
أثبتـــت االحتجاجـــات الشـــعبية  } عمــان – 
الكبيرة في األردن ضد مشـــروع قانون ضريبة 
الدخل قناعة واسعة بين األردنيين بعدم وجود 
خطة إصالح اقتصادي واضحة المعالم، أدت 
إلى تراجع حاد في مســـتوى الثقة في حكومة 
رئيس الوزراء هاني الملقي، وهو ما أدى إلى 

نهاية طبيعية باستقالته.
وتســـيطر حالـــة مـــن عـــدم اليقيـــن بين 
األردنييـــن، الذين ينظرون بكثير من التوجس 
لخطـــة صنـــدوق النقـــد الدولي التـــي تعتمد 
بشـــكل كبير على إجراءات تقشـــفية صارمة، 
دون تقديم حلول بديلة لمحدودي الدخل وغير 
القادريـــن. وضاعف انســـياق الحكومة خلف 
خطة الصنـــدوق، دون امتـــالك رؤية تتضمن 
جـــدوال زمنيا محـــددا، من ســـخط األردنيين، 

الذين طالبوا في هتافاتهم برحيل الملقي.
وبالفعـــل، قبـــل العاهـــل األردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي، االثنين، اســـتقالة الملقي، 
وكلف عمر منيف الرزاز وزير التربية والتعليم 

بتشكيل الحكومة.
والرزاز هو اقتصادي يشغل منذ 14 يناير 
2017 منصـــب وزير التربية والتعليم. وســـبق 
أن عمل رئيســـا لمجلـــس إدارة البنك األهلي 
األردني، وكان مديرا عاما للضمان االجتماعي. 
كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي 

في واشنطن وبيروت.
وأشـــاد الملك عبدالله بالملقي وحكومته، 
معبرا عـــن تقديره الكبير ”لما أبديتموه خالل 
ترؤسك للحكومة، من حرص على أداء الواجب 
وتحمـــل المســـؤولية بـــكل أمانـــة وإخالص 
وشـــجاعة في اتخاذ القرارات الصعبة التي ال 
تحظى بالشعبية أو الرضى، ولكنها تصب في 

مصلحة الوطن العليا“.
وال تكمـــن المشـــكلة فـــي األردن في تغيير 
أســـماء رؤســـاء الحكومات، بقـــدر ما تتصل 
بغيـــاب فريـــق إصالحي يحمل أفـــكارا عملية 
يمكن تطبيقها، في نفـــس الوقت الذي تحظى 
فيـــه بقبـــول النـــاس، ويكونـــون قادرين على 

تحمل اإلجراءات المصاحبة لها.
ويشـــير اختيـــار الملـــك عبداللـــه الثاني 
للرزاز رئيســـا للوزراء إلى رغبـــة في متابعة 
اإلصالحات االقتصادية والسياسية في األردن 
بشـــكل يعيد الثقـــة مرة أخرى فـــي الحكومة، 
باالعتمـــاد على جيـــل جديد من السياســـيين 
القادرين على تسويق هذه اإلصالحات وإقناع 

المواطنين بجدواها وأن ال بديل عنها.

وأوضحـــت مصادر أردنية أّن الرزاز، الذي 
ينتمي إلـــى عائلة معروفة (من أصل ســـوري 
هاجرت من دمشق إلى عمان في 1925)، خريج 
جامعـــة هارفـــارد، توّلى في الســـنة الماضية 
إجـــراء إصالحات في المجـــال التربوي يبدو 
األردن فـــي حاجة كبيرة إليها من أجل تحديث 
المناهج الدراســـية وتخليصهـــا من تأثيرات 

اإلخوان ومخلفاتهم.
واتخذت الحكومة إجراءات تقشـــف ورفع 
أسعار شـــملت خصوصا المحروقات والخبز، 
فـــي الســـنوات الثـــالث الماضية اســـتجابة 

لتوجيهـــات صنـــدوق النقد الدولـــي بإجراء 
إصالحـــات اقتصادية تمكنها مـــن الحصول 
على قـــروض جديدة في ظل أزمـــة اقتصادية 

متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دوالر.
األربعاء  منـــذ  االحتجاجـــات  وتتواصـــل 
الماضي في األردن ضد مشروع قانون ضريبة 

الدخل وسياسة رفع األسعار.

} مصراتــة (ليبيــا) – لم يصمـــد االتفاق الذي 
تـــم اإلعالن عـــن توقيعه األحد بيـــن مصراتة 
وتاورغـــاء طويال، وبدأت توجـــه له انتقادات 
كثيرة بعضها من ســـكان تاورغاء الذين اعتبر 
الكثيـــر منهم أنه اتفاق مفروض على المدينة، 
وأن مصراتة تتعامل بمنطـــق المنتصر الذي 
يفرض شروطه ولم تبحث عن حل ينهي األزمة 
اإلنســـانية المستمرة منذ سبع سنوات بشكل 

نهائي بما يرضي مختلف األطراف.
يأتـــي هذا فيمـــا وصف متابعون للشـــأن 
الليبـــي االتفاق بأنه ســـابقة خطيرة كونه بدا 
وكأنه اتفاق بين دولتين وليس بين مدينتين، 
ما قد يمهد الطريق أمام تقســـيم البالد خاصة 
فـــي ظل غيـــاب حكومـــة الوفـــاق الوطني عن 
االتفاق واقتصار دورها على دفع األموال التي 
يتضمنهـــا كتعويض لشـــراء موافقة الطرفين 

وقبولهما بالحل.

وشـــهدت مدينـــة مصراتـــة مســـاء األحد 
مراســـم توقيـــع اتفـــاق مصالحة مـــع مدينة 
تاورغـــاء بعد مصادقة عميـــد بلدية مصراتة، 
مصطفـــى كـــرواد، ورئيس المجلـــس المحلي 
لتاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، على االتفاق 
المبرم بيـــن لجنتين مـــن المدينتين مكلفتين 
بملف الصراع الدائـــر بينهما والذي أدى إلى 

نزوح كل سكان تاورغاء عن منازلهم.
مفقـــودي ومعتقلي  رابطـــة  وقال رئيـــس 
تاورغـــاء، محمد رضـــوان ”إن أهالي تاورغاء 
مصدومون من توقيع اتفاق رفضوه مسبقا“.

وأضـــاف ”بعـــد رفـــض النقـــاط الـــواردة 
في المســـودة المقدمة من تاورغـــاء واعتماد 
مســـودة مصراتة فقـــط ضمن االتفـــاق، وقبل 
التوقيـــع بســـاعات كنت ضمـــن اجتماع ضم 
المجلس المحلي ومجلس الحكماء والشورى 
ومؤسسات مدنية من تاورغاء، واتفق الجميع 

على رفـــض التعديالت األخيرة المطروحة في 
االتفاق وعدم التوقيـــع، لنفاجأ الحقا بمبادرة 
فرديـــة من رئيس المجلـــس المحلي وتوقيعه 
علـــى اتفـــاق ال يضمـــن العودة ويهـــدف إلى 

تخفيف الضغط اإلعالمي“.
وأشار رضوان إلى نقاط عديدة يقول إنها 
ســـتمنع عودة النازحين، منها ما وصفه بزعم 
مصراتة ”وجود ألغام ومقابر جماعية تحتاج 
إلـــى تنقيب“، وكذلك انتظـــار 10 ماليين دينار 
ليبي كانـــت مخصصـــة للمنطقة العســـكرية 
الوســـطى لتأميـــن العـــودة تـــم تجميدها من 
قبل المجلس الرئاســـي بعد منع مسلحين من 
مصراتة عودة النازحين التي كانت مقررة في 

األول من فبراير الماضي.
وأشـــار أيضا إلى انتظار شـــركة األشغال 
العامـــة رفـــع مصراتة التجميد عـــن 5 ماليين 
دينـــار أخرى نظير تهيئـــة البنية التحتية في 

تاورغـــاء، واصفـــا األمر بأنه ”ابتـــزاز للدولة 
يهدف إلى تحقيق مكاســـب مادية على حساب 

قضية النازحين“.
وبدأت األزمـــة بين المدينتيـــن الجارتين 
منـــذ عـــام 2011، عندما قامت قـــوات مصراتة 
بطرد أهالي مدينة تاورغاء من منازلهم، عقابا 
لهـــم وانتقاما منهم لوقوفهـــم في صف معمر 
القذافي خالل أحداث الثورة الليبية ضد ثوار 

مصراتة.
واســـتغرب محللون ونشـــطاء على مواقع 
التواصـــل غياب حكومة الوفـــاق الوطني عن 
االتفـــاق ودورها في تســـهيل عقـــد مثل هذه 
االتفاقيات التي تســـهل في المستقبل نزعات 
االنفصال واالســـتغناء عن الدولـــة الجامعة، 
معتبريـــن أن االتفاق الـــذي تضمن حديثا عن 
اتفاقية حســـن جوار وتعايش يوحي وكأنهما 

دولتان متجاورتان وليس مدينتين ليبيتين.

وفـــي طرابلس اكتفى المجلس الرئاســـي 
الذي لم يحضر المراسم بمباركة االتفاق.

وقال رئيس المجلس فائز السراج في بيان 
صدر عنـــه االثنين إن االتفـــاق ”يتيح العودة 

اآلمنة ألهالي تاورغاء إلى مدينتهم“.
وحـــّذر المحللون مـــن أن القبـــول باتفاق 
يتم فيه فرض شـــروط غير متكافئة على آالف 
الالجئين المشردين لسنوات سيجعل الفرقاء 
الليبيين يلجأون في المستقبل لحل خالفاتهم 
إلى مراكمـــة عناصر القوة العســـكرية وليس 

االحتكام إلى القانون.
واعتبروا أن حكومة الوفاق نفســـها التي 
تقبل اتفاقا غير متكافئ إنما تفعل ذلك مراعاة 
لعناصر القوة التـــي تمتلكها مصراتة وبينها 
الدعـــم الذي تقدمـــه للحكومة والـــذي بفضله 
تســـتمر في طرابلس تحت حماية ميليشـــيات 

من مصراتة أو حليفة لها.
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• مفردات وثيقة الصلح توحي بأن االتفاق بين دولتين وليس مدينتين متجاورتين  • ردود فعل رافضة لالتفاق لتكريسه شروط مصراتة

ع لتهميش دور الدولة الليبية
ّ

اتفاق مصراتة – تاورغاء يشر

أثـــار اللقـــاء الـــذي جمـــع هادي  } بغــداد – 
العامـــري، زعيـــم قائمـــة الفتـــح المقربة من 
إيران، بالســـفير األميركي في بغداد دوغالس 
سيليمان، استفهامات كثيرة بشأن قدرة حلفاء 
طهران في العراق على التماسك أمام الضغوط 

الدولية المستمرة.
وأبلـــغ مســـؤول دبلوماســـي فـــي بغداد 
”العرب“، بـــأن ”الواليات المتحـــدة األميركية 
تحاول عزل منظمة بدر التي يتزعمها العامري 

عن تحالف الفتح المدعوم من إيران“.
وقال مصدر سياســـي عراقـــي إن ”تحالف 
الفتح يشـــهد تنازعـــا واضحا بيـــن زعاماته، 
بشأن العالقة مع الواليات المتحدة“، موضحا 
أن ”العامـــري يؤيد قدرا معقـــوال من االنفتاح 
على واشـــنطن بشـــكل ال يغضب إيران، بينما 
ترفض حركة عصائـــب أهل الحق، وهي ثاني 

أكبر قوة في الفتح، أي تقارب مع واشنطن“.
ومؤخرا أيد الكونغرس األميركي مشـــروع 
قـــرار يضـــّم حركـــة عصائب أهل الحـــق، إلى 

الئحة المنظمات اإلرهابية.
ويقول قيـــس الخزعلي زعيـــم الحركة، إن 
اإلجـــراء األميركي جاء ردا على فوز العصائب 
بخمســـة عشـــر مقعدا في برلمان 2018، بعدما 

كانت تشغل مقعدا واحدا في برلمان 2014.
وتقول مصادر في البنك المركزي العراقي 
إن المصرف الذي تشـــغله عصائب أهل الحق، 
ويختص بتحويل العمالت الصعبة من العراق 
إلى إيـــران، قد يخضـــع لقيود قاســـية تعطل 
معظم تعامالته الماليـــة، على خلفية تصنيف 

الحركة منظمة إرهابية.
وســـبق للواليـــات المتحـــدة أن وضعـــت 
مصرفـــا عراقيـــا يملكـــه آراس كريـــم، زعيـــم 
المؤتمر الوطني، المرشـــح الفائز على الئحة 
رئيس الوزراء، ضمن القائمة السوداء، بسبب 
دوره فـــي توفيـــر العملة الصعبـــة للمصارف 

اإليرانية الرسمية.
وبالرغم من التحالف السياســـي بين كريم 
والعبادي، إال أن البنك المركزي العراقي جمد 
فـــورا جميـــع تعامالته مع ”مصـــرف البالد“، 

استجابة للقرار األميركي.
وتأتي جهود الســـفير سيليمان لدعم خطة 
منع عصائب أهل الحق من التأثير في المشهد 
السياســـي، من خـــالل التواصل مع الشـــريك 
األكبـــر للحركة في تحالـــف الفتح، وهو ”بدر“ 

بزعامة العامري.
ووفقـــا للدبلوماســـي العراقـــي، المتابـــع 
لجهود التواصل بين ممثلي الواليات المتحدة 
وزعمـــاء عراقيين، فـــإن ”الحكومـــة العراقية 
الجديـــدة ربما تتقبـــل انضمـــام منظمة بدر، 

وإقصاء العصائب“.
وتقول المصادر إن ”العالقات بين العامري 

والخزعلي تمر بأسوأ صورها“.

ويرفـــض زعيم التيـــار الصـــدري، مقتدى 
الفائزة  الصدر، الذي يرعى قائمة ”ســـائرون“ 
العراقيـــة،  االنتخابـــات  فـــي  األول  بالمركـــز 
مشـــاركة عصائب أهل الحق في أي تشـــكيلة 

وزارية تتبناها كتلته.
والخزعلـــي هـــو أحـــد مســـاعدي الصدر 
السابقين انشـــق عنه بتشجيع إيراني وشكل 
ميليشـــيا مسلحة اتهمت بارتكاب أعمال عنف 
طائفيـــة، فيمـــا تقـــول حركة العصائـــب إنها 

موجودة لمواجهة النفوذ األميركي.
وتقـــول مصادر مطلعـــة إن الخالفات بين 
العامـــري والخزعلـــي بلغت ذروتهـــا مع لقاء 
األول بالســـفير األميركـــي، فيمـــا راح الثاني 
يطلق إشـــارات كثيرة عن تراجع حظوظ زعيم 

منظمة بدر في تولي منصب رئيس الوزراء.
ولم يســـتبعد مراقبون عراقيون وجود من 
يخطط للقفـــز من المركب اإليراني لألســـباب 
نفســـها التـــي دعتـــه فـــي أوقات ســـابقة إلى 
الصعود على متن ذلك المركب. وهي أســـباب 

نفعية يتم التستر عليها بغطاء عقائدي.
وقال مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إن المواليـــن إليران هم األكثـــر دراية بخبايا 
المشروع اإليراني في العراق الذي بدأ يتخلى 
عـــن مظاهـــره الدينيـــة ليظهر علـــى حقيقته 
باعتباره مشروعا سياســـيا، تناور من خالله 

إيران في عالقتها المضطربة مع واشنطن.
وأكـــد المراقب أنـــه إذا مـــا كان الخزعلي 
ال ينتمـــي إلى النـــوع الذي يفكر فـــي التخلي 
عن إيران حماية لمكتســـباته فـــي العراق فال 
يعود الســـبب في ذلك إلـــى ارتباطه العقائدي 
بإيران بقدر ما يعود إلى أن ورقته العراقية قد 
احترقت بموجـــب القرار األميركي الذي وضع 
عصائبـــه على قائمـــة المنظمـــات اإلرهابية، 
بمعنى أنه صار وبشكل نهائي جزءا من السلة 
اإليرانية التي تستهدفها العقوبات األميركية.

وأشـــار إلى أن األطـــراف العراقيـــة التي 
تســـتعد إلقامة تحالفات في ما بينها لتشكيل 
الكتلة النيابية األكبـــر باتت على يقين من أن 
عالقتها بإيران صـــارت هي المعيار الذي يتم 
بموجبـــه القبول بهـــا أو رفضها في الحكومة 
المقبلة ال على المستوى الشعبي حيث النفور 
من الهيمنة اإليرانية كان شـــعار الفائزين في 
االنتخابات فحســـب بل وأيضا على مســـتوى 

الرؤية األميركية لعراق المرحلة المقبلة.
ويتوقـــع الكثيـــرون أن المرحلـــة المقبلة 
ســـيغلب عليهـــا التأثيـــر األميركـــي، وهو ما 
سيؤدي إلى اســـتبعاد األطراف التي تورطت 
بوالئها المعلن إليـــران وفي مقدمتها عصائب 
أهل الحق، أما األطراف األخرى فإنها ســـتمر 
بفترة اختبار مـــن أجل تحديد قدرتها على أن 
تصنع مســـافة بينها وبين ماضيها المشتبك 

بالمشروع اإليراني.
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} بريوت - تشكل عودة رئيس الوزراء املكلف 
سعد احلريري إلى لبنان، بعد زيارة دامت أياما 
للمملكة العربية الســـعودية االنطالقة الفعلية 
ملاراثون تشـــكيل احلكومة، حيث من املفروض 
أن يقدم التصور األولي حلكومته اجلديدة إلى 

رئيس اجلمهورية ميشال عون هذا األسبوع.
علـــى  حرصـــا  احلريـــري  ســـعد  ويظهـــر 
اإلســـراع فـــي تشـــكيل احلكومة بالنظـــر إلى 
االســـتحقاقات الداهمـــة خاصة علـــى الصعيد 
االقتصادي، واملتعلقة باإليفاء بالتزامات لبنان 
حيال ”مؤمتر ســـيدر١“، بيد أن األمور ليســـت 
بالسهولة املطروحة بالنظر إلى وجود أكثر من 

عقدة على األخير تخطيها.
ومنـــذ عودته، األحد أجـــرى رئيس الوزراء 
جملة من االتصاالت شـــملت رئيس اجلمهورية 
ميشـــال عـــون ورئيس مجلـــس النـــواب نبيه 
بري اللذين أبديا دعما له في مشـــوار التأليف 
احلكومي، الذي يأمل فـــي أن يبصر النور قبل 

عيد الفطر.
وأّكـــد رئيـــس مجلـــس النواب نبيـــه بري 
االثنني على أهمية االنتهاء من تشكيل احلكومة 
في أســـرع وقت ممكن، قائال ”كلمـــا عّجلنا في 
تأليف احلكومة، كان ذلك أفضل للبلد، وال شيء 
مينع مـــن أن تولد هذه احلكومـــة خالل الفترة 
الفاصلة من اآلن وحتى عيد الفطر، بحيث يحّل 

العيد وُتقّدم احلكومة عيدية اللبنانيني“.
واعتبـــر بـــري أّن ”التســـريع فـــي تأليـــف 
احلكومـــة ضروري وُملح، ال بل هو واجب على 
اجلميـــع، إزاء الكّم الهائل من التحديات املاثلة 
أمام البلد، واألزمات املتفاقمة فيه، وخصوصا 
الوضع االقتصادي الـــذي ال يحتمل أي تأخير 
أو مماطلـــة أو تباطـــؤ، بـــل يتطّلـــب مقاربات 

استثنائية ومعاجلات مسؤولة“.

وكان احلريري قد شـــدد خالل حفل اإلفطار 
املركزي لتيار املســـتقبل في العاصمة اللبنانية 
بيـــروت، عقـــب عودتـــه مـــن الســـعودية، على 
ضرورة اإلسراع بتشـــكيل احلكومة، والتوافق 
علـــى فريق حكومي قادر أن يتحمل مســـؤولية 

مواجهة التحديات االقتصادية واالجتماعية.
وقـــال رئيس الـــوزراء اللبنانـــي ”البلد في 
حاجـــة إلـــى اإلســـراع بالتشـــكيل. النـــاس ال 
يكترثـــون لوزير بالزائد أو وزير بالناقص، فقد 
مّلـــوا. الناس تهمهم هيبة الدولة واالســـتقرار 

السياسي واالجتماعي واالقتصادي (…)
النـــاس يريـــدون فريق عمـــل للعمل وليس 
للصراع السياسي، وأنا سائر على خط الناس، 

ســـائر على خطوط الوفـــاء التـــي رأيناها في 
بيروت وكل لبنان“.

املعنيـــة  السياســـية  القـــوى  كل  وتبـــدي 
بالتشكيل من دون استثناء، موقفا داعما لوالدة 
ســـريعة للحكومة، بيد أن مراقبني يتشـــككون 
فـــي ذلك في ظل محاولة كل طرف إعالء ســـقف 
مطالبه من احلقائب الوزارية، وحتجيم اآلخر، 
وأبـــرز مثـــال الصـــراع الدائـــر علـــى احلصة 

املسيحية وأيضا احلصة الدرزية.
وفـــي ما يتعلـــق بحصة املكون املســـيحي 
تشـــهد الســـاحة السياســـية حتـــى مـــا قبـــل 
االنتخابـــات النيابيـــة التي جرت فـــي ٦ مايو 
سجاالت يومية بني التيار الوطني احلر وحزب 
القوات اللبنانية، اتخذت منحى تصاعديا بعد 
إعالن نتائج االستحقاق التي حقق فيها األخير 
قفزة نوعية جلهة مضاعفة حجمه النيابي من ٨ 

مقاعد إلى ١٥ مقعدا.
ويطالـــب القـــوات علـــى ضـــوء مـــا حققه 
باحلصول على حصة وازنة مع حقيبة سيادية، 
فـــي املقابل يصر التيـــار الوطني احلر على أن 
تكون له حصة األسد من الوزارات، مع التمسك 
بأن تكون حصة رئيس اجلمهورية ميشال عون 

منفصلة عنه وهذا أمر مرفوض قواتيا.
وهنـــاك عرف فـــي لبنان يقـــوم على إعطاء 
رئيس اجلمهورية حصة من احلقائب الوزارية 
لضمان أن تكون له كلمته داخل مجلس الوزراء، 
بيـــد أن وضعيةعون تختلف جلهـــة أن له كتلة 

نيابية وازنة، متلك حضورا في احلكومة.
وتقـــول أوســـاط سياســـية لبنانيـــة إن ما 
يحـــدث بـــني القـــوات والتيـــار احلـــر يتعدى 
املعركة على احلقائـــب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فالتيار الوطني احلر ورئيســـه جبران باســـيل 
يستشـــعران خطر تنامي حضـــور القوات في 
األوساط الشعبية املســـيحية، وهو ما ترجمته 
نتائج االنتخابات األخيرة، وهذا طبعا سيجعل 
مـــن حق األخيـــر املطالبة بالتناصـــف معه في 
جميع التعيينات والوظائف في كل مؤسســـات 
الدولـــة، ورمبـــا التحـــدي األكبر الـــذي يالقيه 
باســـيل الطامح إلـــى خالفة ميشـــال عون في 
قصر بعبدا هو وجود منافســـة قوية من سمير 
جعجـــع وهذا ما يجعله يشـــن حملـــة لتحجيم 
األخير سياســـيا معوال في ذلك على دعم حليفه 

حزب الله.
وأكد عضـــو تكتـــل ”اجلمهوريـــة القوية“ 
النائـــب وهبي قاطيشـــه، االثنـــني أن ”القوات 
اللبنانيـــة“ لم تكـــن يوما العائق أمام تشـــكيل 
احلكومـــة ولكنهـــا تطالـــب بتحقيـــق التوازن 

بحسب األحجام االنتخابية.
وقال قاطيشـــه إن القوات متلـــك احلق في 
املطالبة بـــوزارة ســـيادية نظرا إلـــى متثيلها 
نصف املســـيحيني، مؤكـــدا متّســـكها بتفاهم 
معـــراب، وقال ”الوزير باســـيل منزعج من هذا 

التفاهم ومن ازدياد حجم القوات التمثيلي“.

ورفض ”التحجج“ بحصة رئيس اجلمهورية 
إلبعاد حزبه، مؤكـــدا أن الرئيس عون لن يقبل 
بهذا األمر، قائال ”القـــوات مع الرئيس ولكنها 

ضد احملاصصة“.
ويرى مراقبون أن االشـــتباك احلاصل بني 
القوات والتيار احلر من شأنه أن يصعب مهمة 
ســـعد احلريري الـــذي يرجح أن يطرح نفســـه 
كوســـيط بينهما للتوصل إلى تســـوية خاصة 

وأن عالقته جيدة مع كال الطرفان.
ولئن تعتبر عقدة القـــوات والتيار الوطني 
احلر التحدي األكبر أمام احلريري إّال أن هناك 
تعقيدات أخرى عليه تذليلها ليســـتطيع إجناز 
التأليف احلكومي لعـــل من بينها إقناع رئيس 
التقدمي االشـــتراكي وليد جنبالط بالتنازل عن 
حقيبة من احلصة الدرزية لفائدة رئيس احلزب 
الدميقراطي طالل أرســـالن. وتشـــير معطيات 
إلى أن جنبالط بات يظهر ليونة حيال املســـألة 

لتجنب اتهامـــه بعرقلة والدة احلكومة، خاصة 
وأن الكثير مـــن القوى تؤيد حصول أرســـالن 

على حقيبة من بينها التيار احلر وحزب الله.
وفي ما يتعلق بالثنائية الشيعية املمثلة في 
حركة أمل وحزب الله فيبدو األمر أكثر سالسة 
واملســـألة شـــبه محســـومة حيـــث سيتقاســـم 
الطرفان احلقائب الســـت املخصصـــة للطائفة 
الشيعية، ويبقى اإلشكال املوجود هو أن حزب 
اللـــه يدفع باجتـــاه توزير عدد من املســـتقلني 
من الطائفة الســـنية على غـــرار فيصل كرامي 
وعبدالرحيـــم مـــراد، وأيضـــا متكـــني ”التكتل 
واحلزب القومي السوري االجتماعي  الوطني“ 
من حقائب، وهذا في حال حصوله ســـيعني أن 

احلزب عمليا ميتلك الثلث املعطل.
وتســـتبعد أوســـاط سياســـية أن يتمســـك 
احلـــزب بجميع مطالبه ألنـــه ليس من صاحله 

حتمل مسؤولية تعطيل التشكيل احلكومي.

} دمشــق – تطرح خارطة الطريق التي أعلنت 
كل من واشـــنطن وأنقرة االتفاق بشـــأنها حول 
منبج الســـورية، الكثيـــر من التســـاؤالت لعل 
أهمها هل قـــررت الواليات املتحدة التخلي عن 
حليفتها، وحدات حماية الشـــعب الكردي؟ وما 
موقف روســـيا مـــن هذه اخلارطـــة؟ وهل يأتي 
االتفاق في ســـياق تفاهم أشمل لتسوية األزمة 
الســـورية؟ أم أنها خطـــوة إلعادة خلط األوراق 

في شمال البالد؟
وأعلنـــت الواليات املتحدة وتركيا، في بيان 
مشـــترك عقب اجتماع وزيري خارجية البلدين 
في واشـــنطن االثنني أنهما أقرتا خارطة طريق 
ملدينة منبج في محافظة حلب شـــمال ســـوريا 

وأكدتا التزامهما املشترك بتنفيذها.
وقـــال البيان إن وزيـــري اخلارجية التركي 
مولود جـــاووش أوغلو ونظيره األميركي مايك 
بومبيو ناقشـــا أيضـــا مســـتقبل التعاون بني 
بلديهمـــا في ســـوريا واخلطـــوات التي يتعني 

اتخاذها لضمان االستقرار واألمن في منبج.
واتفق الوزيران أيضـــا على عقد املزيد من 
االجتماعات حلل املشاكل احلالية بينهما وقاال 
إن البلدين العضوين في حلف شمال األطلسي 
مـــازاال ملتزمني مبعاجلة مخاوفهما املشـــتركة 

”بروح الشراكة بني احللفاء“.
وكان وزيـــر اخلارجيـــة التركي قد أعلن في 
وقت ســـابق أن مباحثاته الثنائيـــة مع نظيره 

األميركي مايك بومبيو مثمرة جدا.
ويأتـــي اللقـــاء بعـــد اجتمـــاع تقنـــي بني 
الطرفـــني عقد في أنقرة قبل أيـــام، أعلنت عقبه 
تركيا التوافق على خارطة طريق سيتم اتباعها 
فـــي منبج تقوم على انســـحاب وحدات حماية 
الشعب التي تسيطر على املدينة إلى شرق نهر 

الفرات، وهو ما نفاه اجلانب األميركي آنذاك.

وقبيل زيارتـــه إلى واشـــنطن األحد صرح 
جـــاووش أوغلو أّنه ســـيناقش، فـــي لقائه مع 
نظيـــره األميركي، عدة مواضيع؛ على رأســـها 
من  إخراج مقاتلـــي ”وحدات حماية الشـــعب“ 
مدينة منبج، وإرســـاء االســـتقرار في املنطقة، 
وحتديد من سيتولى إدارتها، إلى حني التوصل 

إلى حل سياسي في سوريا.
ولفـــت الوزيـــر التركـــي إلـــى أّن االجتماع 
سيحســـم من ســـينضم إلى قـــوات األمن التي 
ســـيتم إنشـــاؤها في منبـــج، والتحّرك بشـــكل 
مشترك مع الواليات املتحدة في هذا املوضوع، 
فضال عن وضـــع خارطة طريـــق زمنية لتنفيذ 

االتفاق.

وأضـــاف جـــاووش أوغلـــو، أّن ”األمر لن 
يقتصـــر على منبـــج، ففي حال جنـــاح منوذج 
منبج سيتم تطبيقه على املناطق األخرى التي 

تسيطر عليها عناصر الوحدات الكردية“.
التركيـــة  ”األناضـــول“  وكالـــة  وكشـــفت 
الرســـمية، األربعـــاء املاضـــي، عـــن تفاصيل 
اخلارطـــة التركيـــة األميركية، التـــي تتضمن 
ثـــالث مراحـــل بحســـب الوكالة، تبـــدأ أوالها 
بعد التوقيع على االتفاق بانســـحاب الوحدات 
الكردية إلى شـــرق الفرات؛ واملرحلـــة الثانية 
بعدها بـ٤٥ يوما، وتشـــمل انتشـــارا عســـكريا 
وأمنيـــا تركيا- أميركيا فـــي املنطقة؛ واملرحلة 
األخيـــرة بعـــد االتفاق بــــ٦٠ يومـــا، وتتضمن 

تشكيل مجلس محلي ومجلس عسكري يراعي 
”التوزيع العرقي“ للمدينة.

وشـــكل التعـــاون بـــني الواليـــات املتحدة 
ووحدات حماية الشـــعب في شـــمال ســـوريا 
وشـــرقها ضـــد تنظيـــم داعش أحد األســـباب 
التركيـــة  العالقـــات  تدهـــور  الرئيســـية فـــي 
األميركيـــة، حيـــث أن أنقرة تعتبـــر الوحدات 

تنظيما إرهابيا يشكل تهديدا على أمنها.
وأقدمـــت أنقرة في ٢٠ ينايـــر املاضي على 
شـــن عمليـــة عســـكرية أطلقت عليهـــا ”غصن 
اســـتهدفت طرد الوحدات من عفرين  الزيتون“ 
في شمال ســـوريا، ومتكنت بعد أكثر من شهر 
من الســـيطرة على املنطقة بدعم من ميليشيات 
ســـورية، لتوجه أنظارها إلى منبج حيث توعد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تكون 
احملطة التاليـــة في حال لم يتـــم التوصل إلى 

تسوية مع الواليات املتحدة.
ويرجح البعـــض من املالحظـــني أن تكون 
خارطـــة الطريق التي مت التوصـــل إليها تأتي 
في سياق ترتيبات متسارعة حتصل في منطقة 
الشمال الســـوري، مشيرين إلى أن روسيا غير 
بعيـــدة عنها، حيـــث هناك اليـــوم اتفاقات بدأ 
تنفيذها علـــى األرض بني الروس واألتراك في 
املناطق املجاورة ملنبج، وحتديدا في تل رفعت، 
حيث سجل مؤخرا انسحاب للقوات النظامية 
التي ســـبق وأن تســـلمت املدينة مـــن وحدات 
حماية الشـــعب الكـــردي، في خضـــم العملية 

العسكرية التي استهدفت عفرين.
ويقـــول هـــؤالء إنه مـــن الصعـــب التكهن 
بطبيعة هذه االتفاقات ومن ستؤول إليه مهمة 
الســـيطرة على األرض، ولكن األيام واألسابيع 
املقبلة قد جتيب عن التساؤالت حيال ما يحدث 

في هذا الشطر السوري.

{ســـيتجاوز األردن األحداث بحكمة الملك وقوة المؤسســـات والتواصل بين القيادة والشعب، أخبار

والمصلحة العربية تقتضي استقرار األردن وازدهاره، وال عزاء للمتربصين}.

أنور قرقاش
وزير الدولة للشؤون اخلارجية اإلماراتية

{النـــزاع في ســـوريا تحول إلى صـــراع بين قوى عظمى، األمـــر الذي يجعل مـــن الصعوبة بمكان 

التكّهن متى يتم التوصل إلى حل سياسي له}.

ميشال عون
الرئيس اللبناني
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◄ انفجرت عبوة ناسفة االثنني أثناء 
مرور عربة عسكرية قرب قاعدة يستخدمها 

التحالف الدولي بقيادة واشنطن في 
محافظة الرقة شمال سوريا، ما أودى 

بحياة مقاتل لم ُيعرف ما إذا كان محليا 
أو أجنبيا، وفق املرصد السوري حلقوق 

اإلنسان.

◄ هاجمت احلكومة الفلسطينية االثنني 
قرار إسرائيل اقتطاع ما ستدفعه من 

تعويضات مالية لبلداتها احملاذية لقطاع 
غزة من أموال الضرائب الفلسطينية.

◄ أفاد مصدر سوري معارض بأن عناصر 
من تنظيم داعش وصلوا إلى نهر الفرات 
من اجلهة الغربية بعد هجوم خاطف ليل 

األحد- االثنني.

◄ أعرب البرملان األوروبي عن قلقه البالغ 
حيال أوضاع حقوق اإلنسان في السودان 
وال سيما ما تعانيه املرأة من عنف في هذا 

البلد.

◄ أعلن رئيس الوزراء املصري شريف 
إسماعيل، اإلثنني، أن موازنة بالده في العام 
املالي املقبل، ستتحمل 60 مليار جنيه (3.36 

مليارات دوالر)، كحزمة حماية اجتماعية. 

◄ لقي 9 مهاجرين سوريني كانوا يسعون 
للوصول إلى أوروبا لدى غرق مركبهم في 

املتوسط قبالة سواحل تركيا.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خارطة طريق تركية أميركية تثير غموضا حول مستقبل أكراد سوريا

جتمع القوى السياســــــية في لبنان على ضرورة اإلسراع بتشكيل احلكومة اجلديدة قبل 
عيد الفطر، بيد أن مراقبني يتشككون في إمكانية حصول ذلك في ظل التعقيدات الكثيرة 

التي تعترض رئيس الوزراء املكلف، وفي مقدمتها الصراع على احلصة املسيحية.

بعد عودته للبنان: الحريري يواجه عقدة الحصة المسيحية في الحكومة

اتفاق تعوزه الثقة

[ نبيه بري: ال شيء يمنع تشكيل الحكومة قبل عيد الفطر  [ حزب الله يحسم حصته ويفاوض على حصة حلفائه
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الحريري ومعضلة التشكيل الحكومي

} بــريوت - أحـــرج مرســـوم لتجنيـــس 
املئـــات مـــن األشـــخاص معظمهـــم مـــن 
السوريني والفلســـطينيني، املوقعني عليه 
وعلى رأســـهم رئيس اجلمهورية ميشـــال 
عون، خاصة وأن هذا املرســـوم مت متريره 
في اخلفاء حيث لم يتـــم اإلعالن عنه، كما 
لم ينشـــر في اجلريدة الرســـمية، فيما بدا 
محاولـــة للحيلولـــة دون الطعـــن فيه أمام 

املجلس الدستوري.
وأثـــار هذا الرســـوم قلـــق البعض من 
القوى بشـــأن امكانيـــة أن يكـــون مدخال 
لتوطني الالجئني السوريني والفلسطينني.

وحـــاول وزيـــر اخلارجيـــة اللبنانـــي 
فـــي حكومـــة تصريـــف األعمـــال جبران 
باســـيل، االثنني، تبرير املرســـوم قائال إن 
”كل جتنيـــس جماعي قد يعنـــي التوطني، 
وكل مـــا يتعلق بالنازحـــني مرفوض، وكل 
جتنيس إفرادي ملســـتحق يجب القيام به 

أمر مرغوب“.
جـــاء ذلك في مؤمتر صحافي عقده في 

مقر الوزارة بالعاصمة بيروت. 
وأوضح وزير اخلارجيـــة اللبناني أن 
”املســـتحقني للجنســـية هم: الوالدة التي 
تعطي أوالدها، مع التنبه ملخاطر التوطني 
ومن ال يشـــمله قانون اســـتعادة اجلنسية 
ومكتومـــو القيـــد (املولـــودون فـــي لبنان 
ولم يســـجلوا والدتهم) وأصحاب امللفات 
القضائية واإلداريـــة، وهناك من هو مفيد 
للدولة كصاحب األعمال والسمعة احلسنة 
وكل من للدولة مصلحة مبنحه اجلنسية“.
ولفت باسيل، إلى أن ”احلملة أهدافها 
واضحة، وهي الهجوم على العهد ورئيسه 
(فتـــرة حكم الرئيس ميشـــال عـــون)، ألن 
الهجـــوم ال يطال املوقعـــني الثالثة (وزير 
الداخلية نهاد املشـــنوق، ورئيس الوزراء 
ســـعد احلرير، ورئيس اجلمهورية ميشال 
عون، على مرســـوم التجنيـــس)، وهو لن 
يغطـــي جرميـــة البعـــض وســـكوتهم عن 
محاولـــة توطـــني مليون ونصـــف مليون 

سوري“.
وكان حـــزب الكتائـــب  اللبنانيـــة أول 
من أثار املســـألة لتتبعه ردود فعل غاضبة 
ومســـتنكرة خاصة وأن القائمة املســـربة 
تتضمـــن أيضا عددا من احملســـوبني على 
نظام الرئيس بشـــار األسد، فضال عن كون 
معظمها من السوريني والفلسطينيني وهم 

من رجال األعمال واألثرياء.
وطالـــب كل من حزب الكتائب والقوات 
اللبنانيـــة والتقدمـــي االشـــتراكي وعـــدد 
مـــن املســـتقلني باالطـــالع على املرســـوم 
املثير، ملوحني بالطعـــن فيه أمام املجلس 

الدستوري.

باسيل يبرر مرسوم 

التجنيس المثير للجدل

وهبي قاطيشه:

حزب القوات يملك الحق في 

وزارة سيادية نظرا لتمثيله 

نصف المسيحيين



} املوصل (العراق) - أعلنت القوات العراقية، 
اإلثنين، عــــن إحباطها مخططا لتنظيم داعش 
الســــتهداف مواقــــع أمنية ومدنيــــة في مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق.

وكانــــت اســــتعادة المدينــــة المذكورة من 
يــــد التنظيم صيف العــــام الماضي بعد حرب 
مدمرة استمّرت حوالي سبعة أشهر، قد مّثلت 
منعطفــــا حاســــما في حرب داعــــش بالعراق، 
بحيــــث أنهت عمليــــا ”خالفته“ التــــي أعلنها 
علــــى أجزاء واســــعة من األراضي الســــورية 
والعراقية، غيــــر أّن التنظيم لم ينته بالكامل، 
ونقــــل معركته من حرب الجبهــــات إلى حرب 

العصابات.
وقــــال المقــــدم جعفر الحديدي، مســــؤول 
وحــــدة المتابعة والرصد األمنــــي في القيادة 
العسكرية بالجيش العراقي، إن ”قوة مشتركة 
من الرد الســــريع وجهــــاز مكافحــــة اإلرهاب 
واألمــــن الوطني نفــــذت بناء علــــى معلومات 
استخبارية، عملية استباقية ضد أوكار داعش 
في منطقة بادوش غرب الموصل أســــفرت عن 
القبض على اثنين وعشرين عنصرا مسلحا“.

وأضاف الحديدي متحّدثا لوكالة األناضول 
أن ”اإلرهابيين الذيـــن تم القبض عليهم كانوا 
يخططون لتنفيذ عمليـــات انتحارية وهجمات 
مسلحة داخل مدينة الموصل تستهدف مواقع 
أمنية وأســـواقا شـــعبية وبنى تحتية، بهدف 

زعزعة أمن واستقرار المدينة“.
ولفــــت إلــــى أن ”القوات ضبطــــت بحوزة 
اإلرهابيين خمســــة أحزمة ناسفة، و54 قنبلة 

يدوية، وســــالحا ناريا رشاشا، ومواد تدخل 
فــــي صناعــــة العبــــوات الناســــفة، وصواعق 
وأســــالك تفجيــــر، وأجهزة اتصــــال متطورة، 
لمدينــــة  الســــكنية  بالمناطــــق  ومخططــــات 

الموصل وأطرافها“.
وأشـــار إلـــى أّن ”جميـــع اإلرهابيين هم 
مـــن عناصر تنظيـــم داعش وقد فـــروا خالل 
اســـتعادة  (حملـــة  العســـكرية  العمليـــات 
الموصـــل بين أكتوبـــر 2016 ويوليـــو 2017) 

وتخفـــوا بوثائق هويـــة مزورة، ثـــم أعادوا 
تنظيـــم صفوفهم خـــالل األشـــهر الماضية، 
وبدأوا بالتحرك واالســـتعداد لتنفيذ عمليات 

إرهابية“.
ورغم انتهـــاء حرب الجبهات ضد داعش، 
إّال أّن حربا أمنية واسعة النطاق ضّد التنظيم 

ما زالت تدور في العراق.
وأعلنت مديرية االســـتخبارات العسكرية 
التابعة للجيـــش العراقي، اإلثنين، عن تدمير 

خمســـة أنفاق للتنظيم، وعدد من الصواريخ 
والعتاد الخفيف شمال الموصل.

وذكــــرت المديريــــة فــــي بيــــان أن ”مفارز 
االستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن 
منهاجهــــا بتنفيــــذ عمليات اســــتباقية تهدف 
والمضافات التابعة  المــــالذات  للوصول إلى 
دقيقــــة  اســــتخبارية  وبمعلومــــات  لداعــــش، 
تمكنت من العثور على خمســــة مضافات على 
شــــكل أنفاق في منطقة جبل بادوش، شــــمال 

الموصل“.
وأشــــار البيــــان إلــــى أن ”القــــوات قامت 
بمداهمتهــــا، حيث عثرت بداخلهــــا على عدد 
من صواريخ آر بي جي، وصواريخ كاتيوشا، 
ومنصات إلطــــالق الصواريخ، وقاعدة هاون، 
وعتاد خفيف وُفرش وأغطية ومواد غذائية“.

ولفــــت إلى أنه تم تدميــــر األنفاق والمواد 
التــــي بداخلها، مشــــيرا إلــــى تمّكــــن ”مفارز 
مديرية اســــتخبارات وأمن نينوى الميدانية، 
التابعة للمديرية العامة لالستخبارات واألمن 
بالتنســــيق مع قيادة شــــرطة نينوى من إلقاء 

القبض على أحد عناصر داعش“.
وتالحــــق القــــوات العراقية المشــــتبه في 
صلتهــــم بالتنظيــــم واعتقلت آالفــــا منهم منذ 
استعادة الموصل. وأعلنت بغداد، في ديسمبر 
الماضي، اكتمال استعادة األراضي التي كان 
يســــيطر عليها داعش منذ صيف 2014، والتي 
مثلت ثلث مساحة العراق. لكن التنظيم يمتلك 
خاليا نائمة في أرجاء العراق وعاد إلى شــــن 
هجمات خاطفة في مناطق متفّرقة من البالد.

} الريــاض - يبــــدأ الرئيس الســــوداني عمر 
حســــن البشــــير، غــــدا األربعاء، زيــــارة تدوم 
يومين إلى المملكة العربية الســــعودية حيث 
يجري مباحثات مع كل من العاهل الســــعودي 
الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز، وولــــي العهد 
األميــــر محمد بن ســــلمان، بشــــأن ”تطورات 
األوضــــاع فــــي المنطقــــة، وخاصة مشــــاركة 
القوات السودانية في اليمن، ضمن التحالف 
العربي الذي تقــــوده الرياض“دعما للحكومة 
المعترف بها دوليا، بحســــب مــــا نقلته وكالة 
األنباء األلمانية عن مصادر سعودية وصفتها 

بالمطلعة.

كما يــــؤّدي البشــــير العمرة خــــالل نفس 
الزيارة بحسب ذات المصادر.

ويشارك السودان بقوات بّرية في العملية 
العســــكرية الجارية في اليمن ضــــّد متمّردي 

جماعة الحوثي الموالين إليران.
ومّثلت تلك المشاركة بحّد ذاتها استكماال 
للتغّيـــر الكبيـــر فـــي الموقف الســـوداني من 
الصراعـــات في المنطقة، حيث ظّلت الخرطوم 
لفترة بمثابـــة حليف إليران، لكن الســـعودية 
ودول الخليـــج نجحـــت فـــي إقنـــاع القيـــادة 
الســـودانية بأّن مصلحـــة بلدها السياســـية 
واالقتصادية واألمنية تكمـــن في االبتعاد عن 

طهـــران واالرتباط بالمحيـــط العربي. ويطمح 
السودان إلى جني فوائد اقتصادية من عالقته 
ببلدان الخليج الغنية، خصوصا أّن اقتصاده 
يعاني مصاعب كبيرة منـــذ انفصال الجنوب 
عنه في دولة مستّقلة، وخسارته الجزء األكبر 
من حقول النفط الواقعـــة ضمن أراضي دولة 

الجنوب.
ودبلوماســــيا تمّكــــن الســــودان من خالل 
ابتعــــاده عن إيــــران وتقاربه مع الســــعودية 
مــــن تحســــين عالقاته مع الواليــــات المتحدة 
لرفــــع  تمهيــــدا  معهــــا  اتصــــاالت  وإجرائــــه 

العقوبات عنه.

وتأتي زيارة الرئيس البشـــير إلى المملكة 
بعـــد حوالي عشـــرة أيـــام من إرســـال العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساعد 
وزيـــر الدفـــاع محمـــد عبداللـــه العايـــش إلى 

السودان ولقائه مع العديد من قادته.
ومؤخرا قالت وزارة الدفاع السودانية إّنها 
ُتقّيم إيجابيات وســـلبيات مشاركة قّواتها في 
الحرب الدائـــرة باليمن. قبل أن ُيعَلن الحقا أّن 
تلـــك القوات باقية هناك حتى اســـتكمال مهّمة 
تحرير البلد من الحوثيين. كما ُأعلن أيضا قبل 
أيام، وألول مّرة، أّن القوات السودانية تشارك 

في معركة تحرير الساحل الغربي اليمني.

  

صالح البيضاين

} صنعاء - استبعدت مصادر سياسية متّكن 
املبعـــوث األممي إلـــى اليمن مارتـــن غريفيث 
من التوصل لتســـوية خاصة مبيناء احلديدة 
الذي تتمركز القوات املشـــتركة املســـنودة من 
التحالف العربي على مسافة عشرين كيلومترا 
جنوبه، استعدادا لتحريره من قبضة ميليشيا 

احلوثي.
وأكدت املصـــادر رفض التحالـــف العربي 
واحلكومـــة الشـــرعية الشـــتراطات احلوثيني 
التـــي قدموها مقابـــل موافقتهم على تســـليم 
امليناء لألمم املتحدة، وتتضمن االشـــتراطات 
إيقـــاف العمليات العســـكرية جنوب احلديدة 

وبقاء امليليشيا احلوثية في املدينة.
املبعـــوث  أّن  إلـــى  املصـــادر  وأشـــارت 
األممـــي طالـــب احلوثيـــني بتقـــدمي تنازالت 
حقيقية تتناســـب مع حقيقـــة التطورات على 
األرض والتـــي تشـــير إلى خســـائر احلوثيني 
املتفاقمة في جبهة الســـاحل الغربي وانهيار 

ميليشياتهم.

ووفقـــا للمصادر فقـــد طلـــب غريفيث من 
قـــادة اجلماعـــة احلوثية اإلســـراع إلى القيام 
بخطـــوات أحادية غير مشـــروطة، مـــن قبيل 
اإلعالن عن موافقتهم على متكني األمم املتحدة 
من اإلشـــراف بشكل كامل على ميناء احلديدة، 
كبادرة حسن نية تعيد جزءا من الثقة املفقودة 
فـــي احلوثيني للمجتمـــع الدولـــي والتحالف 

العربي واحلكومة املعترف بها دوليا.
غير أن مصادر سياســـية قريبة من أجواء 
زيـــارة املبعـــوث األممي لصنعـــاء، أّكدت على 
تصلب املواقف احلوثية في ما يتعلق مبسألة 
تسليم امليناء أو اإلقرار بالهزمية، مشيرة إلى 

أن التيـــار الراديكالي فـــي اجلماعة احلوثية 
والذي أصبح يسيطر على القرار بداخلها منذ 
األحـــداث التي أعقبت مقتـــل الرئيس اليمني 
الســـابق علي عبدالله صالـــح، ثم مقتل رئيس 
ما يســـمى املجلس السياســـي األعلى صالح 
الصماد، يفضـــل خوض معركة احلديدة حتى 

النهاية.
ووصف الباحث واحمللل السياسي اليمني 
هانـــي مســـهور وجـــود مارتـــن غريفيث في 
صنعاء في هذا التوقيت الذي يشهد فيه اليمن 
تغيرات ميدانية واســـعة بأنه فرصة لتحقيق 
اختراق وفتح طريق للحل السياسي في األزمة 

اليمنية.
أن  وأكد مســـهور في تصريـــح لـ“العرب“ 
املطلـــوب في هـــذه املرحلة عدم املســـاومة مع 
احلوثيـــني الذيـــن يراهنون علـــى مفاوضات 
إيران مع املجموعة األوروبية، معتبرا أن على 
املبعوث األممي غريفيث أن يستخدم الضغوط 
املتاحة التي فرضتها معركة الساحل الغربي، 
مع التذكير بـــأن وزير اخلارجية اليمني خالد 
اليماني كان قد صـــرح بأن احلوثيني عرضوا 
تســـليم الســـالح، بينما اليوم املطلوب منهم 
تسليم احلديدة للتحالف العربي وليس لطرف 

آخر لتنفيذ القرار 2216.
وبصـــرف النظر عن نتائج زيـــارة غريفيث 
لصنعاء في ما يتعلـــق مبلف احلديدة ومعركة 
الســـاحل الغربـــي، تؤكد مصـــادر ”العرب“ أن 
املبعـــوث األممي مصمم على تقـــدمي إطار عام 
للمفاوضـــات فـــي إحاطتـــه ملجلـــس األمن في 
منتصـــف الشـــهر اجلـــاري، الفتة إلـــى وجود 
قناعة دولية بأن خســـارة احلوثيني في املعركة 
ستســـهم -في نهاية املطاف- فـــي دفعهم نحو 
تقدمي تنازالت قد تفضي للتوصل إلى تســـوية 

سياسية.
ويشـــير الباحث واحمللل السياسي اليمني 
إلى أن  فـــارس البيل في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
معركة الســـاحل الغربي ســـتنزع آخـــر أوراق 

القوة من يد احلوثيني.
التحالـــف  يســـتمر  أن  البيـــل  ويتوقـــع 
والقوات اليمنية في الســـير قدمـــا نحو هدف 

حتريـــر احلديـــدة بالرغم مـــن حالـــة الضغط 
التي متارســـها عدة أطـــراف دولية، مرّجحا أن 
التحالف واجليـــش لن يتوّقفا عنـــد الضغوط 
الدولية إلفســـاح املجال حلركة املبعوث الدولي 
ألن ذلـــك سيســـهم في اســـتمرار تنّمر احلوثي 

ومراوغاته.
ورغـــم توّقف القـــوات اليمنية املدعومة من 
التحالف العربي على أعتـــاب مدينة احلديدة، 
فإّنها ال تزال متحّكمة في زمام املعركة وتراقب 
بدّقة أي حتركات للحوثيني في منطقة الساحل 

الغربي.
وتصّدت قوات املقاومة اليمنية املشـــتركة، 
اإلثنني، حملاولة تســـلل فاشلة نفذتها ميليشيا 
احلوثي شـــرق منطقـــة اجلاح جنـــوب مدينة 
احلديدة. وأســـفر إفشـــال احملاولة عن خسائر 
بشـــرية ومادية فادحة للميليشيا. وفي أطراف 
مديريتـــي حيـــس وباجل اســـتهدفت مقاتالت 

ومدفعيـــة التحالـــف العربـــي مواقـــع وآليات 
عسكرية للحوثيني وأصابتها إصابات مباشرة.

وأكد مصدر فـــي املقاومـــة اليمنية مصرع 
العشـــرات من عناصر ميليشيا احلوثي بينهم 
قيـــادات ميدانيـــة فـــي قصف جـــوي ملقاتالت 
التحالف العربي اســـتهدف جتمعات ومخازن 
أســـلحة تابعة لهم شرق مثلث املغرس، إضافة 
إلى استهداف تعزيزات وآليات عسكرية حوثية 
قـــرب إدارة أمـــن مديرية التحيتا مـــا أدى إلى 

مصرع من فيها.
وأضـــاف املصدر ذاته أن طيـــران التحالف 
العربـــي اســـتهدف تعزيـــزات للحوثيـــني في 
ضواحـــي مدينة احلديدة ما أســـفر عن مصرع 
15 عنصـــرا مـــن ميليشـــيا احلوثـــي وانفجار 
سيارة محملة باألسلحة والذخائر كما أصابت 
غارات جوية مماثلة بشـــكل مباشـــر جتمعات 

للميليشيات قرب منزل أحد قادتها امليدانيني.

أثناء متشيطها مزارع في محافظة احلديدة 
عثرت فرق تابعة للمقاومـــة على كميات كبيرة 
من األســـلحة الثقيلـــة التابعـــة للحوثيني بعد 

فرارهم.
وقال مصدر في املقاومة اليمنية إن ميليشيا 
احلوثي عمدت إلى التمترس في مزارع ومساكن 
املواطنني والقرى اآلهلة بالسكان وجعلت منها 
أوكارا ومخابئ ومخازن لألســـلحة املتوســـطة 

والثقيلة واملعدات العسكرية والعتاد.
ومتكنـــت الفـــرق من متشـــيط عـــدة مزارع 
في مناطق احلســـينية والتحيتـــا والدريهمي 
مبحافظـــة احلديدة كانت ميليشـــيات احلوثي 
تتخذهـــا أوكارا لالختبـــاء ومنطلقـــا لتنفيـــذ 

هجماتها. 
كما جنح خبـــراء املقاومة في تفكيك املئات 
من األلغـــام والعبوات الناســـفة املموهة التي 

زرعها احلوثيون في املناطق ذاتها.

اشتراطات الحوثيني تفشل مساعي غريفيث لنزع فتيل معركة الحديدة
[ ميزان القوى على األرض ال يسمح للمتمردين بفرض شروطهم  [ تيار راديكالي ممسك بزمام القرار في صنعاء يرفض اإلقرار بالهزيمة
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أخبار

ــــــاط احلوثيني الوثيق بالقرار اإليراني، يدفعهم إلى املكابرة والتعّنت وعرقلة مســــــاعي  ارتب
املبعوث األممي إلطالق مسار السالم في اليمن، رغم وضعهم العسكري الصعب وتأّهب 
القــــــوات اليمنية املدعومة مــــــن التحالف العربي لتحرير احلديدة بالقّوة في حال فشــــــلت 
محاوالت إقناع ميليشيا احلوثي باالنسحاب منها طوعا حقنا لدماء املدنيني وحفاظا على 

بناها األساسية.

«األطـــراف الكردية تســـعى إلى توحيـــد صفوفها للمشـــاركة بفعالية في العملية السياســـية 

العراقية والقيام بدورها في تشكيل الحكومة القادمة}.

نيجيرفان البارزاني
 رئيس حكومة إقليم كردستان العراق

«ألول مرة أريد أن أقول إنني كنت قاســـيا في عباراتـــي بحق الكويت، وربما هذا كان نتيجة فورة 

غضب عاطفية، لكني أود أن أعتذر اآلن}.

رودريغو دوتيرتي
 الرئيس الفلبيني

داعش يحاول إعادة تجميع قواه في ضواحي الموصل

ع وتيرة التنسيق بين الخرطوم والرياض
ّ

مصالح اقتصادية وأمنية تسر

البديل عن الحل السلمي هو الحسم العسكري

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ احتفلت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، اإلثنين، بيوم زايد للعمل 

اإلنساني الذي يصادف يوم التاسع عشر 
من رمضان من كل عام لتخليد ذكرى 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ذي 

الدور الحاسم في تأسيس دولة اإلمارات 
الحديثة، وتوجيه سياساتها وجهة 

إنسانية أكسبتها سمعة عالمية.

◄ تستضيف الكويت في الربع األخير 
من العام الحالي مؤتمرا دوليا ترعاه 

األمم المتحدة وتشارك فيه جميع دولها 
األعضاء، ويهدف إلى وضع آلية للتعامل 

مع اإلرهابيين العائدين إلى بلدانهم 
من مناطق النزاع، بحسب ما أوردته 

صحيفة القبس المحلية الكويتية، 
اإلثنين، نقال عن مصادر وصفتها 

بالمطلعة.

◄ اقتحم مسلحون مجهولون، اإلثنين، 
مرآبا تابعا لمديرية شرطة النفط في 

قضاء الزبير بمحافظة البصرة جنوبي 
العراق، وأطلقوا النار على رجال 

الحماية، وتمكنوا من سرقة شاحنة 
صهريج محملة بالمشتقاة النفطية سبق 

أن تمت مصادرتها من مهّربين.

◄ أقّرت محكمة التمييز البحرينية، 
اإلثنين، حكما سابقا بإعدام مدان في 

تفجير عبوة ناسفة بدورية للشرطة نجم 
عنه مقتل أحد عناصرها، وبالسجن مددا 

تراوحت بين عشر سنوات والمؤبد، 
على أحد عشر مدانا آخر، مع إسقاط 

الجنسية البحرينية عنهم.

◄ أنهت اللجنة الوطنية العمانية للدفاع 
المدني حالة التأهب في المنظومة 

الوطنية إلدارة الحاالت الطارئة، التي 
كانت أعلنتها لدى اقتراب إعصار 

ميكونو من سواحل السلطنة قبل نحو 
عشرة أيام، معلنة تحّقق التعافي التام 
من آثار اإلعصار والعودة إلى الوضع 

االعتيادي ابتداء من أمس اإلثنين.

رقابة أمنية لمنع تسرب داعش ضمن األهالي

هاني مسهور:

الحوثيون في هذه المرحلة 

يراهنون على مفاوضات 

إيران مع أوروبا



وسام حمدي

} تونــس – تقلصـــت األصـــوات الداعيـــة إلى 
إقالـــة حكومـــة يوســـف الشـــاهد، منـــذ إعالن 
الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد السبســـي 
األســـبوع الماضي عـــن تعليق العمـــل بوثيقة 
أولويـــات حكومة الوحدة الوطنية بســـبب عدم 
توافق األطـــراف الموقعة عليها على النقطة 64 
المضمنـــة بوثيقـــة قرطاج 2 والتـــي تدعو إلى 

ضرورة تغيير الحكومة.
وترفض حركة النهضة بقوة إقالة الحكومة 
معللـــة موقفهـــا بـــأن هـــذه الخطوة ســـتضر 

باالستقرار الوطني.
ويعتبر مراقبون أن يوســـف الشـــاهد تمّكن 
من إنقاذ مســـتقبله السياســـي عبـــر وضع كل 
األحزاب والباجي قائد السبســـي في مأزق بعد 
نجاحه في حشـــد كتـــل برلمانيـــة وازنة ككتلة 
حركـــة النهضة وجـــزء من نواب نـــداء تونس 
ونواب الكتلة الوطنية ممـــا يصّعب أمر إقالته 
حتى وإن حسمت كل األحزاب المسألة بوجوب 

رحيله.
وتطـــرح األزمة السياســـية فـــي البالد عدة 
تســـاؤالت حـــول البرنامج الذي سيســـير عليه 
يوســـف الشـــاهد بعدما ســـقط مفهوم الوحدة 
الوطنية بفقدانه لســـند سياسي كبير حتى من 

حزبه نداء تونس.
وأســـّرت مصـــادر مطلعـــة علـــى كواليـــس 
مفاوضـــات قصـــر قرطـــاج لـ“العـــرب“ بأن كل 
المؤشـــرات تـــدل على تعّطل مســـار مفاوضات 

قصر الرئاسة بشأن وثيقة قرطاج 2.
واستبعدت المصادر نفسها إمكانية العودة 
مجّددا إلى النقاش حول وثيقة قرطاج 2 في ظل 
عدم توافق األطـــراف الموقعة عليها وبســـبب 
تحـــركات يوســـف الشـــاهد التـــي حّتمت على 
الجميع القبول باألمر الواقع المتالكه أســـلحة 
دستورية -أي برلمانية- ستمكنه من المواصلة 
على رأس الحكومة حتى وإن جرى االتفاق على 

رحيله.

وتشـــير كل هذه المتغّيرات السياســـية في 
البالد وفق العديد من المالحظين إلى تشـــتيت 

الحكم بصفة أعمق من قبل.
ويرى هؤالء أن الحكم ســـيصبح مجزًأ بين 
يوســـف الشاهد الذي ســـيعمل دون أي برنامج 
مّتفـــق عليه من األحزاب الفائزة في االنتخابات 
والباجي قائد السبســـي ورئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي وفقا التفاقات لقـــاء باريس 

الشهير منتصف عام 2013.
ورغم أن الحزب الحاكـــم نداء تونس، أعلن 
حتى قبل االنتخابـــات المحلية األخيرة عن فك 
ارتباطه السياسي بحركة النهضة اإلسالمية إال 
أن أسس توافق باريس بين الشيخين السبسي 

والغنوشي لم تهتز.
وقال عبدالحميد الجالصي القيادي بحركة 
النهضـــة لـ“العرب“ إن يوســـف الشـــاهد تمكن 

من فرض معادلة سياســـية جديدة تصّعب على 
جميع األطراف إمكانية الحســـم في بقائه على 

رأس الحكومة من عدمه.
وأّكـــد أن تعليق العمل بوثيقة قرطاج يعني 
التخلـــي عـــن أحـــد أهـــم مبادئها القائـــم على 
الوحدة الوطنيـــة، مرجحا أن تواصل الحكومة 
العمل بالبرنامج الذي تم تسطيره في عام 2016 
لدى تكليف الشاهد بتشكيل الحكومة عقب إقالة 

رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.
وشـــدد الجالصـــي على أن عـــدة أطراف 
كالسبســـي أو نـــداء تونس واتحاد الشـــغل 
وجدوا هذه المرة أنفسهم في مأزق لتفاجئهم 

بموقف النهضة المتشّبث بيوسف الشاهد.
وأوضـــح أن هذا المـــأزق لم ينعكس على 
الحكومة أو البرنامج الذي ســـتنفذه فحسب 
بل أثّر على تماســـك ووحـــدة بعض األطراف 
كنـــداء تونس أو اتحاد الشـــغل الذي يعيش 

بـــدوره تملمال فـــي صفوفه. وحـــول مصير 
توافـــق باريس بيـــن الباجي قائد السبســـي 
وراشـــد الغنوشـــي، قـــال الجالصـــي ”رغم 
تضارب المواقف بين الطرفين وتحديدا بين 
النداء والنهضة بشأن مصير يوسف الشاهد، 
أعتقد أن مخرجات لقاء باريس بين الشيخين 
ستتواصل مثل ما هو متفق عليه مسبقا إلى 
غاية انتخابات عام 2019 على أقصى تقدير“.

ودفعـــت ضبابية الوضع السياســـي في 
تونس بعض أحـــزاب المعارضـــة، كالجبهة 
الشعبية وحركة مشـــروع تونس، إلى تجديد 
دعوتهـــا إلـــى إجـــراء انتخابات تشـــريعية 

ورئاسية مبّكرة.
وقال عصام الشـــابي األمين العام للحزب 
الجمهوري (حزب منسحب من وثيقة قرطاج) 
لـ“العـــرب“ إن الوضـــع الذي تمـــر به تونس 
خطير ودقيق ال سيما في ظل ترك المساندين 
لمنطـــق التوافـــق مصيـــر البـــالد مجهـــوال 
عبـــر عدم الحســـم في مصير الشـــاهد أو في 

البرنامج الذي سيحكم عبره البالد.
وأشـــار إلى أّن مســـألة الحكـــم في البالد 
أصبحت أكثر تعقيدا بالنظر إلى عدم امتالك 
رئيـــس الحكومـــة ألي برنامـــج اقتصادي أو 
سياســـي قد يوصل البالد إلى بر األمان وإلى 

استحقاقات 2019.
وأّكـــد عصام الشـــابي أنه رغـــم الفوضى 
العارمـــة التـــي اكتســـحت منظومـــة الحكم 
الحاليـــة، فإن ال شـــيء يشـــير إلـــى إمكانية 
التغييـــر أو فـــك االرتباط بيـــن حزبي الحكم 
(النـــداء والنهضة) المبنـــي على لقاء باريس 

بين الشيخين السبسي والغنوشي.
وأوضـــح أن التونســـيين أصبحوا اليوم 
أكثر من أي وقـــت مضى ال يدركون من يحكم 
البالد هل هو رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
أم حزبا الحكم أم أن تونس ستواصل الحكم 
بتوافقات لقاء باريـــس خصوصا مع توجيه 
كل األحـــزاب بوصلتهـــا إلـــى انتخابات عام 

2019؟

} درنة (ليبيا) – يقترب الجيش الوطني الليبي 
من بســـط سيطرته الكاملة على مدينة درنة آخر 

معقل لمتطرفي القاعدة شرق البالد.
ونجح الجيش، اإلثنين، في الســـيطرة على 
عدة مواقع، حيث أعلن في الســـاعات األولى من 
الصباح الســـيطرة على كامل منطقة الســـاحل 

الشرقي للمدينة ومنطقة باب طبرق.
ونقلت وسائل إعالم محلية عن غرفة عمليات 
القـــوات الخاصة تقدم قوات الجيش الليبي في 
جميـــع محاور مدينة درنة، مؤكدة تقهقر تنظيم 
أنصار الشـــريعة وما يســـمى بـ“مجلس شورى 

مجاهدي درنة“ في محاور القتال المختلفة.
وأعلن الناطق باسم القوات الخاصة العقيد 
ميلـــود الزوي، فـــي تصريحات لموقـــع ”بوابة 
الوســـط“ المحلي، ســـيطرة قواته على معسكر 
الصاعقة الـــذي كانت تتمركز فيـــه التنظيمات 
اإلرهابيـــة والمعروف بمعســـكر الداغوش في 

المدخل الغربي للمدينة.
وكان المتحدث باسم الجيش، العميد أحمد 
المسماري، أكد مساء األحد دخول قوات الجيش 
أكبر أحياء درنة، بعد دحر المتشددين الموالين 
للقاعدة. وقال المســـماري ”إن الجيش يحاصر 
المتشـــددين بكافة أطيافهم فـــي درنة بدعم من 
أهالي المدينة“. وأعلنت القيادة العامة للجيش 
في مايو المنقضي بـــدء معركة تحرير المدينة 

من الجهاديين.

ومدينـــة درنـــة هـــي المدينـــة الوحيدة في 
إقليم برقة التي ما زالت خارج ســـيطرة الجيش 

الليبي.
وتعرف المدينة بتاريخها في التشـــدد، إذ 
تعود جذور نشـــاط تنظيم القاعدة في المدينة 
إلى عقد الثمانينات من القرن الماضي، عندما 
أعلنـــت مجموعـــة ليبيـــة تأســـيس الجماعة 
اإلســـالمية المقاتلة مؤلفة من مقاتلين ليبيين 
عادوا مـــن ســـاحات القتال في أفغانســـتان، 
يقودهم رئيس حزب الوطن حاليا عبدالحكيم 
بلحـــاج. ودخـــل التنظيـــم فـــي سلســـلة من 
الصدامات المســـلحة مع نظام العقيد الراحل 

معمـــر القذافي الـــذي تمكن من إيـــداع أعداٍد 
كبيرة منهم في سجونه.

وعقـــب اإلطاحـــة بنظـــام القذافـــي عادت 
الجماعة المتطرفة لبسط سيطرتها على درنة 
التي كانت أول مدينة ليبية يعلن تنظيم داعش 

السيطرة عليها في أكتوبر 2014.
وفي منتصف 2015 شـــن مقاتلون تابعون 
لتنظيـــم القاعدة حربا تمكنـــوا على إثرها من 

طرد داعش من المدينة.
وقال  القائد العام للجيش المشـــير خليفة 
حفتر فـــي كلمة مصورة إن معركة الســـيطرة 
على مدينة درنة شـــارفت على االنتهاء، معلنا 

المرحلة الثانية من تحرير المدينة.
وأكـــد حفتر أنـــه ســـيجري إنشـــاء غرفة 
عمليـــات درنـــة بعد الســـيطرة علـــى المدينة 
وتحريرها من اإلرهـــاب والتطرف فور انتهاء 
المعارك، مشـــددا على الجميع ضرورة التقيد 

بالتعليمات الصادرة عن الغرفة.
وأضـــاف ”احرصوا على حمايـــة أهاليكم 
وتجنب إلحاق أي ضرر بهم أو بممتلكاتهم أو 
بـــأي مرفق من مرافق المدينة إال حيث يختبئ 

اإلرهابيون ويتحصنون“.
واستقبل ســـكان منطقة الساحل الشرقي 
الجيـــش الليبـــي بترحيـــب بالـــغ. وأظهـــرت 
مقاطع فيديو نشـــرها رواد صفحات التواصل 
االجتماعي نساء يزغردن فرحا بدخول الجيش 

إلى منطقتهن.
وأكـــدت تلك المشـــاهد الرفض الشـــعبي 
لســـيطرة المتطرفين على المدينـــة، ما ينفي 

وجود حاضنة شعبية لهم.
وبدد دخـــول الجيش إلى أحيـــاء المدينة 
اإلســـالم  تيـــار  يروجهـــا  التـــي  اإلشـــاعات 
السياســـي، حيث ما انفك يحذر سكان المدينة 
من ممارســـات التشفي التي ستقوم بها قوات 

الجيش ضدهم.
ويصور اإلسالميون المعركة في درنة على 
أنها معركة بين ”البدو“ -أي القبائل العربية- 
والحضـــر، وليســـت معركـــة ضـــد اإلرهـــاب، 
مســـتغلين في ذلك الخالفـــات التاريخية بين 

المدن والقبائل.
وشـــكل التقدم الســـريع للجيـــش مفاجأة 
لليبيين الذيـــن توقع عدد كبير منهم أن تطول 
المعركـــة تماما كمـــا حدث في بنغـــازي التي 
استمرت فيها المعارك أكثر من ثالث سنوات.

ويقول مراقبـــون إن الحصار الذي فرضه 
الجيـــش علـــى المدينـــة ســـاهم بشـــكل كبير 
في إضعـــاف المجموعـــات اإلرهابيـــة وقطع 

المجموعـــات  وحظيـــت  عليهـــا.  اإلمـــدادات 
المتطرفـــة في بنغازي بدعـــم كبير كان يأتيها 
عبـــر البحر من مدينة مصراتة، ما ســـاهم في 

إطالة أمد المعركة.
كما ال يســـتبعد هؤالء المراقبون أن تكون 
قـــوات الجيش مدعومة جويـــا من قبل بعض 
الدول على غرار فرنســـا أو الواليات المتحدة. 
ويدعـــم هؤالء توقعاتهم بدقـــة الضربات التي 

تتلقاها الجماعات اإلرهابية حيث لم تســـجل 
أي خســـائر فـــي صفوف المدنيين، مشـــددين 
على أن طيران الجيـــش المتهالك ال يقدر على 

تسديد ضربات بهذا المستوى من الدقة.
وتكـــرس هـــذه التوقعـــات الدعـــم الدولي 
للمعركـــة التـــي يرفضها المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق وتيار اإلسالم السياسي الذي 

يشكل جزءا من الحكومة.

الجيش يوشك على طرد القاعدة من معقلها التاريخي بليبيا

[ حفتر يعلن المرحلة الثانية من تحرير مدينة درنة

[ استئناف المفاوضات بشأن وثيقة قرطاج أمر مستبعد

إعالن ســــــيطرة اجليش على مدينة درنة بات مســــــألة وقت ال أكثر بحســــــب مراقبني، مع 
سيطرة اجليش على عدة مواقع استراتيجية داخل املدينة املعروفة بتاريخها في التشدد.

أخبار
«بعـــض األدوية المفقودة فـــي الصيدليات تعوضهـــا أدوية أخرى، واالحتياطي االســـتراتيجي 

للدواء في تونس متوفر حاليا في حدود 3 أشهر».

عماد احلمامي
وزير الصحة التونسي

«هنـــاك ثقافة موروثة وعادات ســـيئة متأصلة داخـــل اإلدارة المغربية تعرقل مســـار اإلصالح، 

والخروج من هذه العادات ليس أمرا سهال}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

تشبث الشاهد بالحكم ال ينهي التوافق بني النهضة ونداء تونس

حفتر متفائل بنصر وشيك

◄ أدان حزب"أيه دي بي-ماديبا" 
المعارض في مالي  العنف الذي 

مارسته الشرطة لتفريق مظاهرة نظمها 
مؤيدوه قبل االنتخابات المقبلة.

◄ اتهم مرصد الشمال لحقوق اإلنسان 
”قوات سوريا الديمقراطية“ بنقل 

مغربيات متزوجات من مسلحين في 
تنظيم الدولة االسالمية، إلى ما تبقى 

من أراض ال تزال تحت سيطرة هذا 
التنظيم في شرق سوريا، الفتا إلى أن 
العملية تمت في إطار تبادل أسرى أو 

مقابل مبالغ مالية.

◄ أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن 
تفكيك خلية ”تكفيرية“ مؤلفة من خمسة 

أفراد تنشط بين محافظتي القصرين 
وتونس العاصمة، كانت تعتزم االلتحاق 

بما ُيسّمى ”كتيبة جند الخالفة“ بجبل 
المغيلة شمال غرب البالد.

◄ ذكرت وكالة المغرب العربي لألنباء 
أن إثنين من عمال المناجم لقيا حتفهما 

في انهيار جزئي لنفق تحت األرض 
في منجم مهجور للرصاص في منطقة 

جرادة التي كانت قد شهدت احتجاجات 
بعد حادث مشابه الثنين من عمال 

المناجم في ديسمبر الماضي.

◄ قال جون أوروك سفير االتحاد 
األوروبي بالجزائر، مساء األحد، 

إن الصحافية التي نشرت الفيديو 
”المسيء“ للرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة ال تعبر عن مواقف مؤسسات 
االتحاد، وذلك عقب استدعائه من قبل 

السلطات الجزائرية احتجاجا على 
الصحافية التي انتقدت صحة بوتفليقة 

داخل االتحاد األوروبي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

بالجيـــش  درنـــة  ترحيـــب  ســـكان 

يؤكـــد الرفض الشـــعبي لســـيطرة 

املتطرفني علـــى املدينة، ما ينفي 

وجود حاضنة شعبية لهم

◄
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تقارب يقيده اتفاق باريس

تونس تستهجن 

اتهامها بتصدير 

املجرمني إلى إيطاليا
أعربـــت تونـــس، اإلثنيـــن، عـــن  } تونــس – 
اســـتغرابها الشـــديد مـــن تصريحـــات لوزير 
الداخليـــة اإليطالي الجديد ماتيو ســـالفيني، 
اتهـــم فيها تونس بتصديـــر المدانين بأحكام 

جنائية إلى بالده.
وقالت الخارجية التونسية، في بيان ”جرت 
مقابلـــة الســـفير اإليطالـــي بتونـــس لورانزو 
فانارا فـــي مقر الـــوزارة، إلبالغه اســـتغراب 

البالد الشديد من مثل هذه التصريحات“.
وقـــال ســـالفيني، األحد، فـــي تصريحات 
نقلها التلفزيون اإليطالي الحكومي إن ”تونس 
بلـــد حر وديمقراطـــي، لكنه ال يقـــوم بتصدير 
األشـــخاص المحترمين، بل فـــي أحيان كثيرة 

المدانين بأحكام جنائية بالسجن“.
واعتبـــر البيـــان أن تلـــك التصريحات ”ال 
تعكـــس مســـتوى التعـــاون بيـــن البلدين في 
مجـــال معالجة ملـــف الهجرة، وتنـــّم عن عدم 
إلمـــام بمختلف آليات التنســـيق القائمة بين 
المصالح التونسية واإليطالية لمواجهة هذه 

الظاهرة“.
وأضـــاف أنه تّم التأكيد، خالل اللقاء، على 
حرص تونـــس على ”التواصل مـــع الحكومة 
اإليطاليـــة الجديدة لتعزيز عالقـــات الصداقة 
والتعاون االستراتيجية القائمة بين البلدين“.

ووفق البيان نفســـه فقد ”اتصل الســـفير 
اإليطالـــي بالخارجيـــة التونســـية ليؤكـــد أن 
وزير الداخلية اإليطالي كلفه بإبالغ السلطات 
التونسية أن تصريحاته أخرجت من سياقها، 
وأنـــه حريص على دعم التعاون مع تونس في 

مجاالت اختصاصه“.
وجـــاءت تصريحاتـــه بالتـــوازي مع غرق 
قـــارب لمهاجريـــن غيـــر شـــرعيين انطلق من 

سواحل جزيرة قرقنة.
قررت الحكومة التونسية، اإلثنين، تشكيل 
خلية أزمة لمتابعة حادثة غرق القارب وتوفير 
المســـاندة والدعـــم النفســـي للناجيـــن مـــن 

الحادث.
وقـــال بيـــان صادر عـــن رئاســـة الحكومة 
التونســـية، إن اجتماعـــا وزاريـــا عقد صباح 
اإلثنين قرر تشـــكيل خلية أزمة على المستوى 
الحكومـــي لتوفيـــر الرعاية لعائـــالت ضحايا 
المعنويـــة  والمســـاندة  المنكـــوب  القـــارب 

والنفسية للناجين من الغرق.
ونقل البيان عن رئيس الحكومة، يوســـف 
الشاهد، تأكيده على ضرورة التفعيل السريع 
لقـــرارات المجالس الوزارية الســـابقة في ما 
يتعلـــق بتتبع الشـــبكات اإلجرامية المختصة 
في اســـتغالل الشـــبان الراغبين في الهجرة، 
والمتاجرة بهم والمخاطرة بحياتهم، وتفكيك 
هذه الشـــبكات في أســـرع وقت، ومعالجة كل 
أوجه القصور التي أدت إلى مثل هذه الفاجعة.



} طهــران - قال الزعيـــم األعلى اإليراني علي 
خامنئـــي االثنـــني، إن إيران ال تنـــوي احلّد من 
نفوذهـــا في الشـــرق األوســـط، حاثا الشـــباب 
فـــي املنطقة على التصدي ملـــا وصفه بالضغط 

األميركي.
وأضاف خامنئي في كلمة ُبثت على الهواء 
مباشـــرة فـــي التلفزيون ”أيها الشـــبان العرب 
عليكـــم التحـــرك وأخذ زمـــام املبـــادرة لتقرير 
مســـتقبلكم، بعض الدول فـــي املنطقة تتصرف 
كأعداء لشـــعوبها، سنواصل دعم قوى املقاومة 

في املنطقة“.
وتعتبر إيران كال مـــن املتمردين احلوثيني 
وحزب الله اللبناني، املدرج على قائمة اإلرهاب 

األميركية، والرئيس الســـوري بشـــار األســـد، 
قـــوى ”املقاومة“ فـــي املنطقة، حيـــث توفر لها 
الدعم العســـكري واللوجســـتي فـــي تضاد مع 
املجهودات الدولية لضمان االســـتقرار في هذه 

املناطق.
ولـــذا، فإن تعزيـــز نفوذ عديد امليليشـــيات 
داخل ســـوريا ميكـــن أن يحقق أكثـــر من هدف 
إليـــران، ففضال عن أنه ســـيكرس نفوذها على 
األرض فـــي مواجهـــة أي محـــاوالت لتقليصه 
ســـواء كانت أميركية أو روسية، فإنه ميكن أن 
يوفر إليران ورقة ضغط إضافية للتعامل مع أي 
تهديدات من خالل نشـــر تلك امليليشيا بالقرب 

من مرتفعات اجلوالن.

وميثل اليمن ساحة أخرى تسعى إيران إلى 
تكرار منـــوذج حزب الله فيهـــا، من خالل حث 
حركـــة أنصاراللـــه على االســـتمرار في التمرد 
على الشـــرعية الدستورية واالســـتفراد بإدارة 
شـــؤون العاصمة واملدن التي تســـيطر عليها، 
عقب تصفيتها للرئيس الســـابق علي عبدالله 

صالح.
وترى إيـــران أن ذلك يســـاعدها في تهديد 

دول اجلـــوار، خاصة الســـعودية، واالقتراب 
مـــن خطوط التجارة العامليـــة في باب املندب 
والبحر األحمر وقناة الســـويس، بشـــكل قد 
يعـــزز موقفها أيضـــا في مواجهـــة ضغوط 

القوى الدولية.

ويبـــدو تأثير حزب اللـــه واضحا في األداء 
العســـكري للحوثيـــني، حيـــث قامـــت إيـــران 
بإيفاد كـــوادر من احلزب لتدريـــب أنصارالله، 
وظهـــرت بصمات احلزب في إطالق الصواريخ 

الباليستية على السعودية.
ويدعـــو كل ما ســـبق إلى التأكيـــد على أن 
التعامل مع امليليشـــيات التابعة إليران أولوية 
رئيســـية بالنســـبة للمجتمـــع الدولـــي املهتم 

مبحاربة اإلرهاب في الشرق األوسط. 

{ليـــس من العـــدل أن يتم االحتفـــاظ باإلرهابيين أو المتطرفين في الســـجن طالما اســـتمرت أخبار

التهديدات اإلرهابية لتنظيم الدولة اإلسالمية}.

كوين غينس
وزير العدل البلجيكي

 أحد في االتحاد األوروبي، بل على العكس من ذلك، موســـكو مهتمة 
ّ

{ال نهـــدف إلى تفريـــق أي

باتحاد أوروبي موحد ومزدهر}. 

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

5الثالثاء 2018/06/05 - السنة 41 العدد 11011

رئيس الوزراء اإلسرائيلي 

في حملة أوروبية شاقة ضد إيران
ص6

في 
العمق

} لنــدن – أعلـــن وزيـــر الداخليـــة البريطاني 
ســـاجد جاويد عن استراتيجية جديدة ملكافحة 
اإلرهـــاب في بالده، تشـــمل التركيز على ســـت 
نقاط أساســـية أهمهـــا إصدار تشـــريع جديد 
يتماشـــى مع حتديات العصر الرقمي واألمناط 

املعاصرة للتطرف.
وفـــي أول خطاب له منـــذ توليه منصبه في 
أبريل املاضي، قال جاويد إن ”التشـــريع يهدف 
إلى تشـــديد إطار إصدار األحـــكام ذات الصلة 
باإلرهاب عـــن طريق زيـــادة العقوبة القصوى 
على جرائم معينـــة، لضمان أن تعكس العقوبة 
بشـــكل صحيح اجلرميـــة املرتكبـــة وأن توفر 

الردع الكافي“.
وأشـــار جاويد، وهو أول وزير داخلية في 
البالد من أصل مسلم، إلى أن التشريع اجلديد 
يتكـــون من ســـت نقاط رئيســـية، فيما تشـــير 
تقارير حكومية إلى بقاء احتمال وقوع هجمات 

إرهابية خالل العامني املقبلني مرتفعا.
وأضاف أن ”تلك النقاط هي وأد التهديدات 
اإلرهابيـــة في مهدها، ومواصلـــة توفير الدعم 
جلهود مكافحة اإلرهاب وأجهزة االستخبارات، 
والعمل مع الشركاء الدوليني، وتعزيز التعاون 
مع شـــركاء رئيســـيني باملجتمع ومـــع القطاع 
اخلـــاص، والعمل مـــع شـــركات التكنولوجيا 
لتحديـــد املـــواد ذات الصلـــة باإلرهـــاب علـــى 
شبكات اإلنترنت، وأخيًرا تدشني برامج إلثناء 
األشـــخاص عـــن االصطباغ بالتطـــرف أو دعم 

اإلرهاب“.

وســـتعمل احلكومـــة علـــى زيـــادة تبـــادل 
املعلومـــات بـــني وكاالت املخابرات والشـــرطة 
وهيئات مثل السلطات احمللية ”لتحسني فهمنا 
للمعرضني خلطر التـــورط في اإلرهاب وإتاحة 

الفرصة للمزيد من التدخالت“.
وتستهدف االستراتيجية كذلك تبادال أفضل 
للمعلومات يشمل الشركات وتسريع اإلبالغ عن 

مشتريات مشبوهة وحتسني األمن في املناطق 
املزدحمـــة والتقليل من مخاطـــر تعرض البنية 
األساســـية لـــألذى، إضافة إلى االســـتفادة من 
القطاع اخلاص واخلبراء األكادمييني في جمع 

املعلومات وحتليلها.
وأشـــار الوزير البريطاني إلى أن مستوى 
التهديد اإلرهابي في اململكة املتحدة ”شديد“، 
ممـــا يعنـــي أن الهجـــوم اإلرهابـــي ”محتمل 
للغايـــة“، حيث قتل العام املاضي 36 شـــخًصا 
وأصيـــب العشـــرات في هجمـــات إرهابية في 

لندن ومانشستر.
وذكرت وزارة الداخلية، األحد، أن التهديد 
علـــى  متشـــددون  إســـالميون  ميثلـــه  الـــذي 
بريطانيـــا مـــن املتوقع أن يظـــل مرتفعا خالل 
العامـــني املقبلـــني وقد يزيد، محـــذرة في اآلن 
نفسه من تنامي خطر هجمات اليمني املتطرف 

في البالد.
وقال جاويد في كلمة مبناســـبة تدشـــينه 
االستراتيجية املعدلة اجلديدة ”تهديد اإلرهاب 
مـــن أعنـــف التهديـــدات التـــي نواجهها ومن 

الواضح أنه شهد تغييرا كبيرا في طبيعته“.
وأضـــاف أن ”الوقـــت بـــني التحـــول إلى 
التطـــرف والتخطيـــط لهجوم أصبـــح أقصر 
مما كان عليه مـــن قبل، والتحول إلى التطرف 
يحـــدث بوتيـــرة أعلى عـــن طريـــق اإلنترنت، 
وأصبحـــت أدوات نحتـــاج إليها فـــي احلياة 

اليومية تستخدم في تنفيذ هجمات“.
وقالت احلكومة إنهـــا أحبطت 25 مؤامرة 
من إسالميني متشددين منذ يونيو 2013 حتى 
12 مـــارس 2017، حيث تدير في الوقت الراهن 

أكثر من 500 عملية مباشرة.
ويـــرى الوزيـــر البريطاني أنـــه في الوقت 
الذي يشكل فيه املتشـــددون اإلسالميون أكبر 
تهديـــد، فإن املخاطر من اليمني املتطرف آخذة 

في التزايد.
وقال إن املســـلمني ليســـوا مسؤولني ”عن 
أفعـــال أقلية ضئيلة انحرفت عن إميانها“ وإن 
هنـــاك دورا يتعني عليهم القيام به في محاربة 

التطرف.
وأضـــاف ”املســـلمون البريطانيـــون فـــي 
مختلـــف أرجاء البـــالد يقـــودون احلرب ضد 
التطـــرف اإلســـالمي بإخـــراج املتطرفـــني من 

مســـاجدهم ومبواجهة ســـمهم على اإلنترنت 
وفـــي الشـــوارع“. واألحـــد كشـــفت صحيفـــة 
صنداي تلغراف أن احلكومة البريطانية تتجه 
نحـــو تعيني 1000 عون ســـري إضافي لتعزيز 
األمن في بريطانيا ضد ”اإلرهاب اإلســـالمي“ 

و“تطرف اليمني“.
وأضافت الصحيفـــة أن نحو 1000 عنصر 
إضافـــي من الكـــوادر األمنية ســـيتم تعيينهم 
جلمـــع وحتليل املعلومـــات فضال عـــن إبقاء 

املشتبه بهم حتت شكل أفضل من املراقبة.
وأكدت أن جهاز املخابـــرات الداخلية ”أم.

آي.5“ وشـــرطة مكافحة اإلرهاب يديران حاليا 
أكثر من 500 عملية مباشـــرة تشمل بشكل عام 
3000 شـــخص موضع شـــبهة في وقت واحد، 
علـــى أن أكثر من 20 ألف شـــخص ممن حققت 
الشـــرطة معهم وصنفتهم في موضع شـــبهة 
حتتـــاج إلـــى متابعة دقيقـــة، رمبا مـــا زالوا 

يشكلون خطرا.

ومنـــذ مـــارس 2017، أحبطت قـــوات األمن 
12 مؤامرة إســـالمية وأربع مؤامرات ملتطرفني 
ميينيني، حسب قول الوزارة. كما يخضع 3000 
شخص يشـــتبه في تخطيطهم للهجوم ملراقبة 

الشرطة.
وأظهـــرت بيانات حكوميـــة جديدة صادرة 
عن مكتـــب العمدة ملكافحـــة اجلرمية في لندن، 
زيادة في معدالت جرائم الكراهية ضد املسلمني 

بنسبة 40 باملئة العام املاضي.
وكشـــفت اإلحصاءات أنه مت تســـجيل ألف 
و678 جرمية من هذا النوع في لندن خالل عام، 
حتـــى يناير 2018، مقابل ألـــف و205 جرائم في 

العام الذي سبقه.
وأكـــدت الشـــرطة البريطانية ”ســـكوتالند 
أن معدل جرائم الكراهية ضد املســـلمني  يارد“ 
فـــي لندن قـــد يفـــوق األرقام التي صـــدرت عن 
مكتـــب العمـــدة، كونه لـــم يتمكن مـــن توثيق 
جميع احلوادث املتفاقمة في املدينة. وبحســـب 

بيانات بلدية لندن، فإن املعدل اليومي حلوادث 
اإلسالموفوبيا بالعاصمة، ارتفع من 3 حوادث 
إلـــى 20 حادثة عقب هجوم جســـر لنـــدن، فيما 
أكد كبيـــر ضباط مكافحة اإلرهـــاب في اململكة 
املتحـــدة أن بريطانيـــا تواجه تهديـــدا جديدا 
وكبيـــرا من اإلرهاب اليمينـــي املتطرف املنظم، 
مشـــيرا إلى أن الشرطة أحبطت أربع مؤامرات 

من تدبير متطرفني ميينيني العام املاضي.
ويشارك جهاز املخابرات الداخلية اآلن في 
التحقيـــق في أمر اليمني املتطرف وحذر من أن 
جماعات بريطانية تســـعى إلقامـــة عالقات مع 

متطرفني دوليني.
وفي العام املاضي وقعت خمسة اعتداءات 
باملتفجـــرات في بريطانيا، من بينها هجوم قام 
به رجل قاد ســـيارة فـــان ودهس مصلني كانوا 
يغـــادرون مســـجدا في لنـــدن بعـــد أن انتابته 
مشـــاعر كراهية املســـلمني بســـبب قراءة مواد 

ميينية متطرفة على اإلنترنت.

بريطانيا تضع سياسة {متشددة} ملكافحة املتشددين
[ تبادل معلومات ألول مرة بين االستخبارات والسلطات المحلية  [ بريطانيا تضغط على شركات التكنولوجيا لمزيد من التعاون

كشــــــفت بريطانيا، اإلثنني، عن استراتيجية جديدة ملكافحة اإلرهاب تهدف من خاللها إلى 
مواكبة تغّير طبيعة املتشــــــددين، عبر اســــــتغالل التكنولوجيا وتبادل املعلومات على نطاق 
أوســــــع وبناء عالقات أقوى مع الشركات، فيما تشير تقارير حكومية إلى أن خطر حدوث 

هجمات إرهابية في البالد سيظل مرتفعا خالل العامني املقبلني وقد يزداد.

ساجد جاويد:

توقيت التحول إلى التطرف 

والتخطيط لهجوم أصبح 

أقصر مما كان عليه

اإلرهاب ال دين له

} برلني - أعرب الســـفير األميركي في ألمانيا، 
ريتشـــارد جرينل، اإلثنين، عن رغبته في تعزيز 
القـــوى المحافظـــة فـــي أوروبا، مـــا أثار جدال 
اســـتدعى طلب الحكومة األلمانية من الجانب 

األميركي تقديم توضيحات.
وقـــال الســـفير فـــي مقابلـــة مـــع بوابـــة 
”برايتبارت لنـــدن“ اإللكترونية، إنه متواجد في 
فترة مثيرة حاليا وأمامه الكثير ليفعله، مضيفا 
”أعتقد أن انتخـــاب الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب منح المواطنين القدرة على القول إنهم 
ببساطة لن يسمحوا بأن تقرر الطبقة الحاكمة 
في أوروبا قبل االنتخابات من سيفوز بها ومن 

سيترشح لها“.
وأكد الســـفير األميركي أنه اتصل بعدد من 
المحافظين في أوروبـــا، قائال ”تحدوني رغبة 
جامحـــة في تدعيـــم المحافظيـــن اآلخرين في 
كافة أوروبا“، إال أنه ليس من المعتاد أن يدلي 
دبلوماســـي بتصريحـــات سياســـية على نحو 

واضح بهذا الشكل.
وتابـــع ”نهضة األفـــكار المحافظـــة يمكن 
تفسيرها بفشـــل المفاهيم اليســـارية“، معربا 
عن إعجابه بالمستشار النمساوي سيبستيان 
كورتـــس على وجـــه الخصوص، حيـــث قال “ 
انظـــروا، أعتقـــد أن سيبســـتيان كورتس نجم 

روك، أنا معجب به كثيرا“.
ووجـــه جرينل انتقـــادات حـــادة أللمانيا، 
العضوة في حلف شمال األطلسي، حيث ذكر أن 

ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا ويتعين عليها 
أخذ مســـؤولياتها تجاه التحالف الدفاعي على 

محمل الجد.
وذكـــر الدبلوماســـي أن الحكومة األميركية 
تطالـــب بذلك، لكـــن برلين لم تطـــرح حتى اآلن 
خططا جـــادة توضـــح كيفيـــة تحقيقها لهدف 
االثنيـــن فـــي المئة، حيـــث تتمســـك الواليات 

المتحدة بأن تنفق كل دولة في الناتو 2 بالمئة 
مـــن ناتجهـــا المحلـــي اإلجمالي علـــى الدفاع 

بحلول عام 2024.
وذكر أن القوات المسلحة األلمانية ال تتمتع 
حاليا بالجاهزية الكاملة، مشيرا إلى أنه يتعين 
كشـــف ذلك بوضوح عبر مطالبـــة ألمانيا على 
نحو علني بالمشـــاركة في مهـــام، موضحا أن 

المسؤولين في ألمانيا سيتعين عليهم في هذه 
الحالـــة االعتراف بأن الغواصـــات والطائرات 

األلمانية غير قابلة لالستخدام حاليا.
وطلبـــت الحكومـــة األلمانية مـــن الجانب 
الســـفير  لتصريحـــات  توضيحـــا  األميركـــي 
األميركـــي الجديـــد لديها بشـــأن تعزيز القوى 

المحافظة في أوروبا.
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
األلمانيـــة إن جرينل لديه أيضـــا فرصة لتفنيد 
تصريحاتـــه خـــالل زيارتـــه الرســـمية لوزارة 
الخارجيـــة يـــوم الخميس القـــادم، فيما هاجم 
نائب رئيـــس الحزب االشـــتراكي الديمقراطي 
بألمانيـــا تورســـتن شـــافر جومبـــل، الســـفير 

األميركي.
وقال جومبـــل في تغريدة علـــى تويتر ”لن 
تســـمح مواطنات أوروبا ومواطنوها بأن يقدم 
لهـــم أحد أتباع ترامـــب الطريقـــة التي يتعين 
عليهم االنتخاب بها، إن السفير األميركي الذي 
يتدخل على هذا النحو في صراعات ديمقراطية 

ببساطة ال يصلح لهذا المكان“.
ونفى جرينل عبر تويتر االتهامات بأنه يريد 
دعم مرشـــحين أو أحزاب في أوروبا على نحو 

مباشر، واصفا تلك االتهامات بـ“السخيفة“.
وذكـــر الدبلوماســـي األميركـــي أن هنـــاك 
النخبـــة  ترفـــض  صامتـــة  ألغلبيـــة  صحـــوة 
وفقاعتهـــا، مضيفـــا أن ترامـــب يتصـــدر هذه 

األغلبية.

الواليات المتحدة تسعى إلى دعم القوى المحافظة في أوروبا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قدم أوليفييه ماهافالي رئيس وزراء 
مدغشقر، اإلثنين، استقالته من منصبه 

تنفيذا ألمر محكمة بتشكيل حكومة 
توافقية جديدة إلنهاء أزمة سياسية في 

الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، 
حيث أمرت المحكمة الدستورية العليا 
الرئيس بإقالة الحكومة وتعيين رئيس 

وزراء جديد يحظى بتأييد جميع األحزاب 
السياسية.

◄ أعلن مسؤول في أفغانستان، اإلثنين، 
أن سبعة أشخاص على األقل، رجل شرطة 

وستة مدنيين، لقوا حتفهم جراء تفجير 
انتحاري أمام مدخل موقع انعقاد ندوة 

لعلماء دين في العاصمة كابول.

◄ قالت سول، اإلثنين، إنها تراقب 
التعديالت التي جرت في صفوف الجيش 

الكوري الشمالي بعد معلومات أشارت 
إلى أن بيونغ يانغ استبدلت ثالثة من 
أعلى ضباطها قبل القمة المرتقبة مع 

الواليات المتحدة.

◄ قتل 25 شخًصا على األقل وجرح 
20 جراء ثوران بركان فويغو الشديد 

النشاط في غواتيماال، ما استدعى أيًضا 
إجالء ألفي شخص، وفق ما أعلنت هيئة 

الحماية المدنية.

◄ وّجه وزير الخارجية األميركي مايك 
بومبيو، اإلثنين، نداًء إلى السلطات 

الصينية يطالبها باإلفصاح عن عدد الذين 
ُقتلوا أو اعتقلوا أو فقدوا خالل قمع 

االحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في 
ميدان تيانانمين بالعاصمة بكين قبل 29 

عامًا.

◄ أفاد الكرملين، اإلثنين، بأن وزير 
الخارجية الروسي سيرجي الفروف سلم 

رسالة من الرئيس فالديمير بوتين إلى 
الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، 

تتضمن دعوة إلى زيارة بالده.

 من تدخلها في شؤون الشرق األوسط
ّ

إيران ال تنوي الحد

الترويج لفكر ترامب



خالد حنفي علي

} جمعت باريس مؤخرا األطراف الرئيســـية 
في األزمـــة الليبية ضمن طاولة حوار فشـــلت 
فـــي أن تضع ليبيا على طريـــق األمل للخروج 
من الفوضى، ورفعت من األصوات المتسائلة: 
هـــل يمكـــن للخيـــار االنتخابي في ديســـمبر 
المقبل إعادة بلد ممزق ومنقســـم الســـلطات 
والمؤسسات منذ ســـنوات إلى االستقرار في 
غضـــون أشـــهر قليلة، هذا إن تـــم فعال إجراء 

االنتخابات.
من وجهـــة نظر مبادرة باريـــس نعم. لكن 
عمليـــا يواجه هذا الخيار إشـــكاليات عديدة، 
تكمن في توافر شروط انعقاده وطريقة النظر 
له كمقاربة حقيقية لتســـوية األزمة، بعيدا عن 

مآالته لجهة تحقيق االستقرار.
عـــادة ما تربـــط بيـــن الخيـــار االنتخابي 
وتســـوية األزمـــات فـــي البيئـــات الصراعية 
المعقـــدة. قد يكون ذلـــك الربط صحيحا، حال 
كانت االنتخابـــات تعقد في بيئات سياســـية 
تملـــك الحد األدنى مـــن التوافـــق. لكن عندما 
يتـــم اللجوء لهـــذا الخيار في بيئـــة تحكمها 
االنقســـامات  ومتعـــددة  مســـلحة  صراعـــات 
وتفتقد لقوة أمنية مركزية، يصعب أن يفرض 
الرابحون القواعد الســـلمية في إدارة الدولة، 

ألن الخاسرين يملكون قوة الرفض بالسالح.
وفي تجـــارب ليبيا ذاتها فـــي عامي 2012 
و2014 مثال على ذلك، حيث أّدت االستحقاقات 
االنتخابية في ظل الســـياق الميليشياوي إلى 
تحولهـــا إلى أداة انقســـامية أكثـــر من كونها 

مقاربة توافقية.
فـــي ســـنة 2013، تم فـــرض قانـــون العزل 
لصالـــح  الميليشـــياوية  بالقـــوة  السياســـي 
جماعات اإلســـالم السياســـي إّبـــان المؤتمر 
الوطنـــي العام، والـــذي ألغـــاه الحقا مجلس 
النـــواب، كمـــا أن انتخابات مجلـــس النواب 

أعقبتهـــا حرب أهلية ضروس في صيف 2014، 
ومسودة الدستور التي صاغتها هيئة الستين 
المنتخبة نشأت حولها خالفات حادة ودخلت 

نفقا مجمدا.
 عاد الفاعل الميليشـــياوي ليطل برأســـه 
مجـــددا ليعارض اتفـــاق باريـــس، وأي خيار 
انتخابـــي، عندمـــا أعلنـــت مؤخـــرا كتائـــب 
ميليشـــياوية رئيســـية في الغرب الليبي، من 
مصراتة، رفض فرض أّي حل خارجي. ويدرك 
المعنيون بالشـــأن الليبي أنه يصعب تجاهل 
مصراتة في أي استحقاق سياسي، كونها قوة 
عســـكرية واقتصادية واجتماعيـــة مؤثرة في 

توازنات الغرب الليبي.
صارت كتائب موالية لحكومة فايز السراج 
مسيطرة نســـبيا على العاصمة طرابلس، بما 
يمكنها مـــن عقد االنتخابات فيهـــا، لكنها في 

خالف مع كتائب مصراتة وميليشيات الزنتان 
التي لم تنس خسائرها الفادحة في عام 2014، 
بخـــالف أن طرابلس عانـــت مؤخرا اختراقات 
داعشـــية، كما بدا فـــي التفجيـــر األخير لمقر 

مفوضية االنتخابات.
وباســـتطاعة الجيـــش الوطنـــي الليبـــي، 
بقيادة المشـــير خليفة حفتر، المســـيطر على 
مجمل الشـــرق، باستثناء درنة، المساهمة في 
توفير الظـــروف لعقد االنتخابـــات، لكن تبدو 
معضلتـــه أكثر في الجنوب، حيث ال يســـيطر 
عليه بالكامل، مع وجود ميليشيات متصارعة 
مـــن الداخل الليبـــي ودول الجـــوار اإلقليمي، 
خاصة تشـــاد والســـودان والنيجر. تنظر تلك 
الميليشـــيات إلـــى الخيـــار االنتخابـــي، وما 
يسفر عنه من ســـلطة موحدة على أنه يخصم 
مـــن عوائدها في الجريمـــة المنظمة والهجرة 

غير الشـــرعية والتجـــارة الحدوديـــة. كما أن 
غياب االعتراف السياســـي بين أطراف النزاع 
يشكك في إمكانية قبول نتائج االنتخابات، إذا 
لـــم تكن في صالح أي من األطراف الرئيســـية 
لألزمـــة. وخلـــق التراكـــم االنقســـامي، خالل 
السنوات الماضية، حالة من اإلنكار المتبادل 
المســـتمر بيـــن الفرقاء الليبيين لـــم يعالجها 

اتفاق الصخيرات أو اتفاق باريس.
وخرج خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، 
عقب اجتماع باريـــس، بتصريحات عدائية ال 
تسهم في توفير أجواء ما قبل االنتخابات، بل 
تشـــكك في مدى قبول نتائج االنتخابات حال 
عقدها. وأشـــار إلى أنـــه ”ال يعترف بحفتر إال 

من منظور قوة األمر الواقع“.
فـــي المقابـــل، أكـــد عقيلة صالـــح، رئيس 
مجلس النوب، أن حفتر ”خط أحمر“، وشـــكك 
فـــي التزام األطـــراف الليبية األخـــرى باتفاق 
باريس، واتهـــم مجلس الدولة وبعض النواب 
بأنهم ال يريدون الخـــروج من األزمة، ألن لدى 

بعضهم مصالح شخصية.
وســـط هذه التصريحات، تتزايد الشـــكوك 
حول القبول السياســـي من األطـــراف الليبية 

لعقد االنتخابات أو حتى قبول نتائجها. 
ويشّكل غياب الحاضنة االجتماعية للخيار 
االنتخابـــي الســـلمي عائقا أمـــام تحّوله إلى 
مقاربة فّعالة للتسوية، ألن االنتخابات ليست 
عملية إجرائية فقط تتعلق بحسم السلطة عبر 
الصناديق، إنما تعكس في مضمونها ســـياقا 
مجتمعيا محفـــزا لالحتكام للخيار الســـلمي 

إلدارة شؤون المجتمع والدولة.
ال يـــزال هـــذا الســـياق يحفـــل بتوتـــرات 
وأزمات مع عـــدم اكتمال مســـار المصالحات 
المجتمعية أو معالجة األزمـــات العالقة، مثل 
المهّجريـــن وتعويضاتهم، كما الحال مثال في 
اتفاق مصراتة وتاورغاء، الذي يواجه عراقيل 

لتنفيذه.

يؤكـــد الخيـــار االنتخابـــي علـــى الطريقة 
الفرنســـية، أنـــه جـــاء متعجـــال لحـــل أزمـــة 
معقدة ومتشـــعبة. تجاوز التعّجل الفرنســـي 
بعـــض القضايا الرئيســـية المرتبطة بالخيار 
االنتخابي،كمـــا هو الحـــال في غموض موقف 
االتفاق إزاء مصير مســـودة الدســـتور الليبي 

المختلف عليها. 
ولـــو تـــم اللجـــوء إلـــى االســـتفتاء على 
الدســـتور، فهذا يعنـــي صعوبة عقـــد الخيار 
االنتخابي هذا العام، وإذا تم تجاهل المسودة 
واالعتمـــاد على اإلعالن الدســـتوري في 2011، 
ستنشـــأ معضلـــة إضافية تتعلـــق بالخالفات 
حول صالحيات السلطة الجديدة التي تفرزها 
االنتخابات، والمواد التي لم يتم حســـمها في 
اتفاق الصخيرات، خاصة مواد الشـــق األمني 
التي تخص تعيين قادة المؤسســـات األمنية.
وقـــد يواجه القانون، الذي يفترض أن يصدره 
مجلس النواب في ســـبتمبر المقبل، كي يؤهل 
الســـاحة الليبية لالنتخابـــات بخالفات أكثر 
حّدة بين الفرقاء ألنه يلعب دورا أساســـيا في 
تحديد مواصفات المرشحين واختيار طريقة 
النظام االنتخابي ذاته الذي يســـهم في رســـم 
المعركـــة االنتخابية من حيـــث موازين القوى 

المحتملة.
يصطدم المســـعى الفرنســـي إلـــى تعزيز 
النفوذ داخل المعادلة الليبية، بقوى أوروبية 
أخرى، مثل إيطاليا وبريطانيا، حيث أكدت كل 
منهما أنه من األهمية بناء ســـياق دســـتوري 
صلب قبل الذهاب إلى االنتخابات، كي ال ينتج 

انقساما أعمق.
مـــن دون تحديد األولويـــات بدقة، يصبح 
الخيـــار االنتخابـــي دورة جديدة مـــن دورات 
الصراع، أو في أفضل األحوال مســـّكنا مؤقتا 
لألزمة ستتالشى آثاره عندما تتغير توازنات 
القوى والتحالفات المتحركـــة لفرقاء الداخل 

والخارج.

} لنــدن - بـــدأ رئيس الـــوزراء اإلســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو االثنين، مـــن ألمانيا، جولة 
أوروبية تســـتمر ثالثة أيام يأمل خاللها إقناع 
األوروبيين بتغيير موقفهم المتمســـك باالتفاق 
النووي مع إيران. وقال قبيل مغادرته إسرائيل 
متوجها إلى برلين ”سألتقي ثالثة قادة وسأثير 

ملفين: إيران وإيران“.
وبعـــد ألمانيـــا، يـــزور رئيـــس الـــوزراء 
اإلسرائيلي فرنسا وبريطانيا، وهي من الدول 
الموقعـــة على االتفـــاق النووي، إلـــى جانب 
روســـيا والصيـــن، والواليـــات المتحدة التي 
انســـحبت في شـــهر مايو الماضـــي االتفاق 
الذي أبرم في 2015 بين الدول الكبرى الســـت 
وإيران بحجة أنه سيمعنها من حيازة السالح 
النـــووي، لكـــن فـــي المقابـــل، أطلـــق االتفاق 
النووي يد إيران لتهدد اســـتقرار دول منطقة 
الشـــرق األوســـط ومصالح الـــدول األوروبية 
فيهـــا، خصوصـــا بريطانيا، البلـــد األوروبي 

األقرب تاريخيا واستراتيجيا لدول المنطقة.

وتتوقع مصادر دبلوماســـية بريطانية أن 
يســـعى نتنياهو خالل اجتماعه، األربعاء، مع 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريـــزا ماي إلى 
إخـــراج لنـــدن من المـــزاج األوروبـــي الداعي 
إلى التمســـك باالتفاق والســـعي إلـــى حماية 

التبادالت االقتصادية مع طهران.
وترفع إسرائيل من مستوى ضغوطها على 
بريطانيا والـــدول األوروبية بهـــدف إقناعها 
االتفـــاق النووي مع إيـــران على  بـ“تمزيـــق“ 
غرار ما فعل الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
وتعتمد إســـرائيل فـــي حججها علـــى ملفات 
ســـرية أمنية حول برنامج إيران إلنتاج قنبلة 

نووية.
وكان نتنياهو أعلن عـــن هذه الوثائق في 
مؤتمر صحافي في أواخر أبريل الماضي قال 
خالله إن جهاز الموســـاد تمّكن من االستيالء 
عليهـــا مـــن داخـــل أحـــد المواقع فـــي إيران 
المخّصصة إلخفاء أرشـــيف البرنامج النووي 

اإليراني.

وفيما اعتبر البعض من الخبراء أن الوثائق 
تنتمي إلى زمن سابق على اتفاق عام 2015 وال 
تحمل جديدا باإلمكان التعويل عليه، إال أن آراء 
أخرى رأت في الكشف اإلسرائيلي دالئل حسية 
على ســـعي إيران إلى امتـــالك القنبلة النووية 
علـــى عكس ادعاءاتها وبشـــكل يتناقض مع ما 
ســـبق أن أكـــده المرشـــد األعلى آيـــة الله علي 
خامنئي من أن اقتناء أســـلحة الدمار الشـــامل 

مخالف للشريعة اإلسالمية.
وتشـــير صحيفة التايمـــز البريطانية إلى 
أن واحـــدا من مفاتيح الملفـــات اإليرانية التي 
كشـــفتها األجهـــزة اإلســـرائيلية هـــو المذّكرة 
التـــي تعهد بمســـؤولية إنتاج أســـلحة تعتمد 
علـــى اليورانيوم المخصب إلـــى وزارة الدفاع 
اإليرانيـــة. وتعتبـــر هـــذه المذّكـــرة واحدة من 
عشـــرات اآلالف مـــن الوثائق التي اســـتطاعت 
األجهزة اإلســـرائيلية انتزاعها من داخل إيران 

في عملية أمنية دقيقة.
وتكشف التايمز أن البعض من هذه الوثائق 
تم إرســـالها ألجهزة المخابـــرات في بريطانيا 
وفرنسا وألمانيا قبل أسبوع من رحلة نتنياهو 

إلى أوروبا. 
وأعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي في جلسة 
لحكومته األحد أن هدف ســـعيه الدبلوماســـي 
يرمي إلـــى إقنـــاع الـــدول الثـــالث لالنضمام 
إلى الرئيـــس األميركي دونالد ترامب لســـحب 
الصفقـــة مع إيران الموقعة عـــام 2015. ويعتبر 
المراقبـــون أن محاولـــة نتنياهـــو تهـــدف إلى 
التوســـط بين ضفتي األطلسي لتضييق الهوة 

في ما يتعلق بهذا الملف.
تشـــي التطورات بأن باريس وبرلين ولندن 
ستستمع باهتمام إلى ما يحمله رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي في جعبته في وقت ال يبدو أن هذه 
العواصم قـــادرة على الخروج بسياســـة قوية 
مســـتقلة بإمكانهـــا أن تنـــاور خـــارج الموقف 

المطلق لواشنطن في هذا الملف.
ويقـــول روجر بويز، المحرر الدبلوماســـي 
لصحيفة التايمز، إن نتنياهو يستند على آخر 
ما خرج من تحليالت للمعلومات المستقاة من 
األرشيف اإليراني الذي حصلت عليه إسرائيل 
لعرض األمر على تيريزا ماي ومحاولة إقناعها 
بـــأن االتفاق متعدد األطراف لم يعد مســـتوفيا 
للشـــروط، بعـــد أن ثبت أنه لم يمنـــع إيران من 
مواصلة برنامجها إلنتاج أسلحة نووية. وتنقل 
التايمـــز عن مصدر إســـرائيلي أمنـــي قوله إن 

”المعلومات التي توفرها إيران للوكالة الدولية 
للطاقـــة الذرية تبدو كوميدية إذا ما قورنت بما 
كشـــفناه“. ويضيف المصـــدر أن ”إيران تدعي 
أن مـــا تملكـــه ال يتعدى كونه دراســـات جدوى 
ودراســـات علمية، لكن ما اكتشفناه هو وثائق 
لخدمة برنامج أسلحة نووية مطلوب من أعلى 

مستويات السلطة في إيران“.
حســـب  المســـربة،  الوثائـــق  وتحتـــوي 
فوتوغرافية  صـــورا  البريطانيـــة،  الصحيفـــة 
لمفاعل في قاعدة بارشـــن العســـكرية يستخدم 
أجهزة مخصصة لتفحص محـــاكاة انفجارات 

نووية.
ويقول ديفيد البرايـــت، وهو مفتش نووي 
ســـابق في العراق، للتايمز، إن إســـرائيل على 
حـــق في اتهـــام إيـــران بأنها أخفـــت جهودها 
السابقة داخل برنامج التسلح النووي، مضيفا 
أن ”الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية قد تحققت 
من ذلك في حالتي جنوب أفريقيا وتايوان بعد 

أن أوقفتا برنامجهما إلنتاج أسلحة نووية“.
ويقول مـــارك فيتزباتريك، وهـــو خبير في 
شـــؤون منـــع انتشـــار األســـلحة النووية في 
المعهد الدولي للدراســـات االســـتراتيجية، إن 

ما كشـــفته الوثائق المســـربة ”يؤشـــر إلى أن 
إيران كانـــت تملك اســـتراتيجية قوية لتغطية 
برنامجهـــا النووي“. ويضيف أن ”االســـتنتاج 
األفضـــل ليس بتدميـــر الصفقة مـــع إيران، بل 
باســـتخدام الكشف اإلســـرائيلي من أجل دعم 

جهود التحقق الدولي“.
وتتضمن المذّكـــرة معلومات بأنها صادرة 
عن هيئة الطاقـــة النوويـــة اإليرانية وموجهة 
لوزارة الدفاع، وتؤرخها األجهزة اإلســـرائيلية 
في عـــام 2001، وتجيز للعســـكريين توّلي مهام 
تخصيب اليورانيوم من خالل أجهزة الطرد من 

3 بالمئة إلى 90 بالمئة.
وتقـــول التايمز إن الوثائـــق تضع الموقف 
األوروبي في مأزق، ذلك أن بريطانيا وفرنســـا 
وألمانيا يســـعون إلى االلتفاف على العقوبات 

األميركية لحماية تجارتهم مع إيران.
 يرى األوروبيون أن االنفتاح على االقتصاد 
اإليراني سيســـاعد على تحديث البلد ويجعله 

أكثر عدوال نحو السلم. 
غيـــر أن الواليـــات المتحدة التـــي ترى في 
البرنامج النووي اإليراني خطرا كبيرا، تشـــدد 
علـــى أنـــه إذا كانت أوروبا تريـــد الحفاظ على 

االتفـــاق النووي فيجب أن تجعـــل هذا االتفاق 
أكثر صرامـــة ومحصنا بتدابيـــر، مثل تفتيش 
المواقـــع اإليرانيـــة وبحث مســـألة الصواريخ 

الباليستية اإليرانية.
ويقول مصدر دبلوماسي بريطاني ”سنكون 
منقسمين بين من يتبّنى النهج األميركي، علما 
أن التهديـــد بالعقوبـــات األميركيـــة ســـيحرم 
السوق اإليراني من أي ازدهار، وبين من يتبّنى 
النهج الفرنســـي الذي يســـعى إلى ضم أوروبا 
إلـــى بدائل ممكـــن التوصل إليها مـــع طهران، 
والظاهر أن إســـرائيل تســـعى إلى وقف النهج 
األخير ودعم الخيار المتضامن مع واشنطن“.

ال تبـــدو مهمـــة نتنياهو في أوروبا ســـهلة 
ألن مســـألة التبايـــن في مواقـــف دول االتحاد 
األوروبي والواليات المتحـــدة ال تنحصر فقط 
بمســـألة االتفاق النووي بل بسلســـلة مواقف 
واســـتراتيجيات اتخذتهـــا اإلدارة األميركيـــة 
منذ وصـــول دونالد ترامب إلى البيت األبيض. 
والحـــرب التجارية التي قد تندلع بين الطرفين 
فـــي أوائـــل يونيو الجـــاري قد تزيـــد الموقف 
األوروبي تصلبا في مواجهة موقف واشـــنطن 

حيال طهران.

روجر بويز: 
نتنياهو سيحاول إقناع 

تيزيرا ماي بأن االتفاق لم 
يعد مستوفيا للشروط
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األزمة الليبية: الحل ليس االنتخابات

رئيس الوزراء اإلسرائيلي في حملة أوروبية شاقة ضد إيران

[ غياب التوافقات المحلية والدولية يحول دون أي تسوية  [ الخيار االنتخابي في بيئة سياسية منقسمة يجدد دورة الصراع

[ نتنياهو: سألتقي ثالثة قادة وسأثير ملفين: إيران وإيران  [ إسرائيل تواجه األوروبيين بالحقائق حول برنامج طهران إلنتاج قنبلة نووية

 اتفاق على عدم االتفاق

تباين في المواقف

{النتائـــج التـــي توصلت إليها الملفات التي حصلت عليها إســـرائيل تشـــير إلـــى أن إيران لديها 
استراتيجية قوية للتحوط النووي}.

مارك فيتزباتريك
خبير في املعهد الدولي للدراسات االستراتيجية

{يجـــب توفير ضمانات حقيقية للعملية السياســـية في ليبيا، حتـــى ال يتم االنقالب عليها، كما 
حصل عندما انقلب اإلخوان على نتائج مجلس النواب}.

حامت العريبي 
املتحدث باسم احلكومة الليبية املؤقتة

زار رئيس الوزراء اإلســــــرائيلي بنيامني نتنياهو برلني، في مســــــتهل جولة أوروبية تقوده 
ــــــدن، وتركز على ملف االتفــــــاق النووي اإليراني ومتســــــك القوى  أيضــــــا إلى باريس ولن
األوروبية به. وذكر نتنياهو أنه من املمكن أن يكون هناك حاليا عدم توافق تام على زيادة 
الضغط على إيران، معربا في املقابل عن توقعه بأن هذا التوافق سيحدث مع مرور الوقت.



} عمان – كل صباح تأتي األربعينية ســـالمة 
علي حاملـــة بعـــض الجبن المصنـــع منزليا 
وبيـــض الدجاج، فتفترش األرض أمام ســـوق 
الخضار القديم في وســـط عمـــان لتأمين لقمة 
عيش عائلتهـــا في عاصمة تعـــد أغلى المدن 

العربية من حيث كلفة المعيشة.
وتفتـــرش الســـيدة الرصيف قرب ســـوق 
الخضـــار القديم وســـط عمـــان مرتدية عباءة 
ســـوداء وقد غطت معظم وجهها بشال أسود، 
عارضة الجبن والبيض في علب معدنية كبيرة 
وســـط الغبـــار وضجيج محركات الســـيارات 

والحرارة المرتفعة.
وتقول سالمة ”الوضع صعب جدا. الحياة 
أصبحـــت صعبـــة جدا جـــدا“، فيما تنشـــغل 
بترتيـــب مـــا تعرضه مـــن بيض وجبـــن أمام 
المارة. وتستغرق رحلة سالمة يوميا ساعتين 
في المواصالت العامة من مســـكنها في مادبا 
(35 كلم جنوب عمان) إلى العاصمة عمان التي 
تشـــهد منذ أيام تظاهرات واحتجاجات ليلية 
على ارتفاع األســـعار ومشـــروع قانون معدل 
لضريبـــة الدخل، دفعت رئيـــس الوزراء هاني 

الملقي إلى تقديم استقالته االثنين.
تقـــول ســـالمة إنهـــا تصحو قبـــل الفجر 
لتحلـــب أغنامهـــا وتصنع الجبـــن واللبنة ثم 
تجمـــع البيـــض وتحمل بضاعتهـــا وتنطلق. 
وتضيـــف ”تكاليف العيـــش مرتفعة، وكل عام 
يأتـــي أصعـــب من الـــذي قبله، كل شـــيء إلى 

األسوأ“.
وتســـعى ســـالمة مع زوجها إلـــى تأمين 
لقمـــة العيش لخمســـة أوالد. أما جارتها على 
الرصيف نفسه، أم قصي، فلديها تسعة أطفال. 
وهـــي تربـــي األغنام وتبيـــع الجبـــن واللبنة 
والبيض البلدي أيضا. وتقول ”كل شيء غالي 
الثمـــن بالكاد يكفي ما نبيعـــه إلطعام أوالدنا 

وشراء علف لألغنام“.

وتضيف الســـيدة األربعينيـــة التي غطت 
وجهها بوشـــاح بني داكن اللـــون ”هذا العام 
أصعـــب عـــام مـــر علينـــا. ارتفـــاع األســـعار 

والضرائب دمرا حياة الناس“.
ووفقا لألرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر 
مطلع العام إلى 20 بالمئة، فيما ارتفعت نسبة 
البطالـــة إلـــى 18.5 بالمئة في بلـــد يبلغ معدل 
األجور الشـــهرية فيه نحـــو 600 دوالر، والحد 
األدنـــى لألجـــور 300 دوالر. واحتلـــت عمـــان 
المركز األول عربيا في غالء المعيشة والثامن 
والعشـــرين عالميـــا، وفقا لدراســـة نشـــرتها 

مؤخرا مجلة ذي إيكونومست.
ويـــرى محمد أبوعريضـــة (48 عاما) الذي 
يبيـــع الفاكهـــة التـــي عرضهـــا على بســـطة 
خشـــبية على حافة الرصيف ”ما يحدث حرام، 

هـــذا ظلم“. ويضيـــف ”المواطن بالـــكاد يأكل 
ويشـــرب… مالبـــس العيـــد لم نعد نشـــتريها 

ألطفالنا“.
ويـــردد الرجـــل متوجها إلى المـــارة قربه 
”كيلـــو المشـــمش بليـــرة“، وهـــو يـــدل علـــى 
بضاعتـــه مـــن المشـــمش والدراق، ثـــم يقول 
”ذبحنـــا الغـــالء لم يبق شـــيء لدينـــا، بقي أن 
نخلع مالبســـنا ونعطيهـــا للحكومة“. ويتابع 
”لـــدي خمســـة أوالد، أدفع إيجـــار المنزل 200 
دينـــار (280 دوالرا) ومـــاء وكهرباء أيضا 200 
دينار، ودخـــل معظمنا هنا يتـــراوح بين 350 
دينارا (490 دوالرا) و400 دينار (560 دوالرا)“.

واتخـــذت عمان إجـــراءات في الســـنوات 
الثالث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق 
النقد الدولـــي الذي طالب المملكة بإصالحات 

اقتصادية تمكنها مـــن الحصول على قروض 
جديـــدة فـــي ظـــل أزمـــة اقتصاديـــة متفاقمة 

وتجاوز الدين العام 35 مليار دوالر.
وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار 
الخبز بنســـبة تصل إلى 100 بالمئة وفرضت 
ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد 

بهدف خفض الدين العام.
يشـــهد األردن منذ خمسة أيام احتجاجات 
وتظاهرات ليلية واسعة ضد سياسة الحكومة 
االقتصاديـــة بعـــد إقرارهـــا مشـــروع قانون 
لضريبة الدخل، ثم رفعها أســـعار المحروقات 
والكهربـــاء الخميـــس قبل التراجـــع بأمر من 

العاهل األردني الملك عبدالله الثاني.
وردد المتظاهـــرون باســـتمرار ”الشـــعب 
يريد إســـقاط الحكومة“ ورفعـــوا الفتات كتب 
عليهـــا ”ارحـــل“ و“تســـقط حكومـــة الملقي“ 
مطالبين برحيل الحكومة. واســـتدعى العاهل 
األردني االثنيـــن رئيس الوزراء هاني الملقي، 
فقـــدم األخيـــر اســـتقالته علـــى خلفيـــة تلك 
االحتجاجات. وكلف الملك عبدالله الثاني عمر 
الرزاز بتشـــكيل حكومة جديدة بعد اســـتقالة 
الملقي. والـــرزاز خبير اقتصادي ســـابق في 
البنك الدولي وكان وزيرا للتعليم في الحكومة 

المنتهية واليتها.
وتخضع معظم الســـلع والبضائع بشـــكل 
عـــام فـــي األردن لضريبة مبيعـــات قيمتها 16 
بالمئة، إضافة إلى رســـوم جمركية وضرائب 
أخـــرى تفـــوق أحيانـــا ثالثة أضعـــاف قيمة 
األســـعار األصلية للســـلع. وفي منطقة وسط 
البلـــد في عمـــان التـــي تعد ملجـــأ محدودي 
الدخـــل والفقـــراء للتبضـــع بأســـعار أقل من 
المراكز التجارية، يفترش العشرات الرصيف 

عارضين بضائع متنوعة.
وال تتوفـــر علـــى الرصيف أماكـــن مجهزة 
لعرض البضائـــع فيعمد باعـــة الرصيف إلى 

عرض بضائعهم في أقفاص معدنية أو عرضها 
على عربات متنقلة أو بسطات خشبية.

ويقـــول أبومحمـــد (65 عاما) الذي كســـا 
شعره الشيب وهو يتنقل بين بسطات الخضار 
والفاكهة المعروضة لشراء ما يحتاج ”الوضع 
لم يعد يحتمل أبدا“. ويضيف ”لم يبق شـــيء 
لم يرتفع سعره، في حين أن دخل األردني على 
حاله (…) انظر إلى السوق، إنه شبه متوقف“.

ويضحـــك الرجـــل قائال ”نحـــن أغلى مدن 
المنطقـــة وســـكانها األقـــل دخـــال، وال تـــزال 

حكومتنا تريد المزيد من رفع األسعار“.
ويوافقــــه عماد جــــودت (60 عامــــا) قائال 
”دخــــل المواطــــن األردنــــي تــــآكل، والرواتب 
ال تكفي، فأقــــل بيت إيجــــاره 200 دينار (280 
دوالرا) والماء والكهرباء ألقل أسرة 100 دينار 
(140 دوالرا) أقل ســــعر لكيلو اللحم 5 دنانير 
(7 دوالرات)“. ويضيــــف ”كيف يســــتطيع رب 

األسرة تدبر أمره بدخل محدود؟“.
وتراجــــع معدل االســــتهالك بداية شــــهر 
رمضــــان الحالي بنســــبة 20 بالمئــــة مقارنة 
بالفترة نفســــها من رمضــــان الماضي، فيما 
غابــــت الخيــــم الرمضانية عن المشــــهد هذا 

العام.
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في 
العمق

{في رد مشـــروع قانون الضريبة نزع لفتيل االحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق األردن جراء 
استعجال الحكومة (السابقة) في إرسال التعديالت قبيل إجراء حوار شامل عليها}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب األردني

{األجهزة األمنية تنطلق في ضبط النفس من مصدر قوة ال ضعف، ولن تتوانى في الحفاظ على 
الممتلكات وأمن واستقرار األردن}.

اللواء حسني احلوامتة
مدير عام قوات الدرك األردني

} يأتي مشهد االحتجاجات في األردن وفق 
سياق متقادم يذّكرنا باإلطالالت األولى لموسم 

”الربيع العربي“ التي انطلقت قبل سبع 
سنوات. ولئن تحّولت احتجاجات األمس إلى 

كوارث متدحرجة في سوريا وليبيا واليمن، 
فإن األردنيين يعيدون إنعاش ما بات متقادما 

بنسخة محدثة تطّهر األداء الجمعي من أي 
مطالب وشعارات تتجاوز السبب والمسبب 

وما بينهما.
يصّوب المحتجون األردنيون آليات 

االحتجاج. ال أحد يهتف إلسقاط النظام وال 
أهداف سياسية يقودها تيار أيديولوجي 

دنيوي أو ديني وال أجندات عابرة للحدود 
تترجل داخل حشود المحتشدين. لم تقم 

اإلضرابات فجأة ولم تندلع المظاهرات فجأة.

تم التحضير لألمر على مدى األسابيع 
األخيرة بشكل علني بعيدا عن أي غرف 

مشبوهة وبعيدا عن أي سرية خبيثة تعمل 
في الخفاء. أعلنت مواقع التواصل االجتماعي 
بشكل شفاف أن الشارع سيقف بالمرصاد ضد 

إجراءات حكومة هاني الملقي.
ال تبدو الدولة األردنية مربكة. ينضبط 

الحراك على أهميته داخل حدود األردن 
وتحت سقف العيش األردني. يجري النزال 
بين شرائح متضررة من قوانين الحكومة 

وقراراتها كما يجري األمر تماما في أي 
دولة متقدمة في هذا العالم. ينخرط في ذلك 
النزال مواطنون ونقابات وشخصيات عامة 
وبرلمانيون وإعالم ووزارات معنية ورجال 

أمن. يبدو األردن في حالة سجال داخلي 
تتنازعه ضغوط هذا الطرف ومرونة ذاك 

الطرف وعناد ذلك الطرف. وفي ذلك، للمفارقة، 
ما يكشف عن أردن يتنفس ال عن أردن يختنق.

يتلخص غضب األردنيين في شعار بسيط: 

”معناش“. وفي ذلك الشعار في بساطته ما 
يقر بأن البلد يعاني من أزمة اقتصادية وأن 
األردن يحتاج إلى الخروج من عنق الزجاجة 

وأن للحكومة الحق في تحري المنافذ الناجعة 
بالتنسيق مع المؤسسات المالية الدولية 

لضبط اإلنفاق ورفع الموارد. لكن المشكلة كما 
يراها المحتجون تتلخص في كلمة واحدة: 

”معناش“.
يتحاور األردنيون. مفاوضات بين 

الحكومة والنقابات للوصول إلى تسويات. 
وعن تلك المفاوضات تخرج همهمات حّل أو 
انسداد يحتاج إلى مفاوضات أخرى. في لغة 
األردنيين حداثة صاعقة لم نشاهدها في تلك 
التي راجت في سوريا وليبيا واليمن. ظهرت 

القطيعة بسرعة في تلك البلدان بين ”الشعب“ 
و“النظام“ إلى حد المجاهرة بالطالق الكامل 
والمواجهة الشرسة بأغلظ السبل لـ“إسقاط 

النظام“.
قد يقول قائل إن األردنيين، نظاما وشعبا، 

استخلصوا العبر من الكوارث المحيطة 
فراحوا يمارسون الحيطة والتأني والحذر 

مما يرومونه من حراكهم وفي التكتيكات 
التي تستخدمها السلطات للتعامل مع سخط 

الحشود. بيد أن عودة إلى السنوات األولى 
العرب تذكرنا بأن األردن أصابته تلك  لـ“ربيع“ 
العدوى فخرج الناس وخرج رجال األمن، قال 

كل قولته، فتصارخوا وتعاركوا وتناتشوا 
حتى انتهى حراك ذلك الزمن دون أن يسقط 

قتيل واحد في وقت كانت المجازر ترتكب في 
الجوار باسم إسقاط النظام والدفاع عنه.

يتصرف األردن وفق مسّلمة أن الحراك 
الحالي سينتهي ولن يتجاوز حدود األسباب 

التي خرج بسببها. يستنتج المراقب بسهولة 
أن الدولة ليست بصدد التراجع السهل وأن 

ما أمر به العاهل األردني الملك عبدالله الثاني 
بشأن ”تجميد“ قرارات الحكومة يكشف 

عن أن رأس السلطة يرعى الوفاق والسلم 
األهليين دون أي تشكيك في صحة الحيثيات 
التي انطلقت منها الحكومة األردنية إلطالق 

قوانينها وتدابيرها.
وواضح وفق ذلك المنحى، وحتى بعد 
استقالة هاني الملقي، أن نهايات السجال 
ستخلص إلى تسويا تصّوب من إيقاعات 
تلك القرارات وتخفف من وقعها بحيث ال 

يسقط اإلصالح الحكومي وال يخيب سعي 
المحتجين.

وأغلب الظن أن من قرر إطالق تلك الرزمة 
القاسية من قوانين ”شد األحزمة“ كان يتوقع 

أن بعد هذا الفعل رّد فعل، وأنه ال شك سيخرج 

من جيبه الخلفي ”الخطة ب“ لتمرير ما يمكن 
أن يكون وسطيا بين الممكن والمستحيل.
أن ترفع الحكومة النسب التصاعدية 

لضريبة الدخل وأن يستقر رفع الدعم 
الحكومي عن بعض السلع على ارتفاع في 

أسعارها وأن ترتفع أسعار المحروقات…
إلخ، فإن ذلك أصاب الطبقة الوسطى مباشرة 
فاستفزها وأخرجها من خلف الكواليس إلى 

واجهة المسرح.

يتأمل المراقب حشود الشبان والشابات 
المنحدرين من هذا الزمن يتحركون بأدوات 
العصر ومفرداته. تظهر من داخل الحشود 

عصبية تدافع عن األردن مفهوما وهوية وبلدا 
بالرؤى الحديثة. وفي سخط الطبقة الوسطى 

من أطباء ومهندسين ومحامين وحرفيين 
ومعلمين… إلخ ما يوقظ قماشة األردن 

األصلية صوب هدف الدفاع عن ”المصالح“ 
بالمعنى المادي.

ولتلك المصالح شكل وشبكات وقيم 
وأرقام ومستويات حسابية تهددها قوانين 

الحكومة. بيد أن تحّرك الطبقة الوسطى 
يوّفر إنذارا مقلقا ألولي األمر، ذلك أن حراك 
الطبقات ما تحت الوسطى قد يأخذ أبعادا 

يصعب استشرافها يسهل ألصحاب األجندات 
المستوردة اختراقه.

يعرف األردنيون أن صخبهم الداخلي 
يتصادف مع لحظات تاريخية حساسة 

تعيشها المنطقة تدلي بدلو مباشر على أمن 
األردن كما مساره ومصيره. ولئن تكثر الجلبة 

على الحدود األردنية السورية وتنشط ورش 
دولية داخل الغرف الداخلية في عمان إلخراج 

تسوية ما في جنوب سوريا، فإن مستقبل 
التّحوالت في العراق وفلسطين كما تلك 

المتعلقة بمصير المواجهة الدولية مع إيران، 
يطرح داخل المملكة أسئلة حول مستقبل 

البالد وموقعها داخل خارطة جيواستراتيجية 
شديدة الوهن غامضة المالمح.

داخل ذلك السياق يدور همس كثير حول 
وظيفة ودور األردن داخل مشهد سياسي 

إقليمي ودولي مستجد يقلب صفحة ما كان 
متعارفا عليه منذ قيام المملكة األردنية 
الهامشية. تجهد عمان بوضوح إليجاد 

تموضع ما بين عالقة تاريخية مقلقة مع 
واشنطن وصعود نفوذ موسكو، ال سيما في 
سوريا. تتروى المملكة في الذهاب بعيدا في 

مواجهة إيران على الرغم من أن إدارة الرئيس 
األميركي دونالد ترامب تذهب باتجاه ما حّذر 

منه الملك عبدالله الثاني عام 2004 من قيام 

هالل شيعي تقوده طهران في المنطقة.
ويسعى ملك البالد إلى تطوير عالقات 
صعبة مع دول الخليج دون االنزالق داخل 

االصطفافات المعقدة. ووفق تلك المعطيات 
المقلقة يواجه األردن علله االقتصادية وفق 
منظومة تقنية دولية معروفة في معالجاتها 

ومعروفة في أعراضها الجانبية الخطيرة.
”معناش“، هذا جّل ما في األمر. هكذا 
يعبر األردنيون عن تململهم. المسألة في 

عرفهم أن ما تطلبه الحكومة يفوق طاقاتهم 
وإمكاناتهم. يفتح السجال دفاتر عتيقة حول 

سياسات اعتمدت وقرارات اتخذت وأموال 
أنفقت وظواهر فساد سجلت أوصلت الوضع 

االقتصادي إلى ما هو عليه اآلن. ال يفهم 
المحتجون لماذا عليهم أن يدفعوا ثمن خطايا 

ارتكبت دون مشورتهم، وبالتالي فأن ُيطرق 
باب األردنيين فذلك يستدعي إعادة قراءة 
ألصول الحكم وعالقته بالبلد وناس البلد.

يفصح مشهد ”الدوار الرابع“ في عمان 
كما مشهد مناطق األردن األخرى عن حالة 

صحية يتحّلق األردنيون حولها ملكا وحكومة 
وبرلمانا ونقابات وحشودا، ال سيما تلك 

الشابة. تبدو ”معناش“ صرخة كرامة وحق 
وليست صرخة استجداء واستعطاف. غير 

أن في صدى ذلك الهتاف رسائل مباشرة 
إلى أصحاب السلطة في األردن كما إلى 

البيروقراطيين في مكاتب الصندوق الدولي 
في واشنطن كما إلى العواصم المعنية 

والمتضررة من أي خلل داخل األردن. والظاهر 
أن كثيرا من تلك الرسائل قد وصلت!

األردن… {معناش}
[ حراك محلي بحت يتبرأ من {ربيع} العرب

[ احتجاجات تكشف عن أردن يتنفس ال أردن يختنق

مطالب واضحة

{معناش}، هذا جل ما في األمر. هكذا 
يعبر األردنيون عن تململهم. املسألة 

في عرفهم أن ما تطلبه الحكومة يفوق 
طاقاتهم وإمكاناتهم

يعرف األردنيون أن صخبهم الداخلي 
يتصادف مع لحظات تاريخية حساسة 

تعيشها املنطقة تدلي بدلو مباشر 
على أمن األردن كما مساره ومصيره

معدل الفقر ارتفع إلى 20 باملئة فيما 
ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5 باملئة  
في بلد يبلغ معدل األجور الشهرية فيه 

نحو 600 دوالر والحد األدنى لألجور 
300 دوالر

غالء المعيشة يثقل كاهل األردنيين
[ عمان أغلى مدن المنطقة وسكانها األقل دخال

الوضع صعب جدا

محمد قواص
كاتب لبناني
ا ق

ي ب ب
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للمشاركة والتعقيب:
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} الرسائل التي تصل طهران من عدة 
اجتاهات لم تعد خافية على أحد، فصانع 

القرار اإليراني بات يدرك أّن العواصم العربية 
األربع التي احتفى قبل سنوات بالسيطرة 

عليها، لم تعد هي نفسها التي سيطر عليها 
وأمسك بقراراتها وسياسات حكوماتها إلى 
حّد بعيد، بل لم يعد هالل املمانعة أو الهالل 
الشيعي كما يحب البعض أن يسميه، هالال 

مضيئا باألنوار السليمانية (نسبة لقاسم 
سليماني) فاملشهد على نتيجته الكارثية 

عربيا، يكشف كيف أن املدن العربية املثخنة 
أو املدمرة من صنعاء إلى بغداد إلى دمشق 

وبيروت، باتت، وبتفاوت في ما بينها، حتاول 
التفلت من املوت الذي يحاول أن يخنق ما 

تبّقى من احلياة فيها.
كما ال يخفى على صانع القرار في إيران 
أن ما حققه في تلك احلواضر العربية، ليس 
إال سيطرة على مدن صارت هياكل مصّدعة 
تعيش في غربة عن تاريخها، وتعيش حاال 

من االنقطاع عن بنيان الدولة وتنزف أبناءها 
ورموز احلياة فيها، كل ذلك بسبب اجلراح 

التي أثخنت جسد االجتماع العربي اإلسالمي، 
وبسبب االستهانة بحرمة املجتمعات، 

واالستثمار في الدمار الذي بات اخلروج 
منه يتجاوز القدرات املالية واالقتصادية 
املستنزفة، إلى بناء اإلنسان الذي جرى 

تطويعه وجّره مكرها نحو متاهات املذهبية 
والطائفية وكل ما ينتمي ويتناسل من مقولة 

”شعب الله املختار“ و“الفرقة الناجية“.
لم يكن النفوذ اإليراني في مناطق سيطرته 
في الدول العربية، يختلف في جوهره عن أّي 

مفهوم استعماري، بل تفّوق في ما ميتلكه 
من أدوات على سواه من الدول االستعمارية، 

جتاوز منوذج االستعمار القدمي واحلديث، في 
االستثمار املدمر في بنية املجتمعات العربية، 
بحيث لم يكن الدخول اإليراني ومتدد نفوذه 
قائمني على أسس تعزيز مشروع نهضوي، 
ولم يقم بنيان نفوذه على قواعد سياسية 

تنتمي إلى منهج التحرر أو تعزيز مشروع 
الدولة، بل خاض في غمار العبث بوحدة 

املجتمع، وعّزز نفوذ العصبيات املذهبية، بدل 
احلّد من سمومها.

لعل األمثلة التي يكشفها واقعنا العربي 
وال سيما في تلك العواصم العربية التي 

تباهت القيادة اإليرانية بالسيطرة عليها، 
ال تتحمل طهران وحدها املسؤولية عما 

آلت إليها أحوالها، وليس النظام اإلقليمي 
العربي بريئا مما وصلت إليه، كما ال نبرئ 
املجتمع الدولي وال سيما اإلدارة األميركية 

وروسيا من مسؤوليتهما على هذا الصعيد. 
لكن املسؤولية اإليرانية لها خصوصيتها، 
بسبب ما ارتكبته بعض أدواتها جتاه هذه 

الدول سواء في العراق أو سوريا وغيرهما، 
من أعمال في التدمير الذي أعفى العديد من 

الدول االستعمارية من املسؤولية الكاملة عن 
اجلرمية. فالسياسات اإليرانية لم تكن في 

جوهرها متعارضة مع غايات تدمير الدول، 
إذ ليست الشعارات كطريق القدس واملقاومة 

إّال عناوين براقة عمليا ملشاريع تدمير 
ممنهج لدول ومجتمعات عربية، فاحلصيلة 

االستراتيجية للمشروع اإليراني في املنطقة 
العربية، هي املزيد من تهشيم النظام اإلقليمي 

العربي، وتصديع املجتمعات العربية، 
وتقدمي املنطقة العربية على طبق من ذهب 

للدول الكبرى التي تأتي في مقدمها روسيا 
والواليات املتحدة.

يدرك صاحب القرار اإليراني أنه بات 
اليوم بعد كل ”إجنازاته“ بني فّكي كماشة 

موسكو وواشنطن، أي أّن خيارات إيران في 
املنطقة العربية تقلصت حني قررت هاتان 

العاصمتان احلد من الدور اإليراني.

ففي اليمن وعلى الرغم من وجود قوة 
التحالف العربي واإلسالمي الذي تقوده 
اململكة العربية السعودية دعما للشرعية 
اليمنية منذ أكثر من ثالث سنوات، إال أن 

تراجع أنصار احلوثيني وانكفاءهم بدآ منذ أن 
أعلنت واشنطن في رسالة قوية ضد طهران 
إلغاء االتفاق النووي، الذي كان توقيعه في 

عهد الرئيس األميركي السابق باراك أوباما، 
مؤشرا على املزيد من متدد حلفاء إيران في 
اليمن وفي سوريا وقبلهما العراق ولبنان. 

الرسالة األميركية هذه أطلقت مرحلة جديدة 
من حتجيم النفوذ اإليراني، وهو حتجيم 

ال يعكس رغبة الدول الكبرى في إنهائه، بل 
في تهذيبه وحتديده مبا ال يخلُّ مبنظومة 

السيطرة الدولية على املنطقة، وميكن مالحظة 
ذلك من خالل ما قالته رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي قبل يومني لولي العهد السعودي 

األمير محمد بن سلمان مع بدء انهيار القوات 
احلوثية في أكثر من منطقة مينية، بأّن احلل 

في اليمن هو حل سياسي وليس عسكريا، 
ويأتي املوقف البريطاني، بعدما تناقلت 

وسائل اإلعالم الغربية عن جهات رسمية 
في االحتاد األوروبي رسائل إيرانية تفيد 
باستعداد إيران لتقدمي تنازالت في اليمن 

في سياق حماية االتفاق النووي بينها وبني 
األوروبيني.

وليس هذا فحسب، فقد استجابت إيران 
لشروط إسرائيلية باالبتعاد عن حدود سوريا 

اجلنوبية بطلب روسي، وتراجعت عشرات 
الكيلومترات عن هذه احلدود، بعدما كانت 
شعارات احلرب اإليرانية في سوريا تتركز 
على مواجهة املشاريع الصهيونية، وعلى 

منطق شق الطريق نحو القدس، فيما الواقع 
يقول إن السالسة اإليرانية لم تظهر في كل 

سوريا إال في اجتاه املصالح اإلسرائيلية التي 
صارت مبثابة املقدس الذي ال ميسه األذى، ال 

من قريب وال من بعيد.
اإلسرائيلية في  االتفاقات الروسية – 

سوريا أثبتت أّنها تتفوق على احلسابات 
اإليرانية، ومهما قيل عن العالقات الروسية 

– اإليرانية، فإّن الوقائع العسكرية أظهرت 
ومنذ سنوات أن ما تقوم به إسرائيل في 
سوريا يحظى بقبول إن لم نقل مبباركة 

روسية تترجم حقيقة العالقة بني إسرائيل 
وروسيا، والتي ال ميكن إليران وال ألي دولة 
أخرى أن تهزها. فيما روسيا التي استنجد 

بها قاسم سليماني قبل ثالث سنوات عسكريا 
في سوريا، صارت هي اليوم من يطلب من 

إيران ويضغط من أجل املزيد من االنكفاء عن 
اجلغرافيا السورية.

أّما في العراق فإن االنتخابات النيابية مبا 
حملته من نتائج، أظهرت أن البنية الشيعية 

في هذا البلد لم تعد رهن احلسابات اإليرانية، 
ولم يعد قائد فيلق القدس قاسم سليماني 

الرجل الذي يستطيع أن يلزم أطراف املكون 
الشيعي مبا تقتضيه مصالح فيلق القدس، 

وها هو الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي 
نال أنصاره املرتبة األولى في االنتخابات، 
يرفع من نبرته جتاه التدخل اإليراني، كما 

أن كتلة رئيس احلكومة حيدر العبادي ليست 
في وارد االنقالب على اإلدارة اإليرانية في 
العراق، لكنها وجدت في فوز الصدر فرصة 
لتشكيل حتالف نيابي عراقي يضع شروطا 
على انضمام القوى املوالية إليران، بخالف 
ما كان عليه احلال في االنتخابات السابقة، 

أي أن إيران ومناصريها هم من يحددون 
املسار واآلخرون يتبعون. الفرصة العراقية 

اليوم تكمن في أن ثمة إمكانية واقعية 
لتشكيل أكثرية نيابية بقيادة عراقية غير 

معادية إليران، لكنها بالتأكيد ليست تابعة 
لها. املشهد السياسي العراقي يتجه بخطى 

ثابتة وواضحة املعالم نحو مسار جديد 
أبرز مالمحه تراجع النفوذ اإليراني الذي ال 
يزال فاعال وقويا، لكنه يسير نحو املزيد من 

التراجع والضعف.
أما بيروت العاصمة التي يشكل فيها حزب 

الله درة التاج اإليراني في املنطقة العربية، 
فإنها تبدو خارج االهتمام جلهة أي محاولة 
لتغيير موازين القوى الداخلية مبا يخالف 

سيطرة حزب الله، هذا ما تؤكده االنتخابات 

النيابية األخيرة حيث بدت هذه االنتخابات 
خارج أي اهتمام عربي أو دولي، إذ لم ُتبذل 
أي جهود خارجية إلعاقة متدد حزب الله في 
البرملان وفي مفاصل السلطة، كما كان احلال 
في االنتخابات السابقة، وذلك إلدراك الدول 

اإلقليمية املعادية إليران أن ميزان القوى في 
لبنان ال يقوم على نتائج االنتخابات النيابية، 

فانتصار قوى ١٤ آذار في العام ٢٠٠٩ لم يكن 
له أّي معنى في ميزان السلطة الذي يقرره 

السالح قبل أّي شيء آخر.
املتجدد هو أن لبنان يجب أن يبقى حتت 
مظلة االستقرار وإن برعاية حزب الله، على 
أن اجلديد هو أن مرحلة عودة حزب الله من 
سوريا نحو لبنان بدأت، وهي مرحلة تتطلب 

بحسب مصادر دبلوماسية غربية ”املزيد 
من تأقلم حزب الله مع شروط الدولة“ ومع 
اإلدراك أن هذا التأقلم صعب وبعيد املنال، 

فثمة مراهنات على إصدار املزيد من القرارات 
العقابية ضد حزب الله ال سيما مع توسعة 

مرتقبة في األشهر املقبلة لهذه العقوبات 
لتطال الدولة اللبنانية. هذه الدولة التي 

باتت في السنوات األخيرة عرضة للمزيد 
من التدهور واالنكفاء على مختلف الصعد 

السياسية واإلدارية واالقتصادية، واملرشحة 
إلى املزيد من الهشاشة طاملا بقيت أسيرة 

الدويلة وامتداداتها اإلقليمية. النموذج 
اإليراني في السيطرة والنفوذ في لبنان، ال 
يبشر اليوم بغير التدهور العام واملزيد من 

العقوبات الدولية التي باتت السبيل الوحيد 
إلنقاذ لبنان من التفتت والهشاشة واالنهيار.
العواصم العربية األربع لم تزل في حال 
ال حتسد عليه، حصيلة النفوذ اإليراني فيها 

لم حتمل ما يبرر االطمئنان لدى أبنائها 
مبستقبل أفضل، بل كانت شاهدة على تقهقر 

هذه العواصم وتصدعها. القيادة اإليرانية 
اليوم باتت أمام املأزق الذي ساهمت في 

صناعته في هذه العواصم، وهو مأزق يبدو 
اخلروج منه يقتضي التسليم بشروط الدول 
الكبرى التي قررت على ما يبدو حتجيم دور 

إيران.
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{إيـــران لـــن تكون أبدا بعد اآلن مطلقة اليد للهيمنة على الشـــرق األوســـط، االتفاق النووي لم 

يضمن األمن للعالم، والواليات المتحدة ستمارس ضغطا ماليا غير مسبوق على إيران}.

مايك بومبيو
وزير اخلارجية األمريكي

{إيران دولة جارة تخاف على مصالحها ونأمل منها عدم التدخل في الشـــأن العراقي، كما نرفض 

أن يتدخل أحد في شؤونها، أما أميركا فهي دولة محتلة ال نسمح لها بالتدخل على اإلطالق}.

مقتدى الصدر
زعيم التيار الصدري

علي األمين
كاتب لبناني

} إليران أذرعها في املنطقة. وهي أذرع 
خشنة زادها إهمال النظام السياسي العربي 

وكسله في العقود األخيرة توحشا وطيشا. 
فلوال خطأ قاتل في تقديرات ذلك النظام 

االستراتيجية، ملا استطاعت إيران أن تبني 
منظومتها العقائدية التي امتدت شبكة 

جواسيسها املأجورين واملتطوعني لتغطي 
أربع دول عربية هي العراق ولبنان وسوريا 

واليمن.
لقد استجاب العرب خطأ ملا كان اخلميني 

يرغب فيه على مستوى نوع العالقة التي 
تربط احمليط العربي بإيران، بالرغم من 

أن العراق في السنة األولى من قيام نظام 
اخلميني كان قد حذر أشقاءه من مغّبة 

االنزالق إلى فخ الكذبة الطائفية، حني أضفى 
على حربه ضد إيران طابع الصراع التاريخي 

القومي.
ما عابه الكثيرون على العراق في تعامله 

مع النزعة العدوانية التوسعية الفارسية كان 
في حقيقته هو جوهر القضية التي صار على 
العرب أن يعترفوا بواقعيتها بعد ثالثني سنة 

من نهاية تلك احلرب.
كان اخلميني يفكر بدول عربية سنية 

حتاربها إيران بعرب شيعة.

ذلك هو األساس التي اعتمدت عليه 
النظرية اخلمينية. ولو أن العرب أنصتوا 

إلى النصيحة العراقية، ملا وجدت تلك 
املعادلة طريقها إلى الظهور ولكان الصراع 

مع إيران قد اتخذ وجهته احلقيقية باعتباره 
صراعا قوميا.

كان خطأ النظام السياسي العربي يكمن 
في اللجوء إلى التخندق الطائفي وهو ما 

متناه اخلميني. ذلك ألن ذلك التخندق يّسر 
إليران سبل اختراق املجتمعات العربية التي 

صارت تعيش حالة من التصدع الداخلي، 
ُفرضت عليها بالقوة، من غير أن متثل تلك 

احلالة خيارا فرضته سبل العيش املتاح.
لقد وهب العرب بلجوئهم إلى التعبئة 

اخلطأ اخلميني، ونظامه، فرصة أن يستولي 
على مواطنني عرب اعتبرهم جزءا من رعيته 

املطيعة، وهو تعبير صادم، غير أن نظرة 
سريعة إلى واقع امليليشيات التابعة للنظام 

اإليراني ميكنها أن تؤكد أن أفراد تلك 
امليليشيات هم خدم أذالء للسياسة اإليرانية. 
وهم من وجهة نظر قانونية خونة ألوطانهم 

وشعوبهم.
وبعيدا عن الرؤية القانونية فإن هناك 

من تورط في العمل من أجل خدمة املشروع 

القومي اإليراني بسبب عمليات التضليل 
واخلداع التي مارسها النظام اإليراني في 
ظل إجراءات عربية، تفتقر إلى الكثير من 
عناصر احلنكة السياسية. وهو ما يّسر 

لإليرانيني االستمرار في عمليات التضليل، 
حيث صار الكثيرون من ضحايا تلك 

العمليات مقتنعني بأن الصراع القائم الذي 
هم مادته الرخيصة هو صراع ديني.

لقد جنحت إيران بفضل سوء الفهم 
السياسي العربي في مترير مشروعها 
القومي حتت غطاء ديني محكم. وحني 

وصلت إلى مرحلة الثقة من أن نفوذها في 
املنطقة صار أمرا مفروغا منه، وهو ما زينه 

لها الواقع، صارت تعلن صراحة عن قرب 
والدة إمبراطوريتها الكبرى التي ستكون 

بغداد عاصمتها.
حني صحا العرب على مظاهر الغطرسة 
اإليرانية كان الوقت قد تأخر كثيرا. فوكالء 

إيران صاروا يحاربون بدال منها.
عام ٢٠٠٦ مت تدمير جزء عظيم من البنية 
التحتية اللبنانية من قبل إسرائيل في حرب 

شنها حزب الله نيابة عن إيران.
غير مرة تتعرض غزة الفلسطينية حلرب 

إسرائيلية حتيلها إلى ركام كانت حركة 

حماس اإلسالمية هي السبب في نشوبها 
بناء على تعليمات إيرانية. 

وهاهم احلوثيون في اليمن وقد انقلبوا 
على الشرعية يستعينون بصواريخ إيرانية 

من أجل مواصلة حربهم.
وإذا ما كانت إيران قد ضبطت املعادلة 

في أوقات سابقة على أساس حاجة وكالئها 
إليها، فإنها اليوم وهي تستعد ملواجهة 

أوقات عصيبة بسبب العقوبات األميركية في 
أمس احلاجة إلى وكالئها.

هنا بالضبط يكمن العمل العربي املطلوب 
من أجل قطع الصلة بني إيران ووكالئها في 

املنطقة. وكما أرى فإن العقوبات الرمزية 
التي استهدفت جزءا من منظومة متويل 

حزب الله ُتعدُّ مؤشرا جيدا للبدء في 
ذلك العمل. ما يجب االنتهاء منه يتعلق 

باالعتراف بأن زمن العقائد قد انتهى.
فإيران ال حتارب دفاعا عن عقيدة كما 

ضللت وكالءها، بل هي حتارب تعبيرا عن 
نزعتها القومية التوسعية. لذلك فإن وكالءها 

ينبغي أال يتم التعامل معهم باعتبارهم 
ممثلني للشيعة العرب. علينا هنا أن نعود 

إلى القاعدة القانونية التي تضع وكالء إيران 
في مكانهم احلقيقي باعتبارهم خونة.

وكالء إيران في المنطقة في قفص الخيانة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صاحب القرار اإليراني يدرك أنه بات 

اليوم بعد كل {إنجازاته} بين فكي 

كماشة موسكو وواشنطن، أي أن 

خيارات طهران في المنطقة العربية 

تقلصت حين قررت هاتان العاصمتان 

الحد من الدور اإليراني

إيران ال تحارب دفاعا عن عقيدة كما 

ضللت وكالءها، بل هي تحارب تعبيرا 

عن نزعتها القومية التوسعية. 

لذلك فإن وكالءها ينبغي أال يتم 

التعامل معهم باعتبارهم ممثلين 

للشيعة العرب



آراء

} منذ 9 أبريل 2003 وإلى اآلن، ال يصحو 
العراقي من كارثة حتى يستيقظ على أخرى، 
وآخر هذه الكوارث كارثة سد أليسو التركي 

الذي يهدد العراق باجلفاف التام.
ومع هذه الكارثة شاع تساؤل عراقي 

مشروع ما إذا كانت تركيا وإيران اتفقتا على 
دفع العراق إلى كارثة اجلفاف، أم أن األتراك 

واإليرانيني وجدوا حكومة هشة ونظاما 
سياسيا غير منشغل إال بنفسه وبقياداته 
فسلبوا العراق حصصه املائية، في خطة 

إلماتة زراعته وضمان عدم نهوض صناعته، 
وإجباره على استيراد ما تنتج تركيا وإيران، 

ومنه املاء الصالح للشرب.
وراجت على مواقع التواصل االجتماعي 

حكاية عبرت عن سخرية عراقية مبن 
يحكمون البالد، تقول إن ”مجموعة من 

اإلعالميني العراقيني التقت وزير اخلارجية 
العراقي إبراهيم اجلعفري وحتدثت معُه عن 

خطورة سد أليسو التركي وأنه سيتسبب 
بجفاف نهر دجلة، فكان جواب الوزير أن 
جفاف نهر دجلة من عالمات ظهور اإلمام 

املهدي، وهذا ما ننتظره“.
رمبا ليست هذه احلكاية حقيقية، رغم أن 

من كتبها يكاد يقسم أنها حقيقية، ولكنها 
تصور عقلية حكام البالد الذين يهربون إلى 

الغيبيات واخلرافات عند النظر إلى مشكالت 

العراق وأزماته، غير أن املثير للسخرية أكثر 
هو تصريح وزير الري العراقي، أسترالي 
اجلنسية، حسن اجلنابي، الذي عّلق أزمة 

املياه على شماعة ”تقصير احلكومات 
السابقة حلكومة اخلضراء“، وفي ظنه أنه 

بذلك أراح واستراح.
من غير املعقول أن يجهل وزير الري أن 
العراق أنشأ صفرا من السدود والنواظم، 
منذ 2003 وحتى اآلن، وأن جميع السدود 

والنواظم العمالقة وعددها بالعشرات بناها 
النظام الوطني العراقي، منذ 1921 وحتى 

2003، فعدا ما بناه مجلس اإلعمار في العهد 
امللكي وفي عهود اجلمهورية السابقة لنظام 

البعث، فإن األخير وحده بنى أكثر من 
15 سدا عمالقا عدا النواظم، وأجنز بناء 
سبعة سدود خالل حرب اخلليج األولى 

فقط، وسدين آخرين خالل احلصار الدولي، 
الذي فرض على العراق في تسعينات القرن 

املاضي، فضال عن تنفيذ النهر الثالث أو 
”نهر صدام“ لعزل مياه الصرف الزراعي 

والصناعي والصحي عن نهري دجلة 
والفرات وإنقاذهما من التلوث وزيادة 

األمالح، بعد أن حجبت تركيا نصف مياه نهر 
الفرات، وحجبت إيران 70 باملئة من واردات 

مياه دجلة الواردة من أنهار إيران. كذلك 
مت شق ما سمي في حينه، نهر وفاء القائد 

وإجراءات أخرى إليصال املاء العذب إلى 
البصرة والعمارة والناصرية.

في صفحته على مواقع التواصل 
االجتماعي، غّرد األديب العراقي ماجد صالح 
السامرائي بالقول ”ما هذا الذي فعلته تركيا 
بالعراق وبالعراقيني؟ لقد صحْت ’حكومتنا 

الشريدة‘ من نومها فوجدت نهريها بال 
مياه“.

لكن الواقع أن الناطق الرسمي لوزارة 
املوارد املائية العراقية، أوضح في وقت 

سابق، أن كميات املياه الواردة إلى العراق 
عبر نهر دجلة ستتأثر بنحو كبير عند 

إكمال تنفيذ مشروع سد أليسو، وأن السد 
سيتحكم في حتديد كميات املياه املطلقة 
إلى العراق، وأن الوارد املائي الطبيعي 

لنهر دجلة عند احلدود العراقية – التركية 
هو 20.93 مليار متر مكعب في السنة وفي 
حالة تنفيذ املشاريع التركية، فمن املتوقع 
أن ينخفض هذا الوارد إلى 9.7 مليار متر 
مكعب في السنة وهو ما يشكل نسبة 47 
باملئة من اإليراد السنوي لنهر دجلة وأن 

مثل هذا النقص له انعكاسات خطيرة للغاية 
على العراق في مجاالت الزراعة والشرب 
وتوليد الطاقة والصناعة وبدرجة كبيرة 

إنعاش األهوار والبيئة. وستكون محافظة 
ذي قار أكثر احملافظات تضررا من تدني 

منسوب نهري دجلة والفرات، بصفتها 
في آخر سلم املستفيدين من مياه النهرين 
اآلتية من الشمال. لكن الغريب أن أحدا من 

احلكومة والبرملان لم ينبس ببنت شفة أمام 
اجلرمية، التي اقترفتها إيران ضد العراق 

بقطعها األنهار اآلتية منها، عن العراق 
متاما، واألخرى التي غيرت مسارها لتجعلها 

داخل إيران فقط ومتنع مياهها من الدخول 
إلى العراق.

إن شح املياه في العراق ينذر ليس بحرب 
شيعية سنية أو عربية كردية، وإمنا سنية 
– سنية وشيعية – شيعية بسبب احلصص 
املائية للمحافظات، إذ حتاول كل محافظة 
زيادة حصتها على حساب احملافظة التي 

تليها.
فهل سيتحول العراق، بسبب املياه، إلى 

ساحة حرب أهلية، بعد أن خرج من حرب 
طائفية دامية، مازالت جراحها لم تندمل بعد؟

حرب وشيكة في العراق سببها المياه

{أدعـــو إلـــى عقد مؤتمر وطني يضـــم المحافظيـــن ووزراء الزراعة والبلديـــات والمالية والموارد 

المائية والخارجية، لتدارك أزمة الجفاف ووضع الحلول الالزمة لتجاوزها}.
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العراق.. قصة سد أليسو المحزنة
} وأخيرا اشتعلت أزمة املياه بني تركيا 

والعراق، وكأنها ثورة بركان مفاجئ وهي 
ليست كذلك، وليصرخ الرافدان بوجه اجلفاف 

وبوجه املسبب في ذلك هل هي الطبيعة أم 
احلكومات في كل من العراق وإيران وتركيا 
وسوريا التي مير بأراضيها دجلة والفرات.

وخالل ساعات مت ترحيل أزمة العراقيني 
مع ممثليهم عطشى الكراسي وأزمات الكهرباء 

واخلبز واخلدمات إلى أزمة مياه سببها 
املباشر قيام تركيا بتشغيل سد أليسو قرب 

احلدود التركية العراقية في األول من يونيو 
اجلاري ليسمح مبرور ٩٫٧ مليار متر مكعب 

إلى داخل األراضي العراقية بدال من ٢١ مليار 
سابقا.

وتعالى صراخ البرملانيني العراقيني 
في جلسة استثنائية كانت قد عقدت ألربع 

مرات احتجاجا على فشلهم في االنتخابات 
األخيرة، معتقدين أنهم يقلبون الطاولة ليس 

على الفائزين وإمنا على مجمل العملية 
االنتخابية األخيرة في مشهد غامض مرتبك 
هدفه الرئيسي العودة بالعملية السياسية 

إلى ثوابتها في التوافق الطائفي على تسمية 
رئيس الوزراء املقبل، وإلزاحة احملاولة 
اجلريئة التي فتحتها فوز قائمة مقتدى 

الصدر إلعادة بناء قواعد جديدة الستيعاب 
القرار الشعبي برفض الفاشلني في إدارة 

البالد، والذين ابتعدوا عن أدنى قواعد 
الدولة احلامية ملصالح أبنائها واملدافعة عن 

ثروات العراق من النفط واملياه والتعاطي 
مع اجليران وفق تلك املبادئ، وللخروج من 
الكهف األسود ومن حالة الضعف املهني في 

مختلف السياسات ومن بينها حماية الثروات 
املائية والنفطية من الضياع.

كان مشهد اجللسة البرملانية ليوم ٣ يونيو 
التي خصصت ملوضوع أزمة املياه يبعث على 
الرثاء، ألنها كانت خطابات إنشائية ال تخلو 

من البواعث الطائفية، ما عدا توضيحات وزير 
املوارد املائية املهنية الذي قدم خاللها بعض 

احلقائق العلمية ألسباب إقدام تركيا على 
تشغيل سد أليسو في األول من يونيو رغم 
أنه لم يقدم كل احلقائق التاريخية املتعلقة 
بالسد والسنوات التحضيرية العشرة لهذا 
البناء، والتي لم تتمكن (أو ترغب) حكومات 

ما بعد ٢٠٠٣ في وضع استراتيجية دقيقة 
ملواجهة املخاطر املقبلة تتضمن إجراءات 

احترازية لبناء السدود على روافد نهري دجلة 
والفرات، وترشيد استهالك املياه القادمة 

داخل األراضي العراقية وفق ما يقوله اخلبراء 
ملنع حاالت التبذير في املياه وفق نظام فاشل 

حملاصصة مياه الزراعة بني احملافظات، 
والبناء العشوائي لبحيرات األسماك التي تدّر 
األموال على بعض املتنفذين، وعدم استغالل 

املياه اجلوفية داخل العراق التي تقدم بصورة 
متجددة ٦ مليار متر مكعب قبل تسرب املياه 

إلى البحر جنوبي العراق.
قدم الوزير عرضا لنصف املشكلة ومن 

جانب واحد، هو إقدام تركيا األحادي اجلانب 
على تقليل احلصة املائية املتدفقة إلى 

النصف في فصل الصيف، ولم يقدم احلقائق 
التاريخية القائلة بقيام تركيا بتنفيذ مشروع 

استراتيجي للموارد املائية لديها، والبالغة 
٢٠ سدا ضمن ما سمي مبشروع ”الكاب“ وذلك 
ببناء شبكة سدود عددها ٢٢ سدا ثمانية على 
منابع نهر دجلة وأربعة عشر على منابع نهر 

الفرات أهمها سد أتاتورك عام ١٩٩٢، وهو 
الذي أحدث أزمة سياسية مع كل من العراق 

وسوريا، وأجنزت ستة سدود على نهر دجلة 
وبدأت ببناء سد أليسو منذ عشر سنوات 

وسيتم إجناز سد سلفان عام ٢٠١٩.
وللتاريخ ميكن ذكر حادثة وقعت في 

زمن النظام السابق عام ١٩٨٩ حيث شرعت 
احلكومة التركية بوضع أسس بناء أليسو، 
واحتجت احلكومة العراقية في ذلك الوقت 
ومت إيفاد وزير اخلارجية (طارق عزيز) إلى 
أنقرة لثني حكومتها عن مواصلة الشروع 

ببناء هذا السد، وبعد أن رفضت ذلك حصل 
احتجاج دبلوماسي شديد حيث مت سحب 

السفير العراقي وأنذرت احلكومة العراقية 
أنقرة بأن هذا اإلجراء يدخل في باب احلرب 

املائية ومت حشد القوات العراقية على احلدود 
وتوجيه الصواريخ لتهدمي جميع اإلنشاءات 

القائمة في أليسو، إذا لم يتم إيقاف البناء 
خالل ٤٨ ساعة مما أجبر احلكومة التركية 

على التراجع وإرسال وزير خارجيتها 
للتفاوض.

لكن ما حصل عام ١٩٩٠ من كوارث 
سياسية وعسكرية في اجتياح الكويت وما 

بعدها من حصار جعل الهاجس األمني 
يتقدم على مسألة احلفاظ على الثروة املائية، 

وكان األجدر بحكومات ما بعد ٢٠٠٣ بدال 
من االنشغال بتقاسم السلطة ونهب املوارد 

النفطية، أن تضع أهدافها االستراجتية حماية 
الثروة املائية للبلد، وأن يتم التعامل مع دول 
منابع دجلة والفرات بصورة متساوية سواء 

مع إيران أو تركيا، ال أن يتم غض الطرف عما 
قامت به إيران في قطع روافد ٣٠ نهرا أهمها 

نهري الوند والزاب الصغير.
لقد حكم العراق نظـام سياسي ضعيف 

غير قـادر على تثبيـت حقـوق العـراق، 

وحمـاية أهله من املوت عطشا أو إرهابا أو 
جوعا. وإيران املنادية مبظلومية الشيعة كذبا 

تتعامل مع مصاحلها قبل مصالح العراق 
وأهله، وإال كيف تقطع املياه عن أبناء الوسط 

واجلنوب.
أما تركيا فقد أعلن رئيسها رجب طيب 

أردوغان يوم ٤ يونيو تعقيبا على األزمة 
”أبلغنا العراق قبل ١٠ سنوات، وقلنا لهم 

خّزنوا املياه وأنشئوا السدود لبلدكم 
ولشعبكم.. ملاذا تهدر املياه في اخلليج بدون 

فائدة؟ ولكن حكام العراق لم يفعلوا شيئا 
وليس لهم أذن صاغية“. 

واعتبر أن ”سد أليسو سوف يجعل 
مناطق جنوب شرق تركيا أكبر املناطق 

الزراعية والسياحية ولتوليد الكهرباء في 
أوروبا، وسوف يجلب لنا املستثمرين“. 

وتركيا تعلم بأن احلكم العراقي ضعيف وال 
رادع لها لذلك فهي تصول وجتول عسكريا في 

شمالي العراق بعلم حكومة بغداد.
هذه األزمة تتطلب مقدرة سياسية عالية 

ودبلوماسية تعكس ذلك االقتدار لتتعاطى مع 
اخلطر الذي يهدد أبناء العراق بحكمة ورؤية 

دبلوماسية، وليس هبة شعبوية تخدم مصالح 
بعض السياسيني. 

أليست قصة سد أليسو احملزنة مثاال 
على نتاج حكم الطوائف واإلثنيات، والشعب 

العراقي الصابر يقف اليوم على بكاء دجلة 
ويعيد بألم ما قاله الشاعر العراقي محمد 

مهدي اجلواهري قبل ٥٦ عاما:
حييُت سفحِك عن بعٍد فَحييني – يا دجلة 

اخلير يا أمَّ البساتني
حييُت سفَحك ظمآنًا ألوذ به – لوذ 

احلماِئم بني املاء والطني
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} أخيرا حصلت املفاجأة التي لم يكن 
يتوقعها أحد في إسبانيا، إذ مت إسقاط 

احلكومة التي يقودها ماريانو راخوي، أمني 
عام احلزب الشعبي اليميني، منذ ديسمبر من 

العام 2011، مبوجب قرار بسحب الثقة تقدم 
به احلزب االشتراكي العمالي، أكبر أحزاب 
املعارضة، ولقي جتاوبا من لدن املجموعات 

النيابية لألحزاب القومية الباسكية 
واالنفصالية في إقليم كاتالونيا، وحزب 

بودميوس اليساري.
وتعد هذه سابقة في تاريخ احلياة 

السياسية اإلسبانية منذ دخول البالد عهد 
الدميقراطية في عقد السبعينات، بعد رحيل 
اجلنرال فرانسيسكو فرانكو الذي قاد البالد 

بقبضة من حديد منذ نهاية الثالثينات. وجرت 
خالل العقود املاضية ثالث محاوالت إلسقاط 

احلكومة عبر التصويت البرملاني بسحب 
الثقة قدمتها أحزاب املعارضة في أعوام 1980، 

1987 و2017، لكنها لم تكلل بالنجاح. وحل 
زعيم احلزب االشتراكي، بيدرو سانشيز، محل 

راخوي في منصب رئيس احلكومة مباشرة 
بعد إعفاء هذا األخير، في سابقة أخرى 

أيضا، إذ يعد سانشيز أول رئيس حكومة في 
إسبانيا ال يتوفر على العضوية داخل البرملان.

وجاء إسقاط حكومة احلزب الشعبي 
في مرحلة دقيقة متر بها إسبانيا، بسبب 

التوتر في احلياة السياسية الناجت عن األزمة 
في إقليم كاتالونيا الذي يطالب باالنفصال 

عن مدريد، والتي تستمر منذ عامني، بعد 
إجراء انتخابات محلية في اإلقليم صوت 

فيها الناخبون لصالح خيار االنفصال، لكن 

احلكومة املركزية تدخلت بعنف للحيلولة 
دون جناح هذا السيناريو الذي كاد يقسم 

إسبانيا إلى جبهات متطاحنة، وكاد بالتالي 
يخلف تأثيرات سلبية على احلياة السياسية 
في بلدان االحتاد األوروبي، خاصة تلك التي 

ترتفع فيها صيحات االنفصال.
جناح مشروع سحب الثقة في آخر حلظة 

فاجأ احلزب احلاكم وراخوي نفسه، فقبل 
أقل من أسبوع فقط هاجم راخوي زعيم 

احلزب االشتراكي وطالبه بالتراجع عن تقدمي 
التماس إلسقاط حكومته بدعوى أن ذلك سوف 

يهدد استقرار البالد ويدخلها إلى املجهول. 
واألربعاء املاضي تنفس راخوي وحزبه 

الصعداء بعد أن متت املوافقة باألغلبية على 
مشروع امليزانية السنوية للحكومة، إذ اعتقد 

أن ذلك مظهرا لتماسك أغلبيته، لكن حكم 
احملكمة الوطنية في اليوم املوالي، الذي أدان 
احلزب بتهم الفساد، وضع احلزب في زاوية 

حرجة، وهو ما استغله احلزب االشتراكي لكي 
ينتقل إلى التصعيد ويطرح مشروع سحب 

الثقة داخل البرملان.
وواجه احلزب الشعبي منذ العام 2012 

فضائح متوالية بالفساد واالرتشاء واالغتناء 
غير املشروع لكبار مسؤوليه وموظفيه 
احلكوميني، في الوقت الذي تعاني فيه 

البالد من األزمة االقتصادية التي أنهكت 
ميزانية الدولة، وأدت إلى تراجع اخلدمات 
االجتماعية وارتفاع نسبة العطالة. وفتح 

القضاء اإلسباني حتقيقات في التهم املنسوبة 
إلى احلزب في الشهور األخيرة كشفت بأن 

هذا األخير متورط في خروقات مالية جسيمة 

وإنشاء ”منظومة مؤسساتية للفساد“ 
داخل أجهزة الدولة والتالعب بالصفقات 
العمومية، كما كشفت عن صندوق أسود 

داخل احلزب ال يخضع للمراقبة القانونية 
أو املصالح الضريبية. وقبل أقل من أسبوع 

قضت احملكمة الوطنية العليا في مدريد على 
احلزب بأداء غرامة قدرها 250 ألف أورو 

بسبب تهم ثقيلة بالفساد في ملف يطلق عليه 
اسم ”غورتل“، مرتبط باستفادة احلزب من 

حتويالت مالية من دون سند قانوني، مول بها 
حمالته االنتخابية، وأدانت احملكمة عددا من 

املسؤولني الكبار في احلزب.
بيد أن سقوط حكومة راخوي ال يعني 

نهاية األزمة السياسية في إسبانيا، فزعيم 
احلزب االشتراكي سانشيز رفض الدخول 
في أي مفاوضات مع األحزاب السياسية 

املمثلة في البرملان بشأن املستقبل السياسي 
وإجراء االنتخابات، وإن كان تعهد مبحاربة 

الفساد وطي صفحة احلزب الشعبي والدعوة 
إلى انتخابات مبكرة، لكن دون حتديد تاريخ 
معني، وقال ”اليوم نحن نكتب صفحة جديدة 

في تاريخ الدميقراطية في بالدنا“. وسوف 
يحكم احلزب االشتراكي خالل الفترة املقبلة 
بناء على أغلبية هشة ميكن أن تتفكك في أي 

فرصة، نظرا إلصرار األحزاب األخرى على 
تنظيم انتخابات مبكرة قبل املوعد الدستوري 

لالنتخابات املقررة عام 2020، وهي ترى أن 
الدعم الذي منحته للحزب االشتراكي في 

التماسه بسحب الثقة من احلكومة ليس شيكا 
على بياض، األمر الذي قد يقود إلى أزمة 
سياسية جديدة ترتسم معاملها في األفق.

إسبانيا من أزمة سياسية إلى أخرى

جاء إسقاط حكومة الحزب الشعبي 

في مرحلة دقيقة تمر بها إسبانيا، 

بسبب التوتر في الحياة السياسية 

الناتج عن األزمة في إقليم كاتالونيا 

الذي يطالب باالنفصال عن مدريد، 

والتي تستمر منذ عامين

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

دد.ماجد السامرائي
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

شح المياه في العراق ينذر ليس بحرب 

شيعية سنية أو عربية كردية، وإنما 

سنية – سنية وشيعية – شيعية 

بسبب الحصص المائية للمحافظات، 

إذ تحاول كل محافظة زيادة حصتها 

على حساب المحافظة التي تليها

أزمة سد أليسو تتطلب مقدرة 

سياسية عالية ودبلوماسية تعكس 

ذلك االقتدار لتتعاطى مع الخطر 

الذي يهدد أبناء العراق بحكمة ورؤية 

دبلوماسية، وليس بهبة شعبوية 

تخدم مصالح بعض السياسيين
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اقتصاد
{بريطانيا ســـتقدم مجموعة من المقترحات لسياســـات الخروج من االتحـــاد األوروبي في اجتماع 

زعماء االتحاد هذا الشهر ونتوقع ردا إيجابيا من بروكسل}.

ساجد جاويد
وزير الداخلية البريطاني

{ينبغي مراقبة صفقات اســـتحواذ المســـتثمرين الصينيين على شـــركات ألمانية. إنها صفارة 

إنذار ألن الصين يمكن أن تتفوق على ألمانيا في صناعات رئيسية}.

ميكو هووتاري
رئيس برنامج العالقات الصينية مبعهد ميريكس األملاني

} لندن – تفاقم يأس املســـتثمرين من إمكانية 
ظهـــور ضوء في نهايـــة نفق األزمـــات املالية 
واالقتصاديـــة التركيـــة بعد إعالن مســـؤولني 
فـــي حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة عن 
خطـــط لتعزيز قبضة احلكومـــة على القرارات 

االقتصادية.
وأكدوا أن تركيا تخطط جلمع مؤسســـات 
إدارة االقتصاد حتت ســـقف واحد لتحســـني 
التعـــاون بني اخلزينة العامـــة للدولة ووزارة 
املالية، إذا أعيد انتخـــاب الرئيس رجب طيب 
أردوغـــان في االنتخابات املقررة في 24 يونيو 

اجلاري.
ونســـبت وكالة رويتـــرز إلى املســـؤولني 
قولهـــم إن احلكومـــة ســـتقوم مبوجب اخلطة 
بتجميـــع غالبية فـــرق اإلدارة االقتصادية في 
وزارة جديـــدة للخزانـــة أو املالية. وزعموا أن 
تلـــك التغييرات تهدف إلى جعل أداء احلكومة 
أكثر فعالية من خالل خفض عدد الوزارات من 

21 حاليا إلى 14 وزارة.
ويقـــول محللـــون إن الســـبب الرئيســـي 
النهيار ثقة املســـتثمرين في الليرة واالقتصاد 
التركـــي هـــو تدخل أردوغـــان في السياســـة 
املالية. واســـتبعدوا خروج تركيا من أزماتها 

إذا لم يكف الرئيس التركي عن التدخل.
وكان انحـــدار الليـــرة قد تســـارع بوتيرة 
مخيفة الشـــهر املاضي، بعد أن قال أردوغان، 
الذي يصف نفسه بأنه ”عدو ألسعار الفائدة“، 
إنـــه يتوقـــع أن تكون لـــه ســـيطرة أكبر على 

السياسة املالية بعد االنتخابات.
ورجحـــوا أن تواصل الليـــرة تراجعها في 
ظـــل يأس األســـواق من إمكانيـــة وقف تدخل 
الرئيـــس في السياســـات املاليـــة، وأن تنزلق 
الليرة إلى خســـائر أكبر في حال فوزه املرجح 

في االنتخابات.
ورغـــم رضـــوخ البنـــك املركـــزي لضغوط 
السوق برفع أسعار الفائدة األساسية من 13.5 
إلى 16.5 باملئة وهي مســـتويات تفوق بأربعة 
أضعاف متوسط أســـعار الفائدة في األسواق 
الناشـــئة، إال أن الليـــرة عـــادت للهبـــوط بعد 

حتسن مؤقت.

ويؤكد احملللون وجود حاجة ملحة لزيادة 
الفائدة بنحـــو 2 باملئة مرة أخرى في اجتماع 
البنـــك املركزي اخلميس املقبل، خاصة بعد أن 
أظهـــرت بيانات أمس أن التضخـــم ارتفع في 

الشهر املاضي إلى 12.15 باملئة.
وميثـــل ذلك املوعـــد اختبارا لقـــدرة البنك 
املركزي علـــى اتخاذ القـــرارات التي تفرضها 
احلقائـــق االقتصادية وعدم الرضوخ ملشـــيئة 
أردوغـــان الذي ميكن أن يثيـــر غضبه أي رفع 

جديد ألسعار الفائدة.
ويذهـــب الناخبون األتراك إلـــى صناديق 
االقتـــراع في 24 يونيو لـــإلدالء بأصواتهم في 
انتخابات برملانية ورئاسية مبكرة. وإذا أعيد 
انتخـــاب أردوغان فإنه سيكتســـب ســـلطات 
تنفيذيـــة واســـعة حظيـــت مبســـاندة أغلبية 

ضئيلة في استفتاء أجري العام املاضي.
ويقول املسؤولون في حكومة حزب العدالة 
والتنمية إن اإلجراءات املقترحة سوف تبسط 
التعامالت مـــع األجهزة احلكومية، مثل تقدمي 

طلبات حوافز االستثمار للشركات في تركيا.
وأشـــاروا إلـــى أن اخلطة تقضـــى بجمع 
وزارة التنميـــة ووزارة اجلمـــارك والتجـــارة 
وأجزاء مـــن وزارة االقتصاد وفرع الســـياحة 
بوزارة الثقافة والســـياحة فـــي وزارة واحدة 

جديدة.
ويشـــرف نائـــب رئيـــس الـــوزراء محمـــد 
شيمشـــك على جميـــع الـــوزارات االقتصادية 
حاليا، لكنـــه تعرض في أبريل املاضي لهجوم 
شـــديد من أردوغـــان، الذي اتهمـــه باخليانة 
ملجـــرد قولـــه إن ”االقتصاد التركـــي ليس في 

وضع جيد“.
ويكشـــف ذلـــك حجم القمع الذي ميارســـه 
واملســـؤولني  املؤسســـات  علـــى  أردوغـــان 

االقتصاديني، وهو الســـبب الرئيسي النهيار 
ثقة املســـتثمرين في االقتصاد التركي، والتي 
دفعت الليرة لفقدان 20 باملئة من قيمتها مقابل 

الدوالر واليورو منذ بداية العام.
ولـــم تعـــد األســـواق تثـــق بتصريحـــات 
شيمشك، الذي قال في نهاية األسبوع املاضي 
إن أنقرة ســـتعالج مخاوف السوق ”من خالل 
وذلك بعد  إجراءات سياســـية ذات مصداقية“ 
يـــوم من وضـــع وكالة موديـــز تصنيف تركيا 
االئتمانـــي حتـــت املراقبـــة حتســـبا خلفضه 

لتقييم قدرتها على سداد ديونها.
وأفادت وكالة موديز اجلمعة أنها وضعت 
تركيا حتت املراقبة حتسبا خلفض التصنيف، 
مشـــيرة إلى مخاوفها بشـــأن إدارة االقتصاد 
وتـــآكل ثقة املســـتثمرين. وقالـــت إنها جتري 
تقييمـــا ميهـــد الحتمـــال خفض جديـــد جراء 

عدم اليقني الســـائد بشأن مســـتقبل السياسة 
االقتصاديـــة في تركيا. وخفضت وكالة موديز 
بالفعـــل تصنيـــف تركيا الســـيادي في مارس 
إلـــى ”بي.أي 2“. وقد زادت االنتخابات املبكرة 
املخاوف من أن اإلدارة القادمة ستتحرك أكثر 
في اجتاه خيارات سياســـية تضر باالستقرار 

االقتصادي واملالي.
وأشـــارت الوكالـــة إلـــى أن ”عـــدم اليقني 
حول مســـتقبل توجهات السياســـة  املتزايد“ 
االقتصاديـــة مع اقتـــراب االنتخابـــات ”يرفع 
علـــى ميـــزان  الشـــديدة  الضغـــوط  مخاطـــر 
املدفوعات التركي“. وقالت إن ”التآكل األخير“ 
لثقة املســـتثمرين سيســـتمر إذا لم تتنب أنقرة 

”إجراءات موثوق بها“ بعد االنتخابات.
وحّذرت موديز من أن ”اخلطر يزداد بسبب 
ازدياد مكامن الضعف االقتصادي واملالي في 

موازاة وضع سياســـي يصعـــب توقع نتائجه 
وارتفاع في معدالت الفائدة“.

وقالت وكالـــة فيتش اجلمعـــة أيضا إنها 
ســـتضع تصنيف 25 مصرفـــا تركيا في وضع 
املراقبة الســـلبي بعد تدهور سعر الليرة، مبا 
في ذلك مانحو القروض الرئيسيون ”أكبانك“ 
و“إيس بانكاســـي“ و“يابـــي كريدي“ وحذرت 
من أخطار تهدد األصول وســـيولة املؤسسات 

املصرفية.

رجــــــح محللون أن تواصل الليرة التركية تذبذبها الشــــــديد وأن تتجــــــه إلى الهبوط خالل 
األســــــابيع الثالثة قبل موعد االنتخابات بســــــبب يأس األســــــواق واملستثمرين من إمكانية 
ــــــب أردوغان، الذي تتعارض  ــــــة من قبضة الرئيس رجب طي إخــــــراج القرارات االقتصادي

سياساته مع جميع القواعد االقتصادية.

شبح تدخالت أردوغان يعيد الليرة إلى دوامة الهبوط

[ أنقرة تخطط لجمع فريقها االقتصادي في وزارة واحدة  [ وكاالت التصنيف تلوح بخفض تصنيف الديون التركية

آمال ضئيلة بانحسار شبح أردوغان من األسواق

االقتصاد التركي ينتظر موجة عواصف جديدة

} حتسن سعر صرف الليرة مؤقتا األسبوع 
املاضي بعد الزيادة الكبيرة في أسعار 

الفائدة الرئيسية وتأكيد نائب رئيس الوزراء 
للشؤون االقتصادية محمد شيمشك إمكانية 

”اتخاذ مزيد من التدابير األخرى“.
لكنها عادت للهبوط في األيام املاضية في 
ظل ترجيح أن يتعرض االقتصاد التركي مع 
كل أسبوع تقريبا، لرياح عاصفة جديدة من 

املتوقع أن تستمر حتى عام 2019.
وتسترعي االنتباه مالحظة فونيكس 

كالني، أحد املسؤولني الكبار في بنك 
سوسيتيه جنرال، ثاني أكبر البنوك 

الفرنسية، التي قال فيها إن ”ارتفاع قيمة 
العملة التركية مرهون بفوز املعارضة“.
وهذا يعني أن فوز أردوغان وحزب 

العدالة والتنمية سيكون 
إيذانًا ببدء مرحلة جديدة 

من التخبط في السوق 
التركية، بسبب قناعة 
املستثمرين بأن حزب 

العدالة والتنمية ال ينوي 
تطبيق ما وعد به الغرب، 

بل سيسير في االجتاه 
املضاد متاما.

وتؤكد استطالعات 
الرأي أن فرص اصطدام 

أردوغان مع برملان معارض 
عالية جدا، بسبب املخاطر 

الكبيرة التي ينطوي عليها تناقض 
وعود املعسكرين، وهو ما سيكّبد امليزانية 

ومؤسسة الضمـان االجتماعي خسائر 
كبيرة.

لألبحاث إن ”نسب  وتقول مؤسسة ”ماك“ 
الذين لم يحسموا أمرهم بشأن التصويت 
سترجح إحدى الكفتني. وإذا صوت هؤالء 
لصالح املعارضة فسوف حتدث مفاجآت 

كبيرة في انتخابات 24 يونيو.
األوضاع احلالية في تركيا ال تنبئ 

بجديد بالنسبة النتخابات الرئاسة، ومازال 
من املرجح أن يفوز أردوغان بفارق ضئيل. 

وال توجد أي استطالعات رأي ميكن الوثوق 
بها ترجح فوز محرم إينجه أو ميرال 

أكشينار، في وقت يتراجع فيه تأييد حتالف 
الشعب يوما بعد يوم.

السؤال اآلن: هل سيتمكن حزب الشعوب 
الدميقراطي من جتاوز العتبة االنتخابية 

ودخول البرملان؟ يشير استطالع الرأي الذي 
نشره كمال أوزتورك في صحيفة يني شفق 
إلى أنه كلما اقترب موعد االنتخابات زادت 

نسبة املؤيدين الشباب لدميرطاش.
كما أدركت طائفة من الناخبني األوفياء 
حلزب الشعب اجلمهوري تكلفة بقاء حزب 

الشعوب الدميقراطي دون العتبة االنتخابية، 
ومن املتوقع أن يتحولوا للتصويت حلزب 

الشعوب أثناء االنتخابات.
وعلى اجلبهة االقتصادية من املتوقع 

أن يتواصل تذبذب سعر الليرة حتى موعد 
االنتخابات وأن يسير الوضع االقتصادي 
بسرعة نحو األسوأ، وهو ما يرجح فقدان 
حتالف العدالة والتنمية واحلركة القومية 

لبعض األصوات.
املشكلة أن النهج السلطوي 

حلكومة أردوغان يجعل 
احملللني االقتصاديني ال 

يجرؤون على احلديث عن 
حقيقة الوضع االقتصادي؛ 

فما نراه من تقارير وما 
نطالعه في وسائل اإلعالم 
يختلف كلّيا عما يتحدثون 

فيه بالكواليس.
ويؤكد الكثير من 

احملللني الذين حتدثوا إلى 
وكالة بلومبيرغ أنهم ال يجدون 
فرصة للتعبير عن انتقاداتهم للوضع 

االقتصادي وأنهم يتعرضون للتهديد من ِقَبل 
املؤسسات التي يعملون فيها عند انتقادهم 

ألوضاع الدولة. ووصل األمر إلى أنهم كانوا 
ميتنعون عن اإلدالء بأي تصريحات حتى إذا 

حجبت أسماؤهم.
وخالصة آراء احملللني أنهم يستبعدون 
اندمال جراح الليرة التركية ألن األسواق ال 
ميكن أن تستقر دون وجود حكومة صادقة 
حتظى قراراتها بثقة املستثمرين. وتشير 

توقعاتهم إلى حدوث صدمات جديدة لليرة 
بداية الشهر املقبل مصدرها الواليات 

املتحدة والبنك املركزي التركي.
ال يبدو أن هناك مفرا من حدوث قفزات 

جديدة في نسبة الفائدة على القروض 

وسوف ينفر الزبائن من إيداع أموالهم 
بالليرة في ظل ارتفاع التضخم يوما بعد 

يوم.
ستواصل تركيا االبتعاد عن املعسكر 

الغربي والتقارب مع احملور الروسي 
اإليراني، وهو ما يزعج واشنطن ألنه يفسد 

خططها في املنطقة. وقد بدأت بالفعل في 
إشهار العصا في وجه تركيا بفرض عقوبات 

األسبوع املاضي.
إذا لم تتراجع تركيا عن سلوكها وتوقف 

استهداف حزب االحتاد الدميقراطي 
ووحدات حماية الشعب في سوريا فستلجأ 

واشنطن إلشهار عصا العقوبات االقتصادية 
بوجهها بشكل أكثر وضوحا.

أعتقد أن مصدر املشكلة لم يكن بسبب 
تباطؤ خطوات البنك املركزي بقدر ما كان 
إصرار حزب العدالة والتنمية على رسالة 

مفادها ”لتنتِهي من االنتخابات وسنريكم ما 
سنفعله“.

وتفاقمت املشكلة بسبب إصرار أقطاب 
حزب العدالة على احلديث عن وجود مؤامرة 

خارجية، وهو أمر يزيد القناعة بأن احلزب 
سيستمر على نفس النهج في تطبيق 

التجارب الراديكالية في االقتصاد.
ميكن االستدالل على انهيار ثقة 

املستثمرين باالقتصاد التركي بالنظر إلى 
حالة الهروب اجلماعي لألموال الساخنة 
التي دخلت إلى جهاز الدولة بداية العام.

من الواضـح أن أسعار الصـرف لن 
تستقر حتى إجراء االنتخابات، بسبب 
غموض نوايا حزب العدالة والتنمية، 

فإذا فاز أردوغـان وحتالف حزبه مع حزب 
احلـركة القومية، فلن نتمكن من العثور 
على أدلة كافية؛ نستدل من خاللها على 

ما سيحدثه من تغييرات في سياسته 
االقتصادية.

ينبغي اإلشارة إلى أن البنوك العامة هي 
فقط من يقدم القروض. أما البنوك اخلاصة 

فقد انسحبت من السوق، أما املستهلك الذي 
ميثل قاطرة االقتصاد، فقد توقفت قروضه 

االستهالكية.
في هذه األثناء تواصل ثقة املستهلك 

ومؤشرات الصناعة التحويلية املوسمية في 
التدهور بعد تباطؤ النمو االقتصادي خالل 

الفصول الثالثة املاضية. وهو ما يرجح 
استمرار هذا االجتاه في الفترة املقبلة.
رغم إصرار احلكومة على تسهيل 

القروض إال أن ذلك لن مينع تقلص الطلب 
على الوحدات السكنية والسيارات والسلع 

املعمرة وسوف تنخفض القدرة الشرائية 
بسرعة خالل األشهر املقبلة.

عطااهللا يشيل أدا
كاتب في موقع أحوال تركية 

فوز أردوغان سيطلق 

مرحلة جديدة من التخبط 

في السوق التركية بسبب 

قناعة المستثمرين 

بأنه لن يغير سياساته 

االقتصادية

أسواق الصرف تنتظر عاصفة نتائج االنتخابات

وكالة موديز وضعت تصنيف 

تركيا االئتماني تحت المراقبة 

تحسبا لخفضه لتقييم 

قدرتها على سداد ديونها

وكالة فيتش أعلنت أنها 

ستضع تصنيف 25 مصرفا 

تركيا في وضع المراقبة 

السلبي بعد تدهور الليرة
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} الظهــران (الســعودية) – كشـــفت مصـــادر 
مطلعـــة أمس أن أرامكو الســـعودية أسســـت 
وحدة تابعة لتضم صندوقها ملعاشات التقاعد 
الـــذي تقدر قيمتـــه باملليارات مـــن الدوالرات، 

وأنها قد تفصل وحدة الطيران التابعة لها.
وتأتـــي هذه اخلطـــوة في وقـــت يعيد فيه 
عمـــالق صناعـــة النفط هيكلة بعـــض أصوله 
غير املرتبطة بالنفط والغاز قبل طرحها العام 
األولي املزمع خـــالل وقت الحق العام اجلاري 

أو مطلع العام املقبل.

ونســـبت وكالة رويترز ملصادر بالقطاعني 
املالـــي والنفطي قولهـــا إن التحرك يهدف إلى 
تبســـيط عمليات أرامكو وقد يزيد من سهولة 
تقييمهـــا ألن مخاطـــر عملها ســـتكون أوضح 
ورمبـــا يســـاعد ذلك فـــي حتقيق ســـعر أعلى 

ألسهمها.
وقـــال مصدر مطلع علـــى خطط أرامكو إن 
هذه اإلجراءات ”ســـتجعل من أرامكو شـــركة 
أصغر حجما“، بينما امتنعت الشركة اململوكة 

للدولة عن التعقيب بشأن تلك اخلطوات.

وتقول مصادر مطلعة إن أرامكو أسســـت 
شـــركة تابعة جديدة خاصـــة بوحدتها إلدارة 
صنـــدوق معاشـــات التقاعـــد بها التـــي تقدر 

قيمتها باملليارات من الدوالرات قبل 6 أشهر.
وقال أحد املصادر لرويترز إن ”الصندوق، 
الـــذي يطلق حاليا عليه اســـم ’وصاية‘ يديره 
فريـــق صغيـــر مـــن املتخصصـــني بالقطـــاع 
املالي في الظهران، حيث يقع املقر الرئيســـي 

ألرامكو“.
وذكـــر مصـــدر ثـــان مطلع علـــى اخلطوة 
لرويتـــرز أن ”هـــذا أفضل تصرف. إنه يرســـم 
خطوطـــا جيدة واضحة متنع اســـتخدام املال 

من أجل أنشطة أعمال أخرى“.
وإلى جانب صندوق التقاعد، قال مصدران 
إن أرامكـــو قد تقســـم بعـــض وحداتهـــا غير 

النفطية مثل وحدة الطيران، إما عبر تأسيس 
مشـــروع مشـــترك إلدارتـــه وإما جلب شـــركة 

خارجية إلدارة األسطول.
وتشـــغل وحدة الطيـــران التابعة ألرامكو 
نحو عشـــر طائرات منها بوينغ 737 وإمبراير 
170 وكذلك طائـــرات هليكوبتر تنقل املوظفني 
والزائريـــن إلى منشـــآت النفـــط والتكرير في 

أنحاء السعودية.
ويعتبر إدراج أرامكو الركيزة األساســـية 
خلطة احلكومة الطموحة ”رؤية اململكة 2030“، 
التي يقودها ولي العهد الشـــاب األمير محمد 
بن ســـلمان والهادفة لتنويـــع اقتصاد البالد 

بعيدا عن االعتماد على إيرادات النفط.
ويتوقـــع األمير محمد بن ســـلمان أن يقيم 
الطـــرح العام األولـــي أرامكو عنـــد تريليوني 
دوالر علـــى األقـــل، مما يعني أن بيع خمســـة 

باملئة قد يجمع 100 مليار دوالر.
ويقيـــم محللـــون فـــي القطاعـــني املالـــي 
والنفطـــي، قيمـــة أرامكو عندما تتـــراوح بني 

تريليون و1.5 تريليون دوالر.
وفي العادة تكلف احلكومة ذراعها أرامكو، 
أكبـــر مجموعـــة نفطية على مســـتوى العالم، 
بتنفيذ مشاريع حكومية لها أهداف اجتماعية 
القطـــاع  يتحملهـــا  ال  ضخمـــة  ومشـــروعات 
اخلـــاص، مثل بناء املـــدن الصناعية ومالعب 

كرة القدم واملراكز الثقافية.
ومســـاكنها  مدارســـها  أرامكـــو  ولـــدى 
وأســـطولها اخلاص للطيران ومستشـــفياتها 
والتـــي يســـتخدمها موظفوهـــا البالغ عددهم 

نحو 55 ألف موظف وكذلك عائالتهم.
ولكـــن املصـــادر بالقطاع املالـــي تقول إن 
املستثمرين احملتملني في الطرح العام األولي 
املتوقـــع أن يكـــون األكبر فـــي التاريخ رمبا ال 
يريدون االنكشاف على مثل ذلك النسق املعقد 
من األصول والذي لن يكون مربحا مثل أنشطة 

أرامكو النفطية األساسية.

وأسســـت أرامكو مشـــروعا مشـــتركا مع 
مجموعة جاكوبس للهندســـة وهي شركة بناء 
أميركيـــة العام املاضي لتولي إدارة مشـــاريع 
البنية التحتية احلكومية ومشاريع أخرى غير 
مرتبطة بالنفط في إطار االستعدادات لطرحها 

العام األولي.
وهناك مشـــروع مشـــترك آخـــر يقع خارج 
النطـــاق التقليـــدي لشـــركة نفط، وهـــو مركز 
جونز هوبكنز أرامكو الطبي الذي تأسس في 
عام 2013 ليقدم املستشـــفى األميركي الرعاية 

الصحية ملوظفي أرامكو وعائالتهم.
وأشـــار أحد تلك املصادر إلى أن املشروع 
املشـــترك رمبا ُيفتح أمام اجلمهور وال تقتصر 

اخلدمات التي يقدمها على موظفي الشركة.
وتدافـــع أرامكـــو عادة عن تولي مشـــاريع 
خارج نشـــاطها األساسي بقطاع النفط والغاز 
قائلة إنها ”جزء من مســـؤوليتها االجتماعية 

جتاه املجتمع“.
لكن مشـــاركة أرامكو في مشـــروعات مثل 
اســـتاد اجلوهرة لكرة القدم في جدة أو إدارة 
تصريف مياه الســـيول تثير انتقادات داخلية 

بأن األيدي العاملة ال ُتدار على نحو فعال.
وقـــال مصـــدر بقطـــاع النفـــط يعمـــل في 
الســـعودية إن ”أرامكـــو ال تنظـــر فقـــط إلـــى 
مصاحلهـــا املرتبطـــة بالنفـــط والغـــاز وهذا 
يســـتنزف مـــوارد الشـــركة مـــن حيـــث املال 

والعاملني األساسيني“.
وأضـــاف ”إذا كنـــت مســـتثمرا فيجب أن 
يكون واضحا جدا في ما اســـتثمرت. ال ميكن 

أن يكون األمر غامضا“.
وقامت الشركة مبراجعات كثيرة منذ بداية 
العـــام متثلت في تصحيح كميـــة احتياطاتها 
النفطيـــة املؤكـــدة التي ال تقل عـــن 270 مليار 
برميـــل، بينما كان الرقم املعلـــن في املراجعة 
الســـنوية للشركة نفســـها للعام 2016 أقل من 

ذلك عند 260.8 مليار برميل.

رحب محللون بخطط إعادة هيكلة األصول غير النفطية لشركة أرامكو السعودية. وأكدوا 
ــــــذ أكبر طرح أولي في العالم. ومن  أنها تعطي زخما قويا لعملية تقييم الشــــــركة قبل تنفي
املتوقــــــع أن يعزز ذلك برامج اإلصالح االقتصادي الشــــــامل الذي تنفــــــذه الرياض لبناء 

االقتصاد على أسس مستدامة.

أرامكو تعيد هيكلة أصولها استعدادا إلدراج أسهمها في األسواق

[ اإلصالحات تشمل فصل وتأسيس وحدات جديدة للشركة  [ خارطة جديدة لتبسيط تشابكات األصول المعقدة للمستثمرين

خطوات إصالح حاسمة

{أعــــداد زوار قطر تراجعت بنحو 20 بالمئة وانخفضت الرحــــالت إلى الدوحة بمعدل 25 بالمئة 

ورحالت الخطوط القطرية بنحو 20 بالمئة منذ بدء المقاطعة}.

بيانات إحصائية
مؤسسة كابيتال إيكونوميكس

{أصدرنـــا دليل التثقيـــف المالي لتزويـــد أصحاب المشـــاريع الصغيرة والمتوســـطة بالمعرفة 

المناسبة لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية سليمة وإدارة شركاتهم بفعالية أكبر}.

عبدالعزيز الغرير
رئيس احتاد مصارف اإلمارات

} لندن – كشفت وزارة النفط اإليرانية انطالق 
عمليات مبادلة النفط مع العراق في صفقة من 
شـــأنها أن تعـــزز مصالح طهران فـــي العراق 
بالتزامن مع تصاعد ضغوط اإلدارة األميركية 

على طهران.
وسوف يجري مبوجب الصفقة نقل النفط 
اخلـــام من حقـــل كركوك فـــي شـــمال العراق 
بالشاحنات إلى إيران الستخدامه في مصفاة 
في مدينة كرمنشاه، مقابل تسليم كمية مماثلة 
مـــن اخلام في املوانئ اجلنوبيـــة للعراق على 

اخلليج.
ويرى محللون أن طهران استغلت نفوذها 
في العراق وعجلت بتنفيذ الصفقة التي سبق 
اإلعـــالن عنهـــا قبل 6 أشـــهر، في ظـــل األزمة 
السياســـية في بغداد بسبب عدم حسم نتائج 
االنتخابـــات وعـــدم اتضاح مالمـــح احلكومة 

املقبلة.
وكان الطرفـــان قـــد أعلنا عـــن الصفقة في 
يناير املاضـــي، وبدت حينهـــا مبثابة مكافأة 
إليـــران على مســـاهمتها في إحباط مســـاعي 
األكراد لالســـتقالل بعد االستفتاء الذي أجري 

في اإلقليم في 25 سبتمبر املاضي.
ويبـــدو من املؤكـــد أن تثير الصفقة غضب 
واشـــنطن التي متكنت مبجرد التلويح بفرض 
عقوبات غير مســـبوقة على طهران في الشهر 
املاضي من ثني معظم شراكات النفط العاملية 

وشركات الشحن عن التعامل مع إيران.
وكان االتفـــاق قـــد أعلـــن ألول مـــرة في 7 
يناير املاضي بعد استعادة احلكومة العراقية 
للســـيطـرة علـــى حقــــول كركـــوك واملناطـــق 
املتنـــازع عليها مـن ســـيطـرة حكـومـــة إقليم 

كردســـتان، ومت تأجيل تنفيذ االتفاق بســـبب 
عدم االســـتقرار األمني فـــي املناطق التي متر 

بها الشاحنات.
وفي ظل انســـحاب الواليـــات املتحدة من 
االتفاق النووي اإليرانـــي، يتوقع محللون أن 
تركز طهران على احلفـــاظ على مصاحلها في 
العراق املجاور الذي تتنافس فيه على بســـط 

النفوذ مع واشنطن.
وميـــر العراق حاليا مبخـــاض صعب بعد 
نتائج غير حاسمة لالنتخابات البرملانية التي 
جرت فـــي 12 مايو املاضي، لم يتم اإلعالن عن 
نتائجهـــا النهائية في ظـــل اتهامات بحدوث 

تزوير واسع في عمليات التصويت.
وتنقسم مقاعد البرملان في النتائج األولية 
التي لم تصادق احملكمة العليا عليها حتى اآلن 
حلني حســـم الطعون الكثيرة، بني معســـكرين 
أحدهما مناوئ لتدخل إيـــران واآلخر خاضع 

إلرادتها.
وتواجـــه إيـــران حتديـــا من رجـــل الدين 
الشـــيعي العراقي مقتدى الصـــدر، الذي حقق 
التكتل الذي يقوده نصرا مفاجئا في انتخابات 
باســـتغالل حالة الســـخط العـــام املتنامي من 

نفوذ إيران في العراق واستمالة الفقراء.
ويـــرى محللـــون أن مترير الصفقـــة قد ال 
يصمد لفتـــرة طويلة في ظل ترجيح تشـــكيل 
حكومة من التكتالت املعارضة للنفوذ اإليراني 
وتزايد الضغوط األميركية لتشـــديد العقوبات 

على طهران وقطع أذرعها في دول املنطقة.
ومن املتوقع أن تنتظر احلكومة األميركية 
حتى تشـــكيل حكومة عراقية جديدة لتوضيح 
موقفها من سياسات بغداد، خاصة بعد متهيد 
الطريق بإدراج 3 ميليشـــيات تابعة إليران في 

قائمة املنظمات اإلرهابية.
وفي تفاصيل الصفقة ذكر املوقع اإلخباري 
لوزارة النفـــط اإليرانية (شـــانا) أن من املقرر 
نقل ما بـــني 30 إلى 60 ألـــف برميل يوميا من 
خام كركـــوك بالشـــاحنات إلى دره شـــهر في 

جنوب غرب إيران.
وقـــال عاصم جهاد املتحدث باســـم وزارة 
النفط العراقية إن ”العراق بدأ بنقل كميات من 
النفط من حقول محافظـــة كركوك إلى املنطقة 

احلدودية مع إيران في منطقة كرمنشـــاه وأن 
الكميات ذاتها سيتم تسليمها إلى العراق عبر 

موانئه اجلنوبية، لغرض تصديرها“.
وتتيح صفقـــة املبادلة للعراق اســـتئناف 
مبيعـــات خـــام كركـــوك، التـــي توقفـــت منذ 
اســـتعادة القـــوات العراقيـــة الســـيطرة على 
احلقول النفطية من األكراد في أكتوبر املاضي 
في ظل اســـتمرار توتر العالقـــة بني احلكومة 

االحتادية وحكومة إقليم كردستان.
ويخطط العـــراق وإيران لبناء خط أنابيب 
ينقـــل النفط مـــن كركـــوك لتفادي اســـتخدام 
الشـــاحنات، لكـــن محللـــني يســـتبعدون ذلك 
في ظـــل التطـــورات املتســـارعة في الســـاعة 
السياسية العراقية وآفاق العقوبات األميركية 

على إيران.
ويعجز احملللـــون عن تبريـــر تلك اخلطط 
مبـــد أنبوب لنقـــل النفط عبر إيـــران، في حني 
أن املســـافة إلى موانئ العـــراق اجلنوبية في 
محافظة البصرة أقصر من مسار األنبوب عبر 

األراضي اإليرانية.
وعلى مدى أكثر من 3 سنوات كانت حكومة 
أربيـــل تضخ النفط من كركـــوك من خالل خط 
أنابيـــب مملوك لها إلى مينـــاء جيهان التركي 
على البحر املتوســــط، لكـــن التدفقات توقفت 
منذ اســـتعادة بغداد الســـيطرة علـــى حقول 

كركوك.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي احتياطي 
محافظـــة كركـــوك من النفـــط، يبلـــغ 13 مليار 
برميـــل، أي ما ميثل 12 باملئـــة من احتياطات 
العـــراق النفطية املؤكدة. وتعتـــزم بغداد بناء 
أنبوب جديد مير عبـــر محافظة نينوى كبديل 
لألنبوب الـــذي تضرر بســـبب احتالل تنظيم 

داعش للمناطق التي مير من خاللها.
ومـــن املقـــرر أن تنظر احملكمـــة االحتادية 
هذا األســـبوع فـــي دعوى قدمهـــا وزير النفط 
العراقـــي النتزاع ســـلطة احلكـومة االحتادية 
إلدارة إنتاج وتصدير النفـــط في حقول إقليم 

كردستان.

دخلت احلكومة العراقية في مغامرة غير محســــــوبة العواقب بتعزيز عالقاتها النفطية مع 
إيران. ويبدو من املؤكد أن تثير اخلطوة غضب واشنطن التي حتاول حشد التأييد الدولي 

لفرض عقوبات ”غير مسبوقة“ على طهران على حد تعبير اإلدارة األميركية.

بغداد تغامر بإغضاب واشنطن بتعاونها النفطي مع طهران

[ مبادلة نفط كركوك بشحنات إيرانية في موانئ الخليج  [ إيران تحاول تعزيز نفوذها في العراق لمواجهة الضغوط األميركية

بوصلة مؤقتة بانتظار تشكيل الحكومة العراقية

سالم سرحان

غير مس لفرض عقوبات

كاتب عراقي

بعـــد  الصفقـــة  إلغـــاء  ترجيـــح 

تشـــكيل حكومة عراقية جديدة 

العقوبـــات األميركية  وتصعيـــد 

على إيران

 ◄

ألف برميل يوميا الحد 

األقصى لشحنات نفط 

كركوك التي سيتم نقلها 

إليران بالشاحنات
60

الخطوة تسهل تقييم أرامكو 

ألن مخاطر عملها ستكون 

أوضح وتساعدها في تحقيق 

سعر أعلى ألسهمها

مليار برميل، احتياطات 

مؤكدة لدى أرامكو حاليا، 

في حين كانت تبلغ 260.8 
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حكيم مرزوقي

} كل شـــيء يكاد يثير املفارقة وااللتباس في 
تونس، فحتى الهجرة الســـرية، لم تعد هجرة 
باملفهـــوم االصطالحـــي املتعـــارف عليـــه أي 
ذلـــك االنتقـــال الطوعي أو القســـري ألفراد أو 
جماعات مـــن موطنهم األصلي إلى مكان آخر، 
واالستقرار فيه بشكل دائم أو مؤقت بحثا عن 
مستوى أفضل للعيش والسكن واألمن، ذلك أن 
أفضلية ”العيش والسكن واألمن“ أمر ال يتوفر 
في أغلب األحيان بالنسبة ملن يعرف الظروف 
التـــي يعيش فيها هؤالء املهاجرين في الضفة 
الشمالية من املتوسط. كما أن صفة ”السرية“ 
املعطاة لنوعية هذه الهجرة تبدو بدورها غير 
واضحة إذا مـــا علمنا بأن أمـــورا واتفاقيات 
كثيرة تتم في العلن، وبتواطؤ واتفاق كاملني 
مـــن أطراف داخلية وخارجيـــة، مدنية وأمنية 
وسياســـية، فاعلـــة ومؤثرة في هـــذه الهجرة 
شـــبه الســـرية.. مبا في ذلك أصحاب املراكب 
املتهالكة التـــي يؤجرها أصحابها للمتاجرين 

اجلدد بالبشر في عرض البحر املتوسط.
املتابع حليثيـــات وتطـــورات حادثة غرق 
مركب املهاجرين السريني على سواحل جزيرة 
قرقنة التونسية، تأّلم لفداحة ما حصل بطبيعة 
احلال، ورمبـــا ذرف بعض الدمـــوع حلصول 
هذه الفجيعة في شـــهر رمضان، وما ميثله من 
خصوصيـــة روحانية واجتماعيـــة، باإلضافة 
إلـــى أن املخاوف والتوجســـات املتعلقة بهذا 
الشـــهر، مصدرهـــا بالعادة، اإلرهـــاب وليس 
التهريـــب، لكن هـــؤالء املتأملـــني اآلن لهول ما 
حدث، ســـوف ينسون، كما نســـوا في املاضي 
مآسي هذه الهجرة نحو اجلحيم، ورمبا سوف 
يلتحـــق بعضهـــم مبراكب الهجـــرة املتهالكة، 
و”يجـــرب حظه“ في الوصول إلى هناك، أرض 
حتقيق األمنيات وفق ما أراده ونسجه وأوهم 
به شـــعوبهم، حكام الضفة اجلنوبية مع حكام 

الضفة الشمالية على حد سواء.
وعلى الرغم مـــن أن احملللني يربطون بني 
حالتـــي اإلرهـــاب والتهريـــب، إال أن اجلثـــث 
املشـــوهة أو املتفحمة في العمليات اإلرهابية، 
أقـــل تراجيديا من تلك التي تنتهي متفســـخة 
علـــى الشـــواطئ أو طعاما لألســـماك، ذلك أن 
أصحـــاب هذه اجلثث قد قـــرروا الذهاب نحو 
مصائرهم فإما على اليابســـة وإمـــا في املاء. 
أما ”اجلثث“ التي قّدر لها أن تنجو مبا يشـــبه 
األعجوبـــة و”يؤجل دفنها“، فـــإن الكثير منها 
تعـــاود الكّرة مســـتفيدة من ”قوانـــني وعلوم 
كمـــا قال أحـــد املعلقـــني، ذلك أن  اإلحصـــاء“ 
العابرين إلى الضفـــة األخرى، هم عادة ـ وفي 
مجملهم ـ أكثر نســـبيا فـــي العدد ممن منعهم 
الغرق أو خفر الســـواحل مـــن الوصول ثم أّن 

ليس لـــدى هؤالء ما يخســـرونه غير هذا الكم 
الهائل من اإلحساس باإلحباط والالجدوى.

هذا املشـــهد الـــذي يتفـــق اجلميـــع على 
قتامتـــه وتراجيديتـــه، تتبـــادل كل األطـــراف 
حوله االتهامات وما تنفك حتّمل املســـؤوليات 
لبعضها البعض، وهو أمر سهل وفي متناول 
اجلميع بطبيعة احلـــال، خصوصا إذا دخلت 
الهجرة الســـرية معترك املزايدات االنتخابية 
لـــدى البلدان املصـــدرة والبلدان املســـتوردة 
بالتســـاوي، متناسني في ذلك ما يسقط بينهم 
من الضحايا في عمـــق البحر، وبصورة تكاد 

تكون شبه يومية.
إذا علمنا في إطار الهجرة السرية أو ”غير 
الشـــرعية“ كما يحلو للسياســـيني توصيفها، 
بأن املســـؤوليات يكاد يتقاسمها، وبالتساوي 
الشمال واجلنوب، مع إمكانية ترجيح الضفة 
لصالـــح اجلنوب علـــى اعتبار أن الشـــمال لم 
يف بوعـــوده ولم يقـــم بواجباته في مســـألة 
التنمية واالستثمار في ما يحفز الشباب على 
االســـتقرار في بلدانهم، فإن اجلميع ينسى أو 
يتناســـى مســـؤولية ”الضحايا“ من الشـــبان 
املهاجرين ســـواء كانوا مـــن املغرر بهم أو من 

املغررين بأنفسهم.
ينبغـــي أن نعلم بأن الهجـــرة نحو أوروبا 
بالنســـبة للتونســـيني علـــى األقـــل، ليســـت 
بالضرورة من أجل العمل وحتســـني املستوى 
املعيشـــي، فبعض الشـــبان هجـــروا أعمالهم 
ووظائفهـــم ليعيشـــوا عاطلني عـــن العمل في 
أوروبا أو ســـعيا وراء الكســـب الســـريع من 

خالل أعمال ونشاطات غير قانونية.
الكثيـــر مـــن الشـــبان التونســـيني الـــذي 
هاجـــروا إلـــى إيطاليا، وخصوصـــا الريفيني 
منهـــم، تركوا خلفهـــم من املشـــاريع الزراعية 
الصغيرة واملتوســـطة مـــا ميكنهم من العيش 
الكرمي في ما لو اشـــتغلوا وثابـــروا مبثل ما 
يبذلونه من جهد فـــي إيطاليا، وضمن ظروف 

نفسية واجتماعية قد تكون أيسر وأفضل.
ال ميكـــن تصنيف هذا الهوس بالعبور إلى 
الضفة األخرى لدى الشبان التونسيني إال في 
خانة القلق النفســـي والوجودي دون إسقاط 
األسباب املوضوعية املعيشـــية التي غالبا ما 

يكتفي الدارسون بإقرارها دون غيرها.
إن إجـــراء مقارنـــة بســـيطة بني الشـــبان 
التونســـيني ونظرائهم من األفارقة وحتى من 
مواطني شمال أفريقيا، يجعل املرء يكتشف أن 
احلظوظ املوضوعية للتونسيني في االستقرار 
ببالدهم وحتسني ظروف عيشهم، أوفر بكثير 
مـــن غيرهـــم، بدليل أن محصـــول الزيتون في 
الســـنتني األخيرتني مثال، لـــم يقطفه غير أياد 
عاملة من أفريقيا، في حني يلتهي التونسيون 

في احللم بالهجرة إلى أوروبا.

أمني بن مسعود

} هي الفاجعة التي أملت بتونس مساء األحد 
املاضي، بعد أن لفظ البحر جثث العشرات من 
الشـــباب املهاجرين خلسة من سواحل جزيرة 
عبورهم من  قرقنة من الذين رفض ”املتوّسط“ 

الضفة اجلنوبية إلى الشمالّية.
هـــي الفاجعة، ألّن اإلعـــالم املتابع حلادثة 
غرق الســـفينة املتهالكة حتول بفعل الصدمة 
مـــن تعداد األموات واملفقودين إلى احتســـاب 
الناجني واملنتشـــلني، ليصبـــح الهالك خلفية 
إخبارية والنجاة استثناء في تغطية إعالمية 

مبرارة العلقم.
هي الفاجعة، الّن محاوالت الهجرة السرية 
(تعرف فـــي تونس باســـم احلرقـــة)، ازدادت 
وتيرتهـــا كمـــا وكيفا خالل الســـنوات القليلة 
املاضيـــة، فصار املتابع ال فقط يشـــاهد هجرة 
مباشرة على شبكات التواصل االجتماعي بل 
انسحبت الهجرات على طبقات كانت باالمس 
مبعـــزل عنهـــا، على غـــرار النســـاء احلوامل 
والكهـــول واألطفـــال الصغار األدهـــى واألمر 
أّن بعض الفيديوهـــات أبرزت عائالت برمتها 
حتمـــل أرواحها على كـــّف عفريت املتوّســـط 
االجتماعي أو هكذا تزعم. باحثة عن ”البديل“ 

أن تفقـــد تونس الليلة قبـــل املاضية نحو 
100 مـــن أبنائهـــا املهاجريـــن خلســـة، يضع 
أكثر من نقطة اســـتفهام حول جناعة البرامج 
االجتماعيـــة واالقتصادية فـــي تونس الثورة 
ومن نقطة استفســـار حول اخلطاب السياسي 
واالتصالي املوّجه لطبقة الشباب من احلاملني 
لشـــهادات عليـــا واحلاملني باحلـــّد االدنى من 

الكرامة االجتماعّية واالقتصادّية.
صحيـــح أّن الدولـــة دشـــّنت الكثيـــر مـــن 
البرامج في مجال تشـــغيل الشباب وفي إطار 
استحثاث املبادرة اخلاصة، ولكّن احلقيقة أّن 
املخرجات كانت أدنى من املنتظر وطنيا، لعّدة 
اعتبارات لعّل أهمها غياب اإلطار االستثماري 
احلقيقـــي فـــي تونـــس وقصور الـــرأس املال 
املتاح للشباب لبداية مشروع طموح، والتنافر 
بني التكويـــن اجلامعي واملجـــاالت املطروحة 
لالســـتثمار واألهّم من كل ما ســـبق استمرار 
العقليـــة التواكلية على الدولة في التشـــغيل 

والتوظيف.
 وأّن تســـتمر ظاهـــرة ”قـــوارب املـــوت“ 
بشكلها الرديء، مفرزة ضحايا جدد سواء في 
محرقة ”حياة الالحياة“ في بالد املهجر أو في 
”مقبرة“ املتوّســـط، لهو مؤشـــر واضح وجلّي 
علـــى أّن حالة من انســـداد األفق وخيبة األمل 

تنسحب على جزء معتبر من الشباب.
وأن تســـتمر ظاهـــرة ”تيتانيك البؤســـاء 
والتعســـاء”، بشـــكلها الـــدوري املرعـــب، لهو 

دليل على أّن منظومة مـــن التهريب واإلرهاب 
الناعم تعمل على الســـواحل التونســـية، وأن 
حيتانـــا ســـمينة ضاريـــة ال تقل وحشـــية عن 
احليتان املتحركة في املتوســـط توّظف أحالم 
الشـــباب في الهجرة وبناء املستقبل، كغنيمة 
حرب لالســـتكراش على حساب آمال الضعفاء 

والفقراء.
ولئـــن كان جزء مـــن جهد الدولـــة منصبا 
اليوم على ضرب مســـلكيات اإلرهاب ومسالك 
التهريب، فإّنه من أوجـــب الواجبات االلتفات 
إلـــى اإلرهابيني اجلدد الذيـــن يقّدمون أبناءنا 
وفلـــذات أكبادنـــا ضحايـــا وحلمـــا رخيصا 
للعمالة املهينة أو ُقوتا لبحر ال يشبع من جثث 

الشباب احلاملني.
لن نستثني الشباب املتعّلم من املسؤولية 
االخالقيـــة واإلجرائية في القفز نحو املجهول 
أو الـرقـــص مـــع ذئـــاب التهريب، ولـــن نبرئ 
بعـــض العائـــالت التونســـية التي قـــد تدفع 
أو”املهلكـة“،  أبنـاءهـــا دفعـا نحو ”احملـرقـــة“ 
ولن نســـقط أيضا في سياق التبرير ”النتحار 
فرضيات النجـــاة فيه أقل من فرضيات  ناعم“ 
الهـــالك.. فكّل هؤالء مســـؤولون، وإن بنســـب 

متفاوتة.
ولكـــن مـــن الواجب أيضـــا اإلشـــارة إلى 
خطـــورة ”الفاجعة“، ســـيما عندما تترابط مع 
مؤشـــرات العطـــب املجتمعي وفشـــل الدولة، 
الكامنـــة في ازديـــاد ظاهرة االنتحـــار وزيادة 
اجلرميـــة الفرديـــة واملنظمة وارتفاع نســـب 

الهجرة الشرعية منها وغير الشرعّية.
ولألسف لم تلتفت الدولة بالشكل املطلوب، 
إلـــى كّل هـــذه املؤشـــرات وال إلـــى دالالتهـــا 
اخلطيرة، وال يبـــدو أّن احلكومة القائمة على 
األقّل والغارقة في بحر من املشاكل واملطبات، 
قادرة على انتشال الشباب ”العاطل عن العمل 
من مستنقع الثلوث املدّنس، اجلرمية  واألمل“ 

واملخدرات والهجرة غير الشرعية.
القضيـــة في العمق هي قضيـــة خيبة أمل 
جماعّي في صناعة دولـــة الكرامة االجتماعية 
واحلريات السياســـية واحلقوق املدنّية، وهو 
ما يفســـّر أّنه في ذات الوقت الذي تعبر خالله 
ســـفن املوت بحر املتوســـط حتمـــل الطائرات 
اجلامعيـــة  الكفـــاءات  مـــن  اآلالف  عشـــرات 

واألدمغة الوطنية نحو اخلليج أو أوروبا.
ومن الطبيعي عندما تنسّد اآلفاق وتخيب 
التطلعات وتصبح البالد رهينة فاعلني ماليني 
دوليـــني يعملون وفق قاعـــدة ”إنقاذ االقتصاد 
باســـتهداف قوت ومعيشـــة العبـــاد”، أن يتم 
البحـــث عن البدائل واخليـــارات خارج حدود 
الوطـــن ومحكوم علـــى كّل دولة لم جتد حلوال 
جدّيـــة ألبنائها على أرضهـــا أن تضّيعهم في 

البحر أو على أتربة اجلوار.

بين محرقة المهجر ومقبرة البحرتوابيت تمخر عباب البحر المتوسط

الهجرة السرية.. فشل الجنوب ومسؤولية الشمال

أضداد
«نحـــن نؤمـــن بالحريـــة كقيمة ثابتة، وحتـــى في عالقاتنا الدوليـــة نريد من دولتنـــا أن تدافع في 

مفاوضاتها مع شركائها على حق شبابها في السفر بطريقة حرة وآمنة}.

ياسني إبراهيم
رئيس حزب آفاق تونس

«فـــي مصـــر هناك محاوالت عديـــدة للهجرة للخارج، وفقدنا شـــبابا كثيرين، لكن منذ ســـبتمبر 

2016 لم نرصد أي حاالت بسبب الرقابة على الشواطئ، ونشكر وزارة الداخلية على ذلك}.

خالد عبدالعزيز
وزير الشباب والرياضة املصري

[ قل لي لماذا تهاجر وكيف تهاجر أقل لك من أنت  [ تونس تعطي المثل األكثر غموضا والتباسا للهجرة السرية

هل ينطبق عليه المثل القائل {يداك أوكتاه وفوك نفخ}

ما قل ودل من القراءات

اإلعالم املتابع لحادثة 

غرق السفينة املتهالكة 

تحول بفعل الصدمة من 

تعداد األموات واملفقودين 

إلى احتساب الناجني 

واملنتشلني

العابرون إلى الضفة األخرى، هم 

أكثر ممن منعهم الغرق أو حتى 

خفر السواحل من الوصول ثم 

ليس لدى هؤالء ما يخسرونه 

غير هذا الكم الهائل من 

اإلحساس باإلحباط

} اّتهـــم وزير الداخلية اإليطالي ماتيو ســـالفيني، األحـــد املاضي، تونس بأنها 
تصـــدر املجرمـــني، قائال ”إن تونس بلد حـــر ودميقراطي لكنـــه ال يقوم بتصدير 

األشخاص احملترمني، بل في أحيان كثيرة املدانني بأحكام جنائية بالسجن“.
كأن وزيـــر الداخليـــة اإليطالي، يبرئ ذمته بهذه العبـــارات من هول ما حدث 
األحـــد املاضي، إذ أن مركـــب صيد متهالك، تعرض للغرق ليال بعرض ســـواحل 
جزيـــرة قرقنة التونســـية قـــرب مدينة صفاقـــس، وكان على متنـــه مجموعة من 

املهاجرين.
وبلغت حصيلة مـــن ّمت إنقاذهم إلى حدود يوم أمس، ما يقارب الـ70 مهاجرا 
من بينهم عشـــرات التونسيني وعدد من دول أفريقية جنوب الصحراء، باإلضافة 
إلى جنسيات مغاربية. كما ّمت انتشال عشرات اجلثث، وفقد األمل في العثور على 
أحياء بعد عمليات البحث التي تقوم بها وحدات احلرس الوطني وجيش البحر 
مبشـــاركة طائرة عســـكرية وغواصني تابعني للجيش الوطنـــي ورجال احلماية 

املدنية.
وقال أحد الشبان الناجني من الغرق – رفض اإلفصاح عن اسمه – في تصريح، 
إن منظم عملية اجتياز احلدود خلســـة حتّصـــل على مبلغ قيمته ألف دينار (370
دوالرا تقريبا) عن كّل ”حّراق“ (مهاجر سري بالتعبير التونسي الدارج)، مؤكدا أن 
األخير أحضر مركبا ال ميكنه حمل أكثر من 80 شخصا على متنه وتعّلل بضعف 
املبلغ الذي حتّصل عليه، واعدا اجلميع بالوصول إلى الســـواحل اإليطالية دون 

الّتعرض إلى أي خطر، على حّد قوله.

وأضـــاف الشـــاب الناجي من حادثة الغرق، أن قاربـــا ثانيا كان على متنه 40
مهاجرا (أعمارهم بني 17 و20 ســـنة) أبحر رفقة مركبهم في الوقت ذاته، ولكنهم 
كانـــوا في قارب أكثـــر أمانا ألنهم دفعوا مبلغ 3 آالف دينـــار (1300 دوالرا) ملنظم 
العملية، مشـــيرا إلى اّنه بعد قرابة الســـاعة من اإلبحار ســـاءت األحوال اجلوية 

وارتفعت األمواج وبدأت املياه تتسرب إلى القارب.
هكـــذا يالحـــظ املتتبع لهـــذه العملية التـــي يصفها اجلميع باملأســـاة األكثر 
فجائعية في السنوات األخيرة بتونس، أن املعلقني على هذه الكارثة، سواء كانوا 
من داخلها أو من خارجها، يهتمون لتفاصيل لوجستية وتقنية، دون التوقف عند 
األســـئلة اجلوهرية املتعلقة بأســـباب ودوافع وأبعاد هذه املأساة التي ما تنفك 

تتكرر في كل مرة، وال جتدي معها إجراءات أمنية أو وقائية أو توعوية.
أوســـاط إعالمية وحقوقيـــة في تونس حـــذرت من هذه الطرق املناســـباتية 
واملوســـمية التي يقع التعامـــل من خاللها مع مثل هذه املآســـي، وحملت جميع 
األطراف الداخلية واإلقليمية مسؤولية مثل هذه احلوادث املأساوية التي حتصد 
أعمار خيرة الشـــبان، واصفة إياها بأنها مأســـاة العصـــر، ومنوهة بأن ضحايا 
هـــذا النوع من التهريب هـــم أكثر ضحايا اإلرهاب مبفهومه التقليدي املباشـــر، 
مؤكدة بأنه ال ميكن الفصل بني هذين اآلفتني املرتبطتني ببعضهما ارتباطا وثيقا 

ومنظما في غالب األحيان.
وبالعـــودة إلى تصريـــح وزير الداخليـــة اإليطالي، وتداعيـــات هذه احلادثة 
املأســـاوية املتمثلة في غرق مركب املهاجرين الســـريني على السواحل اجلنوبية 

التونسية، فقد نقل التلفزيون احلكومي اإليطالي عن سالفيني، وهو زعيم حركة 
رابطة الشـــمال اليمينية، في أول زيارة له إلى صقلية (أقصى اجلنوب) للوقوف 
علـــى الوضـــع في اجلزيرة في ظل اســـتمرار الهجرة غير الشـــرعية بحرا، حيث 
قال إن من اإليطاليني“ من ليس لديهم املأوى املناســـب، وليس من املعقول توفير 
املسكن لنصف القارة األفريقية‘، حسب تعبيره، وحول طريقة التعامل مع الهجرة 

غير الشرعية. 
قال وزير الداخلية اإليطالي ”لن نلجأ إلى العنف أبدا، فهو ليس وسيلة حلل 
املشـــاكل القائمة أمامنا، ســـأعمل على احترام القوانني أو تغيير تلك التي تكافئ 

املجرمني“.
ثمة من احملللني من يوافق الوزير اإليطالي إلى ما ذهب إليه، مبررا ذلك بأنه 
يعمل ملصلحة شعبه أوال وأخيرا، في وقت تعيش بالده أزمة ال ميكن حلها حسب 
املنطق األوروبي الســـائد حاليا، إال باملزيد من اخلطاب الشعبوي، والتنصل من 
املســـؤوليات اإلنســـانية واألخالقية إزاء ما يجري على الصعيد اإلقليمي، وكأن 
ما تعانيه شـــعوب الضفة اجلنوبية من املتوسط، ال عالقة له مبخلفات استعمار 

األمس.
ومهمـــا يكن مـــن أمر، فإن على جميع التونســـيني من مواطنـــني عاديني إلى 
مســـؤولني سياســـيني أن يؤمن باحلرية كقيمة ثابتة، وأن ال ينســـى أن من حق 
دولتـــه أن تدافع في مفاوضاتها مع شـــركائها األوروبيني على حق شـــبابها في 

السفر بطريقة حرة وآمنة.
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} هـــو الـــذي عبـــر زوايـــا الزمـــان البرلماني 
بالمغـــرب على امتداد 35 عاما، بحلوها ومرها، 
وهو الذي مـــأل الفراغ التوثيقي حتى اشـــُتهر 
وســـّمي ”مؤرخ المؤسســـة  بـ“ذاكرة البرلمان“ 

التشريعية“.
 بـــدأ ”مأمورا“ فـــي أحد مكاتـــب البرلمان، 
وهي كلمة يرادفها بالدارجة المغربية ”شاوش 
البرلمـــان“. وكان يـــرى فـــي نفســـه الموظـــف 
البســـيط الذي ولج المؤسســـة التشريعية في 
عام 1977 دون شـــهادات مدرسية، لكنه استطاع 
أن يتخـــرج منها كمؤرخ ذي ثـــروة معرفية في 
المجـــال التشـــريعي ومجموعة مـــن المؤلفات 

نالت الشهرة عالميا.

في مطلـــع الســـتينات من القـــرن الماضي 
كان عبدالحـــي بنيس تلميذًا اعتـــاد الهرب من 
الُكّتـــاب والمدرســـة. كان العضو الســـابع في 
أســـرته التي ســـكنت مدينة فاس. ويكمن ســـر 
ما أصبح عليه اليـــوم، في تربيته؛ ففي طفولته 
كان والده يوازن بين الشـــد واإلرشاد والعطاء 
واإلمســـاك والعقاب واإلرضاء، ثنائيات جعلت 
بنيس يمتلك شـــخصية مركبـــة تجمع بين قوة 
اإلرادة والحركيـــة والروح القياديـــة والتحمل 
”ال  يقـــول  أحيانـــا،  المزاجيـــة  والتصرفـــات 
أرتكن إلى االستســـالم واالنتظـــار، رغم التوتر 
والعصبيـــة التـــي عشـــتها داخل المؤسســـة. 
بإمكاني القيام بعمليـــن في نفس الوقت، أجيد 
أي عمل يتطلب ذكاء وحســـن استـخدام للعـقل، 
أعمـــل بجد واجتهاد لما أؤمـــن به في أن أصل 

إلى الكمال وتحقيق ما أريد“.
وكأي طفل في ذلك الوقت كان دائم التســـكع 
مع أصدقائه المشـــاغبين بين دروب وأســـواق 
مدينـــة فاس هاربا مـــن دروس الفقيـــه وعقابه 
ـــاب أو كما يســـمونه فـــي المغرب  داخـــل الُكَتّ
بـ“المسيد“. حتى المدرسة نفر منها مقبال على 

أســـواق الصباغين والحدادين بالمدينة، ليعود 
إلى رشده ويستأنف دروسه بالمستوى الرابع 
في عام 1962 بمدرســـة جنجور، ثـــم باب ريافة 
ويتفوق في آخر العـــام، حينها منعه والده من 

الذهاب في عطلة إلى جانب المتوفقين مجانا.

في دروب فاس

 لـــم تكـــن تغريـــه مقاعـــد الدراســـة كثيرا، 
لكنه يقول ”اشـــتغلت مع أبـــي كخراز، وطورت 
حرفتي، حيـــث أصبحت أصنـــع األحذية، كنت 
شـــابا حظه من العلم والمعرفـــة قليل ويمتهن 
حرفـــة أبيه، ســـيصبح في لحظة يشـــارك علية 
القـــوم ممرات البرلمان، هؤالء الذين كنت أراهم 
فقط في التلفزيون وأسماؤهم تدخل الرهبة إلى 
القلب من وزراء وبرلمانيين“. كان توجســـه من 
المكان والناس يعادل توقه إلى اكتشاف المهنة 

الجديدة.
كان ينصـــت إلـــى والده وأصدقائـــه عندما 
يبدأون بســـرد حكايات النضـــال ضد االحتالل 
الفرنســـي، ما جعله يطور حسه السياسي إلى 
جانب اهتمامه بالنشـــاط المســـرحي في إطار 
الشبيبة المدرســـية االســـتقاللية ومن خاللها 
يقـــول بنيس ”صـــارت لي عالقة مع مســـؤولي 
الحـــزب بمدينة فاس، حيث مارســـت المســـرح 
مع مجموعـــة ’التوحيد الفني‘، إلى جانب أخي 
كمـــال بنيس، والمســـرحي عبدالحق الزروالي، 
والصحافي محمد األشهب واإلذاعي عبداللطيف 
بوعياد“، وهي تجربة أخرى تنضاف إلى سجله 
بعدما قـــدم عروضا في التلفزيون وشـــارك في 

مهرجان المسرح للهواة بالجديدة.
وفي طريق عودته إلى فاس عرج على مدينة 
الـــدار البيضاء فمكـــث بها قبـــل أن ينتقل إلى 
مدينـــة الرباط في مايـــو 1975، ليحصل على 85 
درهما مـــن صديق له، جعله ذلـــك المبلع يبقى 
فيهـــا، لتبـــدأ حكايتـــه مـــع البرلمـــان بعد ذلك 

التاريخ.
 فـــي أكتوبر مـــن عام 1977 لم يساورالشـــك 
بنيس في أنه سينجح في مهمته الجديدة، لكنه 
كان خائفا ومتوجســـا من عالم مهيب ال يعرف 
عنه شـــيئا، لحظة دخوله البرلمان كانت رهيبة، 
كانت للمكان هالـــة عظيمة في تلك الفترة وكان 
اســـمه يجلجل في األسماع، يقول بنيس ”بقيت 
مشـــدودا لعظمة البناية وأجنحتهـــا وقاعاتها 
وممراتهـــا“. وكان أكثـــر مـــا يؤرقـــه هو كيف 

سيكون عند حسن الظن؟
عمل في مكتب تابع لحزب االســـتقالل داخل 
مجلس النواب، هكـــذا أخبره الذي انتدبه لهذه 
المهمـــة وهـــي أنه ســـيكون ”مأمـــورا“ بإدارة 
الفريق االستقاللي الذي يملك مكتبين و50 نائبا 

برلمانيا آنذاك.

شغف ال حدود له

ل مهمته منذ  يعتـــرف بنيس بأن الذي ســـَهّ
البداية كونه الموظف األول الذي التحق بإدارة 
لـــم يكن فيها أي موظف وال رئيس مصلحة، أما 
التحصيل الدراســـي فلم يكن يحـــل بينه وبين 
طموحه إلى أن يجعل مهمته ذات شأن، فالذكاء 
واإلحساس بالمســـؤولية جعاله يتأقلم بسرعة 
مع أجواء البرلمان وضغوطه اليومية، ويعرف 
ماذا يقول في العديد من القضايا ومتى يقوله، 

ويضيـــف ”أغلق فمي قبـــل أن يغلقـــوا آذانهم 
وأفتح أذني قبل أن يفتحوا أفواههم“.

اطالعه على الكثير من الوثائق ومناقشـــاته 
الكثيرة مع النواب والسياســـيين أهاله بشكل 
عملي لتقديم بعـــض الحلول لنواب فريق حزب 
االســـتقالل الذي يشـــتغل معه، وهو ما لم يكن 
محـــل ترحيـــب مـــن الجميع، ما جعلـــه موضع 
تساؤل وحسد، وهنا يوضح بنيس بالقول ”إن 
مهمتي كانت بســـيطة بهمها وبأجرها، وأيضا 
بتاريخها الوطني المليء بالمآسي والمفاجآت، 
ولكنها فـــي الحقيقة علمتنـــي أن أكون كما أنا 

اليوم“.
َفِهـــَم  بنيـــس طبيعة مهمتـــه الصعبة التي 
يتعيـــن عليـــه فيهـــا اســـتالم جميـــع الوثائق 
والرســـائل المضمونـــة أو الطـــرود البريديـــة 
قصـــد إبالغها إلـــى أصحابها النـــواب، وحمل 
مداخالت الســـادة النواب لمقر جريدة ”العلم“ 
التابعـــة للحزب قصد نشـــرها، وحمل أو جلب 
كل مـــا له عالقة بالفريق من المركز العام لحزب 
االســـتقالل، وضبط الـــواردات والصادرات في 
ســـجل الفريق، وتقديم كافة الخدمات الخاصة 
بأعضـــاء الفريـــق داخـــل المجلـــس وخارجه، 
وإخبار المدعوين إلى النشاطات البرلمانية عن 

طريق الهاتف أو الفاكس.

مختبر اإلرادة

قضـــى في البرلمـــان 35 عامـــا منها خمس 
عشـــرة ســـنة مع الفريق االســـتقاللي والباقي 
بـــإدارة مجلس النواب، ســـنوات كانت مختبرا 
إلرادتـــه وقوة تحملـــه وتفانيه فـــي عمله. لكن 
مهنته كـ“خراز“ في ورشة والده الذي كان يصنع 
أحذية الجلد بمدينة فاس كانت تالحقه كشبح، 
فالذين ال يعترفون بالعصامية في التكوين ومن 
يمتلكون نصيبا من الحســـد والجشـــع هم من 
كانـــوا ينغصون عليه عمله. يقول بنيس ”خالل 
فترة عملي بإدارة الفريق االســـتقاللي، كان عدد 
من النواب يشجعونني ويساندونني ويقدمون 
لي النصح، كما كان منهم من يعتبرني إنســـانا 

ال قيمة له بحكم مهمتي البسيطة“.
وحول هذه المرحلة يسترسل بنيس مفسرا 
وضعيته بأن الكثيرين نظروا إليه على أنه ذلك 
الرجل البسيط الذي ال مكان له بين علية القوم، 
فبدأت معاول الهدم والدســـائس تحاك من هنا 

وهناك حوله.
الدسائس والالمباالة من بعض المنتسبين 
إلى المؤسسة التشريعية أمور صقلت شخصية 
بنيس، وجعلت منه فعـــال ذاكرة البرلمان، فهو 
يعتـــرف بأن البطش الـــذي تعرض له من هؤالء 
كان محّفزا له على تكريس وقته وجهده لخدمة 
مشـــروعه حتى وصل اســـمه وأعماله إلى أرقى 
الجامعـــات كأوكســـفورد بإنكلتـــرا وهارفـــارد 
بأميـــركا ومكتبـــة الكونغـــرس األميركـــي فرع 
القاهـــرة ومكتبة الملك فهـــد الوطنية، كما يتم 
االعتماد عليها فـــي الجامعات المغربية، بينما 
الذين أرادوا القضاء على حلمه ال أحد يتذكرهم.
بعدمـــا أحيـــل على التقاعد في نهاية ســـنة 
2012 أصـــدر الكاتب العـــام لمجلس النواب في 
عام 2013 أمرا بمنعـــه من دخول البرلمان الذي 
اشـــتغل فيه وخبر دهاليزه وأســـراره، ليخلص 
بنيس إلى أنه كون رزمة من الخصوم ومساحات 
كبيـــرة من المتعاطفين والمتحمســـين للتعامل 

معه، والدرس المســـتفاد هـــو أن ”البطولة في 
هذا الزمان ليســـت أن يحمل اإلنســـان ســـيفا، 
ولكـــن البطولـــة الحقيقية أن يحمل اإلنســـان 

ضميرا“.

موسوعة السياسة

يقول ”مؤرخ المؤسســـة التشـــريعية“ ”لقد 
جمعـــت كل مـــا وقع في طريقي كمـــا دفعوا هم 
عربـــات المتالشـــيات فـــي شـــوارع مدننا كل 
مســـاء“، والحصيلـــة هـــي أكثر مـــن مئة عمل 
توثيقي تتصل كلها بتلك المؤسسة، كما أصدر 
سبعة عشـــر كتابا موجودا في المكتبات داخل 
المغرب وخارجه، وأخرى تحت الطبع، وأخرى 
بيـــن يديـــه، وحفظ ذاكـــرة البرلمـــان من خالل 

توثيق أهم أنشطته بالتصوير الفوتوغرافي.
كان بنيـــس هـــو الـــذي اقترح علـــى رئيس 
مجلس النواب السابق عبدالواحد الراضي أن 
يصـــدر المجلس كتبا، ويقدمهـــا إلى الملك في 
افتتاح الدورة التشريعية، وقد أصدر المجلس 
11 كتابا، منها كتابان دون اإلشـــارة إلى اسمه، 
مـــّذاك بدأ يفكـــر في إصدار كتبه بنفســـه؛ وعن 
ذلـــك يقول بنيس ”بدأت أفكـــر في إصدار كتبي 
بنفســـي، فأصـــدرت كتابـــي األول ســـنة 2006 
بعنـــوان ’المرأة في الخطـــب الملكية والبرامج 
الحكوميـــة وبرامـــج األحزاب السياســـية‘، ثم 
’الموســـوعة البرلمانية‘ سنة 2007، ثم ’البرلمان 
و‘اليهود  الدســـتوري‘  المجلـــس  في اجتهـــاد 
المغاربة في المنظومة القانونية 1913 - 2007‘، 

وغيرها“.
صـــدر لبنيس في عـــام 2017 مؤلف بعنوان 
”موســـوعة الحكومات المغربية 1955 - 2016“، 
مكـــون مـــن أزيـــد مـــن 600 صفحـــة، يتضمـــن 

العديد مـــن الوثائق والنصـــوص والمعطيات 
حـــول الـــوزراء الذيـــن تعاقبوا علـــى المغرب 
في تلـــك الفترة والذين بلغ عددهـــم 375 وزيرا، 
ويرصد فيهـــا العالقات العائلية للـــوزراء منذ 
االســـتقالل إلـــى اليـــوم والعالقات المتشـــعبة 
أيضًا، أصهارا، وأبناء عمومة، والوزراء اإلخوة 
في الحكومات المتعاقبة، والئحة الوزراء الذين 
كانوا أساتذة لألمراء واألميرات أو أصدقاء في 
الدراســـة، والوزراء الذين تقلدوا منصب مدير 
للديوان الملكي، أو كّلفوا بمهمة داخل المحيط 

الملكي.
يتمنـــى صاحـــب ”التحـــوالت اإلصالحيـــة 
بالمغرب فـــي ظل الربيع العربي“ و“نصف قرن 
مـــن الحياة البرلمانيـــة 1963 - 2013“، أن تقوم 
الدولة بتأســـيس أكاديمية للبحوث البرلمانية 
تضم كبار الشـــخصيات السياسية التي دخلت 
البرلمان، كمحمد بنســـعيد آيت يـــدر وامحمد 
بوســـتة وغيرهمـــا، إضافـــة إلـــى كفـــاءات من 
قانونييـــن وباحثين وبرلمانيين شـــباب، تكون 
مهمة هذه األكاديمية حفظ ذاكرة البرلمان على 

األقل.
وأخيرًا، ومـــن خالل احتكاكه بالمؤسســـة 
التشريعية خرج بنيس بخالصة تقول إن الفترة 
البرلمانيـــة األولـــى لســـنة 1963 كانت األفضل 
واألغنـــى في تاريـــخ المؤسســـة التشـــريعية 
المغربيـــة، على الرغم مـــن أن المعارضة كانت 
خـــالل تلك الفتـــرة أقوى من األغلبيـــة، لكن مع 
تجربـــة 1998 -يقول بنيـــس- اختلت الموازين 
في البرلمـــان وتزايدت المصالح الشـــخصية، 
إذ تزامن ذلك مـــع تحول أحزاب المعارضة إلى 
تدبير الشـــأن العام، وما وقع هو أن المعارضة 
صارت ضعيفة، وفقدت جلسات مجلس النواب 

متعتها.

وعي شعبي فريد يتطور في قلب مؤسسات الدولة

عبدالحي بنيس 

ذاكرة البرلمان المغربي العابرة لألجيال

التقاعد الذي يعيشـــه بنيس اليوم بدأ في نهاية ســـنة ٢٠١٢، وحينها أصدر الكاتب العام ملجلس النواب أمرا بمنعه من دخول البرملان الذي اشـــتغل فيه وخبر دهاليزه وأسراره، وجوه

ليخلص بنيس إلى أنه كون رزمة من الخصوم ومساحات كبيرة من املتعاطفني واملتحمسني للتعامل معه.

مهمته الصعبة يعترف بنيس بأن ما 

سهلها منذ البداية كونه الموظف 

األول الذي التحق بإدارة لم يكن فيها 

أي موظف وال رئيس مصلحة، أما 

التحصيل الدراسي فلم يحل بينه وبين 

طموحه إلى أن يجعل مهمته ذات 

شأن، فالذكاء واإلحساس بالمسؤولية 

جعاله يتأقلم بسرعة مع أجواء البرلمان 

وضغوطه اليومية، ويعرف ماذا يقول 

في العديد من القضايا ومتى يقوله، 

ويضيف {أغلق فمي قبل أن يغلقوا 

آذانهم وأفتح أذني قبل أن يفتحوا 

أفواههم}

[ اطالعه على الكثير من الوثائق ومناقشـــاته الكثيرة مع النواب والسياســـيين يؤهالن بنيس لتقديم بعض الحلول لنواب وسياسيين كثر، وهو ما لم يكن محل ترحيب من 
الجميع. مع العلم أنه هو من قدم لرئيس البرلمان فكرة أن يصدر المجلس كتبا ويقدمها إلى الملك في افتتاح الدورة التشريعية.

[ بنيس يرى نفســـه ذلك الموظف البســـيط الذي دخل البرلمان قديما 
دون أي شهادات مدرسية، وخرج منه بشهرة عالمية.

محممحمد بن امحمد العلوي
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} دبــي - أعلنـــت ”كانون الشـــرق األوســـط“ 
أســـماء الفائزيـــن األربعة األوائل فـــي برنامج 
”صناع القصص“ األول من نوعه، والذي يهدف 
إلى دعـــم األفراد في طرح قصصهم الفريدة في 
الحياة أو ما ُيعرف بصناعة القصص، ســـعيا 

لتعزيز الرؤيـــة الواقعة في نطاق الحكاية لدى 
جيل كامل من المصورين.

وتـــرى هـــذه الجائـــزة أن الصـــورة تمثل 
بدورها عنصرا أساســـيا ومهما في عالم سرد 
الحكايات، وهو ما تؤكده المقولة الشائعة أنه 

بإمـــكان صـــورة واحدة نقل حكايـــة تعجز عن 
نقلهـــا كتب كثيرة، وليس هذا في إطار التضاد 
بين الصـــورة والكلمة بقدر ما هو تكامل لخلق 

وسائط تواصلية وفنية مختلفة.
وحســـب بيـــان صحافـــي مـــن المقـــّرر أن 
يعلـــم البرنامج المصوريـــن الطموحين كيفية 
ابتكار صور مؤثرة ضمن ســـيناريوهات تتسم 
بالتحدي وتزويدهم بالقدرة على سرد القصص 

بفاعلية من خالل الصور الملتقطة.
وسيشـــارك الفائـــزون في دورة هـــذا العام 
من البرنامج في أربعة أنشـــطة مثيرة تقام مرة 
كل شـــهرين على مدار العـــام، كل منها يتطلب 
مهارات تصويـــر معينة، ويتـــم اختيار كل من 
هذه المغامرات بعناية للتأكد من أن المشاركين 
يتعلمـــون تقنيات مختلفة اللتقاط القصص في 
بيئـــات مختلفة، بما فـــي ذلك التقـــاط الصور 
الجوية في رحلة علـــى متن منطاد، والتصوير 
تحت الماء، وإنشـــاء قصـــص تصويرية مثيرة 

خالل الهبوط على حبل معّلق.
ونذكـــر أنه تـــم اإلعالن عن إطـــالق الدورة 
الســـنوية من البرنامج خالل مؤتمر ”ســـتيب“ 
لهـــذا العام، حيث أقامت كانـــون منصة عرض 
فريـــدة مقلوبة وشـــجعت الزائرين على التقاط 
الصور فيها بطريقة إبداعية ومشـــاركتها عبر 

قنوات التواصل االجتماعي من أجل الفوز.

} الجزائــر - أعلنـــت مجموعـــة من الشـــعراء 
الشـــباب في الجزائر عن تأسيس حركة شعرية 

أطلقوا عليها اسم ”فاي“.
وبحســـب المؤسســـين، فإن ”فـــاي“ حركٌة 
شـــعرّية مســـتقلة، هدفهـــا االرتقـــاء بالّشـــعر 
الجزائـــري بشـــكل خـــاص، وبالّشـــعر العربي 
بشـــكل عـــام، وإنتاج نـــص قادر علـــى تجاوز 
العقبـــات والوصول إلى كتابـــة التاريخ األدبي 

الجديد في ظل مستجدات العصر.
وتضم الحركـــة التي ال تتبـــع أّي جهة، 20 
عضـــوا مـــن الشـــعراء الجزائريين الشـــباب، 
إضافة إلى هيئة استشارية ونقدية، مكونة من 
”الذيـــن بادروا إلى االلتفـــاف حول فكرة البحث 
عن وجودهم الخـــاص وحركتهم األدبّية بعيدا 
عن الســـياق العام، وما يعيشـــه من عشوائية، 
معتمديـــن علـــى جهودهم الذاتية فـــي تحقيق 

أهدافهم النبيلة“.

ومـــن بيـــن هـــذه األهـــداف والمنطلقـــات 
التـــي حددتها الحركة لنفســـها: تبنـــي الرؤية 
االصطفـــاف  أشـــكال  كل  ونبـــذ  اإلنســـانية، 
األيديولوجـــي، ومنح فـــرص للنـــّص المتمّيز 

والعمل على الترويج له إعالميا ونقدي.
 إضافـــة إلـــى ذلك تســـعى الحركـــة إعادة 
توطيـــد العالقـــة بين الّشـــعر واللغـــة العربية 
والجمهور من جهـــة، وتحفيز اآللة النقدية من 
جهـــة أخـــرى، واالعتماد على معاييـــر الجودة 
فـــي الترويج للّشـــعر الجزائري بشـــكل خاص 
والعربي بشـــكل عام من أجل العمل على نشره 

والتعريف به وإنصافه.
ويؤكد المؤسســـون أن حركتهم تقف ”ضد 
الرداءة في عالم الشـــعر جملة وتفصيال، وضد 
كل ظواهرها ومسبباتها، من أجل مشهد أدبي 
صحي وقادر على خلق اختالف حقيقي في هذا 

العالم“.

وقالـــت الشـــاعرة والباحثـــة واألكاديميـــة 
حليمة قطاي، وهي من مؤسســـي الحركة، ”إن 
هذه الحركة الشـــبابية التجديدية، تسعى إلى 
االرتقاء بالنص وإخراجه من ظلماته القرائية، 
بعـــد أن عـــاد حبيـــس المنّصـــات والقاعات“. 
وأضافـــت قطـــاي ”أســـوة بجميـــع الحركات 
التي حاولت واســـتطاعت تغييـــر وجه الكتابة 
واإلبـــداع فـــي العالم، فإن ’فـــاي’ حريصة على 
التحّلي بأعلى مســـتويات الجديـــة، واالعتماد 
علـــى األدوات الفنّية والبحـــث النقدي الموّجه 
والمؤســـس من أجـــل صناعة صـــورة ناصعة 

للشعرية الجزائرية والعربية الشبابية“.
ومـــن مؤسســـي هـــذه الحركـــة الشـــبابية 
التجديدية نذكر الشـــعراء الشباب حنين عمر، 
عبدالغني بلخير، رضا بورابعة، حمزة العلوي، 
آمنـــة حزمون، حســـناء بـــروش، آمنـــة بلعلي 

وحليمة قطاي وغيرهم.

أحمد مروان

} ال يبدو كتاب “كتابات تأسيسية في الثقافة 
السينمائية“ مجرد كتاب في النقد السينمائي 
أو في المفهوم األوســـع، الـــذي يحتوي النقد 
الســـينمائي وهو مفهوم الثقافة السينمائية، 
كما يطلق عليها مؤلفه هاشم النحاس، بل إن 
أهميته تنطوي على القيمة العالية للدراسات 
التـــي يحتويهـــا وأهميتهـــا البالغـــة، برصد 
الكتاب البدايات األولى لتأســـيس الدراسات 
الســـينمائية والنقد السينمائي المنهجي في 

العالم العربي.
قدم للكتاب الدكتور محمد كامل القليوبي، 
وترجع بعض الدراسات التي يحتويها الكتاب 
إلى عـــام 1963 أي إلى ثالثة وخمســـين عاما 

مضت، بينما يرجع أحدثها إلى عام 1975.

إزالة الحدود

يـــرى القليوبـــي أن العبارة التـــي يرددها 
البعض من أن الســـينما فن وافد، ”هي عبارة 
تبدو كاعتذار عن موجات الهبوط التي تعتري 
هذا الفـــن في بالدنا، حيـــث ال يدرك أصحاب 
هـــذه المقولـــة ومروجوها أن جميـــع الفنون 
فـــي العالـــم وجميـــع األعمـــال والصياغـــات 
التكنولوجيا  وحتـــى  والموســـيقية  األدبيـــة 
المعاصـــرة جميعهـــا فنـــون وأدوات وافدة، 
يسعى العالم كله شرقا وغربا 
وشـــماال وجنوبا إلى 
ووضعها  احتوائهـــا، 
القومية  صياغتها  في 
وفـــي  المناســـبة 
وهو  ثقافاتهـــا،  إطـــار 
مـــا ُيقـــدم عليه هاشـــم 
ـــاس هنا دون تردد.  النحَّ
إن البحـــث الـــدؤوب 
المقدم  النظـــري  والجهد 
في هذه الدراسات يزيالن 
الحدود بين ما هو أجنبي 

وما هو قومي“.

إن أول الدراســـات التـــي يحتويها الكتاب 
هي دراســـة «ســـيكولوجيا اإلبداع والسينما» 
(نشـــرت عـــام 1970)، تضـــع ما يشـــبه البيان 
«المانفيســـتو» لفهم علمي، حيث يجد المؤلف 
معادال لتطبيقاتها لدينا مسترشـــدا بدراسات 
يوســـف مـــراد، ويتوصـــل الكاتب إلـــى وضع 
خارطـــة واضحـــة، تمكنـــه مـــن تقييـــم العمل 
السينمائي، بتحديد األبعاد التقريبية الخاصة 
لهـــذه الخارطـــة بمجموعـــة مـــن األســـئلة عن 
الحساســـية للمشـــكالت، وعن الطالقـــة، وعن 
المرونة فـــي التفكير، وعـــن األصالة، وبعد أن 
يقدم نماذجه ُمستشهدا بعدد من األفالم المهمة 
على مســـتوى العالم، يطبق خارطة أسئلة على 
الوضـــع الســـينمائي في مصـــر، وينتهي إلى 
أنه ســـيوجد دائما نوعان من السينما؛ سينما 
خاصة وســـينما عامة، وال بد أن تتأثر السينما 
العامة بأساليب السينما الخاصة وتأخذ منها 

ما تراه مالئما ألغراضها.
أما خيار الدراسات كلها فينصب على هذه 
الســـينما الخاصة بدراســـات جمالية لعدد من 
أهم نماذجها سواء على المستوى العالمي أو 

المحلي.

تحليل األفالم

حوارا  يتضمن فصـــل ”الكتابة بالضـــوء“ 
عبدالعزيز فهمي،  مع مصور فيلم ”الموميـــاء“ 
الذي يعد واحدا من أهـــم مديري التصوير في 
تاريخ السينما المصرية، ويتحاور معه هاشم 
ـــاس حول تجربتـــه في مجـــال التصوير  النحَّ
الســـينمائي عامـــة، محاوال فهم آليـــة العملية 
اإلبداعية للصورة وخصوصأ أثناء التصوير، 

والمشـــاكل والتحديات التـــي يواجهها، وكيف 
يمكـــن التعبير بالضوء عـــن المواقف الدرامية 
المختلفة بالفيلم متجـــاوزا قصور اإلمكانيات 

اآللية المتاحة.
وفي فصل بعنـــوان ”شـــخصيات ميرامار 
بيـــن الرواية والفيلـــم“، يقدم المؤلف دراســـة 
تفتح مجاال رحبا لتأمل عالقة السينما باألدب، 
حيـــث يقدم نموذجا مهما يجمـــع بين التحليل 
الروائي األدبي والتحليل السينمائي في قراءة 
ممتعة للكلمة، بكل مـــا تحمله من دالالت وبين 
م من خاللها،  الصـــورة الســـينمائية التي ُتقـــدَّ
ولذلك يتناول ســـت شـــخصيات تتصارع حول 
زهرة التي تمثـــل بعدا رمزيا لمصر، على غرار 
شـــخصية حميدة فـــي رواية ”زقـــاق المدق“، 
موضحا ما في عالم نجيب محفوظ بتشابكاته 

وتركيباتـــه البالغة العمق والثـــراء والرمزية. 
ى بكل  ـــاس إلى أن الفيلم قد ضحَّ وينتهي النحَّ
المكاســـب التي وفرتها له الرواية دون مقابل، 
وتحولـــت زهرة إلى مجرد فتاة ريفية ســـاذجة 
هربت من القرية تشدها بهرجة المدينة وتأمل 

في الزواج من أفندي.
اس  ويكشـــف الكتاب كيف كان هاشـــم النحَّ
الـــذي  األول،  العربـــي  الســـينمائي  الباحـــث 
كان بإمكانـــه الجلـــوس إلى طاولـــة المونتاج 
(المافيوال)، ونقل مشاهد كاملة بجميع تفاصيل 
لقطاتهـــا مـــن األفـــالم التـــي يقوم بدراســـتها 

والكتابة عنها.
وفي مجـــال نقل األفالم المهمـــة وتحليلها 
علـــى طاولة المونتـــاج، توجد للكاتب دراســـة 
أخـــرى ذات أهمية خاصة عام 1970 عن مشـــهد 

«ساللم األوديسا» في فيلم «المدرعة بوتومكين» 
لسيرجي ايزنشتين عام 1924، الذي ُيعد المشهد 

المهم في تاريخ السينما حتى يومنا هذا.
وفـــي الفصل األخير من هـــذا الكتاب يعود 
بنا النحاس إلى مخرجه األثير صالح أبوسيف 
في دراسة مهمة عن ”إخراج صالح أبوسيف“، 
يتناول فيها بالتحليل ثالثة وعشرين فيلما له، 
بـــدءا من أول أفالمه «دائما في قلبي» عام 1945 

حتى فيلم «ال تطفئ الشمس» عام 1961.
ولعـــل ما يســـتحق االنتباه هنـــا كما يرى 
القليوبي أن الدراســـات التي يحتويها الكتاب 
تســـتدعي ضرورتهـــا اآلنية لـــدى قراءتها، ألن 
رهان المؤلف على األفالم التي قام بدراســـتها 
ورصدهـــا، كان رهانـــا حقيقيا علـــى بقاء هذه 

األفالم راسخة ومهمة في تاريخ الفن العربي.

الثالثاء 2018/06/05 - السنة 41 العدد 11011

صـــدرت أخيـــرا عن {شـــركة املطبوعـــات للنشـــر والتوزيع} ترجمـــة لرواية جون غريـــن األخيرة ثقافة

بالعربية، بعنوان {سالحف إلى ما ال نهاية}.

أهــــدت أســــرة الدكتور الراحــــل صوفي أبوطالــــب مكتبته الخاصــــة إلى مكتبة اإلســــكندرية، 

وتتضمن املكتبة مؤلفات أبوطالب وكتبا فكرية وأدبية متنوعة.

السينما ليست فنا دخيال على ثقافة العرب
[ دراسات سينمائية رائدة عمرها نصف قرن تجمع في كتاب  [ قراءة معمقة في عالقة السينما بالواقع واألدب

على عكس ما يبدو للبعض من أن السينما دخيلة عند العرب ولم تقدم الكثير، فقد طرحت 
السينما العربية العديد من التجارب الهامة، والتي بقيت راسخة في تاريخ السينما عربيا 
وحتى عامليا، خاصة ما كان منها على عالقة باألدب مثل األفالم املســــــتوحاة من كتابات 

جنيب محفوظ.

الكتـــاب مجموعـــة من الدراســـات 

المهمة فـــي مجال الســـينما ال على 

مســـتوى مصر فحســـب وإنما على 

مستوى العالم العربي كله
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متى يشرق إسالم األنوار في أوروبا؟

} في ”فيال ارموني“ بباريس، ينتظم راهنا 
معرض ضخم يستمر حتى التاسع عشر 

من شهر أغسطس القادم حول ”الموسيقى 
واألصوات في العالم العربي”. وسيكون هذا 
المعرض مصحوبا بحفالت موسيقية وفنيه 

تظهر جمالية الموسيقى العربية في أبرز 
وأهم تجلياتها القديمة والحديثة. وُمعلقا 
على المعرض قال الفنان عزيز السمحاوي 
الذي سيكون أحد المشاركين في الحفالت 
الموسيقية “إنه -أي المعرض- رحلة في 

الزمن تجعلني أحلم. إنه يفتح العقول، وهو 
بمثابة ُمَتَنّفس في هذا الوضع الموسوم 

بالعنف وسوء الفهم اللذين يلّوثان زمننا“.
وفي أواخر شهر أبريل من هذا العام، 

تجمع في باريس حوالي 150 عربيا مسلما 
جاؤوا من بلجيكا ومن مختلف المدن 

الفرنسية ليظهروا الوجه المشرق لإلسالم، 
رافضين كل مظاهر التزمت والالتسامح التي 

شوهت صورة العرب والمسلمين وجعلتهم 
يعيشون في غربتهم وكأنهم رموز للشر 

والجريمة والعنف واإلرهاب…
وقد نوهت وسائل اإلعالم الفرنسية، 
اليسارية والتقدمية منها بالخصوص، 

بهذه التظاهرات ألنها حسب رأيها تهدف 
أساسا إلى دفع العرب المسلمين إلى التوحد 

والتضامن في ما بينهم لمواجهة التيارات 
السلفية المتشددة التي شوهت صورتهم في 
جميع أنحاء العالم، ُمرّوجة لثقافة تقوم على 
العنف، ورفض االختالف، وتسميم العالقات 

بين الشرق والغرب…
وعلينا أن نشير إلى أن محاوالت أخرى 

سبقت مثل هذه التظاهرات إلظهار الوجه 
المشرق لإلسالم. ففي جّل مؤلفاته، كما في 

مواقفه، كان المفكر الجزائري المرموق دائم 
الحرص على النبش في التراث، وفي التاريخ 

للتعرف بكل من انتصروا إلسالم متسامح، 
ينبذ كل شكل من أشكال التشدد، والغلو، 

واالنغالق. وقد تمكن الراحل محمد أركون 
من أن يكون على مدى سنوات طويلة مرجعا 
أساسيا عليه يعتمد الفرنسيون بمن في ذلك 

الزعماء السياسيون الكبار، للتعرف على 

اإلسالم، والمسلمين في صورتهم الحقيقية…
ولم يكن األكاديمي الكبير جمال الدين 

بن الشيخ مختلفا عن مواطنه محمد أركون. 
فعلى مدى مسيرته المديدة، ظل مدافعا عنيدا 

عن إسالم التنوير، ُمفّندا من خالل مواقفه 
ومؤلفاته أطروحات الحركات األصولية 

المحرضة على العنف واإلرهاب. ومن أهم ما 
قام به جمال الدين بن الشيخ هو التعريف 
باآلثار األدبية العربية القديمة التي تجسد 
إسالم االنفتاح والتسامح في أبدع مظاهره 

مثل ”ألف ليلة وليلة”، ومؤلفات الجاحظ، 
و”األغاني“ ألبي فرج اإلصفهاني، و”كليلة 

ودمنة“ البن المقفع. كما أن كتابه حول 
الشعرية العربية ال يزال إلى اآلن مرجعا 

أساسيا للشعر العربي القديم بالنسبة 
للجامعات الفرنسية واألوروبية عموما.

وعلينا أال نغفل عن األدوار المهمة التي 
لعبها مفكرون وكتاب عرب آخرون مقيمون 

في أوروبا في مواجهة التطرف والعنف. مع 
ذلك ظلت أفكار جميع هؤالء منحصرة في 

حلقات ضيقة ومحدودة، وال تأثير لها خارج 
الجامعات ومراكز البحوث. لهذا السبب، 

تمكنت التيارات األصولية المتطرفة من غزو 
األحياء التي فيها يقيم المهاجرون العرب، 

وكسب دعمهم، وتأييدهم لتكون ناطقة 
باسمهم. ولم تكتف هذه التيارات بذلك، بل 
إنها تمكنت من غسل أدمغة شبان وشابات 

من الجيل الثالث والرابع من المهاجرين 
ليكونوا جنودا لها على جبهات متعددة.
ولعل الحل األمثل لمواجهة التيارات 

المتشددة في أوروبا هو إخراج إسالم 
التنوير واالنفتاح من الحلقات الضيقة، 

ومن بطون الكتب لكي يتمكن من التأثير 
الناجع والفعلي في نسبة عالية من 

المهاجرين العرب. ولن يتّم ذلك حسب 
رأينا إّال عبر اإلكثار من التظاهرات الثقافية 

والفنية التي تبرز الجوانب المشرقة التي 
تميزت بها الحضارة العربية-اإلسالمية 

في عصور تألقها وانفتاحها على العالم… 
وعلى الدول العربية إن كانت تسعى حقا 

إلى التصدي للتيارات التي شوهت صورة 
اإلسالم والعرب، أن تعمل على إنشاء مراكز 

ثقافية في البلدان األوروبية التي يكثر 
فيها المهاجرون لكي تكون فضاء لمثل هذه 

التظاهرات…

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

السينما العربية لها عراقتها (المخرج صالح أبوسيف أثناء التصوير)

غروب في دبي

الصور تحكي قصصا كثيرة

شعراء جزائريون يؤسسون حركة جديدة



محمد الحمامصي

} تحتفـــي الكاتبة الســـودانية ملكـــة الفاضل 
عمـــر، الفائزة بجائزة الطيـــب صالح العالمية 
لإلبداع الكتابي، بالواقع وتستمد منه أفكارها 
األساسية لمختلف إبداعاتها سواء في الشعر، 
أو القصـــة القصيـــرة أو الروايـــة، فرواياتها 
الثـــالث ”الجدران القاســـية“ و“فـــي مكان ما“ 
وأخيـــرا الرواية الفائزة ”الشـــاعرة والمغني“ 
تشـــتبك مع الواقع في أفكارها ورؤاها، لتحمل 
تجليات تناقضاته وانعكاســـها على اإلنســـان 

والمكان.

الواقع والخيال

حـــول بدايـــة تجربتها مـــع الكتابـــة تقول 
الفاضل ”جائزتي الكبـــرى تمثلت في الصمود 
واالســـتمرارية في عالم األدب منذ دخلت إليه. 
نظمـــت الشـــعر بالفصحى والعاميـــة ومازلت 
أحتفظ بقصائد البدايـــات، وربما تجد طريقها 
إلى النشـــر قريبا. النشـــر يمثل حافزا معنويا 
يشـــجع المتـــردد والمتوجس إلـــى الدفع بما 
جـــادت به قريحته وملكاته إلى القراء. نشـــرت 
لي جريدة الخرطوم قصتي القصيرة ’العريس’ 
ثـــم قصيـــدة ’يمة’ وبعدهـــا توالى النشـــر في 
صحف مختلفة. والتحول الحقيقي حدث عندما 
التي  كتبت روايتي األولى ’الجدران القاســـية’ 
اســـتغرقت ثالثة أعوام، ثم رواية ’في مكان ما’ 
التي نالت المركز  وأخيرا ’الشـــاعرة والمغني’ 
الثالـــث فـــي مســـابقة الطيب صالـــح لإلبداع 

الكتابي في دورتها الثامنة“.
”الجـــدران  لروايـــة  األساســـية  الفكـــرة 
عالجت قضية التعذيب في السجون،  القاسية“ 
وتشـــير الفاضل إلى أن فكـــرة الرواية جاءتها 
من خـــالل عودتها إلى وطنها من الغربة، حيث 
كانت تحيط بها حكايـــات االعتقال والتعذيب، 
فتـــرة عجيبة، كانت تســـتحوذ فيهـــا أحاديث 
المعتقالت على نصيب كبير من جلسات األنس 
العاديـــة واللقـــاءات، وكانـــت الحكايات تجعل 
الحاكي والمســـتمع يضحكان أو يأســـفان من 

شر البلية.
وتتابع الكاتبة ”رواية ’الجدران القاســـية’ 
تحكـــي عن معانـــاة معتقل سياســـي، وفكرتها 
جاءت عندما صدمت بينمـــا أقرأ مجلة المجلة 
العربيـــة عن مواطن عذب حتى أصيبت ســـاقه 
وهـــددت بالبتر. ذهلت ولم أعد أفكر إال في هذا 
الشـــاب وما حدث له، وكيف ولماذا؟ وأســـئلة 
أخرى طرحتهـــا في مراحل مختلفة من الرواية 
التي ســـبقت الرواية  وضمنتهـــا قصيدة ’يمة’ 
وتقـــول في مطلعها ’ولـــدك ال قنع ال راح’. ومع 
ذلك فال أحســـب أن الرواية ترمـــي إلى تجريم 
فتـــرة ما أو نظام بعينه، وإنما ممارســـة تتكرر 

على مر العصور، وعلى الرغم من التطور الذي 
حققته البشرية في نواح مختلفة إال أن النزعة 
إللحـــاق األذى الجســـماني باآلخرين بمبررات 
شـــتى مازالت كما هي، تتكرر بأشكال مختلفة 
وتلحق بالجسد والروح جراحا غائرة تصعب 

مداواتها“.
وأضافـــت الفاضـــل ”لم أتعرض للســـجن 
وال للتعذيـــب، ولم أخف الفشـــل أو باألصح لم 
أفكر فيه، ولم يكن ضمن هواجســـي المعتادة. 
لقـــد أعملت ملكـــة الخيال مع حكايـــات الواقع 
ورواياتـــه فـــي كتابة أحداث الروايـــة، وكل ما 
كنـــت أفكر فيـــه أن تخرج ’الجدران القاســـية’ 

للناس. وهذا ما حدث“.
وحـــول روايتهـــا الفائزة بجائـــزة الطيب 
والتي  صالـــح للرواية ”الشـــاعرة والمغنـــي“ 
تتشـــكل رؤيتها حول عالقة حب بين شـــاعرة 
ومغـــن، وترصـــد الواقـــع االجتماعي لســـكان 
منطقـــة مهمشـــة، تؤكد الفاضل أن ”الشـــاعرة 
والمغنـــي“ تأتي كعنوان يشـــكل عتبة ألحداث 
الرواية التـــي تتمدد وتتطور على نحو لم يكن 

في حسبان الكاتبة نفسها كما تعتقد.
وتقـــول ”العناويـــن حســـب تجربتـــي في 
الشـــعر والنثر تفرض نفسها وقد يتمرد عليها 
الكاتـــب أو الكاتبـــة ويعمل علـــى تغييرها في 
النهاية على الرغم من أنه ســـيظل مرتبكا إزاء 
العنـــوان األول. لم أعد أقيد نفســـي بالعنوان، 
فعنوان روايتـــي األولى كان جزءا من فقرة في 
أحد فصول الرواية. وعنـــوان روايتي الثانية 
كان أيضـــا جزءا من فقرة في منتصف الرواية، 
وقد أطـــاح بالعنوان األول الـــذي اخترته. كما 
ذكـــرت ال أتقيد بالعنوان وال بالبطولة المطلقة 
والبطل الواحد أو الشـــخصية الرئيسية، فلكل 

شخصية دورها الذي إن طمس تأثرت 
الرواية“.

وتلفت الفاضل إلى أن تصريحها 
بـــأن أعمالها تعتمد على الجمع بين 
الواقع والخيال ال يعني خشية ردود 
الفعـــل، وتجريم الواقع االجتماعي 
ألفكار تكشـــف متناقضاته، وتقول 
”الواقع محتشـــد بصور قد يراها 
البعض نوعـــا من الخيال. الكثير 
مـــن من مشـــاهد رواياتي رأيتها 
بعيني، الخيـــال يأتي مع بعض 
التفاصيل الصغيرة ويتمدد بين 
واألمكنة  وتسلســـلها  األحداث 

ووصفها ثم الشخصيات وظروفها. مثال 
فـــي رواية ’في مـــكان ما’ كتبت عـــن أماكن من 
وحي الخيال وأعطيتها أســـماء من عندي، وقد 
ربط بعض قـــراء الرواية بينهـــا وبين دارفور 
علـــى الرغم من أنني لم أذهب الى دارفور حتى 
اآلن. اإلشـــارة الوحيدة كانت بعبارة ’في مكان 

ألن الروايـــة تحكي في بعض  ما من أفريقيـــا’ 
فصولهـــا عن ’الطفل المفقـــود’ الذي ينتزع من 
بيئتـــه، ويعود إليها غريب اللســـان فيما يمثل 
جزءا من متاعب هذه القارة وربما غيرها. وردا 
على سؤالك أنا ال أخشى الواقع وال أعمل على 
تجريم شـــخص أو كيان أو نظام، إنما أتناول 
ممارسة أجدها مســـتفزة بما يكفي لمعالجتها 

في رواية“.

المشهد السوداني

الشـــعر  كتبـــت  أنهـــا  الفاضـــل  توضـــح 
بالفصحى والعامية، وتقول ”بداياتي كانت مع 
الشـــعر ثم القصة القصيرة والمقال فالرواية“، 
وتضيـــف ”لـــدي العديـــد مـــن 
القصائـــد بالفصحى والعامية، 
ولكـــن دعنـــي أســـتعير تعليق 
أســـتاذنا الكبير الشاعر فضيلي 
جماع الـــذي قرأ مســـودة رواية 
’الجـــدران القاســـية’ وأديـــن لـــه 
بالفضل في حســـم ترددي والدفع 
بهـــا للنشـــر، وكان تعليقه إن ’هذا 
أســـلوب شـــاعر’. ولم يكـــن يعرف 

أنني أكتب الشعر“.
الروايـــة  ”أن  الفاضـــل  وتؤكـــد 
الســـودانية تمضـــي اآلن حثيثا في 
ماراثون الســـرد في العالـــم العربي، 
وتســـجل حضورا مشـــهودا أفريقيـــا وعربيا، 
ومثلما انطلقت عالميا من قبل بروايات الطيب 
صالـــح وقائمـــة المئـــة، ها نحن اآلن نشـــاهد 
الحضور المتوالي لعدد من األسماء السودانية 
مثل أمير تاج السر في القائمة القصيرة للبوكر 

العربية وزيادة حمور ومسابقة نجيب محفوظ 
وهناك علـــي الرفاعي وجائزة كتارا، وبشـــرى 
الفاضـــل والبوكـــر األفريقيـــة، وبركة ســـاكن، 
وبعيدا عن الجوائز والمســـابقات هناك كتاب 
ســـودانيون ســـجلوا حضورا قويـــا في مجال 
الرواية ويقودون الطفرة الرائعة التي تشهدها 
الرواية الســـودانية، وإذا مـــا توفرت ألعمالهم 
الترجمـــة واإلعـــالم المناســـب فهـــم بال شـــك 

سيضيفون الكثير للمكتبة العالمية“.
وتقول الفاضـــل إن ”المشـــهد الثقافي في 
الســـودان يشـــهد أيضا حركة دؤوبة في إثراء 
القراءة وقد شهدت عن كثب جهود نادي الكتاب 
الســـوداني بقيادة مشاعر شـــريف الذي يؤمه 
قراء وقارئات الرواية المحلية والعالمية، ويقرأ 
كل شـــهر رواية واحدة، ثـــم يتناولها األعضاء 
بالتحليل والنقد والنقاش. إنها مبادرة جميلة 
أتمنى وأتوقع لها االستمرارية والنجاح، حيث 
جعلت الخرطوم تلتقي بأسماء رائدة في مجال 
األدب والســـرد. وأتمنى أن نشهد قريبا فعالية 
تجمعنا بمبدعي أفريقيا والعالم أجمع، فليس 
مثـــل الرواية ما يجعلـــك تتخطى المســـافات 

لتتعرف على الشعوب األخرى“.
وكشـــفت الفاضـــل أنهـــا تجد نفســـها في 
الترجمـــة فهي مجـــال ممتع وإن لـــم يخل من 
مشـــقة، وتقول ”عندما أضع قلم الكتابة ألتقط 
قلم الترجمة. والترجمة الجيدة تضع المترجم 
فـــي مصـــاف المبدعيـــن. فعمليـــة الترجمـــة 
تســـتدعي إلماما كافيـــا بلغة النـــص األصلي 
وبيئتـــه وظروفـــه، ثم اإللمـــام الكافـــي باللغة 
المترجم إليها وثقافة وبيئة الهدف، ودون ذلك 
وأكثر ســـترتكب أكبر خيانة في عالم الترجمة 

وهي خيانة النص“.

زكي الصدير

} ال يقّدم كتاب ”صوت خلف النافذة“ للباحثة 
الســـعودية هند السليمان اســـتقصاء لتاريخ 
النســـوية، وال يســـعى لتقديم قـــراءة تحليلية 
للفكـــر النســـوي، بل يقترح من خـــالل فصوله 
ومقاالتـــه تلمس مجاالت لفهم طبيعة العالقات 
بين األفراد داخل المجتمع الســـعودي انطالقا 

من المنظور النسوي.
فـــي كتابها  تحدد الســـليمان ”النســـوية“ 
الصادر حديثا عن دار عرب للنشـــر والترجمة 
بلندن، بثالثة مالمح أساسية: الهدف الساعي 
إلى تمكيـــن المرأة، وعالقتها بالرجل بوصفها 
”آخر“، واألنوثة. والهدف النسوي -في رأيها- 
يتمّثل فـــي تمكين المرأة، هـــذا التمكين الذي 
يتعّدى في حقيقته فئة محددة إلى كونه فلسفة 
مجتمعية وحراكا مســـتمرا. وبالتالي فالمرأة 
-بحسب السليمان- تمثل عبر موقعها ”فكرة“ 
يمكن أن تنطوي تحتها جميع الفئات المهّمشة 

في المجتمع.
أمـــا الملمح الثانـــي الذي تناولـــه الكتاب 
فيشير إلى أن العالقة بين المرأة والرجل عالقة 
تكامليـــة، بمعنى إن كانـــت المرأة هي الجنس 
اآلخـــر، فالرجل هـــو الجنس اآلخر بالنســـبة 
إلـــى المـــرأة، وكل ُيعـــرف بآخره. وتســـتنتج 
الســـليمان من ذلـــك أن الالتكافـــؤ ”الجندري–

الجنســـي“ المتأصل في المجتمع هو إشكالية 
نظـــام ثقافي ال جريرة رجل بذاته. وفي الملمح 
الثالـــث واألخير تخلص الكاتبـــة إلى أن وعي 
المرأة بذاتها وفق التصور النسوي ال يشترط 
إنكار األنوثة، فالمـــرأة والرجل مختلفان على 
المســـتوى الســـيكولوجي دون أن يمنـــح هذا 

االختالف ألحدهما أفضلية على اآلخر.
وتوضح الســـليمان في مقدمـــة الكتاب أن 
النســـوية وفق التحقيب الزمني لها تشـــّكالت 
عبـــر موجات ثالث رئيســـية، وتشـــير إلى أن 
بعض الدارسين يحددها بأربع وبخمس، فيما 
أصوات أخرى تعلن نهاية النســـوية مع نهاية 

الموجة الثالثة اكتفاء بها.
وتقول السليمان ”الموجة األولى للنسوية، 
والتـــي لم تعرف بهذا المســـمى، كانت في عام 
1968، وهناك من يعد البداية الرسمية للموجة 
األولى من خالل اتفاقية سينيكا فولز عام 1848 
في مدينـــة نيويورك، حيث برزت بشـــكل كبير 
المطالبات بحـــق المرأة فـــي التعليم والعمل 
وحضانة األطفال ومشاركة الزوج عند الطالق. 
والموجة الثانية ابتدأت منذ مطلع الســـتينات 
حتـــى مطلع الثمانينات، وهنـــا تحول التوجه 
فـــي اســـتحصال حقوق المـــرأة مـــن المجال 
السياســـي إلى المجـــال االجتماعي والثقافي. 
ويمكـــن تحديد الموجـــة الثالثة للنســـوية ما 
بيـــن عامـــي 1990 و2008، وقـــد تأثـــرت هـــذه 

الموجة بالرؤية المابعد حداثية وبالتفسيرات 
المابعد–بنيوية“.

وتضيـــف ”إن بعـــض الباحثيـــن يعلنون 
أن نهاية الموجة الثالثة هي نهاية النســـوية 
ذاتهـــا. إضافـــة إلـــى هـــذا، يتوجه عـــدد من 

العامالت في مجال دراســـات المرأة 
أو الجنـــدر مّمـــن يقدمـــن طروحات 
نســـوية إلى رفـــض هذا المســـمى 
’نســـوية‘، أو كما يعلّنها ’نحن لسَن 
نســـوّيات‘، ال رفضا للفكر النسوي 

ذاته، ولكن إعالنا لموته“.
خالل  من  الســـليمان  وتحاول 
للكتـــاب  التاريخيـــة  مقدمتهـــا 
أن تحـــدد مالمـــح النســـوية في 
المجتمـــع المحلـــي الســـعودي 
أبـــرز  إلـــى  باالســـتناد  وذلـــك 
القضايـــا التـــي صاحبـــت كل 
موجة من الموجات النســـوية، 

وأيضـــا تســـعى مـــن خـــالل فصـــول الكتاب 
إلى إلقاء الضـــوء على أهم قضايا النســـوية 
السعودية، ومدى بعدها أو قربها أو امتزاجها 

بتلك الموجات النسوية العالمية.
وتقـــول الكاتبـــة ”في مجتمعنا، وبســـبب 
العولمة ودخول النســـاء بشكل كبير في مجال 
التعليـــم، والعمل، وتأثير موجـــات االبتعاث، 
واألهم تأثير وســـائل التواصـــل االجتماعي، 

أســـهم ذلك فـــي إحـــداث تغييـــرات كبيرة في 
المجتمـــع الســـعودي وطبيعـــة العالقات بين 
األفـــراد، وكذلك التصورات حـــول الذات. هذا 
األمر، جعل الحراك النسوي هنا أشبه بانفجار 
ثقافي، وإن أردنا تصويره بصريا، فالمشـــهد 
أقـــرب إلى طوفـــان صاعـــد على نحو 

مفاجئ“.
للحراك  ”الظهـــور  وتتابـــع 
النســـوي فـــي الســـعودية تـــم 
فـــي وقت يعلـــن فيـــه الباحثون 
الغربيون موت النسوية، الكتمال 
متطلبـــات مراحلهـــا. ومـــن هنا، 
فإننا ســـنجد في الحراك النسوي 
المحلي مالمح تلك الموجات دون 
تحديـــد لملمح يحصـــر الحراك في 

مرحلة محددة“.
أن  إلـــى  الســـليمان  وتطمـــح 
األصـــوات  أحـــد  الكتـــاب  يكـــون 
المرحلـــة  عـــن  المعبـــرة  النســـوية 
الزمانية والمكانية الحالية للخطاب النســـوي 
السعودي، وفي سبيل تحقيق ذلك تناولت عبر 
مقـــاالت متعددة مفهوم النســـوية مفّصلة إياه 

من خالل خمسة أبعاد رئيسية.
وحـــددت الســـليمان البعـــد األول بعنوان 
طبيعـــة  مســـتقرئة  والخطـــاب“  ”النســـوية 
الخطابات النسوية وما تتضمنه من تصورات 

فكرية حول الوضع النسوي الحالي وإمكانات 
تغييره. أما البعد الثاني فتناولت فيه موضوع 
النســـوية واآلخر عبر قـــراءة لطبيعة العالقة 
المرتبكـــة مـــع اآلخـــر، وتحديـــدا الرجـــل من 
منظور نســـوي. والبعد الثالث رّكزت فيه على 
موضوع النســـوية والمنتج الثقافي وذلك عبر 
تفكيكها لكيفية حضور الخطاب في النصوص 
واألعمـــال الفنية بعيدا عن التنظير المباشـــر. 
واهتمت السليمان في البعد الرابع من الكتاب 
بالقضايا المرتبطة بالنسوية مثل الرأسمالية 
وتأثيراتهـــا علـــى عالقـــة المـــرأة بجســـدها، 
والتحـــرش وتعريفه وتمييزه عن الغزل، بينما 
رّكزت في البعد الخامس واألخير على النسوية 

واالشتغال الحقوقي.
الجديـــر بذكره أن الباحثة هند الســـليمان 
من مواليد مدينة بريدة بالســـعودية، وحاصلة 
على الدكتوراه في علـــم النفس اإلكلينيكي من 
جامعة مارشال بأميركا، وهي أستاذة جامعية 
بعـــض  وإن  مرخصـــة.  نفســـية  وأخصائيـــة 
المقاالت الواردة في الكتاب نشرت في عدد من 
الصحف والمجالت العربية ومواقع التواصل 
االجتماعـــي ما بين األعـــوام 2014 و2017. كما 
تجدر اإلشـــارة إلـــى أن الكتاب تم فســـحه في 
السعودية أثناء معرض الكتاب الماضي، ثم تّم 
إلغاء الفسح من جديد دون أن تصّرح الجهات 

اإلعالمية السعودية عن األسباب.
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وقع الشـــاعر األردني موســـى حوامدة مؤخـــرا في رواق بيـــت الثقافة والفنون بعمـــان مجموعته ثقافة

الشعرية الجديدة التي صدرت بعنوان  {سأمضي إلى العدم}.

عـــن املركز القومي املصري للترجمة صدرت للبروفيســـورة املصرية منى بيكر ترجمة لكتابها 

{الترجمة والصراع.. حكايات سردية}، ونقله إلى العربية طارق النعمان.

} أغلب الترجمات العربية لألدب 
والفكر العالمي كانت تتم عن طريق 

لغتين وسيطتين، هما اللغة اإلنكليزية 
والفرنسية، ما كان يفقد ترجمة هذه 

األعمال بعض قيمتها الجمالية والفكرية، 
وعلى الرغم من أن بعض الترجمات 

مازالت تتم عن لغة وسيطة إال أن انتشار 
الكثير من اللغات العالمية، وإتقان 

المترجمين العرب لها ساهما في نقل هذه 
األعمال عن لغتها األصلية.

لكن حالة الفوضى واالستسهال التي 
شهدتها عمليات الترجمة في العقود 

الماضية استدعت تضافر جهود مجموعة 
من المترجمة لبلورة مشروع المنظمة 

االعربية للترجمة، التي اتخذت من بيروت 
مقرا لها. حاولت هذه المنظمة من خالل 

إنشائها تحقيق أكثر من هدف، لتقديم 
ترجمات رصينة ألهم كتب الفكر والعلوم 

اإلنسانية، وتحقيق التواصل والتفاعل مع 
الفكر والعلوم اإلنسانية الحديثة، إضافة 

إلى احترام حقوق المؤلف.
إن من يقرأ عناوين الكتب التي صدرت 
عنها حتى اآلن يدرك حجم الجهد المبذول 

في هذا االتجاه، لكن اقتصار مشروع 
الترجمة على هذه األعمال أوقعه في مطب 

النخبوية أو نخبوية النخبة نظرا للطبيعة 
التخصصية والمستوى العالي لألعمال 

المترجمة، ما تطلب بذل جهد كبير من قبل 
المترجمين في نقلها إلى العربية.

لقد ظهرت نتائج هذا التوجه في 
حجم مبيعات هذه الكتب وإقبال القراء 

العرب على شرائها، إذ ظلت في إطار 
نخبة محدودة من األكاديميين وأصحاب 

الفكر والجامعات. إن مشروعا رائدا بهذه 
األعمال يعتمد على جهود المشاركين فيه، 
يحتاج إلى مراعاة للجانب التجاري كأي 

مشروع آخر، حتى يستطيع االستمرار 
وتمويل ذاته على األقل، لذلك كان يجدر 

بالمنظمة أن تعمل على ترجمة أهم 
أألعمال الروائية الحديثة، نظرا لإلقبال 

الواضح من قبل القارئ العربي على 
قراءتها.

 صحيح أن المنظمة عملت على سد 
النقص في عمل المترجمين العرب ودور 

النشر العربية، من خالل ترجمة أهم 
كتب الفكر والفلسفة والعلوم اإلنسانية، 
إال أن المشروع يحتاج إلى روافد مادية 
تعينه على تمويل نفسه واستمرار دوره 

الذي تحول إلى حاجة ماسة في ظل حالة 
فوضى الترجمة واستسهالها من قبل 

البعض من المترجمين ودور النشر.
لقد تميزت كتب المنظمة بسعرها 

العالي نسبيا بسبب دفعها حقوق 
المؤلف، على خالف العديد من دور النشر 

العربية. وفي محاولة منها لخفض كلفة 
طباعة الكتاب لجأت إلى االقتصاد الفني 

في إخراج كتبها بغية توفير الحصول 
عليها بسعر معقول، لكن سوية هذه الكتب 

المتخصصة، وسعرها الذي بقي مرتفعا 
نسبيا انعكسا سلبا على عملية تسويقها، 

كما يمكن مالحظة ذلك في حجم مبيعات 
كتبها في معارض الكتب العربية.

مفيد نجم
كاتب سوري

مشروع رائد 

للترجمة
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للســـجن وال  لـــم تتعـــرض  الكاتبـــة 

للتعذيـــب، لكنهـــا اعتمـــدت الخيال 

مع حكايـــات الواقع في كتابة أحداث 

رواية حول عوالم االعتقال

 ◄

الرواية السودانية تمضي اآلن حثيثا 

في ماراثون السرد في العالم العربي، 

وتســـجل حضـــورا مشـــهودا أفريقيا 

وعربيا وعالميا

 ◄

السودانيون يتطلعون بشغف إلى إبداعات األفارقة والعرب

مقاالت عن النسوية والصراع االجتماعي للمرأة في السعودية

[ الروائية ملكة الفاضل: الرواية السودانية تشهد طفرة كبيرة
يشهد السودان طفرة نوعية في الكتابات الروائية، تعزز مكانته كبلد منتج ألسماء مهمة في 
عالم السرد، وخاصة الرواية. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء مع الكاتبة واملترجمة السودانية 
ملكة الفاضل، في حديث حول جتربتها التي تنقلت بني الشــــــعر والرواية والترجمة كذلك، 

لتلقي الضوء على جوانب مهمة في جتربتها.

النشر حافز معنوي يشجع المتردد



سارة محمد

أحـــداث درامية ثريـــة فرضتها  } القاهــرة – 
الحلقـــات التي عرضـــت من مسلســـل ”عوالم 
خفية“، والذي يعد نقطة فارقة في مشوار النجم 
عادل إمام، استعاد بها وهجه الجماهيري بعد 
ارتبـــاك في عدد من األعمـــال التي قّدمها خالل 
الســـنوات الماضيـــة بصحبة كاتبه يوســـف 
معاطي، الـــذي لم يضف له مـــا يليق بتاريخه 

الفني وشعبيته على مستوى العالم العربي.

حادث غامض

يقـــّدم العمل الذي تعرضه محطات مصرية 
وعربيـــة، مجموعة من العوامل التي ســـاهمت 
في خروجه بشـــكل مختلف، وحاول رامي إمام 
المنتج والمخرج تغيير الصورة النمطية التي 
اعتاد والـــده الظهور بها، بدايـــة من اختياره 
لفريق جديد من األقالم الشـــابة، وهم الثالثي 
أمين جمـــال ومحمد محـــرز ومحمود حمدان، 
فأضفـــوا مالمح مميـــزة للقصـــة، وصوال إلى 

كادرات اإلخراج.
ويستكمل إمام الشكل الجديد بالظهور في 
قالب جاد يعيد إليه رونقه وجاذبيته في تقديم 
مثل هذه النوعيـــة من األدوار التي اختفت من 

رصيده التلفزيوني في السنوات الماضية.
هيبة الصحافي في  ويعيد ”عوالم خفيـــة“ 
األعمـــال الدرامية مـــن خالل نمـــوذج الكاتب 
”هالل كامـــل“ الذي يلعـــب دوره الفنـــان عادل 
إمام، ورغـــم تقّدمه فـــي العمـــر، إّال أنه مازال 
يبحـــث عـــن التحقيقـــات المثيـــرة ويتحـــرى 
المعلومـــات الدقيقـــة عبر انطالقـــه إلى أماكن 
ووقائـــع األحداث. وألن هالل رجل مخضرم في 
مهنته يعكس بشـــكل غير مباشر أهمية تحّقق 

الصحافي من المعلومات بنفسه دون االعتماد 
على ثـــورة التكنولوجيا التي باتت مســـيطرة 
على المشـــهد اإلعالمي، بالرغم من اســـتعانته 
بها للوصـــول إلى تفاصيل أكبـــر في تحقيقه 
لحل لغز مقتل فنانة مشـــهورة اســـمها ”مريم 
رياض“، التـــي تلعب دورها الفنانة رانيا فريد 

شوقي.
ويؤكد المشهد االفتتاحي لمسلسل ”عوالم 
خفية“ أننا أمام تشـــابه واضح بين قضية لغز 
مقتل مريـــم ريـــاض والفنانة الراحلة ســـعاد 
حســـني، حتى وإن حاول القائمون على العمل 
الهروب من هذا المأزق بتغيير تاريخ الحادث 

وبعض تفاصيل الوفاة.
وتبدأ األحداث بعثور هـــالل على مذكرات 
مكتوبـــة بخط اليد وضعتهـــا مريم رياض في 
لرواية أخرى قبل  غالف كتاب ”عوالم خفيـــة“ 
مقتلها، وكانت تنوي تقديمها كفيلم سينمائي.

ورغم التشابه بين ما يعرضه ومقتل سعاد 
حســـني، إّال أن صنـــاع العمـــل قّدموا ســـياقا 
مختلفا يدور حـــول اللغز والغموض الذي بدأ 
مع مشـــهد إلقاء الممثلة المشـــهورة من أعلى 

ارتفاع الفندق الذي كانت تقيم فيه.
وهنـــا يبدأ ”هـــالل“ دوره فـــي البحث عن 
أســـماء ورموز الشـــخصيات التـــي وضعتها 
الراحلـــة فـــي مذكراتهـــا، ويتأكد أنهـــا قتلت 
بالفعل ولم تنتحر، كما ذكرت وســـائل اإلعالم 

أثناء تغطيتها للحادث.

قصة مثيرة

تبدو الخيوط الدراميـــة في ”عوالم خفية“ 
والعـــودة  والوظائـــف،  الشـــخوص  متعـــددة 
لمذكـــرات مريـــم ريـــاض تحكي عـــن زواجها 
الســـري من طبيب كبير يُكتشـــف فســـاده في 
صفقـــة مســـتلزمات طبية دفـــع ثمنها موظف 

جمارك يلعب دوره الفنان أحمد صيام.
ولعل نموذج اختيار الفنانة لتكون محركا 
لألحداث الغامضة يحمل دالالت كثيرة، تتمثل 
فـــي وجود رمـــز يمنـــح الفرصة للكشـــف عن 
فســـاد أنظمة وعالقتها الشـــائكة برجالها من 
الوجوه المتخفية، وليـــس هذا فقط بل اللعب 

على الحالة النفســـية لفنانة أغفلتها األضواء 
في مرحلـــة متقّدمة من العمـــر، بعد فيض من 
النجاح وما لها مـــن حيوات وعالقات غامضة 
منحـــت ثراء للعمل وجذبت الجماهير أكثر من 

تقديم نفس األفكار عبر أشخاص عاديين.
ولم يغفل مؤلفو العمل الجانب االجتماعي 
للبطـــل الذي يعيش وحيدا بصحبة حفيده في 
منزلـــه بعد أن توفيت زوجتـــه وهجره األبناء، 
وتبدو ابنته المحامية وصولية وتجسد دورها 
الفنانة بشـــرى وتدعي الدفاع عن البسطاء في 
وســـائل اإلعالم بصورة تعكس الوجه الخفي 
لحياتها التي تبحث فيها عن الســـلطة والمال، 
أما االبن الذي يلعب دوره الفنان طارق صبري، 
فهـــو طبيب نفســـي يغوص في عالـــم مرضاه 

النفسيين، ويحاول أن يكون قريبا من والده.
ويلقـــي الخط الدرامي بظالله على الجانب 
المتخبـــط فـــي الترابط األســـري والذي يظهر 
فـــي عالقة ابنـــة البطل ”المحاميـــة“ بولديها، 
والتي ال تكترث كثيرا بهما على حساب عملها 

وعالقاتها.
ورغم قدرة العمل علـــى تقديم حبكة جيدة 
للشـــخصيات واألحداث، بدت بعض المشاهد 

غير منطقية للمشـــاهد، مثـــل التحّول الجذري 
والمفاجئ في عالقة لواء الشـــرطة الذي يلعب 
دوره الفنان أســـامه عباس، بابنته الصحافية 
التـــي تعمـــل مـــع هالل فـــي نفـــس الصحيفة 

وتقدمها الفنانة هبة مجدي.
ويطلب منها إقناع والدها المسؤول األمني 
الســـابق إحضار ملف كامل عـــن القضية التي 
يحّقق فيها واالســـتعانة بخبراته وصداقاته، 
فيوافـــق األب الـــذي بـــدا فـــي بدايـــة أحداث 

المسلسل كارها البنته وعملها.
وهاجم البعض من النقاد ظهور عمل عادل 
إمام كصحافي ميداني رغم ســـنه الذي تخطى 
الســـبعين عاما، والذي يجســـد شـــكال غريبا 
منافيـــا للواقع، ألن البطل يقوم بأعمال شـــاقة 
كالسفر واختراق أماكن يصعب االقتراب منها، 
للوصـــول لمعلومات عن صفقة المســـتلزمات 
الفاســـدة. أمـــا نموذج رجـــل األمـــن الوطني 
الذي يلعـــب دوره الفنان فتحـــي عبدالوهاب، 
فيبـــدو تقليديا فـــي فكرة الصـــراع بينه وبين 
الصحافي المعارض، ولم يحمل توظيفا جيدا 
في الحلقات الماضيـــة. وظهرت مالمح عديدة 
تؤكـــد أن هنـــاك اجتهـــادا في نمـــط التصوير 

الـــذي يتواكب مع طابع الغموض والتشـــويق 
الذي تفرضه القصة، ما يكشف عن وجه جديد 
لمخرجه رامي إمام ويظهره في شـــكل مختلف 
عن طبيعة الدراما التلفزيونية التي قّدمها من 
قبـــل، وهذا تحـــد آخر له يســـير بالتوازي مع 
نجاحـــه في أولـــى تجاربه اإلنتاجيـــة في هذا 

العمل.
في منطقة  ويبقى مسلســـل ”عوالم خفية“ 
آمنـــة لصّناعـــه، بعيدا عـــن بعـــض الهفوات 
واإلســـقاطات، وتظل المنافسة شرسة، خاصة 
مـــع تعـــدد األعمال وصعـــود نجـــم الكثير من 
الممثلين الشـــباب، وأبرزهم عمرو يوسف في 
”طايع“ وياســـر جالل في ”رحيم“ وأمير كرارة 

في مسلسل ”كلبش 2“.

دراما

ــــــان عادل إمام أن يخوض حتديا جديدا في مشــــــواره الفني بدراما املوســــــم  ــــــار الفن اخت
ــــــة“ الذي يعود فيه إلى تركيبة األدوار  الرمضاني احلالي من خالل مسلســــــل ”عوالم خفي
اجلــــــادة التي وضعته في مكانة خاصة وصنعت جزءا كبيرا من جنوميته، وعلى رأســــــها 

سلسلة األفالم التي قّدمها بصحبة الكاتب املخضرم وحيد حامد واملخرج محمد خان.

الدور الجاد يعيد عادل إمام إلى الواجهة بعد إخفاقات متعاقبة

[ {عوالم خفية} ينصف الصحافي في األعمال الدرامية  [ خيوط متشعبة تجمع التشويق باإلثارة

عادل إمام يعاود اللعب مع الكبار

بعـــض النقاد هاجمـــوا ظهور عمل 

عادل إمـــام كصحافي ميداني وهو 

في السبعين، والذي يجسد شكال 

غريبا منافيا للواقع

 ◄

االعتماد على كتاب شـــباب وقصة 

مثيرة وإخراج مميز قدم مسلســـل 

{عوالم خفيـــة} ونجمها عادل إمام 

بشكل جذاب ومغاير

 ◄
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انتهت النجمة املصرية روبي من تصوير جميع مشـــاهد مسلســـلها {أهو ده اللي صار}، والذي 

كان من املقرر عرضه خالل شـــهر رمضان الجاري ليتم تأجيله إلى موعد الحق.

أكـــدت ملكـــة جمال لبنـــان للمغتربـــني 2010، دانييال رحمـــة، أنها تلقت العديـــد من العروض 

التمثيلية إثر نجاح دورها في مسلسل {تانغو} الرمضاني، في أولى إطاللة لها كممثلة.

{فوضى} مسلسل سوري يفتح النار على العبث

نضال قوشحة

} دمشــق - في مفهوم مباغت، ينطلق ســـمير 
حســـين مخرج المسلسل الســـوري ”فوضى“ 
فـــي التعريف بالعمل، فيقول ”المدن ال تشـــيخ 
بتعاقب العصور، المدن تشيخ  بفعل اإلهمال“، 
والعمل يقّدمه مجددا الكاتبان حســـن ســـامي 
يوســـف ونجيـــب نصير، فـــي شـــراكة أدبية 
أفـــرزت العديـــد من األعمـــال الناجحـــة التي 
صـــارت عالمـــات فارقـــة فـــي تاريـــخ الدراما 

السورية.
التـــي  األدبيـــة  المشـــاركة  رصيـــد  وفـــي 
جمعت حســـن سامي يوســـف ونجيب نصير 
العديـــد من األعمـــال الســـابقة الناجحة منها 
”زمن العار“، ”الســـراب“، ”االنتظـــار“، ”رجال 
ونســـاء“، ”حكاية خريف“، ”أيامنـــا الحلوة“، 
”قبـــل الغـــروب“، ”أســـرار المدينة“ و“نســـاء 
صغيرات“، كما قّدم مخرج العمل سمير حسين 
وهو الذي درس التمثيل أوال ثم الســـينما في 
بريطانيا العديد من األعمال الهامة في الدراما 
التلفزيونيـــة الســـورية منها ”قـــاع المدينة“، 
”وراء الشـــمس“ الذي تعّرض لألطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة، و“بانتظار الياســـمين“ 
الـــذي حّقق مراتـــب متقّدمة في أرفـــع جوائز 

الدراما العالمية، الـ“إيمي أوورد“.
وينطلـــق ”فوضـــى“ مـــن قلب النـــزف في 
الحدث اآلنـــي، حيث تبدأ أحداث المسلســـل، 
بقـــدوم مجموعـــة كبيـــرة من األشـــخاص من 
مناطق ســـاخنة، هربا من الحـــرب الدائرة في 
مناطقهـــم تاركيـــن وراءهـــم بيوتـــا وأحالما 
وذكريات وبالطبع أشـــخاصا، ليتكّدســـوا في 
العديـــد مـــن المنازل متشـــاركين أهـــل الحي 
األصلي يومياتهم وتفاصيل حياتهم، في حالة 
غيـــر طبيعيـــة، لتغدو المنطقة كلهـــا في حالة 
فوضى. وينقلـــب هذا الحـــي الحديث بحالته 
العمرانية لما يشـــبه مناطق العشوائيات بما 
تعيشه من فوضى وعبث في الكثير من نواحي 
الحيـــاة فيها، فتتداخل مصائر الشـــخصيات، 
تتالقى حينا وتتصـــارع حينا آخر، في جدلية 

هذا الوضع الناشئ الذي جمع أضدادا في حي 
واحد، وهي الحالة التي أوجدها النص بذكاء 
ليتحدث عن النمط العشوائي في حياة المدن، 
الذي باإلهمال سيكون عشوائيا حتى ولو كان 

ضمن أحياء حديثة نسبيا.
وفي المسلسل شـــخوص كثيرة تظهر في 
مســـارات حياتهـــا تقاطعـــات حـــادة وأحيانا 
و“زيدان“  صادمة، كما في شخصيتي ”فارس“ 
الشـــقيقان اللذان يتنازعان حـــب فتاة واحدة، 
ثـــم زواجها من أحدهما، وبعـــد اعتقاله لفترة 
واالعتقاد بأنه ميت، تتزوج من الثاني، خاصة 
بعد أن فقدت أهلها في الحرب، لتكون المفاجأة 
بعودة الشقيق األول، ليصير الصراع في أوجه 

بين شقيقين وفتاة ومصير.
وكذلـــك يدخـــل المسلســـل عوالم شـــديدة 
الخطـــورة اجتماعيا من خالل موضوع تزويج 
القصـــر عبر شـــبكات التواصـــل االجتماعي، 

وما يحمله ذلك من خطورة بالغة على األســـر، 
والحياة االجتماعية عامة، من خالل شخصية 
نســـائية تدمن هذه الحالة وتسير معها لتصل 

إلى نتائج مأزومة.
ولعل الخط األكثر خطورة في المسلســـل، 
هـــو دخوله عوالـــم مهنة المحامـــاة وبالتالي 
القضاء، والظـــروف القاســـية والخطرة التي 
تحيط بها، مستعرضا مكامن الخطر والتشوه 
التي أصابـــت المجتمع بعموميته،  فمن خالل 
شـــخصية المحامـــي ”راتـــب“ (ســـلوم حداد) 
الذي يهدده أحـــد المتنّفذين بضرورة التنحي 
عن الدعوة التي يرافـــع فيها مع خصمه، تبدأ 
فصول الحكاية لتصل إلى كشـــف المســـكوت 
عنـــه في هذه المهنة وتأثير ذلك الســـلبي على 

المجتمع كله.
وشـــارك في تقديـــم العمل كل من: ســـلوم 
حداد، أيمن رضا، عبدالمنعم عمايري، حســـام 
تحسين بك، زهير رمضان، محمد خير الجراح، 
فادي صبيح، ديمة قندلفت، نادين تحسين بك، 
مرح جبر، إمارات رزق، سوسن ميخائيل، رشا 
بالل، ميري كوجك، هيا مرعشلي، محمد قنوع، 

سامر إسماعيل، ريمي سرميني وآخرون.

وفي إشـــارة سريعة إلى الناس الهامشيين 
الذيـــن ال يمتلكـــون أي موقـــف تجـــاه كل مـــا 
يحـــدث، ويعيشـــون حياتهـــم بكل ســـطحية، 
تظهر شـــخصية الحسناء الســـكرتيرة التي ال 
يهمهـــا مـــن كل ما يجري إّال مطـــاردة نزواتها 
في الســـهر والتدخل في حياة الناس وتعاطي 
المخدرات التي تجدها فـــي متناول يديها في 

هذه الفوضى.
وشـــخصية (أبوالخير) الـــذي أداها بقوة 
الفنـــان فادي صبيح، تبدو مفصلية في العمل، 
فهو شـــاب بسيط يمتلك محال إلصالح دواليب 
الســـيارات، وسرا ركب موجة الفوضى، فصار 
مروجـــا لمادة الحشـــيش في الحـــي، كما أنه 
يمتلـــك نزوعـــا نحو نـــزوات شـــخصية، لكن 
كل ذلـــك لم ينزع منه قدرا كبيرا من الشـــهامة 
التي يقّدمها لكل شـــخص يســـتطيع مساعدته 
ويحتاجها، فيكون سندا للعديد من الناس في 

محيطه.
كذلـــك تظهـــر فـــي المسلســـل، شـــخصية 
االنتهـــازي الذي يســـرق معونـــات الغذاء من 
اإلعانات الدولية، ليبيعها بشـــكل إجباري إلى 
عدد من التجار وبأسعار تفاضلية، ملوحا لهم 
بحجم الخطر الذي يتهّددهم في حال لم ينفذوا 

ما أراد.
وفي البعد العاطفي تظهر شخصية السيدة 
المطلقة التـــي ترتبط بعالقة حـــب بالمحامي 
الكبير المتـــزوج، والتي تتقاذفها رياح تصلب 
ابنها برفضه مشروع الزواج هذا، ورغبتها مع 

شريكها في بناء مشروع حياتي طبيعي.
متداخلـــة،  كثيـــرة،  عديـــدة،  خطـــوط 
متســـاوقة، هادئة حينا وعنيفة أحيانا أخرى، 
قّدمهـــا المسلســـل من خالل الشـــخوص التي 
اســـتعرضها علـــى امتداد مســـاحته الروائية 
والمكانية، وهو الذي اســـتطاع من خالل مرور 
النصـــف األول من شـــهر رمضـــان أن يحظى 
بمتابعة جماهيرية كبيرة في الشارع السوري 

والعربي عموما.

سمير حسني:

المدن ال تشيخ بتعاقب 

العصور، المدن تشيخ 

بفعل اإلهمال

إهمال أنتج العشوائيات

يؤكد املخرج الســــــوري سمير حســــــني أن جريدة ”ديرشبيغل“ األملانية أفادت أن مسلسل 
”فوضى“ هو األكثر مشــــــاهدة عبر قنوات اليوتيوب في أملانيا، وقد قامت بتحقيق عن العمل 

نشرته على صفحاتها، وقّررت إثره ترجمة املسلسل إلى األملانية وعرضه على موقعها.
} بيروت – رفع عدد من المحامين والناشطين 
في لبنان دعوى قضائية ضد مسلسل ”الهيبة“ 
وطالبوا بإيقافه إلهانته سكان بعلبك وتشويهه 

صورتها.
وتقّدم 21 محاميا من منطقة بعلبك (شـــرق 
لبنـــان) بدعوى قضائية إليقـــاف عرض الجزء 
الثانـــي مـــن ”الهيبة“ الذي يقـــّدم تحت عنوان 
”الهيبة – العودة“، وتمت إحالة صادق الصّباح 
منتج ومخرج المسلسل إلى المباحث الجنائية 
المركزية اللبنانية للتحقيق معه بتهمة اإلساءة 

إلى بعلبك.
وطالب محامـــون بـ“إجراء كافة التحقيقات 
الالزمة واســـتدعاء بقية طاقم العمل وإلزامهم 
بوقف عـــرض المسلســـل على كافـــة القنوات 

الفضائية“.
وطالب ناشطون بوقف عرض العمل بسبب 
إســـاءته ”لمدينة بعلبـــك اللبنانية وتصويرها 

كمرتع للخارجين عن القانون.
وقـــال المحامي أشـــرف الموســـوي ”تمت 
إحالـــة الموضوع على القضـــاء إليقاف عرض 
’الهيبة‘، ألنه يزرع في ذهن المشـــاهد اللبناني 
صـــورة تتناقض مـــع النظام العـــام والقانون 

واألمن االجتماعي“.
واعتبـــر الموســـوي أن المسلســـل يمجـــد 
العنف ويعزز ظاهرة انتشـــار فوضى الســـالح 
ويـــروج للقتـــل والثـــأر وإدمـــان المخـــدرات 
والدعارة، وأضاف ”معدل العنف وسفك الدماء 
مرتفـــع جدا في الجزء الثاني من المسلســـل“. 
ونقلت وســـائل إعالم لبنانيـــة احتجاج أهالي 
بعلبـــك على العمـــل وامتعاضهم من مشـــاهد 
العنـــف والمعـــارك والقتل في شـــهر الصيام، 
وإهانة منطقتهـــم الضاربة في عمـــق التاريخ 

والمعروفة بأصالتها وعراقتها.
فـــي حين اعتبـــر صنـــاع العمـــل الدرامي 
الرمضاني أن مقدمته الدعائية تركز على كونه 
مـــن وحي الخيـــال وال يعبر عـــن الواقع، وقال 
الصبـــاح ”أحداث العمل وشـــخصياته ومكانه 

وزمانه من نسج الخيال وال ترتبط بالواقع“.
و“الهيبة“ غيـــر مقتبس من أي عمل عالمي 
علـــى عكـــس مسلســـالت لبنانية ســـابقة مثل 
”تشـــيللو“ و“نص يوم“، ويدخل فـــي تفاصيل 
المجتمـــع اللبنانـــي، وهو من تأليـــف وكتابة 
هوزان عكو السوري وإخراج سامر البرقاوي.

بعلبك تضيق ذرعا 

{الهيبة – العودة} بـ



} اجليــزة (مــرص) - أحيانـــا تجـــد التجارب 
الفرديـــة والمبـــادرات الخاصـــة طريقها إلى 
النجـــاح وخلق فرص أوفر فـــي قطاع التعليم 
إذا مـــا كانـــت مســـنودة بتحـــّد يـــروم تغيير 
الواقـــع ونفـــض الغبار عنـــه، وتحديـــدا في 
بعـــض القطاعـــات الحيويـــة مثـــل التعليـــم 
خصوصـــا في ظل ما تعيشـــه بعـــض البلدان 
العربيـــة من نقـــص في التمويـــل وضعف في 
التجهيزات وغيرها مـــن التحديات التي تقف 
عائقا أمام حصول الطـــالب على فرص تعليم 

جيدة.
هـــذا المثال تجّســـده األلمانيـــة المجرية 
ديانـــا ســـاندور أو ديدي كما يحلـــو لطالبها 
مناداتهـــا، التـــي اختارت أن تكـــرس حياتها 
للعمل على تطوير المهارات الشبابية لألطفال 

والقيام بدور ريادي في مجال التعليم.
وتخوض ساندور تجربة في قطاع التعليم 
من أجل تطويـــر منطقة ريفية بمصر يحدوها 
أمل في تعليم األطفال فنونا وصناعات يدوية 
وحـــب الطبيعـــة وتنمية مهاراتهـــم اإلبداعية 

والفكرية.
وأقامت ديدي مدرســـة نهر النيل قبل ست 
ســـنوات على ضفاف النيل في منطقة العياط 
بمحافظة الجيزة، وهي مدرسة خيرية تساعد 
أطفال المناطق الريفية على تطوير أنفســـهم 

وتعلم اللغات وفوائد الزراعة.
وتصف ديـــدي مهمتها في الحيـــاة بأنها 
تتمثل في إقامة مـــدارس تتيح تعليم األطفال 
كيفية االهتمام بأنفســـهم عن طريق التواصل 

مع الطبيعة من حولهم.

وقالت ديانا ســـاندور، مؤسســـة المدرسة 
والمشـــرفة عليهـــا، إن ”الهـــدف هـــو رؤيـــة 
التواصـــل مـــع الطبيعة، مـــع الداخـــل، روح 
اإلنســـان. التعليم شيء تعيشـــه في أي مكان 
وفـــي كل مكان، ليـــس في المدرســـة فقط لكن 
خارجها أيضا، طوال الوقت. إنه ثقافة وعملية 

تحويل“.
وتوضـــح إيمـــان ســـعيد، وهي مدرســـة 
فـــي المدرســـة، أنه مـــن أجل تواصـــل أفضل 
مـــع الطبيعـــة كان الخيـــار بأن تتـــم إقامتها 
على ضفـــاف النيل محاطـــة بمناطق خضراء 
وتتضمـــن مناهجها الدراســـية أكثر من كتب 

نصية فقط.
وقالـــت ”هنـــا نعتمد على تنميـــة مهارات 
الطفل. ليس شـــرطا ألن الطفـــل يحفظ ويلقن 
ويحـــل في امتحـــان، إذن أنـــت اتركه يمارس 
بنفســـه والتعليـــم حتما ســـيأتي عـــن طريق 
الممارســـة. ال بد أن يقوم بالعمـــل بيديه لكي 
يتعلمه، وال يجب أن تمنع الطفل من أن يتعلم 

أي شـــيء. اتركه يخوض التجربة وســـيتعلم 
كل شـــيء حتما. هناك أشـــياء كثيـــرة نتولى 
تجريبها، ونتولى إعـــادة تجريبها وحتما لن 

نخسر أي شيء“.
ووصلت ديانا ساندور إلى مصر في 2011 
بعـــد أن قضت 16 عاما تفتتح مدارس في دول 
مختلفة في قارة آســـيا بينهـــا الهند والفلبين 

وماليزيا.
وافتتحت ديدي مدرســـتها فـــي مصر في 
العام 2012، ويتعلم بهـــا حاليا قرابة 40 طفال 
العديـــد مـــن المـــواد مثـــل القـــراءة والكتابة 
والغناء والحكي إضافة إلى أنشـــطة إبداعية 

أخرى.
ومـــن خـــالل اللعـــب باإليمـــاءات وتغيير 
نبـــرات صوتهـــا تتواصل ديدي مـــع األطفال 

الذين تعلموا منها اللغة اإلنكليزية أيضا.
وُتعّلم المدرســـة األطفال في مرحلة رياض 
األطفـــال فقط لكـــّن أطفاال ســـابقين أصبحوا 
مساعدين لديدي بعد تطوعهم لمساعدتها في 

العملية التعليمية.
وقالت إحـــدى الطالبات ”أول ما جئت إلى 
هنا شـــرعت في تعليمي الحـــروف اإلنكليزية 
وفضلـــت تعلمني لغاية ما صـــرت أفهم عنها 

الكثير من األشياء“.
وقالت مدّرسة أخرى مساعدة لديانا تدعى 
أميمـــة عيد إننا نقـــوم بالتركيز علـــى العديد 
من المهارات منهـــا العقلية والحركية وأيضا 
البدنيـــة، وفســـرت ذلـــك بقولهـــا ”المهارات 
العقلية تعتمد أساســـا على التفكير، اإلبداع، 
والـــكالم وهـــي مهـــارات يحتاجهـــا الطالب 
كثيـــرا، أمـــا المهـــارات الحركية مثل الرســـم 
والتلوين والجري واللعب والحاجات فهي من 
المهارات التي نركـــز عليها كثيرا ألن الطالب 
يحتاجونها أيضـــا، إضافة طبعا إلى المهارة 
البدنيـــة والمهـــارة العقلية فـــي نفس الوقت، 
وهي جميعا تساعد في إذكاء القدرات الذهنية 

لهؤالء“.
وكثيرا ما تشـــكك ســـكان قريـــة البحاروة 
التابعـــة للعياط بمحافظة الجيـــزة، في نوايا 

ديدي عند بداية إقامتها لمدرســـتها بقريتهم 
لكنهم سرعان ما وثقوا بها وتوطدت عالقتهم 

معها مع مرور الوقت.
وال تمثـــل تجربة ســـاندرو حالـــة فريدة، 
حيـــث قاد العديد من الشـــبان تجـــارب رائدة 
في أكثر من بلـــد عربي يحدوهم األمل بتغيير 
واقع التعليم في بلدانهم عبر حلول شخصية 
مبتكـــرة غايتها توفير فرص تعليم لآلالف من 

الطالب ومساعدتهم على التعلم.
شـــريف حميـــدي واحد من هـــؤالء والذي 
كان اجتهد طويال للحصول على شـــركاء جدد 
يؤمنون بمشـــروعه الذي أطلق عليه ”التعليم 
4.0“ وكان يشـــمل إلى وقت قريـــب قرابة األلف 

طفل من المغرب واإلمارات وحتى البوسنة.
وتـــرك الشـــاب شـــريف حميـــدي وظيفته 
كمستشار اســـتراتيجي ومصرفي متخصص 
بإحدى شـــركات االســـتثمار األوروبية ليعود 

إلى المغرب لالعتناء بوالدته المريضة.
علـــى  القائمـــة  المؤسســـة  وتعمـــل 

هـــذا المشـــروع والتـــي لهـــا مقران 
بالمغـــرب ودبي، على اســـتعمال 

لتعليم  واإلنترنت  التكنولوجيا 
األطفال المنحدرين من طبقات 
فقيرة ومهمشة من دون رسوم 

دراسية.
ويتكون فريق المؤسسة من 

والباحثين  المدرســـين  عشرات 
واألســـاتذة الذين يســـاهمون في 

تقديـــم دروس مجانيـــة للطـــالب في 
العديد من المناطق بالمملكة المغربية.

وتطمـــح المؤسســـة إلـــى وضـــع طـــرق 
وأســـاليب تدريس جديدة من شأنها أن تعزز 
كفاءات الشـــباب العربي وتســـمح لهم بإتقان 

تكنولوجيات العصر الجديدة.
وفـــي األردن قـــاد العديـــد مـــن الشـــبان 
مبادرات خاصة كمحاولـــة منهم لخلق حلول 
مســـتدامة لفائدة الشـــباب. وتدعم مؤسســـة 
”اتحـــاد المعرفـــة“ فـــي األردن الحصول على 
تعليـــم جيـــد وتكوين الطالب بمـــا يتالءم مع 

متطلبات العصر الحديث وســـوق الشغل في 
المنطقة. وأســـس الشـــابان حمزة األرســـبي 
وفرح أبوحمدان ’اتحاد المعرفة“ ســـنة 2012، 
وهي مؤسســـة اجتماعية حائـــزة على العديد 
مـــن الجوائـــز وتعد من أبرز قصـــص النجاح 

األردنية.
وتقـــدم المؤسســـة خدماتهـــا للطالب في 
المحافظـــات بجميع أنحـــاء األردن ومن بين 
أهدافها تطويـــر المناهج المتخصصة في كل 

من المهارات العملية ومنهجيات التفكير.
وفـــي تونس وجد المهندس الشـــاب قيس 
سبع حال مناسبا لخدمة إدارة شؤون المدرسة 
وتســـهيل تنظيمها الداخلي وذلك عبر تطوير 
تطبيـــق أطلق عليه اســـم ”ODESCO“، يهدف 
إلى تعميم نظـــام إدارة التعليم عبر تســـهيل 

التواصل بين اإلدارة والطالب وعائالتهم.
ويقول سبع “جاءت فكرة التطبيق بعد أن 
طلبت مدرســـة كندية من أحـــد أعضاء الفريق 
تطوير برنامـــج لتنظيـــم إدارتها، فقمنا 
بتطويـــر تطبيـــق مشـــابه يتكّيـــف 
مع النظـــم التعليمية التونســـية 
لتسيير الجانب اإلداري بأكمله، 
الذي يستغرق عادة وقتا كبيرا 

عند تسييره يدويا“.
“التعليم  تقريرهـــا  وفـــي 
قالت منظمـــة األمم  للجميـــع“ 
والعلـــم  للتربيـــة  المتحـــدة 
واحدا  إن  ”اليونســـكو“  والثقافة 
من كل خمسة شبان في الدول العربية 
لم يكمل دراســـته االبتدائية، وهـــو ما يعادل 
10.5 مليـــون شـــاب يكافحون مـــن أجل إيجاد 

عمل آمن وأجر جيد.
ورغم هذه األرقام التي تعكس أزمة التعليم 
في عـــدة دول عربية، فإن ذلك لـــم يثن العديد 
مـــن الجمعيـــات والمؤسســـات االجتماعيـــة 
الطامحة إلى تغيير واقـــع التعليم، وذلك عبر 
الريادة االجتماعية واالستثمار في المشاريع 
التعليميـــة مـــن أجل محـــو األميـــة وتطوير 

التعليم المدرسي والجامعي.

الثالثاء 2018/06/05 - السنة 41 العدد 11011

تعليم
«الوزارة ستســـتمر في حملتها التي أطلقتها للقضاء على الشهادات المزورة واللجان المختصة 

ستواصل عملها وذلك للحفاظ على الشهادة الدراسية ودعم مكانتها المجتمعية».
محمد إقبال الصيدلي
وزير التربية العراقي

«إلغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط غير مطروح بتاتا، واألمر يتعلق بنقاش جرى في اللجان 
التربوية حول ممارسة التقييم البيداغوجي بخصوص كل االمتحانات».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية اجلزائرية
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المهارات العقلية تعتمد 
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العديد من املواد منها 

القراءة والكتابة 
والغناء والحكي
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[ التعليم في فضاء مفتوح.. تجربة جديدة تقوم على التواصل المباشر مع الطبيعة
المبادرات الخاصة طريق مصر لتطوير مهارات الطالب

طرق أخرى لتدريب النشء

} اجلزائــر - أعلنت وزيرة التربية الجزائرية 
نوريـــة بـــن غبريـــط، مؤخـــرا، أن الـــوزارة ال 
تفكر في إدخـــال تغييرات جديـــدة على نظام 
االمتحانات هذا العـــام، وأنه ال توجد أي نية 

إللغاء امتحان شهادة التعليم المتوسط.
وقالت بن غبريـــط خالل تصريح صحافي 
أدلـــت به على هامش إشـــرافها على االنطالق 
الرســـمي المتحان شـــهادة التعليم المتوسط 
بمحافظـــة األغـــواط، إن ”األمـــر كان يتعلـــق 
بنقـــاش جـــرى فـــي اللجـــان التربويـــة حول 
ممارســـة التقييم البيداغوجي بخصوص كل 
االمتحانات ولم يكن يتعلق بإلغاء االمتحانات 

الوطنية“.
وكان مصطفـــى حمدي نائـــب مدير برامج 
التعليـــم بوزارة التربية الوطنية قد صرح بأن 
لجنة وزارية بصدد وضع اللمســـات األخيرة 
على مشـــروع يـــدرس إمكانية إلغاء شـــهادة 
التعليم المتوسط. لكن الوزيرة فّندت ما أشار 
إليـــه نائب مدير برامـــج التعليـــم، مؤكدة أن 
تصريحـــه لم يفهم علـــى النحو الصحيح وتم 

تأويله.
وهذه ليســـت المرة األولى التي تدخل فيها 
وزارة التربية في حـــرب تصريحات متضاربة 
بيـــن المســـؤولين، وهو مـــا اعتبـــره عدد من 
المراقبين اعترافا ضمنيا من الوزارة بضرورة 
القيام بإصالحات عاجلة، فيما استبعد آخرون 

احتمالية اللجوء إلى ذلك.
وأقرت الوزيرة بأنهـــا تعمل برفقة إطارات 
وزارتهـــا على إعادة تقييـــم جميع االمتحانات 
الرســـمية بداية من شـــهادة التعليم االبتدائي 
والمتوســـط وصـــوال إلى الباكالوريـــا. وأكدت 
أن إطـــارات الوزارة يعملون من أجل تحســـين 

المستوى التعليمي للطالب الجزائري.
وأفـــاد مصدر بالوزارة بـــأن إلغاء امتحان 
نهاية المرحلة االبتدائية أمر غير وارد على األقل 
خالل الفترة الحالية. وأشار نفس المصدر إلى 
أن الـــوزارة قامت بتوزيـــع الروزنامة الخاصة 
بهذا االمتحان على كل المؤسســـات التربوية، 
وأن النجاح إلى السنة األولى ثانوي يكون من 
خالل احتساب المعدل السنوي ومعدل امتحان 

شهادة التعليم المتوسط.
وكانت بـــن غبريط قـــد أكدت فـــي لقاء مع 
مجموعة من أولياء األمور أن هذه االمتحانات 
هي آخر امتحانات رســـمية تنظم خالل شـــهر 
رمضان، مشـــيرة إلى أنه يجـــب منح الثقة في 

نفس الطالب خالل اجتيازه االمتحانات.
ويقـــدر عدد المترشـــحين على المســـتوى 
الوطنـــي لهذه االمتحانات بـ595865 مترشـــحا 
بزيـــادة بنســـبة 5.9 بالمئـــة مقارنـــة بالســـنة 
الدراسية الماضية (566.221 مترشحا) بحسب 

إحصائيات وزارة التربية الجزائرية.
وينتقل إلى الســـنة األولى ثانوي مباشرة 
المترشـــحون الحاصلون على معدل يســـاوي 
أو يفـــوق 20/10 فـــي امتحان شـــهادة التعليم 
المتوســـط، كما يعتبر ناجحا من تحصل على 
معـــدل 20/10 في هـــذا االمتحان زائـــد المعدل 

السنوي للمراقبة المستمرة.
ويطـــرح أي تغييـــر في نظـــام االمتحانات 
بالجزائر جدال واســـعا خصوصـــا مع اقتراب 
نهاية السنة الدراسية، فيما يعلق منتقدون لبن 
غبريط على كيفية إجراء االمتحانات بالتزامن 

مع شهر رمضان.
وأرجعـــت الوزيـــرة تنظيم هـــذا االمتحان 
خـــالل شـــهر رمضـــان إلى وجـــود عـــدد كبير 
من الشـــروط وأن ”الشـــيء المهّم هـــو أن هذا 
االمتحـــان يتماشـــى مـــع التقييـــم المســـتمر 

لالمتحان ويحسب 50 بالمئة فقط“.
وطرحـــت فـــي الجزائـــر خالل الســـنوات 
األخيـــرة العديـــد مـــن األزمـــات التي شـــملت 
قطـــاع التربية وأثارت العديد من التســـاؤالت، 
فيمـــا يؤكد خبراء تربيـــون أن الوزارة ال تقوم 
بجهد كاف في ما يخص منظومة إصالح نظام 

التعليم.
ويذّكر الجدل الدائر حـــول االمتحانات في 
الجزائر باألســـئلة الجدية التي طرحت من قبل 
حول طبيعة التعديالت التي شهدتها المناهج 
التعليميـــة فـــي إطار مـــا يســـمى بـ“اإلصالح 
التربوي“ ال يعرف من مالمحه الكثير حتى اآلن 
إال أنه يقابل بقدر كبير من التحفظ والتوجس، 
فيما تحتفظ بن غبريط بموقع مركزي وتواصل 
سياسة الهروب إلى األمام في إصرار منها على 

إعادة هيكلة النظام التعليمي.
وأثارت مســـألة تغيير البرامج الدراســـية 
والتي شـــملت أكثر من مستوى دراسي العديد 
من الشـــكوك لدى خبراء تربويين في الجزائر، 
فيما تتمسك الوزارة بالتأكيد على أنها انطلقت 

في نهج إصالحي محوره األساسي الطالب.
وكانـــت وزارة التربيـــة الجزائرية قد دعت 
مدراء المؤسســـات التربوية بمختلف المراحل 
الدراســـية إلى ضرورة تنظيم نشاطات ثقافية 
وترفيهية للطالب على مدار الســـنة الدراسية. 
الثقافيـــة  النشـــاطات  إن  الوزيـــرة  وقالـــت 
ضرورية،  أصبحـــت  التربويـــة  بالمؤسســـات 
مشـــيرة إلى أن الهدف منها هو توطيد العالقة 

بين الطالب خارج القسم.
وأكدت بن غبريـــط على ضرورة تخصيص 
مســـاحات وقاعات داخل المؤسسات التربوية 
باإلضافـــة إلـــى تخصيـــص برنامـــج ثقافـــي 
يتماشـــى مع البرنامـــج الدراســـي داعية إلى 

تكثيف النشاطات الثقافية في نهاية السنة.

ال تغيير في نظام 
االمتحانات بالجزائر

ــــــط العمل اخليري مببادرات  كثيرا ما يرتب
خاصــــــة تســــــتهدف مســــــارات هامة منها 
ــــــكار في شــــــتى  ــــــق واالبت ــــــداع واخلل اإلب
ــــــن، وخصوصا إذا كان ذلك متعلقا  امليادي
بالنشء، وهنا يكون العمل مضاعفا جلهة 
ــــــة وضعهم على  االهتمــــــام بهــــــم ومحاول
الطريق الصحيح، وهو ما يتجســــــد فعليا 
في املدرســــــة اخليرية مبحافظــــــة اجليزة 
ــــــي اختارت مقاربة جديدة في  املصرية الت
التعليم تقوم على محاكاة الطالب للفضاء 

الذي يتلقون فيه دروسهم.

جامعات من العالم

للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس  معهـــد   {
هـــو جامعة بحثيـــة خاصة فـــي كامبريدج 
بالواليات املتحدة تأســـس عام 1861. يبحث 
املعهد فـــي تعزيز املعرفـــة وتثقيف الطالب 
في مجـــاالت العلوم والتكنولوجيا املتطورة 

جدا. 
يضـــم قرابـــة ألـــف مـــن أعضـــاء هيئة 
التدريس وتشمل أبرز التخصصات باملعهد 

التعلم الرقمي وتكنولوجيا النانو.

} تعـــد جامعة باريس بانثيون ـ ســـوربون 
من أكبـــر جامعات فرنســـا وحتتـــوي على 
تخصصات منها  االقتصاد، اإلدارة، اآلداب، 

العلوم والقانون والعلوم السياسية. 
تضـــم مـــا يقـــارب 40 ألـــف طالـــب يتم 
توزيعهم على 14 قســـما. كما متنح 5 معاهد 
الدرجـــات العلميـــة فـــي القانـــون واإلدارة 
والعلـــوم السياســـية واالقتصـــاد والعلوم 

اإلنسانية.

معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بأميركا

جامعة باريس 
بانثيون- سوربون بفرنسا

جج

} تقع مبدينة هايدلبرغ ومت تأسيســـها عام 
1386. متتلـــك شـــراكة بحثية مـــع 19 معهدا 
حـــول العالـــم باإلضافة إلـــى برنامج تبادل 
طالبـــي مـــع 400 جامعـــة مـــن مختلف دول 

العالم. 
احتلـــت املركز الــــ66 ضمـــن التصنيف 
العاملي للجامعات. توفـــر اجلامعة أكثر من 
150 برنامجا دراسيا في 12 كلية من ضمنها 

برامج احلقوق، الطب، والعلوم الطبيعية.

} جامعة مونتريال هـــي اجلامعة الوحيدة 
الناطقة بالفرنسية ضمن اجلامعات اخلمس 
األوائل في كندا. وهي ثاني أكبر جامعة من 
حيث عدد الطالب مع استيعابها لنحو أكثر 

من 50 ألف طالب من الطالب املسجلني. 
التخصصـــات  عديـــد  اجلامعـــة  تقـــدم 
أبرزها في مجال البحث العلمي مبا في ذلك 
االبتـــكارات في مجال الطاقـــة النووية، مع 

اإلدراك البصري والتشفير الكمي.

جامعة روبرت كارل 
في أملانيا

جامعة مونتريال 
في كندا 

م ي بن



صابر بليدي

} الجزائــر - عادت مســـألة تنظيـــم الصحافة 
اإللكترونيـــة وتشـــريعها فـــي الجزائـــر إلـــى 
الواجهة، مع توقيف ناشطين وإعالميين، على 
خلفية نشر تقارير تتعلق بالفساد في مواقعهم 
على اإلنترنت، إذ مازالت الســـلطات الرســـمية 
والقضائية ال تعتـــرف بالعاملين في الصحافة 
اإللكترونيـــة وتعتبر نشـــاطهم نشـــرا خاصا، 
بينمـــا يصر هـــؤالء علـــى افتكاك شـــرعيتهم 
وتفعيـــل قانـــون اإلعـــالم الصـــادر فـــي 2012، 

إلضفاء الطابع الرسمي لوسائطهم اإلعالمية.

ويتواصـــل احتجاز ناشـــطين وصحافيين 
فـــي العاصمة الجزائرية، فـــي انتظار تقديمهم 
للمحاكمة، بتهم تتمحور حول نشـــر معلومات 
مغلوطـــة في مواقع إلكترونيـــة خاصة، تتعلق 
بعمليـــة الحجـــز والتحقيـــق الجاريـــة حـــول 
شـــحنة الكوكايين المحجوزة في ميناء وهران 
والمقـــدرة بأكثـــر مـــن 700 كلـــغ، التـــي أثارت 
صدمـــة وجـــدال كبيـــرا فـــي الجزائر، بســـبب 
أخطـــار الجريمـــة العابـــرة للحـــدود، وتواطؤ 
لوبيات نافذة في االقتصاد والتجارة، من أجل 
الثراء الفاحش على حســـاب صحة واســـتقرار 

المجتمع.
وذكـــر بيـــان للمكتـــب الوالئـــي للرابطـــة 
الجزائريـــة للدفـــاع عـــن حقوق اإلنســـان في 
وهران، أن ”الصحافي ســـعيد بـــودور والمبلغ 

عـــن العملية نورالديـــن تونســـي، الذين أوقفا 
نهايـــة األســـبوع، تـــم اســـتجوابهما بشـــأن 
التفاصيل التي وردت في تقارير نشرها بودور 
في صحيفتي ’الصحافـــي المواطن الجزائري‘ 

و‘ألجيري بارت‘ على شبكة اإلنترنت“.
وتعّرف الصحيفة اإللكترونية عن نفســـها 
بأنها تتشكل من ”نقابيين وعاطلين عن العمل، 
وناشـــطين في مجال حقوق اإلنســـان، طالب، 
فالحين، أكاديميين، وصحافيين، رجال ونساء 
من فئات اجتماعية مختلفة، قرروا إطالق موقع 
إعالمي على شبكة اإلنترنت لتوفير المعلومات 

وتبادلها حول الوضع السائد في الجزائر“.
وكانت قد تناولت بالتفصيل، بعض ظروف 
ومالبســـات العمليـــة التي هزت الـــرأي العام 
المحلي، وتابعت بدقـــة تطورات القضية حتى 

توسيع التحقيقات بشأنها في العاصمة.
وذكـــر بيان صـــادر عـــن نقابـــة الصحافة 
اإللكترونيـــة (قيد التأســـيس)، بأن االتصال قد 
انقطـــع منذ الجمعة الماضـــي مع الصحافيين 
خالف بن حدة، وعدالن مالح، الناشر لصحيفتي 
”الجزائر مباشـــر“، و“ الجزائر صحافة“، وذلك 
بعد تلقيهما الستدعاءات من قبل مصالح األمن، 
ما يرجـــح فرضية نفس المصير واحتجازهما، 
على اعتبار أن السلطات الرسمية والقضائية، 
ال زالـــت تعتبر الصحـــف اإللكترونية ال تمتلك 
االعتراف الشـــرعي، مما يجعل التعاطي معها 

مختلف عن الصحف التقليدية.
ويمنـــع قانون اإلعـــالم الصادر فـــي 2012، 
حبـــس الصحافييـــن في قضايا النشـــر، إال أن 
قضاء محافظة ســـطيف بشـــرق البالد، كان قد 
قضى بســـجن صحافي من موقع إخباري يهتم 
بشـــؤون المنطقـــة، خالل األســـابيع الماضية، 
واعتبر المســـألة ال تتعلق بنشر صحافي، بما 
أن وســـائل اإلعـــالم اإللكترونيـــة ال تـــزال غير 
معتـــرف بها من قبل الجهـــات المختصة، رغم 

أن القانون المذكـــور كان قد أدرجها في صنف 
المهنة اإلعالمية.

ونددت النقابة الجزائرية لناشري الصحف 
اإللكترونية (قيد التأسيس)، بشدة بما وصفته 
بـ“التوقيف الوحشي وغير الشرعي للصحافي 
سعيد بودور، مسؤول النشر لموقع ’الصحافي 
للنقابة  مؤســـس  وعضو  الجزائري'“  المواطن 
الجزائرية لناشـــري الصحف اإللكترونية، قبل 
أن يعيـــن مـــن قبـــل أعضائها ناطقا باســـمها، 
ومن ضمن الوفد الذي ســـيلتقي وزير االتصال 
جمال كعوان، خالل األيام القادمة لبحث مسألة 

االعتراف.
وطالب البيان الصادر عن النقابة المذكورة 
بـ“باإلفـــراج الفوري عـــن الصحافي الموقوف، 
وأنـــه ال شـــيء يمكـــن أن يبـــّرر العـــودة إلـــى 
ممارســـات العصور الباليـــة مع محترفي مهنة 
الصحافة“، في إشارة لما يتعرض له العاملون 
فـــي الصحافـــة اإللكترونية فـــي أداء مهامهم، 
مقارنـــة بزمالئهـــم فـــي الصحـــف التقليدية، 
وحرمان مؤسســـاتهم من اإلعالن المحتكر من 

قبل الوكالة الحكومية للنشر واإلشهار.
ويزعـــم ناشـــرون صحافيون على شـــبكة 
اإلنترنت، أن ”الصحف اإللكترونية نالت مكانة 
مرموقة لـــدى الرأي العـــام، وأزاحت الصحف 
الورقية من عرشـــها، إن لم تمهـــد لها الطريق 
إلـــى الـــزوال التدريجي من المشـــهد اإلعالمي 
المحلي، خاصة مـــع فارق كلفة اإلنتاج وتوجه 
المتلقـــي إلـــى اإلنترنت واألجهـــزة الذكية بدل 

الورق في الصباح“.
ومـــع ذلـــك يعتبـــر مختصـــون، أن قطـــاع 
الصحافـــة اإللكترونية في الجزائر بحاجة إلى 
تنظيم وتطهير، بســـبب التداخل بين الصحف 
اإلخباريـــة والمواقـــع الخاصـــة والصفحـــات 
الحـــرة، فليـــس كل مـــا ينشـــر علـــى اإلنترنت 
عمـــل إعالمي، وليســـت كل منصة هي صحيفة 
إلكترونيـــة، وأن وزارة االتصـــال والمهنييـــن 
مطالبين بترتيب األوراق، ألنه يتوجب مواكبة 
الحاضر واستشراف المستقبل، وليس الهروب 

إلى األمام.

ميديا

[ توقيف صحافيين لنشرهما تقارير تتعلق بالفساد في مواقع إلكترونية

الحكومة الجزائرية تبقي الصحافة اإللكترونية 
دون شرعية لتسهيل مالحقتها

ــــــون أن بقاء الصحافــــــة اإللكترونية دون اعتراف رســــــمي من  يؤكــــــد صحافيون جزائري
احلكومة، يســــــهل على السلطات متابعة الصحافيني ومالحقتهم عند تطرقهم إلى قضايا 

حساسة.

قطـــاع الصحافـــة اإللكترونيـــة في 
الجزائـــر بحاجة إلى تنظيم بســـبب 
التداخـــل بـــني الصحـــف اإلخباريـــة 

واملواقع والصفحات الحرة

◄

تم التوصل إلى اتفاق ليل األحد إلعادة بث القنوات الرياضية التابعة ملجموعة بي.إن سبورتس القطرية في اإلمارات، بحسب ما أفاد 
مصـــدر قريب من املفاوضات بني {بي.إن} وشـــبكة {دو} اإلماراتية لالتصاالت. وقال املصـــدر {تم للتو توقيع اتفاق، وعادت البرامج 

عبر شبكة دو}، وهو ما أكده مشتركو {دو}.

صحافيون معترف بهم وفق انتمائهم فقط
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دعـــا المتحدث باســـم القضاء  } طهــران – 
اإليراني إلى انسحاب المواطنين اإليرانيين 
من تطبيق تلغرام اآلمن، مهددا بمحاسبة من 
ينتهك القرار ”جنائيا“، وذلك بينما تســـتمر 
االحتجاجـــات واإلضرابـــات العماليـــة فـــي 

مختلف المحافظات اإليرانية.
وقال غالم حســـين محســـني ايجئي في 
مقابلة مـــع وكالة أنبـــاء الطلبـــة اإليرانيين 
(إيســـنا)، إنه في أول تعميـــم لنائب الرئيس 
اإليرانـــي حول تلغرام، تم اإلعالن عن ”قيود“ 
بحيث يعـــد عدم االمتثال لها بمثابة ”ارتكاب 

جريمة“.
نائـــب  جهانغيـــري،  إســـحاق  وأصـــدر 
الرئيس اإليراني حســـن روحاني، في أبريل 
الماضي، تعميمـــا لجميع األجهزة الحكومية 
والمؤسســـات العامـــة ينص علـــى االنتقال 
إلى شـــبكات التواصل االجتماعـــي المحلية 
بعد قرار حظـــر التطبيقات ومواقع التواصل 

األجنبية.
بدوره أعلـــن القضاء اإليرانـــي في نفس 
الشهر، حجب تلغرام بتهمة ”تحريض الناس 
على أعمال الشـــغب“ في إشـــارة إلـــى الدور 
الذي لعبه هذا التطبيـــق أثناء االحتجاجات 
الشـــعبية األخيـــرة، لكن مالييـــن اإليرانيين 
مازالوا يستخدمون التطبيق من خالل برامج 
كســـر الحجب (البروكســـي) وكذلـــك الـ“في.

بي.إن“.
ويســـتخدم الصحافيون تطبيـــق تلغرام 
مـــن ضمـــن حوالـــي 45 مليون شـــخص في 
إيـــران، باعتباره آمن ويحميهم من القرصنة، 
لكـــن المتحـــدث باســـم القضـــاء اإليراني لم 
يستثنيهم من القرار وقال ”بعض التعليمات، 
إذا انتهكها الشـــخص، فقـــد يؤدي ذلك أيضا 

إلى جريمة“.
اإليرانـــي  العـــام  المدعـــي  نائـــب  وكان 
عبدالصمد خورام أبـــادي، الذي يرأس لجنة 
التحقيـــق فـــي جرائـــم اإلنترنـــت، أعلـــن أن 
الحظر على تلغرام يشـــمل القطاع الصناعي 
اســـتمرار  مـــع  وذلـــك  أيضـــا،  والنقابـــات 

اإلضرابات العمالية.
وكانـــت العقوبـــات األميركيـــة، الخميس 
الماضـــي، صنفت عبدالصمـــد خورام أبادي، 
مع شـــخصيات إيرانية رفيعة أخرى بســـبب 
انتهـــاكات حقوق اإلنســـان وفـــرض الحجب 
والرقابة على اإلنترنت، ومن بينهم أبوالحسن 
فيروز آبادي، رئيس المجلس األعلى للفضاء 
السيبراني، وعبد علي عسكري، رئيس هيئة 

اإلذاعة والتلفزيون.

وأعلـــن ُخوّرام آبادي، في وقت ســـابق عن 
إشـــراك حوالي 18 ألفا من منتسبي ميليشيات 
التعبئة الشعبية (الباســـيج) التابعة للحرس 
الثوري، في مراقبة محتوى اإلنترنت وشبكات 
التواصـــل االجتماعـــي، األمـــر الـــذي انتقدته 
منظمات حقوقيـــة وقالت إن الســـلطات تقمع 
حرية التعبير وتخشـــى توثيق ونقل ما يجري 
من انتهاكات لحقوق اإلنســـان إلى الخارج أو 

تغطية االحتجاجات الشعبية.
وأطلـــق ناشـــطون إيرانيـــون حملـــة فـــي 
العاصمـــة طهـــران، الشـــهر الماضـــي، قاموا 
خاللهـــا بإلقاء طائـــرات ورقيـــة مصممة على 
الشـــهير الذي  شـــكل شـــعار تطبيق ”تلغرام“ 
حجبته الســـلطات، وهـــي طريقـــة جديدة من 
االحتجـــاج على حجب تطبيـــق تلغرام بدأ في 

روسيا.

وتداول اإليرانيون عبـــر مواقع التواصل، 
مقطعـــا يظهر مجموعة من الشـــبان والفتيات 
تجمعوا في إحدى ســـاحات العاصمة طهران، 
وهم يطلقون عددا كبيرا من الطائرات الورقية 
التـــي تحمل شـــعار تلغـــرام احتجاجـــا على 
قرار الســـلطات األخير بإغـــالق التطبيق الذي 

يستخدمه أكثر من 45 مليون مواطن.
اســـتبدال  اإليرانيـــة  الســـلطات  وتريـــد 
بالتطبيقـــات المحلية  التطبيقـــات األجنبيـــة 
اإليرانية مثل ”ســـروش“ و“كـــب“ الداخليتين، 
لكن نوابا وناشـــطين احتجوا على ذلك قائلين 
إن المواطنين ال يثقـــون بالتطبيقات الداخلية 
في ظل سيطرة أجهزة االستخبارات والحرس 

الثوري عليها.
وكان إعـــالن مكتـــب المرشـــد األعلى علي 
خامنئي، فـــي خطوة رمزية إغـــالق قناته عبر 
تلغرام، الشـــهر الماضي، بســـبب مـــا قال إنه 
”من أجـــل حمايـــة المصالح الوطنيـــة وإلغاء 
احتكار الفضاء اإللكتروني من قبل التطبيقات 

إيعازا مباشرا بحظر التطبيق. األجنبية“ 
كمـــا أعلـــن الموقـــع اإلعالمـــي للحكومـــة 
اإليرانية عن إغالق الحساب الرسمي للرئيس 
حســـن روحانـــي علـــى تلغـــرام، وذلـــك دعما 

للشبكات المحلية البديلة.

استخدام تلغرام جريمة يعاقب 
عليها القانون في إيران

} ال شك أن حاجة المواقع اإلخبارية 
اليومية للجديد من األخبار والقصص 

الصحافية تتزايد مع تواتر األحداث ومع 
اشتداد المنافسة بين تلك المواقع.

صار عنصر التميز هو أن يكون 
الصحافي مع الخبر ساعة والدته، لكن 

المشكل يبرز عندما تعرض الخبر نفسه 
منابر متعددة حتى تضيق مساحة مواقع 

أخرى في التميز والتقاط الخبر الجديد.
هذا الواقع الذي يجعل المهمة ليست 

سهلة يدفع باتجاه إيجاد بدائل ما تتيح ما 
يعرف بالسبق الصحافي لكن ذلك وحده لم 

يعد كافيا وذلك لندرة األخبار القادمة عن 
هذا الطريق ولهذا كان ال بد من تمرير أخبار 

أخرى أصبحت بتراكمها ظاهرة ليست 
محلية وال إقليمية بل ظاهرة عالمية.

فمن الالفت للنظر أن تسمع تكرار عبارة 
”وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه“ وهو 
مدخل لتدبيج أخبار ليس من المؤكد وال من 

اليقين الوصول إلى صدقيتها.
ظاهرة تفاقمت وصارت فاقعة في ما 

يندرج في فصيلة األخبار الملفقة والكاذبة 
وهي التي ساهمت بشكل مباشرة في التأثير 

في الرأي العام مما دفع مؤسسات عالمية 
للتصدي للظاهرة.

كانت منصات التواصل االجتماعي هي 
الوسيط األكثر تداوال واألكثر احتضانا 

وإنتاجا لألخبار الكاذبة أو المشكوك في 
صدقيتها.

مؤسسة فيسبوك األكثر انتشارا من بين 
وسائط التواصل االجتماعي ومن خالل 

حسابات ماليين المشتركين من حول العالم 

كانت هي األكثر عرضة لالنتقاد بسبب سوق 
رائجة لألخبار الكاذبة وغير الدقيقة وجدت 

لها مكانا في تلك المنصة األكثر شعبية.
قبل مدة قال وزير العدل األلماني 

ووزير الخارجية حاليا، هايكو ماس، في 
تصريحات صحافية أن فيسبوك يجني 
أمواال طائلة من األخبار الملفقة، إن أي 

شركة تجني المليارات من اإلنترنت يجب 
أن تتحلى أيضا بمسؤولية اجتماعية، يجب 

حذف التشويه ويجب تسهيل اإلبالغ عن 
األخبار الملفقة.

ازدهار سوق األخبار من هذا النوع 
وجد فئة مستهدفة بفضل الكنز الذي تمثله 

البيانات الشخصية عبر اإلنترنت والتي 
تتيح إيجاد جمهور يتفاعل مع األخبار 

الكاذبة ويتداولها بأريحية.
وأما منصات التواصل االجتماعي فما 

انفكت تعلن تدابير جديدة للحد من الظاهرة 

بعدما تحول األمر إلى فضيحة دفعت إلى 
ردود أفعال عالمية.

شركة غوغل من جانبها قالت إنها 
اعتمدت تطبيقا يتيح للمستخدم الوصول 

إلى األخبار الموثوقة من خالل أدوات 
الذكاء االصطناعي وبحسب تفضيالت كل 

مستخدم. لكن المصدر المجهول والذي 
يرفض الكشف عن هويته ظل سلعة رائجة 

تتيح للعديد من المنابر اإلخبارية أن تمضي 
في لعبة األخبار الملفقة وساعتها سوف 
ال يجد الذكاء الصناعي إمكانية للحد من 

السلوك غير المهني وتلك قصة أخرى.
وفي هذا الصدد ال يبدو في األفق أن هذه 

الظاهرة سوف تنتهي بل بالعكس، سوف 
تجد لها سوقا رائجة ومتداولين يتزايدون.
أما إذا سحبنا األمر إلى العالم العربي 

فهنالك قصص أخرى، فمثال تعيش دول 
عربية عدة أجواء انتخابات وما بعد 

االنتخابات من تكتالت سياسية ومفاوضات 
حزبية لشغل المقاعد في البرلمان من جهة 

ولتشكيل الحكومات الجديدة من جهة أخرى 
وهذا المناخ لوحده صار مشجعا بما فيه 

الكفاية لفبركة القصص اإلخبارية تحت 
عنوان، المصدر رفض الكشف عن هويته.

من هو المرشح لرئاسة الحكومة ومن 
هم الوزراء المرشحون وما بين ذلك مواقف 

األحزاب والجماعات كلها تحتشد في 
تلك الفبركة الخبرية وسوق األخبار التي 

تمر في بعض األحيان من دون التحقق 
من صدقيتها، والسبب في ذلك هو إدراك 

القائمين على المنابر اإلعالمية بحاجة 
الجمهور العريض لمعرفة الخطوات الالحقة 
وإلى ماذا أفضت العملية االنتخابية برمتها 

وسط بازار مغرق في ضبابيته تحتل فيه 
األخبار الخيالية وغير الحقيقية مساحة ال 

يستهان بها.

طاهر علوان
كاتب عراقي
ان ل طا
ي ر ب

قصص صحافية من مصادر مجهولة
تطبيق يهدد المسؤولين

حظر  تجاهلوا  اإليــرانــيــني  مــاليــني 
ــــوا يــســتــخــدمــون  ــــازال تــلــغــرام وم
كسر  ــرامــج  ب خـــالل  مــن  التطبيق 

الحجب {البروكسي} 

◄



#ليالـــي_ هاشـــتاغ  يتصـــدر   - القاهــرة   {
أوجيني، مراتب متقدمة في قائمة الهاشتاغات 
األكثر تداوال على تويتر في مصر وتونس منذ 

بداية شهر رمضان.
و#ليالي_أوجينـــي، هـــو مسلســـل مـــن 
بطولة املمثلني ظافـــر العابدين (فريد) وأمينة 
خليل (كرمية)، ســـلب لّب متابعيه مبا وصفوه 

”فخامة األربعينات“.
وال تقف القصة عند حـــدود كرمية وفريد، 
إْذ أمامهما مجموعة من العالقات اإلنســـانية 
واالجتماعيـــة التـــي حتيـــط بامللهـــى الليلي 
”أوجينـــي“ فـــي قلب بورســـعيد. صـــور تعيد 
املشـــاهد إلـــى زمن أفـــالم األبيض واألســـود 

بصورة ملونة جذابة. وقالت عنه مغردة:

وطالبت مغردة:

ونشـــر معلقون على نطاق واسع حوارات 
الشخصيات. وكتب مغرد:

ونقل مغرد على لسان البطلة:

وجاء في تغريدة أخرى:

وغردت املمثلة السورية كندة علوش:

وقالت متفاعلة:

الثالثاء 2018/06/05 - السنة 41 العدد 11011

@alarabonline
بدأ موقع تويتر بتعليق حسابات المستخدمين الذين كانوا دون سن الـ١٣ عاما عند تسجيلهم ألول مرة في محاولة 
لالمتثـــال لالئحة العامة لحمايـــة البيانات التي يركز عليهـــا االتحاد األوروبي، ما أجبر المســـتخدمين الذين تجاوزت 

أعمارهم الـ١٣ عاما على إنشاء حسابات جديدة بدال من الحسابات التي علقت.

} بغــداد - اســـتنفر العراقيون على الشبكات 
االجتماعية بســـبب ”مخطط تعطيشهم“، وفق 
وصفهـــم، بعدما بدأت آثار ملء ســـد أليســـو 
التركـــي تظهر علـــى نهر دجلة فـــي العاصمة 
بغـــداد ومدينة املوصل الشـــمالية، بانخفاض 

مناسيب املياه إلى حد كبير. 
وبـــدأت تركيـــا مبـــلء ســـد أليســـو الذي 
ســـيحجب نحو نصف كميات امليـــاه عن نهر 

دجلة في العراق.
وكشف مهدي رشيد مستشار وزير املوارد 
املائيـــة عن قيـــام ”إيران بتغييـــر مجرى نهر 
الكارون بالكامل وإقامتها لثالثة سدود كبيرة 
على نهر الكرخة“ بعدما كانا ميثالن مصدرين 

رئيسني للعراق. 
وأشار إلى أن العراق كان يشترك مع إيران 
مـــن خالل 45 رافدا مائيا، لـــم يبق منها اليوم 

سوى ثالثة أو أربعة فقط.
وأضـــاف ”األمطار تشـــكل ثالثني في املئة 
من موارد العراق املائية“، فيما تشـــكل ”مياه 
األنهار الســـبعني في املئة الباقية“ املمتدة من 

إيران وتركيا. 
ورد العراقيون بحمالت إلكترونية تدعو إلى 
مقاطعة املنتجات التركية واإليرانية. وانتشرت 
علـــى الشـــبكات االجتماعية هاشـــتاغات على 
#تركيا_تقتل_العراقيني_عطشـــا  غـــرار 
قيني_عطشـــا  ا لعر _ا _تقتل ن ا ير إ # و
و#املاء_مقابل_االستيراد و#دجلة_يحتضر 

و#دجلة_ينعبر_مشي.
وأكد مغردون أن ”إيران وتركيا واحلكومة 
تقتـــل العراقيني“. وقال مغرد ”حني كان يحكم 
العـــراق مهيبـــا مهابـــا وأعلنت تركيـــا نيتها 
إنشـــاء ســـد، أمـــر الرئيس #صدام_حســـني 
بتوجيه أربع بطريات صواريخ لقصف الســـد 
إذا أصرت تركيا، فبادرت بالتراجع وإرســـال 
شـــخصيات ملصاحلة العراق. اليوم #تركيا_
الـــذل  وحكومـــة  تقتل_العراقيني_عطشـــا 

والفساد تلتزم الصمت“.
فيما نشـــر عراقيون في مواقـــع التواصل 
 SaveTigris# االجتماعي هاشـــتاغا باإلنكليزية

أنقذوا نهر دجلة.

والعراق ليس مـــن دول املنبع وبالتالي ال 
يوجد لديه سوى احلوار والتفاهم والتفاوض.

من جانبه، ذكر مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصدري وكتلة ســـائرون الفائزة باالنتخابات 
التشريعية األخيرة، في تغريدة أنه على يقني 
”أن قطـــع املـــاء والكهربـــاء على الشـــعب لن 

يركعهم“.
وعلق الســــفير التركي في العراق 

فــــاحت يلــــدز عبــــر سلســــلة مــــن 
التغريــــدات فــــي موقــــع تويتر 

قائال ”أرى شكاوى أصدقائنا 
املاء،  بخصــــوص  العراقيني 
جميعــــا.  رســــائلكم  أقبــــل 
شكاويكم ورسائلكم جميعها 

سأنقلها إلى عاصمتي“.
وأضــــاف أن ”تركيــــا لــــن 

تخطو خطوة واحــــدة دون أن 
تستشــــير جارها، وكيف ميكنها 

أن تقــــدم املســــاعدة بشــــأن ذلــــك؟ 
وجاءت خطوتها هذه باستشارة جارها 

ودرســــت اخلطــــوات املشــــتركة مــــا بعد هذه 
املرحلة كذلك“.

وقال معلـــق ”اآلن، لنطلـــق حملة مقاطعة 
منتجـــات تركيـــا وإيران، بدءا من الســـيارات 
وانتهاء بعلبة اجلنب. كل من يشتري أو يشجع 
على شراء منتجاتهم شريك في ما يتعرض له 
العراق من جفاف“. وأضاف مغرد باسم أحمد 

عبادي ”خصوصـــا أن حجم التبادل التجاري 
بني البلدين العراق وتركيا وصل إلى أكثر من 
11 مليار دوالر في السنة. لو استخدمت كورقة 

ضغط على اجلانب التركي ملا حدث هذا“.
وتفاعل مغـــرد في نفس الســـياق ”الليرة 
التركيـــة والريال اإليرانـــي بنزول أي مقاطعة 

اقتصادية سوف يتأثران“.
افتتحت  مغـــرد ”تركيـــا  واعتبر 
سد أليســـو وإيران بنت سدودا 
وحولـــت مســـارات 42 نهـــرا 
تصب فـــي دجلة. هذه حرب 
معلنـــة والعراق يســـتورد 
من اجلارتني املسلمتني مبا 
مجموعه 35 مليار دوالر.. 
#املاء_مقابـــل_ إذا 

االستيراد“.
اسمها  مستخدمة  وذكرت 
نوال أن ضعـــف الدولة العراقية 
سبب ”جترؤ اجلار“ على قطع املياه.

وغـــردت ”يا دجلة اخليـــر صارت مياهك 
ضحلـــة ونحـــن مازلنـــا ننتخـــب الطائفـــة 
والعشـــيرة وامللـــة، نتحمل الظلـــم واإلرهاب 
وحـــرارة الصيف دون كهربـــاء ونردد هيهات 
منا الذلة، ســـيكتب التاريـــخ عن حكومة الظل 

بحروف العلة.
قلناها قبل ونقولهـــا اآلن لن يتجرأ علينا 

اجلار لوال ضعف الدولة“!

وكتـــب مغـــرد ”عجيـــب هذا الـــذي يحدث 
شعب يباد بأكمله وسالطينه اخلونة صمتهم 

مخيف“.
فيما ســـخر معلقون من هاشـــتاغ #املاء_

مقابل_االستيراد.
وقال مغرد ”لســـت رجـــل اقتصاد إمنا أنا 
مواطن، لكن أريد أن أســـال: إذا قاطعنا تركيا 
اقتصاديا ومنعنا أي شيء نستورده منها، ما 
البديل؟ هل هناك صناعة عراقية توازي جودة 

املستورد مثال“.
وقـــال آخر فـــي نفـــس الســـياق ”قاطعوا 
املنتجـــات  قاطعـــوا  التركيـــة،  املنتجـــات 
الســـعودية، قاطعوا املنتجات اإليرانية، وأنت 
أساســـا ما عندك صناعة،  تريد الشعب يعيش 
على جنب العرب وگمير الســـدة مثال؟ حبيبي 
احلل بالدبلوماســـية وليـــس مبقاطعة اللبنة 

واجلبنة“.
يذكـــر أن وكالـــة الفضاء األميركية ناســـا 
حـــذرت في دراســـة جديدة مـــن تناقص املياه 
العذبة بشـــكل ملحـــوظ في 19 منطقـــة حارة 
حول العالم، وال ســـيما في العراق وســـوريا. 
وأضافت الوكالة في تقرير لها صدر أخيرا أن 
تزايد اعتماد البلدين على املياه اجلوفية خالل 
الســـنوات األخيرة جاء نتيجة اثنني وعشرين 
ســـدا أقامتها تركيا على نهري دجلة والفرات 
خالل العقود الثالثة املاضية، األمر الذي جعل 
اإلقليم من بني أكبر املناطق سخونة في العالم.

ارتبط وجود العــــــراق بحضاراته القدمية 
ــــــة بنهــــــري دجلة والفــــــرات، فهما  واحلديث
ــــــالد مــــــا بني  مصــــــدر النمــــــاء والبقــــــاء لب
النهرين، لكن قرار تركيا ملء ســــــد أليسو 
الذي ســــــيحجب نحو نصف كميات املياه 
عــــــن نهر دجلة في العــــــراق، وتغيير إيران 
مجرى عــــــدة روافد لنهر دجلة، أثار موجة 
من ردود عراقية غاضبة على املســــــتويني 

الدبلوماسي والشعبي.

أنهار العراق مهددة

} لوكسمبورغ – انتقدت وزيرة العدل األملانية 
كاتارينـــا بارلـــي تصـــرف شـــبكة التواصـــل 
االجتماعي فيســـبوك عقب فضيحة تســـريب 
”كامبريـــدج  لشـــركة  مســـتخدميها  بيانـــات 

البريطانية لتحليل البيانات. أناليتيكا“ 
وقالت بارلي االثنني قبـــل اجتماع لوزراء 
العدل في االحتاد األوروبي في لوكســـمبورغ 
”نـــرى أنـــه لم يتـــم اســـتخالص عواقـــب ذلك 
علـــى نحـــو كاف“، معتبرة على ســـبيل املثال 
إعادة تطبيق فيســـبوك خلاصية التعرف على 

الوجوه إجراء غير معزز للثقة.
وذكـــرت أنـــه عـــالوة على ذلك لـــم يتضح 
بعـــد إلـــى أي مدى طالـــت فضيحة تســـريب 
بيانـــات نحو 87 مليون مســـتخدم لفيســـبوك 

املستخدمني األوروبيني واألملان.
وطالبت بالرقابة على لوغاريتمات شبكات 
التواصل االجتماعي، وقالـــت ”اللوغاريتمات 
هـــي عمليـــات حســـابية من املمكـــن تصنيف 
األفراد من خاللها. من املهم أن تعلم الدولة أو 
األفراد املعنيون أنفســـهم املعايير التي تعمل 

على أساسها هذه اللوغاريتمات“.
وأضافت أن دفع منصات وسائل التواصل 
االجتماعي إلى توضيح تقنيتها من شـــأنه أن 
ميهـــد الطريق أمام الشـــركات األصغر حجما 
ذات الضمانـــات القويـــة حلمايـــة البيانـــات 

للدخول إلى السوق.
وحتاول شـــركة فيســـبوك اتخاذ إجراءات 
عديـــدة الكتســـاب الثقـــة التـــي فقدتهـــا بعد 
فضيحـــة تســـريب البيانات، وأعلنت الشـــهر 
أبحـــاث  مجلـــس  مـــع  بالتعـــاون  املاضـــي، 
العلـــوم االجتماعية غير الربحـــي SSRC، عن 
مبادرة جديدة تربط بني الباحثني املســـتقلني 
والبيانات الهائلة املتعلقة بالســـلوك البشري 
املوجـــودة لـــدى فيســـبوك، والهـــدف من ذلك 
يكمن في التحقق من تأثير وســـائل التواصل 

االجتماعي على االنتخابات والدميقراطية.
وتسمح هذه املبادرة للباحثني، وألول مرة، 
بالوصول إلى بيانات فيســـبوك ونشر نتائج 
مـــن تلـــك البيانـــات دون موافقة مســـبقة من 
الشـــركة، وهذا يعني أنه إذا اكتشـــف العلماء 
شـــيئا في بيانات الشـــبكة االجتماعية يجعل 
األمر يبدو ســـيئا، فلـــن يتمكن فيســـبوك من 

منعهم من جعل هذه املعلومات عامة.
وامتنعت منصة فيسبوك ومجلس أبحاث 
العلـــوم االجتماعيـــة عـــن توفيـــر معلومـــات 
إضافية حول املبادرة، التي لم يتم تســـميتها 
بعد، لكن بعض التفاصيل بدأت تظهر، مبا في 
ذلك كيف ستحمي املبادرة بيانات مستخدمي 

فيسبوك من إساءة االستخدام.
ويقول غاري كنغ، أستاذ العلوم السياسية 
ومدير معهـــد العلوم االجتماعيـــة الكمية في 
جامعه هارفارد ”سوف تساعد منصة فيسبوك 
على توفير أجهزة كمبيوتر محمولة مشفرة“، 
مع توفير فيسبوك للباحثني إمكانية الوصول 

عن بعد إلى البنية التحتية للمنصة.

إجراءات فيسبوك لحماية 
البيانات ال تقنع ألمانيا

@toty_hegab 
ــــــن نعمله واللي  ــــــني اللي عايزي فــــــي فرق ب
املفروض نعمله، املشــــــكلة ملا يبقى االتنني 
ــــــت عــــــارف تطــــــول اللي  ــــــني.. ال أن صعب
ــــــل باملفروض  ــــــاح أو تقب ــــــت عايزه فترت أن

فترضي#ليالي_أوجيني.

ف

@Marianfracirs 
لو ما فيهاش إساءة أدب بس ممكن تاخدونا 

نعيش معكم املسلسل #ليالي_أوجيني.
ل

@engymoneer 
كان  أوي  ــــــر  كتي حاجــــــات  فــــــي  كان   -
نفسي أعيشها، اســــــتنيت العمر كله بس 
ــــــت ابتديت أصــــــدق أنها  ــــــش. كن محصلت
مــــــش موجــــــودة أو على األقــــــل أنها مش 
ــــــي… = يبقى حــــــاول ترضى باللي  مكتوبال
اتكتبلك ومتزعلش على اللي محســــــتوش 
ــــــدك اللي قدامك وحاســــــس بيك  وأنت عن

ومستنيك حتس بيه! – يا ريته كان ينفع!

-

@Toa8DP 
ــــــف خفيفــــــة  مسلســــــل راق ونســــــمة صي
وســــــط مسلســــــالت مليئة بالدم واإلرهاب 
ــــــت  واألســــــلحة واملشــــــكالت، حتــــــس وأن
تشــــــاهده كأنك تقرأ رواية.. إنه جتســــــيد 

جميل لزمن أجمل #ليالي_أوجيني.

م

@johnmicheal8514
ليالي_أوجيني، جتســــــيد ملا نفتقده من 
الهدوء والصوت اجلميل والكلمات الراقية 
واملوســــــيقى الهادئة واألناقــــــة دون ابتذال 

والنظافة واخلضرة في شوارع مصر. 

ل

@KindaAlloush 
ميكن نحنا جينا بالزمن الغلط.. من قلبي 
ــــــرة #ليالي_ بتمنى لو كنت عايشــــــة بفت
ــــــدع #هاني_خليفة  ــــــي، حتية للمب أوجين
ــــــاع العمل، شــــــكرا على جرعة  ولكل صن

العذوبة واالحترام والرقي واجلمال. 

مي

العراق كان 
يشترك مع إيران من 

خالل 45 رافدا مائيا، لم 
يبق منها سوى ثالثة 

أو أربعة فقط
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@ashrqtm 
ــــــوا كالم حلو  ــــــا مش عارفة هــــــم بيكتب أن
إزاي، أنا مبســــــوطة بكل كلمة تقال، وكل 
حوار بيحصل وكل تفصيلة في املسلسل 

#ليالي_أوجيني.

abdulrahman2edu

قولوا نريد التغيير والتطوير والتقدم أو 
أي شيء آخر.. لكن ال تقلقوا املوتى في 
قبورهم بالدندنة على العودة إلى العام 

!١٩٧٥

Khaled1kh

أكثر ما يؤملني أنه حتى لو جنحنا في 
حتقيق األلقاب بعد زيزو لن تكون بنفس 

الفرحة.. حتقيق األلقاب مع أسطورتك 
املفضلة له إحساس مختلف!

behydra

املرأة ليست شجرة ُتسقى ألوقات 
الِقطاف، وليست الظالل املُسّخرة 

للمتعبني، إنها بشرية ُمثقلة باملهام 
امللقاة على عاتقها.

iNajlaa91

ستجد من يبرر لالضطهاد باسم احلماية 
ويحشر القسوة حتت جناح احلب 

وميارس الضغط النفسي بدعوى البّر 
والطاعة، وستكفر إن رفعت صوتك 

معترضا أو قررت ال سمح الله أن تقاوم.

H_tuu_A

في هذا الوطن إّما تغرق في البحر بحثا 
عن األمل وإما تغرق في الوادي هربا من 

األلم.

Christine_Habib

احلروب… إذا لم ُتعاَلج آثاُرها املعنوّية 
واملاّدّية، فإّنها تخّلف شعوبا متوّحشة.

AyhamOtoom

معلومة غير مهمة، مجالس الشعب 
في الكوكب نوعان؛ األول مجلس من 

الشعب وإلى الشعب مثل الذي لدينا، 
والثاني مجلس افتراضي على فيسبوك 

متخصص في ركوب املوجة.

nahde1

أطيب الطبخات في هذه األيام في بيت ال 
ميلك أهله النت.

charmiomar

#تونس: الذين ماتوا في البحر خالل 
السنوات السبع املاضية أكثر من الذين 

ماتوا في الثورة.

VeraYammine

بدل النظر في إنسانية #جنسيتي_
حقي، طلعت اإلنسانية قديش حق 

جنسيتك؟ #وطني_بيوجعني.

 AmaniADabbas

من حقك أن تعتصم وتتظاهر وتعبر 
عن رأيك وتدافع عن قضية، ولكن ليس 

من حقك أن تضرب أخي الدركي وتشتم 
بلدي وعلمي، اعتصم باحترام #حقيقة 

#بس_بقول #األردن.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
kbsalsaud

خالد بن سلمان
سفير السعودية لدى 

الواليات املتحدة األميركية.

هاشتاغ اليوم

#ليالي_أوجيني مصر التي نشتاق إليها
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المبانـــي التراثية فـــي الطائف ال تزال تحتفظ ببريقها المعماري المتمثل في أبوابها ورواشـــينها 

الخشبية وأعمدتها وتيجانها، مما جعلها تتحول إلى مزار سياحي مفتوح.

حمام الجامع األموي في دمشـــق يعود بعد غياب ســـنوات بسبب الحرب ليجتمع حوله الناس قبل 

آذان المغرب ينثرون له الحبوب ويستمتعون بحركاته المتناسقة. تحقيق

} الطائف (السعودية) – تحتضن أحياء وسط 
الطائف العديد مــــن المباني التراثية العريقة 
التي تجّســــد مرحلة مهمة من تاريخ اإلنسان 
الذي عاش في السعودية على مر التاريخ، وال 
تزال تحتفظ ببريقها التراثي األخاذ المتمثل 
في أبوابها ورواشــــينها الخشبية المزخرفة 
وتيجانها،  وأعمدتها  وأقواسها  ومشربياتها 
مما جعلها تتحول إلى مزار سياحي مفتوح.

ويالحظ أن العمــــارة التراثية في الطائف 
اهتمــــت بالشــــكل الخارجــــي للمبنــــى ليكون 
متســــقا ومتناغما مــــع المنــــازل المحيطة به 
من حيث المظهر واالرتفــــاع ومراعاة الطابع 
المعماري لتشــــكيل نسيج عمراني فريد يدعم 
التواصــــل االجتماعــــي بين أهالــــي الطائف 

وساكنيها وزوارها.
وقال مدير عــــام الهيئة العامة للســــياحة 
والتــــراث بالطائف علي آل زايــــد، ”إن الطراز 
المعمــــاري المميز في المحافظة يبرز بشــــكل 
واضح في سلسلة من المباني القديمة والتي 
تحمــــل قيمــــة تاريخية عريقــــة، ويحمل قصر 
شــــبرا التاريخي وبيت الكاتب وبيت الكعكي 
أنواعا مميــــزة من فنون العمارة اإلســــالمية 
التي امتزجــــت بفن العمــــارة الرومانية وفن 
العمارة التقليدية لمنطقة الحجاز بشكل عام“.

وتكتنز القصور التراثية القديمة بالطائف 
مجّسمات حجرية وجصية وآجورية متنوعة 
وبأشــــكال مختلفة، كما تتشكل على جدرانها 
رسومات وصور وأشــــكال هندسية تعبر عما 

تتمتع به البيئة الطبيعية للطائف من ثراء.
المعمارية  البراعة  مفردات  وباستخالص 
التراثيــــة لهذه المباني يمكننا وصل الماضي 
بالحاضر، إذ اعتمــــدت العمارة التراثية على 

أن تكــــون الغــــرف عميقــــة ومثل هــــذا الطراز 
يعــــرف عنــــه أنه يفتــــح على فنــــاء داخلي أو 
خارجي مع االهتمام باالســــتعماالت الداخلية 
لمرافــــق البنــــاء، ومراعاة تحديد مســــاحات 
الغرف وفقا الســــتعمالها وبالقدر المناســــب 

لحجم األسرة ومركزها االجتماعي.
وســـمحت العمـــارة التقليدية فـــي الطائف 
بالمرونـــة فـــي اســـتخدام المبنـــى لألغراض 
والمناســـبات االجتماعيـــة المختلفـــة وتوفير 

الخصوصية الالزمة للرجال والنساء. وتحتوي 
واجهات المباني التراثية القديمة على عناصر 
معماريـــة مختلفة ومنها البـــروز الواضح في 
اســـتخدام الرواشـــين واألبنية على الشـــارع، 
واســـتخدام فتحـــات أبـــواب ونوافـــذ مختلفة 
حسب الوظيفة، وكذلك اســـتخدام المشربيات 

والشوابير على أسطح المباني الخارجية.
الرؤيــــة  الروشــــانية  النافــــذة  وتؤمــــن 
الخارجيــــة مع الحماية وعدم الكشــــف لداخل 

المبنى، وذلك باستخدام الفتحات والقالليب 
(الجرائـــد)، فيما يعد قصر شـــبرا التاريخي 
مثـــاال لنمـــط العمـــارة التراثية فـــي الطائف 

ويمتاز بروعة وفخامة التصميم.
ومـــزج القصـــر بيـــن الطابـــع المعماري 
الرومانـــي واإلســـالمي وأســـاليب العمـــارة 
التقليديـــة لمنطقة الحجاز، مـــا جعله تحفة 

معمارية ذات جمال آسر.
ويتكـــون القصـــر مـــن طابق قبـــو تعلوه 
أربعـــة طوابق، إضافة إلـــى مالحق خارجية 
وحدائق، ويضم حوالـــي 150 غرفة، وله عدة 
مداخـــل حيـــث أن بوابته الرئيســـية تقع في 
الجهـــة الغربية، وهي مصنوعة من الخشـــب 

المزخرف.
وللقصر أربع واجهات متشابهة تتخللها 
أعمدة مصنوعة مـــن النورة والحجارة، وفي 
القاعـــة الرئيســـية للقصر يوجد ســـلم كبير 
مزدوج خشـــبي بديـــع أرضيته مـــن المرمر 
المعـــروف بـ“الســـلملك“، يمتد حتـــى الدور 
الثاني الـــذي به جناحان يضمان غرفا كبيرة 

وأخرى صغيرة.
وتتميز عقود جدرانها الداخلية واألعمدة 
واألركان بزخـــارف ملونة على شـــكل أوراق 
نباتيـــة طليـــت أطرافهـــا باللـــون الذهبـــي، 
ونوافذ القصر وأبوابه مصنوعة من الخشب 
المحفـــور بلمســـات فنيـــة مبهرة، وأســـقف 
القصـــر خشـــبية مطـــرزة بأشـــكال زخرفية 
ونقوش، وينتهي سور سطح القصر بزخرفة 

يغلب عليها الطابع الروماني.
وعنيت الهيئة العامة للســـياحة والتراث 
الوطني بتأهيـــل المواقع التراثية وتحويلها 

إلى قطاع اقتصادي منتج.

وجاء برنامج الســــعودية للعناية بالتراث 
الحضاري بوصفه مشروعا تاريخيا ذا أهمية 
عاليــــة ومن أهداف البرنامــــج المحافظة على 

مباني التراث العمراني وتنميتها.
وقد تبنت الهيئة العامة للسياحة والتراث 
عددا من المهــــام والمشــــروعات والمبادرات 
للحفاظ علــــى التراث العمراني وربطه بالبعد 
الثقافي واإلنساني والحضاري واالقتصادي، 
وتطويــــر األوعيــــة التي يقدم فيهــــا والموارد 

البشرية التي تعمل فيه.
وراعى المشــــروع تحســــين جودة البيئة 
العمرانية في المنطقــــة التاريخية وتجميلها 
بما يتوافــــق مــــع تاريخها العريــــق، وإعادة 
بالمحــــاور  للمبانــــي  التاريخــــي  الطابــــع 
والســــاحات بالتنســــيق مــــع مــــالك المباني 

والمحالت.
وكان فريق مختص مــــن البنك الدولي قد 
قام بعدة زيارات للمعالم التراثية والتاريخية 
بالطائف بهدف تحليلها، والتقى الفريق بمدير 
فرع الهيئة بالطائف وعدد من المختصين في 
الفرع، وذلك في إطار مشــــروع إعداد دراســــة 
إحياء اقتصادية التراث العمراني الذي تنفذه 
هيئة السياحة والتراث الوطني بالتعاون مع 
البنــــك الدولي. وجرى تقييــــم وضع المباني 
التاريخيــــة والتراثية لدعم التطلعات لتحويل 
هذه المناطق إلى نقطة جذب سياحي ورافدا 
من روافد التنمية االقتصادية والسياحية، كما 
تمت مناقشة الفرص والمعوقات االستثمارية 
للمواقع التراثية ذات الطابع العمراني القديم 
مثــــل المباني والقصور التراثية والمســــاجد 
التاريخيــــة والمتاحــــف في ظل تنــــوع وثراء 

التراث العمراني بالمحافظة.

} دمشــق - حمـــام الجامـــع األمـــوي عند 
الســـوريين عامة وأهل دمشـــق خاصة ليس 
مجرد طيور حمـــام فقط، بل له معنى مقدس، 
يعيـــش في أرواحهـــم جيال بعـــد جيل كرمز 
للنقـــاء والبركة التي يحرصون على تعليمها 

لصغارهم.
حمـــام الجامـــع األمـــوي هـــو مزيج من 
الحقيقـــة والخيال، من الواقع واألســـطورة، 

نسجت حوله العديد من الحكايات.
وتقـــول األســـطورة إنـــه ال يمكـــن لهذه 
الطيور أن تعيـــش بعيدة عن الجامع األموي 

يوما واحدا، فإن خرجت ماتت.
وتقول أســـطورة أخرى، إن حمام الجامع 
األموي في دمشق يذهب في موسم الحج إلى 
مكة المكرمة ليحـــج مع الناس، ثم يعود بعد 

ذلك إلى ساحة الجامع.
هـــذا الحمـــام هو مصـــدر للمحبـــة بين 
النـــاس، تراه في صحـــن الجامع الكبير وفي 
األحياء المجاورة، يتجول بين المارة، ثم في 
لحظة واحدة يطير أســـرابا يحلق في سماء 
دمشـــق بحيوية ورشاقة، كفرقة باليه ترقص 

في الفضاء.
هذه األســـراب يعرفها أي زائر للجامع 

األموي بدمشـــق، فعبـــر المئات من 
الســـنين، ومنذ أن شّيد المسجد 

منذ 1400 عام تقريبا، تشير 
المراجـــع إلـــى أن هـــذا 

الحمام ســـكن الجامع، 
في الكثير من الزوايا 
والثنايـــا التي يتكون 

منها.
وتتيـــح مســـاحة 

الجامـــع الكبيـــرة 1500 
وجـــود  مربـــع،  متـــر 

يســـتطيع  كثيرة  أماكن 
الحمام  فيها  يعيش  أن 
بســـالم بعيـــدا عن أي 

مخاطر قد تحيط به.
قبل األزمة مباشرة، 

وصل عـــدد الحمام 
الـــذي كان يعيـــش في 
إلى  األمـــوي  الجامـــع 
عشـــر  األحد  يقارب  ما 

ألفـــا، لكـــن ســـنوات 
الحـــرب قللـــت العـــدد 
عدد  قّلة  بسبب  كثيرا، 
مـــن يعتني به، وكذلك 

بســـبب تعرض الجامع للعديـــد من القذائف 
في محيطه مـــا دفعه للهجرة االضطرارية. لم 
تطل غربة الحمـــام بعيدا عن الجامع األموي 
حيث بـــدأ مجددا يعود إلى أماكنه بعد هدوء 

األوضـــاع في قلب مدينة دمشـــق، 
فزائـــر الجامـــع األمـــوي اليـــوم 
ســـيجد أن أســـرابا من الحمام 
تأتـــي كل يوم مجـــددا لتنضم 
معلنة  األســـراب  باقـــي  إلى 

عودتها.
الحمام  هـــذا  يعيـــش 
فـــي الجامـــع األموي في 
وكذلك  الكبيرة،  باحاته 
فـــي المآذن وفي جوار 

الجامـــع، كضريح 
القائد صالح الدين، 

وأيضا في حي المسكية 
المجاور للجامع تماما.

ينظـــر الدمشـــقيون للحمـــام باحتـــرام 
مســـتندين فـــي ذلـــك إلـــى الحمامـــة التـــي 
حمـــت النبي محمـــد صلى الله عليه وســـلم 
والصحابـــي أبوبكر الصديـــق عندما بنت 
عشـــها في باب المغارة التـــي دخالها في 

هجرتهما من أذى قريش.
    ومنـــذ ذلـــك الوقـــت يرى 
الحمامة  أن  النـــاس 
مقدســـة، فحرام ذبحها 
على  بل  إيذاؤهـــا،  أو 
العكـــس تمامـــا، فهم 
وكثيرا  بها،  يتبّركون 
ما يحرص أهل دمشق، 
المناطق  مـــن  خاصـــة 
المجـــاورة للجامع 
أن  على  األمـــوي، 
الحمام  هذا  يستجلبوا 
لمنازلهـــم مـــن خـــالل 
رش بـــذور القمح على 
األســـطح أو الشبابيك 
لكي يحط في بيوتهم 

للبركة.
األيـــام،  وبمـــرور 
ولـــدت عـــادة جديـــدة 
عند أهل دمشـــق، 
أشخاص  بقدوم  تظهر 
تعالى  للـــه  يتبّركـــون 
إطعامهم  خـــالل  مـــن 
لبعض أسراب الحمام 

الموجـــودة في الجامع، فكثيرا ما يرى أناس 
عاديون غالبيتهم من النســـاء واألطفال، وهم 
يخرجون أكياس حبـــات القمح من حقائبهم 
الصغيرة، ثم يرشـــونها على األرض لتجتمع 
حولها أســـراب الحمام تقتـــات مما يجود به 

أهل الخير. 
ويبـــدو أن حمـــام الجامع األمـــوي أنس 
للبشر فال يهرب منهم، بل على العكس يتقدم 
مـــن الناس وكأنـــه يطلب المزيـــد من حبوب 

القمح. 
يعيش حمام الجامع األموي فقط على ما 
يقدمه الناس من حبـــوب، حيث تتكفل إدارة 
الجامع يوميا بتقديم عشرات الكيلوغرامات 
مـــن الحبـــوب تنثرها فـــي صحـــن الجامع، 
ســـاحة  فـــي  تنثـــر  اآلن  وأصبحـــت 
المســـكينة المالصقـــة للباب 
الغربـــي للجامـــع أخذا 
علماء  بعـــض  بنصيحة 

اآلثار.
الطيور،  خبـــراء  ويرى 
أن هـــذا الحمام قد تناســـل 
مـــن الحمـــام الذي جـــاء أول 
مرة للجامع منذ ما يقارب 1400 
عام. هذا الحمـــام يتميز باللون 
الرمادي والزرقة التي تكون على 
الرقبة، وهو يتشـــابه مـــع بعضه 
تماما، بحيث ال يمكـــن التمييز بين 

حمامة وأخرى.
لـــم ينس ســـكان دمشـــق القديمـــة منظر 
الوفـــود األجنبيـــة وهي تشـــتري القمح من 
أحد الباعة قرب الجامع، لتنثره في الســـاحة 
فتتوافد عليه أســـراب الحمام، ليقوم السياح 
الفوتوغرافـــي بالتقاط  التصويـــر  وعشـــاق 

صور بينه بكل لطف ومحبة.
هذا الحمام لم يكتف بالتواجد في أرجاء 
الجامـــع الخارجيـــة بل يدخل عـــدد منه إلى 

داخل المصلى. 
وكمـــا يقول أحـــد المصليـــن، ”كثيرا ما 
نشـــاهد بعضا منـــه وهو يطيـــر داخل حرم 
الجامـــع أثنـــاء الصـــالة ذاتها، لكننـــا بتنا 

معتادين على األمر وال نستغربه“.
ويوضـــح أحد العمـــال فـــي الجامع، أن 
”عدد الحمام انخفض أثناء ســـنوات الحرب، 
لكنه بدأ يعود بســـرعة اآلن.. قبل األزمة كان 
مجموع ما يوزع من قمح على الحمام يقارب 
الــــ400 كيلوغرام يوميا، ونحـــن في الجامع 
نقوم بدورنا بجزء من هذا كواجب للضيافة، 

بينما يتكفل الناس بباقي الكمية“.
ويضيـــف ”هناك أنـــاس يأتـــون كل يوم 
ويلقـــون بالطعـــام للحمـــام، أحيانـــا تأتـــي 
عائلة بكامل أفرادها ومنهم من يأتي بشـــكل 

أسبوعي أو شهري“.
ويؤكـــد ”أن الكثير من المشـــاهير يأتون 
للجامـــع األمـــوي، الرياضيـــون والفنانـــون 
خاصـــة، لكـــي يشـــاهدوا منظـــر الحمام في 

ســـاحات الجامع، يأتون وقت صالة المغرب 
عـــادة، ليســـتمعوا لآلذان الجماعـــي وزيارة 
مقام يوحنا ومشـــاهدة الحمـــام. ثم يذهبون 
غالبـــا إلـــى مقهـــى النوفـــرة أو خبيني قرب 
الجامـــع“. وفي رمضـــان، خاصة في العشـــر 

األواخر منه، تكثر زيارة الناس للجامع األموي 
لمتابعـــة أســـراب الحمام فـــي تحركاتها التي 
تشـــبه لوحة فنية راقصـــة، وتكون العالقة بين 
النـــاس والحمـــام ذات بعد روحي وإنســـاني 

موغل في القدم.

ترســــــم طيور احلمام وسط العاصمة دمشق لوحات فنية جميلة في سماء املدينة وحتديدا 
ــــــك الطيور التي اســــــتوطنت منذ القدم في  ــــــر، حيث تتزاحم تل فــــــي اجلامع األموي الكبي
جتاويف وجدران هذا اجلامع والســــــاحات اخلارجية للحرم األموي. ومن بني هذه الطيور 
ساللة حمام اجلامع األموي التي متتد للمئات من السنني ولم تنقطع منذ أن شّيد اجلماع 
األمــــــوي. وأّلف الناس حولها األســــــاطير حتى قالوا إنها حتج كل ســــــنة إلى مكة، لكنها 

هاجرت في احلرب هجرة قسرية ثم عادت بعد أن عاد الهدوء إلى العاصمة السورية.

الزخارف العمرانية القديمة تحول الطائف إلى مزار سياحي سعودي

عمارة يمتزج فيها اإلسالمي بالروماني

يرفرف الحمام فرحا بالناس

الحمام يزين ساحات دمشق القديمة

حمام الجامع األموي في دمشق 

يعود من غربته القسرية
[ الحبوب تجمع الحمام على رقصة باليه وإيقاع األجنحة

[ عالقة روحية تجمع الدمشقيين بالطيور  

حمام الجامع األموي 

أنس للبشر، فال يهرب 

عنهم بل يقترب منهم 

وكأنه يطلب المزيد من 
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أوصى خبراء املرأة بعدم تجربة أقالم أحمر الشفاه في املتجر بوضعها على الشفاه؛ حيث يمكن أن تنتقل  الجراثيم بذلك. ومن 
األفضل تجربته بتطبيقه على باطن كف اليد؛ إذ يكون تأثير اللون هناك أقرب ما يكون إلى تأثيره على الشفاه. أسرة
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يمينة حمدي

} تتميـــز أمســـيات رمضـــان بأجـــواء خاصة 
بالنســـبة إلـــى الكثيريـــن، فمنهم مـــن يفضل 
قضاء أمســـياته في البيت ومشـــاهدة البرامج 
التلفزيونيـــة برفقـــة أفراد عائلتـــه، بينما يجد 
البعـــض اآلخـــر متعـــة فـــي الســـهر بصحبة 
األصدقاء أو األقارب في مجالس المنشـــدين أو 
المغنين، أو بالمقاهي والخيم الرمضانية التي 
تحتشـــد بالناس حتى صـــالة الفجر، مما يقلل 
من جودة النوم فضال عـــن الضرر الذي يلحق 

بالجسد ومستوى اإلنتاجية أثناء العمل.
وال تحلـــو ليالـــي رمضـــان بالنســـبة إلى 
شـــريحة هامـــة مـــن الصائميـــن إال بتنـــاول 
المشـــروبات الغنيـــة بالكافييـــن مثل الشـــاي 
والقهوة وتدخين السجائر والنرجيلة، من أجل 
البقاء مستيقظين واالستمتاع بسهرات، غالبا 

ما تمتّد إلى وقت السحور.
وال يعيـــر أغلبية األشـــخاص أهمية كبيرة 
لتأخـــر موعد نومهم المعتاد، على الرغم من أن 
ذلك قد يجعلهم أقل انسجاما في عملهم، ويؤثر 
بالســـلب على كل شـــيء في حياتهـــم اليومية 
وعلى عالقاتهم مـــع المحيطين بهم، ويقلل من 

مستوى إنتاجيتهم في العمل.
ويســـعى البعض إلى محاولـــة التأقلم مع 
الســـهر إلى وقـــت متأخر من الليـــل، من خالل 
الحصـــول على فترات من النوم أثناء القيلولة، 
أما من ال يســـتطيعون أخذ قســـط مـــن الراحة 
للنوم في وسط النهار، فيواجهون مشقة كبيرة 
في مســـايرة النظام اليومي للمجتمع وساعات 
العمل، التـــي تبدأ في الثامنـــة صباحا وتمتد 
فـــي الغالب حتى الخامســـة مســـاء فـــي أغلب 
المجتمعات العربية. وبالنســـبة إلى حوالي 50 

في المئة من البشـــر، تؤدي قلة النوم إلى تغير 
فـــي المزاج ونقص في التركيـــز، وقد تقود في 
بعـــض الحاالت إلى مشـــاكل صحية جدية مثل 

زيادة الوزن وأمراض القلب والسكري.
ويرتبط السهر من وجهة نظر الخبراء بعدة 
أمـــراض مثـــل الزهايمر والســـرطان، والبدانة 
والســـكري والقلـــق واالكتئـــاب والرغبـــة في 

االنتحار بسبب قلة النوم.
ويقـــول مـــات ووكـــر، أســـتاذ األعصـــاب 
وعلـــم النفس بجامعـــة كاليفورنيـــا ”في فترة 
األربعينـــات من القـــرن الماضـــي، كان الناس 
ينامون في المتوسط ما يزيد قليال على ثماني 
ساعات في الليلة. وحاليا في العصر الحديث، 
أصبـــح النـــاس ينامون في المتوســـط ما بين 
ســـت إلى سبع ساعات، أو بين ست إلى ثماني 
ساعات تقريبا في الليلة“. إال أن هذا المعدل من 
ســـاعات النوم يهبط إلى ثالث أو أربع ساعات 
على األغلب أثناء شـــهر رمضـــان المبارك، مما 
يـــدق جرس إنـــذار صحي واجتماعـــي متعلق 
بنوعية اإلنتاجية وكفـــاءة العمل أثناء النهار، 
فإنتاجية الجســـد المتعب أقـــل بالضرورة من 

إنتاجية الجسد الذي أخذ كفايته من النوم.
لكـــن تحذيرات الخبراء من أضرار الســـهر 
ومتاعبـــه، ال يعيرهـــا معظم النـــاس اهتماما 
ويســـتمرون في السهر وال يستطيعون مقاومة 
إغراءات جلسات المسامرة والثرثرة والتدخين 

والسهر على برامج التلفزيون في رمضان.
سة موقع  وتقول المصرية إيمان سالم مؤِسّ
”أمينـــة توداي للمـــرأة“ ”رمضان شـــهر عبادة 
ولكنـــه تحول إلى شـــهر الوصفـــات واألكالت 
بكافة أنواعها رغم أنه شـــهر للصيام عن األكل، 
ولكن العرب تفننوا فـــي التعبير عن احتفائهم 
بـــأي شـــيء، فأصبح كل شـــيء يأخـــذ حجما 

أكثـــر من حجمه“. وأضافت ســـالم في تصريح 
لـ“العرب“، ”العزائم والسهرات أمر مرهق جدا 
خاصة بالنســـبة إلى النساء الالتي يعملن وال 
تتاح لهن فترات من الراحة في النهار للتنفيس 
عن أنفســـهن أو للعبادة بشكل كامل، باإلضافة 
إلى اإلرهاق الجسدي جراء اضطرارهن لغسل 
أكـــوام األطبـــاق التـــي تراكمت بعـــد أصناف 

األطعمة التي أحضرنها“. 
وأوضحـــت ”مثل هـــذا الجو الـــذي يجمع 
األصدقاء واألقـــارب قد يكون مريحا نفســـيا، 
لكنه فـــي النتيجـــة مرهق جســـديا خصوصا 

للنساء..“.
إال أن المدرســـة التونســـية ســـامية ماني 
العيوني، عبرت عن سعادتها بالسهر والسمر 
خالل شـــهر رمضان المبارك. وقالت العيوني 

لـ“العـــرب“، ”متعـــة اللمـــة العائليـــة وأجواء 
الفرح والســـمر والسرور في شـــوارع المدينة 
االحتفالية، تشـــجع على الســـهر  والمظاهـــر 
حتى مطلع الفجر، وهي أيضا تســـاعدني على 
قيام الليل والصالة مع العائلة لكســـب الجزاء 
الحســـن“. وتمنت العيوني أن تكون كل أيامها 
كمـــا في شـــهر رمضان قائلة ”مـــا أروعها وما 
أحالها من أيام. فرغم الصيام والسهر إال أنني 

ال أشعر فيها بالتعب“ .
أما المحامـــي العراقي علي عزيز المياحي 
فقد عبر عن موقفه الرافض للسهر في تصريح 
لـ“العرب“ قائال ”ال أحب الســـهر أبدا.. ســـواء 
فـــي رمضـــان أو في غيـــر رمضـــان، فطريقتي 
واحدة ال تتغير وهي النوم المبكر واالستيقاظ 
المبكـــر أيضا، أما الذين يســـهرون، فبالتأكيد 

سينعكس سهرهم على نسق أعمالهم في نهار 
اليوم التالي ويرهقون أجسادهم وقد يقصرون 

في تأديتهم لواجباتهم“.
بينما اعتبـــرت ربة البيـــت العراقية مروة 
علـــي، أن ليالـــي رمضان بالنســـبة إلى المرأة 
العاملة أصعب من ربة المنزل بسبب االستيقاظ 

المبكر وواجباتها األسرية والمهنية.
واقترحـــت علي في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تكون هذه االجتماعات والسهرات على فترات 
متفاوتـــة مـــن ليالي الشـــهر الفضيـــل، وبذلك 
يتنـــاوب الجهد وال يفقد الشـــهر مـــن جمالية 
خصائصـــه، وخصوصا أن العائلـــة العراقية 
معـــروف عنهـــا اللمـــات العائلية الموســـعة، 
والتي تتخللها المشروبات الساخنة والباردة 

والحلويات المساعدة على السهر.

ــــــة من الطقوس التي ال يســــــتطيع معظم الناس في  تعتبر املســــــامرات العائلية الرمضاني
املجتمعات العربية التخلي عنها ألي ســــــبب، حتى وإن كانت متعتها جتعل البعض يواجه 

متاعب كثيرة بسبب قلة النوم واألرق خصوصا بالنسبة إلى العاملني.

[ قلة النوم أثناء شهر رمضان تغير المزاج وتضعف التركيز  [ السهر حتى الفجر يؤثر سلبا على الساعة البيولوجية
املسامرات الرمضانية متعة ليلية تخلف املتاعب

ألعاب رمضانية تستمر حتى الفجر

} برليــن – قالـــت أخصائية أمـــراض النطق 
واللغة كاتيا سوبيلوك إن الصمت االختياري 
 (Selective Mutism) االنتقائـــي  الخـــرس  أو 
لدى األطفال يعني صمـــت الطفل في مواقف 
اجتماعيـــة معينة، بينمـــا يتحدث بطالقة في 

مواقف أخرى.
وأضافـــت الخبيـــرة األلمانيـــة أنه يمكن 
التفريق بين خجل الطفل وإصابته بالصمت 
االختيـــاري مـــن خـــالل المدة؛ فعلى ســـبيل 
المثال قد تســـتغرق عملية التأقلم في رياض 
األطفـــال شـــهرين أو ثالثة أشـــهر، أما إذا لم 
يتحـــدث الطفل لمدة أطول مـــن ذلك، فيتعين 

على الوالدين حينئذ التحقق من سبب ذلك.

ونبـــه ســـوبيلوك إلى أن ســـبب الصمت 
االختياري غير معلـــوم على وجه الدقة حتى 
اآلن، ولكن يعتقد األطباء أنه يرجع إلى عوامل 
وراثية. وإذا ســـاورت الشـــكوك الوالدين في 
إصابـــة طفلهما بالصمت االختياري، فيتعين 
عليهمـــا عرضه على أخصائي أمراض النطق 

واللغة وكذلك على أخصائي نفسي.
ومن جانبه حذر طبيب نفســـي ألماني من 
أن عـــدم تحدث األطفال داخـــل محيط غريب، 
األمر الـــذي يتم تقييمه غالبا مـــن قبل اآلباء 
علـــى أنه خجل، قـــد يكون خرســـا اختياريا، 
وهو أحد أنـــواع االضطرابـــات التي تندرج 

ضمن اضطرابات القلق.

وشدد الطبيب األلماني المختص في علم 
نفس األطفال إنجو شبيتســـوك على ضرورة 
أن يعرض اآلباء أطفالهم على طبيب نفســـي 
مختص باألطفال، حال مالحظتهم اســـتمرار 
صمت الطفل داخل وســـط غريـــب لمدة تزيد 

على أربعة أسابيع.
بالرابطـــة  العضـــو  شبيتســـوك  وأكـــد 
األلمانية لطب نفس األطفال والمراهقين، أنه 
مـــن المهم أن يدرك اآلباء فـــي هذه الحالة أن 
الطفل ال يســـكت عن الكالم  متعمدا أو إلثارة 
االستفزاز، وإنما أغلب األطفال الذين يعانون 
من ذلك  يرغبون فـــي التحدث، ولكن الخوف 

والقلق يمنعهم من ذلك.

وحذر الطبيب األلماني من أنخرس الطفل 
االنتقائي غالبا ال يتم اكتشـــافه وعالجه،  ألن 
األطفـــال المصابين بـــه غالبا مـــا يتحدثون 
بشـــكل طبيعـــي تماما في المنـــزل، ويختلف 

االمر بالنسبة إليهم خارج البيت.
وأشـــار إلى أنه غالبا مـــا يحصل األطفال 
المصابـــون بـــه علـــى درجـــات ســـيئة فـــي 
المدرســـة؛ ألنهم ال يشـــاركون شـــفهيا خالل 

الحصص المدرسة.
وتجدر اإلشـــارة إلى أن هـــذا االضطراب 
غالبـــا ما يكون مصحوبـــا برهاب اجتماعي،  
وقـــد تظهـــر لـــدى الطفـــل فـــي الوقـــت ذاته 

اضطرابات في التطور اللغوي.

موضةالرهاب االجتماعي يصاحب الخرس االنتقائي لدى األطفال

} متثل اجلاذبية عنـــوان موضة األقراط 
فـــي صيـــف 2018؛ حيـــث تطـــل األقـــراط 
بتصاميم ضخمة وألـــوان زاهية لتضفي 

على املظهر ملسة فخامة تخطف األنظار.
األملانية  املوضـــة  خبيـــرة  وأوضحت 
أندريـــا الكيبيـــرج أن األقراط تـــزدان هذا 
املوســـم بالُشـــّرابات، التي تتســـم بطابع 
يجمع بني اجلرأة والفخامة في آن واحد. 
وتكتمـــل جاذبية هـــذه األقـــراط باأللوان 

الزاهية.
وأضافـــت الكيبيرج أن هـــذه األقراط 
متتاز بأنها ُحتيط الوجه بإطار، مشـــيرة 
إلـــى أهميـــة أن يتحلى املكيـــاج بالهدوء 
والرقة، كي ال يسرق األضواء من األقراط.

وباإلضافة إلى ذلك، تطل األقراط هذا 
ومنحوتات،  هندســـية  بأشـــكال  الصيف 
والوجوه،  والكريات  واملثلثـــات  كالدوائر 
لتضفـــي علـــى املظهر طابعا فنيا وملســـة 

أناقة عصرية.
ومن جانبها أوضحـــت مجلة ”إيلي“ 
األملانيـــة أن األقـــراط تزهو هـــذا الصيف 
باألحمر الصارخ واألزرق امللكي واألصفر 
والـــوردي الصـــارخ واألصفـــر واملاجنتا 

والسيان.

أقراط الصيف 
بتصاميم ضخمة

} لم تتوان الكثير من النجمات عن ترديد 
#أنا_أيضا منذ تعالى أول صوت نسوي 
متهما المنتج األميركي هارفي واينستين

بالتحرش الجنسي واالغتصاب، هذه الحملة 
الهوليوودية شجعت العديد من األصوات 

على االعتراف بأن ضريبة الشهرة واألضواء، 
سواء أكانت هوليوودية أم بوليوودية أو 

عربية، السكوت على بعض التجاوزات 
في حق أجسادهن حتى وإن كانت مجّرد 

مالمسة عرضية.
اجتهدت نجمات عالميات في ترجمة 

عبارة #me_ too إلى أفعال ملموسة 
تخرجها من حيز األقوال عبر استغاللهن 

فضاءات ذائعة الصيت كمهرجان كان 
السينمائي، حيث شهدت دورة هذه السنة 
عدة تعديالت تخدم هذا التوجه من بينها 
إنشاء خط ساخن للنساء لإلبالغ عن أي 

حاالت تحرش جنسي بهن، باإلضافة إلى 
أن المهرجان الدولي بعث برسالة قوية من 

خالل اختيار لجنة غالبيتها من النساء، 
كما خصص يوم صعود للدرج يقتصر على 

النساء، ومن منبره أيضا تعالت أصوات 

نسائية تدين التحيز العنصري.
إنهن لم يكتفين بذلك، بل عملت البعض 

منهن على لفت أنظار العالم من خالل 
األفالم، إذ قدمت المخرجة الفرنسية إيفا 

أوسون إحدى المشاركات الثالث الوحيدات 
بالمهرجان ”بنات الشمس“ وهو فيلم حربي 

نسوي يقوم على قصة حقيقية لعراقيات 
حملن السالح في وجه تنظيم داعش بعد 

فرارهن من األسر.
الحرب لم تنته بإدانة وينستون الفعلية 

وظهور أطراف رجالية أخرى متهمة 
بالتحرش، فهذه الموجة لم تهدأ، حيث 

ستستقبل دور السينما العالمية في الثامن 
من يونيو الحالي فيلم ”أوشنز 8“ وهو 

نسخة نسائية من سلسلة أفالم عن الجريمة 
المنظمة بدأت بفيلم ”أوشنز 11“ ذي البطولة 

الرجالية.
وسمت حركة #أنا_أيضا العديد من 
المحافل الدولية وارتبطت ارتباطا وثيقا 

بكل مناسبة عايشتها المرأة الغربية حتى 
اآلن، رافضة الصمت والتستر مجددا على كل 

من يعامل جسدها وذاتها األنثوية بطريقة 
غير الئقة.

وإن أسرفت في الحديث عن هذه القضية 
فإنه ال يمكن اختزالها في بضعة سطور، 

لكن باإلمكان مقارنتها مع نظيرتها العربية 

بامتياز، التي ركبت شهر رمضان المبارك 
مطية لتكشف عن أجساد نجماتها.

تعاني القنوات التلفزيونة التونسية 
الحكومية والخاصة من غياب تام إلنتاج 

أعمال درامية وكوميدية طيلة السنة، 
واقتصارها على مسلسالت واسكتشات 

خاصة بشهر الصيام، غير أنها في معظمها 
ال تراعي حرمة الشهر الفضيل، وتعمق 

الشرخ بين الممثالت التونسيات والفضيلة.
في الظاهر راهنت جل األعمال على 

قضايا كان الرجل هو الفاعل المؤثر فيها، 
لكنها وقعت فريسة اعتمادها المبالغ فيه 

على الجسد، فقلبت األدوار وصار مسلسل 
علي شوّرب على سبيل المثال بالرغم 

من تناوله لحياة شخصية من الفولكلور 
التونسي تعّد من أبطال الفئات الشعبية 

ومن المناصرين للفقراء، وتتحكم في مسار 
هذه الشخصية مجموعة من النساء ظهرت 
كل منهن في جانب من شخصيتها محرضة 
على االعتماد على الجسد راقصا/ خائنا/ 
خليال في الفراش/ أو مواعدة في الخفاء.

وباألمس قال الممثل القدير لمين النهدي 
البنته (قامت بالدور الفنانة منال عمارة) في 

سلسلة فكاهية جديدة ”إلي ليك ليك“ بصريح 
أجابت ”أنا طبيبة  العبارة ”أريد 300 مليون“ 

من أين لي بهذا المبلغ؟“، فلم يتردد في 

القول لها ”أنت جميلة يا ابنتي اتصرف 
(تصّرفي)“، وفي اعتقادي لم نكن في حاجة 

إلى هذه العبارات الصادمة حتى نتبين 
استغالل الجسد النسوي في لعبة التسابق 
المحموم على الفوز بأعلى نسبة مشاهدة، 

فهذه الطبيبة زارت والدها في السجن 
بمالبس أقرب إلى المنتميات إلى العصابات 

منها إلى طبيبة.
هذه مجرد أمثلة عن أدوار نسائية 

حاضرة بقوة في البرمجة الرمضانية لتفسد 
الصيام والقيام، وهذا ال يمنع التزام البعض 
ونجاحهن في أداء أدوار مؤثرة جمعت بين 

التراجيديا واإلضحاك.
لست أحاول تقزيم األعمال التونسية 
لكنها لألسف ال تزال بعيدة كل البعد عن 

االنتصار لنسائها وإنصافهن بأدوار تظهر 
الطاقات الكامنة فيهن ال في أجسادهن، 

معايير المخرجين وكاتبي السيناريوهات 
ربحية بحتة حتى وإن اشتغلت على قضايا 

المرأة كالنسب وغيره فإن أهدافها كانت 
بمنأى من جوهر القضية ولم تخرج عن 

االستغالل النمطي للمرأة لتثير في كل مرة 
جدال واسعا، وتعيد إلى األذهان بتحسر 

صور اللمة العائلية أمام موائد تلفزيونية 
تجمع أفراد األسرة على الضحكة وتقوي 

اللحمة بينهم.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

حملة #أنا_أيضا تغيب عن الباقة الرمضانية

رمضان ال يحلو إال مع اللمات العائلية

علي املياحي:
ال أحب السهر أبدا.. سواء 

في رمضان أو في غير 
رمضان

إيمان سالم:
احتفاء المسلمين بليالي 

رمضان أخذ أكثر من حجمه
وأصبح مرهقا جسديا
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{لن أســـتبق األحداث، ســـأنتظر حتى أرى ما ســـيحدث في التدريبات، ولكن نيمار عاد بشـــكل أفضل من الطبيعي 

وبشكل فاق كل توقعاتي، كنت أتوقع أن يعود بشكل أقل كثيرا من ناحية المستوى الفني}.

أدينور ليوناردو باتشي ”تيتي“
مدرب منتخب البرازيل

} موســكو - قـــال دييغـــو غوديـــن العب 
منتخـــب أوروغـــواي، إنه يحلـــم بالتتويج 
ببطولة كأس العالم. وفي تصريح صحافي 
أكد غودين ”نشـــعر بالقوة في كأس العالم، 
وال أســـتطيع أن أقبل أي شـــيء غير الفوز، 
إنه حلمي بال شـــك انتزاع النسخة احلالية 

للمونديال“. 
مرحلـــة  اجتيـــاز  ”علينـــا  وأضـــاف 
املجموعات، حيث أن كرة القدم ليست مجرد 
ركـــض، هناك طـــرق أخرى للدفـــاع وتقليل 
املســـافات وغيرها“. وعن مواجهة املنتخب 
املصري، قـــال غودين ”ســـنحاول أن تكون 
ضربـــة البداية فـــي املونديال مـــن نصيبنا 

ونحسمها لصاحلنا“.
وفيما يتعلـــق باملواجهـــة الثانية أمام 
الســـعودية، أكـــد غوديـــن ”ال أعرف شـــيئا 
عنه، لكننا ســـندرس منتخب السعودية من 
خالل مشاهدة مجموعة من شرائط الفيديو 
اخلاصـــة بـــه للتعـــرف علـــى نقـــاط القوة 

والضعف فيه“. 

} موســكو - مع وصـــول البطولة إلى أرض 
الدب الروسي للمرة األولى في التاريخ، يتطلع 
اجلميع في روسيا إلى كتابة التاريخ من خالل 
استضافة استثنائية وبطولة تاريخية خاصة 
مع ضعف فرص روسيا في املنافسة على لقب 
البطولـــة أو على األقل بلـــوغ األدوار النهائية 
فيهـــا. وقبـــل 8 ســـنوات اســـتضافت جنوب 
أفريقيـــا نهائيـــات كأس العالـــم 2010 لتكون 
املرة األولى التـــي تقام فيها نهائيات البطولة 
بالقارة األفريقيـــة لتصبح كأس العالم، بحق، 

بطولة للعالم كله.

وعـــادت البطولـــة العامليـــة في النســـخة 
املاضية عام 2014 إلى أرض الســـحر الكروي، 
إلى بالد الســـامبا البرازيلية بعد 64 عاما من 
إقامتها للمرة األولى في هذا البلد الذي يتمتع 
مبســـاحة قارة داخل قارة أميـــركا اجلنوبية. 
وفيما خرج منتخـــب جنوب أفريقيا من الدور 
األول فـــي مونديـــال 2010 علـــى أرضـــه، بلغ 
املنتخب البرازيلي املربع الذهبي في النسخة 
التاليـــة على أرضـــه. ورغم هـــذا، كان خروج 
املنتخب البرازيلي قاســـيا رمبا بشـــكل أقوى 
من اخلروج املبكـــر ملنتخب جنوب أفريقيا في 

.2010

حلم روسيا

مـــع إقامـــة البطولـــة العاملية في روســـيا 
للمرة األولى، ســـيكون حلم الروس هو جتنب 
الصدمات الكبيرة التـــي تعرض لها أصحاب 
األرض في النســـختني املاضيتني، كما يتمنى 

اجلميع في هـــذا البلد صاحب أكبر مســـاحة 
في العالم تقدمي أفضل نســـخة على املستوى 
التنظيمـــي وتقـــدمي روســـيا للعالـــم بأفضل 

صورة ممكنة.
وبينمـــا يترقب املتابعـــون بطولة ناجحة 
وتاريخية على املســـتوى التنظيمي، ســـتكون 
املفاجأة كبيرة بأن يبلغ الدب الروسي األدوار 

النهائية للبطولة. 
وعلـــى عكـــس مـــا كان عليـــه احلـــال في 
و2014   2010 عامـــي  املاضيتـــني  النســـختني 
من مخاوف بشـــأن اكتمال العمـــل في امللعب 
ومختلف منشآت البطولة قبل انطالق فعاليات 
البطولة، تبدو كل االســـتعدادات مبحلها قبل 

املونديال الروسي. 
لكـــن املشـــكلة األساســـية التـــي واجهت 
روسيا قبل املونديال كانت فضائح املنشطات 
التي تفجرت خالل الفترة املاضية والتي ألقت 
بظاللهـــا على الرياضة الروســـية في احملافل 
الدولية، وهو ما تســـعى روسيا للرد عليه من 

خالل هذا املونديال.
ولم يكن مؤسســـو البطولـــة يدركون لدى 
طرح فكـــرة إقامـــة كأس العالم قبل عشـــرات 
الســـنني أن اللعبة ستشهد هذا التطور الهائل 
وأن البطولـــة ســـتصبح واحـــدة ضمـــن أبرز 
البطـــوالت الرياضية على مســـتوى العالم بل 

إنها األبرز في عالم كرة القدم. 
وبدأ احلديث عـــن فكرة إقامة بطولة كأس 
العالم بعـــد فترة قصيرة للغاية من تأســـيس 
االحتـــاد الدولـــي للعبة ”فيفا“ فـــي عام 1904. 
ولكن السياسات الرياضية تسببت في تأخير 
حتويـــل الفكرة إلى حقيقة ألكثر من عقدين من 
الزمان بعدما طرحها الفرنســـيان جول رمييه 

وهنري ديلوني.
عهد مدرب املنتخب الروسي ستانيسالس 
ســـمولوف  فيودور  للثنائي  تشيرتشيســـوف 
وأرتيـــم دزيوبـــا مهمة قيـــادة خـــط الهجوم 
بإعالنـــه التشـــكيلة الرســـمية املشـــاركة في 
نهائيات كأس العالم التي تستضيفها بالدهم. 
وكان ســـمولوف (28 عاما) توج هدافا للدوري 

الروسي املوسم املاضي مع فريقه كراسنودار 
برصيد 17 هدفا بفـــارق 4 أهداف أمام دزيوبا 
قبـــل أن يحتـــل الوصافة في املوســـم احلالي 
برصيـــد 14 هدفـــا بفـــارق هـــدف واحد خلف 
مهاجم سبارتاك موسكو كوينسي بروميس. 

واســـتعاد دزيوبـــا (29 عامـــا) مســـتواه 
هذا املوســـم بعـــد إعارتـــه من فريقـــه زينيت 
ســـانت بطرســـبرغ إلى أرســـنال توال. وأبقى 
تشيرتشيســـوف علـــى العـــب وســـط فياريال 
اإلســـباني دينيس تشيريشـــيف الذي تعافى 
مـــن اإلصابة ودخل بديال في املبـــاراة الودية 

األخيرة أمام النمسا (0-1).

غياب الركائز

املونديـــال  الروســـي  املنتخـــب  يخـــوض 
محروما من العديد من الركائز األساســـية في 
مقدمتهـــا جورجـــي دجيكيا وفيكتور فاســـني 
وألكســـندر كوكورين وألكســـندر تاشـــاييف. 
واستبعد مدربه سوسالن دجاناييف ورومان 
وألكســـندر  روش  وقســـطنطني  نوســـتاتدر 

تاشاييف وفيودور تشالوف. 
الثـــالث  مبارياتهـــا  روســـيا  وخســـرت 
اإلعدادية أمام ضيفتها البرازيل 3-0 وفرنســـا 
3-1 فـــي 23 و27 مارس تواليا والنمســـا 0-1، 
وتخـــوض جتربتها األخيـــرة في اخلامس من 
يونيـــو احلالي ضـــد تركيا في موســـكو قبل 
خـــوض املبـــاراة االفتتاحية للعـــرس العاملي 
أمام السعودية في 14 احلالي ضمن املجموعة 
األولى التي تضم مصر (19 من الشهر احلالي) 

واألوروغواي (25 منه).

غودين: حلمي التتويج 

بالمونديال

كأس العالم تعود ألوروبا 

من بوابة روسيا

تعــــــود بطولة كأس العالم 2018 إلى أحضان القارة األوروبية من البوابة الروســــــية، حيث 
تستضيف روسيا فعاليات النسخة احلادية والعشرين من البطولة في الفترة من 14 يونيو 
ــــــي إلى 15 يوليو املقبل وذلك بعــــــد دورتني متتاليتني في النصف اجلنوبي من القارة  احلال

األرضية.

اللمسات األخيرة

[ المنتخب الروسي يتوق إلى كتابة التاريخ

حلـــم املنتخب الروســـي ســـيكون 

التي  الكبيـــرة  الصدمـــات  بتجنـــب 

تعـــرض لهـــا أصحـــاب األرض فـــي 

النسختني املاضيتني

◄
} شـــهدت بطوالت كأس العالـــم لكرة القدم 
منـــذ انطالقها عـــام 1930 حتـــى اآلن تتويج 
العديد من املنتخبات بها. وتترقب اجلماهير 
املنتخب الفائز بالنســـخة الــــ21 للمونديال 
املزمـــع انطالقهـــا فـــي روســـيا فـــي يونيو 

اجلاري. 
ومـــن الالفـــت للنظـــر أن هـــذه البطولة 
لـــم يفز بهـــا أي منتخب من قـــارات أفريقيا 
وأميـــركا الشـــمالية والوســـطى والكاريبي 
وأوقيانوســـيا وآســـيا، إذ انحصرت دائرة 
الفـــوز بها بـــني منتخبـــات قارتـــي أميركا 

اجلنوبية وأوروبا.
وتتربع أوروبـــا على عرش أكثر القارات 
انتزاعـــا للقب بإجمالي 11 مـــرة، فيما فازت 
منتخبات قـــارة أميـــركا اجلنوبية بالعرس 

العاملي 9 مرات. 
ويعتبر منتخب البرازيل أكثر املنتخبات 
على مســـتوى العالم تتويجا بـــكأس العالم 
القمـــة  علـــى  ليتربـــع  مـــرات   5 بإجمالـــي 
منفـــردا، بفـــارق لقـــب وحيد عـــن منتخبي 
األرجنتني  منتخبـــا  وإيطاليا.وجاء  أملانيـــا 
وأوروغواي فـــي املرتبة الثالثة بواقع لقبني 
لـــكل منهما، فيما تّوجت بـــكأس العالم مرة 
واحـــدة فقـــط منتخبـــات إنكلترا وفرنســـا 

وإسبانيا. 
ومنتخب أوروغواي هو الفائز بالنسخة 
األولـــى للمونديال التي أقيمـــت على أرضه 

ووســـط جمهوره عـــام 1930، فيمـــا انتزعت 
إيطاليـــا بطولتـــني متتاليتني عامـــي 1934 

و1938.
واستعادت أوروغواي اللقب العاملي عام 
1950 بعـــد أن توقفـــت البطولـــة ولم تقم في 
نسختي 1942 و1946 بســـبب اندالع احلرب 
العامليـــة. وجـــاء اللقـــب األول لـ“املاكينات“ 
األملانيـــة عام 1954، ثم متكنـــت البرازيل من 
التتويـــج ببطولتني متتاليتـــني عامي 1958 
و1962. ومتكنـــت إنكلتـــرا من انتـــزاع أول 
األلقـــاب عـــام 1966، ثم اســـتعادت البرازيل 

وأملانيا مونديالي 1970 و1974. 
وجـــاء الدور على املنتخـــب األرجنتيني 
ليتوج بـــأول ألقابـــه مع أســـطورته دييغو 
أرماندو مارادونا عام 1978، تاله اســـتعادة 
إيطاليـــا للقـــب العاملـــي للمـــرة الثالثة في 
تاريخها عام 1982، ثم عادت البطولة العاملية 

إلى ”راقصي التانغو“ عام 1986.
وانتزعـــت أملانيا اللقب للمرة الثالثة في 
تاريخهـــا عام 1990، قبـــل أن تتّوج البرازيل 
برابـــع األلقاب عـــام 1994. ودخلت فرنســـا 
التاريـــخ بالتتويج بأول ألقابهـــا عام 1998. 
وعاد راقصو الســـامبا للصعود إلى منصة 
التتويج للمرة اخلامســـة عام 2002، قبل أن 
حتتكر القـــارة العجوز، ممثلة فـــي إيطاليا 
وإســـبانيا وأملانيا، النســـخ الثالث التالية 

وذلك في أعوام 2006 و2010 و2014.

أوروبا األكثر تتويجا.. والبرازيل على القمة

} القاهــرة - أعلـــن هيكتور كوبر مدرب مصر 
عن تشـــكيلة من 23 العبا االثنني للمشاركة في 
نهائيـــات كأس العالم لكرة القدم هذا الشـــهر. 
وتبدأ مصر مشـــوارها فـــي املجموعة األولى 
أمام أوروغواي يـــوم 15 يونيو قبل أن تواجه 

روسيا صاحبة األرض والسعودية. 
وانضـــم محمـــد صـــالح، هـــداف الدوري 
اإلنكليزي، لتشكيلة كوبر رغم تعرضه إلصابة 
في كتفه مع ليفربول فـــي نهائي دوري أبطال 
أوروبا الشـــهر املاضي ووســـط تكهنات حول 

موعد عودته.
وقـــال األرجنتينـــي كوبـــر، املديـــر الفني 
للمنتخب املصري، إن فريقه ســـيحاول ســـرقة 
ثالث نقاط من أوروغـــواي في اجلولة األولى 
للمجموعـــة األولى مـــن بطولـــة كأس العالم. 
وفي تصريـــح صحافي أكد كوبـــر ”نتمنى أن 
نســـرق النقاط الثالث مـــن أوروغواي وليس 
نقطة واحـــدة“. وأضاف ”لقـــد خضنا العديد 
من املباريات الوديـــة في الفترة األخيرة وهي 

بروفـــة قويـــة لنا قبـــل خوض غمـــار العرس 
العاملي“. 

وأوضـــح كوبـــر ”حاولنـــا بشـــتى الطرق 
حتقيق الفوز على كولومبيا وديا إال أن جميع 
محاوالتنا باءت بالفشـــل“. ويلعـــب املنتخب 
املصـــري فـــي املونديال فـــي املجموعة األولى 
إلى جانب روســـيا املســـتضيفة وأوروغواي 

والسعودية.
ويتوقع كوبر تعافـــي محمد صالح هداف 
ليفربـــول اإلنكليـــزي من اإلصابة فـــي املوعد 
املناســـب مما يؤهله للمشـــاركة فـــي مونديال 

روسيا منذ البداية. 
وقـــال كوبر على هامش معســـكر الفراعنة 
في بيرغامـــو بإيطاليا، ”ســـيكون متواجدا.. 
نثـــق في ذلـــك، األطبـــاء قالوا إنه ســـيفعل“. 
وســـجل صالح 44 هدفا لليفربول هذا املوسم 
لكنـــه تعرض إلصابة فـــي الكتف بعد التحامه 
بســـيرجيو راموس خـــالل املبـــاراة النهائية 

لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

صالح يقود تشكيلة الفراعنة

} الرياض - استبعد مدرب املنتخب السعودي 
لكـــرة القدم األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي، 
العـــب نادي الهالل نواف العابد من التشـــكيلة 
النهائية التي ســـتخوض غمار كأس العالم في 

روسيا. 
وفـــي أعقـــاب مبـــاراة ودية ضـــد البيرو 

أقيمت في سويســـرا، وخســـرها األخضر 
بنتيجـــة 3-0، أعلـــن بيتزي التشـــكيلة 

النهائية من 23 العبا التي ستشارك 
في مونديال روسيا. 

وتخوض السعودية املباراة 
ضـــد  للمونديـــال  االفتتاحيـــة 
14 يونيو احلالي.  روســـيا في̈  
وكان بيتـــزي قـــد أعلن ســـابقا 

تشـــكيلة أوليـــة مـــن 28 العبـــا، 
لتتقلـــص إلـــى 23 بعد اســـتبعاد 

العابـــد، إضافة إلى حـــارس املرمى 
عســـاف القرني، ومحمد جحفلي، وسعيد 

املولد ومحمد الكويكبي.
وتلقت الســـعودية الهزمية في مناســـبتني 
خالل املباريات الودية الثالث التي ستخوضها 
قبل انطالق املونديـــال، وذلك بنتيجة 2-1 أمام 

إيطاليـــا فـــي 28 مايو، و3-0 أمـــام البيرو في 2 
يونيو. وســـتكون املباراة التحضيرية األخيرة 
للمنتخب األخضر ضد أملانيا حاملة اللقب في 8 
يونيو. وقال األرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي 
املدير الفني، إن فريقـــه قادر على حتقيق الفوز 
علـــى أي منتخـــب يواجهه فـــي بطولة كأس 
العالم. أكد بيتزي ”ستكون جميع مباريات 
كأس العالم صعبة، لكن ما يرجح كفتنا 
هو أن مجموعتنا ال تضم منتخبات 
كبيرة بحجم األرجنتني والبرازيل 
وإســـبانيا  وفرنســـا  وأملانيـــا 

وإنكلترا وبلجيكا“.
وأضـــاف ”ســـتكون مباراة 
روســـيا صعبـــة بســـبب الدعم 
خاصـــة  املتوقـــع  اجلماهيـــري 
وأن البطولة مقامـــة على أرضها، 
بينمـــا أوروغـــواي لديهـــا اثنان من 
أفضـــل املهاجمني في العالـــم هما لويس 
سواريز وأديســـون كافاني، ومصر تعتمد على 
محمد صالح احملترف فـــي ليفربول، ورغم ذلك 
سنحاول التنافس في كل مباراة ونؤكد للجميع 

أننا قادرون على الفوز على أي فريق“.

بيتزي يستبعد نواف العابد
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} باريس - تشـــهد نسخة بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم التي تنطلـــق في روســـيا بعد 
أســـبوعني غياب العديد من جنوم الســـاحرة 
املســـتديرة الذيـــن دائما ما تكـــون األضواء 
مسلطة عليهم، ويحظون مبتابعة جماهيرية. 
النجـــوم إما  وتعـــددت أســـباب غيابات 
لوجهة نظـــر فنية وإما لإلصابـــة وإما لعدم 
اجتياز منتخباتهم التصفيات القارية املؤهلة 

للعرس العاملي. 
ومـــن أبرز الغائبني عن مونديال روســـيا 
بعد فشـــل منتخباتهم في اجتياز التصفيات، 
الثالثـــي الهولندي آريـــني روبن، وفرجل فان 
دايـــك، وويســـلي ســـنايدر، حيث لـــم تتمكن 

”الطواحني“ من التأهل لبطولة كأس العالم.
وإضافـــة إلى ذلك، يســـجل غيـــاب ثالثي 
تشـــيلي أليكسيس سانشـــيز وأرتورو فيدال 
وغـــاري ميديـــل، والنمســـاوي ديفيـــد أالبا، 
والويلـــزي غاريث بيل، والثنائي البوســـني 
ميراليم بيانيتـــش وإدين دجيكو، واألرميني 
هنريك ميختاريان، واحلارس السلوفيني يان 

أوبالك واإلكوادوري أنتونيو فالنسيا. 
ولعـــل أبـــرز الغائبـــني 
العرب عن املونديال الثنائي 
محرز  ريـــاض  اجلزائـــري 

ســـليماني  وإســـالم 
ليســـتر  فـــي  احملترفـــان 
ســـيتي اإلنكليـــزي، حيث 

الصحراء“  ”محاربو  فشـــل 
في اجتياز التصفيات األفريقية 

والتأهل إلى البطولة.

غياب أفريقي

كذلك احلال بالنسبة للغابوني 
بييـــر أوباميانـــغ احملتـــرف في 
أرسنال اإلنكليزي الذي لم يتأهل 

منتخب بـــالده للعرس العاملي. كما 
أن لعنـــة اإلصابة حرمت العديد من 
منتخبات  تأهلـــت  الذين  الالعبـــني 
بالدهم لـــكأس العالم مـــن التواجد 
في النسخة القادمة للعرس العاملي، 
وفي مقدمتهم احلارس األرجنتيني 

ســـيرجو روميرو الذي يعاني 
من إصابة في الركبة. 

إضافـــة إلـــى البرازيلـــي 
دانـــي ألفيش الـــذي تعرض 

إلصابة في أوتار الركبة، والفرنسي دمييتري 
باييت الذي تلقى إصابة موجعة خالل مباراة 
فريقه مارســـيليا في نهائي الدوري األوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ أدت إلى صعوبة اســـتكماله 

للقاء.

صدمة كبيرة

كمـــا يغيـــب جيلفـــي سيجوردســـون عن 
املشـــاركة مع منتخب أيســـلندا في املونديال 

إلصابته في أربطة الركبة. 
وتلقـــت اجلماهيـــر العربية بشـــكل عام 
والتونسية بشكل خاص صدمة كبيرة بعدما 
تأكـــد غياب يوســـف املســـاكني احملترف في 
الدحيـــل القطري عن املشـــاركة في املونديال 

لتعرضه إلصابة بالغة.
وفيما يتعلق بأبـــرز النجوم الغائبني عن 
املونديـــال لوجهة نظر فنية، يبرز الفرنســـي 
كـــرمي بنزميـــة الذي قـــرر مدربـــه ديديه 
ديشامب اســـتبعاده من القائمة دون 
إبداء أســـباب لتنشـــب أزمـــة بينه 
وبـــني رئيـــس االحتاد الفرنســـي 

للعبة. 
مشاركة  املونديال  يشهد  ولن 
موراتا  ألفـــارو  اإلســـباني 
والبرازيلـــي ديفيـــد لويـــز 
واألرجنتينـــي ماورو إيكاردي 
لوجهـــة نظر فنيـــة رغم تألق 
كل منهم مع ناديه في الفترة 

األخيرة.
الفنـــي  اجلهـــاز  واتخـــذ 
للمنتخـــب البلجيكـــي قـــرارا 
ناينغوالن  راجـــا  باســـتبعاد 
احملترف في روما اإليطالي، األمر 
الـــذي دفع الالعب إلـــى االنفعال 
واتخـــاذ قـــرار اعتـــزال اللعـــب 
الدولـــي، وهو نفـــس األمر الذي 

تعرض له األملاني ساندرو فاغنر.

بيل وروبن وبنزيمة أبرز الوجوه الغائبة

عـــام  بشـــكل  العربيـــة  الجماهيـــر 

والتونســـية بشـــكل خـــاص تلقت 

صدمـــة كبيـــرة بعدما تأكـــد غياب 

يوسف املساكني
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} دكار - يعـــود املنتخب الســـنغالي للظهور 
في النســـخة القادمة لبطولة كأس العالم لكرة 
القدم في روســـيا بعد غيـــاب 16 عاما عن آخر 

مشاركة له في العرس العاملي. 
وتشارك الســـنغال في مونديال روسيا في 
املجموعة الثامنـــة إلى جانب بولندا واليابان 
وكولومبيـــا. وســـتكون النســـخة القادمة هي 
فـــي  الظهـــور الثانـــي لـ“أســـود التيرانغـــا“ 
املونديـــال، بعد أن كان الظهـــور األول لهم في 
نســـخة 2002 التي أقيمت في كوريا اجلنوبية 
واليابـــان، والتـــي كانوا فيها أحـــد األحصنة 

السوداء في البطولة.
وجذب املنتخب الســـنغالي فـــي مونديال 
2002 أنظار وإعجـــاب اجلميع بعد الفوز على 
فرنسا حاملة لقب 1998 في املباراة االفتتاحية، 
واالســـتمرار في الصحوة خالل أول مشـــاركة 
والوصول حتـــى دور الثمانية (ربع النهائي)، 
قبل وداع البطولة بالهدف الذهبي أمام تركيا. 
ويديـــن أســـود التيرانغا بالفضل في نســـخة 
كوريا اجلنوبية واليابان إلى الالعب احلاجي 
ضيوف الـــذي كان أحد هدافـــي الفريق الذين 
ســـاهموا في وصـــول منتخب بالدهـــم لربع 

نهائي مونديال 2002.
وبعـــد ذلـــك اإلجنـــاز التاريخـــي، غابـــت 
الســـنغال عن احملافل الدوليـــة لتعود مجددا 
إلـــى مونديـــال روســـيا لكـــن بجيـــل جديـــد 
ومختلـــف يقوده ســـاديو مانـــي احملترف في 
ليفربـــول اإلنكليزي. ويســـعى جيل ماني إلى 
تكرار اإلجنـــاز الذي حققه جيـــل ضيوف، بل 
وتخطيه والتقدم خطوات لألمام خاصة بعدما 
أصبـــح الفريق يضم حاليـــا مجموعة متميزة 
من احملترفـــني أمثال شـــيخ كوياتي احملترف 
في وســـت هـــام يونايتد اإلنكليـــزي، وكالديو 

كوليبالي العب نابولي اإليطالي.

المونديال الثاني

يقود الكتيبة السنغالية حاليا أليو سيسي 
املديـــر الفني للفريق الـــذي يخوض املونديال 
الثانـــي لـــه حيـــث كان األول لـــه العبـــا عـــام 
2002، قبـــل أن يتم اختياره لتولي املســـؤولية 

الفنية للســـنغال بعد إعالنه االعتزال. وتضع 
اجلماهير السنغالية آماال كبيرة على الالعبني 
واملديـــر الفني فـــي عبور مرحلـــة املجموعات 
والتأهل إلى الـــدور التالي ومحاولة الوصول 

إلى ربع النهائي مجددا.
ولـــم يكـــن تأهـــل الســـنغال للمونديـــال 
محفوفـــا باملخاطر، حيث بدأ منتخب ”أســـود 
التيرانغـــا“ رحلتهم في التصفيـــات األفريقية 
بتعادل إيجابي خارج أرضهم أمام مدغشـــقر 
بهدفني لكل منهمـــا، ثم واصلوا الصحوة إلى 
أن تصدروا مجموعتهم برصيد 14 نقطة التي 
كانت تضم بجانبهم بوركينا فاســـو وجنوب 

أفريقيا والرأس األخضر.

استعادة األمجاد

عبر مشـــاركته في مونديال روســـيا 2018 
الـــذي ينطلق منتصف الشـــهر اجلاري، يحلم 
املنتخـــب البولنـــدي باســـتعادة أمجـــاده في 
بطوالت كأس العالم لكرة القدم، بعد غياب دام 
ســـنوات طويلة. وتعود بولنـــدا للظهور على 
الســـاحة العاملية مجددا بعد غياب نســـختني 
متتاليتني فـــي مونديال 2010 بجنوب أفريقيا، 
و2014 بالبرازيـــل، وتعـــد روســـيا املشـــاركة 
الثامنـــة للبولنديني في العـــرس العاملي. ومن 
أبـــرز إجنازات بولندا في بطوالت كأس العالم 
احتالل املركز الثالث مرتني في نسختي أملانيا 
1974، وإســـبانيا 1982، كمـــا تأهلـــت إلى دور 
الـ16 (ثمن النهائي) في نسخة املكسيك 1986.

ومنذ ذلك الوقـــت يحلم املنتخب البولندي 
باســـتعادة أمجاده من جديـــد والصعود إلى 
منصات التتويج. بولندا اســـتهلت مشوارها 
في التصفيات األوروبية املؤهلة إلى مونديال 
2018، مبواجهة كازاخســـتان وانتهت املباراة 
بالتعـــادل اإليجابـــي بهدفـــني لـــكل منهمـــا، 
تألقهم إلى  ليواصل العبو ”النسور البيضاء“ 

أن تصدروا ترتيب املجموعة.
املنتخـــب  تدريـــب  نافـــوكا  آدم  ويتولـــى 
البولنـــدي منذ عـــام 2013، وخالل الســـنوات 
اخلمس الســـابقة قاد الفريـــق للتأهل إلى أمم 
أوروبا في فرنســـا 2016، إضافة إلى املونديال 

الروســـي. وتضع اجلماهيـــر البولندية آماال 
كبيـــرة علـــى العبيهـــا ومدربها فـــي إمكانية 

استعادة أمجاد مونديالي 1974 و1982.
وســـيجد أكيرا نيشينو نفسه حتت ضغط 
إضافـــي عندمـــا يقـــود منتخب اليابـــان لكرة 
القـــدم من مقاعد البدالء فـــي مالعب املونديال 
الروســـي، بعدما عّني في منصبه قبل شهرين 
فقط مـــن انطالق املنافســـات بدال مـــن وحيد 

خليلودزيتش.
وجلأت اليابان إلى العبها الدولي السابق 
البالـــغ 63 عاما، لقيادتها بعد االســـتغناء عن 
خدمات املدرب البوسني-الفرنسي الذي قادها 
للمشـــاركة في النهائيات للمرة السادســـة في 
تاريخها والسادســـة تواليا، في خطوة أثارت 
جـــدال ولم تلق رضا املـــدرب املخضرم ودفعته 

ملقاضاة االحتاد الياباني.
وســـيكون نيشـــينو مطالبـــا بـــأن يقـــود 
اليابـــان على األقل إلـــى الدور ثمـــن النهائي 
عـــن املجموعـــة الثامنـــة التي يتواجـــد فيها 
”الســـاموراي األزرق“ مـــع بولندا والســـنغال 
وكولومبيـــا، ليتفادى االحتاد الياباني إحراج 

اخلطوة التي أقدم عليها.
مـــن ناحيتها تخوض كولومبيا النســـخة 
املقبلـــة لبطولـــة كأس العالم لكـــرة القدم في 
روســـيا وكلهـــا طموح فـــي تكرار مـــا حققته 
في النســـخة األخيرة بالبرازيـــل أو تخطيها 
وحتقيـــق إجناز جديد يضـــاف إلى رصيدها. 
املقبلـــة  النســـخة  فـــي  كولومبيـــا  وتشـــارك 
للمونديال للمرة اخلامســـة، حيـــث تلعب في 
املجموعـــة الثامنة واألخيرة إلى جانب بولندا 

واليابان والسنغال.

وتســـعى كولومبيـــا إلـــى حتقيـــق إجناز 
النســـخة املاضية لبطولـــة كأس العالم عندما 
وصلت إلـــى دور الثمانية (ربع النهائي) وهو 
أكبر إجنـــاز حققـــه الكولومبيـــون على مدار 
تاريخهم. ورفض املنتخب الكولومبي التفريط 
فـــي مدربـــه خوســـيه بيكرمـــان الـــذي توّلى 

املسؤولية الفنية للفريق عام 2012.

} مونتيفيديــو - تبـــدو األهـــداف مضمونـــة 
بوجود روبرت ليفاندوفسكي (بولندا) وساديو 
مانيه (الســـنغال) وراداميل فالكاو (كولومبيا) 
فـــي المجموعـــة الثامنة لـــكأس العالم في كرة 
القـــدم 2018، بينمـــا تظهـــر اليابـــان كالحلقة 

األضعف. 
بأهدافـــه الــــ16 فـــي 10 مباريـــات، أنهـــى 
ليفاندوفســـكي مهاجـــم بايـــرن ميونيـــخ بطل 
ألمانيا للموســـم الســـادس تواليا، التصفيات 
االوروبيـــة المؤهلة إلى روســـيا 2018 كأفضل 
هداف، ليساهم بشـــكل أساسي في تأهل بالده 

إلى كأس العالم للمرة األولى منذ 2006.
لكـــن للمنتخـــب البولنـــدي الـــذي يحلـــم 
باســـتعادة أمجـــاد 1974 و1982 حين حل ثالثا 

والمبنـــي حـــول ليفاندوفســـكي منـــذ وصول 
المدرب آدم نافالكا أواخـــر 2013، نقطة ضعف 
متمثلة بخط دفاعه الذي ســـمح بوصول الكرة 
14 مـــرة إلى شـــباكه، مـــا يجعله األســـوأ بين 
المنتخبـــات األوروبية األخرى المشـــاركة. في 
ظـــل الميوالت الهجومية لالعبـــي نافالكا، تعد 
مبـــاراة الجولـــة الثانيـــة ضـــد كولومبيا بأن 
تكـــون غزيرة األهـــداف بوجود فالـــكاو وزميل 
ليفاندوفســـكي في البايرن خاميس رودريغيز، 
أفضـــل هداف في مونديال 2014 (6 أهداف)، في 

تشكيلة المدرب األرجنتيني خوسيه بيكرمان.
من جهتها، تأمل الســـنغال في االســـتفادة 
من عودتها إلـــى كأس العالم للمرة األولى منذ 
مشـــاركتها األولى عـــام 2002 حين وصلت إلى 

ربع النهائي بوجود القائد أليو سيســـيه الذي 
أصبح اآلن مـــدرب المنتخب. ويعّول المنتخب 
األفريقـــي على العبيـــه المحترفين فـــي القارة 
األوروبية والبالغ عددهم 15، على رأســـهم نجم 
الموسم الماضي ساديو مانيه الذي لعب دورا 
أساسيا في قيادة ليفربول اإلنكليزي إلى نهائي 
دوري أبطال أوروبا وســـجل في المباراة التي 
خسرها فريقه أمام ريال مدريد اإلسباني 1-3. 

المرشـــحة  الثالثـــة  المنتخبـــات  وخلـــف 
للمنافســـة بشراســـة على بطاقتـــي المجموعة 
إلـــى الدور الثانـــي، تدخل اليابـــان النهائيات 
في وضع ال تحســـد عليه بعـــد أن قرر االتحاد 
المحلـــي التخلي عن المدرب البوســـني وحيد 

خليلودزيتش في أبريل الماضي.

} باريــس - شـــهد العالم فـــي 12 يوليو 1998 
والدة أســـطورة الفرنســـي زين الدين زيدان. 
صانع األلعـــاب الفّذ منح بكرتين رأســـيتين، 
لقـــب كأس العالم في كرة القدم لفرنســـا على 
أرضها. بعـــد 20 عاما، لم يتوقـــف الجزائري 

األصل عن المفاجأة.
كان ســـتاد دو فرانس علـــى موعد. نهائي 
مرتقب بين فرنسا والبرازيل حاملة اللقب. أي 
عنوان أكبر من هذا لتحقيق المجد؟ بعد بداية 
مخيبـــة لـــكأس العالم وبطاقة حمـــراء لالعب 
الحامـــل الرقم 10 في مباراة ضد الســـعودية، 
عرف العـــب يوفنتوس اإليطالـــي (في حينه) 
أيـــن يضـــرب ومتـــى. وقـــال زيـــدان ”حياتي 
انقلبت رأســـا على عقب بعد تلـــك المباراة“. 
في السادســـة والعشـــرين من عمـــره، تحول 
زيـــدان إلى معبود للجماهير الفرنســـية التي 
هتفت باسمه على جادة الشانزيليزيه ورفعت 
صورته علـــى قوس النصر فـــي قلب باريس، 

وصوال الى المطالبة به رئيسا للجمهورية!
المرجح  المســـار  هـــو  تدريـــب ”الديوك“ 
للفرنسي الذي اختار في 31 مايو الماضي، أن 
يعلن رحيله عن تدريب ريال مدريد اإلســـباني 
بعدمـــا قاده إلـــى إحـــراز لقـــب دوري أبطال 
أوروبا للمـــرة الثالثـــة تواليـــا، ليصبح أول 
مدرب في التاريخ يحقق إنجازا مماثال. اختار 
”زيزو“ الخروج مـــن الباب العريض، كما دخل 
تاريـــخ كرة القدم من باب النجومية في نهائي 

كأس العالم.

شارة القائد

بعـــد خيبـــة الخـــروج مـــن الـــدور 
األول في مونديـــال كوريا الجنوبية 
واليابـــان 2002 فـــي ظـــل غيابه عن 
المباراتين األوليين بســـبب إصابة 
تعـــرض لها قبل نحو أســـبوع على 

انطالق البطولة، عاد زيدان في 2006 
حامال شـــارة القائد، وعازما على 

بأفضل  الكروية  مسيرته  إنهاء 
شـــكل ممكـــن فـــي مونديـــال 

ألمانيا.
قـــاد زيـــدان فرنســـا 

إلـــى النهائـــي، وقدم 
لمحات  البطولـــة  خالل 
عبقريـــة، ال ســـيما في 

ضد  النهائـــي  ربـــع 
البرازيـــل (1-0) 

العبي  راوغ  عندما 
السيليساو بطول 

وعرضه،  الملعـــب 
ضربة  مـــن  وصنـــع 

حاســـمة  تمريـــرة  حـــرة، 
هنـــري.  تييـــري  لهـــدف 

إال أن األمـــور لـــم تصل إلى 

خواتيمها السعيدة. في المباراة النهائية ضد 
إيطاليا، وبدال من أن يرفع زيدان كأس العالم، 
رفعت في وجهه البطاقة الحمراء بعد ”نطحة“ 
شـــهيرة وجهها إلى صدر المدافـــع اإليطالي 

ماركو ماتيزارتزي.

التحول الرابح

بعد انقطاع لبضعـــة أعوام عن كرة القدم، 
عـــاد زيـــزو المتجدد فـــي العـــام 2011، وهذه 
المـــرة مـــن بوابـــة اإلدارة الرياضيـــة للنادي 
الذي أنهى في صفوفه مســـيرته كالعب: ريال 
مدريد اإلســـباني. تـــدّرج النجم الســـابق في 
أرض الملعب، في مســـار التأقلـــم مع الحياة 
على أطراف العشـــب األخضـــر. قرر أن يخطو 
نحو التدريب خطـــوة خطوة. في 2014 أصبح 
مســـاعدا لمدرب الفريق األول اإليطالي كارلو 
أنشـــيلوتي، ولم يتأخر في حصد النجاح مع 
تتويج الفريق في نهاية الموســـم بلقب دوري 

أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه.
فـــي 2016، دفع رئيس النـــادي فلورنتينو 
بيريـــز بزيدان إلى واجهة المشـــهد على نحو 
غيـــر متوقع مديـــرا فنيا للفريـــق األول خلفا 
لرافائيـــل بينيتيـــز. لـــم يتأخر الفرنســـي في 
حصـــد الثمار فـــي رحلة إثبات الجـــدارة بعد 
توليه، من دون خبرة تدريبية تذكر، مسؤولية 
أحد أبـــرز األندية في العالـــم وأكثرها تطلبا. 
بعد أشـــهر، قاد ريال مدريد إلى لقبه الحادي 
عشـــر في دوري األبطال، ولـــم يتخل عنه منذ 
ذلـــك الحين. فـــي أقل من ثالثة أعـــوام، صنع 
زيدان للريـــال فترة من األنجح في المســـيرة 
التاريخيـــة للنادي، حيث حصـــد لقب الدوري 
ودوري األبطـــال ثـــالث مـــرات وكأس العالم 

لألندية مرتين.
اختلف زيدان المدرب عن زيدان الالعب 
أمـــام وســـائل اإلعـــالم. بـــات يتقـــن لعبة 
الكاميـــرات والتصريحات، وتوزيع 
الرسائل.  وتمرير  االبتســـامات 
على رغـــم نجاحاتـــه كمدرب، 
بقـــي زيدان يالقـــي انتقادات 
الذيـــن  المعلقيـــن  بعـــض 
يعتبرون أنه ليس ”تكتيكيا“ 

ناجحا.
فـــي  الســـابق  زميلـــه 
دوسايي  مارســـيل  المنتخب 
الـــرأي.  المشـــككين  يخالـــف 
ويقول إن زيدان هو على عكس 
ما يعتقد الجميع ”هو انطوائي 
إال أنه متحفـــز للغاية، طموح 
للغاية“. يضيف ”ال أعتقد أن 
ثمة أحدا يمكنه القول إنه لم 
يفاجـــأ بمســـيرته. يكذب من 
يقول إنه كان يعرف إنه ســـيحقق 

نجاحا على هذا المستوى“.

} برلــني - يترّبــــع المنتخــــب األلماني على 
عرش الفرق األكثــــر تهديفا عبر تاريخ بطولة 
كأس العالم لكرة القدم منذ انطالقها عام 1930 

حتى النســــخة الماضية للبطولة التي 
أقيمت في البرازيل. 

”الماكينــــات“  نجــــوم  ويغــــرد 
وســــط  القمــــة  علــــى  األلمانيــــة 

مطــــاردة شرســــة مــــن العبــــي 
البرازيل بفارق ضئيل بينهما. 
عبــــر  ألمانيــــا  ونجحــــت 
تاريــــخ البطولة في إحراز 227 
هدفا وهــــو رقم لــــم يحققه أي 

منتخــــب من قبــــل، حيث يتصدر 
ميروسالف كلوزه القائمة بإجمالي 

التاريخــــي  الهــــداف  وهــــو  هدفــــا،   16
للمونديال.

وجاء فـــي المرتبة الثانيـــة لقائمة ألمانيا 
جيرد مولـــر الذي تمكـــن من إحـــراز 14 هدفا 
طـــوال فترة مشـــاركاته مع منتخـــب بالده في 
كأس العالـــم. أمـــا نجوم منتحب ”الســـامبا“ 
فقـــد تمّكنوا من تســـجيل 219 هدفا عبر تاريخ 

مشاركاتهم في البطولة، ويتربع رونالدو على 
القمة برصيد 15 هدفا ليحتل وصافة الهدافين 

التاريخيين لكأس العالم.
وجاء فـــي المرتبـــة الثانيـــة لقائمة 
البرازيل األسطورة بيليه الذي نجح خالل 
في إحراز  مشـــاركاته مع ”الســـامبا“ 
12 هدفـــا. وعلى الصعيـــد العربي، 
تمّكنت الجزائر من تســـجيل 13 
هدفا حيث يتربع الثالثي إسالم 
ســـليمان وعبدالمؤمـــن جابـــو 
وصالح أسعد القائمة بتسجيل 

كل منهم هدفين. 
وجــــاء فــــي المرتبــــة الثانية 
بالقائمــــة العربيــــة نجــــوم المغرب 
الذين نجحوا في إحراز 12 هدفا، ويتربع 
الثالثــــي عبدالــــرازق خيري وصــــالح بصير 
وعبدالجليــــل حدا (كماتشــــو) علــــى القائمة 

بتسجيل كل منهم لهدفين. 
أحــــرز نجوم الســــعودية 9 أهــــداف، فيما 
ســــجل المنتخب التونســــي 8 أهداف، وأحرز 

العبو مصر ثالثة أهداف فقط.

ليفاندوفسكي وفالكاو ومانيه يلتقون في المجموعة الثامنة

والدة أسطورة زيدان عام ١٩٩٨

{الماكينات} األلمانية األكثر تهديفا
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جيل ماني يحمل آمال السنغال
[ بولندا تبحث عن استعادة أمجاد 74 و82  

[ نيشينو تحت ضغط اليابان بعد تعيين اللحظة األخيرة
تتجه أنظار املاليني من عشــــــاق الساحرة املســــــتديرة في كل مكان بالعالم بعد أيام قليلة 
صوب روسيا ملتابعة فعاليات بطولة كأس العالم 2018 لكرة القدم بروسيا، والتي تقام في 

12 ملعبا موزعة على 11 مدينة مبشاركة 32 منتخبا من خمس قارات.

سالح الشباب 

{آخـــر مرة في البرازيل كنا نعتقد أننا في مجموعة ســـهلة لكننا تعرضنـــا لضربة قوية. يختلف األمر تماما هذه المرة 

ألننا في مجموعة صعبة جدا والبعض يعتبرها أسوأ سيناريو ممكن لنا}.

كيم شني-ووك
مهاجم منتخب كوريا اجلنوبية

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر األخبار المتعلقة بأهم األحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

ـة الخـــروج مـــن الـــدور 
يـــال كوريا الجنوبية
2 فـــي ظـــل غيابه عن 
وليين بســـبب إصابة
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كأس  بطولـــة  تخـــوض  كولومبيـــا 

العالم في روســـيا وكلها طموح في 

تكرار ما حققته في النسخة األخيرة 

بالبرازيل

◄

227
هدفا سجلتها 

أملانيا في كأس العالم 

وهو رقم لم يحققه 

أي منتخب من 

قبل

◄ قال فابيان شار العب منتخب سويسرا 
إن بالده ستكون مفاجأة النسخة القادمة 

لبطولة كأس العالم التي ستنطلق في 
روسيا منتصف الشهر الجاري. وأكد شار 

”هناك العديد من المنتخبات المرشحة 
للتتويج هي إسبانيا وألمانيا وفرنسا 

والبرازيل، لكن في نفس الوقت أود القول 
انتظروا سويسرا مفاجأة العرس العالمي“.

◄ أوضح ماركوس راشفورد، مهاجم 
إنكلترا، أن منتخب بالده يملك حافزا 

إضافيا في كأس العالم، إذ يسعى إلزالة 
الشعور المشين، بعد الخروج من بطولة 
أوروبا 2016 في فرنسا. وغادرت إنكلترا، 

آخر بطولة كبرى لها بشكل محبط بعد 
الخسارة المفاجئة 1-2 أمام أيسلندا في 

دور الـ16.

◄ استدعي المدافع فينسنت كومباني 
ضمن القائمة النهائية للمنتخب البلجيكي، 

التي تخوض نهائيات كأس العالم، لكنه 
يخوض سباقا مع الزمن من أجل التعافي 
من اإلصابة. وقال مارتينيز المدير الفني 

للمنتخب لدى إعالن قائمته النهائية ”حتى 
24 ساعة قبل مباراة بلجيكا وبنما المقررة 

في 18 يونيو يمكننا اختيار العب بديل“.

◄ أعربت وسائل اإلعالم في الدنمارك عن 
تأييدها لقرار أوجه هاريدي المدير الفني 
للمنتخب الدنماركي لكرة القدم باستبعاد 

المهاجم نيكالس بيندتنر من قائمة الفريق 
النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا. 

وكان هاريدي أعلن األحد قائمة الفريق 
للمونديال وضمت 23 العبا ليس من بينهم 

بيندتنر الذي يعاني من إصابة.

ببباختصار
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} حلب (ســوريا) – ميســـك املواطن السوري 
محمد عالء اجلليل هّرة توشـــك على الوالدة 
ليجري لها فحص التصوير الصوتي في قرية 
كفر ناها في ريف حلب، فهذا الشاب السوري 
الشـــغوف باحليوانات منذ صغره أنشـــأ في 
هذه املنطقة املتمردة شمال سوريا أول مركز 

لرعاية القطط.
ويســـتقبل عالء اجلليل، منذ العام 2017، 
في عيادته البيطريـــة في كفر ناها املئات من 

القطط، وغيرها من احليوانات أيضا.
وقـــال إن ”أراد املرء أن يكـــون رحيما مع 
النـــاس، عليـــه أوال أن يكون رحيمـــا مع تلك 
احليوانـــات التـــي ال تســـتطيع أن تقول أنا 

جائعة“.
وأطلـــق عالء اجلليل البالـــغ من العمر 43 
على اسم  عاما على مركزه اســـم ”إرنســـتو“ 

الهّر املفّضل عنده.
ونشـــأ عالء اجلليل في حلب، ثاني كبرى 
املدن الســـورية، وكان يعمل كهربائيا قبل أن 
يندلع النـــزاع، ويروي أنه كان يذهب كل يوم 
إلـــى اجلزارين جلمع بقايـــا اللحم وتوزيعها 

على القطط في احلّي.
ومـــع حتـــّول االحتجاجـــات إلـــى حرب 
مدّمـــرة، أصبح عالء اجلليل ســـائق ســـيارة 
إســـعاف، لكن هـــذا العمل أيضا لـــم يثنه عن 

مواصلة االهتمام بالقطط.
وملـــا اشـــتّدت احلرب في حلـــب وغادرها 
الكثير من ســـكانها، زاد عـــدد القطط التي ال 

جتد من يهتّم بها، فزادت مسؤولياته.
وســـرعان ما اكتســـب عـــالء اجلليل لقب 
”رجـــل القطط في حلب“، وصـــار يعتني مبئة 

وســـبعني هـــّرا، وتلقى تبرعات إلنشـــاء أول 
مركز للعناية بالقطط.

لكـــن قصف القـــوات الســـورية النظامية 
اشتّد على األحياء املتمردة في املدينة أواخر 
العام 2016، قبل أن تبسط سيطرتها على هذه 

األحياء بالكامل.
ويروي عالء اجلليل ”كّنا نفّر من حّي إلى 

آخر، ثم اضطررنا إلى اخلروج من املدينة“.
لكنه قـــّرر أال يترك القطـــط وراءه، وجنح 
مبساعدة بعض الرفاق واملهتمني في إخراج 

22 هرا.
وقد أطلق على هذه القطط أسماء، بعضها 
مســـتوحى من واقع احلال، مثل ”سوخوي“ 
على اســـم الطائرات احلربية الروســـية التي 

تساند قوات الرئيس بشار األسد.
ويصف القّط ســـاخرا إنـــه ”مثل طائرات 

سوخوي، يتسلل ويسرق طعام اآلخرين“.
وقد أوقعـــت احلرب الســـورية منذ 2011 
أكثر من 350 ألف قتيل، وأســـفرت عن تهجير 
نصف الســـكان. ولـــم تفلـــت احليوانات من 

دوامة العنف.
ونـــزح عـــالء اجلليل في العـــام 2017 إلى 
قرية كفر ناها في الريف احللبي، وأنشأ هناك 
مركـــز القطط، حيـــث يقدم لهـــذه احليوانات 
الطعـــام والعنايـــة الطبية الالزمة بإشـــراف 

طبيب بيطري.
وال يقتصر نشـــاط هذا املركز على القطط، 
موضحـــا، بل ”نحن نعالج مجانا أي نوع من 
احليوانات، من اخليول والبقر إلى الدجاج“.

وتســــتفيد العيــــادة مــــن حملــــة متويل 
تشــــاركي، وقد قدمت حتى اآلن ســــبعة آالف 

خدمة طبية مجانية في أقّل من ســــنة. وغالبا 
مــــا يفاجــــأ قاصدو العيــــادة من مســــتواها 

الطبي.
ومن هؤالء محمد وتار الذي جاء ليعالج 
هــــّره املصــــاب بتســــمم غذائي. قائــــال ”أنا 

مندهش لوجود هذا املشروع في ظّل احلرب، 
رأيتهم يعاجلون شّتى أنواع احليوانات، إنه 
أمــــر مذهل“. ويعالج املركز أيضا احليوانات 
املصابــــة بإطالق النار أو جّراء القصف، رغم 
ما تعانيه املنطقة من نقص في املواد الطبية.

لكن ما ميّيــــز املركز حّقا هــــو جتهيزاته 
للتصوير الصوتي للقطط. 

وصــــرح الطبيــــب ”مــــن خــــالل الفحص 
نعرف عدد األجّنة وتاريخ الوالدة، ونســــتعد 

للوالدات اجلديدة“.

أســــــس مواطن ســــــوري مركزا إليواء القطط في قرية غارقة في احلــــــرب، ويقدم املركز 
العالج لشــــــّتى أنواع احليوانات املصابة بإطالق النار أو جّراء القصف، رغم ما تعانيه 

املنطقة من نقص في املواد الطبية.

رجل القطط بين حيواناته المدللة 

سوري يفتح أول ملجأ للقطط متحديا الحرب في حلب

} ناخــون نايوك (تايالند) - يفاجأ الســـائقون 
في أحـــد تقاطعـــات مدينة ناخـــون نايوك في 
تايالند بأن من ينّظم حركة املرور ليس شرطيا 

عاديا بل ديناصور.
فقد اختار شرطي املرور هذا طريقة مبتكرة 
وغريبة جلعل الســـائقني واملـــارة أكثر التزاما 

بتعليماته، وهي أن يتنّكر في هيئة ديناصور.
وقـــال الشـــرطي تانيـــت بوســـابونغ ”أنا 
أقـــف أمام روضـــة لألطفال، وهناك مدرســـتان 
ابتدائيتـــان في اجلـــوار، عند الصبـــاح تكون 
حركة الســـير مزدحمة وال يحتـــرم األهل كثيرا 

تعليمات املرور“.
وأضاف بوســـابونغ ”تســـاءلت في نفسي 
كيـــف ميكن معاجلة هذا األمـــر“، إلى أن جاءته 

هذه الفكرة.
أزيائـــه  عـــدد  ازداد  الوقـــت  مـــرور  ومـــع 
التنكرّية، وصار لديه أكثر من عشـــرين زّيا، من 

دببة وديناصورات.
ويـــرى أن لهذا التنّكر أثرا جيدا على حركة 
املـــرور، كما أن وجـــوده بهذه األزياء يشـــّجع 

التالميذ الصغار على املجيء إلى املدرسة.
وتعانـــي تايالند من نســـبة عالية جدا من 
حـــوادث الســـير القاتلـــة، وخصوصا بســـبب 
امتناع الكثيرين من ســـائقي الدراجات النارية 
عـــن وضع اخلوذات، وحمـــل الدراجة الواحدة 
أحيانـــا كثيـــرة أفـــراد األســـرة جمعيهـــم في 

وقـت واحد.

دببة وديناصورات تنظم 
حركة السير في تايالند

} ديب - يسعى أكثر من 200 سجني وسجينة، 
هذا العام حلفظ القرآن الكرمي في املؤسســـات 
العقابيـــة واإلصالحية (الســـجون) فـــي إمارة 
دبي، متهيدا لإلفراج عنهم أو تخفيض سنوات 

العقوبة.
ويتـــاح فـــي دبي ملـــن يحفظ ســـور القرآن 
الكرمي، تخفيض ســـنوات العقوبة، ورمبا يتم 
اإلعفاء عنه نهائيـــا، وفقا ملبادرة تطبقها إدارة 

”جائزة دبي الدولية للقرآن الكرمي“.
وقال إبراهيم بوملحة، مستشار حاكم دبي 
للشـــؤون الثقافية واإلنســـانية رئيـــس اللجنة 
املنظمـــة للجائـــزة، إن املبادرة هـــي األولى من 
نوعها فـــي املنطقة، وانطلقت فـــي العام 2002، 
بهـــدف تخفيـــف األحـــكام العقابية عـــن نزالء 
ســـجون اإلمارة لكل من يحفظ القرآن الكرمي أو 
أجزاء منه، شارحا آلية عمل املبادرة، إذ تقضي 
بإلغـــاء 20 عاما من العقوبـــة، ملن يحفظ القرآن 
كامـــال، ومن يحفظ 20 جزءا تخفض عقوبته 15 
عاما، وتخفض العقوبة 10 ســـنوات ملن يحفظ 
15 جـــزءا، ومـــن يحفظ 10 أجـــزاء تخفض مدة 

العقوبة خمسة أعوام.
وذكـــر أن اجلائـــزة وضعـــت عدة شـــروط 
لالســـتفادة مـــن املبـــادرة، منهـــا أن يتحـــدث 
املستفيد باللغة العربية أو يعرف قراءة القرآن 
علـــى األقل، وأال يكون محكومـــا عليه باإلعدام، 

وأال يكون قاتال عمدا، كما تشـــترط اجلائزة أال 
تكون عقوبة املتقدم للمبادرة أقل من 6 أشهر.

وشـــدد رئيس اللجنة املنظمة للجائزة على 
أن املبادرة عززت دور السجن بوصفه مؤسسة 
تربويـــة وتعليميـــة، تؤهـــل الســـجني ليصبح 

عضوا صاحلا في املجتمع.
ووفق نظـــام املبادرة، فـــإن اللجنة املنظمة 
جتري اختبارا للنزالء املســـجلني في البرنامج 
كل ثالثة أشـــهر، ويعتبر الســـجني ناجحا إذا 
حصل على نســـبة 70 باملئة أو أكثر، ويستحق 
االستفادة من العفو أو تخفيف العقوبة، وتقيم 
جلنة املبادرة حفال رســـميا كل عام لإلعالن عن 

املستفيدين من اإلعفاء أو التخفيف.
وتعتمـــد املبـــادرة نظام الـــدورات، وتكون 
مـــدة الدورة الواحـــدة للتحفيظ ثالثة أشـــهر، 
يتـــم في بدايتها تســـجيل الراغبني للمشـــاركة 
من السجناء، من خالل إجراء مقابلة شخصية 
لهـــم للتأكد من مســـتوياتهم، وأنهم لم يكونوا 

حافظني للقرآن قبل دخولهم السجن.
ويخضع الســـجناء اجلدد عند تســـجيلهم 
الختبار حتديد املســـتوى، والذين ينجحون في 
االختبار تقام لهم دورة تلقينية، يتعلمون فيها 

أحكام التجويد والتالوة.
وقال أحمـــد الزاهد، رئيـــس وحدة اإلعالم 
فـــي اجلائـــزة، إن املبـــادرة منحت الســـجناء 

املســـتفيدين منها الفرصة للعودة إلى حياتهم 
الطبيعيـــة مـــن جديـــد صاحلـــني ونافعني في 
املجتمـــع. وتابع ”أســـهمت املبادرة في شـــغل 
أوقات الســـجناء مبـــا ينفعهـــم وخاصة حفظ 

القرآن وجتويده“.
وأفاد محمد علي احلمادي، املشـــرف على 
املبـــادرة، بأنه ”أمام اإلقبـــال الكبير مت توفير 

مقر ليكون مدرســـة لتحفيظ القرآن تستوعب 
السجناء اجلدد“. 

وذكـــر أن املبـــادرة تتضمـــن 
مســـابقات باستخدام التقنيات 
فـــي  يســـهم  مبـــا  احلديثـــة 
لدى  الدينية  اجلوانب  تعزيز 

السجناء.
ولفت إلى وجود سجناء 
مـــن احملكـــوم عليهم مبدد 
محفظني  يعملـــون  طويلة 
للقرآن في سجن الرجال، 
وكذلـــك توجـــد نزيـــالت 
يعملن في حتفيظ القرآن 
في ســـجن النســـاء من 
أنهت  واحـــدة  بينهـــن 
عقوبتهـــا، إال أنهـــا ال 
تزال تعمل في حتفيظ 

السجينات.

حفظ القرآن يطلق سراح السجناء في دبي

} صرنا في األســــبوع الثالــــث من رمضان 
وهــــو زمن ال هنــــا وال هناك، كمــــا يقولون. 
اختفى االنتشــــاء مبواعيــــد األكل اجلديدة 
واملسلســــالت واضطراب روتني عام كامل، 
ولكن العيد لم يقترب مبا فيه الكفاية ليشغل 
الوقت والتفكير. في وقت كهذا أمامك أمران: 
إعادة ترتيــــب مخدات االتــــكاء على الكنبة 
الكبيرة أو التفكير في شعر الغزل والعشق 
العربــــي واألوروبــــي واملفاضلــــة بينهمــــا. 
ويبــــدو لــــي أن هذا هو االختيــــار الطبيعي 

والبديهي ملن رمضانه في أسبوعه الثالث.
أول ما يلفــــت النظر هــــو أن األوروبي 
يتحدث دائما عن األهــــوال واملخاطر التي 
يســــتعد ملوجهتهــــا عــــن طيب خاطــــر لكي 
يتحقــــق اللقاء، بل إن هنــــاك من يصل إلى 
حد مواجهة املدفعية واالشــــتباك مع أنواع 
الضــــواري وفي مقدمتهــــا التنني ”من أجل 
نظرة واحــــدة من عينيك“. هــــذا فضال عن 
عناء السفر وأهواله وقطع البحار السبعة 
والظلمــــات مــــن أجــــل احلصول علــــى تلك 

النظرة املوعودة.
الغــــزل  مــــن  جــــزءا  العشــــاق  جتشــــم 
األوروبــــي منــــذ القــــرون الوســــطى. إلــــى 
يومنا هذا تقول األغانــــي األميركية، مثال، 
”سأتبعك إلى يوتاه“ أو غيرها من الواليات 
األميركية املنقعة واملعزولة. ”من أجل نظرة 
واو غاضبــــة من عينيــــك“ أو ”ألجل أن أفك 
ضفيرتــــك“، وهنــــا يــــرد التطــــوع لواجهة 

املدفعية العثمانية في سباستيبول.
احملــــب العربي غيــــر هذا متامــــا. لقاء 
احلبيبة محســــوم ومــــا فيه عناء وشــــقاء 
فهــــذه، كالعادة، أمــــور من نصيــــب املرأة. 
العربــــي منــــذ زمن طلــــب اللقاء مشــــفوعا 
بفعــــل األمر ”تعالي“. أال تنتبهون إلى كثرة 
اســــتخدام تعالي في قصائد احلب؟ ال أحد 

يقول للمحب ”ملاذا ال تذهب أنت؟“.
احلكايــــة التــــي رواهــــا األصمعي عن 
احملــــب الكســــول تبدو صحيحــــة وممكنة. 
يقــــول األصمعي إنه رأى شــــابا في جنوب 
بادية العراق قد أحاله العشق إلى كتلة من 

الشوق، ملتفا بكسوته ينشد قائال:
سألت الله أن يأتي بليلى
وكان الله يفعل ما يشاُء
فيأخذها ويطَرُحها بجنبي
ويرقدها وقد كشف الغطاء
ويأخذني ويطَرُحني عليها
ويرقدها وقد قضي القضاُء

هكــــذا يكــــون احلــــب وطلــــب اللقــــاء. 
والعربــــي ليس جبانا بل هو ســــبع هراش 
لكن ســــيفه وفرسه ليسا للتوافه من األمور 
مثل احلب والشــــوق والنســــاء، بل إلدراك 
الثــــأر وصون شــــرف القبيلــــة. لكن احملب 
يفتدي احلبيب من املوت. ال يفتدي احلبيبة 
من املوت بنفســــه بل ينيب آخرين ميوتان 
بدلها وينجو هو. يــــزج بأمه وأبيه ليموتا 
مــــن كثرة عشــــقه هــــو. ويقــــول للحبيب يا 
غصن نقا مكلــــال بالذهب؟ أفديك من الردى 

بأمي وأبي.

صباح العرب

العشق والتضحية

حسين صالح

كشفت الفنانة المصرية أنغام عبر حسابها على تويتر أنها ستحيي أولى حفالتها الغنائية في السعودية في 
ثاني أيام العيد، لتكون بذلك أول فنانة تغني في حفالت العيد في الرياض. وغردت قائلة {جمهوري الراقي 

في  الرياض سعيدة جدا باللقاء بك إن شاء الله في عيد الفطر المبارك في حفلة تكون مميزة}. 

E

طفل مسلم يشارك في جلسة مشتركة لتالوة القرآن الكريم خالل شهر رمضان في ضريح اإلمام علي بن أبي طالب بمدينة النجف في العراق

م ر جر و ر ق
نطقة من نقص في املواد الطبية.

و و ريخ و ج ر
للوالدات اجلديدة“.

ن منها الفرصة للعودة إلى حياتهم
مـــن جديـــد صاحلـــني ونافعني في
”أســـهمت املبادرة في شـــغل وتابع
وخاصة حفظ ـجناء مبـــا ينفعهـــم

ويده“.
حمد علي احلمادي، املشـــرف على 
”أمام اإلقبـــال الكبير مت توفير أنه
مدرســـة لتحفيظ القرآن تستوعب 

جلدد“.
ن املبـــادرة تتضمـــن
باستخدام التقنيات
فـــي يســـهم  مبـــا 
لدى  الدينية  وانب 

ى وجود سجناء
مبدد  عليهم ـوم
محفظني لـــون 
سجن الرجال،
جـــد نزيـــالت 
حتفيظ القرآن
النســـاء من 
أنهت حـــدة 
إال أنهـــا ال
في حتفيظ 

السعودية في
مهوري الراقي
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