
} لنــدن - صعدت الســـعودية ضـــد تهديدات 
الواليـــات المتحـــدة في مـــا يتعلـــق باختفاء 
الصحافـــي الســـعودي جمال خاشـــقجي، في 
منحـــى يوحي بخروج الرياض عن تحفظ إزاء 
القوى الكبرى لطالما شكل في السابق أساس 

عالقاتها الخارجية، خصوصا مع الغرب.
ويضع الرد الســـعودي الرافض إلشارات 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب إلى ”عقاب 
تورطهـــا  ثبـــت  مـــا  إذا  للســـعودية  قـــاس“ 
فـــي اختفـــاء خاشـــقجي، قواعد جديـــدة في 
الديناميكية المحركة للعالقات مع واشـــنطن، 
بعـــد أزمتيـــن دبلوماســـيتين أظهرتها فيهما 
الســـعودية تجاه كل من ألمانيـــا وكندا عزما 
علـــى تبني مســـار أكثر حزمـــا إزاء انتقادات 

للحكم أو القيادة الجديدين.
وردا علـــى تهديـــد ترامـــب، نقلـــت وكالة 
األنباء السعودية الرسمية عن مصدر سعودي 
مســـؤول قوله إن بالده سترد على أي عقوبات 
اقتصاديـــة محتملة تفرضهـــا أي دولة في ما 

يتعلق بقضية خاشقجي.
وذكـــرت الوكالـــة أن المصدر قـــال ”تؤكد 
المملكة على أنها إذا تلقت أي إجراء فســـوف 
ترد عليه بإجراء أكبـــر، وأن القتصاد المملكة 
دورا مؤثـــرا وحيويا في االقتصـــاد العالمي، 
بتأثـــر  إال  يتأثـــر  ال  المملكـــة  اقتصـــاد  وأن 

االقتصاد العالمي“.
السياســـة  علـــى  جديـــدة  لهجـــة  وهـــذه 
الســـعودية التي ظلت تاريخيـــا حريصة على 
إبقـــاء الخالفات مـــع الدول الكبـــرى الحليفة 
لها منحصرة في القنوات الدبلوماســـية. لكن 
مع تعاظم مكانة الســـعودية في العالم، وبعد 
صعود ولـــي العهد األمير محمد بن ســـلمان، 
يبدو أن رؤية الســـعودية لروابطها مع الغرب 

تتغير لألبد.
والعام الماضي ســـحبت المملكة سفيرها 
فـــي برلين إثر انتقادات حـــادة أدلى بها وزير 
الخارجية األلماني السابق سيغمار غابرييل، 
اتهـــم فيها الرياض باحتجـــاز رئيس الوزراء 
اللبناني ســـعد الحريري ضد إرادته. وأصدر 
األمير محمد بن ســـلمان حينهـــا قرارا بوقف 
منح عطاءات جديدة للشـــركات األلمانية، كما 
تراجعت السعودية عن عقد أي صفقات لشراء 
األسلحة من ألمانيا، قبل أن تتخذ برلين قرارا 

مماثال.

وفـــي مطلـــع أغســـطس الماضـــي، قررت 
الرياض تعطيل صفقة أسلحة بقيمة 12 مليار 
دوالر مـــع كنـــدا، ”ووقـــف جميـــع المعامالت 
التجارية واالستثمارية الجديدة“ معها، بعدما 
وجهت كريســـتيا فريالد وزيرة الدولة الكندية 
للشـــؤون الخارجية انتقادات للســـعودية بعد 
اعتقال الناشطة سمر بدوي. وقررت السعودية 
حينها استدعاء اآلالف من الطلبة السعوديين 

الذين يدرسون في كندا.
ومنـــذ تولـــي العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز الحكم عام 2015، أظهرت 
الســـعودية اســـتعدادا متزايـــدا للخروج عن 
التحفـــظ في عالقاتهـــا اإلقليميـــة، خصوصا 
فـــي المواجهـــة التـــي تقودهـــا ضـــد النفوذ 
اإليراني فـــي المنطقة. وأبقـــت الرياض على 
تقاليد راســـخة تحكمت لعقود فـــي مقاربتها 
تجاه الغـــرب، والواليات المتحـــدة على وجه 

الخصوص.
لكن الضغط الذي بدأ يمارســـه ترامب في 
ما يتعلـــق بزيادة إنتاج النفط من أجل خفض 
األســـعار، أخرج إلى العلن ميال ســـعوديا إلى 

المواجهـــة، قائمـــا علـــى تنوع فـــي عالقاتها 
الخارجية، انعكس في زيارات متعددة قام بها 
العاهل الســـعودي وولي العهد ومســـؤولون 
سعوديون كبار إلى روسيا والصين خصوصا 
خـــالل العامين الماضيين، وشـــهدت التوقيع 

على اتفاقات تجارية وعسكرية كبيرة.
وتعتبر الســـعودية نفســـها قـــوة موازية 
للـــدول النافـــذة. والمملكـــة العب مـــن العيار 
الثقيل جدا في ســـوق النفـــط. وتتولى أيضا 
دورا دينيـــا رئيســـيا فـــي العالم اإلســـالمي. 
وهي نقطة ارتكاز عســـكري من الدرجة األولى 
بالنســـبة للغربيين والعب أساســـي في كامل 

الشرق األوسط حتى القرن األفريقي.
ونقلـــت صحـــف غربية عن دبلوماســـيين 
غربييـــن في الرياض قولهم إن الســـعودية ”ال 
تريـــد أن تظهر بمظهر الدولة الضعيفة، بينما 
تســـتطيع دول كبرى مثل الواليـــات المتحدة 
وروســـيا وبريطانيـــا، بـــل وحتى إيـــران، أن 

تتصرف بحرية دون اعتبار لردود الفعل“.
ترامـــب  إدارة  تحـــاول  ضغـــوط  ورغـــم 
ممارستها على الســـعودية، مع اقتراب موعد 

انتخابـــات التجديـــد النصفـــي للكونغـــرس 
التي يخشـــى ترامب مـــن أن تؤدي إلى انتزاع 
خصومه الديمقراطيين لألغلبية، تبدو وسائل 
الضغط األميركية على الســـلطات الســـعودية 
محـــدودة. وبـــدا ترامب مدركا لهـــذه الحقيقة 

أيضا.
المتحـــدة  الواليـــات  إن  ترامـــب  وقـــال 
”ستعاقب نفســـها“ إذا أوقفت مبيعات السالح 
للسعودية على خلفية اختفاء خاشقجي. وأكد 
للصحافييـــن في البيت األبيض بشـــأن صفقة 
لشراء السعودية أسلحة من الواليات المتحدة 
بمقـــدار 110 مليارات دوالر ”إذا لم يشـــتروها 
منا، فسيشـــترونها من روسيا أو سيشترونها 
مـــن الصيـــن.. فكروا فـــي ذلـــك، 110 مليارات 
دوالر، كل ما سيفعلونه أنهم سيعطونها لدول 
أخرى، وأعتقد أن هذه ستكون حماقة كبرى“.

وانعكس الحذر الذي أبداه ترامب في بيان 
بريطانيا وفرنســـا وألمانيا، الذي شجعت فيه 
الـــدول الثالث جهـــود الســـعودية وتركيا في 
التحقيق عبر لجنة مشـــتركة لكشف مالبسات 

اختفاء خاشقجي.

السعودية تتبنى تصعيدا يعيد تشكيل عالقاتها بالغرب

صابر بليدي

المؤسســـة  قيـــادة  أحالـــت   - الجزائــر   {
العســـكرية فـــي الجزائـــر، خمســـة مـــن كبار 
الضباط الذيـــن تمت تنحيتهـــم مؤخرا، على 
القضاء العســـكري للتحقيق معهم في قضايا 
فساد تتعلق بالثراء غير المشروع واستغالل 
وظيفة سامية، حيث تم تداول االستماع إليهم 
مـــن طرف قاضي التحقيـــق، األحد، بالمحكمة 

العسكرية بالبليدة.
وتعتبر الخطوة ســـابقة نـــادرة في تاريخ 
المؤسســـة، فباســـتثناء المحاكمـــة المثيـــرة 
القـــرن  ثمانينـــات  فـــي  الســـابق  للجنـــرال 
الماضـــي مصطفـــى بلوصيف، لـــم يحدث أن 
أحالت المؤسســـة عددا من ضباطها السامين 
األمـــر  العســـكري،  للقضـــاء  الشـــكل  بهـــذا 
الذي يؤكد استشـــراء الفساد داخل المؤسسة 

التـــي كانت بعيـــدة عـــن الرقابة والمســـاءلة 
البرلمانية.

وأفادت قنـــاة النهار الفضائيـــة الخاصة 
المقربة من مؤسسة رئاســـة الجمهورية، بأن 
”قاضـــي التحقيـــق فـــي المحكمة العســـكرية 
بالبليدة (50 كلم جنوبي العاصمة)، شـــرع في 
مساءلة ضباط سامين واالستماع إليهم حول 
تهم فساد وجهت لهم من طرف قيادة الجيش“.
وفيمـــا لـــم يصـــدر أي بيـــان رســـمي عن 
المؤسســـة أو برقيـــة فـــي وســـائل اإلعـــالم 
ومؤسســـتي  الرســـمية  كالوكالة  الحكوميـــة 
اإلذاعة والتلفزيون، تبقى التساؤالت مطروحة 
عن سر انفراد القناة المذكورة باألخبار الهامة 
المتعلقة بالمؤسســـة العسكرية، رغم دخولها 
فـــي غضـــون األســـبوع الماضي في ســـجال 
مـــع دائـــرة التحريـــات التابعة لجهـــاز األمن 

(االستخبارات).

وذكر المصدر أن الضباط الخمسة وجهت 
لهـــم تهم الثـــراء غير المشـــروع واســـتغالل 
وظيفـــة ســـامية، ويتعلق األمر بـــكل من قائد 
الـــدرك مناد نوبة، وقادة النواحي العســـكرية 
األولـــى والثانية والرابعة (تقســـيم جغرافي) 
وهم حبيب شـــنتوف وسعيد باي وعبدالرزاق 
شـــريف، فضال عن مديـــر المالية فـــي وزارة 

الدفاع بوجمعة بودواور.
وكان الجنراالت الخمسة قد تمت تنحيتهم 
خـــالل األســـابيع الماضية ضمـــن 12 جنراال 
في ظرف ســـتة أســـابيع، فـــي حركـــة تغيير 
غير مســـبوقة فـــي تاريخ المؤسســـة ال تزال 
تطـــرح الكثيـــر من األســـئلة حـــول خلفياتها 
ودالالتها، ال ســـيما وأنها تزامنـــت مع حراك 
قوي فـــي مختلف مؤسســـات الدولـــة يتصل 
باالستحقاق الرئاسي المنتظر في شهر أبريل 

القادم.

ويعتبـــر هـــؤالء من الرمـــوز العســـكرية 
التـــي كانت إلـــى غاية صدور قـــرار تنحيتها، 
توصـــف بـ“القويـــة والنافـــذة“ في مؤسســـة 
الجيـــش، ومنهـــا مـــن كان مرشـــحا لخالفـــة 
الجنرال أحمد قايـــد صالح، في منصب قيادة 
األركان، كما ارتبطت بمرحلة محاربة اإلرهاب، 
وبتثبيت أســـس ســـلطة الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة منذ مطلع األلفيـــة، بعد تخلصه من 
المقاومة التي أبداها عســـكريون سابقون له، 
كقائـــد أركان الجيش الراحـــل الجنرال محمد 

العماري.
ولـــم تســـتبعد مصادر مطلعة أن تتوســـع 
العمليـــة خالل األيام القليلة المقبلة، لتشـــمل 
ضباطـــا ومســـؤولين آخرين في المؤسســـة 
العســـكرية، بالتـــوازي مـــع نتائـــج التحقيق 
في قضية شـــحنة الكوكاييـــن الضخمة التي 
احتجزت نهاية شـــهر ماي الماضي، ووجهت 

تهم الضلـــوع فيها إلى عدد من المســـؤولين 
الكبار في األمن والجيش والقضاء واإلدارة.

وتتـــداول تقاريـــر محليـــة أنبـــاء عن فتح 
تحقيقات معمقة مع عائـــالت وأقارب عدد من 
المســـؤولين الســـامين، وحجز جوازات سفر 
وممتلكات وعقـــارات، ويأتي على رأس هؤالء 
المدير العام الســـابق لجهاز األمـــن الجنرال 
عبدالغني هامل، الذي تمت تنحيته فور تفجير 

فضيحة الكوكايين.
وتعيش الجزائر خالل األســـابيع األخيرة 
علـــى وقع تجاذبـــات قوية بين مراكـــز النفوذ 
في الســـلطة، على خلفية الرغبة الجامحة لكل 
طرف في االســـتحواذ على مرشح السلطة في 
االنتخابات الرئاســـية القادمة، وال يستبعد أن 
تتحول إلى تصفية حســـابات متهورة، في ظل 
الفـــراغ والصمت اللذين يخيمـــان على موقف 
الرئيس بوتفليقة من الصراعات الدائرة حوله.
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} بيــروت - ظهـــر بصيص أمل فـــي بيروت 
باحتمال تشـــكيل حكومة جديدة برئاسة سعد 
الحريـــري وذلـــك بعـــد اتصال أجـــراه األخير 
برئيـــس الجمهوريـــة ميشـــال عـــون. وكانت 
مناسبة االتصال تهنئة رئيس الوزراء المكلف 
رئيس الجمهورية بســـالمة العودة من يريفان 
عاصمة أرمينيا، حيث حضر قّمة الفرانكفونية 

(الدول الناطقة بالفرنسية كّليا أو جزئيا).
وعزت مصادر سياســـية لبنانية الســـبب 
الوحيـــد الـــذي يمكن أن يدفع إلى المســـاعدة 
في تشكيل الحكومة إلى اقتراب موعد الذكرى 
الســـنوية الثانية النتخابه رئيسا للجمهورية 

في الحادي والثالثين من أكتوبر الجاري.
وقـــال مصـــدر مطلع علـــى طريقـــة تفكير 
ميشـــال عـــون إّنه متضايـــق جدا مـــن غياب 

حكومة لبنانية في هذه الظروف بالذات.
لكـــن وزيرا في الحكومـــة اللبنانية، رفض 
بأن تشكيل حكومة  ذكر اســـمه، أبلغ ”العرب“ 
لبنانيـــة جديدة ما زال يواجه صعوبات كبيرة 
وذلك في ضوء إصرار رئيـــس التيار الوطني 
الحّر، جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية، 
علـــى تهميـــش القـــوات اللبنانيـــة فـــي هذه 

الحكومة.
وأوضح ”اآلن ســـعد الحريري ال يستطيع 
قبول ذلك نظرا إلى أن الحليفين األساســـيين 
اللذين يعتمـــد عليهما في هـــذه المرحلة، وال 
غنى لـــه عنهما، همـــا قائد القـــوات اللبنانية 
سمير جعجع والزعيم الدرزي وليد جنبالط“.

واعتبـــر الوزيـــر اللبناني أن حـــّل العقدة 
المسيحية-المســـيحية بيـــن ميشـــال عـــون 
وجبران باســـيل من جهة وســـمير جعجع من 
جهة أخرى ال يعني نهاية ظهور للعقبات التي 

تواجه سعد الحريري.
وأشـــار في هذا المجال إلـــى أن حزب الله 
يتجـــه إلـــى إثارة موضـــوع التمثيل الســـّني 
فـــي الحكومة من منطلق أنه ليس لدى ســـعد 
الحريـــري وكتلته ســـوى 17 نائبا ســـّنيا في 
مجلـــس النّواب مـــن أصل 27 وأنـــه ال بد من 
إيجاد من يمثل النواب السّنة العشرة اآلخرين 

في الحكومة.
وذكـــر أن ذلـــك كفيل وحده بخلق مشـــكلة 
كبيرة لســـعد الحريري الذي ســـيجد في طلب 
حـــزب اللـــه تعديا شـــخصيا عليـــه ومحاولة 
واضحة إلضعافه وإيجاد شـــرخ عميق داخل 

الطائفة السّنية.
أن  لبنانيـــة  سياســـية  مصـــادر  ورأت 
احتمـــاالت تأجيل تشـــكيل الحكومـــة ال تزال 
تتقـــّدم على احتمـــاالت تحقيق تقـــدم في هذا 
المجـــال، خصوصـــا في ظل رهـــان حزب الله 
على تغييـــر في المعطيات اإلقليمية تصّب في 
مصلحته، في سوريا وإيران والعراق تحديدا 

وفي منطقة الخليج العربي عموما.

عقبات لحزب الله 

تعترض بصيص أمل 

لتشكيل حكومة الحريري

تدخل أممي يهدد بنسف توحيد الجيش الليبي العاهل األردني يتوعد باجتثاث الفساد من البالد

لهجة جديدة على السياسة السعودية

ص٢

عناق على مسرح دمشقي 

ال يبدد الشوق
ص١٤



} عامن – توعـــد العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني األحد بـ“اجتثاث الفســـاد“ و“محاســـبة 
كل مـــن يتطاول علـــى املال العـــام“، مؤكدا أن 
بالده ”لن تسمح بأن يتحول الفساد إلى مرض 

مزمن“.
وقـــال امللـــك عبداللـــه الثانـــي فـــي خطاب 
العرش فـــي افتتاح الدورة الثالثة ملجلس األمة 
إن ”األردن، دولة القانون، لن يســـمح بأن يكون 
تطبيق القانون انتقائيا، فالعدالة حق للجميع، 
ولـــن يســـمح بأن يتحـــول الفســـاد إلى مرض 

مزمن“.
وهنـــاك انتقـــادات للحكومـــة علـــى أنهـــا 
تتعاطى مع املعركة التي أعلنتها ضد الفســـاد 
بانتقائيـــة، حيث أنها منـــذ فتحها مللف قضية 
التبـــغ املثيرة للجدل والتي ال يزال املتهم األول 
فيهـــا رجل األعمال املعـــروف عوني مطيع فارا 
من العدالة، لم يتم النبش في العديد من امللفات 

التي تفوح منها شبهات فساد.
أن  علـــى  الثانـــي  عبداللـــه  امللـــك  وأكـــد 
”مؤسســـات الدولة قادرة على اجتثاث الفســـاد 
من جذوره ومحاسبة كل من يتطاول على املال 
العـــام“. ودعـــا امللك إلى ”حتصني مؤسســـات 
الدولـــة ضد الفســـاد من خالل تعزيـــز أجهزة 

الرقابة، وتفعيل مبدأ املساءلة واحملاسبة“.
ويرى مراقبون أن تشـــديد العاهل األردني 
على أولوية محاربة الفساد من شأنه أن يطلق 
أكثر يد احلكومة ملواجهة هذه اآلفة التي شكلت 
أحد أســـباب النزيف االقتصـــادي الذي تعاني 

منه اململكة.
ويشـــهد األردن أزمة اقتصادية متفاقمة في 
ظل ديـــن عام ناهـــز ٤٠ مليـــار دوالر. واحتلت 
عمان املركز األول عربيا في غالء املعيشة والـ٢٨ 
عامليا، وفقا لدراســـة نشرتها مؤخرا مجلة ”ذي 

إيكونومست“ البريطانية.
وواجهـــت اململكـــة احتجاجات فـــي يونيو 
املاضـــي بعـــد أن أقـــرت حكومة هانـــي امللقي 
مشـــروع ضريبة على الدخـــل تضمن زيادة في 
املســـاهمات الضريبية على األفراد والشركات.

وأدت االحتجاجـــات إلى إقالـــة رئيس الوزراء 
هانـــي امللقي وتعيـــني وزير التربيـــة والتعليم 
عمر الرزاز خلفا له. وفي ٢٥ ســـبتمبر املاضي، 
أقـــرت حكومـــة الرزاز مشـــروع قانـــون جديد 
للضريبـــة علـــى الدخـــل بعد إدخـــال تعديالت 
طفيفة عليه، وينتظر أن يتم نقاشه خالل األيام 
القليلة املقبلة وسط مخاوف من أن يفجر موجة 

احتجاجات جديدة.
ويعتبر الكثير مـــن األردنيني أنه في مقابل 
الزيادات املتصاعدة للضرائب هناك ترد مستمر 
في اخلدمات املقدمة من تعليم ونقل وغيرهما، 
فضال عـــن أن هنـــاك انعدام ثقـــة متأصال بني 
املواطـــن وأجهزة الدولة األمـــر الذي يجعل من 

الصعب على الشارع ابتالع ضرائب جديدة.
وقال العاهل األردنـــي ”من خالل متابعتي 
اليومية لقضايا الوطن واملواطن، وجدت حالة 
من عـــدم الرضا عن آليـــات التعامل مع بعض 
حتديـــات احلاضر“. وأوضـــح أن ”عدم الرضا 
هذا، هو مع األســـف ناجت عن ضعف الثقة بني 
املواطن واملؤسســـات احلكومية، واملناخ العام 
املشـــحون بالتشـــكيك الذي يقود إلى حالة من 

اإلحباط واالنسحاب“.
وأشـــار إلى أن ”األردن مثل غيره من الدول 
شـــابت مســـيرة البنـــاء والتنميـــة فيه بعض 
األخطـــاء والتحديـــات، التـــي ال بـــد أن نتعلم 
منها لضمان عدم تكرارها ومعاجلتها لنمضي 

مبسيرتنا إلى األمام“.
وتوجـــه لألردنيني قائـــال ”أنصفوا األردن، 
وتذكـــروا إجنازاته حتى يتحـــول عدم رضاكم 
عـــن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم 
إلـــى األمـــام، فالوطـــن بحاجة إلى ســـواعدكم 

وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العال“.
واألردنيـــات  ”األردنيـــني  أن  امللـــك  وأكـــد 
يتعلـــق  فيمـــا  خاصـــة  الكثيـــر،  يســـتحقون 
باخلدمـــات املقدمـــة لهم في مجـــاالت الصحة 
والتعليـــم والنقل“، داعيا احلكومة إلى ”العمل 

على تطوير نوعية هذه اخلدمات“.
وفي الشـــأن الدولي، دعـــا العاهل األردني 
إلى ”رفع الظلم“ عن الشعب الفلسطيني وإقامة 
دولتـــه املســـتقلة ذات الســـيادة وعاصمتهـــا 

القدس الشرقية.
وأوضح امللـــك أن ”موقفنا جتـــاه القضية 
الفلســـطينية ثابت ومعروف ورسالتنا للعالم 
أجمـــع أنـــه ال بد من رفـــع الظلم عن الشـــعب 
الفلســـطيني الشـــقيق وإقامة دولته املستقلة 

ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 
١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية“.

الفلســـطينيني  بـــني  الســـالم  وعمليـــة 
قطـــع  منـــذ  فعليـــًا  متوقفـــة  واإلســـرائيليني 
الفلســـطينيون االتصاالت مـــع إدارة الرئيس 
املاضـــي  العـــام  ترامـــب  دونالـــد  األميركـــي 
احتجاجا على قراره االعتراف بالقدس عاصمة 
إلســـرائيل. وأصدر ترامب أمـــرا بعد ذلك بنقل 

السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس.
ويرغب الفلســـطينيون في أن تكون القدس 
الشرقية عاصمة دولتهم املستقبلية، ويقولون 
إن وضع هذه املدينة يجب أن يحدد فقط كجزء 

من اتفاق سالم أكبر.
كما جـــدد امللك عبدالله الثاني التزام بالده 
مبحاربة االرهاب والتطـــرف، وقال إن ”األردن 
ملتـــزم بـــدوره الرائـــد فـــي محاربـــة اإلرهاب 
والتطرف، ولن يكون لهذا الفكر الظالمي مكان 

في أردن احلرية والدميقراطية“.

وشـــهدت اململكـــة منـــذ ٢٠١٦ عـــددا مـــن 
االعتداءات أدت إلى ســـقوط عـــدد من عناصر 
األجهزة األمنية وتبنى تنظيم الدولة اإلسالمية 

اثنني من هذه االعتداءات.
وشـــارك األردن في التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة الذي شن ضربات جوية على 

تنظيم الدولة اإلسالمية في سوريا والعراق.
وأوضح امللك أن ”األردن دولة ذات رســـالة، 
رســـالة تســـتند إلى مبـــادئ النهضـــة العربية 
الكبرى في رفض الظلم والسعي للسالم والدفاع 
عن اإلســـالم احلنيـــف وتبني نهج الوســـطية 

واالعتدال والتسامح واحلداثة واالنفتاح“.
وإثر نهاية خطاب العرش جرت انتخابات 
لرئيس مجلـــس النواب، انتهـــت بفوز النائب 
عاطف الطراونة للمرة اخلامسة باملنصب بعد 

حصوله على غالبية أصوات النواب.
وحـــاز الطراونـــة ٨٧ صوتًا مـــن أصل ١٣٠ 
صوتـــًا (عدد أعضـــاء املجلـــس)، متقدمًا على 

عبداللـــه العكايلة (رئيس كتلـــة اإلصالح التي 
تقودها جماعة اإلخوان املسلمني) الذي حصل 

على ٣٩ صوتًا.
وبحســـب النظام الداخلي للمجلس، يعتبر 
فائـــزًا مبنصـــب الرئيـــس مـــن يحصـــل على 
األكثرية النسبية إذا كان املرشحان اثنني فقط، 
ويعتبر فائزًا من حصـــل على األكثرية املطلقة 
للحاضريـــن إذا كان املترشـــحون للموقع أكثر 

من اثنني.
وعام ٢٠١٦، جـــرى تعديل قانون انتخابات 
رئاســـة مجلس النواب لتصبح كل عامني، بدًال 

من إجرائها سنويًا.
والطراونـــة هـــو رئيـــس مجلـــس النواب 
األردنـــي في دوراتـــه األربع األخيـــرة، الثالث 
األخيرة ضمن املجلس السابع عشر (السابق)، 
والدورة األولى من املجلس احلالي، وبنجاحه 
فـــي انتخابـــات األحـــد يســـتمر الطراونة في 

منصبه للمرة اخلامسة على التوالي.

هدد رئيس احلكومة اإلســـرائيلية  } غــزة – 
حمـــاس  حركـــة  األحـــد  نتنياهـــو  بنيامـــني 
بـ“ضربات قوية جدا“ بعد جتدد أعمال العنف 
على احلدود مع قطاع غزة الذي تســـيطر عليه 

احلركة.
وقـــال نتنياهو في اجللســـة األســـبوعية 
للحكومـــة ”يبـــدو أن حمـــاس لـــم تســـتوعب 
الرســـالة بأنـــه إن لـــم تتوقف عـــن الهجمات 
العنيفة ضدنا فســـيتم إيقافها بطريقة أخرى 

ستكون مؤملة، مؤملة للغاية“.
وأضاف ”نحن قريبـــون جدا من نوع آخر 
من النشاطات التي ستشـــمل توجيه ضربات 
قوية للغاية. إذا كان حلماس عقل سليم فعليها 

أن توقف النيران واملشاغبات العنيفة فورا“.
وفي وقت الحق هاجمت طائرات استطالع 
إســـرائيلية ، شـــبانا فلســـطينيني فـــي قطاع 
غزة لـــدى محاولتهـــم إطالق طائـــرات ورقية 

وبالونات حارقة، بحسب مصادر فلسطينية.
وأفـــادت املصـــادر بأنه جرى اســـتهداف 
الشـــبان في غارتني على أطراف شمال ووسط 
قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة شاب على األقل 

بجروح متوسطة.
فـــي املقابـــل، قالت مصادر إســـرائيلية إن 
أربعـــة حرائـــق على األقل اندلعـــت في حقول 
قريبة مـــن قطاع غـــزة بفعل إطـــالق طائرات 

ورقية وبالونات حارقة.
وعلقت إســـرائيل اجلمعة تســـليم الوقود 
إلـــى قطاع غـــزة إثـــر تظاهـــرات ومواجهات 
على الســـياج الفاصل بني إسرائيل والقطاع، 
أدت إلـــى مقتـــل ســـبعة فلســـطينيني بنيران 

إسرائيلية.
وجـــاء القرار اإلســـرائيلي بعـــد أيام على 
بدء تســـليم الوقود إلى القطاع بهدف تخفيف 
احلصار اإلســـرائيلي املستمر منذ أكثر من ١٠ 

سنوات.
ومبوجـــب اتفاقية برعايـــة األمم املتحدة، 
تعهدت قطر بدفـــع ٦٠ مليون دوالر (٥٢ مليون 
يورو) ثمنا للوقود خالل ســـتة أشـــهر لتغذية 
محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع. والسبت 

قال وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان 
إن شـــحنات الوقود لن تســـتأنف إال في حال 
حصول ”توقف تـــام للعنف وإللقاء البالونات 
احلارقة (من غزة على إســـرائيل) واســـتخدام 
العجـــالت املطاطيـــة املشـــتعلة قبالـــة بلدات 

إسرائيلية“ مجاورة لقطاع غزة.
ويـــرى مراقبـــون أن ما يحدث فـــي قطاع 
غزة هـــو عبارة عـــن عملية لـــي ذراع متارس 
بني إســـرائيل وحماس للتوصـــل إلى تهدئة، 
فاحلركة الفلسطينية توظف مسيرات العودة 
كورقـــة ضغط علـــى حكومة نتنياهـــو للقبول 
بتهدئـــة مقابل رفع كلي للحصـــار، في املقابل 
تصر األخيرة على هدوء يقابله تخفيف جزئي 

لهذا احلصار الذي أثقل كاهل الغزيني.

وتنظـــم حمـــاس منـــذ أشـــهر تظاهـــرات 
للمطالبـــة بعـــودة الالجئـــني الفلســـطينيني 
وأيضا برفع احلصار. وقتل ٢٠٥ فلســـطينيني 

وإسرائيلي واحد منذ ٣٠ مارس.
ويشير مراقبون إلى أن التصعيد اخلطير 
اجلاري قد يقود ألحـــد اخليارين إما التوصل 
إلـــى تهدئـــة وهـــي تشـــكل مصلحة لـــكل من 

نتنياهو وحماس، أو إلى حرب جديدة.
وقـــال جلعاد أردان، وزيـــر األمن الداخلي 
اإلسرائيلي، ”إذا لم نَر في األيام القليلة املقبلة 
ترتيبـــًا يعيد عميلة الســـالم، فهنـــاك احتمال 
كبيـــر ألن يتم الوصـــول إلى معركة واســـعة 

النطاق في قطاع غزة“.
وأضـــاف أردان ”نفضـــل الوصـــول إلـــى 
ترتيب حللول مدنية، وليس مشـــاريع كبيرة“، 
زاعمـــًا فـــي الوقت ذاته أن حركـــة حماس هي 

املسؤولة عن كل ما يحدث في القطاع.

} عــامن – أعلنت وزيرة الدولة لشؤون اإلعالم 
واملتحدثـــة باســـم احلكومـــة األردنيـــة جمانة 
غنيمـــات عـــن قرار بفتـــح معبر جابـــر نصيب 
احلدودي بني األردن وســـوريا اليـــوم االثنني، 

بعد أن تأجل ألكثر من مناسبة.
وقالت غنيمات إن اللجـــان الفنية األردنية 
الســـورية اتفقـــت علـــى اإلجـــراءات النهائية 
الالزمـــة إلعـــادة فتـــح املعبـــر احلـــدودي بني 
البلدين وذلك خـــالل االجتماع الذي عقد األحد 
في مركز حدود جابر مـــن اجلهة األردنية، وأن 
االجتماعات أفضت إلى االتفاق على فتح املعبر 
اعتبـــارا من االثنـــني املوافق للــــ١٥ من أكتوبر 

اجلاري.
وأكد وزير الداخلية الســـوري اللواء محمد 
إبراهيم الشـــعار االتفاق مـــع اجلانب األردني 
على إعـــادة فتح املعبر احليوي بالنســـبة لكال 

البلدين.
وستســـتأنف حركـــة النقل البـــري للركاب 
والبضائع مبوجب أحكام اتفاقية النقل البري، 

في حني ســـيخضع سائقو الشـــحن واملركبات 
العمومية لإلجراءات احلدودية فقط.

طلب  اجلمركية،  اإلجـــراءات  وبخصـــوص 
اجلانب الســـوري اعتماد مندوب على اجلانب 
األردني الســـتكمال عمليات التفتيش نظرا إلى 
افتقار املعبر ألدوات التفتيش، وستكون طبيعة 
العمـــل للوقت من الثامنة صباحا حتى الرابعة 

عصرا وليس لعدد املركبات أو املسافرين.
وميكن ملواطني البلدين التنقل عبر معبري 
جابر ونصيـــب، على أن يتمتـــع القادمون إلى 

األردن مبوافقة أمنية مسبقة.
واعتبـــرت غنيمات أن معبـــر جابر نصيب 
يعد شـــريانا حيويا حلركة التجارة بني األردن 

وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.
وكان املعبـــر قد أغلق في أبريـــل من العام 
٢٠١٥ بعـــد تدهـــور الوضع األمنـــي في املنطقة 
احلدودية التي يقع ضمنها املعبر، على خلفية 
سيطرة فصائل املعارضة السورية عليها. ويقع 
معبـــر نصيب – جابر الذي افتتح في عام ١٩٩٧ 

بني بلدة نصيب الســـورية فـــي محافظة درعا 
وبلدة جابر األردنية في محافظة املفرق، وجنح 
اجليش الســـوري بدعم روســـي في اســـتعادة 

السيطرة على املعبر في يوليو املاضي. 
ويعـــد نصيب أكثـــر املعابـــر ازدحاما على 
احلدود السورية، إذ وصل عدد الشاحنات التي 
كانت متر عبره قبل األزمة إلى ٧ آالف شـــاحنة 

يوميا.
ومن شـــأن خطوة إعادة فتحـــه أن تنعكس 
إيجابا على اقتصاد ســـوريا املنهار، وتســـهل 
عمليـــة إعـــادة إعمار البلـــد، كما مـــن املرجح 
أن يشـــهد االقتصـــاد األردني انتعاشـــة بهذه 

اخلطوة.
ويـــرى مراقبون أن فتح املعبـــر هو خطوة 
أساســـية نحو تطبيـــع العالقات بـــني البلدين 

التي تأثرت بشكل كبير بفعل األزمة السورية.
ويتوقـــع أن تعقد ســـوريا في قـــادم األيام 
اتفاقا آخر مع العراق بشـــأن فتح معبر ”القائم 
– البوكمـــال“، مرجحني أن تتطـــرق زيارة وزير 
اخلارجيـــة العراقـــي إبراهيـــم اجلعفـــري إلى 

دمشق لهذا امللف.
وبدأ وزيـــر اخلارجيـــة العراقـــي إبراهيم 
اجلعفري األحد زيارة إلى العاصمة الســـورية، 

بدعوة من نظيره السوري وليد املعلم.
وبحســـب وزارة اخلارجيـــة العراقية، فإن 
اجلعفري ســـيلتقي خالل زيارته التي تستغرق 
يومني الرئيس بشـــار األســـد وكبار املسؤولني 
السوريني، لبحث األوضاع األمنية والسياسية 

في املنطقة وتطور العالقات بني البلدين.
وعلى خـــالف معظم الدول العربية حافظت 
بغداد على عالقات جيدة مع دمشق، وإن كانت 

ليس كما قبل اندالع األزمة السورية.
ويرى مراقبون أن دمشق حتاول فك عزلتها 
العربية، وتأمل في دعم بغداد ولَم ال عمان؟

ويلفت هؤالء إلى أن املســـؤولني السوريني 
بالتأكيد ســـيطرحون على اجلعفـــري ضرورة 
تســـريع عملية فتح املعابر الرابطة بني البلدين 
وخاصـــة معبر ”القائم – البوكمال“ ملا لذلك من 

انعكاسات على اقتصاد سوريا املنهار.

 بانتظار أن أخبار
ً
{خالفا لما يشاع عن حلحلة ما يسمى بالعقدة الدرزية فإن هذا الموضوع ال يزال عالقا

نات}.
ّ

د تكه
ّ
يتم اختيار أحد المرشحين من الالئحة التي عرضناها وما عدا ذلك مجر

طالل أرسالن
نائب في البرملان اللبناني

 يعيد عملية الســـالم، فهناك احتمال كبير ألن يتم 
ً
 في األيام القليلة المقبلة ترتيبا

َ
{إذا لـــم نـــر

الوصول إلى معركة واسعة النطاق في قطاع غزة}.

جلعاد أردان
وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
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عملية لي ذراع بين حماس ونتنياهو 

تهدد بمواجهة موسعة في غزة

افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي 

بين سوريا واألردن

ــــــدورة العادية ملجلس  ــــــك عبدالله الثاني في افتتاح ال ركــــــز خطاب العرش الذي ألقاه املل
األمة على آفة الفساد وضرورة اجتثاثها، في ظل انتقادات توّجه للحكومة على اعتمادها 

سياسة االنتقائية في التعاطي مع هذا امللف احلساس.

العاهل األردني يتوعد في خطاب العرش باجتثاث الفساد في البالد

فتح المعبر خطوة تخدم األسد

[ الملك عبدالله الثاني: لن أسمح باالنتقائية في تطبيق القانون  [ الطراونة يفوز أمام مرشح اإلخوان بمنصب رئيس مجلس النواب

2

الملك عبدالله الثاني يحذر من مناخ التشكيك

تشديد الملك عبدالله على أولوية 

محاربة الفســـاد من شأنه أن يطلق 

أكثـــر يـــد الحكومـــة لمواجهة هذه 

اآلفة التي أضرت باالقتصاد

 ◄

إســـرائيل تعلـــق الجمعـــة تســـليم 

الوقود إلى قطاع غزة إثر تظاهرات 

ومواجهـــات علـــى الســـياج الفاصل 

بين إسرائيل والقطاع

 ◄
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أخبار

[ الظروف المعيشية السيئة ما هي إال أعراض، والسبب الحقيقي هو نظام الحكم

«ما تم تداوله عن أوامر بقتل خاشقجي هو أكاذيب ومزاعم ال أساس لها من الصحة تجاه حكومة 

المملكة المتمسكة بثوابتها والمراعية لألنظمة واألعراف والمواثيق الدولية».

األمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف
وزير الداخلية السعودي

«هنـــاك الكثيـــر من الثـــورات التي انحرفت عن مســـارها وأعقبتها انقالبات بمســـميات تصحيح 

المسار.. ثورتا أكتوبر وسبتمبر ليستا استثناء من ذلك».

خالد بحاح
رئيس احلكومة اليمنية السابق

جهود أممية إلقرار هدنة 

اقتصادية في اليمن

صالح البيضاين

} عــدن (اليمن) - كشـــفت مصـــادر مطلعة 
لـ”العـــرب“ عـــن اعتـــزام األمم المتحـــدة عقد 
لقـــاء اقتصادي بيـــن أطراف األزمـــة اليمنية 
خالل األيـــام القادمة فـــي العاصمـــة الكينية 
نيروبي بهدف التوافق بين الحكومة الشرعية 
واالنقالبييـــن الحوثييـــن على خطـــة للهدنة 

االقتصادية.
ووفقا للمصادر ســـترعى األمـــم المتحدة 
عن طريـــق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن 
غريفيث وعـــدد من الهيئـــات الدولية األخرى 
ذات الصلة بالشأن المالي واالقتصادي إطارا 
جديدا للتفاهـــم بين الفرقـــاء اليمنيين ينهي 
حالـــة االزدواج في المؤسســـات النقدية وفي 

مقدمتها البنك المركزي اليمني.
وتســـعى الجهـــود التـــي قد تشـــارك في 
بلورتها مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي 
إلـــى إعـــادة توحيد البنـــك المركـــزي اليمني 
ووضـــع آليـــات جديـــدة لتوريد األمـــوال من 
مختلـــف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتســـنى 
لـــه مراقبة أســـعار العملـــة اليمنيـــة (الريال) 
مقابـــل العمـــالت األخرى واســـتئناف صرف 
رواتـــب موظفـــي الدولة ســـواء فـــي مناطق 
اليمن المحـــررة أو التي الزالت تحت ســـلطة 

الميليشيات الحوثية.

إلى أن موضوع  وأشارت مصادر ”العرب“ 
الهدنـــة االقتصاديـــة وتوحيـــد المؤسســـات 
الماليـــة وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة 
القضايـــا التي يعمـــل المبعـــوث األممي إلى 
اليمـــن مارتن غريفيث علـــى إحيائها كواحدة 
من أبرز خطوات بناء الثقة التي تســـبق جولة 
المشـــاورات القادمـــة المفتـــرض عقدهـــا في 
العاصمـــة البريطانية لنـــدن منتصف نوفمبر 

القادم.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ”العرب“ 
فـــي وقت ســـابق عن تقديم المبعـــوث األممي 
لخطتـــه الراميـــة لبنـــاء الثقـــة بيـــن الفرقاء 
اليمنيين قبل اســـتئناف الحوار والتي تتكون 
من ثـــالث نقاط، تتعلـــق األولى بإعـــادة فتح 
مطار صنعـــاء الدولي أمام الرحالت التجارية 

مـــع وضع ضمانـــات لعدم اســـتخدام المطار 
ألغراض عسكرية.

فيمـــا تتركـــز النقطة الثانية حـــول عملية 
وتشـــمل  والمختطفيـــن،  األســـرى  إطـــالق 
الخطوات بندا خاصا بتوحيد البنك المركزي 
اليمني وتنظيم عملية إدخال اإليرادات للبنك، 

واستئناف صرف رواتب الموظفين.
ومن جهتها اعتبرت مصادر حكومية يمنية 
أن أزمـــة انهيار الريال اليمنـــي أمام العمالت 
األخـــرى مرتبطة بالدرجة األولى بممارســـات 
حوثية منظمة من بينها المضاربة بالعمالت، 
مقللـــة فـــي نفس الوقـــت ممـــا تطرحه بعض 
األطـــراف أو الجهـــات الدولية مـــن فرضيات 
اقتصادية تربط هذا االنهيار باالزدواج المالي 
واإلداري بين مؤسســـات الحكومة الشـــرعية 

وحكومة االنقالب.
وفـــي تصريـــح خـــاص لـ“العـــرب“ نفـــى 
فـــارس الجعدبي عضـــو اللجنـــة االقتصادية 
اليمنيـــة، وجـــود أي ازدواج في عمـــل البنك 
المركزي اليمني، مشـــيرا إلى أنه ال يوجد في 
الوقت الحالي ســـوى بنك مركزي واحد لليمن 
مقـــره العاصمـــة المؤقتة عدن، بعـــد أن عطل 
الحوثيون البنـــك المركزي في صنعاء ونقلوا 
مهامه إلى الســـوق الســـوداء التي يديرونها 

ويمولون منها نشاطهم“.
وحول رؤية األمم المتحدة للدور الذي تقوم 
به الحكومة الشرعية والتحالف العربي تجاه 
إنقاذ االقتصاد اليمني والعملة الوطنية، توّقع 
الجعدبي أن تتفهـــم األمم المتحدة والمجتمع 
الدولـــي ذلك، مضيفا ”إذا ما ســـّلم الحوثيون 
إيـــرادات الدولـــة للبنك المركزي فـــي عدن أو 
الفروع التي يحّددهـــا والتي بلغت حدود 900 
مليار ريـــال يمني فـــإن الحكومـــة والمركزي 

سيصرفان الرواتب في مختلف المناطق“.
وتعليقـــا على المســـاعي األمميـــة إلعادة 
توحيـــد البنك المركـــزي اليمنـــي، قال عضو 
اللجنة االقتصادية اليمنية ”إذا كان المطلوب 
هـــو وجـــود بنـــك مركـــزي قـــادر علـــى إدارة 
السياســـة النقدية للبـــالد وتقديم خدمات لكل 
اليمنييـــن والحفاظ على اســـتقرار االقتصاد 
والعملة، فهذا مـــا تبذل الحكومة جهودها من 
أجله وتدعمـــه دول التحالف العربي ليتم ذلك 
من خـــالل البنك المركزي في عـــدن، وإذا كان 
المطلـــوب أن يعود البنك إلـــى صنعاء ويدار 
بشراكة حوثية وإشراف أممي بعيدا عن سلطة 
الدولة الشرعية مستأثرا بما قدمته السعودية 
مـــن وديعة ودعم مالي، فهـــذا موضوع آخر ال 

أظن أن تقبله الشرعية وحلفاؤها“.

فارس الجعدبي:

 ال يوجد في الوقت الحالي 

سوى بنك مركزي واحد 

لليمن مقره عدن

} أبوظبــي - أعلنـــت هيئة الهـــالل األحمر 
اإلماراتـــي عن قرارها تنفيذ حزمة مشـــاريع 
إلعمـــار الســـاحل الغربي في اليمـــن، بتكلفة 
تبلغ 107 ماليـــني و100 ألف درهم، يســـتفيد 
منهـــا 7 ماليني و187 ألفا و620 شـــخصا في 

عدد من احملافظات.
وجاء اإلعالن عن تلك املشاريع في مؤمتر 
صحافي عقدتـــه الهيئة، األحـــد، مبقرها في 
العاصمـــة اإلماراتية أبوظبي، شـــرحت فيه 
طبيعة املشـــاريع املزمع تنفيذها وتفاصيلها 

واملجاالت التي تشملها وخطط إجنازها.
وقالـــت وكالـــة األنباء اإلماراتيـــة ”وام“، 
إن مشـــاريع الهالل األحمر إلعمار الســـاحل 
الغربي اليمني تتضمن رصف وإعادة تأهيل 
الطريق الساحلي الدولي بطول 143 كيلومترا 
وميتد من باب املندب إلى احلديدة، وصيانة 
وتأهيل 43 مدرســـة تضم 28 ألفا و800 طالب 
وطالبـــة، وتوزيـــع احلقائب املدرســـية على 
طالب املدارس وتوفير أجهزة حاسوب لطالب 
اجلامعات، ويســـتفيد من هـــذا البند 15 ألفا 
و500 طالب وطالبة، إضافة إلى تأهيل 13 من 
العيادات الطبية ومراكـــز األمومة والطفولة 
ليســـتفيد مـــن خدماتهـــا العالجيـــة مليون 
و50 ألـــف مراجع، وتوفير خدمـــات الكهرباء 
بالطاقـــة الشمســـية آلالف املنازل ويســـتفيد 
من هذا البند 42 ألف شـــخص، وحفر 58 بئرا 
مبضخاتها وتوصيل شـــبكات املياه وتوفير 
اخلزانات ليســـتفيد منها 165 ألف شـــخص. 

وفي محـــور آخـــر اهتمت الهيئة مبشـــاريع 
تعزيـــز القدرات من خالل توفير معدات صيد 
للعاملني في هذا املجـــال لتمكينهم من زيادة 
إنتاجهم، ويستفيد من هذا البند 48 ألفا و700 
شـــخص، إضافة إلى تأهيل 9 مراسي للصيد 
وإنشـــاء سوق لبيع األســـماك، يستفيد منها 
2250 شـــخصا، وفـــي هذا الصـــدد أيضا يتم 
إنشـــاء مشـــاريع إنتاجية صغيرة لدعم أسر 
الشهداء واألسر املتعففة والضعيفة تتضمن 
24 مخبزا يستفيد من إنتاجها 4 ماليني و320 

ألف شخص.
وفي مجال الزراعـــة يتم تأهيل 50 مزرعة 
وتزويدها مبضخات مياه وأسمدة ومبيدات 
حشـــرية وبذور محّسنة ومعّدات زراعية، إلى 
جانب تربية احليوانات ويســـتفيد منها ألف 

شخص.
وتتضمن مشاريع الهالل األحمر اإلماراتي 
إلعمار الساحل الغربي في اليمن، أيضا إنارة 
الطرق الرئيســـية بالطاقة الشمسية ويخدم 
هـــذا البنـــد 150 ألف شـــخص من الســـكان 
احملليـــني، إضافـــة إلى تنفيـــذ 29 مبادرة في 
مجال املشاريع اإلنتاجية الصغيرة ومتليكها 
ألسر الشهداء ويستفيد من هذا البند 8 آالف 

و600 شخص.
وفي محور آخـــر يتم تعزيز قدرات مراكز 
ذوي اإلعاقـــة ودعمهـــا لوجســـتيا من خالل 
توفيـــر 10 ســـيارات لنقـــل املنتســـبني إليها 
ويبلغ عدد املســـتفيدين منها ألف شـــخص، 

وفـــي املجـــال االجتماعـــي ودعم االســـتقرار 
األسري يتم تنظيم عرسني جماعيني يستفيد 
منهما 400 شاب وشابة، إضافة إلى املشاريع 
املوســـمية وتنظيم احتفـــاالت األعياد ودعم 
الفعاليات الرياضية ويســـتفيد منها 354 ألفا 

و370 شخصا.
وفـــي مـــا يخـــص التوعيـــة والتثقيـــف 
الصحـــي تتبنـــى الهيئة عددا مـــن املبادرات 
للتوعية مبخاطـــر األلغام ومخلفات احلروب 

يستفيد منها مليون شخص.
ونقلـــت الوكالة عن الشـــيخ حمـــدان بن 
زايـــد آل نهيـــان رئيس هيئة الهـــالل األحمر 
قولـــه إّن دولة اإلمـــارات ماضية فـــي تعزيز 
عمليـــات التنميـــة واإلعمار فـــي احملافظات 
اليمنية احملررة، مشيرا إلى أن الهيئة ”مقبلة 
علـــى مرحلة جيـــدة مـــن التنميـــة واإلعمار 
وتأهيـــل البنيـــات األساســـية التـــي تأثرت 
باألحـــداث في اليمن“، مضيفـــا ”منذ البداية
كانت رؤيتنا واضحة في مســـاندة الشـــعب 
اليمني من خالل عدد من احملاور املتمثلة في 
اجلوانب اإلغاثيـــة والتنموية واالجتماعية، 
ولبـــت هيئة الهـــالل األحمـــر احتياجات كل 
مرحلـــة على حدة بناء علـــى خطط الطوارئ 
التي وضعت بعناية ملواكبة كافة املستجدات 
علـــى الســـاحة اليمنية والتعامـــل معها مبا 
يقتضيـــه واقـــع احلـــال وطبيعـــة األوضاع 
العاجلة  املتضرريـــن  ومتطلبات  اإلنســـانية 

وامللحة“.

إقرار هدنة اقتصادية، وتوحيد املؤسســــــات املالية اليمنية، وإعادة تفعيل عملها، جزء من 
ــــــاء الثقة التي يعمل عليها املبعوث األممي إلى اليمن، متهيدا جلولة املشــــــاورات  عملية بن

املقبلة املفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر القادم.

بعد اإلغاثة العاجلة تأتي مرحلة اإلعمار والتنمية

مصطفى الصافي: هدف االحتجاجات في العراق يشمل تغيير النظام

مأمون العبايس

} لنــدن - قال الناشـــط السياســـي مصطفى 
الصافـــي فـــي مقابلة مـــع صحيفـــة ”العرب“ 
إن المظاهـــرات الحاشـــدة التي هـــزت مدينة 
البصرة، والتي انتشرت في مناطق أخرى ذات 
أغلبية شيعية بجنوب العراق، لم تطالب فقط 
بتوفير فرص العمل والخدمات األساسية، بل 
هدفت أيضا إلى االحتجاج على النظام الحاكم 

بأكمله.
وينحـــدر الناشـــط العراقـــي مـــن عائلـــة 
الصافي العريقة في مدينة النجف المقّدســـة. 
وقال إّنه كان معارضا للرئيس العراقي صدام 
حســـين في منتصف ثمانينات القرن الماضي 
وشارك في تأسيس كتائب ”حزب الله العراق“ 
فـــي األهوار عـــام 1994 قبل أن يفـــر من البالد 
ويســـتقر في الواليات المتحدة األميركية. ثم 
عاد إلـــى العراق مرة أخرى بعـــد الغزو الذي 
قادته الواليات المتحدة والمملكة المتحدة في 

عام 2003.
وقال الصافي إن االحتجاجات في البصرة 
التـــي اندلعت فـــي يوليو الماضـــي ما هي إال 
امتـــداد للمظاهرات الســـابقة التي وقعت في 
المدينة الجنوبية وكذلك بغداد خالل السنوات 

الخمس الماضية.
وأضاف ”يريد المتظاهرون إحداث تغيير 
جذري في النظام السياســـي؛ مثل التغييرات 
التي تؤثر على عملية االنتخابات، والحكومة، 
أن  إلـــى  مشـــيرا  إيـــران“،  ودور  والدســـتور 

الظروف المعيشية الســـيئة في البالد ما هي 
إال أعراض، لكن الســـبب الحقيقـــي هو نظام 

الحكم السيء.

وفـــي يوليـــو الماضـــي، أســـس الصافي 
”التيـــار الوطنـــي العراقي من أجـــل التغيير“، 
وهو مجموعة ضغط تتألف من شـــيوخ وقادة 
مجتمع ونشـــطاء شـــباب. وقال إن مجموعته 
ما هي إال جـــزء من نحو 20 حركة أخرى تقود 

االحتجاجات.
وقال الصافي أيضا إنه رغم أنه شارك في 
االحتجاجـــات إلى جانب مؤيـــدي رجل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر في السنوات السابقة، 
فإنه يعارض المشـــاركة في النظام السياسي 

كما هو.
المدعوم من  وحصل ائتـــالف ”ســـائرون“ 
الصدر على أكبر عدد مـــن المقاعد البرلمانية 
فـــي انتخابات مايـــو الماضـــي، ووافق رجل 
الدين مع زعيم الميليشـــيا المدعوم من إيران 
هادي العامري على تســـمية عادل عبدالمهدي 

رئيسا للوزراء.
وقـــال الصافي ”لقـــد دعونا إلـــى مقاطعة 
انتخابات مايو ألننا كنا نعرف أنها ســـتكون 
مزورة، مثل ســـابقتها. فمعظم الناس قاطعوا 
االنتخابـــات تقريبا. ال يمكنك أن تتوقع حلول 
صحيحة للمشـــكالت من قاعدة معوّجة. يجب 

عليك إصالح القاعدة أوال“.
وأضاف أن النظام االنتخابي الحالي يؤيد 
األحـــزاب القائمة بالفعل، مما يترك مســـاحة 
صغيرة للوافدين الجـــدد. أيضا، أولئك الذين 
يراقبون ويشـــرفون على االنتخابات ليســـوا 
مســـتقلين، مضيفا ”من الممكـــن أن نطلب من 
األمم المتحدة تولي مسؤولية االنتخابات في 
العـــراق إلى أن نكون قادريـــن على القيام بها 

بمنتهى الشفافية“.
ودعـــا الصافـــي إلى قيـــام دولـــة علمانية 
ومدنية تحترم المعتقـــدات والتقاليد الدينية 
لدى الناس، شريطة أال تكون إسالمية، شارحا 
”يجب تعديل أجزاء من الدســـتور وإلغاء نظام 
الحصص الطائفية العرقية. وال يجب أن تقوم 
الدولة على القوة الحكومية فحسب، بل يجب 

عليها أيضا بناء مؤسسات قوية“.
وقال إنه مـــن غير المحتمل أن تحدث مثل 
هذه التغييرات في ظل هذا النظام السياســـي 
الحالـــي الـــذي يتأثر بشـــدة بإيـــران معتبرا 
”إيـــران دولـــة محتلـــة للعـــراق، وتتدخل في 

السياســـة العراقية. وهذا هو الســـبب في أن 
حركة االحتجاج في البصرة تلقي باللوم على 

إيران في الكثير من مشاكل العراق“.

واتهـــم الصافي إيران بالســـعي لتقويض 
كل منتقديهـــا فـــي العـــراق، حتى لـــو كانوا 
ينتمون إلى فرع اإلســـالم الشـــيعي. وقال إن 
بعض تصرفات طهران تســـتند إلى التنافس. 
وقال ”إيران تريد إضعاف المرجعية الشيعية 
العراقيـــة في النجف ألنها ترى أنها منافســـة 
لنظـــام واليـــة الفقيـــه اإليراني. وفـــي الوقت 
نفسه، يجب أن يكون نظام المرجعية الخاص 
بنا مكّرسا للقضايا الدينية وليس السياسية. 
حيث يمكن ببساطة أن يتم تشويه سمعة نظام 
المرجعية ألن لعبة السياســـة قذرة. ويجب أن 
يتحدث نظـــام المرجعية فقط خـــالل األزمات 
الكبرى وليس من شـــأنه أن يقرر من ســـيكون 

رئيس الوزراء“.
وقـــال الصافي إنه ينتمي إلى حركة ترغب 
فـــي رؤية العـــراق يتمتع بعالقـــات جيدة مع 
الـــدول العربية المجاورة. ومـــع ذلك، دعا تلك 
الـــدول إلى التعامل مع العـــراق كدولة واحدة 
– وليس على أنها دولـــة تضم طوائف وأعراقا 
مختلفـــة، مؤّكدا ”ندعـــو الـــدول العربية إلى 
الوقـــوف إلى جانبنا. فعراق قوي ســـيكون ذا 
فائدة للخليج، خاصة في الوقت الذي تســـعى 

فيه إيران إلى زعزعة استقرار المنطقة“. الصافي.. تشخيص عن دراية واطالع

إيران تسعى لتقويض كل منتقديها 

في العراق، وتريـــد إضعاف مرجعية 

النجـــف ألنهـــا تـــرى أنهـــا منافســـة 

لنظام والية الفقيه

 ◄

النظام السياســــــي القائم في العراق منذ ســــــنة 2003 فاســــــد برّمته واألجدى من محاولة 
إصالحه العمل على تغييره بشــــــكل جذري.. هذا ما يراه الناشــــــط السياســــــي العراقي 
مصطفى الصافي، ويعتبر أيضا أّنه رأي اجلمهور العريض الذي عّبر عنه في االحتجاجات 

الشعبية التي لم تكن مجّرد مظاهرات مطلبية.

حزمة مشاريع إماراتية إلعمار الساحل الغربي اليمني



الجمعي قاسمي

} تونس - يندفع المشهد السياسي التونسي 
بخطى ســـريعة نحـــو اصطفافـــات جديدة ال 
تخلـــو حســـابات معادالتهـــا مـــن المناورات 
التي تســـتهدف االلتفـــاف السياســـي إلعادة 
التموضع، على وقع خلط لألوراق، أربك كثيرا 

حسابات حركة النهضة اإلسالمية.
وفي تطور سياسي الفت، اقترب كثيرا من 
عملية فرز يسبق االستحقاقات القادمة، فاجأ 
حـــزب االتحاد الوطني الحر برئاســـة ســـليم 
الرياحي، األوســـاط السياســـية باتخاذ قرار 

االندماج في حزب حركة نداء تونس.
وأعلن في بيان حمل توقيع رئيســـه سليم 
نســـخة منـــه، أن  الرياحـــي، تلقـــت ”العرب“ 
مجلسه الوطني االستثنائي الذي أنهى األحد 
اجتماعاته، ”قرر االندماج في حزب حركة نداء 
تونس“، وفّوض رئيس الحزب ”باتخاذ جميع 
التدابير القانونيـــة واإلجرائية من أجل إتمام 

عملية االندماج“.
ويتزامن هذا القرار الذي من شـــأنه تغيير 
موازين القوى سياســـيا وبرلمانيـــا، مع عقد 
المكتـــب التنفيـــذي لحركة نـــداء تونس التي 
تتقاذفها الخالفات، األحد، اجتماعا في مدينة 
المنستير، ُوصف بالحاسم، بالنظر إلى تفاقم 

األزمة السياسية داخلها.
وقبـــل هـــذه الخطـــوة التـــي تؤشـــر إلى 
بدايـــة مرحلة بمســـارات خطيرة قـــد تفرض 
علـــى الفاعلين السياســـيين توازنات جديدة، 
كان ســـليم الرياحي قد فاجـــأ الجميع برفضه 
االنخـــراط فـــي أي ”انقالب ناعـــم“، وذلك في 
إشـــارة إلى إمكانية انســـحاب حزبه من كتلة 
االئتالف الوطني البرلمانية التي ُتعول عليها 
حركة النهضة لتشكيل أغلبية برلمانية ُتمكنها 

من تمرير أجندتها.
وقـــال الرياحي في تصريحات على هامش 
أعمـــال لحزبه، بثتهـــا قناة ”نســـمة تي.في“ 
التونســـية الخاصة، ليلة الســـبت-األحد، إن 
انضمام نواب حزبه إلى كتلة االئتالف الوطني 
البرلمانيـــة، ”كان الهدف منـــه التصويت على 
القوانيـــن ال غير، وليس التحالف مع النهضة 

أو غيرها“.

ولم يتردد في وصف خروج بعض النواب 
مـــن أحزاب أخـــرى، وانضمامهم إلـــى الكتلة 
البرلمانية الجديدة المثيرة للجدل، ”االئتالف 
الوطنـــي“، بأنه ”انقـــالب ناعـــم“، مؤكدا أنه 
”ال عالقة لالســـتقرار السياســـي باالســـتقرار 
الحكومـــي“، وذلـــك ردا على حركـــة النهضة 
اإلســـالمية التي عّمقت األزمة التي تعيشـــها 
البـــالد بهـــذا الموقف الـــذي ينّم عـــن مناورة 
سياســـية ُتجمع األوساط السياسية على أنها 

مكشوفة.
واعتبر الرياحي أن ”من يتعلل بذلك.. نقول 
لـــه عندما ُنغير الدســـتور عندهـــا نحكي على 
االستقرار، وعلى النظام السياسي“، ما يعني 
أنه قطع مع مناورات حركة النهضة اإلسالمية 
التي تقول إنها تتمسك بـ“االستقرار الحكومي 
والسياســـي“ فـــي ســـياق تبريـــر موقفها من 
األزمـــة السياســـية التي وصلت إلـــى مرحلة 
من االنســـداد الخطيـــر الذي بات يشـــل عمل 

مؤسسات الدولة.
وأثار هذا الموقف استغراب كريم الهاللي، 
النائب الذي اســـتقال من حـــزب آفاق تونس، 

لينضم إلـــى كتلة ”االئتـــالف الوطني الحر“، 
حيـــث قال فـــي تصريحات نشـــرت األحد، إنه 
”ال يفهم أســـباب التغييـــر المفاجئ في موقف 
رئيس االتحاد الوطني الحر، ســـليم الرياحي، 
”وال نعرف ما الذي حدث حتى يتغّير موقفه؟“.

وينظر المراقبون إلى تصريحات الرياحي 
على أنها بداية لمرحلة جديدة يستعد المشهد 
السياســـي التونســـي لدخولها تأخـــذ بعين 
االعتبار المتغيرات الُمتســـارعة على مستوى 
موازين القوى، خاصة وأنها تأتي بعد ساعات 
من تأكيد العجمي الوريمي، القيادي في حركة 
النهضـــة اإلســـالمية أن الغنوشـــي ”ُمطمئن 

للكتلة النيابية الجديدة ”االئتالف الوطني“.
ولفـــت الوريمـــي فـــي تصريـــح لصحيفة 
”الشـــارع المغاربـــي“، إلى أن حركـــة النهضة 
اإلســـالمية ”تدعم هذه الكتلة“، كاشفا في هذا 
الســـياق عن وجود ”تنســـيق ومشاورات بين 
رئيســـي كتلتي النهضة، نورالدين البحيري، 

واالئتالف الوطني، مصطفى بن أحمد.
وكان الفتـــا أن مصطفى بـــن أحمد التقى 
في وقت ســـابق مع راشـــد الغنوشـــي، حيث 

قـــال الوريمي ”بلغنا أنه ليس لـ‘كتلة االئتالف 
الوطنـــي‘ أي تحفظـــات علـــى مواقـــف حركة 

النهضة“.
وتتألـــف كتلـــة ”االئتالف الوطنـــي الحر“ 
التـــي تشـــكلت على وقـــع األزمة السياســـية 
الراهنة، وما أفرزته من انقســـامات داخل عدد 
من األحزاب، من 51 نائبا، لُتصبح بذلك الكتلة 
النيابية الثانية بعد حركة النهضة اإلسالمية 
(68 نائبا) التـــي ُتراهن عليها لتحقيق أغلبية 
برلمانيـــة بــــ129 نائبـــا. وهو مـــا ُيمكنها من 
تمرير القوانين التي تريدها، وفرض مقاربتها 
فـــي عالقة بانتخاب رئيـــس وأعضاء الهيئات 
الدســـتورية، وخاصـــة منهـــا الهيئـــة العليا 

لالنتخابات، والمحكمة الدستورية.
غيـــر أن انســـحاب نـــواب حـــزب االتحاد 
الوطنـــي الحر برئاســـة ســـليم الرياحي (12 
نائبا)، سُيقلص عدد نواب هذه الكتلة لُيصبح 
39 نائبـــا، ما يعني أنه لن يكون بمقدور حركة 
النهضـــة تجميع الــــ109 أصـــوات المطلوبة 
لتمريـــر أجندتها عبر قوانيـــن ُيصادق عليها 

البرلمان.
وساهمت هذه التطورات في ارتفاع الجدل 
حول تداعيـــات هذه الُمتغيـــرات التي أربكت 
حركـــة النهضة، وباتت تدفعهـــا نحو الدخول 
فـــي متاهة الحســـابات الخاطئـــة التي تفتح 
األبواب أمام شتى االحتماالت، ال سيما وأنها 
ترافقت مع تأكيد سليم الرياحي على أن حزبه 
بصدد القيام بمشاورات وصفها بـ“الُمتقدمة“ 
من أجل تشكيل ائتالف جديد تمهيدا للمرحلة 

القادمة وخاصة انتخابات 2019.
وقـــال إن “االئتـــالف السياســـي الُمرتقب 
ســـيكون واســـعا، وســـيكون حـــزب االتحاد 
الوطني الحر طرفا فيه“، ُمرجحا أن يدخل هذا 
االئتالف، االنتخابات القادمة بلوائح مشتركة.

أحمد البصيلي

تتحرك القاهرة نحو اســـتئناف  } القاهــرة – 
اجتماعات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية 
فـــي محاولـــة لالنخراط في الجهـــود اإلقليمية 
إلرســـاء األمن واالســـتقرار، ومنح دفعة جّيدة 
للمســـار السياســـي في ليبيـــا والوصول إلى 
تفاهمات تساعد على وضع جدول زمني إلجراء 
االنتخابات، التي تحتاج إلى قوة أمنية نظامية 

لتأمينها وضمان احترام نتائجها.
وتأتي هـــذه التحركات مع وصول غســـان 
ســـالمة المبعوث األممي، ومساعدته ستيفاني 
وليامـــز إلى القاهـــرة، حيث أجريـــا محادثات 
مختلفة مع المسؤولين في مصر، يومي السبت 
واألحد، تطرقت إلى العديـــد من الملفات، وفي 

مقدمتها توحيد الجيش الليبي.
أن بعثة األمـــم المتحدة  وعلمت ”العـــرب“ 
للدعم فـــي ليبيا بدأت تضع عراقيل سياســـية 
وفنية أمام جهود توحيد المؤسسة العسكرية، 
لصالح تأييد موقف رئيس حكومة الوفاق فايز 
الســـراج الذي يتمســـك بمنصب القائد األعلى 
للجيـــش، مدعومـــا من المبعـــوث األممي الذي 
يتحفـــظ على وضع المشـــير خليفة حفتر على 

رأس القيادة العامة للجيش الليبي.

ويـــرى مراقبـــون أن تدخل األمـــم المتحدة 
لصالـــح دعم جهـــة دون أخرى، يهدد بنســـف 
جهود القاهرة ومـــا تم التوصل إليه من نتائج 

مهمة على مدى أكثر من سنة.
ولم يبد ســـالمة اهتماما بالدور العسكري 
الذي يمكن أن يقوم به اللواء الســـابع- مشـــاة 
الذي دخل طرابلس قبل نهاية شـــهر أغسطس 
الماضي، ويسعى إلى الفصل بين دور الجيش 
في الغرب والشـــرق، وعرقلة االجتهادات التي 
قّدمـــت إليه خـــالل زيارتـــه للقاهـــرة وتجاوز 

الخالف السياسي واألمني لتوحيد الجيش.

وحرصـــت الســـفيرة األميركيـــة الســـابقة 
كثيـــرا  اإلنصـــات  علـــى  وليامـــز  ســـتيفاني 
للمسؤولين في القاهرة، وفهمت بعض الدوائر 
المصريـــة أن موقفهـــا يبدو غير منســـجم مع 
رؤية سالمة الرافضة لجهود توحيد المؤسسة 
العسكرية، وتحتفظ بمسافة بعيدا عنه، وتدرك 
أن تصرفاته بدأت تثير إزعاج بعض األطراف، 
مـــا يعرقل الكثير من الخطـــوات الجادة الفترة 

المقبلة.
ويتمســـك الســـراج بمنصب القائد األعلى 
للجيش الليبي، وهو ما ترفضه مؤسسات ليبية 
في مدن الشـــرق، وتطالب بـــأن يكون المنصب 
بالمحاصصة بين رؤســـاء األجسام السياسية 
(مجلس النواب- المجلس الرئاســـي- مجلس 

الدولة) المنبثقة عن اتفاق الصخيرات.
وأوضح المتحدث الرســـمي باســـم رئيس 
المجلـــس الرئاســـي الليبـــي محمد الســـالك، 
مـــن طرابلس، دعم  في تصريحـــات لـ“العرب“ 
السراج للمســـار التفاوضي الهام حول توحيد 
المؤسســـة العسكرية الليبية، شريطة أن تكون 

تحت السلطة المدنية.
وشّدد الســـالك على ضرورة أن تكون هناك 
جهـــود موازيـــة باتجـــاه إنهاء حـــل الخالف 
السياسي وإنهاء االنقسام وتوحيد المؤسسات 

الليبية كافة.
والتقى ســـالمة وســـتيفاني، األحد، رئيس 
جهـــاز المخابرات العامة اللـــواء عباس كامل، 
ووزيـــر الخارجيـــة المصري ســـامح شـــكري، 
واألمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، 
ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة 

صالح.
وكشـــف مصـــدر دبلوماســـي لـ“العـــرب“، 
وجود حالة من عدم االرتياح لمواقف المبعوث 
األممـــي إلى ليبيا، تشـــير إلى عـــدم رغبته في 
التخلص من هيمنة الميليشيات المسلحة على 
مؤسســـات الدولة في طرابلس، وتحميل حفتر 
وحده مســـؤولية اســـتمرار حالة االنقسام بين 
األطـــراف الليبية. وأوضـــح المصدر أن البعثة 
األممية ”ترتكب أخطاء يمكن أن تنسف العملية 
السياسية، بعد تلويحها بعدم التمسك باتفاق 
الصخيـــرات، وتصميـــم غســـان ســـالمة على 
تعديـــل رؤيته الخاصة بحـــل األزمة، فضال عن 
توجهـــات البعثة حيال ترويض الميليشـــيات 

المســـلحة وإعادة تدويرها لشـــرعنة وجودها 
في العاصمـــة، وقطع الطريق علـــى محاوالت 
انخراط الجيش والشـــرطة فـــي تأمين مفاصل 

الدولة بعيدا عن سيطرة الميليشيات“ .
ويحرص ســـالمة علـــى إظهـــار امتعاضه 
مـــن دور الميليشـــيات المســـلحة التي تهيمن 
على طرابلـــس، لكنه لم يرفـــض قطعا أي دور 
مســـتقبلي لها. وأكدت المصـــادر أن تصورات 
البعثـــة األمميـــة ال تـــزال تعرقـــل حـــل األزمة 
حتـــى اآلن، ألنها تصـــر على مواقف مســـبقة 
عبر انحيازها لطرف على حســـاب آخر، وعدم 
االعتراف باألمر الواقـــع والدور الذي تقوم به 
المؤسسة العسكرية الليبية التي تعد الضامن 

الرئيسي لألمن واالستقرار في أي دولة.
وأكد رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية 
خالـــد الترجمـــان، أن اســـتئناف اجتماعـــات 
العسكريين في القاهرة وضم باقي العسكريين 

إليهـــا، هـــو الحل الوحيـــد لألزمـــة، وضرورة 
االلتحاق بمؤسســـة الجيش التـــي تتمركز في 
الشرق الليبي وتضم مقاتلين عسكريين وليس 

ميليشيات مسلحة.
واتهـــم الترجمـــان في تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“ من بنغازي، قيـــادة البعثة األممية 
بدعـــم التشـــظي واإلشـــكاالت التـــي تواجـــه 
األطراف الليبية، سواء كانت أمنية أو عسكرية 
أو سياســـية، عبر وضع صيغة تضمن شرعنة 

الميليشيات المسلحة في طرابلس.
وأوضـــح الترجمان أنه يؤخذ على غســـان 
ســـالمة ورفاقه الترحيب بتعيين وزير اقتصاد 
في حكومة الوفاق مؤخـــرا، مع أنه متورط في 
عمليـــة اغتيال اللواء عبدالفتـــاح يونس وزير 
الداخلية األسبق خالل أحداث ثورة 17 فبراير 
2011، فضال عن تقديم دعم أعمى لفايز السراج 
والميليشيات المســـلحة وعرقلة عملية توحيد 

مؤسســـة الجيش الوطني الليبي في القاهرة. 
ونفـــى مصدر مصـــري مســـؤول لـ“العرب“ ما 
نقلتـــه وســـائل إعالم ليبية محليـــة حول طرح 
القاهرة لمقترح جديد بشـــأن تشـــكيل مجلس 
عسكري، مشـــددا على تمسك مصر بدورها في 
توحيد المؤسسة العســـكرية بشكل كامل دون 
تغيير في الصيغـــة التي تم االتفاق عليها بين 
اللجـــان الفنية الليبية التـــي تولت وضع آلية 

لتوحيد الجيش الليبي.
وأشـــارت القيـــادة العامة للجيـــش الليبي 
فـــي بيان لها، األحـــد، إلى جاهزيتهـــا الكاملة 
لتأميـــن أي عمليـــة انتخابات فـــي البالد عبر 
حمايـــة مراكـــز االقتراع، وأن ذلـــك يأتي ضمن 
والقوانين  والدســـتورية  الوطنية  مسؤوليتها 
واللوائح المنظمة لعمل المؤسســـة العسكرية، 
لحماية المسار الديمقراطي والتداول السلمي 

للسلطة في ليبيا.

تدخل أممي في مفاوضات توحيد الجيش الليبي يهدد بنسفها
[ سالمة وويليامز يستبقان استئناف المفاوضات بمباحثات في القاهرة  [ السراج يتمسك باالستئثار بمنصب القائد األعلى للجيش

[ االتحاد الوطني الحر يقرر االندماج في حركة نداء تونس

دخلت بعثة األمم املتحدة في ليبيا على خط جهود توحيد املؤسسة العسكرية الليبية، وهو 
املشروع الذي تعمل عليه القاهرة منذ أكثر من سنة وحترص على ضرورة جناحه إميانا 

منها بأنه اخلطوة األولى نحو استقرار جارتها.

أخبار
«تونـــس تعيش اليوم أتعس مراحلها السياســـية واالقتصادية واالجتماعية، ونشـــدد على أن 

الوضع خطير ومفتوح على كل االحتماالت».

عبيد البريكي
مؤسس حركة تونس إلى األمام

«المجموعات المســـلحة تســـتفيد من أموال النفط الليبي إلطالة أمد الصراع المسلح في ليبيا، 

ما يشكل مأساة حقيقية}.

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

انســـحاب االتحـــاد الحـــر مـــن كتلة 

االئتالف التي تســـتعد للتحالف مع 

النهضـــة يعرقل تجميـــع األصوات 

املطلوبة لتمرير القوانني

◄

املشهد السياسي التونسي يندفع نحو اصطفافات جديدة

متهم باالنحياز

احتجاجات في املغرب 

ضد تفشي الفساد
} الــدار البيضــاء (المغــرب) - تظاهر المئات 
من المغاربـــة األحد، في الدار البيضاء (غرب) 

للمطالبة بمحاربة الفساد والرشوة.
ورفع المشاركون في المسيرة االحتجاجية، 
التي دعت إليها ”الجمعيـــة المغربية لحماية 
(غيـــر الحكومية)، شـــعارات  المـــال العـــام“ 
تطالـــب بمحاســـبة المتورطيـــن فـــي قضايا 

الفساد.
وانطلقت المسيرة التي نظمت تحت شعار 
”أوقفوا الفساد والرشـــوة ونهب المال العام“ 
من ســـاحة النصر بالدار البيضـــاء أكبر مدن 
البالد، باتجاه شـــارع درب عمر حيث انفّضت 

هناك.
وطالـــب المحتجـــون عبر الالفتـــات التي 
حملوها بـ“وقف الفســـاد ونهـــب المال العام، 

وعدم التساهل مع ناهبيه“.
وشـــارك في المســـيرة عدد مـــن النقابات 

واألحزاب والجمعيات غير الحكومية.
وقال محمد الغلوســـي، رئيـــس الجمعية 
المنظمة للمســـيرة، إن ”هذه المسيرة بمثابة 

صرخة جماعية لمحاربة الرشوة والفساد“.
المـــال  ونهـــب  الفســـاد  أن  وأضـــاف 
العام يشـــكالن عائقـــا حقيقيا أمـــام التنمية 
والديمقراطيـــة. وانتقـــد ما أســـماه بـ“غياب 
اإلرادة الحكومية لمحاربة الرشوة والفساد“.

وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس الحكومة 
المغربية سعدالدين العثماني، إن بالده تضّيع 
إمكانية بنـــاء 150 مستشـــفى حديثا ومجهزا 

بسبب الفساد المستشري في اإلدارات.
وأضاف العثماني ”محاربة الفساد ليست 
ظاهرة بســـيطة، ألنه (الفساد) ينخر المجتمع 
واالقتصاد المحلي ويبطل الجهود والخدمات 

المقدمة للمواطنين“.
واعتبـــر أن ”محاربـــة الفســـاد لـــن تكون 
بالوســـائل األمنية والقانونية فقط، لكن بعدد 
مـــن اإلجراءات، منها الوقائيـــة وأيضا إغالق 

منافذ الفساد“.
وســـبق أن صّرح رئيـــس الحكومة في 28 
يوليو الماضي، بأن الفساد يلتهم ما بين 5 و7 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي.
وبلغ إجمالـــي الناتج المحلـــي لالقتصاد 
المغربـــي 982.2 مليار درهم (97.4 مليار دوالر) 
عام 2015، مقارنـــة مع 923.6 مليار درهم (91.6 

مليار دوالر) عام 2014.

مصر متمســـكة بدورهـــا في توحيد 

الجيش بشـــكل كامـــل دون تغيير 

في الصيغة التـــي تم االتفاق عليها 

بني اللجان الفنية الليبية

◄
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املصالح توحد وتفرق



}  طهران - كشف رئيس مجموعة العمال في 
مجلس الشـــورى اإليراني علـــي رضا محجوب 
األحـــد، أن معدل الفقر المدقـــع في إيران وصل 
إلـــى 34 بالمئـــة، بينمـــا يبدد النظـــام اإليراني 
األموال في دعم وتمويل الميليشيات التابعة له 

خارج البالد.
وأشـــار محجوب في حديثه لصحيفة عصر 
إيـــران، إلى أّن معـــدل الفقر المدقـــع ارتفع إلى 
ضعف مـــا كان عليه العام الماضـــي، مبّينا أن 
نســـبة الفقر المدقـــع العام الماضـــي بلغت 17 

بالمئة، لترتفع في 2018 إلى 34 بالمئة.
وأوضح أّن األشـــخاص الذين يتلقون مرتبا 
يعادل أقل من دوالرين في اليوم، يصنفون على 

أنهـــم ضمن مســـتوى الفقر المدقـــع، بناء على 
توصيف منظمة العمل التابعة لألمم المتحدة.

وفيما يقبع أكثر من ربع الشعب اإليراني في 
الفقر المدقع، يصرف النظـــام اإليراني األموال 
بسخاء على ميليشياته في كل من اليمن ولبنان 
وسوريا، بينما تتسع دائرة االتهامات بالفساد 
للدوائـــر المقربـــة مـــن المرشـــد آيـــة الله علي 
خامنئي وعلى رأسها مؤسسة الحرس الثوري.

ومـــع اقتـــراب دخـــول الحزمـــة الثانية من 
العقوبات األميركيـــة حيز التنفيذ في 4 نوفمبر 
المقبـــل، التي يتوقع خبراء أن تكون أكثر وطأة 
على االقتصاد اإليراني المنهك، توســـعت دائرة 
االحتجاجـــات ضـــد نظـــام الحكـــم لتنتقل من 

المواطنين البسطاء إلى التجار، ما ينذر بتفجر 
ثورة شـــعبية، بعد أن حـــادت االحتجاجات عن 
الطابـــع االجتماعي لترفع شـــعارات سياســـية 

تطالب بإسقاط النظام.
ويؤكد مراقبون أن السلطات في طهران على 
وعي تـــاّم باقتراب انفجار موجـــة احتجاجات 
شعبية، هي األكبر في البالد، بعد اشتداد وطأة 
العقوبـــات األميركيـــة، ما دفعها إلى اســـتنفار 

األجهزة األمنية والعسكرية.
ويأتـــي االحتقـــان االجتماعـــي فـــي إيران، 
مع تزايـــد التكهنات حول احتماالت اســـتعداد 
الواليات المتحدة للدفع من أجل تغيير النظام، 
في الوقت الذي يحض فيه مسؤولون أميركيون، 

للحكومة  اإليرانيين على ”االختيار بأنفســـهم“ 
التي يريدونها. وكشفت االحتجاجات الشعبية 
العارمـــة، التي شـــهدتها عشـــرات المحافظات 
اإليرانية في ديســـمبر وينايـــر الماضيين، عن 
تصدع أعمدة النظام، ما دفع الرئيس اإلصالحي 
حسن روحاني إلى استحضار سيناريو سقوط 
الشـــاه محمد رضـــا بهلوي، بعـــد توفر جميع 

مؤشرات استنساخ السيناريو مرة أخرى.
ورفـــع الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب 
من منســـوب احتمـــاالت التغييـــر عندما أعلن 
انسحابه من االتفاق النووي بين الدول الكبرى 
وإيـــران، وقـــال إن اإليرانيين ”يســـتحقون أمة 

تحقق العدالة ألحالمهم“.

{مبيعات األسلحة األميركية إلى تايوان تمثل تدخال في شؤونها الداخلية، وإرسال سفن تابعة أخبار

للبحرية األميركية إلى بحر الصين الجنوبي عمل استفزازي}.

تسوي تيان كاي
السفير الصيني لدى الواليات املتحدة

{أرادوا تفكيك وتخويف شـــعبنا من خالل هجمات بشـــعة، لكن كل أفعالهم المسيئة ال تزيدنا 

سوى قوة وتكاتف والوقوف كصف واحد ضد اإلرهابيين}. 

حسن علي خيري
رئيس احلكومة الصومالية
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} لنــدن - دعا ديفيد ديفيس، الوزير السابق 
املكلـــف بـــإدارة ملـــف خـــروج بريطانيا من 
االحتـــاد األوروبـــي، أعضاء حكومـــة بالده 
إلى رفض خطة رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي 
للخروج، ما يعمق الضغـــوط على ماي التي 
تستعد لقمة حاســـمة األربعاء، في بروكسل، 
قد تنتهي بإعالن انهيـــار املفاوضات وعودة 

عقارب الساعة إلى الوراء.
وكتب الوزير السابق في صحيفة صنداي 
تاميـــز البريطانية الصـــادرة األحد ”تنطوي 
اســـتراتيجية احلكومـــة على ثالثـــة أخطاء 
أساســـية، تخـــرج جميعها إلى الســـطح مع 

اقتراب نهاية اللعبة“.
وقال ديفيس إن مـــاي اتخذت ”قرارا غير 
حكيـــم فـــي ديســـمبر، بقبولها لغـــة االحتاد 
األوروبي بشـــأن التعامل مع حـــدود أيرلندا 
الشـــمالية“، مضيفـــا ”لقد حـــان الوقت لكي 
ميارس أعضاء احلكومة سلطتهم اجلماعية“، 

مبعارضة اخلطة.
وتابع ”يجب أن نعيد ضبط استراتيجيتنا 
التفاوضيـــة علـــى الفـــور، وأن نقـــدم طريقة 
خروج من االحتـــاد األوروبـــي تفي مبطالب 

االستفتاء ومصالح الشعب البريطاني“.
وتأتي التصريحات في ظـــل تقارير تفيد 
بأن ماي توشك أن توافق على مقترح يوصف 
بأنه يضـــع ”حاجزا خلفيا“، ويبقي بريطانيا 
”مؤقتـــا“ ضمن احتـــاد جمركي مـــع االحتاد 
األوروبي، وهو ما قد ميتد ألجل غير مسمى، 
وذلـــك قبيل قمـــة حاســـمة لزعمـــاء االحتاد 

األوروبي األربعاء املقبل.

ويتعـــني على مـــاي أوال اســـتيعاب مترد 
حكومي ضدها، ثم محاولة التغلب على أزمة 
مفاوضـــات الطالق فـــي قمة لقـــادة االحتاد 
األوروبـــي فـــي بروكســـل، رغـــم أن إحرازها 

اختراقا ال يزال يبدو بعيد املنال.
وبدأ الوقـــت ينفد في محادثـــات الطالق 
األوروبـــي البريطانـــي، وقد تكـــون قمة قادة 

االحتاد األوروبي هذا األســـبوع حاســـمة في 
التوصل إلى اتفاق بني لندن وبروكسل.

ومع اقتراب خـــروج بريطانيا من التكتل 
األوروبـــي فـــي نهايـــة مـــارس املقبـــل، أّكد 
رئيس املفوضيـــة األوروبية جان كلود يونكر 
اجلمعة، احلاجة إلى حتقيق ”تقدم جوهري“ 
فـــي مفاوضات بريكســـت، خصوصـــا في ما 

يتعلق مبسألة احلدود األيرلندية.
ووصف رئيـــس املجلس األوروبي دونالد 
توسك القمة التي تبدأ األربعاء بأّنها ”حلظة 
احلقيقة“ خلروج منظم لبريطانيا من االحتاد 
األوروبـــي، أما بالنســـبة ملـــاي، فليس عليها 
فقـــط أن تفوز بثقـــة القـــادة األوروبيني، بل 
أيضـــا بثقـــة حلفائها املثيرين للمشـــاكل في 

بريطانيا.
وســـيبدأ مسلســـل العمـــل الشـــاق ملاي 
الثالثـــاء، عندمـــا تناقـــش مســـألة احلـــدود 
األيرلندية مع حكومتها، وســـط تكهنات بأن 
وزراء آخريـــن قـــد يســـتقيلوا إذا مـــا مضت 

رئيسة الوزراء قدما في مقترحاتها.
وال تريـــد لندن وال دبلن وال بروكســـل أن 
تفرض نقاط تفتيش على احلدود بني أيرلندا 
الشـــمالية واململكـــة املتحدة، لكن املشـــكلة ال 
تزال قائمة بانتظار إيجاد حل لرغبة ماي في 
مغادرة الســـوق األوروبية املوحدة واالحتاد 

اجلمركي.
واقترحت بريطانيا أن تســـتمر في اتباع 
القواعـــد اجلمركيـــة لالحتـــاد األوروبي بعد 
خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي كخيار 
بديـــل إلبقاء احلـــدود مفتوحة، إلـــى أن يتّم 
التوصـــل إلى اتفـــاق جتاري أوســـع يجّنب 

احلاجة إلى نقاط حدودية.
وتقـــول ماي إن ذلك ســـيكون مؤقتا فقط، 
لكن املتحدثة باســـمها أجبـــرت على توضيح 
هذه النقطـــة بعد أن ذكرت تقارير إعالمية أن 
الترتيب ”املساند“ النهائي لن يكون له تاريخ 

انتهاء قانوني.
ويطالـــب املشـــككون باالحتـــاد األوروبي 
بتحديد الفترة التي ستواصل فيها بريطانيا 
التقّيد بالقواعد اجلمركيـــة األوروبية والتي 
ستتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات جتارية 

مع شركاء آخرين.
وبوســـع هذا االقتراح أن يجعـــل أيرلندا 
الشـــمالية متماشـــية مـــع قواعد بروكســـل، 

وبالتالي مختلفة عن باقي اململكة املتحدة.
وأثارت هـــذه اخلطط غضب املتشـــددين 
املؤيديـــن لبريكســـت فـــي حـــزب احملافظني 
فـــي  حلفائهـــا  إلـــى  باإلضافـــة   ، اليمينـــي 
احلزب الوحـــدوي الدميقراطي فـــي أيرلندا 

الشمالية.
ومـــع احتفاظهـــا بغالبيـــة بســـيطة في 
البرملان، تعتمد حكومة األقلية احملافظة على 
احلزب الوحـــدوي الدميقراطي أكبر األحزاب 
فـــي أيرلنـــدا الشـــمالية، املؤيـــد لبريكســـت 
واملعـــارض ألي حتـــركات ميكـــن أن تضـــع 
مســـافة بني أيرلندا الشمالية والبر الرئيسي 

البريطاني.
الوحـــدوي  احلـــزب  زعيمـــة  وكتبـــت 
الدميقراطـــي آريلـــني فوســـتر الســـبت، في 
جريدة بلفاســـت تلغـــراف أّن تهديـــد حزبها 
ليس مجرد ”اســـتعراض العضالت“، مؤكدة 

”أن هـــذا الترتيب لن يكون مؤقتا“، مضيفة أن 
ماي يجب أال تقبـــل ”صفقة مراوغة يفرضها 

اآلخرون عليها“.
وإثر محادثات مع كبار الشـــخصيات في 
بروكســـل األســـبوع املاضي، أفـــادت تقارير 
صحافية أن فوســـتر قالت إن عـــدم التوصل 
إلـــى اتفاق خروج هو األرجـــح اآلن، وهو ما 
تؤكده رســـالة بريد إلكتروني بني مســـؤولني 
بريطانيـــني كبـــار تســـربت إلـــى صحيفـــة 

أوبزرفر.
وفـــي الوقت نفســـه، قال جاكـــوب ريس- 
مـــوغ النائب في حزب احملافظني واملتشـــكك 
فـــي االحتاد األوروبـــي الســـبت إن هناك 39 
نائبا محافظا يتشـــاركون في وجهات نظرهم 
لـــن يتوقفوا عـــن معارضة اخلطـــط احلالية، 
مؤكدا أن ”بريطانيـــا ال ميكن أن تقبل عقوبة 

بريكست“.

وأضـــاف ريـــس- مـــوغ ”إذا كان االحتاد 
األوروبي منظمة علـــى غرار املافيا تقول: إذا 
كنت تريد املغادرة فسوف نصيبك في ركبتك، 

لذا فاألفضل أن نخرج“.
واقترح بعض الدبلوماسيني في بروكسل 
أن القـــادة قـــد يتحدثون طوال ليـــل األربعاء 
ويوافقـــون على اخلطـــوط العريضة التفاق، 
بينما هـــم ما زالوا في العاصمـــة البلجيكية 

إلجراء محادثات أوسع نطاقا اخلميس.
واقترح هـــؤالء أن يجري القادة محادثات 
تســـتمر حتى الليل واملوافقة على أطر اتفاق 
خالل وجودهم في بروكسل متهيدا حملادثات 

أوسع في 18 أكتوبر.
وإذا لم تســـتطع مـــاي أن تقنعهم باتفاق 
يحتـــرم القواعد األوروبية املشـــتركة بشـــأن 
أن  املتوقـــع  فمـــن  واالســـتثمار،  التجـــارة 

املفاوضات ستنهار.

ضغوط بريكست تربك تيريزا ماي قبل قمة حاسمة في بروكسل
[ ديفيد ديفيس يدعو إلى رفض خطة رئيسة الوزراء  [ تفاؤل في بروكسل بشأن التوصل التفاق 

تواجه رئيســــــة الوزراء البريطانية تيريزا ماي معركة على جبهتني هذا األسبوع، إذ تقاتل 
مــــــن أجل إقناع وزرائها وإقناع بروكســــــل أيضا بخطتها في شــــــأن خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي، في وقت دخلت فيه مفاوضات بريكست منعطفا خطيرا.

ديفيد ديفيس:

حان الوقت لكي يمارس 

أعضاء الحكومة سلطتهم 

الجماعية بمعارضة الخطة

حقيقة المغادرة جاهزة

} الهــاي - اعتبرت وزيرة الدفـــاع الهولندية 
أنك بيليفيد، األحد، أن هولندا تخوض ”حربا 
مع روسيا بعدما أحبطت هجوما  معلوماتية“ 
إلكترونيا روسيا في أبريل، فيما تنفي موسكو 

االتهامات بشدة.
وأعلن جهاز االســـتخبارات الهولندية في 
بدايـــة أكتوبر أنه طـــرد في أبريـــل أربعة من 
العمالء الروس كانوا يعّدون لهجوم إلكتروني 
علـــى منظمة حظـــر األســـلحة الكيميائية في 

الهاي.
وكان العمـــالء الـــروس أوقفـــوا ســـيارة 
محشـــوة بالمعـــدات اإللكترونيـــة فـــي مرآب 
فنـــدق قريب من مقـــر منظمة حظر األســـلحة 
الكيميائية، لقرصنة نظامها المعلوماتي، كما 

ذكرت السلطات الهولندية.
وحصلت هذه المحاولة فيما كانت منظمة 
حظر األسلحة الكيميائية تجري تحقيقا حول 
عملية تســـميم الجاسوس الروســـي السابق 
سيرجي سكريبال التي قام بها كما تقول لندن 

عمالء لالستخبارات العسكرية الروسية.
وردا على ســـؤال هل يمكن وصف الوضع 
الراهـــن بيـــن هولندا وروســـيا بأنـــه ”حرب 
إلكترونيـــة“، أجابـــت الوزيـــرة ”نعـــم، هـــذا 
هـــو الوضع“. وأكـــدت أن ”النـــاس يحاولون 
بمختلـــف الطـــرق التدخل بحياتنـــا اليومية، 
والتأثير علـــى ديمقراطيتنا“، مضيفة ”يتعين 

علينا التخلص من الســـذاجة في هذا المجال 
واتخاذ التدابير“.

أن  الهولنديـــة  الدفـــاع  وزيـــرة  وذكـــرت 
وزارتهـــا زادت مـــن الميزانيـــة المخصصـــة 
للحـــرب المعلوماتيـــة بعـــد هـــذه األحـــداث، 
مؤكدة ”نستثمر المزيد من األموال في أجهزة 

االســـتخبارات حتى نرى مـــا يحصل واتخاذ 
التدابيـــر إذا كان ذلـــك ضروريـــا“. وعرضت 
وزيرة الدفاع الهولندية على الحلف األطلسي 
اســـتخدام ”جنـــود معلوماتييـــن“ هولنديين، 
مشـــيرة إلـــى أن االقتـــراح ُيـــدرس ”بعناية“. 
ونفت روسيا أن تكون أرادت قرصنة معلومات 

المنظمة الدولية لحظر األســـلحة الكيميائية، 
مؤكـــدة أن إبعـــاد أربعة أشـــخاص وصفتهم 
هولنـــدا بأنهـــم جواســـيس روس، ناجم عن 

”سوء تفاهم“ وال يستند إلى أي دليل.
وفـــي أجـــواء شـــبيهة بأجـــواء الحـــرب 
الباردة منذ تســـميم العميل الروسي السابق 
المزدوج ســـيرجي ســـكريبال، اتهم عدد كبير 
من البلدان الغربية االســـتخبارات العسكرية 
الروســـية بمجموعة من الهجمات اإللكترونية 
التـــي اســـتهدفت الوكالة العالميـــة لمكافحة 
الدوليـــة  األولمبيـــة  واللجنـــة  المنشـــطات 
واالتحاديـــن الدولييـــن لكـــرة القـــدم وألعاب 
القـــوى، باإلضافة إلى أكثر مـــن ثالثين هيئة 
وطنية منهـــا الـــوكاالت الكنديـــة واألميركية 

لمكافحة المنشطات.
وأكد المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بيســـكوف أن الهـــاي لـــم تقـــّدم أّي دليل على 
االتهامـــات التي تســـتهدف موســـكو، وأعرب 
عن اســـتعداده للبحث فـــي معلومات محتملة 
تقدمها هولندا عبر ”قنـــوات العمل المألوفة“ 

وليس عبر وسائل اإلعالم.
ووجهت بريطانيا التهمة إلى االستخبارات 
العســـكرية الروســـية، وبالتالي إلى الكرملين 
فـــي الهجمـــات اإللكترونية العالميـــة، متهمة 
إياهـــا من جهة أخـــرى بأنها المســـؤولة عن 

تسميم العميل سكريبال وابنته يوليا.

هولندا تعلن {حربا معلوماتية} على روسيا

ارتفاع معدل الفقر المدقع في إيران

الهجمات اإللكترونية جزء من األمن القومي

ترامب يلمح إلى احتمال 

استقالة ماتيس
} واشــنطن - قال الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب، إن وزيـــر دفاعـــه جيمـــس ماتيـــس 
”ربما“ يغادر منصبه، مشـــيرا إلـــى أّن األخير 

”ديمقراطي بشكل أو بآخر“.
ويعتبـــر ماتيـــس مـــن بين الشـــخصيات 
الموثوقـــة فـــي إدارة ترامـــب، لكنـــه أيضـــا 
شخصية مســـتقلة قادرة على إحداث التوازن 
للتخفيف من وطأة طريقة تعامل ترامب الفظة 

مع حلفاء واشنطن.
وفـــي مقابلة بثـــت األحد فـــي برنامج ”60 
دقيقة“ على محطة ”سي.بي.أس“، ُسئل ترامب 
إن كان ماتيـــس يريد أن يغـــادر منصبه، فقال 
”ربما يكون كذلك، إذا أردت أن تعرف الحقيقة، 

أعتقد أنه ديمقراطي بشكل أو بآخر“.
وتابع ”لكـــن الجنرال ماتيـــس رجل جيد، 
لقد تفاهمنا بشـــكل ســـريع. ربما يغادر، أعني 
فـــي وقت ما كل شـــخص ســـيغادر“، موضحا 
أنه تنـــاول الغداء مع ماتيس قبل يومين، وأّن 

األخير لم يبلغه نيته مغادرة منصبه.
وأوضـــح الرئيـــس األميركـــي ”أعتقـــد أّن 
لدينـــا حكومـــة عظيمة، أنا غير ســـعيد ببعض 
األشـــخاص، أنا غير متحمس ألشخاص آخرين 
فيمـــا هناك بعض األشـــخاص الذيـــن أتحمس 
لهـــم“، مؤكـــدا أنه ”يغيـــر بعض األشـــياء“ من 

حوله.
ويأتي الحديث عن مغادرة ماتيس لمنصبه 
بعـــد أن ألمح ترامب إلى تغييـــرات مقبلة في 
حكومته التي شهدت األسبوع الماضي تقديم 
ســـفيرة الواليات المتحدة لدى األمم المتحدة 

نيكي هايلي استقالتها.
وعّلق موقع فوكس نيوز على النبأ بالقول 
إن ”هـــذه الخطوة تشـــكل نهاية مفاجئة وغير 
متوقعة للمسيرة المهنية إلحدى الشخصيات 
البـــارزة فـــي اإلدارة األميركيـــة“، فيما أكدت 
هايلـــي أنها ســـتتفرغ لدعم الرئيـــس ترامب 
في انتخابات 2020، ما يفند الشـــائعات بأّنها 

تخفي طموحات رئاسية.
وتعتبر السفيرة المستقيلة مساندة قوية 
للسياســـة الخارجية للرئيس ترامب، وحذرت 
فـــي أول يـــوم عمل لهـــا كمندوبة لـــدى األمم 
المتحدة ”أولئك الذين ال يدعمون سياســـتنا، 
إننا نســـجل األســـماء، وســـوف نرد على تلك 

المواقف“.



} بغــداد - احتفل املجلس األعلى اإلســـالمي 
بالعـــراق، الســـبت، بالذكـــرى 37 لتأسيســـه، 
وطيلة كل السنوات التي تلت تشكيله كتحالف 
إسالمي شيعي جترد من دوره الوطني في بلد 
عاني مـــن ويالت التدخل األجنبي اإليراني ثم 
األميركي، حيث اختار اســـتنادا إلى مرجعيته 
الشـــيعية أن يناصـــر النظـــام اإليرانـــي ضد 

العراق.
ويعد املجلس اإلسالمي األعلى إحدى أبرز 
القوى اإلسالمية في العراق، والتي اعتمدتها 
إيران فـــي احلـــرب العراقيـــة اإليرانية، وفي 
معارضة النظام العراقي السابق، ومن عنوانه 
بـــدا أنه ليـــس حزبا بـــل كيانا يضـــم القوى 
اإلســـالمية كافـــة، فبعد تأسيســـه العام 1981 
داخل إيران، وبتوجيه مباشر من مكتب مرشد 
الثورة اإلســـالمية آية اللـــه اخلميني، ضعف 

دور األحزاب األخرى لصاحله.

وصارت إيران تتدخل في الشـــأن العراقي 
عـــن طريقـــه، وبهـــذا ُهّمـــش حـــزب الدعـــوة 
اإلســـالمية، واضطـــر إلى تســـليم معســـكره 
(معســـكر الصدر) ليقع بدال عنه إنشاء اجلناح 
العســـكري للمجلـــس، املعـــروف بفيلـــق بدر، 

والتابع عسكريا للحرس الثوري.

والء آل حكيم إليران

تــــرأس املجلس فــــي بداية األمــــر محمود 
شــــاهرودي، ثــــم أصبــــح الناطــــق الرســــمي 
باســــمه محمد باقر احلكيم رئيســــا، في حني 
ركــــز الشــــاهرودي اهتمامه علــــى التدرج في 

الوظائف الكبرى بإيران، حيث تولى رئاســــة 
القضاء ثم تشخيص مصلحة النظام.

وبعد أن تولى محمد باقر احلكيم رئاســــة 
املجلــــس أعــــدم إخوتــــه داخل العــــراق خالل 
مواجهات ضــــد اجليش العراقــــي، لهذا أخذ 
جنفيون يتداولون حكاية قتل احلكيم إلخوته، 
ملشاركته العلنية في احلرب ضد العراق، وبعد 
سلســــلة تفجيرات قامت بها القوى اإلسالمية 

ضد املصالح العراقية ُنصرة إليران.
لكــــن احلكيم، علــــى ما يبــــدو، وبعد وفاة 
اخلميني، لــــم يكن على قناعــــة باتباع الولي 
الفقيــــه اجلديد علي خامنئي، باعتبار أنه ابن 
املرجــــع الكبير محســــن احلكيــــم، وثانيا ألنه 
يــــرى في نفســــه األكثر أعلمية مــــن خامنئي، 
فانتظــــر الفرصــــة بعــــد العودة إلــــى العراق، 
ليعلــــن أنه تفــــّرغ إلى املرجعية، ولم يشــــارك 
في مجلس احلكم، وال في أي نشــــاط سياسي، 
فترك لشقيقه عبدالعزيز احلكيم إدارة شؤون 
املجلــــس، وحتــــول خطابــــه عنــــد دخوله إلى 
البصرة بعد التاســــع من أبريل 2003، بأنه مع 
دولــــة مدنيــــة، ولم يذكر فضال إليــــران وال أي 
إشــــارة إلى الولي الفقيــــه اإليراني، لذلك كان 
قتله محط شــــكوك بأن تكــــون إيران لها ضلع 

فيه.
وكان عبدالعزيز احلكيم متحمســــا إليران، 
حتــــى أنــــه دعا العــــراق إلى تعويــــض إيران 
عــــن خســــائر احلــــرب (1988-1980)، وكانــــت 
تلك الكلمة إشــــارة إلــــى والء املجلس األعمى 
إليران. وعلى إثر هــــذه الدعوات فقد املجلس 

مصداقيته كقوى إسالمية عراقية.
ولعب املجلس دورا رئيسيا في االنتخابات 
األولــــى مع مكتب السيســــتاني حيث ســــاهم 
فــــي تشــــكيل الكيــــان الشــــيعي، الــــذي ُعرف 
بالتحالف الوطني، وكان كيانا طائفيا وبادرة 
للمحاصصة على أساس طائفي. وعلى إثرها 
حصــــل املجلس علــــى حقائب وزاريــــة، منها 
الداخلية واملالية والنفط، في فترات متعاقبة، 
وحصل على مناصب عليــــا في احملافظة بني 

محافظ ورئيس مجلس محافظة.
وتبنى املجلــــس آنذاك فكــــرة إقامة إقليم 
الوســــط واجلنوب، بتشــــجيع إيراني، وبذل 
جهدا كبيرا لتحقيق هذا الهدف، لكنه فشــــل. 
وبوفــــاة رئيســــه عبدالعزيــــز احلكيم صارت 
القيــــادة لنجله عمار احلكيــــم، والذي أوصى 

بــــه والده بقيــــادة املجلس، وفق ما ُنشــــر من 
وصيتــــه. وفــــي حــــني يكشــــف مقتــــل رئيس 
املجلــــس األول محمد باقر احلكيــــم عن مدى 
فشله وإخفاقاته املتتالية وقد ُأطلق على باقر 
احلكيم لقب ”شهيد احملراب“، حيث ُقتل خالل 
صــــالة اجلمعة فــــي املرقد العلــــوي بالنجف، 

بتفجير هائل لم يبق منه شيئا.
لكــــن املثيــــر للدهشــــة أن البنــــاء املشــــّيد 
علــــى القبر الرمزي والــــذي ُيضاهي الضريح 
العلوي، ُشــــّيد على أرض مت االستيالء عليها 

ضمن عمليات الفساد اجلارية.

تصدع المجلس

عقب ذلــــك مات الرئيــــس الثاني للمجلس 
عبدالعزيز احلكيــــم. ومع أنه طالب بتعويض 
إيران عن خســــائر احلرب، وهو مســــؤول عن 
تفجيــــرات ضــــد اجليــــش العراقي منــــذ كان 
رئيسا للتنظيم داخل املجلس، لقب عبدالعزيز 
احلكيــــم ”بعزيز العــــراق“، غيــــر أن اإلخفاق 
السياســــي والفســــاد املالي اللذين مني بهما 
املجلــــس جعال هــــذا اللقــــب محل تنــــّدر بني 

العراقيني.
مــــا إن تولى عمار احلكيم جنل عبدالعزيز 
احلكيم رئاسة املجلس حتى دبت االنشقاقات 

فيــــه، وذلــــك لتحول فيلــــق بدر إلى ميليشــــيا 
شــــيعية واجلنــــاح العســــكري للمجلس إلى 
تنظيم سياسي، وقد أبقت هذه امليليشيا على 

قواتها.
وكان تعويــــل إيــــران على ميليشــــيا فيلق 
بدر ورئيسها هادي العامري جليا حني صرح 
خالل احلــــرب العراقية اإليرانيــــة بقوله ”إذا 
قال اإلمام (اخلميني) ســــلم يكون سلما.. وإذا 
قال حرب تكون حربــــا“. ثم تخلى أعضاء من 
املجلس عــــن العامري الــــذي يوصف بجنرال 
إيران في العراق، ومن بينهم عادل عبداملهدي، 
الذي شــــكل كيانه اإلعالمــــي اخلاص واملمثل 
بصحيفة ”العدالة“، ويشارك حاليا في رئاسة 

الوزراء.
أما عمار احلكيم، الذي وجد نفســــه زعيما 
للمجلــــس األعلــــى اإلســــالمي العراقــــي، فقد 
أســــس لتيار احلكمة واختار بذلك االنسحاب 
مــــن املجلــــس. وأبــــدى ارتياحه لقــــراره أمام 
مســــؤولني عراقيني، إذ أن عمــــار احلكيم بدأ 
يتوق إلى التحرر مــــن العباءة اإليرانية حني 
بات في السلطة وفي موقع قوي وال يعد مجرد 
عضــــو مبجلس يوالي إيــــران وينفذ أوامرها 

دون تردد.
وباتت بذلك االنقسامات الشيعية واضحة 
للعلن بني جهــــات تدين بالــــوالء التام إليران 

وأخــــرى لديهــــا تصــــور آخر لطريقــــة احلكم 
فــــي العــــراق مســــتقبال بعيــــدا عــــن التدخل 
التام لطهران وبشــــكل يختلف عن نظام والية 

الفقيه.
ويشــــير مراقبون إلــــى أن إيران امتعضت 
من تشــــكيل تيار احلكمة، وبحسب قيادي في 
املجلــــس، فإن عمار كتب رســــائل إلى قيادات 
إيرانيــــة ولــــم يقع الــــرد عليها. وبعــــد مرور 
خمســــة عشــــر عاما من تولي املجلس األعلى 
اإلسالمي الُسلطة، وما مارسته ميليشيا فيلق 
بــــدر التابعة له من اغتيــــاالت والقيام بالدور 
اإليراني، نســــتنتج أن املجلس بات في موقع 

ضعف ولم يعد مرحبا به كالسابق.
ففي حساب القوى السياسية احلالية في 
العراق نالحظ أن املجلس صار مهمشا، فإيران 
باتــــت تعتمد على قوى جديــــدة، بينما كتائب 
حــــزب الله وعصائب أهــــل احلق لها األولوية 
ومتثــــل األجندة اإليرانية فــــي البلد، ولم تبق 
العالقة مع املجلس ســــوى صــــدى للماضي، 
وهــــو حــــال عالقة قوى اإلســــالم السياســــي 
الشــــيعي مع النظام اإليراني التي تقصي كل 
طرف سياسي بات حضوره ضعيفا، ولم يعد 
بوسعه أن يخدم مصاحلها التوسعية والدور 
التخريبي الذي تتبناه بهدف تشــــتيت العراق 

وكل املنطقة العربية.

} من املتوقع أن تستمر مشكالت تركيا 
املالية وعالقتها املشحونة مع الواليات 

املتحدة، على الرغم من إطالق سراح القس 
األميركي أندرو برانسون اجلمعة املاضي.

في البداية، كان رد فعل األسواق باهتا 
على إنهاء احتجاز برانسون الذي استمر 
عامني، لكنه ما لبث أن حتّول إلى رّد فعل 
سلبي، مما يظهر أن اإلفراج عن القس لن 

يكون كافيا لتبديد مخاوف املستثمرين من 
ضخ أموال في البالد.

جرى إطالق سراح برانسون اجلمعة 
املاضي من اإلقامة اجلبرية التي فرضتها 

عليه محكمة في غرب تركيا، وذلك حتت 
ضغط من الواليات املتحدة، بعدما سحب 

الشهود إفاداتهم الرئيسية بصورة غامضة. 
لكن قرار اإلفراج عن القس، الذي يعيش في 
تركيا منذ عقدين من الزمان، قد شابه احلكم 
الذي أصدره بحقه رئيس احملكمة بالسجن 

ثالث سنوات وشهر بتهمة مساعدة منظمات 
إرهابية والتحريض على اإلرهاب. وُأطلق 

سراح برانسون حلسن سلوكه مع األخذ في 
االعتبار الفترة التي قضاها رهن االحتجاز.

ووقف االقتصاد التركي الذي شهد نشاطا 
محموما بالفعل على شفا أزمة مالية كاملة 

في أغسطس املاضي بعدما دفع احتجاز 
برانسون الرئيس األميركي دونالد ترامب 

إلى فرض عقوبات على وزيرين تركيني 
وزيادة الرسوم اجلمركية على واردات 

الصلب واأللومنيوم من تركيا إلى املثلني. 
وشّددت واشنطن وعدد من املنظمات غير 

احلكومية على أن برانسون بريء متاما من 
جميع االتهامات املنسوبة إليه.

واآلن يواجه اقتصاد تركيا ركودا شديدا 
بعد هبوط الليرة بنحو 40 باملئة أمام 

الدوالر مما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة 
أسعار الفائدة. وعلى الرغم من إطالق سراح 

برانسون، ال يزال الكثير من األميركيني 
ومن بينهم موظفون بالقنصلية األميركية 
في تركيا يقبعون وراء القضبان التهامات 

باإلرهاب تتعلق مبحاولة االنقالب العسكري 
الفاشلة في يوليو 2016. وثمة اآلالف من 

الصحافيني واألكادمييني والقضاة واملوظفني 
احلكوميني ال يزالون محتجزين أيضا 

باتهامات مماثلة.
وتهدد تركيا أيضا بتوسيع نطاق 

عملياتها العسكرية في سوريا لتشمل مناطق 

خاضعة لسيطرة الواليات املتحدة وحلفائها 
األكراد، األمر الذي توّعد به الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان مجددا اخلميس املاضي.
وتراجعت العملة التركية 0.2 باملئة 

إلى 5.93 ليرة للدوالر مساء اجلمعة، لتبدد 
املكاسب التي حققتها قبل قرار احملكمة، 

بينما صعد مؤشر البورصة الرئيس بي.آي.
أس.تي100- بنسبة 1.7 باملئة إلى 96313 

نقطة.
وذكر تيم آش، اخلبير االستراتيجي 

املعني باألسواق الناشئة لدى بلو باي أسيت 
ماجنمنت في لندن، أنه أيا كانت نتيجة 

محاكمة برانسون، فإن تركيا تواجه مشكالت 
اقتصادية خطيرة ستتطلب منها على األرجح 

أن تسعى للحصول على مساعدة صندوق 
النقد الدولي.

وقال آش في مذكرة مرسلة بالبريد 
اإللكتروني اجلمعة، إنه على الرغم من 

معارضة أردوغان لطلب املساعدة املالية، 
يبدو أن تركيا ستتجه مرغمة إلى طلب العون 

من الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقرا 
له في غضون ستة أشهر، إن لم يكن في 

أعقاب االنتخابات احمللية املقرر إجراؤها في 
شهر مارس مباشرة.

وتتلخص نقاط الضعف االقتصادية في 
تركيا في التضخم الذي ارتفع إلى نحو 25 

باملئة في سبتمبر، في حني تصل معدالت 
تضخم أسعار املنتجني إلى نحو مثلي هذا 
املستوى. وسعر الفائدة األساسي البالغ 24 
باملئة، ارتفاعا من 17.75 باملئة في سبتمبر، 

يبدو اآلن غير كاف لكبح زيادات األسعار.
وفي الوقت نفسه، أعلن وزير اخلزانة 

واملالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، 
األسبوع املاضي عن برنامج ملواجهة 

التضخم لم يتطرق إلى ذكر السياسة النقدية. 
وبدال من ذلك، أعلن البيرق أن الكثير من 

الشركات وافقت على خفض األسعار مبا ال 
يقل عن 10 باملئة، وقال إن الشركات ستتسلم 

ملصقات كي تضعها في منافذها التجارية 
لتبرز دعمها جلهود احلكومة.

لكن مبادرة البيرق أصابت املستثمرين 
ببعض االرتباك واحليرة. ووصف بول 

ماكنامارا، املسؤول عن استثمارات األسواق 
الناشئة في شركة جي.إيه.أم السويسرية، 

هذه اخلطة بأنها ”هراء“، قائال إنها ستفرض 
املزيد من الضغوط على هوامش أرباح 

الشركات.
وحتمل الشركات التركية على عاتقها 

أعباء ديون بالعملة األجنبية تقدر قيمتها 
بنحو 170 مليار دوالر يتعّني عليها إما متديد 

أجلها وإما سدادها في غضون سنة، وهو 
مشهد مخيف بعد هبوط الليرة. وقدم عدد من 

الشركات البارزة بالفعل طلبات إلى البنوك، 
ومعظمها محلي، إلعادة هيكلة قروض 

بعشرات املليارات من الدوالرات. في الوقت 
نفسه، تضغط احلكومة على البنوك خلفض 

أسعار الفائدة على القروض حتى في ظل 
تسارع معدالت التضخم.

ويخضع بنك خلق، املصرف الذي 
تديره الدولة ويسيطر عليه صندوق الثروة 
السيادي التركي الذي يرأسه أردوغان، إلى 
حتقيقات جتريها وزارة اخلزانة األميركية 

بسبب انتهاك عقوبات على إيران، وقد 
ُتفرض عليه غرامات مبليارات الدوالرات. 

وتكهن بعض املعلقني األتراك بأن أنقرة قد 
تتلقى تطمينات من واشنطن بأن تكون أي 
غرامة محدودة للغاية في نطاقها. غير أن 

ذلك من شأنه أن يخالف نهج وزارة اخلزانة 
األميركية جتاه مثل هذه التجاوزات التي 

ترتكبها بنوك أجنبية أخرى.
وكتب إلنور شفيق، وهو مستشار 
ألردوغان، في عمود بإحدى الصحف 

اجلمعة قائال إنه يتوقع ”تغّيرات جذرية“ 
في العالقات األميركية التركية بفضل إطالق 

سراح برانسون. بيد أن شفيق حّذر من أن 
إغالق ملف قضية برانسون ”قد ال يذلل 

جميع العقبات التي نشهدها“.
وقال ”ال يزال هناك الكثير من القضايا 

العالقة، خصوصا الدعم األميركي للمسلحني 
في شمال سوريا الذين ينتمون إلى جماعة 
حزب العمال الكردستاني التي تشن حملة 

انفصالية في تركيا على مدى العقود األربعة 
األخيرة“. وأضاف ”األمر احملزن هو أن 

واشنطن ال تنظر إلى تركيا من نفس الزاوية 
التي تنظر بها إلى بعض حلفائها الرئيسيني 

مثل إسرائيل“.

في 
العمق

المجلس األعلى اإلسالمي: الوالء إليران رغم اختالف األجندات

مشاكل تركيا لن تنتهي بعد إطالق سراح برانسون

فشل انتخابي بعد الفشل السياسي

املجلس األعلى اإلسالمي صار مهمشا 
في حسابات القوى السياسية الحالية 

في العراق، فإيران باتت تعتمد على 
قوى شيعية جديدة، وكتائب حزب الله 
وعصائب أهل الحق لها األولوية وتمثل 

األجندة اإليرانية بالبلد
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[ العراقيون يفقدون الثقة بجماعة دينية تأسست في إيران قبل 37 عاما  [ النظام اإليراني يعتمد على قوى شيعية متغيرة
٣٧ عامــــــا متر على تأســــــيس املجلس األعلى اإلســــــالمي بالعراق، التكتل اإلســــــالمي ذو 
ــــــع ثمانينيات القرن  املرجعية الشــــــيعية، وهو أحد األحزاب التي تشــــــكلت في إيران مطل
املاضي خالل احلرب العراقية اإليرانية، حيث تكشف املستجدات السياسية في العراق، 
أن املجلس املوالي لطهران والذي أسسه آل احلكيم تراجع حضوره السياسي بعد هزمية 
مني بها في االنتخابات األخيرة، وتأتي الهزمية نتيجة االنشقاقات في صفوفه منذ إعالن 
عمار احلكيم زعيم املجلس األعلى اإلســــــالمي السابق تأسيس تيار سياسي جديد حتت 
اســــــم ”تيار احلكمة الوطني“، وأمــــــام امتعاض النظام اإليراني من متــــــرد احلكيم، باتت 

طهران تراهن على قوى شيعية جديدة لتنفيذ أجنداتها بالبلد.

{القيادات التاريخية للمجلس األعلى اإلســـالمي في العراق تم إبعادها عن القرار السياســـي في 
المجلس، وعمار الحكيم تجاوز الهيئة القيادية}.

باقر الزبيدي
قيادي في املجلس األعلى إلسالمي العراقي

{الخالف بين الواليات المتحدة وتركيا ال يقتصر على قضية القس األميركي أندرو برانسون، وال 
يزال يتعين على واشنطن وأنقرة عبور حقل مليء باأللغام}.

أنطوني سكينر
محلل في مؤسسة فيريسك مابلكروفت

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

تركيا لن تتخلص بسهولة من ضغوط ترامب



ألبرت أوتي وفابيان نيتشمان

} فيينا - أعلن االئتالف احلكومي في النمســـا 
وجـــود حتّفظات على االتفـــاق العاملي للهجرة 
اســـتقبال  وأوقـــف  املتحـــدة،  لـــألمم  التابـــع 
الالجئني بغرض إعـــادة التوطني طويلة األمد، 
وحظر رموز اجلماعـــات املتطّرفة، وحتّول إلى 

خفض مخّصصات األطفال لبعض األجانب.
كان كل هـــذا كان في شـــهر أكتوبر اجلاري 
فقـــط. ومنذ صوتـــت أغلبيـــة الناخبني لصالح 
”حـــزب الشـــعب“ املنتمـــي إلى ميني الوســـط 
و“حزب احلرية“ اليميني املتشّدد في 15 أكتوبر 
مـــن العام املاضي، ال يكاد ميّر أســـبوع دون أن 
يتبّنى احلزبان سياسة جديدة بشأن املهاجرين 

أو الالجئني أو املسلمني.
ويبـــدو أن هـــذه اإلســـتراتيجية ناجحـــة 
بالنســـبة إلـــى كل مـــن املستشـــار زباســـتيان 
كورتـــس (حـــزب الشـــعب) ونائبـــه هاينتس-
كريستيان شتراخه (حزب احلرية)، اللذين أديا 

اليمني في ديسمبر املاضي.
ووفقا ملا صّرح به خبير استطالعات الرأي 
فولفنجـــاجن باخماير، لوكالة األنبـــاء األملانية 
(د.ب.أ)، فإن ”موقف احلكومة النمســـاوية جيد 
جـــدا بالفعل“. وكما كان عليـــه احلال قبل عام، 
ال يـــزال احلزبان اليمينيـــان يتمتعان بدعم 57 
باملئة من النمســـاويني، حتى وإن تبدلت نسب 

التأييد وفقا ألحدث اســـتطالعات الرأي، بشكل 
طفيف في ما بينهما.

وأظهـــر اســـتطالع للـــرأي نشـــرته مجلـــة 
”بروفيـــل“ الشـــهر املاضـــي أن أكثـــر قليال من 
نصف السكان يدعمون سياسات كورتس بشأن 

الهجـــرة، بينما يدعـــم 41 باملئة نســـخة حزب 
احلرية، الذي يتبّنى العديـــد من نفس األفكار، 

ولكنه يستخدم لها لغة أكثر صرامة.
وعلى النقيض من االئتالفات احلكومية ذات 
التوجه الوســـطي الســـابقة بني الدميقراطيني 

االشـــتراكيني وحزب الشعب، جنحت احلكومة 
اجلديدة في جتّنب وجود مشاحنات مع الشعب 
وأتقنت فن إظهـــار احلزبني على أنهما فائزان. 
فبعـــد كل اجتمـــاع للحكومـــة، يقـــف كورتس 
وشتراخه أمام الصحافة، حيث يقوم املستشار 
بتلخيـــص القرارات ثم يقف ليـــرى نائبه وهو 

يكررها بكلماته اخلاصة.
ويؤتـــي هذا النهج بنتائجه، حيث أن حزب 
احلرية قبل بدور الشريك األصغر حلزب ينتمي 
إلى تيار الوسط، بهدف زيادة فرصه في البقاء 

في السلطة على املدى البعيد.
وقـــال اخلبير السياســـي بيتـــر فيلزماير، 
لوكالـــة األنبـــاء اإليرانيـــة إنهما ”مســـتعدان 
لدفع الثمن“. وقد قـــاد هذا الترتيب إلى إعطاء 
النمسا، تلك الدولة الصغيرة الغنية، ثقال فوق 
ثقلها في االحتـــاد األوروبي، إلى جانب حقيقة 
أن البـــالد تتوّلـــى الرئاســـة الدوريـــة لالحتاد 

األوروبي في النصف الثاني من 2018.
إال أن الـــرأي العام األوروبـــي ال يركز على 
شـــتارخه وإمنـــا علـــى كورتس، الـــذي ُيصيغ 
آراءه بكلمـــات بريئة وفي نفـــس الوقت الذعة، 
مثـــل ”ينبغي أن نتأكد من أن حكوماتنا، وليس 
مهّربو البشر، هي من تقرر من يستطيع القدوم 

إلى أوروبا“.
ويحـــرص كورتس على تكرار آرائه بشـــأن 
تقوية حـــدود االحتاد األوروبـــي والعبور عبر 

البحر املتوســـط في اجتماعات التكتل، وُينظر 
إليه على أنه السبب في حتّول االحتاد األوروبي 
نحو سياسات أكثر تقييدا في األشهر األخيرة.

ومن املؤكد أن حكومة فيينا قد تبّنت أيضا 
العديد من السياســـات التي ال تتعّلق بالهجرة، 
مثـــل رفـــع املعاشـــات التقاعديـــة الصغيـــرة، 
وإصالح املدارس، وإعفاءات ضريبية للعائالت. 
إال أن العديد منها ترافق ببنود جديدة قد تضر 
باألجانـــب. ورغم أن أحـــزاب املعارضة جنحت 
في تنظيـــم احتجاجات ضد حتريـــر احلكومة 
لســـاعات العمل، إال أنها فشـــلت إلى حّد كبير 
في تقدمي سياســـات بديلـــة وقابلة للبقاء حول 

الهجرة ودمج األجانب.
احلـــزب  يعانـــي  ذلـــك  مـــع  وبالتزامـــن 
الدميقراطي االشتراكي حالة من الفوضى. فقد 
أعلن املستشار السابق كريستيان كيرن الشهر 
املاضـــي تنحيه عن قيـــادة احلزب والترشـــح 
للبرملـــان األوروبـــي، ولكنـــه الحقـــا تخّلى عن 

الفكرة وترك السياسة في 6 أكتوبر اجلاري.
وتكافـــح خليفتـــه وزيرة الصحة الســـابقة 
باميـــال رنددي-فاجنـــر لتأكيد ســـلطتها على 
معارضيهـــا داخـــل احلـــزب. ومن بـــني جميع 
األحـــزاب النمســـاوية، فـــإن حـــزب ”نيـــوس“ 
الليبرالـــي الصغير هو احلـــزب الوحيد القادر 
علـــى التركيز على عمل املعارضة القوي وليس 

على نفسه.

} القاهرة - تخشى بعض الدوائر السياسية 
في مصر، أن تكون خطوات تضييق احلريات 
علـــى قوى املعارضـــة، تتجاوز احلـــدود التي 
تعلنهـــا احلكومة من وقت آلخـــر، لتبلغ درجة 
التحقيق معهم ومعاقبتهم وفقا للقانون، على 

جرائم وأفعال ارتكبت تخلُّ بالنظام العام.
وخلقـــت عمليـــات التحقيـــق واالعتقـــال 
التدريجيـــة التي جرت خـــالل الفترة املاضية 
لقـــوى معارضة انطباعات تشـــي بأن ما تقوم 
به احلكومة حاليا، بعد متاديها في التضييق، 
يرمي إلى مترير قرارات سياسية واقتصادية، 
دون صخب سياســـي ميكن استثماره لتأجيج 

غضب الشارع املصري.
وذهبـــت بعـــض التقديرات إلـــى أن هناك 
اســـتعدادات جتري حاليا لتعديل الدســـتور، 
مبـــا يضمن متديد مدة والية الرئيس ألكثر من 
أربعة أعـــوام، فضال عن تعديـــل بنود أخرى، 
وهـــو ما يجعـــل احلكومة تســـرف في حصار 
املعارضـــة، لضمان مترير هـــذه اخلطوة بعد 

ضمان إحكام السيطرة على البرملان.
وتبقـــى خطـــوة ضمـــان عـــدم التعـــّرض 
النتقادات خارجية- دولية لتغيير الدســـتور، 
وهو ما تســـعى احلكومة املصرية إلى العمل 
عليـــه، حتى ال يحـــدث هذا التصـــرف انتقادا 
سياسيا يزعج القاهرة، التي التقطت إشارات 
توحـــي بعدم املمانعة، طاملـــا جرى مترير ذلك 
بصورة قانونية وبقبول ورضاء من الشـــارع 

املصري.

ويشـــبه البعض ما يجـــري اآلن تدريجيا، 
باخلطـــوة املفاجئـــة التـــي اتخذهـــا الرئيس 
األســـبق أنور الســـادات مع معارضيه، عندما 
اعتقـــل املئات منهـــم ووضعهم بالســـجن في 
سبتمبر 1981، وشملت االعتقاالت، صحافيون 
وكّتـــاب ورجال دين، وسياســـيون من شـــتى 
األطيـــاف، بعـــد أن ضـــاق ذرعـــا بانتقاداتهم 
التفاقية الســـالم مع إســـرائيل، والتحفظ على 
توجهاته السياسية وخطواته االقتصادية، ما 

أدى في النهاية إلى التخلص من السادات.
ويعـــي النظـــام احلاكـــم جميـــع التجارب 
واخلبرات السابقة، ويتعمد البعض من رموزه 
اإلشـــارة دوما إلى صعوبة تكرار ما حدث من 
قبل فـــي أي وقت، من خالل اتخـــاذ مجموعة 
كبيرة من اخلطـــوات االحترازية بدرجة مبالغ 

فيها. وحاولت ”العرب“ التواصل مع ثالثة من 
املثقفني الكبار، وجميعهم رفضوا أو اعتذروا 
عـــن اإلدالء بتصريحـــات حـــول التصـــورات 
والتصرفـــات التي تقوم بها احلكومة، بذريعة 
عدم الدخول في مشـــكالت مع احلكومة ال قبل 

لهم بها.
وتوحي مســـاعي احلكومـــة املصرية إلى 
تقليم أظافر ما تبقى من شباب ثورة 25 يناير 
2011، أنها تضع اخلصوم السياســـيني لنظام 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي، في قالب واحد، 
فـــال فارق بني إخـــوان ومعارضـــة ومن قادوا 
احلـــراك الثـــوري ضـــد نظام حســـني مبارك، 
باعتبار أنهم أكثر األطـــراف التي قد تتصدى 

ألي تعديالت مستقبلية تتعلق بنظام احلكم.

استهداف المعارضة

يرتبط هذا الشـــعور بإعادة احلكومة فتح 
ملفـــات وقضايا قدمية لبعض شـــباب الثورة 
لإلخوان،  ومناصريـــن  بارزيـــن  ومعارضـــني 
وجميعهـــا تتداخـــل مـــع تنظيـــم اجلماعة أو 
تتالمس معها، للحيلولـــة دون وجود تعاطف 
شـــعبي معهم، واإليحاء بأن أهـــداف كل هذه 
األطراف كانت وما تزال مشتركة، بشكل مينح 

احلكومة فرصة التخلص التدريجي منهم.
واعتقلت أجهزة األمن، الســـبت، مصطفى 
النجار، البرملاني الســـابق وأحد أبرز شـــباب 
ثـــورة يناير، لتنفيذ احلكـــم القضائي الصادر 
ضـــده باحلبس 3 ســـنوات في قضيـــة إهانة 
القضاء، وهـــي ذات القضية التي يحاكم فيها 
الرئيـــس األســـبق محمد مرســـي و18 آخرين 

أكثرهم من كوادر اإلخوان.
ويضاف النجـــار، إلى قائمة من الشـــباب 
الذين يحاكمون بتهـــم مختلفة، تتعلق بخرق 
قانون التظاهر، والقيام بأحداث حرق ملنشآت 
إبان أحداث الثورة، وتشويه صورة املؤسسة 
العسكرية، وبينهم شادي الغزالي حرب الذي 
اعتقل منذ شهور بتهمة نشر أخبار كاذبة على 

”فيسبوك“ و“تويتر“.
ومتّثل إدانات اإلخوان املتكررة الستهداف 
الشخصيات املعارضة، بعد كل واقعة اعتقال، 
فرصة ثمينة للنظام لتسويق نفسه أمام الرأي 
العام، والظهور بصورة احملارب لكل من يفكر 
في عقد صفقات مع اجلماعـــة اإلرهابية التي 
حتـــاول العـــودة إلى املشـــهد مجـــددا، بعدما 
سبق وســـاعدتهم ثورة يناير في اخلروج من 
جحورهـــم، وهي الفاتورة التي ما زال يدفعها 

شباب الثورة.
وحتمل معركة تكســـير العظام بني النظام 
والشـــباب واملعارضـــة عموما، أبعـــادا تبدو 
مرتبطة بحديث السيســـي عن خطورة ”العدو 
الداخلـــي“، حيـــث قـــال اخلميس فـــي الندوة 
التثقيفيـــة التـــي عقدتهـــا الشـــؤون املعنوية 
باجليش املصري ”العدو احلقيقي موجود في 
الداخـــل“، وذكر بعدها أن ”ثـــورة يناير كانت 

عالجا خاطئا لتشخيص خاطئ“.
ويقول البعض من املعارضني، إن تلميحات 
السيســـي عن عدو الداخل قد تفتح الباب على 

مصراعيه ملزيد من االعتقاالت لرموز سياسية 
تشـــكل، من وجهة نظر احلكومـــة خطرا على 

الدولة املصرية، وهي عبارة مطاطة.
ويـــرى هؤالء، أنـــه من الواضـــح أن الفئة 
املقصودة، ليســـوا اإلرهابيني الذين يحملون 
الســـالح، بـــل الذيـــن يتناغمـــون فـــي الفكر 
واألهـــداف املعارضة وآلية مواجهـــة النظام، 
ال ســـيما وأن خطابـــه (أي السيســـي) عـــن 
اإلرهاب خالل اآلونة األخيرة، بدأ يأخذ منحى 
التهميش، لشعوره بأن التعاطف الشعبي مع 

احلكومة في هذا امللف تراجع إلى حّد بعيد.
وتدرك الدائرة احمليطة بالرئيس املصري، 
أن إحـــكام قبضـــة النظـــام على زمـــام األمور 
تتطّلـــب التخّلص مـــن عناصر دائـــرة التوتر 
التي تتشـــكل من شـــباب الثـــورة واملعارضة 
والشـــخصيات التـــي تريـــد أن تنافســـه على 

احلكم مستقبال.
وقالت أميرة العادلي، وهي من بني شباب 
ثورة ينايـــر لـ“العرب“، ”إذا كانت الثورة على 
مبـــارك عالجا خاطئا، فإن ثـــورة اجليش عام 

1952 ضد النظام امللكي كانت أيضا كذلك“.
وتابعت ”اســـتمرار القطيعة بـــني النظام 
والشـــباب واملعارضـــة هـــو مبثابـــة اخلطر.. 
فالطرفان ال يتحدثان مع بعضهما، واملسافات 
بينهمـــا شاســـعة، نحن نريد ســـماع وجهات 
نظرنا، وال أحد من شباب الثورة يريد إسقاط 

النظام مرة أخرى“.
وأضافـــت العادلـــي التـــي كانـــت حتضر 
جلسات املجلس العســـكري مع شباب الثورة 
”ال ميكـــن التعامل مع كل الشـــباب باعتبارهم 
داعمـــني للمعارضـــة واإلخـــوان، فهنـــاك من 
يتعاطف مع اجلماعة بالفعل، وهؤالء مرفوض 
التصالح معهم، وآخـــرون لهم مطالب قاصرة 
على فتـــح املجال العام وإتاحـــة الفرصة أمام 
األحزاب للقيام بدورها حتى ال يلجأ الشـــباب 

إلـــى تنظيمـــات ســـريعة تســـتغلها التيارات 
اإلسالمية املتشّددة“.

ورمبـــا يرتبط العداء بني دائرة السيســـي 
وشـــباب الثورة واملعارضة بأن أكثر العناصر 
فـــي احلكومة ذات خلفيات عســـكرية، التي ال 
تقبل بفكرة إعادة املاضي أو ظهور أشـــخاص 
مدنيني ميارسون أدوارا أو يدعمون من كوادر 
مطروحـــة ضمـــن ترتيبات مســـتقبلية تتعلق 

باحلكم.

تصفية حسابات

يرى مراقبـــون، أن اســـتمرار فتح امللفات 
القدميـــة مع شـــباب الثورة قد يكـــون مرتبطا 
بشـــقني، األول أن هناك ثأرا قدميا للمؤسســـة 
العسكرية معهم، حينما كانت تدير البالد عقب 
تنّحي مبـــارك، وعمد بعضهم تشـــويه صورة 
اجليـــش والتحريض ضـــده ومحاولة كســـر 
هيبته بهتاف ”يسقط حكم العسكر“، واتهامه 

بقتل متظاهرين.
وكان السيســـي آنذاك، رئيسا للمخابرات 
احلربيـــة وعضـــوا باملجلس األعلـــى للقوات 
املســـلحة التـــي أدارت البالد، والتقى شـــباب 
الثـــورة مرارا، ما يعني أنه اقترب من أفكارهم 
وانتماءاتهـــم السياســـية وأهدافهـــم ومـــدى 
تالحمهم مع التيارات اإلسالمية، للضغط على 
املؤسسة العسكرية لالنسحاب من املشهد في 

أقرب وقت.
ويعـــزز فكرة الثأر، أن أكثر شـــباب الثورة 
الذيـــن يحاكمون، أو أدينوا بأحكام نهائية، لم 
تشـــملهم قرارات العفو الرئاسي، أو يدرجون 
ضمن األســـماء التـــي توافق عليهـــا اجلهات 
األمنية قبل إرســـالها للسيسي للتصديق على 
خروجهم من السجون، وكثيرا ما يقول أعضاء 

جلنة العفو، إن الشروط ال تنطبق عليهم.

وقالــــت العادلــــي، وهــــي عضــــو اللجنــــة 
التنسيقية لشباب األحزاب، إن ”أكثر الشباب 
ال يكّنــــون العــــداء للنظــــام، وال يســــعون إلى 
هدم مؤسســــات الدولة، لكن يجب على دوائر 
احلكم أن تتعامل مع اإلفراج عن احملبوســــني 
البعيديــــن عــــن اإلخــــوان، باعتبارهم خطوة 
مهمة إلعادة العالقة مع النظام بشكل متوازن، 
وغيــــر مقبول أن يتم التعامل مع كل الشــــباب 

باعتبار أنهم ضد الدولة“.
ويرتبــــط الشــــق اآلخــــر، بــــأن السيســــي 
نفســــه، يعتبر ثورة يناير مؤامرة على الدولة 
املصرية، فهــــو الذي قال أمام املؤمتر الوطني 
للشــــباب في أبريــــل 2017، إنهــــا (أي الثورة) 
كانت تهدف إلى إعالن شــــيء ما (لم يســــمه)، 
وكادت تــــؤدي إلــــى أن يكون مســــتقبل مصر 
أســــوأ من بعض الدول احمليطــــة، ويتصارع 
املصريون مع بعضهم ويتقاتلون ألكثر من 50 

سنة مقبلة.
وأمــــام إخفاق النظام في مهمة اســــتمالة 
الشــــباب، أو على األقل حتجيــــم دورهم، جلأ 
إلعــــادة فتح امللفــــات القدمية كأحــــد احللول 
االستراتيجية للتخلص منها، لتخلو الساحة 
مــــن دعــــاة التغييــــر السياســــي باالحتجاج 

الشعبي.
وقالــــت العادلي ”يجــــب أوال غلق امللفات 
القدميــــة لشــــباب الثــــورة قبــــل احلديث عن 
اســــتمالتهم، ويجــــب أن تفهــــم دوائر احلكم 
أنهم من أســــقطوا نظام مبارك ثم وقفوا ضد 
اإلخــــوان ودعموا السيســــي، أي أن مواقفهم 
السياســــية بناءة وليســــت هدامــــة، وال يجب 
اإلســــالميني  وصــــول  علــــى  ُيحاســــبوا  أن 
للحكم.. اســــتقرار مصر السياسي ومواجهة 
العــــدو الداخلي يتطلب التفرقــــة بني املصلح 
السياسي وعدو الدولة، وليس وضع الطرفني 

في خانة واحدة“.

{الســـيناريوهات المقبلة تؤكد التحرك بقوة نحو تعديل الدســـتور، ومع االستســـالم الشعبي 
أمام ضغوط الحياة اليومية لن توجد معارضة جماهيرية للخطوة}.

خالد داوود
عضو ائتالف املعارضة املدنية في مصر

{هنـــاك نقاط فـــي ميثـــاق الهجرة الصـــادر عن األمـــم المتحدة تتعـــارض مع برنامـــج الحكومة 
النمساوية وال ننسى أن سياسة الهجرة لها عالقة بسيادة الدول}.

هاينز كريستيان شتراخه 
نائب مستشار النمسا وزعيم حزب احلرية اليميني املتطرف
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هل تمهد حملة الحكومة المصرية على المعارضة لقرارات صعبة

الرئيس لم يصغ بعد إلى مطالب الشباب

تدرك الدائرة املحيطة بالرئيس 
املصري، أن إحكام قبضة النظام على 

زمام األمور يتطلب التخلص من عناصر 
دائرة التوتر التي تتشكل من شباب 
الثورة واملعارضة والشخصيات التي 
تريد أن تنافسه على الحكم مستقبال

في 
العمق

[ التضييق على المعارضة يوسع الفجوة مع الشباب  [ فتح الملفات القديمة يربك القوى الثورية
تكشــــــف خطوات التضييق على احلريات في مصر عن مســــــاعي النظــــــام تكميم األفواه 
املعارضة مقابل مترير قوانني سياسية واقتصادية قاسية تراه احلكومة ضرورة للنهوض 
باالقتصاد املتردي، وتوقع مراقبون أن تذهب احلكومة نحو إقرار تعديالت دستورية متدد 
والية الرئيس احلالي عبدالفتاح السيســــــي، في حني قد تســــــهم املعركة على السلطة في 

اتساع الفجوة بني النظام والشباب الذي ُهّمش منذ ثورة يناير 2011.

النمسا بعد عام من التحول إلى اليمين: حكومة مستقرة ومعارضة تائهة

مكاسب جديدة لألحزاب اليمينية في النمسا



} الدموع التي ذرفتها قطر على صراعات 
املنطقة خالل السنوات املاضية كثيرة، 

استخدمت فيها أداتها اإلعالمية املعروفة 
بقناة اجلزيرة، بصورة اختلط فيها 

احلابل بالنابل وتداخلت فيها احلسابات 
السياسية مع املهنية، لم تتوقف برهة عند 
املسؤولية التي تتحملها الدوحة في زيادة 

حدة التوترات والتحريض عليها وتغذيتها 
معنويا وماديا.

وسط الدموع التي انهمرت بكثافة من 
عيون بعض مذيعيها بشأن حصار غزة 
منذ حوالي عشر سنوات، لم تدرك أنه 

سيأتي اليوم الذي تتكشف فيه األالعيب 
التي نسجتها وحّملت مصر وحدها 

حصار القطاع، ومنع وصول املساعدات 
عن سكانه، دون ذكر لدور مباشر قامت به 

إسرائيل وتتحمل مسؤوليته مبفردها.
القصة أن الدوحة نشطت خالل األيام 
املاضية لتقدمي كميات من الوقود بغرض 

إنارة غزة بالكهرباء، وأبدت تعاونا 
الفتا مع األمم املتحدة وإسرائيل لتقدمي 

املساعدات وتخفيف حدة احلصار واملعاناة 
عن املواطنني، واألهم محاولة تقوية شوكة 

حماس ملواجهة العقوبات التي شرعت 
السلطة الفلسطينية في فرضها على 

القطاع.

جميع أنواع املساعدات التي قدمت، 
عالنية أو في اخلفاء، مرت عبر قنوات 

إسرائيلية ومتت بالتنسيق مع املسؤولني في 
تل أبيب، ودخلت عن طريق املعابر املتعددة 

التي تتحكم فيها قوات االحتالل مع غزة، 
ما يعني أن اجلهة التي تفرض احلصار 

احلقيقي هي إسرائيل.
نعم هناك خالفات بني الدوحة والقاهرة 

حتول دون دخول بعض املساعدات عن 
طريق معبر رفح املخصص أصال لعبور 

األفراد وليس احلافالت، مع ذلك تباكت عليه 
قطر، واتهمت مصر بتعمد إغالقه وجتويع 
أهالي غزة، دون إشارة إلى الهدف من ذلك 
وهو ضبط عملية املرور، وضرورة وجود 

شرطة تابعة للسلطة الفلسطينية، واحلاجة 
للدفاع عن األمن القومي، ومنع دخول 

عناصر متشددة باندساسها وسط املواطنني 
البسطاء.

املبادرة التي اتخذتها القاهرة منذ عامني 
لهدم األنفاق الواصلة بني رفح املصرية 

ونظيرتها الفلسطينية، ومنع تسريب 
اإلرهابيني لسيناء واألسلحة لهم، لم تتوقف 

قطر عند معانيها اإليجابية وحصرتها في 
إطار االّدعاء بتشريد مواطني رفح في شمال 
سيناء، وتغافلت أن مصر غضت الطرف عن 
األنفاق عندما كانت أداة إلدخال املساعدات 

ملواطني غزة وليس لتهريب املجرمني إلى 
سيناء.

من حيث ال تدري قدمت قطر هدية 
ممهورة بخط يد املسؤولني فيها، وبدأت 

تخوض معركة سياسية بذريعة إنقاذ غزة، 
وكأن حصارها املمتد لسنوات ظهر األسابيع 

املاضية فقط، ألم تكن تعلم أنه مستمر منذ 
سيطرة حماس على القطاع عام 2007؟ وأن 

معركتها املفتعلة إلعادة البناء فشلت ألن 
إسرائيل لم تكن راضية عنها؟

التحركات التي تقوم بها حاليا ركزت 
على التعامل مع إسرائيل والتنسيق مع األمم 

املتحدة، أمال في البحث عن دور يتجاوز 
دخول املساعدات، ويصل إلى حد تغيير 

جدول األعمال الذي توافقت عليه القاهرة مع 
فتح وغالبية احلركات الفلسطينية، وحتاول 

الدوحة منح التهدئة مع إسرائيل أولوية قبل 
املصاحلة، وهو ما تسعى إليه حماس.

عندما وجدت إسرائيل أن الهدوء النسبي 
مع غزة جرى خرقه، أعلنت من جانبها، 
السبت، وقف املساعدات القطرية لغزة، 

واستمرار احلصار املفروض على القطاع 
من دون أن تتحدث الدوحة بشيء عن هذه 

اخلطوة، أو تبدي امتعاضا سياسيا من 
اإلجراء املفاجئ، بل تقبلته وامتثلت له ولم 

حتّمل إسرائيل مسؤولية احلصار.
على العكس، استنفرت وسائل اإلعالم 
التابعة لها، واستأنفت عملية التشويش 

على مصر، وجتاهلت ما قامت به إسرائيل، 
وحتدثت عن عملية فتح وغلق معبر رفح ملدد 

قصيرة، ما يشي بالعودة إلى السيمفونية 
السابقة.

من تابعوا احلملة التي شنتها اجلزيرة 
على احلكومة املصرية عقب حرب إسرائيل 
على غزة، نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، 
توّلد لديهم يقني آنذاك أن القاهرة ”أجرمت“ 

في حق أهالي غزة، عندما أغلقت معبر 
رفح ملنع دخول اآلالف من البشر، بينهم 

مئات من املتطرفني الذين ميثلون تهديدا 
لألمن القومي، وهو ما ثبتت صحته بتمركز 

إرهابيني في سيناء.
وقتها ابتعدت قطر عن احلديث 

باستفاضة عن األسباب التي أدت إلى غلق 
معبر رفح، وشحنت الناس بعبارات انفعالية 

رسخت في وجدانهم معان سلبية تعزز من 
مسؤولية القاهرة األخالقية عن حصار غزة، 

مقابل نفيها عن إسرائيل.
اآللة القطرية متكنت من لصق هذه التهمة 
بنظام الرئيس املصري حسني مبارك في ذلك 
الوقت، وعندما سقط ولم ينته احلصار على 

غزة، جتاهلت احلديث عن عظم املسؤولية 
اإلسرائيلية، وجرى نقل املشاهدين جلدول 

أعمال آخر، إلى أن جتدد الهجوم بنفس 
الذرائع مع سقوط حكم اإلخوان املسلمني 

مبصر في 30 يوليو 2013.
اللعبة التي متارسها قطر تنصب 

جهودها فقط على تخفيف احلصار عن 

غزة، دون أن تستغرق في التركيز على 
اجلهة التي أدت تصرفاتها إليه، فقد فرض 
عليها الواقع تشتيت االنتباه لعدم الصدام 

بإسرائيل، وحتول احلصار إلى ما ميكن 
وصفه بـ“قميص عثمان“ الذي تتباكى عليه 

الدوحة حاليا.
التباكي له تفسيرات عدة، فهو مينحها 

فرصة للنواح على السكان املظلومني 
والتأثير على قطاع كبير من املشاهدين، 

وخلق رأي عام متعاطف مع حماس، احلليف 
التقليدي للدوحة، وتخفيف الضغوط 

السياسية على احلركة التي تتمسك بالبقاء 
في حكم غزة، وتتنصل من كل محاولة تقود 

إلى متكني احلكومة الفلسطينية.
تسليط األضواء على احلصار منح 

حماس أيضا فرصة للمتاجرة السياسية به، 
وتبديل وتعديل أولوياتها وفقا لتقديراتها 

التي تفرضها اللحظة، وقدم لها مبررا جيدا 
بشأن التمسك بأهمية التوصل لتهدئة 

مع إسرائيل، والتنصل من الضغوط التي 
تتعرض لها من جانب السلطة الفلسطينية 

جلعل املصاحلة مقدمة على التهدئة.
الدوحة وجدت في التهدئة، كما احلصار، 

نافذة للحضور بفاعلية على الساحة 
الفلسطينية، التي تسعى منذ فترة لتعظيم 

دورها فيها، ومن خاللها ميكن تهميش 
دور الوساطة التي تقوم بها مصر وعرقلة 

التوصل إلى مصاحلة وطنية بني القوى 
الفلسطينية، والتدخل من أجل البحث في 
قضايا أخرى لها عالقة مباشرة بحماس 

وإسرائيل، مثل قضية األسرى.
النتيجة الطبيعية التي تفضي إليها 

مجمل املمارسات القطرية تتمحور في تعميق 
اخلالف بني فتح وحماس، ومن ثم ترسيخ 
الفصل بني قطاع غزة والضفة الغربية، ما 
يؤدي إلى بقاء األوضاع على ما هي عليه، 
ومتكني حماس من استمرار قبضتها على 

غزة.
حتقيق هذا الهدف يجعل للدوحة حليفا 

مشاغبا على مرمى بصر من مصر، قد 
يتحول إلى منغص دائم، عندما يتمكن من 
فك احلصار الذي تفرضه إسرائيل، وعقد 
صفقات مع جهات دولية لتعمير القطاع، 

فضال عن احلصول على مزايا توفر ما 
تتمناه حماس من حكم ذاتي، وهو الطريق 

الذي تسير فيه قطر، وحتاول أن تفرضه 
بسياسة األمر الواقع.

املشكلة أن اخلطوات التي تتبناها قطر 
تتجاهل في معظمها أن اجلهات املناهضة 

لتصوراتها لديها من الكفاءة ما ميكنها من 
دحض احملاوالت الدؤوبة لفرض خياراتها، 

والدليل أن ادعاءات حتميل مسؤولية حصار 
غزة ملصر تسقط الواحدة تلو األخرى. كما أن 

غالبية التوجهات التي تبنتها الدوحة لدعم 
اجلماعات اإلرهابية والتنظيمات املتطرفة، 
ُرفع عنها احلجاب، وجعلت قطر تدفع ثمنا 

باهظا ملمارساتها.
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{ال توجد رغبة في أوروبا لتهميش الســـلطة الوطنية الفلســـطينية، ولكن هناك اعترافا بأنها 
تخلق العراقيل أمام تحسين األوضاع في قطاع غزة}.

هيو لوفات
باحث في املجلس األوروبي للعالقات اخلارجية

} ال يبدو أن الوضع يتجه نحو االنفراج 
واملصاحلة، بني حركة فتح، التي تهيمن 

على النظام السياسي الفلسطيني، املتمثل 
مبنظمة التحرير وكيان السلطة الفلسطينية 

في األراضي احملتلة، من جهة، وحركة حماس 
التي تهيمن على قطاع غزة وتتزعم املعارضة 

الفصائلية، في الداخل واخلارج، من اجلهة 
األخرى.

وفي الواقع فإن هذا الوضع بات يزداد 
تفاقمًا، لكن ليس بسبب إسرائيل مباشرة، 
وإمنا بسبب عاملني أساسيني مستجدين. 

أوالهما، يتمثل في التدخالت اخلارجية في 
الشأن الفلسطيني، وهو ما توضح مؤخرا 

في قيام قطر بتمويل شحنات وقود إلى غزة، 
لتشغيل محطتها الكهربائية، بالتفاهم مع 
السلطات اإلسرائيلية، األمر الذي اعتبرته 

القيادة الفلسطينية، وهي قيادة املنظمة 
والسلطة وفتح، مبثابة تدّخل خارجي غير 

مقبول، ألنه لم يأت من خاللها، وألنها 
تعتقد أن هكذا خطوة تقوي حركة حماس 
بدل إضعافها، وتشّجعها على التعّنت في 

مباحثات املصاحلة واستعادة وحدة الكيان 
الفلسطيني.

وثانيهما، خشية تلك القيادة من اعتبار 
هذه اخلطوة كجزء من خطوات أكبر وأخطر 
تستهدف الضغط عليها وإضعاف مكانتها، 
كما تستهدف خلق واقع من االنفصال بني 

الضفة وغزة، وهو تخوف بات له مشروعيته 
وقوته النابعتني من اإلجراءات واملواقف 
األميركية املعادية للحقوق الفلسطينية، 
وملنظمة التحرير، في ظل إدارة الرئيس 

دونالد ترامب، ومن مشروع هذه اإلدارة، 
املسمى ”صفقة القرن“، الذي تعتزم إطالقه 

قريبا.
هكذا، ففي بيان أصدرته بعد انتهاء 

اجتماع لهيآتها القيادية، اخلميس املاضي 
11 أكتوبر، حملت قيادة املنظمة وفتح، بشدة 

على حركة حماس، لكن سبب احلملة هذه 
املرة، بحسب البيان، ينبع من أسباب عديدة. 
أهمها أوًال دور تلك احلركة في مترير ”صفقة 
القرن“، ”التي تنص على التنازل عن القدس 

وحق الالجئني في العودة والتعويض، 
وفصل الضفة عن قطاع غزة، ملنع إقامة 

دولة فلسطني املستقلة على حدود الرابع من 
حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس�.
ثانيا، اعتبار أن ”انقالب حماس على 

الشرعية الوطنية الفلسطينية في العام 2007، 
الذي خطط له (رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
آرييل شارون) ونّفذته حماس، كان بداية 

تنفيذ لصفقة العصر“.
ثالثا، اعتبار أن حماس، التي تّدعي أنها 
تريد دولة على أراضي فلسطني التاريخية، 

قبلت بدولة في غزة مبساحة واحد باملئة 
من مساحة فلسطني التاريخية، مقابل 

االعتراف بحكمها والتعامل معها من قبل 
دولة االحتالل اإلسرائيلي. ولم ينس البيان 

مطالبة جماهير الشعب الفلسطيني بعقد 
”محاكمات ميدانية“ لقادة حماس الذين قال 
إنهم ”استرخصوا دم اإلنسان الفلسطيني 

وروحه املقدسة، وقايضوها مبال يقبضونه 
من دولة االحتالل حتت مسمى رواتب في 

مقابل خيانتهم، واغتيالهم املشروع الوطني، 
وتقزمي حركة التحرر الوطنية الفلسطينية 

وحتويلها إلى مجرد حالة تسّول“.
وبغض النظر عن اتفاقنا أو عدم اتفاقنا 
مع سياسات حماس ومواقفها، إال أن املآخذ 
املذكورة في البيان مثيرة للدهشة، وهي حقا 

تستحق التوقف عندها ومناقشتها، بسبب 
العمومية التي اّتسمت بها، وبسبب إنكار 
القيادة الفلسطينية ألي مسؤولية لها عن 

وصول الوضع الفلسطيني إلى هذه احلالة 
من الترّهل والضعف والضياع. وعلى ذلك 

فإنه ميكن التسجيل على البيان املالحظات 
اآلتية:

أوال إن القيادة الفلسطينية، أي قيادة 
املنظمة والسلطة وفتح، هي املسؤولة عن 
تدهور مكانة احلقوق الوطنية األساسية 

للفلسطينيني، في العودة والقدس، وإنهاء 
االستيطان، واحلق في إقامة دولة مستقلة، 

وذلك بعقدها اتفاق أوسلو، الناقص 
واملجحف عام 1993. ومثال فإن تلك القيادة 

هي التي قبلت بتأجيل البّت في هذه احلقوق، 
وضمنه تأجيل البّت مباهية احلل النهائي، 

وقبلت بحصر واليتها على فلسطينيي الضفة 
وغزة، واختزال الشعب الفلسطيني بهم، 
بإخراج الالجئني من املعادالت السياسية 

الفلسطينية، وتبعا لذلك كله فهي التي 
هّمشت منظمة التحرير، بجعلها السلطة 

مركزا للثقل السياسي للشعب الفلسطيني مع 
كل انتقاداتنا حلركة حماس بشأن سياساتها 
الفلسطينية، وبشأن طريقة إدارتها لسلطتها 

في قطاع غزة.
ثانيا، كيف يكون االنقسام الذي حدث 
قبل 12 عاما، هو مبثابة تنفيذ ملا يسمى 

”صفقة القرن“، إذا كانت تلك الصفقة بالذات 
لم تولد بعد، ولم يكن يخطر على بال أحد 

أن صاحبها، أي ترامب قد يصل إلى البيت 
األبيض؟ ثم ما هي اتفاقية أوسلو إن لم تكن 

بحد ذاتها جزءا من الترتيبات األميركية ـ 
اإلسرائيلية في املنطقة؟

ثالثا، إذا كانت حماس قد قبلت بدولة في 
حدود 1 باملئة من مساحة فلسطني، كما يقول 

البيان، من أجل االعتراف بها وبحكمها، 
فإن هذا القول ينطبق أساسا على القيادة 
الفلسطينية، التي كانت رضخت إلمالءات 

إسرائيل في اتفاق أوسلو املذكور، بتأجيل 
القضايا األساسية، مقابل االعتراف بها 

والتفاوض معها بطريقة سرية، بدال من الوفد 
املفاوض الذي كان يترأسه حيدر عبدالشافي، 

ويضم في صفوفه عددا من الشخصيات في 
الداخل من الضفة وغزة.

رابعًا، إن هذه الطريقة بالدعوة إلى 
احملاسبة واحلديث عن محاكمات ميدانية، 
ال تليق بحركات سياسية، وضمنه حركات 
حترر وطني حتت االحتالل، ألنها تنطوي 

على مخاطر كثيرة، هذا إضافة إلى أن ثمة 
في الساحة الفلسطينية من يطالب مبحاسبة 
قيادة فتح على عقدها اتفاق أوسلو. والفكرة 

هنا أن الفلسطينيني بحاجة إلى إدراكات 
عقالنية لواقعهم وحمليطهم، ولطريقة كفاحهم 

ضد إسرائيل، كما هم بحاجة ماسة إلى 
مراجعة ذاتية نقدية ومسؤولة لتجربتهم، 

بنجاحاتها وإخفاقاتها، بدال من قصة 
احملاكمات والتحريض اجلانبي، ملعرفة أين 

أخطأوا وأين أصابوا.

في الغضون فإن احلركتني الكبيرتني، 
أي فتح وحماس، تتحمالن املسؤولية عن 

حتول احلركة الوطنية الفلسطينية إلى 
سلطة، وعن تضخم اجلهاز الوظيفي، ما جنم 

عنه املزيد من االرتهان السياسي واملالي 
للخارج، وما جنم عنه من إضعاف للمجتمع 

املدني الفلسطيني، الذي بات في الضفة 
يخضع لسلطة فتح، وفي غزة يخضع لسلطة 
حماس، في حني أنه كان أكثر قدرة وحرية في 

مواجهته إلسرائيل قبل قيام تلك السلطة. 

الصراع الفتحاوي الحمساوي يستنزف الفلسطينيين

 القيادة الفلسطينية هي المسؤولة 
عن تدهور مكانة الحقوق الوطنية 

األساسية للفلسطينيين، في العودة 
والقدس وإنهاء االستيطان، والحق في 

إقامة دولة مستقلة

فتح وحماس تتحمالن المسؤولية عن 
تحول الحركة الوطنية الفلسطينية إلى 

سلطة، وعن تضخم الجهاز الوظيفي، 
ما نجم عنه المزيد من االرتهان 

السياسي والمالي للخارج

قميص غزة الذي تباكت عليه قطر

اللعبة التي تمارسها قطر تنصب 
جهودها فقط على تخفيف الحصار عن 
غزة، دون أن تستغرق في التركيز على 

الجهة التي أدت تصرفاتها إليه، فقد 
فرض عليها الواقع تشتيت االنتباه 

لعدم الصدام بإسرائيل

{األميـــن العام لألمـــم المتحدة يأمل فـــي تخفيف الضغط اإلنســـاني في غزة، وإفســـاح المجال 
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تركيا تستثمر اإلخوان لتهديد أمن الخليج

} منذ أشهر عديدة ودول اخلليج حتذر 
مواطنيها من السياحة في تركيا، بعد أن 

تعرض بالفعل عدد من السياح اخلليجيني 
لعمليات سطو وسرقة باإلكراه واعتداءات في 
حوادث متكررة في مدن تركية. وبدأت سلسلة 

االعتداءات ضد السياح العرب واخلليجيني 
على وجه التحديد منذ أن أهملت سلطات 

األمن التركية واجباتها النظامية املعتادة، 
وانشغلت مبتابعة من يصفهم الرئيس رجب 

طيب أردوغان باالنقالبيني. حينها طالعنا 
الكثير من األخبار والتحليالت اإلعالمية على 

خلفية االعتداءات ضد السياح، ومت طرح 
تساؤالت حول أسباب اجلرائم والسرقات من 
قبل عصابات تتحرك بأريحية ودون أي خوف 
أو قلق من الشرطة التركية، فكان التفسير أن 

األمن التركي أصبح يركز بشكل أهم على األمن 
السياسي، بينما مت إهمال األمن اجلنائي.
واآلن جاءت حادثة االختفاء الغامض 

للصحافي السعودي جمال خاشقجي لكي 
تتأكد لدينا في اخلليج أن التحذيرات املتكررة 

للمواطنني اخلليجيني من خطورة السياحة 
في تركيا كانت طبيعية وقائمة على استشراف 

حقيقة وواقع االنفالت األمني والفوضى في 
الشارع التركي الذي يعيث فيه املجرمون 
وأفراد العصابات دون رقيب أو حسيب، 

وخاصة مع اشتداد األزمة االقتصادية وانهيار 
الليرة التركية.

ومع تناقص شعبية أردوغان وانخفاض 
رصيد التجربة اإلسالمية التركية بشكل عام 

بعد األزمة االقتصادية األخيرة، يشعر النظام 
التركي اإلخواني أنه بحاجة إلى أكثر من 

خدعة وأكثر من معجزة إلنقاذ سمعته، بهدف 
استعادة ثقة اجلمهور بحكم اإلسالميني 

الذين أصبحت تركيا متثل قبلتهم اجلديدة، 
وال يريدونها أن تفشل كما فشلت من قبل 

أفغانستان والسودان وغزة.
من هنا نرى أن اإلشكالية التركية تكمن 

في فشل النظام التركي في اإلبقاء على عالقات 
إقليمية ودولية متوازنة، بعيدًا عن االنحياز 

أليديولوجيا رومانسية تراهن على تيار 
اإلسالم السياسي وعلى احلليف القطري. 

فقطر ال متلك سوى املال واالعتماد على 
مخزونها من اإلرهابيني، وهم الذين حولوا 

تركيا إلى معسكر إيواء وإلى أستوديو مفتوح 
لنشر مظلوميتهم املزعومة وحتريض الشعوب 

جلرها إلى الفوضى والتخريب.
لكن تركيا وبدًال من أن حتافظ على منوها 

الذي كان قد بدأ يلوح بأرقام جيدة، توّرطت 
خالل الفترة املاضية في عدة أزمات داخلية 

وخارجية، أبرزها التدهور االقتصادي وانهيار 
العملة والدخول في خالف مع الواليات 

املتحدة. وكان اخلالف التركي – األميركي 

قابًال للتطور بشكل خطير وصوًال إلى بلوغ 
املزيد من االنهيار االقتصادي بفعل العقوبات 

األميركية. لكن من الواضح بعد اإلجراءات 
اجلديدة واملفاجئة أن حكومة أردوغان وجذور 

الدولة التركية العميقة أدركت حجم املخاطر 
احملدقة بتركيا بفعل تعّنت أردوغان في 

تصريحاته العنترية وخطاباته، التي يحرص 
على أن تتخذ طابعا دعائيا. وتالفيًا للمزيد 

من اخلسائر يبدو أن تركيا قررت اتخاذ 
تدابير لم تكن متوقعة بهدف اخلروج من عنق 

الزجاجة وفتح صفحة جديدة مع الواليات 
املتحدة، وهي إجراءات تظل بحاجة إلى 

وقت لتعطي مفعولها لنترّقب رد فعل اإلدارة 
األميركية جتاهها.

خسر النظام التركي اللباقة الدبلوماسية 
منذ اكتشاف احملاولة االنقالبية املزعومة، 

وراحت أجهزة النظام ووسائل إعالمه توزع 
االتهامات بدعم االنقالبيني شرقا وغربا، حتى 

طالت االتهامات الواليات املتحدة من خالل 
الزعم بشبهة تورط القس أندرو برانسون في 

دعم االنقالبيني. وبعد أن استمرت تداعيات 
األزمة االقتصادية التركية تتفاعل، وخوفًا من 

تأثير العقوبات األميركية، جلأت تركيا قبل 
أيام إلى إطالق سراح القس أندرو برانسون، 

في خطوة اعتبرها محللون مبثابة صفقة 
تركية مع البيت األبيض، واستثمارًا ال يخلو 
من االستسالم والرغبة في مهادنة الواليات 

املتحدة.
من الواضح أن تركيا تريد أن تبقى واحة 

الحتضان اإلخوان املسلمني الذين جمعتهم من 
كل مكان، لكي تستخدمهم كورقة تهديد ضد 

املنطقة العربية وضد منطقة اخلليج على وجه 
التحديد. وخاصة أن كل األحداث والتداعيات 

تشير إلى دور تركي مشبوه في التهيئة ملرحلة 
أخرى قادمة من االستخدام املخابراتي لورقة 
اإلخوان، وتوظيف طمع اإلخوان في الوصول 
إلى السلطة لتمرير ضغوط اقتصادية وجني 

مكاسب. يريد الطرف التركي على األقل 
التحرر من عبء األزمة االقتصادية اخلانقة 

ومن شبه العزلة التي كان أردوغان يقود بالده 
نحوها بإصرار. والغريب أن لدى تركيا عمالء 
يدعون لالستنجاد بها وبجيشها، وبالتحديد 

من احملسوبني على اإلسالم السياسي في 
اخلليج، وهؤالء ال يشعرون بأي انتماء وطني 

ويرحبون بالتدخل اخلارجي أسوة بتنظيم 
احلمدين.

غير أن التحالف التركي القطري جتاوز 
مبراحل كثيرة مسألة الدفاع عن النظام 

القطري املوالي لإلخوان، وانتقل إلى الرغبة 
في االنتقام والشروع في تنفيذ مخطط طويل 

األمد لنشر الفوضى في اخلليج، وسالحه 
األبرز لتنفيذ املخطط اجلهنمي دعم اإلخوان 
لتحقيق طموحهم الدائم واستغالل سعيهم 
احلثيث خالل العقود املاضية للتمكني عبر 

التسلل إلى مواقع القرار. تبعًا لذلك يتساوى 
في نظر املراقبني للتوغل اإلخواني في املشهد 

السياسي ما تقوم به تركيا الرسمية من 
حتركات، مع ما تقوم به التنظيمات اإلخوانية 

من استغالل للفرص، إضافة إلى تصعيد 
منابر إعالمية دولية شعارات مدروسة تعيد 

من جديد استغالل املنظمات احلقوقية الدولية 
لتمرير ضغوط باسم حقوق اإلنسان، وهي 
الورقة التي يلعب عليها اإلخوان بدعم من 
منظمات غربية تابعة ألجهزة استخبارات 
عاملية، تتكفل بتوجيه أنشطتها وتسخني 
ملفات بعينها في أروقتها منذ تأسيسها. 

وكلما حتركت تركيا لدعم اإلخوان والتباكي 
معهم، جند أن اإلعالم القطري يساند ذلك 
التحرك ويتناغم معه عبر تكثيف احملتوى 
اإلعالمي املوجه خلدمة اإلخوان وما تشير 
إليه أصابع القيادة التركية اإلخوانية. لكّن 

املتعاطفني مع اإلخوان ال يستطيعون اكتشاف 
اخلروج على املهنية في منهج إعالم الدوحة، 

حتى لو أصبحت كل نشرات األخبار وعناوين 
الصحف املمولة من قطر تعزف على موضوع 

واحد وتتجاهل بقية أحداث العالم األكثر 
سخونة.

ويبقى اخلطر التركي على أمن منطقة 
اخلليج في تصاعد مستمر، في ظل هيمنة 

اإلخوان على حكم تركيا، وفي ظل قبول 
النخبة السياسية التركية بتحول إسطنبول 

إلى قاعدة لإلسالم السياسي وعناصره 
ومشروعه اإلرهابي التخريبي. ولم يكن مؤشر 

اخلطر التركي على أمن اخلليج سيبلغ هذا 
املستوى إال نتيجة الحتضان النظام التركي 
للخاليا اإلخوانية التي تتنفس بأموال قطر، 

وجتد في احلاضنة التركية بيئة مساعدة 
للملمة صفوف عناصرها من اجلناحني 

السياسي واإلرهابي.
التنسيق الثنائي بني اإلمارات العربية 
املتحدة واململكة العربية السعودية حلماية 

أمن اخلليج كان دافعًا للحاقدين للقيام 
بخطوات مضادة، بدليل أن التحالف التركي 

القطري منح تركيا حق التواجد العسكري 
في اخلليج. والهدف من إقامة حتالف تركي 

قطري هو مواجهة التحالف الطبيعي بني 
اإلمارات والسعودية، رغم أنه حتالف حتكمه 
اجلغرافيا واملصالح األمنية واالستراتيجية 
املشتركة بني البلدين. أما التحالف القطري 

التركي فإنه غير مبرر جغرافيا واستراتيجيا، 
مما يجعله حتالفًا حتكمه مخاوف تنظيم 

احلمدين احلاكم لقطر وأطماع اإلخوان الذين 
يتحكمون بالقرار في تركيا. وبالتالي فإن 
التواجد العسكري التركي في قطر يعني 
أن الدوحة سّهلت مهمة جيش الطرابيش 

احلمر لتهديد أمن اخلليج بسبب االختراق 
اإلخواني للمنطقة، وذلك االختراق مت مبباركة 
قطرية ورغبة في االحتماء باإلخوان ومتويل 

مشروعهم التخريبي، ألن النظام القطري ال 
يثق بنفسه وال بالشعب القطري. وبالنسبة 

للتطورات األخيرة، ال ميلك املراقب لألحداث 
إال االستغراب حلجم االستغالل والتوظيف 

االنتهازي لقضية اختفاء الصحافي 
السعودي. كما أن التقارب التركي األميركي 
املفاجئ يثير الكثير من عالمات االستفهام. 

فحتى ما قبل أسابيع والسلطات التركية 
تتحدث بتوتر عن قضية القس األميركي 

وتلـمح إلى استقالل القضاء التركي، ثم فجأة 
تعقد جلسة جديدة وتتغير أقوال الشهود 

ويتم إطالق سراح القس. ما يعني أن قرار 
إطالق سراحه كان سياسيًا. واأليام القادمة 

كفيلة بفرز نتائج املغامرة التركية التي ال 
تتحرك إال وفقًا حلرصها على مصلحة مشروع 

اإلسالم السياسي.
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اليوم مختلف كثيرا عما كان عليه باألمس، لدينا فرصة ألن نصبح أقرب كثيرا إلى تركيا}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

تاريخان لبنانيان أميركا على حافة 

االنهيار

} هناك تاريخان لبنانيان مرتبطان بشهر 
تشرين األول – أكتوبر اجلاري وبرئيس 
اجلمهورية احلالي العماد ميشال عون 

حتديدا. هناك بالطبع تواريخ لبنانية وعربية 
أخرى مهّمة ذات عالقة بهذا الشهر. لكن من 

املفيد في هذه األّيام التوقف عند الثالث عشر 
من تشرين األّول 1990 والواحد والثالثني من 

الشهر عام 2016. تاريخ سقوط قصر بعبدا 
حتت الوصاية السورية وتاريخ انتخاب 

ميشال عون رئيسا للجمهورية.
في 13 تشرين األّول من العام 1990، 
استطاع اجليش السوري التابع لنظام 
حافظ األسد دخول القصر الرئاسي في 

بعبدا ووزارة الدفاع اللبنانية في اليرزة 
بعد حصوله على ضوء أخضر أميركي 
وإسرائيلي سمح لسالح اجلو السوري 
باإلغارة على القصر الرئاسي اللبناني.

قاوم اجليش اللبناني ببسالة محاوال 
وقف تقّدم السوريني في اجتاه قصر بعبدا، 

في حني انتقل اجلنرال ميشال عون اجلالس 
في القصر، منذ أيلول – سبتمبر 1988، 

بصفة كونه رئيسا حلكومة مؤقتة، إلى منزل 
السفير الفرنسي في احلازمية. كانت لهذه 
احلكومة مهمة محددة هي انتخاب رئيس 
للجمهورية في ضوء انتهاء والية الرئيس 
أمني اجلميل. لكّن كّل احملاوالت النتخاب 

رئيس فشلت، إلى أن جاء اتفاق الطائف في 
أيلول – سبتمبر 1989، وهو اتفاق لم يقبل 

به ميشال عون، كما لم يقبل به ”حزب الله“ 
الطامح إلى تدمير النظام في لبنان تدميرا 

كامال من أجل إقامة ”جمهورية إسالمية“ 
فيه. هذا ما كان يقوله األمني العام للحزب 
حسن نصرالله الذي كان يرى، وقتذاك، في 

هذه اجلمهورية التي يتحّكم بها ”الولّي 

الفقيه“، من طهران، احلل األنسب للبنان 
واللبنانيني، مسيحيني ومسلمني.

في الوقت ذاته، لم يكن النظام السوري 
راضيا عن اتفاق الطائف. انقلب عليه في 

الثاني والعشرين من تشرين الثاني – نوفمبر 
1989 عندما اغتال الرئيس املنتخب رينيه 

معّوض الذي كان ميثل روح ذلك االتفاق على 
حقيقتها. كان هدف النظام السوري اإلتيان 
برئيس لبناني ضعيف ُيستخدُم في معظم 
األحيان في إضعاف رئيس مجلس الوزراء 
السّني وتعطيل مهمته والوقوف في وجهه.

هذا ليس وقت العودة إلى الظروف التي 
رافقت انتقال ميشال عون إلى منزل السفير 
الفرنسي رينيه آال في احلازمية. لكّنه وقت 
العودة بالذاكرة إلى تلك األيام التي سبقت 
سقوط قصر بعبدا متهيدا لوصاية سورية 

كاملة على لبنان.
يعود سبب سقوط قصر بعبدا ووزارة 

الدفاع إلى سبب أساسي. يتمثل هذا السبب 
في العجز عن قراءة التوازنات اإلقليمية 
والتعاطي معها مبرونة وذكاء مبا يخدم 

مصلحة اللبنانيني عموما، بدل تهجير 
أكبر عدد من املسيحيني من البلد. كان 

الولد الصغير يعرف، وقتذاك، أن صّدام 
حسني انتهى في اليوم الذي دخل فيه أول 

جندي عراقي إلى الكويت في الثاني من 
آب – أغسطس 1990. كان صّدام منتهيا 

أصال نظرا إلى أنه لم يستوعب األسباب 
التي مكنته من حتقيق شبه انتصار على 
إيران في حرب السنوات الثماني. لم تكن 
حاجة إلى االستناد إليه من أجل مواجهة 

الطائف أو النظام السوري. لم تكن الدبابات 
التي أرسلها الرئيس العراقي وقتذاك إلى 

لبنان، عبر األراضي التركية، ثم عبر البحر، 
والتي كشفت عليها إسرائيل قبل السماح لها 
بإكمال طريقها إلى لبنان صاحلة ألي شيء. 
بل كانت صاحلة ملقاتلة ”القوات اللبنانية“ 
في وقت لم تكن من حاجة إلى تلك احلرب 

املسيحية – املسيحية العبثية التي تبدو أّنها 
مازالت مستمّرة إلى اليوم… من دون دبابات 

عراقية، بل بوسائل أخرى.
سقط قصر بعبدا عندما قّرر حافظ 

األسد املشاركة إلى جانب القوات األميركية 
والغربية والعربية األخرى في حرب حترير 

الكويت. انضم حافظ األسد إلى الفريق 
الرابح وقبض ثمن انضمامه إلى األميركيني 

مسبقا. كان لبنان اجلائزة الكبرى. بقي لبنان 
خمسة عشر عاما حتت الوصاية السورية 

بغطاء أميركي.
هل يعجز لبنان في العام 2018 عن البناء 
على ما حتّقق في 2016 لدى انتخاب العماد 

عون رئيسا للجمهورية؟ هناك خوف من ذلك. 
في أساس هذا اخلوف العجز مّرة أخرى عن 
قراءة املعادالت اإلقليمية والدولية على غرار 

ما حصل في 1990.
منذ انتهاء والية الرئيس ميشال سليمان، 

الذي لم يوجد من يطالب بالتمديد له كما 
حصل مع سلفيه إلياس الهراوي وإميل ّحلود 
بسبب ”إعالن بعبدا“، أصّر ”حزب الله“ على 
انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهورية. كان 

اخليار، بعد إغالق أبواب مجلس النواب، بني 
ميشال عون رئيسا والفراغ. فّضل الرئيس 

سعد احلريري تفادي الفراغ، خصوصا بعدما 
اختار الدكتور سمير جعجع السير بدوره في 
خيار ميشال عون. ما العمل اآلن بعدما تبّني 

أن هناك رهانات على تغييرات ستحصل على 
الصعيد اإلقليمي ملصلحة النظام السوري 

وإيران؟
كانت مصلحة لبنان تقضي في العام 

1990 بتفادي أي لعبة من نوع اللجوء إلى 
صّدام حسني في املواجهة مع حافظ األسد. 
كان الطريق األقصر للمحافظة على مصلحة 
اللبنانيني وحماية حقوق املسيحيني القبول 

باتفاق الطائف واحلؤول دون حروب 
داخلية أدت إلى تهجير أكبر عدد ممكن من 

املسيحيني من لبنان.

ال ميكن القفز من حضن صّدام حسني 
إلى حضن النظام السوري وإيران، حّتى لو 

احتاج القيام مبثل هذه القفزة إلى ثمانية 
عشر عاما. ليست مهّمة لبنان التحّول 

إلى ”ساحة“ ُتستخدم إيرانيا للهرب من 
العقوبات األميركية، وال حديقة خلفية لنظام 

سوري ال مستقبل له من أّي نوع.
إن رفض تشكيل حكومة وفاقية تتمتع 

بحّد أدنى من التوازن الوطني في 2018 يشبه 
إلى حّد كبير رفض اتفاق الطائف في أواخر 

العام 1989 وفي العام 1990، وصوال إلى اليوم 
الذي سقط فيه قصر بعبدا ووزارة الدفاع 
التي دخلها جنود تابعون للنظام السوري 
للمّرة األولى منذ استقالل لبنان في العام 

.1943
يفترض في كّل مسؤول لبناني التعاطي 
مع الواقع بعيدا عن األوهام. األهّم من ذلك 

كّله، يفترض أن يكون هناك من يريد أن يتعّلم 
شيئا من جتارب املاضي القريب. ال يحمي 
لبنان سوى العقل والتعّقل. ميّر البلد في 

أزمة اقتصادية في غاية اخلطورة. فوق ذلك، 
إّنه بلد ال ماء وال كهرباء فيه وال حّل ألزمة 

النفايات، علما أن املاء والكهرباء وحّل أزمة 
النفايات في متناول اليد.

من يريد مخرجا بالفعل يفّكر منذ اآلن 
في كيفية تفادي الوصول إلى وضع شبيه 
مبا حصل في العام 2014 عندما قّرر ”حزب 
الله“ من يكون رئيسا للجمهورية. حتقق له 

ذلك في 2016. ما حصل في مستوى كارثة 
اتفاق القاهرة للعام 1969 الذي كّرس الوجود 

الفلسطيني املسّلح في لبنان… فكانت بداية 
االنهيار املستمر إلى اآلن، مع فاصل راحة 

قصير وّفره رفيق احلريري بني 1992 و2005 
وإن بصعوبة كبيرة. هل من ميتلك حّدا أدنى 
من الشجاعة تسمح له بعملية نقد للذات تبدأ 

بقول الزعماء املوارنة، أو أشباه الزعماء، 
ألنفسهم أمام املرآة: نعم، أريد أن أكون 
رئيسا للجمهورية ولكن ليس بأّي ثمن…

} املالحظ أن صدام حسني ُيبعث حّيا هذه 
األيام، في إيران بشخص املرشد األعلى 

علي خامنئي القادم إلى احلكم والسياسة 
من احلسينيات وفكرها وعقائدها 
وطقوسها ومقاييسها وقوانينها.

فهو، في مواجهة الطوفان احلربي 
املطبق على الوطن اإليراني في البر 

والبحر واجلو، وباحلصار والعقوبات من 
اخلارج، ومن الداخل بالبطالة وانهيار 

العملة واإلضرابات واالعتصامات، 
يلجأ إلى سياسات اإلعدام وقطع اآلذان 

واأللسن، على طريقة الراحل صدام حسني، 
وكأنه لم يسمع ولم ير ما كان جناه صدام 

حسني على نفسه وعلى أسرته وجيشه 
وشعبه، وعلى وطٍن كان ميكن أن يظل 
عزيزا وقويا وموحدا إلى أن يشاء الله.

فقد نقل التلفزيون اإليراني عن صادق 
الريجاني، رئيس السلطة القضائية، قوله 
في رسالة وّجهها إلى املرشد األعلى ”إن 

الظروف االقتصادية اخلاصة احلالية ُتعد 
حرًبا اقتصادية“، ودعاه فيها إلى ”إنشاء 

محاكم خاصة للتعامل السريع مع اجلرائم 
املالية“. ثم أكد أن املرشد األعلى وافق على 

االقتراح، وشدد على أنه ”يجب أن يكون 
غرض احملاكم إنزال عقاب سريع وعادل 
باملدانني بارتكاب ممارسات اقتصادية 

فاسدة“.
ومعنى ذلك أن قادة النظام اإليراني 

قرروا زيادة جرعة القمع والعنف ملواجهة 
املتالعبني باالقتصاد من االنتهازيني 

واجلشعني واملخّربني، ومنعهم من 
االستمرار في ثقب السفينة من داخلها، 

وهي ال حتتمل املزيد، متجاهلني أنه سالح 
ذو حدين، وسيرتد عليهم، مثلما ارتد على 

من سبقهم فيه.
مع فارق كبير بني حاضرهم وماضي 
صدام حسني. فلم يستخدم العنف سوى 
لتخفيف تأثيرات احلصار على العجلة 

االقتصادية العراقية وإنقاذها، قدر 
املستطاع، من تداعياتها املتالحقة، فقط 

ال غير.
أما في إيران، اليوم، فإن النظام ال 

يخوض معركة احلد من استغالل بعض 
التجار ظروف العقوبات األميركية، 

وحدها، ودون مشاغل ومشاكل غيرها، كما 
كان الوضع العراقي أيام صدام حسني، 
بل إنه يخوضها في ظل إضراب التجار 

في عشرات املدن اإليرانية احتجاجًا على 
تدهور الوضع املعيشي، فيما امتد إضراب 

آخر ينفذه اآلالف من سائقي الشاحنات 
إلى 320 مدينة. 

وتفيد وكاالت أنباء حكومية إيرانية 
بأن عديدا من املتاجر أغلق أبوابه في 
أكثر من 50 مدينة، بينها شيراز وكرج 

وأردبيل وقزوين وقشم وأصفهان وسنندج 
وكرمانشاه، وذلك احتجاجًا على الفقر 

والتضخم والبطالة وانهيار سعر صرف 
الريال.

وكان املجلس اإلسالمي للرواتب قد 
أعلن األسبوع املاضي أن القوة الشرائية 

لإليرانيني تراجعت بنسبة 90 في املئة 
خالل األشهر الستة املاضية، إذ ارتفع 

سعر بعض األساسية بنسبة 300 في املئة.
وبدل أن يسارع النظام اإليراني إلى 
التوقف عن إنفاق املاليني من العمالت 

الصعبة على منظمات وميليشيات 
وعصابات وأحزاب وشخصيات دمغها 

العالم باإلرهاب، وتسببت في عزلته، 
وحتميله وزر جرائمها، ثم ينفق تلك 

األموال في الداخل لنجدة املواطن وتأمني 
ما ميكن تأمينه من حاجاته امللحة، يتنطح 
كبار األعوان واملستشارين لنصح مرشدهم 
األعلى برفض ذلك، وباالستمرار في متويل 
الفرق اإلرهابية في اخلارج، حلاجة النظام 

إليها.
فقد طالب علي شيرازي، ممثل املرشد 

علي خامنئي لدى فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري، مجلس صيانة الدستور 
برفض مشروع قانون أقّره البرملان تنضّم 

طهران مبوجبه إلى معاهدة دولية ملكافحة 
متويل اإلرهاب، قائال ”ليس مقبوال أن 

نتخلى عن دعم لبنان وسوريا والعراق“.
وباملقابل يرد 50 خبيرا اقتصاديا 

إيرانيا، على ذلك، منذرين بانهيار 
االقتصاد اإليراني، وداعني رؤساء 

احلكومة والبرملان والقضاء إلى حتذير 
قيادة النظام من كون ”الوضع أسوأ 

وأخطر مما تظنه، وأن البالد على وشك 
السقوط“.

أما نائب القائد العام للحرس الثوري 
اإليراني العميد حسني سالمي فله رأي 
آخر. فقد أعلن ”أن حزب الله اللبناني 

وحده استطاع مواجهة إسرائيل“، 
و“أن إيران باتت أكثر قدرة على جميع 

األصعدة“، وأن أميركا ”على حافة 
االنهيار“.

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

إبراهيم الزبيدي

االنه

كاتب عراقي

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي



} تونــس - أظهـــر إقرار احلكومة التونســـية 
مليزانيـــة العـــام املقبل، والتـــي ُيتوقع أن يبدأ 
البرملـــان في مناقشـــتها خالل هذا األســـبوع، 
حجم ارتباك املســـؤولني في إيجـــاد الطريقة 

األمثل لتحسني األوضاع االقتصادية للدولة.
وتصاعـــدت التحذيـــرات مـــن أن اعتمـــاد 
احلكومة فـــي امليزانية، التـــي صادقت عليها 
األســـبوع املاضي، على فرضيـــات مبنية على 
مؤشـــرات غير ثابتة، لن يحل املشاكل املزمنة، 

التي تضرر منها معظم التونسيني.
وتؤكـــد أوســـاط اقتصادية أنـــه كان على 
احلكومـــة التفكيـــر في حلـــول غيـــر تقليدية 
لتفادي الضغوط، التي تزايدت على املواطنني 

مع بلوغ التضخم 7.4 باملئة.
وهناك خشـــية من ظهور فجوات متويلية 
فـــي امليزانيـــة القادمة مـــع زيـــادة أكثر من 3 
مليـــارات دينـــار (1.06 مليـــار دوالر) قياســـا 
بامليزانيـــة احلاليـــة، التـــي اعتمـــدت فيهـــا 
احلكومة 37.7 مليار دينار (13.35 مليار دوالر)، 

أي بارتفاع قدره 7 باملئة تقريبا.
وتظهـــر أرقام مشـــروع امليزانية اجلديدة، 
والـــذي حصلت ”العرب“ على نســـخة منه، أن 
احلكومة تستهدف تقليص العجز ليبلغ حدود 
3.9 باملئـــة، مقارنة مـــع 4.9 باملئة متوقعة هذا 

العام.
ولكن مـــا يزيد القلق هـــو االرتفاع الكبير 
فـــي حجم الدين العام، الذي يتوقع أن يتراجع 
قليال خالل العام املقبل، ليبلغ نحو 70.9 باملئة 

من الناجت الداخلي اخلام، مقارنة مع 72 باملئة 
متوقعة هذا العام.

ويرى ناجي جلول، رئيس املعهد التونسي 
للدراسات االستراتيجية، أن احلكومة اعتمدت 
حلوال تقليدية في إعداد مشروع قانون املالية 
2019 من أجل اخلروج من الوضع االقتصادي 

احلالي للبالد.
وعلـــق على امليزانية بالقول إنها ”ميزانية 
انتخابية واحلكومة تعمل على تهدئة الوضع 

وتعمد لترحيل القضايا للحكومات القادمة“.
وأوضـــح أن امليزانيـــة املقترحـــة لن حتل 
املشـــاكل، من بينها البطالة وتقهقر مســـتوى 
املعيشـــة مـــع ضعـــف مســـتوى االعتمـــادات 

املخصصة للتنمية وتفاقم نسبة التداين.
وتبني احلكومة امليزانية، في العادة، على 
مجموعة من الفرضيات، ولعل من أهمها نسبة 
النمو االقتصادي وسعر صرف العملة احمللية 

وسعر النفط اخلام في األسواق العاملية.
ورغـــم أن احلكومـــة لـــن تفـــرض ضرائب 
جديـــدة لدعم خزينة الدولـــة الفارغة في العام 
املقبل، لكن املؤشـــرات غير الثابتة، التي بنيت 
عليها امليزانية تبدو مزعجة خاصة مع انحدار 

قيمة الدينار وارتفاع أسعار النفط.
ويقول احمللل االقتصادي، فتحي النوري، 
إن ميزانية 2019 مشروع انتخابي، إذ لم تنص 
على زيادات في الضرائب، كما أنها لم تتضمن 
إجراءات من شـــأنها إصـــالح منظومة الدعم 

وتوجيهه للطبقات الضعيفة.
ويبدو أن ضغـــط العجز التجـــاري، الذي 
جتـــاوز 12 مليار دينار (4.4 مليـــار دوالر) في 
األشهر التسعة األولى من هذا العام، وارتفاع 
خدمـــة الديـــون املدفوعـــة بالعملـــة الصعبة 
ســـيزيدان من تعقيـــدات مهمـــة احلكومة في 

حتقيق التوازنات املالية في 2019.
واتفقت تونس مع صنـــدوق النقد الدولي 
علـــى احلصـــول علـــى 2.9 مليـــار دوالر على 
أقساط حتى تساعدها هذه األموال على تنفيذ 

اإلصالحات االقتصادية املؤملة.

وســـتحتاج تونس العام املقبـــل إلى نحو 
3.6 مليـــارات دوالر، منها 2.47 مليار دوالر من 
األسواق الدولية، بينما عجزت فيها عن تعبئة 
مليار دوالر من األســـواق الدوليـــة هذا العام 

لضبابية آفاق االقتصاد.
وفســـر النوري الوضع بعـــدم قدرة تونس 
على التفاوض على معدل فائدة يتماشـــى مع 
إمكانياتها وعدم رغبة األســـواق في متويلها. 
وأشار إلى أن التجاذبات السياسية زادت من 
تعقيد األمـــور، وهو ما جعـــل الدولة مرتبطة 
أكثر بصندوق النقـــد للحصول على متويالت 

مقابل إجراء حزمة إصالحات.
وترجـــح احلكومة أن تصـــل خدمة الديون 
العام املقبل، إلـــى 3.3 مليار دوالر، بزيادة 531 

مليـــون دوالر متوقعة في العـــام احلالي، لكن 
خبراء يقولون إنها قد تتجاوز ذلك بكثير.

ومبـــا أن النمو، الذي يتوقـــع أن يبلغ 2.6 
باملئة، ال يزال يسير ببطء في ظل انكماش عدة 
قطاعات وخاصة الفوسفات رغم العوائد التي 
حققتها السياحة، تبدو أهداف احلكومة حول 

بلوغ منو 3.1 باملئة العام القادم أمرا صعبا.

كما أن الدينار، الذي تهاوى في الســـنوات 
األخيرة إلى مســـتويات قياسية وفقد أكثر من 
نصف قيمتـــه ومن احملتمـــل أن يتراجع أكثر 
أمام اليورو والـــدوالر بحلول نهاية العام، قد 
يتسبب في مشاكل كثيرة، مبا يؤثر على ميزان 

املعامالت اجلارية.
وتظل الفرضية األكثر إزعاجا في امليزانية، 
هي اعتماد ســـعر برميل النفط عند 72 دوالرا، 
بينمـــا جتاوز فـــي الفترة األخيـــرة حاجز 80 

دوالرا.
ووفق البيانات، ســـيلتهم بند األجور ثلث 
امليزانيـــة تقريبـــا، فقـــد خصصـــت احلكومة 
للقطـــاع العام 5.85 مليـــار دوالر، أي ما يعادل 

14.1 باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي.

وزيــــرة  قالــــت   – (اندونيســيا)  دوا  نوســا   {
املصريــــة  الدولــــي  والتعــــاون  االســــتثمار 
ســــحر نصــــر أمس إنهــــا ال ترى أيــــة مخاطر 
فــــي االســــتثمارات الصينية في إشــــارة إلى 
حتذيرات أميركية ومن مؤسسات مالية عاملية 
بأن بكني تكبل بعض الدول بالديون من خالل 

استثماراتها.
وأضافت أن بالدها تقبل فقط االستثمارات 
الصينية في املشــــروعات التــــي تعود بالنفع 
على اجلانبني، وسط شكوك متنامية في بعض 
الدول بشــــأن املخاطر املتصلة باســــتثمارات 
التي تقودها بكني  مبادرة ”احلزام والطريق“ 

إلحياء طريق احلرير التاريخي.
ونســــبت وكالــــة رويترز إلــــى نصر قولها 
في مقابلــــة على هامــــش اجتماعات صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في بالي إن مصر 
والصــــني وقعتا صفقات بقيمة 18 مليار دوالر 

في إطار املبادرة.
وتعــــد مبــــادرة احلــــزام والطريــــق خطة 
طموحــــة لتوســــيع املمــــر التجــــاري للعمالق 
اآلسيوي لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا، بضخ 
قــــروض لبنــــاء طرق وســــكك حديــــد وموانئ 
ضمن مشــــروعات بنية حتتيــــة تصل تكلفتها 

اإلجمالية إلى أكثر من تريليون دوالر.
وأضافــــت نصــــر ”إذا كان لدينا املزيد من 
الصناعــــات الصينيــــة في مصــــر توفر فرص 
عمــــل لنا وتقلــــل مــــن اعتمادنا علــــى بعض 
الواردات، وتسمح لنا بالتصدير إلى دول في 
أوروبا وأفريقيا، فإن في ذلك ما يحقق املنفعة 

للجانبني“ الصيني واملصري.
وأضافــــت أن احلكومــــة املصرية حترص 
على تنويع مصــــادر متويلها حتى في جميع 
القطاعــــات. وأشــــارت إلى أن الصني تشــــارك 
في بناء خط للســــكك احلديــــد ولكن القاطرات 

وعربات القطار تأتي من مصادر أخرى.
ســــوى  تقبــــل  لــــن  القاهــــرة  أن  وأكــــدت 
املشروعات القائمة على املنفعة املتبادلة. يذكر 

أن أكبر املســــتثمرين األجانب في مصر حاليا 
هم الدول األوروبية والواليات املتحدة.

وكانت ماليزيــــا وهي من أكثر الدول التي 
تغدق عليها الصني باالســــتثمارات، قد علقت 
فــــي اآلونــــة األخيــــرة العمل في خط للســــكك 
احلديــــد بتكلفــــة 20 مليــــار دوالر يربــــط بني 
الســــاحلني الشــــرقي والغربي للبــــالد بعدما 
وصف رئيس وزراء ماليزيا شــــروط املشروع 

بأنها تضر باالقتصاد.
وقوبلت مبادرة احلزام والطريق بشــــكوك 
متناميــــة في دول من بينها ســــريالنكا املثقلة 

بديون جتد صعوبة في سدادها.
وأقــــرت نائبة وزير املالية الصيني تســــو 
جيــــا يي أمس بوجود مشــــاكل خاصة بديون 
بعض مشــــروعات مبادرة احلــــزام والطريق. 
وقالــــت إن احلكومة ســــتعزز الرقابــــة الكلية 
بخصوص القــــدرة على الوفــــاء بالدين فيما 

يتعلق باالستثمارات اخلارجية.
وذكــــرت نصــــر أن القاهــــرة، التي جتري 
إصالحــــات واســــعة بعد اتفاق مــــع صندوق 
النقــــد الدولــــي قبل عامني، متثل جســــرا بني 
آسيا وأفريقيا بفضل قناة السويس واتفاقات 

التجارة مع بقية الدول األفريقية.
وأضافت أن اســــتثمارات الصني املتعلقة 
مببادرة احلزام والطريق تشــــمل مشــــروعات 
طاقة وخط للســــكك احلديد ومشاريع عقارية 

ومصفاة نفط.
وتســــتهدف القاهرة اســــتثمارات أجنبية 
مباشــــرة بقيمة 10 مليارات دوالر في الســــنة 
املالية التي بدأت مطلع يوليو، ارتفاعا من 7.9 

مليار دوالر في السنة املنتهية في يونيو.
وقالــــت نصــــر إن مصــــر تريــــد أن تضخ 
الشــــركات احمللية مزيــــدا من االســــتثمارات 
ألنــــه ”إذا لــــم يــــر املســــتثمرون األجانب أن 
املســــتثمرين املصريني لديهم ثقة ويعاودون 
االستثمار في مصر فسيكون من الصعب جدا 

جذب استثمارات أجنبية مباشرة“.

} الرياض – تراجع مؤشـــر السوق السعودية 
لـــألوراق املالية أمـــس بنســـبة 6.8 باملئة في 
بدايـــة التعامـــالت متأثـــرا بتزايـــد الضغوط 
الدوليـــة على الرياض بشـــأن قضيـــة اختفاء 
الصحافي جمال خاشـــقجي، إضافة إلى تأثير 

تشديد السياسة املالية األميركية.
ورغم أن املؤشـــر قلص خسائره في نهاية 
التعامـــالت إلـــى نحـــو 3.5 باملئـــة، إال أن تلك 
اخلســـائر التي تضاف إلى خســـائر األسبوع 
املاضي شـــطبت جميع املكاســـب التي حققها 

املؤشر منذ بداية العام.
وسجلت جميع الشـــركات املدرجة تراجعا 
جماعيـــا امتد مـــن الشـــركات الصناعية مثل 
ســـابك إلـــى املصـــارف وشـــركات التعديـــن 
والشـــركات الزراعية، ووصـــل االنخفاض إلى 
النســـبة القصـــوى املســـموح بها فـــي بداية 
التعامـــالت بالنســـبة لبعـــض األســـهم مثل 

موبايلي وبترورابغ وشركة رعاية.

وطالـــب متعاملون على مواقـــع التواصل 
االجتماعي من هيئة الســـوق إيقاف التداول. 
وقـــال أحدهـــم إن ”املفـــروض بهيئة الســـوق 
إيقاف التـــداول مثلما حصل فى الصني العام 
املاضي عندما بدأت الســـوق باالنهيار. حينها 
أمـــرت احلكومة بإغالق الســـوق ليومني وقد 

ارتفع بعدها“.
وكان املؤشـــر قـــد فقد يـــوم اخلميس 3.9 
باملئة من قيمته ليسجل أدنى إغالق منذ شهر، 
وســـط تداوالت نشـــطة بلغت نحو 4 مليارات 

ريال هي األعلى في نحو شهرين.
وقد انحدر املؤشر في بداية تعامالت أمس 
حتـــت 7000 نقطة فـــي بداية تعامـــالت أمس 
ليصـــل إلى أدنى مســـتوى له منذ 10 أشـــهر، 
فاقدا 18 باملئة، كان قد ربحها منذ بداية 2018.
ويـــرى محللـــون أن معظـــم التراجـــع في 
األســـبوع املاضي ناجت عن االضطرابات التي 
شـــهدتها األســـواق العاملية وخاصة األسواق 

الناشـــئة علـــى خلفية القـــرار املفاجئ ملجلس 
االحتياطي االحتادي (البنك املركزي األميركي) 

برفع أسعار الفائدة.
وتفاقـــم التراجـــع بعـــد أن لـــوح الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب بعقوبات قاســـية إذا 
تبني أن الرياض تقف خلف اختفاء خاشقجي.
وقال محمد زيدان، من شركة ثينك ماركتس 
إن هبـــوط مؤشـــر الســـوق الســـعودية يأتي 
بسبب ”حالة هلع“ في البيع ألسباب سياسية 
واقتصاديـــة… ”هناك حالة من عدم اليقني مما 

يحدث بسبب اختفاء الكاتب خاشقجي“.

اقتصاد
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{الجانب العراقي أغلق القســـم التجاري في منفذ الشـــالمجة الحدودي مع إيران. وقد جرى وقف 

التبادل التجاري على ذلك المعبر الحدودي حتى إشعار آخر}.

محمد نظارت
مدير منفذ أروند اإليراني مع العراق

{افتتاح وجهات ســـياحية جديدة زاد من جاذبية إمارة أبوظبي، وأســـهم في تدفق أنواع جديدة 

من الزوار وأدى الرتفاع السياح إلى مستويات قياسية}.

سيف غباش
وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي

سحر نصر:

مصر تقبل االستثمارات 

الصينية التي تعود بالنفع 

على الجانبين

محمد زيدان:

هبوط مؤشر السوق 

السعودية مرده الهلع 

السياسي واالقتصادي

ناجي جلول:

ميزانية 2019 انتخابية 

والحكومة تتعمد تأجيل 

حل المشاكل االقتصادية

رياض بوعزة
صحافي تونسي

الحكومة المصرية ال تخشى

من االستثمارات الصينية

البورصة السعودية تفقد جميع مكاسب العام الحالي

س
ي) 

س
ذا 
ي.
س
ي
ة
مما 

مليار دوالر قيمة صفقات 

االستثمار التي وقعتها مصر 

مع الصين في إطار مبادرة 

الحزام والطريق
18

مليار دوالر، حجم ميزانية 

تونس لعام 2019، ثلثها 

سيذهب إلى بند أجور 

موظفي القطاع العام
14

الغموض يربك المستثمرين

شكوك في قدرة تونس على تحقيق أهداف الميزانية الجديدة
[ الطبقة الفقيرة في متاهة وعود الحكومة والمؤشرات السلبية  [ تدهور قيمة الدينار وارتفاع الدين العام يربكان خطط االصالح

تحمل األعباء الثقيلة مستمر

شــــــكك محللون في قدرة احلكومة التونسية على تخفيف الضغوط املتزايدة على املواطنني 
بعد أن بنت ميزانية 2019 على فرضيات تبدو غير واقعية ومؤشرات غير ثابتة، قد تعرقل 
كافــــــة اجلهود إلخراج البالد من نفق األزمات املتراكمة، في ظل انكماش معظم محركات 

النمو الرئيسية.
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{أبوظبي تســـعى لالرتقاء بالبنية التحتية إلى قواعد الجودة لتحقيق التميز عالميا بما يتماشـــى 

مع أهداف خطة أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالميا}.

هالل حميد الكعبي
األمني العام ملجلس أبوظبي للجودة واملطابقة

{مصر تدرس إصدار سندات مقومة بعمالت غير الدوالر واليورو وخاصة في األسواق اآلسيوية، 

وذلك في إطار جهودها الرامية لتحسين هيكلة ديونها الخارجية}.

محمد معيط
وزير املالية املصري

} لنــدن - أقـــرت وزارة النفـــط العراقيـــة بأن 
العقـــود املجحفة التي أبرمت فـــي عهد رئيس 
الوزراء السابق نوري املالكي، عرقلت وال تزال 
تعرقـــل خطط زيـــادة اإلنتاج بســـبب احلقوق 
املفرطة التي متنح للشـــركات األجنبية والكثير 

من القيود الفنية الصارمة.
وبعد وعود كثيرة بزيادة اإلنتاج على مدى 
ســـنوات طويلة منذ عام 2003، وضعت الوزارة 
أهدافا واقعية تســـتند إلى عقود جديدة لبلوغ 

اإلنتاج 7.5 مليون برميل يوميا بحلول  2024.
وتقـــول وزارة النفـــط إن العقود الســـابقة 
عرقلـــت جهود زيادة اإلنتاج بســـبب انخفاض 
العائـــد الـــذي ميكـــن أن يحققه العـــراق منها، 
إضافة إلى املتطلبات التقنيـــة الصارمة، التي 

أدت إلى انخفاض معدل االستكشاف.
العامـــني  خـــالل  النفـــط  وزارة  وأبرمـــت 
املاضيـــني الكثير من العقود التي تشـــترط أن 
حتصـــل الكـــوادر العراقية علـــى 85 باملئة من 
الوظائـــف وإنشـــاء بنيـــة حتتية فـــي املناطق 

احمليطة تتضمن خدمات التعليم والصحة.
وعرضت الوزارة على الشـــركات األجنبية 
فـــي أبريل املاضـــي 11 حقـــال نفطيـــا جديدا. 
ومتكنت من إبرام 6 عقود مع شـــركات إماراتية 
وصينية. وقالـــت إن احلقول املتبقية لم جتذب 

اهتمام املستثمرين احملتملني.
وتعطـــي العقـــود التـــي أبرمهـــا حســـني 
الشهرســـتاني، املســـؤول عن ملـــف الطاقة في 
عهد املالكي، للشـــركات األجنبيـــة جانبا كبيرا 
من عوائد اإلنتاج وتفـــرض على بغداد تغطية  
مصروفاتهـــا، إضافـــة إلى إعطائهـــا احلق في 
رفض خطط التطوير واالستكشاف. وقد كشفت 
حتقيقات دولية عن أدلة فساد في تلك العقود.

وتســـتعد وزارة النفـــط إلرســـاء مشـــاريع 
إنشـــاء العديد من مصافـــي النفط اجلديدة في 

أنحاء العراق مـــن أجل حتقيق االكتفاء الذاتي 
من املشتقات والتحول إلى التصدير.

وقال وزيـــر النفط جبـــار اللعيبي إن طاقة 
التكرير تبلغ نحو 670 ألف برميل يوميا مقابل 
اســـتهالك محلي يصل إلـــى 1.2 مليون برميل 
يوميـــا. وأضاف أن تلك الفجـــوة تكلف العراق 

أكثر من ملياري دوالر سنويا.
وأعلن في وقت ســـابق هذا العام عن خطط 
لزيـــادة طاقة تكرير إلى مليونـــي برميل يوميا 
بحلول 2022 عبر إنشاء املصافي اجلديدة، إلى 
جانب طموحات لالســـتثمار فـــي تكرير النفط 
في اخلارج بالتعاون مع شـــركات عاملية لزيادة 

العوائد مقارنة بتصدير النفط اخلام.
وتقول الـــوزارة إن هدف العقـــود معاجلة 
الثغـــرات فـــي العقود الســـابقة عبـــر تقليص 
احلقوق املالية للشـــركات، وإدخال عنصر حق 
امللكيـــة ووضـــع ســـقف زمني للشـــركات فيما 

يتعلق بحرق الغاز في حقول  التي تطورها.
وتســـعى احلكومـــة العراقيـــة إلـــى زيادة 
االســـتثمارات األجنبية في املشـــاريع اجلديدة 
وقـــد تزايد اجتاههـــا إلى الشـــركات اإلقليمية 
وخاصة اإلماراتية وشـــركات النفط اآلســـيوية 

وخاصة الصينية لتطوير احلقول اجلديدة.
لكن تدهـــور الوضع األمنـــي واحتجاجات 
ســـكان املناطق احمليطة أدى أحيانا النسحاب 
بعض الشركات من مشاريع التنقيب مثل شركة 
رويال داتش شـــل، التي انسحبت من مشاريع 

حقلي القرنة ومجنون للنفط.
ويرى محللون أن بغـــداد التي اكتوت بنار 
العقـــود الســـابقة أصبحت تفرط في تشـــديد 
العقـــود اجلديدة. ويشـــيرون إلـــى أن بعضها 
مينح الشركات 1.15 دوالر لكل برميل مستخرج 
مقارنة بأكثر من 20 دوالرا في العقود السابقة.

}  بــريوت - تستهدف أول منصة لالستثمار 
العقاري فـــي لبنـــان العقـــارات الراقية غير 
املباعـــة، ويأمل مؤسســـوها بإنعاش القطاع 
الـــذي كان إلى وقـــت قريب محّركا رئيســـيا 

القتصاد البالد.
وبات عـــدد النوافـــذ املظلمة يفـــوق تلك 
املضيئة في شـــوارع أحياء بيروت الساحلية 
وبوســـط املدينة في الليل الهادئ، في مؤشر 
على ما يعاني منـــه لبنان من ركود منذ فترة 

طويلة.
وتقول شـــركة ليجاســـي ســـنترال، التي 
تهـــدف إلـــى جمـــع مليـــار دوالر علـــى ثالث 
مراحـــل، إنها ستســـتثمر في الشـــقق، التي 
يجد املطورون صعوبة في بيعها، وستبيعها 

للمغتربني.

ونســـبت وكالة رويتـــرز لرئيس مجلس 
الشـــركة، مســـعد فارس، قولـــه ”يوجد عدد 
كبير من الشبان اللبنانيني املقيمني في لندن 
حتديدا ميثلون ســـوقا مســـتهدفة ممتازة“، 
مشـــيرا إلى أن املنصة تتوقع أول إغالق لها 

بحلول نهاية العام.
وتراجعت األنشـــطة العقاريـــة في لبنان 
منـــذ انـــدالع احلرب في ســـوريا فـــي 2011. 
ويرجـــح البعض بـــدء الركود فـــي العقارات 
الفاخرة، لكنه تفّشـــى في السوق ككل، حيث 
تضررت الثقة والقدرة الشرائية جراء الركود 

االقتصادي والفراغ السياسي.
وفي عـــام 2013، نصح مجلـــس التعاون 
اخلليجي مواطنيه بعدم الســـفر إلى لبنان، 
ومنذ ذلك احلني يبيع أثرياء اخلليج عقارات 

في املقصد الســـياحي الـــذي كان رائجا في 
الســـابق وُينظر إليه على نطاق واســـع على 
أنه أكثـــر حتّررا مـــن دول عربية أخرى على 

الصعيد االجتماعي.
وميّثل ذلك تغّيرا ملموســـا عن ســـنوات 
شـــهدت ازدهارا في الفترة بـــني 2008 و2010 
حني كانـــت األمـــوال اخلليجيـــة واللبنانية 
تبحث عن مالذ آمن من األزمة املالية العاملية 

واستثمرت في شراء منازل ثانية فخمة.
وعجز اللبنانيـــون، ومن بينهم العاملون 
تضـــّررت  الذيـــن  وأفريقيـــا  اخلليـــج  فـــي 
أوضاعهم املالية من انخفاض أســـعار النفط 
واملصاعـــب االقتصادية، عن تعويض القدرة 
الشـــرائية ملواطنـــي دول مجلـــس التعـــاون 

اخلليجي.

وضـــرب أحـــد الـــوكالء العقاريـــني مثال 
مبالك شـــقة في منطقة حيوية بوسط بيروت 
خفض الســـعر الذي يطلبه لبيع الشـــقة إلى 
2.5 مليـــون دوالر هذا الصيـــف بعدما عجز 
على مدى ثالث ســـنوات عن بيعها مقابل 3.5 

مليون دوالر.
وتقول رامكو لالستشـــارات العقارية إن 
هناك مـــا يصل إلى أربعة آالف شـــقة فخمة 
جديـــدة لم يتم بيعها فـــي بيروت حتى اآلن، 
في حني ذكـــرت مصادر مصرفية وعقارية أن 

البنوك تعيد جدولة الديون املتعثرة.
وتأمل منصة االســـتثمار ليجاســـي بأن 
حتـــدث تأثيـــرا عن طريـــق اســـتغالل طلب 
اللبنانيني املغتربني الذين يبحثون عن شيء 
يربطهم بوطنهم من خالل اســـتثمار ميســـر 

وبأسعار أقل.
وقـــال فـــارس، الـــذي تعـــاون مـــع منير 
قرطـــاس، رئيس جمعية مطـــوري العقار في 
لبنان ”كانـــوا بحاجة لثقة أكبـــر في املطّور 
وتقليص األعمـــال الورقية وزيـــادة خدمات 
ما بعـــد البيع. يحتاجـــون للتعامل مع جهة 

واحدة“.
وذكر قرطاس أن ليجاسي بدأت بالبحث 
بني العقارات غيـــر املباعة التي تبلغ قيمتها 
في حـــدود مليوني دوالر، ولكنها تبحث اآلن 
في نطاق بني 500 ألف و600 ألف دوالر ورمبا 

أقل.
ويؤكد فارس أن املطّور، الذي يشّيد مبنى 
سكنيا يضم 30 شقة في بيروت قد يعجز عن 
بيع 20 شـــقة على مدى عامـــني، بينما ُيدين 
للبنك بنحـــو 10 ماليـــني دوالر ويحتاج إلى 

مليون دوالر أخرى الستكمال البناء.
وأوضـــح أن ”البنـــك يضغـــط عليه وهو 
يحتـــاج للمال. املطّور فـــي وضع صعب حقا 

ونحن نتدخل إلنقاذه“.
وميكـــن للبنوك مقايضة انكشـــافها على 
قروض متويل املشـــروعات املتعثرة بسندات 
تصدرها منصة االســـتثمار ليجاســـي وان، 
التـــي تعمل كصندوق نظـــرا إلى عدم وجود 
إطار قانوني لصناديق االستثمار في لبنان.

}  أبوظبــي - اتخذت اإلمـــارات خطوة كبيرة 
جتـــاه تعزيـــز أســـواقها املالية بســـّن قانون 
يســـمح للحكومة االحتادية بالبدء في إصدار 

سندات سيادية.
وقالـــت وزارة املالية في بيـــان إن ”رئيس 
الدولة يصدر مرســـوما بقانـــون احتادي في 
شـــأن الديـــن العـــام، بهدف متكـــني احلكومة 
االحتاديـــة من إصدار الســـندات الســـيادية، 
ودعـــم املصرف املركـــزي في إدارة الســـيولة 
وإرساء أسس اإلدارة الرشيدة لعمليات الدين 

العام“.
وتبيع عدد من اإلمارات السبع سندات في 
األســـواق الدولية. والسماح للحكومة املركزية 
بإصدار السندات قد يعود بالنفع على اإلمارات 
األفقر فـــي الدولة، إذ أن الســـندات االحتادية 
ســـتحصل على تصنيفـــات ائتمانية أعلى مما 

ميكن لهذه اإلمارات أن حتققه بشكل فردي.
ويتيـــح القانـــون للمصـــارف العاملة في 
الدولـــة شـــراء الســـندات احلكوميـــة املقومة 
بالدرهـــم أو العمـــالت األجنبية، مما يوفر لها 
أصوال عالية التصنيف تســـاعدها على إدارة 
ســـيولتها وااللتزام مبعايير بـــازل 3 العاملية 

التنظيمية.
ومـــن شـــأن إصـــدار الســـندات أن يدعـــم 
إنشاء ســـوق ثانوية ألدوات الدين احلكومية. 
وسيســـاعد ذلك على بناء منحنـــى عائد مقوم 
بالدرهم اإلماراتي يســـتخدم كمؤشـــر مرجعي 

للشركات احمللية في إصدار أدوات الدين.
ومـــن املقـــرر أن يقترح املكتب السياســـات 
بالتنســـيق مع املركزي، كما ســـيراقب املخاطر 
املرتبطـــة بالدين ويحـــدد األهـــداف القصيرة 
والطويلة األمد، وسيقدم املشورة لوزير املالية 

في ما يتعلق باستثمار أي فائض دين عام.
وســـيمّكن القانـــون، الـــذي طـــال انتظاره 
ويجـــري اإلعـــداد له منـــذ ســـنوات، احلكومة 
املركزية من تأســـيس مكتب إلدارة الدين العام 

بوزارة املالية.
وسينســـق املكتب مـــع احلكومات احمللية 
لدعـــم إصدار أدوات الدين العام في كل إمارة، 
وستؤســـس كل حكومة محليـــة تصدر أدوات 

دين مكتبا لها مختصا بإدارة الدين.
وليست هناك ضرورة عاجلة لدى اإلمارات 
تســـتدعي إصـــدار أدوات ديـــن احتاديـــة، إذ 
يتوقـــع صنـــدوق النقد الدولـــي أن يظل عجز 
املوازنة مســـتقرا عنـــد 1.6 باملئـــة من الناجت 
احمللي اإلجمالي هذا العام ليتحّول إلى فائض 

في العام املقبل.

عقود النفط المجحفة تواصل عرقلة زيادة إنتاج العراق

قانون إماراتي يتيح منصة استثمار لبنانية تلجأ للمغتربين إلنعاش قطاع العقارات

إصدار سندات سيادية

[ بغداد تراهن على العقود الجديدة في تطوير القطاع النفطي  [ المشاريع الجديدة تشترط تعيين 85 بالمئة من العراقيين

إيقاف حرق الغاز المصاحب شرط أساسي في العقود الجديدة

نافذة جديدة للخروج من أزمة القطاع العقاري

ال يقــــــف رهان احلكومة العراقية على عقــــــود النفط اجلديدة عند حتقيق أهداف مضاعفة 
اإلنتاج، بل ميتد إلى تطوير بنية حتتية متكاملة في املناطق احمليطة إضافة إلى شــــــرط أن 

يحصل العراقيون على 85 باملئة من الوظائف.

مسعد فارس:

الشبان اللبنانيون المقيمون 

في لندن تحديدا يمثلون 

سوقا مستهدفة ممتازة

جبار اللعيبي:

وزارة النفط العراقية تسعى 

لتكرير مليوني برميل يوميا 

بحلول عام 2022

ماليين برميل يوميا طاقة 

اإلنتاج التي تسعى وزارة 

النفط العراقية لبلوغها 

بحلول عام 2024

7.5

وزارة النفط تخفف أزمة المياه في البصرة
} بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
أنها توشك على إكمال إجناز مشروع ماء غرب 
القرنة في محافظة البصرة، الذي تصل طاقته 

إلى نحو 32 مليون متر مكعب سنويا.
وقال وزير النفـــط جبار اللعيبي في برقية 
إلى رئيس مجلس الوزراء إن شـــركة املشاريع 
النفطية واجلهات الســـاندة لها من الشـــركات 
النفطيـــة تضـــع اللمســـات األخيـــرة إلكمـــال 
املشروع الذي ســـيوفر املياه الصاحلة للشرب 
ألبنـــاء محافظة البصـــرة وخاصـــة األقضية 

والنواحي والقرى القريبة من املشروع.

ويتضمن املشـــروع الواعد الـــذي أقيم في 
قضـــاء املدينـــَة، نصـــب منظومـــات التصفية 
والتخزيـــن والتعقيم ومـــد األنابيب من موقع 
ســـحب امليـــاه مـــن نهـــر الفـــرات إلـــى موقع 
التصفية، فضـــال عن تنفيذ األبنية واملجّمعات 
ومنظومـــات الطاقـــة الكهربائية والســـيطرة 

وغيرها من املستلزمات الضرورية للمشروع.
وأكد اللعيبي أن كوادر ”شـــركة املشـــاريع 
النفطية يواصلون العمل بالليل والنهار بروح 
الفريـــق الواحـــد من أجل إجناز املشـــروع في 
وقت قياســـي، حيث مت تنفيذ نســـبة عالية من 

العمل ويوشـــك على اإلجناز، بإشراف مباشر 
ومتابعة من قبل قيادة القطاع النفطي“.

وأشـــار إلـــى أنه ”لـــم يتبق من املشـــروع 
إال وضع اللمســـات النهائيـــة، لتقدميه ألبناء  
البصـــرة التـــي كانـــت وتبقى رمزا للســـخاء 

والعطاء والصمود واإليثار والتضحية“.
نســـبة  وارتفـــاع  امليـــاه  أزمـــة  وكانـــت 
امللوحة فيهـــا قد فّجرت احتجاجات واســـعة 
فـــي  البصرة، وقد حاصـــر محتجون عددا من 
املشـــاريع النفطيـــة للتعبير عن ســـخطهم من 

إهمال اخلدمات العامة في احملافظة.



اجلراحـــات  أثنـــاء   - فرانسيســكو  ســان   {
يراقـــب أطباء التخديـــر املؤشـــرات احليوية 
للمرضى للتأكد من ســـالمة وظائفهم احليوية 
وتنفسهم بشكل منتظم، ولكن األطباء بالقطع 
ال يســـتطيعون التنبـــؤ باملضاعفـــات التي قد 

حتدث للمريض أثناء اجلراحة.
واآلن، استطاع باحثون بجامعة واشنطن 
تطوير منظومـــة جديدة للـــذكاء االصطناعي 
يطلـــق عليهـــا اســـم ”بـــري ســـاينس“، وهي 
تستخدم البيانات الصحية للمريض وقراءات 
أجهـــزة قياس املؤشـــرات احليويـــة في غرفة 
اجلراحـــة من أجل التنبـــؤ باحتماالت إصابة 
املريـــض بحالـــة نقص تأكســـج الـــدم، وهي 
انخفاض نسبة األكســـجني في الدم ألدنى من 
املعـــدل الطبيعي علـــى نحو ميكـــن أن يؤدي 
إلى عواقـــب وخيمة مثل اضطـــراب القلب أو 

اإلصابة بالعدوى.
وتقدم منظومة ”بري ساينس“ شرحا وافيا 
بشأن التنبؤات التي تقوم بها. ومن خالل هذه 
املعلومات، يستطيع أطباء التخدير فهم حالة 
املريض بشـــكل أفضل وبالتالي احليلولة دون 

تعرضه للتأكسج.

ويقـــول فريق الباحثـــني إن منظومة ”بري 
ساينس“ تســـتطيع في تقديرهم حتسني قدرة 
أطبـــاء التخدير علـــى التنبـــؤ، وبالتالي منع 

2.4 مليـــون حالة تأكســـج فـــي غرفة 
اجلراحة بالواليات املتحدة كل عام.
ونقل املوقـــع اإللكتروني ”تيك 

فـــي  املتخصـــص  إكســـبلور“، 
األبحاث العلمية والتكنولوجيا، 
لـــي  إن  ســـو  الباحـــث  عـــن 
بكليـــة  املســـاعد  األســـتاذ 
والهندسة  الكمبيوتر  علوم 

بجامعـــة واشـــنطن قوله 
الـــذكاء  ”منظومـــات  إن 
االصطناعـــي احلديثـــة 

كثيـــرا مـــا تتنبـــأ ببعـــض 
النتائج الطبية، ولكنها ال تســـتطيع 

تفســـير أســـباب هـــذه التنبـــؤات فـــي ضوء 
البيانـــات احليويـــة للمريض، أمـــا املنظومة 
اجلديـــدة التي قمنـــا بابتكارهـــا، فإنها تفتح 
الصنـــدوق األســـود، وتتيـــح لنـــا فعـــال فهم 
األســـباب وراء احتمـــال إصابـــة مريـــض ما 

بالتأكسج“.

ومن أجل تطوير منظومة ”بري ساينس“، 
قام الباحثــــون بجمع قواعــــد بيانات تخص 
50 ألف جراحة أجريت في جامعة واشــــنطن 
ومركــــز ”هاربــــر فيــــو“ الطبــــي في ســــياتل. 
وتتضمــــن هــــذه البيانــــات معلومات عن 
أعمــــار املرضــــى وأوزانهــــم، 
فضــــال عــــن معلومات 
معــــدل  مثــــل  وقتيــــة 
نبضات القلب ونســــب 
الــــدم  فــــي  األكســــجني 
البيانــــات  مــــن  وغيرهــــا 
التي تظهر أثناء اجلراحة. 
واســــتخدم الباحثون جميع 
هذه البيانات لتعليم منظومة 
القيام  كيفيــــة  ســــاينس  بــــري 

بالتنبؤات.
ويقول الباحث سو إن لي، ”من 
بني األشياء التي كان يقولها أطباء 
التخديــــر ’نحن ال نشــــعر بالرضا بشــــأن هذا 
التنبؤ أو ذاك، ونريد أن نعرف أسبابه‘، وهذا 
هو مــــا دفعنــــا للتفكير في ابتــــكار املنظومة 

اجلديدة“.

تزاوج بين الدماغ والكمبيوتر: تطوير لمهارات اإلنسان وبتر لقدراته
[ التكنولوجيا العصبية تحول الخيال إلى حقيقة علمية  [ نبضات كهربائية للوقاية من أمراض عديدة

حممد اليعقويب

} ما الذي يجري داخل الدماغ البشـــري؟ إنه 
اللغـــز المحير الـــذي حاول علمـــاء األعصاب 
والفالســـفة اإلجابـــة عنـــه عبـــر قـــرون مـــن 
وباالعتماد  الســـابقة،  واألبحـــاث  المحاوالت 
على وسائل مختلفة وتماثيل وآالت وماكينات 
ضخمـــة، لكن ذلك لـــم يكن كافيا لفك شـــيفرة 

الدماغ البشري وفهم كيفية أدائه لوظائفه.
ولم يتوصـــل العلماء إلى قـــراءة البعض 
مـــن اإلشـــارات الكهربائية للدماغ ســـوى في 
العشـــرينات، ليحظـــوا للمـــرة األولـــى بفهم 
واضح للنشـــاط الكهربائي الذي يشهده دماغ 
البشـــر األحيـــاء، وذلك من خـــالل تقنية أطلق 
أو  عليها اســـم ”رســـم الدمـــاغ الكهربائـــي“ 
”تخطيط أمواج الدمـــاغ“ المعروفة اختصارا 

باسم ”إي.إي.جي“.
تطويـــر  باســـتمرار  العلمـــاء  ويحـــاول 
األســـاليب والتقنيـــات لقراءة نشـــاط الدماغ 
وضبطـــه والتحكـــم فيـــه، بهـــدف مســـاعدة 
الماليين من المرضى حول العالم الســـتعادة 
وظائف الجســـم التي فقـــدت نتيجة الحوادث 

واألمراض والتقدم في العمر.
وبفضـــل تقـــدم األبحـــاث في مجـــال علم 
األعصـــاب والدماغ بنســـق ســـريع ومدهش، 
أصبحـــت األجهـــزة العصبيـــة االصطناعيـــة 
التي تزرع في جســـم اإلنسان وفي دماغه أمرا 
شـــائعا، وأثبتت جدواها في عالج العديد من 

األمراض.
ويجري حاليا دفع التكنولوجيا العصبية 
إلى حدود أبعد من األغـــراض الطبية، وهناك 
العديد مـــن التطبيقات المثيـــرة لالهتمام قد 

ترى النور في السنوات القليلة المقبلة.
ويعد الدماغ البشري جهاز معالجة ضخم، 
إذ يحتوي على ما يعادل مئة مليار من الخاليا 
العصبية، ويتكون من أقسام متباينة وشبكات 
بالغـــة الدقة والتعقيد في التنظيم والتواصل، 

باإلضافة إلى الكثير من األسرار والحقائق.

وتمكـــن العلماء في العشـــرينات من قراءة 
اإلشـــارات الكهربائية التي يمـــوج بها الدماغ، 
وكان عالم النفس األلماني هانز بيرغر أول من 
اختـــرع جهاز تخطيط أمواج الدماغ في ســـنة 
1924، واعتبر الجهاز واحدا من بين التطورات 
المدهشـــة والرائعة في تاريـــخ علم األعصاب. 
وهو عبـــارة عن أقطـــاب كهربائية توضع على 
فـــروة الـــرأس لتســـجيل النشـــاط الكهربائي 

للدماغ.
وتـــم اســـتخدام هـــذه التقنية فـــي البداية 
لفحص أدمغة المجرمين، ثم استعين بها لفهم 

نشاط الدماغ أثناء حاالت مرضية كالصرع.
وفي الســـبعينات اكتشف مهندس الكهرباء 
وســـيلة  هاونســـفيلد  غودفـــري  البريطانـــي 
لفحص الدماغ باســـتخدام التشخيص الطبقي 
المحوســـب باألشعة الســـينية، وتحصل على 
جائـــزة نوبل فـــي الطب ســـنة 1979 لدوره في 

تطوير هذا االختراع.
ومـــع بدايـــة التســـعينات ســـيطرت تقنية 
تعرف باســـم ”التصوير بالرنين المغناطيسي 
الوظيفـــي“ علـــى مجال رســـم خرائـــط الدماغ 
والنخاع الشوكي، نظرا لما تتميز به من تأثير 

منخفض لإلشعاع.
ومن خـــالل تلك التقنية تمكـــن العلماء من 
رؤية التغير في مستوى األكسيجين في الدماغ، 
والمناطق المنخرطة في أداء وظيفة ما، تشهد 
زيادة في تدفق الدم المحمل باألكسيجين إليها 

إلمدادها بالطاقة.
ومن هذا المنطلق، أصبح باإلمكان التعرف 
بدقة على مناطق الدماغ المسؤولة عن وظائف 
معينة (على سبيل المثال المناطق التي تتحكم 
فـــي العضـــالت)، وبالتالـــي قياس اإلشـــارات 
المنبعثـــة منهـــا عن طريـــق أقطـــاب كهربائية 
توضـــع علـــى الـــرأس، أو من خالل شـــريحة 
إلكترونيـــة تزرع في الدمـــاغ لتكون على مقربة 

من مصدر اإلشارة.
بالرنيـــن  ”التصويـــر  تقنيـــة  وأحدثـــت 
تغييـــرا جذريا في  المغناطيســـي الوظيفـــي“ 

فهم ما يجري داخل الدماغ ومكنت من تصوير 
أعمق وظائفه، وما كان مجرد أفكار غير واقعية 
أو خياال علميا قبـــل بضعة عقود أصبح اليوم 

موضوع بحث دقيق وتجارب جد مبكرة.
وخالل الســـنوات القليلـــة الماضية وافقت 
إدارة األغذيـــة واألدوية األميركية على التحفيز 
العميـــق للدماغ كعالج لمرض باركنســـون (أو 
الشـــلل الرعاش) وهو اضطراب يصيب الجهاز 
العصبي ويؤثر علـــى الحركة، ويعاني من هذا 
المـــرض ما يقّدر بنحو 10 ماليين شـــخص في 

العالم.
ويرســـل جهاز التحفيز نبضـــات كهربائية 
صغيـــرة ألقطـــاب مزروعة في جـــزء محدد من 
الدمـــاغ للســـيطرة علـــى الهـــزات والصالبـــة 

المميزة لمرض باركنسون.
ويتم حاليـــا اســـتخدام تقنيـــات التحفيز 
العميق للدماغ لمعالجة اضطرابات الوسواس 

القهري واالكتئاب والصرع.
وفي الفترة األخيرة طور العلماء شـــريحة 
تزرع في الدماغ لتحفيز الذاكرة، ويمكن أن تقدم 
تلك التقنية في المستقبل القريب استراتيجية 
واعدة لعالج الخرف والتراجع الذهني وغيرها 

من األمراض التي تضر بالذاكرة.
وتشـــير التجـــارب األولية، بحســـب دورية 
”نيتشـــر كوميونيكيشـــنز“ أن الشريحة تحسن 
من تذكر األشياء بنسبة 15 بالمئة، وهو تقريبا 
مـــا يضعفـــه مـــرض الزهايمر في مـــدة تفوق 

العامين والنصف.
ولعالج مرض الشـــلل نتيجة إصابة الحبل 
الشوكي طورت شـــركة باتل وهي منظمة بحث 
وتطويـــر عالميـــة غيـــر ربحية تقع فـــي مدينة 
كولومبوس، بوالية أوهايـــو األميركية، جهازا 
يدعى ”نيـــرو اليف“ وهو جهاز تجريبي يهدف 
إلى عالج الشـــلل عن طريق فك شفرة اإلشارات 
العصبيـــة مـــن الدماغ وترجمتها بشـــكل فعال 

لتحريك األطراف.
 ويتكون الجهاز من شـــريحة صغيرة تزرع 
في القشرة الحركية (منطقة في الدماغ مسؤولة 
عن الحركة)، وتقوم بتسجيل نشاط الدماغ أثناء 

تفكير المريـــض في الحركة، وتعمل خوارزمية 
الكمبيوتر بفك شـــفرة النشاط الدماغي، ويقوم 
الجهاز القابل لالرتداء والمتكون من 260 قطب 
كهربائـــي بتنشـــيط العضالت إلثـــارة الحركة 

المقصودة.
ونجحـــت التقنية في التجارب الســـريرية 
األولى، وتواصل الشركة تطوير النظام الحالي، 
وترقية البرنامج إلدماجه في األجهزة اللوحية 

والهواتف الذكية، بغية تحويله إلى 
منتج تجاري في المستقبل.

وفـــي ضـــوء مـــا تحقـــق من 
علـــم  مجـــال  فـــي  إنجـــازات 
والتـــي  والدمـــاغ  األعصـــاب 
تغيير  فـــي  جدواها  أثبتـــت 
نمط حياة المرضى، اتخذت 

قدرا  العصبية  الهندســـة 
كبيرا من اهتمام شركات 

القطـــاع الخـــاص، 
مجموعة  وخاصـــة 

فـــي  الســـيليكون  وادي 
السنوات األخيرة. وهي اآلن موضوع 

بحث واستثمار جدي.
ويبدو أن البعض يعي بدقة القيمة التجارية 
التي ســـتحققها في المستقبل واجهات الدماغ 
والكمبيوتر، كاألقطاب الكهربائية التي توضع 
على الرأس والشـــرائح اإللكترونية التي تزرع 

في الدماغ.
ويسود اعتقاد بأن تعزيز القدرات المعرفية 
للعقل البشـــري ومنحه قوى خارقـــة أمر ال بد 
منه، في ظل مخاوف من التطور الســـريع آلالت 
الذكاء االصطناعي التي تسلب البشر وظائفهم 
ومن المتوقـــع أن تحل محلهم في المســـتقبل 

القريب.
كمـــا أكـــد الخبـــراء أن تحســـين الوظائف 
اإلدراكية للدمـــاغ البيولوجي، وإكســـابه قوة 
كمبيوتريـــة غير مســـبوقة، وحـــواس إضافية 
تمكنـــه من التواصل رقميا مع العالم الخارجي 
واإلبحار عبر شبكة اإلنترنت باألفكار، والبقاء 
في اتصال دائم بالسحابة، ليس باألمر الموغل 

فـــي الخيال العلمـــي بل من المتوقـــع تحقيقه 
مستقبال.

ولدى شركة فيسبوك حاليا مشروع طموح 
بصـــدد التطوير، يتيـــح لإلنســـان التحكم في 
أجهـــزة الكمبيوتر مباشـــرة بواســـطة الدماغ 
عبر تطبيق يقرأ أفكار المســـتخدم ويسمح له 
بكتابة رســـائل نصية بســـرعة تقدر بمئة كلمة 
في الدقيقة الواحدة، وخصصت الشـــركة لهذا 

المشروع 60 عالما وباحثا.
ويقول مـــارك زوكيربـــرغ ”نعمل حاليا 
على تطوير نظـــام يتيح لك كتابة 
مـــن  مباشـــرة  أفـــكارك 
خمسة  بســـرعة  دماغك 
بســـرعة  مقارنة  أضعاف 
مـــا تســـتطيع كتابته على 

هاتفك“.
مشـــاريع  وكالـــة  ولـــدى 
الدفـــاع األميركيـــة المتقدمـــة 
”داربا“ برنامج يهدف إلى إجراء 
تحسين للمدارك الذهنية والحالة 
المزاجية للجنـــود من خالل آليات 

مختلفة لتحفيز األعصاب.
ربمـــا تكون الواجهـــات العصبية 
بيـــن الدمـــاغ والكمبيوتر والمعـــززة للقدرات 
البشـــرية أمرا شائعا في يوم من األيام، وحتى 
ذلك الحين، يجد اإلنسان نفسه في مواجهة مع 
أسئلة مصيرية: هل ستحمل تلك التكنولوجيا 
المرتقبـــة فـــي طياتها ما يعد بتحســـين حياة 
الفـــرد، أم أننا ســـندرك حتما خلـــال يؤدي إلى 
تفاقـــم مشـــاكلنا الحاليـــة ويكـــرس الطبقية، 
فتتوســـع الفجوة بين األغنياء والفقراء، ويفرز 
العنصرية ضد من يختارون عدم احتضان تلك 
التقنيات حفاظا على الهوية البشرية واإلرادة 
الحرة في العالم الذي ستهيمن عليه آالت فائقة 

الذكاء ومرتبطة مباشرة بالعقل البشري؟
أجـــاب عـــن هذه األســـئلة الكاتـــب الكندي 
مارشـــال ماكلوهان بفصاحة بليغة بقوله ”كل 
امتداد لإلنســـان هو أيضا بتر للقدرة البشرية 

في مكان أخر“.

التكنولوجيا املتطورة لتحسني املدارك الذهنية واملزاج

الذكاء االصطناعي في خدمة أطباء التخدير 

علمــــــاء األعصاب يتمكنون بفضل التكنولوجيا الحديثة من كشــــــف الكثير من األســــــرار 
المخفية للدماغ البشــــــري، لينطلقوا في طريق أبحاثهــــــم الحالمة بالقضاء على األمراض 
المزمنة، ورفع كفاءة اإلنسان في مجاالت متعددة، وربما سيتمكنون من تحقيق ذلك يوما 

ما، وإلى حين أن يحدث فعال، يمكننا فقط أن نحلم معهم.

الخبراء يؤكدون 
أن إكساب الدماغ قوة 

كمبيوترية وحواس 
إضافية تمكنه 

من التواصل رقميا مع 
العالم الخارجي  

منظومات 
تتكهن ببعض النتائج 

الطبية، ولكنها 
ال تستطيع تفسير 

أسباب هذه التنبؤات 
وفق بيانات المريض
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صابر بليدي

} الجزائر - شـــّكل قدوم الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة إلى الســـلطة فـــي الجزائر عام 1999، 
بدايـــة عـــودة التيـــار الصوفي إلـــى الواجهة، 
كبديل تراهن عليه مقاربة المصالحة الوطنية، 
لقطـــع الطريق علـــى التيار الديني المتشـــدد، 
واحتواء إفرازات العشـــرية الدامية، فضال عن 
رد جميـــل من الرجل للمدرســـة التـــي وّفرت له 
مـــالذا آمنا، من التحـــوالت التي أعقبت مرحلة 

الرئيس السابق هواري بومدين.
وتواجه المدرســـة الصوفية فـــي الجزائر 
مقاومة غير معلنة من طرف الدوائر الرســـمية 
والشـــعبية، ولـــم تكفل الرعايـــة الخاصة التي 
يحظـــى بهـــا التيـــار الصوفي من طـــرف هرم 
الســـلطة، وتعيين مستشـــار خاص في رئاسة 
الجمهوريـــة للتكفل بمســـائل وقضايا الزوايا 
والمدارس التعليميـــة التابعة لها، من الهيمنة 
على المشـــهد الديني في البالد، في ظل تنامي 

المنافسة الشرسة للتيارات األخرى.

ويـــرى خبراء فـــي الشـــؤون الدينيـــة، أن 
انخراط التيار الصوفي في الدعاية السياسية 
للســـلطة، وعـــدم تجديـــد خطاب الـــوالء لألمر 
الواقـــع، هما ســـبب انكفـــاء شـــعبيته وبقائه 
حبيـــس أدراج الزوايـــا والكتاتيـــب القرآنية، 
األمر الذي ترك الســـاحة شاغرة أمام التيارات 
الدينيـــة، وجعـــل اصطفافه في كل اســـتحقاق 
خلف مرشـــح الســـلطة مصـــدر متاعبه وحتى 

تشققاته الداخلية.
وتشـــّكل إدارة التيـــار لمعركـــة الصـــراع 
برؤوس متعـــددة، أحد تجليات التشـــظي غير 
المعلن لدى الصوفيين أنفسهم، فلعبة المصالح 
والنفـــوذ اآلنية تلقي بظاللهـــا على الجمعيات  

والتنظيمـــات الحاملـــة للـــواء الصوفية، فرغم 
تبنيهـــا لنفس الخطـــاب، إال أن اكتفاءها بدعم 
الســـلطة المغضوب عليها شـــعبيا وسياسيا 
وعدم الحسم في الملفات والقضايا المثيرة في 

البالد، زادا من عزلتها ومن نخبويتها.
وأثار الدعم الـــذي توليه المنظمة الوطنية 
للزوايـــا لوزير النفـــط الســـابق المثير للجدل 
شكيب خليل، المتهم بالضلوع في قضايا فساد 
كبيرة، وظهور رئيس المنظمة عبدالقادر باسين 
كذراع روحية للرجل، العديد من االســـتفهامات 
لدى الـــرأي العام المحلي ومنح ذريعة مجانية 
للتيارات المنافسة النتقاد الصوفية والتشكيك 

في عالقتها برموز السلطة.
وكانـــت الجولـــة المكوكيـــة التي قـــام بها 
شـــكيب بعـــد عودتـــه إلـــى بـــالده مـــن منفاه 
االختيـــاري في الواليـــات المتحـــدة األميركية 
العـــام 2015، قد أثارت جـــدال كبيرا في الجزائر 
حـــول خلفيات ودالالت هذا النـــوع من اللجوء 
الروحي الذي يمارســـه المسؤولون الكبار في 
الدولة للمؤسســـات الصوفية، وعالقة األخيرة 

بمراكز النفوذ في السلطة.
فبعد سنوات من لجوئه إلى واشنطن، فرارا 
من ســـطوة جهاز االستخبارات، الذي أطاح به 
من على رأس وزارة الطاقة عام 2010، وجّهز له 
ملفـــات إدانة قضائية، أفلـــت منها بفضل وفاء 
صديقه ورفيقه الرئيـــس بوتفليقة، الذي أنهى 
الصـــراع بينه وبين المخابـــرات لصالحه، عاد 
شكيب خليل إلى بالده مسنودا بوعاء المدرسة 

الصوفية.
وكّرست مواقف ما يعرف باالتحاد الوطني 
للزوايا األشـــراف، الداعمة للســـلطة ولمختلف 
الخيـــارات الحكوميـــة المســـتفزة للجبهتيـــن 
االجتماعية واالقتصاديـــة والتعليمية، العالقة 
الحميميـــة بيـــن التيـــار الصوفي والســـلطة، 
رغـــم أن المفاضلة التي يحظـــى بها، لم تحدث 
القطيعـــة المنتظرة بين الـــرأي العام واألفكار 
والمذاهب المتشّددة، حيث تعاني الجزائر من 
تغلغل الفت لمختلف التيارات الدينية الدخيلة.
ومـــع ذلك تشـــكل بعـــض الدوائـــر العاملة 
في مؤسسات رســـمية بالدولة، أول المعوقات 
التي تثبط من امتداد التيار، بســـبب المقاومة 

الخفيـــة التي تديرهـــا تلك الدوائـــر للحيلولة 
المجتمع، فرغم االنتقاد العلني  دون ”صوفنة“ 
الرســـمي لمواقـــف وتصريحـــات رمـــوز فـــي 
التيارين الســـلفي واإلخواني، إال أنها لم تصل 

إلى درجة التأطير أو الردع.
وفيمـــا أثـــارت تصريحات خطيـــرة لزعيم 
التيار الســـلفي في البالد محمد علي فركوس، 
حـــول ما أســـماه بـ“خـــروج جميـــع المذاهب 
والتيـــارات بما فيها الصوفية مـــن الملة ألنها 
ال توالي العقيدة الســـلفية“، فإن الرجل ال يزال 
يحتفظ بمنصبه كأستاذ في الجامعة، وصاحب 
منصات دعائية على شبكة اإلنترنت والتواصل 
االجتماعي، وهو ما يوحي بأن هناك من يرعى 

في الخفاء أمثال محمد علي فركوس.
ويكـــون الصـــراع الدائر بين رأســـي أكبر 
مؤسســـتين دينيتين في البالد، وزير الشؤون 
الدينيـــة محمـــد عيســـى، ورئيـــس المجلـــس 
اإلســـالمي األعلى بوعبدالله غالم الله، ينطوي 

على تضارب غير معلن بين المرجعيات الدينية 
للرجليـــن، فـــاألول يعتبـــر أحد تالمـــذة زعيم 
الســـلفية في الجامعة، والثانـــي صوفي القلب 

والقالب.
ولم يســـتطع التيار الصوفـــي في الجزائر 
إحداث القطيعـــة بين عقيدة المهادنة واإلذعان 
لألمر الواقع منذ ســـنوات االســـتعمار (-1830
1962) حيث تخلفت مدارســـه وأتباعه عن ثورة 
التحرير بســـبب عقيدة الوالء للسلطة القائمة، 
وتبرير االســـتعمار بـ“القضـــاء والقدر“، فضال 
عـــن ارتباطـــه بشـــيوع الدروشـــة والطقـــوس 
الخرافيـــة، فكان محل مقاومـــة من طرف التيار 
اإلصالحي، وورث هذا الوضع بعد االستقالل، 
مما جعل الســـلطات المتعاقبة تدرجه في خانة 
الماضي إلى غاية مجيء بوتفليقة للسلطة في 

.1999
بأصـــول  تمســـكا  التيـــار  يبـــدي  وفيمـــا 
عقيدتـــه القائمة على االرتقاء بعالقة اإلنســـان 

وخالقـــه إلى عالـــم المثل، وال دخـــل له في ما 
بين الحاكم والمحكـــوم، فإن احتماء جمعيات 
التيار بجلباب الســـلطة، أفقدهـــا مصداقيتها 
بشـــهادة الطريقـــة الرحمانيـــة فـــي منطقـــة 
القبائل والحضنـــة التي تتحفظ على مثل هذه 
المواقف وترفض االنخراط في حمالت الدعاية 
السياسية واالنتخابية الممارسة باسم التيار 

الصوفي.
بشـــتى  الجزائريـــة  الســـلطات  وتحـــاول 
الوســـائل تثبيـــت التيار الصوفـــي كمرجعية 
دينيـــة للبـــالد، وال تتوانـــى في دعـــم مختلف 
فعالياتـــه، على أمـــل أن يكون بديـــال لخطاب 
التشـــّدد الـــذي ورط البالد في عشـــرية دموية 
(2000-1990) وألحـــزاب اإلســـالم السياســـي، 
إال أن الخطـــاب التقليـــدي المنتهج وغياب أي 
مراجعة فيه يسيران بهذا التحالف إلى الفشل 
في ظل تفاقـــم العزلة الشـــعبية وفي ظل أزمة 

الثقة المهتزة في كل ما هو مرتبط بالسلطة.

محمد بن امحمد العلوي

} صـــدر للباحـــث فـــي الجماعات اإلســـالمية 
إدريـــس الكنبـــوري، كتاب جديـــد تحت عنوان 
”حديـــث مع الشـــيطان: جهـــادي فرنســـي في 
في مدريد،  أرض اإلسالم“، عن دار ”غرافيكاي“ 
عن مركز ”وحـــدة معالجـــة المعلومات واألمن 
العـــام“ في إســـبانيا، المتخصص في التطرف 
والعنف ومحاربـــة اإلرهـــاب والجريمة، وقدم 
الكتـــاب رئيـــس المركز الباحث اإلســـباني في 
علـــم الجريمة الدكتور دافيـــد كاريغا والدكتور 
بهاء الدين، الباحث في شـــؤون اإلرهاب بنفس 

المركز.
ويعـــد الكتـــاب األول من نوعه فـــي العالم 
العربـــي والمغرب في دراســـة حالـــة األجانب 
األوروبييـــن الذيـــن يعتنقـــون الفكر الســـلفي 
ويلتحقون بالجماعات اإلرهابية داخل البلدان 
العربية، حيث لم يســـبق أن انكبت الدراســـات 
واألبحـــاث في العالم العربي على دراســـة هذه 
الظاهرة. ويدرس الكتاب حالة الفرنسي روبير 
أنطوان ريشـــار، الذي أقـــام بالمغرب في نهاية 
التســـعينات، وتزوج مغربيـــة من مدينة طنجة 

واستقطبه السلفيون الجهاديون المغاربة.
ويعتبر ريشـــار أول أجنبي أوروبي يتزعم 
خليـــة إرهابيـــة، ويبايعـــه الســـلفيون أميـــرا 
عليهم، إذ أنه تـــرأس جماعة جهادية في نهاية 
التســـعينات بمدينة فاس كانـــت تخطط للقيام 
بعمليات إرهابية داخل المغرب أو في فرنســـا، 
وتم إلقاء القبـــض على أفرادها عقب تفجيرات 
الـــدار البيضاء في 16 مايـــو 2003، وحكم على 
ريشـــار بالســـجن المؤبـــد، وفي عـــام 2012 تم 
ترحيله في إطار التعاون القضائي بين المغرب 

وفرنسا إلى بلده ليقضي باقي مدة العقوبة.
ويروي الكتـــاب قصة الجهادي الفرنســـي 
منذ نشـــأته في مدينته ســـانت إتيان بفرنسا، 
وطفولته، ثم تعرفه على مهاجرين أتراك أقنعوه 
باعتناق اإلســـالم، وســـفره إلى تركيـــا ثم إلى 
بالجماعات  والتحاقه  وأفغانســـتان،  باكستان 
الســـلفية الجهاديـــة في هذه األخيـــرة، وتلقيه 
تدريبات عســـكرية وتكوينا دينيا في معســـكر 
خلدن في بيشاور. ثم دخوله إلى المغرب حيث 
تـــزوج فتاة مغربية وبدأ يعمل في التجارة قبل 

أن يتعرف على سلفيين مغاربة ويلتحق بالفكر 
الجهادي.

وأكـــد الكنبـــوري لـ“العرب“ أن مـــا قام به 
مركـــز ”وحـــدة معالجـــة المعلومـــات واألمن 
برئاسة الدكتور دافيد كاريغا من خالل  العام“ 
نشـــر كتابي في إســـبانيا هو مبادرة تستحق 
التنويه، في إطـــار ترجمة الرؤية التي تحدثت 
عنها آنفـــا. وأعتقد أن هـــذه أول مبادرة يقوم 
بها مركز بحثي في إسبانيا بنشر كتاب لباحث 
عربي ومغربـــي، والخروج من الدائرة الضيقة 
التي يتحرك فيها الباحثون األوروبيون الذين 
عـــادة ما ينصتـــون إلى بعضهـــم البعض وال 
يلتفتون إلى الباحثين العـــرب الذين يقومون 
بأبحـــاث محترمـــة، ولذلك نجـــد أن الكثيرين 
يرتكبـــون أخطـــاء علمية في دراســـة الظاهرة 
اإلرهابيـــة الجديـــدة التي تبقـــى لديها جذور 
ثقافية ضاربة في الثقافة العربية اإلســـالمية، 
ال يمكـــن للباحثين األوروبيين أن يحيطوا بها 

إحاطة كافية.

ويدرس المؤلف ظاهرة التحاق األوروبيين 
األجانب بالفكر الســـلفي، وإشـــكالية القطيعة 
الثقافيـــة والفكريـــة التـــي تحصـــل لهـــم بعد 
اعتناقهم لإلســـالم، وكيف أنهـــم يكونون لقمة 
ســـائغة في أيـــدي المتطرفين بســـبب جهلهم 
باإلســـالم وعدم تمييزهم بيـــن الفكر المتطرف 

وبين اإلسالم الحقيقي.
وينّبـــه المؤلف إلى خطر الدعوة التي يقوم 
بها أفراد ســـلفيون وجهاديون في أوروبا إلى 
اإلســـالم، بحيث يتـــم تدجين بعض الشـــباب 
بالجماعـــات  مباشـــرة  وربطهـــم  األوروبـــي 
المتطرفـــة بينما يعتقد الشـــخص األجنبي أنه 
يعتنق اإلســـالم، لكـــن الواقع أنـــه يعتنق فكرا 

متطرفا.
وأشـــار الباحـــث المغربـــي فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“، إلـــى أن الكتـــاب يتضمن شـــهادة 
مكتوبة للفرنسي ريشار، حصل عليها المؤلف 
منـــه مباشـــرة، وفيها يتحدث عـــن التحول في 
قناعاته المتشددة بعد تجربة االعتقال، وتخليه 

عن الفكر الجهادي، ويوجه فيها انتقادات قوية 
إلى المتشـــددين، في ضوء تجربته الشخصية، 
كما يضـــم الكتاب ملحقا يتضمن حوارا مطوال 
مع ريشـــار، يروي فيه تجربته ومســـار حياته 

وحيثيات اعتناقه للفكر السلفي الجهادي.
وحول الغاية من نشـــره باإلسبانية بعدما 
تم نشـــره ســـابقا في الرباط والقاهـــرة باللغة 
العربية، أكد الكنبوري لـ“العرب“، أن التحوالت 
العالميـــة التي حصلت في المشـــهد الجهادي 
العالمـــي، وبروز ظاهـــرة المقاتليـــن األجانب 
خاصة بعد ظهور تنظيـــم داعش، دفعتني إلى 
إعادة النظر في الكتـــاب مجددا وإعادة كتابته 
باللغة اإلســـبانية بطريقة جديـــدة تكون أقرب 
إلـــى القارئ األوروبي، بحيث تم تحيين العديد 
من األفكار والنظريات لتكون مناســـبة للمتلقي 

غير العربي.
ويعتقـــد الكنبوري أن نشـــر الكتـــاب بلغة 
أوروبيـــة لديها حضـــور عالمي كاإلســـبانية، 
يشـــكل مســـاهمة مغربية وعربية في دراســـة 
ظاهرة المقاتلين األجانب من خالل تجربة حّية 
ســـبقت تنظيم داعش بســـنوات طويلة وكانت 
أول تجربـــة من نوعها فـــي العالم العربي، قبل 
أن يصبـــح المقاتلـــون األوروبيون في صفوف 
داعش باآلالف. إن حالة روبير ريشـــار تشـــكل 
نموذجـــا يتكـــرر مع جميـــع الحـــاالت األخرى 
الجديدة، فهو أيضا كان ضحية االستقطاب من 
طرف ســـلفيين جهاديين يعيشون في أوروبا، 
وخضـــع لغســـيل دماغ، وتـــم إقناعه بالســـفر 
إلـــى أفغانســـتان لتلقي التدريبات العســـكرية 
والـــدروس الدينية في الجهـــاد، قبل أن ينتهي 
به المســـار إلى الســـجن. إنه مسار واحد لدى 
جميع األجانب الذيـــن انخرطوا في الجماعات 
الجهادية المسلحة، مع فوارق طفيفة بين حالة 

وأخرى.
وأفاد الباحـــث في الجماعات اإلســـالمية، 
بأن تأليـــف الكتـــاب باللغة اإلســـبانية تطلب 
منه ما يزيد على شـــهرين، بذلـــت فيهما جهدا 
مضنيا من أجل تقديم إســـهام علمي للباحثين 
اإلســـبان ومراكز البحث بإسبانيا حول ظاهرة 
الجهاديين األوروبييـــن، في وقت كثر الحديث 
عنهم، وهو موجه أساسا إلى جميع المهتمين 
بالظاهرة الجهادية في أوروبا عامة وإســـبانيا 

خاصـــة، لكنه موجه أيضا إلـــى مراكز البحوث 
المتخصصـــة والباحثيـــن والدوائر الرســـمية 

الحكومية في إسبانيا.
وحـــول ظاهـــرة التطرف واإلرهـــاب يعتقد 
الكنبوري أنها أصبحت ظاهرة عالمية ولم تعد 
مقتصرة فقط فـــي العالم العربي، وهذا يتطلب 
تضييـــق الفجوة بيـــن الباحثيـــن األوروبيين 
وزمالئهـــم في العالـــم العربي مـــن أجل بلورة 
رؤيـــة مشـــتركة تكـــون أساســـا لمخططـــات 
ودوليـــة  محليـــة  حكوميـــة  واســـتراتيجيات 

لمحاربة الظاهرة اإلرهابية.
واعتبر الكنبـــوري أن الحكومـــات والدول 
فـــي جنـــوب وشـــمال المتوســـط تتقـــارب في 
مـــا بينها وتنســـج عالقـــات شـــراكة وتعاون 
في مجـــال محاربـــة اإلرهاب، ولكننا لألســـف 
نالحـــظ أن الباحثيـــن في الضفتيـــن ال يزالون 
بعيديـــن عـــن بعضهـــم البعض، وال ينســـقون 
في مـــا بينهم لصياغة خطاب مشـــترك ووضع 
مقاربـــات متقاربة، إذ أن هنـــاك اليوم معضلة 
ترتبط بالتباين الكبير فـــي المقاربات العلمية 
لـــدى الباحثين في الضفتين، األمر الذي يجعل 
االتفـــاق حـــول مقاربـــة ناجعة وعمليـــة هدفا 

صعبا.
ولفت الكنبوري إلى أنه في القارة األوروبية 
تنتشر المقاربات التي تأخذ بعين االعتبار بعدا 
واحدا من أبعـــاد الظاهرة، من خـــالل التركيز 
مثـــال على العلوم السياســـية كمدخل منهجي، 
أو التركيـــز على الجوانب الجيواســـتراتيجية 
في اإلرهـــاب، بينما يتم إهمال األبعاد األخرى، 
مثل البعد الديني والثقافي والتاريخي والبعد 
المتعلـــق بالعالقـــات الدولية، لذلـــك ال بد من 
إدماج مختلف هذه األنســـاق المعرفية لضمان 
الحد األدنى من المنهجية العلمية في دراســـة 

ظاهرة العنف واإلرهاب والتطرف.
وتجدر اإلشـــارة إلـــى أن الكنبوري قد أفاد 
بأنه قام بعقد ملتقى علمي تم خالله  لـ“العرب“ 
تقديم وتوقيع الكتاب في إشـــبيلية يومي 5 و6 

أكتوبر.
مجموعـــة  حضـــره  اللقـــاء  أن  وأضـــاف 
مـــن المختصيـــن اإلســـبان وخبراء مـــن األمن 
اإلســـباني، وشـــارك فيـــه بورقة تحـــت عنوان 

”السلفية الجهادية واالزدواجية“.

مقاومة خفية النتشار الصوفية داخل المجتمع الجزائري

السلفيون األجانب يدخلون اإلسالم من الباب الخاطئ

[ رهان السلطة على الصوفية يصطدم بأزمة ثقة مهتزة  [ جمود الخطاب الصوفي يساهم في العزلة الشعبية للتيار
ــــــار الصوفي في اجلزائر، وإلى جانب امتداد جــــــذوره في عمق املجتمع، فإنه يحظى  التي
مبساندة السلطة، مما سبب له املتاعب واحلساسيات مع التيارات الدينية األخرى واتهامه 
بالدعاية السياسية للســــــلطة، كما أنه ظل حبيس أدراج الزوايا والكتاتيب القرآنية، األمر 
الذي ترك الساحة شاغرة أمام التيارات األصولية والسلفية، هذا باإلضافة إلى أنه يعاني 

تشّققات داخلية.

من المؤتمر الدولي للصوفية بالجزائر 2016

أجانب ضلوا طريقهم

{التنظيم الدولي لإلخوان تتحكم فيه شـــبكات سرية محلية ودولية وأهدافه المرحلية 
إنهاك الدول واستنزاف معارضيه وأصبح يشتغل كجماعة مافياوية.

جنيب غالب
محلل سياسي ميني

{عوامل تجعل من منطقة الساحل األفريقي أرضية خصبة لإلرهاب، من بينها فشل اتفاق 
الجزائر من أجل السالم بمالي وتواطؤ العصابات في المنطقة}.

أحمد رضا الشامي 
سفير املغرب لدى االحتاد األوروبي إسالم سياسي
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لـــم  الجزائـــر  فـــي  الصوفـــي  التيـــار 
بـــني  القطيعـــة  إحـــداث  يســـتطع 
عقيـــدة املهادنـــة واإلذعـــان لألمر 

الواقع منذ سنوات االستعمار

◄



حسونة المصباحي

} ضمن برنامج االحتفــــاء بالروائيين الكبار 
انتظمت بين العاشــــر والثاني عشر من شهر 
أكتوبــــر الجاري، في بيت الرواية التونســــي 
بمقــــر مدينــــة الثقافــــة في العاصمــــة تونس، 
ندوة عــــن اإلســــباني ميغيــــل دي ثيربانتس 
(1547-1616) صاحب رائعــــة ”دون كيخوتي“ 
التــــي ال تزال إلــــى حد اآلن أحــــد أعظم اآلثار 
في تاريخ الرواية العالمية، وإليها يعود كبار 
الروائيين من كل اللغــــات، ومن كل الثقافات، 
باعتبارهــــا مرجعها أساســــيا فــــي مجال فن 

اإلبداع الروائي.
 وقد رافقــــت الندوة الفكرية التي شــــارك 
فيهــــا روائيــــون وأكاديميــــون ونقــــاد أمثال 
الجزائري واســــيني األعرج والعراقي محسن 
الرملي والمغربي محمد الداهي والتونسيون 
محمد القاضــــي والمنصف الوهايبي ومحمد 
المديوني ورضــــا مامــــي وآدم فتحي وكاتب 
هذه الســــطور، تظاهرات فنيــــة حضرت فيها 
المتحركــــة  والصــــور  التشــــكيلية،  الفنــــون 
والمســــرحيات،  الســــينمائية،  واألفــــالم 
والمقطوعــــات الموســــيقية المســــتوحاة من 

”دون كيخوتي“.
وكان ميغيــــل دي ثيربانتــــس الذي عاش 
حــــروب القراصنة فــــي البحر المتوســــط قد 
أمضى خمســــة أعوام أســــيرا فــــي الجزائر، 
قبــــل أن يشــــرع فــــي تأليــــف ”دون كيخوتي“ 
التي ســــتكون من ضمن األعمال الكالســــيكية 
العظيمــــة فــــي تاريــــخ اآلداب العالميــــة مثل 
”األوديســــة“ و“اإللياذة“ لليوناني هوميروس 
دانتــــي  لإليطالــــي  اإللهيــــة“  و“الكوميديــــا 
وتراجيديات شكســــبير و“ألف ليلــــة وليلة“. 
واآلثــــار الكالســــيكية كمــــا يعرفهــــا خورخي 
لويــــس بورخيس هي تلــــك التي ”تقــــرر أمم 
وقــــرون قراءتها كما لــــو أن كل ما في صفحة 
من صفحاتها مقصود، متعمد، ومقدر، وعميق 
مثــــل الكــــون، وجديــــر بتفاســــير وتأويــــالت 

مختلفة ومتنوعة“.

وقد اعتبر جل المتدخلين في الندوة ”دون 
كيخوتــــي“ عمال روائيا ”واقعيا“. لكن واقعية 
ثيربانتــــس كانــــت مختلفة عــــن واقعية كّتاب 
القرن التاســــع عشــــر أمثال بالزاك وستاندال 
وإميــــل زوال. بل لعلها كانت قريبة من واقعية 
جوزيف كونــــراد الذي كان يقول إنه يســــعى 
دائما إلى تجّنب كّل ما هو غرائبي في أعماله 
ألن الغرائبــــي يلغــــي مــــا يتصف بــــه الواقع 
اليومــــي مــــن غرائبيــــة. ومثل كونــــراد، عمل 
هنــــري جيمس على أن يكــــون الواقع اليومي 

”شعريا“.
وخالفا لكّتاب الفروسية في عصره، وقبل 
عصــــره، الذيــــن اختــــاروا أن يكــــون أبطالهم 
تتميز بخصــــال نادرة،  شــــخصيات ”خارقة“ 
وبمهــــارات عالية في الحــــرب، وبقوة عجيبة 
تجعلهــــم قادرين على قهر أعدائهم بســــهولة، 
فّضل ثيربانتس أن يكون بطله إنسانا عاديا، 
يتوهم أنــــه فارس عمــــالق. والفضاءات التي 

يعيش ويتحرك فيها هــــي في الحقيقة دروب 
مغبــــرة، وخانــــات بائســــة ووســــخة، وقرى 
تتثاءب من فــــرط الضجر. لذلــــك يمكن القول 
إن الكاتب ابتكر شــــعرية إســــبانيا في القرن 
الســــابع عشر، رغم أنه ال إســــبانيا وال القرن 

المذكور كانا شعريين.
وفــــي عمله هو ســــعى إلــــى أن يمزج بين 
الذاتــــي والموضوعــــي، وعالم القــــارئ بعالم 
الكتاب. لذلك يعتقــــد بورخيس أن عمل ”دون 
كيخوتــــي“ مثل ”ألف ليلــــة وليلة“ و“هاملت“ 
لشكســــبير يســــمح للقــــارئ بــــأن يتخّيل أنه 

شخصية من شخصيات هذه األعمال.
وفــــي مداخلته اعتبر الشــــاعر التونســــي 
المنصــــف الوهايبي أن ”دون كيخوتي“ يمكن 
أن تنضوي تحت جنس الرواية الذاتية حيث 
يلتبس الواقع بالتاريخ والسيرة والرحلة أو 
الســــفر. وهذا يؤّدي حسب رأيه إلى أن يكون 
ثيربانتس قد اســــتفاد من حياته الشــــخصية 

كمحــــارب وكمغامر لكي يبدع أثره الذي أنهى 
به أوهام عصور الفروسية. ولم يكن بورخيس 
ينفي عــــن ”دون كيخوتي“ الجانب الذاتي في 
حياة مؤلفه. بل إنه كان يرى أن العنوان يمكن 
أن يكــــون مضلــــال، إذ أن دون كيخوتي يمكن 
أن يكون ثيربانتس نفســــه الــــذي تأّثر بكتب 
الفروســــية الرائجة في عصره، وحلم في يوم 
مــــن األيام بأن يكون الفارس التائه في شــــبه 

الجزيرة اإليبيرية.
وفــــي مداخلته اهتم واســــيني األعرج بما 
ســــّماه بـ“فعل السخرية“ في ”دون كيخوتي“. 
وهــــو يعني بهذا الفعل االنتقال نحو لغة غير 
حيادية، نقف معها ونحن على أرض رجراجة. 
ثــــم إن دون كيخوتي يمضي ســــنوات طويلة 
فــــي محاربــــة طواحيــــن الريح معتقــــدا أنها 
فرســــان، وفي النهاية يقر بهزيمته المرة وهو 
على فــــراش الموت. ويقول واســــيني األعرج 
إن الســــخرية فــــي أثــــر ســــارفانتس تحّولت 
إلى ســــالح فتــــّاك ضــــد الطغاة وضد ســــدنة 

اإلطالقيات الدينية واالجتماعية.
ومســــتندا إلــــى البعــــض مــــن النظريات 
النقديــــة الحديثــــة، اعتبــــر الدكتــــور محمــــد 
القاضي أن ”دون كيخوتي“ قد تكون من جنس 
الرواية ضد الرواية من خالل محاكاة ساخرة 
وتخييليــــة للمثل األعلى للفروســــية وألخالق 
القرون الوســــطى. ومن الناحيــــة التاريخية، 
يعتقــــد القاضي أن ”دون كيخوتي“ تســــتعيد 
بطريقــــة هزليــــة، جانبا من جوانــــب البطولة 
المفخمة التي بالغت في االحتفاء بها روايات 
القرون الوســــطى حيث اختــــار ثيربانتس أن 
يبتكــــر بطال مقلوبا يثير الضحك واإلشــــفاق 

أكثر مما يثير الرهبة واإلعجاب.
وفي مداخلته التــــي رّكز فيها على التلقي 
العربــــي لـــــ“دون كيخوتي“، ســــعى المغربي 
الدكتــــور محمــــد الداهي إلى اســــتكناه اإلرث 
العــــرب  يجمــــع  الــــذي  المشــــترك  الثقافــــي 
بجيرانهم اإلســــبان، مقدما نماذج من األعمال 
العربية في مجــــال الرواية والقصة القصيرة 
والشعر والمســــرح التي نجد فيها مالمح من 

تأثيــــرات رائعة ثيربانتس. كما تطّرق الداهي 
في مداخلته إلــــى القراءات النقديــــة العربية 
مثــــل تلك التــــي طرحها  لـــــ“دون كيخوتــــي“ 
وعبدالعزيــــز  بــــدوي  عبدالرحمــــن  الدكتــــور 
األهوانــــي وعبدالكبيــــر الخطيبــــي وســــعيد 

يقطين، وآخرون. 
وفــــي النهاية أشــــار إلــــى أن رواية ”دون 
تمّثــــل بالنســــبة إلــــى المغاربة،  كيخوتــــي“ 
وخاصــــة للمنطقة المتاخمة إلســــبانيا، رمزا 
حضاريــــا وثقافيــــا ينبغــــي االحتفــــاء بهــــا 
ومنحها المنزلة التي تستحقها حتى وإن كان 
صاحبها قد حارب المســــلمين بســــيفه وقلمه 
انتقاما مما لحقه من إذالل وأذى ظال راسخين 

في ذاكرته ومخيلته.

نضال قوشحة

} دمشق – المسرح الحركي، فن قائم بذاته، 
يعتمــــد لغة خاصة به، تشــــارك فن المســــرح 
العادي في شــــيء وتخالفه في أشياء أخرى. 
في المســــرح الحركي، تظهر حركة الجسد في 
أهم تجلياتها، ويغدو جســــر التواصل األهم 
مع المتلقي، كون الحوار سيكون قليال، فتغدو 
حركات الجسد مع توليفات بصرية وصوتية 
محــــددة عامــــال حاســــما فــــي تقديــــم األفكار 
المطلوبــــة. من هنــــا تكمن العالقــــة الجدلية 
الملتبســــة بين هذا الفن والجمهور العريض، 
الــــذي ال يتقبل بســــهولة هــــذا الفــــن الراقي 
والصعــــب، كونه يقــــوم على حــــاالت الرمزية 
والداللــــة، ويكون غالبا عصيا عــــن الجمهور 

العادي لصعوبته.
في ســــوريا، ورغم هذه الحالة، كان هنالك 
مــــن اهتم بالمســــرح الحركي، وقــــدم فيه عدة 
عروض ناجحة اســــتمرت منذ العام 2000، من 
بينهــــم نورا مراد الفنانة الســــورية وخريجة 
المعهد العالي للفنون المســــرحية بدمشــــق، 
حيــــث اهتمــــت بالمســــرح الحركــــي، وكانت 
المســــرحية  مبادرة بتأســــيس فرقــــة ”ليش“ 
في العــــام 1999. وقد ضمــــت الفرقة طيفا من 
المتحمســــين لهذا الفن، كانوا معها في فترة 
التأســــيس ولمدة أعوام تاليــــة، منهم الفنانة 
الشــــهيرة ميسون أبوأســــعد  وفنانة األوبرا 

ديمة أورشو وغيرهما.
ال تبــــدو نــــورا مــــراد شــــغوفة بالحــــال 
التلفزيونيــــة فــــي الدراما الســــورية، وآثرت 
عليهــــا العمل في المســــرح الحركــــي، فهي ال 

تــــزال تبحث في ما تســــميه أبجدية الجســــد 
العربــــي، وتعنى بتقــــدم كل طاقتها ومداركها 
التي تعلمتها في باريس ودمشــــق وموســــكو 
لكــــي تؤطرها في تكوينات مســــرحية تحاكي 
طموحاتهــــا وتحقــــق رغبتها بتفعيــــل حالة 

المسرح الحركي.
ووفــــق هذه الرؤية قدمــــت فرقة ليش عبر 
ســــنوات من تأسيســــها العديد من العروض 
المسرحية داخل سوريا وخارجها، منها ”بعد 
كل هالوقــــت“، ”هويات“، ”إذا انتبهوا ماتوا“ 
و“ألف مبروك“، واآلن تقــــدم عرضها األحدث 
بعنــــوان ”معانقــــات“، وهــــو عــــرض يعتمد 
أســــلوب المختبــــر، كونه يقوم علــــى أبحاث 

ودراسات علمية بحتة. 
على ستة مقاطع  ويقوم عرض ”معانقات“ 
أخــــذت من كتابين همــــا ”كتــــاب المعانقات“ 
اللــــذان ألفهمــــا الصحافي  و“أفــــواه الزمن“ 
والكاتب إدواردو غاليانو من األورغواي. وقد 
تمت االستفادة في العرض من بحثين في علم 
النفس يدرس األول حالة الخوف التي تعتري 
الناس عموما ويتشــــاركون بها للباحث كارل 
البرتش، والبحث الثاني للباحث بول إيكمان 
ويتعامــــل مــــع العواطف الخمس األساســــية 

لإلنسان.
 العــــرض قــــدم علــــى مســــرح دار األوبرا 
بدمشــــق. وفيه ولوج أعمق إلى عوالم بعيدة 
في تجربة المسرح الحركي لنورا مراد وفرقة 
ليش بالكامل، كونه يبحث في أســــئلة جديدة 
في مجتمع تشــــظى بين العديد من األفكار في 
ظل انقســــامات حادة نتيجة وضع سياســــي 

مأزوم وحرب ضروس استمرت سنوات.
 وتبين نــــورا مراد ذلك قائلــــة ”معانقات، 
عمــــل يحمــــل طرحــــا جديــــدا بالنســــبة إلى 
مشروعي في المســــرح الحركي، بالنسبة إلى 
تقنيــــات التعامل مــــع مادة الجســــد أوال، ثم 
بإدخــــال العنصر البصري فــــي متن العرض، 
وهذا ضروري جدا، لكي نالحق مسألة التطور 
والتغير فــــي المضامين وطريقة تقديمها، فال 

يصح أن يبقى المبــــدع ضمن حالة رتيبة من 
الفن المنتج. ثم إن المســــرح الحركي مشروع 
موغل في العمق، قدمنا خالل ســــنوات بعض 
األفــــكار، وفي عرضنا هذا المزيد منها، ونحن 
مصممــــون علــــى الخــــوض في البحــــث نحو 
مســــاحات أعمق من لغة الجســــد في المسرح 

الحركي“.
فرقة ليش توقفت عن العمل خالل سنوات 
األزمة في ســــوريا، فقــــد قرر أعضــــاء الفرقة 
التوقف عن العمل منذ العام 2011، لكنهم اآلن 
يعــــودون للعمل بعد انقضاء هذه الســــنوات 

الصعبة.
عن ذلك تقول نورا مراد لـ“العرب“ ”عندما 
توقفنا عن النشاط في العام 2011 كان الوضع 
مشتتا، واآلراء مختلفة بين من يريد السفر أو 
البقاء هنا، وكان هذا فعال، البعض اضطر ألن 
يســــافر والبعض بقي في مكانه، وكل حســــب 
ظروفــــه، اآلن نحن نعود للمســــرح والنشــــاط 
وكلنا أمل في أن نقدم حالة مسرحية إنسانية 
فيها من الخير والمحبة ما يســــاعد في تقديم 
جرعة إنســــانية لوطــــن جريــــح نتيجة حرب 
مدمرة طالــــت كل أرجائه وكلفتــــه غاليا جدا، 
ولكننا مع جهود كثيرين آخرين نســــتطيع أن 
نفعل شيئا ما في سبيل تحقيق بعض النجاح 
في إعادة البســــمة والحالة اإلنسانية المتزنة 

لمجتمعنا وناسنا“.
ونذكــــر أن عرض ”معانقــــات“ الذي قدمته 
فرقة ليش المســــرحية هو ثمــــرة تعاون بين 
المجتمع األهلي والحكومي في سوريا، وهو 
يشكل حالة مســــتمرة من التعاون في المجال 
اإلبداعي بين الجهتين، فالعرض قدمته الفرقة 
بدعم من الصندوق العربــــي للثقافة والفنون 
”آفاق“ وشركة الحلول اإللكترونية. وقد أعدت 
نصــــه والتصميــــم الحركــــي فيه نــــورا مراد. 
أمــــا األداء فكان لحازم الجّبــــة، زين العابدين 
ســــليمان، سارة المنعم، ســــماح غانم، ظريفة 
راجحة، فــــرح الدبّيــــات، الرا بخصار، مجدي 

المقبل ومجد عريج.
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ابتكـــر  ثيربانتـــس  دي  ميغيـــل 

شعرية إســـبانيا في القرن الـ19، 

رغـــم أنـــه ال إســـبانيا وال القـــرن 

المذكور كانا شعريين

;

فازت مصر برئاســـة اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعـــة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعلوم {األلكسو}، ممثلة في الدكتورة هبة يوسف.

فازت الشـــيخة بدور القاســـمي مؤسسة ورئيســـة جمعية الناشـــرين اإلماراتيني بمنصب نائب 

الرئيس لالتحاد الدولي للناشرين. لتكون أول امرأة عربية تنال هذا املنصب.

{معانقات} رحلة مسرحية سورية

تبحث عن أبجدية الجسد العربي

أدباء عرب يستضيفون دون كيخوتي في بيت الرواية التونسي

[ المسرح الحركي يعود إلى دمشق بعمل جديد
[ نورا مراد اقتبست عملها األخير من إدواردو غاليانو

يتماس املســــــرح احلركي مع فن الرقص أو ما يسمى الكوريغراف، إذ هو منط مسرحي، 
يستقي من املســــــرح عناصره كاإلضاءة والديكور والســــــينوغرافيا، لكنه يستبدل النص 
باحلركة واملوســــــيقى، حيث تتكلم األجســــــاد باحلركات، فيما يكاد يغيب النص إال ما ندر 
من الكلمات أو اجلمل القليلة، ورغم أهميته الكبرى فإن املسرح احلركي لم يشهد الكثير 
من اإلقبال من الفنانني العرب، وهو ما يســــــعى املســــــرحيون إلى جتاوزه اليوم من خالل 

مشاريع طموحة.  

الجسد لغة أعمق

دراما تحكيها الحركات 

دون كيخوتي عمل واقعي

عرض يبحث في أســـئلة جديدة في 

مجتمـــع تشـــظى بيـــن العديد من 

األفـــكار في ظل انقســـامات حادة 

نتيجة وضع مأزوم

 ◄

{معانقات} حالة مسرحية إنسانية 

فيها من الخير والمحبة ما يســـاعد 

في تقديـــم جرعة إنســـانية لوطن 

جريح نتيجة الحرب

 ◄



محمد الحمامصي

} جرت في ندوة، شهدت حضوًرا متنوًعا ضم 
كتابـــا وأكاديميين، محاكمة فكرية لفيلســـوف 
قرطبـــة الوليد ابـــن رشـــد، والتيار الرشـــدي 
العربـــي، في ضـــوء مناقشـــة قدمهـــا الباحث 
مدحت صفوت حول ابن رشـــد وكتابه الشهير 
”فصـــل المقال في مـــا بين الحكمة والشـــريعة 
الصادر مؤخًرا عن سلسلة التراث  من اتصال“ 

الحضاري بالهيئة المصرية العامة للكتاب.
الندوة التي استضافها مركز دال لألبحاث 
وأدارتهـــا الروائية ســـلوى بكر وشـــارك فيها 
مدرس الفلســـفة بجامعة القاهرة الدكتور كريم 
الصيـــاد، جـــاءت بعنـــوان ”هل كان ابن رشـــد 

تنويرًيا؟“.

التنويري األصلي

 منـــذ بدايـــة النـــدوة رأى المتحدثـــون أن 
قاضـــي قضـــاة قرطبـــة ليـــس نقيًضـــا لإلمام 
الغزالـــي، متهمين الرشـــديين العـــرب بإنتاج 

صورة متخيلة عن أبي الوليد.
وكان مدحت صفوت أصدر مؤخًرا دراســـة 
عن ابن رشد بعنوان ”صوت الغزالي وِقرطاس 
ابن رشد“، ملحق بها دراسة ابن رشد الشهيرة 
”فصل المقال“، نســـف فيها الصـــورة النمطية 
السائدة عن فيلســـوف قرطبة التي تقدمه على 
أنه ”التقّدمي“ و“التنويري“، المغاير والنقيض 
للغزالي، فيمـــا رأى صفوت األمر على النقيض 
مما سبق، فضًال عن كشـــفه لعمليات االمتطاء 
األيديولوجـــي التي مارســـها المفّكرون العرب 
للتراث العربي بصفة عامة، ولتراث ابن رشـــد 
خصوصًا، وقد خـــّص المؤّلف ثالثة من هؤالء 
المفّكرين، وهم: الراحالن محمد عابد الجابري 
وعاطـــف العراقـــي، والدكتـــور مـــراد وهبـــة، 
مترصـــًدا األشـــباح المتناقضـــة التي ســـكنت 

خطاب ابن رشد، بخاصة شبح الغزالي.
من جهته، أوضح كريـــم الصياد أن مدحت 
صفـــوت يتعرض في دراســـته ”صوت الغزالي 
لظاهرة مهمة من ظواهر  وقرطاس ابن رشـــد“ 
الفكـــر العربي المعاصـــر، أال وهي اســـتدعاء 
أصـــوات القدمـــاء من أجل تأصيـــل أطروحات 
فلســـفية، وذلك فـــي إطار اســـتراتيجية بعض 
المفكريـــن العرب المعاصريـــن لمواجهة أصل 
بأصل، وتحديـــًدا لمواجهة األصولية بعلمانية 
متأّصلة، أو بأصل ُمَعْلَمن. وفي ســـعي المفكر 
العربـــي المعاصـــر إلحـــداث هـــذه المواجهة، 
وبرغـــم اختالف مضمـــون اســـتدعاء الغزالي 
أو ابـــن تيمية عنـــد األصوليين عـــن مضمون 

ابن رشـــد المســـتدَعى مـــن جهـــة التنويريين 
والعلمانييـــن العرب، فـــإن هذا المفكـــر يؤّكد 
بهـــذا على آلية االســـتدعاء ذاتهـــا، وميكانيزم 
التأصيـــل. هو اختالف فـــي المضمون واتحاد 
في المنهجية العامة، يرّســـخ، بدًال ِمن أْن ينقد 

أو يفكك، هذه المنهجية.
ولفـــت الصيـــاد إلـــى أن هـــذه المنهجيـــة 
طبعت أغلـــب أطروحات المشـــروعات الفكرية 
العربيـــة في قراءة التراث فـــي النصف الثاني 
من القرن العشـــرين وإلى اآلن هي تَجلٍّ لحركة 
”ارتكاســـية“، تفتـــرض تلقائًيا قدرة الســـابق 
علـــى التحكم فـــي الالحق، وبالتالي تأســـيس 
الحاضر في الماضي واستنســـاخ الماضي في 
الحاضر. وإذا كانت الثقافة العربية تشـــكو من 
طغيان نسق معرفي سلطوي واحد، هو النسق 
األصولـــي، فـــإن هذا االرتـــكاس ِمن شـــأنه أْن 
يدعم هذا النســـق، وذلك حيـــن يدعم منهجيته 
األصولـــي  النســـق  ألن  العامـــة؛  االرتكاســـية 

ارتكاسي في جوهره.
وأبعـــَد ِمن ذلـــك رأى الصيـــاد أن مواجهة 
أصـــل بأصل، أصل أصولـــي بأصل علماني أو 
تنويري –ابن رشد في هذه الحالة- ال يستعمل 
ســـالح الخصم بقدر ما يقرر بتصميم أن يلعب 
علـــى أرض المنـــاِوئ األيديولوجـــي، الذي ال 
يجد أي صعوبة فـــي فهم أّن التنويري العربي 
أصولي هو اآلَخر، لكنه يستعمل أصًال أضعف 
أيديولوجًيا؛ إذ ال يمّثل ابن رشـــد بذاته سلطة 
معرفية ما، تمنح التنويري العربي قوة خارقة، 
قد تتفوق على القوة التـــي يمنحها ابن تيمية 
مثـــًال ألتباعـــه إلى اليـــوم من خـــالل التصّور 
الواحد المغَلق للنســـق المعرفـــي الديني. بل 
وأعمـــق من ذلك يقطع التنويـــري العربي بآلية 
االســـتدعاء الطريـــَق علـــى محـــاوالت اإلبداع 
األصيلـــة فـــي الفلســـفة العربيـــة المعاصـــرة 
باعتبارهـــا، صراحًة أو ضمًنـــا، منبّتة الصلة 
عـــن ”أصـــول“ الثقافة. وأضـــاف الصياد ”بما 
أننا ال يمكننا إغفال ما للثقافة من دور بطبيعة 

الحـــال في طبيعة تلّقي القـــارئ العربي للطرح 
الفلســـفي، فإن ما نحتاج إليـــه هو نقد أصول 
هذه الثقافـــة نقًدا علمًيـــا، ال محاولة تأصيلها 
أيديولوجًيا على أســـاس مختلـــف؛ ألن معركة 
التأصيـــل معركة العب واحد فـــي النهاية، هو 
األصولي. وبدًال من ســـعي التنويـــري العربي 
إلى تفكيك ســـلطة المعرفة، فإنه يتعّلم من هذه 
الســـلطة آليَتها األساسية، ويقلدها، كما يتعلم 
الطالب من المعلم عن طريق التقليد، بالرغم من 
بيانات شـــجب التقليد، التي أمطرنا بها الفكر 
العربي اإلصالحي مـــن األفغاني ومحمد عبده 

إلى اليوم“.

صك المشروعية

سلط مدحت صفوت ضوء النقد على طبيعة 
الفكر الرشـــدي المستدَعى، وسعيا الستكشاف 
كيـــف أنه لـــم يكـــن تنويرًيا فـــي األصل؛ حيث 
يستبعد ابن رشـــد عامة الجمهور من البرهان 
الفلســـفي، وهذا نوع من التعتيـــم، ال التنوير، 

وصنف من احتكار الثقافة، ال التثقيف.
وتعـــرض صفـــوت لبعض من أهـــم وجوه 
الرشـــدية العربية المحدثـــة كالعراقي ووهبة 
والجابـــري، الذين قّدموا صـــورة ُمعاد بناؤها 
البن رشـــد من حفريات، ليســـت فقـــط ناقصة، 
بـــل مختلفة بوضـــوح عن الهيـــكل الخارج من 
متحـــف التاريخ، ليســـير كخرافـــة على أرض 
الحاضر بقـــدرة إعجازية ما، هـــي قدرة إعادة 
فة، والتي يراها  بناء النمـــاذج التاريخية المزيَّ
خصيصة اســـتراتيجية ومنهجية أساسية في 

المشروعات الفكرية العربية المعاصرة.
مـــن جهـــة ثانية، بّيـــن مدحـــت صفوت أن 
العـــودة إلـــى الماضـــي للحصـــول علـــى صك 
إليهـــا  يلجـــأ  مربكـــة  خطـــوة  المشـــروعية، 
التنويريون العرب، في مسار السير نحو األمام 
تتراجـــع الرؤى التنويرية خطـــوة إلى الوراء، 
تبحث عن أب شـــرعي للخطاب الوافد، عن جذر 

يمكن من خالله تمرير المنتج الجديد، عن قناع 
عن  يمرر من خالله التنويري خطابه ”الغريب“ 
السياق الســـائد، اســـتحضار صوت ماضوي 
يحمل عبء تحقيق النهضـــة المرجوة. خطوة 
عرفها بــــ“إرادة العودة“، وهي إجراء ارتدادي، 
يعود بالـــذات إلى الوراء، وعبرها ال يكتســـب 
اإلجراء الفكري الحديث معنى أو مصداقية إال 
بقدر ما يكون متطابًقا مع الماضي وخطاباته. 
وهو إجراء اســـتقوائي أيًضا أمام أفكار اآلخر 
المتفوق في الكثير من المجاالت، عبر استدعاء 
األســـالف وخطاباتهـــم، باعتبارهـــم –نقصـــد 
األســـالف- الموتى األحياء فينـــا بتعبير عابد 

الجابري.
وأضـــاف صفـــوت ”إذن يتفق الســـلفيون 
الدينيـــون والكثير مـــن التنويريين العرب، في 
شـــعار ’ال يصلـــح أمر هذه األمـــة إال بما صلح 
أولهـــا‘، وإن بـــدا نفـــورا تنويريا مـــن العبارة 
الســـلفية، لكنـــه يظل نفـــوًرا خطابًيـــا ال أكثر، 
وتنخرط الممارســـة فـــي تحكيم التـــراث على 
الواقـــع الراهـــن، واعتبـــار األول أصـــًال، ليتم 
اســـتحضار روح ابن رشـــد وبعـــث خطابه من 
جديد، وتنحصر مساحات االختالف في تحديد 
أّي جـــزء من التـــراث الذي يجب اســـتدعاؤه، 
فالخالف جزئي وليس جذرًيا، ليصبح الخطاب 
التراثي مطية لأليديولوجيا والغايات الذاتية، 
ويســـقط عن التراث تاريخيته وينتهك الجميع 
الســـياق والفضاء الذي تشـــكلت فيـــه الثقافة 
العربية قديًما، وهو فضاء ديني له خصوصيته 

التاريخية والنصّية أيًضا“.

صالح نيازي

} إذن ال بـــّد مّما ليس منه بّد. هكذا ببســـاطة 
وقع ما لم يكن في الحسبان قّط. حسين صالح 
بـــكل عنفوانه، بكل تأريخه ومســـتقبله ُيوارى 
الثرى مـــرة واحدة وإلـــى األبد، بكّل حواســـه 
الممتلئة بالفضول والمعرفة واإلنسانية. فراق 
وال كالفـــراق، ما من لقاء بعـــد اليوم، يا للهول. 

”الكّل باطل وقبض الريح“.
أين عدالة الحياة إذن؟ وأي دموع تلك التي 
”تشـــفي وال تجدي“ كما يقـــول ابن الرومي؟ في 
مثـــل هذا الفـــراق األبدي ما من مواســـاة أبدا. 
فالمـــوت جرح أحشـــائّي خـــاص ال يعانيه إال 
حامله. وكّل مواســـاة نفالة، وكّل تطييب خاطر 
فضلة. يتخذ الموت كذلك طابع المفاجأة دائمًا، 
حتـــى لو كان متوقعًا. وكأنـــه يقع ألّول مّرة فال 
موت قبله وال موت بعـــده. حتى لو زار عجوزًا 
”بلـــغ من الكبر عتّيًا“، ال فـــرق فإنه يتخذ صيغة 
المفاجـــأة كذلك، وصيغة الغدر. ألنه اســـتالب 

أبدي، يخّلف فراغًا ال ُيمأل.
 بيـــن مصّدق ومكذب مات حســـين صالح، 
وكأْن ال مـــوت قبلـــه وال مـــوت بعـــده. وأنـــا ال 
أدري بـــأي كلمات أبدأ. َمْن يصّدق أن حســـين 
صالـــح ببنيتـــه الفارعـــة، وجســـمه الرياضي 
المتناســـق، قـــد اختفـــى؟ كيـــف توقفـــت تلك 

الحيوية التي ال تـــكّل؟ وكيف تعّطلت خطواته 
المفعمة بالحياة؟ من يصدق أن حســـين صالح 
بـــكّل علومـــه الموســـوعية، وصوتـــه الدافـــئ 
قـــد  الحانيـــة  العميقـــة  ونظرتـــه  الهامـــس 
اّمحـــى مـــن الوجود مـــّرة واحدة وإلـــى األبد. 
َمْن يصّدق أن هذا اإلنســـان الممتلئ بالبشرية، 
قد اكتفى من كل ممالك الدنيا بمســـاحة تابوت 

فقط.
المفارقة المشؤومة أنني اتصلت به في ذلك 

الصباح. أردت أن أهنئه بالعيد.
- أهًال عزيزي حسين.

باللغـــة  المـــرة  هـــذه  الجـــواب  فجاءنـــي 
اإلنكليزيـــة وبكلمـــة واحدة. قال لـــي ابنه تيم: 
Passed away بوقار إنكليزي، حزين هذه المّرة.

لم أكن أشـــعر بفجاعة هذا التعبير من قبل 
كمـــا ينبغي، ولكّنه اآلن أصـــاب مقتًال، فانهمر 
الدمع. ومرة واحدة شـــعرت أن شـــيئًا ما انثلم 
مـــن حياتـــي ”ولْن يعود له ســـبك“ كمـــا يقول 
المعـــري. أردت أن أهنئه بالعيـــد، فإذا التهنئة 
تنقلب إلـــى تعزية. أي محنة تلـــك التي يّمحي 
فيهـــا الحـــّد الفاصل بيـــن التهنئـــة والتعزية. 

رحماك يا رّب.
تعرفـــت علـــى حســـين صالـــح عرضا في 
مكاتـــب اإلذاعـــة البريطانية. لفـــت نظري إليه 
بحرصه علـــى اإلنجاز، وجديته فـــي ما ينجز. 

يتقصى الخبر مهما كان صغيرًا، فيشبعه بحثًا 
وتمحيصـــًا. يتعقب الكلمة مهما كانت شـــائعة 
ومتداولـــة في القاموس تلـــو القاموس إلى أن 
يقع على أســـرارها. اإلحاطة بالموضوع مهما 
بدا هينًا، جزء أساســـي من شـــخصيته وكأْنه 

يفعل ذلك بالفطرة.
تمتّنـــت أواصر تعارفنا حينمـــا كان يعمل 
مترجمـــا وإداريًا فـــي صحيفة عربيـــة بلندن. 
كان يتميز بســـعة معارفه وبتواضعه وخبرته 
العميقة بالكومبيوتر. فال عجب أْن بات موضع 
ثقـــة زمالئه لمـــا ُعرف عنه من دقـــة في البحث 

ورّقة في التعامل.
كان حســـين صالح موســـوعة من نوع ما، 
يتحـــدث عن الرواية اإلنكليزيـــة باللباقة ذاتها 
التي يتحدث بها عن الشعر الجاهلي، ويتحدث 
عن شيكســـبير كما يتحدث عـــن مقامات بديع 
الزمان الهمذاني، يتحدث عن المغني األوبرالي 
جيلي كما يتحدث عن داخل حسن وهو ”يطحن 
بقايا روحه، يداه تدوران فقط وال ُتسمع رحاه“.
ذكـــرت له مـــرة عرضًا اســـم عبدالباســـط 
عبدالصمد يوم جاء إلى بغداد بمناســـبة وفاة 
الملكـــة عالية فـــي أوائـــل الخمســـينات. كان 
مشـــهده جليـــًال وهو يضـــع على كتفيـــه إزارا 
أخضر مشـــبع الخضرة مهيبًا. أذكر أنه قرأ في 
تلك التالوة اآلية التي استشهدت بها في بداية 

هـــذه الكلمة ”يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي 
إلـــى رّبك راضية مرضية…“ كان صوته يترقرق 
بأعمـــق خشـــوع وطمأنينـــة ومواســـاة. وإذا 
بالصمـــت يرين في أنحاء صحـــن ”الكاظمين“ 

وكأْن في غيبوبة روحية.
قلت والشيء بالشيء ُيذكر، أنا معجب أشّد 
ـــَور.  اإلعجـــاب بتـــالوة عبدالصمد لقصار السُّ
تصـــورت أني أجيء لـــه بمعلومة جديدة عليه. 
فقال لي حســـين صالح، وأهم تلك التالوات ما 

رّتله بجامعة دمشق.
هكذا توســـعت دائـــرة أحاديثنا. باختصار 
كان حســـين صالـــح جديـــرًا باالغتـــراب، بكل 
مـــا يعنيه االغتراب من اإلصغـــاء التام ألصغر 
معلومـــة، ومـــن التواضـــع مهما فـــاض علمه، 
ومن التأقلـــم لفصول الحياة خريفها وربيعها، 

صيفها وشتائها.
ال بّد لـــي مـــن التنويه كذلك بموســـوعيته 
في الشـــعر الحديث، في شتى البلدان العربية، 
من أحمد شـــوقي، وهو شـــاعره المفضل، إلى 
محمود حسن إسماعيل. أما في النثر فله شغف 
خاص بنجيب محفوظ، وطه حســـين وال سيما 
كتابه ”األيام“، ومقاالت جورج أورويل وروايته 

.Coming up for air :ذات العنوان العجيب
مـــا أريد أن أســـتخلصه أن حســـين صالح 
شـــجرة مثمرة عميقة الجـــذور، يتخّلق بعمقها 

وصمتها. لم يســـرد ماضيه بأي مناسبة حسبًا 
أو نســـًبًا، ولم يتطرق إلى شـــهاداته الجامعية 
(عرفت من غيـــره أنه كان أســـتاذا جامعيا في 
متخصصـــًا  البريطانيـــة  الجامعـــات  إحـــدى 

بالعلوم). 
ال غرابـــة إذن أنني رغم طول الســـنين التي 
عرفتـــه فيها ال أدري بأّي مذهب ديني يتمذهب، 
وال ألي حزب يتحـــزب، وال أعرف حتى المدينة 

التي ُولد فيها بالعراق.
نســـيت أن أذكـــر أن لغـــة حســـين صالـــح 

العربية، ولغته اإلنكليزية، أختان بالرضاعة.

محاكمة فكرية البن رشد فيلسوف قرطبة

حسين صالح المثقف الموسوعي والكاتب بالفطرة

[ مدحت صفوت: ابن رشد لم يكن تنويريا وال فرق بين السلفيين والتنويريين العرب
إن ارتهان العرب إلى املاضي واألسالف 
يشكل ظاهرة ال بد من حتليلها بدقة، حيث 
ال يتوقــــــف هذا االرتهــــــان عند األصوليني 
الدينيني بل يذهب أيضــــــا إلى التنويريني 
أفكارهــــــم  ــــــل  تأصي ــــــون  يحاول ــــــن  الذي
فيصبحــــــون وجها آخر مــــــن األصوليني، 
وهــــــذا ما جنده مثال في املرتهنني إلى ابن 

رشد اليوم دون نقد أو متحيص.

ابن رشد والغزالي ليسا متخاصمين

مدحت صفـــوت يكشـــف عمليات 

االمتطاء األيديولوجي التي مارسها 

المفكـــرون العـــرب للتـــراث العربي 

ولتراث ابن رشد خصوصا

 ◄

العودة إلى الماضـــي للحصول على 

صك المشـــروعية، خطـــوة مربكة 

يلجـــأ إليها التنويريـــون العرب، في 

مسار السير نحو األمام

 ◄

صدر مؤخرا عن دار نينوى كتاب بعنوان {مســـاجد دمشق في العصر العثماني، دراسة تاريخية 

عمرانية} للباحثة السورية هال قصقص.

كرمت مؤخرا وزارة الثقافة التونسية الكاتب التونسي املقيم بباريس أبوبكر العيادي في إطار 

أيام اإلبداع املهجري، ويوقع الكاتب مؤلفاته اليوم اإلثنني. ثقافة
15اإلثنني 2018/10/15 - السنة 41 العدد 11139

األخالقيات والعواطف

هيثم حسين

ي

كاتب سوري

} غالبا ما تتّم إضافة األخالقيات إلى 
مختلف تفاصيل الحياة، بحيث تكون لكل 
مجال أخالقياته التي ترسم مدارات تحرك 

العاملين فيه، أو تنظم حركيتهم بصيغة ما.
هل تتداخل األخالقيات مع العواطف؟ 
هل يكون هناك تعارض بينهما؟ هل يؤّثر 

أحدهما على اآلخر؟
يتخّلل الحديث عن األخالقيات 

والعواطف مختلف المهن والمجاالت في 
الحياة، وبتخصيص الدائرة وتضييقها 

قليال، والتركيز على عالم الصحافة والكتابة، 
يمكن التقاط مفارقات تساهم في صياغة 

صورة الصحافي الملتزم والكاتب الباحث 
عن إرواء شغفه بالبحث عن الحقيقة التي 

يتخّيلها، أو تلك التي يقتنع ويؤمن بها.
إن كان الصحافي مطالبا بنقل الحقيقة 

وقولها، فهل يفترض به التفكير في َمن 
سيقوم بتوظيف الحقيقة وآليات تجييرها 

وغايات َمن يقوم بذلك، أم ال يفترض به 
الشطط في التأويل، واالكتفاء بما عليه أن 
يقوم به، ويترك األمور والتداعيات التالية 

لظروفها، وآلخرين يخضعونها بدورهم 
ألخالقيات مهنهم وأدوارهم.

وإن كان يقال إن الصحافيين يمنحون 
المجتمعات الفرصة ألن ترى أنفسها، 
ويسلطون الضوء على المشكالت في 

المجتمع ويبرزون نجاحاته، فإّن الكّتاب 
والروائيين يغوصون في أعماق تلك 

المجتمعات، يبحثون في المناطق المعتمة 
فيها، يكشفون عن المطمور في الزوايا 
القصية، ويخرجون األسرار إلى العلن 
مثل الصحافيين، لكن مع التعبير عن 

موقفهم منها، واقتراحهم آليات معالجتها 
ومقاربتها.

”األخالق“ علم عند سبينوزا الذي كتب 
كتابه ”علم األخالق“، ومعيار إلنسانية 

اإلنسان عند َمن قاربها من فالسفة ومفكرين 
آخرين، وهي رّبما حصن اإلنسان ضّد نزواته 

وحّتى عواطفه التي قد تخرجه عن طوره 
وتدخله في متاهات معينة أحيانا، وتحت 
ضغط ظروف قاسية ال يستطيع مقاومتها 

والصمود أمامها.
خاض الباحث األميركي رون أف 

سميث في كتابه ”أخالقيات الصحافة“ 
في الواجبات والمسؤوليات التي يفترض 

أن يلتزم بها الصحافيون في مهنتهم، 
وكيف أن الكثيرين منهم يقعون في 

تناقضات وصراعات بين ما يجب أن يكتب 
ويعلن عنه وما يتم نشره، وواقع تضارب 
المصالح والملكية واختالف زوايا النظر 

والرؤى والتوجهات التي تؤثر على العمل 
الصحافي.

رّبما ال يطالب الصحافي باتخاذ موقف 
من الخبر الذي ينقله، أو الصورة التي 

يلتقطها، أو الحدث الذي يتناوله، ويحاول 
التعامل معه بمهنية قدر اإلمكان، لكن ال 

يمكن للروائي أو الكاتب أن يزعم ترك مسافة 
من التأثر والتأثير، وأن يفرض على نفسه 

التعاطي مع الحدث ببرود..
ال يخفى أّنه ليست هناك الئحة أخالقيات 

مكتوبة يمكن قراءتها وحفظها وتكرارها، 
ألّنها ليست نقاطا عمياء ثابتة، وما يمنحها 

الحياة والتجّدد إّال العواطف التي تسبغ 
عليها إنسانّيتها، وتصوغ الصورة التي 
ترضي ضمائر أصحابها، بعيدا عن أّي 

ضغوط أو قالقل.

مثقف جدير باالغتراب
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طاهر علوان

} إشـــكالية الفنـــاء تحضـــر بقوة فـــي أفالم 
الخيال العلمي، حيث تتسيد قوة ساحقة تدمر 
كل ما حولها ســـواء في شكل ثورات الطبيعة، 
أو في شكل أوبئة وأمراض، أو في شكل صراع 
وحروب تفضي إلى اســـتخدام ألسلحة الدمار 

الشامل.
وســـيحضر هنـــا فيلـــم ”نهايـــة العالـــم“ 
للمخرج الدنماركي أوكســـت بلوم، وهو واحد 
من بواكير أفالم الديستوبيا واالنهيار العظيم، 
والـــذي أنتج في العـــام 1916، لتليه أفالم مثل 
”طوفان“ المنتج في الثالثينات، وفيلم ”أشياء 
تأتـــي“ عن قصة الكاتب الشـــهير اج جي ويلز 
(إنتـــاج 1936)، ثم جاءت أفالم مثل ”يوم نهاية 
 ،(1956) (1955)، و“الكوكـــب الممنوع“  العالم“ 
و“حـــرب العوالم“ (1963)، و“غـــزو األرض في 

 ،(1976) (1967) و“القمر األســـود“  العام 2150“ 
 ،(1979) والفيلم األول من سلسلة ”ماد ماكس“ 
والتفاحـــة (1980)، والفيلـــم األول من سلســـلة 
”متســـابق المتاهة“ (1982) وغيرها من األفالم 

التي أسست لهذا النوع.
ويبدو أن هـــذا التراكم ترك أثره في تجربة 
المخرجـــة ريـــد مورانـــو، وهي تقـــدم فيلمها 
القائم على  الجديد ”أظـــن أننا وحيـــدان اآلن“ 
فكـــرة المحـــو الكامـــل لوجـــود البشـــر إّال من 

ناجيين وحيدين.
وفي البدء تبدو المعالجة الفيلمية شـــديدة 
التطرف لجهة عرض مشاهد لمدينة أقفرت من 
ساكنيها، ولم يتبق فيها سوى العلم األميركي 

الذي يرفرف ممزقا وملوثا.
لتلـــك  فارقـــة  عالمـــة  المكانـــي  الخـــواء 
الديســـتوبيا القاتمة، ولن نرى في وســـط ذلك 
ســـوى ديل (الممثل قصير القامة بيتر دنكالك) 

وهو يدخـــل البيوت المهجـــورة تباعا. وتبدو 
مهمة الناجي الوحيد شـــاقة، ولكنه مســـتمتع 
بتلك الحياة الصامتة، ال يكّلم أحدا وال يســـمع 

صوت أحد.
نحـــن اآلن في مدينة أميركيـــة صغيرة تقع 
على ضفة نهر قضى فيه 1600 من ســـكانها، إّال 
واحـــدا وهو ديـــل الذي مهمته دخـــول البيوت 
المهجـــورة، يبحـــث عـــن البطاريـــات وينظف 
الثالجـــات المتعفنـــة ويخـــرج الصـــور مـــن 
إطاراتهـــا ثم يلف األجســـاد الضامـــرة الميتة 

ويسحبها ليدفنها بنفسه في مقبرة جماعية.
هو يقيم فـــي مكتبة المدينـــة ومازال يهتم 
بفـــرز الكتـــب وتصنيفهـــا وتغليفهـــا، ويضع 
خارطة يؤشـــر فيها على البيـــوت التي انتهت 

المهمة فيها، وتلك التي ال تزال تنتظر.
وبالصدفـــة، وهـــو فـــي مهمتـــه الروتينية 
يكتشـــف وجود كريـــس (الممثلة إيلـــي فاننك) 
قادمة من مكان ما لتنضم إليه وتشاركه عالمه، 
حضور كريس هو السبب الوحيد الذي يجعلنا 
نســـمع أولى الكلمات في هذا الفيلم، ومع ذلك 
تبقى الحوارات متقشفة وقصيرة للغاية لتبدع 
المخرجـــة، وهي فـــي األصل مديـــرة تصوير، 
في تقديم غزارة تعبيريـــة في الصور. وعمدت 
المخرجـــة إلـــى توظيـــف المكان الديســـتوبي 

وتفننت في تصوير الشـــوارع من مســـتويات 
متعددة، كما اســـتثمرت البيئة الطبيعية التي 
يدفـــن فيهـــا ديـــل والنهـــر الذي يصطـــاد منه 
الســـمك، كل ذلـــك وظفته بمهـــارة حتى لم تبق 
هنالك فجوة في البناء الفيلمي بســـبب اعتماد 
الفيلم في قسمه األول على الشخصية الواحدة.
وال بـــد خالل ذلك من حبـــكات ثانوية تعزز 
البناء الدرامي، ولهذا تم زج أسرة كريس التي 

ظهرت بشكل مفاجئ لتبدو غريبة األطوار.
وقدمـــت المخرجة ممثليـــن مخضرمين في 
القســـم الثاني مـــن الفيلم، هما والـــدا كريس 
(الممثلة شـــارلوت غينســـبورك والممثل باول 
جياماتـــي)، لكن كريس ما تلبث أن تطلب نجدة 
ديل وعدم تركها لوالديها ألنهما مجرد خاطفين 

لها.
اإلضافة في هذا الباب والتي تم من خاللها 
الزج بحبكة ثانوية أخـــرى تمثلت في خضوع 
كريـــس لعملية محو للذاكرة هـــي وأمها، فيما 
أبوهـــا هو الـــذي يقود هذه المهمـــة زارعا في 
جســـديهما مستشـــعرات ترتبط بالنظام الذي 

يعمل عليه.
وهذه اإلضافة الدرامية ما لبثت أن تطورت 
إلى عملية قتل بالتخلص من األب وترك األم في 
حالة صدمة، لتعـــود كريس ملتحقة بديل الذي 

يبدو أنها بدأت تبادله مشاعر عاطفية.
بني الســـرد الفيلمي على أساس الوصول 
إلى غاية مفادها أن فناء تلك المدينة الصغيرة 
ال يعنـــي أن أميـــركا بالكامل قـــد ضربتها تلك 
الكارثة، بدليل أن المدينة األخرى النائية التي 

يعيش فيها الزوجان تنعم بالحياة.
لكن فـــي المقابل وفي إطار المضي في ذلك 
التشوه الذي أصاب الحياة، تظهر الشخصيات 
فـــي المدينـــة النائيـــة، وكلها تســـير بالحركة 

البطيئة.
ويمكـــن عّد الفيلم من نوع تلك األفالم قليلة 
التكلفة، إذ لم يكن هناك تحشيد إنتاجي وتقني 
كبير، بل بقي فيلما بســـيط البنـــاء، ولكن على 

درجة عالية من اإلقناع والتماسك.
ونجحـــت المخرجة في الخـــوض في ثيمة 
االنهيار العظيم بال ضجيج كبير، بل ببســـاطة 
متناهية، واستطاعت أن تحقق قناعة ما بأن ما 
نشاهده هو امتداد واقعي لنفس ذلك النوع من 

األفالم المرتبطة بثيمة الفناء األرضي.

أبوبكر العيادي

} ولـــد تومـــاس َسراســـينو عـــام 1973 فـــي 
توكومان شـــمال غـــرب األرجنتيـــن، وبعد أن 
حاز شـــهادة ماســـتر في الهندســـة المعمارية 
من المعهـــد األعلى للفنـــون الجميلة ببوينس 
أيرس، واصل دراسة الفنون في مدرسة ستادل 
بفرانكفـــورت، ثم في جامعة يواف بفينيســـيا 
حيـــث أحرز ماســـتر فـــي الفنون التشـــكيلية 
والهندسية، اســـتقر بعدها في برلين، ليصوغ 
”مشاريع تهدف إلى اإلشـــعاع على األرض وما 

وراءها“، على حّد تعبيره.
طوكيـــو“  بـ“قصـــر  األخيـــر  ومعرضـــه 
الباريسي هو أضخم مشروع أنجزه حتى اآلن، 
ويحتـــوي على منتخبات من أعماله الســـابقة 
وأعمال جديدة طموحة، تميزت كلها بتقاطعات 
بين الفـــن والعلم والهندســـة، وحولت القصر 
إلى فضاء حسي ال نظير له، إذ أضحى غشاوة 
تدور فيهـــا كوريغرافيا َعَرضية متحولة، حيث 
التعدد والثراء وتشـــابك عناصر الكون، مرئية 
كانت أم غير مرئية، آدمية أم غير آدمية، سواء 
أدركتهـــا حواســـنا أم لـــم تدركها، عبـــارة عن 

أصوات ال تحصى الئتالف الكائنات الحية.
وسراسينو، في حرصه على تجاوز إدراكنا 
واستكشاف إدراك الكائنات األخرى واستلهام 
عناصرهـــا، يجعـــل العالم أكثر حساســـية من 
البشـــر، وأوســـع من حقـــل آفاقنـــا الوحيدة، 
ويحوله إلى بوليفونيـــا تحضر فيها أصوات 
األجناس وحركاتهـــا وذبذباتها، من المجهري 

إلى الكونّي.
يكشـــف عمل سراســـينو عن ذلك التشابك 
في أكثر األحجـــام صغرا وأوفرهـــا كبرا، كما 
يكشـــف عن الروابط التي نســـجها الفنان بين 
ذرة تـــراب وشـــبكة عنكبوت وهندســـته لمدن 
ســـحابية وإعـــادة امتالكـــه للجو عـــن طريق 
مشـــروع األيروســـين Aerocene، وهو مشروع 

يشـــمل التخصصات التي تعرض االستكشاف 
الفني والعلمي للقضايـــا البيئية، ويهدف إلى 
إعادة التفكير شـــعريا وبطريقة مشـــتركة في 
الكيفية التي نقيم بها في العالم، باالســـتفادة 
مـــن األشـــكال الحاضـــرة في شســـوع النظام 

البيئي للكون.
والمعلـــوم أن أعمـــال توماس سراســـينو 
هي ثمرة تضافر جهـــود عدة أطراف، وكان قد 
جمع بمناســـبة هذه التظاهرة عددا مّمن اعتاد 
التعامل معهم من أعضاء في مؤسسات علمية 
أو مجموعات بحث وناشطين، وهيئات محلية، 
وموســـيقيين وفالســـفة، إضافة إلـــى الزوار، 
للمشـــاركة في وضع تصور لـ“ائتالف كوني“، 
ومســـاندة ثقافة تضامن، متصلة في ما بينها 
بشـــكل يســـمح بخلق خطابات وأنماط عيش 
جديدة كأجوبة ممكنة على التحديات الشاملة 

.Anthropocène التي يطرحها األنتروبوسين
واألنتروبوســـين مصطلـــح اقترحـــه بول 
كروتـــزن الفائز بجائـــزة نوبـــل للكيمياء عام 
2002، ويســـتعمل للداللة على عصر جيولوجي 
جديـــد، متأت من أفعال اإلنســـان ضـــد البيئة 
العالميـــة كضيـــاع التنوع الحيـــوي، والتغير 

المناخي، وتعرية األراضي..
وقد رافق االفتتاح بعث ورشـــات، وأعمال 
رتيـــالء، وارتجاالت حولت ”قصر طوكيو“ إلى 
مكان تتبدى فيه ممارسات إيكولوجية جديدة، 
وتشـــكيالت متكاملة، وتشـــابك ذبذبـــات بين 

الكائنات.
ونلمس ذلك مثال في ”مجرات“ التي تشغل 
فضاء العرض بشـــكل يجعل الزوار يتلمسون 
ســـبيلهم وســـط الكبـــالت كأنهـــم يجتـــازون 
طريقا محفوفـــا بالحواجز، وكذلـــك في ”بيت 
العنكبوت“ تلك الشبكة العمالقة التي توهم من 
يقربها بأنه واقع ال محالة بين خيوطها، وكلها 
دعوة إلى تغيير نظرتنا إلى الظواهر الطبيعية.
رؤية العالـــم من زاوية جديـــدة، والدخول في 

ثـــوب كائن حـــي آخـــر، واإلحســـاس بالبيئة 
مـــن حولنا، تلك هي الحـــاالت التي يروم الفن 
المعاصر أن نغوص فيها، وقد كانت مســـاحة 
”قصـــر طوكيو“ (ثالثة عشـــر ألف متـــر مربع) 
مالئمة لتوماس سراسينو كي يستغل ”حريته 
المطلقة“ كما يهوى، ويمضي بها إلى منتهاها، 
من خالل أنصاب عمالقة تبهر الزائرين وتثير 
أحاسيســـهم، ذلك أن الفنان األرجنتيني ماهر 
في التالعب باألشياء، صغيرة كانت أم كبيرة، 
ليشد انتباه الزائر ويؤنسه بالفن البيئي، كأن 
يمأل غرفة كاملة بشـــبكة عنكبـــوت عمالقة، أو 
يضخم قطرات ماء إلى حدود خيالية ليجعلها 

تنسكب على عنكبوت.

والغايـــة كمـــا بينـــت مفوضـــة المعرض 
ريبيكا المارش فاديـــل حمل الزائر على تغيير 
زاويـــة النظـــر، والوقـــوف من ناحيـــة ما هو 
َمْيكروْســـكوبّي، فالكائن البالـــغ الصغر إذا ما 
نظرنا إليه كغشـــاء تتجمع األنواع والحركات 
واألصوات، ســـواء في ســـلم صغيـــر أو كبير، 
يصبـــح كونيا، والالشـــيء متصـــال بالكل، ما 
يزيـــد األحاســـيس ويضاعفها، وهـــي طريقة 
شـــاعرية لجعل الكائنات كلها في حالة تناسق 

وتنافذ.
وصفوة القول إن توماس سراسينو تركزت 
أعماله على احترام البيئة، والدعوة إلى النظر 
إليها نظرة مغايرة، قـــد يبدو تفكيره طوباويا 

نوعـــا مـــا، ولكنه ينجـــح دائما فـــي جمع كل 
العناصر الممكنة ليشـــكل أثـــرا فنيا حقيقيا، 
يخيـــل لمـــن يراه فـــي بدايتـــه أنه غيـــر قابل 

للتجسيد.
ولئن كانت أعماله سلسلة تمجيد للطبيعة، 
فإن تأمالته تتركز أساسا على نمط الحياة في 
المدن، والكيفية التي يمكن أن تصاغ بها بشكل 
مختلف، لذلك دعته المنظمـــة اللندنية ”محّفز 
الفنـــون“ The Arts Catalyst، التي أوصتها به 
الوكالة الفضائية األوروبية للنظر في إمكانية 
اســـتعمال المحطة الفضائية الدولية ألغراض 
ثقافيـــة، وقد اتفق معها على مشـــروع تربوي 

لفهم العالم ومجرياته.

{أظن أننا وحيدان اآلن} تراجيديا الفناء في حدود مدينة واحدة
يبدو مشــــــهد احملو واإللغاء معتادا في ســــــينما اخليال العلمي التي تعالج إشكالية الفناء 
العظيم، ســــــيبدو املكان مقفرا، مهددا وملوثا وستغيب الضحايا فيما يبقى هنالك ناجون 
يصارعون ويقاومون من أجل البقاء، ذلك قاســــــم مشترك للعديد من أفالم اخليال العلمي 
التي ناقشــــــت هذه الثيمة وهي كثيرة ومتتد بامتداد بدايات ســــــينما اخليال العلمي ومن 

خالل العديد من التجارب في هذا الباب.

ذاكرة تونس الجمالية

} كانت تونس على وشك أن تقيم متحفا 
لفناني حداثتها والفنانني املمهدين لتلك 

احلداثة، غير أنها تراجعت عن ذلك القرار في 
آخر حلظة لتقيم أيام قرطاج للفن التشكيلي، 

وهي احتفالية ال ميكن تعريفها في سياق 
تاريخ بلد عرف الفن بطريقة احترافية 

متقدمة.
كانت مدينة الثقافة حدثا معماريا لم ترق 

إلى مستواه املعروضات التي مت تكديسها 
على عجل، لتعطي صورة غير صحيحة عن 
احلقيقة التي أنا على يقني من أن الفنانني 

التونسيني يقفون دفاعا عنها بحسرة 
وغضب. ليست هذه تونس، ما من شيء 

في ما ُعرض ميت بصلة إلى جتربة تونس 
احلداثوية، ال يليق ببلد علي بن سالم وعمار 

فرحات والزبير التركي وجنيب بلخوجة 
وعبدالرزاق الساحلي وسواهم من الكبار أن 
ينفق أمواله على استعراضات ال تترك أثرا، 

وتستخف مبكانة الفن احلديث في احلياة 
اليومية.

كانت فكرة إقامة متحف ميسرة، بسبب 
ما حتتويه مخازن وزارة الثقافة من كنوز 
وروائع املنجز التشكيلي التونسي التي 
تراكمت عبر الزمن، غير أن شيئا غامضا 

حدث أضفى على تلك الفكرة نوعا من العسر 
الذي قفزت عليه املؤسسة الفنية من خالل 

اختراع أيام قرطاج التي هي عبارة عن 
احتفال مؤقت وزائل، ال يبقي أثرا.

كما لو أن موقفا مضادا لذاكرة اجلمال 
الوطني هو الذي أوحى بحذف فكرة 

املتحف واستبدالها باحتفال، هو أقرب إلى 
االرجتال منه إلى التأسيس، فتلك األيام 
ميكن أن ُتنسى، ولكن املتحف باق طاملا 

بقيت تونس، هو اجلزء العصي من تاريخها 
وهو صّبارتها التي تقاوم الريح. وألن الفن 
التشكيلي في تونس عريق عراقة املجتمع 

املدني فيها، فإنه يستحق أن يتقدم كل املعالم 
التي يؤكد من خاللها التونسيون حتضرهم 

ومتدنهم ونزعتهم احلداثوية.
كانت تونس دائما أرضا خصبة بعطائها 
اجلمالي، لذلك كان التخلي عن إقامة متحف 
للفنون التشكيلية التونسية احلديثة نوعا 

من اإلجحاف في حق تلك األرض.
أمتنى أن تستعيد املؤسسة الفنية 

رشدها لتعبر عن وفائها لتونس في أجمل 
جتلياتها اجلمالية.

كشـــف النجم األميركي ويل سميث أنه يتمنى املشاركة في عمل راقص في بوليوود، تشاركه 

البطولة فيه النجمة الهندية وملكة جمال العالم السابقة آيشواريا راي باتشان.

أطلقـــت ماريا كاري ســـينغل جديدا حمل عنوان {معك}، حيث ظهـــرت في كليب األغنية وهي 

تسير في شوارع هوليوود بسيارة مكشوفة يعود طرازها إلى ستينات القرن املاضي.

توماس سراسينو يطلق العنان لممارساته اإليكولوجية الجديدة
[ فنان أرجنتيني يصنع من الهندسة جماليات صديقة للبيئة  [ مشاريع تهدف إلى اإلشعاع على األرض وما وراءها

بعد فيليب بارينو عام 2013 وتينو ســــــيغال عام 2016 وكميل هنرو الســــــنة املاضية، يفتح 
ــــــان آخر هو األرجنتيني توماس َسراســــــينو كي يؤثث  ”قصــــــر طوكيو“ بباريس أروقته لفن

فضاءه على هواه، تأسيسا لتقليد درج عليه هذا املتحف عنوانه ”مطلق احلرية“.

من المجهري إلى الكوني

كل ما تبقى من الديستوبيا القاتمة

المخرجـــة خاضت فـــي ثيمة االنهيار 

العظيم بال ضجيـــج كبير، عبر فيلم 

بســـيط البناء على درجـــة عالية من 

اإلقناع والتماسك

 ◄ فاروق يوسف
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} لنــدن – الدهـــون احلشـــوية هـــي الدهون 
التـــي تتراكم حـــول األعضـــاء الداخلية مثل 
الكبـــد والقلب والبنكرياس وميكن أن تســـبب 
مشـــكالت في حالة زيادتها مثل ارتفاع ضغط 
الدم وأمراض القلب وزيادة مســـتوى الســـكر 
في الدم وهو ما يعرف باســـم داء السكري من 

النوع الثاني.
نقال عن  وتقـــول صحيفة ”ميل أوناليـــن“ 
الطبيب مايـــكل موزلي إن املرء ميكن أن يكون 
نحيفـــا ولديه دهون حشـــوية قليلـــة للغاية، 
وتظـــل لديه مشـــكالت في مســـتوى الســـكر 
في الـــدم، ولكن هذا أمر نـــادر. لذلك إذا جرى 
تشـــخيص إصابتك مبرض السكري من النوع 
الثاني وتشـــعر أنك لست بحاجة إلى خسارة 

الوزن، فهناك تفسير آخر محتمل.
ويقول موزلي إن إحدى الطرق التي يقيس 
بها األطباء ما إذا كان شـــخص نحيفا للغاية 
أو بدينـــا للغاية أو وزنه مناســـبا، هي معرفة 
قياس مؤشـــر كتلة اجلســـم، أي النســـبة بني 
الطـــول والـــوزن. ولكن واحدا بـــني كل أربعة 
مصابـــني بالنوع الثاني من الســـكري لديه ما 
يعتبر قياســـا صحيا ملؤشر كتلة اجلسم. إذن 

ماذا يحدث؟

يتابع موزلي أن مؤشـــر كتلة اجلسم ميكن 
أن يكون مضلال. فـــإذا كنت الئقا بدنيا ولديك 
عضالت فإن مؤشر كتلة اجلسم ميكن أن يشير 
إلى أواخر العشرينات. وعلى العكس ميكن أن 
تكـــون بدينا ولكن الكتلـــة العضلية منخفضة 
ولديك ما يبدو أنه مؤشر كتلة جسم منخفض 

وصحي. 

يهتـــم األطبـــاء بالدهـــون احلشـــوية ألن 
منظرهـــا ليـــس ســـيئا علـــى عكـــس الدهون 
اخلارجية، إمنا هي نشـــطة من ناحية األيض. 
ويوضح موزلي أنها ترســـل مـــواد كيميائية 
ميكنها أن تســـبب أمراضا قلبية والســـكري، 
ورغم أنه ال ميكن قياســـها بشـــكل جيد سوى 
بإجراء فحص بالرنني املغناطيسي أو مقياس 
امتصاص األشـــعة الســـينية ثنائي البواعث، 
وهناك عالمـــات حتذيرية واضحـــة مثل بطن 
بارز كحال الكثير من الرجال. ويشـــير إلى أن 
أحد الطرق املوثوق فيها لقول ما إذا كان املرء 
في شـــكل الئق أم ال هو قياس محيط اخلصر.
ويوضـــح موزلي أن محيـــط اخلصر يجب أن 

يكون أقل من نصف طولك.
واألنباء اجليدة هي أن الدهون احلشـــوية 
غالبا ما تكـــون أول الدهون التي يفقدها املرء 

عند بداية اتباع حمية غذائية.
وكانت دراســـة بريطانية قـــد لفتت إلى أن 
محيط اخلصـــر قد يعمل كجـــرس إنذار مبكر 

على احتمال اإلصابة بداء السكر.
وتقول الدراســـة إن حجـــم اخلصر، الذي 
يوفـــر مقياســـا تقريبيـــا حلجم اجلســـم، قد 
يكون مفيدا لتحديد األشـــخاص األكثر قابلية 
لإلصابة باملرض بني من يعانون من زيادة في 
الـــوزن وليس البدانة. وتعرف الســـمنة بأنها 
أحـــد أهم العوامل املســـببة للســـكري، إال أن 
األطباء يجـــدون صعوبة في حتديد من لديهم 

القابلية لإلصابة به.
وفـــي البحث، قـــام مختصون مـــن جامعة 
”أدنبـــروك“ باململكـــة املتحدة، بقيـــاس حجم 
اخلصر ومؤشـــر كتلة اجلســـم  لنحو 30 ألف 
أوروبي في متوســـط العمر ومتابعتهم لنحو 

17 عاما.
وخلص الباحثون إلى أن املشاركني الذين 
يعانـــون من زيادة طفيفة في الوزن ويتميزون 
مبحيط خصر كبير يبلغ عند الرجال 40 بوصة، 
وعند النساء 35 بوصة، في بداية الدراسة، هم 
األكثـــر ترجيحـــا لإلصابة بالفئـــة الثانية من 

مرض السكر، عن البدناء الذين يتراوح محيط 
اخلصر لديهم بني العادي والكبير نسبيا.

وبعد مرور عشر ســـنوات، أصيب 7 باملئة 
مـــن املشـــاركني، 4.4 باملئـــة مـــن املشـــاركات 
بالدراســـة، من الذيـــن يعانون مـــن زيادة في 
الوزن واتســـم محيط خصرهـــم بالكبر، بداء 
الســـكري. ولـــدى مقارنـــة الباحثـــني للرابط 
الثالثي بني الســـكري ومؤشـــر كتلة اجلســـم 
وحجـــم اخلصر، وجد العلماء أن لألخير صلة 

وثيقة باإلصابة باملرض.
وقال د. أبراهام توماس رئيس قسم الغدد 
الصماء والسكري مبستشـــفى ”هنري فورد“ 
مبدينة ديترويت، ”محيـــط اخلصر مفيد جدا 
لألشخاص الذين يعانون من السمنة املفرطة، 

لكنه مفيد للغاية لدى األشخاص الذين يعانون 
من زيادة الوزن“. وأضاف ”الدهون احلشوية 
احمليطـــة باألجهزة واألمعاء فـــي البطن تنتج 
الكثيـــر من الهرمونات، مـــا تترتب عليها آثار 

جتعل اجلسم مقاوما لألنسولني“.
وتؤكد الدراســـة، التي نشـــرت في دورية 
”بلوس“ الطبيـــة، أهمية محيط احلصر كعامل 
للتنبـــؤ مبخاطـــر اإلصابـــة بالســـكري. كما 
تشير دراســـة أخرى إلى أن األشخاص الذين 
يتمكنـــون من خفـــض محيـــط خصرهم رمبا 
يقللون مـــن مخاطر إصابتهم مبـــرض البول 

السكري واألزمات القلبية.
وقالت بيفيرلي بالكو، وهي باحثة مبعهد 
الصحـــة الوطنـــي الفرنســـي واملشـــرفة على 

الدراسة، إن كال من مؤشر كتلة اجلسم ومحيط 
اخلصـــر مهم فـــي مخاطر اإلصابة مبشـــاكل 
التمثيـــل الغذائـــي ومـــرض البول الســـكري 
والقلـــب. لكنها أوضحت أن هناك أشـــخاصا 
يكون وزنهم طبيعيا على أســـاس مؤشر كتلة 
اجلســـم ومع ذلـــك لديهم محيـــط خصر كبير، 
كما أن هؤالء األفـــراد عرضة ملخاطر اإلصابة 

مبشكالت التمثيل الغذائي. 
وأشارت بالكو إلى أنه رغم أن زيادة محيط 
اخلصـــر رمبا تعني تفاقـــم األخطار الصحية، 
فإنه على األقل مؤشـــر علـــى احلالة الصحية 
التـــي ميكن للنـــاس اتباعهـــا. واألحزمة التي 
يشعر اإلنسان أنها أصبحت أضيق مما اعتاد 

عليه هي املؤشر على زيادة محيط اخلصر.
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صحة
يعتقــــــد الكثيرون أن اإلصابة بالســــــكري مرتبطة بالبدانة وكلمــــــا كان الوزن منخفضا قل 
احتمال التعرض للمرض. ال شــــــك أن للبدانة تأثيرا كبيرا على إنتاج األنســــــولني بشــــــكل 
طبيعي داخل اجلســــــم، لكن النحفاء أيضا معرضون لنفس اخلطر، فقد كشف العلماء أن 
محيط اخلصر هو العامل األساســــــي في زيادة مســــــتوى السكر في الدم، حتى في حال 

كان املريض غير بدين.

النحيف أيضا يصاب بمرض السكري

[ محيط الخصر يحدد خطر اإلصابة باملرض  [ الدهون الداخلية قاتلة

أظهرت دراسة حديثة، أجراها باحثون كنديون، أن الحساسية من األسماك واملحار إلى جانب الحساسية من املكسرات هي أكبر 

مسبب لتفاعالت الحساسية الشديدة وهي ال تشفى عادة بمضي الوقت.

حجم الخصر جرس إنذار مبكر لإلصابة بالسكري

أظهرت دراسة فنلندية حديثة  } هلســنكي – 
أن إصابة األم بالســـمنة أثناء احلمل قد تؤثر 
على منو اجلهاز العصبي للطفل خالل السنة 

األولى من والدته.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة هلسنكي 
في فنلندا، ونشـــروا نتائجها في العدد األخير 

من دورية ”بيدياتريك ريسورتش“ العلمية.
 وأوضـــح الباحثـــون أن واحـــدا من كل 5 
أطفال قد يعاني في الســـنة األولى من والدته، 
من عدم القـــدرة على التنظيم الذاتي بســـبب 

ضعف منو اجلهاز العصبي.
وأضافـــوا أن هـــذه املشـــكلة تنجـــم عنها 
مشـــكالت أخرى، منهـــا البكاء بشـــكل مفرط، 
وإخـــالالت فـــي التغذيـــة أو صعوبـــات فـــي 
النـــوم، وغالبا مـــا تظهر على هـــؤالء األطفال 
مشكالت ســـلوكية وعصبية مثل فرط النشاط 
أو صعوبات في التركيز، باإلضافة إلى ضعف 
الوظائـــف العضلية، وضعف معـــدالت الذكاء 

وزيادة فرص اإلصابة بالتوحد.
ولكشـــف العالقة بني زيادة وزن األم أثناء 
احلمـــل، والتأثيـــر على منو الطفـــل العصبي 
لدى الطفل، راجع الفريـــق بيانات 3117 امرأة 
من مختلف املدن الفنلندية، ولدن أطفالهن في 

الفترة بني عامي 2006 و2010.
ومت جمـــع البيانـــات الطبيـــة حـــول وزن 
األمهات خالل األشهر األولى من احلمل، وعما 
إذا كن يعانني من ارتفاع ضغط الدم أو سكري 

احلمل خالل هذه الفترة.
وبعد 3 أشـــهر من الوالدة، أجابت النساء 
املشـــاركات فـــي الدراســـة عـــن أســـئلة حول 

قدرة أطفالهن على تنظيم أنفســـهم، وأجريت 
تقييمات متابعة عالمات تقدم اجلهاز العصبي 

لألطفال بني عامي 2011 و2012.
ووجد الباحثون أن األمهات الالتي يعانني 
من البدانة كان أطفالهن أكثر عرضة بنسبة 22 
باملئة لعدم القدرة علـــى التنظيم الذاتي الذي 
تنجم عنه مشـــاكل، منها البكاء بشـــكل مفرط، 
ومشـــاكل في التغذية أو صعوبات في النوم، 
ما يؤثر على اجلهاز العصبي، ويسبب مشاكل 
صحية منها فرط النشاط وصعوبات التركيز.

وقالت الدكتورة بولينا جيرتشينكو، قائدة 
فريق البحث، ”توصلنا إلى أن مشاكل السلوك 
التنظيمي في مرحلـــة الطفولة تعود جذورها 
إلى ما قبل الوالدة، حيث ميكن أن تعود جزئيا 

إلى األمهات الالتي يعانني من زيادة الوزن“.
وأضافـــت أن ”احلفاظ علـــى الوزن املثالي 
للنســـاء في ســـن اإلجنـــاب قد يفيد نســـلهن، 
وميكـــن أن يقلل من عبء املشـــاكل التنظيمية 
في ســـن الرضاعة ومينع تأثيراتها الســـلبية 

على اجلهاز العصبي على املدى الطويل“.

بدانة الحوامل تؤثر على نمو الجهاز العصبي للطفل

زيادة وزن الحامل قد تسبب عيوبا خلقية للجنين

} واشــنطن - تشـــير مراجعة بحثية حديثة 
إلى أن وسائل في الطب البديل والتكميلي قد 

تساعد في التخفيف من أعراض الصدفية.
ويقول الباحثون إن تلك الوســـائل تشمل 
الوخـــز باإلبر والتأمل والعالجات باألعشـــاب 

مثل نبتة النيلة وعشب الكركمني.
وتتســـبب الصدفية في ظهور قشور جافة 
متهيجـــة في اجللـــد، وهو التهاب قـــد يتفاقم 
بســـبب التعـــرض للضغوط والطقـــس البارد 
والعـــدوى، وميكـــن فـــي املقابـــل للدهانـــات 
املوضعيـــة واألدويـــة تخفيف األعـــراض لكن 
ليـــس هنـــاك عـــالج ناجـــع للمـــرض. ويقول 
الباحثون في دورية جاما لصحة اجللد إن ما 

يصل إلى نصف مرضى الصدفية يستخدمون 
عالجات بديلة وتكميلية، لكن األبحاث لم تقدم 
حتى اآلن صورة واضحة عن األســـاليب التي 

ميكن أن تكون فعالة أكثر من غيرها.
الباحثـــون  فحـــص  الدراســـة،  وإلجـــراء 
بيانات من 60 دراســـة تناولت مجموعة كبيرة 
ومتنوعة من أساليب الطب البديل والتكميلي 

في تخفيف أعراض الصدفية.
وقالـــت الدكتـــورة ألكســـندرا برايس، من 
جامعـــة ميامي في فلوريدا التي شـــاركت في 
قيادة البحث، ”إن تلك الدراســـات كانت بينها 
اختالفات كبيرة من حيث النوعية والتصميم 
والنتائـــج املتعلقـــة بفاعلية العالجـــات غير 

التقليدية، إال أن نتائجها تشـــير إلى أن بعض 
التدخالت على األقل بأساليب بديلة قد تساعد 

بعض مرضى الصدفية على التحسن“.
وأضافـــت برايـــس ”أوضحت الدراســـات 
أن بعـــض العالجات البديلـــة والتكميلية مثل 
النيلـــة والكركمـــني والتأمـــل والوخـــز باإلبر 
واألنظمـــة الغذائية منخفضة الســـعرات آمنة 

وفعالة في التعامل مع الصدفية“.
لكنهـــا حـــذرت املرضـــى مـــن العالجـــات 
الطبيعية املتاحـــة للبيع دون وصفة طبية، إذ 
لم يخضع إال القليل منها لدراســـات جتريبية 
وحتى عند إجرائها، فـــإن النتائج قد ال تكون 

قاطعة.

الطب البديل يساعد في تخفيف أعراض الصدفية

باحثون بريطانيـــون توصلوا إلى أن 

محيـــط الخصـــر قد يعمـــل كجرس 

إنـــذار مبكر علـــى احتمـــال اإلصابة 

بداء السكر

◄

الحياة
صحة

} قـــال باحثـــون إن اإلصابـــة بنـــوع مـــن 
اضطـــراب ضربات القلب يعـــرف بالرجفان 
األذينـــي قـــد تزيـــد خطـــر إصابـــة املريض 
باخلـــرف، وبينوا أن العـــالج باألدوية التي 

تزيد سيولة الدم يحد من اخلطر.

} أوضـــح البروفيســـور األملانـــي برتـــرام 
فيدينمـــان أن الفواق له أســـباب عدة، مثل 
األكل أو الشـــرب بســـرعة أو تناول وجبات 
ثقيلة ودســـمة أو تناول أطعمة ومشروبات 

ساخنة أو باردة جدا، والتدخني الشره.

} ينصح البروفيسور برتهولد كوليتسكو، 
عضـــو اجلمعيـــة األملانيـــة لطـــب األطفـــال 
واملراهقني، املرأة، التـــي تعاني من البدانة، 
مبحاولة إنقاص وزنها بنســـبة 5 باملئة من 

الوزن األصلي عند الرغبة في اإلجناب.

} أوصـــى الدكتـــور كريســـتيان ألبرينـــج 
النســـاء بإجراء بعض الفحوصـــات املهمة 
فـــي الكبر؛ حيـــث ينبغي بدءا مـــن عمر 50 
عامـــا إجراء تصوير للثـــدي وفحص للبراز 

الكتشاف سرطاني القولون والثدي مبكرا.



} بايو (فرنســا) – مجموعة جديدة من الصور 
الصادمـــة والمؤثـــرة مـــن مناطـــق الصـــراع 
والحـــروب حول العالم، تقود مصوريها للفوز 
بجوائـــز بايو-كالفادوس لمراســـلي الحرب، 
ونالـــت خاللهـــا الصـــور القادمة من الشـــرق 
األوســـط نصيب األســـد من الجوائز، بعد أن 
احتلـــت صدارة المناطق الســـاخنة في العالم 

منذ سنوات.
وذهبت جوائز بايو-كالفادوس لمراســـلي 
الحـــرب الســـبت إلـــى مصـــور لفرانس برس 
بالنســـبة إلى الصـــور، وإلى إذاعـــة ”أوروبا 
للتقريـــر اإلذاعي، ولشـــبكة ”ســـي.أن.أن“   “1

و”فرانس 2“ للتقرير التلفزيوني.
محمود  الفلســـطيني  المصـــور  وحصـــل 
همص الـــذي يعمل فـــي وكالـــة فرانس برس 
على جائـــزة أفضل صورة فـــي جوائز بايو-
كالفادوس لمراسلي الحرب، عن ”االشتباكات 
في منطقة ”يصعب الوصول  على حدود غزة“ 
إليها وهي في غاية الخطورة“، بحسب ما قال 
توماس كوكس المســـؤول عن تغطية الصور 

في فرانس برس في األراضي الفلسطينية.
ويبلغ المصور الثامنة والثالثين من العمر 
وســـبق أن حصـــل على جائـــزة أفضل صورة 

وجائزة الجمهور عام 2007 في بايو أيضا.
ويبلغ ســـكان هذه البلدة الفرنســـية التي 
حملـــت الجائزة اســـمها نحو 13 ألف نســـمة 
وهي قريبة من المنطقة التي حصل فيها إنزال 

الحلفاء عام 1944 في النورماندي.
وفـــي الصحافـــة المكتوبة فـــاز بالجائزة 
األميركي كينيث ار. روزن الذي يعمل لحساب 
”ذي اتافيســـت ماغازين“ علـــى تحقيق أنجزه 
فـــي العراق حول ما يحصل لجثث الجهاديين 

حمل عنوان ”مرتزقة الشيطان“.

وفي التقرير اإلذاعـــي منحت الجائزة إلى 
جويندوليـــن ديبونـــو التي تعمل فـــي إذاعة 
”اوروبا 1“ على تقرير لها بعنوان ”ال أســـيرات 

وال الجئات: النساء الجهاديات في سوريا“.
وحـــاز على الجائزة فـــي التلفزيون تقرير 
بعنوان ”بيع بالمزاد العلني لرقيق في ليبيا“ 
من إعداد نيما الباقر وألكس بالت ورجا رازق 

من شبكة ”سي.أن.أن“.

أمـــا جائـــزة التلفزيـــون القيـــاس الكبير 
فحصل عليهـــا نيكوال برتران وتوماس دونزل 
علـــى تقرير يحمـــل عنوان  مـــن ”فرانـــس 2“ 

”الروهينغا: مالعين بورما“.
وتبلغ قيمة كل جائزة سبعة آالف يورو.

وأكد مشـــاركون فـــي تنظيم الحـــدث، هم: 
رئيس مجلـــس نورمانـــدي اإلقليمـــي إيرفيه 
موران، ورئيـــس مجلس مقاطعـــة كالفادوس 
جـــان ليونـــس دوبـــون، ورئيس بلديـــة بايو 
باتريـــك غومون، أنه ”في زمن الدفق اإلخباري 
على مدار الســـاعة، حيث يجـــد هذا النوع من 
التقارير صعوبـــة متزايدة في إيجاد مكان له، 
وحيث تطغى تغطية المنوعات“، تعتزم جائزة 
بايو ”تقديم شـــهادات مباشـــرة مـــن الميدان 
لفهـــم الواقع اليومـــي والتحديات الكبيرة في 

النزاعات المعاصرة“.
وأوضح غومون فـــي مؤتمر صحافي قبل 
أيام، أنه من خالل سبعة معارض والعديد من 
العروض والمناقشـــات، تعكـــس جائزة بايو 

”اتجاهًا نحو برمجة أكثر كثافة“.
ويقتحم العراق شوارع المدينة الفرنسية 
الهادئة مـــن خالل معرض في الهـــواء الطلق 
يتضمـــن صـــورا كبيـــرة الحجـــم للصحافي 
المصـــّور يـــوري كوزيريف من وكالـــة ”نور“، 
بعنـــوان ”بليز ســـلو فريدوم“ (رجـــاء أبطئوا 
الحريـــة) للتنديد بـ”األخطـــاء الضخمة“ التي 

ارتكبها األميركيون في هذا البلد.
واليمـــن هـــو موضـــوع معـــرض جماعي 
لمصّوريـــن من وكاالت صحافـــة عديدة، حول 
موضوع ”الحرب بعيـــدًا عن العيون“، إضافة 
إلى أمســـية نقـــاش تتناول النـــزاع في اليمن 
مـــن زاوية ”حرب مغلقة“ مع مشـــاركة مفّوض 
المعـــرض جـــان فيليـــب ريمي مـــن صحيفة 

لوموند الفرنسية.
وقال غومون ”أردنا أن نسلط الضوء على 
هذا البلد حيث أدت ثالث ســـنوات من النزاع 

إلى مقتل أكثر من 10 آالف شخص“.
وتناولـــت الدورة الخامســـة والعشـــرين، 
مواضيع نـــادرا ما تطرح، إذ قـــرر المنظمون 
تقديـــم العرض األول من فيلم ”ليبيا، تشـــريح 
جريمة“ حول اغتصـــاب الرجال في هذا البلد 

بحضور الكتاب، يليه تبادل لآلراء.
وُيقام معرضـــان حول أفغانســـتان. يكّرم 
المعـــرض األول بعنوان ”أفغان اليفز“ (أرواح 
الذي قـــام به كبير  أفغـــان) العمل ”العظيـــم“ 
مصـــوري مكتب وكالة فرانس برس في كابول 
شـــاه ماراي الـــذي ُقتل مع تســـعة صحافيين 
آخريـــن في تفجيـــر مزدوج فـــي 30 أبريل أما 
العـــرض الثانـــي بعنـــوان ”او روايـــوم دي 

زانســـومي“ (في مملكة المتمردين) للصحافي 
باســـكال موران، فســـيروي كيف قاوم األفغان 

غزو الجيش األحمر لبالدهم.
إن  وقالت منظمة ”مراســـلون بـــال حدود“ 
ظل ”مجزرة كابول التي تضع أفغانســـتان في 
المركـــز األول على الئحة الـــدول األكثر دموية 
بالنســـبة للصحافيين، يخّيم على  لعام 2018“ 

مراســـم تكريم الصحافيين الذين ُقتلوا أثناء 
تأدية مهامهم بين مايو 2017 ومايو 2018.

وأقيمت هذه المراسم الخميس في النصب 
التذكاري لمراسلي الحرب، وهو مكان فريد من 
نوعه في أوروبا. وكما في كل عام، تّم الكشـــف 
عن نصب تـــذكاري يحمل 64 اســـما محفورا، 

مقابل 56 اسمًا على نصب عام 2016 /2017. 

ومـــن جهة المســـابقة، أشـــار غومون إلى 
أن التقارير ”تتناول بشـــكل أساســـي سوريا 
والعراق وأفغانســـتان والمكســـيك وفنزويال 
واليمـــن والفلبيـــن وبنغالديـــش وبورما من 

خالل الروهينغا“.
وقـــّدم 55 من أصل 315 تقريـــرا تّم تلّقيها، 

إلى اللجنة.

ميديا
[ {االشتباكات على حدود غزة} تفوز بجائزة مراسلي الحرب  [ معرض يوثق {األخطاء الضخمة} لألميركيين في العراق

صور جوائز {بايو-كالفادوس} تقدم شهادات مباشرة من الميدان

قررت جائزة بايو-كالفادوس ملراسلي احلرب في الدورة اخلامسة والعشرين منح الصور 
صوتا لتقدمي شــــــهادات مباشــــــرة من امليدان لفهم الواقع اليومي والتحديات الكبيرة في 

النزاعات املعاصرة، في ظل صعوبة متزايدة لتوثيق ما يجري في أماكن الصراع.

تواجه شركة تويتر تحقيقات رسمية في االتحاد األوروبي من قبل {هيئة حماية البيانات} في أيرلندا، بسبب رفضها تقديم 

معلومـــات للمســـتخدمين حـــول كيفية تتبعهم عندمـــا ينقرون على روابط موجـــودة ضمن التغريدات، بعد شـــكوى باحث 

الخصوصية مايكل فيالي إلى لجنة حماية البيانات األيرلندية، التي أخبرته أنها فتحت تحقيقا بالموضوع.

ظل مجزرة كابول يخيم على مراسم تكريم الصحافيين

طفولة منسية وثيقة من منطقة في غاية الخطورة على حدود غزة

االتحاد يتجاهل التضييق على صحافييه
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الدورة الحالية تناولت مواضيع نادرا 

ما تطـــرح وقدمت العرض األول من 

فيلـــم {ليبيا، تشـــريح جريمة} حول 

اغتصاب الرجال

◄

} الخرطــوم – أعرب صحافيون ســـودانيون 
العـــام  االتحـــاد  النشـــغال  انزعاجهـــم  عـــن 
خارجية،  بقضايا  الســـودانيين،  للصحافيين 
فـــي الوقت الذي يضيِّق فيـــه جهاز األمن على 
حريـــة الصحافة فـــي الســـودان، ويقوم بمنع 
صحافيين مـــن الكتابة، ومصـــادرة الصحف 

إلخضاعها بسالح الخسارة المالية.
وجـــاءت االنتقادات بعـــد أن أبدى االتحاد 
قلقه البالغ “إزاء مصير الصحافي الســـعودي 
جمـــال خاشـــقجي ومـــا صحبـــه مـــن جـــدل 
وغمـــوض“، بينما تجاهل حملـــة جهاز األمن 
علـــى الصحف، حيث صادر صحيفة الجريدة، 
وذلـــك بعد يومين من قرار جهاز األمن بإيقاف 
برنامج ”حال البلد“، الذي يقدمه الطاهر التوم 

بقناة سودانية 24.

ولفـــت صحافيون إلى أن االتحاد الذي، لم 
يصدر بيان إدانة حول المصادرات المستمرة 
للصحف، كما لم يصدر بيان يرفض فيه إيقاف 

برنامج ”حال البلد“.
بدورهـــا، أعربـــت الشـــبكة العربية إلعالم 
األزمات عن قلقها المتزايد إزاء التضييق على 
الحريات الصحافية وحريـــة الرأي والتعبير، 
الذي تمارســـه السلطات السودانية ممثلة في 
جهاز األمن والمخابـــرات، والبرلمان ووزارة 
الثقافة بأشـــكال مختلفة، وتخالف الدســـتور 
الســـوداني ومواثيـــق حقوق اإلنســـان التي 
وّقعت وصادقت عليها الحكومة في السودان، 
ووفق ما ذكرت الشـــبكة في بيان، يتزامن ذلك 
مـــع تصريحات غير صحيحـــة أدلى بها مدير 
جهـــاز األمن والمخابرات عن بســـط الحريات 

في البالد. ورفضت اســـتمرار مصادرة جهاز 
األمـــن للصحف من المطبعـــة وإنهاكها ماليًا، 
ففي أقل من أســـبوع تمت مصادرة صحيفتي 

الجريدة والتيار من المطبعة بعد الطبع.
وحقـــق جهـــاز األمن مـــع كل من رئيســـي 
حضورهمـــا  بســـبب  الصحيفتيـــن،  تحريـــر 
الجتمـــاع مـــع ســـفراء دول االتحـــاد األوربي 
بالخرطوم ناقش أوضاع الحريات في البالد، 
وعلى الرغم من أن الخارجية اســـتدعت سفير 
االتحـــاد األوروبي وأبلغتـــه احتجاجها على 
االجتمـــاع وأصدرت بيانا بذلـــك، إال أن جهاز 
األمن لم يكتف بتلك اإلجراءات، ففّضل معاقبة 
الصحيفتيـــن بأســـلوبه الـــذي اعتـــاد عليـــه 
بمصادرتهـــا إلنهاكهـــا ماديـــًا وتعطيلها بكل 
الســـبل حتى تعلن إفالســـها، وهي إجراءات 
تعســـفية وغير دســـتورية تتنافى مع مواثيق 

حقوق اإلنسان.
وتأســـفت الشـــبكة العربية إلعالم األزمات 
لمنع صحافيين مـــن دخول البرلمان بـ“حجج 
واهية“ وغير مقبولة من إدارة اإلعالم تطالبهم 
بتجديد اعتمادهم لدى البرلمان بخطابات من 
صحفهـــم، وهم الذي يغطـــون أعمال البرلمان 
طـــوال العـــام وليـــس هنـــاك مبـــرر بإحضار 
خطاب، طالما أنهم يحملون بطاقات صحافية 
ومعروفيـــن لدى النواب واإلدارة وظلوا طوال 
العـــام يغطـــون مـــداوالت البرلمـــان، غير أن 
الخطوة تأتي ردًا على مواقف سابقة اتخذها 
الصحافيون ضد طرد زميلتهم بســـبب نشرها 

لخبر أغضب البرلمان.
يذكـــر أن نقيـــب الصحافييـــن الصـــادق 
الرزيقي، أعلن فـــي تصريحات صحافية عقب 
اجتماعـــه مع رئيس البرلمـــان إبراهيم أحمد 
عمر، الخميس عن التوقيع على ميثاق الشرف 
الصحافـــي مطلـــع نوفمبـــر المقبـــل. لكنه لم 

يكشف تفاصيل الميثاق.

صحافيون سودانيون يطالبون اتحادهم 

بمتابعة أزماتهم بدال من قضية خاشقجي
} أبوظبــي - أعلنت ”العالمية لالســـتثمارات 
تعيين محمـــد الحمادي رئيســـا  اإلعالميـــة“ 
لتحرير صحيفة الرؤية اليومية والتي سيعاد 

إطالقها بشكل ومضمون وروح جديدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطوير 
التي تبذلها ”العالمية لالستثمارات اإلعالمية“ 
بعد استحواذها على ”مؤسسة صحيفة الرؤية 
في وقت سابق من العام الجاري، والعمل على 
وفق  تطوير اســـتراتيجية جديـــدة لـ”الرؤية“ 
أفضل الممارسات اإلعالمية وأحدث التقنيات 
واســـتقطاب أفضل الكفاءات في خضم فرص 

وتحديات صناعة اإلعالم والتحول الرقمي.
وقـــال الحمادي ”يشـــهد اإلعـــالم العربي 
والعالمي نموا كبيـــرا مدفوعا بجهود حثيثة 
لتطوير قدرات القطاع وإنتاج محتوى إعالمي 

منافس وقادر على االنتشار والتأثير“.
وأضـــاف ”تكليفي بقيادة هـــذه الصحيفة 
والمنصـــة اإلعالميـــة الطموحـــة هـــي ثقـــة 
كبيـــرة أعتز بهـــا، خاصة وأنهـــا تعتمد رؤية 
اســـتراتيجية تركـــز علـــى جمهور الشـــباب 
نحـــو  رحلتهـــم  فـــي  لمواكبتهـــم  وتســـعى 

المستقبل“.
وتابع الحمادي ”ســـنبذل قصارى جهدنا 
لضمـــان أن تلبـــي ’الرؤيـــة‘ تطلعـــات قرائها 
وجمهورهـــا، وأن تتجاوز حـــدود توقعاتهم، 
وترضـــي فضولهـــم للمعرفة وشـــغفهم بكافة 
مناحي الحياة اليومية والمســـتقبلية، سواء 
عبر منصاتهـــا الرقمية الجديدة، مســـتخدمة 
مـــن  ومســـتفيدة  واألنفوغرافيـــك  الفيديـــو 
جميـــع األدوات والتقنيات الذكية والوســـائط 
المتعددة التي تجذب فئة الشـــباب بالتحديد، 

أو عبر أوراق الصحيفة اليومية“.
وأكد أنه ســـيعمل مـــع الفريق الحالي بكل 
موقعها  عزم وحمـــاس كي تتبـــوأ ”الرؤيـــة“ 
المتميـــز فـــي الصحافـــة اإلماراتيـــة وتلعب 

دورها المحلي والعربي في نقل الخبر ونشـــر 
المعلومة للقارئ بكل شفافية ومصداقية.

ويعـــّد الكاتب والصحافي محمد الحمادي 
واحدا من أبرز الوجـــوه اإلعالمية اإلماراتية، 
وكان قد أشـــرف على جهـــود التحول الرقمي 
للمنصات اإلخبارية التابعة لصحيفة االتحاد 
اليومية خالل توليه رئاســـة تحريرها، وتنفيذ 
وتحديث  الرقمـــي،  المحتـــوى  اســـتراتيجية 

الهوية المؤسسية للصحيفة.
وأســـهمت جهـــوده فـــي تحقيق انتشـــار 
وتأثير واســـعين مـــن خالل تعزيز تنافســـية 
المحتوى اإلعالمي الرقمي وزيادة نسب قراء 

الصحيفة وتفاعلهم على مختلف المنصات.
وســـاهم خـــالل مســـيرته المهنيـــة، بدور 
رئيسي في تأسيس وإصدار النسخة العربية 
مـــن مجلة ”ناشـــيونال جيوغرافيك“ العالمية 
خالل توليه منصب أول رئيس تحرير للمجلة. 
كما يشـــغل منصب رئيس جمعية الصحافيين 
الدولـــي  االتحـــاد  وعضويـــة  اإلماراتيـــة 

للصحافيين واتحاد الصحافيين العرب.

استراتيجية جديدة لـ{الرؤية} 

اإلماراتية بإدارة محمد الحمادي

أحد قادة التحول الرقمي



} بغــداد - أبكـــت طفلة عراقيـــة يتيمة تدعى 
فرح، املاليني على مواقع التواصل االجتماعي، 
بعـــد ظهورها في برنامج ”مـــن الواقع“، على 
قنـــاة ”دجلـــة“، حاصـــدة الكثير مـــن التفاعل 

والتعاطف بسبب قصتها.
والطفلـــة فـــرح تبلغ من العمر 8 ســـنوات، 
تخلى عنها أجدادها بعد استشـــهاد والديها، 
حيـــث فضلوا أن يتـــم وضعها فـــي دار أيتام 

لرعايتها دون مبرر.
وقالـــت الفتاة عن والديهـــا، متمنية املوت، 
”رحلـــوا وما خذونـــي معهم“ (رحـــال وتركاني) 
وهي العبارة التي أشعلت الشبكات االجتماعية.
أحـــالم  اإلماراتيـــة  املغنيـــة  وفاجـــأت 
جمهورهـــا بتعبيرهـــا عن االســـتعداد لتبني 
الطفلـــة العراقيـــة اليتيمـــة من خـــالل تعليق 
كتبته  الســـبت 13 أكتوبر 2018، على منشـــور 
على موقع انســـتغرام لإلعالمي العراقي علي 

عذاب، كان يحكي فيه قصة الطفلة.
وكتبـــت أحـــالم تعليقـــا قالـــت فيـــه ”أنا 

مستعدة أتبناها أعطوني رقمها“.
وبدوره، نشـــر اإلعالمـــي العراقي صورة 

على إنستغرام وقال:

كان عذاب خصص حلقة من برنامجه الذي 
يعـــرض، اجلمعة، على قناة دجلـــة الفضائية 
للحديث عن قصة حياة الطفلة فرح املأساوية، 
األمر الذي أثار تعاطف وحزن املتابعني، ضمن 
هاشـــتاغ #اليتيمة_فـــرح الذي انتشـــر على 

تويتر.

وقال عـــذاب ردا على أحـــالم ”إن القانون 
العراقـــي يســـمح بتبنـــي األطفـــال إذا كانت 
أعمارهـــم ال تتجاوز 4 ســـنوات. لهذا ال يجوز 
تبني الطفلة فرح التي تبلغ 8 سنوات اآلن لكنه 
عاد في منشور منفصل وقال ”حصل استثناء 
ووافقوا على التبني، أمتنى لك هاألجر العظيم 

والله يا رب أشوفها في بيتك“.
ووصـــف اإلعالمـــي العراقي حجـــم حزنه 
شـــخصيا على فرح قائال إن حلقتها كانت من 
أكثـــر احللقات املؤملة والقاســـية التي صورها 
في حياته كلها وأكثر حلقة جعلته ”يبكي دما“.
ويعيـــش األطفـــال فـــي العـــراق أوضاعا 
مأساوية في ظل تفشي الفساد وانعدام األمن 

وانتشار امليليشيات احلاكمة باسم الدين. 
وكتب مغرد: 

وانتشرت صور كثيرة ألطفال يتسولون ثم 
يفترشون األرض.

ووصفها مغرد: 

وكتب آخر:

اإلثنني 2018/10/15 - السنة 41 العدد 11139

@alarabonline
كشـــفت تقارير صحافية عديدة أن شركة مايكروســـوفت األميركية قررت العودة مرة أخرى إلى عالم الهواتف الذكية، بعد 

تركها المجال منذ فترة طويلة. وســـجلت الشـــركة براءة اختراع جديدة، تنوي من خاللها أن تســـبق شركتي سامسونغ وأبل 

إلى لقب أول هاتف في العالم قابل للطي بصورة كاملة.

الشـــبكات  مســـتخدمو  يعيـــش   - لنــدن   {
االجتماعيـــة عصـــر احلســـد بامتياز: حســـد 
مهني، حسد اجتماعي، حسد على األكل، حسد 
على عضالت الذراع املفتولة، أو على العطالت 

والرحالت واألسفار. احلسد ال ينتهي.
لطاملا شـــعر البشـــر بذلك الشـــعور الذي 
عّرفه أرســـطو في القرن الــــ4 قبل امليالد بأنه 
”ألـــم ينتابنا لدى مشـــاهدة حظـــوظ اآلخرين 

ونعمهم“.
يغذي احلسد فينا ”أولئك الذين ميلكون ما 
كان ينبغي أن منلكه نحن“، وذلك قبل ألف عام 
من إدراج احلســـد على قائمة البابا غريغوري 
للخطايا الســـبع. وقد ســـعى املسلمون التقاء 

شره بالرقية والصالة.
الغارديـــان  فـــي  مقـــال  كاتبـــة  وتقـــول 
البريطانية ”قبل حوالي خمس ســـنوات، قبل 
اخللود إلى النوم بقليل، شاهدت تغريدة على 
تويتر من صديق أعلن فيها عن مدى ســـروره 
لكونه قد مت اختياره جلائزة صحافية. شعرت 
بـــأن معدتي تؤملني، بـــل انتابني دوار. لم أمن 

ليلتها حتى الصباح.

خمس ســـنوات أخرى قبل ذلك عندما كنت 
في اجلامعـــة، كنـــت أتفّحص عبر فيســـبوك 
صورا لفتاة كنت أعرفها تتمّتع بتســـكعها مع 
أصدقائهـــا، ضاحكة في حالة ســـكر، شـــعرت 
عندها بـــأن مزاجـــي يتغير واضطـــررت إلى 
اجللوس. بدا لي كأنني أتوقف عن التنفس“.

وتضيـــف الصحافية ”أفكـــر اليوم ملاذا ال 
تـــزال هـــذه الذكريات تالحقني مـــن وقت إلى 
آخر، فلماذا ال أنســـاها مـــع معظم التفاعالت 
اليوميـــة األخرى التي أجريتها على وســـائل 
التواصل االجتماعي؟ وأعتقد أن الســـبب في 
ذلـــك هو أنه خالل 32 ســـنة مـــن عمري، كانت 
تلك اللحظات التي أحسســـت بها، هي األقوى 
واألكثـــر إيالما. لم أكن قد دخلت في مســـابقة 
الصحافـــة هـــذه، ولم أكـــن أبدا فـــي أي وقت 

مضى أستمتع بالتسكع مع أصدقائي“.
تقول ريتشيل آندرو عاملة النفس السريري 
لصحيفة الغارديان البريطانية إنها ترى املزيد 

مـــن حـــاالت احلســـد في 
”ال  أناس  مـــن  عيادتها، 

ميكنهـــم حتقيق منط 
احلياة الذي يرغبون به“.

وتضيـــف أن 
استخدامنا ملنصات 

وتويتر  فيســـبوك  مثـــل 
وسنابشـــات  وإنســـتغرام 

يضخم التشـــويش النفسي 
املزعج جدا.

وتشرح قائلة ”أظن أن ما فعلته 
الشبكات االجتماعية هو أنها جعلت 

اجلميع متاحـــا للمقارنة. في املاضي 
كان الناس ال يحسدون سوى جيرانهم، 
أما اآلن بات في وسعنا مقارنة أنفسنا 

باجلميع حول العالم“.

متضـــي آندرو فتقـــول إن هـــذه املقارنات 
أصبحـــت اآلن أقـــل واقعيـــة بكثيـــر، ”فنحن 
جميعـــا نعرف أن الصور قابلـــة للفلترة، وأن 

الناس يبرزون أفضل نواحي حياتهم“.
وتعتبـــر أننـــا نحمل جهاز مكّبر احلســـد 
معنـــا في جيوبنا وننـــام بجانبه وهو يغرينا 
طوال 24 ســـاعة في النهار، وحلظة نســـتيقظ 

حتى لو كان ذلك في منتصف الليل.
الحظـــت آندرو وســـط مرضاهـــا أنه رغم 
علمهـــم بأن ما يرونه ليس إال نســـخة منّقحة 
 nofilter# عن الواقع، فإن وعيهم بزيف هاشتاغ
(ال للفلترة) ال يشـــكل أبدا خط دفاع أمام القوة 

العاطفية للحسد.
وتقول ”ما من مجموعة عمرية وال شريحة 

اجتماعية لديها حصانة من احلسد“.
ويطلـــق وينـــدي درايـــدن، أهـــم معاجلي 
األسلوب السلوكي املعرفي في اململكة املتحدة، 

على هذه الظاهرة اسم ”هوس املقارنة“.
وأثـــر ظهـــور الشـــبكات االجتماعية على 
الساحة، حسب رأي إيثان كروس، بروفيسور 
علـــم النفس بجامعة ميشـــيغان الـــذي درس 
فيســـبوك على صحتنا النفسية وراحة بالنا، 

ما جعل ”احلسد يأخذ أبعادا هائلة“.
طريقـــة  فـــي  احلســـد  دور  والكتشـــاف 
اســـتخدامنا للشـــبكات االجتماعيـــة، صمـــم 
كروس وفريقه دراســـة للوقـــوف على العالقة 
بني االستخدام الســـلبي لفيسبوك ”أي مجرد 
على حـــد تعبيـــره، وبني  املـــرور املتصفـــح“ 
احلسد وتغيرات املزاج بني اللحظة واألخرى.

يقـــول كـــروس إن النتائـــج كانـــت مثيرة 
”فكلمـــا طال الوقـــت الذي متضيه فـــي املرور 
والتصفح أثير لديك شـــعور باحلسد، ما ينبئ 

بنوبات من املزاج السيء تصيبك“.
رغم أن احلســـد يكفي لتدمير صاحبه، إال 
أن عاملـــة النفس االجتماعي املرموقة شـــيري 
تيركل تقول ”لدينا مـــا هو أدهى وأمّر  فنحن 
ننظر إلى احلياة التي نسجناها على اإلنترنت 

والتـــي ال نبـــرز فيها ســـوى خير ما 
أننا  وتعتبر  لدينا“. 

من  بخوف  نشعر 
التقصير جتاه 

حياتنـــا، ”فنحـــن بعيـــدون عن احليـــاة التي 
نقـــول لآلخريـــن إننـــا نعيشـــها، وننظر إلى 
ذواتنـــا وكأنهـــا ألشـــخاص آخرين فنشـــعر 
باحلســـد جتاههـــم وهـــذا ما يخلق شـــعورا 
بالغربةفنشـــعر أننا لسنا حقيقيني والعجيب 
أننا نحســـد اآلفاتار الذي صنعناه ألنفسنا“، 

وفق تعبيرها.
يرمـــق البعض الصـــور املفلتـــرة املنّحفة 
 OutfitOfTheDay# التي ُتنشـــر على هاشـــتاغ
(زي اليـــوم) ويتمنى لو كان له نفس اجلســـم 
فـــي الصور، ثم يبصق األزهار ”القابلة لألكل“ 
اخلاليـــة من الطعم التي تزيـــن طبق احلبوب 
والفواكـــه املجففة باحلليب، فهـــي في الواقع 
ليســـت لذيذة أبدا مثلما نحاول إبرازها على 

.foodgasm# هاشتاغ
وبصفتـــه معاجلـــا ســـلوكيا إدراكيا فإن 
ويندي درايدن ال يكترث كثيرا ألصل أســـباب 
احلســـد اجلذرية، بل يركز بدال من ذلك على ما 

ميكن فعله حياله.
عندمـــا يتعلق األمـــر بنوع احلســـد الذي 
تثيـــره الشـــبكات االجتماعية، حســـب رأيه، 
فهناك عوامل جتعل الشخص أكثر عرضة له، 
أهمهما قلة تقدير الذات والتحسس املفرط من 

احلرمان.
ويصف الشـــعور األخير عـــدم القدرة على 

حتمل عدم حصول اإلنسان على ما يريده.
 randy “وقد قدم موقع ”رانـــدي مورايتس
moraitis مجموعـــة مـــن احللـــول التي ميكنها 
أن جتعل استخدام الشبكات االجتماعية أمرا 
ال يثيـــر اإلحباط، وال يؤدي إلـــى االكتئاب أو 

النظرة الدونية للنفس.
ويؤكـــد املوقـــع أنه على الرغـــم من أهمية 
التواصـــل االجتماعي، وضرورة أن تبقى على 
اتصال بكل ما حولك، إال أنه من املفيد، بل من 
الضروري، أن متنح نفســـك إجازة من شبكات 
التواصل ليوم أو ألسبوع أو أكثر. فهذا األمر 
سيحسن من مزاجك، ويغير من ارتباط طريقة 

تفكيرك مبا تتلقاه عبر هذه الشبكات.
ولكـــي حتظى بالســـالمة النفســـية أثناء 
استخدامك للشـــبكات االجتماعية، ال تكن غير 
نفسك في التعبير عن كل ما يعتمل داخلك، وال 
حتاول أن تظهر كشـــخص مثالي، فالبحث عن 
القبول االجتماعي لدى اآلخرين قد يســـبب لك 

متاعب كثيرة.
باســـتخدم  أيضـــا  املوقـــع  ويطالـــب 
املنشـــورات التـــي تأتـــي مـــن األصدقاء 
ومن غيرهم بشـــكل إيجابـــي، أي ال تقم 
باملقارنـــة من خاللها بني حالك وحالهم، 
بل لتتنّسم عبق الذكريات املاضية، فقد 
أثبتـــت األبحاث أن الذكريات ميكنها أن 
تقدم لإلنسان سعادة وطاقة إيجابية ال 

حّد لهما.
وأخيـــرا يخبـــر املوقع مســـتخدمي 
مواقع التواضل االجتماعي بأن  ”ال 
جتعلوا مـــن عالقاتهم مـــع اآلخرين 
تعتمد على ما إذا كانوا يتابعونهم 
عبـــر الشـــبكات االجتماعية أم ال، 
أم  منشـــوراتهم  تعجبهم  وهل 
يغضـــون الطرف عنها؟ إذ أن 
اســـتخدام الناس لشبكات 
االجتماعي   التواصـــل 
يتغير  نحوها  وحماســـهم 
من فتـــرة إلى أخـــرى. لذا، 
علـــى  يعتمـــدوا  أن  يجـــب 
عالقاتهـــم الواقعية معهم بعيدا 

عن الشبكات“.

ســــــئم كثيرون من مستخدمي الشــــــبكات االجتماعية حياتهم اخلاصة عندما شرعوا في 
مقارنتها بحياة ”أصدقائهم“ على الشــــــبكات االجتماعية وهي صورة قد جتافي احلقيقة، 

لكنها مع ذلك قد تصور للبعض أن حياتهم ال تسير على النحو األمثل، وأنها بائسة.

ابتسامات زائفة لكنها الزمة

@G_o_Mne_
ورود #العراق يفترشــــــون األرض كأزهار 
منت بأرض غير مأهولة بالسكان، تفيض 
عبيرا حتت فوهة البركان، أطفال ليس لهم 

طموح كأنهم أجنبوا في زمن احلرمان.

@FaisalAbedhasan
أطفال العراق يتسّولون بتقاطع الرواد في 
املنصور ببغداد، تعبوا فناموا على برود ة 
األرض، هذا حال أطفال العراق تسّرب من 
املدارس وتســــــّول في بلد يصدر ٤ ماليني 
برميل من النفط يوميا.. الصورة املنشورة 

تسقط حكومات في بلدان أخرى.

ali_athab9
ــــــة الكبيرة  ”شــــــكرا جزيال للفنانة اإلمارتي
ــــــة العراقية  أحــــــالم وأيضا شــــــكرا للفنان
ــــــى هــــــذا الكالم  ــــــرة أالء حســــــني عل الكبي
ــــــل، ممــــــنت حلضراتكــــــم. وأنا عند  اجلمي
ــــــدي ال بد أن  ــــــذرت حياتي لبل وعــــــدي، ون
ــــــا ورفضنا واقعنا  نصحح إذا تعاونا كلن
ــــــا نكون صوتا واحدا ال  املرير. خلينا كلن
ــــــم ال لالضطهــــــاد ال للعبودية فلتحيا  للظل

الطفولة واإلنسانية“.
#علي_عذاب.

abajanna hibashookari 

من قال ”من تفلسف فقد تزنقد ومن 
تزندق فقد كفر“.. مخطئ جدا. 

الفلسفة علم يأخذ اإلنسان إلى أعلى 
مراحل التفكر والتدبر والتأمل في خلق 

الله.

برج إيفل أطفأ أنواره ألجل ضحايا 
اإلرهاب الـ٦٠٠ شخص في #مقديشو 

#شهداء_١٤_أكتوبر، في حني لم تذكر 
أي وسيلة إعالمية عربية هذه احلادثة 

وكأنها حدثت في كوكب آخر. 

rogina91 KhaledMohajer 

T3bMosafer abulmozn 

kadwi69

يقولون إن أميركا خلقت داعش، ثم 
يؤكدون بأنها إيران، ويجزمون بأنها 

تركيا ويشيرون إلى أن إسرائيل 
وراءها، جميعهم مخطئون.. داعش 

منظمة من القرآن واحلديث والتراث!

الفقر مش قلة فلوس الفقر قلة عقل: 
حكمة مصرية.

سيء جدًا أن حتمل هموما
 ليست مناسبة لسنك في وقت من 
املفترض أن تعيش فيه أجمل أيام 

حياتك.

ال يوجد عند الساسة ما يسمى 
باجلرمية وال يوجد عندهم ما يسمى 

بالعدالة، يوجد فقط ما هو مفيد 
وما هو غير مفيد على هذا األساس 

يتحركون.

كان التنوير الغربي حدًا فاصًال في 
التفكير البشري.. حيث كان بناء احلياة 
قبله يقوم على التفكير الديني، وأصبح 

بعده يقوم بناء احلياة على التفكير 
العلماني.

أبرز تغريدات العرب

shadounSelmi ghathami 

النكتة ليست مجّرد لقطة أو حدث 
مضحك.. بل هي وصف دقيق 

واختصار ملا يحدث للمجتمعات ونهج 
تفكيرها.. ال تستهينوا بها فهي غالبا 

حتمل قناعات قائلها ومرددها.

إذا حاصرتك األخبار التي تدعي 
مصدرا ليس له اسم هل تصدقها! إن 

وقعتٓ في التصديق، كل ما حتتاجه هو 
اللجوء إلى ذاكرتك لتتذكر كم من كذبة 

مرت عليك وصدقتها!

تتابعوا

araReuters
رويترز عربي.

 ريتشيل آندرو:
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ي الحسد
ّ
الهواتف الذكية أجهزة تنم

[ الهاشتاغات الزائفة.. حياتنا بائسة مقارنة بحياة اآلخرين المثالية

هاشتاغ اليوم

#فرح_اليتيمة.. واقع أطفال العراق

@mdkubaisi
هذا حــــــال أطفال واحد من أغنى البلدان 
فــــــي العالم وهو العــــــراق، هؤالء األطفال 
ومثلهم الكثير، األموال تذهب إلى جيوب 
املســــــؤولني الذين يســــــرقون املال العام 
بطرق متعددة وباألدلة القاطعة. #العراق.

أنســـاها مـــع معظم التفاعالت
خرى التي أجريتها على وســـائل
جتماعي؟ وأعتقد أن الســـبب في
2خالل 32 ســـنة مـــن عمري، كانت
التي أحسســـت بها، هي األقوى
مســـابقة ما. لم أكن قد دخلت في
ــذه، ولم أكـــن أبدا فـــي أي وقت

بالتسكع مع أصدقائي“. ع
شيل آندرو عاملة النفس السريري
رديان البريطانية إنها ترى املزيد

احلســـد في
”ال أناس  ن 

يق منط 
رغبون به“.

 أن 
نصات

وتويتر وك 
وسنابشـــات 
ـويش النفسي

”أظن أن ما فعلته  ئلة
تماعية هو أنها جعلت 

ـــا للمقارنة. في املاضي 
يحسدون سوى جيرانهم، 
وسعنا مقارنة أنفسنا  ي

العالم“ ل

ننظر إلى احلياة التي نسجناها على اإلنترنت 
والتـــي ال نبـــرز فيها ســـوى خير ما

أننا وتعتبر  لدينا“. 
من  بخوف  نشعر 

التقصير جتاه 

نفسك في التعبير عن كل ما يعتمل دا
حتاول أن تظهر كشـــخص مثالي، فال
القبول االجتماعي لدى اآلخرين قد يس

متاعب كثيرة.
با أيضـــا  املوقـــع  ويطالـــب 
مـــن  تأتـــي املنشـــورات التـــي
ومن غيرهم بشـــكل إيجابـــي،
باملقارنـــة من خاللها بني حالك
بل لتتنّسم عبق الذكريات املاض
أثبتـــت األبحاث أن الذكريات مي
تقدم لإلنسان سعادة وطاقة إي

حّد لهما.
وأخيـــرا يخبـــر املوقع مس
مواقع التواضل االجتماعي
جتعلوا مـــن عالقاتهم مـــع
تعتمد على ما إذا كانوا يت
عبـــر الشـــبكات االجتماع
منشـــو تعجبهم  وهل 
يغضـــون الطرف عن
اســـتخدام الناس
اال التواصـــل 
نحوه وحماســـهم
من فتـــرة إلى أخــ
يعتمـــدو أن  يجـــب 
الواقعية مع عالقاتهـــم

الشبكات“ عن
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المنافســـة العالمية الشرسة ومنها القطن قصير التيلة الذي يشتهر به عمالقة صناعة النسيج 

يؤدي إلى تراجع هذه الصناعة المصرية رغم شهرة جودة القطن المصري في أنحاء العالم.

{داعش} لســـلوكه العدواني ومهاجمته  هون الســـلطعون األزرق بـ
ّ
الصيادون التونســـيون يشب

األسماك والصيادين، لكنه تحول إلى مصدر رزق بعد أن وجدت له أسواق في الخارج. تحقيق

} القاهــرة – في دلتا النيل في مصر في قلب 
الحقول الخضــــراء، أمضى فتوح خليفة نحو 
ثالثين عاما وهو يزرع ”الذهب األبيض“، لكن 
ابن محافظة كفر الشــــيخ يصطدم اليوم بأزمة 

البقاء التي يعاني منها القطن المصري.
وقف خليفة وســــط حقله فــــي قرية محلة 
موســــى محاطــــا بمزارعات ارتديــــن القبعات 
لحماية رؤوسهن من أشعة الشمس الحارقة، 
وهن يجمعن المحصول األبيض بأصابعهن.

قال فتــــوح خليفة الخمســــيني، ”أنا ازرع 
100 فدان من القطن تكّلف الكثير، لكن الســــعر 
هــــذه األيام ضعيــــف جدا وال نحقــــق ربحا“. 
واشــــتهر القطــــن المصــــري، خصوصــــا في 
منطقــــة الدلتا شــــمال القاهــــرة، بجودته في 
أنحاء العالــــم لما يتميز به مــــن طول التيلة، 
وكان يمّثــــل مصــــدرا للثــــروة والتنميــــة في 

البالد.
وخالل القرن التاســــع عشر، جعلت جودة 
القطــــن العاليــــة مصر مرجعــــا للعالــــم لهذا 
”الذهــــب االبيــــض“، أمــــا اليوم فباتــــت هناك 
دول أخــــرى تنتج نفس النوع من القطن تحت 

مسمى ”القطن المصري“.
كذلك أدت عقــــود من المنافســــة العالمية 
الشرسة، بما في ذلك القطن قصير التيلة الذي 
يشتهر به عمالقة صناعة النسيج، إلى تراجع 

هذه الصناعة المصرية.
والهنــــد  المتحــــدة  الواليــــات  وتعتبــــر 
والبرازيــــل وأســــتراليا من بيــــن المصدرين 

الرئيسيين في العالم.
وانخفضــــت الصادرات المصرية بشــــكل 
ملحــــوظ، فبعد ما كانت تشــــكل ما بين 5 و15 
بالمئة مــــن إجمالي الصادرات العالمية خالل 

الفترة 1960-1980، باتت اليوم تسجل حوالي 
1 بالمئة مــــن هذا اإلجمالي خالل الســــنوات 

األخيرة.
وال تزال مصر واحدة من أكبر المصدرين 

للقطن طويل التيلة بعد الواليات المتحدة.
ويرى أحمد البســــاطي، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة النيل الحديثة لالقطان، إحدى كبرى 
شــــركات القطاع، أنــــه من الضــــروري إنتاج 

القطن قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي.
ويقول إن ”انخفاض األســــعار ليس شيئا 

سيئا في حد ذاته، ولكنه يجب أن يحقق هدف 
جميع العاملين في الحلقة“.

بالنســــبة له، يبقى التحدي الرئيســــي هو 
إنتاجيــــة قطاع يبــــدو أن الزمن قــــد عفا عليه 
بعض الشيء. ويقول ”اإلنتاجية هي التحدي 
األكبــــر لمحصــــول القطن ســــواء القصير أو 

الطويل“.
ومــــن جهته يــــرى هشــــام مســــعد، مدير 
معهــــد بحوث القطــــن فــــي وزارة الزراعة، أن 

”اإلنتاجية مرتفعة“.

وأوصى باســــتخدام الماكينات في زراعة 
القطــــن على غرار زراعــــات القمح والذرة بدال 
مــــن الزراعة اليدوية. وتعتبــــر قلة المنتجات 
النهائية المصنعة تحديا آخر يواجهه القطن 

المصري.
ويقــــول محمــــد شــــتا مدير البحــــوث في 
معهــــد القطن بكفر الشــــيخ، ”القطن المصري 
ننتجــــه حتى نصدره خاما، ألن مصر ال تمتلك 
المغازل أو اإلمكانيات التي تحول الخام إلى 

النسيج“.
وفي أحد مصانع النسيج شمال القاهرة، 
تقــــول ماري لويس بشــــارة مصممــــة األزياء، 
”نحن نحــــاول أن نعــــّرف العالم علــــى أهمية 
الموضة المصرية، وأنه إذا أراد إنتاج سلعة 
فاخرة فيجب اســــتخدام قطــــن الدلتا الطويل 

(التيلة)“.
وفي 2011، كانت االنتفاضة الشعبية التي 
تسببت في ســــقوط الرئيس حســــني مبارك، 
بمثابــــة الضربة القاضية لألليــــاف المصرية 
الشــــهيرة. وقد أثــــرت الفوضــــى االقتصادية 
والسياســــية التي أعقبــــت احتجاجات 2011 
على جودة إنتاج القطن المصري، وهي القيمة 
المضافة الوحيدة له حين كانت تكلفة إنتاجه 
وسعر شــــرائه مرتفع الثمن، لذلك فإن القطاع 

يحاول جاهدا استعادة هيبته السابقة.
إال أن عــــام 2017 أعطــــى أمــــًال للمنتجين 
بعد ارتفاع ســــعر شــــراء قنطــــار القطن (100 
كلــــغ) ليصل إلى 3000 جنيه (145 يورو)، ولكن 
ســــرعان ما تالشــــت اآلمال وهبط السعر مرة 
أخرى إلــــى 2700 جنيه (130 يورو) هذا العام، 
أو االسترشــــادي  وهــــو الســــعر ”الضماني“ 

األدنى الذي حددته الدولة لشراء القطن.

ويتهم خليفة الشــــركات بأنها ”تتحكم في 
األسعار اليوم“.

وتــــم تحريــــر تجــــارة القطن التــــي كانت 
تخضع لســــيطرة الدولة فــــي عام 1994، إال أن 
الحكومة المصرية ال تزال تضمن أدنى ســــعر 

يبيع به الفالحون محصولهم.
كما تســــيطر الدولة على جميع الجوانب 
األخــــرى في قطاع القطن، بمــــا في ذلك زراعة 
الحقول ونــــوع المحصول ومنطقــــة زراعته، 
والحوافــــز المســــتخدمة مؤخــــرًا لمحاولــــة 

إصالح القطاع.
وفي الســــنوات األربــــع الماضيــــة، جعل 
تدخل الدولة من الممكــــن زيادة زراعة القطن 
من حوالــــي 50 ألف هكتار إلــــى أكثر من 140 
ألف هكتار حاليا، وهذا أيضا ما يفسر هبوط 
األسعار. وفي سبتمبر، وافقت الحكومة بشكل 
تجريبــــي على زراعة قطــــن منخفض الجودة 
(قصيــــر التيلة) –باســــتثناء مناطــــق زراعات 

الدلتا– ”لتلبية احتياجات المصانع“.
ولكن قرار الحكومة لم يقابل بالترحيب من 
الجميع. ذلك أن الخبراء يعتقدون أن مصر لن 
تكون ذا وزن ثقيل بمواجهة الدول األخرى في 
هذه الحالة، كما أن المزارعين يخشــــون هذه 
المنافســــة الجديدة. لكن الكثير من الشركات 

تعتبر هذه المنافسة ضرورة.
ووفقــــا ألحدث األرقام الرســــمية، ارتفعت 
صــــادرات القطن المصري بنســــبة 6.9 بالمئة 
في الربع الثالث من عام 2017-2018 (مارس /
مايو)، في حين وبحســــب البيانات الرسمية، 
انخفــــض معدل االســــتهالك المحلي بنســــبة 
57.9 بالمئة خالل نفس الفترة بســــبب اتجاه 

مصانع الغزل لألقطان المستوردة.

} جربــة (تونــس) – تتســــارع األيدي لجذب 
الشباك على وقع صوت محرك القارب أمال في 
صيد وفير.. ”انظــــروا.. إنه داعش..“، يصرخ 
صياد مــــن جزيرة جربة التونســــية (جنوب) 
مستقبال خروج المصائد ممتلئة بالسلطعون 
األزرق الــــذي كان باألمــــس عــــدّوا له وأصبح 

اليوم ثروة.
شكل الســــلطعون (سرطان البحر) ما بين 
2014 ونهاية 2016 كابوســــا وهاجسا لصغار 
الصيادين وســــّبب لهم أضــــرارا، ولكنه ومنذ 
2017 تحــــّول إلى ثروة ُتســــتغّل وُيجنى المال 

منها.
وتعــــود تســــمية الســــلطعون بـ“داعش“ 
األســــماك  ومهاجمتــــه  العدوانــــي  لســــلوكه 

والصيادين.
ويوضح جمــــال بن جمعة زيــــود، البحار 
في جزيرة جربة ”شــــّبهناه بداعش ألنه تكاثر 

بسرعة في وقت وجيز مخّلفا الخراب“.
ويضيــــف، ”داعــــش هــــو رّيــــس البحــــر 
(القبطان)، يختار بعناية ما يأكل، وال يشــــبع، 
وإن بقيت في الشباك أسماك يقطعها بمقّصه 

الحاد إلى جزأين“.
بدأ هــــذا الحيــــوان الذي لم يكــــن مألوفا 
قبل أربع ســــنوات يعلق بشباك الصيادين في 
منطقة خليج قابــــس (جنوب) وجزيرة قرقنة، 
وسرعان ما انتشر وتحّول إلى مشكلة تؤرقهم 

لكونه يلتهم السمك ويمزق الشباك.
يقــــول جمــــال البالــــغ 47 عامــــا ”إنــــه ال 
يستســــلم… يهاجمنا عندمــــا نحاول تخليص 
الشــــباك منه، يهاجــــم أصابعنــــا ويلحق بها 

األذى… إنه داعش“.
انتشر الســــلطعون األزرق وتكاثر بسرعة 
علــــى كامــــل الســــواحل الجنوبية الشــــرقية 
التونسية لتوفر بيئة ومصادر غذاء تستهويه 
وال ســــيما أنــــواع مــــن قشــــريات الُقريــــدس 

(الروبيان).

وارتفعت أصــــوات االحتجاجات والتذّمر 
مــــن زحــــف الوافــــد الجديــــد وغزوه لشــــباك 
الصياديــــن مع خشــــية من تطــــور األمور إلى 

األسوأ.
وُيبيــــن جمــــال وعينــــاه تراقــــب أبنــــاءه 
يخرجــــون بحــــذر الســــلطعون العالــــق فــــي 
الشــــباك فوق المركب، ”عندما ظهر داعش كنا 
نستغرب شكله، وشــــيئا فشيئا تكاثر بسرعة 

وأصبح نقمة“.
ويتميز الســــلطعون بسرعته في السباحة 
والتنقــــل، وتحتــــوي صدفته علــــى الكثير من 

األشواك الضارة.
ويتابــــع جمال مبّينا صعوبة الوضع على 
الصياديــــن آنذاك، ”في بعــــض األحيان ُيتلف 
شــــباكا باهظــــة الثمــــن، وصلنا إلــــى مرحلة 

اليأس“.
ويذكر مبروك مفتاح (بحار)، أن السلطعون 
اكتســــح سواحل جربة، وأصبح وجوده بارزا 
بسبب أعداده الكبيرة حيث تصل الكمية التي 
يصطادها البحار الواحد إلى طن، حتى وصل 
بعــــض البحارة يفكرون بهجــــر مهنتهم وبيع 

مراكبهم.
وتستغرق عملية التخلص من السلطعون 
العالق في الشــــباك ســــاعات طويلة بســــبب 
صعوبة المهمة، وأيضا لوفرة المنتوج، لذلك 
يسيطر على البحارة قلق كبير بل إن بعضهم 
أصبــــح منذ أن يعّد قاربــــه لإلبحار في عملية 
صيد يســــيطر على تفكيره داعش البحر، كما 

اتفقوا على تسميته.
ويقول ســــليم وهو أيضا يعمل في البحر 
أن السلطعون دمار للبحر فهو سيقضى على 
كل ثرواته، إذ بأكل الببيض والســــمك، وكثير 
مــــن البحارة أصيبــــوا بجروح منــــه ألزمتهم 
الفراش لما تسببه من آالم وارتفاع في حرارة 
الجســــم، مضيفــــا أن مــــا زاد الوضع حدة أن 
الســــلطعون األزرق نوع هحيــــن لم يدخل إلى 
التقاليــــد الغذائيــــة في بالدنــــا لذلك يصعب 

ترويجه في األسواق التونسية.
ويتكرر المشهد في ميناء قابس 
(جنوب)، ويقول ساسي علّية 
الصّياد والعضو في االتحاد 
التونسي للفالحة والصيد 
البحري، ”نحو 1100 صياد 
تضرروا بسببه، نضطر 
لتجديد الشباك ثالث مرات كّل 
سنة بعد أن كّنا نستخدمها 

طيلة سنتين“.
أثبتت الدراسات العلمية، أن 
الســــلطعون األزرق وصل إلى 

السواحل التونسية عبر طريقين، وكان للنقل 
البحري وتغّيرات المناخ دور مهم في ذلك.

ويقــــول مروان البديوي، الباحث في علوم 
األحياء بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيات 
البحــــار بحلــــق الــــوادي (حكومــــي)، ”يرجح 
وصوله لتونس بعد عبوره في هجرة طبيعية 
لقنــــاة الســــويس آتيا مــــن المحيــــط الهندي 

والهادئ ثم دخل البحر األبيض المتوسط“.
وتتحدث الفرضية الثانية عن وصوله عبر 
ســــفن الشــــحن من قناة الســــويس إلى خليج 
قابس وعندما تفرغ شــــحناتها من المياه في 

الخليج تعلق بها بيض السلطعون.
كما ســــّرعت التقّلبــــات المناخية وارتفاع 
درجــــات الحــــرارة مــــن هجرتــــه حيــــث يبّين 
البديــــوي، أن ”االحتباس الحــــراري وتقارب 
درجات الحــــرارة بين البحــــر األحمر وخليج 
قابــــس مــــن العوامل التــــي دعمــــت انتقاله.. 
إضافــــة إلــــى أن خليــــج قابس يحتــــوي على 
مصادر غذاء جاذبة لهذا الحيوان كقشــــريات 

القريدس“.
يملــــك جمال مع أفــــراد عائلته الواســــعة 
أربعــــة قوارب كانــــت مخّصصــــة كلها لصيد 
أنواع شــــتى من األســــماك تدّر عائدات مالية 
مهمة، غير أنه وبعد تراجع المنتوج وإنشــــاء 
معامل لتصدير الســــلطعون، تحــــّول اهتمام 
العائلة إلى هــــذا النوع وأصبحــــت القوارب 
الثالثــــة مخصصــــة لصيده بتقنيــــات جديدة 

تتأقلم وطبيعته العنيفة.
مع تزايد احتجاجات الصيادين والتهديد 
الذي لحــــق بموطن رزقهــــم، أطلقت الحكومة 
خطــــة لدعمهــــم، ووضعت تجهيــــزات جديدة 
لتســــهيل عمليــــة صيد الســــلطعون في بداية 

العام 2016 خصوصا. 
واتضــــح الحقــــا أن نوعيــــة الســــلطعون 
المتواجــــد مطلوبــــة بكثــــرة فــــي األســــواق 
الخارجية، إذ له أســــواق في آسيا وفي بعض 
دول الخليــــج العربــــي، حيــــث تقيــــم جاليات 

آسيوية وفيرة العدد.
يقــــول الصياد جمال وهــــو ُيجهز مصائد 
صنعــــت مــــن البالســــتيك المدعــــم والفوالذ 
ليضــــع فيها قطعا من لحم الدجاج يســــتدرج 
بها الســــلطعون األزرق، ”اليوم الوضع تغّير 

وانقلبت الصورة تماما“.
ويضيــــف، ”صحيــــح أننا نبيعــــه بأثمان 
زهيــــدة (حوالي نصــــف يورو) لكــــن الوضع 

أفضل من السابق“.
الجديــــد  البحــــري  المنتــــوج  وجــــذب 
مســــتثمرين لمنطقة جرجيــــس، حيث تركزت 
فيها أول منشأة صناعية لتصديره، وأصبحت 
شــــاحنات جمعه تصطف إلفــــراغ الصناديق 
لتمّر مباشــــرة إلــــى عملية الفــــرز بين األنثى 
الذكر، وتتابع طريقها للمعالجة والتعليب ثم 

الشحن نحو الخارج.
ويوضــــح كريم الهمامــــي، المديــــر العام 
المســــاعد في أحــــد المصانع، ”الســــلطعون 
قشريات تتأثر بالحرارة.. يتطّلب جهدا وعمال 

دقيقا خالل عمليــــة اإلنتاج من مرحلة الصيد 
وصوال للتصدير“. بلغت صادرات السلطعون 
حوالى 1450 طن خالل الســــبعة أشهر األولى 
من سنة 2018 بعائدات مالية تناهز 8.6 مليون 

دينار (حوالي 3 مليون يورو).

أسبوعيا  ويوصي جمال بتناول ”داعش“ 
سواء مشــــوّيا أو مغلّيا للقيمة الغذائية التي 
يحتوي عليها، يقول ”أنصح الرجال الُمقبلين 
على الزواج بتناوله، فهو مفيد لهم.. إنه ثمرة 

من ثمار البحر“.

حّل في الســــــنوات األخيرة بالبحار التونسية السلطعون األزرق ضيفا ثقيال يفتك بشباك 
الصيادين والثروة الســــــمكية حتى لقبوه البحارة بداعش البحر، معتبرينه لعنة حّلت بهم 
جعلتهــــــم يفكرون في هجر مهنتهم وبيع مراكبهم ألنه صيد رخيص ليســــــت له مكانة على 
املائدة التونسية، ومع وجود األسواق اخلارجية أصبح هذا العبء مصدرا للرزق والثروة، 

فأقبلوا على صيده بطرق جديدة.

القطن املصري ذهب أبيض بسعر رخيص

من يعيد هيبة القطن المصري

شباك جديد لسلطعون عدواني

مصانع فرز السلطعون قبل التصدير

لم تسلم منه أيادي البحارة

ضون 
ّ
بحارة تونسيون يرو

السلطعون األزرق الفتاك
 بالسمك وشباك الصيد

ّ
[ {داعش} البحر مهاجر ضار

[ األسواق الخارجية تحول السلطعون الهجين إلى ثروة

القريــــدس  وال ســــيما أنــــواع مــــن قشــــريات
(الروبيان).

الجســــم، مضيفـــ
الســــلطعون األزر
التقاليــــد الغذائي
ترويجه ف
ويت

ل

طيلة



} تبكي بكاًء حارا ال يتناسب مع معطيات 
الموقف البتة، تطلب خلعا بعد أن هزمها حكم 
القضاء برفض دعواها لطلب الطالق، تغتسل 
أمامنا نحن دائرة أقاربها ومعارفها الضيقة 

من ذنب أطفال معلقين بهذه الزيجة ”الناجحة 
شكليا“ مع فشل مضمونها وتفريغها من 

المشاعر، على حد وصفها الخجول!
في صمت لم تخدش قدسيَته حتى 

النظرات الالئمُة، شغلت العقول بما وراء 
الحدث، فهذه الشابة من الطبقة المتوسطة، 

لديها ما يكفيها لحياة كريمة بمعية زوج 
أمن له ميراثه الكبير دخال يرتقي به إلى 

خانة ”المستورين“. يقع الرجل بثروته إلى 
جانب دخله من عمله في مساحة فاصلة تعلو 

عن الطبقة المتوسطة قليال، وتتعلق بذيل 
تصنيف األثرياء، إلى هنا يبدو األمر طبيعيا، 

لكن غير الطبيعي هو تبرير الزوجة لطلب 
الطالق بأنه يعقب ”مشاجرة على مصروف 

البيت“. ضحك الجميع بسخرية، فالمعنى في 
بطن الشاعر!

مشاجرة على ميزانية المنزل أودت بحياة 
رجل على أيدي زوجته، زوج يلقي بنفسه 

تحت عجالت القطار هربا من مالحقة زوجته 
له بمصروفات الدراسة، كل هذه األخبار وأكثر 

تطالعنا بها الصحف يوميا.
ميزانية المنزل هي ”مصروف البيت“ في 
العامية المصرية، معضلة الجميع، ال مناص 

من هذا، لكن الحقيقة أنه، دائما ما يصدر 
للعامة أن المصروف هو السبب الرئيسي 

وراء معظم المشكالت الزوجية والحقيقة أنه 
أصبح بمثابة ستار متأنق نتوارى خلفه، وأن 

العجز الجنسي والفشل في إسعاد الشريك 
هما الالعب األساسي وبطل كافة الحكايات، 

بيد أنه ال أحد يجرؤ على رفع الستار 
والدخول إلى كواليس المشهد القاتم، خاصة 

وأن لكل كالوس حالة شديدة الخصوصية 
تنضح بوجع مختلف.

يعد الحديث في األمور الجنسية أو 
العالقة الحميمة بين الزوجين أحد أخطر 
التابوهات لدى المصريين بكافة طبقاتهم 
االجتماعية والثقافية ودرجاتهم العلمية، 
والعرب جميعا، فالفحولة العربية مضرب 
األمثال دائما، وال تقبل صورة مغايرة لها.
ما زال الرجل المصري يحمل لنفسه 

صورة قديمة من زمن األبيض واألسود لسي 
السيد اآلمر، الناهي، موقظ أحاسيس النساء، 
ونجم أحالمهن في المنام واليقظة. لذا يحرم 
على الزوجة الخوض في تفاصيل كهذه تعد 

شأنا داخليا ال يجوز البوح بأسراره حتى 
للمقربين ولو كانت والدتها ذاتها، وباألحرى 

فاألمر أشد تعقيدا لدى الرجال، إذ يتصل األمر 
برجولته في مجتمع يضع رجولة البعض أو 

أنوثتهن بين األفخاذ!
وقد فطنت السينما إلى هذا وربما كشفت 

النقاب عن وجوده بتعرية األمر في فيلم ”سهر 
الليالي“ حين سئل أحد األزواج عن خالفه 

األسري فأجاب بحسرة ”خناقة على مصروف 
البيت“، على الرغم من كونه من األثرياء، 

وزوجته سيدة مجتمع وازنة. والحقيقة أن 
زوجته طلبت الطالق هربا من نمطيته في 

العالقة الحميمة وعدم إظهار الحب والغزل 
الالئقين بها كامرأة شديدة المالحة واألنوثة، 

وتتمتع بقدر عال من الجمال واألناقة.
تتابعت علينا األخبار والدراسات 

واإلحصائيات في رصد الظاهرة وتتبع 
مسارها، ولكن تظل الحلول عصية على 

التنفيذ، ففي بعض األحيان يتم تقديم وعرض 
توصيات ال تسمن وال تغني من جوع.

إحدى محاكم األسرة المصرية قدمت 
دراسة تؤكد ارتفاع نسب الطالق لتصل إلى 
42 بالمئة من حديثي الزواج بسبب مشكالت 
جنسية. وبلغ عدد حاالت الخلع ربع مليون 

حالة سنوية والمؤسف أن مئة بالمئة من 
حاالت الطالق أو الخلع قد تعرضت لعنف 

جنسي، منه ما أدى بالزوجة إلى تلقي عالج 
دوائي أو تدخل جراحي، وفق دراسة لعينات 

عشوائية رصدتها جهات مدنية وحكومية.
و55 بالمئة من الزوجات الالتي لجئن إلى 
الطالق والخلع، اشتكين من تقصير أزواجهم 
فى مهامهم الزوجية، بسبب يرجع للمداومة 
على تعاطي العقاقير المنشطة جنسيا مما 

أصابهم بالعجز، إلى جانب المواد المخدرة 
مما سبب آثارا جانبية على المدى الطويل، 

فيما شكا األزواج من عواقب ختان اإلناث وما 
خلفه من برود لتصل النسبة إلى سيدة واحدة 
من بين كل 10 نساء تدهورت حياتهن الزوجية 

وتحصلن على الطالق ألنهن كن مختونات.
بيد أن تلك األسر ارتضت لنفسها دفن 

رأسها في الرمال، عوض االعتراف بالمشكلة 
وطلب العالج، والغريب أن الرجل المطلق 

لهذا السبب يعطي بسخاء شراًء لصمت 
الزوجة، وفي حالة الخلع تسعى المرأة إلنهاء 
العالقة بال مطالب، غاضة البصر عن حقوقها 

المادية مقابل ”الصوم عن الحقيقة“.
ومع تنامي ظاهرة العيب في المجتمع 
المصري خاصة في األوساط الباقية على 
عهدها مع العادات والتقاليد، تظل مقولة 

مشاجرة على مصروف البيت هي مفتاح شفرة 
فشل العالقات الحميمة، وغطاًء مستساغا 

للتخفي عن البوح بالفشل الجنسي.

مصروف البيت شماعة املشكالت الزوجية
رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا

} واشــنطن –  يتصاعد فـــي الواليات املتحدة 
خطاب يصّور الرجال في موقع اخلطر في زمن 
حمالت ذات طابع نســـوي مثـــل #أنا_أيضا، 
تندد بالتحّرش اجلنسي. ففي اليوم نفسه الذي 
كان القاضـــي بريـــت كافانو املّتهـــم بالتحرش 
اجلنسي يقســـم اليمني ليدخل احملكمة العليا، 
نشرت سيدة على تويتر ما قالت إنه تشابه بني 

قّصته وما جرى مع ابنها.
وقالـــت الســـيدة إن ابنها بيتر هانســـون 
كان يتجنب الســـهرات خوفا من أن يصدر عنه 
أي تصّرف قـــد يجعله زورا فـــي موقع االتهام 

بالتحّرش اجلنسي.

ونشرت الســـّيدة أيضا صورة البنها البالغ 
من العمـــر ٣٢ عاما بزّي البحرية األميركية، مع 
وسم #هم_أيضا، في ما يبدو ردا على هاشتاغ 
#أنا_أيضا الذي شّجع النســـاء في العالم كّله 

على البوح بحوادث التحّرش اجلنسي.
وســـرعان ما انتشـــرت الصورة والتعليق 
علـــى مواقع التواصـــل، حتى بني مـــن أرادوا 
نشرها للسخرية على هذا النوع من التعليقات.
ولم يتردد بيتر هانســـون نفســـه عن نشـــر 
صورة جديدة له، ولكنه خالف في تعليقه توّجه 
والدته، وقال ”أنا أحترم النساء وأصدّقهن، وال 

ميكن أن أساند حملة #هم_أيضا“.

لم تبتكر والدة بيتر هانســـون وسم #هم_
أيضا، الذي انتشـــر في األســـبوعني املاضيني، 
بني املدافعـــني عن القاضي كافانـــو وغيره من 
الرجـــال املّتهمني ”زورا“ بالتحّرش اجلنســـي، 
كمـــا يقول أنصارهـــم. ويرى البعـــض أن هذه 
احلملـــة #هم_أيضا، هي رّد على حملة #أنا_
أيضا، مبا يشبه املنافسة بني الرجال والنساء.

وتقـــول كالرا ويلكينـــز الباحثـــة فـــي علم 
النفس االجتماعي في جامعة واشـــنطن لوكالة 
فرانس برس ”هناك شـــعور يشبه املنافسة بني 
الرجال والنســـاء“، فالدراســـات تشـــير إلى أن 
الرجال لم يسبق أن شعروا بتمييز ضّدهم كما 

يشعرون اآلن. وتضيف ”لديهم شعور بأن تقّدم 
النساء يعني تراجعهم“.

من جهة أخرى، يتعّرض الرجال لالغتصاب 
هـــم أيضـــا، ويشـــّكلون ١٠ باملئة مـــن ضحايا 
الذكـــور  مـــن  باملئـــة   ٣ أن  كمـــا  االغتصـــاب، 

األميركيني تعرضوا الغتصاب أو حتّرش.
لـــذا تقـــول املنّظمـــات األميركيـــة املعنيـــة 
بحقوق اإلنســـان إن الرجـــال األميركيني أكثر 
عرضـــة خلطر االغتصـــاب من خطر التشـــهير 
الـــزور باالعتداء على امرأة، ولذا ينبغي عليهم 
أن ينضّموا حلملة #أنا_أيضا، ال أن ينخرطوا 

في حملة مضادة بعنوان #هم_أيضا.

كشفت دراسة أميركية حديثة أن الرجال الذين يشربون كوبني من القهوة أو الشاي يوميا ترتفع لديهم معدالت اإلنجاب إلى 

الضعف، ورجح الباحثون أن سبب ذلك يكمن في تأثير مادة الكافيني الذي يوفر الطاقة للحيوانات املنوية. أسرة

سعاد حمفوظ

أدخـــل االنفتـــاح علـــى الفضاء  } القاهــرة – 
اإللكترونـــي تغييـــرات كثيـــرة فـــي العديد من 
مجـــاالت احلياة لـــدى الشـــباب العربي وأثرت 
في نواح هامة مـــن ثقافته ووعيه، وهذا ما تقر 
به العديد من الدراسات االجتماعية والنفسية، 
ومن بني أحد اجلوانب الهامة في احلياة نظرة 
الرجل للمرأة، وقـــد طرحت العديد من البحوث 
مسألة تأثير تطورات العصر الراهن في خيارات 
الزواج لدى الشباب العربي واعتبر بعضها أنه 
رغم أن الشـــباب العربي واكب عصره وانخرط 
في العالم االفتراضي عبر اإلنترنت إال أن بعض 
التقاليـــد القدميـــة ال تزال تتحكم فـــي خياراته 

بشأن الزواج وتقيده بأفكار أجداده.

ويقـــال عن الرجل الشـــرقي إنـــه يعاني من 
ازدواجية فـــي نظرته للمـــرأة، فبعض الرجال 
يفّضلـــون أن تكـــون في حياتهم امـــرأة للحب، 
وأخـــرى للزواج، ويرجعـــون ذلك إلى تصرفات 
العديـــد مـــن الفتيـــات، حيث تتغيـــر تصرفات 
الفتاة وفق انتظاراتهـــا ونظرتها للعالقة التي 

تربطها بالشاب.
فـــي املقابل يؤكد بعض الشـــبان اليوم أنه 
ال توجد امرأة للحب وامـــرأة للزواج معتبرين 
أن هـــذه املقولة ظاملة للمرأة وأن من يرددها من 
الرجال يحاول إرضاء نرجســـيته وذكورته وأن 
كل امـــرأة تصلح للحب والـــزواج في آن واحد، 
فاملرأة اجلديرة بحب الشـــاب هي ذاتها جديرة 

بأن حتمل اسم عائلته وأن تكون أما ألوالده.
ويقـــول عبدالرحمـــن شـــاهني (36 عامـــا) 
-طبيـــب- ”توجـــد حقـــا امرأة للحـــب وأخرى 

للـــزواج، واملرأة هي التي تدفع الرجل إلى هذه 
التفرقة؛ فهناك فتاة مؤدبة صاحلة ملتزمة بقيم 
وعـــادات وتقاليد مجتمعهـــا، وأخرى ال تراعي 
شـــيئا وتســـمح للرجال بـــأن يتعاملـــوا معها 
حتت شـــعار احلب وتدخل مع أكثر من شخص 
أحيانا في عالقات مختلفة، لكّن أّيا من الرجال 
احمليطـــني بها ال يرغب في اتخاذها شـــريكة له 
فـــي احلياة، فالرجـــل ال يقبل علـــى املرأة التي 
تندفع خلـــف عواطفها وغرائزهـــا وهو عندما 
يأخـــذ منهـــا ما يريـــد ال يكـــون مؤمنـــا بأنها 
تعطيـــه ألنها حتبه ولكن ألنهـــا ترغب في ذلك، 
وإن أخطـــأت معه، فإنها على اســـتعداد للقيام 
مبثل هذا الســـلوك مع أي شـــخص آخر، لذلك 
فهو يصنفها على أنها امرأة للحب ال للزواج“.

مـــن جانبـــه يرى أســـامة فكـــري (26 عاما) 
-معيد فـــي جامعة القاهرة- أن هـــذه القضية 
ذات أطراف متشـــابكة وقد تبعـــد عن احلقيقة 
فليس هناك ما يســـمى امرأة للـــزواج وأخرى 
للحـــب حيث يجمع الـــكل على أن املـــرأة التي 
حتمل أخالقا وســـلوكا مقبوَلْني اجتماعيا، هي 
التي يختارها الشـــاب للـــزواج، حتى وإن كان 
هذا الزواج مسبوقا بحب، أما املرأة املستهترة 
املنفلتة، فهي ال تصلح للزواج في تقييم غالبية 

الشبان.
ويوضح فكري أن شـــيوع هـــذه األفكار في 
املجتمعـــات العربية خلق لدى بعض الشـــبان 
تفرقة بني امرأة للحب وأخرى للزواج، فاألولى 
يعيشون معها عواطفهم ومشاعرهم، واألخرى 
تكون للبيت فقط! ويضيف ”هذا ال ميثل قاعدة، 
فبعـــض الرجـــال ال يفـــرق بني مـــن يحب ومن 
يتـــزوج فكلتاهما –في نظره– امرأة واحدة هي 
للحب والزواج معًا ألنهم يؤمنون بأن كل امرأة 
تصلح للزواج إذا وجدت الشـــخص املناســـب 

لذلك“.
ويقدم حســـام الشـــماع (40 عامـــا) -عامل 
في إحـــدى القنوات التلفزيونيـــة- وجهة نظر 
مختلفـــة حيث يقول ”من حـــق الرجل -كما من 
حق املـــرأة- التعرف على شـــريك حياته جيدا 
قبـــل قرار االرتباط، لذا حـــني يقترب الرجل من 

املرأة التي ينـــوي االرتباط بها، ويخرجان معا 
وميضيـــان ســـويا أوقاتا طويلة، ثـــم يتملص 
مـــن كل هذا ويقول بأنهـــا ال تنفع للزواج ألنها 
خرجت معه، ومنحتـــه خصوصية في العالقة، 
فإنه في رأيي ليس جديـــرا باالحترام ألنه غرر 
بامرأة أو فتـــاة وثقت فيه، ومن حقها عليه من 
البداية أن تكون مدركة لنواياه نحوها، وينبغي 

أال يوجد أي خداع في العالقة“.
وتتفق ســـوزان أيـــوب (30 عاما) -موظفة- 
مـــع وجهـــة النظـــر الذكورية إذ تقـــول ”توجد 
امـــرأة للحب وأخرى للـــزواج، فإذا كانت هناك 
امرأة تصلح للـــزواج بدرجة عالية فإن كثيرات 
أخريـــات ال يصلحـــن، فالفتاة التي نشـــأت في 
بيت حتكمه العـــادات والتقاليد هي التي ميكن 
الوثـــوق فيها لتكون زوجة، أمـــا األخرى التي 
نشـــأت في بيت بال ضوابط، وكانت مستهترة 

فهي ال تصلح للزواج“.

في املقابل تقـــول األخصائية االجتماعية 
ريهام عبدالسالم (38 عاما) ”من وجهة نظري 
ال يوجد شـــيء اســـمه امرأة للحـــب وأخرى 
للـــزواج، هـــذه مقولـــة ظاملـــة يرددها بعض 
الرجال كي يشعروا برجولتهم، وأعتقد أن كل 
امرأة تصلح للحب والـــزواج في وقت واحد 
فكل امرأة تتمنى أن تصبح أمًا، وكل النســـاء 
يصلحـــن للزواج بشـــرط أن يشـــعرن بصدق 

مشاعر وعواطف الرجال جتاههن“.
ويـــرى أســـتاذ علـــم االجتمـــاع بجامعة 
األزهر رشدي عبدالعزيز أن املرأة هي صانعة 
الرجـــال ولوالها ملَـــا كان الرجـــل، فهي التي 
تشـــعره بوجـــوده، ومبوهبتـــه، وبرجولته، 
وهـــي النصف املكمل له، املرأة التي ال تصلح 
للـــزواج هي تلك املرأة التي لم جتد رجًال منذ 
البدايـــة ألنهـــا لو وجدته لوقفـــت إلى جانبه 
وسارت معه في الطريق الصحيح، والرجولة 

ال تكتسب أو تصقل كاملوهبة ولكنها موجودة 
داخل كل إنســـان، لذلك فاملـــرأة تصلح دائمًا 

للزواج.
ويقـــدم اخلبير في املركز القومي للبحوث 
االجتماعيـــة بالقاهـــرة رؤوف جمـــال الدين، 
وجهة نظـــر حاســـمة قائال ”ال شـــك أن هذه 
الفكـــرة من أفكار الســـينما األجنبيـــة عامة، 
فمجتمعنا ال يتحمـــل إطالقا أن تكون للرجل 
امـــرأة يحبها وأخرى يتزوجهـــا ألن في ذلك 

عدم احترام لكيان املرأة في املجتمع“.
ويؤكـــد جمـــال الديـــن أن التربيـــة داخل 
األســـرة -ومنـــذ الصغـــر- علـــى إعطـــاء كل 
شـــخص قدرا مـــن االحترام ســـواء كان ذكرا 
أو أنثـــى ومتكني الفتاة كما الولد من التعليم 
وحسن التصرف مع اآلخر وااللتزام باألخالق 
العامة ميكـــن أن تبعد هذه األفكار التي تقوم 

على قلة احترام املرأة من عقول الشبان.

تســــــيطر العديد من األحكام املسبقة واألفكار القدمية على نظرة الرجل للمرأة التي ينوي 
ــــــرددون مقوالت من قبيل أنه ال ميكن للرجل  الزواج بها، فالكثير من الرجال الشــــــرقيني ي
أن يتزوج امرأة ربطته بها عالقة عاطفية ألن دخولها في عالقة عاطفية يعد مؤشــــــرا على 
انحاللهــــــا األخالقي، ويبدو أن هذه الفكرة وغيرها من األفكار املوروثة والقدمية ما زالت 
راســــــخة لدى بعض الشــــــبان العرب بالرغم مما يبدو عليهم من تطور وحداثة في التفكير 

خصوصا فيما يتعلق بشروط اختيارهم لشريكة احلياة.

[ رجال يعتبرون أن هناك امرأة للحب وأخرى للزواج  [ التربية السليمة تجنب الشباب الخوض في عالقات غير جدية

النظرة الدونية للمرأة تتحكم في اختيارات الرجل عند الزواج

ما بين الموروث واالنفتاح تتغير النظرة لزوجة المستقبل
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#هم_أيضا.. موقف رجالي من التمييز والتحرش

ال توجد امرأة للحـــب وأخرى للزواج، 

كما أن هـــذه المقولة ظالمة للمرأة 

ومـــن يرددهـــا مـــن الرجـــال يحاول 

إرضاء نرجسيته وذكورته

 ◄

جمال

} تواجه العديد من الســـيدات مشـــكلة 
تساقط الشعر من األمام، وهو ما يؤدي 
إلـــى ظهورهن بمظهر غيـــر مرغوب فيه 
يزعـــج الفتيـــات ويؤثـــر فـــي جمالهن. 
ويتســـبب النظام الغذائي غير الصحي 
وغير المتوازن وكذلك الضغط النفســـي 
والتوتر والتغير المناخي وغطاء الرأس 

في تساقط الشعر خصوصا من األمام.
ويقترح خبـــراء التجميل العديد من 
الحلول لهـــذه المشـــكلة المزعجة ومن 
أهمها الماسكات الطبيعية التي تساعد 
على استعادة صحة الشعر وحمايته من 
التســـاقط والتلف خصوصا في فصلي 

الخريف والشتاء.
وينصحون باســـتخدام ماسكات من 
ثمـــرة األفوكادو ألنه يتضمن العديد من 
الفيتامينات ومن بينها فيتامين ”سي“ 
و“أ“ و“آي“ وهـــذه الفيتامينـــات تغذي 
الشـــعر وفروة الـــرأس وتســـاعد على 

تقويتها.
ويمكن استعمال ماسك من األفوكادو 
وصفـــار البيض والعســـل وهي وصفة 
طبيعيـــة أثبتـــت نجاعتها فـــي حماية 
الّشعر وتنعيمه ومنع تساقطه. وتتكون 
الوصفـــة مـــن نصف حبة أفـــوكادو مع 
صفار بيضة واحدة وملعقة عسل تخلط 
جميعهـــا وتتـــرك على الشـــعر لمّدة 30 
دقيقة، ثَمّ يغسل الّشعر، ويمكن تكرارها 

كل أسبوعين.

األفوكادو صديق 

الشعر في الخريف



{واجهنا عدة صعوبات، فالخصم ظهر بأداء جيد، وخلق لنا بعض المتاعب. قد نواجه مثل ذلك 

في عدد من المباريات، لذلك نحن مطالبون باالستفادة من دروس هذه المواجهة}.

مروان داكوستا 
مدافع منتخب املغرب

{أبلغـــت إدارة االتحاد العراقـــي برغبتي في العودة إلى الرياض، ألن خوض المباراة جزء من الوفاء 

لروح والدتي، والتزام بالواجب الوطني}.

بشار رسن 
العب املنتخب العراقي رياضة
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} تونــس - ُأسدل الستار على اجلولة الثالثة، 
لتصفيـــات كأس األمم األفريقيـــة 2019، والتي 
شـــهدت تباينا فـــي أداء ونتائـــج املنتخبات 

العربية. 
وتشهد املجموعة العاشرة مطاردة مثيرة، 
بني مصـــر وتونس، فـــي ظل الصحـــوة التي 
يعيشها الفراعنة مع املدرب املكسيكي، خافيير 
أغيري، الذي قادهم للفوز على سوازيالند (4-

1). وسجل منتخب مصر 10 أهداف كاملة، في 
أول مباراتـــني مع أغيري، حيـــث هزم النيجر 
(6-0) في اجلولـــة املاضية، ليخرج من الثوب 
الدفاعي غير املألوف، الذي ارتداه حتت قيادة 

املدرب السابق، هيكتور كوبر.
أما منتخب تونس فواصـــل االنتصارات، 
وتخطـــى عقبة النيجر بهدف للمدافع ياســـني 
مرياح، رغم األداء الباهت لنســـور قرطاج، في 
املباراة التي شـــهدت طرد غيالن الشـــعاللي. 
وبذلـــك تقّدمت تونس (9 نقـــاط) في الصدارة 
أمـــام مصر، الوصيفة بـ6 نقاط، في ظل صراع 

قوي على قمة املجموعة بني املنتخبني.
وقال البنزرتي بعد املباراة إن عدم تسجيل 
هـــدف ثان صّعب املهمة علـــى الالعبني ومنح 
اخلصم الثقة، مضيفا ”لم ُيرض األداء البعض 
بســـبب بعض الغيابات املؤثرة. نحاول إعداد 
فريـــق للمســـتقبل وملونديـــال 2022، كمـــا أن 
تســـجيلنا لهدف وحيد جعلنـــا نلعب بقلق“. 

وفـــي املجموعـــة الثانيـــة، حصـــد منتخب 
املغرب فوزا صعبـــا، في اللحظات األخيرة، 
على حساب جزر القمر (1-0)، بهدف فيصل 
فجر مـــن ضربة جـــزاء. ووصـــل املنتخب 

املغربـــي بذلـــك إلى 6 نقـــاط، في 
املركز الثانـــي، ليصبح قريبا 
مـــن التأهل، في ظـــل وجود 

الكاميرون، مســـتضيفة 
 ،2019 أفريقيـــا  بطولـــة 

املجموعة.  نفـــس  فـــي 
ومـــن جانبه، خطف 

جـــزر  منتخـــب 
األضـــواء،  القمـــر 

بصموده أمام أسود 
تطوره،  وأثبت  األطلس، 

رغم أنه جمـــع نقطة واحدة 
مـــن 3 مباريـــات، فيما أثار 
املنتخب املغربي الشـــكوك 
حوله، بعد تأخر فوزه إلى 
الرمق األخير من املباراة. 
هيرفيه  الفرنســـي  وقال 
املغرب  مـــدرب  رينـــارد 

”كان هنـــاك العبون متميزون لكن كان ينقصهم 
اإلبداع. املســـؤول األول هو أنـــا وبعد املدرب 
يأتـــي دور الالعبـــني. لـــم نكن جيديـــن وفزنا 
بضربـــة حظ“. وتابع رينارد ”رغم رداءة لعبنا 
أشـــكر اجلماهير التي ساندتنا وكان باإلمكان 
أن تطلـــق صافرات االســـتهجان عندما بالغنا 
فـــي اللعب الطويـــل ولعبنا كل شـــيء إال كرة 

القدم، وحلسن احلظ أحرزنا ثالث نقاط“.

وأمـــا منتخـــب اجلزائـــر فواصل الســـير 
بخطى ثابتـــة، بعدما هـــزم ضيفـــه البنيني، 
بثنائيـــة دون رد ســـجلها رامي بن ســـبعيني 
وبغداد بوجناح، ليتصـــدر املجموعة الرابعة 
بــــ7 نقاط. وعلى العكـــس، تلقى منتخب ليبيا 
هزمية مريرة، برباعيـــة دون رد، أمام مضيفه 

منتخب نيجيريا. 
وتأثـــر املنتخب الليبي بفـــوارق اخلبرات 
والقـــدرات، إضافة إلى الظروف الصعبة التي 
عاشها، في ظل الرحيل املفاجئ للمدير 
الفني، عادل عمـــروش، عن منصبه 

قبل اللقاء بأيام قليلة.
وتراجعت ليبيا بذلك إلى املركز 
الثالث، فـــي املجموعة اخلامســـة، 
برصيـــد 4 نقـــاط، خلـــف نيجيريا 
التـــي تقدمـــت للوصافة، بــــ6 نقاط، 
وجنـــوب أفريقيـــا، املتصـــدرة بــــ7 
نقـــاط. ومن جانبه تلقـــى منتخب 
موريتانيـــا هزمية قاســـية أيضا، 
برباعية مقابل هدف أمام مضيفه 
األنغولي، في املجموعة التاسعة، 
ليتراجـــع للمركز الثالث، برصيد 
6 نقـــاط، بفـــارق األهـــداف خلف 
بوركينا فاسو وأنغوال. فقد تلقى 
منتخب السودان هزمية مريرة، 
الســـنغالي،  مضيفه  يـــد  على 
ليقتـــرب  رد،  دون  بثالثيـــة 
مـــن توديـــع حلـــم التأهـــل 
رسميا، حيث يتذيل ترتيب 
املجموعة األولى بال نقاط، 
واحدا،  هدفا  سجل  بعدما 

واهتزت شباكه 7 مرات.

منتخب الجزائر واصل السير بخطى 

ثابتـــة، بعدمـــا هزم ضيفـــه البنيني 

بثنائية دون رد، ليتصدر المجموعة 

بـ7 نقاط
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باتريـــس  الفرنســـي  أوضـــح  القاهــرة -   {
كارتيـــرون، املديـــر الفني للفريـــق األول لكرة 
القدم بالنـــادي األهلي املصـــري، أن مواجهة 
وفاق ســـطيف اجلزائري صعبـــة، وأن أجواء 
اللعب في اجلزائر ليست جديدة عليه؛ بسبب 
جتربته من قبل في التدريب مع فريق مازميبي 

الكونغولي. 
ويلتقي األهلي مع وفاق سطيف يوم 

23 أكتوبر اجلاري، في إياب نصف 
نهائـــي دوري أبطال أفريقيا بعد 
فوز األهلي فـــي مباراة الذهاب 
بهدفني دون رد. وقال كارتيرون 
إنه ســـبق لـــه أن عايش أجواء 
أفريقيـــا بشـــكل عـــام عندمـــا 

مازميبـــي  لفريـــق  مدربـــا  كان 
الكونغولي، وإنـــه يعلم أن اللعب 

فـــي اجلزائر يكـــون صعبـــا على أي 
منافس بســـبب حمـــاس اجلماهير اجلزائرية 

في املدرجات.
وأشـــار املدير الفني إلـــى أن األهلي يضم 
العبـــني أصحـــاب خبرات، ســـبق أن عاشـــوا 
جتربة اللعب في أصعب الظروف، وأن اجلهاز 
بدأ منذ مترين الســـبت اإلعداد ملباراة العودة 
بتجهيـــز جميـــع الالعبني، خاصـــة العائدين 
مـــن اإلصابة والذيـــن انتظموا فـــي التمارين 
اجلماعية. وشـــدد كارتيرون علـــى أن األهلي 

لديه هدف واضح يســـعى لتحقيقه في جميع 
املباريـــات، وأن الفريق يســـير خطوة بخطوة 
فـــي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن اللقب الذي 
يأمل أن يكون من نصيبه هذا املوســـم، ليعود 

إلى النادي مجددا.
وأوضـــح املـــدرب الفرنســـي أن األهلـــي 
يحتـــرم جميـــع املنافســـني، ويتعامل مع 
كل مبـــاراة وفقا لظروفها، وأنه يســـعى 
دائمـــا إلى جتهيز جميـــع الالعبني 
حتـــى يكـــون الـــكل علـــى درجة 
واحـــدة مـــن االســـتعداد الفني 
والبدني والنفسي. وفي سياق 
متصل عـــاد جونيـــور أغايي، 
العب الفريـــق األول لكرة القدم 
بالنـــادي األهلـــي املصـــري، من 
نيجيريا بعد قضاء إجازة قصيرة، 
علـــى أن ينتظم من جديد في برنامجه 
العالجـــي والتأهيلي متهيدا لعودته من جديد 

للمشاركة في التمارين اجلماعية.
وأكـــد خالد محمود، طبيـــب الفريق األول، 
أن حالـــة صالح محســـن مهاجـــم الفريق قد 
حتسنت بشـــكل كبير، وأن الالعب يشارك في 
التدريبـــات وفقـــا لبرنامج خـــاص يخضع له 
خالل هذه الفترة؛ من أجل جتهيزه بنسبة 100 
باملئـــة للتواجد بقوة في التمارين واملشـــاركة 

في املباريات الرسمية.

صراع مصري تونسي في تصفيات خطوات متباينة

كأس األمم األفريقية
} الرياض - سيكون ملعب جامعة امللك سعود 
في الرياض االثنني مســـرحا ملوقعة اجلوار بني 
املنتخب السعودي ونظيره العراقي في اجلولة 
الثانية واألخيرة من منافســـات بطولة ”ســـوبر 
كالســـيكو“ الرباعية التي ستختتم الثالثاء في 
جـــدة مبوقعة الكالســـيكو األميركـــي اجلنوبي 

املنتظرة بني البرازيل واألرجنتني.
وأجرى املنتخـــب البرازيلـــي تدريبه األول 
فـــي مدينة جـــدة، علـــى ملعب النـــادي األهلي، 
اســـتعدادا ملواجهة األرجنتـــني، الثالثاء، على 
ملعـــب اجلوهـــرة املشـــعة، فـــي ختـــام الدورة 
البرازيلـــي،  النجـــم  وكان  الوديـــة.  الرباعيـــة 
نيمـــار دا ســـيلفا، هدفـــا لكل وســـائل اإلعالم، 
لكـــن إدارة املنتخـــب فرضـــت علـــى اإلعالميني 
االكتفـــاء مبتابعة التدريبات من املدرجات. ومن 
جانبها، استقبلت إدارة األهلي عناصر املنتخب 

البرازيلي بالورود.
ومع أن األخضر خســـر مباراته األولى أمام 
البرازيـــل الذي لعب بكامـــل جنومه، إال أنه قدم 
مســـتوى مميزا فـــي مواجهة جنوم الســـامبا 
وحظي بإشـــادة اجلميع وفـــي مقدمتهم مدرب 
والعبـــو البرازيل، وهـــو يتطلع إلـــى مواصلة 
عروضه القوية لتكون خير ختام ملشـــاركته في 
الـــدورة الوديـــة الدولية التي تعتبـــر جزءا من 
إعداده لنهائيات كأس أمم آسيا التي ستقام في 

اإلمارات في يناير املقبل.
ورغم األداء املميـــز الذي قدمه الالعبون في 
املباراة املاضية إال أن املدرب األرجنتيني خوان 
أنطونيـــو بيتـــزي قد يجري بعـــض التغييرات 
على التشـــكيلة للوقوف على جاهزية أكبر عدد 
من الالعبـــني واختبار البعض اآلخر خصوصا 
في خط الهجوم الذي ما زال يفتقد إلى املهاجم 
الهـــداف. ويحتل املنتخب الســـعودي املركز 71 
فـــي التصنيف العاملي، بينمـــا يحل العراق في 
املرتبة 89، وفقـــا آلخر تصنيف لالحتاد الدولي 

لكرة القدم.

سعادة وشكر

عبر عبدالعزيز البيشي، العب وسط املنتخب 
الســـعودي، عـــن ســـعادته مبشـــاركته الدولية 
األولى، موجها الشـــكر ملدربـــه، خوان أنطونيو 
بيتزي، على منحه هذه الفرصة. وكان بيتزي قد 
أشرك البيشي أساسًيا أمام البرازيل. وعن ذلك 
قال العب الفيصلي الســـعودي، في تصريحات 
صحافية على هامش تدريب ”األخضر“ ”احلمد 
لله على هذه املشاركة األولى، التي جاءت بفضل 

الله، ثم بثقة املدير الفني“.

وأضاف ”ســـعيت ألكون حاضـــرا فنيا وفق 
تطلعـــات املدرب، كما ال أنســـى وقفـــة زمالئي 
الالعبني، الذين ســـاعدوني فـــي امللعب“.  وأكد 
البيشي، الذي شارك كجناح أمين أمام البرازيل، 
أهميـــة انســـجام الالعبني، والتطبيـــق املثالي 
للطريقـــة الفنيـــة، التـــي يطلبها بيتـــزي، حتى 
يصبح املنتخب بكامل جاهزيته، للمشـــاركة في 

كأس أمم آسيا 2019.
وفي ســـياق متصـــل منح أنطونيـــو بيتزي 
ظهيره األيســـر حســـني عبدالغني 5 دقائق من 
اللعـــب، في املباراة أمـــام البرازيل، ليصنع بها 
التاريخ. وبتلك املشاركة وسع حسني عبدالغني 
الفارق بينه وبني أقرب منافسيه، كأكبر الالعبني 
متثيًال للمنتخب السعودي، بعد أن شارك أمس 
بعمر الـ41 عاما و265 يوما. ويلي عبدالغني في 
هذه القائمة محمد الشـــلهوب الذي شارك آلخر 
مـــرة مع ”األخضر“ وهو يبلغ من العمر 37 عاما 

و82 يوما.

توهج كبير

توقـــع روبرتو كارلوس، أســـطورة منتخب 
البرازيـــل، توهج املنتخب الســـعودي، ليصبح 
مـــن أفضـــل املنتخبـــات، حتـــت قيـــادة املدرب 
خوان أنطونيو بيتـــزي. وقال كارلوس ”تابعت 
مبـــاراة البرازيل والســـعودية، والتـــي انتهت 
بفوز الســـامبا، أعتقـــد أن اللجـــوء إلى مدرب 
أجنبي بعقلية كرويـــة جيدة، أمر مهم لألخضر 
الســـعودي“. وأضاف ”معجب باملدرب بيتزي، 
أظـــن أن لديه اخلبـــرة الكافية كالعب ســـابق، 
لتقـــدمي املطلوب فـــي عمله التدريبـــي، كما أنه 
ميتلـــك القـــدرة على حتســـني تكتيـــك املنتخب 

السعودي“.
وتابـــع جنم ريـــال مدريد الســـابق ”أتوقع 
أن يصبـــح املنتخـــب الســـعودي، خـــالل عـــدة 
ســـنوات، من أفضل منتخبات العالم، كل شيء 
يتعلق باملـــدرب، ومدى جودتـــه الفنية وقدرته 
على نقل أفـــكاره إلى الالعبـــني“. وأردف قائال 
”شـــاهدت مســـتويات فنية مميزة مـــن املنتخب 
السعودي، خاصة فيما يخص اللعب اجلماعي، 
أداء الفريـــق يتطور باســـتمرار“. وعن الدوري 
الســـعودي هذا املوسم، علق كارلوس ”البطولة 
تطـــورت باحملليني واألجانب، هـــذا املزيج مهم 

لنمو مستوى املسابقة واملنتخب السعودي“.
وأمـــا املنتخب العراقي الذي تلقى خســـارة 
قاســـية أمـــام األرجنتـــني 0-4 ولم يقـــدم األداء 
املأمول منه ال سيما في شـــوط املباراة الثاني، 
فإنـــه يســـعى إلـــى مصاحلـــة جماهيـــر الكرة 

العراقيـــة واخلروج بنتيجـــة إيجابية يؤكد من 
خاللها قدرته على استعادة توازنه.

ومـــن املنتظر أن يجري مدربه الســـلوفيني 
فـــي  تغييـــرات  عـــدة  كاتانيتـــش  سريتشـــكو 
التشـــكيلة بعد أن قلل من إمكانيات العبيه بعد 
مبـــاراة األرجنتني وانتقد اجلانب البدني. وقال 
كاتانيتـــش في املؤمتر الصحافـــي عقب مباراة 
األرجنتـــني ”ُأهنئ املنتخب األرجنتيني، الفائدة 
األكبـــر لنا تتمثل في وقوف العبينا على حقيقة 

مستواهم من خالل تلك املباراة القوية“.
وأضاف ”إن أبرز نقاط الضعف في منتخب 
العـــراق متثلـــت في ضعـــف اجلانـــب البدني“ 
مؤكـــدا أنه ”ســـيتم العمـــل على تطويـــره، مع 
تصحيـــح األخطاء التي وقع فيهـــا الالعبون“. 
وأوضـــح كاتانيتس، أن املباراة أمام ”األخضر“ 
ستكون ”قوية للغاية“، مشيرا إلى أنه سيعتمد 
على نفس مجموعة الالعبني التي شـــاركت في 

املباراة األولى.
وأكد العـــب املنتخب العراقي، عالء مهاوي، 
أن املـــدرب كاتانيتـــش حدد الهدف مـــن مباراة 
الســـعودية، مشـــددا على أن اجلميع ســـيلتزم 
بتطبيق التعليمـــات في املواجهة. وقال مهاوي 
إن الهدف من املباراة سيحدده املدرب كاتانيتش 
مبا يتوافق مـــع منهجه في حتضيـــر املنتخب 
واستكشـــاف جاهزية الفريق قبـــل الدخول في 

منافسات بطولة آسيا.
ولفت إلى أن الالعبني ســـيلتزمون بتطبيق 
الواجبات داخل امللعب من أجل حتقيق الفائدة 
الفنية التي يســـعى لهـــا املـــدرب. وأوضح أن 
بعـــض املباريـــات نتائجها مهمة ال ســـيما إذا 
كانـــت متثل ديربـــي، كونها ستســـمح باختبار 

حقيقي للجانب البدني والفني لالعبني.
وأشـــار إلـــى أن املنتخـــب العراقي يواصل 
تدريباتـــه و“املدرب حدد األخطـــاء التي وقعنا 
فيها من خالل املبـــاراة األولى أمام األرجنتني، 
وبالتالـــي نســـعى لتالفيهـــا مـــع التركيز على 
احللـــول والتســـجيل“. وختم قائـــال إن األداء 
اإليجابـــي ســـيكون إشـــارة اطمئنـــان للمدرب 
واجلماهيـــر. يشـــار إلى أن مواجهـــة املنتخب 
الســـعودي متثـــل االختبـــار الثالـــث للمـــدرب 

السلوفيني اجلديد.
من جانبه حدد الدولي العراقي مازن فياض، 
الهـــدف األبرز في لقاء الســـعودية، موضحا أن 
املســـتوى الفني أهـــم أهداف املواجهـــة. وقال 
فياض فـــي تصريحـــات صحافيـــة، إن مباراة 
الســـعودية مهمـــة في جـــدول إعـــداد املنتخب 
العراقي لبطولة آســـيا. ولفـــت إلى أن مباريات 
الفريقني دائما تشهد تنافسا كبيرا ملا متثله من 

ثقل في القارة اآلسيوية.
وأوضـــح أن ”املـــدرب يبحث فـــي املباريات 
التجريبية عـــن األخطاء ومعاجلتهـــا واختبار 
جاهزيـــة الالعبني ومن ثـــم يأتـــي التفكير في 

النتيجة“. 

السعودية تواجه العراق في الدورة الرباعية

يستضيف املنتخب الســــــعودي نظيره العراقي، اإلثنني، على ملعب ”جامعة امللك سعود“،  
في بطولة ”ســــــوبر كالســــــيكو“ الودية، املقامة في اململكة من 11 إلى 16 أكتوبر اجلاري، 

مبشاركة البرازيل واألرجنتني.

[ المنتخب البرازيلي يكثف تحضيراته لموقعة األرجنتين

كارتيرون: أعرف األجواء الجزائرية 

◄ تأهلت أنس جابر إلى الدور الثالث 
”األخير“ من جدول التصفيات لبطولة 

كأس الكرميلني املفتوحة للتنس، التي  
تبلغ قيمة جوائزها املالية 867 ألف دوالر. 

وفازت أنس، املصنفة 100 عامليا،، في 
الدور الثاني على البريطانية هاريات 
ديرت، املصنفة 170 عامليا. وستواجه 

جابر، اإلثنني، اليونانية فالونتيني 
غراماتيكوبولو، املصنفة 171 عامليا. وتأمل 

أنس جابر في دخول اجلدول الرئيسي 
لهذه البطولة لتحقيق قفزة جديدة في 
التصنيف العاملي بعد أن كانت تقدمت 
بداية األسبوع اجلاري 16 مركًزا، إثر 

تألقها في جولتها الصينية.

◄ عينت إدارة نادي مولودية وهران 
املنافس بدوري احملترفني اجلزائري 

لكرة القدم، يوم السبت، جنمه السابق 
عمر بلعطوي مدربا جديدا للفريق، خلفا 

للمغربي بادو زاكي. كانت إدارة مولودية 
وهران فسخت العقد الذي يربطها باملدرب 

زاكي، في األيام القليلة املاضية، بعد 
أسابيع من الترقب واالنتظار. ويحتل 

مولودية وهران املركز الثامن مناصفة مع 
مولودية اجلزائر ولهما 12 نقطة. يشار 

إلى أن فريق شبيبة القبائل يتصدر جدول 
ترتيب الدوري اجلزائري بـ22 نقطة، 

متقدما بـ3 نقاط عن احتاد اجلزائر مالحقه 
املباشر.

◄ فاز الفرنسي هوغو غاستون بامليدالية 
الذهبية ملنافسات تنس الرجال في أوملبياد 

الشباب املقامة في بوينس آيرس عاصمة 
األرجنتني. وفاز غاستون على األرجنتيني 
فاكوندو دياز أكوستا. وقال غاستون في 

تصريحات صحافية ”إنه أمر رائع أن أفوز 
بامليدالية الذهبية، لم أتوقع ذلك، لكني 

خضت كل مباراة على حدة حتى وصلت 
إلى النهائي“. وأضاف ”أنا سعيد للغاية 

مبا حققت، وأيضا بالتتويج بامليدالية 
الذهبية بعد انتظار طويل“. ومن جانبه، 

بات دياز أكوستا أول العب أرجنتيني يفوز 
مبيدالية في منافسات التنس بأوملبياد 

الشباب.

◄ أعلن االحتاد العربي للكرة الطائرة 
برئاسة البحريني الشيخ علي محمد خليفة، 

األحد، أسماء املنتخبات املشاركة في 
البطولة العربية للرجال، املقررة في مصر. 
وتنظم مصر البطولة العربية في نسختها 
الـ21، خالل الفترة من 27 أكتوبر اجلاري 

حتى الـ3 من نوفمبر. وتتنافس على اللقب 
7 منتخبات هي مصر والبحرين واألردن 

والعراق وعمان وفلسطني واجلزائر. وتشهد 
اجلولة االفتتاحية مواجهات بني البحرين 
وعمان، واجلزائر مع العراق، ومصر أمام 

األردن. يذكر أن مباريات البطولة تقام 
على دوري من دور واحد، وسيتوج باللقب 

املنتخب األكثر حصدا للنقاط.

متفرقات

23
أكتوبر الجاري 

سيلتقي األهلي مع 

وفاق سطيف في 

إياب نصف نهائي 

أبطال أفريقيا

حيد جعلنـــا نلعب بقلق“.
ثانيـــة، حصـــد منتخب
اللحظات األخيرة،  ، في
مر (1-0)، بهدف فيصل
ـزاء. ووصـــل املنتخب

نقـــاط، في 6 ى
صبح قريبا 
ـل وجود 

ضيفة 
،2019

عة. 
ف 

وره،
ة واحدة
يما أثار 
شـــكوك 
زه إلى
باراة. 
رفيه
غرب

عاشها، في ظل ال
الفني، عادل ع
قبل اللقاء بأي
وتراجعت
الثالث، فـــي ا
نقـ برصيـــد 4
التـــي تقدمـــت
وجنـــوب أفريق
نقـــاط. ومن ج
موريتانيـــا ه
برباعية مقاب
األنغولي، في
ليتراجـــع لل
6 نقـــاط، بفـ
بوركينا فاس
منتخب الس
يـــد على 
بثالثيـــة
مـــن تو
رسمي
املجم
بعدم
واهتز



{حاولنـــا تقديـــم عقد جديـــد لرامزي من قبل، ومـــا زال يمكن حدوث مثل ذلك. أنـــا ال أعلم ماذا رياضة

يحدث في أرسنال، ولكن الالعب في موقف قوي وسيستغل هذا الموقف}.

أرسني فينغر
مدرب فريق أرسنال اإلنكليزي السابق

{يجب أن أظل هادئا، ال يوجد شيء أفضل من الظهور في البرنابيو ضد أتلتيكو مدريد، سعيد 

جدا بالمجموعة ألنها جيدة، سأعود بشكل أفضل بعد التوقف الدولي}.

فينيسيوس جونيور
العب ريال مدريد اإلسباني
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} لنــدن - يأمل مانشســـتر يونايتد، أن يوافق 
حارسه الدولي اإلســـباني دافيد دي خيا، على 
متديد عقده مع الفريق، والـــذي ينتهي بنهاية 
املوســـم احلالـــي. وقالـــت صحيفـــة ”ذا صن“ 
البريطانية، إن نادي مانشستر يونايتد سيفعل 
خيـــار التمديـــد لعـــام واحد فقط، فـــي حال لم 
يوافق اإلسباني على العرض اجلديد املقدم له.
وأشـــارت إلى أن مانشســـتر يونايتد قدم 
عرضا جديدا لالعب ملدة خمس سنوات قادمة 
وبراتـــب أســـبوعي يصل إلـــى 375 ألف جنيه 
إســـترليني، تشـــمل املكافآت اخلاصة بنظافة 
شـــباكه. وأوضحت أن إدارة اليونايتد قد نفد 
صبرها من مماطلة الالعب اإلسباني، ومنحته 
مهلة حتى نهاية العـــام احلالي، قبل أن يقوم 
النادي بتفعيل خيـــار العام اإلضافي املوجود 

في العقد املبرم بينهما.
وحســـب الصحيفـــة، ففي حال اســـتمرار 
الالعـــب في جتاهل عرض الشـــياطني احلمر، 
فإن برشـــلونة اإلسباني وباريس سان جرمان 
الفرنسي ســـيكونان مهتمني باحلصول عليه 
الصيـــف املقبل. وفـــي حال لم يوقـــع الالعب 

اإلســـباني على عقد جديد، ســـيكون يونايتد 
مهددا بخطر فقدانه مجانا، وبالتالي سيتعني 

عليه بيعه قبل انتهاء عقده مع الفريق.

مـــن ناحيـــة أخرى يحـــاول املديـــر الفني 
ملانشســـتر يونايتد، جوزيـــه مورينيو، ترميم 
دفاعـــات الفريـــق خـــالل الفتـــرة املتبقية من 
املوســـم احلالـــي. وقالت صحيفـــة ”ذا صن“ 
اإلنكليزية، إن نادي مانشستر يونايتد سيتقدم 
بعرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني، لضم 
املدافع الصربي الدولـــي نيكوال ميلنكوفيتش 
مـــن فيورنتينا، في فترة االنتقاالت الشـــتوية 

املقبلة.

} موناكــو (فرنســا) - أكـــد نـــادي موناكـــو 
الفرنسي، تولي تييري هنري مسؤولية املدير 
الفني للفريق األول لكـــرة القدم بالنادي خلفا 
للبرتغالي ليوناردو جاردمي، الذي متت إقالته 

اخلميس املاضي بسبب سوء النتائج. 
وقـــال النـــادي فـــي بيـــان عبـــر موقعـــه 
اإللكتروني، ”يسرنا اإلعالن عن تعيني تييري 
هنري مديرا فنيا للفريق ملدة 3 مواســـم حتى 
يونيو 2021“، دون الكشف عن الراتب الشهري 

الذي سيتقاضاه نظير ذلك.
وأضـــاف النادي ”سيباشـــر هنري مهامه 
اجلديدة االثنني املقبل، وســـينضم إليه كل من 
جواو كارلـــوس فاالدو، مدرب بنفيكا حتت 23 
عاما، وباتريك كوامي أمبادو، الذي كان يعمل 

في أكادميية أرسنال“. 
وقـــال هنري ”أريد أن أشـــكر موناكو على 
إتاحة الفرصة لي لتدريب هذا النادي اخلاص 
بالنسبة إلي، أنا سعيد جدا بالعودة إلى هنا، 
وعازم على مواجهة التحديات التي تنتظرنا، 
ال أستطيع االنتظار لبدء العمل مع الالعبني“. 
ولعب هنـــري في موناكو بـــني 1993 و1999، 
وخـــاض مـــع الفريـــق 141 مباراة، ســـجل 

خاللها 28 هدفا.
وواصـــل ”أنـــا ســـعيد جـــدا بالعـــودة 

إلـــى موناكـــو ومصمم علـــى مواجهة 
التحديـــات التـــي تنتظرنـــا. ال 

أطيق االنتظـــار حتى أقابل 
بدء  أجـــل  من  الالعبـــني 

العمل معا“. 
ويحتـــل 

موناكو، وصيف 
املوسم  البطل 

 ، ضـــي ملا ا
املركز 18 بني 
20 فريقـــا في 

الدوري  جدول 
الفرنســـي بعـــد 

واحدة  مـــرة  فوزه 
التســـع  مبارياته  في 

األولـــى. وخســـر أيضا 
أول مباراتـــني له في دوري 

أبطال أوروبا.
لكـــن ســـيظل مـــن الصعب 
الســـير علـــى خطـــى غـــاردمي، 

الـــذي أقيـــل اخلميـــس، إذ لم يحتـــل موناكو 
مطلقـــا مركزا أقل من الثالث خالل فترته التي 
استمرت أربع سنوات وفاز بالدوري الفرنسي 
في موســـم 2016-2017 عندما بلغ أيضا ما قبل 

نهائي دوري األبطال. 
وقال فادمي فاســـيلييف الرئيس التنفيذي 
ملوناكـــو ”معرفة هنـــري بكرة القدم وشـــغفه 
باللعبة ومســـتواه العالـــي وارتباطه بنادينا 

جعله مرشحا حقيقيا“. 
وأضاف ”تييري يدرك املهمة التي تنتظره 
ويتوق أيضـــا إلى البدء في وظيفته اجلديدة. 
يســـتطيع االعتماد على ثقتنـــا والدعم الكامل 

ليجلب حركية جديدة للفريق وينفذ مهمته“.
وبعد رحيله عن موناكو، لعب هنري ملوسم 
واحد في يوفنتوس قبل االنتقال إلى أرســـنال 
حيث فاز بالـــدوري اإلنكليـــزي مرتني وكأس 
االحتاد اإلنكليزي مرتني في ثمانية مواســـم. 
وانتقل بعد ذلك إلى برشـــلونة لثالثة مواسم 
وفاز معـــه بدوري األبطـــال وأنهى 

مسيرته مع نيويورك رد بولز. 
 123 فـــي  هدفـــا   51 وأحـــرز 
فرنســـا  منتخـــب  مـــع  مبـــاراة 
وشـــارك فـــي كأس العالـــم أربع 
مرات مبا في ذلـــك نهائيات 1998 
حني فاز املنتخب الفرنســـي 
األولى.  للمـــرة  باللقب 
وساند العب املنتخب 
السابق،  الفرنســـي 
غاالس،  ويليام 
تييـــري  مواطنـــه 
هنري، بعدما وافق 
األخير على تدريب 
موناكـــو،  فريـــق 
خلفـــا للبرتغالـــي 
ليوناردو غاردمي. 

املدافع  ويعتقد 
الســــابق الذي زامل 
أرســــنال،  في  هنري 
أن األخير اتخذ القرار 
الســــليم باملوافقة على 
عــــرض موناكو، بعدما 
رفض عرضــــني لتدريب 
بــــوردو وأســــتون فيال. 
ووقع هنري مع الفريق 

الذي قضــــى فيه 6 أعوام كالعب، عقدا مدته 3 
عن غاالس  أعوام. ونقلت صحيفــــة ”ذا صن“ 
قولــــه ”إنــــه الشــــخص املناســــب للمهّمة ألنه 

شخص شغوف في نهاية األمر“.
وأردف ”عندمــــا كان العبــــا كان يعرف كل 
فريــــق في الدرجة الفرنســــية األولى والثانية 
والــــدوري الوطني، لذلك فهو شــــخص مهتم 
بكــــرة القدم ســــواء في فرنســــا أو أوروبا أو 

حول العالم“. 
اللحظــــة  يحتــــاج  فقــــط  ”كان  وأضــــاف 
املناســــبة ليكون مدربا، كانــــت لديه خيارات 
أخرى مثل أستون فيال لكنه لم يرد ذلك، األمر 
نفســــه انطبق على عرض بــــوردو، كان يعرف 
الســــبب“. وتابــــع ”أعتقــــد أن موناكو منحه 
ضمانة عند نقطة معّينة تعتبر مهّمة بالنسبة 
إليه، كما أنه املكان الذي بدأ مسيرته فيه. إنه 
قدره أن يعود إلى موناكو كمدّرب، وأنا سعيد 

جدا له“.
وأما الدولي الفرنســــي الســــابق، روبرت 
بيريــــز، الذي لعــــب أيضا إلــــى جانب هنري، 
فقال ”مــــع تييري هنري حتتــــاج إلى الصبر، 

هذا األمر مهم بالنسبة إليه“. 
وواصــــل ”يتوجب أن يتحّدث مع الالعبني 
حــــول األمــــور التكتيكية، وهذا أمــــر في غاية 
األهميــــة ألّنه تعلــــم أمورا عديدة مــــن العمل 
املنتخــــب  (مــــدرب  مارتينيــــز  روبرتــــو  مــــع 

البلجيكي)“.
واســــتطرد ”أعتقد أنه عندمــــا كان العبا، 
سواء مع أرســــنال برفقة أرسني فينغر أو مع 
برشــــلونة برفقة بيب غوارديوال، تعلم أمورا 

كثيرة أيضا ألنه العب عظيم“.
 وختم ”األمر مختلــــف اآلن. مهمة املدرب 
تختلف متاما عن مهمــــة الالعب، لكني أعتقد 
أنه يســــتطيع حتقيق النجاح، ألنه يعرف كل 
شيء حول كرة القدم والفرق والالعبني، لذلك 

أنا واثق جّدا من هنري“.

} شنغهاي - توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
بطال لدورة شـــنغهاي الصينية، ثامنة دورات 
املاســـترز لأللف نقطة في كرة املضرب بفوزه 
على الكرواتي برنا تشـــوريتش 6-3 و6-4 في 

املبـــاراة النهائيـــة ، واقترب مـــن املركز 
األول في التصنيف العاملي الذي يحتله 

اإلسباني رافائيل نادال.
الرابـــع  هـــو  والتتويـــج 
بعد  شنغهاي  في  لديوكوفيتش 
و2015،  و2013   2012 أعـــوام 
وقـــد ارتقى مرتبـــة واحدة في 
ليحتـــل  العاملـــي  التصنيـــف 
ضئيل  بفـــارق  الثانـــي  املركـــز 

عـــن املاتـــادور اإلســـباني. وكان 
ديوكوفيتش تبوأ املركز األول للمرة 

األخيـــرة قبل نحو عامني وقـــد أعرب عن 
رغبته في اســـتعادته في نهاية العام احلالي.

وواصـــل النجم الصربي عروضـــه القوية في 

األشـــهر األخيرة التي أهلتـــه للتتويج بلقبني 
كبيريـــن في بطولتـــي وميبلـــدون والواليات 
املتحدة املفتوحة على مالعب فالشينغ ميدوز 
ليؤكد تخطيه متاما اإلصابة التي تعرض لها 
في مرفقه مطلع هذا العام وأجبرته على 

اخلضوع لعملية جراحية.
النهائي  ديوكوفيتـــش  وخاض 
الــــ103 فـــي مســـيرته وجنح في 
التتويـــج بــــ72 لقبـــا بينها 14 
فـــي الغراند ســـالم. في املقابل 
خـــاض الكرواتي الشـــاب (21 
عاما) أهم مباراة في مســـيرته. 
ورفـــع ديوكوفيتـــش، رصيـــده 
من األلقاب في شـــانغهاي، إلى 4 
ألقـــاب كأكثر من توج بلقب البطولة، 
كما رفع رصيده من بطوالت األساتذة، إلى 
32 لقبـــا، بفارق لقب وحيـــد عن صاحب الرقم 

القياسي رافاييل نادال.

ديوكوفيتش بطال لدورة شنغهاي

مماطلة دي خيا تفتح طريق برشلونة

} مدريــد - يتعـــني على املنتخب اإلســـباني 
الـــذي فاز مببارياته الثـــالث حتى اآلن منذ أن 
اســـتلم تدريبـــه لويس أنريكي بعـــد مونديال 
روســـيا 2018، جتديد الفوز على إنكلترا التي 
هزمهـــا (2-1) علـــى ملعب وميبلـــي بلندن في 
ســـبتمبر املاضي، لكي يضمن مقعـــده مبكرا 
فـــي النهائيات القاريـــة. وكانت إســـبانيا قد 
ســـحقت كرواتيا وصيفة كأس العالم األخيرة 
بسداسية نظيفة أيضا ضمن هذه التصفيات.

ويعتبـــر ملعب إشـــبيلية حيـــث يخوض 
املنتخب اإلســـباني أول مبـــاراة عليه منذ عام 
1995 فـــأل خيـــر على ال روخا ألنـــه فاز في 12 
من أصـــل 13 أقيمـــت عليه. كمـــا أن املنتخب 
اإلسباني لم يخسر أي مباراة من 90 دقيقة منذ 
كأس أوروبا 2016، ولم يخسر أيضا في مباراة 
رســـمية على أرضه منذ سقوطه أمام اليونان 
في التصفيات املؤهلة إلى كأس أوروبا 2004. 
واســـتعد املنتخب اإلســـباني بأفضـــل طريقة 
ممكنة ملواجهة إنكلترا باكتساحه خارج ملعبه 
ويلز (4-1) األســـبوع املاضي علما بأن املدرب 

أراح بعض العبيه األساسيني.
وتألـــق فـــي املبـــاراة مهاجـــم بوروســـيا 
دورمتونـــد األملاني املعار من برشـــلونة باكو 
ألكاسير الذي سجل هدفني ليعزز حظوظه في 
اللعب أساسيا ضد إنكلترا وال سيما في غياب 
مهاجـــم أتلتيكو مدريد دييغو كوســـتا بداعي 
اإلصابة وتراجع مســـتوى مهاجم تشيلســـي 
اإلنكليزي ألفارو موراتا. واســـتدعي ألكاسير 
إلى املنتخب الوطني بعد أن فرض نفسه بقوة 
فـــي موســـمه األول مع بوروســـيا دورمتوند، 
إذ أصبـــح ثاني العب فقط فـــي تاريخ الدوري 
األملاني، بعد غيـــرت دورفل (مع هامبورغ عام 
1963)، يســـجل 6 أهداف في مشاركاته الثالث 

األولى.

وقـــال ألكاســـير ”قدومي إلى هنا يشـــكل 
مصدر فخر ومكافأة لي على العمل الذي قمت 
به في بداية هذا املوسم. لطاملا وضعت نصب 
عينـــّي هدف العودة إلـــى املنتخب“. وقال ابن 
الـ25 عامـــا الذي تعود مباراتـــه الدولية الـ13 

واألخيرة إلى مـــارس 2016 ”جئت إلى هنا من 
أجـــل محاولة تقدمي ما باســـتطاعتي واغتنام 
فرصتي عندما تتاح لي الفرص“. وسيخوض 
قائـــد إســـبانيا ســـيرجيو رامـــوس مباراته 
الدوليـــة الرقم 160 وال يزال فـــي حاجة إلى 7 
مباريات ملعادلة الرقم القياســـي احمللي الذي 
بحوزة احلارس األســـطوري وزميله الســـابق 

في ريال مدريد إيكر كاسياس.

ضرورة الفوز

أما إنكلترا رابعة كأس العالم األخيرة، فقد 
انتزعت التعادل السلبي من كرواتيا في زغرب 
األســـبوع املاضي ولن ينفعها سوى الفوز إذا 
ما أرادت االحتفـــاظ بالتأهل املبكر للنهائيات 
القارية لكن مهمتها لن تكون سهلة. وسيغيب 
العب الوســـط  عن منتخب ”األســـود الثالثة“ 
جوردان هندرسون إليقافه، وقد يجري املدرب 
غاريث ســـاوثغايت بعض التبديـــالت مقارنة 
بالتشـــكيلة األساســـية التي خاضـــت املباراة 

ضد كرواتيا.
وأكـــد هاري كـــني قائـــد منتخـــب إنكلترا 
أنـــه ليس فـــي حاجة إلـــى راحة وأنـــه يرغب 
فـــي اللعب أمام إســـبانيا. وفاز كـــني، مهاجم 
توتنهـــام باحلـــذاء الذهبي لهـــداف مونديال 
روسيا 2018، برصيد ســـتة أهداف. ولكن فقد 
توقف رصيده من األهـــداف مع منتخب بالده 
في آخر 16 مباراة عند ســـتة أهداف. وقال كني 
في تصريحـــات صحافية ”بالتأكيد، ســـأكون 
مستعدا ملباراة االثنني“. وأقّر كني بأنه يعاني 
من اإلجهـــاد، لكنه ال يعتقد أن مســـتواه تأثر 

بذلك.
وتلقت مساعي املنتخب األملاني في جتاوز 
كابوس اخلـــروج من مونديال روســـيا 2018، 
صفعة جديدة عقب الهزمية املؤملة أمام مضيفه 
الهولندي(0-3). وســـيكون الشـــغل الشـــاغل 
ملدرب املاكينات يواخيم لوف هو محاولة جمع 
شـــتات الفريـــق مجددا، بعـــد أن تلقى الفريق 
أكبر هزمية في تاريخه أمام نظيره الهولندي. 
وظهـــر تراجع املســـتوى والثقـــة بني صفوف 
املنتخـــب األملاني بشـــكل واضح فـــي املباراة 
وهو األمر نفســـه الذي عانـــى منه الفريق في 
روسيا، مما يفتح الباب مجددا أمام التكهنات 

بشأن مصير لوف.
ال يوجد متســـع مـــن الوقت حاليـــا إلثارة 
مثل هذه التســـاؤالت حيث تســـتعد املاكينات 
ملواجهـــة ديوك فرنســـا بعد غـــد الثالثاء في 

املجموعـــة األولى من املســـتوى األول لدوري 
دور  مـــن  اخلـــروج  وبعـــد  األوروبـــي.  األمم 
املجموعات فـــي مونديال روســـيا، راود لوف 
وفريقه األمل في بدايـــة جديدة، وبدت األمور 
متضـــي في مســـارها الصحيح بعـــد التعادل 
ســـلبيا مع فرنســـا ثم الفوز علـــى بيرو (1-2) 

وديا الشهر املاضي.
ولكـــن لوف خالل مباراته رقـــم 168 والتي 
جعلت منه املدرب القياسي للمنتخب األملاني، 
اكتفى بالنظر بحسرة إلى فريقه متأثرا بإهدار 
كـــم هائل من الفـــرص، إلى جانـــب أن الفريق 
افتقد بشـــكل ملحوظ إلى أدائـــه املعهود قرب 
النهايـــة أمام هولندا. هذه هي الهزمية األولى 
لألملان أمام هولنـــدا منذ 16 عاما، وهي األكبر 
في التاريخ أمام الطواحـــني، وهي ثاني أكبر 
خســـارة فـــي تاريخ لـــوف منذ مباراتـــه أمام 

التشيك قبل 11 عاما والتي خسرها(3-0).
ووصـــف لوف الهزمية بأنها ”مؤملة للغاية 
ومخيبـــة لآلمـــال“. وقـــال مـــدرب املاكينـــات 
”علينـــا أن نتوصـــل إلـــى التشـــكيلة األمثـــل 

واخلطة األنســـب أمام فرنســـا“. وأضاف ”في 
باريس، نحن كفريق، وكأفراد علينا أن نفرض 
شـــخصيتنا، علينا أن ننهي الهجوم الذي من 
املتوقـــع أن نتعرض له اآلن، رمبـــا ، إن أمكن، 
علينـــا أن نحصد نقطة ثم نفـــوز على ملعبنا 
أمام هولندا“. وأشار ”بعدها بشكل ما ستكون 
لدينـــا فرصـــة، إذا لم نفعل ذلك ســـنهبط بكل 

تأكيد“.

الطريق الصحيح

ال يزال لوف يرى أنه من املناسب استمرار 
ثقته في اجليل الفائز بلقب مونديال البرازيل 
2014، رغـــم ابتعاد جنوم مثـــل ماتس هوميلز 
وجيـــروم بواتينـــغ وتوني كـــروس وتوماس 
مولر عن مستواهم. واستدعى لوف مارك أوث 
أمام هولنـــدا لكنه أبقى العديـــد من الالعبني 
اليافعـــني على مقاعـــد البدالء، أمثـــال ليوري 
ســـاني وجوليان براندت، قبل الدفع بهما في 

الشوط الثاني.

يأمـــل فيرجيل فـــان ديك قائـــد هولندا أن 
يكون الفـــوز (3-0) على أملانيا في دوري األمم 
نقطة حتول ملنتخب بالده بعد سنوات عجاف. 
وأبلغ فان ديـــك الصحافيني بعد الفوز ”لنأمل 
أن تكـــون هذه نقطـــة التحول. لســـنا في هذا 
املوقف منذ فترة طويلة لكن نشـــعر بأننا على 

الطريق الصحيح“.
وأضـــاف فان ديـــك ”لم يكن أحـــد ليصدق 
إذا قلنا قبل املباراة إننا ســـنفوز(3-0). علينا 
االســـتمتاع بهذا الشـــعور لكننا لم نصل إلى 
هدفنا بعـــد“. وتولـــى املدرب رونالـــد كومان 
املسؤولية في فبراير سعيا إلعادة الفريق إلى 
الطريق الصحيح بعد إخفاقاته األخيرة وقال 

إن االنتصار دفعة معنوية للكرة الهولندية.
وأبلـــغ ”أعتقـــد أن الـــكل كان بحاجة إلى 
هـــذا االنتصار.. الالعبون واجلهاز الفني وكل 
هولندا. ميكن رؤية ذلك في رد فعل الناس. أنا 
فخور حقا. لنكـــن واضحني.. واجهنا حلظات 
صعبة في املباراة لكن بشـــكل عام كنا جيدين. 

هذا مينحنا ثقة كبيرة في األشهر القادمة“.

يواصل كبار القارة األوروبية الســــــباق من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس أوروبا 2020، 
حيث تتطلع إسبانيا إلى حســــــم التأهل عندما تستضيف إنكلترا على ملعب بينيتو فيامارين 

في إشبيلية االثنني ضمن منافسات املجموعة الرابعة.

أرقام متقاربة

[ سقوط ألمانيا يصعد الضغوط على لوف في دوري األمم األوروبية  [ هولندا تأمل في العودة إلى الطريق الصحيح

موناكو بوابة هنري لدخول عالم الكبار

األســـطورة تيـــري هنـــري لعـــب في 

موناكو بين 1993 و1999، وخاض 

مبـــاراة، ســـجل  الفريـــق 141  مـــع 

خاللها 28 هدفا

 ◄

في حال استمرار الالعب في تجاهل 

برشـــلونة  فـــإن  يونايتـــد،  عـــرض 

وســـان جرمان ســـيكونان مهتمين 

بالحصول عليه

 ◄

103
مباريات نهائية 

خاضها نوفاك 

ديوكوفيتش في 

مسيرته ونجح في 

التتويج بـ72 لقبا

إسبانيا تنشد حسم ورقة العبور على حساب إنكلترا

يواخيم لوف:

علينا أن نتوصل إلى 

التشكيلة األمثل والخطة 

األنسب أمام فرنسا

اجهة التحديات التي تنتظرنا، 
تظار لبدء العمل مع الالعبني“.
9 و1999، في موناكو بـــني 1993
الفريـــق 141 مباراة، ســـجل

ا.
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} باريــس - أبعد مـــن الضّجة اإلعالمية التي 
أحدثها متزيق لوحة بانكســـي بعْيد بيعها في 
مزاد بأكثـــر من مليـــون دوالر، أنه رمبا تكون 
لهـــذا الفعل الـــذي تعّمده الفنـــان تبعات على 

سوق األعمال الفنّية.
وهذه (اللوحة املمّزقة) ليست العمل األول 
من نوعه لفنانـــني أرادوا أن يصّوروا ثورة ما 
بداخلهم عن طريق أعمالهم منذ حركة دادا، إذ 
ُعرف الفنان البريطاني غوستاف ميتزغر بأنه 
اخترع في الســـتينات ما ُسّمي بـ“الفن الذاتي 

التدمير“.
كما أنها ليســـت اخلطـــوة املتمّردة األولى 
التـــي يقـــدم عليها بانكســـي. فهو طـــرح قبل 
خمس سنوات أعماال أصلية موّقعة منه للبيع 
في متنزه ”سنترال بارك“ في نيويورك بأسعار 
بخسة من دون أن يكشف عن نسبها. كما عّلق 
على جـــدار القاعـــة التي تعـــرض فيها لوحة 
موناليزا في متحف اللوفر في باريس نســـخة 
عن هـــذا العمل مرفقة برســـم تعبيـــري لوجه 
باســـم. غير أن هـــذه اخلطوة اجلديـــدة التي 
شـــهدتها لندن األسبوع املاضي شكلت سابقة 
من نوعها وقـــد جتعل من التمزيـــق التلقائي 

لألعمال الفنية أمرا ”رائجا“ بحسب خبراء.
برايـــس“  ”آرت  شـــركة  رئيـــس  ويقـــول 
الفرنســـية تييـــري إيرمـــان املتخصـــص في 
تخمني األعمـــال الفنية، إن ”الســـعر الفعلي“ 
للوحـــة ”غيرل ويـــذ ذي بالـــون“ التي متزقت 

تلقائيا، ”قد يفوق مليوني يورو“.
ويؤكد إيرمان أن ”بانكسي يذّكر أنه حتى 

في املزادات الراقية، كّل نتاجه الفني زائل“.
ويقول مايكل فوجور من مجلة ”أرتنسيون“ 
الفنية إن بانكسي الذي ساهم في إدخال فنون 

الشـــارع إلى ســـوق األعمـــال الفنيـــة ”ميكنه 
متزيق عمله واالعتقاد بأنه يضر بالرأسماليني 
الذين يستحوذون عليه، لكنه يخطئ التقدير“.
ويضيف ”هذا كله يجســـد الوهـــم الكبير 
الـــذي يعيش فيه من ينظـــرون إلى الفن كأداة 

تغيير للمجتمع“.
ويعتبر خبراء أن هـــذه الظاهرة لن تؤدي 
إلى سقوط ســـوق األعمال الفنية لكنها ترسي 

جوا مـــن االضطـــراب الدائـــم. ويلفـــت أرنو 
أوليفيو، اخلبير املكلف عن مزاد في 24 أكتوبر 
احلالـــي تنظمـــه دار ”أركوريال“ فـــي باريس 
ويضم أعمـــاال موقعة مـــن بانكســـي، إلى أن 
بانكسي ”لم يكن يريد أن يتمزق العمل بالكامل 

بل أن يصبح عمال مختلفا عن األصلي“.
وأكـــدت دار ”ســـوذبيز“ املنظمـــة للمـــزاد 

األسبوع املاضي أنها بوغتت بهذه اخلطوة.

ويجمع العارفون في املجـــال على أن هذا 
التمزيق الذاتي كان ”خطوة محضرة بعناية“ .

وبحســـب اخلبير في صحيفـــة ”لوموند“ 
الفرنســـية هاري بيليه، ”فإن أحد املقربني من 
بانكســـي كان بال شـــك موجودا في الصالة“. 
كمـــا قد يكون الفنـــان البريطاني الغامض هو 
بائع اللوحة وشاريها أيضا أو رمبا كلف أحد 

أصدقائه بيعها بحسب أخصائيني آخرين.

وهم كبير يعيش فيه من ينظرون إلى الفن 
ــــــر على غرار بانســــــكي الذي  كأداة تغيي
رّتب لتمزيق لوحته بعْيد بيعها ليؤكد أن 
ــــــة زائلة“، غير أن األمر  ”كل األعمال الفني

زاد من أهميتها وضاعف سعرها.

خطة مرتبة بعناية

التدمير الذاتي المستفز للوحة بانكسي يضاعف سعرها

} لنــدن - أجـــرى علمـــاء دراســـة متكنوا من 
خاللهـــا من ”اختـــراق“ الســـاعة البيولوجية 
الداخلية للشـــخص، وهو مصطلح ُيشير إلى 
ساعة اجلسم احليوية حيث حقق ساعات نوم 

جيدة خالل النهار.
وأجرى العلمـــاء جتربة مبشـــاركة بحار، 
ومت وضعـــه في مخبـــأ نووي (ظـــالم دامس) 
ملـــدة 10 أيام من أجل فهم كيفية تأثر الســـاعة 

البيولوجية.
وفي البداية شـــعر الرجل بالوقت وحاول 
إيجاد صلة مع الواقـــع، ولكنه تاه في ما بعد 

بشكل كامل، وفقا ملوقع ”دايلي ميل“.
وفي نهاية التجربة، وبعد أن كان خاضعا 
لظالم دامس، قرر النـــوم. وخالل التجربة قام 

اخلبراء مبراقبة العالمات احليوية للرجال.
وأشار العلماء إلى أن أولئك الذين يعملون 
فـــي الليـــل يحتاجون إلـــى ”تغيير“ الســـاعة 
البيولوجيـــة، مما يســـاعدهم على التكّيف مع 
العمل في الليـــل، وللحصول على ذلك، ينصح 
العلماء بالنوم دون ستائر والسير في الهواء 

الطلق نهارا.
كذلك ينصح العلماء باســـتخدام النظارات 
الشمســـية ليال عند العودة إلـــى املنزل، ومن 
املستحســـن قبل النوم في الصبـــاح، أن يأكل 
الشـــخص جّيـــدا فـــي النهـــار وأن ميتنع عن 

العشاء.

علماء يخترقون الساعة 
البيولوجية لبحار

} لنــدن - من املنتظر أن تعيد شــــركة ديزني 
قصة عــــالء الديــــن واملصباح الســــحري إلى 
دور الســــينما. ولكن ليس من خالل الرســــوم 
املتحركة بــــل عبر فيلم جديد تطرحه في مايو 

من العام املقبل.
وتــــدور أحداث الفيلم حــــول الفتى الفقير 
عــــالء الديــــن الــــذي ينجــــح مبســــاعدة جني 
املصباح الســــحري فــــي الزواج مــــن األميرة 

ياسمني.
وقالــــت ديزنــــي إن الفيلــــم الــــذي جــــرى 
تصويره في بريطانيا واألردن هو من إخراج 
جاي ريتشــــي وبطولة النجم ويل ســــميث في 
دور اجلني ومينا مسعود في دور عالء الدين 

وناعومي سكوت في دور األميرة ياسمني.
وعّبر ويل ســــميث عن حماســــه للعب دور 
اجلني قائال عبر حسابه على موقع إنستغرام 
”أخرجونــــي! أتلهف ألن ترونــــي وأنا أزرق!“، 

في إشارة إلى لون جني املصباح السحري.
وطرحت ديزني إعالنــــا ترويجيا لفيلمها 
اجلديد علــــى موقع يوتيوب قائلــــة إن الفيلم 
يتضمن إعادة تسجيل األغاني األصلية للفيلم 
التي كتب كلماتها آالن مينكن وهاوارد آشمان 

وتيم رايس إضافة إلى أغنيات جديدة.
وعــــرض فيلــــم الرســــوم املتحركــــة ”عالء 
الدين“ من إنتاج ديزني في عام 1992، وشارك 
باألداء الصوتي فيه املمثل األميركي الراحل 

روبن 
ويليامز.
يذكر أن 

”أستوديوهات 
ديزني“ بدأت خالل 
السنوات املاضية 

في حتويل أشهر أفالم 
الكرتون التي هي من 

إنتاجها إلى نسخ 
سينمائية حية يشارك في 

بطولتها العديد من املمثلني، 
ومنها ”سندريال“ و“اجلميلة 

والوحش“.

ديزني تبعث عالء الدين حّيا في دور السينما

} تكّســـر صحافية على درجة مـــن البراعة 
القناعـــة اجلمعية عنـــد املدخنـــني أوال قبل 
غيرهـــم، عندما تعتقد أنها جنحت في إيجاد 
مسوغ لكالم لم يأت في احلسبان عن بعض 

فوائد التدخني!
وعلـــى نحـــو ال يخلو مـــن الغرابة تقول 
الصحافيـــة فـــي فايننشـــيال تاميـــز بيليتا 
كالرك، إن جلســـات التدخني والثرثرة جوار 
املكاتب وأســـفل البنايات تساعد على تدفق 
املعلومات وتزيد من إنتاجية القوى العاملة، 
وهكذا يصبح احلديث العشوائي للمدخنني 
ســـببا كافيـــا للجهـــر بأعلـــى صوتهـــا بأن 

للتدخني فوائد ليست باحلسبان!
بالنسبة إلى بيليتا التي انضمت إلى ما 
تبقى مـــن املدخنني الذيـــن مازالوا على قيد 
احلياة، أن حاالت التقاء األشـــخاص صدفة 
بعضهم ببعض وتبادل احلديث العشـــوائي 
أثناء التدخني، يزيد احتمال تبادلهم األفكار 
وعثورهـــم على احللول ويصبحون بشـــكل 
عـــام أكثر إنتاجية! وهذا ســـبب كاف حتثنا 
مبوجبه على التدخني وفـــق فكرة أنا أدخن 
إذا أنا أفكر! قبل ســـنوات كتبت إن املدخنني 
عنصريـــون! لســـبب غيـــر عنصـــري عندما 
يطالبون احلكومات بحظوة أكبر في شـــغل 
املساحات واملكاتب واألماكن لهم، فقط ألنهم 
يدخنـــون، وهـــذا خيارهم الشـــخصي غير 

مبالني بإزعاج الناس.
لم تعد شـــركات التبغ بالرغـــم من تدفق 
األمـــوال الهائلـــة عليهـــا قادرة علـــى إقناع 
الدراســـات  بطريقـــة  كان  ”وإن  الباحثـــني 
امللتوية التي تستخدمها شـــركات األدوية“ 
على إيجاد مســـوغ واحد يشّجع الناس على 
التدخني، فتطوعـــت صحافية على درجة من 
الذكاء لتكتشـــف فائدة ليســـت في احلسبان 

للتدخني، تتلخص بالثرثرة!
وتقترح بيليتـــا كالرك مثاال خطيرا غير 
معتاد على كيف يساعد التدخني في املكاتب 
في تعزيز تدفـــق املعلومات. في الوقت الذي 
تتصارع فيه الشركات مع معدالت منو كئيبة 
في إنتاجيـــة القوى العاملـــة، هناك اهتمام 
متزايد باألحاديث العشوائية التي تدور في 

املكاتب.
تلـــك هـــي مواصفـــات العبثيـــة عندما 
نبّررها بلغة محكمـــة وجميلة وفي صحيفة 
كبرى مثـــل فايننشـــيال تاميـــز، الثرثرة 
وســـيلة جديدة لصناعة األفـــكار وتبادل 
املعلومـــات، وال يحدث ذلـــك إال عندما 
تكون الثرثرة بني املدخنني في أماكن 
هامشـــية ومنزويـــة وأحيانـــا قذرة 

خلف البنايات.
على مـــدى ســـنوات كان مكتبي 
جوار مكتب مدير صاحب الشركة الذي 
ال يفرط بالسيجار باعتباره مكّمال للوجاهة، 
ومع صدور قانون منع التدخني حتت سقف 
أي مكان في بريطانيا، بقي هذا املدير يدخن 
في مكتبه حتت مسوغ أنه في مكتبه اخلاص 
ولـــن يتســـبب بأي ضـــرر لآلخريـــن، كانت 
تصلني رائحة الســـيجار للمكتـــب املجاور 
ورمبا تبقى في مالبسي حتى أعيد ارتداءها 
مرة أخـــرى، مـــع أن الرجل علـــى درجة من 
الكياســـة تدفعه إلى فتح النوافذ كلما أحب 

أن يدخن.
اليوم أشـــاهد في املبنى املقابل للجريدة 
مدير شـــركة ثريا يقف أمام باب شـــركته من 
أجـــل أن يدخن وحده، وفـــي أفضل األحوال 

يصحب قدح القهوة بيده، لتبديد وحدته.
مـــازال يوجد من يدخن، ميكن لي أن أرى 
مجموعة منهـــم مبجرد النظـــر خلف زجاج 
املكتب، لكنهـــم ال يجدون مـــن يلقي التحية 
عليهـــم، ألن النـــاس صارت تبتعـــد أكثر عن 

املدخنني.

صباح العرب

أنا أدخن إذا أنا أفكر!

كرم نعمة

رجل يركب حصانا محاوال ترويضه خالل 
مسابقة خيرية في مدينة سان ديماس 

األميركية

} تونس - أطّلت الفنانة التونسية املهاجرة 
آمال املثلوثي على جمهورها ليلة الســــبت/
األحــــد لتصــــدح حنجرتها مبطلــــب احلرية، 
خــــالل افتتاح أيام قرطــــاج لإلبداع املهجري 

في دورتها التأسيسية.
وتتواصــــل هذه التظاهــــرة التي نظمتها 
وزارة الشــــؤون االجتماعية ووزارة الثقافية 
حتــــى 19 أكتوبــــر احلالــــي مبدينــــة الثقافة 

بالعاصمة تونس.
وكانــــت أغانــــي آمــــال املثلوثــــي إحدى 
التعبيــــرات املوســــيقية للثــــورة التونســــية 
التي حشــــدت املواطنني لإلطاحة بنظام زين 
العابديــــن بن علــــي ســــنة 2011. ومن خالل 

احلفــــل أرادت املثلوثــــي أن تنتصــــر ملبادئ 
السالم واحلرية، داعية إلى التحرر من قيود 
 “liberta” الظلم واالســــتبداد من خالل أغاني

و“قداش قداش“ و“اقتلني نكتب غناية“.
وصــــوت الفنانــــة املهاجــــرة فريــــد مــــن 
نوعه، إذ يجمع بني عناصــــر القوة والهدوء 
والعظمة واحلنان. كما أنها متأثرة بأسلوب 
مارســــيل خليفة والشيخ إمام وفيروز، حيث 
غنــــت ورقصــــت وأبدعت فأبهــــرت اجلمهور 
الذي حضر بكثافة الستنشاق النفس الثوري 

الذي يتدفق من أعماق أغانيها.
وخالل احلفــــل، اعتمــــدت املثلوثي على 
حركات جسدها ويديها فضال على ترنيمات 

صوتهــــا الدافئ واحلنون لتقــــدم بذلك حفال 
فّنيا متكامال شكال ومضمونا.

وفــــي نهاية العــــرض اختــــارت الفنانة 
التونســــية أن تقــــدم أغنيــــة ”كلمتي حرة“ 
لتنادي مجددا مبطلب احلرية الذي ”مازال 
لــــم يتحقق بعد في تونــــس نظرا لتواصل 
السياســــات القمعية “ حســــب قولها على 

هامش احلفل.
وقال محمد أحمد القابسي، مدير الدورة 
احلالية للمهرجان، إن ”هذه التظاهرة تهدف 
إلى تثمني إبداعات أبناء تونس في اخلارج 
الذيــــن تألقــــوا في مختلف مجــــاالت اإلبداع 

خارج وطنهم“.

آمال المثلوثي تغني للحرية في تونس

ن تؤدي
ا ترسي

األصلي ن بح ي
املنظمـــة للمـــزاد  ”ســـوذبيز“ وأكـــدت دار

األسبوع املاضي أنها بوغتت بهذه اخلطوة.

البريطاني الغامض هو  الفنـــان قد يكون كمـــا
بائع اللوحة وشاريها أيضا أو رمبا كلف أحد 

أصدقائه بيعها بحسب أخصائيني آخرين.

مني.
عب دور 
ستغرام 
 أزرق!“،

حري.
لفيلمها 
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روبن 
ويليامز.
يذكر أن 

”أستوديوهات 
بدأت خالل ديزني“
السنوات املاضية 

في حتويل أشهر أفالم 
الكرتون التي هي من 
إنتاجها إلى نسخ

سينمائية حية يشارك في
بطولتها العديد من املمثلني، 
ومنها ”سندريال“ و“اجلميلة 

والوحش“.
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صوتهــــا الدافئ واحلنون لتقــــدم بذلك حفال 
فّنيا متكامال شكال ومضمونا.
ون و ئ ه و

وفــــي نهاية العــــرض اختــــارت الفنانة
”كلمتي حرة“ ”التونســــية أن تقــــدم أغنيــــة
لتنادي مجددا مبطلب احلرية الذي ”مازال
لــــم يتحقق بعد في تونــــس نظرا لتواصل
السياســــات القمعية “ حســــب قولها على

هامش احلفل.
وقال محمد أحمد القابسي، مدير الدورة 
احلالية للمهرجان، إن ”هذه التظاهرة تهدف
إلى تثمني إبداعات أبناء تونس في اخلارج
الذيــــن تألقــــوا في مختلف مجــــاالت اإلبداع

خارج وطنهم“.

زجاجة نبيذ بنصف 
مليون دوالر

}  نيويــورك – بيعـــت زجاجة نبيذ ”رومانيه-
كونتي“ تعود إلى موســـم العام 1945، السبت، 
بســـعر 558 ألف دوالر خالل مـــزاد نظمته دار 

”سوذبيز“ في نيويورك وهو سعر قياسي.
احتســـاب  مـــع  النهائـــي  الســـعر  وزاد 
الضرائب والعمولة، 17 مرة عن الســـعر املقدر 

الذي حددته سوذبيز بـ32 ألف دوالر.
وهذه الزجاجة هي واحـــدة من 600 قنينة 
من موسم العام 1945 قبيل نزع الكرمة القدمية 

إلبدالها بأخرى جديدة لدى رومانيه-كونتي.
ويعتبر نبيـــذ رومانيه-كونتـــي أهم نبيذ 
في منطقة بورغونييه الفرنســـية واألفضل في 

العالم على األرجح.
وتقع الكروم على مساحة أقل من هكتارين 
وتنتج فقط خمسة آالف إلى ستة آالف زجاجة 

سنويا.
وكان الســـعر القياسي الســـابق لزجاجة 
نبيـــذ مبحتوى عادي 233 ألـــف دوالر لزجاجة 
شـــاتو الفيت روتشـــيلد تعود إلى العام 1819 

بيعت خالل مزاد في هونغ كونغ العام 2010.
كمـــا ســـجل مزاد فـــي هونغ كونغ، ســـعرا 
قياسيا لبيع مجموعة واحدة من النبيذ، تضم 
114 زجاجة من ماركة "رومانيه - كونتي"، عام 

2014 مقابل 1.292 مليون يورو.
وبيعت املجموعة إلى شـــاٍر لم يكشـــف عن 

هويته.
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