
} القاهــرة - قالت مصـــادر مطلعة لـ“العرب“ 
إن اجتماعات توحيد المؤسســـة العســـكرية 
الليبيـــة فـــي القاهـــرة، قطعت شـــوطا كبيرا 
نحـــو تجاوز الكثير من العقبات التي اعترتها 
األشـــهر الماضيـــة، وتمـــت تنحية ســـيناريو 
خليفـــة الغويل رئيـــس ما يســـمى بـ“حكومة 
الليبية، كقائد عـــام للجيش الليبي،  اإلنقـــاذ“ 
والذي كانـــت بعض القيادات العســـكرية من 

الغرب الليبي تسعى للدفع به.
ومـــن المتوقع أن يـــزور القاهـــرة كل من 
المشـــير خليفة حفتـــر قائد الجيـــش الليبي 
الوفـــاق  حكومـــة  رئيـــس  الســـراج  وفايـــز 
للتوقيع علـــى اتفاق نهائي بخصوص توحيد 
المؤسســـة العســـكرية، والتـــي ينقصها فقط 

تحديد التوقيت المناسب.
وحسب مصادر ليبية تحدثت مع ”العرب“ 
قالـــت إن 24 أكتوبـــر الجاري قـــد يكون موعد 
التوقيـــع النهائـــي فـــي القاهـــرة بيـــن حفتر 
والسراج، بعد استكمال التفاهمات السياسية.
وقـــال العميـــد أحمد المســـماري، الناطق 
باســـم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، 
الجمعة، إن اجتماعات لجان توحيد المؤسسة 
العســـكرية الليبيـــة تواصلـــت فـــي القاهرة 
برعايـــة مصرية، وأكد المجتمعون ما جاء في 
االجتماعات السابقة، والتي جرى االتفاق فيها 
على أن القيادة العامة هي الواجهة الرئيسية 

للجيش الليبي.
وتنفـــي تصريحات المســـماري مـــا تردد 
بشأن تشـــكيل مجلس عسكري جديد، وضمنه 

أسماء شخصيات عدة.
ويقول مراقبـــون إن تصريح المســـماري 
يرمي إلى تثبيت مكانة حفتر كقائد عام للجيش 
الليبي بال منافس، بعد تداول معلومات قالت 
إن فايز الســـراج يشـــترط للقاء حفتـــر قريبا 
االتفـــاق علـــى أن ”يكون قائـــدا أعلى للجيش 
الليبـــي“، بصفته رئيس المجلس الرئاســـي، 
وهـــو مـــا يمكـــن أن تتوصل إليـــه اجتماعات 

توحيد الجيش الجارية في القاهرة.
ومرجح أن يكون الدور الحيوي في الجيش 
للقائد العام بحكم خبراته العسكرية، ويصبح 
منصب القائد األعلى شـــرفيا أو شكليا، حيث 
تخضع قيادة األفرع الرئيســـية في المؤسسة 

العسكرية للقائد العام مباشرة.
وأوضـــح المســـماري أنـــه جـــرى االتفاق 
على تشـــكيل مجالس القيادة الثالثة: مجلس 
األعلـــى  الدفـــاع  ومجلـــس  القومـــي  األمـــن 
ومجلـــس القيادة العامـــة، وتشـــكيل الهيكل 
التنظيمـــي والمهام والواجبـــات المناطة بكل 
مجلس مـــن المجالـــس الثالثـــة، وكذلك على 
بعـــض المقترحات الخاصة بمعالجة مشـــكلة 

الميليشيات المنتشرة في المنطقة الغربية.

صابر بليدي

} الجزائــر - رغـــم اســـتعمال النقـــاب علـــى 
نطـــاق ضيـــق فـــي الجزائـــر، خاصـــة خالل 
الســـنوات األخيرة، إال أن الحكومة أبانت عن 
صرامة غير مســـبوقة فـــي التعاطي مع جميع 
أشـــكال وممارســـات التطرف الديني، فأمرت 
المصالـــح المحليـــة بمنع ارتـــداء النقاب في 
دوائر الوظيفة العمومية، ليتوسع بذلك حظر 
هـــذا اللباس، الدخيل على تقاليد الجزائر، في 

جميع المؤسسات الحكومية.
ويأتي هذا القرار في ســـياق استراتيجية 

رسمية لتجفيف منابع التطرف.
وأمـــر رئيـــس الـــوزراء الجزائـــري أحمد 
أويحيـــى، جميع الدوائـــر الحكوميـــة، بمنع 
موظفات اإلدارات العمومية من ارتداء النقاب. 
وبرر مرســـوم صادر عن رئاســـة الوزراء هذه 
الخطوة بعـــدم تالؤم هذا اللبـــاس مع مرونة 
العمـــل فـــي المؤسســـات العامـــة، فضال عن 
تلقي الحكومة مراســـالت تتشكى من المظهر 
الخارجي لبعض موظفات الدوائر الحكومية.

وجاء مرســـوم أويحيى ليحد من انتشـــار 
النقاب اإلســـالمي، رغـــم اســـتعماله الضيق 
في المؤسســـات الرســـمية والخاصة. ويدعم 
هذا القرار تعليمات ســـابقة إلدارات الجمارك 
والتعليم دخلت حيز التنفيذ، تحظر استعمال 

الزي المذكور داخل مصالحها.
علـــى  ســـلفيات  ناشـــطات  واســـتقبلت 
القـــرارات  االجتماعـــي،  التواصـــل  شـــبكات 
المتتاليـــة لحظر النقـــاب، باســـتهجان كبير 
وانتقاد للســـلطات الحكومية، على ما أسمينه 
بـ“التدخـــل في الحريات الشـــخصية للناس“. 
وأظهر تسجيل على فيســـبوك ناشطة سلفية 
تعبر عن اســـتعدادها للتضحية بعملها مقابل 

الحفاظ على زيها (الجلباب والنقاب).
وأصرت المتحدثة على أن ”قرار الحكومة 
ال يحترم حرية النـــاس، وأنها تكيل بمكيالين 
ألنهـــا ال تبـــدي انزعاجها من مظاهـــر التبرج 
والتفســـخ، وال تتفرغ إال لمحاربة لباس العفة 
والشرف والدين، وأن األمن ال يتحقق بالتعدي 

على خصوصيات الناس“.
ويعتبـــر النقاب زيا إســـالميا دخيال على 
المجتمـــع الجزائـــري المحافـــظ، فهـــو ظهر 
بشـــكل الفت مع البدايات األولى لنشأة التيار 

الســـلفي في ثمانينات القرن الماضي، وصار 
مرادفا للهوية المذهبية لصاحباته، فالجلباب 
والنقاب النسائي يقابلهما القميص وسروال 
نصف الســـاق الرجالي، وهـــي أزياء معتنقي 

التيار السلفي.
فـــي  النقـــاب  ظاهـــرة  محدوديـــة  ورغـــم 
المؤسســـات الرسمية، إال أن قرارات الحكومة 
تبقى عديمة الجدوى، ألن االســـتعمال الواسع 
للنقـــاب يبقى فـــي القنـــوات غير الرســـمية، 
ال ســـيما وأن معتنقـــي عقيـــدة هـــذا التيار ال 
لتالفـــي  الحكوميـــة،  للوظائـــف  يتحمســـون 

االحتكاك والصدام مع الدوائر الرسمية.
الـــوزراء،  رئيـــس  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
صاحب التوجهات العلمانية والخصم القوي 
لإلســـالميين، يعتبر المســـؤول القـــادر على 
مواجهة هـــؤالء، وعدم االكتـــراث بالخطابات 
الشعبوية التي تتفادى مواجهتهم الستعمالهم 
كقاعدة في االستحقاقات االنتخابية، وال تهمه 
موجة االنتقـــادات المنتظرة من طرف الدوائر 

المؤيدة لهم.

وتصر السلطة الجزائرية منذ طي صفحة 
أن  علـــى   ،(2000-1990) الحمـــراء  العشـــرية 
يكون انتصارها العســـكري علـــى التنظيمات 
اإلســـالمية المســـلحة متوازيـــا مـــع انتصار 
تنشـــده في تجفيـــف منابع التطـــرف الديني 
والمذهبي بتفكيك البؤر االجتماعية والفكرية 

التي تفرخ أجيال الجهاديين.
وألجل هذا، تعكف السلطات على مراجعة 
المنظومـــات الدينيـــة والتعليميـــة، بما فيها 

الرموز الشكلية كالنقاب.
ولـــم يتحمس تيـــار اإلخـــوان للدخول في 
ســـجاالت مـــع الحكومة، كـــون أجندتـــه على 
قـــدر كبير من التكيف مع جميـــع الوضعيات، 
بدعوى تغليـــب المصلحة، حيث صرح رئيس 
جمعية العلماء المسلمين الجزائريين المقربة 
من التيـــار اإلخواني عبدالرزاق قســـوم، بأن 
”القرار ال يتعارض مع الشـــرع في شـــيء، ألن 

النقاب شيء والحجاب شيء آخر“.
وأضـــاف ”صاحب العمل مـــن حقه فرض 
زي معين، إذا رأى فيه إخالال باألداء، أو مطية 

للتهديـــد األمني أو االنتحـــال أو الغش“، لكنه 
أكد أنه ”تدخل في حرية األفراد“.

ويقـــول المراقبون إن هـــذا الموقف المرن 
يعكـــس براغماتية اإلخوان فـــي التعاطي مع 
المســـائل المثيـــرة للجـــدل، ويترجـــم حجم 
الخالفـــات الفقهيـــة والمرجعيـــة بينهم وبين 
التيارات الدينية األخرى وعلى رأســـها التيار 
الســـلفي، رغـــم أن مفعـــول القرار لـــن ينهي 
تغلغل التيار الســـلفي في البالد، لتركيزه على 
االمتـــداد في عمق المجتمع وليس في الدوائر 

الرسمية والحكومية.
ومع ذلـــك أثـــار القـــرار مواقـــف ممانعة 
تدعـــم عقيـــدة الســـلفيين، تجلـــت في وصف 
النقابي والنائب اإلســـالمي عن حزب العدالة 
والتنمية مســـعود عمراوي، للقرار بـ“الحرب 
علـــى اإلســـالم“، وهو مـــا ذهب إليـــه رئيس 
نقابة األئمة وموظفي الشـــؤون الدينية جلول 
حجيمـــي، الذي شـــدد علـــى ضـــرورة انتباه 
الحكومة والتعامل بنفس الجدية مع ما أسماه 

بـ“اللباس الفاضح في اإلدارات الحكومية“.

الجزائر تحظر النقاب لتجفيف منابع التطرف

إدارة  علـــى  االرتبـــاك  يســـيطر   - أنقــرة   {
المســـؤولين األتـــراك عـــن قضيـــة الصحافي 
الســـعودي المختفي جمال خاشـــقجي. وفيما 
بدا أن الســـلطات التركية متحمســـة لتسريب 
الصـــور والفيديوهـــات، وأنهـــا توزعهـــا وفق 
خطة مدروســـة للضغط على الســـعودية بشكل 
تصاعدي، أوحى وزير الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلو بأن بـــالده تريـــد التهدئة مع 
الرياض من خالل نفيه توفير الملفات الخاصة 
بالتحقيقات إلى وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو أو لغيره، بالتزامن مع حديث تركي عن 

محاولة للوقيعة بين السعودية وتركيا.
وقالت أوساط سياســـية تركية إن الخطاب 
الناعم الذي ظهر بشـــكل مفاجئ في تصريحات 
جاويش أوغلو يؤكد أن أنقرة تشـــعر بأنها لم 
تستفد من التسريبات، أو أنها فشلت في ابتزاز 
الرياض، فضال عن إحساس بأن إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب قد ســـحبت منها ورقة 
خاشقجي.

وقال وزيـــر الخارجية التركـــي الجمعة إن 
أنقـــرة لم تقدم تســـجيالت صوتية تـــردد أنها 
توثق مقتل خاشـــقجي داخل قنصلية بلده في 
إســـطنبول، نافيا بذلك تقارير أميركية تتحدث 
عن أن األتراك قد قدموا بعض تلك التسجيالت 

لبومبيو خالل زيارته األربعاء ألنقرة.
وأكـــد جاويش أوغلـــو للصحافييـــن أثناء 
زيارة أللبانيا أن ”تركيا لم تقدم أي تســـجيالت 
صوتية لبومبيو أو ألي مسؤول أميركي آخر“.

أن  إلـــى  التركيـــة  األوســـاط  وأشـــارت 
تصريحـــات جاويـــش أوغلو لم تكـــن معزولة، 
مشـــيرة إلى تغيير في نبرة الخطاب اإلعالمي 
التركـــي أمس، وهو ما يخفـــي رغبة لدى أنقرة 
في طمأنة الرياض، أو تبديد غضبها بشـــأن ما 

بدا أن األميركيين قد حصلوا عليه.

واعترفت وكالة األناضول لألنباء الرسمية، 
بأن تركيا تجد نفسها وقد حشرت في الزاوية 
”فإن هي ســـارعت في توجيـــه االتهام للمملكة 
(الســـعودية) حدثت الفتنة وحصل المطلوب. 
وإن هـــي تراخـــت في التحقيق والكشـــف عن 
الجناة، فســـوف توجه إليهـــا أصابع االتهام 

بالضلوع في الجريمة“.
وحثت الوكالة على ”ترجيح لغة العقل من 
كال الطرفيـــن، من خالل اتصال الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيـــز بالرئيس رجب طيب أردوغان، 
والتأكيـــد على عمـــق العالقات بيـــن المملكة 
وتركيا، وإرسال األمير خالد الفيصل برمزيته، 
وصـــدور قـــرار بالعمل المشـــترك مـــن خالل 
تشـــكيل مجموعة عمل مشـــتركة (للتحقيق)… 
خطوات مهمة جدا من شـــأنها تفويت الفرصة 
على الطامعين باالصطياد فـــي الماء العكر“.
ويعتقـــد مراقبون أتـــراك أن الخـــط العام في 

تركيـــا، والـــذي يتبنـــاه الرئيـــس رجب طيب 
أردوغان وفريقـــه الحكومي، هو التصعيد مع 
الســـعودية، لكن التهدئة المفاجئة تهدف إلى 
المنـــاورة، والنـــأي بالنفس عن التســـريبات 
الموجهـــة إلـــى اإلعالم األميركـــي من ”جهات 
تركية نافـــذة“، وهي تســـريبات كانت تخطط 

لجر واشنطن والرياض إلى تصعيد ثنائي.
لكن إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب 
قاربت األمر بشـــكل مخالف للخطة التركية، ما 
جعـــل أنقـــرة تبحث اآلن عن خـــط الرجعة في 
العالقة مع الســـعودية، ومحاولة تبرئة ساحة 
المســـؤولين األتراك من التســـريبات التي لم 
تنفهـــا تركيا إال بعد أن حققت رواجا واســـعا 

ومست من سمعة السعودية.
ويبـــدو أن ترامـــب ال يرغب فـــي أن ينأى 
بنفســـه كثيرا عن السعوديين، حيث أشار إلى 
دور الريـــاض في التصدي للنفوذ اإليراني في 

المنطقة وصفقات ســـالح محتملة بعشـــرات 
المليارات من الدوالرات.

ويشدد ترامب على أنه يريد معرفة حقيقة 
ما حدث، مشـــيرا إلى أن بالده طلبت من تركيا 
أي دليل صوتـــي أو مصور بينما قال بومبيو 
إنه ينبغي منـــح الرياض بضعـــة أيام أخرى 

الستكمال تحقيقها.
واســـتجوبت النيابـــة التركيـــة الجمعـــة 
موظفيـــن أتراكا في القنصلية الســـعودية في 
إسطنبول. واســـتجوب في اإلجمال 15 موظفا 
التركية الخاصة.  تركيا وفق قناة ”أن.تي.في“ 
وكانت الســـلطات فتشت خالل األسبوع مبنى 

القنصلية ومنزل القنصل السعودي.
ومن بين األشـــخاص الذين تم االســـتماع 
القنصليـــة وتقنيون  إفاداتهـــم ســـائق  إلـــى 
ومحاســـبون، بحســـب ما أوردت وكالة أنباء 

األناضول الرسمية.

أحمد أويحيى
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أحمد البصيلي

} القاهــرة - قـــال مســـؤول بارز فـــي مكتب 
الرئاســـة الفلســـطينية، إن الرئيـــس محمود 
عباس (أبومازن) أبـــدى غضبا من التحركات 
التـــي تقـــوم بهـــا قطر فـــي غزة، وأعـــرب عن 
ترحيبه بجهـــود أي دولة للتخفيف عن أهالي 
غزة شريطة التنسيق مع السلطة الفلسطينية.

وشدد املسؤول الفلسطيني في تصريحات 
لـ“العـــرب“ علـــى أن أبومـــازن كانت رســـالته 
حاســـمة خالل استقباله اخلميس وفدا قطريا 
برئاســـة الشـــيخ حمد بن فهد آل ثاني، ومعه 
نشـــطاء وعاملون في مؤسســـات اجتماعية، 
ورفض بشكل قاطع إدخال الغاز القطري دون 
التنســـيق مع قيادة السلطة، واالعتراض على 
قيام أي طرف خارجـــي ميارس االلتفاف على 

دور القيادة الفلسطينية في غزة.
وجاءت رسالة الرئيس الفلسطيني للدوحة 
بعد تخصيص قطر مبلغ 60 مليون دوالر لشراء 
السوالر من الشـــركات اإلسرائيلية، والتعاون 
مع مبعوث عملية الســـالم للشـــرق األوســـط 
نيكوالي مالدينوف إلدخال احلافالت إلى غزة، 
دون التنســـيق مع قيادة السلطة الفلسطينية، 

التي تتمسك بالتمكني الكامل في القطاع.
وحذر عباس أثناء اللقاء مع الوفد القطري 
من التحركات التـــي تقودها الواليات املتحدة 
األميركيـــة لتمريـــر صفقـــة القـــرن، والتعامل 
مع أزمة قطـــاع غزة على أنها أزمة إنســـانية 
وليســـت سياســـية، ومحاولة تطويق السلطة 
الفلســـطينية وإبرام اتفـــاق للتهدئة مع حركة 
حمـــاس يصب فـــي صالح مـــن يقاومون دور 

احلكومة الوطنية في القطاع.
وكشـــفت مصـــادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
أن موقـــف أبومـــازن الظاهر من قطر تشـــوبه 
بعض عالمات االســـتفهام والشـــكوك، في ظل 
امتـــالك الدوحـــة ألوراق ضغط عليه، بســـبب 
وجود عالقات مالية تربـــط أبناء أبومازن مع 
شركات قطرية، منها الشركة الوطنية للجوال، 

وامتالك استثمارات وعقارات بالدوحة.
وقالت املصادر إن هذه املسألة حتوم حولها 
شبهات، وجتعل موقف أبومازن ضعيفا حيال 
التدخالت القطرية، كما أنه ال يريد أن يخوض 
مواجهة مفتوحة مع الدوحة، ألنها ورقة يلجأ 
إليها أحيانا لتقوم مصر باملزيد من الضغوط 

على حماس في ملف املصاحلة.
وعلمـــت ”العرب“ من مصـــادر مصرية أن 
القاهرة ال تريد فرض رؤية محددة على القوى 
الفلســـطينية، خوفا من عـــدم ضمان جناحها 
وســـط الســـيولة الراهنة، وبالتالـــي تتحمل 
تبعاتها السلبية، وحترص على أن تكون نقاط 
التفاهم رضائية من قبل األطراف الفلسطينية.

وتتمسك حركة فتح بأولوية املصاحلة على 
التهدئة التي تريدها حماس أوال مع إسرائيل، 
مدعومة من الدوحة، وتعتبرها الباب الوحيد 
إلنهاء االنقســـام، ومواجهـــة التحديات التي 

تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وتبحث الســـلطة الوطنية خـــالل اجتماع 
املجلس املركزي الفلســـطيني فـــي 28 أكتوبر 
اجلـــاري وضع آلية جتبـــر حركة حماس على 
التعاطي بشكل إيجابي لوقف االنقسام، بينها 
تصعيد املدى الذي ميكن أن تذهب إليه عملية 

فرض عقوبات على القطاع.

وجاءت زيـــارة الوفـــد القطري، برئاســـة 
الشـــيخ حمد بن فهـــد آل ثانـــي، املعروف أنه 
املسؤول عن إدارة عملية املساعدات اإلنسانية 
التي تقـــدم جلهات عدة، في ســـياق مناكفات 
اعتـــادت الدوحة علـــى القيام بهـــا كمحاولة 
لزيادة مكاســـبها وتوســـيع دورهـــا من خالل 
توفير مســـاعدات عينية لغزة، وهو ما يصب 
فـــي صالح تعزيـــز نفوذ حماس فـــي القطاع، 
ويدفعهـــا للتنصل مـــن االلتـــزام باملصاحلة.   
ويصطدم الدور القطري في غزة بحقائق على 
األرض تعزز موقف مصـــر التي متتلك أوراق 
قـــوة متكنهـــا من حتجيـــم حتـــركات الدوحة 
ووقـــف مناوراتها التي تســـعى إلـــى ابتزاز 
الفلســـطينيني، إليجاد موطئ قدم سياسي لها 
في األراضي احملتلة باســـتخدام املســـاعدات 

اإلنسانية. 
العلـــوم  أســـتاذ  الرقـــب  أميـــن  ويقـــول 
السياســـية بجامعـــة القـــدس ”قطـــر تواصل 
ممارساتها السلبية في التعاطي مع األوضاع 
في غـــزة، لتنفيذ أجندة أميركية–إســـرائيلية، 
وما تقوم به يرمي إلى إفشال املصاحلة، ألنها 

تضر مبصالح حماس وإسرائيل معا“.

أن قطـــر تـــدرك أهمية  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
السيطرة على حماس باملال واملساعدات، لعدم 
انفجـــار األوضاع في القطاع، وتقوم بتوظيف 
احلركـــة كأداة يتم اســـتخدامها ضد خصوم 
الدوحة، وهي تلجأ إلى شراء الوقود وإدخاله 
إلى غزة عبر قناة األمم املتحدة للحصول على 
غطاء دولي يحجم ضغوط القوى الرافضة ألي 
وجـــود لقطر في غزة، الفتـــا إلى أن التحركات 
بدأت تتزايد ملنع القاهرة من النجاح في رعاية 

اتفاق مصاحلة فلسطينية.
وتخشـــى القاهـــرة أن تـــؤدي التجاذبات 
علـــى أصعـــدة مختلفة إلى انفـــالت األوضاع 
في األراضي الفلســـطينية،  عبر االســـتفزازت 
املتبادلـــة من جانب قوات االحتالل والفصائل 
في غزة. وقام وفد أمني مصري رفيع املستوى 
بزيـــارة غـــزة ورام الله وإســـرائيل اخلميس 
واجلمعة، لتهدئة األوضاع واملضي قدما نحو 

حتقيق تهدئة ضمنية بني اجلانبني.
وحرص الوفد املصري الذي يرأســـه وكيل 
جهـــاز املخابـــرات العامة اللـــواء أمين بديع، 
ويضم في عضويته مسؤول امللف الفلسطيني 
اللواء أحمد عبداخلالـــق، على ضرورة تهدئة 
األمور لتمهيد الطريق أمام التحركات الهادفة 
لتفعيل تفاهمات املصاحلة بني حماس وفتح، 
أو علـــى األقل منع إعالن دفنهـــا متاما، وبقاء 

األمل إلحيائها مرة أخرى.
وتأجلت زيارة رئيـــس املخابرات املصرية 
اللـــواء عباس كامل لـــكل من غـــزة ورام الله، 
وكانت مقررة اخلميـــس، ويقوم الوفد األمني 
املصري بتمهيد الطريق إلمتام الزيارة قريبا، 
بعـــد احلصول علـــى تعهدات بعـــد التصعيد 

والعودة لطاولة املفاوضات بشأن املصاحلة.

يســـتضيف الرئيس  } إســطنبول (تركيــا) – 
التركي رجب طيب أردوغان في الـ٢٧ من الشهر 
اجلاري مبدينة إســـطنبول قمـــة تضم كال من 
الرئيسني الروسي فالدميير بوتني والفرنسي 
إميانويل ماكرون واملستشارة األملانية أجنيال 
ميركل، ســـيبحثون خاللهـــا الوضع في إدلب 

وسبل تفعيل العملية السياسية في سوريا.
وهـــذه املـــرة األولـــى التـــي جتمـــع قمة 
الرئيســـني التركي والروسي مع أقوى دولتني 

في االحتاد األوروبي بشأن سوريا.
والالفت أن القمة استثنت كال من الواليات 
املتحـــدة وإيران، مع أنهما فاعالن أساســـيان 
في الصـــراع الدائر هنـــاك. وال يتوقع أن يتم 
التوصل إلى تســـوية فعلية له في حال لم يتم 
إيجـــاد حل ملعضلة الوجـــود اإليراني في هذا 

البلد، وهو شرط واشنطن.
وكان أردوغان أعلن في الصيف أنه يعتزم 
عقد قمة رباعية في أوائل ســـبتمبر، لكنها لم 
تلتئم واجتمع مسؤولون من الدول األربع في 

إسطنبول في ١٤ سبتمبر للتحضير لها.
وأكـــد الكرملني اجلمعة مشـــاركة الرئيس 
فالدمييـــر بوتني وقـــال إنه ”ســـيتم (في هذه 
القمة) تبـــادل اآلراء حول القضية الســـورية، 
مبا في ذلك حتريك العملية السياسية،  وخلق 

الظروف لعودة الالجئني، وإعادة اإلعمار“.
مشـــاركة  برلـــني  أكـــدت  جهتهـــا  ومـــن 
املستشارة أجنيال ميركل، وأوضحت املتحدثة 

باســـم ميركل مارتينا فيتز أنه ســـيتم خاللها 
بحـــث ”الوضع فـــي إدلـــب، وســـتتم متابعة 
العملية السياســـية برعايـــة األمم املتحدة وال 

سيما بداية أعمال جلنة الدستور“.
وأضح اإلليزيه أن ”فرنسا تعتزم بالدرجة 
األولـــى دعم احلفـــاظ على وقف إطـــالق النار 

بإدلب، وإطالق عملية سياسية شاملة“. 
وتشـــكل القمة أهمية اســـتثنائية بالنظر 
للحضـــور وأيضـــا لتوقيتها في ظـــل تراجع 
العمليات العســـكرية على األرض بعد سيطرة 
النظام الســـوري بفضل الدعم الروســـي على 
معظم أنحاء البالد، وتوصلت تركيا وروســـيا 
إلى اتفاق مهم بشأن إدلب جنب املنطقة عملية 
عسكرية للنظام كان ميكن لو حصلت أن تضع 
تركيـــا وأوروبـــا فـــي موقف صعب جـــراء ما 
ســـينجر عنها من موجة نزوح غير مســـبوقة، 
حيث حتتضن احملافظة نحو ٣ ماليني نســـمة 
فضال عن اآلالف من املقاتلني بينهم جهاديون.

ووقعـــت روســـيا وتركيـــا اتفاقـــا في ١٧ 
ســـبتمبر ينـــص علـــى إقامة منطقـــة منزوعة 
الســـالح حـــول إدلب. ولئـــن مت تنفيـــذ البند 
األول من االتفاق بتســـليم الفصائل املســـلحة 
املجموعـــات  أن  بيـــد  الثقيلـــة،  ألســـلحتها 
اجلهادية وفي مقدمتها هيئة حترير الشام لم 
تبد حتى اآلن أي مؤشـــر على انســـحابها من 
املنطقـــة العازلة، رغم مرور نحو خمســـة أيام 
عن انتهاء املهلة احملـــددة. ويرى مراقبون أن 

موقف الهيئة الرافض لالنسحاب يضع تركيا 
فـــي موقف صعب بـــني املغامرة بشـــن عملية 
عسكرية ضدها، أو ترك األمر للنظام السوري 
وحليفته روسيا، التي أبدت مرونة جلهة منح 
مهلة إضافية ألنقرة للتعاطي مع هذا الوضع.

ويقول محللون إن القمة املنتظرة ستشكل 
فرصـــة لبوتني من أجل إقناع فرنســـا وأملانيا 
بتبني وجهة نظره حيال التســـوية السورية، 
واألهم املشـــاركة في إعادة اإلعمار في سوريا، 
في ضوء تهديدات أميركية بأنها وحلفائها لن 
يشـــاركوا في األمر في حال لم تتم االستجابة 

لشروطهم ومنها انسحاب القوات اإليرانية.
وكان بوتـــني قد صرح اخلميس في منتدى 
”فالداي“ أن الوجود اإليراني في ســـوريا ليس 
مشـــكلة روســـيا، وأنه حللها يجـــب أن يكون 
هناك حـــوار بني إيـــران وســـوريا والواليات 

املتحدة وأن بالده مستعدة للمشاركة به.
وردت اخلارجيـــة األميركية بأنه ال بد على 

إيران اخلروج من هناك دون أي شروط.
ومتوقـــع أن يطـــرح بوتني رعايـــة احلوار 
خالل لقائه مستشـــار األمن القومي األميركي 
جون بولتون الذي من املقرر أن يزور موسكو 
يومي ٢٢ و٢٣ أكتوبر اجلاري. ويلفت مراقبون 
إلى أنه رغم عدم مشـــاركة واشنطن في القمة 
الرباعية، بيد أنها لن تكون بعيدة عنها وزيارة 
بولتون ملوســـكو قبل أيام مـــن انعقادها خير 
داللة على ذلك، ويؤكد هؤالء بأن كل املؤشرات 
توحي بأنه حان الوقت لعملية سياسية جدية 
وأن ما يحصل من عمليات شـــد وجذب تندرج 
في سياق حتسني شـــروط التفاوض اجلارية 

خلف األبواب املغلقة.

} بيــروت - قالت مصـــادر لبنانية مطلعة إن 
الســـاعات املاضية ركزت على تذليل مجموعة 
مـــن العقـــد يخشـــى أن تؤخـــر اإلعـــالن عن 
التشـــكيلة احلكومية، التي يتوقـــع أن تصدر 

األحد أو االثنني على أقصى تقدير.
وذكـــرت املصادر أنه وســـط إصـــرار تيار 
املـــردة بزعامة ســـليمان فرجنية على تســـلم 
حقيبـــة األشـــغال فـــي احلكومة املقبلـــة، فإن 
مصـــادر قصر بعبدا تتحدث عن تراجع رئيس 
اجلمهورية ميشال عون عن التخلي عن وزارة 

العدل لصالح حزب القوات اللبنانية.

وتقول أوساط سياسية إن التيار الوطني 
احلر أبـــدى حتفظا على حصول تيـــار املردة 
على حقيبة األشغال، رغم أن هذه املسألة كانت 

شبه محسومة قبل فترة.
وتشـــير األوســـاط إلـــى أن موقـــف التيار 
الوطني احلر ورئيس اجلمهورية سواء حيال 
إعطاء ”األشـــغال“ للمردة أو ”العدل“ للقوات، 
يأتـــي كرد فعـــل علـــى التقارب اجلـــاري بني 

القوات اللبنانيـــة وتيار املردة، والذي يعتبره 
رئيـــس التيـــار الوطني احلر جبران باســـيل 

موجها باألساس ضده.
وقال فرجنية في حوار له مســـاء اخلميس 
”هناك محاوالت للتحجيم، وقد اختلقت معركة 
حقيبة األشـــغال وهي معركـــة لم نكن نريدها، 
وقـــد تخللتها محاولة لتشـــويه ســـمعة وزير 
األشـــغال يوســـف فنيانوس�، في إشارة إلى 
التيار الوطني احلر ورئيســـه جبران باســـيل 

الذي سبق ووجه انتقادات لفنيانوس.
وأضـــاف رئيس املـــردة ”إذا ســـار التيار 
الوطني احلر باألشـــغال ملصلحتنا فســـُتحل 
األمـــور، وإذا لم نأخذ األشـــغال أو الطاقة فلن 

نكون في احلكومة“.
وأشـــار فرجنية إلـــى أّن ”معاييـــر تأليف 
احلكومة ال يضعها وزير بل الرؤساء الثالثة أو 
أحدهم لكننا اليوم نخضع لســـلطة وزير يقّرر 
عن رئيس اجلمهورية واحلكومة كّل شـــيء“، 
في انتقاد ضمني لباسيل. وتشهد العالقة بني 
تيار املـــردة وحزب القوات اللبنانية تقاربا قد 
ينتهـــي بعقد مصاحلـــة تاريخية بني الطرفني 

تطوي صفحة مريرة راح خاللها ضحايا.
وهذا التقارب بني القوات واملردة ليس وليد 
اللحظـــة بل يعود إلى فترة ما قبل االنتخابات 
الرئاســـية، بيد أنه مت جتميدهـــا على خلفية 
قرار رئيس القوات سمير جعجع بالذهاب في 

دعم ميشال عون لرئاسة اجلمهورية.

ومتت إعـــادة إحيـــاء هذا املســـار مجددا 
في األشـــهر األخيرة لقناعـــة من كال اجلانبني 
بضرورة توحيد الصف املســـيحي، كما يأتي 
لوعـــي مـــن فرجنيـــة بأن اللـــوم ال يقـــع على 
القـــوات إزاء تفضيـــل عون للرئاســـة ذلك أن 
حليفه االســـتراتيجي حزب اللـــه اصطف مع 
األخير في تلـــك املعركة، التي ألقت باملزيد من 
الظـــالل القامتة على العالقة بني احلليفني في 

8 آذار (عـــون وفرجنية). ووصف فرجنية عهد 
عون بأنه فاشـــل في املقابلة التلفزيونية التي 
أجريت معه مساء اخلميس. واعتبر املراقبون 
أن الســـجال حول حقيبة األشـــغال يعود إلى 
تشنج املوقف بني الرجلني وأن حلحلة الوضع 
رمبا قد حتتاج إلى وساطة من قبل حزب الله.

ويـــرى مراقبـــون أن التقارب بـــني القوات 
واملردة الذي ينتظر أن يتوج بلقاء بني سليمان 

فرجنية وسمير جعجع سيتم على األرجح في 
بكركـــي بعد اإلعالن عن احلكومـــة، ينظر إليه 
جبران باسيل على أنه مقدمة جلبهة مسيحية 

تستهدف طموحاته لرئاسة اجلمهورية.
ومن هـــذا املنطلـــق يحرص باســـيل على 
عرقلة حصـــول الطرفني علـــى حقائب وازنة، 
بيد أن متابعني يرون أن رئيس التيار الوطني 
احلر ليـــس املمســـك الفعلي بخيـــوط اللعبة 
وإمنا حزب الله الذي رمبا ســـيتدخل لصالح 
حلحلـــة العقـــد، ألن التعطيـــل ال يصـــب فـــي 
صاحلـــه، خاصة مع اقتـــراب حزمة العقوبات 

األميركية على إيران.
وإلى جانب عقدتي املـــردة والقوات برزت 
عقـــدة جديـــدة قدميـــة وهي كتلـــة املعارضني 
الســـنة، والتـــي قالت مصادر قبـــل ذلك إنه مت 
جتاوزها. وأشـــار فرجنية في مقابلته إلى أن 
هـــذه العقدة أصيلة وقد تعـــوق إمكانية والدة 
احلكومة، فيما برزت تصريحات للنائب فيصل 
كرامي غمـــز فيها من قناة حـــزب الله مطالبا 
احللفـــاء فـــي ”8 آذار“ بـــرد اجلميل والضغط 
لتمثيل هذه الشريحة السنية داخل احلكومة.

ويـــرى مراقبـــون أن احلريري الـــذي قدم 
تنـــازالت كثيرة لعل من بينهـــا القبول بقانون 
انتخابي يأكل مـــن حصته، لن يقبل بأن ميثل 
هؤالء ألن ذلك ســـيعني امتـــالك حتالف 8 آذار 
الثلـــث املعطل، فضال عن كونه سيحشـــره في 

الزاوية.

{التناقضات بين روســـيا وتركيا ال تزال مســـتمرة كـــون المرتزقة المتواجديـــن في إدلب والتي أخبار

تعتبر أنقرة راعيتهم لم يلتزموا باالتفاق الذي صدر في اجتماع سوتشي}.

فتح الله حسو
سياسي كردي سوري

{أعتقـــد أنـــه في ظل األجـــواء التفاؤلية يمكننا أن ننتظر 48 ســـاعة إلى غايـــة األحد أو االثنين 

لنبشر المواطنين بحكومة جديدة}.

هاغوب بقرادونيان
األمني العام حلزب الطشناق اللبناني

السبت 2018/10/20 - السنة 41 العدد 11144

عقدتا المردة والقوات تهددان بتأجيل اإلعالن عن حكومة لبنان الجديدة

تشكل القمة الرباعية التي ستحتضنها تركيا نهاية الشهر اجلاري أهمية استثنائية، جلهة 
ــــــة احلضور وتوقيتها، في ظل انحســــــار العمليات العســــــكرية ما يأذن بفصل جديد  نوعي

لألزمة عنوانه هذه املرة سياسي.

قمة في تركيا حول سوريا تستثني

 إيران والواليات المتحدة
[ بولتون يستبق القمة الرباعية ويزور موسكو لبحث المعضلة اإليرانية بسوريا

2

هل ينجح بوتين في استدراج بولتون

[ باسيل يعاقب فرنجية على تقاربه من جعجع

موقف أبومـــازن الظاهـــر من قطر 

تشـــوبه بعض عالمات االستفهام 

امتـــالك  ظـــل  فـــي  والشـــكوك، 

الدوحة ألوراق ضغط عليه

◄

إلى جانب عقدتـــي املردة والقوات 

بـــرزت عقـــدة املعارضون الســـنة، 

والتـــي قالت مصـــادر قبل ذلك إنه 

تم تجاوزها

◄

بانتظار موقف حزب الله

عباس يحذر قطر من تدخالتها 

الرامية لتمكين حماس في غزة



} عــدن (اليمــن) - قالـــت مصادر سياســـية 
مطلعـــة لـ“العـــرب“ إن مشـــاورات اإلعالن عن 
تشـــكيل حكومـــة مينية مصغـــرة وصلت إلى 
طريق مســـدود في ظل رفض العديد من القوى 
السياســـية وفي مقدمتها حزب اإلصالح ملثل 

هذه اخلطوة.
وأشـــارت املصـــادر إلى أن قيـــادات بارزة 
فـــي اإلصالح عّبرت عـــن رفضها لتعيني معني 
عبدامللك رئيســـا للوزراء خلفا ألحمد عبيد بن 
دغر باعتبار ذلك مخالفـــا للمبادرة اخلليجية 
ومخرجـــات مؤمتر احلوار الوطنـــي، غير أن 
املصـــادر لفتـــت إلـــى أن هذا الرفـــض يندرج 
فـــي إطار ضغوط متارســـها بعـــض املكونات 
السياســـية إليقاف عجلـــة التغييـــر في بنية 
الشـــرعية خوفا من أن تطال تلـــك التغييرات 

قيادات عسكرية ومدنية محسوبة عليها.
وشـــن ناشـــطون مقربون من اإلخوان في 
اليمن حملة منظمـــة على قرار الرئيس هادي، 
مشـــيعة أن هذا القـــرار جاء بضغـــط وإيعاز 
من قبـــل التحالـــف العربي وأنـــه ال يعبر عن 

رغبـــة الرئيس هادي في إحـــداث أي تغييرات 
جوهرية في مؤسسات الشرعية.

وقـــال مراقبـــون سياســـيون إن التصعيد 
ضد قـــرار الرئيس عبد ربـــه منصور هادي ال 
يعبر عن االعتراض على تعيني معني عبدامللك 
سعيد احملســـوب على تيار الربيع العربي في 
اليمن بقـــدر ما هو محاولة لكبـــح أي قرارات 
الحقـــة تصدر من الرئيس هادي قد تقوض من 
نفوذ حزب اإلصالح داخل الشرعية وتستبعد 
قيادات عســـكرية وأمنية وإدارية من املنتمني 

للحزب.
وتصـــدر القيادي في حزب اإلصالح ورجل 
األعمـــال املقيم في تركيا حميـــد األحمر حملة 
الرفض لقـــرار تعيني رئيس جديـــد للحكومة 
الشرعية، وكتب األحمر على صفحته الرسمية 
في مواقع التواصل االجتماعي فيسبوك، ”مع 
كل التقدير لشـــخص الدكتـــور معني عبدامللك 
سعيد، إال أنني اســـتغرب من جتاهل الرئيس 
لبنود املبـــادرة اخلليجية التـــي تعتبر إحدى 
أهـــم املرجعيات التي يســـتمد منها شـــرعيته 

وهـــو يعلـــم أن املبادرة وآليتهـــا التنفيذية لم 
تعطه حق تسمية رئيس احلكومة أو تغييره“.

وأضاف األحمـــر ”ال يليق بنـــا في معركة 
اســـتعادة الدولة وإنهاء االنقـــالب أن نرضى 
باالنقـــالب علـــى املبادئ واملرجعيـــات من أي 
كان، وليســـت هذه هي الدولة املؤسسية التي 
بشـــرت بها مخرجات احلوار وأكدت القرارات 
الدولية على احترامها، بعد أربع ســـنوات من 
املآســـي لم يعد من الالئق اســـتمرار الصمت 

على املمارسات اخلاطئة“.
وعلـــق مراقبون على موقـــف األحمر بأنه 
تعبيـــر عـــن مواقـــف معظـــم قيـــادات احلزب 
املتواجـــدة فـــي الريـــاض والتـــي تتحاشـــى 
إطـــالق تصريحات مـــن هذا النـــوع، مضيفة 
إلى أن استحضار األحمر للمبادرة اخلليجية 
إشـــارة إلى ضـــرورة عودة املكونـــات املوقعة 
علـــى هـــذه املبـــادرة للمشـــاركة فـــي اتخـــاذ 

القرارات.
وكشـــفت مصادر مينية مطلعة لـ“العرب“، 
عن حتركات حثيثة يقـــوم بها األحمر بصفته 
عضوا فـــي مجلس النـــواب اليمنـــي للتأثير 
على مجريات انتخـــاب رئيس جديد للمجلس 
والتـــي مـــن املتوقع أن تتـــم في أول جلســـة 
للمجلـــس مـــن املزمـــع عقدهـــا فـــي عـــدن أو 
سيئون، والسعي إلفشال انتخاب نائب رئيس 
املجلس محمد علي الشـــدادي رئيسا للمجلس 
باعتبـــاره الشـــخصية التـــي يدعـــم الرئيس 
هادي ترشـــيحها، عبر التأثير على كتلة حزب 

اإلصالح البرملانية.
ولفتـــت مصـــادر ”العرب“ إلـــى أن األحمر 
يعمل بشـــكل حثيث للتنســـيق مع قيادات في 
حزب املؤمتر الشـــعبي العـــام وخصوصا تلك 
املناوئة لسياســـات هادي لتكوين تيار ضاغط 
إلعـــادة إحيـــاء التقاســـمات التقليديـــة بـــني 
املكونات السياســـية الرئيســـية التي نشـــأت 
عقـــب التوقيع على املبادرة اخلليجية وآليتها 
التنفيذية التـــي مت التوقيع عليها في نوفمبر 
2011 فـــي العاصمـــة الســـعودية الرياض بني 
املؤمتر الشعبي العام وحلفائه واللقاء املشترك 
وشركائه والتي أعقبها تشكيل حكومة الوفاق 
الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة يتقاسم 

مقاعدهـــا الطرفـــان املوقعـــان علـــى املبادرة 
اخلليجية. ويشـــهد معسكر الشرعية تصاعدا 
الفتا في حالة الصراع بـــني املكونات والقوى 
السياســـية مع بـــروز مؤشـــرات على االجتاه 
نحو عقد حتالفات جديدة عقب تعثر محاوالت 
قادها التحالف العربي لتمتني جبهة الشرعية 
من خالل إنشاء حتالف سياسي عريض يضم 
كافة املكونات املناهضة للحوثيني مبا في ذلك 
املجلـــس االنتقالي اجلنوبي وحـــزب املؤمتر 
الشـــعبي العام (جناح صالح) وهي املســـاعي 
التي باءت بالفشـــل حتى اآلن، نتيجة ممانعة 
العديد من األطراف القوية في الشـــرعية التي 
تـــرى أن أي توســـيع لقاعدتها قـــد يأتي على 
حساب االستحقاقات التي حازت عليها خالل 
الفترة املاضية. وينظر إلى معني عبدامللك على 
أنه من التكنوقراط الشـــباب وغير محســـوب 

على جهة سياسية بعينها في اليمن.
وأقـــال الرئيـــس اليمني عبدربـــه منصور 
هـــادي االثنني رئيـــس الوزراء أحمـــد بن دغر 
وأحاله على التحقيق، محمال إياه مســـؤولية 
األزمـــة االقتصادية التـــي تعصف بالبلد الذي 

متزقه احلرب.
وصّعـــد اســـم عبدامللـــك احلاصـــل علـــى 
الدكتوراه في مجال العمارة من جامعة القاهرة 
في العامني املاضيني مـــع توليه حقيبة وزارة 
األشـــغال العامـــة والطرق. وصّنـــف مراقبون 
األســـتاذ الســـابق في كلية الهندسة بجامعة 
ذمار وســـط البالد، على أنه كان أكثر الوزراء 
في حكومة بن دغر الذين ”يعملون في صمت“ 
بل إنه كان حاضرا بشـــكل مســـتمر في اليمن 
ويشـــرف على بناء وهندســـة الطرقات خالفا 
لبقيـــة الوزراء الذيـــن يقيمون فـــي العاصمة 

السعودية الرياض. 

} بغــداد - أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي 
أن احلكومـــة احلاليـــة متتلـــك الصالحيـــات 
الدستورية ملمارسة مهامها وتنفيذ واجباتها 
ولديهـــا ســـلطات دســـتورية لذلـــك، فيما بّني 
أن احلكومـــة مســـتمرة باســـتكمال وإجنـــاز 
املشـــاريع االستثمارية واالتفاق على املشاريع 
االقتصاديـــة واختيار أشـــخاص أكفاء لتولي 

إدارة مفاصل الوزارات.
وقـــال املكتب فـــي بيـــان له اجلمعـــة، إن 
الصالحيـــات  متتلـــك  احلاليـــة  ”احلكومـــة 
الدستورية ملمارسة مهامها وتنفيذ واجباتها 
وأداء وظائفهـــا ولديهـــا الســـلطات الالزمـــة 
لذلك تبعـــا ملا خوله لها الدســـتور“، موضحا 
أنها ”مســـتمرة مبزاولة وحتمل مسؤولياتها 
الدســـتورية وتصريف األعمال وإدارة األمور 
إلى حني منـــح الثقة من قبل البرملان للحكومة 

املقبلة“.

ويأتـــي رد رئيس احلكومة املنتهية واليته 
بعدما حـــّذر اخلميس رئيس الـــوزراء املكلف 
بتشـــكيل احلكومة العراقية عادل عبداملهدي، 
حكومـــة العبـــادي، من إبـــرام عقـــود وإجراء 
تغييرات وظيفيـــة وهيكلية على نحو مخالف 

للقوانني النافذة.
وحتولت حكومـــة العبادي إلـــى تصريف 
أعمـــال في نهايـــة يونيو املاضـــي، مع انتهاء 

الدورة التشريعية للبرملان السابق.
وتتولـــى احلكومة تصريـــف أعمال الدولة 
حلـــني تقـــدمي عبداملهـــدي حكومتـــه املرتقبة 
للبرملان ملنحها الثقـــة، إذ ال يجيز القانون لها 
إبرام عقود أو إجراء تغييرات هيكلية واسعة 

في دوائر البالد، وما إلى ذلك.
عبداملهـــدي، ”الحظنا خـــالل الفترة  وقال 
القليلة املاضية قيام بعض الوزارات والدوائر 

بتوقيع عقود عاجلـــة وتعيينات غير أصولية 
بل بإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية“.

وأضـــاف ”نرجـــو من رئيـــس اجلمهورية 
برهـــم صالـــح ورئيس مجلس الـــوزراء حيدر 
العبـــادي، والوزراء منع جميع اإلجراءات غير 
الدســـتورية وغير القانونية التي ال تدخل في 

إطار تصريف األمور اليومية“.
وطالب من الـــوزراء ومســـؤولي أي جهة 
رســـمية منـــع أو االمتنـــاع عـــن مثـــل هكـــذا 
خطوات“. ونّبه رئيس الـــوزراء املكلف من أن 
”احلكومـــة القادمـــة ســـتلغي أي أمـــر لم يجر 
فـــي إطار الســـياقات الدســـتورية والقانونية 
أو خـــارج مهـــام تصريـــف األمـــور اليومية، 
وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم باملخالفة“.
ومت اختيـــار عبـــد املهـــدي بالتوافق بني 
القـــوى السياســـية الشـــيعية الفائـــزة فـــي 

االنتخابات التي جرت في مايو املاضي.
وبشـــأن كل هـــذه التحذيرات بـــّني مكتب 
العبادي أنه، ”انطالقا من القاعدة الدستورية 
والغطـــاء القانونـــي فـــإن مجلـــس الـــوزراء 
ومختلف الـــوزارات كل حســـب اختصاصها 
مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من أجله 
في تنفيذ وإدارة القضايا املتعلقة بالشـــؤون 
األمنيـــة واالقتصادية واخلدميـــة تبعا ملا هو 
مخطـــط وموضوع مـــن قبل مجلـــس الوزراء 
ســـواء كان ذلك فـــي مجال اســـتكمال وإجناز 
املشـــاريع االســـتثمارية أو توفيـــر اخلدمات 
أو االتفـــاق علـــى املشـــاريع االقتصادية التي 
تندرج في إطار اختصاص الســـلطة التنفيذية 
للنهـــوض مبختلـــف القطاعـــات االقتصادية 
واخلدميـــة وفقا للضوابـــط القانونية املرعية 
وتبعا لنص قانـــون املوازنة العامة االحتادية 
لعام 2018 الذي خّول ملجلس الوزراء صالحية 
اإلنفاق في مختلف أبواب اإلنفاق التشـــغيلية 

واالستثمارية“.
وتابـــع أن ”احلكومـــة احلاليـــة متـــارس 
واجباتهـــا في مـــا يتعلق باختيار أشـــخاص 
مؤهلني وأكفاء لتولي إدارة املفاصل املهمة في 
مختلـــف الوزارات والهيئـــات وفقا للضوابط 
القانونيـــة خصوصـــا في مواقع املســـؤولية 

الشاغرة أو التي فيها إخفاق في األداء“، الفتا 
إلى أن ”هـــذه اخلطوات تعد جزءا من التوجه 
احلكومـــي فـــي إصـــالح املنظومـــة اإلداريـــة 
ملؤسســـات الدولة واالرتقاء باألداء احلكومي 

وتوفير خدمات أفضل للمواطنني“.
وحـــذر مراقبـــون مـــن مواصلـــة حكومة 
العبـــادي املنتهيـــة واليتـــه اتخـــاذ قـــرارات 
مصيريـــة أو هيكليـــة في مؤسســـات الدولة، 
مطالبـــني رئيـــس اجلمهوريـــة برهـــم صالح 
بإيقاف هذه القرارات عبر مراســـيم الرئاســـة 

التي تبطل أي إجراء غير دستوري.
وقال مراقب سياسي عراقي ”من الواضح 
أن هناك استقباال ســـيئا حلكومة عبداملهدي، 
ســـيكون من شأنه أن يعكر صفو مزاج الطبقة 

السياسية الشيعية إلى أجل غير مسمى“.
وأضاف أن الثغرات التي تســـعى حكومة 
العبادي إلى سدها ستكون محل خالف بسبب 

الشـــبهات التـــي حتوم حول دور األشـــخاص 
الذين عينوا فيها وهم بالضرورة من معســـكر 
العبـــادي، حيـــث ســـتكون مهمتهم حراســـة 
امللفات اخلطيرة التي يجب أن ال تفتح في أي 
زمـــان. وهو ما ميكن أن يحـــرم عبداملهدي من 
االطـــالع على مواقع الهدر أو ســـوء التصرف 

بأموال الدولة على األقل.
وتوقع املراقب فـــي تصريح لـ“العرب“، أن 
يكون األمر أســـوأ مما نتوقع إذا كان الغرض 
مـــن هذه التعيينـــات الســـريعة زرع ألغام في 
طريق رئيس الوزراء من أجل إفشال مهمته أو 
إعاقة قدرته على إدارة عدد من مفاصل الدولة.
وأضـــاف لقـــد ســـبق للمالكـــي أن فعلها 
بالعبـــادي وها هو األخير يفعلها بخلفه. وهو 
ما يؤكد أن شـــبهات الفساد تستند إلى وقائع 
حقيقيـــة، ال يزال أبطالها يديـــرون دفة احلكم 

مباشرة أو من وراء ستار.

يشـــار إلى أن حيدر العبـــادي كان قد عّني 
األســـبوع املاضـــي جبـــار اللعيبـــي، رئيســـا 
لشـــركة النفط الوطنية، اجلديدة والتي جرى 
تأسيســـها حديثا، إضافة إلـــى منصبه وزيرا 
للنفـــط. وســـتتولى الشـــركة اجلديـــدة إدارة 
الثـــروة النفطية في البالد، في حني ســـتتفرغ 
الـــوزارة لوضـــع اخلطـــط واالســـتراتيجيات 

اخلاصة بهذا القطاع.
وأصدر وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي 
اخلميس قـــرارا بنقـــل ملكية شـــركات النفط 
اململوكـــة للدولة إلى شـــركة النفـــط الوطنية، 

التي جرى تأسيسها حديثا.
ويرأس الوزير اللعيبي، الشركة اجلديدة، 
التـــي وافق البرملان على إعادة تأسيســـها في 
5 مـــارس املاضي، بعدما مت حلها في أواســـط 
الثمانينات، وتأسســـت الشـــركة ألول مرة في 
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أخبار

ــــــر رئيس احلكومة املكلف عادل عبداملهدي حلكومة حيدر العبادي  بعد يوم فقط من حتذي
املنتهية واليته، من إبرام عقود وإجراء تغييرات وظيفية وهيكلية على نحو مخالف للقوانني 
ــــــك كل الصالحيات  ــــــده على أن احلكومة احلالية متتل ــــــب العبادي بتأكي النافــــــذة، رد مكت
الدستورية ملمارســــــة مهامها، في خطوة رأى فيها الكثير من املتابعني بأن العبادي يصر 
على تعيني بعض املقربني منه في أهم أجهزة ومفاصل الدولة قبل تســــــليم مهام رئاســــــة 

احلكومة بصفة رسمية إلى عبداملهدي.

«تحذيرات رئيس الحكومة املكلف عادل عبداملهدي هي رســـائل رباعية موجهة إلى املنتهية 

واليته حيدر العبادي وبرهم صالح والبرملان واملوظفني}.

صباح الساعدي
نائب بالبرملان العراقي عن حتاف سائرون

«مع كل التقدير ملعني عبدامللك ســـعيد، اســـتغرب تجاهل الرئيس لبنود املبادرة الخليجية 

التي تعتبر إحدى أهم املرجعيات التي يستمد منها شرعيته}.

حميد األحمر
قيادي بحزب اإلصالح اليمني

عادل عبدالمهدي:

الحكومة القادمة ستلغي 

أي أمر لم يجر في إطار 

السياقات الدستورية

اإلصالح يرفض معين عبدالملك خوفا من كبح نفوذه في اليمن

حملة إخوانية ضد قرار هادي

تعيـــني  ضـــد  اإلصـــالح  تصعيـــد 

لكبـــح  محاولـــة  هـــو  عبدامللـــك 

نفـــوذه  تقـــوض  قـــد  قـــرارات  أي 

وتستبعد قياداته

◄

[ اإلخوان يشنون حملة ضد قرار عبدربه منصور هادي

السعودية تتسلم أوراق 

اعتماد السفير األلماني
اخلارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل   - الريــاض   {
السعودي عادل اجلبير السفير األملاني اجلديد 
في اململكة، بعد تسوية اخلالف السياسي بني 

البلدين.
وذكرت وكالة األنباء الســـعودية الرسمية 
(واس) أن الدبلوماســـي األملانـــي يورغ راناو 

سلم اجلبير أوراق اعتماده.
يذكر أن العالقات الســـعودية – األملانية لم 
تخـــرج من دائرة البرود منـــذ تصريحات غير 
محســـوبة لوزير اخلارجية األملاني الســـابق 
زيغمار غابرييـــل عن الســـعودية على خلفية 
إعالن رئيس احلكومة اللبنانية اســـتقالته من 
الرياض قبل التراجع عنها، ورافق ذلك حديث 
متزايد عن خيار ســـعودي يقوم على استثناء 

الشركات األملانية من الصفقات املختلفة.
ومنذ اندالع األزمة السياسية بني البلدين 
تعثرت مســـاعي أملانيا لتطويق املشكلة، بعد 
أن زادت فـــي إربـــاك عالقتها بالســـعودية من 
خالل حماســـها للحفاظ على االتفاق النووي 
مـــع إيـــران دون مراعـــاة مصاحلهـــا في دول 
اخلليج، ممـــا أوحى بأن برلني لم تســـتوعب 
أن نقطة اخلالف الرئيســـية في االتفاق تتعلق 
بأنشطة إيران في الشـــرق األوسط وتهديدها 

لألمن اإلقليمي.
وتوترت العالقات بني أملانيا والســـعودية 
في العام املاضي، واســـتدعت اململكة سفيرها 
فـــي أملانيا للتشـــاور بعد تصريحـــات لوزير 
اخلارجية األملاني آنـــذاك زيغمار غابرييل عن 

األزمة السياسية في لبنان.
والســـعودية شـــريك جتاري كبير ألملانيا، 
حيـــث اســـتوردت منها مـــا قيمتـــه 6.6 مليار 
وفقـــا   ،2017 فـــي  دوالر)  مليـــار   7.7) يـــورو 
ملكتب اإلحصـــاءات األملاني. وســـّوى البلدان 
خالفاتهما في ســـبتمبر املاضـــي. وذكر وزير 
اخلارجيـــة األملانـــي هايكو ماس أنـــه يتعني 
أن تكـــون أملانيا أكثر وضوحـــا في التواصل 
مع  لتجنب ”مثل هذا النوع من سوء التفاهم“ 
السعودية. وعاد السفير السعودي إلى برلني 

مطلع هذا الشهر.
وكانـــت أملانيـــا قد أكدت علـــى رغبتها في 
عـــودة العالقات الدبلوماســـية بـــني الرياض 
وبرلني، مشـــيرة إلى أن السعودية شريك مهم 

ويجب أن تعود العالقات املشتركة سريعا.

زرع األلغام في كل مفاصل الدولة



} الرباط - تشـــهد العالقات المغربية العراقية 
توتـــرا بســـبب عـــرض فيلـــم فـــي مهرجـــان 

السليمانية يدافع عن أطروحة االنفصاليين.
المغربيـــة  الخارجيـــة  وزارة  واســـتدعت 
السفير العراقي المعتمد لدى المملكة المغربية 
فـــي الربـــاط، عبدالكريـــم هاشـــم مصطفـــى، 
لالحتجـــاج على عـــرض فيلم ”ثـــالث كاميرات 
مســـروقة“، الـــذي تـــم عرضـــه فـــي مهرجـــان 
الســـليمانية الدولـــي بالعراق، وفـــاز بجائزة 
أفضل فيلم وثائقي، وهو األمر الذي أثار غضب 

الدبلوماسية المغربية.
وقـــال المدير الفني لمهرجان الســـليمانية 
الســـينمائي الدولي، دانة عمر، في تصريحات 
للصحافـــة العراقيـــة، إن ”الحكومـــة المغربية 
أبـــدت انزعاجها مـــن عرض فيلـــم ’3 كاميرات 
المحظور ضمن فعاليـــات مهرجان  مســـروقة‘ 
الســـليمانية“، كاشـــفا أن الخارجية المغربية 

استدعت السفير العراقي احتجاجا على ذلك.
وأضاف المدير الفني أن ”السفير العراقي 
تواصـــل معـــي، وأبلغني بأن الفيلـــم محظور، 
وكيـــف تم عرضه خـــالل فعاليـــات المهرجان، 
ونحن بدورنـــا قلنا له إننا غيـــر مطلعين على 
مثل هذا القرار، وهذا فيلم وثائقي وعرضه أمر 

طبيعي“.
وســـبق للمغرب أن احتج على لبنان العام 
الماضـــي بعد أن تمت برمجة عرض الشـــريط 
الوثائقي نفسه في المهرجان الدولي للسينما 

ببيروت، قبل أن يتم التراجع عن عرضه.
وكان المغـــرب أعلـــن مطلع العـــام الحالي 
قطع عالقاته مع إيـــران متهما حزب الله بدعم 
ميليشيات البوليســـاريو لوجستيا وعسكريا. 
وأعادت الرباط عالقاتها الدبلوماسية كاملة مع 
طهران في العام 2016 بعد انقطاع دام أكثر من 
سبع ســـنوات، بسبب خالف بين البلدين حول 
تصريحات إيرانية طالبت بضم مملكة البحرين 

إلى أراضيها وحول ما اعتبرته الرباط أنشطة 
مذهبية للسفارة اإليرانية في المغرب.

 وأكد الوزير المكلف بالعالقات مع البرلمان 
والمجتمـــع المدني، الناطق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة، مصطفى الخلفي، أن االســـتفزازات 
التي تقوم بها جبهة البوليساريو في المنطقة 
الواقعة شـــرق الجـــدار هي ”محاولة يائســـة 

ستمنى بالفشل“ كسابقاتها.

وشـــدد على أن ما يصدر عن البوليساريو 
ومـــن ورائها الجزائـــر، من اســـتفزازات يأتي 
التي راكمتها  في أعقـــاب ”اإلنجازات الدالـــة“ 
المملكة في الفتـــرة األخيرة، مذكرا، بـ“التحول 
في موقف دولة جنوب الســـودان التي  الكبير“ 

عبرت عن موقف داعم للمغرب.
وأبـــرز الخلفي أن األمم المتحدة حاســـمة 
بشـــأن المنطقة الواقعة شـــرق الجـــدار، حيث 
تشـــدد على توقف البوليســـاريو عن أي إجراء 

بنقل قوات أو بنيات إدارية.
وتتجـــه أطـــراف النـــزاع حـــول الصحراء 
إلـــى قبول دعوة مبعـــوث األمـــم المتحدة إلى 
الصحراء للقاء في مدينة جنيف، فيما تتناسل 
تســـاؤالت عما يمكن أن يســـفر عنه من حلحلة 
للوضـــع. ودعـــا المبعـــوث األممـــي، األلماني 
هورســـت كوهلـــر، نهايـــة ســـبتمبر الماضي، 
األطـــراف المعنية بالنزاع إلـــى جنيف، يومي 

4 و5 ديسمبر المقبل، لبحث قضية الصحراء.

} تونس - يبدأ وزير الخارجية الفرنسي جون 
إيف لودريان زيارة عمل إلى تونس يومي الـ21 
والـ22 من الشهر الجاري بهدف تعزيز التعاون 

ومناقشة الوضع في ليبيا.
وأعلنت وزارة الخارجية التونسية الجمعة 
أن زيـــارة الوزيـــر الفرنســـي تأتي باألســـاس 
لتفعيـــل االتفاقيـــات التـــي أمضاهـــا الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون أثنـــاء زيارته إلى 
تونس في بداية هـــذا العام والتحضير للدورة 
الثانيـــة للمجلـــس األعلى للتعاون التونســـي 
الفرنسي ومنتدى األعمال التونسي الفرنسي.

وكان ماكـــرون قد تعهـــد بتوفير دعم يناهز 
1.8 مليـــار أورو لتونـــس حتى عام 2022 يغطي 
مجـــاالت األمـــن والدفـــاع والقضـــاء ومكافحة 
الهجـــرة غير الشـــرعية وتمويل المؤسســـات 

الصغرى والمتوسطة.
وسيجري لودريان مباحثات مع المسؤولين 
االســـتثمار  قطاعـــات  تشـــمل  التونســـيين 

والسياحة والثقافة والتعليم والتكوين المهني 
وتكنولوجيات االتصال.

وتعد فرنسا الشريك االقتصادي والتجاري 
الخارجي األول لتونـــس، وهي تمتلك أكثر من 
1300 مؤسســـة بتونس، توفـــر حوالي 135 ألف 
فرصـــة عمـــل، كما أنهـــا تمثل ســـوقا تقليدية 

ورئيسية للسياحة في هذا البلد.
ويمـــر االقتصاد التونســـي بأســـوأ فتراته 
منـــذ الســـبعينات. وتواجه الماليـــة العمومية 
فـــي تونس ضائقة كبرى. وتقول الحكومة إنها 
تحتـــاج إلـــى تطبيق إصالحات عاجلة تشـــمل 
الصناديق االجتماعية التي تواجه عجزا ماليا 
كبيرا. وارتفعت نسبة التضخم إلى 7.7 بالمئة 
وهي نسبة لم تشهدها تونس منذ الثمانينات.

وســـيلتقي الوزيـــر الفرنســـي في جلســـة 
عمل مـــع وزيـــر الخارجية التونســـي خميس 
الجهيناوي وسيشـــمل اللقاء مناقشـــة الوضع 
في ليبيا ومســـار العملية السياســـية في هذا 

البلد الجـــار لتونس. ويقـــول مراقبون إن هذا 
اللقاء سيكون بمثابة استباق لمؤتمر باليرمو 
حول ليبيـــا الذي تســـتعد إيطاليـــا لعقده في 

نوفمبر المقبل.
وكان لودريان قد استقبل من طرف الرئيس 
التونســـي الباجي قايد السبســـي وتقابل مع 
نظيره خميس الجهيناوي عند توّقفه في يوليو 
الماضي بتونس في طريقه إلى ليبيا للتحادث 
مـــع أبـــرز الفاعلين في الســـاحة السياســـية 
الليبية. وتشـــكل المســـائل ذاتهـــا محور لقاء 
وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مســـاهل، 
بنظيره الفرنســـي جان إيـــف لودريان بباريس 

بداية شهر نوفمبر.
وتســـعى فرنســـا مـــن وراء تحركاتها إلى 
اإلبقـــاء على نفس الحـــراك الدبلوماســـي في 
اتجـــاه تنظيـــم االنتخابـــات الليبيـــة، تجنًبا 
لتأويالت سياســـية تروج الســـتبدال مخرجات 
اتفـــاق باريس بنتائج مؤتمـــر باليرمو المقرر 

عقده يوم 13 نوفمبر المقبل.
وناشـــد رئيس البرلمان األوروبي أنطونيو 
تايانـــي الخميس الدول األعضـــاء في االتحاد، 
بتوحيـــد موقفها وإعداد اســـتراتيجية موحدة 

للعمل في ليبيا.
وكان تايانـــي يتحدث فـــي مؤتمر صحافي 
عقده على هامش القمة األوروبية في بروكسل 
تدخل أطراف  الخميس، واصفا بـ“غير المفيد“ 
أوروبيـــة متعـــددة بوجهات نظـــر مختلفة في 

اإليطالية. الشأن الليبي، وفقا لوكالة ”آكي“ 
واعتبر أن ”تباين مواقف الدول األعضاء لن 
يساهم في تســـوية األوضاع وبسط االستقرار 
مشـــددا على أهمية عودة الســـالم  فـــي ليبيا“ 
إلى ليبيا إعالء لشـــأن المصالح االستراتيجية 
األوروبيـــة. وأوضـــح أن ”االتحـــاد األوروبـــي 
يجـــب أن يقـــدم لليبييـــن وجهة نظـــر موحدة 
خـــالل مؤتمـــر باليرمـــو“، ولم يفـــوت تاياني 
الفرصة لتوجيه انتقادات للسياســـة الخارجية 
األوروبية، قائال ”لســـنا أقوياء بما فيه الكفاية 

تجاه القضايا الكبرى“.

تتجاهل الســـلطات الليبية  } ســبها (ليبيــا) – 
الهجوم الذي تشـــنه عصابات تشادية مسلحة 
محســـوبة على المعارضة، حيث يجد السكان 
أنفســـهم وجها لوجه مع هذه العصابات التي 
امتهنت التهريب والخطف والســـطو المسلح. 
وفـــي حيـــن طالـــب مجلـــس النـــواب الجيش 
بالتدخـــل، يلتـــزم المجلس الرئاســـي لحكومة 

الوفاق بالصمت.
وأعلن حزب تحالف القـــوى الوطنية البدء 
في سلســـلة اتصاالت مع منظمات وشخصيات 

دولية لشرح ما يحدث في الجنوب الليبي.
ولفـــت التحالـــف فـــي بيان أصدره مســـاء 
الخميس إلى أن ”التشـــكيالت العسكرية التي 
تم تســـليحها واإلنفاق عليها مـــن الميزانيات 
الرسمية للدولة، تقع عليها مسؤولية المشاركة 
في الدفاع عـــن الجنوب الليبي وأهله ضد هذه 
العصابات المارقة التي تمارس أعمال االبتزاز 

والخطف والحرابة“.
وذكر التحالف بأن ”الدفاع عن تراب الوطن 
فـــي الجنوب واجـــب على كل الذيـــن يحملون 
الســـالح ســـواء من ادعى الشـــرعية أو من لم 
يدع، ذلـــك هو القتال المقـــدس وليس االقتتال 

للسيطرة على القرار السياسي والمالي“.
وأشـــار التحالف إلى أنه ”يتابع ما يحدث 
في الجنوب الليبي، ويثّمن عاليًا الدور القتالي 
الكبير الـــذي يقوم به أبنـــاء الجنوب الحبيب 
فـــي الدفـــاع عـــن أرض الوطن ضـــد عصابات 

المرتزقة“.
وتدور منذ أيام اشـــتباكات مسلحة جنوب 
منطقة أم األرانب 150 كلم جنوب ســـبها وشرق 
بلـــدة القطـــرون وتجرهي جنوب البـــالد، بين 
أبناء المنطقة ومجموعة من عصابات إجرامية 
أجنبية مسلحة تمارس أعمال الحرابة والسطو 
والخطـــف والتعدي علـــى الممتلكات الخاصة، 

وتعريض حياة السكان للخطر.
وباســـتثناء المعارك القبليـــة أو تلك التي 
تندلـــع مـــع المعارضة التشـــادية، لـــم ينخرط 
الجنـــوب في الحـــرب الدائرة فـــي البالد، لكن 

ذلـــك لم ينأ بـــه عـــن المعاناة، حيـــث كان من 
أول المتضرريـــن من حالة االنقســـام العاصفة 

بالبالد منذ سنوات.
وتقلص تدخل الدولة لمساعدة السكان في 
مواجهـــة صعوبة الحياة ودعم المستشـــفيات 
باألدوية التي تلزمها، نتيجة لحالة االنقســـام 
السياســـي وهو مـــا جعل المدنيين يعيشـــون 
حيـــاة معزولـــة يواجهـــون فيهـــا مشـــاكلهم 

بأنفسهم.
ويشـــكو ســـكان الجنوب خاصة من تردي 
الخدمـــات الصحية إذ إن أغلب المستشـــفيات 
ال تعمل أو بصدد الصيانة، باســـتثناء البعض 
على غرار مركز سبها الطبي الذي يقدم خدمات 

سيئة جدا.
ويعتقـــد البعـــض أن ُبعد الجنـــوب الذي 
يســـمى تاريخيـــا بإقليم فـــزان عن الســـاحل 
والعاصمـــة طرابلس، جعل منه غير مؤثر على 
اتخاذ القرارات السياســـية ما حوله إلى إقليم 
هامشـــي رغم ثرائه بالمـــوارد الطبيعية، حيث 
يوجـــد به حقل الشـــرارة النفطي الـــذي تديره 

شركة إيني اإليطالية.
وتتقاســـم قوات الجيش الموالية لسلطات 
الشـــرق ومجموعات مســـلحة موالية لحكومة 

الوفاق، الســـيطرة على إقليم فزان. ورغم طرد 
الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر لمجموعات 
إســـالمية متطرفة (القوة الثالثة) تدين بالوالء 
لحكومة الوفاق، من عدة قواعد عسكرية جوية 
كقاعـــدة تمنهنت والجفرة وبراك الشـــاطئ، إال 
أنه لم ينجح في إحكام السيطرة على الجنوب.
ويصـــف كثيـــرون المشـــهد فـــي الجنوب 
بالمعقد ويرى هؤالء أنه من الصعب الســـيطرة 
عليه في ظل ما تعيشـــه البالد من انقســـامات. 
ففـــي حين اختارت قبائل مســـاندة الســـلطات 
شـــرق البالد ومن بينها التبو وبعض القبائل 
العربيـــة األخـــرى، فقد اختـــارت قبيلـــة أوالد 

سليمان والطوارق مساندة سلطات طرابلس.
وطالب مجلـــس النواب الليبـــي المنتخب 
القيـــادة العامـــة للقوات المســـلحة، بإرســـال 
عاجـــل  بشـــكل  عســـكري  ودعـــم  تعزيـــزات 
لـ“تطهيـــر الجنوب الليبي من دنس العصابات 

اإلجرامية“.
وأدان المجلـــس في بيان الخميس ”انتهاك 
المعارضـــة التشـــادية حرمـــة التـــراب الليبي 
بتواجـــد قواتها فـــي مناطق الجنـــوب الليبي 

وممارستها عمليات النهب والخطف والقتل“.
وزار خليفة حفتر األربعاء تشاد حيث التقى 

الرئيـــس إدريس ديبي، في زيـــارة غير معلنة. 
وقـــال مراقبـــون إن الزيارة تندرج في ســـياق 

التوتر األمني الذي يشهده جنوب البالد.
وأكد عضو مجلـــس النواب محمد العباني 
أن ”زيارة خليفة حفتر إلى تشاد الحدودية وفي 
زمن متقارب لزيارته السابقة مرتبط بما يشهده 

الجنوب من انفالت أمني“.
وأضاف في تصريحات صحافية إلى وجود 
جماعات تشادية مسلحة مناوئة إلدريس ديبي 
في الجنوب فضال عـــن تحرك بعض الدوريات 
التابعة للجيش الليبي إلـــى الجنوب لمحاربة 

العصابات المتمركزة به.
وشـــدد العبانـــي علـــى أن التنســـيق بين 
الطرفين الليبي والتشادي أصبح أمرًا ضروريًا 
في هـــذا الملف، متوقعا أن تســـفر الزيارة عن 
ســـرعة التنســـيق بيـــن البلديـــن الجارين في 
محاربـــة هذه الجماعـــات وخلق أجـــواء آمنة 

لوضع حد لعصابات التهريب والخطف.
وحذرت كتيبة ُسبل السالم التابعة للجيش 
بمدينـــة الكفرة الجمعـــة كل المهربيـــن الذين 
يقومون بالدخول إلى المدينة أو الخروج منها 
عبر فتحـــات الســـد الترابي المفتعلة بســـبب 

العبث بالسد المقام حول المدينة.

السلطات الليبية تترك الجنوب لمواجهة مصيره مع  المعارضة التشادية
[ تحالف القوى الوطنية يحاول لفت انتباه العالم لما يحدث في الجنوب  [ مجلس النواب يطالب الجيش بالتدخل

ــــــي منذ األســــــبوع  ــــــوب الليب ــــــش اجلن يعي
املاضــــــي على وقع اشــــــتباكات مســــــلحة 
بني جماعات تشــــــادية مســــــلحة معارضة 
ومسلحني ليبيني، في ظل غياب تام للقوات 
الليبية الرسمية سواء تلك احملسوبة على 
حكومة الوفاق أو اجليش بقيادة املشــــــير 

خليفة حفتر.

أخبار
«ليبيا وجاراتها في شمال أفريقيا ترفض المشروع األوروبي إلقامة مراكز الستقبال المهاجرين 

على أراضيها لمنع وصولهم مباشرة إلى االتحاد األوروبي}.

محمد طاهر سيالة
وزير اخلارجية الليبي

«اســـتغربت كثيرا من موقف حركة مشروع تونس التي خيرت أن تقف إلى جانب حركة النهضة 

على أن تتوحد مع حركة نداء تونس}.

فاطمة املسدي
عضو البرملان التونسي

ال مجال النتظار تعزيزات قد ال تأتي أبدا

وزارة الخارجيـــة املغربية تســـتدعي 

الربـــاط،  فـــي  العراقـــي  الســـفير 

لالحتجاج على عرض فيلم يدافع عن 

األطروحة االنفصالية

◄
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} بنغــازي (ليبيــا) - قـــال قيـــادي في قبيلة 
ليبيـــة إن أفـــرادا فيها نظمـــوا مظاهرة في 
مينـــاء الحريقـــة النفطـــي في شـــرق البالد 
احتجاجـــا علـــى تعيين وزير فـــي الحكومة 

المعترف بها دوليا في طرابلس.
وقـــال أحد أفراد قبيلـــة العبيدات، الذي 
طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز إن المحتجين 
كانوا عند بوابة الميناء ويمنعون دخول أو 

خروج السيارات.
وأضـــاف أن المتظاهرين يحتجون على 
قرار مـــن الحكومة المعتـــرف بها دوليا في 
طرابلس بخصوص تعيين علي العيســـاوي 

وزيرا لالقتصاد.
وكان ممثلـــون لالدعاء قـــد خلصوا في 
عام 2011 إلى أن العيســـاوي هو المشتبه به 
الرئيســـي في قضية مقتل عبدالفتاح يونس 
الـــذي كان قياديا بارزا خالل االنتفاضة ضد 
معمر القذافـــي. وينتمي يونـــس إلى قبيلة 

العبيدات.
وأســـقطت إحـــدى المحاكـــم فـــي 2012 
القضية المنظورة ضد العيســـاوي والعديد 
من المشـــتبه بهم اآلخرين. لكن العيســـاوي 
عاد إلـــى دائرة الضوء مجـــددا عندما عينه 
فائز الســـراج رئيـــس وزراء الحكومة التي 
مقرها طرابلس وزيرا لالقتصاد هذا الشهر.

وفـــي هذا األســـبوع أمـــر القائـــد العام 
للجيـــش المشـــير خليفـــة حفتـــر والـــذي 
تســـيطر قواته على شرق البالد ”باستئناف 
التحقيقات في قضيـــة اغتيال رئيس أركان 
الجيش الليبي في نظام القذافي والمجلس 
االنتقالي اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه 
والتواصـــل مـــع كافـــة الجهـــات الدوليـــة 
والمحليـــة من أجـــل تســـليم المتهمين في 
تلـــك القضية“. وأحدث مقتل يونس صدوعا 
عميقة داخل معســـكر المعارضة الذي تولى 

زمام األمور في البالد.
وكان يونـــس لســـنوات ضمـــن الدائرة 

المقربة من القذافي.
وانشـــق في بداية االنتفاضة في فبراير 
2011 وأصبـــح القائد العســـكري للمعارضة 
وهـــي خطـــوة لم تـــرق لمعارضيـــن آخرين 

عانوا في عهد النظام القديم.
يونـــس  مقتـــل  مالبســـات  تـــزال  وال 
غامضة لكن ما هـــو معروف هو أنه تعرض 
لالغتيـــال في يوليو 2011 بعد أن اســـتدعاه 
قـــادة المعارضة من على جبهـــة القتال في 
بنغازي المدينة الرئيســـية في الشرق ومهد 

االنتفاضة ضد القذافي.

احتجاجات بميناء الحريقة 

على تعيني العيساوي

توتر دبلوماسي بني املغرب 

والعراق بسبب قضية الصحراء

لودريان في تونس لبحث تنفيذ الوعود الفرنسية

وعود كثيرة ال بد من تحقيقها

محمد العباني:

زيارة حفتر إلى تشاد 

مرتبطة بما يشهده الجنوب 

من انفالت أمني



}  باريــس - قــــال كبيــــر مفاوضــــي االتحاد 
األوروبي في ملف بريكســــت ميشــــال بارنييه 
الجمعــــة، إن مســــألة الحــــدود بيــــن إيرلندا 
الشــــمالية وجمهوريــــة إيرلنــــدا قد تنســــف 
مفاوضات تنظيم خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبــــي، علــــى الرغم مــــن االنفتــــاح الذي 
أبدته لندن تجاه التصورات األوروبية بشــــأن 

الحدود.
وقــــال بارنييــــه ردا علــــى ســــؤال لمحطة 
”فرانــــس انتــــر“ اإلذاعيــــة حول مــــا إذا كانت 
مســــألة الحدود اإليرلندية يمكن أن تتســــبب 
بانهيــــار المحادثــــات، ”الجــــواب هــــو نعم“ 
مضيفا ”أعتقد أننا بحاجة إلى اتفاق، لكنني 
لســــت واثقا من أننا ســــنتوصل إليــــه، األمر 

صعــــب، لكنه ممكن“. والخميــــس حذر القادة 
األوروبيــــون بريطانيــــا من أنهم لــــن يقدموا 
المزيــــد مــــن التنازالت لكســــر الجمــــود الذي 
وصلت إليه مفاوضات بريكست، لكنهم أبدوا 
ثقتهــــم بإمكانية التوصل التفــــاق قبل مارس 
المقبــــل موعد خــــروج بريطانيا مــــن التكتل 

األوروبي.
واختتمت قمة بروكسل دون تحقيق تقدم 
بعد اكتفاء رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي بطــــرح تمديــــد الفتــــرة االنتقالية وعدم 

تقديمها مقترحا جديدا.
وتحاول ماي منذ االســــتفتاء على خروج 
بريطانيــــا مــــن االتحــــاد األوروبي فــــي 2016 
التوفيق بين مطالب حزبها المحافظ المشكك 

في الوحدة األوروبية ووقائع المفاوضات مع 
بروكسل.

وقوبل طرح مــــاي تمديد الفترة االنتقالية 
لمعالجة مســــألة الحــــدود اإليرلندية بغضب 

عارم في بريطانيا.
وفي مسعى لتحقيق تقدم في المفاوضات، 
وافقــــت لندن فــــي 2017 على حــــّل ُأطلق عليه 
(باكستوب) يتم تطبيقه  اسم ”شــــبكة األمان“ 
في حــــال عــــدم التوصل إلى حــــّل أفضل عبر 
التفــــاوض، لكن تطبيــــق هذه الخطــــة عمليا 
ســــيعني إقامة حــــدود جمركية بيــــن إيرلندا 
الشمالية وســــائر المملكة المتحدة، وهو أمر 
لن يكون من السهل على الحكومة البريطانية 
القبــــول به، وهي التــــي تعتبر أنــــه يتعرض 

لوحــــدة أراضي البــــالد وســــوقها. ولن يحل 
تمديد الفتــــرة االنتقالية التــــي تبقى خاللها 
بريطانيــــا ضمــــن الســــوق الموحدة مســــألة 
الحــــدود اإليرلندية، لكنه ســــيمنح المزيد من 
الوقــــت للتفاوض بشــــأن اتفاق تجــــاري بين 

الطرفين.
ويتيــــح هذا الحل الذي رفضته لندن حتى 
اآلن، الحفــــاظ علــــى إيرلندا الشــــمالية ضمن 
االتحاد الجمركي والسوق الموحدة في غياب 

حل آخر.
وتقتــــرح لندن من جانبها أن تســــتمر في 
اعتمــــاد األنظمــــة الجمركيــــة لالتحــــاد حتى 
توقيع اتفاقية أوســــع للتجارة الحرة، لتجنب 

مراقبة البضائع على الحدود.

{توصلـــت إلى توافق مع نظرائي، األميركي جيمس ماتيس والكوري الجنوبي جيونغ كيونغ دو، أخبار

على التحرك المشترك لتطبيق عقوبات األمم المتحدة على كوريا الشمالية}.

تاكيشي إيوايا
وزير الدفاع الياباني

{سنحترم تعهدنا تجاه ناخبينا وكما أعلنا في وقت سابق سنحظر على جميع موظفي الدولة في 

مناصب السلطة ارتداء رموز دينية}. 

فرنسوا ليغو
رئيس وزراء مقاطعة كيبيك الكندية
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} باريــس – قالــــت مجموعــــة العمــــل املالــــي 
(فاتف) الدوليــــة اجلمعة، إن أمام إيران حتى 
فبرايــــر لتكمــــل إصالحــــات جتعلهــــا ملتزمة 
باألعراف الدولية وإال ســــتواجه عواقب، فيما 
صادق برملان طهران، عن مضض، على الئحة 
انضمام البــــالد إلى االتفاقية الدولية ملكافحة 

متويل اإلرهاب.
وقّلــــل من أهمية هــــذه اخلطوة العديد من 
املســــؤولني واخلبــــراء الذين دعــــوا املجتمع 
الدولي إلى مراجعة تاريخ السياسة اإليرانية 
والنظر بني السطور لفهم حيثيات هذا القرار 
الــــذي جاء فــــي خضم التصعيــــد الدولي ضد 

إيران.
وتكشــــف التجربة أن إيران إذا ما وافقت 
على قرار إلظهار ”حســــن السلوك“ في العلن، 
فإنها تخفي وراءه شــــيئا مــــا تقوم به. وأبرز 
مثــــال على ذلــــك مفاوضات االتفــــاق النووي، 
التــــي اســــتغلتها إيــــران لتوســــيع تواجدها 
العسكري في سوريا والعراق واليمن، وتطبق 
خطتهــــا التي عملــــت عليها منــــذ ثالثة عقود 
لرسم ممر يصلها بشــــواطئ البحر املتوسط، 

ومينحها نفوذا في املنطقة والعالم.

وقالت املجموعة في بيان ”مجموعة العمل 
املالي قررت خــــالل اجتماعها هذا األســــبوع 
أن تســــتمر في تعليق اإلجراءات املضاد، بيد 
أن فاتــــف تعبر عن خيبــــة أملها من أن اجلزء 
األكبر من خطة التحرك مازال بانتظار التنفيذ 
وتتوقــــع أن متضــــي إيــــران قدما في مســــار 

اإلصالح بسرعة“.
وصادق البرملــــان اإليراني على مشــــروع 
قانون االنضمــــام إلى اتفاقيــــة األمم املتحدة 
ملكافحــــة متويــــل اإلرهــــاب، عارضــــه النواب 
احملافظون بشّدة. ويرى متابعون أن معارضة 
التيار احملافظ ملشروع القانون قبل التصويت 

عليه ال ميكن قراءتها بعيدا عن أنشطة النظام 
في اخلــــارج، حيث تعتمد طهــــران على أذرع 
وميليشــــيات حتتاج إلــــى التمويــــل، لتنفيذ 

أجنداتها اخلبيثة في املنطقة.
وميثــــل القانــــون اجلديــــد، إن ّمت االلتزام 
ببنوده وعدم تركه حبرا على ورق، عقبة أمام 
دعم امليليشــــيات في اخلارج التي تعتمد كليا 
علــــى الدعم املالي اإليرانــــي كجماعة احلوثي 
في اليمن وحزب اللــــه في لبنان الذي تصنفه 

الواليات املتحدة كمجموعة إرهابية.
وقبيــــل التصويت، حذر وزيــــر اخلارجية 
محمد جواد ظريف في الكلمة التي ألقاها، من 
زيــــادة الواليات املتحــــدة األميركية عقوباتها 

في حال عدم قبول مشروع القانون.
وتطرق ظريف لزيارة رئيس البنك املركزي 
عبدالناصــــر همتي إلى موســــكو،  اإليرانــــي 
والتــــي عاد منها برســــالة مفادها أّن روســــيا 
لن تســــتطيع مســــاعدة إيــــران ما لــــم تنضم 

لالتفاقية، وكذلك الصني.
ويأمل املســــؤولون اإليرانيون أن تساهم 
املصادقة على قانــــون مكافحة اإلرهاب ومنع 
غســــيل األموال في تقريب البالد من املعايير 
الدوليــــة وتســــاعد في اســــتبعادها من قوائم 
ســــوداء لالســــتثمار فــــي ظــــل إعــــادة فرض 

العقوبات األميركية.
وتشير مؤسسة الدفاع عن الدميقراطيات 
إلــــى أن البرملان اإليراني عندما أقّر مشــــروع 
قانون مكافحة متويل اإلرهاب احتفظ ببعض 
االســــتثناءات حلماس وحزب الله، فيما يربط 
تقرير نشــــرته فورين بوليسي بني هذا القرار 
وقرارات أخرى صدرت في نفس الفترة تهدف 
فــــي باطنها إلــــى االلتفــــاف علــــى العقوبات 
األميركية، التي ســــتطبق املجموعــــة الثانية 

منها في نوفمبر املقبل.
ويســــتبعد القانون من تعريفــــه لإلرهاب 
ما يعتبره اإليرانيــــون ”النضال ضد الهيمنة 

االستعمارية واالحتالل األجنبي“. 
ويقــــر املشــــروع بأنه لــــن ميتثــــل امتثاال 
كامــــال للفقــــرة 1.ب فــــي املــــادة 2 مــــن قانون 
متويل اإلرهاب، التــــي حتظر أي فعل ”ُيقصد 
به التســــبب في وفاة أو إصابة بدنية خطيرة 

ملدني، أو ألي شــــخص آخر ال يقوم بدور نشط 
في النشــــاط العدائي في حــــال وجود صراع 
مســــلح“. ويقــــول القانــــون إن التــــزام إيران 
حتــــى إذا كانت األطراف  باملــــادة 2 ”محدود“ 
األخــــرى ملتزمة متاما بهذه املــــادة. في حني 
تؤكــــد مجموعة العمــــل املالي علــــى ضرورة 
التزام إيــــران بتجرمي متويــــل اإلرهاب، ”مبا 
في ذلــــك إزالة االســــتثناء للجماعات التي مت 
حتديدهــــا“ والتــــي حتــــاول إنهــــاء االحتالل 

األجنبي واالستعمار والعنصرية.
وينص القانون على اســــتثناء آخر للمادة 
6 مــــن قانــــون مكافحــــة اإلرهــــاب مــــن خالل 
التأكيــــد على أنه ال ينطبــــق على حق ”الكفاح 
املشــــروع“، حيث تتطلب املادة 6 من األعضاء 
اعتمــــاد تدابير ”لضمــــان عدم وقــــوع أعمال 
إجرامية في نطاق هذه االتفاقية والتي ميكن 

تبريرها باعتبارات سياســــية أو فلســــفية أو 
أيديولوجيــــة أو عرقية أو دينية أو أي طبيعة 
أخــــرى مماثلة“. كما ينص علــــى أن إيران لن 
تلتزم بأي جزء من اتفاقيــــة مكافحة اإلرهاب 
فيمــــا يتعــــارض مــــع قوانينها ودســــتورها، 
وهي ثغرة كبيرة ميكن إليران أن تســــتخدمها 
كلما ســــعت إلى تطبيق املزيــــد من اإلعفاءات 

واالستثناءات.
ويشــــير الباحثان في مؤسسة الدفاع عن 
الدميقراطيات ســــعيد قاســــمي جناد وتوبي 
درشــــويتز إلى أن مصادقــــة البرملان اإليراني 
على اتفاقية فاتف ال تشــــمل منعها من متويل 
امليليشــــيات املوالية لهــــا باملنطقة مثل حزب 
الله في لبنان وحركــــة حماس االذين يتلقيان 
دعمــــا ماليا من إيران يقــــدر بنحو 800 مليون 
دوالر ســــنويا، باإلضافــــة إلــــى الدعــــم الذي 

تقدمــــه طهران إلى ميليشــــياتها فــــي العراق 
واحلوثيني فــــي اليمن، كما الدعم الذي تقدمه 
للموالني السياسيني، وهي كلها أذرع حتتاج 
إلى أموال ســــيكون من الصعــــب توفيرها في 
ظل العقوبات، وال مجال لكسبها إال عن طريق 
غســــيل األمــــوال والتهريب وااللتفــــاف على 

العقوبات. 
ويرصد اخلبراء تضييقا دوليا متصاعدا 
علـــى إيـــران التـــي خســـرت مؤخـــرا نقاطا 
هامـــة، إثر الصفعة التـــي تلقتها من باريس، 
بتجميد األخيرة أصول دبلوماسيني إيرانيني 
وأصـــول إدارة تابعة لوزارة االســـتخبارات 
اإليرانيـــة، وتوجيـــه اتهـــام علنـــي وصريح 
لطهران بالوقـــوف وراء محاولة اعتداء على 
جتمع للمعارضة اإليرانية في فيليبانت قرب 

باريس.

مجموعة العمل املالي تحذر إيران من االلتفاف على مكافحة تمويل اإلرهاب
[ توجس داخل المنظمات الدولية من احترام إيران لتعهداتها  [ خبراء: طهران احتفظت ببعض االستثناءات لحماس وحزب الله

حّذرت مجموعة العمل املالي الدولية، الســــــلطات في طهران من عواقب وخيمة إن حاولت 
االلتفاف على تعهداتها، بعد مصادقة برملانها على االتفاقية الدولية ملكافحة غسيل األموال 
ــــــرام طهران اللتزاماتها،  ومكافحــــــة اإلرهاب، ما يعكس توجــــــس الهيئات الدولية من احت
خاصة بعد انسحاب واشنطن من االتفاق النووي مع إيران التي التفت على أبرز بنوده.

محمد جواد ظريف:

روسيا لن تستطيع 

مساعدتنا ما لم تنضم 

التفاقية مكافحة اإلرهاب

أياد ملطخة

} كابول –  تقرر تأجيل االنتخابات البرلمانية 
فـــي إقليم قندهـــار األفغاني لمدة أســـبوع بعد 
اغتيـــال أحد أقوى قـــادة البـــالد األمنيين في 
ضربـــة قويـــة لحكومـــة كابـــول المدعومة من 
الغرب، فيما تجرى االنتخابات في باقي أنحاء 
أفغانســـتان كما هو مقرر السبت، وسط تهديد 
طالبان باستهداف مراكز االقتراع وقوات األمن.
وقتل الجنرال عبدالرازق قائد الشـــرطة في 
قندهار خـــارج مقر حاكم اإلقليـــم عندما أطلق 
حـــارس النار علـــى مجموعة من المســـؤولين 
وهم ينصرفون من اجتماع مع الجنرال سكوت 
ميلر قائد القوات األميركية وقوات حلف شمال 

األطلسي في أفغانستان.
ولـــم يصب ميلر في الهجوم لكن قائد جهاز 
المخابـــرات فـــي اإلقليـــم قتل وأصيـــب حاكم 
اإلقليم بجراح خطيـــرة مما يعني القضاء على 
قيادة واحد من أكثر األقاليم أهمية من الناحية 

االستراتيجية.
وقـــال ميلر الجمعـــة إنه ال يعتقـــد أنه كان 
مســـتهدفا في الهجوم، مضيفا فـــي مقابلة مع 
تلفزيـــون تولو نيوز األفغاني ”تقديري أنني لم 
أكن المســـتهدف، كانت مســـاحة ضيقة للغاية، 

لكن ال أعتقد أنني كنت الهدف“.
ورغـــم أن عبدالرازق هو قائد الشـــرطة في 
قندهـــار إال أنـــه كان مـــن أقوى الشـــخصيات 
السياســـية في أفغانســـتان وكان مناوئا بارزا 

لطالبان وصاحب سلطة ال منازع لها في جنوب 
البالد المضطرب.

واتخـــذ قرار تأجيل التصويـــت في قندهار 
رغم اعتراض بعض المســـؤولين الذين حذروا 
من أنـــه يمكن أن يهـــدد االنتخابـــات في باقي 

أنحـــاء البـــالد ويمنـــح طالبان نصـــرا دعائيا 
كبيـــرا، لكـــن صدمة مقتـــل عبدالـــرازق جعلت 
حفيظ الله هاشـــمي المتحدث باسم المفوضية 
المســـتقلة لالنتخابات يقـــول إن أبناء قندهار 

”غير مستعدين نفسيا للتصويت“ بعد مقتله.

وتعتبر انتخابـــات البرلمان اختبارا مهما 
لمصداقيـــة الحكومـــة ولقدرتهـــا علـــى تنظيم 
اقتراع في مختلف أنحاء البالد قبل انتخابات 
الرئاسة األكثر أهمية التي ستجرى في أبريل.

وأصـــدرت حركة طالبـــان تحذيـــرا جديدا 
للناخبين من المشـــاركة فـــي االقتراع وطالبت 
السكان بأن يلزموا بيوتهم وقالت إنها ستغلق 

الطرق وستراقب ”جميع التطورات عن كثب“.
وقال وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس 
إنه من الســـابق ألوانه القول إن هجوم قندهار 
سيؤثر في نســـبة اإلقبال على التصويت، لكنه 

أضاف أن مهمة الجيش هناك لن تتغير.
ويسلط هجوم قندهار الضوء على الوضع 
المضطـــرب في أفغانســـتان بعد أكثـــر من 17 
عاما من الحرب وكذلك بعد االجتماع الذي عقد 
األســـبوع الماضي بين مســـؤولين في طالبان 
والمبعوث األميركـــي الخاص زلماي خليل زاد 

في العاصمة القطرية الدوحة.
ووصـــف وزيـــر الدفـــاع األميركـــي مقتـــل 
الجنـــرال عبدالرازق بأنه ”خســـارة لشـــخص 
وطني“، لكنه يتوقع أال يكون للهجوم أي تأثير 

طويل األمد على الوضع األمني في قندهار.
وقـــال ”نحتاج إلـــى معرفة مـــن الذي فعل 
هذا، ولكن في الوقت الراهن نحن نتجه صوب 
االنتخابـــات وســـنواصل الدفاع عن الشـــعب 

األفغاني“.

مخاوف أفغانية من إجهاض االنتخابات التشريعية

بروكسل ال تستبعد انهيار بريكست بسبب الحدود اإليرلندية

صناديق غير آمنة

مساع أممية لحل الخالف 

في قبرص
} نيقوسيا - تستضيف األمم المتحدة الجمعة 
المقبـــل، لقاء بين الرئيـــس القبرصي نيكوس 
أناستاســـيادس والزعيـــم القبرصـــي التركي 
مصطفـــى أكينجـــي لمحاولـــة الدفـــع باتجاه 
اســـتئناف مفاوضات إعادة توحيـــد الجزيرة 

المتوسطية، والتي انهارت قبل 15 شهرا.
أن  القبرصيـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
أناستاسيادس ســـيلتقي أكينجي في المنطقة 
منزوعـــة الســـالح التي تشـــرف عليهـــا األمم 
المتحـــدة فـــي العاصمة القبرصية المقســـمة 

نيقوسيا.
وسيهدف اللقاء الذي ستستضيفه الممثلة 
الخاصة لألمم المتحدة إليزابيث سبيهار إلى 
إعطاء زخم لمحاولة جديدة من أجل إنهاء أزمة 
االنقسام التي تشـــهدها الجزيرة منذ أكثر من 

أربعين عاما.
واالثنين قدم األمين العـــام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش تقريـــرا إلـــى مجلـــس 
األمن أشـــار فيـــه إلى أن فرص تســـوية األزمة 
القبرصية ال تزال قائمة، على الرغم من انهيار 
المفاوضـــات التـــي وصفت بالحاســـمة جرت 
برعاية األمم المتحدة في سويســـرا في يوليو 

.2017
وأعلـــن غوتيريـــش أنه أعطـــى توجيهات 
اســـتئناف  نحـــو  قدمـــا  بالدفـــع  لموفديـــه 

المحادثات.
واألسبوع الماضي أعلن أناستاسيادس أن 
لقاءه مع أكينجي ليس مؤشـــرا على استئناف 
محادثات السالم، بل هو مجرد مناسبة لتبادل 
اآلراء. ومنذ مؤتمر سويسرا العام الماضي لم 
يجر حتـــى اآلن أي لقاء رســـمي بين الرجلين 
اللذين جمعهما عشـــاء غير رســـمي في أبريل 

استعرضا خالله خالفاتهما.
وأكـــدت األمم المتحدة عـــدم انخراطها في 
عمليـــة ســـالم جديدة ما لـــم يلتـــزم الزعيمان 
بالدخـــول في مفاوضـــات بنّيـــة التوصل إلى 

تسوية.
وجمهوريـــة قبـــرص العضو فـــي االتحاد 
األوروبي مقســـمة منذ اجتياح تركيا للشـــطر 
الشمالي من الجزيرة عام 1974، ردا على انقالب 
مدعوم من المجموعة العسكرية الحاكمة آنذاك 
في اليونان، وهي تبســـط ســـلطتها على ثلثي 
الجزيـــرة جنوبـــا، فيمـــا تحتل تركيـــا الجزء 

الشمالي منها.
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} قالت احلكومة النمساوية في يونيو 
املاضي إنها ستغلق سبعة مساجد وتطرد 

60 إماما من البالد بسبب ارتباطهم الوثيق 
مبا أسمته ”اجلهاديني السلفيني أو شبكات 

النظام التركي“.
الغريب في األمر أن أغلبية الشعب 

اإليراني هم من الشيعة بينما األتراك معظمهم 
من السنة وال ميكن أن يلتقيا أبدا. مع 

ذلك، قال النمساويون إن هناك دليال كافيا 
جمعته أجهزة االستخبارات لتبرير قلقها 

جتاه اإلسالميني، سواء أكانوا من السنة أم 
الشيعة، على أراضيها.

وقال أعضاء كبار في املعارضة اإليرانية 
إن التفجير اإلرهابي الذي ارتكبه أحد 

املنشقني اإليرانيني في فرنسا في يونيو 
املاضي، بدأ في فيينا حينما حصل أحد 

اإلرهابيني على القنبلة.
يأتي قرار احلكومة النمساوية بعد صدور 

قانون في عام 2015 يحظر التمويل األجنبي 

للمؤسسات الدينية. كما ُيطالب النمساويون 
السكان ”بالتعبير عن نهج إيجابي جتاه 

املجتمع والدولة“ في النمسا. واشتبكت تلك 
النقطة مع خطابات ألقاها بعض األئمة الذين 
مت ترحيلهم، حيث دعوا إلى ممارسة العنف، 

مبا في ذلك قتل املعارضني.
وميكن إرجاع خوف النمسا من جوانب 

معينة في تاريخ عالقتها باملسلمني إلى 
عام 1529 عندما قام العثمانيون، حتت حكم 
سليمان العظيم، بحصار فيينا. وكانت هذه 
أول محاولة من قبل اإلمبراطورية العثمانية 

للتوسع غربا. لكن اليوم، جتد النمسا نفسها 
مرة أخرى في مواجهة تهديدات من الشرق.

نتجت عن حترك املستشار النمساوي 
للقبض على اإلسالميني ردود أفعال متباينة 
وعاد إلى تسليط الضوء على االنشقاق بني 

الفرعني الرئيسيني لإلسالم، الُسّنة والشيعة، 
مما زاد من حالة التشويش العام التي جتتاح 

الشرق األوسط هذه األيام.
إن إحدى النقاط املثيرة لالهتمام هي أن 

تسليط الضوء على املتطرفني من السنة يعتبر 
مبثابة إطالق العنان للمتطرفني الشيعة، 

الذين، كما يقول البعض، يعملون بقدر من 

احلصانة. ويستشهدون مبثال الشيعة الذين 
يحيون ذكرى عاشوراء، وهو أقدس يوم 

في التقومي الشيعي عندما يتذكرون مقتل 
احلسني، في معركة كربالء.

أقام أفراد من الشيعة مؤخرا مسيرة في 
شارع ماريا هيلفير في فيينا حتت قيادة آية 

الله هاشم حسيني بوشهري، إمام صالة 
اجلمعة في قم، إيران، املعروفة باسم مهد 

الالهوت الشيعي في إيران.

وُسمح لبوشهري بدخول النمسا إلمامة 
طقوس الشيعة الدينية في شهر محرم، وهو 

الشهر األقدس في التقومي الشيعي. في كل 
عام، في العاشر من محرم، يحزن املؤمنون من 

الشيعة على وفاة احلسني عن طريق ضرب 
الرؤوس بالسيف أو السكني أو بالسالسل. 

وبالنسبة إلى الغرب، ميكن أن تبدو هذه 
الطقوس بربرية ووحشية. أما املسلمون 

السنة فال يحتفلون بهذا احلدث ومييلون 
إلى االستهزاء بهذه الطقوس، (يحيون يوم 

عاشوراء بطريقة مختلفة).
كانت احتفاالت عاشوراء التقليدية تتمركز 
بشكل عام في إيران، ولكنها حدثت في لبنان 

والعراق وباكستان، وهي دول ذات أقليات 
شيعية كبيرة وهامة. وفي السنوات األخيرة، 
جرت احتفاالت عاشوراء في أوروبا وأميركا 
الشمالية، وتعتبر لوس أجنلس من بني أكثر 

الواليات التي ينتشر فيها الشيعة بكثرة.
ال يسع املرء إال أن يتخّيل رد فعل املواطن 

النمساوي العادي على رؤية مشهد كهذا 
مبدينته، والتي ألهمت امللحنني العظماء الذين 

أنتجوا بعضا من أروع األعمال املوسيقية 
في العالم. ومن احملتمل أال يعرف الكثير من 

النمساويني من هو بوشهري، لكنه ليس إماما 
عاديا؛ فهو عضو في جمعية اخلبراء، وهي 
هيئة استشارية يجتمع بها املرشد األعلى 

اإليراني من أجل احلصول على املشورة. ولعل 
األهم من ذلك أن بوشهري هو إمام صالة 

اجلمعة في قم.
جاء قرار النمساويني بالتضييق على 

شبكة النظام التركي في النمسا بعد اكتشاف 
أن املساجد التركية تستخدم من قبل النظام 

في أنقرة لتعزيز الفكر اإلسالمي التركي 
والقيام بعمليات التجسس. ومع ذلك، أغفلت 

النمسا أن الشبكات اإليرانية في النمسا، 
التي يقودها رجال الدين الشيعة والعشرات 
من املراكز اإلسالمية املوالية للنظام، تشجع 
أيضا األيديولوجيا املتطرفة وتقوم بعمليات 

جتسس.
وتشتبه مصادر استخباراتية في أن 
النمسا هي مركز عمليات االستخبارات 

اإليرانية في أوروبا، حيث يوجد 100 عميل 
من وزارة االستخبارات واألمن اإليرانية هناك. 

ويقول أحد احملللني في الشرق األوسط إن 
عملهم يهدف إلى التجسس واملضايقة وتهديد 

النشطاء الشيعة واإليرانيني املعادين للنظام.

} الرقة (سوريا) - قبل عام تلقى تنظيم الدولة 
اإلســـالمية أكبر هزائمه بخسارة الرقة، معقله 
األبـــرز في ســـوريا، على أيدي قوات ســـوريا 
الدميقراطية التي شـــّنت هجوما استمر نحو 
أربعة أشهر بدعم من التحالف الدولي بقيادة 
واشنطن، قبل أن تسيطر على محافظة الرقة.

مدينتهـــم  أن  حينهـــا  الســـكان  وظـــن 
ستســـتعيد األمان الذي نعمت بـــه قبل اندالع 
النـــزاع في ســـوريا، لكن ذلك لـــم يحدث، إذ ال 
يـــزال عناصر من التنظيـــم يزرعون ويفجرون 
عبوات ناسفة وينفذون هجمات داخل املدينة 
ويثيرون الرعب بني من تبقى فيها من ســـكان، 
أمـــا النازحون الذين هربـــوا من بطش داعش 
ومـــن معركة طرده، فال يزالـــون مجبرين على 
البقـــاء في املخيم دون أمل قريـــب في العودة 

إلى مدينتهم.
وتقول جنـــالء األحمـــد (36 عامـــا)، التي 
ترتـــدي عبـــاءة بنية وإلـــى جانبهـــا طفالها، 
”كابـــوس داعـــش يالحقنا في كل مـــكان. كلما 
حاولنا أن نرتاح، تعود التفجيرات من جديد“. 
وتضيـــف بحرقـــة ”احلـــرب أتعبتنـــا، أتعبت 

أطفالنا ودمرت مستقبلهم“.

تواجد عسكري كثيف

الدميقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات  عـــاودت 
(الكردية-العربيـــة) في اآلونـــة األخيرة تعزيز 
تواجدهـــا داخل الرقـــة ملعاونة قـــوات األمن 
احملليـــة بعد ازديـــاد وتيرة الهجمـــات. وهي 
تســـّير دوريات وعربات مصفحة في كل أنحاء 
املدينة. وميكن رؤية عناصرها ينظمون السير 

مدججني بأسلحتهم.
وفـــي مواجهة االعتـــداءات التـــي تتكرر، 
تنتشـــر حواجز أمنية ودوريات لقوات سوريا 
الدميقراطية في كل شارع، تقوم بالتدقيق في 
الهّويات وتعتمد إجراءات صارمة عند مداخل 
املرافق العامة. ويقول خالد درويش (40 عاما)، 
أحد سكان املدينة، ”لو لم يكن هناك خوف من 
عـــودة داعـــش إلى الرقـــة، لم نكن لنـــرى هذا 

التواجد العسكري الكثيف“.

ويضيف الرجل، وهـــو والد لطفلني، أثناء 
وجـــوده قـــرب دوار النعيـــم الذي شـــهد على 
عقوبات وحشـــية نفذها التنظيم بحق كل من 
خالف أحكامه خالل ســـيطرته على املدينة، ”ال 
نتمنى إال األمن واألمان، وأن نعيش بسالم لم 
ننعم به بعد“. ويوضح درويش ”نســـتفيق كل 
يوم على دوّي عبوة أو تفجير أو هجوم، حتى 
أصبحنا نخشى إرســـال أطفالنا إلى املدارس 

خوفا من أن ينفجر لغم في أي حلظة“.
وتنفجر بشـــكل شـــبه يومي في شـــوارع 
املدينـــة عبوات ناســـفة، تســـتهدف بحســـب 
املرصـــد الســـوري حلقوق اإلنســـان، حواجز 
أمنية وآليات عسكرية وتوّقع قتلى في صفوف 
املدنيـــني أحيانا. ويتهم املرصد ومســـؤولون 
محليـــون ”خاليا نائمة“ ترتبط بتنظيم الدولة 
اإلســـالمية الذي تقلصت مســـاحات سيطرته 
خـــالل العـــام األخيـــر لتقتصر علـــى مناطق 
محدودة أبرزها في محافظة دير الزور (شرق).

وقال املرصد إن املدينة اخلاضعة لسيطرة 
قوات ســـوريا الدميقراطية وقـــوات التحالف 
الدولـــي تشـــهد املزيد مـــن االنفـــالت األمني. 
وعلـــى مداخـــل املدينـــة كمـــا في شـــوارعها، 
يتولـــى عناصر من قوات أمـــن محلية تابعني 
للمجلس املدنـــي الذي يتولى إدارة الرقة ومن 
قوات ســـوريا الدميقراطيـــة تفتيش الوافدين 
والعابرين والتدقيق في هوياتهم والسيارات 
بالبضائـــع وفحصها  والشـــاحنات احململـــة 
بأجهـــزة متخصصـــة. وفي إطـــار اإلجراءات 
االحترازية، ُمتنع النساء املنقبات من الدخول 
إلى املؤسســـات واملرافق العامة قبل الكشـــف 
عن وجوههن ملوظفات مسؤوالت عن التفتيش، 

خشية تسلل جهاديني متنكرين.

مصير مجهول

بعـــد عـــام على ســـيطرة قـــوات ســـوريا 
الدميقراطيـــة عليها، ال يزال الدمار يطغى على 
مدينة الرقة. وقد قـــدرت منظمة العفو الدولية 
الدمار بـ80 باملئة من مساحة املدينة التي تضم 

30 ألف منزل مدمر و25 ألفا شبه مدمرة.

وعلـــى الرغـــم مـــن كل ذلك، تشـــهد املدينة 
املدمـــرة إلـــى حد كبيـــر، والتـــي تفتقـــد إلى 
البنى التحتية، حركـــة طبيعية، وتفتح احملال 
التجارية أبوابها منذ ساعات الصباح. وتشهد 
الطـــرق والســـاحات العامـــة احملاطـــة بأبنية 
مدمرة جراء غارات التحالف حركة سير نشطة.
وفي محلـــه لبيع املـــواد الغذائية في حي 
الدلي بوســـط مدينة الرقة، ال يخفي أبويونس 
(33 عاما) هواجســـه ”مصيرنا مجهول. في كل 
يوم، ال نعلم ما إذا كنا ســـنموت بعبوة ناسفة 
أو نعود إلى البيت بســـالم. لقد تعبنا من هذا 

الوضع“.
ورغم اإلجراءات األمنية االحترازية، يعتبر 
أبويونس أن ”األمان في املدينة معدوم“. ويرى 
أن ”العناصـــر علـــى احلواجز غيـــر مؤهلني.. 
وهنـــاك ثغـــرات كثيرة يتســـلل منهـــا عناصر 
داعش بســـهولة إلى املدينـــة لتنفيذ الهجمات 

وتخويف السكان“.

النازحون ليسوا أفضل حاال

علـــى وقع املعـــارك العنيفة التي شـــهدها 
الرقـــة ألربعـــة أشـــهر متواصلـــة قبـــل طرد 
اجلهاديـــني منها فـــي 17 أكتوبـــر 2017، فّرت 
غالبية ســـكانها إلى مخيمات أو تشـــردوا في 

املزارع والقرى القريبة.
وبرغم عودة عشـــرات اآلالف من الســـكان 
خالل العام املاضي إلى املدينة، ال يزال بضعة 
آالف فـــي مخيم عني عيســـى في ريـــف الرقة 
الشمالي يعيشون في ظروف صعبة، ينتظرون 
املساعدات ويتحسرون على منازل ال قدرة لهم 

على إعادة بنائها.
ومع اقتراب فصل الشـــتاء، ينهمك عدد من 
النازحـــني في تدعيم وتثبيت خيامهم املهترئة 
حلمايتها من األمطار. وتقول بتول سباكة (32 
عامـــا) التـــي تقيم في مخيم عني عيســـى منذ 
سنة وتســـعة أشهر، ”ليست لدينا القدرة على 
إعـــادة إعمار منزلنا، لـــو كان بإمكاننا ذلك ملا 

بقينا في املخيم“. 

وتروي بتـــول، التي وضعت على رأســـها 
حجابا أسود مرقطا بورود زهرية اللون، ”حني 
رأيت منزلي مدمرا، صرخت من شـــدة احلزن، 
لم يكن لدينا ســـوى غرفتني ومطبخ، لقد تدّمر 
كليا“. لكن، رغم احلياة الصعبة التي تعيشها 
وأطفالهـــا، تقول بتول ”هنـــا على األقل يوجد 
خبز ومياه، وأهم شـــيء توجـــد خيمة تأوينا، 
اخليمـــة هي املأوى“، مضيفـــة ”لم يتضرر من 

األحداث سوى الفقير“.
وتنتشـــر في مخيم عيس عيســـى، اخليام 
البيضـــاء والزرقاء البالســـتيكية التي حتمل 
لالجئـــني.  املتحـــدة  األمم  مفوضيـــة  شـــعار 
وعمـــد بعض الســـكان إلى توســـيع خيامهم 
مســـتخدمني األغطية، واكتفـــى آخرون بخيام 

اهترأت مع مرور الوقت.
يأوي مخيم عني عيســـى حاليا، بحســـب 
مســـؤول املخيم جالل العيـــاف، نحو 13 ألف 
نـــازح، بينهـــم أربعـــة آالف من مدينـــة الرقة. 
ويقـــول العيـــاف ”ذهـــب البعـــض ووجـــدوا 
منازلهـــم مدمرة، ومبـــا أن ال إمكانـــات مادية 

لديهم، عادوا إلى املخيم“.
ويجلس العجوز مشـــهور املعجون الوكاع 
(73 عاما) على كرســـي متحرك أمـــام خيمته، 
وهو الذي ُبترت رجاله وفقد نظره بعد تدهور 
وضعـــه الصحي الناجت عن مرض الســـكري. 
ويشكي الوكاع حاله قائال ”املخيم بات أفضل 
لنا، ليس لدينا مكان آخر منكث فيه، ال يأوينا 

سوى املخيم“. 
وتتســـاءل زوجته ”بيوتنا دمرتها احلرب، 
ال نريـــد العيش في هذا املخيم، ولكن كيف لنا 

أن نعيش في منزل مدمر؟“.
وعنـــد أطـــراف املخيـــم يلهو أطفـــال على 
بعـــض األراجيح، ويـــدرس آخـــرون في خيم 
حتولـــت إلى غـــرف صف، فيمـــا يقف البعض 
أمام خيمة للحصول على دفاتر وأقالم توزعها 

منظمة محلية. 
وفي مكان قريب، تقف مجموعة من النساء 
قرب خزان مياه لتعبئة العشرات من العبوات 
البالســـتيكية التي وضعنهـــا جانبا. وتنهمك 

امرأة في غســـيل ثياب عائلتهـــا في إناء كبير 
علـــى األرض وقـــد علقت على حبـــال خيمتها 

ثياب الغسيل النظيفة امللونة.
تراجعت املساعدات عن مخيم عني عيسى 
بشـــكل كبيـــر خـــالل العـــام املاضـــي. ويقول 
العيـــاف ”تقاعســـت املنظمات خـــالل الفترة 
املاضية، ولم تعد تقدم شـــيئا، ال سالل غذائية 
وال منظفات، هناك خيم مهترئة ونحن مقبلون 
على فصل الشتاء“. ويتحدث السكان عن تأخر 
توزيع املســـاعدات الغذائية ألكثر من شهرين 

في بعض األحيان.

وعـــاد حتى اآلن، وفـــق األمم املتحدة، 150 
ألفـــا من ســـكان مدينة الرقـــة، إال أن مصطفى 
العبـــود (31 عاما) ليس بينهـــم. ويقول الوالد 
لثالثـــة أطفـــال ”الوضـــع األمني ســـيء، إنها 
ليســـت الرقة القدمية التي نعرفهـــا، اعتقدنا 
أننا ســـنرتاح بعد حتريرها، الواحد منا يريد 
فقط أن يعيش بأمان، واملخيم اليوم أكثر أمنا 
من الرقة“. ويضيف الشـــاب األسمر من داخل 
خيمتـــه البالســـتيكية البيضـــاء، ”من يذهب 
إلى الرقة، يشـــتكي من الرقة“. فباإلضافة إلى 
األنقـــاض املنتشـــرة في كل مـــكان مبدينتهم، 
وخاليا داعش املترصدة، يالحق شبح األلغام 

السكان العائدين.

األمن مفقود في الرقة بعد عام من هزيمة تنظيم الدولة اإلسالمية

الحياة في الرقة تفتقد إلى األلوان

حواجز أمنية ودوريات لقوات سوريا الديمقراطية تنتشر في كل شارع

النمسا تغفل أن الشبكات اإليرانية 
التي يقودها رجال الدين الشيعة 
والعشرات من املراكز اإلسالمية 

املوالية للنظام، تشجع األيديولوجيا 
املتطرفة وتقوم بعمليات تجسس 

مشابهة للعمليات التركية

باإلضافة إلى األنقاض املنتشرة في 
كل مكان بالرقة، يالحق السكان 

شبح األلغام وعبوات داعش الناسفة 
وهجماته داخل املدينة التي ينتشر 
فيها عناصر أمن محليون ومن قوات 

سوريا الديمقراطية

 الرعب في نفوس السكان
ّ

[ النازحون غير قادرين على العودة وداعش يبث
”من يذهب إلى الرقة، يشــــــتكي من الرقة“، تلّخص هذه العبارة التي قالها أحد النازحني في 
مخيم عني عيسى، وضع مدينة الرقة بعد عام من طرد تنظيم الدولة اإلسالمية منها. فاألمن 
ال يزال معدوما في هذه املدينة شــــــمال ســــــوريا، والتي أعلنها داعش عاصمة لـ“خالفته“، 
قبل أن تســــــقط في معارك قادتها قوات ســــــوريا الدميقراطية. وال يزل داعش قادرا على 
بث الرعب في نفوس ســــــكانها، باإلضافة إلى األنقاض املنتشرة في كل مكان من املدينة 

املدّمرة إلى حد كبير، والتي تفتقد للبنية التحتية.

النمسا تتجاهل تهديدات إيران لسيادتها
كلود صالحاني
محلل سياسي أميركي

{تنظيم داعش يوســـع نطاق ســـيطرته على الضفة الشمالية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة 
قوات أميركية وقوات سوريا الديمقراطية}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

{مجمل التطورات الحالية في سوريا تؤدي إلى احتمالين األول االجتماع على حل سياسي يتفق 
عليه الجميع، والثاني ذهاب المنطقة إلى تصعيد سيمتد خارج الحدود السورية}.

نصر احلريري
رئيس هيئة التفاوض السورية العليا



نيل أويا

} يشــــعر املواطنون األتــــراك الذين فروا إلى 
اخلارج في أعقاب محاولة االنقالب الفاشــــلة 
التــــي جرت في شــــهر يوليو مــــن العام 2016، 
بقلق مــــن الذهــــاب إلــــى قنصليــــات بالدهم 
خلوفهم من أن يصادر مســــؤولو القنصليات 
جوازات سفرهم أو يسلموهم أوراقا قضائية. 
وبــــدأت الســــلطات التركية فــــي مصادرة 
جــــوازات ســــفر بعــــض الصحافيــــني ورجال 
األعمال ونشــــطاء املجتمع املدنــــي ملنعهم من 
السفر إلى اخلارج في أعقاب محاولة االنقالب 

الفاشلة.
وفــــّر اآلالف من األتراك إلــــى اخلارج منذ 
محاولــــة االنقــــالب ســــعيا للهرب مــــن حملة 
اإلجــــراءات الصارمة واســــعة النطــــاق التي 
جرى شــــّنها علــــى املعارضــــة فــــي أعقابها. 
واآلن، يخشــــى البعض من زيارة الســــفارات 
أو القنصليــــات التركية في اخلارج كي ال تتم 

مصادرة جوازات سفرهم أيضا.  
وأشار البعض إلى أن ذلك من أسباب عدم 
تصويتهم في القنصليات والسفارات التركية 
في االنتخابــــات العامة التي جرت في شــــهر 

يونيو.
وقال عيسى أرتار، رئيس التحرير السابق 
ملجلة سياست اإلخبارية السياسية الصادرة 

باللغــــة التركية، إن موظفي القنصلية التركية 
فــــي برلــــني رفضــــوا جتديــــد بطاقــــة هويته 
وإعطــــاءه األوراق التــــي يحتاجهــــا لتوكيــــل 
محام في تركيــــا للدفاع عنه في قضية يواجه 
فيها اتهامات بســــبب مقال نشــــره. وأضاف 
أرتار ”لم أتســــلم أي نوع مــــن أوامر االعتقال 

أو اإلخطارات“. وأشــــار إلى أنه لم يعلم بأمر 
االعتقال إال بعد االســــتقرار فــــي أملانيا، حيث 
شاهده على النظام احلكومي اإللكتروني على 

اإلنترنت. 
ويقــــول أرتار إنه يحتاج مــــن أجل الدفاع 
عن نفســــه في هذه القضيــــة إلى تقدمي توكيل 

رســــمي فــــي تركيا، لكــــّن موظفــــي القنصلية 
رفضوا السير في اإلجراءات الورقية.

وتابع ”أخبروني بأنه ميكنني االستئناف 
فحســـب. لكنهم قالـــوا أيضا إن االســـتئناف 
ســـُيرفض ألن هنـــاك دعـــوى قضائيـــة معلقة 
بحقي. وفوق ذلك، طلبوا مني جواز سفري. لم 
أعطهم إياه ألنـــه كان من املمكن أن يقولوا لي 

إن جواز سفري قد ّمت إلغاؤه“.
ثمة مواطن تركي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، 
أكد أنه يخشى الذهاب إلى القنصلية التركية. 
وقال ”أعيـــش في أملانيا منذ قرابة العام حتى 
اآلن. أنا واحد مـــن أولئك الذين اضطروا إلى 
مغـــادرة البالد. بعد شـــن حملة تشـــويه على 
املؤسســـة التي كنت أعمل بها، رأيت أن بقائي 
في تركيا سيكون أمرا محفوفا باملخاطر التي 
تهدد أمني، ومن ثم غادرت متجها إلى أملانيا. 
ســـرعان ما أخـــذت حقيبتي، وبعدمـــا جّهزت 

جواز سفري وتأشيرتي وغادرت البالد“.
وأضاف ”بالطبع أحتاج في بعض األحيان 
تتعلـــق  بيروقراطيـــة  إجـــراءات  الســـتكمال 
بحياتـــي في تركيا، لكـــن ال ميكنني أن أخاطر 
بالذهاب إلى القنصلية أو الســـفارة الستكمل 
أي منهـــا. أخشـــى أال أســـتعيد بطاقة هويتي 
الشـــخصية مـــرة أخـــرى أو مصـــادرة جواز 
ســـفري. بعض الناس يخرجون دون استكمال 
إجراءاتهـــم، ومنهم من متت مصـــادرة جواز 

ســـفره. ال أزور وال أفكر في زيـــارة القنصلية 
لقلقـــي مـــن أن أتعرض لنفس الشـــيء، فأنا ال 

أشعر بأمان هناك“.

} لنــدن - توصـــل املفاوضـــون مـــن االحتـــاد 
األوروبـــي واململكة املتحدة فـــي 14 أكتوبر إلى 
اتفاق مؤقت حول االنســـحاب يحدد الشـــروط 
القانونية النسحاب بريطانيا من االحتاد. ولكن 
بعد بضع ساعات فقط، مت إلغاء االتفاق األولي 
عندمـــا أعلـــن دومينيك راب، ســـكرتير حكومة 
بريطانيا للبريكســـت، أن هذا االتفاق ال يناسب 

الكثير من السياسيني في لندن.
ومـــن ثـــم ألغـــى املفاوضـــون اجتماعـــات 
املتابعة، تاركني املرحلـــة التالية من احملادثات 
فـــي أيدي رئيســـة الـــوزراء البريطانية تيريزا 
مـــاي ونظرائهـــا في االحتـــاد األوروبي، الذين 
ســـيجتمعون فـــي 17 و18 أكتوبر فـــي محاولة 
إلعـــادة املفاوضات إلى مســـارها. فـــي األثناء 
تشـــهد املداوالت مدا وجزرا، يـــرى الكاتب في 
مجلة فورين أفيرز ســـتيفن بودانو، أنه يصب 

في صالح االحتاد األوروبي.

وبـــني تصريحـــات أوروبية تزداد تشـــددا 
ومســـاع بريطانية للخـــروج بأقل اخلســـائر، 
يقول ســـتيفن بودانو ”بينما تخسر بريطانيا 
بانفصالها عن االحتاد األوروبي، تستفيد بقية 
دول أوروبـــا من هذه الصفقة“، مركزا أساســـا 
على املظاهر االقتصادية وتداعيات البريكست 

على سوق األعمال في اململكة املتحدة.

اتفاق ولكن

أحـــرز املفاوضـــون تقدمـــا ضئيال بشـــأن 
االتفـــاق الذي يحـــدد العالقة املســـتقبلية بني 
االحتاد األوروبـــي واململكة املتحـــدة. مؤخرا، 
قـــال االحتـــاد األوروبي إنه مســـتعد ملناقشـــة 
اتفاق شامل يشمل العالقات التجارية واألمنية 

والعسكرية.
لكـــن بروكســـل تعتقد أن هـــذه املفاوضات 
يجـــب أن تتـــم فقط بعـــد التوصل إلـــى اتفاق 
االنســـحاب األولـــي. من جانبها، جتـــادل لندن 
بأنها ال تستطيع توقيع مثل هذا االتفاق إلى أن 
تعرف كيف ســـتبدو روابط العالقة املستقبلية 

بني اململكة املتحدة واالحتاد األوروبي.
وفـــي األســـبوع املاضـــي أعلـــن ميشـــيل 
بارنييه، كبير مفاوضي البريكست في االحتاد 

األوروبـــي، عـــن التوصـــل إلى اتفـــاق ”ميكن 
تنفيذه“، ويبدو أن 30 من أعضاء حزب العمال 
في البرملان سيقدمون اآلن دعمهم لتيريزا ماي 
لتمرير بعض االقتراحات النهائية، في األثناء 
تعمل بعض العواصم األوروبية على استغالل 
الفرصـــة لتنافـــس لنـــدن فـــي ســـوق األعمال 

الدولية.
وقامـــت العديـــد مـــن املصـــارف والبنوك 
االســـتثمارية بقيـــادة عمليات نقـــل الوظائف 
والنقود من لندن، والتي من املتوقع أن ترســـل 
حوالي 10 آالف وظيفة ومليارات الدوالرات من 
عائدات الضرائب الســـنوية إلى اخلارج. ولم 
يكـــن قطاع الصناعـــات بعيدا أبـــدا عن قطاع 
اخلدمـــات املالية، حيـــث أظهر أحـــد التقارير 
األخيـــرة مدى انخفـــاض أعـــداد املوظفني في 

املصانع في جميع أنحاء بريطانيا.
كمـــا تأثرت صناعـــة التكنولوجيـــا أيضا 
بخـــروج بريطانيا من االحتاد األوروبي، حيث 
يغادر املؤسســـون بريطانيا التي فقدت إحكام 
قبضتهـــا على املواهب ورأس املـــال األجنبي. 
ويلفـــت بودانـــو إلـــى أن أكثر ما يقلـــق لندن 
هو الضـــرر احملتمل الذي قـــد يلحق بصناعة 
اخلدمات الغذائية، وهـــي في الغالب منتجات 
األلبان والبيض واألســـماك واحلبـــوب، التي 
تعتمد مزارعهـــا ومصانعها على 40 باملئة من 

القوة العاملة في االحتاد األوروبي.
أكبـــر  ”بـــذل  بودانـــو  ســـتيفن  ويقـــول 
املســـتفيدين من خروج بريطانيـــا من االحتاد 
األوروبي، وهم دبلـــن، وفرانكفورت، وباريس، 
على األقل جهدا غير مسبوق في جذب األعمال 
التجاريـــة، في الوقـــت الذي كان فيـــه مؤيدو 
البريكســـت يضغطون من أجل طـــرد األعمال 
واملؤسســـات خـــارج بريطانيا“. ومـــع إعالن 
بنك بالك روك وبنك جي.بي مورجان تشـــيس 
االنضمـــام إلى بنك بانك أوف أميركا وســـيتي 
غروب فـــي إعادة توجيـــه اآلالف من املوظفني 
إلـــى القارة األميركية، يتضح اســـتمرار فقدان 
بريطانيـــا ملجموعـــة مـــن األعمال واملشـــاريع 

املختلفة.
ويـــرى بودانـــو أن إيرلندا كانـــت من أكثر 
الـــدول التـــي بذلـــت مثل ذلـــك اجلهـــد. فمنذ 
التســـعينات، عندمـــا قيام حركـــة اإلصالحات 
التجاريـــة ما أدى إلى منو االقتصاد اإليرلندي 
بشـــكل ملحـــوظ على مـــدار عقد مـــن الزمان، 
قدمت إيرلندا عروضا ال ميكن ألصحاب العمل 
واملســـتثمرين األجانب رفضها: مثل الضرائب 
السلســـة  والقوانـــني  واللوائـــح  املنخفضـــة 
وإمكانيـــة الوصـــول بســـهولة إلـــى الســـوق 

املوحدة.
ومما أثار الكثير من االهتمام معدل ضريبة 
الشـــركات. حيث أصبحـــت إيرلندا مـــن أكثر 
الدول اجلاذبة ملجال األعمال واالســـتثمار في 
أوروبا بنســـبة ضرائب قدرها 12.5 باملئة، أي 
أكثر بقليل من الثلث في فرنســـا (بنسبة 33.33 
باملئـــة) وأقل من نصف نســـبة الثالثني باملئة 
في أملانيا، وأيضا أقل من نســـبة 20 باملئة في 

بريطانيا.

إلى جانـــب لوائحها وقوانينها السلســـة، 
بعـــد أن جتنبت القضايا املثيرة للجدل لكل من 
أبل وفيســـبوك، أصبحت إيرلندا وجهة جاذبة 
أيضـــا مـــن ناحية اللوائـــح والقوانـــني. ومع 
اقتراب موعد البريكســـت الرسمي، فإن دخول 
إيرلندا إلى الســـوق املوحدة يجذب الشـــركات 

البريطانية.
وأعلـــن البنك املركـــزي اإليرلندي أنه تلقى 
أكثر مـــن 100 إشـــعار انتقال من املؤسســـات 
املالية في لندن. وبعد أســـبوع واحد من تلقي 
هذه اإلشـــعارات، أعلن البنـــك املركزي أن منو 
النـــاجت احمللـــي اإلجمالي املتوقع لهـــذا العام 
بنســـبة 4.7 باملئة ســـيرتفع ليصـــل إلى قيمة 

قدرها 6.7 باملئة.

دبلن تنافس بقوة

يؤكد بودانو أنه من الصعب أيضا جتاهل 
التقدم الذي تتوصل إليه دبلن، حيث تستلم كل 
يوم طلبات جلوازات السفر، ويظهر فيها دائما 
أشـــخاص جدد، وحانات جديدة بشكل يومي. 
ويقول ”رمبـــا يكون نهج صحيفة آيرش تاميز 
لفهم هذه الظاهرة هو األفضل. فخالل السنتني 
ونصف السنة املاضية، ظلت الصحيفة تراقب 
أعـــداد رافعات البناء التي ظلت تزداد في دبلن 
حتى ســـجلت في شهر ســـبتمبر املاضي رقما 

قياسيا قدر بنحو 93 رافعة بناء”.
وفي أملانيا، كما هو احلال في إيرلندا، يبدو 
أن معظـــم األعمال التي يتم احلصول عليها من 
بريطانيا هي شيء أشـــبه بتخطيط لسياسات 
طويلة األجل من كونـــه نتيجة حادثة مفاجئة. 
فإلـــى جانب احلمـــالت اإلعالنيـــة املبهجة في 
أملانيـــا واحلملة التـــي جتريها هيئـــة التنمية 

الصناعية في إيرلنـــدا، لم تقم أي من الدولتني 
بعمـــل الكثير مـــن اجلهد في طريـــق اإلصالح 
اجلاد للسياسة على حســـاب خروج بريطانيا 
من االحتاد األوروبي. وكما قال روبرت هيرمان، 
الرئيس التنفيذي ملؤسســـة جيرماني تريد آند 
إنفيست، عن استراتيجية الوظائف في أملانيا، 
”ال توجـــد لدينا فلســـفة محددة لالســـتفادة من 
خـــروج بريطانيا مـــن االحتـــاد األوروبي، إنه 

مجرد عمل طبيعي ولكن بظروف جديدة”.
كما استهدفت عملية صيد الشركات الدولية 
في لنـــدن قطـــاع التكنولوجيا، حيـــث ظهرت 
فـــي صيف عام 2016 شـــاحنة جتوب شـــوارع 
لندن برســـالة مكتوبة عليهـــا عبارة ”عزيزاتي 
الشـــركات، سنســـعد بانتقالكـــن إلـــى برلني“. 
ومنذ ذلك احلني، انتعشـــت منطقة ”سيليكون 
ألـــي“ في أملانيـــا بعدما تدفقت إليها شـــركات 
التكنولوجيا املاليـــة، والتكنولوجيا الصحية، 

وشركات وسائل التواصل االجتماعي.
لكـــن، فـــي بعـــض النواحـــي األخـــرى، ال 
تســـتطيع فرانكفـــورت أن تتنافس مـــع دبلن 
بقوة، ال سيما أن فرانكفورت ال تعرض معدالت 
ضرائـــب منخفضـــة وال تتبع لوائـــح وقوانني 
سلســـة، واألهم من ذلك أن شـــعبها ال يتحدث 
اإلنكليزية. ولكن ما متلكه أملانيا -أكبر اقتصاد 
فـــي أوروبا، وذات منو اقتصادي قوي وثابت، 
ولهـــا قطاع صناعـــي صحي ومتوســـع- كان 
كافيـــا جلذب العديد من الشـــركات التي تتخذ 
مـــن بريطانيا مقرا لها، وأيضا جذب عدد كبير 
مـــن البريطانيني الراغبني فـــي احلصول على 

اجلنسية األملانية.
فقد شهدت طلبات احلصول على اجلنسية 
األملانيـــة فـــي بريطانيا ارتفاعـــا ملحوظا منذ 
تصويـــت البريطانيني لصالـــح خروج بالدهم 

من االحتاد األوروبي. وذكرت صحف مجموعة 
”فونكـــه“ األملانيـــة اإلعالميـــة أن عـــدد هـــذه 
الطلبـــات كان يبلغ 59 طلبا عام 2015، ثم ارتفع 

إلى 3731 طلبا منذ عام 2016.
وســـجل تقريـــر حديث صدر عن مؤسســـة 
جيرمانـــي تريد آند انفســـت -وهي مؤسســـة 
فكريـــة اقتصاديـــة تابعة للحكومـــة األملانية- 
قفزة بنســـبة 21 باملئة في االســـتثمار األجنبي 
املباشـــر في أملانيا والقادم من اململكة املتحدة، 
مع توجيه شركات بارزة مثل مورغان ستانلي 
وغولدمان ســـاكس وستاندرد تشارترد لآلالف 
من فرص العمل إلى فرانكفورت، حيث سينشئ 

مؤسسوها مقراتهم األوروبية اجلديدة.
كما توقع مركز بروغل لألبحاث االقتصادية 
أن تخســـر اململكـــة املتحـــدة حوالـــي 30 ألف 
وظيفة في اخلدمات املالية بســـبب البريكست 
وتوقـــع أن تكـــون فرانكفـــورت هي املســـتفيد 
األكبر الذي ســـيلي بريطانيا. ويعتبر بودانو 
أنه في الوقت الذي جتـــد فيه لندن -العاصمة 
التاريخية لقطاع املال األوروبي- نفسها خارج 
الســـوق املوحدة فـــي عام 2019، تشـــير معظم 
املؤشـــرات إلى أن فرانكفورت، التي تســـتفيد 
مـــن وجود الصناعة املاليـــة القوية في أملانيا، 
والبورصة األملانية، والبنك املركزي األوروبي، 
ستحتل املكانة العظيمة التي كانت حتظى بها 

لندن ذات يوم.
ويختـــم قائال ”وبالنســـبة إلـــى املصرفيني 
البريطانيـــني الذين لـــم يعتـــادوا التعامل مع 
العاصمة التاريخية للقطاع املالي األملاني، فإن 
اللوبـــي املالي في فرانكفورت قد تواصل أيضا 
معهم من خالل نشـــر إعالن باللغـــة اإلنكليزية 
بعنـــوان: الوقوع في حب فرانكفورت، نســـعد 

بلقائكم“.
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عيسى أرتار
رئيـــس التحريـــر الســـابق ملجلة 
إن  يقـــول  التركيـــة  سياســـت 
القنصليـــة التركيـــة فـــي برلـــني 
التـــي  األوراق  إعطـــاءه  رفضـــت 
يحتاجها لتوكيل محام في تركيا 

للدفاع عنه في قضية

�

لندن مهددة بفقدان مكانتها كعاصمة تاريخية لقطاع المال األوروبي

هل تنحسر األضواء عن عاصمة المال األوروبي

دبلن وفرانكفورت وباريس، أكبر 
املستفيدين من خروج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي، وهي تبذل جهدا غير 
مسبوق في جذب األعمال التجارية، في 

الوقت الذي كان فيه مؤيدو البريكست 
يضغطون من أجل طرد األعمال 

واملؤسسات خارج بريطانيا

في 
العمق

[ دبلن وباريس وفرانكفورت تتنافس على جذب رأس المال األجنبي المنسحب من المملكة المتحدة  
قبل أقل من ســــــتة أشــــــهر على حلول موعد انســــــحاب بريطانيا من التكتل في أكبر حتول 
في سياســــــتها منذ أكثر من 40 عاما، تسود خالفات بني اجلانبني بشأن كيفية التعامل مع 
حدودهما البرية الوحيدة، بني إقليم أيرلندا الشمالية البريطاني وجمهورية أيرلندا، العضو 
باالحتاد، األمر الذي يضاعف من قلق ســــــوق األعمال في اململكة املتحدة ويفتح الباب أمام 
عواصم أوروبية تسعى الســــــتقطاب الشركات الدولية التي تفكر في االنسحاب من اململكة 

املتحدة بسبب حالة عدم اليقني االقتصادي املنتشرة، خاصة دبلن وباريس وفرانكفورت.

األتراك في الخارج مترددون في الذهاب إلى قنصليات بالدهم

قنصلية بمهام بوليسية

{ســـيكون مـــن الصعب حل قضية الحـــدود األيرلنديـــة دون توفر المزيد من التفاصيل بشـــأن 
العالقة المستقبلية مع االتحاد األوروبي بعد انفصال بريطانيا}.

جيرميي هنت
وزير اخلارجية البريطاني

ماطل. لقد حان الوقت ألن تتنحى من 
ُ
{إذا كانـــت تيريزا ماي تطلب فترة انتقالية أطول فإنها ت

أجل أن تسمح لشخص يمكنه التفاوض، بتولي المسؤولية وتحقيق نتائج}.
نادين دوريس
نائبة عن حزب احملافظني



} بعد 15 سنة من احتالل العراق وتشكيل 
احلكومات املتتالية، تتجه األنظار إلى 

تشكيل حكومة جديدة متضي باألحزاب 
املركزية أو بنظام احملاصصة الطائفية 
والسياسية إلى بر آخر لألمان، يضمن 

لها دورة من أربع سنوات بذات املعايير 
واملناهج والزعامات املفرطة أو املعتدلة 

بوالئها لوالية الفقيه التي تريد أن توصل 
إلى جمهورها، املتكتل حولها، ما جتود 

به من إرشادات بدائية عن الوطن وكيفية 
إدارته.

الوصول إلى بر األمان اخلاص 
بحكومات االحتالل يتطلب اإلبحار مبركب 

العملية السياسية، أي بالدولة والقرار 
السياسي واحلكومي والنيابي والعسكري 

وقدرة التعبئة حسب الطلب واملهمات، 
وكذلك مبا تستحوذ عليه من إعالم، وحتى 

ما يتصل بها من شائعات تعتبر في املغزى 
العام الشغل الشاغل لها، حلجم ما حتصده 

من ترويج ميدد من إطالة أمد الوضع 
القائم الذي يسعى فيه النظام السياسي 

إلى إعادة وتدوير وتنشيط مدخراته 
التنظيمية واأليديولوجية قاصدا طرحها 

كأسهم استثمارية في شركات فرعية ناشئة 
وبعناوين عريضة وجديدة.

عناوين تصب خواتيمها في املشروع 
األساسي الذي تتوسع فيه مساحة االهتمام 
بالنظام على حساب هامش ازداد انحسارا 

إلى درجة ضاغطة، بدت فيها أوضاع 
شعب العراق متردية وخانقة ال تنفع معها 

اإلسعافات السياسية وإجراءات املناقلة مع 
ما رافقها من ضجيج تعالت فيه األصوات، 

أحيانا، للتنبيه إلى احتماالت مترد الهامش 
كرد فعل لإلحباط املتناهي واليائس من 
انتظار صحوة اإلصالح وبناء دولة على 

مقياس ذاكرة وطن مازال أبناؤه، على 
الرغم من كل أشكال التردي واالنحطاط 

العام، يدركون مكانته التاريخية والعلمية 
واإلنسانية مع ثقتهم مبا يتوفر له في 

حاضره من ثروات طبيعية.
لكن ذلك ال ميكن استثماره إال في 

بيئة منتجة ومستقرة ومواكبة ومتقبلة 
الستراتيجيات العلوم واملعارف في التجارب 
العاملية املطروحة كسوق مفتوح للتبضع ملن 

أراد امتالك رؤية التغيير.
مغزى أي بناء لن يكتمل ثم يستمر 

وينمو ويتعاظم إال بأرضية فكرية صاحلة 
وتخطيط يعتمد على تراكم اخلبرات وتكامل 

التوجهات واإلرادات نحو الهدف إلنقاذ ما 
ميكن إنقاذه بالتعويل على عمل مشترك 
ومتفان لتجاوز اخلالفات واجلدل حول 

االستحقاقات التي جتري على مقربة من 
عاصفة أسرفت في إنذاراتها ودخلت مرحلة 

الذروة.
العراق، ومن قريب ذاكرته، تلقى من 
وزير خارجية الواليات املتحدة األسبق 

جيمس بيكر تهديدا وحتذيرا بإعادته إلى 
ما قبل العصر الصناعي، لكن احلقائق في 
احتالل العراق بعد 13 سنة من تلك املقولة 

وبأثرها في السياسة الدولية، أدت إلى 
انعطاف خطير على صعيد إشهار إزالة دولة 

العراق وترحيلها من العصر احلديث إلى 
قرون مضت.

إال أن 15 سنة بعد االحتالل األميركي 
كانت حقبة زمنية لدور االحتالل اإليراني 

الذي تسلل في وضح النهار من بني 
األصابع األميركية املتواطئة واملتراخية، 

أعيد فيها العراق إلى ما قبل العصر 
احلجري احلديث، أي إلى ما قبل معرفة 

الزراعة واالستقرار. ذلك ليس سخرية أو 
تهكما من األدوات اإليرانية احملتكرة ملصير 
السلطة في العراق، بل هو وقائع تضافرت 
على صناعتها احلكومات املتعاقبة حلزب 

الدعوة، مع عناصر عشوائية أخرى من 
أحزاب ُأصيبت أساسا بعدوى االنقسام 

الطائفي.
األحزاب الطائفية وجدت في استيالء 

اخلميني على السلطة في إيران دافعا، 
ومبشروعه املبني على احتالل العراق غاية 
لها، واألكثر حتديدا احتالل كربالء والنجف 

وباقي األوقاف املذهبية.
احتالل يعتبر بالنسبة ملاللي طهران 
بداية تنطوي على االستيالء على وقود 
الفتنة الكبرى، خللق مفاضلة عددية في 

الزيارات الدينية ترسيخا للتفرقة وتعميقا 
ملشاعر اخلالف املذهبي بني املسلمني.

وما يتصل بذلك االحتالل املتحقق من 
أهداف سياسية معادية للعرب في العراق، 
جنحت والية الفقيه في تسويقها باحلرب 
األهلية سنة 2006، أو باالستهداف الديني 

املعلن للمملكة العربية السعودية لتقويض 

األمن خالل مواسم احلج وبإثارة الفنت 
املذهبية حتت أغطية سياسية في دول 

عربية أخرى.
األرض الطيبة، تكالب عليها اجلراد 

األصفر الذي ال هم له سوى قضم الثروات 
والتعامل مع أبناء وادي الرافدين كأعداء، 

إما لكونهم قاتلوا ضد العدوان اإليراني 
والكثير من هؤالء تعرضوا للتصفيات 

اجلسدية والتهميش والتخوين أو اإلهمال 
على أقل تقدير، وإما على أساس التمييز 

بالوالء املذهبي، واألخطر توجسهم من 
الدماء العربية في ما يعتقدونه ضمانة 

ملعسكر فتنتهم الطائفية التي انتقلت 
في السنوات األخيرة إلى مشروع إرهاب 

عاملي، إال أنهم أصيبوا بالصدمة من 
انتفاضة أهلنا في اجلنوب وما جرى في 

مدينة البصرة من أحداث من بينها إحراق 
القنصلية اإليرانية.

العديد من دول العالم ال تريد رؤية 
حقيقة انهيار الدولة في العراق وتراجعها 
إلى حدود ومقتربات عصر الصيد بأنواع 

األسلحة مع كوامت الصوت واخلوف املطلق، 
حيث نصف الزراعة ألغي بسبب شح 

املياه مع ارتفاع درجات احلرارة إلى أعلى 
معدالتها عبر تاريخ الطبيعة املنتجة للحياة. 
هجرة ونزوح ألسباب بيئية، انقراض أنواع 
متعددة من الطيور واألسماك، نفوق للثروة 
احليوانية مبعدالت استثنائية، تلوث مياه 
واسع يحتاج إلى تدخالت دولية وإغاثية 

عاجلة، إبادة للنباتات واملراعي الطبيعية، 

إضافة إلى تراجع الصناعة والقطاعات 
احلكومية واخلاصة وتراجع الثقة 

باملصارف وما تبقى من مقومات التعليم 
والصحة.

عواصف من الفساد تشيع املزيد من 
التصرفات املضطربة في ظواهر ال صلة 

لها باإلرهاب، لكنها باألرقام واإلحصاءات 
تسجل حضورا في إسقاط أي دولة 

وحتويلها إلى ما صار إليه العراق من 
مرتع خصب للعصابات وامليليشيات وجتار 
الدم واحلروب الصغيرة والنزاعات اخلفية 

والتربص لآلخر، أيا كان في متاهة من 
العائديات القومية والدينية واملذهبية.

إصرار في العراق على تشكيل ذاكرة 
انتقام متبادل ال تتوقف عند حدود ما حصل 

من خسائر، إمنا تكرر دورتها باالستئثار 
بالقوة والسلطة، نزوال إلى صيغة أقليات 
مسلحة وسرقات وأتاوات حتى في املدن 
املدمرة كاملوصل، مبا يعيدنا إلى األجواء 
السائدة ما قبل احتالل تنظيم داعش لها.

ماذا تبقى من العراق، حتى يصار إلى 
تأهيل النظام والعملية السياسية للمحتل، 
بشخصيات انتهت إلى مأساة فكرية عندما 

ارتضت أن تضع حتصيلها العلمي في 
قبضة التعصب للمذهب، وسمحت لنفسها 
أن ترفع السالح ”ببطولة“ ضد وطنها األم، 

وتسمح لنفسها كذلك بأن تلتقي بزعماء 
امليليشيات لتبحث معهم وبهم بناء العراق 

الذي يحتفل دائما باملستقبل على طريقة 
العزاء.
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{تحالف سائرون لن يصوت على كابينة وزارية مبنية على المحاصصة وفيها فرض إلرادة بعض 
الكتل السياسية، األمر إلى غاية اآلن ليس بيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي}.

مظفر إسماعيل
نائب عن حتالف سائرون العراقي

} كل عام، ومع املناسبات الدينية الشيعية، 
يتخذ االستيطان اإليراني اجلديد في العراق 
شكال جديدا، ولكن أبرزها كان تدفق الزوار 
اإليرانيني لزيارة كربالء مبناسبة أربعينية 

اإلمام احلسني في العام 2016 من دون 
تأشيرات دخول رسمية، وما جرى هذا العام 

من تدفق اتخذ شكال رسميا حتت غطاء 
تقدمي إسعافات أو إغاثة أو خدمات أخرى.

شاهد العراقيون في شوارعهم هذا 
العام، سيارات شرطة وإسعاف وهبطت 

على العراق طائرات إيرانية تقل إيرانيني 
بذريعة تلك الزيارة، في صورة أكدت تنامي 

النفوذ اإليراني في هذا البلد اجلريح، 
وإلشعار العراقيني بأن مدنهم أضحت جزءًا 

من إيران، فال احترام لسيادة العراق، وال 
حساب ملشاعر العراقيني.

اإليرانيون القادمون لزيارة العتبات 
املقدسة من إيران حتت أغطية عديدة هم، 

في رأي املراقبني، قواعد متنقلة، إذا حسبنا 
امليليشيات التي دربتها ومتولها إيران 

قواعد ثابتة، وهي كذلك فعال.
التدفق الذي حدث في العام 2016 عبر 

املنافذ احلدودية لزيارة كربالء، دخل خالله 
مئات اآلالف من اإليرانيني، ومن كل ألف 

يدخل يخرج 800 وميكث 200 منهم في 
العراق، وهناك اآلن، في العراق ما يزيد 

على 150 مؤسسة إيرانية متعددة األغطية 
والواجهات من بني أعمالها رعاية أمور 

هؤالء املاكثني.
هناك تنسيق معلن بني قوة القدس 

واحلشد الشعبي (حرس املرجعية املقدس)، 
وفي البصرة يزاحم اإليرانيون العراقيني 
في العمل وال يستبعد أن يكون قطع املياه 

الواردة من األنهار اإليرانية إلى شط العرب 
يندرج ضمن هذا املخطط اجلهنمي، إذ هجر 

إلى اآلن سكان 25 قرية شرقي محافظة ذي 
قار، املجاورة للبصرة، قراهم خالل صيف 

العام احلالي جراء اجلفاف الذي تعاني منه 
مناطقهم جراء تفاقم أزمة شح املياه، حسب 

علي رداد قائممقام قضاء اإلصالح (شرق 
مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار)، فيما 

يهدد تلوث املاء وشّحه البصريني بهجرة 
محافظتهم، فما الذي يحدث في البصرة 
التي تعاني من شح أشد وأقسى في املياه؟

أضحت البصرة مثاال حيا، فكامل 
محافظة البصرة ثارت على الوجود 

اإليراني، وقد ووجهت ثورتها بقمع غير 
مسبوق، وانخرط اإليرانيون اآلن، في أعمال 

(مستشارية) وأمن خاص وشركات في 
البصرة نفسها.

رأى الدكتور عبدالستار الراوي، أستاذ 
الفلسفة اخلبير بالشؤون اإليرانية، في 

حوار دار بيننا، على شبكة التواصل 
االجتماعي (الواتساب)، أن الذي يحدث في 

العراق اآلن هو اجتياح سكاني وتثبيت 
قواعد عمل جتاه املعارضة في الداخل، 

واملعارضة هنا تعني رفض الوجود 
اإليراني، والقواعد في العراق متتد إلى 

معسكرات على مشارف الصحراء: السماوة 
وكربالء مثاًال، وهذه القواعد موجهة في 
إعدادها وتدريبها وخارطة أهدافها ضد 

اململكة العربية السعودية ودولة الكويت، 
وقد متتد إلى البحرين واإلمارات على نحو 

كتل إرهابية.
الغريب، وحديثنا مازال عن تدفق الزوار 

اإليرانيني إلى العراق، أن هؤالء الزوار 

ميارسون سياحة دينية، لكن سياحتهم ال 
تكلفهم شيئا كما تكلفهم في دول أخرى، 

فالعراق بستان ال سور يحميه، فهم يأتون 
من دون دفع رسوم أو سمات دخول ويهيئ 

لهم العراقيون أفخر أنواع الطعام مجانا 
ويقيمون مخيمات لسكنهم مجانًا ويتلقون 
حصص تدليك ألبدانهم مجانًا، ويخرجون 

من دون أن تستفيد الدولة منهم برسوم 
دخول وال املطاعم والفنادق، بينما تفرض 

على العراقي الذي يزور إيران الرسوم 
ويدفع مقابل أكله وشربه وإقامته أكثر ما 
يدفع سائح آخر، وفوق ذلك يتلقى معاملة 
سيئة من رجال احلكومة اإليرانية وبعض 

اإليرانيني.
في سنة 2016، قال محافظ كربالء 

عقيل الطريحي ”لقد هيأنا وسائل النقل 
والسكن واألمن، ونحن متعودون على إدارة 

مناسبات أكبر مثل زيارة األربعني، لذا فنحن 
قادرون على إدارة هذه الزيارة“. فما عدا مما 

بدا، وملاذا الشرطة اإليرانية حتمي الزوار 
اإليرانيني هذا العام وجتوب سياراتهم مدن 

العراق؟
وفي سنة 2016، ناشد الشيخ عبداملهدي 
الكربالئي وكيل املرجع الشيعي الكبير آية 
الله علي السيستاني في كربالء في خطبة 
اجلمعة ”الرحمة واألخوة واحترام اآلخر 

ونبذ التعصب وجتنب الصراعات غير 
املبررة“. ودعا الكربالئي إلى ”قبول كل 

منا اآلخر والعمل معه سوية، وما يجمعنا 
أكثر مما يفرقنا لوال أن الهوى والتعصب 
صار هو الغالب والسائد حتى بات العالم 

اإلسالمي موطن الصراعات الدموية 
واالحتراب املقيت“.

وهذه إشارة إلى العراقيني بوجوب 
االعتناء باإليرانيني وبذل اجلهود وتقدمي 

اخلدمات لهم، وإذا كانت هذه اخلدمات 
مجانًا فثوابها عند الله أعظم.

وفي سنة 2016 أيضًا، أكدت مصادر 
مطلعة في السوق املالية احمللية في كربالء 

إدخال زائرين إيرانيني عمالت مزيفة إلى 
أسواق البالد. 

وقال ممثل شركة الطيف للتعامالت 
املالية ”إن محاولة نشر العمالت اإليرانية 

املزيفة في العراق تعد سابقة خطيرة 
ومضرة باالقتصاد العراقي، مؤكدا أن الذي 

يقف خلف هذه العمليات هم عصابات 
ومافيات مال متخصصة“.

ودعا جميع أصحاب مكاتب الصيرفة 
واملواطنني إلى توخي احلذر في التعامل 

مع العمالت األجنبية كافة، وفي حال وجود 
عمالت مزيفة عليهم إبالغ اجلهات املختصة 

على الفور. وكانت اجلهات اإليرانية قد 
نصبت عددًا من الصرافات اآللية في مناطق 

متفرقة من محافظة كربالء خدمة لزائريها 
خالل زيارة األربعني.

نحن لسنا ضد أن يزور اإليرانيون 
العتبات املقدسة في العراق، إذا كانت 

هذه الزيارة ال تتخطى سيادة العراق وال 
متس مبشاعر العراقيني وحتترم القوانني 

العراقية كما يحترم الزائر العراقي القوانني 
اإليرانية لدى زيارته إليران.

ويبقى سؤالنا الكبير: ما هي تداعيات 
دخول إيرانيني كل عام إلى العراق بصفة 

غير رسمية ومكوثهم في العراق؟ وماذا 
سيخلق وجودهم من مشكالت سياسية 

واجتماعية؟

قواعد إيرانية ثابتة ومتنقلة في العراق

اإليرانيون القادمون لزيارة العتبات 
المقدسة من إيران تحت أغطية 

عديدة هم، في رأي المراقبين، قواعد 
متنقلة، إذا حسبنا الميليشيات التي 

دربتها وتمولها إيران قواعد ثابتة، 
وهي كذلك فعال

إيران تعيد العراق إلى عصر ما قبل الزراعة

بعد 15 سنة من احتالل العراق تتجه 
األنظار إلى تشكيل حكومة جديدة 

تمضي بأحزاب المحاصصة الطائفية 
إلى بر آخر لألمان، يضمن لها دورة من 
أربع سنوات بذات المعايير والزعامات 

بوالئها لوالية الفقيه

{لن أعتزل العمل السياســـي وســـأقوم بإعادة إنتاج ائتالف النصر كمشـــروع وطني للعراقيين 
جميًعا، وهو مشروع يضم كيانات ونخبا ومنظمات تؤمن بالنصر كمشروع وطن}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي املنتهية واليته

حامد الكيالني
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
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كيف تخفض التضخم المرتفع في عنان السماء على طريقة أردوغان؟

} هل تساءلت يوما عن كيفية خفض واحد 
من أعلى معدالت التضخم في العالم؟ فلتسأل 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. الطريقة 

تبدو بسيطة. كل ما عليك هو أن حتصر 
السلع املستخدمة في حساب تضخم أسعار 
املستهلكني وتطلب من رجال األعمال خفض 

أسعارها.
هذا بالضبط ما فعله احتاد الغرف 

وبورصات السلع، أكبر مجموعات األعمال في 
تركيا هذا األسبوع بناء على طلب احلكومة.

قام احتاد الغرف وبورصات السلع، الذي 
يضم حتت مظلته 365 شركة، بتوزيع قائمة 

تشمل 407 سلعة على أعضائه في أنحاء 
البالد، وهي عبارة عن نسخة كربونية من 
سلة التضخم في تركيا. تضمنت القائمة 

األغذية واملشروبات ومنتجات األلبان 
واألجهزة املنزلية ومواد التنظيف واللحوم 

واملنتجات الزراعية. ففي الواقع كل شيء 
يستخدم في حساب التضخم في البالد 
ما عدا بنود مثل الوقود ورسوم الطرق 

والكهرباء. وقال احتاد الغرف والبورصات 
إنه يجب على الشركات أن تخفض أسعار 

السلع بنسبة عشرة في املئة.
لم يكن مفاجئا بعد ذلك أن وزير اخلزانة 
واملالية بيرات البيرق، صهر أردوغان، توقع 
هذا األسبوع أن يبدأ معدل التضخم التركي 

في التباطؤ في شهر أكتوبر، وأن يواصل 
االجتاه النزولي في بقية العام. وقد ُطلب من 

الشركات خفض األسعار في وقت متزامن 
على مدى األشهر الثالثة املقبلة.

لقد صار التضخم مبثابة اللعنة التي 
تطارد أردوغان وحزبه احلاكم منذ أن بدأ 
االقتصاد في تسجيل نشاط محموم العام 

املاضي بسبب إجراءات التحفيز التي اتخذت 
من أجل تعزيز النمو االقتصادي. وتسارع 
معدل التضخم هذا العام مع هبوط الليرة 

إلى مستويات قياسية متتالية أمام الدوالر 
األميركي، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الواردات 

كثيرا. وبلغت خسائر العملة التركية 45 
في املئة بحلول شهر أغسطس بعدما دخل 

أردوغان في صدام مع الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بسبب احتجاز قس أميركي.

وقفز معدل التضخم إلى 24.5 في املئة في 
سبتمبر، مسجال أعلى مستوى له منذ عام 
2003، من 17.9 في املئة في الشهر السابق 
له، األمر الذي دفع البيرق إلى اإلعالن عن 
إجراءات طارئة قصيرة األجل. وكانت أهم 

خطوة بني هذه اخلطوات، باعتراف البيرق 
نفسه، هي إقناع الشركات بخفض األسعار.

أما اخلطوة الثانية في جتربة ”التضخم 
البالغ 101 في املئة“ في تركيا فتتعلق 

بامتثال الشرطة. ففي الشهر املاضي أمر 
أردوغان املعروف مبراسمه التي تغطي جميع 

النواحي السياسية واالقتصادية ضباط 
شرطة البلديات بدخول املتاجر للتحقق من 
أي زيادات غير عادلة في األسعار. ويواجه 
من يسمون باملضاربني ومخزني البضائع 

عقوبات.
وجاءت اخلطوة الثالثة حني أعلن البيرق 
عن مكافأة لرجال األعمال األتراك. فالشركات 

التي متتثل لبرنامج احلكومة الذي يهدف إلى 
مواجهة التضخم وتخفض أسعارها ستتسلم 

ملصقات تثبت والءها كي تضعها داخل 
منافذها التجارية وعلى اللوحات اإلعالنية. 

غير أن هذا التصنيف اإليجابي يسمح أيضا 
للمسؤولني واملستهلكني برصد الشركات التي 

ال متتثل لرغبات احلكومة.
وقد تشمل اخلطوة الرابعة القضاء. ففي 

بلد معروف بنظام حكمه املتسلط بشكل 
متزايد، إذ تزداد تركيا استبدادا في عهد 

أردوغان، فإن عواقب السير عكس تيار 
احلكومة قد تكون وخيمة.

ثمة العشرات من رجال األعمال األتراك 
يقبعون بالفعل في السجون التركية 

باتهامات تتعلق باالنتماء إلى حركة إسالمية 
سرية متهمة بتدبير محاولة االنقالب 

الفاشلة التي جرت في يوليو 2016. ويتهم 
املعارضون السياسيون ألردوغان وجماعات 

حقوق اإلنسان الرئيس التركي باستخدام 
حمالت القمع التي طالت عشرات اآلالف من 

األشخاص، من بينهم بيروقراطيون ومفكرون 
ونحو 180 صحافيا، ليرسخ أجواء اخلوف 

في البالد. صحيح أن رجال األعمال لن 
يتعرضوا للمقاضاة لعدم خفضهم األسعار، 

إال أن أردوغان سعى خللق مناخ واضح 
املعالم في البالد شعاره ”إما معنا أو علينا“، 
وهو ما قد تترتب عليه تداعيات غير متوقعة.

وقد مت دمج وزارتي اخلزانة واملالية 
حديثا في وزارة واحدة أصبحت حاليا حتت 
السيطرة الكاملة ألردوغان بعدما عني البيرق 
على رأس وزارة اخلزانة واملالية اجلديدة في 

أوائل يوليو.
استغل أردوغان بالفعل سلطة الوزارة في 
فرض غرامات ضريبية على دوغان القابضة 

أكبر مجموعة إعالمية في البالد، والتي 
انتقلت ملكيتها إلى أحد املوالني للرئيس 
في وقت سابق هذا العام. جرى استكمال 

عملية البيع في الوقت الذي واجه فيه مالك 
الشركة آيدين دوغان احتمال احتجازه بسبب 

مخالفة قانونية مزعومة تتضمن عمليات 
شراء ألوراق الطباعة من اخلارج. كما استغل 

الرئيس التركي منصبه في توزيع املكافآت 
املالية على من يظهرون له الوالء، متغاضيا 
عن ضرائب مستحقة مبليارات الليرات على 

رجال األعمال املقربني من نظامه.
وفي شهر سبتمبر، عني أردوغان نفسه 

رئيسا لصندوق الثروة السيادي في البالد، 
والذي يسيطر على أكبر البنوك التي تديرها 
الدولة بجانب مؤسسات كبرى أخرى. وفي 

السنوات األخيرة وزعت البنوك عشرات 
املليارات من الدوالرات ملساعدة الشركات 

في متويل عملياتها. وكثير من تلك الشركات 
تواجه اآلن صعوبات في السداد أو حتتاج 
إلى مصادر متويل جديدة. ومن بني أعضاء 

مجلس إدارة صندوق الثروة السيادي رفعت 
حصارجيقلي أوغلو رئيس احتاد الغرف 

وبورصات السلع.
في الوقت نفسه اتفقت معظم البنوك 

التركية على خطة شاملة إلعادة هيكلة قروض 
الشركات املتعثرة ينظمها احتاد البنوك 

التركية. ويقود احتاد البنوك حسني آيدين 
رئيس البنك الزراعي الذي تديره الدولة، وهو 

أحد املصارف اخلاضعة لسيطرة الصندوق 
السيادي الذي يترأسه أردوغان. سجل 

أردوغان في استخدام مثل هذه الوسائل في 
الثواب والعقاب قد يكون أداة نفسية مفيدة 
في إقناع رجال األعمال بالتخلي عن بعض 

اإليرادات واالمتثال خلطط احلكومة الرامية 
لكبح التضخم، وإن كان ذلك يجافي الواقع.
في احلقيقة، هناك أشياء كثيرة تتوقف 

على محاربة ارتفاعات األسعار. ذلك أن 
الرئيس وحزبه العدالة والتنمية احلاكم 

يواجهان انتخابات محلية في شهر مارس. 
في الوقت نفسه، يهدد الركود االقتصادي 
الشديد البالد بسبب التضخم اخلارج عن 

نطاق السيطرة وارتفاع أسعار الفائدة. 
والعشرات من شركات البناء وشركات الطاقة 

التي تتمتع بصالت وثيقة بأردوغان تواجه 
شبح اإلفالس. كما أن شعبية أردوغان بني 

الناخبني األتراك آخذة في التراجع.
ميكن القول إن اإلخفاق في السيطرة على 

التضخم قد يكون له ثمن باهظ للغاية حقا.
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رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

حصاد ستيفان دي ميستورا: الفشل األممي في الملف السوري
بريطانيا: استفتاء جديد 

في األفق

} لم ُيصلح موفد منظمة األمم املتحدة إلى 
سوريا ستيفان دي ميستورا ما أفسدته 

”اللعبة الكبرى“ وتبعاتها، وقرر أخيرا، بعد 
مراوحة في املكان ملدة أربع سنوات، طّي 

الصفحة والتخلي عن أداء مهمته. ولم ينجح 
رهانه على التحدي وتركيب التسويات في 

هذا امللف املعقد، حيث فشل من قبُل مبعوثان 
رفيعان من طراز كوفي عنان واألخضر 

اإلبراهيمي.
يتعدى التقييم األشخاص وكفاءاتهم 

وقدراتهم ألنه من دون حد أدنى من الوفاق 
الدولي واإلقليمي ال ميكن إجناح اجلهود 
إلنهاء الصراعات املسلحة والتوصل إلى 

تسوية واقعية وعادلة تستعيد وحدة سوريا 
وحتفظ كيانها ودولتها. وال ميكن اختصار 

الفشل بعجز األمم املتحدة ألن الفشل األممي 
ما هو إال ترجمة ملواقف الكبار وطموحات 

القوى اإلقليمية وملوازين قوى مختلة، وألن 
الوظيفة اجليوسياسية للحروب السورية 
لن ُتستنفد قبل إعادة تركيب اإلقليم ورسم 

صورته املستقبلية.
يغادر دي ميستورا منصبه أواخر شهر 

نوفمبر القادم، ويبدو حصاد عمله هزيال 
ومحدودا ودليال إضافيا على مآزق العمل 

الدبلوماسي املتعدد األطراف وعدم احترام 
املبادئ النظرية مليثاق األمم املتحدة حول 
حفظ السالم واحلماية اإلنسانية، خاصة 

وأن املرحلة االنتقالية من التخبط والفوضى 
في النظام الدولي تترك بصماتها على أبرز 
مسارح النزاع في الشرق األوسط وسوريا 

في القلب منها.
بدأت احلكاية األممية مع ملف احلرب 
في سوريا، في 23 فبراير 2012، مع تعيني 
األمني العام السابق لألمم املّتحدة الراحل 
كوفي عنان ”مبعوثا مشتركا لألمم املتحدة 
وجامعة الدول العربية لألزمة في سوريا“، 

لكنه استقال في الثاني من أغسطس من 
نفس العام بعد بضعة أشهر فقط، وبعد 

إفشال إعالن املبادئ الذي وضعه ووثيقة 

جنيف (نهاية يونيو 2012) وحينها كاشف 
العالم بخالصته التي ال تزال صاحلة حتى 
يومنا هذا ”لقد بذلت قصارى جهدي“، لكن 

”العسكرة املتزايدة على األرض واالفتقار 
الواضح للوحدة داخل مجلس األمن غّيرا 

بشكل جذري ظروف ممارسة مهامي بشكل 
فعال“. وأضاف ”لم أتلقَّ كل الدعم الذي 
تستحقه القضية، هناك انقسامات داخل 

املجتمع الدولي“، مشيرا، ضمنا، إلى ثالثة 
قرارات بشأن سوريا منذ بداية األزمة 

استخدمت فيها موسكو وبكني حق النقض 
لوأدها. ومن دون شك لم يكن ”الغموض 

البناء“ خير مساعد في الدفع نحو احلل، إذ 
أن التحدث عن ضرورة اإلجماع للتوصل إلى 
تفاهم على احلكم االنتقالي يعد غموضا غير 
بّناء جعل الدبلوماسية هدامة أي غير بناءة 

وخالقة في إيجاد املخارج.
بيد أن ترابط حتوالت ما بعد 2011 من 
ليبيا إلى املشرق واالندفاع الغربي أنتجا 
تشددا من الطرف اآلخر حيث استخدمت 

موسكو 12 مرة حق النقض في األمم املتحدة 
حلماية حليفها السوري، وكان ذلك أحد 

أسباب عدم إيجاد حل أممي.
ولم يكن حظ وزير اخلارجية اجلزائري 

األسبق، األخضر اإلبراهيمي، أفضل من 
سلفه كوفي عنان، وقد صمد في مهمته من 

سبتمبر 2012 إلى مايو 2014. ومتكن في 
بداية 2014 من تنظيم أول مفاوضات مباشرة 

بني احلكومة واملعارضة في جنيف برعاية 
الواليات املتحدة وروسيا، لكن املفاوضات 

تعثرت بسبب رفض دمشق املطلق البحث في 
مصير بشار األسد، ونتيجة االنقسام الدولي 
احلاد. وفضل اإلبراهيمي االنسحاب بعد أقل 

من عامني على اجلهود غير املثمرة، واصفا 
الوضع في سوريا بأنه ”صعب جدا، ولكن 
ليس ميؤوسا منه“، وكانت استقالته بعد 

إدراكه أن إجراء انتخابات الرئاسة في يونيو 
2014 في سوريا، وإعادة االنتخاب املتوقعة 

لبشار األسد، يعنيان نهاية جهوده.
في سياق السيطرة الروسية على امللف 

السوري من خالل لعبة الثنائي جون كيري- 
سيرجي الفروف، جرى تعيني السويدي- 
اإليطالي ستيفان دي ميستورا ليواصل 

عمل املنظمة الدولية في هذا امللف. وكان 
همه األكبر استمرار مهمته وتدوير الزوايا. 
وهذا االرستقراطي املثير للجدل كان يشكو 
بأنه لم يحظ يوما بدعم دولي حقيقي خالل 

السنوات األربع املاضية، ولذا رمبا حاول 
التأقلم مع مواقف الطرف األقوى في الصراع 

السوري، خصوصا مواقف روسيا، التي 
باتت الالعب األول في الساحة السورية منذ 
تدخلها العسكري الواسع في سبتمبر 2015، 

وحدا ذلك بالكثير من املراقبني والالعبني 
التهامه باستسهال املساومات والتخلي عن 
املرجعيات الدولية املنظمة للحل السياسي 
في سوريا كلما تعّرض لضغوط من الدول 

الكبرى، خالفا للمبعوثني السابقني.
ميكن القول إن عمل دي ميستورا لم يكن 
ضحية تضارب املسارات، مع فرض الروس 
ملسار أستانة منذ 2016، بل بسبب منهجية 
خاطئة في التعامل مع التفاوض كما يقول 

أحد الذين تعاملوا معه عن قرب في العامني 
2016 و2017: ”أخطر ما فعله دي ميستورا 
منذ بداية عمله أنه جعل مسائل مبدئية ال 

تستدعي التفاوض (البنود 12/ 13 / 14 في 
القرار 2254) موضع تفاوض وحيد، وكأنه في 
إطالة ما سماه مرحلة بناء الثقة التي تسبق 

التفاوض، يعمل بتوجيه أميركي وروسي 
ملنح النظام فرصة التفوق العسكري من مطلع 

2016 حتى الوصول ملعركة حلب“. ويشهد 
مفاوض آخر ”كانت العالقة مع املوفد األممي 
صراعا مستمرا بسبب حتيزه للنظام وقبوله 

بأطروحاته“. لكن األدهى أتى مع تسليمه 
بالضغط الروسي وشق مسار جديد مع 

الروس، بذريعة فصل قضية امللف اإلنساني 
عن امللف السياسي، وشكل غطاء ملسار 

أستانة الذي سهل عمليا احلسم العسكري 
التدريجي لصالح النظام.

ومن ”مآثر“ دي ميستورا اختراع أو 
قبول فكرة منصات املعارضة لتشتيت 

التمثيل وممارسة اإللهاء املنظم عبر قبول 
التفسير الروسي للقرار 2254 بوجود 

منصتي موسكو والقاهرة وغيرهما الحقا، 
مما كرس حجم التالعب اإلقليمي والدولي 
والوصاية املمارسة على كل قرار فيه قدر 

من االستقاللية ولو بقدر يسير. وتوصل كل 

املتابعني للرقصة الدائرة بني جنيف وأستانة 
وسوتشي وبالطبع جلحيم احلرب من حلب 

إلى الغوطة واجلنوب وإدلب، إلى أن دي 
ميستورا كان رمز الفشل األممي والتواطؤ 

الدولي.

قام دي ميتسورا حسب شهادة أخرى 
بـ“متييع القضية عبر توسيع دوائرها 

وبعثرة شعابها، بذريعة التمثيل ولم يكن 
جادا أبدا في الوصول إلى حل، واخترع 

قضية السالل األربع، وأمضى الفترة كلها 
يتهرب من مناقشة املوضوع األساسي (هيئة 
احلكم االنتقالي) وكان مييل بذلك إلى وجهة 
نظر النظام من دون مواربة“. بيد أن أسلوب 

الدبلوماسي املخضرم وتقنياته وقدراته 
في ”احلرب النفسية“ لم تكن معينا له ولم 

ينجح في األداء بالقياس لشخصية من طراز 
سيرجي الفروف التي هيمنت على مجريات 

امللف.
يطوي املبعوث األممي ستافان دي 

ميستورا صفحته بزيارة قريبة إلى دمشق 
لبحث تشكيل جلنة دستورية مكلفة بصياغة 

الدستور، غدت اخلالصة اليتيمة لسنواته 
األربع والنافذة الوحيدة املمكنة اليوم للتقدم 

في العملية السياسية، وهي، في األساس، 
ال تعني الكثير ألن املشكلة ليست في النص 

الدستوري، بل هي كامنة في بنية النظام 
األمني القائم، الذي يطغى على القوانني 

والدساتير.

} تتزايد عقبات خروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي مع اقتراب موعد 29 مارس 2019. 

تبني من خالل االجتماع األخير بني املسؤولني 
البريطانيني واالحتاد األوروبي أن املفاوضات 

وصلت إلى طريق مسدود. املشكلة أن ذلك ال 
يعود إلى أمور جانبية ميكن حلها، املسألة 

أكبر من ذلك وتتعلق بتكشف احلقيقة: خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي سوف يلحق 

ضررا فادحا باقتصادها، وستكون لذلك 
انعكاسات اجتماعية كبيرة ال يتردد البعض 

في وصفها بالكارثية.
يتضح حجم املأزق البريطاني من مطالبة 

رئيس الوزراء األسبق توني بلير، قادة 
أوروبا بتخفيف الضغط على بريطانيا من 

أجل إتاحة فرصة إلجراء استفتاء آخر حول 
اخلروج أو البقاء في التكتل، واتهامه من 

دعوا إلى االستفتاء عام 2016 بأنهم استخفوا 
بقوة الترابط االقتصادي البريطاني مع 

أوروبا، والتكلفة التي ستترتب على خروج 
بريطانيا وبأنهم يعيشون اليوم في حالة 

إنكار للواقع.
تذهب أكثر من نصف صادرات بريطانيا 

إلى دول االحتاد األوروبي الذي يشكل 
السوق األضخم ملنتجاتها. جعل ذلك عملية 

املفاوضات صعبة للغاية في ظل رغبة 
بريطانيا في االحتفاظ بهذه املزية االقتصادية 

رغم قرارها ترك االحتاد األوروبي. ولكن 
األخير يرفض إعفاء املنتجات البريطانية من 
التعرفة اجلمركية إذا لم تقم بريطانيا باملثل 

وتسمح للعمالة األوروبية بالتنقل بحرية 
وهو ما يلغي اتفاق ”بريكست“ من أساسه، 

ويعتبر حتايال على الناخبني. وتبقى احلقيقة 
االقتصادية القامتة التي كشفت عنها دراسة 

حديثة صادرة عن مركز اإلصالح األوروبي أن 
منو االقتصاد البريطاني سيكون أقل بنسبة 

2.5 باملئة من معدله في حال اخلروج من 
االحتاد األوروبي.

ولهذا تصاعدت األصوات املطالبة 
بإجراء تصويت شعبي جديد على اخلروج 

من االحتاد األوروبي. بالنسبة للمطالبني 
بإعادة التصويت كان طرح مسألة اخلروج 

من االحتاد األوروبي خاطئا. مثل هذا النوع 
من املسائل التقنية يجب تركه للخبراء 

والتكنوقراط الذين يديرون الدولة، ال للجموع 
الشعبية املدفوعة بالعاطفة والتي ميكن أن 

تتأثر بحمالت األكاذيب التي ينظمها اليمني 
املتطرف على مواقع التواصل االجتماعي، 
وتساعده في ذلك دول عظمى مثل روسيا 

التي ثبت تدخلها، مرارا وتكرارا، في الشؤون 
األوروبية واألميركية.

املفارقة أن العامل االقتصادي الذي يطرح 
اليوم من قبل حزب العمال للدفع نحو إعادة 

االستفتاء كان قد استخدم من قبل لتنظيم 
االستفتاء. جنح حزب احملافظني عام 2016، 
ومعه اليمني املتطرف، في توجيه املعاناة 

االقتصادية لشرائح واسعة من الطبقة 
العاملة والطبقة الوسطى ضد املهاجرين 

أوال، ثم ضد احلدود املفتوحة بسبب التواجد 
داخل االحتاد األوروبي. يعود العامل 

االقتصادي اليوم ليلقي بظالله مجددا على 
االتفاق، ويشجع كثيرين على التراجع عن 

رأيهم مع تبني أن املعاناة االقتصادية سوف 
تزداد مع إمتام اتفاق اخلروج.

لكن جذور تلك املعاناة هي في اخليارات 
االقتصادية والسياسية التي اتخذتها 

الطبقة احلاكمة في بريطانيا، بحزبيها 
الرئيسيني العمال واحملافظني، والتي عمقت 
من الالمساواة في الدخل ومن تراكم الثروة 

لدى شريحة محدودة. وترافقت تلك اخليارات 
مع حتوالت على املستوى االقتصادي، أهمها 

االعتماد املتزايد على التطور التقني الذي 
أدى إلى التخلي عن العمالة بصورة متزايدة.
هكذا، كانت املشاكل االقتصادية الهيكلية 

نتيجة تالقي تطور تكنولوجيا اإلنتاج من 
جهة مع اتخاذ قرارات سياسية واقتصادية 

جتاهلت تلك التطورات، بل وأدت إلى مفاقمة 
نتائجها السلبية من جهة ثانية.

ولكن اخليار االقتصادي للطبقة السياسية 
البريطانية ليس مقتصرا على بريطانيا، 

بل هو قرار عام اتخذته الطبقة احلاكمة في 
معظم دول االحتاد األوروبي.

لقد عملت مؤسسات هذا األخير على 
تعزيز سياسات عدم املساواة وتراكم الثروة 
وفرض سياسات مالية محددة على أعضاء 
االحتاد األوروبي. أحدث ذلك سخطا كبيرا 

ضد سياسات تقييد السيادة التي انتهجها 
االحتاد األوروبي وصرف النظر عن املعاناة 

االقتصادية. 
في وقت قريب، قد يقود حزب العمال 

البريطاني حملة إعادة التصويت على 
اخلروج من االحتاد األوروبي طارحا على 

البريطانيني، خصوصا أولئك الذي صوتوا 
لصالح اخلروج عام 2016، سؤاال بسيطا: 

هل يستحق إرضاء املشاعر القومية كل تلك 
التضحيات االقتصادية؟ يأمل احلزب أن يكون 

اجلواب ”عقالنيا“ هذه املرة.

يغادر دي ميستورا منصبه أواخر شهر 

نوفمبر القادم، ويبدو حصاد عمله 

هزيال ومحدودا ودليال إضافيا على مآزق 

العمل الدبلوماسي المتعدد األطراف 

وعدم احترام المبادئ النظرية لميثاق 

األمم المتحدة حول حفظ السالم 

والحماية اإلنسانية

صار التضخم بمثابة اللعنة التي تطارد 

أردوغان وحزبه الحاكم منذ أن بدأ 

االقتصاد في تسجيل نشاط محموم 

العام الماضي بسبب إجراءات التحفيز 

التي اتخذت من أجل تعزيز النمو 

االقتصادي

مارك بنتلي
كاتب في موقع أحوال تركية

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

سالم السعدي

في ا

كاتب فلسطيني سوري



} لندن – تزايد اهتمام شـــركة إكسون موبيل 
بالفرص الكبيرة في ســـوق الغاز املســـال في 
الصني، رغـــم تزايد املخاوف مـــن الوقوع في 
تقاطـــع نيران احلرب التجارية املشـــتعلة بني 

واشنطن وبكني.
ويالحـــظ مراقبون أن أكبر شـــركة مدرجة 
للنفـــط والغـــاز فـــي العالم تراهـــن على طلب 
الصـــني املتنامي من الغاز الطبيعي املســـال، 

في محاولة لربط مشـــروعات إنتاج مبليارات 
الـــدوالرات في أنحـــاء العالم بـــأول منفذ لها 

للتخزين والتوزيع في الصني.
وتتحـــرك اســـتراتيجية إكســـون موبيـــل 
وفـــق مســـؤولني في الشـــركة على مســـارين، 
أولهما زيادة إنتاج الغـــاز الفائق التبريد في 
أماكن مثل بابوا غينيـــا اجلديدة وموزمبيق، 
بينمـــا يتمثل الثاني في خلـــق طلب على تلك 

اإلمـــدادات في الصني من خالل فتح الشـــركة 
ألول مركز لالستيراد والتخزين في الصني.

ونســـبت رويترز إلـــى مســـؤول كبير في 
الشـــركة قوله إن هـــذا املزيج ”ســـيضمن لنا 
منفذا مستقرا لكثير من غازنا املسال لعشرات 
السنني“، وأن بناء قائمة من العمالء الصينيني 

يأتي في مقدمة أهداف الشركة هذا العام.
وأضـــاف، طالبا عدم ذكر اســـمه أن ”طلب 
الصني علـــى الغاز يرتفع بوتيرة ســـريعة، إذ 
تزيد الواردات بنســـبة 10 باملئة سنويا بسبب 
برنامج احلكومة والزيادة السريعة في الطلب 

الصناعي، مبا في ذلك البتروكيماويات“.

ويبدو أن لهذه االستراتيجية التي استغرق 
إعدادها ســـنوات فائدة إضافية، حيث تساعد 
إكســـون على جتنب حـــرب جتارية عاملية، ألن 
مشـــروعاتها الضخمة بقطاع الغاز الطبيعي 
املسال في بابوا غينيا اجلديدة وموزمبيق لن 
تقع حتت طائلة الرسوم البالغة 10 باملئة التي 

فرضتها الصني على الغاز األميركي.
وقال جيســـون فير، رئيس إدارة معلومات 
األعمـــال لدى بوتني أند بارتنـــرز التي تراقب 
مبيعات الغـــاز الطبيعي املســـال، إن الصفقة 
تظهـــر ”عالمـــات علـــى أن الصني مســـتعدة 
للسماح باالستثمار األجنبي في مجاالت كانت 

تعتبرها في املاضي استراتيجية“.
وإكســـون من بني شـــركات أميركية كبرى 
متضـــي قدما في أنشـــطتها فـــي الصني رغم 
النـــزاع التجاري، وليســـت وحدهـــا في ذلك، 
حيث تتركز معظم نشاطات التصنيع لشركات 

التكنولوجيا مثل أبل رغم انتقادات ترامب.
كما أن شركات صناعة السيارات األميركية 
واألوروبيـــة تعمـــل على توســـعة مصانع في 
الصني لالستفادة من خفض التكاليف وجتنب 
حرب الرسوم اجلمركية. وقد استحوذت تسال 
هذا الشـــهر على موقع في شـــنغهاي إلنشـــاء 

مجمع لتصنيع السيارات والبطاريات.
وتتيح مشـــروعات الغاز املســـال التابعة 
إلكسون في آسيا وأفريقيا وفورات في التكلفة 
مقارنـــة مـــع صـــادرات الشـــركات األميركية 
املنافســـة التـــي تواجه رســـوما ونفقات أكبر 
فـــي النقل، في حني أن دعم الصني للمشـــروع 
يدحـــض شـــكاوى إدارة ترامـــب من أســـواق 

الصني املغلقة.
وقد أجـــرى دارين وودز الرئيس التنفيذي 
إلكســـون موبيل محادثات مـــع رئيس الوزراء 
الصيني لي كه تشـــيانغ الشـــهر املاضي، بعد 
أيام من اإلعالن عن صـــدور املوافقات احمللية 

لبناء مرفأ الغاز الطبيعي املســـال ومشـــروع 
ضخم للكيماويات في إقليم غوانغ دونغ.

ومنذ أن أصبح رئيســـا تنفيذيا إلكســـون 
العالـــم املاضـــي، يدفع وودز الشـــركة لإلقدام 
علـــى مخاطر أكبـــر، مبا في ذلك فـــي عمليات 

جتارة الطاقة.
ويبدو أن توقيـــت خطوته في مجال الغاز 
املســـال حيوي. ففـــي العام القادم، ســـتصبح 
الصني أكبر مســـتورد للغاز فـــي العالم. ومن 
املتوقـــع أن تزيـــد وارداتها من الغاز املســـال 
بنســـبة 70 باملئـــة بحلـــول 2020 مـــن نحو 38 
مليـــون طـــن العام املاضـــي، وفقـــا لتقديرات 

سي.آي.أي إنرجي لالستشارات في بكني.
في هذه األثناء كشـــف مسؤولون روس أن 
موســـكو بدأت مناقشـــات مع إكســـون موبيل 
بشـــأن مشـــروعات جديدة للنفـــط والغاز في 
روسيا، وهو ما قد ميثل معضلة لكل األطراف 
في ظل اجتـــاه احلكومة األميركية نحو فرض 

املزيد من العقوبات االقتصادية على روسيا.
ونقلـــت وكالـــة بلومبيرغ عن املســـؤولني 
قولهم إن املشـــاورات قد توسع نطاق التعاون 
القائم بني الشركة األميركية وشركة روسنفت 

الروسية اململوكة للدولة.
وأضافوا أن روســـيا جتهز عـــدة خيارات 
لعرضها على إكسون موبيل، تشمل مشروعات 
للغـــاز الطبيعي وتكرير النفـــط والكيماويات، 
وهي مجاالت ال تخضع حتـــى اآلن للعقوبات 

األميركية على روسيا.
وكانـــت إكســـون قـــد تخلـــت عـــن أغلـــب 
مشـــروعاتها املشتركة مع روســـنفت في وقت 
سابق من العام احلالي بسبب اجلولة السابقة 
من العقوبات األميركية على روســـيا، وهو ما 
شـــكل ضربـــة قوية للشـــركتني اللتـــني وقعتا 
اتفاقـــا عام 2013 للتنقيب عن النفط والغاز في 

مناطق روسية شاسعة.

تتجه شركة إكسون موبيل لاللتحاق بسلسلة من الشركات األميركية التي تتجاهل حروب 
الرئيس دونالد ترامب التجارية، بالرهان على آفاق ســــــوق الغاز املسال في الصني، بينما 

حتاول روسيا التي تخضع لقيود جتارية أميركية، استدراج الشركة بعروض مغرية.

إكسون تتجاهل حروب ترامب بالرهان على سوق الغاز الصينية

[ الشركة األميركية تسعى لتوجيه إنتاجها في أفريقيا إلى الصين  [ روسيا تحاول استدراج إكسون موبيل بعروض مغرية

رئيس إكسون موبيل يغامر بالتعرض النتقادات ترامب
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اقتصاد
{نعمل مع 23 جهة مالية البتكار أداة تستخدم تقنية سلسلة الكتل لتتبع التزامات الشركات 

للكشف عن منتهكي تعهداتهم األخالقية في مجال االستثمار}.

بليك جود
الرئيس التنفيذي ملؤسسة التمويل واالستثمار األخالقي البريطانية

{تعمـــد الصين خفض قيمة عملتها لدعم صادراتها يطـــرح تحديات كبرى من طريق التوصل 

إلى مبادالت تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

} تونــس - اعتبر مســـؤولون تونســـيون أن 
كميات األمطار املتســـاقطة في الفترة األخيرة 
حققت مخزونا اســـتراتيجيا سيساعد البالد 
علـــى االبتعـــاد مؤقتا عـــن خط الفقـــر املائي 
وستدعم قطاع الزراعة، رغم األضرار الكبيرة، 

التي خلفتها.
وأكد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد 
البحـــري، ســـمير بالطيـــب، فـــي تصريحات 
للصحافيني أن األمطـــار الغزيرة، التي هطلت 
علـــى البالد هـــذا العام، أنهـــت حالة اجلفاف 
التي اســـتمرت علـــى مدار الســـنوات الثالث 

األخيرة.
وواجهـــت تونس نقصا حـــادا في مخزون 
امليـــاه، غيـــر أن موجة األمطار في الشـــهرين 
املاضيني، والكميات، التي هطلت منذ األربعاء 
املاضي، ســـاهمت على ما يبـــدو في رفع مياه 

السدود.
وبلـــغ املخـــزون املائي، بحســـب البيانات 
الرسمية، قرابة 1.35 مليار متر مكعب، في حني 
أن طاقة الســـدود القصوى تناهـــز 4 مليارات 

متر مكعب.
وتســـببت كميات األمطار غير املســـبوقة 
هذا األســـبوع في فيضانات بعدة واليات، في 
مقدمتهـــا العاصمة تونس والقصرين وقفصة 
وســـيدي بوزيـــد والـــكاف، وهـــي تأتـــي بعد 

أسابيع قليلة من فيضانات والية نابل.

وقال بالطيـــب على هامش مشـــاركته في 
فعاليـــات امللتقـــى الدولـــي حـــول ”االقتصاد 
االجتماعـــي والتضامنـــي: لنبـــدأ بالتنفيـــذ“ 
املنعقـــد بالعاصمـــة على مـــدار يومـــني، إنه 

”بهـــذه الكميات الكبيـــرة من األمطـــار أغلقنا 
قـــوس أعوام اجلفـــاف الثالثـــة، وانطلقنا في 
دورة جديدة لتخزين املياه مبا ييّســـر املواسم 
الزراعيـــة، ويضمـــن التـــزود املنتظـــم باملاء 

الصالح للشرب“.
وأضـــاف ”إن بعض الســـدود قـــد امتألت 
جراء األمطـــار األخيرة على غرار ســـد مالق، 
فيما مـــازال البعض اآلخر ناقصـــا على غرار 

سد سيدي سالم“.
وتقدر حصة الفرد من املاء سنويا بحوالي 
460 متـــرا مكعبا، وهي أقـــل من نصف الكمية 
التي حددتها األمم املتحدة لقياس الفقر املائي 

واملقدرة في حدود ألف متر مكعب.
ووفـــق الوزارة، لم يتجـــاوز معدل مخزون 
امليـــاه فـــي الســـدود املنتشـــرة بالبـــالد في 
الســـنوات الثالث املاضية حاجـــز 771 مليون 

متر مكعب.
وحذرت أوســـاط اقتصادية مـــرارا من أن 
نـــدرة املياه ســـتصبح مشـــكلة اســـتراتيجية 
للدولة في حال لم تتمكن الســـلطات من إيجاد 
حلـــول جذريـــة وعاجلة علـــى املـــدى القريب 
لتطويـــر إمكانيـــات البالد في تخزيـــن املياه 

لالبتعاد تدريجيا عن خط الفقر املائي.
وكشف شـــّح املياه الكبير خالل السنوات 
املاضيـــة عن واقـــع صعب مير بـــه املزارعون 
خاصة مع ارتفـــاع تكاليف اإلنتـــاج، وهو ما 
فاقم من أزمات تونس االقتصادية بشكل عام.

وتســـهم الزراعـــة بحوالـــي 12 باملئـــة من 
الناجت احمللي اإلجمالـــي، ونحو 11 باملئة من 
الصـــادرات، ويعمـــل فيه قرابـــة 16 باملئة من 
إجمالي األيـــدي العاملة، في كافـــة القطاعات 

االقتصادية.
وتشـــكل االســـتثمارات الزراعيـــة نحو 10 
باملئة من مجموع االســـتثمارات في االقتصاد 
احمللي، ويستحوذ القطاع اخلاص على قرابة 
75 باملئة من االســـتثمارات فـــي القطاع، الذي 
كان إلى وقت قريب يعد من القطاعات احملركة 

للنمو.
وإلى جانب تراجـــع كميات املياه املخزنة، 
شهدت شبكات املياه تقادما أثر بشكل واضح 
على عمليـــات التزويد، حيث تضطر الشـــركة 

التونسية الســـتغالل وتوزيع املياه احلكومية 
(الصوناد) أحيانا لقطع املاء بذريعة التطوير 

أو الصيانة.
وأخذت احلكومـــات املتعاقبة على عاتقها 
منذ ســـنوات تنميـــة وتطوير املـــوارد املائية 
وتقـــدمي خدمات املياه للســـكان، وهـــو ما زاد 
من األعبـــاء على امليزانيـــات، وبالنتيجة أّدى 
ذلك إلـــى تراجع مســـتوى الزراعـــة عن باقي 

القطاعات.
وفـــي ظـــل اســـتمرار املشـــكلة، أظهـــرت 
احلكومة احلالية، عزمية لتنفيذ برنامج طموح 
يتعلق ببناء محطـــات لتحلية مياه البحر في 
املدن الســـاحلية، بهدف تغطية الطلب احمللي، 
الذي صـــار مشـــكلة اســـتراتيجية للدولة في 
ظل اجلفـــاف، الذي ضرب شـــمال أفريقيا في 

السنوات األخيرة.

وعززت تونس من خطواتها باجتاه تطوير 
القطاع الزراعي من أجل زيادة إنتاج احملاصيل 
وذلـــك باللجوء للمرة األولى إلى االعتماد على 
الطائرات املســـيرة إلدارة املشـــاريع الزراعية 

بهدف التأقلم مع موجة اجلفاف.
ووقعـــت وزارة الفالحة في يوليو املاضي، 
اتفاقيـــة مع البنـــك األفريقـــي للتنمية واملركز 
اجلنوبية،  الكوريـــة  لبوســـان  التكنولوجـــي 
بشأن املشـــروع، الذي انطلقت مرحلته األولى 

في الشهر املوالي في سيدي بوزيد.
ويقـــول خبـــراء إن العمـــل بهـــذه التقنية 
ستكون له فوائد على مردودية اإلنتاج الزراعي 
في املستقبل، كما أنها تساعد على ربح الوقت 

في معرفة مكامن اخللل في احلقول.
وتهدف تونس من وراء استخدام ”الدرون“ 
إلى قيادة ومراقبة املناطق الزراعية وترشـــيد 

استعمال املوارد املائية ورصد آثار التغيرات 
املناخيـــة وحالـــة األراضي ومراقبـــة التنوع 

البيولوجي ومستويات املياه في السدود.
وانطلقـــت احلكومة قبل أشـــهر في تنفيذ 
خطـــة املياه فـــي تونس 2030، فـــي إطار خطة 

استباقية جتعلها في مأمن من اجلفاف.
وتعكف اإلدارة العامة للسدود على إجناز 
مشاريع منها سدي الدوميس وسراط وإنشاء 
5 سدود جبلية ورفع طاقة خزن سد بوهرمتة.

نهاية عاصفة للجفاف الطويل تخفف أزمات الزراعة التونسية

[ تونس تبتعد مؤقتا عن الفقر المائي بعد امتالء معظم السدود  [ رهان حكومي كبير على التكنولوجيا لزيادة إنتاج المحاصيل

الدخول في مرحلة زراعية جديدة

ــــــخ البالد بعدما أنهكت  ــــــت تونس انتهاء واحدة من أســــــوأ موجات اجلفاف في تاري أعلن
القطاع الزراعي وهددت إمدادات املياه للماليني من الســــــكان طيلة ثالث سنوات، وهو ما 
يعطي احلكومة شــــــحنة جديدة لتنفيذ خططها لالبتعاد تدريجيا عن خط الفقر املائي، في 

ظل رهانها على التكنولوجيا لزيادة إنتاج احملاصيل.

رياض بوعزة
صحافي تونسي

سمير بالطيب:

بكميات األمطار 

المتساقطة مؤخرا أغلقنا 

قوس أعوام الجفاف الثالثة

وكالة بلومبيرغ:

روسيا تعرض على إكسون 

موبيل مشروعات للغاز 

وتكرير النفط والكيماويات

مليار متر مكعب مخزون 

السدود إثر موجة األمطار 

األخيرة بعدما كانت عند 

771 مليون متر مكعب

1.35

جيسون فير:

الصين تسمح لالستثمار 

األجنبي في مجاالت كانت 

تعتبرها استراتيجية
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{أعداد الســـياح القادمين إلى األردن ارتفعت في األشهر التسعة األولى من العام الحالي بنسبة 

7.7 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل إلى 3.249 مليون سائح}.

عبدالرزاق عربيات
مدير عام هيئة تنشيط السياحة األردنية

{هيئة قناة الســـويس خفضت الرسوم على سفن الحاويات والعبارات القادمة من موانئ أجنبية 

إلى ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة االقتصادية للقناة لمدة عام واحد}.

مهاب مميش
رئيس هيئة قناة السويس املصرية

} الرياض – أظهرت بيانات رســـمية أمس أن 
معدل البطالة بني السعوديني ظل عند مستوى 
قياســـي مرتفـــع يبلـــغ 12.9 باملئة فـــي نهاية 
الربـــع الثاني من العام احلالي، مع اســـتمرار 
حتّفظ الشـــركات اخلاصة في تعيني املزيد من 

املوظفني رغم ارتفاع أسعار النفط.
وتشـــير البيانـــات إلـــى أن اإلصالحـــات 
االقتصادية الســـعودية، التي جرى تدشـــينها 
قبـــل أكثر من عامـــني، لم حتقـــق بعد جناحا 
كبيـــرا فـــي توفيـــر فـــرص العمـــل أو تطوير 

الصناعات غير النفطية.
ولم يتزحزح معدل البطالة في نهاية يونيو 
عن مســـتوياته القياسية املســـجلة في نهاية 
الربع األول، رغم تسارع النمو االقتصادي في 
الربع الثاني ليصل إلى أعلى مســـتوياته في 
أكثر من عام مع وزيادة اإلنفاق احلكومي بعد 

ارتفاع عوائد صادرات النفط.
وأّدى تضـــرر أربـــاب العمـــل فـــي القطاع 
اخلاص من ضريبة مبيعـــات جديدة وارتفاع 
أسعار الوقود احمللية، إلى بقاء معدل البطالة 
عند 12.9 باملئة وهو أعلى مســـتوى تســـجله 
هيئة اإلحصاء في البيانات التي تصدرها منذ 

عام 1999.
وتراجعـــت أعـــداد الســـعوديني العاملني 
بنحـــو 20 ألف وظيفة خـــالل الربع الثاني من 
هذا العام مقارنة بالربع األول لتصل إلى 3.15 
مليون شـــخص، رغم تراجع وظائف األجانب 

بنحو 290 ألفا ليبلغ 9.89 مليون شخص.
ولم يكن االقتصاد املتباطئ السبب الوحيد 
في مغادرة أكثر من مليـــون عامل أجنبي منذ 
بداية العام املاضي، بل كذلك القيود املشـــددة 
التي تفرضهـــا احلكومة لدفع الشـــركات إلى 

توظيف السعوديني.
ويـــرى محللـــون أن ذلك ميكن أن يســـاهم 
في حل مشـــكلة البطالة السعودية على املدى 
الطويل، لكن نزوح األجانب في الوقت احلالي 

يؤثر بالسلب كثيرا على طلب املستهلكني إلى 
حـــد أن الكثير من الشـــركات يجد صعوبة في 

توظيف املواطنني السعوديني.
وتعتـــزم احلكومة عقد مؤمتر اســـتثماري 
دولـــي فـــي الريـــاض األســـبوع املقبـــل، في 
مســـعى حلث املســـتثمرين األجانب على دعم 
اإلصالحات، لكن املخـــاوف املرتبطة باختفاء 
الصحافي الســـعودي جمال خاشقجي دفعت 
العشـــرات من املســـؤولني ومدراء الشـــركات 

الغربيني إلى إلغاء مشاركتهم في املؤمتر.
ويقول مراقبون إن ســـوق العمل لم تتمّكن 
من امتصاص اإلصالحات الكثيرة والسريعة، 
والتـــي تضّمنت حظـــر تشـــغيل األجانب في 
عدد كبيـــر من القطاعات، وخاصة في مبيعات 
التجزئة والتي أّدت إلى ركود نشاط الكثير من 

الشركات اخلاصة.
وتهدف اإلصالحـــات إلى تطوير صناعات 
غيـــر نفطية وتوفير فرص عمل، لكنها تشـــمل 
أيضا خطوات تقشـــفية لسد العجز الكبير في 
امليزانية. وجرى فـــرض ضريبة قيمة مضافة 

بنسبة 5 باملئة في بداية العام احلالي.
وتســـعى الســـلطات جلـــذب املزيـــد مـــن 
الســـعوديني، خصوصا النســـاء، إلـــى القوة 
العاملـــة مـــن أجـــل تعزيـــز كفـــاءة االقتصاد 

وتخفيف العبء املالي عن احلكومة.
وتكشف البيانات أن محاوالت خلق فرص 
لم حتقق النجاح املســـتهدف رغم موجة رحيل 
األجانب والرســـوم التي يتعّني على الشركات 
دفعها لتوظيـــف األجانب بســـبب التداعيات 

اجلانبية على النشاط االقتصادي.
ويتوّقـــع خبـــراء اقتصاد أن يقـــود قطاع 
النفـــط النمّو في وقت الحق من العام احلالي، 
مع عدم توسع الشركات العاملة في القطاعات 
غيـــر النفطيـــة إال قليال وهو اجتـــاه قد يبقي 

معدل البطالة مرتفعا. 

وشـــهد العام املاضي انكمـــاش االقتصاد 
السعودي بسبب عدم قدرة الكثير من الشركات 
على إيجاد أيدي عاملة من املواطنني لتعويض 

رحيل العّمال األجانب.
وواجـــه الكثير مـــن املتاجـــر صعوبة في 
إيجاد موظفني سعوديني للعمل ساعات طويلة 
واكتســـاب اخلبرات في التعامـــل مع الزبائن. 
وقد اضطـــر الكثير منها إلى اإلغالق بســـبب 

نقص البائعني.
وبـــدأت الريـــاض قبـــل نحـــو 4 ســـنوات 
مبحاوالت إصالح ســـوق العمـــل، لكن وتيرة 
اإلجـــراءات دخلـــت مرحلة حاســـمة في العام 

املاضي بفرض رسوم تشغيل األجانب وحصر 
الوظائـــف فـــي قطاعـــات كثيـــرة باملواطنني 

السعوديني فقط.
ودخلت إصالحات سوق العمل في يونيو 
املاضـــي مرحلـــة جديدة بإصدار قـــرار يحظر 
عمل األجانـــب في 12 نشـــاطا ومهنة ويقصر 
العمل في وظائفها على السعوديني فقط، بعد 

إجراءات مماثلة في قطاعات أخرى.
وتستهدف احلكومة السعودية في رؤيتها 
املســـتقبلية وبرنامـــج اإلصـــالح االقتصادي 
(التحـــول الوطني) خفض معـــدل البطالة بني 
مواطنيهـــا إلى حوالـــي 9 باملئـــة بحلول عام 

2020 كما تخطط خلفضها إلى حوالي 7 باملئة 
في عام 2030.

وحتـــاول الريـــاض تشـــجيع العمـــل في 
القطـــاع اخلاص، لكـــن الفجـــوة الكبيرة بني 
مزايا العمل في القطاع احلكومي الذي يشغل 
معظم الســـعوديني، تعرقل تلـــك اجلهود عند 
مقارنتها باألجور املنخفضة وســـاعات العمل 

الطويلة في وظائف القطاع اخلاص.
وتشير بعض التقارير إلى حتّول في نظرة 
بعض الســـعوديني إلـــى الوظائـــف املتدنية، 
لكـــن ذلك التحـــّول قد يســـتغرق بعض الوقت 

لينعكس بشكل واضح على سوق العمل.

ــــــادة اإلنفاق احلكومي واســــــتمرار رحيل العّمال  لم تتمّكن إصالحات ســــــوق العمل وزي
األجانب، من خفض معدالت البطالة عن مستوياتها القياسية. ويقول محللون إن الشركات 

ال تزال جتد صعوبة في إحالل املواطنني محّل العمال األجانب.

البطالة في السعودية تواصل تحدي إصالحات سوق العمل

[ ركود التوظيف رغم مغادرة أعداد كبيرة من العمالة األجنبية  [ سوق العمل عاجز عن امتصاص زخم اإلصالحات السريعة

بانتظار رحيل المزيد من األجانب

} الرباط - كشف املغرب أنه يتوقع حتقيق 
تراجع في عجز امليزانية اجلديدة، وذلك في 
إطار مســـاعي احلكومة إلـــى حتفيز معظم 
القطاعات االستراتيجية، التي توفر عوائد 

كبيرة خلزينة الدولة.
وقال الناطق الرســـمي باسم احلكومة، 
مصطفى اخللفـــي، إن ”امليزانية بنيت على 
4 محاور، أولها إعطاء األولوية للسياسات 
االجتماعيـــة، أمـــا الثانـــي فيهـــم حتفيـــز 
االستثمار اخلاص وحتسني مناخ األعمال“.

وأضاف ”يتعلق احملور الثالث مبتابعة 
اإلصالحـــات الهيكليـــة الكبـــرى، وأخيـــرا 
احلفاظ على التوازنات املالية بخفض عجز 

امليزانية واملديونية“.
وتتوقع احلكومة، تقلص العجز إلى 3.3 
باملئة من الناجت احمللي اإلجمالي، انخفاضا 
من نحو 3.8 باملئة متوقعة في ميزانية العام 

اجلاري.
وقالت إنه ”بناء على متوســـط محصول 
حبوب يبلغ ســـبعة ماليني طن، من املتوقع 
أن يصـــل النمـــو االقتصادي إلـــى نحو 3.2 
باملئة في 2019، انخفاضا من نحو 3.6 باملئة 

هذا العام“.
ومتثـــل الزراعـــة نحـــو 14.5 باملئة من 
االقتصـــاد املغربـــي، حيث ســـاهمت غزارة 
األمطار هذا العام في حصاد محصول غير 

معتاد بالبالد بلغ 10.3 مليون طن.
وتخطـــط احلكومة إلنفـــاق 17.67 مليار 
درهـــم (1.86 مليار دوالر) علـــى دعم القمح 
وغاز الطهي والســـكر، بزيـــادة 4.65 مليار 

درهم (490 مليون دوالر) عن العام احلالي.
وسيزيد اإلنفاق على اخلدمات الصحية 
أيضا مبقدار 168 مليون دوالر ليصل إلى 1.7 
مليار دوالر، بينما ســـيتم توزيع 79 مليون 
دوالر لدعم الفئات االجتماعية التي حتتاج 

املساعدة كاألرامل واأليتام واملعاقني.
وقالت احلكومة إن الشركات التي حتقق 
أرباحا صافية سنوية فوق 4.2 مليون دوالر 

ستخضع لضريبة نسبتها 2.5 باملئة.
ووفـــق البيانـــات التـــي أشـــارت إليها 
امليزانيـــة املقبلـــة، فـــإن نفقات االســـتثمار 
ســـتصل إلى 20.5 مليـــار دوالر، بزيادة 526 

مليون دوالر عن العام احلالي.

الرباط تتوقع تراجع 

عجز امليزانية

المغرب يدشن أول قطار كهربائي فائق السرعة في أفريقيا
} الربــاط - يترقـــب املغاربة تدشـــني العاهل 
املغربي امللك محمد الســـادس خالل األسابيع 
القليلـــة القادمـــة أول قطـــار كهربائـــي فائق 
السرعة في قارة أفريقيا بعد سبع سنوات من 

عمليات البناء.
وتتوقع الربـــاط أن يكون القطـــار الرابط 
بني مدينة طنجة املطلة على البحر املتوســـط، 
ومدينة الدار البيضاء، أكبر مدن البالد، والذي 
أطلقت عليه اســـم ”البراق“، فوائد اقتصادية 
كبيرة ويكون مبثابة عامل جذب للمستثمرين 

األجانب.
وقال املكتب الوطني للســـكك احلديدية في 
بيان أمس إن ”القطار حطم الرقم القياسي في 
القـــارة اإلفريقية خالل التجـــارب، حيث بلغت 
سرعته 357 كلم/ساعة حينما قطع املسافة بني 

طنجة والقنيطرة“.
وعنـــد دخوله اخلدمة رســـميا، ســـيقطع 
القطار املسافة بني املدينتني والبالغة نحو 350 

كلم في ساعتني وعشـــر دقائق، بدل 5 ساعات 
تقريبـــا على القطارات احلالية، مما يســـاهم، 
وفق املســـؤولني، في ســـهولة تنقل املواطنني 

بشكل كبير.
وأكد املكتب أن املشـــروع، الذي بلغ مرحلة 
متقدمـــة من اإلجناز بنحـــو 96 باملئة، قطع في 
العامـــني األخيرين أشـــواطا كبيـــرة، خلصت 
بنجـــاح إلـــى بدايـــة التشـــغيل التقنـــي على 
اخلط في يونيو املاضي. ودخل املشـــروع في 
ذلك الوقت مرحلة ما قبل التشـــغيل الرسمي، 
املتمثلة في جتربة النظام بأكمله، قصد اختبار 

مدى قدرته على العمل في ظروف حقيقية. 
ومتكـــن اخلطوة االختباريـــة، التي تعتبر 
ضروريـــة في عمليـــة املصادقة علـــى أي خط 
جديد فائق السرعة، من الوقوف على أي خلل 

محتمل لتعديله في حينه.
ومت متويـــل النســـبة األكبر من املشـــروع، 
الذي بلغـــت تكلفته اإلجمالية نحـــو 20 مليار 

درهـــم (2.1 مليار دوالر) عبر قروض، 60 باملئة 
منهـــا ممنوحة من فرنســـا ودول خليجية، من 

بينها السعودية.
وكانـــت الشـــركة الفرنســـية ألســـتوم قد 
حصلت على مشروع بناء 14 قاطرة بقيمة 400 
مليـــون يورو، باتفاق مباشـــر مع الرباط ومن 

دون مناقصة دولية.
ووفـــق البيانات الرســـمية، مت تشـــييد 12 
جســـرا بطول إجمالي يبلـــغ 10 كلم، باإلضافة 
إلـــى 100 كلـــم من الطـــول اإلجمالـــي للقناطر 

السككية والطرقية.
ويأتـــي قـــرب انطالق عمل القطار، وســـط 
انتقادات من بعض اخلبـــراء لكلفته املرتفعة، 
في املقابل يعتبر آخرون أن املشـــروع سيعمل 
على حتسني مناخ األعمال، وجلب مستثمرين 

جدد.
ويرى اخلبير االقتصادي، محمد نظيف، أن 
من بني فوائد املشـــروع، تقريب املسافة وربح 

الوقت بني شمال ووســـط البالد، وحتديدا ما 
بني املنطقة الصناعيـــة في طنجة التي متتلك 
أكبـــر ميناء بالبـــالد، والدار البيضـــاء، التي 
تعتبـــر العاصمـــة االقتصاديـــة، والعاصمـــة 

الرباط.
ويراهـــن نظيف على خطـــط احلكومة من 
أجـــل االســـتفادة من املشـــروع مـــن الناحية 
االقتصادية، ومن ناحية تسويق صورة البالد 
على املســـتوى اخلارجية، حتـــي يكون إحدى 

أبرز قاطرات االستثمارات.
ونســـبت وكالة األناضول للخبير املغربي 
قولـــه، إن ”إطـــالق املشـــروع، سيســـاهم في 
حتســـني صـــورة البـــالد على مســـتوى جلب 
االستثمارات األجنبية، خصوصا أنه األول من 

نوعه على املستوى األفريقي“.
واملشـــروع، الذي كشـــف عنه للمرة األولى 
فـــي أكتوبر 2007، هو جزء من برنامج أوســـع 
للحكومة يســـتهدف البنية التحتية ويتضمن 
أيضًا أضخم محطة شمسية لتوليد الكهرباء، 
باإلضافـــة إلـــى املوانئ الكبيـــرة، التي تهدف 

لتعزيز النمو االقتصادي.
وينتقد عمر الكتاني، أســـتاذ االقتصاد في 
جامعة محمد اخلامس فـــي العاصمة الرباط، 

كلفة اخلط املرتفعة.
وتوقـــع الكتاني في تصريحاته لألناضول 
ارتفـــاع تكاليف صيانته، وهو ما ســـينعكس 
علـــى األســـعار احلاليـــة، التـــي قـــد تضطـــر 

السلطات إلى زيادتها.
وقال إن ”إطالق املشـــروع باملغرب، لم مير 
بطلـــب عروض دوليـــة، بل توجهـــت اجلهات 
املختصة إلى فرنسا إلنشائه، بسبب العالقات 
املتميزة بـــني البلدين، وألســـباب سياســـية، 

وليس العتبارات السوق أو لربح الوقت“.
لكـــن ربيع اخلليـــع، املدير العـــام للمكتب 
الوطني للســـكك احلديديـــة رد في تصريحات 
للصحافـــة فـــي وقـــت ســـابق، إن ”معارضي 
املشـــروع لـــم يســـتندوا إلى معطيـــات تقنية 

دقيقة“. في انتظار إشارة االنطالق بعد نجاح التجارب

بالمئة معدل البطالة في 

نهاية الربع الثاني دون تغيير 

عن المعدالت القاسية 

المسجلة في الربع األول

12.9

ألف وظيفة فقدها 

السعوديون في الربع الثاني 

من العام الحالي رغم مغادرة 

290 ألف أجنبي لوظائفهم
20

مليار دوالر، تكلفة المشروع 

عبر قروض من فرنسا ودول 

الخليج وقد دخل مرحلة 

اإلنجاز في 2011

2.1



} ما كان يمر به المغرب في زمن الخمسينات 
والســـتينات من ظروف سياسية واجتماعية 
واقتصاديـــة جد متشـــنجة ناتجـــة عن زمن 
ما بعـــد االســـتقالل والصراع بين الســـلطة 
والمعارضـــة، لـــم يكن ليغير مســـار الشـــاب 
إدريس جطو الذي اختار الدراسة والتحصيل 
العلمي على أي خيار آخر، فهدفه األسمى هو 

استكمال ما بدأه.
التحـــق جطـــو، بمدينـــة الـــدار البيضاء 
القريبـــة من مســـقط رأســـه ليتمم دراســـته 
بثانوية الخوارزمي إحدى أشـــهر المدارس، 
وليحقق حلمه بنيل شـــهادة باكالوريا فتحت 
لـــه أبواب كلية العلـــوم بالرباط التي غادرها 
في العام 1966 وهو يحمل دبلوم الدراســـات 

العليا في العلوم الفيزيائية والكيمياء.
بعدهـــا رحل إلى لندن الســـتكمال تكوينه 
متوجـــا مســـعاه بدبلـــوم ”تدبير وتســـيير 
مـــن جامعة كوردوينـــرز كوليج،  المقاوالت“ 
عكس مجايليه الذين كانوا يفضلون فرنســـا 

مكانا للتحصيل والتكوين.

طموح الرجل الـــذي كان والده يدير محل 
بقالة صغير، لم يســـتقر عنـــد حدود موظف 
حســـابات بأجر محترم داخل شـــركة ”باطا“ 
المختصة في صناعة األحذية، بل تعداه إلى 
تدشـــين مشـــروعه في ذات المجال ويتوسع 
بشـــكل منهجي وتحٍد واضح لـــكل العراقيل 
اإلدارية والجغرافيـــة والديموغرافية، لتصل 
أعماله إلـــى مجاالت صناعـــة الجلد والعقار 
ودخولـــه  والنســـيج،  والخدمـــات  والبنـــاء 
مجـــال القروض الصغرى بتأســـيس جمعية 

”األمانة“.

حس براغماتي

هناك قصة متداولة لم ينفها الرجل تحكي 
أن أول لقاء كان له مع الملك الراحل الحســـن 
الثاني هو عندما دخل القصر الملكي ليقدم له 
هدية عبارة عن حذاء فاخر من صنع شـــركته 
أوديربي، فاســـتمرت العالقة إلى غاية اليوم، 
ولكن نيله ثقة الدوائر العليا بالمملكة لم يكن 
هينـــا بل تطلب مـــن إدريس جطـــو مجهودا 
إضافيـــا ليتولى أول منصـــب حكومي وزيرا 
للتجـــارة والصناعة في العـــام 1993 ثم وزير 

للخارجية في يونيو 199.
الواقـــع أن جطو بعدما كان فـــي بدايات 
حياتـــه منصرفا إلى التحصيـــل العلمي كان 
يبني حول جســـمه جـــدارا ســـميكا حتى ال 
تتســـرب إليه أعطـــاب السياســـة ودواهيها، 
فرغـــم أنـــه احتـــك بمجـــال تدبيـــر وصناعة 

السياســـات العموميـــة إال أنـــه كان دائمـــا 
ينجو برأســـه من مطبات هذه المهنة بحسه 
البراغماتي وذكائه التجاري الكبير، وكان قد 
غادر حكومـــة عبداللطيف الفاللي بعدما كان 
وزيـــرا للمالية عائدا إلى حصون مشـــاريعه 

واستثماراته التجارية.
السلطة ليست تسلية بالنسبة إلى جطو. 
إنهـــا تضحيات متتالية وعلى كافة األصعدة، 
فهو ربما بدافع حســـه االقتصـــادي أو ربما 
طموحه لالقتراب أكثر من مربعات الســـلطة 
وصناعـــة القرار كان قد فاتـــح الملك الراحل 
الحســـن الثانـــي أواســـط تســـعينات القرن 
الماضي باســـتفحال ظاهـــرة التهريب، فأمر 
الملك بحملـــة تطهير نفذها وزيـــر الداخلية 
الســـابق إدريـــس البصري بطريقتـــه فأكلت 
األخضـــر واليابـــس ولم تعط أكلهـــا كما أقر 
أكثـــر من مراقب ومنهم جطـــو الذي لم يرغب 

في استمرارها.

التكنوقراطي

أقر العاهل المغربي الملك محمد السادس 
المفهوم الجديد للســــلطة بعد وصوله للحكم 
في العام 1999 وتفهم بشــــكل جيــــد أن الفترة 
المقبلــــة من حكمه تحتاج إلــــى تكنوقراطيين 
يدبرون معه اللحظة االجتماعية والسياســــية 

بنفس اقتصادي واستثماري.
صورة جطو المهنيــــة أهلته للقيام بمهام 
وزيــــر الداخليــــة فــــي حكومــــة عبدالرحمــــن 
اليوســــفي، وأشــــرف على أول انتخابات في 
العهد الجديد وصفت بأكثر نزاهة وشــــفافية 
وهو ما زاد في أسهم الرجل داخليا وخارجيا 
ليصبــــح بعدهــــا وزيــــرا أول بعدمــــا غــــادر 
اليوســــفي الــــوزارة غاضبــــا من أنــــه لم يتم 

احترام ما أسماه بالمنهجية الديمقراطية.
وبعدما استفحل النقاش بين االستقالليين 
واالتحادييــــن حــــول من له الحق في رئاســــة 
الحكومة بعــــد انتخابــــات 2002 اختار الملك 
جطو التكنوقراطي المشبع بتجربة طويلة في 
العمل الحكومي منذ عقود، فشكل حكومته من 
وزراء منتمين إلى أحزاب سياسية، خصوصا 
االتحاد االشــــتراكي واالســــتقالل، إضافة إلى 
تجمــــع األحــــرار والحركة الشــــعبية والتقدم 

واالشتراكية وشخصيات مستقلة.
وقد تطرق اليوسفي في مذكراته الصادرة 
مؤخرا إلى ذلك بالقول ”بعدما أخبرني الملك 
محمد الســــادس أنه قرر تعيين إدريس جطو 
علــــى رأس الوزارة األولى، قلت إن الدســــتور 
يمنح للملك حق تعيين من يشــــاء كوزير أول، 
ولكن المنهجيــــة الديمقراطية تقضي بتعيين 
الوزير األول، مــــن الحزب الذي احتل المرتبة 

األولى في االنتخابات“.
قبــــل تعييــــن جطــــو بســــنة قــــال محمــــد 
اليازغي القيادي الكبير باالتحاد االشــــتراكي 
إن التكنوقراطييــــن ”ضروريون ونحن لســــنا 
ضدهــــم، ولكــــن دورهــــم يقتصر علــــى تنفيذ 
واإلمكانيات  اآلليــــات  وتوفيــــر  التوجيهــــات 
الختيــــارات واضحــــة ومنبثقــــة مــــن اإلرادة 
الشعبية“. وما كان يعيبه على جطو الكثيرون 
هو أنه كان يديــــر حكومته وكأنه مدير إحدى 
شــــركاته التجاريــــة وفشــــل فــــي إدارة بعض 

األحداث السياسية.
رغم أن صفة التكنوقراطي لصقت بسيرة 
جطو إال أن هذه الكلمة بالنسبة لألمين العام 
للتقدم واالشــــتراكية نبيل بــــن عبدالله مبالغ 
فيها شــــيئا مــــا، ألنــــه، ألن الرجل لــــه تجربة 
سياسية، حيث تحّمل مسؤوليات وزارية منذ 

التسعينات.
هذا الرأي من شـــخصية سياســـية أكده 
الكثيرون الذين أرجعوا لصفته التكنوقراطية 

المساهمة في إنجاز بعض المشاريع الكبرى، 
كميناء طنجة المتوســـط والبرامج السكنية 
الضخمـــة إلنجـــاز مئـــة ألف وحدة ســـكنية 

سنويا، والقضاء على السكن غير الالئق، 
وإبـــرام اتفاقيات التبـــادل الحر مع عدد 

من الـــدول العربية وتركيـــا والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة ونجاحـــه في 

جلســـات الحـــوار االجتماعي مع 
اإلضرابـــات  وتقليـــل  النقابـــات 

القطاعية.
رجل  بأنه  الكثيرين  يعرفه 
ثابت على مواقفه ومرن دون 
التفريط في صفات المحافظة 
جديتـــه  لديـــه،  والبســـاطة 
تواصلـــه  وحســـن  وحـــذره 

وعالقاتـــه القويـــة مـــع محيط 
السياســـيين وعالم االقتصاد 

كلها عوامل جعلت منه رقما 
مهما في معادلة التوازنات 
السياســـية بالمغـــرب رغم 
واإلشـــاعات  االنتقـــادات 

التي تعرض لها كشـــخصية 
عمومية.

تحمله  لما  ونظرا  اليوم، 
الجهوي  المجلـــس  تقاريـــر 
شـــفافية  مـــن  للحســـابات 
بهمـــا  يتصـــف  ومصداقيـــة 
قضاته، إال أن ذلك قد يصطدم 

مـــع مـــن ال يريـــد لملفاتـــه 
وإطـــالع  للعلـــن  الخـــروج 

أعلـــى ســـلطة بالبـــالد على 
مضامينها. وقد سبق لحميد 

السابق  العام  األمين  شـــباط 
لحزب االستقالل وعمدة فاس أن اتهم قضاة 
المجلـــس الجهوي للحســـابات في مهرجان 
خطابـــي بأنـــه ”مختـــرق من طـــرف تيارات 
ظالمية“، وذلك بعـــد أن أعد المجلس تقريرا 
قاتما تحدث فيه عـــن خروقات بالجملة دون 

أن تتم إحالتها على النيابة العامة.
وبخصوص تجربته في رئاســـة الوزراء 
قال عنـــه المفكر عبدالله العـــروي في كتابه 
خواطـــر الصبـــاح ”جـــاء خبر ســـيء، حين 
أســـندت إلى وزير الداخلية الحالي، صاحب 
التحليالت السياســـية التافهة، مهمة تشكيل 
الحكومة الجديدة، ســـيجد الكثيرون أعذارا 
شـــتى لهذه الخطوة؛ المشكالت االقتصادية، 
اإلصالحـــات الملحـــة، التوتر مع إســـبانيا، 
األزمة المستعصية مع الجزائر.. إلخ، لكن كل 
هذه التأويالت لن تحجب الحدث األهم، وهو 
أنها خطـــوة إلى الوراء، عـــودة إلى حكومة 

التقنوقراط“.
وتمـــر عدة ســـنوات. ويختمـــر الرد عند 
م عمـــل الحكومات والهيئات  من أضحى يقِيّ
السياســـية من خالل ترؤسه المجلس األعلى 
للحســـابات، وبكل دبلوماســـية معروفة عن 
الرجل قال ”ال يمكنني مواجهة شخصية من 
هذا الحجم والوزن، وعلى هذا المستوى من 
المعرفة والعمق مثل المفكر عبدالله العروي، 
أنني لم أطلب شيئا، ولم يسبق لي أن طلبت 
أن أكون وزيرا أول، أو سعيت إلى أي وزارة، 
وأعتز وأفتخر بأنني تحملت المسؤولية في 
فترة دقيقة مـــن تاريخ وطننا، وقد فعلت ذلك 

بكل ما استطعت وقدمت كل مجهوداتي“.

حديث الساعة في المغرب

وإذا كان من بين أهداف اإلشاعة كوسيلة 
حرب نفســـية هو ضرب مصداقية الشخص 
وتدميـــره أو على األقل التقليـــل من تأثيره، 
فلم يســـلم منها جطو الـــذي تعرض لعدد من 

ضغوط وشـــائعات تضرب فـــي ذمته المالية 
وشـــفافيته واتهامـــه بمحاباة رجـــال أعمال 
ضد آخرين، خصوصـــا بعد مغادرته منصب 
الوزارة األولى بعد انتخابات تشـــريعية في 
العـــام 2007، إذ كبرت الضجة حول شـــائعة 
امتالكـــه أراضي ومـــزارع وتقديمه إعفاءات 
في المحيط الحضري للدار البيضاء بمقابل 
مادي، قال عنها جطو إن الهدف منها نســـج 
صورة لرجل يريد اإلثراء غير المشـــروع وأن 

هناك من يريد تلطيخ سمعتي.

جطو والعاصفة

وها هي اآللة الخطيرة للدعاية والشائعة 
تســـتنفر كل طاقاتهـــا بعدما ظهـــر جطو في 
شـــريط فيديو عند خروجه من مقر البرلمان 
عقـــب افتتـــاح الـــدورة التشـــريعية الجمعة 
12 أكتوبـــر الجـــاري، وهو يخاطب شـــخصا 
بالقول ”قل ليه ســـيفطني عندك جطو“ أي قل 
له أرســـلني إليك جطو، وهو ما تم تفســـيره 
بمبالغـــة ودون تبين للمالبســـات الحقيقية 
للحـــوار الـــذي دار بيـــن الشـــخصين، بأنه 
يتوســـط لهـــذا الشـــخص لدى جهـــة معينة 

للحصول على خدمة.
ويبدو أن تلك الشائعات لم تنل من سمعة 
الرجل، فبعد غياب شبه طويل أعيد جطو إلى 
الواجهـــة من خالل ترؤســـه المجلس األعلى 
للحســـابات المخـــول لـــه دســـتوريا مراقبة 
المالية العمومية بالمملكة المغربية، تكليفه 
من طـــرف الملك محمد الســـادس فـــي العام 
2012 ليكون على رأس مؤسسة حساسة لهو 
دليـــل على أنه رجل المهمـــات الخاصة وأنه 
مؤهـــل لتخطي الصعاب إلنجـــاح مهامه كما 
كان دائمـــا وما اســـتقدامه إال خطوة، مؤكدة 
لتنفيـــذ اســـتراتيجية الدولـــة فـــي محاربة 

الفساد.
لهذا يعتبـــر جطو مهندس ”تســـونامي“ 
السياســـة الـــذي ضرب عـــددا من الـــوزراء 
والمســـؤولين إثر اختالالت شـــابت مشروع 
الحسيمة التي تسببت في إشعال احتجاجات 

كبيرة بالمنطقة، فالتقارير التي رفعها جطو 
أمـــام العاهـــل المغربي كانت حاســـمة 
فـــي تفعيل مبـــدأ ربط المســـؤولية 
بالمحاســـبة إذ لم يتوان المجلس 
األعلى للحسابات الذي يرأسه في 
فضـــح تالعبات عدد من القطاعات 
والمؤسســـات  الحكوميـــة 
العمومية والوزراء الرافضين 
كشـــف ثرواتهم أمام الهيئة 
الماليـــة  لمراقبـــة  العليـــا 

العمومية بالبالد.
الدســـتور  وينظـــم 
المغربي مجال عمل المجلس 
الـــذي  للحســـابات  األعلـــى 
يعتبـــر أعلى هيئـــة لمراقبة 
بالمملكة  العموميـــة  الماليـــة 
المغربيـــة، ويتولى ممارســـة 
المراقبـــة العليا علـــى تنفيذ 
قوانين المالية. ويتحقق من 
ســـالمة العمليات، المتعلقة 
ومصاريـــف  بمداخيـــل 
الخاضعة  األجهـــزة 
بمقتضى  لمراقبته 
ويقيـــم  القانـــون، 
كيفيـــة تدبيرها 
لشـــؤونها، ويتخـــذ، عند 
االقتضاء، عقوبات عن كل 
إخالل بالقواعد الســـارية 

على العمليات المذكورة.
تقاريـــر  اســـتهدفت 
جطـــو منذ العـــام 2012 إلـــى 2018 تقريبا كل 
المؤسســـات وكشـــفت اختالالت بخصوص 
نفقات األحزاب وبرنامج التماسك االجتماعي 
والمستشـــفيات  الســـياحية  والمشـــاريع 
العموميـــة والجماعـــات الترابيـــة وصفقات 
االجتماعي  والســـكن  االستعجالي  البرنامج 
والتجـــاوزات القانونية وطريقة صرف المال 
العام وتراكم المديونية الخارجية والداخلية 
والســـياحة وبرنامج مليون محفظة الذي لم 
تســـتفد منه الفئات والتالميذ المنحدرين من 
أسر فقيرة وهشـــة، وتواطؤ رؤساء جماعات 
محلية ورؤســـاء مجالس جهويـــة وإقليمية 
مع ناهبي أراضـــي الدولة وأراضي الجموع 
والمقالع الرملية ومع المضاربين العقاريين 
والمقاوالت من خـــالل التحايل على القانون 

والتهرب من واجبات الجماعات.

والواضـــح أن جطـــو فـــي طريقـــه إلـــى 
تقويـــض معاقل المفســـدين وتمهيد الطريق 
لتأمين المجال للمســـتثمرين الذين يبحثون 
عن االســـتقرار والشـــفافية ولم يكن ليرضى 
المؤسســـة،  هـــذه  باســـتقاللية  بالمســـاس 
فالمرحلة التي دشـــنها في السنوات األخيرة 
إدريس جطو بعمله من داخل المجلس األعلى 
للحســـابات كانت حاســـمة في الكشـــف عن 
مجموعة من التجاوزات واالختالالت تسببت 
أيضـــا في إعفـــاء وزير االقتصـــاد والمالية، 
محمـــد بوســـعيد، وكاتبة الدولة فـــي الماء، 

شرفات أفيالل.
لهـــا  كان  المغربيـــة  األحـــزاب  وحتـــى 
نصيب كبير في تقاريـــر جطو بعدما أوصى 
المجلس األعلى للحسابات مؤخرا السلطات 
الحكوميـــة المختصة بالحـــرص على إرجاع 
األحزاب إلى المبالغ غير المســـتحقة أو غير 
المستعملة من الدعم الممنوح لها، والمتعلقة 
واتخاذ  السابقة  االنتخابية  باالســـتحقاقات 
اإلجـــراءات الالزمة في حـــق التي لم تقم بعد 
بهذا اإلجـــراء القانوني والعمـــل على وضع 
الئحة الوثائق التبريرية بالنسبة لكل صنف 

من نفقات األحزاب.
المســـت تقارير إدريـــس جطو كل مناحي 
تدخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية 
وصدورهـــا أصبـــح لحظـــة تاريخيـــة مهمة 
واحتفالية يجب كما يقول محمد الغلوســـي، 
رئيـــس الجمعيـــة المغربيـــة لحمايـــة المال 
العـــام، أن تصل إلـــى القضاء معتبـــرا أنها 
ســـيف مســـلط على البعض، وبعضها يصل 

بانتقائية إلى القضاء.

رجل متعدد املهمات ينظر في قضايا الفساد
إدريس جطو

مهندس تسونامي السياسة الذي يعصف بالمغرب

وجوه

حسه االقتصادي أو ربما طموحه 
لالقتراب أكثر من مربعات السلطة 
وصناعة القرار يقف خلف مفاتحته 

الملك الراحل الحسن الثاني أواسط 
تسعينات القرن الماضي باستفحال 
ظاهرة التهريب، وحينها أمر الملك 

بحملة تطهير واسعة

تقارير المجلس الجهوي للحسابات 
الذي يترأسه جطو، ونظرا لما تحمله 

من مصداقية يتصف بها قضاته، فإنها 
قد تصطدم مع من ال يريد لملفاته 

الخروج للعلن وإطالع أعلى سلطة في 
البالد على مضامينها
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[ نيلـــه ثقة الدوائـــر العليا لم يكن هينا بل تطلب من إدريس جطـــو مجهودا إضافيا ليتولى أول 
منصب حكومي وزيرا للتجارة والصناعة في العام 1993 ثم وزيرا للخارجية في يونيو 1994.

[ تكليف جطو من طرف امللك محمد الســـادس في العام 2012 ليكون على رأس مؤسســـة حساسة، 
هو دليل على أنه رجل املهمات اخلاصة. وأنه مؤهل لتخطي الصعاب إلجناح مهامه.

جطو بعدما كان في بدايات حياته منصرفا إلى التحصيل العلمي كان يبني حول جســـمه جدارا ســـميكا حتى ال تتســـرب إليه أعطاب السياسة ودواهيها، فرغم أنه احتك بمجال 
تدبير وصناعة السياسات العمومية إال أنه كان دائما ينجو برأسه من مطبات هذه املهنة.

محمدمحمد بن امحمد العلوي
ض المشاريع الكبرى،
ط والبرامج السكنية
 ألف وحدة ســـكنية 
سكن غير الالئق،
دل الحر مع عدد
كيـــا والواليات 

نجاحـــه في 
تماعي مع 
ضرابـــات 

رجل  
دون
افظة
يتـــه

صلـــه 
 محيط 
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ات
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ات 
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حمله
هوي

فافية 
همـــا 
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الع
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حميد

سابق 
اتهم قضاة أن فاس

ضغوط وشـــائعات تضرب فـــي ذمته المالية 
وشـــفافيته واتهامـــه بمحاباة رجـــال أعمال 
ضد آخرين، خصوصـــا بعد مغادرته منصب 
في تشـــريعية انتخابات بعد األولى الوزارة

كبيرة بالمنطقة، فالتقا
أمـــام العاهـــل المغ
فـــي تفعيل مبــ
بالمحاســـبة إ
األعلى للحسا
فضـــح تالعبا
الحكوميــ
العمومية
كشـــف
العليـــ
العموم

المغربي
األعلـــى
يعتبـــر
الماليـــة
المغربيــ
المراقبـــة
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بمد
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2012 2جطـــو منذ العـــام
المؤسســـات وكشـــفت
نفقات األحزاب وبرنامج
الســـياح والمشـــاريع



} المنامــة - أطلقـــت هيئة البحريـــن للثقافة 
واآلثار مســـاء الخميـــس، مهرجـــان البحرين 
الدولـــي للموســـيقى فـــي نســـخته الســـابعة 
والعشـــرين، والـــذي يتواصـــل علـــى امتـــداد 
عشـــرة أيـــام، وتقـــّدم الهيئـــة أمســـيات فنية 
تحييهـــا نخبـــة مـــن المبدعين الموســـيقيين 
والذيـــن  العالـــم،  مناطـــق  مختلـــف  مـــن 
ســـيلقون الضـــوء علـــى أشـــكال متنوعة من 
الموسيقى البحرينية والعربية والعالمية حتى 
يوم الســـابع والعشـــرين من أكتوبر الجاري، 

وفي مواقع ومساحات ثقافية مختلفة.
وألن مهرجان الموســـيقى هـــذا العام يأتي 
فـــي إطار احتفال هيئة الثقافة بمدينة المحرق 
كعاصمة للثقافة اإلسالمية 2018، حيث سيكون 
الجمهور على موعد مع أنشطة سماعية خاصة 
بالتراث الموســـيقي األصيل للمحّرق، عاصمة 

المملكة األولى.
الدولـــي  البحريـــن  مهرجـــان  وانطلـــق 
للموســـيقى هـــذا العـــام مســـاء الخميس، من 
مســـرح البحرين الوطني مع الفنـــان العراقي 
حســـين األعظمي الـــذي يلقب بســـفير المقام 
العراقي إلى العالـــم، وأحد أهم مطربي المقام 

العراقي في العصر الراهن.
وعلـــى مـــدى نحو الســـاعتين أطرب 

األعظمي الحاضرين بأجمل إبداعات فن 
المقـــام العراقي، فغنى مقام البنجكاه 
ومقـــام الدســـت ومقـــام الحويزاوي 
الجمـــال،  ومقـــام  النهونـــد  ومقـــام 
إضافة إلى أغـــان مختلفة ومتنوعة، 

وقدمت الفرقة المصاحبة 
له معزوفات أصيلة 

عراقية على آالت 
العود والكمان 

والسنطور 
والجوزة 

والناي 
والقانون 
والمزهر 
وغيرها.
ومن 
المسرح 
الوطني 

إلى الصالة 
الثقافية، 

ينتقل مهرجان 
الموسيقى ليقّدم 

مجموعة 

أمســـيات موســـيقية عربيـــة وعالميـــة، فكان 
الموعـــد الجمعة مع فرقة ”نوى“ الفلســـطينية 
التـــي قّدمت مجموعة مـــن األغاني التي تحيي 
ذاكرة المشـــهد الموســـيقي في فلســـطين قبل 

نكبة عام 1948.
أما األحد فتقّدم فرقة البحرين للموســـيقى 
بقيادة المايســـترو خليفة زيمان حفال إلحياء 
ذكـــرى الفنان الراحل محمد علي عبدالله، الذي 
يعد أحد أعالم األغنية البحرينية ومن أشـــهر 

الفنانين الذين غّنوا للحب الخجول.
وتســـتضيف الصالة الثقافية فـــي الثالث 
والعشـــرين من أكتوبر حفل الفنانة البلجيكية 
نتاشـــا أطلس بالتعاون مع السفارة الفرنسية 
لـــدى البحريـــن. وتعد أطلس رمزا لموســـيقى 
الفيوجـــن متعـــددة الثقافـــات، حيـــث تتمّيـــز 
بموهبتهـــا الفـــذة التـــي تتنقل ما بيـــن ألوان 
موســـيقية شـــرقية وأخـــرى غربيـــة كالبـــوب 

واإللكترو والراب وغيرها.
وســـتقّدم الفنانـــة نتاشـــا أطلـــس في هذا 
الحفـــل تفســـيرها الشـــرقي الطابـــع ألغنيـــة 
فرانسواز هاردي ”مون آمي ال روز“ ”صديقتي 

الوردة“.
وتواصل الصالة الثقافية استضافة الفنون 
الموسيقية العربية، حيث سيكون الجمهور 
على موعـــد ليلـــة 25 أكتوبر مـــع الفنانة 
نبيلة معن مـــن المملكة المغربية، والتي 
ســـتقّدم مجموعة من األغاني التي تمزج 
ما بين الموســـيقى العربية والموسيقى 

األندلسية والجاز.
وتختتم الصالة الثقافية 
حفالتها مع الفنانة السورية 
وعد بوحّسون يوم 26 
أكتوبر، إذ تقّدم الفنانة 
حفال موسيقيا يجّسد 
شغفها باللغة العربية 
وما أنتجته هذه 
اللغة العريقة من 
أشكال التعبير 
الفني المختلفة عبر 
القرون. ومن مدينة 
المنامة إلى جنوب

 البحرين، مدينة المحـــّرق تحديدا، تأتي فرقة 
إسماعيل دّواس، السبت، لتقّدم حفال موسيقيا 
في الهواء الطلق يلقـــي الضوء على الموروث 
الموسيقي والغنائي الشعبي لمملكة البحرين 

عامة ومدينة المحرق خاصة.
وعـــودة إلى العاصمـــة البحرينية المنامة، 
يشـــهد متحف البحرين الوطني يوم 24 أكتوبر 
أمسية موسيقية بمناسبة تدشين ألبوم ”أغاني 
المـــرأة البحرينية الشـــعبية“، وهو مشـــروع 
ثقافي قام به الموسيقار البحريني مبارك نجم، 
أعـــاد خالله صياغة تـــراث الغنـــاء البحريني 
الخاص بالنســـاء ليبدع أعماال أوركســـترالية 

فريدة مستلهمة من هذا التراث العريق.
وســـيكون ختام مهرجـــان البحرين الدولي 
للموســـيقى الســـابع والعشـــرين فـــي مدينـــة 
المحـــّرق، حيـــث تشـــهد دار المحرق نشـــاطا 

الغنائـــي  للمـــوروث  الغنـــي  التـــراث  يبـــرز 
النســـائي المحلي من خـــالل محاضرة يلقيها 
األكاديمـــي والباحـــث البحرينـــي جاســـم بن 
حربـــان ويرافقها عرض مباشـــر على خشـــبة 
المســـرح. وضمـــن مهرجان البحريـــن الدولي 
للموســـيقى السابع والعشرين، يستمر معرض 
”سينكوبيشـــن“ في فتح أبوابه في مركز الفنون 
حتى 31 أكتوبر الجاري، ويقّدم المعرض أعماال 
فنيـــة مصورة متحركة (فيديـــو) لكل من الفنان 
محمـــد قاســـم الحـــداد، والفنان علي حســـين 
ميرزا، والفنانة ميســـم الناصر، والفنانة مريم 
النعيمي، حيث يعكـــس الفنانون تجاربهم في 
(الـــذي يعني تداخل  مفهوم ”السينكوبيشـــن“ 
النغمات وتغييـــر اإليقاع) في المجتمعات عبر 

أعمال مفاهيمية باستخدام فن الفيديو.
يذكر أن هذا المعرض يقام ســـنويا ويحمل 
في كل عام عنوانا مختلفا، حيث تقيمه مجموعة 
من الشـــباب البحريني المبـــدع ويحتوي على 
أعمال تركيبية معاصرة مستوحاة من مفاهيم 
موســـيقية وصوتيـــة تعكس أعرافـــا ومواقف 
اجتماعية ال يعيرها الناس اهتماما في حياتهم 

اليومية.

محمد أشويكة

} الرباط - يسمح التراكم الذي أنشأه المخرج 
المغربي هشام العسري عبر أفالمه المتعاقبة 
بمساءلة الثابت والمتحول في سينما المخرج 
َظر في مـــدى تطورها من عدمه،  الشـــاب، والنَّ
وكذلـــك في تعميق اشـــتغالها علـــى تحوالت 
المجتمع المغربي منذ التسعينات إلى اليوم، 
ال ســـيما وأن موضوعات الجنس والسياســـة 
والدين منشـــّدة إلى بعضهـــا البعض في جل 

أفالمه.
ْعم بأن هشـــام  وتـــرى إلى أي حد يمكن الزَّ
العســـري يفكر فـــي موضوع واحـــد، وهو ما 
ترتـــب عليه إنجـــاز فيلم واحد، ظـــل المخرج 
يقـــوم باإلضافـــة إليه، والـــدوران فـــي فلكه، 

وتنويع زوايا التقاطه من فيلم إلى آخر؟
وفي فيلم هشام العسري الجديد المعنون 
تحمل بعض الحوارات الفيلمية  بـ“الجاهلية“ 
نفحـــة وجودية طافحة، ملؤها التذمر والرغبة 
في الموت، فمن الســـريالية أن يطلب شخص 
معيـــن مـــن اآلخريـــن مســـاعدته فـــي إنجاح 
الطريقة التـــي يريد االنتحار بهـــا مقابل دفع 

األموال!
لكن، ســـرعان ما يأخذ منه شخص -أول- 
بعض النقود ثم يشـــبعه ضربا وينصرف بعد 
إخبـــاره بأنه لم يكن في يوم من األيام مجرما، 
وأن ســـجنه جـــاء نتيجة منحـــه االضطراري 
لشـــيك دون رصيد؛ وتعّبر فتاة -ثانية- أخرى 
ال نرى مالمـــح وجهها عن رغبتهـــا في تقديم 
يـــد العون له، وتحقيق حلمـــه لكن خوفها من 
انكشـــاف هذا الفعل وما سيليه من تبعات، لن 

يمـــر دون ضجيج في هذه البقعة الموســـومة 
. بالَبصِّ

ومع ذلك، فهي تثنيه عن العدول عّما يفكر 
فيـــه، ألن قتل النفـــس أو االنتحار فعل مذموم 
يعقبـــه الدخول إلـــى جهّنم، وهو ما ســـيثير 
ـــُب عليها بما صـــار يروج من  حفيظتـــه َفُيَعقِّ
اســـتهزاء بالوضعية االجتماعية في المغرب 
عبـــر وســـائط التواصـــل االجتماعـــي اليوم، 
ومنها ”مـــات المغرب منذ الخمســـينات، وما 
تبقـــى فمجرد عذاب القبـــر!“، و“إياك أن تقول 
في اآلخرة بأن الدنيا قد أغرتك وأنت من سكان 

المغرب، فسوف يهزأ منك الكفار!“.
وال ينبنـــي الفيلـــم على حكايـــة واضحة، 
وإنمـــا تتمحـــور مفاصلـــه الســـردية حـــول 
العالقـــات غيـــر المنطقية أو العشـــوائية بين 
شـــخصيات شـــبه مهزوزة، وذلك بعـــد إلغاء 
عيـــد األضحـــى ســـنة 1996 إثر مـــا يمكن أن 
يلحـــق آنـــذاك بالقطيع االحتياطـــي من ضرر 
واســـتنزاف، وهي ذريعة سردية غريبة، وغير 
مؤثـــرة فـــي مصائـــر الشـــخوص بالنظر إلى 
االهتزازات النفســـية واإلحباطـــات المتوالية 
التي تطالهم: فما عالقة الفشـــل في الحصول 
على العمل كراقصة بإلغاء عيد األضحى مثال؟ 
وما عالقة المرجعيات النفســـية للشـــخوص 
ووضعياتهـــم االجتماعيـــة بذلك؟ ال شـــيء إّال 

اإلشارة إلى عبثية ما يحدث من حولنا!
يجمـــع الفيلم أناســـا تتقاذفهـــم الظروف 
وتجمعهم المواقف التراجيدية الكوميدية في 
فضاءات وأمكنة شـــبه معزولة، وغير مأهولة 
بالنـــاس إّال لماما، وهذا ما يفيد هامشـــيتهم، 

ويزكي معاناتهم وعذاباتهم المضاعفة.
وتتميز شـــخصيات الفيلم بالعزلة، وعدم 
ارتباطها الراســـخ بالعائلة أو األسرة وكأنها 
منقطعة األصول، فضال عن ســـيادة معاناتها 
الداخليـــة الغامضة، وكذلك إقبالها على أفعال 

َرة ومثيرة لالشمئزاز. ُمَنفِّ
شـــخصيات تفتقـــد للدفء والحنـــان، وال 
تطمـــع إّال فـــي التحـــرر مـــن الخصاصـــة أو 

الوحدة، بـــل إن الغرابَة مألوفـــة في حياتها: 
انتعال ما يشـــبه الحذاء المصنوع من قوارير 
المياه المعدنية، والرغبة في المشاركة ضمن 
مســـابقة لتقشـــير البرتقال، وَلـــفِّ الرأس في 
ورق المرحـــاض، وقلـــي المفاتيح ثـــم رميها 
على الجالســـين أسفل الشقة أو تزويج البنت 
مـــن الملونين للحفـــاظ على النقـــاء، والرغبة 

ة في التعذيب، وغيرها. الَمَرِضيَّ
ويبحث المخرج هشـــام العســـري في كل 
فيلـــم لـــه عن طـــرق جديـــدة لتصويـــر بعض 
اللقطات كأن تتحول عدســـة الكاميرا إلى َقْعِر 
كأس يـــرى منه الشـــخُص شـــخصا آخر؛ وأن 
يشـــاهد الطفل ما يدور حوله بواسطة علبتين 
قصديريتيـــن صغيرتين للطماطـــم بعد أن قام 
بثقبهما بواســـطة مسمار، وَتْحِويِلِهَما إلى ما 
يشـــبه النظارة المثقوبة؛ والتقاط نفس الطفل 
وهو يتبول من الثقوب المحدثة بآجور حائط 
إســـمنتي؛ واللعب على انعكاسات الشخوص 

واألشياء في المرايا والماء..
ي المجاز البصري  وتلك اجتهـــادات ُتَقـــوِّ
وتشـــحنه، فضال عن بعض اإلشارات البالغية 
األخـــرى كحمـــل النـــاس فـــي عربـــة يدويـــة 

(البرويطـــة)، ودوران آلة الحفر دون ســـائقها 
الراغب في الموت، والرجل الذي اشترى فردة 
حذاء من شـــخص آخر أوهمه بأنها تلك التي 
قذف بهـــا الصحافي العراقـــي منتظر الزيدي 

الرئيس األميركي جورج بوش االبن!
ويقـــدم الفيلم بعـــض الشـــخصيات ذات 
التصرفـــات والمطالـــب العجيبة كشـــخصية 
الغني (حســـن العلوي) الذي يتسلى بتعذيب 
َج  ســـائقه؛ والقاضي (مالك أخميس) الذي َزوَّ
بشـــكل انتقامي وَمَرِضي شخصا من أخته في 
الرضاعـــة، خاصة وأنها تســـببت في دخوله 
لحالة غيبوبة بعد أن ضربته بمكواة كهربائية 
ْت بـــه لفقـــدان ذاكرتـــه، ثـــم جـــاء القاضي  َأدَّ
أو  للمطالبة بما يســـميه ”الحق في التفخيد“ 
ما يدل على الرغبة في ممارســـة الجنس معها 
بالرغم من أنها تعاني كزوجة مقيدة وسجينة 

البيت، من حالة اضطراب ذهني متقدمة.
ويتطور السرد الفيلمي عبر تقطيع الزمن 
بطريقـــة انحداريـــة تجعله يتقهقـــر من الرقم 
”12“ إلى ”1“ في ما يشـــبه العد العكســـي لعدد 
أشـــهر الســـنة، وهو ما يعني أن األمور تسير 

بالمقلوب، وال يحكمها ناظم عقالني.

وحدها غرابة التحوالت والطبائع تتســـّيد 
على واقعنا، فالســـنة عبارة عن فوضى عارمة 
ومعانـــاة متزايدة، والحياة مشـــاهد ولقطات 
عجيبـــة تتوالـــى بشـــكل ســـريالي: إنها طفل 
غريب يتســـلى بشكل طفولي ال تنقصه غرابة، 
وهي شـــابة تائهة متســـكعة، وهي ممارسات 
عجائبية تصير مقبولة داخل مجتمع يتصالح 

معها بشكل غريب أيضا!
وتتكرر بعض العناصر الســـابقة في أفالم 
المخـــرج انطالقا من كتابة الســـيناريو الذي 
يعتمـــد التقطيـــع والتشـــظي والالخطية، ثم 
إســـناد بعض األدوار لممثلين ســـبق لهم وأن 
لعبـــوا أدوارا أساســـية في أفالمه الســـابقة، 
فضـــال عن اعتمـــاد تصّور بصـــري يميل إلى 
المـــزج بين تحريك الكاميـــرا أو تثبيتها وفقا 
لمنظور حركي متجـــدد، والميل للتصوير في 
األماكن الهامشـــية، وإن كانـــت باذخة، إضافة 
إلى اســـتمرار النبـــش في التاريـــخ المغربي 
الراهـــن، وانتقـــاد مختلف المظاهر الســـلبية 
فيـــه كالفـــوارق الطبقية والتســـلط واإلقصاء 
والمعاناة النفســـية كاليـــأس، الكآبة، اإلقدام 

على االنتحار، والفصام وغيرها.
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{نســـاي}، حاجز فنون تخطى أحدث كليب غنائي للمطربة املصرية شـــيرين عبدالوهاب واملعنون بـ

السبعة ماليني مشاهدة على موقع يوتيوب.

أصـــدر الفنان اللبناني جو أشـــقر أغنية جديـــدة حملت عنوان {بدقلو}، والســـينغل الغنائي من 

كلمات وألحان نبيل خوري وتوزيع محمد جبر.

يستمر املخرج املغربي هشام العسري في مراكمة عمله السينمائي املغاير، وإثارة اجلدل 
النقدي حول أفالمه الروائية الطويلة التي بلغت الستة، وآخرها فيلم ”اجلاهلية“ الذي يبدأ 
بلقطة إيروتيكية كبيرة تليها سلسلة لقطات أخرى توحي بغرابة الشخوص واألشياء كما 
تعّودنا في أفالم املخرج السابقة، ويكاد ينتهي بها مع التركيز على دق الوتد في األرض 

واحلبل املشدود إليه.

{الجاهلية} تراجيديا كوميدية عن حكايات مغربية غير مكتملة
[ سريالية هشام العسري تسائل العبث وتربكه  [ عالقات عشوائية بين شخصيات مهزوزة نفسيا 

حكايات غير واضحة المعالم

الفنان العراقي حسين األعظمي أطرب على امتداد 

ساعتين جمهور مسرح البحرين الوطني بباقة مختارة 

من المقام العراقي

U

شـــخصيات الفيلم تتميـــز بالعزلة، 

فضال عن سيادة معاناتها الداخلية 

الغامضـــة، وكذلـــك إقبالهـــا على 

أفعال منفرة ومثيرة لالشمئزاز

 ◄

موسيقات العالم تلتقي في البحرين

47 دولة تشارك حسين األعظمي يفتتح مهرجان البحرين الدولي للموسيقى الـ27

في مهرجان أيام 

قرطاج السينمائية

 العالـــم، وأحد أهم مطربي المقام 
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} تونس - تنطلق أيام قرطاج السينمائية في 
تونس في شهر نوفمبر القادم، حاملة أكثر من 
200 فيلم في دورة جديدة يطلق عليها منظمو 

المهرجان ”دورة التواصل“.
وكشــــف نجيب عيــــاد مديــــر الــــدورة 29 
للمهرجــــان عــــن أّن األيام ستشــــهد هذا العام 
مشــــاركة 206 مــــن األفالم مــــن 47 دولة عربية 

وأجنبية في المهرجان.
وتنطلــــق أيــــام قرطــــاج الســــينمائية في 
الثالث مــــن نوفمبر القادم لتتواصل إلى غاية 
العاشر منه، ويعد المهرجان الذي تأسس عام 
1966 أقدم مهرجان ســــينمائي في دول جنوب 

المتوسط.
الرســــمية  ”المســــابقة  أن  عيــــاد  وأكــــد 
ســــتعرض 44 فيلما مــــن 19 دولة من بينها 13 
فيلمــــا روائيا طويال و12 فيلما روائيا قصيرا 
و11 فيلمــــا وثائقيــــا طويا و8 أفــــالم وثائقية 

قصيرة“.
وستشــــارك تونــــس بثالثة أفــــالم روائية 
طويلة وأربعة أفــــالم روائية قصيرة وفيلمين 
وثائقييــــن مــــن ضمــــن 61 فيلما تونســــيا في 

المسابقة الرسمية.
وتعرض باقي األفالم ضمن برامج موازية 
وأخرى احتفالية ســــواء بصناع الســــينما أو 
بالــــدول الضيفــــة على الدورة، وهــــي العراق 

والسنغال والبرازيل والهند.
ويقــــدم المهرجان في االفتتــــاح فيلم ”بال 
موطن“ (أباتريــــد) للمخرجة المغربية نرجس 
النجار، وبطولة محمد نظيف وعزيز الفاضلي 
ونادية النيازي، إضافة إلى الفرنســــية جولي 

جاييه. 
وتقــــام العــــروض فــــي 19 قاعــــة بتونس 
العاصمــــة إضافــــة إلى أربع قاعــــات في نابل 

وصفاقس والقصرين وسليانة.
وبجانــــب العــــروض الســــينمائية ينظــــم 
المهرجــــان نــــدوات فكريــــة وعروضــــا فنيــــة 

وترفيهية في شوارع تونس العاصمة.
ومن بين أفالم المســــابقة الرسمية تشارك 
و“إخــــوان“  تونــــس بفيلمــــي ”فــــي عينيــــا“ 
والمغــــرب بفيلــــم ”لعزيــــزة“ وســــوريا بفيلم 
”مســــافرو الحرب“ والعــــراق بـ“يــــارا“، فيما 
تحضــــر مصــــر بفيلمي ”بين صيف وشــــتاء“ 

و“يوم الدين“ وكينيا بـ“رفيقي“.



زكي الصدير

} مــــن خالل كتابــــه ”أيقونة إخــــوان الصفا: 
التحليــــل الســــيميائي للخطاب الســــردي في 
اتخذ الباحــــث العماني  رســــالة الحيوانات“ 
أحمــــد الحجــــري مــــن ”رســــالة الحيوانات“ 
إلخوان الصفا أيقونًة قصصيًة، وعالمة فكريًة 
بارزة في فلسفة إخوان الصفاء، فهي -بحسب 
وصفه- أكبر الرســــائل حجما، كما أنها تمثل 

عصارة فكرهــــم، وخالصة أفكارهم 
ومعتقداتهم التي مّرروها من خالل 
الحكاية الخرافية المتضّمنة فيها، 
وقد مّثلت تلك الرسالة حلقة مهمة 
في سلسلة الحكايات التي أبدعها 
العرب في التراث، فهي تدلل على 
فتنة السرد وطواعيته في تمرير 
األفــــكار، وبــــّث المعتقدات التي 
وإذاعتها  نشرها  الصعوبة  من 
بشكل صريح ودون مواربة في 
والعصــــور، كما  تلــــك األزمنة 
تعّبر عــــن بالغة الســــرد عند 

العرب.
مــــن أجل ذلك يــــرى الحجري 

أن أهميــــة هــــذا الموضوع تكمن فــــي إماطة 
اللثام عن منظومة القيــــم واألفكار والمعاني 
المتجذرة في نظام الخطاب للنص الحكائي، 
كما أن األهمية األخرى -بحســــب قوله- لهذا 
الكتاب تكمن في أنه يسلك مسلكا تطبيقيا في 
دراســــة المتن الحكائي للرسالة، عبر عمليات 
الحفــــر والتنقيب في األســــس التي يشــــتغل 

عليها السرد داخل نسيج الحكاية.
يقول الحجري في مقدمــــة الكتاب ”إن ما 
نسعى إليه من خالل هذا الكتاب هو: استكناه 
معانــــي النــــص، والبحــــث عــــن مضامينــــه، 
مــــن خالل االســــتفادة مــــن منجــــزات نقد ما 
بعــــد الحداثــــة، ومعطيات تحليــــل الخطاب، 
فالتحليل السيميائي يتيح لنا توظيف آلياته 
فــــي الحكاية، من أجل تفكيــــك البنى الداللية، 
والســــردية، والخطابيــــة، في ســــيرورة تبدأ 

مــــن المســــتويات العميقة إلى المســــتويات 
الســــطحية للنــــص، وصــــوال إلــــى تجلياتــــه 

الخطابية“.
ويضيــــف ”اعتمــــدت فــــي مقاربــــة النص 
الحكائــــي إلخــــوان الصفــــاء علــــى منهجيــــة 
نقدية واضحــــة المعالم في تحليل النصوص 
السردية، حيث تســــتلهم الخطوط المنهجية 
العامة لنظرية الســــيميائيات الســــردية، كما 
تشــــكلت مالمحهــــا األولــــى عنــــد ألجيرداس 
جوليــــان جريمــــاس أوًال، ثــــم تكاملــــت عنــــد 
تالمذتــــه ومريديــــه (جوزيــــف 
إنتروفرن  وجماعــــة  كورتيــــس 
خاصــــة) أو مــــا بــــات يعــــرف 
الســــيميائية.  باريس  بمدرســــة 
هــــذا باإلضافة إلى االسترشــــاد 
بمقــــوالت جيــــرار جينيــــت فــــي 
هامــــون  وفيليــــب  الســــرديات، 
الســــيميولوجية  دراســــته  فــــي 

للشخصيات“.
يشتمل الكتاب -الصادر مؤخرًا 
عن دار عرب فــــي لندن- على أربعة 
فصــــول، حيث حاول الحجري بداية 
أن يفــــّك شــــيفرة ”إخــــوان الصفــــاء 
مــــن خــــالل تقديم  وخــــالن الوفــــاء“ 
نبذة تعريفية موجزة لهذه الجماعة الســــرية، 
مــــن حيــــث نشــــأتها ومنتســــبيها، وهويتهم 
المذهبية، ومــــكان دعوتهم، كما قــــّدم تعريفًا 
برســــائلهم مــــن حيــــث عددهــــا وأقســــامها 
وطبعاتها وأثرها، متنــــاوًال بالتعريف مدّونة 
الكتاب، ومنها انطلق في البحث والتدقيق في 
العنوان الحقيقي للرسالة الثامنة، كما وضعه 

إخوان الصفاء بأنفسهم.
كما تنــــاول المؤلف مجموعة من القضايا 
التمهيدية، التي شكلت نقطة ارتكاز أساسية، 
للدخول في عوالم تحليل الخطاب الســــردي، 
وقد جــــاءت هذه القضايا فــــي ثالثة مباحث، 
أولهــــا تنــــاول النســــق الخطابــــي للحكايــــة 
الخرافيــــة العربية فــــي أصولهــــا ونماذجها 
األولــــى وحتى تشــــكل النســــق الخطابي في 

رســــالة الحيوانات، أما المبحــــث الثاني فقد 
بّيــــن فيــــه الحجري -بشــــكل إجمالــــي- أبرز 
التفاعــــالت النصيــــة داخــــل شــــبكة النــــص 
المــــدروس المتولدة من تداخــــل المرجعيات 
والتعالقــــات النصيــــة مــــع نصــــوص أخرى 
ســــابقة على نــــص رســــالة الحيوانــــات، أما 
المبحــــث الثالــــث فــــكان مخّصصا لدراســــة 
الدالالت السيميائية للعتبات النصية لرسالة 

الحيوانات.

وفي الفصــــل الثالــــث الذي يمّثــــل عمود 
الكتاب -حســــب وصف مؤلفه- حلل الباحث 
الخطاب السردي، انطالقًا من تفكيك سيميائية 
البنى الداللية والســــردية للمتن الحكائي، في 
بنيتيــــه العميقة والســــطحية، وقــــد جاء هذه 
الفصل فــــي مبحثين، خصص الحجري األول 
منهما لتحليل آليــــات توليد الداللة كاألقطاب 
أمــــا  الســــيميائية،  والمربعــــات  الدالليــــة، 
المبحث الثاني فكان مخّصصا لدراسة شبكة 
العمليات الســــردية، عبر تقســــيم النص إلى 
مقاطــــع ســــردية كبــــرى، ودراســــة األنموذج 
العاملــــي، والبرامــــج الســــردية فــــي النــــص 

الحكائي.
واستكمل الحجري كتابه بتحليل الخطاب 
الســــردي، من خالل دراسة ســــيميائية البنى 
النصيــــة، حيث قام  والتجليــــات  الخطابيــــة 
بتفكيــــك ســــيميائية الشــــخصيات الســــردية 
وأدوارهــــا الثيمية.  الوجوديــــة  وكينونتهــــا 
ليتنــــاول إثــــر ذلك دراســــة الزمــــان والفضاء 
ودراسة  ســــيميائيتين،  عالمتين  باعتبارهما 

اشتغال كل منهما داخل متن الحكاية.

علي حسن الفواز

} يســـّلط كتاب ”روز أنطـــون كاتبة نهضوية 
مجهولة“ الذي أعّده أحمد أصفهاني، بإشراف 
هدى وماريا حداد، الضوء على هذه الشخصية 
المصرية والعربية الرائدة، في سياق حياتها 
العائلية مع أخيها الرائـــد النهضوي العربي 
فـــرح أنطـــوان، ومع زوجهـــا الصحافي نقوال 
حـــداد، وفـــي ســـياق مشـــاركتها فـــي العمل 
الصحافـــي، وفـــي إصـــدار مجلة ”الســـيدات 
في  عـــام 1903، ومجلة ”الســـيدات“  والبنات“ 
الثالثينـــات من القـــرن الماضي مـــع أخيها، 
مع  و“الجامعة“  ومجلتي ”السيدات والرجال“ 

زوجها.

النسوية الشجاعة

ضـــّم الكتاب، الصـــادر عـــن دار الفارابي، 
ببيروت 2018، عددا من الفصول تناولت البيئة 
الثقافية التي نشأت فيها روز أنطون، من خالل 
إضـــاءة حياة فـــرح أنطـــون ودوره التنويري 
والنهضـــوي، وجهـــوده الرائدة فـــي الدعوة 
إلى الحريـــة والديمقراطية، ودوره في إصدار 
و“الســـيدات  مجـــالت ”الجامعـــة العثمانية“ 
وتأثيـــر   “1909 و“الجامعة“عـــام  والبنـــات“ 
ذلك علـــى حياتها، وعلـــى توجهاتها الثقافية 
والسياســـية. كما تناول الكتاب في فصل آخر 
حياة الموسوعي نقوال حداد زوج روز أنطون 
وعملـــه في مجال الصحافة، وفي تأســـيس ما 
اإلعالمية الثقافية  يمكن تسميته بـ“الترويكا“ 
في الشام وفي اإلســـنكدرية، وفي أميركا وفي 
مصـــر مـــرة أخرى، وعبر نشـــاطات واســـعة، 
اتســـمت بالكتابة الصحافية، وبكتابة عدد من 
المقـــاالت العلمية واألدبيـــة، فضال عن كتابته 

لعدد من الروايات والمسرحيات.
الجانـــب المهـــّم في هـــذا الكتـــاب هو ما 
يتعّلق بحياة روز أنطون، وحضورها المميز، 
وشـــجاعتها في مواجهة كثيـــر من التحديات 
االجتماعيـــة والدينية، ال ســـيما في مواقفها، 
وفي كتابتها عن حرية المرأة والمجتمع، ألنها 
تؤمن بتـــالزم وتكاملية مفهـــوم الحرية، ألنه 
المجال الحقيقي لتعزيـــز فعالية الحديث عن 

حرية اإلنســـان، وعن آفاق اإلصالح والتنوير 
والديمقراطية، وهو ما بدا واضحا في شـــعار 
مجلتها ”الســـيدات“ الذي حمل يافطة ”نهضة 
الشـــرق بنهضة نســـائه“ والـــذي كان عنوانا 
رياديا ليس للتعبير عن موضوع ”النســـوية“ 
كمفهـــوم ثقافي فقـــط، بل بوصفـــه موضوعا 
اجتماعيـــا ونقديـــا، والذي وجد فـــي كتابات 
روز أنطون الصحافيـــة أثره الواضح في نقد 
مظاهـــر التخّلف، وفـــي إثارة األســـئلة حول 
موضوعات التعليم والحريـــات، وفي الكتابة 
عن تداعيات االنتدابات الفرنسية واإلنكليزية 

على شعوب الشرق.

التاريخ وعقدة الشهادة

ذاكـــرة الحديـــث عـــن مـــا ُســـّمي بخطاب 
النهضة العربية شـــحيحة في تدوين منجزات 

المـــرأة العربيـــة، وألســـباب تبدو 
معروفـــة، لكـــّن قصديتهـــا هي ما 
يكشـــف عن عقدة الشـــهادة، حيث 
تتبـــدى جرأة المرأة وشـــجاعتها 
وكأنهـــا جـــزء مـــن ”الذكوريـــة“ 
وهـــذا  والثقافيـــة،  التاريخيـــة 
أســـهم إلى حدٍّ ما فـــي تهميش 
ذلك الحديث، وإّن اإلشـــارة إليه 
ســـتكون من باب ”سد الذرائع“  
ســـياق  علـــى  للمحافظـــة  أو 
لســـياق  أحيانا  أو  تأطيـــري، 
بكرنولوجيا  يتعّلـــق  منهجي 
التاريخية،  الظواهـــر  تتبـــع 

وهو مـــا بدا واضحا فـــي الحديث عن 
أســـماء مثل مي زيـــادة، زينب فـــواز، مرايانا 
مراش، صبيحة الشـــيخ داود، بولينا حسون، 

هند نوفل، ماري عجمي وغيرهّن.

ســــعى ُمعّد الكتاب إلــــى تخصيص مجال 
واســــع للمقاالت التــــي كتبتهــــا روز أنطون، 
والتي تكشــــف فيها عــــن وعٍي، وعــــن جرأٍة، 
تصديهــــا  مســــؤولية  وعــــن 
حريــــة  تخــــّص  لموضوعــــات 
المرأة، أو موضوعات ذات أبعاد 
إنسانية وحقوقية وسياسية، كما 
هو نقدهــــا لتأثيرات االســــتعمار 
وعلى  العربية،  المجتمعــــات  على 
مستقبل شــــعوبها، وعلى حقوقها 

وحرياتها وسيادتها.
ومن أبــــرز ما أشــــارت إليه روز 
أنطون هــــو مقاربتها للخصوصيات 
المحليــــة، ونقدهــــا لظاهــــرة تقليــــد 
”الفرنجــــة“ مــــن منطلــــق أّن تاريــــخ 
الشــــرق هو تاريٌخ حافل بقيم وأفكار 
وحيوات وخصوصيات ال تقّل شــــأنا عّما هو 
موجــــود في الغرب االســــتعماري، والذي ظّل 
يســــعى إلى فــــرض ثقافته من خــــالل األزياء 

والممارســــات واألطعمــــة وغيرها، ال ســــيما 
مــــا يتعّلق بتأثر المرأة الشــــرقية بقيم الغرب 

وثقافاته المهيمنة.
ومــــن أبــــرز ما اتســــمت بــــه مقاالتها هي 
البســــاطة والواقعية والنقديــــة، وكأّنها كانت 
ترى فــــي أّن جوهر فكرة اإلصــــالح يكمن في 
التالزم ما بين ثنائية الحرية والنقد، ومنها ما 
يتعّلق بنقد العادات البالية، ومظاهر التقليد، 
والغلــــّو في المعيش واللبس، فكانت مقاالتها 
ذات الحساســــية االجتماعية تنحــــو باتجاه 
نقد مظاهر الغلّو في التبّرج واإلســــراف، وفي 
تقليد النساء الغربيات، بعيدا عن خصوصية 
المجتمعــــات الشــــرقية وقيمهــــا وعاداتهــــا، 
مقابل دعوتها الجريئــــة إلى العمل والتعليم، 
وإلى حرية مشــــاركة الرجل في شؤون الحياة 
العامة، وهــــو ما تجّلى واضحــــا في مجلتها 
”ســــيدات ورجال“، والتــــي تحّولت إلى منصٍة 
ثقافيــــة، وإلى منبــــٍر للمطالبة بحقِّ النســــاء 
باالنتخــــاب، وبتفعيــــل المشــــاركة، وإصالح 

المؤسسات التعليمية للحّد من تأثير التقاليد 
والعادات على تأمين فرص مناسبة للنساء.

مقاربــــة مثــــل هــــذه القضايا -فــــي بداية 
القــــرن الماضي- تمّثل وعيــــا مبّكرا، وموقفا 
جريئا في سياق مواجهة كثيٍر من التابوهات 
االجتماعية والسياسية والدينية، ولعلها -مع 
أخيهــــا وزوجها- قد اســــتفادوا مــــن األجواء 
التــــي جاءت بعد إقرار الدســــتور فــــي الدولة 
العثمانية عام 1908، والذي أتاح، ولو بشــــكٍل 
بســــيط نوعا من الحريات، والتي ُقمع الكثير 
منها بعد االنتدابات الفرنسية واإلنكليزية، ال 

سيما في العراق وسوريا ولبنان ومصر.
إّن إضــــاءة عوالــــم روز أنطون جهد علمي 
تاريخــــي وتوثيقي يدخــــل في إطــــار تجاوز 
”موضوعة المجهولية“ وفــــي أرخنة المالمح 
األولى لـ“النهضة العربية“ ورصد إرهاصاتها 
األولــــى، والتــــي ُتعّبر في حقيقتهــــا عن وعي 
جديد، وعــــن أدوار جديــــدة للمثقفين العرب، 

وللنساء بشكٍل خاص.
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صدر حديثا عن منشـــورات املتوســـط كتاب حول الفيلســـوف األملانـــي كارل ماركس بعنوان 

{ماركس والطبيعة البشرية-نقض األسطورة}، لنورمان گريس، بترجمة الطيب الحصني.

عن مؤسســـة {بابلكيوب} األميركية للنشـــر، صدرت الترجمتان اإلنكليزية واإلسبانية لروايتي 

{سجن العقرب} و{اإلفطار األخير} لألديب والصحافي الشاب هشام شعبان.

روز أنطـــون نـــادت بالحرية ونقدت 

بشـــدة ظاهـــرة تقليـــد {الفرنجة} 

 تاريخ الشـــرق حافل 
ّ
من منطلق أن

بقيم وأفكار وخصوصيات

 ◄

الكتاب يتناول إحدى رسائل إخوان 

الصفـــا باحثا عن مضاميـــن نصها، 

مســـتفيدا في تحليلـــه من منجزات 

نقد ما بعد الحداثة

 ◄

روز أنطون رمز النهضة العربية التي تناساها التأريخ الذكوري
[ كاتبة تنويرية حاولت تحرير المجتمعات العربية من النموذج الغربي  [ كتاب جديد يروي سيرة عقل نسوي جريء

من الصعب احلديث عن موضوعات ”النسوية“ دون مقاربة ذلك مع تاريخ هذا احلديث، على 
مســــــتوى التجارب واألسماء النسوية الرائدة، أو على مستوى عالقتها باحلداثة والنهضة، 
ــــــر في تغذية تلك  ــــــة، أو على مســــــتوى الظروف والبيئات التي أســــــهمت إلى حدٍّ كبي واملدني
ــــــدت إلى ما هو ثقافي- أدبي أو  التوجهــــــات، وفي حتولها إلى ظواهر اجتماعية فاعلة، امت

إعالمي، أو إلى ما هو سياسي.

النساء جانب مهمش من النهضة العربية (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

نقطة التوافق في الكتابة اإلبداعية تحليل سيميائي للخطاب السردي 

في أيقونة إخوان الصفاء

} في البدء أقول، إن مصطلح نقطة التوافق، 
مقتبس، أو باألحرى اقتبسته من الكاتب 

الالتيني خورخي لويس بورخيس إْذ جاء في 
أحد احلوارات معه، سؤال عن أصل الرواية 
البوليسية املعاصرة، ومن هو الكاتب الرائد 

في هذا النوع من أنواع الكتابة األدبية؟ وكان 
له فضل البداية فيها، فشكلت بعده جنسًا 

روائيًا، ذا تقنيات فريدة، استقطبت مبدعني 
كبارًا، عرفوا بكتابة الرواية البوليسية، مثل 

أغاثا كريستي وآرثر كونان دويل، مبتكر 
شخصية شرلوك هوملز، ومن الروائيني 
املتأخرين الروائي األميركي دان براون، 

صاحب رواية شيفرة دافنشي واإليطالي 
أمبرتو إيكو، وبخاصة في روايته اسم 

الوردة، والياباني هيغاشينو وروايته األكثر 
شهرة، خالص قديس.

بل لقد دخلت تقنيات الرواية البوليسية 
في صميم اإلبداع السردي وباتت تعتمد من 

قبل عدد كبير من الروائيني وكّتاب الروايات، 
حتى في حالة أن يكون النص الروائي ال يعد 

في الروايات البوليسية.
ويرى بورخيس، أن الكاتب األميركي 

إدغار آالن بو، هو رائد الرواية البوليسية، 
حيث كتب ”جرمية قتل في زقاق مورج“ 
و“الرسالة املسروقة“ و“اجلعل الذهبي“ 

ضمن أعمال خالدة أخرى، وبو، هو الذي 
ابتدع الشخص الذي يحل لغز اجلرمية 
بوسائل تعتمد املنطق بناء على التفكير 

وعلى احلكي.
وكان بو، يعي أن القصة البوليسية 

أصلها غرائبي، إْذ يكتب في أميركا واحملقق 
في قصصه فرنسي، وأحداثها تدور في 

باريس، أي في مكان بعيد، ألنه كان بعرف 
إن األحداث لو جرت في نيويورك سيسعى 

الناس إلى البحث عن نقطة التوافق، أي 
محاولة اكتشاف املكان واألشخاص في 

النص الروائي، ومدى تطابق النص الروائي 
بأحداثه وأشخاصه مع الواقع، مكانًا 

وأحداثًا وشخصيات. وأرى أن بورخيس، 
على صواب في ما يتعلق مبواقف قّراء 

كثيرين في البحث عن نقطة التوافق، وكنت 
قد أشرت منذ وقت بعيد إلى هذه احلالة 

في قراءاتي السردية، حني أكون على معرفة 
بالفضاء العام للرواية، مكانًا ومحيطًا 

اجتماعيًا، إْذ طاملا شغلني اكتشاف التطابق 
بني املكان الروائي بأحداثه وشخصياته، مع 
املكان الواقعي بجميع مفرداته املذكورة آنفًا، 

لذا حني كنت أتعرف على الكاتب شخصيًا، 
أعيد قراءة نصوصه بفعل تطفل يقودني إلى 

محاولة معرفة التطابق بني فضاء الكتابة 
وفضاء الواقع.

إن ما وصفه بورخيس بنقطة التوافق، 
ال ينصرف إلى النص السردي فقط، بل 

يرافق في كثير من األحيان، النص الشعري، 
فالشيخ محمود شاكر في كتابه ”املتنبي“ 

كتب مئات الصفحات ليثبت أن خولة، 
أخت سيف الدولة احلمداني، هي املرأة 

التي أحبها املتنبي في شعره، وأن الناقد 
عبداجلبار داود البصري، وبسبب معرفته 

الشخصية بالسياب ومعرفته بالفضاء 
املكاني واالجتماعي لقصائده، استمعت إليه 

وهو يحدد بكل ثقة من هي ابنة اجللبي 
في قصائد شناشيل ابنة اجللبي، ومن هي 

وفيقة في الواقع.
وأذكر، حني نشرت قصيدتي ”إشراقات“ 
وفي هذه القصيدة امرأة معشوقة، ظل أحد 

الكتاب من أصدقائي، يطارد القصيدة باحثًا 
عن نقطة التوافق، ليحدد أي امرأة في الواقع 

كانت هي امرأة قصيدة إشراقات.
قد يقول قائل، وما أهمية مثل هذا 

التوافق بني النص اإلبداعي والواقع؟ وهو 
قول، ال أشك في موضوعيته، لكنه ال يحول 

دون رغبة كثيرين ممن قرأوا هذا النص 
اإلبداعي أو ذاك، بدافع تطفل مشروع، في 
الوصول إلى نقطة التوافق، بل أستطيع 

القول، إن حالة البحث عن نقطة التوافق بني 
اإلبداع والواقع، توثق العالقة بني اإلبداع 

واملتلقي، وجتعله أقرب إليه فكريًا وجماليًا، 
فيعيش معه، وال يفارقه حلظة االنتهاء من 

القراءة.

كتب

حميد سعيد
كاتب عراقي



عن دار الدراويش للنشر والترجمة صدرت مجموعة شعرية بعنوان {خالق الفقاعات الصابونية} 

للشاعر العراقي املقيم ببروكسيل عدنان عادل.

باالشـــتراك بني منشـــورات ضفاف ومنشـــورات االختالف صدرت أخيرا روايـــة بعنوان {مملكة 

النحل في رأسي} للكاتبة اإلماراتية مريم الساعدي. كتب
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} اختار منظمو المهرجان العالمي للشعر 
بمدينة تروا ريفيير الكندية الخروج بنا من 
الفضاءات التقليدية لنقرأ داخل باحة سجن 

قديم. أما المدهش فهو أن األمسية بدأت 
بقراءة نصوص لمحمود درويش بأصوات 
شعراء كنديين. وكان األمر يحمل أكثر من 

داللة عن االرتباط العميق بين نصوص 
الشاعر والفضاء الذي تم اختياره.

أما السجن فقد كان يشبه أي سجن 
عربي رديء، حيث كانت ظروف السجناء 
قاسية جدا، خصوصا في فصل الشتاء. 

ولنا أن نتصور إقامة داخل زنزانة ال تتوفر 
على ظروف التهوية، مع برودة قد تصل إلى 

األربعين تحت الصفر. ولذلك، كان طبيعيا 
أن تقدم الحكومة الكندية على إغالق 

السجن، الذي يعود تدشينه إلى بدايات 
القرن التاسع عشر. وبدل هدمه، كما تفعل 

الكثير من األنظمة، في إطار طي الصفحات 
أو محوها، اختار الكنديون تحويل المعتقل 

إلى مركز ثقافي، يضم مكتبة كبيرة.
وال تبدو هذه الحالة معزولة. فمكتبة 

كبيرة  كمكتبة  فرانسواز  ساغان بباريس 
يحتضنها سجن عريق يعود إلى ما قبل 

الثورة الفرنسية. ولعلها أيضا حالة سجن 
لعلو بالرباط الذي كان يستضيف المئات 
من المقاومين المغاربة خالل االستعمار، 
والذي من الُمفترض أن يتم تحويله إلى 

مركز للتعريف بالرباط، مع مكتبة خاصة 
بالمصنفات التي تتناول المدينة.

ال ينحصر األمر في السجون التي يتم 
تحويلها إلى مكتبات. بل األهم هو أن 

يتم تحويل السجناء إلى قراء. وتلك حالة 
الكثير من أنظمة السجن التي تجعل الحق 
في القراءة جزءا من المواطنة، سواء كان 

المعني بها حّرا أو وراء المعتقل. وإن كانت 
جرعة تصريف هذا الحق تختلف من نظام 

إلى آخر.
ولذلك كان عاديا أن تطلق منظمة 

لة لمكتبات العالم، لتوصياتها  اإلفال، الممثِّ
الشهيرة الخاصة بالحق في القراءة داخل 

السجون، مؤكدة ضرورة فتح مكتبات 
السجون أمام كل المعتقلين، بمعزل عن 

خطورتهم، تاركة الحترام القانون الداخلي 
للمكتبة سلطة تدبير ولوجها.

ويبدو أن بلدا كالبرازيل، التي تعرُف 
بنسبة عالية من الجرائم، ذهبت إلى أبعد 
من ذلك، حيث أطلقت منذ سنوات نظاما 
يضمن تخفيض عقوبة السجين بأربعة 

أيام مقابل كل كتاب يقرأه. ولعلها الطريقة 
األفضل لخلق قراء نهمين وأيضا للتخلص 

من االكتظاظ الذي يطبع سجون البلد.
بعد األمسية التي أشرت إليها في 

البداية، تمت استضافتنا في مطعم السجن. 
وكانت الوجبة نفسها التي كانت ُتمنح 
للسجناء. أما المائدة فقد جمعتنا مع 

موظفي مكتبة المركز الثقافي. وسأكتشف 
أثناء حديثي معهم أنه تم اختيارهم من 
بين موظفي السجن.  وكان أمرا مفاجئا 

لي أن ألتقي ألول مرة بمشرفين على 
مكتبات ببنيات قوية وبوشوم على أذرعهم. 

وهي المواصفات التي كانت تقتضيها 
طبيعة السجن الحافل بعتاة المجرمين. 

وحدها القراءة تستطيع أن ُتطّوع السجان 
والسجين.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

قراء داخل السجون

عواد علي

} يقدم الناقد األردني غســــان عبدالخالق في 
كتابه ”الغابة واألشــــجار“، الصادر حديثا عن 
دار فضاءات في عّمــــان، مقاربات مختارة في 
النقد واألدب والفن، عبر أربعة فصول ومقدمة 

وخاتمة.
ويوضــــح في المقّدمة التــــي تحمل عنوان 
”لماذا يحزن النقاد كثيرا“ أنه، أوال، ال يشــــكو 
باسمه فقط، بل باسم عدد من النقاد، ثم يبّين 
المقصود بظلم القراءة، فالقراءة نوعان: قراءة 
احتفالية وقراءة غائبة؛ معترفا، في ما يتعّلق 
بالقــــراءة االحتفاليــــة، أنه حظي بقــــدر وافر 
منها، وهي قــــراءة تبدأ باإلعــــالن عن صدور 
هذا الكتاب أو ذاك، والتنويه ببعض إنجازات 
الناقــــد، مــــرورا باقتباس بعض مــــا جاء في 
كلمة الغــــالف وتعداد الموضوعــــات الواردة 
في الكتــــاب اعتمادا على ثبــــات المحتويات، 
وانتهــــاء بإعادة إنتاج مقدمة الكتاب عبر لغة 
ثانية وتحت عناوين بّراقة، إلى الحد الذي قد 
تبــــدو معه مثل هذه القراءة ضربا من إنشــــاء 
نــــص على نــــص، وإلى الحد الذي ”يشــــطح“ 
معه بعض منتجي هذه القراءات، فيسمحون 
ألنفسهم بإبداء مالحظات وتعليقات تدّل داللة 
قاطعة على أنهم لم يجّشــــموا أنفســــهم عناء 

قراءة متن الكتاب. 

أمـــا النوع الثاني من القراءة، وهو ضرب 
عزيز ونادر إلى الحد الذي يســـمح بتسميته 
”القـــراءة الغائبـــة“، فهـــو ذلـــك االشـــتباك 
الحقيقـــي والحفر المعرفي المســـؤوالن مع 
النـــص النقدي، بعيدا عـــن التنويه واإلطراء 
واالستعراض األفقي. وإن كان إعفاء منتجي 
بمســـؤولية  االضطـــالع  مـــن  األول  النـــوع 
ممارســـة هـــذا النـــوع مـــن القـــراءة، ألنهم 
يفتقرون إلـــى األدوات واألجهزة المفاهيمية 
الالزمة، فإنه ال يجوز إعفاء النقاد الحقيقيين 
أنفسهم من المسؤولية، ويجب االعتراف بأن 
الناقد العربـــي، في األغلب، ال يزال يتعّبد في 
مرآة ذاته النقدية، ونـــادرا ما تعتريه الرغبة 
في النظر إلى ذاته النقدية في مرآة اآلخرين، 
ما يفّســـر حالة المـــوات في الجـــدل النقدي 

الحديث.
ويشـــّخص عبدالخالق فـــي الفصل األول 
المعنون بـ“الّســـّلم المكسور: مقاربات نقدية 

فـــي الشـــعر“، مالمـــح بـــارزة فـــي الخطاب 
الشـــعري العربي قديما وحديثا. ويعاين في 
الفصل الثاني ”يحكى أن: مقاربات نقدية في 
السرد“ وجوها رئيسة في الخطاب القصصي 
والروائي العربي القديم والحديث. ليســـائل 
فـــي الفصـــل الثالـــث ”المســـطرة المفقودة: 
مقاربـــات نقديـــة في النقد“ مفاصل ســـاخنة 
فـــي أزمة النقد العربي. أما في الفصل الرابع 
”حدائق الدهشـــة: مقاربات نقديـــة في الفن“، 
فيتنـــاول عددا مـــن األعمـــال والموضوعات 

السينمائية والمسرحية.
ويقول المؤلف، فـــي الخاتمة التي تحمل 
عنـــوان ”ضـــد مدرســـة الشـــوكة الفضية“، 
”شـــهد الربع الثاني من القرن التاســـع عشر 
(1825-1850) والدة اتجـــاه أدبي في إنكلترا، 
دعي باســـم مدرسة الشـــوكة الفضية، وتمّيز 
هـــذا االتجـــاه بالتأنق والحذلقـــة والتكّلف.. 
فأين هـــو اآلن؟ صحيح أن اإلفـــراط في طلب 
الحقيقة يدفع الكاتب، أحيانا، إلى استكشاف 
ذلك التدّرج الكبير ما بين األبيض واألســـود، 
إيمانـــا منه بأن األجدر به هو القبض على ما 
يثـــوي في الّرمادي من أســـرار قـــد تفوق في 
وضوحها األبيض الناصع واألســـود القاتم.. 
إال أن ثمـــة لحظـــات ال بـــد فيهـــا للكاتب من 
التوّقف عن ترف االســـتغراق في البحث عما 
هو ثاو بيـــن الّلونين، وااللتفات إلى ضرورة 

الجزم بنصاعة األبيض وقتامة األسود؛ تاركا 
للتاريخ تقريـــر درجة نصاعة هذا وخلّوه من 

الّسواد، وقتامة ذاك وخلّوه من البياض“.
وفيما اختار المؤلف أن يهدي كتابه ”إلى 
القـــارئ الضمنـــي واليومي الـــذي لم يخذل 
كاتبـــه يوما“، فقـــد اختار الناشـــر أن يدّون 

على الغـــالف الخلفي هـــذا المقتطف 
مـــن الكتاب ”القـــّراء المحترفون فقط 
يمكنهـــم أن يدركوا مبدأ ’التحســـين 
التكتيـــك  يمثـــل  الـــذي  والتقبيـــح‘ 
الرئيـــس للكتابـــة، التكتيـــك الـــذي 
يربـــض فـــي حديقـــة المبالغة كي 
اســـتفهام  وعالمات  مفارقات  يثمر 
وتعّجـــب. فالكاتب عليه أن يتمركز 
أوال في زاوية ما، وأن ُيْكِســـب هذا 
التمركز شـــرعيته المطلوبة، عبر 
المئات مـــن التفاصيل الصغيرة 
التـــي يمكـــن أن تتكّفـــل بزيادة 

قابلية القارئ، لتقّبـــل إمكانية الحدوث التي 
يصعب تصورهـــا بعيدا عـــن االنحياز! نعم 
االنحياز؛ فالكاتب المحايد خرافة تنتمي إلى 
قـــرون لم تبدأ بعد، والقـــارئ المحايد خرافة 
تنتمـــي إلى قرون لم تبدأ بعد أيضا. ال بد في 
الكتابة من ظالم ومظلوم ومن قوي وضعيف 
ومن غليظ ورقيـــق، وإال تحّولت الكتابة إلى 
تحصيـــل حاصل وضرب من لزوم ما ال يلزم. 

تصّوروا مـــدى البرود الذي سنشـــعر به إذا 
قرأنا سيرة ذاتية تعّج بالتوفيق واإلنجازات، 
ومـــدى اإلحباط الذي سنشـــعر بـــه إذا قرأنا 
سيرة ذاتية تعّج بالفشـــل والخسارات. إننا 
نحب التأرجح بين اليأس والرجاء، كما نحب 
الكاتب الذي يملك القـــدرة على أن يؤرجحنا 
هذيـــن  بيـــن  وذهابـــا  جيئـــة 

القطبين“.
يذكر أن غسان عبدالخالق 
يكتـــب القصة القصيرة أيضا، 
الدكتوراه في  شـــهادة  ويحمل 
عميدا  حاليـــا  ويعمـــل  النقـــد، 
فـــي  والفنـــون  اآلداب  لكليـــة 
كما  األردنية،  فيالدلفيـــا  جامعة 
يرأس جمعية النقـــاد األردنيين، 
وأصدر 20 كتابـــا، منها ”الزمان، 
في  اتجاهـــات  النـــص:  المـــكان، 
في  المعاصـرة  العربيـــة  الروايـــة 
األردن“، ”مفهوم األدب في الخطاب 
الخلدونـــي“، ”األخـــالق في النقـــد العربي“، 
”تأويل الكالم: دراســـات تطبيقية في الشـــعر 
مز والداللة: مقاربات  وأحوال الشعراء“، ”الَرّ
تطبيقيـــة فـــي الشـــعر العربـــي“، ”الصوت 
أدب  فـــي  تطبيقيـــة  مراجعـــات  والصـــدى: 
االستشــــراق“، و“لـــّذة الّســـرد: النصـــوص 

القصصية ومراياها“، وغيرها.

{الغابة واألشجار} مقاربات في الشعر والسرد والفن

ممدوح فراج النابي

} صـــدرت رواية ”حكاية ريم الجميلة“ للكاتب 
المصري مجيد طوبيا أول مرة عام 1991 عن دار 
أخبار اليوم. وأخيرا أعادت دار بتانة بالقاهرة 
إصدار الرواية في طبعة جديدة، كخطوة يمكن 
اعتبارهـــا اســـتعادة كاملة ألعمـــال طوبيا من 
جديد، وكرد فعل على تجاهله وتناسي كتاباته 

الرائدة من قبل مؤسسات الدولة.

حكاية بسيطة

من الســـهل أن نقـــول إن رواية ”حكاية ريم 
الجميلة“ حكاية بسيطة وعادية، تدور أحداثها 
لتثبـــت معنى مفـــاده أن ”الجمـــال ليس نعمة 
في بعـــض األحيان، بل نقمة فـــي الكثير منه“. 
وهي فكـــرة ســـبق وأن أنتجتها الســـينما في 
أفالم انتهت بنهايات صادمة لتؤكد وتعزز هذا 
المعنـــى، وبالمثل من الممكـــن اعتبار الحكاية 
وجهـــا لمدينـــة القاهـــرة (االســـم والصفة) أو 
النداهة كما صورها يوســـف إدريس في قصته 

القصيرة ”النداهة“.
فـــي الحقيقة، الحكاية أعمـــق من اختزالها 
في هاتين النقطتين، نحن أمام حكاية أوال تدق 
أجراس الخطـــر، حول مفهـــوم التربية، وعلى 
َمن تقع التربية؟ وتطرح وهي تنســـج حكايتها 
أســـئلة تبحث عن إجابة لفهم هذا الخلل الذي 
قاد إلى االنحراف، خاصة أن ثمة قيما وأنساقا، 
كانت بمثابة حصانـــة للذات من االنزالق. ومن 
هذه األســـئلة: هـــل الـــذات اإلنســـانية بصفة 
عامة مهيأة للســـقوط واالنحراف بســـهولة، أم 
أن ثمـــة عوامل ضاغطة، قـــد ال تكون الظروف 
االقتصاديـــة الســـيئة كمـــا كان الـــكل يضعها 
شـــماعة لالنحراف. أو هل يكون الحب وسيلة 
أخـــرى للتغاضي عـــن المســـلمات التي يقرها 
العـــرف والمجتمـــع؟ عبر هذه األســـئلة وأكثر 
تدور رواية مجيد طوبيا ”حكاية ريم الجميلة“. 
ويبـــدو لـــي أن ريم اســـتعارة لصـــورة مصر 
الجميلـــة التي أضحت عرضـــة النتهاكات عدو 
الخارج / إســـرائيل، وعدو الداخل / سياســـة 
االنفتـــاح. فريم الجميلة صـــارت مطمعا للكل، 

مثلها مثل مصر؟
الجميـــل في الرواية إضافة إلى إنســـيابية 
الســـرد، عبـــر هـــذه الحكايـــة التـــي تفـــارق 
بســـاطتها الظاهـــرة إلـــى دالالت أعمـــق، أنها 
تكشـــف عن جدلية البنـــى التحتيـــة والفوقية 
وفقا لمصطلحات الماركســـية، وإن كان بتأثير 
عكســـي، فطوبيا يرى عكـــس ماركس أن البنى 
الفوقية هي المســـؤولة عن التغيير، فالتدهور 
على مســـتوى األنظمة السياسية يتبعه تدهور 
علـــى مســـتوى المجتمع وهو مـــا كان. أهم ما 

يمّيز الرواية هو غلبة فن القصة القصيرة على 
النص، فالرواية عبارة عن حكايات ذات مقاطع 
سردية قصيرة جدا، تحت عناوين فرعية، تمثل 
إضاءة للوحدة السردية، جميعها تندرج تحت 
إطار الوحدة الســـردية الكلية، التي تأخذ هي 
األخرى عنوانا مستقال هكذا ”كباش الجنوب، 
شـــرفة الشـــمال، ريـــم تصبغ شـــعرها، قفص 
الحريـــم، والعمر في ال شـــيء يذهب، قراصنة 
وبراغيـــث“.. وغيرها من عناوين تعّد تلخيصا 

لمضمون الفصل.
حكايـــات قصيرة إال أنها مثل َحبات العقد، 
ال يظهـــر  بريقها إال وهي ملضومة مع بعضها 
البعـــض، لتكون فـــي النهايـــة هـــذه الحكاية 
المثيرة. وإن كانت ثمـــة تقنية فريدة اعتمدها 
طوبيا تخالـــف تقنية ”األنافورا“ الغربية التي 
ترجمهـــا مجـــدي وهبـــة بتكراريـــة الصدارة، 
وصـــالح فضل بتقنية البدايـــات، هنا ال تتكرر 
كلمـــة أو أكثر أوائل الجمل، وإنما تتكرر جملة 
فـــي ســـياقات مختلفـــة، كنوع مـــن التحصين 

للشخصية من االنزالق.

ألعاب خطرة

الروايـــة تمتـــد زمنيا إلى ما قبـــل الثورة، 
حيث العهد الملكي، وحرب فلســـطين وحصار 
الفالوجـــا وتلك االمتيازات التـــي كان يحصل 
عليها والد ريم المزواج، فحصل على الَبهوية، 
ثم أكمل الوجاهة بترشـــحه إلى البرلمان، إلى 
أن َيْخفت زمنه بعد الثورة، حتى تطل النكســـة 
وحالة الالحرب والالســـلم، وصـــوال إلى زمن 
االنفتـــاح وظهور جيـــل جديد مـــن المنتفعين 

والمتسلقين.
يأخذ زمن الرواية خّطـــا تصاعديا، متتّبعا 
حالـــة األب وزيجاتـــه المتعددة، وصـــوال إلى 
النهاية التي انتهت إليها ريم وسقوطها ضحية 
لهذا الجمال الذي كان آفة عليها. ثم يترك السرد 
حكاية األب ومـــا آل إليه من مصير بعد زواجه 
من الحكيمة التي َأْجهزت على صحته وأمواله، 

فهربت بعد اشـــتداد مرضه، وســـرقت 
ماله. ليتوقف الســـرد عند حكاية ريم، 
وأزمتها مع هذا الجمال منذ أن كانت 
طفلـــة تذهب إلـــى المدرســـة، وغيرة 
الطالبـــات والمدّرســـات من جمالها، 
وخوف الجارات مـــن فتنة أبنائهن، 
كمـــا فعلت الجـــارة أم محمود، وما 
صاحبـــه من إشـــاعات، انتهت بها 
إلـــى أن تنتقـــل إلـــى القاهـــرة في 
مدرســـة داخلية بالقرب من أختها 
التـــي تزوجت من ســـراج جارهم 
الجامعة.  إلـــى  الدخـــول  وتركت 

وإن كانـــت نقمة الجمال قـــد الحقتها أثناء 
سنوات الجامعة، فأشـــاع النّمامون أن تفوقها 
كان بســـبب مجامـــالت المعيديـــن لجمالهـــا، 

وغيرها من أفعال.
في القاهرة تتكشـــف عوالم جديدة لم تكن 
تدركهـــا ابنة الصعيـــد ثم الريف فـــي ما بعد، 
فما إن دخلت المدرسة الداخلية حتى تصادف 
ســـكنها مع طالبتْين؛ علية وسعاد، كانت علية 

متحررة كثيـــرا، وصاحبة عالقـــات حتى أنها 
في أول لقاء مع ســـراج زوج رجـــاء أخت ريم، 
استطاعت اســـتدراجه، وحظيت بوالعته هدية 
بعد أن صحبها إلى شـــقة الجيـــزة التي كانت 
وكرا لاللتقاء بعشـــيقاته بعيدا عن زوجته، ثم 
اكتشفت صورة أخرى من صور االنحراف 
متمثلة في عالقـــة علية المثلية 
بســـعاد، وهـــي ليســـت العالقة 
الوحيـــدة، ومن ثم لم تكن عابرة، 
وإنما إشـــارة إلى حالة التفّســـخ 
التي وصلت إليها الذات، فتكررت 
العالقة مع إصرار هيام البيروتية 
علـــى أن تفعل هذا مـــع ريم ذاتها، 
في تلك الليلة التي انتقمْت فيها ريم 
لنفسها ولها من الفنان يونس فريد.
كما تقدم الرواية صورا ســـردية 
متنوعـــة لحالة التشـــّوه علـــى كافة 
والطبقيـــة  األخالقيـــة  مســـتوياته: 
والثقافيـــة.. وغيرها، التي أصابـــت المجتمع 
المصـــري فـــي ذلـــك الوقـــت. ولو وقفنـــا عند 
الشخصية الرئيســـية ريم لفهم هذه التحوالت 
في شـــخصيتها، الكتشـــفا أن هـــذه التحوالت 
ترتبط بزمن النكســـة، فمع دخول ريم الجامعة 
المتزامـــن مع حرب األيام الســـتة، بـــدأت ريم 
تأخذ مســـارا آخـــر غير ذلك الـــذي تبنته طيلة 

حياتهـــا، ومن ثم يبرز التـــوازي المقصود من 
عكس األحداث السياســـية على سقوط البطلة 
التي لم تكن لها عالقة بالسياسة، وكأن الراوي 
الضمنـــي الذي يتوازى مـــع المؤلف الخارجي 
يستشعر الخطر الحقيقي لهذه الكارثة التي لم 
تكن بدايتها سقوط سيناء والقناة بأيدي جنود 
االحتـــالل، وإجبـــار رمز الدولة علـــى التنحي، 
وإنما كان َوْقعها تجاوز الســـقوط السياســـي 
إلى السقوط األخالقي، ومن ثم نالحظ السقوط 

الموازي لريم.
تســـقط أمام الفنان التشكيلي يونس فريد، 
فقبلـــت إقامة عالقة معه، وهـــو المتزوج ومعه 
طفالن أكبرهما عمره تســـع ســـنوات. فتوازت 
ودّك  األرض،  ســـقوط  مـــع  ســـقوطها  بدايـــة 
إسرائيل لسيناء. ثم هوت مع سياسة االنفتاح. 
وعندما فطنت لخســـارتها راحت تنشـــد حياة 
جديدة، متوســـَلة لكل َمن جاء لها في أحالمها 
بأن يتركوهـــا لوحدها. حتى وجدت ســـلوتها 
في ســـميتها وشـــبيهتها في الجمال ريم ابنة 
أختها رجاء، والتي جاءت بعد النصر وتحرير 
األرض. وتسمية الطفلة الجديدة بريم وحملها 
لصفاتها الجمالية وما تحويه من دالالت رمزية 
وأبعـــاد أليجوريـــة، تحيل على عالقـــة البنى 
الفوقيـــة بالتحتية، وأن ال اســـتعادة للذات إال 

باستعادة األرض.

الجمال قد يصبح نقمة على صاحبته
[ رواية {حكاية ريم الجميلة} حكايات قصيرة تخفي عمقها ببساطتها

يعتبر مجيد طوبيا من رواد كتاب الرواية والقصة املصريني في الســــــتينات، وهو صاحب 
رواية ”الهؤالء“ و“أبناء الصمت“ ومجموعة ”فوستوك يصل إلى القمر“ و“تغريبة بني حتوت 
إلى بالد الشــــــمال واجلنوب“، وغيرها من أعمال متمّيزة نالت شــــــهرة عريضة، ثم انطفأ 
وميض صاحبها في ظل مبدأ ”آفة حارتنا النســــــيان“ القاتل واملقيت في آن. وهو نســــــيان 

كّسره أخيرا صدور طبعة جديدة من روايته ”حكاية رمي اجلميلة“.

مـــا يميز الرواية هو غلبة فن القصة 

القصيرة على النص، فالرواية عبارة 

عـــن حكايات ذات مقاطع ســـردية 

قصيرة جدا

 ◄

االشـــتباك  هـــي  الغائبـــة  القـــراءة 

فـــي  المعرفـــي  والحفـــر  الحقيقـــي 

النـــص بعيدا عـــن التنويه واإلطراء 

واالستعراض األفقي

 ◄

الجمال يخفي تشوهات كثيرة (لوحة للفنانة سارة شامة)



} تنفرد مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني، 
التي صدرت في عام 1949، بالكشـــف عن عالم 
الجريمـــة الغامض في بداية القرن العشـــرين 
في مصر، ســـاردة وقائـــع متنوعة من حوادث 
قتـــل واتجار بالمخـــدرات والدعـــارة والعمل 
السياسي. ويعد الكتاب نموذجا لمحاكاة شكل 
المنظومة األمنية في بالد الشرق األوسط في 
تلـــك الحقبة الزمنية، والتـــي اعتبرها الكاتب 
توماس رســـل محاولة لفهم العالقة الشرطية 
وســـمات المجرمين بين عالمين، أحدهما في 

الشرق واآلخر في الغرب.
ال تختلف الجرائم في العالم بتغير األزمان، 
فُمنذ حط آدم على األرض، وعزم اإلنسان على 
الشـــر يساوي اســـتعداده للخير. لكن وسائل 
المواجهة في كل عصر والســـمات الشخصية 

للمجرمين تتغير بين حقبة وأخرى.
وهـــو مـــا كشـــف عنـــه كتـــاب ”الخدمـــة 
لتوماس ُرســـل والمعروف عربيا  المصريـــة“ 
بعنوان ”مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني 
فـــي الفترة من عـــام 1917 إلـــى 1946“. ويمثل 
إطاللـــة نـــادرة علـــى الجريمـــة والمجتمـــع 
الســـفلي في واحد من أهم بلدان الشرق خالل 
حقبـــة زمنية هامة، تغيرت فيهـــا دول وبادت 

حضارات وتبدلت خرائط.

ُيعـــد الكتاب الصـــادر باللغـــة اإلنكليزية 
عام 1949 أحد الُكتـــب النادرة، ألن كاتبه رجل 
أجنبي تولى أهم منصب أمني في مصر خالل 
بداية القرن العشـــرين، وهـــو منصب حكمدار 
القاهرة، وال توجد في القاهرة ســـوى نسخة 
واحـــدة محفوظة في مكتبـــة وزارة الداخلية، 
ولـــم تتم ترجمتـــه، كما لم تصدر لـــه طبعات 

أخرى.
عـــرف الباحثون الكتـــاب من خالل بحوث 
أكاديمية في الخمسينات والستينات، تناولت 
الجريمـــة ونقلت عن الكتـــاب بعض البيانات 

والمعلومات.
على مدى عقـــود ظل الكتاب حبيس أدراج 
وزارة الداخليـــة التي تخشـــى فســـح المجال 
لالطالع عليه دون أســـباب. وســـعت ”العرب“ 
إلى تصوير الكتاب، لكن في كل مرة كان الطلب 
يقابـــل بالرفض، حتى بدت الفرصة ســـانحة 
بالصدفـــة عندمـــا عرض أحـــد جامعي الكتب 

القديمة في بريطانيا الكتاب النادر على موقع 
”أمـــازون“ التســـوقي، وتمكنـــت ”العرب“ من 
االطالع على تلك المذكرات الفريدة، والمرجع 

التاريخي الهام، ما يؤكد أن الكتب ال تموت.
يقـــع الكتاب فـــي 294 صفحة مـــن الحجم 
المتوســـط، ويضـــم 15 صـــورة موزعـــة على 
صفحات الكتاب بعضهـــا للمؤلف في مواقف 
مختلفـــة، والبعض اآلخر يحـــاول به توضيح 

حكاية ما وردت في المذكرات.

رجل صلب

ينقســـم الكتاب إلى 22 فصـــال ُيغطي بها 
توماس ُرسل جوانب عديدة في عالم الجريمة 
المصري فـــي ذلك الوقت، أبرزهـــا المخدرات 
وقطع الطـــرق والدعـــارة، وجرائـــم االغتيال 
السياســـي. كما يتطرق إلى ســـمات المجتمع 
المصري، والشـــرقي بشـــكل عـــام، فضال عن 
بعـــض األحـــداث الهامـــة التـــي كان المؤلف 
شـــاهدا عليها بحكم عمله شـــرطيا بريطانيا 
ثم حكمدارا للقاهـــرة، وهو منصب يماثل في 

الوقت الحالي وظيفة مدير األمن.
تشـــير المعلومـــات المتاحـــة عـــن مؤلف 
الكتـــاب، والتي يمكن اســـتنباطها مما يرويه 
عن نفســـه إلى أنه شـــخص محـــب للمغامرة 
وصلـــب، ورغم أنه ينتمي إلـــى الطبقة الغنية 

إال أنه يميل إلى الكفاح والمعيشة القاسية.
ولد رســـل عام 1879 فـــي عائلة ريفية تهتم 
بالصيد، واكتسب حب الفروسية من جده ابن 
دوق وودفـــورد، ودرس في كليـــة الضباط في 
كامبريدج، وتخرج ســـنة 1902 ليعمل ضابطا 
في مصر، إحدى أهم مستعمرات بريطانيا في 
الشـــرق. وحصل على لقب ”باشـــا“ وعمره 38 
عامًا لُيعين حكمدارا للقاهرة، قبل أن يؤســـس 
أول مكتب لمكافحة المخدرات ســـنة 1929 في 
المنطقة العربية، وظـــل في الخدمة حتى عام 
1946، ثـــم تقاعد وعاد إلى بـــالده. وتوفي في 

أبريل سنة 1954.
أوضح الكاتب أن األهداف التي دفعته إلى 
تســـجيل مذكراته غالبا ما تتناسق مع معظم 
األهداف التقليدية المعلنـــة لُكتاب المذكرات، 
والتـــي ال تخرج عن تقديم الدروس والخبرات 
لألجيال الجديدة وتســـليط الضوء على ما ال 

تعرفه من أحداث لم تعايشها.
يقول المؤلـــف ”األوقات تمـــر والذكريات 
تقصر والتســـجيالت تّمحي، وهـــو ما يجعل 
جانبا كبيرا من الجيل الحالي (الخمســـينات) 
غير واع بحجم األعمال التي أنجزت من جانب 
المفتشين والمشرفين البريطانيين في مصر“.
ويحـــاول قبل الخوض في تجربته األمنية 
تبرئة ســـاحته من العمل موظفـــا لبلده خالل 
احتاللهـــا لبلـــد آخـــر، مؤكدا ســـعادته بعدم 
االهتمام بالسياسة ورضاه عما أنجزه في بلد 
كبير مثل مصر يبلغ تعداده ســـنة 1949، وقت 

إصدار الكتاب، نحو 17 مليون نسمة.
كانـــت طبيعة عمله كشـــرطي تقتضي 
إطاعة أوامر رؤســـائه والعمل على تقديم 
المتهميـــن إلى المحاكمة. وينفي تهمة أنه 
حاكـــم أمني محتل، مســـتعرضا إنجازاته، 
زاعما أنه ســـاهم في مكافحـــة المخدرات 
وتوفير األمن والســـالمة للمصريين، وعمل 

على نفعهم ومنحهم قدرا من السعادة.
تبدو صالبة شـــخصية ُرســـل واضحة 
من فصـــل الكتاب األول عندمـــا يتحدث عن 
أيام طفولته، موضحا أنه ينتمي إلى أســـرة 
اشتهرت بحب الصيد، وأنه أحد ستة أشقاء 
عمل معظمهـــم في وظائف مرموقة. وتوفيت 
والدته وهو في الســـابعة مـــن عمره، وعرف 
مبكرا ضـــرورة االعتمـــاد على ذاتـــه وتعلم 
المالكمة وفـــاز في عدة مباريـــات في الوزن 

الثقيل وهو طالب.

يحكي ُرســـل في الفصل األول قصة قدومه 
إلى القاهرة قائال إن طموحه كان يتجه به إلى 
السفر إلى الهند للعمل كضابط بوليس ُهناك، 
وكان معجبا بالحضارة الهندية ولم يسمع عن 
مصـــر، إال أنه غير وجهته بعد لقائه بابن عمه 
الضابط البريطاني بيرسي ميشيل عام 1901، 
وحكى لـــه قصصا عديدة عـــن القاهرة وعمله 

فيها كمستشار لوزير الداخلية المصري.
كانـــت مصـــر فـــي ذلـــك الوقـــت إحـــدى 
يشرف  واالحتالل  البريطانية،  المســـتعمرات 
علـــى معظـــم الـــوزارات واإلدارات والهيئات 
الحكوميـــة مـــن خـــالل موظفيـــن بريطانيين 

يعملون كمستشارين وخبراء.
يقول رســـل إن ابن عمه بيرســـي ميشـــيل 
دعاه في البداية إلى قضاء عطلته األخيرة في 
كلية الضباط بمصر، وســـافر بالفعل ليقضي 
ستة أســـابيع في منزل بمنطقة الجزيرة (حي 
الزمالك وســـط القاهرة). وبحســـب رسل كان 
القدر ُيعده لقضاء كامل حياته العملية في بلد 

عربي يجمع سحر التاريخ وتفرد الجغرافيا.
تلقـــى النصيحـــة األولـــى مـــن ابـــن العم 
المقيم في مصر، وهي ضرورة تحســـين لغته 
الفرنســـية. ويرجع ذلك إلـــى أن معظم النخبة 
المصرية كانوا يتحدثون الفرنســـية أكثر من 
تحدثهـــم اإلنكليزيـــة. كمـــا أن اللغـــة العربية 

صعبة وتحتاج إلى وقت طويل لتعلمها.
النصيحـــة الثانية كانت ضرورة االنخراط 
فـــي المجتمـــع كفـــرد طبيعـــي للتعـــرف على 
كوامنه، وهو ما دفع ُرسل إلى أن يبدأ عمله في 
مدينة اإلســـكندرية على البحر المتوسط عام 
1902 باعتبارها مدينة جامعة لثقافات شـــتى 
ومتعددة األعراق. تمضي المذكرات متنقلة من 
جانب إلـــى آخر دون ترتيـــب زمني بما يمنح 
القارئ فهما أوســـع للحالـــة األمنية المصرية 

خالل النصف األول من القرن العشرين.
ينتقـــل الكاتب إلى الجزء األهم واألكبر في 
الكتاب ســـاردا فصوال تفصيليـــة عن الوضع 
األمنـــي في مصـــر وأشـــكال الجريمـــة فيها. 
ويـــدون في بداية الجزء الهـــام أن مصر، على 
غير المتوقع، بلد شبه آمن، ومعدالت الجريمة 
فيهـــا كانـــت ضعيفة. وتبلغ جرائـــم القتل في 
العـــام نحـــو ثالثـــة آالف جريمة، غيـــر أن 80 
بالمئـــة منها مقترنة بالثأر، أي انتقام من أهل 
قتيـــل تجاه أهل قاتل، وهي أحد تقاليد الريف 

المصري، خاصة في جنوب مصر.

أساطير املجرمني

يستعرض الكاتب أنواع الجرائم في مصر، 
ويبدأ بجرائم التعدي والسرقة وحوادث قطع 
الطرق، ويشير إلى معظم مجرمي قطع الطرق 

ممن يسكنون الجبال والصحاري.

يتحـــدث المؤلف عن أحد هؤالء المجرمين 
باعتباره أســـطورة زمانه، وهو شخص ُيدعى 
المطـــراوي كان يعيش فـــي محافظة البحيرة 
(شمال القاهرة) خالل بدايات القرن العشرين. 
وارتكب المطراوي جرائم قتل وســـرقة عديدة، 
غيـــر أنه كان واســـع النفـــوذ ألنـــه كان يقدم 
خدمـــات إعادة حقـــوق الناس مقابـــل المال، 
مـــا جعله يمثل ســـلطة موازيـــة للحكومة في 
شـــمال مصر. ولم يكن من السهل تقديمه إلى 
المحاكمة بســـبب خوف الناس من الشـــهادة 
ضده. ويكشـــف المؤلف أنه نجـــح في تحفيز 
أحـــد الرعايا األجانـــب على اإلدالء بشـــهادة 
تدينه، ما دفع إلى تقديمـــه للمحاكمة والحكم 

عليه بالسجن خمس سنوات، مات خاللها.
ينتقل رسل إلى نوعية جرائم أخرى، وهي 
قضايا اآلداب والدعـــارة، وهي الجانب األكثر 
حيوية بسبب ســـرد الكثير من التفاصيل عن 
مجتمـــع البغاء في مصر وما شـــابه من زوايا 

متغيرة.
وأطلـــق الكاتـــب على هـــذا الفصل اســـم 
”مجتمع القاهرة الســـفلي“، وتتســـق حكايات 
الرجـــل حول البغاء ومـــا يصاحبه من جرائم 
عديدة مثل المخدرات واالسترقاق مع شهادات 
لكتاب مصريين تعرضوا للبغاء في رواياتهم 
مثـــل يحيى حقي ونجيب محفـــوظ، حين كان 

مصرحا به في مصر.
يكشـــف المؤلـــف أن منطقـــة ”وش البركة 
والوســـعة“، فـــي وســـط القاهـــرة، كانت أهم 
المناطق المعروفة بالبغاء، كانت هناك فتيات 
يعملـــن بشـــكل قانونـــي تحت إطار الكشـــف 
الصحـــي الحكومـــي. وحتـــى عـــام 1916 كان 
حاكمها الخـــاص، وهو  لمنطقـــة ”الوســـعة“ 
رجل نوبي مخنث ســـمين، ضخم الجثة يدعى 
إبراهيـــم الغربـــي، كان يجلـــس كل ليلة على 
”دكة“ خشبية خارج بيته في شارع عبدالخالق 
بمنطقة الوسعة، ويلبس رداء نسائيا وحجابا 

أبيض وفي ذراعيه مجوهرات ذهبية.
يتابع صاحـــب المذكـــرات ”كان إلبراهيم 
الغربـــي تأثيـــر قـــوي وغريـــب علـــى مريديه 
وأتباعه وكان يبيع ويشتري النساء، ويتحكم 

في السوق كله“.
في سنة 1916، قررت السلطات البريطانية 
مواجهة األمر بعد اســـتفحال نفـــوذ الغربي، 
الذي كان يواصل شـــراء الجواري لتسخيرهن 
للعمل في البغاء. وتمكن ُرسل من القبض على 
إمبراطور مملكـــة الليل كما يســـميه، وقضى 
عاما في السجن، ثم أطلق سراحه واختفى ثم 

عاد لممارسة نشاطه بعد خمس سنوات.
يكشـــف المؤلـــف عمل الكثير من النســـاء 
األوروبيـــات فـــي البغـــاء فـــي منطقـــة ”وش 
البركـــة“، تحـــت حمايـــة قناصـــل أوروبيين. 
ومـــن أشـــهر القوادين لألوروبيـــات في مصر 
الخواجـــة يانكو، الذي تعـــرض للقتل على يد 
رجـــل ُيدعى مورتز ســـبيجلو تمكن من الهرب 
إلى المكســـيك. ويســـتعرض المؤلف ببراعة 
كيفية إحضاره من المكســـيك رغم عدم وجود 
اتفاقيـــة تبادل مجرمين بينها ومصر، معتمدا 

على الحيلة والحنكة.

وينتقل الكاتب بأســـلوب رشيق من تجارة 
الدعـــارة إلى تجـــارة المخـــدرات، التي كانت 
حاضـــرة بقوة فـــي بدايات القرن العشـــرين، 
وتحولـــت فيها مصر إلى محطة رئيســـية في 
طريق التجارة المحرمـــة دوليا. ويحكي كيف 
اســـتفحل الكوكاييـــن بعد دخولـــه إلى القطر 
المصـــري عـــام 1916 وكيف انتشـــر بســـرعة 
كبيـــرة بيـــن مختلف طبقـــات المجتمع، حتى 
مات بســـببه اآلالف مـــن المواطنين، موضحا 
أن الهيروين ظهر بين الطبقة المتعلمة، وكان 

أوائل من عملوا في إنتاجه هم الصيادلة.

أما الحشـــيش، فيعتبره المخدر المفضل 
خاصة لدى الفقـــراء من المصريين. وكان يتم 
إنتاجه في اليونان ثـــم يتم تهريبه إلى مصر 
عبـــر الســـفن البحريـــة. ويتم بعدهـــا تهريب 
كميـــات كبيرة منه بـــرا من الحـــدود الغربية 

قادمة من طرابلس في ليبيا.

جرائم السياسة

يختـــم الكاتـــب حديثـــه عـــن جرائم مصر 
المتنوعـــة بفصل أطلق عليه اســـم ”الجريمة 
السياسية“. وتطرق في هذا الفصل إلى ثورة 
الشـــعب ضد االحتـــالل البريطانـــي عام 1919 
والتـــي اعتبرها عمليات غضـــب وانفعال في 
غير محلها. ومن أســـوأ أيامه في مصر كانت 
تلك التي أعقبت نفي الزعيم سعد باشا زغلول 
وزمالئـــه فـــي مارس مـــن نفس العـــام، حيث 
أوكلـــت له مهمة منـــع خروج طـــالب الجامع 

األزهر للتظاهر. 
يكشـــف أن شـــيوخ الجامع األزهـــر كانوا 
أكثـــر تجاوبا من الطالب وســـعوا إلى تهدئة 
الغاضبيـــن خالل أحـــداث الثـــورة المعروفة 
بـ”ثـــورة 19“، وهـــو ما يتناقـــض مع حكايات 
شـــعبية متوارثة في مصر حول تزعم شـــيوخ 

األزهر للمظاهرات.
وينفـــرد ُرســـل بحكاية غريبـــة عن رفضه 
ألوامر صـــدرت لـــه باحتالل الجامـــع األزهر 
بقوات الشـــرطة، ورده علـــى قياداته بأن مثل 
هـــذا اإلجـــراء ينتج عنه المزيـــد من الغضب، 

ويؤدي إلى سقوط الكثير من الضحايا.

كتب ال تموت..

[ كتاب {الخدمة املصرية} يكشف عالم الجريمة الغامض في القاهرة  [ إطاللة على ثورة الشعب ضد االحتالل البريطاني ودور األزهر
تكتسب كتب املذكرات ووثائق الرحالة التي اهتمت بالعالم العربي خاصة في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين أهمية قصوى، بالنظر إلى كونها توفر شهادات حية 
ودقيقة عن تلك املراحل التاريخية التي شــــــهدت تغيرات سياسية عميقة من قبيل الظاهرة 
االســــــتعمارية وتأجــــــج احلركات الوطنية وصــــــوال إلى حلظات االســــــتقالل في منتصف 
القــــــرن املاضي. أهمية كتب املذكرات تنبع أيضا مــــــن تركيزها على التفاصيل املجتمعية 
ــــــق وصورا كثيرة يندر وجودها في كتب التاريخ الرســــــمية  ــــــة، وإيرادها وثائ واالقتصادي
املتداولة. وفي هــــــذا النموذج من الكتب املهمة ميكن إدراج كتاب ”اخلدمة املصرية”، وهو 
ــــــاب املعروف بعنوانه العربي ”مذكرات حكمدار القاهرة البريطاني في الفترة من عام  الكت
ــــــى 1946”، ملؤلفه ضابط األمن البريطاني توماس ُرســــــل. للكتاب أهمية بالغة من  1917 إل
خالل ما أورده من رصد لتفاصيل العالم السفلي للمجتمع املصري خالل تلك الفترة، وهو 
رصد دقيق توصل إليه الكاتب من عمله كمســــــؤول عن أمن القاهرة. ولذلك ســــــلط الضوء 
ــــــى القانون من خالل جرائم املخــــــدرات وقطع الطرق والدعارة  ــــــى العوالم اخلارجة عل عل
واالغتيال السياســــــي، وما أســــــبغ على الكتاب املزيد من األهمية التاريخية والتوثيقية هو 
التقاطع الوارد فيه بني اجلوانب االجتماعية واالقتصادية واألخالقية والسياسية من خالل 

اإلشارات املتعلقة باملظاهرات املصرية وثورة 1919 ودور األزهر آنذاك.

مذكرات حكمدار بريطاني تلتقط تفاصيل المجتمع المصري تحت االحتالل

توماس رسل رصد في كتابه تفاصيل المجتمع القاهري
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

طفطف
ري ب

ســـل يمثل إطاللة نـــادرة على الجريمة 
ُ

كتـــاب {الخدمة المصرية} لتوماس ر

والمجتمع الســـفلي في واحد من أهم بلدان الشـــرق خالل حقبة زمنية هامة، 

تغيرت فيها دول وبادت حضارات وتبدلت خرائط

ولد رسل عام 1879 في عائلة ريفية تهتم بالصيد، واكتسب حب الفروسية من جده ابن دوق وودفورد، ودرس في كلية 

الضباط في كامبريدج، وتخرج سنة 1902 ليعمل ضابطا في مصر.

,

اعتبر الكاتب أن مصر بلد شـــبه آمن 

معدالت الجريمة فيه ضعيفة. وتبلغ 

جرائـــم القتـــل فـــي العام نحـــو ثالثة 

آالف جريمة أغلبها مقترنة بالثأر

◄

يشــــير الكاتــــب إلــــى أن مصــــر بلــــد 

شــــبه آمــــن، ومعــــدالت الجريمة فيه 

ضعيفة. وتبلغ جرائم القتل في العام 

نحــــو ثالثة آالف جريمــــة، غير أن 80 

بالمئة منها مقترنة بالثأر

,
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االرتفـــاع الفلكـــي لقيمة اإليجارات فـــي نيويورك دفع المزيد من األشـــخاص لإلقامـــة في جزيرة 

ستاتين لتخرج من عزلتها وتصبح مكانا عصريا صالحا للعيش.

حي مونمارتر الباريســـي يحـــاول الصمود والحفاظ على طابعه الخاص أمام موجة الســـياح الذين 

يصلون إلى 12 مليون زائر سنويا، وترتفع فيه اإليجارات بشكل سريع. تحقيق

} نيويــورك - يقضـــي معظـــم زوار مدينـــة 
نيويـــورك نصف ســـاعة في جزيرة ســـتاتين 
بعد أن يســـتقلوا العّبارة الصفراء التي تعمل 
على مدار الساعة وبشكل مجاني، لكنها رحلة 
تســـتغرق وقتا طويـــال، وبعد ذلك يســـيرون 
بشكل مستقيم على طول الميناء، ثم يستقلون 
القـــارب متجهين إلـــى مانهاتن ليســـتمتعوا 
بمناظرها السماوية وليلقوا نظرة على تمثال 

الحرية.
بشـــواطئها  ســـتاتين  جزيـــرة  وتمتـــاز 
ومســـاحاتها الخضراء، ومعالم جذابة أخرى 
مثل منزل أليس أوســـتن ومعرضها للتصوير 
الفوتوغرافـــي، وتقـــدم الجزيـــرة إطالالت من 
جميـــع االتجاهـــات علـــى المنظر الســـماوي 

لمانهاتن.
ويحاول السياح الذين يبلغ عددهم حوالي 
23 مليون شخص سنويا تقسيم وقتهم لزيارة 
البلـــدات الخمس الواقعة فـــي أقصى جنوب 
نيويورك، ثم يعودون أدراجهم ليتركوا سكان 
الجزيرة والبالغ عددهم 500 ألف نسمة تقريبا 
وحدهم في منطقتهـــم التي يقولون عنها إنها 

بلدة ”خامسة ومنسية“ في مدينة نيويورك.
ويحـــب أغلب ســـكان الجزيرة اســـتقبال 
الضيوف والســـياح، ليطـــردوا عنهم عزلتهم، 
لكنهـــم ال يأتـــون، ويقول بـــول كولبورن الذي 
يقيم في مكان قريـــب للغاية من العبارة حيث 
يتوجه إليها سيرا على األقدام، ”إن أصدقائي 
ال يريدون المجيء لزيارتي رغم أنني أوفر لهم 
أجـــواء رائعة كما فعلـــت ذات مرة وأحضرت 
واحـــدة مـــن أفضل الفـــرق الموســـيقية، لكن 

أصدقائي لم يأتوا، بل لم أستطع حتى إحضار 
فتاة إلى الجزيرة.. هذا أمر بغيض“.

صديقـــه دين خاض تجربـــة مماثلة أيضا، 
يقـــول ”لقد فقدت الكثير مـــن األصدقاء عندما 

انتقلت إلى جزيرة ستاتين“.
ومع هـــذه العزلة للجزيرة، هناك عدد قليل 
جدا من الســـكان ال يريـــدون أن تكون لهم أي 
صلـــة تربطهـــم مع بقيـــة المدينـــة، كما يقول 
كولبورن ”هناك أشـــخاص ال يغادرون جزيرة 
ســـتاتين أبـــدا، إنهـــم يخشـــون مـــن الذهاب 
إلـــى المدينـــة … وعندما جئـــت ألول مرة إلى 
الجزيـــرة، قالوا ’الحمد لله ال يوجد قطار قادم 
من بروكلين، ألنه ســـيجلب حشـــدا من البشر 

غير المرغوب فيهم'“.
ومع االرتفـــاع الفلكي لقيمة اإليجارات في 
أماكـــن أخرى من نيويورك، يتجـــه المزيد من 
األشـــخاص لإلقامة فـــي جزيرة ســـتاتين، ما 
جعل وسائل اإلعالم األميركية تتوقع للجزيرة 
أن تخـــرج من عزلتها وتصبـــح مكانا عصريا 
صالحا للســـكن والعيش مـــع انخفاض معدل 

الجريمة الذي كان مرتفعا في السابق.
ويعتقـــد كولبورن أنه لم يعـــد من الممكن 
إيقاف التغييرات التي تشهدها الجزيرة، قائال 
”أحب ذلك التغيير، أنـــا أحب التنوع، أحب أن 
يأتي الكثير من الناس الطيبين الذين يهتمون 

بمكانهم الذي يعيشون فيه“.
وبـــدأت االســـتثمارات العقاريـــة في هذه 
الجزيرة الستقبال الســـكان الذين سيغادرون 
المناطق باهظة الثمن فـــي نيويورك، من ذلك 
مشروع ســـكني يحتوي على أفضل الخدمات 

حيث سيكون مجهزا بمســـبح ومقهى ومركز 
لرياضـــة اليوغا مع إطاللـــة على منهاتن، هذا 
باإلضافـــة إلى مركز تســـوق جديد في محطة 

مرسى العّبارات.
ويجـــري تحويـــل موقع فريشـــكيلز، الذي 
كان فـــي يوم من األيـــام واحدا من أكبر مواقع 
طمر النفايـــات في العالم، إلى أكبر حديقة في 

المدينة.

وكما تقول متحدثة باســـم إحدى شـــركات 
السمســـرة العقاريـــة، من المتوقـــع أن يزداد 
عدد ســـكان الجزيرة رغم بدايـــة ارتفاع قيمة 
اإليجـــارات التي يتحكم فيها أباطرة األراضي 
الذيـــن يعرفـــون التحـــول الذي ســـيطر على 

المنطقة.
ومع تشييد عجلة فيريس الدوارة العمالقة 
والتـــي يتـــم الترويـــج لها على نطاق واســـع 

ســـيرتفع عدد السياح الذين ســـيقضون وقتا 
أطول في الجزيرة.

ورغم أن بناء عجلة فيريس الدوارة مازال 
يأخذ وقتا طويال بســـبب تعطيـــالت قانونية 
وتكاليف مالية باهظـــة، إال أن إنجازها، وكما 

يقول المشرفون عليها، يتقدم.
ويبقى العائق الحقيقي أمام تطوير جزيرة 
ستاتين هو شبكة المواصالت، فركوب العبارة 
يستغرق نصف ســـاعة رغم أنه مجاني، ورغم 
توفر الحافالت وخـــط قطار داخل الجزيرة إال 
أنـــه من الصعب التجول دون ســـيارة بخالف 

بقية المدن األخرى.
ويقـــول كولبورن إنه ليســـت هناك حاجة 
إلى تغيير كبير، مضيفـــا ”ال أريد برج ترامب 
هنـــا، أريد فقط مجموعة مـــن المطاعم، وأريد 
فقط الخـــروج دون أن يتعين علّي الذهاب إلى 

بروكلين“.
وجـــاء المهاجـــرون األوائـــل إلـــى جزيرة 
ســـتاتين من ألمانيـــا، حاملين معهـــم العديد 
مـــن مصانع الجعة التي بقـــي منها عدد قليل، 
ثم افتتح القادمـــون الجدد من إيطاليا مطاعم 
البيتزا ومحالت اآليس كريم  الشـــهيرة، وزاد 
تنوع المهاجرين في اآلونـــة األخيرة، فقدموا 

من كل مكان من سريالنكا إلى المكسيك.
جزيـــرة ســـتاتين مختلفة دائما وســـتظل 
مختلفـــة عن بقيـــة نيويـــورك، حيـــث يمتلك 
فـــي  ويعيشـــون  ســـيارات  ســـكانها  معظـــم 
منازل، بينما يســـتأجر بقية ســـكان نيويورك 
فـــي  األنفـــاق  متـــرو  ويســـتخدمون  شـــققا 

تنقالتهم.

مونمارتـــر  حـــي  يحـــاول   – باريــس   {
الباريســـي أن يحافـــظ علـــى طابعه الخاص 
الكثيفـــة  الســـياحة  موجـــة  أمـــام  صامـــدا 
والتذكارات الرخيصة، فيمـــا يتوافد إليه 12 
مليون زائر ســـنويا وترتفع فيـــه اإليجارات 
بشـــكل ســـريع ويواجـــه فنانـــوه منافســـة 

صينية.
رســـاميه  بســـاحة  الحـــي  ويعتبـــر 
وكنيســـته ومقاهيـــه ومتاحفـــه الصغيـــرة، 
مـــن األماكـــن العشـــرة األولى األكثـــر زيارة 
في فرنســـا، كمـــا توجـــد فيه بعض أشـــهر 
معالـــم باريـــس الســـياحية مثـــل طاحونـــة 
الكاليـــت وهي طاحونة قمـــح ومعصرة عنب 

للخمر.
ويتميـــز الحـــي بجمالـــه التاريخي الذي 
يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة في باريـــس ويعد 
مقصدا ســـياحيا جذابـــا لـــكل الزائرين من 

جميع أنحاء العالم.
وفـــي قاعـــة منخفضة ومعتمة يســـتمتع 
سياح روس وكنديون وأستراليون مع بعض 
الفرنسيين بالنظر بإمعان إلى فنانين يؤدون 
أعماال كالســـيكية مـــن دون مذيـــاع على آلة 
بيانو قديمة، فلم يتغير شيء تقريبا في حانة 

”البان أجيل“ منذ العام 1860.
ويقـــول صاحبه إيف ماتيو 
بفخر ”إنه آخر كباريه تقليدي“ 

في مونمارتـــر. وعلى غرار 
تغني  كانت  التـــي  والدته 
العـــام 1938،  من  اعتبارا 

يغني هـــذا الرجل في 
هذا المبنى الصغير 
المحاط باألشـــجار 

تلة  على  والواقع 
على  مونمارتـــر 

قريبة  مسافة 
جدا من 

كرمتها، ما يذّكر بأن هذا الحي الباريسي كان 
في ما مضى قرية قريبة من العاصمة.

وكانت هـــذه الحانـــة ملتقى الرســـامين 
الذين اختاروا اإلقامة في مونمارتر في نهاية 

القرن التاسع عشر.
وكان فنانو الرســـم هؤالء يدفعون أحيانا 
الفاتـــورة بلوحات لعدم توافـــر المال لديهم، 
كما تشهد على ذلك نسختان لعملين لبيكاسو 

وتولوز-لوتريك قدما إلى الكباريه.
وانطلـــق مغنون كثر من هـــذا المكان من 
أمثال شـــارل أزنافور وجورج براسنس وليو 
فيريه جاعلين من الكباريـــه ”معهدا لألغنية 

وحارسا لمونمارتر القديمة. الفرنسية“ 
ويقول إيف ماتيو بفخر ”أنا في التسعين 
ومســـتمر في الغنـــاء“، فيما ال يـــزال صوته 
القوي يمأل المـــكان. ويضيف ”أبنائي قبلوا 
المغامرة  بمواصلـــة 
وينبغي الصمود“.

ويتابــــع ”يقــــاوم 
الكباريــــه  هــــذا 
اجتياح  بصعوبــــة 
السياح“، مؤكدا أن 
ذلك أحدث 
تحــــوال 
كبيرا 

فــــي قلــــب الحــــي الواقع فــــي أعلــــى تلة في 
باريس. وقبالة مقهى ”ســــتارباكس“ بسطات 
لتذكارات باريسية لكنها تنتشر على األرصفة 
وتنافس البضائع الفرنسية المعروضة أيضا 
على الســــياح الذين يتوقفون اللتقاط صورة 

سيلفي.
ويحن كثيرون إلى أجواء القرية الصغيرة 
التــــي كانت تطغى علــــى الحــــي والتنزه في 

”الليه دو برويار“ أو ”ممر الضباب“.
متــــرا   130 مونمارتــــر  هضبــــة  وترتفــــع 
عن ســــطح البحــــر، وتطّل بروعــــة على أبنية 
باريس ذات المعمار األوســــماني، نسبة إلى 
المعماري الفرنســــي البــــارون جورج أوجين 
أوسمان الشهير، الذي أعاد رسم وجه باريس 
الثانية إثر الثورة  خالل حقبة الـ“أمبيــــر“ 

الفرنسّية.
وفي ذاكرة الهضبــــة مرور المغنّية 
الراحلة داليدا، التــــي اختارت اإلقامة 
في هــــذا المكان، حيث اشــــترت بيتا، 
ومن نوافذه كانت تستمع إلى عازفي 
التي  الســــاحة  في  الموســــيقى 

باتت تحمل اسمها اليوم.
هضبــــة  ولحقــــت 
بباريس  مونمارتــــر 
سنة 1860، بعد أن كانت 
بلدية مستقّلة تحمل 
وهي  ”مارت“،  اسم 
فرنســــّية  كلمة 
قديمــــة تعنــــي 
 ، “ لشهيد ا ”

وقد أطلقت على المكان تكريما للشــــهيد سان 
دونيه الــــذي ُقتل خالل الحــــروب الدينّية في 

العهد الملكي الفرنسي.
وتروي األسطورة أن سان دونيه حمل رأسه 
بيديه، بعد أن ُقطع، ومشى لسّتة كيلومترات، 
إلى أن التقى براهبة فأعطاها إّياه ووقع ميتا 
عند قدميها. وُدفن فــــي المكان الذي بني فيه 
الحقــــا صرح ”ســــان دونيه“ الدينــــي. ويعود 
تاريخ بناء بعض أقــــدم المنازل التي ال تزال 
إلى القرن الثامن  قائمة في حــــّي ”مونمارتر“ 

عشر.
ويقــــول أالن كــــوكار رئيــــس جمهوريــــة 

مــــا مونمارتر ”لــــم يصل الوضع هنا إلى 
هو عليه في البندقية (تســــتقبل 24 
مليــــون زائــــر في الســــنة). ال يزال 

باإلمكان إنقاذ بعض األمور“.
”جمهوريــــة  وأسســــت 

بهدف  العام 1921  مونمارتر“ 
مواجهة مشروع عقاري وهي 

صالحيات  بــــأي  تتمتع  ال 
تنصــــب  لكنهــــا  رســــمية، 

نفسها حامية للتقاليد.
يعتمــــر  رئيســــها 

ويضع  ســــوداء  قبعــــة 
وشاحا أحمر تكريما للشاعر 

والمغني أريســــتيد بروان الذي جعل 
مــــن مونمارتــــر مقصــــدا شــــعبيا فــــي نهاية 
القرن التاســــع عشــــر ومطلع القرن العشرين. 
وهو يســــتقبل الناس في ”مقــــر“ الجمهورية 
أي مطعــــم ”ال بون فرانكيت“ حيث رســــم فان 
غوخ لوحته الشــــهيرة ”ال غينغينت“ (الحانة 

الشعبية).
ويقــــول الرئيس كــــوكار (76 عامــــا) ”لقد 
قضــــي األمر على أعلى التلة“ في إشــــارة إلى 

اجتياح متاجر التذكارات الرخيصة.
فريديريــــك لو رئيس جمعيــــة تجار أعالي 
مونمارتر يدير آخر متجر قديم في الحي وهو 
صيدليــــة تعود للعام 1927. ويؤكد لو ”الخباز 
غــــادر واللحــــام أيضــــا. المشــــكلة تكمن في 
اإليجــــارات التي ال يمكــــن إال لمتجر تذكارات 
الرســــامون  كان  حيــــن  وفــــي  يدفعهــــا“.  أن 
المفلســــون يختارون في نهاية القرن التاسع 

عشر مونمارتر بســــبب إيجاراتها الرخيصة، 
فإن ”القرية“ باتت اآلن حكرا على الميسورين 
واألغنياء وبعض النجــــوم أيضا مثل جوني 

ديب.
ويؤكــــد بريــــس ميــــز وهــــو مدير شــــركة 
المتخصصــــة بحي مونمارتر  ”تيموبوليس“ 
”إنهــــا موجة تســــونامي لم أشــــهد لها مثيال 
في غضون ثالثين عاما. فســــعر المتر المربع 
انتقل من 1500 يورو إلى 10 آالف يورو وحتى 

20 ألفا في بعض الحاالت“.
يقول كــــوكار ”هذا التحــــول البورجوازي 
حاصــــل بالتأكيــــد، لكــــن ينبغــــي أن نواصل 
المقاومة حتــــى ال تتحول ســــاحة تيرتر إلى 
ديزنــــي النــــد“. هذه الســــاحة الواقعــــة وراء 
كاتدرائيــــة القلــــب األقدس التــــي تتربع 
على التلة تســــتقبل منــــذ القدم 
الذيــــن  الرســــامين 
إلى  أعمالهم  يبيعون 

المارة.
الرســــام  يؤكد  ولكن، 
ميدانــــي مباركــــة رئيــــس 
أن  باري-مونمارتر،  جمعية 
المنافســــة حامية بين هؤالء 
الفنانيــــن و“قاعــــات العرض“ 
المجــــاورة، قائــــال ”تباع أعمال 
بالسعر الذي نشــــتري به المواد 

األولية التي نحتاجها“. 
وكان تحقيــــق أخير بثته محطة 
”فرانس 2“ أظهر أن هــــذه اللوحات مصنوعة 

في الصين.
ويقــــول ميدانــــي غاضبا ”إنهم يــــزّورون 

الفن“.
ويحــــارب هــــذا الرســــام الذي ينشــــط في 
مونمارتر منذ الســــبعينات المطاعم المكتظة 

بالسياح والتي تنشر طاوالتها في الساحة.
وهــــو يريد أن يتمكن الفنانون من احتالل 
نصف الساحة كما ينص مرسوم بلدي صادر 

في 24 مايو 2011.
ويؤكــــد ”طــــاوالت المطاعم تحتــــل راهنا 
80 بالمئــــة مــــن الســــاحة. وفي حال اســــتمر 
الوضع ســــنرحل، لكن ال معنى لمونمارتر من 

دوننا“.

أمام لهفة الســــــياح على زيارة األماكن الفريدة وتزايد عددهم صارت بعض املدن والقرى 
التي حتتفظ بطابعها اخلاص متتعض من تزايد عدد السياح وانتشار البضائع التذكارية 
الرخيصــــــة، والبندقية خير مثال على مخاوف أهلها على جزيرتهم العائمة، حي مومنارتر 
الباريســــــي الذي يعتبر من أفضل عشــــــرة مواقع في فرنســــــا صار أهله يخشون من أن 

يخسروا رونقه وخصوصيته التي حتافظ على كل ما هو قدمي.

الغالء يدفع سكان نيويورك للعيش في جزيرة ستاتني املنبوذة

سكان الجزيرة ينتظرون القادمين

حي مونمارتر في باريس 

يضيق ذرعا بسياحه
[ سكان الحي يحافظون على أجواء الحياة القديمة

[ متاجر التذكارات الرخيصة تجتاح الهضبة 

شارل أزنافور وجورج 

براسنس وليو فيريه 

مروا على حانة البيل 

أجيل جاعلين منها 

معهدا لألغنية
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ي
مقصدا ســـياحيا جذابـــا لـــكل الزائرين من

ي ي
المغامرة التــــي كانت تطغى علــــى الحــــي والتنزه في بمواصلـــة  ن رين ز ل ب ج ي ي

جميع أنحاء العالم.
وفـــي قاعـــة منخفضة ومعتمة يســـتمتع
سياح روس وكنديون وأستراليون مع بعض
الفرنسيين بالنظر بإمعان إلى فنانين يؤدون
على آلة أعماال كالســـيكية مـــن دون مذيـــاع
بيانو قديمة، فلم يتغير شيء تقريبا في حانة

0منذ العام 1860. ”البان أجيل“ 
ويقـــول صاحبه إيف ماتيو
”إنه آخر كباريه تقليدي“ بفخر

في مونمارتـــر. وعلى غرار 
تغني كانت  التـــي  والدته 
العـــام 1938، من  اعتبارا 
هـــذا الرجل في يغني
هذا المبنى الصغير
المحاط باألشـــجار
تلة على  والواقع 
على  مونمارتـــر 

قريبة  مسافة 
جدا من 

ر و ب
الصمود“. وينبغي

”يقــــاوم  ويتابــــع
هــــذا الكباريــــه 
اجتياح  بصعوبــــة 
السياح“، مؤكدا أن 
ذلك أحدث 
تحــــوال 
كبيرا 

ي ز و ي ى ى ي
”ممر الضباب“. ”أو ”الليه دو برويار“

متــــرا  130 مونمارتــــر هضبــــة  وترتفــــع 
عن ســــطح البحــــر، وتطّل بروعــــة على أبنية 
ر ر ر و ب ع ر وو

باريس ذات المعمار األوســــماني، نسبة إلى 
المعماري الفرنســــي البــــارون جورج أوجين 
أوسمان الشهير، الذي أعاد رسم وجه باريس 
الثانية إثر الثورة  خالل حقبة الـ“أمبيــــر“ 

الفرنسّية.
وفي ذاكرة الهضبــــة مرور المغنّية 
الراحلة داليدا، التــــي اختارت اإلقامة 
في هــــذا المكان، حيث اشــــترت بيتا، 
ومن نوافذه كانت تستمع إلى عازفي 
التي الســــاحة  في الموســــيقى 

باتت تحمل اسمها اليوم.
هضبــــة  ولحقــــت 
بباريس  مونمارتــــر 
1860، بعد أن كانت  0سنة
بلدية مستقّلة تحمل 

ن ب

وهي  ”مارت“،  اسم 
فرنســــّية  كلمة 
يي

قديمــــة تعنــــي 
 ، “ لشهيد ا ”

حي الفنانين والسهرات الحلوة



} واشــنطن - تتبنـــى صحيفـــة ”واشـــنطن 
سياســـة ملتبســـة تتراوح بني دعم  بوســـت“ 
التنظيـــم العاملـــي لإلخوان املســـلمني، وجهل 
لـــدى محرريها بدوافـــع التنظيـــم ومحركاته 
الفكرية والسياسية، وأهداف يريد من خاللها 
نشـــر أيديولوجيته عبر التســـّتر خلف الدفاع 
عن املناصرين ملشـــروع التنظيـــم كالصحافي 

السعودي املختفي إلى اآلن جمال خاشقجي.
وكان خاشـــقجي أحد أكثـــر الداعمني في 
كتاباته للتنظيم املتشـــدد، وتربى على تعاليم 
مؤســـس التنظيم حســـن البنا قبـــل أن ينتقل 
للقتـــال في أفغانســـتان في ثمانينـــات القرن 
املاضي ضـــد الغزو الســـوفييتي. وخصصت 
الصحيفة مقاال أســـبوعيا للكاتب السعودي، 
حتـــول إلى إحـــدى منصات الدعم الرئيســـية 

للتنظيم في وسائل اإلعالم العاملية.
وكانت الصحيفة قد نشرت اخلميس مقاال 
قالت إنه آخر مقال خلاشقجي، وأنها انتظرت 
في نشـــره حتى يتضح مصيـــره، لكنها قررت 

نشره بعد مرور أسبوعني على اختفائه.
لكن تخصيص مساحة خلاشقجي من أجل 
دعم اإلخوان املســـلمني ليس سياســـة جديدة 
على الصحيفة األميركية التي حتظى بانتشار 

واسع داخل الواليات املتحدة وخارجها.
ويقـــول موقع ”ديلـــي ووتش“ املتخصص 
في مراقبة أنشطة اإلخوان املسلمني عامليا إن 
حيثيات األدلة تشـــير إلى أن جمال خاشقجي 
لم يكن فقط عضوا بـــارزا في جماعة اإلخوان 
املســـلمني وقريبا من شبكة اإلخوان املسلمني 
العاملية، بل كان في الواقع يدعم بشـــكل نشط 
املشـــاريع املرتبطة بجماعة اإلخوان املسلمني 

حتى شهر أبريل من هذا العام.

{أستاذية العالم}

التي  وتتسم تغطيات ”واشـــنطن بوست“ 
تتناول اإلخوان املسلمني بغياب املهنية وعدم 
اإلملـــام الكافـــي بتعقيـــدات القضيـــة وترامي 
أطـــراف التنظيم وتشـــابك فروعـــه. وتتعامل 
الصحيفة فـــي الغالب مع اإلخوان املســـلمني 
باعتبارهـــم تنظيما سياســـيا عاديا يســـعى 
على السلطة في عدة  للمنافســـة ”دميقراطيا“ 

دول في العالم العربي.
وتتجاهل هـــذه املقاربـــة الطبيعة الدينية 
للتنظيـــم وأهدافـــه للوصـــول إلى ”أســـتاذية 
العالـــم“ كمـــا وضعهـــا حســـن البنـــا قبل 90 
عامـــا، كمـــا تغفـــل الســـلوك اإلرهابـــي الذي 
تتبعه األفرع املســـلحة للتنظيـــم في عدة دول 
باملنطقة، وعقيدة تطبيق نهج متشدد للشريعة 
اإلســـالمية، ومناذج احلكم الفاشلة التي تعّبر 
عن التنظيم في السودان وتونس ومصر خالل 

حكم الرئيس املصري السابق محمد مرسي.

ففي يوليـــو 2007، أصـــدر ”ديلي ووتش“ 
تقريـــرا أفاد بأن مجلـــة ”نيوزويك“ وصحيفة 
”واشنطن بوســـت“ انضمتا معا إلضفاء ملسة 
معتدلة على ”لقـــاء تفاعلي حول الدين“ ُأطلق 
عليه اســـم ”املســـلمون يتحدثون“، وفر منبرا 
إلسالميني بارزين في جميع أنحاء العالم، مبن 
في ذلـــك الزعيم الروحي حلزب الله الشـــيعي 
اللبناني حســـني فضل اللـــه، وعضو اإلخوان 

املسلمني األملاني البارز مراد هوفمان.
وضم اللقـــاء أيضا قـــادة جماعة اإلخوان 
املســـلمني األميركيـــني مثـــل مزمـــل صديقي، 
والراحل طه العلواني، وزعيم الفرع التونسي 
لتنظيـــم اإلخوان راشـــد الغنوشـــي، وطارق 
رمضـــان، حفيـــد مؤســـس جماعـــة اإلخوان 
املســـلمني املصريـــة، والـــذي ينتظـــر حاليـــا 
احملاكمة بتهم ارتكابه اعتداءات جنسية. وزّود 
املشـــروع هذه الشـــخصيات حينها مبدونات 
شـــخصية متكنت من خاللها مـــن التعبير عن 

آرائها والدخول في تفاعل مع القراء.

تجاهل نشاط التنظيم

ويعمـــل التنظيم في العاصمـــة األميركية 
على استمالة أعضاء في الكونغرس وباحثني 
في مراكز بحثية مرموقة ورجال أعمال نافذين 
ومجموعات ضغط لشن حملة مزمنة ال تتوقف 
على أنظمة حكم عربية تعادي التنظيم وأفكاره 

وتتبنى مقاربات أكثر علمانية.
وتعلم ”واشنطن بوست“، التي متلك شبكة 
واسعة من الصحافيني واملصادر في العاصمة 
األميركيـــة وخارجهـــا، الكثيـــر عـــن أنشـــطة 

التنظيم، لكنها تتجاهلها متاما.

كما تتوفر كل يوم علـــى معلومات إضافية 
حول شبكة من املســـاجد واجلمعيات اخليرية 
واملـــدارس التابعة لإلخوان املســـلمني، والتي 
تعمل على وضع األسس ألفكار متشددة سرعان 
ما تنتشـــر في املجتمعات الغربية، وتساهم في 
تعبيد الطريق أمام تنظيمات متطرفة، كالقاعدة 
وداعش، لتنفيذ عمليات جتنيد واسعة النطاق 

في الغرب.
وفـــي ســـبتمبر 2011، نشـــرت ”واشـــنطن 
في  موضوعا عن مسجد ”دار الهجرة“  بوست“ 
العاصمة األميركية واشـــنطن وإمامه جوهري 
عبدامللك، لكنها جتاهلت في تغطيتها العالقات 
الوثيقة بني هذا املســـجد وفرع تنظيم اإلخوان 

في الواليات املتحدة. 
ووصفـــت الصحيفة أعضـــاء مجلس إدارة 
املســـجد والقائمني عليه فقط بأنهم ”ملتزمون 

بشدة بإميانهم ومحافظون للغاية“.
وجتاهل التقرير الئحة تأســـيس املســـجد 
الذي يتطلب أن يكون أربعة من أعضاء مجلس 
اإلدارة التســـعة من رؤســـاء منظمات اإلخوان 
املســـلمني األميركية الكبرى. كما جتاهل املقال 
أيضا الداعني ملبادئ جماعة اإلخوان املسلمني 
مـــن داخل املســـجد، وكذلك العديـــد من األفراد 
املدانـــني في قضايـــا تتعلق باإلرهـــاب والذين 
ُعـــرف عنهم بأنهـــم كانوا من ضمـــن املترّددين 

بشكل دوري على مسجد دار الهجرة.
وفـــي ينايـــر 2014، جنـــح زعيـــم اإلخوان 
املسلمني التونسي راشـــد الغنوشي في خداع 
صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“، خـــالل مقابلة 
أجرتهـــا الصحيفـــة معـــه، وادعـــى فيهـــا أن 
االحتاد الدولي للعلماء املســـلمني ليس تنظيما 
”سياســـيا“ على الرغم من أنه يدار من قبل زعيم 

التنظيـــم الدولي لإلخوان املســـلمني يوســـف 
القرضاوي، وأيضا رغـــم التصريحات العديدة 
التي أصدرها التنظيم في ما يتعلق بالتطورات 
السياســـية العاملية. ولم يتم الطعن أو مراجعة 
أي مـــن تصريحات الغنوشـــي أو دحضها من 

قبل ”واشنطن بوست“.

دفاع ال يستند لحقائق

وفي فبراير 2017، نشر الصحافي املخضرم 
غلني كيســـلر تقريرا  في ”واشـــنطن بوســـت“ 
يفيـــد بأنه حتقـــق من مجموعة مـــن االدعاءات 
حول مســـاعدة هيـــالري كلينتون فـــي حملتها 
االنتخابية هوما عابدين. وقام كيســـلر بدحض 
إدعـــاءات خاطئـــة عـــن عابدين أطلقهـــا روجر 
ســـتون، املستشـــار البـــارز ســـابقا للمرشـــح 
اجلمهوري دونالد ترامب، لكن كيسلر فشل في 

التحقق بشكل مهني صحيح من املعلومات. 
وأغفل كيســـلر أيضا في الكثير من األحيان 
العالقات التـــي تربط بني إحـــدى األكادمييات 
الســـعودية التي تضم في صفوفها نساء فقط، 
وترأســـها والـــدة هومـــا عابدين، واإلســـالمي 
املصنف باعتباره إرهابيا في الواليات املتحدة 
ياســـني عبدالله قاضي. كما جتاهل اخلطوات 
املهنيـــة الضرورية التي كان يجب أن يقوم بها 
لتحديد العالقـــات احلالية بـــني عائلة عابدين 
ومجموعـــة كبيـــرة تضم 86 منظمة إســـالمية، 
يرتبط الكثير منهـــا بالتنظيم الدولي لإلخوان 
املسلمني، كما تســـاهم هذه املنظمات في جمع 
أمـــوال التبرعـــات حلركة املقاومة اإلســـالمية 
الفلســـطينية (حماس)، أو دعم تنظيم القاعدة. 
وقـــال منتقـــدون حينهـــا إن املعلومـــات التي 

أطلقهـــا كيســـلر ”تثيـــر الضحـــك وتعكس في 
بعـــض األحيان نقصا مذهال فـــي اإلملام بأبعاد 
باملوضوع الـــذي يكتب عنه“. وفي فبراير 2017 
أيضا، نشـــرت الصحيفة مقـــاال حول تصنيف 
جماعة اإلخـــوان كمنظمة إرهابية في الواليات 
املتحدة. واستشـــهد املقال بـــآراء مجموعة من 
”اخلبـــراء“ غيـــر املعروفني ممن زعمـــوا أنه ”ال 
يوجد دليل“ لدعم اإلدعاء بأن منظمات أميركية 
مسلمة كبيرة مرتبطة بشبكة اإلخوان املسلمني 
العامليـــة. كمـــا أشـــار املقـــال إلى إنـــكار نفس 
مجموعة اخلبراء لهذه العالقات، لكنها فشـــلت 
في القيام بأبســـط املهـــام الصحافية التقليدية 
فـــي إجراء حتقيق ســـريع بشـــأن أذرع جماعة 

اإلخوان املسلمني في الواليات املتحدة.

ابتعدت اآلن  يبدو أن ”واشـــنطن بوســـت“ 
عن تلك األيام التي اســـتعانت فيها بصحافيني 
عميقـــة  ومعرفـــة  خبـــرة  ذوي  اســـتقصائيني 
باملوضوعات التي كانـــوا يكتبون عنها. فعلى 
ســـبيل املثـــال فـــي عـــام 2004 كتـــب صحافي 
التحقيقـــات الســـابق دوغ فـــرح سلســـلة من 
املقـــاالت العميقة حول شـــبكة التنظيم الدولي 
لإلخـــوان. وال يبـــدو من احملتمل أننا ســـنرى 
صحافيني مثـــل فرح في الصحيفة في أي وقت 

قريب.
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هل سقطت «واشنطن بوست» في فخ اإلخوان المسلمين

االنتشار الواسع للصحيفة لم يجنبها االنحياز

} مازالت الصحف والمجالت تدين 
باالمتنان للحالقين وصاالت االنتظار في 

عيادات األطباء، ألن هذه األماكن لن ترفض 
الصحف والمجالت وإن كانت قديمة، ثمة 
من يقرأها مرغما في فعل قراءة ال إرادي، 

لتفّقد ذاكرته وعما إذا كانت صالحة لجمع 
األفكار من الصحف المطبوعة. فمثل هذا 

الفعل صار ماضيا وفقد قيمته.
ربما سرعان ما يرمي الجريدة عندما 
يرى أنها صارت متأخرة عما تجّمع لديه 

من معلومات وأخبار وفرها له هاتفه الذكي، 
أو تغريه قصة إخبارية أو تحليلية يجدها 

مفيدة ليعود فيتمسك بالجريدة، لكنه في كل 
األحوال لن ينضم إلى نادي القراء األوفياء، 

فكرة انتظار الطبيب أو الحالق وتوفر 
المطبوعة أمامه جعلته يعود للقراءة ليس 

إال. امتنان الصحف يكتفي بقاعات االنتظار 
في تلك الصاالت وهو مصير يدعو للخجل 

واأللم في تاريخ الصحافة.
عاد الفتى مسرعا إلى بيتهم بعد أن أتم 
حالقة شعر رأسه، مرد فرحته ليس لهيئته 
الجديدة، بل من أجل أن يبلغ أمه أنه رأى 

صورة عمه مبتسما أعلى عمود منشور 
بأناقة في صحيفة موجودة لدى الحالق!

للمرة األولى كما يبدو عرف الفتى 
ملمس الجريدة، مع أنه يعرف أن عمه 

صحافي ويراه بين الحين واآلخر، أدهشه 
األمر أن يطالع صورته في الصحيفة 

الورقية وكأنه رآه على شاشة التلفزيون!
ربما يكون عدد الجريدة صادرا من 

أسبوع أو شهر، أو في اليوم نفسه، لكن 
المفاجأة ال تكمن في العدد أو متن المقال 

المنشور للصحافي، بل في طبيعة فتى 
على وشك إكمال دراسته االبتدائية ولم 

يلمس ورق الجريدة بعد! هل سنكون 
متشائمين أكثر عندما نشير إلى انقطاع 

العالقة بين تالميذ أكبر سنا من هذا 
الفتى، وقراءة الصحيفة!

دعونا نطلق هذا السؤال بين الفتيان، 
عما إذا كانوا قد طالعوا صحيفة مطبوعة 

على مدار عام كامل؟ لنكن أكثر تفاؤال 
ونقترح مطبوعة معنية بشؤون الصغار؟

أكثركم سيتوقع إجابة مخّيبة لآلمال، 
ويعيد التساؤل بطريقة متهكمة عما إذا 
كان الكبار أصال، مازالوا يقرأون الصحف؟

الصحف صارت بالنسبة للصغار 
والكبار على حد سواء مملة للغاية، 

مزعجة ومثيرة للجدل. باإلضافة إلى ذلك 
عليك أن تدفع ثمنها، ولَم ذلك وهي ال تقدم 

لك شيئا!
لوال االنتظار عند الحالق لما اطلع ذاك 

الفتى على مقال عمه، الذي أجهد نفسه 

فيه من أجل ابتكار فكرة جديدة يشارك 
فيها المجتمع لالرتقاء بحيويته، بينما 

أضحت طبقات عديدة في المجتمع خاملة 
في تفاعلها مع الصحف، بعدما وجدت 

بدائل رقمية أكثر سهولة.
تستعيد كاتبة عمود في صحيفة 

الغارديان البريطانية أجمل هدية يتلقاها 
الصغار قبل عشرين عاما، كانت صحيفة 

ورقية ينتهي من قراءتها الكبار في 
المنزل.

لن تنسى هذه الكاتبة كيف أن عمتها 
أهدت البن عمها الصغير قبل ربع قرن 
نسخة من صحيفة األوبزيرفر، وعندما 

لمحت ابتسامة الصغير المرتبكة، نصحته 
العمة بقراءة الجريدة ألنها تحتوي 

على كل ما يود معرفته. هل ُيسعد اليوم 
الصغار بهدية من هذا النوع؟

هناك إحساس حقيقي باإلجهاد عندما 
يتعلق األمر بعالقة الصحف المطبوعة مع 

القراء، كل شيء تغّير، المزاج، العادات، 
الرغبات، الحاجات، التوق إلى نوع 

المعرفة، لكن المشكلة أن الصحف تتصارع 
مع نفسها من أجل إعادة سلوك القراء 

إلى الوراء، والنكبة أن ال أحد يهتم بهذا 
الصراع، ألنه ال يهّم إال الصحف والصحف 

نفسها! بينما حقيقة المعادلة تشير إلى 
طرفين، فال أهمية لصحافة مطبوعة من 
دون أن تجد لها قراء، لكن الفشل جعل 

الصحف تكتفي اليوم بالمحافظة على ما 
تبقى من القراء األوفياء وليس استعادة 

القراء الذين فقدتهم.
لقد أغلقت صحف كثيرة أبوابها، 

وتوقفت عن الطباعة بعد عقود من 
اإلصدار الحيوي المؤثر على الحكومات 
والمجتمع، وصحف تعرض نفسها للبيع 

بعد أن دخلت السوق المريضة وفشلت في 
الحصول على العالج، صحف أخرى تدور 
على نفسها وتحّمل الحكومات والمعلنين 

مسؤولية التضحية بها من أجل كسر 
مواقفها.

في سوق الفشل هذا، يتراجع الكالم عن 
المحتوى المتمّيز، الذي أطلق قبل أكثر من 

عقد لعالج معضلة الصحافة، كان أنجع 
الحلول ومازال الستعادة القراء، لكن ال 

أحد نجح في الوصول إلى هذا المحتوى 
منذ أن أطلقته قمة أبوظبي لإلعالم في 

دورتها األولى عنوانا لها.
لقد اقترحت صحيفة ليبراسيون 

الفرنسية قبل سنوات يوما للفلسفة، لم 
يكن في األمر مغامرة بقدر إعادة الهيبة 

اإلعالمية للفلسفة التي تضاءلت لحساب 
الثقافة الواطئة في وسائل اإلعالم. فمنحت 

الصحيفة كل العاملين بمن فيهم رئيس 
التحرير، إجازة ليوم واحد، ودعت بوقار 
الحكمة اليونانية فالسفة من الجامعات 

لتحرير الصحيفة في ذلك اليوم.

عشنا كصحافيين على مدار األسبوعين 
الماضيين فشال مريعا في الوصول إلى 

حقيقة اختفاء الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، وانقادت الصحافة إلى أكبر 

عملية تضليل معاصرة تديرها الدول.
كان روبرت كايسر، المحرر في صحيفة 

واشنطن بوست، يفضل القول إن ”القراء 
يستحقون لقطة واحدة وواضحة على 

الحقائق“، حتى يتمكنوا من تحديد من 
هم الرجال الصالحون ومن هم األشرار. 

ولكننا وفق الكاتب ديفيد اغناتيوس حتى 
في أفضل أيامنا، فإننا ال نفي دائما بهذا 

االختبار العسير.
األسبوع الماضي صدرت صحيفة النهار 

اللبنانية بيضاء بال محتوى في محاولة 
احتجاج ال معنى له، عندما تخلت عن 

الكلمة كأداة فعالة، فأصبحت بال تأثير.
صحف عربية تقوم اليوم باستنساخ 

فكرة الصحف البريطانية كما هي وتصدر 
صفحات مترجمة ال جهد فيها غير الترجمة، 

في محاولة متأخرة لتغيير مزاج القارئ 
العربي.

كل هذه محاوالت تدور على نفسها وال 
تفتح طريقا واضحا للخروج من السوق 
المريضة، وال تملك الصحف اليوم غير 

االمتنان الشديد للحالقين الذين يجمعون 
الصحف لعرضها على الزبائن أثناء انتظار 

دورهم!

الصحف تدين باالمتنان لصاالت االنتظار

تشــــــير تغطية صحيفة ”واشنطن بوست“ 
األميركية ألخبار التنظيم العاملي لإلخوان 
املســــــلمني، إلى قصور فــــــي فهم احلقائق 
ــــــم وطبيعة نشــــــاطه طيلة  املرتبطــــــة بالتنظي
ــــــة، وتتجاهل الســــــلوك  الســــــنوات املاضي
ــــــذي تتبعه األفرع املســــــلحة  ــــــي ال اإلرهاب

للتنظيم في عدة دول باملنطقة.

[ خاشقجي كان منصة إطالق دولية ألفكار اإلخوان عبر الصحيفة  [ محررو الصحيفة يتجاهلون عمدا أنشطة التنظيم المريبة

وقعت هيئة الشارقة للكتاب مذكرة تفاهم مع مجلة {ببليشرز ويكلي} األميركية المتخصصة في قضايا النشر ويزيد عمرها 

على 150 عاما، تتولى بموجبها الهيئة إصدار {الناشر األسبوعي} الطبعة العربية من المجلة األميركية شهريا بنسخة ورقية 

وأسبوعيا بنسخة رقمية.

تغطيات {واشـــنطن بوست} التي 

تتناول اإلخوان املســـلمني تتســـم 

اإلملـــام  وعـــدم  املهنيـــة  بغيـــاب 

الكافي بتعقيدات القضية

◄

ميديا
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كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن



sleimanfrangieh

الرئيس القوي بهيبته 
وليس بعدد وزرائه.

amelalbanafseg

الفن انشغل باألسئلة أكثر من انشغاله 
باألجوبة لذلك جند في الفن دائما ما 

يعبر عنا.. يقول علي عزت بيجوفيتش 
”احلقيقة الوحيدة التي يعترف بها الفن 

هي اإلنسان“.

FarouqSalloum

الطاقة الكامنة التي ُتغـِني هي طاقة 
اجلوهر التي جتتاز اختبارات الظاهر 

األجوف وهي حركة الروح حني تتسلق 
غموض الصعب.

roooowy

تويتر ليس كتابا، األخطاء اإلمالئية 
والنحوية فيه واردة، من يعاني من 

متالزمة وجوب التدقيق النحوي بكل 
تغريدة، نقول له ارحت ورّيح، تويتر 

للتغريد اليومي وليس معرض كتاب.

WomenToAware

للنسوية ما هو إال  معارضة ”البعض“ 
انعكاس علني لكره واستحقار داخلي 

للنساء وكل ما يتعلق بهن، فتجدهم 
يتجاهلون أو ينكرون ما متر به النساء 

طوال عقود بسبب جنسهّن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

FayrouzOfficial
فيروز

فنانة لبنانية.

} بكــني - متكن تطبيق تواصل صيني يدعى 
”تيك تـــوك“ خالل عامـــني فقط مـــن أن يجذب 
أكثر من نصف مليار مســـتخدم، وهو ما ميثل 
تهديدا ألشهر تطبيقات الشبكات االجتماعية.

وجاءت نسبة 40 باملئة من املشتركني 
في تطبيـــق تيك توك من خـــارج الصني، 

ويتضمن ميزة قد تكون هي مستقبل 
خـــالل  االجتماعيـــة  الشـــبكات 

الســـنوات القادمة، وهو اإلتاحة 
ملســـتخدميه مشـــاهدة مقاطـــع 
كما  قصيرة،  موســـيقية  فيديو 
إنشـــاء  فيه  للمشـــتركني  يتيح 
مقاطـــع فيديـــو ال يزيد طول كل 

منهـــا عـــن 60 ثانيـــة، وإرفاقهـــا 
مبؤثـــرات وخدع بصريـــة من مكتبة 

التطبيق املجانية، كمـــا يحتوي التطبيق 
على قائمة من املوســـيقى املجانية التي تتيح 
قطعا متنوعة من مختلف األصناف املوسيقية.
كما يتفـــوق تطبيق تيك توك على أشـــهر 
تطبيقـــات التواصـــل االجتماعـــي الصينيـــة 

و”وي شات“. ويذكر أن شعبية  وهي ”وايبو“ 
تطبيقـــات الفيديـــو االجتماعـــي ارتقـــت إلى 
مســـتويات جديدة خالل العـــام احلالي 2018، 
إذ أن 3 منهـــا ضمـــن أفضـــل 10 تطبيقات مت 
تنزيلها فـــي جميع أنحـــاء العالم، وفقا 

لنتائج موقع ”سنسور تاور“.
وتســـعى شـــركة بايـــت دانـــس 
املطـــورة لتطبيـــق تيك تـــوك إلى 
جـــذب املســـتثمرين الكبار على 

مستوى العالم.
وانـــغ،  شـــاوفنغ  ويقـــول 
األبحاث  شـــركة  فـــي  احمللـــل 
”تطبيقـــات  إن  ”فورســـتر“، 
الفيديو أصبحـــت أكثر ربحا في 
الوقت احلالـــي، ألنها جتذب الكثير 
من املستخدمني في سن املراهقة ومن هم 
في العشـــرينات من أعمارهـــم، وهو ما يجعل 
شـــركة بايـــت دانس متثـــل تهديـــدا ملنصات 
وســـائل اإلعالم االجتماعيـــة الصينية األكثر 

رسوخا“.

{تيك توك} صيني يهدد فيسبوك

باملئة من 

املشتركني في 

تطبيق تيك توك من 

خارج الصني
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@alarabonline
 أدى تعطل موقع يوتيوب الثالثاء الماضي إلى زيادة الضغط على المواقع اإلباحية بنســـبة ٢١ بالمئة عن المتوســـط. ووفقا 

ألحـــد المواقـــع اإلباحيـــة فإن ذلك يمثل زيـــادة ملحوظة من قبل الماليين من المشـــاهدين اإلضافيين خـــالل أوقات الذروة 

المسائية، قبل أن تعود حركة الزيارات إلى وضعها الطبيعي بعد استعادة خدمة يوتيوب.

أطلـــق عراقيـــون على الشـــبكات  } بغــداد – 
االجتماعيـــة هاشـــتاغا يحمل اســـم #فضونا؛ 
تعبيرا عن غضبهم من املماطلة بهدف حســـم 

ملف تشكيل احلكومة املرتقبة.
وال يزال الغموض يلف املشـــهد السياسي 
في العراق مع التعتيم على تشـــكيل احلكومة 
اجلديدة بقيـــادة عبداملهـــدي (66 عاما)، علما 
أن الدســـتور العراقـــي يعطـــي مهلـــة ثالثني 
يوما لتشـــكيل احلكومة وعرضها على موافقة 

النواب.
وكتب مغرد:

وشرح آخر:

وكتب مغرد:

وشـــكك مغردون من جانب آخر في احلملة 
مؤكديـــن أنها مدعومـــة من بعـــض األطراف 

السياسية. وقال معلق في هذا السياق: 

وقال آخر:

وفي املقابل قلل العراقيون من قيمة تشكيل 
احلكومـــة أو عدمهـــا. وكتب متفاعـــل في هذا 

السياق:

وقال معلقـــون آخـــرون إن احلملة توحي 
بوعي الشباب العراقي.

وكتب املهندس أمجد العقابي:

ويعـــول عراقيـــون علـــى رئيس الـــوزراء 
العراقـــي املكلف عـــادل عبداملهـــدي بل يذهب 
بعضهـــم إلى وصفـــه بـ”املنقذ“، فيمـــا يعتبر 
آخـــرون أنـــه لـــن يحيد عـــن مذهب أســـالفه 

وسيغرق في دوامة الفساد أكثر. وقال مغرد:

وتساءل معلق:

وشـــكك معلقون في قـــدرة عبداملهدي على 
التغيير وكتب أحدهم:

تفاعل املغردون العراقيون مع هاشــــــتاغ #فضونا، وهي كلمة من اللهجة العامية العراقية 
توحي بـ”ضرورة اإلســــــراع في إجناز األمور العالقــــــة ذات األهمية“، حيث طالبوا القوى 
والكتل السياســــــية بحســــــم خطوات تشــــــكيل احلكومة اجلديدة، والبدء في إدارة شؤون 

البالد.

يا مسهل
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#فضونا.. حملة حزبية مدبرة

أم ضغط اجتماعي عفوي
[ عادل عبدالمهدي في ميزان هاشتاغ: هل ينجح أم يكون كأسالفه

حممود زكي

} القاهــرة – أطلقـــت وزارة البيئـــة املصرية 
بالتعـــاون مـــع اجلمعيـــة األملانيـــة للتعاون 
الدولـــي تطبيقا جديدا علـــى الهواتف الذكية 
باســـم ”دّور“ DAWAR للقضاء على املخلفات 

والقمامة في الشوارع.
األول  اإللكترونـــي،  التطبيـــق  ويعمـــل 
من نوعـــه في مصـــر، على تكوين شـــبكة من 
املســـتخدمني، يقوم فيها كل مستخدم بالتقاط 
صـــور ألماكن تتكـــدس بها القمامـــة في أحد 
األحياء، نتيجة إلهمال السكان أو تراخي عمل 

مسؤولي النظافة. 
وحتمل الصـــورة امللتقطة علـــى التطبيق 
تلقائيا وترسل لوزارة البيئة وهيئات النظافة 
املختصـــة ليتـــم التعامـــل معها، وبعـــد إزالة 
القمامـــة مـــن املنطقة يرســـل التطبيق صورة 
للمكان ذاتـــه بنفس زاوية الصـــورة األصلية 
ليطلب مـــن املســـتخدم القيام بتقييـــم عملية 

التنظيف.
ويأتي التطبيق اجلديد متزامنا مع أحدث 
تقارير منظمة األمم املتحدة للبيئة في الشـــهر 
املاضي، الذي أعلن أن القاهرة أكثر مدن العالم 
تلوثا، وأن التلوث البيئي، والذي يندرج حتته 
تفشي القمامة في الشارع، يتسبب في وفاة 40 

ألف شخص سنويا في مصر.
وشـــغل التطبيق اجلديد مواقع التواصل 
االجتماعي فور اإلعالن عنه مؤخرا، ألنها املرة 
األولى التي يطلق فيها تطبيق مشـــابه يحاول 
معاجلـــة أزمة متجـــذرة في مصر مســـتخدما 

التكنولوجيا احلديثة واملشاركة اإليجابية.
ولقي التطبيق حمالت متناقضة بني مؤيد 
ومرحب بالفكرة اجلديدة ومتهكم من التطبيق 
لصعوبة تنفيذه بشكل واسع أو حتقيق تأثير 

ملموس لقضية جوهرية.
وتقـــول ســـناء أحمد، على حســـابها على 
تويتر، ”فكرة اختراع وســـيلة تواصل خاصة 
بالقمامة شيء ممتاز، لكنها حتتاج إلى تعميم 

ومتابعة.. فهل تستطيع احلكومة فعل ذلك؟. 
وتوقـــع الفريـــق األكبر املناهض ملشـــروع 
التطبيق فشـــل الفكرة قبل انتشـــارها. فيقول 
أحمـــد زغبـــي ”كيف في بلد نســـبة األمية فيه 
أكثـــر مـــن 30 باملئـــة ونســـبة الفقـــر أكثر من 
50 باملئـــة أن يحلـــوا أزمـــة القمامـــة بتطبيق 
هاتفي؟“. وتابع في تغريدة أخرى ”املصريون 
يجهلـــون التكنولوجيا وحتـــى تنجح الفكرة 
يجب أن يكون عندك هاتف ذكي وتعرف تصور 

وحتمل الصور.. املوضوع معقد“.
ورغم حدة االنتقادات املوجهة للمسؤولني 
في مصر، لسوء إداراتهم مللفات حيوية نتيجة 
للبيروقراطيـــة مثل التلـــوث، إال أن احلكومة 
ترى أن توثيق عمليات التكنولوجيا املتطورة 
يســـاهم فـــي بنـــاء عالم متشـــابك قائـــم على 
التفاعل بني املسؤولني واألفراد، بشكل يخفف 
من أعباء الوزارات املختصـــة ويدفع املواطن 
للمشـــاركة في حتســـني ظروفه وحـــل أزماته 
وأزمات منطقته، وهي الفلسفة التي قام عليها 

تطبيق ”دّور“ من األساس.
ويقول اخلبير في الهندســـة البيئية أحمد 
وفيـــق إن أزمـــات انتشـــار القمامـــة وارتفاع 
معدالت التلـــوث متعددة في مصـــر، لكن أهم 
تلك األســـباب غياب وعي املواطن الذي ال يجد 
غضاضة في إلقاء مخلفات منزله في الشـــارع 

ملقيا مسؤوليتها على عامل النظافة.

ويضيـــف لـ”العـــرب“ أن احلكومة تتحمل 
قـــدرا كبيرا مـــن املســـؤولية بســـبب تدهور 
آليـــات إداراتها ملنظومة النظافة وإهمالها في 
محاســـبة املقصرين، ومع اســـتحالة التطبيق 
اإللكتروني اجلديد كحل جذري، غير أنه مازال 
وســـيلة توعوية مبدئية تساهم في نشر ثقافة 
احلفاظ على احلي والشارع واحلدائق العامة 

من التلوث.
ويوضح وفيـــق أن ”الثقافـــة العامة نحو 
التعامـــل مع القمامـــة غير إيجابيـــة، وُتكلف 
املجتمـــع واحلكومة الكثير مـــن الوقت واملال 
كـــي يتم التخلـــص منها، ومســـاهمة املواطن 
نفسه في اإلبالغ والشكوى واملتابعة من خالل 
التطبيق ترفـــع الوعي العام بأهمية التخلص 

من النفايات بطريقة صحيحة وآمنة“.
ويرى البعض أن التلوث البيئي في مصر 
أزمـــة خطيـــرة ال يدركها الكثيـــرون وحتتاج 
إلى تعـــاون مجتمعي متكامـــل، باإلضافة إلى 
استخدام كافة السبل املمكنة ملواجهتها، ومن 
هنا تصبـــح التطبيقـــات التكنولوجية إحدى 
األدوات، حتـــى وإن كانـــت قليلـــة الفعاليـــة، 
فهـــي وســـيلة لتخفيف حدة التلـــوث كمصدر 

لألمراض الصحية املختلفة.
وتوســـعت احلكومة املصريـــة في األعوام 
األخيـــرة فـــي مجـــال التحـــول الرقمـــي مـــن 
خـــالل بناء تطبيقـــات على الهاتـــف احملمول 
تلتحق باملنظومـــة احلكومية وتقدم اخلدمات 

للمواطنني في أشكال متعددة.

والتكنولوجيا  االتصـــاالت  وزير  وكشـــف 
املصـــري عمـــرو طلعت، أنه بحلـــول منتصف 
العام املقبل ســـيكون هنـــاك أكثر من 20 خدمة 
للمواطـــن موجـــودة علـــى الهاتـــف الذكـــي، 
ويســـتطيع احلصـــول عليهـــا فـــي أي مكان، 
وتتـــم حاليا إتاحتها من خالل مواقع األجهزة 

احلكومية.
ورغـــم التفـــاؤل احلكومـــي، إال أن أغلـــب 
التطبيقات الصادرة عن الـــوزارات والهيئات 
العامـــة بالتعـــاون مـــع شـــركات خاصـــة، لم 
يكتـــب لها النجاح الواســـع لســـوء تســـويق 
التطبيـــق نفســـه وغيــــاب ثقـافـــة التعـامـــل
معـه في قضـاء اخلـدمـات األسـاســـية أو عـدم 
ثقــــة املـواطـن في حتقيق اخلدمة املرجوة عن 
طريـــق اإلنترنت وتفضيـــل القيام بها بالطرق 

التقليدية.

ر}.. تطبيق يحل مشكالت التلوث
ّ
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شغل إطالق وزارة البيئة املصرية تطبيقا جديدا حملاربة انتشار القمامة في الشوارع على 
الهواتف الذكية، الرأي العام وفتح الباب ألحاديث متناثرة بني مؤيد ومعارض على مواقع 

التواصل االجتماعي للحدث الفريد.

الحكومة المصرية تحارب 

القمامة بالتطبيقات الذكية

MesopotamiaIRQ
فضونا وقســــــموا الكعكة بينكم بس خلونا 

نعيش بسالم.
ف

alialamery92
فضونا وشــــــكلوا احلكومــــــة واتركوا العالم 
يشــــــهد أكبر مفاجأة للعراق منذ ٢٠٠٣ إلى 

حد اآلن.

ف

muntathar1993
عــــــادل عبداملهدي بني حصــــــص األحزاب 
ودوامة املستقلني ال أعتقد أنه قادر على أن 
يشكل احلكومة كما يريد. #سيسقطونه_

عند_املساس_مبصاحلهم.

ع

zainabwelcom
كثر الناشطون في #فضونا و#ال_تكن_

ــــــا وأغلبهم تدعمهم األحزاب وتدفع لهم  بذيئ
والله وكيلكــــــم كلهم عكس ما ينشــــــرون ال 
يهتمون بحكومة تتشكل وال بأخالق تتعدل. 

ك

zaid_amila
املناداة باإلســــــراع في تشــــــكيل الوزارة ال 
فائدة منها قبل تفكيك األخطبوط املعشــــــش 
ــــــوزارات التي تديرهــــــا الكتل  في كافــــــة ال
واألحــــــزاب ألنها في احلقيقــــــة دورها أكثر 

فعالية وتأثيرا من الوزير نفسه #فضونا.

ا

drbas1988
مقتدى الصدر حتول في الفترة األخيرة إلى 
ناشط تويتري، يوزع صكوك الوطن، ويوجه 
ــــــن، لكن مع احترامي  النصائح إلى اآلخري
له أعتقد أنه هــــــو أولى بتلك النصائح، عليه 
ــــــم يصلح اآلخرين!  أن يصلح نفســــــه أوال ث

#فضونا.

م

2009A75d
فضونا عبارة جميلة أطلقها الشباب املثقف 
مــــــن أجــــــل اإلســــــراع بتشــــــكيل احلكومة، 
املغزى منها هو توفير اخلدمات ومحاســــــبة 

الفاسدين وإيجاد فرص عمل للشباب.

ف

0780_118
عــــــادل عبداملهدي وأنت في عقــــــدك الثامن 
مؤكد أنك ال ميكــــــن أن حتكم كجدك اإلمام 
ــــــى كاخلليفة عمر، ولكنك ميكن  علي وال حت
ــــــر محمد وهــــــو في عقده  أن حتكــــــم كمهاتي

التاسع.

ع

slaamhadethe
ــــــي تفاءلت قليال  أنا أعيش قلقا شــــــديدا ألن
بتولي عبداملهدي الرئاسة رغم أني لم ألوث 
إصبعي في االنتخابات، ولكن هل ســــــيلعب 
هذا الرجل دور املنقذ أم أنه اســــــتلم ليكمل 

مسيرة سلفه وسلف سلفه؟

أ
ysE5Y8bvn7ZcLO0

فضونا من ســــــوق هرج الوزارات واملزايدة 
ــــــى املناصــــــب، و#فضونا مــــــن ماراثون  عل
املغــــــامن،  لتقاســــــم  املغلقــــــة  االجتماعــــــات 
ــــــة عمر حكومة تصريف  و#فضونا من إطال
بتقــــــدمي  ــــــدأوا  واب ــــــا  و#فضون األعمــــــال، 
ــــــا ووفــــــروا لنا فرص  اخلدمــــــات، و#فضون

العمل، و#فضونا وحاربوا الفاسدين.

ف

إطـــالق التطبيـــق تزامن مـــع إعالن 

منظمـــة األمـــم املتحـــدة للبيئة أن 

القاهرة أكثر مدن العالم تلوثا

b



يقف محمد منصـــور ذو اللحية  } القاهــرة – 
الطويلة ضمن صف طويل من الرجال والنساء، 
أمـــام أحـــد منافذ بيع الســـلع التابعـــة لجهاز 
الشرطة بمنطقة اإلســـعاف، في وسط القاهرة، 
ينتظر دوره لشـــراء اللحوم الطازجة بأســـعار 
منخفضة عن مثيالتها في باقي المتاجر، وبعد 
دقائق وصل إلى األمني الذي يرتدي زّيا مدنّيا 
ويمسك السكين بشـــكل احترافي، وحصل منه 

على السلعة.
يأتـــي محمـــد كل ثالثة أيـــام تقريبا لنفس 
المكان لشـــراء كيلوغرام واحد من اللحم يكفيه 
وزوجتـــه وابنتيه، ويتذكـــر أول مرة جاء فيها 
إلى المنفذ قبل ســـتة أشـــهر، أنه كان يخشـــى 
التعامـــل معه برعونة بســـبب لحيته الطويلة، 
وشـــعور أفراد األمن بأنه تابع لتيار إســـالمي 
متشـــدد، لكنه حصل على السلعة بسهولة مثل 

باقي المواطنين دون تمييز.
ويقـــر الرجـــل الخمســـيني فـــي حديثه مع 
”العـــرب“ مـــن أمـــام المنفـــذ، أنـــه كان ضمـــن 
فئات المجتمع الســـاخطة علـــى اتجاه الجيش 
والشرطة لبيع الســـلع في الشوارع والميادين، 
الجهات  وكثيرا ما كان يمتعـــض من ”بيزنس“ 
األمنية بامتالك مصانع ومزارع وشركات أغذية 
لخدمـــة أفرادها فقط، لكنه عّدل من وجهة نظره 

جراء شعوره بالدور المجتمعي الواسع لها.
ويثق أكثر المواطنين في منتجات وســـلع 
الجيش والشـــرطة، العتبـــار أنها أكثـــر أمانا 
وطازجة وجاءت من مزارع ومصانع ذات إدارة 
أمنية ال تقبل األخطاء بما ال يتسبب في اهتزاز 
صورة المؤسســـة. ويحمل الزحام على الشراء 
بعـــدا يرتبط بعـــدم التالعب في األســـعار، ألن 
هناك تسعيرة جبرية على كل سلعة، بالمخالفة 
مـــع أبجديات الســـوق الحرة التـــي تنتهجها 

الحكومة.

خدمة البسطاء

ينتمي محمـــد إلـــى التيار الســـلفي الذي 
ال تـــكّل الحكومـــة مـــن تضييق الخنـــاق على 
عناصره كخطـــوة نحو تفكيك بؤر التطرف في 
مصر، لكنه يرى فـــي الدور المجتمعي للجيش 
والشـــرطة، خطوة مهمة نحو تحسين العالقة 
مع الشـــارع، وتراجع شعور الناس بأن أجهزة 
األمن مجرد مؤسســـات لحماية النظام والدفاع 

عن قراراته وسياساته فقط.
وتحمـــل كلمـــات الرجل ما يمكـــن اعتباره 
العســـكرية  المؤسســـتين  لدوافـــع  تلخيصـــا 

والشـــرطية فـــي مصـــر للتوســـع في 
القيام بـــدور مجتمعي، عبـــر تقديم 
خدمات وسلع عّدة للمدنيين بأسعار 
منخفضة، للتخفيف عن كاهلهم، كما 
أن الشـــواهد تعكس عـــدم تصنيف 

الناس وفـــق االنتماءات السياســـية والدينية، 
وعـــدم تصنيفهـــم إلـــى مدنيين وعســـكريين، 
في خطوة تأخـــذ طابعا تصالحيـــا جديدا مع 

الجميع.
ولدى الكثير من المواطنين في مصر شعور 
راسخ بأن المؤسسات األمنية موجودة لحماية 
مؤسســـات النظام وفرض االســـتقرار بالقوة، 
ما خلق فجوة واســـعة في العالقة مع الشارع، 
وهي الحالة التي رأت الحكومة أن استمرارها 
يشكل خطورة في المستقبل، وأن التوجه نحو 
تعظيم الدور المجتمعي للجيش والشـــرطة من 

شأنه تخفيف االحتقان بتقديم المساعدات.
ويعتقد بعض المراقبين أن األمر يحمل في 
ثناياه نوعا من رد الجميل للشـــارع الذي ساند 
الجيش والشـــرطة في التخلص من نظام حكم 
جماعة اإلخوان المســـلمين، خـــالل أحداث 30 
يونيو 2013، ألنهما لم يكونا لينجحا في مهمة 
اإلطاحة بالرئيس األســـبق محمد مرسي، دون 
مســـاندة مجتمعية تضفي شرعية شعبية على 
إســـقاطه، ويجنبهما قدرا مـــن الحرج المحلي 

والدولي.
ويضـــاف إلـــى ذلـــك، أن الحكومـــة تريـــد 
اتخاذ خطـــوات يكون لها مـــردود إيجابي في 
الشـــارع لخفض نبرة الغضب من مشـــروعات 
المؤسسات األمنية، ال سيما الجيش، ورأت أن 
األمر لن يتحقق دون شعور الناس بأن شرعنة 
االقتصـــاد األمني تتطلب حصـــول المواطنين 
على جزء منه بشكل يذيب اإلحساس بالفوارق 

االجتماعية بين العسكريين والمدنيين.
وبهـــذه الخطوة، وفـــق اعتقـــاد الحكومة، 
يتم ضـــرب أكثر من هدف فـــي آن واحد؛ األول 
إسكات المعارضين للنفوذ الرأسمالي للجيش 
والشـــرطة، وإحراجهـــم بـــأن امتـــالك مـــزارع 
ومصانع ومستشـــفيات يحمل فائدة للمجتمع 
تكاد تكـــون متوازية مع المنافـــع العائدة على 
رجال المؤسســـتين األمنيتين، والثاني تقوية 
العالقة مع الشارع، خاصة البسطاء عبر تقديم 
مساعدات وخدمات بأسعار تنافسية، وأحيانا 
مجانية، مثل الحاصل بمستشـــفيات عسكرية 
وشـــرطية، لخلق حالة من الترابـــط والتالحم 

والتكافل.
ويتنوع الدور المجتمعي للجيش والشرطة 
بين بيع مستلزمات مدرسية وخضروات وفاكهة 
وســـلع أخرى، حتى أن وزارة الداخلية أطلقت 
مؤخرا مبادرة بعنوان ”كلنـــا واحد“، وتكفلت 
بدفع المصروفات المدرسية لبعض أبناء األسر 
البسيطة، وتسيير قوافل طبية مجانية، فضال 
عـــن توفير فرص عمل لبعض الشـــباب المفرج 
عنهم مـــن الســـجون. وتقـــوم وزارة الداخلية 
بتقديـــم خدمات األحوال المدنية المختلفة عبر 
قوافل تذهب للمواطنين في مقار ســـكنهم، 

لخدمة كبار الســـن وســـكان المناطـــق النائية 
بالمحافظات واألقاليـــم المختلفة، بعد أن كان 
الفســـاد داخل  وانتشـــار  الروتيـــن الحكومي 
العديـــد من قطاعـــات األحوال المدنية ســـببا 
مباشرا في تهرب المواطنين من الذهاب إليها.

ويقـــول العميـــد إيهـــاب يوســـف رئيـــس 
جمعية ”الشـــرطة والشـــعب“، فـــي حديثه مع 
”العـــرب“، إن الهدف من هـــذه التحركات يكمن 
بشـــكل أساسي في تحســـين الصورة الذهنية 
الســـلبية لدى أجهزة األمن في أذهان الماليين 
مـــن المواطنين، ومحاولـــة التخفيف من حدة 
تأثيـــرات المعلومات التي تثـــار ضد األجهزة 
األمنيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل االجتماعي، 
بجانـــب تقديـــم وجه آخـــر لضابط الشـــرطة 
بعيدا عن أقســـام الشـــرطة التي تشهد بعض 

التجاوزات.
ويحمل التقارب الشـــرطي والعســـكري مع 
الشارع دالالت توحي بأن النظام يدرك صعوبة 
إخضاع الشارع للقبول باألوضاع االقتصادية 
بسياسة الترهيب، ومضاعفة انخراط الجيش 
والشرطة وســـط الناس والتعامل معهم بحس 
إنســـاني، إحدى أدوات القـــوة الناعمة لعبور 
المرحلـــة دون توتـــرات مجتمعية تؤثر ســـلبا 

على االستقرار السياسي واألمني.

سباق بين الجيش والشرطة

ظل خطـــر اإلرهاب في أعقـــاب نهاية حكم 
اإلخـــوان ورغبة الحكومـــات التي تتابعت بعد 
تلك الفتـــرة في إحـــكام قبضتهـــا على مجمل 
األوضاع الداخلية، يشـــكل هاجســـا استدعى 
اســـتخدام سياسة الترهيب باعتبارها السبيل 
األســـهل لتطبيق نظرية الردع األمني، وهو ما 
أبقى صورة األمن في األذهان كما هي من دون 

تغيير.
ويبدو المشـــهد كأن هناك حالة من السباق 
بين الجيش والشـــرطة للقيـــام بدور مجتمعي 
فاعل وكســـب ود الشـــارع، فمثال، عندما قامت 
مستشـــفيات القوات المســـلحة بفتح أبوابها 
أمـــام الجمهور في أيام محددة بشـــكل مجاني 
واســـتقطاب أطباء عالميين إلجراء فحوصات 
نادرة دون مقابل، سارعت مستشفيات الشرطة 

للقيام بذات الدور، ولكن طوال أيام األسبوع.
وكان دخول بعض المستشـــفيات الشرطية 
والعســـكرية حتـــى وقت قريـــب، مقتصرا على 
أبناء المؤسستين من الضباط وصف الضباط 
والمجنديـــن وأســـرهم، مـــا يعكـــس التحول 
الجذري في طبيعـــة العالقة التي يرغبان فيها 
مع المواطنين، بحيث تختفي النظرة السلبية 
المجتمع  جانـــب  من 

لتعامـــل الحكومـــة بخصوصيـــة مـــع عناصر 
الجهاز األمني.

وبلغت مســـاعي التقـــارب بيـــن المدنيين 
والعسكريين حد إنشاء أكثر الوحدات السكنية 
المدعومة ألبناء البســـطاء في مناطق مجاورة 
لمـــدن ضبـــاط الجيش، مثال ذلك، أن مشـــروع 
”دار مصـــر“ الموجـــه إلـــى محـــدودي الدخـــل 
في مدينة الشـــروق شـــرق القاهرة، يكاد يكون 

مالصقا لمنطقة سكن الضباط هناك.
وبحســـب دراســـة أعدتها دوريـــة ”بدائل“ 
وأشـــرفت عليها الدكتورة إيمان رجب الخبيرة 
في األمـــن اإلقليمي بمركز األهرام للدراســـات 
االســـتراتيجية، فإن هناك جملة من المحفزات 
التي تدفع المؤسســـات العسكرية باتجاه لعب 
أدوار مجتمعيـــة، مثل مواجهة الفقـر والمرض 
والفساد، وأن تلك المحفزات واضحة في بلدان 
العالم الثالث نتيجة تعلق آمال شـــعوبها على 

القادة السياسيين لتحقيق التنمية.
ويحمل هذا التوجه دالالت تشي 

بأن ”مؤسستي الجيش والشرطة 
أدركتا خطورة استمرار شعور 

المجتمع بأنهما مؤسستان 
منعزلتان عن الشارع، تتمتعان 

بامتيازات مالية وطبية 
وخدمية وسكنية بخالف 

باقي الفئات مقابل 
قيامهما بحماية قرارات 

وسياسات النظام ال 
سيما االقتصادية 

منها“، وتحتاج خلخلة 
مبـــادرات  إلـــى  الشـــعور  هـــذا 

نوعية لمشـــاركة المدنيين في امتيازاتهم 
واالستفادة من نفوذهم المالي واالقتصادي.

وتقول ناديـــة رزق، وهي معلمة، لـ“العرب“ 
”ال أشـــتري احتياجـــات منزلـــي إال مـــن منافذ 
الجيـــش والشـــرطة، ويبـــدو أنهمـــا يريـــدان 
توصيل رســـالة للناس بـــأن األمن الذي يحمي 
القرارات الصعبة من غضب البســـطاء، يشعر 
أيضـــا بمعاناتهم جـــراء الغـــالء، وهو توجه 
إيجابي يغير النظرة الســـلبية عن المؤسسات 
األمنية في مصر، وأنها توازن في عالقتها بين 

الحكومة والشارع�.
وما يلفت نظر ناديـــة، أن أكثر منافذ البيع 
التابعة للجيش والشـــرطة، تختـــار أفراد أمن 
لديهـــم قبول مجتمعي للتعامـــل مع الجمهور، 
ألنهـــم مطيعـــون، وال يفرضـــون كلمتهـــم على 
النـــاس، ويتعاملون بود واحترام، وال تشـــعر 
بأنهـــم ذات خلفيـــات أمنيـــة، فمثـــال، يتركون 
للمشـــتري حريـــة االنتقاء من الســـلع الختيار 
األنســـب منهـــا دون تدخـــل أو تعنيـــف مثلما 
يحصـــل من بعض الباعة المدنيين، ما ســـاعد 
علـــى إقامة صداقـــات وعالقات إنســـانية بين 
المجتمـــع والقائميـــن علـــى منافـــذ البيع من 

العسكريين واألمنيين.

وتضيـــف لـ“العرب“ ”أعتقـــد أنهم يفكرون 
بمنطق كلما زاد الحراك اإلنساني واالجتماعي 
للمؤسسات األمنية تجاه الشارع، فإن الصدام 
بيـــن الطرفين يتراجع.. عن نفســـي يكفيني أن 
أشـــعر بأننـــي أصبحت أحصل على مكاســـب 
مثل التي يتحصل عليها العســـكري والشرطي 
وأســـاهم في ملكيـــة المستشـــفيات والمزارع 
داخلـــي  وتالشـــى  والشـــركات،  والمصانـــع 
اإلحســـاس بأنهم فئات تعيش في جزر منعزلة 
عن معاناة الناس، نحن شعب عاطفي بالفطرة 
ويمكن أن تشـــتري وده بأشـــياء بســـيطة مثل 

المساعدات“.
ويعيـــش حوالي نصف الشـــعب المصري 
تحت خط الفقر، وهؤالء يمثلون قاعدة شـــعبية 
هامة شاركت في االنتخابات على أمل الخروج 
مـــن دائـــرة الجوع الـــذي حاصرها لســـنوات 
طويلـــة، وتـــدرك الحكومـــة أن مهمـــة احتواء 
غضب هذه الطبقة تشـــكل تهديدا حقيقيا لها، 
والمواجهـــة األمنيـــة معهم قد تكون خاســـرة، 
ألنهـــم بال قائد وال يملكون شـــيئا يخســـرونه، 
والتالعـــب معهـــم فـــي لقمـــة العيـــش 

مواجهة محفوفة بالمخاطر.
ويؤكـــد النفور المتصاعد 
الحكومـــة  أن  للبســـطاء 
أخفقـــت فـــي إدارة العالقة 
الجيـــش  دفـــع  مـــا  معهـــم، 
من  بالمهمة  للقيام  والشـــرطة 
خالل المساعدة في موجة الغالء 
المعيشـــية،  األحوال  وتحســـين 
وتعويـــض غياب دور مؤسســـات 
المجتمع المدني الذي بدأ يتالشـــى 
وجوده جـــراء التضييـــق الحكومي، 
والتعامل مع أكثرهـــا باعتبارها تقوم 
بأدوار مشبوهة ذات مآرب سياسية، وبعضها 

يحمل طابعا دينيا.
ويؤكـــد متابعـــون أن قيـــام المؤسســـات 
األمنية بدور مجتمعي، إحدى أدوات الحكومة 
المصرية لتعويض الناس عن خنق المنظمات 

األهلية.
ويرى العميد محمد يوسف أن هذه األدوار 
تســـاهم في توصيل رســـائل عـــدة مفادها أن 
المؤسســـات األمنيـــة تتضامـــن وتتكاتف مع 
األزمـــات التـــي يواجهها المواطنـــون وتؤمن 
بها، وتحاول العمل علـــى حلها، بجانب زيادة 
الجانـــب التوعوي تحديـــدا لألجيال الصغيرة 
لترســـيخ صـــورة مغايـــرة عمـــا يصورها لها 

المجتمع المحيط بها.
ويلفت البعـــض من خبراء علـــم االجتماع 
السياسي إلى أن المؤسسات األمنية المصرية 
تحـــاول جراء هـــذا الحضـــور تخفيـــف حدة 
االضطرابات المجتمعية التي قد تحدث نتيجة 
الزيادات المتتالية في األسعار وتنامي حاالت 
العنف، والتي كان من ضمن أسبابها انشغالها 
بمكافحـــة اإلرهـــاب على حســـاب ضبط األمن 
الداخلـــي، وبالتالي فإنها تحاول تعويض هذا 
القصور من خالل االرتقاء بالجوانب الخدمية.

وتحمل المســـاعدات العسكرية والشرطية 
أبعـــادا ذات دالالت نفســـية، تضـــاف للقيمـــة 
المجتمعية واإلنســـانية لهـــا، ألن هناك أطرافا 
مناوئـــة للحكومـــة تعمـــل على شـــحن الناس 
واســـتثمار حالة اإلحباط، والنبـــش دائما في 
امتيازات المؤسســـات األمنية، بحكم الخلفية 
السيســـي،  عبدالفتـــاح  للرئيـــس  العســـكرية 
والحديـــث عـــن اهتمامـــه المتزايـــد بالجيش 
والشـــرطة، برفـــع رواتب ومعاشـــات الضباط 

مقابل زيادة األعباء عن باقي فئات المجتمع.
كشـــف  أســـتاذ  قنـــاوي  فتحـــي  ويؤكـــد 
الجريمـــة بالمركز القومي للبحـــوث الجنائية 
واالجتماعيـــة، أن تكثيف التواجد في المناطق 
الفقيرة ذات المستويات التعليمية المنخفضة 
يأتي بنتائج إيجابية على مســـتوى تحســـين 
الصـــورة الذهنيـــة، غيـــر أنه ال يحقـــق نفس 
النتائج في المناطق الحضرية وفي األوســـاط 
الثقافيـــة التي تـــدرك أنها تحركات شـــكلية لم 
تغير من جوهر األداء األمني الذي يعاني نفس 

مشكالت الماضي.
ويضيـــف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أن 
ضمان نجاح هذه المبادرات المجتمعية يرتبط 
بأمرين؛ األول، من خالل التعامل بشـــفافية مع 
حـــوادث الخروج عـــن القانون التـــي يرتكبها 
أفراد األمن، والثاني، اســـتخدام وسائل علمية 
ونفسية ســـلمية لضمان وصول الرسائل التي 
تهـــدف إليها، وقيـــاس نتائجهـــا للتعرف على 

مدى تقبل المجتمع لهذه الخدمات من عدمه.

مجتمع
دور مجتمعي للجيش 

في مصر: مساعدة الفقراء

[ زيادة الحراك اإلنساني تؤجل الصدام بين 
المؤسستين األمنيتين والشارع

مواجهة الفقراء قنبلة موقوتة  

شعب عاطفي بالفطرة ويمكن أن تشتري وده بأشياء بسيطة

متلك املؤسسة العسكرية في مصر حضورا يتجاوز األدوار التقليدية للجيش، حيث عملت 
على بناء إمبراطورية اقتصادية ضخمة، تنقســــــم حولها اآلراء، فهناك من يرى أنها جنحت 
في سد ثغرات السوق وحل أزمات كبرى، مثل طرح سلع بأسعار منخفضة، فيما ينتقدها 
آخرون ويعتبرون أنها تكســــــب اجليش نفوذا كبيرا يتسبب في تهميش املؤسسات املدنية، 

ويجعل منه ”دولة ذات مجتمع مغلق على أفراده“.

يعيش حوالي نصف الشعب املصري تحت خط الفقر، وهؤالء يمثلون قاعدة شعبية هامة شاركت في االنتخابات على أمل الخروج من 

دائرة الجوع الذي حاصرها لسنوات طويلة.
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مؤسستا الجيش 

والشرطة أدركتا خطورة 

استمرار شعور المجتمع 

بأنهما مؤسستان 

منعزلتان

ين و ه و ر و
مع الشـــارع، وتراجع شعور الناس بأن أجهزة 
والدفاع األمن مجرد مؤسســـات لحماية النظام

عن قراراته وسياساته فقط.
وتحمـــل كلمـــات الرجل ما يمكـــن اعتباره 
العســـكرية  المؤسســـتين  لدوافـــع  تلخيصـــا 

والشـــرطية فـــي مصـــر للتوســـع في 
القيام بـــدور مجتمعي، عبـــر تقديم 
خدمات وسلع عّدة للمدنيين بأسعار 

ي

منخفضة، للتخفيف عن كاهلهم، كما 
أن الشـــواهد تعكس عـــدم تصنيف 

ر ب ض ب ي ر رو ع ب
البسيطة، وتسيير قوافل طبية مجانية، فضال 
عـــن توفير فرص عمل لبعض الشـــباب المفرج 
عنهم مـــن الســـجون. وتقـــوم وزارة الداخلية 
بتقديـــم خدمات األحوال المدنية المختلفة عبر 
قوافل تذهب للمواطنين في مقار ســـكنهم، 

ي ر ي ض ب ول ن و
والعســـكرية حتـــى وقت قريـــب، مقتصرا على 
أبناء المؤسستين من الضباط وصف الضباط 
والمجنديـــن وأســـرهم، مـــا يعكـــس التحول 
الجذري في طبيعـــة العالقة التي يرغبان فيها 
مع المواطنين، بحيث تختفي النظرة السلبية 
المجتمع  جانـــب  من 

ن ر ر ر و جيش ب
لديهـــم قبول مجتمعي للتعامـــل مع الجمهور،
على مطيعـــون، وال يفرضـــون كلمتهـــم ألنهـــم
النـــاس، ويتعاملون بود واحترام، وال تشـــعر
بأنهـــم ذات خلفيـــات أمنيـــة، فمثـــال، يتركون
للمشـــتري حريـــة االنتقاء من الســـلع الختيار
األنســـب منهـــا دون تدخـــل أو تعنيـــف مثلما
يحصـــل من بعض الباعة المدنيين، ما ســـاعد
علـــى إقامة صداقـــات وعالقات إنســـانية بين
المجتمـــع والقائميـــن علـــى منافـــذ البيع من

العسكريين واألمنيين.

أحمد جمال

ةة االللل ذذ نن ققفف ةة االقلقاهاه {{

و ل ويج

صحافي مصري
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} أكثر ما كان يوتر أعصابي ويصيبني 
بالغم في أيام الحرب؛ مشاهدة عظام 

الروتين التي كانت تتكسر وتتهشم بفعل 
األحداث والتغييرات المتسارعة، حين 

كانت تعترضنا نوبات الهلع التي تمارس 
طقوسها أشباح مسموعة غير مرئية. 
ليس كل روتين ممال كما هو متعارف 

عليه من زاوية التعميم الضيقة، فالروتين 
أحيانا يعني حياة مستقرة هادئة منتجة 

ومنظمة؛ نصحو في الصباح الباكر 
وفي جفوننا بعض من نعاس وأمل ثم 

نبدأ بوضع الخطط لنهار طويل خال من 
المفاجآت والمعرقالت.

في الحرب، تتوارى الطقوس البسيطة 
عن مشهد الحياة الساكن الذي يتحول 
إلى بركة وحل هائجة بفعل رمية حجر 

من طفل مشاكس، فتخرج األمنيات على 
شكل حسرات كلما كانت تتناهى إلى 

سمعنا أصوات القصف ونحن نتخيل 
طوابير من أشباح تنتظر دورها تلبية 
لنداء الموت. لم يكن الروتين اليومي 
متاحا في صباحات الحرب، وبينما 

كنت أنصت مضطرة لضربات مطارق 
الخوف في روحي، كنت أتشوق لصباح 

واحد مغزول من سالم وطمأنينة؛ 
صباح الذهاب إلى العمل واللهاث خلف 

المسؤوليات، النميمة مع الصديقات، 
التسوق، زحام الشوارع، المواصالت، 
والعودة إلى المنزل، الطبخ، الترتيب، 

متابعة التلفزيون وفيلم السهرة. في أيام 
السلم، حتى االكتئاب الوجودي كانت له 

نكهته الخاصة.
في محاوالتي للبحث في المصادر عن 
كلمة روتين والمعاني التي يمكن أن تدور 

حولها، صادفت عناوين تصب كلها في 
معنى واحد ال يتغير؛ كيف تغير روتين 
حياتك؟ أو كيف يكون الروتين اليومي 
خطوة نحو االكتئاب، في تأكيد واضح 

على أن الروتين هو السبب المباشر 
في بعض االضطرابات النفسية التي 

قد تصيب سكان العالم المعاصر، بل إن 
بعض مصادر التنمية البشرية تؤكد أن 

كسر حدة الروتين ممكن أن يتم بخطوات 
وإجراءات بسيطة، وكأن ال شاغل وراء 

إنسان العصر الرقمي سوى مشكلة 
التخلص من براثن الروتين، لتعود حياته 

جميلة كما سيرتها األولى قبل أن يجثم 
عليها شبح الروتين!

لطالما أعجبت كثيرا بسيرة الراحل 
نجيب محفوظ وطقوسه في الكتابة 

المواظبة وحبه للروتين، خاصة الروتين 
الحكومي الذي ساعده في تنظيم حياته 

بين العمل والكتابة.
بعد تقاعده من عمله الحكومي، كان 
محفوظ يخصص ساعات محددة طوال 

اليوم للكتابة في نظام صارم ال يحيد 
عنه؛ نظام في أوقات الطعام والنوم 

والكتابة والقراءة حتى طريقة ومراحل 
الكتابة واألدوات التي كان يستخدمها، 

ولم يستثن من ذلك لحظات التأمل وعدد 
فناجين القهوة وتوقيتاتها، واألمر ذاته 

يتعلق بالمقطوعات الموسيقية التي 

كان يسمعها إضافة إلى أغاني أم كلثوم، 
ثم ذهابه اليومي إلى المقهى الذي كان 

يعده معرضا دائما لشخصيات رواياته. 
كما أن فكرة السفر لم تكن تجد عنده 

ترحيبا كبيرا، فلم يكن محبا للسفر حتى 
أنه حدث وأرسل ابنتيه لتسلم جائزة 

نوبل بالنيابة عنه، بينما ذهب هو للقاء 
أصدقائه خشية أن يتغير جدوله اليومي 

المعتاد.
على الرغم من أن السفر يشبع ويسقي 
شجرة الفضول حتى ترتوي، وعلى الرغم 

من فوائده السبع التي تتناقلها األمثال 
الشعبية فإن للسفر مضاره أيضا؛ فهو 
عدو الروتين األول وصاحب حظ كبير 

من نجح في االستغناء عنه تماما أو 
اكتفى بسفرات قصيرة حسبما تقتضيه 

الضرورات.
بعض الناس، يكرهون السفر بجميع 

تفاصيله حتى لو كان بغرض الترفيه، 
لكنهم يذعنون في الغالب لرأي الجماعة 
وقد ال يجدون مخرجا لذلك، فيضطرون 

إلى شرخ الروتين ولو قليال!

ال تكسروا الروتني

نهى الصراف
كاتبة عراقية
افاف الال نن

} الرباط – يفد اآلالف من األطفال من مختلف 
األعمار كل ســـنة إلى أروقـــة وحلبات عروض 
اخليل مبعرض الفرس مبدينة اجلديدة، الذي 

يقام حاليا مبركز املعارض محمد السادس.
ويختبـــر أطفـــال من مختلف املســـتويات 
التعليمية بل حتى مـــن دور احلضانة، برفقة 
معلميهـــم ومؤطريهم، على مدار أيام املعرض 
(١٦ -٢١ أكتوبـــر)، احلياة ويقبلون بفرح على 
عالم الكبار الكتشـــاف أسرار فنون الفروسية 

بشغف كبير.
وتتوقـــع جمعية معـــرض الفـــرس، التي 
تشـــرف على تنظيم هـــذه املبـــادرة، أن يزور 
فضاءات املعـــرض حوالي ٢٠ ألف طفل، وذلك 

طيلة أيام الدورة احلالية للمعرض.
وقالت املســـؤولة عن التواصل في جمعية 
معرض الفـــرس، منى محتان، ”إن عددا كبيرا 
مـــن األطفـــال ميثلـــون مؤسســـات تعليمية 

وجمعيات من عـــدة أقاليم وجهات من اململكة 
املغربيـــة، قامـــوا بزيارة املعرض على شـــكل 
أفـــواج، حيث اطلعوا على مـــا يزخر به عالم 
الفروســـية من غنى على املســـتويني الوطني 

والدولي“.
وذكرت محتان أن هذه الزيارات التي تنظم 
كل سنة على مدى أربعة أيام (من الثالثاء إلى 
اجلمعة) مببادرة مـــن جمعية معرض الفرس 
وبتنســـيق مـــع إدارة إقليم اجلديـــدة، تتيح 
لهـــؤالء األطفال فرصة التقـــرب أكثر من عالم 

الفروسية كموروث ثقافي للمملكة.
وتتيـــح لهـــم فرصـــة التعرف أكثـــر على 
املجـــاالت التـــي يســـتخدم فيها الفـــرس في 

مختلف مناحي احلياة اليومية للمغاربة.
وأضافت أن هذه الزيارات، التي يتوقع أن 
يكون املعدل اليومي لألطفال املترددين خاللها 
علـــى املعرض في حـــدود ٣٠٠٠ طفـــل يوميا، 

تشمل فضال عن تالميذ املؤسسات التعليمية 
أطفـــاال من جمعيـــات ثقافيـــة واجتماعية من 

الرباط والدار البيضاء.
وثّمـــن عدد من األطـــر التعليمية املرافقني 
لألطفال خالل زيارتهم للمعرض هذه املبادرة 
التربوية التي تساهم في إغناء رصيد التالميذ 
على عدة مستويات، باعتبارها فرصة ملشاركة 
هذه الفئة في معرض بات يشكل حدثا وطنيا 
في املغرب ودوليا مهما، تقام فيه مجموعة من 

األنشطة املرتبطة باخليول في إطار املباريات 
والعروض التي تنظم دوريا.

ومتنح هذه التظاهرة للمهنيني واجلمهور 
الواســـع وكـــذا األطفـــال، فرصـــة االقتـــراب 
أكثـــر مـــن اخليول، عـــالوة على االســـتمتاع 
باالســـتعراضات الفنية التي يقدمها فرســـان 
مغاربـــة وأجانب، وعـــروض ملختلـــف فنون 

الفروسية التقليدية.
باإلضافة إلى حضور مسابقات القفز على 
احلواجـــز التي تدخل في إطار احملطة الثالثة 
للدوري امللكي املغربي، والتي حتظى بشعبية 
كبيرة لدى اجلماهير وبلهفة وإعجاب األطفال 

خاصة الذين يشاهدونها للمرة األولى.
وتلقـــى عـــدد كبيـــر مـــن األطفـــال الذين 
زاروا املعرض شـــروحات إضافية حول عالم 
الفروســـية وتربيـــة اخليـــول ومكانتهـــا في 

املجتمع قدمها لهم العارضون واملهنيون.

يؤكـــد خبـــراء التغذية أهمية بيض الدجاج، حيث أن لتناوله بصورة منتظمة فوائد عديدة للجســـم من بينها التخلص من الوزن 

الزائد، وتزويد الجسم بالطاقة والحفاظ على حدة البصر. أسرة

} القاهــرة – حتـــاول مدرســـة احملبـــة التي 
أسستها األخت إميانويل في منطقة عشوائية 
بالقاهرة، وســـط أزقة ترابيـــة ضيقة تغطيها 
القمامـــة، أن تنقـــذ بضعة آالف مـــن األطفال 
ســـنويا من األمية والفقر بعد عشـــر سنوات 

على وفاة الراهبة الفرنسية.
في حـــي الزبالـــني مبنطقة عزبـــة النخل 
بشـــمال شرق العاصمة املصرية حيث غالبية 
الســـكان مســـيحيون، يدوي صوت التالميذ 
بني اجلدران األربعة لساحة املدرسة النظيفة 
حيـــث ميضون بضع ســـاعات يوميـــا بعيدا 
عن مســـاكنهم املتواضعة املبنيـــة من الطني 
وأكيـــاس القمامة التـــي يجمعها أهاليهم من 

شوارع القاهرة.
وأسســـت األخت إميانويل مدرسة احملبة 
عـــام 1988، وهي تتســـع اليـــوم لثالثة آالف 
تلميـــذ وتلميـــذة تتراوح أعمارهـــم بني أربع 
ســـنوات و15 ســـنة، بحســـب مديرتها التي 
شاركت في تأسيســـها األخت دميانا. ومتثل 
املدرســـة نقطة فـــي بحر العاصمـــة املصرية 

التي تأوي 20 مليون شخص.

تتذكر الراهبة املصرية ذات الرداء وغطاء 
الـــرأس الرماديـــني، وهي فـــي مكتبها حيث 
علقت صـــورة كبيرة لألخـــت إميانويل وعلم 
مصر، أنهـــا ”كانت جتوب احلـــي مع األخت 
إميانويـــل لتدعو الناس إلى إرســـال أبنائهم 

إلى املدرسة“.
وعاشـــت األخـــت إمانويـــل إلـــى جـــوار 
الزبالني الذين يجمعـــون القمامة من مناطق 
العاصمة املصرية املختلفة بوســـائل بدائية 

مثل العربات اخلشبية التي يجرها حمار. 

ويقوم الزبالـــون بعد ذلك بفـــرز القمامة 
فـــي أحواش مملوكة ألغنيـــاء. وتقول األخت 
دميانا إن ”الناس يقدرونها (..) كانت تعيش 
بينهـــم ومثلهم متاما في ظـــروف صعبة مع 
الرائحة الكريهة واألمراض“. وتعترف األخت 
دميانا بأنها كانت هي نفســـها جتد صعوبة 

في التكيف مع هذه البيئة.
اليـــوم، بعد عشـــر ســـنوات علـــى رحيل 
األخت إميانويل وعشرين عاما على مغادرتها 
مصر، مازال الزبالـــون يقطنون عزبة النخل. 
وتنتشـــر في أزقة احلي صـــور العذراء مرمي 

وبابا األقباط السابق شنودة الثالث. 
وميكـــن رؤية صـــورة األخـــت إميانويل 
معلقـــة داخـــل خزانـــة زجاجيـــة فـــي ملعب 

املدرسة، كلمسة وفاء لها.
وتقول ميرفـــت حزقيال، وهـــي ابنة أول 
حـــارس للمدرســـة حيث تعلمـــت، ”كنا نعمل 
وننام هنا ونشـــعر كأننا بنينا املدرسة طوبة 
طوبـــة“. وأصبحـــت ميرفت اآلن فـــي الثالثة 
والثالثني من عمرها وتعمل مدّرســـة للرســـم 

في املدرسة التي تخرجت منها.
ولكن مهمة املدرسة باتت صعبة في مصر 

التي تعاني اليوم من أزمة اقتصادية.
وتالحـــظ األخـــت دميانـــا أن ”كل شـــيء 
أصبح باهظ الثمن وأن الناس مضغوطون“. 
وتتحدث دميانا عن حاالت ألطفال يعانون 
من ســـوء التغذية وأهال يجدون صعوبة في 
توفير مصاريف املالبس واألدوات املدرسية.

وزاد وضع املعيشة ترديا منذ العام 2016 
بســـبب ارتفاع نسب التضخم بشـــكل كبير، 
وهو ما جعل الظروف املعيشـــية صعبة أكثر 

خصوصا على األهالي في املناطق الفقيرة.
وبحسب اإلحصاءات الرسمية التي ينظر 
إليها علـــى أنها أدنى من األرقـــام احلقيقية، 
فإن 8.27 باملئة من املصريني كانوا يعيشـــون 
حتت خـــط الفقر عـــام 2015. ولـــم يصدر أي 

إحصاء زيادة نسب التضخم منذ عام 2016.
في مدرسة احملبة، يدفع األهالي املصاريف 
التي تقدر بحوالـــي 167 دوالرا، كلها أو جزء 

منها، بحسب مســـتوى دخلهم. واألكثر فقرا 
يعفون متاما من الدفـــع، وهذه إحدى ميزات 

مدرسة احملبة.
األســـر  مبســـاهمات  املدرســـة  ومتـــول 
وبالتبرعـــات الفرديـــة وكذلك مبســـاعدة من 
جمعيـــة األخـــت إميانويل (أســـماييه، وهي 
جمعيـــة فرنســـية لها فـــروع فـــي العديد من 
الدول) التي تتولـــى تعليم نحو مئتي تلميذ. 
وتؤكد اجلمعية أنها تساعد قرابة 3500 تلميذ 

في أحياء شعبية مختلفة في القاهرة.
وتتمتـــع مدرســـة احملبـــة كذلـــك ببعض 

اإلعفاءات الضريبية.
وتقـــول صبـــاح صبحـــي، وهي مدرســـة 
متحمســـة تعمـــل فـــي مدرســـة احملبـــة منذ 
تأسيســـها، إن ”التمويل هـــو التحدي األول 
بالنســـبة إلينـــا“. وتتابع ”احليـــاة أصبحت 

باهظة التكاليف والعائالت تضحي كثيرا من 
أجل تعليم أبنائها“.

كما تشير إلى الوضع األمني، معتبرة أن 
”اخلوف هـــو التحدي الثاني (…)، اخلوف من 

املستقبل، مما نتعرض له“.
واضطـــرت املدرســـة إلـــى تقـــدمي ”دعم 
لتالميذ تعرضوا لصدمـــات نتيجة  نفســـي“ 
تزايد العنف في مصر منـــذ العام 2011، مثل 
االعتـــداءات ضـــد املســـيحيني التـــي تبناها 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
ضمـــن  ”أســـماييه“  جمعيـــة  وتنـــدرج 
اجلمعيـــات األهليـــة املصريـــة التـــي تثيـــر 
الشكوك حولها بسبب تلقيها متويال أجنبيا. 
ويفرض قانون صدر في العام 2017 رقابة 
شـــديدة من الدولـــة على أنشـــطة اجلمعيات 
األهليـــة وعلـــى متويلهـــا، ولكنـــه ال ينطبق 

علـــى اجلمعيـــات التابعة لـــوزارة التضامن 
االجتماعي، ومنها ”أسماييه“.

ويقـــول ممثل اجلمعية في مصر شـــريف 
عبدالعزيز ”نحـــن قلقون جدا من تطبيق هذا 

القانون“. 
قـــدر  علـــى  احملبـــة  مدرســـة  وتســـاهم 
إمكانياتهـــا فـــي تعليم عدد هام مـــن تالميذ 
أبناء األســـر الفقيرة، محاولة توعية األهالي 
بضرورة إرســـال أبنائهم للتعلم ومساعدتهم 

ماديا لتنقذهم من براثن الفقر واألمية.
 وتعمل املدرسة واملدرسني العاملني فيها 
على توفيـــر مواد تعليمية وحصص ترفيهية 
من شـــأنها أن تســـاعد التالميذ في املدرسة 
على تطوير أنفسهم وإنقاذ مستقبلهم ورمبا 
حتقيـــق النجـــاح وبالتالي حتســـني أوضاع 

أسرهم الفقيرة.

تهدد األمية العديد من األطفال الصغار من أبناء األســــــر الفقيرة والتي تعيش في األحياء 
الشــــــعبية في مصر، وبالرغم من قلة املوارد ومن اخلصاصة والفقر حتاول بعض األسر 
أن تضحي في سبيل تعليم أطفالها خاصة إذا توفرت لهم مدرسة تساعدهم ماديا وتعفي 
العاجزين منهم عن دفع األقساط الدراسية، وهو ما دأبت عليه مدرسة احملبة التي أنشئت 

في منطقة عشوائية بالقاهرة.

ب مهمة تعليم األبناء على األهالي المحتاجين
ّ

[ مدرسة المحبة الخاصة تعمل على إنقاذ األطفال من األمية  [ غالء المعيشة صع

أسر فقيرة في حي شعبي بالقاهرة تجد مالذا لتعليم أبنائها

أمل في المستقبل
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مبادرة ثقافية تطلع أطفال املغرب على موروث الفروسية

أطفـــال يعانون من ســـوء التغذية 

وأهـــال فقـــراء يجـــدون صعوبة في 

توفير المصاريف الالزمة  للمالبس 

واألدوات المدرسية

 ◄

أطفـــال مـــن مختلف المســـتويات 

التعليمية يكتشـــفون أسرار فنون 

الفروســـية بشـــغف كبير ويقبلون 

بفرح على عالم الكبار

 ◄

موضة

} تتـــألأل الجواكت باأللوان الميتالك في 
خريف/شـــتاء 2018/2019 لتضفـــي على 

المظهر لمسة فخامة تخطف األنظار.
األلمانية  الموضة  خبيرة  وأوضحت 
إنيس مايـــروزه أن الجواكت تتألأل هذا 
الموسم ببريق اللون الذهبي أو الفضي 

أو البرونزي. 
أما اللون الفضي البـــارد فإنه يمنح 
المـــرأة إطاللـــة جذابـــة تنطـــق باألناقة 

واألبهة ويناسب حركاتها اليومية.
ينبغـــي  أنـــه  مايـــروزه  وأضافـــت 
تنســـيق الجواكـــت الميتالـــك مع قطع 
تتحلى بالبســـاطة والهـــدوء للبعد عن 
المبالغة والتكلف من ناحية ولتســـليط 
األضواء على الجاكت من ناحية أخرى، 
مشـــيرة إلى أن األلوان الميتالك تتناغم 
بشـــكل رائع مـــع اللون األســـود؛ حيث 
تخلق هذه التوليفة تباينا ساحرا يأسر 

األلباب.

الجواكيت امليتالك 

عنوان للفخامة



{األمـــور كلهـــا كانت جيـــدة للغايـــة، حاولنا إصالح الهفـــوات التـــي ارتكبناها خـــالل المباريات 

السابقة، كما ركزنا على زيادة االنسجام بين كل الخطوط}.

بيدرو بن علي 
مدرب شباب احلسيمة املغربي

{الداعم األول دائما الجماهير، غدا يخوض النصر مباراة مهمة مع الباطن، النقاط الثالث مطلب 

مهم ليكمل العالمي صدارة الدوري.. حضوركم أكبر محفز لالعبي الفريق}.

سعود آل سويلم 
رئيس نادي النصر السعودي رياضة
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عامد أنور

} القاهــرة - يغـــادر األهلـــي إلـــى اجلزائر، 
صباح األحد، اســـتعدادا خلوض املباراة على 
ملعـــب 8 مايو في حضور نحو 40 ألف متفرج، 
ولـــن تكون املباراة ســـهلة بالنســـبة إلى بطل 
مصر على اإلطالق، رغـــم أنه فاز بهدفني دون 
رد فـــي لقاء الذهاب بالقاهرة، إال أن هذا الفوز 
يزيد من حماس فريق وفاق سطيف، رغبة منه 
في التعويض وحجز تذكرة املرور إلى املباراة 

النهائية.
يالقـــي الفائز في لقاء الثالثاء، أحد فريقي 
الترجي التونســـي أو أول أغسطس األنغولي 
فـــي املباراة النهائية، لكـــن األهلي الراغب في 
حتقيق مكاســـب عديدة، أولهـــا حتقيق اللقب 
للمرة التاســـعة في تاريخـــه، بعد غياب ملدة 6 
ســـنوات كاملة، يواجه معوقات ثقيلة أبرزها 
أنه في تاريـــخ لقاءات الناديـــني كانت الغلبة 

للفريق اجلزائري.
والتقى الفريقان في نســـخة عام 1988 من 
البطولـــة، وتلقـــى األهلي الهزميـــة ذهابا في 
اجلزائـــر بهدفني نظيفـــني، وفي لقـــاء اإلياب 
جنـــح األهلي فـــي تعويض الهزميـــة وإحراز 
هدفني مماثلني، لكن عندما احتكم الفريقان إلى 
ركالت الترجيح، تفوق وفاق ســـطيف بنتيجة 
(4-2)، كما تفوق وفاق سطيف على األهلي في 
مواجهة الســـوبر األفريقي عام 2015، بركالت 
الترجيـــح أيضـــا، لذا يســـعى األهلـــي أيضا 

لتالفي الوصول إلى هذه املرحلة.
وحتتاج مثل هـــذه املباريـــات القوية إلى 
التعامل بحذر شـــديد من أجل اقتناص الفوز، 
ال ســـيما في ظل خوض األهلي للمباراة وسط 

حضور غفير من اجلمهور اجلزائري، املعروف 
باحلماس في التشجيع وإلهاب نفوس العبيه، 
في مقابل ذلك يحتاج العبو األهلي إلى التسلح 
بالثبـــات، ألن التعادل بـــأي نتيجة أو الهزمية 

بهدف ستمنح التأهل للفريق املصري.

 حذر شديد

وحـــول وصفـــة الفـــوز فـــي مثـــل هـــذه 
املواجهات، قـــال العب األهلي الســـابق خالد 
بيبـــو لـ“العـــرب“، إنهـــا مباريـــات الهجمات 
املرتـــدة، وهـــو ما يجيـــده األهلي فـــي الوقت 
احلالـــي، ألن العبيـــه يســـتطيعون اســـتغالل 
املســـاحات اخلالية في امللعب، واالعتماد على 

سرعات بعض الالعبني.
ونصح بيبو بتوخي احلذر الشـــديد خوفا 
من تلقي مرمى األهلـــي لهدف مبكر، ففي مثل 
هذه املواجهات احلماسية أمام فرق دول شمال 
أفريقيا، يكون تعويض الفارق بالغ الصعوبة، 
خصوصـــا إن كانت أمـــام آالف من اجلماهير 
التي متثل ضغطا على املنافس، وهو ما يجب 

على العبي األهلي نسيانه متاما.
وميتلك األهلي ميزة قد تساعد على حتقيق 
الفـــوز، وهـــي ذكاء مدربه الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون، ألنـــه ومنـــذ توليه مهمـــة اإلدارة 
الفنيـــة مع بداية املوســـم اجلـــاري، ال يعرف 
الطريق إلى الشـــكوى، وتخلو تصريحاته من 
انتقاد ســـوء التحكيم أو التحجج بغياب أهم 
عناصـــر فريقه، ويعمل املدرب الفرنســـي وفقا 
للعناصر املتاحة فـــي كل مباراة، وبناء عليها 

يبني خطته الفنية.
وأكـــد كارتيـــرون في تصريحـــات للموقع 
الرســـمي للنادي صعوبة املواجهة على ملعب 
املنافس، بسبب األجواء في املدرجات، لكن ذلك 
ليس جديدا عليه، بســـبب جتربته من قبل في 
التدريب مع مازميبي الكونغولي، وأشـــار إلى 
أن األهلـــي يضم العبني من أصحاب اخلبرات، 
وســـبق وأن عاشـــوا جتربة اللعب من قبل في 
أصعـــب الظـــروف. وميتلك املدرب الفرنســـي 

هدفـــا واحدا يســـعى إلى حتقيقـــه في جميع 
املباريـــات، وهو الفوز، بحثا عـــن اللقب الذي 
يأمـــل أن يعود من جديد إلى األهلي، وما يعزز 
موقفه هو اســـتعادة القـــوة الضاربة للفريق، 
بعد عودة الالعبني املصابني أبرزهم، حســـام 
عاشـــور وميدو جابر وســـعد ســـمير وأحمد 
فتحي ومحمد جنيب وعمرو الســـولية، فضال 

عن انتظام الالعبني الدوليني في املران.

عودة القوة الضاربة

قـــال العـــب األهلي الســـابق أحمـــد بالل 
لـ“العـــرب“، إن األهلـــي ميكنه تعديـــل مراكز 
العبيه بعد عودة العناصر املصابة، باالعتماد 
على الالعب سعد ســـمير في قلب الدفاع، بدال 

من أمين أشـــرف الذي شـــارك في هـــذا املركز 
مببـــاراة الذهاب، علـــى أن يعود إلـــى مركزه 
األساســـي كظهيـــر أيســـر لتعويـــض غيـــاب 

التونسي علي معلول.
كما ميكن االعتماد على العب الوسط عمرو 
الســـولية، للعب بجوار حســـام عاشور، لغلق 
املســـاحات على العبي الوفاق، وشـــدد أحمد 
بـــالل في تصريحاته لـ“العـــرب“ على ضرورة 
التريـــث وعدم تعجل الفوز، مـــع احلفاظ على 
نظافـــة الشـــباك، ومثل هذه املباريـــات تعتمد 
على الالعبني أصحـــاب اخلبرات، باعتبار أنه 
ميكنهم ضبط إيقاع امللعب مثل، حسام عاشور 
وأحمـــد فتحي. ويعرف كل مـــن ينتمي للنادي 
األهلـــي بدايـــة من أعضـــاء مجلـــس اإلدارة، 
مـــرورا باجلهاز الفنـــي والالعبني وصوال إلى 

اجلماهير، أهمية وقيمة الفوز في هذه املباراة، 
وأنها اخلطوة األخيرة نحو املباراة النهائية، 
ويعي اجلميع أن تقدم األهلي بهدفني ذهابا ال 
يعني ضمان حتقيق الفوز، ألن املنافس يحمل 
نفـــس الرغبـــة، وتتملكه روح التفـــاؤل بأن له 

الغلبة في مواجهاته أمام األهلي.
واألهم مـــن ذلك هو التصريحـــات النارية 
التي خرجت من معسكر وفاق سطيف، والتي 
أشارت جميعها إلى أن األهلي لن يخرج بنقاط 
الفوز أبدا، وذّكرت عشـــاق بطل مصر، بأجواء 
نسخة عام 2006 من البطولة، عندما اقتنصها 
األهلي من بني أنياب الصفاقســـي التونســـي، 
بهدف ال ينســـى لالعبه محمـــد أبوتريكة، في 
الوقت بدل الضائع مـــن املباراة، بعد أن جّهز 
العبو الصفاقسي أنفسهم لرفع كأس البطولة.

انطلقـــت   - ديفــوار)  (كــوت  ياماســوكرو   {
منافســـات بطولـــة دوري أبطـــال أفريقيا لكرة 
اليد، في نســـختها الـ40، اجلمعة وســـتتواصل 
إلى 28 أكتوبر اجلاري. وتشـــهد منافسات هذه 
النســـخة من البطولة، تواجد 10 فرق، بواقع 4 
عربية و6 أفريقية، مقسمة على مجموعتني، في 

إطار الدور األول من املسابقة. 
ويشـــارك في هذه النســـخة مـــن البطولة، 

الفـــرق الثالثـــة األولى مـــن الترتيب العام 
لألنديـــة األكثر حصدا للقب، مثل مولودية 

اجلزائر، في صدارة الفرق األفريقية 
تتويجا بالبطولة (11 مرة)، والذي 

يســـعى الســـتعادتها بعد غياب 
طويل، إذ كان آخـــر لقب له عام 

2009، في الكاميرون.
أكثر  ثاني  الزمالك،  ويشارك 

الفرق األفريقيـــة تتويجا باللقب، 
والذي يهـــدف للتتويج بهـــا للعام 

الثاني على التوالي، وكذلك للتســـاوي 
مـــع مولوديـــة اجلزائـــر بالصـــدارة. وأيضـــا 
يتواجد األهلي املصـــري، ثالث الفرق األفريقية 
حصدا للقب (5 مرات)، والذي يتطلع الستعادة 
البطولة التي غابت عنه العام املاضي، وتقليص 

الفارق مع الزمالك ومولودية اجلزائر.
وتشهد منافسات البطولة في هذه النسخة، 
تواجـــد نادي رجاء أغاديـــر، ممثال عن املغرب، 
ورابع الفرق العربية املشـــاركة، والذي يأمل في 

التتويـــج باللقب، الذي لـــم يحصل عليه أي ناد 
مغربي من قبل. تقام هذه البطولة في نســـختها 
الـ40، للمرة الســـابعة في كـــوت ديفوار على مر 
التاريـــخ، والتي احتضنتها مبســـماها القدمي 
”كأس أفريقيا لألنديـــة البطلة“ 6 مرات من قبل، 
وتعد هذه هـــي املرة األولى التي تســـتضيفها 
مبســـمى دوري أبطـــال أفريقيـــا. ويشـــارك في 
هذه البطولة، فريق ريد ســـتار، ممثال عن كوت 
ديفـــوار، والذي يأمل فـــي التتويج باللقب 

للمرة األولى، في تاريخه.
ويشـــارك في هذه النسخة 5 فرق 
الكاميروني  فـــاب  وهي  ســـمراء، 
الذي حصـــد اللقب مرتني، عامي 
باملركز  واالنفـــراد  و1996،   1992
الرابـــع فـــي األكثر حصـــدا له، 
بفـــارق لقب عن أقرب منافســـيه 

فريق إميو اليانز النيجيري.
الترجـــي، النجم  وحتمل فـــرق 
تونـــس،  مـــن  األفريقـــي  الســـاحلي، 
وبورسعيد املصري، وأومنس دابو اإليفواري، 
أول أغسطس األنغولي، ناديت اجلزائري وإنتر 
كلـــوب الكونغولي لقبا وحيدا، والتي تغيب عن 
املشـــاركة بهذه النســـخة. كما ستشهد البطولة 
مشـــاركة فرق لم حتقـــق اللقب مـــن قبل، وهي 
فونيكس الغابوني، يو.أس.أف.إيه من بوركينا 
فاســـو، بتروســـبورت من الكونغـــو برازافيل، 

وچيه.أس.كي من الكونغو كينشاسا.

} تونــس - يتطلع الصفاقســـي، إلى مواصلة 
انتصاراته بالدوري التونسي عندما يستضيف 
األفريقـــي، األحد، على ملعـــب الطيب املهيري، 
ضمـــن اجلولة اخلامســـة من البطولـــة. فبعد 
التعـــادل باجلولة األولى انطلق الصفاقســـي، 
فحقق 3 انتصارات متتالية (أبرزها الفوز على 
الترجي) ليتصدر البطولة بـ10 نقاط، مناصفة 

مع امللعب التونسي والبنزرتي.
فــــي املقابــــل، يســــعى األفريقــــي للخروج 
من دوامة النتائج الســــيئة، حيث خســــر آخر 
مباراتــــني، وجمــــع 4 نقاط فقــــط في اجلوالت 
األربع، ليحتل املرتبة التاســــعة، وهو ما دعا 
اإلدارة لالســــتعانة باملــــدرب شــــهاب الليلي. 
ويغيب عن الصفاقسي، في املباراة كينغسالي 

سوكاري وأمين احلرزي؛ ألسباب صحية.

انتفاضة منتظرة

في املقابل، فــــإن األفريقي، وبعد هزميتني 
متتاليتــــني آخرهــــا أمــــام امللعب التونســــي 
برباعيــــة، عّجلــــت برحيل املــــدرب البلجيكي 
جوزيه ريغا، سيحرص، على االنتفاضة، وردة 

الفعل من أجل مصاحلة جماهيره. 
وأكد املدرب شــــهاب الليلي، أنه منذ توليه 
اإلشــــراف على الفريــــق، حرص علــــى ترميم 
معنويــــات العبيه من أجــــل حتقيق االنطالقة 
الصحيحــــة. وقال ”شــــاءت الصدفــــة أن أقود 

األفريقــــي فــــي أول لقــــاء ضــــد الصفاقســــي. 
املواجهــــة صعبة لكن من الضروري أن نحقق 

نتيجة إيجابية“. 
وأضــــاف ”أنا أنتظــــر ردة فعــــل قوية من 
الالعبــــني مــــن أجل اجلمهــــور الكبيــــر، الذي 
يســــتحق أن نهديــــه نتائــــج أفضل مــــن التي 
حتققــــت“. وعينــــت جلنــــة احلــــكام باالحتاد 
التونســــي احلكم الدولي يوســــف السرايري، 

إلدارة هذا الكالسيكو. 
وســــيكون في مساعدة الســــرايري، أنور 
هميلة وأمين إســــماعيل. وجتدر اإلشارة إلى 
أن كالســــيكو اجلولة الرابعة بني الصفاقسي 
والترجــــي الرياضــــي، كان قــــد أداره احلكــــم 
املصــــري محمــــود البنا، فــــي إطــــار اتفاقية 
التعاون فــــي مجال التحكيم بــــني االحتادين 
التونســــي واملصــــري، انتهى لصالــــح األول 

بهدف دون رد.
ويلتقي الســــبت، امللعب القابسي والنجم 
الســــاحلي، الــــذي يقــــوده املــــدرب اجلديــــد 
البلجيكــــي جورج ليكينز ضمن نفس اجلولة. 
فريــــق جوهرة الســــاحل، الذي يحتــــل املركز 
الرابع بـ7 نقاط (لعب مباراة أقل)، ســــيحرص 
على أن تكون بدايته مع اجلهاز الفني اجلديد 
موفقة للتأكيد على أنه ســــيكون منافسا قويا 

على اللقب. 
في املقابل، فإن امللعب القابسي، الذي مير 
بصعوبات ماليــــة أثرت على مــــردود الفريق 

في الفترة املاضية، ســــيبذل كل ما في وسعه 
من أجل الفوز على النجم الســــاحلي. ويسعى 
امللعــــب التونســــي، عندمــــا يســــتقبل األحد، 
مبلعب املنزه، شــــبيبة القيروان، إلى مواصلة 
سلســــلة انتصاراتــــه للحفاظ علــــى الصدارة 
أمــــام فريق جريح يحتل املركز الـ11 بـ3 نقاط. 
فيما ســــيجمع اللقاء األخير بني اجلارين جنم 
املتلــــوي واحتاد بنقردان، وســــيكون شــــعار 
املواجهة، التدارك، خاصة لنجم املتلوي الذي 

يقبع في املركز األخير بنقطة يتيمة.

تدارك العثرة

ســـيحرص االحتـــاد املنســـتيري، وبعـــد 
هزميتـــه باجلولـــة املاضية بخماســـية أمام 
النجـــم، علـــى تـــدارك هـــذه العثـــرة، عندما 
يســـتضيف حمام األنـــف، وحتقيق انتصاره 
األول حتـــت قيـــادة مدربـــه اجلديد األســـعد 
الدريدي. ويقبع االحتاد املنستيري، في املركز 
األخير بنقطة وحيـــدة، أما حمام األنف الذي 
ليس أحسن منه حاال، حيث يتواجد في املركز 
الـ12 بنقطتني، ولم يعرف طعم االنتصار حتى 
اآلن. النادي البنزرتي الذي يتقاسم الصدارة 
مـــع كل من الصفاقســـي وامللعب التونســـي، 
ســـيحل ضيًفـــا على احتـــاد املـــكان الصاعد 
حديثـــا، وأظهر إمكانيات طيبـــة، وهو يحتل 

املركز الثامن بـ4 نقاط.

بيبو نصـــح بتوخي الحـــذر خوفا من 

تلقـــي مرمـــى األهلي لهـــدف مبكر، 

ألن التعويـــض صعب في مثل هذه 

المواجهات الحماسية

 ◄

◄ اعترف سيباستيان فيتل أنه ارتكب 
وفريقه فيراري العديد من األخطاء هذا 

املوسم لكنه رفض اإلشارة إلى اللحظة التي 
انتهت فيها آماله في حصد اللقب اخلامس 

في بطولة العالم لسباقات فورموال-1 . 
ويتأخر السائق األملاني بفارق 67 نقطة عن 

لويس هاميلتون الذي يستطيع أن يتوج 
بلقبه اخلامس في تكساس. وفاز البريطاني 
في 6 من آخر 7 سباقات ويسعى النتصاره 
اخلامس على التوالي. وكان فيتل واضحا 

عند سؤاله عن تقبله لفكرة أن مرسيدس قام 
بعمل أفضل من فيراري، حيث قال ”نعم. هذا 

واضح. أنظروا فقط إلى عدد النقاط“.

◄ حققت التونسية ُأنس جابر إجنازا 
تاريخيا جديدا ببلوغها ألول مرة نهائيا 

في بطوالت WTA في مسيرتها لتتقدم 
االثنني القادم في التصنيف العاملي 

وتصبح الالعبة العربية األعلى تصنيفا 
في تاريخ التنس. فيما حرم األسترالي نيك 

كيريوس، زميله التونسي مالك اجلزيري، 
من خوض نصف نهائي كأس الكرملني 

في منافسات الزوجي، وبالتالي إمكانية 
التأهل إلى النهائي. وكان من املفترض، أن 
يخوض اجلزيري وكيريوس، املباراة أمام 
جولني بيرالت وهوراسيو زوبالوس، لكن 

األسترالي قرر االنسحاب.

◄ استهل ليبرون جيمس ما قد يكون 
رحلته األخيرة ضمن مسيرة باهرة، 

بخسارة فريقه اجلديد لوس أجنلس ليكرز 
أمام بورتالند ترايل باليزرز 119-128 في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. 
ورغم نقاطه الـ26 واملتابعات الـ12 

والتمريرات احلاسمة الـ6 في اللقاء، عجز 
جيمس عن جتنيب ليكرز السقوط أمام 

بورتالند الذي عزز رقمه القياسي وخرج 
منتصرا للموسم الثامن عشر تواليا من 
أول مباراة له بني جماهيره، مجددا في 
الوقت ذاته تفوقه على ليكرز الذي مني 

بهزميته الـ16 تواليا أمامه.

طموح عربي لحصد دوري أبطال اليد

كارتيرون وعودة المصابين يطمئنان األهلي المصري على اللقب القاري

يأمل فريق النادي األهلي املصري في حتقيق عدة مكاســــــب، في مواجهته القوية أمام وفاق 
ســــــطيف اجلزائري، الثالثاء املقبل، في إياب الدور نصــــــف النهائي، من بطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، ويتعامل اجلميع مع املباراة على أنها معركة كروية ال تقبل القســــــمة على 
ــــــس النادي مران الفريق، اخلميس،  اثنني، لذا بدأ الشــــــحن املعنوي مبكرا، عندما حضر رئي

حتى ال تتكرر ذكريات املاضي، التي شهدت تفوقا للفريق اجلزائري.

كارتيرون مدرب ال يعرف الحجج

[ الفوز ذهابا على وفاق سطيف ال يعني ضمان التأهل للمباراة النهائية والتاريخ ينحاز إلى بطل الجزائر

كالسيكو تونسي مرتقب بين الصفاقسي واألفريقي

متفرقات

10
فرق، تتواجد في هذه 

النسخة من البطولة، 

بواقع 4 عربية و6 

أفريقية، مقسمة على 

مجموعتني



} ميالنــو - يأمــــل كريســــتيانو رونالدو في 
جــــذب األنظار إليه مع فريقــــه يوفنتوس على 
أرض امللعب في ظل اللغط الكبير حول اتهامه 
بقضية اغتصاب قدمية في الواليات املتحدة، 
عندما يســــتقبل جنوى السبت ضمن املرحلة 

التاسعة من الدوري اإليطالي في كرة القدم. 
ونفــــض رونالــــدو (33 عامــــا) عنــــه غبار 
الهجوم الكاسح من وراء األطلسي بعد إعادة 
فتــــح حتقيق في الس فيغــــاس في التهم التي 
رفعتها كاثرين مايورغا (34 عاما)، التي تدعي 
في شــــكوى مدنية بتعرضهــــا لالغتصاب من 

العب كرة القدم في 13 يونيو 2009.
وســـاهم النجـــم البرتغالـــي فـــي حتقيق 
فريقـــه فوزه الثامـــن تواليا في الـــدوري على 
حســـاب مضيفـــه أودينيـــزي 2-0 قبـــل فترة 
في  التوقف الدوليـــة، ليبتعـــد ”بيانكونيري“ 
الصدارة بفارق ست نقاط عن مطارده نابولي. 
رونالدو الذي نفى التهم املوجهة إليه، غاب عن 
مواجهات بالده األخيرة ودّيا وفي دوري األمم 
األوروبية، إذ فضل التفرغ ملباريات يوفنتوس 
بعد مشاركته في مونديال روسيا وخروجه من 
الدور الثاني ثم انتقاله بنحو 100 مليون يورو 
من ريال مدريد اإلســـباني الذي قاده إلى لقب 

دوري أبطال أوروبا في آخر ثالث سنوات.
وســــتكون مواجهــــة أودينيــــزي مبثابــــة 
اإلعداد اجلدي ملواجهتي مانشســــتر يونايتد 
اإلنكليزي في دوري األبطال، حيث ســــيواجه 
البرتغالــــي فريقه ومدربه الســــابق البرتغالي 

جوزيه مورينيو. 
ويســــتعيد املدرب ماســــيميليانو أليغري 
خدمــــات جناحه البرازيلي دوغالس كوســــتا 
الذي قــــد يلعب بدال مــــن األرجنتينــــي باولو 
ديباال املشارك مع بالده في البطولة الرباعية 
األخيرة في السعودية والتي توجت البرازيل 

بلقبها.
وصحيح أن يوفنتـــوس يحّلق في الصدارة 
وميلـــك أقوى هجـــوم وثاني أفضـــل دفاع بعد 
ســـمبدوريا، لكن يتعني عليـــه االنتباه جيدا من 
مهاجم جنوى البولندي كريستوف بياتيك الذي 
ســـرق األنظـــار بصدارته ترتيـــب الهدافني إثر 
تسجيله 9 أهداف، مقارنة مع 4 لرونالدو املتوج 

خمس مرات بلقب أفضل العب في العالم.
عامــــا)   23) بياتيــــك  وقــــال 
القــــادم مــــن كراكوفيــــا الصيــــف 
املاضي مقابــــل 4.6 ماليني دوالر 
أميركــــي، ”كريســــتيانو رونالدو 
أفضــــل العب فــــي العالــــم اآلن، 

التاريخ“.  فــــي  األفضل  وبرأيــــي 
وتابــــع ”أحب أن أمنحــــه قميصي 

واحلصول على قميصه“. وقام 
جنوى بتغييــــر مدربه، فحل 
الكرواتــــي إيفــــان يوريتش 
بدال مــــن دافيدي باالرديني. 
ولــــم ينجح جنــــوى في هز 
شــــباك يوفنتوس في آخر 

6 مواجهــــات بينهما.
ويــــزور نابولــــي الثانــــي 

مــــع مدربه كارلــــو أنشــــيلوتي أودينيزي قبل 
احللول على باريس سان جرمان الفرنسي في 
مباراة قوية األســــبوع املقبل بدوري األبطال. 
وجنــــح الفريــــق اجلنوبــــي في اخلــــروج من 
صدمة خسارته أمام يوفنتوس 1-3 في نهاية 
ســــبتمبر، بتخطيه ساســــوولو ضمن املرحلة 
األخيــــر بهدفي اجلزائــــري آدم وناس وجنمه 

لورنتسو إنسينيي.
وفـــي ديربي منتظر، يتواجـــه إنتر الثالث 
مع ميالن العاشر األحد، حيث يبحث األول عن 
حتقيـــق فوز خامس علـــى التوالي، فيما يريد 
الثانـــي الذي ميلك مباراة مؤجلة، حتقيق فوز 
ثالث تواليا بإشراف مدربه جينارو غاتوزو. 

وقـــال األرجنتيني ماورو إيـــكاردي، قائد 
إنتر الـــذي يبتعد بفارق نقطتـــني عن نابولي 
الثانـــي ويحل على برشـــلونة اإلســـباني في 
دوري األبطال األســـبوع املقبل، ”هذه املباراة 
التي يتطلـــع إليها أبناء املدينـــة. يبقى هدف 

إنتر تقليص الفارق مع يوفنتوس ونابولي“.
وأصر إيــــكاردي اخلميس على أنه مصمم 
علــــى التوصل إلى اتفاق من أجــــل البقاء في 
صفوف ”نيراتسوري“، ”أنا سعيد هنا وأهتم 
بهذا الفريــــق. كان مبقدوري الرحيل، حصلت 
اتصاالت مع أندية أخرى، لكنني قررت البقاء 
مــــن أجلي ومن أجــــل عائلتي. حلمت بخوض 

دوري األبطال مع إنتر“.
ويبلغ البند اجلزائي في عقد إيكاردي (25 
عاما) مع إنتر 126 مليون دوالر أميركي، علما 
وأنه انضم من ســــمبدوريا في 2013 وســــجل 
لفريقــــه اللومباردي 112 هدفا حتى اآلن بينها 

29 هدفا في النسخة األخيرة من الدوري. 
ويستقبل روما السادس سبال الرابع عشر 
وهما في مســـار متناقـــض، فروما حقق ثالثة 
انتصـــارات تواليـــا بعد بدايـــة بطيئة لفريق 
املدرب أوزيبيو دي فرانشيســـكو، فيما مني 

سبال بأربع خسارات بعد بداية مشجعة.
ويعود مدرب املنتخب السابق جانبييرو 
فنتورا إلى الدوري عندما يقود كييفو متذيل 
الترتيــــب ملواجهــــة أتاالنتا فــــي محاولة 
لتحقيق فوزه األول هذا املوسم. 

وســـتكون املبـــاراة األولى 
لفنتورا منذ فشـــله في قيادة 
إلـــى  الوطنـــي  املنتخـــب 
وقـــال  األخيـــر.  املونديـــال 
فنتورا الذي حـــل بدال من 
لورنتسو داّنا، ”أنا أختبر 
هـــذه البدايـــة اجلديـــدة 

بحماسة األطفال“.

{ال أرغـــب فـــي مواجهـــة يوفنتـــوس ألننـــي ال أريد أن تكـــون فرحتي على حســـاب دمـــوع زمالئي رياضة

السابقين. لو كنا سنواجه اليوفي، فاألفضل أن يكون ذلك قبل النهائي}.

جانلويجي بوفون
حارس مرمى باريس سان جرمان

{ال يجب الشـــعور بالهـــوس باإلحصاءات. يمكن أن تفوز بأداء جميل لكـــن في النهاية فهو فوز 

فقط ولن يكون أمرا سيئا لو فزت فقط}.

شون دايك
مدرب فريق بيرنلي اإلنكليزي
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} مدريــد - رد اإلســـباني تشافي هيرنانديز، 
قائد برشـــلونة الســـابق والعب السد القطري 
احلالي، على التصريحات األخيرة لألسطورة 
مارادونـــا، والتي هاجم فيها ليونيل ميســـي، 
جنم البارســـا. وقال تشـــافي فـــي تصريحات 
صحافية ”بالنسبة إلي ميسي قائد ال يصدق، 

سواء داخل امللعب أو خارجه“.
وتابـــع ”رمبـــا هو قائـــد هادئ فـــي غرف 
املالبـــس، لكنه رائـــع ولديه شـــخصية قوية، 
يبدو لي العب كرة قـــدم يتمتع بقدرات قيادية 
مذهلة، ال أتفق مع مارادونا، لكن لكل شـــخص 
احلـــق في إبـــداء رأيه“. وواصـــل ”ال أحب أن 
يقوم العبون ســـابقون بانتقاد جنوم حاليني، 
ال أخص بالذكر حالة مارادونا، لكنني أحتدث 
بشـــكل عام، صراحة ال أفهم االنتقادات القوية 
التي يوجهها العب كرة قدم لزميل له ألنه يعلم 

مدى الصعوبات التي يواجهها“.

وأكمل ”أرى ميســــي أحــــد أفضل النجوم 
العامليــــني، رؤيته كل عام جتعلك تبتســــم، إنه 
يتحّســــن كل عــــام، مــــن الرائع دائمــــا رؤيته 

يلعب“. 

وتابع ”من املؤكد أنه سيستمر في مفاجأتنا 
ألنه دائما لديه أشياء جديدة، يستطيع صناعة 
هدف لنفسه، مير بني اخلطوط، لقد احتفل هذا 
األسبوع بـ14 سنة على أول مشاركة له، دعونا 
نستمتع به في ما تبقى من مسيرته املهنية“.

} لندن - ســـيبقى البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشســـتر يونايتـــد مركـــز االنتباه في 
املرحلة التاســـعة مـــن الـــدوري اإلنكليزي لكرة 
القـــدم، عندما يقود مانشســـتر يونايتد املأزوم 
ملواجهة فريقه الســـابق تشيلســـي الســـبت في 
لنـــدن. وكان مورينيو قّلص مـــن حدة الضغوط 
امللقـــاة على عاتقه بعدما قلب فريقه تأخره أمام 
نيوكاســـل يونايتـــد بهدفني إلى فـــوز 3-2 في 

اللحظات القاتلة قبل فترة التوقف الدولية.
لكـــن يونايتـــد يحتـــل مركزا ثامنـــا مخيبا 
لألمال بعد خسارته ثالث مباريات في 8 مراحل، 
ليبتعـــد بفـــارق 7 نقـــاط عـــن ثالثـــي الصدارة 
مانشســـتر ســـيتي حامـــل اللقـــب وتشيلســـي 
وليفربـــول. وذكر مورينيو جلماهير تشيلســـي 
أنـــه قاد ”البلوز“ إلى إحـــراز لقب الدوري ثالث 
مرات علـــى فترتني، بيد أنه خســـر ثالث مرات 
مع يونايتد لدى زياراته إلى ملعب ”ســـتامفورد 

بريدج“ حيث لم ينجح فريقه في هز الشباك.
وفي حال خسارة يونايتد، ستتعرض آماله 
فـــي إحـــراز اللقب للمـــرة 21 في مســـيرته إلى 
ضربة كبيرة ولو أن املوسم ال يزال في بداياته. 
ويحتـــاج مورينيو إلـــى بداية قويـــة قبل فترة 
التوقف الدوليـــة املقبلـــة، إذ يواجه يوفنتوس 
اإليطالي مرتني فـــي دوري أبطال أوروبا ويحل 

أيضا ضيفا على مانشستر سيتي القوي.

انطالقة جديدة

وفي املقابـــل، يعول اإليطالي ماوريتســـيو 
ســـاري علـــى األداء الرائـــع لنجمـــه البلجيكي 
إدين هازارد. وأعاد ســـاري البســـمة جلماهير 
الفريق األزرق بعد األسلوب الدفاعي الذي طبقه 
مواطنـــه أنطونيو كونتي. وقال هـــازارد، الذي 
ميلك في رصيده 8 أهداف حتى اآلن، ”أحب هذا 
النوع مـــن اللعب. هو مختلف متاما عن كونتي 
أو مورينيو ســـابقا. منلك الكرة أكثر، لذا األمر 

جيد بالنسبة إلي“.
بعد تعادلهما ســـلبا في مباراة قمة، يبحث 
مانشســـتر ســـيتي حامل اللقـــب وليفربول عن 
العـــودة إلى ســـكة الفـــوز، فيســـتضيف األول 

بيرنلـــي الثانـــي عشـــر ويحـــل الثانـــي علـــى 
هادرسفيلد الثامن عشـــر. وفي املباراة األولى، 
يعـــول املدرب اإلســـباني بيـــب غوارديوال على 
تشـــكيلة جنوم يتقدمها رحيم ســـتيرلينغ الذي 
قاد بالده إلى فوز الفت على أرض إسبانيا 2-3 
فـــي دوري األمم األوروبيـــة. وجنح ســـتيرلينغ 
(23 عاما)، املرشـــح لالنضمام إلـــى ريال مدريد 
اإلســـباني، في تسجيل هدفني بعد صيام طويل 
منذ أكتوبر 2015 مع منتخب ”األســـود الثالثة“، 
علما وأنه ســـجل 22 هدفا في آخر 40 مباراة في 
الدوري. وتنّفس جمهور ســـيتي الصعداء بعد 
عـــودة النجـــم البلجيكي كيفـــن دي بروين إلى 

التمارين إثر إصابة قوية في بداية املوسم.
وفي املقابـــل، يعيش مدرب ليفربول األملاني 
يورغـــن كلوب قلقـــا بســـبب إصابـــات العبيه 
وفشـــل ”احلمر“ في حتقيق الفوز في آخر أربع 
مباريات في جميع املســـابقات. وحقق ليفربول 
مع الثالثي املصـــري محمد صالح أفضل العب 
في املوســـم املاضي، الســـنغالي ســـاديو مانيه 
والبرازيلي روبرتـــو فيرمينو، بداية صاروخية 
وفاز ســـبع مـــرات، بيد أنـــه تعـــادل مرتني في 
الدوري وخسر أمام نابولي اإليطالي في دوري 
األبطال وتشيلسي في كأس الرابطة اإلنكليزية.
بيد أن ليفربول يبحـــث عن التعويض أمام 
هادرســـفيلد الذي لم يحقق أي فـــوز حتى اآلن 
في الدوري، قبل مواجهة النجم األحمر الصربي 
في دوري األبطال. وعـــاد العبو ليفربول مانيه، 
صـــالح، الهولندي فيرجيل فـــان دايك والغيني 
نابـــي كيتا فـــي وقت مبكـــر من فتـــرة التوقف 
الدوليـــة إلصابات متفرقة، كمـــا يعاني جيمس 

ميلنر من إصابة عضلية.
وانتقد كلوب الفتـــرة القصيرة التي حصل 
عليهـــا العبوه بعد املونديال اللتقاط أنفاســـهم 
”الناس تســـأل ملاذا كانت املباراة ضد سيتي أقل 
قوة. شـــبان مثل جوردان (هندرسون) ارتاحوا 
ألســـبوعني فقط بعد كأس العـــام. اآلن يخوض 
الالعبـــون دوري األمم األوروبيـــة وهـــي أكثـــر 

مسابقة ال معنى لها“.
ويستهل توتنهام سلسلة من 7 مباريات في 
21 يوما عندما يحل على جاره اللندني وست هام 

الذي تعادل مع تشيلســـي وفاز على مانشســـتر 
يونايتد، بيـــد أنه يحتل املركز اخلامس عشـــر 
بعد بداية بطيئة. وعادل سبيرز أفضل انطالقة 
لـــه في الدوري بعد حتقيقـــه 6 انتصارات في 8 
مباريات، لكنـــه عانى من إصابات بعض العبيه 
الذين خاضوا مباريات عدة في مونديال روسيا 

الصيف املاضي.

تضييق الخناق

وســـيكون املـــدرب األرجنتيني ماوريســـيو 
بوكيتينـــو مجـــددا من دون العب وســـطه ديلي 
آلي، املدافـــع البلجيكي يان فيرتونغن والظهير 
داني روز، علما وأنه يواجه أيندهوفن الهولندي 
األربعاء في دوري األبطال. ويستعيد بوكيتينو 
الـــذي تعـــرض فريقـــه خلســـارة موجعـــة ضد 
برشلونة اإلســـباني في دوري األبطال، خدمات 
صانع ألعابه الدمناركي كريســـتيان أريكســـن 
والعب الوسط البلجيكي موسى دمبيلي. وعلق 
بوكيتينو الذي يبتعد فريقه بنقطتني عن ثالثي 
الصـــدارة، على فتـــرة التوقـــف الدولية ”كانت 
فترة جيدة ألننا سنستعيد بعض الالعبني مثل 
كريســـتيان وموســـى دمبيلي. األهم أن يتعافى 

الالعبون. سيكون شهرا قاسيا علينا“.
وتتركز األنظار على أرسنال الذي حقق ستة 
انتصارات متتالية بعد خسارتيه االفتتاحيتني 
أمـــام مانشســـتر ســـيتي وتشيلســـي، عندمـــا 
يســـتقبل ليستر سيتي العاشر االثنني في ختام 
املرحلة. ويقدم فريق املدرب اجلديد اإلســـباني 
أونـــاي إميري مســـتويات جيدة، ففـــاز 9 مرات 
تواليـــا في جميع املســـابقات، وقلـــص الفارق 
إلـــى نقطتني فقط مـــع ثالثي الصـــدارة. ووجد 
إميري، املقال من باريس سان جرمان الفرنسي، 
توازنا مطلوبا في تشكيلة املدفعجية، فنجح في 
الزج باملهاجم ألكســـندر الكازيت القادم بصفقة 
قياســـية مع الغابونـــي بيار-إميريك أوباميانغ 
في تشـــكيلة واحدة، ليسجل املهاجمان 11 هدفا 

في جميع املسابقات.
ويبحث فريقا نيوكاسل وكارديف عن حتقيق 
أول انتصار لهما عندما يســـتضيفان برايتون 
وفولهـــام على الترتيب. وفي بقية مباريات هذه 
اجلولـــة يلتقـــي بورمنوث مع ســـاوثهامبتون، 
ويحل توتنهام ضيفا على ويستهام، كما يلتقي 
ولفرهامبتـــون مع واتفورد، ويلعب كريســـتال 

باالس مع إيفرتون.

إنتـــر الثالـــث يتواجـــه فـــي ديربـــي 

منتظـــر مـــع ميـــالن العاشـــر، حيث 

يبحث األول عن تحقيق فوز خامس 

على التوالي

 ◄

} بوينــس آيــرس - أكد االحتـــاد األرجنتيني 
لكرة القدم أن األندية احمللية ستصوت الشهر 

املقبل على إمكانيـــة تغيير لوائح امللكية 
وفتح الباب أمام االستثمار اخلارجي. 

وســـيتم التصويت يـــوم 29 نوفمبر 
ورمبا يفتح الباب أمام االســـتثمار 

احمللـــي واألجنبي لضـــخ األموال 
في األندية مثل أوروبا أو الدول 
األخـــرى في أميـــركا اجلنوبية. 
وأعضـــاء  اجلماهيـــر  ومتلـــك 
يدفعـــون مبالـــغ شـــهرية أندية 
مثل بـــوكا جونيورز وريفر بليت 

وسان لورينزو.
احلـــق  النمـــوذج  هـــذا  يعطـــى 

للجماهيـــر بـــإدارة األنديـــة عبـــر انتخاب 
الرئيـــس ومســـؤولني آخريـــن، لكنـــه مينـــع 
االســـتثمار، وأدى ذلـــك إلـــى ســـقوط بعض 
األندية بســـبب الديون. وقـــال كالوديو تابيا، 
رئيـــس االحتاد األرجنتينـــي، ”يجب أن تظهر 

هذه املناقشـــات بســـبب احلقيقة التي نعيش 
فيها. بالنسبة للبعض فهي ضرورية وللبعض 

اآلخر فهي ليست كذلك“.
ويحظـــى هذا التحـــرك بدعم الرئيس 
الذي  ماكري  ماوريســـيو  األرجنتيني 
تـــرأس بوكا جونيـــورز في الفترة 
أن  ورغـــم  و2008.   1995 بـــني 
أن  إال  التغييـــر  يدعـــم  بـــوكا 
أنديـــة مثـــل ريفـــر وريســـنغ 
وفيليز  وإندبندينتـــي  كلـــوب 
سارســـفيلد عّبرت عن رفضها 

للمقترحات.
وســـيصوت ممثلـــو 22 ناديا 
فـــي الدرجـــة األولـــى و21 فريقا في 
الدرجـــات األدنـــى علـــى القـــرار. وأبلـــغ 
فرنانـــدو ماريـــن أحد املســـؤولني فـــي إدارة 
الرئيس األرجنتيني رويترز ”لو أرادت األندية 
االندماج في شـــركات عامة محدودة، فال يجب 

منعها من ذلك. هذا الوضع أكثر شفافية“.

22
ناديا تتواجد في 

الدرجة األولى و21 

فريقا في الدرجات 

األدنى صوتت على 

القرار

رونالدو يجذب األنظار وسط االتهامات

أندية األرجنتين 

تخطط لالستثمار الخارجي

تشافي يمتدح ميسي

مورينيو تحت المجهر على أرض تشيلسي

يعود البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تصّدر املشهد في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم، 
بعد فترة قصيرة من الراحة بســــــبب املباريات الدولية، عندما يقود فريقه احلالي مانشســــــتر 

يونايتد أمام فريقه القدمي تشيلسي السبت ضمن اجلولة التاسعة من الدوري.

هدوء قبل العاصفة

[ سيتي وليفربول يبحثان عن انطالقة جديدة
[ توتنهام وأرسنال ينشدان تضييق الخناق في الدوري اإلنكليزي

} مدريــد - حــــّذر خافيير تيبــــاس، رئيس 
رابطة الدوري اإلسباني، من أن اإلصالحات 
الضريبية املقترحة مــــن حكومة بالده، رمبا 
تــــؤدي إلى مغادرة أبرز الالعبني ملنافســــات 

املسابقة في حال تطبيقها. 
وأكــــد تيباس، في خطــــاب موجه إلى كل 
أنديــــة دوري األضــــواء، معارضــــة الرابطة 
ملشــــروع ميزانية احلكومة اإلســــبانية لعام 
2019، الــــذي قــــال إنــــه رمبا يكلــــف 20 ناديا 

إجمالي 80 مليون يورو.
وتشــــمل اإلصالحــــات املقترحــــة زيــــادة 
الضرائب بنســــبة 2 باملئة على األندية التي 
حتقق إيــــرادات تزيــــد علــــى 130 ألف يورو 
ســــنويا، وترتفــــع النســــبة إلــــى 4 باملئة إذا 
تخطــــت اإليــــرادات 300 ألــــف يــــورو. وجاء 
فــــي اخلطــــاب املوقع مــــن تيبــــاس ”كل هذه 

اإلجــــراءات تشــــير إلــــى تأثير ســــلبي على 
حســــابات األندية وتؤثر علــــى أكثر من 750 
العبا ومدربا. مجرد زيادة الضرائب سيؤثر 
في 80 مليون يورو من حســــابات األندية، ما 

قد يعني رحيل 20 العبا بارزا من الدوري“.
وأضافت الرســــالة ”وبناء عليه (ونتيجة 
الرابطة  ســــتعمل  املقترحــــة)،  اإلصالحــــات 
علــــى وضع خطة للتخفيف قــــدر اإلمكان من 
التأثير الســــلبي لها“. ويدفع ليونيل ميسي، 
العب برشلونة، الذي يتقاضى أعلى أجر في 
إســــبانيا حاليا، نســــبة 48 باملئة كضرائب، 
ســــترتفع إلى 52 باملئة مبوجــــب املقترحات 

اجلديدة.
وقــــد ترتفع أيضا نســــبة الضرائب على 
غاريــــث بيــــل، األعلى أجرا في ريــــال مدريد، 
لتصل إلــــى 47.5 باملئة من دخلــــه. وعادة ما 

يتفاوض الالعبون في إسبانيا على عقودهم، 
بحيث تكون األجور خالصة الضرائب، وهو 
ما يعني أن األندية هي التي ســــتتحمل هذه 
املبالغ، إذا مت إقــــرار اإلصالحات الضريبية 

املقترحة.
وظلــــت إســــبانيا وجهة جذابــــة ألفضل 
العبي كرة القدم في العالم، بسبب ما يسمى 
بـ“قانون بيكهام“، الذي كان مطبقا في الفترة 
من 2005 إلــــى 2010، ومَنح الالعبني األجانب 

إمكانية خفض الضرائب املفروضة عليهم.
ومع استفحال األزمة املالية في إسبانيا، 
ُألغيــــت هذه اإلعفــــاءات وتــــورط العديد من 
الالعبني بينهم ميسي وكريستيانو رونالدو، 
مهاجــــم ريــــال مدريد الســــابق الــــذي انتقل 
إلــــى يوفنتوس، في قضايــــا قانونية تتعلق 

بالضرائب وحتويل األموال.

اإلصالحات الضريبية تفتح أبواب هجرة نجوم إسبانيا

م ي
عامــــا) 
لصيــــف 
ني دوالر
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} بكــني – تنوي الصني تنفيذ خطة اعتبرتها 
طموحة الستبدال اإلنارة الليلية في الشوارع 
بضوء القمر احلقيقي، مضافا إليه وهج آخر 

أقوى لكنه مصطنع.
وتخطط مدينة شـــنغدو الصينية إلطالق 
قمـــر خاّص بهـــا إلـــى الفضـــاء ليتوّهج في 
الســـماء منيرا ليالي مدنهـــا بطاقة أقّل تكلفة 

من أعمدة اإلنارة.
تقع مدينة شـــنغدو في مقاطعة سيشوان 
جنوب الصني، وهـــي تعمل على تصميم قمر 
اصطناعـــي مضيء ينير لياليها بالتوازي مع 
القمر احلقيقي، لكن هذا القمر املنير ســـيكون 
مشـــّعا أكثر من القمر احلقيقي بثماني مرات، 
وكذلك ميكن التحكـــم فيه وضبطه إلضاءة ما 

بني 10 و80 كيلومترا.
وقالت شركة شنغدو لعلوم الفضاء -وهي 
شـــركة رائدة في مجال األبحاث وتكنولوجيا 
اإللكترونيات الدقيقـــة- إن االختبار بدأ على 
القمر االصطناعي منذ ســـنوات، وقد تطورت 
التكنولوجيا اآلن مبا يكفي للســـماح بإطالقه 

في عام 2020.
وأبـــدى بعـــض املتخصصـــني البيئيـــني 
مخاوفهـــم مـــن أن تؤثـــر أضـــواء القمر غير 
احلقيقي ســـلبا على احليـــاة اليومية لبعض 

احليوانات.
لكـــن مديـــر معهـــد البصريات فـــي كلية 
الفضاء التابعة ملعهـــد هاربني للتكنولوجيا، 
كانـــغ ويـــن مـــني، أوضـــح أن ضـــوء القمـــر 
االصطناعي ســـيكون شـــبيها بالغســـق، لذا 

ينبغي أال يؤثر على حياة احليوانات.
ومـــن املقـــّرر أن ُيطلـــق فـــي العـــام 2020 
مـــن قاعـــدة إطـــالق األقمـــار االصطناعيـــة 
فـــي سيشـــوان، علـــى أن تتبعه ثالثـــة أقمار 

أخرى بحلـــول العام 2022، بحســـب ما نقلت 
صحيفـــة ”تشـــاينا ديلي“ عن وو شـــونفينغ 
رئيس مؤسســـة ”تيان فو نيو إيريا ساينس 

املسؤولة عن املشروع. سوسايتي“ 
وعلى غرار القمر احلقيقي، سيعكس هذا 
القمر ضوء الشمس على املناطق املظلمة ليًال، 
علـــى أمـــل أن يحل بذلك محّل أعمـــدة اإلنارة 
وتوفير ما كلفته 170 مليون دوالر ســـنويا في 

املدينة.
وُيتوّقع أن تبلغ املســـاحة التي سينيرها 

50 كيلومترا مربعا.
وميكـــن أن يكـــون هـــذا االختـــراع مهما 
أيضـــا في حاالت وقوع الكوارث حني ال يكون 

اســـتخدام التيار الكهربائـــي ممكنا. وجاءت 
فكـــرة القمـــر االصطناعي من فنان فرنســـي، 
تخيل تعليق قـــالدة مصنوعة من املرايا فوق 
األرض، ميكنهـــا عكـــس أشـــعة الشـــمس في 

شوارع باريس على مدار السنة.
وفـــي عـــام 2013 مت تركيـــب ثـــالث مرايا 
كبيرة يتم التحكم فيها بالكمبيوتر فوق بلدة 
الشـــمس  رجـــوكان النرويجية لتعقب حركة 
وتعكس أشعتها على ساحة البلدة، كما ذكرت 

صحيفة الغارديان في ذلك الوقت.
وحتاول الصني منذ سنوات اللحاق بركب 
الدول الســـباقة في مجال الفضاء وال ســـيما 
الواليات املتحدة وروســـيا، وهي تنفق مبالغ 

طائلة على برنامجها الفضائي الذي يشـــرف 
عليه اجليش ويقّدم على أنه من مظاهر التقّدم 

احملّقق حتت راية احلزب الشيوعي.
والصني ليست أول بلد يحاول أن يعكس 
أشعة الشـــمس إلى األرض، ففي التسعينات 
من القرن املاضي استخدم علماء روس مرايا 
عمالقـــة لهذه الغاية، في مشـــروع أطلق عليه 
اســـم ”زناميا“، وجنحوا في  حتويل أشـــعة 
الشـــمس إلـــى األرض، وإلقاء الضـــوء لفترة 
قصيرة على نصف الكرة األرضية الليلي، لكن 
هذه احملاوالت أثارت مخاوف استباقية حول 
التلوث الضوئي وتعطيل احليوانات الليلية 

واملراقبة الفلكية.

ــــــى حد  ــــــدول -عل ــــــون وال يعمــــــل الباحث
الســــــواء- على البحث عن مصادر طاقة 
ــــــر كفاءة لتكــــــون بديال عن  متجددة وأكث
الوقود األحفوري ومخلفاته البيئية، وتعمل 
شركة صينية مختصة في مجال األبحاث 
على  الدقيقة،  ــــــات  اإللكتروني وتكنولوجيا 
إطالق قمر اصطناعي إلضاءة شــــــوارع 
مدينة شنغدو في مقاطعة سيشوان جنوب 

الصني كتجربة أولى.

التكنولوجيا في خدمة المليار صيني

الصين تنير شوارعها بضوء قمر اصطناعي

اإليطالـــي،  البيئـــة  وزيـــر  قـــال    - رومــا   {
ســـيرجيو كوستا في مقابلة اجلمعة، إن بالده 
تعتزم حظر اســـتخدام أكواب وأدوات املائدة 
واألطبـــاق املصنوعة من البالســـتيك وغيرها 
من املواد التي يتم التخلص منها، اعتبارا من 

يناير 2020.
وقـــال كوســـتا لصحيفـــة ”ال ريبوبليكا“ 
اإليطاليـــة، ”هدفـــي تنظيـــف النظـــم البيئية 
البحرية قدر اإلمكان“، مضيفـــا ”للقيام بذلك، 
يتعني علينا أوال وقبل كل شيء تقليص تأثير 
بعض املنتجات البالســـتيكية التي تســـتخدم 

مرة واحدة“.
وفي مايو املاضـــي، عندما دعت املفوضية 
األوروبيـــة إلـــى حظـــر املـــواد البالســـتيكية 
التـــي يتم التخلـــص منها فـــي مختلف أنحاء 
االحتـــاد األوروبـــي، ذكـــرت أن أكثـــر مـــن 80 
باملئة مـــن املخلفـــات املوجـــودة فـــي البحار 

من املواد البالســـتيكية. وأضاف كوســـتا أنه 
اعتبارا من عام 2020، لن يتم الســـماح لقوارب 
الصيـــد بإلقاء مخلفاتها في املياه، كما ســـيتم 
حظـــر مســـتحضرات التجميل التـــي حتتوي 

علـــى ُجســـيمات صغيـــرة مـــن 
البالستيك.

وفي صناعة 
مستحضرات التجميل، 
تتم إضافة قطع دقيقة 

من البولي إيثلني 
-وهو نوع من 

البالستيك 
عالي 

الكثافة- 
إلى كرميات 

ومعجون 
ألغراض التنظيف.

إيطاليا بال أوان بالستيكية في 2020

الفرنســــية  العاصمــــة  أعلنــــت   - باريــس   {
باريــــس، اجلمعــــة، عــــن خطط لزراعــــة نبات 
اجلنجل على واجهات وجــــدران املدينة التي 

ميكن أن تستخدمها مصانع اجلعة احمللية.
وقد حــــددت املدينة 21 موقعا، مبا في ذلك 
مرافق رياضية وشــــقق سكنية ومكتب رئيس 
البلديــــة وثكنة عســــكرية حيث ميكــــن زراعة 
اجلنجل ورعايته للموســــم املقبل، حســــب ما 

ذكرته إدارة مدينة باريس.
ومــــن املقرر أن يتم احلصاد في ســــبتمبر 

املقبل.
وتهــــدف زراعــــة اجلنجــــل إلى مســــاعدة 
مصانع اجلعة احملليــــة الصغرى على توفير 
املزيــــد من اجلعة احمللية، األمر الذي قد يكون 
ممكنــــا ألن سلســــلة اإلنتاج أقصــــر. ويدخل 
اجلنجل فــــي صناعــــة اجلعة إلضفــــاء نكهة 

وتثبيت املذاق.
ويهدف املشروع إلى حتسني جودة احلياة 
والبيئة في باريس، كما أن زيادة 
املساحات اخلضراء إلى 30 
هكتاًرا من مناطق احلدائق 
احلضرية بحلول عام 2020 
تندرج ضمن األهداف 
النهائية. ويجب استخدام 
مساحة إضافية تبلغ 100 
هكتار لبناء احلدائق احلضرية 
بحلول ذلك الوقت. ولن تكون 
سلطات متنزه املدينة مسؤولة 
عن املشروع، بل مت تشجيع 
مزارعي اجلنجل من القطاع اخلاص 
على التقدم بطلب للحصول على 
مساحات تتم فيها زراعة اجلنجل.

باريس تزرع الجنجل على 
جدرانها لصناعة الجعة

} من ثقافة حب احلياة التي تؤسس لها 
شــــعوب العالم الكافر (؟!) باختراعاتها 
املتنوعة، إلى فلسفة املوت التي تدشنها 
شــــعوب العالم املؤمــــن (؟!) تقبع بعض 
عقولنــــا العربيــــة في التســــويق لعذاب 
القبــــر والثعبــــان األقــــرع كأيديولوجيا 
دائمة تفرش ســــوداويتها على تفكيرنا 
وســــلوكياتنا، تســــتلبنا منــــذ الطفولة 
البريئــــة لتصوغ وجداننا حــــول كيفية 
”تغسيل امليت“ ال أن تعلمنا كيف نعيش 
ونتعايش، وتصل في تطرفها إلى درجة 
أنهــــا رمبــــا تســــتكثر علينا بســــمة أو 
ضحكة طارئة ترسم بهجة ما وسط هذا 
الزخم الكئيــــب.. وليكتفي بعضنا بلعن 
هذا الغــــرب والتقرب إلى اللــــه بالدعاء 
عليــــه، فيما نحن نســــتورد كل حاجاته، 
طعامًا وشرابًا وملبســــًا، حتى ليصيح 
مجنــــوٌن مــــا: ماذا ســــنكون بغير هؤالء 

الزنادقة والكفار؟
مثًال-  أننــــا -كمصريــــني  احلقيقــــة 
أو دليــــل  شــــعب ليــــس لــــه ”كتالــــوغ“ 
صناعة.. عــــدا أنه فقير رغــــم إمكانياته 
وثرواتــــه، فهو أيضًا ”منحوس الطلعة“ 
و“أغّم القفــــا“. جيناته الوراثية في قمة 
الغرابة؛ ورغم أنهــــم يطلقون عليه ”ابن 
نكتــــة“ لكن احلقيقة هي أنــــه ”ابن نكد“ 
وشــــكله مثل ”القرموط“ ال يجيد العيش 

إال في املياه العكرة.
يســــتغرب كثيــــرون ملــــاذا الزوجــــة 
املصرية حتتل الرقم واحد في النكد على 
مســــتوى العالم؟ ال يعرفــــون طبعًا أنها 
راضعــــة النكد من ”ثــــدي“ أمها و“بوز“ 
أبيها وترضعه ألطفالها؛ ورثته وتوّرثه؛ 
جتــــري وراءه باحثــــة عنه، فــــي الوقت 
الذي يعرف هو أيضا عنوانها ليســــتدل 
عليهــــا.. لــــذا كان الكتالــــوغ املهروش.. 
يبكي عندما يفــــرح.. مثلما يبكي عندما 
يحزن، وحتى لو أطلق ضحكة مجلجلة، 
فســــرعان ما تصاحبها الدموع احلارة، 
فيمسح عينيه قائًال: اللهم اجعله خيرا؛ 
كأنه في أعماقه يســــتكثر الضحك أو ال 

يصدق نفسه!
وبنفس الوتيرة، يســــتذكر املوت في 
كل موقــــف، ليس ألنــــه متدين أو يحاول 
االتعاظ، وال ألنه يعمل حســــابًا آلخرته.. 
أبــــدا؛ هــــذا نــــوع مــــن ”الفقــــر األزلي“ 
املتناقض.. مثل ذلك اللص، الذي ال يكف 
لسانه عن الدعاء، وهو يتسلق املواسير 
لسرقة الغسيل: ”استرها معانا يا رب“!
وألنــــي ال أصــــدق أن الفراعنة بنوا 
األهرامــــات تخليدًا ملوتاهــــم، أعتقد أن 
تعبير املوت الشائع ال عالقة له باإلميان 
أو التقوى، بل بات من مخلفات شــــذوذ 
احليــــاة، فاملصري ميوت مــــن الضحك، 
مثلمــــا ميوت مــــن البــــرد أو اخلوف أو 
اجلــــوع أو احلر، ومثلمــــا يكره ”موت“ 

فإن العاشق أيضًا يحب ”موت“!
وســــط تخيــــل أننا شــــعب ”متوفى“ 
ويقــــرأ الفاحتــــة يوميــــًا علــــى روحه.. 
أتساءل: من أولئك الذين يعيشون اآلن؟ 
املتكدسة  من هذه األشــــكال ”املرحومة“ 
طال عمرها في الشــــارع؟.. واألهم: بأي 

ِنفس ومزاج، أصبحنا 100 مليون؟

صباح العرب

{المرحوم}.. 

محمد هجرس

الممثلة األميركية إيفانجلين ليلي في صورة أمام ملصق فيلم {انت مان أند 
ذي واسب}، أو الرجل النملة في روما،  الذي يشاركها في بطولته بول رود 

ومايكل بينا، وهو من إخراج بيتون ريد.
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} ســالونيك (اليونان) – تغطي شـــبكة عنكبوت 
بحيـــرة  ضفـــاف  قليلـــة  أيـــام  منـــذ  عمالقـــة 
فيســـتونيدا في شـــمال اليونان بعدما حاكتها 

اآلالف من العناكب الصغيرة.
وقد غطت الشـــبكة األحراش والشـــجيرات 
والنبـــات احمليـــط بالبحيرة وهـــي متتد على 

مسافة تزيد عن كيلومتر.
ويفيـــد اخلبـــراء أن هذه الظاهـــرة ناجمة 
عن تكاثـــر البعوض والذبـــاب الصغير اللذين 
تقتات عليهما العناكب، خالل الصيف بســـبب 
درجات احلرارة املرتفعـــة. وأوضحت يوتربي 

باتيتســـيني عاملة األحياء في املنتـــزه البيئي 
احمللي ”األحوال اجلوية مثالية لتكاثر العناكب 
مـــع وفرة غذائهـــا.. وثمة فائض فـــي أعدادها 
اآلن“. وقد أنتجت هذا املشـــهد عناكب من نوع 

”تيتراغناثا“ الذي يفضل األماكن الرطبة.
وتتميز هذه العناكب بقوائم طويلة وبشكل 

شبكتها التي حتوكها أفقيا من دون ثقوب.
وسجلت ظاهرة مماثلة الشهر املاضي قرب 

بلدة أيتوليكو الساحلية في غرب اليونان.
إال أن هذه الشبكات تكون عابرة إذ سيقضي 

عليها املطر وتدني درجات احلرارة.

العناكب تغطي ضفاف بحيرة يونانية

} باريــس- اكتشــــف علمــــاء فضــــاء ”عمالقا 
كونيــــا“؛ أي جتّمعا من عناقيد مجرات توازي 
كتلتهــــا مليــــون مليــــار مــــّرة كتلة الشــــمس، 
وتشــــّكلت بعد مليارين و300 مليون سنة على 
االنفجــــار الكونــــي الكبيــــر، بحســــب املرصد 

األوروبي اجلنوبي.
وقالت أولغا كوتشياتي الباحثة في املعهد 
الوطنــــي اإليطالــــي للفيزيــــاء الفلكيــــة ”إنها 
مفاجــــأة كبيرة أن نرى تشــــكيًال متطّورا ظهر 

في وقت مبكر من عمر الكون“.
ويعتقد العلماء أن الكون نشأ بعد ما عرف 
باالنفجار الكوني الكبير (بيغ بانغ) الذي وقع 

قبل 14 مليار سنة.
وجتّمــــع العناقيــــد هذا هــــو األكبر حجما 
وكتلــــة املكتشــــف حتى اآلن من بــــني األجرام 

واملناطق الكونية العائــــدة إلى مرحلة مبكرة 
من عمر الكون.

وقال املرصد األوروبــــي اجلنوبي ”الكتلة 
الضخمــــة لتجّمــــع العناقيد تقــــّدر بأكثر من 
مليون مليار مرة كتلة الشــــمس، وهذه الكتلة 
تشبه كُتل التجّمعات املجّرّية حديثة التكوين“.

وأطلق املرصد األوروبي على هذا التجّمع 
اســــم ”هيبريون“، ويتألف من ســــبع مناطق 
علــــى األقّل ذات كثافة عالية، تربطها ببعضها 

البعض خيوط من املجرات.
وهو بذلك يختلف عــــن جتّمعات العناقيد 
املجّرّيــــة حديثــــة التكوين التــــي يكون توزيع 
الكتلة مرّكزًا فيها أكثر ولديها ما يشبه الشكل 
الهندســــي الواضــــح، بحســــب برايــــن لومو 
الباحث في علوم الفلك في جامعة كاليفورنيا.

اكتشاف {عمالق كوني} أكبر من كتلة 
الشمس مليون مليار مّرة
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