
} لنــدن – وسعت إســـرائيل وإيران من حدود 
المواجهـــة بينهما، ليل األربعاء الخميس، في 
خطوة بدت كفرصة إلسرائيل لالنقضاض على 
النفوذ اإليراني في سوريا، من دون أن تدوس 
على قدم روســـيا التي تدعم الرئيس السوري 

بشار األسد حليف إيران.
ولم يكن اشـــتباك األمس فرصة إلسرائيل 
فقط، بل سعت إيران، عبر وابل من الصواريخ 
غير الموجهة التي استهدفت منشآت عسكرية 
إسرائيلية، إلى إظهار أن إسرائيل هي الهدف 
الرخو الذي تستطيع إيران الرد من خالله على 
قـــرار الرئيس دونالد ترامب باالنســـحاب من 
االتفاق النووي مع إيـــران، الثالثاء الماضي. 
وجـــاء الهجـــوم اإليراني بعد يـــوم واحد من 
قصف إســـرائيلي علـــى قاعدة الكســـوة قرب 

دمشق، قتل خالله عسكريون إيرانيون.
ال  اإلســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
يـــزال يقـــوم بزيـــارة رســـمية إلى موســـكو، 
التقـــى خاللهـــا الرئيـــس فالديميـــر بوتين، 
عندما اندلعت اشـــتباكات، قـــال وزير الدفاع 
اإلســـرائيلي أفيغدور ليبرمان إن الجيش دمر 
خاللها ”تقريبـــا“ كل البنية التحتية اإليرانية 

في سوريا.
وبعد سلســـلة من الغارات الجوية شنتها 
26 طائرة إســـرائيلية على أهداف إيرانية في 
األراضي الســـورية وعلـــى بطاريات صواريخ 
مضـــادة للطائرات، أرســـلت إســـرائيل أمس 
تعزيزات عســـكرية كبيرة إلى هضبة الجوالن 

التي تحتلها منذ العام 1967.
وقالت مصادر دبلوماسية غربية لـ“العرب“ 
إن الغارات اإلســـرائيلية، التي استمّرت أربع 
ســـاعات، كانت مؤشـــرا على حرب شاملة في 
حال لـــم تقتنع إيـــران بأّن عليها االنســـحاب 

عسكريا من سوريا.
ورغم ذلك يقول محللون كثر إن إســـرائيل 
لم تتخط الخط األحمر الذي رســـمه ”جيرانها 
الجـــدد“ في ســـوريا، أي الـــروس. ويبقى من 
مصلحة روســـيا، الدولة الوحيـــدة المتحكمة 
في مفاصل النزاع السوري، وفي نفس الوقت 
تملك عالقات مع إيران وإسرائيل معا، الحفاظ 

على توازن استراتيجي بينهما.
وأي توازن مثالي يحقق مصالح روســـيا، 
ســـيتمثل فـــي غـــض الطـــرف عـــن ضربـــات 
إســـرائيلية تبقي التواجد اإليراني في سوريا 
دون الحـــد المقبول في موســـكو، لكن ال يجب 

أن تؤثر هذه الضربات على قوة الميليشـــيات 
التابعة إليران، بحيث يفقد نظام األسد القدرة 
على االستمرار في تحقيق المكاسب العسكرية 

بشكل متسارع.
وفي نفـــس الوقت ليســـت هنـــاك نية في 
موســـكو لخســـارة إســـرائيل، التي أصبحت 
الدولة األولى في الشـــرق األوســـط التي تمثل 
حجر زاوية بالنســـبة لنفوذ تســـعى روســـيا 
لمـــده عبر المنطقة، منـــذ تدخلها في الصراع 

السوري في سبتمبر 2015.
ويقول الجنرال ياكـــوف ناجيل، الذي كان 
يعمل مستشـــار األمن القومي لنتنياهو حتى 
عـــام 2017، ”ال أتصور أن هناك زعيما يتحدث 

بشكل دائم إلى بوتين كنتنياهو“.
وقال ســـفير إســـرائيلي، عمل ســـابقا في 
موســـكو وكييـــف، إن ”إســـرائيل تقاتـــل ضد 
اإليرانيين. الروس يســـتطيعون التعايش مع 
ذلك، لكن إلى مدى معيـــن“، مضيفا أن ”موقع 
الروس مميز ألنهم يســـتطيعون التحدث إلى 
كال الطرفين، وهذا مهم ليس فقط للحرب، لكن 

للسالم أيضا“.
لكـــن بعـــد رد الفعـــل الروســـي الرافـــض 
لضربات عسكرية نفذتها إسرائيل على قاعدة 
التيفـــور الجوية الســـورية الشـــهر الماضي، 
بدأت إســـرائيل تشـــعر بأن الصبر الروســـي 
على سلوكها في سوريا بدأ ينفد. وعلى الفور 

أجرى نتنياهو اتصاالت ببوتين.
لكن هذه االتصاالت لـــم تأت بنتيجة تذكر 
بالنسبة إلســـرائيل، التي عرضت على الروس 
ابتعاد مقاتلي الميليشيات اإليرانية ومقاتلي 
حزب الله عن الحـــدود بين مرتفعات الجوالن 
المحتلـــة واألراضـــي الســـورية، لمســـافة 50 

كيلومترا. وتجاهلت روسيا االقتراح.
ومع ذلك، ال يزال اإلســـرائيليون والروس 
يحملون أجندة أهداف مشـــتركة في ما يتعلق 
بالنفوذ اإليراني. فالطرفان ال يريدان إليران أن 
تتحكم في القواعد الجوية الســـورية الكبرى، 
إذ سيتسبب ذلك في منافسة روسيا الحقا على 
التحكم المنفرد بالمجال الجوي السوري، كما 
سيساعد اإليرانيين على تعزيز الجسر الجوي 

الذي يسهل نقل األسلحة جوا من إيران.
كما يريـــد الطرفان منع إيران من الوصول 
إلى الســـاحل السوري واكتســـاب موطئ قدم 
داخـــل القواعـــد الســـورية المنتشـــرة هناك. 
وإلى جانب عدم اســـتخدام األراضي السورية 
كمنصـــة إلطـــالق صواريخ عاليـــة الدقة على 
إســـرائيل، ال يزال نتنياهو يصر على إنشـــاء 
منطقـــة ”خفـــض تصعيـــد“ من ريف دمشـــق 
الجنوبـــي الغربـــي والقنيطرة، وصـــوال إلى 

حدود الجوالن المحتل.
وتحتاج إيران إلى البقاء في سوريا ألطول 
فترة ممكنة، إذ يعلم المســـؤولون اإليرانيون 

أن النظام الســـوري لن يســـمح بإنشاء ”حزب 
يكون والؤه إليران وليس لألسد.  الله سوري“ 
وأغلب المقاتلين المنتمين إلى الميليشـــيات 
المواليـــة إليـــران فـــي ســـوريا هم أفغـــان أو 
عراقيـــون، أو مقاتلون إيرانيـــون في صفوف 

الحـــرس الثوري، إذ لم تتمكـــن إيران إلى اآلن 
مـــن تجنيد ســـوريين في ميليشـــيا ســـورية 

خالصة نظرا لمعارضة النظام.
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ“العرب“ إّن 
إســـرائيل وضعت إيران أمام خيارين؛ إّما أن 

تبقي على قواتها في سوريا، مع ما يعنيه ذلك 
من تحّمل لضربات مستمرة على هذه القوات، 
وإما أن تذهب إلى حرب شـــاملة في ظّل تفّهم 
أميركي لما تقوم به إســـرائيل وموقف روسي 

ملتبس يميل إلى توفير غطاء للحرب.

قالـــت مصـــادر يمنيـــة مطلعة إن  } عــدن – 
التصريحـــات المنســـوبة إلـــى خالد حســـين 
اليماني، سفير اليمن في األمم المتحدة بشأن 
التطورات األخيرة في جزيرة سقطرى، تكشف 
على نحـــو فاضح نزوع تيـــار داخل الحكومة 
اليمنيـــة لتنفيـــذ أجنـــدات تتجـــاوز مســـألة 
الجزيرة، وأنها تســـتهدف النيل من اإلمارات 
ودورها اإلقليمي الواســـع لمكافحة التشـــّدد 

الذي ترّوج له تيارات اإلسالم السياسي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك التصريحات 
الصادمة تكشـــف إلى أي مدى يســـيطر حزب 
اإلصـــالح اإلخواني على مؤسســـات حكومة 
الرئيـــس االنتقالـــي عبدربه منصـــور هادي، 
وخاصـــة على الدبلوماســـية التي يفترض أن 
تعبـــر عن التوجه الوطنـــي األعم وليس تنفيذ 
أجنـــدات تتناقض مع مصالـــح اليمن وعمقه 

العربي.

وطالبت المصادر الرئيس هادي بوضوح 
كامـــل تجـــاه األجنـــدة التـــي تســـيطر علـــى 
دبلوماســـية حكومتـــه، متســـائلة كيف يمكن 
أن يســـتنجد الرئيـــس االنتقالـــي بالتحالـــف 
العربي الســـتعادة الشـــرعية ماديا وعسكريا 
ودبلوماسيا ثم يسمح بأن تنزلق الدبلوماسية 

التي تتكلم باسمه لمهاجمة التحالف ودوله.
ونقـــل موقـــع إخوانـــي مقـــره فـــي مدينة 
إســـطنبول عن اليماني قولـــه إن موقف اليمن 
ممـــا أســـماه بـ“التجـــاوزات اإلماراتيـــة" في 
ســـقطرى، ”نقلته كافة البعثات الدبلوماســـية 

إلى حكومات الدول المعتمدة لديها“.
وأشـــار اليمانـــي إلى أن ”إدارة الشـــؤون 
السيادية اليمنية هي مهمة حصرية للحكومة 
اليمنية وال تقبل االجتزاء، وأن تدخل التحالف 
فـــي اليمن هـــو ضمن تفويض دعم الشـــرعية 

وليس االنتقاص منها“.

ويعتقـــد محللون يمنيـــون أن صدور تلك 
التصريحـــات يكشـــف أن التيـــار اإلخوانـــي 
داخل الحكومة اليمنية بدأ يكشـــف عن نفسه 
علـــى النحو الذي يفّســـر الحملة التي تشـــن 
على الدور اإلماراتي فـــي مواجهة الجماعات 

اإلرهابية بكافة أشكالها في اليمن.
واستغرب المحللون إثارة السفير اليمني 
لموضوع الســـيادة في وقت يعيش فيه اليمن 
حربـــا ضروســـا ضـــد التدخـــل اإليراني من 
خالل ميليشـــيات الحوثييـــن، وتخضع البالد 
لعمليات عســـكرية واســـعة تقوم بهـــا قوات 
التحالـــف العربـــي لدعـــم الجيـــش والقوات 
اليمنيـــة فـــي حربهما لتحرير البـــالد من نير 

االحتالل الحوثي.
واعتبر هؤالء أن مســـألة الســـيادة ليست 
ســـوى واجهة يثيرها التيـــار اإلخواني داخل 
الحكومـــة اليمنيـــة من أجل التشـــهير بالدور 

اإلماراتـــي، خصوصـــا وأن العواصم الدولية 
المعنيـــة بالشـــأن اليمنـــي اســـتغربت طرح 
موضوع الســـيادة في بلـــد يعيش حالة حرب 
تشـــارك فيها قوات عربية متحالفة مع القوات 
الحكوميـــة، الفتـــة إلـــى أن التضخيـــم هدفه 
التغطية على تعطيل اإلصالح لمهمة التحرير 

استجابة لحسابات داخلية وخارجية.
وردت دولة اإلمارات على حمالت اإلســـاءة 
التي تستهدفها من خالل التأكيد على مواقفها 

الثابتة والمبدئية في دعم اليمن وشعبه. 
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور 
قرقاش على موقع تويتر، ”إن اإلمارات ستعمل 
ضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية على استعادة الدولة“، مضيفا ”كما 
اســـتلمنا اليمـــن جريحا سيســـلمه التحالف 
لشـــعبه متعافيا قويـــا يقرر مواطنوه شـــكل 

دولته ومستقبله“.

وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، قـــال الباحث 
السياســـي اليمني هاني مســـهور، إن أطرافا 
داخـــل حكومة هادي تســـعى من خالل افتعال 
هذه األزمـــات إلى الهروب من اســـتحقاقاتها 

السياسية واالجتماعية واالقتصادية.
ووصف مســـهور التصعيـــد ضد اإلمارات 
بأنه ســـلوك مســـتمر للتخلص مـــن واجبات 
الحكومة اليمنية، وإن كان هذه المرة يتجاوز 
ذلك إلى محاولة إفشـــال جهـــود التحالف في 
تحرير مدينة الحديدة بعد ظهور العميد طارق 
صالح وخشية حكومة هادي من مزاحمته لها.
وتبـــدي القـــوى والتيـــارات المدنيـــة في 
اليمـــن قلقهـــا من محـــاوالت حـــزب اإلصالح 
والجماعات الراديكالية في الشـــرعية اليمنية، 
فرض رؤيتها والسعي إلنهاء دور اإلمارات في 
التحالف العربي حتى تستكمل سيطرتها على 

مفاصل الحكومة المعترف بها دوليا.

الجنرال ياكوف ناجيل
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• الضربات اإلسرائيلية على مواقع إيران تحقق مصالح موسكو في سوريا  • إسرائيل ال ترغب في استفزاز الروس

ال في مكافحة التشدد  • مسألة السيادة مجرد واجهة يثيرها التيار اإلخواني لتعطيل مهمة التحرير
ّ

• حملة للنيل من دور اإلمارات الفع

توتر ينذر بحرب شرق أوسطية إذا لم تنسحب إيران من سوريا

إخوان اليمن يختطفون الدبلوماسية في حكومة هادي خدمة ألجندات خارجية

} بيــروت – زادت الضربـــات التي وجهتها 
إسرائيل لمواقع عسكرية إيرانية في سوريا 
من الضغوط علـــى أذرع طهران في المنطقة، 
وخاصة في لبنـــان والعـــراق، والتي ينتظر 
أن ترتد عليها تأثيرات المواجهة ســـواء مع 
إســـرائيل أو مع الواليات المتحدة عســـكريا 

وأمنيا وماليا.
ورغـــم أن األحـــزاب المواليـــة إليران في 
العراق تســـتعد لخوض انتخابات ســـيكون 
حضورها فيها مؤثرا، إال أن ما يســـيطر على 
تفكيرهـــا هو تجنـــب التصعيد بيـــن طهران 

وإدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.

وقال مبعـــوث غربي كبيـــر زار بغداد إن 
”العراقييـــن في غايـــة القلق. فهـــم ال يريدون 
أن يصبح العراق مســـرحا جديدا لحرب بين 
إيـــران والواليـــات المتحـــدة“. وأضاف ”إذا 
نشـــبت حرب بين إيـــران والواليات المتحدة 

فسيحدث جانب منها هنا“.
وال تخفـــي الميليشـــيات الطائفيـــة فـــي 
العراق مواالتها إليران، لكن محللين يقولون 
إن انكفـــاء الـــدور اإليرانـــي أمـــام الضغوط 
األميركية قد يجعل تلك الميليشيات تتراجع 
بدورهـــا وتبحـــث عـــن فتح قنـــوات تواصل 
للتهدئة مع واشنطن. وربما سيضطر البعض 

منها إلى ســـحب مقاتليه من ســـوريا لتبديد 
الفرصة أمام أي اختبار قوة مع األميركيين.

وفي لبنان، لم يســـتطع حزب الله أن يهنأ 
بتحقيق حلفائـــه تقدما الفتا في االنتخابات، 
حتى وجـــد أن المتغيرات اإلقليمية تأخذ كل 
اهتمامه، ما يوســـع دائرة اختطاف لبنان في 

مساعي الحزب لتثبيت أدواره إقليميا.
ويعتبـــر إيلـــي محفوض، رئيـــس حركة 
التغييـــر ”أّن حـــزب اللـــه لن يكون متشـــددا 
في تحديـــد التوازنات داخـــل الحكومة، ألن 
السياسات في المنطقة تتغير، ولن يستطيع 

فرض شروطه رغم حصوله على الغالبية“.

القصف فوق دمشق وفي الجوالن واألصداء في بيروت وبغداد

سهم اإلشارة إلى طهران غير موجود
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{يوم الدين} أوديسة مصرية في مهرجان كانشيوعيون وقاذفو أحذية في االنتخابات العراقية ص١٦ص٧

صراع تيارات 

داخل الجزيرة 
ص١٨



للتيـــار  صعـــودا  األردن  يســـجل   – عــامن   {
المدنـــي بوتيـــرة ثابتة وإن كانـــت بطيئة، في 
مقابل تراجع واضح لتيار اإلســـالم السياسي 
الممثل أساســـا في جماعة اإلخوان المسلمين 
التـــي لطالما احتكرت مشـــهد المعارضة طيلة 
العقـــود الماضية بيد أنها فشـــلت في تحقيق 
أدنى تغيير بســـبب سياســـاتها المتقلبة على 
ضـــوء المتغيرات المرتبطة أساســـا بالخارج، 
األمر الذي انعكس على طريقة تعاطي الســـلطة 
معها، فضال عن خســـارتها لمنسوب الثقة في 
األوســـاط الشـــعبية األردنية بســـبب خطابها 
”المتلون“ والصـــراع الدائر بين أجنحتها على 
النفوذ والذي أفضى إلى انشـــقاقات كبيرة في 

صفوفها.
وتقول أوســـاط سياســـية أردنية إن األزمة 
وفشـــل  األردن،  فـــي  المتفاقمـــة  االقتصاديـــة 
كيانات المعارضة الكالســـيكية وعلى رأســـها 
جماعة اإلخوان في االضطـــالع بدورها، أفرزا 
حاجة إلـــى بروز تيـــار مدني قادر على كســـر 
حالـــة التكلس والجمود الحاصلـــة في الحياة 
دور  تفعيـــل  وإعـــادة  األردنيـــة،  السياســـية 
المعارضة لتكون لســـان دفـــاع المواطن الذي 

أثقلت كاهله السياسات الحكومية التقشفية.

وتضيف هذه األوساط أن الوضع الداخلي 
األردنـــي الهـــش فضال عـــن التطـــورات التي 
شـــهدتها المنطقة خـــالل الســـنوات األخيرة، 
ساهما بشكل ملحوظ في تزايد الوعي بضرورة 
خلق حالة سياســـية جامعة قادرة على إحداث 
التغييـــر، وهنـــاك الكثيـــر مـــن األردنيين ممن 
يجدون فـــي والدة تيار مدني خطـــوة إيجابية 

نحو هذا التغيير المنشود.
ويترجــــم نجاح قائمة ”نمو“ المحســــوبة 
علــــى التيــــار المدنــــي فــــي انتخابــــات نقابة 
المهندســــين ضــــد قائمــــة ”إنجــــاز“ لجماعة 
اإلخوان، وجود حيثية شــــعبية لهــــذا التيار 
الوليــــد الذي ال يمكن تصنيفه ضمن اليســــار 
أو اليميــــن وإن كان يتقاطــــع معهما في جملة 
من المبــــادئ. وتعد نقابة المهندســــين، أكبر 

النقابــــات المهنية فــــي األردن حيث ينضوي 
تحتهــــا أكثــــر مــــن 80 ألف مهنــــدس، وتعتبر 
إحدى قالع جماعة اإلخوان المســــلمين التي 

سيطرت عليها طيلة 26 عاما.
وشبه البعض خسارة اإلخوان النتخابات 
المهندســــين بـ“التســــونامي“، وأضفت ردود 
الفعل النارية لقيــــادات إخوانية صدقية على 
هــــذا التشــــبيه، حتى أن قيادي مــــن الجماعة 
وصــــل بــــه األمر حــــد توصيــــف الفائزين في 
و“الماســــونيين“  بالمثليين“  قائمــــة ”نمــــو“ 

والالدينيين“.
وعــــادة مــــا يطلــــق اإلخــــوان مثــــل هــــذه 
التوصيفات لتشــــويه خصومهم من التيارات 
العلمانيــــة، ولكنها لم يعــــد لها أدنى تأثير، ال 
بل إن مفعولها صار عكسيا لجهة حالة النفور 
المتزايدة من الخطاب اإلخواني في األوساط 
الشــــعبية األردنية، الذي يقــــوم على ذم اآلخر 
وتقزيمــــه بدل أن يراهن علــــى برنامج واضح 

يستقطب به الشارع.
ويرى مراقبون أن ردة فعل جماعة اإلخوان 
على خســـارة انتخابات المهندســـين تعكس 
اهتزاز الثقة في صفوفهـــم، إلدراكهم بتراجع 
حضورهـــم بشـــكل دراماتيكـــي في المشـــهد 
النقابي والسياســـي األردني، وســـط توقعات 
بـــأن تجر هـــذه الخســـارة انتكاســـات أعمق 
وأخطر تمس وجودهم، مع تصاعد نجم التيار 
المدنـــي الذي قـــد يزيحهم مـــن المكانة التي 

سعوا على مدار عقود لتكريسها.
ومؤخـــرا دعا وزير الشـــؤون السياســـية 
والبرلمانيـــة موســـى المعايطـــة، ”األحـــزاب 
والتيارات السياســـية اإلســـالمية إلى القبول 
بالدولة المدنية فعليا وعمليا وليس تكتيكيا“.

وأكـــد علـــى ”ضـــرورة أن تقبـــل التيارات 
اإلسالمية بمبدأ التجديد واإلصالح، وتطوير 
فكـــر سياســـي قائم علـــى فصـــل الدعوي عن 
السياسي“، مشـــددا على ”أهمية عدم االكتفاء 
بإدانة الفكر الظالمي والتطرف، بل العمل على 
توفير بيئـــة حياة وعيش ألطفالنا ليعيشـــوا 
فـــي دولة المواطنة والدولـــة الوطنية المدنية 
القائمة على أساس ســـيادة القانون واحترام 
حـــق االختـــالف وقبـــول اآلخـــر والتعدديـــة 

والتنوع“.
ويـــرى مراقبـــون أن صعود نجـــم التيار 
المدني وتحولـــه إلى رقم صعب في المعادلة 
األردنية يبقى محفوفـــا بالمخاطر ليس فقط 

لجهة حملة التشـــويه التـــي يتعرض لها من 
اإلخـــوان واألطراف القريبـــة منهم، بل لجهة 
موقف الدولـــة التي يرى جـــزء منها في هذا 

التيار تهديدا مستقبليا له.
فرغـــم إبـــداء الدولـــة اهتمامـــا بتكريس 
مفهوم المدنية في الواقـــع، وهو ما ترجمته 
الورقـــات النقاشـــية التـــي طرحهـــا العاهل 
األردني الملك عبدالله الثاني، وآخرها الورقة 
السادسة، بيد أن هناك اتهامات لجهات داخل 
الدولة بالعمل على إجهاض أي مسعى لبروز 
تيار أو حـــزب مدني قادر على فرض نفســـه 

على الساحة السياسية.
ويتساءل رئيس الوزراء المصري األسبق 
طاهـــر المصري عن ”ســـبب تخـــوف جهات 
رســـمية من قيام األحزاب“، مشـــددا على أن 
”الدولة المدنية ال تقوم إال من خالل األحزاب، 

وال أرى منطقا بمنعها في الجامعات“.
ومن جهته يقول رئيس الوزراء األســـبق 
وأحـــد مؤثثي المشـــهد في الســـلطة لعقود 

مروان المعشـــر في مقال نشـــره مؤخرا ”إن 
التيـــار المدنـــي يتعـــرض لمحـــاوالت كثيفة 
لشيطنته، وتصوير مؤيديه ساعة بأنهم ضد 
الديـــن وتارة بأنهم أصحـــاب أجندة طائفية، 
وأخرى أنهـــم من المثليين. ومن جهة أخرى، 
يتعـــرض التيار لهجوم مـــن جهات من داخل 
المؤسســـة الرسمية يرون أنه يمكن أن يؤدي 
في المســـتقبل إلى كســـر احتكارهم لصناعة 

القرار“.
ويضيـــف المعشـــر الـــذي يشـــغل حاليا 
منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة 
كارنيغي، أنه ”مطلوب مـــن الدولة االعتراف 
بأن هناك تيارا مدنيا من حقه المطالبة بدولة 
المؤسسات والقانون وبناء نظام من الفصل 
والتـــوازن. ومـــن حقه العمل السياســـي كما 
تقوم بذلك التيارات الدينية. ولألســـف، هناك 
محـــاوالت اليوم لمحاربة التيـــارات المدنية 
سبقتها محاوالت لمحاربة التيارات الدينية، 
وكأن لســـان حال بعـــض أذرع الدولة يرفض 

كل المحـــاوالت التأطيرية لمختلف التيارات، 
مدنية كانت أو دينية“.

 ويعد المعشر من أكثر الدعاة إلنشاء تيار 
مدني ديمقراطي قادر على المساهمة بفاعلية 
في إثراء المشـــهد العام واالرتقاء بالســـاحة 

السياسية المترهلة.
ويعـــد مروان المعشـــر أحد المؤسســـين 
لتحالـــف التيـــار المدني الـــذي أعلن عنه في 
يناير الماضي، ويتشـــكل مـــن قاعدة عريضة 
مـــن الليبراليين ونشـــطاء التيار المدني، في 
خطـــوة أوليـــة باتجاه إعالن حزب سياســـي 
اجتماعـــي مدنـــي بأدبيـــات تخالـــف اليمين 

واليسار.
وبـــدأت جهود تأســـيس هـــذا التيار منذ 
نحو عاميـــن، بعد أن بـــات واضحا أن هناك 
حاجة أكيدة لضخ دماء جديدة تغني الساحة 
األردنيـــة، ورغـــم حداثـــة عهده نجـــح التيار 
فـــي اقتالع مقعدين فـــي االنتخابات النيابية 

الماضية عبر قائمة ”معا“.

{حزب الله لن يكون متشددا في تحديد التوازنات داخل الحكومة، ألن السياسات في المنطقة أخبار

تتغير بسرعة، ولن يستطيع فرض شروطه رغم حصوله على الغالبية}.

إيلي محفوظ
رئيس حركة التغيير اللبنانية

{نواجـــه تحديات أمنيـــة، إال أنها ال ترتقي إلى مســـتوى التهديدات التي قـــد تحرم المواطن من 

ممارسة حياته اليومية، ومستوى األمن في المملكة من أعلى المستويات بين الدول}.

اللواء الركن حسني محمد احلوامتة
مدير عام قوات الشرطة األردني
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◄ بحث مسؤوالن سوداني وأميركي، 
اخلميس، العمل اجلاري حاليا في إطار 

اإلعداد للمرحلة الثانية من احلوار 
بني البلدين لرفع اخلرطوم من قائمة 

اإلرهاب.

◄ أعلن اجليش املصري في بيان 
اخلميس عن مقتل 21 من ”العناصر 

التكفيرية“ خالل األيام املاضية في إطار 
عمليته التي أطلقها في فبراير.

◄ شارك العشرات من الفلسطينيني في 
قطاع غزة، الذين يتقاضون رواتبهم من 
احلكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، 

في وقفة، ملطالبة احلكومة بصرف 
رواتب املوظفني احلكوميني.

◄ وقعت احلكومة األردنية والبنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية 

اخلميس، مذكرة تفاهم متهد الستثمار 
البنك ما يتجاوز 2.8 مليار يورو في 

مشاريع البنية التحتية في اململكة.

◄ دعا رئيس اجلمهورية اللبنانية 
العماد ميشال عون املغتربني اللبنانيني 

إلى املساهمة في إجناح اخلطة 
االقتصادية، التي سينتهي العمل عليها 

قريبا.

◄ قالت الشرطة اإليطالية اخلميس إنها 
ألقت القبض على 14 شخصا يشتبه في 

تقدميهم أمواال ومعدات جلماعة النصرة 
(القاعدة) في سوريا.

◄ أدان ممثل االحتاد األوروبي ورؤساء 
بعثات االحتاد في القدس ورام الله، 

هدم السلطات اإلسرائيلية ملنشآت مّول 
االحتاد بناءها في منطقة مسافر يّطا، 

جنوبي الضفة الغربية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

يتلمس كثيرون بداية بروز لتيار مدني قادر على كسر حالة اجلمود السياسي في األردن، 
ــــــي تقودها جماعة اإلخوان،  ــــــد أنه يواجه الكثير من التحديات أقلها حملة التشــــــويه الت بي

وأخطرها سعي جهات داخل الدولة لتحجيم هذا التيار الوليد.

فشل المعارضة التقليدية في األردن يفتح المجال أمام التيار المدني
[ مسؤولون سابقون ينتقدون مساعي جهات رسمية لتحجيم التيار الوليد  [ اإلخوان يواصلون حالة اإلنكار رغم تسونامي المهندسين
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تاه بين راياتهم

عناصر من الجيش اللبناني يفحصون بقايا صاروخ سقط في ضواحي قرية الهبارية جنوب لبنان خالل تبادل للقصف بين سوريا وإسرائيل

} غــزة – أعلـــن القائـــد العـــام لحركة حماس 
في قطاع غـــزة يحيى الســـنوار الخميس، أنه 
ال ضيـــر من قيـــام اآلالف مـــن الفلســـطينيين 
باقتحام الســـياج الحدودي مع إسرائيل خالل 
احتجاجات مقررة األســـبوع المقبل تزامنا مع 

انتقال السفارة األميركية إلى القدس.
وفي أول لقاء مع وســـائل اإلعالم األجنبية 
منذ تعيينه رئيســـا للحركة فـــي قطاع غزة عام 
2017، عبر الســـنوار عن رغبته في رؤية اآلالف 
مـــن الفلســـطينيين يعبرون باتجاه إســـرائيل 
ضمـــن االحتجاجات المســـتمرة منـــذ أكثر من 

شـــهر، والتي يتوقع أن تبلغ أوجها األســـبوع 
القادم.

وردا على سؤال عما يريده من االحتجاجات 
االثنين والثالثـــاء المقبلين، قال الســـنوار إن 
إســـرائيل لم تحدد حدودها. وتساءل السنوار 
”مـــا المشـــكلة عندما يكســـر مئـــات اآلالف من 
المواطنيـــن الســـياج الفاصـــل، هـــذه ليســـت 
حدودا“. وأعرب عن األمل في أال تطلق إسرائيل 

النار على ما وصفه باالحتجاجات السلمية.
وقتـــل 52 فلســـطينيا بنيـــران إســـرائيلية 
منـــذ أن بدأت التظاهـــرات والمواجهات ضمن 

”مســـيرة العودة“ بمناســـبة يوم األرض في 30 
مـــارس الماضـــي. وكان الرئيس الفلســـطيني 
محمـــود عباس قـــد دعا قبل أيـــام إلى ضرورة 
إبعاد األطفـــال عن حـــدود المواجهة ”حيث ال 

نريد أن نصبح شعب عاهات“.
ومـــن المتوقع أن يتجمـــع اآلالف على طول 
الحدود االثنين تزامنا مع افتتاح مقر السفارة 

األميركية في القدس.
وســـينفذ الرئيـــس دونالد ترامـــب تعهده 
الذي قطعه في ديســـمبر الماضـــي، في خروج 
عن الموقف الدبلوماســـي األميركـــي المعتمد 

منـــذ عقود واإلجمـــاع الدولي على أن مســـألة 
القدس، وهي من أهم قضايا النزاع الفلسطيني 

االسرائيلي، يجب أن تحل عبر التفاوض.
وهناك مخاوف من أن يحاول المتظاهرون 
اقتحـــام الســـياج الفاصـــل مـــا ســـيؤدي إلى 
المزيد من إراقـــة الدماء. ومن المتوقع أن تبلغ 
التظاهرات قرب حدود إســـرائيل مع قطاع غزة 
ذروتها في الذكرى السبعين للنكبة في 15 مايو.
المطالبـــة  إلـــى  االحتجاجـــات  وتهـــدف 
بتفعيل ”حق العـــودة“ لالجئين ورفع الحصار 

اإلسرائيلي عن القطاع.

} اخلرطــوم – كشـــف مصـــدران أمنيـــان أنه 
تم العثور علـــى دبلوماســـي نيجيري مقتوال 
فـــي منزله بالعاصمـــة الســـودانية الخرطوم 

الخميس.
وأضافا أن الشـــرطة تحقق فـــي الحادث، 
لكنهما لم يذكرا أي تفاصيل بشـــأن مالبسات 
موت الدبلوماســـي. ولم يتسن الحصول على 

تعليق من السفارة النيجيرية في الخرطوم.
وذكرت بعض وســـائل اإلعالم المحلية أن 
الدبلوماســـي هـــو القنصل العـــام النيجيري 
ووصفت وفاته بأنها ”اغتيال“. وذكرت تقارير 

أنه ُقتل بسالح أبيض.
وتشـــيع حـــوادث العنـــف فـــي المناطـــق 
الغربية والجنوبية من السودان إال أنها تندر 

في العاصمة الخرطوم.
وأجـــرى الرئيس الســـوداني عمر حســـن 
البشـــير في اآلونة األخيرة تغييرات كبيرة في 
المؤسســـة األمنية شملت تعيين رئيس جديد 
لألركان المشـــتركة للقوات المســـلحة ومدير 

جديد لجهاز المخابرات في فبراير الماضي.
ومـــن شـــأن الحادثـــة التي ال يعـــرف بعد 
تفاصيلهـــا وعما إذا كانت ذات بعد جنائي أو 
سياســـي، أن تزيد من المخاوف بشأن الوضع 
األمنـــي في الســـودان، الذي يكافح لتحســـين 
صورته، بيد أن جهوده ال تجد طريقها للنجاح.

ح باقتحام الحدود مع إسرائيل
ّ
قائد حماس في غزة يلو

العثور على دبلوماسي 

مقتوال في الخرطوم

مروان المعشر:

جهات في الدولة ترى أن 

التيار المدني يمكن أن 

يكسر احتكارها للقرار



} الكويــت – تجـــاوزت الحكومـــة الكويتيـــة 
بســـالم ”عاصفة“ االستجوابات النيابية التي 
هّبت عليها مؤّخرا وشـــملت رئيســـها الشيخ 
جابـــر المبـــارك الصبـــاح واثنين مـــن طاقمه 
الوزاري، لتدخل بذلك فترة استقرار وتهدئة مع 
مجلس األّمة (البرلمان)، ال ُيعلم مداها الزمني 
الذي يبقـــى رهن مواقف النـــواب من أعضاء 
مجلـــس الـــوزراء والرغبة بمســـاءلتهم، وهي 
مســـألة خاضعة بدورها في كثير من األحيان 
لألمزجـــة السياســـية وتصفيـــة الحســـابات 
الحزبيـــة وحتـــى الشـــخصية، وإن كان األمر 
يغّلف دائما بالحرص علـــى المصلحة العاّمة 
واستخدام الحّق الدستوري في مراقبة العمل 

الحكومي.
وعلى الطـــرف اآلخر مـــن المعادلـــة، فإّن 
االســـتجوابات النيابيـــة للـــوزراء ال تنتهـــي 
ضـــرورة، بإصـــالح الخلل الذي اســـتجوبوا 
من أجله، أو إســـقاطهم من مناصبهم بسحب 
الثقة منهم، بل بتسويات سياسية وترضيات 
ألعضـــاء مجلس األّمـــة للتصويـــت لمصلحة 

الوزراء.
والتوّتر والصراع هما السمة الغالبة على 
عالقة الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية في 
الكويت، وسبب في عدم استقرارهما، إذ كثيرا 
ما تفضي الخالفات بينهما إلى حّلهما وإعادة 

تشكيلهما.
وجـــّدد مجلس األّمة الكويتي، في جلســـة 
النفـــط  بوزيـــري  الثقـــة  الخميـــس،  عقدهـــا 
والكهرباء والماء بخيت الرشـــيدي، والشؤون 

االجتماعيـــة والعمـــل هند الصبيـــح. وأعلن 
رئيس المجلس مرزوق الغانم عن تصويت 34 
نائبا برفض سحب الثقة من الوزير الرشيدي 
مقابل تأييد 11 نائبا للطلب الذي كان تقّدم به 
10 نـــواب من مجلس األمة األســـبوع الماضي 
إثر اســـتجواب الوزيـــر بشـــأن مخالفات في 

تسييره للوزارة.
وفـــي ذات الجلســـة جـــّدد المجلس أيضا 
ثقتـــه بوزيرة الشـــؤون االجتماعيـــة والعمل 
هنـــد الصبيـــح، حيـــث رفـــض 28 نائبا طرح 

الثقـــة بالوزيرة مقابل تأييـــد 12 نائبا وحياد 
5 آخرين.

ودار خالل األيام الماضية جدل حاد بشأن 
دوافـــع اســـتجواب الوزيرة من قبـــل النائب 
الشـــيعي صالح عاشـــور الـــذي اتهمها بحّل 
جمعيـــة خيرية شـــيعية تحمل اســـم «جمعية 
الثقليـــن» دون موجـــب قانونـــي، فيمـــا نفت 
ذلك بشـــّدة، مؤكدة أن حّل تلـــك الجمعية جزء 
عملية ضبط الجمعيـــات الخيرية ووضع حّد 

للتجاوزات الكبيرة في طريقة إدارتها.

وتعني نجاة الوزيرين من ســـحب الثقة، 
ســـّد الطريق أمام إمكانية استقالة الحكومة 
أو حـــّل البرلمـــان من قبل أميـــر البالد الذي 
يمنحـــه الدســـتور هـــذه الصالحيـــة التـــي 
اســـتخدمها في حّل المجلس الســـابق الذي 
انتخب بعـــده المجلس الحالي فـــي نوفمبر 
2016. فيما خلفت الحكومـــة الحالية بدورها 
سابقتها التي استقالت إثر استجواب نيابي 
أفضى لطلب بطرح الثقة عن أحد وزرائها من 

أبناء األسرة الحاكمة.
وفـــي مظهـــر ألهمية الحـــدث هّنـــأ أمير 
البالد الشـــيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
الوزيرة الصبيح والوزير الرشـــيدي بتجديد 
الثقـــة بهمـــا، مثنيا فـــي برقيتيـــن وّجههما 
إليهمـــا علـــى أدائهما ”خـــالل ردودهما على 

محاور االستجوابين المقدمين إليهما“.
وعدم االســـتقرار الحكومـــي والبرلماني 
مشغل رئيسي في الكويت مطروح على أعلى 
مســـتوى بمـــا في ذلك مـــن قبل أميـــر البالد 
الذي ســـبق له أن هّدد باســـتخدام ســـلطاته 
التخـــاذ إجـــراءات صارمـــة لفـــك االشـــتباك 
المتواصل بيـــن الحكومـــة والبرلمان، األمر 
الـــذي فّســـر بأّنه تلويـــح بتعديل الدســـتور

 باتجاه الحّد من الســـلطات الرقابية ألعضاء 
البرلمـــان علـــى الحكومـــة، وهو مـــا لم يتم 
اللجـــوء إليـــه، خصوصـــا وأّن آليـــة تجاوز 
االســـتجوابات عبر التوافقـــات والترضيات 
بـــدت فاعلة إلى حـــّد اآلن في إنقـــاذ حكومة 

الشيخ جابر المبارك.

} بغــداد - كشـــفت عملية التصويت اخلاص، 
عـــن أخطاء مؤثـــرة في نظام االقتـــراع اجلديد 
املعتمد في االنتخابـــات العراقية والذي أدخل 
جملة من التقنيات الهادفة إلى تسريع االقتراع 
وإظهار النتائج، لكّن ما حتّقق أمس في الكثير 
من املراكز االنتخابية هـــو العكس متاما حيث 

سّجل بطء شديد وتعطيل للعملية.
والتصويـــت اخلـــاص، هـــو نظام يســـمح 
والســـجناء  الشـــرطة  ورجـــال  للعســـكريني 
واملقيمني باملستشـــفيات واملواطنني املهاجرين 
خـــارج البالد، باالقتراع قبـــل موعد التصويت 
العـــام بيومـــني اثنـــني. وانطلـــق التصويـــت 
اخلاص اخلميس، ويختتم اجلمعة. وســـجلت 
معظم مراكز التصويت اخلاص إقباال كبيرا من 
الناخبني، ما شـــكل ضغطا هائال على مفوضية 
االنتخابات املشـــرفة علـــى العملية االنتخابية، 
التـــي اضطرت إلغالق بعض احملطات بســـبب 

أعطال فنية.
علـــى  والســـجناء  العســـكريون  ويقبـــل 
التصويت بكثافة، خوفا من تعرضهم لعقوبات 
فـــي حال تخلفوا. وســـجلت كاميرات احملطات 
الفضائية املنتشرة قرب مراكز االقتراع، طوابير 

طويلة من األشخاص الراغبني بالتصويت.

واســـتغرقت عمليات التدقيق في أوراق كل 
ناخب ثم قيامـــه بالتصويت نحو 30 دقيقة في 
كثير من مراكز بغـــداد، وهي مّدة زمنية طويلة 

جّدا تسببت في زيادة طول الطوابير.
وفي بعض املراكز داخـــل العاصمة أيضا، 
انتهت عمليـــة التصويت قبـــل أن تبدأ، عندما 
أعلن جهاز قراءة األصـــوات أن عملية االقتراع 
متت كليا، قبل أن توضع أي ورقة في الصندوق.
وفـــي بغـــداد أيضا، شـــهد مركز رئيســـي 
لالقتراع مشـــادة بني ضابـــط كبير في اجليش 
يقود القوات املسؤولة عن تأمني بعض مناطق 
العاصمـــة، وموظفني في مفوضية االنتخابات، 

تسبب في إغالق املركز.
واندلعت املشادة ألن اجلنود الذي يخدمون 
حتت إمـــرة الضابط، أمضوا ســـاعات عدة في 
طوابيـــر االنتظار، مبدخل مركـــز االقتراع، من 

دون أن يتمّكنوا من اإلدالء بأصواتهم.
وقال الضابط إن خطته تقضي بنقل اجلنود 
إلـــى مراكز االقتراع في توقيتـــات محددة، وإّال 
فإن أمن العاصمة العراقية سيتعّرض ملخاطر.

وفـــي بغـــداد أيضا، حتـــّدث تيـــار احلكمة 
الذي يقوده رجل الدين الشـــيعي عمار احلكيم، 
عن ”محاوالت بعـــض املنتفعني تعطيل أجهزة 
التصويـــت“، داعيا مفوضيـــة االنتخابات إلى 
”الضرب بيد من حديد علـــى كل موظف يتواطأ 

مع من يريدون إفشال العملية االنتخابية“.
وأبلـــغ منتســـبون فـــي اجليـــش العراقي 
االقتـــراع  ملركـــز  توجهـــوا  أنهـــم  ”العـــرب“، 
املخصص لهم في منطقة املنصور وسط بغداد، 

ولكنهم وجدوه مغلقا، بسبب عطل فني.

وأبلـــغ آخـــرون عـــن فشـــل نظـــام التحقق 
لتزويـــر  منعـــا  بـــه  املعمـــول  اإللكترونـــي، 
االنتخابـــات، فـــي التعـــّرف على األشـــخاص، 
بالرغـــم من حملهم الوثائـــق الثبوتية الّالزمة، 
مـــا دفع موظفـــي املفوضية إلـــى تخطي عملية 
التحقـــق إلـــى التصويت املباشـــر فـــي بعض 
املراكز، مـــا يفتح الباب علـــى إمكانية التزوير 
من خـــالل إدالء أشـــخاص بأصـــوات غيرهم. 
وفي بعض األحيان، فشـــلت األجهزة في قراءة 
بطاقة الناخب البايومترية، التي حتمل بيانات 
حاملهـــا. ووردت شـــكاوى مماثلـــة من خمس 
محافظات أخرى، هـــي كركوك واملثنى وصالح 

الدين وديالى وواسط.
وفي معظم األحيان فشـــل خبراء املفوضية 
في تالفـــي األعطال، وفي نحـــو 10 مراكز على 
األقل ُطلب مـــن الناخبني أن يعـــودوا في وقت 

الحق ألن ”النظام توقف“.
ولـــم تقتصـــر الشـــكاوى علـــى التصويت 
اخلاص في الداخل، بل شملت عددا من املراكز 
املخصصة لناخبي العراق املقيمني في اخلارج.
وفـــي مدينـــة ســـيدني األســـترالية، أغلق 
أحـــد مراكـــز االقتراع بعـــد افتتاحه بســـاعات 
بســـبب عطل النظـــام اإللكترونـــي، وفي إيران 
ظهر الناخبون وهـــم يحملون هواتفهم النقالة 
ويصـــورون أوراق االقتـــراع فـــي خرق واضح 

لضوابط املفوضية. 
ويقـــول خبـــراء إن هذه األخطاء ســـتتكرر 
خـــالل االقتـــراع العام، يوم الســـبت، بســـبب 

صعوبة تالفيها خالل الوقت القليل املتبقي.
وميكـــن أن متّثل هـــذه األخطـــاء طعنا في 
نزاهـــة االنتخابـــات، لكّن املراقبـــني يتحدثون 
عـــن صعوبة إلغـــاء النتائج بشـــكل عام، حتى 
لـــو ازدادت فيهـــا األخطـــاء، خوفا مـــن انهيار 

األوضاع األمنية.

اضطراب يربك التصويت 

الخاص في االنتخابات العراقية
 بنزاهة العملية االنتخابية

ّ
[ أخطاء إجرائية وأعطال تقنية تمس
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أخبار

اليوم األول من االقتراع اخلاص في االنتخابات العراقية كشف عن تعقيدات إجرائية كثيرة 
ومشــــــاكل تقنية أثارت مخاوف جدية من فشل املناسبة االنتخابية الكبيرة التي تسّلط عليها 

األضواء بكثافة محلّيا ودولّيا ألهميتها في حتديد مسار العراق بعد حرب داعش.

«لم ينفق النظام اإليراني األموال املمنوحة له جراء االتفاق النووي على رفاهية شـــعبه وتطوير 

البنية التحتية، بل أنفقها في سبيل تدخالته السافرة باملنطقة}.

األمير خالد بن سلمان
 السفير السعودي لدى الواليات املتحدة

«اســـتمرار خطر اإلرهاب يؤكد أهمية الجهود التي تبذلها دولة اإلمارات من أجل حشـــد طاقات 

املجتمع الدولي للتصدي بشكل أكثر فاعلية للتطرف واإلرهاب}.

أمل القبيسي
 رئيسة املجلس الوطني االحتادي اإلماراتي

بباباختصارالحكومة الكويتية تكسب جولة في الصراع مع البرلمان

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ انطلق بمحافظة تعز بجنوب غرب 
اليمن إنجاز ثالثة مشاريع خدمية 

ممولة من هيئة الهالل األحمر اإلماراتي 
تشمل ترميم مدرستين ثانويتين وحفر 

بئر عميقة في مدينة النور غربي تعز.

◄ قام الدفاع المدني السعودي، 
الخميس، باختبار لصافرات اإلنذار 

التي دوت في مدينة الرياض ومحافظة 
الخرج ومحافظة الدرعية والمنطقة 

الشرقية بكامل محافظاتها، وذلك بعد 
أن جرى اإلعالن المسبق في مختلف 

وسائل اإلعالم عن التجربة.

◄ رفض مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصدري في العراق المصالحة مع 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
محّمال إياه مسؤولية سقوط مناطق 

العراق بيد تنظيم داعش وما نتج عن 
ذلك من مآسي، وشيوع الفساد بالبلد. 

◄ اغتال مسلحون مجهولون إمام 
أحد المساجد في مدينة المعال بعدن 
جنوبي اليمن بإطالق الرصاص عليه 

من سيارة كانوا يستقلونها وفّروا على 
متنها.

الدفاع الحكومي صمد بوجه الهجوم النيابي

اجلمعي قاسمي

 } احلاممات (تونس) - شـــدد صباح املختار، 
رئيـــس جمعية احملامـــني العـــرب ببريطانيا، 
ونائب األمني العام للمنتـــدى العراقي للنخب 
والكفـــاءات، على أن العـــراق ُيعاني منذ نحو 
١٥ عاما من مأساة ســـوداء مازالت تستصرخ 

الضمائر احلية في مختلف أنحاء العالم.
على هامش مشـــاركته في  وقال لـ“العرب“ 
مؤمتر للمنتـــدى العراقي للنخـــب والكفاءات 
حتت عنوان ”العراق ١٥ ســـنة بعد االحتالل“، 
إن العـــراق تعـــرض إلى محرقـــة حقيقية منذ 
بـــدء االحتالل األميركي في التاســـع من أبريل 
٢٠٠٣، أتـــت على اإلنســـان العراقـــي، وتاريخه 

وحضارته ودولته.
وقبـــل ١٥ عامـــا، دخلت القـــوات األميركية 
مسنودة بدعم عســـكري وسياسي من نحو ٣٦ 
دولة العراق، حيث تقدمت بسرعة نحو ساحة 
الفردوس وســـط العاصمة بغداد التي سقطت 
لتنهار بعدهـــا املنظومة األمنية والعســـكرية 
بقرار من احلاكم املدني للعراق آنذاك األميركي 

بول برمير بحل اجليش العراقي.
وفتـــح هـــذا القـــرار البـــاب واســـعا أمام 
املجموعات املُســـلحة التي مت الدفـــع بها إلى 
الداخـــل العراقي في حـــرب طائفية هدفت إلى 
تفكيـــك العراق وتدميره فـــي جرمية موصوفة 
مازالـــت تداعياتهـــا ماثلـــة لغاية اليـــوم على 

مختلف األصعدة.
وبحســـب صباح املختار، فإن هذه احملرقة 
والتي مازالت مســـتمرة، حيث يتواصل تدفق 
الـــدم فـــي العراق، وتشـــريد أبنائـــه، ومتزيق 
نســـيجه االجتماعي، أّدت إلى بـــروز مختلف 
والسياســـية  الصحيـــة،  األمـــراض  أنـــواع 
واالجتماعيـــة، وخاصة منها الفســـاد بأبعاده 

ومخاطره املختلفة الذي بات ينخر البالد.
وأعـــرب فـــي املقابـــل عـــن أملـــه أن يأتي 
اليـــوم الذي يســـتفيق فيـــه املجتمـــع الدولي 
للتوقـــف أمام هذه اجلرمية التـــي ارتكبت في 
حـــق العـــراق، ومحاســـبة املســـؤولني عنها، 
ومحاكمتهـــم كمجرمي حـــرب، وخاصة منهم 
الرئيس األميركي األسبق جورج دبليو بوش، 
وأعضاء فريق إدارته مثل نائبه ديك تشـــيني، 

ووزيره للدفاع دونالد رامسفيلد.
واعتبر أن اختيار املنتدى العراقي للنخب 
والكفـــاءات تنظيـــم هذا املؤمتـــر حتت عنوان 
”العراق ١٥ سنة بعد االحتالل“، يندرج في إطار 
التذكير مبعاناة العـــراق والعراقيني، واإلبقاء 
على جرميـــة غزو العراق ماثلـــة بهدف تذكير 
والســـتخالص  وتداعياتها،  بأبعادها  اجلميع 
العبر والدروس، وتوعيـــة العرب، وحتذيرهم 
مـــن أن ما حصـــل في العراق قـــد يحصل مرة 

أخرى في هذه الدولة العربية أو تلك.
وانطلقت اخلميس، فـــي مدينة احلمامات 
بشـــرق تونس العاصمة، أعمال هـــذا املؤمتر 
واملفكريـــن  النخـــب  مـــن  العديـــد  بحضـــور 
العراقيـــني ومـــن تونـــس، حيث ألقـــى ضيف 
للمنتـــدى  العـــام  األمـــني  أحمـــد  عبداملجيـــد 
العراقـــي للنخب والكفاءات كلمة في اجللســـة 
االفتتاحيـــة قال فيها إن العـــراق ”بالد ما بني 
التي ســـاهمت في رفد العالم بالعلم  النهرين“ 
والثقافة، وساهمت في بناء احلضارة العاملية، 
يتعرض اليوم إلى أسوأ أنواع القهر من القتل 

والتهجير ونهب الثروات.

وأضاف أنه خالل الـ١٥ ســـنة املاضية، بعد 
العـــام ٢٠٠٣، لم يكن في العراق ســـوى النهب 
والسلب والقتل، وبسبب هذه الظروف اضطر 
الكثير من العلماء واخلبراء، وكذلك الكثير من 
الناس العاديـــني إلى مغادرة العراق خوفا من 

القتل والبطش واإلرهاب.
وأشـــار إلى أن اجلميع ينظـــر اليوم، بألم 
إلى وضع العراق الذي دخل في دائرة التخلف 
فـــي كافـــة املجـــاالت، حيـــث انتشـــرت األمية 
واملخدرات، وارتفعت نســـب العاطلني العمل، 
داعيا في املقابل العالم املتحضر إلى ”مساعدة 

العراق ليستعيد وضعه الطبيعي“.
كما حتّدث في اجللســـة االفتتاحية أيضا، 
رمضان ســـعودي، رئيـــس اجلمعيـــة الدولية 
للعدالة واحلرية، الذي وصف هذا املؤمتر بأنه 
”صرخة الضمائـــر احلرة في وجه أكبر مظلمة، 
وأبشـــع جرمية ُترتكـــب في حق بلد وشـــعب 
وحضارة في مطلع القرن احلادي والعشـــرين، 

هو العراق“.
أعـــرق  ”صاحـــب  العـــراق  أن  وأضـــاف 
احلضارات البشرية على وجه األرض، وبقرار 
انفـــرادي أميركي، وخارج نطـــاق كل املواثيق 
الدوليـــة، القانونية منهـــا واألخالقية، تعّرض 
إلى عدوان بربري أعاده إلى القرون الوسطى، 
حيث دمر ما بناه شعبه في كل مجاالت احلياة، 
وأّدى إلى تهجير وتشريد أكثر من ثلث شعبه، 
وتنصيب عمالء وقتلة ولصوص حلكمه حتت 
جبـــة والية الفقيه في طهران، وبحماية احملتل 

األميركي“.

ولفـــت إلـــى أن هـــذا املؤمتر يســـعى إلى 
اســـتعراض حجم الدمار الـــذي أصاب العراق 
من خـــالل بحوث علمية، ليقف العالم بأســـره 
على فظاعـــة اجلرمية وبربرية املجرم، عســـى 
أن تتحـــرك الضمائـــر احلية إلنصاف شـــعب 
احلضـــارات، وتقـــدمي املجرمني إلـــى العدالة، 
كامـــل  واالحتـــالل  العـــدوان  دول  وحتميـــل 
املســـؤولية السياســـية واجلنائية، وإجبارها 
على تعويض الشـــعب العراقي عن خســـائره 

البشرية واملادية.
ويتضّمـــن برنامج مؤمتر احلمامات تقدمي 
بحوث ودراسات في مجاالت التعليم والصحة 
والصناعـــة والطاقة والقانـــون، أعدها خبراء 
وباحثون عراقيون ُيقيمـــون في العراق ودول 

املهجر.
وتوزعـــت أعمال هـــذا املؤمتر علـــى أربع 
جلســـات علمية، مت التطرق خاللهـــا إلى عدة 
دراســـات وورقات بحثية منهـــا ”غزو العراق، 
للباحـــث محمـــد مظفر  الدوافـــع والتبعـــات“ 
األدهمـــي، و“صناعة النفـــط العراقية، املاضي 
لشـــريف محسن علي  واحلاضر واملســـتقبل“ 
البياتـــي، و“دراســـة الواقـــع الصناعـــي فـــي 
العـــراق قبل االحتالل وبعـــده“، ألحمد يونس 
قاســـم، و“حالة الصحة في العـــراق قبل وبعد 
االحتـــالل“ لعادل خضيـــر عبدالعزيز الدوري، 
و“وضع التعليم والتعليـــم العالي في العراق 

بعد عام ٢٠٠٣“ ليعرب الدوري.

مؤتمر بتونس يشخص {أمراض} 

العراق خالل 15 سنة بعد االحتالل

صباح المختار:

المحرقة العراقية ال بد أن 

تبقى في ضمير شعوب 

العالم كله

تصويـــت مقترع واحـــد تطلب في 

بعـــض املراكـــز االنتخابية ثالثني 

دقيقـــة مـــا يمثـــل ضربـــة لجهود 

تسريع االقتراع وظهور النتائج

◄



} نواكشــوط - تعزز مناشـــدة أطلقها اتحاد 
علماء موريتانيا شكوكا واتهامات المعارضة 
بســـعي الرئيس محمـــد ولـــد عبدالعزيز إلى 

الترشح لوالية رئاسية ثالثة.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة دعت اتحادات 
علماء وأئمة موريتانيا الرئيس إلى البقاء في 
السلطة من أجل ”استكمال مشروعه السياسي 

والتنموي للبالد“.
وقال رئيس اتحاد علماء موريتانيا الشيخ 
حمـــدا ولد التـــاه في تصريـــح صحافي عقب 
لقائـــه الرئيس محمد ولـــد عبدالعزيز ”طلبنا 
من الرئيس مواصلة المســـيرة إلكمال ما بدأه 

للشعب“.

تصريحـــات ولـــد التاه جاءت بعيـــد التقاء 
اتحادات علمـــاء وأئمة موريتانيا بالرئيس في 

القصر الرئاسي.
وأوضح العالمة الشـــيخ حمـــدا ولد التاه 
-من أبرز علماء البـــالد- أنهم طالبوا الرئيس 
بمواصلة ”المسيرة حتى يكمل ما بدأه لصالح 

الشعب الموريتاني“.
وأضاف ”هذه مقابلة تقليدية ســـنوية نقوم 
خاللها بتقييم المنجزات وقدمنا له الشكر على 
الخدمـــات الجليلـــة التي قدمها خـــالل الفترة 
الماضية“. وأعيد انتخاب الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز لفتـــرة ثانية قبل حوالي 
ســـنتين بعد حصوله على أزيد مـــن 80 بالمئة 

في االنتخابات التي قاطعتها أحزاب رئيســـية 
في المعارضة، احتجاًجا على رفض الســـلطات 
االستجابة لبعض الشروط المتعلقة باإلشراف 

السياسي على االنتخابات.
وأعلـــن ولـــد عبدالعزيـــز مـــرارا نيته عدم 
احترامـــا  ثالثـــة،  رئاســـية  لفتـــرة  الترشـــح 
لمقتضيـــات الدســـتور الـــذي يمنـــع الرئيس 
من الترشـــح ألكثـــر مـــن فترتين. لكـــن رئيس 
الحكومة يحيى ولد حدمين أكد في تصريحات 
يوليو الماضـــي عزم ولد عبدالعزيز الترشـــح 
لفترة رئاســـية ثالثـــة. ومن المتوقـــع أن تزيد 
هذه المناشـــدة من حـــدة التوتر بيـــن أحزاب 
والســـلطة. وتفاقمـــت األزمة بين  المعارضـــة 

الطرفين بعد إقدام ولـــد عبدالعزيز على إجراء 
التعديالت الدستورية في أغسطس الماضي.

وكانـــت المعارضة اتهمت ولـــد عبدالعزيز 
بالســـعي إلـــى تعديل الدســـتور بمـــا يتيح له 
الترشـــح لواليـــة ثالثـــة، بعـــد التخلـــص من 
مجلس المستشـــارين الذي يضم عـــددا كبيرا 
من مناوئيه ومحكمة العدل الســـامية المعنية 

بمحاكمة الرئيس.
أغســـطس  فـــي  الموريتانيـــون  وصـــوت 
الماضـــي لصالح التعديالت الدســـتورية التي 
جـــرى بموجبها إلغاء مجلس الشـــيوخ وإلغاء 
محكمـــة العـــدل الســـامية وتغيير علـــم البالد 

والنشيد الرسمي.

صابر بليدي

الشـــعبية  الحركـــة  حـــزب  رد   - الجزائــر   {
الجزائرية الموالي للسلطة، بلهجة شديدة على 
التصريحات التي أدلى بها األمين العام لجبهة 
التحرير الوطني الحاكم جمال ولدعباس، حول 
موقـــف رئيـــس الحزب عمـــارة بـــن يونس من 
مســـاعي الحزب الحاكم إلى االنفراد بمشروع 
لعبدالعزيـــز  الخامســـة  الرئاســـية  الواليـــة 

بوتفليقة.
وأطلق ولد عباس توصيفات مسيئة لرئيس 
الحركة الشـــعبية، وشتمه باللغة األمازيغية ما 
يعتبر انزالقا غير مســـبوق في مسار الخطاب 
السياســـي، لم يحدث حتى فـــي ذروة الحمالت 

الدعائية لالستحقاقات االنتخابية الماضية.
واعتبر بيان الحركة الشـــعبية أن ”تصريح 
ولد عبـــاس غيـــر مســـؤول ومهيــــن، وصادر 
عن شـــخص معقـــد، ألنه لم يكن يومًا مســـاندا 

تاريخيا لرئيس الجمهورية“.
وكان عمـــارة بـــن يونس، الذي شـــغل عدة 
حقائـــب وزارية خالل الحكومات الســـابقة، قد 
انتقد مساعي قيادة جبهة التحرير الوطني إلى 
االنفراد بمشـــروع الوالية الرئاسية الخامسة، 
والعمـــل علـــى قيادة القطـــب المؤيـــد لرئيس 
الجمهورية، دون العودة إلى مواقف الشـــركاء 

في معسكر المواالة.
وذكـــر بيـــان حزب بـــن يونـــس أن ”رئيس 
الجمهورية يعلو على كل األحزاب السياســـية، 
وهـــو بالتالـــي رئيـــس جميـــع الجزائريين، ال 
ســـيما عندما يتعلق األمر بالرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، الـــذي اختـــار بنفســـه أن يتقـــدم 

كمترشـــح حر خالل عهداته الســـابقة، وهو ما 
يريد ولد عباس تجاوزه أو تجاهله“.

وأضـــاف ”رغم هـــذا االعتداء غيـــر المبرر، 
الفلكلوري والمهين الصادر من طرف شـــخص 
تائه سياســـيًا، فإن الحركة الشعبية الجزائرية 
تفـــرق بين هـــذا األمين العـــام وجميع إطارات 
ومناضلـــي حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني، 

والذين نجدد لهم احترامنا وصداقتنا“.

ولـــم يتوان جمال ولد عبـــاس، منذ اعتالئه 
عرش الحزب الحاكم خلفا لعمار ســـعداني، في 
افتعـــال الخالفات والخصومـــات مع األحزاب 
المشاركة في التحالف المؤيد لبوتفليقة، حيث 
فتـــح نيرانه مرارا في وجه أميـــن عام التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي أحمـــد أويحيى، واتهمه 
بالتخطيـــط لخالفـــة بوتفليقـــة، وعـــدم الوفاء 

بعهود الحلف.

وشـــدد في أكثر من مناسبة على أن ”جبهة 
التحرير الوطني لن تســـمح بتكرار ســـيناريو 
2004 ”، في إشـــارة إلى مـــا عرف بتمرد رئيس 
الحكومـــة الســـابق علي بن فليـــس، وخوضه 
لالنتخابات الرئاســـية، وهو ما اعتبر إشـــارة 
واضحة إلى أحمد أويحيى، الذي يشـــغل اآلن 

نفس المنصب ويملك طموحات سياسية.
وعـــّدل ولد عباس، في تصريحاته األخيرة، 
مـــن اتجاهـــات دعايتـــه الحماســـية للتجديد 
لبوتفليقـــة، حيـــث أكـــد أن ”نـــداء الحـــزب لم 
يذكر العهدة الخامســـة، وإنمـــا طالب الرئيس 
باالســـتمرار فـــي مهامـــه“، وهـــو مـــا يثيـــر 
اســـتفهامات جديدة حـــول األلغـــاز المحيطة 

باالستحقاق الرئاسي القادم.
وتطـــرح تصريحـــات ولـــد عبـــاس أيضا 
ســـيناريو بقاء بوتفليقة دون تنظيم انتخابات 
رئاســـية، لمبررات تكون بصـــدد التبلور على 
نار هادئة. ويرى مراقبون للشـــأن السياســـي 
فـــي البالد أن ”الســـجال المحتـــدم بين رموز 
المـــواالة، يعكـــس حالـــة متقدمـــة مـــن عـــدم 
االنســـجام وغيـــاب التناغـــم، فاإلجمـــاع على 
شـــخصية بوتفليقـــة كرئيس للبـــالد، لم يعد 
كافيا لتغطية الخالفات الداخلية والطموحات 
المتضاربـــة، فضال عن االنتمـــاءات والمراجع 

السياسية واأليديولوجية لكل طرف“.
ويـــرى هـــؤالء أن عـــودة حزب عمـــارة بن 
يونـــس، المقـــرب مـــن أحمـــد أويحيـــى، إلى 
الواجهة السياســـية، عبر انتقاد قيادة الحزب 
الحاكـــم، تخفـــي وراءهـــا حالـــة امتعاض من 
تهميش يطال الحزب، حيث قزم وجوده داخل 

الحكومة.

} طرابلــس – يصـــر المجتمـــع الدولي على 
محاكمة ســـيف اإلســـالم نجل العقيد الليبي 
الراحل معمـــر القذافي، مـــا يعمق الغموض 
بشأن مصيره السياسي ويعرقل مساعيه إلى 

حكم ليبيا من جديد.
وطالبـــت المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة 
األربعـــاء، مجلـــس األمـــن الدولـــي بالتدخل 
والمســـاعدة في القبض على ســـيف اإلسالم 

القذافي، المتهم بارتكاب جرائم حرب.
ويبدي مؤيدون للقذافي االبن استغرابهم 
من إصـــرار محكمة الجنايات على تســـليمه 
رغم غيـــاب عدة شـــروط لمحاكمته من بينها 
عدم انخراط ليبيـــا كعضو في هذه المحكمة 
ولـــم توقـــع على ميثـــاق روما الذي أنشـــئت 

بموجبه.
ويقول خبـــراء فـــي القانـــون الدولي إن 
المحكمـــة الجنائيـــة يســـمح لهـــا بالتدخل 
في حالـــة عـــدم ممارســـة القضـــاء الوطني 
الختصاصه، وهو ما يتنافى مع وضع سيف 
اإلسالم الذي خضع لمحاكمة غيابية في بلده 
وصوال إلى إصدار قانـــون العفو العام الذي 

تم بموجبه إطالق سراحه.

وكان مجلـــس النواب الليبـــي أصدر في 
يوليـــو 2015 قانون العفو التشـــريعي العام، 
عقب يومين من إصدار محكمة طرابلس حكما 
باإلعدام على ســـيف اإلســـالم وعدد من رموز 

نظام والده.
وينص القانون الـــذي يضم 11 مادة على 
أن يعفى عفوا عاما وشـــامال عن كل الليبيين 

منــــذ تاريــــخ 15 فبرايــــر 2011 (تاريخ اندالع 
ثورة فبراير) حتى تاريخ إقرار القانون. 

وكانــــت كتيبة أبــــي بكر الصديــــق التي 
كانــــت تحتجز ســــيف اإلســــالم فــــي مدينة 
الزنتــــان والموالية للجيش بقيادة المشــــير 
خليفة حفتر أعلنت إخالء ســــبيله في يونيو 
الماضي تنفيــــذا لقانون العفو العام الصادر 
عن مجلس النــــواب، لكن ال يعرف ما إذا كان 

موجودا في ليبيا أم غادرها.
وبقي نظـــام القذافي يحظى بتأييد ووالء 
بعـــض القبائـــل خاصة في مناطـــق الجنوب 
ومناطـــق ورشـــفانة الواقعـــة جنـــوب غرب  
طرابلس ومدينة بنـــي وليد التي تضم قبيلة 
ورفلة إحدى أكبر القبائل الليبية، إضافة إلى 
عدد من القبائل في مدينة غربي ليبيا مسقط 

رأس معمر القذافي.
كمـــا تراجـــع العديـــد مـــن الليبييـــن عن 
فشـــلت  بعدمـــا  فبرايـــر“   17 ”ثـــورة  دعـــم 
الحكومـــات المتعاقبة في تحقيـــق أهدافها، 
واحتـــدام الصـــراع المســـلح بيـــن ”الثوار“ 
حول الســـلطة، ما تســـبب في تدهور الوضع

المعيشي.
وأعاد هذا الفشل حنين الليبيين إلى حكم 
القذافي، وهو ما يخدم مســـاعي نجله سيف 

اإلسالم للعودة إلى الحكم.
وأعلن ســـيف اإلسالم في مارس الماضي 
ترشـــحه لالنتخابـــات الرئاســـية ببرنامـــج 
انتخابي قال إنه ”يهدف إلى استعادة الدولة 
الليبيـــة وجعلهـــا للجميـــع“، وجـــاء إعالن 
الترشـــح على لســـان أيمن بـــوراس المكلف 
بالبرنامـــج السياســـي لنجـــل القذافي خالل 

مؤتمر صحافي عقده في تونس.
وعقب ذلك أعلن محامي ســـيف اإلســـالم 
خالـــد الغويـــل أن موكلـــه يعتـــزم خـــوض 
االنتخابات الرئاسية في البالد المقررة العام 
البالد من الفوضى.  الجاري، بهدف ”إنقـــاذ“ 
وقـــال  الغويـــل إن المهم بالنســـبة لســـيف 

اإلســـالم القذافي ”إنقاذ ليبيـــا وإعادتها إلى 
مكانتها على الساحة الدولية“.

وأوضح أن نجل القذافي يترشــــح باســــم 
التــــي  ”الجبهــــة الشــــعبية لتحريــــر ليبيــــا“ 
يتزعمهــــا، أمــــًال فــــي بنــــاء ”ليبيــــا جديدة“ 
تدخــــالت  ودون  وتهميــــش،  إقصــــاء  دون 
خارجيــــة. وأضاف محامي نجــــل القذافي أن 
األخير، الموجود في ليبيا، حر طليق، وبصدد 
إجــــراء لقاءات مع كل القبائــــل الليبية لبلورة 

رؤيته للتوافق.
لكـــن مراقبيـــن يقولون إن هـــذا الخطاب 
الفضفاض الـــذي ينقله عنـــه مؤيدوه يجعل 
الفرضيـــات ممكنة بشـــأن التحالف  جميـــع 
مع أطـــراف داخلية وخارجية تســـاعده على 

الوصول إلى الحكم.
وتحول أنصار القذافي في ظل االنقســـام 
السياسي إلى ورقة تتنافس أطراف الصراع 

على استمالتهم.
ورغم أن السلطات شـــرق ليبيا الرافضة 
لتيار اإلســـالم السياســـي، كانت أول من مّد 
يد المصالحة لرموز نظـــام القذافي وعائلته 
مؤخـــرا  تواتـــرت  أنبـــاء  أن  إال  وأبنائـــه، 
حـــول اســـتعدادات لتشـــكيل تحالـــف يضم 
قيـــادات مـــن النظـــام الســـابق والجماعات 

اإلسالمية.
وذكرت تقارير إعالمية األربعاء أن قيادات 
إســـالمية وأخرى محسوبة عن نظام القذافي 
ســـتعقد اليوم الجمعة اجتماعا في العاصمة 
السنغالية دكار برعاية قطرية – تركية، لبحث 

تشكيل تحالف بين الطرفين.
وسيف اإلســــالم القذافي كان من بين من 
قادوا المصالحة مع تيار اإلســــالم السياسي 
من بينهم علي الصالبي وعبدالحكيم بلحاج 
ودعا إلى إشراكهم في الحكم، قبل أن ينقلبوا 
عليــــه ويتزعمــــوا االنتفاضة التــــي أطاحت 

بنظام والده.
وال يســــتبعد متابعون حصــــول مثل هذا 
التحالــــف خاصــــة مع ســــيف اإلســــالم الذي 
ال يحظى ترشــــحه للرئاســــة بدعم المعســــكر 
الرافض لإلســــالميين الذي يتصــــدره القائد 
العــــام للجيش المشــــير خليفــــة حفتر والذي 
يعتقد كثيرون أنه يستعد للترشح لالنتخابات 

الرئاسية.

وهاجم المشـــير خليفة حفتـــر في يناير 
الماضي  طرح اســـم ســـيف اإلسالم القذافي 

للترشح إلى االنتخابات الرئاسية.
مـــا  الســـذج  مـــن  ”العديـــد  إن  وقـــال   
زالـــوا يؤمنون لألســـف بســـيف اإلســـالم“، 
قبـــل أن يتراجـــع عـــن التصريحـــات ويتهم 

الفرنسية بتحريف أســـبوعية ”جون أفريك“ 
تصريحاته.

كمـــا ترشـــح عن نفـــس المعســـكر أيضا 
عـــارف النايـــض ســـفير ليبيا الســـابق لدى 
اإلمـــارات والمعروف بعدائه لتيار اإلســـالم 

السياسي.

المالحقة الدولية تعرقل مساعي سيف اإلسالم القذافي للعودة إلى الحكم
[ الجنائية الدولية تطالب مجلس األمن بالتدخل للقبض على القذافي االبن  [ غياب يكرس الغموض بشأن التحالفات المرتقبة

يقوض إصرار محكمة اجلنايات الدولية على محاكمة ســــــيف اإلسالم جنل العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي، مساعيه الرامية للعودة إلى حكم ليبيا مبا يكرس الغموض بشأن 
مصيره ومستقبله السياسي الذي يرى متابعون أنه مرتبط بالتحالفات التي سيبرمها مع 

أطراف داخلية وخارجية.

أخبار
«استمرار التهديد بالحرب ودخول مدينة درنة بالقوة سيعرض حياة المدنيين للخطر ويعرقل 

الجهود المبذولة للوصول إلى التوافق والمصالحة».

خالد مشري
رئيس املجلس األعلى للدولة في ليبيا

«الحديـــث عن إدخال تغييرات علـــى تركيبة هيئة االنتخابات أمر ســـابق ألوانه وليس في محله 

في الوقت الراهن}.

أنور بن حسن
عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات في تونس

مناشدات للرئيس املوريتاني تعزز الشكوك في ترشحه لوالية ثالثة

الوالية الخامسة لبوتفليقة تشعل الخالفات بني أحزاب املواالة بالجزائر

مصير مجهول

◄ قرر المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني الليبية إعادة هيكلة 

قوة الردع الخاصة، وضم جميع 
منتسبيها إلى جهاز أمني جديد 

يحمل اسم ”جهاز الردع لمكافحة 
الجريمة المنظمة واإلرهاب“، ومنحها 

صالحيات موسعة.

◄ تمكنت قوات الدرك التونسي 
األربعاء من تفكيك شبكة مختصة في 

مجال التنقيب عن اآلثار واالتجار بها، 
وألقت القبض على 6 من عناصرها.

◄ اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية، 
تيريزا ماي، الخميس للسياسي 

اإلسالمي واألمير السابق للجماعة 
الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج 
وزوجته، على سوء المعاملة التي 

تعرضا لها بعد اختطافهما في عملية 
تورطت فيها لندن.

◄ أرجأت محكمة مغربية، األربعاء، 
محاكمة 7 قاصرين على خلفية 

احتجاجات مدينة جرادة شرقي 
المملكة، إلى 23 مايو الجاري، وأّجلت 
محاكمة 4 آخرين إلى الـ30 من الشهر 

نفسه، من أجل إعداد الدفاع.

◄ أصدر آمر منطقة سبها العسكرية 
اللواء المبروك الغزوي قرارًا بوقف 
إطالق النار في المدينة التي تشهد 

توترا أمنيا منذ فبراير الماضي.

◄ قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن 
مفارز للجيش اعتقلت أربعة عناصر 
إرهابية بكل من محافظتي بومرداس 

والبليدة القريبتين من العاصمة 
الجزائر، وأعلنت اعتقال ثالثة آخرين 
االثنين في محافظتي المدية وخنشلة.

◄ بحث السفير اإليطالي لدى ليبيا 
جوزيبي بيروني مع رئيس مصلحة 

الموانئ والنقل البحري عمر الجواشي، 
دعم المصلحة لضمان إدارة إنسانية 

ومنظمة لعمليات إنقاذ المهاجرين في 
منطقة البحث واإلنقاذ الخاصة بليبيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لهـــا  يســـمح  الجنائيـــة  املحكمـــة 

بالتدخـــل في حالـــة عدم ممارســـة 

القضاء الوطني الختصاصه، وهو ما 

يتنافى مع وضع سيف اإلسالم

◄
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} أنقــرة – عـــاد 15 نائبـــا من حزب الشـــعب 
الجمهـــوري التركي المعـــارض الخميس، إلى 
حزبهـــم بعدما كانوا انتقلـــوا إلى حزب ”إيي“ 
المشكل حديثا، لتمكينه من تشكيل كتلة نيابية 
في البرلمان وبالتالي المشاركة في االنتخابات 
الرئاسية والتشـــريعية المرتقبة يونيو القادم، 
في خطوة أثـــارت غضب الرئيس التركي رجب 
طيـــب أردوغـــان ودفعتـــه إلى نعـــت خصومه 

السياسيين بالمتحاملين على شخصه.
الشـــعب  بمقـــر  صحافـــي  مؤتمـــر  وفـــي 
الجمهـــوري، أكبـــر أحـــزاب المعارضـــة، أعلن 
النـــواب عودتهم إلى حزبهـــم األم، الذي كانوا 
اســـتقالوا من عضويتـــه، لالنتقـــال إلى حزب 

إيي المنشـــق عن حزب الحركـــة القومية. وقال 
نائب رئيـــس الكتلة النيابية أنغيـــن أوزكوج، 
إن االنتخابات العادلة والنزيهة من أهم أســـس 
الديمقراطية، في إشـــارة إلى محاوالت السلطة 
التضييـــق علـــى المعارضين قبـــل انتخابات 
مبكرة شككت عواصم غربية في نزاهتها سلفا 
بسبب حالة الطوارئ المفروضة في البالد مند 

محاولة االنقالب الفاشلة عام 2016.
واعتبـــر أوزكـــوج أن الحـــزب ونوابه الـ15 
قـــد أدوا وظيفتهـــم فـــي مواجهـــة ”الحكومة 
التي تبذل ما بوســـعها لعرقلة مشاركة أحزاب 
سياســـية فـــي االنتخابـــات“. وفـــي أكتوبـــر 
الماضي، أعلنت البرلمانية التركية السابقة عن 

حزب الحركة القومية، ميرال أكشنيار، تأسيس 
حزب سياسي جديد يحمل اسم إيي، في خطوة 
أثارت قلق أردوغان، مرشـــح العدالة والتنمية 
الحاكم، الذي هاجـــم الحزب الفتي، رغم تقليله 

من شأن منافسيه في االنتخابات.
ورغـــم انتقال النـــواب إلى حزبهـــا، قررت 
أكشنيار الترشح النتخابات الرئاسة، من خالل 
جمـــع تواقيع مـــن المواطنين، حيث تشـــترط 
القوانيـــن الحصول على تواقيـــع من 100 ألف 
مواطن على األقل للترشح أو توفر كتلة نيابية.
ويـــرى مراقبون للشـــأن التركـــي أن إعالن 
إجـــراء انتخابات تشـــريعية ورئاســـية مبكرة 
في تركيا جـــاء نتيجة طبخة تـــم إعدادها بين 

حزب العدالة والتنمية الحاكم من جهة وحليفه 
اليميني حزب الحركة القومية من جهة أخرى، 
ما يمهد إلحكام أردوغان قبضته على الســـلطة 
لمدة خمســـة أعوام إضافية بعـــد أن قضى 15 

عاما رئيسا للوزراء وبعد ذلك رئيسا.
ويؤكد هؤالء أن أردوغان، الذي عمل ما في 
وســـعه لتوســـيع صالحيات الرئيس وتجميع 
الســـلطات بيده، يريد انتخابـــات مبكرة للبقاء 
ألنـــه غير متأكـــد من أنه ســـينجح لـــو حدثت 
االنتخابـــات في العام القـــادم، وهو ما يصرف 
النظر عن حالة الشـــك في مســـتقبل االقتصاد، 
فضـــال عـــن توســـع دائـــرة الغاضبيـــن علـــى 

سياساته الخارجية.

} كواالملبــور - أدى الزعيـــم الماليزي مهاتير 
محمـــد الخميس، اليميـــن القانونيـــة ليكون 
رئيـــس الوزراء الســـابع لماليزيـــا في أعقاب 
فوزه المفاجئ على التحالف الذي يحكم البلد 
الواقع في جنوب شـــرق آسيا، منذ االستقالل 
عن بريطانيا قبل ســـتة عقـــود، ليصبح بذلك 

أكبر زعماء العالم السياسيين سنا.
وهزم تحالفـــه المؤلف مـــن أربعة أحزاب 
الجبهـــة الوطنية (تحالف باريســـان) بزعامة 
رئيـــس الـــوزراء نجيب عبدالـــرزاق الذي كان 
مستشـــارا لمهاتير في وقت ما قبل أن يتحول 

إلى ألد خصومه.
وفي وقت ســـابق الخميس، بدا أن نجيب 
يثير شـــكوكا بشأن تولي مهاتير السلطة على 
الفـــور حيث لم يفز أي حـــزب بمفرده بأغلبية 
بســـيطة من المقاعد فـــي البرلمان الذي يضم 

222 مقعدا وترك القرار للملك.
وأظهـــرت النتائج الرســـمية أن التحالف 
الـــذي يقوده مهاتير حصل على 113 مقعدا في 
البرلمـــان أي ما يزيد بمقعـــد واحد عن العدد 
المطلوب لكي يتولى الســـلطة، لكنه لم يسجل 

رسميا كتحالف.
وقـــال مهاتير (92 عاما)، الذي بدا مبتهجا 
لحد إطـــالق النـــكات، إنه حصل علـــى تأكيد 
بالدعـــم مـــن مجموعة أحـــزاب ســـيؤيد 135 
عضوا منهـــا في البرلمـــان حكومته. وحصل 
تحالف باريســـان الذي يتزعمه نجيب على 79 

مقعـــدا، وهو ما يقل بشـــدة عن 133 مقعدا فاز 
بهـــا التحالف في االنتخابات التي أجريت في 
عام 2013 والذي كان آنذاك أسوأ أداء انتخابي 

للتحالف على اإلطالق.

ولم يتوقع كثيرون فوز مهاتير على تحالف 
باريســـان الذي يعتمـــد منذ أمـــد طويل على 
دعـــم من أغلبية الماليـــو العرقية في ماليزيا.
لكـــن مهاتيـــر تحالف مـــع الزعيم السياســـي 

المســـجون أنور إبراهيم الذي كان نائبه قبل 
أن تبدأ خصومة بينهما في عام 1998 واستغل 
تحالفهمـــا الغضب الشـــعبي بســـبب ارتفاع 
تكاليف المعيشـــة وفضيحة مالية بالمليارات 

من الدوالرات تالحق نجيب منذ عام 2015.
وقال رئيـــس الوزراء الجديد إن واحدا من 
أوائل تحركاته ســـيكون طلـــب عفو ملكي عن 
أنـــور، وتعهد قبل االنتخابات بأنه ســـيتنحى 
فور إطالق ســـراح أنور ليفســـح لـــه المجال 

لتولي رئاسة الوزراء.
وُسجن أنور خالل فترة حكم مهاتير بتهمة 
الفساد واللواط ثم أطلق سراحه في عام 2004 

قبل أن يسجنه نجيب مجددا في عام 2015.
وكان مهاتيـــر مناصـــرا لنجيـــب، لكنهما 
اختلفا بســـبب فضيحـــة تتعلـــق بالصندوق 
(1.إم.دي.بي) الحكومي للتنمية الذي يشـــتبه 
في أنه جرى اختالس المليارات من الدوالرات 

منه.
وتجـــري ســـت دول على األقـــل تحقيقات 
بشـــأن الصندوق برغم أن نجيب ينفي ارتكاب 
أي جرم كمـــا أن المدعي العـــام الماليزي برأ 

ساحته.
وتعهـــد مهاتيـــر بالتحقيق فـــي فضيحة 
الصنـــدوق الحكومي بعـــد انتخابـــه وإعادة 
األمـــوال المفقودة إلى ماليزيـــا، مؤكدا أنه إن 
كان نجيب ارتكـــب أي جريمة ”فعليه مواجهة 

العواقب“.

{التعـــاون بين روســـيا والغـــرب أصبح صعبا جدا في الفتـــرة األخيرة  ويجب التركيـــز على الحوار أخبار

المباشر ال دبلوماسية الميكرفون}.

سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

{القمة المزمعة مع الرئيس األميركي دونالد ترامب ستشـــكل فرصة تاريخية لتحســـين الوضع 

في شبه الجزيرة الكورية}.

كيم جونغ أون
الزعيم الكوري الشمالي

} برلــني – اعتبـــرت المستشـــارة األلمانيـــة 
أنجيـــال ميـــركل الخميس، أن أوروبـــا لم يعد 
بإمكانهـــا االعتمـــاد على الواليـــات المتحدة 
لحمايتهـــا فـــي أي ظرف، وأن عليهـــا بالتالي 
تولـــي زمـــام أمورهـــا بنفســـها، وذلـــك على 
خلفيـــة قرار الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
االنســـحاب من االتفاق النووي وما سيترتب 

عن ذلك من عودة إلى العقوبات.
وصرحت ميـــركل في الكلمـــة التي ألقتها 
بمناســـبة منـــح الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون جائزة شـــارلمان األلمانية المرموقة 
لجهـــوده في خدمـــة الوحـــدة األوروبية، ”لقد 
مضـــى الزمن الـــذي كنا فيه نعتمد ببســـاطة 
على الواليـــات المتحدة لحمايتنـــا“، مضيفة 
”على أوروبا تولي زمام أمورها بنفســـها وهذا 

تحدينا للمستقبل“.
ودخلـــت الـــدول األوروبيـــة فـــي مواجهة 
مـــع الواليات المتحـــدة في محاولـــة للتقليل 
من تأثير العقوبات األميركية على الشـــركات 
األوروبية التي تستثمر في إيران، في محاولة 
إلنقـــاذ االتفـــاق النووي، لكن خبـــراء يقولون 
إن المحاولـــة األوروبيـــة لن تتعـــدى طابعها 

الكالمي فقط.
وتـــدرك مجموعـــة ”إي 3“، التـــي تضـــم 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إيران لن تبقى 
كجـــزء من االتفاق بعد إعـــالن الرئيس دونالد 
ترامب انسحاب الواليات المتحدة منه، إال في 
حالـــة ضمان أن الدول األخـــرى الموقعة عليه 

ستضمن مصالح طهران االقتصادية.
وتشـــمل هذه المصالـــح محاولة تحصين 
الشـــركات التي تريد عقد اتفاقات في السوق 
اإليرانيـــة من العقوبات ”الثانوية“ التي توّعد 
ترامـــب بإعادة فرضها علـــى األطراف الثالثة 

المتعاملة مع اإليرانيين.

وفشـــلت محـــاوالت أوروبية جـــرت خالل 
عامـــي 2016 و2017 للبحث عـــن طريقة ما يتم 
من خاللها فصل الشـــركات األوروبية العاملة 
في إيران عن العقوبات األميركية، وهو ما دفع 
طهران إلى الشكوى مرارا خالل الثالثة أعوام 
الماضية من رفع معدالت االســـتثمار األجنبي 
في البـــالد، وفقا لالتفاق النـــووي، لم يترجم 

على أرض الواقع.
وإلــــى جانب صــــادرات إيــــران النفطية، 
التــــي تحــــاول الواليات المتحــــدة تقليصها 
قدر اإلمكان وفقا لبرنامج العقوبات الجديد، 
يبــــدو ترامــــب أكثر اســــتعدادا من رؤســــاء 
أميركييــــن ســــابقين الســــتهداف الشــــركات 
األوروبية بإجراءات قاســــية، حيث ظهر ذلك 
في اللهجة التي اســــتخدمها مســــاء الثالثاء 
في خطابه الذي أعلن فيه انسحاب بالده من 

االتفاق.
وقالت مصادر أوروبية إن ”مســـؤولين في 
االتحاد األوروبي عكفوا ســـرا خالل األشـــهر 
الماضية، لبحث سبل المواجهة المحتملة مع 
الواليـــات المتحدة في ما يتعلـــق بالعقوبات، 
لكنهـــم فضلوا عدم الحديث عن ذلك في العلن، 
واكتفـــوا فقط بمحاولة إقنـــاع ترامب بالبقاء 

ضمن االتفاق“.
وتخشـــى ألمانيـــا، التي تتبنـــى الموقف 
األكثر تشـــددا من القـــرار األميركي، من تخلي 
فرنســـا وبريطانيا عن مساندتها في مواجهة 
ترامـــب، فيمـــا تعـــول بريطانيا كثيـــرا على 
”العالقات الخاصـــة“ مع الواليـــات المتحدة، 
فـــي وقت تســـتعد فيـــه للخروج مـــن االتحاد 
األوروبي، وال تملك أوراقا سياسية أو تجارية 

بديلة بعد.
ويقول محللـــون إن ديناميكيـــة العالقات 
الداخلية األوروبية وعمق االرتباط االقتصادي 
مـــع الواليـــات المتحـــدة ســـيدفعان االتحاد 
األوروبي إلى تنفيذ قرار ترامب عمليا ورفضه 
نظريا فـــي نفس الوقـــت، فيما أشـــار ترامب 
إلى أنه لن يتســـامح مع أي محاولة لتقويض 
صالحياته السياسية في رسم إطار العالقات 
الغربيـــة مع إيـــران. وأعرب وزيـــر االقتصاد 

األلماني بيتر ألتماير عـــن اعتقاده بأن المهم 
بعد انســـحاب الواليات المتحدة من االتفاقية 
النووية مع إيران، هو تقليل األضرار الناجمة 

عن ذلك.
وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة 
أنجيال ميركل إنـــه عازم على إجراء محادثات 
مع فرنسا وبريطانيا حول مستقبل االتفاقية، 
مشـــيرا إلى الحاجة الملحة إلـــى ”المزيد من 

الوحدة األوروبية“.
وتابـــع ”المهم حاليا هو بـــدء الحوار مع 
الشـــركات األلمانية التي لها اســـتثمارات في 
إيـــران“، مســـتبعدا التوصـــل إلـــى حلول في 

المدى القصير.
ووفقا لترامـــب، فإنه من المنتظر أن تعود 
العقوبات على إيران إلى كامل قوتها ”بأسرع 
ما يمكن“، وذلك في مـــدة ال تتجاوز 180 يوما 

بمجـــرد إصـــدار اإلدارة األميركية إرشـــادات 
دقيقة بهذا الشأن. 

وأكدت واشـــنطن أن العقوبات ستســـري 
”فـــورا“ علـــى العقـــود الجديـــدة، حيـــث منح 
مستشـــار األمن القومي جون بولتون ووزارة 
الخزانة الشـــركات التي تملك عقودا مع إيران 
بالفعل مهلة تتراوح بين تســـعين و180 يوما 

للخروج من إيران.
وقال وزير الخارجية األلماني هايكو ماس 
الخميس، إن ألمانيا تريد المزيد من التفاصيل 
من الواليات المتحدة بشـــأن عقوبات محتملة 
تخطـــط واشـــنطن لفرضها على إيـــران، فيما 
أكد البيت األبيض أن ترامب يســـتعد لفرض 
عقوبـــات جديدة على طهـــران وإن هذا ربما 
يكون في األسبوع المقبل لكنه لم يذكر المزيد 
مـــن التفاصيـــل. وأضـــاف ماس فـــي مؤتمر 

صحافي مع نظيره الروســـي سيرجي الفروف 
في موسكو، أن من المهم للواليات المتحدة أن 
تأخذ في الحســـبان اآلثار الجانبية لمثل هذه 

العقوبات على أطراف ثالثة.
وقال وزير المالية األلماني أوالف شولتس 
”ســـنحاول فعـــل كل شـــيء ممكـــن من شـــأنه 
اإلســـهام في عدم تأثـــر الشـــركات األوروبية 

كثيرا“.
وأشـــار نائب المستشـــارة أنجيال ميركل 
إلى أن حجم التجارة مع إيران ليس كبيرا في 
الوقت الراهن، غير أنه رأى أنه يجب النظر في 

كل حال على حدة.

أوروبا في حيرة من أمرها حيال مواقف ترامب

خّلف انســــــحاب الواليات املتحدة مــــــن االتفاق النووي اإليراني موجــــــة من اإلحباط لدى 
ــــــل االتفاق أو إضافة  ــــــن يعتبرون أن العودة إلى عقوبات ما قب شــــــركائها األوروبيني الذي
عقوبات أخرى على طهران، تشــــــكل ضربة قاسية ملصاحلهم االقتصادية التي ستشملها 
ــــــات بدورهــــــا، ما يدفعهم إلى البحث، بأقصى ســــــرعة ممكنة، عــــــن حلول لتقليص  العقوب

األضرار الناجمة عن ذلك.

مصير مشترك

عودة من بعيد

[ برلين تطالب بتفاصيل حول خطة العقوبات األميركية  [ األوروبيون يدرسون إنقاذ استثماراتهم المرتبطة بإيران

بيتر ألتماير:

المهم األن تقليل األضرار 

الناجمة عن انسحاب 

واشنطن من االتفاق النووي

5الجمعة 2018/05/11 - السنة 40 العدد 10986

ببباختصارنواب الشعب الجمهوري يعودون إلى حزبهم بعد إحراج أردوغان
◄ استقبل الرئيس األميركي دونالد 

ترامب ثالثة سجناء سابقين هبطوا في 
قاعدة عسكرية قرب واشنطن الخميس، 

بعد أن أطلقت كوريا الشمالية سراحهم، 
ُمعربا عن شكره للزعيم الكوري الشمالي 

كيم جونغ أون.

◄ أدى انهيار سد في وسط كينيا إلى 
مقتل 32 شخصا على األقل جرفتهم في 
أثناء نومهم المياه الموحلة في خضم 

موسم األمطار الذي أسفر عن حوالي 160 
قتيال منذ مارس الماضي.

◄ أعلنت السلطات اإليطالية الخميس 
تفكيك خليتين شكلهما أشخاص يشتبه 

بانتمائهم إلى تيار إسالمي متشدد يقوم 
بتمويل مجموعات إرهابية في سوريا، 
حيث فككت إيطاليا عدة خاليا من هذا 

النوع، وخصوصا لوجستية تسعى إلى 
تمويل عناصر إرهابية في الشرق األوسط.

◄ دعا مجلس األمن الدولي بورما إلى 
تسريع الجهود لعودة الالجئين الروهينغا 
بشكل آمن إلى ديارهم بعد حذف عبارة في 
مسودة سابقة تشير إلى انتهاكات لحقوق 

اإلنسان، عقب عودة مراقبين من مهمة 
تقصي حقائق في بورما وبنغالدش.

◄ اعتقلت الشرطة التركية 65 شخصا 
من الجنود السابقين في سالح الجو 

الخميس، وذلك بسبب ما يزعم عن 
عالقتهم برجل الدين فتح الله غولن 

الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة 
االنقالب الفاشلة عام 2016.

◄ قال مسؤول حكومي إن قنبلة انفجرت 
في شاحنة تقل الجنود في جنوب 

الصومال الخميس، مما أسفر عن مقتل 
سبعة جنود في ثاني عملية من هذا النوع 

خالل يومين، حيث وقع الحادث في بلدة 
ونلوين في منطقة شبيلي السفلى شمال 

غربي العاصمة مقديشو.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

االتفاق النووي: حجج السعودية أقنعت 

ترامب أكثر من حديث األوروبيني
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رئيس الوزراء السابع ملاليزيا مهاتير محمد أكبر زعماء العالم سنا



} باريس - عندما زار ولي عهد السعودية األمير 
محمد بن سلمان فرنسا في أبريل الماضي كان 
مفعما بالثقة فـــي أن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب سيســـحب بالده من االتفاق النووي مع 

إيران الذي حذرت الرياض من تداعياته.
وردا على أسئلة من الصحافيين في باريس 
بعد أســـبوعين مـــن محادثاته مـــع ترامب في 
واشـــنطن شـــبه األمير محمد االتفـــاق باتفاق 
ميونيـــخ لعـــام 1938 الـــذي ســـعت بـــه القوى 
األوروبية السترضاء ألمانيا النازية لكن الحال 

انتهى بها إلى الحرب.
ونجحت السعودية في حين أخفقت الجهود 
الدبلوماســـية التـــي بذلتهـــا فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا مـــع ترامـــب، الذي أعلـــن الثالثاء 
الماضي قرار انســـحاب الواليات المتحدة من 

خطة العمل المشترك (االتفاق النووي).

زيارة ماكرون.. الملجأ األخير

كان إعـــالن قـــرار ترامـــب لطمـــة للرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون والمستشـــارة 
األلمانية أنجيال ميركل، فقد حاول االثنان حمل 
ترامب على تغيير رأيه في إيران خالل زيارتين 
للبيـــت األبيض في أبريل، ولكنهما فشـــال. كما 
توجـــه وزيـــر الخارجيـــة البريطانـــي بوريس 

جونسون إلى واشنطن في محاولة أخيرة لكنه 
لم يحظ بمقابلة الرئيس األميركي.

وشرح جونســـون وجهة النظر البريطانية 
في محادثـــات مع بومبيو وفي مقابلة ببرنامج 
”فوكـــس آنـــد فريندز“ علـــى قناة فوكـــس نيوز 

الذي يشاهده ترامب بانتظام. 
ونقلت وكالة رويترز عن مســـؤول أوروبي 
فـــي بروكســـل ”زيارة ماكـــرون كانـــت الملجأ 
األخير“، مشيرا إلى محادثات الرئيس الفرنسي 
مع ترامب في البيت األبيض في 24 أبريل 2018.

 ووصـــف المســـؤول الشـــهر األخيـــر من 
هذه المســـاعي الدبلوماســـية بأنـــه ”كارثي“. 
وأضـــاف ”ألســـابيع كانت كل المؤشـــرات من 
البيت األبيض ووزارة الخارجية تشير إلى أنه 

سينسحب“ من االتفاق.
وقالت مصادر مطلعة على المشـــاورات إن 
رســـالة ترامب لحلفائـــه األوروبيين قبل إعالن 
قـــراره كانت تتلخـــص في ضـــرورة توصلهم 
إلى وســـيلة إلحكام االتفـــاق النووي لكي تبقى 
الواليـــات المتحدة طرفا فيـــه. وقالت المصادر 
إنه طالب باتفاق منفصل بالتوازي مع االتفاق 
النووي لمعالجة المخـــاوف األميركية األخرى 
بشأن إيران مثل برنامجها الصاروخي الذي لم 

يشمله االتفاق األصلي.
وتحقـــق تقـــدم فـــي المفاوضـــات لكنه لم 
يكن كافيـــا لتغيير رأي ترامـــب الذي كان يريد 
اتفاقا منفصـــال مع الدول الرئيســـية الموقعة 
علـــى االتفاق األصلي وهي فرنســـا وبريطانيا 
وألمانيا والصين وروسيا. غير أن برلين قالت 
إنه ســـيتعين عرض االتفاق علـــى هيئة تابعة 
لالتحاد األوروبي إلقراره وبدا أن هذا سيعرقل 

المساعي.
وأبلـــغ بومبيو وزيـــري الخارجية األلماني 
والبريطاني ومسؤوال فرنسيا كبيرا هاتفيا يوم 
الجمعة الماضي بأن واشنطن لن تواصل هذه 
المساعي مع أوروبا. وكان الموقفان األوروبي 
واألميركي متباعدين جدا في ما يتعلق بالبنود 
التي يمكن بمقتضاها رفـــع بعض القيود على 

برنامج التخصيب النووي اإليراني.
األوروبيين  الدبلوماســـيين  بعض  ويعتقد 
أن أي فرصـــة إلقناع ترامب بالبقـــاء طرفا في 
االتفـــاق كانت قد تبددت قبـــل أن يزور ماكرون 
واشـــنطن. فقـــد اعتبـــروا تعييـــن بومبيو في 

مـــارس 2018 ضربـــة قاضيـــة. كمـــا أعقب تلك 
الخطـــوة اختيار جون بولتـــون، أحد الصقور 
في المسألة اإليرانية، مستشارا لألمن القومي 

بالبيت األبيض.

لماذا كسبت السعودية

نقلـــت وكالة رويتـــرز عن مصـــدر وصفته 
بوثيـــق الصلـــة بالقيـــادات المســـؤولة عـــن 
رســـم السياســـات في الســـعودية أن واشنطن 
والرياض يناقشان االتفاق النووي ”منذ فترة“ 
قبل إعـــالن ترامب يوم الثالثـــاء الماضي قرار 

انسحاب الواليات المتحدة منه.
وقال مصدر ســـعودي آخر عن دبلوماسية 
الريـــاض ”كنا مع هذا القرار وعملنا من أجله“. 
ونجحت الســـعودية في حيـــن أخفقت الجهود 
الدبلوماســـية التـــي بذلتهـــا فرنســـا وألمانيا 
وبريطانيـــا مع ترامـــب. والسياســـة الواقعية 
وحسابات على األرض هي التي قادت إلى هذه 

النتيجة.
علـــى مدى أيام المفاوضـــات، وبعد توقيع 
االتفاق النووي، سعت اإلدارة األميركية في عهد 
الرئيس باراك أوباما، وشركاؤها األوروبيون، 
إلى الترويج إليران ”الســـلمية“، التي يمكن أن 
تتغير وأن تتعامل وفق سياسة حسن الجوار، 
وكانـــت تـــرد علـــى التحذيـــرات الســـعودية، 
والعربية عموما، بأن تشغيل أسطوانة الحرب 
بين السعودية، القوة الســـنية، وإيران، القوة 
الشـــيعية، مقارنة ال تســـتقيم من كل النواحي 
ســـواء من حيث التواجد اإلقليمي أو من حيث 
التوصيف الدقيق، فمكانة الســـعودية الدينية 
تجعلهـــا قبلة كل المســـلمين، كما أنها بلد فيه 

السنة والشيعة، وال فرق بينهما.
إيران، إلى اليوم، ورغم تواجد ميليشياتها 
في العراق وســـوريا واليمـــن ولبنان، ال يمكن 
اعتبارهـــا قـــوة نديـــة للســـعودية، بالمفهوم 
الذي رّوجت لـــه إدارة أوباما، كما األوروبيون 
واإليرانيـــون؛ وكـــرة اللهيـــب المشـــتعلة في 
الشـــرق األوســـط وإن بـــدت في شـــكلها العام 
تحمـــل مظهـــر التوّتـــر الطائفـــي إال أن النظر 
بعمق إلى األحداث الراهنة وخلفياتها يكشف 

أنه صراع سياسي.
ويقـــول الخبراء إن اإلصرار على النظر إلى 
ما يجـــري في المنطقة على أنـــه تحديات على 
أساس طائفي جعل من الصعب جدا التفكير في 
حلول مبتكرة بالنسبة األوروبيون الذين غابوا 
لفترة عن الشـــرق األوســـط لكن عندمـــا عادوا 
لـــم ينتهبوا إلـــى أنهم يتعامولـــون مع منطقة 
مختلفة عن تلك التي عرفوها في السابق، لذلك 
فشلوا فيما ربحت إيران فرصة لتطوير السالح 
النـــووي وفي نفس الوقت نشـــر ميليشـــياتها 
فـــي العراق واليمن وســـوريا ولبنان، وغيرها، 

لتحريكها عند انكشاف زيف التزاماتها.
لذلـــك، إن دل الموقف األميركي على شـــيء 
فهـــو صحـــة التوجهات الســـعودية، وكيف أن 
هنـــاك خطا فـــي العالقات الدوليـــة ال يمكن أن 
يحيد عنـــه النظـــام العالمي حتى لـــو تغيرت 
موازيـــن القوى فيـــه أو اتجاهاتها؛ وتقف عند 
بداية هـــذا الخـــط بالنســـبة لمنطقة الشـــرق 
األوســـط الســـعودية بحكم مكانتها وعالقاتها 

المحورية في المنطقة.

في 
العمق
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االتفاق النووي: حجج السعودية أقنعت 
ترامب أكثر من حديث األوروبيين

[ الشرق األوسط اليوم مختلف عن المنطقة التي احتلتها أوروبا سابقا
[ واقعية السعودية تثبت أن الصراع سياسي وليس طائفيا

لم يكن احلرص األوروبي على اســــــتمرار االتفاق النووي مــــــع إيران مدفوعا وفقا للعديد 
من دوائر التحليل السياســــــي باحلفاظ على األمن واالســــــتقرار اإلقليميني فحسب، وإمنا 
تقف وراءه مصالح اقتصادية كبيرة وعالقات جتارية قفزت إلى مســــــتويات غير مسبوقة 
بعد رفع العقوبات عن إيران مبوجب هذا االتفاق، وهو أحد األسباب التي دفعت الرئيس 
ــــــى أراء اململكة العربية  األميركــــــي دونالد ترامب إلى اتخاذ قرار االنســــــحاب، مصغيا إل
ــــــم يكن حتذيرها منه، كما  ــــــة أكثر بتداعيات هذا االتفاق والتي ل الســــــعودية والدول املعني
ــــــزم، مدفوعا بغايات اقتصادية بل مبصالح أمنية قومية فوائدها  املوافقة على تعديله إن ل

تصب في صالح الواليات املتحدة أيضا.

انكشفت حقيقتهم بسرعة

{تعلمنـــا مـــن أوروبا أن المســـكنات ال تجدي. ال نريد لهتلر الجديد في إيران أن يكرر في الشـــرق 
األوسط ما حدث بأوروبا}.

األمير محمد بن سلمان
ولي عهد السعودية

{مـــن المهم للواليـــات المتحدة أن تأخذ في الحســـبان اآلثـــار الجانبية للعقوبـــات التي تخطط 
لفرضها على إيران على أطراف ثالثة}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

} بالرغم من إعالن الرئيس األميركي دونالد 
ترامب انسحاب بالده من اتفاق إيران 

النووي في 8 مايو، أجرى حليفه الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مكالمة هاتفية 

لنظيره اإليراني حسن روحاني، مؤكدا 
التزام الترويكا األوروبية (فرنسا وألمانيا 

وبريطانيا) بتنفيذ بنود االتفاق، وأن 
االنسحاب األميركي أحادي الجانب.

قبيل قرار الرئيس ترامب، لم تخل 
تصريحات ماكرون من التناقض حول موقفه 

من االتفاق خالل رحلته المكوكية مع قادة 
العالم بتأييده للحفاظ على االتفاقية، وتفهمه 

أسباب االنسحاب األميركي، وتبنيه مبادرة 
تعديالت واسعة لالتفاق، ثم اقتراحه لفرض 

عقوبات دولية على إيران مع اإلبقاء على 
االتفاق.

حينما جلس الرئيس ماكرون مع مؤيدي 
اتفاق إيران النووي، كانت تصريحاته 

متناغمة ومنسجمة ومؤيدة الستمرار االتفاق، 
وأنه ضمانة للحفاظ على استقرار المنطقة، 

وأن الطرف اإليراني لن يجلس مرة أخرى على 
طاولة المفاوضات.

وعندما كان ماكرون يجلس مع حلفائه من 
الدول األوروبية الكبرى والواليات المتحدة 

والدول العربية، كانت تصريحاته في االتجاه 
المعاكس. وتتعدد األسباب التي تكرس لتلك 

التصريحات، بداية من رفضه لبنود اتفاق 
تصب في مصلحة إيران وحدها، وانزعاجه 

من التدخل اإليراني في منطقة الشرق 
األوسط، نهاية إلى زيادة وتيرة استفزازات 

إيران النووية المتمثلة في إنتاجها 
للصواريخ الباليستية.

قد ُتفهم تصريحات ماكرون على أنها 
خديعة للطرفين سواء للمرحبين باستمرار 
االتفاقية والمنسحب منها، لكن يجب فهم 

أسباب ما آل إليه الطرف الفرنسي في سياق 
تفاصيل توقيع فرنسا على االتفاق، منذ 
البداية حتى الوقت الحالي، وتحت إطار 

صعود ماكرون كرئيس للبالد.
قبيل توقيع اتفاق إيران النووي في 

يوليو 2015، كانت فرنسا من أشد المعارضين 
للمقترح النهائي له، وطالبت بتشديد إجراءات 

الرقابة الدولية، كما أصرت على إجبار 
إيران على التعليق الكامل لمفاعل إنتاج 

البلوتونيوم الذي ُيستخدم في إنتاج الطاقة 
في بعض المفاعالت النووية كما في مفاعل 

مدينة آراك الذي يقع غرب وسط البالد.
وشددت فرنسا على تخفيض مخزون 

إيران من اليورانيوم عالي التخصيب. 
باإلضافة إلى ذلك، بدأت فرنسا سلسلة من 

العقوبات الشديدة من جانب االتحاد األوروبي 
واألمم المتحدة بهدف الضغط على نظام 

خامنئي والحد من طموحاته النووية.
لكن بمجرد توقيع االتفاق، هرعت فرنسا 

إلى بناء عالقات دبلوماسية وتجارية مع 
إيران. ففي يناير عام 2016، زار الرئيس 

حسن روحاني باريس، وانتهى اللقاء بعقد 
صفقات في مجاالت عدة كالصحة والزراعة 
واالتصاالت والطيران والتنمية المستدامة.

وفي مايو من العام الماضي، انُتخب 
ماكرون رئيسا للفرنسيين، وارثا نفس منهج 

سلفه فرانسوا هوالند في دعمه االتفاق 

إلى درجة أن ماكرون ربط تقدم العالقات 
الفرنسية – اإليرانية بمدى الحفاظ على بنود 
االتفاق. وسارعت الشركات الفرنسية إلى عقد 

الصفقات التجارية.
لكن بالرغم من تطوير ماكرون لعالقات 

بناءة مع إيران داعيا المجتمع الدولي 
وحلفائه إلى عدم االنسحاب من االتفاق، إال 

أنه دائم االنتقاد لسلوك النظام اإليراني الذي 
يفتعل المشاكل بتدخالته في المنطقة، بالتالي 
يحتاج االتفاق إلى نوع من التحديث، محاولة 

لدرء اإلثارات اإليرانية.
وفي سبتمبر 2017 أثناء مداوالت الجمعية 

العامة لألمم المتحدة في نيويورك، أصبح 
موقف ماكرون جليا عندما صرح بأن االتفاق 

غير كاف، كما أثار تساؤالت حول مستقبل 
إيران النووي، خصوصا مع انتهاء صالحية 

االتفاق في عام 2025.
ومع المظاهرات الحاشدة المناهضة 

للنظام القمعي في ديسمبر 2017 – يناير 2018، 
استنكر ماكرون ممارسات النظام مطالبا 

إيران بكفالة حرية التعبير وحرية التظاهر 
للمواطنين. وتعكس زيارات ماكرون لحلفائه 

في دول الخليج حرصه على عالقاته بهم.
وتمثل السعودية بالنسبة للشريك 

الفرنسي حصنا منيعا في مواجهة اإلرهاب، 
وقوة عسكرية هامة في منطقة الشرق 

األوسط، والعبا أساسيا في التحالف الذي 
تقوده الواليات المتحدة لمحاربة ما يسمى 

بالدولة اإلسالمية.
كما تدعم الرياض فرنسا عسكريا في 

بوركينا فاسو والنيجر والتشاد ومالي 
وموريتانيا لدحض المقاتلين اإلسالميين. 
بالتالي يعتبر ماكرون التعاون مع الشريك 
السعودي ضمانة لالستقرار. ويعتبر أيضا 
تصريحاته المهادنة بشأن ممارسات إيران 

ضمانة بأال تنشب الحرب فجأة، وكل األمور 
تصبح خارج السيطرة.

طموح ماكرون للعب دور الوسيط 
الدبلوماسي الذي يبني العالقات مع كل 

الدول، مع الحلفاء واألعداء، وفي كل األوقات 
واألحوال، لم يعد عليه بالنفع. ورسالته 

الحيادية التي يزعم حملها لحماية مصالحه 
في السعودية وإيران معا لن ُتجدي، بعدما 

تطور الموقف باختيار ترامب االنسحاب من 
االتفاق النووي.

تسعى فرنسا إلى البحث عن مكان جديد 
لها في عالم سياسي متغير، لكن تشتت 
ماكرون وفريقه بإعالنهما عن مبادرات 

ضخمة، مع ضعف تطبيقها على أرض الواقع، 
يقلل من فرصها المحتملة.

التصريح بالدعم المطلق التفاق إيران 
النووي، ومحاوالت الجلوس على طاولة 

المفاوضات وبناء جسور التعاون والحوار 
من ناحية، ثم تشجيع فرض عقوبات على 

إيران لرفضها المساومة على برنامج 
صواريخها الباليستية وزعزعتها لالستقرار 
في المنطقة من ناحية أخرى، تلك هي معادلة 

ماكرون الصعبة.
وبعد إعالن الرئيس ترامب فرض أقصى 
العقوبات االقتصادية على النظام اإليراني، 

والدول التي ستتعاون معه، بتحديد مهلة 
للشركات والبنوك األجنبية من ثالثة إلى 

ستة أشهر إلنهاء جميع الروابط التجارية مع 
إيران،  لم يعد ماكرون يستطيع مسك العصا 
من المنتصف، ولن يتمكن من الوقوف وجها 

لوجه لمعاندة حليفه األميركي الدائم.

معادلة ماكرون المستحيلة: 
فرنسا حليفة لطهران ولواشنطن

محمحمود سعيد موسى
باحث في العالقات الدولية

طهران: أوروبا عاجزة 
عن إنقاذ االتفاق

} أنقرة - نقلت وكالة فارس شبه الرسمية 
لألنبـــاء عـــن نائب القائـــد العـــام للحرس 
الثوري اإليراني قولـــه إن الدول األوروبية 
عاجزة عن إنقـــاذ االتفاق النووي مع إيران 
بعد قرار الواليات المتحدة االنسحاب منه. 
ونســـبت الوكالة اإليرانية إلى البريجادير 
جنـــرال حســـين ســـالمي قولـــه ”أوروبا ال 
تســـتطيع التحـــرك بشـــكل مســـتقل في ما 

يتعلق باالتفاق النووي“. 
قالـــت  أن  بعـــد  تصريحاتـــه  وجـــاءت 
بريطانيا وفرنســـا وألمانيا إنها ال تزوكان 
المرشـــد األعلـــى اإليرانـــي آية اللـــه علي 
خامنئي شـــكك األربعاء في قدرة الموقعين 
األوروبيين على االتفاق على ضمان مصالح 

طهران، مضيفا ”ال أثق في هذه الدول“.
ونظـــرا ألن االتفاق النـــووي كرس دور 
إيران كالعب محوري في الشـــرق األوســـط 
المثخـــن بالصراعات، ســـيلقي قرار ترامب 

بال شك بظالله على المنطقة. 

السعودية نجحت في حني أخفقت 
الجهود الدبلوماســـية التي بذلتها 
مـــع  وبريطانيـــا  وأملانيـــا  فرنســـا 

دونالد ترامب

◄



} بغــداد - في أواخر يوليو عام 2015 انطلقت 
تظاهرات شـــعبية واســـعة في ساحة التحرير 
وســـط العاصمة العراقية، بغداد، بتحشيد من 
الحزب الشـــيوعي والقوى السياسية المدنية 
في البالد، تطالب بإصالح العملية السياســـية 
والفســـاد،  الطائفيـــة  المحاصصـــة  وإنهـــاء 
وتمددت االحتجاجات إلى المحافظات جنوب 

البالد.
بعـــد أشـــهر مـــن التظاهـــرات تراجع عدد 
المتظاهريـــن وكادت تتوقـــف، إال أن مقتـــدى 
الصـــدر غّير المعادلـــة عندما دعـــا اآلالف من 
أنصاره لالنضمام إلـــى التظاهرات في أبريل 
عـــام 2016 لتعـــود االحتجاجـــات أقـــوى مما 
كانت عليـــه حتى وصلت إلى داخـــل المنطقة 
الخضـــراء المحصنـــة في حـــدث تاريخي لن 

ينساه العراقيون.
بعد ذلك، تطـــور التحالف االحتجاجي إلى 
تحالـــف سياســـي انتخابـــي نادر بيـــن حركة 
إســـالمية (شـــيعية) وحركة مدنية شـــيوعية. 
وأثار هـــذا التحالف جـــدال كبيـــرا، نظرا إلى 
بيـــن  الكبـــرى  األيديولوجيـــة  التناقضـــات 
مكوناتـــه. لكن األمين العام للحزب الشـــيوعي 
العراقي، رائد فهمي، يرى أن تحالفه ســـائرون 
قد يمضي إلى أبعد من المســـاهمة في تشكيل 
الحكومة المقبلة ويتجه نحو المنافســـة على 
منصب رئاســـة الـــوزراء وانتزاعـــه من حزب 
الدعوة. ويبني توقعاته على فشـــل الحكومات 
العراقية بقيادة حزب الدعوة، في إدارة البالد. 
ومنذ تنظيم االنتخابـــات في العراق عام 2006 
عقب إســـقاط النظام الســـابق في 2003، تولى 
نـــوري المالكـــي رئاســـة الحكومـــة لدورتين 

متتاليتين، ومن ثم خلفه حيدر العبادي.
وشـــهدت البـــالد خـــالل عهـــدي المالكي 
والعبادي أعمال عنـــف طائفية وحربا طاحنة 
مع تنظيم الدولة اإلســـالمية علـــى مدى ثالث 
ســـنوات، فضال عن تفشي الفساد. وفي خضم 
الجدل الدائر حول خروج رئاســـة الوزراء من 

حـــزب الدعوة، تســـعى قوى سياســـية 
للمنافســـة علـــى المنصب  أخـــرى 

بعـــد االنتخابات، بينها تحالف 
ســـائرون الذي يضم أحزابا 

دينية ويســـارية ومدنية، 
الحـــزب  ضمنهـــا  مـــن 

الشيوعي العراقي.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه رغم 

الحزب،  جناحـــي  زعيمـــي  اتفـــاق 

رئيس الوزراء السابق نوري المالكي والحالي 
حيـــدر العبـــادي، على ضـــرورة التحالف بعد 
االقتراع، إال أن سياســـيين عراقيين يشـــيرون 
إلى وجود العديد من المؤشـــرات التي تجعل 
مـــن إمكانية التقـــاء الجناحين مجـــددا، أمرا 

صعبا.
ويقـــول فهمـــي ”لم يعـــد منصـــب رئيس 
الـــوزراء حكرا علـــى حزب الدعـــوة“، مضيفا 
أن ”نتائـــج االنتخابـــات ســـتلعب دورا كبيرا 
في تحديد هوية رئيـــس الوزراء المقبل“. ولم 
يســـتبعد ”أن يدعم تحالف ســـائرون العبادي 
لواليـــة ثانية، لكنه ليـــس الخيار الوحيد، وقد 
يكون لدى سائرون مرشحه لشغل المنصب أو 

دعم مرشح وطني من كتلة أخرى“.

تحالف غير مألوف

لم يخـــف فهمي تحفظه وتحالفه إزاء فكرة 
األغلبية ذات اللون الواحد، قائال إن ”األحزاب 
الموجـــودة ال تـــزال أحزاب مكونات وليســـت 
أحزاب برامـــج، ولهذا فإن األغلبية إن تحققت 
ســـتكون سياســـية وذات إشـــكالية، وأغلبية 

وصول إلى السلطة“.
ويقـــول إن ”األغلبيـــة ال بد منها لتشـــكيل 
الحكومة، ولكن يجـــب أن تكون أغلبية وطنية 
ال تعمـــل علـــى إقصـــاء (أّي) طيـــف عراقي“. 
ويـــردف قائال ”ال نســـتبعد أن نكون معارضة 
فـــي البرلمان إذا تشـــكلت الحكومة بطريقة ال 

تساعد على أن تخدم مشروعنا، فنحن لن نكون 
جـــزءا من أغلبية تحمل لونـــا واحدا أو هوية 

واحدة“.
ويعتـــرف األمين العام للحزب الشـــيوعي 
العراقـــي بأن ”التأثير الدولـــي على العراق ال 
يزال موجودا، إذ ال تزال إيران حاضرة بتأثير 
كبير وبأشكال مختلفة، وما زالت تملك مفاتيح 
الســـلطة، واألميركيون أيضا يســـعون إلى أن 

يكون لديهم ثقل أكبر من السابق في البالد“.
ويضيف أن واشـــنطن وطهـــران ال تزاالن 
قادرتيـــن على قطع الطريق علـــى حل أو قرار 
ال تقبـــالن به، إال إذا كان القرار مبنيا على رأي 
قاعـــدة عريضة من الجماهيـــر، عندها ال يمكن 

ألي طرف خارجي االصطدام به.
ويضم تحالف ســـائرون 6 أحـــزاب مدنية 
ويســـارية ودينيـــة، يأتي فـــي مقدمتها حزب 
االســـتقامة المدعوم من زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر، والحزب الشـــيوعي العراقي. 
وهذا أول تحالف مـــن نوعه في العراق، وكان 
اإلعـــالن عنـــه مفاجئـــا للمراقبيـــن المحليين 
والدوليين، لكنه خرج في األصل من ســـاحات 
االحتجاجـــات خـــالل مشـــاركة أطرافهـــا في 
تظاهرات مناهضة للفســـاد على مدى العامين 

الماضيين.
وفـــي معـــرض حديثـــه بشـــكل مفصل عن 
التحالف، يقول فهمي ”ســـائرون نحو برنامج 
متفق عليه، نحو تحقيق إصالحات حقيقية في 
مياديـــن مختلفة، نختصرهـــا بدولة المواطنة 
والمؤسسات، ودولة العدالة االجتماعية 
والخـــروج من نهـــج المحاصصة“. 
اإلصالحات  ”حزمـــة  أن  ويـــرى 
الحكومـــة  تبنتهـــا  التـــي 
قطعـــت شـــوطا، لكنها ما 
بشـــكل  مكتملة  غير  زالت 
جذري، نظرا إلى وجود قوى 

مسيطرة يهددها اإلصالح“.
ويلفت إلـــى أن ”عملية اإلصالح 

تحتـــاج إلـــى موازين قـــوى، وهـــذا التحالف 
(سائرون)، بعمقه الجماهيري، سيكون خطوة 
أولـــى باتجـــاه إيجـــاد موازين قـــوى لصالح 
العمليـــة اإلصالحيـــة“. ويشـــير فهمـــي إلـــى 
أن ”التحالـــف بيـــن الشـــيوعيين والصدريين 
لم ينشـــأ بين يـــوم وليلة، بل بـــدأت ممهداته 
فـــي الشـــارع وأثنـــاء الحركـــة االحتجاجيـــة 
التـــي بدأها المدنيـــون، ومن ثـــم التحق بهم 
الصدريـــون (أنصار الصـــدر)، الملتّفون حول 
المطالب ذاتها، بعيدا عن الفئوية، ونبذنا معا 

الطائفية“.

شعارات مضللة

يتوقع رائـــد فهمي أن يفوز تحالفه بـ40 أو 
45 مقعـــدا من أصل مقاعـــد البرلمان الـ328، ما 
سيجعل منه ”قوة مؤثرة“ في تشكيل الحكومة 
المقبلة، إال أن للكاتب العراقي فاروق يوســـف 
موقفـــا مغايـــرا حيـــث يـــرى أن الشـــيوعيين 
العراقييـــن يرفعون شـــعارات مضللة ال عالقة 

لها بالواقع.
إن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  ويقـــول 
”الشـــيوعيين في العراق قد قادتهـــم نفعيتهم 
إلـــى تدميـــر تاريخهـــم النضالـــي باعتبارهم 
معارضين“، ويتســـاءل مســـتنكرا ”من المؤكد 
أن رائـــد فهمـــي ســـيكون عضوا فـــي مجلس 
النـــواب القادم ممثـــال للتيار الصـــدري. فهل 
ســـتكون تلك الصفة وساما مشرفا على صدور 

الشيوعيين؟“.
ويبنـــي فاروق يوســـف موقفه مـــن تاريخ 
التيار الصدري قائال ”لو تغاضينا عن العمامة 
الســـوداء التي يضعها زعيم ذلك التيار السيد 
مقتدى الصدر على رأســـه وهـــي هوية انتماء 
طائفي، فإن هناك ما التبس على الزعيم، الذي 
ال يزال ينادي باألممية، مـــن تاريخ ذلك التيار 
عبر ســـنوات عمره الخمس عشـــرة التي بدأت 

مع االحتالل“.

هل ينجح تحالف الشيوعيني والصدريني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

رائد فهمي 
األمني العام للحزب الشيوعي 

الشيوعيون في العراق 
قادتهم نفعيتهم 

إلى تدمير تاريخهم 
النضالي

التحالف بين 
الشيوعيين 

والصدريين بدأت 
ممهداته في الشارع

سائرون.. تحالف يعكس فوضى العراق اليوم

من الشارع إلى البرلمان

ــــــى مقاطعة االنتخابات  لم تعد الدعوات إل
مجرد رأي للناشــــــطني والسياســــــيني، بل 
أصبحت حملة منظمة القت قبوال شــــــعبيا 
تعبيرا عن االستياء من األحزاب احلاكمة 
وقانون االنتخابات الذي يسمح لها بالفوز 
دائما، والتحالفات االنتخابية التي يكشف 
التناقض بينها إلى أي مدى ميكن أن تدفع 
ــــــى االنقالب حتى  املصالح السياســــــية إل
على املبادئ املؤسســــــة، من ذلك التحالف 
ــــــني التيار الصدري واحلزب الشــــــيوعي  ب
ــــــث يرى الكثير من العراقيني  العراقي، حي
أن صــــــورة العمامة الســــــوداء مع األعالم 
ــــــت إمكانية  ــــــر مقنعة وإن كان احلمراء غي
فوز التحالف مطروحة بحكم أن كل شيء 
ممكن في عراق اليوم، وأي مرشــــــح ميكن 
أن يفوز في انتخابات تهم القوى اخلارجية 

أكثر من العراقيني.
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[ عين الحزب الشيوعي على رئاسة الوزراء  [ االنتخابات العراقية تهم القوى الخارجية أكثر من العراقيين

{إيران التي سلحت ودربت اآلالف من ميليشيات الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم داعش في العراق ستشجع ميليشياتها 
على شن هجمات ضد القوات األميركية في العراق}.

ديفيد أوزبورن
كاتب أميركي

االنتخابات
العراقية

} أبـــرز المحطـــات والتحوالت التي شـــهدها 
العـــراق منـــذ الهجوم األميركي فـــي 20 مارس 

:2003
[ 20 مـــارس 2003: غـــزا تحالـــف بقيـــادة 
واشـــنطن العـــراق بحجة تدمير أســـلحة دمار 

شامل لم يتم العثور عليها بتاتا.
[ 9 أبريل: وصل األميركيون إلى بغداد وفّر 
الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين قبل أن 
يتم القبض عليه في 13 ديســـمبر 2003 ومن ثم 

يتم إعدامه في 2006.
[ 1 مايـــو: أعلن الرئيـــس األميركي جورج 
دبليـــو بـــوش أن القســـم األكبر مـــن المعارك 

انتهى، إال أن ”الحرب ضد اإلرهاب“ مستمرة.
[ 16 مايو، منع الحاكم األميركي بول بريمر 
مســـؤولي حزب البعث من تولي وظائف عامة، 

ثم حل األجهزة األمنية.
[ 2 أكتوبـــر: أقر تقريـــر لمجموعة تحقيق 
أميركية عدم العثور على أســـلحة دمار شـــامل 

في العراق.
[ 13 ديســـمبر: القبض على صدام حسين 

بالقرب من تكريت شمال بغداد.

نقل السلطات

[ 28 يونيو 2004: نقل التحالف السلطة إلى 
العراقيين، وتم حل السلطة المؤقتة التابعة له، 

وغادر بول بريمر البالد.
[ 30 يناير 2005: تـــم إجراء أول انتخابات 
تعدديـــة في البالد وســـط مقاطعة مـــن العرب 
الســـنة. حصـــل الشـــيعة الذين يمثلـــون ثلثي 
السكان، على الغالبية المطلقة، واختير الكردي 
السني جالل طالباني رئيسا انتقاليا في أبريل 

2005، ثم أعيد انتخابه بعد عام.
[ 15 ديســـمبر 2005: فـــاز تحالـــف أحزاب 
وحركات شـــيعية في االنتخابات التشـــريعية 
لكن من دون غالبية مطلقة في مجلس النواب.

[ 22 فبرايـــر 2006: أدى تفجيـــر ضريـــح 
شيعي في سامراء شمال بغداد إلى اندالع نزاع 

طائفي دام بين الشيعة والسنة.
[ 20 مايو، شـــكل الشـــيعي نوري المالكي 
أول حكومـــة بعـــد الحـــرب بتكليـــف من جالل 

الطالباني الذي أعيد انتخابه رئيسا.
[ 10 ينايـــر 2007: قـــرر الرئيـــس األميركي 
إرســـال أكثر مـــن 20 ألف جنـــدي إضافي إلى 

العراق حيث كانت أعمال العنف محتدمة.
[ 14 أغسطس: قتل أكثر من 400 شخص في 
أشـــّد االعتداءات دموية في 4 سنوات استهدف 

أقلية اإليزيديين في محافظة نينوى (شمال).
[ 1 يناير 2009، تسلمت السلطات العراقية 
”المنطقة الخضراء“ فائقة التحصين في بغداد 

ورمز االحتالل األميركي.
[ 27 فبراير: أعلن الرئيس األميركي الجديد 
حينهـــا بـــاراك أوبامـــا أن القـــوات األميركية 

ستنسحب من العراق بحلول نهاية 2011.
[ مارس 2010: نظمت انتخابات تشـــريعية 
لم تنبثق منها غالبية واضحة، ما أّخر تشـــكيل 

حكومة المالكي الجديدة إلى نوفمبر.

المعركة ضد الجهاديين

[ 8 أبريل 2013: أعلن إنشـــاء تنظيم الدولة 
اإلســـالمية في العراق وبالد الشام بقيادة أبي 
بكر البغدادي. وفـــي بداية 2014 احتل التنظيم 

الفلوجة.
انتخابـــات  أجريـــت   :2014 أبريـــل   30  ]
تشريعية هي األولى بعد انسحاب األميركيين. 
وحـــل تحالف المالكي في الصـــدارة، لكن دون 

أغلبية واضحة.
[ 10 يونيو، احتل تنظيم الدولة اإلسالمية 
في العراق وبالد الشـــام الموصل، ثانية كبرى 
مدن العراق، وأراضي شاســـعة أخرى، قبل أن 
في 29 يونيـــو، ويغير  يعلن قيـــام ”الخالفـــة“ 

تسميته إلى ”تنظيم الدولة اإلسالمية“.
[ 8 أغسطس: بدأت الغارات األميركية ضد 

الجهاديين، ثم غارات التحالف الدولي.
اســـتعادت القوات العراقية مدينة   :2015]
تكريـــت، بدعم من التحالف ووحدات عســـكرية 
تم تشـــكيلها بعد نداء من المرجعية الشـــيعية 
الدينيـــة في البـــالد. وتمت اســـتعادة الفلوجة 

والرمادي في 2016.
[ يوليو 2017: تمت استعادة الموصل بعد 

معارك استمرت تسعة أشهر.
[ ديســـمبر 2017: أعلـــن العبـــادي ”انتهاء 

الحرب“ على تنظيم الدولة اإلسالمية.

أزمة إقليم كردستان 

[ 25 ســـبتمبر 2017: أيد 93 فـــي المئة من 
ســـكان كردستان العراق اســـتقالل اإلقليم بعد 
استفتاء عارضته بغداد وأثار انتقادات دولية. 
وجـــرى االســـتفتاء أيضا في مناطـــق متنازع 

عليها أبرزها محافظة كركوك النفطية.
[ منتصـــف أكتوبر، أرســـلت بغداد قواتها 
الســـتعادة المناطق الواقعة خارج كردســـتان 
والتـــي كان ســـيطر عليهـــا األكراد منـــذ 2003 

وبينها كركوك.
[ 29 أكتوبر: أعلن مســـعود بارزاني الذي 
بادر إلى إجراء االســـتفتاء تنحيه من رئاســـة 

كردستان.

العراق منذ االجتياح 
األميركي في 2003

} أربيل (العــراق) - وعد الصحافي العراقي، 
منتظر الزيدي، بكنس مــــا وصفه بـ”الرؤوس 
الفاسدة“، عبر االنتخابات البرلمانية، المقررة 
السبت المقبل، والتي يخوضها ضمن ائتالف 
”ســــائرون“، المدعوم من رجل الدين الشيعي، 

مقتدى الصدر.
وهيمـــن الزيـــدي، عام 2008، على وســـائل 
اإلعالم في أرجاء العالم، إذ احتج على االحتالل 
األميركي لبلده برشق الرئيس األميركي آنذاك، 
جـــورج بـــوش االبن بفردتـــي حذائـــه، خالل 
مؤتمر صحافي في بغداد مع رئيس الحكومة 

العراقية حينها، نوري المالكي.
وعن الهدف من خوضه االنتخابات، أجاب 
”سنشهد تغييرا مع (قائمة) سائرون، ونكنس 
هــــذه الرؤوس الفاســــدة، التــــي أجرمت بحق 

العراقيين“.
وتعــــد مكافحــــة الفســــاد القضيــــة األبرز 
الئتالف ”ســــائرون“، خاصــــة وأن الصدر من 
أبرز الداعين إلى محاربة الفساد المستشري 
في دوائــــر البــــالد، وقاد احتجاجــــات عارمة 
استمرت أشهرا إلصالح أوضاع البلد العربي.
ويتنافــــس في االنتخابــــات العراقية 7376 
مرشــــحا، يمثلون 320 حزبــــا وأئتلفا وقائمة، 
على 328 مقعدا في مجلس النواب (البرلمان)، 
الــــوزراء  رئيســــي  انتخــــاب  يتولــــى  الــــذي 

والجمهورية. 

راشق بوش بالحذاء يعد بكنس {الرؤوس الفاسدة}
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} تصّرفت دول العالم املعنية باالتفاق 
النووي مع إيران بانبهار ينّم عن مفاجأة 
من أمر كان أعلن عنه دونالد ترامب حني 

كان مرشحا لالنتخابات الرئاسية. عّبرت كل 
الدول املوقعة مع الواليات املتحدة، عن أسف، 
ثم بعد ذلك، عن حتذير مما يترتب على األمر 

من تهديد للسالم وحتى للنظام الدولي برمته 
وفق الرواية التي صدرت عن الصني. بدا في 
حلظة واحدة أن العالم عاد عنقودا متسك به 

واشنطن دون غيرها، وأن احلرد األميركي 
مما يعتبر اتفاقا يعكس عاملا متعددا يعيد 

تصحيح ذلك املشهد وتأكيد أحادية قطبية لم 
تستطع طموحات روسيا وال توّسع الصني 

من النيل من حقيقته.
لم تبدأ املفاوضات حول البرنامج النووي 

مع الواليات املتحدة بل مع ما كان يسمى 
بالترويكا األوروبية. كان حسن روحاني 

حينها مشرفا على التفاوض ممّنيا النفس أن 
تغري ورشة التفاوض واشنطن فتلتحق مبا 
ميكن أن يحّول اجلعجعة إلى اتفاق حقيقي 
يضع إيران في مصاف الكبار. كان روحاني 

يعرف أن ال اتفاق جديا دون واشنطن، وبناء 
على ذلك انتخب رئيسا للجمهورية وكّلف 
بإجناز هذا احللم مع األميركيني، بعد أن 
أتاهم رئيس يرى في ”عقيدته“ أن احلل 

هو اتفاق مع طهران يغير يوما ما من شكل 
النظام اإليراني وسلوكه.

لم يكن جوهر االتفاق الذي وقعته 
مجموعة ٥+١ مع إيران جماعيا. كان في 

حقيقته ثنائيا متت املفاوضات حوله بني 
دبلوماسيني أميركيني وإيرانيني في مسقط 
عاصمة سلطنة عمان. جرى األمر من وراء 

ظهر أهل املنطقة وأبلغ إلى ”الشركاء“ الذين 
محضوه توقيعا في يوليو من عام ٢٠١٥.

وحني جعل املرشح دونالد ترامب من 
”االنسحاب من أسوأ اتفاق“ عنوانا من 

عناوين احلّج نحو الرئاسة في الواليات 
املتحدة، كان يعلم جيدا ظروف والدة االتفاق 
في ما هو معلن وما هو مضمر، وكان يدرك 
جيدا أن انسحاب الواليات املتحدة من هذا 

االتفاق يحيُل توقيع اآلخرين حبرا على ورق.
يعلن قائد احلرس الثوري اإليراني 

اجلنرال محمد علي جعفري أن األوروبيني 
مرتبطون بالواليات املتحدة وال ميكنهم 
اتخاذ قرار مستقل للحفاظ على االتفاق. 

صدق الرجل في هذا، وهو أمر يحمل أخبارا 
سيئة إليران. يعلن جعفري في ما يريد له أن 
يكون موقفا ُمحّقرًا ألوروبا، أن إيران فقدت 
االتفاق احللم، وأن ذلك التداول الثنائي في 
مسقط الذي أبصر النور اتفاقا في فيينا لن 

يتيح إليران أن تكون أمرا واقعا ُيفرض على 
العالم بالرعاية الكاملة للواليات املتحدة.
على هذا فإن خروج الواليات املتحدة 
بصفتها إحدى الدول املوقعة من االتفاق 

ُيسقط االتفاق، في حني أن بقاء كل املوقعني 
اخلمسة اآلخرين ال ينقذ هذا االتفاق. أمر 

تعرفه طهران، وهي تكابر لإليحاء بغير ذلك.
لم تعترف طهران يوما بسعيها المتالك 

القنبلة النووية، وذهب املرشد علي خامنئي 
إلى اعتبار األمر ضد الدين ومخالف للشرع. 
ملعلومات حول  كانت طهران منذ ”تسريبها“ 

برنامجها النووي السري، تروُم التلويح 
للعالم مبا متتلكه من إمكانيات تقود إلى 

التحّول في ذلك نحو أغراض صناعية، 

أي عسكرية. باملقابل ساهمت البروباغندا 
اإلسرائيلية املستمرة حتى األسابيع األخيرة 

في التعظيم من شأن اخلطط اإليرانية المتالك 
أسلحة نووية تهددها وتهدد السلم الدولي.

كانت املفاعالت الذرية تعمل وأجهزة 
الطرد تدور مخّصبة اليورانيوم، فيما ورشة 

إيران احلقيقية تعمل بجّد في كل بلدان 
املنطقة. نشرت طهران مراكزها الثقافية 

في السودان ودول املغرب العربي ومصر، 
ونشرت خالياها في دول اخلليج، وتوّسعت 
مخالبها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان. 

باتت إيران رقما صعبا في كل املنطقة 
العربية، أقرت منابرها بـ”احتالل أربع 
عواصم عربية“، قبل أن يعلن أحد كبار 

مسؤوليها أن إيران أصبحت ”إمبراطورية 
عاصمتها بغداد“.

لم تكن إيران تريد من اتفاقها النووي إال 
االنتقال في الشرق األوسط من وضع الدولة 

املارقة إلى وضع الدولة العظمى املعترف بها 
دوليا. ورمبا يجوز في هذا اإلطار التساؤل 
عما يضمره تعبير ”٥+١“ من اعتراف بإيران 

كدولة تخاطبها وحدها دول ست كبرى. ورمبا 
أيضا يجوُز التساؤل عن سّر غياب العرب 

وتركيا عن اتفاق مع دولة إقليمية يرتبط بهم 
اخلالف أو االتفاق معها، أكثر من ارتباط 

األمر مع دول ال حدود جغرافية وال حكايات 
تاريخية معها.

منح باراك أوباما إيران ما تريد. 
تعامل معها بحنان احملّب وراح يوّجه 

سهام انتقاداته إلى خصومها، ناصحا 
إياهم بالذهاب نحوها واالتفاق معها 

على تقاسم النفوذ في املنطقة. كان الرجل 
فأخرجها ضمن رؤية  يتحرى تبرير ”فعلته“ 

إستراتيجية شاملة للعالم في ما عرف في 
مجلة ”أتالنتيك“ األميركية بـ”عقيدة أوباما“. 
انتشت طهران مبا أجنزت، وخـرج اإليرانيون 

فرحني بالتطور املتعلق بالعالقة املقبلة مع 
الواليات املتحدة أكثر مما تنطق به أحرف 

االتفاق الشهير. باملقابل سال لعاب الشركاء، 
ال سيما األوروبيني، في ما ميكن أن يوفره 

سوق إيران لشركاتهم الكبرى من عقود.
لكن شيئا ما زلنا ال نعرفه في الواليات 

املتحدة هو الذي لم يطّور االتفاق إلى 
ما تصبو إليـه طهران، وهو الـذي أوحى 

للمرشح دونالد ترامب بأن ال مستقبل 
أميركي لهذه الصفقة، على األقل في متنها 

احلالي. لم يبح أوباما بسّر ذلك، ولم يصدر 
عن وزير خارجيته آنذاك جون كيري ما يفيد 
نظيره اإليراني محمد جواد ظريف عن سبب 

إحجام واشنطن عن رفع الفيتو الذي يتيح 
للنظام املصرفي واملالي اإليراني أن يكون 

جزءا من النظام الدولي في هذا املضمار. لم 
ينقلب ترامب على االتفاق النووي، فالوكالة 

الدولية للطاقة الذرية ما فتئت تصدر التقرير 
تلو التقرير مؤكدة التزام إيران الكامل ببنود 
االتفاق. انقلب ترامب على إيران نفسها. لن 
تسمح إدارة الرئيس األميركي، ال سيما في 

أجنحتها التي تزداد صقورية منذ تعيني 
جون بولتون ومايك بومبيو في املواقع 

األساسية لألمن والدبلوماسية في إدارة 
الرئيس ترامب، أن تكون ما تتمناه.

لم تكن إيران على أولويات األمن 
األميركي االستراتيجي في مرحلة ما بعد 

”١١ سبتمبر“. كانت طهران شريكا متواطئا 
في إسقاط نظامْي طالبان في أفغانستان 

وصدام حسن في العراق، وبقيت كذلك 
في زمن احلرب ضد تنظيم داعش. بيد أن 

”الورقة اإليرانية“ سقطت من حسابات 
واشنطن، وباتت ”أميركا العميقة“ تعتبر أن 

إيران لم تعد فقط خطرا على أمن احللفاء في 
الشرق األوسط، بل باتت خطرا على األمن 

االستراتيجي األميركي في املنطقة.
قد متثل العمليات اإلسرائيلية األخيرة 

ضد مواقع إيرانية في سوريا جانبًا من 
عبق ما بعد االتفاق. فخروج واشنطن من 
االتفاق النووي هو مدخل لعملية شاملة 

تروم إخراج إيران من بلدان املنطقة وإعادة 
نفوذها احليوي إلى ما وراء احلدود. 

أدرك األوروبيون أمر ذلك وهم الذين أقروا 
لواشنطن أن ”االتفاق لم يعد كافيا“، على حد 

تعبير الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون، 
وهم ذاهبون وفق حملة دبلوماسية جماعية 
إلى تغيير السلوك اإليراني، قبل أن تتحّول 
دعوات بومبيو وبولتون إلى تغيير النظام 

في إيران أمرا حتميا في أجندات البيت 
األبيض.

صدق قائد الحرس الثوري..
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{ســـنواصل العمل مع شـــركائنا وحلفائنا لضمان عدم امتالك إيران أبدا لســـالح نووي، وسوف 

نعمل مع آخرين على التصدي لنفوذ إيران الخبيث}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع األميركي

{برنامـــج جودة الحياة يأتي اســـتكماال لمحاور رؤية المملكة العربية الســـعودية 2030، ويعنى 

بتحقيق نقلة نوعية في أنماط حياة المواطنين والمقيمين في المملكة}.

أحمد اخلطيب
رئيس جلنة برنامج جودة احلياة 2020 في اململكة العربية السعودية

العمليات اإلسرائيلية األخيرة ضد 

مواقع إيرانية في سوريا قد تمثل 

جانبا من عبق ما بعد االتفاق. فخروج 

واشنطن من االتفاق النووي هو مدخل 

لعملية شاملة تروم إخراج إيران من 

بلدان المنطقة وإعادة نفوذها الحيوي 

إلى ما وراء الحدود

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

} إلى أي مدى ميكن وصف التغيير الذي 
متر به اململكة العربية السعودية؟ كان 

هذا السؤال قائما ومتصال مبا يحدث في 
السعودية اليوم. واحلقيقة أن سؤاال كهذا لم 

يعد يتسع حلجم املسافة القائمة بني معنى 
التغيير، ومعنى حدوثه كطريقة حياة لدى 

السعوديني على اتساع اململكة بأكملها.
إن السعودية متتلك مقومات كبيرة 
وجديدة خللق بيئة مختلفة تنطلق من 

األبعاد الثقافية واالقتصادية واالجتماعية 
التي يتحرك من خاللها املجتمع السعودي، 
ومن هنا أطلقت الدولة أكبر وأهم مشروع 

ُيعنى بالتغيير وبتحسني منط حياة اإلنسان 
السعودي منطلقا من هذه املعطيات فكان 

إطالق مشروع ”جودة احلياة“ مبثابة 
منعطف هام ومصيري على مستوى احلياة 
االجتماعية والثقافية واالقتصادية، وكانت 

الدولة قد مهدت اقتصاديا ملشروع جودة 
احلياة بإنفاق إجمالي بلَغ ١٣٠ مليار ريال، 

والذي مت إطالقه فعليا عبر مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية وأقره مجلس الوزراء. 

وهو أحد أهم مشاريع التغيير اجلذري 
بالسعودية وردا على تساؤل: هل سيستغرق 
التغيير وقتا طويال. اإلجابة ليست ”رمبا“ أو 

”نعم“، بل اإلجابة هنا تخبرنا أننا في قلب 
التغيير وماضون به وله كل مقومات النجاح 

والقوة فهذا وقته وهذا أوانه.
تتطلع السعودية، باإلضافة إلى 

جتسيد رؤية ٢٠٣٠، إلى إدراج عدد من املدن 
السعودية ضمن قائمة أفضل مئة مدينة 

للعيش في العالم خالل السنوات القريبة 
القادمة، ويأتي مشروع جودة احلياة مبثابة 

طموح محقق يتطلع له السعوديون كونه 
يعمل على رفع جودة البنية التحتية وعلى 
حتسني شكل ومنط احلياة لدى كل إنسان 

يعيش على أرض السعودية مبا فيها حياة 
املقيمني.

وفي األيام املاضية من الشهر اجلاري 
وعبر ترند عاملي جرى تداول هاشتاغ حمل 

عبارة ”السعودية اجلديدة“ عبر فيه املواطن 
السعودي عن ترحيبه باملعنى العميق 

املتداول عما عرف بالسعودية اجلديدة، 
وأظهر تباينا كبيرا في اآلراء ملرحلة التغيير 

احلالية.
جودة احلياة لم تعد مجرد كلمة تقال في 

مقال أو تقرير خبري، بل هي تعني اليوم 
واقعا حقيقيا بدأ يتجّسد على أرض الواقع، 

ويهدُف خللق أمناط جديدة تعزز معنى 
جودة احلياة وتتضمن حتسني حياة األسرة 

السعودية وتهيئة بيئة مختلفة تتضمن 
الفرص الوظيفية واألنشطة واستحداث حياة 

عصرية مالئمة.
ال تتحقق جودة احلياة بإلقاء املسؤولية 

النوعية فقط وتتجاهل النصف الثاني 
من املجتمع وأعني النساء، فهناك تغيير 
في تفكيك هذه املركزية وفي التعاطي مع 
احلراك املجتمعي من خالل متكني املرأة 
في الكثير من املجاالت من أجل املشاركة 

املجتمعية، وفي صناعة القرار واملناصب 
العملية. فحظيت املرأة في هذا العهد اجلديد 

للتغيير بحقوق متفردة من هنا وهناك، 
إال أن هناك مطالبات صريحة للنساء ما 

زالت قائمة مثل ”إسقاط الوالية“ عن املرأة 
الراشدة ونيلها حقوقها املدنية كقرار السفر 

والتنقل والدراسة، حيث تتجه القرارات 
العليا السيادية اليوم إلى التغيير الفعلي 

في ما يخص االستثمار في الشباب، رجـاال 
أو نساء، وتعزيز مساعي الدولة في ما 

يحقق أهدافها مبا يتعلق بتحسني حياة 
الشباب السعودي من أبناء اململكة، وهو ما 

ُعدَّ أولوية وطنية عّبر عنها مشروع جودة 
احلياة والعديد من القرارات واألوامر امللكية 

السابقة والتي ستحقق أهدافها من خالل 
مواطنيها الذين ميثل الشبـاب فيهم ما 

نسبته أكثر من ٧٠ باملئة وطموحهم ال سقف 
له.

صدرت اآلن قرارات داخلية وأخرى 
خارجية متثل خطوات واثقة تقود البالد 
إلى حتقيق هيكلة جذرية على املستـوى 

السياسي واالقتصادي. إرادة ملكية جادة 
وشجاعة غيرت وبقوة الصورة النمطية 

عن السعودية في اخلارج ولدى السعوديني 
أنفسهم، ولم يعد كافيا التطلع فقط 

الستشراف املستقبل، بل حتملت الدولة 
مسؤولية ملفات غير عادية رغم كل ما يحيط 

بها من أعداء وأحداث جتاوزتها مثيرة 
اهتمام العالم أجمع.

السعودية اجلديدة اليوم تعمل من 
منطلق مبادرات تاريخية ذات أبعاد خارجية 

وداخلية هدفها حماية اإلنسان السعودي 

والوطن السعودي، فحملت امللفات الداخلية 
واخلارجية ومضت نحو تغيير كل ما 

ميكن أن يعود في مجمله لصالح احلياة 
والوطن، بدءا من احلرب على الفساد 

ومكافحة اإلرهاب، وصوال إلى اتفاقيات 
النفط والعالقات اخلارجية، وتعزيز األمن 

االقتصادي بكل أبعاده.
إن اإلصالح والتحديث وإرساء منط 

عيش وحياة عصرية وتعزيز الدولة املدنية 
هي أهداف تتطلب هذه اإلرادة احلقيقية 

التي حتظى بها السعودية اليوم، في حتول 
غير مسبوق واستثنائي حازم ومختلف، 

ميكن القول إن مسارا ممهدا شق طريقه إلى 
حيث توجد حياة مختلفة وأهداف جديدة. 
متفائلون بشأن سعودية قادرة على جتاوز 

التحديات وتأكيد أن التغيير ليس مجرد قرار 
بل هو إرادة دولة وواقع قائم.

جودة الحياة في السعودية ليست مجرد قرار

اإلصالح والتحديث وإرساء نمط عيش 

وحياة عصرية وتعزيز الدولة المدنية 

هي أهداف تتطلب هذه اإلرادة 

الحقيقية التي تحظى بها المملكة 

العربية السعودية اليوم

سالمة الموشي
كاتبة سعودية

يعلن الجنرال محمد علي جعفري أن 

إيران فقدت االتفاق الحلم، وأن ذلك 

التداول الثنائي في مسقط الذي أبصر 

النور في فيينا لن يتيح إليران أن تكون 

أمرا واقعا يفرض على العالم بالرعاية 

الكاملة للواليات المتحدة

ثمة مسار شق طريقه إلى حيث 

توجد حياة مختلفة وأهداف جديدة. 

متفائلون بشأن سعودية قادرة على 

تجاوز التحديات وتأكيد أن التغيير 

ليس مجرد قرار بل هو إرادة دولة 

وواقع قائم



آراء

} كان من الواضح أّن موافقة واشنطن على 
االتفاق النووي اإليراني في العام ٢٠١٥، ناجتة 
عن قرار إدارة يقودها رئيس دميقراطي شاب 

أراد أن يسجل ملرحلته في البيت األبيض 
اتفاقا دوليا تاريخيا، أكثر منه قرار دولة 
تسوسها مصالح وعالقات مع إسرائيل.

حاول الرئيس األميركي السابق باراك 
أوباما طيلة فترة رئاسته إقناع اجلمهوريني 

مبختلف ألوانهم ومواقعهم ومواقفهم، بقيمة 
االتفاق وجدواه البعيدة والعميقة لصالح 

إسرائيل وأميركا، ولكن بقيت خطوته استثناء 
وحالة شاذة عن قاعدة التناقض االستراتيجي 

والبنيوي بني واشنطن وطهران.
بهذا القرار، يكون الرئيس األميركي 

دونالد ترامب قد قّوض إرث أوباما بشكل 
نهائّي ووضعه على هامش املنظومة 

السياسية األميركية، فبعد استهداف املنظومة 
الصحية ”أوباما كير“، وإعادة قطع العالقات 
مع كوبا، وتوتير العالقات مع كندا، جاء دور 

االتفاق النووي مع إيران والذي اعتبرته إدارة 
أوباما في وقت سابق درة تاج سياساتها 

الدبلوماسية.
فسخ ترامب تركة أوباما بشكل نهائي، ال 

فقط في مستوى السياسات احمللية والدولية، 
بل حتى في مستوى اخلطاب السياسي 

والصورة الزعاماتية عن ساكن البيت 
األبيض، فلئن كان األّول مفّضال مسلكيات 

”احلرير الشائك“ و”احلديد الناعم“، فإن 
ترامب يصيب ”املمكن“ دون كبير اهتمام 

بـ”فّن املمكن“ وال بأنصاف احللول.
واحلقيقة أن ترامب نفذ معظم وعوده 
االنتخابية، مبا فيها تلك التي وقع متثلها 
عربيا على أنها غير قابلة للتحقق، وأنها 

مندرجة فقط في صلب احلملة الدعائية، ليبقى 
السؤال املركزي بأي ثمن وبأي تداعيات على 

املنطقة الشرق أوسطية.
ربط ترامب في خطابه بني قرار االنسحاب 
واألسباب األربعة التي اعتبرها وجيهة التخاذ 

قرار االنسحاب، وهي ”البرنامج الصاروخي 
الباليستي“ و”تزويد امليليشيات الطائفية 

في اليمن ولبنان بالصواريخ الباليستية“، 
و”التوّسع اإليراني امللحوظ في أكثر من ٥ 
عواصم عربية“، و”عجز االتفاق في شكله 

احلالي عن جلم البرنامج النووي اإليراني“ 
الذي شّدد ترامب على أنه ميتلك أدلة عن 

دخول طهران مرحلة تصنيع السالح النووي.
وهي مقدمات تؤكد أن االعتبارات التي 

بنيت عليها اخلطوة األميركية، هي اعتبارات 
إقليمية تخّص أصدقاء واشنطن في اخلليج 
العربي وفي الشرق األوسط، أكثر من تعلقها 

مبدى تطور املشروع النووي بحد ذاته.
بكل وضوح تعتبر واشنطن أن أي اتفاق 
نووي مع إيران، ال بد أال يكون اتفاقا نوويا 

فقط، مبعنى أّن ال شرعية وال معنى وفق 

املقاربة الترامبية ألي اتفاق مع طهران، ما 
لم يحتو على ٣ شروط أساسية وهي ”تقليم 
املشروع النووي“، و”حتجيم دور إيران في 

املنطقة“، و”تأزمي اجلماعات الطائفية املرتبطة 
بإيران عبر قطع عالقتها نهائيا باملركز“.

وهو بالضبط، مكمن االختالف بني أوروبا 
وروسيا من جهة، وواشنطن من جهة ثانية، 
فاألطراف األولى تعتبر أن قيمة االتفاق مع 

إيران قيمة نووية صرفة، في حني أن واشنطن 
تقارب املسألة من زاوية أن االتفاق ال بد أن 
يبدأ من املشروع النووي وال ينتهي عنده. 

وعلى هذا األساس عارضت موسكو وباريس 
ولندن وبرلني وبيكني اخلطوة األميركية 

واعتبرتها تقويضا ملا أجنز عام ٢٠١٥.
كان عنوان لقاء دونالد ترامب – إميانويل 
ماكرون في البيت األبيض، األزمة اإليرانية، 

حيث سعى ترامب إلى إقناع ماكرون بضرورة 
اتباع باريس للخطوة األميركية ضد طهران، 
إال أّن حسابات احلقل الباريسي اختلفت عن 

البيدر األميركي، فالشركات الفرنسية التي 
استوطنت حقول النفط والغاز في طهران 

أجلمت الرئيس الفرنسي عن املضي قدما في 
املسار األميركي، ومثل باريس غّردت موسكو 

وبيكني.
أما في طهران، فإن القرار األميركي زاد 

من تصدع الفجوة بني التيار اإلصالحي 
والتيار املتشدد الذي سيجد فيه األخير، خير 

محاججة على أن االتفاق لم يكن سوى تعطيل 
لعجلة التقدم النووي في مقابل حفنة قليلة 
من األموال لم متنع املواطنني من اخلروج 

رفضا وانتفاضا على حالة الفاقة املنسحبة 
على شرائح عديدة من الشعب اإليراني.

إدارة الرئيس اإليراني حسن روحاني 
في وضعية سياسية ال حتسد عليها، فهي 
واقعة بني مطرقة العقوبات األميركية التي 

ستعود ضّد اقتصادها، وبني سندان االتفاق 
النووي الذي يفرض عليها تعطيال وتأجيال 

وتعليقا تاما للنشاطات النووية، مبعنى أنها 
ال تستطيع استعادة الزخم النووي الذي كان 
مبثابة ”عنوان األنفة الفارسية“ وهي أيضا 

عاجزة عن إيقاف نزيف العقوبات االقتصادية 
التي تضرب عصب االقتصاد اإليراني.

إيران بين {نارين}

{ال يوفر االنســـحاب من االتفاق النووي دليال على األهداف العامة لإلدارة األميركية تجاه إيران. 

االنسحاب من االتفاق يشكل خطوة وليس إستراتيجية للتعامل مع إيران}.

روبرت ساتلوف
املدير التنفيذي ملعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{عندمـــا يوقع رئيس أميركـــي على اتفاق فإن ذلك ينبغي أن يكـــون ملزما على جميع من يخلفه 

بالرئاسة، إال في حال تغير الوضع بصورة دراماتيكية}.
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} أعترف بداية، أني لست في وارد الدفاع عن 
نظام صدام حسني، فهو لم يكن نظاما مالئكيا 

كما أنه نظام شابته العديد من األخطاء، ولم 
يكن دميقراطيا بل كان الرأي فيه حلزب واحد، 

لكن الفضيلة التي اكتشفها العراقيون لذلك 
النظام أنه لم يكن طائفيا، كما اكتشفوا أن 
أخطاء ذلك النظام كانت من طبيعة األشياء 

فمن ال يعمل ال يخطئ، أما الذين جاؤوا بعده 
فقد ارتكبوا خطايا.

وسأعترف وألول مرة، أن احلكومات التي 
أعقبت نظام صدام، لو عملت ما عمله وأحسن 

لكان التأييد الشعبي لها كاسحا ولغض 
الشعب النظر عن حقيقة أن تلك احلكومات 

جاء بها احتالل أجنبي، ولرمبا كنا سنشهد 
مفارقة كبرى هي تأييد البعثيني أنفسهم لهذه 

احلكومات االحتاللية، ولكن يبدو أن كل ما 
جرى، بعد سقوط نظام صدام، سار لصالح 

ذلك النظام نفسه، وكل تصرفات من جاء بعده 
استدعت إلى أذهان العراقيني املقارنة بني 
نظام كان يوفر األمن وحكومات تسهم في 

خلق الفوضى، وبني نظام كان يقدم اخلدمات 
والغذاء حتى وهو محاصر، وبني نظام 

انفتحت أمامه األبواب وتوفرت له عشرات 
املليارات من الدوالرات، فاختفت املليارات 

وغابت معها اخلدمات واحلصة التموينية، 
وبني نظام كان يفرض اإلعدام والسجن عقوبة 

للفاسدين، وبني حكومات تكرم الفاسدين، 

بني نظام خاض حروبا ضد أخطار حقيقية 
كانت تتهدد الوطن واملواطن، وبني حكومات 

اصطنعت حروبا لتبيد أبناء طائفة أخرى. 
وفرق كبير بني أن تفرض على حياة الناس 
آراء حزب علماني له مشروع واضح، وبني 

آراء حكومات تفرض رأي طائفة واحدة 
وممارساتها.

وإذا سمينا األشياء مبسمياتها التي 
فرضت بعد الغزو األميركي للعراق، فإن 
النظام احملاصصاتي قد أعطى للساسة 
الشيعة هيمنة واضحة على األمور، أو 

دكتاتورية ضمن اجلسم الدميقراطي 
املفروض، على مكونات الشعب األخرى، وقلنا 
الساسة الشيعة، ألن الشيعة أنفسهم اكتشفوا 

أنهم تعرضوا إلى خدعة على يد من كان 
ينادي مبظلوميتهم املدعاة وأن الظلم الذي 

أحاق بهم هو نفسه الظلم احمليق بجميع 
أبناء العراق، فقد أهدرت ثروات البلد وتوقفت 

صناعاته وخربت زراعته وضاعت سيادته 
لصالح إيران التي ال تريد جارا قويا، بل تريد 

سوقا ملنتجاتها الرديئة ميهد الطريق أمام 
احلكام اجلدد.

وهذا ما يفسر حالة التذمر الواسعة في 
العراق اآلن، وحّدتها في املدن واحملافظات 

الشيعية وجرأتها على العمامة الشيعية 
بعد أن كانت تنظر إليها بكثير من التقديس، 

من دون أن تستطيع حكومة حيدر العبادي 

السيطرة عليها، بعد أن احترقت بيدها الورقة 
الطائفية وأصبحت اللعبة مفضوحة.

سنون طويلة والعراقيون صامتون 
مع فقدهم لألمان وزيادة وتيرة االغتياالت 

والتفجيرات واستحواذ األحزاب على 
الوظائف احلكومية واقتصار العمل فيها على 

أعضائها ومؤيديها، حتى وصف كثيرون 
العراقيني بأنهم شعب سلبي ال يثور على 

واقع وضعهم فيه االحتالل واحلكومات، التي 
نصبت بإشارة منه وتدبير.

إن هناك مقاطعة شعبية واسعة 
لالنتخابات التي ستجرى في ١٢ من هذا 

الشهر، يرافقها توجيه من املرجعية الشيعية 
بعدم إعادة انتخاب الفاسدين، في مقابل ذلك 
رفعت حركة التذمر الشعبية شعارا واضحا 

أخذت تشهره في وجوه شخوص العملية 
السياسية، هو ”شلع قلع كلكم حرامية“، 
واملتوقع أن نتائج االنتخابات إذا جاءت 

على خالف رغبة العراقيني فإن اعتصامات 
وتظاهرات ستعم العراق من شماله إلى 

جنوبه ضد العملية السياسية برمتها.
العراقيون تعلموا سلوك الطريق السلمية 

لتحقيق التغيير، وأثبتوا بتذمرهم الواسع 
أنهم شعب حي، وأنهم إمنا كانوا صامتني 

على ممارسات احلكومات املتعاقبة ألنهم لم 
يتعودوا احلصول على حقوقهم بدفعات، 

وإمنا يحصلون عليها مرة واحدة.

تذمر شيعي يسبق االنتخابات العراقية

العراقيون كانوا صامتين على 

ممارسات الحكومات المتعاقبة 

ألنهم لم يتعودوا الحصول على 

حقوقهم بدفعات، وإنما يحصلون 

عليها مرة واحدة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

لماذا االنسحاب األميركي ليس كافيا
} ليس كافيا انسحاب الواليات املتحدة من 
االتفاق في شأن امللّف النووي اإليراني. كان 

هذا امللف منذ البداية حجة استخدمها النظام 
اإليراني من أجل ابتزاز املجتمع الدولي 
ودول املنطقة في آن. كانت إسرائيل هي 

املستفيد األّول من البرنامج النووي اإليراني. 
استخدمته بدورها من أجل ابتزاز الواليات 

املتحدة واحلصول منها على ما تريده، 
خصوصا في شأن كل ما له عالقة باملساعدات 

العسكرية والتكنولوجيا املتطّورة. جنحت 
إسرائيل في ذلك جناحا كبيرا. قطفت ثمار 

التوّصل إلى االتفاق وثمار االنسحاب 
األميركي منه في الوقت ذاته.

ليس االنسحاب األميركي من االتفاق كافيا 
في غياب إستراتيجية أميركية واضحة في 
الشرق األوسط واخلليج وصوال إلى شمال 

أفريقيا. هذا ما كشفته بوضوح الكلمة التي 
ألقاها الرئيس دونالد ترامب، والتي أعلن 

فيها خروج أميركا من االتفاق مع إيران.
تضّمنت الكلمة كّل العناصر التي ميكن 

أن تؤّسس إلستراتيجية أميركية متكاملة في 
اإلقليم وصوال إلى شمال أفريقيا، خصوصا 

بعدما تبني أن هناك حتى نشاطا إيرانيا 
متزايدا في شمال أفريقيا واستغالال إيرانيا 

لقضية بني املغرب واجلزائر. كان أفضل 
تعبير عن ذلك اضطرار اململكة املغربية 
إلى قطع العالقات مع إيران بعد كشفها 

لعناصر من حركة  تدريب ”حزب الله“ 
”بوليساريو“ االنفصالية التي ليست سوى 

أداة جزائرية تستخدم في حرب االستنزاف 
التي تشنها اجلزائر على املغرب منذ العام 

١٩٧٥ مستخدمة قضية مفتعلة اسمها قضية 
الصحراء، وهي أرض مغربية. ال يختلف 

عاقالن يعرفان شيئا، ولو قليال، عن التاريخ 
واجلغرافيا على ذلك. لم يترك الرئيس 

األميركي، على غرار ما فعل في خطاب سابق 

يوم الثالث عشر من تشرين األّول – أكتوبر 
املاضي نقطة مرتبطة بالنشاط اإليراني في 
املنطقة إال وذكرها. كان واضحا أنه يتحدث 

عن تنفيذ مشروع توسعي في املنطقة. 
من عناصر هذا املشروع إطالق صواريخ 
باليستية من األراضي اليمنية في اجتاه 
اململكة العربية السعودية. ليس تفصيال 
املوقف الذي اّتخذه الرئيس األميركي من 

النشاط اإليراني في اليمن.
كان من بني أهم ما قاله ترامب إنه بات 

يعرف ”أّن النظام اإليراني يتصدر الدول 
الراعية لإلرهاب في العالم“. أضاف ”إنه 

يصّدر صواريخ خطرة ويشعل الصراعات 
في الشرق األوسط ويدعم التنظيمات 

وامليليشيات اإلرهابية مثل حزب الله وحماس 
وطالبان والقاعدة. وعلى مدى السنوات 

املاضية، قام وكالء إيران بتفجير السفارات 
األميركية والقواعد العسكرية األميركية، 

فقتلوا مئات اجلنود األميركيني واختطفوا 
وسجنوا وعّذبوا مواطنني أميركيني“.

خالصة األمر أّن إدارة ترامب، على خالف 
إدارة باراك أوباما، تعرف أن املشكلة مع 

إيران ليست محصورة بامللف النووي. حصر 
املشكلة بامللّف النووي اإليراني كان مبثابة 
حتايل على املنطق واحلقيقة وال شيء غير 

ذلك. املشكلة في السلوك اإليراني في املنطقة 
وفي مشروع يعتمد أّوال وأخيرا على إثارة 

الغرائز املذهبية. لو لم يكن األمر كذلك كيف 
ميكن تفسير استفزازات ”حزب الله“ ألهل 
بيروت السنة خصوصا في اليوم الذي تال 

االنتخابات؟ لم يكن احلزب، الذي ليس سوى 
اإليراني، يريد  لواء في ”احلرس الثوري“ 

شيئا آخر غير إبالغ اللبنانيني، مسيحيني 
ومسلمني، أن بلدهم صار حتت الوصاية 

اإليرانية وال شيء غير ذلك. ال يريد ”حزب 
الله“ حصر انتصاره باالنتخابات، بل يسعى 

إلى تأكيد أنه انتصر على لبنان واللبنانيني 
وأّنه سيعاملهم بعد اآلن مثلما عامل أهل 
اجلنوب والبقاع في يوم االنتخابات وفي 

األّيام التي سبقته.
أظهرت إدارة ترامب أنها جدية في 

التعاطي مع إيران. هناك متابعة دقيقة لهذا 
املوضوع. بعد خطاب تشرين األّول – أكتوبر 

املاضي، جرت عملية إعادة هيكلة لإلدارة. 
شملت العملية حلول مايك بومبيو في وزارة 

اخلارجية مكان ركس تيلرسون، وجون 
بولتون مكان هربرت مكماستر كمستشار 

لشؤون األمن القومي. ترافق ذلك مع عملية 
استيعاب لكوريا الشمالية التي اختارت 
التخلي في مرحلة معّينة عن ترسانتها 

النووية، وأن تقيم كدولة طبيعية وسط محيط 
فيه دول تتمتع كل منها باقتصاد عمالق هي 

الصني واليابان وكوريا اجلنوبية. ال تكمن 
أهمية خطوة ترامب جتاه كوريا الشمالية في 
أّنه استطاع استيعاب خطرها فحسب، بل في 

أن كوريا الشمالية تصّدر أيضا تكنولوجيا 
الصواريخ إليران وغير إيران، وألنظمة مارقة 

مثل النظام السوري.
يظل كّل كالم يصدر عن ترامب كالما 
في غياب اخلطة اإلستراتيجية الشاملة 

التي جتعل إيران تعيد حساباتها. ال ميكن 
ملثل هذه اخلطة جتاهل أّن ثّمة حاجة إلى 
إفهام إيران، بالتي هي أحسن، أن ال مكان 

لها في سوريا. هذا يعني في طبيعة احلال 
أن الوجود العسكري األميركي في سوريا 
ضرورة. أنه ضرورة للسوريني أّوال الذين 

يعانون األمّرْين من االستعمار اإليراني ومن 
أوهام الكرملني التي تقوم على أن روسيا 

قّوة عظمى وأن في استطاعتها إقامة منطقة 
نفوذ تابعة لها انطالقا من سوريا ومن 

االنتصار على الشعب السوري. عندما تكون 
هناك إستراتيجية أميركية متكاملة، ال تعود 

لدى أوروبا حجج تتذّرع بها للمحافظة على 
االتفاق في شأن االتفاق مع إيران. هناك 

منطق أوروبي سليم يقوم على فكرة توسيع 
االتفاق املتعّلق بامللّف النووي اإليراني كي 
يشمل الصواريخ الباليستية وسلوك إيران 

في املنطقة، أي ميليشياتها املذهبية. مثل هذا 
املنطق األوروبي ال تعود له قيمة متى تتوافر 
خطة تقضي بوضع حّد للطموحات اإليرانية، 
بدءا مبنع التمدد في اجتاه العراق وسوريا 

ولبنان، أي ربط طهران ببيروت مرورا ببغداد 
ودمشق.

ال يكون قطع الطريق على إيران إال من 
خالل سوريا حيث يلعب النظام اإليراني 

ورقة مستقبله. سيخرج النظام اإليراني من 
طهران متى خرج من سوريا. سيخرج مثلما 

خرج النظام السوري من دمشق يوم خرج من 
لبنان. صار وجود النظام األسدي في سوريا 
يعتمد أّوال وأخيرا على الوجودْين اإليراني 

والروسي، أي على نظامني يتصّرفان بطريقة 
غير طبيعية خارج حدودهما، غير آخذين في 

االعتبار أّن اقتصادهما ال يتحّمل ذلك.
أخيرا، عندما تكون هناك إستراتيجية 

أميركية متكاملة، ال يعود الرئيس اإليراني 
حسن روحاني، وهو شخص ميتلك حّدا 

أدنى من الذكاء، يرد على ترامب بلغة 
خشبية ال تريد االعتراف بأن شيئا ما تغّير 

في واشنطن. ما الفائدة من عودة إيران 
إلى تخصيب اليورانيوم وإلى الرهان على 

وجود خالفات في وجهات النظر بني أميركا 
وأوروبا؟ ال فائدة تذكر، إذا أعلنت أميركا 

صراحة ما الذي تريده وترجمت الكالم 
اجلميل إلى أفعال على أرض الواقع ال أكثر 

وال أقّل…
البداية تكون من سوريا بعد اخلطأ الكبير 
الذي ارتكب في العام ٢٠٠٣ عندما ُسّلم العراق 

على صحن من فّضة إلى إيران!

ليس االنسحاب األميركي من االتفاق 

كافيا في غياب إستراتيجية أميركية 

واضحة في الشرق األوسط والخليج 

وصوال إلى شمال أفريقيا. هذا ما 

كشفته الكلمة التي ألقاها دونالد 

ترامب، والتي أعلن فيها خروج أميركا 

من االتفاق مع إيران

إيران ال تستطيع استعادة الزخم 

النووي الذي كان بمثابة {عنوان األنفة 

الفارسية} وهي أيضا عاجزة عن إيقاف 

نزيف العقوبات االقتصادية التي 

تضرب عصب االقتصاد اإليراني
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خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي



املســـؤولني  محـــاوالت  تكشـــف   – لنــدن   {
األوروبيـــني الدفاع عن مصالح شـــركاتهم في 
إيران حجم ورطة الشـــركات التي راهنت على 
فرص االســـتثمار في إيران بعد توقيع االتفاق 

النووي منتصف عام 2015.
األميركيني  املســـؤولني  تصريحات  وتؤكد 
الصريحة أن تلك االســـتثمارات تواجه طريقا 
مســـدودا وأن الواليات املتحـــدة لن تعبأ بها. 
وميكن اختصار ذلك بتصريح سفير الواليات 
املتحدة في أملانيا، ريتشـــارد غرينيل، الذي لم 
يتورع عن القـــول في تغريدة علـــى تويتر إن 

”الشـــركات األملانية التي تســـتثمر فـــي إيران 
يجب أن توقف أعمالها فورا“.

وكانت شركات أوروبية عمالقة مثل داميلر 
وبيجو ستروين قد سارعت لعقد شراكات في 
إيران لبيـــع وجتميع الســـيارات. كما أبرمت 
ســـيمنز األملانية صفقـــة لتســـليم القاطرات، 
ووقعت توتال الفرنســـية اتفاقا الستكشـــاف 

الغاز الطبيعي.
ولكـــن وحتى قبل إصـــدار الرئيس ترامب 
قرار االنســـحاب من االتفاق مـــع إيران، كانت 
العديد من الشـــركات قد بـــدأت بالفعل باحلد 

من اســـتثماراتها. وتتجه األمـــور إلى تعقيد 
أكبـــر في ظـــل بحـــث القـــادة األوروبيني عن 
طريق يســـتطيعون املضي فيه بدون الواليات 

املتحدة.
ومتثـــل إيـــران، التـــي يبلغ عدد ســـكانها 
حوالي 82 مليون نســـمة ومتتلك احتياطيات 
نفطية كبيرة، ســـوقا ال ميكـــن جتاهله في ظل 
وجـــود إمكانيـــة النمو الســـريع، وهي فرصة 
نـــادرة للشـــركات الغربيـــة ذات الطموحـــات 

العاملية.
وبينمـــا كانت بعض الشـــركات األميركية 
مثل جنـــرال إلكتريـــك وبوينغ تبـــرم اتفاقات 
مع إيران، كانت معظم الشـــركات األخرى مثل 
شـــيفرون وإكســـون موبيل تراقـــب األمر من 

بعيد.

فحتى بعـــد توقيع االتفاقيـــة النووية مع 
إيران، كانت تلك الشركات ال تزال محظورة من 
العمل في إيران بســـبب العقوبات األميركية. 
لكن الشـــركات األوروبية لـــم تكن تخضع ملثل 

تلك القيود املتشددة.
بالنســـبة ألوروبا، كانت إيران مثاال واعدا 
للدول الناشـــئة ســـريعة النمو. لكنها سرعان 
ما حتولت إلى خيبة أمل للشـــركات األوروبية 
التي غرقت فـــي الروتـــني والبيروقراطية في 
ظل اشـــتعال الصراعات السياسية بني القادة 

اإليرانيني.
كما شـــعرت الشـــركات أيضـــا باالختناق 
بســـبب إحجام البنـــوك األجنبية عـــن توفير 
التمويـــل نتيجـــة ملخاوفهـــا مـــن أن االتفاق 

النووي من املمكن أال يستمر.
وعلـــى الرغم من أن الصـــادرات األوروبية 
إلـــى إيـــران زادت بنحو الثلـــث العام املاضي 
إلـــى 12.8 مليـــار دوالر، فـــإن إيـــران ال تـــزال 
حتتـــل املرتبة الثالثة والثالثني بني الشـــركاء 
التجاريني بعد دول مثل كازاخستان وصربيا.

فبعـــد رفـــع العقوبات على إيـــران، وقعت 
شـــركة إيربـــاص صفقة الســـتبدال أســـطول 
اخلطوط اجلوية اإليرانية القدمي تشـــمل أكثر 
من 100 طائرة وقد مت تســـليم 3 طائرات منها 

فقط.
وفـــي عـــام 2016، وقعـــت داميلـــر اتفاقية 
مع شـــركة إيران خودرو لتصنيع الســـيارات 
لتوزيع شـــاحنات ماركة ”فـــوزو“ لكنها أقرت 
هـــذا األســـبوع بـــأن الطلـــب محدود بســـبب 

اقتصاد إيران الضعيف.
ومتتد مشـــكلة جذب املستثمرين األجانب 
إلـــى صناعـــة النفـــط حيـــث كانـــت الصفقة 
الوحيـــدة املهمة منذ رفـــع العقوبات عقدا مع 
توتال الفرنســـية لتطوير الغاز الطبيعي. لكن 

الشركة ال تبدو متأكدة من إمكانية تنفيذه.
وتبحث توتال عن اســـتثناء من واشنطن 
إلعفائها من العقوبات وهو أمر يبدو مستبعدا. 

وقد تضطر لتحويل حصتها إلى شركة النفط 
الصينية سي.أن.بي.سي، شريكها في العقد.

ومـــن املرجـــح أن تصبـــح جتربـــة توتال 
عالمة ســـيئة للمســـتثمرين اآلخريـــن. ويقول 
ريتشارد مالينسون، احمللل في شركة ”إنرجي 
اســـبكتس“ إن إيـــران ”ليســـت بيئـــة خصبة 
تســـتطيع فيها الشـــركات الكبيرة اســـتثمار 

أموالها“.
ورغم أن ترامب قد يجد صعوبة في جتنيد 
احللفـــاء لقطع صـــادرات النفط وهـــو املنتج 
األكثـــر قيمة بالنســـبة إليـــران إال أن جهوده 
قـــد تدفع بعضهـــا تلقائيا إلى إنهـــاء األعمال 

التجارية في إيران
ويرجح ريتشـــارد نيفيو املسؤول السابق 
بـــوزارة اخلارجيـــة األميركيـــة وأحـــد خبراء 
اتفاقية إيران في عهـــد الرئيس باراك أوباما، 
أن تتعاون اليابان وكوريا اجلنوبية وهما من 
أكبر عمالء إيران، في فرض العقوبات لقلقهما 

من مفاوضات واشنطن مع كوريا الشمالية.
وارتفعت صـــادرات إيران من النفط اخلام 
من نحو مليون برميل يوميا قبل رفع العقوبات 
إلى نحو 2.4 مليون برميل في األشهر األخيرة.

وقال نيفيو قد يتباطأ العمالء األوروبيون 
في إظهار رد فعلهم جتاه العقوبات احملتملة. 
كما أن الصني والهند اللتني تشتريان أكثر من 
مليـــون برميل يوميا من إيـــران، قد تواصالن 

شراء النفط اإليراني بنفس الكميات.
ويؤكـــد أنطوان روســـتاند، رئيس شـــركة 
كايـــروس ألبحـــاث الســـوق فـــي باريـــس أن 
”اإليرانيـــني يتوقعون فرض عقوبـــات جديدة 

وهم يعملون بكامل طاقتهم قبل إصدارها“.
لكن العقوبات ســـتخلق مـــع ذلك تعقيدات 
كبيـــرة ألن إيران اســـتنفدت معظم احتياطات 
احلقـــول احلالية وهي ســـتصبح فـــي نهاية 
املطـــاف مغمـــورة، ولن يكون بإمـــكان طهران 
البحث عن حقـــول جديدة للتشـــغيل من دون 

شركاء ومتويل أجنبي.

وصلت الشــــــركات األوروبية التي اندفعت لالستثمار في إيران بعد توقيع االتفاق النووي 
عــــــام 2015 إلى طريق مســــــدود بعد أن أطلق الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب رصاصة 
الرحمة على مشاريعهم املتعثرة في إيران منذ ما قبل قرار االنسحاب من االتفاق النووي.

ورطة الشراكات األوروبية التي راهنت على االستثمار في إيران

[ ترامب يطلق {رصاصة الرحمة} على استثمارات متعثرة أصال  [ الشركات األجنبية تشكو البيروقراطية وأعباء الصراعات السياسية

االستثمارات االجنبية في طريق مسدود

قرار الرئيس ترامب قد 

يدفع الكثير من الشركات 

تلقائيا لتصفية نشاطاتها 

المتعثرة في إيران
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} لنــدن – مـــع ارتفاع أســـعار النفـــط، تتجه 
الســـعودية  الدول اخلليجية الكبرى وخاصة 
لتحقيـــق مكاســـب مالية وسياســـية من قرار 
الرئيس األميركي دونالد ترامب باالنســـحاب 

من االتفاق النووي اإليراني.
ويرى دبلوماســـيون أن الســـعودية كانت 
ترغب في هبوط أســـعار النفـــط في ظل تخمة 
املعروض عام 2014، ألسباب بينها أن انخفاض 
سعر اخلام يقلص دخل خصمها اللدود إيران 
ويحد مـــن قدرتها على متويل حروب بالوكالة 

في دول املنطقة.
كانت تلـــك مفاضلة صعبـــة أضرت أيضا 
باالقتصـــاد الســـعودي. أمـــا اآلن، فقـــد بات 
الوضـــع مثاليـــا للريـــاض، إذ يبـــدو أن قرار 
ترامـــب ســـيقلص علـــى األرجح دخـــل إيران 
النفطي في وقت يفســـح فيـــه املجال أمام دول 

اخلليج لتعزيز صادراتها من الطاقة.
وقالـــت مونيـــكا مالـــك كبيـــرة احملللـــني 
االقتصاديـــني لدى بنك أبوظبـــي التجاري إن 
ذلـــك قد يعـــود بالنفع علـــى برنامج اإلصالح 
الســـعودي الطموح، الذي يهدف خللق فرص 
عمـــل وصناعات جديدة فضال عن خفض عجز 

ضخم في موازنة الدولة.
وأضافت أن ”الســـعودية قد تبدأ في زيادة 
إنتاجها النفطي في وقت أضحت فيه أســـعار 
النفط مرتفعة بالفعل. هذا يوفر لهم مزيدا من 
األموال لدعـــم برنامجهم االســـتثماري بينما 

يتقلص العجز“.
وأقـــر مســـؤول اقتصادي لوكالـــة رويترز 
أن ارتفـــاع الدخـــل النفطي من شـــأنه تعزيز 
الســـيولة في القطاع املصرفي اإلماراتي رغم 

تصاعد التوترات السياسية املرتبطة بإيران.
وســـيتوقف األثـــر الواقع علـــى صادرات 
النفـــط اإليرانية على كيفية تعاطي املشـــترين 
في آسيا وأوروبا مع العقوبات األميركية، لكن 

محللني يتوقعون هبـــوط اإلنتاج مبا يتراوح 
بـــني 300 ألف ومليون برميـــل يوميا من نحو 

3.8 مليون برميل يوميا.
ومن املتوقع أن تسد السعودية جزءا كبيرا 
في تلك الفجوة، بعد أن أكد مســـؤول سعودي 
األربعـــاء أن الريـــاض رمبـــا تزيـــد إنتاجها 

لتعويض أي نقص في املعروض.
وتوقعـــت مالـــك ارتفـــاع إيـــرادات النفط 
السعودي، التي بلغت 117.3 مليار دوالر العام 
املاضـــي مبا يصل إلى 9 باملئـــة هذا العام عن 
املســـتوى الذي كانت ســـتصل إليه دون قرار 

ترامب.
وبنـــاء على تلك التقديـــرات، من املفترض 
أن يبلغ متوســـط إنتاج النفط السعودي 10.2 
مليـــون برميل يوميا هذا العـــام بدال من 9.94 
مليـــون برميل يوميـــا، وأن تـــؤدي التوترات 
املتزايدة إلى ارتفاع متوسط أسعار اخلام هذا 

العام بنحو 3 دوالرات للبرميل.
لكن قرار ترامب قد يحمل جوانب ســـلبية 
أيضا لبعض دول اخلليـــج. فالدول األوروبية 
حتاول احملافظـــة على االتفاق النـــووي لكنه 
قـــد ينهار متاما مما يثيـــر مخاطر تزايد حدة 

الصراع في املنطقة.
وقال مصرفي إماراتي ”هذا ســـيؤثر على 
نظرة املســـتثمرين األجانب للمنطقة. سيكون 
هناك املزيد من السلبية وتسليط أكبر للضوء 

على املخاطر“.
وســـتكون قطر من أكبر اخلاسرين بعد أن 
ارمتت في أحضان إيران وستقلص العقوبات 
أحد نوافذها القليلة على العالم اخلارجي منذ 
مقاطعتها من قبل السعودية واإلمارات ومصر 

والبحرين بسبب دعمها لإلرهاب.
وســـتجد الدوحـــة صعوبة فـــي مواصلة 
اســـترضائها لطهران في ظل تشديد السياسة 

األميركيـــة جتـــاه إيـــران، خاصة بعـــد اتهام 
الرئيس األميركـــي للســـلطات القطرية مرارا 

بدعم اإلرهاب.
وقـــد تعاني ســـلطنة عمـــان، التـــي كانت 
تأمل بأن تدعم االســـتثمارات اإليرانية خطط 
التوســـع الصناعي. ففي العـــام املاضي وقع 
البنك املركزي العماني مذكرة تفاهم مع نظيره 

اإليراني بهدف تعزيز التجارة.
غيـــر أنه من املتوقع أن يســـتمر جزء كبير 
مـــن التجارة مع إيران، رمبا من خالل اتفاقات 
املقايضة التي ازدهرت في ظل العقوبات التي 
كانت مفروضة قبـــل أن يدخل االتفاق النووي 

حيز التنفيذ في عام 2016.
وقـــد تتأثـــر دبـــي، وهـــي مركـــز تقليدي 
لألنشـــطة اإليرانيـــة، في وقـــت أصبحت فيه 

الشـــركات أكثر حرصا في املعامالت التجارية 
مـــع إيران ألنها تـــرى مخاطر أكبـــر لوقوعها 

حتت طائلة إجراءات قانونية أميركية.
الســـلبية  التأثيـــرات  تلـــك  وباســـتثناء 
احملـــدودة فـــإن دول اخلليج الثريـــة املصدرة 
للنفـــط ال تربطهـــا بإيـــران ســـوى عالقـــات 
اســـتثمارية وجتارية محدودة جـــدا، وهو ما 

يعني أن هذه الدول لن تخسر كثيرا.
وفقـــد الريال اإليراني في يـــوم واحد بعد 
إعالن ترامب ما يصـــل إلى ربع قيمته لترتفع 
خسائره إلى أكثر من 50 باملئة منذ بداية العام 
وهو ما يظهر أن اإليرانيـــني يتوقعون أوقاتا 

اقتصادية عصيبة.
ويعاني االقتصاد اإليراني قبل قرار ترامب 
بوقت طويل من ارتفـــاع معدل البطالة إلى 30 

باملئة أو أكثر من ذلك بني الشـــباب، ومن نظام 
مصرفي مثقل بالديون ويشارف على اإلفالس.

وينذر القـــرار األميركـــي بانخفاض دخل 
إيران مـــن الصادرات وانحســـار قدرتها على 
احلصـــول علـــى العملـــة الصعبـــة ومعانـــاة 
املصارف من مشـــاكل قد تـــؤدي حلدوث أزمة 

مالية كبيرة.
وأشار مهرداد عمادي مدير حتليل مخاطر 
الطاقة لدى شركة بيتاماتريكس لالستشارات 
إلى أن االضطرابات في ســـوق العمالت تشبه 
حالة عدم االستقرار التي شهدتها فنزويال هذا 

العام.
وقال إن ”األمر ببســـاطة هو أن االقتصاد 
اإليراني مثل شـــاحنة عمالقـــة عليها حمولة 

ثقيلة وتسير مبحرك دراجة“.

رجح محللون أن حتقق معظم دول اخلليج مكاســــــب كبيرة من انسحاب الواليات املتحدة 
من االتفاق النووي اإليراني، لكنهم أشاروا إلى أن قطر ستكون أكبر املتضررين بهروبها 

من عزلتها االقتصادية إلى أحضان طهران.

مكاسب خليجية متوقعة من انسحاب واشنطن من االتفاق النووي

[ دول الخليج مستعدة لسد فجوة انخفاض إنتاج إيران النفطي  [ انعكاسات سلبية على قطر وعمان بسبب قربهما من طهران

عزلة النفط اإليراني ستصب في صالح الدول الخليجية

اقتصاد
{العقوبات التي كانت موجودة قبل اتفاق 2015 ســـتدخل من جديد حيز التنفيذ، وبالتالي لن 

يســـمح بتوقيع عقود تجارية جديدة مع إيران في المجاالت المشـــمولة بالعقوبات}.

جون بولتون
مستشار األمن القومي األميركي

{مـــن غير المقبول أن تضع الواليات المتحدة نفســـها في مكانة شـــرطي اقتصادي للعالم. من 

شأن ذلك أن يطرح مشاكل على كل الشركات األوروبية}.

برونو لومير
وزير االقتصاد الفرنسي

مونيكا مالك:

قرار الرئيس األميركي قد 

يعود بالنفع على برنامج 

اإلصالح السعودي الطموح

مهرداد عمادي:

اضطرابات سوق العملة 

اإليراني تشبه حالة عدم 

االستقرار في فنزويال 

ريتشارد مالينسون:

إيران ليست بيئة خصبة 

تستطيع فيها الشركات 

األجنبية استثمار أموالها



اقتصاد

اإلمارات تعتمد 26 آلية الستخدامات الذكاء االصطناعي
} أبوظبــي - تســـارعت وتيـــرة تنفيذ خطط 
اإلمـــارات باجتاه اعتماد الـــذكاء االصطناعي 
فـــي القطاعـــات االقتصادية لتعزيـــز معدالت 
النمو، عبر تفعيل 26 آلية في هذا البرنامج في 

طريق تطبيق املزيد خالل سنوات.
ويأتـــي هـــذا التوجـــه فـــي إطـــار تنفيـــذ 
اســـتراتيجية الذكاء االصطناعـــي، التي تعد 
أول مشـــروع ضخـــم ضمن مئويـــة ”اإلمارات 
2071“، لالرتقـــاء بـــاألداء احلكومي وتســـريع 

اإلجناز وتوفير بيئات عمل مبدعة ومبتكرة.
واســـتكملت اإلمارات قبل أيام، مشاريعها 
املتعلقة بدعم االبتـــكار بإطالق برنامج جديد 
لدعم الشـــركات الناشـــئة، وســـط ترجيحات 
باستمرار النمو السريع في استثمارات الذكاء 
االصطناعي بالبالد بعد القفزات الكبيرة، التي 

سجلتها في السنوات املاضية.
وفـــي ظـــل الفـــرص االقتصاديـــة الكبيرة 
التـــي توفرها هـــذه التكنولوجيـــا للكثير مـن 
القطاعـــات، تراهـــن احلكومـــة علـــى خطـــط 
تسهيل انتشار التطبيقات التي تعتمد الذكاء 
االصطناعي، ونشر الوعي لدى قادة الشركات 
واملوظفـــني بأهميتهـــا مـــن أجـــل تبنيها في 

أعمالها وتطوير خدماتهم مستقبال.
ويتوقـــع أن حتقق اســـتراتيجية اإلمارات 
فـــي هذا املجـــال عائـــدات ســـنوية تصل إلى 
حوالـــي 22 مليـــار درهـــم (6 مليـــارات دوالر) 

سنويا بحلول 2031.
وتتضمن اآلليات، بحسب تقرير حديث 
نشرته وزارة االقتصاد، تكوين فرق عمل 
لالبتكار باملؤسســـات احلكومية لدراسة 
التحديـــات التـــي تواجـــه القطاعات في 
تطوير خدماتهـــا وأنظمتها اإللكترونية، 

مـــع تنميـــة وتطويـــر الكفـــاءات العلميـــة 
والقدرات احمللية املتخصصة فـي هذا املجال.

إطالق  املاضيـــة  الفتـــرة  وشـــهدت 
برامج تعليمية في اجلامعات تواكب 

حدوثـــه  املتوقـــع  التغيـــر 
كما  املستقبلية،  بالوظائف 

مت تأسيس مراكز بحثية 
لتطـويـــر القطاعات 
وتأهيلها السـتقبال 

ضـــرورات الـذكاء 
االصطناعي.

جامعة  وقامـــت 
بإبرام  مؤخرا  دبي 
اتفاقيـــة مـــع هيئة 

الطـــرق واملواصـــالت لتأســـيس مركز بحثي 
يخدم قطاع النقل ويســـاهم فـــي تطويره عبر 
طـــرح كافـة اخلـدمات املقدمـة مـن قبـل الهيئـة 

عبر تقنيات الذكاء االصطناعي.
وتزايد خـــالل األشـــهر املاضيـــة، جنوح 
املؤسسات التعليمية إلى تقنية التعلم بالواقع 

االفتراضي لتتماشى مع الذكاء االصطناعي.
ومن بني آليات الـــذكاء االصطناعي، التي 
مت اعتمادهـــا، تطوير خدمـــات بعض الدوائر 
احلكوميـــة فـــي كل مـــن إماراتـــي أبوظبـــي 
ودبي، باإلضافة إلى تخصيص مادة مســـتقلة 
باملـــدارس واجلامعـات لترســـيخ مفهوم هذه 

التقنية احلديثة بـني الطالب.
وال يقتصر األمر عنـــد ذلك احلد، بل ميتد 
إلى تبني كل ما يســـهم فـــي زيادة عدد الطلبة 
املتفوقـــني املقبولني باجلامعات وأولئك الذين 

ميلكون املهارات اليدوية خالل العقد املقبل.
ومت إجـــراء أبحـــاث متطـــورة فـــي مركز 
املعلومـــات  تكنولوجيـــا  لبحـــوث  اإلمـــارات 
واالتصـــاالت التابـــع جلامعة خليفـــة للعلوم 
والتكنولوجيا فـــي مجال الذكاء االصطناعي، 
إلى جانب إطالق مشـــروع ”ســـيليكون بارك“ 
فـــي 2014 ، كأول مدينة ذكيـــة متكاملة بتكلفـة 
300 مليـــون دوالر ضمن خطة حتويل دبي إلى 

املدينة األذكى بالعالم.
وتشمل اآلليات 
املعتمدة كذلك، 
إنشاء شركة 
”كوغنيت“ للحلول 
التكنولوجية 
بهدف تطوير نظام 
”واتسـن“، الذي 
يستخدم احلوسبة 
اإلدراكية للرد علـى 
االستفسـارات املتعلقة 
بإنشاء 
األعمال 
التجارية 
في دبي.

وكانت دائرة التنمية االقتصادية بدبي قد 
طورت قبل عامني خدمة ”ساعد“، بالتعاون مع 
مكتب مدينة دبي الذكية وشـــركة ”آي.بي.أم“ 

األميركية اعتمادا على نظام واتسن.
وأســـس مكتب مدينة دبي الذكية في 2016 
مختبرا للذكاء االصطناعي ملســــاعدة اجلهات 
احلكومية علـــى تطوير خدماتها باســـتخدام 

تقنيات الذكاء االصطناعي.
وشـــهد العام املاضي، إطالق استراتيجية 
اإلمـــارات في هـــذا املضمار، وذلـــك باإلضافة 
إلى إنشـــاء وزارة للذكاء االصطناعي وأخرى 
للخيـــال العلمـــي ضمـــن حكومـــة الدولة في 

تشـكيلتها الوزارية اجلديدة .
وخالل معرض جيتكس للعام 2017، قامت 
جهات حكومية، مثل مكتب مدينة دبي الذكية، 
وهيئة كهربـــاء ومياه دبي، وهيئة الســـياحة 
والثقافة فـي أبوظبي، بتطوير بعض خدماتها 

باالعتماد على تقنيات الذكاء االصطناعي.
كما جنـــح القطـــاع الصحي فـــي توظيف 
هذه التقنيـــة فـي إجـــراء أول عملية جراحية 
من نوعهـــا في العالم الســـتبدال مفصل كتف 

إلنسان.
ولـــم تتوقـــف اجلهـــود عنـــد ذلـــك، حيث 
التـي  مت تفعيـــل خدمـة ”مبـــروك مـا دبـــرت“ 
تتـيح إكمــــال عقـود الـزواج وفقـا للشــــريعة 
اإلسـالمية واإلجراءات القانونية املعمول بها 
فـــي الدولة. وقد مت عقـــد أول عقـد قران رقمـي 
عبر تقنية التواصل مع قاض مبحاكم دبي من 

خالل روبوت.
وعملـــت احلكومة خالل العامني املاضيني، 
علـــى تفعيـــل كافة خدمـــات الشـــرطة والنقل 
والصحة والتعليم بإماراتها السبع باستخدام 

تقنيات الذكاء االصطناعي.
وأطلقـــت وزارة تطويـــر البنيـــة التحتية، 
املهنـــدس اآللي الـــذي يقوم مبهـــام املهندس 
املعماري، كم مت إطالق مبادرة ”إكس“ بإشراف 
مؤسســـة دبـــي املســـتقبل، لتمكـــني اجلهات 
احلكوميـــة في اإلمارة من اســـتباق العالم في 

كافة القطاعات.

عمال قطر أمام تحديات قديمة 

رغم الوعود الجديدة
} الدوحــة - تتزايد املؤشرات على أن العمالة 
الوافدة في قطر ال تزال تواجه حتديات قدمية، 
رغـــم الوعود التـــي أطلقتها الســـلطات، بفعل 
الضغوط الدولية، لتحسني ظروفهم املعيشية.

ويعاني العمال القادمون من شـــرق آســـيا 
للعمل في قطر من مشكالت كثيرة تتلخص في 
عملهم لســـاعات طويلة، فضال عـــن انتظارهم 
ألســـابيع مـــن أجل احلصـــول علـــى رواتبهم 

املتأخرة.
ويشـــرح نابني، وهو واحد مـــن املئات من 
العمال الذين يقومون بتحويل منطقة مشيرب 
فـــي الدوحة إلـــى رقعة ســـياحية تضم فنادق 
وشـــققا فخمة وشـــارعا ماليا، ضمن مشـــروع 
تقـــدر قيمته بنحـــو 5.5 مليـــار دوالر، كيف أن 
رّب عمله لم يســـدد له مســـتحقاته املالية منذ 

شهرين.
ومـــن املفترض أن يتلّقـــى العامل النيبالي 
راتبـــا شـــهريا بقيمة تقدر بحوالـــي ألف ريال 
(نحـــو 274 دوالرا)، لكنـــه أجبر علـــى التأقلم 
إلنفـــاق أقل من ذلك بكثيـــر، في أحد أغنى دول 

العالم.
ويقـــول نابني إنه تلقى وعدا عندما كان في 
بلـــده بأن يحصل علـــى 302 دوالرات، لكنه في 
الشهرين املاضيني لم يتقاض راتبه، بل حصل 

فقط على 27.5 دوالرا.
وعلـــى مقربة منه، يجلس عـــدد من العمال 
فـــي فترة اســـتراحتهم فـــي منتصـــف النهار، 
ويـــروون تفاصيل من حياتهم اليومية في هذه 

الورشة العمرانية الضخمة.
البنغالـــي ســـومون عن  ويقـــول النجـــار 
الشـــركة التـــي يعمـــل لديها، إنهـــا رفضت أن 
تعطيه بطاقـــة إقامته، التي تخّول له مثال فتح 

حساب مصرفي.
وأوضـــح أنه أنفق نحـــو 1924 دوالرا حتى 
يحصل على بطاقة اإلقامة، لكن الشركة لم تقم 
بعملها، ثـــم طالبها بالبطاقة مـــرة أخرى لكي 
يســـافر، لكنه لم يحصل عليها، مشيرا إلى أنه 
تقّدم بشـــكوى قبـــل عام إلى احملكمـــة، وهو ال 

يزال ينتظر القرار حتى اآلن.
ويروي عّمال أنهم يتعرضون إلى مضايقات 
من الشرطة ويقولون إن عناصرها يطلبون من 
هؤالء الذين ال ميلكـــون بطاقات اإلقامة أمواال 

في بعض األحيان.

وفي أبريل املاضي، افتتحت منظمة العمل 
الدولية أول مقر لها في الدوحة، بعد نحو ستة 
أشـــهر من التوصـــل إلى اتفاق مع الســـلطات 
القطرية، في قرار اتخـــذ في أعقاب إصالحات 

أدخلتها اإلمارة على نظام العمالة لديها.
وتتعـــرض قطـــر النتقـــادات شـــديدة منذ 
منحهـــا حق تنظيم كأس العالـــم في كرة القدم 
عام 2022، بســـبب طريقة معاملة العمال البالغ 

عددهم نحو مليوني شخص.

لكن اإلمـــارة الغنيـــة، أطلقت في األشـــهر 
األخيـــرة من العام املاضـــي، حزمة إصالحات، 
يشكك في جناحها الكثير من احملللني، تضمنت 
وضع حـــّد ملصادرة جوازات ســـفر العمال من 
قبل مشـــغليهم، وإقرار حـــد أدنى لألجور يبلغ 

750 رياال (206 دوالرات).
ويـــرى ســـومون أن احلد األدنـــى لألجور 
يجـــب أن يبلـــغ 412 دوالرا مـــن أجـــل إتاحـــة 
الفرصـــة أمام العمـــال للعيش بشـــكل أفضل. 
وقال ”كل شيء صعب ألن كل شيء مكلف هنا. 
نحـــن نعمل في هذا املكان من أجل تأمني حياة 

أفضل لعائالتنا“.
وجتري قطر مباحثات حيال إمكانية إلغاء 
نظام تأشيرة اخلروج الذي يفرض على العّمال 
األجانـــب احلصول علـــى موافقـــة رب العمل 
للمغادرة، حســـبما أفادت األمني العام لالحتاد 

الدولي للنقابات احلرة شاران بورو.
ويتوّقـــع االحتاد أن ترفع قطر احلد األدنى 
لألجـــور بحلول نهاية العام احلالي، في خضم 
ســـعي الدوحة إلى حتسني ظروف العمل فيها 

قبل استضافة املونديال.
ورغم هذا الســـعي، ال تزال قطـــر املعزولة 
مـــن جيرانهـــا منـــذ يونيو املاضـــي، تتعرض 
النتقـــادات من قبـــل منظمات حقوقيـــة، إال أن 
هذه املنظمات انقســـمت في الفترة األخيرة ما 
بـــني مؤيد للخطوات القطرية، ومنتقد لها على 

اعتبار أنها ال تؤمن للعمال كامل حقوقهم.

شاران بورو:

نجري مباحثات مع قطر 

بشأن إمكانية إلغاء نظام 

تأشيرة الخروج

مليارات دوالر، العوائد 

المتوقعة سنويا من 

الذكاء االصطناعي في 

اإلمارات بحلول 2031
6

11الجمعة 2018/05/11 - السنة 40 العدد 10986
{هناك شركات أوروبية قد تواجه عقوبات في الواليات المتحدة إذا تم وضع شركائها اإليرانيين 

على قوائم العقوبات األميركية}.

فولكر تريير
رئيس قسم التجارة في احتاد غرف التجارة والصناعة األملانية

{ال أتوقع ارتفاعا كبيرا في أســـعار النفط، وهناك بعـــض الدول التي ترغب في زيادة إمداداتها 

لتبديد األثر الناتج عن العقوبات على إنتاج إيران}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

حممد محاد

} القاهــرة - تباينـــت اآلراء فـــي مصر حول 
اســـتراتيجية صناعة السيارات التي أطلقتها 
وزارة التجارة والصناعـــة، خاصة وأنها تقر 

بأال تقل نسبة التصنيع احمللي عن 46 باملئة.
وأصـــدر طـــارق قابيـــل، وزيـــر التجـــارة 
والصناعـــة، قـــرارا مؤخرا بخفض مســـاهمة 
خطـــوط التجميع في نســـبة التصنيع احمللي 
للسيارات البالغة 28 باملئة، بنحو واحد باملئة 

سنويا.
وقال خبـــراء فـــي القطاع لـ”العـــرب“، إن 
”االســـتراتيجية حتمـــل في ظاهرهـــا تعميق 
الصناعـــات املغذية للســـيارات، إال أن باطنها 
يحمل وبـــاال على القطاع الـــذي ال يقوى على 
املنافســـة، في ظل استيراد مستلزمات إنتاجه 

باألسعار العاملية من اخلارج.
وانتقـــد حســـني مصطفـــى عضـــو رابطة 
مصنعـــي الســـيارات، قـــرار حتديـــد نســـب 
التصنيـــع، حيث شـــدد على أنه ســـيؤدي إلى 
تقـــزمي صناعـــة الســـيارات احملليـــة وليـــس 

تعميقها.
وقال فـــي حديث مع ”العـــرب“، ”املطلوب 
تشـــكيل جلنة إلعـــادة توزيع نســـب املكونات 
احملليـــة التي يتـــم إنتاجها فعليـــا في مصر، 
وحتديد القيمـــة املضافة في مجال الصناعات 

املغذية للسيارات“.
وال توجد صناعة سيارات حقيقية مبصر، 
بـــل يقتصر األمر على صناعـــة جتميع أجزاء 

السيارات التي يتم استيرادها من اخلارج.
وهذه السياســـة، التي ســـارت عليها تلك 
الصناعـــة منـــذ نهايـــة عقد اخلمســـينات من 
القرن املاضي، بدأت بشـــكل رسمي في البالد 
عندما أسســـت الدولة شركة ”النصر لصناعة 

السيارات“ في العام 1959.

ووقعت القاهرة اتفاقية شراكة مع االحتاد 
األوروبـــي، ودخلـــت حيـــز التنفيـــذ منتصف 
عـــام 2004، ونصـــت فور توقيعهـــا على إعفاء 
الصـــادرات املصرية من الضريبـــة اجلمركية 
جلميـــع دول االحتـــاد األوروبـــي، مـــع إعفاء 
تدريجـــي لـــواردات مصـــر مـــن أوروبا يصل 

تدريجيا إلى صفر باملئة غرة 2019.
ورفـــض االحتـــاد األوروبـــي قـــرار وزير 
التجارة والصناعة املصري بتعليق الرســـوم 
اجلمركيـــة على واردات الســـيارات األوروبية 
العام احلالي والبالغة عشرة باملئة، ألنها تخل 

بشروط االتفاقية مع مصر.
وكانت القاهرة تريد منح صناعة التجميع 
والصناعات املغذية للســـيارات متنفسا خالل 
العـــام احلالـــي لتجميـــع قواها فـــي مواجهة 
الســـيارات املصنعة في أوروبا والتي ســـوف 

تدخل مصر من دون رسوم جمركية.
وتكشف تلك املساعي عن حتركات القاهرة 
فـــي اللحظـــات األخيرة وهـــي الســـمة التي 
تســـيطر على املســـؤولني، وامتدت أيضا إلى 
املصنعـــني الذين يرغبون فـــي حماية الدولة، 
رغم أنهم يبيعون منتجاتهم باألسعار العاملية 
بعـــد حترير القاهرة لســـعر صرف عملتها في 

نوفمبر عام 2016.
وفـــي الوقـــت الذي تبحـــث فيـــه القاهرة 
عـــن حقوق غير مشـــروعة اقتصاديـــا، أعلنت 
مجموعة رحايل االســـتثمارية في أبوظبي عن 
تأســـيس مدينة رحايل لصناعة السيارات في 

مصر.
وقـــال أحمـــد املزروعـــي املديـــر التنفيذي 
للمشروع في تصريحات سابقة لـ”العرب“، في 
أبوظبي ”نســـتهدف توطني صناعة ســـيارات 
باملدينـــة وتصدير منتجاتها جلميع أســـواق 

الشرق األوسط“.

وكشـــف مجلس معلومات سوق السيارات 
”أميـــك“ عـــن أن إجمالـــي الســـيارات التي مت 
إنتاجهـــا في مصر عن طريـــق التجميع بنحو 
نيســـان  اســـتحوذت شـــركة  ســـيارة،   59319
اليابانيـــة منهـــا علـــى 28.7 باملئـــة، وشـــركة 
هيوانـــدي الكورية اجلنوبية علـــى نحو 27.5 

باملئة.
وتعاني السوق احمللية نقصا في السبائك 
املعدنيـــة واللدائن والتـــي تصنع منها بعض 
أجزاء الســـيارات واملرايا، إلى جانب النقص 
الشـــديد في الصناعـــات اإللكترونية اخلاصة 

بالسيارات.
وأكد علي توفيـــق، مدير رابطة الصناعات 
املغذية للسيارات، أن نسبة املكون احمللي في 

صناعة السيارات مبصر حاليا 18 باملئة.
وأوضـــح توفيـــق لـ”العـــرب“، أن نســـبة 
التصنيع احمللي تبلـــغ 46 باملئة وإذا مت طرح 

مساهمة خط التجميع بنحو 28 باملئة فالباقي 
ال ميثل شـــيئا، ومن ثم فإن القرار يعد اعترافا 

بواقع ضعف تلك الصناعة.
وأضـــاف ”أننا ســـوف نســـتغرق 20 عاما 
مقبلة حتى نصل إلى نســـبة تصنيع بنحو 38 
باملئة وفق قرار الوزير بخفض مساهمة نسبة 
التجميع بنحو واحد باملئة ســـنويا، وبالتالي 
فإن هـــذه النســـبة حتتـــاج إلـــى مضاعفتها 

لتصبح 2 باملئة سنويا“.
وتسعى احلكومة لتدشني منطقة لصناعة 
الســـيارات مبحـــور قناة الســـويس، في إطار 

خططها جلذب املزيد من االستثمارات للبالد.
اختيـــار املنطقة  إلـــى  التوقعات  وتشـــير 
الصناعية الروســـية بشـــرق بورسعيد لتكون 
نقطـــة االنطالق، خاصة أن املدينة بها مصانع 
إلطارات وجنوط الســـيارات، وشركات يابانية 

متخصصة في تصنيع الدوائر الكهربائية.

وشهدت سوق مبيعات السيارات انتعاشة 
قوية خالل الربع األول من العام احلالي، حيث 
قفزت بنحو 32.3 باملئة مسجلة 35100 سيارة، 
وفق تقديرات شعبة وكالء وموزعي السيارات 

بغرفة القاهرة التجارية.
وتوقعت الشعبة منو حركة املبيعات بنحو 
15 باملئـــة خالل العام احلالي، بعد اســـتيعاب 
الســـوق املصرية لصدمة حترير ســـعر العملة 
واجتاه املستهلكني للتعامل مع واقع األسعار 

اجلديدة.
وكانت ســـوق الســـيارات شـــهدت ركودا 
خالل في العام املاضي، بحسب مركز مسوقي 
السيارات ”أميك“، وكشف تقريره السنوي عن 
انخفاض عدد الســـيارات اجلديـــدة التي وقع 
بيعها بنحو 31.6 باملئة لتبلغ حوالي 135 ألف 
ســـيارة، مقارنة مببيعات العام الســـابق التي 

جتاوزت 198 ألف سيارة.

ــــــة القتحام صناعة  ــــــدم اجلدل في األوســــــاط االقتصادية املصرية حول خطة حكومي احت
الســــــيارات، في ظل اشتعال املنافســــــة العربية والدولية، من أجل التخفيف من شدة وطأة 
املنافســــــة مع الســــــيارات األوروبية التي ستدخل الســــــوق احمللية بعد أشهر قليلة بإعفاء 

ضريبي كامل.

الغزو الوشيك للسيارات األوروبية يربك خطط الصناعة المصرية

[ إعفاء ضريبي كامل للسيارات األوروبية يكبح نشاط المستثمرين  [ ترجيح انحسار مساهمة القطاع في االقتصاد المحلي
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} بكين - في سنة 1594 رحب املبشر اليسوعي 
الديانـــة  بقـــدوم  بحمـــاس  ريتشـــي  ماتيـــو 
الكاثوليكيـــة إلـــى الصني بعـــد ”أن مت منعها 
آلالف الســـنني بواســـطة جبال شـــاهقة وتالل 
عالية وعـــن طريق حواجز إســـالمية منيعة“. 
وأشـــاد بالتطابق الواضح بـــني تقاليد الصني 
والكنيســـة الكاثوليكيـــة الرومانية بالرغم من 
انفصالهما لزمن طويل، ”والتماثل املدهش بني 
املبادئ املســـيحية والتفكير العقالني للحكيم 

الصيني قدميا وتعاليمه“.
وبالفعل عرف ريتشـــي جناحـــا في زمانه 
في الصني حيث أصبح مستشـــارا لإلمبراطور 
كانغشـــي لكن النزاعات التي ســـببت املشاكل 
للمســـيحية كديـــن صينـــي ســـائد كانـــت في 

الطريق.
الكاثوليكية  واجهـــت  التـــي  الصعوبـــات 
فـــي الصني ليســـت مقتصرة على هـــذا الدين 
بعينـــه، بل هـــي تتعلق أكثر بكفاح الســـلطات 
املركزية الصينية مـــن أجل فرض حكمها على 
اإلمبراطوريـــة مترامية األطراف التي تســـّمي 

نفسها اآلن بلدا.
علـــى امتـــداد عـــدة قـــرون مضـــت، كانت 
املسيحية ككل، بالتوازي مع عدة أديان أخرى، 
فـــي خالف دائم مـــع الســـلطات العلمانية في 
الصـــني. واليوم، بينمـــا تواجـــه الكاثوليكية 
املنافســـة على األتباع في كافـــة أنحاء العالم، 
يحاول الفاتيكان اإلبحار في املشهد السياسي 
الصيني املعقد وهو يســـعى إلى إقامة حضور 

رسمي في البلد.

فوائد ومزالق الدين في اإلمبراطورية

 تأتـــي األديـــان بالتحديـــات والفرص في 
ذات الوقـــت ألي إمبراطوريـــة، فهـــي من جهة 
تدعـــي امتـــالك احلقيقـــة الشـــمولية، وهو ما 
ميكـــن أن يدفع املؤمنني للخـــروج عن إمالءات 
اإلمبراطورية. ومن جهـــة أخرى ميكن لألديان 
أن توفر أداة قّيمة للشرعية ميكن أن تستخدمها 

الدولة.

بالنســـبة إلى صني القرن الســـادس عشر، 
تبّنـــي املســـيحية كان يعنـــي الوصـــول إلـــى 
التكنولوجيـــات مـــن أوروبـــا واملعلومات عن 
أوروبـــا التي كان نفوذها يزحـــف عبر احمليط 
الهـــادئ. لكن هـــذا الوصـــول للتكنولوجيا لم 
يكن ذا قيمة إال متى لم يؤد إلى تقويض سلطة 
الدولـــة. وخالل تاريخ الصـــني على مدى 3000 
عام كانت الغلبة دائما للسياســـة على حســـاب 

الدين.
وصل انتشـــار الكاثوليكية في الصني إلى 
ذروته في عام 1692 عندمـــا أصدر اإلمبراطور 
غانغشـــي مرســـوم تســـامح جعل املســـيحية 
فـــي موقف الند للنـــد مع األديـــان العريقة في 
اإلمبراطوريـــة. لكـــن هـــذا املرســـوم تضّمـــن 
حتذيرا متخفيا في إشارته إلى أن األوروبيني 
”هادئون جـــدا“ وأن دينهم، علـــى عكس ”امللل 
الزائفـــة“ ال يحمـــل ”أي نزوع إلـــى التحريض 

على االنشقاق“.
لقد أوضح ذلك بأن املســـيحية مقبولة فقط 
طاملا بقيت ”هادئة“ ولم حتاول إضعاف أسس 
النظام السياســـي في الصني. وبالفعل اعتمد 
جنـــاح الكاثوليكية في الصني في البداية على 
اجلهود الهائلة التي قـــام بها رجال الدين في 
تعلم الفلســـفة والثقافـــة الصينيتني والتقّرب 
من نخب البالد. وفي سنة 1615 منح الفاتيكان 
املســـيحيني الصينيـــني احلظـــوة الفريدة من 
نوعهـــا لتأدية الطقوس باللغـــة الصينية بدال 

من الالتينية.
لكن فـــي مطلع القـــرن الثامن عشـــر أظهر 
خالف نشأ بني الفاتيكان والسلطات الصينية 
مدى السرعة التي ميكن بها لهذه الديناميكية 
أن تنحّل. أثناء ما سمي ”اجلدال حول الطقوس 
ناقش الكهنوت الكاثوليكي مســـألة  الصينية“ 
بالركوع  الصينيـــني  للكاثوليكيـــني  الســـماح 
للوحـــات حتمل صور أســـالف واملشـــاركة في 

مراسم كونفيشيوسية أخرى.
هـــذه  الصـــني  فـــي  اليســـوعيون  اعتبـــر 
الطقـــوس ممارســـات علمانية ال تتماشـــى مع 
املمارســـات الكاثوليكية، بينمـــا رآها آخرون 

في الكنيســـة بأنها ممارســـات وثنية مبتدعة. 
ولـــم يكن هذا النقاش مجرد توافه كنســـية بل 
حتدي جوهر الكونفشيوسية التي متثل عماد 
النظـــام السياســـي الصيني الـــذي كان يربط 
أدنى املزارعني مبرتبة اإلمبراطور عبر تراتبية 

كبرى متتد حتى إلى عالم األموات.
الكونفوشيوســـية  الطقـــوس  كانـــت 
األساســـية  املســـؤوليات  إحـــدى  املوســـمية 
لـــدى البيروقراطية على امتـــداد كامل البالد، 
وحظـــر تقديـــس األســـالف فيه حتد لنســـيج 
املجتمع الصيني بأكمله. ومن ثم فإن مجابهة 
اإلمبراطـــور والبيروقراطيـــة اللذين يضمنان 

متاسك البالد يكاد يكون خيانة.
كانت املسيحية واجهت ممارسات مشابهة 
للطقـــوس الصينيـــة مـــن قبل، حيـــث حتّدت 
عبادة اإلمبراطور التي كانت ممارســـة حيوية 
لسياسة اإلمبراطورية الرومانية منذ بداياتها 
إلـــى ســـنة 388 ميالديـــة. وفـــي صـــني القرن 
الثامن عشـــر، كما كان احلال في اإلمبراطورية 
الرومانيـــة قبل فتـــرة طويلة، أمـــر الفاتيكان 
املؤمنني بالوقوف علـــى احلياد وذلك بإصدار 
البابا كليمنت احلادي عشر حكما نهائيا مينع 
الطقوس الصينية في ســـنة 1704. وبانتشـــار 
مبشـــريها عبر العشـــرات مـــن األراضي غير 
املســـيحية، كانت الكنيســـة الكاثوليكية تؤكد 

سلطتها.
وردا على ذلك طرد إمبراطور الصني البعثة 
البابوية وحظر كل املبشرين الذين استجابوا 

ألوامر الفاتيكان.
وُنفي املسيحيون الذين لم يقبلوا التخلي 
عن دينهم إلى أماكـــن نائية من اإلمبراطورية، 
العســـكريون فـــي اإلمبراطورية  القادة  وعزل 
الذين لم يفعلوا الشـــيء نفســـه وأمر بنفيهم، 
وانتظاروا معاهدة تياجنني في سنة 1858 التي 
أجبـــرت احلكـــم لعائلة كينغ لقبول املبشـــرين 
مرة أخـــرى. وتواصل ذلك التقـــدم احلذر إلى 
سنة 1951 عندما اســـتهدفت جمهورية الصني 
الشعبية الشـــيوعية الدين املسيحي في إطار 
جهودهـــا ملجابهـــة مـــا اعتبرتـــه التهديدات 

االمبريالية الغربية لالستقرار.

البوذية: االستثناء الذي يؤكد القاعدة

 من غير املفاجئ أن تعاقب الصني الفاتيكان 
بشـــكل شـــامل فـــي أعقـــاب جـــدال الطقوس 
الصينية. في اإلمبراطوريـــة الرومانية كانت 
املسيحية قد كســـبت في النهاية ما يكفي من 
املعتنقـــني لهـــذه الديانة (وقلـــب اإلمبراطور 

ذاته) لتكون لها قدم راسخة هناك. لكن الصني 
كانت مختلفة إذ تعامل هذا البلد مع الديانات 
(مبا في ذلـــك الكاثوليكية) عـــن طريق العمل 
على معاقبتها وتطويعها للنظام السياســـي، 
وعند الضرورة كانت الصني تعمد إلى حظرها 

بالكامل دون تردد.
وحتى أكبـــر قصة جناح ديني في الصني، 
أي البوذية، لم تخُل من فترات صراع. فبعد أن 
ظهرت البوذية في الهند، حققت اختراقات في 
ساللة هان في أواسط القرن األول، ثم انتشرت 
تدريجيا إلى كل أركان اإلمبراطورية وكســـبت 
عـــدة أباطـــرة كمناصرين أقوياء. وبالنســـبة 
لساللة ســـوي بني 581 و618 ميالدية وساللة 
تانـــغ بني 618 و907 ميالدية، أصبحت البوذية 
أداة قّيمة بالنســـبة إلى السلطة املركزية. لقد 
تبّنـــت اإلمبراطوريتان رجـــال الدين البوذيني 
مـــن أجـــل عملهم علـــى احللول محّل ســـلطة 
املوظفني احلكوميني عبر اإلمبراطورية وحتى 
من أجل ترســـيخ مبدأ أخالقي عام يقوم على 
التضحيـــة بالنفس بـــني اجلنود ســـما فوق 

الوالء لألسرة.
لكن الســـلطات العلمانية في الصني بقيت 
دائمـــا مرتابة مـــن أن رجال الديـــن البوذيني 
كانـــوا بعيديـــن جدا عـــن الرقابـــة الدنيوية. 
وقامت املؤسســـات احلكوميـــة بجهود ثابتة 
إلخضاع األديرة البوذية لسلطتها واإلشراف 

بشكل أكثر مباشرة على الشؤون الدينية.
وّملـــا فقـــدت ســـاللة تانـــغ قبضتهـــا على 
الســـلطة في احملافظات الصينية في العشرية 
التي تنطلق من 840 ميالدية، دبرت الســـلطات 
اإلمبراطورية عملية تطهير ضخمة من البوذية 
وذلك مبصادرة األراضـــي الرهبانية وجتريد 
الرهبان من السلطة وتدمير املعابد عبر البالد. 
(وفي الوقت نفسه تقريبا، كانت الصني تضع 
نهايـــة ألول موجة من املســـيحية فـــي البالد 
التي قدمت عبر طريـــق احلرير القدمية). وملا 
كانت البوذية تعمل على اســـترجاع الســـلطة 
في القرون املوالية كانت في شكل أدخل املزيد 
من العناصر الثقافية الصينية وشـــكلت تتمة 
لنهضـــة الكونفيشيوســـية. وكانـــت البوذية، 
على خالف املســـيحية، 
بوضوح  مســـتعدة 
السلطة  مع  للتأقلم 
السياســـية في 

الصني.
بالنسبة إلى 
الفاتيكان، منطق 
املصاحلة مع 
بكني أمر بديهي، 
فالكاثوليكية 
توجد في موقف 
صعب في كافة 
أنحاء 
العالم 

إذ تكافـــح مـــن أجل احلفاظ علـــى موقعها في 
الوقت الـــذي تتحداها فيه أشـــكال أخرى من 
املســـيحية فـــي أماكـــن كانت مســـيطرة فيها 
ســـابقا، وخاصة فـــي أميـــركا الالتينية، كما 
مـــع تزايد أعداد املســـلمني، حتى فـــي معاقل 

املسيحية في دول كبريطانيا.

وفق بعض التقديرات غير الرسمية، يفوق 
عدد البروتســـتانت في الصني عدد الكاثوليك 
بنســـبة ســـتة مقابـــل واحـــد. لكـــن الكنائس 
البروتســـتانتية مستقلة وتشـــكو من انقسام 
عميـــق، بينما لـــدى الفاتيكان ميـــزة إيجابية 
تتمّثـــل فـــي القدرة علـــى التفـــاوض مع بكني 
كهيئة موحدة، فإذا اســـتطاعت دمج الكنيسة 
غيـــر الرســـمية مـــع الكنيســـة الكاثوليكيـــة 
الصينية الرسمية، ميكن أن تخرج ذلك اجلهاز 
املتخفي إلى العلن مرة واحدة وتكســـب املزيد 

من األتباع.
لكـــن بالنســـبة إلـــى البروتســـتانت مـــا 
يحدث مع الكنيســـة الرســـمية ليس له تأثير 
علـــى الكنيســـة املتخفيـــة مما يصّعـــب على 
البروتســـتانت تنفيـــذ تغييرات عبـــر الهيئة. 
التوقيت هو أيضا مهم، إذ أن القوانني الدينية 
التي سّنت في فبراير جتعل من الصعب العمل 
في السر، وتدعيم سلطة الرئيس الصيني شي 
جينبينغ يؤشـــر إلى عهد جديد مـــن املركزية 
التي ال تبشـــر باخلير بالنســـبة إلى النشـــاط 
الديني غير املشـــروع. ورمبا يـــرى الفاتيكان 
أن هـــذا التوقيت هو األفضل للظفر باملصادقة 
الرســـمية. وبالنســـبة إلـــى بكني فـــإن إرجاع 
الكنيســـة الكاثوليكيـــة إلـــى األرض الصينية 
الرئيســـية هو باألســـاس انقالب دبلوماسي 
ضد تايوان. الفاتيكان هو آخر سلطة أوروبية 
تعترف بتايوان كبلد، فـــإن فكت هذه الروابط 
ســـتتبع خطاه العديد من العواصم في أميركا 

الالتينية.
وكذلك ميكن لتأكيد بكني مجددا على نشـــر 
التنميـــة إلـــى املناطق النائية أن تســـاهم فيه 
الكنيســـة الكاثوليكية التي تعمـــل هي أيضا 
على تقليـــص الفقـــر. وأخيرا، يشـــير التهرم 
السكاني في الصني إلى فجوة تلوح في األفق 
في اخلدمات االجتماعيـــة احلكومية وخاصة 
في املناطق الريفية، وهو فراغ ميكن أن متأله 

الزيادة في عدد املؤسسات الدينية.
وليســـت هذه املرة األولى التي يبدي فيها 
الفاتيكان وبكني إشـــارات تقـــارب بينما تبقى 
املعضالت بينهما. ليـــس من الواضح إلى أّي 
درجة ستسمح بكني لسلطة خارجية بأن متلي 
القيادة الدينية على األرض الصينية، وسيكون 
على الفاتيكان أن يبرهن على املدى الذي يكون 

فيه مستعدا للرضوخ ملا تريد بكني.
لكن، في ظل تعرض الكاثوليكية للتحديات 
في مختلف أنحاء العالم، قد يجد الفاتيكان في 
سكان الصني البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ما 

يغري كفاية لعقد صفقة.
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الكنيسة الكاثوليكية والصين: 
حين يلتقي الدين بالجغرافيا السياسية

مصالحة ضرورية

[ الفاتيكان يحاول اختراق المشهد الصيني المعقد 
 [ الكاثوليكية تواجه تحديات في كافة أنحاء العالم

تحقق الحركات الدينية أفضل نجاحاتها 
عندما تتمكن من البرهنة بأنها ال تمثل 

تهديدا للحكم املركزي مثلما هو الحال 
بالنسبة للبوذية في الصني

أديان

بدأت الصــــــني تطبق توجهات دولية جديدة تخدم توجهها السياســــــي اجلديد الذي مييل 
نحو االنفتاح مع احلفاظ على اخلصوصية الصينية. وال تقتصر هذه اخلطط على اجلانب 
ــــــي، فمن خالل طريق احلرير  السياســــــي واالقتصادي فقط، بل أيضا على اجلانب الدين
الذي يعيد إحياء العالقات مع العالم اإلسالمي، تسعى بكني إلى جتاوز خالفات املاضي 
مع الفاتيكان. ويسلط احمللل في مركز ستراتفور للدراسات األمنية واالستراتيجية ايفان 
ــــــس الضوء على هذه العالقة املعقدة وتاريخهــــــا وحظوظ الفاتيكان وهو يقترب من حل  ري

وسط مع بكني.

«األب األقدس (البابا) يتابع شخصيا اتصاالته الحالية مع سلطات جمهورية الصني الشعبية. فجميع متعاونيه يعملون بالتنسيق 
معه. وال أحد يأخذ مبادرات خاصة واالتفاق مع الصني ربما ال يكون األمثل، من وجهة نظر البعض، إال أنه مهّم للغاية}.

الكاردينال بييترو بارولني
وزير خارجية الفاتيكان

أحمد قنديل

} بعـــد ما يقرب من 70 عامـــا من قيام الزعيم 
الصيني ماو تســـي تونغ بطـــرد ممثلي البابا 
بيـــوس الثاني عشـــر مـــن جمهوريـــة الصني 
الشعبية في عام 1951، أصبح احلزب الشيوعي 
الصينـــي والفاتيكان في األيـــام القادمة على 
وشـــك التوقيع على اتفاق ”تاريخي“ ميكن أن 
ينهي حالة القطيعة الدينية والدبلوماسية بني 
اجلانبني منذ عقود، حسبما أكد مؤخرا األمني 
العام ملؤمتر أســـاقفة الصني املونسينور جو 

جينكاي. 
ورغم بقاء تفاصيل هذه الصفقة سرية في 
الوقت الراهن، يرى عدد من املهتمني بالشـــأن 
الصينـــي أن هـــذا االتفاق التاريخـــي املرتقب 
بـــني الصني والفاتيكان لـــه فوائد عديدة. فمن 
ناحية، ســـوف ميّهد هذا االتفاق للقضاء على 
االزدواجيـــة املوجودة حاليا لـــدى الكاثوليك 
الصينيني. توجد في الوقت الراهن كنيســـتان 
كاثوليكيتان: األولى هي كنيسة سرية موالية 
للبابويـــة ويتم تعيـــني أســـاقفتها من جانب 
الفاتيكان، والثانية كنيسة علنية ومعترف بها 
من جانب احلزب الشـــيوعي الصيني، وتعرف 
باســـم الرابطة الوطنية الكاثوليكية الصينية، 

ويتم تعيني األســـاقفة فيهـــا من جانب احلزب 
الشـــيوعي الصينـــي، إال أنهم قـــد يتم طردهم 
في بعض األحيان من قبل الكرســـي الرسولي 

لقبول املنصب دون موافقة البابوية.
ومن شـــأن االتفاق املنتظر أن يخلق نوعا 
مـــن التعاون بني احلزب والفاتيكان في تعيني 
األســـاقفة، مع منـــح البابا املوافقـــة النهائية 
(أو حجبها) عن جميع املرشـــحني. وفي ضوء 
ذلك، ســـيحقق احلزب الشـــيوعي الصيني من 
هذا االتفاق ما يريده، ســـواء من حيث موافقة 
الفاتيكان على اختيارات احلزب من األساقفة، 
أو مـــن حيـــث تزايـــد املكانة الدوليـــة للصني 

نتيجة التعاون والعمل مع الفاتيكان.
الفاتيـــكان، مـــن جهتـــه، ســـيحصل على 
ما يريـــده من هذا االتفاق، وهـــو التقارب مع 
الصـــني من ناحية ومـــن ناحية أخرى إصباغ 
الوضـــع القانوني على كافة أتباع الكنيســـة 
الكاثوليكيـــة فـــي الصني، خاصـــة بعد أن مت 
في بداية عام  مترير قانون ”الشؤون الدينية“ 
2018، ملواجهـــة التهديـــدات اإلرهابية واألمن 

اإللكتروني.
وحيـــث ميكن أن يؤدي هـــذا القانون إلى 
ســـجن واعتقـــال أســـاقفة وأتباع الكنيســـة 
الكاثوليكية (السرية وغير القانونية). ولذلك، 
فإن توقيع اتفاقية تعاون مع احلزب الشيوعي 
الصينـــي قد يوفر للكاثوليـــك في الصني قدرا 

كبيرا من احلماية من هذا القانون.
كما يراهن البابا فرانســـيس على التقارب 
مـــع الصـــني ليمنحه ســـلطة حتى لـــو كانت 
اســـمية على جميـــع الكاثوليك فـــي الصني، 
وهو مكســـب يهّم الفاتيكان وإن كان رمزيا ال 
ســـيما، وأن الديانة الكاثوليكية تتراجع أمام 
الطوائف املســـيحية األخرى بـــني الصينيني 

الذين يقبلون على دخولها.
إال أن هذا االتفـــاق املنتظر يلقى معارضة 
كبيـــرة مـــن داخـــل الكنيســـة الكاثوليكيـــة، 

حيث ترتفـــع أصوات حتذر من أنه ســـيؤدي 
للبابوية  إلـــى إبعاد ”األســـاقفة املخلصـــني“ 
وصعود ”األساقفة املوالني“ للحزب الشيوعي 
الصيني، وهو األمر الذي استنكره الفاتيكان 
في بيـــان رســـمي محذرا مـــن أولئـــك الذين 
”يشـــعلون االرتباك واخلالف“ داخل الكنيسة 
الكاثوليكية. وقال الكاردينال بييترو بارولني، 
وزير خارجيـــة الفاتيـــكان، ”إن األب األقدس 
(البابا) يتابع شخصيا اتصاالته احلالية مع 
ســـلطات جمهورية الصني الشـــعبية. فجميع 
متعاونيـــه يعملون بالتنســـيق معه. وال أحد 

يأخذ مبادرات خاصة“. 
كما أكد مسؤولو الفاتيكان أيضا على أن 
االتفـــاق مع الصني رمبا ال يكـــون األمثل، من 
وجهـــة نظر البعض، إال أنه مهّم للغاية جلعل 
حياة الكاثوليك في الصني آمنة بقدر اإلمكان، 
خاصة بعد تطبيق األنظمة الدينية اجلديدة.

علـــى أّي حال ميكـــن القـــول إن الصفقة 
املثيـــرة للجدل بـــني قادة احلزب الشـــيوعي 

الصينـــي وبابـــا الفاتيكان ســـيكون لها، 
دون شك، دور كبير في حماية الكاثوليك 
الصينيـــني مـــن املالحقـــات األمنية في 

الفترة املقبلة، كما أنها سوف تفتح 
الكتســـاب  الصني  أمـــام  املجال 

مكانـــة دوليـــة أكبـــر نتيجـــة 
العمل بنجاح مع الكنيســـة 

الكاثوليكية. 
ومـــع ذلـــك، يحـــذر 
البعـــض مـــن أن هـــذا 
االتفاق، إن وقع بالشكل 
دليال  ســـيمّثل  املطروح، 

علـــى أن البابا والفاتيكان 
ســـلطتهما  عـــن  يتنـــازالن 

األخالقية من خالل التعاون مع 
”نظام شـــمولي يضطهد املاليني 

من مواطنيه“.

الصين – الفاتيكان: صفقة مثيرة للجدل

لنهضـــة الكونفيشيوســـية. وكانـــت البوذية،
على خالف املســـيحية،
بوضوح مســـتعدة 
السلطة مع  للتأقلم 
السياســـية في

الصني.
بالنسبة إلى
الفاتيكان، منطق
املصاحلة مع
بكني أمر بديهي،
فالكاثوليكية
توجد في موقف
صعب في كافة
أنحاء
العالم

تنســـيق معه. وال أحد
.

لفاتيكان أيضا على أن
مبا ال يكـــون األمثل، من
ال أنه مهّم للغاية جلعل
صني آمنة بقدر اإلمكان،
ظمة الدينية اجلديدة.
ــن القـــول إن الصفقة
دة احلزب الشـــيوعي

يكان ســـيكون لها، 
حماية الكاثوليك
قـــات األمنية في 
 سوف تفتح

الكتســـاب 
نتيجـــة
يســـة
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كان 
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في ظل تعرض الكاثوليكية 
للتحديات في مختلف أنحاء العالم، 

قد يجد الفاتيكان في سكان الصني 
البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة ما 

يغري كفاية لعقد صفقة



مّدعو التنوير أشد خطرا على الفكر اإلصالحي من المتشددين أنفسهم

{دولة اإلمارات تتمتع بخبرة كبيرة في مجال مكافحة اإلرهاب، ونحن نســـعى لالســـتفادة 
منها بهدف تحقيق مصلحة البلدين ومحاصرة األفكار المتطرفة}.

جني ماري بوكل
عضو مجلس الشيوخ الفرنسي

{العالم الحديث فيه من القيم العامة مثل التعددية والتعايش ما يمّكن المســـلمين في 
تلك المجتمعات من أن يعيشوا دينهم دون أن يتصادموا مع جيرانهم}.

نصر محمد عارف
أكادميي ومحلل سياسي مصري
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} القاهرة - يطرح إســـالم البحيري، الباحث 
في التراث اإلسالمي الذي التقته ”العرب“، منذ 
بروزه في الســـاحة اإلعالميـــة فتاوى وأفكارا 
مثيـــرة للجـــدل قادته إلـــى القضـــاء. ففي 31 
مايو 2015، أصـــدرت محكمة جنح في القاهرة 
حكمًا بحبســـه خمس سنوات بتهمة ”ازدراء“ 
الديـــن اإلســـالمي والطعـــن في األئمـــة. وفي 
أواخر ديسمبر من العام نفسه، قضت محكمة 
استئناف مصر القدمية، بقبول استئنافه على 
احلكـــم وخففته إلى احلبس ســـنة واحدة. ثم 
أّيـــدت محكمة النقض، أعلى محكمة في مصر، 
في 31 يوليو 2016 عقوبة حبسه عاما، ليقضي 
أكثر من عشرة أشهر خلف أسوار السجن، قبل 

أن يخرج بعفو رئاسي في نوفمبر 2016.
لكـــن التهم املوجهة للبحيـــري لم تثنه عن 
مواصلـــة الســـير علـــى طريق التنويـــر الذي 
اختـــاره، حيث عاد فـــي اآلونـــة األخيرة إلى 
الساحة اإلعالمية ببرنامج ”توك شو“ يخوض 

فيه معركة التجديد.
وتبّنـــى البحيـــري قضايـــا التجديـــد في 
فترة ملتبســـة وخطيرة في املشـــهد السياسي 
املصـــري، حني بلغـــت جماعة اإلخوان ســـدة 
احلكم فـــي مصر كما في تونـــس وليبيا إبان 
ثورات ما ســـّمي بالربيع العربي التي انطلقت 
شـــرارتها عـــام 2011 وما رافقها مـــن توترات 
اجتماعيـــة وسياســـية وأمنيـــة. وال يخفـــي 
البحيـــري أن الوعـــي بضـــرورة التغيير كان 
متأخرا بعض الشيء ألن هذه الشعوب لم تكن 
تدرك خطر اإلسالميني املتشددين، ولم تنتشر 

العمليات اإلرهابية إال منذ توّلي اإلســـالميني 
احلكم. ويقـــول ”حاولُت االجتهاد عبر الكتابة 
لكن لم يصغ إلّي أحد، وكانت تلك االجتهادات 

مبثابة صراع ثقافي مع رجال الدين“.
ويتابـــع ”عقـــب الثـــورات التـــي أدت إلى 
وصول اإلســـالميني إلى احلكـــم بالتوازي مع 
صعـــود تنظيـــم داعـــش، أدركـــت املجتمعات 
العربية حجـــم التأخر الفكري الذي تعيشـــه، 
وبدأ العامة يطرقون باب التنوير ويستجيبون 

لدعوات التغيير“.
أما في املرحلة احلالية التي تعيشها مصر، 
وعلـــى الرغم من التخلص مـــن حكم اإلخوان، 
فإن البحيري يعتقد أن انتشـــار الفكر السلفي 
باملجتمع يعيق كل اجلهـــود األمنية والفكرية 

للقضاء على اإلرهاب.
ورغم احلـــراك املجتمعي ضد كل أشـــكال 
التطـــرف فـــإن األصوليـــة تهـــدد املجتمعات 
العربية، حيث بقي الكثير من األفراد ســـجناء 
أفـــكار راديكاليـــة جامـــدة يســـتمدون منهـــا 
معرفتهـــم، ويســـّيرون شـــؤون حياتهـــم عبر 
التمســـك بكتب التـــراث الديني التـــي دّونت 
منذ أكثر من ألف عام، وظلوا أســـرى للماضي 
ولألفـــق الضيـــق، ولـــم يحّكمـــوا عقولهم بل 
ظلـــوا مقّيديـــن، ولم يســـتفيدوا من وســـائل 
التكنولوجيـــا احلديثـــة التـــي يســـتعملونها 

بصفة يومية.
وعلـــى الرغـــم مما تســـببت فيـــه جماعة 
اإلخوان املســـلمني وغيرها مـــن فوضى أمنية 
ونشـــرها ألفـــكار متطرفـــة، إال أن البعض من 
الباحثني رأوا أن صعود اإلســـالم السياســـي 
كان فـــي بعض أوجهـــه إيجابيـــا. حيث أدى 
إلى دعم القضايـــا التنويرية وظهور تيار من 
املفكريـــن اختـــاروا محاربة األفكار املتشـــددة 
والـــرد عليها بالتوعية والتفرقة بني اإلســـالم 
املتســـامح املعتدل وبني من يضعونه في خانة 

التشدد واالنغالق.
لذلك عّززت جتربة حكم اإلخوان املســـلمني 
فـــي مصر، موقف إســـالم البحيري وغيره من 
املجددين بدعـــم أطروحـــات التنوير وتطوير 

اخلطاب الديني.
ويرى البحيـــري أن ”التنوير كان ضرورة، 
وســـاهم في كشف حقيقة اإلســـالميني وأنهم 
كذبـــة كبرى، وتلك هـــي أخالقهـــم ودمويتهم 
التاريخية، فصعودهم هو أسوأ األحداث التي 
جعلتهم حتـــت دائرة الضـــوء، بعدما تواروا 
لعقود يسوقون مظلومية كاذبة حول سجنهم 
واعتقالهـــم حتـــى يحظـــوا بعطـــف وتأييـــد 

شعبيني“.
وساعد بلوغ اإلسالميني سدة احلكم قطاع 
كبير من التنويريني، ال ســـيما البحيري الذي 
يقول ”أفكاري اكتســـبت زخما ودعما كبيرين 
إلى الدرجة التي تبنت فيها احلكومة املصرية 

طريـــق التجديـــد، كما تتحـــرك دول كثيرة في 
املنطقـــة العربيـــة لتجديـــد اخلطـــاب الديني 
وتطويره، بينها السعودية، لكن تظل اإلمارات 

راعية التجديد منذ زمن طويل“.
واعتبر أن ”املهـــم هو اتخاذ خطوات على 
مســـتوى األفراد واملجتمعـــات والدولة إلدراك 
حقيقة ما فعله اإلســـالميون“، مضيفا ”أفضل 
مـــا قاموا به هو الكشـــف مبكرا عـــن وجههم 
احلقيقـــي، إذ أنهم أرادوا استنســـاخ جتربة 
الثـــورة اإليرانية الشـــيعية، وهـــو ما ال ميكن 
تطبيقه فـــي دول كبيرة باملنطقة وبينها مصر 
وتونس وسوريا“. ويرى أنه رغم التقدم التي 
حتظى به قضايـــا التنوير بالوعي الذي جنح 
املفكرون في بســـطه في املجتمع، إال أن طريق 

التنوير مازال طويال ومليئا بالعقبات.
وأوضح أن ”السلفية مازالت تسيطر على 
عقول املســـلمني، حتى لو بـــدا بعضها مدنيا، 
لكـــن البعض اآلخر يضـــع رقيبـــا دائما على 
تصرفات الناس، وبداخله الفقيه املتشدد (ابن 
تيميـــة صغير) يرفـــض كل األديان والطوائف 
األخرى، وتلك ليســـت عقلية اإلســـالم بل نهج 
التطـــرف الـــذي  ال يـــزال تأثيـــره بالغا على 

الشعوب“.
ويتعـــارض هذا التعصب مع تعاليم الدين 
اإلســـالمي الذي يطرح مبـــدأ احلرية مبفهوم 
شـــامل يتضمن حرية العقيدة وحرية الشعائر 
وحريـــة الدعوة، وهي القواعـــد التي يجب أن 
تقوم عليها مشروعات جتديد اخلطاب الديني.

ويقـــول البحيـــري ”اإلصـــالح يحتاج إلى 
احلرية الدينية الكاملة التي تشمل كل األفراد، 
لكـــن دون ســـيطرة الجتاه على حســـاب آخر، 

ودون تدخل السلطة في هذه احلرية“.

ويضيـــف ”التحـــرر من األفكار املتشـــددة 
واجـــب وســـيتخذ شـــكال تدريجيـــا بعـــد أن 
استفاق املجتمع وبات على وعي أكبر مببادئ 
دينه احلقيقية، ومن أبـــرز مظاهر هذا الوعي 
اإلدراك بـــأن األئمة األربعة هم بشـــر مثلنا، ال 
ميكـــن أن تكون تلك األحاديث التي ترّوج لغير 

ذلك سليمة، وقطعا بعضها خاطئ“.
واعتبـــر أن الوصول إلى اإلقرار بأن هؤالء 
األئمة الكبار هم ”بشـــر“ يعد انتصارا عظيما، 
”بدأت جتربـــة الكتابة في عـــام 2007، وحينها 
كان مجرد التفوه بكلمـــة ضد اإلمام البخاري 
كفيـــال أن يؤدي إلـــى تكفير صاحبـــه، وليس 
االتهـــام بترويج أفـــكار ضالة فقـــط“. ويحذر 
البحيـــري من أن ”هنـــاك فئة تّدعـــي التنوير 
حتمل بداخلها بذور السلفية، وهي أشد خطرا 

على الفكر التنويري من املتشددين أنفسهم“.
عن مبـــادرة الرئيـــس املصـــري عبدالفتاح 
السيســـي لتجديـــد اخلطـــاب الديني لـــم ينكر 
البحيـــري أن احلكومـــة املصريـــة لديها رغبة 
حقيقية في دعم قضايا التنوير، لكن الدولة على 
مستوى املؤسسات ليست على قلب رجل واحد 
وتبدو غيـــر موحدة حتت صف التنوير، فهناك 
من يحبـــذه لكن هناك من يرفضـــه، فكثيرون ال 

يؤمنون بالتنوير ويعتبرونه أمرا مزعجا.
ويشـــير البحيـــري إلى أنه رغـــم مطالبات 
السيســـي املتكـــررة بتجديد اخلطـــاب، إال أن 
الســـلفية تســـيطر على العقـــول دون محاولة 
من مؤسســـات الدولـــة، على رأســـها األزهر، 
الجتثاثهـــا خاصة خـــالل الســـنوات املاضية 
التي شـــهدت مواجهة داعـــش، حيث لم تفعل 
مؤسســـة األزهر شـــيئا في مواجهة التنظيم 

اإلرهابي سوى إصدار بيانات.

واتهـــم مؤسســـة األزهر بأنهـــا ”ترغب في 
احتكار اخلطاب الديني وتصفية أي دور مواز 
لهـــا يتماهى مع خلق ســـلطوية دينيـــة تنفرد 
بهـــا، وتقطع الطريق على غيرهـــا، فهي تطعن 
في شـــرعية املثقف الذي يخـــرج عن طوعها أو 
يقدم قراءة دينية من خالل مناهج غير تقليدية 

ورؤية ال تتفق والسائد“.

وتظل قضية التراث مســـألة جدلية لتغيير 
الفكر السلفي الســـائد الذي يستمد أفكاره من 
كتب التراث، ويقـــول البحيري ”التراث في أي 
علـــم غير الدين له قيمتـــه الرمزية، لكن ال ميكن 
أن نظـــل عبيدا لـــه، وال أطالـــب بتدمير التراث 

الديني، لكن ال ينبغي كذلك التوقف عنده“.
وأضـــاف ”تعديـــل التـــراث بالشـــكل الذي 
يناســـب تطـــور العصر ضرورة، فاملؤسســـات 
الدينية تقدم إجابات عن إشـــكاليات يومية من 
1300 عام لشـــخص يعيش اليوم، كأنك حتصل 
على إجابة من كتاب للموتى، فكيف للموتى أن 

يتحكموا في حياتنا املعاصرة؟“. 
وختم بالقول إنه ”ال بد أن نقدم فكرا جديدا، 
ال ســـيما أننا منتلك فهما أوســـع وأعمق بحكم 
التراكـــم املعرفـــي، فلدينا 1200 ســـنة من العلم 
الذي يفوق علم من ماتوا في عام 200 هجرية“.

} القاهرة - جتدد اخلالف، وبشـــكل مفاجئ، 
بـــني ممثلي الســـلفية (العلميـــة) والصوفية، 
اجلماعتني املؤيدتـــني لنظام احلكم في مصر، 
وذلـــك إثر تســـجيل مصور مت تداوله لياســـر 
برهامـــي، نائب رئيـــس ”الدعوة الســـلفية“، 
وهي كبـــرى اجلماعات الســـلفية فـــي مصر، 
يتهـــم فيـــه الصوفيـــني بـ“الغلـــو فـــي الدين 
والشـــرك والبدعـــة“، األمر الذي دفع شـــيوخ 
الطرق الصوفية إلى وصف برهامي وجماعته 
بـ“الدعشـــنة“، في إشـــارة إلـــى تنظيم داعش 

اإلرهابي.
وقـــال برهامي، في التســـجيل الـــذي أثار 
غضب الصوفيني، إن املنتسبني إلى ”الصوفية 
أهل بـــدع، ولديهم غلو فـــي الصاحلني، وهذا 
يوقع املســـلم في الشـــرك والبدع، خاصة أنهم 
ال يرجعـــون هذه األمـــور إلى صحيـــح الدين 

والسنة النبوية الشريفة“.
ورد عـــالء أبوالعـــزامي، رئيـــس املجلـــس 
العاملـــي للطـــرق الصوفيـــة (مقـــره باريس)، 
بالهجـــوم علـــى برهامـــي والدعوة الســـلفية 

واتهمهم بـ“الدعشنة“.
وقال أبوالعـــزامي، الرمز الصوفي املصري 
املعروف، فـــي تصريحات لوســـائل إعالم، إن 
”بوصلة هجـــوم برهامي والســـلفيني موجهة 
باخلطأ نحـــو الصوفيني“، مســـتبعدا وجود 
أي فرصـــة للحـــوار بـــني الســـلفيني والطرق 
الصوفية، بسبب اخلالفات العقائدية بينهما.

ورًدا على ذلـــك، قال محمود عامر، الداعية 
الســـلفي البـــارز، إن الطرق الصوفية ليســـت 
من الســـّنة النبوية في شـــيء وأن اجلماعات 
ومخالفون  لإلســـالم  ”منتســـبون  الصوفيـــة 
لقواعـــده، وبالتالـــي يجـــب أن يحـــذر الناس 

منهم“.
هـــذا املشـــهد املتكرر من احتـــدام اخلالف 
وتبادل االتهامات بني الصوفية والسلفية في 
مصر، أرجعـــه باحثون في شـــؤون احلركات 
اإلســـالمية إلى ما أســـموه ”التبديد املوسمي 
للطاقـــات بســـبب الفـــراغ السياســـي“، فيما 
ذهـــب آخرون إلى أن هذا الوضع لن ينتهي إال 

بإصالح ديني حقيقي.
الباحث في شـــؤون اجلماعات اإلسالمية، 
أحمـــد بان، رأى أن جتّدد التوتر بني الصوفية 
والســـلفية هـــو ”شـــكل مـــن أشـــكال الفراغ 
السياســـي في مصر“، وأضـــاف أن ”اخلالف 

ميثل إشغاال للرأي العام في قضايا وهمية“.
وتابع بقوله ”كنت أمتنى أن يتحدث حزب 
النـــور (الذراع السياســـية للدعوة الســـلفية) 
عـــن رأيه في احلقوق واحلريات أو املمارســـة 
السياســـية مبصر، بدال من تبديد الطاقات في 

الهجوم على هذا التيار أو ذاك“.
وقـــال إن ”برهامي يثير مثل هذه القضايا 
موســـميا إلشـــاعة حالة من حاالت اإلشغال“، 
مشـــددا على أن اخلالف الســـلفي الصوفي ال 
طائل مـــن ورائه، و“كان من األجـــدر أن نتكلم 

عن مجموعات مسلمة كل منها له وجهة نظره 
مادام لم يخالف شيئا من ثوابت الدين“.

لكـــن املشـــكلة، بحســـب الباحـــث، هي أن 
”الســـلفيني لديهـــم ثوابت يقيســـون اآلخرين 
على مقاســـها كغيرهم من التيارات اإلسالمية 

األخرى“.
الصوفـــي  الســـلفي  اخلـــالف  أن  وأردف 
باألســـاس هو خالف فقهي وعقدي، محذرا من 

أنه يحمل ”شكال من أشكال التكفير الذي يجب 
أن تتحرز منه التيارات الفكرية والسياسية“.

”هي قضية تقليديـــة وخالف في تصورات 
اعتقاديـــة“، هكـــذا وصف عمار علي حســـن، 
الباحث في شؤون اجلماعات اإلسالمية، جتدد 

التوتر بني السلفية والصوفية.
وعزا اخلالف إلى أن ”الســـلفيني ينظرون 
إلى املتصوفة باعتبارهم ليسوا فقط مختلفني 

عنهم في التصـــور الديني، وإمنا يرون أيضا 
أن ما ُيقدمون عليه ُيضر باالعتقاد“.

ومضـــى قائال إن اخلـــالف ”ليس ظرفيا أو 
طارئـــا، وإمنا هـــو خالف عقيم ميكـــن أن مير 
مبراحـــل تهدئـــة نتيجة وســـاطة الســـلطة أو 
ظروف اجتماعية معينة تتطلب من الســـلفيني 
نوعا مـــن التحايل في مواقفهـــم وآرائهم، لكن 
هذا ال يعني أبدا أنهم تخلوا عن آرائهم احلادة 

في املتصوفة“.
وعلـــى اجلانـــب اآلخـــر، بحســـب الباحث 
املصري، فـــإن ”املتصوفـــة أكثر تســـامحا في 
املســـائل اخلاصة بالعقيدة، لكنهم يعتقدون أن 

السلفيني أصحاب تشدد“.
وتابـــع ”ال أعتقد بانتهاء هـــذا اخلالف إال 
بإصـــالح ديني حقيقـــي وبجيل جديـــد يؤمن 
باملعرفـــة والعلـــم والتقدم“، ويـــرى أن ”هدف 
الديـــن هو الســـمو األخالقي بعيدا عن تشـــدد 
الســـلفيني أو بعـــض تصـــورات املتصوفـــة“. 
واســـتبعد عمار علي حســـن أن يكـــون للتوتر 
احلالي أي بعد سياســـي. وقال إن ”الســـلفيني 
اســـتطاعوا أن ينظموا أنفســـهم، ملا لديهم من 
مشروع سياسي أما املتصوفة في مصر فليس 

لديهم ذلك املشروع“.
يذكر أنه مع اندحار جماعة اإلخوان وأفول 
جنمها بدأ السلفيون وجماعات صوفية متفرقة 
يطرحون أنفســـهم كبديل وســـطي قـــادر على 

صناعة حشد إسالمي مؤيد لسياسة الدولة.

الصوفية والسلفية.. خالف متكرر في غياب خطاب متطور

ضرورة إعادة قراءة التراث 

الصوفيون يؤيدون وينزوون

مؤسســـة األزهر ترغب في احتكار 
الخطـــاب الدينـــي، وتطعـــن فـــي 
شـــرعية املثقف الذي يقدم قراءة 

دينية ال تتفق مع السائد

◄

العقبات والصعوبات التي تقف في وجه مباشرة اإلصالح احلقيقي للخطاب الديني، أكثر 
من أن تعّد، ولعل الصعوبة تعكس حجم احلاجة إلى تدشــــــني هذا املشروع امللّح بالنسبة 
للواقع العربي اإلسالمي الذي تكتنفه مظاهر كثيرة دالة على كلفة تأخر اإلصالح. جتارب 
فكرية وإعالمية كثيرة أقامت الدليل على أن عســــــر اإلصالح الديني ينبُع من دواع كثيرة 
متضافــــــرة، ولعل ما واجهه اإلعالمي املصري إســــــالم البحيري من اتهامات ومحاكمات 
جــــــراء مواقفه الفكرية اجلريئة هــــــي برهان على أن التكّلس الفكــــــري والديني يرابط في 
مواقعه ويرفض كل أصوات ترمي حجرا في مياهه اآلسنة. إسالم البحيري سلط الضوء، 
في حواره مع ”العرب“، على عوائق التجديد الديني، محّذرا من تفشــــــي الفكر األصولي 

السلفي في املجتمع املصري.

[ باحـــث مصري من مواليـــد العام 1974، 
رئيس مركز الدراسات اإلسالمية مبؤسسة 
”اليوم الســـابع“ حاصل على ماجستير في 
”طرائـــق التعامل مـــع التراث“ مـــن جامعة 
ويلز بإنكلترا. عمل مبؤسسة اليوم السابع، 
وكان مقـــدم برنامج ”مع إســـالم“ على قناة 
”القاهـــرة والناس“الفضائيـــة، وقـــد أثـــار 

البرنامج جدال كبيرا.

إسالم البحيري



} المنامــة - إن فهــــم دور وســــائل االتصال 
ووســــائطه في الحقل االجتماعــــي ليس أمرا 
ســــهال، وقد بقيــــت مناقشــــته تتأرجــــح بين 
التنديد بانحرافاته وبتقويضه الثقافة بدافع 
”التواصل“، واألمل فــــي ما تتيحه تقنياته من 

شفافية ونشر للحقيقة.
 وهــــذا ال ينفي وجود وســــائل مناســــبة 
لمقاربــــة هذا الــــدور، بدءا بالعــــودة  النقدية 
إلــــى المقاربة السوســــيولوجية التي ظهرت 
بوادرهــــا قبل أكثر مــــن قرن، كمــــا فعل إريك 
ميغري فــــي كتابه ”سوســــيولوجيا االتصال 
والميديا”، كي يســــتعرض نظريات االتصال 
الكبرى ويقّدم عرضا دقيقا للبحوث والتأمالت 
التي أثارتها األنــــواع التلفزيونية والثقافية، 
ومنها بروز تلفزيون الواقع وشبكة اإلنترنت.
ويطلق إريك ميغري على ظاهرة انتشــــار 
”الديمقراطيــــة  اســــم  االجتماعــــي  اإلعــــالم 
المجتمع  أصــــوات  المتضمنة  اإللكترونيــــة“ 

وآراءه في األحداث التي تجري.
وهو ما بــــات جليا اليوم خاصة 
مع توفــــر التقنيــــات والتكنولوجيا 
التــــي غيرت من المشــــهد اإلعالمي 
العالمي، وخاصة مع خلق ما يسمى 
بالسوشــــيال ميديــــا، كمــــا خلقت 
وسائل ووسائط جديدة للتواصل، 
كان لها تأثيرها ومساهمتها في 
خلق لغة مســــتحدثة تتوسع كل 
الصورة  مــــن  مســــتفيدة  يــــوم، 

والوسائط المرئية وغيرها.
في الكتــــاب، الــــذي ترجمه 
الدكتــــور نصرالديــــن لعياضي 

وصدر عن مشــــروع نقل المعارف بالبحرين، 
ســــعي تحليلي معمق إلى تحقيق المصالحة 
بين البحوث الخاصة بإنتاج المواد اإلعالمية 
بالتلقــــي،  الخاصــــة  والبحــــوث  والثقافيــــة 
وفيــــه دعوة مبــــررة إلى انفتاح أوســــع على 
الدراســــات الثقافية التي يمكن أن تلتقي فيها 
العلوم االجتماعية وعلوم اإلعالم واالتصال. 
والطبعة الثانية لهذا الكتــــاب، المنقولة هنا 

إلى العربية، لها بعــــد بيداغوجي دفعت إليه 
وأْثرته التطّورات المتصلــــة بالتكنولوجيات 
الجديدة وبفردانية الممارســــات الثقافية، ما 
يجعلــــه أداة مرجعية للطلبــــة وللباحثين في 

مجاله.
ونذكر أن كتاب ”سوســــيولوجيا االتصال 
والميديــــا“ إلريك ميغري هو اإلصدار الحادي 
والعشــــرون لمشــــروع نقل المعــــارف التابع 
لهيئة البحرين للثقافة واآلثار. وقد كان أصدر 
قبــــل هذا الكتــــاب العديد من الكتــــب الفكرية 
المترجمــــة التي نذكر مــــن بينها ”تفّكر: 
مدخــــل أّخــــاذ إلى الفلســــفة“ 
”لغــــات  بالكبــــرن،  لســــايمن 
الفــــردوس“ للمــــؤرخ موريــــس 
أولنــــدر، ”هــــل اعتقــــد اإلغريق 
بأســــاطيرهم: بحث فــــي الخيال 
للكاتــــب بــــول فايــــن،  المكــــّون“ 
”التحليل النفســــي: علما وعالجا 
النفســــي  التحليل  لعالم  وقضّية“ 
مصطفى صفــــوان، ”الزمن أطالال“ 
لعالم االنتروبولوجيا مارك أوجيه، 
للمؤرخ  ”أصول الفكــــر اإلغريقــــي“ 
جان بييــــر فرنان، ”منطــــق الكتابة 
لجــــاك غودي،  وتنظيــــم المجتمــــع“ 
لمانليــــو بروزاتيــــن، ”قصة  ”قصة األلــــوان“ 
”أينشــــتاين  بروزاتين،  لمانليــــو  الخطــــوط“ 
بيكاســــو: المــــكان والزمــــان والجمــــال الذي 
آلرثر ميلر، ”محتوى الشكل.  ينشر الفوضى“ 
التاريخــــي“  والتمثيــــل  الســــردي  الخطــــاب 
لهايدن وايت، ”نهاية العالم كما نعرفه“ لعالم 

االجتماع إيمانويل فالرشتاين، وغيرها.

سارة محمد

} القاهــرة – ”إنها مأســـاة إنسانية ليس لها 
مثيـــل“.. كانت تلـــك الكلمـــات القصيرة، آخر 
ما لفـــظ به تيودور فان كيـــرك، أحد الطيارين 
األربعة الذين شـــاركوا فـــي عملية إلقاء قنابل 
نوويـــة أميركية في الحـــرب العالمية الثانية 

على اليابان.
ومـــن تلـــك الكلمـــات صاغ مؤلـــف عرض 
”الســـاعة األخيـــرة“ المشـــهد األول من نصه 
التخيلي عن حياة بـــول تبيتس قائد الطائرة 
ذاتـــه الذي قـــاد التفجير، وأســـفر عـــن مقتل 
مـــا يقـــرب مـــن 140 ألـــف شـــخص بحســـب 

اإلحصائيات الرسمية.

بطولة وهمية

قـــدم الكاتـــب معايشـــة إنســـانية تخيلية 
لحيـــاة القائد الـــذي عاش حياته فـــي معاناة 
منـــذ الطفولة، بـــدأت مع قســـوة األب ورحيل 
األم، التي كانت وفاتها ســـببا فـــي رغبته في 
أن يكـــون طيارا لمشـــاهدة طيـــف والدته بين 
الســـحب الكثيفة في الســـماء، حتى أنه أصر 
على  على إطالق اســـم والدته ”إينـــوال جاي“ 
الطائـــرة ”ب – 29“ األميركية التي قادت تنفيذ 
الجريمة اإلنسانية الشهيرة، وهو ما ورد ذكره 
فـــي المعلومات المتوافرة عن القائد الحقيقي 

بول تبيتس.
السرد الذي قدمه الكاتب في النص الحائز 
علـــى جائـــزة أفضل نـــص مســـرحي بجائزة 
ســـاويرس الثقافية للعام الماضي، قصد منه 
حالة االضطراب التي كان يعيشها هذا القائد 
الذي لعب دوره الفنان شـــريف صبحي، بداية 
مـــن فقـــدان األم وخلـــل عالقته بـــاألب مرورا 
بوحدتـــه التي كان يعيشـــها، مـــا جعل حياته 
أكثر عملية مرتكزا فيها على دراسته للهندسة 
وتحقيق تفوق رياضي غير مكترث بشيء آخر 
فـــي الحياة إلـــى أن تظهر حبيبته كريســـتين 

التـــي يخيل له أن تنفيذ عملية ”هيروشـــيما“ 
ستجعله أكثر بطولة أمام عينيها.

قاعـــة محدودة المســـاحة تحيطها إضاءة 
صفـــراء خافتـــة تعبر عـــن الحالة النفســـية 
المضطربـــة التي يعيشـــها البطل في صراعه 
مـــع الذات ووحدته التي الزمتها الشـــيخوخة 
والمـــرض بصحبـــة تمثالـــه الـــذي أهدته له 

القوات األميركية بعد تنفيذه العملية.
تفوقت اإلضاءة التي وضعها طارق عليان 
ومحمد عشـــري، في تجســـيد حالـــة الصراع 
التـــي يعيشـــها األبطال جميعـــا، فمن إضاءة 
مركزة على منتصف المســـرح، يحتفل القائد 
بيـــوم مولده وصراعه مع الوحـــدة واأللم إلى 
صراع آخـــر يظهر في خلفية المســـرح ممثال 
في القوات االستخباراتية ومحاولة اجتذابها 
أحـــد العلماء لتنفيذ مشـــروع نـــووي ضخم، 
باإلضافـــة إلى صـــراع األب واألم فـــي تكوين 
مســـرحي معبر، يظهـــر فيـــه األب على درجة 
علوية تعبيرا عن قوته، وتقف األم في األسفل 

كدليل على ضعفها في مواجهتها للزوج.
عبدالمنعـــم  ناصـــر  للمخـــرج  ويحســـب 
التوظيف الجيد لمســـاحة المسرح الصغيرة، 
ويبـــدو ذلك في اســـتخدامه لســـتائر شـــفافة 
تعبـــر عن المراحل الزمنية التي مر بها القائد 
من الطفولة وحتى شـــيخوخته، واالســـتعانة 
بشاشة ســـينمائية ضمن هذه الستائر، عرض 
عليهـــا مقتطفات من حـــادث التفجير وبعض 

المعلومات التي عرضت مكتوبة عليها.

بداية التأزم

صـــور النصـــف الثانـــي من أحـــداث هذا 
العـــرض ببراعة حالـــة التأزم النفســـي التي 
عاشـــها البطل بعد تنفيذ جريمتـــه، ويتجلى 
ذلك في واحد من أهم مشـــاهد العرض يجمع 
بيـــن قائـــد الطائـــرة وعـــدم تصديقـــه لفعله 
الوحشـــي الذي ارتكبه خـــالل تجوله بإحدى 
المدن اليابانية الصغيرة ليالقي فتاة يابانية 
ضريـــرة لعبت دورها الفنانة ســـامية عاطف. 
وتعتقـــد فـــي البداية أن هـــذا القائد هو مالك 

أرسل إليها ليعيد إليها بصرها.
هنا يزيد صراع القائد، ويقرر مصارحتها 
بعـــد وصلة من المدح تثنيها عليه تصفه فيها 
بالمالك ليقاطعهـــا مصارحا إياها بأنه القائد 
الذي دمر دولتها، فتنهـــار الفتاة بكاء وتلقنه 

درسا قاســـيا بأن اليابان ســـوف تصبح ذات 
يوم مـــن أقوى الدول وأهمهـــا بعقول أبنائها 

األكفاء.
ورغم األداء المباشـــر في هذا المشهد إلى 
حد كبيـــر، إال أن وجـــوده كان ضروريا إلبراز 
حالـــة التأزم الكبيـــرة والصراع الذي عاشـــه 
البطل بعد تنفيذ جريمته، والتي ال يصدق أنه 
ارتكبها بالفعل من شدة قسوتها ويأتي حديثه 

مع الفتاة اليابانية درسا قويا له.
وتستكمل حالة التأزم بعد أن يعود القائد 
إلـــى منزله، ويفاجأ برحيل زوجته كريســـتين 
التي لم تتحمل بشـــاعة الحـــدث وجريمته، ما 
يجعل البطل تنتهي حياته في الساعة األخيرة 
في مشهد مأســـاوي يصاب فيه بنوبة صدرية 
تسقطه على األرض ال يستطيع فيها الوصول 
إلـــى علبة الـــدواء الخاص به، بعـــد محاولته 

الزحف على األرض.
نـــص  األخيـــرة“  ”الســـاعة  مســـرحية 
يرصـــد معايشـــة إنســـانية خاصة لشـــخص 
اســـتهوته البطولة والقيادة كما أوهمه القادة 

األميركيـــون الذين تنصلوا منـــه بعد ارتكاب 
جريمتـــه مكتفين بما قدمه لهم. وهذا رســـالة 
أخـــرى يحملها العـــرض نحو األوهـــام التي 
يزرعها القـــادة في نفـــوس جنودهم من أجل 

تقديم مستقبل أفضل لدولتهم.
ويضع الفنان شـــريف صبحي الذي جسد 
دور القائـــد عالمة جديدة في مشـــواره الفني، 
فرغم ما يمتلكه من موهبة تمثيلية، خصوصا 
على الصعيد المســـرحي وتقديم شـــخصيات 
شـــديدة التعقيد، إال أنه لم ينل الشـــهرة التي 

تواكبها.
ونجح صبحي من خـــالل العمل في تقديم 
قـــراءة روحانية تعمق فيها في قلب وعقل هذا 
الطيـــار األميركي ليلتحم مع شـــخصيته التي 
راعى فيها تفاصيل الحركة واألداء في مراحل 
عمرية متفاوتة مجتهدا في تقديم ذلك، مع أنه 
كان من األفضل أن تتم االســـتعانة بشاب يقدم 
حياتـــه في مرحلـــة الشـــباب ألن الفنان يظهر 
بشـــعره األبيـــض الكثيف في هـــذه المرحلة. 
ويحســـب للفنانة ســـامية عاطـــف التفوق في 

أداء شخصية األم والفتاة اليابانية، كل منهما 
بإحســـاس مختلف عن اآلخـــر، خصوصا في 
شخصية اليابانية التي تماشت فيها حركتها 
البطيئة في الســـير وحركـــة اليدين لتعبر عن 
وهنها مع حركة ثابتة وقوية للعينين تدل على 

إعاقتها البصرية.
واســـتفاد العرض مـــن الموســـيقى التي 
وضعهـــا أحمـــد حامـــد وبســـاطة الديكـــور 
للمهنـــدس محمد هاشـــم التي اســـتغل فيها 
مساحة المســـرح الصغير، ولم يكترث بوضع 
الكثير من التفاصيل والقطع التي تعيق حركة 

الممثلين.
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بطل وهمي يصارع ذاته الممزقة ويعيش وحيدا مع تمثال
[ {الساعة األخيرة} جولة في حياة منفذ هيروشيما وناغازاكي  [ مسرحية تتناول آثار مأساة اليابان بعيني مرتكب الجريمة األميركي

كانت املأساة التي واجهها الطيارون الذين شاركوا في إلقاء قنابل نووية على هيروشيما 
وناغازاكــــــي، بعد عودتهم، دافعا للمؤلف عيســــــى جمال حمدي لتقدمي نصه املســــــرحي 
”الســــــاعة األخيرة“، محــــــاوال فيها تقدمي حملة عما دار في تلك األوقــــــات العصيبة وتبعاتها، 

لكن هذه املرة بعيني مرتكب احلادث نفسه.

الجريمة ال تتوقف عن مالحقة الطيار

معايشـــة إنســـانية تخيليـــة لحياة 

القائد الذي عاش حياته في معاناة 

منذ الطفولة، بدأت مع قسوة األب 

ورحيل األم

 ◄

الكتـــاب يســـتعرض جـــل نظريات 

االتصـــال الكبـــرى ويقـــدم عرضـــا 

دقيقـــا للبحـــوث والتأمـــالت التـــي 

أثارها التلفزيون واإلنترنت

 ◄

{الســـاعة األخيرة} تؤرخ لشـــخص 

اســـتهوته البطولـــة والقيادة كما 

أوهمه العســـكريون الذين تنصلوا 

منه بعد ارتكاب جريمته

 ◄

} عرضت هذه اللوحة ”اصطفاف“ للفنانة المصرية نادية سري في غاليري ”ريو“ بنيويورك، إلى جانب لوحات ألهم ستين فنانا من العالم لعام 2018 
كرمتهم مجلة آرت تور إنترناشيونال األميركية، وقد أقيمت احتفالية التكريم في متحف الفن والتصميم بنيويورك يوم 27 أبريل الماضي.
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} تونس – أعلن الكاتب المســـرحي التونسي 
عزالديـــن مدنـــي، رئيـــس جائزة ”أبوالقاســـم 
الشابي“، افتتاح باب الترشح للدورة الجديدة 
لـ2018، برعاية  من جائزة ”أبوالقاسم الشابي“ 
البنك التونســـي، في ”ترجمة الشـــعر الحديث 
من اللغـــة العربية وإليهـــا“، وتعتمد الترجمة 
مـــن وإلى أربع لغات هي العربية، واإلنكليزية، 

والفرنسية واإلسبانية.
وتشـــترط المســـابقة أن تكون الترجمة من 
األصـــول اللغوية مباشـــرة، وليســـت عبر لغة 
ثالثـــة، وأن تشـــمل الترجمة محتـــوى ديوان 

كامل، أو مجموعة شـــعرية لشـــاعر واحد، ولن 
يعتد بترجمة قصائد منفردة لشـــاعر أو أكثر، 
وإن ضّمهـــا كتـــاب واحد، وأن تكون األشـــعار 
المترجمة من إنتاج القرنين العشرين والحادي 

والعشرين.
كما تشـــترط الجائزة على المشـــاركين أن 
يرســـل المترجم ثالث نسخ من كتابه، على أن 
يكون مطبوعا عليه اســـمه األصلي، وناشـــره، 
وســـنة نشـــره، وطلب ترشـــحه، وأن يرفق به 
نســـخة واحدة مـــن العمل األصلـــي المترجم 
من 2013 إلى 2018، وأن يرســـل سيرته األدبية 

والفكرية، وعنوانه ووســـائل االتصال به. ومن 
شـــروط الجائزة كذلك أّال يكون العمل المترجم 
قد تم ترشـــيحه لجائزة من قبل، أو نال جائزة 
عربية أخرى غير ”جائزة أبوالقاسم الشابي“، 
ويكون آخر موعد لتســـليم الكتب في الـ15 من 

أكتوبر 2018.
وتؤكد لجنـــة التحكيم علـــى الراغبين في 
المشاركة أن قراراتها قطعية غير قابلة للنقض، 
كما ال تعاد األعمال المرشـــحة إلى أصحابها، 
وتبلـــغ  قيمة الجائزة خمســـة وعشـــرين ألف 

دينار تونسي (ما يعادل 10 آالف دوالر).

مشروع نقل المعارف يطلق جائزة {أبوالقاسم الشابي} في ترجمة الشعر

أحدث إصداراته

حصل الباحث اللبناني عضو أكاديمية التعليم الروســـية، البروفيســـور سهيل فرح، على جائزة ثقافة

{يفغيني بريماكوف} لهذا العام عن كتابه {الحضارة الروسية – املعنى واملصير}.

نظـــم املجلس األعلـــى للثقافة املصـــري الخميس بالقاهرة، أمســـية في محبة عراب الشـــباب 

الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، الذي يعد رائد أدب الرعب املكتوب بالعربية.



يسرى الجنابي

} مــــا حــــدث فــــي العــــراق، إثــــر االحتــــالل 
األميركــــي، لــــم يكــــن مجــــرد نهب عشــــوائي 
للمتاحــــف والمواقع األثرية، بــــل كان تدميرا 
مبرمجا يســــتهدف تهشــــيم الذاكرة الجمعية 
للبلــــد وتحويلها إلى صفحة بيضاء يســــهل 
على الطارئين اســــتبدالها بذاكرة مزّيفة. ولم 
تكن غاية المتســــللين من وراء الحدود سرقة 
نفائسه األثرية وبيعها لتجار اآلثار في العالم 
طمعــــا في المال، بل االنتقام منه وإعادته إلى 

العام صفر.
تختلف الروايات حول القطع المنهوبة من 
المتحف العراقي، فمــــا بين تصريح المحقق 
األميركــــي في حادثة النهب ماثيو بوكدانوس 
بــــأّن عدد القطع المفقودة مــــن 12 ألفا إلى 14 
ألف قطعــــة، فإّن رقم مديــــر المتحف العراقي 
دونــــي جورج يرفع الرقم إلــــى 15 ألف قطعة، 
في حين كانــــت تقارير صحافيــــة ترفع الرقم 
إلــــى 170 ألف قطعــــة، والتي ُتشــــكل مجموع 

محتويات المتحف.
العــــراق  آثــــار  نهــــب  ”الكارثــــة:  كتــــاب 
وتدميرهــــا“، الصادر عن المؤسســــة العربية 
للدراسات والنشر، بدعم من مؤسسة مسارات 
التعايش الثقافي في الشــــرق األوسط، يبحث 
فــــي هذا الموضوع من خالل 14 مقالة، ســــبع 

منهــــا ألكاديمييــــن أميركييــــن متخصصيــــن 
فــــي اآلثــــار العراقيــــة هــــم إليزابيــــث ســــي. 
ســــتون، مغواير جبســــون، جون م. راســــل، 
كاثريــــن هانســــن، كليمنــــز رايشــــيل، وباتي 
لباحثيــــن  أخــــرى  وســــبع  كيرســــتينبليت، 
عراقيين هم عبداألمير الحمداني، عبدالسالم 

صبحي طه، وزينب البحراني.
أعّد الجــــزء اإلنكليزي من الكتاب، الصادر 
عــــن متحــــف المعهــــد الشــــرقي فــــي جامعة 
شــــيكاغو عــــام 2008، كل من كاثرين هانســــن 
مديرة المعهد األميركــــي لألبحاث األكاديمية 
في العــــراق، واآلثاري جيــــف إمبرلينغ، الذي 
عمــــل منقبا في العديد من المواقع األثرية في 
الشرق األوســــط، وترجمه وحّرره عبدالسالم 

صبحي طه.
يتناول الكتاب، الذي يتألف من قســــمين، 
أربعــــة محاور، األول يغطــــي األبعاد الكارثية 
على الحقل اآلثاري جــــراء حصار العراق في 
التسعينات ُبعيد حرب الخليج، خاصة في ما 
يتعلق بالنبش المتفاقــــم للمواقع األثرية في 
أمهات الحواضر الســــومرية من قبل لصوص 
اآلثــــار المحلييــــن، وبالتعاون مــــع المهربين 
الدولييــــن، إضافــــة إلــــى جهــــود وقــــف هذه 

السرقات بعد 2003.
ويتعلــــق المحــــور الثانــــي بحادثة نهب 
القــــوات  دخــــول  إبــــان  العراقــــي  المتحــــف 

األميركيــــة بغداد في أبريل 2003، حيث اعتمد 
هذا المحور على شــــهادات آلثاريين محليين 
وعالميين، مع الوقوف على تفاصيل الجهود 
المبذولــــة إلحصاء الخســــائر والطــــرق التي 

اُتبعت إليقاف التداول بهذه اآلثار عالميا.
ويتنــــاول المحور الثالث نتائج عســــكرة 
القــــوات المحتلــــة فــــي أمهــــات الحواضــــر 
العراقيــــة القديمة، والمخاطــــر المترتبة على 

آنذاك  المتخصصين  وجهــــود  ذلك، 
لثنيهــــا عن اســــتمرار تواجدها في 

تلك المواقع.
وينّقــــب المحــــور األخيــــر من 
الكتــــاب عمــــا يحصل مــــن تداول 
دولي غير شرعي باآلثار العراقية 
والتــــي  والمهّربــــة  المســــروقة 
تفتقــــر إلــــى شــــهادات تنقيــــب 
صريحــــة،  وتصديــــر  وملكيــــة 
قضايا  مــــن  بعضــــا  فيتنــــاول 
موّثقة تــــم تداولها في اإلعالم 
العالمي، بحق مقتنين أثرياء، 

ودور مــــزادات، إضافة إلــــى جامعات ومراكز 
بحــــوث، وطــــرق االحتيال التــــي ُتمارس رغم 
عن التشريعات القانونية الدولية التي تحّرم 

االتجار باإلرث الثقافي.
مــــن أبــــرز المقــــاالت التي تفضــــح الدور 
األميركــــي فــــي عمليــــة نهــــب اآلثــــار، مقــــال 

األكاديمــــي مغوايــــر جبســــون الــــذي يشــــير 
صراحــــة إلــــى مشــــاركة الــــكادر األكاديمــــي 
والعلمــــي األميركــــي فــــي عمليــــات النهــــب 
والتشــــجيع عليها داخل العراق، معترفا بأن 
بعضا مــــن زمالئه كانوا يقدمون المســــاعدة 
لبعض التّجــــار والجامعيين فــــي المصادقة 

على القطع المسروقة من العراق.
 كما يرصد ما ُنشر في المجالت والصحف 
األميركية من مواد كانت تحث التجار 
-في ظــــل التقلبــــات االقتصادية 
عــــام -2007 علــــى التوجــــه إلــــى 

تجارة اآلثار.
الكتاب في مجمله وثيقة مهّمة 
جدا إلحصاء الخســــائر والكوارث 
التي حلت باإلرث الثقافي العراقي، 
ويحذر من أخرى قادمة، ويصب في 
إطار الجهــــود الحثيثة للحفاظ على 
هذا اإلرث، الذي يشــــّكل أحد األركان 
المهمة المؤسســــة للهويــــة الوطنية 
العراقيــــة. ويعتــــرف معــــدو الكتاب، 
فــــي النهايــــة، بأن مــــا حدث لــــم يكن 
مجرد سرقات ونهب عشــــوائي لمواقع أثرية 
ومتاحف، وإنما كان تدميرا مبرمجا يستهدف 
جذور العمق الحضاري الذي تفّرد به العراق 
تاريخيا، ليســــهل محو ذاكرته بتفتيت هوية 

أبنائه وتهشيم صورته المستقبلية.

لمى طيارة

} احتفــــل مؤخــــرا ضمــــن حفل بثتــــه إحدى 
”الموريكــــس  بجوائــــز  اللبنانيــــة  القنــــوات 
دور“، المعروفة أيضا باســــم جائزة موريكس 
الذهبية، وهــــي جائزة لبنانية ســــنوية تقدم 
لالعتــــراف باإلنجــــازات التــــي تحققــــت فــــي 
مجال الفن ســــواء في لبنــــان أو في المنطقة 
العربيــــة والعالم. وكان من ضمــــن الجوائز، 
مــــا قــــدم للعمل الدرامــــي اللبناني الســــوري 
”الهيبــــة“، متمثــــال بمعظم أبطــــال العمل إلى 
جانــــب المخــــرج، بينما غــــاب كلّيــــا عن ذلك 
التكريــــم األب الروحي له أال وهو هوزان عكو 

الكاتب السوري المقيم حاليا في لبنان. 
قــــد التقت الكاتب هوزان  وكانت ”العرب“ 
عكو وســــألته عن العمل وعن الجــــزء الثاني 
منه، لكن الكاتب حينها لم يشــــأ الكشــــف عن 
مالبســــات الموضوع واكتفــــى بالصمت عند 

إجراء الحوار.
هوزان عكو واحد من الكتاب الذين برزوا 
على الســــاحة الفنية والدرامية منذ مسلســــل 
”أســــعد الوراق“ الذي أعاد كتابته للدراما عن 
روايــــة بعنوان ”الله والفقــــر“ للكاتب صدقي 
إســــماعيل، وكان مــــن أشــــهر أعمالــــه ”دليلة 
والزيبق“، ”لورانس العرب“، ”بنت الشهبندر“ 
و“الهيبة“، الذي قدم في رمضان 2017، والذي 
لعب دور البطولة فيه كل من منى واصف، تيم 

حسن ونادين نجيم وآخرين.
حول ما يشــــاع حاليا عــــن تراجع للدراما 
الســــورية والكّتاب السوريين بعد كل النجاح 
الذي حققوه فــــي الســــنوات الماضية، يقول 
هوزان عكو ”الدراما السورية تمّيزت ألكثر من 

15 عامــــا مضت بجــــودة نصوصها، وبوجود 
كتــــاب ممّيزين، حتى أن تجارب ناجحة قدمت 
لكتاب لم يقدموا سوى عمل درامي واحد، هذا 
كله دليل كاف على جودة الكتابة والنصوص 

الدرامية“.
ويؤكــــد عكو أنه ال يتفق مــــع فكرة تراجع 
الكتابــــة الدراميــــة طالمــــا هناك عمــــل واحد 
ناجح سنويا على األقل، لكن اإلنتاج الدرامي 
الســــوري بالعمــــوم تراجع نتيجــــة الظروف 
التــــي تمر بها ســــوريا، وهــــذا التراجع بحد 
ذاته يعتبر ســــببا كافيا لتقلــــص وعدم وفرة 
النصوص الجيــــدة، فالعمليــــة اإلنتاجية في 
الدرامــــا عبارة عــــن كتلة واحــــدة ال يمكن أن 
تتجــــّزأ، حتــــى الكاتــــب والمخــــرج والممثل 
يجــــدون صعوبة في التواجد ضمن مشــــاريع 
متكاملة، تعطي الفرصة لكل العناصر لتقديم 
أفضــــل ما لديهــــا، فبعض المشــــاريع أحيانا 
ليســــت مبنية لتكون ناجحة، والكاتب أصبح 

يفكر طويال قبل أن يقدم نصه.
رغم أنه لم يعد خافيا للعيان أن بعضا من 
الممثلين والمخرجين الســــوريين وبعضا من 
الكتــــاب المتواجدين في لبنــــان أو في الوطن 
العربي عموما، يقدمون بشــــكل منفرد، أعماال 
تتّوج بنجاحات، نور شيشــــكلي نموذجا، إال 
أن الدراما السورية مجتمعة، كتابة وإخراجا 
وتمثيــــال، لم تعــــد ناجحة، ويــــرى ضيفنا أن 
الســــبب الحقيقــــي في ذلــــك يعود إلــــى أزمة 
التســــويق التــــي تنســــحب عليهــــا كل عملية 
اإلنتاج بشــــكل عام، األمر الذي يضطر الكاتب 
أو المخــــرج أو حتى الممثــــل إلى البحث عن 
صيغ لمشــــاريع مناســــبة له تتوفر في بلدان 
أخــــرى، فالدراما صناعــــة متكاملــــة مرتبطة 

باإلنتاج وقنوات العرض.
وعــــن المعانــــاة التي يتعــــرض لها معظم 
كّتــــاب الدرامــــا الرمضانيــــة علــــى اعتبار أن 
العمــــل يكون قيد التصويــــر والمونتاج أثناء 
كتابة النص، وهو صاحب تجربة في ذلك عبر 

موسمين رمضانيين.
 يقــــول عكــــو ”أعتبــــر هــــذا األمــــر إحدى 
مشــــكالت الكتابة الدراميــــة العربية بالعموم 
وليس فقط السورية، وتصبح مقارنه أي عمل 
مثال  درامي مــــن 30 حلقة كمسلســــل ’الهيبة‘ 
الذي تم تنفيذه في شــــهور قليلة بعمل درامي 
آخر ال تتجاوز حلقاته العشر، مقارنة مجحفة، 
فظــــروف اإلنتاج والعرض تجعــــل زمن تنفيذ 
النــــص ككتابــــة ضيقا جدا، حتــــى أن الكاتب 
ليــــس لديه الترف في مراجعة نصه على األقل 
لمرة واحدة“. مؤكدا أن آلية العمل في الدراما 
الرمضانيــــة عمومــــا، متعبة ليــــس فقط على 

الكاتب بل على المخرج والمنتج أيضا.

بعيــــدا عــــن الدرامــــا التلفزيونيــــة يعود 
هوزان عكو إلى المســــرح بعمل يحمل عنوان 
”ســــاعة القنــــاص“، وهــــذه العودة للمســــرح 
كانت بســــبب النص الذي فرض نفسه كشكل 
مسرحي، وهو يرى أن ”المسرح على مستوى 
النص يتيح للكاتب فرصة تقديم نفسه بشكل 
أوضح، وللتعبير عن نفســــه بشكل أكبر، فهو 
ولــــّي أمره بــــكل ما يتعلــــق بحكايتــــه، وهذا 
يناقض الشروط التي تفرضها الكتابة للدراما 
التلفزيونية التي تستدعي التكامل بين جميع 
عناصــــر العمل، والتي تجبــــر الكاتب على أن 
يكون منفتحا علــــى آراء اآلخرين ليحقق ذلك 

االنسجام“.
”ســــاعة  المســــرحية  عنــــوان  أن  ورغــــم 
القناص“ يوحي بأنها ســــتدور حول ســــوريا 
أو كما يقول هــــوزان حول رصد لحظة معينة 
في دمشــــق، إال أنه ســــيكون نصا خارجا عن 
مرحلتــــه التوثيقية ليصبح نصــــا مفتوحا ال 

يربطه زمن أو حدث ما.
أمــــا عن تجربته األولى في المشــــاركة مع 
مجموعــــة من الكتاب الســــوريين فــــي كتابة 
عمــــل درامــــي لإلذاعة بعنوان ”حــــي المطار“ 

الذي قدم بدعم من االتحاد األوروبي وبطوطة 
فيلم وبي.بي.سي ميديا أكشن، فيقول هوزان 
عكــــو ”كتب هــــذا العمل ضمن ورشــــة ضمت 
مجموعة مــــن الكّتاب الســــوريين، المتواجد 
بعضهم في بيروت مع مستشارين من بي.بي.

ســــي، وهو عمل يــــروي حكايات ســــورية في 
حي دمشــــقي، وقد بث العمل لمــــدة عام كامل 
على إذاعة بي.بي.ســــي بمعــــدل ثالثة حلقات 
أســــبوعيا، زمــــن الحلقة الواحــــدة 15 دقيقة، 
كانت الصعوبة والميزة في كتابته تكمنان في 
محاولة بناء عالم للمستمع وخلق صورة من 
خالل الصوت، وهي كتابة شــــروطها أصعب، 
ونحــــن حاليا بصدد كتابــــة العمل مرة أخرى 

بنسخته اإلنكليزية“.
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صـــدر حديثا عن الهيئـــة املصرية العامة للكتاب، كتـــاب حول الفنانة اللبنانيـــة فيروز بعنوان ثقافة

{فيروز وسوسيولوجية اإلبداع عند الرحبانية 1960 – 1980}، للدكتور محمد الشيخ.

يقـــام الجمعـــة بمدينة القيصومة الســـعودية، حفل تكريم الشـــاعر الســـعودي فـــواز الزناتي 

لحصوله على املركز الثالث في مسابقة {شاعر املليون} لسنة 2018.

مسلســـل الهيبـــة الـــذي عرض 

في رمضان الســـنة الفارطة من 

تأليف هوزان عكـــو توج بجائزة 

الموريكس دور

U

} تم يوم االثنين الماضي إقرار السنة 
األمازيغية ”يانير“ كعيد رسمي وعطلة 

مدفوعة األجر في الجزائر، وبذلك يكون 
ملف االعتراف الرسمي باللغة األمازيغية 
وتاريخ األمازيغ وثقافتهم الذي علق على 

مدى سنين طويلة، قد اكتمل اآلن من 
الناحية السياسية على األقل.

ولقد اجتاحتني عاصفة من السخرية 
من هذه الجملة التي تناقلتها وسائل 

اإلعالم الجزائرية مؤخرا وهي كالتالي ”أقر 
البرلمان الجزائري باإلجماع إدراج السنة 

األمازيغية في قائمة األعياد الوطنية“. أقول 
هذا ألن هذا البرلمان بالذات هو الذي تنكر 
للثقافة واللغة األمازيغيتين منذ االستقالل 

وأدخل الجزائر في مناخ من التصدعات 
التي كادت تعصف بالوحدة الوطنية إلى 

أن تصدى لهذه المعضلة الرئيس الجزائري 
الحالي عبدالعزيز بوتفليقة.

ال ينبغي أن يخفى على أحد أن هذا 
القرار الذي نتحدث عنه إلى جانب قراري 
االعتراف باللغة األمازيغية كلغة وطنية، 

ثم ترسيمها في الدستور كلغة رسمية 
إلى جانب اللغة العربية، هي في الحقيقة 

قرارات رئاسية قد نزلت من فوق أما تطبيق 
البرلمان لها فليس ذلك سوى تحصيل 

حاصل.
ماذا بعد هذا الترسيم السياسي إذن 

للسنة األمازيغية كبعد ثقافي وطني؟ وهل 
يعني هذا اإلجراء بداية حقيقية إلنهاء 

الموروث المعطوب لسنوات الغبن الثقافي 
الذي عانت منه اإلثنية األمازيغية في 

الجزائر؟ وفي هذا الخصوص ينبغي القول 
إن االعتراف السياسي بالمكونات اللغوية 

والثقافية والتاريخية للهوية األمازيغية 
ليس سوى خطوة أولى يجب أن تليها 
خطوات سياسية وعملية ملموسة وفي 

مقدمتها إنشاء كتابة دولة للغة األمازيغية 
ضمن إطاري وزارتي التعليم االبتدائي 

والثانوي، والتعليم العالي، وكتابة دولة 
للثقافة األمازيغية منفصلة عن وزارة 

الثقافة، أو متصلة بها.
وتكون مهمة األولى تنشيط وتشجيع 

البحث الجدي في مؤسسات التعليم 
بكل مستوياته ومراكز البحث العلمي 

ذات االهتمام بمكونات الهوية التاريخية 
والثقافية واللسانية، وذلك من أجل إيجاد 
صيغة مقبولة إلقرار الحروف لكتابة اللغة 
األمازيغية وإخراجها من وصاية الالتينية 
المستوردة، والعمل بالتزامن على ترقيتها 

إلى مصاف اللغات الواصفة الغنية 
بالمفاهيم الفكرية، والتقنية، واألدبية، 

والعلمية، أما مهمة الثانية فستكون متمثلة 
جوهريا في كتابة وإعادة كتابة تواريخ 

التراث الثقافي واإلنساني لمختلف الحقب 
األمازيغية في القطر الجزائري بأمانة 

وموضوعية وعلى أساس المنهج العلمي 
المحايد، ثم العناية بجمع نصوص الذاكرة 

الشفوية والمكتوبة بلغات المستعمر عبر 
التاريخ والمكونة لألدب األمازيغي القديم 
والحديث والمعاصر والعمل على دراسته 
وتحليله، وكذا ترجمته إلى اللغة العربية 
بالتوازي إلى اللغات الحية للتعريف به 

خارج الدائرة اإلثنية األمازيغية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل اكتملت الهوية 

األمازيغية

مسرح في رمضان

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} الشــارقة - إيمانـــا منها بأهميـــة أدوراها 
المســـرحي  المشـــهد  وتطويـــر  تنميـــة  فـــي 
اإلماراتي، وضمن برنامجها الثقافي والفكري 
للعـــام 2018، أطلقت جمعية المســـرحيين في 
اجتماعها األخير، عددا من المبادرات الثقافية 
والفنيـــة، والتي مـــن المؤّمل البـــدء فيها مع 

مطلع شهر رمضان.
أولى هذه المبادرات جاءت بعنوان ”عيون 
المســـرح المحلي“ وهي أمســـيات مســـرحية 
خاصة، ســـيتم من خاللهـــا االحتفاء بعدد من 
المســـرحيات المحلية المتمّيزة، من تلك التي 
شـــّكلت نقلة في تاريخ المسرح اإلماراتي، من 
التـــي مضت علـــى عرضها عقود مـــن الزمن، 
حيث ســـيتم عرض المســـرحية على شاشـــة 

كبيرة، واستضافة عدد من نجومها.
كما أقّرت جمعية المسرحيين إقامة حزمة 
مـــن الندوات الفكرية والثقافية والمســـرحية، 
تحـــت عناوين مختلفة، تتنـــاول أهم القضايا 

المسرحية والثقافية المحلية الراهنة، .
جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  عضـــو  وقـــال 
المســـرحيين، رئيس اللجنة الثقافية والفنية 
الفنان مرعي الحليان، ”نســـعى إلى التواصل 
مـــع المســـرحيين وإحياء البرنامـــج الثقافي 
والفني، والذي سيكون له بالغ األثر في تطوير 

المشهد المسرحي المحلي“.

ليس لدى كاتب الدراما ترف مراجعة ما يكتب

[ هوزان عكو: الدراما السورية لم تتراجع بل تعاني أزمة تسويق
ــــــاج وغيره من تفاصيل العمل من حيث هي  رمبــــــا تكون الكتابة للدراما مرتبطة أكثر باإلنت
ــــــة ال تكون لذات الكاتب فيها الكلمة العليا، لكن هذا ال يقلل من القيمة األدبية  ــــــة تكاملي كتاب
لهذا النمط من الكتابة، الذي قد يختلف عن املسرح أو األدب لكنه ليس أقل درجة منه كما 
يعتقد البعض. ”العرب“ التقت الكاتب السوري هوزان عكو الذي قدم جتربة الفتة في عالم 

الدراما واملسرح واإلذاعة، وكان لنا معه هذا احلوار حول جتربة الكتابة الدرامية.

الكاتب أصبح يفكر طويال قبل أن يقدم نصه
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الدرامـــا صناعة متكاملـــة مرتبطة 

باإلنتـــاج وقنـــوات العـــرض، لكـــن 

ظروف اإلنتاج والعرض تجعل زمن 

كتابة النص ضيقا جدا

 ◄

المســـرح على مســـتوى النص يتيح 

نفســـه  تقديـــم  فرصـــة  للكاتـــب 

بشكل أوضح والتعبير عنها بشكل 

أكبر، فهو ولي أمره

 ◄

نهب آثار العراق والكوارث التي حلت بإرثه الثقافي



للمخرج  } اختير الفيلم المصري ”يوم الدين“ 
أبي بكر شـــوقي الذي عـــرض الخميس، ضمن 
مهرجان كان الســـينمائي في دورته الـ71، أوال 
للعرض ضمـــن تظاهرة ”نظرة ما“ المخّصصة 
عـــادة للتجارب الســـينمائية األولـــى والثانية 
لمخرجيهـــا، إّال أن تيري فريمـــو المدير الفني 
للمهرجـــان تحمـــس للفيلـــم وأبـــدى إعجابـــه 
الشديد به، فقّرر ضّمه للمسابقة الرسمية جنبا 
إلى جنب مع الفيلم الجديد للمخرج الفرنســـي 

جان لوك غودار.

ســـوف نظلـــم الفيلم كثيـــرا إذا مـــا قارناه 
بغيـــره من األفالم الكبيرة التي ســـبق أن نالت 
فرصة التســـابق على ”السعفة الذهبية“، لكننا 
ســـنظلم المهرجان أيضا إذا ما اعتبرنا الفيلم 
أقل من التنافس، بل كثيرا ما شاركت أفالم في 
المســـابقة دون أن ترقى لمستوى ”يوم الدين“ 
فقط لكون النقاد الفرنســـيين مهووســـين بها 
ألســـباب تخصهم وال تبـــدو مفهومة عند كاتب 
هـــذا المقـــال، كما هو شـــأن أفـــالم المخرجة 
اليابانية متواضعة المستوى ناوومي كواسي 
التـــي ال تتميز بالجرأة األســـلوبية أو باقتحام 

المناطق الفلسفية والفكرية المعقدة.
لكنهـــا ترضي نزعة تميـــل إلى إبراز وجود 
أفالم المخرجات (النســـاء) في المسابقة، وهو 
ما رفض الخضوع له تيـــري فريمو هذا العام، 
وأكـــد أن اختيـــار أفالم المســـابقة جـــاء على 
أســـاس المستوى الفني وحده وليس خضوعا 
لمـــا ســـماه ”التمييـــز اإليجابـــي“، أي ضمان 

حضور أكبر عدد من أفالم المخرجات.

بداية الرحلة

عمال كبيرا  قد ال يكـــون فيلم ”يوم الديـــن“ 
مركبا يطمح إلى التغيير ”الثوري“ في الشـــكل 
والبحث عن أسلوب خاص يثير إعجاب النقاد، 
كمـــا كان الحال بالنســـبة للفيلم األول للمخرج 
الذي نال  المجري الزلونيمتش ”ابن شـــاؤول“ 
الجائزة الكبرى للجنة التحكيم قبل 3 ســـنوات 

في كان، ولكن علينا أّال ننسى أن الفيلم المجري 
كان يعيـــد تنـــاول موضـــوع الهولوكوســـت، 
بأســـلوب خاص متميز في استخدام الكاميرا، 
دائمـــا  يثيـــر  ومعـــروف أن ”الهولوكوســـت“ 
الكثير من االهتمام من جانب النقد والصحافة 
الغربيـــة عموما، وربما لـــو كان الفيلم يتناول 
مثـــال موضوعـــا آخـــر، لما وجـــد كل ما وجده 
من حفـــاوة وصوال إلى الحصـــول على جائزة 

األوسكار ألحسن فيلم أجنبي.
يعتمد فيلم ”يوم الدين“ على سيناريو كتبه 
أبوبكر شـــوقي من داخل تجربته الشـــخصية 
التـــي تتمثل في االقتراب مـــن عالم المصابين 
بمرض الجذام الجلدي الذي يترك آثارا ال تزول 
من التشـــوهات العضلية والجلدية، فقد ســـبق 
أن أخرج شـــوقي فيلما تســـجيليا قصيرا عن 
الموضوع نفســـه، والتقى أثناء بحثه بالرجل 
الـــذي ســـيجعله بطل فيلمه هـــذا، وهو راضي 
جمـــال الذي يقوم بـــدور ”بشـــاي“، وهو رجل 
فـــي األربعين من عمره، أمـــي ال يعرف القراءة 
والكتابة، تركه أبوه وهو طفل صغير أمام باب 
مصحة لمرضـــى الجذام توجد في مكان ما في 

الصحراء قرب القاهرة، فألحق بها.
بشاي ذلك القبطي البائس المشوه، يفتش 
فـــي تالل القمامة الموجودة في الجبل القريب، 
ينتقـــي من بينها مـــا يصلـــح، والمصحة هنا 
مـــكان لعزل المصابيـــن بالمرض الـــذي ينظر 
إليه حسب المعتقد الشعبي باعتباره لعنة من 

لعنات السماء، وهم يبقون عليهم حتى بعد 
أن يكونـــوا قد تجاوزوا المرض وإن بقيت 

آثاره كما في حالة بشاي.
لدى بشـــاي عربة يجرها حمار يطلق 
عليه اسم ”حربي“، بعد أن تموت زوجته 
المجذومة مثله في المصحة يقرر بشاي 
مغادرتهـــا ويتجـــه جنوبا إلـــى الصعيد 

المصـــري بحثـــا عـــن أســـرته أو من بقي 
منها على قيد الحيـــاة في قرية بالقرب من 

مدينـــة قنا لم يعد يتذكر أي شـــيء عنها، يريد 
أساسا العثور على أبيه، لكي يفهم لماذا تخلى 
عنه كل تلك الســـنين ولم يعد -كما وعده- لكي 

يعيده إلى كنف األســـرة بعد أن شفي من 
المرض اللعين. ويصحب بشاي في 

رحلته صبيا مسلما نوبيا في 
العاشـــرة من عمره يسمونه 
”أوبامـــا“، كان قـــد فر من دار 
لأليتـــام وهو بدوره ال يعرف 

شيئا عّما حدث ألسرته.
الرحلـــة،  تلـــك  وخـــالل 
أحداث  تقـــع  الطريق،  وعلـــى 
وأحـــداث، ويتعـــّرض بشـــاي 
ورفيقه في الرحلـــة للكثير من 
المواقـــف الصعبـــة، تتعطـــل 

العربة، يحاول أوباما إصالح عجلتها فيصاب 
ويسقط، يحملونه إلى المستشفى، يهرع بشاي 
معه، وعندما يحاول العودة يقبض عليه ضابط 
يشك في نواياه وال يعجبه شكل وجهه المشّوه 
ويوضع في الســـجن مع رجل من اإلســـالميين 
المتشـــّددين، لكن االثنـــان يهربـــان، ويلتحق 
أوباما برفيقه، لكن بعد أن يكون اللصوص قد 
ســـرقوا ما لدى بشـــاي من مال قليل، ثم يموت 
الحمـــار، ويصبح على االثنين شـــق طريقهما 
نحـــو الجنوب تارة فـــي عربة لشـــحن القش، 
وتارة في قطـــار من قطارات الصعيد المهترئة 
العتيقة، حيث يتعّرض بشاي للضرب واإلهانة.

رموز القصة

فـــي قنا يضطر بشـــاي الســـتجداء المارة، 
لكنه يصطدم بشّحاذ محترف مقطوع الساقين، 
ينهـــره فـــي البداية ثم يرأف لحاله ويســـاعده 
ويعرفه على رفقته من المشـــّوهين والعاجزين 
مثله، ويكتشـــف بشـــاي أن في الدنيا أناســـا 
مثلـــه، ملفوظين مـــن المجتمـــع، يؤمنون بأن 
العدالة والمســـاواة ســـتتحّققان لهم فقط في 
”يـــوم الديـــن“ أي يـــوم القيامة، وهـــي الفكرة 
التي تجعلهم يســـتمرون في الحياة، يسهرون 
ويتســـامرون ويضحكون ويجـــدون متعة في 
الحيـــاة رغم كل مـــا فيها من شـــقاء، بل ورغم 
إدراكهم بأنهم لن يصبحـــوا أبدا مقبولين من 

جانب المجتمع الكبير.
ما الذي ســـيحدث خالل هـــذه الرحلة وما 
الـــذي ســـيحدث عندمـــا يلتقي بشـــاي بوالده 
العاجـــز في النهاية، وكيف سيكتشـــف أوباما 
أن اســـمه األصلي محمد عبدالرازق، وأن أهله 
هلكـــوا في تلك القريـــة النوبية 
ولم يعد له أحد في الدنيا 

اآلن غير بشاي؟
ال يهـــم، فالمهم أن 
ســـيناريو شوقي يريد 
للحيـــاة  ينتصـــر  أن 
يشـــيع  الموت،  على 
األمل والتفاؤل في قلب 
المهمشة  شـــخصياته 
الضعيفة، يجعل من عالم 
رمزيا  مرادفـــا  الضعفاء 
تم  كاملة  لطبقات 

استبعادها من الصورة االجتماعية، أي أهملت 
وأصبح ينظر إليها باعتبارها عالة أو عاهة في 

جبين المجتمع.
وعلى الرغم مـــن الطابع الخفيـــف للفيلم، 
وميله إلى الفكاهة في الكثير من المشـــاهد، إّال 
أنـــه يتضمن أيضا الكثير من النقد السياســـي 
المستتر: اللعب على التناقضات بين المسلمين 
والمســـيحيين خاصة في مشهد الصالة داخل 
المســـجد، والسخرية من نظام التعليم الفاشل 
الذي ينتج أطفاال ال يعرفون شـــيئا عن العالم، 
وهجـــاء البيروقراطيـــة المصرية، واإلشـــارة 
الرمزية إلى انهيار المنظومة الرســـمية للدولة 
في المشـــهد الـــذي نرى فيه كيـــف تهّدمت دار 
األيتام التي قضى فيها أوباما ســـنوات حياته 
األولـــى قبـــل أن يهـــرب ويلجـــأ الـــى مصحة 
المجذوميـــن، أو يعيش بالقـــرب منها، وكيف 
هجرهـــا الموظفـــون بعـــد أن تركوا ســـجالت 
النزالء الســـابقين من األطفـــال اليتامى، بل إن 
الذي يشـــبه السجن، والمتمثل  فكرة ”المعزل“ 
في مصحة الجذام التي تضم أناسا لم يعودوا 
مرضى ولم يعد هناك خطر من إطالقهم وإعادة 
تأهيلهـــم اجتماعيا، يرمز على نحو ما، للفكرة 
الفاشـــية التي تحرص على ”تنظيف المجتمع 

من الفائض البشري عديم الفائدة“!
البناء فـــي الفيلم هو بنـــاء تقليدي يندرج 
ضمن ما يعرف بـ“أفالم الطريق“، مع مشهدين 
أو ثالثة تقطع الســـرد من خالل ما يراه بشاي 
فـــي أحالمه، تارة يتذكر كيـــف تركه أبوه وهو 
طفل ووعـــده بالعودة إليه، وتـــارة أخرى نراه 
مرتعبـــا وهو يرى يد رجل تمتـــد إليه تريد أن 
تتحّســـس وجهه الذي يخفيه عادة بقطعة من 
القمـــاش الخفيف موصولة بقبعـــة بدائية من 

القش صنعها له أوباما.

معالم اإلخراج

من حيـــث اإلخـــراج يثبت أبوبكر شـــوقي 
أن لديه إحساســـا قويا بالصورة، يعرف كيف 
يحّقق مســـتوى رفيعـــا من الجماليات ســـواء 
في مشـــاهد الصحراء أو تلك التي تجري على 
ضفاف نهر النيل، وهي مشـــاهد بديعة عموما، 
وكذلك في المشـــاهد الليلية التي تتحّرك فيها 
الكاميرا بشـــكل حـــر داخل الحـــارات الضيقة 
الملتوية فـــي القرية الصعيديـــة، أو تلك التي 
يجوس خاللهـــا أوباما بين اآلثـــار الفرعونية 

المتناثرة هنا وهناك.
يتوقـــف أوباما أمام قبـــة صخرية مرتفعة 
منحوتـــة في الجبل، ويســـأل بشـــاي: هل هذا 
هـــو الهـــرم؟ ولكن أيـــن الهرمان اآلخـــران؟ ثم 

يتطلـــع إلى منحوتـــات في الصخـــر، يقول له 
بشاي إنها مقبرة أحد ملوك الفراعنة وزوجته، 
وعندما يلمس أوباما نقوشا فرعونية على أحد 
الجدران يوبخه بشاي ويدعوه إلى تركها، فهي 

”آثار قديمة“.
إنه يدرك قيمة األثـــر وأهمية التاريخ، لكنه 
ال يعرف شـــيئا عنه كمـــا يعترف ألوباما عندما 
يريده أن يطلعـــه على المزيـــد، ولعل الصورة 
المتميـــزة للفيلـــم تعود أساســـا إلـــى تعاون 
المخـــرج مع مدير التصوير البـــارع فيديريكو 
سيسكا صاحب التجربة الطويلة في العمل مع 
عدد من السينمائيين الموهوبين، فهو يقتنص 
الكثير من اللقطات الصعبة خاصة في التصوير 
الخارجي في المواقع الطبيعية. وينبغي أيضا 
اإلشـــادة بالموســـيقى الشـــجية التي صنعت 
جوا تعبيريا يلف بالصورة في المشـــاهد التي 
تعكس شعور البطلين بالغربة عن العالم، وهي 
الموســـيقى التـــي كتبها وأبدعهـــا عمر فاضل 

الذي نجح في تجنب االستطراد والتكرار.
إّال أن العامـــل األكثر بروزا والذي ســـيبقى 
طويـــال في ذاكـــرة كل من يشـــاهد الفيلم، فهو 
يتمثل في تلك التجربة الفريدة في التعامل مع 
مريض الجذام السابق راضي جمال الذي أسند 
إليه أبوبكر شـــوقي دور بشـــاي، وقام بتدريبه 
على األداء بحيث بلغ هذا المستوى الرائع من 
التلقائية واإلحســـاس بالموقـــف وبالموضوع 
عموما، بحيث بـــدا الحوار كما لو كان مرتجال 

أو على األقل ساهم هو فيه على نحو ما. 
ويقول المخرج إن في قصة الفيلم ومالمح 
الشـــخصية الكثير مّما وقـــع لبطله في الواقع، 
وبدا أيضا أن الممثـــل الصغير غير المحترف 
أحمـــد عبدالحفيظ في دور أوبامـــا يتمتع هو 
اآلخر بحضـــور كبير، كما يتميـــز أداء االثنين 

معا باالنسجام والتجانس المدهش.
”يوم الدين“ أوديسة مصرية مؤثرة في فيلم 
ال يشـــبه غيره من األفالم، يخـــوض بطال هذه 
األوديســـة رحلة طويلة مليئة باألمل، يشـــوبها 
حزن دفين ينعكس طول الوقت على وجه بشاي 
الـــذي كان يتعّين عليه أن يدفـــع الثمن مرتين، 
األولـــى عندما تخلى عنه أبـــوه وتركه مقطوع 
الصلة باألســـرة وظـــل كذلك لثالثيـــن عاما أو 
أكثر، يجتر شعوره بالمرارة، ومرة ثانية عندما 
وجد نفســـه منبوذا من اآلخرين الذين ينفرون 

من منظر وجهه المشّوه.
وعودة البطلين إلـــى موطنهما األصلي لن 
تســـفر غالبا ســـوى عن المزيد من اإلحســـاس 
بالغربة، لذلـــك تصبح الصحبـــة التي يوّفرها 
عالـــم المنبوذيـــن أفضل من التيـــه في الوطن 

االفتراضي.

تعمـــل املمثلة الهندية شـــرادا كابور حاليا على تصويـــر أحدث أعمالها الســـينمائية املعنون سينما

{بندقية شادي} بمشاركة املمثل سيدهارث مالهوترا، وهو من إخراج براشانت سينغ. بـ

{الشبكة} من  انتهت الفنانة املصرية عال غانم من تصوير أحدث أعمالها السينمائية املعنون بـ

تأليف وإخراج محمد عادل، والذي من املقرر عرضه في موسم عيد الفطر القادم.
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نال املخرج املصري الشــــــاب أبوبكر شوقي، فرصة ذهبية لم ينلها الكثير من السينمائيني 
املصريني عبر عقود، فقد جنح في االشتراك بفيلمه الروائي الطويل األول ”يوم الدين“ في 
مســــــابقة مهرجان كان الـ71، حيث يتسابق مع عدد من كبار السينمائيني في العالم، وهو 

حدث نادر بالنسبة إلى أّي مخرج.

{يوم الدين} أوديسة مصرية تقتحم مهرجان كان

[ مصيران متشابهان وإن اختلفت الجزئيات  [ بطل مجذوم يرمز للمنبوذين في مجتمع ال يرحم الضعفاء

مرح رغم األلم الهروب من دار األيتام

رحلة طريق شاقة

ســـيناريو شـــوقي يريـــد أن ينتصر 

للحيـــاة على املوت، ويشـــيع األمل 

والتفـــاؤل فـــي قلـــب شـــخصياته 

املهمشة الضعيفة

 ◄

البناء في الفيلم، هـــو بناء تقليدي 

{أفالم  ينـــدرج ضمـــن مـــا يعـــرف بـ

الطريـــق}، مع مشـــهدين أو ثالثة 

تقطع السرد

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

في قصة الفيلم ومالمح 

الشخصية الكثير مما وقع 

للبطل في الواقع

g

أبوبكر شوقي:

صلـــح، والمصحة هنا 
بالمرض الـــذي ينظر 
عبي باعتباره لعنة من 

ون عليهم حتى بعد 
لمرض وإن بقيت 

.
رها حمار يطلق 
ن تموت زوجته 
صحة يقرر بشاي 
با إلـــى الصعيد 

ســـرته أو من بقي 
ي قرية بالقرب من 

 أي شـــيء عنها، يريد 
لكي يفهم لماذا تخلى 
 يعد -كما وعده- لكي

بعد أن شفي من 
بشاي في  ب
يا في
مونه 
دار  ن
عرف 

حلـــة، 
حداث 
شـــاي 
ير من 
عطـــل

العاجـــز في النهاية، وكيف سيكتشـــف أوباما 
أن اســـمه األصلي محمد عبدالرازق، وأن أهله 
هلكـــوا في تلك القريـــة النوبية 
ولم يعد له أحد في الدنيا 

اآلن غير بشاي؟
ال يهـــم، فالمهم أن 
ســـيناريو شوقي يريد 
للحيـــاة  ينتصـــر  أن 
يشـــيع  الموت،  على 
األمل والتفاؤل في قلب 
المهمشة  شـــخصياته 
الضعيفة، يجعل من عالم 
رمزيا  مرادفـــا  الضعفاء 
تم كاملة  لطبقات 

تتحس
القمـــ
القش

معالم

من
أن لدي
يحّقق
ي

في مش
ضفاف
وكذلك
الكامي
الملتو
يجوس
المتنا
يت
منحو
هـــو ا



ناهد خزام

} اســـتضاف ”رواق الشـــارقة“ بمركز الفنون 
فـــي الجامعـــة األميركيـــة بالقاهـــرة مؤخـــرا 
معرضـــا اســـتعاديا ألعمـــال الحروفـــي منير 
الشـــعراني تحـــت عنـــوان ”خطـــوط ونقـــاط 
حمـــراء“، ضم نمـــاذج من أهم أعمـــال الفنان 
السوري منذ ســـبعينات القرن الماضي حتى 
الوقت الحاضر، حيث ســـّلط المعرض الضوء 
علـــى أعماله اإلبداعيـــة وأهـــم المحطات في 
حياتـــه التي أّثرت على أفكاره وشـــّكلت هيكل 

فنه.
ويعد منير الشـــعراني مـــن القالئل الذين 
اســـتطاعوا اختـــراق القداســـة التـــي تحيط 
بالخـــط العربي واالقتراب مـــن بنيته، بعد أن 
ظل لقرون عديـــدة مرتبطا بالنصوص الدينية 

مـــا ألقى عليه نوعـــا من القداســـة الموهومة 
جعلت االقتراب منه أمرا محفوفا بالحذر، فلم 
يأخـــذ هذا الفن حظه من التطوير الالزم، وظل 

أسيرا للقواعد واألساليب المتوارثة.
ومن المعلوم أن الخط العربي حوصر في 
العصـــر العثماني في أجـــواء معينة لها صلة 
بالديـــن، فخّصصت خطوط بعينها للنصوص 
الدينية كالنسخ والثلث، وكان الخط الفارسي 

لكتابة األشعار.
وقـــد وضع العثمانيـــون الخط العربي في 
قفص من ذهب، ناســـين أن المقّدس هو الكالم 
وليس شـــكل الحرف الذي يكتب به، وكان ربط 
الدينيـــة وإضفاء  العربـــي بالنصوص  الخط 
هالة القداســـة عليه، أمرا غيـــر بريئا من قبل 
المستشـــرقين، كما أنه لم يكن بريئا أيضا من 
قبـــل العثمانيين، فقد ربط المستشـــرقون فن 

الخط العربي دائمـــا بالنصوص الدينية، كما 
سّمو الفنون المرتبطة بالحضارة اإلسالمية، 
بالفنـــون اإلســـالمية، ولـــم يصّنفوهـــا ضمن 

الفنون المرتبطة بتاريخ الفن العام.
وهذا األمر لم يفعلوه مع الفن اإلســـالمي 
فقط، بـــل فعلوه أيضا مع الفنون اآلســـيوية، 

فهم ال يؤرخون للفن إّال من منطلق رؤيتهم 
الخاصـــة التـــي تؤمن بـــأن الفنون 

اإلنسانية بشـــكلها المعاصر لم 
تتطّور إّال في أوروبا.

ومن هناك، ســـعى منير 
الشـــعراني إلى دحض 

هذه المزاعم التي أشاعها 
العثمانيـــون عن الخط، وتفنيد 

اإلدعـــاء الـــذي كان يتبناه البعض 
بـــأن الخـــط العربي قـــد وصل إلى 
الـــذروة، محاوال إثبـــات أن الخط 
فـــن، وليس هنـــاك ذرى في الفن، 
بل هنـــاك انتقـــال وتطـــّور، وهو 
الـــذي جعلـــه على ســـبيل المثال 
يصّمم إحدى عشر من البسمالت 

يعرفهـــا  لـــم  بخطـــوط 
العثمانيون، وكان يتعامل 
مع جميع النصوص التي 
تناولها من هذا المنطلق.

أن  الشـــعراني  أراد 
يثبـــت أن فـــن الخط ليس 
فنـــا متحفيا كمـــا أراد له 
يكـــون،  أن  العثمانيـــون 
فهو فـــن حي وليس ميتا، 
وال يختلف عن أي فن من 

الفنون المعاصرة.
الشـــعراني  وتعامـــل 

مـــع الخط العربي كعنصـــر جمالي، ال يحتاج 
ألي مفردة أخرى إلى جواره، وضعه في صدر 
اللوحـــة بمفرده، فإذا بنا أمـــام لوحة مكتملة 
األركان تســـتقي جمالها من حركات الحروف 
وميلها واتســـاقها، من حنوها وقسوتها ومن 

التئامها وتنافرها.
وال يقّدم الشـــعراني فـــي أعماله نوعا من 
العـــزف الِحَرفـــي إليقاعات مكـــّررة دأب غيره 

علـــى ترديدها، بـــل كان هدفـــه مختلفا، حيث 
أعاد صياغة هذه القواعـــد القديمة لفن الخط 
العربـــي، ليخـــرج بنســـق آخر لم تعتـــد عليه 
العيـــن، ولم تألفه أنظار المحبيـــن لهذا الفن، 
فاســـتطاع أن يضـــع فـــن الخـــط فـــي مكانته 
الصحيحة بين بقية الفنون الحديثة، كعنصر 
فريد ال يتســـم بالجمود ويمتلك مقومات 

التوليف والتجّدد.
وبيـــن حروفـــه التي يرســـمها 
يسكن ســـره، ووسط كلماته وجمله 
التي تتراقص معانيها 
علـــى ســـطح الورق 
يبـــدو ذلـــك األلـــق الذي 
يمثله التفّرد في وقع الخط 
والتقائه بالسطح.. حيث نقاطه 
تتراقص  التي  المميزة  المســـتديرة 
بين استقامات الحروف والتوائها.

وفـــي أعمـــال الشـــعراني ال 
يســـتقيم البناء بغيـــر المعنى، 
وال يتخـــذ المعنى ذلـــك األلق، 
بغيـــر البناء، كما أن ثمة شـــيء 
ما يأخذك إلـــى عوالم أخرى، 
العربي  الحـــرف  فيهـــا  يتخذ 
يخـــرج  مغايـــرة،  مســـارات 
الحرف عن ثباته الذي أريد له 
نحو أجواء من األلق والتحّرر، 
وظلت الكلمة هي مصدر همه، 
والعبـــارة هـــي ضالتـــه، هذه 
العبارة التي تخاطب الضمير 

وتخاطب اإلنسان.
ولقد اســـتقى الشـــعراني 
عباراته من كلمات ابن عربي، 
إذ وجـــد فيه صوفيـــا جدليا، 
يمتلـــك حكمة رفيعة فـــي الكثير من العبارات، 
كما اســـتلهمها أيضا من  القـــرآن واإلنجيل، 
ومن قصائـــد المتنبي، وأبوالعـــالء المعري، 
ومن أشعار أحمد شوقي ومن المالحم الكبرى، 
كملحمة جلجامش، إذ أنه يستقي عباراته من 
كل هذا التراث الشـــفهي عبر األزمنة العربية، 
ُمحاوال أن يأخذ منه هذه الروح الخّالقة التي 

ترتقي باإلنسان وتدفعه إلى األمام دائما.
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شـــارك النحات الســـعودي محمد الثقفي مؤخرا بمنحوتة رخامية تحاكي البيئة والتراث املديني تشكيل

للمدينة املنورة، وذلك ضمن فعاليات ملتقى املدينة املنورة الدولي للنحت.

يتواصـــل حتـــى 19 مايـــو الجاري بقاعة الباب ســـليم بمتحـــف الفن املصري الحديـــث بالقاهرة 

{عيون حورس}. املعرض الشخصي للتشكيلية املصرية ميرفت السويفي واملعنون بـ

} كل من قال بأن بيروت جوهرة الشرق 
األوسط كان ُمحقا وال يزال، وذلك رغم كل 
ما أتى عليها من كوارث، وكل ما خرج من 
براكينها الُمسّطحة من حمم طالت أهلها 
قبل أن تطال القادمين إليها قسرا أو حبا 

لها.
أغلب الظن أنها ألماسة بالغة الشفافية 

تشظت إشعاعاتها شماال ويمينا حتى 
أصابت كل ساكنيها بمس من جنون ال هو 

حب وال هو فتور، إنما تقلبات عاطفية/
بصرية داهية عرفت كيف ترتقي ساللم 
الواقع نزوال وصعودا، دخوال وخروجا 

من الواقع الفّج إلى ما جرى على تسميته 
تكنولوجيا ”بالواقع الُمضاعف“ الذي ال 

يجب خلطه ”بالواقع الهيبريالي“.
ما عليك لتستشعر تلك التقلبات وهي 

في أقصى تجلياتها، إّال أن تكون في 
بيروت لمدة ال تقّل عن شهرين قبل وحتى 
حلول يوم االنتخابات النيابية التي تأجل 

موعدها ضد عرف القانون حتى استوى 
على نار الترقب والتجاذبات الخارجية 
التي وإن لم تكن موجودة بشكل كاف، 

فأهل البلد تكفلوا باختراعها داخليا حتى 
يتمكنوا من العيش في بيئة هي في نظرهم 

األصلح للعيش، ما عليك إّال أن تتلّقف 
بيروت كعمل فنيّ ما بعد حداثي اكتسب 
واقعا ُمضاعفا غّلف أشكال الحياة فيها 

بطبقة رقيقة.
ليست بيروت في هيئتها الحالية مدينة 

”هيبريالية“، ألنه سيترتب عن ذلك أن 
يرى ساكنوها الواقعي واالفتراضي على 

أنهما حقيقة واحدة، بل بيروت هي مدينة 
مدعومة ”بالواقعية الُمضاعفة“.

وبالرغم من كون أهلها عاشوا ألكثر 
من 35 سنة  تحت وطأة ظروف اقتصادية 

وسياسية ونفسية وأمنية قاسية، فقد 
تمكنوا من أن يشّيدوا لمدينتهم في فترة 

االنتخابات هذه، واقعا إضافيا أشبه بورقة 
استشفاف (ترّيسينغ بيبر) ألصقوا عليها 
صورا للُمرشحين وشعاراتهم، وطّعموها 

باألغاني الُمرتبطة بهؤالء و“برمجوها“ 
لكي تنطلق صارخة من مكبرات السيارات، 
ثم أرخوا بها، أي بورقة االستشفاف تلك، 

على كافة ساحات المدينة.
ورقة، أهميتها أنه ُيمكن قلبها كما 

تقلب ورقة استشفاف من على رسم فنّي 
لعلم البيروتيين أنها ”ُمضافة“ ُيمكن نزعها 

من على واقع ثابت نسبيا، أما ”سحرية“ 
هذه الورقة، أنه بإمكانها أن ُتقلب من تلقاء 

ذاتها في بلد ساد فيه اختالط المجهول 
بالمعلوم كشكل لحياة عادية تماما.

هل هذا الواقع الُمضاعف للمدينة 
الُمتمثل، هو واقع بديل وجهه اإليجابي 

أم أنه في الما بين؟ فهو من ناحية مؤقت، 
ومن ناحية ثانية هو من ضمن منظومة 
ُمصممة ألن تكون ”واقعية“ يترّتب عنها 

نتائج أغلب الظن أنها ستكمل األخذ بالبلد 
إلى آفاق مجهولة اعتادها اللبنانيون إلى 

أن تستقر المنطقة العربية بأسرها، هذا إن 
حدث ذلك فعال ولصالح المنطقة.

المشهد السائد، هو لمدينة تختنق 
بصور المرشحين بكل األشكال واألحجام، 

ُمعلقة بأساليب ُمختلفة صعودا إلى 
المباني والشرفات وأسالك الكهرباء، 

ُمتسلقة حتى عجلة مدينة المالهي 
الشهيرة، نزوال إلى السيارات وكافة 

وسائل النقل وقمصان المارين في 
الطرقات.

كما حضرت العديد من الصور التي 
تغطي الواحدة منها بعضها اآلخر 

وتتجاور بشكل سريالي مع اآلرمات 
التجارية ومستوعبات النفايات، صور 

تنحدر من أعلى جدارعمارة أو تقيم جسرا 
واحد. ورقيا ما بين أطراف ”أوتوستراد“ 

وفي نسيج ورقة االستشفاف تلك، 
التي أضيفت إلى وعلى سطح واقع 

المدينة، سيل من الشعارات المكتوبة 
والطنانة، والكوميدية والدرامية والساذجة 

والرديئة.. تخالطت وتنافرت، وألغى 
بعضها البعض اآلخر لتخّلف صداعا لكل 

من التفت إليها.
نكتشف أن بيروت ليست فقط هذه 
األلماسة، بل إنها متقّدمة على تقنيات 

”غوغل“ في التفاعل مع الواقع الُمضاعف، 
ففي حين يحتاج البشر إلى ”غوغل 

غالس“، أو عدسات الصقة خاصة لكي 
يتمكنوا من رؤية الواقع الُمضاف كورقة 
استشفاف على الواقع الفّج فالبيروتيون 

بشكل خاص قادرون على رؤية ”الواقعين“ 
والتفاعل معهما دون حاجة ألي نظارت 

متطّورة تكنولوجيا.
إنها نعمة مكنتهم  من احتراف 

بهلوانية اختراق طبقات الوجود في 
عاصمة عربية، ال تريد أن تهدأ وال أن 

تستقر على حال.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ضاعفة
ُ
بيروت امل
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ال يختلـــف معرض التشـــكيلية  } بيــروت – 
اللبنانيـــة ناديـــا صفـــّي الديـــن الـــذي تقيمه 
البيروتـــي،  أجيـــال“  ”غاليـــري  فـــي  حاليـــا 
عن  والمعنـــون بـ“امرأة فـــي مجـــرى الزمن“ 
معارضها الســـابقة ال من حيث المضمون وال 
من حيث األســـلوب، على األقـــل ليس في عين 
المتلقـــي، غيـــر أن ذلـــك ال يجعـــل أعمالهـــا 
أكثـــر أو أقل أهميـــة بقدر ما يقّدمهـــا كفنانة 
ال ترتـــوي مـــن الـــدوران في فلكهـــا الخاص، 

والخاص جدا.
وأول ما يدخل الزائر المعرض تســـتقبله 
رائحة األلـــوان الزيتية الطازجة التي راكمتها 
الفنانـــة على جميع اللوحات دون كلل أو ملل، 
وعلى الرغم من كون األعمال أنجزت في العام 
2017، إّال أنهـــا تبدو وكأنهـــا خرجت للتّو من 
مرســـمها، فأغلـــب الظـــن أنها تســـتخدم في 
لوحاتها كمية كبيرة من زيت بزر الكتان الذي 
شـــحن بدوره اللوحات بأكثـــر مّما تتحّمل من 
الكثافـــة واللزوجة البطيئة الجريان في أوردة 
وجـــوه لنســـاء يختنقن في رمال مـــن طين ال 
يتحـــّرك وال هو يجّف، فيتكّســـر تاركا المجال 

للنسوة أن تتنفس الصعداء.
وينتمي عالـــم الفنانة ناديـــا صفّي الدين 
وبشـــكل قاطع إلى التيار التعبيري الذي عرف 
مجـــده في ألمانيا بشـــكل عام وبرلين بشـــكل 
خاص في فترة الخمســـينات والســـتينات من 

القرن الماضي.
وتخـــوض صفـــّي الديـــن لوحتهـــا كمـــن 
يخـــوض حربا ضارية ليـــس فيها أي منتصر 
إّال حســـية األلوان كمادة تجّندت لتتخطى كل 
خطـــوط الكثافة حتـــى االلتحـــام بتضخمات 
متفاوتة األشـــكال والترويســـات، ُعجنت فيها 
األلـــوان كما ُتعجن وتنطلـــق الحمم البركانية 
بمعّيـــة بقايا معادن وفتـــات صخور نجت من 
أهـــوال المصنـــع الجيولوجـــي، حيث تنطلق 
لوحاتهـــا من التشـــخيص الذي مـــا يلبث أن 
ينوء تحت أحمال المادة اللونية لينصهر بها 

فيصيرها.

وأطلقت الفنانة عنـــوان ”امرأة في مجرى 
الزمـــن“ على معرضهـــا األخير، غيـــر أن هذه 
المـــرأة تبـــدو -هـــذا إن بدت- رهينـــة زمن ال 
يتقّدم، بل هو منشـــغل باإلتحاد مـــع المكان، 
المـــكان الـــذي هو مـــن ناحيـــة المـــرأة التي 
”جّســـدتها“ صفّي الدين والحيز الذي غاصت 

فيه دون أي رغبة أو رجاء في الخروج منه.
وتســـكب الفنانة األلـــوان علـــى لوحاتها 
بشراســـة، غير مكترثة بغياب التفاصيل التي 
بها تتشـــكل الوجـــوه واألجســـاد، مّما يجعل 
مـــن تجربة النظر إلى لوحاتهـــا تجربة أفقية، 
تجربة تصل كل اللوحات ببعضها البعض وال 
تترك مجـــاال ألية لوحة أن تبرز على حســـاب 

أخرى.
وقّدمـــت ناديا صفّي الدين أعمال ســـابقة 
لها تشـــبه هذه األخيـــرة في أكثـــر من جانب 
وتحمـــل عناوين ”موّحـــدة“، إذا جاز التعبير، 
فـــي مضمونها، ومن تلك العناوين ”تحية إلى 
الغيـــاب“ و“وجوه جائعـــة“، أما في معرضها 
الجديـــد هـــذا فقد اســـتقبلت زائـــر المعرض 
العناوين التالية: “ الُمنزعجة“ و“امرأة تسبح 
فـــي مجرى نهـــر“ و“هـــروب“، لتبـــدو جميع  
اللوحات حاملة لعناوين تشير بشكل أو بآخر 
إلـــى حالة الفقد والفقدان، غيـــر أنها تنتصب 
أمام الُمشـــاهد ُمكتظة حتى اإلشـــباع  بالرغم 
مـــن ”التحركات“ واالنعطافات التي تحاول أن 
تشـــّق طريقها في حيثية اللوحـــة، وليس في 
فضاءهـــا، إذ ال فضاء في لوحـــة الفنانة، فهل 
هـــذا ضرب مـــن ضروب إظهار معنى الشـــيء 
بنقيضـــه؟ أو محاولة ”تلقيمـــه“ حتى التخمة 

كي يكتسب شكال مرئيا ال لبس فيه؟
ومن خـــالل التجريد الجزئي الذي تعتمده 
ناديا صفـــّي الدين في معظـــم لوحاتها ُتصر 
الفنانة على اإلســـتهتار بقدرة التضاد اللوني 
الـــذي يعطـــي للموجـــودات أشـــكالها، حيث 
تمنعـــه، أي تمنع التجريـــد الجزئي، أن ُيطلق 
اللوحات ُفرادى في انســـياب شـــريط سردي/

بصـــري يعطي الحق لكل لوحـــة أن تبوح بما 
يمّيزها عن غيرها من اللوحات.

وتبدو الفنانة فـــي لوحاتها وكأنها تحكم 
عالمهـــا بحكم عســـكري خارجه قـــوة وباطنه 
تفتـــت يريد أن يكون متماســـكا، ومـــا الطاقة 
الُمحركـــة لتلـــك األعمال إّال نابعـــة من مصهر 
ســـرّي يعمل وفق قوانينه الخاصة غير مراع 

ألصول التشكيل.

وإن حدث في لوحات صفّي الدين أي خيال 
تشكيل لوجوه النساء أو ألجسادهّن في مكان 
مـــا تحت غيض من فيض المـــادة الُملَونة، إّال 
وانهالـــت عليهّن بطبقـــات متتالية من األلوان 
وبجرأة، إن لم نقل فظاظة، وكأنهّن في جلســـة 
محاكمة قاسية تحتم عليهّن الرضوخ إلى فكرة 
أن وجودهّن ال يتحقق إّال من قلب صراعهّن مع 

مادة خانقة ومؤسسة لشخصياتهّن.
نقول نســـاء، ولكنها فعليا امـــرأة واحدة 
تســـتحم بجريان أفكارها هي، جغرافيتها هي 
وزمانها هـــي خارج المنطق العـــام للطبيعة، 
أمـــا الجانـــب التجريدي فـــي لوحاتها فليس 
أفضل حاال من الجانب التشـــكيلي، ألنه يبدو 
فـــي أعمالها وكأنه ينطلق مـــن واقع هو أكثر 
تجريديـــة منـــه. إذا، ال دّفـــة لســـفينة الفنانة 
الُمبحـــرة في أغوال أحوالها الشـــخصية، وال 

مرســـاة غير تلك التي تنطلق منها وإليها في 
حركة لولبية/باطنية ال تعرف الهدوء من وراء 

جّو التصّلب الذي توحي به لوحاتها.
ومـــن الواضـــح أن التشـــكيلية اللبنانية 
تقيم لوحتها كأشرعة غليظة الَعضد، ُمتنافرة 
األوصال غيـــر مبالية بكيف ســـيتلقى الناظر  
في لوحاتها مشـــاهد انطـــالق وهبوب الرياح 
الباطنيـــة التي تتوالد في نفســـها لتتفّتح في 
دوائـــر ُمنتفخة وغير ُمنتظمـــة، وال هي عابئة 
بكيفية تلقـــي اللوحات/األشـــرعة، التي تدير 
دّفـــة ســـفينتها الداخلية، خفقان تلـــك الرياح 
التي تعصف جاهدة بها، ومن الواضح أيضا 
أن لوحـــة الفنانة ناديا صفـــّي الدين هي أوال 

وأخيرا لها، لها لوحدها.

* م. ع

ألوان تتشابك حد االنصهار

بناء ومعنى

قّدمــــــت الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية ناديا صفّي الدين مجموعــــــة جديدة من أعمالها حتت 
ــــــال“ بالعاصمة اللبنانية  ــــــوان ”امرأة في مجــــــرى الزمن“ التي احتفى بها ”غاليري أجي عن
بيروت، وهي أعمال بأحجام كبيرة ومشــــــغولة باأللوان الزيتية تستلهم من التيار التعبيري 

أدواتها وثيماتها.

يعد الفنان الســــــوري منير الشــــــعراني واحدا من أشهر فناني اخلط املعاصرين في العالم 
ــــــي، وهو الذي أخذ على عاتقه مهمة إحياء وتطوير التراث الثقافي واألخالقي الثقيل  العرب
للخط العربي، فقادته أبحاثه ومحاوالته املســــــتمرة إلى متّلك أســــــلوب خاص له يحّرره من 

اجلمود الذي ساد املمارسات اخلطية على مدار عقود.

الفنانـــة تبـــدو مـــن خـــالل لوحاتهـــا 

وكأنها تحكم عاملها بحكم عسكري 

خارجـــه قـــوة وباطنه تفتـــت يريد أن 

يكون متماسكا

 ◄

تشكيلية لبنانية تجعل من الفقد طينا وانزالقات
[ ناديا صفي الدين تسكن في لوحتها وما بعد ذلك هباء

أعمال منير الشعراني تخترق قداسة الخط العربي
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} الدوحــة -  كشـــفت مصـــادر داخـــل قنـــاة 
الجزيرة أن إقالة مدير القناة ياســـر أبوهاللة 
اتخـــذت هذه المـــرة بعد تأجيل ســـابق وأن 
دواعي إداريـــة بحتة أملت على مجلس إدارة 
القناة استبعاد الصحافي األردني واستبداله 

بنائبه على رأس القناة القطرية.
وأعلن اإلعالمي األردني ياســـر أبوهاللة، 
الخميس، أنه قدم اســـتقالته من منصب مدير 
عام قناة ”الجزيرة“ القطرية، وأن االســـتقالة 

تم قبولها.
وأضافـــت المصـــادر أن الضغـــوط التي 
تعيشها قناة الجزيرة، ال سيما منذ المقاطعة 
التـــي فرضتها الســـعودية ومصر والبحرين 
واإلمـــارات على قطـــر فاقمت مـــن صراعات 
أبوهاللـــة  وأن  القنـــاة،  داخـــل  التيـــارات 
بـــات جـــزءا مـــن المشـــكلة وأن التخلـــص 
منـــه بات مدخال لتنفيـــس االحتقان الداخلي 

المتصاعد.
وأفاد إعالميون يعملون في قناة الجزيرة 
عبر حساباتهم على ”تويتر“، بأنه تم تعيين 
اإلعالمـــي القطري أحمد ســـالم الســـقطري 

اليافعي خلفا ألبوهاللة.
واعتبـــرت مصـــادر قطريـــة مطلعـــة أن 
ترشـــيق قناة الجزيرة بات مطلوبا من منابر 
القـــرار الكبرى في الدوحة بعد فشـــل القناة 
في إظهار الكفاءات المطلوبة لتقديم وجبات 
إعالمية تســـتطيع قطر من خاللها الدفاع عن 

موقفهـــا، في ظل المقاطعـــة العربية، وهو ما 
بـــات عاريا أمام المجتمعين العربي والدولي 

كما أمام القطريين أنفسهم. 
وكشفت أوســـاط مطلعة قريبة من اإلدارة 
العليـــا للقناة أن التخلص من أبوهاللة يتيح 
لرئيس مجلس اإلدارة الشيخ حمد بن ثامر آل 
ثاني تحرير موقع إدارة القناة من الســـطوة 
السابقة للمدير الســـابق للقناة وضاح خنفر 

المقرب من حركة حماس.
ويعتبـــر أبوهاللة المعـــروف باتجاهاته 
اإلســـالموية من المقربين من خنفر، وشـــغل 
منصب مدير مكتب قنـــاة الجزيرة في األردن 

لمدة عشر سنوات.
وأعلن أبوهاللة عبر تويتر قبول استقالته 
من المنصب الذي شغله قبل 4 سنوات، ونشر 
كلمة وداعية، مبررا استقالته بكون ”التجديد 

سمة المؤسسات الناجحة“.

وقال ”قدمت اســـتقالتي اليوم، وهي ثالث 
اســـتقالة أقدمها خالل عملي مديـــرا، وتكرم 
رئيـــس مجلس اإلدارة الشـــيخ حمد بن ثامر 

بقبولها“. 
وعلى الرغم من أن المعلومات المتوفرة من 
داخل القناة تستبعد أن تكون إقالة أبوهاللة 
سياســـية أو لها عالقة بنزاع قطر مع رباعي 
المقاطعـــة، إال أن بعـــض المعلومات تحدثت 
عـــن أن اســـتبعاد أبوهاللة ســـيكون مقدمة 
التي تعتبر  لتغييرات أخرى تطال ”الجزيرة“ 
السياســـي  الذراع اإلعالميـــة األولى للنظام 

في الدوحة.
والمديـــر العـــام الجديد لقنـــاة الجزيرة 
أحمـــد ســـالم الســـقطري اليافعـــي، حســـب 
إعالن إعالمييـــن يعملون في ”الجزيرة“، كان 
يشـــغل منصب نائـــب مدير عـــام القناة منذ 

.2014

بكالوريوس  علـــى  الحاصـــل  واليافعـــي 
إعـــالم مـــن جامعـــة قطر بـــدأ مشـــواره مع 
الجزيرة قبل 12 عاما، حيث عمل في مســـتهل 
حياته فـــي إدارة التشـــغيل بقنـــاة الجزيرة 
مســـاعد مخـــرج لمـــدة أربعة أعـــوام قبل أن 
ينتقـــل للعمل مع مكتـــب المدير العام ما بين 

عامي 2010 و2012. 
وفي يوليو 2012، تـــم تعيينه نائبا لمدير 
قناتي ”الجزيرة مباشـــر“ و“مباشـــر مصر“. 
وأشارت بعض األوســـاط القطرية اإلعالمية 
إلـــى أن إقالـــة أبوهاللـــة تأتي بعد أســـابيع 
من أزمة أخـــرى تعرضت لها قنـــاة الجزيرة 
اإلنكليزيـــة بعد أن هـــدد موظفوهـــا بالقيام 
بإضـــراب عام قبـــل أن تســـارع الدوحة إلى 
التعامـــل مع األزمة بســـرعة، الســـيما وأنها 
ليست المرة األولى التي يشير فيها العاملون 

الدخول إلى سوء األوضاع داخل القناة.

ميديا
ضغوط المقاطعة العربية تذكي صراع التيارات داخل قناة الجزيرة

ــــــرة القطرية تعيني أحمد  قررت قناة اجلزي
ــــــرا لقناة  ســــــالم الســــــقطري اليافعي مدي
اجلزيرة اإلخبارية خلفا لياســــــر أبوهاللة، 
فــــــي خطــــــوة كشــــــفت صراعــــــات داخل 
ــــــاة القطرية،على خلفية الضغوط التي  القن
تواجهها بعد املقاطعة العربية لقطر، وهي 
ســــــتكون مقدمــــــة لتغييرات أخــــــرى تطال 
ــــــذراع اإلعالمية  ــــــرة“ التي تعتبر ال ”اجلزي

األولى للنظام السياسي في الدوحة.

«مـــن أســـباب صعوبـــة تحويل قصة صحافية إلى عمل فني، هو عدم وجود قوانني وتشـــريعات واضحة تحول دون مســـاءلة املؤلف أو 

املنتج عند تحويل واقعة أو حادثة نشرت في الصحف إلى عمل فني}.

مرمي نعوم
كاتبة وسيناريست مصرية

ياسر أبوهاللة

معروف باتجاهاته اإلسالموية وهو 

من المقربين لمدير القناة السابق 

وضاح خنفر

◄ أحمد سالم السقطري اليافعي 

بدأ مشواره مع الجزيرة قبل 12 

عاما وشغل منصب نائب مدير عام 

القناة منذ 2014

◄

مشهد متبدل 
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} الرباط - قررت نقابة الصحافيين في المغرب 
تشـــكيل لجنة حكماء الختيار الئحة مرشـــحي 
الصحافييـــن للمجلـــس الوطنـــي للصحافـــة، 
ليكون المجلـــس بعيدا عن التجاذبات النقابية 
مختلـــف  ويعكـــس  والفئويـــة،  والقطاعيـــة 
التوجهـــات ومبـــادئ التعـــدد وروح التوافق، 
وحتـــى تتـــاح لـــكل الصحافيين، مهمـــا كانت 
انتماءاتهـــم، فرصـــة التقدم بترشـــيحهم أمام 
لجنـــة الحكماء، وفقـــا للشـــروط المحددة في 

القانون.
وتقـــوم لجنـــة الحكمـــاء بانتقاء األســـماء 
المرشحة وفقا للشـــروط المحددة في القانون 
المنظم للمجلس، وذلك باالعتماد على الســـيرة 
وطلباتهـــم، وبحســـب  الذاتيـــة للصحافييـــن 
األقدمية في المهنة التي ال يجب أن تقل عن 15 

سنة على األقل.
وأكـــدت النقابـــة في بيان رســـمي األربعاء 
أن هدفها من تشـــكيل هيئة حكماء هو ”إرساء 
التنظيم الذاتي للجسم الصحافي“، إذ سيعهد 
إليـــه ”الحـــرص على صيانـــة المبـــادئ التي 
يقوم عليها شـــرف مهنة الصحافة وعلى تقيد 
الصحافيين المهنيين والمؤسسات الصحافية 
بميثاق أخالقيـــات المهنة والقوانين واألنظمة 

المتعلقة بمزاولتها“.
كما سيضطلع بـ“مهام ضمان حق المواطن 
في إعالم متعدد وحر وصادق“، وتطوير حرية 

الصحافة والنشر واالرتقاء بهذا القطاع.
وســـتجرى عملية التصويت يوم 22 يونيو 

المقبـــل بعشـــرة مكاتب بالمدن الرئيســـية في 
البالد، تنفيذا لقرار المجلس الوطني الفيدرالي 
للنقابـــة الوطنية للصحافة المغربية، المجتمع 
فـــي الـــدار البيضـــاء بتاريخ 10 مـــارس 2018، 
المقترح من طرف المكتب التنفيذي، وبتشـــاور 

مع منظمات مهنية ذات تمثيلية ومصداقية.
ودخل الصحافيون في نقاش حول تشـــكيل 
اللجنة واختيـــار الوجوه الصحافية للمجلس، 
وقال محمد لغروس، مدير نشر ورئيس تحرير 
منشـــورات ”العمق المغربي“، إن الصحافة في 
المغرب تعيش ”وضعـــا صعبا وحرجا“. وهي 
جملـــة ناعمـــة، حســـب تعبيره، تصـــف واقعا 
صحافيـــا رتيبـــا وكئيبـــا لم يعد يغـــري، على 

الرغم من الطفـــرة القانونية التي عرفها مجال 
التشريع قبل سنة ونصف السنة، ألن الحكومة 

ال تلبث أن تأخذ باليسرى ما أعطته باليمنى.
أن  وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
”الضعـــف الواضـــح في القـــدرة علـــى حماية 
الصحافيين جـــراء الشـــيخوخة التي أصابت 
الهيئات النقابية وهيمنـــة وتضارب المصالح 
داخلها والتي لم تكن غالبا لمصلحة الصحافة، 
جعال الصحافي مجردا مـــن الحماية ويتحرك 

دون تغطية أبدا“.
وتابـــع أن الصحافي بات يتحرك فوق حقل 
ألغـــام، ويبدو أن مـــزاج الســـلطة أصبح أكثر 

انزعاجا حتى من أخبار الدرجة الثالثة.

تشكيل لجنة حكماء الختيار مجلس وطني

 للصحافيني في املغرب

الصحافيون يختارون ممثليهم  

[ إقالة ياسر أبوهاللة لتنفيس االحتقان الداخلي في القناة القطرية  [ أزمات احتجاج العاملين تضغط على قنوات الجزيرة 

} القاهــرة – أكـــد المنتـــج المصـــري هاني 
أســـامة أن التطور الرقمي غير شكل وطريقة 
عـــرض األعمـــال الفنيـــة، مضيفـــا أن الفترة 
المقبلة ستشـــهد وجود منصات تساعد على 
تحويل القصص الصحافية إلى أعمال فنية.

وأضـــاف أســـامة فـــي نـــدوة ”الصحافة 
األدبيـــة“، خالل مؤتمر القاهـــرة لإلعالم، أن 
من أســـباب عدم تقديـــم القصص الصحافية 
في أعمـــال دراميـــة أو ســـينمائية، هو عدم 
التواصل بين الصحافيين ومنتجي القصص 

وجهات اإلنتاج المختلفة.
وناقش المؤتمر، األربعاء، أهمية التركيز 
علـــى صناعة القصـــص الصحافية المعمقة، 
كمـــا رّكز على االســـتفادة من تلـــك القصص 
وتقديمها في األعمال الدرامية والسينمائية، 

ضمن فعاليات اليوم الثاني.
ورأى يحيى وجدي، رئيس تحرير جريدة 
منطقتي، أن األزمة تكمن في أن المؤسســـات 
الصحافية ال تشـــجع صحافييها على العمل 
على القصص المعمقة التي تســـتغرق فترات 

طويلة من البحث.
من جهته قال ســـتين ستينســـن، أســـتاذ 
ورئيـــس قســـم الصحافة واإلعـــالم بجامعة 
أوسلو متروبوليتان، إنه ”يجب أن يستجيب 
والمتلقيـــن،  القـــراء  لحاجـــة  الصحافيـــون 
والقصـــص  تمســـهم،  قصصـــا  ويقدمـــوا 
الصحافية الجيدة تســـّوق نفسها، ويجب أن 
ندرك احتياجات السوق حتى نقدم مواد تدر 

دخال“.
وبحث المؤتمر التغييـــرات الحادة التي 
طـــرأت على اإلعـــالم والصحافـــة في العصر 
الرقمـــي في محاولـــة لمواكبة المســـتجدات 
وطرح ســـبل لجـــذب الجمهور الـــذي تحول 

إلـــى مواقـــع التواصل االجتماعـــي، وعرض 
سبل إلنقاذ الصحافة من خالل تقديم قصص 
صحافية معمقـــة، والتركيز علـــى الصحافة 

األدبية. 
وأكـــد محمد عبدالرحمـــن، رئيس تحرير 
موقـــع ”إعـــالم دوت أورج“، أهميـــة أن تقوم 
كليـــات اإلعـــالم بتشـــجيع طالبهـــا من أجل 
العمـــل على قصة صحافية معمقة كمشـــروع 
للتخرج يعمل عليه الطالب طوال العام، بدال 

من استنساخ موضوعات صحافية مكررة.

وقال طـــارق عطية، المؤســـس والرئيس 
التنفيذي لشـــركة EMDP ”البرنامج المصري 
لتطويـــر اإلعـــالم“، إن هنـــاك نمـــاذج كثيرة 
للقصص الصحافيـــة المعمقة التي يمكن أن 
نتعلم منهـــا، وهناك نمـــاذج كثيرة لقصص 
وأحداث يمكـــن أن يعمل الصحافيون عليها، 
لكـــن لألســـف القائمـــون على المؤسســـات 

الصحافية ال يتحمسون لذلك.
وشـــاركت فـــي تنظيم المؤتمـــر الجامعة 
أوســـلو  وجامعـــة  بالقاهـــرة،  األميركيـــة 
والبرنامـــج  بالنرويـــج،  ميتروبوليتـــان 
المصري لتطوير اإلعالم، ومنتدى المحررين 
المصريين، ورابطـــة المحررين النرويجيين. 
واســـتمرت فعالياتـــه على مـــدار يومي 8 و9 

مايو الجاري.

قصص الصحافة تسوق دراميا

األزمـــة تكمـــن في أن املؤسســـات 

الصحافية ال تشجع صحافييها على 

العمل علىقصص معمقة تستغرق 

فترات طويلة من البحث

◄



} بيــروت - أثار تصدر هاشـــتاغ #عشـــت_
وشـــفت، الترنـــد العربـــي على موقـــع تويتر 
متفّوقـــا علـــى مواضيع حارقة تهـــم املغردين 
العرب جـــدال واســـعا. وأعاد النقاش بشـــأن 
تأثير بعض املشاهير خاصة من الفنانني على 

الشبكات.
يذكـــر أن #عشت_وشـــفت، هـــي أغنيـــة 
املصري،  املسلســـل الرمضاني ”ضد مجهول“ 

التي أدتها الفنانة اللبنانية إليسا.
وحققت األغنية منـــذ طرحها على تطبيق 
أنغامـــي يوم 9 مايو اجلاري أكثر من 270 ألف 

استماع. وكتب مغرد لبناني:

فيما قالت مغردة: 

يذكـــر أن إليســـا حلـــت ثانية فـــي قائمة 
فوربس الشرق األوسط عام 2017، التي حتوي 
 Top 100 Arab Celebrities 100 املشاهير العرب

األكثر تأثيرا.
أما احلكـــم على مدى تأثير املشـــاهير في 
هـــذا العصـــر الرقمـــي، فيتضمـــن النظر إلى 
أســـمائهم التجارية اخلاصة، ونطاق شهرتهم 
وانتشـــارهم في مواقع التواصل االجتماعي. 
ومن املعروف أن وسائل التواصل االجتماعي 

فتحـــت جميعهـــا عاملـــا جديدا علـــى صناعة 
الترفيـــه؛ حيـــث ميكـــن للمشـــاهير االتصال 
مباشرة مبتابعيهم، كما ميكن للمعجبني بناء 

عالقات مماثلة.
وهذا يعني أن مبقدور الشخصيات العامة 
اآلن، إحداث تأثير أكبر، واالستفادة ماديا من 

شهرتها أكثر من أي وقت مضى.
ويبلـــغ عدد متابعي إليســـا على شـــبكات 
التواصل االجتماعي 43.48 مليون متابع منهم 

12 مليونا على موقع تويتر.
وفي السنوات األخيرة، فتح أغلب املشاهير 
حســـابات بعـــد أن حركهم احلمـــاس، واألمر 
سيان بالنسبة لوكالء التسويق التابعني لهم، 

على أمل جمع بضعة ماليني. 
في املقابل اعتبر مغرد:

وقال آخر:

وتساءل متفاعل:

} واشــنطن - تتحـــدث الدراســـات احلديثة 
عن مســـألة اإلدمان على اســـتخدام الهواتف 
الذكيـــة، لكـــن خطـــورة األمر تخطـــت كونها 
مضيعة للوقت، حيث خلصت دراســـة حديثة 
إلى أن هذا النوع من اإلدمان قد يســـبب خلال 
كيميائيـــا في الدمـــاغ. وتقول الدراســـات إن 
الشخص يتطلع إلى هاتفه أكثر من 2617 مرة، 
حيث أن 10 باملئة من الذين يستعملون الهاتف 
يلمســـونه ويتحسســـونه على األقل 5427 مرة 
فـــي اليوم، أي مبا يعـــادل تقريبا مليون نقرة 

للمستخدم على مدى سنة واحدة.
وفـــي الواليـــات املتحـــدة، اختـــار ثلـــث 
األميركيـــني التخلـــي عن اجلنـــس عوضا عن 
االســـتغناء عـــن هواتفهم الذكية. ويســـتخدم 
ومتصفـــح  التطبيقـــات  الراشـــد  األميركـــي 
اإلنترنـــت علـــى هاتفـــه مبعـــدل 4 ســـاعات 
فـــي اليـــوم. هـــذا فيمـــا يعانـــي 40 باملئة من 
مســـتخدمي الهاتـــف الذكـــي فـــي الواليـــات 
املتحدة مـــن النوموفوبيا Nomophobia، وهي 
الشـــعور باخلوف من فقدان الهاتف احملمول 

أو التواجد خارج نطاق اخلدمة.
فيما يفضـــل 55 باملئة من الصينيني وثلثا 
الهنود التخلي عن يوم عطلة في األسبوع على 

التخلي عن هواتفهم ليوم واحد.
وذكـــرت دراســـة حديثـــة أجرتها شـــركة 
”بايدو“ الصينية أن بحلول عام 2020، سيكون 
هناك 6.1 مليار مســـتخدم للهواتف الذكية في 

جميع أنحاء العالم. 
ويجد الكثيـــرون اآلن صعوبـــة كبيرة في 

االبتعاد لساعات قليلة عن هواتفهم الذكية.
وفـــي هذا الســـياق، أعلنت شـــركة غوغل 
سلســـلة وظائف ترمي ملســـاعدة مستخدميها 

علـــى اإلقالع عن االســـتخدام املفرط لإلنترنت 
عن طريق أدوات موجودة على الهواتف.

وأكـــد رئيس غوغل ســـوندار بيشـــاي في 
املؤمتـــر الصحافـــي الســـنوي للمطورين في 
ماوننت فيو قرب سان فرانسيسكو، أنه يرغب 
في الترويج ”للرفاه الرقمي“ عن طريق سلسلة 
خاصيات تســـمح على سبيل املثال باحلد من 
الوقت الذي ميضيه املســـتخدمون على بعض 

التطبيقات.
وقال بيشاي ”ثمة ضغط متزايد يدفع إلى 
مع كل التنبيهات الصادرة  التجاوب الفوري“ 
عن الهواتف، لكن ”ثمة فرصة لدينا لبذل جهد 
واالنتقال من ”اخلشـــية من تفويت أمر  أكبر“ 
إلـــى ”الفـــرح لتفويت أمر مـــا“. وأضاف  ما“ 

”نريد إعادة الوقت للمستخدمني“.
وشـــدد املســـؤول عن تطوير املنتجات في 
غوغل سمير ســـامات على أن ”الرفاه الرقمي 
سيكون موضوعا طويل األمد لنا“، وذلك خالل 
تقدمي سلسلة من اخلصائص التي ستحويها 
النســـخة اجلديدة من نظام تشغيل ”أندرويد“ 
التابع لغوغل واملستخدم على أكثرية الهواتف 

الذكية في العالم.
وســـيزود الهاتف خصوصا مســـتخدميه 
مبعلومـــات عـــن الوقـــت الذي أمضـــوه على 
التطبيقات وعـــدد التنبيهات املرســـلة يوميا 
مـــن كل منها ملســـاعدة املســـتخدم على قياس 

استهالكه.
وســـيتمكن املســـتخدم تاليـــا مـــن برمجة 
احلدود الزمنية (على ســـبيل املثال حصر مدة 
اســـتخدام تطبيق معني بخمس عشرة دقيقة)، 
وهي خصائص تسمح في الوقت عينه لغوغل 
بالتعرف على عادات زبائنه على نحو أفضل.

وبحســـب غوغل، يتيح الذكاء االصطناعي 
أيضا تقليص الفترة التي ميضيها الشـــخص 
أمام الشاشة من خالل السماح للهاتف بإجناز 
عدد أكبر من املهام من دون تدخل املســـتخدم، 
خصوصا بفضل املســـاعد الصوتي الذي بات 
قـــادرا علـــى إجراء اتصـــاالت فعليـــة وحجز 
مواعيـــد لـــدى مصفـــف الشـــعر أو طاولة في 
املطعم. وأكد بيشـــاي أن املساعد الصوتي في 
غوغـــل بات ”طبيعيا أكثر فـــي احملادثة“ على 
صعيد النبـــرة والوتيرة كما أنـــه بات ”يفهم 

الفوارق واخللفية“ املتصلة باحلديث.
وقدمـــت املجموعـــة أيضا نســـخة مطورة 
من خاصيتها ”لنـــس“ بات من خاللها الهاتف 
الذكي قادرا على التعرف على نصوص وأشياء 

ومبان شهيرة و“قراءتها“.
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@alarabonline
تلقى مستخدمو واتساب تحذيرا عن مجموعة من {الرسائل المفخخة} التي تتسبب في تعطيل الهواتف الذكية.  
وتأتي في نوعين، أحدهما يقول {هذا مثير للغاية!} وبعد ذلك وجه مبتسم. والنوع الثاني تحتوي الرسائل فيه على 

{نقطة سوداء}. ويؤدي الضغط فوق الوجه المبتسم أو النقطة السوداء إلى حدوث أعطال.

المستقبل في هاتف

@anisAssiile 
إلى حد اآلن هاشــــــتاغ #عشت_وشفت، 
ترند رقم ١ في تونس.. موش معقول شــــــو 
كســــــرت الدنيا هالغنية.. مــــــن زمان مش 

شايف هيك.

إ

@fakihn 
ــــــون على تويتر يصــــــرون على  ــــــاك فنان هن
ــــــة باإلنكليزية.. قد مــــــا بيكتبوا غلط  الكتاب
ــــــده مّنن  ــــــى الautocorrect شــــــال إي حت

ورفع العشرة.

ه

@shaza_semaan 
شــــــكرا إلليســــــا لتقدميها الفــــــن الراقي، 
نكرر ونعيد إليســــــا الرقم الصعب، إليسا 
االســــــتثنائية.. إليســــــا في القمة وال عزاء 

للحاقدين #عشت_وشفت.

ش

@RaNaa_Z1911 
ــــــرد مــــــن احلاجة  ــــــا دول أب ــــــون هن الفنان
ــــــو لم يكونوا مشــــــهورين في  الســــــاقعة ول

األساس قبل تويتر مكنش حّد عّبرهم.

ا

19

{المستقبل قد أتى}.. الرفاه الرقمي في هاتف غوغل الذكي
[ الذكاء االصطناعي يخلص الناس من إدمان اإلنترنت  [ الهاتف الجديد يعيد للمستخدمين أوقاتهم الضائعة

@MOukhardi
أتعجــــــب ملواقع تنزل اســــــتفتاء بني جنوم 
وأشباه فنانني لتثبت لنا أن لهم جماهيرية 
ــــــر رغم معرفتهــــــا بأنهم بضعة  على تويت

أشخاص مبئة حساب.

mariam_3z  

في إنستغرام هوشات فنانني ومشاهير 
وفي تويتر هوشات مثقفني ومستثقفي! 

احترمو مناصبكم وعلمكم.

Samy78108532

اإلعالم املصري:
برامج دينية + برامج طبخ + برامج 

طب اخلصوبة + توك شو هايفة= ردة 
حضارية.

Eslam_3rafa

أنت طبعت فلوس قد إيه؟
- كتير

طب وهتعمل إيه؟-
 هاخد قروض بقى

 #مصر.

mgsiraq

بالنظر إلى الظروِف الهائلة التي متّرين 
بها، والعوائق التي ُتلقيها احلياة 

باّجتاهك، يحّق لِك بني احلني واآلخر 
الذبول واالنهيار، لكنِك وبطريقٍة ُمبهرة.. 

ال تفعلني.

Mofarrej_m

كما هو حال بقية الناس،
تعلمت من أخطائي.. 

كيف ُأخطئ بشكٍل أفضل.

JamalhusA

بالتأكيد سيأتي اليوم الذي ستفهم 
فيه البشرية أن هذا بيتنا املشترك.

ولكن سيكون األوان قد فات.

dany_735

يؤملني أن شقيقتي نضجت في هذا 
العالم باكًرا، وارتدت ثوًبا سبعينًيا وهي 

لم تتجاوز السابعة عشرة من عمرها، 
تقلقني حقيقة أنها أدركت هذا العالم 
ولم تعد رغباتها تنمو جتاه أي شيء.

spideraustr

#ممثل_أو_ممثلة_يشد_انتباهك 
ّجتار الدين.

BookFair_sa

ال شيء أحقر من احترام.. 
مبني على خوف.

adab

ُسئل اجلواهري: ملاذا عندما تقول عراق 
تلفظها (ُعراق) بضّم العني؟ 

فأجاب: ألنه يعّز على اجلواهري 
أن يكسر عني العراق!

ال تكسروا العراق.

Haykel7

املنافسة الشرسة على مشيخة مدينة 
#تونس هي بني صيدالنية سعاد 

عبدالرحيم ومدير أسبق لألدوية كمال 
إيدير، فبحيث ما تفضها كان "#الكنام"! 

#االنتخابات_البلدية.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
elissakh

إليسا
فنانة لبنانية.

هاشتاغ اليوم

#عشت_وشفت.. قضية الساعة

ــــــد، ميّكن صاحبه من طــــــواف العالم في دقائق معــــــدودة.. هكذا تعمل  ــــــف بحجم الي هات
ــــــي تركت بصمة واضحة في حياة البشــــــر، لكن مع هذا  ــــــا الهواتف الذكية الت تكنولوجي
التطــــــور التكنولوجي، حتــــــول إدمان الهواتف الذكية إلى مرض حتاول شــــــركة غوغل أن 

جتد له حال.

} سان فرانسيسكو - طّورت مجموعة غوغل 
نبرة المساعد الصوتي في النسخة األخيرة 
منـــه بحيث أصبح مشـــابها كثيـــرا للصوت 
البشـــري، إال أن هذا التشابه الكبير المسّبب 

لاللتباس ال يلقى استحسان الجميع.
فلدى تقديم مدير غوغل ســـوندار بيشاي 
للمســـاعد الصوتـــي الجديـــد الثالثـــاء في 
كاليفورنيا، ُســـمعت في القاعة أصوات تدّل 
على الدهشة واإلعجاب، لكن البعض لم يخف 

استياءه أيضا.
وأطلقـــت غوغـــل على هذه التقنية اســـم 
”دوبليكـــس“، وهي تتيح للجهـــاز أن يتحاور 
”بشكل طبيعي“. وُزّودت بهذه التقنية أجهزة 
إلكترونيـــة عـــدة، وهي تدرك متـــى يجب أن 
تجيب بشكل سريع، مثل أن ترّد على التحية

وتقول غوغـــل إن هذه التقنية مفيدة جدا 
للزبائن، ألنها تتيح لهم كسب الوقت، ومفيدة 
أيضا للمتاجر الصغيرة التي ال تملك موقعا 

إلكترونيا لتحديد المواعيد.

وسرعان ما تبّددت الدهشة، وحّل مكانها 
نقاش على مواقع التواصل االجتماعي حول 

أخالقية هذه التقنية.
وشـــّدد بعض المستخدمين على ضرورة 
أن يعرف الناس أن من يحّدثهم ليس إنسانا 
بل هو جهاز، فيما تســـاءل آخرون عما يمكن 
أن ُتوّظف فيه هذه األجهـــزة الذكية الماهرة 

في اإلقناع، من مجاالت سياسية وتجارية.
وقال كريس ميسينا الذي عمل سابقا في 
غوغل والـــذي يقول إنه هو مـــن ابتكر فكرة 
هاشـــتاغ المستقبل قد أتى على موقع تويتر 
”غوغل دوبليكـــس هو االبتـــكار األكثر إثارة 
في ما ًأعلن في مؤتمر مطّوري غوغل  للذعر“ 

للعام 2018.
ودعـــت كاي فيرث باترفيلد المكلفة بملف 
الذكاء االصطناعي فـــي المنتدى االقتصادي 
العالمـــي إلـــى مراقبة هـــذه األجهـــزة التي 
يمكـــن أن تخـــدع البشـــر بحيـــث ال يدركون 
أنهم يتحدثون مع آلة. وحّذرت من استخدام 

األحـــزاب السياســـية لهـــذه التقنية لنشـــر 
أفكارها بشكل أكثر إقناعا.

وفي الوقت الذي يســـود العالَم قلٌق حول 
حماية البيانات الشخصية، يتساءل البعض 
عـــن نوعية المعلومات التـــي يمكن أن ُتجمع 

بواسطة المساعد الصوتي.
وعّلق لوران واينســـتين المتخصص في 
شـــؤون الخصوصية علـــى اإلنترنت ”أعتقد 
بشكل عام أن الناس ال يعارضون الحديث مع 

آلة، شرط أن يعرفوا ذلك“.
وحفـــل موقـــع تويتـــر بتغريـــدات كثيرة 
تضّمنـــت جـــداال حـــول مـــا إن كان إعـــالم 
األشـــخاص بأن مـــن يتحّدث معهم مســـاعد 

صوتي ضرورة أخالقية أم ال. 
ومـــن الذين ال يرون ذلك شـــرطا مهندس 
المعلوماتية أندرياس شـــافر الـــذي يرى أن 
أفالم الخيال العلمي مّهدت لذلك أصال، فهي 
”صـــّورت مســـتقبال يتحـــّدث فيه البشـــر مع 

آالت… وها قد أتى المستقبل“.

{دوبليكس}.. مساعد صوتي يتالعب بالبشر مستقبال

ثمـــة فرصة لبذل جهـــد واالنتقال 
من الخشـــية من تفويت أمر ما إلى 

الفرح لتفويت أمر ما

P
 سوندار بيشاي
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وزارة الداخلية في مصر ترفض توفير حماية مستمرة على المساجد، إال في األماكن ذات الجذب 

السياحي، مثل مسجد الحسين المالصق لمنطقة خان الخليلي في القاهرة.

الحكومة المصرية ترى في قرار نقل المنابر األثرية حماية من الســـرقة واإلتالف، ويجعل عرضها 

مجتمعة في متحف كبير فرصة الكتشاف جماليات الفن اإلسالمي. تحقيق

محمد عبدالهادي

} القاهرة – اكتســـبت منابر مســـاجد القاهرة 
التاريخيـــة المزيـــد مـــن األهمية منـــذ اندالع 
ثـــورات الربيع العربي، بعدمـــا فقدت عاصمتا 
الخالفة اإلســـالمية بغداد ودمشق، عددا كبيرا 
مـــن مســـاجدها النادرة في خضـــم الصراعات 
األهليـــة، لتصبـــح أخشـــاب مســـاجد القاهرة 
األقدم واألندر في حفظ تراث التشكيل الخشبي 

للمنابر، في معظم العصور.
لم يكن المنبر في التاريخ اإلســـالمي رافعة 
تظهر إمام المســـجد حتى يـــراه المصلون، بل 
وســـيلة لترســـيخ الحكـــم، فعلى خشـــبه دّون 
الحكام أســـماءهم، وعلى ساللمه تلقى الخلفاء 
البيعـــة، واعتبـــروه رمزا لالنتصـــارات، ومنه 

أعلنوا الحروب.
كان أبوبكـــر مزهر، صاحب المســـجد الذي 
أثـــار األزمة بمصـــر، ناظـــرا لديوان اإلنشـــاء 
بعهد الســـلطان قايتباي ويعـــد منبره الوحيد 
الذي يتضمن توقيعا باســـم صانعه عبدالقادر 
النقـــاش تقديرا لفنه بعدما خلق رابطة بصرية 
جمعت بين مكّوناته الخشبية، ويبدو جزءا من 
لوحة كاملة نسجها تتضّمن األبواب والنوافذ.

وخســـر العـــراق بحروبه جزءا مـــن تراثه 
األصيـــل بتعـــّرض العشـــرات مـــن مســـاجده 
التاريخيـــة بمنابرها النـــادرة للتدمير من قبل 
تنظيـــم داعش اإلرهابي، مثل مســـاجد النوري 
الكبير والنبي يونس والنبي شـــيث بالموصل، 

وغيرها من المساجد في الفلوجة.
وفي ســـوريا طال الهدم نحو ألف مســـجد، 
بينهـــا الجامع األمـــوي أول مســـجد ظهر فيه 
المحـــراب، والذي أعيد ترميمـــه أخيرا، لكن ال 

يزال منبره األصلي مفقودا.
ترى الحكومة المصرية أن قرار نقل المنابر 
األثرية ضرورة لحمايتها من السرقة واإلتالف، 
واســـتغاللها بشـــكل أفضل من خـــالل عرضها 
مجتمعـــة في متحـــف كبير لمقارنـــة جماليات 
الفن اإلسالمي والنقوش البديعة في كل منبر.

محمـــد الكحالوي أمين عـــام االتحاد العام 
لألثرييـــن العـــرب، وصـــف عملية نقـــل منابر 
المســـاجد األثريـــة بأنهـــا ”قـــرار همجـــي“ ال 
يتماشـــى مـــع القانـــون الدولي واشـــتراطات 
منظمة اليونســـكو التي تمنع أي تغيير بمعلم 
األثـــر الذي تم تســـجيله، مثل مســـجد أبوبكر 

مزهر الذي يقع ضمن القاهرة التاريخية.
ورفع محام يدعى علي أيوب، دعوى قضائية 
أمـــام محكمة القضـــاء اإلداري بمجلس الدولة 
تعتبـــر عملية فك المنبـــر ”مهينة“ وتتهم وزير 
اآلثـــار بالهروب مـــن الواقع ومســـؤولياته في 
مطالبة شرطة السياحة بحماية المساجد التي 
تتضمن تحفا نادرة، من المنابر والمشـــكاوات 

(المصابيح) وكراسي المقرئين.
وقـــال الكحـــالوي، لـ“العـــرب“، إن ”المنبر 
الـــذي تـــم نقلـــه مصنـــوع بطريقـــة تجعل من 
المســـتحيل عودته لطبيعته بعد نقله بســـبب 
كثرة الحشوات (قطع صغيرة من خامات نادرة 
تزّين األخشـــاب) التي يضمها وتقادم أخشابه 
التي تعود لقرابة الـ700 عام، عالوة على ارتباط 
عناصر تصميمـــه بباقي المكّونات الخشـــبية 

بالمسجد كاألبواب والنوافذ“.

متاحف مفتوحة

 يقـــول خبـــراء اآلثـــار إن تفكيـــك المنابر 
القديمـــة يؤدي إلى تدميرهـــا، وإعادة تركيبها 
وتجميعهـــا وإقامتهـــا فـــي غيـــر مســـاجدها 
األصلية خطأ، فقيمة المســـاجد األثرية تتمّثل 
فـــي مكّوناتها وعناصرهـــا التراثية. كما يرون 
المســـجد أو الكنيســـة األثرية، بمثابة متحف 
مفتوح، فالســـائح لـــن يتوجه لزيارة مســـجد 

لمشـــاهدته مـــن الخـــارج، لكن لكي يســـتمتع 
بمكّوناتـــه ومقتنياته الداخليـــة، والتفكير في 
كيفية صناعتها في عصر لم يعرف إال المطرقة 

واألزميل الحديدي.
قبل عدة أعوام، تعّرض منبر مدرسة األمير 
قانـــي، مديـــر إســـطبالت قايتبـــاي بالقاهرة، 
للســـرقة، ولم يتم اكتشاف األمر إال بعد صراع 
علـــى منصب مديـــر عام منطقة آثار الســـلطان 
حســـن ذات الجـــذب الســـياحي، ليقـــدم أحـــد 
الموظفين المتنافسين بالغا ضد اآلخر يكشف 
الســـر الذي ظل مدفونا قرابة خمس ســـنوات، 

فالمنبر ُســـرق بحيلـــة متكررة هي 
(النقل للمخازن).

فكرة وضع المنابر بالمخازن 
لمنع ســـرقتها مثيرة للجدل في 
حد ذاتهـــا، بعد حادث اختفاء 
لسالطين  مشـــكاوات  خمس 
المماليك من مخازن متحف 

الحضارة واســـتبدالها 
بأخرى غيـــر أثرية، 

بمزادات  األصليـــة  لتباع 
بما   ،2014 عـــام  بالخارج 

يجعلها  ال  يعني أن ”تخزينهـــا“ 
بعيـــدة عن أيدي اللصـــوص أو أنهم 

من الداخل.
قبل عام، تم بيع ضلفتي باب منبر مملوكي 
بلندن بمئتـــي ألف جنيه إســـترليني، ولم يتم 
حتـــى اآلن معرفة كيفيـــة خروجهما من مصر، 
األمر ذاته حدث مع غرفة نوم للملك فاروق (ملك 
مصـــر قبل ثورة يوليو 1952) مكّونة من ســـبع 
قطع، كانت بمخازن حديقة حيوانات بالجيزة، 
واختفت ليتم عرضها للبيع بعد 4 سنوات على 

موقع مزادات أميركي بمليون دوالر.
ويوّضـــح الكحالوي أن فكـــرة حبس األثر 
خوفـــا عليه من الســـرقة ال يمكـــن أن تتبع مع 
المساجد التي تضم أبوابها ونوافذها عناصر 
تزييـــن مرتفعـــة الثمن مـــن العـــاج والنحاس 
والفضة، ما يدعو إلى التســـاؤل، هل ســـتقدم 
وزارة اآلثـــار على نقل تلك العناصر التاريخية 
إلى المخازن أيضا؟ وإذا كانت الوزارة فشـــلت 
فـــي حمايتها فـــي النور أثنـــاء عرضها فكيف 

سيتم حمايتها في مخازن تحت األرض؟

ويقول، الســـبب الرئيسي في تعّرض اآلثار 
اإلســـالمية للتدمير، خضوعها ألكثر من جهة، 
والتعيينـــات التي تتم من قبـــل وزارة األوقاف 
لبعض العمال الذين يســـهلون على اللصوص 
مهمـــة الســـرقات، أي أن الســـرقة تحـــدث من 
الداخـــل وليـــس من الخـــارج، كحادث ســـرقة 
باب خشـــبي وعدد كبير مـــن تماثيل ”عرائس 
السماء“ بمسجد اإلمام الشافعي بمنطقة مصر 
القديمة في وسط القاهرة الذي اتهم فيه عّمال 

المسجد.
وتعتبر المنابر األثرية ابنا لقيطا، لتضارب 
االختصاصات بيـــن الجهـــات الحكومية على 
المســـاجد التي تتبع وزارة األوقاف وتتولى 
إدارتهـــا دينيـــا، ومحتوياتها التي 
وتتولـــي  اآلثـــار  وزارة  تتبـــع 
عمليات الترميـــم، ومرافقها 

مسؤولية المحليات.
الداخلية  وزارة  وترفـــض 
توفير حماية مســـتمرة عليها، 
الجـــذب  ذات  األماكـــن  فـــي  إال 
الســـياحي، مثل مسجد الحسين 
المالصـــق لمنطقة خـــان الخليلي 

في القاهرة.
يقول غريب سنبل، رئيس اإلدارة 
اآلثـــار  بـــوزارة  للترميـــم  المركزيـــة 
المصريـــة، المنابـــر تتعرض لخطـــورة فقدها 
جـــّراء الظـــروف البيئيـــة القاســـية المتمثلة 
فـــي ارتفاع منســـوب المياه األرضية بســـبب 
عشـــوائية الصرف الصحي فـــي تلك المناطق 
المزدحمة بالســـكان، ومن عيوب إنشـــائية في 
بعض المســـاجد التـــي تحتاج لمبالـــغ مالية 

ضخمة.
وتتعرض المنابر المملوكية بالذات للسرقة 
دون غيرهـــا مـــن المنابـــر األقـــدم، لصناعتها 
من أخشـــاب مرتفعة الثمن وتطعيمها بالســـن 
والعـــاج واألبنوس ليتم تهريبها بالخارج وفك 
حشواتها وإضافتها بقطع أثاث حديثة، فتزيد 

من ثمنها وتثير لعاب األثرياء األجانب.
طـــّور المماليـــك في مصر صناعـــة زخرفة 
الخشـــب مـــن الحفـــر البـــارز أو الغائـــر إلى 
الحشـــوات بنقش وحدات صغيرة من الخشب 
تجمع على شكل نجمة عرفت باألطباق النجمية 
في نحو 136 مسجدا ومدرسة بنوها، وجعلوا 
مدخلهـــا في أحـــد الجوانب المتطرفـــة بعيًدا 
عن الوســـط كالمعتـــاد حفاًظا علـــى الوحدات 

الزخرفية التي تزين الواجهة.
لســـرقات  تاريخيـــا  منبـــرا   17 وتعـــّرض 
متنوعـــة، بين اختفاء كامـــل أو أجزاء صغيرة 
أو ســـرقة أبواب، أشهرها المنبران الخشبيان 
و“الســـادات  األحمـــدي“  ”تمـــراز  لمســـجدي 
بمنطقة اإلمام الشافعي، والحشوات  الثعالبة“ 
الفضيـــة من بـــاب مســـجد الســـلطان برقوق 
بشـــارع المعـــز، وأجـــزاء من الباب الخشـــبي 
لمســـجد األشـــرف برســـباي األثـــري بمنطقة 
الجمالية، ومنبر الســـلطان األشـــرف قايتباي 
بصحراء المماليك ومسجد الطنبغا المارداني، 

وحشوات مسجد المؤيد شيخ.
مـــن  الصغيـــرة  القطـــع  ســـرقات  تتكـــرر 
المساجد مثل المشـــكاوات، والتي كان آخرها 
مســـجد الرفاعـــي األثري الذي ســـرقت خمس 
منهـــا، وتـــم بعدهـــا ســـحب كل المشـــكاوات 

وضعهـــا  وجـــرى  يضمهـــا  التـــي  األصليـــة 
بالمخازن. ودافع ســـنبل، بصفحته على موقع 
التواصل االجتماعي فيســـبوك على نقل منبر 
أبوبكـــر مزهر، إلى القلعـــة بذريعة حمايته من 
الســـرقة وترميمه بمقر متحـــف المضبوطات 
األثريـــة وفقـــا للمعاييـــر العلميـــة المعتمـــدة 
عالميا، وتقوية أجزاء المنبر باستخدام أحدث 
المواد العلمية المستخدمة في ترميم وصيانة 
األجزاء الخشبية، وتثبيت الحشوات المطعمة 
بالعـــاج والعظام، مشـــددا على أن قـــرار النقل 
يتماشى مع القاعدة الفقهية ”الضرورات تبيح 

المحظورات“.
ويبلغ عدد اآلثار اإلســـالمية المســـجلة في 
مصـــر 1030 أثـــرا فقط، منها نحو 500 مســـجد 
أثري تســـتغله وزارة األوقـــاف والباقي مغلق، 
من بين 130 ألف مسجد وزاوية (جامع صغير) 
بمصر، وفقا إلحصائية رســـمية تعود إلى عام 

.2016
وأوضـــح ســـنبل، أن النقل لم يتـــم إال بعد 
مســـح بيولوجي من األجزاء الخشـــبية للمنبر 
أثبتت أنـــه يعاني مـــن إصابة حشـــرية أثناء 
وجوده بالمســـجد، وقام فريـــق مركز البحوث 
بـــاإلدارة المركزية للصيانة والترميم بمعالجة 
هذه اإلصابـــة، وأصبح المنبر حاليا خاليا من 

الحشرات.
ويؤكد أثريون أن خطـــورة النقل تكمن في 
وقائع ســـابقة أكدت أن كثيرا من القطع األثرية 
ليســـت موجودة إال على الـــورق، فالموظفون 
يتسلمون ويســـلمون عهدتهم على الورق فقط 

وليس من خالل فحص شامل وجرد كامل.
وكشـــف ســـنبل عـــن وجـــود نّيـــة إلصدار 
تعديالت تشـــريعية تمنح وزارة اآلثار ســـلطة 
اإلنفاق على المســـاجد األثرية التابعة لوزارة 
األوقـــاف علـــى أن تقـــوم باســـترداد المبالـــغ 
المنصرفـــة مـــن األخيـــرة كحل للحفـــاظ على 
الجوامع التي تحتـــاج لتدخل عاجل لترميمها 

وإعادة تأهيلها.

تطور مستمر

تربط دراسات تاريخية بين 
نشأة المنبر الضخم ذي 

الجوانب واألبواب، وبناء 
مسجد عمرو بن العاص 
بالفسطاط في حي مصر 

القديمة، الذي عارضه 
الخليفة عمر بن الخطاب 

معتبرا إياه اعتالء 
لرؤوس المؤمنين، 

لتنتشر بعدها المنابر 
وتزدهر بعصر 

األمويين في الشام 
والعراق والحجاز.

ويقول مصطفي 
عوض، أستاذ 

الثقافة اإلسالمية 
بجامعة األزهر، 

لـ“العرب“، لم 
يكن المنبر 
مجرد مكان 
عال لخطبة

 الجمعـــة، بـــل كان كيانـــا يخشـــاه الخلفـــاء 
والحـــكام ويحرضون على عـــدم معاداته لذلك 
اهتموا بتطويره واإلنفاق على جودة صناعته 
باعتبـــاره جهـــازا إعالميا كامـــال، دوره أقوى 
حاليا من الفضائيات والصحف ويتولى نشـــر 

تطورات شؤون الدولة اإلسالمية.
وتطورت المنابر من مجّســـم شـــبيه بسّلم 
مكّون من ثـــالث درجات، لتحف تشـــكيلية قام 
عليها فنانـــون أجادت أيديهـــم تقنيات تقطيع 
الصدف والخزف وتشـــكيل النحـــاس والعاج 
الـــذي تم جلبه خصيصا، لتقديس المكان الذي 
عبره وضعـــت اللبنة األولى لتأســـيس الدولة 

اإلسالمية.
وبنـــاء المنابر لـــم يكن عمال هّينـــا، فمنبر 
مســـجد قرطبة باألندلس اســـتغرق 7 ســـنوات 
كاملـــة لوضـــع 36 ألف وصلـــة بمكانهـــا عبر 
مســـامير من الذهب والفضـــة، ومنبر ”صالح 
الذي أتلفه حريق المسجد األقصى عام  الدين“ 
1967 استمر بناؤه 8 سنوات كاملة، كرمز ديني 
وتاريخي لالنتصـــار، الذي حققه المســـلمون 

على الصليبيين وتحرير القدس.
في العصـــر الحديث، لعبـــت المنابر دورا 
سياســـيا أشـــهرها اعتالء القمص سرجيوس، 
منبـــر الجامـــع األزهـــر ورفـــع شـــعار ”عاش 
معلنا مشـــاركة مسيحيي  الهالل مع الصليب“ 
مصر مســـلميها في ثـــورة 1919 ضد االحتالل 
اإلنكليـــزي، للمطالبـــة بعودة الزعيـــم الوطني 
حينها سعد زغلول. وأضاف عوض، لـ“العرب“، 
أنـــه على مـــدار التاريـــخ، ارتبـــط دور المنبر 
بمســـجده ليلعـــب دورا سياســـيا، خصوصـــا 
األزهـــر الشـــريف، مـــن مواجهة الغـــزاة مثل 
الصليبييـــن والمغول، وحتى إعطاء شـــرعية 
للحكام كالمملوكي ســـيف الدين قطز، والحشد 

للثورات، ورفع الروح المعنوية للشعب.
وشـــهد منبر األزهر، أول خطبـــة عام 1266 
ميالديـــة، واعتـــاله محمد نجيـــب، أول رئيس 
لمصـــر بعـــد ثـــورة يوليـــو 1952، ليخاطـــب 
المصرييـــن في أول مناســـبة دينية بعد إعالن 
الجمهوريـــة، وعلى نفس درجاتـــه أعلن خلفه 
جمال عبدالناصر الجهـــاد ضد العدوان 
الفرنســـي-  (اإلنكليزي-  الثالثـــي 
مصـــر،  علـــى  اإلســـرائيلي) 
وجـــوده  علـــى  والتأكيـــد 
فـــي القاهـــرة رافعا شـــعار 

”سنقاتل“.
ويبدو تعرض المساجد 
األثرية للسرقة أمرا 
مستحدثا بمصر، فعلى 
مدار تاريخها كانت 
مفتوحة طوال اليوم ولم 
تتعرض لفقدان أي من 
أجزائها أو قطعها حتى 
في فترات المجاعات 
وانتشار الفقر، رغم 
وقوع معظمها في 
مناطق شعبية، وعلى 
العكس كان األهالي 
يغّيرون 
سجادها من 
أموالهم 
الخاصة.

أثار تفكيك منبر مســــــجد أبوبكر بن مزهر 
ــــــذي يعود تاريخ  فــــــي القاهرة مؤخرا، وال
صناعته لنحــــــو 700 عام، ضمن 55 منبرا 
صدر قرار حكومــــــي بنقلها إلى املخازن، 
أزمة كبيرة وســــــط حتذيرات من اإلضرار 
بالقيمــــــة الفنية والتراثية للمنابر التي طاملا 
ــــــخ العربي،  ــــــت دورا حيويا في التاري لعب
واملخــــــاوف مــــــن ســــــرقتها وتهريبها إلى 
اخلارج لبيعها في املزادات العلنية العاملية.

المنبر جزء من لوحة فنية تتضمن األبواب والنوافذ

عواصف الربيع العربي تقتلع املنابر اململوكية في القاهرة 
[ تخزين القطع األثرية للمساجد يهددها بالتلف  [ المنبر منصة إعالمية تفوق فضائيات وصحف اليوم

منابر مملوكية 

تتعرض للسرقة 

لصناعتها من أخشاب 

ثمينة وتطعيمها 

بالعاج واألبنوس

ستمر

راسات تاريخية بين
ر الضخم ذي

األبواب، وبناء 
و بن العاص

مصر  في حي
ذي عارضه 

بن الخطاب  ر
اعتالء
ؤمنين، 
ها المنابر

صر
الشام  ي
لحجاز.
مصطفي

تاذ 
سالمية 
زهر،
لم

المصرييـــن في أول مناســـبة دينية
الجمهوريـــة، وعلى نفس درجاتـــه
جمال عبدالناصر الجهـــاد ض

(اإلنكليزي-  الثالثـــي 
علــ اإلســـرائيلي) 
علـــى والتأكيـــد 
فـــي القاهـــرة را

”سنقاتل“.
ويبدو تعرض
األثرية ل
مستحدثا بم
مدار تار
مفتوحة طوا
تتعرض لف
أجزائها أو ق
في فترات
وانتشار
وقوع
مناطق ش
العكس

س

هيبة المنابر في مكانها 



للتغلب على القلق وعالج اضطرابات النوم والحصول على الراحة واالسترخاء، تنصح أحدث األبحاث بتناول فنجان من شاي البابونج 
والشمر الساخن املضاف إليه القليل من النعناع قبل النوم. أسرة

} دبــي - انطلقـــت النســـخة السادســـة من 
أســـبوع الموضـــة العربـــي مســـاء األربعاء 
فـــي دبي بتشـــكيلة أكثـــر جـــرأة وبعيدا عن 
العباءة، اللباس التقليدي للنســـاء في منطقة 

الخليج.
ويقدم أســـبوع الموضـــة العربي في دبي 
على أنه من بين أســـابيع الموضة الرســـمية 
إلـــى جانـــب باريـــس وميالنو ولنـــدن، وهو 
الوحيد المكرس ألزياء ”ريدي كوور“ الحياكة 

الجاهزة.
ويقـــام أســـبوع الموضـــة العربـــي على 
ســـفينة ”كوين إليزابيث الثانية“ الســـياحية 
وقد افتتح بعـــرض مجموعات لمصممين من 
روسيا والبرتغال واإلمارات العربية المتحدة 
والفلبيـــن ولبنـــان والســـعودية وغيرها من 

الدول.
وقد دشـــن المصمم فورون وان المعروف 
بتصاميمـــه الرقيقـــة أســـبوع الموضة الذي 
يستمر أربعة أيام مع مجموعة ”وايت نويز“ 

المستوحاة من عالم المالئكة.
وقد سارت العارضات في سراويل قصيرة 
وفساتين متوســـطة الطول وفساتين طويلة 

ضيقة ومشالح شفافة.
وقال فورون وان ”اســـتوحيت المجموعة 
من المالئكة، مالئكة بيضاء ومالئكة ساقطة، 

كل أنـــواع المالئكـــة الموجـــودة هنـــا على 
األرض“. وغالبـــا ما يســـتوحي هذا المصمم 

أزياءه من مخلوقات أسطورية.
وتابـــع قائـــال ”المالئكـــة معنـــا، هي مع 

الجميع“.
أما المجموعة الروســـية تاتينـــا ليالينا 
فتشـــكل تحية لمـــاري أنطوانيت مـــع أزياء 
مســـتوحاة مـــن تيـــار روكوكو تضـــم بزات 
كاملة طبعت عليهـــا قلوب زهرية تحت دثائر 
من الفرو وضعت على األكتـــاف زرقاء فاقعة 
وفســـاتين مخملية مع قالدات وأحذية لماعة 

تصل إلى مستوى الركبة.
ويشكل أسبوع الموضة المنصة الوحيدة 
عالميـــا لعـــرض تصاميـــم ”ريـــدي كوتور“، 
وهو نمط في األزيـــاء قدمه للمرة األولى عام 
2014 مجلس األزيـــاء العربي الذي ينظم هذا 

األسبوع.

وبحســـب المنظمين، يجمع هـــذا النمط 
التصميمي ما بيـــن األزياء الجاهزة واألزياء 
الراقية، ويركـــز على مالبس مصممة ومنفذة 
بمعاييـــر األزياء الراقيـــة، إال أنها تتوافر في 

األسواق بمقاسات مختلفة.
ويوضح أن الخطـــوات األولى تجاه هذا 
النمـــط بدأت مع قيام دور أزياء شـــهيرة مثل 
روبيرتو كافالي ودولتشي اند غابانا، بابتكار 
تصاميـــم معدلـــة حســـب الطلـــب وتوفيرها 

بكميات محدودة في األسواق.
ولم يلـــق هذا النمط استحســـان الحرس 
القديـــم فـــي عالـــم الموضـــة إال أن النفـــوذ 
المتزايد لوســـائل التواصل االجتماعي أدى 
إلى ارتفاع كبير في شـــعبيته. ويعول مجلس 
األزياء العربي على هذه الشـــعبية لنشره في 

العالم.
وقـــال جايكـــوب ابريان رئيـــس المجلس 
”مع التغيرات الحاصلة في الســـوق وأوساط 
الموضـــة الحظنا أنـــه حتى فـــي باريس في 
أســـبوع الموضة األخير يحـــاول الكثير من 
المصمميـــن االنتقال من األزيـــاء الراقية إلى 

الريدي كوتور“.
وأضاف ابريان في تصريح لوكالة فرانس 
برس قائال ”هذا عائد إلى الوضع االقتصادي 
وإلـــى الوضـــع المالـــي ووســـائل التواصل 

والحياة  االجتماعـــي 
 . عيـــة الجتما ا

فالناس يشاركون 
في فعاليات أكثر 

قبـــل  مـــن 
وينفقـــون 
لكن  أقـــل 

باإلمـــكان 
ذلـــك  رغـــم 

بعـــض  علـــى  المحافظـــة 
الفخامة“.

وتابـــع ”أعتبر أنها وســـيلة 
مهمـــة لجعـــل أســـبوع الموضة 
العربي واحـــدا من أهم أســـابيع 

الموضـــة فـــي الســـنوات العشـــر 
المقبلة“. وقد أقيم أسبوع الموضة 
العربـــي لخمـــس ســـنوات متتالية 
في دبي حصـــرا لكن باتـــت له اآلن 

نســـختان واحدة في دبـــي واألخرى 
فـــي الريـــاض ويفصل بينهما شـــهر 
واحد، حيث اســـتضافت الســـعودية 
الشـــهر الماضـــي الحـــدث جاذبـــة 
وســـائل إعالمية من حـــول العالم 
مع عـــروض لجان بـــول غوتييه 

وروبرتو كافالي.

أسبوع املوضة العربي في دبي بال عباءة

} تجربة صعبة مررت بها منذ يومين، 
عندما صدمت أحدهم بسيارتي. وكما 

يحدث غالبا عندما يرفض العقل أن 
يصدق الحقيقة ألنها فوق تخيله أو 

احتماله، اعتقدت لوهلة أن ما أعيشه هو 
كابوس مزعج لن ألبث أن أفيق منه. في 
عشر ثوان فقط مرت أمامي حياتي كلها: 
الطفالن، والبيت، والقطة، والعمل، وأمي 

المتوفاة منذ عشرات السنين…
لم أصدم في حياتي حشرة، وكنت 

كلما رأيت حمامة في الطريق توقفت إلى 
أن تعبر، فكيف أصدم رجال من لحم ودم، 

وأرى دمه ينزف على األرض؟
من حسن الحظ أن عقلي عاد إلّي 
سريعا وتمكنت من االتصال بسيارة 

اإلسعاف. في األثناء كنت أنظر إلى الرجل 
وال أجرؤ على االقتراب منه، كان لدي 

شعور بالخزي والخجل من أن أواجهه أو 
ألمسه باليد التي صدمته منذ قليل.
أخذت ركنا تحت الجدار وتركت 

العابرين يساعدونه، ويكلمونه ليتيقنوا 
من أنه لم يفقد وعيه. رد الرجل على 
أسئلتهم، ثم نهض، وأمسك بهاتفه 

ليتصل بسيارة اإلسعاف، سمعته يمزح 
مع موظفي اإلسعاف قائال ”هناك الكثير 

من النساء الجميالت يتحلقن حولي، 
تستطيعون أن تتأخروا براحتكم“.

الدقائق التي تلت ذلك كانت مزيجا 
من الخوف والقلق واالنتظار، جاء 

رجال الشرطة ليطلبوا هويتي، ثم عمال 
اإلسعاف ليتأكدوا من أنني بال ضرر، 
ثم بعض فاعلي الخير ليخبروني بما 
يجب علي قوله أو ادعاءه للنجاة من 

هذه المحنة، غير أنني ظللت أردد جملة 
واحدة طول الوقت وأنا أسند رأسي إلى 

الجدار وأطرافي مرتخية ”أنا من صدمه.. 
أنا من صدمه“.

دخلت مكتب الشرطة بمالبسي 
الملوثة وشعري المنكوش ويدي 

المغلولتين، بعد قليل جاء من يأخذني 
إلى زنزانة مغلقة، سمعت صرير بابها 
وهو يفتح، قبل أن يدفعني إلى داخلها 

ويغلق الباب بمفاتيح ضخمة. عاد الحقا 
ليضع أمامي أكال يشبه أكل الكالب من 

دون أن يكلمني كلمة واحدة. رأيت سجنا 
مكتظا بالبشر، ونساء يتعاركن باأليدي، 

وعصي، وأسقفا مليئة بالحشرات، 
وَأسّرة ملوثة، تداخلت الصور واألصوات 

وتناهى إلي صوت أمي من بينها وهي 
تنهرني ألنني تركت الحنفية مفتوحة في 

المطبخ…
بين الكابوس والحقيقة حدثت أشياء 
مغايرة تماما؛ جميع من كانوا موجودين 
على الرصيف عاملوني بلطف، وحرصوا 
على معرفة أنني بخير، طبيب اإلسعاف 

صافحني وسألني عن اسمي، ربما ليتأكد 
من أنني لم أفقد ذاكرتي، أو ليساعدني 

على استعادة واقعي، رجال الشرطة 
أرجعوا لي أوراقي، وأخبروني أنهم لن 

يفتحوا محضرا، ألن اإلصابة طفيفة، قالوا 
بالحرف الواحد ”لقد نلت عقوبتك من 

الفزع الذي أصابك، ومن ترتيبات التأمين 
المعقدة التي تنتظرك“، العابرون 
بللوا وجهي وأطرافي بالماء، 

وهناك من تطوع بمنديله المبلل 
ليضعه على جبيني، الرجل 

المصاب نفسه أرسل إلّي من 
داخل سيارة اإلسعاف رقم هاتفه 
مع أحد رجال الشرطة، ألتصل به 
الحقا وأطمئن على صحته، ليس 

من أجله، وإنما من أجلي، من 
أجل أن أستكين وأهدأ.

انتهى كل شيء إذن، وصار 
بإمكاني أن أنهض من على 
األرض وأعود إلى البيت؛ ال 

سجن وال تحقيق وال أكل ملوثا 
وال أبواب مغلقة وال حنفيات 
تقطر بالماء. استكثرت هذا 

على نفسي، شعرت أنهم 
جميعا أفضل مني، وأكثر 

تسامحا. تمنيت لو أنهم 
عاقبوني بنظرة لوم أو كلمة.

تركت السيارة المتضررة في مكانها 
وعدت إلى البيت مشيا على األقدام، في 

سريري استعدت المشهد كمن يشاهد 
فيلما يحدث خارجه، قبل أن أخلد إلى 
نوم عميق استمر اثنتي عشرة ساعة 

متواصلة بال توقف. نمت كما لم أنم من 
قبل أبدا، وعندما نهضت في اليوم التالي 
اكتشفت أن السعادة ليست أكثر من سقف 

نعرف تفاصيله جيدا، وضجيج محبب 
يأتي من الغرف األخرى، ومنديل غريب 

يجف فوق أحد الكراسي.

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

ق ال ا ل
ي و ب

منديل غريب 
في بيتي
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} لنــدن - طالبـــت جمعية ”ريليـــت“ اخليرية، 
املعنية بدعم األسرة في بريطانيا، املدمنني على 
اجلنس بالتواصل مع هيئة اخلدمات الصحية 
الوطنية لتلقي املساعدة، محذرة من أن لإلدمان 
على اجلنس آثارا مدمرة للعالقات اإلنســـانية 

واألسرية، بل أيضا مدمرة للصحة العقلية.
وأشـــار بيتـــر ســـدينغتون، مـــن جمعيـــة 
ريليت، إلى أن هناك عدة وســـائل للعالج وفرقا 
للمســـاعدة متاحة للمدمنني على اجلنس، لكن 
غالبيتها وسائل وفرق خاصة، وقال ”املدمنون 
يدركون أن األمر يسبب لهم ضررا بالغا، لكنهم 
ال يســـتطيعون التوقـــف، ويقـــرون بأنهـــم في 

حاجة إلى املساعدة لتغيير الوضع“.
وأضاف ”ســـيكون من املفيد جدا أن يتمكن 
املدمنون على اجلنس من الذهاب إلى طبيبهم، 
واحلصول علـــى الدعم الـــالزم، ألن لهذا األمر 
تأثيـــرا مدمـــرا لهـــم ولعالقاتهـــم وعائالتهـــم 
وأوضاعهم املاليـــة وصحتهم العقلية على حد 

السواء“.
وكشـــف مســـح بريطانـــي أجنـــزه موقع 
إلكترونـــي يقدم العـــون للتخلص من اإلدمان 
على اجلنس ومشاهدة املواد اإلباحية، شارك 
فيه 21 ألف شـــخص ممـــن زاروا املوقع طلبا 
للمســـاعدة منذ 2013، أن نســـبة الرجال بني 
املشـــاركني في املسح تصل إلى 91 باملئة، وأن 
10 باملئة منهم فقط طلبوا املساعدة من أطباء.

وقـــال تقريـــر لهيئـــة اإلذاعـــة البريطانية 
بي.بي.ســـي إّن ثمة مقترحا بإدراج ”الســـلوك 
اجلنســـي القهـــري“ ضمن االضطرابـــات التي 
يتضمنها دليـــل التصنيف الدولـــي لألمراض 
الـــذي يصـــدر عـــن منظمـــة الصحـــة العاملية. 
ويتوقع بعض املتخصصـــني أن يتخذ اإلدمان 
علـــى اجلنـــس نفس املســـار الذي يـــؤدي إلى 

االعتراف بأنه نوع من اإلدمان.
وأشار التقرير إلى أن املقامرة كانت تعتبر 
ســـلوكا قهريا، لكـــن اجلهات البحثيـــة الطبية 
اعترفت بهذا النشـــاط كنوع من أنواع اإلدمان 

في 2013 بعد ظهور أدلة جديدة.
وتوصلـــت دراســـة أجنزت ســـنة 2014 إلى 
أن نشـــاط دمـــاغ املدمنني على اجلنـــس الذين 
يشـــاهدون املـــواد اإلباحية يشـــبه مـــا يحدث 
مـــع املدمنني علـــى املخدرات. وعلقـــت  فاليري 
فون، التي أشـــرفت على الفريـــق البحثي الذي 
أعد الدراســـة، على هـــذه النتائـــج قائلة لـبي.
بي.ســـي ”هذه املرة األولى التي نقابل فيها من 
يعانون من هذه االضطرابات، ونفحص نشـــاط 
املخ لديهم، لكن ليـــس لدينا ما يكفي من األدلة 

لتصنيفها إدمانا بشكل واضح“. 

وأوضـــح مختصون أن تصنيف اجلنس أو 
مشـــاهدة املواد اإلباحية إدمانا يعتمد رسميا 
إلى حد كبير على إدراك العوامل التي تســـبب 

إدمان شيء ما.
وذكر فريدريك توتيس، األستاذ الفخري في 
اجلامعـــة املفتوحة في بريطانيـــا، أنه إذا كان 
اإلدمان يعني االعتماد على شـــيء ما نفســـيا، 
وأن االبتعاد عنه قد يســـبب ضررا ماديا، ففي 
هذه احلالة ال ميكن اعتبار اجلنس إدمانا، لكنه 
يعتقد أن وجود تعريف أوسع لإلدمان قد يكون 

أكثر فائدة.
وأشـــار توتيـــس إلـــى وجـــود خاصيتني 
ميكـــن من خاللهما اكتشـــاف اإلدمان، يتمثالن 
في الســـعي إلى حتصيل متعة ووجود صراع 
يعانيه الشـــخص بسبب ســـلوك معني، ويفرق 
الكثيـــر من اخلبـــراء بـــني اإلدمان والســـلوك 

القهري رغم وجود أوجه شبه قوية بينهما.
كما بني أن املدمنـــني غالبا ما يركزون على 
املتعة قصيرة األجل متحملني مســـؤولية ما قد 
يترتب عليها من خسائر طويلة األجل. لكن على 
اجلانب اآلخـــر هناك َمن يعانون من الســـلوك 
القهـــري، وهـــم الذيـــن غالبا ما يقدمـــون على 

سلوك خال من املتعة قد يلحق بهم أضرارا.
وطرح اخلبراء إشـــكالية الفرق بني السعي 
وراء الســـلوك الذي منارســـه لتحصيل املتعة 

باستمرار واإلدمان؟
وتـــرى الطبيبة النفســـية هارييـــت غارود 
أن الســـلوك قد يتحول إلـــى إدمان عندما يصل 
إلى مســـتوى معني من احلدة، ويبدأ في إحلاق 
أضرار مبن ميارسه وباحمليطني به، مشيرة إلى 
أن اإلدمان على أكل الطعام بشـــراهة واملقامرة 
يعتبـــر رســـميا مـــن حـــاالت اإلدمـــان القابلة 
للتشخيص، لكن ذلك لم يحدث مع اإلدمان على 

اجلنس.
ومن جانبها ترى الطبيبة النفســـية أبيغال 
سان أن تصنيف اضطرابات السلوك اجلنسي 

نوعا من اإلدمان لن يفيد بالضرورة من يعانون 
منها، خاصة بالنسبة إلى الذين يعتمدون على 
اجلنس للتكيـــف، إذ من املمكـــن أن يؤدي ذلك 
إلـــى اعتبار حاالتهم من األمـــراض التي ميكن 
التعايـــش معهـــا دون ظهور أعـــراض أو خطر 

على احلياة.
وفـــي مقابـــل ذلـــك ال يـــرى الكثيـــرون أن 
اإلدمـــان علـــى اجلنس مـــن احلـــاالت املرضية 
احلقيقيـــة، ويعتقـــد دايفيـــد الي، مؤلف كتاب 
”خرافة اإلدمان على اجلنس“، أن السلوك الذي 
يصنفـــه البعض إدمانا علـــى اجلنس غالبا ما 
ينتج عن مشكالت مزاجية لم تعالج مثل القلق، 
وهو مـــا يصّعب الوصول إلى دليل على وجود 
هذه االضطرابات حتى يتســـنى للمتخصصني 

التركيز على عالجها.
وبـــني أن ”النظـــر إلـــى اجلنس علـــى أنه 
يتســـاوى مع إدمان املخـــدرات والكحول يبدو 
مثيـــرا للضحـــك، فاملدمنون علـــى الكحول قد 
يلقـــون حتفهم في بعض األحيـــان عند اإلقالع 
عن تناوله“، كما ربط بـــني مفهوم اإلدمان على 
اجلنس والقيم التي حتدد ما إذا كانت العالقة 

اجلنسية صحية أم مرضية.
وأضاف موضحا ”تكون مدمنا على اجلنس 
عندما تفرط في ممارســـة اجلنس أو متارســـه 
بطريقـــة مختلفة، ذلك حســـب حتديـــد املعالج 

الذي يقوم بتشخيص حالتك“.
وحرصـــت مجموعة مـــن الباحثـــني، ومن 
بينهم فاليري فون، في ورقة علمية بشأن إدراج 
السلوك اجلنسي القهري في التصنيف الدولي 

لألمراض، على تفادي الوقوع في هذا الشرك.
ونبهت الورقة البحثية إلى أن التشـــخيص 
ينبغي أال يستخدم ”لوصف مستويات مرتفعة 
من االهتمام باجلنس والســـلوك اجلنسي“، أو 
علـــى أســـاس ”الضغوط النفســـية ذات الصلة 
باحلكـــم األخالقي أو رفض الدوافع اجلنســـية 

القوية ملن يعانون من هذه احلالة“.

وأشـــار املختصـــون إلـــى وجـــود اهتمام 
مشـــترك بني من يقرون بضرورة إدراج اإلدمان 
على اجلنس فـــي قائمة أمناط اإلدمان املرضي 
ومن يعارضون ذلك، وهو ضرورة اكتشاف من 

يعانون من الضغوط النفسية ومساعدتهم. 
كمـــا يؤكد هـــذا االهتمـــام املشـــترك على 
التفريق بني سلوك اإلدمان على اجلنس، الذي 
يعتبر مشـــكلة في حد ذاتـــه، واألمناط األخرى 
من هذا الســـلوك التي تعتبر أعراضا ملشكالت 

أكبر.
وكشـــفت دراســـة لباحثني في علـــوم املخ 
في جامعة لـــوس أجنلس بواليـــة كاليفورنيا 
األميركيـــة، أن اإلدمـــان علـــى اجلنـــس ليس 

اضطرابا سلوكيا حقيقيا.
وفحصت الدراسة االســـتجابات العصبية 
للمواد اإلباحية لـ39 رجال و13 امرأة ممن قالوا 
إنهم يعانـــون صعوبة في التحكم في رغباتهم 
اجلنســـية. وخلصـــت إلـــى أن االســـتجابات 
العصبيـــة مختلفـــة عـــن اســـتجابة األدمغـــة 
املدمنة على املخدرات لصور املخدرات. وقالت 

براوس،  نيكـــول  الدراســـة،  واضعة 
تـــوداي“  ”ســـيكولوجي  لصحيفـــة 
إن ”املـــخ ال يســـتجيب للصور مثل 
اســـتجابة مدمنني آخرين إلدمانهم 
علـــى املخـــدرات. وإذا صحت هذه 
النتائج فإنها ســـتمثل حتديا كبيرا 

للنظريـــات احلاليـــة املتعلقة باإلدمان 
على اجلنس“.

أكد خبراء أن الســــــلوك اجلنسي قد ميثل 
إدمانا، لكن بالنسبة ملن يعانون من الشعور 
بعدم القدرة على التحكم في أنفسهم يعتبر 
اجلنس من األعراض الثانوية التي تعكس 
وجود مشــــــكالت نفســــــية أكبر، واعتبروا 
ــــــاب والقلق والتعّرض للصدمات  أن االكتئ
تعّد من املشــــــكالت التي قد تدفع البعض 
إلى اللجــــــوء إلى اجلنس كآلية للتكيف مع 

معاناة نفسية ما.

[ هل يعتبر السلوك الجنسي القهري مرضا أم عرضا لمشكالت أكبر 
اإلدمان على الجنس يدمر العالقات اإلنسانية واألسرية

مشاهدة المواد اإلباحية تحدث نشاطا في المخ مشابها لما يحدثه تعاطي المخدرات

االكتئاب والتعـــرض للصدمات من 
املشـــكالت التي قـــد تدفع البعض 
إلى ممارسة الجنس كآلية للتكيف 

مع معاناة نفسية ما

◄

اإلدمـــان علـــى الطعـــام واملقامـــرة 
يعتبران رســـميا من حاالت اإلدمان 
القابلـــة للتشـــخيص، لكن ذلك لم 

يحدث مع اإلدمان على الجنس

◄

 أقيم أسبوع املوضة العربي لخمس 
ســـنوات متتالية في دبي لكن باتت 
لـــه اآلن نســـختان واحـــدة فـــي دبي 

واألخرى في الرياض

◄

ـــذا النمط
زة واألزياء 
مة ومنفذة 
تتوافر في 

 تجاه هذا
ــهيرة مثل 
نا، بابتكار 
 وتوفيرها

ان الحرس 
ن النفـــوذ 
ماعي أدى 
ول مجلس 
 لنشره في 

س المجلس 
ق وأوساط 
باريس في 
الكثير من 
لراقية إلى 

الة فرانس 
القتصادي 
ل التواصل 

والحياة االجتماعـــي 
. عيـــة الجتما ا
فالناس يشاركون
في فعاليات أكثر 

قبـــل  مـــن 
وينفقـــون 
لكن أقـــل 

باإلمـــكان 
ذلـــك  رغـــم 

بعـــض علـــى  المحافظـــة 
الفخامة“.

وســـيلة  أنها ”أعتبر وتابـــع
مهمـــة لجعـــل أســـبوع الموضة 
أســـابيع واحـــدا من أهم العربي

الموضـــة فـــي الســـنوات العشـــر 
المقبلة“. وقد أقيم أسبوع الموضة 
العربـــي لخمـــس ســـنوات متتالية

في دبي حصـــرا لكن باتـــت له اآلن 
نســـختان واحدة في دبـــي واألخرى 
فـــي الريـــاض ويفصل بينهما شـــهر 
واحد، حيث اســـتضافت الســـعودية
الشـــهر الماضـــي الحـــدث جاذبـــة
وســـائل إعالمية من حـــول العالم
مع عـــروض لجان بـــول غوتييه

وروبرتو كافالي.

على الرصيف عاملوني بلط
على معرفة أنني بخير، طبي
وسألني عن اسمي صافحني
من أنني لم أفقد ذاكرتي، أو
على استعادة واقعي، رجا
أرجعوا لي أوراقي، وأخبر
يفتحوا محضرا، ألن اإلصاب
بالحرف الواحد ”لقد نلت ع
الفزع الذي أصابك، ومن تر
المعقدة التي تنتظرك“
بللوا وجهي وأطر
وهناك من تطوع ب
ليضعه على جبين
المصاب نفسه أرس
داخل سيارة اإلسع
مع أحد رجال الشر
الحقا وأطمئن على
من أجله، وإنما من
أجل أن أستكين و
انتهى كل شي
بإمكاني أن أنهض
األرض وأعود إل
سجن وال تحقيق
وال أبواب مغلق
تقطر بالماء. ا
على نفسي، ش
جميعا أفضل م
تسامحا. تمنيت
عاقبوني بنظرة لوم أو كلم
تركت السيارة المتضرر
وعدت إلى البيت مشيا على
استعدت المشهد ك سريري
فيلما يحدث خارجه، قبل أن
نوم عميق استمر اثنتي عش
متواصلة بال توقف. نمت ك
قبل أبدا، وعندما نهضت ف
اكتشفت أن السعادة ليست
نعرف تفاصيله جيدا، وضج
من الغرف األخرى، وم يأتي

يجف فوق أحد الكراسي.

ثـــني، ومن 
شأن إدراج 
يف الدولي
ذا الشرك.

تشـــخيص 
ات مرتفعة 
جلنسي“، أو 
ذات الصلة 
اجلنســـية 

العصبيـــة مختلفـــة عـــن اســـتجابة األدمغـــة
املدمنة على املخدرات لصور املخدرات. وقالت

براوس، الدراســـة، نيكـــول واضعة 
تـــوداي“ ”ســـيكولوجي  لصحيفـــة 
”املـــخ ال يســـتجيب للصور مثلل إن
اســـتجابة مدمنني آخرين إلدمانهم
علـــى املخـــدرات. وإذا صحت هذهه
ريرا النتائج فإنها ســـتمثل حتديا كب
للنظريـــات احلاليـــة املتعلقة باإلدممان

على اجلنس“.
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{الهزيمة ضد فريق عالمي ستســـمح لنا بتعلم الدروس، دعونا ال ننسى أننا لعبنا بمنتخب محلي رياضة

ومن األحسن أن تخسر في بعض األوقات لكي تتعلم الدروس مستقبال}.

رابح ماجر 
مدرب املنتخب اجلزائري

{أعـــرف أننا نعيش اللحظات األخيرة من الدوري، ومن الطبيعي أن يشـــكو جميع الالعبين نوعا 

من الضغط، في ظل رغبة كل مكونات الفريق الفوز باللقب}.

إدريس املرابط 
مدرب احتاد طنجة املغربي

} القاهرة – مهدت ســـارة سمير، أول مصرية 
تفوز مبيدالية في رفع األثقال في أوملبياد ريو 
دي جانيرو 2016، الطريق أمام إقبال النســـاء 
في بالدها على مزاولة هذه الرياضة والنجاح 

فيها على رغم الصعوبات املختلفة. 
وتوجت ســـمير (20 عامـــا) ببرونزية فئة 
69 كيلوغرامـــا خالل دورة األلعـــاب األوملبية 
الصيفيـــة األخيـــرة التـــي أقيمت فـــي املدينة 

البرازيليـــة، وكانـــت أول مصريـــة حترز 
ميدالية أوملبية.

وتقول الشابة التي تنافس باسم 
سارة أحمد، ”بعدما فزت بامليدالية 
في ريـــو، بدأت فتيـــات كثيرات في 

األثقال  رفع  ممارســـة  اإلســـماعيلية 
ليصبحن مثل ســـارة ســـمير في حني 

أنهن كن قبل ذلك يسخرن مني“. 
تضيـــف الرباعة التـــي بدأت 

بالتمـــرن في ســـن احلادية 
عشـــرة ”عندما بـــدأت رفع 

األثقـــال، لـــم تعترض 
عائلتـــي علـــى اإلطـــالق 
بل وافقـــت، لكن الناس 

كانوا يســـتقبلونني 
مـــاذا؟  مثـــل  بعبـــارات 

أنـــت تلعبني رفـــع أثقال، 
حملي؟“.  تســـتطيعني  هـــل 

على  ســـمير  تتويج  انعكـــس 
املســـرح العاملـــي، إيجابا في 

مصر، حيث ساهم في زيادة إقبال النساء على 
مزاولة رفع األثقال.

ويقـــول املديـــر الفني للمنتخـــب املصري 
محمد الديب ”عدد املشاركات في بطوالت رفع 
األثقال احمللية كان ال يزيد عن 30 أو 40 فتاة“. 
ويضيف ”منذ أوملبيـــاد 2016، أصبحت هناك 
أكثر من 300 فتاة مسجلة في االحتاد املصري 
لرفع االثقال“. ال تخفي ســـارة سمير سعادتها 
بزيـــادة اإلقبال على رفع األثقال، معتبرة أنه 
يدفعهـــا إلى أن ”أكون أفضل لتتشـــجع 
على مزاولة اللعبة.  املزيد من الفتيات“ 
ويرى احمللـــل الرياضي محمد ســـيف 
أن فـــوز ســـمير ”لـــه أثـــر إيجابي على 
أمـــال  يعطـــي  النســـائية.  الرياضـــات 
فـــي إمكانيـــة النجاح مهمـــا كانت 

الصعوبات“.
وبحسب سيف ”الدولة عادة 
ما تتفاعل فـــي حلظة اإلجناز، 
وبعد مـــرور الوقت ننســـى 
القدم“،  كـــرة  علـــى  ونركز 
ال ســـيما فـــي الفتـــرة 
اســـتعداد  مع  الراهنة 
املنتخـــب املصـــري 
محمد  األبـــرز  وجنمـــه 
فـــي  للمشـــاركة  صـــالح، 
مونديال روســـيا 2018 بدءا 
من يونيو، وذلك للمرة األولى 

بعد غياب امتد 28 عاما.

} نــريويب – طالـــب رئيس اللجنـــة األوملبية 
الكينية باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع 
ما وصفه ”بسرطان“ املنشطات بني الرياضيني 

في بالده. 
وتلطخت ســـمعة كينيا، املعروفة بتفوقها 
في منافســـات العدو في املســـافات املتوسطة 
والطويلة في ألعاب القوى، بســـقوط مجموعة 
مـــن الرياضيـــني البارزيـــن فـــي الكشـــف عن 

املنشطات في السنوات األخيرة.
وقال بول تيرجات رئيس اللجنة األوملبية 
أعمـــق  ملناقشـــات  بحاجـــة  الكينيـــة ”نحـــن 
وحقيقيـــة عن هـــذا الســـرطان بيننـــا. يجب 
أن نتوقـــف عـــن إخفاء األمور بحجة الســـرية 

ونفضح حقيقتها“. 
وأضاف تيرجات احلاصـــل على فضيتني 
في سباق عشـــرة آالف متر في األوملبياد ”مرة 
أخرى أمتنى تكرار مطالبتي مبعاملة ذلك بأنه 

جرمية وكل املشاركني فيها يجب أن يتعرضوا 
ألقصى عقوبة ممكنة كما ينص القانون“.

وتابـــع تيرجات في حديثه إلى الرياضيني 
في االحتفال باحلاصلني على ميداليات لكينيا 
في ألعـــاب الكومنولث األخيرة في أســـتراليا 
”كرياضي ســـابق ورئيـــس اللجنـــة األوملبية 
الكينيـــة وعضو في اللجنـــة األوملبية الدولية 
أشـــعر بالقلق مـــن التطورات األخيـــرة. إنها 
تعنـــي أن كل مـــا نقوم به ليـــس كافيا ويجب 

إعادة التفكير في نهجنا“.
وأكـــدت جلنة النزاهة فـــي االحتاد الدولي 
أللعاب القوى ســـقوط أســـبل كيبروب البطل 
األوملبـــي الســـابق فـــي ســـباق 1500 متر في 
اختبار منشطات. وكان بطل العالم 3 مرات من 
بـــني 50 رياضيا كينيا ســـقطوا في اختبارات 
املنشـــطات من بينهم جيميا ســـامجونغ بطلة 

سباق املاراثون في أوملبياد ريو 2016.

} برشــلونة (إســبانيا) - يتطلـــع بطـــل العالم 
للفورموال واحـــد البريطاني لويس هاميلتون 
في أن يعتمد على أداء ســـيارته ”مرســـيدس“ 
أكثر مـــن احلظ مع عودة ســـباقات الفورموال 
واحد إلى القارة األوروبية في جائزة إسبانيا 
الكبرى، املرحلة اخلامســـة مـــن بطولة العالم، 
والتي تقام في عطلة نهاية األسبوع احلالي. 

وقبـــل انطـــالق االســـتحقاق علـــى حلبة 
كاتالونيا، نّبه مدير الفريق النمســـاوي توتو 
وولف إلى أن مرســـيدس ســـيواجه منافســـة 
شرســـة للفـــوز بلقـــب الســـباق الذي شـــهد 
الكثير من األحـــداث الدراماتيكية في األعوام 

األخيرة.
ويجـــد هاميلتون (33 عامـــا) حامل اللقب 
وبطـــل العالـــم أربع مرات، نفســـه في صدارة 
الترتيـــب العـــام للبطولـــة للمـــرة األولى هذا 
املوســـم بفـــارق أربـــع نقـــاط عـــن منافســـه 
املباشـــر األملانـــي سيباســـتيان فيتل ســـائق 

فيراري. 
 

سالح الحظ

يعود ذلك البتســـام احلـــظ للبريطاني في 
جائزة أذربيجان، املرحلة الرابعة من البطولة، 
وفوزه بالســـباق بعد سلســـلة مـــن احلوادث 
واألحداث التي عانى منها منافسوه، وحتديدا 
زميله الفنلندي فالتيري بوتاس الذي كان قاب 
قوســـني أو أدنى من الفـــوز قبل تعرضه لثقب 

في إطار السيارة قبل 3 لفات من النهاية.
وكان الفوز في باكو األول لهاميلتون هذه 
الســـنة، وحافظ به على سلسلة دخوله ضمن 
جـــدول النقـــاط في 29 ســـباقا علـــى التوالي، 
وهو رقم قياســـي، ومعترفا في الوقت ذاته أن 
الفـــوز الذي حققه كان أحد االنتصارات األكثر 

حظا في مســـيرته بعد ســـيطرة فيـــراري على 
مطلع البطولة هذه الســـنة. وقـــال هاميلتون 
”بقينـــا ضمـــن االجـــواء التنافســـية بســـبب 
ســـباقني غريبني (…) ولكـــن نعرف جيدا أنه ال 
ميكننا االعتماد على ذلك في الســـباقات الـ17 
املتبقية“، مشددا على أننا ”نحتاج إلى أفضل 

أداء وكذلك الثقة بالسيارة“. 
وســـبق للســـائق البريطانـــي أن فاز على 
حلبـــة كاتالونيا مرتـــني في األعـــوام األربعة 
األخيرة، وانطلق من املركز األول 3 مرات على 
احللبـــة حيث غالبا ما يرجح ترتيب املنطلقني 

كفة الفائز.
ويدرك هاميلتون أنه يتوجب عليه أن يبذل 
قصـــارى جهـــده وأن صدارتـــه للترتيب العام 
بفارق 4 نقاط ليســـت ســـوى صـــدارة مؤقتة، 
إذ يطـــارده كظله وصيفه ومنافســـه املباشـــر 
هذا العـــام بطل العالم أربع مرات أيضا فيتل، 
الفائز بالســـباقني االفتتاحيني في أســـتراليا 
والبحريـــن، والســـاعي إلـــى حتقيق أســـرع 
توقيت خالل فترة التجارب للمرة الرابعة على 
التوالـــي منذ بداية العـــام، ولكن للمرة األولى 

في إسبانيا.
وينظـــر إلـــى ســـباق إســـبانيا علـــى أنه 
مؤشـــر على املراحل املقبلة علـــى حلبة رائدة 
ســـتظهر، مع رفـــع علم نهاية الســـباق األحد، 
كيفية تطور فرق املقدمـــة مع إدخال تعديالت 

األربعـــة  الســـباقات  بعـــد  ســـياراتها  علـــى 
األولى. ويـــدرك هاميلتون جيـــدا أن مراهنته 
علـــى حتقيق لقـــب عاملي خامـــس تعتمد على 
إيجاد فريقه ألجوبة شافية حول املشاكل التي 
يواجهها لناحيـــة األداء، والتي جعلته يعاني 

بعض الشيء في السباقات األخيرة.
ومع نهاية ســـباق باكو، حيـــث تفاجأ من 
الفوز الذي حققه، قال الســـائق السابق لفريق 
ماكالريـــن، ”أملـــك الســـرعة وكذلك الســـيارة 
ولكننا ال نطلـــق العنان لها وعلينا التطور في 

العديد من النواحي“. 
وشـــهدت حلبـــة مونتميلو التـــي تقع في 
املناطق النائية الصناعية شـــمال غرب مدينة 
النجـــم الهولندي الشـــاب  برشـــلونة، ”والدة“ 
ماكس فيرشـــتابن الـــذي فاز بالســـباق خالل 
بعد حادث  بدايته مع فريقه احلالي ”ريد بول“ 
اصطـــدام بني ســـيارتي مرســـيدس فـــي اللفة 

االفتتاحية.
وأعاد هذا احلادث إلـــى األذهان ما حصل 
قبل أســـبوعني في شـــوارع باكو التي شهدت 
اصطداما بني سائقي ريد بول األسترالي دانيال 
ريكيـــاردو (فاز بســـباق الصني) وفيرشـــتابن 
وخروجهمـــا معا،ليســـاهما في تقـــدمي املركز 
األول علـــى طبق من فضـــة لهاميلتون، ما دفع 
ريـــد بول للطلب من ســـائقيه االعتذار، واملزيد 

من االنضباط والتركيز في السباقات املقبلة.
وقال فيرشـــتابن ”قـــد تكون عطلـــة نهاية 
األســـبوع مهمـــة وحاســـمة، وحلظة حاســـمة 
للموســـم، وأنـــا مهتـــم ملعرفـــة مســـتوى أداء 
(علـــى  تعديـــالت  أدخلنـــا  وكلنـــا  اجلميـــع، 

السيارات) ونأمل أن تكون إيجابية“. 
إلعـــادة تعبيد  وخضعت حلبـــة كاتالونيا 
املســـار منذ العام املاضي، ومـــع عامل ارتفاع 
احلرارة أكثـــر من املعتاد، ســـتؤدي اإلطارات 

دورا مهما في حسم النتائج.

رقم قياسي

حتمل جائزة إســـبانيا هذه السنة الرقم 48 
(28 منها على حلبة كاتالونيا). 

وحتمـــل فيـــراري الرقـــم القياســـي بعدد 
االنتصـــارات (12 مـــرة)، وســـيرغب فيتل في 
متديـــد فرحة الفوز للفريـــق األحمر للتعويض 
عن اخلطأ الذي ارتكبه في شـــوارع باكو حيث 
داس متأخـــرا على املكابح وهو يحاول جتاوز 
املتصدر بوتاس لتنزلق ســـيارته خارج املسار 

ويتراجع للمركز الرابع.
وســـيضم خط االنطالق خمســـة ســـائقني 
ســـبق لهم الفوز على هذه احللبة: فيرشـــتابن 
وفيتـــل  و2017)   2014) وهاميلتـــون   (2016)
(2011)، إضافـــة إلـــى البطل احمللـــي فرناندو 
العالـــم 2007  وبطـــل  و2013)  ألونســـو (2006 

الفنلندي كيمي رايكونن (2005 و2008).

سارة سمير تعبد درب المصريات 

نحو رفع األثقال

األولمبية الكينية تحارب المنشطات

هاميلتون يتسلح بالخبرة في جائزة إسبانيا الكبرى

} ديب - سيكون ملعب هزاع بن زايد مبدينة 
العني اإلماراتية مسرحا ملباراة ودية ستجمع 
بـــني فريق األهلـــي املصري ونظيـــره أياكس 
أمســـتردام في إطار االحتفال مبناسبة تكرمي 

قائد الفريق حسام غالي. 
وقال أحمد أيوب املدرب املســـاعد لألهلي 
إن فريقه يعتزم حتقيق أكبر اســـتفادة ممكنة 

من مباراة أياكس. 
وتابـــع أيـــوب ”مبـــاراة أياكس ســـتكون 
احتفاال مبناســـبة تكرمي قائد الفريق حســـام 
غالـــي الذي قـــدم الكثير لنـــادي األهلي، لكن 
اجلهـــاز الفني بقيادة املدرب حســـام البدري 
ينـــوي حتقيق أفضل اســـتفادة فنية من هذه 

املباراة“.

واصـــل ”رمبـــا تشـــهد املبـــاراة جتهيـــز 
مجموعـــة كبيـــرة من الالعبـــني العائدين من 
اإلصابات، خـــالل الفترة املاضيـــة من خالل 

منحهم فرصة املشاركة“. 
وعـــن مباراة كمباال ســـيتي التي ســـتقام 
الثالثـــاء املقبـــل أوضـــح أيـــوب ”هدفنا هو 
حتقيـــق الفوز وتعويـــض نتيجة التعادل في 
املباراة االفتتاحية أمام الترجي التونســـي“.

ويحتـــل األهلي، وصيف النســـخة الســـابقة 

لـــدوري أبطـــال أفريقيـــا، املركـــز الثاني في 
املجموعـــة األولى بـــدور املجموعات برصيد 
نقطـــة واحدة بعـــد تعادله بـــدون أهداف في 
مباراتـــه مع الترجي التونســـي فـــي اجلولة 
األولـــى التـــي أقيمت اجلمعـــة املاضي، فيما 
يتصـــدر تاونشـــيب رولـــرز من بوتســـوانا 
املجموعة برصيد ثالث نقاط بعد الفوز بهدف 
دون رد علـــى ضيفـــه كمباال ســـيتي. اجلهاز 
الفنـــي للفريق األول سيشـــاهد مجموعة من 
شرائط الفيديو ملنافسه األوغندي؛ لدراستها 

في اإلمارات. 
وحرص املدرب حسام البدري على جتهيز 
فيديـــو آلخر خمس مباريات لكمباال ســـيتي؛ 

لدراسة الفريق خالل رحلة اإلمارات.
وأكد حســـام غالي، قائد األهلي املصري، 
أنـــه اختـــار11 مايو اجلـــاري موعـــدا إلقامة 
مهرجـــان اعتزاله أمام أياكس الهولندي، ألنه 
التوقيت األنســـب لـــكل األطـــراف إلقامة تلك 

املباراة التكرميية. 
وأضاف غالي، في املؤمتر الصحافي قبل 
لقاء األهلي وأياكـــس الهولندي في اإلمارات 
”األهلـــي لديه ارتباطات أفريقيـــة أمام كمباال 
ثـــم مواجهـــة املصري فـــي ختام منافســـات 
الدوري، وبعدها سينضم الالعبون الدوليون 
إلـــى املنتخبـــات الوطنية ووقتها ســـيتعذر 

مشاركتهم في املهرجان“. 
وأوضح أن نفس األمر ينطبق على أياكس 
أمستردام الهولندي، الذي رحب باملشاركة في 
مهرجان تكرميه، استنادا جلدول ارتباطاته.

وقال غالي إنه يرفض فكرة أن يكون هناك 
خليفة له في املالعب أو مبعني أدق امتداد له 

في املســـتطيل األخضـــر موضحا أنه يرى أن 
هنـــاك العبني مميزين في مركزه لديهم القدرة 
علـــى اســـتكمال رحلته، ولكـــن كل منهم لديه 
طريقته اخلاصـــة مثل كـــرمي نيدفيد وأحمد 

حمدي وأكرم توفيق. 
وأشـــار إلى أنـــه ينتظر جماهيـــر األهلي 
املتواجـــدة فـــي اإلمارات؛ حلضـــور مهرجان 
اعتزاله أمام أياكـــس متمنيا أن يخرج اليوم 

بشكل جيد يليق به وبالنادي األهلي.
وأوضـــح أنه ســـبق له مواجهـــة أياكس 
أمســـتردام الهولندي كثيـــرا عندما كان العبا 
في فينورد الهولندي، وأنه سيخوض مباراة 
اليـــوم بكل قوة، مؤكدا أنه لـــن يتعامل معها 
كلقاء تكرمي، ولكنه سيعتبرها مبثابة ديربي 
كمـــا كان احلال عندمـــا كان يواجـــه أياكس 

بقميص فينورد.
وأوضح أنه لن يشارك في مباراة املصري 
اخلتامية مبســـابقة الدوري واملقـــرر لها 22 
مايـــو اجلـــاري بعد إعـــالن اعتزالـــه وإقامة 
مهرجـــان تكرميه اجلمعة، مبلعـــب هزاع بن 

زايد مبدينة العني. 
وأضاف ”ســـأعود إلى منزلي بعد مباراة 
االعتـــزال، وأبتعـــد قليـــال عـــن كل شـــيء له 
عالقـــة بالكرة، خاصـــة أنه لـــدي رغبة قوية 
في االبتعاد عن كل الضغوط؛ من أجل حســـم 
خطوتـــي املقبلة في العمل.. وأبلغت حســـام 

البدري املدير الفني باألمر“.
ويشـــارك فـــاروق جعفـــر وأحمد حســـام 
”ميدو“، جنمي الزمالك السابقني، في مهرجان 
اعتزال حسام غالي قائد والعب وسط األهلي 
املصري. ووصلت بعثـــة فريق الكرة باألهلي 
إلى اإلمارات؛ استعدادا ملواجهة أياكس على 
أن تتوجه مباشرة بعدها إلى أوغندا ملواجهة 
كمباال سيتي الثالثاء املقبل، في ثاني جوالت 

دور املجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
وأكد عماد متعب مهاجم األهلي الســـابق 
حضوره مهرجان اعتزال قائد األهلي ورفيق 

رحلته في املالعب حســـام غالي، بينما اعتذر 
البرتغالـــي مانويـــل جوزيـــه املديـــر الفنـــي 
الســـابق لألهلي عـــن عدم احلضور بســـبب 

مرض زوجته.
فـــي الطـــرف املقابل عبر إيريـــك تني هاغ 
املدير الفني للفريـــق األول لكرة القدم بنادي 
أياكـــس أمســـتردام الهولندي عن ســـعادته 
بالتواجـــد في مهرجان اعتزال حســـام غالي 

قائد فريق األهلي املصري. 
وقـــال إيريـــك فـــي مؤمتر صحافـــي عقد 
اخلميـــس في دبي ”نعلم حســـام غالي جيدا 

منذ أن كان محترفا في فريق فينورد، ونتمنى 
له التوفيق في حياته بعد االعتزال“. أما قائد 
فريـــق أياكس أمســـتردام الهولندي ماتايس 
دي ليخـــت، فأعرب هـــو اآلخر عن ســـعادته 
بالتواجد في اإلمارات برفقة فريقه للمشاركة 
فـــي مهرجان اعتزال حســـام غالي، حيث قال 
”حســـام العـــب متميز فـــي مشـــواره وهو ما 
شـــاهدناه ونتمنـــى له التوفيق فـــي خطوته 
املقبلـــة، ونعتبـــر مباراة الغد قويـــة ونتوقع 
حضـــور جماهيري كبير لتكـــرمي الالعب في 

آخر مباراة له باملالعب“.

األهلي المصري يالقي أياكس أمستردام 

في مهرجان اعتزال حسام غالي

ســــــيخوض األهلي بطل مصر مباراة ودية أمام أياكس أمســــــتردام وصيف بطل الدوري 
الهولندي اجلمعة في اإلمارات في اعتزال قائد الفريق حســــــام غالي، بينما سيكون ذهنه 
مشــــــغوال مبواجهة مضيفه كمباال ســــــيتي األوغندي في دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، 

والتي ستقام بعدها بأربعة أيام.

أسطورة على خط النهاية

[ غالي: سأواجه أياكس الهولندي بروح الديربي  
[ إيريك تين هاغ يشيد بالنجم المصري قبل اعتزاله

عمـــاد متعب أكد حضـــوره مهرجان 

اعتزال قائـــد األهلي ورفيـــق رحلته 

في املالعب، بينما اعتذر البرتغالي 

مانويل جوزيه

◄

هاميلتون يدرك جيـــدا أن مراهنته 

علـــى تحقيق لقـــب عاملـــي خامس 

تعتمـــد على إيجـــاد فريقـــه ألجوبة 

شافية لجملة املشاكل

◄

ل مصريـــة حترز

نافس باسم 
ت بامليدالية
كثيرات في
األثقال رفع   

ــمير في حني 
ن مني“.
بدأت
دية
فع

 

 ،
ي؟“.
على  
با في

بزيـــادة اإلقبال على
يدفعهـــا إلى أن
املزيد من الفتيا
ويرى احمللـــل 
أن فـــوز ســـمير
الن الرياضـــات 
فـــي إمكاني
الصعوبا
وبح
ما تتفا
وبعد
ونر

ص
مون
من يو
بعد غياب



{أعتقد أن بوغبا سيكون هنا معنا في الموسم القادم، هذا هو شعوري. يمكنني إعطاء الضمان 

بأنني ال أريده أن يغادر وأن النادي أيضا ال يريد بيعه، بالنسبة إلي هو سيبقى}.

جوزيه مورينيو 
مدرب فريق مانشستر يونايتد اإلنكليزي

} مدريــد - يحتـــاج منتخـــب إســـبانيا إلى 
عيـــارات مدروســـة بيـــن الشـــباب الصاعـــد 
ومخضرمـــي الجيـــل الذهبـــي، للوصول إلى 
القمة في مونديال روســـيا 2018 في كرة القدم 

بحسب مدربه جولين لوبيتيغي. 
ومع االقتراب من إعالن تشكيلته النهائية 
للحدث العالمي الكبير فـــي 18 مايو الجاري، 
وقبل شهر من مواجهته األولى ضد البرتغال 
في 15 يونيو، تحدث المدير الفني عن تحّديات 

إسبانيا.
بعـــد الثالثيـــة التاريخيـــة فـــي مونديال 
2010 وكأس أوروبـــا 2008 و2012، أوكلـــت إلى 
لوبيتيغي في 2016 مهمة إعادة بناء ”الروخا“، 
بعد الخروج الموجع في الدور األول لمونديال 

2014 ثـــم ثمن نهائـــي كأس أمم أوروبا 
2016. ومن أفضل من المدرب السابق 
لمنتخب الشباب والذي أوصله إلى 
لقيـــادة  لقـــب كأس أوروبـــا 2013 
سفينة التجديد؟. ويقول لوبيتيغي 
”المنتخب األول هو دوما مزيج من 
أجيال مختلفة. ســـنحاول الوصول 

إلى عيارات مدروسة“.
فـــي الوقـــت الحالـــي، يبدو 
أن الوصفـــة تعمل بشـــكل جيد 
ألن فريق لوبيتيغي لم يخســـر 
وإلـــى  مبـــاراة.  آخـــر 18  فـــي 
أندريس  مثـــل  الكـــوادر  جانب 
إنييستا، دافيد سيلفا، سيرغي 
بوســـكيتس، جيـــرارد بيكيـــه 
بـــدأت  رامـــوس،  وســـيرجيو 
مجموعـــة من الجيـــل الجديد 
إيســـكو،  مكانهـــا مثل  تأخـــذ 
تياغـــو ألكانتـــارا، دافيـــد دي 
خيا وماركو أسنسيو. ويتابع 
الشباب  ”الالعبون  لوبيتيغي 
والقدرة  المهـــارات  أصحاب 
الذهنيـــة يجـــب أن يثبتـــوا 
أنفسهم. إذا كانوا هنا فذلك 
ألن لديهـــم الذهنيـــة الكافية 

لالختراق (التشكيلة)“.

بأســـلوب  العالـــم  إســـبانيا  وأذهلـــت 
تمريراتهـــا القصيـــرة والســـريعة (توكي أو 
تيكـــي تـــاكا)، وال حاجـــة للتغيير بحســـب 
المدرب الحالي الذي يشرح ”نحاول أن نعرف 
بوضوح مـــاذا نريد وكيف نريـــد أن نلعب“. 
ويجب القول إن هذا األسلوب يالئم الالعبين 
اإلســـبان أصحاب القامة القصيرة والذين 
يتمتعون بتقنية عالية. وفي هذا الصدد 
يريـــد لوبيتيغـــي أن يكون اســـتمرارا 
لعمـــل المدربيـــن الســـابقين لويـــس 
أراغونيس (2004-2008) وفيسنتي دل 
بوســـكي (2008-2016). ويتابع ”ورثنا 
تشـــكيلة تتمتـــع بصحة جيـــدة جدا. 
نحاول االســـتفادة من هـــذا اإلرث 

واالستمرار في النمو“.
ويرفض لوبيتيغي تحديد 
هدف ملموس لفريقه، منتقدا 
التحليـــالت التبســـيطية 
ويقـــول حاســـما ”ال تفـــوز 
بـــكأس العالم ســـوى على 
المســـتطيل األخضـــر“. 
لكن بيـــن الســـطور، يبدو 
طموحـــا  الفنـــي  المديـــر 
”نعمـــل كـــي يحصـــل ما 
نريده. ســـنحاول أن نكون 
مســـتعدين  متوازنيـــن، 
ذهنيا، ونصـــل مع قناعة 
راســـخة بأننـــا نريد أن 

نكون منتصرين“. 
مواجهة  وستكون 
إســـبانيا مع البرتغال 
األبرز في المجموعة الثانية، 

وتجمـــع حاملي آخر لقبين فـــي كأس أوروبا. 
ويتحـــدث المدرب عن المواجهـــة المقررة في 
15 يونيو ”مدربهم يملك خبرة كبيرة (فرناندو 
ســـانتوس) وقد فازوا بـــكأس أوروبا األخيرة 

بمزيج الفت بين األجيال“.
وال يقلـــل المـــدرب الباســـكي مـــن أهمية 
المنتخبـــات األخرى فـــي المجموعـــة ”إيران 
أفضـــل منتخب في آســـيا وبفـــارق بعيد في 
السنوات األخيرة. في المونديال األخير، عانت 
األرجنتين كثيرا لتخطيهم (0-1)“. وتابع ”أما 
بالنســـبة إلى المغرب، فيملـــك مواهب فردية 

عالية المستوى. 
هذا هو الحال دوما بالنسبة إلى الالعبين 
المغاربة، لكن هـــذا الجيل أكثر من ذلك. نجح 
مدربـــه هيرفيه رينار في فـــرض النظام، يملك 
خبرة كبيـــرة مع المنتخبـــات األفريقية، وفاز 
بكأس أمم أفريقيا مرتين“. وأردف ”باختصار، 
سنواجه بطلة أوروبا، أفضل منتخب في آسيا 

وأفضل منتخب أفريقي“.
وســـيعلن لوبيتغـــي تشـــكيلته النهائيـــة 
لمونديال روســـيا في 18 مايـــو، وقال في هذا 
الســـياق ”نهدف إلـــى جلب الالعبيـــن الذين 
أعتقـــد أنهـــم سيســـاعدوننا علـــى الفوز في 

المباريات“. 
وإذا كان حـــارس المرمى الســـابق البالغ 
51 عامـــا مدركا بـــأن تشـــكيلته ال تضم نجما 
كبيرا مثل البرتغالي كريســـتيانو رونالدو أو 
األرجنتيني ليونيل ميســـي، إال أنه سيشـــرف 

على مجموعة جميلة ضمن إطار عمل محدد.
ويقـــول ”أنا مغرم بالعبـــي فريقي. ونحن 
واثقـــون من الفـــوز في مباريـــات كفريق ومع 
شـــعور جماعي، من خالل تقديم األفراد كل ما 
لديهم في مصلحة الفريق“. من بين المعضالت 
القليلة للمدرب مركز المهاجم الرئيســـي، بين 
دييغـــو كوســـتا ورودريغو وألفـــارو موراتا، 
أو الالعب البديل لســـيرجيو بوســـكيتس في 

الوسط الدفاعي. 
ويختم ”صحيح في بعـــض المراكز لدينا 
بعض الشـــكوك. ســـنحاول أن نكون صادقين 

قدر اإلمكان، على أساس مسؤوليتنا“.

لوبيتيغي يبحث عن مزيج بني األجيال في مونديال ٢٠١٨
} بوينــس آيــرس - أوضح كارلـــوس تيفيز، 
مهاجـــم نادي بوكا جونيـــورز األرجنتيني، أن 
فريقه كان األفضل فـــي بطولة الدوري المحلي 

لكرة القدم هذا الموسم ولذلك توج باللقب. 
وقال تيفيز الذي عاد إلى بوكا جونيورز 
مع مطلع 2018 بعد أن قضى موسما واحدا 

فـــي الـــدوري الصيني ”كنـــا األفضل 
طوال العام ولهذا نحن األبطال“. 
وعلـــى جانـــب أخر، كشـــف 
مهاجم بوكا جونيـــورز، رامون 
أبيـــال، الـــذي ســـجل هدفا في 
مبـــاراة فريقه الليلـــة الماضية 
والتي  خيمناســـيا  مضيفه  أمام 

انتهت بالتعـــادل 2-2 ليتوج بلقب 
الـــدوري األرجنتيني ”ســـوبر ليغا“، 

أن الفوز بهذا اللقب يمثل ”ســـعادة بالغة“ 
بالنسبة إليه. وأضاف المهاجم السابق لنادي 
كروزيـــرو البرازيلي، قائـــال ”يجب أن تعمل ثم 
تنتظـــر، الجلوس على مقاعـــد البدالء في بوكا 

ليس شـــيئا ســـخيفا بل هو من حسن الطالع، 
أنا هنا من أجل مد يد العون ومساعدة زمالئي 
والجهاز الفني بتسجيل األهداف“. فيما اعترف 
العب الوســـط بابلو بيريز الـــذي أحرز الهدف 
االفتتاحـــي لبـــوكا جونيورز فـــي المباراة 
أن األمور تعقدت فـــي مواجهة فريقه خالل 
اللقاء، ولكنه أكد في الوقت نفســـه أن 

األهم هو ”التتويج باللقب“.
وبفضـــل التعادل الذي حققه 
أمـــام خيمناســـيا، رفـــع بـــوكا 
جونيـــورز رصيده إلى 57 نقطة 
على قمة ترتيب الدوري متفوقا 
علـــى أقـــرب مالحقيـــه جودوي 
كروز بأربـــع نقاط، قبـــل المرحلة 

األخيرة من المسابقة.
وبعد التتويج باللقب المحلي، يستعد 
بـــوكا جونيـــورز إلى خوض مبـــاراة مصيرية 
أمـــام أليانزا ليمـــا البيروفي فـــي بطولة كأس 

ليبيرتادوريس. 

تيفيز يكيل املديح لبوكا جونيورز
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نقطة رصيد بوكا 

جونيورز على قمة 

ترتيب الدوري 

األرجنتيني متفوقا على 

غودوي كروز

مانشستر سيتي يواصل لعبة األرقام القياسية في إنكلترا
[ هادرسفيلد يوقف زحف تشيلسي نحو بطاقة دوري األبطال  [ بوكيتينو: إنهاء توتنهام الموسم في المربع الذهبي إنجاز كبير

} لنــدن - رفع مانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي 
رصيـــده إلـــى 97 نقطة ومجمـــوع أهدافه إلى 
105، كمـــا حقق فـــوزه احلـــادي والثالثني في 
37 مبـــاراة وكلها أرقام قياســـية محلية، وذلك 
بعـــد فوزه على ضيفه برايتون 3-1 في مباراة 
مؤجلـــة من املرحلة 31 من الـــدوري اإلنكليزي 

لكرة القدم.
وانفـــرد ســـيتي بالرقـــم القياســـي لعدد 
االنتصـــارات فـــي موســـم واحد والـــذي كان 
يتقاسمه مع تشيلسي، كما حطم رقم تشيلسي 
أيضا بعدد النقاط في موســـم واحد (95) كان 
ســـجله الفريـــق اللندني موســـم 2005-2004، 
وحطـــم الرقم القياســـي في رصيـــد األهداف 
(103) والـــذي كان بحوزة تشيلســـي موســـم 

.2010-2009
ويهدف اإلســـباني بيـــب غوارديوال مدرب 
مانشستر سيتي إلى حصد 100 نقطة في نهاية 
الدوري اإلنكليزي في كرة القدم، خلتام موسم 
كامل تقريبا تّوجه بإحـــراز لقب البرمييرليغ. 
وحمل شـــارة القائـــد العب الوســـط العاجي 
املخضـــرم يايا توريه في املبـــاراة األخيرة له 
علـــى أرض ملعب االحتاد قبل رحيله. وحصل 
توريه (34 عاما) على جولة تصفيق كبيرة بعد 

استبداله في الشوط الثاني.
وقـــال غوارديـــوال بعـــد الفـــوز ”97 نقطة، 
الكثير من األهـــداف والكثير من االنتصارات. 
هـــذا كان نتيجة املوســـم الذي خضنـــاه. إنه 
جيد“. وتابع ”اآلن تبقى مباراة واحدة (خارج 
أرضه ضد ســـاوثهامبتون السبت). سنبحث 
عـــن النقطـــة املئة وننهي هذا املوســـم شـــبه 

الكامل في البرمييرليغ“. 

وأردف ”هذا رائع ألننا قمنا بذلك (حتطيم 
األرقام) في يوم سنتذكره جميعنا.. يوم يايا“. 
واتفق غوارديوال مـــع أولئك الذين يقولون إن 
ســـيتي بحاجة إلى إحراز املزيـــد من األلقاب 
كي يقارن بالتشـــكيالت التاريخية في املاضي 
علـــى غرار ليفربول ومانشســـتر يونايتد ”في 
النهاية، أحرزنا لقبا واحدا البرمييرليغ، ثالثة 
ألقاب في ســـت ســـنوات، لكن في هذه اللحظة 

هناك لقب واحد. لقد فازوا بأشياء كثيرة“.
وأردف ”لكـــن علـــى صعيـــد اإلحصائيات 
واألرقـــام، كنـــا األفضل هـــذا املوســـم، ولهذا 
نحن نتحلـــى بالرضى. ســـيأتي فريق ويقوم 
مبا هو أفضـــل من ذلك، لكن عليهم أن يقوموا 
حقا بعمل جيد“. وتقدم ســـيتي عبر البرازيلي 
دانيلو ثم عادل األرجنتيني خوسيه ليوناردو 
أولوا واستعاد البرتغالي برناردو سيلفا تقدم 
ســـيتي قبل انتهاء الشـــوط األول، فيما ضمن 

النقاط البرازيلي فرناندينيو في الثاني.
مبقـــدوره  فريقـــه  أن  غوارديـــوال  ورأى 
التحسن كثيرا، وقال عن األملاني لوروا سانيه 
إنه أفضل العب شـــاب في إنكلتـــرا ”ما أحبه 
أكثر شيء في لوروا بعد أدائه الرائع، الشعور 
أن مبقـــدوره التحســـن وهذا أفضل شـــيء“. 
وفـــي مباراة أخرى مؤجلة من املرحلة 31 أكرم 
ليستر ســـيتي بطل املوسم قبل املاضي وفادة 

ضيفه أرسنال 1-3.

وقف الزحف

من ناحية أخرى أوقف هادرســـفيلد زحف 
مضيفه تشيلســـي بطل املوســـم املاضي نحو 
حجز بطاقة دوري أبطال أوروبا املوسم املقبل 
عندمـــا أرغمه على التعـــادل اإليجابي 1-1 في 
مباراة مؤجلة من املرحلة اخلامسة والثالثني 
مـــن الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز لكـــرة القدم 

وضمن بقاءه بني الكبار.
وحقق هادرسفيلد األهم كونه كان بحاجة 
إلـــى نقطة واحـــدة لضمان بقائـــه في الدوري 
املمتاز، وأسدى خدمة لليفربول في صراعه مع 
الفريـــق اللندني على البطاقة الرابعة األخيرة 
املؤهلـــة إلـــى مســـابقة دوري أبطـــال أوروبا 
املوســـم املقبل، بعدما حســـم الفريق اللندني 
اآلخـــر توتنهـــام البطاقة الثالثـــة بفوزه على 
ضيفه نيوكاسل يونايتد 1-0. وتوقفت سلسلة 
تشيلسي عند أربعة انتصارات متتالية، فبقي 
فـــي املركـــز اخلامس برصيـــد 70 نقطة بفارق 
نقطتني خلف ليفربـــول، وبفارق 4 نقاط خلف 

توتنهام الذي ارتقى إلى املركز الثالث.
وكان تشيلســـي ميّنـــي النفـــس بالفـــوز 
ليتســـاوى في عـــدد النقاط مـــع ليفربول، بيد 
أنه سقط في فخ التعادل وبات مصير البطاقة 
األخيـــرة بيـــد فريق املـــدرب األملانـــي يورغن 
كلوب عندما يستضيف برايتون األحد املقبل، 
وفوزه ســـينهي آمـــال فريق املـــدرب اإليطالي 

أنطونيـــو كونتي حتـــى في حال فـــوزه على 
مضيفه نيوكاســـل في املرحلة األخيرة. ورفع 
هادرســـفيلد رصيـــده إلى 37 نقطـــة في املركز 
الســـادس عشـــر وابتعد بفـــارق 4 نقـــاط عن 
”ســـوانزي ســـيتي صاحب املركز الثامن عشر 

املؤدي إلى الدرجة األولى.

تحقيق األهم

مـــن جانبه حقق توتنهام األهم بفوزه على 
ضيفه نيوكاســـل 1-0. وانتظر توتنهام حتى 
الدقيقـــة 50 الفتتاح التســـجيل عبـــر مهاجمه 
الدولـــي هـــاري كاين بتســـديدة بيمنـــاه من 
داخل املنطقة إثر متريـــرة من الدولي الكوري 
اجلنوبي هيونغ مني ســـون رافعا رصيده إلى 
28 هدفا في املركز الثاني على الئحة الهدافني 
بفارق 3 أهداف خلف املتصدر مهاجم ليفربول 
الدولـــي املصري محمد صـــالح. وكان الفريق 
اللندني بحاجة إلى الفوز حلســـم بطاقته قبل 
املرحلة األخيرة. وقال ماوريســـيو بوكيتينو، 

مـــدرب توتنهام هوتســـبير، إن ضمـــان فريقه 
إنهـــاء الـــدوري اإلنكليزي املمتاز فـــي املربع 
الذهبي والتأهـــل لدوري أبطـــال أوروبا هما 

إجنازان كبيران. 
وأبلـــغ املـــدرب األرجنتيني أنـــه مع نهاية 
املوســـم ســـيكون توتنهام خـــاض ”38 مباراة 
خـــارج أرضه“ في إشـــارة إلـــى اللعب مبلعب 
وميبلـــي بشـــكل مؤقـــت هـــذا املوســـم حلني 

االنتهاء من بناء امللعب اجلديد.
وأضاف بعدمـــا أحرز هـــاري كني مهاجم 
إنكلتـــرا هدفـــا في الشـــوط الثانـــي ليضمن 
توتنهـــام املركز الثالث، إذ يتقـــدم بأربع نقاط 
عن تشيلســـي صاحب املركـــز اخلامس، ”من 
الرائع أن ننهي املوسم في املربع الذهبي. هذا 

إجناز كبير“. 
وضمن الفوز إنهاء توتنهام، الذي فشل في 
احلصول على لقب مرة أخرى، املوسم متفوقا 
علـــى جميـــع أندية لنـــدن في الترتيـــب للمرة 
األولى منذ موسم 1994-1995، وهو أمر حتّدث 

عنه بوكيتينو في املؤمتر الصحافي.

وســـيقول النقـــاد إن الفـــوز باأللقاب هو 
أســـاس كرة القـــدم لكن الفريـــق يتطور حتت 
قيادة بوكيتينو وإنهاء املوسم فوق تشيلسي 
وأرســـنال ليس مهّمـــا. وسيشـــارك توتنهام 
فـــي دوري األبطـــال مـــرة أخرى في املوســـم 
املقبـــل بعدمـــا وّدع البطولـــة العـــام احلالي 
من دور الســـتة عشـــر أمام يوفنتـــوس بعدما 
تصـــدر مجموعته أمام ريال مدريد وبروســـيا 
دورمتوند. وقال بوكيتينـــو، الذي لم يفز بأي 
لقب في أربعة مواســـم مع توتنهام، ”بالنسبة 
للنادي فاالنتقال إلى امللعب اجلديد واملشاركة 

في دوري األبطال هما أمران مذهالن“.
وواصل ”سيكون حتديا آخر (على امللعب 
اجلديـــد) كمـــا كان احلال عنـــد اللعب مبلعب 
وميبلي. (لكـــن) هذه املجموعة مـــن الالعبني 
متتلـــك خبـــرة التأقلم فـــي امللعـــب اجلديد“. 
وأضـــاف ”لعبنا 38 خـــارج ملعبنـــا. رمبا لم 
يعـــرف البعض صعوبـــة األمر بالنســـبة إلى 
الالعبني والطاقم الفني واجلماهير.. االنتقال 

من وايت هارت لني إلى وميبلي“. 

لغة األرقام تتكلم

بعد الثالثية التاريخية في مونديال 

2010 وكأس أوروبا 2008 و2012، 

أوكلـــت إلـــى لوبيتيغي فـــي 2016 

مهمة إعادة بناء {الروخا}

◄

استعاد مانشستر سيتي البطل نغمة االنتصارات التي توقفت في املرحلة املاضية، وذلك 
عندما تغلب على برايتون في مباراة مؤجلة من املرحلة 31 محطما 3 أرقام قياســــــية كانت 
بحوزة تشيلسي بطل املوسم املاضي. وهو الفوز الـ31 لسيتي هذا املوسم، فانفرد بالرقم 

القياسي لعدد االنتصارات في موسم واحد والذي كان يتقاسمه مع تشيلسي.

رياضة

◄ ال تزال التقارير تتحدث عن  إمكانية 
انتقال نجم الهجوم البرازيلي نيمار دا 
سيلفا لنادي ريال مدريد اإلسباني هذا 

الصيف. ووفقا لصحف فرنسية فإن نادي 
باريس سان جرمان قد يتم إجباره على 

بيع أحد جوهرتيه نيمار أو كيليان مبابي، 
وذلك بعد أن فشل النادي الباريسي في 

االلتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

◄ خاض منتخب بيرو األول أول تدريباته 
استعدادا لكأس العالم 2018 بحضور 

12 العبا، سبعة منهم يلعبون في أندية 
مكسيكية. وال يزال منتخب بيرو يترقب 
مصير نجمه، باولو غيريرو، الذي رغم 
انتهاء عقوبة إيقافه لستة أشهر على 
خلفية سقوطه في اختبار للكشف عن 

المنشطات، يواجه شبح تمديد العقوبة.

◄ تأهل فريق بوسطن سلتيكس لنهائي 
منطقة شرق لدوري كرة السلة األميركي 

للمحترفين هذا الموسم بعدما تغلب 
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 112-114 
ليكون الفوز الرابع له في هذه المباريات 
الخمس ويحسم المواجهة لصالحه 1-4 
دون الحاجة للمباراتين األخيريتين في 

المواجهة.

◄ واصل األلماني ألكسندر زفيريف 
مستواه الجيد في بطولة مدريد المفتوحة 

للتنس وتغلب على إيجيني دونسكوي. 
وبهذا الفوز حقق زفيريف انتصاره 
الثاني والعشرين في موسم الرابطة 

العالمية لالعبي التنس المحترفين لينضم 
للمتصدرين خوان مارتن دل بوترو 

ودومينيك ثيم. 

ببباختصار

جوسيب غوارديوال:

سنبحث عن النقطة المئة 

وننهي هذا الموسم شبه 
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} لنــدن – يبـــدو أن رحيل عزالديـــن علية لم 
يقف حائـــال دون تقدمي مصّمم األزياء العاملي 
إلبداعاتـــه، إذ يحتضـــن متحـــف التصميـــم 
بالعاصمـــة البريطانية لندن معرضا ســـاهم 
األخير في إعداده يشـــمل حوالي 60 فســـتانا 

من أبرز التصاميم التي متّيزت بها أعماله.
وكان املتحف قد أعلن في وقت ســـابق عن 
تنظيمه معرضا رئيسيا ألعمال مصمم األزياء 

الراحل علية، خالل موسم ربيع 2018. 
وقـــال متحـــدث باســـم املتحف فـــي بيان 
”بعد رحيـــل عزالدين علية، ســـيعرض متحف 
التصميـــم هذا املعـــرض الفريـــد الذي خطط 
له املصمم الراحل بنفســـه الستكشـــاف شغفه 
وطاقته لألزياء كمـــا كان يريد أن ينظر إليه“، 
علمـــا وأن املعـــرض كان مـــن املقـــرر أن يكّرم 

املصمم الراحل في حياته.

وهذا املعرض الذي يحمل اســـم ”عزالدين 
علية: ذي كوتورييـــه (املصمم الكبير)“ والذي 
يســـتمّر حتـــى الســـابع مـــن أكتوبـــر املقبل  
يســـتعيد أعمال املصمم التونســـي الفرنسي 
الـــذي توفي فـــي 18 نوفمبر املاضي عن ســـن 
تناهـــز 77 عامـــا، خالل فترة متتـــد من مطلع 

الثمانينات إلى 2017.
ومـــن بني التصاميـــم املعروضة عدة قطع 
لقيت شـــهرة عامليـــة، مثل الفســـتان األبيض 

الطويل والضيق الذي يحمل غطاء للرأس.
وكان عليـــة قـــد اختـــار بنفســـه قطع هذا 
املعـــرض قبيـــل وفاتـــه بالتعـــاون مـــع مارك 
ويلســـون القائـــم علـــى متحـــف ”غرونينغر 

ميوزيوم“ في هولندا.
وقال ويلســـون إن هذه الفســـاتني تعكس 
موهبة علية الفائقة وعزمه على منح النســـاء 
”قّوة“. وســـبق أن صّرح ويلسون على هامش 
عرضـــه األخير على منصة عرض األزياء الذي 
أقيم في باريس في يوليو املاضي ”كنت أّصر 
على عدم تغيير أي شـــيء فـــي الطريقة التي 
خططنا لهـــا مع عزالدين عليـــة، وهو ما يعد 

تكرميا له وألعماله“.
وولـــد علية في تونس في 26 فبراير 1940، 
ودرس مصمم األزيـــاء املولود في كنف عائلة 
مـــن الفالحني النحـــت والفنـــون اجلميلة في 
العاصمة التونســـية وبدأ بالعمل لدى خّياطة 
فـــي احلّي قبل أن ينتقل إلى باريس في نهاية 
اخلمســـينات ويعمل لفتـــرة وجيزة عند ديور 

وغي ال روش.
واســـتضافته عائلة فرنســـية وبدأ يصمم 
األزياء لنســـاء من الطبقـــة املخملية وأصبح 

كامت أسرارهن وتصادق مع الفنانة الفرنسية 
أرليتـــي واملمثلة األميركية الســـويدية غريتا 

غاربو.
وســـاهم عليـــة في رســـم مالمـــح املوضة 
النســـائية في الثمانينات، من خالل القمصان 

الضيقـــة والتنانيـــر التي تســـّكر من اخللف 
والفســـاتني التي تبرز خطوط اجلسم. ولقيت 
تصاميمه الضيقـــة واملثيرة واملميـــزة إقباال 
كبيرا في أوســـاط النجمات، ال ســـيما الفنانة 

غرايس جونز.

ويصمـــم عليـــة مالبســـه بأبعـــاد ثالثية 
من دون االســـتعانة بالرســـم. وكان في أغلب 
األحيان يفّصل تصاميمه على مقاس زبوناته، 
لكنـــه كان يقدم أيضا مالبـــس جاهزة، ضاربا 

عرض احلائط مبدأ التجديد في كل موسم. 

ــــــح متحف التصميم في العاصمة البريطانية لندن معرضا خاصا من إعداد مصمم  افتت
األزياء الراحل عزالدين علّية يضم تشــــــكيلة من أبرز أعماله العاكسة ألفكاره وتوجهاته 

في عالم األزياء واملوضة، كان من املقرر أن يكّرم من خالله.

كل قطعة تشي بوجود لمسات المصمم الراحل عليها

عرض تصاميم جديدة لعزالدين علية بعد ستة أشهر على رحيله

} بروكســل - اكتشـــف علماء بلجيكيون أقدم 
حفريـــة علـــى اإلطـــالق للخفـــاش ذي األذنني 
الشبيهتني بأذن الفأر وهو األكثر انتشارا، مما 
يثبـــت أن هذا النوع من اخلفافيش يعيش منذ 

أكثر من 33 مليون سنة.
وعثـــر على عظام احليـــوان الثديي ضئيل 
احلجم في موقع حفريات في أواخر التسعينات 
أثناء مّد خط ســـكك حديدية لقطار جديد فائق 
السرعة في العاصمة البلجيكية بروكسل، لكن 
الباحثني أمضوا عقودا مـــن الزمن يفحصون 
أطنانا من التربة للتوصل إلى هذا االكتشاف.

ووجـــد الباحثون في نهايـــة املطاف عظام 
خفاش من نوع ”ميوتيس“ أو خفاش أذن الفأر 
الكبير، والذي يحمل اختالفات طفيفة عن تلك 

األنواع الشائعة في أوروبا.
الباحثـــني  أحـــد  ســـميث،  تيـــري  وقـــال 
املشـــاركني باملشـــروع في املعهد امللكي للعلوم 
الطبيعيـــة، ”حفرية اخلفـــاش صغيرة احلجم، 
فهي تتكون من أســـنان صغيرة متفرقة وقطع 

من الفك وبعض العظام الصغيرة“.
وأضاف سميث ”عاشت بعض األنواع قبل 
بضعة آالف من الســـنني أو مليون أو مليوني 

ســـنة ولكن ليس قبل 33 مليون ســـنة 
مثل هذه احلالة“.

ويظهـــر االكتشـــاف البلجيكي أن 
التقدير الســـابق للزمـــن الذي ظهرت 
فيه مثل هذه اخلفافيش للمرة األولى 

أسقط سبعة ماليني سنة.
عمـــر  أن  إلـــى  ســـميث  وأشـــار 
اخلفافيـــش الطويـــل رمبـــا يعود إلى 
أنها الكائنات الثديية الوحيدة القادرة 
على الطيران، وبالتالي فهي ال حتتاج 

للتنافس مع غيرها على املوارد.

} الســليامنية (العــراق) - علـــى الرغـــم من أن 
التقاليد واحملظورات ال تزال حتول بني الكثير 
مـــن النســـاء في العالـــم العربـــي دون حتقيق 
أحالمهن، إال أن العراقية من أصل كردي شلير 
غريـــب متكنـــت من حتـــدي الصـــورة النمطية 
للمرأة وحفرت لنفسها اســـما كسائقة شاحنة 

كبيرة.
وتديـــر غريـــب (50 عامـــا) مدرســـة لتعليم 
الرجال قيادة الشاحنات، حيث توجه املتدربني 
من املقعد املجاور ملقعد الســـائق لكي يتســـنى 
لهـــم احلصـــول على رخصـــة لقيادة شـــاحنة. 
وقالت إنها تشـــعر بالفخر ملساعدتها أكثر من 

1500 رجـــل فـــي احلصول على رخـــص لقيادة 
الشاحنات.

وحصلـــت غريب، وهـــي من ســـكان مدينة 
السليمانية (شـــمال شـــرق العراق)، الشغوفة 
بالســـيارات منذ طفولتهـــا املبكرة على رخصة 
قيـــادة وعمرها 30 عامـــا لتصبح أول امرأة في 
إقليم كردستان تقود بنفسها سيارتها اخلاصة. 
ولـــم تكن رؤيتها آنـــذاك وهي تقود ســـيارتها 

مبثابة مشهد مألوف في مجتمع محافظ.
وبدأت اخلمسينية العراقية بعد 8 سنوات 
مشـــروعها اخلـــاص بتعليـــم النســـاء قيـــادة 
الســـيارات، لكن لم تأت أي امرأة ملدرستها في 

البدايـــة. وعندئـــذ بدأت غريب دروســـا لتعليم 
القيـــادة للرجال أيضا، وفوجئـــت بإقبال كبير 

من جانب الرجال خالل فترة قصيرة.
وقررت غريب تغيير مهنتها لتعمل ســـائقة 
شـــاحنة، وأصبحـــت أيضـــا أول امـــرأة تقود 

شاحنة كبيرة في السليمانية.
وتأمل السائقة العراقية أن ُتلهم قصتها 

نساء أخريات كي يقتدين بها ويسرن على 
خطاها.

وقالـــت ”يتعـــني علينا أال نخشـــى 
العمـــل في وظيفة ما ملجـــرد أن الرجال 

يهيمنون عليها“.

علماء بلجيكيون: الخفاش موجود منذ 33 مليون سنة

عراقية تعّلم الرجال قيادة الشاحنات الثقيلة

} كان صديقي بســـيتاكوال كراميري يقضي 
معظم وقته في الصمت. حاولت عبثًا العثور 
علـــى طريقة جتعله يخرج عن ســـكونه. كان 
أنيقـــًا ودقيق املالحظة، لكـــن عّلته الوحيدة 

كانت أنه ال يريد أن يتكلم.
أخـــذت أبحـــث عـــن جـــذوره وتكوينـــه 
وســـيكولوجيته، في زمن لم تكن تتوفر فيه 
وســـائل معرفة مثل اآلن، لعّلي أجد ما ينقذه 
مـــن الصمت الرهيـــب. فالصمت عندهم، في 
الهند، من حيث جاء كراميري يعتبر حكمة، 

بينما هو عندنا بوابة للكآبة.
صرُت أســـتأجر من أجل كراميري أفالمًا 
هندية أشـــغلها على جهـــاز الفيديو القدمي 
ليشـــاهدها، فقـــد يتذكر بـــالده وبيئته. ولم 
أكن قبلها مولعًا بعالم بوليوود، لكن بسبب 
صاحبي هذا شاهدت مئات األفالم الغنائية 
الراقصة، وعرفت نصير الدين شاه وشامي 
كابور وأي ياي يا ســـوكو سوكو أي ياي يا، 
ودميبل كاباديا وأميتاب باتشـــان وديسكو 

ديفاني وميثون شكربورتي بالطبع.
ولكـــن ألن كراميـــري بقي صامتـــًا، فقد 
قـــرأت من أجله الكثير، حتى عرفت أن الهند 
يوجد فيها أكثر من 122 لغة رئيســـّية و1599 
لغة غير رئيســـية. لكن ما أدراني من أي تلك 
الثقافات احملتشدة كان صديقي يتحّدر؟

ومع مرور الزمـــن ومع اختفاء كراميري 
املفاجئ، فقدُت اهتمامي بالســـينما الهندية، 
حتى ظهر أمامي فيلم سينمائي هندي أنتج 
هذا العام، يتحدث عن شـــخص صامت مثل 

كراميري يدعى بابو.
وبابو هذا عجوز مكتئب في السبعني ال 
يجد الشـــهية للعيش واألكل والشرب. لكنه 
لـــم يكن بطل الفيلـــم، بـــل كان البطل والده 
الذي يبلغ من العمر باألعوام 102، والذي لم 
يكن يختفي خلف حليتـــه البيضاء الطويلة 
سوى أميتاب باتشان ذاته الذي ظهر شغوفا 
باحليـــاة والغناء والرقـــص واملزاح، يحمل 
معه صـــورة ضخمـــة لعجـــوز صيني دخل 
موســـوعة غينيـــس كأكبر معمر فـــي العالم 
بعمـــر 118 عاما. قال األب البنه: باعتبارك يا 
بابو تعيش عجوزا فاقدا لألمل، فقد اتخذت 
قرارًا تاريخيا بوضعك في دار للمسّنني، كي 
أتفرغ للمنافســـة مع الصينـــي، بقي القليل 
فقط ألعيشـــه وأحّطم الرقم القياسي. ثم بعد 

ذلك أعيدك إلى البيت. 
صرخ بابو: ستعيدني بعد 16 عاما؟ 

أجاب األب: األطبـــاء قالوا ال ميكنني أن 
أعيش هـــذه األعوام الــــ16 املتبقية وأصبح 
أكبر معّمر في العالم، إذا كان الذين يعيشون 

معي أشخاصًا ُممّلني يائسني.
ســـتبقى املوجـــة الهنديـــة حتمـــل، كما 
حملت في املاضي حني كانت تصل شواطئنا 
العربيـــة، الكثير مما يســـاهم فـــي تنويرها 
وتوعيتها، ورغم أن بيننا اليوم من يســـخر 
بجهـــل من الهنـــود، وهم أّمة عمـــل، ونحن 
صرنـــا أّمة كالم، فقد تعلمت مـــن ”الببغاء“ 
كراميـــري، كما هو اســـمه بالالتينية، مثلما 
تعلمت من والد بابو أن احلياة ممكنة خارج 

قفص النفس املعّتم.

صباح العرب

صمت كراميري

إبراهيم الجبين

أنجبت عارضة األزياء األسترالية ميراندا كير طفلها األول من زوجها مؤسس سناب شات إيفان شبيغل. ونشر 
موقع تي.أم.زد اإللكتروني المعني بأخبار المشاهير وثيقة ميالد الطفل التي ظهر فيها أن ميراندا أنجبته 

بمستشفى سيدارس سيناي في لوس أنجلس وأطلقت عليه اسم هارت.

J

عرض احلائط مبدأ التجديد في كل موسم.

بل 33 مليون ســـنة 

شـــاف البلجيكي أن
لزمـــن الذي ظهرت 
فيش للمرة األولى 

ني سنة.
عمـــر أن  إلـــى  ث 

ــل رمبـــا يعود إلى 
يية الوحيدة القادرة 
تالي فهي ال حتتاج

 على املوارد.

بدأت غريب دروســـا لتعليم 
ضا، وفوجئـــت بإقبال كبير 

خالل فترة قصيرة.
غيير مهنتها لتعمل ســـائقة 
ـت أيضـــا أول امـــرأة تقود 

لسليمانية.
العراقية أن ُتلهم قصتها 

ي ي

قتدين بها ويسرن على

ني علينا أال نخشـــى
ما ملجـــرد أن الرجال 

شبيغل. ونشر
دا أنجبته 

} مونتريي (املكسيك) - حّول الشاب املكسيكي 
ميشـــيل بالديني، منـــذ أواخـــر 2014 وجبات 
الفطـــور التـــي يعدها إلى لوحـــات فنية يقوم 
بتصويرهـــا وبعـــد ذلك يقوم مبشـــاركتها مع 
متابعيـــه على موقع إنســـتغرام، وفي النهاية 
يقدم وجبته الصباحية الشـــيقة إلى أصدقائه 
ومعارفه وأقاربه ليتم تناولها بسعادة وهناء.
والتقـــط بالدينـــي أكثـــر مـــن 60 صـــورة 
ألطبـــاق بيض مقلي أو ”أومليـــت“ على هيئة 
مناظر طبيعية أو أدوات تســـتخدم في احلياة 

اليومية.
وال يســـتخدم بالديني أي أدوات معقدة أو 
متخصصة أكثر من املقالة والسكني والبيض 
بالطبع، والتي ساعدته في تشكيل شخصيات 
و“هـــاري بوتـــر“، كما متكن  مثل ”بـــاك مان“ 
أيضا من إعادة تشـــكيل لوحة ”ليلة النجوم“ 
الشـــهيرة للفنـــان العاملي فنســـنت فان غوخ، 
وهي من األطباق التي استغرق إعدادها وقتا 
طويال ألنها مملوءة بالتفاصيل، بحسب قوله.
وقـــال ”فـــي أكتوبـــر 2017 قـــررت إنشـــاء 
حســـاب على تطبيق إنستغرام مخصص فقط 
للبيض“. ويتابع حســـابه حتـــى اآلن نحو 35 

ألف شخص من مختلف دول العالم.

مكسيكي يطعم 
عائلته لوحات فنية
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