سراي األزبكية متحف الجنيهات والرياالت والمالليم  [ القانون ال يجرم تداول العملة والوثائق القديمة

تحقيق

هل صار لهواة جمع العمالت القديمة {معلمين}؟

في الدبكة رائحة األجداد

{عالكوفية يال عالكوفية}

الملك فؤاد األول يأمر 

بطباعة صور الفالح 

إدريس األقصري على 

الجنيه المصري مكافأة 

على حلم تحقق

ليـــة 
ق،

ا، 



} نواكشــوط - بينما كان يقوم بأعمال منزلية 
الصغير  في بيت أســـياده، نودي على ”العبد“ 
إبراهيم، لينضم إلى اجتماع أعيان القبيلة في 
قرية ”دار الســـالم“ (ضواحي بوتلميت 150 كم 
شرق العاصمة نواكشوط)، وأبلغه أحد األسياد 
الذين يملكون أســـرته كعبيد، بأنه تم اختياره 

ليدرس في المدرسة.
وعلى الرغم من أن ”العبيد“ ليس من حقهم 
االلتحاق بالمدارس ال يوجد من أبناء ”األسياد“ 
في القرية إال 12 طفًال، وبالتالي اختير إبراهيم 
إلكمال العدد  وطفالن آخران من أبناء ”العبيد“ 
حتـــى يتســـنى افتتاح المدرســـة، فقـــد قررت 
الحكومة أنه لن يتم افتتاحها دون تســـجيل 15 

طفًال.

حدث هذا منذ 47 عاًما، اليوم صار إبراهيم 
بـــالل أحـــد أبـــرز الحقوقييـــن الموريتانيين، 
ورئيًســـا لـ“هيئة الســـاحل للدفـــاع عن حقوق 
اإلنســـان ودعم التعليم والســـلم االجتماعي“، 
التي تخوض اليوم أكبر معركة ضد ”العبودية“ 

من داخل فصول الدراسة في موريتانيا.
وبحســـب أرقام الهيئة فقد تم ضمان دخول 
600 مـــن أبناء األرقاء إلى فصول الدراســـة مع 
بداية العام، في مدارس مستقلة، وتدفع الهيئة 
نفقات تعليمهم، فيما ستتم مساعدة 400 طالب 
مـــن أبناء األرقـــاء في دروس تقويـــة ُمعّوضة، 
حيث يدرســـون في مدارس وثانويات عمومية 
ضعيفـــة الخدمـــات مـــا يجعلهم بحاجـــة إلى 

دروس خصوصية.
وبحســـب آخر اإلحصائيات، التي نشـــرها 
موقع المكتب الوطني لإلحصاء في موريتانيا 
للموسم الدراسي الماضي 2016-2015، فإن عدد 
التالميـــذ فـــي موريتانيا بلـــغ 601.364 تلميًذا، 
فيمـــا بلغ عـــدد الطالب فـــي التعليـــم الثانوي 

199.920 طالبا.

وأظهر تقريـــر حكومي موريتانـــي، اعتمد 
كأســـاس للخطة الوطنية للقضاء على تشغيل 
األطفـــال 2015 – 2020، أن نحـــو 300 ألـــف طفل 
أقـــل مـــن 15 عاما عرضـــة لحاالت مـــن العنف 
واالســـتغالل، فيما تم إحصاء أكثر من 18 ألف 
طفل من 5 إلى 14 عامـــا ضحايا العمل المبكر، 
وألف طفل يعيشـــون في الشـــوارع، فيما أشار 
حقوقيون إلى أن أغلب هؤالء األطفال من أبناء 

األرقاء واألرقاء السابقين.
هـــذا العام انضـــم الطفل محمد الســـالك ز 
13 عامـــا إلى المرحلـــة اإلعدادية، حيث التحق 
بمجمع مدارس ”المعارف“ (مؤسســـة تعليمية 
مســـتقلة) كطالب في السنة األولى من المرحلة 
اإلعداديـــة. ومحمـــد هو أحد أبنـــاء األرقاء في 
موريتانيـــا، وأخذ مكانه بيـــن الطالب كنموذج 
للمشروع الجديد الذي أطلقته ”هيئة الساحل“، 
وعبر الطفل عن ســـعادته البالغة، حيث أنقذته 
الدراســـة -حسب تعبيره- من العمل على عربة 
يجرها حمار (كارو) كجامع قمامة من المنازل.

مـــن بيـــن  ومجمـــع مـــدارس ”المعـــارف“ 
المؤسســـات التعليميـــة التـــي انخرطـــت في 
المشروع، وقدمت مساعدات الحتضان عدد من 

األطفال بالتنسيق مع ”هيئة الساحل“.
وقـــال مدير المجمع يحي ولـــد بوبه ”فكرة 
تسهيل دراسة أبناء األرقاء والطبقات المهمشة 
عموًمـــا فكرة رائدة“. وأضـــاف ”كمربين نعتقد 
أن تســـليح اإلنسان بالمعرفة أمر بالغ األهمية، 
حيـــث ال يمكن أبدا اســـتغالل شـــخص متعلم، 
والتخلص من كل الظواهر االجتماعية السلبية 

يكمن في تعليم الناس، بهدف تحصينهم“.
المناضـــل  قـــادت  الصدفـــة  كانـــت  وإذا 
الحقوقي إبراهيم ولد بالل لاللتحاق بالدراسة 
في سبعينات القرن الماضي، فإنه اليوم يتمنى 
أن يكون ”حصـــول أبناء األرقاء على حقهم في 
التعليم بناء على خطة محكمة واســـتراتيجية 

بعيدة المدى وليست مجرد ضربة حظ“.
وقـــال ولد بـــالل ”كأحـــد أبنـــاء العبيد في 
موريتانيـــا قادتني الصدفـــة ألتعلم، كانوا فقط 
يريـــدون إكمال الرقـــم 15 فاحتاجوا ثالثة كنت 
أحدهم، اليوم أعرف جيدا أن دخولي للمدرسة 
االبتدائيـــة كان نقطة تحول فـــي حياتي، كنت 
حينها أعانـــي مما يعاني منه طفل مســـتعبد، 

يســـكن مع والدته المطلقة في بيت أســـيادها، 
كنا نعيـــش على بقايا الطعـــام، ونعيش تحت 
نظام االســـترقاق، وال نمتلك حتى تصورا حول 
المســـتقبل“. وأضـــاف ”اليوم أريـــد أن تكون 
المدرســـة نقطة تحّول في حيـــاة أبناء األرقاء 

واألرقاء السابقين“. 
الحكومـــة  أعطـــت  مـــارس 2017،   7 وفـــي 
الموريتانية ترخيصا لـ“هيئة الساحل“ برئاسة 
ولد بالل، وعضوية عدد من الحقوقيين. وأعرب 
ولد بالل عن اعتقاده بأن ”الفقر يضرب األرياف 
التي يقطنها العبيد، والعبيد الســـابقون الذين 
يعيشـــون ظروًفا صعبة في المـــدن واألرياف، 
ما يجعلهم يشـــغلون أبناءهم في رعي األغنام 
واألعمـــال المنزليـــة، وبالتالـــي فـــإن األهالي 

يرفضون إرسال أبنائهم إلى المدارس“.
وتطـــرق إلـــى تجربتـــه كعبد ســـابق قائًال 
”التعليـــم يؤهل اإلنســـان للبقاء فـــي محيطه، 
واإلنسان المتعلم هو الوحيد القادر على خلق 
التوازن الصعب بين مناهضة ظلم االســـترقاق 

من جهة ونبذ الكراهية من جهة أخرى“. 

في موريتانيا يثير الكثير  ملف ”العبودية“ 
من الجدل، حيث تدين حـــركات حقوقية البالد 
باعتبارهـــا ”أكبر قالع العبودية فـــي العالم“، 
بينمـــا ينكر آخرون وجودهـــا وبينهم الرئيس 

الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز.
مـــن جانبـــه، قـــال حننـــا ولـــد أمبيريـــك، 
الناشـــط الحقوقي والقيادي فـــي حركة ”إيرا“ 
(غيـــر مرخصة)، إن ”العبودية لألســـف ال تزال 
موجودة في موريتانيا، حيث تبلغ نسبة األرقاء 
20 بالمئة من الســـكان وهـــو ما يناهز 600 ألف 

شخص يقبعون تحت نير العبودية“.
وأضـــاف ”إطـــالق مبـــادرات للتعليـــم من 
حيـــث المبدأ، أمر مهـــم، لكننا نعتقـــد أنه من 
واجـــب الدولة أن تقـــدم خدمـــة التعليم ألبناء 
الوطن، ألنه حق أساســـي من حقوق اإلنسان“، 
مستدركا ”أما دور المناضلين فيجب أن يتوجه 
في الوقت الحالي إلى كشـــف حاالت العبودية، 
والضغط على السلطات من أجل تطبيق قوانين 
مكافحة الرق، ورفـــع العراقيل أمام الترخيص 
للجمعيات الحقوقية، ووقف سجن المناضلين 

وحبســـهم وتعذيبهم، ألن هذه القضايا تشـــكل 
أولوية“. وبحســـب تقرير لمنظمة ”ووك فري“ 
األســـترالية عن العبودية في العالم عام 2016، 
فـــإن مـــن يقبعون تحـــت نظام االســـترقاق في 
موريتانيـــا يصل عددهم إلى 43 ألف شـــخص، 

ويورَّث وضع الرقيق من جيل إلى جيل.
لكـــن المحامي في منظمة ”نجـــدة العبيد“ 
(غير حكوميـــة) وأكثر المحامين المباشـــرين 
لقضايا العبوديـــة أمام القضـــاء الموريتاني، 
العيـــد محمدن مبارك، يأخـــذ قضية األرقام في 
مجال العبوديـــة بالكثير من الحـــذر. وأوضح 
أنها ”تخضع لمعيـــاري التهويل أو التحجيم، 
في ظل غياب أي دراسة موضوعية -حتى اآلن- 

حول أعداد من يخضعون لنظام االسترقاق“.
وفي ظل ضبابية أعداد من يخضعون لنظام 
”االســـترقاق“ فـــي موريتانيـــا، فـــإن المناضل 
الحقوقـــي ولد بالل الذي اعتزل السياســـة عام 
2009 يركـــز على أعداد نوع آخـــر، أعداد أولئك 
الذين سيحصنهم التعليم حتى ال يكونوا يوًما 

ّما ضحايا للعبودية.
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نصح خبراء التجميل باســـتخدام الزيوت، مثل زيت اللوز أو زيت األرجان، قبل االســـتحمام؛ حيث تعمل الزيوت على ترطيب البشرة، 

ومن ثم تحميها من الجفاف. كما يمكن تمسيد البشرة املبللة بالزيت فور االنتهاء من االستحمام.

مع بداية املوســــــم الدراســــــي هذا العام أطلقت هيئة الســــــاحل للدفاع عن حقوق اإلنسان 
ودعم التعليم والسلم االجتماعي برنامًجا لضمان تعليم ألف طفل من أبناء األرقاء واألرقاء 
الســــــابقني، واحليلولة دون تعّرضهم للتسرب املدرســــــي، وذلك ضمن استراتيجية بعيدة 
املدى تتضمن بناء ثالث مدارس منوذجية في الشمال واجلنوب والشرق، كتمييز إيجابي 
لصالح أبناء ”احلراطني“ (األرقاء الســــــابقون) الشريحة التي عانت من الرق واالستغالل 

لقرون في موريتانيا.

[ خمس سكان موريتانيا يقبعون تحت نير العبودية  [ التخلص من كل الظواهر االجتماعية السلبية يكمن في التعليم
هيئة حقوقية تحارب العبودية في موريتانيا من خالل المدارس

العبودية لألسف ال تزال موجودة في موريتانيا

أسرة

أكدت مراجعة جديدة لدراسات  } واشــنطن – 
طبيـــة أن األطفـــال املولوديـــن لنســـاء يدخـــن 
السجائر أثناء احلمل خاصة من يدخن بشراهة 
يكونـــون أكثـــر عرضـــة لإلصابـــة باضطراب 
سلوكي يعرف باســـم اضطراب قصور االنتباه 

وفرط احلركة.
وتشير النتائج إلى أن احتماالت والدة طفل 
مصاب بهذا االضطراب لألمهات الالتي يدخن 
أثنـــاء احلمل تكـــون أكثر بنســـبة 60 في املئة 

مقارنة مبن ال يدخن.
مصـــاب  طفـــل  والدة  احتمـــاالت  وتكـــون 
باضطـــراب قصـــور االنتبـــاه وفـــرط احلركـــة 
لألمهات الالتي يدخن أقل من عشر سجائر في 
اليوم أكثر بنســـبة 54 في املئة من مثيلتها بني 

غير املدخنات فيما ترتفع هذه النســـبة لدى من 
يدخن بشراهة إلى 75 في املئة.

وربطت دراســـات سابقة بني التدخني خالل 
فترة احلمل وزيادة مخاطر اإلصابة باضطراب 
قصـــور االنتباه وفرط احلركة بني األطفال. لكن 
الباحثـــني الذين أعـــدوا الدراســـة يقولون إن 
اجلديد في دراستهم هو أنها جتمع بيانات من 
عدة دول وعدة فترات زمنية كما أنها أثبتت أنه 

كلما زاد عدد السجائر زادت اخلطورة.
وقـــال أندرو أديســـمان كبير أســـاتذة طب 
األطفال التطوري والســـلوكي في مركز ستيفن 
آنـــد ألكســـاندرا كوهـــني الطبـــي لألطفال في 
نيويـــورك إن النتائج ”تعطـــي مصداقية وقوة 
أكبر إلحصاءات الدراسات السابقة التي تشير 

أيضا إلـــى أن احتمـــاالت والدة طفـــل مصاب 
باضطـــراب قصور االنتباه وفرط احلركة تكون 

أكبر بني احلوامل املدخنات“.
وأضـــاف أديســـمان الـــذي لم يشـــارك في 
البحـــث أن الدراســـة ”يجـــب أن ُتؤخـــذ علـــى 
محمـــل اجلد. إن النســـاء الالتـــي يدخن أثناء 

احلمل لديهن ســـبب آخر لإلقالع عنه“. وميكن 
الضطراب قصور االنتباه وفرط احلركة أن يؤثر 
على التركيز ومتالك النفس ويسبب صعوبات 

للطفل في املدرسة وفي املجتمع.
وعكـــف الطبيـــب دتشـــو مو وزمـــالؤه في 
مستشـــفى وســـت تشـــاينا اجلامعـــي بإقليم 
سيتشـــوان الصينـــي علـــى حتليل 20 دراســـة 
نشـــرت بني عامـــي 1998 و2017. وتناولت هذه 
الدراســـات العالقة احملتملة بني التدخني أثناء 
احلمـــل ومخاطر إصابـــة املواليـــد باضطراب 
قصـــور االنتبـــاه وفـــرط احلركة. وشـــارك في 
هـــذه الدراســـات قرابة ثالثة ماليني شـــخص 
فـــي أوروبـــا والبرازيـــل واليابان وأســـتراليا 

والواليات املتحدة.

موضةالتدخني أثناء الحمل قد يؤدي إلى إصابة الطفل باضطراب سلوكي

الجلد األسود يكسو 
املوضة واألثاث 

} أوردت مجلة ”إيلي“ األملانية أن اجللد 
األسود يغزو عاملي املوضة واألثاث هذا 
الشتاء، ليشيع أجواء الدفء والفخامة 

على املظهر واملنزل على حد سواء.
باملوضة  املعنية  املجلــــة  وأوضحت 
واجلمال أنــــه في عالم املوضة يكســــو 
اجللد األسود كال من اجلاكت والتنورة 
والبنطــــال ليضفــــي علــــى املظهر طابع 

الروك آند رول الشهير.
بتنــــوع  األســــود  اجللــــد  وميتــــاز 
إمكانيــــات تنســــيقه؛ حيث إنــــه يتناغم 
مع القطع الفوقيــــة املزدانة بالكرانيش 
أو البلوفــــر التريكو، كما 
حذاء  مع  تنسيقه  ميكن 
أنيــــق ذي كعب عال أو 
حذاء رياضي كاجوال.

وفــــي عالــــم األثاث، 
يكسو اجللد األسود 

قطعا جديدة، فهو 
ال يزين اآلرائك 
فحسب، بل 
أيضا املقاعد 
واملرايا ووسائد 
اجللوس. 
ويراعى أن 
قطع األثاث 
الكبيرة 
املكسوة 
باجللد 
األسود 
ال تتناغم 
مع الغرف 
الصغيرة 
وذات 
اإلضاءة غير 
الساطعة؛ 
ألنها جتعل 
الغرفة تبدو 

أصغر.

} عند بدء العد التنازلي الستقبال سنة 
جديدة بتطلعات كبيرة، يتأهب الجميع 

لطبع القبل على خدود ذويهم وأحبابهم 
وأصدقائهم وتبادل األمنيات بعام سعيد 

على إيقاع دقات عقارب الساعة معلنة 
انتصاف الليل، وأظن أن ال أحد منهم فكر 

في سبب هذه العادة وهذا التقليد.
ولألمانة إلى وقت قريب لم أبحث أو 

أفكر في سر ذلك فقط أرجعت سر قبلة 
رأس السنة إلى عاداتنا في تبادل القبل في 
األعياد والمناسبات على كثرتها بأوطاننا 
العربية، إلى أن اطلعت على مقال يفصل 

القول في هذا التقليد الذي يوحد كل شعوب 
العالم تقريبا كل سنة وفي ذات الليلة 

والتوقيت.
وتبين لي أن قبلة رأس السنة حبلى 

بالمعاني وتحمل في جعبتها قصصا 
مختلفة باختالف عادات بعض الشعوب 

وتقاليدها وخلفياتها الثقافية واالجتماعية.

وعلمت أن للقبلة تاريخا ضاربا في 
القدم لصيقا بنشأة حضارات عريقة، وكما 

يقول المثل ”كل بالد وأرطالها“ -أي لكل 
بالد عاداتها- حيث قيل إن الرومان هم 

أول من أدرج قبلة رأس السنة في عاداتهم 
وتقاليدهم، ثم انتقلت هذه العادة إلى عدة 
شعوب، من بينها األلمان واإلنكليز، الذين 
يعمدون إلى تقبيل أول شخص يصادفونه 

عند منتصف الليل.
لكن ليس هذا ما لفت انتباهي تحديدا 

فمن الطبيعي أن يتبادل جل الناس على 
اختالف مللهم ونحلهم بكل ود وحب القبل 

معبرين عن فرحهم وتفاؤلهم بالقادم الجديد 
عله يكون فاتحة خير على الجميع، بل ما 

شدني هو ما تحمله هذه العادة من دالالت 
ورمزيات في عرف الكثير من الشعوب، حتى 
أن البعض يحرص حرصا شديدا على القيام 
بهذا الطقس المقدس إلى حد أن يقبل غريبا 

مر صدفًة اعتقادا منه أن استقبال العام 
دون قبلة نذير شؤم وسنة مليئة بالعقبات 

والصعاب.
وال أظن أن المجتمعات العربية تعي 

ذلك ألن القبلة في ثقافتها المحافظة تعني 

التعبير عن الحب والروابط الدموية 
والدينية، لكنها في مجتمعات أخرى تتعلق 

بمعتقدات تحصر الفرد الذي ال يحظى بقبلة 
في زاوية غير المحظوظين وتحكم على 

مجريات سنته قبل أن تبدأ وتسمها بالسوء 
وبعضها يقر بأن هذا المسكين ستتعثر كل 
عالقاته العاطفية والبعض اآلخر يؤمن بأنه 

سيعيش في عزلة وكآبة طيلة العام.
ومن الغريب حقا أن تحافظ هذه 

الشعوب المتحضرة التي ما فتئنا نردد أنها 
تجاوزتنا بمئات السنوات الضوئية وعيا 

وانفتاحا على االعتقاد أن التخلي عن قبلة 
منتصف الليل يضاهي ضياع حذاء سندرال 

على أعتاب أميرها الوسيم، لكن ألم يكن هذا 
الخف الضائع شعاع األمل الذي لم يجعل 
الفتاة الجميلة تعود أدرجها بخفي حنين 
وكان سببا في سعادتها بقية العمر؟

من الجيد أن يخمن العالم أن هذه 
القبلة ترمي بسحرها على الجميع لتكسر 
الحواجز وتساهم في بناء عالقات متينة، 

غير أنه من األفضل للكثير من الدول أن 
تعيد رسم الحدود على الخارطة علها 

تجد حلوال جذرية لإلجابة عن تساؤل هذه 

المقولة ”ماذا نفعل، إذا كان ثمة عيد واحد 
للقبلة وأعياد كثيرة للقتل ماذا نفعل؟“.

أجل ماذا نفعل إن كنا سهونا عن قبلة 
رأس السنة؟ هل هذا يعني أننا خارج 
دائرة اإلنسانية لمدة سنة كاملة نجيز 

القتل والحزن وتخضيب أسوار الحرية 
بالدماء؟

وماذا لو أننا قبلنا األخضر 
واليابس الحي والميت الساكن فينا 

والساكنين فيه؟ هل هذا سيمنع انفراط 
العقد الذي يشد الناس تحت مسمى 

الرحمة والرأفة أم أنه سيغمر الجميع 
بطوفان ال بقاء فيه إال لألقوى؟

بمعادلة بسيطة جدا نجد أنه ال 
قيمة لقبلة رأس السنة إذا ربطناها 
بما يتعارف عليه في فلكلور بعض 
المجتمعات، لذلك على الجميع أن 
يتبادل القبل على مدار العام وأن 

يزرع حبا، بدل التراشق بالتهم 
وغرس سهام الغدر والكره في صدور 
األبرياء علها تكون سنة خير على كل 

أقطاب العالم من مشرقه إلى مغربه 
ومن شماله إلى جنوبه.

شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ة ا شش

و ب

قبلة توحد العالم

أكثـــر مـــن 18 ألف طفل مـــن 5 إلى 
14 عاما ضحايا العمل املبكر، وألف 
طفل يعيشون في الشوارع وأغلبهم 

من أبناء األرقاء

◄

أطفـــال النســـاء املدخنـــات أثنـــاء 
الحمـــل خاصـــة من يدخن بشـــراهة 
أكثر عرضة لإلصابة بقصور االنتباه 

وفرط الحركة

◄

أو البلوفــــر الت
تنسيقه ميكن 
أنيــــق ذي كع
حذاء رياضي
وفــــي عال
يكسو اجللد األس
قطعا ج
ال يز
ف
أيض
واملراي

و
ق

اإل

أل
ال
أص

ا كان ثمة عيد واحد
قتل ماذا نفعل؟“.
كنا سهونا عن قبلة

عني أننا خارج 
سنة كاملة نجيز 

يب أسوار الحرية 

األخضر
ت الساكن فينا

ذا سيمنع انفراط 
س تحت مسمى 

سيغمر الجميع 
لألقوى؟

دا نجد أنه ال 
 إذا ربطناها 
فلكلور بعض 
الجميع أن 
ر العام وأن
ق بالتهم

لكره في صدور 
نة خير على كل 
قه إلى مغربه

ه.
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مواجهة عراقية إماراتية صعبة

الدوري الجزائري قبلة المدربين العرب

[ عمان تنشد مواصلة المفاجأة في خليجي 23

} الكويــت - اقتربـــت بطولـــة كأس اخلليـــج 
العربي لكرة القدم مـــن نهايتها، وبدأت أربعة 
منتخبات في االستعداد حلمل اللقب واقتناصه 
من منافســـيها بعد وصولها إلى نصف نهائي 
البطولة، باحتاللها املركزين األول والثاني في 
مجموعتي الدور األول للبطولة، ليبدأ الرباعي 
عمـــان والبحرين والعراق واإلمارات مشـــوار 

املرحلة األخيرة نحو اللقب.
وســـيجمع النصف نهائـــي األول خلليجي 
23 ســـلطنة عمان والبحريـــن على ملعب جابر 
األحمد الدولي، وهي املباراة التي لم يتوقعها 
الكثيـــرون خاصـــة وأن ترشـــيحات التأهل لم 
تصب في صاحلهما في بدايـــة البطولة. فيما 
ســـيكون عشـــاق الكرة اخلليجيـــة على موعد 
مع نهائي مبكر للبطولـــة، يجمع بني منتخبي 
العراق واإلمـــارات، على ملعـــب جابر األحمد 
ضمـــن نصف النهائي الثانـــي، حيث يعلم كال 
منهما جيدا أن املرور من هذا الصدام سيرشح 
صاحبه بقوة لنيل اللقب في ظل توديع العديد 

من املنتخبات الكبيرة.

وتصدر املنتخب العراقي املجموعة الثانية 
برصيـــد 7 نقاط من فوزين وتعادل، وهو العدد 
األكبـــر للنقـــاط املجّمعة بالـــدور األول بني كل 
الفرق، وأحـــرز 6 أهداف ليشـــكل ضغطا على 
أي منافس لقوة هجومه واســـتقبل في شباكه 
هدفـــني. أما املنتخب اإلماراتـــي، فاحتل املركز 
الثاني في املجموعة األولى برصيد 5 نقاط من 
فوز وتعادلـــني وأحرز هدفا وحيدا مما يعكس 
ضعفـــا واضحا للهجـــوم تقابله قـــوة دفاعية 
كبيـــرة، حيث أنـــه املنتخب الوحيـــد الذي لم 
يتلق أي أهداف خالل الدور األول، أي أن أقوى 
هجوم متمثل في العراق يواجه الدفاع األقوى 
املتمثـــل في اإلمارات. وتعد هذه هي النســـخة 
الـ23 للبطولة، ويحمـــل آخر لقب منتخب قطر 
فـــي البطولة التـــي أقيمت بالســـعودية، ويعد 
منتخـــب الكويت األكثـــر تتويجـــا برصيد 10 

ألقاب.
ويبحث املنتخب العراقي عن لقبه األول في 
بطولة كأس اخلليج الـ23 لكرة القدم املقامة في 

الكويـــت منذ ثالثة عقـــود، عندما أحرزه للمرة 
الثالثـــة واألخيرة في الســـعودية عـــام 1988. 
إال أنه ســـيصطدم علـــى ملعب جابـــر الدولي 
بالعاصمة الكويتية، باملنتخب اإلماراتي الذي 
ميتلك خبرة كبيرة، والباحث عن لقبه الثالث.

وســـيكون نصف النهائي استعادة لنهائي 
”خليجـــي 21“ فـــي البحرين عـــام 2013، والذي 
فاز بـــه املنتخـــب اإلماراتـــي 2-1 فـــي الوقت 
اإلضافي. وكان هـــذا النهائي الوحيد ملنتخب 
”أسود الرافدين“ منذ اعتماد نظام املجموعتني 
عـــام 2004 في  في البطولـــة، في ”خليجي 17“ 
الدوحـــة. وقال مدرب املنتخب العراقي باســـم 
قاســـم إن ”مباراة اإلمارات في نصف النهائي 
ســـتكون صعبة على اجلانبني، إال أن ما يبعث 
علـــى االطمئنان هـــو تصاعد مســـتوى وأداء 

املنتخب من مباراة إلى أخرى“.
وفـــي املقابـــل، تخـــوض اإلمـــارات نصف 
النهائي للمرة السادســـة في تاريخها والثالثة 
تواليـــا، وتضم تشـــكيلتها العبـــني محترفني 
أبرزهـــم أفضـــل العب في آســـيا ســـابقا عمر 
عبدالرحمن. ويأمـــل املنتخب اإلماراتي املتوج 
فـــي 2007 و2013، في اســـتعادة بريقه في هذه 
النســـخة، ال ســـيما الهجومـــي والتهديفـــي، 

والعبور إلى النهائي. 
وحلت اإلمـــارات ثانية في املجموعة األولى 
خلف سلطنة عمان، برصيد 5 نقاط من تعادلني 
ســـلبيني مع الســـعودية والكويت، وفوز بهدف 
يتيم على حساب السلطنة، أتى من ركلة جزاء.

ألبرتو زاكيروني  واعتبر مدرب ”األبيض“ 
أن ”قلة املعدل التهديفي تعود إلى عدم جاهزية 
الالعبني علـــى النحو املطلوب، ال ســـيما عمر 
عبدالرحمن وأحمد خليل وإسماعيل احلمادي، 
العائديـــن من إصابات قويـــة، حيث يحتاجون 
إلى املزيد من الوقت“ الســـتعادة مستواهم. إال 
أن املـــدرب اإليطالي يعول في املقابل على عدم 

تلقي مرماه أي هدف في الدور األول.

النهائي األول

في نصف النهائي الثاني، يتطلع املنتخب 
البحريني إلى بلـــوغ املبـــاراة النهائية للمرة 
األولـــى، وذلك عندما يالقي عمـــان على ملعب 
جابر. ولم يكن املنتخبان من املرشـــحني لبلوغ 
هـــذه املرحلـــة، إال أن املنتخـــب العماني فاجأ 
املتابعـــني بتصدره املجموعـــة األولى برصيد 
ست نقاط من فوزين على الكويت والسعودية، 
مقابـــل هزمية أمام اإلمـــارات. أمـــا ”األحمر“ 

البحرينـــي، فحـــل ثانيا فـــي مجموعته خلف 
العـــراق، ولم يتلق أي هزميـــة (فاز على اليمن 

وتعادل مع قطر والعراق).
واســـتفاد املنتخبان العمانـــي والبحريني 
مـــن البطولة الختبـــار صفوفهما التي تخضع 
لعمليـــة جتديد قوامها عناصر شـــابة تتســـم 
بـــاألداء الســـريع. وبـــدا العمانـــي مـــن أكثر 
منتخبـــات البطولـــة تنظيمـــا وثباتـــا، وحتى 
أنه قـــدم أداء جيـــدا وأفضل من منافســـه في 
اخلسارة الوحيدة أمام اإلمارات. وعلى الرغم 
مـــن تألـــق املهاجم ســـعيد الرزيقـــي، صاحب 
الهدف الثاني في اللقاء األخير مع السعودية، 
إال أن القلـــق يســـاور اجلهـــاز الفنـــي بقيادة 
الهولنـــدي بيـــم فيربيك حـــول جاهزية العبني 
آخرين في الهجـــوم هما عبدالعزيـــز املقبالي 

وسامي احلسني املصابني.
وكان املدرب الهولندي قـــال قبيل البطولة 
”نحـــن هنـــا خللـــق عنصـــر املفاجـــأة ولدينا 
العديـــد من الالعبني املوهوبـــني القادرين على 
حتقيـــق ذلـــك“، وهو مـــا جنح حتـــى اآلن في 
حتقيقـــه اعتمادا على حتركات العبي الوســـط 
وأبرزهم املخضرم أحمد مبارك ”كانو“، إضافة 
إلـــى اللعب على األطـــراف اعتمادا على جميل 
اليحمـــدي ورائد إبراهيم ومن ورائهما ســـعد 
ســـهيل وعلي البوســـعيدي. وقال فيربيك في 
مؤمتر صحافـــي ”ال توجد ضغـــوط خارجية، 
إال أننا نتطلع للظهـــور بصورة جيدة وتقدمي 
أفضـــل ما لدينـــا، وهو ما قد يضـــع الالعبني 
حتـــت الضغـــط“. ووصـــف مـــدرب املنتخـــب 
الُعماني مواجهـــة نظيره البحريني بالصعبة، 
ال سيما على مستوى التنظيم الدفاعي في ظل 
تلقي منافسه هدفا وحيدا منذ بداية البطولة. 

أسلوب مختلف

أما مدرب البحرين التشـــيكي ميروسالف 
ســـكوب، فيركز في أسلوب لعبه على الهجمات 
املرتدة الســـريعة، مســـتفيدا من وجود العبني 
من أمثال جمال راشـــد مسجل هدفي املنتخب 
في البطولة، وعلي مدن وســـيد ضياء ومهدي 
عبداجلبار، ومن خلفهم ُكميل األسود. وبدا من 
لقائـــه مع العراق وقطر، أن املنتخب البحريني 
يظهر بشكل أفضل عندما يالقي منتخبا يتقدم 
نحـــو الهجوم ويترك مســـاحات خلفية فارغة، 
بينمـــا يبـــدو اتزانـــه األصعـــب فـــي مواجهة 
منتخبات تلعب بأســـلوب دفاعي متراجع، كما 

احلال في املباراة ضد اليمن.
وتوقع ســـكوب أن تكون مباراة عمان قوية 
بقوله ”شـــاهدت مباراة عمان مع الســـعودية، 
والحظـــت اإليجابيات في املنتخب العماني من 
حيـــث التنظيم واالنضباط“، مؤكدا البحث عن 

”طريقة مناسبة“ ملواجهته.

} اجلزائــر - أضحى الـــدوري اجلزائري قبلة 
ملدربـــي املغـــرب العربـــي، حيث باتـــت معظم 
األندية تعتمد على كفـــاءات البلدان املجاورة 
لتعويض العجز في املدربني احملليني أو رمبا 
لقبولهـــم (املغاربـــة) مهمات تبـــدو انتحارية 
أحيانا. ويعتبر أســـطورة الكرة املغربية بادو 
الزاكي، املدرب الوحيد الذي صنع االســـتثناء 
في الدوري اجلزائري مع فريق شباب بلوزداد، 
الـــذي صعد به من حتـــت األنقاض عندما كان 
مهددا بالســـقوط بل وأهدى عشاقه لقب كأس 
اجلزائر الســـابعة بعد 8 سنوات من االنتظار، 

ليكون أول مغربي ينال لقبا في اجلزائر.
وتعاقد شـــباب بلوزداد مع املغربي رشيد 
الطاوسي تيمنا مبواطنه الزاكي، وما فعله مع 
أبناء العقيبة، حيث راهنت اإلدارة البلوزدادية 
على املدرب الســـابق لألســـود، عسى أن يعيد 
البسمة للمشجعني، ويذهب بعيدا في منافسة 
الكأس التي ميلك فيها الشباب حظوظا كبيرة 
لبلـــوغ ربع النهائي، ما جعل عشـــاق اللونني 
األحمـــر واألبيـــض يحملـــون من اآلن شـــعار 

”الثامنة“.
ويـــرى مهاجـــم مولودية اجلزائـــر محمد 
سوقار أن حظوظ فريقه وفيرة في اللعب على 
لقـــب الدوري، رغم فارق الـ8 نقاط عن شـــباب 

قســـنطينة. وأملح ســـوقار إلى أن فريقه 
اســـتقدم العبني في املستوى خالل هذا 
امليركاتو، مشـــيرا إلى أن لقب الدوري 
لم يحســـم بعد. وأكد الالعب السابق 

لوفاق ســـطيف أن بإمـــكان املغربي 
رشـــيد الطاوســـي أن يفعل ما 

فعله بادو الزاكي مع شـــباب 
بلـــوزداد. وقال ”من الرائع 
أن يكـــون الـــدوري قبلـــة 
للمدربـــني املغاربـــة وهذا 
مـــن باب تبـــادل اخلبرات، 
لرشـــيد  بالنســـبة  أمـــا 
الطاوســـي، فهـــو مـــدرب 

كبير وسيفعل ما فعله بادو 
الزاكـــي مع شـــباب بلوزداد، 
للمجموعة،  الروح  وســـيعيد 
كمـــا أمتنـــى حظـــا موفقـــا 

للمدربني احملليني“.
ومـــن جهة أخرى شـــرع 

املـــدرب الســـابق للمنتخـــب 
اجلزائـــري فـــي عملـــه بصفة 

خيرالديـــن  ليخلـــف  رســـمية، 

مضـــوي علـــى رأس اجلهـــاز الفنـــي. وقـــال 
عبداحلـــق بن شـــيخة، لدى تقدميه لوســـائل 
اإلعـــالم واجلمهور في مؤمتر صحافي ”جئت 
إلى فريق عاملي، شارك منذ موسمني في كأس 
العالـــم لألندية، من الطبيعي أن أعمل من أجل 

قيادته نحو األلقاب“.
وأضـــاف ”حققـــت نتائج ال بـــأس بها مع 
فرق جزائرية، مغربية وتونسية وفي اخلليج 
أيضا، وهـــذا فخر لي، وبالتالـــي فإن قدومي 
لوفاق ســـطيف من أجل اللعب على األلقاب“. 
وعن توقيعه لعقد قصير املدى، أوضح املدرب 
”أنا من طلبت من رئيس النادي، حســـن حمار، 
التوقيع ملدة 6 أشهر فقط، وإذا أعجبت اإلدارة 
بعملي، مســـتعد للتجديد في نهاية املوســـم“. 
وتابع ”عندمـــا كنت صغيرا كنـــت أذهب إلى 
امللعـــب ملتابعـــة مباريـــات وفاق ســـطيف من 
مقر ســـكني في برج بوعريريج“. وأوضح بن 
شـــيخة أنه يعرف بعض العبـــي الوفاق على 
غـــرار عبداملؤمن جابو، مـــا يجعل التعامل 

سهال في املستقبل.
ويترك املدرب التونســـي معز بوعكاز، 
انطباعا حسنا في اجلزائر، ولو أن النتائج 
اإليجابية التي يحققها مع بداية كل موســـم 
تصبح ســـلبية فـــي النهاية، كمـــا حدث مع 
ســـريع غليزان، املوســـم املاضي بسقوطه 
إلى الدرجة الثانية، لكن هذا املوســـم بدأ 

يعيد التوازن لفريقه مولودية وهران.
واختـــار احتـــاد احلـــراش الوجهة 
التونســـية، واســـتقدم املـــدرب حمادي 
الدو، خلفا ليونس افتيسان، لكن احلكم 
على التونسي في الوقت احلالي سابق 
ألوانه، مـــادام احتاد احلـــراش يعاني 
مشكالت باجلملة. وكانت جتربة املدرب 
التونسي سفيان احليدوسي فاشلة مع 
شـــبيبة القبائل بســـبب الصراعات التي 
دخل فيها املوســـم املاضـــي مع الرئيس 
الســـابق محند شريف حناشـــي، الذي 
رفض تسليمه املستحقات املالية، حيث 

أقيل من منصبه. 

تشهد بطولة كأس اخلليج الـ23 لكرة القدم املقامة بالكويت مواجهة عراقية إماراتية صعبة 
فــــــي الدور نصف النهائي الثالثاء، بينما تأمل ســــــلطنة عمان فــــــي مواصلة ”املفاجأة“ في 

”خليجي 23“، عندما تالقي البحرين في نصف النهائي الثاني. 

«طموحاتي بال حدود، وأهمها التواجد في املربع الذهبي لبطولة الدوري املمتاز، والعودة بقوة 

في مباريات الدور الثاني، والتأهل إلى دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا}.

شريف حازم
مدافع فريق مصر املقاصة املصري اجلديد

«الراقي لم يضع بعني االعتبار النادي وال الجماهير ورفاقه أيضا. إنه أمر مؤســـف أن يغادر العب 

بقيمته الرجاء بهذه الطريقة، ومع األسف هذا سلوك ال يجب أن يصدر عن قائد للفريق}.

خوان غاريدو
مدرب الرجاء البيضاوي املغربي

األرقام تتشابه والطموحات تختلف

منتخب قطـــر يحمل آخـــر لقب في 

البطولة التي أقيمت بالســـعودية، 

فيما يعـــد منتخـــب الكويت األكثر 

تتويجا برصيد 10 ألقاب

◄

عبدالحق بن شيخة:

جئت إلى فريق عالمي 

شارك في مونديال األندية 

وسأعمل من أجل األلقاب

متفرقات
◄ أكد منظمو بطولة ”تاي بريك تينز“ 

االستعراضية، التي تنطلق فعالياتها على 
مالعب ”ملبورن بارك“ في العاشر من يناير 

احلالي، مشاركة جنم التنس اإلسباني 
رافاييل نادال في هذه البطولة لتكون بداية 

استعداداته وجتربة نفسه قبل املشاركة 
في بطولة أستراليا املفتوحة أولى بطوالت 

”الغراند سالم“ األربع الكبرى في املوسم 
احلالي. وأكد منظمو البطولة، التي سيشارك 

فيها ثمانية من الالعبني العمالقة، مشاركة 
نادال املصنف األول عامليا رغم اعتذاره عن 

عدم خوض فعاليات بطولة ”بريزبن“ املقامة 
حاليا في أستراليا بسبب اإلصابة.

◄ تقمص كريس بول دور املنقذ وقاد 
فريقه هيوسنت روكيتس إلى استعادة نغمة 
االنتصارات في دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني بعد خمس هزائم متتالية. وسجل 
بول 28 نقطة من بينها 15 نقطة في الوقت 

اإلضافي ليقود الفريق إلى فوز ثمني للغاية 
على ضيفه لوس أجنليس ليكرز 142-148 

ليعزز الفريق موقعه في املركز الثالث بجدول 
مجموعة الغرب. وتغلب روكيتس على غياب 
جيمس هاردين في الوقت اإلضافي وانتزع 

فوز ثمينا بفضل تألق بول ليكون الفوز الـ26 
للفريق مقابل تسع هزائم في املوسم احلالي 

حتى اآلن.

◄ أعلن أم صالل القطري، ضم التونسي 
أسامة الدراجي حتى نهاية املوسم قادما من 

النادي األفريقي التونسي، بدال من املغربي 
يوسف سكور الذي أنهى عقده بالتراضي 

الشهر املاضي. وجاء في بيان ”وّقع 
التونسي أسامة الدراجي على عقد انضمامه 
ألم صالل ملدة نصف موسم بدال من املغربي 
يوسف سكور“، مشيرا إلى أن الالعب اجتاز 

الفحص الطبي. وكان الالعب التونسي 
البالغ من العمر 30 عاما، أمت هذا األسبوع 
إجراءات فسخ عقده مع النادي األفريقي 

متهيدا لالنتقال إلى قطر. وأقام له النادي 
التونسي احتفاال تكرمييا قبيل انتقاله.

متفرقات
◄أ
أسام
الناد
يوس
الشه
التو
ألم ص
يوس
الفح
البا
إج
مته
الت

رينارد يرافق منتخب المغرب للمحليين
} الربــاط - قـــرر الفرنســـي هيرفـــي رينارد، 
املديـــر الفني ملنتخـــب املغـــرب األول، مرافقة 
املنتخـــب احمللي خـــالل نهائيـــات بطولة أمم 
أفريقيا للمحليني، املقـــررة إقامتها في املغرب 
بعد أسبوعني. ويأتي ذلك من أجل متابعة أداء 
العبي الدوري املغربي عن قرب، ومن أجل ضم 
بعضهم لقائمة األســـود التي ستواجه منتخب 
أوزبكستان وديا خالل شهر مارس املقبل على 

ملعب محمد اخلامس بالدار البيضاء.
ومـــن املنتظـــر أن يعقد رينارد جلســـة مع 
جمال الســـالمي املدير الفني ملنتخب احملليني 
حلســـم القائمـــة النهائية التي ستشـــارك في 
بطولة ”الشـــان“، علما وأنها ستضم 30 العبا. 
وقرر املدرب جمال السالمي اإلقامة بالعاصمة 
الرباط طيلة النهائيات رغم أن املنتخب احمللي 
ســـيخوض كافـــة مبارياته علـــى ملعب محمد 

اخلامـــس بالدار البيضاء. ومـــن ناحية أخرى 
اطمئن السالمي، مدرب منتخب املغرب احمللي، 
علـــى احلالـــة الصحية لبـــدر بانـــون، مدافع 
الرجاء، الذي تعرض إلصابة في مباراة شباب 
احلســـيمة في الـــدوري املغربـــي للمحترفني. 
ورغـــم أنه لم يشـــارك في مباراة الســـبت أمام 
الراســـينغ في اجلولة الـ15 بالـــدوري املغربي 

للمحترفني إال أن إصابته ال تدعو للقلق.
وسيكون بانون حاضرا في نهائيات كأس 
أمم أفريقيا لالعبني احملليني، التي ســـتقام في 
املغـــرب، حيث يعتبـــر قائد األســـود، واملدافع 
الذي يعول عليه املدرب كثيرا في الدفاع. وكان 
مـــدرب احمللي املغربـــي قد تلقى أخبـــارا غير 
سارة بعد أن تأكد السبت غياب مهاجم الوداد 
محمـــد أوناجم رســـميا عن املنافســـة القارية، 

بسبب خضوعه لعملية جراحية.

كابوس الفيفا يطارد األندية السعودية
} الريــاض - باتت قضايا األندية الســـعودية 
أمام جلان االحتاد الدولي لكرة القدم، تشـــكل 

كابوســـا للفـــرق خوفا مـــن عقوبات خصم 
النقاط أو الهبوط إلى الدرجة األدنى. 

وكان نـــادي احتاد جـــدة قد جترع 
عندمـــا  الفيفـــا،  عقوبـــات  قســـوة 

تعرض خلصم 3 نقاط من رصيده 
املاضي  املوسم  احمللي  بالدوري 
قبـــل أن يتم منعه من تســـجيل 
محترفني في فترتي االنتقاالت. 

االحتاد  تهديـــدات  واقتربت 
الدولـــي من نادي جنـــران (درجة 

أولى) بخصـــم 6 نقاط مـــن رصيد 
الفريـــق بعـــد أن تلقـــت إدارة الفريق 

خطابا من الفيفا. وتضمن خطاب الفيفا، منح 
النادي مهلة تنتهي يوم 7 يناير اجلاري، لسداد 

مستحقات احملترف كوبينا، والبالغة 216 ألف 
دوالر، وإال سيتم تنفيذ العقوبة بخصم 6 نقاط 
مـــن رصيد فريـــق جنران. ويحتـــل جنران، 
املركز العاشـــر علـــى الئحة ترتيـــب دوري 
األمير فيصـــل بن فهد للدرجة األولى، 

برصيد 19 نقطة.
وكان كوبينـــا قـــد احتـــرف 
بنجران منذ 3 ســـنوات، عندما 
كان الفريـــق ينافس في دوري 
للمحترفني.  الســـعودي  جميل 
وكان نـــادي الوحـــدة (درجـــة 
أولى)، قـــد أفلت فـــي اللحظات 
األخيرة من عقوبـــة خصم النقاط 
والهبـــوط للدرجة األدنـــى، قبل أيام، 
عندما ســـدد مســـتحقات احملترف التونسي 

زهير الذوادي. 

7
يناير هو تاريخ املهلة 

التي منحت لنجران 

لسداد مستحقات 

كوبينا والبالغة 216 

ألف دوالر

رق الـ8 نقاط عن شـــباب
ـوقار إلى أن فريقه 
ملستوى خالل هذا 
ى أن لقب الدوري 
 الالعب السابق
مـــكان املغربي 
ن يفعل ما

شـــباب 
لرائع
بلـــة
وهذا
رات،
شـــيد
ـدرب

ه بادو 
لوزداد، 
جموعة، 
موفقـــا 

شـــرع
نتخـــب 

ــه بصفة 
خيرالديـــن

مقر ســـكني
شـــيخة أنه
غـــرار عب
سهال في
ويتر
انطباعا
اإليجابية
تصبح س
ســـريع
إلى الد
يعيد
و
التون
الدو،
على 
ألوانه
مشكال
التون
شـــبيبة
دخل ف
الســـ
رفض
أقيل
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{أنا ســـعيد بوجودي هنا، وأعتقد أن أهم شيء هو حجم النادي وثقافته والجماهير. بالنسبة إلي 

مع تاريخ النادي تبدو األمور مثالية، وأعتقد أن هذه الخطوة ستكون خاصة}.

فيرجيل فان ديك 
العب ليفربول اإلنكليزي اجلديد

{على المستوى الشخصي، أتمنى في عام 2018 الصحة واالبتعاد عن اإلصابات. على المستوى 

الرياضي أتمنى أن نحصد كل األلقاب التي ننافس عليها، فذلك ما نسعى من أجله دائما}.

أندريس إنيستا 
قائد فريق برشلونة اإلسباني

} لندن – وضع كريستال باالس حدا لسلسلة 
ســــيتي،  ملانشســــتر  املتتاليــــة  االنتصــــارات 
بتعادله وإياه ســــلبا األحد فــــي املرحلة الـ21 
من الــــدوري اإلنكليــــزي املمتاز لكــــرة القدم، 
في مبــــاراة أنقذ خاللها احلــــارس البرازيلي 
إيدرســــون متصدر الترتيب من خسارة أولى 

هذا املوسم. 
يشــــعر بيب غوارديوال مدرب مانشســــتر 
ســــيتي بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر حلماية 
الالعبني من التعرض إلصابات خطيرة بعدما 
نقــــل العبه كيفن دي برويــــن على محفة خالل 

اللقاء. 
وبعــــد تصدي حارس ســــيتي إديرســــون 
لركلة جزاء في الوقت القاتل تدخل جيســــون 
بانشــــن العب بــــاالس بعنف ضــــد دي بروين 
ليترك العب الوسط البلجيكي امللعب محموال 
على محفــــة مع وضع دعامة بســــاقه اليمنى. 
ويــــرى غوارديوال ضــــرورة اتخــــاذ إجراءات 
رادعة ضد املخالفات املتعمدة وطالب االحتاد 

اإلنكليزي للعبة بالتدخل.
وركــــزت الصفحــــات الرياضيــــة للصحف 
اإلنكليزية الصادرة االثنني، على املشاكل التي 
واجههــــا فريق مانشســــتر ســــيتي. وخرجت 
صحيفــــة ”ذا صن“ بعنوان ”أوه جيســــوس“، 
بعدمــــا أصيــــب املهاجــــم الدولــــي البرازيلي 
غابرييــــل جيســــوس خــــالل املبــــاراة أمــــام 
كريســــتال باالس ليفتقده مانشســــتر ســــيتي 
خالل الشــــهرين املقبلــــني، إضافة إلى تعرض 
البلجيكــــي كيفن دي بروين إلصابة هو اآلخر، 

وانتهاء سلسلة انتصارات سيتي املتتالية.

علــــى النهج  وســــارت صحيفة ”ميــــرور“ 
ذاته، ونشــــرت عنوانا يقول ”سانشيز يخرج 
إلغاثة في ســــيتي“، في إشــــارة إلــــى إمكانية 
تقّدم متصدر الدوري املمتاز بعرض للحصول 
على خدمات جنم أرسنال أليكسيس سانشيز، 
في فترة االنتقاالت الشتوية احلالية، من أجل 
تعويض غياب جيســــوس املؤكد ودي بروين 

احملتمــــل. وفي خبــــر آخر، أشــــارت ”ميرور“ 
إلى تعّرض العب مانشســــتر يونايتد، أشــــلي 
يونــــغ لعقوبة اإليقــــاف 3 مباريات بعد ضربه 
املنافــــس دون كــــرة في املبــــاراة األخيرة أمام 

ساوثهامبتون.
 وســــيتم إيقــــاف كايــــل ناوتــــون مدافــــع 
سوانزي سيتي متذيل الدوري اإلنكليزي خالل 
املباريات الثــــالث املقبلة لفريقه عقب مراجعة 
واقعة حدثت في االنتصار على واتفورد 1-2. 
وأظهرت لقطات تلفزيونيــــة أن ناوتون داس 
على ساق ســــتيفانو أوكاكا مهاجم واتفورد، 
ووجــــه االحتاد اإلنكليــــزي لكــــرة القدم عقب 
املبــــاراة التي أقيمت في ملعــــب فيكاراغ رود 

االتهام لالعب بارتكاب سلوك عنيف. 
وذكر ســــوانزي أن ناوتــــون قبل بالعقوبة 
وســــيغيب عــــن مباراتي الفريق فــــي الدوري 
أمام توتنهام هوتســــبير ونيوكاسل يونايتد، 
إضافــــة إلــــى لقــــاء املضيــــف وولفرهامبتون 
وانــــدرارز في الــــدور الثالث لــــكأس االحتاد 

اإلنكليزي األسبوع املقبل.

حماية الالعبين

قــــال املــــدرب اإلســــباني ”يــــدرك االحتاد 
اإلنكليــــزي مــــا يتعني فعله ويجــــب أن يحمي 
الالعبني“. وأضاف ”يجــــب أن يحمي احلكام 
توتنهــــام  أمــــام  احلــــظ  حالفنــــا  الالعبــــني. 
ونيوكاســــل واآلن لم نكــــن محظوظني. نعرف 
مــــدى القوة البدنيــــة في إنكلتــــرا لكن الفرق 
تفقد العبني مهمني وليس فقط في مانشســــتر 

سيتي“. 
وتابــــع غوارديوال ”18 فــــوزا متتاليا ليس 
أمــــرا عاديا. إنه أمر ال يصدق واملباراة املقبلة 
لن تكون سهلة وهناك الكثير من املباريات في 
ديسمبر. اللعب في أربع مسابقات والتنافس 
على هذا املســــتوى يعني أنه من املســــتحيل 

الفوز في كل املباريات“.
ورفض املدرب اإلسباني الربط بني إصابة 
دي بروين واإلسراع في التعاقد مع أليكسيس 
سانشــــيز العب أرســــنال. وقــــال ”ال أعرف ما 
ســــيحدث لكنه العب في أرســــنال وأعتقد أنه 
ســــيبقى هناك وفــــي االجتماعــــات الداخلية 
ســــنتخذ أفضل القرارات املمكنة لكن شعوري 
اآلن أنه العب في أرسنال وسيظل في ناديه“. 
وأوضح غوارديوال أن إصابة جيســــوس ”قد 
تبعده لشهر أو شــــهرين عن املالعب“، معربا 

عــــن غضبه ممــــا تعرض لــــه العبــــاه بالقول 
”احلــــكام عليهم أن يحمــــوا الالعبني (…) على 
احلــــكام أن يوفروا احلمايــــة“. وأضاف ”كلنا 
نعــــرف إلى أي حــــد الــــدوري اإلنكليزي قوي 
علــــى الصعيد البدنــــي (…) علينــــا أن نحمي 

الالعبني“.
وتفادى باالس تلقي الهزمية الثامنة تواليا 
ضد سيتي. وبهذا التعادل، الثاني هذا املوسم 
مقابل 19 انتصارا، فشــــل ســــيتي في معادلة 
رقــــم بايرن ميونيــــخ األملاني القياســــي لعدد 
االنتصارات املتتالية في البطوالت األوروبية 
اخلمس الكبرى (19)، علما أن النادي البافاري 
حقق إجنازه بقيادة غوارديوال نفســــه (موسم 
2013-2014). كمــــا فشــــل النــــادي األزرق فــــي 
االنفراد بالرقم القياســــي احمللي لالنتصارات 
املتتالية خارج ملعبه (11 فوزا، يتشــــاركه مع 

تشيلسي).
 

الرقم القياسي

انفرد الفرنسي أرسني فينغر، مدرب نادي 
أرســــنال، بالرقــــم القياســــي لعــــدد املباريات 
التي قاد خاللهــــا فريقا في الدوري اإلنكليزي 
املمتاز، مع خوضه األحد مباراته رقم 811 في 
البطولة. وحقق فينغر (68 عاما) هذا اإلجناز 
مــــع انطالق صافرة بداية املبــــاراة بني فريقه 
ووست بروميتش ألبيون في املرحلة احلادية 
والعشــــرين من الدوري، وهي املباراة األخيرة 

في البطولة اإلنكليزية لعام 2017.
وكان فينغــــر الذي يتولى تدريب أرســــنال 
منذ العام 1996، عادل اخلميس الرقم القياسي 
الســــابق الذي يحمله املدرب الســــابق لنادي 
مانشستر يونايتد السير أليكس فيرغوسون، 
والبالغ 810 مباريات، وذلك خالل املباراة بني 
أرسنال وكريستال باالس (3-2). ويتعلق هذا 
الرقــــم باملباريــــات التي خيضت فــــي الدوري 
اإلنكليــــزي املمتــــاز (دوري الدرجــــة األولــــى 

سابقا) والذي بدأ العمل به في العام 1992.
األســــكتلندي تدريــــب  وتولــــى ”الســــير“ 
يونايتــــد بــــني العامــــني 1986 و2013، ويبلــــغ 
مجمــــوع مبارياتــــه في الدرجــــة األولى 1033. 
وخــــالل أعوامــــه العشــــرة األولــــى على رأس 
اجلهاز الفني لـ“املدفعجية“، حقق فينغر لقب 
الــــدوري احمللي ثــــالث مــــرات وكأس إنكلترا 
أربع مرات، إال أن الفريق لم يحرز أي لقب منذ 
ذلك احلني، وغاب هذا املوسم عن دوري أبطال 

أوروبا للمرة األولى منذ نحو 20 عاما.
وهنأ الســــير أليكس فيرغسون، أسطورة 
تدريب مانشســــتر يونايتد الســــابق، آرسني 
فينغر، املدير الفني ألرســــنال على كسر رقمه 

القياسي في البرميييرليغ. 

وخــــالل 811 مبــــاراة له مع أرســــنال، فاز 
فينغر في 468 مباراة، وتعادل في 198 وخسر 
فــــي 145. وقــــال فيرغســــون فــــي تصريحات 
صحافيــــة ”أهنئ آرســــني علــــى تخطيه رقمي 
القياسي بإدارة 810 مباراة في البرميييرليغ“.
 وأضــــاف ”إنه رقــــم مذهل تطلــــب تفانيا 
كبيــــرا واحترافيــــة من أجل حتقيقه، وأشــــك 
فــــي إمكانية كســــر هــــذا الرقم لألبــــد“. وأمت 
الســــير تصريحاتــــه، مؤكدا ”تهانــــي لك على 
مسيرة مذهلة حقا، وخدمة عظيمة لكرة القدم 

وأرسنال“.
وفي ســــياق آخر فتح آرســــني فينغر النار 
على التحكيم في الــــدوري اإلنكليزي، متمثال 
فــــي مايك ديــــن، الذي أدار مبــــاراة املدفعجية 

مع وســــت بروميتــــش ألبيون. وقــــال فينغر 
”لــــم تكن ضربــــة جزاء، تشــــامبرز لــــم يتعمد 
ملــــس الكرة باليد، لم يرفــــع ذراعه.. أين يضع 
يديه؟“. وأضــــاف ”أحارب منذ ســــنوات لكي 
يتمتع احلكام باالحترافية، وأحاول املساعدة 
بخصوص ذلك، ولكن لألســــف ليس هناك أي 

حتسن“. 
وأبدى آالن باردو، مدرب وست بروميتش 
تعاطفه وتفهمه لرد فعل فينغر، وقال ”أعترف 
أنني كنت سأشــــعر باالســــتياء والغضب لو 
كنــــت مكان آرســــني“. وارتفع رصيــــد الغانرز 
بهذا التعادل إلى 38 نقطة في املركز اخلامس، 
كمــــا ارتفع رصيد وســــت بروميتــــش إلى 16 

نقطة، في املركز قبل األخير.

ــــــد الرقم 18 أمام  ــــــة في الدوري اإلنكليزي عن توقفت انتصارات مانشســــــتر ســــــيتي املتتالي
كريستال باالس العنيد، إال أن الفريق حافظ على تصدره جلدول املسابقة بسجل خال من 

الهزائم وبفارق 14 نقطة عن أقرب مالحقيه، تشيلسي، صاحب املركز الثاني.

عجل في العودة

إصابة دي بروين تحبط غوارديوال
[ فينغر ينفرد بالرقم القياسي مع 811 مباراة

الصالبة الدفاعية أكثر ما يميز برشلونة مع فالفيردي
} برشــلونة (إســبانيا) – ليـــس ســـرا أن أحد 
مواطـــن القوة التي متيز بها نادي برشـــلونة 
اإلسباني لكرة القدم هذا املوسم هي تفوقه في 

اجلانب الدفاعي خالل األشهر املاضية. 
ويعتبر برشـــلونة الفريق األقل اســـتقباال 
لألهـــداف في القارة األوروبيـــة، حيث اهتزت 
شباك حارســـه األملاني أندريه تيرشتيغن هذا 
املوسم ثماني مرات فقط، بواقع سبعة أهداف 
في الدوري اإلسباني ”الليغا“ وهدف واحد في 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 

ويأتـــي نـــادي أتلتيكو مدريد فـــي املرتبة 
الثانيـــة علـــى املســـتوى القـــاري مـــن حيث 
الصالبة الدفاعية بعد أن تلقى مرماه 12 هدفا، 
ثم تأتـــي في مراتب الحقة الفـــرق الكبرى في 
القارة العجوز والتي استقبلت أهدافا أكثر من 

النادي الكتالوني مبقدار الضعف تقريبا.
ومتيـــز أداء برشـــلونة الدفاعـــي بنظافته 
وعدم اعتماده على اخلشـــونة، فلم يلجأ فريق 
املدير الفني اإلســـباني إرنستو فالفيردي إلى 
اللعـــب غيـــر النزيه أو الســـلوكيات املشـــينة 
للمحافظة على نظافة شباكه. وتعكس األرقام 
واإلحصائيـــات في هذا الصدد مـــدى مراعاة 
هذا املـــدرب في عمله إلرســـاء قواعـــد اللعب 
النزيـــه. ويعتبر برشـــلونة أيضا أقـــل الفرق 
ارتكابـــا لألخطاء في الليغا، كما يعد أقلها في 

احلصول على البطاقات الصفراء واحلمراء.
وجنح برشـــلونة فـــي رهانه علـــى إعادة 
ترتيـــب أوراقـــه الدفاعية، رغـــم وجود العبني 
قاوموا هـــذا التغيير، ولكن في النهاية أصبح 
النادي الكتالوني أكثر تنظيما وأكثر حذرا في 

اخلطوط اخللفية. 
ومتكن فالفيـــردي من التقريب بني خطوط 
الفريـــق وبات تكتيك الضغط املتقدم معه أكثر 
تأثيرا، وهو األمر الـــذي افتقده الفريق خالل 
األشهر األخيرة من والية لويس أنريكي، املدير 

الفني السابق. 

ويعـــود الفضل في هذا التفـــوق الدفاعي 
الـــذي يعتمد علـــى الضغط علـــى اخلصم في 
ملعبه إلـــى ثنائي االرتكاز في وســـط امللعب، 
سيرخيو بوسكيتس وإيفان راكيتيتش، حيث 
لعب كالهمـــا جنبا إلى جنب فـــي مركز العب 

الوسط املدافع في الكثير من األحيان.
وبرز فـــي هذا الصـــدد املدافع الفرنســـي 
العنيـــد صامويـــل أومتيتـــي، فقـــد قـــدم هذا 
الالعب أداء اســـتثنائيا، ولكـــن ورغم ذلك لم 
يكـــن لغيابه مؤخـــرا لإلصابـــة تأثير ملحوظ 
على دفاع برشـــلونة. ورغم غيـــاب أومتيتي، 
حافظ برشـــلونة على املســـتوى الراقي ألدائه 
الدفاعي بالدفع بالبلجيكي توماس فيرمايلني، 
الـــذي كان عند حســـن ظن مدربـــه وكان أهال 

لثقته به. 
وكان أحـــد أهـــم العوامـــل التي ســـاعدت 
برشـــلونة على النجاح في اجلوانب الدفاعية 
هذا املوســـم هو تألق حارسه الدولي األملاني 
أندريـــه تيرشـــتيغن، الـــذي كانـــت تصدياته 
حاســـمة في الكثير مـــن املباريـــات جنح من 
خاللها في حرمان منافســـي فريقه من التقدم 
فـــي النتيجـــة فـــي عـــدة مناســـبات. وحافظ 
احلارس األملاني على نظافة شباكه في 15 من 

أصل آخر 22 مباراة لعبها مع برشلونة.

عائق جديد

من ناحية أخرى ظهـــر عائق جديد 
كوتينيو،  فيليـــب  البرازيلـــي  أمـــام 

جنم ليفربـــول اإلنكليزي، مينعه 
مـــن االنتقال إلـــى صفوف فريق 
برشلونة اإلســـباني خالل فترة 
اجلارية.  الشـــتوية  االنتقاالت 
وحـــاول النـــادي الكتالونـــي 
بشـــتى الطـــرق خـــالل فترة 
املاضية  الصيفية  االنتقاالت 
ضـــم فيليب كوتينيـــو، لكن 
التفريط  الريدز رفضت  إدارة 

في خدماته. ورغم كافة التقارير التي 
أفادت باقتراب برشـــلونة من حسم 
الصفقة خالل األيام القليلة املقبلة، 
إال أن يورغن كلـــوب، املدير الفني 
للريـــدز، يرفـــض رحيـــل كوتينيو 
مرة أخرى، بحســـب صحيفة ”ذا 
صـــن“. وقالـــت الصحيفة ”كلوب 

يأمل في بقـــاء كوتينيو، ألنه يرى أن ليفربول 
ليـــس بحاجة إلى احلصول علـــى املال مقابل 
بيعه، على الرغـــم من التعاقد مع فيرجيل فان 
ديك، بصفقة قياســـية بلغـــت 75 مليون جنيه 

إسترليني“. 
يذكر أن كوتينيو قـــد أبدى رغبة قوية في 
االنضمام إلى صفوف برشـــلونة، وعاش فترة 
صعبة بعد فشـــل انتقاله في الصيف املاضي، 

قبل أن يستعيد تألقه مؤخرا مع الريدز.

األفضل في التاريخ

وفي ســـياق آخر كشـــفت صحيفة ”ماركا“ 
اإلسبانية أن النجم األرجنتيني ليونيل ميسي، 
مهاجم برشـــلونة، حصل على لقب أفضل العب 
في العالـــم لعام 2017، طبقا لنتائج اســـتطالع 
للـــرأي أجرته مؤخرا، متفوقـــا على البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو، الفائز بالكـــرة الذهبية 
وجائـــزة أفضل العـــب  لالحتـــاد الدولي لكرة 

القدم ”فيفا“.
وحـــل ميســـي فـــي املركـــز األول مـــن بني 
الالعبـــني املئـــة الذيـــن شـــملهم االســـتطالع. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن النجم األرجنتيني 
حقـــق العديـــد من االنتصـــارات خـــالل الفترة 
املاضية وسيستهل من القمة عامه اجلديد 
الذي يبحث فيه عـــن التتويج بأغلى لقب 
له في مســـيرته الرياضيـــة، أال وهو كأس 
العالم، ليصبح دون شـــك أفضل العب في 

تاريخ كرة القدم.
وفاز ميسي في العام املاضي 
بجائزة احلـــذاء الذهبي ألفضل 
هداف في أوروبا للمرة الرابعة 
علـــى التوالي بعد أن ســـجل 37 
هدفـــا في الـــدوري اإلســـباني، 
وقاد برشلونة إلى الفوز ببطولة 
كأس ملك إســـبانيا في املوســـم 
األلقاب  عـــن  وبعيدا  املاضـــي. 
ليقدم  ميســـي  عاد  اجلماعية، 
أداء مذهـــال فـــي 2017، حيث 
بـ54  الســـابق  املوسم  أنهى 
حاسمة،  متريرة  و19  هدفا 
كمـــا أن كل الدالئل تشـــير 
إلـــى أنه فـــي طريقـــه إلى 
حتطيـــم جميع األرقام القياســـية 

أيضا هذا املوسم.

نابولي يرصد نصف نهائي كأس إيطاليا
} رومــا – يلتقـــي نابولي مع ضيفـــه أتاالنتا 
الثالثـــاء وفي اليوم التالـــي يواجه يوفنتوس 
حامـــل اللقب ضيفه تورينو فـــي دور الثمانية 

لكأس إيطاليا لكرة القدم. 
وأنهى نابولي عام 2017 في صدارة جدول 
ترتيب الـــدوري اإليطالي لكرة القدم عبر الفوز 
على كروتوني 1-0 اجلمعة، ولكن مدرب الفريق 
ماوريسيو ساري قلل من أهمية حصول فريقه 

على لقب بطل الشتاء. 
وقال ســـاري ”ليس من املهم أن تكون بطال 
في هذه املرحلة من املوسم، ولكن ما فعلناه في 
2017 كان مبثابة عودة هائلة توضح كم العمل 
املبذول“. وأضاف ”نشـــعر بالفخـــر لذلك، لكن 
علينا االستمرار على نفس املنوال ألننا لم نفز 
بأي شـــيء حتى اآلن“. ومن املتوقع أن تزحف 
جماهير نابولـــي بأعداد كبيرة خالل املواجهة 
أمـــام أتاالنتا نظـــرا النخفاض أســـعار تذاكر 
مباريات الكأس في ملعب ســـان باولو. وخسر 
أتاالنتـــا على ملعبه أمـــام كالياري 1-2 بعد أن 
أهدر الفريق الكثير مـــن الفرص احملققة، لكنه 
مـــازال يقبع فـــي منطقة األمـــان ويحتل املركز 

التاسع بجدول ترتيب الدوري اإليطالي.
وقـــال جيـــان بييـــرو غاســـبيريني مدرب 
أتاالنتا ”اآلن نواجـــه نابولي في الكأس، إنها 
مباراة أخـــرى ونحن ال نشـــعر بأننا حتطمنا 
من خـــالل الهزمية أمـــام كاليـــاري“. وأضاف 

”علينـــا أن نفكر مليا في ما حـــدث، لكني أعتقد 
أن الفريـــق في صورة جيدة وقد يســـتغل هذه 

الهزمية من أجل استعادة التوازن“.
ويحتـــل يوفنتـــوس، الذي جمـــع بني لقب 
الدوري والكأس في املواســـم الثالثة املاضية، 
املركز الثاني في الدوري اإليطالي بفارق نقطة 
واحـــدة خلف نابولـــي، بعد فـــوزه على ملعب 
فيرونـــا 3-1 في الوقت الذي تعادل فيه تورينو 

سلبيا مع ضيفه جنوة. 
ويخوض يوفنتـــوس مباراته أمام تورينو 
وســـط أعداد غفيرة من اجلماهيـــر. وحتددت 
معالـــم املواجهـــة األولـــى في املربـــع الذهبي 
لكأس إيطاليا حيث يلتقي ميالن مع التســـيو. 
وتقـــام مباراة الذهاب للدور قبـــل النهائي في 
31 ينايـــر اجلاري على ملعـــب جوزيبي مياتزا 
وتقـــام مباراة اإلياب في 28 فبراير على امللعب 
األوملبـــي في رومـــا، والذي يســـتضيف أيضا 
املباراة النهائية للبطولة في التاســـع من مايو 

املقبل.

هازارد على أعتاب ريال مدريد
} مدريد – أكدت تقارير صحافية في إسبانيا 
أن ما قاله والد الالعب البلجيكي إيدن هازارد 
عن أن اهتمام جنلـــه باالنتقال إلى نادي ريال 
مدريد هو الســـبب الرئيسي وراء عدم جتديد 
تعاقـــده مع ناديـــه تشيلســـي اإلنكليزي، دفع 
املســـؤولني في النادي امللكي إلى التحرك بال 

تردد من أجل إمتام صفقة ضم الالعب.
وأكدت صحيفة ”أ س“ اإلســـبانية أن ريال 
مدريد يستعد إلمتام الصفقة قريبا وأنه استقر 
على املبلغ املالي الذي سيدفعه لتشيلسي مقابل 
تخلـــي األخير عن الالعـــب الدولي البلجيكي، 
وهو املبلغ الذي قدرته الصحيفة بـ135 مليون 
يورو. وال يشك املسؤولون في ريال مدريد في 
جدوى انضمـــام هازارد إلى صفـــوف الفريق 

األول لكـــرة القـــدم، خاصـــة وأن الالعب ميثل 
هاجسا خاصا للمدير الفني للفريق، الفرنسي 
زيـــن الدين زيدان، الـــذي يتطلع إلى احلصول 

على خدماته في أقرب وقت.
وميتد تعاقـــد هازارد مع تشيلســـي حتى 
عـــام 2020، وشـــهدت الفترة األخيـــرة جتميد 
املفاوضـــات بينه وبـــني النـــادي لتمديد هذا 
التعاقـــد رغـــم أنه ســـيحصل مبوجـــب العقد 
اجلديـــد على أعلى أجـــر في بطولـــة الدوري 
املذكـــورة،  الظـــروف  وســـاهمت  اإلنكليـــزي. 
باإلضافـــة إلـــى تصريحات والـــد الالعب، في 
تعزيـــز ثقة ريال مدريد في أن هازارد ســـيظل 
متمســـكا مبوقفه وأنه سينتهي به املطاف إلى 

الرحيل عن النادي اللندني.

خـــالل أعوامـــه العشـــرة األولـــى مع 

{املدفعجيـــة}، حقق فينغر لقب  الـ

الدوري املحلـــي ثالث مرات وكأس 

إنكلترا أربع مرات

◄

نـــادي أتلتيكـــو مدريـــد يأتـــي في 

الثانيـــة علـــى املســـتوى  املرتبـــة 

القاري مـــن حيث الصالبة الدفاعية 

بعد أن تلقى مرماه 12 هدفا

◄

15 من   نظافة شباكه في
عبها مع برشلونة.

ظهـــر عائق جديد
كوتينيو،  ليـــب 
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صفوف فريق
خالل فترة 
اجلارية.
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ـو، لكن 
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املدير الفني
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ماوريسيو ساري:

ما فعلناه في عام 2017 

كان بمثابة عودة هائلة 

توضح كم العمل المبذول
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سوالف هالل

} القاهــرة – تنبهت منذ مدة بعض شـــركات 
إحياء احلفالت في أوروبا والواليات املتحدة 
إلى إمكانية االســـتفادة جتاريا من شـــبيهي 
املشـــاهير عن طريق تنظيم ســـهرات لهم، أو 
”إعارتهم“ للحفالت اخلاصة، ففي فرنسا على 
ســـبيل املثال جند في كتالوغ إحدى الشركات 
خيارات كثيرة من بينها املشـــاهير الزائفني، 
ميكن ألي كائن من كان اســـتئجارهم حلضور 
أي حفلة أو مراســـم، ويتفاوت السعر حسب 
شـــعبيتهم أو على األصح شـــعبية املشاهير 

الذين ميثلونهم.
ويعتبـــر البعـــض أن هذا الشـــبه شـــيء 
طريف أو غريب أو مثير للتساؤل، وقد يسبب 
انزعاجا لدى البعض، كما ميكن أن يســـتغله 
البعض اآلخـــر ملصلحتهم، كمـــا يفعل بعض 
املســـؤولني ورؤســـاء الدول، الذيـــن يقومون 
بتوظيف هذا الشـــبيه، ليكـــون بديال لهم في 
حضور املناســـبات التي قد متثل خطرا على 

حياتهم.
وتصـــل درجـــة االنزعـــاج لـــدى بعـــض 
األشخاص إلى أنهم قد يحاولون التخلص من 
ذلك الشـــبه، وفي بعض احلـــاالت قد يقومون 

بعمليات جتميلية للتخلص منه.
وهناك صنف آخر ممن ال يزعجهم شبههم 
بهـــذه املمثلة الالمعة أو ذلك املطرب املرغوب، 
بل إن بعضهم ال يتوانى عن اســـتغالل خلقته 
املعجبـــات  اســـتقطاب  أو  الربـــح،  بغـــرض 
واملعجبني، على وسائل التواصل االجتماعي.
وتصبـــح الفتـــاة معروفة بأنها شـــبيهة 
النجمـــة الفالنية، بحيث تتالشـــى مالمحها 

األصليـــة لتحـــل مكانها مالمح تلـــك النجمة، 
الشـــبكات  صفحـــات  علـــى  جولـــة  وتكفـــي 
االجتماعية أو اليوتيوب لنجد العشـــرات من 
الصفحات لفتيات يدعني أنهن شبيهات هيفاء 
وهبي، أو أليسا، أو نانسي عجرم، ويقلدنهن 
في تســـريحات الشعر وألوان الثياب وطريقة 
املاكيـــاج، وقد ســـاعد في هذا األمر انتشـــار 
وســـائل جتميلية، بدءا مـــن الفيلر الذي ميأل 
الشـــفاه واخلدود، انتهـــاء بعمليات التجميل 
الكثيـــرة حيث تذهب الفتاة إلى جراح جتميل 
وتطلب منه بشـــكل محدد أن مينحها أنفا أو 

شفاها مثل الفنانة التي حتبها.
وقالت عزة مختار مدرســـة لغـــة إنكليزية 
مصريـــة، عن حكايتها مع أشـــباه املشـــاهير 
إنهـــا أعجبـــت بشـــاب يشـــبه الفنـــان عمرو 
دياب، ويقلده في كل شـــيء، في شكل اجلسم 
والعضالت وتســـريحة الشـــعر، كمـــا يحاول 

تقليده بطريقة الكالم.
وأوضحـــت “فـــي البدايـــة أعجبـــت بـــه 
بســـبب إعجابي بالفنان، وظننت أنني أحبه، 
ووافقت على االرتباط به، لكن بعد عدة أشهر 
مـــن التعـــرف إليه عـــن كثب ظهـــرت لي مدى 
ســـطحيته وغروره، وعدم اكتراثه بأي شـــيء 
سوى مظهره، لذا سارعت إلى فسخ اخلطوبة، 
ألن مثل هذا النوع من البشـــر ال يســـتطيع أن 

يحب حقا ألنه ال يعرف كيف يحب نفسه“.
وأكد شـــاب أنه أعجب بفتاة تشبه الفنانة 
نانســـي عجرم، مفســـرا أنهـــا “كانت صديقة 
شقيقتي، وقد شاهدتها وهي تتردد علينا في 
البيت، وحني قلت لها إنها تشبه نانسي عجرم 
فرحت كثيرا، وفي ما بعد عرفت من أختي أن 
هذه الفتاة مهووسة بتقليد فنانتها احملبوبة 

وأنهـــا جتمـــع صورها وتتابـــع أخبارها، بل 
وأنهـــا ذهبت إلـــى طبيب جتميـــل ليمأل لها 
وجههـــا بالفيلر كي تكون مثل نانســـي، علما 
أن مالمحها الطبيعية جميلة، هذه التفاصيل 
التـــي عرفتها عنهـــا جعلتني غيـــر راغب في 
التقدم خطوة أخرى نحو العالقة، أحسســـت 
أني ســـأتعب نفســـي مع فتاة تظن أن شبهها 

بفنانة ما هو جواز املرور إلى قلوب الشبان“.
أخصائـــي  اجلمـــال،  عبداللـــه  وشـــدد 
اجتماعـــي، على أن حالـــة الشـــبه الطبيعية 
بني شـــخصني، من األمور الـــواردة أن حتدث 
فـــي أي مـــكان وزمان، وال تســـبب القلق، لكن 
مـــا يســـترعي االنتبـــاه لوجود خلـــل ما هو 
السعي نحو الشبه والتماثل، إن زمن الصورة 

الذي ننتمي إليه وانتشـــار تقنيات التواصل 
االجتماعي أوهما الشباب أن شبههم بشخص 
مشهور سوف مينحهم حضورا وإعجابا بني 
رفاقهم أكثـــر من شـــخصيتهم احلقيقية، لذا 
جند أن الشاب أو الفتاة حني يرى في مالمحه 
شـــبها مع أحد ما يســـارع إلى مضاعفة هذا 

الشبه والتأكيد عليه.

} لوس أنجليس – أصبح استخدام املاريجوانا 
ألغـــراض الترفيه، مقننا فـــي والية كاليفورنيا 
األميركيـــة، اعتبارا من غرة يناير احلالي، مما 
يجعلها أكبر الواليات األميركية التي تســـمح 

مبثل هذه املبيعات.
وأصبح بوســـع املســـتخدمني اآلن شـــراء 
منتجـــات القنـــب بشـــكل قانونـــي، فـــي مدن 
أوكالند وبيركلي وسان خوسيه وسانتا كروز 
وســـان دييجـــو، باإلضافة إلى عـــدد قليل من 

املناطق األخرى، حيث تنضم كاليفورنيا بذلك 
إلى ســـبع واليات أخرى ومنطقـــة كولومبيا، 
مررت قوانني تســـمح باســـتخدام املاريجوانا 
ألغـــراض الترفيه. وفـــي كاليفورنيا، حيث مت 
السماح بشكل قانوني باستخدام املاريجوانا 
ألغراض طبية منـــذ عام 1996، تعني صناعات 

القنب أعماال جتارية كبيرة.
باســـتخدام  ومـــن املتوقع مـــع الســـماح 
املاريجوانا ألغـــراض الترفيه، أن يرتفع حجم 

البيع في الســـوق إلـــى 3.7 مليـــار دوالر هذا 
العام، وإلى أكثر من 5 مليارات دوالر في 2019، 
بحســـب موقع بيزنيس إنســـايدر اإللكتروني 

اإلخباري.
ويســـمح القانون اجلديد فـــي كاليفورنيا، 
والذي مت إقراره بعد إجراء اســـتفتاء في عام 
2016، للمواطنني الذين يزيد عمرهم على ســـن 
21 عامـــا، بحيازة ونقل وشـــراء واســـتهالك 
أو مقاســـمة حصـــة تصل إلـــى 28.5 غرام من 

املاريجوانـــا، ومـــا يصـــل إلـــى 8 غرامات من 
مركزات املاريجوانـــا. ومن املمكن للبالغني أن 
يزرعوا ما يصل إلى ستة من نبات املاريجوانا 

لكل أسرة بعيدا عن أعني العامة.
ويقول مسؤولو مدينة لوس أجنليس إنهم 
يعتزمون بـــدء عملية إصـــدار تراخيص لبيع 

املاريجوانا ألغراض الترفيه، األربعاء القادم.
ومازالت املاريجوانا غير قانونية مبوجب 

القانون االحتادي.

يقيم طفل هنـــدي يبلغ الثانية  } نيودهلــي – 
من العمر وال يحسن الكالم بعد، عالقة صداقة 
مميزة مـــع مجموعة من قردة النغـــور، مثيرا 

اهتماما محليا كبيرا.
وبـــرزت صداقـــة ســـمارث بانغـــاري غير 
االعتياديـــة مـــع هـــذه احليوانات إلـــى العلن 
عندما شـــوهد الطفل وحيدا في بلدته الواقعة 
في جنوب الهند يلعب مع أكثر من عشرين قرد 

النغور رماديا.
وقال عم الطفـــل بارامدا ريجي إن تصرف 
القـــردة هذا ”غريب“، مشـــيرا إلى أن ســـكان 
البلدة كانوا يخشـــون في البداية أن يتعرض 
الطفل لهجوم من هذه احليوانات فيما والداه 

يعمالن في حقل مجاور.
لكن اتضح لهم ســـريعا أن القردة مرتاحة 
جـــدا في حضرة الطفل فيمـــا الصبي الذي لم 
يتجاوز الثانية بعد ســـعيد جـــدا معها، وهو 

يشاطرها البعض من طعامه.

وراحـــت القردة تعود يوما بعد يوم لزيارة 
صديقها الصغير فـــي االبور على بعد حوالي 
400 كيلومتر مـــن مدينة بانغالور، على ما أكد 

قريبه.
وأوضح ريجي ”منذ ذلك احلني لم مير يوم 
لم تعد فيه القردة إلـــى املكان. وهي تأتي إلى 

املنزل في الوقت نفسه تقريبا“.
وتابـــع ”حتى وإن كان الطفـــل نائما تقوم 
القـــردة بإيقاظـــه وتبقـــى معه ملدة ســـاعة أو 

ساعتني“.
وأثـــارت العالقـــة اخلارجـــة عـــن املألوف 
اهتمامـــا محليـــا وبدأ الناس ســـريعا بزيارة 
املنزل لرؤية الطفل ســـمارث يلهـــو في أرجاء 
املزرعة مع 20 قرد النغور في انســـجام تام بني 

الطرفني.
وظنا منهـــم أن هذا النوع من القردة يحب 
رفقة األطفال، اســـتقدم طفـــل آخر ليجلس إلى 
جانب سمارث إال أن قطيع القردة أظهر عدائية 

جتاهـــه مما اضطر الناس إلبعـــاد الطفل على 
الفور، وفق ما أكد ريجي.

وقـــال إن ســـمارث أصبح مشـــهورا على 
الصعيد احمللي بسبب هذه ”العالقة اخلاصة“ 
مع القردة وهو بات يقلـــد أصواتها مع أنه ال 

يحسن الكالم حتى اآلن.
وأشـــار إلـــى أن ”اجلميع يعتبـــر أنه طفل 
مميـــز وأنه قادر على التواصل مع احليوانات 
ويفهم مـــا يقال بينهـــا“، متوقعـــني أن يكون 
مســـتقبله مقترنا بعالم احليوانات وخفاياها 

الكثيرة.
وقد شـــبه بشخصية موكلي في كتاب ”ذي 
جانغل بوك“ (كتاب األدغال) لروديارد كيبلينغ 
عـــن طفل يشـــب في أدغـــال الهنـــد ويصادق 

حيواناتها.
وغالبا ما تستخدم هذه الشخصية للداللة 
علـــى أشـــخاص يقيمـــون عالقـــة مميـــزة مع 

احليوانات.

يســــــتغل شباب مهووسون بالشــــــهرة وجود شــــــبه بينهم وبني بعض املشاهير، لتسليط 
األضواء على أنفســــــهم من خالل شبكات التواصل االجتماعي، ما شجع شركات على 

استثمار ذلك لصاحلها عبر تلميع صورة هؤالء املشاهير املزيفني.

أيدي ميرفي وشبيهه من صور تعود لمئة سنة

} كيف استقبلتم العام اجلديد؟ هذا سؤال 
أخشاه وأتفاداه ال لشيء إال ألني أخجل من 
طريقة اســـتقبالي ألي عام. أكون في العادة 
نائما لـــدى منتصف الليـــل. تعرفون طبعا 
أن اإلنســـان ينام وال يتوقع أن يقف العالم 
وُيعلق التاريخ لدى شخيره. كم من األشياء 
تقـــع ونحـــن نيام؟ أطفـــال يولدون وبشـــر 
ميوتـــون وســـيارات مســـتخدمة وعقارات 

تباع وتشترى ونحن نيام.
فقـــط احلمقـــى يتوقعـــون أن تتوقـــف 
احلركـــة ويتوقف التاريخ ألي ســـبب. أذكر 
أن أحمق أميركيا، نســـيت اســـمه، نشر في 
التســـعينات فكرة أن التاريخ انتهى ملجرد 
نهايـــة صـــراع بـــني الســـوفييت والغرب. 
وأذكر أيضـــا أن كميات هائلة من البشـــر، 
وخصوصا من الشـــرق األوســـط املنشـــغل 
أبدا بحركة التاريخ، أولوا ذلك الهراء عناية 

خاصة جدا وناقشوه وتشاجروا بسببه.
مهمـــا يكن من أمر، عامنا اجلديد هذا ال 
يستحق اســـتقباال أهدأ وغير آبه أكثر من 
اإلغفـــاء. األعـــوام اجلديدة كلها تســـتدعي 
النـــوم ألنها ال تتريـــث. ال يوجد فاصل ولو 
جلـــزء من الثانية بني ســـنة وأخـــرى، مثل 
مات امللك عاش امللك. ليست هناك استراحة 
الستحداث جرد وحساب ربح وخسارة بني 

السنة والتي تليها.
وهنـــاك طبعا احلســـاب الدقيق لنهاية 
عام وبدايـــة آخر بحيث ال يظل للمناســـبة 
طعم. يبدأ العام في وســـط احمليط الهادئ 
تليـــه بدايـــات وبدايات أحدث فـــي اليابان 
وأســـتراليا ويقضي يوما كامال وهو يبدأ، 
ومتر ساعات وساعات من حلظات البداية. 
والكل يعتقد أن العام بدأ في حلظة منتصف 

الليل في املوقع اجلغرافي الذي هو فيه.
املشكلة األخرى هي االفتراض اخلاطئ 
بأن الســـنة اجلديدة تبدأ فـــي 1 يناير. هذا 
خرق لطبيعة األشـــياء. الســـنون والقرون 
بطبعها وســـيماها ال عالقة لهـــا بالفلك بل 
باحلدث اإلنســـاني، أو الطبيعـــي، العامل. 
القرن العشـــرون، مثال، لم يبدأ في 1 يناير 
من عـــام 1901. قرن احلداثة ذاك بدأ بنهاية 
احلرب العظمـــى أو أثناء عاميها األخيرين 
أو بالثورة البلشـــفية في روســـيا. والقرن 
احلادي والعشـــرون بدأ في ذات ثالثاء من 
خريف عام 2001 بهجمات إرهابية منســـقة 

على الواليات املتحدة.
ثم أن األعـــوام رتيبة فعال في توقعاتها 
وما ننتظره منها. تطلق آديل أغنية جديدة 
وتطلـــق أبـــل أو سامســـونغ هاتفـــا ذكيا، 
ويرتكب زعيم ما خطأ أو حماقة لكن األمور 
ال تفلت من عقالها. أي من هذه الروتينيات 
يبـــدو لنا حادثا ســـيميز العام عما ســـبقه 

وعما سيليه أيضا.
عموما، ولتفادي كل هذه األفكار املسببة 
للصداع، اكتشفت أن استقبال العام يفضل 
أن يكـــون وأنت فـــي عالم األحـــالم والنوم 

العميق.

صباح العرب

استقبلوا أعوامكم 
بالشخير

كاليفورنيا تستقبل السنة الجديدة ببيع الماريجوانا للترفيه

طفل السنتين صديق مميز لقطيع قردة

حسين صالح

الشبه يلمع صور مشاهير مزيفين على منصات الشبكات االجتماعية

هندي يضع اللمسات األخيرة على وجهه استعدادا لمهرجان كوشن الذي يقام أول كل عام

شاركت المغنية األميركية 
كاتي بيري جمهورها على 
إنستغرام بمقاطع فيديو 

وصور طريفة من رحلة سفاري 
بصحراء العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي. وظهرت في العديد 
من المقاطع وهي تتفاعل 

مع الحاضرين وترقص على 
الطريقة الخليجية.
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الطريقة الخليجية.
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