
} تونس - ألقى انســـحاب عـــدد من األحزاب 
من وثيقة قرطاج، التي تمثل الحزام السياسي 
لحكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة يوســـف 
الشـــاهد، بظالله على االســـتقرار السياســـي 
وســـط تســـريبات عن أن الرئيس التونســـي 
الباجـــي قائـــد السبســـي يفّكـــر فـــي مبادرة 
للخروج من األزمة سواء بتعديل وثيقة قرطاج 
أو طـــرح وثيقة بديلـــة تكون بمثابـــة ”وثيقة 
لحشـــد عدد أكبر من الداعمين حول  قرطاج2“ 

حكومة الوحدة الوطنية.
وزاد التعاطـــي الحكومـــي المرتبـــك مـــع 
االحتجاجات األخيرة في تفكك الحزام الداعم 
لها بعد انســـحاب الحزب الجمهوري، وآفاق 
تونس، وحركة مشروع تونس، وتهديد حزبي 
المســـار وحركة الشـــعب أيضا بالنسج على 

نفس التمشي.
وقللت مصادر تونســـية مّطلعة من أهمية 
الحديـــث عن مبادرة رئاســـية لعـــرض وثيقة 
أن ”السبســـي  جديدة، لكنها أكدت لـ“العرب“ 
يتابع عـــن كثب كل التطـــورات الحاصلة بعد 

انسحاب أحزاب مهمة من وثيقة قرطاج“.
وأشـــارت إلى أن الرئيس التونســـي كان 
واضحا خالل آخـــر اجتمـــاع للموقعين على 
وثيقـــة قرطاج، وذلك بطلبه من الموقعين على 
الوثيقة تقديـــم اقتراحات جديـــدة خصوصا 
أنـــه أقّر صراحة بأن تنفيذ بنود وثيقة قرطاج 
يسير ببطء ال يتماشـــى مع متطلبات الوضع 
في تونـــس وخاصة في الملفيـــن االقتصادي 
علـــى  اشـــترط  لذلـــك  وأنـــه  واالجتماعـــي، 
المشـــاركين في االجتمـــاع األخير عدم تحديد 
أي موعـــد ثابت لالجتمـــاع المقبل قبل التزام 
كل طـــرف بإعداد مقترحـــات عملية قد تضفي 
جرعات جديدة على الوثيقة بما يتناســـب مع 

متطلبات الوضع الراهن في تونس.
وجوبهت وثيقة قرطاج منذ التوقيع عليها 
في يوليو 2016 بقصر قرطاج بانتقادات الذعة 
ال من األحزاب المعارضة فحسب بل من أغلب 

الموّقعين عليها أيضا.
وكان نورالديـــن الطبوبـــي األميـــن العام 
لالتحـــاد العام التونســـي للشـــغل، أحد أهم 
األطراف المســـاندة لحكومة يوسف الشاهد، 
أول المنتقدين لمحتـــوى الوثيقة حيث اعتبر 
أّنها جاءت فضفاضـــة وبمالمح عاّمة ال يمكن 

لها أن تخرج البالد من كل أزماتها.
وانتقدت منظمة األعـــراف (منظمة أرباب 
العمـــل)، وهي أحد أهم األطـــراف االجتماعية 
فـــي تونس وثيقـــة قرطـــاج، واعتبـــرت أنها 
تتضمـــن نقاطـــا عامة ال سياســـات وخيارات 
واضحـــة فيها، بـــل وهـــّددت المنظمة مؤخرا 
بإمكانية االنســـحاب منها عقب تمرير قانون 

المالية لعام 2018.

وقـــال ســـامي الطاهـــري األميـــن العـــام 
للشـــغل  التونســـي  المســـاعد لالتحاد العام 
لـ“العرب“ إن المنظمة الشـــغيلة بصدد دراسة 
كل التطورات الحاصلة بعد انســـحاب بعض 
المكونات من وثيقة قرطاج، مؤّكدا أنه لم يبلغ 
إليهم أي دعوة رسمية لصياغة وثيقة ثانية قد 

يطلق عليها تسمية ”وثيقة قرطاج2“.
مـــن جهته، أّكـــد بوعلـــي المباركي األمين 
العام المســـاعد بالمنظمة الشغيلة لـ“العرب“ 
أن المكتـــب التنفيذي لالتحاد ســـينعقد قريبا 
وســـيبلور موقفـــا واضحـــا مّمـــا حصل من 
تطـــورات في عالقة بوثيقة قرطاج التي تعتبر 

المرجع األول لسياسات حكومة الشاهد.
وأضـــاف المباركي ”ال علم لنـــا في اتحاد 
الشـــغل بأي مبادرة جديدة قد يطرحها رئيس 
الجمهوريـــة وقد تفضي إلـــى صياغة ’وثيقة 
قرطاج2‘“، ليســـتدرك قائال ”المنظمة الشغيلة 
منفتحـــة علـــى كل االقتراحـــات التـــي تخدم 
مصلحة البالد وإن كانت هناك مبادرة في هذا 
الصدد ســـننظر فيها ونناقـــش مالمحها ومن 

ثمة نحّدد موقفا نهائيا منها“.
وتســـاءل الصحبـــي بن فـــرج، عضو كتلة 
الحرة، المحســـوبة على حركة مشروع تونس 
”ماذا بقي من مســـار (وثيقة) قرطاج؟ ال شـــيء 
سوى اجتماعات وتبادل خطابات بروتوكولية 
مملة مـــن دون أي أثر أو هـــدف، الّلهم إعطاء 
االنطبـــاع والوهـــم بأننا جميعا شـــركاء في 

المسار وفي النتائج“.
واقتـــرح بـــن فـــرج ”عقـــد مؤتمـــر وطني 
لتصحيح المسار الديمقراطي تدعو له رئاسة 
الدولة وتشـــرف عليه هيئة وطنية مســـتقلة، 
بمشـــاركة الجميع (رئاسة وحكومة ومنظمات 
فاعلـــة  وأحزابـــا  مهنيـــة  وهيئـــات  وطنيـــة 

وشخصيات وطنية).
واســـعا  المؤتمـــر تعديال حكوميا  ويفرز 
بعيدا عن ســـلطة األحزاب ويـــؤدي إلى فريق 
حكومـــي متجانـــس يصيـــغ إجـــراءات إنقاذ 
اقتصادية واجتماعيـــة عاجلة، يقترح خارطة 
طريـــق توافقية إلصـــالح النظام السياســـي 

الهجين الذي أوصلنا إلى الكارثة“.
ويرى متابعون للشأن التونسي أّن رئيس 
الجمهورية هو الشخصية السياسية الوحيد 
في الوقت الراهـــن القادرة على إنقاذ الموقف 
عبـــر تقديم مبادرة جديدة لضمان االســـتقرار 
السياســـي إلى حدود االنتخابات الرئاســـية 

والتشريعية في عام 2019.
ورغم أّن صالحيات رئيس الجمهورية في 
الدستور ُحصرت في ثالث مهام أساسية وهي 
الخارجية والدفاع واألمن، فإن السبسي وفق 
كل المالحظيـــن كان له دور كبير في تســـطير 

المشهد الحكومي وضمان استقرار له.
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} أنقرة - تقود شعبوية الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان القوات التركية إلى التدخل في 
عفريـــن التي قـــد تتحول إلى مســـتنقع طويل 
األمـــد، خاصـــة أن أنقرة تراهن علـــى التدخل 
البري بالدرجة األولى إلخراج قوات كردية من 
عفريـــن ومنبج، ما يفتح األبواب أمام مواجهة 

عسكرية مفتوحة على المجهول.
ويرى خبراء عسكريون أن الجيش التركي 
يمكن أن يحقق تقدما ســـريعا منذ الســـاعات 
األولى لتدخله خاصة إذا تلقى الضوء األخضر 
من موسكو الستعمال الطيران، لكنهم يحذرون 
من أن السيطرة الميدانية ال تعني أبدا تحقيق 
النصـــر، وأن القوات التركية ســـتجد نفســـها 
مجبـــرة على خوض معركة اســـتنزاف تعتمد 
العصابات بمواجهة مجموعات متدربة  حرب 

على ذلك وعلى جهوزية عالية.
واتهـــم معارضون أتـــراك أردوغـــان بأنه 
يغامر بأمن البالد لتحقيق المزيد من الشعبية 
قبـــل الوصول إلى موعد االنتخابات في 2019، 
وأنـــه يضخم قضية األمن القومي ويلعب على 
مشـــاعر األتراك فـــي القضية الكردية ســـواء 
باســـتهداف حزب العمال الكردستاني محليا، 

أو بالتشدد حيال أكراد العراق وسوريا.
وحذروا من أن الشعبوية التي يرفع لواءها 
أردوغان لكسب التعاطف الشعبي، هي الوجه 
اآلخر للعثمانية التي يلوح بها الستعادة مجد 
الدولة العثمانيـــة، وأن كليهما مطية لصناعة 
المجد الشـــخصي للرئيس التركي الذي يحلم 

بشعبية تضاهي شعبية كمال أتاتورك.
وقصفت المدفعية التركيـــة بكثافة منطقة 
عفرين في سوريا الجمعة فيما قالت أنقرة إنه 
بداية عملية عســـكرية على المنطقة الخاضعة 

لسيطرة األكراد.
وقـــال وزيـــر الدفـــاع التركـــي نورالديـــن 
جانيكلي إن ”العملية بدأت فعليا بقصف عبر 
الحدود لكن لم يتم عبور الحدود. عندما أقول 
فعليا ال أريد أن يكون هناك سوء فهم، العملية 

بدأت دون عبور للحدود“.
ومن شـــأن هذا التدخل زيـــادة التوتر بين 
تركيا والواليات المتحدة في وقت وصلت فيه 

العالقات بينهما إلى نقطة حرجة.
ودعـــت وزارة الخارجيـــة األميركية تركيا 
إلـــى التركيز على قتـــال داعش وعـــدم القيام 

بعمل عسكري في عفرين.
وقال مســـؤول كبير فـــي وزارة الخارجية 
األميركيـــة الجمعـــة إن التقاريـــر التـــي تفيد 
بحدوث قصف مدفعي تركي على منطقة عفرين 
تقوض االستقرار في المنطقة ولن تساهم في 

حماية أمن الحدود التركية.
وأضاف المســـؤول للصحافيين ”ال نعتقد 
أن عملية عســـكرية تخدم االستقرار اإلقليمي، 

أو اســـتقرار ســـوريا أو في الحقيقة مخاوف 
تركيا بشأن أمن حدودها“.

وقالـــت وحـــدات حماية الشـــعب في بيان 
إنهـــا مســـتعدة لمواجهـــة القـــوات التركيـــة 
والجيش الســـوري الحر الذي وصفت مقاتليه 
باإلرهابييـــن وإنهـــا ســـتقضي عليهـــم فـــي 

عفرين.
وكشـــفت مصـــادر ميدانيـــة داخـــل مدينة 
عفرين اســـتعداد قوات ســـوريا الديمقراطية 
لخـــوض المعركـــة لفتـــرة ليســـت بالقصيرة 

المتالكها أســـحلة أميركية متطـــورة بما فيها 
المدرعات والصواريخ. 

وتوقعت أال تكون المعركة ســـهلة بالنسبة  
إلى األتراك نظـــرا لجغرافية المدينة الجبلية، 
فضال عـــن معرفة العناصـــر الكردية، وهم من 

سكان عفرين، بتضاريس المنطقة.
وقالت إن النظام الســـوري ســـمح للقوات 
الكرديـــة بنقل أســـلحة ومعـــدات أميركية من 
منطقة شـــرق الفرات إلى عفرين عبر ممر آمن 

ضمن مناطق سيطرة النظام.

} بيــروت - اعتبرت مصادر سياسية لبنانية 
أن الخـــالف بين رئيـــس الجمهورية اللبنانية 
ميشال عون ورئيس مجلس النّواب نبيه بري 
ليس مجرد خالف على صالحيات وزير المال 

في الحكومة اللبنانية.
وقالت هـــذه المصـــادر إن الخالف يخفي 
رغبة لدى عـــون في زيـــادة صالحيات رئيس 
الجمهورية في حيـــن يعمل بّري بالتعاون مع 
حـــزب الله من أجل تعديل الدســـتور اللبناني 
وتكريـــس المثالثـــة بيـــن الســـنة والشـــيعة 
والمسيحيين، بدل المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين، كأســـاس لعمل النظام في لبنان. 
ولوحظ، حتى اآلن، أن حزب الله التزم الصمت 
حيال الخالف بين عون وبّري وهو دفع رئيس 
مجلـــس النواب إلى الواجهة وذلك كي يحافظ 
علـــى عالقاته برئيـــس الجمهورية في انتظار 
االنتخابات النيابية المتوّقعة في مايو المقبل.

وأشـــارت فـــي هذا المجـــال إلـــى أّن بري 
يصـــر على توقيـــع وزير المال علـــى أي قرار 
يتفق في شـــأنه رئيس الجمهورية (الماروني) 
ورئيس مجلس الوزراء (الســـّني)، كما الحال 
مـــع مرســـوم األقدمية الذي يســـتهدف تمكين 
ضباط دخلوا المدرســـة الحربيـــة عندما كان 
عون في قصر بعبدا بين العامين 1988 و1990 

من استعادة حقوق حرموا منها.
وكان عون وقتذاك رئيســـا لحكومة مؤقتة 
تعمل من القصر الرئاسي في بعبدا في انتظار 
انتخـــاب رئيـــس للجمهورية يخلـــف الرئيس 
أميـــن الجمّيـــل. وقد ُحرم هـــؤالء الضباط من 
حقوق األقدمية في مرحلة ما بعد خروج عون 
مـــن قصر بعبدا بعدما اعتبـــروا من الموالين 
لرئيـــس الحكومـــة المؤقتـــة الـــذي جلس في 
قصر بعبدا معتبرا نفســـه ”السلطة الشرعية“ 

ورفض اتفاق الطائف وما نتج عنه.

ومعـــروف أن وزيـــر المـــال فـــي الحكومة 
الحاليـــة هو حســـن خليل ”شـــيعي من حركة 
أمل“. ويصّر رئيـــس مجلس النواب على منع 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من 
إقرار أي مراســـيم من دون توقيع وزير المال، 
إضافة إلـــى ذلك يعمل بّري مـــن أجل تكريس 
عرف جديد يكـــون بموجبه وزير المال في أي 

حكومة لبنانية من المذهب الشيعي.
ورأت المصـــادر السياســـية اللبنانية أن 
هـــدف رئيس مجلس النّواب هـــو الذهاب إلى 
أبعـــد بكثير مـــن أن يكون وزيـــر المال في أي 
حكومة لبنانية شيعيا. وأوضحت أن ما يريده 
بّري، بالتفاهم مع حزب الله، هو تعديل اتفاق 
الطائـــف وصوال إلى خلق منصـــب جديد هو 
نائب رئيس الجمهورية على أن يكون شـــيعيا 
ويتمتع بصالحيات تنفيذيـــة واضحة تجعل 

منه الرئيس الفعلي للجمهورية.

و“حزب  ويشـــكو الثنائي الشـــيعي ”أمل“ 
اللـــه“ من أن اتفاق الطائف لم يلحظ أي موقع 
شـــيعي في الســـلطة التنفيذيـــة وأن من حق 
الشـــيعة أن يكـــون لهـــم موقع ثابـــت في هذه 
الســـلطة يكّرس المثالثة بدل المناصفة وذلك 
لقطع الطريق على أي تفاهم مســـيحي- سّني 

يكون على حساب الشيعة.
تأخـــذ  أن  نفســـها  المصـــادر  وتوقعـــت 
المواجهة بيـــن عون وبّري بعـــدا جديدا بعد 
االنتخابـــات النيابية المقبلـــة، خصوصا في 
حال استطاع حزب الله تشكيل كتلة كبيرة مع 
حركـــة ”أمل“ تضّم ما يزيد على نصف أعضاء 
المجلـــس. كذلك توّقعت أن تلعـــب هذه الكتلة 
التي لن تضّم نّوابا شـــيعة فحســـب، بل نوابا 
مسيحيين وســـّنة أيضا، دورا في الدعوة إلى 
تعديل الدستور بما يتناسب مع تطلعات نبيه 
بّري ومن خلفه حزب الله وذلك في إطار صفقة 

تلّبي، من الناحية الشكلية فقط، بعض مطالب 
ميشـــال عون مـــن جهة لكّنها تكـــرس الوجود 
الشـــيعي في السلطة التنفيذية على نحو دائم 

من جهة أخرى.
وكان حـــزب الله الذي رفـــض دائما اتفاق 
الطائـــف، أّول مـــن طـــرح في الماضـــي فكرة 
”المؤتمر التأسيسي“ الذي يستهدف التوصل 
إلى دستور جديد يأخذ في االعتبار التغييرات 
التـــي طرأت على ميزان القـــوى في لبنان منذ 
التوصل إلـــى اتفاق الطائف قبـــل نحو ثالثة 
عقود. وفـــي طليعة هـــذه التغييـــرات فائض 
القّوة لدى حزب اللـــه الذي تحّول إلى الحزب 
الوحيد الذي يمتلك ميليشـــيا مسّلحة خاصة 
بـــه. وال يقتصر دور هذه القـــّوة التي يمتلكها 
حزب الله على األراضي اللبنانية بل يتعداها 
إلـــى لعب أدوار في داخل األراضي الســـورية 
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} بيــروت – عاد ”اخلـــط األزرق“ في جنوب 
لبنـــان والذي يســـمى كذلك بخط االنســـحاب 
اإلســـرائيلي إلى دائـــرة الضوء علـــى خلفية 
إصـــرار تل أبيـــب على بناء جـــدار عازل على 
طـــول هذا اخلط، في مقابل رفض لبناني لهذه 
اخلطـــوة التـــي اعتبروها تعديـــا على حدود 

بلدهم.
واخلـــط األزرق هـــو خـــط رســـمته األمم 
املتحـــدة في العام ٢٠٠٠ مبقتضى القرار ١٧٠١، 
بهدف التحقق من االنســـحاب اإلسرائيلي من 
لبنان، وهناك خالفات بشـــأن مناطق يشـــقها 
هـــذا اخلط حيث تعتبر الدولـــة اللبنانية أنها 
تقع ضمـــن أراضيها، في مقابل ذلك تنســـبها 

إسرائيل لنفسها.
ويحصـــر لبنان هذه املناطـــق في ١٣ نقطة 
متتد من مزارع شـــبعا إلى بلـــدة الناقورة في 

قضاء صور جنوب البالد.

وتعالت أصـــوات كل مـــن املجلس األعلى 
للدفـــاع اللبناني ورئيس اجلمهورية ميشـــال 
عون واألمني العام حلزب الله حســـن نصرالله 
بشـــكل متزامن، محذرين مما يحدث على هذا 

اجلانب.
وانعقـــد اجتماع للمجلـــس األعلى للدفاع، 
اجلمعة، في قصر بعبدا برئاسة العماد ميشال 
عـــون وحضره كل من رئيـــس مجلس الوزراء 
سعد احلريري ووزراء الدفاع يعقوب الصراف 
واخلارجية جبران باسيل واملالية علي حسن 
خليـــل والداخليـــة والبلديات نهاد املشـــنوق 
والعدل ســـليم جريصاتي، كما شارك فيه قائد 
اجليـــش العمـــاد جوزيف عـــون واملدير العام 
لألمـــن العام اللـــواء عباس إبراهيـــم، واملدير 
العام لقوى األمن الداخلي اللواء عماد عثمان، 
واملدير العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا، 
واألمـــني العام للمجلس األعلـــى للدفاع اللواء 
الركن ســـعدالله احلمد ومديـــر املخابرات في 

اجليش العميد الركن أنطوان منصور.
وشـــدد املجلس عقـــب االجتمـــاع على أن 
لبنان سيقوم بكافة الوسائل املمكنة للحيلولة 

دون قيام اجلدار اإلسرائيلي العازل. وفي وقت 
ســـابق كان الرئيس عون أكد خالل لقاء جمعه 
مع قائد القوات الدوليـــة العاملة في اجلنوب 
(اليونيفيل) مايكل بري، على ”ضرورة البحث 
فـــي النقاط الـــــ١٣ التي يتحفـــظ عليها لبنان 
الذي ال يعتبره لبنان  على طول ’اخلط األزرق‘ 
حـــدودا نهائية، بـــل هو تدبير مؤقـــت اعتمد 
بعد حترير الشـــريط احلدودي في العام ٢٠٠٠ 

وانسحاب إسرائيل منه“.
واعتبـــر الرئيس عون أن ”بناء إســـرائيل 
جلـــدار قبالة احلدود اللبنانية في ظل الوضع 
الراهن للخط األزرق“ ال يأتلف مع اجلهود التي 
تبذلها القوات الدوليـــة بالتعاون مع اجليش 
اللبناني للمحافظة على األمن واالستقرار على 

احلدود اجلنوبية.
وقبـــل أكثـــر مـــن شـــهر كشـــف الرئيس 
اللبنانـــي أن إســـرائيل حتضـــر لبنـــاء جدار 
فاصل جديد على طول اخلط األزرق، والذي ال 
يتطابـــق وفق تصريحه آنذاك مع خط احلدود 

الدولية.
وسبق أن سلطت وسائل إعالم إسرائيلية 
الضوء  و“القناة الثانية“  على غرار ”هآرتس“ 
على هذا اجلدار الـــذي اعتبرته ضرورة ملحة 
ملنع تســـلل عناصر حزب الله، كما أنها خطوة 
اســـتباقية بعـــد أن لـــوح أمينه العام حســـن 
نصرالله بأن احلزب ســـيدخل إلى اجلليل في 

أي حرب مقبلة.
ويـــرى مراقبـــون أن بناء إســـرائيل جدار 
عـــازل، وهـــو اخلامـــس لهـــا، علـــى احلدود 
اللبنانيـــة يعكـــس تغيرا في اســـتراتيجيتها 
من الهجوم املباشـــر إلى اعتماد استراتيجية 

دفاعية هجومية مركبة.
ويشـــير املراقبون إلى العديد من العوامل 
التي تدفع إسرائيل إلى تعديل استراتيجيتها 
ومنهـــا تضاعـــف قدرات حـــزب اللـــه نتيجة 
املعارك التـــي يخوضها على أكثـــر من جبهة 
إقليمية، ما مكنه من اكتســـاب خبرة واضحة، 
فضال عن حصوله على ترســـانة من األسلحة 
التي هربت أساســـا من سوريا، رغم العمليات 
اجلراحية التي قامت بها إســـرائيل للحيلولة 

دون ذلك.
وانضـــم األمني العـــام حلزب الله حســـن 
نصراللـــه اجلمعـــة إلـــى األصـــوات املنادية 
بضرورة التحرك لوقف اخلطوة اإلســـرائيلية 

ببناء جدار عازل.

وقـــال نصراللـــه فـــي كلمة له ”فـــي اآلونة 
األخيـــرة العدو (اإلســـرائيلي) أبلغ اليونيفيل 
أنـــه يريد أن يبني جدارا فـــي النقاط املتنازع 
عليهـــا، والدولة اللبنانيـــة اعترضت ورفضت 
أي إجراءات إسرائيلية، اجليش اللبناني قال 

إنه جاهز ملواجهة أي جتاوزات“.
وأضاف نصرالله ”أنا اليوم أعلن الوقوف 
إلـــى جانب الدولة واجليش فـــي لبنان وأقول 
لإلســـرائيليني يجـــب أن تأخـــذوا التحذيرات 
اللبنانيـــة مبنتهـــى اجلدية، ولبنان ســـيكون 
موحـــدا خلـــف الدولـــة واجليـــش اللبنانـــي 
واملقاومة ســـتتحمل مسؤولياتها الكاملة على 

هذا الصعيد“.
ويقـــول محللـــون لبنانيـــون إن مخطـــط 
إســـرائيل لبناء جـــدار عازل يحمـــل أكثر من 
بعـــد، فعلى املدى القريب ترغـــب تل أبيب في 
تعزيز املناعة ضد أي عمليات تسلل واختراق 
مـــن اجلانـــب اللبناني، وهي تريـــد االحتفاظ 

باملناطـــق املتنـــازع عليها علـــى اخلط األزرق 
كمناطق دفاع أول لهـــا، أما على املدى البعيد 
فهي تريـــد إحـــداث تغيير جغرافـــي للحدود 
بينها ولبنان وفرضها كأمر واقع، حتى تكون 

بإمكانها املطالبة بها مستقبال.
ويعتبـــر احملللـــون أن ســـلوك حـــزب الله 
يوفر الغطاء إلســـرائيل للتمادي في أجندتها، 
فهي حتت شـــعار الدفـــاع عن نفســـها، تقوم 
باختراقـــات باجلملة على احلـــدود مع لبنان، 
ولن يكون آخرها بناء جدار عازل، الذي بررت 
تشييده بتهديد سابق لنصرالله بالدخول إلى 

اجلليل.
ويستبعد هؤالء أن يقود التصعيد اجلاري 
بني لبنان وإســـرائيل إلى حرب بني اجلانبني، 
فالدولة اللبنانية متر بظرف حساس سياسيا 
واقتصاديـــا وأمنيا، نتيجـــة الوضع اإلقليمي 
امللتهـــب، وبالتالـــي أي حـــرب مع إســـرائيل 
ســـتكون بالنســـبة لها كارثية، أمـــا حزب الله 

ونتيجة انخراطه في جبهات قتال كثيرة، فإنه 
لن يكون عمليا قـــادرا على فتح جبهة جديدة،  
خاصة على ضوء تصاعد الضغوط األميركية 
عليه وآخرها تشكيل فريق  للتدقيق في متويل 
احلزب وجتارته في املخدرات لدعم نشـــاطاته 

اإلرهابية.
ورفض نصراللـــه أمس التهـــم وقال إنها 
”افتـــراءات واتهامات ظاملـــة“، داعيا إلى قدوم 
فريق أميركي إلى لبنان للبحث في حقيقة أمر 

جتارته باملخدرات.
ويشـــير احملللون إلى أن قـــرار حزب الله 
باملجازفة في حرب مع إسرائيل يبقى خاضعا 

حلسابات إيران وليس للبنان.
اللبنانيـــة  الســـلطة  أن  إلـــى  ويلفتـــون 
ســـتنتهج خيـــار الدبلوماســـية فـــي مواجهة 
اخلطط اإلســـرائيلية، وأنها قد تلجأ إلى األمم 
املتحدة لثني تل أبيب عن بناء جدارها العازل، 

والسؤال هنا هل ستصغي إسرائيل؟

} واشــنطن - قـــال البيـــت األبيـــض، مســـاء 
الجمعة، إن نائب الرئيس األميركي مايك بنس 
سيزور الشـــرق األوســـط إلجراء محادثات مع 
قادة مصر وإســـرائيل واألردن حتى لو أغلقت 
الحكومـــة األميركية أبوابهـــا، ألن هذه الزيارة 

ضرورية لألمن القومي األميركي.
وأوضحت أليســـا فرح وهي متحدثة باسم 
بنس ”اجتماعات نائب الرئيس… جزء ال يتجزأ 
مـــن األمـــن القومي واألهـــداف الدبلوماســـية 
للواليـــات المتحـــدة ولذلـــك سيســـافر نائـــب 
الرئيس إلى الشـــرق األوســـط كمـــا هو مقرر“. 
وتبدأ جولـــة بنس بمصر، حيث مـــن المتوقع 

أن يلتقي، السبت الرئيس عبدالفتاح السيسي 
لتســـليط الضوء على دوافع القـــرار األميركي 
بإعـــالن القـــدس عاصمـــة إلســـرائيل، والذي 
يتوقع أن يترجم هذا القرار إلى أمر واقع بنقل 
الســـفارة األميركية إليها في أجل أقصاه العام 

2019، بحسب مسؤولين أميركيين.
ويرجـــح مراقبون أن يطلـــع نائب الرئيس 
األميركي السيسي على الخطوة التالية إلدارته 
بشـــأن القضيـــة الفلســـطينية والتـــي تعـــرف 
بـ“صفقة القرن“ التي كثرت التكهنات بشـــأنها.
وحســـب مصادر من داخل البيت األبيض فإنه 
لم يتـــم التوصل إلـــى اآلن إلى خطـــة متكاملة 

بشـــأنها والتـــي تقترحهـــا إدارة ترامب كحل 
مرض للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

وســـيكون األردن المحطة الثانية في جولة 
بنس، والتي ستختتم بزيارة إلى إسرائيل.

وســـبق وأن أكدت الســـلطة الفلســـطينية 
رفضهـــا لقـــاء بنـــس، ما فهـــم منـــه أن زيارته 
لـــألردن التي لـــم تكن مقررة في الســـابق تأتي 
كبديـــل لعـــرض وجهـــة النظـــر األميركية على 

الفلسطينيين.
وكانت زيارة بنس مقررة في 20 من ديسمبر 
الماضي، بيد أنه تم تأجيلها على خلفية موجة 
االحتجاجـــات التـــي فجرهـــا الرئيـــس ترامب 

بإعـــالن قـــراره االعتـــراف بالقـــدس عاصمـــة 
إلسرائيل.

ويـــرى محللـــون أن جولـــة بنس ســـتكون 
صعبـــة للغايـــة، خاصـــة أنه اســـتبقتها جملة 
من اإلجراءات األميركية العقابية ســـواء بحق 
الســـلطة الفلســـطينية عبر تجميد المساعدات 
الماليـــة لهـــا أو بحـــق وكالة غوث وتشـــغيل 

الالجئين الفلسطينيين األونروا.
ويشـــير هؤالء إلـــى أن إدارة ترامب تفضل 
علـــى مـــا يبدو الســـير فـــي سياســـة الضغط 
المتواصـــل وهـــذا طبعا قـــد تكون لـــه نتائج 

عكسية على عملية السالم.

} اخلرطوم - أعلـــن مجلس اإلعالم الخارجي 
الـــذي يتعامل مع أجهزة اإلعـــالم األجنبية، أن 
الســـلطات الســـودانية اعتقلت صحافيا يعمل 
مع وكالة ”رويترز“ ومراســـال لوكالة الصحافة 
يغطيـــان  كانـــا  بـــرس“  ”فرانـــس  الفرنســـية 

احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
ويحاول النظام الســـوداني قمع التحركات 
االحتجاجيـــة التـــي اندلعـــت منذ نحو شـــهر 
وبلغـــت أقصاها الثالثـــاء حينما تجمع اآلالف 
قرب قصـــر رئاســـي بالخرطوم، وعلـــى إثرها 
شـــنت أجهزة األمن حملـــة اعتقاالت واســـعة 
شـــملت قيادات سياســـية على رأســـها األمين 
العام للحزب الشـــيوعي واألميـــن العام لحزب 
األمة ســـارة نقدالله وصحافيين قاموا بتغطية 
الحدث بينهم مراسل ”رويترز“ خالد عبدالعزيز 
ومراسل ”فرانس برس“ عبدالمنعم أبوإدريس.
ولم تكتف الســـلطات الســـودانية بذلك بل 
شـــنت حملة مصادرة للصحـــف المحلية، التي 
قامـــت بتغطية تلـــك التحركات، التـــي تراجع 
زخمها منـــذ األربعاء، نتيجـــة القبضة األمنية 
المشـــددة، بيد أن ناشطين يؤكدون أنه ستكون 

لهم عودة قريبة إلى الشارع.
ويشـــهد الســـودان موجة من االضطرابات 
بســـبب غالء تكاليف المعيشـــة وارتفاع سعر 
الخبز إلـــى أكثر من الضعف، جـــراء إجراءات 

تمثلـــت  باالعتباطيـــة  المعارضـــة  وصفتهـــا 
فـــي وقف اســـتيراد الطحين لفائدة الشـــركات 

الخاصة.
مراســـلين  اعتقـــال  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
لوســـائل إعالم أجنبية يأتي في إطار محاولة 

التعتيـــم عـــن الحـــراك االحتجاجـــي وعملية 
الهرســـلة التـــي يتعـــرض لهـــا المحتجـــون، 
والتي قد تجيـــش المجتمع الدولي ضد نظام 
الرئيس عمر البشير. وكانت الحركة الشعبية 
قطاع الشـــمال المعارضة قـــد أعلنت الجمعة 

عن شـــروعها في إرســـال قائمـــة بالمعتقلين 
إلـــى البرلمانات الغربيـــة، ضمت أكثر من 100 
معارض وناشـــط وصحافي في االحتجاجات 

األخيرة بالسودان.
وأكـــدت لجنة حمايـــة الصحافييـــن التي 
تتخذ من نيويورك مقـــرا لها، أن 5 صحافيين 
محلييـــن اعتقلـــوا أيضـــا ودعت إلـــى إطالق 

سراح جميع الصحافيين على الفور.
وقـــال شـــريف منصـــور منســـق برنامج 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا في اللجنة في 
بيان ”من خـــالل اعتقال وترهيب الصحافيين 
ومصادرة الصحف ومحاولة الرقابة على نشر 
األخبار، تواصل السلطات السودانية السعي 
لدفـــع الصحافييـــن إلـــى االلتـــزام بالروايات 

الرسمية وإال دفعوا الثمن“.
وذكـــر البيـــان نقـــال عـــن تقريـــر إخباري 
وشبكة الصحافيين السودانيين المستقلة أن 
السلطات اعتقلت الصحافيين أثناء تغطيتهما 

المظاهرات في الخرطوم.
ولـــم يذكر مســـؤول فـــي مجلـــس اإلعالم 
الخارجي اتصلت به ”رويترز“ ما إذا كان سيتم 
الســـودانيين.  للصحافيين  اتهامـــات  توجيه 
وكان المسؤول قال في وقت سابق إنه سيطَلق 
ســـراحهما في وقت مبكر الخميس، بيد أنه لم 

يحصل ذلك حتى مساء الجمعة.

{ســـد النهضة سيخدم الســـودان، وال يعنينا إذا أحدث بعض المشكالت لدولة أخرى.. صحيح أخبار

أننا ال نريد ضرر ا لمصر، لكن إذا كانت مصلحة السودان في ذلك، فال ينبغي أن ُنحاسب}.

الطيب مصطفى
رئيس جلنة اإلعالم في البرملان السوداني

ّكب بالكواليس بهدف وصول مرشحين إلى المجلس بعدما حاولوا من قبل 
ُ
{قانون االنتخابات ر

من دون توفيق، وعلى السلطة أن تكون محايدة خالل العملية االنتخابية}.

بطرس حرب
نائب بالبرملان اللبناني
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البيت األبيض: جولة بنس في الشرق األوسط ضرورية ألمننا القومي

الصحافة األجنبية في مرمى أهداف األجهزة األمنية السودانية

حرب الكلمة

◄ قالت وزارة اخلارجية األميركية إن 
الواليات املتحدة لن تصرف مساعدات 
غذائية قيمتها 45 مليون دوالر، كانت 

قد تعهدت الشهر املاضي بتقدميها 
للفلسطينيني في إطار برنامج (النداء 

الطارئ لألراضي الفلسطينية احملتلة) 
الذي تقوده وكالة األمم املتحدة إلغاثة 

وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
(أونروا).

◄ أعلن اجليش اللبناني في بيان أن 10 
أشخاص من النازحني السوريني قضوا 

فجر اجلمعة، في جرود عرسال شرق 
لبنان، نتيجة العاصفة الثلجية، خالل 
محاولة دخولهم خلسة إلى األراضي 

اللبنانية، وأنقذ اجليش ستة أشخاص 
آخرين.

◄ طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل 
معا لالحتفاظ باألدلة على الهجمات 

التي تنفذ باستخدام أسلحة كيماوية 
وفرض عقوبات على املسؤولني عنها، 
بعد أن أنهت روسيا حتقيقا دوليا في 

هجمات بالغاز السام في سوريا.

◄ نفى مصدر استخباراتي في لبنان 
تقريرا مفاده بأن املديرية العامة لألمن 

العام على صلة بعملية جتسس ضخمة، 
سهلت أنشطة املراقبة على اآلالف من 
األشخاص في مختلف أنحاء العالم.

◄ ُقتل مغني راب أملاني حتول إلى 
جهادي في تنظيم الدولة اإلسالمية 

وتقول تقارير إنه تزوج مترجمة مكتب 
التحقيقات الفيدرالي األميركي (آف بي 

آي) التي ُكلفت بالتجسس عليه، في 
غارة جوية على سوريا، بحسب ما أفاد 

موقع سايت األميركي ملتابعة املواقع 
اجلهادية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تصعيد جديد بني لبنان وإســــــرائيل وهذه املرة حول اجلدار العازل الذي تعتزم احلكومة 
اإلسرائيلية تشــــــييده خلف اخلط األزرق الذي يشق مناطق تعتبرها الدولة اللبنانية تابعة 
ــــــني اجلانبني ألنه ليس في  لها، ويســــــتبعد البعض أن يفضي هــــــذا التصعيد إلى حرب ب

مصلحة كليهما.

الخط األزرق بؤرة توتر جديد على الحدود اللبنانية مع إسرائيل

على خط النار

[ المجلس األعلى للدفاع اللبناني: سنمنع الجدار اإلسرائيلي العازل بكل الوسائل  [ حزب الله يوفر الغطاء إلسرائيل للتمادي في خروقاتها

ميشال عون:

ضرورة البحث في النقاط 

التي يتحفظ عليها لبنان 

على طول الخط األزرق



} الكويــت – عّلقـــت الفلبين الجمعة إرســـال 
عّمال إلى الكويت بعد يوم من شـــكوى رئيس 
البـــالد رودريغو دوتيرتي مـــن أّن االنتهاكات 
هناك دفعت عددا من عامالت الخدمة المنزلية 

إلى االنتحار.
ورغـــم تعبيـــر الســـلطات الكويتيـــة عـــن 
تفاجئهـــا بهذا اإلجـــراء، إّال أّن األمر لن يخلو 
مـــن حرج لها، خصوصا وأّنه جاء بعد أقّل من 
ثالثة أســـابيع، من نشر وسائل إعالم غابونية 
لتقريـــر عـــن ”تعـــرض العمالـــة األفريقية في 

الكويت النتهاكات“.
وينفي ساسة وإعالميون كويتيون وجود 
انتهاكات ممنهجة لحقـــوق العمال الوافدين، 
لكّن كثيرين يقّرون بوجود فشل في إدارة ملف 
العمالة الوافدة ظهرت على هامشه تشّوهات، 
مـــن قبيل تضّخم أعداد هؤالء وارتفاع التكلفة 
الماليـــة المترتبة عـــن وجودهـــم واحتاللهم 
مواقـــع عمل ال تتطلب كفـــاءة خاّصة أو خبرة 
استثنائية تستدعي اللجوء إلى جلب العمالة 

من الخارج.
كما أّن جلب تلـــك العمالة بحّد ذاته ميدان 
للتالعـــب من قبـــل المضاربيـــن والمترّبحين 
الذيـــن يحتالـــون علـــى القوانيـــن ويضّرون 
بمصالـــح العّمـــال وأربـــاب العمـــل في نفس 

الوقت.
وبدأت المشاكل المتزايدة في ملف العمالة 
الوافدة تفرز تيارا كويتيا واضحا في معاداته 
للعمـــال الوافديـــن وتحميلهـــم العديـــد مـــن 
المشـــاكل االقتصادية واالجتماعية في البالد، 
إلى درجة بروز مقترحات توصف بـ“المتطّرفة“ 
للتضييق على هؤالء مـــن قبيل فرض ضريبة 
على سيرهم بالطرقات، أو منعهم من الحصول 
على رخص قيادة الســـيارات، كحّل لالكتظاظ 

المروري في شوارع البالد.
وعّبرت الكويت، الجمعة، عند دهشتها من 
الخطوة التـــي أقدمت عليهـــا الفلبين، وقالت 

إنها على اتصال بمانيال لمحاولة حل األمر.
وقـــال وزيـــر العمـــل الفلبيني سيلفســـتر 
إن وقـــف إرســـال  لوكالـــة ”رويتـــرز“  بيلـــو 
”انتظـــارا  ســـيطبق  الكويـــت  إلـــى  العمـــال 
لتحقيق في أســـباب وفاة نحو ســـت أو سبع 
عامالت فلبينيات في الخارج“، ولم يشـــر إلى 

حـــاالت محددة كمـــا لم يبّين متـــى وقعت تلك 
الوفيات.

وتشير تقديرات وزارة الخارجية الفلبينية 
إلـــى أن هناك أكثـــر من 250 ألـــف فلبيني في 

الكويت يعمل أغلبهم في الخدمة المنزلية.
وقال دوتيرتي، الذي يحظى بشعبية كبيرة 
بيـــن الفلبينيين في الخارج، إّنه يفكر في منع 
العّمـــال من الذهـــاب إلى الكويـــت ألن مانيال 
في اآلونة األخيرة ”فقدت أربع نســـاء هناك“، 
مشيرا إلى عامالت بالخدمة المنزلية قال إنهن 

تعرضن النتهاكات وانتحرن.
وشـــرح أّنه علـــى علم بالكثيـــر من حاالت 
االنتهاك الجنسي التي تعرضت لها فلبينيات 
فـــي الكويـــت، وأنه يريـــد بحث المســـألة مع 
الحكومـــة الكويتيـــة و“نقل الحقيقـــة وإبالغ 
المسؤولين الكويتيين بأن هذا لم يعد مقبوال“.

ونقلت وكالـــة األنباء الكويتيـــة عن نائب 
وزيـــر الخارجيـــة خالـــد الجاراللـــه تعبيـــره 
مـــن تصريحات  عن ”األســـف واالســـتغراب“ 
دوتيرتي، قائال إن إجـــراءات قانونية اتخذت 

في الحاالت التي ذكرها الرئيس الفلبيني.
وأضاف ”باشـــرنا علـــى الفـــور االتصال 
بالســـلطات الفلبينية لمعرفـــة حقيقة وأبعاد 

هذا التصريح والعمـــل على تفنيد ما ورد فيه 
من معلومات مغلوطة“.

وذكرت الوكالة أن الجارالله أشـــار إلى أن 
عـــدد العمالـــة الفلبينية المقيمـــة في الكويت 
يفـــوق 170 ألفـــا وإلـــى أن بـــالده لديهـــا من 
القوانين ما يحفظ حقوق تلك العمالة وتنظيم 
عالقتها بأصحاب العمـــل ومنع تعرضها ألي 

اعتداءات أو إساءات.
وأضـــاف ”ال يمكـــن أخذ الحـــاالت األربع 
التي وردت في تصريح الرئيس لالستدالل أو 

القياس على وضع العمالة الفلبينية“.
ويوجـــد أكثـــر مـــن 2.3 مليـــون فلبينـــي 
مســـجلين كعمـــال فـــي الخـــارج. وتتجـــاوز 
التحويـــالت النقديـــة اإلجمالية لهـــم ملياري 

دوالر شهريا.
وفي أواخر شهر ديسمبر الماضي تناقلت 
وسائل إعالم في الغابون (وسط غرب أفريقيا) 
تقريرا ورد فيه أن ”النســـاء من أفريقيا وآسيا 
وأميـــركا الالتينية، الالتي هجـــرن أوطانهن 
بســـبب الحاجـــة، يتـــم بيعهـــن ومعاملتهـــن 
كالعبيد بعـــد أن تم خداعهن وإيهامهن بأنهن 
قادرات على كسب العيش الكريم في الكويت“.

وذهـــب التقرير حّد وصف وضع العامالت 
الوافـــدات إلى الكويت بـ“الكابوس“، الفتا إلى 
أن ”الخادمـــات األفريقيـــات العامالت الالتي 
يتقاضيـــن رواتب زهيدة في الكويت يتعرضن 

للعبودية“.

وذكـــر وجود ”مقاطـــع فيديـــو جديدة من 
الكويت تظهر النســـاء القادمـــات من أفريقيا 
بيعهـــن  يتـــم  الالتينيـــة  وأميـــركا  وآســـيا 

ومعاملتهن كالعبيد“.
ونقل التقرير عّمن أسماهم بوكالء العمالة 
الذيـــن يقومـــون بانتدابهّن للعمـــل كخادمات 
أو ممرضـــات، ومـــن ثـــم بيعهن إلـــى أرباب 
عمـــل محتمليـــن القول إّنـــه ”يتعيـــن عليهن 
العمـــل لســـاعات طويلة وفي أي عمل يســـند 
إليهـــّن، وفـــي كثير من األحيـــان، تحت تهديد 

السياط“.
وأضـــاف ذات التقرير ”تزعـــم المهاجرات 
األفريقيـــات، ومعظمهـــن مـــن غـــرب وشـــرق 
أفريقيـــا، أنهـــن دفعن ما يتـــراوح بين نصف 
مليون و2 مليون فرنك أفريقي للمهّربين الذين 
لديهم شركاء في الكويت للوصول إلى هناك“.

ورّدا علـــى ذلـــك التقريـــر، قـــال مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة الكويتية لشـــؤون أفريقيا، 
الســـفير حمد المشـــعان، إّن ”عـــدد العامالت 
من الغابـــون في الكويت قليل جـــدا ويتراوح 
بين 10 و15 عاملة ولم يتم تســـجيل أي حادثة 

معهن“.
وبّين أّن ”الســـفارة الكويتية في ليبروفيل 
لم تتلق أي شـــكوى أو احتجاج بســـبب سوء 
التصرفـــات تجـــاه العمالـــة، كما هـــو العرف 
الدبلوماســـي“، مؤكدا أن ”ما ورد في التقرير 
غيـــر جّدي وغيـــر صريح، وما نشـــرته بعض 
وســـائل اإلعـــالم الغابونية ما هـــو إال دعاية 
مغرضة ألغراض شـــخصية وســـعيا لتكسب 

انتخابي“.
غير أن السفير استدرك بأّن ”بعض حاالت 
االنتهاك التي ســـجلت في الســـابق كانت من 
الجنســـية الغابونية  جنســـيات أخرى غيـــر 
وأعدادهـــا قليلـــة، وكانـــت تصرفـــات فردية 
وتمت معالجتها“، مشـــيرا إلى أن ”سيراليون 
طلبـــت من الكويـــت وقف إصدار التأشـــيرات 
لرعاياها حتى يتم تنظيم آلية استقدام الخدم 

منها“.

} بغداد - ســــّلطت الضّجــــة الكبيرة الثائرة 
حول االنتخابات العراقية وموعدها، والسباق 
احملموم على تشــــكيل التحالفــــات خلوضها، 
الضوء مجّددا على عيوب العملية السياسية 
اجلاريــــة في العراق منذ 2003، مكّرســــة حالة 
اليأس من إطالق أي عملية إصالحية وإحداث 
أي تغيير جــــذري لألوضاع القائمة بالبلد في 

ظّلها.
تلــــك  عراقــــي  دينــــي  مرجــــع  وّخلــــص 
احلالــــة بدعوتــــه إلــــى مقاطعــــة االنتخابات 
املكّرســــة للعملية السياســــية التــــي وصفها 

بـ“التدميرية“.
واعتبر املرجع الشــــيعي جواد اخلالصي 
فــــي خطبــــة اجلمعــــة مبدينــــة الكاظمية في 
العاصمة بغداد، أّن من يشارك في االنتخابات 

يحكم على موقفه بـ“اخليانة“.

ويــــدرك اخلالصــــي باعتباره رجــــل دين، 
الدور اخلطير الذي ميكــــن أن تلعبه مرجعية 
النجــــف باســــتخدام ســــلطتها الروحيــــة في 
دفع النــــاس إلى الذهاب فــــي االنتخابات إذا 
ما شعرت اجلهات السياســــية املستفيدة من 
إجرائها باخلطر. وهــــو خطر ميكن أن يؤدي 
إلــــى اإلضــــرار بالعملية السياســــية برّمتها. 
لذلك فإن مقاطعة االنتخابات التي يدعو إليها 
اخلالصــــي ميكن أن تعتبر نوعا من العصيان 
الذي سيفســــر من قبل املؤسســــة الدينية من 
جهة كونه اصطفافا مع التنظيمات اإلرهابية 
التــــي ال تــــزال خالياهــــا النائمــــة تتحرك في 

اخلفاء.
ومن شــــأن تفســــير طائفي من هذا النوع 
أن يلقــــي بظــــالل قامتة علــــى الدعــــوة التي 

تقــــّدم بهــــا النــــواب الســــّنة من أجــــل إرجاء 
موعــــد االنتخابات أو علــــى األقل تأجيلها في 
املناطق التي ما يزال سكانها مشّردين بسبب 
اخلــــراب الذي تعرضت لــــه أثناء احلرب على 

داعش.
وقال اخلالصي في خطبته ”إذا كانت هذه 
االنتخابــــات ميكــــن أن تثمر شــــيئا كما يظن 
البعض أو كما كان يقال في املاضي، فمن أراد 
أن يشارك ويجد فيها شيئا فهو مسؤول أمام 
الله تعالى عــــن ذلك، ولكن اليوم وبعد إجماع 
األّمة والشــــعب العراقي على بــــؤس النتائج 
التي خرجت من االنتخابات، فإن من يشــــارك 
فيها وهــــو ال يــــرى فيها إال مترير املشــــروع 
املعادي، فهو بذلك يحكم على موقفه باخليانة 

وعلى تصرفه باحلمق وعدم التعقل“.
وتســــاءل ”هــــل نذهــــب إلــــى االنتخابات 
مــــرة أخــــرى وبنفــــس الطريقة فنفــــرز نفس 
الوجــــوه. وهذا يعنــــي أن األزمة ستســــتمر، 
ونذهب فنشــــارك فــــي صنع الكارثــــة وتكون 

باسمنا“.
ويلفــــت انتبــــاه املراقبــــني، التقــــاء إيران 
إلجــــراء  الداعــــم  املوقــــف  فــــي  وواشــــنطن، 
االنتخابــــات العراقية فــــي موعدها. وذلك هو 
اجلــــزء املضمر من خطــــاب اخلالصي. فحني 
يصف العملية السياسية بالعملية التدميرية 
فإنه يشــــير إلى أن تلك العملية هي جتســــيد 
للمشروع األميركي-اإليراني القائم على فكرة 
جتميد العراق في حلظة ال يغادرها أبدا، وما 
طاقــــم احلكم املتّفــــق عليه من قبل واشــــنطن 
وطهران، والذي يســــعى من خالل االنتخابات 
إلى جتديد بيعة الشــــعب له إّال حارس ومنفذ 

لذلك املشروع.  
ونشــــطت خــــالل األيــــام املاضيــــة عملية 
تشــــكيل التحالفــــات االنتخابية فــــي ظاهرة 
شــــّبهها مراقبون باملــــزاد نظرا إلــــى طغيان 
احلســــابات النفعيــــة واملصلحيــــة عليها، مع 

غياب كامل للبرامج واملشاريع السياسية.
وُصدمــــت األوســــاط العراقية حــــني ُأعلن 
بــــادئ األمر عن تشــــكيل حتالف بــــني رئيس 

الوزراء العراقي حيــــدر العبادي الرافع للواء 
اإلصــــالح وعبــــور الطائفية وضبــــط فوضى 
الســــالح وحصره بيد الدولة، مــــع أبرز قادة 
ميليشيات احلشد الشعبي وعلى رأسهم رجل 
إيران القوي في العراق هادي العامري، إّال أّن 
ذلك ”التحالف“ لم يعّمر سوى أيام قليلة حيث 
أعلن العامري التراجع عنه ألســــباب وصفها 
ناطقون باسمه بـ“التقنية“، لكّن املّطلعني على 
كواليس األحزاب الشــــيعية أرجعوا الســــبب 
احلقيقي إلــــى إقحام العبــــادي لتيار احلكمة 
بقيــــادة عمــــار احلكيــــم ضمن حتالفــــه، فيما 
التيار غير مرغوب فيــــه من قبل عدد من قادة 

امليليشيات.
وميكــــن اعتبار العبادي أبــــرز املتضّررين 
من أحداث هذا األسبوع حيث حتّطمت صورة 
اإلصالحي والســــاعي إلى التغيير التي عمل 
طيلة سنوات رئاســــته للحكومة على رسمها 
لنفســــه، وذلــــك عندما اكتشــــف العراقيون أّن 
الّرجل مســــتعد للتحالف مــــع أي طرف ألجل 

العودة إلى سّدة رئاسة احلكومة مجّددا.
وكنتيجــــة أّوليــــة مباشــــرة لذلــــك، حتّدى 
متظاهرون، أمس اجلمعة، اإلجراءات األمنية 
املشّددة وسوء األحوال اجلوّية، وخرجوا إلى 
ساحة التغيير في بغداد، للمطالبة باإلصالح 
ومكافحة الفســــاد ومحاســــبة الفاســــدين في 
مؤسســــات الدولة واتخاذ إجــــراءات حقيقية 

ضّدهم.
ومــــع عجز العبــــادي عن حتقيــــق أي من 
وعــــوده بشــــأن اإلصــــالح، ومحاســــبة كبار 
الفاســــدين الذين ليسوا سوى بعض شركائه 
في احلكم وأبناء عائلته السياســــية الشيعية 
التي لم يستطع االنفصال عنها، تبقى قيادته 
املوّفقــــة للحرب ضــــّد تنظيم داعــــش، ورقته 
االنتخابية الوحيدة التــــي يراهن عليها، لكّن 
اإلشــــكال أن قادة امليليشــــيات التي شــــاركت 
فــــي تلك احلــــرب بفاعليــــة ينافســــونه عليها 

بشّدة.
ويّتخذ رئيــــس الوزراء مــــن ورقة النصر 
العســــكري علــــى داعــــش أساســــا لدعايتــــه 
االنتخابية التي شــــرع فيهــــا بالفعل في وقت 
مبّكر. وخالل مشــــاركته، اجلمعــــة، في جتّمع 
بكربــــالء، قال العبــــادي إّن ”العراقيني حققوا 
معجزة النصر ويســــتطيعون حتقيق معجزة 
محاربة الفســــاد وإعمار البلــــد“، محّذرا ّمما 
ســــماها محاوالت ”خلط األوراق“، في إشارة 
إلى دعوات تأجيل االنتخابات. وترافق ”مزاد“ 

تشــــكيل التحالفــــات االنتخابيــــة، مــــع تفّجر 
خالفات حاّدة حول القانون االنتخابي وضبط 
موعد نهائي لالســــتحقاق، وهــــي خالفات لم 
تنفصل بدورها عن عامل املصلحة بني كتلتني 
كبيرتني، جتمع األولى معظم األحزاب الشيعية 
احلاكمــــة املتمّســــكة بإجــــراء االنتخابات في 
موعدها املقّرر مبدئيا لشهر مايو القادم، رغبة 
في استثمار االنتصار العسكري املتحّقق على 
تنظيم داعش عمال بقاعدة ”طرق احلديد وهو 

ســــاخن“، وكتلة ثانية جتمع بشــــكل أساسي 
عددا مــــن الشــــخصيات والقوى السياســــية 
الســــنية التي تخشــــى أن يعاقبها الناخبون 
على عجزها عن حماية أبناء املناطق الســــنية 
التــــي دارت فيهــــا أغلب فصــــول احلرب على 
داعــــش وطالها دمــــار كبير وحّفت بســــكانها 
ظــــروف بالغة الســــوء، فيما لم ُيبد الساســــة 
الذين يّدعون متثيل تلك املناطق أّي قدرة على 

التخفيف من معاناة أهلها.

فوضى انتخابية تكرس اليأس من إصالح العملية السياسية في العراق
[ الشيخ جواد الخالصي يدعو إلى مقاطعة االنتخابات  [ مسار مشوه يستحيل معه إحداث أي تغيير
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ــــــد موعدها، هي من  ــــــة، حتى قبل حتدي ــــــى االنتخابات العراقي الصراعــــــات احملتدمــــــة عل
اإلفرازات الطبيعية للعملية السياســــــية املشّوهة اجلارية في العراق منذ سنة 2003 والتي 
تبتعد فيها ”اللعبة الدميقراطية“ عن التنافس بني البرامج واملشــــــاريع السياسية لتتلّخص 
في مجّرد الصراع على املناصب واملكاســــــب، ما يكــــــّرس ظاهرة اليأس من إصالح تلك 

العملية، ويبّرر الدعوات إلى إسقاطها وإعادة بنائها على أسس جديدة.

انتهاكات حقوق العمال الوافدين بالكويت قد ال ترقى إلى مرتبة الظاهرة املمنهجة، لّكنها 
تكشف عن فشــــــل في إدارة ملف العمالة الوافدة جنمت عنه أضرار حقيقية لتلك العمالة 

ومشاكل اجتماعية واقتصادية للبلد ككل.

«ملـــاذا تحـــرم وزارة الدفاع من خدمات املرأة الكويتية في حني أنها أصبحت اآلن عســـكرية في 

وزارة الداخلية وحرس مجلس األمة}.

الشيخ ناصر صباح األحمد
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي

«ميليشيا الحوثي املدعومة من إيران تريد يمنا ضعيفا تسوده الفوضى والفقر وانعدام األمن. 

ونريد يمنا قويا عزيزا يسوده األمن وينعم مواطنوه بالرخاء واالستقرار}.

محمد آل جابر
سفير السعودية لدى اليمن

مشـــروع أميركي-إيرانـــي قائم على 

فكـــرة تجميـــد العراق فـــي لحظة 

ال يغادرهـــا أبـــدا ويحرســـه طاقم 

الحكم الحالي

◄

ملـــف  فـــي  املتزايـــدة  املشـــاكل 

العمالة الوافـــدة تفرز تيارا كويتيا 

يحملهـــم  للوافديـــن  معاديـــا 

مسؤولية العديد من املشاكل

◄

بباباختصارمانيال تفاجئ الكويت بفتح ملف انتهاك حقوق العامالت الوافدات

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تقييد الحركة بمصادرة وثائق السفر

خيارات متعددة والنتيجة دائما واحدة

◄ تحتضن مدينة دبي بدولة اإلمارات 
انطالقا من العاشر فبراير القادم 

النسخة الثالثة من ملتقى «أهداف 
التنمية المستدامة في التنفيذ» 

بمشاركة أكثر من 300 من المسؤولين 
الحكوميين والخبراء العالميين 

من األمم المتحدة ومنظمة التعاون 
والتنمية االقتصادية ومن ممثلين 

لحكومات ومؤسسات دولية وشركات 
عالمية وجهات أكاديمية، بحسب 
ما أعلنته الجمعة اللجنة الوطنية 

اإلماراتية ألهداف التنمية المستدامة.

◄ أعلنت القوات اليمنية المدعومة من 
التحالف العربي، الجمعة، عن تحقيقها 
تقّدما جديدا في جبهة نهم القريبة من 

العاصمة صنعاء، وذلك بسيطرتها على 
جبل الضبيب ومرتفعات القرن بعد 

مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

◄ أرسلت السعودية قّوة عسكرية 
إلى ميناء نشطون بمحافظة المهرة، 

بأقصى شرق اليمن للمشاركة في تنفيذ 
خطة لضبط المنافذ والتصّدي لعمليات 

التهريب تتضمن تشكيل قّوة لخفر 
السواحل من أبناء المحافظة ذاتها.

◄ أعلنت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
عن تسيير سبع قوافل إغاثية محّملة 

بمساعدات غذائية متنّوعة نحو مديرية 
عين بمنطقة بيحان في محافظة 

شبوة، وهي مديرية محّررة حديثا، 
بعد خضوعها لحصار طويل من قبل 

ميليشيا الحوثي تسّبب بمعاناة شديدة 
لألهالي.

◄ قال بيتر هوكينز كبير ممثلي منظمة 
األمم المتحدة للطفولة ”يونيسيف“ في 

العراق، الجمعة، إن األطفال يشكلون 
نحو النصف من بين 2.6 مليون شخص 

نزحوا في العراق بسبب الحرب التي 
استمرت ثالثة أعوام على تنظيم 

داعش.



حممد بن احممد العلوي

} الربــاط - يســـعى المبعـــوث األممـــي إلـــى 
الصحراء هورست كوهلر إلى بلورة حل لألزمة 
البوليســـاريو، يحظى  المغـــرب وجبهـــة  بين 
بقبـــول أفريقـــي وأوروبـــي في نفـــس الوقت، 
ما تعكســـه زياراتـــه المتالحقة لـــدول أفريقية 

وأوروبية.
ودشن كوهلر بداية األسبوع الماضي جولة 
أفريقية بدأها بلقاء مع رئيس االتحاد األفريقي 
بول كاغامي ورئيس مفوضية االتحاد األفريقي 
محمـــد فقي لينتقل في ما بعد إلى أوروبا حيث 
التقى في بروكســـيل مع الجزائري إســـماعيل 
شـــرقي، مفوض الســـلم واألمن التابع لالتحاد 

األفريقي.
والتقـــى كوهلـــر فـــي مـــا بعد جـــون إيف 
لودريان وزير الخارجية الفرنســـي الذي أكد له 
دعم فرنســـا لمقترح الحكـــم الذاتي في األقاليم 
الصحراوية، والذي قدمه المغرب في عام 2007، 
معتبرا إياه ”مقترحا جادا وذو مصداقية لحل 

هذا الملف الذي طال أمده“.
واعتبر شـــرقي خطري، المديـــر التنفيذي 
لمركـــز الجنـــوب للدراســـات واألبحـــاث، فـــي 
تصريح لـ“العـــرب“، أن كوهلر يحاول أن يعيد 
الدور األوروبي في نزاع الصحراء وفق مقاربة 
فرنســـية ألمانية تتجاوز التوجـــه البريطاني 

الداعم لالنفصاليين.
وشدد لودريان على تشّبث فرنسا باحترام 
األطـــراف لقرار وقـــف إطالق النـــار، باإلضافة 
إلى الحلـــول العادلـــة المتوافـــق عليها لملف 

الصحراء وفقا لقرارات مجلس األمن.
ويقـــول مالحظـــون إن هذه اللقـــاءات هي 
تمهيدية إلطالق مفاوضات محتملة في الصيف 
المقبـــل بعواصـــم أوروبيـــة أو أفريقيـــة بدل 

الواليات المتحدة.

ويـــرى هؤالء أن كوهلـــر تخطى نقطة فهم 
الملف الشـــائك ليتجه في هـــذه المرحلة إلى 
شـــحذ الدعم لوجهـــة نظر بلورهـــا من خالل 
اللقاءات التي أجراها في أكتوبر الماضي مع 
الدول المعنية بالملف في المنطقة، وتوســـيع 
االتحاديـــن  دول  بيـــن  المشـــاورات  مجـــال 

األوروبي واألفريقي.
وترتبط أطراف النزاع بشكل وثيق بهاتين 
المنظمتين اللتين من شـــأنهما دعم كوهلر في 
مساعيه إلحياء المفاوضات بشروط وتقديرات 

متجددة.
وتحـــاول الجزائر جاهدة إقحـــام االتحاد 
األفريقي بالتدخل المباشر في ملف الصحراء 
إال أن هورســـت كوهلر يعرف جيدا أن المغرب 

ال يقبـــل باســـتبدال إشـــراف األمـــم المتحدة 
باالتحاد األفريقي.

ومازالت الجزائر تستثمر في إذكاء التوتر 
مع المغرب، وهو ما عكسته تصريحات رئيس 
حكومتها أحمد أويحيـــى الذي وجه اتهامات 

ضمنية للمغرب بتزويد بالده بالمخدرات.
ونّدد أويحيى خالل افتتاح الدورة الرابعة 
للمجلـــس الوطني لحـــزب التجمـــع الوطني 
الديمقراطي الخميس، بتعاضدية عمال البناء 
بمدينة زرالدة، ”بكل األطراف التي تحاول من 
الخارج إغراق الجزائر تحت قوافل الحشيش 

وقوافل الكوكايين“.
واعتبر ”أن هذا الواقع بمثابة عدوان على 
الجزائر ومحاولة لتســـميم الشباب الجزائري 
وســـعي لتعطيل وتيرة التنميـــة الجزائرية“، 
مضيفـــا أن ”هذا نكران لمســـتقبل الشـــعوب 
المغاربية“. وأكد شـــرقي خطـــري أن تصعيد 
أويحيـــى يأتي فـــي إطار الحـــروب اإلعالمية 

المفتوحـــة التـــي تهـــدف إلى تشـــويه صورة 
المغرب فـــي ما يتعلـــق بعالقاتـــه الخارجية 
خاصـــة مـــع أفريقيا.وأوضـــح ”أن ردة فعـــل 
أويحيـــى جاءت كمحاولة لتجـــاوز اإلخفاقات 
بالجزائـــر خصوصا  والخارجيـــة  الداخليـــة 
مـــع الضجة األخيرة التـــي أثيرت حول تنازع 
االختصاصـــات بين رئيـــس الحكومة ومربع 

الرئيس الجزائري“.
ولـــم يفوت أحمـــد أويحيـــى، المناســـبة 
للتأكيد على دعم الجزائر للبوليســـاريو. وقال 
”نشـــدد التأكيد على التضامن المطلق للتجمع 
الوطني الديمقراطي مع الشـــعب الصحراوي 
الشقيق الذي يناضل تحت قيادة البوليساريو 
من أجل تجســـيد حقوق الشعب الصحراوي، 

بعيدا عن كل الضغوط“.
ويرى خطـــري أن النجاحات المغربية في 
عـــدة مجاالت جعلت جارته الشـــرقية الجزائر 
في تدافـــع دائم ومناكفة له ســـواء في أجهزة 
القـــرار داخـــل المنظمات الدوليـــة واإلقليمية 
أو فـــي المحيط االقتصادي والجيوسياســـي 
للمغـــرب. وســـجل المغـــرب فـــي الســـنوات 
الماضية نجاحات على مختلف األصعدة كللت 
بعودته إلى االتحاد األفريقي وتدعيم عالقاته 
مـــع قوى اقتصادية دولية، كالصين وروســـيا 

والهند وأفريقيا.
وبحســـب خطري، فإن الجزائـــر دائما ما 
تلجـــأ إلـــى االســـتفزاز عندما يقـــوم المغرب 
بتجديد اتفاقيـــة ما أو عقد أخرى. وتابع ”في 
الســـنوات األخيـــرة الحظنا أن المغـــرب بدأ 
ينطلق من مقاربة جديدة تســـتند إلى مصالح 
رابح، رابح ولو اقتضى األمر ســـيلعب أوراقه 
فـــي قضايـــا أكثر حساســـية خاصـــة األمنية 

ومحاربة اإلرهاب“.
ويقـــول مراقبون إنه كلما اشـــتد الضغط 
الدولـــي على جبهـــة البوليســـاريو والجزائر 
في ملف الصحراء، فإن وتيرة تأليبهما للرأي 
العام الدولـــي على المغرب تـــزداد عبر إثارة 
مواضيـــع ال تمس موقع الرباط الدبلوماســـي 

والسياسي.

الجمعي قاسمي

} تونــس - حذرت حركة الشـــعب التونســـية 
حكومـــة يوســـف الشـــاهد والهيئـــة العليـــا 
المســـتقلة لالنتخابات من تداعيات مشـــاركة 
بعـــض الـــوزراء فـــي االســـتعدادات الجارية 
لالســـتحقاقات المحلية الُمقـــرر تنظيمها في 

السادس من مايو الُمقبل.
ويؤشـــر هـــذا التحذيـــر إلـــى أن معركـــة 
سياســـية جديدة بدأت تتراكم في أفق المشهد 

التونسي، عنوانها حياد اإلدارة.
وفي خطـــوة الفتة من حيث التوقيت، الذي 
تزامـــن مع انطالق االســـتعدادات لالنتخابات 
المحليـــة، وجه زهير المغـــزاوي األمين العام 
لحركة الشـــعب رســـالة إلى رئيـــس الحكومة 
والهيئـــة العليا المســـتقلة لالنتخابات، انتقد 
فيها بشـــدة تكليـــف بعض أعضـــاء الحكومة 
كمنســـقين جهوييـــن تابعيـــن لحركـــة نـــداء 
تونـــس فـــي عمليـــة االنتخابـــات المحليـــة.

وطالب المغزاوي رئيـــس الحكومة بالتصدي 
لما وصفـــه بـ”ظاهرة التداخـــل بين الحكومة 
والحـــزب الحاكم“، ووضع حـــد لذلك، ”حتى ال 
ُيســـخر وزراء ’نداء تونس' نفوذهم الحكومي 

في الحملة االنتخابية“
وأعلنت حركة نداء تونس في وقت سابق، 
عن تشـــكيل ”هيئة وطنية لإلشراف على إعداد 
القائمات االنتخابية“ تتألف من خمسة أعضاء 
مـــن بينهم عضوان من الحكومة وهما ســـلمى 
اللومي وزيرة الســـياحة، وشـــكري بن حســـن 
كاتب دولة لدى وزير الشؤون المحلية والبيئة.
كمـــا قـــررت تعييـــن عـــدد مـــن الـــوزراء 
كمنســـقين جهويين تابعين لها لإلشراف على 
التحضيـــرات الجارية اســـتعدادا لالنتخابات 
المحليـــة، األمر الذي أثار انتقادات كبيرة لدى 
األحزاب السياسية التي سارعت إلى التحذير 
من خطورة هذا التوجه وانعكاســـاته السلبية 

على نزاهة االنتخابات.

وواصلـــت حركـــة نداء تونس فـــي ترجمة 
قرارها على الميدان، حيث عقدت تنســـيقيتها 
الجهويـــة بمنوبة الخميس، اجتماعا أشـــرف 
عليه وزير الثقافـــة محمد زين العابدين، وذلك 
ضمـــن إطار روزنامة العمل التي أعدها المدير 
التنفيذي للحركة حافظ قائد السبسي.وســـبق 
لحافظ قائد السبسي أن أكد أن ”الواجب يدعو 
أعضـــاء الحكومـــة والمستشـــارين المنتمين 
لحركـــة نداء تونـــس إلى المشـــاركة مع باقي 

قيادات الحزب في كل المحطات االنتخابية“.
واعتبـــر في ”توضيح“ نشـــره في صفحته 
الرســـمية على شـــبكة التواصـــل االجتماعي 
فيســـبوك، أن تولي أعضاء مـــن حركته لمهام 
حكوميـــة ”ال ينفـــي عنهـــم صفتهـــم الحزبية 
وانتماءهم السياسي وال دورهم داخل حزبهم“

السياســـية  األوســـاط  غالبيـــة  وتنظـــر 
التونســـية إلى هذا التطـــور بقلق واضح، وال 
ُتخفي خشيتها من أن تكون حركة نداء تونس 
تســـعى مـــن وراء ذلك إلى توظيـــف إمكانيات 
الحكومـــة والدولـــة التونســـية فـــي حمالتها 

االنتخابية، والتأثير علـــى الناخبين بما ُيفقد 
العملية االنتخابية نزاهتها وشفافيتها.

وفي هذا السياق، لم يتردد زهير المغزاوي 
في رســـالته، في التأكيد على أنـــه بالنظر إلى 
األوضـــاع التـــي تمـــر بهـــا البـــالد ”كان على 
الـــوزراء التركيـــز على عملهم ومســـؤولياتهم 
الوطنيـــة صلب الحكومة، أو االســـتقالة منها 
للقيـــام بمهام حزبية مباشـــرة تســـتغل فيها 
إمكانيات الدولة لصالح أطراف بعينها“.وشدد 
على أنه من شـــروط حياد الحكومـــة واإلدارة 
في العمليـــة االنتخابية ”أن يكون المســـؤول 
المحلـــي والجهوي علـــى نفس المســـافة من 
جميع األحـــزاب وال يوظف إمكانيـــات الدولة 

لخدمة حزب ما أو قائمة ما“.
ودعا فـــي المقابل كافة األطـــراف المعنية 
مباشرة بسالمة العملية االنتخابية وشفافيتها 
إلى ”القيام بمـــا يجب القيام به لتنقية المناخ 
العام كـــي تـــدور االنتخابات في جو شـــفاف 
بما يضمن تســـاوي الفرص بيـــن كل األحزاب 

واألطراف المشاركة في هذه االنتخابات“.

ويرى مراقبون أن هذا الموقف وما تضمنه 
مـــن انتقـــادات وتحذيـــرات، يعكس انشـــغال 
وقلق األحزاب السياســـية مـــن إمكانية لجوء 
حركـــة نداء تونس وكذلك أيضا حركة النهضة 
اإلســـالمية إلى توظيف إمكانيات الدولة خالل 
هـــذا االســـتحقاق االنتخابـــي بمـــا يؤثر على 
نتائجـــه، وبالتالي ضرب العملية الديمقراطية 

والسياسية برمتها.
وعّبـــر عن هـــذا القلـــق بوضـــوح، الحزب 
الجمهـــوري الـــذي ســـبق لـــه أن اعتبـــر فـــي 
رســـالة وجهها إلـــى الهيئة العليا المســـتقلة 
لالنتخابات، أن تكليف شـــكري بلحسن، كاتب 
الدولة لدى وزير الشـــؤون المحليـــة والبيئة، 
بملـــف االنتخابات في الحـــزب الحاكم يجعل 

اإلدارة غير محايدة.
ولفت في رســـالته إلى أن شـــكري بلحسن 
ُمكلف بملـــف الجماعات المحليـــة، وهو ملف 
ذو عالقة مباشـــرة باالنتخابات، ”ما سيجعله 
فـــي وضعية تأثير على حياد المرفق العمومي 

وحياد اإلدارة في المسار االنتخابي“.
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االنتخابات المحلية معركة سياسية جديدة في تونس
[ مشاركة وزراء في التحضير لالنتخابات تصعد المخاوف من عدم حياد اإلدارة

تصاعــــــدت مخــــــاوف أحــــــزاب املعارضة 
التونسية من اســــــتغالل أحزاب االئتالف 
احلاكــــــم وفــــــي مقدمتها حركــــــة النهضة 
ــــــداء تونس، لنفوذها السياســــــي خالل  ون
ــــــات احمللية املزمــــــع إجراؤها في  االنتخاب

مايو املقبل.

أخبار
«ســـيتم تنصيب لجـــان والئية لتقييـــم كل المنجزات المحققـــة في كل القطاعـــات عبر كامل 

بلديات البالد خالل الـ20 سنة األخيرة».
جمال ولد عباس
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

«وحـــدة البحث فـــي الجرائم اإلرهابية بالقرجاني اســـتمعت إلى الناطق الرســـمي باســـم الجبهة 
الشعبية حمة الهمامي وأطلعته على وجود مخطط الغتياله}.

اجليالني الهمامي
قيادي في اجلبهة الشعبية التونسية

االستعدادات على أشدها

[ مساع جزائرية لتأليب الرأي العام الدولي على المغرب
مبعوث الصحراء يسعى لبلورة خطة تحظى بقبول أفريقي – أوروبي

تركيز تام على القضية

◄ أكدت السفارة اإليطالية بطرابلس 
أن العالقة بين إيطاليا وليبيا قائمة 

على الصداقة واالحترام الكامل للسيادة 
الليبية، مشيرة إلى أن المعلومات التي 

تناقلتها وسائل اإلعالم بخصوص 
تصويت البرلمان اإليطالي ”غير دقيقة“.

◄ قدم المغرب مساعدات إنسانية 
إلى مدغشقر الخميس، لمساعدتها في 

المداري  التغلب على أثار إعصار ”إيفا“ 
الذي ضرب البالد مؤخرا.

◄ بّرأت محكمة جزائرية ستة ناشطين 
من األمازيع الميزابيين، وهم أقلية عرقية 
تتبع المذهب اإلباضي، من تهمة محاولة 
اإلطاحة بالحكومة الجزائرية واإلضرار 

بأمن الدولة خالل األحداث التي شهدتها 
محافظة غرداية األمازيغية سنة 2013.

◄ شكل الرئيس الموريتاني محمد 
ولد عبدالعزيز لجنة خاصة لتقييم عمل 

حزب ”االتحاد من أجل الجمهورية“ 
الحاكم، وتأهيله لخوض االنتخابات 

القادمة.

◄ أعلنت السلطات الليبية أنه سيتم 
استئناف حركة المالحة الجوية في 
مطار امعيتيقة بالعاصمة طرابلس 

”بشكل كامل“، اعتبارا من السبت بعد 
توقفه منذ خمسة أيام بسبب اشتباكات 

شهدها محيط المطار.

◄ تمكنت الوحدة التونسية لألبحاث 
في جرائم اإلرهاب من الكشف عن عدد 

من خاليا الدعم واإلسناد للعناصر 
اإلرهابية، يقطن المنتمون إليها في 

القرى المحيطة بجبل السلوم من 
محافظة القصرين وبمدينة سيدي علي 

بن عون من محافظة سيدي بوزيد.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

زهير المغزاوي:
نحمل الشاهد مسؤولية 

حماية المناخ االنتخابي 
وضمان حياد الحكومة

عملية عسكرية ليبية 
ضد عصابات سودانية

} الكفرة (ليبيا) - أطلق الجيش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر عملية عســـكرية باســـم 
”غضب الصحراء“ ضد مســـلحي ”حركة العدل 
والمســـاواة“، المتمردة في إقليم دارفور غربي 

السودان.
جاء ذلك في بيان صدر مســـاء الخميس عن 
قائد المنطقة العســـكرية الكفرة (جنوب شرق) 

اللواء المبروك الغزوي.
وقال الغـــزوي إنه ”بعد إبالغنا باشـــتباك 
الدوريـــة التابعـــة للكتيبـــة 106، وتصفيـــة 6 
عســـكريين منها تم إرســـال عـــدة دوريات في 

اتجاهات مختلفة“.
وأشـــار إلـــى أن الهدف من هـــذه الدوريات 
”منـــع عصابات حركة العدل والمســـاواة، التي 
تقوم بالحرابة (قطع الطريق) في الصحراء من 

االنسحاب إلى داخل األراضي السودانية“.
ولفت الغزوي إلى أن ”العملية العســـكرية 

سميت بغضب الصحراء“.
وقبل أيام نشر نشـــطاء ليبيون على موقع 
فيسبوك صورا لســـت جثث من جنود الكتيبة 
106 التابعة للجيش الوطني الليبي، التي كانت 
تتجول في الصحراء، بينما صرح مســـؤولون 
بمدينـــة الكفرة بأن الجنود الســـتة قتلوا علي 
أيدي مســـلحين من حركة العدل والمســـاواة، 
التي تنتشر في تلك المنطقة من وقت إلى آخر.

وأشار البيان إلى قيام طائرات حربية تابعة 
للجيش متمركزة بقاعدة الكفرة الجوية، بتدمير 
آليـــات وقتل عناصر من ”العدل والمســـاواة“. 
وأضـــاف ”جـــار اآلن اســـتمرار عمليـــة غضب 
الصحـــراء، ومالحقـــة العصابات إلـــى أن يتم 
القضاء عليها بالجنوب الشـــرقي للبالد بشكل 
نهائي، وفرض هيبة الدولـــة الليبية على كافة 

إقليمها الجغرافي“.
وتتخذ حركات التمرد المســـلحة التشادية 
والســـودانية من الصحراء الليبيـــة مقرا لها، 
وأعلنـــت قـــوات حفتر أكثر من مرة اشـــتباكها 
مع هذه الحركات، فيما أعلن المتحدث باسمها 
العميـــد أحمـــد المســـماري قبل أشـــهر قصف 
طائراتهم لمســـلحي جبهة ”التوافق والبديل“ 

التشادية على الحدود بين البلدين.
والمســـاواة  العـــدل  وتتهـــم ليبيـــا حركة 
الســـودانية بالمشـــاركة في عمليـــات الخطف 
واالبتـــزاز للمواطنين واألجانـــب التي تحدث 
بمنطقـــة بحر الرمال الشاســـعة جنوب شـــرق 
الجغبـــوب مقابـــل الحصـــول علـــى الفديـــة، 
وكذلك بتورطهـــا في عمليات تهريب الســـالح 
مســـتغلة  البتروليـــة،  والمـــواد  والمخـــدرات 
حالـــة الفـــراغ األمني الموجـــودة على الحدود 

السودانية – الليبية.
ويســـيطر الجيـــش الليبـــي علـــى جزء من 
الجنـــوب في ما يقع جزء آخر تحت نفوذ قبائل 
التبو والطوارق وبعض القبائل العربية كأوالد 

سليمان والقذاذفة.

ــــــر من حتركاته اخلارجية، التي يقول  كثف املبعوث األممي إلى الصحراء هورســــــت كوهل
مراقبون إنها متهد إلطالق جولة من املفاوضات الصيف املقبل، تســــــتند على خطة حتظى 

بقبول أوروبي وأفريقي.



5

{التنظيـــم العســـكري لداعش في المشـــرق هزم بشـــكل كامل، وأنـــا واثق بأنه في األســـابيع أخبار

القادمة سنتوصل إلى هذا النصر على األرض}.

اميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{بإمكانـــي إدارة إقليـــم كتالونيـــا من بلجيـــكا، ألنه ال يمكننـــي التوجه إلى النـــاس أو الكتابة أو 

استقبال الزائرين وأنا في السجن بإسبانيا}.

كارلوس بودجمون
رئيس إقليم كتالونيا املقال
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} أنقرة - هدد النظام التركي الجمعة، أوروبا 
بوقف التعاون معها في ملفي مكافحة اإلرهاب 
والهجـــرة ما لـــم تقبل بعضويـــة أنقرة داخل 
التكتل األوروبي، في خطوة اعتبرها مراقبون 
ابتزازا سياسيا، ال سيما مع تمسك دول القارة 
بمنح تركيا مرتبة الشريك المميز دون منحها 

العضوية الكاملة.
وقـــال عمر جليـــك، وزير شـــؤون االتحاد 
األوروبي التركي، إن بالده سترفض أي عرض 
بشراكة مع االتحاد تقل عن العضوية الكاملة، 
محـــذرا من أن الوضـــع الراهن ال يعطي تركيا 
أي سبب لالستمرار في تطبيق اتفاق الهجرة.
وأضاف جليك ”ال نأخذ الشـــراكة المميزة 
أو نهجا مشـــابها على محمـــل الجد، ال يمكن 
عرض مثل هذه األشـــياء على تركيا“، مشـــيرا 
إلى أنه ”مهما كان اســـمها، شـــراكة مميزة أو 
تعاون لمكافحة اإلرهاب، فلن تعتّد تركيا بمثل 

هذه العروض“.

وأشـــار الوزير إلى أن االتحـــاد األوروبي 
ال يحتـــرم جميع بنود اتفـــاق يهدف إلى وقف 
تدفـــق المهاجريـــن في غرب تركيـــا في مقابل 
دعم ألنقرة يشـــمل مســـاعدات مالية قيمتها 3 

مليارات يورو.
وأشار إلى أن المساعدة المالية ”ال تمضي 
بشـــكل جيد“ ولم يتم فتـــح أي فصل جديد في 
جهـــود انضمام تركيـــا لالتحـــاد، ولم يحدث 
أي تطور بشـــأن توســـيع اتفـــاق جمركي بين 
الجانبين، مؤكدا ”أنه ال يوجد ســـبب فني ألن 

تحافظ تركيا على هذا االتفاق“.
وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
قـــال، منذ نحـــو أســـبوعين، إن التطورات في 
تركيـــا تحـــول دون إحراز تقدم في مســـعاها 
المســـتمر منذ عقـــود لالنضمام إلـــى التكتل 

األوروبي، مشـــيرا إلى احتمال إبرام شراكة ال 
ترقى لعضوية كاملة.

وعّبـــر االتحـــاد األوروبي عن قلقه بشـــأن 
حملـــة تركيـــا على مـــن يشـــتبه فـــي دعمهم 
لمحاولـــة االنقالب الفاشـــلة عـــام 2016، حيث 
احتجـــزت الســـلطات نحـــو 50 ألف شـــخص 
تمهيـــدا لمحاكمتهـــم كمـــا تم عـــزل 150 ألفا، 
بينهـــم معلمون وصحافيون وقضاة أو وقفهم 

عن العمل.
وتسبب حجم عمليات التطهير، التي قامت 
بها أنقـــرة بعد محاولة االنقـــالب، بانتقادات 
كثيـــرة وجههـــا شـــركاؤها األوروبيـــون وال 
ســـيما برلين، ما أدى إلـــى توقف المفاوضات 
المتصلة بترشـــيحها لالنضمـــام إلى االتحاد 

األوروبي.
وأعـــرب النـــواب األوروبيـــون مؤخرا عن 
قلقهـــم إزاء تدهور ســـيادة القانـــون وحقوق 
اإلنســـان وحرية اإلعالم ومكافحة الفساد في 
تركيا، بعد محاولة االنقالب الفاشلة في يوليو 

.2016
وزاد اعتقـــال اآلالف من معارضي الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان أو من الساســـة 
والنشـــطاء األكـــراد مـــن الفجوة بيـــن تركيا 
واالتحـــاد األوروبـــي، الـــذي وصف المشـــهد 
الحقوقـــي والديمقراطي في أنقـــرة بـ“المقلق 

جدا“.
ويرى محللون أن الرئيس الفرنســـي يريد 
تعزيز التعاون مع تركيا حول ملفات التصدي 
لإلرهاب وأزمة الهجـــرة دون منحها عضوية 
االتحاد، خاصة بعد أن أشـــارت تقارير أمنية 
غربية إلى تواجد المئات من مســـلحي تنظيم 
داعـــش الفاريـــن من ســـوريا والعـــراق على 

األراضي التركية المجاورة ألوروبا.
وكشـــف تحقيق نشـــره موقـــع ”بازفيد“، 
واســـع االنتشار، أن بعض شـــبكات التهريب 
تجري إدارتها من مناطـــق مختلفة في تركيا، 
كإســـطنبول، وأن هذه الشبكات تقوم بتهريب 
بعض األشـــخاص الحقا إلى أوروبا عبر البر 
أو البحر، أو عبر عمليات معقدة تجري داخل 

األراضي التركية.

وقال ضباط المخابـــرات األميركية للموقع، 
إن هـــذا النـــوع مـــن التهريب هو الـــذي يحدد 
طبيعـــة مســـتقبل التنظيـــم، وسيســـاهم فـــي 

مساعدة داعش على االستمرار في البقاء.
وأضافوا ”ســـيظل بعض األشخاص الذين 
جرى تهريبهم مخلصين لداعش، وســـينتظرون 
حتى مـــرور العاصفـــة، فيما ســـيرتبط آخرون 
أوروبـــا،  فـــي  المقاتليـــن  تجنيـــد  بشـــبكات 

وينضمون إلى قائمة شبكاتها حول العالم“.
وتدهـــورت العالقـــات بيـــن تركيـــا وبلدان 
االتحاد األوروبي والغرب عموما بشكل ملحوظ، 
علـــى خلفية قضية الالجئين وتداعيات محاولة 
االنقالب وقيام نظـــام رجب طيب أردوغان على 

إثرهـــا بحمـــالت قمع شـــديدة ضـــد معارضيه 
وخصومـــه إضافة إلـــى إقاالت طالت عشـــرات 

اآلالف من المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وكانت المستشـــارة األلمانية أنجيال ميركل 
قد أعلنت، مطلع سبتمبر الماضي، تأييدها وقف 
مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة األوروبية، 
المتعثرة أصال، فيما دعـــا ماكرون إلى ”تجنب 
القطيعة“ بين االتحاد وتركيا، معربا في الوقت 
للنظام  نفسه عن قلقه من ”االنحرافات المقلقة“ 

التركي.
وأعلن االتحـــاد األوروبي، منتصف نوفمبر 
الماضـــي، ميزانيته للعام 2018 والتي أشـــارت 
إلـــى خفض ملحـــوظ في التمويـــل المخصص 

لتركيا على خلفية الشـــكوك حيال التزام أنقرة 
بمســـائل تخص مفاهيـــم الديمقراطيـــة ودولة 

القانون وحقوق اإلنسان.
ووافـــق أعضـــاء البرلمـــان األوروبي ودول 
االتحاد علـــى خفض ”تمويل ما قبل االنضمام“ 
إلـــى االتحاد بــــ105 ماليين يـــورو (124 مليون 
دوالر) فيما تـــم تجميد 70 مليون يورو إضافية 

من حجم اإلنفاق الذي ُأعلن عنه سابقا.
وقـــادت ميركل المطالبة بخفـــض التمويل، 
الـــذي يمنحـــه االتحـــاد األوروبي للـــدول التي 
تجري مفاوضات لالنضمـــام إلى التكتل، عقب 
حملة االعتقاالت الواسعة في تركيا منذ محاولة 

االنقالب الفاشل.

تركيا تساوم االتحاد األوروبي باإلرهاب والهجرة مقابل االنضمام إليه
[ باريس تريد منح أنقرة مرتبة الشريك المميز دون العضوية  [ تحقيق استقصائي جديد: تركيا مالذ آمن لإلرهابيين

ــــــة املخصصة لتركيا خالل  أوصــــــد تقليص االحتاد األوروبي للمســــــاعدات املالية األوروبي
العام اجلاري، الباب مجددا أمام مفاوضات عضوية أنقرة في التكتل األوروبي، ما يقلص 
حظوظها في اســــــتئناف املفاوضات، التي باتت صعبة املنال، بعد تواتر مقترحات أوروبية 

جديدة تنسف احتمال منحها صفة العفو.

} واشــنطن - أعلـــن وزير الدفـــاع األميركي 
جيمس ماتيـــس اجلمعة، أن الواليات املتحدة 
تواجـــه ”تهديـــدات متزايدة“ مـــن قبل الصني 
وروسيا اللتني اعتبرهما من ”القوى الرجعية“ 
التـــي ”تســـعى إلى إقامـــة عالم يتناســـب مع 

أنظمتها املتسّلطة“.
وخـــالل تقدميـــه اســـتراتيجيته للدفـــاع 
القومي طالب ماتيس بتأمني الوسائل الكفيلة 
بتحديث اجليش األميركي، معتبرا أن ”التقدم 
التنافسي“ للواليات املتحدة يواصل ”التراجع 

في كل امليادين“.
العريضـــة  اخلطـــوط  الوزيـــر  وكشـــف 
الســـتراتيجية بـــالده الدفاعية، التي ســـيتم 
احلفـــاظ على األمن  مبوجبها ”تقاســـم عبء“ 
العاملي مع الـــدول احلليفـــة، ملواجهة تراجع 

التفوق العسكري أمام روسيا أو الصني.
ونصـــت وثيقة ماتيس علـــى أنه للوصول 
قوة  ال بد مـــن ”تعزيز“   إلى ”تقاســـم العبء“ 
احللف األطلســـي، حيث جاء فيها ”ننتظر من 
حلفائنـــا األوروبيـــني أن يحترمـــوا وعودهم 
بزيـــادة ميزانياتهم الدفاعيـــة وتلك اخلاصة 
بالتحديـــث لتعزيـــز قـــوة احللـــف مبواجهة 

التهديدات األمنية املشتركة“.
وقـــال ”مـــا أنـــوي القيام بـــه هـــو إقرار 
، فيما  تغييـــرات عاجلة علـــى نطاق واســـع“ 
أكد نائبـــه املكلف بالشـــؤون االســـتراتيجية 
البريدج كولبي أن ”املشـــكلة التـــي تريد هذه 

الوثيقة حتديدها ومواجهتها هي تآكل تفّوقنا 
العسكري“.

وأضـــاف كولبـــي أن ”الوثيقـــة تقـــر بأن 
الصني وروســـيا بشـــكل خاص عملتا بشـــكل 
مكثـــف علـــى تطويـــر طاقاتهما العســـكرية“، 
مشيرا إلى أن الواليات املتحدة في تلك الفترة 
كانت منكّبـــة على ”مكافحـــة اإلرهاب والدول 
املارقـــة“. وشـــّدد على أن هذه االســـتراتيجية 

”ليست اســـتراتيجية مواجهة بل استراتيجية 
من قبل  تقر بوجود تنافس عســـكري فعلـــي“ 
هاتني الدولتني الكبيرتني، مؤكدا أن الواليات 
املتحدة تســـعى للحصول على ”تقاســـم أكثر 

إنصافا للمسؤوليات“ مع حلفائها.
ولم يوضح نائب وزير الدفاع كيف ستعمل 
الواليات املتحدة لكي تتمكن بشـــكل أفضل من 
مفاجـــأة خصومها، إال أن البنتاغون يعتبر أن 

”اســـتراتيجية الواليات املتحدة يجب أن تكون 
معروفة ومتوقعة، علـــى أن يكون من الصعب 

توقع ردود فعلها العمالنية“.
وتتألـــف وثيقة ماتيس من نحو خمســـني 
صفحـــة لم يكشـــف منهـــا ســـوى ملخص من 
نحو عشـــر صفحات، وهي تتهم الصني بأنها 
استخدمت ”تكتيكات اقتصادية مؤذية لترهيب 
جيرانها مع العمل على عسكرة بحر الصني“.

وتتهم الوثيقة روسيا بأنها ”خرقت حدود 
دول أخرى مجاورة“ في إشـــارة إلى ضم شبه 
جزيرة القرم عام 2014، ثم بالتدخل العســـكري 

في شرق أوكرانيا.
وكوريـــا  إيـــران  الوثيقـــة  وصنفـــت ذات 
الشـــمالية في فئة ”الـــدول املارقة“ التي تعمل 
على ”زعزعة االســـتقرار عبر السعي للحصول 

على السالح النووي ودعم اإلرهاب“.
العســـكرية  االســـتراتيجية  تشـــير  وال 
األميركية اجلديـــدة، على اإلطالق، إلى التغير 
املناخي، وهو امللف الذي كان يعتبره الرئيس 
الســـابق باراك أوباما جزءا من األمن القومي 
األميركي، إال أن الرئيس احلالي دونالد ترامب 
خّير انســـحاب بالده من هـــذه االتفاقية التي 

وقعتها قرابة 200 دولة.
املاضـــي  الشـــهر  قـــدم  ترامـــب  وكان 
اســـتراتيجيته لألمـــن القومي، حيـــث تعتبر 
وثيقة ماتيس مبثابة الترجمة العسكرية لهذه 

االستراتيجية.

} واشــنطن - تقّدم نواب أميركيون مبشـــروع 
قانـــون ينـــص علـــى إعـــادة فـــرض العقوبات 
على إيـــران في حال عـــدم التزامها باملتطلبات 
اجلديدة بشـــأن االتفاق النووي، في خطوة أكد 
مراقبون أنها تســـبق إعـــالن الواليات املتحدة 

انسحابها من االتفاق.
وقالت النائبة اجلمهورية ليز تشـــيني في 
بيان، إن النص الذي تقّدم به زميلها اجلمهوري 
بيتر روسكام يشـــير بوضوح إلى ”ما يجب أن 
يتضمنه االتفاق النـــووي الفّعال من أجل منع 
إيران فعال من احلصول على أســـلحة نووية“. 
وبّينت تشـــيني أن أي اتفاق ”يجب أن يســـمح 
على األقل بعمليات تفتيش، مبا في ذلك املنشآت 

العسكرية في أي مكان وزمان وفرض حظر على 
تخصيب اليورانيوم ألغراض عســـكرية وحظر 

على تطوير الصواريخ الباليستية“.
وأشـــارت إلـــى أن نـــص مشـــروع القانون 
”ســـيضمن عدم تخفيـــف العقوبـــات املفروضة 
على إيـــران إال إذا احترمت طهـــران املتطلبات 
األساسية“، منتقدة ”منح النظام اإليراني رفعا 
للعقوبات مقابل وعود ال ميكن التحقق منها“.

وكان الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب قد 
أعلـــن مؤخرا، عن قراره البقاء في إطار االتفاق 
النووي بـــني طهـــران والقوى الســـت الكبرى 
غيـــر أنه أعطـــى مهلة لألوروبيـــني من أجل أن 

يساعدوه على تشديد بنود هذا االتفاق.

وطلب الرئيس األميركي من الدول احلليفة 
للواليـــات املتحدة ”االنضمام إلينـــا في اتخاذ 
خطوات قوية للحد من ســـلوك إيـــران املزعزع 
لالســـتقرار“، مشـــيرا إلى أن إدارته تعمل على 
منع إيـــران مـــن تطويـــر برنامـــج للصواريخ 

الباليستية.
وقـــال ترامب ”حصلنا على عمليات تفتيش 
محـــدودة مقابل إرجـــاء قصير املـــدى ومؤقت 
لتقـــدم إيران نحـــو امتالك الســـالح النووي“، 
مضيفا ”سنفرض عقوبات إضافية على النظام 

اإليراني لعرقلة متويله اإلرهاب“.
ويعتبـــر الرئيـــس األميركـــي أن االتفـــاق 
املوقع بني إيران والواليات املتحدة وبريطانيا 

وفرنســـا والصني وأملانيا وروســـيا في 2015، 
كان ســـيئا، مهددا بانســـحاب بالده منه، إال أن 
أوروبا تريد احلفاظ علـــى االتفاق وتدفع نحو 

املزيد من العقوبات عوضا عن إلغائه.
وتدعـــم فرنســـا وأملانيـــا خطـــة لتشـــديد 
العقوبات على طهران دون اللجوء إلى تقويض 

االتفاق النووي املوقع معها.
وأكد الرئيس الفرنســـي إميانويل ماكرون 
على ضرورة إضافة تعديالت إلى االتفاق متكن 
من حتســـني التحكم في األنشـــطة الباليستية 
اإليرانية، فيما أبدت املستشارة األملانية أجنيال 
ميـــركل تفهمها ملخاوف الواليـــات املتحدة من 

أنشطة طهران الصاروخية.

واشنطن تشدد العقوبات على طهران قبل تقويض االتفاق النووي

ماتيس: الواليات املتحدة تواجه الصني وروسيا {الرجعيتني}

تقاسم أعباء األمن سبيلنا للتفوق العسكري

عدنا أدراجنا

عمر جليك:

ال يوجد سبب لالستمرار 

في تطبيق اتفاق الهجرة 

ومكافحة اإلرهاب

ببباختصار
◄ أعلن وزير الخارجية األميركي 

ريكس تيلرسون أنه يأمل في زيارة 
السفارة الجديدة للواليات المتحدة 

في لندن األسبوع المقبل، وذلك بعيد 
إلغاء الرئيس دونالد ترامب زيارة كانت 

ستخصص لتدشين المقر الجديد للبعثة 
الدبلوماسية األميركية.

◄ دعا ساسة من الحزب االشتراكي 
الديمقراطي قواعد الحزب إلى الموافقة 

على بدء مفاوضات مع التحالف 
المسيحي، المنتمية إليه المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل لتشكيل ائتالف 
حاكم، وذلك في ظل الغموض الذي 

يكتنف نتيجة التصويت المنتظر في 
المؤتمر العام للحزب.

◄ قتل خمسة عناصر من تنظيم 
القاعدة في عملية عسكرية خاصة بإقليم 
ننجارهار، شرق أفغانستان، حيث تنفذ 

القوات األفغانية حمالت أمنية استباقية 
لمواجهة عناصر التنظيم المتطرف.

◄ قتل مدنيان هنديان وأصيب العشرات 
بجروح جراء اشتباكات وقعت بين 

الجيشين الهندي والباكستاني في إقليم 
كشمير المتنازع عليه، فيما أكد بيان 

للقوات الهندية أن الجيش الباكستاني 
استهدفت قرى حدودية، ما أسفر عن 

مقتل اثنين وإصابة خمسة آخرين.

◄ أعلنت مصادر أمنية الجمعة، عن 
مقتل خمسة جنود نيجريين على األقل 
وجرح عشرات آخرين في هجوم شنته 

جماعة بوكو جرام في جنوب شرق 
النيجر القريب من نيجيريا، بعد أشهر 

من الهدوء في المنطقة.

◄ صوت النواب التشيكيون الجمعة، 
على رفع الحصانة النيابية عن رئيس 
الحكومة الشعبوي المستقيل أندريه 

بابيتش المتهم باالستفادة بشكل غير 
شرعي من قروض أوروبية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



رغـــم أن النظـــام السياســـي بعد  } بغــداد – 
عام 2003 بناه الدســـتور على أســـاس املكونات 
الطائفية والعرقية، لكن تقدمت القومية الكردية 
على القوميات غير العربية األخرى كالتركمانية 
في شـــراكة احلكم الرئيســـية، بل إن الشـــراكة 
الثنائيـــة التـــي متت وفـــق صياغـــة التحالف 
الكردي الشيعي واســـتحوذ األكراد على مكانة 
متميزة ال تقاس بغيرها من القوميات األخرى.

عادلة لوضعت  لو كانت قســـمة ”املكونات“ 
للتركمـــان مكانـــة مرموقـــة إلى جانـــب األكراد 
والشـــيعة والسنة. لكن اللعبة اجلائرة حرمتهم 
حتى في مقاييـــس التوزيع الطائفي للشـــراكة 
في احلكـــم. وحتولوا إلى أقلية صغيرة ضائعة 
داخل لعبة الكبار. مع أنهم في مقاييس املعادلة 
الطائفيـــة يســـتطيعون خلق املشـــاكل وفرض 

املطالب.

جزء من تاريخ العراق

هناك معطيات تاريخية وجيوسياســـية من 
املهـــم اســـتحضارها ضمن الواقع السياســـي 
احلالي حلني ما تتراجـــع هذه املوجة الطائفية 
وتتكّســـر ويعود العراق بلدا مســـتقرا بهويته 
الوطنية الشاملة. حمل التركمان عمقا تاريخيا 
هائال في انتمائهم للعراق أواخر الدولة األموية 
وبدايـــة العصـــر العباســـي وأسســـوا دولتهم 

(السلجوقية عام 1037م).
وكانـــت حربهم ضد الدولـــة البويهية جزءا 
ّمما اعتبره املؤرخون عالمة من عالمات الصراع 
والنفـــوذ على العـــراق من أجل تهـــدمي الدولة 
العباســـية وهي في أوج ازدهارها. وتكرر مثال 
الهيمنة بعد عدة ســـنوات حني أّسس التركمان 
دولة اخلروف األبيض التي أزاحها إســـماعيل 
الصفوي بعـــد احتالله لبغداد عـــام 1508م ومت 

إحلاق العراق باإلمبراطورية الفارسية.

وساهم التركمان في بناء الدولة العباسية، 
فشيدوا املدرسة املســـتنصرية ببغداد واملنارة 
احلدباء في املوصل التي مت هدمها في املعركة 
ضـــد داعش وكذلك خـــان مرجان ببغـــداد عام 
1358م. وشـــارك التركمـــان بقـــوة إلـــى جانب 
إخوانهـــم العراقيـــني في العصـــر احلديث في 
ثورة العشـــرين ضـــد االحتـــالل اإلنكليزي في 
مدينة تلعفـــر التي تعود هذه األيـــام للواجهة 
السياســـية كمركز يعكس حالة الصراع اإلثني 
والعرقـــي حولها؛ ويحاول املخطط اإليراني أن 
يجعلها دعامة لوجســـتية للخط االستراتيجي 

طهران – سواحل البحر املتوسط.
وساهم التركمان أيضا في تأسيس اجليش 
العراقي وكان املؤسســـون ضباطا لدى الدولة 
العثمانية في إســـطنبول. وظهر قادة بواســـل 
مـــن بينهم خليل زكـــي إبراهيم باشـــا وغازي 
الداغســـتاني وعمر علي ومصطفى راغب باشا 
الذي أصبح قائدا للجيـــوش العربية في حرب 
فلســـطني عام 1948. وبـــرزت من بـــني تركمان 
العراق شـــخصيات أدبية وعلمية مثل الشاعر 
فضولي البغـــدادي والعالمـــة مصطفى جواد 
والشاعر عبدالوهاب البياتي وغيرهم كثيرون.

ويشـــعر التركمان بأنهـــم تعرضوا للتنكيل 
واالضطهاد العنصري، فيقولون إنهم تعرضوا 
لثـــالث مجـــازر في العصـــر احلديـــث: مجزرة 
كركـــوك علـــى يد اإلنكليـــز عـــام 1924 ومجزرة 
كركوك على يد الشـــيوعيني عام 1959 ومجزرة 
آلتـــون كوبري عـــام 1991 على يـــد نظام صدام 

حسني.

تسويف القضية التركمانية

لـــدى التركمان فـــي ظل األزمة السياســـية 
احلاليـــة الكثير من أســـلحة الضغط من بينها 
موقعهم اجليوسياســـي املهم على خط التماس 
مـــا بني العرب واألكراد، إضافـــة إلى ارتباطهم 
الدميوغرافـــي مبدينـــة كركـــوك. وكان مصدر 
تســـويف القضية التركمانية مقصودا ألسباب 
وعوامل سياســـية فئوية طائفيـــة، أهمها لكي 

ال تصغر حصص الشـــراكة وتـــوزع إلى أربعة 
أقسام: عرب وأكراد وشيعة وتركمان.

الســـبب املهـــم اآلخـــر هـــو حتـــى يبقـــى 
التســـّيد لألحزاب الطائفية املعنونة ”باإلسالم 
السياسي“ وفق وهم مفاده أن حضور التركمان 
ســـيضعف اللعبة ألن قياداتهم السياسية التي 
كان لها دور معـــروف داخل املعارضة العراقية 
اخلارجية قبل عام 2003 لم تعرف عنها مواقف 
عنصرية متشـــنجة أو دينية إســـالمية مذهبية 
بل كانت دعواتها منســـجمة مع التيار الوطني 
العراقـــي الليبرالـــي لقيـــام عـــراق دميقراطي 
تعـــددي يقـــوده نظـــام مدنـــي يعـــزز املواطنة 

العراقية.
وفـــي مقابـــل اإلقصـــاء عملـــت القيـــادات 
العراقيـــة الشـــيعية التي هيمنـــت على احلكم 
علـــى اســـتقطاب التركمان من خـــالل احلديث 
عن أن حقوقها محفوظة وفق الدســـتور كمكون 
”رابع“ من مكونات العراق بعد الســـنة واألكراد 
والشـــيعة، لكنها ظلمت حني تقدمت ”الطائفية 
وجرت عمليات تفكيكها وتوزيعها  السياسية“ 

على قالبي السنة والشيعة.
يســـتحق املكون التركماني كغيره من أبناء 
الشـــعب العراقـــي مكانتـــه الالئقة فـــي عراق 
دميقراطي. لكن في ظل التقســـيم السياسي ما 
بعد 2003، وجد التركمان أنفســـهم منقســـمون 

قســـرا، فالتركمانـــي الشـــيعي عليـــه أن ينقاد 
ويوالي الزعامات واألحزاب الشيعية، والسني 
عليـــه أن يذهـــب إلى القيـــادات الســـنية التي 
انشغلت بهموم حصصها وشراكتها التي ظلت 
مهزومـــة على مـــدى عمر العملية السياســـية. 
وهذا االنقســـام من أبرز مســـاوئ احملاصصة 
الطائفيـــة، فلو أســـس النظام السياســـي على 
املواطنـــة والهويـــة الوطنيـــة واملســـاواة في 
احلقوق والواجبات ملا ظهرت مثل هذه املشكلة 

السياسية إلى جانب املشاكل األخرى.
أمـــام حالة الهيمنـــة السياســـية الطائفية 
تراكمت مشكالت التركمان ولم يتمكن ممثلوهم 

الذين ارتضـــوا بحصصهم الصغيـــرة املقررة 
بالسلطتني التشـــريعية والتنفيذية أن يرفعوا 
صوتهم بقوة ويطالبوا بتغيير املعادلة الظاملة.

ويبـــدو من يريد إلقاء الضوء على قضيتهم 
احلساســـة وفي هذه الظروف كمن يغّرد خارج 
الســـرب، أو يحاول تخفيف حدة األضواء على 
العقد الرئيســـية في مشكلة العراق السياسية. 
رغـــم أن األحداث الراهنـــة ومتطلبات اإلصالح 
السياســـي ملرحلـــة مـــا بعـــد داعـــش تتطلب 
االهتمـــام مبكانـــة التركمـــان ومســـؤولياتهم 
كقطاع عراقي مهم له دوره في مقدمات التحول 
املطلوب، خصوصا بعد أن برزت قضية كركوك 

إلى الواجهة وهي املوطن الرئيسي للتركمان.
داخـــل  الطائفـــي“  ”الدمـــج  عمليـــة  وأدت 
اجلناحـــني الســـني والشـــيعي إلـــى تضييق 
اخليـــارات أمام القيـــادات التركمانية الوطنية 
فلجأوا إلى اخلارج (التركي) العتبارات قومية 
وسياســـية رغم هواجس اخلـــوف من اتهامهم 
بالوالء لتركيا، التي ال تتمتع بعالقات إيجابية 

مع جارها العراقي.

النزاع حول كركوك

أيــــد التركمــــان العمليــــة العســــكرية التي 
قادتهــــا قــــوات احلكومــــة املركزية فــــي أكتوبر 
2017 الســــتعادة مدينة كركوك من األكراد الذين 
سيطروا عليها سنة 2014.  وجاءت هذه العملية 
عقب االستفتاء حول استقالل كردستان العراق. 
وكانت القيادات السياســــية التركمانية أعلنت 
في وقــــت مبكر رفضها لهذا االســــتفتاء وأكدت 
عراقية كركوك والتزمت بشراكة العرب واألكراد 

في هذه املدينة.
وبعــــد دخــــول القــــوات األمنيــــة احلكومية 
العراقيــــة لهــــذه املدينة تغّيــــرت موازين القوى 
قيــــادات  ورحلــــت  اللوجســــتية،  واألوضــــاع 
البيشــــمركة الكردية وهيمن العــــرب والتركمان 
على اإلدارات السياســــية للبلدة، وبذلك استعاد 
التركمــــان أنفســــهم، وهــــو يحاولــــون التحرك 
للهيمنــــة التركمانية على كركوك مســــتندين في 
هــــذا األمر على معلومــــات تاريخية يحفظونها 
تقول بغالبية نفوس التركمان منذ ســــنوات ما 
قبل نظــــام صدام حســــني، إال أن عــــرب كركوك 
يشــــككون في هذه الوقائع ويدعون أن الغالبية 

للعرب.
وســــتبقى العقــــدة التركمانيــــة حاضرة في 
احملــــاوالت التي جتــــري حاليا إلعــــادة احلياة 
باحلقائق الدســــتورية العراقيــــة التي وضعت 
لكركــــوك صيغة خاصة كمنطقة ”متنازع“ عليها 
وبحاجــــة إلــــى تعداد ســــكاني يحــــدد الوضع 
الدميوغرافــــي لهــــا. وهنــــاك أحاديــــث حــــول 
قيــــام إقليم تركمانــــي يضم محافظــــات كركوك 

وطوزخرماتو وتلعفر.
ولعــــل هذه املشــــكلة ســــتبرز خــــالل األيام 
املقبلة، حيث ســــتجري االنتخابــــات العامة في 
البالد حسب التقديرات األولية في الثاني عشر 
من مايو 2018. كما ســــتظهر هــــذه العقدة بقوة 
حيــــث الصراع قائمــــا حول مدينــــة تلعفر التي 
طــــرد منها داعش وهنــــاك تعقيدات كثيرة حول 
هوية ســــكانها وعقيدتهم الشــــيعية والســــنية 
وســــيتصاعد هذا الصراع حولهــــا خالل األيام 
االســــتراتيجية  مكانتهــــا  خصوصــــا  املقبلــــة 
والقوميــــة من قبل اجلــــارة تركيــــا، إلى جانب 
وضع سنجار املجاورة لها والتي يهيمن عليها 
األكراد وحــــزب العمــــال الكردي املهــــدد لألمن 

القومي التركي.
إن وجــــود التركمان وجتّذرهــــم االجتماعي 
في العراق سيســــاعدهم دون شك على لعب دور 
في احلياة السياســــية العراقية إذا ما تراجعت 

الشحنة الطائفية.
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[ عملية الدمج الطائفي تضيق عليهم الخيارات  [ تغول أحزاب اإلسالم السياسي يدفع األقليات نحو األجندات التركية
تركمان العراق: مصير مجهول في محيط مضطرب

أعلن رئيس اجلبهة التركمانية في العراق أرشــــــد الصاحلي عن تشكيل حتالف برئاسته 
باسم ”جبهة تركمان كركوك“، يضم غالبية القوى التركمانية في احملافظة الواقعة شمالي 
البالد، خلوض االنتخابات البرملانية واحمللية املقبلة. ويعتبر التركمان ثالث أكبر قومية في 
العراق بعد العرب واألكراد، وينتشــــــرون في أرجاء البالد لكن يترّكز وجودهم في مناطق 
متنازع عليها بني احلكومة االحتادية وإقليم الشــــــمال كمحافظة كركوك (شــــــمال)، فضال 
عن قضاء تلعفر غربي املوصل. وال توجد أرقام رســــــمية لعدد التركمان في العراق، لكّن 
املســــــؤولني التركمان يقولون إنهم يشكلون نحو 7 باملئة من ســــــكان البالد البالغ عددهم 
نحــــــو 33 مليونا. وميتلك املكون التركماني 9 مقاعد فــــــي البرملان العراقي من أصل 328 
مقعدا، اثنان منها تشــــــغلهما اجلبهة التركمانية عن كركوك. ويطالب التركمان باحلصول 
على حقوقهم اإلدارية والسياســــــية والثقافية والتعليمية وتشريكهم في املناصب السيادية 

وإزالة تهميش سنوات طويلة.

في 
العمق

كركوك 

}  واشــنطن – تثيـــر مســـاعي مايك بنس، 
نائـــب الرئيس األميركي، حـــول دعم األقليات 
فـــي الشـــرق األوســـط، وحتديـــدا األقليـــات 
املســـيحية، قلقا في أوســـاط أميركية ودولية 
وأممية تخشـــى من أن تؤدي هذه اخلطة إلى 

رد فعل عكسي بتأجيج االحتقان الطائفي.
وكان بنس عبر في أكثر من مناســـبة عن 
هذه اخلطة وذهب إلـــى حد املطالبة بتحويل 
األمـــوال املخصصـــة مـــن األمم املتحدة لدعم 
األقليات في الشـــرق األوســـط، مشيرا إلى أن 
”املســـيحية تتعرض لهجوم غير مســـبوق في 

دول الشرق األوسط“.
وخـــالل كلمـــة ألقاهـــا في واشـــنطن في 
مؤمتـــر الدفاع عن املســـيحيني، فـــي أكتوبر 
املاضي، توجه بنس مخاطبا املســـيحيني في 
املنطقة ”املساعدة في طريقها إليكم“. وتوقف 
عند املســـيحيني في العراق، مشـــيرا إلى أن 

عددهم انخفض بنسبة 80 باملئة.
واقتـــرح نائـــب الرئيس األميركـــي فيما 
يتعلـــق بدعم املســـيحيني في العـــراق خطة 
تقضـــي بتخصيـــص مبالـــغ أكبـــر للمجتمع 
املسيحي ولألقليات في سهول نينوى، مقارنة 

ببقية املناطق العراقية.
ورفضـــت اإلدارة األميركية تقدير برنامج 
األمم املتحـــدة اإلمنائي ونصائح املســـؤولني 
بأنـــه يجب توجيه املســـاعدات إلـــى املناطق 
األكثـــر اكتظاظا حـــول مدينـــة املوصل التي 
أصابهـــا الدمـــار خـــالل احلرب علـــى تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
ومت االتفـــاق علـــى تقســـيم املســـاعدات 
بحيـــث يصرف مبلغ 75 مليـــون دوالر لتقدمي 
املســـاعدات للموصل وعلى إجـــراءات تقييم 
ومراقبة، ومبلغ بقيمة 55 مليون دوالر يصرف 

ملساعدة املسيحيني واألقليات الدينية.
وينقـــل حتقيق نشـــرته فورين بوليســـي 
حـــول هذه اخلطة، حتذيـــرات اخلبراء من أن 

تركيز إدارة ترامب على املسيحيني واألقليات 
الدينيـــة األخـــرى ميكـــن أن يضـــر أكثر مما 

ينفع. 
وقال مســـؤول غربـــي ”إن أخـــذ مبلغ 55 
مليار دوالر ووضعه في مكان ال ميكن لتنظيم 

الدولة العودة إليه أمر يخلو من املنطق“.
وأضاف ”مـــن ناحية مكافحة اإلرهاب فال 
شـــك أن للموصل األولوية، كثيـــرون منا قلق 
من عودة التطرف للمدينة في حال لم تســـتقر 
املناطق التي دمرت في أسرع وقت ممكن. وإن 
تعذر ذلك فإننا سنخســـر املكاسب العسكرية 
التـــي حققتها القـــوات العراقيـــة والتحالف 

الدولي ضد داعش“.
ويشكل املســـيحيون أحد مكونات الشعب 
العراقي متعدد اإلثنيات والطوائف واألديان. 
ويقـــول كينيث بـــوالك، الضابط الســـابق في 
وكالـــة االســـتخبارات املركزيـــة املختص في 
الشـــأن العراقي، إن ”عدد املســـيحيني ضئيل 
مقارنة ببقية مكونات الشـــعب العراقي، وإن 
حصلوا على نســـبة كبيرة من املساعدات فإن 

ذلك قد يبدو سيئا“. 
ويضيف بوالك، وهو اآلن باحث في معهد 
”أميركان إنتربرايز“، ”ستظهر هذه السياسة 
الواليات املتحـــدة وكأنها غير ملتزمة بإعادة 

البناء العام وحتقيق االستقرار في العراق“.
وتذكـــر فورين بوليســـي أن رغبـــة إدارة 
ترامب في اتخاذ إجراءات أكثر حزما حلماية 
املجتمعات املســـيحية في الشـــرق األوســـط 
تضـــر بالهـــدف األشـــمل املتمثل فـــي تعزيز 
االســـتقرار فـــي العـــراق بعد هزميـــة تنظيم 

الدولة اإلسالمية. 
وقـــال مســـؤولون حاليون وســـابقون إن 
هذه السياســـة قد تضعف من تأثير واشنطن 
احملـــدود بالفعـــل في بغداد فـــي الوقت الذي 
حتـــرص فيـــه على مواجهـــة دور إيـــران في 

املنطقة. تركيز إدارة ترامب على المسيحيين على حساب بقية العراقيين يمكن أن يضر أكثر مما ينفع

قلق من سياسة أميركية تميز بين 

العراقيين في تقديم المساعدات

{مسألة إنشاء إقليم تركماني غير واقعية ولم تطرح، لكن المشروع هو إعطاء كركوك وضعا خاصا 

وتحويل تلعفر إلى محافظة وكذلك طوزخورماتو من قضاء إلى محافظة}.

حسن توران
قيادي باجلبهة التركمانية العراقية

{ال يظن التركمان أنهم وحيدون (..) ألن تركيا تدعمهم وتقف إلى جانبهم. ويجب محاسبة أولئك 

الذين استهدفوا التركمان في كركوك}.

إبراهيم قالن
املتحدث باسم الرئاسة التركية

ماجد السامرائي
كاتب عراقي

التركمان لديهم الكثير من 

أسلحة الضغط من بينها موقعهم 

الجيوسياسي املهم على خط 

التماس ما بني العرب واألكراد، 

إضافة إلى ارتباطهم الديموغرافي 

بمدينة كركوك

ّ



} دمشــق – افتتحـــت جامعة آزاد اإلســـالمية 
(اجلامعة اإلســـالمية احلـــرة) اإليرانية مؤخرا 
فروعا جديدة لها في سوريا والعراق. واحتفت 
إيران بشـــكل الفـــت بهذا االفتتـــاح الذي يحمل 
طابعـــا سياســـيا يخـــرج اخلطوة من ســـياقها 
التعليمي الثقافي لتكون جزءا من إستراتيجية 

تصدير الثورة على املدى الطويل.
وجامعـــة آزاد هي اجلامعة اإليرانية الثالثة 
التي تفتح في سوريا، إذ سبق أن افتتحت إيران 
كال مـــن جامعة املصطفى وجامعة الفارابي منذ 
بدء التدخل العســـكري اإليراني في سوريا إلى 
جانب النظـــام عام 2011. ومتلك اجلامعة فرعني 
في لبنـــان وفرعا في العاصمـــة األفغانية كابل 

وهناك أحاديث عن مشروع فرع في اليمن.

وال تهدف اجلامعــــات اإليرانية خارج إيران 
بالضــــرورة إلــــى الربح املــــادي، يتأكــــد ذلك من 
خلفية اجلامعة نفسها، التي افتتحها سنة 1982 
روح اللــــه اخلميني لتنشــــئة جيل يؤمن مببادئ 
الثورة اإلســــالمية، وهــــو األمر الــــذي أكد عليه 
رئيس الهيئة التأسيســــية واألمناء في اجلامعة 
وكبير مستشاري السياســــة اخلارجية للمرشد 
األعلــــى علي خامنئــــي علي أكبــــر واليتي خالل 
حفل أقيم لتكرمي أساتذة اجلامعة، واإلعالن عن 
افتتاح فــــروع للجامعة -التي تخضع إلشــــراف 
وزارة اإلرشاد اإلسالمي والثقافي في إيران- في 
ســــوريا، مضيفا أن ”جامعة آزاد تستطيع خلق 
جيــــل جديــــد واع ومثقف في البلــــدان املجاورة 

إليران“.
تســــعى إيران من خالل االنتقال إلى مأسسة 
ا  النفــــوذ الثقافي جلعل تلك الدول مرتبطة بنيوّيً
بالعصب العقائدي للنظام اإليراني بغض النظر 
عن التفاهمات والتســــويات والضغوط التي قد 
تطرأ على املســــتوى السياســــي والتي قد تعيد 

تعريف النفوذ اإليراني في كامل املنطقة.
ويؤكــــد أحمد ماجيديــــار، الباحث في معهد 
الشــــرق األوســــط أن هــــذا التوســــع جــــزء مــــن 
استراتيجية إيران الناعمة واملتطورة التي تعزز 
األهــــداف األيديولوجيــــة والسياســــية لطهران، 
وهــــو أمر عّبر عنــــه واليتي صراحــــة بالقول إن 
”تأثير إيران في القوة الناعمة يســــاعد على نشر 
اإلســــالم (الشــــيعي وفق رؤية الولي الفقيه) في 
مختلف أنحاء العالم، مبا في ذلك الصني والهند 

والعالم العربي“.

التعبئة التربوية

يشـــكل الطالب واجلامعات قاعدة رئيســـية 
في الفكر اخلميني، فطالب احلوزة واجلامعات 
كانوا وقود الثورة اإلسالمية الذي ألهب شوارع 
إيـــران وهـــز أركان إمبراطوريـــة الشـــاه رضا 
بهلوي. لذلك تعّمـــد اخلميني في خطاب الثورة 
أن يتوجه للطـــالب واجلامعيني، بالقول ”أيتها 
األمة اإلسالمية العاملية، السالم على اجلامعيني 

والطلبة األعزاء يا من تكونون جنودا لإلسالم“، 
ولـــم يكن اجلمهـــور املســـتهدف فقـــط الطالب 
اإليرانيـــني بل الطـــالب في كل أنحـــاء العاملني 
العربي واإلسالمي الذين كانوا يتابعون بشغف 

وإعجاب التطورات في إيران سنة 1979.
لذلك، وبعد أن قامت اجلمهورية اإلسالمية، 
بـــدأ النظـــام يعمل علـــى مبدأ تصديـــر الثورة، 
وذلك عبر اســـتقطاب الطالب من الدول العربية 
واإلســـالمية في مرحلة أولى ثم املســـاهمة في 
بعض األقســـام اخلاصـــة بالفارســـية والثقافة 
اإليرانية وإنشـــاء املراكز الثقافيـــة في املنطقة 
وصوال إلـــى بناء املدارس ومتويـــل اجلامعات 
خصوصـــا في الدول األفريقية الفقيرة، ثم بدأت 
اخلطـــوات األولى في لبنان بعد ســـيطرة حزب 

الله فالعراق بعد 2003 واليوم في سوريا.
وحتى قبل إنشـــاء فروع اجلامعة، وقبل أن 
يأتي دور حزب الله وفيلق القدس وامليليشيات 
املســـلحة، كانت هناك طرق أخرى تعتمد عليها 
إيـــران كقوة ناعمة من ذلـــك املراكز وامللحقيات 
الثقافية واأليام السينمائية واتفاقيات التوأمة 
بـــني املهرجانـــات واجلماعـــات باإلضافـــة إلى 
البعثات الطالبية واحلســـينيات ومراقد األئمة 

عند الشيعة.

تغلغل إيراني في العراق وسوريا

يعكس الكشف عن موافقة الرئيس السوري 
بشــــار األســــد على فتح فروع جلامعــــة آزاد في 
”كافة املناطق الســــورية“، توجهــــا إيرانيا نحو 
تأكيد الوجــــود اإليراني في ســــوريا ليس فقط 
على املســــتويني العســــكري واألمني، وليس عن 
طريــــق امليليشــــيات الرديفــــة التابعــــة للحرس 
الثــــوري اإليراني، بــــل أيضا من خــــالل هيمنة 
ثقافيــــة ُتدخــــل عقيدة الولــــي الفقيــــه وجهود 

التشّيع الختراق النسيج االجتماعي السوري.
وفــــي الظاهــــر يبدو فتــــح مــــدارس وفروع 
جلامعــــات إيرانية دينية يتعــــارض مع خطاب 
النظــــام الســــوري الــــذي يفاخر بأنــــه علماني 
يحــــارب التيــــارات اإلســــالمية. وال يعتبر قرار 
الرئيــــس الســــوري مفيــــدا للتعليم في ســــوريا 
على النمــــط الذي عهدته البــــالد وفق برامجها 
الدراسية والتربوية املعروفة، بل جاء استجابة 
لإلرادة اإليرانيــــة في تأكيد حضور طهران هذه 
األيام كما في املستقبل داخل التفاصيل املتعلقة 

بثقافة العيش وتقاليده في سوريا.
وأنشــــطة التشــــيع ماضية على قدم وساق 
في ســــوريا منذ أكثر من عقديــــن وتكّثفت غداة 
انطالق املواجهات في ســــوريا عام 2011. ويأتي 
قرار األســــد األخيــــر ليؤّطر الوجــــود العقائدي 
واملذهبــــي اإليرانــــي داخل مؤسســــات جامعية 
تنقــــل إلــــى الطــــالب الســــوريني أيديولوجيات 
اجلمهورية اإلســــالمية. وســــيؤمن لنظام الولي 
الفقيه قاعدة اجتماعية واســــعة في سوريا كما 

في بقية البلدان التي تنشط طهران داخلها.
ويأتي القرار الســــوري متكامــــال مع جهود 
قامت بهــــا إيران تأخذ نفــــس الطابع التعليمي 
خدمة ألغراض التشــــيع وفق نظرية نظام والية 

الفقيه. ويشــــير حســــني عبداحلســــني، الباحث 
املتخصص في شؤون الشرق األوسط واخلليج، 
إلى أن النفــــوذ اإليراني فــــي املنطقة ال يقتصر 
على تقدمي الدعم العســــكري واملالي للجماعات 
املواليــــة لهــــا فقط، بــــل يتعداه إلى ما يســــميه 

اإليرانيون ”التعبئة التربوية“.
تصريحــــات  فــــي  عبداحلســــني،  ويضيــــف 
نقلتهــــا قناة احلرة األميركيــــة، في تغطية حول 
دور اجلامعــــات اإليرانيــــة فــــي نشــــر التشــــيع 
وتصديــــر مبادئ الثورة، أن إيــــران ”تعمل على 
تطوير مشروع متكامل لتعزيز نفوذها سياسيا 
وعســــكريا وثقافيا فــــي املنطقة، بــــدأ في لبنان 
وانتقل إلى سوريا والعراق ومن ثم اليمن، وقد 

ينتقل مستقبال إلى دول أخرى“.
وكانــــت وســــائل إعــــالم عراقية ذكــــرت أن 
احلكومــــة اإليرانيــــة تواصلــــت مــــع نظيرتهــــا 
العراقية إلنشــــاء فروع جلامعة آزاد اإلسالمية. 
وجاء الــــرد العراقي على لســــان همام حمودي 
عضو البرملــــان العراقي ورئيس املجلس األعلى 
االســــالمي، بأن دولــــة العراق ترحــــب مبقترح 
احلكومة اإليرانية، وســــيتم االتفاق على إنشاء 
أكثر من فــــرع للجامعة في مدن عراقية مختلفة، 

منها كربالء والنجف والعاصمة بغداد.
وأّكــــد صحة هــــذه املعلومــــات واليتي الذي 
أشــــار، خالل مراسم تقدمي املشــــرف على دائرة 
الشؤون الدولية للجامعة، علي رضا شيخ عطار 
وتكرمي املشرف الســــابق حسني ابراهيمي، إلى 
لقائه الرئيس اجلديد للمجلس األعلى اإلسالمي 
العراقي همام حمودي، موضحا أن األخير أعرب 
عن موافقته أيضا على تأســــيس فروع للجامعة 
فــــي املدن العراقية، الفتا إلى أن مذكرة تفاهم قد 
مت التوقيع عليها مع الســــيد عمار احلكيم لفتح 
فــــروع للجامعة فــــي النجف األشــــرف وكربالء 

املقدسة وبغداد والبصرة وأربيل.
وكانــــت مواقــــع إيرانية رســــمية أعلنت عن 
وضع حجر أســــاس أول جامعة إيرانية تشــــمل 
خمــــس كليات للعلــــوم التجريبية واإلنســــانية 
واإلســــالمية. وســــيكون مقر اجلامعة في مدينة 
الكاظميــــة ذات األغلبيــــة الشــــيعية فــــي بغداد 
وحتمل اســــم ”املصطفى“، وتضم كليات اآلداب 

والفقه والقانون.
وتتخـــذ جامعة املصطفى من مدينة قم مقّرا 
رئيســـّيا لها. وللجامعة فروع في 60 بلدا، مترر 
أجنـــدة الثـــورة اإليرانيـــة حتت غطـــاء برامج 

ثقافية ودعائية وحقوقية.
ومتلـــك جامعـــة املصطفى، وهي مؤسســـة 
تعمل على نشر التشيع في جميع أنحاء العالم، 
من إندونيسيا إلى بوركينا فاسو والنيجر، فرعا 
فـــي لبنان. كما يوجد فـــي لبنان فرعان جلامعة 
آزاد. وقد أبدى واليتي اســـتعداده لتطوير فرع 
اجلامعة في لبنان، خالل لقائه الســـيد حســـن 
نصراللـــه، حيث أعلن أمني عام حزب الله، وفق 
تصريحـــات واليتي عن اســـتعداده الكتســـاب 
الرخصـــة من وزارة التعليـــم العالي في لبنان. 
واســـتغربت دوائـــر لبنانيـــة مفاحتـــة واليتي 
لنصراللـــه باألمر بدل املرور من خالل احلكومة 

اللبنانية ووزاراتها املتخصصة.

يربــــط املراقبون ما بــــني توقيت اإلعالن عن 
فتح فــــروع جامعة آزاد اإلســــالمية والتطورات 
امليدانيــــة في الداخل الســــوري والتــــي ال يبدو 
أن طهــــران تضمن نتائجها، حيــــث تدرك إيران 
صعوبة اختراقهــــا ملناطق نفوذ صارت تخضع 
املتحــــدة وتركيــــا واألردن  والواليات  لروســــيا 
وفــــق خارطة مناطق خفض النفوذ، لذلك أعادت 
التركيــــز علــــى املناطق املفتــــرض أنها خاضعة 
للنظام الســــوري بغية ضمان خضوعها الكامل 
نظاما ومجتمعا ومؤسسات، مبا فيها التربوية 

منها، داخل الفضاء الثقافي اإليراني.

تصدير الثورة

 تأمــــل  طهران تأمل من خالل نشــــر الثقافة 
اإليرانيــــة واللغة الفارســــية في جعل أســــواق 
جاهــــزة  واليمــــن  والعــــراق  ولبنــــان  ســــوريا 
الستيعاب الســــلع اإليرانية سواء كانت منتجا 

ثقافيا أو منتجا سياسيا أو دينيا أو مذهبيا.
ويكشــــف اإلعــــالن الســــوري عــــن مواصلة 
إيــــران سياســــتها فــــي تصديــــر الثــــورة وفق 
أمنــــاط مختلفــــة، كما يكشــــف عزم إيــــران على 
عدم اخلضوع لضغوط الشــــارع األخيرة والتي 
ووقف  جاهرت باملطالبة بأن تكون ”إيران أوال“ 
الهدر املالي املُنفق من اخلزينة اإليرانية لصالح 
أجنــــدات احلرب والنفــــوذ اإليرانيني في العالم 

العربي.
وفيما رفع املتظاهرون شــــعارات ”ال غزة ال 
لبنان ال اليمن“، ما زال احلاكم في طهران يعتبر 
أن انتشــــار نفوذ النظام الذي ميســــك به الولي 
الفقيه ويحميه احلرس الثوري ويحضنه التيار 
احملافظ، يحتاج إلى تأكيد انتشاره في اخلارج 

كشرط من شروط البقاء في احلكم في طهران.
وتتأسس األزمة االقتصادية في إيران على 
هدر مالــــي على حســــاب الفئات الشــــعبية في 
البــــالد وعلى إنفاق ال يتعلق بالتنمية الداخلية 
في البالد بل جزء كبير من مداخيل البلد يذهب 
إلى املؤسســــات الدينيــــة واملذهبية القريبة من 

مؤسسة والية الفقيه والرافدة لها.
على ســــبيل املثــــال تفوق ميزانيــــة جامعة 
املصطفــــى العاملية حجم امليزانيات املشــــتركة 
لــــوزارة الطــــرق والتنميــــة احلضريــــة ووزارة 
العمل والشؤون االجتماعية واملنظمة الوطنية 

للغذاء والدواء.
طهــــران  أن  ماجيديــــار  أحمــــد  ويؤكــــد 
تســــتخدم ”أســــلحة القوة الناعمة هــــذه لتكمل 
استراتيجيات إيران في مجال القوة العسكرية، 
حيــــث تقوم عــــن طريــــق املنظمــــات التعليمية 
واجلمعيــــات اخليريــــة والثقافية باســــتقطاب 
الشــــباب الشــــيعة في املنطقة ورمبا جتنيدهم 
في الصراع اإلقليمي الذي تشارك فيه إيران من 

أجل السلطة والهيمنة“.
ويضيف ماجيديــــار أن اجلمعيات اخليرية 
والثقافية اإليرانية توفــــر غطاء مدنيا للحرس 
الثــــوري وعناصر قــــوة القدس الســــرية للقيام 
بأنشــــطة تخريبية. ويقدم كمثال املركز الثقافي 
اإليرانــــي في لبنــــان الذي يؤكــــد ماجيديار أنه 

يعمل ضمن شــــراكة وثيقة مع الدائرة الثقافية 
حلــــزب الله من أجل تنفيذ مشــــاريع مشــــتركة 
وجمــــع األموال. وتعمل جلنــــة اإلمام اخلميني 
لإلغاثــــة، التــــي تعتبر ظاهريــــا منظمة خيرية، 
على تعزيز األهداف األيديولوجية والسياســــية 
لطهــــران في املنطقة وتســــاعد جهــــود احلرس 
الثوري اإليراني من وســــط وجنوب آســــيا إلى 

الشرق األوسط وما وراءه.
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[ جامعة آزاد في سوريا والعراق: رسائل سياسية لتثبيت الوجود اإليراني في المنطقة  [ النظام يرفع اإلنفاق على تصدير الثورة 
فروع الجامعات اإليرانية في الخارج قوة ناعمة مستدامة

تعمل إيران على تأســــــيس أذرع ناعمة لها 
بعدد من الدول ذات األهمية اإلستراتيجية 
لتكون أداة في مترير أجندتها وإبقاء شعلة 
ثورتها متقدة. وتأتي اجلامعات على رأس 
ــــــدأ التعبئة التربوية  هــــــذه األذرع تنفيذا ملب
الذي أوصى به اخلميني. وكان في السابق 
يجري فتح فروع اجلامعات في ســــــرية أو 
دون احتفــــــاالت مبالغ فيها، لكن في الفترة 
األخيرة بدا واضحــــــا تعمد إيران اإلعالن 
عن مشــــــاريع فروع جامعاتها الكبرى في 
بلدان املنطقــــــة، من ذلك مشــــــروع جامعة 
املصطفى فــــــي العراق وتطوير فرع جامعة 
آزاد اإلسالمية في لبنان، واإلعالن األبرز 
كان إعــــــالن كبير مستشــــــاري السياســــــة 
ــــــى علي خامنئي  اخلارجية للمرشــــــد األعل
ــــــاح عدة فروع  ــــــر واليتي عن افتت علي أكب
للجامعــــــة في مناطق مختلفة من ســــــوريا، 
ــــــة اإلعالن عنها  ضمــــــن خطوة حتمل ظرفي
وارتباطهــــــا بتطــــــور الوضــــــع السياســــــي 
ــــــرة تؤكد أن النفوذ  في ســــــوريا أبعادا كثي
اإليراني فــــــي املنطقة ال يقتصر على تقدمي 
للميليشــــــيات  واملالي  العســــــكري  الدعــــــم 
واألحــــــزاب واألنظمة املوالية بل يتعداه إلى 

تطوير القوة الناعمة املستدامة.

في 
العمق

اتفاقية للتعاون المشترك بين جامعة حلب وجامعة آزاد اإليرانية

{إيـــران تعـــد مصـــدر الصراعات األكبر في المنطقة بســـبب ســـلوكها فـــي لبنان وســـوريا والعراق 

والبحرين وعليها أن تتقيد بالقوانين الدولية وأن تحترم مبدأ الجوار}.

عادل اجلبير 
وزير اخلارجية السعودي 

{لـــم يعد هناك أدنى شــــــك في ما تقوم به الطائفة الشـــيعية من نشــــــاط محمـــوم في الكثير من 

المناطق السنية بأفريقيا لنشر التشيع في أوساطها}.

بتير فام
مدير مجموعة أفريكا سانتر

فيما رفع املتظاهرون شعارات {ال 

غزة ال لبنان ال اليمن} ما زال الحاكم 

في طهران يعتبر أن انتشار نفوذ 

النظام  يحتاج إلى تأكيد انتشاره في 

الخارج كشرط من شروط البقاء

W يستثمر النظام اإليراني في انشاء 

فروع لجامعات إيرانية في العراق وسوريا 

ولبنان وغريها من دول املنطقة والعالم. 

تتبع هذه الجامعات ملؤسسات دينية 

مقربة من املرشد علي خامنئي وتروج 

أليديولوجيا والية الفقيه، من أبرز هذه 

الجامعات:

[ جامعة املصطفى: لها فروع في ٦٠ 
بلدا وتمرر أجندة الثورة اإليرانية تحت 

غطاء برامج ثقافية ودعائية وحقوقية. 

ومؤخرا تم االتفاق على انشاء فرع للجامعة 

في منطقة الكاظمية في بغداد، وتملك 

فرعا في لبنان.

[ جامعة الفارابي: أول جامعة إيرانية في 
سوريا، وتم توقيع االتفاق على افتتاحها 

سنة ٢٠٠٩، وهي فرع لجامعة إعداد 

املدرسني {تربية مدرس} اإليرانية.

[ جامعة آزاد اإلسالمية: تعد ثاني 
أكبر جامعة بعد جامعة طهران وإلى 

جانب الفروع التي سيتم انشاؤها في 

مدن سورية مختلفة تملك الجامعة فرعا 

رئيسيا في لبنان.

نشر فكر الثورة أكاديميا 

ي
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} للمرة األولى منذ اندالع الثورة السورية 
في العام ٢٠١١ يبدو أن الواليات املتحدة 

األميركية قد وضعت استراتيجية سياسية-
عسكرية في سوريا. ففي خطابه األخير 

في جامعة ستانفورد، رسم وزير اخلارجية 
األميركي ريكس تيلرسون اخلطوط العامة 

لتلك االستراتيجية والتي ترتكز على تعزيز 
التواجد العسكري األميركي في شمال البالد، 
وضخ األموال من أجل إعادة اإلعمار وتعزيز 

االستقرار. أما الرسالة املوجهة للرئيس 
السوري وحليفتيه، روسيا وإيران، الذين 

يتطلعون الستعادة تلك املناطق الغنية 
بالثروات النفطية والزراعية فكانت واضحة: 

ممنوع االقتراب.
تعرض الرئيس األميركي السابق باراك 

أوباما خالل واليته الرئاسية النتقادات 
قاسية في ما يخص امللف السوري. 

وتصاعدت تلك االنتقادات بعد التدخل 
الروسي في سوريا في نهاية العام ٢٠١٥ 
وشملت احلزب الدميقراطي الذي ينتمي 

إليه أوباما. طالب املنتقدون حينها بضرورة 
رسم استراتيجية أميركية واضحة املعالم في 

سوريا. وإذ اعترف اجلميع بتعقيد الواقع 
السوري وما يعنيه ذلك من صعوبة بالغة 
تعتري مهمة رسم استراتيجية متماسكة، 

ولكن كان هنالك إجماع على اتسام سياسة 
إدارة أوباما بالتردد واالنعطافات املتكررة 
التي جعلتها تضيع فرصا عديدة من أجل 
بناء استراتيجية محددة بصورة تدريجية 

قائمة على اخلبرة املتراكمة في امليدان 
السوري.

وكان االنتقاد الثاني إلدارة أوباما 
بخصوص سوريا هو التركيز على البعد 
السياسي وجتاهل البعد العسكري، وهو 
ما جعلها تفتقد للفاعلية وتنقاد لألحداث 
املتسارعة وتتأثر بها، فضال عن تعويلها 

الدائم على روسيا للعب دور بناء ينهي 
الصراع القائم وذلك بإقناع الرئيس السوري 

بشار األسد بالقبول بانتقال سياسي.
دافعت روسيا عن حليفها في احملافل 

الدولية بكل شراسة، ورفضت ممارسة حد 
أدنى من الضغوط على الرئيس بشار األسد 
ألسباب متعددة. ومن ثم انخرطت موسكو 

في عمل عسكري في سوريا في نهاية العام 
٢٠١٥ لتطلق بذلك رصاصة الرحمة على 

التعويل األميركي على دور إيجابي متخيل 
ميكن أن تلعبه موسكو ويقود إلى عملية 
سياسية جدية. أطلق التدخل العسكري 
الروسي في سوريا وابال من االنتقادات 

ضد إدارة الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما، ودفعها إلى التفكير بشكل جاد في 
رسم استراتيجية واضحة تخرج واشنطن 

من تخبط السياسات واالرتهان للسياسة 
الروسية في سوريا.

بدأت مالمح تلك االستراتيجية بالتشكل 
خالل العام األخير للرئيس باراك أوباما في 
السلطة ٢٠١٦، حيث حسمت واشنطن أمرها 

بدعم القوات الكردية حتت مسمى ”قوات 
واعتبارها احلليف  سوريا الدميقراطية“ 

االستراتيجي ضمن سياسة جديدة قدمت، 
ألول مرة، بعدا عسكريا مباشرا لالنخراط 

األميركي بالنزاع السوري.
كان الغطاء العام للمهمة األميركية 

اجلديدة هو محاربة تنظيم الدولة اإلسالمية 
وهزميته، فيما متثل الهدف االستراتيجي 

بالسيطرة على مساحات شاسعة من شمال 
سوريا وشرقها، وبناء تواجد عسكري طويل 

األمد يشمل إرسال مقاتلني ومعدات فضال عن 
إنشاء قواعد ومطارات عسكرية.

شكلت القوات الكردية احلليف األفضل 
بسبب كونها خاضعة حلزب قومي- يساري، 

وحتظى بالتالي باستقاللية نسبية 
وبانضباط كبير، وذلك بعكس فصائل 

املعارضة السورية مفككة القيادة والتي 
خضعت بدرجة كبيرة للدعم والنفوذ 

التركيني. كما رفضت فصائل املعارضة 
السورية قصر املعارك التي تدعمها الواليات 

املتحدة على تنظيم داعش، وواصلت قتال 
النظام السوري فيما التزمت القوات الكردية 

بقتال التنظيم املتطرف. وأخيرا، يحيط 
األعداء بقوات سوريا الدميقراطية من كل 
جانب حيث تشمل الئحة أعدائها كال من 

النظام السوري وتركيا واملعارضة السورية 
وتنظيم داعش، وهو ما يجعل حتالفها مع 

واشنطن أكثر متاسكا.
عملت الواليات املتحدة منذ منتصف 

العام ٢٠١٦  بسرية تامة على توطيد وجودها 
العسكري في شمال سوريا، وقد جنحت 

في ذلك مع انتهاء املعارك بصورة رسمية 
ضد تنظيم داعش في نهاية العام املاضي 

بالسيطرة على مدينة دير الزور آخر املعاقل 
الرئيسية للتنظيم في سوريا، وتوطيد 

قوات سوريا الدميقراطية تواجدها وحكمها 
للمناطق التي انتزعتها من التنظيم.

أعلن ريكس تيلرسون أن التواجد 
العسكري احلالي واملتصاعد للواليات 

املتحدة غير محدد مبدة زمنية، وأنه يرتبط 
بعملية االنتقال السياسي في البالد ليشكل 

ذلك أول ورقة ضغط جدية تستخدمها 
واشنطن للدفع نحو تسوية سياسية منذ 

انطالق الصراع. ويعتبر هذا اإلعالن مبثابة 
رد على التجاهل الروسي التام ملطالب 

واشنطن منذ العام ٢٠١٢ بإنهاء الصراع 
وحتقيق انتقال سياسي عبر الضغط على 

بشار األسد.
أصرت روسيا على اإلبقاء على األسد 
كحجر عثرة مينع أي تطور سياسي ذي 
أهمية، ويحقق شيئا من االستقرار في 

املنطقة. ويبدو أن الرد األميركي اليوم هو 
وضع حجر عثرة أيضا في وجه املشروع 

الروسي- اإليراني- التركي في سوريا الذي 
يتضمن إعادة تأهيل الدولة السورية بقيادة 
األسد، واستعادة السيطرة على كل األرض، 

وخصوصا شمال البالد الغني باملوارد 
االقتصادية.

السياسة األميركية في سوريا: من االحتواء إلى االنخراط

{كان علينا حماية أنفســـنا وإلحاق الهزيمة بداعش، وقمنا بذلك من الناحية اإلستراتيجية عبر 

دعم القوات المحلية السورية ألن ذلك يعتبر مهما في تحقيق هزيمة مستدامة}.

أشتون كارتر
وزير الدفاع األميركي السابق

{روســـيا تقف بوجه جميع المبادرات الدولية إليجاد الحل في ســـوريا، فوضع الشروط المسبقة 

وقصف المدن والبلدات يقوضان العملية السياسية ويمنعانها من التقدم}.

نصر احلريري
رئيس هيئة التفاوض السورية

حامد الكيالني
كاتب عراقي

} اجليش األميركي باق في سوريا ملواجهة 
تنظيم الدولة وإيران ونظام األسد. هذا 
ما قاله وزير خارجية الواليات املتحدة، 

ريكس تيلرسون، وفيه إيجاز ألجوبة تتعلق 
بسياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب في 
امللف السوري، رغم أن تلك األجوبة متت 

ترجمتها باللغة التركية إلى حتركات لقوات 
عسكرية بانفعاالت سياسية حادة لم جتد في 
أقوال وزير اخلارجية األميركي ما يهدئ أو 
يكفي لتتراجع القيادة التركية عن غضبها، 
نتيجة لتشكيل قوة من ٣٠ أو ٤٠ ألف مقاتل 

بقيادة قوات سوريا الدميقراطية الذين 
تعتبرهم تركيا فصيال من حزب العمال 

الكردستاني.
أميركا ردت إنها تتفهم أسباب رد الفعل 
التركي جتاه إنشاء تلك القوة احلدودية مع 

تركيا والعراق أيضا في الشمال السوري، في 
وقت قالت فيه وزارة الدفاع األميركية إنها 

تعمل لتكوين جيش كردي في سوريا.
تركيا حالها كبقية دول التواجد الكردي 
في إيران والعراق وسوريا، فهي تخشى من 

إحياء املشروع الكردي في املنطقة بل تعتبره 
فوبيا لها منطقها وأسبابها التاريخية 
ونتائجها األمنية احملتملة على الداخل 

التركي، وذلك متوقع إن تراخت تركيا في 
مجابهة الطموحات الكردية على حدودها، أو 
إن متادت في عمليتها العسكرية جتاه عفرين 

أو منبج ألن الشارع الكردي سيتحرك في 
تركيا خاصة في حالة إطالة أمد الهجمات أو 

تزايد خسائرها وضحاياها.
املأساة السورية واالستخفاف الدولي بها 

وتركها للقوة الروسية وإيران وملفاوضات 
شكلية كانت منذ البداية تستهدف إضاعة 
الوقت لصالح املتغيرات في ميزان القوى 
العسكرية على األرض لإلبقاء على النظام 

كذريعة قانونية تستمد منها روسيا بقواتها 
اجلوية وقواعدها شرعية التدخل، كما تفعل 

إيران مبيليشياتها التي جتاوزت ٣٠ ميليشيا 
متعددة اجلنسيات وبقوام يضاهي قوة 

جيش بفرق عسكرية متكاملة.
تركيا تنسق مع روسيا وإيران لتمرير 

موقف عملياتي دون أخطاء تدفع ثمنها 
سياسيا تالفيا لتجارب املاضي القريب، 
بضربات جوية استدعت تفاهمات على 

مستوى رئاسة أركان اجليوش واملخابرات 
دون اإلشارة إلى النظام احلاكم في سوريا 
املعني وفق مفاهيم الدولة بالتهديد. هذه 

التناقضات صارت واقعا يحرج النظام 
لذلك يلجأ إلى تقمص دور السيادة ببياناته 

وشجبه واستعدادات دفاعاته اجلوية لرد 
العدوان التركي.

املوقف األميركي يشدد على عدم مغادرة 
سوريا على طريقة االنسحاب من العراق 

في العام ٢٠١١ الذي فتح الباب واسعا 
لإلرهاب ومكنه من احتالل مساحة واسعة 

رغم أن العراق حينها كان مبعايير عسكرية 
وجتهيزات خاضعة ملقاييس اجلودة 

األميركية إال أنه تعرض لهزمية كاسحة.
أما في سوريا فاألمر مختلف ألنها حتت 

الوصايا الروسية واإليرانية، والتواجد 
األميركي فيها أقرب إلى االلتفاف واملناورة 

لتقويض الصمت الطويل إلدارة الرئيس 
السابق باراك أوباما، وهو صمت إرادي له 

مبرراته ومرجعيته الفكرية متعددة األهداف، 
ولتقويض التفرد الروسي الذي نزع التوافق 

األممي من مفاوضات جنيف في حتويالت 
مؤقتة تبطئ من حركة سير املفاوضات 

نحو غايتها السورية لبدء عملية االنتقال 
السياسي التي تؤدي إلى إحالل السالم 

وبناء نظام دميقراطي يحترم تطلعات الشعب 
السوري.

الواليات املتحدة األميركية بعد مرحلة 
تنظيم داعش في العراق وسوريا تدشن 

تنصيب حتويلتها كدولة عظمى للسيطرة 
على اجلموح الروسي وتشذيب متدد املشروع 
اإليراني مبيليشياته املذهبية ولترميم مثالب 

االنكفاء في السياسة اخلارجية األميركية 
مبقدمة عقوبات خاصة على النظام اإليراني 

وإنذار أخير من الرئيس ترامب بعدم التوقيع 
مرة ثانية على استمرار رفع العقوبات املقرر 
باالتفاق النووي إذا لم يعد النظر في بعض 

فقرات االتفاق وبالتشاور مع الدول األوروبية 
األعضاء في مجلس األمن مضافة إليها أملانيا 

والسماح للمفتشني الدوليني بالدخول إلى 
كافة املواقع العسكرية في إيران.

مفترقات طرق في لعبة ساذجة استمرت 
طويال إلفراغ محتوى الشعوب بالقمع 

واالستبداد، والشعب الكردي في سوريا 

مثال صارخ لعدم التسليم بحق أفراده 
ولو باحلصول على جواز سفر أو امتالك 

جنسية أو أوراق ثبوتية كاملواطنني اآلخرين 
في عقود الزواج وشهادات ميالد األطفال 

وامللكية.
يتباكى النظام السوري على الشعب 
الكردي ويطلب التنسيق معه، في حني 

ال يتوانى مندوبه في األمم املتحدة بشار 
اجلعفري عن السخرية في أحد لقاءاته 

الصحافية ملفاوضات جنيف والتهكم على 
صحافي كردي توجه إليه بالسؤال عن 

مستقبل حقوق األكراد في سوريا.

عفرين تعيدنا إلى الصمت الكردي في 
إقليم كردستان بعد االستفتاء على االنفصال 

أو االستقالل عن العراق، وذلك التلميح 
من اإلدارة األميركية لقيادة اإلقليم لتأجيل 

االستفتاء ألن الظروف الدولية واحمليطة 
غير ناضجة مبا فيه الكفاية لإلقدام على 

خطة جريئة بحجم االستفتاء. رئيس إقليم 
كردستان العراق وزعيم احلزب الدميقراطي 
الكردستاني، مسعود البارزاني، لم يتجاوب 

مع النصيحة األميركية باعتبار االستفتاء 
حقا للشعب الكردي لكنه في التوقيت 

اخلاطئ. ماذا عن توقيت األزمة في عفرين؟
مسعود البارزاني وصف كركوك مؤخرا 

باملدينة احملتلة وامتنع عن خوض حزبه 
لالنتخابات البرملانية فيها. وهذا يؤكد 
أن الثبـات على الطموحات يحتاج إلى 
مخططـات استراتيجية تتجاوز مديات 

احلياة الشخصية للقادة حتى التاريخيني 

منهم، ألنه ال يرتبط باألحالم بل بالواقع 
كما في حالة إقليم كردستان املرتبط باألمة 

الكردية ككل وباألنظمة السياسية للدول 
اخلاضعني لها.

التصرف التركي جتاه إقليم كردستان 
بعد االستفتاء يتجدد طبعا في قضية الشمال 

السوري لكن بأدوات إجرائية فاعلة؛ لذلك 
فإن االنقسام بني األحزاب الكردية الرئيسية 
في اإلقليم وانتزاع كركوك بصفتها العاصمة 

االقتصادية، مع مجموعة قرارات حكومة 
املركز التي أثرت متاما من الباطن في حلم 

إقامة إقليم مماثل في سوريا كان ممكنا جدا 
أن يتفاعل معه أكراد اجلغرافيا اإليرانية، 

وهم األكثر تضررا في حقوقهم االقتصادية 
واإلنسانية والثقافية من األكراد اآلخرين.

تركيا في قضية أكراد سوريا على قناعة 
بأن إيـران لن تخذلها في مـواقفها وذلك 
بشكل أو آخر يتماشى مع عالقة روسيا 

باألكراد التي ال تريد أن تهتز مكتسباتها 
في األرض السورية والتي وفرت لها مواطئ 

أقدام في الشرق األوسط، أو في تفاهماتها 
املقبلة مع الواليات املتحدة وأوروبا وحلف 

الناتو.
الشريط احلدودي مع تركيا بعمقه داخل 

األراضي السورية كان رغبة تركية إلقامة 
منطقة آمنة منزوعة السالح تضم النازحني 

من احلرب، ولذلك طالبت بقرار دولي 
مماثل ملا جرى مع إقليم كردستان في بداية 

التسعينات حلظر الطيران.
لكن الشريط احلدودي تتهيأ له الظروف 

اآلن رغم صعوبتها ليكون امتدادا طبيعيا 
ألكراد العراق وتركيا وإيران مبا يغير كثيرا 

من املشاريع التوسعية حتى مع إخفاقاته 
ألنه يؤسس بالتتابع ولو على املدى البعيد 
وحدة موضوع لتصحيح خطأ استعماري، 

عن قصد، في بدايات القرن العشرين.
هل نحن بصدد أحداث دراماتيكية ونيران 

متقابلة في اخلنادق الواحدة ولو في مجال 
السياسة؛ أم إننا أمام حالة خاطفة تبعث 
النشاط إلغالق ملفات وصلت إلى نهايتها 

منذ مدة ليست بالقصيرة ذهبت دونها 
شعوب ومدن عامرة واختصرت بلدا مثل 

بالد الرافدين إلى مجرد شريط حدودي 
حلماية هلوسة إرهاب النظام اإليراني.

عفرين استفتاء آخر للمشروع الكردي

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

روسيا أصرت على اإلبقاء على األسد 

كحجر عثرة يمنع أي تطور سياسي. 

والرد األميركي هو وضع حجر عثرة في 

وجه المشروع الروسي اإليراني التركي 

في سوريا الذي يتضمن إعادة تأهيل 

الدولة السورية بقيادة األسد

هل نحن بصدد أحداث دراماتيكية 

ونيران متقابلة في الخنادق الواحدة 

ولو في مجال السياسة؛ أم إننا أمام 

حالة خاطفة اختصرت بالد الرافدين 

إلى مجرد شريط حدودي لحماية 

هلوسة إرهاب النظام اإليراني

الشريط الحدودي تتهيأ له الظروف 

رغم صعوبتها ليكون امتدادا طبيعيا 

ألكراد العراق وتركيا وإيران بما يغير 

كثيرا من المشاريع التوسعية
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آراء

} يتسّلح الكثير مبشرط النقد الالذع ملا 
تعرفه قطاعات التعليم والصحة وكافة 

اإلدارات من سلبيات وجتاوزات باجلملة، 
حيث مت نشر غسيل البرملانيني الذين 

يدافعون عن تعدد التعويضات السمينة، 
وانتقدت املستشفيات واملصحات التي لم 

تعد قادرة على التعامل مع املريض من دون 
االطمئنان عّما بداخل محفظته أوال.

الكل يشتكي من جشع األطباء الذي ال 
يطاق وال إنسانيتهم التي طغت على جدارة 

قلة منهم وتعاملهم اإلنساني، وال جدية 
املنتخبني والبرملانيني والسياسيني في 

التعاطي مع قضايا املجتمع احلقيقية وهّمهم 
هو التعويضات التي يتقاضونها.

ال خدمة عامة من دون تربية، وال تربية 
دون معرفة علم يحترم اإلنسان وآدميته.
اخللل يكمن بالضرورة في املنظومة 
التربوية وما تعرفه من هزات متتالية، 

وآخرها خبر اجتاه احلكومة املغربية نحو 
إلغـاء مجـانية التعليم، وكـأن هذا التعليم 

كان في أحسن أحواله أو سيتعافى مبجرد 
أن يدفع املواطن البسيط رسوم دراسة 

أبنائه.
ال مجال للصدفة هنا. العرض والطلب، 
هو القانون املتحكم في السوق. والتعليم 

باملغرب يجب أن يخضع ملنطق آخر بعيدا 
عن املزاجية في التخطيط وتشييء الثقافة 

والعلم واملعرفة وامتهان مهمة املعلم 
واألستاذ.

الفارق فعال كبير بني ما تعيشه قطاعات 
عديدة في هذا البلد، ومنها الصحة والتعليم 

واإلدارة والصحافة، وبني أفق التوقعات 
الذي انتظرناه والذي انخفض للصفر مع 

احلكومات املتتالية ومنها حكومة اإلسالميني 
التي أجهزت على الكثير من املكتسبات رغم 

عّالتها.
أحتدث هنا عن تعميق حرية االنتقاد 

املسؤول والواقعي واملوضوعي، فاالستغالل 
واجلشع والالمسؤولية هي أعداء احلرية 
وقامعيها. كما أن احلرية الكاشفة للعلل 

واملطّبات هي احلل األمثل لوضع الكل أمام 
مسؤوليته.

هناك الكثير من السلبيات واالختالالت 
اخلطيرة التي تقع في العديد من القطاعات، 

وعلى رأسها الصحة والتعليم اللذان 
يحتاجان إلى اهتمام اكبر وتخطيط جّدي 

لالرتقاء بهما وأنسنتهما.

وهناك من ذهب به اليأس من بعض 
املؤسسات واملسؤولني إلى متني عودة 

االستعمار الذي شد السكك احلديدية 
وعّبد الطرق وبنى املستشفيات واملدارس 

العصرية. رغم علمهم بأن هذه الدعوة متثل 
خيانة ملن ضحوا بشبابهم وأسرهم وأموالهم 

وحياتهم من أجل أن ينعم هذا الوطن 
باالستقالل.

أن يفشل املسؤولون بعد االستقالل في 
تدبير الشؤون احمللية واملركزية في البلد، 

وأن يرتقي دواليب املسؤولية من ليس أهال 
لها، وأن يرتع بعض عدميي الضمير نهبا 

في ميزانيات القطاعات التي يتولونها، وأن 
يتسبب البعض في فشل العديد من البرامج 

التنموية، فهذا كله ال يبرر أبدا متجيد من 
قتل أعمامنا وأخوالنا ومن اغتصب ورّوع 

النساء واألطفال ونهب وامتص دماءنا.
سنغافورة صنعت مجدها باالستثمار 

بحرية في عقول أبنائها، وأصبحت رائدة في 
العديد من املجاالت رغم أنها ال متتلك سوى 

ثروتها البشرية.
والصني انتقلت من بلد يئن حتت ضربات 

الفقر واالستعمار والتخلف واملجاعات 
التي قضت على املاليني، إلى قوة اقتصادية 

وعسكرية وسياسية يحسب لها مليون 
حساب، بعد أن عمل مسـؤولوها على 

مواجهة مشاكلها بواقعية وانتصارا ملبدأ 
البراغماتية والنجاعة واإلصالح بالتأني 
واالقتصاص ممن حاول عرقلة مسيرتها 

ومنوذجها.
لقد جنح املغرب فعال في فتح العديد 

من األوراش االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية واحلقوقية املهمة، لكن السؤال 
املطروح بإحلاح هو هل متت محاسبة كل 
من سّولت له نفسه نهب األموال التي مت 

رصدها لتحسني وضعية الفئات الضعيفة، 
والرفع من مستواها؟ وهل مت فتح حتقيقات 
جدية في أسباب فشل العديد من املشروعات 
التنموية، أو تلك التي لم تر النور بعد وضع 

حجر األساس.
عندما نتحدث عن احملاسبة واملسؤولية 

فال بد من التأكيد هنا على أن العديد من 
امللفات احلساسة مت كشفها على صفحات 

اجلرائد وإن بشكل محتشم أحيانا، نظرا إلى 
عّدة أعطاب الزالت متس اجلسم الصحافي 

ككل.
فما معنى أن يتابع أربعة صحافيني 

من جرائد مغربية، أمام احملكمة االبتدائية 
بالرباط، بعـد أن اتهمتهم النيابة العامة 

بنشر معلـومات تتعلق بلجنة تقصي 
احلقائق حول صناديق التقاعد، إثر شكاية 
تقدم بها رئيس مجلس املستشارين، حكيم 
بنشماس، على الرغم من أن هذه املعلومات 

ليست بتلك اخلطورة التي ميكنها تهديد 
األمن القومي.

من العبث احلديث عن احلقوق 
والواجبات، ونحن نقفز عن موضوع حرية 
الصحافة وضرورة الوصول إلى املعلومة 

لتنوير الرأي العام.
إذ ال صحافة دون معلومة وال معلومة 

من دون حرية تكفل البحث عنها بني دواليب 
اإلدارات واملؤسسات دون خوف من متابعة 

جنائية. 
الصحافة مرآة املجتمع وال دميقراطية 
دون هامش معقول من احلرية واإلنصاف 

لعمل أصحاب هذه املهنة.
وهنا نشير إلى الكثير من االحتجاجات 

االجتماعية التي وقعت باملغرب حلد اآلن 
وكانت نتيجة فشل عدة مشاريع تنموية 
غابت عنها املراقبة وحضرت فيها أيادي 

الفسـاد ونهـب امليزانيات والغـش في 
التنفيذ، مع غياب احملاسبة واإلفالت من 

العقاب.
فاملطلوب هو تسليط األضواء الكاشفة 
على كل املشاريع التنموية، والتركيز على 

ما شابها من اختالالت فاضحة. فال حتديث 
وال دمقرطة لإلدارة، من دون وضع اليد على 

مكامن الفساد فيها ومحاربته وحتجيم 
وجوده وتأثيره، وهذا ال يتأتى دون إعادة 

االعتبار للصحافة احلرة املسؤولة، مع حرية 
الوصول إلى املعلومة خدمة للدميقراطية 

وترسيخا للحكامة.

المغرب.. ال حلول واقعية دون محاسبة وحرية

{سوف تحتاج إدارة ترامب إلى توضيح أهدافها مع قوات سوريا الديمقراطية وخططها األوسع 

لسوريا إذا كانت تأمل في كسب دعم تركي الستمرار الوجود األميركي في سوريا}.
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التجاذب األميركي – الروسي في زمن بوتين وترامب
} تسود خيبة األمل الدوائر احلاكمة في 
موسكو بعد عام على متركز إدارة دونالد 

ترامب مع سقوط الرهان الروسي على 
شخص الرئيس ترامب جلهة حصول تغيير 
إيجابي في العالقات الثنائية. على العكس 

من ذلك، يبدو أن االحتدام سيد املوقف 
مع هيمنة شبح ”روسيا غيت“ في الداخل 

األميركي، ومع ما يشبه حرب باردة جديدة 
على مسارح متتد من أوكرانيا إلى سوريا 

وشبه اجلزيرة الكورية.
ومما ال شك فيه أن هذا التجاذب بني 
واشنطن وموسكو ومسار اختبار القوة 

بني اجلانبني سيكونان حاسمني أو مؤثرين 
في مآالت أزمات كبرى من الشرق األوسط 

امللتهب من سوريا إلى امللف النووي اإليراني 
إلى األزمة الكورية في الشرق األقصى.

منذ نهاية احلرب الباردة راهن جميع 
الرؤساء األميركيني اجلدد عندما استقروا في 
البيت األبيض على تطبيع العالقات الروسية 

– األميركية، وتوطيد العالقات بني واشنطن 
وموسكو. ويتقاسم الرئيس فالدميير بوتني 
هذا الرهان الذي اصطدم عمليا بعدم توافق 

الثقافات السياسية الروسية واألميركية، 
ولكنه اصطدم أيضا بالسلوك الهجومي 

للكرملني وباستعجال موسكو تكريس 
عودتها إلى املسرح الدولي، وبإشكاالت 

مرتبطة مبرحلة ما بعد األحادية األميركية 
وخصوصًا قرار واشنطن توسيع حلف شمال 

األطلسي نحو حدود روسيا.
يجدر التذكير أنه في نهاية عهد جورج 

بوش االبن عاد التوتر من بوابة حرب 
جورجيا في ٢٠٠٨، ولم يصمد طموح الرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما في ترميم 
العالقة الروسية – األميركية بسبب قرار 
الرئيس فالدميير بوتني ضم شبه جزيرة 

القرم في مارس ٢٠١٤.
ومنذ هذا التاريخ حتّولت العقوبات 
األميركية إلى عامل بنيوي في صياغة 

العالقة الثنائية املترنحة. لكن مع انتخاب 
دونالد ترامب في نوفمبر من العام ٢٠١٦، 
تأملت موسكو انطالق حقبة جديدة من 

”الصداقة“ بني أعداء احلرب الباردة 
السابقني، ليس على غرار توازنات احلرب 

الباردة، بل وفق منطق ”الشراكة ذات املنفعة 
املتبادلة“. لكن سرعان ما طغت الشكوك حول 

التدخل الروسي املفترض في االنتخابات 
الرئاسية األميركية، واضطر دونالد ترامب 

لعدم تنفيذ وعده االنتخابي حول تخفيف 
العقوبات املفروضة على روسيا في ما يتعلق 

بأوكرانيا.
واآلن بعد سنة من رئاسة ترامب، يتضح 
أن سيد الكرملني لم يحصل على أي تنازالت 
كان يأمل أن يقوم بها نظيره األميركي. على 
النقيض من ذلك، عاد قاموس احلرب الباردة 

إلى أدبيات اجلانبني.
ضمن االستراتيجية األميركية اجلديدة 

لألمن القومي التي أعلنها الرئيس ترامب في 
ديسمبر ٢٠١٧، مت تصنيف روسيا كمصدر 

تهديد وورد في الوثيقة ”من خالل األشكال 
املعاصرة من التكتيكات التخريبية، تتدخل 

روسيا في الشؤون السياسية الداخلية للدول 
حول العالم وملصالح واشنطن“.

وامللفت اعتبار الصني وروسيا معا 
كغرميني يسعيان لتحدي سلطة الواليات 

املتحدة وتآكل أمنها ورخائها، وورد حرفيًا 
في الوثيقة أن روسيا والصني ”عقدتا العزم 
على جعل االقتصاد أقل حرية وعدال، وتنمية 

جيشيهما، والسيطرة على املعلومات لقمع 
مجتمعيهما، ومد نطاق نفوذهما“.

هكذا قامت املؤسسات األميركية بتصنيف 
الصني وروسيا في اخلانة العدائية بالرغم 
من محاوالت الرئيس األميركي الشخصية 
بناء عالقات مع نظيريه بوتني وشي جني 
بينج. وعلى نفس املنوال وأكثر، ورد في 

تقرير أعّدته مجموعة من الشيوخ في احلزب 
الدميقراطي، ونشر في ١٠ يناير احلالي، 

ضرورة ”اعتبار روسيا والرئيس فالدميير 
بوتني شخصيًا مبثابة تهديد ضد الواليات 

املتحدة والدميقراطيات األوروبية“. في 
املقابل، اعتبر مجلس األمن في روسيا 

االحتادية أن ”االستراتيجية األميركية تهدد 
العالم وأن نهج الهيمنة األميركية يسبب عدم 

االستقرار“.
بالرغم من كل ذلك ومن مسار التحقيق 

في احتمال التدخل الروسي والضجة حول 
للكاتب األميركي  كتاب ”النار والغضب“ 

مايكل وولف، يتحدث ترامب باستمرار عن 
رغبته في حتسني عالقته مع روسيا، لكن 

هامش مناورته يضيق أكثر فأكثر نظرا 
لسياسات موسكو في سوريا وأوكرانيا، 

ولنهجها ”امللتبس“ إزاء أزمة واشنطن مع 
كوريا الشمالية.

في واشنطن لم تعد روسيا من أولويات 
السياسة اخلارجية األميركية، أما في 

موسكو فإن تطورات ”القضية الروسية“ 
داخل بيت احلكم األميركي تدفع بأصحاب 

القرار إلى اعتبار دونالد ترامب رئيسا 
ضعيفًا وغير قادر على فرض إرادته. 

ويقول مطلع على الشأن الروسي أن 
”ضعـف ترامب“ ميثل مشكلة في العمق 

ملوسكو مع سقوط الرهان عليه كصديق 
وألنه ”خصم فاقد للمصداقية“ أو فزاعة 

حتفز الرأي العام حيث أن ”القيصر اجلديد“ 
على أبواب انتخابات مارس، وألن التركيز 
الدعائي على إعادة االعتبار ملكانة روسيا 

كقوة عاملية كبرى يصطدم بوجود رئيس في 
البيت األبيض تقيده املؤسسات األميركية 

ويفتقد إلى استراتيجية حقيقية ومتماسكة.
في ما يتعدى االعتبارات التكتيكية، 

صعدت في واشنطن فكرة اعتبار روسيا 
كهاجس دائم، بينما استعادت موسكو 

التركيز على معاداة السياسة األميركية، لكن 
مع ترحيبها الضمني بقرار بعض املجموعات 
األميركية (مثل بوينغ وكارغيل وماكدونالدز) 
بتدعيم وجودها في روسيا بالرغم من نظام 

العقوبات. لكن ذلك ال ينفي أن الصراعات 
حول الطاقة وطرقها أو مستقبل العالقات 
مع أوروبا والصني ال توجد في حسابات 

الطرفني.
حيال هذا املأزق يطالب البعض في 

موسكو بالعودة للتعامل مع واشنطن وفق 
أساليب احلرب الباردة القدمية، سواء من 

خالل مساومات في قمم ثنائية أو عبر إبراز 
عضالت من خالل تعاون استراتيجي مع 

الصني. لكن عناصر القوة عند روسيا تتحكم 
بها إمكاناتها احملدودة إزاء قدرات الواليات 

املتحدة التي تبقى القوة العظمى األولى، 
ومن هنا تبرز االنعكاسات السلبية على 

مسارح األزمات الدولية.
يعود شبح املواجهة إلى األزمة 

األوكـرانية، ولم تغّير إدارة تـرامب من 
موقفها منذ إعالمها روسيا في فبراير عام 

٢٠١٧ عن شـرطني للحل: التخلي عن ضم 
القـرم ووقف احلرب في شرق أوكرانيا. وال 
يبدو أن بوتني بـوارد التراجع قيـد أمنلة، 

وأن املؤسسات األميركية ستتخلى عن 
استخدام الورقة األوكرانية في جهدها من 

أجل جلم طموحات موسكو في جوارها 
االستراتيجي.

أما في األزمة السورية املتصلة باملوقف 
األميركي من إيران، فقد كشفت تصريحات 

وزير اخلارجية األميركي، ريكس تيلرسون، 
عن سياسة سورية جديدة ونوعًا ما 

متماسكة لواشنطن تعتمد على إبقاء القوات 
األميركية شرق الفرات من أجل ”منع عودة 

تنظيم داعش وإنهاء نفوذ إيران الذي يتمدد 
على األرض السورية وفي قلب مؤسساتها 

السياسية والعسكرية واالقتصادية 
والتربوية واالجتماعية. استراتيجية أميركية 

لسوريا من أجل ”حل سياسي يخرج بشار 
األسد بنتيجته من الرئاسة“.

والواضح أنه من خالل هذه الدعائم 
لسياسة جديدة تأمل واشنطن منع استفراد 
روسيا بالنفوذ وفرض ”احلل الروسي“ في 
سوريا، خاصة بعد عدم جناح إدارة ترامب 

في إقناع روسيا بالفصل االستراتيجي بينها 
وبني إيران على الساحة السورية.

وعلى صعيد امللف الكوري الشمالي، 
تنظر واشنطن بريبة إلى دور موسكو في 

عدم احترام العقوبات املفروضة على بيونغ 
يانغ وتقدمي نفسها كحليف احتياطي لكيم 

جونغ أون كي يتهرب من ضغط الصني. 
ومن هنا أتى اجتماع هانوفر، في األسبوع 

املاضي، حيث التقى ممثلون عن عشرين دولة 
(مع تغييب للصني وروسيا) من أجل ضمان 

تطبيق العقوبات ضد كوريا.
في زمن فالدميير بوتني ودونالد ترامب 

ميكن القول إن روسيا والواليات املتحدة 
على عتبة حرب باردة جديدة، وإن الكالم 
عن إمكانية الشراكة في احلوكمة العاملية 

مؤجل إلى إشعار آخر، وإن التوتر وتناقض 
املصالح هما العنوانان البارزان في احلقبة 

احلالية.

التجاذب بني واشنطن وموسكو 

ومسار اختبار القوة بني الجانبني 

سيكونان حاسمني أو مؤثرين 

في مآالت أزمات كبرى من الشرق 

األوسط امللتهب من سوريا إلى 

امللف النووي اإليراني إلى األزمة 

الكورية في الشرق األقصى

في زمن فالديمير بوتني ودونالد 

ترامب يمكن القول إن روسيا 

والواليات املتحدة على عتبة حرب 

باردة جديدة، وإن الكالم عن إمكانية 

الشراكة في الحوكمة العاملية مؤجل 

إلى إشعار آخر

نجح املغرب فعال في فتح العديد من 

األوراش االجتماعية واالقتصادية 

والسياسية والحقوقية املهمة، لكن 

السؤال هل هناك محاسبة لكل 

من سولت له نفسه نهب األموال 

املرصودة لتحسني وضعية الفئات 

الضعيفة والرفع من مستواها؟

ال تحديث وال دمقرطة لإلدارة، من دون 

وضع اليد على مكامن الفساد فيها 

ومحاربته وتحجيم وجوده وتأثيره، 

وهذا ال يتأتى دون إعادة االعتبار 

للصحافة الحرة املسؤولة

محمدمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

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

} واشــنطن – ســـارع صنـــدوق النقد الدولي 
إلى تقـــدمي تبريرات بشـــأن مســـار اإلصالح 
االقتصـــادي الذي تنفذه احلكومة التونســـية 
والـــذي أجـــج غضـــب شـــريحة واســـعة من 
املواطنني مـــع دخول موازنة هـــذا العام حيز 

التنفيذ.
وقال جيري رايس املتحدث باسم الصندوق 
إن ”الصنـــدوق ال يريـــد إجراءات تقشـــف في 
تونس وإنه اقتـــرح برامج حلماية الفقراء من 
تأثير اإلصالحات االقتصادية“، مشيرا إلى أن 
اإلحباط الذي يشعر به التونسيون ”مفهوم“.

والالفـــت أن هذا التعليق جاء بعد أيام من 
إشـــادة الصندوق في تقرير نشـــره األســـبوع 
املاضـــي مبوازنـــة 2018 لتونس. وقـــال إنها 
تتضمـــن إجراءات طموحـــة لتعزيز اإليرادات 
الضريبيـــة واحتواء فاتورة دعم الطاقة وكبح 

فاتورة منو األجور.
ولم تتمكن احلكومة من إحداث اختراق في 
األزمـــة االقتصادية والتي طفت على الســـطح 
فـــي شـــكل احتجاجات شـــعبية علـــى تدابير 
التقشف القاســـية وتباطؤ وتيرة اإلصالحات 
مبا يحســـن من معيشـــة املواطنني بعد ســـبع 
ســـنوات من اإلطاحة بنظام زين العابدين بن 

علي.
وحـــاول رايـــس الدفاع عن مؤسســـته في 
مواجهـــة النظرة ”التي مـــر عليها الزمن“ بأن 
صنـــدوق النقـــد هو الذي يتســـبب فـــي هذه 
املعانـــاة، وقال ”أنـــا أحتدث باســـم صندوق 
النقـــد، نحـــن ال نريـــد التقشـــف. مـــا نريـــده 
إصالحـــات مصممـــة ومنفـــذة بشـــكل جيـــد 

ومتوازنة اجتماعيا“.
وأشـــار إلى أن الصندوق أّيـــد برامج دعم 
مســـتمرة للمواد التموينية الرئيسية، إضافة 
إلـــى رفع الضرائـــب على الكماليـــات وتعزيز 

متويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية.

وألقـــى رايـــس باللـــوم علـــى الســـلطات 
التونســـية التـــي يبـــدو أنها لم تعـــرف كيف 
تســـيير األمور حني قال إنه ”في نهاية املطاف 
برنامجهم، وليس شيئا مفروضا من صندوق 

النقد“.
وأوضـــح أن اإلصالحات االقتصادية التي 
تشـــمل خفض احلجـــم الهائل للقطـــاع العام 
وإصـــالح النظـــام الضريبـــي هي الوســـيلة 

الفضلى لتحقيق ”النمو والعدالة“.
ومع ذلك اعتبر رايس أن البرنامج يســـعى 
ملواجهة ”قضايا متجذرة وقدمية، لذا ال ميكننا 

توقع رؤية النجاح بني ليلة وضحاها“.
ويحمل كثير مـــن االقتصاديني في تونس 
احلكومة املســـؤولية في اللجوء إلى صندوق 
النقد حلل األزمـــة التي بدأت تكبر ككرة الثلج 
رغم مســـاعي الســـلطات فـــي كل االجتاهات 

إلعادة مؤشرات النمو إلى التعافي.
وقالـــت اخلبيـــرة االقتصادية التونســـية 
جيهـــان شـــندول فـــي مقابلـــة مـــع صحيفة 
”الغارديان“ البريطانية إنه ”منذ انتفاضة عام 
2011 فرض صنـــدوق النقد مدعوما مبجموعة 
الدول الكبـــرى الثماني إجـــراءات اقتصادية 
على تونس انعكســـت على املواطنني بشـــكل 

مباشر“.
وأوضحت أن املؤسســـات الدولية عرضت 
قروضا ضخمة على دول تضررت من ”الربيع 
العربـــي“ منهـــا تونـــس مقابل دعـــم التحول 
املجتمعي عبر مؤسســـات ليبراليـــة حداثية، 
واســـتغل صندوق النقـــد األوضـــاع املتردية 

للضغط في هذا االجتاه.
وأشـــارت شـــندول إلى أن تونـــس لم يكن 
لديها هامش من املناورة ملناقشـــة شروط هذه 
القـــروض التي أدت إلـــى شـــراكة اقتصادية 
يقودهـــا صندوق النقد وهـــي نفس االتفاقات 

التي وقعتها حكومـــات كل من مصر واملغرب 
واألردن.

ويجمع محللون على أن تلك القروض أدت 
في النهاية إلى أن احتمالية التغيير حاليا في 
تونس أقل مما كانت عليه قبل ســـبع سنوات، 
لكـــن االحتجاجات املتزايدة تؤكد أن األوضاع 

االقتصادية باتت ال تطاق.
وحتى اليوم لم تترجم االســـتثمارات التي 
مت اإلعـــالن عنها خالل مؤمتـــر ”تونس 2020“ 
في أواخر 2016 على أرض الواقع، وهو ســـبب 
كاف، بحســـب احملللـــني، حتـــى يشـــعر أغلب 

املواطنني باقتراب نفاد صبرهم.
ويبـــدو أن ذلـــك األمـــر قمة جبل املشـــاكل 
الظاهرة فقط والتي انعكســـت تداعياتها على 
قيمة الدينار الذي انهار أمام اليورو والدوالر 

مع تبخـــر احتياطات النقـــد األجنبي، ما أدى 
في نهاية املطاف إلى ارتفاع األســـعار بشـــكل 

جنوني.
ســـنوات،  احتـــواء التضخم لعدة  وبعـــد 
ارتفعت األســـعار العام املاضي بنحو 6 باملئة 
على خلفية انخفـــاض العملة احمللية وارتفاع 
الضرائب. ويـــرى العديد من احملللني وخبراء 
االقتصاد أن التضخم سيســـتمر في االرتفاع 

العام احلالي.
وينظـــر إلى تونس أنها متكنت من حتقيق 
انتقال دميقراطي ســـلس في السلطة منذ عام 
2011، لكـــن بعد ســـبع ســـنوات عـــاد الغضب 
يتصاعـــد فـــي صفـــوف املواطنـــني بســـبب 
إجراءات تقشـــف جديدة تأتي بعـــد عام على 

ارتفاع األسعار.

ودعـــم صنـــدوق النقـــد تونس مـــن خالل 
برنامج قرض قيمته 2.9 مليار دوالر على مدى 
أربع سنوات حتى يســـاعدها في اخلروج من 
أزمتها، في مقابل القيام بإصالحات اقتصادية 

ملعاجلة االختالالت املالية.
ويتوقع أن تتم املوافقة على الدفعة الثالثة 
من القرض البالـــغ قيمته 320 مليون دوالر في 
الربـــع األخير من هذا العام، ما يجعل إجمالي 

املبالغ املدفوعة تصل إلى مليار دوالر.
وواجهت تونس سلسلة من الصدمات منذ 
عام 2007 وشـــهد معدل منوهـــا هبوطا كبيرا 
عام 2011، لكن االقتصاد بدأ بالتعافي منذ عام 
2014. ومن املتوقع أن يظهر االقتصاد توســـعا 
بنســـبة 2.3 باملئـــة هذا العـــام و3 باملئة العام 

املقبل.

قال اقتصاديون إن تنصل صندوق النقد الدولي من دوره في تطبيق اإلصالحات التونسية 
القاســــــية وسياسات التقشف التي تسببت في احتجاجات شــــــعبية مؤخرا، يتناقض مع 
املواقف السابقة للمؤسســــــة املالية الدولية، التي أشاد خبراؤها بإجراءات التقشف التي 

تضمنتها موازنة 2018.

صندوق النقد يتنصل من اإلصالحات االقتصادية القاسية في تونس

[ خيارات محدودة أمام الحكومة للعدول عن سياسات التقشف  [ انفجار االحتجاجات يؤكد أن األوضاع المعيشية باتت ال تطاق

غليان األسعار ينخر جيوب المواطنين

{بعـــض البلدان األوروبية هي بمثابة ثقوب ضريبية ســـوداء. ينبغي إيجـــاد طريقة للتعامل مع 

التسهيالت الضريبية المتمادية التي تقدمها}.

بيار موسكوفيسي
املفوض األوروبي للشؤون االقتصادية

{إجراءات ضبط الموازنة الســـعودية ستزيد اإليرادات الحكومية على نحو مستدام، لكن زيادة 

اإلنفاق لدعم النمو االقتصادي تكبح االلتزام بالضبط المالي}.

تقرير رسمي
وكالة فيتش للتصنيف االئتماني

أتش.بي تعزز أجهزة الالبتوب بمزايا

الشحن السريع والتعرف على الوجوه
أتش.بـــي  شـــركة  التحقـــت   – كاليفورنيــا   {
األميركية أمس بســـباق شركات التكنولوجيا 
الكبـــرى نحـــو الشـــريحة العليا مـــن أجهزة 
الكومبيوتر احملمولة (الب توب) بالكشف عن 

جهاز ”سبكتر اكس 15-360“.
ويكشـــف الســـعر الذي وضعته أتش.بي 
للجهاز اجلديد عند 1299 دوالرا موقع اجلهـاز 
فـــي خارطـــة الســـوق، وحجـــم املزايـــا التي 
تضمنها من أحدث االبتـــكارات التكنولوجية 
مثــــل الوضـــوح الفـائـــق وتقنيــــة الشـــحـن 

السريع.
وقالت شركة إتـش.بي إن زر التشغيـل في 
جهاز ”ســـبكتر اكس 360-15“ اجلديد يتضمن 
مستشـــعـر بصمــــة األصابــــع، إضـافـــة إلى 
تـوافر كاميـرا تعمـل باألشـــعة حتـت احلمـراء 
لتشـــغيـل وظيفة التعرف على الوجه ”ويندوز 

هالو“.
وأضافت الشـــركة أن اجلهاز مزود بنظام 
تشـــغيل مايكروســـوفت وينـــدو 10 وشاشـــة 
فائقـــة الوضـــوح ”4 كي“ تســـتند إلـــى تقنية 
”آي.بـــي.أس“ يبلغ قطرهـــا 15.6 بوصة تعمل 
باللمس، وميكن طي الشاشة ودورانها بشكل 
تـــام على زوايا 360 درجـــة ليتحول إلى جهاز 

لوحي عمالق.
وأوضحـــت الشـــركة األميركيـــة أن الالب 
توب اجلديد يشـــتمل على معاجلات إنتل من 
اجليل الثامن ”آي كور 8“ مع إمكانية االختيار 
بني بطاقات الرســـوم ”راندم آر.اكس فيغا أم“ 

أو ”جيفورس أم.اكس 150“.
وركـــزت حملة ترويـــج أتش.بـــي للجهاز 

اجلديد من خالل فترة 
عمـــل البطارية دون 
حاجـــة إلـــى إعادة 
الشحن والتي قالت 
إنهـــا متتـــد لفترة 
13.5 ســـاعة مـــن 

التشغيل املتواصل. 
كمـــا ميكن شـــحن 

البطارية بنســـبة 
تصـــل إلـــى 50 

 30 خـــالل  باملئـــة 
دقيقة فقـــط بفضل تقنية 

الشحن السريع.

ويبلـــغ وزن جهـــاز الـــالب تـــوب اجلديد 
القابـــل للتحويل إلى جهاز لوحي كيلوغرامني 
وهو مـــزود مبنفذ ”ثندربولت 3“ ولوحة أرقام 

مدمجة.
وشهدت ســـوق أجهزة الالب توب تراجعا 
فـــي الســـنوات املاضية بالتزامن مع اتســـاع 
حصـــة األجهـــزة اللوحية والهواتـــف الذكية 
التي تســـتطيع القيام مبعظـــم وظائف الالب 

توب وتقدم مزايا إضافية.

لكن أجهـــزة الالب تـــوب بدأت تســـتعيد 
مكانتها في األشـــهر األخيرة مع طرح أجهزة 
فائقة القوة من قبل الكثير من الشـــركات مثل 
أبل ومايكروســـوفت، اللتني أشعلتا املنافسة 
في الشـــريحة العليا من أجهـــزة الكومبيوتر 
الشـــخصي بإضافة الكثيرة من القوة واملزايا 

اجلديدة.
وكشـــفت شـــركة لينوفـــو الصينيـــة هذا 
األســـبوع جهـــاز الب توب من سلســـلة الالب 
تـــوب ”ثنك باد اكس 1“ خالل فعاليات معرض 
”ســـي.إي.أس“ لإللكترونيات الذي يقام حاليا 

في مدينة الس فيغاس األميركية.
وتضمـــن مواصفـــات عالية جديـــدة مثل 
ميكروفون املجال البعيـــد الذي يتيح إمكانية 
التحكـــم فـــي اجلهـــاز عن 
طريق األوامر الصوتية 
بواســـطة املســـاعد 
أمـــازون  الرقمـــي 

الكسا.
للمستخدم  ميكن  كما 
أيضـــا التحكـــم فـــي 
املتوافقـــة  األجهـــزة 
املنزلية  الشـــبكة  في 
األوامر  طريـــق  عـــن 
إجـــراء  أو  الصوتيـــة 
املشـــتريات عن طريق منصات 

شركات اإلنترنت العمالقة.

} ديرتويــت (الواليــات املتحــدة) - كشـــفت 
لكزس خالل فعاليات معرض ديترويت الدولي 
للســـيارات النقـــاب عن ســـيارتها االختبارية 
أل.أف1- ليمتلـــس، التـــي متهد بهـــا الطريق 
ملوديـــل كـــروس أوفر جديـــد بعـــد أن تربعت 
آر.أكس 300 ألكثر من عقد على عرش هذه الفئة 

التي تنتجها الشركة.
وتقـــول العالمـــة الفاخرة التابعة لشـــركة 
تويوتـــا اليابانيـــة إن الســـيارة اجلديدة هي 
عبارة عـــن كتلة معـــدن واحـــدة مت تطويعها 
لتظهـــر بهـــذا التصميم الذي يكشـــف مالمح 

رؤيتها ملستقبل السيارات الفاخرة.
ويشـــير شـــعار لكزس الذي جـــاء باللون 
األزرق على مقدمة الســـيارة إلـــى أنها مركبة 
هجينة جتمع بني عمـــل محرك بنزين ومحرك 
كهربائـــي. وهنـــاك إمكانيـــة أن تعتمـــد على 

الهيدروجني أيضا.

وأكـــدت الشـــركة أن ســـيارتها االختبارية 
التـــي يبلغ طولهـــا 5 أمتار وعرضهـــا مترين، 
جتمـــع بـــني معـــدالت األداء العاليـــة وأقصى 

معايير الراحة.
وحصلت السيارة كروس أوفر على واجهة 
تضم شـــبكا مغزلي الشكل عمالقا يحافظ على 
هوية ســـيارات لكزس اجلديدة ولكنه يطورها 
وينقلها إلى مرحلة أكثر مستقبلية وحتيط به 

مصابيح بتصميم متطور.
ويتميز شـــكل الســـيارة التي تســـتند إلى 
عجـــالت كبيرة قياس 22 بوصة، بشـــكل مميز 
لشـــبكة املبرد فـــي مقدمة الســـيارة التي تطل 
منها مصابيح مســـتقبلية تعمـــل بتقنية ”أل.

إي.دي“.
وقـــام املصممـــون بتقليص عـــدد املفاتيح 
إلى أقصـى حد ممكـن في املقصورة الداخلية، 
التي تزخر بشاشات للتحكم الفـردي في مكيف 

الهـــواء وأنظمـــة الترفيـــه. وأتاحت الشـــركة 
خيــــارات متعــــددة لقــــوة الـدفـــع، فاملوديل 
االختبــــاري ميكــــن أن يعتمــــد علـــى خليــــة 
الـوقــــود أو نظـــام الدفـــع الهجـــني أو محرك 
االحتراق التقليـــدي أو حتى الدفع الكهربائي 

اخلالص.
ومـــن أجل الراحـــة التامة، تقدم الســـيارة 
لقائدها خيار ”تشـــوفير“ لالنتقال إلى القيادة 
الذاتيـــة عـــن طريـــق التحكـــم اإللكتروني في 

التوجيه واملكابح ودواسة الوقود.

اقتراح لكزس لسيارات المستقبل الفاخرة

لكزس {ليمتلس} في نقلة اختبارية لسيارات المستقبل

ترة
ون 
ة 
ت

ل.
ن 

 تقنية

التح
ط

املشـــتري
اإل ا ش

جيري رايس:

اقترحنا على تونس برامج 

لحماية الفقراء من تأثير 

اإلصالح االقتصادي

أتش.بي زودت الجهاز 

الجديد بخاصية الشحن 

السريع ومزايا كثيرة أخرى 

بينها التعرف على الوجه

شركة لكزس: ليمتلس 

االختبارية الجديدة تجمع 

بين معدالت األداء العالية 

وأقصى معايير الراحة

جيهان شندول:

تونس لم يكن لديها هامش 

من المناورة لمناقشة شروط 

صندوق النقد
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اقتصاد
{االتفاق بين مصدر شـــركة سيبســـا اإلســـبانية فرصة تعاون مثالية لدفع جهود نشر مشاريع 

الطاقة المتجددة باألسواق العالمية}.

بدر اللمكي
مدير إدارة الطاقة النظيفة في شركة مصدر اإلماراتية

{مصر سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دوالر في عامين. وقد تمكنت من جذب أكثر 

من 95 مليار دوالر من النقد األجنبي في عام واحد}.

طارق عامر
محافظ البنك املركزي املصري

محمـد حماد

} القاهــرة – بـــددت وزارة التموين والتجارة 
الداخلية في مصر طموحات املواطنني وزادت 
معاناتهـــم، نتيجة عدم الســـيطرة على حركة 
التجـــارة الداخلية بالبـــالد، وعدم القدرة على 
تنفيـــذ قرار اإلعالن عن أســـعار املنتجات بعد 

مضي نحو أسبوع على سريانه رسميا.
وكان علـــي املصيلحـــي وزيـــر التمويـــن 
والتجـــارة الداخليـــة أصـــدر قـــرارا الشـــهر 
املاضـــي، ألزمـــت املـــادة األولـــى منـــه جميع 
للســـلع،  املســـتوردة  أو  املنتجـــة  الشـــركات 
بإصـــدار فواتيـــر ضريبية تشـــمل ســـعر بيع 
املصنع والســـعر املقترح للمستهلك، بدءا من 

أول الشهر احلالي.
وتلـــزم املـــادة الثانيـــة من القـــرار وضع 
ســـعر البيع على السلعة، ســـواء على الغالف 
مباشـــرة أو من خالل وضع ملصـــق، أو على 
أماكن العرض، مع االحتفاظ مبستندات حيازة 

السلعة.
ومـــع أن عقوبات عدم تنفيـــذ القرار تصل 
إلى حّد الســـجن والغرامة معـــا إال أنه لم يتم 
تســـجيل محضـــر واحد ضـــد املخالفني حتى 

اليوم.
ورصـــدت جولـــة لـ”العـــرب“ فـــي بعـــض 
األســـواق بالقاهرة، جتاهل احملـــال التجارية 
للقـــرار، وإصـــرار عدد كبير من محال الســـلع 
الغذائية على البيع بأكثر من السعر احلقيقي، 
وبـــدت هـــذه املســـألة صارخـــة فـــي املناطق 

الشعبية البعيدة متاما عن الرقابة.
وكشـــفت اجلولة التزام سالســـل احملالت 
الكبرى فقط بالقرار وحرصت على اإلعالن عن 
األســـعار ضمن سياســـتها العامة، وليس من 
أجل تطبيق القرار، ألنها تتبع شـــركات عابرة 

للحدود، وهي السياســـة املتعـــارف عليها في 
تلك الشركات.

وتقـــول بهية محمود، وهـــي ربة منزل، إن 
التجار يرفعون األسعار في املناطق الشعبية، 
ألنهـــم على يقني أن الناس لن يذهبوا لشـــراء 
املنتجات من سالســـل احملال الكبرى البعيدة 
عـــن منازلهم، بعـــد موجة الغـــالء التي طالت 

وسائل املواصالت.
ورفعت القاهرة أسعار البنزين وفق وصفة 
صنـــدوق النقد الدولي إلصالح اقتصاد البالد 
بنســـب تراوحت بـــني 34.6 باملئـــة و50 باملئة، 
والســـوالر 30.5 باملئة، ما أّدى إلى رفع تعريفة 
املواصالت العامة بنحو 50 باملئة في املتوسط.

املواطنـــني  أن  لـ”العـــرب“،  وأوضحـــت 
يتقبلون جشع التجار ألنهم إذا قرروا الذهاب 
إلى احملالت الكبرى للتوفير في ميزانية املنزل 
سوف يتحملون مشـــقة التنقل في املواصالت 
العامة، فضال عن عدم جدوى هذا التوفير، بعد 
إضافة تكلفة االنتقاالت على أسعار املنتجات.

وتعد أســـواق جتـــارة التجزئـــة في مصر 
منوذجـــا لالحتـــكارات نتيجة عشـــوائية هذا 
القطاع الذي يســـتحوذ على 20 باملئة من عدد 

املنشآت في البالد.
ويصـــل عـــدد محـــالت جتـــارة التجزئـــة 
املصرية إلـــى نحو 1.26 مليون منشـــأة بعدد 
فروع تصل لنحو 1.8 مليون فرعا، ويعمل بها 

نحو 3.5 مليون عامل.
ومـــا يزيد من صعوبة األمـــر إعالن وزارة 
التموين عن تبكير موعد اخلصومات الشتوي 
أســـبوعني عن موعـــده األصلي بســـبب ركود 
األســـواق، وقررت أن تبدأ فعالياته مع حلول 
منتصف هذا الشـــهر بدال من مطلع فبراير من 

كل عام.

وعلق محمد ســـعيد، وهو موظف بإحدى 
الشـــركات التـابعـــة للقطـــاع اخلـــاص، قـائال 
”يقـــوم التجار برفع األســـعار قبل األوكازيون، 
ثـــم يتم اإلعالن رســـميا عـــن مهرجان حتطيم 
األسعار، وجند في النهاية أن تلك التخفيضات 

وهمية“.
أن أصحـــاب احملـــالت  وأكـــد لـ”العـــرب“ 
التجارية يضعون نسبة اخلصم على املالبس 
وال يضعون الســـعر عليهـــا، ويبيعونها وفق 
األهواء وقدرة املشـــتري علـــى التفاوض حول 

سعر السلعة.
وقـــال عاطف يعقوب رئيـــس جهاز حماية 
املســـتهلك، إن ”اجلهـــاز يقـــوم مبراقبة حركة 
األســـواق وينظم حمـــالت تفتيش على احملال 

التجارية بشكل منتظم“.

وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أنـــه تتـــم كتابة 
محاضر للمحـــال املخالفة للقانون، إلى جانب 
تخصيـــص خط ســـاخن الســـتقبال شـــكاوى 

املستهلكني على رقم معني.
وأكـــد اجلهـــاز املركـــزي للتعبئـــة العامة 
واإلحصاء أن مشتريات املصريني من محالت 
جتـــارة التجزئـــة تصل لنحـــو 50 مليار دوالر 
ســـنويا، وحقـــق التجار صافي ربـــح من تلك 

املعامالت بنحو 6.5 مليار دوالر.
وشـــدد خالد حمزة رئيس جلنة االستيراد 
والتجـــارة الداخليـــة بجمعية رجـــال األعمال 
املصريني، علـــى أن منظومة التجارة الداخلية 
حتتاج إلى إعادة هيكلة من خالل دمج محالت 

التجزئة الصغيرة بالقطاع الرسمي. 
ولفـــت لـ”العـــرب“ إلـــى أن أغلبيـــة حركة 

جتـــارة التجزئـــة مبصـــر تعمـــل بشـــكل غير 
رسمي، وتتهرب من دفع الضرائب، إلى جانب 
منافستها غير املشروعة للمتاجر الكبرى التي 

تعمل داخل منظومة االقتصاد الرسمي.
ورصد تقرير رســـمي حول جتارة التجزئة 
مبصـــر أصـــدره اجلهـــاز املركـــزي لإلحصاء 
ارتفاع التضخم على أســـاس سنوي بنحو 18 
باملئة، وزيادة أسعار مجموعة السكر واألغذية 
الســـكرية بنســـبة 16.5 باملئة، وصعود أسعار 

مجموعة املربى بنسبة 37.7 باملئة.
وأكد التقرير أن أســـعار مجموعة منتجات 
احللويات صعدت بنســـبة 36.4 باملئة، بسبب 
ارتفاع معدالت اســـتهالكها تزامنا مع فترات 
الدراســـة، حيث يزداد الطلب على اســـتهالك 

هذه املجموعات السلعية بشكل كبير.

ــــــون تراخي احلكومة املصرية وعدم قدرتها على مواجهة جشــــــع التجار،  انتقد اقتصادي
وفشــــــلها في تنفيذ قرار كتابة األســــــعار على املنتجات، بعد أن أعلنت منتصف الشــــــهر 

املاضي بدء تطبيق القرار مطلع هذا العام بشكل رسمي.

مناورات التجار تحبط محاوالت القاهرة ضبط انفالت األسعار

[ اتهام الحكومة بالتقاعس في فرض كتابة األسعار على المنتجات  [ التجار يلجأون للتخفيضات الوهمية لاللتفاف على القرارات

التضخم الجامح يجعل رقابة األسعار مهمة مستحيلة

عاطف يعقوب:

جهاز حماية المستهلك 

يراقب حركة األسواق وينظم 

حمالت تفتيش منتظمة

وكالة الطاقة: إنتاج النفط األميركي سيتجاوز السعودي هذا العام

} باريس – رّجحت وكالة الطاقة الدولية أمس 
أن تتجـــاوز الواليات املتحدة الســـعودية في 
إنتاج النفط هذه السنة لتحتّل املرتبة الثانية 
عامليا بعد روسيا، مع تكثيف استخراج النفط 

الصخري بدعم من ارتفاع األسعار.
ويبلـــغ إنتاج النفط األميركـــي يبلغ حاليا 
نحـــو 9.9 مليـــون برميـــل يوميا وهـــو أعلى 
مســـتوى حققته منذ 50 سنة وهو ما ”يساوي 
تقريبـــا إنتاج الســـعودية، ثانـــي أكبر منتج 

للخام في العالم بعد روسيا“.

وتوّقعت الوكالة في تقريرها الشـــهري أن 
يتجاوز اإلنتاج األميركي هذا العام 10 ماليني 
برميل يوميا ليتقدم على الســـعودية ويقترب 
من مستوى إنتاج روســـيا إذا استمر تطبيق 
اتفـــاق خفض اإلنتاج بـــني منظمة أوبك وعدد 

من املنتجني املستقلني بقيادة روسيا.
وساهم خفض اإلنتاج وتراجع املخزونات 
وبعض االضطرابات اجليوسياســـية في رفع 
سعر البرميل فوق 70 دوالرا ألول مرة منذ عام 
2014، لكن ارتفاع األسعار شجع شركات إنتاج 

النفـــط الصخري على تكثيـــف عمليات احلفر 
واإلنتاج.

وقالـــت الوكالـــة الدولية للطاقـــة إن منّو 
اإلنتـــاج األميركـــي فـــي العـــام املاضـــي فاق 
كل التوقعـــات ”مع اســـتفادة شـــركات النفط 
الصخـــري من تطـــور التكنولوجيـــا وخفض 

تكاليف اإلنتاج“.
وأضافت أن ”النمو املتسارع في الواليات 
املتحدة واملكاسب الكبيرة في كندا والبرازيل 
ســـيعوضان التراجـــع فـــي إنتـــاج فنزويـــال 
وأن التأثيـــرات علـــى اإلمدادات  واملكســـيك“ 

ستكون في األميركيتني خالل العام احلالي.
ويثير استخراج النفط والغاز الصخريني 
اجلدل ألنه يتطلب ضخ مزيج من املاء والرمل 

واملواد الكيميائية حتت ضغط عال في أعماق 
التربـــة إلخـــراج احملروقـــات احملتجـــزة بني 

طبقات الصخور.
ويعارض املدافعون عن البيئة هذه العملية 
علـــى اعتبار أنهـــا ميكن أن تتســـبب بتلويث 
املياه اجلوفية وحتى التســـبب بهزات أرضية 
خفيفة. ويقـــول محللـــون إن هواجس البيئة 
املتصاعـــدة هـــي األمل الوحيد فـــي كبح منو 

إنتاج النفط الصخري.
أما بشـــأن إنتاج منظمة أوبـــك، فقد أكدت 
وكالة الطاقة الدولية أنه ”ال توجد مؤشـــرات 
واضحة بعـــد على أن أوبك ســـتفتح صنابير 

اإلمدادات لتهدئة سباق النفط“.
وأشـــارت إلى أن مستوى التزام دول أوبك 
بخفض اإلنتاج يبلغ نحـــو 95 باملئة ليتراجع 
إنتاج الدول األعضاء فـــي العام املاضي ألول 
مـــرة منـــذ عـــام 2013 ليصل إلـــى 39.2 مليون 
برميـــل يوميـــا. أما درجـــة التـــزام املنتجني 
املستقلني املشـــاركني في االتفاق فقد بلغت 82 

باملئة وفق الوكالة.
املشـــورة  تقـــّدم  التـــي  الوكالـــة  وقالـــت 
القتصادات الســـوق املتقدمة بشـــأن سياســـة 
الطاقـــة إن الواليات املتحـــدة عّوضت نحو 60 
باملئـــة من خفض اإلنتاج الـــذي يصل إلى 1.8 

مليون برميل يوميا منذ بداية العام املاضي.
وســـجلت تراجعـــا طفيفـــا فـــي إجمالـــي 
إمـــدادات النفـــط العاملة خالل العـــام املاضي 
مبعـــدل 405 آالف برميـــل يوميـــا لتصـــل في 
نهاية ديســـمبر إلى 97.7 مليون برميل يوميا، 
مقابل طلب عاملي يصل إلى 97.8 مليون برميل 
يوميـــا. وأرجعت ذلك إلى حوادث انقطاع غير 
محســـوبة في بحر الشـــمال وضعـــف إنتاج 

فنزويال.
وقالت الوكالة إنه إذا استمر التزام الدول 
املشـــاركة في اتفاق خفـــض اإلنتاج من داخل 
أوبـــك وخارجها والذي من املقرر أن يســـتمر 
حتى نهاية العام ”فاألرجح أن يحقق الســـوق 

التوازن على مدار السنة“.

[ اضطرابات فنزويال تدعم بقاء األسعار قرب 70 دوالرا للبرميل  [ تصاعد الهواجس البيئية المعارضة للطفرة الجديدة للنفط الصخري

أميركا الرابح األكبر من اتفاق خفض اإلنتاج

قّدمت وكالة الطاقة الدولية أمس توقعات متفائلة بشأن استقرار أسعار النفط خالل العام 
احلالي عند مســــــتوياتها احلالية. وأكدت أن النفط الصخري سيكون املستفيد األكبر من 

ارتفاع األسعار واستمرار االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج.

خالد حمزة:

التجارة الداخلية تحتاج 

إلعادة هيكلة ومعظمها 

يعمل بالقطاع غير الرسمي

وكالة الطاقة الدولية:

اإلنتاج األميركي سيتجاوز 10 

ماليين برميل يوميا هذا العام 

} لنــدن – قالت وكالـــة الطاقة الدولية أمس ليتقدم على السعودية
إن حصـــة املنتجـــات النفطيـــة املكـــررة من 
الصـــادرات الســـعودية زادت بشـــكل مطرد 
خالل 2017 لتبدد أثر انخفاض مبيعاتها من  
اخلام في األســـواق اخلارجية مع امتثالها 

لالتفاق العاملي بشأن خفض اإلمدادات.
وقالـــت الوكالة فـــي تقريرها الشـــهري 
اســـتنادا إلى بيانات من مبـــادرة البيانات 
املشـــتركة (جودي) إن السعودية صدرت 6.9 
مليـــون برميـــل يوميا من النفـــط اخلام في 
أكتوبر املاضـــي بانخفاض قـــدره 760 ألف 
برميل يوميا عن املستوى املسجل قبل عام.

لكـــن في الوقـــت نفســـه، زادت صادرات 
السعودية من املنتجات النفطية املكررة مثل 
الديزل والبنزين ووقود الطائرات بنحو 155 
ألف برميـــل يوميا من مســـتواها قبل عام، 
ليبلـــغ إجمالي صادرات املنتجات الســـائلة 
نحـــو 8.5 مليـــون برميـــل يوميا في شـــهر 

أكتوبر املاضي.
ورغـــم أن إجمالـــي حجـــم الصـــادرات 
انخفض على أســـاس ســـنوي، فـــإن حصة 
املنتجات املكررة شـــكلت نحـــو 19 باملئة من 
احلجم اإلجمالي في أكتوبر ارتفاعا من نحو 

13 باملئة قبل عام.
واستثمرت الرياض في عدد من املصافي 
العمالقة في السنوات األخيرة لتلبية الطلب 
احمللي املتنامي وباعت منتجات في اخلارج 
مع اســـتغاللها ملواردها النفطيـــة الكبيرة. 
وتشـــمل تلك مصفاة ســـاتورب في اجلبيل 
البالغـــة طاقتها 400 ألف برميل يوميا وهي 

مشروع مشترك مع توتال الفرنسية.
وتؤكد سياســـات الســـعودية على أنها 
تخطـــط للتحول إلى تصدير املشـــتقات بدل 
تصدير النفط اخلام من أجل تعظيم هوامش 

الربح.
ومتلـــك الريـــاض طاقة تكريـــر إجمالية 
بالبالد وعبر مشـــاريع مشتركة في اخلارج 
تصـــل إلـــى 5 ماليـــني برميل يوميـــا، وهي 
تخطـــط ملضاعفتهـــا إلى 10 ماليـــني برميل 
يوميا ما يعني توقفها كليا عن بيع  اخلام.

صادرات المشتقات السعودية 

تقلص صادرات الخام



} تعيـــش منطقتنا العربية، هذه الســـنوات، 
أســـوأ الظـــروف وأقســـاها، إذا مـــا فكرنـــا 
فالعنـــف  األطفـــال.  لتربيـــة  كبيئـــة  فيهـــا 
والشـــقاق  الدينـــي  واإلرهـــاب  المتصاعـــد 
الطائفـــي والعنصري والتفـــكك الحاصل في 
المجتمعـــات، كل تلك العوامـــل تعتبر مناخا 
بشـــعا جدا ينمـــو فيه وعي الصغـــار، الذين 
سيكبرون وســـتكون عليهم قيادة مجتمعاتنا 
قريبـــا. حينها ســـيجني صانعـــو العنف ما 

زرعت أيديهم.

ولكـــن وفي مجتمعـــات مماثلة، شـــهدت 
حوادث وأعواما دامية كالتي نشـــهدها نحن 
العـــرب اليوم، تخـــرج اســـتثناءات تؤكد أن 
األجيال الجديدة حمالة للمفاجآت أيضا، وال 
تكتفي بأن تكون رد فعل على ما يطبق عليها 

اليوم عبر كافة وسائل التأثير.
جورج ويـــا واحد من هـــؤالء الذين كلما 
نظرنا إليهم فّكرنا في أطفال الشرق األوسط؛ 
نشأ وعاش في بيئة حروب ومجازر وكوارث، 

ولكنه فاجأ الجميع في النهاية.
وعلـــى غيـــر المعتاد في نهاية المســـيرة 
الرياضيـــة لنجوم كـــرة القدم اختـــار النجم 
الليبيري أّال يبقى أســـيرا لألجواء الرياضية 
بعد االعتـــزال. فلم يختر طريـــق التدريب أو 

اإلدارة أو العمل في الفيفا.
قّرر ويا أن يخوض غمار السياســـة لعله 
يقدم لبلده في مجـــال الحياة العامة ما عجز 
عـــن تقديمه في مجال كرة القدم، إذ لم يتمكن 
من تحقيق حلـــم ليبيريا بالتأهـــل لنهائيات 
كأس العالم نظرا إلى المســـتوى المتواضع 
للمنتخـــب الليبيري قياســـا بعمالقـــة القارة 
الســـمراء، لكنه اآلن حقق حلمه واعتلى سّدة 
رئاسة الدولة طامحا في تقديم الرفاه والتقدم 

لشعبه.

الفقر والعنف

 أمضـــى ويـــا مســـيرة شـــاقة ومضنية، 
إلـــى أن حقق نجاحات باهـــرة في عالم الكرة 
والسياسة. فبعد والدته في العام 1966 عاش 
وترعرع فـــي كنف جدته بعد انفصال والديه، 

وليام ويا الذي كان يعمل ميكانيكيا، وأمه آنا 
كوايويه التي عملت بائعة.

 حيـــاة صعبـــة تلك التي عاشـــها ويا في 
حي ”كالرا تـــاون“ أحد أكثر األحياء فقرا في 
العاصمـــة الليبيرية مونروفيـــا. وكانت كرة 
القدم مالذه الوحيـــد، ليصرخ في وجه الفقر 

معلنا طموحاته وأحالمه الكبيرة.
وإلـــى جانـــب شـــغفه بكـــرة القـــدم عمل 
ويـــا كمشـــغل تحويلة في شـــركة االتصاالت 
الليبيرية، وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره 
تابع بدهشة تفاصيل االنقالب العسكري على 
الرئيس الليبيري األســـبق ويليـــام تولبيرت 
عام 1980 الذي تم قتله على يدي قائد االنقالب 

صامويل دو.
وبعد تسعة أيام فقط شاهد الفتى اليافع 
العشـــرات من مؤيدي تولبيـــرت وهم يقتلون 
في الشوارع برصاص الجيش الليبيري، مما 
ترك شـــرخا في أعماقه وهو يخطو خطواته 
أو  الكروية األولى مع فريق ”يانغ سرفايفرز“ 

”الناجون الصغار“.
وكعادة الفرنســـيين الذين يقتنصون كل 
مـــا هو مميز في أفريقيا، فقد توســـم المدرب 
الشـــهير أرســـين فينغـــر فـــي ويـــا الصغير 
الموهبة الكرويـــة المتفجرة. أخذه إلى نادي 
موناكو الفرنســـي في عام 1988، ليبدأ نجمه 

الكروي بالبزوغ.
 عـــام 1992 انتقـــل ويا إلى نـــادي باريس 
ســـان جيرمان، قبل أن يخطو خطواته األبرز 
واألهـــم في عالم كـــرة القـــدم بانضمامه إلى 
نادي ميالن اإليطالـــي عام 1995 النادي الذي 
حقـــق معه ألقابا عديدة، حين نال لقب أفضل 

العب في أوروبا والعالم.
بعـــد ذلك تحـــرك ويا بين أندية تشلســـي 
ومانشستر ســـيتي اإلنكليزيين وكذلك نادي 
مرســـيليا الفرنســـي قبل أن ينهي مســـيرته 
الكرويـــة الحافلة في دولة اإلمـــارات العربية 

المتحدة مع نادي الجزيرة عام 2003.

ما بين بيرلسكوني ومانديال

حين قرر ويا خوض غمار السياســـة، كان 
ينظر إلى شـــخص بعينه، معتبرا إياه ملهمه 
فـــي المجاليـــن الرياضي والسياســـي. فكان 
قريبـــا من أفـــكار وتعليمات رئيـــس الوزراء 
اإليطالـــي ورئيـــس نـــادي ميـــالن ســـيلفيو 
بيرلسكوني الذي وضع له األسس التي يجب 
أن يتبعها في رحلته السياســـية الشائكة في 
بلد ينتظر عملية انتقال سياســـي على أسس 

ديمقراطية منذ أكثر من ستة عقود.
 أعلن ترشـــحه لالنتخابات الرئاسية بعد 
أن أسس حزب ”مؤتمر التغيير الديمقراطي“ 
المميـــز  الكـــروي  تاريخـــه  علـــى  معتمـــدا 
وعلـــى عدم تورطـــه في الصراعـــات الدموية 
الداخليـــة إلقنـــاع الناخبيـــن بانتخابه. لكن 
منافسته إيلين جونســـون سيرليف الخبيرة 
االقتصاديـــة والتي شـــغلت مناصـــب مهمة 
دوليـــا داخل البنـــك الدولي، اســـتثمرت قلة 

خبرته السياسية وفازت باالنتخابات.
لم يستسلم ويا لليأس. خاض االنتخابات 
الرئاسية مرة ثانية عام 2011 لعله يعيد األمل 
إلى ليبيريا التي مزقتها حرب أهلية استمرت 
أربعة عشـــر عاما، وأســـفرت عـــن مقتل ربع 
مليون إنســـان، ثم ضربها وبـــاء اإليبوال في 
كارثة إنسانية مريرة، ولكن سيرليف الحائزة 
على جائزة نوبل فازت مرة أخرى بالرئاسة.

خاض ويا غمـــار االنتخابات الرئاســـية 

للمرة الثالثة ففاز بالدورة األولى بأكثر من 38 
بالمئة من األصوات، وفي الدورة الثانية التي 
أجريت في الســـادس والعشرين من ديسمبر 
الماضي حقق فوزا كبيرا بــــ61.5 بالمئة من 
األصوات مقابل 38.5 بالمئة لخصمه جوزف 
بواكاي، فأصبح أخيرا رئيسا لليبيريا التي 
ســـيتولى مهامه الرئاســـية فيها يوم الثاني 

والعشرين من يناير الحالي.
الرئيـــس الجديـــد تعهـــد فـــي مؤتمـــره 
الصحافـــي األول بعد الفوز بتحســـين حياة 
المثلـــى  الطريقـــة  أن  مؤكـــدا  الليبيرييـــن، 
لالحتفـــال هـــي بتنمية حياة الشـــعب، وقال 
”ســـنبني على التقـــدم الذي حققته الســـيدة 
سيرليف لتحسين حياة الليبيريين، ويمكنني 

القول علنا إن الطريقة 
الفضلى 

لالحتفال 
بالليبيريين 

هي 
بتحسين 
حياتهم، 

واليوم أعلن 
ان تحسين حياة 

الليبيريين هي مهمة 
استثنائية“.

وتابع ويا ”إن الذين 
سيتم اختيارهم في 
الحكومة سيكونون 

مكرسين لفكرة العمل 
من أجل الفقراء 

والتحول االجتماعي… 
إن الليبيريين هم 

األبطال الحقيقيون لهذا 
النصر“.

”الغارديـــان“  صحيفـــة  وتكشـــف 
فكـــرة  زرع  فـــي  الفضـــل  أن  البريطانيـــة 

االتجاه إلى السياسة واســـتثمار نجاح ويا 
الرياضي يعود إلى الزعيم األفريقي نيلسون 
مانديال الذي اســـتقبله وحثه على الترشـــح 
لالنتخابات الرئاســـية عام 2005 مؤكدا له أن 
ذلك هدف عظيم لنجـــم اعتبره مانديال ”فخر 

أفريقيا“.
بعد ذلك اللقاء مع مانديال تغيرت لغة ويا 
وأعلن في حملتـــه االنتخابية آنذاك ”يمكنكم 
ان تثقـــوا بي ألنني أعرفكم وأنتم تعرفونني. 
علينـــا أن نشـــّيد من جديد بنيتنـــا التحتية. 
وعلينا إعادة أطفالنا إلى المدارس، شـــعبنا 

يحتاج إلى الخروج من الظالم الدائم“.

مصطلحات رياضية في السياسة

 ويـــا الذي يقـــود أول انتقـــال ديمقراطي 
للســـلطة في ليبيريا منذ العام 1944 مع نائبته 
جويل هاورد تايلور الزوجة السابقة لتشارلز 
تايلـــور قائد التمرد الســـابق ثم رئيس الدولة 
بين عامي 1997 و2003، تنتظرهما مهام صعبة، 
ولكنه يتّكئ على مصطلحات حياته الرياضية 
ويقول ”لقد شـــاركُت في مباريات صعبة جدا 
وخرجـــُت منتصرا. لذا، أعـــرف أنني لن ُأهزم. 

فالشعب الليبيري بجانبي“.
 ولكن شـــعبيته ال تكفي، بحسب منتقديه، 
الذين دائما ما يشـــيرون إلـــى افتقاره للتعليم 
الرســـمي ولقلـــة خبرته السياســـية في قيادة 
البـــالد. ومـــع ذلـــك فـــإن جيـــل الشـــباب في 
ليبيريـــا ال يخفـــي تفاؤله بفوز ويـــا، ويطمح 
إلـــى أن تتقلص تكاليـــف التعليم وأن يحصل 

تنخفـــض  وأن  المجانـــي  التعليـــم  علـــى 
أسعار السلع.

 الكثير من المحللين السياسيين في ليبيريا 
يتوقعون لويا النجاح، رغم المشـــاكل المزمنة 
التي تواجههـــا البالد كانقطاع الكهرباء وترك 
معظم مناطق البالد مـــن دون طاقة. باإلضافة 
إلى أن معظم طرق المناطق الريفية بحاجة إلى 
إنشاء وإصالح. إضافة إلى الحاجة إلى تعزيز 
الرعاية الصحية وتوفير المرافق األساســـية، 
ومشكالت البطالة وانخفاض أسعار صادرات 
البالد الرئيســـية، وخـــام الحديـــد والمطاط، 
وانخفاض المســـاعدات الخارجية، وانكماش 
اقتصاد البالد في العام الماضي، حيث خّفض 
صندوق النقد الدولي الشهر الماضي توقعاته 
لنمو الناتـــج المحلي اإلجمالـــي لعامي 2017 
و2018 مشيرا إلى مؤشرات مثل تباطؤ أسعار 
الســـلع األساسية وســـحب بعثة حفظ السالم 
التابعة لألمم المتحدة. ومع ذلك يقول المحلل 
روبلـــت نايجاي بايلي ”إن نجاح ويا يتلخص 
في الفريق الذي ســـيقوم بتشكيله. إنه يحتاج 
إلى أشخاص يتمتعون بنزاهة ومهارة لتنفيذ 
التغييـــر، عليه التركيز على عنصرين أو ثالثة 
مـــن برامجـــه. إذ ال يمكنـــه القيـــام وحده بكل 

شيء. هذا من المستحيل“.

كان ويا طيلة الوقت فاعل الخير المبادر. 
فزمالؤه في نادي ســـان جيرمان الذين كانوا 
يشهدون  يطلقون عليه لقب ”المستر جورج“ 
كيـــف أنـــه كان يســـاعد الجميـــع، ويحرص 
على تقديم المعونات للمشـــردين في شوارع 
باريس. وكذلك ال يتردد في تقديم المســـاعدة 
ألبنـــاء بلده، حتى أنه في يـــوم من األيام قام 
بدفـــع أجـــور العاملين فـــي ســـفارة ليبيريا 

بفرنسا.
 يوم االثنين القادم ســـيؤدي ويا القســـم 
الرئاســـي في العاصمة مونروفيا. وسيجري 
حفل تنصيبه ونائبته جويل هوارد بالمركب 
الرياضي صامويل كانيون دو بباينســـيفيل، 
وسيشـــهد الحفل حضور عـــدة زعماء أفارقة 
ونجوم كرة قدم معروفون. وعلى هامش حفل 
التنصيـــب ســـيجري لقاء كـــروي بين ”نادي 
وجنـــود القـــوات المســـلحة الليبيرية  ويا“ 

بباركلي.
نجح جورج ويا فـــي التغلب على بيئته، 
وتمكن من قهر كل الظروف الصعبة التي نشأ 
فيها، فهل ســـينبت في أرض الشـــرق أطفال 
مثل ويـــا ذات يوم، ينجحون فـــي مجاالتهم 
العلميـــة والرياضية والفنيـــة وينتقلون إلى 
إصالح عالم السياسة العربي المتهاوي؟

طفل ولد في عنف يشابه عنف الشرق األوسط يغير مصيره املتوقع
جورج ويا

نجم مالعب الكرة يخوض مباريات السياسة رئيسا

صحيفة {الغارديان} البريطانية تكشف أخيرا أن الفضل في زرع فكرة االتجاه إلى السياسة، واستثمار نجاح ويا الرياضي، يعود إلى الزعيم األفريقي نيلسون مانديال الذي استقبله وجوه
وحثه على الترشح لالنتخابات الرئاسية عام ٢٠٠٥ مؤكدا له أن ذلك هدف عظيم لنجم اعتبره مانديال {فخر أفريقيا}.

االنقالب العسكري على الرئيس 
الليبيري األسبق ويليام تولبيرت عام 

١٩٨٠ الذي تم قتله على يدي قائد 
االنقالب صامويل دو يعتبر الحادث 

األبرز الذي ترك أثره على شخصية ويا 
وهو طفل. إذ بعد تسعة أيام فقط 

شاهد العشرات من مؤيدي تولبيرت 
وهم يقتلون في الشوارع برصاص 

الجيش الليبيري، بينما كان هو يخطو 
خطواته الكروية األولى مع فريق {يانغ 

سرفايفرز} أو {الناجون الصغار}

[ المدرب الشـــهير أرســـين فينغر يعّد عراب ويا الذي توســـم في الصغير الموهبة الكروية المتفجرة. فأخذه لنادي موناكو الفرنسي في عام 1988، ليبدأ نجمه الكروي 
بالبزوغ. قبل أن يخطو خطواته األبرز واألهم في عالم كرة القدم، حين نال لقب أفضل العب في أوروبا والعالم. 

[ ترشـــحه لالنتخابات الرئاسية ال يحدث ألول مرة في حياته، فقد ترشح ويا مرتين 
قبل اآلن معتمدًا على عدم تورطه في الصراعات الدموية، لكنه خسر .

ملكون ملكون 
8ثالثة ففاز بالدورة األولى بأكثر من 38
من األصوات، وفي الدورة الثانية التي
في الســـادس والعشرين من ديسمبر
بالمئة من ي حقق فوزا كبيرا بــــ61.5
38.5 بالمئة لخصمه جوزف ت مقابل
، فأصبح أخيرا رئيسا لليبيريا التي
لى مهامه الرئاســـية فيها يوم الثاني

رين من يناير الحالي.
يـــس الجديـــد تعهـــد فـــي مؤتمـــره
فـــي األول بعد الفوز بتحســـين حياة
المثلـــى الطريقـــة  أن  مؤكـــدا  ييـــن، 
ــال هـــي بتنمية حياة الشـــعب، وقال
ني على التقـــدم الذي حققته الســـيدة
ف لتحسين حياة الليبيريين، ويمكنني

علنا إن الطريقة 
ى
ل
ريين

ن 
،

أعلن
سين حياة

يين هي مهمة 
ئية“.

بع ويا ”إن الذين 
ختيارهم في 
ة سيكونون 

ن لفكرة العمل 
ل الفقراء 

ل االجتماعي…
بيريين هم

 الحقيقيون لهذا
.

”الغارديـــان“ صحيفـــة  شـــف 
فكـــرة  زرع فـــي الفضـــل  أن  نيـــة 
 إلى السياسة واســـتثمار نجاح ويا
ي يعود إلى الزعيم األفريقي نيلسون
اســـتقبله وحثه على الترشـــح  الذي
بات الرئاســـية عام 2005 مؤكدا له أن
ف عظيم لنجـــم اعتبره مانديال ”فخر

“

ّ
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يصدر قريبا عن دار {نون} للنشـــر بالقاهرة كتاب {وللجاسوســـية فنون} للكاتب املصري نبيل 

فاروق، بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

عن دار فضاءات للنشـــر والتوزيـــع بعمان صدرت أخيرا رواية بعنوان {من قتل أســـعد املروري} 

للكاتب الجزائري الحبيب السائح.

خلود الفالح

} بحســــب الدكتور ســــتيفان كالين في كتابه 
”علم الســــعادة“، أوضح أن ”الســــعادة مهارة 
يمكن تعّلمها مثل اللغة األجنبية، وهي طريقة 
لتدريب أنفســــنا كي نكون ســــعداء، وذلك عبر 
كتابة األشــــياء الصغيرة التي تجعلنا فرحين 
كل يــــوم“. فهل يمكننا تشــــبيه طقس الكتابة 
اليومي ومســــّودات الكتابة باليوميات؟ يقول 
إرنســــت همنغواي عن الكتابة ”أحب أن أعمل 
العديــــد من األشــــياء التــــي أتقنهــــا أكثر من 
الكتابــــة، ولكــــن عندما ال أكتب فإنني أشــــعر 
بالضجر؛ فأنا لــــدّي الموهبة ولكّني أهملها“. 
”العرب“ طرحت ســــؤالها على عدد من الكّتاب؛ 

هل يمكن للكتابة أن تجعلنا سعداء؟

نشوة الوالدة

تقول الشــــاعرة الليبية عزة رجب ”الكتابة 
متنفــــس الشــــاعر والقــــاص والروائي، هي ال 
تجعلنا ســــعداء، ألنها وحدها السعادة التي 
تســــعدنا في حياتنا، بالنســــبة إلــــّي أتنفس 
شعرا، وحين أبتعد عن كتابة الشعر فأنا كائن 
ضائع، ومخلوق مهما عاش مواقف ســــعيدة 
يظل حنينه لســــعادته األبدية ماثال في كيانه، 
تلك الســــعادة التي يجد فيها نفســــه، وتسكن 
فيها روحه، وتهدأ إليها خواطره، فهي ليست 
مرحلة، وليســــت موقفا، وليســــت أشخاصا، 
الســــعادة بالنســــبة إلى الكاتب هــــي المعبر 
نحــــو الــــذات للمزيد مــــن االكتشــــاف لعوالم 
الدهشــــة داخله. فكلما اكتشفت شيئا جديدا، 
كنت أبتســــم لجدارة االستحقاق عن سعادتي 

بموهبة الكتابة“.
يشــــير الروائي األردني صبحي فحماوي 
إلى أنه قبل الكتابة، ال بد من القراءة الحثيثة، 
حتــــى نشــــحن البطاريــــة التي هــــي دماغنا. 
بالقراءة تتفتح قنوات االســــتيعاب والتفكير، 
وتتمازج بتجارب اإلنسان ومشاعره، فتتشكل 

الثقافة.
يضيف ”وحتى نشــــعر بهذه الثقافة، ال بد 
من التعبيــــر عن ذلك، بهدف توصيل المعرفة، 
والتوجيه المعنوي، واإلدارة. وهذا يتم بطرق 
ِعّدة، منها؛ الكالم أوال، حيث أن المســــيح قال 
’في البدء كانت الكلمة ’. فالكلمة الصادرة عّما 
ســــبق من تحضير وشحن، تســــعد صاحبها 
أوال، ألنه اســــتطاع التعبير عن نفسه، وتفريغ 
شــــحناته التي يعتقد أنهــــا ذات مغزى، وذلك 
بتوصيلهــــا إلى الهدف المنشــــود، تماما كما 
يوصل الالعــــب المحترف ُكَرتــــه إلى الهدف، 
فيشــــعر بالســــعادة. والطريقــــة الثانيــــة هي 
الكتابة والتــــي هي جهد كبير منســــق، ناتج 

عــــن تفكير عميق، وتحليــــل لألمور، وتوظيف 
عصيــــر الكتــــب، واالســــتفادة مــــن معطيات 
وسائل االتصال المختلفة، مع معرفة الواقع، 

والبناء عليه“.
يتابع فحماوي ”عندما نكتب فنحن نسعد 
بالتعبيــــر عّما فــــي عقولنا من أفــــكار. ولهذا 
تجد أن بعض الكّتاب يشــــعرون بسعادة نشر 
كتاباتهــــم، حتى لو كان النشــــر دون أجر. فقد 
تكون ســــعادتهم بالنشــــر هي األجر. الكتابة 
تجعلك تنقــــل منتجات عقلك مــــن داخل ذاتك 
إلى العالم، أو حتى إلى المجرات الســــماوية. 
والنشــــر، تتخلص مــــن حموالت  وبالكتابــــة 
عقلك، التي ثقلت موازينهــــا، فأصبحَت تنوء 
بهــــا. تنثرهــــا إلى اآلخريــــن، الذيــــن صاروا 
يقاســــمونك هــــذا الحمــــل العظيــــم، فتشــــعر 
بالســــعادة، وهم يشــــاطرونك مشــــاعرك التي 

تريد اإلفصاح عنها“.
تجعلــــك  الكتابــــة  أن  فحمــــاوي  ويــــرى 
تســــعد وأنت تنقل شــــخصيتك إلى اآلخرين، 
وتحــــاول أن تكــــون مؤثرا فيهــــم. تحاول أن 
تنقل ما يعتمل في نفســــك، لُتسكن أفكارك في 
عقولهم. مثلما يســــكن حيــــوان منوي غاٍز في 
بويضة األنثى داخل رحمها. الكتابة تشــــعرك 
أنــــك تحتل جزءا مــــن ذوات اآلخريــــن. نعم.. 

”تحتل“.
يقــــول ”الســــعادة بالكتابة، هــــي نوع من 
االحتــــالل الناعم. الغــــزو الذي فطــــرت عليه 
غريزة اإلنســــان. إنها نشــــوة الســــيطرة على 
اآلخرين. ســــواء كانت السيطرة الحميدة كما 
يسيطر المعلم على طالب مدرسته، أو سيطرة 
اإلعالم السياسي واالقتصادي بهدف إخضاع 
ذهن اآلخرين، كمقدمة لشن الحروب. بالكتابة 
أنت تســــعد إذ تســــيطر على أفــــكار اآلخرين، 
فتحّول االشتراكي إلى رأســــمالي، والمسالم 

إلى شرس مهاجم“.

التطهر باأللم

يقــــول القــــاص المصــــري ياســــر جمعة، 
إنه اشــــترك مؤخــــرا في إحدى المســــابقات، 
بمجموعــــة قصصية، ظــــل يكتبها لمدة أعوام 
طوال، وكانت، كأنها تخشى االكتمال.. تراوغه 
شــــخوصها، يلطفهــــا، تهــــدم كل الســــياقات 

السابقة لحكاياتها، وتبدأ من جديد.
 ويضيــــف ”لقد أهدتنــــي لحظات صافية، 
ونصوصــــا كثيرة متفرقــــة، وأمانا لم يتالَش، 
ليحتلنــــي حزن، بعــــد أن كفت عــــن فوضاها، 
ومالعبتها، وأخذها الصمت؛ الذي ســــجنني، 
كذلك، خلــــف جدراٍن حالكــــة. حجبتني تماما 
عن همس الضياء. ال صوت مشــــاغبا هنا وال 
أنس، فقط أمواج الوقت الالهث، وغياب روح 
األشياء. في أصدائها، المتكاثرة أبدا، وعماء 

موحش“.
ويتابع ”كنــــُت كمن فارقتــــه روحه أيضا، 
إلى أن أشــــرق األمل في ذات حلــــم، رأيُت فيه 
طائري، الــــذي صنعه الطفل الــــذي كنته، من 
طمي األرض والزمان، وقد عاد إلّي، بعد سفره 
عبــــر حيوات عديدة، وحكايــــات، راح يحكيها 

علــــّي، فأكتبها، مضيفا إليهــــا بعض األلوان، 
فبدت زاهية مثل الفراشات“.

 ويواصــــل ”صــــار النور هواء، أتنفســــه، 
روحــــي/  كلمــــات  فــــأرى  العيــــن،  مغمــــض 
مجموعتــــي وقد فــــازت بقــــارئ، توافق إيقاع 
روحــــه بنبضها، فعزفا معا لحن المطلق، وها 
أنــــا أفتح عينّي بعد أن حصلُت على جائزتين 
-لم تظهر نتيجة المســــابقة بعُد- هما: قارئ، 
وحكايــــات طائري المصنوع من الطمي، التي 
أتمــــم تدوينهــــا اآلن، في حالــــة ال تصفها قط 

كلمة السعادة“.
توضح الروائية اللبنانية مريم مشــــتاوي 
أن الســــعادة التــــي تولــــد من الكتابة تشــــبه 
فرحة أّم وانبهارها بمالمح مولودها الجديد. 
سعادة الخلق واإلبداع والشــــعور باالنتماء. 
سعادة أن ندرك أن عملنا األدبي قد غّير شيئا 
في حياة أحدهم أو أضاف إليها نسمة ناعمة 
أو حتى رســــم ابتسامة أو شــــغل القارئ عن 
هــــّم يحمله أو منحه معلومــــة أو فتح له آفاق 
الخيــــال، وربما هي ســــعادة أن نعيش ككتاب 
حيوات عديدة من خالل شــــخصيات ننجبها 

ليكبر جزء منا في دواخلها.
وتتابــــع مشــــتاوي ”إذا كانــــت الكتابة ال 
تمنحنــــا ســــعادة ندركهــــا في حينهــــا، فإنها 
حتما تشــــفينا من كافة األوجاع التي ننساها 

أو نتناســــاها فــــي غــــرف معتمــــة فــــي زوايا 
الــــروح. إنهــــا باختصار شــــديد بمثابة عالج 
نفســــي لــــآلالم المتراكمــــة في األعمــــاق. لوال 
الكتابــــة لما تخطيت أزمة مرض وموت طفلي 
أنطوني الذي كان إعادة تشــــكيل لشخصيتي 
كإنســــانة وبالتالي ككاتبة، ولما ابتسمت من 
جديــــد. إن الوجع يصقل الكاتب وهو المحفز 
األكبر على الكتابــــة التي تأتي لتطهرنا. إنها 
بمثابة معمودية تمنحنا عمرا جديدا وبدايات 
ننطلــــق منها إلــــى أفق بال نهايــــة. الوجع قد 
يرقد في أحشــــاء الكاتب ويكبر داخله بهدوء 
ولكنه يولــــد عندما تكتمل عناصــــره، وبطلق 
عنيــــف. حينهــــا تأتي ســــاعة الفــــرح بمولود 
جديد قد يرقد أشــــهرا أو سنوات ولكن والدته 
حتمــــا آتية ال مفــــر منها. ومن هنــــا، فالمبدع 
الحقيقي ال يكتب إال حين يحس بحاجة ملحة 

إلى الكتابة“.

محمد الحمامصي

} أكدت إســــعاد عبدالهــــادي قنديل أن كتاب 
”أســــرار التوحيــــد فــــي مقامات أبي ســــعيد“ 
لمحمــــد بــــن المنــــور بن أبــــي ســــعيد، الذي 
ترجمته مؤخــــرا، واحد من اآلثار القيمة التي 
ألفــــت في القرن الســــادس الهجري، وهو كما 
يستفاد من اسمه في شــــرح أحوال ومقامات 
وأقوال الصوفي الشــــهير الشــــيخ أبي سعيد 
فضــــل الله بــــن أبي الخيــــر الميهنــــي، وأول 
كتاب مفصل ألف باللغة الفارســــية في شــــرح 
حال واحد من شيوخ الصوفية الكبار، وأقدم 
وأوســــع المصادر الصوفيــــة، فهو يعتبر أول 
أثر بالفارســــية لمؤلف قائــــم بذاته موضوعه 
حياة أحــــد الصوفية، وقد أعطيــــت فيه ألبي 
ســــعيد وســــط دائرة الصوفيــــة والدراويش 
الذين عاش معهم في تفاصيل واســــعة، وهو 
من هــــذه الناحيــــة يعتبر من أوضــــح الكتب 
التي صــــورت لنا حيــــاة الدراويش في القرن 

الخامس الهجري.
وعــــن أبي ســــعيد قالــــت المترجمــــة إنه 
أبوســــعيد فضل اللــــه بن أبــــي الخير محمد 
بن أحمد الميهني شــــاعر فارســــي وشيخ من 
شــــيوخ الصوفية عاش في إيران في النصف 
الثاني مــــن القرن الرابع الهجــــري والنصف 
األول مــــن القــــرن الخامس، وأشــــارت إلى أن 

لقاء أبي سعيد في سرخس ذات يوم بدرويش 
مجــــذوب يدعى لقمــــان، كان وراء لقائه بأبي 
الفضل حســــن من شــــيوخ الصوفية في هذه 
المدينــــة، وكان اللقاء بين أبي ســــعيد وأبي 
الفضل، وهنا جرى التحول في حياته إذ ترك 
بعد هذا اللقاء دراســــة علــــوم الدين واعتنق 

الصوفية، واتخذ أبا الفضل مرشــــدا 
أبوالفضــــل  ”أمــــره  وأضافــــت  لــــه. 
بالعــــودة إلــــى ميهنــــة والبحث عن 
مــــكان يختلي به ويعــــرض فيه عن 
نفسه وعن الناس، فرجع أبوسعيد 
إلــــى بلده واختار زاوية داره مكانا 
ســــبع  بهــــا  وأمضــــى  العتكافــــه، 
ســــنوات قضاهــــا فــــي التأمل. ثم 
رجــــع إلى ســــرخس حيث مارس 
الرياضة عاما آخر تحت إشراف 
أبــــي الفضل، وفــــي نهاية العام 
أكد له أبوالفضل أن كل شيء قد 

انتهى وأمره بالعــــودة إلى ميهنة ودعوة 
الناس“.

ولفتــــت قنديــــل إلــــى أن أبي ســــعيد عاد 
إلــــى ميهنــــة ولكنه بــــدال مــــن أن يرضى عن 
نفســــه بما أكده شــــيخه، زاد مــــن رياضاته، 
وفي هــــذا الوقت توفــــي والــــداه، فاتجه إلى 
صحراء خــــاوران، وأمضى بهــــا فترة أخرى 
من الرياضة امتدت لســــبع ســــنوات قضاها 

متجــــوال فيها، ولم يكن يرى خالل هذه الفترة 
إال نــــادرا ويظــــن أنــــه كان يقتــــات بنباتــــات 
الصحــــراء، ويبــــدو أن الســــير الطويــــل في 
الطريق قاده في النهاية إلى الكشــــف الكامل، 
فبدأ ممارسة اإلشــــراف على تربية المريدين 
فــــي ميهنة، وكانــــت الخطوة األولــــى هي أن 
حــــول منزله إلى خانقــــاه للدراويش، فتجمع 
حوله المريدون وذاعت شــــهرته 
في المناطــــق المجاورة. ثم رأى 
أن ينقل نشاطه إلى ميدان أوسع، 
فانتقل إلى نيسابور، وأخذ يعقد 
المجالس بها ويقوم بوعظ الناس 

وإرشادهم.
أبــــا  أن  المترجمــــة  وأكــــدت 
ســــعيد لم يكن يقتصر في مجالسه 
واألحاديث،  القــــرآن  تفســــير  علــــى 
بل كان يتعدى ذلك إلى قول الشــــعر 
وإقامــــة حلقــــات الرقص والســــماع، 
األمــــر الذي أثار عليه أئمة نيســــابور 
ورؤساء الفرق الدينية، فشكوه إلى السلطان 
في غزنة، ورد الســــلطان على هذه الشــــكوى 
بــــأن يعقــــدوا مجلســــا مــــن أئمــــة المذهبين 
الشــــافعي والحنفــــي وأن يطبقــــوا عليــــه ما 
تقتضيه الشريعة، غير أن أبا سعيد استطاع 
أن يواجــــه أعــــداءه وأن يجبرهــــم علــــى عدم 

التعرض له.

وحول مذهب أبي ســــعيد، رأت قنديل أنه 
كان مــــن أوائــــل المروجين لوحــــدة الوجود، 
ورغــــم أن مذهبــــه الــــذي يقــــوم علــــى الفناء 
ووحــــدة الوجود لــــم يكن جديدا، فقد ســــبقه 
إليــــه الصوفي الفارســــي بايزيد البســــطامي 
أن  إال  الخرقانــــي  أبوالحســــن  ومعاصــــره 
عبقريته شــــكلته في صورة جديدة، فأسلوبه 
يتمتع بالبساطة والبعد عن التكلف في اللفظ 
ممــــا يدل على حســــن ذوق المؤلــــف ومهارته 

الكاملة في فنون األدب.
الكتــــاب جــــاء فــــي ثالثــــة أبــــواب؛ األول 
يشــــتمل علــــى بعــــض أحــــوال الشــــيخ أبي 
ســــعيد في طفولته وشــــبابه، وأنواع العلوم 
التــــي حصــــل عليهــــا، والرياضــــات التي قام 
بها، وذكر أســــاتذته وشيوخه، وتاريخ حياته 

حتى بلوغه سن األربعين. 
والباب الثاني ضم ثالثة فصول جاء جلها 
عن حكايات الشيخ وكراماته وبلغ عددها مئة 
وعشــــر حكايات وقد تضمــــن بعضها ما نقله 
الشــــيخ عن المشايخ من حكايات وأقوال، كما 
ضم الباب بعض رســــائل الشــــيخ وأشــــعاره 
التــــي جرت على لســــانه بالقــــدر الذي تحقق 

للمؤلف صدقه. 
أمــــا البــــاب الثالث فقــــد جــــاء أيضا في 
ثالثة فصــــول وحمل وصايا الشــــيخ ووفاته 

وظروفها.

الصوفي الذي هزم أعداءه بالحكمة وشرع مبدأ وحدة الوجود 

الكتابـــة تحقق للكاتب الســـعادة 

بتحقيق الـــذات، كما أنها تحقق له 

سعادة ونشوة، تماما مثلما تحقق 

الوالدة لألم سعادتها

 ◄

الكاتـــب يفـــرغ شـــحناته ويحـــاول 

إيصالها إلى الهدف المنشود، كما 

يوصل الالعـــب المحترف كرته إلى 

الهدف، فيشعر بالسعادة

 ◄

} يكشف التاريخ الثقافي عن الطريف 
والملفت للنظر في أحوال وأهوال نشأة 
الثقافة العربية، ظاهرة لصوصية يرفع 

أصحابها شعارا مثل ”ُخْذ الكتاب بخّفة“، 
حيث نقف على حالتين بارزتين مما يسمى 
بالسّراق الفضالء، والسراق النبالء، شكال 
ظاهرة للتنّدر الطريفة حين التطرق إليها، 

وهم النخبة المثقفة المفلسة لسراق الكتب 
االحترافيين عبر تاريخ القراءة والتمّثالت 

المعرفية، سواء كانت السرقات من 
المكتبات أو من معارض الكتب الدورية، 
أو حتى من أكشاك الكتب على األرصفة.
هم صنفان، الصنف األول هو النوع 

السارق المشاغب، الذي امتهن سرقة 
الكتب للمتاجرة أو االسترزاق بها وبيعها، 

بينما الصنف الثاني فيطلق عليهم 
باللصوص الفضالء/ النبالء. األخير هذا 

يسرق الكتاب ويسهر على الغوص في 
سطوره، في لياٍل متوالية، ثم يذهب بخّفة 
وامتنان ليعيده إلى مكانه في رف المكتبة 

من دون أن يعلم البائع بما حدث للكتاب 
من االستعارة المخاتلة.

ثمة تناقض واضح في الحكمة التي 
تقول ”إن القارئ ال يسرق، والسارق 
ال يقرأ“ فتلك حكمة شابها الكثير من 

إشكاليات عصرية فرضتها الحالة 
االقتصادية المتردية للمثقفين واألدباء 
عامة، فالقارئ للكتب ربما يسرق، لكنه 

ال يسرق سوى الكتب، لكن بقي السارق 
المحترف يسرق الماليين بعيدا عن فضاء 

القراءة، فاختّل الطرف األول من تلك 
الحكمة المنقرضة.

يرتدي اللص الفاضل معطفا طويال 
في الشتاء، وهذا المعطف هو من عّدة 

العمل، وخاصة في الشتاء، ففي بطانته 
يخيط صاحبه جيبا عميقا يخفي فيه 

الكنز المستعار، وفي الصيف ثمة قبعة 
يخفي تحتها الكتاب. وفي كل األحوال فهو 
ينتقي بعناية وعن دراية مسبقة لتفاصيل 
محتوى الكتاب المستعار، فقد أنجز قراءة 

درر ماركيز كلها بالطريقة ذاتها، وعليه 
أن يواصل البحث عن روايات هنري ميلر 

مثال. ال يعترف السارق النبيل بديكور 
وبدانة مكتبته الشخصية، فهي متحركة 

حسب طبيعة النماذج القرائية وفق جداول 
معدة مسبقا.

اللصوصية الثقافية كانت سائدة إبان 
الفترة األخيرة من القرن العشرين بشكل 
الفت، حتى غدت ظاهرة وحديث المقاهي 

الثقافية، وأصبحت خاصية المثقف 
المفلس أو القارئ المتمرد أو المتصعلك، 

أو ذلك الشخصية العدمية من مثقفي 
العصر آنذاك.

 يحاول لص الكتب التواصل مع 
منتجات الثقافة والتاريخ والفلسفة 

بطريقته هذه، فأسعار الكتب المرتفعة، 
جعلت منه يمتهن السرقة النبيلة، بل 

يعتبرها استعارة لفترة محدودة ال غبار 
على شرعيتها األخالقية. ويبرر سرقته 

المؤقتة هذه وفق أخالقيات المهنة، على 
نحو سارق الخبز من الفرن، ليوزعه على 
عشرة من الجياع أو المتسولين، تلك هي 

السرقة الفاضلة، ويسرق اللص كنوز 
الذهب لينقذ بها المرضى أو على طريقة 

المتمرد التاريخي الشاعر ”عروة بن 
الورد“، ومثلما يسرق اآلخر بقايا الوقت 

لينهي قراءة الكتاب ليحتدم في نقاش 
داٍم مع المثقفين للغوص في تفاصيله، 

فالسرقة ليست سلبية في كل األحوال وفق 
مسارات الثقافة الجائعة، فثمة سرقة لغاية 
نبيلة. كما هي سرقة الكتاب بقصد القراءة 

البريئة وإعادته من جديد إلى مكانه.
يذكر برناردشو بهذا الشأن عن البليد 
الذي يعير الكتاب إلى قارئ، وعن المثقف 
األكثر بالدة الذي يعيد الكتاب المستعار، 
وتلك تتعارض مع مهنة السرقة النبيلة. 

كما تذكر لنا الحوادث التاريخية محطات 
ووقائع مهمة من حياة مشاهير الثقافة 
والكتاب، فيذكر لنا التاريخ عن محاكمة 

الذين مارسوا اللصوصية الفاضلة للكتب، 
فهذا جان جنيت الذي يودع السجن بعد 

محاكمة ظريفة لسرقته رواية لبلزاك 
من متجر الكتب، كما يذكر ماركيز في 

كتابه الشهير ”عشت ألروي“، عندما كان 
صحافيا أنه يتفنن في سرقة الكتب من 

المتاجر، عندما كان صحافيا مفلسا، وذلك 
تولستوي ورغم عظم ثروته فكان يهوى 

سرقة الكتب بطريقة سرية ال يجيدها 
صحبته.

في مطار عربي وفي إحدى المرات 
نسيت كيس الكتب قرب كابينة ضابط 
الجوازات، كانت الكتب ثمينة جدا في 
حينها، فرجعت الهثا للبحث عنها بعد 

ساعة تقريبا، فوجدتها متروكة في مكانها، 
حيث أخبرني عامل تنظيف المطار، لقد 

قّلبها الكثير ولكنهم تركوها بعدما عرفوا 
محتوياتها.

 خضير فليح الزيدي
كاتب عراقي

سارق الكتب هل يمكن للكتابة أن تجعلنا سعداء؟

[ كتاب عرب: الكتابة مزيج من األفعال كالوالدة والمغامرة والعالج الروحي
ــــــادر إلى ذهني وأنا أفكر  هناك عالقة وطيدة بني الســــــعادة واإلبداع، لكن أول ســــــؤال يتب
في موضوع االســــــتطالع هو اخلوف من مواجهة الســــــؤال: ماذا تقصدين بالسعادة؟ هذا 
املصطلح الفضفاض والنســــــبي. ولكن من خالل آراء بعض الكّتاب حول عالقتهم بالكتب 
والكتابة، نخلص إلى أن الكتابة حتقق لهم قدرا من السعادة قد تتمثل في مرحلة االنتهاء 
ــــــة عمل ما، أو صدور كتاب أو حتقيق مســــــتوى جّيد من املبيعــــــات. وفي ما يلي  مــــــن كتاب

استطالع حول قضية السعادة وعالقتها بالكتابة.

الكتابة سعادة غزو اآلخر (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

ّ

كتب

ّ



} القاهرة - في روايتها ”دموع النوافذ“ تتيح 
الكاتبـــة المصرية إيمان الزيات للشـــخصيات 
الواقعية والمتخيلـــة التي تتقاطع أقدارها أن 
تخـــوض صراعات ال تنتهي، منهـــا من يطارد 
حلمه وتطـــارده األحداث، تحاصـــره الظروف 
وتضّيق عليـــه الخناق، فيختلـــط في مخيلته 
الواقع بالخيال، والهلوسات بالحقيقة؛ ومنها 
مـــن يخرج مـــن حيـــز الصفحات إلـــى الواقع 
ليدافـــع عن حقه فـــي الحياة، ويبـــارز الكاتبَة 
المتعّنتـــة التي تتســـلط عليـــه، وتغّير حياته 

بنقرات آلتها الطابعة.
ويقـــول الناقد المغربي مصطفى شـــميعة 
فـــي تقديمـــه للروايـــة، إنها ”عمل اســـتثنائي 
عميـــق برمـــوزه الدالليـــة وبصـــوره وأحداثه 
وحبكته“، معتبرا أنه يســـتدعي قراءة تأويلية 
تبّســـطه وتفـــكك نســـيجه اللغـــوي، وتحاول 

القبض على داللته ”الهاربة كالضوء في اتجاه 
الالمتوقـــع“.  ويضيـــف أن عنـــوان 
موازيا،  نصـــا  باعتبـــاره  الروايـــة، 
يجســـد داللة متكاملة، وعالما شهيا 
للكشـــف والتحليـــل، فكيـــف تبكي 
النوافـــذ؟ ومتى تذرف دموعها؟ من 

أجل من تبكي؟ ولماذا؟
الصادرة  الرواية،  أن  ويوضح 
عـــن دار ”جولدن بـــوك“، تتحول 
إلى بؤرة تساؤالت ُملّحة، تفرض 
العوالم  تشـــابك  أمـــام  نفســـها 
الكبـــرى التي تفتحهـــا الكاتبة 
لتصير  الســـردي،  متخيلها  في 
كل مكونـــات الروايـــة مداخـــل 

حقيقية للبحث عن شـــعرية البـــؤس والحزن 
المتجلية في الصور والمشـــاهد، والمتغلغلة 

في تفاصيل الحياة التي تعيشـــها شخصيات 
الرواية، ســـواء على البحر وهي فوق أشـــالء 
ســـفينة متهالكة، أو على األرض 
داخل غرفة تبكـــي نوافذها جراء 

شعورها باليأس.
ويشير شميعة إلى أن األشياء 
تبـــدو مختلفـــة عـــن طبيعتها في 
”تتفـــرد  إذ  النوافـــذ“،  ”دمـــوع 
الصـــور  وتتشـــابك  االســـتعارات 
وتتمرد الفروع على األصول، فتبدو 
اللغة غاضبة تنســـج لنفسها أكوانا 
مـــن الوقاحـــة والمـــرارة والعشـــق، 
ونكون إزاء نص تصرخ فيه الكلمات، 
ويكون اإلنســـان حكاية مـــن حكايات 
الوجود العابث الذي ال معنى له سوى 
في اللغة التي تبرع الكاتبة في تأليف موادها 

المتهالكـــة“. ويؤكد الناقـــد على أن هذا النص 
ليـــس نصا بكائيـــا بالمرة، بل هـــو تعبير عن 

انتصار الحب في الحياة.
أما الناقـــدة نهلة جمال، فتقـــول إن رواية 
”دمـــوع النوافـــذ“ تحمل لنا نقوشـــا من أزمنة 
وأمكنـــة متباينـــة فـــي مالمحهـــا وطقوســـها 
وأنمـــاط فرحها وترحها، غيـــر أن هذا التباين 
الذي قد يســـبب للوهلة األولـــى حالة االرتياب 
من شـــرقيِة هويتها، هو نفســـه جواز مرورها 

للعقل والقلب بيسر ودون تكّلف.
وتتســـم الرواية باالنتقاالت السريعة بين 
المشـــاهد التـــي تنبـــض بأصـــوات الطبيعة 
وتحمل أنين الماضي والحاضر، لترسم صورا 
ذهنية مختلفة األبعاد يعكس القارئ ذاته بها. 
ويظهر الســـرد فيهـــا متنوعا ومكثفـــا واللغة 

رصينة تتناغم فيها الرقة بالوضوح.

عبدالله مكسور

} كاتب معروف في الشـــمال األوروبي، وعمل 
روائي يعـــزز مكانته، هذا ما أفصح عنه النقد 
األدبـــي بصدد رواية الكاتـــب النرويجي كارل 
أوفه كناوســـغارد، {كفاحي، موت في العائلة} 
والتي ترجمها الســـوري الحارث النبهان، هي 
الروايـــة النرويجية األولى التي تقع بين يدي 
باللغة العربية، وجدُت قبل قراءتها الكثير من 
التعليقـــات المتناقضة حولهـــا، خاصة فيما 
ـــق بالخصومـــة القضائية التـــي نتجت  يتعلَّ
عقب إصدار الكتاب بين المؤّلف وعائلِته ألبيه 
بعد أن تحدث عن الكثيـــر من التفاصيل التي 

وجدتها العائلة مسيئة لها.

دهاليز السرد

الرواية، الصادرة للمـــرة األولى بالعربية 
عن دار التنوير، غرائبيـــة مبنية في جوهرها 
علـــى تعـــدد األصـــوات فـــي الحكايـــة رغـــم 
اســـتحضار ضمير الســـرد الواحد في صوت 
ِســـُع من نقطة  ”األنـــا“ الذاتيـــة، لكنها ”أنا“ تتَّ
الســـرد األولى نحـــو عوالـــم المتناهية تتردد 
أصداؤهـــا في الثقافـــات المختلفة اليوم، بعد 
ت ترجمة هذا العمل إلى أكثر من عشرين  أن تمَّ

ة. لغة حيَّ
يمكـــن اعتبار هـــذا النص روايـــة خاصة 
جدا ال بـــد أن تتم قراءتها بتأن شـــديد، حيث 
تدخـــل فـــي دهاليز ومســـارات مشـــهدية في 
معظمهـــا بعيدة كليا عـــن الذهنية العربية من 
حيـــث الجغرافية أوال وأســـلوب وســـلوكيات 
األبطال مـــن جهة ثانية، لكن قبـــل البدء بذلك 
من الهام أن نســـتعرض ســـيرة المترجم الذي 
قاَدته األقـــدار لنقل هذا العمل الذي ُترِجَم قبل 
ة، وهذا  العربية إلى أكثر من عشـــرين لغة حيَّ

ِة دور النشـــر  ما يضعنا أمام تســـاؤل عن جديَّ
العربية أو المؤسسات الُمشَتغلة بالثقافة في 
ترجمة األعمال المدفونة فـــي اللغات األخرى 

قبل ذياع صيتها؟
الحارث النبهان مترجم ســـوري يقيم اآلن 
فـــي بلغاريا، بـــدأ حياته األكاديمية بدراســـة 
تصميم اآلالت كفرٍع من الهندسة الميكانيكية، 
لكنـــه ما لبث أن اعتقل في منتصف الدراســـة 
األكاديميـــة، ليدخـــل الســـجن بذريعـــة تهمة 
سياســـية حيث أمضى ما يقارب أربعة عشـــر 
عامـــا، وهناك فـــي المعتقـــل كان لديه فائض 
ـــَز اهتماماته بمســـاعدة  مـــن الوقت كـــي يركِّ
معتقليـــن آخرين على اللغة اإلنكليزية، وما إن 
تم اإلفراج عنه عام 1998 حتى اســـتأنف عمله 
فـــي الترجمة فأنجز كتابا عـــن العولمة وعدة 
مســـرحيات ثم أضـــاف إلى المكتبـــة العربية 
رواية جورج أوريل الشهيرة ”1984“، ”اختراع 
إلريـــك هوبزباوم، ”حـــب وقمامة“  التقاليـــد“ 
لســـتيفاني ماير،  إليفـــان كليمـــا، ”الشـــفق“ 

وغيرها.

إطاللة على الموت

”كفاحـــي، مـــوٌت فـــي العائلة“ 
تمثل الجزء األول من سلسلة بدأت 
بالصـــدور بهذا الجـــزء عام 2009. 
يبـــدأ المؤلف بنـــاء النص بعتبة 
تتحدث عن الموت، يصف الموت 
كما لو أنه فعل ال عالقة لإلنسان 
بـــه، حالة طارئة تصيـــب القلب 
الذي  القلـــب  للتوقف،  فتدفعـــه 
اشتغل لسنوات طويلة دون أن 
يعـــي لماذا يفعـــل ذلك يتوقف 
الذي  الجســـد  فيتحول  فجأة، 
كان يضج بالحيـــاة إلى جزء 

عدمـــي من هذا الوجود العدمي أيضا حســـب 
طرح كناوسغارد الذي ال يتلطى خلف عبارات 
الة أوجه، إنه يقول ما يريد وبالشكل الذي  حمَّ

يريد.
يقول ”بالنســـبة إلـــى القلـــب، الحياة أمٌر 
بســـيط: ينبض طالما ظلَّ قادرا على النبض، 
ثـــم يتوقف!، عاجال أو آجال، ذات يوم ســـوف 

يتوقف هذا الفعل الســـابق من تلقاء نفســـه، 
وسوف يبدأ الدم انسيابه صوب أخفض نقطة 
في الجســـم حيـــث يتجّمع في بركـــة صغيرة 
تظهر من الخارج على هيئة بقعة طرّية قاتمة 
على جلد ازداد بياضه، وبينما تنخفض درجة 
حرارة الجسم سريعا، تتيبَّس األعضاء وتفرغ 
األمعاء ما فيها، تجري هذه التغييرات بطيئة 
في الســـاعات األولـــى، وهي تحـــدث بطريقة 
عنيدة يكاد يكون فيها شـــيء شـــعائري، كما 
لو أن الحياة تستســـلم طبقا لقواعد محددة، 
قواعد تكاد تشـــبه اتفاقا وديا يلتزم به ممثلو 

الموت أيضا“.

تهشيم روائي

”ينَظـــُر إلى هـــذه الرواية كحـــدث عالمي، 
إذ يجـــري الحديث عنهـــا كتحفة أدبية في كل 
مكان ُتنَشـــر فيـــه، حارقة فـــي صدقها، تجعل 
م الناشر لرواية  قارئها مدمنا عليها“، هكذا قدَّ
”كفاحي، موت في العائلة“، التي تبدأ بمشـــهد 
د في الكنيسة بعد موته. فعل  جنائزي ألب ممدَّ
الموت هـــذا يطرحه المؤلف بصـــورة جزئية 
هناك  اآلخريـــن،  بحياة  ارتباطـــه 
خيـــط رفيع مـــن نقطـــة االنطالق 
في التنفـــس إعالنا ببدء مســـيرة 
الجنيـــن، ونقطـــة التوقـــف التـــي 
ُيعِلنها القلب أوال، وبينهما يســـير 
المولـــود  كناوســـغارد  أوفـــه  كارل 
في أســـلو في الســـادس من ديسمبر 
للعام 1968 في طـــُرٍق تعتمد على نقل 
العادية  الحياة  تفاصيـــل  التفاصيل، 
التـــي تحمـــل مـــن التعقيد مـــا يجعل 
منها أمـــرا فـــي غايـــة الصعوبة رغم 
ســـهولتها، ولتحقيق هذا البوح األخاذ 
اســـتحضر الكاتب ضمير األنا المتكلم، 
مبتعـــدا عن بنى درامية معقدة، فجاء الســـرد 
سلســـا غارقا في األحداث التي عاشها الطفل 
والشاب والرجل الذي حاول مرارا فهم ماهية 
الحيـــاة والموت معـــا، ولتحقيق هـــذا أيضا 
يبدو الكاتب مســـتمتعا بتداعيات الذاكرة عن 

تحوالت حياته وقناعاته.

هـــذا النوع مـــن الكتابـــة ال يلتزم بشـــكل 
البناء الروائي الذي تعرفـــه المدارس األدبية 
رت لكتابة الرواية،  العالمية، أو تلك التـــي نظَّ
َبع،  إنه تهشيم حقيقي لكل ما هو معروف أو متَّ
اب آخرون بعدة ثقافات، فتأتي  وقد مارســـه كتَّ
الكتابُة على شـــكل ســـيل من األحداث التي ال 
تعني أحدا ســـوى كاتبهـــا، إال أن القارئ ُيطلُّ 

ص يجمُع تلـــك الحكايا ليعيد  عليهـــا كمتلصِّ
إنتاجهـــا بمـــا يقابلها من حياته الشـــخصية 
أو حيـــاة من يحيطون بـــه، لذلك يجد المتلقي 
هـــذه القصص قريبـــة منه، خاصـــة تلك التي 
تتعلق بآراء شـــخصية يمكن تعميمها كمحبة 
بعـــض األلوان أو األطعمة أو شـــكل العالقات 

اإلنسانية.
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وقع الروائي والكاتب املصري حســـن كمال روايته الجديدة {نســـيت كلمة السر} الصادرة عن 

دار الشروق املصرية، ضمن صالون {قنديل أم هاشم}.

صدر عن دار جداول كتاب {اإلسالم في الليبرالية} للكاتب جوزيف مسعد، األستاذ في جامعة 

كولومبيا، ونقله إلى اللغة العربية املؤلف وأبوالعباس إبراهام.

{دموع النوافذ}.. شعرية الحزن وانتصار الحب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

أمهات علقن أبناءهن
ــان – صـــدر عـــن دار فضاءات للنشـــر  } عمّ
والتوزيع في عّمان كتاب ”التغريبة السورية“ 
للكاتـــب األردنـــي مراد ســـاره، يتنـــاول فيه 
سوريا وجمالها، حزنها، تشريدها، تهديمها، 
واغتيـــال الفـــرح فيهـــا، ويصـــوغ تغريبتها 
حـــد الغرق فـــي دم الدمع، لكنه ال ينســـى أن 
يســـتل خيـــوط الجمال من وســـط هـــذا كله 
ليحنـــي أصابع األمهات الحزينـــات على فقد 
أبنائهن، وليواسي الصبايا اللواتي غادرهن 
الفرح حينمـــا تركهن فرســـانهن في طريقهم 
إلـــى الحرية والحياة، محـــاوال أن يبحث عن 
بصيـــص أمل يعيد لدمشـــق فســـتان بهائها 

وسط كل هذا الدمار واالغتراب.
ويقول مراد ”كنت قريبا منها في ســـاعات 
الشدة، وسأبقى صديقا لها حتى النهاية، ولن 
أدعهـــا تحزن ألن الحزن على الشـــهداء يطيل 
حبال التيه. ســـأدفن كل أســـرارها في األرض 
حتى يتســـنى لي أن أحلـــف بترابها. حاولت 
أن أتلو على مسامعها أحاديث الفرح والحب، 
وأنشـــدها أغاني الحياة فتســـلو وتتناســـى، 
حاولـــت مـــرارا ولكني عبثـــا أحـــاول. كيف 
لكســـير القلب أن يســـتمد الســـعادة من كوة 

مظلمة“.
وكتب الناشـــر والشاعر جهاد أبوحشيش 
كلمة على الغالف الكتاب يقول فيها ”التغريبة 
الســـورية، األمهات الالتي علقن أبناءهن على 
مقصلـــة الوقت ولم ينتهين إلى حضن البكاء، 
قدر مـــا حلمن بصبـــاح أخضر يرســـمن فيه 
أحـــالم صغارهـــن، الحبيبات الالتـــي حفرن 
في عظـــم أمنياتهن قبـــورا ليدفن عشـــاقهن، 
يحملنهـــم إلـــى آخر األرض 
الحيـــاة  لتظـــل 
خضـــراء كقلـــب 
األوالد  ســـورية، 
الذيـــن اغتالتهـــم 
صواريـــخ العتمـــة 
باســـم  فصرخـــوا 
يودعون  وهم  سوريا 
أيامهم، هذه التغريبة 
هي أيامهم التي قتلتهم 
والتـــي تركوهـــا معّلقة 

على كتف الوطن“.

أحداث ال تعني سوى كاتبها لكن القارئ مجبر على التلصص
[ {كفاحي، موت في العائلة} رواية خاصة جدا ال بد من قراءتها بتأن  [ كارل أوفه كناوسغارد يقول ما يريد وبالشكل الذي يريد

ألول مرة جند أنفســــــنا بصدد رواية نرويجية فريدة من نوعها، وعمل خاص جدا، حتتاُج 
قراءته للكثير من الصبر والرغبة بالغوص في عوالم اآلخرين وحيواتهم، إنها مزيج داخلي 
وخارجــــــي بني اجلغرافية املكانية للقرى وجغرافية النفس البشــــــرية التي عَبر بها الكاتب 
من خالل انزياحات غرائبية وممكنة احلدوث في وقت واحد، حيث يتتبع مسارات احلياة 

الفردية بصدق خارج األمناط الروائية املتعارف عليها.

عالم بال حدود

} حين نقول إن الرواية عالم بال 
حدود، فهذا القول يشمل موضوعاتها 

وأحداثها وفضاءاتها وأشخاصها، كما 
يشمل الشكل والرموز والبنى، وهذا التصور 
ينفتح بنا على النص الروائي مع كل رواية 

جديدة، حيث يتداخل  الواقعي بالمتخيل 
والممكن بغير الممكن والمعقول بغير 

المعقول.
قرأت أخيرا رواية ”هيا نشتر شاعرا“ 

للروائي البرتغالي أفونسو كروش ترجمها 
إلى العربية عن اللغة البرتغالية عبدالجليل 

العربي، وهذه الرواية في بناها السردية 
تكاد تشكل قفزة في كتابة الرواية الحديثة، 
لكنها ال تمثل استثناء في السرد المعاصر، 

ألننا كلما تابعنا النتاج الروائي الجديد 
في العالم، نكتشف قفزات أخرى، في الشكل 

والبنى السردية دائما، وفي الموضوع 
أحيانا.

ولو توقفنا عند موضوع هذه الرواية، 
وأدركنا جوهره، الستطعنا أن نقول عنه، 

إنه موضوع مكرر، يتعلق بالمجتمعات 
الحديثة التي استغرقها كل ما هو مادي، 
بعيدا عن فاعلية الجمال وحيوية الثقافة، 
وهو موضوع تناولته كتابات كثيرة جدا، 

أدبية واجتماعية وفلسفية، وتعددت الرؤى 
والمواقف بشأنه.

وإذ كنت أرى في هذه الرؤى مبالغات، 
تظهر في هذه الرواية، لكن ليس هو األمر 
الذي أتناوله، وإنما، كيف عالج الروائي 
موضوع المجتمع المادي وكيف أفاد من 

انفتاح نصه وتجاوزه حدودا كثيرة، حيث 
ُتْقِدُم صبيٌة على شراء شاعر! لتفيد من 
المجازات اللغوية في التحرر من قيود 
محيطها المادي، وقد سبقتها إلى ذلك 

زميالت لها في المدرسة بشراء نحات أو 
رسام، بالدافع ذاته الذي كان وراء شرائها 

الشاعر، أي التحرر من قيود عالم مادي يفقد 
فيه اإلنسان إنسانيته ويتحول إلى مجرد 

رقم. ومما أفاد منه أفونسو كروش في رواية 
”هيا نشتر شاعرا“ الحرية التي هي بال 

حدود في النص الروائي، فأقدم على كتابة 
فصل بعنوان ”ما يشبه الخاتمة“ ينتسب 

إلى المقالة، أكثر من انتسابه إلى هذه 
الرواية وإلى الكتابة السردية.

وهذا يقودنا إلى استعادة ما قاله جاك 
سوتيل في المقدمة التي كتبها لرواية 

فلوبير ”مدام بوفاري“ ”إن القرن التاسع 
عشر هو قرن الرواية، بل هو قرن الفن 

الروائي المكتمل، أما في أيامنا هذه، والقول 
مازال لجاك سوتيل، فإن الفن الروائي 

بثبات حدوده كجنس أدبي، يبدو على وشك 
الزوال“،  حيث ينصرف الكتاب إلى تجميع 
عدد من أجناس الكتابة في ما يفترض أنه 

نص روائي.
وهذا ما عرفته الرواية منذ النصف 

الثاني من القرن العشرين، حيث تتداخل 
المذكرات واليوميات والشعر والتاريخ 

والوثيقة والرحلة وغيرها، أما على صعيد 
البنى السردية فيسود تفكيك النص وتشتيت 

األحداث واألزمنة، وجموح الخيال وتبادل 
األدوار والمواقع بين األشخاص.

إن كل هذا، أدى إلى ظهور إشكالية 

الوضع الروائي، أو إشكالية الرواية، 
فالتنوع المفتوح بال حدود في النوع 

الروائي يقود إلى سؤال جوهري بشأن 
مواصفاتها كجنس أدبي، ومثل هذا السؤال، 

مهما كانت اإلجابة عنه، يسبقه اعتراف 
بنسب هذا المختلف إلى شجرة العائلة 

الروائية التي يصفها ميالن كونديرا بقوله 
”حرية بال حدود البتكارات شكلية“.

إن هذه الحرية بال حدود، قابلها انفتاح 
نقدي، إذ يقول د. إدريس النقوري ”تظهر 

أشكال روائية جديدة تجد استجابة فورية 
من النقاد والباحثين الذين يسارعون إلى 

تسميتها واختالق مصطلحات خاصة بها“.
بعد كل ما تقدم، أجدني أمام سؤال 

ملٍح حقا، يحضرني كلما انتهيت من قراءة 
رواية جديدة تنفلت تماما من مقومات 

النص الروائي الذي عرفناه في رواية القرن 
التاسع عشر وإلى حٍد ما في رواية النصف 
األول من القرن العشرين، والسؤال هو: في 
هذا الفضاء الروائي الذي ال حدود له، وفي 

تراجع مقوماته، وال أقول ثوابته، حتى تكاد 
تغيب، إلى أيِّ مآٍل ستؤول الرواية؟

حميد سعيد
كاتب عراقي
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كاتب يبحث في التفاصيل املنسية لبناء عمل روائي
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هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة ال يلتزم 

بشـــكل البناء الروائي الذي تعرفه 

المـــدارس األدبيـــة، أو تلـــك التي 

نظرت لكتابة الرواية

 ◄

دهاليـــز ومســـارات مشـــهدية في 

معظمها بعيـــدة كليا عن الذهنية 

العربيـــة مـــن حيـــث الجغرافية أوال 

وأسلوب األبطال

 ◄



ممدوح فراج النابي

} تتقاطـــع رواية محمد حياوي الجديدة ”بيت 
مع روايته السابقة ”خان الشابندر“  السودان“ 
ليس فـــي انشـــغالها بالمأســـاة ووقعها على 
الطبقات المهمشـــة التي جاءت الحرب لتقضي 
عليها تمامـــا، وإنما التقاطـــع الواضح يتمثل 
في أن الروايتْين تشـــتغالن بالنساء وعوالمهن 
الخاصة؛ خاصة العشق والجنس وإن كانت لم 

تغفل دورهن في المقاومة.

بيت المتعة والعشق

يأخذنا محمد حياوي في الرواية الجديدة، 
الصـــادرة عن دار اآلداب، إلى عوالم من المتعة 
والســـحر وقبلهمـــا العشـــق إلى حـــد الجنون 
واالمتالك حيث يقع الجميع في ســـحر نســـاء 
”بيت الســـودان“ بما في ذلك النســـاء تعشـــق 

النساء كما سيظهر من عالقة عفاف وياقوت.
العنـــوان يخالـــف أفق توقع القـــارئ، فهو 
يشير إلى مكان يقصده العراقيون يوم الجمعة 
للمتعـــة، وإن كانت ثمة شـــروٌط تفرضها على 
مرتاديـــه ياقوت مديرة البيت أهمها أال ”يدخله 
الدنـــس“ فهـــو يبيع المتعة عـــن طريق الطرب 
والرقـــص، وإن كانـــت رقصتهـــا –أي ياقوت- 
تتشابه مع أعمدة النور التي تنبعث من الرماد. 
ومن تتجاوز الشـــروط تطرد مـــن البيت، وهو 
عقاب بمثابة الحكم باإلعدام ”على أي فتاة من 
فتياته السوداوات. ألنهن جميعا ال بيوت بديلة 

لهن وال عائالت“.
يقدم لنـــا حياوي عبر عالم النســـاء مروية 
عـــن الحـــب والعشـــق، وإن كانت ثمة فلســـفة 
يمررها الـــراوي المتوحد مع المؤلف الضمني 
حول مفهوم العشـــق وطقوســـه وأيضا حاالت 
االنصهـــار مـــع المعشـــوق أيـــا كانـــت صفته 
وهويته. بمعنى كيف أن العشـــق يبدل النظرة 
إلـــى اآلخر، ومن الممكن أن يجعل من الضحية 
متعاطفـــا مع الجالد، في تحول خطير ونقيض 
لنظريات ما بعد االستعمار كما عند هومي بابا 

الذي اعتبر اآلخر ”مْختال نفســـيا“ 
وهـــو ما تبعـــه تغير فـــي مدلوالت 
تقول  فكمـــا  الجديدة،  الخطابـــات 
غايتري ســـبيفاك إن الســـرد يوفر 
”ممكنـــات جديدة كانـــت خفية في 
فهم التاريخ“ وهنا العشق ينسف 
هـــذه النظريات ويجعل من نظرة 
للمســـتعِمر  التابع  المســـتعَمر 
نظرة تبدو فيها شـــفقة عليه بل 
ومبررة لما حدث. فالتابع الذي 
كانت تعول عليه ســـبيفاك ”ألن 
يتحدث كاشفا التجربة المريرة 

التـــي أوقعه فيها المســـتعمر“ 
يقدم التبرير على نحو ما رأينا في دفاع نســـاء 
البيت عن نانسي الضابطة األميركية األسيرة، 
واعتبارها مختلفة عـــن األميركان الغزاة، فهي 
لموقف  في نظرهـــم ”مثقفـــة، وأيضا ممتنـــة“ 
ياقـــوت منها، بل واألدهـــى أن علي كان يراهن 

عليها بأنها لن تخذلهم.

التغاضي عن صفة المستعِمر دفعت فتيات 
بيـــت الســـودان للرقـــص أمامها فـــي محاولة 
إلظهار حياتهـــن. وفي المقابل كان الجميل من 
قبل اآلخر/ نانســـي فأوفـــت بوعدها وأطلقت 
ســـراح عفاف إرضاء لعلي. كمـــا عرضت على 
علـــي العمل كمترجـــم مع القـــوات، وإن كانت 
تفهمْت رفضـــه، وهذا التفهم في حد ذاته يغير 
من صفة المســـتعِمر. بل كانت الصورة األكثر 
بشـــاعة هي إظهار أبناء الوطـــن الذين ارتموا 

في أحضان المستعمر.
إحـــدى الصـــور المهمة التي أكـــدت عليها 
الروايـــة هي اســـتعادة صورة العاشـــق الوله 
والذي يْقدم على تقديم أي شيء لمعشوقه وهي 
صورة شـــائعة في التراث العربي القديم. فهنا 
العاشق يقدم نفسه قْربانا وفداء للمعشوق كما 
في صورة ياقوت التي قدمْت جسدها لحبيبْيها 
علي وعفـــاف، ورقية الفتاة التـــي هامت بعلي 
وأقدمت على االنتحار في النهر بعدما اكتشفت 
ياقوت عالقتها بعلي. وبالمثل أطلقت نانســـي 
ســـراح عفاف حبا في علي علـــى الرغم من أن 
هـــذا يتنافى مع التقاليد العســـكرية. الشـــيء 
الالفت هو أن الحب ال يقتصر على نساء البيت 
وعالقتهن بعلي ذلك الفتى األبيض الذي نشـــأ 
وسط عالم النساء السوداوات الالتي جلبتهن 
ياقـــوت مـــن خلـــف المستشـــفيات أو جـــاءت 
بعضهـــن بإرادتهـــن هربا من واقـــع اجتماعي 
قاهـــر. وإنما أيضـــا تقدم لنـــا المروية حكاية 
الرجـــال عن العشـــق المجهض كمـــا في حالة 
الدكتور رياض الصْيدلي وحكايته القديمة مع 
منيرة الفتاة التي التقاها في السيرك وعشقها 

ولكنها غادرت ولم يفلح في الذهاب معها.

أبطال استعاريون

يقدم محمد حياوي أبطاله ياقوت وعلي (أو 
عالوي) وعفاف وزيدان الحوذي وكأنهم أبطال 
خارجون من أســـاطير قديمة ال في تشكيالتهم 
الخارجيـــة وإنما أيضا فـــي تكوينهم الداخلي 
وأفعالهـــم أيضا. فعلي يأتي كبطل أســـطوري 
مجهول الهوية، فعندما يسأل عجيبة والفتيات 
في بيـــت الســـودان عـــن هويته ال 
تأتـــي إجابة شـــافية، بل هو أشـــبه 
بحكايـــة خياليـــة أســـطورية فتارة 
هـــو ابن ياقـــوت التـــي ”كانت تحب 
رجال أبيـــض تزوجته فتـــرة وجيزة 
وزرع نطفة متمردة في أحشـــائها ذات 
ليلة واختفى… ومنهـــم من يقول إنهم 
عثروا عليه بقطعة قماش خلف ســـياج 
المشفى الكبير. حكايات غير مؤكدة وال 
دليـــل عليهـــا لكن األهـــم أن الجميع في 
هذا البيت يحبه ويعطف عليه. ويلبي له 
طلباته بما في ذلك ضمد المتبرم الغريب 

األطوار حارس المقبرة“.
علي هو صنيعة النســـاء وقد صار أســـيرا 
لهن مـــن طفولته يتتبع خطواتهن في الطرقات 
واألســـواق واألزقـــة وعندما كبر صـــار رهينا 
لجســـد ياقوت وعشـــقها فأبت عليـــه أال يترك 
مضجعهـــا، وعندمـــا هجرها إلـــى عفاف صار 

معطوبـــا. وبالمثل الدكتور رياض بقي أســـير 
عشقه القديم لتلك الفتاة التي رآها في السيرك. 
أما عفـــاف فهي المتمـــردة والجانحة تقف في 
صفوف المعارضة وعندما يأتي االحتالل تقف 
فـــي صفـــوف المقاومة. إال أنهـــا أنثى وعندما 
تتذكـــر أنوثتها تجنح في عالـــم من النزق تارة 
مع علـــي وتارة أخرى مع ياقوت التي عشـــقت 
جســـدها، ولم تهدأ حتى نالت منه وارتوت من 

رائحته.        
عالـــم بيـــت الســـودان يتكون إلـــى جانب 
ياقوت وعجيبة والفتيات السوداوات من ضمد 
الـــذي تغـــار منه ياقـــوت ألنه يحكـــي حكاياته 
األســـطورية لعلي، وزيدان الحوذي والد عفاف 
الـــذي ماتت زوجته أثنـــاء والدتها وهو محمل 
بشـــعارات ثورية ضد االستعمار والرأسمالية، 
وهناك الفتاتان شمة ونعيم اللتان تعزفان على 
العود وترقصان الهيـــوة. هذا العالم بتركيبته 
التـــي تحـــوي أطيافـــا متناقضة من النســـيح 
الســـكاني العراقي هو أشبه بتمثيل استعاري 
بأكملـــه.  العـــراق  ومجتمـــع  العـــراق  لواقـــع 
ومـــن ثم يكون هـــذا العالم بصخبـــه في ليالي 
الجمعـــة وما تشـــهده من رقص وغنـــاء ومرح 
موازيـــا لعالم العـــراق االنفتاحي قبل أن تهبط 
عليه آالت االســـتعمار وطيور الظـــالم الممثلة 

في التيـــارات اإلســـالمية المتشـــددة. ومن ثم 
ما يـــدور في هذا البيت هـــو انعكاس لمجتمع 
العراق بأكمله. وكأن حياوي جســـد المأســـاة 
العراقيـــة في هذا البيت الغريـــب الذي يحوي 
أطيافا متعـــددة ومتناقضـــة إال أنه ال يحرض 
على الدنس في صـــورة رامزة ودالة على حالة 
التغريـــب التي ُأْدِخل فيها العراق بعد ســـقوط 

بغداد.
تْعلـــي الرواية من قدر المرأة، فال تحصرها 
في بـــؤرة مســـتهلكة كمـــا اعتـــادت الكتابات 
الروائيـــة وإنما تقدم لنا نمـــاذج متعددة؛ فهي 
المحبة العاشـــقة والمخلصة وأيضا الوطنية 
لالحتالل،  والمقاومة  للدكتاتوريـــة  المناهضة 
وهنـــاك المرأة التـــي تقف أمـــام الذكورية كما 
فعلت ياقوت ووقفتها أمام سيد محسن، ونفس 

الشيء فعلته عفاف أمام النقيب سلمان.

علي حسن الفواز

} حين يتحول الشـــعر إلى ما يشـــبه السيرة، 
تخـــرج القصيدة عن لعبـــة أكاذيبها، وغوايات 
اســـتعاراتها، لتبـــدو وكأنهـــا لعبـــُة احتفـــاء 
ومكاشـــفة، واقترابـــا مؤنســـنا مـــن اليومـــي 
والهامشي، حيث سردنة الخسارات وإباحتها، 
وحيث الشغف بالحياة وتأمل ما تساقط منها، 
وما َعلـــق من ذاكرة مواقيتها المســـافرة أبدا، 
وحيث لعبة الشـــاعر في االســـتعادة اإليهامية 

للضائع والهارب والعابر.
التوازي بين الشـــعر والحيـــاة هو الفضاء 
الـــذي اســـتغرقته هواجس الشـــاعر شـــوقي 
بزيع في كتابه الشـــعري األخيـــر ”الحياة كما 
لـــم تحدث“، الصادر عـــن دار اآلداب بيروت، إذ 
تضعنا قصائده عند حافات مســـكونة بالقلق، 
وباعثـــة على نـــوع مـــن فجائعية اإلحســـاس 
بالوحدة، فالشـــاعر إذ يدرك أّن اللغة هي بيته 
الهيدغري/ التعويضي/ الســـحري، فإنه ينفر 
عنهـــا، إذ يماكرهـــا بوصفها مجاله الســـحري 
الســـتحضار اســـتعاراته الموحية، والُمضادة 

للفقد والنسيان والعزلة.
يقودنا الشـــاعر بزيع إلى ما يمكن تسميته 
تلك التـــي يراقب من  بـ“قصيـــدة االســـتعادة“ 
خاللها ســـيرورة المعنى، وتحوالت الجســـد، 

وُيطلـــق لنفســـه العنان فـــي تقّصـــي تمّثالت 
أقنعتـــه واســـتعاراته، وبمـــا يجعلهـــا أكثـــر 
حيث يبـــدو فيها  قربا مـــن ”قصائـــد الخبرة“ 
الشـــاعر مشغوال باستمناء لذة تلك االستعادة، 
والتاريخيـــة،  النصوصيـــة  وبمجاوراتهـــا 
حيـــث يحضر ســـيف بن ذي يزن مـــع الحبيب 

له الزيـــودي، مثلما يحضر الســـياب عبر  تمثا
وروحـــه الصاخبـــة، وكأنـــه يقتـــرح 
من خاللهـــا وجها آخر، أكثر قســـوة 
للوجود والحيـــاة، وللقصيدة، حيث 
تتسع للرؤيا والعبارة واألنوثة، تلك 
التي تشاطره اللذة والشغف، مثلما 
و“الجراد“  والغيـــاب  بالفقد  ُترهقه 

والحرب وذاكرة األخطاء.
يقول الشـــاعر: رفعوَك يا أبتاُه 
تمثـــاًال علـــى نهـــٍر وقـــْد خذلوَك 
نًا  حّيـــًا،/ وُنـــوِدي بالجـــراِد مؤذِّ
بوصلُة  حيث  الُخصوبِة،  باســـِم 
النفاِق،/ تقوُد َمْن َعَطشـــوا إلى 

موا ُسَدد الَعْرِش/  ُحِب الَخَطأ/ والذيَن تسنَّ السُّ
تقاســـموا َمثواَك،/ كي يرشـــوا بأنبِل ما َكتبَت 

تهْم“. حروَب ردَّ
احتفاء الشـــاعر باللغة يبـــدو وكأنه توريٌة 
لالحتفاء بالحياة ذاتها، إذ تحضر أنوثة اللغة 
بوصفها تعويضا وإشـــباعا، وهـــذا ما يجعل 

الشاعر أكثر عناية بصياغة التفاصيل، وبتأمل 
زمنـــه الشـــخصي، في ســـياق ترميـــم العالقة 
مـــا بين الزمن والجســـد، أو في ســـياق إعادة 
النظر إلى فكرة الوجـــود ذاته، لمواِجهة ”بيت 
الكهولـــة“ أو للتصالـــح الوهمي مـــع الماضي 
كما ُيســـميه فرويد، إذ تتبدى هذه الســـياقات 
عبـــر صيغة من يمنـــح اللغة وظيفـــة التعالي 
والفحولـــة،  واللـــذة،  والخلـــق، 
ويؤطر الجســـد بصورته العالقة 
وبكينونتـــه  الحائـــط،  بذاكـــرة 
لمواجهة فكرة العدم، والســـتعادة 
بوصفـــه وجـــودا أوليا  ”الرحـــم“ 
للتماهـــي مع تلك الصـــورة، أو مع 
الفيتشـــات التي اقترحها الشـــاعر 
عبر قصائد ”مناديل لرياح الفقدان“ 
أو“كوكب رسائل“ و“النهر والتمثال“ 
كمـــا  األثـــر“  و“تعّقـــب  و“النســـاء“ 
ُيســـّميها في عناوين كتابه الشعري، 
ليكون الشاعر عبرها حاضرا وخالقا، 
وُمســـتعادا عبر اللغة، وليكون األقرب 

إلى صانع األقنعة.
لعبـــة االحتفاء بالحياة ال تنفكُّ تتحول إلى 
لعبة لغوية/ اســـتعارية، يقول بزيع ”لْم أطلب 
الكثيـــَر من حياتي…/ وال طلبُت من خطاَي غيَر 

أْن تقودني ولو ِلمرٍة، إلى الوراء“.

أيضــــا،  أنثــــى  واللغــــة  أنثــــى،  الحيــــاة 
وكلتاهمــــا تمثــــالن الشــــفرة الســــحرية التي 
تتحكــــم بتوهجات الروح الشــــعرية، فال يجد 
الشــــاعر أفقــــا للخــــروج منهــــا، واإلنصــــات 
واإلغواء سوى أْن يشحن اللغة بطاقة متعالية 
الســــتعادة لحظات األنوثة الغائبة، لمواجهة 
الطاقة الخابية للجسد، وعبر تمّثالت رمزية، 
يدخــــل فيها االســــتفهام ”كم“ مجــــال التعبير 
عن الحاجة، والشــــغف بالتعويض، وأحسب 
الضاجــــة بالشــــبق  أن قصيــــدة ”النســــاء2“ 
الهوســــي، هــــي التهويــــم المجــــازي للتضاد 
مــــا بين ثنائيــــة الحضور والفقد، فـ“جســــُد“ 
و“صبــــا“ و“اشــــتهاء“ و“عواصــــف“ وحدات 
تعبيرية للرغبة، لكنها -أيضا- بنيات نسقية 
ضاّمة لما هو ضدي. يقول الشاعر ”كْم َجَسدًا 
…/ وكْم ِصبًا عليَّ أْن أعوَد  كنَّ أحتاُج كي أضمَّ
نحوُه/ لكي أعدَّ للشــــتاِء ما يليُق باشتهائكنَّ 

من عواصٍف“.
نالحظ حضور غنائية شــــوقي بزيع ”غير 
اإلنشــــادية“ وحسيته الشفيفة، وكأنه يريد أْن 
يستعيد العالم عبر استعارات اللغة، بوصفها 
هنا بيت الســــحر، حيث كّل شــــيء يقّنع بها، 
ويخضع لقوانيها وسطوتها، وال يجد الشاعر 
نفســــه سوى أْن يكون باحثا عنها أو متماهيا 

معها، وباتجاه أن يكون صانعا لالعترافاتد.
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صدر باالشـــتراك بني منشـــورات ضفاف ومنشـــورات االختالف ودار األمان كتاب {ســـميائيات 

النص، مراتب املعنى} للناقد املغربي سعيد بنكراد.

شخصيات تعيش في بيت للمتعة تفضح مأساة العراقيين 

شوقي بزيع يرمم العالقة ما بين الزمن والجسد باللغة

[ {بيت السودان} بين سندان االحتالل ومطرقة المتشددين حكايات العشق األسطورية 
ــــــدو الكاتب الروائي املقيم في  فــــــي ظل الفورة الكبيرة التي تشــــــهدها الرواية العراقية، يب
أمســــــتردام محمد حياوي منشــــــغال بالهــــــم العراقي، بصورة الفتة خاصــــــة بعد أحداث 
االحتالل األميركي للعراق في ٢٠٠٣ -شــــــأنه شأن كتاب العراق وهم يجترون املأساة في 
صورة مرويات دالة على الفجيعة وهول املأســــــاة- وقد جســــــدت روايته ”خان الشابندر“ 
صورا من املآســــــي التي عانى منها الشــــــعب العراقي. وها هو يطل علينا برواية جديدة 

بعنوان ”بيت السودان“ ليكمل رؤيته حلالة العبث والهوان التي عاشها العراقيون. 

الروايـــة تعلـــي من قدر المـــرأة، فال 

تحصرهـــا في بؤرة مســـتهلكة كما 

اعتـــادت الكتابـــات الروائيـــة وإنما 

تقدم لنا نماذج متعددة 

 ◄

} يشكل اختياُر مؤسسة {ارتياد اآلفاق} 
للمعرض الدولي للكتاب بالدار البيضاء، 
للمرة الثانية، لتسليم جوائز ابن بطوطة 
ألدب الرحلة امتدادا طبيعيا لما تحفل به 

المكتبة المغربية من نصوص مذهلة صارت 
تستعيد حياتها بفضل المركز وعدد من 

المؤسسات الجامعية المغربية.
ويبدو أن كتابة الرحلة بالمغرب، كما 
يعكس ذلك عدُد نصوصها الكبير، سواء 

المحقق منها أو المنشور أو الذي ينتظر 
اكتشافه، ظلت تشكل جزءا أساسيا من 

الكتابة بالبلد، مع تماهيها وتداخلها 
الخاص مع الكتابة التاريخية والجغرافية 

وغيرها من األجناس التعبيرية. إنها أيضا 
شهادة على حرص المغاربة، في الكثير 

من اللحظات، على تجاوز إكراهات الحدود 
والبعد واالنعزال داخل المغرب األقصى، 

الذي اعتاد المشارقة على نسيانه أحيانا، 
بينما كان األجنبي ينظر إليه  كغنيمة.

ولذلك كان طبيعيا أن يواظب المغاربة، 
طيلة قرون، على تدوين أسفارهم، ُمخلفين 

بذلك نصوصا يبدو الكثير منها مدخال 
أساسيا لفهم تمثل المغاربة للعالم ولآلخر.

وخارج الرحالت الداخلية، تتوزع 
الرحالت المغربية على متنين رئيسيين. 

يتجلى األول في الرحالت الحجازية، التي 
شكلت نواة اإلنتاج في هذا المجال. وكان 
ذلك طبيعيا بحكم ارتباطها بالثقل الديني 

لفريضة الحج، ولتمّثل المغاربة لفضاء 
يحمل، بالنسبة إليهم، الكثير من اإلشعاع 

الروحي، حتى أن كثيرا من رجاالت المغرب 
اإلسالمي، كما وصفهم عبدالهادي التازي، 

كانوا يرون أن شخصياتهم إنما تكتمل 
عندما يذكرون أن لهم رحلة إلى المشرق، 

ومكة المكرمة بشكل أساسي.
ومثل البعد الفكري امتدادا لهذا 

اإلشعاع، وهو ما يفسر حرص المؤلفين 
على األخذ عن شيوخ الحرمين وطلب 

اإلجازة منهم، ومنهم أبوسالم العياشي، 
الذي خص جانبا من رحلته ”ماء الموائد“، 

للتعريف بما يناهز تسعين رجال، أخذ عنهم 
أو أخذوا عنه، خالل رحلته الحجية.

أما المتن الثاني فيكمن في الرحالت 
السفارية، التي تحفل بمعلوماتها 

الدبلوماسية الهامة، باعتبارها تقدم، عبر 
مشاهداتها المدونة، عناصر تمكن من تمثل 

صورة للعالقات الخارجية المغربية، مع 
احتفاظ العديد منها بعالمات على توجه 

تحديثي، من حيث طبيعتها السردية، 
وأيضا بوظيفتها على مستوى إعادة قراءة 

تمثل جانب من الذهنية المغربية لصورة 
اآلخر، ولفضاءات تحتفظ باختالف تنسج 

مظاهَره جوانٌب اقتصاديٌة وتكنولوجيٌة 
واجتماعيٌة وثقافيٌة وسياسيٌة مغايرة.

ثمة أمر مفارق. في اللحظة التي كان 
فيها المغاربة حريصين على خوض متاعب 
السفر ودهشته، يندر أن تجد نصا مشرقيا 
قديما يسجل رحلة نحو المغرب األقصى، 
وذلك خارج األعمال المتأخرة، التي يبقى 
من أشهرها كتاب ”المغرب األقصى، رحلة 

في منطقة الحماية اإلسبانية“ ألمين 
الريحاني وكتابات شكيب أرسالن عن 

رحلته إلى المغرب، والتي سيعود المؤرخ 
المغربي محمد بن عزوز إلى تفاصيلها في 

كتاب خاص. وتلك صورة عن مشرق لم يكن 
معنيا باكتشاف مغربه.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

املغرب ذهابا وإيابا

كل شيء له سبب

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - صدرت حديثـــًا عن دار لوغاريتم 
للنشـــر والتوزيع بالقاهرة رواية ”عمر الشقي“ 
للكاتب معتز شـــرباش وهي الرواية الثالثة في 

مشروعه األدبي.
اقتحام قسم شـــرطة يحدث اليوم، وحادثة 
انتحار غامضة تحدث غدًا، يتســـببان في جمع 
مصائر خمســـة أشـــخاص ما كان ألي منهم أن 
يقابل اآلخر، فقط، لينكشـــف ســـر غامض، بقي 

ا لسنوات طويلة، دون كشف. ِسّرً
تـــدور أحداث روايـــة ُعمر الشـــقي، والتي 
يمكن أن ُينطق اســـمها ”ُعَمر الَشقي“، أو ”ُعْمر 

شيء الَشـــقّي“، في القاهرة، حول  كل  أن  فكرة 
يحدث لسبب.

مشـــحون  جـــو  فـــي 
ألحـــداث متداخلة تقودها 
لنا  يبيـــن  الشـــخصيات 
ســـرده  عبـــر  الكاتـــب 
قـــد  مـــا  أن  المتشـــابك 
تظّنه أنت ُمجرد ُصدفة، 
قـــد يكـــون ترتيبـــا من 
عدالة  لتطبيق  السماء، 
غابت، أو لكشـــف ِسّر 
انتهت ُمـــدة صالحية 

ستره.
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نساء العشق السري (لوحة للفنان طالل معلى)



} ”أتعلمين أي حزن يبعث المطر“.
تلك جملـــة غريبة بمعانيها مســـتعارة من 
أكثر قصائد بدر شاكر السياب شهرة ”أنشودة 
وهي القصيـــدة التي أصبحت ديوانا،  المطر“ 
هـــو األشـــهر بين كتب الشـــاعر الـــذي اخترع 
القصيـــدة العربيـــة الحديثة بأرقـــى صورها. 
غرابـــة معنى تلك الجملة تكمن في أن الشـــاعر 
يرى في المطر ســـببا للحـــزن وهو ما يناقض 
المعاني الُمشـــاعة للمطر من حيث كونه نوعا 
من النعمة التي ينتظرها المزارعون والسياب 
كان ابنا لعائلة مزارعين. غير أن جملة صادمة 
أخرى في القصيدة نفســـها تفســـر ذلك الحزن 
الذي يذكر ببيت لشاعر عراقي هو اآلخر، وهو 
محمد مهدي الجواهري ”أنا عندي من األســـى 
جبُل/ يتمشـــى معي وينتقل“ يقول السياب في 
جملتـــه الموجعة ”ما مر عام والعراق ليس فيه 

جوع“.

من غير أصداء

فـــي يونيـــو من العـــام 1954 نشـــرت مجلة 
اآلداب البيروتيـــة لصاحبهـــا ســـهيل إدريس 
قصيدة ”أنشودة المطر“ وكان السياب قد كتب 
رســـالة قبل ثالثة أشـــهر إلى رئيـــس التحرير 
يؤكـــد فيها أنه تردد في إرســـال القصيدة منذ 
عودته قبل أشهر من الكويت. وهو ما يعني أنه 

كتب قصيدته تلك في الكويت عام 1953.
الغريـــب في األمـــر أن الناقـــد عبداللطيف 
شـــرارة حيـــن كتـــب مقاال عـــن قصائـــد العدد 
الماضـــي مـــن اآلداب لم يعر قصيدة الســـياب 
أي اهتمام، بل انصـــب اهتمامه على قصيدتْي 
”وردة بيضاء“ لنـــازك المالئكة و“نداء األرض“ 

لفدوى طوقان اللتين نشرتا في العدد نفسه.
عام 1960 أصدر الســـياب في بيروت كتابه 
الشـــعري الخامس ”أنشودة المطر“ وقد سبقه 
بـ“أزهار ذابلة“ عام 1947 و“أســـاطير“ و“حفار 
القبـــور“ عـــام 1952 و“المومـــس العمياء“ عام 
1954. بعد ذلك الكتاب نشر السياب أربعة كتب 
هي ”المعبد الغريق“ عام 1962 و“منزل األقنان“ 
عام 1963 و“أزهار وأســـاطير“ و“شناشيل ابنة 
عام 1964، وهناك خمسة كتب شعرية  الجلبي“ 
ُنشرت بعد وفاته وهي ”إقبال“ و“قيثارة الريح“ 

و“أعاصير“ و“الهدايا“ و“فجر السالم“.

غير محظوظ بعراقيته

لم يكن رأي الشاعر محمد مهدي الجواهري 
إيجابيا بمحاوالت تجديد الشـــعر العربي، بل 
كان ينظر إليها بشـــيء من الســـخرية، غير أنه 
اســـتثنى من ذلك شعر الســـياب. وبالرغم من 
استحســـان الجواهري، وقد كان عمالق الشعر 
العراقي في أربعينات القرن الماضي، شـــعره 
فإن الســـياب لم يكن محظوظـــا بعراقيته. لقد 
تصـــدت لمحاولته التجديديـــة المنابر األدبية 
المكرسة في بالده بعنف ولوال تبني بيروت من 
خالل مجلة شعر وقبلها اآلداب لشعره لما ذاع 
صيته ولما تشكلت صورة السياب الذي نعرفه. 

لقد نبذته األوساط األدبية في 

بغداد ولـــم تمد له المؤسســـات الرســـمية يد 
العـــون في مرضه. فحين بدأ صراعه مع مرض 
التصلب العصبي في النخاع الشـــوكي تبرعت 
جهـــات عربيـــة وأجنبيـــة بعالجه فـــي بيروت 
ولندن إلى أن انتهت به الحال في المستشـــفى 
األميري في الكويت حيث توفي هناك عام 1964 

وهو في الثامنة والثالثين من عمره.
لقد تعرض بدر شـــاكر السياب أثناء حياته 
القصيرة لحمالت أدبية وسياسية، لم يتعرض 
لها شـــخص فـــي التاريخ األدبـــي الحديث في 
العراق. حتى أنه اضطر في نهاية حياته إلى أن 
يؤلف كتابا في الرد على خصومه السياسيين 
بعنـــوان ”كنت شـــيوعيا“. وكان كتابا رديئا ال 

يليق بشاعر بحجم السياب.

ابن للعاطفة المتطرفة

”أنشـــودة المطر“ هو الكتاب الشعري األهم 
ال في تاريخ بدر شاكر السياب الشعري، بل على 
مستوى الشـــعر العربي الحديث كله. ذلك ألنه 
شـــكل حجر الزاوية للتحول الفني الكبير الذي 
شهدته القصيدة العربية الحديثة. فهو خالصة 
ذلك التحـــول في أكثر صوره متانة وتماســـكا 

وقوة وصفاء.
”عشرة من قصائد الســـياب يمكن اعتبارها 
من أهم القصائد العربية التي ُكتبت في العصر 
الحديث“ هذا ما كتبه الشاعر السوري أدونيس 
فـــي مقدمته لمختـــارات من شـــعر الســـياب. 
وهو اعتراف لن يكون ســـهال بالنســـبة لشاعر 
ريـــادي بحجـــم أدونيس. معظم تلـــك القصائد 
التـــي أحبها أدونيس كانـــت منتقاة من ديوان 

”أنشودة المطر“.
لقـــد قيل الكثير عن تأثير شـــعر الشـــاعرة 
اإلنكليزية أديث ســـتويل الذي ترجمه السياب 
إلى العربية عليه. وكان لقراءته ألرض الخراب 
قصيـــدة ت. أس. إليوت وقـــع قوي على طريقة 
نظره إلى الشـــعر وتفكيره فيه، غير أن موهبته 
كانت عظيمة وهي تســـتنهض روح األســـاطير 

العراقية القديمة لتعينـــه على فهم الواقع. لقد 
تعلم الســـياب مـــن قراءاته الشـــعر اإلنكليزي 
تقنيـــات ســـاعدته في عمليـــة التنقيـــب بحثا 
عن الجـــذر العاطفـــي الذي يصل بيـــن الواقع 
والمســـتويات غيـــر المرئيـــة من الشـــخصية 
العراقية، وهو ما جعله قادرا على االهتداء إلى 
الروح األســـطورية التي تنطوي عليها العاطفة 
العراقيـــة التي غالبا مـــا تتطرف في حضورها 

المتشظي.

العراق كوكبه الوحيد

وبالرغم من أن هنـــاك اتفاقا بين المهتمين 
هو  بالشـــعر على أن ديوان ”أنشـــودة المطر“ 
الكتاب الشعري األهم في مسيرة السياب، فإن 
هناك من ال يعتبر القصيدة التي اكتسب الكتاب 
عنوانه منها أهم ما كتبه. لقد ضم الكتاب عددا 
من روائع الســـياب، تقف في مقدمتها قصيدته 

”غريب على الخليج“ التي يقول فيها:

”الريح تصرخ بي عراق
والموج يعول بي عراق، عراق، ليس ســـوى 

عراق
البحر أوسع ما يكون وأنت أبعد ما يكون

والبحر دونك يا عراق“
إلى أن يصل إلى بيته الشهير:

”الشـــمس أجمـــل فـــي بـــالدي من ســـواها 
والظالم،

حتـــى الظـــالم هنـــاك أجمل، فهـــو يحتضن 
العراق“

واحدة  نعتبر قصيدة ”غريب على الخليج“ 
من أعظم القصائد العربية في الحنين واللوعة 
واالشـــتياق إلى الوطن. اســـتطاع الشاعر من 
خاللهـــا أن يلخص صفات البلد الذي أحبه ولم 
يعرف بلدا أجمل منه بالرغم من قسوته بكل ما 
تبدى من مظاهر تلك القســـوة من فقر وشظف 
وعنـــاء وإهمال وعـــزل وتهميـــش. ربما يتخذ 

البعـــض من تلك القصيدة درســـا في الوطنية، 
حيث يميز الشـــاعر بين عالقتـــه بوطنه، وبين 
مـــا يقع في ذلك الوطن من أحداث مؤســـفة هي 
من صنع البشر، غير أن القصيدة تحمل شحنة 
إنسانية غير مقيدة بشـــروط الوضع البشري. 
إنها نشـــيد مطلق يبدو العراق من خالله البلد 

الذي ُخلق من أجل الشعر والجمال.
فـــي الكتـــاب هنـــاك أيضـــا قصائـــد مهمة 
يعتبرها الكثيرون من غرر الشعر العربي، أذكر 
منهـــا ”النهر والمـــوت“ و“جيكـــور والمدينة“ 

و“بورسعيد“.

العراقي بضراوة
”واحسرتاه، متى أنام
فأحس أن على الوسادة

من ليلك الصيفي طال فيه عطرك يا عراق؟“

القدامـــى  العـــراق  شـــعراء  مـــن  أحـــد  ال 
والمحدثيـــن ينافـــس بدر شـــاكر الســـياب في 
عراقيتـــه الخالصـــة والمجردة مـــن أي منفعة 
شـــخصية. فالشـــاعر الذي أحدث زلزاال فريدا 
من نوعه في تاريخ الثقافـــة العربية المعاصر 
لم ينل أي نوع من التكريم واالحترام في وطنه 
أثنـــاء حياته. لقد نبذته األوســـاط السياســـية 
والتجمعات الثقافية على حد ســـواء. وبالرغم 
من ذلك فإن شـــعره يغص بعراقية مطلقة. األمر 

ال يتعلق بالوطنية وال بالسياسة.
 شيء من بدر شاكر السياب، عميق وكثيف 
ومتماســـك ينتمي إلى البيئة الريفية التي نشأ 
فيها. وهي بيئة نظيفة من االنحيازات الثقافية 

والسياسية. 
الســـياب هـــو ابـــن تلـــك البيئـــة المفرطة 
بحساســـيتها اإلنســـانية النزيهـــة، بالرغم من 
ثقافته العالمية الراقية التي اســـتطاع بعبقرية 
فذة أن يهضمها ويفكك عناصرها لتكون جزءا 
من شـــخصيته األســـطورية. وهنـــا تكمن أبرز 
سمات شـــعره الذي لم يكن غامضا أو ضبابيا 

أو مغلقا بالرغم من علّوه ورقي معانيه.
لذلك ال يزال الســـياب بشعره ظاهرة عصية 
على التراجـــع أو النســـيان. العراقي بضراوة 
لم يكن رومانســـيا في عالقتـــه بالمفردات التي 
شـــكلت عناصر تشـــبثه بوطنه، فلم يكن شعره 
هشا كما هو حال جسده الذي نهشته األمراض. 
قصيدة السياب الشقية بحب وطن قاس ال تزال 
النمـــوذج األرقى للشـــعر الذي ينضـــح عافية 

ويضج سالما.
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كتب ال تموت..

 [ األوساط السياسية والثقافية نبذت السياب لكن شعره حفل بالعراق  [ المطر مفردة مركزية في شعر بدر شاكر السياب
رابط مثير بني الكثير من شــــــعراء العرب املجددين الذين أثروا في املشــــــهد 
الشــــــعري العربي وتركوا آثارا ال متحى هو أنهم توفوا في عز شبابهم وفي 
عنفوان عطائهم. أبوالقاسم الشابي وأمل دنقل وبدر شاكر السياب وأسماء 
أخرى كثيرة، ميثلون مناذج دالة على مفارقة العمر القصير والعطاء الغزير.

الشاعر العراقي بدر شاكر السياب، واحد من هؤالء الرواد واملجددين، 
الذين أثروا في رسم مسار جديد للشعر العربي، سواء من خالل القضايا 
املطروحة، أو من خالل اللغة البســــــيطة املنسابة أو من خالل إرساء وتثبيت 
شــــــعر التفعيلة، وهي حركة لم يبدأها الســــــياب لكنه أسهم بقوة في تثبيتها 

ــــــني املرجعيات  وفرضهــــــا والربط بني خصائصهــــــا اللغوية والعروضية وب
الفكرية التي انطلق منها السياب وكأنه كان يرجتي من خاللها الوصول إلى 
درجة ما من التحرر (من نظام الروي والقافية) وتكثيف حضور املوســــــيقى 
ــــــة احلاضر في وجدان  ــــــة، وكلها أبعاد حتيل إلى منســــــوب احلري والرمزي

الشاعر وهو هنا بدر شاكر السياب.
لئن أصدر السياب عددا كبيرا من اآلثار الشعرية والنثرية، إال أن ديوانه 
”أنشــــــودة املطر“ حتول إلى ما يشــــــبه بطاقة هويته الشــــــعرية، أو ما يضاهي 
عالقة الدال باملدلول، وهو أمر جنده أيضا عند الشابي (مع أغاني احلياة) 

ــــــد أدباء آخرين، ارتبطوا بأثر معني، وكأن إصدار ذلك األثر كاف لبيان  وعن
شعريتهم.

ديوان أنشــــــودة املطر، بكل ما حمله من تكثيف وصور وجتريب شعري، 
كان داال أيضا على عراقية السياب وتأثره بقريته البصرية (جيكور) وغربته 
عــــــن بغداد وكان مشــــــيرا أيضا إلى مواقفه الفكرية والسياســــــية، لكنه في 
ــــــكل أدوات اإلبداع  النهاية كان برهانا على امتالك بدر شــــــاكر الســــــياب ل
الشــــــعري. ولذلك كله تظل أنشــــــودة املطر إحالة على الســــــياب ومعلما من 

معالم العراق األدبية.

السياب في {أنشودة المطر}.. الكتاب الذي غير خرائط الشعر العربي

**

{الســـياب ليـــس مجرد شـــاعر رائع، أنه غير ذلك تماما بقدرتـــه على االبتكار في زمن عصي خـــاذل، وفي وطن يحبه بقدر 
مايزدريه، وتحت وطأة كل ذلك استطاع االبتكار، فيما يحيطه وتسكن في داخله خيبة أكبر من الخيبة نفسها}.

كاظم هاشم نعمة
باحث عراقي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

16

لقد نبذته األوساط األدبية في 

◄ شاعر عراقي ولد في قرية جيكور 
التابعة ملحافظة البصرة في جنوب 
العـــراق يـــوم 25 ديســـمبر 1926 
وتوفي يوم 24 ديسمبر 1964، عن 

عمر ال يتجاوز 38 عاما.
أعماله

بدر شاكر السياب

◄ أزهار ذابلة (1947)
◄ أساطـير (1952)

◄ حفار القبور (1952)
◄ املومس العمياء (1954)

◄ األسلحة واألطفال (1954)
◄ أنشودة املطر (1960)
◄ املعبد الغريق (1962)

◄ منزل األقنان (1963)
◄ أزهار وأساطير (1964)

◄ شناشيل ابنة الجلبي (1964)
◄ إقبال (1965)

◄ إقبال وشناشيل ابنة الجلبي (1965)
◄ قيثارة الريح (1971)

◄ أعاصير (1972)
◄ الهدايا (1974)

◄ البواكير (1974)
◄ فجر السالم (1974)

السياب رمز البصرة وفخرها

◄ صدر ديوان أنشـــودة املطر عن دار مجلة شعر ببيروت في العام 1960. ويرجح 
أن بدر شـــاكر الســـياب كتب القصيدة في الكويت في بداية الخمسينات، باعتبار 
أنها نشرت في مجلة اآلداب البيروتية عام 1954، قبل أن تصدر في الديوان املشار 

إليه.  أثارت القصيدة ضجة تواصلت حتى بعد وفاة السياب.



} جنيــف - حـــّذرت األمـــم المتحـــدة من أن 
حرارة األرض ســـترتفع درجة ونصف الدرجة 
مع حلـــول العام 2040 ما يعني أن خطرا كبيرا 
يحدق بســـكان األرض نتيجة ارتفاع انبعاثات 
الغازات الدفيئة التي تفاقمت مع بداية الثورة 
الصناعية، ودعت األمم المتحدة صناع القرار 
إلى تحرك عاجل لتجنب تداعيات هذا االرتفاع.
وكانت الســـنوات الثالث األخيـــرة هي األكثر 
دفئـــا علـــى األرض، حســـبما ما حـــذرت منه 
األمم المتحدة، كاشـــفة عن أرقام تظهر وتيرة 
”اســـتثنائية“ لالحترار مقارنة بالبيانات التي 

تجّمع منذ مرحلة ما قبل الثورة الصناعية.
وأعلنت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، 
إحـــدى وكاالت األمـــم المتحـــدة المتخصصة، 
أنـــه ”بات مؤكدا اآلن أن ســـنوات 2015 و2016 
و2017، هـــي األعـــوام األكثر دفئا حســـبما تم 

تسجيله حتى اآلن“.
الســـت  الشـــهور  أن  المنظمـــة  وأكـــدت 
والثالثيـــن ”تنـــدرج بوضـــوح فـــي الميل إلى 
االحترار علـــى المدى الطويل بســـبب ارتفاع 
تركزات الغازات المســـببة لمفعول الدفيئة في 

الجو“.
وتظهـــر التحاليل كلها مـــن جهة أخرى أن 
الســـنوات األكثر دفئا في السجالت كانت منذ 
العام 2010 حســـبما أوضحتـــه وكالة الفضاء 

األميركية (ناسا).
وبســـبب تأثيـــر التيـــار االســـتوائي ”إل 
الذي كان أكثر حدة عند مروره األخير،  نينيو“ 
حل العام 2016 أوال مـــع 1.2 درجة مئوية أكثر 
من الحقبة ما قبل الصناعية. وتســـتخدم األمم 

المتحـــدة فتـــرة 1880-1900 كمرجـــع للظروف 
التي كانت قائمة في تلك الحقبة.

ونال العـــام 2017 لقب األكثر دفئا حســـب 
درجات الحرارة المســـجلة حتى اآلن من دون 
تأثيـــر ”إل نينيو“، الذي يعود إلى الظهور بعد 
كل فترة تدوم من ثالث إلى سبع سنوات دافعا 
متوســـط الحـــرارة إلى االرتفـــاع ومؤثرا على 

التساقطات في العالم.
وقال دايف راي األســـتاذ في جامعة إدنبره 
معلقـــا علـــى التقرير ”هذه البيانـــات الجديدة 
حـــول الحـــرارة تظهـــر أن درجة الحـــرارة في 

العالم ترتفع بسرعة“.
وأشار مدير معهد غودار لدراسات الفضاء 
في الناســـا، غافن شميد، إلى أنه ”رغم درجات 
الحرارة األقّل من المتوســـط فـــي البعض من 
مناطـــق العالم، اســـتمرت الحـــرارة باالرتفاع 
بســـرعة في كل أرجاء األرض خالل الســـنوات 

األربعين األخيرة“.
لألرصـــاد  العالميـــة  المنظمـــة  وأشـــارت 
الجوية إلى أن معدل الحرارة في العامين 2015 
و2017 تجاوز بحوالي 1.1 درجة مئوية ما كان 

عليه في حقبة ما قبل الصناعية.
وكان متوســـط الحـــرارة فـــي العـــام 2017 
فـــوق المعـــدل الطبيعـــي الذي يحتســـب بين 
1981 و2010، بــــ0.46 درجة مئوية على ما تظهر 

السجالت أيضا.
ويفيد الخبراء بأنه من المســـتحيل تقريبا 
الفصل بين العامين 2015 و2017 ألن الفارق يقل 

عن جزء من المئة أي أقل من هامش الخطأ.
ويحـــذر علماء من آثار بيئية خطيرة إذا لم 

يتم الوفاء باألهداف المعلنة في اتفاق باريس 
المناخي لعام 2015، حـــول ما يتعلق باحتواء 
االحترار العالمي ألقل من درجتين مئويتين من 
خالل خفض مستوى انبعاث الغازات المسببة 

لالحترار العالمي.
وأوضح األميـــن العام للمنظمـــة العالمية 
لألرصاد الجوية الفنلنـــدي بيتيري تاالس أن 
”الســـنوات الــــ17 من أصـــل الـ18 األكثـــر دفئا 
ســـجلت في القرن الحادي والعشرين ووتيرة 
االحتـــرار المســـجلة فـــي الســـنوات الثـــالث 

األخيرة استثنائية.
وقد كان االحترار قويا خصوصا في القطب 

الشمال مع ذوبان متسارع للجليد.
وأشـــار العلماء إلى أخطـــار تغير المناخ، 
الذي ال مفر منه بســـبب نمو اســـتهالك الطاقة 
الـــذي سيســـتمر حتـــى فـــي حـــال انخفاض 
انبعاثات الغازات الدفيئة في الغالف الجوي.

كما أشـــاروا إلى مخاطر أخـــرى يمكن أن 
تؤدي إلى غياب الحضارة، من بينها الشـــتاء 
النووي واألوبئة واصطدام األرض بكويكبات، 
فضال عن العواقب غير المتوقعة إلنشاء الذكاء 

االصطناعي.
واعتبـــر بوب وارد من مؤسســـة ”غرانتام 
ريســـيرتش إنســـتيتوت أون كاليمت تشينج“ 
فـــي لندن ”يجب أن تســـترعي درجـــة الحرارة 
القياسية انتباه قادة العالم بمن فيهم الرئيس 
األميركي دونالد ترامب ليدركوا حجم المخاطر 
التي يفرضهـــا التغّير المناخي على الســـكان 
األغنياء والفقراء في العالم، وضرورة التحرك 

العاجل“.

وكان ترامب المشكك في واقع 
التغيير المناخي، قد أعلن عن 

الواليـــات  انســـحاب 
المتحـــدة مـــن اتفاق 
باريـــس حول المناخ 

الـــذي تم التوصـــل إليه 
فـــي نهاية العـــام 2015. 

وتعهـــد المجتمـــع 
الدولي بموجب 

االتفـــاق الســـعي إلى 
االحتـــرار  احتـــواء 

الدرجتين  دون 
المئويتين.

وقال عمر بدور 
العلمي  المنســـق 

للمنظمـــة العالميـــة 
”مع  الجوية  لألرصاد 

الميـــل الحالي لالحترار 
يمكننـــا مـــن اآلن توقع أنه 
بحلول 2060 و2070 قد نصل 

إلى هذه العتبة“.
وحـــذر ”فـــي حـــال اســـتمر االحتـــرار 

بالتســـارع أكثر جـــّراء المزيد مـــن انبعاثات 
الغاز المســـبب لمفعول الدفيئـــة قد نصل إلى 

هذه العتبة قبل ذلك على األرجح“.
وأشـــارت األمـــم المتحدة إلـــى أن ارتفاع 
الحـــرارة ليس إال احد أوجـــه التغّير المناخي 
مشـــددة على أن الحر في العام 2017 ترافق مع 
ظروف قصوى على صعيد األحوال الجوية في 
مناطـــق مختلفة من العالم أّدت إلى ”تباطؤ بل 

حتـــى إلـــى تراجع اقتصـــادي“ وفق مـــا أكده 
بيتيري تاالس.

واستخدمت األمم المتحدة بيانات وفرتها 
للمحيطـــات  األميركيـــة  الوكالـــة  خصوصـــا 
والغالف الجوي (نوا) والناســـا ومركز هادلي 
التابـــع لهيئة األرصـــاد الجويـــة البريطانية 
والمركز األوروبي لألرصاد الجوية على المدى 

المتوسط وجهاز األرصاد الجوية الياباني.

17 السبت 2018/01/20 - السنة 40 العدد 10875

المنظمـــة العالميـــة لألرصاد الجوية تعلن أن الســـنوات الثالث األخيرة هـــي األعوام األكثر دفئا، 

حسبما تم تسجيله حتى اآلن، والعلماء يدعون إلى التحرك العاجل.

متطوعـــون مولعون بالرياضات المائية في لندن يســـتخدمون ألواح {بادل بـــورد} لتنظيف نهر 

التايمز من المخلفات البالستيكية التي تغزو المدن البريطانية.

ارتفاع درجات حرارة األرض يقلل من فرص عيش اإلنسان فوقها

بيئة

} لندن - يجوب متطوعون مولعون بالرياضة 
المائيـــة واقفيـــن علـــى ألـــواح ”بـــادل بورد“ 
للتجذيـــف بهـــدف تنظيـــف نهـــر التايمز من 
المخلفات البالســـتيكية التي تغزو العاصمة 
البريطانيـــة، في محاولة لتوعيـــة الرأي العام 

بحجم هذه المشكلة.
فـــي الثامنـــة صباحا، تســـطع أشـــعة 

الشـــمس على جســـر كيو الشـــهير عند 
نهر التايمز، فتنفـــض طيور البط عنها 

ميـــاه النهر، فيما تتنقـــل بجعات بخطوات 
رشيقة… هذا المشهد يبدو أقرب إلى قصص 
الخيـــال لوال األكواب والعبوات التي تطفو 
على ســـطح الماء واألكياس البالســـتيكية 

المعلقة على األشجار.
وبعدما ســـئموا مـــن رؤيـــة مرتعهم األول 
متســـخا، أطلـــق أعضاء في جمعيـــة ”أكتيف 
�360 لرياضـــة ”بادل بـــورد“ دورات لتنظيف 
النهـــر والقنـــوات المائيـــة التـــي تجتـــاز 

العاصمة البريطانية.
يعاين  الجمعـــة،  صبيحـــة  وفي 

بـــول هيمـــان ولويـــز نوالن 
الوضع  روردا  وجيمـــس 

صغيرة.  جزيـــرة  فـــي 
وبعـــد فتـــرة قصيرة 

نصـــف  تتعـــدى  ال 
هؤالء  يمأل  ســـاعة، 

دلـــوا  المتطوعـــون 
كبيرا بالنفايات.

نـــوالن  لويـــز  تقـــول 
”جمعنـــا اليـــوم عبوات بالســـتيكية 

وسدادات وحباال من البالستيك والكثير 
مـــن األكياس مـــن أنـــواع مختلفة 

إضافة إلى أكواب، واألسوأ من كل ذلك وجدنا 
أكياسا مخصصة لمخلفات الكالب، يبدو أنها 

منتشرة في كل مكان“.
كل هذه المواد تتطلب المئات من السنوات 

لتتحلل عضويا.
وتقـــول الرياضيـــة إن هـــذا الحصـــاد 
متواضع نسبيا إذ أن الكمية التي نجمعها 
قد تكون أكبر بثالث مـــرات إلى أربع في 

أوقات المد.
وإذ تؤكد لويز أن القيام بهذه 
المبـــادرة البســـيطة مـــن أجل 
البيئة توفر ”شـــعورا حقيقيا 
مؤســـس  يشـــير  بالرضـــا“، 
إلى  هيمان  بـــول  الجمعية 
الخطوة  هـــذه  محدوديـــة 
إلى  مـــرّده  ”الخطر  قائـــال 
أن عمليـــات التنظيف التي 
نقوم بها ليست سوى تغطية 

للمشكلة“.
ويضيـــف ”ال فائـــدة مـــن 
االكتفـــاء بتنظيـــف مخلفـــات 
البـــدء  يجـــب  بـــل  النـــاس 
إنتـــاج  عـــن  بالتوقـــف 
النفايات“. ألن النفايات 
تشكل  البالســـتيكية 
خطـــرا أساســـيا 
البيئة  على 
واإلنســـان، 
لكونها مواد غير 
للتحلل  قابلة 
والتفكك. ولهذا 
تحاول الجمعية 

توعيـــة الـــرأي العام عبـــر مواقـــع التواصل 
البالســـتيكية،  المخلفات  بمخاطر  االجتماعي 
أمـــا آخر رهاناتها فيتمثـــل في إقناع أصحاب 
الحانات في لندن بالتخلي عن األكواب المعدة 
لالســـتخدام مرة واحدة والتي ترمى بالمئات 

في النهر.
وبدأت هذه المســـاعي تســـتقطب مؤيدين 
لهـــا تدريجا، بدءا من حكومة تيريزا ماي التي 
أعلنـــت أخيرا عن خطـــة لمكافحة ”إحدى أكبر 

اآلفات البيئية الحالية“.
البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  وأعلنـــت 
تيريزا ماي خطـــة جديدة لمكافحـــة النفايات 
البالستيكية تنص على فرض بدل مالي شامل 
على استخدام أكياس البالستيك، غير أن هذه 
اإلجـــراءات ال تزال غير كافية حســـب منظمات 
بيئيـــة وقـــوى المعارضـــة. وأوضحـــت ماي 
أن هـــذه الخطـــة ترمي إلى التخلـــص من ”كل 
مخلفات البالستيك التي يمكن تفاديها بحلول 

عام �2042.
وستتيح الخطة أيضا توسيع نطاق فرض 
بدل مالي على اســـتخدام أكياس البالســـتيك 
والمعمـــول بـــه منذ نهايـــة 2015 ليشـــمل كل 
المتاجـــر في إنكلترا، بينما ال يطال التشـــريع 
الحالـــي ســـوى المتاجر الكبـــرى التي يتعين 
علـــى زبائنها دفع مبلغ 5 بنســـات (7 ســـنتات 
مـــن الدوالر) عن كل كيس. وهذا التدبير مطبق 
حاليا في أســـكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، 
المناطـــق الثالث األخـــرى التـــي تتألف منها 

المملكة المتحدة.
ومـــع التنديد بمـــا اعتبرتهـــا ”إحدى أكبر 
اآلفات البيئية الحالية“، أكدت تيريزا ماي أنها 
تريد ”جعل جيلنـــا األول يترك الطبيعة بحالة 

أفضل مما كانت عليه“.
إال أن منظمة ”غرين بيس� البيئية اعتبرت 
أن التدابيـــر المعلنة قاصرة عـــن توفير الحل 

المطلوب بالنظر إلى حجم األزمة البيئية.
فـــي  المســـؤولة  إدج  لويـــز  وأســـفت 
المنظمـــة فـــي بريطانيا لمـــا رأت أنه ”تفويت 
للفرصة“، منتقدة عدم إتيـــان الخطة على ذكر 

إقامـــة نظـــام لإلرشـــادات، وهي آليـــة مجربة 
الســـتبعاد العبوات البالســـتيكية وغيرها من 
المستوعبات التي تمثل عشرات آالف األطنان 

من المخلفات سنويا في البالد.
وفي بريطانيا وحدهـــا، كمية النفايات من 
المنتجات البالستيكية المخصصة لالستخدام 
مرة واحدة قادرة على ملء مساحة توازي ألف 
مرة مساحة قاعة ألبرت هال الشهيرة للحفالت 
في لندن والتي تتســـع لخمســـة آالف متفرج، 

حسبما أكدته رئيسة الوزراء.
وقالـــت ماري كراي رئيســـة لجنة التدقيق 

”تتخلـــص  البرلمـــان  فـــي  البيئـــي 
المملكـــة المتحـــدة ســـنويا من 2.5 
مليار كـــوب قهوة يســـتخدم مرة 
واحـــدة، وهو ما يكفـــي لتطويق 
الكوكـــب خمس مـــرات ونصف 

المرة“.
إلـــى  ”ندعـــو  وتابعـــت 
تحرك مـــن أجل خفض عدد 
األكواب غير القابلة إلعادة 
االســـتعمال والتشـــجيع 
على اســـتخدام األكواب 
منهـــا  بـــدال  العاديـــة 
كل  تدويـــر  وإعـــادة 

األكـــواب التـــي تســـتخدم لمرة 
واحـــدة بحلول �2023. وذكرت اللجنة أنه 

يجب حظر هذه النوعية من األكواب ما لم يتم 
الوفاء بهدف إعادة التدوير.

وتنص خطتها خصوصـــا على فرض بدل 
مالي في مقابل استخدام األكياس البالستيكية 
فـــي كل المتاجـــر بإنكلترا، في حيـــن ال يطال 
التشـــريع الحالـــي المعتمد في هـــذا المجال 

سوى المتاجر الكبرى.
وعلى صعيد الشـــركات، ثمـــة تبدل أيضا 
فـــي الذهنيـــات، فقـــد تعهدت سلســـلة متاجر 
”أيسالند“ المتخصصة في المنتجات المجلدة 
االســـتغناء تمامـــا عـــن األغلفة البالســـتيكية 
للســـلع المباعـــة باســـمها بحلول الســـنوات 

الخمس المقبلة.

كذلك تتنافس شـــبكات المقاهي الشـــهيرة 
و“كوستا“  مثل ”ستاربكس� و“بريتا مانجيه“ 
علـــى اعتماد أفـــكار للتصدي لهذه المشـــكلة، 
من بينهـــا تقديـــم تخفيضات للزبائـــن الذين 
يحضـــرون معهم أكوابهـــم الخاصة أو فرض 
بـــدل مالي أعلى على الزبائـــن الذين يختارون 
شـــرب القهوة بأكواب مخصصة لالســـتخدام 
تصنيـــع  بريطانيـــا  واحدة.ومنعـــت  مـــرة 
المنتجات التي تحتوي على ميكروبيدات، في 
ما يعتبر واحدا من أقســـى قرارات الحظر في 

العالم، على القطع الضارة من البالستيك.
عـــن  المصّنعـــون  ســـيتوقف  وبموجبـــه، 
إضافة هـــذه القطع الصغيرة إلـــى الكثير من 
مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية 
الشخصية، مثل مواد دعك الوجه 
ومعجون األســـنان 
االســـتحمام.  وهالم 
وذلك وفق ما أورده موقع 

”ذا أندبندنت“.
االتحـــاد  يعمـــل  كذلـــك 
التصـــدي  علـــى  األوروبـــي 
للمخلفـــات البالســـتيكية 
للمنتجـــات المخصصة 
لالســـتخدام مرة واحدة، محددا 
هدفا يقضي بجعل كل هذه األغلفة 

قابلة للتدوير بحلول العام 2030. 
ويقول بول هيمان ”هذه الســـنة، 
ثمة أمـــر ما يحصل حتمـــا“، من دون 
االقتناع تماما بالوعود التي قطعتها الحكومة 

البريطانية.
ويضيـــف ”ما أعلنوه مثير لالهتمام لكن ال 

شيء ملموسا“.
النفايـــات  ضـــد  ثـــورة  انتظـــار  وفـــي 
البالســـتيكية، يدعو الناشـــط أيضا الســـكان 

إلى ”إعادة النظر في نمط حياتهم 
وفي ما ال يحتاجـــون إليه حقا. 
إعادة النظر في استعمال كوب 

قابل إلعادة االستخدام بداية 
جيدة“.

النفايات البالستيكية تغزو كل األرض، ومخاطرها وصلت إلى امللح البحري بحسب ما ذكره 
باحثون، حيث أنه مت العثور على جســــــيمات بالســــــتيكية في ملح ”فلور دي سيل“، وهو ملح 
يتشكل من مياه البحر املتبخرة. وتتكرر محاوالت اجلمعيات والناشطني إضافة إلى القوانني 
في دول العالم للحّد من انتشــــــار هذه النفايات في البر والبحر كما فعلت بريطانيا مؤخرا، 

لكن املشكلة تظل قائمة ما لم ينتشر الوعي مبخاطر النفايات البالستيكية وطرق تالفيها.

بريطانيا تشن الحرب على النفايات البالستيكية
[ مبادرات لتنظيف نهر التايمز باستخدام ألواح {بادل بورد} للتجذيف  [ القوانين ال تحد من انتشار أكواب القهوة المستخدمة

تتخلص المملكة 

سنويا من 2.5 مليار 

كوب قهوة يستخدم 

مرة واحدة، ما يكفي 

لتطويق الكوكب 

5 مرات

حصاد غير كاف من جمع نفايات خطيرة على صحة اإلنسان

وكان ترامب المشكك في واقع
التغيير المناخي، قد أعلن عن 

الواليـــات  انســـحاب 
المتحـــدة مـــن اتفاق
باريـــس حول المناخ 
الـــذي تم التوصـــل إليه
5فـــي نهاية العـــام 2015.

وتعهـــد المجتمـــع 
الدولي بموجب

االتفـــاق الســـعي إلى
االحتـــرار  احتـــواء 
الدرجتين دون 

المئويتين.
بدور وقال عمر
العلمي المنســـق 

للمنظمـــة العالميـــة 
”مع الجوية لألرصاد 

الميـــل الحالي لالحترار 
يمكننـــا مـــن اآلن توقع أنه 
0 و2070 قد نصل 2060 بحلول

إلى هذه العتبة“.
”فـــي حـــال اســـتمر االحتـــرار  وحـــذر

بالتســـارع أكثر جـــّراء المزيد مـــن انبعاثات 
الغاز المســـبب لمفعول الدفيئـــة قد نصل إلى 

وفق مـــا أكده  حتـــى إلـــى تراجع اقتصـــادي“
بيتيري تاالس.

وعلى صعيد الشـــركات، ثمـــة تبدل أيضا 
فـــي الذهنيـــات، فقـــد تعهدت سلســـلة متاجر 
المتخصصة في المنتجات المجلدة  ”أيسالند“
االســـتغناء تمامـــا عـــن األغلفة البالســـتيكية 
للســـلع المباعـــة باســـمها بحلول الســـنوات 

الخمس المقبلة.

ي
البالســـتيكية، يدعو الناشـــط أيضا الســـكان 

إلى ”إعادة النظر في نمط حياتهم 
ما ال يحتاجـــون إليه حقا. وفي
إعادة النظر في استعمال كوب 
قابل إلعادة االستخدام بداية

جيدة“.

ّ

ــدف تنظيـــف نهـــر التايمز من 
الســـتيكية التي تغزو العاصمة 
في محاولة لتوعيـــة الرأي العام 

شكلة.
ـــة صباحا، تســـطع أشـــعة 

جســـر كيو الشـــهير عند 
تنفـــض طيور البط عنها 
يما تتنقـــل بجعات بخطوات
مشهد يبدو أقرب إلى قصص
ألكواب والعبوات التي تطفو
ماء واألكياس البالســـتيكية

ألشجار.
ـئموا مـــن رؤيـــة مرتعهم األوللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
ـق أعضاء في جمعيـــة ”أكتيفف
”بادل بـــورد“ دورات لتنظيف 
وات المائيـــة التـــي تجتـــاز

طانية.
يييييييياينننننننننننننننننننننننننننن يع الجمعـــة،  حـــة 

ولويـــز نوالن 
الوضع  ردا 

صغيرة.
قصيرة 

صـــف 
هؤالء

دلـــوا 
ت.

نـــوالن  ـــز 
وم عبوات بالســـتيكية

اال من البالستيك والكثير 
مـــن أنـــواع مختلفة 

منتشرة في كل مكان“.
كل هذه المواد تتطلب المئات

لتتحلل عضويا.
وتقـــول الرياضيـــة إن هـ
متواضع نسبيا إذ أن الكمية
قد تكون أكبر بثالث مـــرات

أوقات المد.
وإذ تؤكد لويز أ
المبـــادرة البســـي
”شـ البيئة توفر
يشـ بالرضـــا“، 
بـــو الجمعية 
ه محدوديـــة 
”الخط قائـــال 
أن عمليـــات ا
نقوم بها ليست

للمشكلة“.
ويضيـــف ”ال
االكتفـــاء بتنظيـ
ي بـــل  النـــاس 
بالتوقـــف

النفايات“
البالســ
خط

لكو

و
تح



} لنــدن - تناوبت شـــركات اإلنترنت الكبرى 
مؤخـــرا علـــى اإلعالن عـــن توظيـــف مراقبي 
محتوى بعد الضغوط املتزايدة عليها من قبل 
حكومات ســـئمت وقوف هذه الشركات عاجزة 
أو غيـــر عابئة بوقـــف مّد احملتـــوى املتطرف 
والفيديوهـــات اإلباحية  الكراهيـــة  وخطـــاب 

لألطفال على منصاتها.
هيمنـــة  عـــن  احلديـــث  تصاعـــد  ورغـــم 
الروبوتات والذكاء االصطناعي على الوظائف 
وتهديدها لعشـــرات اآلالف من العمال بفقدان 
تبدو  وظائفهـــم، إلى أن ”شـــرطة احملتـــوى“ 

مبنأى عن هذا التهديد، حتى اآلن على األقل.
وأعلنت شـــركتا غوغـــل وفيســـبوك، هذا 
األســـبوع عن نيتهما إنشـــاء وظيفـــة جديدة، 
وتعيـــني مســـؤول ســـيحمل مســـمى وظيفي 
فيســـبوك  وتســـتهدف  محتـــوى“.  ”شـــرطي 
وغوغـــل من تلـــك الوظيفة التعامـــل مع أكثر 
القوانني املرهقة، التي جتبر فيسبوك وتويتر 
ويوتيوب على ضرورة االمتثال إلى قوانينها.

”شـــرطي  مســـؤوليات  مـــن  وســـيكون 
مراقبـــة كافـــة احملتوى املنشـــور  احملتـــوى“ 
على النســـخ األملانية من منصـــات التواصل، 
وتنبيه  وحتديـــد ”احملتوى غيـــر القانونـــي“ 
اإلدارة الرئيســـية حلظـــره. ومـــن املتوقع أن 
تعّني فيســـبوك، وحدها أكثر من 1200 ”شرطي 
محتوى“ ملراقبة احملتوى ”غير القانوني“ على 

النسخة األملانية من موقعها.
وهي اخلطـــوة الثانية لفيســـبوك بعد أن 
أعلنت عن خطـــة لتعيني أكثر من ألف موظف، 
ملراقبة احملتوى على الشـــبكة، في إطار جهود 
لردع روســـيا وغيرها من الدول، عن استخدام 
شـــبكة التواصـــل االجتماعـــي للتدخـــل فـــي 
انتخابـــات الـــدول األخرى. حيـــث قالت إنها 
تعتقـــد أن عناصر في روســـيا اشـــترت نحو 
3 آالف إعـــالن مثير لالنقســـام على شـــبكتها 
بالواليـــات املتحـــدة، في الشـــهور الســـابقة 
النتخابات الرئاسة األميركية في نوفمبر، وما 

بعدها.
ومنذ الكشـــف عن ذلك، واجهت فيســـبوك 
تســـاؤالت ودعوات لوضع اجلهات املعنية في 
الواليات املتحدة قواعد منظمة. وحدد الرئيس 
التنفيذي للشـــركة، مارك زوكربيرغ، اخلطوات 
التي تعتـــزم اتخاذهـــا لـــردع احلكومات عن 
للتواصـــل  موقـــع  أكبـــر  اســـتخدام  إســـاءة 

االجتماعي في العالم.
وتواجه شـــركات التقنية الكبرى غرامات 
كبـــرى، منذ بداية يناير وصلـــت إلى أكثر من 
60 مليـــون دوالر أميركـــي، ألنهـــا أخفقت من 
عبر منصاتها،  حذف محتوى ”غير قانونـــي“ 
بـــدًءا مـــن القـــذف والتشـــهير، إلـــى الدعاية 
لـ“النازيني اجلدد“، وحتى الدعوة إلى العنف 

واإلرهاب.
ويحّمل القانون األملاني منصات التواصل 
االجتماعي، مســـؤولية تنظيـــف مواقعها من 
أكثر من الصحف  أي محتوى ”غير قانونـــي“ 
ووســـائل اإلعالم، التي نشـــرت ذلك احملتوى، 

بعكس القانون األميركي، الذي ال يحمل مواقع 
التواصل تلك املسؤولية.

وال ميكـــن لهـــذه الشـــركات اآلن التعويل 
علـــى تقنيـــات الـــذكاء االصطناعـــي ملراقبـــة 
احملتوى، إذ ســـبق خلبـــراء اتصال أن أعربوا 
عن اســـتيائهم مـــن حذف احملتـــوى عبر هذه 
طبيعـــة  حتديـــد  تســـتطيع  ال  إذ  التقنيـــات، 
احملتوى بدقة وقد طال احلذف محتوى مفيدا، 
حيث قـــام موقع يوتيوب، على ســـبيل املثال، 
كان  التـــي  الفيديوهـــات   lk اآلالف  بحـــذف 
باإلمكان اســـتخدامها لتوثيـــق الفظائع التي 

ارُتكبت في سوريا.
وذكرت صحيفة نيويورك تاميز األميركية 
أن من شـــأن حذف تلـــك الفيديوهات أن يعيق 
محاكمـــة مرتكبي الفظائـــع بجرائم حرب في 
املســـتقبل. وذلك بعد أن أدخلت الشركة تقنية 
للتعـــرف على احملتوى والتبليـــغ عنه وإزالته 
آليا إذا كان ينطوي على انتهاك لإلرشـــادات. 
وقـــد ُأعيدت بعض مقاطع الفيديو بعد أن أبلغ 

منتجوها املوقع.
وكانت شـــركة يوتيوب تعتمد في السابق 
على مســـتخدمي موقعها وشبكة من املراقبني 
املوثـــوق بهم لإلبالغ عن أي مـــادة غير الئقة، 
ثم ُترتب بطريقة حســـابية خوارزمية حســـب 
األولويـــة قبـــل إخضاعهـــا ملراجعة بشـــرية، 
وتطبق هـــذه التقنية اجلديدة نظـــام ”التعلم 
اآللي“ الذي يحدد مقاطع الفيديو التي حتتوي 

ويتولى ترتيبها حســـب  على ”مواد متطرفة“ 
األولوية ملراجعتها.

ورغم أن معظـــم املقاطع تخضع للمراجعة 
البشـــرية قبـــل إزالتها، فـــإن متحدثة باســـم 
يوتيوب قالت إن التقنية قد حتذف فيديوهات 
بطريقـــة آليـــة وترســـل حتذيـــرات ملنتجـــي 

احملتوى.
وبعـــد انتقـــادات عديـــدة، اتخذت شـــركة 
يوتيوب قـــرارا بزيادة عـــدد املوظفني ملراقبة 

احملتوى غير املالئم.
الرئيســـة  وجســـيكي  ســـوزان  وقالـــت 
التنفيذية ليوتيوب في منشور على مدّونة، إن 
الهدف هو رفع عدد العاملني في غوغل لفحص 
احملتـــوى الذي قـــد ينتهـــك سياســـاتها إلى 
”جيـــش“ يتألف من أكثر من 10 آالف شـــخص 

في 2018.
وأضافت وجسيكي ”نحتاج أسلوبا أفضل 
لتحديـــد القنـــوات ومقاطع الفيديـــو املؤهلة 
لإلعالن. استمعنا بوضوح لصانعي احملتوى 
وينبغـــي أن نكون أكثر دقة عندما يتعلق األمر 
مبراجعته بحيث ال نلغي مقاطع فيديو بطريق 

اخلطأ“.
وأشـــارت إلى أن الشركة ســـتتخذ ”إجراًء 
حاســـما بشـــأن التعليقات وســـتطلق أدوات 
جديدة لتعديل التعليقات وفي بعض احلاالت 
ســـتغلق التعليقات متاما“. وأضافت ”مبا أن 
التهديـــدات التي تواجه برنامجنا ســـتتطور 

وتتغير، فإن أســـاليب اإلنفـــاذ لدينا يجب أن 
تتطور وستستجيب للرد عليها“.

وطّور يوتيوب برنامجا آليا يرصد مقاطع 
الفيديو املتصلة بالتطرف ويســـعى اآلن لعمل 
األمر نفســـه مـــع املقاطع التي جتّســـد خطاب 
كراهية أو ال تالئم األطفال. وقد ُيحرم أصحاب 
املقاطع التي يصّنفها البرنامج غير مالئمة من 

إيرادات اإلعالنات.
مـــن  اآلالف  إلـــى  املزيـــد  جانـــب  وإلـــى 
مراجعـــي احملتـــوى ســـيكون لـــدى يوتيوب 
املزيـــد مـــن البيانـــات إلمداد ورمبا حتســـني 

برنامجه.
وتأتي سياسة يوتيوب اجلديدة بعد أشهر 
من االتهامات املستمرة بأن األطفال يشاهدون 
بشـــكل غير منتظم ومحتوى لم يكن مناســـبا 

متاما لفئتهم العمرية.
ومن األمثلة األخيرة على أشـــرطة الفيديو 
هذه شخصيات ديزني يطلقون رشاشات نارية 
على شخصيات شعبية، وفيديوهات التعذيب 

والفيديوهات العنيفة واإلباحية.
وقالـــت وجســـيكي ”ال يـــزال املراجعـــون 
البشـــريون ضروريـــني فـــي إزالـــة احملتـــوى 
وتدريـــب أنظمـــة التعلـــم اآللـــي ألن احلكـــم 
البشري أمر بالغ األهمية التخاذ قرارات حول 

احملتوى“.
وكان القائمون على الشـــؤون اإلنســـانية 
في موقـــع يوتيوب، مســـؤولني عـــن مراجعة 

مـــا يقرب مـــن مليوني مقطـــع فيديو حملتوى 
متطـــرف عنيف في األشـــهر الســـتة املاضية 
وحدها. وقالت وجسيكي أن 180 ألف شخص 
كان عليهم أن يعملوا 40 أسبوعا لتقييم نفس 

الكمية من احملتوى.

وتابعت ”فـــي يوم من األيـــام، رمبا تكون 
اآلالت قـــادرة على تصفية جميـــع احملتويات 
غير الالئقة، ولكن حتى ذلك احلني، فإن جيش 
يوتيـــوب اجلديد من املشـــرفني نأمل أن يكون 

قادرا على املراقبة واإلدارة املشددة“.
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} عندما ُينظر إلى الصحافيين بأنهم شكل 
آخر للعدالة، فألن الصحافة في حقيقتها 

تحاول أن تجعل العالم مكانا أفضل، 
وليست مجرد وصف للعالم، بل يبدو العالم 

فقيرا جدا من دونها! منذ أن قال الروائي 
فيكتور هيغو إن مبدأ حرية الصحافة ال يقل 
أهمية عن مبدأ االقتراع العام، كالهما سراج 
للحكومة، وتقويض أحدهما تقويض لآلخر.
مع ذلك تتصاعد أسئلة مخيفة في عصر 

الرئيس األميركي دونالد ترامب عما إذا 
كانت الصحافة قد جعلت حقا العالم أفضل؟ 

وهل هي فعال شكل آخر من العدالة. بينما 
يواصل الرئيس األميركي توزيع جوائز 
اإلخبار الكاذبة على وسائل اإلعالم مثل 
”سي إن إن“ ونيويورك تايمز وواشنطن 

بوست، بلغة ستالينية تهكمية.
نحن ندرك مثلما أدرك أوسكار وايلد 

من قبل بأن الرئيس في الواليات المتحدة، 
يحكم أربع سنوات، بينما تحكم الصحافة 
إلى األبد. وال يبدو من العدل تسويق فكرة 
معركة الصحافة مع ترامب بأنها من تحدد 

المصير، معركة الصحافة الحقيقية مع 
نفسها وطبيعة محتواها من أجل التغيير 

وإعادة تنظيم المجتمع لنفسه، وإرغام 
الحكومات على قبول حرية التعبير بنفس 

القدر من الوقوف بوجه الكراهية والطائفية 
الدينية والعنصرية والتخّلف.

المتواصل  لقد نال فيلم ”ذا بوست“ 
عرضه حاليا للمخرج األميركي ستيفن 
سبيلبرغ الثناء باعتباره تذكرة جاءت 
في الوقت المناسب بحرية الصحافة 
والديمقراطية والوشايات واألكاذيب.

لهذا ترى باربي زيليزر صاحبة كتاب 
”كيف تكون الصحافة“ إذا كان عصر ترامب 

تحديًا لمهنة الصحافة فهو كذلك فرصة 
عظيمة للتغيير.

في مسرحية اسمها ”الحبر“ عرضت 
الصيف الماضي تتحدث عن األيام األولى 

للصحيفة الشعبية البريطانية ”ذا صن“ 
وُتروى بشكل أساسي من خالل العالقة 

ما بين إمبراطور اإلعالم روبيرت مردوخ 
والري المب، أول رئيس تحرير لديه.

يخاطب مردوخ المب قائال ”إن السلطة 
تحّل مكان السلطة بنفسها. يمكنك إما 
الوقوف إلى الجانب اآلخر من النافذة، 
وتطرق، تطرق، تطرق، حتى يسمح لك 

بالدخول، وإما يمكنك تشكيل خط جديد 
للصعود“.

وكما يبدو أن مردوخ أراد إيجاد مسار 
جديد للصعود واالرتقاء، وذلك ما يجعل من 
جيل بيتر بريستون رئيس تحرير صحيفة 

الغارديان السابق الذي رحل عن عالمنا 
األسبوع الماضي، قادة رفض صحافي 

إلقامة عالقة غير متوازنة مع السياسيين 
من أجل الوصول، بل يجتهدون من أجل 

العمل ومن أجل الهدف األول للصحافة وهو 
جعل العالم أفضل.

كان الصحافيون المخلصون في 
أزمان مضت ومازالت نسبة كبيرة منهم 

يعملون من أجل هذا الهدف العادل وليس 
أي شي سواه، من الصعب أن نجمع على 
أنهم نجحوا بشكل نهائي، لكنهم بالتأكيد 
عملوا من أجل ذلك ولم يبالوا بتهديدات 
الحكومات. ويبدو من المفيد أن نستذكر 

مثل هؤالء في وقت يجعل ترامب ومن 
يسير في طريقه من الصحافة وكأنها ”نبت 
شيطاني“ ال تحوي غير األكاذيب والتدليس 
والخضوع الفج لمصدر األموال والسكوت 

عن الفساد، ولسوء الحظ ثمة صحافة 
منتشرة اليوم وظيفتها تلميع الفساد سواء 

كان مصدره رجال الدين أو السياسة. 

انتشار النماذج البالية ال يجعل الهدف 
األسمى للصحافة بأن يكون العالم أفضل.

يستخلص كين فيشر الرئيس 
المؤسس لشركة لالستثمارات في أوروبا، 

الدرس الكبير مما يسمى حادثة الدمار 
التكنولوجي أو السياسي بالقول ”عندما 
تصبح وسائل اإلعالم مشغولة تماما وال 
شأن لها سوى الحديث عن زاوية حديثة 

ال تشتمل على أي تحسين، سيكون من 
المحتمل جدا أن تكون هذه مرحلة عابرة 

قصيرة األجل أكثر من كونها اتجاها عاما 
طويل األجل“.

وبذلك ال يكون الحال أفضل عندما 
ال تكون عين الصحافة قد وصلت حتى 

صناديق التحّوط المالي والسياسي، 
وما يفكر فيه السياسيون وليس فقط ما 

يعلنون أمام الكاميرات.
ال أريد هنا تسويق التعاطف مع 

الصحافة من أجل إبعاد فكرة ”النبتة 
لكنني أرى أن الصحافة  الشيطانية“ 

تتحّمل الجزء األكبر من االتهام عندما 
ال تكون متسقة مع مبادئها، وعاجزة 
عن الدفاع عن الناس حيال جبروت 

الحكومات، والتواطؤ مع السياسيين 
الفاسدين، أو أن تصبح هامشا ذليال 

للخطاب المتخّلف لرجال الدين، ذلك يعني 
باختصار أن الصحافة لم تجعل العالم 

أفضل، إن لم تكن قد ساهمت بجعله أسوأ.
الصحافة في جوهرها تدرك أن ال خيار 

أمام السياسيين غير اللجوء إليها، لهذا 
يبقى هدفهم األول إخضاعها لنواياهم غير 

العادلة، من أجل تمرير ما يريدونه حتى 
في أهم معاقل الديمقراطية. فعندما ارتفع 

الحلم السياسي لجيرهارد شرودر من 
أجل أن يكون المستشار األلماني، قال ”أنا 

بحاجة إلى صحيفة بيلد يوم األحد من 
أجل أن أتولى الحكم“ ولم تقل الصحيفة 
األكثر تداوال في ألمانيا، أنها بحاجة إلى 

شرودر لتبقى أكثر تداوال.
في الماضي، عملت البلدان 

الديمقراطية الغربية على بناء جدران بين 
الكنيسة والدولة. والجدار الذي تحتاج 

الصحافة إلى تشييده اليوم هو الذي 
يمكن أن يفصل الحكومات عن الفساد 

بشكل نهائي ومنع خضوع الدولة ألمزجة 
رجال الدين وإشاعة الخرافة ونقل تقاليد 

المسجد إلى الدولة من أجل تجهيل 
المجتمع، عندئذ سيكون من الممكن 

اإلجابة بتفاؤل عن سؤال: هل جعلت 
الصحافة العالم أفضل؟

هل جعلت الصحافة العالم أفضل؟

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــذكاء االصطناعي ضجة  أثارت تقنيات ال
ــــــرة مؤخرا حــــــول اكتســــــاحها جميع  كبي
ــــــر املتوقع لم  ــــــه وعلى غي املجــــــاالت، إال أن
ــــــة احملتوى  ــــــام مبهمة مراقب تســــــتطع القي
غير املالئم في قلب شــــــركات التكنولوجية 
املرّوجــــــة لها، مــــــا جعل هذه الشــــــركات 
تســــــتعني بجيوش بشــــــرية للقيام بوظيفة 

”شرطي احملتوى“.

[ التقنيات ال تستطيع التفريق بدقة بين المحتوى الجيد والمسيء  [ مهمة الشرطي التعامل مع القوانين المرهقة لفيسبوك وغوغل

أظهـــرت إحصائيـــات جديدة لالتحاد األوروبي أن شـــركات التواصل االجتماعي فيســـبوك وتويتر ويوتيـــوب التابعة لغوغل 

عت بدرجة كبيرة من وتيرة عملياتها إلزالة خطابات الكراهية المنشـــورة عبر اإلنترنت بمراجعة أكثر من ثلثي الشكاوى 
ّ
ســـر

خالل ٢٤ ساعة.

التهديـــدات التـــي تواجـــه برنامجنـــا 

فـــإن  لذلـــك  وتتغيـــر،  ســـتتطور 

أساليب اإلنفاذ لدينا يجب أن تتطور 

وستستجيب للرد عليها

V
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} الجزائــر - أثـــارت طريقة تكـــرمي الرئيس 
اجلزائـــري عبدالعزيـــز بوتفليقة جـــدال كبيرا 

على شبكات التواصل االجتماعي.
وظهر مسؤولون جزائريون يكرمون صورة 
للرئيـــس اجلزائـــري، داخل قصـــر املؤمترات 
في العاصمـــة اجلزائر، ووضعـــوا عليها َعلم 
البـــالد، ما أثـــار غضب عدد مـــن اجلزائريني 
الذين اســـتنكروا غياب الرئيس بجســـده عن 

التكرمي. 
وسخرت معلقة:

وقالت صفحة على فيسبوك:

وتســـاءل آخرون عن مـــدى تدهور احلالة 
الصحيـــة لبوتفليقة، التي منعته من احلضور 
حتى بكرســـيه املتحـــرك الذي اعتـــاد الظهور 
بـــه أمـــام عدســـات وســـائل اإلعـــالم، منذ أن 
أصيب بجلطة دماغيـــة في أبريل 2013 أفقدته 
القـــدرة على احلركـــة وإلقـــاء اخلطابات على 

مواطنيه.
وكتب معلق على فيسبوك:

وانتقد آخر:

ودعا معلقون في نفس السياق املسؤولني 
للنهوض بالوضـــع االقتصادي الذي اعتبروه 

التكرمي احلقيقي للبالد.
وقال مغرد من تونس:

وكتب آخر:

وسخر مغرد:

يشـــار إلى أن الدســـتور اجلزائـــري الذي 
مت تعديلـــه فـــي عام 2016، ينـــص على حتديد 
الواليات الرئاســـية باثنتني فقط، ما يعني أنه 

يحق للرئيس احلالي الترشح مرة أخرى.
وقـــد مت تعديـــل الدســـتور اجلزائري في 
2008، مـــا مكـــن بوتفليقة من الترشـــح لوالية 

ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.

أدينـــت فتاة بقتل صديقتها، بفضل صورة ســـيلفي على موقع فيســـبوك. وقعت تلك الجريمة قبـــل عامين في كندا حينما 

وجـــدت فتـــاة مخنوقة بجوار مكب للنفايات بجوارها حزام غريب غير معروف المصدر. وعند فحص حســـابها على فيســـبوك، 

وجدت فيه صورة سيلفي للضحية المقتولة مع صديقتها وهي مرتدية نفس الحزام المستخدم في الجريمة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
غاب بوتفليقة عن تكريمه وحضرت صورته

} لندن - طور باحثون نظام ذكاء اصطناعي 
جديد وصف بـ“الثوري“، عبارة عن خوارزمية 
تستخدم التعلم العميق deep-learning لتتنبأ 
مبوعد موت مرضى املستشـــفيات بدقة تصل 

نسبتها إلى 90 باملئة.
وعلـــى الرغم مـــن أن فكـــرة التنبؤ مبوت 
شـــخص أمـــر مقلق و“غيـــر أخالقـــي“، إال أن 
الباحثـــني من جامعـــة ســـتانفورد جعلوا من 
املمكـــن حتقيق ذلك فى ســـبيل قضيـــة نبيلة، 
وهذا مـــن أجل توفيـــر الرعاية املناســـبة في 

نهاية العمر ملرضى املستشفيات.
وذكـــر موقـــع ibtimes البريطانـــي أن أول 
شـــيء هو أن األطباء بحاجة إلى معرفة كم من 

الوقت قد يعيش املريض.
وهذا هو الســـبب الذي دفع باحثي الذكاء 
االصطناعـــي لشـــرح مجموعـــة مـــن النتائج 
التي ســـتترتب على تدريب خوارزمية التعلم 
العميـــق، ملعرفـــة أي املرضى الذيـــن هم أكثر 

عرضة للوفاة في املستقبل القريب.
واستفاد الباحثون من السجالت الصحية 
التشـــخيص  مثـــل  للمرضـــى  اإللكترونيـــة 
واألدويـــة  الضوئـــي  واملســـح  واإلجـــراءات 
حلوالـــي 160 ألـــف مريـــض بالـــغ وطفـــل من 
مستشفى ستانفورد ولوسيل باكارد لألطفال.

وتوقع النظام بشـــكل صحيح الوفيات في 
90 باملئة من احلاالت. 

وكان كولني والـــش عالم بيانات في املركز 
الطبـــي بجامعة فاندربيلـــت وزمالؤه صنعوا 
خوارزميـــات آلة التعلم والتي تســـتطيع بدقة 
عالية التنبـــؤ مبحاولة مريض ما اإلقدام على 
االنتحـــار، وفي أثناء التجـــارب كانت النتائج 
دقيقة بنسبة 80-90 باملئة عند التنبؤ مبحاولة 
شـــخص مـــا االنتحار خـــالل عامـــني قادمني، 
وبنسبة 92 باملئة في التنبؤ مبحاولة شخص 

ما االنتحار خالل أسبوع.
وتصـــل وفيات االنتحار إلى 800 ألف حالة 
سنويا على مستوى العالم وهي قضية صحية 
عامة ال ميكن جتاهلها، ونظرا ألن معظم البشر 
مبا في ذلـــك األطبـــاء ال يســـتطيعون التنبؤ 
بحاالت االنتحار بشـــكل جيـــد، فرمبا تقدم لنا 

اآللة حال مهما.
ويستند التنبؤ إلى البيانات املوجودة على 
نطاق واســـع في أوراق القبول باملستشفيات، 
ومن ضمنهـــا العمر والنـــوع والرقم البريدي 

واألدوية والتشخيصات السابقة. 

وجمع والش وفريقه بيانات 5167 مريضا 
من املركز الطبي بجامعة فاندربيلت ممن ثبت 
قيامهم بإيـــذاء النفس أو محاولـــة االنتحار، 
قـــرأ الفريق جميع احلاالت لتحديد 3250 حالة 

حاولت االنتحار.
واســـُتخدمت هذه املجموعـــة املكونة من 
5000 حالـــة لتدريـــب اآللة علـــى التعرف على 
األشـــخاص الذين يحاولـــون االنتحار مقارنة 

بهؤالء الذين قاموا بإيذاء أنفسهم دون 
وجـــود أي دليل علـــى محاولتهم 

الباحثـــون  وبنـــى  االنتحـــار، 
للتنبـــؤ  خوارزميـــة  أيضـــا 
مبحـــاوالت االنتحـــار بـــني 
مجموعـــة مكونة من 12.695 
مريضا مت اختيارهم بشكل 
عشـــوائي دون أي توثيـــق 
محاولـــة  فـــي  لتاريخهـــم 

االنتحار، وأثبتت اآللة دقتها 
في التنبـــؤ مبحاوالت االنتحار 

بني مجموعة كبيـــرة من املرضى 
املوجودين في املستشفيات.

هـــذا البحث مجرد خطوة أولى في هذا 
العمل، فهو يعمل اآلن على حتديد إذا ما كانت 
هذه اخلوارزميـــة فعالة مع بيانـــات مختلفة 
متاما من مستشـــفى آخر. ومبجرد تأكده من 
جناح النموذج يأمل والش أن يعمل مع فريق 

أكبر لوضع طريقة مناسبة للتدخل.

للتدخـــل  برنامجـــا  ميتلـــك  أن  ويتوقـــع 
وســـيجري اختباره خالل العامـــني القادمني، 
ويضيف ”أعتقد أنه ســـيكون ســـريعا إلى حد 
مـــا، لكن كلمة ســـريع في ما يتعلـــق بالرعاية 

الصحية تعني خالل عدة أشهر“.
وتثيـــر األبحـــاث العديـــد مـــن األســـئلة 
األخالقيـــة عن دور الكمبيوتـــرات في الرعاية 
املعلومـــات  اســـتخدام  وكيفيـــة  الصحيـــة 
دائما  والش“هنـــاك  يقول  الشـــخصية، 
نســـبة من النتائج غير املقصودة، 
ونحن نهدف إلى اخلير وإنشاء 
نظام ملساعدة الناس، لكن في 
بعـــض األحيان تظهر بعض 
اخلـــط  خـــارج  املشـــكالت 

املرسوم“.
الباحثني  علـــى  ويتعني 
أن يقـــرروا أيضـــا إلـــى أي 
على  قراراتهم  ســـتعتمد  مدى 
الكمبيوتر فـــي ما يتعلق برعاية 
املريض، وكطبيب رعاية أولى يقول 
والش إنه ال يخجل من االعتراف بأنه قد يتبع 
تعليمات اآللة بفاعلية، ويضيف ”هل هناك أي 
مشـــكلة من حقيقة أننا قـــد نحصل على تنبؤ 
ما بعيدا عن الفحص السريري؟ هل سيتطلب 
األمـــر تغييرا فـــي طريقة تقـــدمي الرعاية ألن 
الكمبيوتـــر هـــو مـــن أخبرني مبـــا يجب أن 

أفعله؟“.

وفي الوقت احلالي تعتمد خوارزميات آلة 
التعلم على البيانات املوجودة باملستشفيات، 
لكن والش يعترف أن هناك أشخاصا معرضني 
خلطر االنتحار ولم يدخلوا املستشفى من قبل، 
لذا هنـــاك العديد مـــن األرواح غير اخلاضعة 
للرعاية الصحية، وإذا اعتمدنا على البيانات 
املوجـــودة فـــي إعـــدادات الرعايـــة الصحية 
فقط فلن نحقق ســـوى جزء مـــن الطريق الذي 

رسمناه.
وكإجابـــة على ســـؤال ”مـــن أي مكان آخر 
يستطيع الباحثون احلصول على البيانات؟“، 
يقول والـــش يعتبر اإلنترنـــت أحد اخليارات 
الواعـــدة، فنحـــن نقضـــي وقتـــا كبيـــرا على 
فيسبوك وتويتر، لذا ميكننا استخدام بيانات 
وســـائل التواصل االجتماعـــي للتنبؤ بخطر 
االنتحـــار، لكننـــا بحاجة للقيـــام بالعمل أوال 

لنبني صحته وفاعليته.
وفـــي وقت مبكـــر من العـــام املاضي أعلن 
فيســـبوك أنه يســـتخدم الـــذكاء االصطناعي 
ملراجعـــة املنشـــورات التـــي تدل علـــى إيذاء 
النفس، وكانت النتائج أكثر دقة من البالغات 
التي يحصل عليها فيســـبوك من األشـــخاص 
الذين يقولون إن أصدقاءهم معرضون للخطر.

تدريـــب اآللة على التعـــرف على العالمات 
التحذيرية لالنتحار أمر ليس سهال، ومن أجل 
التنبؤ والتدخل بنجـــاح يعتقد والش أنه من 
الضروري أن نبعد وصمة العار عن االنتحار.

عندما ميوت شــــــخص مــــــا أو ينتحر، فإن 
ــــــه وأصدقاءه يشــــــعرون بانكســــــار  عائلت
قلوبهم ويتســــــاءلون بال جــــــواب؛ ما الذي 
كان من املمكن أن نفعله بشــــــكل مختلف؟، 
ــــــون يعــــــدون خوارزميات تتنبأ  يأمل باحث

مبوعد موت املريض، في تخفيف آالمهم.

الخوارزميات تتنبأ بموعد وفاة المرضى بدقة

تويتر وفيسبوك يعرفان المنتحرين

} واشــنطن – ال تزال الســـيارات رمزا للمكانة 
في املجتمع منذ فترة طويلة.

قد ال يبدو ذلك مفاجئا، لكن اجلزء املفاجئ 
حقـــا هو أن كل هذه املعلومـــات لم تعد ُجتمع 
بشـــكل يدوي، بل من خالل خوارزميات تعمل 
فـــي املناطق التي تغطيها خدمة غوغل لعرض 
صـــور الشـــوارع. ولهذا النهـــج دالالت كبيرة 
على كيفية جمع بيانات عن الدخل على نطاق 

واسع في املستقبل.
وقد أجريت دراســـة في جامعة ستانفورد 
في كاليفورنيا نشـــرت الشـــهر املاضي، ومن 
خاللهـــا وضـــع فريـــق البحـــث خوارزميات 
خاصة بحثت فـــي 50 مليون صورة من صور 
غوغل لعرض الشـــوارع ُجمعت من 200 مدينة 
أميركية. وحددت هذه اخلوارزميات كل سيارة 
تقريبـــا ونوعهـــا وتصميمها وســـنة الصنع 

اخلاصة بها.
وبعد ذلـــك، قورنت تلك النتائـــج ببيانات 
وفرها إحصاء رســـمي عن تلك املدن األميركية 
موضع الدراسة، أجري من خالل مسح ميداني 
من بـــاب إلى باب، وبلغـــت تكلفته 250 مليون 

دوالر أميركي.
وقـــد أظهر هـــذا اإلحصاء بيانـــات حتدد 
النوع ومســـتوى التعليم والبطالة، باإلضافة 

إلى أفضليات التصويت.
ومع هـــذه املقارنـــة، متكـــن الباحثون من 
التنبؤ مبجموعة من املعلومات الدميوغرافية، 
منها مســـتوى الدخـــل والعرق وحتـــى اآلراء 
السياســـية، وكان كل ذلـــك مـــن خـــالل أنواع 

السيارات املوجودة في مختلف تلك املناطق.
وكانـــت الســـيارات األميركيـــة املصنوعة 
محليا، وبالتحديد الســـيارات من طراز بويك 
وأولدزموبيل ودودج، مرتبطة أكثر مبتوســـط 

دخل منخفض لألسرة.
وتوصلت الدراسة أيضا إلى أن السيارات 
األملانية واليابانية (لكزس حتديدا) وجدت في 

مناطق ذات مستوى دخل أسري مرتفع.
وميكـــن الســـتخدام ذكاء اصطناعي قوي 
لتحليل صور السيارات من خالل خدمة عرض 
الشـــوارع من غوغـــل، أن يوفر طريقة أســـرع 
وأرخص لتحديد املناطـــق التي قد تعاني من 

عدم املساواة بشكل أكبر من غيرها.
فعلى سبيل املثال، هناك فوارق اقتصادية 
كبيرة في مســـتوى الدخل في مدينة شيكاغو، 
حيث توجد الســـيارات الرخيصة وتلك األكثر 
كلفـــة فـــي أماكـــن منفصلـــة عـــن بعضها في 
جميـــع أنحـــاء املدينـــة، بينما شـــهدت مدينة 
جاكسونفيل في فلوريدا، أقل فارق اقتصادي، 
من خالل احلكم على توزيع أنواع السيارات.

وهـــذا أمـــر مهـــم أيضـــا ألن الدراســـات 
واإلحصاءات التي تتوصل إلى هذا النوع من 
البيانات (مثل العرق وامليول السياسية مثال) 

تكون شاقة ومكلفة وتستغرق وقتا طويال.
وتقول تيمنيت غيبرو الباحثة الرئيســـية 
فـــي الدراســـة، إن الفريق تلقـــى اتصاالت من 

سياسيني أرادوا استخدام تلك البيانات.

سيارات غوغل المتجولة 

تدرس المجتمع

[ اآلالت تستخدم بيانات وسائل التواصل االجتماعي للتنبؤ بخطر االنتحار

@AymenHarbaoui
غــــــاب بوتفليقــــــة فاكتفى رؤســــــاء بلديات 
ــــــر بتكــــــرمي إطار خشــــــبي لصورة  اجلزائ
الرئيس. #أهانوا_شيبته_وفضحوا_

عجزهم.

@Bkhalil_23 
ــــــر يكرمون صورة  رؤســــــاء بلديات اجلزائ
ــــــب الفكــــــرة يبزغ  بوتفليقــــــة: عندمــــــا تغي

الصنم. 

@Omar_Madaniah 
موها!  غاب بوتفليقة فاكتفوا بصورته وكَرّ
ــــــى لو مت قبره بعد موته فســــــوف  إذا، حت

يبقى يحكم ويكرمون قبره!

 AbdllahAlneaimi  

من أسوأ الطباع، وأقبحها، وأكثرها 
إيذاًء للمشاعر.. التبرع بنقل اإلساءات 

التي لم تصل! هذا السلوك مؤذ، 
وُيشيع الضغينة!

Hussainz9 

"يا أخي طحت من عيني" 
على أساس مهمتي في احلياة 

البقاء في عينك يا الطابق الـ١٦٣ في 
برج خليفة!

heekma

من اخلطأ أن تعامل البشر كلهم 
بنفس األسلوب، فاحلذاء والتاج كالهما 
ُيلبس، لكن أحدهما تضعه على رأسك، 

واآلخر تدوسه بأقدامك.

Klam_56

تظاهر بأنك بخير 
مهما عصفت بك احلياة 

فالكتمان أجمل بكثير من شفقة 
اآلخرين عليك.

Kotob_Mo7ramah  

السنة والشيعة اتفقوا 
في عقوبة الرجم 

واختلفوا في الصالة!

Almaeyuf  

مما يحزنني في هذا املجتمع 
هو تربية الفتاة على الضعف، 

ربوا فتياتكم على مواجهة احلياة 
ولو كانت مبفردها.

observer_2012  

ال تسمع بحيوانات تتحدث أو شجرة 
تتحرك من مكانها وتتحدث مع الناس، 

ثم تعود إلى مكانها إال في أفالم 
الكرتون وكتب الصحاح.

SamiraIbrahim4

إّما أن ُتقاوم 
وإما تظاهر بأنك ُتقاوم، 

لكن ال تنحن.

rabahaljafar

سألني صديق: هل من املعقول أن 
أعطي صوتي ملرشح يثبت في كل مرة 

أنه نّصاب؟!.
قلت له: أعطه حذاءك!.
#االنتخابات_العراقية

nirgal_iq

ُجِل،  املرأُة عالمُة إعراِب الَرّ
ترفعُه وتخفضُه.. 

ه أحياًنا. وَجتُرّ

Mashari_al3yada

الشهادة 
هي ورقة تثبُت أنك متعلم 

لكنها أبدًا ال تثبُت أنك تفهم.

تتابعوا

BhParliament  
احلساب الرسمي ملجلس النواب 

البحريني.

اجلزائر بالدي

”تكرمي الصورة.. وبدورها ألقت خطابا صفق 
له اجلميع وتقلدت وســــــام التكرمي وغادرت 
القاعة.. مهال هل تتكلم الصورة وهل متشي؟ 

كل شيء ممكن.. جزائر املعجزات“.

”

BATNA 05
تكــــــرمي بوتفليقــــــة بهــــــذه الطريقــــــة خــــــالل 
ــــــة لرؤســــــاء املجالس الشــــــعبية  ندوة وطني
ــــــة! الســــــؤال الذي يطرح نفســــــه: أين  البلدي

بوتفليقة؟

ت

Jihene Elouati Ep Mraidi
حفل تكــــــرمي الرئيس بوتفليقــــــة.. اضحكوا 

بالواحد.
ح

حمادي كرمي

ــــــح هذا عيب وعار.. التكرمي  يا جتار املصال
يكــــــون بالنهوض باالقتصــــــاد وليس بتكرمي 

صورة ال تضر وال تنفع… إنه عهد الرداءة.

ي

 وفيات االنتحار 
تصل إلى 800 ألف حالة 

سنويا في العالم، 

وهي قضية ال يمكن 

تجاهلها



}  نشـــر موقع إعالمي مؤيـــد حلزب الله مقاال 
همـــا إبراهيم وأحمد  يروي ”قصة شـــهيدين“ 
شـــهاب، إبنا عمومـــة ترعرعا معا فـــي مدينة 
برعشـــيت في اجلنوب اللبنانـــي. كانا قريبني 
من بعضهمـــا البعض وخرجا إلـــى ”اجلهاد“ 
معا في يونيـــو 2016 وقاتال في ”خندق واحد“ 
في ســـوريا. وقتال معا أثناء املعارك إلى جانب 
صديقهما عمر من مســـقط رأســـيهما الذي كان 

هو اآلخر فردا من عشيرة شهاب املوسعة.
ويتحـــدث مقال آخر عـــن قصة علي وأحمد 
يحيى، وهما أب وابنه استشـــهدا بفارق زمني 
بلـــغ 15 عاما بالضبط (أحمـــد في يوم التحرير 
في سنة 2000، وعلي في سنة 2015 في سوريا). 
بعد ســـرد ظروف وفاة علي، يشّبه املقال حالته 
بحاالت اآلخرين الذين جـــاؤوا من قبله ”ذهب 
الشـــهيد ملالقاة أبيه الشـــهيد. وباملثل، التحق 
الشـــهيد عمـــاد مغنيـــة بوالـــده، وعلـــي رضا 
اللقيـــس بوالـــده، وحســـن إبراهيـــم بوالده.. 

وكثيرون غيرهم“.
وعند الوفاة يترك شـــهداء اجليـــل الثاني 
أمهاتهـــم وأبناءهـــم خلفهـــم، لكنهـــم يلتقون 

بآبائهم الراحلني.
وتلقـــي هذه القصص الضـــوء على طريقة 
العمل عند منظمات مثل حزب الله الذي حتّول 
من حركة مقاومة إلى ميليشيا لها قوة عسكرية 
شـــبه نظامية. وفي الكثيـــر من احلاالت ينتمي 
األفـــراد إلـــى العائلة أو العشـــيرة نفســـها أو 

جتمعهم صداقة حميمة.
وبالفعل ينطبق ذلك األمـــر على الكثير من 

امليليشيات في املجتمعات العربية.

تضامنات اجتماعية

فـــي حني أن اجلنود في اجليوش التقليدية 
قـــد تكون لهم عالقات وطيـــدة عابرة مع ”رفاق 
املعركـــة“، وغالبا ما ينتهي ذلك عندما يغيرون 
وحداتهـــم أو يعودون إلـــى ديارهم. أما ”رفاق 
بالنســـبة إلى رجال امليليشـــيات فهم  املعركة“ 
عادة أشخاص تربوا معهم وسيعيشون معهم 

بقية حياتهم.
ورمبـــا يكـــون حـــزب اللـــه اللبنانـــي هو 

امليليشيا العربية املعروفة أكثر من غيرها.
وتؤكد دراسة للسير الذاتية ألكثر من 2100 
في املعارك  مقاتل من حزب الله ”استشـــهدوا“ 
ما بني عامي 1982 و2017 اعتماد حزب الله على 
التضامن األسري والعشائري واحمللي لتجنيد 
وحـــدات محفزة ومتماســـكة  األفـــراد وبنـــاء 

وناجعة.
وتكشف البيانات أن عددا كبيرا من شهداء 
حزب الله تقاسموا روابط أسرية أو عشائرية. 
فمن بني قرابة 900 شـــهيد معروفني باالسم بني 
2012 و2017، 5 باملئـــة منهم تقريبا أقرباء (أخ، 
ابن، ابن عم، ابن أخ أو أخت) لشـــهيد آخر من 
حـــزب الله. كما يحمل قرابة 30 باملئة من هؤالء 
الشهداء االسم العائلي نفسه واملدينة األصلية 
لشـــهيد آخر واحـــد على األقل من هـــذا اإلطار 
الزمني، وهو ما يوحي باالنتماء إلى أســـرة أو 

عشيرة مشتركة.
ومن بني 1200 شـــهيد معروف باالســـم بني 
1982 و2000 وصـــل هـــذا الرقـــم إلـــى قرابة 40 

باملئة.
ويقـــول الكاتب نيكوال بالنفـــورد إن حزب 

الله في بداياتـــه كان مييل إلى التعويل على 
شـــبكات أسرية وعشـــائرية لتجنيد أفراد 

جـــدد. ومت التعويـــل علـــى األعضاء 
أفـــراد من العائلة  القدامى لتحديد 
الضيقـــة أو أبناء عـــم أو أصدقاء 
أو معارف يقتربون منهم إلقناعهم 

باالنضمام إلى التنظيم.
أمـــا فـــي احلالـــة العراقيـــة، 
فيقـــول مصطفـــى كامـــل، رئيس 
نظر“  ”وجهـــات  صحيفة  حتريـــر 
امليليشـــيات  ”تعتمد  اإللكترونية، 
في جتنيدها للشباب على العوامل 

متحكمـــة  وهـــي  العشـــائرية، 
جدا في بنيـــة املجتمع 

فالريـــف  العراقـــي، 
وهـــو  العراقـــي، 
األســـاس  املعـــني 
حتشـــيد  فـــي 

عناصر امليليشـــيات 
تســـوده  الطائفيـــة، 

القيم العشائرية بشكل 

كبير، وقد ســـعت امليليشـــيات إلى اللجوء إلى 
تلك القيم في حشـــدها لهؤالء الشباب، وهو ما 
نالحظـــه خصوصا في املنظومـــات التي تأخذ 
طابعـــا مناطقيا محـــددا“. ويضيف ”لكن هناك 
عامال آخر مهما في حتشيد هؤالء، وهو العامل 

املادي“.
ويشـــرح كامل ذلك بقوله ”انتشرت البطالة 
بـــني صفـــوف العراقيني بشـــكل مخيـــف، مما 
أدى إلـــى بلوغ نســـبة البطالة نحـــو 40 باملئة 
في بعـــض احملافظات، ومن هنـــا اندفع بعض 
الشـــباب إلى الفرصة الوحيدة املتاحة أمامهم 
للحصول على دخل شـــهري ثابـــت، فانخرطوا 

في هذه امليليشيات“.
ويضيف ”مع تأكيدنا على أهمية اجلانبني 
العشـــائري واملادي، علينا أال ننسى أن اجلهل 
هو العامل األساسي احلاسم في جتنيد الشباب 

ودفعهم إلى محرقة الطائفية واإلرهاب“.
لقد ســـاهمت املنظومـــة الطائفية املتحّكمة 
بالعراق، رســـميا وشـــعبيا، في إشاعة عوامل 
التجهيل واحلقد الطائفـــي بدل أن تكون عامل 
تنوير وحّث على التســـامح والسالم. فالعراق 
الذي تخلَّص من األميـــة متاما في العام 1978، 
ونال جائزة اليونســـكو في هذا املجال، يعاني 
اآلن من انتشار األّمية بشكل مخيف في صفوف 
الشـــباب، وتراجـــع تعليم اإلناث بشـــكل كبير 

ألسباب اجتماعية ومادية وأمنية طبعا.
الشـــيء األهم في هذا الصدد هو أن انتشار 
األفكار الطائفية املريضة، املستوردة من إيران 
حتديـــدا، ما كان له أن يتم إال في إطار إشـــاعة 
أجواء التجهيل املتعّمـــد، ومن هنا جنح الفكر 
الطائفي في استغالل جهل املجتمع للتحريض 
على الفتنـــة الطائفية هذا من جهـــة، وهو أمٌر 
غّذته أيضا بشكل فاعل الطروحات املتطرفة من 

جانب تنظيم داعش من جهة أخرى.
اليمـــن  وفـــي 

يستمد زعيم 
احلوثيـــني 

احلالي عبدامللك احلوثي قوته من شعبيته بني 
أفراد عشائر جماعته.

ويشـــرح آشير أوركابي، الباحث في ”مركز 
كراون لدراسات الشرق األوسط“، أن ”العائلة 

الذي  د‘  ِيّ احلوثية تّدعي شرعيتها من لقب ’الَسّ
د صلـــى الله عليه  يعـــود إلـــى آل النبـــي محمَّ
وسلم. وتشـــكل األســـر املختارة -التي تنتمي 
إلـــى هذا النســـب- منوذجا من طبقـــة النبالء 
احملـــدودة في اليمن، والكثيـــر منهم يتزوجون 
فقـــط. وينتمي  د‘  ـــِيّ من عوائل من نســـب ’الَسّ
د‘، ويتعّمد هذا  ِيّ عبدامللك احلوثي لنســـب ’الَسّ

الزعيم التفاخر بلقبه“.
أكثر من مؤشر على  د“  ِيّ ويعتبر نسب ”الَسّ
طبقة النبالء، فهو املعيار األساسي ألن يصبح 

الشخص إماما.
ويؤكـــد مصطفـــى كامـــل فـــي تصريحاته 
لـ“العـــرب“ ”لكـــن علينـــا أال نتصـــور أن هذه 
امليليشـــيات تتمتـــع ببنية قوية ومتماســـكة، 
ففـــي اعتقادي أنهـــا قائمـــة أوال وأخيرا على 
التحريض الطائفي الذي متارســـه مؤسســـات 
وشـــخصيات بعينها ووســـائل إعالم معروفة 
تعمل بشـــكل مبرمج على زرع الفتنة الطائفية 
إلدامـــة مسلســـل القتـــل والدمار فـــي البالد، 
وفي حـــال جتفيف هذين املنبعني فإن ســـطوة 
امليليشيات ستنهار. بالطبع ليس األمر سهال، 

لكنه ليس مستحيال أيضا“.

ثقافة الجهاد

يســـتعمل حزب الله أفراد العائالت لتعزيز 
ثقافـــة اجلهاد والشـــهادة واملقاومة عن طريق 
متجيـــد تضحيات الشـــهداء، وهـــذه مواضيع 
يتم دعمها عن طريق النظام املدرسي واحلركة 
ذلـــك  وبفعـــل  الكشـــفية. 
أفـــراد  يســـاعد 
هؤالء  العائـــالت 
على نشر مشهد 
يولوجـــي  يد أ
وهوية  ديني 
تتعايش مع 
العائلية  الوالءات 
والعشـــائرية 
وتتعالـــى عليهـــا في 

اآلن نفسه. 
ويقـــوم حـــزب الله بنشـــر صور 
ألمهـــات يعّبرن عـــن فخرهن بأبنائهـــن الذين 
استشـــهدوا أو يعّبـــرن عن أملهن بأن يســـعى 
أبناؤهـــن لالستشـــهاد أو يلقونه. وبشـــكل 
مماثل تطلـــق مقاطع فيديو ورســـائل 

”الوصيـــة األخيـــرة“ بعـــد الوفاة يتولـــى فيها 
الشهداء تشجيع إخوانهم على اتباع خطواتهم 
عن طريق االنضمام إلى ”املقاومة اإلسالمية“.

ومثـــال في رســـالة ترجع إلـــى يونيو 2017 
يطلـــب الشـــهيد جهـــاد محمـــود شـــبيب من 
إخوته ”جعل هذا العالم معبرا إلى ســـعادتكم 
فـــي اآلخرة عن طريق.. اجلهاد في ســـبيل الله 
واالستشـــهاد“. وبهذه الطريقة يستعمل حزب 
الله األســـرة، وهي املؤسســـة األكثر تأثيرا في 
املجتمـــع العربي، لترســـيخ مثل االستشـــهاد 
التي تعد رمبا أقوى مفهـــوم في نظام العقيدة 
الشـــيعية. ويعتبـــر حزب الله ثقافتـــه املتعلقة 

باالستشهاد أحد أقوى أسرار جناحه.
وفـــي اليمن دعـــا القيـــادي احلوثي ووزير 
الشباب والرياضة في حكومة احلوثيني حسن 
زيد، إلى إيقـــاف العملية التعليمية في مدارس 
احملافظات الواقعة حتت ســـيطرتهم، وإرسال 

املعلمني والتالميذ إلى جبهات القتال.
وفي نفس الســـياق، حث زيد الشامي مدير 
مديريـــة حفاش املعني من قبل احلوثيني، طالب 
مدرسة ”الفتح“ باحملافظة الريفية على التوجه 
إلى جبهات القتال بدال من مواصلة الدراســـة. 
وشدد الشامي على الطالب بالقول إن ”التعليم 

ليس مجزيا بقدر الذهاب إلى اجلبهات“.
وجتـــد ميليشـــيا احلوثي مبـــررات وطرقا 
كثيـــرة ومختلفـــة إلقنـــاع األطفـــال واليافعني 
باملشاركة في املواجهات املسلحة، منها الدينية 
كاحلـــض على االستشـــهاد وأخـــرى مالية في 
بلد يســـطر عليه الفقر. ولهذا يذهب الكثير من 

األطفال دون أن يعرف أهاليهم.
وثقافة االستشـــهاد متجّذرة فـــي املوروث 
اإلسالمي العربي بشكل عام، لذلك لم يكن صعبا 
على دعـــاة الفتنة ترويج املفاهيـــم التي تخدم 
توجهاتهم، وقـــد أّدى احملّرضون من املعممني 
واإلعالميـــني املوتورين مهامهم املرســـومة في 

هذا الصدد.
ويقول كامل ”ال شـــك أن غياب مؤسســـات 
الدولـــة البانية للمجتمع التي تســـعى لنشـــر 
ثقافة املواطنة وترســـيخ قيم التسامح والعدل 
هـــو أمـــر مقصـــود متامـــا لتمزيـــق املجتمع 
العراقي وبـــث مفاهيم معاكســـة متاما حلركة 
تطـــور املجتمعـــات، مـــن هنـــا منـــا اخلطاب 
الطائفي وتزايدت ســـلطات املعممني وانتشرت 
الظواهـــر املتخلفة التي يرفضها اإلنســـان في 
القرن احلادي والعشـــرين“. وتلعب االنتظارات 
االجتماعيـــة أيضا دورا في تشـــكيل ديناميات 
التنظيمات املســـلحة على أرض املعركة. ويعلم 
املقاتلـــون بأنهم إذا لم يقفوا إلى جانب رفاقهم 
في املعركة فقد تكون لســـلوكياتهم انعكاسات 

ســـلبية على العالقات االجتماعية األساســـية، 
ورمبـــا حتـــى زواجهـــم ووظيفتهـــم وآفاقهم 

املستقبلية.

تخليص العالقين

ال شــــك أن تخليــــص العالقــــني فــــي هــــذه 
التنظيمات مهمة صعبة، ولكن ليست مستحيلة، 

وفق كامل.
ويشرح ”يجب أن تعتمد على استراتيجيات 
شــــاملة في إطار تعزيــــز ثقافــــة املواطنة وقيم 
السالم والتسامح، وبناء املنظومات االجتماعية 
ومؤسســــات  احلكومية  واألمنية  والسياســــية 
القضاء العــــادل النزيه التي تســــاعد على بناء 
املجتمــــع وحمايته من الوقوع في براثن عوامل 

الفتنة والتحريض. 

كما تتطلب توفير فرص عمل مناسبة وكافية 
وفــــرص تعليــــم وتنويــــر، وعودة املؤسســــات 
الثقافية، السينما، املســــرح، النادي الرياضي، 
التــــي غابــــت خاصة عــــن املجتمعــــني العراقي 
واليمنــــي، إضافة إلى تعزيــــز دور اجلامعة في 
خدمــــة املجتمــــع، وأن يتم حتجيم املؤسســــات 
الدينيــــة ومكاتــــب املراجــــع، ومنها عــــدد كبير 
من املراجــــع اإليرانية، التي تتكاثــــر كاألميبا.“ 
ويضيــــف ”بالتأكيد فــــإن هذه االســــتراتيجية 
الشــــاملة ال تقوم بها إال مؤسسات دولة وطنية، 
وهــــذا غير متوفر في العراق منذ 15 ســــنة، ولن 
يتوفر ما دام دســــتور االحتــــالل التفتيتي نافذا 
ومشــــروعه السياســــي قائما، وما دامت إيران 
تعبث بالعــــراق وتعتبره مجاال حيويا لها، وما 
دامــــت هناك ثقافة االســــتيالء على املــــال العام 
التــــي شــــّرعها معممون بدعوى (حــــق املواطن 
من مــــوارد البالد) وما دامــــت املخدرات تنهش 
جســــم املجتمع بعــــد أن كان معافى منها متاما 

قبل االحتالل“.
ويؤكــــد ”العــــراق يحتــــاج إلى اســــتثمار 
كفاءاتــــه املغّيبــــة قصــــدا بالقتــــل وبالتهجير، 
إلعادة بنائــــه، ويحتاج إلى اســــتثمار موارده 
املالية الضخمة في رفاه شــــعبه، ويحتاج إلى 
بناء مؤسساته األمنية والعسكرية على أسس 
وطنية حقيقية وليس وفــــق نظام احملاصصة 
احلزبيــــة والطائفيــــة والعرقيــــة، ويحتاج إلى 
مؤسســــات إعالميــــة رصينــــة، ويحتــــاج إلى 
كــــّف التدخــــالت اإليرانيــــة، وإذا حصــــل هذا 
فإن اســــتعادة متاســــك املجتمع وإنهاء سطوة 

امليليشيات ميكن أن يتحققا“.
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تصطبغ امليليشيات الطائفية بشعور قوي 
من التضامن الديني والعشــــــائري. وبهذا 
ــــــى تكون املواد األولية البشــــــرية ملثل  املعن
هذه التنظيمات هي عصابات من اإلخوة، 
ــــــى احلرفــــــي واملجازي. وتســــــاهم  باملعن
ــــــات األســــــرية والعشــــــائرية في  التضامن

متاسك امليليشيات وفعاليتها.

مجتمع
[ {الوصية األخيرة}.. الميليشيات تستغل األسر لتجنيد األفراد وبناء وحدات محفزة ومتماسكة وناجعة

{عصابة اإلخوة}.. نواة الميليشيات األولى التي تفتت تماسك المجتمع

ماذا فعلتم بأبي

يســـتعمل حـــزب الله أفـــراد العائالت لتعزيز ثقافة الجهاد واإلستشـــهاد واملقاومـــة عن طريق تمجيد تضحيات الشـــهداء، وهذه 

مواضيع يتم دعمها عن طريق النظام املدرســـي والحركة الكشـــفية. وبفعل ذلك يســـاعد أفراد العائالت هؤالء على نشر مشهد 

أيديولوجي ديني وهوية تتعايش مع الوالءات العائلية والعشائرية وتتعالى عليها في اآلن نفسه.
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مصطفى كامل:

الجهل هو العامل األساسي 

الحاسم في تجنيد الشباب 

ودفعهم إلى المحرقة

شارك في إعداد التقرير:
المنصف الخروبي
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و التجهيل املتعم أجواء
الطائفي في استغالل جهل املجتمع للتحريض
على الفتنـــة الطائفية هذا من جهـــة، وهو أمٌر 
غّذته أيضا بشكل فاعل الطروحات املتطرفة من 
ر و و ج ي ى

جانب تنظيم داعش من جهة أخرى.
اليمـــن  وفـــي 

يستمد زعيم 
احلوثيـــني 

جل ثق
متجيـــد تضحيات الشـــهداء، و
يتم دعمها عن طريق النظام املد
الكشـــفية. 
يس
ا

وتت
اآلن نفس
ويقـــوم حـــزب
ألمهـــات يعّبرن عـــن فخر
استشـــهدوا أو يعّبـــرن ع
أبناؤهـــن لالستشـــهاد
مماثل تطلـــق مق

العائ ا[

النبي محم

إلى هذه



سعاد محفوظ

} تشـــير دراســـة صادرة حديثا عـــن المركز 
القومـــي للبحوث االجتماعيـــة والجنائية في 
مصر إلى أن 80 بالمئة من المتزوجين عرفيا، 
ينتمون إلى فئة عمرية تتراوح ما بين الثامنة 
عشـــرة والثامنـــة والعشـــرين، وهـــي تقريبا 
ســـن الطالب فـــي مراحـــل التعليـــم الثانوي 
والجامعي. تطال القضية شـــريحة كبيرة من 
المجتمـــع وتتداخل فيها العوامل االجتماعية 
واألخالقية والدينية والقانونية واالقتصادية، 
فهي ليســـت قضية جيل واحـــد وإنما تهم كل 

األجيال.
وخالل حديثنا مـــع متضررات من الزواج 
العرفـــي، وافقت هـدى بعد تـــردد عن الحديث 

عن مأســـاتها شـــرط أال يتضح مـــن معالم 
القصة أنها البطلـــة الحقيقية لها. فهي 

وفـــق قولهـــا تتمتع بســـمعة طيبة 
وتصلـــي  الحجـــاب  وترتـــدي 
شـــقيق  على  تعرفت  بانتظـــام. 
صديقتها ونشأ بينهما إعجاب 
متبـــادل ثـــم  تطـــورت العالقة 
بسرعة ووجدت نفسها معه في 

شقة أحد أصدقائه. وخرجت من 
اللقاء األول وقـــد ودعت عذريتها، 

فحـــاول طمأنتها بكتابـــة ورقة زواج 
عرفـــي. واســـتمرت العالقة ثالثة أشـــهر، ثم 
بدأت الخالفات ال ســـيما حين ازداد إلحاحها 
وتوسالتها لكي يتزوجها بشكل علني. وحتى 
يتخلص من ضغطها هددها بكشف سر الورقة 
العرفية، وفي تلك األثناء كانت أسرتها تجهل 
رفضهـــا المتواصل لعـــروض الـــزواج، دون 
تقديم أســـباب مقنعة، فكانت فـــي كل مرة إما 

تلتزم الصمت وإما تعطي مبررات واهية.
عن قصـــة وقوعها في  وتتحدث ”بســـمة“ 
غـــرام أســـتاذها الجامعـــي المتـــزوج والذي 
لديـــه أربعة أبناء، فبعد قصـــة الحب بينهما، 
أقنعها باالرتباط به عرفيا. وعاشت معه حياة 
ســـرية لمدة ثالث ســـنوات، ولكن فجأة تركها 
وســـافر إلى خـــارج البالد. حاولـــت االتصال 
بـــه لكي يعلن زواجهما رســـميا، إال أنه رفض 

وهددها بفضحها بالورقـــة العرفية. ومازالت 
المســـاومات بينهما جاريـــة، وال تعرف كيف 
أو ماذا ســـتفعل في المســـتقبل إذا ما أرادت 
االرتباط برجل آخر؟ هل ستقدم نفسها كآنسة 

أم زوجة؟
تقول زينب ســـعيد، أخصائية اجتماعية، 
وهـــي أم لثـــالث بنـــات ”اللوم كلـــه يقع على 
األســـرة ألني ال أجد عالقـــة صحية قائمة على 
الثقة بين اآلباء واألبنـــاء، فحين تكون الفتاة 
مهملـــة داخـــل منزلهـــا، وتجد مـــن يبالغ في 
االهتمـــام بها خارج المنزل، ســـترتبط به بعد 
أن يغرر بها، ولو كان الشاب يحب الفتاة حقا 
لرفـــض االرتباط بها عرفيا، ولـــكان قد افتخر 
باالرتباط بها بشكل رسمي وشرعي. وعلى كل 
فتاة أن تفكر بعقلها؛ ألن الشرف مسألة مهمة، 

والعالنية ضرورية إلتمام الزواج“.
ويؤكد د. محمد رمضان، استشـــاري 
الطب النفسي، أن ”كل ما هو سري 
يعني حالـــة من الخوف الداخلي 
وازدياد  الخارجـــي،  والخـــوف 
الخـــوف يـــؤدي بصاحبه إلى 
اضطراب نفسي دائم. والخوف 
األمـــراض  كل  أســـاس  هـــو 
النفســـية، وعندما يقوم اإلنسان 
بعمل ما، وهـــو خائف وقلق، فإنه 
يذهب إلى المرض النفســـي بنفســـه. 
والمرض النفســـي، هو اختيـــار أحيانا، يأتي 
غالبـــا بســـبب التكويـــن النفســـي الضعيف. 
وســـرية الزواج العرفي إنمـــا تعني التناقض 
بيـــن غايتيـــن؛ الرغبـــة والرهبـــة، الرغبة في 
االجتماع بأنثى، والرهبة من إعالن ذلك. وتلك 
الثنائيـــة، إنما تمثل جوهر الصراع النفســـي 

الذي يوقع صاحبه فريسة للمرض“.
ويتفق مـــع الرأي الســـابق د. محمد فايز 
أســـتاذ علم االجتمـــاع، ويضيـــف أن الزواج 
العرفي ليس محرما مادام هناك شـــهود على 
هذا الزواج، لكن المشـــكلة فـــي أنه يحرم من 
جميع الحقوق؛ ألنه ال يسجل عند كاتب العدل. 
و“قد لجأ الشباب إلى هذا النوع الرخيص من 
الزواج، هروبا من الزواج الشرعي، الذي يضع 
ضوابط متعددة للـــزواج. فقد ال يكلف الزواج 

العرفي ذلك الشاب أكثر من خاتم خطبة رمزي. 
وقد انتشرت ظاهرة الزواج العرفي بين شباب 
الجامعات في محاولـــة لاللتفاف على قوانين 

الدين“.
وعـــن موقف القانون من الـــزواج العرفي، 
يقول سيد أبوعبلة المحامي ”هناك نوعان من 
الـــزواج العرفي؛ نوع يثيـــر اللغط بين الناس 
ويوجد حوله إشـــكال قانوني وهو حين يتفق 
رجل وامرأة مع توافر شهود أو من دون شهود 
ويكتبان ورقة عرفية ويحتفظ كل من الطرفين 
بنســـخة مـــن الورقـــة ويمارســـان حياتهمـــا 
كزوجيـــن، وهناك زواج عرفـــي أيضا يتم عن 
طريق الموظف المختص، وبشهود قانونيين، 
ويســـتوفي جميع اإلجـــراءات القانونية، لكنه 

سري وغير معلن، وهو زواج سليم من الناحية 
القانونيـــة. أما الزواج الســـليم، وهو الزواج 
العادي، فيتـــم بعد عقد القران أمام المختص، 
التوثيقيـــة  اإلجـــراءات  جميـــع  ويســـتوفي 
المطلوبة قانونا، وأيضا األعراف االجتماعية، 
المقصود بها أن تعلم عائلتا الزوج والزوجة، 
وتعلنا وتتراضيا، ألن الزواج هو نواة جديدة 
تربـــط بين عائلتين لتكويـــن عائلة ثالثة. فإذا 
كانـــت العالقـــة الزوجية ال تســـتوفي األركان 
األساسية من الناحية االجتماعية، فسيشوبها 

القصور“. 
والسؤال الذي يطرح: هل يجوز للمتزوجة 
عرفيا، أن تتزوج بآخر من دون علمه؟ اإلجابة 
القانونيـــة ”ال يجـــوز لهـــا أن تتـــزوج بآخر، 

مادامت هناك ورقة سليمة، وبتوقيع الشهود. 
أمـــا إذا كانت ورقة زوجيـــة ”عرفية“، من دون 
شـــهود، فهذا زواج باطل، وفـــي حكم المنعدم 

”زنا“.
وعن تصوره لحل مشـــكلة الزواج العرفي، 
يقول المحامي أبوعبلة ”إنها حالة من حاالت 
الخلـــل االجتماعـــي، وجريمـــة يشـــترك فيها 
جميع األطراف، المرأة والرجل والعائلة. ومن 
المهم أن يجتمع المفهوم الشـــرعي للزواج مع 
المفهوم القانوني، بالنسبة إلى صحة انعقاد 
الـــزواج من عدمه وبطالنـــه، بمعنى أنه إذا لم 
تكتمل شـــروط الزواج المطلوبـــة، من توثيق 
وكتابـــة وخالف ذلك، يســـتحق بطالنه قانونا 

وشرعا“.
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أفاد باحثون بأن الوجه يعد بمثابة مرآة للصحة؛ حيث يمكن من خالل لونه ومظهر مالمحه االستدالل على اإلصابة ببعض األمراض، 

فشحوب لون الوجه قد يشير إلى اإلصابة بفيروس في املعدة واألمعاء.

تفّشــــــت في املجتمع العربي ظاهرة الزواج العرفي، ويتســــــاءل البعض عن أسبابها وإلى 
أي درجة قد تؤثر على اســــــتقرار املجتمع، ومــــــن املتضرر األكبر من هذه الظاهرة، املرأة 

أم الرجل؟

[ أكثر المتزوجين عرفيا ال يتجاوزون العقد الثاني من العمر  [ زيجات يشوبها القصور ألنها ال تستوفي األركان األساسية
الزواج العرفي يبدأ بنزوة وينتهي بورطة أمام القانون

الزواج العرفي نتيجة أيضا لغياب الحوار داخل األسرة

أسرة

} القاهــرة - تزدحم قاعـــات احملاكم في عدد 
كبير مـــن الـــدول العربية مبلفـــات النزاعات 
القضائية بني األخوة األشقاء، وغالبا ما تكون 
هـــذه النزاعـــات القضائية بســـبب اخلالفات 
حول امليراث. تتنوع أشكال هذه القضايا بني 
نزاعات على أنصبة امليراث، وبني خالفات بني 
األشقاء بســـبب تفضيل اآلباء أحد األخوة أو 
بعضهم على باقي األخوة األشـــقاء، أو بسبب 
كتابـــة وصية بهبات مالية أو عقارية لشـــقيق 
مـــن األشـــقاء، يراها باقـــي األخـــوة مجحفة 
وفيها حرمان من احلقوق الشـــرعية للميراث 
كمـــا حددته الشـــريعة الغراء وفقـــا لألنصبة 

الشرعية.
قضايـــا النزاع علـــى التـــركات وامليراث، 
باإلضافة إلى أسباب أخرى مثل اخلالفات بني 
زوجات األشـــقاء، حتول عالقـــات األخوة بني 
األشقاء إلى عداء صارخ يتجاوز مجرد اخلالف 

على اإلرث إلى كراهية وبغض شديدين. ُيعتبر 
األخوة الكبار مـــن أعمدة العائالت بعد رحيل 
األب ويقومون بدور األب لغيرهم من األشقاء، 
ولكن واقع احلـــال أن العالقات بني األشـــقاء 
حتولت في كثير من األحيان ملشاحنات تتطور 
تدريجيا لنزاعات قضائيـــة وقطيعة وكراهية 

تتوارثها األجيال داخل العائلة الواحدة.
ووفقـــا ملصـــادر قضائيـــة في مصـــر فإن 
عدد قضايـــا النزاع التي تنظـــر فيها احملاكم 
الشـــرعية بني األشـــقاء على امليراث تزيد عن 

170 ألف قضية بني األقارب واألشقاء.
بخـــالف اآلالف من القضايـــا األخرى بني 
األشقاء التي تعود ألسباب غير امليراث، حيث 
تظهر بني األشـــقاء في بعض األحيان قضايا 
علـــى خلفيـــة جنائية مثـــل اتهامـــات بتزوير 
مســـتندات أو نصـــب أو اســـتيالء على املال 
أو الضرب والتســـبب في عاهـــات وإصابات 

مؤقتة أو مســـتدامة. وما يحدث أنه في نفس 
الوقت الذي تســـتمر النزاعـــات القضائية بني 
األشقاء في احملاكم لسنوات طويلة تزداد حدة 
الكراهية بني األشـــقاء، وتـــؤدي هذه القضايا 
إلـــى تصاعـــد اخلالفـــات العائليـــة وحتّولها 
مـــن مجرد خالفـــات مالية إلى شـــكل طاغ من 
أشكال الكراهية بني األشقاء بعضهم للبعض، 
وهـــي كراهية تنمو مثل شـــجرة يضع بذرتها 

اآلباء.

حول هـــذه القضية الشـــائكة تقول فاطمة 
منصور، الباحثـــة االجتماعية ”اخلالفات بني 
األشقاء، سواء حول امليراث أو ألسباب أخرى، 
أصبحت إحـــدى الظواهر الغربيـــة والدخيلة 
على مجتمعاتنا العربية واإلسالمية، فقد كان 
من املتعارف عليـــه أن املجتمعات في البلدان 
الشـــرقية بصفة عامة نشأت على تقديس صلة 
الرحم، وعلى املـــودة والرحمة ليس بني أفراد 

العائلة فقط، بل بني اجليران واألصدقاء“.
وقد شـــهدت املجتمعات العربيـــة مؤخرا 
ظهور عالقات العداء بني األشـــقاء ســـواء في 
حيـــاة األبوين أو بعد وفاة األب أو األب واألم. 
لكن على الرغم من ذلك تشـــير فاطمة منصور 
إلـــى أننا ال نزال حتى اآلن نـــرى في كثير من 
املجتمعات العربية عائالت ممتدة تضم جيلني 
أو ثالثـــة ويعيـــش أفرادها فـــي محبة وتآلف 

بعيدًا عن اخلالفات واملشكالت املفتعلة.

ديكورعداوة األشقاء شجرة كراهية يضع بذرتها اآلباء

ورق الحائط في ٢٠١٨ 
أكثر جاذبية وتنوعا

تتســـم موضة ورق  } كولــن (أملانيــا) – 
احلائط فـــي 2018 بالتنـــوع واجلاذبية؛ 
حيـــث يطـــل ورق احلائـــط هـــذا العام 
بتصاميم مجسمة وألوان دافئة ليضفي 

على الغرفة ملسة أناقة تخطف األنظار.
وأوضحت كارســـنت برانـــت، املديرة 
التنفيذية ملعهد ورق احلائط األملاني، أن 
ورق احلائـــط ال يغطي كل جدران الغرفة 
هذا العام، بل يكســـو حائطـــا واحدا أو 
ركنا معينا فحســـب، فعلى سبيل املثال 
يزيـــن ورق احلائـــط نطـــاق املائدة فقط 
ليكون محطا لألنظار في غرفة املعيشة.

وأضافت برانت أن ورق احلائط يزهو 
باأللوان الدافئة ليشيع أجواء الراحة في 
الغرفة، مثل درجات األحمر والتيراكوتا، 
باإلضافة إلى درجـــات األخضر واألزرق، 
التي ُتشـــيع أجـــواء الطبيعـــة في أرجاء 

املنزل.
كما يخطف ورق احلائط األنظار إليه 
بتصاميمـــه املجســـمة ذات التأثير ثالثي 
األبعـــاد؛ حيـــث يـــزدان الـــورق بخطوط 
متأللئة أو تأثيرات ميتالك عاكسة وبّراقة. 
ويتألـــق ورق احلائـــط أيضـــا بالصـــور، 
خاصـــة فـــي املطبخ، مثل صـــور الليمون 

الطازج وحبوب القهوة واألعشاب.
وفي غرفة املعيشـــة يطل ورق احلائط 
بتصاميم تبدو كما لو كانت حقيقية، مثل 
رف كتـــب أو رف مصنـــع عتيق أو خزانة 

صيدلية عتيقة أو جدار من القرميد.

} إلى وقت قريب، كانت تستهويني 
مطالعة الكتب والمصادر التي تتحدث 

عن وسائل التعذيب المتبعة في العصور 
الوسطى، وهي المصادر ذاتها التي 
اعتمدتها بعض األنظمة الدكتاتورية 

الحديثة إلضفاء لمسة الذعة إلى  طرقها 
الهمجية في قمع اإلنسان األعزل. لم 

يكن لي دافع محدد سوى الفضول، لكن 
هذا الفضول قادني إلى ممرات حالكة 

وسراديب مظلمة أفصحت عن وجه قبيح 
ينز قيحا؛ ذلك هو وجه اإلنسان الذي 

يتمكن منه الحقد والقسوة ليمارس 
سلطته على كائن أعزل يشبهه في 

المالمح ويتقاطع معه في الدور أوالفكرة 
والمعتقد.

على ما أذكر، فإن أحد أكثر المشاهد 
بشاعة التي علقت بذاكرتي طويال، كانت 

تصّور قصة جالد اتخذ من ساحة السجن 

الخلفية مكانا لممارسة ساديته على 
السجناء أثناء قضاء أمسيات مملة يمّر 

فيها الوقت ببطء شديد، وقته هو طبعا.  
في إحدى المناسبات وبينما كان يستمتع 
بتناول شرابه المفضل برعاية ضوء القمر 

الخافت، ربط السّجان إحدى الضحايا 
على سطح معدني أشبه بسرير وأشعل 

نارا هادئة تحته وهو يراقب مشهد الموت 
البطيء؛ يتمعن في تقلصات جسد السجين 

المعّذب وينصت لصرخاته التي كادت 
تالمس صفحة السماء.

لكن صرخات السجين قليل الحيلة 
كانت تتعالى، كلما مّر الوقت، حتى تحولت 
إلى هدير مدو مأل األرض والسماء والهواء 
من حوله. انزعج الجالد قليال، حينها عمد 
إلى إسكات الصوت المزعج بوضع قبضة 
من نشارة الخشب في فم السجين، وهكذا 

تبّدل الصراخ إلى أنين وحشرجات مكتومة 
لتتحول حفلة الموت البطيء إلى مشهد 
صامت تدريجيا، ثم تباعدت انتفاضات 

جسد الضحية مع مرور الوقت، حتى سكن 
كل شيء!

ترى، هل كان عذاب الضحية سيخف 
لو ُسمح له بالصراخ قليال؟ وهل كان كتم 
أنفاسه بتلك الطريقة سببا آخر لمضاعفة 

زمن موته؟
من دون وعي، يفعل بعض الناس 

بأنفسهم كما فعل السّجان الحقير 
بضحيته؛ يضعون نشارة خشب في 

أفواههم أو أرواحهم ليكتموا صرخات 
ألم جسدي وربما نفسي. كانت إحدى 
زميالتي في المدرسة االبتدائية تكتم 

ألمها كلما طالتنا عقوبة جماعية، بعد أن 
تترك المعّلمة على أصابعنا آثارا موجعة 

بعصاها الغليظة لسبب تافه، وحين تتبعثر 
الدموع على مالمحنا وتبح أصواتنا 

بالبكاء احتجاجا على الظلم، تكتفي زميلتي 
بمغالبة دموعها لسبب مجهول، وهي 

تقف بكبرياء وتراقب المشهد البكائي من 
عليائها وكأنها تسكن في كوكب آخر، كوكب 

إنساني ال تضرب فيه المعلمات الشريرات 
تلميذات بعمر الورد.

كانت الفتاة تّصر على التظاهر بالقوة 
والجلد حتى في ساحة اللعب، فحين 

تسقط أثناء لعبة الطوق وتجرح ركبتيها 
فإنها سرعان ما تنفض عن مالبسها 

الغبار وتتظاهر بعدم االكتراث، لتكمل 
لعبها في ما بعد وكأن شيئا لم يكن، لكن 
احمرار وجهها ألما أو غضبا هو ما كان 

يخبرنا حينها عن الثورة التي كانت 
تضطرم في داخلها. فلماذا كانت يا ترى 
تهوى تعذيب نفسها بهذه الصورة؟

يحدث هذا أحيانا، حين يباغتنا ألم 
نفسي كبير بسبب خسارة عظيمة؛ تنهار 

دفاعاتنا، تبكي قلوبنا، بينما نكتفي 
بالوقوف بعيدا بغير اكتراث، من هناك، 
نراقب أرواحنا وهي تذوي ونّدعي بأننا 

ما زلنا بخير. في كل مرة، يحلو لنا أن 
نكتم حسرتنا بقبضة من نشارة خشب 
مصنوعة من صمت وكبرياء، لكن، حين 

يأتي اليوم الذي تفضحنا فيه مالمحنا،  
سندرك بأن صرخات األلم النفسي التي 
كتمناها طويال ستعلو بمرور األيام كما 
تنكشف الجروح الغائرة التي حجبناها 
بقطعة قماش شفيفة، مثل فم بركان طال 

خموله.

نهى الصراف
كاتبة عراقية 
اف ال ن
ي ر ب

نشارة خشب

باملئة من املتزوجني 
عرفيا، ينتمون إلى فئة 

عمرية تتراوح ما بني 18 
و28 سنة
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قضايا النزاع على التركات وامليراث 
والخالفـــات بـــني زوجـــات األشـــقاء 
كلها تحول عالقـــة األخوة إلى عداء 

وبغضاء شديدين

◄
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رياضة
نبيل معلول في قفص االتهام
[ معسكر منتخب تونس يحدث لخبطة في الدوري

مراد الربهومي

} تونس - عكس أغلب الدوريات القوية سواء 
في أوروبا أو في املنطقة العربية، ركن الدوري 
التونســـي املمتـــاز إلـــى راحـــة مطولـــة دامت 
حوالي شهر، حيث قرر اجلهاز الفني للمنتخب 
التونســـي بقيادة نبيل معلول توقيف نشـــاط 
الدوري لفســـح املجـــال أمام ”نســـور قرطاج“ 
إلجراء معســـكر خارجـــي مبشـــاركة الالعبني 
احملليني فقط اســـتعدادا ملونديال روسيا 2018، 
مبـــا أن قوانني االحتـــاد الدولي لكـــرة القدم ال 
تســـمح بتوجيـــه الدعـــوة لالعبـــني احملترفني 
للمشاركة في معسكرات املنتخبات الوطنية في 

هذه الفترة من املوسم.
من  لكن معلول الذي متتع بـ“كارت بالنش“ 
قبل رئيس االحتاد التونســـي لكرة القدم وديع 
اجلريء، ارتأى توقيف نشاط الدوري واختيار 
بعض الالعبني من أجل خوض معســـكر طويل 

املدى أثار انتقاد متابعي الدوري احمللي.
 وخالل األيام املاضية شـــنت عدة وســـائل 
إعالم محلية هجوما الذعا على املدير الرياضي 
للمنتخب التونســـي، واعتبرت أن برمجة مثل 
هذه املعســـكرات ليست مجدية وال تخدم سوى 
”أجندة“ املـــدرب معلول الذي اختـــار التوقيت 
غير املناســـب والالعبني غير املناسبني واملكان 
غير املناســـب أيضا لبرمجـــة حتضيرات قد ال 
تعود بـــأي فائدة على املنتخب التونســـي قبل 

ستة أشهر من املوعد العاملي.
املتأمـــل فـــي قائمـــة الالعبـــني املدعويـــن 
للمشـــاركة في هذا املعســـكر يالحظ دون أدنى 
اجتهـــاد أن أغلب املشـــاركني في هـــذه احملطة 

اإلعداديـــة ال يعتبرون من العناصر األساســـية 
فـــي املنتخب التونســـي، ومبـــا أن القوانني ال 
تســـمح بتوجيـــه الدعوى لالعبـــني احملترفني 
خـــارج تونس، فقد أصر معلول على اســـتدعاء 
بعـــض العناصر البديلة لســـد الفـــراغ وإكمال 
العدد، وفي هذا السياق انتقدت وسائل اإلعالم 
التونســـية اختيـــارات معلـــول بشـــدة خاصة 
وأنـــه اســـتدعى بعض الالعبـــني العاطلني عن 
النشـــاط مع فرقهم، مبا لم يشـــاركوا في أغلب 
املباريـــات األخيرة على الصعيـــد احمللي على 
غرار احلارس بن شـــريفية الذي خســـر مكانه 

األساسي مع فريقه الترجي التونسي.

دون تركيز

ضمـــت هذه القائمة بعـــض الالعبني الذين 
لم يشـــاركوا ســـابقا في أي مباراة رسمية مع 
املنتخب، بيـــد أن معلول اختار كســـر القاعدة 
واســـتدعاء عناصر يدرك جيدا أنهم لن يكونوا 
ضمن حســـاباته خـــالل الفترة احلاســـمة من 
التحضيرات قبيل املونديال، ”ألن أغلب األماكن 
جحموزة سلفا لالعبني احملترفني خارج تونس“، 
وفي هذا الســـياق ميكن القول إن وجود العبني 
مثل فراس شـــواط وجاســـر اخلميـــري ووليد 
الهيشـــري وخليل شمام وعلي العابدي وأحمد 
خليل ماهـــر بالصغير وفـــراس بلعربي وعالء 
املرزوقـــي وزياد العونلي.. ليس ســـوى تكملة 

عدد في فكر مدرب املنتخب التونسي.
وأمـــا اجلانـــب الســـيء الثانـــي مـــن هذا 
املعســـكر فيتعلق بغياب الفائدة فيه، فاملنتخب 
التونســـي اكتفى في أغلب مراحل هذه احملطة 
اإلعداديـــة بإجـــراء بعض التماريـــن، وكان في 
حسبان املدير الفني نبيل معلول خوض مباراة 
وديـــة دولية على أقل تقدير وســـعى إلى إيجاد 
املنافس املناســـب حيث وقع االتصال مبنتخب 
الكويـــت، لكن تعـــذر خوض اختبـــار ودي بني 
املنتخبـــني، ليكتفـــي منتخب ”نســـور قرطاج“ 

بخوض وديتني ضد فريقني محليني.

ليجمـــع أغلب املالحظني في تونس على أن 
مثـــل كهذا حتضيرات ”ال تســـمن وال تغني من 
جـــوع“ ، والفائدة لن تعود علـــى هذا املنتخب 
في معكســـر غـــاب خالله التركيز عـــن عدد من 
الالعبني بســـبب اهتمامهـــم بالعروض املقدمة 
في هذه الفترة التي شهدت فتح باب االنتقاالت 
الشـــتوية في منتصف املوســـم، ولعل مغادرة 
حمدي النقاز مقر املعسكر للتفاوض مع الزمالك 
املصري، فضال عن اهتمام فريق روسي بزميله 
محمد أمني بن عمر يؤكدان انعدام اجلدوى في 

معسكر ممل طال أكثر من اللزوم.
 وذهـــب البعـــض إلى حـــد القـــول إن هذا 
املعســـكر كان أشـــبه بفسحة ســـياحية خاصة 
وأن أكثر من نصف الالعبني املشـــاركني فيه لن 
يكونـــوا موجودين في قادم املعســـكرات التي 
تسبق احلدث العاملي، مبا أن نية اجلهاز الفني 
ملنتخب تونس تتجه نحـــو االهتمام بالالعبني 
احملترفني في أوروبا ومنحهم األولوية املطلقة.

ورغـــم أن هـــذا املوســـم فـــي شـــتى أرجاء 
العالـــم ســـيكون مســـك ختامه تنظيـــم احلدث 
الكـــروي األكبر واملتمثل في مونديال روســـيا، 

إال أن الدوري شـــذ عن القاعـــدة، ومتيز بكثرة 
توقفاتـــه، األمر الـــذي يطرح أكثر من تســـاؤل 
بخصوص قدرة االحتاد التونســـي على إكمال 
منافســـاته قبـــل املوعـــد احملدد ســـلفا من قبل 
االحتاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والذي يحتم 
على كل الدوريات في العالم أن تنتهي منتصف 
شـــهر مايو القادم، وفـــي هذا الســـياق يعتبر 
أغلب احملللني في تونس أن كثرة توقف نشـــاط 
الدوري التونســـي جتعله األكثر طوال ومتططا 

مقارنة بالدوريات األخرى.

املراحل الحاسمة

األكثـــر من ذلـــك أن املراحل احلاســـمة من 
ســـباق الـــكأس في تونـــس وقـــع تأجيلها إلى 
املوســـم القادم أي بعد االنتهاء من املشاركة في 
كأس العالم. ورغم تقليص عدد األندية املشاركة 
في الدوري املمتاز مـــن 16 فريقا إلى 14، إال أن 
ذلك لـــم يحل دون حصول عدة مشـــاكل تتعلق 
ببرمجة مباريات الدوري وكذلك تواريخها التي 

تتغير تقريبا في كل جولة منذ بداية املوسم.

ويتحمل اجلهاز الفني للمنتخب التونسي 
قســـطا كبيرا في هذه ”اللخبطة“ على مستوى 
جـــدول مباريات الدوري بســـبب إصـــراره في 
كل مـــرة على إيقاف النشـــاط مـــن أجل برمجة 
معســـكرات مفاجئة للمنتخب، وقد حصل هذا 
األمر في آخـــر مراحل تصفيـــات املونديال في 
مناســـبتني قبـــل أن يتكـــرر مؤخـــرا بعد أن مت 
إيقاف نشـــاط الدوري منذ يوم 28 ديسمبر إلى 

اليوم.
كل هذه املعطيات من شـــأنها أن تؤثر على 
األندية حيث يســـاهم هذا التوقف املتتالي في 
تراجع مســـتواها بســـبب غياب النســـق وقلة 
املباريـــات، ويكفي القول للتأكيـــد على ذلك إن 
الفرق التونسية تكتفي بخوض 26 مباراة فقط 
هذا املوسم، واحلال أن أغلب األندية األوروبية 
تخوض ما يناهز 50 مباراة في املوسم الواحد، 
ومـــن الطبيعي أن يتراجع تبعا لذلك مســـتوى 
الكـــرة التونســـية وتصبح املطالبـــة بالظهور 
مبســـتوى رائع في حدث كروي كبير مثل كأس 
العالم ضربا من ضروب ”املستحيل“ مع املدرب 

نبيل معلول.

بعد أكثر من أسبوعني من التحضيرات ضمن معسكر خارجي في إحدى الدول اخلليجية 
ــــــار الكثير من اجلدل واللغط لدى املتابعني للشــــــأن الرياضي في البالد، عاد اخلميس  أث
ــــــس، حيث التحق الالعبون املشــــــاركون في هذا  املنتخــــــب التونســــــي لكرة القدم إلى تون
املعســــــكر بفرقهم احمللية التي تستعد بنســــــق حثيث قبيل موعد استئناف نشاط الدوري 

املمتاز نهاية هذا األسبوع، إثر راحة طالت أكثر من اللزوم.

«ربما تكون هناك صفقة من سوريا أو فلسطني، إلمكانية القيد كالعب مصري وليس أجنبيا. 

الخطيب أعطى تعليماته بعدم التعاون مع أي فريق يرفض منح األهلي العبيه}.

عدلي القيعي 
املشرف على التعاقدات باألهلي املصري

«اخترت الصفاقســـي ألنه فريق كبير، له تاريخه ووزنه، وأعرفه جيدا بما أنني خضت معه تجربة 

كالعب، وفضلته على عرضني آخرين من أندية الخليج العربي}.

األسعد الدريدي 
مدرب فريق الصفاقسي التونسي

أتحمل مسؤولية قراراتي

الجهـــاز الفني للمنتخب التونســـي 

يتحمل قسطا كبيرا من املسؤولية 

فـــي هذه {اللخبطة} على مســـتوى 

جدول مباريات الدوري

◄

مبولحي يستفيد من قرار االتحاد السعودي

بن غليطة يدعو إلى إنجاح السوبر اإلماراتي

} الريــاض - يستعد حارس املرمى اجلزائري 
رايـــس مبوحلـــي خلوض مغامـــرة جديدة في 
مشـــواره، باالنضمام إلى صفـــوف االتفاق في 
صفقة انتقال حر، بعدما فسخ تعاقده مع نادي 

رين الفرنسي. 
خامـــس  مبوحلـــي  يصبـــح  وبذلـــك 
احلراس املنضمني إلى الدوري الســـعودي 

االحتـــاد  ســـماح  منـــذ  للمحترفـــني 
الســـعودي لكرة القـــدم في يونيو 

بالتعاقد  املســـابقة  لفـــرق   2017
مع حـــراس مرمـــى أجانب هذا 
املوسم، بعد غياب دام 25 عاما. 
اجلزائـــري  احلـــارس  وســـبق 
الدولي املصري عصام احلضري 

املنضـــم إلى التعـــاون، باإلضافة 
إلـــى الُعمانـــي علي احلبســـي مع 

الهالل والتونســـي فاروق بن مصطفى 
مع الشباب واجلزائري عزالدين دوخة مع أحد.
ولعب مبوحلي لـ12 ناديا طوال مســـيرته، 
في بلغاريا وأميركا وفرنســـا وتركيا واليابان 
واليونـــان وروســـيا وأســـكتلندا، كمـــا مثـــل 
املنتخـــب اجلزائري فـــي أكثر مـــن 50 مباراة 

دولية، وكان أحد جنومه في مونديال 2014.
وأعلن نادي االتفاق السعودي رسميا ضم 
حـــارس املرمى اجلزائـــري املخضرم مبوحلي 

إلـــى صفوف الفريـــق األول لكـــرة القدم حتى 
نهاية املوســـم اجلاري، مـــع إمكانية التجديد 
ملوسم آخر. ونشـــر النادي عبر حسابه مبوقع 
شـــبكة التواصـــل اإلجتماعي تويتـــر، صورا 
لتوقيع العقود مـــع احلارس اجلزائري وكذلك 

خضوعه للفحص الطبي قبل التوقيع.
وجـــاء التعاقد مع مبوحلي بعد فســـخ 
التعاقد مع األردني أحمد عبدالســـتار 
بالتراضي. وال يلعب مبوحلي (31 
عامـــا) ألي ناد منذ فســـخ عقده 
مع رين الفرنســـي فـــي نوفمبر 
املاضي. وقد ســـبق أن تألق مع 
منتخـــب بالده فـــي التصفيات 
 2010 ملونديال  املؤهلة  األفريقية 
بجنـــوب أفريقيـــا وســـاعده في 
التأهل حينذاك كما تألق خالل كأس 

العالم 2014 بالبرازيل.
ســـعادته  اجلزائـــري  احلـــارس  وأبـــدى 
باللعب لفريقه اجلديد، مشـــيرا إلى أن األندية 

السعودية باتت أقوى من قبل.
 وقال مبوحلـــي ”املفاوضات مـــع االتفاق 
اســـتمرت لفترة، وأخيـــرا ُتوجـــت بالتوقيع، 
وأشـــعر بســـعادة بالغة لذلـــك.. جاهـــز لهذا 
التحـــدي اجلديـــد ولعـــب املباريات مباشـــرة 
وأتطلع إلى مقابلة زمالئي اجلدد في الفريق“.

} ديب - دعا مـــروان بن غليطة رئيس احتاد 
الكرة، اجلماهير اإلماراتيـــة إلى التواجد في 
مبـــاراة الوحـــدة واجلزيرة، الســـبت، بكأس 
ســـوبر اخلليج العربي في ملعـــب بني ياس، 

إلجناح هذه القمة الكروية.
 وثمـــن بن غليطة تســـمية كأس الســـوبر 
اخلليج العربي، للموسم الرياضي 2018-2017، 
بـ“عـــام زايد“، مؤكـــدا أن مثل هذه التســـمية 
تهدف إلـــى تعزيز مكانة املغفـــور له في قلوب 
اجلميـــع، خاصة الشـــباب، وتخليدا إلرثه عبر 
مثـــل هـــذه املبادرات التـــي تتوافق مـــع رؤية 

وتوجهات القيادة الرشيدة.
كما أشـــاد برعاية الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيـــان نائب رئيس املجلـــس التنفيذي إلمارة 
الحتـــاد الكرة  والرئيـــس الفخري  أبوظبـــي، 
لســـوبر اخلليـــج العربي، مشـــيرا إلـــى أنها 
جتسد دعمه املســـتمر والالمحدود لكرة القدم 
اإلماراتية واهتمامـــه بتوفير مختلف عناصر 

النجاح والتميز. 
وأعـــرب العبـــا اجلزيـــرة اإلماراتـــي عن 
ثقتهما بقدرات الفريـــق، قبل لقاء الوحدة في 

كأس سوبر اخلليج العربي. وقال فارس جمعة 
مدافـــع اجلزيرة في تصريحـــات صحافية، إن 
حظوظ الفريقني متســـاوية بصرف النظر عن 

مركز كل فريق في دوري اخلليج العربي.
وأشـــاد بالوحدة، مشـــيرا إلـــى أنه فريق 
قوي ومنظـــم ويلعب كرة قـــدم حديثة، وميلك 
مجموعة كبيرة من الالعبني أصحاب املهارات 

الفنية العالية.
 واعتـــرف فارس بقوة خط هجوم الوحدة، 
مشـــددا على ضـــرورة األداء بتركيز وقوة، من 
أجل إيقاف خطورتـــه، وبذل كل اجلهد املمكن 
لتحقيق اللقب. ومتنى أن يدخل فريقه املباراة 
بصفوف مكتملة، بعد عودة الالعبني املصابني 
ووصول كل العناصر إلـــى اجلاهزية البدنية 

املطلوبة.
وبـــدوره، اعتبـــر البرازيلـــي رومارينهـــو 
مهاجم اجلزيرة، مباراة السوبر مبثابة فرصة 
لتأكيـــد متيز فريقـــه، بعد أن قدم مســـتويات 
مميـــزة وأظهـــر الوجه املشـــرق لكـــرة القدم 
اإلماراتية، خالل مشـــاركته فـــي بطولة كأس 

العالم لألندية. 
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ناديا لعب لها مبولحي 

في بلغاريا وأميركا 

وفرنسا وتركيا واليابان 

واليونان وروسيا 

وأسكتلندا

الكعبي نجم المحلي المغربي يبهر رينارد

} الربــاط - تعاني العديد من األندية املغربية 
منذ سنوات طويلة، أزمة غياب الالعب الهداف، 
لكن بطولـــة أفريقيا للمحليـــني اجلارية حاليا 
باملغـــرب، حملـــت أنباء ســـارة ملدرب ”أســـود 
األطلـــس“ هيرفي رينارد. وجاء الظهور املوفق 
أليوب الكعبي العب نهضة بركان في البطولة، 
ليفتح أبواب املنتخب أمامه بعد تســـجيله لـ5 
أهداف في مباراتني، ليتصدر هدافي املســـابقة 
بواقـــع ثنائية في شـــباك موريتانيـــا وثالثية 
أمـــام غينيـــا، حلســـاب أول جولتـــني من دور 

املجموعات.
ويحتل الكعبي أيضا املركز الثاني في قائمة 
هدافي الـــدوري املغربي برصيد 7 أهداف، كما 
أنه هداف املوســـم املاضي فـــي الدوري الثاني 
برصيد 25 هدفا. وكان الكعبي حاســـما في جل 
املباريات الودية والرســـمية للمحلي املغربي، 
باإلضافـــة إلى جناعته مع فريقه، ما يرشـــحه 
للمنافســـة بقوة على مكان مع ”األســـود“. كما 
يـــرى الكثير من املراقبني أنه ســـيعيد االعتبار 
للمهاجمني احملليني، بعد سيطرة األجانب على 

لقب هداف الدوري في املواسم املاضية.

انبهار كبير

عبر هيرفي رينارد عن انبهاره الشديد بأداء 
املهاجم أيوب الكعبي خالل بطولة أمم أفريقيا 
لالعبـــني احملليـــني احلاليـــة التـــي يحتضنها 
املغـــرب. ودعـــا رينارد جمال الســـالمي مدرب 
احمللـــي املغربي ملـــده بالكثير مـــن املعلومات 

عـــن أيوب الكعبي، الذي جنح في مباريات 
قليلـــة، أن يصبح الهـــداف التاريخي 

لهذه املسابقة بتسجيله 5 أهداف.
وقـــال جمـــال الســـالمي مدرب 

املنتخب املغربـــي للمحليني إن مدرب املنتخب 
املغربي األول، الفرنســـي هيرفي رينارد، يتابع 
الالعب أيوب الكعبـــي عن كثب، متهيدا لضمه 
خـــالل الفترة املقبلـــة. وأكد الســـالمي ”املدير 
الفنـــي للمنتخب األول للمغـــرب يتابع الالعب 
أيـــوب الكعبي عن كثب، على أمل أن يضمه في 
الفترة املقبلة، كما أنه ينتظره مستقبل واعد“.

 وأضـــاف ”جميع الالعبـــني كانوا مميزين 
وأثبتوا أحقيتهم فـــي حمل القميص الوطني، 
لكـــن الكعبي له خصائـــص مغايـــرة، وأتوقع 
أن يكون له مســـتقبل واعد“. ومـــن املنتظر أن 

يكون الكعبي حاضرا في قائمة منتخب 
األســـود للمرة األولى فـــي تاريخه في 
شهر مارس املقبل للظهور في وديتي 
صربيا وأوزبكستان. ويسعى الكعبي 
إلنهاء مسابقة الشان بحصيلة مميزة 

من األهداف، كما ينافس هذا املوســـم 
على لقب هداف الدوري املغربي.

وبـــات الكعبـــي جنـــم املنتخـــب احمللـــي 
والهداف األول لنهائيات كأس أفريقيا لالعبني 
احملليـــني، املقامـــة حاليا في املغـــرب، برصيد 
خمســـة أهداف، مرشـــحا لتحطيم رقم قياسي 
جديـــد في هذه املنافســـة، واملتمثل في تصدره 

لالئحة الهدافني في تاريخ الشان.
 وبلـــغ العداد التهديفي لالعب فريق نهضة 
بركان خمســـة أهـــداف، ليعادل بذلـــك الهداف 
التاريخي لهذه املنافســـة، والذي ســـجله العب 

املنتخب الزامبي كيفني سيمغلوما خالل دورة 
سنة 2009.

وفي حال جنـــح الهداف املغربي في توقيع 
هدف آخر خالل املباريات املتبقية لألســـود في 
هذه املنافسة، فإن الهداف األسمراني سينقش 
اســـمه مـــن ذهب فـــي ســـجل هـــذه التظاهرة، 
وســـيفرض نفســـه كهداف تاريخي ملنافســـات 
البطولـــة القاريـــة. ووقـــع الكعبـــي ثنائية في 
املباراة األولى للمنتخـــب أمام موريتانيا، قبل 

أن يسجل ”هاتريك“ أمام املنتخب الغيني.
ومن ناحيـــة أخرى قال نايـــف أكرد مدافع 
املنتخب احمللـــي املغربـــي، إن االنتصار الذي 
حتقـــق أمـــام املنتخب الغيني أدخـــل الالعبني 
أجـــواء بطولـــة أمم أفريقيا للمحليـــني املقامة 
حاليا باملغرب. وأضـــاف في تصريح صحافي 
”الفوز كان مهما للغاية كونه ســـاهم في دخولنا 
أجواء الشـــان بشـــكل فعلي، ومكـــن الالعبني 
من كســـب ثقة كبيرة بالنفس ألنهـــم مطالبون 

بالتتويج خالل هذه النسخة“.
وتابع ”دعم اجلمهور املغربي كان حاســـما 
وســـاهم فـــي خلق أجـــواء مناســـبة بامللعب، 
إضافـــة إلى أننا لم نتأثـــر باالنطالقة اجليدة 
للمنافس وظهوره بشكل موفق خالل الشوط 
األول“. وأكمل ”نسير في االجتاه الصحيح 
ونحـــن واثقون من بلـــوغ هدفنا في نهاية 

املطاف، وهو الفوز بلقب املسابقة“.

بني الشك واليقني

خضـــع كل مـــن عبداإللـــه احلافيظي 
وصـــالح الديـــن الســـعيدي لفحـــص من 
طرف اجلهـــاز الطبي للمنتخـــب املغربي 
احمللـــي، لتحديد طبيعـــة إصابتهما ومدى 
خطورتهمـــا. وكان الالعبـــان تعرضا لإلصابة 
في املباراة أمـــام غينيا، في اجلولة الثانية من 

بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليني.
واضطـــر احلافيظي ملغـــادرة املبـــاراة في 
الدقيقة الـ17 وَمت تعويضه بوليد الكرتي، فيما 
طالب الســـعيدي بتغييـــره في الدقيقـــة الـ55، 
ودخل محلـــه بدر بولهرود. وتبقى مشـــاركة 
احلافيظـــي والســـعيدي في املبـــاراة التي 
ســـتجرى أمام الســـودان األحـــد املقبل، 
مشكوكا فيها، حيث ينتظر املدرب جمال 

السالمي التقرير الطبي لالعبني.
 ويشـــار إلى أن جواد مييق يشكو 
هـــو اآلخر من إصابة على مســـتوى 
الظهر، ما جعله يغيب عن مباراتي 
موريتانيا وغينيا. وضمن املنتخب 
املغربي تأهله لربع النهائي، إثر 
فوزه علـــى موريتانيـــا برباعية 

نظيفة وغينيا بنتيجة 1-3.

ور ن ني جو ول ب

ضا املركز الثاني في قائمة
7 أهداف، كما بي برصيد
ضي فـــي الدوري الثاني
الكعبي حاســـما في جل
ســـمية للمحلي املغربي،
مع فريقه، ما يرشـــحه ته
”األســـود“. كما مكان مع
بني أنه ســـيعيد االعتبار
بعد سيطرة األجانب على

املواسم املاضية. ي

عن انبهاره الشديد بأداء
 خالل بطولة أمم أفريقيا
حلاليـــة التـــي يحتضنها
جمال الســـالمي مدرب د
ه بالكثير مـــن املعلومات 
مباريات ذي جنح في
ـــداف التاريخي

له 5 أهداف.
ســـالمي مدرب 

حليني إن مدرب املنتخب
ـــي هيرفي رينارد، يتابع
ي عن كثب، متهيدا لضمه
”املدير . وأكد الســـالمي
للمغـــرب يتابع الالعب ل
ب، على أمل أن يضمه في
ينتظره مستقبل واعد“.
الالعبـــني كانوا مميزين
ي حمل القميص الوطني،
ائـــص مغايـــرة، وأتوقع
واعد“. ومـــن املنتظر أن

 في قائمة منتخب 
تاريخه في فـــي
ظهور في وديتي 
ويسعى الكعبي

بحصيلة مميزة 
س هذا املوســـم 

املغربي. ي

م ري جل ي ن
ومن ناحيـــة أخرى قال ناي
املنتخب احمللـــي املغربـــي، إن
حتقـــق أمـــام املنتخب الغيني
أجـــواء بطولـــة أمم أفريقيا لل
حاليا باملغرب. وأضـــاف في ت
”الفوز كان مهما للغاية كونه س
أجواء الشـــان بشـــكل فعلي،
من كســـب ثقة كبيرة بالنفس
بالتتويج خالل هذه النسخة“.
”دعم اجلمهور املغرب وتابع
وســـاهم فـــي خلق أجـــواء من
إضافـــة إلى أننا لم نتأثـــر با
للمنافس وظهوره بشكل موف
”نسير في ا األول“. وأكمل
ونحـــن واثقون من بلـــوغ
املطاف، وهو الفوز بلقب

بني الشك واليقني

خضـــع كل مـــن عبدا
وصـــالح الديـــن الســـعي
طرف اجلهـــاز الطبي للم
احمللـــي، لتحديد طبيعـــة إ
خطورتهمـــا. وكان الالعبـــان
في املباراة أمـــام غينيا، في اجل
بطولة كأس أمم أفريقيا للمحل
واضطـــر احلافيظي ملغـــاد
 وَمت تعويضه بول

ي
الدقيقة الـ17

طالب الســـعيدي بتغييـــره في
ودخل محلـــه بدر بولهرود. 
احلافيظـــي والســـعيدي في
ســـتجرى أمام الســـودان
مشكوكا فيها، حيث ينت
السالمي التقرير الطبي
 ويشـــار إلى أن ج
هـــو اآلخر من إصاب
الظهر، ما جعله يغ
موريتانيا وغينيا.
املغربي تأهله لر
فوزه علـــى مور
نظيفة وغينيا بن
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{قدمنا أداء أسوأ من اللقاء السابق، لكننا فزنا.. ال يمكن اللعب بشكل جيد دائما، أفضل اللعب 

السيء والفوز، علينا أن نحقق سلسلة نتائج جيدة، الستعادة الثقة}.

رافائيل فاران 
مدافع فريق ريال مدريد اإلسباني

{أنا مســـتمر مع ميالن. إننا نواجه فرقا ال تعطي لنا المســـاحات للعب، ويكون األمر صعبا علينا 

ألننا نملك هذا الموسم العبين قدموا من بطوالت مختلفة}.

فابيو بوريني 
جناح نادي ميالن اإليطالي

} لنــدن - يأمل مانشســـتر ســـيتي املتصدر 
في االحتفـــال بعيد ميـــالد مدربه اإلســـباني 
جوســـيب غوارديوال بأفضل طريقة من خالل 
استعادة توازنه ونفض غبار خسارته األولى 
هـــذا املوســـم، وذلـــك عندما يتواجه الســـبت 
على أرضه مع نيوكاســـل يونايتد في املرحلة 
الرابعة والعشرين من الدوري اإلنكليزي لكرة 

القدم. 
ويلتقي سيتي مع نيوكاسل اخلامس عشر 
بعـــد يومني مـــن احتفال غوارديـــوال مبيالده 
الســـابع واألربعني، وبالتالي سيسعى العبوه 
جاهدين للعودة سريعا إلى سكة االنتصارات 
بعـــد أن تلقـــوا األحـــد هزميتهـــم األولى هذا 
املوســـم، وجاءت على يد ليفربول الذي وضع 
حدا لسلســـلة املباريات املتتالية ملنافسه دون 
هزميـــة في الدوري عند 30 مباراة (امتدادا من 

املوسم املاضي).
ورغم اخلســـارة أمام ليفربـــول 3-4، أظهر 
العبو غوارديـــوال قوة عزميتهـــم بالعودة من 
بعيد بعـــد أن تخلفوا في اللقاء 1-4، وذلك من 
خالل تســـجيلهم هدفني في الثواني األخيرة. 
واســـتفاد اجلار اللدود مانشستر يونايتد من 
تعثر ســـيتي من أجـــل تقليص الفـــارق الذي 
يفصله عن رجـــال غوارديوال إلى 12 نقطة من 

خالل الفوز على ستوك سيتي.

وبـــدا املدرب اإلســـباني حـــذرا حتى قبل 
اخلســـارة أمـــام ليفربول من خـــالل القول إن 
اللقب لم يحســـم وأن إمكانية ذهابه إلى فريق 
منافـــس ما زالت قائمـــة رغم الفـــارق الكبير، 
ثـــم اعتبر الحقا أن االختبـــار احلقيقي لفريقه 
ســـيكون رد فعله بعد جترعه الهزمية األولى. 
وتابع املدرب اإلســـباني ”خســـرنا ضد فريق 
رائع بشـــخص ليفربول. يجـــب احلرص على 
الفوز مبباراتنـــا التالية والقتال حتى النهاية 

من أجل الفوز بلقب الدوري املمتاز“.
وتعود آخر خسارة لسيتي قبل لقاء األحد 
املاضـــي في ”أنفيلد“ إلـــى اخلامس من أبريل 
2017، عندما ســـقط 1-2 أمام مضيفه تشيلسي 
الـــذي أحرز لقـــب بطل املوســـم املاضي. وثأر 

العبو مـــدرب ليفربول األملانـــي يورغن كلوب 
خلســـارتهم القاســـية أمـــام ســـيتي 0-5 في 
املبـــاراة األولى بينهما هذا املوســـم في ذهاب 
الدوري. وقـــدم ليفربول عرضا هجوميا قويا، 
في إشـــارة دالة على مرحلة ما بعد البرازيلي 
فيليبـــي كوتينيو الذي انتقل هذا الشـــهر إلى 
برشلونة اإلســـباني. كما أتى الفوز ”األحمر“ 
في غيـــاب أغلى مدافع في العالـــم، الهولندي 
فيرجيل فان دايك الذي تعرض إلصابة طفيفة 

في التمارين.

أربع جبهات

وعشـــية لقاء نيوكاســـل الذي ســـقط أمام 
ســـيتي على أرضه 0-1 في 27 ديسمبر وخسر 
13 من مبارياتـــه الـ14 األخيرة أمام منافســـه 
فـــي الدوري، ولم يفز عليه منذ ســـبتمبر 2005 
(1-0 فـــي ســـانت جيمـــس بارك فـــي حني أن 
الفـــوز األخير له في ملعب منافســـه يعود إلى 
ســـبتمبر من عام 2000)، أكد غوارديوال ”يجب 
أن نقاتل، ال ســـيما فـــي هذا الدوري بســـبب 
املباريات الكثيرة في الشـــهرين األخيرين في 

أربع مسابقات“.
ويقاتل سيتي على أربع جبهات، وسيلتقي 
الثالثاء املقبل مع مضيفه بريســـتول ســـيتي 
(درجة أولى) في إياب نصف نهائي مســـابقة 
كأس الرابطـــة (فـــاز ذهابا 2-1)، ثـــم يتواجه 
األحد املقبل مع مضيفه كارديف سيتي (درجة 
أولى أيضا) في الدور الـ32 من مسابقة الكأس 

اإلنكليزية.
والفرصـــة قائمة أمـــام رجـــال غوارديوال 
للتأهل إلـــى ربع نهائـــي دوري أبطال أوروبا 
ألنهـــم يواجهـــون بـــازل السويســـري الـــذي 
يســـتضيف لقاء الذهاب في 13 فبراير على أن 
يكون اإلياب على ”ملعب االحتاد“ في 7 مارس، 
وتفصـــل بني هاتني املباراتـــني مواجهتان من 
العيار الثقيل في الدوري املمتاز ضد أرســـنال 

في 25 فبراير، وتشيلسي في 3 مارس.
من جهته، يسعى مانشســـتر يونايتد إلى 
التمســـك باألمل واحلفاظ علـــى مركزه الثاني 
عندمـــا ينتقل الســـبت إلى ملعـــب بيرنلي في 
أجـــواء إيجابيـــة، ال ســـيما في ظـــل احلديث 
عـــن اقتراب تعاقده مع التشـــيلي أليكســـيس 
سانشـــيز من الغـــرمي اللندني أرســـنال. وأكد 
مدافـــع يونايتد لوك شـــو ”أننـــا نريد حقا أن 
يكون النصف الثاني من املوسم أفضل بكثير. 
هناك الكثير من املباريات القادمة والكثير من 

األمور على احملك، ال ســـيما مـــع كأس العالم 
التـــي تنتظرنـــا (الصيف املقبل في روســـيا). 
الكثير مـــن الالعبـــني يريدون إثـــارة إعجاب 

مدربي املنتخبات الوطنية“.
وال يـــزال املهاجـــم الســـويدي املخضـــرم 
زالتـــان إبراهيموفيتش غائبا عن فريق املدرب 
البرتغالـــي جوزيه مورينيو بســـبب اإلصابة 
التـــي ســـتحرمه أيضا مـــن خدمـــات املدافع 
العاجي إيريك بايي، لكن العب الوســـط مايكل 
كاريـــك أصبـــح جاهزا للعـــودة إلـــى الفريق 
للمـــرة األولى منذ ســـبتمبر. ومـــن املرجح أن 
يخرج يونايتد الذي يخـــوض اختبارا صعبا 
األربعاء املقبل في ضيافـــة توتنهام، منتصرا 
من املباراة التي جتمعه بفريق لم يحقق الفوز 
منذ 12 ديســـمبر (3 هزائم ومثلها تعادالت في 

مبارياته الست األخيرة).
وســـيكون ليفربول متربصـــا ألي تعثر من 
جانب يونايتـــد من أجل إزاحته عن الوصافة، 
وســـيحل فريق املدرب األملانـــي يورغن كلوب 
ضيفا على ســـوانزي سيتي األخير اإلثنني في 
ختام املرحلة في مباراة ســـهلة على الورق، ال 
ســـيما أن ”احلمر“ يلعبون مبعنويات مرتفعة 
بعـــد فوزهم على ســـيتي وقد خرجـــوا أيضا 
منتصرين مـــن املباريات األربـــع األخيرة ولم 
يخســـروا أيـــا مـــن مبارياتهم الــــ14 األخيرة 
(اخلســـارة األخيرة كانت فـــي 22 نوفمبر ضد 

توتنهام).
من جهته، يســـعى تشيلســـي حامل اللقب 
الـــذي يحتل املركز الرابـــع بفارق األهداف عن 
ليفربول للعـــودة إلى ســـكة االنتصارات بعد 
تعادلني فـــي املرحلتني األخيرتني، عندما يحل 
الســـبت ضيفا على برايتون الســـادس عشـــر 
في مباراة يغيب عنها املهاجمان اإلســـبانيان 
الفارو موراتا وبدرو رودريغيز بسبب اإليقاف 
الناجم عـــن طردهما اخلميـــس ضد نوريتش 
ســـيتي في مباراة معادة من مســـابقة الكأس 

(فاز تشيلسي بركالت الترجيح).

مهمة صعبة

يخوض الفريـــق اللندني اآلخـــر توتنهام 
الـــذي يحتل املركـــز اخلامـــس، ”بروفة“ هامة 
وصعبة ضـــد مضيفه ســـاوثهامبتون قبل أن 
يدخل في سلســـلة من املباريات الشـــاقة جدا 
جتمعـــه تباعا مبانشســـتر يونايتد وليفربول 
وأرســـنال الـــذي يأمل بدوره مـــداواة جراحه 
والعـــودة إلـــى ســـكة االنتصـــارات التي حاد 
عنهـــا في املراحـــل األربع األخيـــرة من خالل 
الفوز الســـبت علـــى ضيفه وجاره كريســـتال 
باالس. وفي املباريات األخرى، يلعب الســـبت 
إيفرتون مع وســـت بروميتش البيون، ووست 
هام يونايتد مع بورمنوث، وليستر سيتي مع 

واتفورد، وستوك سيتي مع هيدرسفيلد.

يســــــعى فريق مانشستر ســــــيتي، متصدر الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، للعودة إلى 
طريق االنتصارات عندما يواجه فريق نيوكاســــــل السبت في اجلولة الرابعة والعشرين من 
املســــــابقة. ولم يخسر مانشستر ســــــيتي في 30 مباراة بالدوري منذ املوسم املاضي، ولكن 

الفريق تلقى أول هزمية له بالدوري هذا املوسم أمام فريق ليفربول.

التمســــك  إلــــى  يســــعى  يونايتــــد 

باألمــــل والحفاظ على مركزه الثاني 

عندمــــا ينتقل إلى ملعب بيرنلي في 

أجواء إيجابية

◄

يجب استرجاع الثقة

سيتي يترصد طريق العودة إلى االنتصارات
[ ليفربول يتربص بيونايتد إلزاحته

◄ أنعش كايل إيدموند آمال اجلماهير 
البريطانية، وعوضهم عن غياب النجم آندي 

موراي عن منافسات بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس، حيث واصل إيدموند انطالقته وتأهل إلى 

الدور الرابع اجلمعة إثر انتصار مثير في 
الدور الثالث. وصعد إيدموند، املصنف 
49 عاملّيا، إلى دور الستة عشر لبطولة 

أستراليا للمرة األولى في مسيرته 
بالفوز على اجلورجي نيكوالس 

باسيالشفيلي. وفي غياب موراي، 
استطاع إيدموند خطف األنظار بشكل 
كبير إثر الفوز مبباراة ماراثونية في 

ظل حرارة تصل إلى 40 درجة مئوية في 
ملبورن لليوم الثاني على التوالي.

◄ قالت اللجنة األوملبية الدولية 
إنه مت فحص أكثر من 14 ألف عينة 

للمنشطات قبل األوملبياد الشتوي في 
بيونغتشانغ الشهر املقبل ضمن جهود 

حماية الرياضيني الشرفاء. وأجرت 
وحدة مكافحة املنشطات قبل األوملبياد 

اختبارات على أكثر من ستة آالف رياضي 
من 61 دولة وذلك بالتعاون مع الوكاالت 
الوطنية ملكافحة املنشطات واالحتادات 
الدولية املشاركة في األوملبياد الشتوي. 

وذكرت اللجنة األوملبية الدولية أن نسبة 
االختبارات زادت مبعدل 70 في املئة بني 

أبريل وديسمبر 2017 مقارنة بنفس الفترة 
في 2016.

◄ استعاد كليفالند كافاليرز توازنه بعد أربع 
هزائم متتالية وحقق انتصارا صعبا على 
أورالندو ماجيك 104-103، ضمن منافسات 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وسجل 
إيسايا توماس 21 نقطة وأضاف النجم ليبرون 

جيمس 16 نقطة ليرفع كافاليرز، وصيف بطل 
املوسم املاضي، عدد انتصاراته في املوسم 

حتى اآلن إلى 27 مقابل 17 هزمية. وعلى 
اجلانب اآلخر، سجل إيلفريد بايتون 19 نقطة 

وأضاف آرون جوردون 17 نقطة ألورالندو 
ماجيك، لكن الفريق مني بالهزمية الثانية 
والثالثني له في املوسم مقابل 13 انتصارا 
وسقط بوسطن سلتيكس على ملعبه، أمام 

فيالدلفيا سيفنتي.

متفرقات

آندي
ملفتوحة

وتأهل إلى 
في

ي

} لندن - ذكرت وســـائل اإلعـــالم البريطانية 
أن تشيلسي، حامل لقب الدوري الممتاز لكرة 
القدم، يفكر في االستعانة بالمهاجم المخضرم 
بيتر كراوتش في فترة االنتقاالت الحالية على 

سبيل اإلعارة من ستوك سيتي. 
ويســـعى تشيلســـي من خـــالل ضم 

يحتفـــل  الـــذي  الســـابق  الدولـــي 
بميالده السابع والثالثين في 30 
يناير الحالـــي، إلى تأمين بديل 
لإلســـباني ألفـــارو موراتا في 
حال إصابة األخيـــر أو إيقافه، 
وذلـــك في ظـــل توجـــه المدرب 
كونتـــي  أنطونيـــو  اإليطالـــي 

إلى الســـماح للبلجيكي ميتشـــي 
باتشـــواي بالرحيـــل عـــن النـــادي 

اللندني.
وســـعى كونتـــي فـــي بـــادئ األمـــر إلـــى 
الحصول على خدمات مهاجم وست هام اندي 
كارول، لكن رغبتـــه اصطدمت بإصابة األخير 
في كاحله وإمكانيـــة غيابه عن المالعب حتى 

نهاية الموســـم. وذكرت صحـــف بريطانية أن 
اهتمام كونتي تحول اآلن نحو كراوتش الذي 
خاض 42 مباراة دولية وســـجل أربعة أهداف 
في 21 مباراة خاضها مع ســـتوك ســـيتي هذا 

الموسم.
يســـتعير  أن  تشيلســـي  ويفضـــل 
كراوتـــش الـــذي كان مـــن صبيـــة 
ملعـــب  فـــي  الكـــرات  ملتقطـــي 
ومـــن  بريـــدج“  ”ســـتانفورد 
مشجعي النادي اللندني، علما 
بـــأن المهاجـــم العمـــالق مدد 
فـــي نوفمبـــر عقده مع ســـتوك 
ســـيتي لعام آخر مع خيار عام 

إضافي. 
ويدافـــع كراوتـــش عـــن ألـــوان 
ستوك سيتي منذ 2011 بعدما انتقل إليه 
مـــن توتنهام حيث لعب مـــن 2009 حتى 2011، 
وقد مر بأكثر من 10 أندية منذ أن بدأ مشواره 
مع توتنهام بالـــذات عام 1998، بينها ليفربول 

(2005 حتى 2008).

كراوتش على رادار تشيلسي

تشيفيرين: سنفرض التوازن بين األندية

} لوزان (ســويرسا) - أشـــار رئيس االحتاد 
األوروبي لكرة القدم الســـلوفيني ألكســـندر 
تشيفيرين إلى أن االحتاد القاري في املاضي 
”لم يكن ميلك استراتيجية“، كاشفا عن رغبته 
للحفاظ على  في إنشـــاء ”ضريبـــة رفاهيـــة“ 

التوازن بني األندية. 
وقال تشيفيرين ”نعد وثيقة استراتيجية 
هامة جدا للمســـتقبل. وقد يبدو مفاجئا لكم 
أن االحتاد األوروبي لم يكن ميلك في املاضي 

أي استراتيجية ملموسة“. 
الـــذي حل  إلـــى تشـــيفيرين  وبالنســـبة 
بديال عن الفرنســـي ميشال بالتيني املوقوف 
بســـبب قضايا فساد، أخطر مشـــكلة في كرة 
القـــدم احلديثة هي ”التوازن التنافســـي بني 

األندية“.
نحافـــظ  أن  ”يجـــب  الســـلوفيني  وقـــال 
بأي ثمـــن على الوضع احلالـــي، حيث ميكن 
لـــكل فريـــق الدخول فـــي املنافســـات. يجب 
أن يبقـــى احللم حيـــا“، في وقـــت اعتمد فيه 
االحتاد األوروبي إصالحا في دوري األبطال 
ســـيضمن مقاعد ألربعة أنديـــة من البطوالت 
األربـــع الكبرى، مـــا دفع البطـــوالت األصغر 

وأنديتها إلى انتقاده. 
وكشـــف أنه للحفاظ على هذا التوازن بني 
األنديـــة ”نفكر في ’ضريبة رفاهية‘. مبدأ هذه 
الضريبـــة هو أنه إذا أنفـــق النادي أكثر مما 
ميلك، يدفع ضريبة على الفارق. هذه ليســـت 
ضريبـــة للحكومة، بـــل لالحتـــاد األوروبي. 
يجـــب أن نقرر أيضا كيف نعيـــد توزيع هذه 

الضريبة“.

تدابير مرتقبة

ســـتطبق بعض التدابير ”رمبـــا بدءا من 
املوسم املقبل“. ويريد تشيفيرين أيضا وضع 
حد للعقود وإعارات الالعبني في كل ناد قائال 

”األنديـــة الغنيـــة ميكنها شـــراء كل الناس، 
ما يضعـــف باقي األندية. يجـــب أن نقرر 

إما وضع حـــد لإلعارات وإمـــا منعها. 
ثـــم هناك االختالالت فـــي عدد الالعبني 
املتعاقديـــن. مثـــال، ميلك أحـــد األندية 
اإليطاليـــة 103! هنا أيضا ميكننا رســـم 

احلدود“.
وفي ظل التدفق املالي الهائل 

الناجـــم عن عائـــدات النقل 
ســـيما  ال  التلفزيونـــي 

أنفقت  إنكلتـــرا،  فـــي 
األوروبيـــة  األنديـــة 
أمـــواال طائلـــة فـــي 
االنتقـــاالت  ســـوق 
والشتوية،  الصيفية 
على رأســـها باريس 
الذي  جرمان  ســـان 
ارتبـــاط نيمار  فـــك 
مقابـــل  ببرشـــلونة 
بلغ  قياســـي  مبلـــغ 
222 مليـــون يـــورو، 
كما تعاقد مع مهاجم 
موناكو كيليان مبابي 
اإلعارة  ســـبيل  علـــى 
شـــرائه  خيـــار  مـــع 

فـــي نهاية املوســـم مقابـــل 180 مليون يورو. 
ورأى تشـــيريفني أنـــه ”في حال ســـمحت لنا 
التشـــريعات األوروبية والوطنية، ميكننا أن 
نطلق مجموعة كاملة من التدابير امللموســـة 

جلعل اللعبة أكثر إنصافا وأفضل تنظيما“.

القدرة التنافسية

عـــدد رئيـــس االحتـــاد القـــاري اخلطوط 
العريضـــة مثل ”احلـــد من فاتـــورة األجور، 
تطوير قاعدة اللعـــب املالي النظيف، إصالح 
نظام االنتقاالت، إنشـــاء غرفة للسيطرة على 
التدفقـــات املاليـــة، احلـــد من عمولـــة وكالء 
الالعبـــني، إدخـــال ضريبـــة تضامنيـــة على 
التحويالت من أجل دعم كرة القدم الشـــبابية 
والنسائية، احلد من القروض، منع التشارك 
فـــي ملكيـــة الالعبـــني، تعزيز القواعـــد التي 

تفرض االعتماد على الالعبني احملليني“. 
وشـــدد ”نحـــن منفتحـــون علـــى جميـــع 
اإلصالحات خلدمة خير اللعبة. حان الوقت“. 
أما بخصوص قاعـــدة اللعب املالي النظيف، 
فأكـــد أن االحتـــاد القـــاري ”لـــن يتوانى عن 
اتخاذ قرارات حازمة وجريئة من أجل ضمان 
استمرارية القدرة التنافسية للفرق الصغرى 

في البطوالت الكبرى“.
وفتـــح االحتـــاد األوروبـــي حتقيقا بحق 
ســـان جرمان لالشـــتباه فـــي مخالفته قاعدة 
اللعـــب املالي النظيف الـــذي أقر للمرة 
األولى عام 2010 بخطوة من رئيسه 
آنذاك الفرنســـي ميشال بالتيني، 
ملواجهـــة  محاولـــة  فـــي  وذلـــك 
الديون املتزايدة ألندية كرة القدم 
األوروبيـــة. وبـــني العامـــني 2013 
و2015، كان يتوجب على األندية أن 
حتقق خســـائر ال تتجاوز 45 مليون 
يـــورو. وانخفـــض هذا املبلـــغ إلى 30 
مليونا في األعـــوام الثالثة الالحقة، 

أي حتى 2018.
ويستثنى من هذا السقف كل ما 
تنفقه األندية في مجال االســـتثمار 
فـــي املالعـــب، ومراكـــز التدريـــب، 
وكرة  الشـــابة  املواهـــب  وتنميـــة 
القدم النســـائية، نظـــرا إلى رغبة 
الـ“ويفا“ في تعزيز هذه املجاالت. 
جرمان،  ســـان  حالـــة  وفـــي 
يتوجب على النادي الفرنســـي 
إيجـــاد التـــوازن املناســـب بني 
وعليـــه  والنفقـــات  اإليـــرادات 
أن يبيـــع بعض العبيـــه ويأمل 
في ارتفـــاع عائداته مـــن النقل 
التلفزيونـــي والرعاة ومبيعات 
السلع اخلاصة بالفريق وتذاكر 

املباريات.

مبـــدأ هذه الضريبة هو أنه إذا أنفق 

النـــادي أكثـــر ممـــا يملـــك، يدفـــع 

ضريبـــة علـــى الفارق. هذه ليســـت 

ضريبة للحكومة، بل لالتحاد

◄

كل ناد قائال الالعبني في
ميكنها شـــراء كل الناس، 
ألندية. يجـــب أن نقرر 

ارات وإمـــا منعها. 
ت فـــي عدد الالعبني 
ميلك أحـــد األندية 
أيضا ميكننا رســـم 
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42
مباراة دولية خاضها 

كراوتش وسجل 

أربعة أهداف في 

21 مباراة لعبها مع 

ستوك سيتي
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محمـد عبدالهادي

} القاهرة – قدم محام يدعى عمرو عبدالسالم 
بالغـــا للنائـــب العـــام المصري إلعـــادة فتح 
التحقيـــق في واقعة ســـرقة غرفة نـــوم الملك 
الجنائيـــة  المســـؤولية  لتحديـــد  فـــاروق، 
للمتورطين في ســـرقتها وتحديد مالبســـات 
تهريبها خارج البـــالد عبر الموانئ المصرية 

وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.
وال حديـــث يشـــغل قطاعـــا كبيـــرا مـــن 
المصريين اآلن سوى كيفية تهريب غرفة نوم 
الملك فاروق، آخر ملوك مصر قبل ثورة 1952، 
إلـــى الواليات المتحـــدة، بعـــد عرضها على 
أحد مواقـــع بيت التحـــف واألنتيكات بوالية 

لويزيانا بسعر يناهز المليون دوالر.
وكان هـــذا الموقع األميركـــي عرض غرفة 
نوم الملك فاروق، التي تم اكتشاف اختفائها 
فـــي ظـــروف غامضة من مـــكان االســـتراحة 
الملكيـــة بحديقـــة حيوان الجيـــزة المجاورة 
للقاهرة قبل 5 سنوات، وتم إغالق التحقيقات 

بشأنها لعدم التوصل إلى معلومات مفيدة.
واكتشـــفت وزارة الزراعـــة اختفاء الغرفة 
الملكيـــة التـــي صممتهـــا مؤسســـة أنطوان 
كريجر الفرنســـية واســـتوحتها من القصور 
الباريســـية فـــي عهـــد نابليـــون بونابـــرت، 
واستبدالها بأخرى محلية الصنع أثناء زيارة 
أداها الوزير األســـبق أيمن أبوحديد للحديقة 
عـــام 2013، وحتـــى اآلن لم يتـــم التوصل إلى 
تاريخ محدد لفقدان األثاث، وال إلى مالبسات 
تهريبـــه، قبل أن يظهـــر أخيرا علـــى الموقع 

األميركي.

وتوصل المحققون المصريون -قبل غلق 
التحقيق- إلى أن زوجة أحد الوزيرين اللذين 
قطنا مـــكان االســـتراحة لم يعجبهـــا الطراز 
فقـــررت  للغرفـــة،  اإلمبراطـــوري  الباريســـي 
اســـتبدالها بأخرى محليـــة الصنع، وتخزين 

األصلية في مخازن الحديقة.
وتعتبر الغرفة الملكية لفاروق تجســـيدا 
للطـــراز اإلمبراطـــوري الفرنســـي إبـــان عهد 
نابليون بونابرت، الـــذي يعتمد على زخارف 
والنســـور  المجنحـــة  لألســـود  وتماثيـــل 
ذات الـــرؤوس البشـــرية ومجســـمات اآللهة 
اليونانيـــة، كأفروديـــت إله الجمـــال والحب، 
والمزاوجة بين الرموز الفرعونية والرومانية 

واإلغريقية، على حد السواء.
وقـــال عمر زكي -خبير آثـــار- إن طرازات 
الغـــرف الملكية في الحقبـــة الخديوية بمصر 
تتســـم بجمعها بين المدرســـتين الفرنســـية 
واإليطاليـــة، اللتين تعتمدان علـــى التماثيل 
المذهبة أو البرونزية واإلكثار من اســـتخدام 

الكائنات األسطورية.
وأسست الغرفة بمواصفات خاصة لتحمل 
معانـــي رمزية كثيرة كان الملـــك فاروق يريد 
التأكيد عليهـــا، لتعبر عن الســـيطرة والقوة 
والتحكم، كتماثيل األســـد المجنح التي ترمز 
إلى االنتصار، بجانب مجســـم بشري يقبض 
بأحد يديـــه على كرة يدوية شـــبيهة بالعالم، 

بينما يشير باليد األخرى إلى األمام.
وأضاف زكـــي لـ“العرب“ أن الغرفة يرجح 
خروجهـــا إبان حالـــة االنفـــالت األمني التي 
شهدتها مصر بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، 
وشـــهدت نهبا للعديد من المتاحف المصرية، 

لكن اســـترجاعها يتطلب وجود بيانات ِملكية 
لمصر سابقة على بيانات حائزها الحالي.

ووصـــف جمال شـــقرة -أســـتاذ التاريخ 
المعاصـــر بجامعة عيـــن شـــمس بالقاهرة- 
تهريـــب الغرفـــة الملكية بالواقعـــة المخزية، 
فالمصريـــون وإن كانوا اعتادوا على حوادث 
سرقة اآلثار، فإن خروج غرفة كاملة تضم سبع 
قطـــع ضخمة من األثاث غيـــر القابل للتفكيك 

يثير الكثير من التساؤالت.

ووفقـــا لبيـــان رســـمي إلدارة التســـجيل 
األثري بقطاع اآلثار اإلســـالمية في مصر، فإن 
أثاث غرفة نوم الملك فاروق غير مسجل ضمن 
اآلثـــار، والمدرج هو مبنى االســـتراحة ذاتها 
فقط، ما أثـــار تهكمات المصريين حول كيفية 

تسجيل المبنى دون محتوياته.
وعـــادت وزارة اآلثـــار لتؤكـــد أنها أبلغت 
اإلنتربول الدولي بشـــأن الغرفـــة وطلبت من 
وزارة الزراعـــة جميـــع تفاصيل ومالبســـات 

الســـرقة، بينما تحدث عدد من مقدمي برامج 
التوك شـــو بمصر عـــن فتح جهات ســـيادية 

تحقيقا موسعا حول الغرفة.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن مصر شهدت قبل 
ثالثـــة أعوام جدال مشـــابها، إثر بيـــع تمثال 
”ســـخا كام“ الفرعونـــي، فـــي مـــزاد علني في 
بريطانيا لمشـــتر غامـــض بمبلـــغ 25 مليون 
دوالر، وفشـــلت المحاوالت المصرية في وقف 

بيعه أو جمع تبرعات لشرائه.

ظهور غرفة نوم امللك فاروق آخر امللوك املصريني على موقع أميركي يجدد اجلدل حول 
ســــــر اختفائها ويعيد فتح التحقيقات التي كانت أغلقت لعدم وجود أدلة كافية تفك لغز 

هذا االختفاء املفاجئ.

 مازالت تحافظ على رونقها

} لـــكل فرد من أفـــراد املجتمـــع مهما كانت 
درجة رقيه الفكري وجهة نظر حيال األحداث 
التي متـــر بها أغلب دول العالـــم يعبر عنها 
وفق رؤيته اخلاصة وخلفياته األيديولوجية.
لكـــن ما شـــد انتباهـــي هـــو أن البعض 
حّمل مســـؤولية الهرج واملـــرج الواقعني في 
بعـــض البلـــدان للحمار، جلريـــرة ال ذنب له 
فيهـــا وهي أن لفظ حمار يعتبر من الشـــتائم 
الســـوقية الشـــائعة في الكثير مـــن مناطق 
العالم وخصوصـــا املناطق العربية، لوصف 

شخص بالغباء.
وأعتقـــد أن هذا الغبـــاء العربي الصرف 
جتاهـــل البحث عمـــا تنطوي عليـــه املعاني 
املرتبطة باحلمـــار في بقية معاجـــم العالم، 
فهو مثال في أوروبا الغربية دليل على العمل 
املضني دون مردود الئق، وفي اليونان يطلق 

على الشخص الوقح الذي تعوزه األخالق.
وبعيـــدا عن هذين التعريفني، فإن من بني 
القصص احلمارية املنددة بالعبث مبمتلكات 
العامـــة واخلاصـــة، ”أن حمـــارا كان مقيدا 
بشـــجرة جاء الشيطان ففك عنه احلبل، دخل 
احلمار حقل اجليـــران.. وأخذ يأكل األخضر 
واليابس. رأته زوجة الفالح صاحب احلقل، 
فأخرجـــت البندقيـــة وقتلت احلمار. ســـمع 
صاحـــب احلمار صوت البندقيـــة.. وملا رأى 
احلمار مقتوال غضب وأطلق النار على زوجة 
الفـــالح. رجع الفالح فوجـــد زوجته مقتولة، 

فحمل بندقيته وقتل صاحب احلمار.
سئل الشيطان ماذا فعلت، فقال الشيطان 
ال شـــيء فقط.. أطلقت احلمـــار. إذا أردت أن 

تخرب مجتمعا.. فأطلْق احلمير“.
قيـــل إن العابثـــني حميـــر ترعرعـــت في 
أحضان املغرضني يوجهونها كيفما شاؤوا، 
غير أنهم لم ينتبهوا إلى أن احلمار يشـــتهر 
بعناده، ألنه يستعمل حدسه الطبيعي للبقاء، 
فمن الصعـــب تهديد أو إرغـــام احلمار على 

فعل شيء ما ضد رغبته.
وأظهرت الدراســـات العلمية القليلة جدا 
حول احلمـــار أنه ذكي، حـــذر، ولعوب! هذه 
الصفات تدل حتما على املؤامرة التي حاكها 
البشـــر حول احلمير التـــي ارتبطت عالقتها 
مع اإلنســـان منـــذ األزل باالضطهاد والعمل 
املضني، وبدل أن توفـــى حقها تتبادل عنها 

القصص واخلرافات التي حتط من شأنها.
ولعـــل هذا ما يبرر االحتفال ســـنويا في 
شهر مايو بيوم عاملي للحمير، وذلك من أجل 

التذكير بحقوقها.
ومـــع ذلك ال يتوانـــى البعض عن حتيني 
أشهر كذبة أبريل حصلت سنة 1746، كل غرة 
أبريـــل من كل ســـنة، ومفادهـــا أن ”صحيفة 
إنكليزيـــة أعلنت إقامة أكبـــر عرض للحمير، 
فتجمـــع الناس ولم يشـــاهدوا إال أنفســـهم“ 
وعلى ما يبـــدو أن البعض إلى اآلن منبهر ال 

يرى إال نفسه.
وفـــي احلقيقة ال أرى ضيرا في أن يجمع 
بعـــض العرب بني بني جنســـهم واحلمار ما 
دامـــت احلمير تكنى وفق جنســـها بأســـماء 
بشـــرية؛ فاحلمار يطلق عليه اسم أبوصابر 

ويقال لألتان -أنثى احلمار- أم نافع.

صباح العرب

غباء وحمير

شيماء رحومة

غرفة نوم الملك فاروق المختفية تظهر في أميركا

كيت موس 
في عرض أزياء للرجال

} باريــس – لفـــت عرض األزيـــاء األخير 
لـــدار لوي فويتون اخلميـــس املاضي في 
أســـبوع املوضـــة الرجاليـــة فـــي باريس 
األنظار مع اعتالء كيـــت موس وناعومي 
كامبل املنصة ووجود جنوم كرة قدم بني 

احلضور.
وقدم املدير الفني املكلف مبجموعات 
األزيـــاء الرجالية فـــي الدار كيـــم حونز، 
مجموعة خريف وشـــتاء 2018 املستوحاة 
مـــن الفضاءات الواســـعة واألزيـــاء غير 
الرسمية. وكان أعلن األربعاء مغادرته دار 

السلع الفاخرة هذه.
وقـــد انتهـــى العرض وســـط تصفيق 
اختفـــى  عندمـــا  وصيحاتـــه  احلضـــور 
محلهـــم  لتحـــل  الرجـــال  العارضـــون 
العارضتـــان البريطانيتـــان الشـــهيرتان 
ناعومـــي كامبل وكيت مـــوس وقد ارتدتا

معاطف 
مقاومة 
للمياه 

ومخصورة 
جدا حتمل 

شعار 
الدار.

} أنقــرة – حتظى الكتب التي يقرر أصحابها 
االســـتغناء عنهـــا إلتاحـــة مكان ألخـــرى على 
رفوفهـــم بحياة جديـــدة على جـــدران مصنع 
ســـابق ألحجار اآلجـــر، ُحّول إلـــى مكتبة في 

العاصمة التركية أنقرة.
وأقامت مجموعة من عمال النظافة في هذا 
املكان في العاصمة التركية قبل ســـبعة أشهر 
مكتبـــة باتت تضم مـــا يزيد عـــن 4750 كتابا، 
انتشلوها من ســـالل املهمالت خالل جوالتهم 

لرفع نفايات املدينة.
وأقيمـــت املكتبـــة في مصنـــع مهجور منذ 
عشـــرين عاما. ويســـترخي عمال النظافة في 
هذا املكان خالل فترات االســـتراحة من العمل 

فيقرأون الكتب أو يلعبون الشطرجن. 
وقد أسســـت املكتبة باألساس لكي يتمكن 
العمال وعائالتهم من اســـتعارة الكتب ملدة 15 
يوما. إال أن املكتبة باتـــت مفتوحة للجمهور، 

وفقا ألمير علي ارتيكني، املشرف عليها والذي 
زين مكتبه بـ”كنوز“ انتشلت من القمامة بينها 

مجالت وآالت كاتبة.
وينتظـــر مـــا ال يقـــل عـــن 1500 كتـــاب أن 
يوضع على الرفوف فيما تتلقى املكتبة دفعات 
متواصلـــة. وال يرمى شـــيء في هـــذا املكان، 
فحتى الكتب التـــي بهتت أحرفها حتولت إلى 

مساندة ألخرى.
وإلى جانب املكتبة أقام العمال في املصنع 
صالـــون حالقـــة ومقصفـــا وأماكـــن للراحـــة 

ومكاتب لإلداريني.
 ويستكشـــف الزائر سلسلة ”هاري بوتر“ 
فضال  إلى جانب ”فيفتي شـــايدز أوف غراي“ 
عن روايات لتشارلز ديكنز وتولكيني والتركي 

أورهان باموك احلائز جائزة نوبل لآلداب.
وقال أورتيكني ”لقد منحناها حياة جديدة 

وباتت متاحة مجانا“.

واملكتبة مفتوحة على مدار الساعة لعمال 
النظافة الـ700 الذين يعملون في بلدية شانكايا 
ويديرها إيراي يلماظ (20 عاما) الذي يحصي 

بعناية الكتب الداخلة واخلارجة.
وشدد الشـــاب الذي يعمل بدوام كامل في 
املكتبـــة على أن ”قـــراءة الكتب تطـــور الذكاء 
وتشـــجع األفكار اجلديدة، هنـــا جنعل الناس 
يكتشـــفون هـــذه األفكار. إنـــه أمر ُيشـــعرني 

بسعادة كبرى“.
وأتـــى مالـــك إركان -وهو عامـــل نظافة- 
ليختـــار كتابا لزوجته وابنـــه، قائال إنه رافق 
ابـــن عمه الـــذي ال يقيـــم في أنقرة فـــي زيارة 
للمكتبـــة قبل فترة قصيرة، موضحا ”هو يقيم 
في سيواس (وســـط تركيا) وقد سمع باملكتبة 
مـــن خالل الصحـــف وأراد أن يراهـــا“. وتابع 
”يتصـــل بنا عدد متزايد مـــن األصدقاء طالبني 

زيارة املكتبة ألنها خارجة عن املألوف“.

قبضـــت الشـــرطة األميركيـــة  } واشــنطن – 
على صبيـــني بتهمة قتل نصـــف مليون نحلة 
والتخريب املتعمد ملشروع إنتاج عسل النحل 
فـــي والية أيوا الواقعة (وســـط غرب الواليات 

املتحدة).
وكانـــت عملية التخريـــب، التي وقعت في 
نهاية ديســـمبر املاضي، قد شـــملت تدمير 50 
خلية نحل في مزرعة وايلد هيل هوني، مبدينة 
سيوكس، مما أدى إلى قتل النحل الذي جتمد 

من البرد.

ووجهت الشـــرطة أصابع االتهام لصبيني 
(12 و13 عاما)، بتهمة ارتكاب ثالث مخالفات.

وبحســـب مـــا ورد في موقع بي بي ســـي 
البريطانـــي، قال مالكا املشـــروع إن الصبيني 
تسببا في أضرار بقيمة 60 ألف دوالر، ووصفا 

اجلرمية بأنها ”غير مسؤولة متاما“.
واكتشف جاستني اجنيلهاردت وزوجته ما 
حل مبزرعتهما في 28 ديسمبر املاضي، عندما 
ذهبـــا لتنظيف خاليا النحل مـــن آثار الثلوج 

التي تساقطت عليها.

وصرح اجنيلهاردت فـــي حديثه لصحيفة 
سيوكس ســـيتي جورنال، بأن الصبيني ”كانا 
يطرقـــان فـــوق كل خلية مما تســـبب في قتل 

النحل، لقد قضيا علينا متاما“.
وأضافـــت الزوجـــة ”لقد اقتحمـــا كوخنا 
وأخـــذا كل األدوات املوجـــودة ودمـــرا كل ما 
طالتـــه أيديهمـــا. األمر ال يتعلق بالســـرقة بل 

بالتخريب وحتطيم كل شيء“.
ودشن مواطنون حملة إلكترونية ملساعدة 

الزوجني على إعادة املشروع مجددا.

عمال نظافة أتراك يحولون مصنعا إلى مكتبة كبيرة

القبض على صبيين بتهمة قتل نصف مليون نحلة

قرد المكاك البربري يتسلم جزرة من رجل ثلج في بلير دروموند سفاري بارك بالقرب من سترلينغ بعد تساقط الثلوج في اسكتلندا الوسطى

كامبل وكيت مـــوس وقد ارتدتا ناعومـــي
معاطف
مقاومة 
للمياه 

ومخصورة
جدا حتمل 
شعار
الدار.
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