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} تونــس - ال تستطيع الحكومة التونسية أن 
تتراجع عن زيادة األســـعار وال عن الترفيع في 
نسبة الضرائب، ويقول مسؤولون حكوميون 
إن هدفهـــم القـــادم هـــو المضي فـــي الحرب 
على الفســـاد وتشـــديد الرقابة لمنع االحتكار 
ومقاومة زيادة التجار في أسعار مواد حيوية 

أخرى دون اتفاق مسبق مع الحكومة.
ووجدت حكومة يوســـف الشاهد صعوبة 
كبيرة فـــي التواصـــل مع اآلالف من الشـــبان 
الذين تظاهروا في عدة مدن تونسية مطالبين 
بحلول جذرية ألزمة البطالـــة، وبالتراجع عن 
الزيادات التـــي تثقل كاهل الطبقـــات الفقيرة 

والمهمشة، والبحث عن حلول أكثر فاعلية.
االحتجاجـــات  منســـوب  تراجـــع  ووفـــر 
فرصة من ذهب للحكومة كي تصارح الشـــعب 
بإمكانياتها ومدى قدرتها على اتخاذ إجراءات 
فعلية للخروج من األزمة االقتصادية الصعبة. 
وكان هـــذا محور لقاء بين الرئيس التونســـي 

الباجي قائد السبسي وبين الشاهد.
وأكد الشـــاهد أن اللقاء ناقـــش اإلجراءات 
التي يمكن اتخاذها لتحســـين القدرة الشرائية 
للعائالت الفقيرة والمهمشة وزيادة التحكم في 
األسعار من خالل تشديد المراقبة على مسالك 
التوزيع، فضال عن إيالء أهمية للوضع األمني.
إن  مّطلعـــة  تونســـية  مصـــادر  وتقـــول 
لقـــاء األحـــزاب والمنظمـــات الموقعـــة علـــى 
وثيقة قرطـــاج المقرر اليوم ســـيكون محوره 
االحتجاجـــات التي شـــهدتها مناطق مختلفة 

وكيفية التفاعل مع مطالب المحتجين.
وتـــرى شـــخصيات معارضـــة أن تراجـــع 
االحتجاجـــات ال يعنـــي أن األزمـــة قـــد حلت، 
الفتـــة إلى أن الحمالت اإلعالمية المكثفة التي 
ربطت بيـــن االحتجاجـــات المشـــروعة وبين 
عمليات النهب والتخريـــب قلصت من فاعلية 
المحتجين، لكن المشهد قد يتكرر في أي وقت 

طالما أن األزمة قائمة.
وقالت زينـــب التركـــي، القيادية في حزب 
آفاق تونس، إن الحزب يعتبر أن االحتجاجات 
ناتجـــة عن حالة التأزم، بســـبب منظومة حكم 
فاشلة بقيادة التحالف المغشوش بين النهضة 

والنداء الذي عرقل اإلصالحات االقتصادية.
وأكـــدت التركي في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الحل األنســـب هو تغيير جـــذري في منظومة 

الحكم، مشـــددة على ضرورة اتخاذ ”حزمة من 
القرارات االقتصادية الشجاعة“.

وحذر سياســـيون من حملـــة االعتقال ضد 
قيـــادات محليـــة للجبهة الشـــعبية ونشـــطاء 
الحملة التـــي تقود االحتجاجات، معتبرين أن 
االعتقاالت تزيد من حـــدة األزمة، وأن الطريق 
األكثـــر فاعلية هو اتخاذ إجـــراءات اقتصادية 

واجتماعية عاجلة تعيد الثقة في الحكومة.
ويعتقد المحلل السياسي بشير الجويني 
أن تراجـــع االحتجاجـــات يعطـــي الحكومـــة 
فرصـــة لمراجعة إجراءاتهـــا، لكنه حذر من أن 
الخيارات المتاحة ليست كثيرة وهي تتلخص 
أساســـا في مراجعة سياســـة الدعم وتوجيهه 

إلى مستحقيه، ومزيد دعم الطبقات الفقيرة.
وحـــث الجويني فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
على ضرورة العمل إلبرام عقد اجتماعي جديد 
يجمع مختلف الفرقاء وتقوم فيه الدولة بدور 

محوري في إرساء التوازن االجتماعي.

وال ينكر الحزبان الرئيســـيان في التحالف 
غيـــاب الخيارات  الحاكم ”النهضـــة والنداء“ 

أمام الحكومة المتصاص غضب الشارع.
واعتبر القيـــادي في نـــداء تونس الطيب 
التـــي  االقتصاديـــة  اإلجـــراءات  أن  المدنـــي 
اتخذتها الحكومة كانت خطوة اضطرارية ولم 

يكن أمامها خيار أفضل.
وحـــث المدنـــي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحكومـــة على مراقبة األســـعار، الفتا إلى أن 
رفع أسعار الخضر لم يتم عن طريق الحكومة  
بل عن طريق الوسطاء والمحتكرين، وهو رفع 

غير مبرر وغير منطقي ويتطلب المراقبة.
ويرى محمد بن ســـالم القيـــادي في حركة 
النهضة في تصريـــح لـ“العرب“ أن الحل أمام 
الحكومـــة هـــو تشـــديد الرقابة، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك تجـــارا ينتهزون األزمـــة ليضاعفوا 
الزيـــادات لتكون أضعاف مـــا أقرته الحكومة، 

األمر الذي يضر بالقدرة الشرائية للمواطن.

} لنــدن – أعلنـــت الحكومـــة األميركيـــة أنها 
ستســـتمر فـــي إلغـــاء العقوبـــات المرتبطـــة 
بالبرنامج النووي على إيران، لكنها ستفرض 
عقوبات جديـــدة تتعلق ببرنامـــج الصواريخ 
الباليســـتية لطهران وانتهاك حقوق اإلنسان 

والرقابة على المطبوعات.
وأكـــدت أن اســـتمرار تعليـــق العقوبـــات 
مرتبـــط بتعزيـــز الرقابـــة الخاصـــة لالتفاق 
النـــووي وشـــمول االتفـــاق لبرنامـــج إيـــران 

للصواريخ الباليستية بعيدة المدى.
ويقـــف المســـؤولون الغربيـــون في حيرة 
كبيرة أمـــام كيفية التعامل مع النظام اإليراني 
انطالقا من االتفاق النووي، الذي قالت مصادر 
إن الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب لن يقدم 
على االنســـحاب منه، لكنه سيمنح الكونغرس 
ســـلطة من أجل تعديلـــه بحيث يصبـــح أكثر 

واقعية.

مـــن  أوروبيـــون  مســـؤولون  ويخشـــى 
إطالـــة أمـــد الضغـــط المـــزدوج، علـــى إيران 
وأوروبا، الذي يمارســـه ترامـــب في ما يتعلق 

باالتفاق. 
وتقول مصادر أوروبيـــة إنه كلما طال أمد 
األزمـــة، زادت قـــدرة إيـــران على خلق شـــقاق 
بيـــن األوروبييـــن واألميركيين اســـتنادا إلى 
االختـــالف العميق في وجهـــات نظر الطرفين 
في ما يخص اســـتراتيجية التعامل مع النظام 

اإليراني بشكل عام.
وقالـــت مصادر مطلعـــة إن دبلوماســـيين 
أوروبيين التقوا في واشـــنطن مســـؤولين في 
البيت األبيض ومارسوا ضغوطا من أجل عدم 
إقدام الواليـــات المتحدة على إلغـــاء االتفاق. 
وتقول المصـــادر إن األوروبيين يحاولون دفع 
واشنطن باتجاه فصل البرنامج النووي، الذي 
وقع مع الدول الست الكبرى في عام 2015، عن 

برنامج الصواريخ البالســـتية وســـلوك إيران 
المزعزع الستقرار المنطقة.

وأكـــدت أن ثمـــة توافقـــا بين مســـؤولين 
أميركيين كبار حول وجهة النظر األوروبية، من 
بينهم وزير الدفاع جيمس ماتيس ومستشـــار 
ترامب لألمن القومي هاربرت ماكماستر، دون 
االختالف معه حـــول ضرورة اإلبقاء على ظهر 
إيران إلـــى الحائط، في ما يتعلـــق بالبرنامج 
الصاروخي وأنشـــطة الميليشيات التابعة لها 

في العراق وسوريا ولبنان واليمن.
ووصل ارتبـــاك األوروبيين مؤخرا إلى حد 
التناقض. وبينما تخشـــى دول محورية من أن 
يؤدي موقفهـــا الملتبس تجاه ســـلوك النظام 
اإليرانـــي في الداخل وعلـــى الصعيد اإلقليمي 
إلى تصاعد حدة االنتقادات لها من قبل الشارع 
األوروبـــي، مازالـــت المخـــاوف مـــن أن يؤدي 
التخلي عن االتفاق إلى إطالق ســـباق تســـلح 

نووي في الشرق األوســـط المنطلق الرئيسي 
لمواقف األوروبيين، وجوهر خالف دبلوماسي 

آخذ في الصعود مع الواليات المتحدة.
وقالـــت صحيفة ”التايمـــز“ البريطانية في 
افتتاحيتهـــا أمـــس إن ”العالقـــة بيـــن طهران 
والغرب صارت متشابكة إلى درجة باتت معها 
حكومـــات غربية عدة في حيرة من أمرها حول 
متى وكيـــف وإلى أي درجة يمكـــن من خاللها 

ممارسة ضغط على نظام يزداد بشاعة“.
لكـــن جوهر الشـــعارات التـــي رفعت خالل 
التظاهـــرات التـــي اندلعت في إيـــران أواخر 
الشـــهر الماضي في أغلب المدن اإليرانية منح 
وجهـــة النظر األميركية فـــي صياغة العالقات 

الغربية مع إيران زخما متجددا.
ويقول مايكل سينغ، الباحث المتخصص 
في الشــــؤون اإليرانيــــة في معهد واشــــنطن 
لدراسات الشرق األدنى، إن ”الواليات المتحدة 

ال تريد أن تتحول إلى بؤرة االهتمام“، مضيفا 
أنه ”ســــيكون من الخطأ أن ينهار االتفاق في 
وقــــت يجد فيــــه النظام اإليراني نفســــه تحت 
ضغط كبير، وهــــو ما يمثل مخاطرة بإمكانية 
أن يحول النظام غضب الشارع باتجاه أميركا 
إلنقاذ نفســــه. نحن بحاجة إلى بعض الصبر 

حتى تؤتي هذه االحتجاجات ثمارها“.
ويقــــول دبلوماســــيون غربيــــون إن قرار 
ترامــــب بتمديــــد العمل باالتفــــاق ال يعني أن 
المســــألة صــــارت مــــن الماضي، لكنــــه يمنح 
الغــــرب وقتــــا إضافيــــا للتوصل إلــــى صيغة 
توافقيــــة للتعامــــل مــــع إيــــران فــــي المرحلة 
المقبلة، دون التورط في محاولة اإلطاحة به. 
ويــــؤدي القرار إلــــى تراجع خطــــر وقوع 
شــــقاق بين األوروبييــــن واألميركيين، وينزع 
إحدى أهم أوراق الضغط التي تحاول طهران 

توظيفها منذ اعتالء ترامب الحكم.
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تونس تسيطر على االحتجاجات

الشابي: تحالف النهضة والنداء 

استوفى أسباب بقائه 

تونس بتوقيت الفقر
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ترامب يفوت على إيران فرصة إحداث شقاق بين أوروبا وأميركا
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حامد الكيالني سالم السعدي خطار أبودياب خالد عمر بن ققه حميد سعيد صابر بليدي خضير فليح الزيدي رشيد الخيون خالد بيومي سفيان رجب عبدالله مكسور شريف الشافعي

خيارات محدودة أمام تونس لكسب ثقة 

المحتجين على زيادة األسعار

• سقوط االتفاق النووي يساعد النظام اإليراني على تحويل غضب الشارع باتجاه واشنطن إلنقاذ نفسه

} القاهــرة - دخـــل رئيـــس أركان الجيـــش 
المصري الســـابق الفريق ســـامي عنان على 
خـــط المنافســـة فـــي االنتخابات الرئاســـية 
المصريـــة، في خطوة توحي بأنه ترشـــح من 

أجل أن يخسر.
ولطالمـــا حلـــم عنـــان بالفوز بالرئاســـة، 
لكـــن تطلعاته اصطدمت في الســـابق بصعود 
وزير الدفاع وقائد الجيـــش آنذاك عبدالفتاح 
السيســـي، الـــذي أصبـــح رئيســـا الحقا بعد 
انسحاب عنان من السباق الرئاسي في 2014.

لكـــن قراره بالترشـــح اليـــوم يعكس رغبة 
داخـــل المؤسســـات المصرية بإضفـــاء زخم 
التي  يقضي على عقدة ”الصناديـــق الفارغة“ 
عانى منها السيسي في االنتخابات الماضية 

نتيجة ضعف اإلقبال.
وتقـــول مصادر في القاهـــرة إن منطلقات 
ترشـــح عنان تكمن في عدم تحوله إلى منافس 
حقيقي قد يمثل ضغطا على شعبية السيسي 
المتراجعة، لكنه يسعى إلى بناء قاعدة شعبية 
له خالل هذه االنتخابات قد تسهم في نجاحه 
فـــي االنتخابـــات المقبلة، بعـــد انتهاء فترتي 

حكم السيسي رسميا.
وقال سامي بلح األمين العام لحزب مصر 
العروبة الديمقراطي والمتحدث باسم الحزب، 
الخميـــس، إن ”الهيئـــة العليـــا للحـــزب وكل 
قياداته اتخدوا قرارا بترشـــيح الفريق سامي 
عنان، وتم إبالغه بالقرار، وال توجد أي مشكلة 

وال اعتراض (من قبله)“.
وقالت الهيئة الوطنية لالنتخابات االثنين 
إن االنتخابات الرئاسية ستجرى داخل البالد 
علـــى مدى ثالثة أيـــام من 26 إلـــى 28 مارس. 
وســـتبدأ الهيئة في تلقي طلبات الترشح بدءا 
من 20 يناير ولمدة عشرة أيام. وستعلن قائمة 

المرشحين النهائية يوم 20 فبراير.
ولـــم يكن عنان أحـــد الداعميـــن البارزين 
الحتجاجـــات 30 يونيـــو 2013 التـــي انتهـــت 
بإطاحة الجيش بالرئيـــس المنتمي لإلخوان 
محمد مرســـي، كما حافظ على عالقات هادئة 
مـــع التنظيم عبـــر تجنب إطـــالق تصريحات 
معادية له أو الدخـــول في خالفات معه طوال 

السنوات الخمس الماضية.
ولم يكن أحد القريبين من السيسي داخل 
المجلـــس العســـكري، الذي حكـــم منذ تنحي 

الرئيس األسبق حسني مبارك عام 2011.
وعلـــى عكـــس العالقـــة ”التـــي حكمتهـــا 
الرســـمية والتراتبية“ بين عنان والسيســـي، 
كان السيســـي قريبـــا جـــدا من وزيـــر الدفاع 
ورئيـــس المجلس العســـكري آنذاك المشـــير 
حســـين طنطاوي، الذي اعتبر السيسي ”أحد 
أبنائـــه“. ومازال السيســـي يضع في االعتبار 

رؤى طنطاوي في الحكم إلى اليوم.
لكن عنان كان ”رجل الواليات المتحدة“ في 
الجيش، وفقا لمصادر عســـكرية تحدثت إليها 

”العرب“ في القاهرة.

وقالت المصادر إن ”ترشـــيح عنان يحظى 
بدعم أميركي مـــن أجل تحضيره ليكون بديال 
يعرفه الشارع بعد انتهاء فترة حكم السيسي، 
ورئيســـا قادرا على أن يلقـــي بثقله خلف أي 
مصالحة محتملة تضغـــط الواليات المتحدة 

لتحقيقها مع اإلسالميين في المستقبل“.
ويصـــب ذلـــك في مصلحـــة النظـــام الذي 
يكافح لتجنـــب تحول االنتخابات الرئاســـية 
المقبلة إلى اســـتفتاء على شـــعبية السيسي، 
في ظل منافســـة تكاد تكـــون منعدمة من قبل 

المرشح اليساري المحتمل خالد علي.
وقـــال أحمـــد بهاءالدين شـــعبان، رئيس 
إن  الحزب االشـــتراكي المصـــري، لـ“العرب“ 
ترشـــح عنان ”خطـــوة محيـــرة تعكس وجود 

أسباب خفّية وراء القرارين“.
وأضـــاف أن وجـــود عنـــان في المشـــهد 
االنتخابي قد يشـــير إلى أنه ”تم اســـتدعاؤه 
ليكون جزءا من تحســـين صورة االنتخابات، 

وتجنب تحولها إلى تزكية مطلقة“.
وإلى جانب اإلســـالميين، يعول عنان على 
أنصار مبـــارك، الذين مازالوا يتمتعون بنفوذ 
واسع داخل مؤسســـات سيادية تدير المشهد 
السياسي في مصر. وفشل السيسي في كسب 
تأييد تيار مبارك نتيجة عدم توافق شـــخصي 
في نظرته لسياســـات النظام السابق، لطالما 

تحكم في صياغة رؤية السيسي ونظامه.
وبهذا المنطق تحّول العالقة باإلسالميين 
ورجال مبارك عنان إلى ”مرشح الماضي“، في 
مواجهة السيســـي الذي يطرح نفسه بصفته 

”مرشح المستقبل“.
وقال دبلوماسي أميركي سابق لـ“العرب“ 
إن ”الواليـــات المتحـــدة تعلمت الـــدرس بأن 
تمسكها بسياســـة عدم الفعل إزاء التفاعالت 
الحادة في مصر أيام الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا، أنتج نظام السيســـي الذي ال تشـــعر 
المؤسســـات األميركيـــة النافـــذة باالرتيـــاح 

لسياساته في المنطقة“.
وأضاف ”عنان هو شـــفيق آخر، فهو يأتي 
من نفـــس مدرســـة المواءمات التي أسســـها 
مبارك تجاه اإلســـالميين ورجال األعمال، لكن 

من دون أن يتمتع بخبرة سياسية تذكر“.
ومـــن المنتظر أن يعلـــن النائب المفصول 
من البرلمان رئيس حـــزب اإلصالح والتنمية 
محمد أنور الســـادات ترشـــحه، لكـــن من غير 
المرجـــح أن يمثـــل أي خطورة على شـــعبية 

السيسي.
وقال جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة حلوان (جنـــوب القاهرة)، لـ ”العرب“ 
إن ”وجود أكثر من منافس يعيد الزخم للحياة 
السياسية، ويشعر الناس بأن هناك انتخابات، 
لكن رغم كل شـــيء تظل فرص السيسي للفوز 
هـــي األقرب، حتى وإن كان عنان يســـتند إلى 
الكتلة المعارضة لثـــورة يونيو، ويعول خالد 

علي على الشباب وتيارات المعارضة“.

عنان.. ترشيح الرهانات الخاسرة
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} بيــروت – تتخوف الثنائية الشيعية ممثلة 
في حزب الله وحركة أمل من التقارب املسجل 
بني التيار الوطني احلر وتيار املستقبل، والذي 
ترجم فـــي تبّنيهما ذات املواقف من مرســـوم 
ضبـــاط دورة ١٩٩٤، وأيضـــا بشـــأن تطبيـــق 

إصالحات القانون االنتخابي اجلديد.
ولئن يركن حاليا حزب الله إلى الصمت، إال 
أن حركـــة أمل بقيادة نبيه بري ارتأت التحرك 
والتعبير عن مخاوفها، محذرة أوســـاطها من 
وجود توجـــه إلعادة إحياء التحالف الســـني 
املسيحي، وما لذلك من تداعيات سياسية على 

الطائفة الشيعية.
وبـــدأ التقارب بني تيار املســـتقبل والتيار 
الوطنـــي احلر فـــي نهاية العـــام ٢٠١٦ حينما 
وافـــق ســـعد احلريري علـــى وصـــول العماد 
ميشال عون إلى سدة رئاسة اجلمهورية مقابل 
توليه رئاسة احلكومة، وذلك بعد فراغ رئاسي 

جتاوز العامني ونصف العام.

ومنـــذ هـــذا االتفاق يســـجل تطـــور الفت 
علـــى صعيـــد العالقة بـــني احلريـــري وعون 
حيـــث ظهر الرجـــالن متناغمني بشـــكل أزعج 
احللفـــاء واخلصـــوم علـــى حد ســـواء. وبعد 
الهزة التـــي تعرض لها لبنان فـــي الرابع من 
نوفمبر املاضي حينمـــا أعلن رئيس احلكومة 
ســـعد احلريري عن اســـتقالته بشـــكل مفاجئ 
من الريـــاض، مبـــررا آنذاك قـــراره بتدخالت 
حـــزب الله اإلقليمية وســـعي إيران إلى فرض 
الوصايـــة على لبنان، نشـــطت الدبلوماســـية 
بقيـــادة الرئيس  وداخليا  خارجيـــا  اللبنانية 

ميشال عون ووزير اخلارجية جبران باسيل.
وقد أثمرت هذه التحركات تراجع احلريري 
عن استقالته في ديســـمبر املاضي مدشنا في 
اآلن ذاته لعهدا جديدا في العالقات املستقبلية 

العونية.
ولم يكن رئيس مجلـــس النواب نبيه بري 
قلقا في البداية ملا يحدث على خط الرابية بيت 
الوســـط، وكان هناك قناعة لديه بأن احلريري 

ســـيركن إلى مســـك العصا من املنتصف حني 
يتعلق األمر بالرئاســـتني، إال أن توقيع األخير 
مع رئيس اجلمهورية على مرســـوم ضباط ما 
دون الرجوع إلى مجلس  يعرف بـ“دورة عون“ 
النـــواب أو حتى عـــرض املرســـوم على وزير 

املالية علي حسن خليل، أثار غضبه.
ويشعر بري أن هناك مسعى ثنائيا (التيار 
الوطني احلر واملســـتقبل) لضرب صالحيات 
رئيـــس مجلس النـــواب (شـــيعي) وهذا األمر 
دفعه إلى التمســـك برفض املرســـوم إلى حني 
توقيع علي حســـن خليل (حركة أمل )عليه، في 
املقابـــل يصّر عون على أن ال عالقة لألخير به، 
مهـــددا باملداورة في تولي منصب وزير املالية 
بني القوى السياســـية ألنه ليس هناك أي أثر 
قانونـــي ينـــّص على ضـــرورة أن تكـــون هذه 

الوزارة من نصيب الطرف الشيعي.
ودأب نبيـــه بـــري على التمســـك بـــوزارة 
املالية وتثبيتها ضمن حصة الطائفة الشيعية 
وحركة أمل خصوصا، وقد كان السجال عليها 
خالل تشكيل احلكومة حاميا بيد أن بري جنح 

في تثبيت ما يريده أن يصبح عرفا.
وقد ردت مؤخرا أوســـاط بري على تهديد 
عون باعتماد املداورة في تولي الوزارة، بأنهم 
ســـيدفعون إلى تبّنـــي ذات القاعدة بالنســـبة 

للرئاسات الثالث.
ويرى مراقبون أن موقف بري من املرسوم 
يتعّدى اجلانب التقني إلى الصراع الدائر على 
الرئاســـات الثالث، وخاصة  الصالحيات بني 
رئاســـة اجلمهورية ورئاســـة مجلس النواب، 

والتي تتخذ بالضرورة بعدا طائفيا.
ويرّجح مراقبون أن تتواصل هذه األجواء 
املشـــحونة، خاصة وأن هناك موعدا مفصليا 
ينتظره اللبنانيـــون وهو االنتخابات النيابية 
التي لم يعد يفصل عنها سوى ٤ أشهر، وسط 
مؤشـــرات على أن تيار املستقبل سيخوضها 
مع التيار الوطني احلر، وإن كان التيار األزرق 
قـــد أعاد فتح باب التواصـــل مع حزب القوات 
من خالل إرســـال وزير الثقافة غطاس خوري 
كموفد له للقاء سمير جعجع وبحث اخلالفات 
التي طـــرأت على خلفية أزمة االســـتقالة وما 

ميكن عمله لتصويب العالقات.
وهذا التحالف الثنائي من شـــأنه أن يعزز 
قلق الثنائية الشيعية، التي تعّول على ما يبدو 
على موقف اململكة العربية السعودية املتحفظ 
على التقارب بني الرابية وبيت الوســـط، وهذا 

طبعا غير مضمون. وتقول أوســـاط سياســـية 
إن تخّوف الثنائية الشـــيعية وبخاصة حركة 
أمل التي تبدو اليوم األعلى صوتا مشـــروعة، 
وإن كان ال يجـــب جتاهـــل معطى أن أي طرف 
ال يجـــرؤ على جتـــاوز التوازنات السياســـية 
والطائفيـــة القائمة في البلد، وأن قيام حتالف 

سني مسيحي باملعنى التقليدي غير وارد.
وتشـــير هذه األوســـاط إلـــى أن الواقعية 
السياسية تدفع احلريري اليوم إلى التموضع 
إلـــى جانب التيار الوطنـــي احلر، ولكن هذا ال 
يعني أنه بصدد تشـــكيل حلف مضاد للثنائية 
الشـــيعية، وهو ما برز جليا فـــي تصريحاته 
األخيرة لصحيفة وول ستريت جورنال حينما 
ظهر بثوب املدافع عن حزب الله وحضوره في 

املشهد السياسي اللبناني.
وقـــال رئيـــس الوزراء فـــي أول لقاء له مع 
وســـيلة إعالمية أميركية منذ أزمة اســـتقالته 
”الباب دوما مفتوح أمام حزب الله للمشـــاركة 
فـــي احلكومـــة، التـــي مـــن املزمع تشـــكيلها 
عقـــب االنتخابات املقـــرر إجراؤهـــا في مايو 

املقبل“.

ولفـــت إلـــى ”حزب اللـــه عضـــو اليوم في 
حكومة تضم كل األحزاب السياســـية الكبيرة. 
وهذا أمر يوفر اســـتقرارًا سياسيًا في البالد، 
ويكمن هدفي األساســـي فـــي احلفاظ على هذا 

االستقرار من أجل وحدة البالد“.
ورفض ســـعد احلريـــري أي أفكار ملواجهة 
حـــزب الله، مشـــددًا على ســـعي األخير إلبعاد 
لبنان عن اخلالف السعودي- اإليراني مبا في 
ذلـــك، بالدرجة األولى، عـــن طريق وقف حملته 
الدعائيـــة ضـــد الرياض وعواصـــم أخرى في 
اخلليج. وأضـــاف ”إذا الحظتم، فإن الهجمات 
اإلعالميـــة من جانب حـــزب الله علـــى العالم 
العربي، خصوصـــًا دول اخلليج، كانت مكثفة 
بشـــكل كبير جدًا، لكن مســـتوى كثافتها اليوم 

أصبح منخفضًا جدًا. وهذا أمر إيجابي“.
واعتبـــر أن وقـــف حـــزب اللـــه مشـــاركته 
فـــي األعمـــال القتالية في اجلبهـــات اإلقليمية 
”ســـيتطلب وقتـــًا، ألن ذلـــك ال ميكـــن أن يحدث 
خـــالل ليلـــة واحدة“. وشـــدد علـــى أن ”لبنان 
ينبغي أن يكون متعدد الطوائف، وليس ساحة 
للقتـــال والصراعـــات بالوكالة، كمـــا كانت في 

الســـبعينات، ونرفـــض أي تدخـــل أجنبي في 
البالد“.

وأكـــد احلريـــري ”ال نقبـــل أي تدخـــل في 
سياسة لبنان من قبل أي جهة. ويجب أن تكون 
عالقاتنـــا مع إيران أو دول منطقة اخلليج على 
أفضل شكل ممكن. لكن من الضروري أن تخدم 

املصالح الوطنية للبنان“.
ويقـــول مراقبـــون إن تصريحات احلريري 
تعكس حرصه على حماية املشـــهد السياســـي 
القائـــم على عّالتـــه، كما أنـــه ال ميكن جتاهل 
أن كالمـــه ينطـــوي علـــى رســـالة عتـــب غير 
مباشـــرة على الرياض، التي عـــادت العالقات 
الدبلوماســـية بينهـــا وبني لبنـــان إال أنها قد 

حتتاج لوقت لتأخذ مجراها الطبيعي.
عمومـــا  لبنـــان  أن  إلـــى  هـــؤالء  ويشـــير 
واملســـتقبل خصوصا يحتاجـــان لدعم اململكة 
خاصـــة وان التيـــار مقبـــل علـــى اســـتحقاق 
مصيـــري، ورمبـــا أن فتحـــه لبـــاب التواصل 
مجـــددا مع القـــوات يأتي رغبة منـــه في إبداء 
حســـن النية جتاه احلليف املسيحي التقليدي 

وأيضا السعودية.

} دمشــق - تراجـــع الجمعـــة التصعيـــد بين 
تركيا من جهة وروســـيا وإيران من جهة ثانية، 
بعد االتصاالت التي جرت بين األطراف الثالثة 
فـــي اليومين األخيريـــن لعل أهمهـــا االتصال 
الهاتفـــي الذي أجـــراه الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان مـــع نظيره الروســـي فالديمير 
بوتين والتـــي رّجح مراقبـــون أن يكون تطّرق 
لالســـتهداف الذي تعّرضت لـــه قاعدة حميميم 
العســـكرية الروســـية في الالذقية عبر أسراب 
من طائرات دون طيار متطورة، وبســـببه صّعد 

النظام السوري من حملته في إدلب.

وعقب االتصال بين أردوغان وبوتين أعلن 
األخيـــر أن ال دور لتركيـــا فـــي الهجـــوم الذي 
تعّرضت لـــه القاعـــدة، وأّن بـــالده ماضية في 

التنسيق مع أنقرة لحل الملف السوري.
ورّجح خبراء تقديـــم أردوغان معطيات عن 
الطـــرف الذي وقف خلف العمليـــة ومن نفذها، 
وســـط شـــكوك في أن تكون الواليات المتحدة 
من أوكلت ألحد الفصائل الموجودة في جنوب 

غربي إدلب بالقيام بها.
وأعلنـــت وزارة الدفاع الروســـية، الجمعة 
أنها دمـــرت موقعًا فـــي محافظة إدلب شـــمال 

غرب سوريا للطائرات المسيرة التي استهدفت 
قاعدة حميميم في محافظة الالذقية.

العســـكرية  حميميـــم  قاعـــدة  وتعّرضـــت 
والقاعـــدة البحريـــة الروســـية فـــي طرطوس 
لهجمات بواسطة طائرات مسيرة تحمل قنابل، 
فكان الهجـــوم األول في 31 من ديســـمبر وفيه 
قتل عنصـــران وأصيبـــت عدد مـــن الطائرات. 
ويوم السبت الماضي تعّرضت قاعدة حميميم 
لهجوم بذات الطائرات تصّدت له وسائط الدفاع 
الجوي الروســـي. ويقول مراقبـــون إن احتواء 
التصعيد الذي ســـجل في األيـــام الماضية بين 

أنقرة وموســـكو ال يعني بالضرورة أن العملية 
الجارية في محافظة إدلب قد انتهت.

ويرّجـــح هـــؤالء أن يكون جـــرى تعديل في 
خطة معركة إدلب بحيث تنسحب الفصائل من 
مطار أبوالظهور العســـكري المحاصر من قبل 
القوات الحكومية الســـورية، والقرى المحيطة 
بـــه، ولكن دون أن يكون هناك عملية عســـكرية 
شـــاملة في المحافظة التي تعّد الوحيدة خارج 
سيطرة النظام. وحذر رئيس الوزراء التركي بن 
علـــي يلدريم الجمعة من أن الحملة العســـكرية 

في إدلب ستسبب موجة نزوح جديدة. 

{حتـــى إن نجـــح النظـــام فـــي قمـــع المظاهـــرات الراهنة، فإنه ســـيعجز عـــن منع تجـــدد موجات أخبار

احتجاجية… فالشعب لم يعد أمامه إزاء هذا الوضع البائس سوى االحتجاج أو الموت}.

مرمي الصادق املهدي
نائب رئيس حزب األمة السوداني

{الحل األمثل في ســـوريا هو التوصل للسالم وهذا ما نريده وزميلي ستيفان دي ميستورا الذي 

يعمل منذ سنوات لدفع العملية السياسي}.

مارك لوكوك
وكيل األمني العام لألمم املتحدة
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احتواء التصعيد بين روسيا وتركيا ال يعني نهاية عملية إدلب
◄ أمر قضاة حتقيق فرنسيون برّد 

دعوى مرفوعة على اللبناني الكندي 
حسن دياب املشتبه به الوحيد في قضية 

االعتداء الذي أوقع أربعة قتلى أمام 
كنيس في باريس في الثالث من أكتوبر 
1980، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق 

اجلمعة.

◄ استهدف تنظيم الدولة اإلسالمية 
اجلمعة، موقعًا جليش اإلسالم بسيارة 

مفخخة جنوب العاصمة السورية دمشق.

◄ قالت الرئاسة الفلسطينية إن قضية 
القدس جتعل العالقات الفلسطينية مع 

قوى دولية وإقليمية ”على مفترق طرق“.

◄ أعلنت وزارة اخلارجية املصرية، 
اجلمعة، تسّلم مصر رسميا رئاسة 

مجموعة الـ(77 + الصني) لعام 2018 مبقر 
األمم املتحدة في نيويورك، في ثالث مرة 

في تاريخها.

◄ أغلقت إدارة موقع التواصل 
االجتماعي ”فيسبوك“، عددا من 

الصفحات الفلسطينية، بزعم أنها 
مارست التحريض، وهو ما اعتبره 

إعالميون فلسطينيون تعديا على حرية 
الرأي والتعبير، ورضوخا لضغوط 

إسرائيلية.

◄ طالبت واشنطن، اخلميس، النظام 
السوري بتفكيك برنامج األسلحة 

الكيميائية، والقضاء عليهل بشكل كامل، 
وعدم استخدامها ضد الشعب.

◄ أطلق جندي سوداني النار على طالب 
وطالبة، بجامعة ”الدلنج“ (حكومية) 

بوالية جنوب كردفان (جنوب)، ما أدى 
إلى مقتلهما، قبل أن ينتحر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

مخاوف الثنائية الشيعية وباخلصوص حركة أمل من التقارب احلاصل بني التيار الوطني 
احلر وتيار املستقبل، يراها البعض مشروعة، في حني يعتبرها آخرون مبالغا فيها جلهة 
أن اي طرف في لبنان ال يجرؤ اليوم على كسر التوازنات السياسية والطائفية القائمة في 

البالد، خاصة في ظل الظروف اإلقليمية احمليطة.

الثنائية الشيعية في لبنان تتخوف من حلف مسيحي سني مضاد

تقارب يستفز الخصوم والحلفاء

[ تحالف منتظر بين المستقبل والعونيين لخوض االنتخابات النيابية  [ الحريري: وجود حزب الله في الحكومة يوفر استقرارا سياسيا

التمويالت المشبوهة تالحق 

حمالت دعم ترشح البشير

} اخلرطــوم - نفت منظمـــة “المبادرة القومية 
لشـــباب حول الرئيس“ الداعمة إلعادة ترشيح 
الرئيس الســـوداني عمر البشير لوالية رئاسية 
جديـــدة، تلقي مبالغ مالية عبـــر بنك بريطاني، 
مشـــددة على أنها ســـتكون حاضـــرة في زيارة 

للبشير إلى والية النيل األبيض.
وكانـــت وثيقة مســـربة منســـوبة لبنك ”ها 
س ب س“ البريطانـــي أفادت بتحويل 500 ألف 
جنيه إسترليني لمنظمة ”شباب حول الرئيس“ 
تتبّنى إعادة ترشـــيح الرئيس الســـوداني في 

انتخابات 2020.
وقـــال رئيـــس المنظمة ياســـر الجميعابي 
إن هـــذه الوثائق  لموقـــع ”ســـودان تربيـــون“ 
”مزورة“، مشـــددا على أن منظمتـــه لم تتلق أي 
إعانـــات ماليـــة من الخـــارج أو الداخـــل، وزاد 
”تلقينـــا عروضا من ســـودانيين لدعم المنظمة 
لكننا اآلن لسنا محتاجين للمال، ألن العضوية 

تقوم بكل المهام بالتطوع“.
ودشنت المنظمة نشـــاطها في 19 ديسمبر 
الماضي لدعم ترشـــيح البشـــير لدورة رئاسية 

ثالثة في انتخابات العام 2020.
ويثير ترشح البشير لوالية رئاسية جديدة 
جـــدال كبيرا حتـــى في صفوف حـــزب المؤتمر 
الوطني الحاكم، حيث أن دســـتور البالد يمنع 
ذلك، كما أن كثيرين يرون أنه حان وقت التغيير.

} اآلالف من المســـيحيين الكاثوليكيين شـــاركوا الجمعة في قداس احتفالي بمناسبة يوم الحج الســـنوي لموقع ”المغطس“ على الضفة الشرقية لنهر 
األردن حيث تعمد السيد المسيح، بحسب المعتقدات المسيحية.

موقــــف بري مــــن مرســــوم الضباط 

يتعدى الجانــــب التقني إلى الصراع 

بــــني  الصالحيــــات  علــــى  الدائــــر 

الرئاسات الثالث

◄



} بغــداد - لم يخـــل التقـــارب المفاجئ بين 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقادة 
الحشد الشـــعبي لخوض االنتخابات القادمة 
جنبـــا إلى جنـــب من مفاجأة عكســـتها ردود 
الفعل السياسية واإلعالمية في بغداد، مأتاها 
أن العبادي قفز فجأة من معارضة اســـتخدام 
الحشـــد كورقـــة انتخابية إلـــى التحالف مع 
كبار قادته وعلى رأسهم هادي العامري زعيم 

ميليشيا بدر القوي والنافذ.
غير أّن مّطلعين على كواليس السياســـة 
العراقية يؤّكدون أّن إيـــران وراء الجمع بين 
العبـــادي والعامـــري، من منظـــور أّن طهران 
أصبحت موقنة من شـــعبية رئيـــس الوزراء 
وبالتالي من اتســـاع فرصتـــه في والية ثانية 
علـــى رأس الحكومة، فبات أفضل خيار لديها 
إجباره على الشـــراكة مع زعيـــم بدر ليكون، 
من جهة، شـــريكه القوي في تشكيل الحكومة 
القادمـــة، ومن جهة ثانية رقيبا عليه، لضمان 
عدم اســـتقوائه بجماهيريته ضد نفوذ إيران 
في العراق، على اعتبار أّن الرجل أبدى خالل 
فتـــرة حكمـــه الحالية قـــدرا من النـــزوع إلى 
االستقاللية ورغبة في إدخال نوع من التوازن 

على عالقات البلد مع دول اإلقليم.
ويبدو أكبر الخاسرين من هذه ”التوليفة 
اإليرانيـــة“، نـــوري المالكـــي زعيـــم حـــزب 
الدعـــوة ورئيس الـــوزراء الســـابق، الذي لم 
يعد على مـــا يبدو موضع رهـــان من طهران 
لمعرفتهـــا بصعوبـــة إعـــادة تســـويقه فـــي 
الشـــارع العراقـــي بفعـــل ما تعّلق بســـمعته 
من فشل في إدارة شؤون البالد ومن شبهات 

فساد كبيرة.
ويدعم هذا الطرح ما يتم تداوله بقّوة في 
بغداد بشـــأن وجود الجنرال اإليراني قاســـم 
ســـليماني قائد فيلق القـــدس ضمن الحرس 
الثوري اإليراني، منذ بداية األسبوع الحالي 
فـــي العاصمـــة العراقية وعقـــده اجتماعات 
مكّثفة مع العديد من الشـــخصيات من بينهم 

كبار قادة الحشد الشعبي.
حـــدود  إلـــى  المشـــاورات  وتواصلـــت 
مســـاء الجمعة، بين رئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي وقيـــادات بارزة فـــي قوات 
الحشـــد الشـــعبي، لتشـــكيل قائمـــة موحدة، 
وخـــوض االنتخابـــات العامة، المقـــررة في 

12 مايو، وســـط ترجيحات بـــأن ”مفاوضات 
الجانبين إن لم تســـفر عن تحالف انتخابي، 
بعـــد  برلمانـــي،  تكتـــل  إلـــى  ســـتتحول 

االنتخابات“.
وفاجـــأ تقـــارب العبـــادي وقادة الحشـــد 
العراقيـــة  السياســـية  األوســـاط  الشـــعبي 
التـــي اعتبرتـــه بمثابـــة نجاح للعبـــادي في 
تجريد ســـلفه علـــى رأس الحكومـــة وغريمه 
السياســـي وفي نفس الوقت رئيسه في حزب 
الدعوة، نوري المالكي من أهم أســـلحته قبل 

االنتخابات.
وقبـــل شـــهور مـــن اآلن، كان فـــي حكـــم 
المؤكد، تحالـــف المالكي وقادة الحشـــد في 
قائمة انتخابية واحدة ”لكن الشعور اإليراني 
بتزايد أهمية العبادي الشـــعبية، دفع طهران 
لتشجيع أصدقائها في العراق، على االقتراب 
من العبـــادي“، وفقا لسياســـي عراقي مطلع 

على كواليس المفاوضات.
وبدا أن قادة الحشـــد الشعبي منفتحون 
على العبادي بشكل واضح، خالل مفاوضات 
الخميـــس الماضي التي اســـتمرت ســـاعات 
عديـــدة، إذ تســـرب أنهم مســـتعدون للتنازل 
عن اســـم التحالف الذي شكلوه، وهو ”الفتح 
المبيـــن“، لصالح الدخول في قائمة العبادي، 
التي تحمل اســـم ”النصر واإلصالح“، فضال 
عن منـــح رئيس الوزراء الرقـــم 1 في القائمة 
االنتخابيـــة التي ســـتخوض االنتخابات في 

بغداد.
وقال سياسي مشارك في هذه المفاوضات، 
إن هادي العامري، زعيم منظمة بدر، لم يمانع 
في التخلي عن رئاســـة القائمة للعبادي، في 

حال تحالفهما.
ويضم تكتل قوى الحشـــد الشـــعبي التي 
قررت خـــوض االنتخابات، 15 حزبا، معظمها 
مواليـــة إليـــران، وفيمـــا لو قـــررت جميعها 
التحالف مع العبادي فهذا من شأنه أن يترك 

المالكي بال حلفاء.
لكـــن العبادي يواجه عائقا قانونيا يحول 
دون خوضـــه االنتخابات بعيـــدا عن ائتالف 

دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.
ويشـــغل العبادي منصبا بارزا في حزب 
الدعـــوة، الـــذي يتزعمـــه المالكي، وســـجله 
جـــزءا من ائتالف دولة القانون، في مفوضية 

االنتخابـــات. وال يســـمح القانـــون العراقي 
للحـــزب الواحـــد أن يشـــارك فـــي تحالفيـــن 
انتخابيين. وما لم يســـتقل العبادي من حزب 
الدعـــوة، فهو ملزم بقبول الرقـــم 2 في قائمة 

يتزعمها المالكي.
إن ”العبادي كان  وتقول مصادر ”العرب“ 
يأمـــل أن يقر تعديل معـــروض على البرلمان 
منذ أســـابيع، يمكنه من خـــوض االنتخابات 
في ائتالف غير دولـــة القانون، مع االحتفاظ 

بموقعه في حزب الدعوة“.

لكن التعديل، وهو جزء من قانون واســـع 
ينظـــم إجراء االنتخابات، لم ينجح في حيازة 
التوافق البرلماني، وظل حبيس أدراج لجنة 
مراجعة القوانين في مجلس النواب العراقي.

قبول  ومع هذا، تستبعد مصادر ”العرب“ 
العبادي المشاركة في االنتخابات عبر قائمة 

يتزعمها المالكي.

وتقول المصادر إن ”الزعماء السياسيين 
في العراق يدركـــون لما للرقم 1 من تأثير في 
نفوس الناخبين“. ويخشى العبادي أن يفهم 
الناخبون أنه قبل العمل تحت جناح المالكي، 
فيما لـــو وافق على خوض االنتخابات ضمن 

ائتالف دولة القانون، حامال الرقم 2.
وتضيف المصادر أن ”العبادي ربما يلجأ 
إلى االســـتقالة من حزب الدعـــوة أخيرا، في 
حال استمر المأزق القانوني الذي يحاصره، 
مســـتغال فتح باب تسجيل الكيانات المفردة، 

مجددا في مفوضية االنتخابات“.
وعمليا، سجل العبادي تحالفه االنتخابي 
”النصر“ فـــي مفوضية االنتخابـــات، ويمكنه 
إلحـــاق أي حـــزب بـــه حتـــى موعـــد إغالق 
بـــاب تقديـــم أســـماء المرشـــحين، الشـــهر 

القادم.
وتقول المصادر إن ”العبادي يضغط على 
قيادات مهمة في حزب الدعوة، لمنحه منصب 
األمين العام الذي يشغله المالكي حاليا“، لكن 
المالكـــي يصر على االحتفاظ بزعامة الحزب. 
وفيما لـــو نجح العبادي فـــي الحصول على 
زعامة الحـــزب، ولبت مفوضيـــة االنتخابات 
طلبـــه إخراج الدعوة من الئحة دولة القانون، 
ســـيكون نوري المالكي بال حزب وســـيواجه 

المشكلة نفسها.

وتضيف المصـــادر أن ”قيادات الحشـــد 
الشـــعبي تنتظـــر حســـم الجدل داخـــل دولة 
القانـــون، وإن كانت أقـــرب لإليمان بصعوبة 
إنجاز التحالف مع العبادي قبل االنتخابات“. 
وتقـــول إن ”قيـــادات الحشـــد متفقـــة علـــى 
التحالف مـــع العبادي، قبـــل االنتخابات، إن 

أمكن، أو بعدها، إن حال القانون دون ذلك“.
ووفقـــا لتوقعات مراقبين، فـــإن اليومين 
القادمين ربما يشـــهدان حسم الجدل في هذا 

الشأن.
والى جانب قوى الحشـــد الشعبي، هناك 
طيـــف مـــن القوى السياســـية الســـنية التي 
تخطب ود العبادي، للتحالف معه قبل أو بعد 

االنتخابات.
وأبرز هـــذه القوى، تحالفان فـــي األنبار 
ونينـــوى، األول يقوده وزير الكهرباء قاســـم 
الفهـــداوي، والثانـــي يقـــوده وزيـــر الدفاع 

السابق خالد العبيدي.
ويأمـــل هـــذان التحالفـــان أن يســـتعينا 
بســـمعة العبادي، لمنافسة تحالفين يضمان 
قوى سياســـية من العيار الثقيل، في مناطق 
األغلبية الســـنية في البـــالد، يقود األول إياد 
عالوي رفقة سليم الجبوري وصالح المطلك، 
ويقـــود الثاني خميـــس الخنجـــر رفقة رافع 

العيساوي وأسامة النجيفي.

}  أبوظبــي - شهدت الحملة القطرية الكثيفة 
والمنّظمـــة علـــى دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، تحّوال الفتـــا من كيـــل االتهامات 
واإلســـاءات لهذه الدولة عبر وسائل اإلعالم، 
إلى توجيه التهم لها عبر القنوات الرســـمية، 
في ظاهرة ربطها متابعون للشـــأن الخليجي 
بفشل الدوحة في معالجة أزمتها الناجمة عن 
مقاطعـــة أربع دول عربية لها بســـبب دعمها 
لإلرهـــاب، وارتباكها في مواجهـــة ارتدادات 
األزمة اآلخذة في االتســـاع، مـــع تزايد حجم 
االنتبـــاه الدولي لـــدور القيـــادة القطرية في 
إذكاء الظاهـــرة اإلرهابية فـــي عّدة مناطق ما 

أّثر على مستوى االستقرار فيها.

وفي ظرف أقّل من 48 ســـاعة وّجهت قطر 
تهمتيـــن لإلمارات عبـــر قنواتها الرســـمية، 
جـــاءت األولى على لســـان وزيـــر الخارجية 
القطـــري الشـــيخ محّمد بـــن عبدالرحمان آل 
ثاني الـــذي أرجع األزمة بين بـــالده والدول 
المقاطعـــة لها إلى رفض الدوحة تســـليم من 
ألبوظبي،  ســـّماها ”زوجة معارض إماراتي“ 
وجاءت التهمـــة الثانية على لســـان مندوبة 
قطـــر الدائمـــة لـــدى األمـــم المتحـــدة علياء 
أحمـــد بـــن ســـيف آل ثاني التي كشـــفت عن 
توجيه رســـالتين متطابقتين ألمين عام األمم 
المتحدة، ورئيس مجلس األمن الدولي، بشأن 
ما ســـمته ”اختراق مجالهـــا الجوي من قبل 

مقاتلـــة إماراتية، قادمة مـــن المجال الجوي 
لدولة اإلمارات“.

ونفـــت اإلمارات تلـــك التهمة عـــن طريق 
وزير الدولة للشـــؤون الخارجية أنور قرقاش 
في تغريدة على تويتر قال فيها إّن ” شـــكوى 
قطر بشـــأن انتهاك اإلمارات لمجالها الجوي 
غيـــر صحيحـــة ومرتبكـــة“، مضيفـــا ”نعمل 
على الرد عليها رســـميا باألدلـــة والقرائن“، 
ومعتبـــرا تقديم الشـــكوى أمـــرا ”تصعيديا 

غير مبّرر“.
وبينما تواصل الدوحة الهجوم اإلعالمي 
على مصر والسعودية والبحرين، ترّكز بشكل 
خاّص على كيـــل االتهامات لدولـــة اإلمارات 
لإليحـــاء بأّن األمـــر يتعّلق بخالفـــات ثنائية 
بيـــن البلديـــن، وأّن األزمـــة ناجمـــة عن تلك 

الخالفات.
وتهـــدف قطر بذلك إلى شـــّق صّف الدول 
األربـــع المقاطعة لهـــا، دون أن تبـــدو بوارد 
تحقيـــق أي نجـــاح في ذلـــك، حيـــث ال تزال 
الرياض وأبوظبي والقاهرة والمنامة موّحدة 
بوجه السياســـات القطرية الداعمة لإلرهاب 
والمهّددة لألمن اإلقليمـــي والدولي، ومصّرة 
علـــى تغيير قطر لسياســـاتها بشـــكل جذري 
قبل الدخول في أي حوار معها بشـــأن إنهاء 

المقاطعة.
وكان الوزير قرقـــاش قد رّد على اتهامات 
وزيـــر الخارجية القطري لبالده بالقول ”أزمة 
قطر وعزلتها مســـتمرة وأصبـــح واضحا أن 
القيـــادة القطرية مرتبكـــة ومتخبطة وال توّد 
أن تعالج ُلـــّب الموضوع.. الحـــل أن تغيروا 
وتتغيروا في توجهات أساءت لقطر وأضرتها 

وعزلتها عن محيطها الطبيعي“.
وباإلضافـــة إلـــى عزلتهـــا عـــن محيطها 
الخليجي والعربي المباشـــر تعاني قطر من 
تدهور سمعتها عالميا كدولة راعية لإلرهاب 

وحاضنة للتشّدد وذلك على الرغم من المبالغ 
الطائلـــة التـــي تصرفهـــا القيـــادة القطريـــة 
على الدعايـــة ومحاولة تلميـــع صورتها في 

الغرب.
وصدمـــت تلـــك القيـــادة مؤخـــرا بتقرير 
سويسري بشأن دور الدوحة في دعم اإلرهاب 
الدولي خّلف أصداء مدّوية في أوروبا. وكشف 
تحقيـــق صحافـــي نشـــرته مؤّخـــرا صحيفة 
”لوتان“ السويســـرية الناطقة بالفرنســـية أّن 

تحريات تقوم بها االستخبارات السويسرية 
تتعلـــق بعالقـــات مشـــبوهة لقطـــر وللعائلة 
القطريـــة الحاكمـــة مـــع شـــخصيات داعمة 

لإلرهاب. 
أســـماء  ذاتـــه  التحقيـــق  فـــي  ووردت 
أشخاص ومنظمات على صلة واضحة بكبار 
المســـؤولين القطريين ويتلّقون دعمهم لنشر 
التشـــّدد واإلرهاب والتمكيـــن لجماعاته في 

أوروبا.

توليفة إيرانية تجمع العبادي بالعامري وتدفع المالكي إلى الهامش
[ زعيم بدر حارسا للنفوذ ورقيبا على رئيس الحكومة القادم  [ صعوبة إعادة تسويق رئيس الوزراء السابق للشارع العراقي
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أخبار

إيران التي ال تزال منذ ســــــنة 2003 ذات تأثير واضح على مجريات السياسة العراقية ال 
تبدو بعيدة عن التفاهمات اجلاري عقدها بني رئيس الوزراء حيدر العبادي وقادة احلشد 
الشــــــعبي على خوض االنتخابات املقبلة جنبا إلى جنب، وذلك بناء على حسابات إيرانية 
ــــــرى في العبادي ورقة رابحــــــة، وفي نوري املالكي ورقة محترقــــــة، وفي هادي العامري  ت

ضمانة للنفوذ.

إفراد قطر لدولة بعينها من الدول املقاطعة بتوجيه االتهامات لها تكتيك مكشوف لتسطيح 
ــــــى خانة اخلالفــــــات الثنائية أمال في شــــــّق اجلبهة املناهضة  أســــــباب األزمة ودفعها إل
للسياســــــات القطرية، دون أن تبدو الدوحة بوارد حتقيق أي جناح في ذلك حيث تصطدم 
في كّل مّرة بتجديد الدول األربع مطالبتها لها بالكف عن دعم اإلرهاب وتهديد االستقرار 

كشرط للحوار وإنهاء األزمة.

«ليـــس بغريب على مـــن امتهن الخيانـــة والتآمـــر وأذاع األكاذيب على قناته الشـــريرة أن يرمي 

السعودية واإلمارات ومصر والبحرين باألباطيل واإلساءات}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني

«داعـــش على وشـــك االنتهـــاء والتفتت وهنـــاك أعمال أخرى ينبغـــي القيام بها كي ال ينشـــط 

التنظيم من جديد في العراق وسوريا}.

كينيث ماكينزي
املتحدث باسم األركان العامة األميركية

علـــى  متفقـــة  الحشـــد  قيـــادات 

التحالـــف مـــع حيدر العبـــادي قبل 

االنتخابـــات، إن أمكن، أو بعدها إن 

حال القانون دون ذلك

◄

باإلضافة إلى عزلتها خليجيا وعربيا 

تعاني قطــــر من تدهور ســــمعتها 

عامليــــا كدولة راعيــــة لإلرهاب رغم 

إنفاقها السخي على الدعاية

◄

تعقد األزمة القطرية وراء الحملة المنظمة على اإلمارات
◄ وّقعت وزارة الخارجية اإلماراتية 

اتفاقية تعاون مع منظمة الصحة 
العالمية، تقّدم دولة اإلمارات بموجبها 

منحة مقدارها 800 ألف دوالر لدعم 
الرعاية الصحية لألمهات ولحديثي 

الوالدة في مدينة المكّال بمحافظة 
حضرموت شرقي اليمن.

◄ قتل أربعة مدنيين من أسرة واحدة 
في قصف بصواريخ الكاتيوشا شنه 

مسلحو جماعة الحوثي على حي 
الضباب في مدينة تعز جنوب غربي 
اليمن، وفق ما أعلنه مصدر حقوقي 

يمني شرح أّن القتلى هم طفالن 
وامرأتان قضوا تحت ركام منزل سقطت 

عليه الصواريخ.

◄ بدأ األمين العام لمجلس وزراء 
الداخلية العرب محمد بن علي كومان، 

الجمعة، زيارة إلى الكويت يبحث خاللها 
مع كبار المسؤولين الكويتيين ”سبل 

تعزيز التعاون األمني وتفعيل التنسيق 
في مختلف الجوانب األمنية بين الدول 

العربية لمواجهة التحديات التي 
تشهدها المنطقة“، بحسب بيان صدر 

عن اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم 
األمني بوزارة الداخلية الكويتية.

◄ تظاهر، الجمعة في مدينة الكوت 
بجنوب العراق، مقاتلون سابقون في 

قوة ”الصحوات“ التي كانت تشّكلت في 
سنوات سابقة من مقاتلين عشائريين 

لمواجهة تنظيم القاعدة، وذلك احتجاجا 
على فصلهم من وظائفهم وقطع الدعم 
الحكومي عنهم. وفي العاصمة بغداد 

تظاهر العشرات من المتعاقدين للعمل 
مع شركة الخطوط الجوية العراقية 
احتجاجا على تأّخر صرف رواتبهم 

لستة أشهر كاملة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

التقاء خطين متوازيين

الوزير مع أدوات الشغل
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منى المحروقي

} تونــس - تراجـــع منســـوب الفوضى التي 
شـــهدتها مناطـــق مختلفـــة من تونـــس األيام 
الماضيـــة حيـــث امتزجت احتجاجـــات ليلية 
بعمليات نهب وسرقة واعتداء على الممتلكات 

العمومية.
وقـــال خليفة الشـــيباني المتحدث باســـم 
وزارة الداخليـــة الجمعـــة إن ”االحتجاجـــات 
تراجعـــت ولـــم يكن هنـــاك أي تخريـــب الليلة 
الماضيـــة، لكـــن الشـــرطة اعتقلـــت أمس 150 
تورطوا في أعمال شـــغب فـــي األيام الماضية 
ليرتفع عـــدد الموقوفين إلى 778“. وأضاف أن 

بين الموقوفين 16 ”تكفيريا“.
وبعـــد مواجهات عنيفة على مدى أيام، كان 
االحتجـــاج محـــدودا الخميـــس واقتصر على 
مواجهات متفرقة في ســـليانة بشـــمال البالد 

وأخرى في دوز بجنوب تونس.
وانتشـــرت االحتجاجات فـــي أرجاء البالد 
منذ يـــوم االثنيـــن تنديـــدا بترفيـــع الحكومة 
في أســـعار الســـلع، وقتـــل متظاهـــر في هذه 
االحتجاجات وأحرقت العشـــرات من المقرات 
الحكومية مما دفع الحكومة إلرســـال قوات من 
الجيش إلى عدة مواقع لحماية مبان أصبحت 

هدفا للمتظاهرين.
وفـــي حين تتمســـك المعارضـــة وتحديدا 
الجبهـــة الشـــعبية (تحالـــف أحزاب يســـارية 
وقومية) بمشـــروعية تلـــك االحتجاجات، ترى 
أطراف سياســـية أخـــرى أن ما حـــدث لم يكن 

عفويا بل نتاج تحريض سياسي.
وقال القيادي في حركة مشروع تونس (21 
نائبا فـــي مجلس النـــواب) الصحبي بن فرج 
لـ“العرب“ إن ما شـــهدته البالد األيام الماضية 
ال يمكن اعتبـــاره احتجاجا بقدر ما هو تعبير 

عن الغبـــن نتيجة التجييـــش والتحريض من 
قبل بعض األحزاب ومافيات التهريب.

ويرجع بن فرج قراءتـــه إلى أن المواطنين 
مازالـــوا لـــم يستشـــعروا بعد تبعـــات قانون 
المالية والحـــال أن االحتجاجات اندلعت منذ 

الساعات األولى من بدء السنة.
وأوضح أن المنطق يقـــول إن المواطن لن 
يلمس اإلجراءات الحكومية إال خالل األشـــهر 
القليلـــة القادمة مـــع ارتفاع فواتيـــر الكهرباء 
والمـــاء وبدء إجـــراء االقتطاع مـــن المرتبات 

وغيرها من اإلجراءات األخرى.
واتهـــم بن فـــرج عصابات التهريب بنشـــر 
الفوضـــى فـــي صفـــوف المحتجيـــن ”بهدف 
معاقبـــة الحكومة على تجّرئهـــا على منظومة 
الفساد والتهريب تمهيدا إلسقاطها والتخلص 

منها ومن حربها على الفساد“.
وتخوض تونس منـــذ مايو الماضي حربا 
علـــى الفســـاد بدأتهـــا بالقبض علـــى عدد من 
رجال األعمال من بينهم شفيق جراية. وترفض 
الحكومـــة أي مراجعـــة لقانـــون الماليـــة رغم 

تصاعد الدعوات إلى ضرورة تعديله.

وقـــال وزيـــر االســـتثمار زيـــاد العـــذاري 
الخميـــس ”الدولة قوية وتتحمل مســـؤوليتها 
ولن تتراجع عن القانون ألن عددا من المخربين 
خرجوا للشـــارع“. وأضاف ”الدولة ستستمع 
لالحتجـــاج والتعبير الحضاري“، لكنه أشـــار 
إلى أن رئيس الوزراء يوســـف الشاهد سيعلن 
فـــي الوقت المناســـب عـــن ”إجـــراءات مكملة 

لإلجراءات االجتماعية“.
وحذر بن فـــرج من تمســـك الحكومة بهذا 
الموقف داعيا إياها إلى مراجعة بعض البنود 

من ميزانية 2018.
وتوقـــع القيادي في حركة مشـــروع تونس 
انـــدالع احتجاجـــات حقيقيـــة خالل األشـــهر 
القادمة في صورة إصرار الحكومة على اإلبقاء 
على هذه اإلجراءات. وأوضح أن حزبه نبه منذ 
البداية إلى ”أن تلك اإلجراءات سيكون لها ثمن 

اجتماعي باهظ“.
وكان اتحاد الشـــغل (أكبـــر منظمة نقابية 
في البـــالد) طالب بزيادة المســـاعدات المالية 
للعائـــالت الفقيـــرة ورفع األجر األدنى ســـعيا 

المتصاص الغضب الشعبي.

ومـــن المنتظر أن تعقد األطـــراف الموقعة 
على وثيقـــة قرطاج (وثيقـــة تتضمن أولويات 
حكومة الوحدة الوطنية) السبت اجتماعا عقب 

دعوة وجهها الرئيس الباجي قايد السبسي.
وتحدثت تقارير إعالمية عن تعديل مرتقب 
على الوثيقة يستهدف إرجاع حزب آفاق تونس 
الذي انســـحب مـــن الحكومة ووثيقـــة قرطاج 
احتجاجـــا علـــى تـــردي الوضـــع االقتصادي 
للبالد بسبب ”التوافق المغشوش بين حركتي 

النهضة ونداء تونس“.
ويـــرى متابعـــون أن السبســـي يراهن من 
خـــالل االجتمـــاع على الســـيطرة على الوضع 
ووضـــع حد لالحتقان، إال أن الصحبي بن فرج 

يعتقد أن مثل هذا االجتماع ال جدوى منه.
شـــخصيا ال أنتظر شـــيئا من  وأضـــاف “ 
هذا االجتماع ونحن في حركة مشـــروع تونس 
مازلنا نتســـاءل عـــن جدوى وجودنـــا في هذا 

االتفاق“.
وتابع “ ال نتيجة متوقعة من هذا االجتماع 
سوى أنه يخدم الصورة العامة للبالد ويخلف 

ارتياحا بوجود وحدة وطنية“.
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تونس تسيطر على االحتجاجات وسط مخاوف من تجددها
[ اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج بحثا عن التهدئة

[ تخوفات أميركية من انفراد فرنسا باالستحقاق الرئاسي القادم

يجمع مراقبون للشأن السياسي في تونس 
ــــــام املاضية  ــــــى أن ما حــــــدث خالل األي عل
ــــــل هو جتييش  لم يكــــــن احتجاجا عفويا ب
وحتريض من قبل بعض األطراف، محذرين 
من احتجاجات حقيقية ستشــــــهدها البالد 
ــــــة القادمة في صورة إصرار  خالل املرحل

احلكومة على عدم مراجعة قانون املالية.

أخبار
«مـــن الضروري إطالق حوار وطني بين كل األطراف السياســـية الفاعلة حول كل القضايا التي 

تهم البالد للوصول إلى اتفاق يرضي الجميع».

عبدالعزيز بلعيد
رئيس جبهة املستقبل اجلزائرية

«نطالب المجلس الرئاســـي بســـرعة التحقيق في شـــحنة المواد المتفجـــرة التي ضبطتها دولة 

اليونان على متن سفينة أبحرت من تركيا نحو سواحل مصراتة».

بلقاسم اقزيط
عضو املجلس األعلى للدولة في ليبيا

حفتر ينفي تصريحات 

مسيئة لنجل القذافي
} بنغــازي (ليبيا) - نفـــى القائد العام للجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر مساء الخميس ما 
نسب إليه من تصريحات صحافية، نشرت قبل 
أيام، هاجم خاللها ســـيف اإلسالم نجل العقيد 
الراحل معمـــر القذافي متهمـــا حركة اإلخوان 

المسلمين بالوقوف وراءها.
وجاء النفي في تدوينة نشـــرها المتحدث 
الرســـمي باســـم القيادة العامة للجيش أحمد 
المســـماري على صفحته الرســـمية في موقع 
فيســـبوك. وقال ”إن حفتر لم يتعرض لســـيف 
اإلســـالم القذافي باإلســـاءة خالل تصريحاته 
األخيرة، ال من قريب وال من بعيد، وهو يعتبره 
مواطنًا ليبًيـــا له ما لليبيين وعليه ما عليهم“، 
متهمـــًا اإلخـــوان بالوقوف وراء هـــذه الفبركة 

”لتحقيق أهداف شيطانية“.
الفرنسية  ونشرت أسبوعية ”جون أفريك“ 
اإلثنيـــن تصريحات نســـبتها لحفتر، قال فيها 
”إن ســـيف اإلســـالم القذافـــي مجرد مســـكين 
يحـــاول بعض األشـــخاص اســـتغالله مقابل 
المـــال، والعديد من الســـذج ال يزالون يؤمنون 

به لألسف“.
وأشـــار حفتر فـــي ذات التصريـــح إلى أّن 
”مرحلـــة نفـــوذ ســـيف اإلســـالم أصبحت من 
الماضـــي“، كمـــا وصفـــه بالـ“فقير سياســـيا 
وليســـت له قاعدة قادرة علـــى أن تجعله رهانا 

في المرحلة المقبلة“.
وأكد أحمد المســـماري أنه ستتم مقاضاة 
الصحافـــي الـــذي نشـــر هـــذه التصريحـــات 
”الكاذبـــة“، موضحـــا أن ”القائـــد العـــام أصر 
على قانـــون العفو العام وإلغـــاء قانون العزل 

السياسي إّال من عليه قضايا جنائية“.
وأثارت التصريحات التي نشـــرتها ”جون 
اســـتغراب المتابعيـــن خاصة وأن ما  أفريك“ 
عرف عن حفتر أن له عالقات مع أنصار النظام 

السابق منذ سنوات.
وتحـــول أنصار النظام الســـابق إلى ورقة 
تســـعى األطـــراف المتنازعـــة فـــي ليبيـــا إلى 
اســـتقطابها. وكان حفتر أول من اســـتقطبهم 
عندما دعا العسكريين السابقين إلى االلتحاق 

بقوات الجيش ليقاتلوا في صفه في بنغازي.
وهذه ليســـت المـــرة األولى التـــي ُيغضب 
فيها حفتر أنصار النظام الســـابق حيث سبق 

أن هاجم معمر القذافي.
ويخشـــى مراقبون أن يستثمر اإلسالميون 
هذه التصريحـــات للتحالف مع أنصار النظام 
السابق، خاصة وأنهم سبق أن عقدوا مؤتمرا 
في العاصمة القطريـــة الدوحة مع قيادات من 

نظام القذافي.
وفتحـــت قيـــادات مـــن الجماعـــة الليبية 
المقاتلة المســـيطرة على ســـجن الهضبة في 
طرابلس، العام الماضي، حوارا مع المساجين 

الموالين للقذافي.

الفوضى ال تخدم إال االنتهازيين

 صابر بليدي

} الجزائر –  اكتفت الشـــخصيات السياســـية 
المعارضة التي اســـتضافت السفير األميركي 
فـــي الجزائر جون ديروشـــر، نهاية األســـبوع 
و“العميـــق“، كونه  بوصـــف اللقاء بـ“المهـــم“ 
تناول الوضع السياسي في البالد، والعالقات 

الثنائية بين البلدين.
ويعد هذا اللقاء التحرك الميداني األول من 
نوعه للســـفير األميركي الجديد فـــي الجزائر، 
إذ دأبت البعثات الدبلوماســـية لواشنطن على 
فتـــح قنوات االتصـــال مع مختلـــف الفعاليات 
السياسية واألهلية، ال ســـيما بعد العام 2014، 
ومـــرور الرئيـــس عبدالعزيز بوتفليقـــة لوالية 
رئاســـية رابعة، دون أي ظهور لـــه للرأي العام 

المحلي.
وحاول جون ديروشـــر، منـــذ تعيينه خلفا 
للســـفيرة جون بوالشـــيك، التفاعل مع الشارع 
الجزائـــري، من خالل عـــدة فعاليات، على غرار 
جولتـــه في حـــي القصبـــة بوســـط العاصمة، 
وتهانيـــه للجزائرييـــن بمناســـبة عيـــد يناير 
األمازيغي. وســـبق لرئيس الحكومة الســـابق 
وزعيـــم حزب طالئع الحريـــات علي بن فليس، 
ورئيـــس حركـــة مجتمـــع الســـلم (اإلخوانية) 
عبدالرزاق مقـــري، أن جمعتهما لقاءات مماثلة 

مع سفراء سابقين لواشنطن في الجزائر.
ومن بين هذه اللقاءات ذلك الذي تم عشـــية 
االنتخابـــات الرئاســـية األخيـــرة، على هامش 
زيارة وزير الخارجية األميركي الســـابق جون 

كيري للجزائر في 2014.
وأبدى مسؤولون في الحزبين تكتمهما على 
لقاء بن فليس وعبدالرزاق مقري، نهاية األسبوع 
الماضـــي، وتحفظا على مضمون النقاش الذي 
جرى بينهمـــا. واكتفى رئيـــس الكتلة النيابية 
لـ“حمس“ ناصر حمـــدادوش بالقول ”إن اللقاء 
تـــم بناء على طلب الســـفير األميركي في المقر 

المركزي للحركة بالعاصمة“.
وجاء اللقاء في أعقاب إدراج إدارة واشنطن 
للجزائر في خانة الدول المشـــمولة بالعقوبات 
الماليـــة األميركية، علـــى خلفية تصويتها ضد 

القـــرار األميركي القاضي باالعتـــراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل في األمم المتحدة.

وتـــم تجميـــد إعانة ماليـــة تقـــدر بمليون 
ونصف المليـــون دوالر موجهة من واشـــنطن 
إلـــى الجزائـــر لدعـــم المؤسســـات الصغيـــرة 

والمتوسطة.
وال يســـتبعد مراقبون أن تتوســـع لقاءات 
الســـفير األميركي، لتشـــمل أحزابا سياســـية 
وجمعيات أهلية أخرى، ال سيما تلك المعروفة 
بمعارضتها للســـلطة، على غـــرار التجمع من 
أجـــل الثقافـــة والديمقراطية، وجبهـــة القوى 

االشتراكية.
والدبلوماسي  السياســـي  النشاط  ويندرج 
للســـفير األميركـــي فـــي الجزائـــر، فـــي إطار 
اســـتيضاح الوضـــع السياســـي فـــي البـــالد، 
ومعرفـــة وجهة نظر مختلـــف التيارات الفاعلة 
في المســـتقبل السياســـي لقصر الرئاسة، بعد 

دخـــول الوالية الرئاســـية الرابعـــة لبوتفليقة 
مرحلة العد التنازلـــي، وتنامي الغموض حول 

هوية الرئيس الجزائري القادم.
ويكرس تحرك السفير األميركي، زيادة على 
اســـتيضاح األوضاع السياســـية والتجاذبات 
المحتدمـــة بيـــن مختلـــف األجنحـــة والقـــوى 
السياســـية، تخوفات واشنطن من دور فرنسي 
يدعم أحد المرشـــحين، مما قد يسحب البساط 
مـــن تحت أقدامها ويفتك منها ورقة النفوذ، في 
إقليـــم جغرافي واســـتراتيجي مهم في شـــمال 
أفريقيا. ويربط مراقبون هوية المرشح األقوى 
للرئاســـيات القادمـــة فـــي الجزائـــر، بالزيارة 
المنتظرة للرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
فـــي فبراير القادم، كون باريـــس صاحبة نفوذ 

وكلمة في القرارات الجزائرية الكبرى.
ويتوقع متابعـــون أن  تدعم باريس واحدا 
من الموالين لها سياسيا وأيديولوجيا، يرجح 

أن يكون رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى، 
في حال صعوبة بلورة والية خامسة لبوتفليقة.

وهو ما يكون قد دفع واشنطن للدخول على 
خط صراع النفوذ مع باريس على هرم السلطة 
في الجزائـــر، بمد قنوات اتصال وتشـــاور مع 
قـــوى سياســـية معارضـــة، ومع شـــخصيات 
مختلفة التوجهات السياســـية واأليديولوجية 

لبلورة موقف معين.
 ومن غير المستبعد أن يكون حراك السفير 
األميركـــي مقدمـــة لتمهيد الطريق أمـــام وزير 
الطاقة األســـبق شـــكيب خليل، الـــذي يوصف 
بـ“رجل أميـــركا في الجزائر“، وهو المتشـــبع 
بفلسفة التوجه الليبرالي األميركي، والمعروف 
بعالقاته المتشابكة مع لوبيات نفطية نافذة في 

واشنطن.
وحاول السفير جون ديروشر إضفاء طابع 
التعاون الثنائي علـــى لقائه مع رئيس مجلس 

المستشارين عبدالقادر بن صالح.
لكن سلســـلة لقاءاتـــه مع قـــادة المعارضة 
السياســـية وبعض الجمعيـــات واألكاديميين، 
تحمل قلقا أميركيا من الغموض السياسي في 
هرم السلطة خاصة مع الظهور النادر للرئيس 
بوتفليقة، واالتهامات الموجهة لمحيط الرئاسة 
باالستيالء على السلطة، وحتى صراع أجنحة 
الســـلطة على خالفة الرجل فـــي قصر المرادية 

العام المقبل.
وكتـــب الســـفير األميركـــي علـــى حســـابه 
الخـــاص في تويتـــر، عن لقائـــه بعبدالقادر بن 
صالح ”بحثنا سبل ووســـائل تعزيز العالقات 
الثنائيـــة بيـــن الجزائـــر والواليـــات المتحدة 
األميركية، وتعزيز التعاون األمني واالقتصادي 

بين البلدين“.
أمـــا عن لقائه بعلي بـــن فليس وعبدالرزاق 
مقري فقد كتب ”تطرقنا إلى العالقات الوطيدة 
بيـــن الجزائر والواليـــات المتحـــدة“، لكن بن 
فليس وصف المحادثـــات بـ“المهمة والعميقة 
”، وهو البعد الراجح في الحراك الدبلوماســـي 
للســـفير، لالطمئنـــان على مصالح بـــالده في 
الجزائر، ودعم شـــخصية موالية لواشنطن في 

االستحقاق الرئاسي القادم.

السفير األميركي في الجزائر يستوضح الغموض السياسي مع املعارضة

المعارضة توطد عالقتها بواشنطن

◄ أعلنت قوات األمن المغربية، 
الجمعة، أنها تمكنت من إحباط 

محاولة أكثر من 40 مهاجرا إفريقيا، 
تجاوز مركز حدودي يفصل البالد

عن مدينة سبتة، الخاضعة
إلسبانيا.

◄ قال وزير الخارجية بحكومة 
الوفاق الوطني الليبية المعترف 

بها دولًيا، محمد سّيالة، إن تخلص 
بالده من بقية مخزونها من األسلحة 
الكيميائية جاء نتيجة نجاح الجهود 

الدولية الداعمة لليبيا.

◄ حّذر ممثل األمين العام الخاص 
لغرب أفريقيا، محمد بن شمباس، 

الخميس، من خطورة األوضاع 
األمنية، وتزايد عمليات استهداف 
المدنيين في بلدان مجموعة دول 

الساحل األفريقي.

◄ جدد كولين ستيوارت، رئيس 
بعثة األمم المتحدة بإقليم الصحراء 

”مينورسو“، التزامه بمواصلة 
الجهود الرامية الحترام االتفاقات 

العسكرية (وقف إطالق النار)، 
والعودة إلى الوضع السابق 

بمنطقة الكركرات، جنوبي اإلقليم 
المتنازع عليه بين المغرب وجبهة 

البوليساريو.

◄ قال السفير البريطاني لدى ليبيا 
بيتر ميليت بمناسبة انتهاء عمله 

سفيرا للمملكة المتحدة في طرابلس، 
إّن ليبيا تحتاج إلى تطور وليس 

إلى ثورة، مؤكًدا أن الليبيين يريدون 
التطور التدريجي لمؤسسات يمكنها 

في ما بعد أن ترمز لسيادة ليبيا، 
وتكون قادرة على خدمتهم وتقديم 

خدمات فعالة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الصحبي بن فرج:

ما شهدته تونس في اآلونة 

األخيرة ليس احتجاجات بل 

هو تجييش وتحريض
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{إطالق منظمة أبحاث الفضاء الهندية للقمر الصناعي المئة يبرز إنجازاتها العظيمة ومستقبل أخبار

برنامجها الفضائي المشرق}.

ناريندرا مودي
رئيس وزراء الهند

{مقترح الرئيس فالديمير بوتين تسليم أوكرانيا المعدات العسكرية من القرم هو إشارة حسن 

نية لكسر جمود التسوية السياسية}.

دميتري بيسكوف
املتحدث باسم الرئاسة الروسية

السبت 2018/01/13 - السنة 40 العدد 10868

} برلــني- عقدت المستشـــارة األلمانية التي 
الديمقراطـــي  المســـيحي  االتحـــاد  تتـــرأس 
وحليفها البافاري ورئيس الحزب االشـــتراكي 
الديمقراطـــي مارتن شـــولتز مؤتمرا صحافيا 
الجمعـــة، أعلنـــوا خالله عـــن التوافقات التي 
توصلوا اليها والتي ســـتمكنهم من تشـــكيل 

حكومة أغلبية.
وقال مصدر في حزب االتحاد الديمقراطي 
المســـيحي إن المستشـــارة ترغـــب في إنجاز 
المفاوضات مع الحزب الديمقراطي االشتراكي 
بشأن تشكيل حكومة ائتالفية بحلول منتصف 
فبرايـــر القادم، علـــى أن تكـــون الحكومة في 

السلطة بحلول نهاية مارس المقبل.
وأوضـــح المصـــدر أن الهـــدف هـــو منح 
الحـــزب الديمقراطـــي االشـــتراكي وقتا كافيا 
إلجـــراء تصويت بيـــن أعضائه بشـــأن اتفاق 
تشـــكيل ائتـــالف مع حـــزب ميـــركل وحليفه 
البافاري حزب االتحاد االجتماعي المسيحي.

وتنص الوثيقة التي وضعها المفاوضون 
بصـــورة خاصـــة علـــى أن تعمـــل الحكومـــة 
االئتالفية المقبلة بالتعاون مع فرنسا من أجل 
”تعزيز“ منطقة اليورو و”إصالحها“ لجعلها 
أقوى في وجه األزمـــات، إلى جانب التقليص 

من عدد الالجئين.
ومـــن شـــأن التســـوية أن، تســـمح للقوة 
االقتصادية األولى فـــي أوروبا، بالخروج من 
مأزقها السياســـي، بعد ثالثة أشـــهر ونصف  
الشـــهرمن االنتخابات التشريعية، وأن تضمن 
لميـــركل مســـتقبلها السياســـي وتفتـــح لها 
المجال لواليـــة رابعة بعد 12 عاما قضتها في 
الســـلطة. وأعلنت ميركل أن موضوع إصالح 
أوروبـــا الذي يدعـــو إليه الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون ”العالـــم ال ينتظرنا، إننا 
بحاجة إلى انطالقة جديدة في أوروبا“، واعدة 

بأن ألمانيا ”ســـتجد حلوال مع فرنسا“ تسمح 
بتحقيق هذا الهدف.

ولم تتناول الوثيقـــة تفاصيل االقتراحات 
التي قدمها الرئيس الفرنسي ،التي نصت على 
اســـتحداث ميزانية لمنطقـــة اليورو ومنصب 
وزيـــر للمالية لدول الوحـــدة النقدية، بل حتى 
إنشـــاء برلمان خـــاص بها.واكتفـــى التفاهم 
باإلشـــارة إلى أن الحكومة المقبلة ”ستنظر“ 
في مختلـــف االقتراحات الصادرة عن ماكرون 
ورئيـــس المفوضيـــة األوروبيـــة جـــان كلود 
يونكـــر، فيما يســـتوجب إنشـــاء صندوق نقد 
أوروبي ينبثق عن آلية االســـتقرار األوروبية 
التي تشـــكلت لمســـاعدة الدول التـــي تواجه 

أزمات ديون، موافقة الطرفين.
ويدعو هذا المشـــروع إلـــى تكليف صندوق 
النقد األوروبي مهمة ضبط العجز في ميزانيات 
دول منطقة اليورو ليحل بذلك محل المفوضية 
األوروبية التي تتهم بالتساهل بهذا الصدد، ما 

يتباين مع الطرح الفرنسي.
وبعدما شكلت سياسة الهجرة لفترة طويلة 
نقطـــة خالف، اتفـــق الطرفان علـــى خفض عدد 
طالبـــي اللجوء في ألمانيا إلى ما بين 180 و200 
ألـــف الجئ في الســـنة، حيث اســـتقبلت برلين 
أكثر من مليون الجئ في 2015 و2016 ،ما تسبب 
بكثيـــر من االنتقـــادات لميركل وســـمح لليمين 
المتطرف بتحقيق اختراق لدى الرأي العام. وال 
يزال االتفاق مبدئيا، إذ يتعين على االشتراكيين 
الديمقراطيين الحصول علـــى الضوء األخضر 
مـــن مندوبـــي الحـــزب لالنضمام إلـــى حكومة 
ائتالفية جديدة، خالل مؤتمر اســـتثنائي يعقد، 
أواخر يناير الجاري، حيث يبقى القرار النهائي 

غير محسوم.
ومن غير المتوقع تشـــكيل ســـلطة تنفيذية 
جديدة قبل نهاية مارس في أفضل األحوال، في 
وقت تبدي أوروبا برمتها إشارات تفيد عن نفاد 

صبرها.
وكان الحـــزب االشـــتراكي الديمقراطي قرر 
في مرحلة أولـــى االنتقال إلـــى المعارضة بعد 
هزيمته القاســـية في االنتخابات التشـــريعية، 
التي شـــهدت تراجع األحزاب الكبـــرى، وبروز 
اليمين المتطرف. وتبقى الكلمة األخيرة لقاعدة 

الحـــزب التي يمكنها إفشـــال االتفاق في نهاية 
المطـــاف، خاصة مع وجود تيار داخله، يتحفظ 
بشـــدة، حيال فكرة أن يشكل الحزب مرة جديدة 

سندا للمحافظين.
ووصفـــت بعض وســـائل اإلعـــالم المحلية 
االئتالف المحتمل بـ“تحالف من الخاســـرين“ 
إذ بـــات المعســـكران فـــي موقـــع ضعـــف بعد 
النكســـة التي ألحقها الناخبـــون بأحزابهم في 

االنتخابات األخيرة.
وال تمثل األحزاب المتحالفة ســـوى غالبية 
ضئيلة من األصوات، حيث أن ميركل لم تفز في 
االقتـــراع إال بنتيجة ضئيلة، فيما يعتقد الكثير 
من األلمان أن المستشارة ستغادر منصبها قبل 
انتهاء واليتها المقبلة، وفق ما كشف استطالع 
المحلية.  للرأي نشرته صحيفة ”هاندلسبالت“ 
ورحـــب رئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني 

لتشـــكيل  االســـتطالعية  المحادثـــات  بنتائـــج 
حكومة ائتالفية جديـــدة، واصفا ذلك ب“ أنباء 

طيبة ألوروبا“.
وقال جينتيلوني فـــي تغريدة له على موقع 
تويتر“االتفـــاق بيـــن ميـــركل وشـــولتز يضع 
األساس لحكومة ائتالفية في ألمانيا، إنها أنباء 

طيبة ألوروبا“.
وســـارع الرئيس الفرنســـي إلـــى الترحيب 
بهذا التقدم قائال “ أنا سعيد بأن تتمكن ميركل 
من التقدم نحو حكومة ائتالفية ســـتكون مفيدة 

وتنتظرها أوروبا وفرنسا“.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الهولنـــدي بيـــرت 
كوينـــدرز قد حذر من تعقيدات فشـــل ميركل في 
الوصول الى اتفاق بشأن تشكل الحكومة قائال 
“ ”ألمانيا دولـــة مهمة للغاية في أوروبا، ولذلك 
فإنـــه يصبح من الصعب للغايـــة اتخاذ قرارات 

مهمة في بروكسل“. وأضاف كويندرز أن إجراء 
انتخابـــات مبكـــرة في ألمانيا ســـيكون الخيار 
األســـوأ، موضحا أنـــه من األفضـــل أن تحاول 
األحزاب مجددا البحث عن حل، مشـــيرا أن عدم 
وجـــود حكومة في ألمانيا يبطـــىء من العملية 

السياسية على المستوى األوروبي.
فالتـــر  فرانـــك  األلمانـــي  الرئيـــس  وكان 
شـــتاينماير قد قـــاد المباحثات بيـــن األحزاب 
األلمانيـــة علـــى اثـــر فشـــل جوالت عديـــدة من 
المفاوضات، ســـعيا لتجنيب البالد ســـيناريو 

الذهاب النتخابات مبكرة.
وأكد شـــتاينماير أنه يتوقـــع أن تكون هذه 
األحـــزاب على ”وعـــي كامل بمســـؤولياتها في 
تنفيذ إرادة الناخبيـــن“، متوقعا أن “ ”تتحمل 
جميـــع األطراف مســـؤولياتها دون إعادة األمر 

للناخبين“.

اتفاق على ائتالف حكومي في ألمانيا يدفع بميركل إلى والية رابعة
[ ترحيب أوروبي بنتائج مفاوضات تشكيل الحكومة  [ دعم مالي لالتحاد األوروبي وتقليص عدد الالجئين أهم التوافقات

توصلت املستشــــــارة األملانية أجنيال ميركل و قادة حزب االشتراكيون الدميقراطيون، بعد 
مفاوضات شاقة استمرت اكثر من 24 ساعة، إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة في 

أملانيا تسمح للمستشارة بالبقاء في السلطة لوالية رابعة، وسط ترحيب أوروبي.

} لندن - فّند عمدة لندن صادق خان تصريحات 
الرئيـــس األميركي التـــي أعلن فيهـــا أن إلغاء 
زيارته إلى لندن يأتي على خلفية امتعاضه من 
غـــالء تكلفة بناء الســـفارة األميركية الجديدة، 

قائال إن رسالة البريطانيين قد وصلت.
وقال خان ”الرئيس األميركي تلقى الرسالة 
حول قـــوة المعارضة (التي تنتظـــر) زيارته“، 
مضيفا ”الكثير من ســـكان لنـــدن أوضحوا أن 
دونالـــد ترامـــب شـــخص ليس محـــل ترحاب 
هنا، بينما يســـعى لتنفيذ جـــدول أعمال مثير 
للخالفـــات، ويبـــدو أنـــه تلقـــى تلك الرســـالة 

أخيرا“.
وأكـــد أن أن زيـــارة ترامب ”كانت بال شـــك 
ســـتقابل باحتجاجات سلمية واســـعة“، فيما 
أعلن متحدث باســـم رئيسة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي أن ترامب محـــل ترحيب في لندن 

وأنه قبل دعوة لزيارة البالد.
وقـــال المتحدث ”تم تمديد الدعوة وقبولها 
إال أن موعد الزيارة لم يتأكد“، مضيفا ”الواليات 
المتحدة واحدة من أقدم وأهم حلفائنا وستبقى 

شراكتنا القوية العميقة“.
وكتـــب النائب ســـتيف ريـــد، المنتمي إلى 
حـــزب العمال على حســـابه بتويتـــر، ”العديد 
من ســـكان لندن مســـرورون لعدم جلب ترامب 
آرائـــه العنصريـــة والكارهة للنســـاء إلى هنا 
لدى تدشـــين الســـفارة األميركيـــة الجديدة“، 
فيمـــا وصـــف نايجل فـــاراج، الزعيم الســـابق 

لحزب استقالل المملكة المتحدة، إلغاء الزيارة 
بـ“المخيب لآلمال“. وقال فاراج ”دونالد ترامب 
ذهب إلى دول حـــول العالم لكن ليس إلى البلد 
األقرب إليه“، في إشارة إلى عدم زيارة الرئيس 
األميركي لبريطانيا منذ توليه مقاليد الحكم في 

الواليات المتحدة.
وكان الرئيـــس األميركـــي قـــد غـــرد قائال 
”الســـبب وراء إلغـــاء زيارتي للنـــدن هو أنني 
لست معجبا بقيام إدارة الرئيس السابق باراك 
أوبامـــا ببيع الســـفارة التي كانـــت في أفضل 
موقع في لنـــدن لقاء مبلغ زهيد وبناء ســـفارة 
جديـــدة في موقع بعيد لقـــاء 1.2 مليار دوالر“، 
مضيفا ”اتفاق ســـيء، كانوا يريدون أن أقص 

الشريط، لكن ال“.
وتحدثت وســـائل اإلعالم البريطانية، منذ 
أســـابيع، عن موعد زيارة ترامب لتدشين هذا 
المبنى الجديد، الذي شّيد على شكل مكعب في 
جنوب غرب لندن، علـــى ضفة نهر تيمز، حيث 
من المتوقع أن تفتح السفارة الجديدة أبوابها 
منتصف يناير الجاري، لكن تدشينها الرسمي 

لم يكن مرتقبا قبل نهاية فبراير.
ويـــرى متابعـــون أن زيـــارة ترامـــب كان 
من المرجـــح أن تثير سلســـلة تظاهـــرات في 
العاصمة البريطانية، وســـط أجواء من التوتر 
بين الحليفين التاريخييـــن، وذلك على خلفية 
أعقاب زيارة ماي إلى الواليات المتحدة، العام 

الماضي، بعيد تسلم ترامب مهامه.

}  أنقرة - قال ســـتيفن جولدســـتني، مساعد 
وزير اخلارجية األميركي لشؤون الدبلوماسية 
والشـــؤون العامة، في تصريح ملوقع ”أحوال 
الصادر باللغـــات التركية واإلنكليزية  تركية“ 
والعربية، إن اتهامـــات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان للواليات املتحدة ال تســـاعده 
علـــى حتقيـــق هدفـــه املتمثل في جعـــل تركيا 

حليفا مستقرا ودميقراطيا يعتمد عليه.
وأوضـــح جولدســـتني أن االتهامات التي 
يكيلها الرئيس التركي للواليات املتحدة بأنها 

متورطة في مخطط النقالب سياسي لتقويض 
حكمه ال تســـاعد بالده على االرتقاء إلى مرتبة 

الشريك املستقر الذي يعتمد عليه.
وكان أردوغـــان قد صـــرح لنواب برملانيني 
مـــن حزبـــه ”اآلن مثلما تعرفون فـــإن القضية 
املثـــارة في أميـــركا متثل إشـــارة إلى محاولة 
انقالب سياسي، هذه عملية يراد بها تقويض 
تركيا اقتصاديا من خالل حركة فتح الله غولن 
ووكالة املخابرات املركزية ومكتب التحقيقات 

الفيدرالي“.

وتراجعـــت العالقـــات التركيـــة األميركية 
إلـــى درجة غير مســـبوقة، من خالل سلســـلة 
من اخلالفات، بـــدأت برفض الواليات املتحدة 
تســـليم رجـــل الدين فتـــح الله غولـــن مرورا 
بإدانـــة محكمة فـــي نيويـــورك ملصرفي تركي 
بتهم تتعلق مبخالفة العقوبات املفروضة ضد 
إيران، وصوال الى دعم واشنطن لقوات كردية 

تقاتل ضد داعش في سوريا.
ويـــرى مراقبون أن النظام التركي يســـخر 
قانـــون اإلرهاب لقمع معارضيـــه حتت يافطة 

محاكمة مدبري عملية االنقالب الفاشلة.
وبدأت في تركيا، نوفمبر املاضي، محاكمة 
مثيرة للجدل لعدد من اجلامعيني بتهم تتعلق 
باإلرهـــاب بعـــد توقيعهم علـــى عريضة، قبل 
ســـنتني، تدعو إلى الســـالم في جنوب شـــرق 

البالد ذي الغالبية الكردية.
ووقـــع أكثـــر مـــن ألـــف جامعـــي تركـــي 
وأجنبـــي عريضـــة تنـــدد بإجـــراءات اجليش 
التركي في جنوب شـــرق البـــالد، حيث وقعت 
اشتباكات دامية مع مسلحني من حزب العمال 

الكردستاني قبل عامني.
ودعا املوقعون على العريضة، الســـلطات 
التركيـــة إلى وقف املجـــازر املتعمدة وترحيل 
األكراد، حيث ينتقد هذا اإلعالن بشكل مباشر 
أساليب مالحقة املســـلحني األكراد ويعتبر أن 
اجليش يســـتخدم القوة املفرطـــة مبا يعرض 

حياة املدنيني للخطر.
وبلغت القضيـــة مرحلة احملاكمة، وســـط 
قلق متزايد إزاء حرية التعبير في تركيا، حيث 
تصاعدت اإلجراءات القمعية، بعد إقالة اآلالف 
من املوظفني فـــي قطاع التعليـــم، حيث أكدت 
منظمـــات حقوقية طـــرد خمس مئـــة جامعي 

مبوجب مراسيم حالة الطوارئ.
وتسبب حجم عمليات التطهير، التي قامت 
بهـــا أنقرة بعد محاولة االنقالب، في انتقادات 
كثيرة وجهها شركاؤها األوروبيون وال سيما 
برلني، مـــا أدى إلى توقف املفاوضات املتصلة 

بترشيحها لالنضمام إلى االحتاد األوروبي.
وأعرب النـــواب األوروبيـــون مؤخرا، عن 
قلقهـــم إزاء تدهور ســـيادة القانـــون وحقوق 
اإلنســـان وحرية اإلعالم ومكافحة الفساد، في 
تركيا، حيث وّسع اعتقال اآلالف من معارضي 
أردوغـــان أو مـــن الساســـة والنشـــطاء الكرد 

الفجوة بني تركيا واالحتاد األوروبي.

غضب بريطاني من ترامب 

يدفعه إلى إلغاء زيارته للندن
الواليات املتحدة لم تعد ترى تركيا حليفا 

يمكن االعتماد عليه

الجميع يرفضني

تجاوزنا المنعطف الخطير

باولو جينتيلوني:

نتائج تشكيل حكومة 

ائتالفية في ألمانيا أنباء 

طيبة ألوروبا

ببباختصار
◄ غادر رئيس الوزراء الياباني شينزو 

آبي الجمعة، طوكيو في أول زيارة 
لمسؤول ياباني رفيع المستوى إلى دول 

البلطيق الثالث استونيا والتفيا وليتوانيا 
وكذلك بلغاريا ورومانيا وصربيا، بينما 

يسعى للحصول على دعم لسياسته 
الحازمة حيال كوريا الشمالية.

◄ رفع 11 معتقال في سجن غوانتانامو في 
كوبا دعوى قضائية ضد الرئيس األميركي 

دونالد ترامب معتبرين أنه يتم إبقاؤهم 
في السجن ألنهم مسلمون، مستندين في 

الدعوى لتغريدات ترامب، التي تثبت 
حسب رأيهم، معاداته لإلسالم.

◄ أمرت محكمة جورجية بحبس المواطن 
زوراب أيدويدزه، لالشتباه بتقديمه الدعم 

ألحمد جاطاييف، مخطط الهجوم على 
مطار أتاتورك بإسطنبول عام 2016، بعد أن 
تم القبض على المتهم في التاسع من يناير 

الجاري بأمر من دائرة األمن الجورجية.

◄ لقي شخصان مصرعهما وأصيب 
6 آخرون بجروح الجمعة جراء تفجير 
انتحاري وقع في محافظة غور، غربي 

أفغانستان، حيث أكد نائب رئيس شرطة 
المنطقة ضياءالدين ساكب أن انتحاريا 

فّجر نفسه خطأ داخل منزله، ما أسفر عن 
سقوط قتلى وجرحى، بينهم طفل ونساء.



أن تهـــدد المســـار االنتقالي الســـلمي بالبالد 
والتجربة الديمقراطية التـــي تحظى باحترام 

ْين. وبإشادة دوليَّ
لكن الشـــابي يفند هذه التوقعات قائال ”ال 
يمكـــن أن تهـــدد الديمقراطية الســـلم، كان من 
المفـــروض أن تكون النهضـــة اليوم  في صف 
المعارضة، غير أنـــه جرى عكس ذلك وتحالف 
الباجي قايد السبســـي معها عنـــوان الجمود 
السياســـي في تونس اليوم“. ويضيف ”عودة 
النهضة من خالل صناديق االقتراع إلى موقع 
المعارضـــة هي جزء من الحيـــاة الديمقراطية 
وهي مســـألة صحية بمعنى أن حركة النهضة 
اختبرت في الماضي عالقة القوة مع الســـلطة 
واســـتخلصت نتائج بأن ذلك ال يمكن أن يكون 

إال مدمرا بالنسبة إليها“. 
ويؤكـــد أنه ”ال يخشـــى إطالقـــا أن تكون 
النهضة فـــي موقع المعارضة ألنهـــا تدرك أن 
الخـــروج عن الوســـائل الســـلمية والوســـائل 
الديمقراطيـــة ســـتدفع ثمنه غاليـــا“. ويتابع 
”هكذا هي الحيـــاة الديمقراطية الصحية وهي 
التـــي أعمل مـــن أجلها لذلك أتمنـــى أن تعطي 
االنتخابـــات القادمـــة األغلبية لقـــوة التغيير 

الديمقراطي االجتماعي“.
وبحســـب الشـــابي فـــإن ”تغيـــر الخارطة 
السياســـية في اتجاه ظهور أغلبية ديمقراطية 
واجتماعية وســـطية تحكم تونس وأن تتموقع 
النهضة كقـــوة محافظة في صـــف المعارضة 
فهـــذا ال يهدد االســـتقرار بل ســـيكون عنوانا 

للتقدم“.
ويردف قائال ”سيستفيق الشعب التونسي 
في خريـــف 2018 علـــى حقيقة أنه دخل ســـنة 
االنتخابات وهي ســـنة المحاسبة على أساس 
األداء الـــذي تم في الســـنوات الماضية. نحن 
اآلن دخلنـــا مرحلة التغيير وعلى التونســـيين 
أن يتهيـــأوا إلحداث التغييـــر والمبادرة التي 
أطلقتها وهي الحركة الديمقراطية التي تهدف 
إلـــى المشـــاركة من موقع متقدم فـــي بناء قوة 

التغيير“.
ويعلـــق على فحوى مبادرته الجديدة قائال 
”نحن نراهن على كسب ثقة الناخب التونسي، 
والثابـــت أننـــا لم نشـــارك في األخطـــاء التي 
أحدثـــت ردة الفعـــل الحالية بل كنـــا دائما في 
موقع نقد واعتراض على هذه األخطاء بشـــكل 

علني معروف“. 
وتابـــع ”نحن أيادينـــا بيضـــاء ومواقفنا 
السياســـية ثابتة وكل ما قلناه أكدته األحداث، 
وهذا رصيد ثقـــة ننطلق به في مبادرة الحركة 
الديمقراطية وخرجنا برؤية نعتقد أنها تحمل 

عناصر خالص البالد من أزمتها“.
ويرى أن ”أكبر عقبة في وجه السياســـيين 
اليوم هي حالة اإلحباط التي ينتج عنها عزوف 
الناخب عن المشـــاركة في الحياة السياســـية 
وهـــذا اإلحباط مرده أزمة الثقة في القيادات“. 
ويشير إلى أن ”كسر حالة اإلحباط وإعادة ثقة 
التونسيين في السياسيين هما رهان الحركة“.
ويتطرق الشابي إلى هزيمته في انتخابات 
عـــام 2014 وإلـــى مـــا راج عن هوســـه باعتالء 
كرســـي الرئاســـة قائـــال ”أود أن اســـتحضر 
التاريخ وأذكـــر أني كنت في مقدمة المقاومين 
لالســـتبداد ولم يكن هناك أدنى أمل ظاهر في 
أنه بإمكاننا أن نهزم االستبداد وكانت هزيمته 
مفاجئة لنا كتونسيين كما تفاجأ العالم بأسره 

بثورة يناير 2011“.

ويتابع ”لذلك أفق النضال من أجل الحرية 
لم يكن مرتبطا بالوصول إلى منصب الرئاسة، 
وكنت ترشـــحت مرتيـــن عـــام 2004 و2009 في 
مواجهـــة مع الرئيس األســـبق زيـــن العابدين 
بـــن علـــي. وكان الترشـــح فـــي إطـــار األعمال 
االحتجاجية التي كنا نقـــوم  بها ضد النظام، 
لـــم نكن نعتقد أن هناك آليات ديمقراطية تتيح 

لنا الوصول إلى الرئاسة“.
ويقول الشـــابي إن ”انتخابات 2014 كانت 
محسومة مســـبقا لصالح السبسي حيث كان 
مقنعـــا منـــذ الوهلة األولـــى بمبادرتـــه حركة 

النداء“. 
ويضيف ”لســـنا ضد أن يصل أي تونسي 
إلى الحكم، لكن ما ســـاءني هو أن تقوم حملة 
الرئاســـة علـــى المنـــاورة وإخفـــاء الحقائق 
والحقيقة ليست تخليص التونسيين من حكم 
النهضة، وإنما هي إعادتها إلى الشباك بعد أن 

أخرجها التونسيون من الباب“.
 وختم بقوله ”الرئاســـة حق من حقوق كل 
التونســـيين وأتمنى أن يكون األكفأ على رأس 
الدولة في المرحلة القادمة، والكفاءة تشـــترط 
نظافة اليد والمقدرة السياســـية، ألنه ما أساء 
إلى التونسيين في هذه المرحلة هو شكهم في 
نظافة يد السياســـيين من جهة وفشلهم وعدم 
مقدرتهـــم على إدارة الشـــأن العـــام وبالتالي 
المرحلة هـــي مرحلة اختيـــار ونتمنى أن يقع 

اختيار األفضل“.

منور مليتي

} تونــس - تؤشر األوضاع في كل من تونس 
والجزائر وليبيا على أن بلدان المغرب العربي 
باتت مرشحة للمزيد من التوترات السياسية 
واالجتماعيـــة تغذيها أزمات اقتصادية حادة 
تـــكاد تكون األولى من نوعها في ظل مخاوف 
تســـاور الشـــعوب من أن تلتقط بعض القوى 
اإلقليمية والدولية األزمات وحالة الهشاشـــة 

العامة لتمرر أجنداتها في المنطقة.
وإذا اســـتثنينا المغرب الـــذي يعد البلد 
الوحيـــد المســـتقر نظـــرا لما يمثلـــه النظام 
الملكـــي من قـــوة تـــوازن واســـتقرار عريقة 
سياســـيا واجتماعيا وثقافيـــا تعاملت بذكاء 
مع موجة ما يسمى بالربيع العربي، فإن بقية 
البلـــدان غرقت في أزمـــات داخلية حتى أنها 
بدت مهزوزة تعصـــف بها حالة من الفوضى 

واالستخفاف بتعقيدات الشأن العام.
ويرى دبلوماســـيون ومراقبون أن الخيط 
المشـــترك بيـــن كل مـــن تونـــس والجزائـــر 
وليبيـــا يتمثل فـــي غياب أرضيـــة اقتصادية 
واجتماعيـــة وسياســـية متينـــة تضمن ولو 
نســـبيا االستقرار، الفتين إلى أن التمايز بين 
األوضاع وطبيعة األنظمة وأدائها يســـتبطن 
تقريبا نفس المعضالت والمشـــكالت وأيضا 
نفـــس التحديـــات في ظـــل أنظمة مـــا انفكت 
تواجـــه شـــعوبا ســـاخطة علـــى سياســـات 
مرتعشـــة ومرتبكة فشـــلت إلى حـــد اآلن في 

تركيز دول قوية.
ويبـــدو، كمـــا يذهـــب إلـــى ذلك عـــدد من 
الدبلوماسيين والمراقبين، أن حالة االهتزاز 
التي تشـــهدها أنظمة البلـــدان الثالث تعود 
باألساس إلى تدني أدائها بشأن توفير حقوق 
المواطنـــة وفي مقدمتها الحقوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة والسياســـية علـــى الرغم من 
أن بعضهـــا، خاصة الجزائـــر وليبيا، يمتلك 
ثروات طبيعية هائلة كفيلـــة بتوفير التنمية 
والشـــغل ومقومـــات العيش الكريـــم وحتى 

الرفاه االجتماعي.
ويقـــول دبلوماســـي عربـــي إن ”مشـــكلة 
بلـــدان المغـــرب العربـــي ال تكمـــن فقـــط في 

األنظمـــة الحاكمـــة وإنمـــا تكمـــن أيضا في 
هشاشـــة األوضاع العامة ســـواء سياسيا أو 
تنمويـــا أو أمنيا لعدة عوامل“، مشـــددا على 
أن ”تلك الهشاشة تعّد أرضية خصبة قد تزّج 
بالمنطقة في المزيد من التوترات خاصة إذا 

تضاربت المصالح“.
ويضيف الدبلوماسي العربي، الذي طلب 
عدم الكشـــف عن هويتـــه، أن ”األزمات التي 
تمر بها كل من تونـــس والجزائر وليبيا وما 
يرافقها من تداعيات على جميع المســـتويات 
قد تكون مدخال آمنا لعدد من القوى األجنبية 
لتمريـــر أجنداتها فـــي المنطقة ليـــس أقلها 
تأمين مصالحها االســـتراتيجية على حساب 

شعوب المنطقة“.

أزمة أنظمة

 ال تخفـــي غالبية اتجاهات الـــرأي العام 
في تونس وليبيا والجزائر توجســـها بشأن 
مســـتقبل المنطقـــة يدفعها وعـــي عميق بأن 
األنظمة الحاكمة تســـتبطن وهًنـــا حال دون 
تركيـــز كيانـــات دول قويـــة قـــادرة علـــى فك 
تعقيدات الشـــأن العـــام الداخلي في مختلف 
جوانبه وقادرة على رعاية اســـتقالل قرارها 
السيادي نتيجة ارتهان اقتصادها بشركائها 
االســـتراتيجيين وخاصـــة بلـــدان االتحـــاد 
األوروبي وبالمؤسســـات اإلقليمية والدولية 
المانحة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.
ويقـــول نـــزار المســـعودي، أســـتاذ علم 
التنمية في الجامعة التونســـية، إن ”معضلة 
البلـــدان الثالث تكمن في غيـــاب التنمية وما 
يرافقها من مقومات العيش الكريم والحقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وغيـــاب البنيـــة 
األساســـية، وهـــي العوامل الرئيســـية التي 
تبقى وقودا لالحتقـــان االجتماعي والغضب 
الشـــعبي ال تجففه سياسات تقليدية مرتعشة 
تفتقد الجرأة في مباشـــرة إصالحات هيكلية 

وجذرية“.
يعمـــق  ”وممـــا  المســـعودي  ويضيـــف 
الشـــركاء  بلـــدان  أســـواق  أن  المعضلـــة 
األســـواق  مقدمتهـــا  وفـــي  االقتصادييـــن 
األوروبيـــة تشـــهد انكماشـــا الفتـــا وتقلبات 
خطيـــرة ألقـــت بتداعياتهـــا الســـلبية علـــى 
اقتصـــاد كل مـــن تونس والجزائـــر وتراجع 
حجم المبـــادالت التجارية على الرغم من أنه 
يبقى يتصدر المرتبة األولى بنسبة 70 بالمئة 

لتونس مثال“.
ويشـــدد المســـعودي علـــى أن ”البلـــدان 
الثالثـــة -وخاصة تونس والجزائر- لم تبادر 
بالتفاعل مع التقلبات التي تشـــهدها أسواق 
الشـــركاء ســـواء لجهـــة إجـــراء إصالحـــات 
هيكلية ترفع من القدرة التنافســـية أو لجهة 
االنفتـــاح على أســـواق أخرى صاعـــدة مثل 
الســـوق الصينيـــة“، مالحظا أنـــه ”في حال 

تواصل الوضع الحالي فـــإن منطقة المغرب 
العربي ستدفع الثمن باهظا ليس أقله تعمق 
تداعيـــات األزمة االقتصاديـــة على األوضاع 

االجتماعية“.
وتظهـــر قراءات في تاريـــخ كل من تونس 
والجزائـــر أن االحتقـــان االجتماعـــي الـــذي 
يتغذى مـــن تدني أداء االقتصاد قاد في عديد 
المحطات انتفاضات فاجأت نظامي البلدين. 
ويستحضر هنا أحداث يناير 1978 في تونس 
والمواجهـــة الدامية بين المنظمـــة النقابية 
من جهـــة والحكومة من جهـــة ثانية، وأيضا 
ما يعـــرف في تونـــس بانتفاضـــة الخبز في 
يناير 1984 التي اندلعت شرارتها على خلفية 
الترفيع في أســـعار الرغيف ولم تهدأ إال بعد 
أن تدخـــل الرئيـــس الحبيـــب بورقيبة وقرر 

التراجع عن قرار الترفيع.
وعلى الرغم من ثوراتها الطبيعية الهائلة 
لم تتوصـــل الجزائر إلى النأي بنفســـها عن 
التوتر االجتماعي إذ شـــهدت خالل السنوات 
الماضيـــة العديـــد مـــن االحتجاجـــات على 
غالء المعيشـــة وغياب الحقـــوق االقتصادية 
واالجتماعيـــة والحق فـــي التوزيـــع العادل 
للثـــروات وعائـــدات المـــوارد الطبيعية وإن 
كانت تلك االحتجاجات أقل حدة مما شـــهدته 

تونس.
كثيـــرا ما قـــاد االحتقـــان االجتماعي في 
كل من تونـــس والجزائر إلـــى اهتزاز أنظمة 
الحكم لتستفحل توترات سياسية خطيرة لم 
تهدد فقط الســـلم األهلـــي وإنما هددت أيضا 
النظام السياسي وحتى مؤسسات الدولة من 
خالل إســـقاط الحكومة وتركيز حكومة بديلة 
المتصـــاص الغضب الشـــعبي وتأمين الحد 

األدنى من االستقرار واألمن.

ضعف الثقافة السياسية

تقـــول ســـهام الســـويلمي، أســـتاذة علم 
االســـتراتيجيات في الجامعة التونســـية، إن 
”الثـــورات االجتماعية تقـــود بالضرورة إلى 
توترات سياســـية ألن الثقافة السياسية التي 
تتبناها شعوب المنطقة تعتبر أن الدولة هي 
الراعي الوحيد للشـــأن العام وهي المسؤول 
الوحيد عن الفقر والبطالة والتهميش خالفا 
للثقافـــة السياســـية التـــي تتبناها شـــعوب 
البلدان المتقدمة التـــي تنبني على مبدأ دعه 

يعمل دعه يمر“.
وتضيـــف الســـويلمي ”كانـــت الدولة في 
بلدان المغـــرب العربي تتبنى توفير الحقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة ونجحت إلى حد 
ما خالل الســـتينات والســـبعينات من القرن 
الماضـــي في تأمينها أمـــا اليوم فهي عاجزة 
ال فقـــط عن توفير تلك الحقوق إنما أيضا عن 
توفير موازنتها، بل عاجزة حتى على تغطية 
النفقات العموميـــة لتغرق في تداين خارجي 
خطير قد يهدد ســـيادتها واستقاللية قرارها 

االقتصادي واالجتماعي والسياسي أيضا“.
وبـــات الملف االجتماعي يمثل عبئا ثقيال 
على الدولة فـــي ظل عجزها عن تلبية مطالب 
شـــعبية ذات سقف عال ما انفكت تأخذ نسقا 
تصاعديا حتى أنها قادت إلى إضعاف أدائها 
وإنهاك مؤسســـاتها وهي اليوم مرشحة إلى 
المزيـــد من اإلنهـــاك نتيجة تدنـــي الثقة في 

تعاطيها مع مشاغل شعوب فتك بها الفقر.
وممـــا يعزز فرضية المزيـــد من التوترات 
ملف الجهاديين العائدين الذي عادة ما تتكتم 
عليه األنظمة لحساسيته وتعقيداته األمنية، 
إذ يتوقع أن تتحول بلدان المغرب العربي إلى 
وجهة أولى لجهادييها القادمين من ســـوريا 
والعـــراق ليركـــزوا خزانـــا خطيـــرا لتأجيج 
السخط الشـــعبي وتحويله من غضب مسالم 
إلـــى ظاهرة عنـــف ال تطالب فقـــط بالحقوق 
االقتصاديـــة واالجتماعية وإنما تســـعى إلى 
إســـقاط مـــا يســـميه الجهاديـــون ”األنظمة 
العلمانية الكافـــرة التي يقودها الطواغيط“، 

على حد تعبير السويلمي.

ويقول الخبراء األمنيون إن قانون التوبة 
فـــي الجزائـــر لئـــن خفـــف من حـــدة مخاطر 
الجهاديين فإن ملف الظاهرة الجهادية يبقى 
يالحق البـــالد إذ من الصعب علـــى مقاتلين 
عقائدييـــن إعادة غســـل أدمغتهم على مقاس 
الدولة ليندمجوا في المجتمع أو ليشـــاركوا 

في النشاط السياسي السلمي المدني.
وعلى الرغم من النجاحـــات األمنية التي 
قادتهـــا تونس فـــي مكافحـــة الجهاديين فإن 
خطرهـــم يبقى قائمـــا لعدة عوامـــل لعل من 
أهمها ارتفاع عددهم الـــذي يقدر بنحو 5000 
مقاتـــل وغياب االســـتقرار في الجـــارة ليبيا 
حيث ركزوا معســـكرات تدريب ليعودوا إلى 

تونس وينفذوا عمليات وهجمات إرهابية.
وتقول سهام السويلمي إن ”تقاطع األزمة 
االقتصاديـــة وتداعياتهـــا االجتماعيـــة مـــع 
مخاطر الجهاديين في ظل أنظمة مهتزة منهكة 
مؤشر على أن المنطقة ُمْقِدَمٌة على المزيد من 
الهشاشة العامة والتشنج والسخط الشعبي 

الذي عادة ما ينفجر ليفاجئ أنظمة الحكم“.
وتشدد الســـويلمي على أن ”تلك األنظمة 
تبدو عاجزة حاليا عن اســـتباق التوترات من 
خالل معالجة الملفات وتمكين الشـــعوب من 
حـــق المواطنة إما لجهـــة ضبابية الخيارات 
واالرتهان بالحكم العســـكري فـــي ما يتعلق 
بالجزائـــر أو لجهـــة ندرة الثـــروات وطبيعة 
الثقافـــة السياســـية بالنســـبة لتونـــس، أما 
الوضع في ليبيـــا فهو يبقى رهن تركيز دولة 
تبســـط ســـيادتها على كامل التـــراب وتكون 

قادرة على اجتثاث الظاهرة الجهادية“.
ويعتبر الخبراء في علم االســـتراتيجيات 
والعلوم السياسية أن المؤشرات االقتصادية 
واالجتماعية والسياســـية واألمنية المتوفرة 
حاليا تظهر أن بلدان المغرب العربي عاجزة 
عن صناعة تاريخها المستقبلي وهو ما يعني 

ضمنيا أنها مرشحة للمزيد من التوترات.

أمنة جبران

} تونــس -  تأتي الذكـــرى الثامنة لثورة 14 
ينايـــر 2011 فـــي تونـــس على وقـــع أصوات 
المحتجيـــن الرافضيـــن إلصالحات الحكومة 
مـــن  االقتصـــاد  بعجلـــة  للدفـــع  القاســـية 
خالل الترفيـــع في األســـعار ومضاعفة غالء 

المعيشة. 
ذّكرت االحتجاجات وما رافقها من أحداث 
شـــغب وتخريب وانتشـــار أمني وعســـكري 
بجميـــع المحافظـــات التونســـيين بما جرى 
قبل ثماني ســـنوات، بطريقـــة دفعت البعض 
إلى التســـاؤل عما إذا كانت البالد ســـتعيش 
انتفاضـــة ثانيـــة وإســـقاطا آخـــر للنظـــام، 
خصوصـــا وأن هنـــاك مـــن المعارضـــة مـــن 
دعـــا إلـــى ذلـــك، أم أن األمر تنفيـــس طبيعي 
مـــن التونســـيين الذيـــن انتفضـــوا من أجل 
غالء المعيشـــة والبطالة المرتفعة والفســـاد 
المستشـــري فمـــا كان إال أن تضاعف كل ذلك 

خالل السنوات الماضية.

يبدو خيار إسقاط الدولة مرة أخرى بعيدا 
عن الواقع، فيما تميل كفة المشهد السياسي 
الراهن نحو تراجع موقع األغلبية الذي تمثله 
حركتـــا النهضة والنداء أمـــام تعزيز حضور 

األحزاب المعارضة. 
ويميل السياســـي والحقوقي التونســـي 
أحمد نجيب الشابي نحو هذه الكفة، مجسدا 
ذلك من خالل عودته إلى المشـــهد، بعد غياب 
ثالث ســـنوات، بمبادرة سياسية جديدة، هي 
خالصة مراجعة دقيقة لخياراته السياســـية 
الســـابقة. واعتبر في في لقـــاء مع ”العرب“ 
التحالف بيـــن حركتي النهضـــة والنداء هو 

المســـؤول تدهـــور األوضاع، نافيـــا تحالفه 
مع اإلســـالميين وأّكد علـــى اختصار العالقة 
السابقة بهم ضمن دوره كحقوقي الذي فرض 
عليه الدفاع عن جميع شـــرائح المجتمع قبل 
ثورة 14 يناير 2011، ثـــم تحولت العالقة إلى 

منافسة حزبية بعد الثورة.
السياســـيين  بيـــن  مـــن  الشـــابي  كان 
التونســـيين الممضين على الميثاق الوطني 
ســـنة 1988. لكنـــه أعلن ســـنة 1991 القطيعة 
مع نظام بن علي معارضـــا للنهج األمني في 

معالجة القضايا السياسية. 
لالنتخابـــات  و2009  فـــي 2004  وترّشـــح 
الرئاســـية لكـــّن ترّشـــحاته كانـــت تواجـــه 
بتعديـــالت دســـتورّية تقصيـــه. ســـاهم في 
تأســـيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات 
التـــي وّحـــدت المعارضـــة التونســـية على 
قاعدة الدفاع عن الحريات السياسية لجميع 

التونسيين.
ويرتبط اســـم أحمد نجيب الشابي بحزب 
التجمع االشـــتراكي التقدمي، الذي شارك في 
تأسيســـه إثر االنتخابات التشـــريعية ســـنة 
1981. وحصـــل الحزب على التأشـــيرة ســـنة 
1988. وفي ســـنة 2006، تـــرك منصب األمانة 
العامة للحزب لمية الجريبي. وظل الشـــابي 
حاضرا في معترك المشـــهد السياسي كأحد 

أبرز أصوات المعارضة في تونس. 
وتصـــدر المظاهـــرات خالل أحـــداث 14 
يناير 2011، وشـــارك فـــي انتخابات المجلس 
التأسيسي سنة 2011، لكن النتائج الضعيفة 
التـــي حققهـــا الحـــزب كانـــت مفاِجئـــة لـــه 

وللتونسيين. 
وســـنة 2012، اندمج الحـــزب الديمقراطي 
التقدمـــي مـــع مجموعة أخرى مـــن األحزاب 
هـــي حزب آفاق تونس وحزب اإلرادة، وحزب 
الكرامة، وحركة بـــالدي، وحزب الديمقراطية 
والعدالة االجتماعية والعديد من المستقلين، 

تحت راية الحزب الجمهوري.
انضّم الشابي إلى أّول حكومة بعد الثورة 
واختـــار توّلي مهّمة وزيـــر التنمية المحّلّية. 
وشـــارك في انتخابات الرئاســـة ســـنة 2014، 
ويتوقـــع أن يكون له حضور فـــي انتخابات 
2018، خصوصا بعد أن أعلن عودته رســـميا 
إلـــى المشـــهد السياســـي من خـــالل مبادرة 

”الحركة الديمقراطية“.
وعن األســـس التـــي انبثقت مـــن خاللها 
مبادرته الجديدة، الحركة الديمقراطية، يقول 

إنها ذات األســـس التي  الشـــابي لـ“العرب“ 
ســـار عليها في الماضي فهي حركة وســـطية 

ديمقراطية واجتماعية ووطنية.

المعارضة والمظاهرات

شـــهدت تونـــس خـــالل األيـــام الماضيـــة 
حـــركات احتجاجية واحتقانا شـــعبيا كبيرا، 
كاد يتوســـع بشـــكل خطير لكن هدأت وتيرته 
منذ ليلة الخميس بشكل نسبي وسط ترقب ما 
يمكـــن أن يحدث يوم األحـــد 14 يناير. ويعتبر 
الشـــابي أن تلـــك االحتجاجات كانـــت متوقعة 
وأســـبابها كامنـــة في الواقع التونســـي. ومن 
شـــأن هذه االحتجاجـــات أن تعـــزز جانبا من 
القـــوى السياســـية وتضعف الجانـــب اآلخر، 
وبالتحديد تضعـــف الجانب الحكومي وتقوي 
الشـــق المعارض، لكن المهم حسب الشابي أن 
”تتصرف قوى المعارضة بحكمة ومســـؤولية 
وأال تكون عنصرا إلشـــعال النار“. في المقابل 
تتحمـــل  ”أن  إلـــى  الحكومـــة  الشـــابي  دعـــا 
مســـؤوليتها ومراجعة خياراتها الخاطئة وأن 
تتوخى مع األطراف السياســـية واالجتماعية 

سياسة الحوار والبحث عن حلول“. 
يعتقـــد متابعـــون أن عـــودة الشـــابي إلى 
المشـــهد السياســـي ســـتعيد التوازن لصالح 
المعارضـــة بعد أن تفّردت بهـــا توليفة الحكم 
الحاليـــة. ويوضـــح الشـــابي دوافـــع انقطاع 
نشاطه السياسي بقوله ”فعال اخترت أن أعلق 
نشـــاطي السياســـي خالل الســـنوات الثالث 
التي تلت انتخابات 2014 وكان ذلك للتأمل من 
ناحيـــة وإلعطاء فرصة لمن اختارهم الشـــعب 
عبـــر صناديق االقتراع ليظهروا ما هم قادرون 

عليه لتنفيذ وعودهم تجاه الناخبين“.
وفنـــد مـــا راج عن انســـحابه مـــن الحياة 
السياســـية بعد خسارته ســـباق الرئاسة عام 
2014 قائال ”لم انســـحب من الحياة السياسية 
بل تدخلت في مناســـبتين األولـــى في نوفمبر 
2015 من خالل رســـالة مفتوحة لفت فيها نظر 
الرئيس الباجي قايد السبســـي إلى أن تونس 
تسير في الطريق الخطأ والثانية في مايو 2017 
من خالل رسالة مفتوحة ثانية اعتبرت فيها أن 
حكومة الشاهد باتت في حكم المنتهي وطلبت 
منـــه اتخاذ اإلجـــراءات الضروريـــة لتصحيح 
المســـار“. لكن، ”بقيت هـــذه التحذيرات دون 
مفعول مـــا جعل تونـــس تتوغل فـــي الطريق 
الخطأ ومن تجلياتها ما نعيشه اليوم من ثورة 

شبابية على  كامل التراب الوطني في الذكرى 
الســـابعة لثورة ينايـــر 2011، تذكرنـــا بما كنا 

شاهدناه من اضطرابات ليلة الثورة“.
في معرض رده على حقيقة تحالفه السابق 
مع حركة النهضة، أكد الشابي أنه ”لم يكن لي 
أي تحالـــف مـــع النهضة منذ قيـــام الثورة أي 
منذ سبع سنوات بل إن المنافسة والمعارضة 

همـــا عنـــوان العالقـــة بيننا“. وتابـــع ”كانت 
المنافسة بمناســـبة  انتخابات 2011 ثم كانت 
المعارضـــة لحكـــم النهضة منذ ذلـــك التاريخ 
وحتى خروجها من الحكم نهاية يناير 2014“. 
وأشار إلى أنه ”منذ انتخابات خريف عام 2014 
أبرمت النهضـــة تحالفا مع حركة النداء عادت 
من خالله إلى الحكم وهو التحالف الذي فشـــل 
في إدارة شؤون البالد وتسبب في كل التدهور 
الذي تعرفه تونس والذي من نتائجه وتجلياته 
االضطرابات التي نعيش على وقعها اليوم في 

كل مدن البالد“.
أما بخصوص عالقتـــه بحركة النهضة في 
إطـــار حركة 18 أكتوبر 2005، فيقول ”كانت تلك 
حركة حقوقية ضمت جميع الطيف السياســـي 
التونســـي من أقصى اليسار إلى اليمين مرورا 
بالقـــوى الوســـطية التي أنتمـــي إليها وكانت 
حركة تقتصـــر مطالبها علـــى الحريات: حرية 
التعبيـــر والصحافة، حريـــة التنظيم، وإخالء 
الســـجون من المعتقلين من خالل قانون العفو 
العام. وتالشت هذه الحركة سنتين قبل الثورة 
في مايو 2008 ولم تتحول إلى تحالف سياسي“.

وال يعتقد الشابي أن هناك تغييرا في عالقة 
النداء بالنهضـــة بعد إعالن النداء فك ارتباطه 
بحليفتـــه في الحكم بل يرى في األمر ”مناورة، 
ألن حركة نداء تونس لـــم يعد بإمكانها الحكم 
دون مســـاندة النهضة وال يمكن ألي قانون أن 
يمر في مجلس النواب وخاصة القوانين التي 
تبـــادر بها حركـــة النـــداء دون الحصول على 

تأييد كتلة النهضة“.
ويتابع ”عالقة النداء والنهضة الجوهرية 
هي عالقة تقاســـم الســـلطة والنفوذ وليســـت 
عالقـــة تحالف، هـــذه حقيقة العالقـــة القائمة 
بينهما وهذا هو سبب األزمة بالبالد“. ويؤكد 
أن ”المنظومـــة القائمة علـــى تحالف النهضة 
والنداء فشـــلت وقد اســـتوفت الجـــزء األعظم 
مـــن عهدتهـــا“، مســـتندا في هـــذا الحكم على 
”توجهات حركـــة النهضة وتقييـــم أدائها في 
الحكم على مدى السنوات السبع الماضية“.   

تغير الخارطة السياسية 

أن  التونســـي  للشـــأن  متابعـــون  يعتقـــد 
من شـــأن مخاصمـــة حركة النهضة سياســـيا 

وإزاحتها من الحكم، كما دعا الشابي 
في أحـــدث تصريحـــات صحافية له، 
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لم تكن عودة السياســــــي واحلقوقي التونســــــي أحمد جنيب الشابي إلى احلياة السياســــــية بعد انقطاع دام ثالث سنوات، إحياء حللم 
الشابي مبنصب الرئيس الذي لم يفز به إلى حد اآلن، كما مت الترويج له، بل رغبة في مواصلة دربه في عالم السياسة وفق ما اختبره 
من املزاجني احمللي واإلقليمي املتغير منذ ســــــنوات نضاله ضد حكم الرئيس األســــــبق زين العابدين بن علي ودفاعه عن ضحايا القمع 
واالســــــتبداد، كما في سنوات الســــــتينامتن القرن املاضي إبان تأسيسه أولى خاليا حزب البعث القومي. وسبق عودة الشابي مراجعة 
ملشــــــواره السياســــــي ليتوجها مؤخرا بإطالقه مبادرة ”احلركة الدميقراطية“. وفي لقاء مع ”العرب“ يقدم الشابي رؤية احلركة معبرا عن 
أمله في أن تكون بديال يعيد الثقة للناخب التونسي الذي ينتفض في الشارع غضبا على الغالء، ويحّمل التحالف بني حركتي النهضة 
والنداء مســــــؤولية تدهور األوضاع وما قاده إليه من جمود املشــــــهد السياسي، نافيا حتالفه مع اإلسالميني وأّكد على اختصار العالقة 
الســــــابقة بهم ضمن دوره كحقوقي الذي فرض عليه الدفاع عن جميع شــــــرائح املجتمع قبل ثورة 14 يناير 2011، ثم حتولت العالقة إلى 

منافسة حزبية بعد الثورة.

في 
العمق

#

[ فك التحالف أول سطر في خطة إنقاذ تونس  [ على قوى المعارضة أن تتصرف بمسؤولية وأال تكون من مشعلي النار
أحمد نجيب الشابي: تحالف النهضة والنداء فشل

مسيرة سياسية مكتظة بالتعرجات

المواطن المهمش قنبلة موقوتة

{تونـــس ال تبـــرز كنموذج يمكـــن تكراره في دول عربيـــة أخرى، بل هي اســـتثناء للقاعدة، إذ أن 
تاريخها اإلصالحي يضعها على مسار منفصل عن باقي دول المنطقة}.

صفوان املصري
نائب رئيس املراكز العاملية في جامعة كولومبيا

{الكثيـــر من التحركات عفوية وتنجم عن غضب حقيقي لشـــباب يائس، وهي تضم عناصر غير 
مسيسة تريد أن تقاتل وعناصر مسّيسة تسعى للتصعيد}.

حمزة املؤدب
محلل سياسي تونسي

{يعتمد مســـار تونس المستقبلي على قدرة القيادة السياسية على صوغ رؤية شاملة تحتضن 
كّل المواطنين التونسيين}.

مهى يحي
مديرة مركز كارنيغي للشرق األوسط

{ســـنبقى في الشـــارع وســـنزيد وتيـــرة االحتجاجات، حتى نســـقط قانـــون الماليـــة الجائر الذي 
يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم}.

حمة الهمامي
الناطق باسم اجلبهة الشعبية

في ظل أزمة هيكلية حادة ما انفكت تعصف بتونس طيلة السنوات السبع املاضية ومسار 
دميقراطي ناشئ ما زال يتحسس السياسات الكفيلة بضمان جناحه، وأخرى تسللت إلى 
اجلزائر لتنخر اقتصاد البالد ذات الثروات الطبيعية الضخمة، وحالة من الفوضى األمنية 
في ليبيا لم تتوصل بعد حكومة الوفاق إلى إخماد لهيبها، تبدو املنطقة وجهة جذابة أيضا 
للخاليا اجلهادية التي ضاق عليها اخلناق في كل من العراق وســــــوريا وعاد منها املئات 
إلى بلدانهم ليمثلوا خطرا أمنيا يضاف إلى املخاطر االقتصادية والسياسية واالجتماعية.

[ تحديات االستقرار في شمال أفريقيا: أنظمة هشة وأزمات هيكلية وأجندات خارجية  
بلدان املغرب العربي مقبلة على املزيد من التوترات  

على الحكومة التونسية أن تتحمل 
مسؤوليتها ومراجعة خياراتها الخاطئة 

وأن تتوخى مع األطراف السياسية 
واالجتماعية سياسة الحوار والبحث عن 

حلول لألزمة الراهنة

أكبر عقبة في وجه السياسيني اليوم 
هي حالة اإلحباط التي ينتج عنها 

عزوف الناخب عن املشاركة في الحياة 
السياسية وهذا اإلحباط مرده أزمة 

الثقة في القيادات

مشكلة بلدان املغرب العربي ال تكمن 
فقط في أزمة مجتمعاتها مع األنظمة 

الحاكمة وإنما تكمن أيضا في هشاشة 
األوضاع العامة سواء على املستوى 

السياسي أو التنموي أو األمني

تقاطع األزمة االقتصادية مع الواقع 
االجتماعي ومخاطر الجهاديني في ظل 
أنظمة منهكة مؤشر على أن املنطقة 

مقدمة على املزيد من الهشاشة 
واالحتقان االجتماعي القاتل

} تونس - يبرز تصاعد االحتجاج االجتماعي 
فـــي تونس ضد إجراءات التقشـــف هشاشـــة 
التوافـــق الديمقراطـــي فـــي هذا البلـــد، لكن 
تنقصه الرافعة السياســـية إلحداث تغيير في 

العمق.
وبحســـب المحلل السياســـي التونســـي 
ســـليم الخراط ”إذا كان المحرك هذه الســـنة 
هو قانـــون المالية الذي نـــص على زيادة في 
الضرائب بعد سنة شـــهدت ارتفاعا كبيرا في 
األسعار، فإن عمق المطالب يبقى هو ذاته منذ 

.“2011

شعارات الثورة مستمرة

يطالب المحتجون قبل كل شـــيء بالكرامة 
والعمـــل، وهمـــا من شـــعارات الثـــورة التي 
أسقطت النظام األســـبق في 2011 تحت شعار 

”عمل، حرية، كرامة وطنية“.
ويضيف الخراط أن ”الفئات نفسها تدافع 
عن هـــذه المطالـــب، وهم شـــبان عاطلون عن 
العمل ال يجـــدون في معظم األحيان وســـائل 
أخرى للتعبير عن مطالبهم في غياب شـــبكات 
تشـــاور رســـمية خصوصـــا فـــي المســـتوى 

المحلي“.
لكـــن لئـــن كانـــت الصدامات تحـــدث في 
الســـابق بعد تظاهرات ســـلمية عموما ”فإن 
تفّجر العنف جاء فوريا“ في بداية هذه السنة، 
بحســـب المحلل السيســـي التونســـي حمزة 
المدب. وأوضح هـــذا الباحث، الذي يعمل مع 

معهد العالقات الدولية تشاتام هاوس بلندن، 
أن ذلـــك مـــرده ”غضب اجتماعـــي قوي جدا“ 
و“طبقـــة سياســـية منفصلة أكثـــر فأكثر عن 

المواطنين“.
ومع أنه مـــن الصعب قياس درجة التعبئة 
كمّيا لمقارنة االضطرابـــات الحالية بالموجة 
األخيـــرة فـــي 2016، فإنـــه يبـــدو أن التوتـــر 
تراجع بشـــكل أســـرع. ويبدو أنه تم استبعاد 
إعـــالن حظر تجـــول كالـــذي أعلن فـــي بداية 
2016، خصوصـــا مع عودة الهدوء منذ مســـاء 

الخميس.
(مـــاذا ننتظر؟)  وحملة ”فاش نســـتناو؟“ 
التي أسســـها ناشطون وعناصر من المجتمع 
المدنـــي في بدايـــة 2018 ضد قانـــون المالية 
(الموازنـــة)، قريبـــة مـــن الجبهـــة الشـــعبية 
المعارضـــة اليســـارية. لكن المـــدب الحظ أنه 
”ليـــس واقعيا االعتقاد بأن هـــذه الحملة تقف 

وراء موجة االحتجاج الحالية“.
فالتجّمعـــات النهاريـــة التـــي تدعـــو لها 
الحملـــة قليلة العدد. والكثيـــر من المحتجين 
الذين خـــاب أملهم من الوعود التي لم تتحقق 
إثـــر االحتجاجات الســـابقة، يرفضـــون كافة 
األحزاب السياسية بما فيها الجبهة الشعبية. 
وتبـــدو التعبئـــة قوية خصوصا في المســـاء 

والليل.
وأضاف المـــدب أن ”الكثير من التحركات 
عفويـــة وتنجـــم عن غضـــب حقيقي لشـــباب 
يائـــس“، وهي تضم خصوصـــا ”عناصر غير 
مسّيســـة تريـــد أن تقاتـــل وعناصر مسّيســـة 

تسعى للتصعيد والتشـــدد وعناصر إجرامية 
تغتنم فرصة االضطرابات“ للنهب والسطو.

بيد أنه أشـــار إلـــى أن احتجاج الشـــباب 
الُمفّقـــر ”ليـــس لـــه إال القليل مـــن الرافعات 
السياســـية“ خصوصا وأنه ال يوجد حزب أو 
نقابـــة ترغب في إســـقاط الحكومة مع اقتراب 
موعد االنتخابات البلدية (2018) والتشريعية 

والرئاسية (2019)“.

سيناريو المستقبل

يـــرى حمزة المـــدب أنه في غيـــاب رافعة 
سياســـية، فـــإن هـــذا التحـــرك ”لن يكـــون له 
أي تأثيـــر على النظام السياســـي واســـتقرار 
البالد“ واألرجح أنه سيتالشى مع االحتفاالت 

بالذكرى السابعة للثورة التونسية األحد.
ورأى أنـــه ”إذا تعّفـــن الوضـــع بعد ذلك، 
يمكن أن يحدث تحوير حكومي يقدم في شكل 
تنازل“. وكان ذلك هو الرد المفضل مرارا على 
احتجاجات اجتماعية في الســـنوات الســـبع 

األخيرة في تونس.
لكن الخراط حّذر من أن التغيير الحكومي 
”يؤجل المشكالت ويراكم اإلحباط وكلما تأخر 
تقديم حلول لمطالب مناطق وفئات مهمشـــة، 
كانت االحتجاجات أشـــد تفّجـــرا“. ويمكن أن 
تؤدي االحتجاجات إلى تضييق من السلطات 
كما يشـــير إليـــه الـــرد األمني قبل كل شـــيء 
مـــن الحكومة. وحـــذر مركز األزمـــات الدولية 

الخميس من ”نزعة“ العودة إلى التسلط.

غير أن المدب أكـــد أنه رغم تنامي الطابع 
الرئاســـي للنظام والمتنافي مع روح دســـتور 
2014، فـــإن هـــذا النـــزوع للتســـلط ”ال يمكن 
تجســـيده“ بســـبب تـــوازن الســـلطات داخل 

النظام. 
وأوضح أن تونس ”فـــي وضع غير مريح 
بالمرة بيـــن ديمقراطية مفلســـة وثورة ثانية 
مســـتحيلة“، وتسعى كل ســـلطة مضادة إلى 

الحفاظ على مكاسبها.

[ تونس بين ديمقراطية ضائعة وثورة ثانية مستحيلة وطبقة سياسية منفصلة عن المواطنين 
كلما تأخر تقديم الحلول لمناطق وفئات مهمشة كانت االحتجاجات أشد

بطاقة صفراء في وجه الحكومة
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} تقلبات األهواء في ترشيحات انتخابات 
العراق البرملانية مستمرة بأجزاء التوقيتات، 
مبا يعطي انطباعا عن حجم التردد واالرتباك 

في حسم توجهات املرشحني ومواقفهم 
لغياب البرامج وحضور االصطفافات، 

توجسًا من فقدان أو تبذير األصوات أو 
حساباتها للفوز باملقاعد في ظل الزعامات 

التقليدية.
بعض األحزاب بدون قواعد وبال ورقة 

عمل، تتجاذبه رغبة العمل املربح في 
سوق السياسة وتنفيذ األوامر، وجميعهم 

تنتابهم نشوة من الفرح اجلماعي حتى مع 
خصومهم، كأنهم في احتفالية أْنستهم ما 
كان منهم ومن أحزابهم طيلة سنوات من 

جتربة االحتاللْني األميركي واإليراني للعراق.
لو كان بعض غبطتهم وهمتهم في حلم 

التهافت على مكاسب السلطة انصرف 
خلدمة بيئاتهم االنتخابية وبهذه الروح 

اجلماعية بني الفرقاء، ملا كانت بيننا اليوم 
أسالك شائكة صنعتها جرائم السياسة 

وحماقات األحزاب ومقوالت قادة امليليشيات 
التي مسخت البيوت العامرة إلى مخيمات 

نزوح وتشرد، وفتحت بالد الرافدين ملوجات 
اإلرهاب من تنظيم الدولة أو تنظيم دولة 

والية الفقيه.
جتارب الدورات االنتخابية بعد االحتالل 

أنتجت نظاما سياسيا نسج على منوال 
احملتل وبأدواته، حيث سلمت معظم اخليوط 
إلى منتجها األول. لم يكن االحتالل األميركي 
إال مرحلة انتقالية إلطالق املشروع اإليراني 

على أرض العراق، ومنه إلى أرض أمتنا 
العربية في مخطط استعار تطورات الواقع 

السياسي بعد نهاية احلرب اإليرانية 
العراقية واستثماره ألبعد مدى مع استالم 

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما إلدارة 
البيت األبيض، في محاولة وثيقة الصلة 

بفشل االحتالل ومسوغاته وخسائره املادية 
والبشرية، إذ أن انسحابه من العراق في 
اتفاق اإلطار االستراتيجي كان مبثابة رد 

للجميل واعتراف صريح من اإلدارة األميركية 
للنظام احلاكم في إيران لتحمله تبعات 

السياسة األميركية وخالصها من املأزق 
العراقي في توقيتات محددة.

التخادم والتجاذب بني أميركا وإيران ال 
جديد فيهما بحكم تنفيذ استراتيجيات عابرة 

لتقلب مزاج العالقات بني البلدين، وإن بدت 
في زمن إدارة الرئيس دونالد ترامب مبفاعيل 

مواقع التواصل االجتماعي وبتغريدات قد 
يراها بعضهم فاقدة ملؤثراتها متاما، ومجرد 

كلمات أو رسائل بال معنى، لكنها مع ذلك 
تشكل صورة ملتغيرات هذا العالم ينبغي 

االلتفات إليها ووضعها في حيز االهتمام، 
ألنها في نهاية املطاف رسومات مركبة 

ومقتطعة سرعان ما تنطوي على وحدة 
موضوع تفسر لنا مخاطر جتاهل إرادة 

الدولة العظمى.
احتوت الترشيحات االنتخابية أحزابا 

وشخصيات متلونة تعرف عليها الشعب 
العراقي اتسمت باالضطراب النفسي 

النطوائها على ثقافة حتتجز مجمل إبداعات 
اإلنسانية من فن وجمال ولغة وأدب في 
مجموعة ممارسات وعادات وتقاليد من 

زمن االحتكار والعبودية وتطرف اخلضوع 
العقائدي والديني والعشائري.

فما هي مساحة احلرية الفكرية التي 
تتحرك بها مناذج من قادة امليليشيات، أو 

زعماء األحزاب الطائفية واملذهبية، أو حتى 

من الزعماء السياسيني الذين أفرطوا في 
الشكوى من أحوال أهلهم وتداعي مدنهم 

وانتقلوا بدراية أو لسبب ما إلى قادة مطالب 
على أبواب دعاة املشروع اإليراني.

سألت قبل مدة أحد الالعبني في حلبة 
متجيد زعماء امليليشيا والسلطة عن غايات 

انحيازه الفكري بالضد متامًا من بيئته 
الثقافية واملذهبية واالجتماعية. أجابني 
بصراحة أملتها ثقته بسطوة امليليشيات 

على مناطقهم كقوة مسلحة متنفذة، وأيضًا 
ألنهم ضمانة استمرار للحياة والعمل، واألهم 
اإلبقاء على وسطاء معروفني بوالئهم لهؤالء 

القادة وإن كانوا من طيف مختلف، ألنهم 
يؤدون وظيفة تعجز عن أدائها احلكومة 

والقضاء في فض النزاعات أو إعادة 
املخطوفني وغيرها من مقايضات بحلقات 

متسلسلة.
حزب الدعوة وقاطرة امليليشيات الِصرفة 

بتحالفاتهم الصريحة تسحب االنتخابات 
البرملانية مبحركات سياسية تسعى لنيل 
املقاعد في البرملان املقبل، باعتمادها على 

قاعدة والية الدم واألحقية في مترير قوانينها 
وأفكارها على مقاس دماء شباب العراق 

وتضحياتهم الذين تبرعت بهم امليليشيات 
والفتاوى إلى والية املرشد خامنئي ليكونوا 

وقودًا لبداية إطالق املرحلة التالية من 
مخطط تثبيت الهيمنة اإليرانية كحالة مفروغ 
منها في احلياة السياسية على املدى البعيد 

في برملان العراق.
النظام اإليراني بعد تدميره الدميوغرافي 
ألكثر من ثلث مساحة ومدن العراق وتقاسمه 

اإلرهاب مع تنظيم داعش وفرضه لواقع 
دولي يجيز التدخل العسكري املتعدد، اغتنم 

الفرصة كاملة لفرض إرادته على إقليم 
كردستان ومدينة كركوك بتعقيداتها، بعد 

تهميشه إلرادات مدن عربية عريقة وبوسيلته 

الداعمة حلكومة العراق وقراراتها كما في 
مقولة التدخل الشرعي بطلب من احلاكم في 

سوريا.
انسّلْت إيران من بني أقدام الدول الكبرى 

كطرف مساعد وغير محوري، لكنها بعد 
مهمة القضاء على تنظيم داعش املعلنة 
اتخذت موقعها في رسم سياسة إقليم 

كردستان وعـالقته باملركز أو بسـط نفوذها 
امليليشيـاوي على املـدن الغنية بالنفط 

والغاز.
إيران تسعى جلرجرة النفوذ الروسي إلى 

العراق كمظلة وقاية لها من وابل تعقيدات 
ظروفها الداخلية مبا كشفت عنه انتفاضة 

الشعب اإليراني، فأبواب النفط ومشتركات 
حل األزمات تفقد روسيا وإيران الكثير من 

االلتزام في مخارج عالقتهما مع اجلانب 
األميركي في ما يتعلق باألكراد في شمال 

سوريا، وموقف تركيا األخير من كل األطراف، 
أو عالقتهما مع بعضهما البعض بحكم 

سطوة القوة الروسية في الساحة الدولية 
والقرار الدولي.

روسيا اتهمت الواليات املتحدة بتدبير 
الهجوم بطائرات درونز على قاعدتي حميميم 

وطرطوس، ثم وجهت األنظار إلى أوكرانيا 
باعتبارها من بني الدول املنتجة لهذا النوع 

من الطائرات.
احلقيقة أن التسليم بتلك الروايات 

يعيدنا إلى تشظي االتهامات اإليرانية في 
التحريض على االحتجاجات، لكن في كل 

األحوال إمكانية الصراع بني أميركا وروسيا 
على األرض السورية واردة في سلوكهما 

حتت بند االشتباكات الغامضة واملتبادلة إلى 
حني إنضاج النيات.

املستفيد األكبر هو النظام اإليراني 
وروسيا وعلى طريقة مغامن احلاكم السوري 

من دعم اإلرهاب. السياسة اإليرانية تعمل 

كدليل إليصال النفوذ الروسي إلى مقاعده في 
ظالم املنطقة التي يفتك بها اإلرهاب األصولي 

واإلرهاب اإليراني وغموض اإلستراتيجية 
األميركية.

إيران امتلكت ناصية صناعة طائرات 
الدرونز، وطاملا تفاخرت بها وبدأ خط 

إنتاجها مع نهايات حربها ضد العراق، 
وسبق إسقاط العديد منها في التسعينات من 
القرن املاضي، وممكن جدًا إليران بسياساتها 

املعروفة وبتعاونها االستخباري أن حتقق 
مع روسيا خدمات تكتيكية لها صلة بالواقع 

السوري أو بخدمات جيوسياسية بالغة 
األهمية على خلفية االصطياد في حقل 
التجاذبات مع الواليات املتحدة، أو في 

القضية الفلسطينية من جهة، ومردودات 
العالقة اخلاصة بني موسكو وتل أبيب من 

جهة أخرى.
محور روسيا وإيران وسوريا جتاوز كل 

اخلطوط احلمراء في مهازله وعدم مباالته 
بحياة املاليني من الشعب السوري وأيضًا 

بتعهداته املتتالية في أستانة.
إيران تفتح الطريق لروسيا في انتخابات 

العراق املقبلة، وبتخطيط وتنسيق روسّيني 
مماثلْني لصفقات بأماكن أخرى، فهي ال 

تتوانى عن وضع أراضيها وقواعدها اجلوية 
في خدمة القوات الروسية، ألنها بطموحات 

إمبراطورية وعقائدية أكبر من طاقات نظامها 
السياسي واالقتصادي.

املفوضية العليا لالنتخابات في العراق 
ستنهي وتقفل مزاد يومها األخير بذات 

التحالفات والزعامات التي أنتجت العملية 
السياسية بنظام احملاصصة الطائفي 

ومبرجعية خارجية تتأرجح بني الواليات 
املتحدة األميركية ونظام املرشد اإليراني وما 

بينهما من مشاريع دولية ومقابر جماعية 
دون محاصصة.

الميليشيات اإليرانية واالستثمار في انتخابات العراق

{تركيا تخطط لمواصلة التعاون مع روسيا وإيران من أجل إحياء مسار جنيف حول سوريا، ومن 

ثم الوصول إلى حل سياسي دائم هناك}.

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

{نحـــن بحاجـــة إلى عقول منفتحة على اســـتعداد للتعايش الســـلمي، وعلينا أال نســـمح للدعاية 

والمصالح الطائفية للفوز بأصوات أولئك الذين يخشون من المستقبل المجهول}.

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} عادت تركيا لدعم فصائل املعارضة 
السورية املسلحة في شمال سوريا ضد 

الهجوم العسكري الواسع الذي ينفذه النظام 
السوري وحلفاؤه الستعادة محافظة إدلب. 
ضرب حليفا أنقرة، روسيا وإيران، عرض 

احلائط باتفاقيات خفض التصعيد متجاهلني 
التحذيرات التركية. ولكن، ال جديد في هذا 
األمر، فمنذ سبع سنوات وتركيا تنتقل من 

خيبة إلى أخرى في سوريا.
بعد نحو عام على بداية الثورة السورية 
في العام ٢٠١١، قطعت تركيا جميع عالقاتها 

مع النظام السوري وبدأت بدعم املعارضة 
العسكرية التي تهدف إلى إسقاطه. مثل 

ذلك حتوًال كبيرًا في السياسة التركية في 
املنطقة، إذ سبق ذلك نحو ست سنوات من 

التعاون الوثيق بني دمشق وأنقرة. فتح 
الرئيس السوري بشار األسد أسواق بالده 

للبضائع التركية وسمح لالستثمارات 
بالدخول لتأسيس مشاريع جديدة ضمن 

سياسة االنفتاح االقتصادي رغم األضرار 
االقتصادية الكبيرة على شرائح واسعة من 

الشعب السوري.
وباملقابل التزم رجب طيب أردوغان، 

رئيس الوزراء التركي في ذلك الوقت، 
بدعم أطراف ما كان يسمى بـ“محور 

املمانعة“، ويشمل سوريا وإيران وحزب 
الله. ساندت تركيا مطالب إيران بامتالك 
التكنولوجيا النووية ورفضت سياسات 

احلصار االقتصادي ضدها وتطورت 

العالقة االقتصادية بني اجلانبني بصورة 
غير مسبوقة. كما ساند أردوغان حزب 

الله اللبناني، وخصوصا أثناء العدوان 
اإلسرائيلي في صيف العام ٢٠٠٦.

بعد اندالع الثورة السورية، حاولت تركيا 
إنقاذ هذا التحالف االستراتيجي. انطلقت 
أنقرة من أن ما يحدث هو ثورة شعبية لن 
يتمكن النظام السوري من إخمادها ألنها 
تأتي في سياق الربيع العربي. وبالتالي، 
فإن اإلصالح السياسي هو ضرورة إلنقاذ 

مصاحلها في سوريا. رفض النظام السوري 
املقترحات التركية بإصالح سياسي هامشي 
وهو ما دفع أنقرة في نهاية العام ٢٠١١ إلى 
التحول نحو مسار جديد وإنشاء حتالفات 

جديدة.
بالتعاون مع الواليات املتحدة األميركية، 

دعمت تـركيا عددا كبيرا من فصائل 
املعـارضة العسكرية في شمال سوريا من 
خالل غرفة عمليات عسكرية أشرف عليها 

اجلانبان. وارتفع العداء التركي ضد إيران 
وروسيا، حيث دعم كـل منهما طرفًا من 

أطراف الصراع. وصلت العالقات التركية 
الروسية حد الصدام املباشر حني أسقطت 
تركيا الطائرة احلربية الروسية في نهاية 

العام ٢٠١٥.
بعد ذلك، قررت الواليات املتحدة تركيز 
دعمها العسكري والسياسي على املقاتلني 
األكراد في شمال البالد، وهو ما اعتبرته 

تركيا خيانة. ودفعها ذلك إلى تغيير مسار 

حتالفها من جديد والتقارب مع كـل من 
روسيا وإيران، العدّوْين السابقني، وابتكار 

مسار جديد للحل السياسي هو مسار 
أستانة.

تضمن مسار أستانة اتفاقا ضمنيا بني 
روسيا وإيران وتركيا يتعلق بتقسيم سوريا 

إلى مناطق نفوذ مؤقتة ووقف القتال بني 
النظام واملعارضة. وتخلت تركيا مبوجب 

ذلك عن مدينة حلب حيث سمحت بسقوطها 
في قبضة النظام وحلفائه عندما امتنعت عن 
دعم املعارضة العسكرية التي كانت تتصدى 
للهجوم. وباملقابل وافق الروس واإليرانيون 

على دخول محافظة إدلب حتت الهيمنة 
التركية.

استفاد النظام السوري من مناطق خفض 
التصعيد، حيث مكنه ذلك من تركيز جهوده 

القتالية ضد تنظيم داعش وخصوصًا في ظل 
محاوالت قوات سوريا الدميقراطية، املدعومة 

من واشنطن، استعادة مناطق ذلك التنظيم. 
وما إن فرغ النظام وحلفاؤه من قتال داعش 

حتى عاودوا الهجوم على املعارضة السورية 
في الشهر املاضي متجاهلني اتفاقيات خفض 

التصعيد مع تركيا. تقدمت قوات النظام 
السوري مدعومة بامليليشيات اإليرانية 

والطيران الروسي خالل األسابيع املاضية 
بصورة واسعة وسريعة في ريفْي حماه 

وإدلب. وأصبحت مدينة إدلب، التي كانت كل 
من إيران وروسيا قد وافقتا على إدخالها في 
نظام وقف التصعيد، على وشك السقوط بيد 

القوات املهاجمة، وهو ما سيتسبب بتهجير 
ماليني السوريني إلى تركيا.

من جديد، شعرت تركيا باخليبة والهزمية 
ودفعها ذلك، بعد تردد شديد، إلى دعم 

هجوم عسكري واسع للمعارضة السورية 
ضد حليفْيها السابقني، روسيا وإيران. 

وتتحدث التقارير اليوم عن أن تركيا زودت 
قوات املعارضة، بعد استثناء جبهة النصرة، 

بعربات عسكرية مدرعة وقاذفات صواريخ 
وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة. ويعتبر ذلك 

مبثابة عودة لسياسة املواجهة من جديد 
مع حلفاء النظام والتي اختفت متاما منذ 

اتفاقيات أستانة.
جنح هجوم املعـارضة املدعـوم تركيا 

حتى اآلن في استعادة عدد كبير من القرى 
التي كانت قد سقطت بيد النظام السوري 

خالل األيـام املاضيـة. ويعتمد استمرار 
جنـاح املعارضة على طبيعة التدخل الروسي 

في املعـركة. فإذا قررت موسكو الـدفع 
بقواتها اجلـوية وتصعيد حملة القصـف 

ضـد املعارضة بتنسيق مع إيران والنظام، 
فمن املتوقع أن يواصل هذا التحالف تقدمه 

في مناطق املعارضة حتى في ظل الدعم 
التركي.

ولكن تركيا قد تقرر االلتزام باتفاقها مع 
روسيا مبا يعطي إشارة إليران واألسد حول 

أهمية دورها العسكري في سوريا. وفي 
جميع األحوال، تبدو تركيا خاسرة، وتتابع 

التخبط في خيباتها.

تركيا تتخبط في خيباتها في سوريا

حامد الكيالني
كاتب عراقي

المفوضية العليا لالنتخابات في العراق 

ستقفل مزاد يومها األخير بالتحالفات 

التي أنتجت العملية السياسية بنظام 

المحاصصة الطائفي وبمرجعية 

خارجية تتأرجح بين الواليات المتحدة 

ونظام المرشد اإليراني وما بينهما من 

مشاريع دولية ومقابر جماعية

ضرب حليفا أنقرة، روسيا وإيران، 

عرض الحائط باتفاقيات خفض 

التصعيد متجاهلين التحذيرات 

التركية. ولكن، ال جديد في هذا األمر 

فمنذ سبع سنوات وتركيا تنتقل من 

خيبة إلى أخرى في سوريا
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آراء

} بغض النظر عن نتائج األحداث األخيرة 
في إيران جلهة الّتغيير من عدمه، وبعيدا عن 

أي تهويل إعالمي من اخلارج أو تبرير من 
الداخل، ورفضا لتحويل األنظار عن التصعيد 
في اجلبهة الداخلية اإليرانية بحجج التدخل 

اخلارجي، فإن إيران اليوم ْجتني تأييدها 
للفوضى في الدول العربية، والتدخل في 

شؤونها سياسيا وعسكريا، إذ ال ميكن إشعال 
املنطقة دون أن تصيبها النار خاصة حني 
تطرح مسألة التغيير من زاوية استحضار 

املوروث التاريخي للصراع العرقي.
عملت إيران على مدى أربعني سنة بكل 

الوسائل من أجل تصدير الثورة إلى محيطها 
اجلغرافي أوال، ثم حاولت تعميمها مبختلف 
األساليب والتجنيد في معظم الدول العربية 

ثانيا، ورفعت شعار الثورة ضمن خطاب 
سياسي في عالقاتها الدولية مع احلفاظ على 

اجلانب النفعي في تلك العالقة ثالثا.
وقد نتج عن ذلك التداخل عجز واضح لدى 

قادتها في التمّيز بني مرحلة الثورة، وبني 
مرحلة االستقالل أي مرحلة الدولة، ومتكني 
املاللي من طرح تصور سياسي ثيوقراطي، 
عجز حلد اآلن على جتميع املواطنني حول 

املشروع الوطني في بعده العقائدي من جهة، 
وتعميق الهوية واالنتماء من جهة ثانية.

لقد كشفت األحداث األخيرة أن عناصر 
النخبة وحشد كبير من املثقفني واألجيال 
اجلديدة، سواء التي ولدت قبل الثورة أو 

التي تزامنت معها أو حتى التي ولدت بعدها 
بعقد أو عقدين، ُمتيز بوضوح بني النباهة 

واالستحمار، كما جاء في كتاب املفكر اإليراني 
الراحل علي شريعتي الذي حمل نفس 

العنوان، لذلك هي تسعى اليوم إلى التغيير 
استنادا إلى أدبيات الثورة، وهذا في ظاهره 
مطالبة بتحسني األوضاع املعيشية ولكن في 

باطنه محاكمة تاريخية للقيادات الدينية التي 
ْروة،  اختزلت الثورة فيها، واستولت عن الثَّ
َفْتها، وال تزال، خلدمة شعارات واهية،  ووظَّ

جرت الوبال على املنطقة، ووّترت عالقاتها مع 

كثير من دول العالم، خاصة املشتركة معها في 
اجلغرافيا والتاريخ.

احلالة اإليرانية الراهنة، مع أنها جزء 
من تغيير سلبي دموي شمل املنطقة كلها، 
هي باألساس نتيجة حتمية لغياب الوعي 

بخصوصية الثورة وأهدافها، وأنها تختلف 
متاما عن الدولة جلهة حتديد األولويات، 

وتعميق قوة اجلبهة الداخلية، واحلفاظ على 
عالقة مع اآلخر تقوم على التعايش وليس 

اإلقصاء، خاصة وأن الثورة اإليرانية قوبلت 
بتعاطف وتأييد كبيرين عند انتصارها، 

وقد كانت في وقتها حالة عشق من املعادين 
للتغّول الغربي في املنطقة في محاولة منهم 

للتخلص من الهيمنة الغربية.
املؤيدون للثورة اإليرانية، اعتقدوا أنها 

ستنطلق من استحضار ميراث الزعيم محمد 
مصدق، الذي كشف عن وعي مبكر في ستينات 

القرن املاضي، غير أن ذلك لم يحدث ألن 
رؤية املاللي للدولة تختلف متاما عن مواقف 
مصدق، والطريقة التي أبعد بها كشفت عن 

رفض مشروعه الوطني من الغرب، إذا ُقورنت 
بهجوم الغرب اآلن على إيران، تكشف التأييد 
اخلفي والظاهر للقيادة احلالية، لهذا حتول 

إنشاء الدولة في إيران مع السنوات إلى رغبة 
عارمة في االستحواذ والتجّبر، فأدرك جيرانها 

األقربون خطرها، ووعى األبعدون انخراطها 
في فوضى عارمة، هي اليوم، شريك فاعل فيها 

مع األمم املتكالبة علينا.
لقد فشلت كل محاوالت إيران في التمّكن 

من جعل الدول العربية تابعة لها مبا في 
ذلك العراق، التي تبدو اليوم كأنها جزء 

منها، مع أن كثيرا من الشواهد والوقائع 
واألدلة تؤكد وقوفها إلى جانب كل دعاة 

الفوضى داخل أقطارنا، واملدخل دائما هو 
القضاء على الهيمنة الغربية من أجل حقوق 

الضعفاء، متخذة من املصطلحات القرآنية لغة 
خطاب أيديولوجي كما هو بالنسبة ملصطلح 
”االستكبار“، وهذا متناقض مع ما يظهر من 

عالقاتها الدولية مع قوى فاعلة ال دينية كما 

هو األمر في سوريا، وتعاونها العلني مع من 
تدعي أنها عدوها األول، ورأس االستكبار 

العاملي بالنسبة لها، الواليات املتحدة 
األميركية، كما فعلت في السنوات املاضية 
وتفعل اآلن في كل من أفغانستان والعراق.

من ناحية أخرى، هناك حتالف ُمِريب بني 
تيار اإلسالم السياسي ممثل في اإلخوان 

املسلمني، وجمهورية إيران اإلسالمية، ليس 
ألن كثيرا من الوقائع تؤكد هذا التحالف 
ومنها أن الفتنة على أساس مذهبي هي 

السائدة اليوم، وأتباع الدين الواحد ُيْقَتلون 
من ُمتطرفي اجلهتني، ولكن ألمر آخر أهم 

هو أن هذا التحالف يتم على أساس تدمير 
ثالثة مرتكزات أساسية أولها: القضاء على 

األنظمة القائمة باعتبارها أنظمة ظاملة وهي 
شبيهه بالشاه، وبالتي يجب إسقاطها وإحالل 

قادة اجلماعات الدينية مكانها. والثاني 
محاربة الوحدة العربية بالدعوة إلى خالفة 

إسالمية يكون قادتها من غير العرب ما يعني 
إنهاء أو العمل على إقصاء العروبة. وثالثها 
إفراغ الدولة الوطنية من محتواها، بأمرين: 

التشكيك في االنتماء والتقليل من أهمية عمل 
يقوم به الزعماء العرب، والثاني استنهاض 

األقليات عرقيا وطائفيا ودينيا بحيث ُيْقصى 
العرب في دولهم.

احملصلة أن إيران فشلت في تصدير 
ثورتها إلى اخلارج خالل العقود املاضية، 

باستثناء الشحن العاطفي، لذلك تصّدر 
اليوم ثورتها إلى الداخل دون اختيار من 
نظامها، وهي أمام وضعني أحالهما مر. 

إما أن تقبل بالتغيير وتعيش ثورة حقيقية 
تقودها األجيال اجلديدة، وهذا لن يقبل به 

نظام احلكم الديني والسياسي، وإما أن 
ترفض التغيير وتقمع الثورة كما هو حاصل 
اآلن، وهذا قد يعطل مقاومة الشباب ولكن لن 
يوقفها نهائيا. النظام اإليراني ال ميلك فرصة 

االختيار، سيفشل ال محالة في احلاضر أو 
في املستقبل القريب جدا، تلك ليست أماني 

ولكنها حقائق التاريخ.

إيران.. منها وإليها!

{الشـــعارات التي رفعها المحتجون في المظاهرات األخيرة، تدل بوضوح على معارضة الشـــعب 

اإليراني لمخططات النظام التخريبية في كامل المنطقة}.
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رئيسة املجلس الوطني للمقاومة اإليرانية

{أدعـــو جميع األطراف إلى ضـــرورة احترام االتفاق النووي الموقع مع إيـــران، ونؤكد على ضرورة 

إجراء حوار مع إيران بشأن برنامجها للصواريخ البالستية وسياساتها في المنطقة}.
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ساهم مجرى األحداث المحتدمة في 

تسليط الضوء على أسلوب ماكرون 

وقدرته على تحقيق اختراق دبلوماسي 

في إقليم مأزوم، وال شك في أن 

موضوع العالقة مع إيران سيشكل 

االختبار المركزي للوسطية الماكرونية 

في سياق التخبط الدولي

فرنسا – إيران: االختبار الكبير للوسطية الماكرونية
} يبدو الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 
وكأنه يسابق الزمن منذ وصوله إلى قصر 
اإلليزيه في مايو ٢٠١٧، ويكّرس الكثير من 

اجلهد إلعادة احليوية للدور الفرنسي حول 
العالم وخصوصا بالنسبة ملنطقة الشرق 
األوسط من خالل طروحات وسطية على 
طريقة ”لعبة الهزاز“ بني القوى الدولية 

واإلقليمية، وحتت عنوان ضرورة التكلم مع 
اجلميع من أجل االستقرار والسالم. وساهم 

مجرى األحداث احملتدمة من احلروب في 
العراق وسوريا وليبيا إلى األزمة اخلليجية 
مع قطر واجلدل حول امللف النووي اإليراني 
وكذلك الوضع اللبناني وقرار دونالد ترامب 
حول القدس، في تسليط الضوء على أسلوب 

ماكرون ومقارباته وقدرته على حتقيق 
اختراق دبلوماسي في إقليم مأزوم بامتياز، 

ومما ال شك فيه أن موضوع العالقة مع إيران 
سيكون مدار االهتمام في ٢٠١٨ وسيشّكل 
االختبار املركزي للوسطية املاكرونية في 

سياق التخبط الدولي.
قبل ذهابه إلى الصني ليطالب بحلف 

بينها وبني فرنسا وأوروبا من أجل ”مستقبل 
العالم“، وبعد عودته منها، حرص الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون على التباحث 

هاتفيًا مع الرئيس األميركي دونالد ترامب 
حول ملفي كوريا الشمالية وإيران. ومن 

الواضح أن امللف الثاني كان احملور 
األساسي تبعا لالحتجاجات في إيران 

وعشية اتخاذ سّيد البيت األبيض لقراره 
بخصوص االتفاق النووي مع إيران. وأتى 
االتصال الثاني ليل اخلميس ١١ يناير بعد 
اجتماع أوروبي في بروكسيل مع اجلانب 

اإليراني، جرى فيه التأكيد على أهمية التزام 
كل األطراف باالتفاق املوّقع في يوليو ٢٠١٥.
هكذا أراد ماكرون الكالم باسم االحتاد 
األوروبي في حلظة تفاوض بريطانيا على 
اخلروج منه، وإبان السبات األملاني بسبب 

انشغال أجنيال ميركل باألزمة احلكومية. 
واألهم أنه يراهن على خيط الوصل مع 

ترامب في مسعى للتخفيف من آثار األحادية 
الترامبية اجلامحة على املسرح الدولي. لكن 
الرئيس الفرنسي الذي يسعى إلنقاذ االتفاق 
النووي الذي تخشى فرنسا في حال سقوطه 
حصول حالة شبيهة بأزمة كوريا الشمالية، 

يحاول إقناع واشنطن مبساومة تقضي 
بأن ”يصاحب تنفيذ االتفاق حوار جاد مع 

إيران بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية 
وسياستها اإلقليمية من أجل ضمان استقرار 

أفضل في الشرق األوسط“.
من الناحية النظرية يبدو هذا الطرح 

واقعيًا وفق القاموس الدبلوماسي، لكنه من 
الناحية العملية صعب املنال تبعا للتجارب 

السابقة بني الغرب وإيران وغلبة اخليار 
األسطوري واأليديولوجي عند صّناع القرار 
في طهران. وللتدليل على أن مهمة ماكرون 

ستكون أشبه باملستحيلة، يكفي مراقبة ردود 

الفعل األولية الصادرة عن القيادة اإليرانية، 
إذ أنه مجرد انتقاد ماكرون للبرنامج 

الصاروخي الباليستي إليران في نوفمبر 
٢٠١٧، سرعان ما نقلت وكالة فارس شبه 

الرسمية لألنباء عن علي أكبر واليتي كبير 
مستشاري املرشد اإليـراني علي خامنئي 

قوله ”لكي حتافظ فرنسا على مصداقيتها 
الدولية يتعّني عليها أّال تتبع بشكل أعمى 

خطى األميركيني… الرئيس الفـرنسي 
يتصّرف اآلن وكأنه كلب ترامب املدلل“. يبدو 

أن سّيد اإلليزيه لم يأبه لذلك وجتاوزه من 
أجل احلفاظ على رهانه وعدم القطيعة مع 

طهران.
يصّر إميانويل ماكرون على التمايز مع 

سلفيه فرنسوا هوالند ونيكوال ساركوزي 
في مقاربة السياسة اخلارجية، وكان الفتا 
تصريحه لصحف أوروبية في يونيو ٢٠١٧ 

عن رفضه سياسة فريق ”احملافظني اجلدد“ 
الفرنسيني، في تلميح يربط ما بني أنصار 

التدخل الدولي األحادي في عهد جورج 
بوش االبن في واشنطن، وبني صّناع 

القرار الباريسي حيال ملفات سوريا وليبيا 
وإيران في الفترات السابقة. وينطوي هذا 
املوضوع على لغط كبير ألن التشبيه غير 

دقيق واملقارنة غير ممكنة ألن األمر متروك 
للسلطات السياسية للتحكيم على أساس 
كل حالة على حدة بني رفض حرب العراق 

في ٢٠٠٣، أو استخدام القوة وفق قرار 
مجلس األمن الدولي في ليبيا في ٢٠١١. أما 
الكالم عن نهج ديغولي – ميتراني للرئيس 
ماكرون فهو رمبا أكثر دقة مع تلّمس عودة 
لنهج االستقاللية وفق قاموس اجلمهورية 

اخلامسة وسعي ماكرون ملمارستها عبر 
”لعبة الهزاز“ التوازنية بني دونالد ترامب 

وفالدميير بوتني وشي جني بينغ، لكن 
تبيان فعاليتها يتعلق كذلك ببلورة مشروعه 

في ترتيب البيت الفرنسي واالستنهاض 
األوروبي.

على الصعيد اإلقليمي، وصلت املبالغة 
أو دعاية أنصار االنفتاح على روسيا وإيران 

واألسد داخل األوساط الفرنسية إلى حد 
القول إن سياسة فرنسا كانت متشّددة حيال 

امللف النووي اإليراني من أجل إرضاء اململكة 
العربية السعودية. لكن النظرة التاريخية 

لألمور تدلنا على أن فرنسا التي لم تكن في 
عهد اجلنرال ديغول عضوا في معاهدة عدم 
انتشار األسلحة النووية قبل تطوير قدرتها 
املستقلة، انتسبت إلى هذه املعاهدة في عهد 
جيسكار ديستان ومن حينها انحازت لفكرة 

النادي النووي املغلق.
ووفق هذا املنطق قام ثالثة رؤساء 

متعاقبون، شيراك وساركوزي وهوالند، 
مبعارضة الطموحات النووية اإليرانية وفقًا 

للحسابات الفرنسية واملصلحة الوطنية 
احليوية حسب تعبير ألحد املفاوضني في 

امللف. وخالفا للذين ربطوا مواقف وزير 

اخلارجية السابق لوران فابيوس خالل 
التفاوض مع إيران باالنحياز إلسرائيل 
أو الواليات املتحدة أو اململكة العربية 

السعودية و”السنة“ بشكل عام، ينفي السفير 
الفرنسي السابق ميشال ديكلو أّن هناك 
”حلظة سنية في فرنسا“ (انحياز فرنسي 

لصالح السنة) خالل حقبة فرنسوا هوالند، 
بل إن الذي حصل كان ”حلظة فرنسية من 
القوى السنية“ التي شعرت بتخّلي أميركا 
أوباما عن حلفائها. ولذا بعد توقيع اتفاق 
نووي تعتبر فرنسا أنه اتفاق ال بديل عنه 

وأنه قوّي مبا فيه الكفاية، عاد منسوب معّني 
من الثقة مع إيران ومحاولة نسج توازن 

جديد منذ صيف ٢٠١٥ وقام فابيوس نفسه 
بزيارة طهران وفتح باب التطبيع السياسي 

واالقتصادي.

انطالقًا من ذلك يبدو تركيز ماكرون على 
العالقة مع إيران وصيانة ”األمن اإلقليمي 
اجلماعي ملنطقة اخلليج“ طبيعيا، وذلك ال 

يتعارض مع االهتمام باحلفاظ على املصالح 
الفرنسية االقتصادية واالستراتيجية، خاصة 
أن باريس لها صلة مباشرة مبسارات املنطقة 
الشائكة منذ استضافة آية الله اخلميني، إلى 
مساندة العراق في احلرب ضد إيران، وصوال 

إلى مواقف بعيدة عن روسيا وضد احملور 
اإليراني اعتبرها البعض تبعية بالقياس 

للمواقف األميركية واإلسرائيلية، أو مراعاة 
لوجهة النظر السعودية اإلماراتية أو تنسيقا 
مع املوقف القطري (امللفني الليبي والسوري 

في البدايات).
ولذا وحتى ال يحسب على ”اململكة 

العربية السعودية أو إيران“ حسب قوله، 
أراد إميانويل ماكرون التصّرف وفق احلياد 

االيجابي وكرر من رسائل االنفتاح على 
طهران ووعده بزيارتها خالل بدايات ٢٠١٨. 

وتعود آخر زيارة رئاسية فرنسية إلى أكتوبر 
١٩٧٦. لكن املوقف األميركي احلاد ومباحثات 
ماكرون مع وليي العهد اإلماراتي والسعودي 

في نوفمبر املاضي، دفع بسيد اإليليزيه 
إلى االستنتاج بأن أّي تقارب مفاجئ وغير 

مدروس مع طهران ميكن أن يقّوض الشراكات 
االستراتيجية واملصالح الفرنسية في اخلليج 

العربي. ولذا جرى اعتماد خط جديد يبرز 
أهمية التمسك باالتفاق النووي (اخلاضع 

ملراقبة محكمة من الوكالة الدولية للطاقة 
النووية مع درس متديده بعد ٢٠٢٥) في 

موازاة التفاوض حول البرنامج الباليستي 
اإليراني وإدانة مساعي الهيمنة من األطراف 

اإلقليمية مبا فيها إيران.
بالرغم من إشكاالت نهاية العام، كان 

وزير اخلارجية الفرنسية جان إيف لودريان 
يستعد لزيارة طهران في اخلامس من 

يناير احلالي، لوال حصول حركة االحتجاج 
الواسعة واضطرار باريس لتأجيل الزيارة. 

لكن على الرغم من هذا التأجيل وبعض سوء 
الفهم، ال تزال إدارة ماكرون مصّرة على 

محاولتها التقارب مع إيران. وخالل استقبال 
الرئيس الفرنسي السلك الدبلوماسي 

مبناسبة العام اجلديد، بدا متيقنا من زيارته 
القريبة إلى طهران إذ أعرب عن اعتقاده 

الراسخ بضرورة إيجاد ركائز مختلفة للعالقة 
مع إيران من خالل التطّرق للملفات النووية 

والباليستية واالستراتيجية واإلقليمية، 
وكذلك ”مواصلة احلوار الثقافي واللغوي 

واألكادميي واالقتصادي مع املجتمع 
اإليراني“، واعتبر ذلك أمرا ال غنى عنه، 

ويظهر أن الرئيس الفرنسي يقيس األمور 
على أساس استمرار الوضع القائم في 

طهران، ولكنه يبدو مستعجًال أيضا ملواكبة 
أي تغيير سيحصل، إن لناحية سلوك النظام 

أو ملرحلة ما بعد خامنئي.
ال تعتبر إيران ماكرون صديقا لها، لكّن 

أوساطا إيرانية ال تخفي امتنان طهران 
لفرنسا ألن ماكرون عارض الرئيس األميركي 

دونالد ترامب إزاء االتفاق النووي. لكن 
طهران التي تعتبر أنها منحت الكثير للجانب 

األوروبي وخصوصًا الصفقة الضخمة مع 
مجموعة توتال النفطية الفرنسية، في يوليو 

٢٠١٧، بقيمة ٥ مليارات دوالر، والصفقة مع 
مجموعة سيمنس الصناعية األملانية في 

مجال الطاقة في مارس ٢٠١٦، والتي بلغت 
قيمتها ٣٫٥ مليار دوالر، لم حتصل على 

انفتاح اقتصادي كبير كما وعدت أوروبا، ألن 
معظم الشركات تنتظر الضوء األخضر من 

واشنطن لتعود إلى إيران وتخشى العقوبات 
األميركية. وتعتبر طهران أن ذلك ُيعّد أمرا 
مخالفا لروحية االتفاق النووي خصوصًا 

البند ٢٨، ومن هنا تكرر إيران أمام اجلانب 
األوروبي بوجوب حماية مصاحله والتصدي 

لألميركيني.
بناء على هذه القراءة تسعى طهران 

لإليقاع بني األوروبيني وترامب وسيكون 
مسعى ماكرون محفوفا باملخاطر، إذ 

أن مجموعة توتال الفرنسية تتردد في 
االستثمار في إيران وفق املعطيات احلالية 

خوفا من تعّرضها لغضب اجلانب األميركي 
وعقوباته. وأتت االحتجاجات األخيرة 

وشبح عدم االستقرار والتدخل اإليراني في 
اإلقليم لتزيد من العقبات الكأداء أمام املهمة 

املاكرونية.

ني تأييدها للفوضى في 
ْ

إيران تج

الدول العربية والتدخل في شؤونها 

سياسيا وعسكريا، إذ ال يمكن أن 

تشعل املنطقة دون أن تصيبها 

النار، خاصة حني تطرح مسألة 

التغيير من زاوية استحضار املوروث 

التاريخي للصراع العرقي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحافي جزائري

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

ال تعتبر إيران ماكرون صديقا لها، لكن 

أوساطا إيرانية ال تخفي امتنان طهران 

لفرنسا، ألن ماكرون عارض الرئيس 

األميركي دونالد ترامب في ما يتعلق 

باالتفاق النووي
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اقتصاد

} لنــدن - اســـتبعد خبـــراء اقتصاديـــون أن 
تتمكن التدابير التقّشـــفية التي تطبقها بعض 
الدول العربية في تخفيف األزمات االقتصادية 

املزمنة ومعاجلة مشكلة تراجع اإليرادات.
فـــي  واألردن  الســـودان  مـــن  كل  وجلـــأ 
األســـابيع األخيرة إلى رفـــع الدعم عن الوقود 
وزيادة أسعار بعض السلع واخلدمات وفرض 
ضرائب جديدة في محاولـــة لزيادة اإليرادات 
وحتسني أوضاعها االقتصادية التي تضررت 

كثيرا في السنوات األخيرة.
واعتمد السودان طيلة سنوات على املوارد 
الطبيعية، لكن سياســـاته االقتصادية البالية 
راكمـــت اخللـــل املزمن فـــي هيـــكل التوازنات 
االقتصاديـــة، في حني ركز األردن بشـــكل كبير 
علـــى تصدير العمالـــة وجذب االســـتثمارات 

واملساعدات األجنبية.
ويـــرى محللـــون أن البلديـــن لم يســـتغال 
الظـــروف التـــي كانت مالئمة مـــن أجل تغيير 
النمـــوذج التنموي، وهو مـــا أدى إلى انحدار 

البلدين في مشاكل اقتصادية مستعصية.
ولعل تقليـــص دعم اخلبـــز أو إلغائه كان 
املتصدر للمشهد في مناقشات املوازنة العامة 
لتلك الدول مؤخرا، التي ســـعت بشـــكل كبير 
إلحالل توازن بني املطالب االجتماعية بتخفيف 

ضغوط الغالء واحلد من عجز املوازنة.
باحتجاجـــات  القـــرارات  هـــذه  وقوبلـــت 
وردود فعـــل غاضبة في الكثير من الدول منها 
السودان، وســـط مخاوف من انفالت األسعار 
مـــع غيـــاب الرقابة علـــى األســـواق، وهو ما 

سيؤثر سلبا على أوضاع املستهلكني.
ويقول مـــروان الشرشـــابي، مديـــر إدارة 
األصـــول لدى الفجر لالستشـــارات املالية، إن 
الغالبيـــة العظمى مـــن الـــدول العربية األبرز 
جلـــأت في اآلونة األخيرة لرفـــع الدعم وزيادة 
أســـعار الســـلع ورمبـــا فـــرض ضرائـــب، في 
محاوالت ملعاجلة االختالالت والضغوط املالية 

التي تعاني منها. وأكـــد أن اإلصالحات التي 
تتخذهـــا تلك الـــدول ضروريـــة ولطاملا طالب 
بهـــا صنـــدوق النقد الدولـــي، لكـــن ال بد من 
مراعاة الطبقة الفقيرة ومتوسطة الدخل التي 

ستعاني من تداعيات القرارات.
ويتفق اخلبير االقتصادي جمال عجيز مع 
ذلك الرأي، لكنه حذر من ارتفاع نســـبة الفقراء 
بســـبب تلك اإلجراءات وعدم مقابلتها بزيادة 

في الرواتب.
وقـــال إن ”اإلصالحات متثـــل خطوة هامة 
لكن ســـتكون هنـــاك تداعيات ســـلبية متوقعة 
تتمثل في موجات تضخمية قوية بعد تقليص 
أو رفـــع الدعـــم عـن الوقـــود وزيادة أســـعار 

السلع�.
ولم يكن الوضع في الســـودان أحسن حاال 
عـــن األردن، إذ خرجت احتجاجـــات على رفع 
أســـعار اخلبز في اخلرطوم وانتشرت في مدن 

جنوب البالد.
وجـــاءت املظاهـــرات فـــي اخلرطـــوم، في 
أعقاب احتجاج مماثل في مدينة سنار جنوب 
شـــرق البالد، بعـــد مضاعفة ســـعر اخلبز في 
األيام األخيرة، عقب إعالن احلكومة في أواخر 
الشـــهر املاضي أنها ستلغي الدعم في موازنة 

هذا العام.
وأحدثـــت الزيـــادات في األســـعار غضبا 
شـــعبيا بســـبب أســـعار اخلبز اجلديدة، بعد 
أن أعلنت املطاحن الرئيســـية في البالد زيادة 

أسعار كيس الطحني بنسبة 200 باملئة.
ودعت أحزاب معارضة، الشعب السوداني 
للخـــروج فـــي احتجاجـــات ســـلمية ملناهضة 

القرارات االقتصادية.
وصادق البرملان الســـوداني على املوازنة 
التـــي أقرت رفـــع الـــدوالر اجلمركـــي إلى 18 
جنيها بـــدال عن 6.9 جنيهـــات، فضال عن رفع 
تعرفة الكهرباء لقطاعـــات الصناعة والزراعة 

والتجارة.

الســـودان من القمح  ويتجاوز اســـتهالك 
مليونـــي طن ســـنويا، فـــي حني تنتـــج البالد 
مـــا ال يتجاوز نحو 12 إلى نحـــو 17 باملئة من 
االســـتهالك الســـنوي، فيما تعانـــي احلكومة 
من عجز فـــي توفير اعتمادات العملة الصعبة 
الستيراد القمح، والتي تتجاوز ملياري دوالر 

سنويا.
وتســـتهدف احلكومـــة عجزا فـــي املوازنة 
بنحو 4.11 مليارات دوالر، تشـــكل نســـبته 2.4 

باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.
ولن يكـــون األردنيون بعيدين عن التدابير 
التقشـــفية القاســـية، فقد قررت احلكومة رفع 
أسعار اخلبز بداية من الشهر املقبل، مع تقدمي 
دعـــم نقدي للفئات املســـتحقة بديال عنه، وفقا 

لتصريحات وزير الصناعـــة والتجارة، يعرب 
القضاة.

وتأتي القرارات بعدمـــا حصلت احلكومة 
لتنفيــــذ  البـرملــــان  مـوافقـــة  علـــى  مؤخــــرا 
برنامجها املالي وخطط رفع األســـعار وفرض 

الضرائب.
ومبوجـــب القرار مـــن املرتقـــب أن ترتفع 
أســـعار اخلبـــز بنســـب تتراوح بـــني نحو 66 
و100 باملئة، على أن تســـري األسعار اجلديدة 
ملـــدة عام علـــى أن يعاد النظر فيهـــا بعد ذلك، 
وتغييرها بحسب أســـعار القمح عامليا وكلف 

اإلنتاج من أسعار الوقود وغيرها.
وأثارت القـــرارات مخـــاوف األردنيني من 
تراجع قدراتهم الشرائية نتيجة لزيادة اإلنفاق 

على الغذاء واملتطلبات األساسية، ما يضعف 
حركة السوق ويضر االقتصاد بشكل عام. 

ويســـعى األردن للســـيطرة على نفقاته مع 
تراجع املنح اخلارجية وتزايد أعبائه بســـبب 
اســـتضافة الالجئني. ويقدر عجز موازنة هذا 
العـــام نحو 1.75 مليار دوالر، أي 4.1 باملئة من 

الناجت احمللي اإلجمالي.
وكانت عّمـــان قد جلأت لصندوق النقد في 
2012 بعـــد أن تفاقمـــت أزمتهـــا املالية، والذي 
نصحها بترشيد نفقات الدعم التي تلتهم ربع 

نفقات املوازنة تقريبا.
ورغـــم كل تلـــك الظـــروف، إال أن البلديـــن 
يتوقعـــان أن تتحســـن األوضـــاع االقتصادية 

الصعبة تدريجيا خالل العام اجلاري.

أجبرت األزمــــــات االقتصادية عدة دول عربية على دخول مغامرة التقشــــــف، في محاولة 
ــــــردم فجوة العجــــــز الكبيرة في املوازنة، لكّن محللني يحــــــذرون من أن اخلطوة قد تراكم  ل
ــــــة بعد أن أدت إلى تفجر االحتجاجات بســــــبب شــــــلل االقتصاد أصال  املشــــــكالت املزمن

وارتباك السياسات احلكومية.

التقشف يزحف إلى مختلف النماذج االقتصادية العربية

[ معالجة العجز تدفع األردن والسودان لتحرير أسعار الخبز وزيادة الضرائب  [ الحكومات في مهمة شاقة لتحقيق التوازن المالي

خط الدفاع األخير

{اعتقد أن الناس ســـوف يشـــعرون بالصدمة في السنوات المقبلة عندما يطلعون على حجم ما 

نسمح اليوم بإنتاجه من البالستيك دون ضرورة}.

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا

{األعضـــاء الكرد في البرلمان العراقي لن يصوتوا على الموازنة االتحادية بصيغتها الحالية التي 

خفضت حصة إقليم كردستان من 17 إلى 12.67 بالمئة}.

محسن السعدون
نائب عن احلزب الدميقراطي الكردستاني

ناقوس إنذار في آسيا مع اقتراب

سعر النفط من 70 دوالرا للبرميل
} ســنغافورة - أصـــدر متعاملون في آســـيا 
حتذيـــرات مـــن أن أســـعار النفـــط قد تشـــهد 
عملية تصحيح باجتـــاه الهبوط إذا جتاوزت 
حاجـــز 70 دوالرا للبرميل في وقت يراهن فيه 
املســـتثمرون على أن تخفيضات اإلنتاج التي 
تقودها أوبك ستهيمن على السوق هذا العام.

وقال ســـتيفن اينس رئيس التداول ملنطقة 
آسيا واحمليط الهادي لدى أواندا للوساطة في 
العقود اآلجلة في ســـنغافورة إنه ”من املرجح 
جدا أن حتدث عملية تصحيح ألسعار النفط“.

وذكـــر متعاملون أن أحد األســـباب هو أن 
املعروض من املنتجات النفطية ما زال وفيرا. 
وفي السنوات الثالث املاضية حققت شركات 
التكريـــر أرباحـــا مرتفعـــة بســـبب الرخـــص 
النســـبي للنفط اخلام. ونتيجـــة لذلك، 
قامت املصافي اآلسيوية بتكرير كّميات 
غيـــر مســـبوقة بلغت 23 مليـــون برميل 

يوميا في أواخر 2017.
وتنتج الصني، أكبر مســـتهلك للنفط في 
آسيا، حاليا الكثير من الوقود حتى أن شركات 
التكرير فيها حتولت إلى التصدير للعثور على 
مشترين. وقد تنخفض مشترياتها من اخلام.

وبلغ إجمالي صادرات الصني من املنتجات 
النفطية املكررة مســـتوى قياسيا في ديسمبر 
عنـــد 6.17 مليون طن وفقـــا لبيانات للجمارك 

ُأعلنت أمس.
وقال ســـوكريت فيجايـــاكار مدير تريفكتا 
الستشـــارات الطاقة إن ”هـــذا االنخفاض في 
الهوامش قد يقلص طلب املصافي اآلســـيوية 
على املزيد من اخلـــام في األمد القريب ويؤثر 

سلبا على أسعار اخلام العاملية“.
وانخفضت هوامش التكرير في سنغافورة 
والتي تعد املعيار القياســـي آلســـيا، 90 باملئة 
من املستوى املرتفع الذي سجلته في 2017 إلى 
أقل من 6 دوالرات للبرميل هذا األســـبوع وهو 

أدنى مستوى موسمي في خمس سنوات.
وتركز اهتمـام ســـوق اخلام حتى اآلن 
علـــى عالمات شـــح فـــي اإلمـــدادات في 
وقـت تقـود فيـه منظمـة أوبـك وروســـيا 
تخفيضات في اإلنتـــاج تهدف إلى دعم 

األسعار.

وقال أولي هانســـن رئيس اســـتراتيجية 
”األخبـــار  ساكســـو  ببنـــك  األوليـــة  الســـلع 
اإليجابيـــة متيـــل جلـــذب املزيد مـــن االنتباه 

باملقارنة مع املؤشرات السلبية احملتملة“.
 لكـــن ارتفاع إنتاج النفـــط األميركي، وهو 
أحد املؤشرات السلبية يهدد بتقويض مساعي 

أوبك وروسيا الهادفة إلى خفض اإلمدادات.

ورغـــم انخفاض إنتـــاج النفـــط األميركي 
مؤخـــرا بفعل طقس شـــديد البـــرودة فإن من 
املتوقع على نطاق واســـع أن يتجاوز اإلنتاج 
قريبا حاجز 10 ماليني برميل يوميا واالقتراب 
من مستوى إنتاج كل من السعودية وروسيا.
وقال لقمان أوتونوجا احمللل لدى إف.إكس.

تي.إم للسمسرة إن ”أسعار النفط كانت ترتفع 
بشـــكل ال ميكـــن إنـــكاره هـــذا األســـبوع رغم 
اســـتمرار املخاوف من أن تفقد موجة االرتفاع 
احلالية الزخم… يجـــب أن يبقى في الذهن أن 
الزيادة في إنتاج النفط الصخري األميركي قد 

تعّرض النفط ملخاطر نزولية“.
وتتوقـــع إدارة معلومات الطاقة األميركية 
أن يتجـــاوز إنتاج النفـــط األميركي 11 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2019.
ويعنـــي ارتفـــاع اإلمـــدادات األميركية أن 
أسعار خام غرب تكســـاس الوسيط األميركي 
تقل بأكثر من 5.5 دوالر للبرميل عن سعر برنت 
الذي ُتسّعر معظم إمدادات اخلام العاملية على 

أساسه.
ولالستفادة من أسعاره التنافسية، ترتفع 
صـــادرات النفط اخلام األميركـــي مبا في ذلك 

إلى آسيا.
ومع الشـــعور بوطأة الضغوط من شركات 
التكرير خفضت إيـــران والعراق، ثاني وثالث 
أكبر منتجي النفط في أوبك، أســـعار نفطهما 

للمحافظة على القدرة التنافسية.

} الس فيغــاس (الواليــات املتحــدة) - أكدت 
شـــركة لينوفو أمس عودة املنافســـة الشديدة 
في الشـــريحة العليـــا من أجهـــزة الكمبيوتر 
الشـــخصي (البتوب) التي متتاز مبواصفات 
عاليـــة وتضـــم املزايـــا املتوفرة فـــي األجهزة 

اللوحية والهواتف الذكية.
وكشفت الشركة الصينية عن نسخ جديدة 
من سلسلة الالب توب ”ثنك باد اكس 1“ خالل 
لإللكترونيات  ”سي.إي.أس“  معرض  فعاليات 
الـــذي يقـــام حاليا فـــي مدينـــة الس فيغاس 

األميركية.
وأوضحت الشركة أن الكمبيوتر احملمول 
”غوردون اكـــس 1“ و”يوغا اكـــس 1“ ميتازان 
بشاشـــة قياس 14 بوصة تعمـــل بتقنية الدقة 
الفائقـــة الكاملة 1080×1920 بيكســـل مع دعم 

تقنية دولبي فيشن أتش.دي.آر.
وتتيـــح مصفوفـــة جديدة فـــي ميكروفون 

املجـــال البعيد إمكانية التحكـــم في أجهـزة 
الـــالب تـــوب اجلديدة عـــن طريـــق األوامر 
الصوتية بواسطة املســـاعد الرقمي أمازون 

الكسا.
كما ميكن للمســـتخدم أيضـــا التحكم في 
األجهـــزة املتوافقة فـــي الشـــبكة املنزلية عن 
طريق األوامر الصوتية أو إجراء املشـــتريات 
عــــن طريــــق منصـــات شــــركات اإلنترنـــت 

العمالقة.
وميتـــاز جهـــاز الـــالب تـــوب ”غـــوردون 
بجســـم متـــني مصنوع مـــن ألياف  اكـــس 1“ 
الكربون، في حني ميتـــاز املوديل ”يوغا اكس 

1“ بخاصيـــة حتريك الشاشـــة على مدار 
360 درجـــة. وتتيح تلـــك اخلاصية 
إمكانية اســـتخدامه كجهاز لوحي 

مع خاصية التحكم عن طريق اللمس.
وقالت شـــركة لينوفو إن باقة التجهيزات 
التقنيـــة في كال الطرازين تشـــتمل على غطاء 
”تنـــك شـــاتر“ ملزيد مـــن اخلصوصيـــة، حيث 
تســـمح تلك اخلاصية بتغطية كاميرا الويب 

املرّكبة في أعلى الشاشة.
وتعتمد الشـــركة الصينية في أجهزة 
الالب توب اجلديدة على معاجلات إنتل 
كور آي من اجليل الثامن، وتصل ســـعة 

أقراص احلالة الساكنة (أس.أس.دي) إلى 
واحـــد تيرابايت مع ذاكرة وصول عشـــوائي 

كبيرة تبلغ سعتها 16 غيغا بايت.

ومـــن ضمـــن املوديـــالت اجلديـــدة التي 
عرضتهـــا لينوفو في سلســـلة ”ثنك باد اكس 
1“ جهاز فائق القدرة بشاشـــة تبلغ مساحتها 
13 بوصـــة وترتفع فيهـــا دقة الوضـــوح إلى 

2000×3000 بيكسل بدقة 3 كي. 
القلـــم،  اســـتعماله عـــن طريـــق  وميكـــن 
باإلضافـــة إلى إمكانية تركيـــب لوحة مفاتيح 

واستعماله كجهاز الب توب.
ومـــن املقـــرر أن تطرح لينوفـــو املوديالت 
اجلديدة من أجهزة الالب توب ”ثنك باد اكس 
1“ في األسواق اعتبارا من شهر أبريل املقبل، 

غير أنها لم تكشف بعد عن نطاق األسعار. 

وشـــهدت ســـوق أجهزة الالب تـــوب على 
مستوى العالم تراجعا ملحوظا في السنوات 
املاضيـــة بالتزامن مع اتســـاع حصة األجهزة 

اللوحية.
لكنها بدأت في املقابل تستعيد مكانتها في 
األشهر األخيرة مع طرح أجهزة فائقة القوة من 
قبل الكثير من الشـــركات مثل أبل 
ومايكروسوفت 

األميركيتني.

لينوفو تقتحم الشريحة العليا للكمبيوتر المحمول
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غـــوردون
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يوغا اكس
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عشـــوائي

ممممملم تكشف بعد عن نطاق األسعار.  لكنها بدأت في املقابل تستعيد مكانتها فيغير أنها 
األشهر األخيرة مع طرح أجهزة فائقة القوة من 
قبل الكثير من الشـــركات مثل أبل 
ومايكروسوفت 

األميركيتني.

ستيفن اينس:

من المرجح جدا أن تحدث 

عملية تصحيح ألسعار 

النفط خالل وقت قريب

شركة لينوفو: التحكم باألجهزة الجديدة باألوامر 

الصوتية بواسطة المساعد الرقمي أمازون الكسا

الفجر لالستشارات المالية:

الدول المتأزمة تحاول معالجة 

االختالالت والضغوط المالية 

التي تعاني منها

تداعيات التدابير التقشفية

ارتفاع نسبة الفقر◄

ارتفاع معدالت التضخم

ضعف في القدرة الشرائية

شلل في نشاط األسواق

◄

◄

◄
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اقتصاد
{مـــن المتوقع أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي في المغرب هذا العام إلى 2.8 بالمئة 

بفعل تراجع متوقع في إنتاج القطاع الزراعي المعتمد على األمطار}.

أحمد احلليمي
املندوب السامي للتخطيط في املغرب

{سياســـات حكومة اإلمارات تعطي أولوية قصوى لمتطلبـــات تحقيق األمن الزراعي وفق أعلى 

المعايير العالمية لتحقيق التنمية المستدامة}.

مرمي بنت محمد سعيد حارب املهيري
وزيرة دولة لشؤون األمن الغذائي في اإلمارات

} الكويت – كشفت مصادر مطلعة أن الكويت 
تتجه في العام احلالي لتوسيع وتيرة إصدار 
أدوات الدين في األسواق العاملية مستفيدة من 
االنخفاض الشـــديد في أسعار الفائدة العاملية 
وقلـــة ديونهـــا الســـيادية مقارنة مبتوســـط 

املستويات العاملية.
وكانت جلنة الشـــؤون املالية واالقتصادية 
في مجلس األمة الكويتـــي (البرملان) قد أقرت 
يوم األحد مشـــروع قانون يأذن للحكومة برفع 
ســـقف الدين إلى 25 مليار دينـــار كويتي (83 
مليـــار دوالر) ومــــد فتـرة االقتــــراض إلى 30 

سنة.
ويضاعـــف ذلك احلد املســـموح بـــه للدين 
فـــي الكويـــت مبرتني ونصف املـــرة حيث كان 
يقف عند 10 مليارات دينار (33.2 مليار دوالر) 
بآجال سداد ال تزيد على 10 سنوات. وتتضمن 
املوافقة، وفق مشـــروع القانـــون، عقد قروض 
عامـــة وعمليات متويـــل من األســـواق املالية 

احمللية والعاملية.
وقـــال النائـــب صـــالح خورشـــيد، رئيس 
اللجنـــة البرملانيـــة، في تصريـــح للصحافيني 
إن املوافقـــة ّمتـــت بأغلبيـــة األعضـــاء، وذلك 
على الطلب املقدم من احلكومة بشـــأن مشروع 
الســـماح برفع ســـقف الديـــن واالقتراض من 

األسواق اخلارجية واحمللية.
باكـــورة  طرحـــت  قـــد  الكويـــت  وكانـــت 
إصداراتها من الســـندات الدولية بقيمة تقدر 
بنحـــو 8 مليارات دوالر فـــي مارس 2017 ألجل 
5 و10 ســـنوات. ويأتـــي مشـــروع القانون مع 
اســـتمرار تضـــرر الكويت من هبوط أســـعار 
النفط اخلام، الذي يعـد مصدر الدخل الرئيس 

للبالد.
وتشـــير التقديرات اإلحصائية إلى ارتفاع 
إصدارات الدين لدولة الكويت بنسبة 36 باملئة 
خالل العام املاضي. وتؤكد أن قيمة إصدارات 

العـــام املاضي بلغت نحـــو 13.33 مليار دينار 
(44.2 مليـــار دوالر) مقارنة بنحـــو 32.5 مليار 

دوالر في عام 2016.
وتتضمـــن تلـــك التقديرات املســـتندة إلى 
البيانـــات الرســـمية جميـــع إصـــدارات أذون 
وســـندات اخلزانـــة احملليـــة، مضافـــًة إليها 
الســـندات الدولية التي باعتهـــا الكويت ألول 

مرة العام املاضي.
وتظهر البيانات أن بنـــك الكويت املركزي 
باع ســـندات محلية ميتد أجلها من عام واحد 
إلى 10 أعوام بقيمـــة 3.1 مليارات دينار (10.3 

مليارات دوالر) خالل العام املاضي.
وبذلك قفزت قيمة السندات احمللية بنسبة 
121 باملئـــة في العام املاضي بعد أن كانت تبلغ 

نحو 4.64 مليار دوالر في نهاية عام 2016.
وتخطط الكويت للتوســـع فـــي إصدارات 
أدوات الدين احملليـــة والعاملية بعد احلصول 
على موافقة من املجلس التشـــريعي على رفع 

سقف الدين العام. 
وتتضمن املوافقة، وفق مشـــروع القانون، 
عقد قروض عامة وعمليات متويل من األسواق 

املالية احمللية والعاملية.
ويبلـــغ الدين احمللي الكويتـــي حاليًا نحو 
4.76 مليارات دينار (16 مليار دوالر)، أما الدين 
اخلارجي فيشـــمل رصيد الســـندات البالغة 8 

مليارات دوالر.
وتشـــير البيانـــات إلى أن رصيـــد أدوات 
الدين العـــام لم يتجاوز 6.6 مليـــار دوالر منذ 
األزمة املالية العامليـــة، إال في يونيو 2016، ثم 
جتـــاوز 13.3 مليار دوالر خالل الســـنة املالية 

املاضية 2016 - 2017.
ويأتي مشروع القانون مع استمرار تضرر 
الكويت من هبوط أســـعار النفط اخلام، الذي 

يعد مصدر الدخل الرئيس للبالد.

وحـــذرت وكالة فيتش الدوليـــة للتصنيف 
االئتماني، الكويت مـــن إمكانية تآكل األموال 
االحتياطيـــة املقـــدرة بنحو 116 مليـــار دوالر 
بشـــكل كامل خـــالل 10 ســـنوات إذا اســـتمر 

االعتماد عليها في سد عجز املوازنة.
وقال اخلبير االقتصـــادي الكويتي عدنان 
الدليمي، إن اجتاه الكويت لطرح أدوات الدين 
محليا وخارجيا خطوة اضطرارية لســـد عجز 
املوازنة املســـجل للسنة الرابعة على التوالي، 
والناجت أساســـا عن تراجـــع عوائد صادرات 

النفط.
وبلـــغ عجز املوازنة الكويتيـــة خالل العام 
املالـــي املاضي الـــذي انتهي في مـــارس 2017 
نحو 29.5 مليار دوالر، مقابل توقعات بوصول 

العجز في العام املالي اجلاري إلى أكثر من 26 
مليـــار دوالر. وتبدأ الســـنة املالية في الكويت 
مطلع أبريل وتنتهـــي بنهاية مارس من العام 

التالي، وفق قانون املوازنة الكويتية.
وأضـــاف الدليمـــي أن الكويت بحاجة إلى 
موارد مالية ضخمة لإلنفاق على خطط التنمية 
مع التحوط من تبعات املخاطر اجليوسياسية 
باملنطقـــة، وعدم اســـتنزاف مـــوارد صندوق 

األجيال القادمة في سد العجز.
وتأســـس صنـــدوق األجيـــال القادمة في 
عـــام 1976 بهـــدف االســـتثمار فـــي األســـهم 
العاملية والعقارات ملصلحة أجيال املســـتقبل، 
عبـــر حتويـــل 50 باملئـــة من رصيـــد صندوق 
االحتياطـــي العـــام، إضافـــة إلى إيـــداع ما ال 

يقـــل عـــن 10 باملئة من جميع إيـــرادات الدولة 
السنوية في الصندوق، إلعادة استثمار العائد 

من اإليرادات.
وحـــذر الدليمـــي من مخاطر التوســـع في 
عمليات االقتـــراض احلكومي والتي ســـتزيد 
األعباء علـــى املدى الطويـــل، ودعا إلى وضع 
ســـقف حلد الفائدة ال يجب تخطيه، وفي حال 
جتـــاوزه يقوم صندوق األجيال بشـــراء الدين 

لتقليل املخاطر.
وأشار إلى إمكانية إيقاف استقطاع نسبة 
10 باملئة ســـنويا من إيرادات النفط لصندوق 
األجيـــال وتوجيهها لســـد العجـــز خالل عدة 
ســـنوات حلني حتســـن أداء املوازنة، بدال من 

االقتراض بشكل مباشر.

اتســــــعت شهية الكويت لالقتراض من أسواق املال العاملية بعد أن أقر البرملان رفع سقف 
الدين العام إلى 83 مليار دوالر لكن محللني يقولون إن ذلك ميكن أن يساعدها في متويل 

املشاريع االستثمارية ومتويل عجز املوازنة.

الكويت تتوسع في االقتراض لردم فجوة تراجع اإليرادات

[ البرلمان يوافق على رفع سقف الدين إلى 83 مليار دوالر  [ انخفاض أسعار الفائدة يساعد في تمويل المشاريع االستثمارية

البحث عن بوصلة جديدة

عدنان الدليمي:

عمليات االقتراض الحكومي 

سوف تزيد األعباء المالية 

على المدى الطويل

السعودية {تؤمم} مجموعة بن الدن لإلنشاءات

} الريــاض – وصلـــت مجموعة بـــن الدن إلى 
طريـــق مســـدود بعـــد أن كشـــفت تقارير عن 
تأكيدها أن السعودية تولت إدارة مجموعة بن 
الدن لإلنشـــاءات وأنها تناقش انتقاال محتمال 
لبعض أصولها إلـــى الدولة، في وقت حتتجز 
فيه رئيس مجلس إدارتها وأعضاء آخرين من 

عائلة بن الدن.
وكانـــت مجموعـــة بـــن الدن، التـــي كــــان 
يعمـــل بهـــا أكثـــر مـــن 100 ألــــف موظـف في 

ذروة نشـــاطها، تعد من أكبر شركـة البناء في 
الســـعـودية وتقوم بـــدور كبير في املشـــاريع 
العقاريـــة والصناعيــــة والســـياحية الكبرى 
للمســـاعدة فـــي تنويـــع االقتصـــاد بعيدا عن 

صادرات النفط.
لكن املجموعة تضـــررت ماليا في العامني 
املاضيـــني مـــن ركـــود فـــي قطـــاع التشـــييد 
واســـتبعاد مؤقـــت مـــن العقـــود احلكوميـــة 
اجلديـــدة منـــذ حادث ســـقوط رافعـــة عمالقة 

قتـــل فيه 107 أشـــخاص في احلـــرم املكي في 
2015. وقد اضطرت لالســـتغناء عن اآلالف من 

املوظفني.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مصادر 
مطلعة طلبت عدم الكشـــف عن هويتها بسبب 
احلساســـية السياســـية للموضـــوع، قولهـــا 
إنها تعتقد أن حترك الرياض للســـيطرة على 
مجموعـــة بـــن الدن يهدف لضمـــان أن تتمكن 
املجموعـــة من مواصلة خدمـــة خطط التنمية 

السعودية.
واحتجزت الســـلطات العشـــرات من كبار 
املسؤولني ورجال األعمال في أكتوبر في إطار 

حملة واسعة على الفساد. 

وقالـــت املصـــادر إن بكر بـــن الدن رئيس 
مجلـــس إدارة املجموعة وبضعـــة أعضاء في 

العائلة بني احملتجزين.
ويحاول مسؤولون ســـعوديون التفاوض 
على تسويات مع احملتجزين الستعادة أموال 
مســـتحقة للدولة تصل إلـــى 100 مليار دوالر. 
وقالت املصادر إن احملادثات بشـــأن مستقبل 

مجموعة بن الدن جزء من هذا املسعى.
ومنـــذ احتجاز أعضاء مـــن عائلة بن الدن، 
شـــكلت وزارة املاليـــة جلنة مـــن 5 أعضاء من 
بينهـــم 3 ممثلـــني للحكومـــة لإلشـــراف على 
أنشـــطة املجموعـــة ومعاجلـــة العالقـــات مع 

املوردين واملقاولني.
وقد امتنع مســـؤولون فـــي املجموعة عن 
الـــرد على طلبات للحصول علـــى تعقيب. ولم 
يرد أيضا مســـؤولون بوزارة املالية أو الهيئة 
العامة لإلعالم املرئي واملســـموع على طلبات 

للتعقيب.
وقالت املصادر إنـــه رغم أن ملكية بن الدن 
حاليـــا تبقى للعائلـــة، إال أن املجموعة جتري 
مفاوضات مع احلكومة بشأن االنتقال احملتمل 
لبعـــض أصولهـــا إلـــى الدولـــة مقابل خفض 
أو إلغـــاء القـــروض احلكوميـــة القائمة لدى 

املجموعة.
وأكـــد مصدر مصرفي علـــى دراية مفصلة 
باملجموعـــة أن إجمالي ديونها رمبا يبلغ نحو 
30 مليـــار دوالر، وهي ميراث فترة اســـتمرت 
حوالي 18 شـــهرا عندما أحجمت احلكومة عن 
تســـوية الكثير من ديونها مع تضرر ماليتها 

من ضعف أسعار النفط.
ولـــم يتضـــح مـــا إذا كانت طريقـــة تعامل 
احلكومة مع املجموعة قد تضع سابقة لقضايا 
رجـــال األعمال اآلخرين احملتجزين في احلملة 
على الفساد ومن بينهم األمير الوليد بن طالل 
أحد أبرز رجال اإلعمال في السعودية ورئيس 
مجلس إدارة شـــركة اململكة القابضة التي لها 

استثمارات عاملية متنوعة.

ملجموعة  االســـتراتيجية  األهمية  وبسبب 
بن الدن لقطاع التشـــييد ومشاريع التنمية في 
السعودية، فإنها قد تلقى معاملة مختلفة على 
األرجح عن أصول احملتجزين اآلخرين املشتبه 

بهم.
وقالت املصادر إن من بني ممثلي احلكومة 
عبدالرحمـــن  اجلديـــدة،  اإلدارة  جلنـــة  فـــي 
احلركان، وهو رئيس تنفيذي ســـابق لشـــركة 
وخالـــد  الســـعودية،  العقاريـــة  األركان  دار 
نحـــاس عضـــو مجلس إدارة شـــركة ســـابك 
املنتجـــة للبتروكيماويـــات. وتضـــم اللجنـــة 
أيضـــا عضوين من العائلة هما يحيى بن الدن 

وعبدالله بن الدن.
الدن  بـــن  عائلـــة  أن  املصـــادر  وأضافـــت 
كانت لها في الســـابق الســـيطرة الكاملة على 
املجموعـــة، وكان بكـــر بـــن الدن يتخذ معظم 

القرارات.
وعانت املجموعة لفترة طويلة من مصاعب 
مالية شـــديدة ولـــم تتمكن من تســـديد أجور 
الكثيـــر من موظفيها بســـبب اســـتبعادها من 
العقود احلكومية منذ حادثة ســـقوط الرافعة 
فـــي احلـرم املكي في شـــهر ســـبتمبر من عام 

.2015
وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع 
العمال بســـبب األجور وتكررت حاالت جتمع 
العشرات من العاملني أمام مكاتب الشركة في 
الســـعودية للمطالبة مبستحقات متأخرة، كما 
قامت املجموعة بتســـريح عشـــرات اآلالف من 

العمال.
وفي مايو 2016 خففت احلكومة السعودية 
على أزمـــة مجموعة بن الدن بعـــد أن اقتربت 
مـــن حافة االنهيار، حني ســـمحت لها بالعودة 
لتنفيذ املشـــروعات احلكوميـــة، ورفعت حظر 

السفر الذي كان مقروضا.
لكـــن ديونها الكبيرة ومشـــاكلها الهيكلية 
واصلـــت عرقلة نشـــاطاتها بســـبب النزاعات 

القضائية مع الدائنني.

[ تقارير تؤكد انتزاع الحكومة للسيطرة اإلدارية على المجموعة  [ الرياض تحاول ضمان استمرار عمل الشركة في مشاريع التنمية

إخراج المجموعة من غابة مشاكلها المالية

قال محللون إن التســــــريبات عن إقدام احلكومة السعودية بفرض سيطرتها اإلدارية على 
مجموعة بن الدن املتعثرة، تؤكد تسارع زخم اإلصالحات العاجلة لتعزيز قواعد احلوكمة 

والشفافية في مناخ األعمال السعودي.

صالح خورشيد:

اللجنة المالية في البرلمان 

وافقت على رفع سقف 

الدين العام بأغلبية األعضاء

توقعات بأن تتنازل مجموعة 

بن الدن عن بعض أصولها 

للدولة مقابل خفض ديونها 

المستحقة للحكومة

مليار دوالر حجم الديون 

المترتبة على مجموعة بن 

الدن بحسب تقديرات 

مصادر مطلعة
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} عيد رأس السنة لدى الشعب األمازيغي في 
شـــمال أفريقيا، يأتي في موعد آخر غير الذي 
يعرفـــه العالم. فهم يحتفلـــون به كل 12 يناير، 
بجملة من العادات والطقوس، يستعيدون من 
خاللهـــا أمجـــاد الماضي، لغرســـها في ذاكرة 
الشـــباب. يمجـــدون فيها مكتســـبات قائدهم 
التاريخي شاشـــناق، الذي أسســـوا بأنفسهم 
العتالئه الحكم في مصر الفرعونية، العام 940 
قبل الميالد، تقويم السنة األمازيغية الزراعية.
لكـــن تضـــارب الروايـــات التاريخية حول 
طـــرح  إلـــى  المتابعيـــن  يحيـــل  شاشـــناق، 
اســـتفهامات جادة حول الحقيقة واألسطورة 

لرمز األمازيغ.

شاشناق السياسي الداهية 

تصنـــف روايـــات تاريخيـــة متداولـــة في 
المجتمـــع األمازيغـــي، من يطلـــق عليه تعبير 
”القائد الرمز شاشـــناق“، في خانة المصلحين 
والمقربيـــن إلى اللـــه، والمذكورين في بعض 
النصـــوص التوراتيـــة واإلنجيلية، في ســـرد 
حادثـــة دخول بيـــت المقدس، فـــي عهد نجل 
النبي ســـليمان، رحبعام، ويذهب آخرون إلى 
أن المقصـــود من اآليتين الرابعة والخامســـة 
من ســـورة ”اإلســـراء“ في القـــرآن الكريم، هو 

شخص شاشناق.

وتقول الرواية الشعبية ”لم يلجأ شاشناق 
الـــى خلع الفرعـــون بسوســـنس الثاني، آخر 
ملوك األســـرة الحادية والعشـــرين، بالقوة أو 
عن طريـــق االنقالب، لكنه بقـــي ينتظر بهدوء 
حتى وفاته، واســـتغل تلك المرحلة في تعزيز 
مركـــزه ونفـــوذه العســـكري والدينـــي داخل 
الدولة، مســـتفيدا في ذلك من قربه من البالط 
الفرعونـــي، واطالعـــه الواســـع على شـــؤون 
وتفاصيل البالد، ووظف دهاءه في كســـب ود 
الشعب المصري، عن طريق تمسكه بمعتقداته 

وموروثاته الدينية“.
 وظـــف شاشـــناق نفـــوذه الروحـــي فـــي 
استمالة الشارع المصري، ال سيما وأن والده 
األول ورث منصب رئاســـة الكهنة، وحمل لقب 
”الكاهن األعظـــم“، وأحكم قبضته على كهنوت 
المـــدن، وهو الرصيـــد الذي مهد لشاشـــناق 

الصعود إلى ســـدة الحكـــم، دون أي مقاومة، 
وأعلن ميالد حكم األســـرة الثانية والعشرين، 

بمساعدة معبد آمون والقادة العسكريين.
وتنســـب تلـــك المصـــادر للرجـــل إصالح 
األوضـــاع الداخليـــة المتدهـــورة فـــي مصر، 
بســـبب ضعف الحكام الســـابقين، وتوحيدها 
مـــع ”تمازغـــا“ الشـــرقية، فضال عـــن هجومه 
علـــى أرض يهودا في عهـــد رحبعام، ودخوله 

منتصرا إلى القدس.

مع الخضر وذي القرنين

كان شاشـــناق أداة مـــن أدوات اللـــه فـــي 
األرض وأحـــد عباده، الذين ســـخرهم إلنجاز 
إرادته كما هو الشـــأن بالنســـبة للخضر وذي 
القرنيـــن، حســـب االعتقاد األمازيغـــي، ولذلك 
تـــم ذكره واإلشـــارة إليه في نصـــوص الكتب 
السماوية كالتوراة واإلنجيل والقرآن الكريم.

ويقول الباحث إبراهيـــم تازغارت إن ”كل 
الشـــعوب تحتاج إلى األســـاطير المؤسســـة، 
والشـــعوب األمازيغيـــة مـــن حقهـــا أن تمجد 
رجالهـــا العظمـــاء، وأن تحكي عنهـــم وتعلم 
أبناءها القيم اإلنســـانية الراقية التي أســـس 
لهـــا هـــؤالء منذ القـــدم، وإن يحـــاول البعض 
االعتراض أو خلق شـــرخ بيـــن يناير وصعود 
شاشناق للسلطة في مصر، فإن ذلك يستهدف 
إجهاض جهود ونضـــاالت القضية، في وضع 
الروزنامة األمازيغية، واحياء التاريخ الغابر، 
كما فعله عمار نقادي، محند بسعود، طاووس 

عمروش، محمد أركون.. وغيرهم“.
ويضيف ”لهذا أقول إن قصة الملك البطل 
شاشـــناق تأتي اليوم لترسم طريق الخالص 
بين دعاة الدين بال ثقافة، وبين المدافعين عن 
الثقافة بال روح، واللذين يرفضان كل محاولة 
للخـــروج من مـــأزق العدمية، ولهـــذا نأمل أن 
يكون يناير 2967، (يقصد العام الماضي)، هو 
بداية المشـــوار ولحظة لفتح ورشة التأسيس 
لتاريخ أمازيغي، يكون ركيزة النطالقة ثقافية 
جديدة“، وهـــو ما يكون قد تحقـــق بعد إقرار 
الجزائر، رأس الســـنة األمازيغية عيدا وطنيا 
كغيره من األعياد الوطنية، ألول مرة في البالد 

وفي منطقة شمال أفريقيا.
وأمام هـــذا الزخم المتراكم فـــي المخيال 
األمازيغـــي حول شـــخصية الرمز شاشـــناق، 
تذهـــب روايـــات أخـــرى إلـــى نفـــي الســـرد 
األســـطوري للرجل، وإلـــى هيمنة الخيال على 
تركيـــب تفاصيل الناتج المتـــداول في الظرف 
الراهن، ال ســـيما فـــي ما يتعلـــق بالروزنامة 
المعتمـــدة، واالقتـــران المزعـــوم بينها وبين 
قيادة شاشـــناق األمازيغي ألمور السلطة في 

مصر الفرعونية.
ويـــرى الباحث والمؤرخ فـــؤاد صوفي أن 
”مناســـبة يناير، هي أكذوبة تاريخية وال عالقة 
لهـــا باألمازيـــغ، وال عالقة بين ينايـــر والملك 
المصـــري شاشـــناق، خالفا لما هـــو متداول، 
على أنه شـــخصية أمازيغيـــة، وأن الرجل هو 
قائد عســـكري مصري اســـتغل الفوضى التي 
أعقبت مـــوت الفرعـــون العتالء الســـلطة في 

البالد“.

اختالط السياسة المعاصرة بالتاريخ

العســـكري  القائـــد  أن  صوفـــي  يوضـــح 
شاشـــناق، هـــو مصـــري وأجـــداده وأحفاده 
مصريـــون، رغـــم أن البعض يريد أن ينســـبه 
للبربر، وال عالقة له ال باألمازيغ وال باحتفاالت 
يناير التي تنســـب العتالئـــه الحكم في مصر، 
وأن المغالطـــة يقف وراءها المناضل البربري 

أطلـــق  الـــذي  نقـــادي،  عمـــار  الجزائـــري 
الروزنامة األمازيغية خالل ثمانينات القرن 
الماضـــي، واختار ســـنة 950 قبل الميالد، 
التي صادفت وصول شاشـــناق للحكم في 
مصر، كأول ســـنة للروزنامة األمازيغية. 
ويـــرى أن ”الوقائـــع التاريخية تثبت أن 
شاشـــناق لـــم يقاتل الفرعون رمســـيس 
الثالث، ولم يأت إلى تلمسان الجزائرية، 
وأن صعوده للسلطة في مصر كان قبل 
قرنين من فترة رمســـيس الثالث. وأن 
الروزنامـــة المتداولـــة هـــي اجتهاد 
ناشـــطين، ال يســـتند إلـــى حقائـــق 
تاريخيـــة“، ما يظهـــر اختالال كبيرا 
بين الروايات التي تتناول مســـيرة 

القائد شاشناق.
ويعد صوفي واحدا من 

المهتمين بالتاريخ القديم للمنطقة، 
وشغل لسنوات بأرشيف والية 

وهران بغرب البالد، ثم عمل 
باحثا مشاركا بمركز البحث 
في األنتربولوجيا الثقافية 

واالجتماعية، الذي كانت 
ترأسه وزيرة التربية 

الحالية نورية بن 
غبريط، قبل أن 

ينتقل إلى إدارة 
األرشيف الوطني.

وينفي ما يتـــم تداوله حول 
هزيمـــة الفرعون رمســـيس الثاني 

على يـــد شاشـــناق، فـــي معركـــة كبيرة 
بمنطقـــة الرمشـــي التابعـــة القليـــم محافظة 
تلمسان في أقصى غرب الجزائر، أو أن تكون 
للقائد عاصمة آنذاك تدعى تافرســـة، ألن ذلك 
يعني أن الفرعـــون المصري قام بغزو منطقة 
المغـــرب العربي ووصل إلى غربها 1183، وأن 
شاشـــناق هزمه وأعاده إلى بالده، ثم يجلس 
على عرشـــه، وهو غيـــر ثابـــت تاريخيا، وأن 
الفرق الزمني بين الرجلين هو قرنان كامالن.

ويذكـــر أن الروايـــة الحقيقية لشاشـــناق 
توحي بأن الرجل ســـليل قبيلة الشواش التي 
كانـــت مقيمـــة على شـــط الجريد التونســـية 
حاليا، وعندما عم الجفـــاف هاجرت إلى دلتا 
النيل واستوطنت هناك، وبعد عقود ظهر قائد 

عسكري منها اسمه شاشناق.

الحوض الحضاري

المؤرخ المصري رشيد الناضوري، يعتقد 
أن العناصـــر الليبية البربرية المســـتقرة في 
أهناســـيا بالفيوم في مصر، والذين تسميهم 
النصـــوص المصريـــة بـ”الّتحنـــو“، تمكنـــت 
من تقلـــد وظائف هامة في هـــذا اإلقليم حتى 
ظهرت شـــخصية قويـــة فيها هي شـــخصية 
شاشـــناق األول، الذي تمكن من الوصول إلى 
عرش مصـــر، وتأســـيس األســـرة الفرعونية 
الثانية والعشرين وذلك سنة 950 قبل الميالد، 
وكان قبـــل وصوله للعـــرش يحمل لقب رئيس 
المشـــاوش العظيـــم وهي تســـمية ترجع في 
أصلها إلى منطقة شط الجريد جنوبي تونس.

عـــزز شاشـــناق مركزه فـــي حكـــم البالد 
بتزويـــج ابنه مـــن ابنـــة آخر ملوك األســـرة 
الحاديـــة والعشـــرين المصرية فـــي تانيس، 
وبهـــذه الطريقة أوجد ألســـرته حقا شـــرعيا 
في الوصـــول إلى عرش الفراعنـــة، كما يقول 
الناضـــوري الـــذي يضيـــف ”لم تكـــن كل من 
األســـرتين الليبيتين في تاريـــخ مصر القديم 
الثانية والعشرين والثالثة والعشرين أجنبية 
بمعنـــى الكلمة، بل لقد تأثـــرت هذه العناصر 

البربريـــة بالحضارة المصريـــة المتفوقة في 
ذلـــك الوقـــت بالنســـبة إليهم، مـــع االحتفاظ 

ببعض العادات البربرية“.
األمازيغية  شاشـــناق  أســـرة  واســـتمرت 
تحكم مصـــر الفرعونية أكثر مـــن قرنين على 
رأس األسرتين الـ22 والـ23. وبعض المؤرخين 

يذهب إلى األسرة الرابعة والعشرين أيضا.
ويقـــول المـــؤرخ األميركـــي وليـــام النغر 
”شاشـــناق أحد رؤســـاء الليبيين الذين قاموا 
بـــدور هام منذ زمن في الدلتا، أســـس أســـرة 
الحكـــم الــــ22 وعاصمتها بوبســـطة، فأصبح 

األمراء الليبيون كهنة ألمون بطيبة“.
قصـــة شاشـــناق تؤكـــد وجـــود حـــوض 
حضاري يمتد من المحيط الهندي بســـواحل 
األطلســـي  ســـلطنة ُعمـــان، وحتى شـــواطئ 
بموريتانيا، وكان تداخل بشـــري يتم بصورة 
دائمة بين ســـكان هذا الحوض، مما يؤكد أن 
التجمع البشـــري الذي يقيم في هذا الحوض 
ينتمـــي إلى أصل حضـــاري واحد منذ ما قبل 
التاريخ. فسالح الفرســـان للجيش الفرعوني 
كان يتألف من الفرسان األمازيغ، وتنقلت عبر 
القرون قبائل أمازيغية كانت تســـمى اللوبية 

أو الليبية فأقامت بدلتا النيل.

ما علمه القرطاجيون للبربر

ويبـــدو أن الـــرأي العلمـــي يميـــل إلى أن 
”عيد يناير“ هو مناســـبة فالحيـــة يحتفل بها 
في الكثير مـــن نواحي المغرب العربي، تيمنا 
بحلول ســـنة فالحية جديدة، وال تقتصر على 
المناطق البربرية فقط، وأن االحتفال بها كان 
خاليـــا من أي انتماء عرقي أو إثني، وأن األب 
داليـــه، صاحب أهم قامـــوس للهجة القبائلية 
حديـــث، يذكـــر أن ”ينايـــر هو أول شـــهر من 
التقويم الفالحي الشمســـي، يقوم فيه الناس 
بتناول شـــربة يناير على لحـــم قرابين الديكة 

أو األرانب، ويدخل هذا اليوم ضمن ما يسمى 
بأيـــام العواشـــير، التي تعتبـــر أياما دينية 
إســـالمية، ومن التقاليد المتداولة أن الماء 
الذي ينزل في يناير ينغرز في وهج حرارة 

أغسطس“.
  احتفاليـــة ينايـــر تختلـــف من بلدة 
ألخرى فـــي الجزائـــر، إحياؤها معروف 
فـــي مختلـــف ربـــوع البـــالد، وليس في 
منطقـــة القبائل فقط. ففي منطقة البيض 
بالجنـــوب الغربـــي للبالد، يتـــم إعداد 
”الشرشـــم“ وهو القمح المطبوخ الذي 
يأكلونه حتى تأتي السنة بـ“الصابة“، 

أي بمحصول وفير.
وكتب المستشرق الفرنسي 
أو- دي ديستان، عن يناير في 
منطقة بني سنوس ـ تلمسان في 
أقصى غرب البالد  قائال إنه ”يوم 
نفقة اللحم. يوم نفقة الكرموس 
(التين المجفف)، وفيه 
يجمعون مساء بداية اليوم 
ورق الشجر األخضر بأنواعه، 
حتى الريحان والبرواق 
وبوقرعون والخّروب 
والسانوج 
والكروش 
والدرياس 
والعرعار، وينشرونها 
على سطوح المنازل حتى 
تأتي السنة خضراء“. ويضيف 
دي ديستان ”في ندرومة، يتناولون 
في اليوم الثاني لحم الغنم ويقولون: 
”من يأكل في يّناير راس يبقى راس“، أي 

يبقى إنسانا عاليا. 
وفي تلمســـان دائما يعّدون شربة الحريرة 
بالكرويـــة. وتعد النســـاء الشرشـــم أي القمح 
المطبوخ وهن يتغنين بالبيتين ”كل الشرشم 
ال تتحّشـــم/ رّبـــي عالم ما دّســـينا شـــْي/ قم 
تســـّلف ال تتهـــْورف/ قـــاع الحّلـــه مـــا فيها 

شْي“.

وفـــي هذا العيـــد تكتحل النســـاء بالكحل، 
وإذا ســـقط ســـن صبي في هذا اليوم تردد أمه 
”يا ســـنينه يا بنينـــه، تخرج لوليدي ســـنينه، 
بجـــاه مكـــة والمدينـــة، ورجال اللـــه كاملين“. 
وتقَســـم رمانة على أفراد األسرة. والرمانة هي 
عـــادة عروبية كنعانية فينيقية ترمز للخصوبة 
الزراعية. وفي هذا الشأن يقول المؤرخ فرونيه 
باســـيه ”لقد عّلم القرطاجيون البربر الزراعة، 
فالبربر يكسرون الرمانة على مقبض المحراث، 
أو يدفنوهـــا فـــي أول خط للحـــرث، تفاؤال بأن 
ســـنابل الحبـــة المبذورة ســـتأتي كثيرة بعدد 
حبـــات الرمانة، وهي عادة مســـتمدة من ثقافة 

قرطاج، فالرمانة لديهم رمز للخصوبة“.

قائد أمازيغي أم فرعون أم رجل صالح مذكور في القرآن
شاشناق

رمز غامض يحتفل به األمازيغ في يناير من كل عام

الباحث واملؤرخ فؤاد صوفي يناقض مختلف الروايات. ويرى أن {مناسبة يناير، هي أكذوبة تاريخية وال عالقة لها باألمازيغ، وال عالقة بني يناير وامللك املصري شاشناق، خالفا ملا وجوه
هو متداول، على أنه شخصية أمازيغية، وأن الرجل هو قائد عسكري مصري}.

روايات األمازيغ التاريخية المتداولة 
في مجتمعهم، تصنف من يطلق عليه 

تعبير {القائد الرمز شاشناق}، في 
خانة المصلحين والمقربين إلى الله، 
والمذكورين في النصوص التوراتية 

واإلنجيلية، سيما في سرد حادثة دخول 
بيت المقدس، أيام نجل النبي سليمان، 

رحبعام. بينما يذهب آخرون إلى أن 
المقصود من اآليتين الرابعة والخامسة 
من سورة {اإلسراء} في القرآن الكريم، 

هو شاشناق ذاته

المغالطة يقف وراءها، كما يؤكد بعض 
المؤرخين، المناضل البربري الجزائري 

عمار نقادي، الذي أطلق الرزنامة 
األمازيغية خالل ثمانينات القرن 

الماضي، واختار سنة ٩٥٠ قبل الميالد، 
التي صادفت وصول شاشناق للحكم 
في مصر، كأول سنة للتأريخ األمازيغي

[ الباحث إبراهيم تازغارت يدافع عن حق األمازيغ في تمجيد رموزهم. ويضيف ”إن قصة الملك البطل شاشـــناق تأتي اليوم لترســـم طريق الخالص 
بين دعاة الدين بال ثقافة، وبين المدافعين عن الثقافة بال روح، والذين يرفضون كل محاولة للخروج من مأزق العدمية“.

صابر بليدي
أطلـــق الـــذي  نقـــادي،  عمـــار  ي 
األمازيغية خالل ثمانينات القرن 
0واختار ســـنة 950 قبل الميالد،
فت وصول شاشـــناق للحكم في
ل ســـنة للروزنامة األمازيغية.
”الوقائـــع التاريخية تثبت أن 
 لـــم يقاتل الفرعون رمســـيس 
م يأت إلى تلمسان الجزائرية،
ده للسلطة في مصر كان قبل 
فترة رمســـيس الثالث. وأن 
ة المتداولـــة هـــي اجتهاد
 ال يســـتند إلـــى حقائـــق 
“، ما يظهـــر اختالال كبيرا 
تتناول مســـيرة  ات التي

شناق.
صوفي واحدا من

بالتاريخ القديم للمنطقة، 
نوات بأرشيف والية 
رب البالد، ثم عمل
ركا بمركز البحث 
ولوجيا الثقافية
ية، الذي كانت

يرة التربية 
ورية بن

ل أن 
إدارة

لوطني.
 ما يتـــم تداوله حول 

فرعون رمســـيس الثاني 
شاشـــناق، فـــي معركـــة كبيرة 

لرمشـــي التابعـــة القليـــم محافظة 
ي أقصى غرب الجزائر، أو أن تكون 
صمة آنذاك تدعى تافرســـة، ألن ذلك 
منطقة بغزو قام المصري ون لفرع

البربريـــة بالحضارة المصريـــة المتفوقة في 
االحتفاظ ع م إليهم بة بالنس ت الوق ك ذل

أو األرانب، ويدخل هذا اليوم ض
بأيـــام العواشـــير، التي تعتبـــ
إســـالمية، ومن التقاليد المتد
الذي ينزل في يناير ينغرز في

أغسطس“.
  احتفاليـــة ينايـــر تخت
الجزائـــر، إحي ألخرى فـــي
فـــي مختلـــف ربـــوع البـــال
منطقـــة القبائل فقط. ففي م
بالجنـــوب الغربـــي للبالد
”الشرشـــم“ وهو القمح ال
يأكلونه حتى تأتي السنة

أي بمحصول وفير.
وكتب المستش
أو- دي ديستان،
منطقة بني سنوس
أقصى غرب البالد  ق
نفقة اللحم. يوم نف
(التين الم
يجمعون مسا
ورق الشجر األخ
حتى الريح
وبوقرع

والعرعار
على سطوح
تأتي السنة خضر
دي ديستان ”في ندرو
في اليوم الثاني لحم الغ
من يأكل في يننننننننّناااااااااااير راس يبق
م ي يوم ي

”
يبقى إنسانا عاليا. 

ش يعّدون دائئئئئئئئئئئما ان تلمس وف
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[ عيد يناير، عند المؤرخين، مناســـبة شعبية قديمة في الكثير من نواحي المغرب العربي، تيمنا 
بحلول سنة فالحية جديدة، حتى أن االحتفال بها كان خاليا من أي انتماء عرقي أو إثني.
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قال الكاتب التونسي شكري املبخوت، الحاصل على جائزة امللك فيصل للغة العربية واألدب، 

إن هذه الجائزة تعبر عن قوة الحركة األكاديمية في تونس.

يحتفي مهرجان املربد الثالث والعشـــرون الذي ســـيقام في البصرة من 7 إلى 10 فبراير املقبل 

بالشاعر العراقي كاظم الحجاج. ثقافة

خالد بيومي

} القاهــرة - يعد الشـــاعر عبدالمنعم رمضان 
من أهم األصوات الشعرية المصرية، شارك في 
إحدى الجماعتين  تأســـيس جماعة ”أصوات“ 
اللتيـــن مثلتـــا حصريـــا ما يســـمى بشـــعراء 
الســـبعينات، وحصـــل على جائزتـــي كفافيس 
والمنتدى الثقافي اللبناني بباريس، وترجمت 

قصائده إلى عدة لغات أوروبية.
بعد مرور أكثر من ثالثين عاما على انطالق 
تجربته الشـــعرية، يحدثنا عبدالمنعم رمضان 
عن المحطات الكبرى التي انتابه فيها شـــعور 
بأنه حقق تحوال في كتابة القصيدة، قائال ”بعد 
مـــرور ثالثين عاما، أعتقد أنني تخلصت تماما 
من هاجس أن أكون صاحب تحول ملموس في 
الكتابة الشـــعرية، أعترف أن الشعر أكبر مني، 
وأنا أحاربـــه دائما- ال  وأننـــي إذا حاربتـــه – 
أنســـى أنه أطول مني عمرا، وأحلم مع الشـــعر 
حلمـــا وحيـــدا، وهـــو أن أكـــون كائنـــا مفردا 
بداخله. فتحويل المســـارات هاجس ال يقوم به 
فرد واحـــد، ولكنه هاجس تقوم به حقبة زمنية 
وجماعة من الشـــعراء، إال أنني اآلن أسعى لكي 

أكون فردا واحدا دون هواجس كبيرة“.

الوضوح والفضيحة

يحدثنـــا رمضان عن ديوانـــه األول ”الحلم 
ظـــل الوقت.. الحلم ظل المســـافة“، الذي يقول 
إنـــه ظهر ضمـــن عمـــل جماعي، مضيفـــا ”كنا 
أيامها خمسة شعراء وفنانا تشكيليا قد شكلوا 
الشـــعرية، وفي المقابل شكل  جماعة ’أصوات’ 
زمالء لنا جماعة أخرى اســـمها ’إضاءة’، حيث 
كنـــا مســـكونين بحلـــم التغييـــر، وكان جوهر 
دســـتور الجماعـــة يقوم على أن الفـــرد ال يقوم 
بنفســـه، ولكن بالجماعة التي ينتســـب إليها. 
ديوانـــي األول هو ديـــوان مراهقتـــي الجميلة 
جـــاءت قصائـــده رديئة، وهـــذا أبرز مـــا فيه. 
إنـــه يدل على مـــا يمكن أن أكونـــه. لقد تعطلت 
خاطرتي بعد هذا الديـــوان، كما أنني اعتمدت 
النشر المنجم بالصحف والمجالت، إضافة إلى 
أننـــي كنت في انتظار ما ال يجيء، ألن الظروف 
الثقافية في تلك الفتـــرة كانت مظلمة، ولم أكن 

جاهزا للخروج عليها تماما ومحاربتها.
وفـــي النصـــف األول من تســـعينات القرن 
الماضي ســـعيت إلى نشر ديواني الثاني الذي 
أعتبره اآلن بمثابة عملي األول وهو ديوان ’قبل 

الماء فوق الحافة’“.
تجربة رمضان تركز على شـــعرية القصيدة 
فـــي المقام األول، نســـأله هنا عـــن نجاحه في 
خلق مسافة بين ما هو سياسي وما هو شعري 
ليجيبنا بـــأن أحد أهم أســـئلته التي يطرحها 
على نفســـه هو سؤال المســـافة، يقول ”عندما 
أذهب إلـــى معرض فن تشـــكيلي أحـــس أنني 
يجب أن أضبط المســـافة بينـــي وبين اللوحة 
التي أتأملهـــا؛ ألنني إذا اقتربت جدا لن أراها، 
أمام اللوحة ال بد أن أضبط المســـافة. كذلك في 
عالقتـــي بالمؤسســـات الثقافية الرســـمية في 
مصر كنت مشغوال أيضا بضبط المسافة، فأنا 
ال أقترب منها حتى ال أحســـب عليها، وال أبتعد 
عنها حتى ال أصبـــح منفيا تماما. إنني أضبط 

المســـافة ألن مؤسســـات الدولة ليســـت خيرا 
كلها، وليســـت شرا جميعها. في حياتي أعتمد 
فكرة أنني شاعر بين الحين والحين، أنا شاعر 
عندما أكتب قصيدة، وخارج القصيدة أنا كائن 
بســـيط يتعامل مـــع العالم المحيـــط به بوعي 
نقدي، وحشرية كاملة أحيانا، وناقصة أحيانا 
أخـــرى وكان محمود درويش يقول ’الشـــعراء 

عاديون ما بين القصيدة والقصيدة’“.
في شـــعر رمضان أيضـــا تعامل خاص مع 
اللغـــة، فلغتـــه قريبة من لغة الحيـــاة اليومية، 
والتـــي ال تتعارض مع الفصحى، يعلق ضيفنا 
”قلـــت ذات مـــرة: إنني أقـــرأ الروايـــة من أجل 
أن أكتـــب الشـــعر، وأتفـــادى – غالبـــا – قراءة 
الشـــعر. وقلـــت مرة أخـــرى: إنني نشـــأت في 
بيـــت يحب الحكايات، كان أبـــي حكاء عظيما، 
بينمـــا كانـــت أمي – أيام طفولتـــي – تغني لنا 
أغنيات جميلة، وأظـــن أن بعضها كان مبتكرا 
وليس من محفوظاتها. في طفولتي، نشأت بين 
األغنيـــة والحكاية، بين أبـــي وأمي، أحببتهما 
كليهما، وإن كنت قد احترمت كبرياء أمي أكثر، 
واحترمت عفوية أبي أكثر، فحكايات أبي كانت 
هـــي العفوية، وغنـــاء أمي كان محبـــوكا. في 

طفولتي نشأت بين العفوية والفن المحبوك.
وأظـــن أن طفولتي تطاردني حتى اآلن. لقد 
كتبت ســـيرة ذاتية بعنوان ’متاهة اإلسكافي’، 
وكأنني أكتب روايتي، وأكتب الشـــعر على أنه 

رواية، وعلى أنه شعر أيضا“.
ويذكـــر رمضـــان أن الكاتب الكبيـــر إدوار 
الخـــراط وصفـــه بأنه شـــاعر الحافـــة، ويظن 
أنـــه كذلك، مقرا بأنه على الحافة ســـوف يقيم، 

وسوف يغادر في اآلن نفسه.
وصف الناقد الراحـــل محمود أمين العالم 
شعر رمضان بأنه شـــعر صعب، يقول الشاعر 
حول ذلـــك ”ذات مرة اتصل بي الروائي الكبير 
صنع اللـــه إبراهيم على تليفـــون المنزل، فرد 
عليـــه ابني وتبـــادل معه الحديـــث والمداعبة 
وســـأله: مـــا رأيك في شـــعر أبيـــك؟ فأجاب: ال 
يعجبنـــي. فقـــال صنع اللـــه: أليـــس كذلك يا 
أخي. وأصبحت هذه المقولـــة تخصني. ربما 
ينتمي محمود أمين العالم وصنع الله إبراهيم 

إلـــى أرض واحـــدة، وربما يكون ســـؤال الفن 
عندهما متقاربا، لكنني أظن أنني عندما أكتب 
قصيدتـــي أكـــون واضحا إلى حـــد الفضيحة، 
خاصـــة أنني أعتبر الوضـــوح الكامل فضيلة. 
نحن ال نســـتطيع أن ننظر إلى النور في عينه، 
ونفضل أن نراه منعكســـا على األشـــياء. ليس 
عنـــدي ما يجب أن أحولـــه إلى فضيحة. عندي 
كائنات أحب أحيانا أن تنتشر، وأحب أن يظهر 
منهـــا بعض أجزائها، وفـــي أحيان قليلة أحب 
أن تظهـــر كاملة، وأنا ألبي رغبة هذه الكائنات. 
لماذا تريد أن تراني عاريا؟ أال يكفيك أن تراني 

فقط؟“.

طاقة الغضب

نتطـــرق مع الشـــاعر إلـــى الحديـــث حول 
ديوانـــه األخيـــر ”الحنين العـــاري“، يقول عنه 
رمضان ”حـــاول أن ترى الجنين عاريا، ربما ال 
ترى شـــيئا، إنني أعري مـــا ال ُيعرى، ولكنني 
ال أعـــرف الحنين إلـــى ماذا؟ ولو أن الشـــاعر 
يملك اإلجابة عن هذا الســـؤال لما كتب قصيدة 
واحدة. الشـــاعر يمشـــي وراء السؤال، وليس 
مهمـــا أن يصل إلـــى إجابته، المهـــم أن يقطع 
الطريـــق الـــذي يقطعه الســـؤال، وأنـــا أقطع 
الطريق الذي يقطعه السؤال. ومن أبرز أسباب 
استمراري في كتابة الشـــعر أنني ال أصل إلى 
إجابـــات. قطـــاري ال يملك محطـــات للوصول، 
ولكنه يملك فقـــط محطات لالنتظار؛ ألن محطة 

وصولي ستكون موتي ونهاية مشواري“.

نقــــد رمضان جــــارح كحد الســــكين حتى 
الموجــــه إلى أقرب أصدقائــــه، حتى أننا نرى 
أنــــه يصــــر على أن يخســــر كل يــــوم صديقا، 
لكنه يقول ”لدي عبارة شــــعرية تقول ’أشتهي 
أن أكــــون الحجــــارة فــــوق الــــرؤوس“. هــــذه 
الشــــهوة تملكتنــــي وتغلبنــــي على نفســــي. 
العالــــم دائما ليس مالئمــــا، واألصدقاء دائما 
ليســــوا مالئمين. في كل األوقــــات أهاجم من 
أهاجمه بال كراهية، أحتفي بالغضب وأتجنب 
الكراهيــــة، الغضب يالزمني فــــي كل محطات 
قيامي، ولو تخليت عــــن غضبي، لتخليت عن 
وقود ال أســــتطيع أن أعوضه، فال تلمني على 

غضبي“.
ونذكرأن عبدالمنعم رمضان من الشــــعراء 
القالئل المتفرغين لإلبداع بعد أن ترك وظيفته 
في الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة، وعكف 
على معايشــــة أحالمــــه وقصائــــده بإخالص 
شــــديد. من الكتب التي صــــدرت له نذكر ”قبل 
الماء فــــوق الحافــــة“، ”لماذا أيهــــا الماضي 
تنام فــــي حديقتي“، ”الصعود إلــــى المنزل“، 

”الحنين العاري“ وغيرها.

علي صوافطة

} رام اللــه - عن مدى تغلغل فكرة الصراعات 
والحـــروب في وجدان اإلنســـان منذ نشـــأته 
وتحولهـــا مـــع الوقـــت إلـــى مادة للهـــو لدى 
األطفال، يقدم الفنان التشـــكيلي الفلســـطيني 
بشـــار الحروب معرضـــه ”الحـــرب والرغبة“ 
الذي يضم مجموعة متنوعة من أعماله الفنية 
ما بيـــن الرســـم والنحت والتركيـــب، قوامها 

الرئيسي األسلحة والجنود.
وقـــال الحروب عـــن المعرض الذي 

اســـتغرق اإلعداد له عامين وافتتح 
”جاليري1“  فـــي  الثالثاء  مســـاء 
بمدينـــة رام اللـــه فـــي الضفـــة 
الغربيـــة، ”عـــدت إلـــى طفولتي 
وماذا كنت ألعب وقارنته مع ما 

يحـــدث اليوم في هـــذا العالم 
والـــذي يشـــبه اللعبة في 
النهايـــة، كيـــف يلعـــب 
الحرب  ألعـــاب  األطفال 
المنتصر  من  ويقررون 

ومن المهزوم؟“.
وأضاف ”أحاول أن 
أطرح قضايا من خالل 
واأللعاب  األسلحة  هذه 
هي  التي  البالســـتيكية 

مواد رخيصة، والتي مـــن خاللها أتحدث عن 
العالم وعن الحرب بشكل عام، التي هي قضية 

كونية الكل عانى منها“.
ومن بيـــن األعمال المقدمـــة في المعرض 
يبرز مجسم ”غزو“، وهو عبارة عن مجسمات 
صغيـــرة لجنود من البرونـــز يحيطون بالكرة 

األرضية.
وعـــن هذا العمل يقـــول الحروب الحاصل 
على درجة الماجســـتير في الفنون المعاصرة 
من بريطانيا، ”أخذ مني هذا العمل عاما كامال 
قمت خالله بعمـــل 1500 جندي من البرونز 
أنتجتهـــا من خـــالل قوالـــب صغيرة، 
أنت تراها كـــرة ذهبية ولكن حينما 
تقترب منها ترى كل هؤالء الجنود 

يحيطون بها“.

وأضـــاف ”مع أني أهدف من خالل أعمالي 
إلى أن أرســـخ طرح التساؤالت لدى المشاهد، 
لكنـــي في هذا العمل أحاول إيصال فكرة أن ال 
مكان للمدنيين على هذه األرض، فهي محاطة 

بالجنود من كل مكان“.
آخـــر  الفـــت  عمـــل  وفـــي 

مـــن أربعـــة أجـــزاء، يقدم 
الحـــروب الصراع 
الداخلي للجندي 

الذي هو وقود 
أي حـــرب، 

قالـــب  فاســـتخدم 
ثلج من الفراولة شـــكل 

منه مجسم جندي يبدو في 
حالتـــه األولى، فـــي كامل هيئته 

ليبدأ  وأســـلحته،  العســـكري  وزيه 
بالذوبان في أربع لوحات فنية تحمل كل منها 

تعبيرات مختلفة.
وفي لوحة أخرى اســـتعان الحروب بفن 
األرابيسك لتقديم لوحة فنية بشكل دائرة 
مكونة من األسلحة والجنود المصنوعة 

من مادة البالستيك.
تظهر في أعمـــال الحروب مجموعة 
من اللوحات الفنية المرســـومة لجنود 
في عرض عسكري خلفية ألوانها تشبه 

علم قوس قزح.

وقال عنها ”انسجاما مع عنوان المعرض 
’الحرب والرغبة’ اخترت علـــم الرينبو ’قوس 

قزح’ إليضاح أن الحرب ال لون فيها“.
ويمكن لزائر المعرض مشاهدة مجموعة 
مـــن األعمـــال الفنيـــة المتمثلة باإلشـــارات 
الضوئيـــة والتي صممـــت من خالل 
صنـــدوق مضـــاء، تنعكـــس 
اإلضاءة فيـــه على مجموعة 
مـــن الجنـــود كأن 
با  وســـكو ميكر
(مجهر) صورهم.

ويرى قيم المعرض 
األكاديمي والفنان عيســـى 
الحـــروب  أعمـــال  أن  ديبـــي 
”بحاجة إلى تأمـــل مغاير عن النهج 
العام الذي يحاول أن يبني رواية نمطية 

للصراع“.
ويقـــول فـــي تقديمه للمعـــرض من خالل 
كتيـــب عنـــه ”أعمـــال بشـــار هنـــا تقـــدم لنا 
مجموعة من الكوابيس. يســـلط الضوء على 
العالقة المركبة بين الشـــهوة والعنف كعمل 
حربـــي رجولي له أصوله فـــي تاريخ الحرب 

واالنتصار والهزيمة“.
ويســـتمر معرض ”الحرب والرغبة“ حتى 
الثامن والعشرين من فبراير لينتقل في وقت 

الحق إلى دبي بدولة اإلمارات.

معرض للفن التشكيلي في رام الله يجعل من الحرب لعبة أطفال

الشاعر يمشـــي دائما وراء السؤال، 

وليـــس مهما أن يصل إلـــى إجابته، 

المهـــم أن يقطـــع الطريـــق الـــذي 

يقطعه السؤال

 ◄

الشـــعرية هو  المســـارات  تحويـــل 

هاجـــس ال يقـــوم بـــه فـــرد واحـــد، 

ولكنه هاجس تقوم به حقبة زمنية 

وجماعة من الشعراء

 ◄

} يصّنف الباحثون في الشأن الثقافي 
البغدادي، على أن الثقافة العراقية هي نتاج 

منفلت عن مدارات المؤسسة السلطوية 
الرسمية. هذا الرأي يثير الشهية في 

المباحث المجتمعية والرصد الثقافي، 
لمراقبة حركة تاريخ الثقافة العراقية من 

حيث النشأة وصيرورتها ونتائجها وحتى 
معطياتها المعاصرة.

لم تكتِف المقهى البغدادية ذات الصبغة 
الذكورية المطلقة، في تداول الشأن األدبي 

فقط على تخوتها، ولم تكن واحة لالسترخاء 
واللقاءات اليومية للثرثرة، بل كانت واحة 
تنويرية في قراءة التاريخ أو نقد الظواهر 

الغيبية أو حتى نقد النص المقدس، أو 
في اإلدانة العلنية لكل ُعقد التطرف الديني 

وتحجر النصوص المغلقة.
 يتجلى هذا عندما ظهرت األفكار 

الوجودية والعدمية والمدرسة السريالية 
المثيرة في مقاهي باريس بعد إغالق باب 
الحرب العالمية األولى، حتى وصلت إلى 
بغداد عبر رسل ووفود وطالئع التبشير 

لألفكار الجديدة، وسميت حينذاك في مطلع 
القرن العشرين بـ“األفكار القردية“ نسبة إلى 
التطور التاريخي لساللة القرود الشمبانزية 
والتبشير باإلنسان السوبر، حتى غدت مادة 
للتندر في المقاهي البغدادية عندما تبناها 

بحماس منقطع في حينها فريق من الشباب 
المنفلت من السياق التقليدي (الزهاوي/ 

الرصافي/ حسين الرحال)، حتى وصل 
األمر إلى مالحقة متبّنيها في تلك المقاهي 

البغدادية من رجال الدين المحّرضين 
والسلطة معا وطردهم منها، بعد أن بدأ 

الشباب في تقّبل تلك األفكار الغريبة 
والتعاطي معها.

نستدل من ذلك على ألق الفضاء 
الحاضن (المقهى) وتطور البيئة المكانية 

وزمانها في توفير الحاضنة المالئمة بعيدا 
عن حاضنة السلطة الرسمية، حيث لم 

تعد قضية شرب فنجان القهوة أو استكان 
الشاي والخدر على التخوت، قضية مجردة 

للهو أو تزجية وقت الفراغ أو ضرب 
المواعيد، بل كانت إلى حد قريب مدرسة 

فكرية لتداول الرأي وتقّبل الرأي اآلخر 
بروح المعاصرة.

كانت المقهى البغدادية عبر القرن 
العشرين واحة ثقافية مكانية تعمل على 

مدار الساعة في تالقح األفكار والرؤى 
وبديال عن واحة الجامع. إذ كانت المقهى 

البغدادية في بدايتها منبرا حرا لقراءة 
الشعر أو نظمه أو تداول بحوره، حتى غدت 

ندوة مفتوحة على امتداد شارع الرشيد 
التاريخي من ”مقهى حسن عجمي/ مقهى 

البرازيلي/ مقهى الزهاوي/ مقهى البرلمان 
والمعقدين“، الشارع الثقافي / التاريخي 
الذي يقارب بصيرورته قرابة القرن حتى 

أصبح المتبني الرسمي لنشوء الثقافة 
الشعرية وتعدد أغراضه من الهجائية 

والغزل إلى واحة الفكر النقدي، ووجدت 
الحركات السياسية الطليعية آنذاك من 

الشعر فرصة تاريخية لتمرير األيديولوجيا 
داخل المقهى وإغواء الشباب البغدادي في 

قصائد الحماسة المتمردة، حتى ظهرت 
فرقة صعاليك الشعر ورصدهم داخل المقهى 

البغدادي ”حسين مردان / عبداألمير 
الحصيري“، وهم الجيل المتمرد شعريا 

الذي وجد من المقهى فرصة تاريخية لبث 
هواجس الصعلكة والتمرد.

لكل مقهى شارع، ولكل شارع فضاء، 
ليس منفصال عن المقهى في دول المنطقة 

أو العالم الغربي، فكان شارع الرشيد يقارب 
بشكله الثقافي شارع الحمرا في بيروت 
تحديدا، ووسط البلد  و“مقهى كوستا“ 
”مقهى الريش وزهرة البستان في وسط 
القاهرة، ومقهى ”هافانا / الروضة“ في 

الشام و“مقهى باريس“ في تونس بشارع 
الحبيب بورقيبة، ومقهى ديماغو / دي فلور 

في حي سان جرمان في باريس، وهكذا 
حيث توجد المدن، فثمة شارع طويل حاضن 
للمقهى الثقافي، تنتعش فيه الرؤى الثقافية 

خارج المؤسسة الدولتية لطرح األفكار 
المتمّردة على نظام السلطة. بذلك تصبح 
المقهى الثقافي متمّردة على روح السلطة 

التي تحاول غالبا الهيمنة ولكنها تفشل في 
االستحواذ.

من الجانب األخر لقد عانت السلطة 
المؤسساتية في محاوالت عدة الستمالة 

رواد المقهى خوفا من بروز ظواهر التمّرد 
وخروجها من نطاق المقهى إلى الشارع 

على شكل بؤر تشتغل بالضد من السلطة 
مهما كان شكل السلطة، فقد عملت طيلة 

القرن الماضي على بّث عيونها على رّواد 
المقاهي مرة، وفي مرة أخرى بعمل المقاهي 

السلطوية، لكنها فشكل كليا في جلب 
الزبائن الفاعلين أو المؤثرين لحاضنتها 

المؤدلجة.

 خضير فليح الزيدي

ف ثق شأ ف ث ّنف {

كاتب عراقي

ثقافة املقهى 

البغدادية
رحلة الشاعر بال نهاية وقطاره بال محطات

[ عبدالمنعم رمضان: على الحافة سوف أقيم وسوف أغادر في اآلن نفسه
عبداملنعم رمضان من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر واشترك في تأسيس جبهته 
الشــــــعرية وتثوير ذائقته اإلبداعية، والقطيعة مع التيارات السابقة، ويرى الكثير من النقاد 
واملبدعني أن شــــــعره صعب، لكنه يرى أن شعره واضح إلى درجة الفضح، ”العرب“ التقت 

الشاعر في حوار خاص حول جتربته.

أقرأ الرواية من أجل أن أكتب الشعر
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ــان - في كتابه ”الفكـــر.. وعي الفعل“،  } عمّ
الصادر عن اآلن ناشـــرون وموزعون، يحاول 
المفكـــر الفلســـطيني عدنان الصّبـــاح تقديم 
رؤية فكرية جديدة لجدلية العالقة بين الفكر 

والفعل.
ويـــرى الباحـــث أهميـــة خاصـــة لهـــذا 
الموضوع، على ضوء كثرة الحديث عن الفكر 
ودوره فـــي التحـــرر والتقدم، موّجها ســـهام 
نقده للتعاطـــي العربي مع هـــذا الموضوع، 
والـــذي يـــدور فـــي ”حلقـــة مفرغـــة“، إذ أن 
المفكريـــن يتناولـــون الموضوع فـــي إطاره 
النظـــري بمعزل عن الفعـــل، لذلك بقي العرب 
المعاصرون يراوحون في مكانهم غير فاعلين 

على مسرح التاريخ.
ويقول الصّباح إن التناول الفّج لموضوع 
الفكـــر بمعـــزل عن تنـــاول الفعل اإلنســـاني 
للشـــعوب العربية، هو ضـــرب من العبث بال 
معنى، كما أن قراءة فكر الذات على أنه الفكر 

المطلـــق وبُبعـــده التاريخي بمعـــزل عن أي 
تطورات، ومن دون إخضاعه لمختبر الحراك 

اإلنســـاني بكل تجلياته، هـــو من قبيل 
الترف اللغوي الذي بال جدوى.

ويعـــرِّف الصّبـــاح الفكـــر على أنه 
”وعـــي الفعـــل الجماعـــي مرفوعا لحد 
المطواعيـــة والقدرة على التحول إلى 
آليات لمعاودة الفعل بشـــكل أفضل“، 
مضيفـــا أن المفّكـــر ”قارٌئ مشـــارٌك 
بالفعـــل، وفاحٌص وبـــان ُمبدٌع لفعل 
الُمنتجيـــن وعيـــا“، وأن األمة التي 
تنتـــج الثروة تنتج فكرهـــا، واألمة 
تســـتهلك  الثروة  تســـتهلك  التـــي 
فكرها، ولهذا فـــإن أجدادنا الذين 
األرض،  علـــى  فاعليـــن  كانـــوا 

اســـتطاعوا صـــوغ فكرهم الذي مـــازال حّيا 
حتى اآلن. ويؤكد أن الشـــعوب العربية اليوم 
بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى مجتهدين 

ُجدد وعصريين، ولكن ليس بالمعنى الفردي، 
بل بالمعنى الجماعـــي، فالفكر الفردي اليوم 
”ال وجود له“. ويشـــدد الباحث على أن الذي 
الحضارات  مـــع  يتالقـــح  ال 
وأن  المـــوات،  يصيبـــه 
المســـتقبل بكل تجلياته هو 
أن  دون  واالنفتـــاح  للتقـــدم 
يعنـــي ذلك الذوبان، فال يوجد 
فكر نقي كاألعـــراق العنصرية 
في القرن الحادي والعشـــرين، 
هو  الخالـــص  النقـــي  والفكـــر 
تمامـــا كالعنصريـــة التي تّدعي 

نقاء جنسها.
ويوضح الصّباح أنه ال وجود 
لفكـــر مقـــاوم دون مقاومـــة، وأن 
يســـاعدها  لفكر  تحتاج  المقاومة 
فـــي التطور وتحقيق االنتصار. فالمســـتقبل 
ليس لغة، وإنما فعٌل حي على األرض، تماما 

كمـــا هو التاريـــخ الذي ُيعّد تســـجيال للفعل 
البشـــري ومكوناتـــه وتأثيراتـــه على األرض 

واألحياء.
إلـــى  نقـــده  ســـهام  الصّبـــاح  ويوّجـــه 
المشـــتغلين بقضايـــا الفكـــر فـــي العالَمْين 
أنهـــم  إلـــى  مشـــيرا  واإلســـالمي،  العربـــي 
يتعاملون مع المتلقي بشكل فوقي، معتقدين 
أنه يخضـــع لدونية في مراتبية يؤلفونها هم 
بعيدا عـــن الواقع دون أن يدركوا أن المتلقي 

الفاعل نفسه هو منتج الفكر الفاعل نفسه.

سفيان رجب

} ونحن نخوض في أحداث ”منزل بورقيبة“ 
للكاتبة إيناس العباســـي، نجد أنفســـنا أمام 
رواية نســـوّية ُكتبت زمن الثورة التونســـية، 
وهـــي تخلـــق ثـــورة المـــرأة وقدرتهـــا على 
التغيير، من خالل نموذجين المرأتين قوّيتين 
شـــّقتا طريقهما في غابـــة الرجال، األولى في 
تونس وهي ”جيهان“، والثانية خارج تونس، 
تحديدا فـــي أميركا وهي ”صوفيا“. والرواية 
بفصولها الخمســـة مّثلت تـــداوال منولوجيا 
بيـــن المرأتيـــن مع مـــا يتقاطـــع بينهما من 

أحداث ومن شخصيات.

صورتان للمرأة

عاشـــت جيهان في تونـــس وهي تصارع 
عقدة األب ”حبيب“ الذي طّلق أّمها، وهرب من 
واجبه في تربيتهـــا، أما صوفيا فقد اختارت 
االرتماء في حضن العجوز األميركي ”روْي“، 
وحين انتبهت إلى أنها كانت مجّرد ديكور في 
حياة العجوز األميركي ”الدمية التونســـية“ 
كما كانـــت تلّقبها األميركيـــات، التحفة التي 
عاد بها ”روي“ من ســـفره في شمال أفريقيا، 
بدأت صوفيا ثورتها على نفسها أوال، ثّم على 
كل ما يحيط بها، وصنعت مجدها بفتح محّل 

للتحف أطلقت عليه اسم ”الحلم األفريقي“.
تبـــدو الكاتبة منتصرة كثيرا لشـــخصية 
جيهـــان، حتى أنهـــا خصصت لها مســـاحة 
أكبر في روايتها، لكنهـــا كانت مفتتنة كثيرا 
بشـــخصية صوفيـــا. فالشـــخصية األولى قد 

تكـــون تمّثـــل واقـــع الكاتبة أو تقتـــرب منه، 
أما الشـــخصية الثانية فهي تمّثل حلمها في 

القارة الجديدة ”الحلم األفريقي“.
وفي رواية ”منزل بورقيبة“، الصادرة هذه 
الســـنة عن دار الساقي، ضمن مشروع ”آفاق 

لكتابة الروايـــة“، تتعّمق ثورة المرأة 
لتصل إلـــى أعمـــق جذور التســـّلط 
والمقـــّدس،  الطقوســـّي  الذكـــوري، 
الدنيـــوي  بيـــن  الرابـــط  الخيـــط 
واآلخـــروي، وهو الجنـــازة، والذي 
يقصـــي المـــرأة ويتركهـــا في ركن 
العويل والبكاء. تقول الكاتبة على 
لسان جيهان بطلة روايتها ”يقول 
النـــاس في بالدنا إنه ال يجوز أن 
تمشي النساء في الجنائز. عيب. 
حـــرام. لكننا تجّرأنا على كســـر 
هذه القاعدة. مشينا على مسافة 

قريبة من موكب الجنازة محاذرات أن 
ينتبه لنا الّرجال. انتظرنا في الشارع انتهاء 
المشّيعين من الّصالة على المّيت في الجامع 
الكبير، ثّم لحقنـــا بهم خالفا لعادات المدينة 

وُسنن الجنائز“.
قد تبدو إشـــارة الكاتبـــة خافتة نحو هذا 
اإلشـــكال تحديدا، رغم أّن الرواية دارت حول 
حكايـــة موت حبيب في أميركا، واســـتجالب 
جثمانه إلى مســـقط رأسه في تونس تحديدا 
فـــي مدينة منـــزل بورقيبة، لـــو ُوضع عنوان 
آخر للرواية لكان ”نســـاء فـــي جنازة رجل“. 
إنهـــا رواية قتل الّرجـــل، بعد قرون من حكمه 
وتســـّلطه وتجّبره، آن الوقـــت لينتهي وتقام 
جنازتـــه التي تمشـــي فيهـــا النســـاء، وهّن 

اللواتي سيكتبن تاريخه وسيرثن ما تركه.
اســـتفادت إينـــاس العّباســـي كثيرا من 
قصيـــدة النثر وهـــي التي عرفناها شـــاعرة، 
وخاصة في نّصها ”أرشـــيف األعمى“ الحائز 
على جائزة الكريديف ســـنة 2007، من ناحية 
حرصها على بناء النـــّص وتلغيمه بالّرموز. 
جمعت بين هاتين  فروايتها ”منزل بورقيبة“ 

الخاصيتين، من ناحية بنائها الّدقيق، والذي 
قام على التداول المنولوجي بين شخصيتي 
جيهان وصوفيا، واســـتعمال تقنية الفالش 
بـــاك للحفر فـــي تاريـــخ الشـــخصيات التي 
أحاطـــت بهما، مثل حبيـــب وأخيه نورالدين 
صوفيـــا  زوج  روْي،  األميركـــي  والعجـــوز 
وعشـــيقها أوميـــد.. ثـــّم إّن عناوين 
أعطـــت  الخمســـة  الفصـــول 
الطّابق  منـــزل،  شـــكل  للرواية 
األرضـــي، ثـــّم تليـــه نافـــذة في 
الطابـــق الثاني، ثـــّم درٌج يقود 
إلـــى الطابـــق الثاني، ثـــم غرفة 
موصـــدة فـــي الطابـــق الثانـــي، 
والقســـم الخامـــس واألخيـــر هو 
بيت يطّل على شارع جانبّي. وأنت 
تقرأ الرواية، تحـــّس كأنك تتحرك 
داخل منزل وتفتح دواليبه وتتأّمل 
اللوحـــات المعّلقـــة علـــى جدرانـــه 
وتتصّنـــت مـــن خلف األبـــواب على 
أحاديث سّكانه، وتتسّلل إلى أدراجه الّسرية 
لتتّطلع على الرســـائل التي وصلت يوما إلى 

بريده وأصبحت أرشيفا لتاريخ المنزل.

لعبة رمزية

ال يخفى على القارئ الفِطن لرواية ”منزل 
حبيب،  الرمزية، فشخصية  لعبتها  بورقيبة“ 
وهي عقدة األحداث والجامعة بين شخصيات 
الروايـــة، تكاد تكون رمزا لشـــخصية الّزعيم 
الحبيـــب بورقيبـــة، فحضورهـــا الضبابـــّي 
والمشـــّوش لم يخف هالتهـــا التاريخية في 
حيـــاة شـــخصيات الرواية، وجنـــازة حبيب 
كانت الحـــدث الذي دارت حولـــه كّل أحداث 

الرواية.
كمـــا أّن إينـــاس العباســـي تتقـــن اللعب 
بالمفارقات بين األســـماء واألحـــداث، وهذا 
ما يعطي لروايتها هذه المســـاحة الواســـعة 
تحضر  للّتأويل والّتحليل، فـ“منزل بورقيبة“ 
كمدينة وهذه قراءة عنوان باألســـاس، لكنها 

فـــي قـــراءة أبعد هي منـــزل بهندســـته التي 
توزعت بيـــن أقســـام الرواية، منـــزل حبيب 
الذي ترك وصّية ميراثه البنته جيهان والتي 
هربـــت منه فـــي األخير وعادت إلـــى حياتها 
فـــي العاصمة التونســـية، وإلى مقـــّر عملها 
كطبيبـــة فـــي مستشـــفى وســـيلة بورقيبة، 

وهذه عالمة أخرى فـــي لعبة المفارقات التي 
تحّدثنا عنها، إضافة إلى الّزمن الذي اختارته 
الكاتبة لروايتها، وهـــو األيام األولى للثورة 
التونســـية، والذي (الزمن) كان مجّرد عالمة 
أيضا في لعبـــة المفارقات التي وضعت فيها 

الروائية قارئها.
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صـــدرت حديثا عن مجموعة النيل العربية للنشـــر والتوزيع الطبعة العربيـــة لكتاب {املليونير 

اليقظ} للكاتب والفنان األميركي جو فيتالي، بترجمة منة حمزاوي.

صدر عن منشورات املتوسط بميالنو كتاب {األشياء التي ال نفعلها}، وهو مجموعة قصص من 

إسبانيا وأميركا الالتينية، من اختيار وترجمة أحمد عبداللطيف.

المستقبل ليس لغة وإنما فعل حي على األرض

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

قصص مصرية تغوص 

في قضايا العرب

صـــدرت حديثا عـــن دار غراب  } القاهــرة – 
للنشـــر والتوزيع مجموعـــة قصصية جديدة 
للكاتب أســـامة العمري بعنوان ”وجه القمر“، 
وتتكون المجموعة من عشـــر قصص متنوعة 

في الطرح واألفكار واألسلوب.
وتقع المجموعة القصصية في 200 صفحة 
تتنـــوع حكايـــات قصصها لترصـــد عددا من 
القضايا بشكل غير مباشرة مثل قضية الهّوية 
فـــي المجتمـــع العربي، والغربـــة واالختالف 
الثقافي فـــي المجتمعات، إلـــى جانب قضية 

الحرب في سوريا واليمن وآثارها.
وقدم المجموعة الدكتور أمير تاج الســـر 
موّجها كالمه إلى الكاتب، حيث قال ”أرى أنك 
اتبعت كالسيكية القص القديم، معيدا للقصة 
القصيـــرة هيبتها في ظل التجـــارب الجديدة 
التي غّيبـــت الحكاية وحّولـــت القصص إلى 
ومضات شـــعرية ال يمكـــن تصنيفها قصصا، 
أيضا أشيد بذكاء التقاطك للمشاهد وتوظيفك 
للظواهر االجتماعية واألحـــداث الكبرى مثل 
الحـــرب فـــي ســـوريا واليمن ومـــا جرته من 
أهوال في قصص ناجحة، وأظنك استفدت من 

الغربة وضياع المكفول أحيانا فيها“.
ومـــن أبـــرز قصـــص المجموعـــة قصـــة 
الســـجناء في عربة الشـــرطة التـــي اعتبرها 
تاج الســـر ”قصة رائعة لحوار الغرباء في بلد 
وقصة  غريب“، كما نوه بقصـــة ”وجه القمر“ 
”األم الموحية“ بكل مـــا فيها من غوص عميق 
فـــي المجتمع المصـــري، خاصة تلـــك البيئة 
الشـــعبية التـــي شـــهدنا مالمحها عند 
أبورية  يوســـف 

وآخرين.
بالذكر  وجدير 
أسامة  الكاتب  أن 
خريـــج  العمـــري 
كلية اإلعالم جامعة 
ويعمـــل  القاهـــرة، 
مجال  في  مستشارا 
عدد  وله  التســـويق 
مثل  اإلصـــدارات  من 
كوهســـت“  ”خوفناك 

و“البشرى“.

ماذا تفعل النساء في جنازة رجل مات في أميركا
[ {منزل بورقيبة} رواية تقتلع جذور التسلط الذكوري  [ إيناس العباسي تلغم نصها بالرموز راسمة صورة جديدة للمرأة

األيقونات الذكورية للثورة التونســــــية، بداية ُمبشــــــعلها البوعزيزي وصوال إلى شهدائها، 
هّمشــــــت الدور النسائي في املســــــاهمة فيها، بل إن املرأة وضعت في خانة اإلدانة، بداية 
بالعــــــون البلدي التي صفعت بطل الثورة، وصوال إلى احلركات التمردية جلماعة ”فيمن“. 
سيناريو أّم البشر ”حّواء“ املتهمة بالتسبب في طرد آدم من جنته ُيعاد مع املرأة في الثورة 
التونســــــية. لهذا الســــــبب ترفع الكاتبة التونسية إيناس العباســــــي قلمها وتكتب روايتها 
”منزل بورقيبة“ لتدافــــــع عن املرأة وحتاول حتطيم أغاللها التي قّيدها بها املجتمع الذكوري 

املتسلط.

شارع املكتبات

} منذ أيام، فتحت صندوق البريد الخاص 
بي، حيث أقيم في أحد أحياء عّمان، ومن 

عادتي أن أراجعه كل أسبوع، فأجد ما 
يصلني من ظروف بريدية، تضم كتابا أو 
مجلة، يبعث بها أصدقاء من أكثر من بلد 
وفي أكثر من مدينة، وقبل أن أغادر دائرة 

البريد، قّلبت ما وصلني في ذلك اليوم، 
فوجدت عنوان الصديق المرسل هو مدينة 

الحلة – شارع المكتبات.
أما مدينة الحلة، فهي مدينتي التي ولدت 
فيها وعشت فيها طفولتي وصباي وشبابي، 
وحين غادرتها إلى بغداد للدراسة الجامعية 

ومن ثم العمل، لم أنقطع عنها، إْذ كنت أقضي 
فيها أيام العطل واألعياد، حتى اضطررت 
إلى مغادرة العراق في خريف العام 2003.

لكن ما إن قرأت هذا العنوان، مدينة الحلة 
– شارع المكتبات، وهو العنوان الذي اختاره 

الشاعر شكر حاجم الصالحي، وراسلني 

عليه، حتى أعادني إلى زمن صار بعيدا، 
بما ظل من ذاكرتي منه، وما ظل يتفاعل في 

مخّيلتي.
كان هذا الشارع على امتداد عقود من 

الزمن، هو الشارع الرئيس في المدينة، 
غير أن بداية عالقتي به كانت مع بدايات 

خمسينات القرن الماضي، حيث كنت أمّر به 
في الطريق إلى مدرسة الحلة المتوسطة، 

أربع مرات في اليوم الواحد، وأمر به كذلك 
في الذهاب واإلياب، كلما ذهبت إلى سينما 

الفرات مع أقراني من أقاربي وأصدقائي.
في هذا التاريخ، كان في هذا الشارع 
خمس مكتبات، تضم واحدة منها، وهي 
المكتبة العصرية، مطبعة، يطبع فيها ما 

تحتاجه المدينة من إعالنات وبطاقات 
مناسبات وما إلى ذلك من شؤون عملية، 

وكان معظم هذه المكتبات يوزع الصحف 
المحلية والمجالت العربية، وتجد فيها 

الكتب التي تصدر في بغداد والقاهرة 
وبيروت ودمشق، ومن أكثرها اهتماما 

بالكتب الجديدة، مكتبة المعارف ومكتبة 
الفرات ومكتبة الفيحاء التي تغير اسمها بعد 

14 يوليو 1958، إلى مكتبة الجمهورية.
أما مكتبة الرشاد، فهي أكثر اهتماما، 

بالقرطاسية وبيع وتصليح األقالم 
الحديثة، واسم شارع المكتبات أطلقه عليه 

المواطنون، ولم يطلق عليه من قبل أي جهة 
رسمية.

ومما أود أن أقف عنده في معرض 
استذكار هذا الشارع، أن مدينة لم تكن كبيرة 
أيامذاك، وفي مرحلة زمنية مبكرة فيها هذا 

العدد من المكتبات، ويعرض كل منها أحدث 
الكتب األدبية والعلمية والفكرية، ودواوين 

الشعر والروايات الموضوعة والمترجمة 
الصادرة في عدد من العواصم العربية، 

وكذلك المجالت مثل الرسالة والثقافة ومن 
ثم اآلداب واألديب وجميع األسبوعيات 

المصرية واللبنانية.
أما حين تصل الصحف من بغداد، وهي 

كثيرة، ولكل منها قّراؤها، يزدحم الشارع 
وتزدحم واجهات المكتبات بهم، مع أن هناك 

أكثر من موزع لهذه الصحف يوصلها إلى 
المشتركين وغير المشتركين في األماكن 

غير القريبة من شارع المكتبات، وكان األكثر 

شهرة بينهم اسمه عباس، وهو شاب أخرس 
ونشيط وعلى معرفة بالصحف وتوجهاتها 

السياسية، وبقرائها وتوجهاتهم أيضا.
في أواسط الخمسينات، بدأت عالقتي 
ببعض أصحاب هذه المكتبات والعاملين 

فيها، إذ صرت أحرص على اقتناء الصحف 
من دون أن تكون لي صحيفة مفّضلة، 

وكنت أعرف يوم صدور الصفحة الثقافية 
لهذه الصحيفة أو تلك، فأقتنيها، ومعظمها 

صفحات أسبوعية، كما صرت أقتني 
المجالت األدبية وبعض الكتب، وألنني لم 

أكن قادرا على اقتناء كل ما أود قراءته، فقد 
صرت أتبادل الكتب مع عدد من أصدقاء 
تلك المرحلة، ثم صار أصحاب المكتبات 
يسمحون لي وألصدقائي باقتناء الكتاب 

الذي نريد لندفع ثمنه في ما بعد.
لقد كانت أياما طّيبة، أتاحت لنا االنفتاح 

على المعرفة ومنحتنا فرص القراءة واالطالع 
والحوار.

لذا من بعيد حيث أقيم اآلن، أحيي شارع 
المكتبات كما عرفته، وأيامه المجيدة كما 

عشتها.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

 امرأتان تمزقان القيود البالية (لوحة للفنان عصام معروف)
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وأنـــت تقـــرأ الروايـــة، تحس كأنك 

تتحرك داخل منزل، تفتح دواليبه 

وتتأمل لوحاته وتتصنت من خلف 

األبواب على أحاديث سكانه

 ◄

رواية قتـــل الرجل، بعـــد قرون من 

آن  وتجبـــره،  وتســـلطه  حكمـــه 

الوقت لينتهـــي وتقام جنازته التي 

تمشي فيها النساء

 ◄

الفكـــر  لموضـــوع  الفـــج  التنـــاول 

بمعزل عن تناول الفعل اإلنســـاني 

للشـــعوب العربية، هـــو ضرب من 

العبث بال معنى

 ◄



} اليبزيــغ (ألمانيا) - أطلقت أكاديمية العلوم 
بواليـــة سكســـونيا األلمانية منصـــة رقمية 
لتوثيق وتحقيق ماليين الكتب والمخطوطات 
من التراث العربي اإلسالمي، وجعلها متاحة 
لخدمـــة الباحثين والمتخصصيـــن من كافة 

دول العالم.
 ويقـــع مقـــر المنصة التـــي أطلقت مطلع 
عـــام 2018 في مدينة اليبزيغ شـــرقي ألمانيا، 
وتحمل اســـم «المكتبة العربية»، ومن المقرر 
أن تواصـــل خدماتهـــا حتـــى عـــام 2036 مع 
إمكانيـــة تمديد فترة عملها بعد هذا التاريخ. 
ورصدت لتمويـــل المنصة ميزانية بقيمة 7.5 
مليون يورو تساهم فيها الحكومة االتحادية 
األلمانية، والحكومـــات المحلية في مختلف 

واليات البالد.
وتشـــرف على المنصة الرقمية الدكتورة 
فرينـــا كليـــم أســـتاذة الدراســـات العربيـــة 
واإلســـالمية بجامعـــة اليبزيـــغ، وقـــد جرى 
تأســـيس المنصة بالتعاون مع هذه الجامعة 
وبإشـــراف مـــن اتحـــاد أكاديميـــات العلوم 
األلمانيـــة، ضمـــن أكبـــر مشـــروع بحثي في 
ألمانيا لتوثيق التراث اإلنســـاني والتعريف 
به. وتركز االهتمام على الكتب والمخطوطات 
ومجلدات التـــراث الثقافي العربي في الفترة 
بيـــن القرنين الثاني عشـــر والتاســـع عشـــر 
الميالديين، وهي فترة صنفت كمرحلة تراجع 
للثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية بعـــد عصرها 

الذهبي في األندلس.
وقالـــت المشـــرفة علـــى المكتبـــة فيرينا 
كليـــم إنها ســـتولي اهتماما خاصـــا بالكتب 
الدينيـــة واألدبيـــة والموســـوعات والســـير 
والمعاجـــم واألشـــعار واألخبـــار والرحالت 
وكتـــب الطبـــخ والطبيعـــة. وتقـــدم المنصة 
الجديـــدة معروضاتها ومصادرها بنســـخها 
األصليـــة بالعربية، مع ترجمـــات باأللمانية 
واإلنكليزيـــة. وأضافـــت كليـــم فـــي بيان أن 
هذا المشـــروع أداة هائلة لمســـاعدة العلماء 

والباحثيـــن فـــي مجـــال الدراســـات العربية 
والعلوم اإلسالمية.

وذكـــرت أن ”األدب العربـــي متوارث منذ 
نحو 1400 عام، وثقافـــة الكتب في الحضارة 
العربيـــة اإلســـالمية تتميـــز بثـــراء وغزارة 
وحيوية وتنوع ال يوجد له مثيل في أي ثقافة 

أخرى“.
نصـــوص  العربيـــة  المكتبـــة  تقـــدم  وال 
معروضاتها كاملـــة، إنما تركز على البيانات 
الوصفيـــة المتعلقـــة بكتبهـــا ومخطوطاتها 
مثل أســـماء مؤلفيها والمكتبات التي جمعت 
فيها، ومن قرأها واســـتعارها، والمالحظات 
التي دونت على هوامشـــها. وأشارت إلى أن 
القـــرون الســـبعة التي تتناولهـــا المنصة لم 
تشـــهد اهتماما يذكر بالكتب األدبية العربية 

الصادرة خاللها.

ولفتت الباحثة إلى أن األبحاث والدراسات 
حـــول كتـــب ومخطوطـــات المنصة تســـلط 
الضوء علـــى تأثير المتغيـــرات االجتماعية 
والسياســـية في حياة النـــاس ومؤلفي هذه 
الكتب فـــي عهدي الحكـــم المملوكي والدولة 

العثمانية في مصر وسوريا واألناضول.
وأشارت إلى أن المنصة تربط معروضاتها 
بســــياقاتها السياســــية والمجتمعية، وتتيح 
للباحثيــــن استكشـــاف معلومـــات وخلفيات 
والثقافيـــة  األدبيـــة  الحيـــاة  عـــن  جديـــدة 
واالجتماعيـــة. وخلصـــت إلى أن المشـــروع 
ســـيعيد كتابة تاريـــخ األدب العربي بشـــكل 

جذري ومغاير.

عبدالله مكسور

} اكتســـبت رواية صن ماي هوانج ”الدجاجة 
الشـــعبية الكورية  التـــي حلمـــت بالطيـــران“ 
الحديثة شـــهرة واســـعة، بعد أن تم اعتبارها 
من بين أكثر الكتب مبيعا حيث بلغت مبيعاتها 
ما يزيد عن مليوني نســـخة، إنها قصة دجاجة 
أطلقـــت على نفســـها اســـم ”إبســـاك“، تأويل 
االســـم عند الدجاجة لـــه معان عديـــدة ترتبط 
في جوهرهـــا بفكرة الحريـــة والتضحية ألجل 
الحياة، فهي التي عاشـــت أيامها محبوسة في 
القن، كانت تراقب بصمت قاتل أوراق شـــجرة 
الخرنوب الخضراء التي تنمو وتسقط لتفسح 
مكانا جديـــدا على األغصـــان العالية لألوراق 
الجديدة، هذه الفلســـفة هي التي دفعتها مرارا 
ل فكرة الحياة خارج أســـوار القن بعد أن  لتخيُّ
اعتـــادت على تقديم البيض للمـــزارع وزوجته 

وفق إيقاع روتيني يومي.

تحرر الدجاجة

إبســـاك التي تعنـــي الورقة الخضـــراء لم 
تكن تســـتطيع التقـــاط بيضها بســـبب ميالن 
قـــاع القن فبمجرد أن تضع البيضة الســـاخنة 
حتى تتدحرج نحو مكان ثابت بانتظار صاحب 
المزرعة كي يأتي ويأخذها، رغبتها في التمرد 
على هذا اإليقاع انســـحب على نفسيتها، لتبدأ 
عملية وضع البيض عندها باالضمحالل، فغدا 

البيض يضمر شيئا فشيئا حتى انعدم كليا.
هذه الحالـــة التي وصلت إليهـــا الدجاجة 
دفعت صاحب المزرعـــة وزوجته إلى إخراجها 
مـــن القن كـــي تكون بيـــن الدجاجـــات المهّيأة 
للبيع، الغريب أن إبســـاك كانت تســـتطيع فهم 
كل ما يـــدور حولهـــا، وهذه الميـــزة هي التي 
جعلتها تتظاهر بالمرض، ليتم نقلها نحو عدد 

مـــن الدجاجات العليـــالت لتكون 
ع كبير  بعـــد قليل في حفرة الموت، وهـــي تجمُّ
تات، تكتشـــف إبساك  يضم كل الدجاجات الميِّ
هذا األمر بســـبب المشـــّرد فحل البط األبيض 
البري، لتبـــدأ عندها بعد النجـــاة مما هي فيه 

دورة حياة جديدة.
الجغرافيـــا في هـــذه الروايـــة القائمة على 
فكرة الخرافة، تنقســـم إلـــى ثالثة أماكن، األول 
هـــو القن الذي عاشـــت فيه الدجاجة إبســـاك، 
الثاني هـــو الحظيرة والمزرعـــة التي يقطنها 
كلـــب عجـــوز وديك يعتبر نفســـه ملـــك المكان 
وصاحب السطوة فيه، دجاجة تحتضن بيضا، 
وعدد من البط الداجن، وعلى أطرافه يمكث ابن 
عـــرس وعائلته التي تنتظر أي فرصة ســـانحة 
لالنقضاض على هذا المجتمع كي تظفر بطعام، 
المـــكان الثالث هو البحيرة وأطرافها التي ترد 
على شـــكل حقل من القصب أو أجمة من الورد 
البري أو تـــالل صغيرة من التـــراب أو القش، 
هكـــذا ُتبنى الجغرافيا في الرواية التي تســـير 
وفق مسارات درامية متشابكة، هذه المسارات 
قوامهـــا الرئيـــس هـــو الدجاجة إبســـاك التي 
تطمح دوما إلى الحرية واألمومة، ونتيجة لهذا 
الوضـــع تغادر المـــكان األول ”القن“ لتكون في 
المكان الثاني ”الحظيـــرة أو المزرعة“، وهناك 
تالقي معارضة شديدة من الحيوانات األخرى، 

لتجد نفســـها تتجه نحو البراري الفاصلة بين 
المزرعة والبحيرة، حيث تلتقي بالمشـــرد وهو 

ذكر من البط البري.

اإلصرار على الوجود

كانت األعاجيب تحدث متتالية مع إبســـاك؛ 
األعجوبـــة تلو األخـــرى، لكـــن إصرارها على 
الحيـــاة رغم كل مـــا يطرأ حولهـــا، دفعها إلى 
حالة من التصالح مع كل ما قد يحدث، لنقتبس 
مـــن النـــص مثاال علـــى ذلك ”كانت هـــذه ثالث 
أعجوبة تحصـــل معها، كانت األعجوبة األولى 
هي التحرر من القفص والجلوس تحت شجرة 
الخرنوب األســـود، أما الثانية فكانت احتضان 
البيضة، كانت مســـرورة بتينـــك األعجوبتين، 
وها هي تشـــهد اآلن أعجوبة أخرى، فشـــل ابن 

عرس في مسعاه بعد أن تمكن الرأس 
األخضر من الطيران“.

فـــي  عاديـــة  األحـــداث  تســـير 
تفاصيلها اليومية قبل أن يلتهم ابن 
عرس البطة البيضاء لحظة وضعها 
لبيضة كان الشريكان يخططان ألن 
تكون طفلهمـــا األول، القدر عاجَل 
البطة فماتـــت وتركت البيضة في 
مخبأ بين الـــورود حتى وجدتها 
الدجاجـــة إبســـاك دون أن تعلم 
شـــيئا عن هذه الحادثـــة، ويبدأ 
المشـــّرد من هنا رحلـــة حماية 

إبســـاك والبيضـــة حتـــى يموت 
مع عـــودة القمر إلى شـــكل هـــالل، يموت بين 
فكـــي ابن عرس بعد أن أوصى إبســـاك برعاية 
الفـــرخ الصغير الذي كانت تعتبر نفســـها أمه 
رغـــم االختالف بينهمـــا، تظهر هنـــا حوارات 
بعضها ذاتي وبعضها مشـــترك بين الدجاجة 
وفرخ البط، ”أعرف أنك تحبينني يا أمي، لكننا 
مختلفان“، تجيبه ”إننا نبدو مختلفين، لكنني 

سعيدة ألنني معك، إنك تظل ابني مهما قيل“.
 البط البري الصغير الذي حمل بداية اسم 
”بايبي ثم الـــرأس األخضر“، ال يجد أي ترحيب 
في المجتمـــع الجديد، يرى الديـــك أن وجوده 
ســـيحدث اضطرابا في المكان الذي ســـيفتقد 
إلى الهدوء لذلك فرض على إبســـاك وصغيرها 

المغـــادرة، هنـــا تبـــدأ رحلة البحـــث عن مكان 
جديد حتى تقع إبســـاك فريسة بين أنياب أحد 
من عائلة ابن عرس، في مشـــهد الختام ترســـم 
الكاتبـــة الكورية الصورة بعيدا عن إحســـاس 
المـــوت، حيث تبنـــي عالما موازيـــا بعيدا عن 
حالة العدم، عالم مفتوح اآلفاق حيث تطير فيه 
الدجاجة إبســـاك مخالفة للطبيعة، لكنه طيران 
خيالي غير واقعـــي يرتبط بفكرة اإلصرار على 

الوجود رغم كل شيء.
يقـــر الجميـــع أن القاتـــل غريـــب األطوار، 
مفترس للفـــرح، ال يقوى عليه أحـــد، لكن فكرة 
المقاومة ضرورية وطبيعية في الســـعي نحو 
التمســـك بالحيـــاة، تقـــول الدجاجة إبســـاك، 
”أعـــرف ابن عرس جيـــدا، إنه صيـــاد بالفطرة، 
واليمكننا أبدا أن ننتصر عليه، إنه أكبر وأقوى 
من أي ابن عرس آخر رأيته في حياتي، إننا في 
أمان اآلن، ولكنه ســـوف يصطادنا في النهاية، 
لذا يتعيـــن علينا إنهاء عملنا قبل 

ذلك“.
هناك شـــيء ما يحـــدث في هذا 
العالـــم على الـــدوام، هنـــاك كائن 
يموت وآخر يولد، هناك فراق ولقاء 
في الوقت نفســـه تقريبا، يعني ذلك 
أنـــه يســـتحيل علينا أن نحـــزن إلى 
األبد، بهذه الفلســـفة المتصالحة مع 
القدر تبني الكاتبـــة صن ماي هوانج 
المولـــودة فـــي كوريـــا الجنوبية عام 
1963، عوالـــم غريبة قائمة على التضاد 
وااللتـــزام بـــدورة الحيـــاة الطبيعيـــة 
المبنية في أصلها على ســـيطرة القوي 
علـــى الضعيف، فهذه الرواية تكتســـب قيمتها 
من قـــدرة القارئ على إجراء مقاربات شـــديدة 
الحساســـية بيـــن مجتمـــع الحيوانـــات الذي 
قّدمتـــه الكاتبـــة، ومجتمعات بشـــرية تحكمها 
الكثيـــر من الخطـــوط الدرامية التي تتشـــابك 
مع قصة إبســـاك الدجاجة، التي تشبه إلى حّد 
بعيد مجتمعـــا كامال ينتُج مـــادة يتّم تقديمها 
للســـلطة، بينما يفقد المجتمع حقه في الحلم، 
وإن استطاع التعبير عن ذاته وفق أي مستوى 
ســـيواجه الكثير مـــن الصعوبـــات، إنه طريق 
الحريـــة المحفوف بالمخاطـــر واأللم واألحالم 

على حّد سواء كما قّدمته الكاتبة.

واألكاديمـــي  الباحـــث  يســـعى   - تونــس   {
التونســـي رضـــا عليبـــي في كتابه ”شـــعرية 
قصيدة الصعلكة“، إلى مراجعة بعض األحكام 
المتعلقـــة بهذا اللون من الشـــعر الذي لم يلق 
العنايـــة الالئقة به مـــن ِقبل النقـــاد القدامى 

والمحدثين.
في مختلف المدونات النقدية والتأريخية 
العربيـــة، نادرا ما توجد إشـــارات إلى شـــعر 
الصعلكة في ســـياقات عابرة ظلت تحوم على 
عتباتـــه. كمـــا أن هنـــاك قطعا مع الدراســـات 
المعياريـــة مع هذا الشـــعر، إذ كثيـــرا ما كان 
النقـــاد ميالين إلى إطالق األحـــكام األخالقية 
على الشعراء الصعاليك، فحاكموا الشخصية 

التاريخية وانصرفوا عن تدبر مظاهر 
الشعرية في منجزهم الشعري.

ويتعامـــل عليبـــي فـــي كتابـــه 
الصـــادر عن دار ”الماهـــر للطباعة 
مع  بالجزائر،  والتوزيع“  والنشـــر 
شعر طائفة من الشعراء الصعاليك 
بوصفه إرثا شعريا حّماال لدالالت 
تتجاوز مقتضى الظاهر من القول 
لُتظهر عبقرية الشاعر العربي في 
إنتـــاج المعاني التـــي ارتضاها 
أصحابهـــا فـــي ســـياق مرتبط 
وأخرى  وزمانية  مكانية  بأبعاد 

اجتماعية وسياسية ومالية محددة.
ويؤطـــر الباحـــث للمســـألة مـــن زاويـــة 
النظر إلـــى الصعلكة بوصفهـــا ظاهرة أدبية 
واجتماعيـــة بمـــا تفيـــده لفظة ”ظاهـــرة“ من 
معانـــي التميـــز واالختـــالف عن ســـواها من 
الظواهـــر االجتماعيـــة في الحقبـــة الجاهلية 

نفسها.
ثـــم يتتبع عليبي الدراســـات التي تناولت 
شـــعر الصعلكة، فـــي مصنفات النقـــد األدبي 
القديمة والحديثة على الســـواء. الفتا إلى قلة 
الدراســـات في هذا الشأن، وهو ما حفزه على 

تقفي مظاهر الشـــعرية انطالقا من مستويات 
عـــدة، بدءا بالظاهر منهـــا ووصوال إلى البنى 

العميقة التي تحكم هذه القصيدة.
ويعتمد الباحث في دراســـته مناهج عدة، 
حيث يختار المنهج األســـلوبي حينا، ونجده 
إحصائيا حينـــا آخـــر، وموضوعاتيا أحيانا 
أخرى. جاعَال النص هو الذي يســـتدعي 
مـــا يناســـبه من مناهـــج البحث 
الشـــعرية  العوالـــم  الســـتجالء 
فـــي ظاهرهـــا وباطنهـــا، ومنوعا 
المداخـــل بين اإليقـــاع والصورة 
والمعجـــم والحكمـــة وغيرهـــا من 
شـــعر  لشـــعرية  المحققة  اآلليـــات 

الصعاليك.
هاجـــس  أن  عليبـــي  ويوضـــح 
البحـــث في الشـــعر العربـــي القديم 
ظل يشـــغله لما الحظه من أفول نجم 
هذا الشـــعر لقلة المنشغلين به مقابل 
االهتمـــام بمباحث أخرى. لذلك حرص 
على تجلية الســـلطة المتكثفة لهذا الشعر في 
الوجدان والعقـــل العربيين، فـ“ال محيص من 
إعـــادة التعامل الجاد مع شـــعرنا القديم كلما 
ُرمنـــا إظهار قوته حاضرا رغم مرور الســـنين 

الطوال على نشأته األولى“.
ويؤكد الباحـــث أن الجهود المنصبة على 
دراسة الشعر العربي القديم بصورة عامة، من 
شأنها أن تجعل من هذا التراث اإلنساني كال 
متكامال ومتجددا، حيا في الوجدان وكاشـــفا 
عن عبقريـــة اإلنســـان العربي، لتوفـــر قاعدة 
منهجية لكل نظام شـــعري عربي، بما يشـــكل 
مرجعـــا لإلبـــداع الشـــعري المعاصـــر، ولكل 
رؤية نقدية جديدة للشـــعر سواء كان قديما أو 

حديثا.
ُيذكـــر أن عليبـــي الحاصـــل على شـــهادة 
الدكتـــوراه في األدب العربـــي القديم، صدر له 
أيضا كتاب بعنوان ”شـــعرية الـــذات.. آليات 

إنتاج المعنى في الشعر العربي القديم“.
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أصدرت املؤسســـة املصرية الروســـية للثقافـــة والعلوم، الطبعة العربية مـــن كتاب {الصورة 

والصوت في مصر الصاوية} للدكتور حسني عبدالبصير.

صدرت عن منشـــورات املتوســـط بميالنو رواية بعنـــوان {أحمق وميت وابن حـــرام وغير مرئي} 

للكاتب اإلسباني خوان خوسي مياس.

صن ماي هوانج تبني 

عوالم غريبة قائمة على 

التضاد وااللتزام بدورة 

الحياة الطبيعية

فيرينا كليم: 

المنصة تتيح للباحثين 

استكشاف الحياة األدبية 

والثقافية للعرب

رضا عليبي: 

الشعر العربي القديم تراث 

إنساني متكامل يجب أن 

يهتم به النقد

منصة إلكترونية ألمانية لتوثيق هذه هي الدجاجة الحالمة بالطيران

الكتب والمخطوطات العربية

قصائد الصعاليك شعر 

أهمله النقاد العرب 

[ رواية كورية بنيت على حكاية شعبية وصارت األكثر مبيعا
الكثير من الروايات اســــــتعملت احليوانات 
ــــــى املجتمع البشــــــري،  ــــــل رمــــــزي عل كدلي
ــــــة قدمية منذ ابن املقفع وحكايات  حيلة فني
كليلة ودمنة وليســــــت آخرها رواية ”مزرعة 
الشهيرة للكاتب جورج أورويل.  احليوان“ 
مرة أخرى جند أنفسنا أمام رواية أبطالها 
حيوانات، للكاتبة الكورية صن ماي هواجن 

”الدجاجة التي حلمت بالطيران“.

شــــــعر الصعلكة ضرب قدمي عرفته القصيدة العربية مبكرا منذ بداياتها، ولكن تأثير هذا 
الشــــــعر مازال موجودا إلى اليوم، متنقال إلى شــــــعراء احلداثة وحتى املعاصرين، ورمبا 
يعود ذلك إلى أن الشــــــعر فــــــي جوهره مترد، لذا فأغلب الشــــــعراء متمردون في أعماقهم 
ــــــى املنظومات االجتماعية وغيرها، وقد ال يكفي ذلك لنعتهم بالصعاليك، لكنهم يحوزون  عل
فــــــي دواخلهم نفس الصعلكة، التي ينتهجها البعض كتهمة أخالقية فيما هي مفهوم عميق 

متجذر، من سماته األبرز التحرر ومخالفة السائد واملألوف.

الكتـــاب يســـعى إلـــى خلـــق مرجع 

لإلبـــداع الشـــعري املعاصر، ولكل 

رؤية نقدية جديدة للشـــعر ســـواء 

كان قديما أو حديثا
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اإلصرار على الوجود رغم كل شيء

ــان - يفتتـــح الروائـــي األردني إلياس  } عمّ
لتراَك: فركـــوح كتابـــه الجديد ”خـــذ الكتاب 
رفـــوف، وجوه، قـــراءات“ بعبارة ”إن 
الكلمـــات علـــى ورقة تجعـــل الكون 
المأخوذة من كتاب ”في  متناســـقا“ 
للكاتـــب األرجنتيني  غابـــة المرآة“ 

ألبيرتو مانغويل.
يضم الكتـــاب، الصادر عن دار 
أزمنـــة، عّمان 2018، ثالثة أقســـام 
األول  دفاتـــر،  فركـــوح  يســـميها 
”رفـــوف“ ويحتوي على مجموعة 
مقـــاالت تنـــاول فيهـــا المكتبـــة 
والكتـــب كمفهـــوم وممارســـات 
حياتية تعمل على كشف الواقع 

الثقافـــي واالجتماعي. ويرصـــد فيها ضروب 
تعاملنـــا المختلفة مع عالم الكتب داخل هذين 

البعديـــن، إذ يكـــون من جهة تعامـــال تفاعليا 
يتجه صـــوب المعرفة والمزيد مـــن المعرفة، 
ومـــن جهة أخرى كيف يكون هذا 
التعامـــل مجـــرد إضافة شـــكلية 
في ضوء ســـؤالين، أحدهما ماذا 

نقرأ؟ وثانيهما كيف نقرأ؟
وخصَص فركوح القسم الثاني 
”وجـــوه“ للحديـــث عن أحد عشـــر 
مســـتعرضا رؤيته  كاتبـــا وكاتبة، 
لهـــم مـــن خـــالل مســـتويين، األول 
كأشـــخاص أصحاب رؤى ومواقف، 
والثاني ككتابـــات توضح الخلفيات 
التـــي بنوا عليها رؤاهـــم ومواقفهم، 
وأحيانـــا ألحـــد هذيـــن المســـتويين 
فقـــط. ويشـــير فركوح إلى أنـــه اختار 
الشـــخصيات من جغرافيـــات متعددة، عالمية 

مثـــل المفكر اإلســـباني خوان غويتيســـولو، 
والشـــاعر الفرنســـي آرثر رامبـــو، والروائي 
الكولومبي غابرييل غارســـيا ماركيز؛ وعربية 
كالمغربييـــن محمـــد زفزاف وإدمـــون عمران 
المالح، والمصرييـــن إدوارد الخراط ونجيب 
محفـــوظ، فضال عـــن األردنيين غالب هلســـا 
وجمال أبوحمدان وســـعود قبيـــالت وجميلة 

عمايرة.
أما في القسم الثالث، فيقدم فركوح قراءات 
في سبعة عشـــر كتابا متنوعا ما بين روايات 
وقصص عربية وأجنبية ونصوص ورســـائل 
وحوارات وشهادات، مفتتحا إياها بقراءة في 

حكايات ”ألف ليلة وليلة“.
 ويبيـــن هدفـــه من ذلك ”مقصـــدي من تلك 
القـــراءات إيضـــاح طريقتي فـــي كيفية فهمي 

وتأويلي لتلك النصوص“. 

كيف ترى نفسك من خالل الكتب ومؤلفيها؟
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}  كان كتاب المؤرخ العراقي جواد علي (توفي 
فـــي العـــام 1987) ردًا علـــى مصطلـــح جاهلية 
العـــرب، صحيح أن المؤلف لم يفصح بالعبارة 
ولكن الكتاب بأجزائه العشرة أتى صارخًا بها. 
عمل المؤلف فيه لفترة أربعين عاما، وقد أشار 
فـــي المقدمة أنه لم يتلّق أي دعم وال مســـاعدة 
من أي جهة من الجهات، عمله بنفسه من جمع 
المصادر إلـــى فحصها فالكتابـــة فالتصحيح 
والبحث عن الناشـــر، وبعد نشـــره لم تستغن 
عنـــه مكتبة مـــن المكتبات العامـــة والخاصة، 
وظل الكتاب حّيا بمـــا احتوى من تاريخ زاخر 
بالثقافة واالجتماع واالقتصاد، واحتوى تاريخ 

اليمن والشام والعراق والجزيرة العربية.
ولد جـــواد علي ببغداد- مدينـــة الكاظمية 
في العـــام 1907، يتصل نســـبه العربي بقبيلة 
العقيـــالت أو العكيـــالت (مير بصـــري، أعالم 
األدب فـــي العـــراق)، إال أن شـــخصًا فاعًال في 
العلـــم ال تجده يحفل بنســـب قبلـــي أو غيره. 
انوية في مدرسة اإلمام أبي  أكمل الدراســـة الثَّ
ـــنية  عمان، حيث مدينة األعظمية السُّ حنيفة النُّ
ـــيعية  والتـــي ما بينهـــا ومدينة الكاظمية الشِّ
عبـــور دجلة، يوم لم يكـــن االنتماء المذهبي أو 
الديني بالحســـبان، وكان بمعية أخيه وصفي 
علي. فلما دخال مدرســـة أبـــي حنيفة قال لهما 
مديرهـــا الحـــاج نعمـــان األعظمـــي (ت 1939): 
أنت جـــواد علي وأخوك وصفـــي علي، بعد أن 
كان اســـم أبيهمـــا ”عبد علي“ (اآلثـــار العربية 
منتخبـــات المؤرخ الدكتور جـــواد علي، مكتبة 
اإلســـكندرية 2014 مقدمة بشار عواد معروف). 
ممـــا يدلـــل أن جواد علي لم يكن مشـــغوًال منذ 
صباه، بما يشـــير إلى المذهـــب أو القوم، فظل 

هذا االسم مالزمًا له.
بعد إكمال دراســـته في المتوســـطة انتقل 
إلى المدرسة الّثانوية، وآنذاك لم توجد ببغداد 
انوية  ســـوى مدرســـة ثانوية واحدة وهي ”الثَّ
المركزيـــة“، وفي المركزية تعرف إلى أســـتاذه 
الّشـــيخ بهجة األثـــري (ت 1996) مدّرس النحو 
والصـــرف فيهـــا، واســـتمر مالزما لـــه طوال 
حياته، ويذكر فضله في مقدمات كتبه. انتسب 
انوية إلـــى ”دار المعلمين  بعـــد التخرج من الثَّ
العالية“، التي تحولت إلى كلية اآلداب ببغداد، 
فـــي ما بعد، وتخّرج منها العام 1931، 
ليعمل مدرسًا في 

انوية، ثم يحصل على بعثة دراسية  المدرسة الثَّ
إلى ألمانيا العام 1933، وذلك في وقت اشـــتداد 
النازية والحرب العالمية الّثانية (-1939 1945)، 
وكان قـــد أنهى دراســـته في جامعـــة هامبورغ 

.(1939)
حضـــر مؤتمـــرا صحافيـــًا لهتلـــر بمدينة 
نورنبـــرغ األلمانية (1936)، كونه كان مراســـال 
حف  خـــالل دراســـة الدكتـــوراه، لبعـــض الصُّ
مان“،  مان“ و“األخبار“ والزَّ العراق كصحف ”الزَّ
وقال في ذلك ”ســـنحت لـــي الفرصة أن أحضر 
حافية لهتلـــر باعتباري  أحد المؤتمـــرات الصَّ
ماحي،  (رشـــيد الرَّ مراســـال لصحف عراقيـــة“ 

مقابلة مع جواد علي، مجلة ألف باء 1978).

جواد علي وكتابة التاريخ

اعتبـــر جواد علي عمله فـــي كتابة الّتاريخ 
من أخطـــر األعمال، وذلك الرتباطـــه بالماليين 
من البشـــر، فإذا كان البحث فـــي تاريخ العرب 
قبل اإلســـالم يهم المؤرخيـــن والباحثين أكثر 
من ســـواهم، فإن تاريخ اإلسالم يهم األتباع من 
مختلف الشعوب التي دخلت اإلسالم. فهو يرى 
أن علـــى المؤرخ أن يكـــون ”كرجل المختبر، ذا 
استعداد عظيم في الّتحليل، وذا حظ عظيم من 
العلم في الموارد التي يريد تحليلها، وذا ذكاء 
خارق ُيمّكنه ِمن االســـتنباط واالستنتاج، وِمن 
إجـــراء المقابالت والمقارنـــات، لتكون أحكامه 
منطقية ســـليمة، وآراؤه معقولـــة مقبولة، وإال 
صـــار قاصًا ِمن القصاصيـــن، ومؤرخًا من هذا 
الطـــراز القديم، الـــذي يـــرى أن الّتاريخ حفظ 
وروايـــة، وتســـجيل لمـــا يرويه الّنـــاس، فهو 
ُيســـجل كلَّ مـــا يســـمعه، ويدّون كل مـــا يقرأه 
ويعثر عليه في المـــوارد يبدي رأيًا موضوعيا 
لمجـــرد اعتماده على خبر وجـــده في كتاٍب أو 
في جملة ُكتب، ويقول بأخذ أمة ِمن أمة لمجرد 
وجود اشـــتراك في فكرة أو اســـم أو أسماء أو 
تشـــابه ما، وأنا ال أريد بالطبـــع أن أنكر وقوع 
األخذ واالقتباس بين األمم واألشخاص، ولكني 
بصر والروية  أدعو إلـــى وجوب اســـتعمال التَّ
في أمثال هذه األحـــكام، لئال نتورط في مزالق 
العجلة، والعجلة كما يقـــول المثل العربي من 
(جواد علـــي، المفصل فـــي تاريخ  الشـــيطان“ 

العرب قبل اإلسالم).

كتاب المفصل

يستهل جواد علي سفره ”المفصل في تاريخ 
بتحديد مصطلح العرب،  العرب قبل اإلســـالم“ 
وهـــو ال يجد أثرا له قبل التاريخ 
الميالدي، واختالف المؤرخين 
في اإلشـــارة إلى أول َمن نطق 
بالعربيـــة، بيـــن يعـــرب عنـــد 
القحطانييـــن وإســـماعيل عند 
العدنانييـــن، وكم تداول اآلراء 
والغربييـــن  الشـــرقيين  عنـــد 
حول لفظـــة ”العرب“. بدأ مع 
آراء علمـــاء العربيـــة، الـــذي 
اختلفوا فـــي تحديدها (كتاب 
المفصـــل 1 ص 15). ثـــم جاء 
علـــى آراء المستشـــرقين 
رأيهم  وكان  التوراة،  ورجال 
أن اســـم العرب ورد في آثار 
والبابلييـــن  اآلشـــوريين 
إشارة إلى سكان البادية، 
وهـــم مثلمـــا ُصـــرح بذلك، 
عبيد لســـارة زوجـــة النبي 
إبراهيم، وعنـــد اليونانيين 
شملت بالد العرب الجزيرة 

ام. العربية وبادية الشَّ
علـــي  جـــواد  ينتهـــي 
إلى معنـــى لفظ ”العرب“ 
قائـــًال ”إن بـــالد العرب 
أو العربيـــة هـــي البوادي 
أطلـــق  التـــي  والفلـــوات، 
عليهـــا اآلشـــوريون، وَمن 
جـــاء بعدهم، علـــى أهلها 

لفظ األعراب، وتحديد جزيرة العرب وامتدادها 
ـــام، نهايتها عند اقتـــراب الفرات ِمن  بادية الشَّ
أرض بالد الّشام، فيكون الفرات حدها الّشرقي 

أما حدها الغربي فأرض الحضر“ (1 ص 35).
بعـــد تحديد لفـــظ العـــرب ووجودهم كأمة 
اعتبر جـــواد علي ظهور اإلســـالم بين العرب 
أعظم حدث في تاريخهم على اإلطالق، فهو قد 
أخرجهم ِمن الجزيـــرة العربية وبقية بالدهم، 
إلى بـــالد فســـيحة، وميزهم كأمـــة مؤثرة في 
األمـــم األخـــرى، وبذلـــك كان ظهـــور اإلســـالم 
نهايـــة حقبة، وهي ما عرفت بقبل اإلســـالم أو 
الجاهلية، وبداية حقبة عرفت باإلســـالم، وهي 
ممتدة حتى وقتنا هذا وســـتبقى إلى ما شـــاء 
الله. وبهذا انطلق مؤرخنا ِمن دراســـة الحقبة 
األولى ليتـــدرج منها إلى الحقبـــة الثانية، أي 

بعد اإلسالم (المصدر نفسه).

يرى جواد علـــي أن تاريـــخ الجاهلية كان 
أضعـــف جـــزء شـــغل المؤرخيـــن مـــن تاريخ 
العـــرب؛ ينقصـــه التدقيق والغربلـــة، وكان قد 
حشـــي بالخرافـــات والروايـــات المختلقة (1 
جاهل أن  ص 42)، وأبرز األســـباب في هـــذا التَّ
مصادره ظلت مخبوءة في الكتابات والنقوش 
علـــى األحجار، والتـــي فكت رموزهـــا من ِقبل 
الغربيين مؤخرًا، وصارت تحت يد المؤرخين 
والباحثيـــن، وبعـــد النقـــوش المنحوتـــة في 
األحجار، كما هي أحجار مدائن صالح شـــمال 
المملكة العربية الســـعودية، التـــي وردت في 
القـــرآن ”َوَكاُنوا َيْنِحُتـــوَن ِمَن اْلِجَبـــاِل ُبُيوًتا 
َآِمِنيـــَن“ (الحجـــر: 82) ، وبعدها تأتي الموارد 
الدينيـــة اليهودية والمســـيحية، ثـــم الموارد 
العربية اإلســـالمية، وبالتأكيد يأتي القرآن في 

مقدمتها.
أشـــار جواد علي، في مفصلـــه، إلى إهمال 
التاريخ الجاهلي قديما بذريعة عدم التشـــبث 
بالعصبيـــة، وأن الـــكل صاروا مســـلمين، فال 
داعي إلى التذكير بما قبل اإلســـالم، وكأن إرث 
هذه المنطقة بدأ مع اإلســـالم، ويبقى األمل في 
ما تحمله النقوش التي ُيكشـــف عنها، وال يتم 
هذا إال بعد الخالص من الّنظرة المتخلفة لهذه 
النقوش على أنها مجـــرد أصنام وأوثان، وقد 
كتـــب مؤرخنا تحت عنوان ”أصنام الكتابات“، 
وعلى مـــا يبدو كان قاصدا فـــي عنوان كتابه، 

الذي صدر في الستينات من القرن الماضي.
جاء كتـــاب ”المفصل في تاريخ العرب قبل 
اإلسالم“، والذي، مثلما تقدم ُيعتبر كتاب العمر 
للمؤلف، تاريخ سياسي وجغرافي واجتماعي 
واقتصـــادي وثقافي، أي دراســـة تلـــك الِحقبة 
ِمن المجاالت كافة. نجده يتوســـع في التاريخ 
الجغرافـــي للجزيـــرة العربيـــة، وبعدها يأتي 
على اقتصادها وسكانها عبر الهجرات. خص 
الجزء األول ِمن الكتـــاب، تحديد وجود العرب 
كأمـــة قبل اإلســـالم، وهـــذا ما يعتـــرض عليه 
الكثيـــرون، لكن جواد علـــي ال يهمه االعتراض 
إذا كان مطمئنـــًا لمـــوارده، وقد شـــغل تاريخ 

الجزيرة العربية هذا الجزء.
ثم يخـــرج ِمن الجزيرة، فـــي الجزء الّثاني 
إلـــى اليمن، وعلى هـــذه األرض تداولت الدول 
والممالك واالحتـــالالت، فهناك حضارة عربية 
عريقة، شـــكلت النقوش اليمنية القديمة موارد 

هذا التاريخ، لكنـــه ال يتورط في خرافة انهيار 
ســـد مأرب، وانتشار العرب بسببه، بمعنى أنه 
أكـــد الوجود العربي األصيل خارج اليمن، ولم 

يظهر كهجرة لسبب أو آخر.
بعدها تناول ”المفصل…“ الممالك الشمالية، 
أي شـــمال الجزيرة العربية، كحضارة األنباط، 
ومملكـــة تدمر ِمن أرض الشـــام، التي لم يعش 
مؤرخنـــا ويرى تدميرها بنظـــرة دينية عدمية، 
ومـــا ُعـــرف بالصفوييـــن القدمـــاء، وحضارة 
الحيرة، حيث الكوفة اليوم، والغساســـنة، بعد 
ذكر عالقة المنطقة العربية بالرومان واليونان 
في جزء ســـابق ِمن أجزاء الكتاب. إال أنه أفرد 
ائف، كون هذا  جزءًا لتاريخ مكة ويثـــرب والطَّ
الثالثي يشـــكل عمق الجزيـــرة العربية آنذاك، 
غطاه، حسب ما لديه من مصادر، في المجاالت 
كافـــة، لتظهر مكة قبل اإلســـالم تألـــف األديان 
المختلفة، ولديها تقاليدها السياسية الخالية 

من استبداد الُملك.
ثم يأتي على دراســـة األحوال االجتماعية 
والسياســـية للعرب باإلجمال، مع التركيز على 
الجزيرة العربية. وبما أن الدين يشـــكل جانبا 
أساســـيا في حضـــارة العـــرب، فنجـــده يفرد 
ينية، ذلك الجانب  الجزء الســـادس للحيـــاة الدِّ
الذي اختصرته التواريخ العربية اإلســـالمية 
بالصنميـــة والوثنية، مع ما فيـــه ِمن حضارة 

وفن وثقافة.
ـــابع ِمـــن الكتـــاب يدرس  فـــي الجـــزء السَّ
مؤرخنـــا الحيـــاة االقتصاديـــة، بمـــا فيها ِمن 
حضـــارة الزراعـــة والرَّي والتجـــارة والِحرف 
والرعـــي، وكأنه يريـــد القول: كيـــف ُتختصر 
هـــذه الحضـــارة بالجاهليـــة، وعندمـــا نقول 
”الجاهلية“ فنعني إنـــكار وجود العقل، وليس 
مثلما بّرر المتأخرون إطالق هذه التسمية بأنه 
الجهل باإلسالم ووحدانية الله، وحتى هذا لم 
يكـــن دقيقا، فتلـــك الحضارة عرفـــت الله حق 
معرفته، وعبدتـــه على طريقتها، أو بما أفرزته 

الحياة آنذاك.
امن  شـــغل الجانـــب الّثقافي الجزئيـــن الثَّ
قافية،  اسع، تناول فيهما طبيعة الحياة الثَّ والتَّ
والتي ال تقتصر على الّشعر فقط، الذي أفرد له 
مؤرخنـــا الجزء األخير ِمـــن الكتاب، وقد انتبه 
ينية،  إلى خلو هذا الشعر ِمن وصف الحالة الدِّ
ويحتمـــل أن هـــذا النوع ِمن الشـــعر، أي الذي 
تناول الطقوس الدينية أو مدح اآللهة، قد مات 
أو لم يرو بســـبب منع اإلسالم له، فاآلية تقول 
ُهْم ِفي ُكلِّ  ِبُعُهُم اْلَغاُووَن َأَلْم َتَر َأنَّ ـــَعَراُء َيتَّ ”َوالشُّ
ُهْم َيُقوُلوَن َمـــا َال َيْفَعُلوَن ِإالَّ  َواٍد َيِهيُمـــوَن َوَأنَّ
َه  اِلَحـــاِت َوَذَكُروا اللَّ ِذيـــَن َآَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ الَّ
َكِثيـــًرا َواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا َوَســـَيْعَلُم 
ِذيَن َظَلُمـــوا َأيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن“(الشـــعراء:  الَّ

.(224-227

تاريخ األمة العربية 

بطبيعة الحال كانت المعلقات الســـبع في 
المقدمـــة، واعتبرت أفضل قصائد ذلك العصر، 
أي مـــا تبقـــى منـــه، وليـــس بالضـــرورة أنها 
األفضـــل، وقـــد ُأختلف في روايتهـــا، أو تأكيد 

وجودها. 
غيـــر أن مؤرخنا غفل جانبـــًا آخر من أهم 
الجوانب االجتماعيـــة، وهو أحوال الرقيق أو 
العبيد، ما عدا إشـــارته العابـــرة لهذه الّطبقة 
ومـــا يتعلق بها ِمـــن تجارات، تحـــت العنوان 
ـــاس منازل ودرجـــات“ (4 ص 541)، وكانت  ”النَّ
الممالـــك العربية تقوم على عمل هؤالء العبيد، 
كمملوكين أو مأجورين، بل كانت تجارة الرقيق 
وأســـواقها تشـــكل رافدًا اقتصاديًا بالمنطقة، 

وما يتعلق بمصادر كأســـرى الحروب، وكانوا 
ـــود والبيض على حد الســـواء، ومنهم  ِمن السُّ
من شـــارك في الدعوة اإلســـالمية، وله حضور 
الجاهليـــة، وكانت  كامتـــداد لحضورهم فـــي 

تجارة مربحة وطاغية على بقية التجارات.

ما إن صـــدر الجزء األول ِمن ”تاريخ العرب 
ـــواة للمفصل،  قبـــل اإلســـالم“ وكان بمثابة النَّ
حتـــى أخـــذ المؤرخـــون والُكتـــاب يقرظونـــه 
ويحتفـــون بـــه، وأول المحتفيـــن بـــه المؤرخ 
ـــعودي حمد الجاســـر (توفي في  والمحقق السُّ
العـــام 2000)  قائـــًال ”هذه باكـــورة ِمن بواكير 
مار ما سّد فاقة، وجاد في  ثمر وخير بواكير الثِّ
إبان الحاجـــة إليه، ولقد كانت المكتبة العربية 
مفتقرة إلى كتاب شـــامل مفصـــل لتاريخ األمة 
العربية، في األحقاب التي تقدمت عهد الرسالة 
يجلو غامض تاريخها السياسي واالقتصادي 
واالجتماعـــي، ألن مؤرخي هـــذه اُألمة قد عنوا 
بتاريخهـــا ِمن ذلك العهد (عهد اإلســـالم)، وما 
ـــحيقة التي  حوله وما بعده، وتركوا الهوة السَّ
وى، وعرة  سبقته مجهولة المعالم، خافية الصَّ
المســـالك“ (مجلة الرسالة المصرية 3 سبتمبر 

.(1951
في كتابه، وبأجزائه التسعة (الجزء العاشر 
اختص بالفهارس العامة)، ظل المؤرخ العراقي 
جواد علـــي وفيًا لتعهده بالحياد، ويتضح ذلك 
في تناوله للحضارة الدينية، وتشـــابك األديان 
عنـــد العـــرب آنـــذاك، وُيقـــدر ذلك الـــذي يعلم 
بميـــول مؤرخنا القوميـــة في شـــبابه، والتي 
أعتقل بســـببها، كذلك ال نرى في ما نشـــره من 
كتـــب وأبحاث إطـــالق حكم قاطـــع على قضية 
ِمن القضايا، بقدر ما يشـــير إلى ما ستكشـــفه 
الدراســـات القادمة، اعتمادا على ما يتوفر ِمن 
مصادر جديدة، ونراها واثقا بإزالة األتربة عن 
ما غّيرت معلومة أو جددت  نقوش وكتابات، فربَّ

أخرى.
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كتب ال تموت..

 [ جواد علي.. أربعون عاما في تصنيف سفره [ أثر يدرس التاريخ السياسي واالجتماعي والثقافي للعرب قبل اإلسالم
ــــــة ومعرفية وفكرية كثيرة تقــــــف أمام املؤرخ أثناء دراســــــته لظاهرة معّينة  ــــــات منهجي عقب
ــــــاس ديني أو طائفي. لهذا  ــــــات تتضاعف عندما تتصل بالتب أو ملبحــــــث محدد، لكن العقب
ــــــة في احلضارة العربية قبل اإلســــــالم، أو  الســــــبب جند نزوعا عامــــــا نحو تفادي الكتاب
تبســــــيطا يســــــتهل ترديد املقاالت املعتادة التي تهمل ثراء حضارة العرب قبل اإلســــــالم، 
بأن تســــــبغ على املرحلة وما أنتجته صفة اجلاهلية. املؤرخ العراقي جواد علي تقّصد في 
موســــــوعته الشــــــهيرة ”املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم“ أن يذهب غير ذلك املذهب، 
وأن يحفر في تاريخ العرب قبل اإلســــــالم ليبدد العالقة بني الدال واملدلول في وصف تلك 
ــــــة باجلاهلية. فكانت موســــــوعته التي أصدرها املجمع العلمــــــي العراقي بني 1956  املرحل
و1960، أضخــــــم عمل أكادميي في تاريخ العرب واجلزيرة العربية في فترة ما قبل ظهور 
اإلسالم، سعيا معرفيا إلى إثبات أن تاريخ تلك املرحلة املوصوفة جاهلية ألبس الكثير من 
اخلرافات والروايات، وأن االهتمــــــام التاريخي بتلك احلقبة تعامل معها بازدراء تاريخي 

وكأن احلضارة في تلك الربوع لم تنشأ إال مع ظهور اإلسالم.
ــــــة واملعرفية والتاريخية كانت نابعــــــة من إميانه بأن وظيفة  مغامــــــرة جواد علي املنهجي
ــــــط، ولقناعته أيضا بأن ”ال  املؤرخ هي إعادة تشــــــكيل احلــــــدث التاريخي كما وقع بالضب
زال التلفيق والتنميق جاريني في التاريخ، وال ســــــيما في السياسات املذهبية وفي األمور 
الشــــــخصية وفي احلروب وفي اجلدل بأنواعه، غير أنه بوسع املؤرخ في الوقت احلاضر 

الكشف عن الواقع بفضل تعدد املصادر واملقارنة بينها واستخالص احلقائق“.

 {المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم}.. تفنيد مصطلح الجاهلية

مدائن صالح أثر من حضارة العرب قبل اإلسالم

بالد العرب أو العربية هي البوادي والفلوات، التي أطلق عليها اآلشوريون ومن جاء بعدهم، على أهلها لفظ األعراب، وتحديد جزيرة العرب وامتدادها 
بادية الشام، نهايتها عند اقتراب الفرات من أرض بالد الشام.

رشيد الخيون
باحث عراقي

تاريـــخ الجاهليـــة كان أضعـــف جزء 
شـــغل املؤرخني من تاريـــخ العرب؛ 
ينقصـــه التدقيق، وكان قد حشـــي 

بالخرافات والروايات املختلقة

◄

◄ أشـــار جواد علي في مفصله إلى 
إهمـــال التاريـــخ الجاهلـــي بذريعـــة 
عدم التشبث بالعصبية، وأن الكل 
صـــاروا مســـلمني، فـــال داعـــي إلـــى 
التذكير بما قبل اإلسالم وكأن إرث 

املنطقة بدأ مع اإلســـالم
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حياته، ويذكر فضله في مقدمات كتبه. انتسب 
”دار المعلمين  بعـــد التخرج من الثانوية إلـــى

ي ر وي ي

العالية“، التي تحولت إلى كلية اآلداب ببغداد، 
 ،1931 فـــي ما بعد، وتخّرج منها العام
ليعمل مدرسًا في 

م ه

اإلسالم). العرب قبل

كتاب المفصل

يستهل جواد علي سفر
بتح العرب قبل اإلســـالم“
وهـــو ال يجد
الميالدي،
في اإلشـــا
بالعربيـــة
القحطانيي
العدنانييـ
الش عنـــد 
حول لفظ
آراء علمــ
اختلفوا ف
المفصـــل
علـــى
ا ورجال 
أن اســـم
اآلشــ
إشارة
وهـــم م
عبيد لس
إبراهيم
شملت
العربية
ينت
م إلى
قائـ
ى

أو العر
والفلــ
عليهــ
جـــاء



} بغــداد – يتعـــّرض البعض مـــن العراقيين 
إلـــى االحتيال من قبل عصابـــات فردية تبعث 
برسائل على الفيسبوك تطلب فيها بيع أموال 
بحوزتها لكونها هاربـــة من عقوبة إلى خارج 
البـــالد فتغـــري البعض من النـــاس بالتعامل 
معها، ثم يكتشفون الحقا أنهم وقعوا في فخ.

يتحـــدث طارق الحالق (37 ســـنة) لزبائنه في 
صالـــون الحالقـــة الـــذي يعمل فيـــه بمنطقة 
المنصـــور، وســـط العاصمـــة بغـــداد، عن أّن 
أحالمه جميعها ستتحقق قريبًا فهي ال تحتاج 

إال لبعض الوقت.
الغنى الســـريع والسفر وتأســـيس حياة 
جديدة في بلد هـــادئ والعيش المترف هناك، 
كلها أحالم وردية يســـعى طارق إلى تحقيقها 
قريبـــا بعـــد أن وجد الطريق الـــذي يعتقد أنه 

سيوصله إلى ما يريد.
يتفاعل زبائن طـــارق من جيرانه معه، كما 
تجـــري العادة فـــي األحاديث التي تنشـــأ في 
صالونـــات الحالقـــة الرجالية والتي ُتنســـى 

بمجرد الخروج منها.
بعد دقائق قليلة يصطحب أحد الجالسين 
في محّل الحالقة أحد زمالء طارق من العاملين 
معه ليخبره بضرورة أن يحّث طارق على ترك 
الطريق الذي يريد ســـلوكه لكي ال يخسر عمله 

وماله وأحالمه في الوقت نفسه.
يريـــد طارق تجميع مبلغ مالي قدره ســـتة 
مالييـــن دينار عراقي أي ما يعادل (4800 دوالر 
أميركـــي تقريبا) لغرض الشـــروع في تحقيق 
مشـــروعه الجديد الذي ســـيعود عليه بفوائد 

مالية تزداد في كل مرة إلى الضعف.
تبدأ القصة عندما قرأ طارق قبل شـــهرين 
تقريبـــا منشـــورا فـــي إحدى صفحـــات موقع 
التواصـــل االجتماعـــي األكثر اســـتخداما في 
العـــراق (فيســـبوك) عـــن وجود مبالـــغ مالية 
تقّدر بالماليين من الدوالرات في إحدى الدول 
المجاورة ال يســـتطيع أصحابها إدخالها إلى 
العراق وهـــم يريدون بيع هذه المبالغ بنصف 

قيمتها.
”الشدة مقابل ستة ماليين والورقة بستين 
أي أّن الرزمة ذات العشـــرة آالف دوالر  ألفـــا“ 
تبـــاع بمـــا يســـاوي خمســـة آالف دوالر فقط 
بالعملة العراقية، وأّن المئة دوالر بستين ألفا، 
أي بمـــا يعادل أقل من خمســـين دوالرا، هكذا 
يرّوج أحمد الياســـري (االســـم المستخدم من 
قبل صاحب المنشـــور) للمبالغ التي ُيعلن عن 

بيعها.
ويرفـــق المنشـــور بمقطـــع فيديـــو يظهر 
المالييـــن من الـــدوالرات التي تبـــدو حقيقية 
وغير مـــزّورة والتـــي يعّلق عليها الشـــخص 
صاحب المنشـــور بصوته مكّررا قوله ”الشدة 
مقابل ســـتة مالييـــن والورقة بســـتين ألفا“، 
والتفاصيـــل لمـــن يرغـــب تكـــون عـــن طريق 
مراسلته على الحساب نفسه. رابط اإلعالن في 
صفحة اســـمها (ســـوق مريدي للسيارات بيع 

وشراء ومراوس السيارات الحديثة والقديمة) 
وال يظهـــر الرابط لمن هم غير مشـــتركين في 

الصفحة.
ال يرّد الياســـري على جميع الرسائل التي 
تصله عبر صفحته الشـــخصية لالستفســـار 
عن ســـبب البيع بهذه القيمة التي ال تســـاوي 
إال أقّل مـــن نصف القيمـــة الحقيقية لها، لكن 
الكثيـــر ممن رّد عليهم ومنهـــم طارق يقول إن 
الســـبب يعود لكون هذه األموال مسروقة وأن 
أرقامها مسجلة لدى الجهات الرقابية الدولية، 
وبالتالي ال يمكـــن التعامل بها بكميات كبيرة 
عبـــر المصـــارف أو الحواالت مع اســـتحالة 
إدخالهـــا إلى العـــراق أو أّي دولـــة ثانية عبر 

المطارات أو المنافذ الحدودية.
ولذلك يعتقد الكثير أّن الحصول على جزء 
يســـير من هذه األموال والتصّرف فيه بكميات 
صغيرة مـــن الممكن أن يكون تجـــارة مربحة 
جدا لســـهولة صرف مبلغ يقّدر بعشـــرة آالف 
دوالر في العـــراق من خالل بضعـــة تعامالت 
تجارية كأن يشـــتري سيارة مثال، أو أي شيء 

آخر أو حتى تصريفه في محال الصيرفة.
يسعى طارق إلى الحصول على أول رزمة 
ذات عشـــرة آالف دوالر مقابل الماليين الستة 
التي يعمل علـــى جمعها للتصـــّرف فيها هنا 
في بغداد، والعودة مرة ثانية وشـــراء رزمتين 
بالســـعر ذاته واالســـتمرار بهذا العمل لحين 
الوصول إلى مبلغ يمكنـــه من تحقيق أحالمه 

فـــي فتـــرة قياســـية باالســـتناد إلـــى المبالغ 
المعروضة من قبل أحمد الياسري.

لكـــن الحقيقة وراء ما ينشـــره الياســـري 
مختلفـــة تمامـــا عّمـــا يـــدور فـــي مخيلة أي 

مـــن شـــخص يطالع منشـــوراته وغيرها 
منشـــورات مشـــابهة والتي ُتوحي 
أّن هذه األموال المـــزورة بطريقة 
احترافية يصعب كشفها، أو أنها 
مسروقة كما ذكر أعاله أو حتى 
أنهـــا أموال بحاجة للغســـيل 

ألسباب معّينة.
محمـــد أحمد (32 

ســـنة) يـــروي لـ“نقـــاش“ 
تجربتـــه مع هـــذا النوع 
مـــن العصابـــات التـــي 
الحيل  هذه  تســـتخدم 
لإليقـــاع بضحاياهـــا 

والحصول على أموالهم دون أي 
مقابل.

”هذه األمـــوال حقيقية وليســـت مزّورة أو 
مسروقة أو بحاجة لغسيلها لكن غير الحقيقي 
في الموضوع أنها ليست للبيع من األساس�، 

يقول محمد.
ويضيـــف أن ”هـــذه العصابـــات ُتغـــري 
الباحثيـــن عن المال الوفيـــر من خالل عرض 
هـــذه المبالـــغ للبيـــع مقابل نصـــف أثمانها 
الحقيقيـــة لتكـــون طعما لهم قبـــل أن يدفعوا 

الضحايا إلى تحويل أموالهم إلى أشـــخاص 
معّينيـــن أو حســـابات مـــا، وعبر طـــرق يتم 
تحديدها من قبل العصابة ليكتشف الضحية 
متأخرا أنه وقع في فخ ال يمكن وقتها استرداد 

ماله منه“.
ويوضح محمد أن البعض من األشخاص 
الذين اعتقـــدوا أنهم أكثـــر ذكاء اضطروا 
إلى الســـفر بأنفســـهم إلى األردن 
االتفاق  تـــّم  ولبنان، كما 
مـــع أفـــراد العصابـــة 
لضمان إتمـــام الصفقة، 
غيـــر أنهـــم وصلـــوا إلى 
نفـــس النقطـــة التي وصل 
إليها مـــن لم يســـافر وهي 
ضرورة تحويل المال المحدد 

قبل الحصول على المقابل.
تتالشـــى أحـــالم الطامحين 
إلى الثروة عندما يتخّذون خطوة 
تقديم الثمن لمن يتاجر بأحالمهم 
ليعرفـــوا عندها أنهـــم كانوا مجّرد 

يا  انضموا إلى ضحايـــا آخرين غيرهم ضحا
يقّدر عددهـــم بالمئات إن لم يكن باآلالف لمثل 

هذه العصابات.
وتبرز المشـــكلة األســـاس في عدم مقدرة 
الضحايا على التبليغ عن مثل هذه العصابات 
لكونهـــم يعرفون أنهم مـــن الناحية القانونية 
كانوا مســـاهمين فـــي جريمة يعاقـــب عليها 

القانـــون، فهم يعرفون أّن هذا المال مســـروق 
أو مـــزّور أو أنه جزء من عملية غســـيل أموال 
واســـعة، ومع ذلك انزلقوا في دوامته وهو ما 
يحّذر منه مدير عـــام مديرية مكافحة الجريمة 

المنظمة في وزارة الداخلية العراقية.
ويقول العميـــد الحقوقي خالد عبود بداي 
لـ“نقـــاش“ إن ”جهـــل المواطنيـــن بالقانـــون 
قـــد يكون ســـببا فـــي وقوعهم ضحايـــا لهذه 
العصابـــات وفي البعض من الحاالت قد تكون 
الضحية شـــريكة فـــي الجريمة مـــن الناحية 
القانونيـــة مـــا يســـتدعي التنّبـــه لمثـــل هذه 
الحاالت“. ويبدو أّن هذه العصابات قد فهمت 
اللعبة جيدا فجعلت القانون وســـيلة لضمان 
عـــدم تبليغ الضحيـــة عنها من خـــالل إيقاعه 
بشرك المســـاهمة في جريمة مفترضة تمنعه 
من التبليغ لكي ال يكـــون أحد المتوّرطين بها 
من الناحية القانونية، فيرضى بخســـارة ماله 

مقابل عدم شموله بالعقوبات القانونية.
ويحـــّث العميـــد بـــداي المواطنيـــن على 
االحتـــكام إلـــى العقل قبـــل التـــوّرط مع هذه 
العصابات وغيرها مذّكرًا بمقولة إن ”القانون 
ال يحمـــي المغفلين وأن المال الســـائب يعّلم 

السرقة“.
ويواجـــه القائمـــون على هـــذه الصفحات 
إجـــراءات قانونية تحّددهـــا القوانين النافذة 
الخاصة بالجرائم األخرى كالنصب واالحتيال 

وغيرها مما يقومون به عبر هذه المواقع.

} الطائــف (الســعودية) – اشـــتهرت محافظة 
الطائـــف بالعديـــد مـــن الحـــرف والصناعات 
اليدويـــة التي يعود تاريخهـــا إلى المئات من 
الســـنين، ومن أبرز تلك الحـــرف والصناعات 
حرفـــة صناعة الُعقـــال أو حياكتهـــا، فالعقال 
يمثـــل أحد رمـــوز األصالة واالنتمـــاء للرجل 
العربي والخليجي بالذات، وموروثا تاريخّيا 
ال تكتمـــل أناقـــة الـــزّي إال بتتويجـــه علـــى

الرأس.
وُعـــرف ســـكان الجزيرة العربيـــة بوضع 
العقـــال منذ القدم، إذ لـــه دالالت ومعاٍن كثيرة 
عنـــد رجال العـــرب فهو ليس جـــزءا من الزّي 

العربـــي فقط، بل هو رمـــز للرجولة واألصالة، 
ويوجـــد العقـــال بأنـــواع وألوان كثيـــرة لكن 

الدارج منه والمتعارف هو اللون األسود.
وكالة األنباء الســـعودية جالت في ســـوق 
الطائف القديم بوسط البلد والمعروفة بحارة 
”فـــوق“، والتقت بأحـــد أقدم حرفيـــي صناعة 
الُعقـــال بالطائـــف وهـــو عبدالعزيـــز محمود 
جاجة (66 سنة)، ويمارس هذه الحرفة منذ 56 

سنة التي ورثها عن والده.
وأوضح جاجة، أن نشأة ثقافة لبس العقال 
ظهرت عند العرب قديما في العصر العباســـي 
بعد أن لبس العرب قطعة من القماش ســـوداء 

اللـــون ُيعصب بها الـــرأس تعبيرا عن حزنهم 
لســـقوط األندلـــس، وتطّورت بعـــد ذلك لتأخذ 

شكل العقال الحالي الدائري الشكل.
وأشـــار الباحث التاريخي حيدر الناصر، 
إلى أن العرب قديمًا اســـتخدموا العقال لربط 
الناقة مـــن أجل تثبيتها في مـــكان ما، وحين 
يرغبـــون في التنقل بهـــا يضعونه فوق غطاء 
الـــرأس لحين حاجتهم إليه عنـــد التوقف عن 
المســـير لمعاودة ربـــط الناقة بـــه، والبعض 
يشـــير إلى أنـــه الســـوط الذي يضربـــون به 
الـــدواب لحّثها على المســـير، وعنـــد انتهاء 
الحاجـــة منـــه، يحتفظـــون به على رؤوســـهم 

لمعاودة استخدامه في ما بعد.
وأشـــار عبدالعزيـــز محمود جاجـــة، إلى 
أن أهـــل المملكة العربية الســـعودية ومنطقة 
الحجاز خاصـــة أهل مكة المكرمة اشـــتهروا 
مـــن بين العـــرب بلبـــس العقـــال ”المقصب“ 
أو“المربـــع�، ويصنع العقال المقصب من وبر 
الجمال، ولونه بّني فاتـــح أو أبيض، ويتدّلى 

منه خيطان.
والعقـــال المقصب ال يلبـــس من قبل عامة 
النـــاس، فهو في الغالب مـــن مالبس الطبقات 
العالية من الملوك واألمراء والشـــيوخ ســـواء 
فـــي الســـعودية أو دول الخليج، وقد اشـــتهر 
العقـــال المقصب ذو الشـــطفة المزراة باســـم 

عقال فيصل.
وأبان العم عبدالعزيز أّن من أبرز البيوتات 
التي اشـــتهرت بحياكة العقال المقصب قديما 
بيت الحريري في منطقـــة مكة المكرمة، حيث 
تمّيز أهل هذا البيت بتفّردهم في هذه الحرف 
مـــن حيث جـــودة منتجهـــم علـــى غيرهم من 

الصّناع.

وذكر أن العقال الدائري ذا اللون األســـود 
القاتـــم هو أكثر العقـــل اســـتخداما وله عدة 
أنواع حســـب المادة التـــي يتألف منها وهي، 
الصوفـــي،  القطنـــي،  ”القطيفـــة“،  المخمـــل 
الحريري، والبالستيك، ويتمّيز بلونه األسود 
القاتم، وله عدة مقاسات حسب مقاس الرأس، 
ويبلـــغ محيـــط اســـتدارة العقال الـــذي يأخذ 

الشـــكل الدائري (110 سم) حيث يكون في 
كل اتجاه (55 سم)، وفي مرحلة كسرة 
العقال على شـــكل 8 تنقســـم الدائرة 

متســـاوية  دائرتين  إلـــى 
المحيـــط بحيث تأخذ 

في  العقـــال  شـــكل 
صورته النهائية.

وبّين أن 
العقال  صناعـــة 
فيهـــا  تســـتخدم 
مجموعـــة مـــن 

تتمثـــل  األدوات 
فـــي (الماكينـــة) 

وهـــي بطول 150 ســـم 
البطانة  لصنـــع  بمســـندين 

ولـــّف وجه العقال، والمدّقة الخشـــبية 
لتعديل العقـــال وإحكام اســـتدارته، والمبرم 
أو المغـــزل بطـــول مضاعـــف لبـــرم الخيوط، 
والقالب لقياس العقال وتعديله، والفرشاة من 
الحديد لتنظيف وجه العقال، إلى جانب اإلبرة 

والمقص والمشط.
وتســـتخدم في تصنيع العقـــال مجموعة 
من المـــواد الخـــام وهي، الصـــوف والحرير 
والبالســـتيك، وتتألـــف بطانـــة العقـــال مـــن 
القطن األبيض ثم يضاف إليه القطن األســـود 

ويغّلـــف بالحرير أو الصـــوف. وتمّر صناعة 
العقـــال الواحـــد بأربع مراحل وهـــي، مرحلة 
لـــف العقال وهي عبارة عن وضع المقاســـات 
وصناعـــة البطانـــة التـــي تتكون مـــن القطن 
األبيض واألســـود ولف وجه العقال أو برمه، 
يليها مرحلة كســـرة العقال، وهـــي عبارة عن 
وصـــل جهتي العقال وربطها ببعض وعقدها، 
ثم مرحلة تدريس العقـــال وهي حياكة طرفي 
العقل وعقده وتلبيـــس العقدة، ومرحلة وزن 
العقـــال وهي ضبط وزن ومقاســـات العقال 
باســـتخدام القالـــب والمدقـــة 

الخشبية.
وتأخـــذ صناعـــة 
العقال الواحد بعد 
المواد  تحضيـــر 
الخام مدة ســـاعة 
ويزداد  الزمن،  من 
الطلب على شـــراء 
واقتنائـــه  العقـــال 
خاصة  المواسم  في 
نهايـــة شـــهر رمضان 
المبارك، ومـــع حلول عيد 
الفطر الســـعيد، وهو قابل للتغيير 
مع الموضة في حجمه وفي الخامة الخارجية.

ويمكـــن التمييـــز بيـــن الجّيـــد والـــرديء 
ومعرفة المادة المصنوع منها العقال بإجراء 
اختبار بســـيط على العقال من خالل تعريضه 
للحـــرق في طرفـــه حيث تفوح رائحة الشـــعر 
المحروق مـــن الصـــوف الطبيعـــي، ورائحة 
القمـــاش المحروق مـــن المصنـــوع بالقطن، 
ورائحة البالســـتيك المحـــروق من المصنوع 

من النايلون.

محافظة الطائف في الســـعودية تشـــتهر بالصناعـــة اليدوية منذ القديم ومنهـــا حرفة العقال 

وحياكته بأنواع وألوان كثيرة لكن الدارج منها والمتعارف هو اللون األسود.

عراقيون يتعرضون إلى االحتيال من قبل عصابات تنشط عبر مواقع التواصل االجتماعي مروجة 

لبيع أموال بحوزتها لكونها هاربة العراق بسبب عقوبة إلى خارج.

العقال تاج أتقنه سكان الطائف لتكتمل به األناقة الخليجية

تحقيق

ــــــؤدي في غالب  احللم بالثروة الســــــهلة ي
ــــــى الوقوع في عمليات التحّيل  األحيان إل
ــــــدأ كلها  ــــــوع طرقهــــــا لكنها تب ــــــي تتن الت
بالترويج للحصول على أموال طائلة دون 
عناء وال وقت طويال، ليكتشــــــف الضحايا 
أنهم خسروا ما لديهم من مّدخرات قليلة 
ــــــروة ال توجد في  مقابل جشــــــع وطمع بث

الواقع.

عصابات في العراق تبيع املال الوهمي للحاملني بالثروة السهلة
[ رزمة العشرة آالف دوالر مقابل ستة ماليين دينار  [ المحتالون يشترون سكوت الضحايا بالقانون

العصابات تغري 

الباحثين عن المال 

الوفير من خالل عرض 

مبالغ للبيع مقابل نصف 

قيمتها الحقيقية
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الضحايا يعدون السراب
ّ



} واشــنطن - تلّقى الرئيس األميركي دونالد 
ترامــــب، بصــــدور الكتــــاب الفضيحــــة ”نــــار 
للصحافي األميركــــي مايكل وولف،  وغضب“ 
طعنة قاســــية من بعــــض الصحافيــــني القلة 
الذيــــن كان يعتبرهــــم مــــن املقّربــــني، ويتمثل 
اجلانب األســــوأ فيه أن ســــتيف بانــــون كان 

مصدر معلوماته الرئيسي.
ويرى متابعون أن هــــؤالء الصحافيني قد 
منحوا وســــائل اإلعــــالم األخــــرى التي طاملا 
هاجمها ترامب، ســــيفا لالنقضاض عليه، مع 
مــــا قّدمه الكتاب من شــــهادات ملقّربني منه في 
وســــائل اإلعالم مثل وصف إمبراطور اإلعالم 

روبيرت مردوخ، له بالـ“األحمق“،
وحتى اعتــــذار بانون املتأخــــر ينظر إليه 
علــــى أنه يأتي على خلفية مخاوف األخير من 

التداعيات القانونية التي تنتظره.
قــــّدم بانون، املستشــــار الســــابق للرئيس 
األميركــــي دونالد ترمــــب، اعتــــذارا في بيان 
مكتــــوب لترامب وعائلته عمــــا ورد في كتاب 

مايكل وولف ”نار وغضب“.
ونقل الكتــــاب اتهام بانــــون لنجل ترامب 
بأنه خائن وغير وطني، للقائه مع مســــؤولني 
روس أثناء حملة والده االنتخابية، إلى جانب 
ما أثــــاره من شــــكوك حول القــــدرات العقلية 

للرئيس ترامب.
وجــــاء فــــي نــــص بيــــان اعتــــذار بانون 
الذي أرســــله إلى موقع آكســــيوس اإلخباري 
األميركــــي، أن دونالــــد جونيور، ابــــن ترمب، 
إنســــان وطني وجيد، وأن تصريحاته بشــــأن 
اللقاء مع شــــخصيات روسية كانت تستهدف 
بــــول مانافورت املدير الســــابق حلملة ترامب 

وليس ابنه.
كما ذكر بانون أن دعمه للرئيس وأجندته 
ال يتزعزع، وعبر عن أسفه للتأخر في االعتذار 
عما وصفــــه بالنقل غير الدقيــــق لتصريحاته 

حول ابن ترمب.
وظهر بانون، الذي كان يشغل في السابق 
منصب مدير موقع ”بريتبارت نيوز“ اإلخباري 
اليميني املتشدد، كإحدى القوى الرئيسية في 

البيت األبيض مع بدء رئاسة دونالد ترامب.
وأتاح املنصب لبانون التواصل مباشــــرة 
مع الرئيــــس األميركي، وأمكن رصــــد تأثيره 
في بعــــض القرارات الرئيســــية التي اتخذها 

ترامب.
وفي أبريل املاضي ســــعى ترامب على ما 
يبــــدو إلى تقليــــل تأثير بانــــون، عندما رفض 
التأكيد على أن كبير مســــاعديه مازال يحظى 
بدعمه، وشرع في التقليل من أهمية دوره في 
مقابلــــة خاصة أجرتها معه صحيفة نيويورك 
بوست قال فيها ”أنا املستشار االستراتيجي 

لنفسي“.
وكان تعيــــني بانون محل خالف من جانب 
اجلمهوريــــني الذين دأب موقــــع ”بريتبارت“ 
أصبــــح  وقــــد  انتقادهــــم.  علــــى  اإلخبــــاري 

”بريتبــــارت“ فــــي ظل قيادة بانــــون واحدا من 
أكثر املواقع اإلخبارية فــــي الواليات املتحدة 
قراءة لألخبار احملافظة ومقاالت الرأي املعبرة 

عن التوجه املتشدد في الواليات املتحدة.
وضمن املوقع اإلخباري لنفسه مكانة بني 
املواقع التي حتظى بشــــعبية، ونقلت صحيفة 
واشنطن بوست عن بانون قوله في يناير 2016 
”نصف أنفســــنا بأننا ’فريق قتالي‘ ال ميكن أن 

تأتي إلينا من أجل الدفء والغموض“.
وتســــببت بعض العناوين الرئيسية على 
موقــــع ”بريتبــــارت“ في إذكاء حالــــة جدل، إذ 
وصــــف عنوان رئيســــي معلقــــا محافظا بأنه 
”يهودي خائن“، فيما شــــبه عنــــوان آخر عمل 
منظمة احلقــــوق اإلجنابية ”تنظيم األســــرة“ 

بأنها مثل ”الهولوكست“.
وذكرت وســــائل إعالم أميركيــــة أن بانون 
شارك في صراع على السلطة مع صهر ترامب 
ومستشــــاره البــــارز، جاريــــد كوشــــنر، الذي 

يتمتع بنفوذ وتأثير في إدارة ترامب.
وأقــــال ترامــــب بانــــون مــــن دوره البارز 
فــــي مجلــــس األمــــن الوطني، لكنــــه ظل حتى 
وقــــت قريب محافظا علــــى اتصاله غير املقيد 
بالرئيــــس، وهــــو امتيــــاز خاص فــــي البيت 

األبيض يبدو أن بانون قد فقده مؤخرا.
وبعــــد الهزة التي تســــبب فيها بانون في 
الكتــــاب، تنحى من منصبــــه كرئيس تنفيذي 
ملوقع بريتبارت، وقالت شبكة أخبار بريتبارت 
فــــي بيان لها إنها ”تعمــــل مع بانون للتوصل 

إلى انتقال سلس ومنظم“.

ونقلت الشــــبكة عــــن بانون قولــــه ”إنني 
فخور جدا مبا حققه فريق بريتبارت في فترة 
قصيرة جدا من الوقت لبناء مؤسسة إخبارية 

عاملية“.
مــــن جهتــــه، قــــال الري ســــولوف، كبيــــر 
املديرين التنفيذيني لشــــبكة أخبار بريتبارت 
إن ”ســــتيف جزء مهم من تاريخنا، وســــنظل 
ممتنني إلســــهاماته، وما ساعدنا في الوصول 

إليه“.
وصرح مايكل وولــــف، مؤلف كاتب ”النار 
والغضب فــــي بيــــت ترامب األبيــــض“، بأنه 
سبب خروج ستيف بانون، مستشار الشؤون 
دونالــــد  للرئيــــس  الســــابق  االســــتراتيجية 
ترامب، من رئاســــة حترير موقــــع ”بريتبارت 

نيوز“.
ونقلــــت صحيفــــة يــــو إس إيــــه تــــوداى 
األميركيــــة، فــــي تقرير نشــــرته عبــــر موقعها 
اإللكترونــــي اخلميس، يتنــــاول عالقة وولف 
وبانون، وقول صاحــــب ”غضب ونار“، ”ألوم 
نفســــي على املشــــكالت واحملن التي تسببت 

فيها لستيف بانون“.
وكان وولــــف قد قال فــــي الكتاب إن بانون 
أصبح يشــــعر باإلحباط بعدمــــا بدأ العمل في 
البيت األبيــــض، ورأى أن املنهج الذي يتبعه 
دونالد ترامب ودونالد ترامب نفسه، كانا على 
مســــافة كبيرة من بعضهما“، مضيفا ”أعتقد 
أن ســــتيف صارع مع ذلك بطرق صعبة جدا، 
وفــــي نهايــــة املطاف، كنــــت متلقيــــا إلحباطه 

الهائل“.

وإضافة إلى منتقــــدي ترامب ومعارضيه، 
يعتبــــر الكتاب هدية قيمــــة للمنصات املؤيدة 
مجلــــة ”نيوزويــــك“  قالــــت  حيــــث  لداعــــش، 
األميركيــــة إن أنصــــار داعــــش قاموا بنشــــر 
تفاصيــــل الكتاب الذي أثار عاصفة سياســــية 
هائلة في واشــــنطن ملــــا يتضمنه من تفاصيل 
تتعلــــق بالعــــام األول للرئيــــس األميركي في 

البيت األبيض.
وأشــــارت املجلة إلى أن القنــــوات املؤيدة 
املشــــفرة  الرســــائل  تطبيــــق  علــــى  لداعــــش 
”تليغرام“ تتشــــارك روابــــط إلكترونية لكتاب 
”النار والغضــــب: داخل بيت ترامب األبيض“، 

وقامت بقرصنة الكتاب.

يتشــــاركون  املتطرفــــني  أن  وأوضحــــت 
الفرحة ويصفون هذا الكتاب بأنه شهادة على 
فضائــــح ترامب الكافر والعرب املرتدين، وفقا 
للقطات نشــــرتها شــــركة املراقبة اإللكترونية 

”جهادوسكوب“ على تويتر.
وقالت نيوزويك إن املتطرفني يستخدمون 
”غوغل درايف“ و“دروب بوكس“ وغيرهما من 
منصات مشــــاركة امللفات لنشر الكتاب. وكان 
كتاب النــــار والغضب قد حقــــق رواجا كبيرا 

وحقــــق أفضل املبيعات حتــــى قبل طرحه في 
األسواق.

وبالتزامن مع الضجة التي أثارها الكتاب، 
أعلــــن مايــــكل كوهــــني، احملامي الشــــخصي 
لترامب، أنه أقام دعوى تشهير ضد موقع ”باز 
فيد نيوز“ لنشــــر ملف يحتــــوي معلومات عن 
صالت ترامب بروســــيا، وفقا ملا ذكرت وكالة 

”بلومبرغ“.
وأشــــارت الوكالــــة إلــــى أنــــه فــــي حــــني 
أن الكثيــــر ممــــا ورد فــــي هــــذا امللــــف لم يتم 
التحقــــق مــــن صحتــــه، إال أنه أصبــــح جزءا 
رئيســــيا في التحقيــــق الــــذي يجريه احملقق 
اخلــــاص روبــــرت مولــــر والعديد مــــن جلان 
الكونغــــرس حول ما إذا كانت حملة ترامب قد 
تواطأت مع روســــيا خالل انتخابات الرئاسة 
في عام 2016. وتضمن امللف حديثا عن كوهني 
بشــــكل كبير، وأشــــار إليه كشخص ساعد في 
تسهيل التواصل بني الكرملني وحملة ترامب. 
وزعم امللف على نحــــو اخلصوص أن كوهني 
ســــافر إلى بــــراغ فــــي أغســــطس 2016 للقاء 
مســــؤولني روس. وقد رفــــض محامي ترامب 

بشدة هذه املزاعم.
وقــــال محامــــي كوهــــني، ســــتيفني ريان، 
فــــي خطاب أرســــله إلــــى جلنة اســــتخبارات 
املاضــــي،  أغســــطس  فــــى  النــــواب  مجلــــس 
”إنهــــم لم يكتشــــفوا وثيقة واحــــدة تؤكد بأي 
حــــال مــــن األحــــوال إدعــــاءات امللف بشــــأن 
كوهــــني، وال نعتقد أن هناك أي وثيقة من هذا 

القبيل“.
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«نار وغضب} يسدد ضربة قاسية على عالقة ترامب المترنحة بالصحافة

طعنة في الصميم

} أتخيله ال يتوقف عن التفكير منذ 
استيقاظه المبكر صباح كل يوم، أنه 

مشغول بمستقبل الصحافة وبعد أكثر 
من عقدين من تقاعده، في حقيقة األمر أن 
بيتر بريستون الذي اختطفه الموت قبل 
أن يضع قدمه في بداية عقده الثمانيني، 
لم يتقاعد وبقي صحافيا مخلصا للكتابة 
حتى يومه األخير، لنا أن نعود إلى مقاله 

األخير في ليلة رأس السنة األسبوع 
الماضي، بينما اختطفه الموت بعدها 

بستة أيام.
هذا العجوز الذي ترأس تحرير 

صحيفة الغارديان البريطانية وأخلص 
للصحافة المطبوعة، وآمن ببقائها وسط 

التنافس الشديد مع الصحافة الرقمية، 
ترك دروسا ألجيال من الصحافيين، كنا 

نتعلم منه الحكمة التي يستلها من تجربته 
في قراءة ما يجري من أحداث، بينما كان 

يسهم بشكل فّعال في استقراء البدائل 
المتاحة أمام الصحف البريطانية في أوّج 

أزمتها بعد دخولها السوق المريضة.
رحل بيتر بريستون الذي يعتبر على 

نطاق واسع كواحد من أرقى الصحافيين 
في جيله، انضم لصحيفة الغارديان عام 

1963، ورأس تحريرها ما بين عامي 1975 
إلى 1995 وأشرف على األوقات األكثر 

دراماتيكية في تاريخ الصحيفة البريطانية 
العريقة، لكنه لم يغادرها بعد هذا التاريخ 

وبقي مخلصا للفكرة التي لم يتوقف عن 
إعالنها في مقاالت مستمرة.

أطلق في عام 1996، الملحق اليومي 
للغارديان G2، وكان تحريضه وأفكاره 

الهادئة وراء إعادة تصميم جذرية 
للصحيفة في عام 1988. وسجلت الصحيفة 

زيادة في التوزيع خالل فترة رئاسته 
للتحرير وصلت إلى 500 ألف نسخة يوميا.

عاش بريستون العمر االفتراضي 
لرئيس التحرير مضاعفا دون أن يكّرر 

أفكاره، فعلى مدى عقدين من الزمن كان 
يقف في طليعة االبتكارات الصحافية، 

وتحويل الغارديان إلى قوة وطنية حقيقية 
ذات سمعة دولية، والتحريض على إعادة 

تصميم جذرية ومثيرة لإلعجاب التي 
ساعدت الصحيفة على الكفاح ضد الحرب 
الوحشية لتسعير المادة الصحافية التي 

كان يديرها إمبراطور اإلعالم روبيرت 
مردوخ سواء في الصحف الشعبية التي 
يمتلكها أو في صحيفة التايمز المنافسة 

للغارديان.
ووصفت كاثرين فاينر، رئيسة تحرير 
صحيفة الغارديان، بريستون بـ“المحرر 

الرائع“ و“السخي والداعم“.

وقالت ”منذ أن أصبحت رئيس تحرير 
صحيفة الغارديان واألوبزرفر في عام 2015، 
كان بيتر صديقا وداعما بشكل مثير للقلق، 

وتقديم المشورة واألفكار بشكل صبور 
ومثالي“.

بينما اعترف آالن روسبريدغر الذي شغل 
منصب نائب بريستون وخلفه في رئاسة 
تحرير الصحيفة، بأن الغارديان مدينة له 

بدين هائل.
وقال ”لقد جمع بين النزاهة العظيمة 

والمتانة العنيدة واإلنسانية الالئقة مع رؤية 
إستراتيجية حقيقية، لم يسع إلى الشركة مع 

السياسيين، وكان شجاعا، وشجاعا في قيادة 
الصحيفة“.

يرسم مايكل وايت، المحرر السياسي 
السابق في صحيفة الغارديان، صورة 

واقعية لبيتر رئيس التحرير، بأنه يبدو 
للوهلة األولى المحرر غير المحتمل في 

فليت ستريت، لكنه في الواقع لم يتنازل عن 
الكاريزمية ولم يرفع صوته أبدا سواء في 

المحادثة أو الكتابة.
قد أبدو مغاليا أمام القارئ العربي، وأنا 
أعرض لجانب من سيرة رئيس تحرير سابق 

لصحيفة بريطانية ال يعرفه، لكن الواقع أن 
تجربة بيتر بريستون وآراءه في األحداث 

تقّدم لنا درسا صحافيا ثمينا.
فعندما صّوت البريطانيون لمشروع 

بريكست والخروج من االتحاد األوروبي في 

صدمة سياسية واجتماعية ضربت البالد، 
اتهم بريستون الصحافة بإطالق فقاعات 

ثم تحتار بها، باإلشارة إلى ”الضجيج 
اإلخباري“ عن شخصيات سياسية وجدت 

ثقلها في الصحافة أكثر مما قّدمته في 
السياسة.

لقد واجه الجمهور بآذان صّماء كل 
التحذيرات والتحليالت الصحافية والصراخ 

التلفزيوني وأعاد مسار االنتخابات 
البريطانية وفق ما يراه وليس وفق قوة 

تأثير وسائل اإلعالم وانحيازها، وهذا يعني 
أن الوقت قد حان إلعادة النظر في وهم قوة 
الصحافة، وفق بريستون المحلل للمضمون 

اإلعالمي.
عرض بريستون لنتائج االنتخابات 

البرلمانية التي تلت تصويت بريكست وتوجه 
الصحف البريطانية قبل االنتخابات وكيف 

أنها فشلت في إدارة عقل الناخب، فتحليالت 
الصحف اليمينية إلمبراطور اإلعالم روبيرت 

مردوخ، لم تكن سوى تحذيرات بعذاب 
سياسي َسَحقُه الناخب البريطاني في ما بعد، 
بل إن كالم صحيفة ديلي ميل في يوم االقتراع 

بأن األصوات كلها ذاهبة للمرأة الحديدية 
2، لم يكن سوى تأكيد للجملة الفلكلورية 
”كالم جرائد“، فلم تعد تيريزا ماي الروح 

البريطانية، وإنما وجدت نفسها في ورطة.
وتساءل بريستون بعد كشف الصحافة 

لفضيحة التحرش الجنسي في هوليوود، في 

وقت تستحق الصحافة األميركية الثناء على 
كسر كل ذلك الصمت لسنوات وكشف قصة 

سقوط واينستين من قبل صحيفتي نيويورك 
تايمز ونيويوركر ”ألم يكن هارفي واينستين 

محميا لعقود من قبل الصحافة الجبانة“.
بينما عّبر عن استيائه بعد الفيلم الذي 

صّوره أحد الصحافيين لمدرب منتخب 
إنكلترا المقال سام أالردايس وهو يتحدث 
مع صحافيين سريين منتحلين صفة رجال 

أعمال، حول طرق االلتفاف على قواعد لوائح 
اتحاد كرة القدم.

وتساءل قائال: إذا مارس الصحافي دور 
الشرطي السري فقد سقط في كسب ثقة 

نفسه، ومارس سلوكا غير أخالقي يؤثر على 
الجمهور.

ال يبرر بريستون، الذي لم يتوقف عن 
كتابة أعمدة أسبوعية عن التقاليد الصحافية، 
ممارسة الصحافيين أدوارا زائفة واستخدام 
كاميرات خفية تحت مسوغ المصلحة العامة، 

بل يرى أن جدارة الصحافي في الحصول 
على أفكار واضحة بما فيه الكفاية وبطريقة 

مشروعة.
يجمع كل زمالء بيتر بريستون على 

هدوئه في أوّج لحظات العمل التي تتطلب 
الحسم السريع وتدفع إلى االنفعال، لكنه وفق 

األفكار التي تركها بشأن قيم الصحافة، كان 
”حنجرة عميقة“ لم يخف صوتها في زحمة 

جيل الهواتف الذكية.

رئيس تحرير متقاعد ال يتوقف عن التفكير في الصحافة

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــاب ”نار  ــــــات إصــــــدار كت ــــــت تداعي مازال
وغضب“ للصحافي األميركي مايكل وولف 
في بداياتها بالنسبة لترامب الذي اكتشف 
أن حتى أولئك الصحافيني املقّربني منه ال 
ينظرون إليه كشخص مؤهل إلدارة البالد، 
وقدموا لوســــــائل اإلعالم املنتقدة لترامب 

فرصة ثمينة للهجوم عليه.

[ بانون يخسر منصبه في «بريتبارت نيوز} بسبب ما كشفه  [ قنوات داعش على تيلغرام تتشارك الفرحة بصدور الكتاب

طالبت الصحافية األلمانية ميســـالي تولو الحكومة األلمانية باالســـتمرار في سياســـة الضغط على أنقرة. وقالت تولو في مقابلة مع مجلة 

دير شـــبيغل األلمانية المقرر صدورها الســـبت إن مراسل صحيفة فيلت األلمانية دينيز يوجيل ونحو ١٥٠ صحافيا آخرين ما زالوا يقبعون 

في السجون التركية، وأضافت «ال ينبغي لنا اآلن غض الطرف}. ميديا

ستيف بانون:

إنني فخور جدا بما حققه 

فريق بريتبارت لبناء 

مؤسسة إخبارية عالمية
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} بغــداد - عـــاد املشـــعوذ العراقـــي أحمـــد 
الوائلي املعروف بحجي ثقب إلى دائرة اجلدل 
على الشـــبكات االجتماعية بعد تداول صورة 
أثناء القبض عليه بتهمتي الدجل واالحتيال. 

ولم يؤكد أي مصدر املعلومة.
ويعـــرف ثقـــب بالدجل والشـــعوذة، وكان 
قـــد تعلم بعض الطـــرق للتنومي املغناطســـي 
وغيرها وأصبـــح يطبقها علـــى مريديه حتى 

ذاع صيته بني العراقيني.
وكتب مغرد تعليقا على الصورة:

واعتبر معلق:

وقال مغرد:

وأكد آخر:

واقترح مغرد:

وكان ثقـــب تعـــرض لســـخرية الذعة حني 
ادعى أن املشعوذ أبا علي الشيباني دجال.

وذكـــر عراقيـــون أن غرابـــا يقـــول لغراب 
وجهك أسود!

ووصفت صفحة على فيسبوك:

وكانـــت وزارة الداخليـــة العراقيـــة قررت 
إغالق مراكز ”الشـــعوذة والعالج الروحاني“ 
وحـــذرت مـــن عمليـــات النصـــب. كمـــا دعت 
املواطنـــني إلى اإلبالغ عن هـــذه املراكز كونها 

تسيء للمجتمع. وعلق مغرد:

وأكد آخر:

واتسعت مؤخرا ظاهرة السحر والشعوذة 
مبناطق عدة في العراق، ما تسبب في مشكالت 

اجتماعية وأمنية كبيرة.

علـــى الرغـــم من أن لعبة «بوكيمون غو} لم تعد تتمتع بشـــعبية كبيـــرة كما كانت عند إطالقها أول مرة، إال أن رئيســـة وزراء 

النرويج ال تزال تفضلها حتى في المناسبات المهمة والرسمية، إذ تم التقاط صورة إلرنا سولبيرغ، ، قبل اجتماعها مع دونالد 

ترامب في البيت األبيض، وهي تلعب بحماس عبر هاتفها الذكي. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
العراق.. دولة حجي ثقب

} لنــدن - نشـــأ املاليـــني من األطفـــال حول 
العالـــم على ألعاب الكمبيوتر مثل لعبتي ”ذي 
 Sim) (The Sims) و“سيم ســـيتي“  ســـيمس“ 
City)، اللتـــني ُميكنـــك عبرهما ُصنـــع وتعديل 
عائالت افتراضية أو مدن كبيرة كما يحلو لك.
وبينما يحاول البعـــض جاهدا أن يضمن 
بقـــاء اجلميـــع على قيـــد احلياة ألطـــول مدة 
ممكنـــة، يدبـــر آخرون كـــوارث، ســـواء كانت 
مضحكـــة أو شـــريرة، ليضحكـــوا، بينما يقع 

مواطنوهم في شرك املخاطر.
لكـــن ماذا لو كنا نحن ”ألعابا“ في محاكاة 

لبرنامج بكمبيوتر شخص ما؟
بينما تبدو هذه الفرضية مثيرة للسخرية، 
فقـــد جذبت انتباه بعض أكثـــر العقول ثورية 
في زمننا، مثل إيلون ماســـك، مؤسس شركتي 
”تســـال“ و“ســـبيس إكـــس“، ونيـــل ديغراس 
تايســـون، احلائز علـــى جائزة فـــي الفيزياء 
 Lad) “الفلكية، بحســـب تقرير موقع ”الد بيبل

Bible) البريطاني هذا األسبوع.
ولـــو كان كل شـــيء فـــي الكـــون مجـــرد 
شـــخصيات في لعبـــة كمبيوتر كبيـــرة، فإننا 
لن نســـتطيع معرفة ذلك بالضـــرورة. إن هذه 
الفرضيـــة تشـــبه فكـــرة أن الكـــون محـــاكاة 
مـــن صنع الكمبيوتـــر مثل فيلـــم ”ماتريكس“ 
(Matrix)، ولكن هذا ال ينفي أنها فرضية علمية 

جائزة.
عورضـــت هـــذه النظرية فـــي روايات من 
اخليال العلمي، وألعاب الفيديو، ومسلسالت 
تلفزيونيـــة، وأفـــالم مثـــل فيلـــم ”ماتريكس“ 
 ،(Rick and Morty) ومسلسل ”ريك آند مورتي
لكّن املفهوم أصبح حديثا واقعيا عندما اقترح 
أســـتاذ الفلســـفة فـــي جامعة أكســـفورد نيك 
بوســـتروم فرضيته في ورقـــة بحثية بعنوان 

”هل نعيش في محاكاة كمبيوتر؟“.

ويؤكد بوســـتروم أّن البشـــرية ستنقرض 
قبـــل أن ندخل املرحلة التي نكون فيها قادرين 
على إجراء عمليات احملاكاة، وسيكون الناس 
في املســـتقبل إما غير مهتمـــني باحملاكاة إذا 
وصلوا إلى عصر ”إنســـان ما بعد البشرية“، 
هم قـــد توّصلوا إلى أّنهـــا عملية غير  وإمـــا أنَّ

أخالقية، أو أّننا نعيش في محاكاة في الوقت 
احلالي.

تقول الورقة البحثية أيضا إنه قد ال يكون 
البشـــر هم الذين يخوضون هذه التجربة، وقد 
تكون هنـــاك حضارٌة في مكاٍن مـــا في أعماق 
الفضـــاء ُيجـــري َمن فيهـــا عمليـــات محاكاة 

لألسالف.
يقول بوستروم ملوقع ”الد بيبل“ البريطاني 
”إذا تخيلنا أن العلم والتكنولوجيا يســـتمران 
في االتســـاع والوصـــول إلى حالـــة النضج؛ 
ه عند هذه النقطة قد يكون  ميكننـــا أن ندرك أنَّ
من الســـهل إنشـــاء محاكاة لكمبيوتر مفصلة 
للناس على غرار أسالفهم، ولن تكون مميزة/ 

مختلفة عن الواقع األصلي“.
تلقـــي الورقة البحثية أيضـــا الضوء على 
فيلـــم ”إنسبســـيون“ (Inception)، علـــى غرار 
مفهـــوم أنه ميكننـــا أن نكون نحـــن محاكاة، 

داخل محاكاة، داخل محاكاة، إلخ. 
ويقول نيك ”قد يكون من املمكن للحضارات 
ـــدة أن تصبـــح حقيقة فـــي مرحلة ما بعد  املُقلَّ
البشـــر. ورمبـــا حينها يجـــرون عملياتهم هم 

حملاكاة أســـالفهم على أجهزة كمبيوتر قوية، 
بنوها في عاملهم املقّلد“.

لقـــد ناقـــش الباحثون هـــذه الفكـــرة عام 
2016، في املنتدى الســـنوي التذكاري إلسحاق 
أزميوف، باملتحف األميركي للتاريخ الطبيعي.
وأدار النقاش وقتها نيل ديغراس تايسون، 
في املتحف،  مدير القبة الســـماوية ”هايـــدن“ 
وكان رأيـــه أن احتمـــال أن تكـــون كل حياتنا 
مجرد برنامج على كمبيوتر أحد األشـــخاص، 
ُيقـــدر بنســـبة 50 باملئة. حيث قـــال ”أعتقد أن 
احتماليـــة ذلك قد تكـــون عاليـــة للغاية“. كما 
أشـــار إلى الفجوة بني ذكاء البشر وحيوانات 
الشـــمبانزي على الرغم من أنها تشترك معنا 
فـــي 98 باملئة من احلمض النـــووي. قد يكون 
هنـــاك في مكان مـــا كائن يفوق ذكاؤه نســـبة 

ذكائنا بقدر كبير للغاية.
ويقـــول تايســـون ”ســـنبدو حمقـــى نلهو 
بجهلنا لدى املقارنة بهؤالء األشخاص فائقي 
الـــذكاء“. ويضيـــف ”إذا كانت هـــذه احلقيقة، 
فإنه من السهل عليَّ أن أتخيل أن كل شيء في 

حياتنا صنعته كائنات أخرى للتسلية“.

مـــن جانبهـــا، تذكـــر ليـــزا رانـــدال، عاملة 
الفيزيـــاء النظريـــة فـــي جامعة هارفـــارد، أن 
اُحلجـــة اإلحصائيـــة، التـــي تقـــول إن معظم 
العقول في املســـتقبل سوف تتحول إلى عقول 
اصطناعيـــة وليســـت بيولوجية، غير ُمســـلَّم 
بها. فكما تقول ”إنها ال تســـتند إلى احتماالت 
واضحـــة املعالم. تقول اُحلجة إن هناك الكثير 
من األشـــياء التي تريد صنع محاكاة لنا. وأنا 
ال أوافـــق على هذا. فنحن نهتـــم أغلب الوقت 
بأنفســـنا. فال أعلم ِلَم قد ترغـــب هذه األنواع 

العليا في ُصنع محاكاة لنا؟“.
وأقـــرت رانـــدال أنها ال تفهم متاما ســـبب 
التفات العلماء اآلخرين من األساس إلى فكرة 
أن الكـــون هـــو محـــاكاة. وتوضـــح ”أنا فعال 
مهتمة للغاية مبعرفة ســـبب اعتقاد العديد من 
الناس بأهمية هذا التســـاؤل“. وقدرت راندال 
احتمـــاالت أن يكون هذا األمر حقيقيا بنســـبة 

”ضعيفة للغاية تقترب من الصفر“.
وإذا تبـــني أننا نعيش بالفعل في نســـخة 
من فيلم ”ماتريكس“، فماذا نفعل؟ يقول ديفيد 
تشـــاملرز، أستاذ الفلسفة في جامعة نيويورك، 

”قد نكون جـــزءا من محـــاكاة كمبيوتر، وقد ال 
نكون كذلك، ولكن إذا كنا جزءا من لعبة، فاألمر 
ليس بهذا السوء“، ويعلق تشاملرز ”نصيحتي 
هي اخلروج وفعل أشياء مثيرة لالهتمام بحق 

لئال يوقفك مشغلو احملاكاة عن اللعب“.
ولكـــن البعض كان أكثر تأمـــال، قائلني إن 
هذه االحتمالية تثير بعض األســـئلة الروحية 
املهمة. فإذا صنع شـــخص ما في مكان ما هذه 

احملاكاة لنا، فهل يصبح بذلك هو اإلله؟ 
ووفقا ملجلة ذا نيويوركر األميركية، هناك 
فريق من العلمـــاء، يقودهم اثنـــان من أثرياء 
مجـــال التكنولوجيا، يحاولـــون حاليا معرفة 
مـــا إذا كانوا قادرين على بـــدء احملاكاة، فيما 
يحـــاول فريـــق آخر مـــن جامعة ”واشـــنطن“ 
األميركية معرفة ما إذا كانوا قادرين على جمع 
آثار مادية في عاملنا قد ُتعزى إلى محاكاة. ولم 

يثبت أي شيء حتى اآلن.
ويقول البروفيســـور ”ال أعتقد أّن هناك أّي 
دليـــل قوي لطريق أو آلخر. لكـــن النافذة التي 
تقول لك ’اضغط هنا للمزيد من املعلومات‘، قد 

تكون نوعا من األدلة الدامغة“.

مــــــاذا لو كنا نحــــــن ”ألعابا“ فــــــي محاكاة 
لبرنامج بكمبيوتر شــــــخص ما؟ بينما تبدو 
ــــــرة للســــــخرية، لكنها  هــــــذه الفرضية مثي
جذبت انتباه بعض أصحاب أكثر العقول 

ثورية والذين حاولوا إثباتها.

الحياة قد تكون كذبة كبيرة: الكون برنامج محاكاة على كمبيوتر

افعلوا أشياء مثيرة كي ال يوقفكم مشغل اللعبة

 [ العالم محاكاة، داخل محاكاة، داخل محاكاة على غرار فيلم {إنسبسيون} [ كائن فائق الذكاء يتحكم في البشر باللعبة عن بعد 

@hushamalhashimi
أنباء عن قيام قوة استخبارية باعتقال املدعو 
أحمــــــد الوائلي املعروف بحجــــــي ثقب على 
خلفية اتهامه بالكذب واالحتيال على الناس.

@Sicario_SAM
ــــــة املجتمع من هــــــذه النماذج،  يجب تصفي
يكفي خرافات السياســــــيني لنتحمل أيضا 

خرافات الدجالني واملشعوذين.

@kadhjk 
بكل قرية عدنا حجــــــي ثقب لذلك أرى أن 
احلل الوحيد هو تسفيههم أعالميا وكسر 
ــــــة مثل البرنامج  هيبتهــــــم ببرامج تلفزيوني
ــــــى قناة بغــــــداد، لكن  ــــــذي كان يبث عل ال
ــــــن يقلل  بصــــــورة أفضل، ألن ســــــجنهم ل

إميان املجتمع بهم.

@devaneh
العراق دولة حجي ثقب وهو رمز الشــــــعب 
واملرجعية.. مع األســــــف الســــــاحر أو كما 
يسمى بالفارســــــية ”جادوباز" أصبح ميثل 

الدين واملذهب ويتحكم في كل شيء.

asseedan

#الصحافة_الورقية في السعودية
الصحافة عندنا (بفرض أنها صحافة) 
لم تقم مبا هو مطلوب منها كما تفعل.
يقال: إن الصحافة لسان من ال لسان له

فهل كنتم فعال لسان املواطن؟

harmony4444

أبني بيتي بطيني.. 
وال أقول للنذل أعطيني.

#أمثال_شعبية

FactsBla

احترامك جلليسك، 
من احترامك لذاتك.

khaledmontaser

نحن مجتمع يعاني من تخمة اليقني 
والقطعي واملسلم به 

ومجتمع متخم بكل هذا الكوليسترول 
تنسد فيه شرايني املغامرة.

JudiciousArab

#راسب_ولكن
"الفشل هو الفرصة التي تتيح لك البدء 

من جديد بذكاء أكبر."

shams_t1

احذر أفكارك 
وخاصة التي عن نفسك!

Hani_Almogbil

ما من شخص مشهود له بالنجاح إال 
وكانت له "شخصيته" املختلفة، طريقته 

اخلاصة، أسلوبه الذي مييزه. 
"التفرد" في بدايته جتاهل من اآلخرين 

ونهايته تقديرهم.

ahmedalbasheer1

موفق الربيعي: "سُنجبر الناس على 
الذهاب الى االنتخابات حفاظا على 

العملية السياسية".
وحفاظا على العراق الزم تروح تتعالج 

باسرع وقت.

 alarimi_sur

افرح باألشياء الصغيرة اإليجابية 
التي حتدث في يومك. 

وكن على ثقة بأن آالف الناس يتمنون 
ما متلك.. 

كن سعيًدا مبا لديك..

aljabri9232

لكل #أنثى ظلمها املجتمع
وبطش في حقها من تظاهر بالرجولة

ال َعَليِك من شيء فأنت في قمة هرم 
الكمال، وأنت السكن واملالذ لكل 

الرجال.

sosoo19963

من #السعادة ان تعيش اجلانب 
املجنون من شخصيتك دون اخلشية 
من كالم الناس والتقيد بالبرستيج.

تتابعوا

EmpireArabia  
النسخة العربّية من مجلة إمباير.

نيك بوستروم:

يمكن للحضارات المقلدة أن 

تصبح حقيقة في مرحلة ما 

بعد البشر

سوخة الدنيا

وجه والدنيا عوجة. كالســــــيكو الشــــــعوذة. 
حجي ثقب وأبوعلي الشيباني.

و
  علي الباشا

ــــــح مثل حجي ثقــــــب؛ اقرأ  قــــــررت أن أصب
الفاحتــــــة على مــــــن يدعي املــــــرض وينبطح 
والناس تصيح صلوات على محمد وتهلهل. 

ميكن أن أستفيد.

ق

@mustafakamilm 
قرار جيد، ولكن ماذا عن مراكز الشعوذة 

السياسية التي متأل العراق؟

@HusinLilh
ــــــاب إيران في كل أرجاء العراق.  دجل أذن

الفكر الغبي أساسه طهران.



} تونس – ”ال شيء يربطنا بالدولة التونسية 
ســـوى بطاقـــة التعريـــف الوطنّيـــة“، كلمات 
أصبحت معتادة في تونس بعد أن قالها شاب 
ريفي ذات شـــتاء قتل اإلرهابيـــون في الجبل 
ابنـــي عمه. رغم ذلك، لم يتغير شـــيء؛ ال يزال 
السياســـيون فـــي عليائهم يراقبـــون الفقراء 

يتجرعون قهرهم.
وقد اكتمل المشـــهد هذا األســـبوع عندما 
خـــرج مواطنـــون فـــي ”عيـــد ميـــالد“ الثورة 
السابع، يطالبون بالتراجع عن الزيادات التي 

صعبت حياتهم. 

المعادلة الصعبة

أعاد غالبية التونسيين ترتيب تطلعاتهم، 
حيـــث باتوا يفاضلون ”دولـــة قوية“ و“توفير 
األمـــن“ و“لقمـــة العيـــش“ علـــى ”ديمقراطية 
أكثر منها  بدت ”فوضـــى“  ناشـــئة ومتعثرة“ 

”توجها“ واضحا.
وأظهرت نتائج عمليات سبر لآلراء أعدتها 
ثـــالث مؤسســـات متخصصـــة هي ”ســـيغما 
الدراســـات  و“مركـــز  و“نمـــرود“  كونســـاي“ 
التونســـيين  أن  والسياســـية“،  االجتماعيـــة 
فـــي أغلبهـــم يضعـــون ”تحســـين أوضاعهم 
االجتماعية ومســـتوى المعيشـــة في صدارة 
أولوياتهم، قبل حرياتهم السياســـية المدنية 

الفردية منها والعامة“.
وقـــد تدنت ثقة التونســـيين فـــي األحزاب 
السياســـية إلى أسوأ المعدالت، إذ لم تتجاوز 
نســـبة 29 في المئة بعد أن فشـــلت في كســـب 
التأييـــد الشـــعبي نتيجـــة غرقها فـــي أزمات 
داخليـــة وفشـــلها في طـــرح برامـــج تنموية 

وسياسية مقنعة.
ويؤشر تدني الثقة في األحزاب السياسية 
على تدني ثقة غالبية التونســـيين في العملية 
الديمقراطية ذاتها، باعتبارها ”تنافســـا“ بين 
األحزاب بناء على خطـــط وبرامج تتفاعل مع 
المشاغل الحقيقية التي تستأثر بالرأي العام.

وتؤكد دراسة أخرى أعدها مركز الدراسات 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة أن 93 بالمئـــة من 
الذين شملتهم الدراســـة يؤكدون أن وضعهم 

االقتصـــادي واالجتماعي قبل الثورة كان 
أفضـــل بكثير ممـــا هو عليـــه اآلن، فيما 

أكد 71 بالمئة من المســـتجوبين أن 
الوضـــع في تونـــس كان يمكن أن 

يكون أحسن لو لم تقم الثورة.
مـــن  بالمئـــة   87 وشـــدد 
أنهـــم  علـــى  المســـتجوبين 
يختزلون مطالبهـــم في ”توفير 
لقمـــة العيـــش أوال“، فيمـــا قال 

13 فـــي المئة فقط إنهـــم يطالبون 
بالديمقراطية.

وتؤكد مثل هذه المؤشرات أن غالبية 
التونسيين يعتبرون أنفسهم ”ضحايا“ لثورة 
قوضت أوضاعهم المعيشـــية وزجت بتماسك 
المجتمـــع فـــي حالة مـــن التفـــكك والفوارق 

االجتماعية المجحفة.
وفـــي ظل تراجـــع أداء مؤسســـات الدولة 
ودورها في الحفاظ على التوازنات االجتماعية 
سواء من خالل نظام تعديل السوق أو بحماية 
الفئات الهشة من شراسة االقتصاد المتوحش 
عبر سياسات الترفيع في األجور، بدا ”الفقراء 
ضحية لمنظومة معقـــدة لديمقراطية  الجدد“ 

الفوضى.
وبدا ســـؤال أيهما أولـــى؛ رغيف الخبز أم 
الديمقراطية، يطرح نفســـه بقوة في أوســـاط 

التونسيين الذين تختلف إجاباتهم.
يقول األستاذ عمار الجماعي ”إذا كان علّي 
أن أختار دفاعي عن العيش أو عن الديمقراطية 
فســـأدافع عن الديمقراطيـــة أّوال، ألّن من ذاق 
ذّل االســـتبداد ال شّك ســـيعلم أّن ’كسرة خبز 
في الديمقراطية أفضل من كل الموائد  يابسة‘ 

الممدودة تحت الرقابة الدكتاتورّية!“. 
تصريحـــات  فـــي  الجماعـــي  ويضيـــف 
لـ“العرب“ ”كّنا زمن الرئيس الحبيب بورقيبة 
أي الباحثون  ننزعج من تســـميتنا ’خبزيزت‘ 
عن تحصيل الخبز ألننـــا كّنا -في أعينهم- ال 
نصلـــح للديمقراطيـــة فهل حقق هـــذا الخيار 

تنمية فارقة أو أنجز عيشا كريما؟“. 
ويؤكـــد ”ترســـيخ الديمقراطيـــة بالعبين 
حقيقييـــن وأحـــزاب وطنيـــة وإشـــاعة مناخ 
من الشـــفافية والوضوح وتأميـــن الناس في 
أنفســـهم وعائالتهـــم، هـــي الســـبيل األوحد 
لتنمية يسعى إليها المواطن ويعمل من أجلها 

لضمان عيشه الكريم“.
ويختم ”ما أسهل توفير العيش (الخبز في 
منطوقه المشرقي)، ولكن ما أصعب إقامة 
دولـــة تحترم مواطنيها، لهـــذا أنا منحاز 
لخيار الدولـــة الديمقراطية ألنه غدا 
ســـتتوّفر لي مـــوارد الحياة فإن 
لم تكـــن لي فالبنـــي وحفيدي.. 
وقديمـــا قالهـــا المســـيح عليه 
الســـالم ’ليـــس بالخبـــز وحده 

يحيا اإلنسان'“.
وبالمقابـــل يســـخر معلقون 
”أيـــن هـــذه الديمقراطيـــة نحن ال 
اإلعالمـــي  الخبيـــر  نراها“.ويقـــول 
التونسي محمد شلبي ”بالله كفى ترديدا 
لكليشي ’من غير الممكن إسقاط النظام في ظل 
الديمقراطية‘. أثبتوا أننا في نظام ديمقراطي 

أوال“. 
ويضيف ”مجلس نواب الشـــعب الذي هو 
فـــي الواقع مجلـــس أحزاب أشـــبه بمجالس 
’قيادة الثـــورة‘ التي أصابتنـــا تخمتها بداية 
من الخمســـينات غير أنه مجلس ’قيادة ثورة‘ 
موســـع. فال هو نظام برلماني وال رئاسي وال 
نصف رئاســـي وال يمكن أن يكون مجلســـيا. 
هو مجلس أحزاب…نعيش لألسف تحت نظام 

دكتاتورية األحزاب“.
ومـــن جانبهـــا تؤكـــد بلقيـــس البراهمي 
الناشـــطة فـــي حملة ”فـــاش نســـتناو“ (ماذا 

نتنظـــر)، وهـــي ابنـــة النائـــب فـــي المجلس 
التأسيســـي والقيـــادي في الجبهة الشـــعبية 
محمـــد البراهمـــي الـــذي اغتيـــل برصـــاص 
متطرفيـــن كمـــا أنها ابنة النائبـــة في مجلس 
نـــواب الشـــعب مباركة البراهمـــي، ”ال يوجد 
اختيار أولى من اآلخر أنا أختار الديمقراطية 

مقرونة بلقمة عيشي“.
بمثل  وتجيـــب فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
تونسي يقول ”لســـنا مجبرين نبوسوا اللفعة 
(تقبيـــل األفعـــى) وال نطيحـــو في البيـــر (أو 
الســـقوط في البئر)، ال توجد حرية دون كرامة 
وعدالـــة اجتماعية، وليس مـــن الممكن تحقيق 
الديمقراطيـــة علـــى قاعـــدة صحيحة لشـــعب 

جائع“. 
وتضيف ”تحقيق الشغل والحرية والعدالة 
االجتماعيـــة ليس مســـتحيال، لو الســـلطة ال 
ترهن نفســـها لصندوق النقـــد الدولي ولقوى 
االســـتعمار وتكـــون ســـيدة نفســـها وتتخـــذ 
إجـــراءات اقتصاديـــة ال تعـــادي الشـــعب وال 
تكـــون مجحفة في حقـــه، ستســـتطيع حينها 
تحقيـــق التنمية وحـــدا محترما مـــن العدالة 
االجتماعيـــة، لكـــن مادامـــت تســـتعمل الحل 
األمني وتواجه االحتجاجات بالقمع واالعتقال 
وتخرق الدســـتور الذي يعطي المواطن الحق 
في التظاهـــر واإلضراب، وتشـــوه المحتجين 
وتضـــرب بقواعد الديمقراطيـــة عرض الحائط 
في محاولة منها لتحويل وجهة مطالب الناس 
من العدالـــة االجتماعية للحريات األساســـية، 
فلن تحقق ال ديمقراطية وال عدالة اجتماعية“.

ومـــن جانبهـــا تؤكد مالك الميســـاوي ”لن 
تســـتطيع تمكيـــن شـــعب ’جاهل‘ مـــن الحرية 
والديمقراطية، ألنه ببســـاطة ســـيضع الحبل 
حـــول رقبتـــه ويشـــنق نفســـه  دون الحاجـــة 

لدكتاتور“.
ومضمون  مشـــروع  ”االحتجاج  وتضيـــف 
قانونيا، لكن هل تعرفون كم تكلفت ثورة 2011، 
ثورة الحرية والكرامة؟ نحـــن ندفع ثمنها إلى 

اآلن“.
وتشـــرح ”عندمـــا تكلـــم بن علي وقـــال أنا 
فهمتكـــم لماذا لـــم نعطه فرصـــة حينها؟ ألننا 

وقتها ال نعرف ال ديمقراطية وال حرية“.
وتتســـاءل ”اليـــوم أليس التونســـيون من 
أحضـــروا حزبي نـــداء تونـــس والنهضة إلى 

الحكم وهم في كامل مداركهم العقلية؟.
وتؤكد في تصريح ساخر ”فليسقط النظام 
الذي نعيشـــه ألننا الســـبب فيه، نحتاج ثورة 
على العقول أوال من يقول الشعب يريد الثورة 
من جديد.. أنا أجيبه الشعب يحتاج تركيب مخ 

جديد“.

سبع عجاف

تمضي األحد ســـبع ســـنوات علـــى اندالع 
ثورة الياســـمين في تونس (17 ديســـمبر2010 
14- يناير 2011) التـــي أطاحت بنظام الرئيس 
زيـــن العابديـــن بـــن علـــي ونـــادت بـ“الحرية 

والكرامة“. 
ويـــرى مالحظـــون أنها مثلت مـــن الزاوية 
السياسية ”منعرجا حاسما“ في تاريخ تونس؛ 

حيث ”خلصـــت البالد من وضع لم يعد يرضي 
التونسيين، ال سيما على المستوى السياسي 
والحقوقي، وساهمت في إرســـاء ’ديمقراطية‘ 
وليدة تكاد تكون استثناء في العالم العربي“. 

لكـــن علـــى الرغم ممـــا حققته الثـــورة من 
مطالب على المســـتوى السياســـي، مازال عدد 
كبيـــر من التونســـيين يشـــعرون، إلـــى اليوم، 
بنوع من اإلحباط على المســـتوى االقتصادي 
واالجتماعي؛ فأين الكرامـــة وهم يذلون يوميا 

أمام متطلبات عيشهم؟
الوطنـــي  المعهـــد  إحصائيـــات  وحســـب 
التونســـي لإلحصاء تبلغ نسبة السكان الذين 
يعيشون تحت خط الفقر األدنى 3.08 بالمئة أي 
حوالي 400 ألف تونســـي، في حين تبلغ نسبة 
التونســـيين الذين يعيشـــون تحـــت خط الفقر 
األعلـــى 11.4 بالمئة أي قرابة مليون و200 ألف 
شخص. وفي ظل التجاذبات السياسية وحالة 
التفـــكك االجتماعي التي تعيشـــها تونس غاب 
التوزيـــع العادل للثـــروات بيـــن الجهات، مما 
ســـاهم في اتســـاع الهوة وانقســـام المجتمع 
إلى فقير ومتوســـط، بل إن الطبقة الوسطى قد 
اندثـــرت والتحق من كانوا بهـــا بطبقة الفقراء 

ومحدودي الدخل.
وفـــي خارطة توزيع نســـب الفقـــر بالبالد 
حســـب المعهد الوطني لإلحصـــاء، نجد أعلى 
نسبة بمحافظات الوسط الغربي بـ29.4 بالمئة 
تليها محافظات الجنوب الغربي بـ14.07 بالمئة 
ثم الجنوب الشـــرقي بــــ11.04 بالمئـــة و11.01 

بالمئة بالشمال الغربي خاصة.
فـــي حين تبلغ نســـبة الســـكان تحت خط 
الفقر األعلى في واليات الشـــمال الشرقي 9.06 
بالمئـــة و6.09 بإقليـــم تونس الكبـــرى الذي 
يضـــم محافظات تونس ومنوبة وأريانة وبن 

عروس.
ويشـــار إلى أن أقل نسب الفقر توجد 

بالوسط الشرقي حيث تبلغ 5.04 بالمئة.
ويقر رئيـــس المنتدى التونســـي للحقوق 
عبدالرحمـــان  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

الهذيلـــي، أن الوضـــع االجتماعـــي لـــم 
يتحّســـن بعـــد الثورة، 

يتحقق  ”لـــم  مؤكـــدا 
مطالـــب  مـــن  شـــيء 
الثورة على المستوى 

بل  االجتماعـــي، 
ساءت األمور خاصة 
للفئـــات  بالنســـبة 
التـــي  االجتماعيـــة 

علقـــت آمـــاال كبيـــرة 
على الثورة في تحقيق 

مطالبهـــا وتســـوية 
ملفاتهـــا ال ســـيما فـــي 

المناطق الداخلية“، معتبرا 
أن الحكومـــات المتعاقبـــة 

إطفاء  فـــي  ”فشـــلت“ 
لهيب االحتجاجات.

وفـــي الوقـــت الذي 
العدالـــة  مطلـــب  فيـــه  كان 

االجتماعيـــة رئيســـيا، يـــرى الخبيـــر 
أن  الطرابلســـي  كريـــم  االقتصـــادي 
الحكومـــات المتعاقبة بعد ثـــورة 2011، لم 

تولـــه اهتماما كبيرا ولم تنجـــح في تحقيق 
الكثيـــر من أهـــداف ”الثورة الشـــعبية“، وهو 
ما يبرهن عليه ”تواصـــل االحتجاجات“. ومن 
جانبـــه، يـــرى الباحث في التاريخ السياســـي 
عبداللطيف الحناشي أنه من قبيل السقوط في 
من المطالب  العدمية، قول ”لم يتحقق شـــيء“ 

التـــي قامت مـــن أجلها الثـــورة، معتبرا أن ما 
أنجز ”كان قليال وال يتماشى وانتظارات شباب 
الثورة، علـــى األقل، وجزء كبيـــر من المجتمع 

السياسي أيضا“.

الديمقراطية والفقر ال يلتقيان

والمحللون  االقتصاديون  المنظرون  يجمع 
السياســـيون علـــى أن الديمقراطية ال تتعايش 
مـــع الفقـــر وال تتحمله، وال تجتمـــع معه تحت 
ســـقف واحـــد.  وإذا مـــا اجتمعا لمـــدة طويلة 
فإن هناك خلال ما ســـيقع والمتســـبب فيه هي 
الديمقراطية ألنها تشـــمئز منـــه لكثرة طلباته، 
بالمقابـــل تتحايل عليه بكثـــرة الوعود البراقة 
التي تنمقها وســـائل إعالمهـــا، وخاصة أثناء 
االســـتحقاقات السياســـية التي تتذكر وجوده 
”لتضخيم نســـبة المشـــاركة االنتخابية“ وظنا 
منـــه أن هـــذه األوضاع ســـتتغير هـــذه المرة، 
مصدقـــا أن التغييـــر االجتماعـــي ســـيأتي من 
الصنـــدوق المرصـــع بشـــعار“انتخابات حرة 
ونزيهة“!، فيســـارع عن بكرة أبيه ممارسا حقه 
االنتخابي رغم أنه ”جوعان” فُحجب عنه حسن 
االختيار السياســـي، ولم يتمكن مـــن التدقيق 
ال فـــي هويـــة المرشـــحين وال فـــي برامجهـــم 
السياسية… فكانت النتيجة المزيد من الوعود 

واالنتظار.

السبت 2018/01/13 - السنة 40 العدد 2010868

مجتمع

بني صراعات السياســــــيني على السلطة 
يشعر التونسيون بضياع آمالهم الكبيرة، 
خاصة مع تفاقم ظاهرة الفقر التي متس 
طبقة مجتمعية هامة رغم أنها نتاج مباشر 
ــــــات السياســــــية، لتصبح املعادلة  للتجاذب
ــــــة فــــــي تونس: هــــــل ميكن حتقيق  الصعب
العدالة االجتماعية والدميقراطية معا؟

تونس بتوقيت الفقر.. أيهما أفضل الديمقراطية أم لقمة العيش
[ ال قيمة للحرية وسلة المواطن البسيط فارغة: تحقيق الديمقراطية لعبة مجتمعية وليست سياسية

التونسيون {يذلون} يوميا أمام ساللهم

ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان

64
باملئة من

 التونسيني يختزلون 

مطالبهم في {توفير 

لقمة العيش

 أوال}

بلقيس البراهمي:

ليس من الممكن تحقيق 

الديمقراطية على قاعدة 

صحيحة لشعب جائع

ـــ11.04 بالمئـــة و11.01
 خاصة.

ـبة الســـكان تحت خط
9.06  الشـــمال الشرقي
تونس الكبـــرى الذي
 ومنوبة وأريانة وبن 

 نسب الفقر توجد 
بالمئة. تبلغ 5.04

دى التونســـي للحقوق
عبدالرحمـــان عيـــة 

الجتماعـــي لـــم 

ي
تبرا
بـــة 

دالـــة 
 يـــرى الخبيـــر

أن  الطرابلســـي 
بعد ثـــورة 2011، لم

تحقيق  لم تنجـــح في
لثورة الشـــعبية“، وهو
ــل االحتجاجات“. ومن
في التاريخ السياســـي
نه من قبيل السقوط في
من المطالب شـــيء“ ق

أعاد غالبية التونســــيني ترتيب تطلعاتهم، حيث باتوا يفاضلون {دولة قوية} و{توفير األمن} و{لقمة العيش} على {ديمقراطية 

ناشــــئة ومتعثرة} بدت {فوضى} أكثر منها {توجها} واضحا.

لبنى حرباوي
صحافية من تونس



شريف الشافعي

} ال تـــزال أوضـــاع المـــرأة المصريـــة مدعاة 
لالنتقـــاد، األمر الذي دفع مجموعة من شـــباب 
فنانين وفنانات، تحت مظلة منظمات مجتمعية، 
إلى إطالق سلســـلة من األفالم القصيرة بهدف 
تعريـــة وتفجيـــر قضايـــا العنف ضـــد المرأة 
وتأثيراتهـــا على األســـرة في مصـــر، وتوعية 
النساء وجميع أفراد األسرة بما تتطلبه المرأة 

من حقوق، وما يعتريها من ظلم.
من هـــذه األفـــالم القصيرة، التـــي طرحت 
قضايا نســـائية كبيرة، وحققت نسبة مشاهدة 
ـــا مقبوًال ”ما لســـه  جيـــدة، وتفاعـــًال جماهيرّيً
بـــدري“ (حـــول زواج القاصـــرات)، و“قبـــل ما 
(حول شـــروط عقد الزواج)،  تروحوا للمأذون“ 

و“اإلجازة الوالدية“ (عن إجازة رعاية الطفل).
مكثفـــة لتصوير  تقدم األفالم ”كبســـوالت“ 
معاناة الســـيدات فـــي المجتمع، منـــذ الميالد 
وعلى مـــدار الحياة، مع محاولـــة تقديم حلول 
للمشكالت التي تواجهها. وتبدو الرسائل التي 
تبثها األفالم أقرب إلى المباشرة والتوجيه في 
قالبها الفني البســـيط، كونها تنطلق من هدف 
توعوي باألســـاس، وتخاطب فـــي المقام األول 
فئات وشـــرائح مجتمعية عريضة ال تتوفر لها 

حظوظ وافية من التثقيف والتعليم.

تعتقد مؤسسة ”المرأة الجديدة“، الحقوقية 
النســـوية، أن إطـــالق الدولـــة ”عـــام المـــرأة 
المصرية“ في الفترة من مارس 2017 إلى مارس 
2018 لـــم يكـــن كافًيـــا للتصدي ألزمـــات المرأة 
واألســـرة الفارقة، فال يزال أمام المرأة شـــوط 

كبير لنيل حقوقها وبلوغ آمالها المنشودة.
وتتخذ ”المرأة الجديدة“ من الفن ســـالًحا، 
مـــن ضمن أســـلحة شـــتى، من أجـــل التعريف 
بمشكالت األسرة الجوهرية، وقضاياها الملحة 
علـــى أرض الواقع، وطرحها للنقاش والتحليل 
بأساليب مبسطة، تستسيغها النساء في سائر 
محافظـــات مصـــر، وتحظى بتواصـــل إيجابي 

من ســـائر أفراد األســـرة، خصوصا الشـــباب 
والمقبليـــن علـــى الـــزواج، وحديثـــي الزواج 

واإلنجاب.
في ســـياق دعمها لدور الفـــن والميديا في 
مناصرة قضايا المرأة، أطلقت مؤسسة ”المرأة 
مؤخرا سلســـلة من األفالم القصيرة  الجديدة“ 
علـــى ”اليوتيوب“، بهدف إعـــالء صوت المرأة 
لـــدى قطاعات واســـعة من المجتمـــع، وتولت 
مسؤولية التعريف  دار النشر النســـوية ”هّن“ 
باألفالم من خالل عرضها وإقامة ندوات حولها 

والترويج اإلعالمي لها على نطاق واسع.
هي منظمة  الجديـــدة“  ومؤسســـة ”المرأة 
مصرية نســـوية حقوقية غير حكومية، مسجلة 
وفق القانون، بدأت نشـــاطها فـــي العام 1984، 
وتؤمن بحق النســـاء غير المشروط في الحرية 
والمســـاواة والعدالة االجتماعية، وتهدف إلى 

القضاء على كافة أشكال التمييز.
وجـــاءت سلســـلة أفـــالم مناهضـــة العنف 
ضد المرأة كنتاج ورشـــة بعنـــوان ”ّصور/ي، 
وعّبـــر/ي“، عقدتها المؤسســـة بهـــدف تفعيل 
الفنون وبث ثقافة المســـاواة ومبادئ العدالة، 
بمشـــاركة فتيات وشبان من أعضاء المبادرات 
النســـوية بمحافظات مصـــر، وتمحورت حول 
حقوق المرأة ودورها في تقويم األســـرة وأبرز 
المشكالت. وتتوج هذه األفالم حملة اضطلعت 
بها المؤسســـة والمبادرات النسوية على مدار 
شهرين كاملين بعنوان ”16 يوًما ضد العنف“، 
لكسر حاجز الصمت، ورفع التمييز عن النساء، 
بمـــا يحصرهن في أدوار تقليدية مرتبطة بدور 

الرعاية وتربية األوالد وخدمة األسرة.
تحت شـــعار ”الصورة تكشـــف الحقيقة“، 
التقت األفـــالم المناهضة للعنـــف ضد المرأة، 
وجـــاء خطابهـــا موجًها لـــكل أفراد األســـرة، 
فـــي إطـــار مجموعـــة مـــن المحاور النســـوية 
التـــي أثارتها حملـــة مناهضة العنـــف، ومنها 
”متجوزش (ال أتزوج) وأنا قاصر“، ”متعرضش 
(ال أتعـــرض) للختـــان“، ”اختار: مســـتقبلي – 
شـــريكي – لبســـي“، ”من حقي: أتعلم – أشتغل 
– أمشـــي في شـــارع آمن – متحرمش (ال أحرم) 
من المناصب القيادية – متعرضش (ال أتعرض) 

لالعتداءات الجنسية“.
وتتســـم األفـــالم بالتنوع، من خـــالل طرح 
مختلف القضايا والمشـــكالت الجوهرية التي 
تواجه األســـرة بمصـــر، والقدرة علـــى التأثير 
المباشـــر فـــي الجمهور، ســـواء الفتيـــات أو 

السيدات أو الشباب أو الرجال.

تـــزداد  ـــا،  ـــا واقعّيً األفـــالم خّطً وتنتهـــج 
مصداقيتـــه باالعتمـــاد علـــى تقديم مشـــكالت 
حقيقية تهم األســـرة يرويها أبطالها الفعليون، 
الذين يشـــاركون في األفالم جنًبا إلى جنب مع 
الممثلين. من هذه األفالم القصيرة التي تفضح 
أســـاليب العنـــف ضد الســـيدات بمصـــر ”ما 
لســـه بدري (لم يحن موعده بعـــد)“ و“ال لزواج 
القاصـــرات“، رؤيـــة وتصوير وإخـــراج: حنان 
عمر، ويدوران حـــول تأثير الزواج المبكر على 

فرص النساء في العمل.
قدمت الممثلة خلود عبداللطيف شـــخصية 
فتـــاة منطلقة، طليقـــة، لديها الوقـــت والطاقة 
اإلشـــعاعية والـــروح المرحـــة الوثابـــة، كـــي 
تـــدرس وتعمل وتســـتخدم الكمبيوتر وتحظى 
بالتصفيـــق والتشـــجيع فـــي مجـــاالت العمل 
والدراسة المختلفة، كما أنها تستطيع ممارسة 
الرياضـــة فـــي أوقـــات الفـــراغ، واالســـتمتاع 

بتصميم الحلي وإنجاز األشغال اليدوية.
هـــذه الفتاة هي نفســـها التي صارت الحًقا 
امرأة حزينة، عجوًزا رغم صغر سنها، إذ علقها 

الزواج المبكر في حبال المسؤوليات الجسام، 
ليقـــول الفيلـــم رســـالته بصراحـــة ووضوح: 
”الوقت اللي عدى (الـــذي انقضى) مش هيرجع 
(لـــن يعود)، لو كنت أنا اللي (الذي) اخترت، ما 
كانش حقي ضـــاع (لما ضاع حقـــي).. امنعوا 

زواج القاصرات“. 
ويطـــرح فيلم ”قبـــل ما تروحـــوا للمأذون“ 
الشروط الخاصة في عقد الزواج، ومنها الحق 
فـــي العمل، وهـــو من إعـــداد وتقديـــم نجوان 
ضبيـــع، وســـيناريو وإخراج محمود الباشـــا.

يستحضر الفيلم في افتتاحيته مشهًدا من فيلم 
”عمر وســـلمى“، حيث زفاف الفنان تامر حسني 
(عمـــر) والفنانة مي عزالدين (ســـلمى)، ليدخل 
مباشـــرة إلى الطرح المقصود حـــول ضرورة 
التفكير قبل كتابة عقد الزواج، فثمة بنود يجب 
على المرأة التيقن مـــن إثباتها بالعقد، كحقها 
فـــي العمل الـــذي ال يقل أهمية عـــن وجوب أال 

يتزوج شريكها عليها.
أما فيلـــم ”اإلجازة الوالدية“، رؤية وإخراج 
ندى عرفـــات، وهاجر أحمد، فيناقش فكرة منح 

إجـــازة رعاية الطفـــل لكل مـــن األب واألم على 
حد الســـواء. ويبرز مشـــاهد ألسر منخرطة في 
العمل، حيث يضيع األبناء، خصوًصا الرّضع، 
فـــي زحمة اليوم، وفي ظـــل تحمل المرأة أعباء 

البيت والعمل والقيادة والمذاكرة للصغار.
ويناقـــش الفيلـــم بنود القانـــون المصري، 
مدفوعة  الذي يعطي الســـيدة ”إجازة وضـــع“ 
األجـــر لمدة ثالثة أشـــهر فقط، فـــي حين تأتي 
إجازة رعاية الطفل ومدتها عامان غير مدفوعة 
األجر. ويقتـــرح في نوع مـــن المفارقة تجارب 
شـــعوب أخرى، كما في فنلنـــدا وأميركا، حيث 
ُيمنح األب واألم ما ُيعرف بـ“اإلجازة الوالدية“ 

من أجل التفرغ لرعاية الطفل.
وتظهر في الفيلم امرأة من مؤسسة المرأة 
الجديـــدة، هي مي صالـــح، لتذّكر بـــأن قانون 
العمـــل بمصر ينص علـــى أن للمـــرأة العاملة 
حـــق الحصول على إجازة لرعايـــة طفلها، كما 
تستعيد توصية منظمة العمل الدولية ”ينبغي 
أن تتاح ألي من الوالدين فرصة الحصول على 

إجازة والدية“.

إلزالة الجلد املتقرن نصح خبراء باستخدام بعض املواد املنزلية مثل البطاطا، حيث يجب غليها في وعاء كبير حتى تصبح طرية، 
ثم يتم هرسها في ماء الغلي، ثم توضع القدم بها ملدة 15 دقيقة تقريبا.

رغم اجلهود السياسية واملجتمعية في مصر لالهتمام باملرأة وحل مشكالتها األسرية املتجذرة، 
ــــــة أو على األقل غير عادلة، في  ــــــرى منظمات نســــــائية وحقوقية أنها ال تزال في وضعية دوني ت

مواجهة العنف، وزواج القاصرات، واخلتان، والتحرش، واإلقصاء من املناصب القيادية.

[ الكاميرا تعري الواقع وتقدم ملفات نسائية خطيرة  [ فضح أساليب العنف ضد السيدات في مصر
التحرش واإلقصاء ورعاية األطفال قضايا أسرية في أفالم قصيرة

الفن سالح للتعريف بمشكالت األسرة الجوهرية

أسرة

تكشـــف  {الصـــورة  شـــعار  تحـــت 
الحقيقة}، التقت األفالم املناهضة 
للعنـــف ضد املـــرأة، وجـــاء خطابها 

موجها لكل أفراد األسرة

◄

} واشنطن - كشفت دراسة أميركية حديثة أن 
األطفال الذين وقعوا ضحايا للعنف في مرحلة 
الطفولة هم أكثر عرضة للتســـرب من املدرسة 

الثانوية قبل التخرج، مقارنة بأقرانهم.
وأفادت نتائج الدراســـة بأن واحدا من بني 
كل خمسة طالب في الواليات املتحدة األميركية 
يتســـرب من التعليم الثانوي قبل التخرج، مما 
يقلص من إمكاناتهم في كســـب احلياة بنسبة 
20 باملئة، وأشـــار الباحثون إلى أن القليل من 
البحوث السابقة ربطت الصلة بني كون الطفل 
ضحية للعنف قبل ســـن 16 عاما والتسرب من 

التعليم الثانوي.
جاءت الدراسة حتت عنوان ”إساءة معاملة 
األطفال واالعتداء اجلنسي والعنف املجتمعي 
والتخرج من املدارس الثانوية“، ونشـــرت في 

مجلة ”االقتصاد السلوكي“.

اســـتخدم املشـــرفون على الدراسة بيانات 
من االستنساخ للمعايرة االستقصائية وملسح 
قومـــي للحيـــاة األميركية، إلنشـــاء عينة من 5 
آالف و370 من اإلناث و3 آالف و522 من الذكور، 
واقتصـــرت العينة على األشـــخاص املولودين 
في الواليات املتحدة إلنشـــاء مجموعة بيانات 
أكثر اتســـاقا. وأفاد 34 باملئة من النســـاء و29 
باملئـــة من الرجـــال بأنهم تعرضـــوا لنوع من 
العنف قبل ســـن الـ16، فيما أفـــاد 21 باملئة من 
النساء بأنهن تعرضن العتداء جنسي مقابل 6 

باملئة من الرجال.
وعلـــق الدكتـــور ويليام داريتي، األســـتاذ 
في مدرسة ســـتانفورد للسياسة العامة بكلية 
ديـــوك قائال ”لقد فوجئنا بحجم العنف املوجه 
ضد الشـــابات والشـــبان.. إن هذه االعتداءات 
ال تقتصـــر علـــى فئـــة اجتماعيـــة أو عرقية“. 

وصنـــف الباحثون التجارب العنيفة إلى ثالثة 
أنـــواع: االعتداء واالعتداء اجلنســـي والعنف 
املجتمعي، واســـتنتجوا اختالفات كبيرة بني 
الرجال والنساء في ما يتعلق باألنواع الثالثة 
من العنف، وعانى الرجال من العنف املجتمعي 
أكثر مما عانته النساء بنسبة 12 باملئة، مقابل 
3 باملئة للنســـاء، بينما تعرض عدد من النساء 
العتداء جنســـي أكثر مما تعرضت له النساء، 

بنسبة 21 باملئة مقابل 6 باملئة للرجال. وأفادت 
نتائج الدراســـة بأن النساء اللواتي عانني من 
مزيج من االعتداء اجلنســـي وإســـاءة معاملة 
األطفـــال هـــّن األكثـــر عرضة للتســـرب، ومن 

بـــني الرجال كان أعلى معدل للتســـرب في 
صفـــوف الذيـــن كانـــوا ضحايا إلســـاءة 

معاملة األطفال والعنف املجتمعي. 
كما تـــرك ضحايـــا العنـــف املنزلي 
املدرســـة في وقت مبكر مبعدل أعلى من 

أقرانهم الذين لم يتعّرضوا للعنف.
ونبهت الدراسة إلى أن احلد 

مـــن العنـــف ضد األطفـــال أو 
مساعدة األطفال على مواجهة 
بالفائـــدة  ســـتعود  العنـــف 
اإلضافية علـــى خفض معدل 

التسرب من املدارس.

موضةضحايا العنف في الطفولة عرضة للتسرب من الدراسة الثانوية

} تشـــهد اجلاكـــت املموجـــة اخلفيفـــة 
رواجـــا كبيرا قد يســـتمر للعام القادم 
أيضا، ملا تتمتع به من قدرة على تدفئة 

اجلسم مع خفة وزنها.
وتتوقـــع مجلة ”تكســـتيل 
فيرتشـــافت“ األملانيـــة املعنية 
باملوضـــة أن موديـــالت هذه 
اجلاكت سوف تهيمن أيضا 
وتظل عصرية  السوق  على 
لعام  الشـــتاء  فصـــل  فـــي 

2018-2019 أيضا.
وأشارت املجلة إلى 
في  البـــارزة  األجـــزاء  أن 
هـــذا النوع من اجلاكت 
ستشهد رواجا كبيرا، 
بحيث تكون أسطحها 
مثـــال مصنوعة من 
الصوف أو النايلون 

املطبوع.
بإطاللة  وللتمتع 
مختلفـــة ومتنوعة 
أنه  املجلة  أوضحت 
ميكـــن الدمـــج بني أســـطح 

المعة وأخرى باهتة اللون.
جديـــر بالذكـــر أن نوعية اجلاكت 
املموجـــة تكـــون محتوية عـــادة على 
بطانة محشـــوة بريـــش البط أو اإلوز. 
وبفضـــل هـــذه البطانـــة مـــع نوعيـــة 
معاجلـــة معينة تتمتـــع اجلاكت بقدرة 

فائقة على إبقاء اجلسم دافئا.
ومـــن جهة أخرى أفادت مجلة ”إيلي“ 
األملانيـــة بـــأن معطف االســـتحمام ميثل 
جنم املوضة النسائية هذا الشتاء، ليمنح 

املرأة إطاللة مريحة تخطف األنظار. 
وأوضحت املجلة املعنية باملوضة أن 
معطف االســـتحمام هو معطف وثير ذو 
رباط يتم لفه حول الوسط؛ لذا فهو يخلو 

من األزرار أو السّحاب.

الجاكت املموجة 
الخفيفة تشهد رواجا 

} كتبت سيدة بريطانية في أحد مواقع 
االستشارات النفسية: ال أستطيع أن أحرك 

قدمي سوى ألنقلها بين المطبخ وغرفة 
األطفال أو لملء كوب القهوة مرارًا حالما 

تنتهي آخر قطرة في قعره، أما المكان 
الوحيد الذي أقضي فيه أغلب أوقاتي خاصة 

في المساء فهو زاوية في أقصى غرفة 
الجلوس تتفضل مشكورة باستضافتي طيلة 

أشهر هذا الفصل الطويل المظلم، يجثم 
طوال الوقت جبل على ظهري يمنعني من 
الحركة بينما تتحول جفوني إلى ستائر 

مظلمة وثقيلة تمنعني أحيانًا من رؤية ما 
يدور حولي. هكذا، وفي الغالب، يطّوق حزن 

غريب مجهول مالمح وجهي فيمنعني من 
االبتسامة وال من سبب يذكر، أعلم ببساطة؛ 

إنه فصل الشتاء.

تعاني النساء، تحديدًا، من هذه األعراض 
الشتوية بسبب ”االضطرابات العاطفية 

الموسمية“، بحسب األبحاث الحديثة التي 
تؤكد على أن النساء أكثر عرضة لتبدل 

المواسم خالفًا للرجال، األمر الذي يجعلهن 
أكثر معاناة من هذه األعراض التي تتمثل 
في تقلب المزاج، وفقدان االهتمام والمتعة 

باألنشطة اليومية المعتادة، والشعور 
باليأس والذنب، واإلحساس بالقلق غير 

المبرر، والحاجة الملحة إلى النوم، وصعوبة 
االستيقاظ صباحًا، والحاجة إلى تناول 

الحلويات، والزيادة الملحوظة في الوزن، 
واإلرهاق وفقدان السيطرة على االنفعاالت 

بصورة مستمرة، وكل ما يمثله اكتئاب فصل 
الشتاء.

وعلى الرغم من أن هذه األعراض تصاحب 
عادة تغيرات الطقس في فصل الشتاء؛ 

انخفاض درجات الحرارة وطول ساعات 
الظالم، إال أن بعض السيدات ربما يعانين من 
تقلب المزاج على مدار فصول السنة، خاصة 

إذا شهدت درجات الحرارة في الصيف بعض 
االنخفاض.

تشتّد هذه األعراض الموسمية في العادة 
في شهري ديسمبر ويناير حيث ذروة فصل 

الشتاء، لتخف تدريجيًا كلما طال النهار 
وقصر الليل، فيما تستقل هذه األعراض 

عن العوامل االجتماعية ونمط الحياة مثل 
التدخين وتناول الكحول والوجبات غير 

الصحية، إضافة إلى زيادة النشاط البدني 
من عدمه.

وهو األمر الذي يزيد من صعوبة مقاومة 
المشاعر الخانقة التي تولدها، باالتجاه 

إلى الطعام الصحي ومحاولة ممارسة 
الرياضة خاصة في الهواء الطلق. ولهذا يجد 
متخصصون أشرفوا على العديد من البحوث 

في هذا المجال أن األسباب الحقيقية التي 
تجعل هذه االضطرابات العاطفية الموسمية 
تصيب النساء دونًا عن الرجال، غير واضحة 
حتى اآلن بل قد تزداد تعقيدًا إذا ما تزامنت 
مع مرور السيدات بمرحلة عمرية معينة، أي 

بعد بلوغهن األربعين من 
العمر، أو أكثر من ذلك أو أقل 

بقليل؛ حيث أن المتعارف عليه 
أن المرأة تعاني من اضطرابات 

مختلفة في هذه السن بسبب 
تغيير في عمل وإفرازات بعض 
الهورمونات في الجسم، األمر 

الذي يجعلها عرضة لموجات اكتئاب 
مضاعفة وعنيفة أيضًا في فصل الشتاء.
في األقل، صرت متأكدة من أن هناك 
امرأة واحدة في العالم تجلس في هذه 

اللحظة في إحدى زوايا بيتها، تهش عن 
وجهها بقايا حزن ووحدة واكتئاب غير 
منظور، ال تعلم سببه وإلى ما سينتهي، 
بينما تطالعها قطعة أثاث مغبرة بوجل 

وقلق خوفًا من أن تتحول إلى قطعة مثلها 
تنافسها في المكان، فتأتي مضربة عاملة 
نظافة لتصفعها على وجهها كل يوم في 

محاولة إلزاحة بعض الغبار والدموع التي 
ستعلق على وجهها. أمر محزن فعًال.

نهى الصراف
كاتبة عراقية
اف ال ن
ي ر ب
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لست وحدِك

باحثـــون: الحـــد مـــن العنـــف ضـــد 
علـــى  مســـاعدتهم  أو  األطفـــال 
مواجهـــة العنـــف يخفضـــان معدل 

التسرب من املدارس

◄

طفـــال هـــّن األكثـــر عرضة للتســـرب، ومن
ي

ني الرجال كان أعلى معدل للتســـرب في
فـــوف الذيـــن كانـــوا ضحايا إلســـاءة 

املة األطفال والعنف املجتمعي.
كما تـــرك ضحايـــا العنـــف املنزلي 
درســـة في وقت مبكر مبعدل أعلى من 

رانهم الذين لم يتعّرضوا للعنف.
ونبهت الدراسة إلى أن احلد 

ـن العنـــف ضد األطفـــال أو 
ساعدة األطفال على مواجهة
بالفائـــدة  ســـتعود  عنـــف 
ضافية علـــى خفض معدل 

سرب من املدارس.

} تشـــهد اجلاكـــت
رواجـــا كبيرا قد
أيضا، ملا تتمتع ب
اجلسم مع خفة و
وتتوق
فيرتشـــاف
باملوضـ
اجلاكت
ال على 
ف فـــي
-2018

األ أن 
هــ
س
ب

ميكـــن
المعة وأخ
جديـــر بالذك
املموجـــة تكـــون
بطانة محشـــوة ب
وبفضـــل هـــذه ال
معاجلـــة معينة تت
فائقة على إبقاء اجل
ومـــن جهة أخرى
األملانيـــة بـــأن معط
جنم املوضة النسائي
املرأة إطاللة مريحة
وأوضحت املجلة
معطف االســـتحمام
رباط يتم لفه حول ال
من األزرار أو السّحا

ي

د بلوغهن األربعين من
مر، أو أكثر من ذلك أو أقل 

يل؛ حيث أن المتعارف عليه 
من اضطرابات المرأة تعاني
هذه السن بسبب تلفة في

يير في عمل وإفرازات بعض 
ورمونات في الجسم، األمر

ي يجعلها عرضة لموجات اكتئاب 
ضاعفة وعنيفة أيضًا في فصل الشتاء.
ب وج ر ه يج ي

في األقل، صرت متأكدة من أن هناك 
أة واحدة في العالم تجلس في هذه 

حظة في إحدى زوايا بيتها، تهش عن 
هها بقايا حزن ووحدة واكتئاب غير 
ظور، ال تعلم سببه وإلى ما سينتهي، 
ما تطالعها قطعة أثاث مغبرة بوجل
ق خوفًا من أن تتحول إلى قطعة مثلها
بوج بر ه

فسها في المكان، فتأتي مضربة عاملة 
فة لتصفعها على وجهها كل يوم في

اولة إلزاحة بعض الغبار والدموع التي 
محزن فعًال. علق على وجهها. أمر
وع و ر ب ض ب إلز وعو
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رياضة
اإلمارات والسعودية ترفضان اللعب في قطر آسيويا

[ الرميثي: أنديتنا ستلعب في أبطال آسيا ولكن في مالعب محايدة  [ عزت: األمر محسوم، األندية السعودية لن تلعب في قطر

قـــال محمد خلفـــان الرميثي رئيس  } ديب – 
الهيئـــة العامـــة للرياضـــة في اإلمـــارات في 
تصريحات صحافية ”أوصلنا الرســـالة لوفد 
االحتاد اآلســـيوي وأهمها أننـــا لن نلعب في 
قطـــر رغـــم أهمية دولـــة اإلمارات فـــي إجناح 
دوري أبطـــال آســـيا، حتى لـــو اضطررنا ألن 
ننضم إلـــى كونفيدرالية (احتاد قاري) أخرى، 
وصلـــت األمور إلـــى هذا احلد، لن يســـتطيع 
أحد إجبارنا على املشـــاركة في أماكن ال نرغب 
اللعب بها، وكسر قرار دولتنا في هذا اإلطار“. 
وجـــزم الرميثي الذي عني مؤخرا رئيســـا 
لهيئـــة الرياضـــة في اإلمارات بديال ليوســـف 
الســـركال بـــأن ”أنديتنا ســـتلعب فـــي بطولة 
دوري أبطال آســـيا هذا العام ولكن في مالعب 
محايدة“. وتابع ”بنسبة 99 باملئة سنلعب في 

مالعب محايدة أو وداعا آسيا“.

ومـــن جهتـــه، قـــال عـــادل عـــزت رئيـــس 
االحتاد الســـعودي لكرة القـــدم بعد اجتماعه 
مع وفد االحتاد اآلســـيوي ”أطلعنا الوفد بأن 
األمر محســـوم لدينـــا، األندية الســـعودية لن 
تلعـــب في قطر، ولن نخاطر  بســـالمة العبينا 
وجماهيرنـــا“. وكشـــف عـــزت أن ”احتاد كرة 
القدم الســـعودي ينتظر القـــرار النهائي بهذا 
الشـــأن في اجتماع املكتـــب التنفيذي لالحتاد 
اآلسيوي بشـــهر فبراير“، معتبرا أنه في حال 
اإلصرار على نظـــام الذهاب واإلياب فإن ”ذلك 

يعني غياب ســـتة فـــرق إماراتية وســـعودية، 
وبالتالي ستفشـــل البطولة اآلســـيوية فشـــال 

ذريعا ولن تقوم لها قائمة بعد ذلك“.

عدم الموافقة

كان املكتب التنفيذي في االحتاد اآلسيوي 
لكـــرة القدم قـــرر في 28 نوفمبر عـــدم املوافقة 
علـــى طلـــب اإلمـــارات والســـعودية بخوض 
مباريات دوري أبطال آسيا مع الفرق القطرية 
فـــي مالعـــب محايدة. وحســـب البيـــان الذي 
نشره املوقع الرسمي لالحتاد اآلسيوي آنذاك 
فإن“املكتـــب التنفيذي في االحتاد اآلســـيوي 
لكرة القدم قرر احملافظـــة على النظام احلالي 
خلوض املباريـــات بطريقة الذهـــاب واإلياب، 
وبحيث يستمر النظام احلالي حسب تعليمات 
دوري أبطال آســـيا 2018 خالل املباريات التي 
جتمع بني أندية السعودية واإلمارات وقطر“.

وتابع البيان ”في أعقـــاب توصيات جلنة 
املســـابقات في االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم، 
اتفق املكتب التنفيذي الـــذي ناقش هذا البند 
برئاسة تشونغ مونغ-غيو نائب الرئيس، على 
أن جميـــع االحتادات الوطنية املعنية يجب أن 
تبحث مع حكوماتها احلصول على إذن خاص 
لســـفر منتخبـــات وأندية كرة القدم.. وســـاند 
املكتب التنفيذي قرار جلنة املســـابقات إرسال 
وفد رفيع املستوى إلى الدول املعنية، من أجل 
محاولة بحـــث األمر مع االحتـــادات الوطنية 
واحلكومات املعنية إليجـــاد حلول للمباريات 

التي تقام في العادة بنظام الذهاب واإلياب“.
وذكـــر موقـــع االحتـــاد اآلســـيوي في 20 
ديســـمبر ”يقوم االحتاد اآلســـيوي لكرة القدم 
بإرســـال وفد رفيع املســـتوى، برئاسة برافول 
باتيل النائب األول لرئيـــس االحتاد، من أجل 
زيـــارة الســـعودية ودولـــة اإلمـــارات العربية 

املتحـــدة وقطر، وذلـــك في مطلع شـــهر يناير 
اجلاري.. ســـوف يقوم االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم بتعيني وكالة أمن مستقلة من أجل إعادة 
تقييم وضع األمن والســـالمة بشكل شامل في 

منطقة الشرق األوسط“.

إصرار االتحاد اآلسيوي

عقب اجتماعـــه باالحتـــاد القطري حتدث 
برافول باتيل لوسائل اإلعالم وشرح األهداف 
مـــن زيارتـــه وقـــال ”ســـبب الزيـــارة الوضع 
السياســـي للمنطقـــة، واحلاجـــة إلـــى تقريب 
وجهـــات النظر، واالحتاد اآلســـيوي في نفس 
الوقـــت يصر على مشـــاركة كل االحتادات في 

بطوالتـــه، كمـــا أن االحتـــاد اآلســـيوي يصر 
علـــى إقامة كل املباريات ســـواء املنتخبات أو 
األنديـــة بنظام الذهاب واإليـــاب“. ومن جانبه 
قـــال منصور األنصاري األمـــني العام لالحتاد 
القطـــري لكـــرة القـــدم ”اســـتقبلنا الثالثـــاء 
مســـؤولي املكتب األمني الرياضي الذي كلفه 
االحتاد اآلســـيوي بزيارة الدوحـــة واجتمعنا 
معهم وشرحنا لهم جميع األمور التي اتخذت 

الستقبال الفرق واملنتخبات“.
وأضاف ”أكدنا أن قطر ال تخلط السياســـة 
بالرياضـــة، كمـــا أكدنا أنها ســـباقة في األمن 
الرياضـــي من خـــالل إنشـــائها مركـــز األمن 
الرياضـــي ووجود إدارة أمـــن املالعب بوزارة 
الداخليـــة“. وحضـــر االجتماع حســـب بيان 

االحتاد القطـــري، ســـعود عبدالعزيز املهندي 
نائـــب رئيس االحتاد اآلســـيوي ونائب رئيس 
االحتـــاد القطري ومنصور محمـــد األنصاري 

األمني العام لالحتاد.
وجتدر اإلشـــارة إلى أن قرعة دوري أبطال 
آســـيا أوقعت الفرق القطرية مع فرق سعودية 
وإماراتية، حيث يلعـــب الدحيل في املجموعة 
الثانيـــة بجانب الوحـــدة اإلماراتي، والســـد 
مع الوصـــل اإلماراتي في املجموعـــة الثالثة، 
والريان مع الهالل الســـعودي فـــي املجموعة 
الرابعة، باإلضافة إلـــى الغرافة الذي يخوض 
التصفيات املؤهلة لدوري أبطال آســـيا. وفي 
حـــال تأهله، ســـيلعب فـــي املجموعـــة األولى 
بجانب اجلزيرة اإلماراتي واألهلي السعودي.

جددت السعودية واإلمارات مطالبتهما باللعب في مالعب محايدة مبواجهة الفرق القطرية 
في دوري أبطال آسيا لكرة القدم لعام 2018، الذي تنطلق مباريات دور املجموعات فيه في 
12 فبراير. وأكد ممثلو اإلمارات والسعودية الذين اجتمعوا اخلميس مع وفد من االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم برئاسة الهندي برافول باتل النائب األول لرئيس االحتاد القاري، أن 

قرار عدم اللعب بنظام الذهاب واإلياب ال رجعة فيه.

«نتمنـــى أن يكـــون ظهورنا أفضل من املباريات األخيرة، يجب علينـــا أن نلعب بكل ثقة في لقاء 

االتحاد، ونستعيد ثقة جماهيرنا ونحقق الثالث نقاط}.

علي احلبسي 
حارس مرمى فريق الهالل السعودي

«نحـــن مصرون علـــى أن الراقي العـــب بالرجاء، ونعتبر خطوة انتقاله للســـعودية غيـــر قانونية. 

استفسرنا عن حقيقة فك االرتباط من جانب واحد، وتأكد لنا أنه لم يتم}.

سعيد حسبان
 رئيس نادي الرجاء البيضاوي املغربي

الجزيرة يبحث عن ملعب محايد

املكتـــب التنفيـــذي فـــي االتحـــاد 

اآلســـيوي لكرة القـــدم كان قد قرر 

في 28 نوفمبـــر عدم املوافقة على 

طلب اإلمارات والسعودية

◄

بطولة أفريقيا للمحليين تبدأ بسعي مغربي للقب أول
} الربــاط – تنطلق السبت منافسات النسخة 
اخلامســـة من بطولـــة األمم األفريقية في كرة 
القدم للمحليني (شـــان 2018) التي يستضيفها 
املغرب حتى 4 فبراير، وســـط منافسة متوقعة 
بـــني البلـــد املضيـــف الباحث عن لقبـــه األول 

وساحل العاج والكاميرون ونيجيريا. 
وتشـــكل البطولة التي تضـــم 16 منتخبا، 
فرصة لالعبني احملليني للبروز والسعي حلجز 
مكانهم في املنتخب األول قبل أشهر من انطالق 
منافســـات كأس العالم لكرة القدم في روسيا، 
أو لفت أنظار األندية األوروبية والعاملية. كما 
ستشـــهد البطولة التي تقام في الدار البيضاء 
ومراكش وطنجة وأغادير، فرصة لتجربة أولى 
لتقنيـــة حكم الفيديو املســـاعد في بطولة تقام 

حتت إشراف االحتاد األفريقي للعبة.
وكانـــت البطولة مقررة فـــي كينيا قبل أن 
تســـحب منها االستضافة بســـبب التأخر في 
االســـتعدادات، وهي تشـــكل حتديا بالنســـبة 
إلى املغـــرب الطامح إلى اســـتضافة مونديال 
ترشـــيح  مـــع  يتنافـــس  حيـــث   ،2026 عـــام 
ثالثي مشـــترك بـــني الواليات املتحـــدة وكندا 
واملكســـيك. ويحتضن ملعـــب محمد اخلامس 
في الدار البيضاء املباراة االفتتاحية الســـبت 
بـــني املنتخبـــني املغربـــي واملوريتاني، ضمن 
املجموعـــة األولـــى التـــي تضم أيضـــا غينيا 

والسودان اللذين يلتقيان األحد.
وتغيـــب عـــن هـــذه البطولـــة جمهوريـــة 
الكونغـــو الدميقراطية حاملـــة اللقب، والتي 
توجت باللقب أيضا في النســـخة األولى عام 
2009، وتونـــس بطلـــة النســـخة الثانيـــة عام 
2011، بينما تســـعى ليبيا إلى التتويج مجددا 

باللقب الذي أحرزته في النســـخة الثالثة عام 
2014. ويشـــارك املنتخب املغربي للمرة الثالثة 
فـــي البطولة بعد جنوب أفريقيا 2014 ورواندا 
2016، علما أنه غاب عن نسختي 2009 و2011.

واعتبـــر مـــدرب املنتخـــب املغربي احمللي 
جمـــال الســـالمي فـــي تصريحـــات للموقـــع 
الرســـمي لالحتـــاد املغربي، أن ”مهمـــة البلد 
املســـتضيف للـــدورة لن تكون ســـهلة، خاصة 
وأن جميع املنتخبات األخرى استعدت جيدا“. 
ورأى أن املنافســـني يدركـــون ”قـــوة املنتخب 
املغربي احمللي الذي أقصـــى نظيره املصري، 
إضافـــة إلى الصحوة التـــي تعرفها كرة القدم 
املغربيـــة مؤخـــرا“، بعد بلـــوغ املنتخب األول 
نهائيـــات كأس العالـــم للمرة األولـــى منذ 20 
عاما، وتتويج الـــوداد البيضاوي بلقب دوري 
أبطال أفريقيا املوســـم املاضـــي، للمرة األولى 

منذ 25 عاما.
ورأى الالعـــب الدولـــي املغربي الســـابق 
محمـــد أمني قبلي أن املشـــاركة فـــي البطولة 
األفريقية متنـــح ”حافزا قويا لالعبني املغاربة 
من أجل التأكيد على أحقيتهم في حمل قميص 
املنتخب األول“، في ظل اهتمام مدرب املنتخب 
األول الفرنســـي هيرفيـــه رينـــارد ”بالعبـــي 
البطولة احمللية من خالل اســـتدعاء مجموعة 

منهم لتعزيز الفريق األول“.

نيجيريا تريد اللقب

في املجموعة الثانيـــة، تتنافس منتخبات 
ســـاحل العاج وناميبيا وزامبيا وأوغندا على 
امللعب الكبير في مدينة مراكش. ويبرز ساحل 

العـــاج كأحد املنتخبات املرشـــحة للمنافســـة 
بقـــوة على اللقب. وبحســـب تصريحات أدلى 
بها مدربه إبراهيم كمـــارا ملوقع احتاد بالده، 
اعتبـــر أن ”كل منافســـة لهـــا رهاناتها. خالل 
الـــدورة الســـابقة مـــن الشـــان بلغنـــا نصف 
النهائـــي، وهدفنـــا فـــي دورة 2018 حتقيـــق 
النتيجة نفســـها“، متوقعا ان تكون املنافســـة 
مفتوحة ال ســـيما في ظل غيـــاب حاملة اللقب 
الكونغـــو الدميوقراطيـــة. وتضـــم املجموعة 
الثالثة ليبيـــا وغينيا االســـتوائية ونيجيريا 
وروانـــدا، وســـتجري مبارياتها علـــى ملعب 
مدينة طنجة. ويسعى املنتخب الليبي احمللي 
إلى استعادة اللقب الذي توج به خالل نسخة 

2014 بجنوب أفريقيا.
وقال املتحدث باســـم االحتاد الليبي فاحت 
حبلـــوص الناطق الرســـمي لالحتـــاد الليبي 
لكرة القدم إن ”مكافـــآت كبيرة رصدت للطاقم 
الفني والعبي املنتخـــب الليبي في حال الفوز 
وحدد  ببطولة كأس أفريقيا لالعبني احملليني“ 
املســـؤول الليبي قيمة هـــذه املكافآت، وفق ما 
ذكرته تقارير إعالمية، في حدود 25 ألف دوالر 
(50 ألف دينار ليبي). وصرح عبدالله موســـى 
العـــب املنتخـــب النيجيـــري احمللـــي أنه يثق 
بقدرتـــه وزمالئه على حتقيـــق اللقب، علما أن 
نيجيريا هي الوحيدة من املنتخبات املشاركة 
التي ترافق املغرب إلـــى نهائيات كأس العالم 

.2018
وقـــال فـــي تصريحـــات نقلتهـــا وســـائل 
إعالم نيجيرية، ”أعـــرف قيمة العبي املنتخب 
النيجيـــري واملجهودات التي يقوم بها الطاقم 
التقني للمنتخب، وهو ما يجعلني أثق بشكل 
وقدرتنـــا علـــى التتويج  بإمكانياتنـــا  كبيـــر 
باللقب، ســـنذهب إلى املغرب من أجل العودة 

باللقب“.

أبرز المرشحين

يحتضـــن امللعـــب الكبيـــر ملدينـــة أغادير 
مباريـــات املجموعـــة الرابعـــة التـــي تضـــم 
منتخبات أنغوال وبوركينا فاسو والكاميرون 
والكونغـــو. وبدأ املنتخـــب الكاميروني، أبرز 
املرشحني في هذه املجموعة، والذي توج بلقب 
كأس األمم األفريقية للمنتخبات األساسية في 
2017، حتضيراتـــه في وقت مبكر، بعدما وصل 

إلى املغرب في األول من يناير.

الكاف يعدل مواعيد البطوالت األفريقية

السعوديات متحمسات في المدارج ألول مرة

} الربــاط - قـــرر االحتاد األفريقـــي لكرة القدم 
(كاف) خـــالل اجتمـــاع اللجنـــة التنفيذية الذي 
عقد في الـــدار البيضاء األربعـــاء تغيير موعد 

البطوالت األفريقية لألندية. 
وتقـــرر أن تقام بطولتا دوري أبطال أفريقيا 
وكأس االحتاد األفريقـــي (كأس الكونفيدرالية) 
في املوســـم املقبل حيث تبدآن في ديسمبر 2018 
وتنتهيـــان في مايـــو 2019، وفي 2019 ســـتبدأ 

البطولتان في سبتمبر وتنتهيان في مايو.
كما قرر الكاف أنه اعتبارا من العام احلالي 
ســـيتم ســـداد كل املســـتحقات املاليـــة للحكام 
املختاريـــن إلدارة املباريـــات التابعـــة لالحتاد 

مباشرة من االحتاد األفريقي لكرة القدم. 
وأوضح الكاف عبر موقعه الرسمي أن ”هذا 
القرار التاريخي يعد تنفيـــذا للوعد االنتخابي 
من رئيس الكاف أحمد أحمد، وهو من شأنه أن 

يقلص من العبء املالي على االحتادات الوطنية 
وأيضا يقلص التحديـــات األخالقية كونه يزيل 

الشكوك بني االحتادات الوطنية واحلكام“.
وقرر الـــكاف أيضا توفيـــر أداة ”فيلدويز“ 
وهـــي أداة تكنولوجيـــة ملراقبـــة أداء الالعبني 
للمنتخبـــات األفريقية اخلمســـة املتأهلة لكأس 
العالـــم 2018 في روســـيا، وســـيتم توفير هذه 
األداة أيضـــا لالحتادات الــــ49 األخرى بالكاف. 
كما أعلن االحتاد األفريقي عن مواعيد مباريات 
الكونفيدراليـــة  وكأس  أفريقيـــا  أبطـــال  دوري 
للموســـم احلالـــي. ومت حتديد أيـــام 9 و10 و11 
فبراير ملباريات الذهاب للـــدور التمهيدي، و20 

و21 للقاءات اإلياب في البطولتني.
 كمـــا مت حتديـــد مباراة الســـوبر األفريقي، 
والتي تقـــام بني بطلـــي دوري أبطـــال أفريقيا 

والكونفيدرالية، أحد أيام 23 و24 و25 فبراير. 

} جــدة (الســعودية) - تدخل النســـاء ملعبا 
لكرة القدم للمرة األولى في محافظة جدة (غرب 
اململكة العربية الســـعودية)، في حدث تاريخي 
باململكة احملافظة بعد السماح للنساء بتشجيع 

فرقهن املفضلة من داخل امللعب.
وتأتي هذه اخلطوة االســـتثنائية في وقت 
تشـــهد فيه الســـعودية سلســـلة من التغييرات 
االجتماعيـــة املتســـارعة مـــن بينها الســـماح 
للمرأة بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو املقبل 

وإعادة فتح دور السينما.
ويقود حركة التغيير في اململكة ولي العهد 
الشاب األمير محمد بن سلمان (32 عاما) ضمن 
خطة اقتصاديـــة اجتماعية طرحهـــا في العام 

2016 حتت مسمى ”رؤية 2030“.
وتبدأ املباراة بني فريقـــي األهلي والباطن 
ضمـــن مباريات الـــدوري الســـعودي في وقت 
متأخر، لكـــن احلماس للمباراة ســـبق صفارة 
البدايـــة بأشـــواط في الشـــارع وعلى وســـائل 

التواصل االجتماعي.
قالت ملياء خالد ناصر (32 عاما) املقيمة في 
جدة ”مع هـــذا احلدث، يتأكد لنـــا أننا منضي 
بالفعل نحو مستقبل مزدهر. أشعر بفخر كبير 

ألنني شاهدة على هذا التغيير“. 
وتـــرى رويدة علي قاســـم (50 عاما) أن يوم 
املبـــاراة ”يـــوم تاريخـــي في اململكة يســـتكمل 
التغييـــرات اجلذريـــة األخيـــرة“، مضيفة ”أنا 
فخورة وســـعيدة جـــدا بهذا التطـــور ومواكبة 
اإلجـــراءات احلضاريـــة التـــي تنتهجها أغلب 
الـــدول. أمتنـــى أن يدوم هـــذا العـــز“. وكانت 
الســـلطات الســـعودية قد أعلنت في 30 أكتوبر 
املاضـــي، رفع احلظـــر عن دخول النســـاء إلى 
مالعب رياضية والسماح لهن بحضور فعاليات 

في ثالثة مالعب اعتبارا من مطلع عام 2018.

وأكدت وزارة اإلعالم السعودية أن السلطات 
حددت ثالث مباريات ضمن دوري احملترفني في 
ثالثـــة مالعب ميكن للنســـاء متابعتها من على 

املدرجات في هذا الشهر.

وقالت نـــورة بخرجي ”كنت دائما أشـــاهد 
املباريات على شاشـــة التلفزيون، بينما يذهب 
أشـــقائي إلى امللعب. كنت أشعر باحلسرة كلما 
ذهبوا وعـــادوا ليخبروني عن متعة مشـــاهدة 
املباريات من على املدرجات“. وأضافت ”سألت 
نفسي مرارا: ملاذا ال أســـتطيع الذهاب؟ اليوم، 

تغّير هذا األمر. إنه يوم للمتعة والفرح“.
وشـــجعت قبل ســـاعات من املبـــاراة، فرق 
في الدوري الســـعودي النســـاء علـــى الذهاب 
إلـــى املباريات فـــي تغريدات على حســـاباتها 
في تويتـــر، وأعلنت بعض الفـــرق عن مالبس 
وعبـــاءات خاصة حتمل ألـــوان الفريق.وكانت 
اخلطوط اجلوية السعودية قد أعلنت في وقت 
سابق عن سحب تذاكر مجانية خلمس عائالت 
ترغب في السفر من مدن أو دول أخرى لتشاهد 
املبـــاراة التي تقام اجلمعة علـــى املدرجات في 

مدينة امللك عبدالله الرياضية بجدة.
ومتنـــع الســـعودية االختالط بني النســـاء 
والرجال في األماكن العامة. لكن ســـمح للنساء 
بدخـــول ملعب لكـــرة القـــدم في الريـــاض في 

سبتمبر املاضي للمرة األولى. تأهب األبطال

املنتخب الليبي املحلي يســـعى إلى 

اســـتعادة لقب البطولة الذي توج 

به خـــالل نســـخة 2014 التي دارت 

بجنوب أفريقيا

◄

هذه الخطوة االســـتثنائية تأتي في 

وقت تشـــهد فيه اململكة العربية 

السعودية سلســـلة من التغييرات 

االجتماعية املتسارعة

◄



رياضة
23 السبت 2018/01/13 - السنة 40 العدد 10868

{ميسي وكريستيانو رونالدو من أفضل الالعبين في التاريخ، وأن أكون قبلهما في قائمة هدافي 

2017 وهما في ذروة عطائهما مصدر فخر كبير بالنسبة إلي}.

هاري كني
جنم فريق توتنهام اإلنكليزي

{رحيل شـــورله؟ ال لن يحدث. مع المدرب الجديد بيتر ستوجر، نسعى لتحقيق أهدافنا، في ظل 

وجود فريق جيد.. نمتلك 29 العبا في قائمتنا، ونحتاج إلى خدماتهم}.

مايكل زورك
املدير الرياضي لبوروسيا دورمتوند األملاني

} لندن - يستضيف ليفربول الرابع مانشستر 
ســـيتي املتصـــدر، فـــي مواجهـــة مـــن العيار 
الثقيـــل األحد فـــي املرحلة الثالثة والعشـــرين 
مـــن الدوري اإلنكليزي لكـــرة القدم، يفتقد فيها 
جنمه البرازيلي كوتينيو املنتقل إلى برشلونة 

اإلسباني. 
الثانـــي  يونايتـــد  مانشســـتر  ويلتقـــي 
وتشيلســـي الثالـــث وحامل اللقـــب ضيفيهما 
ســـتوك سيتي االثنني وليســـتر سيتي السبت، 
ويخوض توتنهام اخلامس اختبارا صعبا مع 
ضيفه إيفرتون التاســـع، في حني يحل أرسنال 

السادس ضيفا على بورمنوث.
ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 
62 نقطـــة، بفارق مريح يبلغ 15 نقطة عن غرميه 
مانشســـتر يونايتد، الذي يتقـــدم بدوره بنقطة 
واحـــدة عن تشيلســـي. ويأتي ليفربـــول رابعا 
وله 44 نقطة، مقابل 41 لتوتنهام و39 ألرسنال. 
ويخوض ليفربول مباراتـــه األولى بعد انتقال 
صانـــع ألعابه كوتينيو إلى برشـــلونة متصدر 
الدوري اإلســـباني في صفقـــة كبيرة بلغت 160 

مليون يورو.

األسلحة الالزمة

لكن املـــدرب األملانـــي يورغن كلـــوب ميلك 
األســـلحة الالزمة خلـــوض املباريـــات الكبيرة 
بوجود الهداف الدولـــي املصري محمد صالح 
والســـنغالي ســـاديو مانيـــه والبرازيلي اآلخر 
فيرمينـــو. وامتاز ليفربول بقدرتـــه الهجومية 
الكبيرة هذا املوسم حيث سجل 50 هدفا في 22 
مبـــاراة في البطولة حتى اآلن، منها 17 لصالح 
الفائز قبل أيام بجائزة أفضل العب أفريقي في 
2017. ويحتـــل صالح املركـــز الثاني في ترتيب 
هدافـــي البطولـــة بفـــارق هدف خلـــف مهاجم 
توتنهـــام الدولي هـــاري كني. وغـــاب املهاجم 
املصري عن مباراة الفريق األخيرة في مسابقة 

الكأس ضد إيفرتون بسبب إصابة طفيفة.
وعـــزز ليفربـــول صفوفه مع انطـــالق فترة 
االنتقـــاالت الشـــتوية بتعاقـــده مـــع املدافـــع 
الهولنـــدي الدولي فيرجيل فـــان ديك مقابل 75 
مليـــون جنيه إســـترليني (84 مليون يورو) من 

ساوثهامبتون. 
وشـــارك فان ديك فـــي مباراة الـــكأس أمام 
إيفرتون وســـجل له هدف الفـــوز (2-1). ويأمل 
كلـــوب أيضـــا مبوافقـــة اليبزيـــغ األملاني على 
االنتقال الفوري لالعب الوســـط الدولي الغيني 
نابـــي كيتا علـــى الرغم مـــن أن العقـــد املوقع 
بينهمـــا يدخل حيز التنفيذ في نهاية املوســـم. 
وأكد فيرجيل، أنه ال يشعر بالقلق من الضغوط 

عليـــه بعـــد أن انضم للريدز. وفـــي تصريحات 
صحافيـــة قال الالعب ”كونـــي أغلى مدافع في 
العالـــم ال يجعلني أشـــعر بالتوتـــر“. وأضاف 
”إنهـــا مكافأة علـــى العمل اجلاد الـــذي قمت به 
حتى اآلن، أن يكون النادي مســـتعدا لدفع هذا 
املبلغ الكبير من املال لضمي، لكني ال أســـتطيع 
أن أغير أي شـــيء في ما يتعلق بذلك“. واختتم 
”كل شـــيء هنـــا فـــي ليفربـــول رائـــع، النادي 
واجلماهير وزمالئي واملـــدرب، األجواء رائعة 
فـــي كل مبـــاراة علـــى أرضنا، أنا ســـعيد جدا 
للعب ضمن هذا النادي“. يذكر أن فان ديك كان 
يأمـــل في االنضمام إلى ليفربول خالل الصيف 

املاضي إال أن الصفقة لم تكتمل.
في املقابل فريق املدرب اإلسباني جوسيب 
غوارديوال يســـير بخطوات ثابتـــة نحو إحراز 
اللقـــب، كما أنه يحارب علـــى جميع اجلبهات، 
وقـــد بلـــغ ثمـــن نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا 
ملواجهة بازل السويســـري، وخطف له مهاجمه 
األرجنتيني ســـيرجيو أغويـــرو الثالثاء هدف 
الفوز على بريســـتول ســـيتي (2-1) في ذهاب 
نصف نهائي كأس الرابطة اإلنكليزية، كما بلغ 
الدور الرابع من مسابقة الكأس. لكن غوارديوال 
اعتبـــر أن إحراز أربعة ألقاب في هذا املوســـم 
هو طرح ”غير واقعي“، مشـــيرا إلى إنه يحتاج 
إلى أكثر مـــن 30 العبا لتحقيق هذا الهدف غير 

املسبوق لفريقه.
وقال اإلســـباني قبل أيام ”رمبا ميكن طرح 
هذا الســـؤال في مارس أو أبريل إذا كنا ال نزال 
في املسابقات األربع“. وبعد مشوار رائع حقق 
فيه رقما قياسيا في البطوالت اخلمس الكبرى 
بــــ18 فوزا متتاليا فـــي البطولة قبل أن يتعادل 
مع كريستال باالس في نهاية العام، بدأ سيتي 
2018 بفوز سهل على واتفورد (3-1) في املرحلة 

املاضية.
وتشيلســـي  يونايتد  مانشســـتر  وينتظـــر 
خســـارة مانشســـتر ســـيتي لتقليـــص الفارق 
وإعادة طابع املنافســـة على الصـــدارة بعد أن 
ابتعد األخير بـ15 نقطة. وفقد يونايتد قبل أيام 
لقبه في كأس الرابطة بخسارته أمام بريستول 
(1-2) فـــي ربع النهائي، لكنه بـــدأ الدوري هذا 
العام بفوز على إيفرتـــون (2-0)، ويأمل مدربه 
البرتغالي جوزيه مورينيو في البناء على هذه 
البدايـــة اجليدة ملواصلة الضغط على ســـيتي، 
إذ ســـيخوض مباراة ســـهلة مع ستوك سيتي 

الثامن عشر واملهدد بالهبوط.
وينشـــد اإليطالي أنطونيـــو كونتي مدرب 
تشيلســـي األمر ذاته ضد ليســـتر ســـيتي بطل 
املوســـم قبل املاضي والذي حتســـنت عروضه 
كثيرا بعد إســـناد إدارته الفنية للفرنسي كلود 

بويل خلفا لكريغ شيكســـبير املقال من منصبه. 
وارتقى ليســـتر إلى املركز الثامـــن برصيد 30 
نقطـــة، وقد تغلـــب على هادرســـفيلد (3-0) في 
املرحلة املاضيـــة، التي تعادل فيها تشيلســـي 
أيضـــا فـــي ديربـــي لندن مـــع أرســـنال (2-2). 
والتقى تشيلســـي مع أرسنال مجددا في ذهاب 
نصـــف نهائـــي كأس الرابطة األربعـــاء وكانت 

النتيجة سلبية.
ومـــن احملتمـــل أن يشـــرك كونتـــي العبي 
الوســـط دانـــي درينكووتر والفرنســـي نغولو 
كانتي ضـــد فريقهما الســـابق للمـــرة األولى. 
وســـاهم الالعبـــان إلـــى جانب جيمـــي فاردي 
واجلزائري رياض محرز بإحراز ليستر سيتي 
لقب البطولة في موسم 2015-2016، وعاد كانتي 
وتوج مع تشيلسي أيضا املوسم املاضي. وقال 
املدرب اإليطالي املرشح لتدريب منتخب بالده، 
األحد بعد الفوز الكاسح على ستوك (5-0) ”من 
أســـباب وجود داني هنـــا إنه فـــاز باللقب مع 

نغولو قبل عامني“.
وكان درينكووتـــر قـــد أشـــاد بكانتي لدى 
انضمامـــه إلـــى تشيلســـي بقولـــه ”لعبت مع 
نغولو ملوســـم ولم تكن هناك فعـــال أي مباراة 
لم أســـتمتع بها باللعب إلى جانبه“. ويخوض 
توتنهام مباراة ال تخلو من صعوبة أمام ضيفه 
إيفرتـــون وســـط حديث متكرر عـــن رحيل أبرز 
العبيـــه وخاصة هـــاري كاين وديلـــي آلي. لكن 
رئيس النـــادي دانييل ليفي أكد أن النجمني لن 
يتركا الفريق ال في فترة االنتقاالت الشتوية وال 

حتى في نهاية املوسم.

دائرة الصراع

بورمنـــوث  علـــى  ضيفـــا  أرســـنال  يحـــل 
الســـادس عشـــر ســـاعيا إلى البقاء في دائرة 
الصراع على أحـــدى البطاقات األوروبية. وفي 
باقـــي املباريـــات، يلتقي الســـبت واتفورد مع 
ســـاوثمبتون، وكريســـتال باالس مـــع بيرنلي، 
وهادرســـلفيد مع وست هام، ووست بروميتش 
ألبيون مع برايتون، ونيوكاســـل مع ســـوانزي 

سيتي.
الصفحـــات  رّكـــزت  متصـــل  ســـياق  فـــي 
الرياضّيـــة للصحف اإلنكليزّية، على مســـتقبل 
جنم أرســـنال أليكسيس سانشيز، بعدما أّكدت 
التقارير دخول مانشستر يونايتد على خط ضم 

الالعب. 

تعيش منافســــــات الدوري اإلنكليزي لكرة القدم على وقع مواجهات قوية، يبقى أبرزها لقاء 
القمة الذي ســــــيجمع بني صاحب الصدارة مانشستر سيتي بنظيره ليفربول ضمن املرحلة 

الثالثة والعشرين من املسابقة.
وتشيلســـي  يونايتـــد  مانشســـتر 

ينتظران خسارة جديدة ملانشستر 

ســـيتي لتقليـــص الفـــارق وإعـــادة 

طابع املنافسة على الصدارة

◄

صراع األقوياء

ليفربول يالقي سيتي في قمة إنكليزية
[ توتنهام يخوض اختبارا صعبا مع ضيفه إيفرتون

◄ عوقب املالكم ديونتاي وايلدر بطل الوزن 
الثقيل بإلزامه بالعمل في اخلدمة االجتماعية، 

ملدة 60 ساعة بعد إدانته بحيازة  واستهالك 
املاريجوانا. وسيقضي وايلدر فترة اخلدمة 

االجتماعية مع مؤسسة واي.ام.سي.ايه 
اخليرية. وألقي القبض على املالكم األميركي 

البالغ من العمر 32 عاما بوالية أالباما في شهر 
يونيو املاضي. وفاز وايلدر في آخر مباراة في 
نوفمبر على الكندي بيرمان ستيفرن بالضربة 

القاضية في اجلولة األولى ليحتفظ بلقب 
مجلس املالكمة العاملي. وسيدافع وايلدر، 

احلاصل على برونزية في أوملبياد بكني 2008، 
عن لقبه في الثالث من مارس ضد الكوبي لويس 

أورتيز.

◄ توج اإلسباني بابلو كارينو بوستا 
بلقب بطولة كويونغ كالسيك للتنس بعدما 

تغلب على األسترالي ماثيو إبدن في 
املباراة النهائية للبطولة التي تشكل مرحلة 

استعدادية مهمة قبل انطالق منافسات 
أستراليا املفتوحة االثنني. وتوجت 

السويسرية الشابة بليندا بينسيتش بلقب 
فئة السيدات بعدما تغلبت على األملانية 
أندريا بتكوفيتش في املباراة النهائية. 
وبات بوستا ثاني العب إسباني يتوج 

بلقب كويونغ خالل تسعة أعوام، وقد أهدى 
إسبانيا اللقب الثالث في البطولة، حيث 

سبق وأن توج بها فرناندو فيرداسكو في 
عامي 2010 و2015.

◄ تأكد غياب جنمة التزلج احلر األملانية 
ليزا تسيمرمان عن منافسات دورة 

األلعاب األوملبية الشتوية املقبلة في كوريا 
اجلنوبية (بيونغتشانغ 2018)، بسبب 

اإلصابة. ويشكل غياب تسيمرمان رابع 
حالة غياب لرياضيني أملان عن املشاركة 

في أوملبياد بيوجنتشاجن 2018، الذي تقام 
منافساته في فبراير. وتعاني تسيمرمان 
(21 عاما) من متزق في الرباط الصليبي 

للركبة اليمنى كانت قد تعرضت له في 
فبراير املاضي، وقد رفضت اخلضوع 

لعملية جراحية. وأعلنت تسيمرمان أنها 
لن تشارك في منافسات كأس العالم للتزلج 

احلر في أميركا الشمالية.

◄ حقق فريق بوسطن سلتيكس االنتصار 
السابع له على التوالي في مسيرته بدوري 

كرة السلة األميركي للمحترفني حيث 
تغلب على نظيره فريق فيالدلفيا سيفنتي 

سيكسرز (114-103) في املباراة التي 
جمعت الفريقني بالعاصمة البريطانية 

لندن. وتستضيف لندن مباراة واحدة من 
من منافسات دوري السلة األميركي في 

كل عام، منذ 25 عاما. وسجل غايلن براون 
21 نقطة لسلتيكس وأضاف كيري إيرفينغ 

20 نقطة ليرفع الفريق عدد انتصاراته 
هذا املوسم حتى اآلن إلى 34 مقابل عشر 

هزائم، متربعا في صدارة مجموعة املنطقة 
الشرقية.
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} باريــس - أوقفـــت الرابطة الفرنســـية ألندية 
كرة القـــدم المحترفـــة، اســـتخدام تكنولوجيا 
خط المرمى فـــي مباريات مســـابقات الدوري، 
لفتـــرة غير محـــددة، بعد وقـــوع خطأين اثنين 

للتكنولوجيا. 
وأبلغـــت الرابطة شـــركة ”جـــول كنترول“ 
األلمانيـــة التـــي توفـــر نظـــام تكنولوجيا خط 
المرمـــى لمســـابقات الـــدوري، بالقـــرار بعـــد 
”إخفاقيـــن فنييـــن جديديـــن“ للتكنولوجيا في 
مباريـــات دور الثمانية ببطولـــة كأس الرابطة 
الفرنسية وأضافت الرابطة الفرنسية في بيان 
أنها كانت قد أبلغت الشـــركة األلمانية رســـميا 

في 21 ديسمبر الماضي بوقوع ”عدة أعطال“.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة الرابطة 
بعـــد أيام التخـــاذ القرار في مـــا يتعلق بكيفية 
المضـــي قدمـــا فـــي اســـتخدام التكنولوجيا. 
وتعد شـــركة ”جـــول كنترول“ واحـــدة من بين 
أربع شـــركات معتمدة لتوفيـــر تكنولوجيا خط 
المرمـــى، وقد جرى اعتمادهـــا من قبل االتحاد 
الدولـــي لكـــرة القدم (فيفـــا)، ويرأس الشـــركة 

سيمون رولفس العب المنتخب األلماني سابقا.
وأعـــرب مســـؤولون ألمـــان عـــن قناعتهم، 
بإمكانية اســـتخدام نظام تقنيـــة حكم الفيديو 
المســـاعد، في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، 
المقـــرر إجراؤها في روســـيا، الصيف المقبل، 
وما بعدها. وقال لوتز مايكل فلوريتش، رئيس 
لجنـــة التحكيم األلماني، فـــي مؤتمر صحافي، 
”أعتقـــد أن هـــذا النظام ســـوف يســـتخدم في 

مونديال 2018“.
وسيقوم مجلس االتحاد الدولي لكرة القدم، 
بتقييم التجارب الحالية الستخدام نظام تقنية 
حكم الفيديو المســـاعد، خـــالل االجتماع الذي 
ســـيعقده، في وقـــت الحق من الشـــهر الحالي، 
على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن استخدامه 
مـــرة أخرى، بما في ذلك كأس العالم بروســـيا، 
فـــي الثاني من مـــارس المقبـــل. وتمت تجربة 
نظام تقنية حكم الفيديو المساعد، في عدد من 
بطوالت الدوريات المحلية، من ضمنها الدوري 
األلماني (بوندسليغا)، وكذلك في بطولتي كأس 

القارات، وكأس العالم لألندية.

فرنسا توقف استخدام تقنية الفيديو

شبح نيمار يهدد عرش رونالدو
} مدريد - كشـــفت تقارير صحافية إســـبانية، 
أن نـــادي ريـــال مدريـــد، يضع عينـــه على جنم 
كبير، يعد أبرز الغالكتيكوس املرشحني الرتداء 
القميص األبيـــض في الصيـــف املقبل. وأكدت 
صحيفـــة مـــاركا املدريديـــة، أن النـــادي امللكي 
يحضر ملرحلة جديدة قد ينفق فيها ما يزيد على 
400 مليون يورو في التعاقـــدات، إلعادة هيكلة 
الفريق، واالســـم األول من دون منازع حاليا في 

السوق هو نيمار جونيور.
فالنجم البرازيلـــي يبقى متفوقا على إيدين 
هـــازارد، وهاري كني، وتيمو فيرنر، ســـواء من 
الناحيـــة الفنيـــة، أو من اجلانـــب االقتصادي 
والعائدات التي ســـيجنيها النادي بعد التعاقد 
معه. كما أن ضم نيمار ســـيكون ضربة موجعة 
لنادي برشـــلونة، تذكره بتلـــك التي تلقاها عند 

التعاقد مع لويس فيغو.
ولكـــن الصحيفـــة اعترفت بـــأن العملية لن 
تكون ســـهلة مطلقـــا، خاصـــة أن إدارة النادي 
امللكـــي تكـــن احترامـــا كبيـــرا لنظيرتهـــا في 
باريس ســـان جرمان. غير أن اجلو ال يخلو من 
املؤشرات التي قد تساعد ريال مدريد على إمتام 
هـــذه الصفقة. فقد أكدت مـــاركا أن ريال مدريد 
استقبل العديد من الرسائل واإلشارات الرمزية 
مـــن نيمار، توحـــي برغبته في ارتـــداء قميص 
البالنكـــو، كان أولهـــا في حفـــل اختيار أفضل 
العب فـــي العالم، حيث جلس الالعب البرازيلي 

في مكان قريب جدا من بعثة النادي امللكي.
وتوالـــت هذه اإلشـــارات منذ ذلـــك احلني، 
انتهـــاء بتواجـــد مبعـــوث لريـــال مدريـــد مع 
نيمـــار خالل عطلة رأس الســـنة. ويبدو أن هذه 
اإلشـــارات أقنعت إدارة بيريـــز ببدء مفاوضات 
طويلة األمد، لن تكون ســـهلة مطلقا. وباإلضافة 
إلى رغبة الالعب، فإن ســـان جرمان يضع عينه 
هو اآلخر علـــى جنم ريال مدريد، كريســـتيانو 
رونالدو، والنادي الباريسي مستعد لدفع مبلغ 
كبيـــر من أجل احلصـــول علـــى خدماته، وهي 

عملية قد تدخل على اخلط من أجل تســـهيل 
وصول نيمار إلى سانتياغو بيرنابيو.

ويعـــد عدم دخـــول ريـــال مدريد في 
مؤشـــرا  الشـــتوية،  االنتقـــاالت  ســـوق 
على أنـــه يحضر ملا هو أكبـــر بعد نهاية 
املوســـم. وميلك النادي امللكي حاليا في 

خزينتـــه 200 مليون يورو، جاهزة 
لصرفها في سوق االنتقاالت 
الصيفيـــة، التي قد تشـــهد 
في  دراماتيكية  انقالبـــات 
تغييـــر معالم كـــرة القدم 

األوروبية.

ضربة موجعة

كشـــف  جانبه  مـــن 
البلجيكي إيدين هازارد 
تشيلســـي  نـــادي  جنم 
من  موقفه  اإلنكليـــزي، 
البلوز،  مع  االســـتمرار 
وذلك بعد التقارير التي 
باالنتقال  مؤخرا  ربطته 

إلـــى العمـــالق اإلســـباني 
تقارير  وزعمـــت  مدريـــد.  ريال 
األلعـــاب  صانـــع  أن  مؤخـــرا 

البلجيكـــي قد اتفق علـــى االنضمام إلى النادي 
امللكي خالل الصيف املقبـــل، فيما صرح والده 
بأن الالعب يرفض جتديـــد عقده مع البلوز في 

انتظار عرض من املرينغي.
ورغم ذلـــك فإن البالـــغ من العمـــر 27 عاما 
حتـــدث أخيرا للمـــرة األولى منذ فتـــرة طويلة 
ليؤكد أن مستقبله سيكون في ملعب ستامفورد 
بريدج، وذلك خالل حضوره ملباراة دوري السلة 
األميركي الســـنوية في لندن. وقـــال هازارد في 
عند  تصريحات نقلتهـــا صحيفة ”ديلـــي ميل“ 
ســـؤاله بشـــأن جتديد تعاقـــده مع تشيلســـي 
”نعم ســـأوقع.. أعتقد أن احلارس تيبو كورتوا 
ســـيوقع أوال، ثم أنـــا“. وبذلك مـــن املتوقع أن 
يجدد هازارد عقده مع تشيلســـي مبجرد توقيع 
مواطنـــه حـــارس املرمـــى على عقـــد جديد مع 
النادي األزرق براتب أســـبوعي قيمته 200 ألف 
جنيه إسترليني، علما أن هناك تقارير صحافية 

ربطت ريال مدريد بالتعاقد معه.
وعلى الرغـــم من أن هازارد يتبقى له عامان 
في عقـــده احلالي مـــع تشيلســـي، إال أن إدارة 
بطل البرمييرليغ تخشى أن تواجه في النهاية، 
وضعـــا مماثال ملا حدث ألرســـنال مـــع املهاجم 
أليكســـيس سانشيز، املتوقع رحيله عن الغانرز 
مجانا في نهاية املوســـم احلالـــي، بعد انتهاء 

عقده مع نادي شمال لندن.

شرط وحيد

في سياق متصل وضع األرجنتيني ماورو 
إيكاردي مهاجم إنتر ميالن اإليطالي شرطا 
وحيدا لالنضمام إلى صفوف ريال مدريد 
الصيف املقبل. ووفقا لصحف إيطالية فإن 
األرجنتيني سينضم إلى النادي امللكي في 
حال عدم تأهـــل إنتر لدوري أبطال أوروبا 
املوســـم املقبل وهـــي البطولـــة التي لم 
يشارك فيها صاحب الـ24 عاما حتى 
اآلن رغم أنه شـــارك في 176 مباراة 
بالدوري اإليطالي وســـجل خاللها 
99 هدفـــا. ويراقـــب ريـــال مدريـــد 
الوضع عن كثب، وعلى اســـتعداد 
تام لدفع الشرط اجلزائي في عقد 
الالعـــب مع النيراتـــزوري املقدر 

بـ110 ماليني يورو.
وعلى اجلانب اآلخر يحتاج 
النيراتزوري إلى تعزيز عائداته 
التأهل  أمـــوال  على  باحلصول 
لـــدوري أبطال أوروبـــا ملوازنة 
أن  خاصـــة  املاليـــة،  األمـــور 
النـــادي غير قادر علـــى اإلنفاق 
فـــي امليركاتـــو هـــذا الشـــهر، 
بسبب قيود قواعد اللعب املالي 
النظيـــف املوضوعـــة مـــن جانب 

االحتاد األوروبي.

ملرحلـــة  يحضـــر  امللكـــي  النـــادي 

جديدة قـــد ينفق فيها ما يزيد على 

400 مليـــون يورو فـــي التعاقدات، 

إلعادة هيكلة الفريق

◄

خلط من أجل تســـهيل 
تياغو بيرنابيو.

ل ريـــال مدريد في 
مؤشـــرا  شـــتوية، 
أكبـــر بعد نهاية  و
ي امللكي حاليا في

ورو، جاهزة 
تقاالت 
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العاصمـــة  الثعالـــب  داهمـــت   – لنــدن   {
البريطانيـــة لندن، حتى أنها أضحت تتربص 
بقصـــر بكنغهام، وتحت الحافـــالت الحمراء 
ذات الطابقيـــن، أو هكـــذا يبـــدو األمـــر على 
األقل عندما تتحدث وســـائل إعالم مرارا عن 
تكاثر الثعالب بشـــكل هائل، وكثيرا ما يكون 
هذا الحديـــث عقب حوادث تكـــون فيها هذه 

الحيوانات ملفتة لالنتباه بشكل غير مريح.
وقـــال ســـتيف بـــارون الـــذي يعمـــل في 
مكافحة الثعالب أثناء وضع كيســـين أزرقين 
في سيارة النقل التي يقودها ”أرى يوميا ما 

يصل إلى عشرة ثعالب في المدينة“.
وأوضـــح أنه قتل ثمانية ثعالب على مدى 
األســـبوعين الماضييـــن في حـــرم الجامعة 
شـــمال المدينة، مؤكدا أن ”هذا أكثر إنسانية 
ممـــا يفعلـــه البعـــض بشـــكل شـــخصي في 
حدائقهـــم“. غير أن بارون يعلـــم أن مهنته ال 
تجعلـــه محبوبا كثيرا حيـــث قال ”الكثير من 
الناس يحبون الثعالـــب، ولكني أقوم بعملي 
فقـــط“، مضيفا أن الكثيرين ال يعرفون الخطر 

الذي يمكن أن تمثله الثعالب على البشر.
وتتفـــق هذه المقولة مع مـــا يتردد حاليا 
بشأن الثعالب حيث كتبت صحيفة الغارديان 
البريطانيـــة، مؤخـــرا، عن الثعالـــب قائلة إن 
”اإلرهابيين القاطنين في المدينة والناشطين 
ليال يرتكبون اعتداءات وحشية“، مشيرة إلى 
أن ثعلبا جرح أحد كالب شـــيواوا المعروفة 
بصغر حجمها وأحدث له جراحا جسيمة قبل 

عدة أشهر في إحدى الحدائق.
ونفقـــت في الصيف الماضـــي ثمانية من 
طيور البطريق فـــي منطقة جنوب غرب لندن 

بســـبب هجوم للثعالب. ولكـــن حادث هجوم 
ثعلـــب على طفل صغير عام 2013 عندما قضم 
الثعلب إصبعا من أصابعه يظل األبشع حتى 
اآلن. ونجـــح األطباء في خياطة إصبع الطفل 
خالل عملية جراحية استمرت لعدة ساعات.

وأدلى بوريس جونسون، وزير الخارجية 
البريطانـــي، بدلـــوه في هـــذه القضية عندما 
كان ال يـــزال عمدة لندن قائال ”ربما بدت هذه 
الثعالـــب ودودة ومحبوبة ولكنها تمثل وباال 

وتهديدا لمدينتنا“.
وعندما أصبحـــت قطته على ما يبدو هي 
األخرى ضحيـــة ألحد الثعالب أصبح غاضبا 
إلـــى درجـــة أنه رغب فـــي أن ينطلـــق حامال 

بندقية ”لكي يردي الثعالب أرضا“.
وأشارت داون ســـكوت، خبيرة بريطانية 
تدرس منذ ســـنوات سلوك الثعالب وتكاثرها 
في جامعة برايتون إلى أن انتقال عدوى أحد 
األمـــراض الخطيرة إلنســـان عبر الحيوانات 
األليفـــة في منزله أكثر احتمـــاال من انتقالها 

إليه عبر أحد الثعالب التي تجوب المدينة.
ويـــرى ســـتيفان هاريـــس مـــن جامعـــة 
بريســـتول أن النقاش بشأن هذه الحيوانات 

الضارية ”يوَظف سياسيا بشكل هائل“.
وشـــدد هاريس، الباحث في علوم البيئة، 
على أن لوبي الصيادين وراء نشـــر إشاعات 
عـــن ”تكاثرهـــا الهائل“ وأن هذه اإلشـــاعات 

تنتشر منذ اعتماد حظر صيد الثعالب.
تقليـــدا بريطانيا  الثعالـــب  وكان صيـــد 
عريقـــا حيـــث إن الصيادين كانـــوا يالحقون 
الثعالب باستخدام الخيول وأسراب الكالب. 
ولكـــن البرلمـــان قـــرر عـــام 2004 وبعد نحو 

700 ســـاعة من النقاش الحـــاد تحت قبته أن 
يستجيب للحجج التي ساقها حماة الحيوان 

لحظر صيد الثعالب.
ومنـــذ ذلك الحيـــن فإن لوبـــي الصيادين 
ال يـــكل وال يمل من تقديـــم تنبؤات وتوقعات 
تؤجج الخوف من ”التزايد المفرط“ في أعداد 

الثعالـــب. وبالفعل فإنه مـــن الصعب معرفة 
أعداد الثعالب في بريطانيا على وجه الدقة.

ورغـــم ذلك فإن الكثير مـــن التقارير تذكر 
بحسب سكوت،  أرقاما ”ُنزعت من ســـياقها“ 
مضيفة ”وبذلك تســـاهم التقديـــرات المزيفة 
بشـــكل أساســـي فـــي االعتقـــاد بـــأن هنـــاك 

تكاثرا هائال للثعالب فـــي بريطانيا“. وقالت 
إنهـــا جمعت خالل أبحاثها عـــن الثعالب في 
بريطانيا عينات من مناطق واسعة في البالد 
أثبتـــت أن أعدادها لم تتزايد بشـــكل مرعب. 
وأفادت أن كبار الســـن بشكل خاص يشعرون 

بهدوء نفسي عندما يشاهدون الثعالب.

انتشــــــار كبير للثعالب في العاصمة البريطانية لندن يثير جدال واســــــعا بني مؤّيد لقتلها 
للحد من مخاطرها، وبني مدافع عنها، مما حول الشوارع البريطانية إلى ساحات ملقاومة 

إرهاب هذه احليوانات.

ثعلب طليق أمام مبنى الحكومة

} االحتجاجات تضرب البالد مينة ويســـرة 
بســـبب غالء املعيشة، مسيرات حتمل اخلبز 
شـــعارا لطرد ساسة، نساء يحاربن العنوسة 
رافعـــات الفتات ”أقرب طريق إلى قلب الرجل 
معدتـــه“، دســـائس تطبخ على مهـــل، الفرق 
الرياضية العربية املرشـــحة ملونديال روسيا 
2018 تـــأكل طبخة معتبـــرة من خالل القرعة، 
التـــي قضت على آمال البعـــض قبل انطالق 

صفارات احلكام.
عامـــة الشـــعوب العربية تـــدور في فلك 
ضيـــق يبـــدأ باملطبـــخ والطبـــخ املطلني من 
شـــبابيك أصغر فرد، وينتهي بتقسيم طبخة 
مـــن الغنائم علـــى بـــاب كبيرهـــم، حتى أن 
البعض غّير ديكـــور الغرفة التي تضم غالبا 
فرنا وأوانـــي وأجهزة كهربائيـــة وعوضها 
بطاولة وكراســـي، لطبـــخ األفـــكار على نار 
هادئة وتذوق طعم األخبار التي تلوك اخللق.
فاحت ريـــح بعض الطبخـــات واحترقت 
وفقدت إلى األبد نكهاتها، ومع ذلك يستلذها 
رهط ممن ســـخروا أنفسهم بكل أمانة ألكلها 
بنهـــم، باحثـــني مـــع كل لقمة عـــن احلروف 
املبعثرة بقلب الصحن، علهم يحصلون على 
مكونـــات األكلة غيـــر عابئني مبـــا كتب على 
صدر القدر ”توابل من نوع خاص صنعت من 
دمـــوع املظلومني وصرخـــات األبرياء ودماء 
الشهداء ألفواه اخلائنني والقائمني القاعدين 

على كراسي غرست وسط رمال متحركة“.
دخول املطابخ ليـــس مثل اخلروج منها؛ 
الداخل إليها مفقود واخلـــارج منها مولود، 
فغالبـــا يحتـــاج املتســـرب إلـــى املطبخ إلى 
(تلك  دروع واقية حتميه ضربـــات ”القلقال“ 
العصـــا الغليظة التي يطرح بها العجني) من 
القيل والقال، وتقيه ســـهام النظرات احلادة 
والغمزات والهمزات واللمازات اخلفية حتت 
ستار االبتسامات الصفراء، وإال غادر املكان 
مشقوق اجليب أشعث الشـــعر متأل الندوب 

والكدمات روحه.
الطبـــخ نفس وفـــن راق ال يرتقي إليه إال 
النخبة والصفوة من القوم وما عدا ذلك فهو 
عبث بأصناف من املأكوالت حتت مســـميات 
تبـــدأ بقطع الطريق علـــى جناحات اآلخرين 
وتنتهي بالكذب والرياء على عتبات أصحاب 

اليد العليا.
لألســـف جزء من آَدِميـــة البعض ال تزال 
مشدودة بحبل سري للمطبخ تستمتع بطبخ 
إنسانيتها منتشـــية برائحة الشواء وقانعة 
بزاويـــة صغيرة تطل منهـــا على حياة بطعم 
املـــوت وقلب مبـــذاق النفاق وأذنـــني بنكهة 
متزج بقايا الطعام العفنة بخليط من نفايات 

متروكة دون حراك.
البعض مثله األعلى ”صحة اجلســـم في 
قلـــة الطعام، وصحة النفس فـــي قلة اآلثام“، 
والبعض اآلخر لســـان حاله يقـــول ”ال يفيد 
اخلراف أن ُمتّرر قرارات داعمة لالمتناع عن 

أكل اللحوم إذا ظل الذئب على رأي آخر“.
وعلـــى رأي اإلخوة املصريـــني ”البعض 
يكرهك بال ســـبب والبعض يرحل بال سبب.. 
يال فـــي داهية.. املهم النت شـــغال والثالجة 

فيها أكل“.

صباح العرب

طبخة نفاق

شيماء رحومة

الثعلب {حيوان إرهابي} يتجول في شوارع لندن

قنابل وهمية للغش 
في االمتحانات بمصر

} كفر الشيخ (مرص) – متكن قطاع األمن العام 
في مصر، من كشف غموض واقعة العثور على 
جســـم غريب ”ال توجد به مواد متفجرة“ أمام 
إحدى املـــدارس الثانوية العامة مبحافظة كفر 
الشيخ (أقصى شـــمال مصر)، وضبط طالبني 

باملدرسة اتهما بارتكاب الواقعة.
ووفقا ملصـــادر إعالم محليـــة، فإن أجهزة 
األمـــن تلقت بالغا مـــن ناظر مدرســـة ثانوية 
للبنـــني في احلامـــول مبحافظة كفر الشـــيخ، 
يفيد بالعثور على جســـم غريـــب أمام البوابة 

الداخلية للمدرسة.
وعثر مبساعدة خبراء املفرقعات على جسم 
غريب، هو عبارة عن ثالثة مواسير بالستيكية 
تتدلى منها أســـالك كهربائية وملفوف عليها 
الصق أســـود اللون، وبجوارهـــا ورقة دونت 
عليهـــا عبارة ”هناك اثنـــان مخفيان مثل هذا. 
سيتم التفعيل الالسلكي في حال عدم اإلخالء 

قبل الساعة الـ9 صباحا“.
 وتبـــني أن هذا اجلســـم عبارة عـــن قنبلة 
وهميـــة وال توجد أي مواد متفجـــرة أو مواد 
تســـاعد علـــى االشـــتعال، حيث إن املدرســـة 
يجري بها امتحـــان نصف العام للصف األول 

الثانوي، بشكل طبيعي.
ووقع كشـــف غمـــوض احلـــادث، وضبط 
مرتكبـــي الواقعة، وهم طالب في الصف األول 
الثانـــوي، وباســـتنطاقهم عـــرف أن اجلســـم 
الغريب عبارة عن رســـائل مشفرة بني الطالب 

للغش في االمتحان.

أبهر  } الس فيغــاس (الواليــات المتحــدة) – 
أول مدرب آلـــي في العالم للعبة تنس الطاولة 
زائري معرض إلكترونيات المستهلكين (سي.

إي.أس) في مدينة الس فيغاس األميركية هذا 
األسبوع، حيث يجري عرض أحدث االبتكارات 
المتقدمـــة فـــي مجـــال التكنولوجيـــا، وهـــذا 

المعرض التكنولوجي هو األكبر في العالم.
اآللـــي  الطاولـــة  تنـــس  العـــب  ويعتبـــر 
”فوربيس“ من بنات أفكار الشـــركة الصناعية 
أومرون، حيث يعتمد فوربيس على تكنولوجيا 
الذكاء االصطناعي وأنظمة التشغيل اآللي، إلى 
جانب أنظمة التحكم في الحركة وتكنولوجيا 
االستشـــعار لتتبع كرة البينغ بونغ ومالحظة 

تحركات الالعبين المنافسين.
وقال كيـــث كيرســـتن المدير التســـويقي 
بشـــركة أومرون إن هذا ”الروبـــوت يبدو أنه 

يركـــز على كرة البينغ بونغ، إال أنه يركز أيضا 
علـــى الالعب الـــذي أمامه، لذا فهو يســـتخدم 
تكنولوجيـــا التعـــرف علـــى مالمـــح الوجـــه، 
والذكاء االصطناعي ولغة الجســـد ليتمكن من 

تحديد قدرة الالعب على اللعب“.
وأضـــاف كيرســـتن ”الفكرة هنـــا هي أنه 
إن لـــم تكن العبا جيدا للعبـــة، مثلي، فإن هذا 
اآللي ســـيلعب بطريقة سهلة نوعا ما. وإذا ما 
تحســـن أداؤك أو حل مكانك أحد يجيد اللعب 
أفضل منك فإن هذا اآللي يصبح أســـرع ويزيد 
مـــن صعوبة لعبه ليطور مهاراتك إلى األفضل 
وبهذا الشكل فإنه يساعد على تحسين مهارات 

المنافسيه من البشر“.
ويمكن لهـــذا الالعب اآللي أن يرصد حركة 
كرة تنـــس الطاولة وموقعها فـــي ثمانين مرة 
خالل ثانية واحدة، وأن يســـتخدم تكنولوجيا 

الـــذكاء االصطناعي للتنبؤ بالحركـــة التالية 
لمنافسه.

وتجدر اإلشارة، إلى أن الروبوتات هيمنت 
علـــى منصـــات المعـــرض واســـتحوذت على 
اهتمام رواده، فإلى جانب الروبوتات اللطيفة 
والـــودودة التـــي تســـعى لمصادقـــة البشـــر 
ومبادلتهم المشـــاعر، ظهرت روبوتات راقصة 

تتاميل بغنج.
وكان لهذه الروبوتات الجريئة المعروضة 

علـــى هامش معرض ســـي.إي.أس، أثر الفت 
مساء االثنين الماضي.

وقـــال مبتكر هذه الروبوتـــات الفنان 
البريطانـــي جايلز ووكـــر الذي صنعها 
من أجزاء مجســـمات عرض بأشـــكال 
أنثويـــة وقطع ســـيارات ”كنـــت أريد 
صنع أمر مثير باالستعانة بمخلفات“.

} بيــروت – تعرض مصمم األزياء اللبناني 
الشـــهير إيلي صعـــب النتقاد حـــاد في بلده 
بعدما ظهرت صورة للممثلة اإلسرائيلية جال 
جادوت بطلة فيلـــم ”المرأة الخارقة“ مرتدية 
أحد أزيائه في صفحته على إنســـتغرام هذا 

األسبوع.
وظهرت جادوت في الصورة وهي مرتدية 
فســـتانا أزرق. وشـــن منتقدو صعب هجوما 

عليه باألساس لنشره الصورة على حسابه.
وقالـــت فـــرح الشـــامي مواطنـــة لبنانية 
على تويتر ”ليســـت لدّي مشكلة مع ارتدائها 

ألزيـــاء إيلي صعـــب، لكن عندي مشـــكلة مع 
نشر صورتها على حســـابه ويفتخر بجندية 
مـــن  فســـتانا  مرتديـــة  ســـابقا  إســـرائيلية 

تصميمه“.
وأضافت الشامي ”ال تخرب أحد األشياء 
القليلـــة الذي يجعلنا نحن الشـــعب اللبناني 

نفخر به“.
وأزيلـــت الصـــورة من حســـاب المصمم 
اســـتجابة  إنســـتغرام  علـــى  اللبنانـــي 
لالنتقادات، بحسب ما ورد في وسائل إعالم 

لبنانية الجمعة.

وذكـــرت التقاريـــر أن صعب لـــم يقم هو 
مباشرة بنشر الصورة على إنستغرام، بل إن 
الشركة التي كلفها صعب بإدارة حسابه على 

المواقع االجتماعية هي التي قامت بذلك.
ويعيـــش المصمـــم اللبنانـــي صعب (54 
عاما) بين لبنـــان وباريس وجنيف، في حين 

أنه لم يعلق على حالة الغضب تلك.
وكانـــت جـــادوت قد ظهرت بفســـتان من 
أزيـــاء صعـــب فـــي 9 يناير عندمـــا حضرت 
احتفال المجلس الوطني األميركي لمراجعة 

األفالم في نيويورك.

العب تنس طاولة آلي يحدد لغة جسد خصمه

فستان يسبب المتاعب لمصمم أزياء لبناني

} عرض متاثيل تعود في أغلبه للقرن السابع عشر، في العاصمة اإليطالية روما، كانت قد سرقت من الكنائس واملنازل اخلاصة. وتقدر قيمتها بأكثر 
من مليوني يورو.

ك هن بن ث ا هدون ي ند ي نف بهدوء

ركـــة التالية 

تات هيمنت 
تحوذت على 
تات اللطيفة 
قـــة البشـــر 
وتات راقصة 

 المعروضة
س، أثر الفت

 الفنان
صنعها 
ــكال
ريد 
ت“.

ــم يقم هو
رام، بل إن
سابه على

ت بذلك.
صعب (54
حين ف، في

ك.
ســـتان من
ــا حضرت
ي لمراجعة
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