
أمحد حافظ

} القاهــرة – قـــرر مجلـــس النـــواب املصري 
االثنني نقل تبعية مثلث حاليب وشـــالتني من 
محافظـــة البحر األحمر إلى محافظة أســـوان 
(جنـــوب)، في رد يبدو حاســـما ضـــد ارتفاع 
صـــوت الســـودان مؤخـــرا للمطالبـــة بفرض 

سيادته على املنطقة املتنازع عليها.
وشـــجع نقل مصر تبعيـــة جزيرتي تيران 
وصنافيـــر في البحـــر األحمر الســـودان على 
تصعيد موقفه جتاه مثلث حاليب، الذي شهد 
نزاعا مسلحا عام 1994 قامت مصر خالله بشن 

غارات على احلدود بني البلدين.
ومطلع الشـــهر اجلـــاري، أعلنت احلكومة 
الســـودانية أنها ستواصل املطالبة بسيادتها 

على املنطقة.
وأكد وزير اخلارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور أن اخلرطـــوم تريـــد احلصـــول على 
نســـخة من االتفاقية املصرية السعودية التي 
مبوجبها نقـــل مصر تبعـــة جزيرتي صنافير 

وتيران إلى السعودية.
وردت اخلارجية املصرية على تصريحات 
غنـــدور بتأكيدهـــا علـــى أن املدينتـــني حتت 
الســـيادة املصرية، وســـتظالن كذلـــك، وليس 

للقاهرة رد آخر.
وانتخبت مصر في ديســـمبر املاضي أول 
نائبني في البرملان عن دائرة حاليب وشالتني، 
بعدما مت تعديل قانون الدوائر االنتخابية عام 
2015، وإنشـــاء دائرة انتخابية لسكان حاليب 

وشالتني.
وبعدما تصاعدت االحتجاجات الشـــعبية 
ضد نقل تبعية تيران وصنافير إلى السعودية، 
لـــم جتـــد احلكومـــة املصرية مفرا مـــن تهدئة 
الرأي العام عبر إثبات متسكها مبثلث حاليب 

وشالتني بحسم غير مسبوق.
ويهدف القرار املصري إلى تكريس سياسة 
األمـــر الواقـــع التـــي تنتهجها القاهـــرة منذ 
فتـــرة طويلة، وقطع الطريـــق على التصورات 
الســـودانية، التي تكتفي بإطالق التصريحات 

بني احلني واآلخر، إلثبات حقها مشافهة.
وقـــرر مجلس النـــواب املصري حتســـني 
أوضـــاع التجمعات والقرى فـــي املنطقة قبيل 
صـــدور قانون اإلدارة احمللية، وإعادة تخطيط 
مدنها جلذب املستثمرين، وزيادة بدل تشجيع 

العمال إلى 300 باملئة.
وقـــررت احلكومـــة أيضـــا إنشـــاء محطة 
لنقل الركاب مـــن مدينة حاليب، ومنح قروض 
ميسرة للسكان احملليني، باإلضافة إلى إنشاء 
طريـــق دائـــري يربط حاليب بشـــالتني بطول 
10 كيلومتـــرات وزيادة احلصـــص التموينية 

املدعومة.
وقال هاني رســـالن، الباحث واملتخصص 

فـــي الشـــأن الســـوداني، لـ“العـــرب“ إن قرار 
البرملـــان ”ينم عن أن الدولـــة املصرية ال تعبأ 
بأي حترك ســـوداني، وتريد الـــرد بطرق غير 
تقليدية، من خالل قرارات إدارية محلية توحي 
بأنها ال تتعلق باخلالف مع الســـودان، لكنها 

في حقيقة األمر تأكيد على السيادة“.
وأضـــاف أن ”تصعيد نظام عمر البشـــير 
مؤخـــرا جتاه مصر له أهداف كثيرة، منها أنه 
يحاول توصيف مصر أمام شـــعبه بأنها دولة 

خصم، ومحتلة ألراض سودانية“.

} باريــس - جلـــأت احلكومة الفرنســـية إلى 
تبني خطط إصالحية إلبعاد شـــباب املسلمني 
الذين يشتبه في تأثرهم بأفكار متشددة، فيما 
تواجـــه تهديـــدات أمنية متزايدة بعد أشـــهر 
قليلة من تفجيرات باريس التي راح ضحيتها 

130 شخصا.
وتعيش باريس هاجس عدم اندماج اآلالف 
من الشباب املســـلمني الذين يعانون من أزمة 
هويـــة ويروج كثيـــرون منهـــم لالنضمام إلى 

تنظيمات متشددة تقاتل في سوريا والعراق.
وأعلن رئيس وزراء فرنســـا مانويل فالس 
االثنـــني خالل تقدميـــه خطة جديـــدة ملكافحة 
”اإلرهاب“ أن فرنســـا ستنشـــئ بحلـــول نهاية 
عـــام 2017 مركز إعادة دمج فـــي كل منطقة ملن 
اعتنقوا الفكر املتطرف أو املعرضني لاللتحاق 

باجلهاديني.
وتهـــدف اخلطـــة التـــي مت تخصيص 40 
مليون يورو إضافية لها حتى 2018 وعلى مدى 

عامني إلـــى مضاعفة قدرات متابعة الشـــباب 
الناشطني في شبكات اجلهاديني أو املعرضني 

لاللتحاق بصفوفهم.
وتعكـــس هذه اخلطـــوة تبّدال فـــي مقاربة 
دول أوروبية رئيسية في التعامل مع اإلرهاب 
واقترابها من تلك التي اعتمدتها الســـعودية 

ودول خليجية أخرى.
وتعتبر فرنســـا، من خالل خطة فالس، أن 
مســـألة التطرف والظاهرة اجلهادية ليســـتا 
قضية طارئة تنحصـــر مواجهتها في التعامل 
األمنـــي، بل إنها باتت ”تشـــكل التحدي األكبر 
وفق رئيس احلكومة الفرنســـي، وأن  جليلنا“ 
أول مـــن سيســـتقبلهم املركـــز هـــم ”التائبون 
الذين يجب اختبار صدقهم ورغبتهم في إعادة 

االندماج“.
وتسارع فرنسا لاللتحاق بجهود أوروبية 
بـــدأت تضـــع خططـــا للتعامـــل مـــع اخلطر 
اجلهادي، بعـــد هجمات باريـــس، واعتداءات 

مماثلة في بروكسل أوقعت في مارس املاضي 
34 قتيال.

وكانـــت بريطانيـــا قد كشـــفت األســـبوع 
املاضـــي عن خطـــة للقيـــام بحمـــالت دعائية 
إلحداث تغيير في وجهة نظر وسلوك الشباب 
البريطانـــي املســـلم ضمن برنامـــج للتصدي 

للتطرف.
وجاء سلوك لندن بعد مرور أشهر على نشر 
تقرير رســـمي صدر عن احلكومـــة البريطانية 
يتهم جماعة اإلخوان املسلمني بإقامة ”عالقات 
غامضة“ مع التطرف العنيف، وفق تصريحات 

رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كاميرون.
وميثـــل ما أعلنه فالس في باريس ســـياقا 
أوروبيـــا يؤّســـس لقطيعـــة مـــع اجلماعـــات 
اإلســـالمية التي طاملا استفادت من تسهيالت 
أوروبيـــة، ســـواء بدعوى اللجوء السياســـي 
والدفـــاع عـــن حقـــوق اإلنســـان، أو كنتيجة 
لعالقات ملتبســـة متوارثة مـــن عهود احلرب 

البـــاردة، اتهمت عواصم غربيـــة بإقامتها مع 
حركات اإلسالم السياسي.

ويقول محللون إن ”باريس وبقية العواصم 
األوروبية بدأت تعترف بأن املعضلة مجتمعية 
وتنبغـــي معاجلتها، إضافة إلـــى تلك األمنية، 
بأســـاليب تربويـــة وثقافية، وبـــدأت تدرك أن 
املعضلة ليســـت منفصلة عن راهن املجتمعات 
الغربيـــة، بل هي وليدة تلـــك املجتمعات ومن 
صلبهـــا، ال بل إنها تصـــّدر إرهابـــا إلى دول 

الشرق األوسط، وليس العكس“.
األوروبيـــة  االســـتراتيجية  وتقتـــرب 
التـــي انتهجتها  مـــن أســـاليب ”املناصحـــة“ 
الســـعودية ودول اخلليج، وأسفرت عن جناح 

كبير في معاجلة التطرف واإلرهاب.
ولـــم يفصح فالس عن تفاصيل املواد التي 
قد تســـتخدمها فرنسا إلعادة تأهيل املتطرفني 
أو القابلـــني لذلـــك، ومـــن غيـــر الواضح مدى 

استعانة فرنسا بالتجربة اخلليجية.

وكان الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هوالند 
والعاهل املغربي امللك محمد السادس قد وقعا 
في ســـبتمبر املاضي في الرباط اتفاقية يقوم 

مبوجبها املغرب بتأهيل أئمة فرنسيني.
وعزا محللون أســـباب ذلك إلى أن املغرب 
أقدم مبكرا على القيام بإصالح املجال الديني 
قبـــل أكثر من عشـــر ســـنوات، ويعتبر جناح 
التجربة املغربية ســـببا لتوجـــه دول أفريقية 

إليه من أجل تأهيل أئمتها.
وقـــال احملللـــون إن املقاربـــة األوروبيـــة 
التي أعلنتها باريس تقـــود في أحد جوانبها 
األوروبيـــني إلى االقتراب من الـــرؤى العربية 
ملكافحة اإلرهـــاب وضـــرورة معاجلته جذريا 
بالتعاون الكامل بني كافة البلدان شرقا وغربا، 
مبا فـــي ذلك التوقف عن تصدير ”اجلماعات“، 
كســـبيل للتخلص من أخطارهـــا، وذلك بعدما 
ثبـــت أن إبعـــاد املتشـــددين ال يلغـــي احتمال 

عودتهم للفتك مبجتمعاتهم األصلية.
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بلديات لبنان: تواطؤ السياسيين 

ضد المجتمع المدني والعائالت
} بريوت  - فشـــل املجتمع املدني في حتقيق 
أي خرق فـــي االنتخابات البلديـــة في بيروت 
في مواجهة تكتـــل األحزاب التقليدية الكبرى، 
وفق ما أظهرت النتائج األولية غير الرســـمية 

االثنني.
وتعيـــد املرحلـــة األولـــى مـــن االنتخابات 
البلدية قراءة املشـــهد السياسي اللبناني على 
نحو عملي باإلمكان تلمسه بالنتائج واألرقام.

ففي بيروت، اســـتبقت الئحـــة ”البيارتة“ 
التـــي تضـــم ممثلـــني عـــن األحـــزاب الكبرى 
واملدعومة بشـــكل رئيســـي من تيار املستقبل 
ســـعد  الســـابق  احلكومـــة  رئيـــس  بزعامـــة 
احلريـــري، أحد أبرز قيـــادات قـــوى 14 آذار، 
النتائج الرســـمية بإعالن فوزها بكامل مقاعد 

املجلس البلدي في بيروت.
وجـــاء في بيـــان صادر االثنـــني عن مكتب 
احلريـــري ”أعلـــن رئيـــس الئحـــة ’البيارتـــة‘ 
لالنتخابـــات البلديـــة جمـــال عيتانـــي عنـــد 
الســـاعة الثانية فجرا من بيت الوســـط (منزل 
ســـعد احلريري)، أنه حســـب النتائج األولية 
للماكينة االنتخابية لالئحة، حســـمت املعركة 

كليا لصاحلها“.
االنتخابات في  وخاضت الئحة ”البيارتة“ 
التي انبثقت  مواجهة الئحة ”بيروت مدينتي“ 
خصوصا من املجتمع املدني ولم تكن مدعومة 

من أي جهة سياسية.
وضمـــت ”البيارتة“، إلى جانب ممثلني عن 
حـــزب القوات اللبنانية، حلف تيار املســـتقبل 
املســـيحي، وممثلني عن التيار الوطني احلر، 
حليـــف حـــزب اللـــه واخلصـــم األبـــرز لتيار 

املستقبل في السياسة.
ويرى احمللل السياســـي اللبناني خيرالله 
خيراللـــه أن انتصـــار ”الئحـــة البيارتـــة“ هو 
”انتصـــار لبيـــروت فـــي وجه حتديـــات غياب 
رئيس اجلمهورية واملمارسات املنهجية حلزب 
الله التـــي تصب في ترييف بيروت وحتويلها 
إلى ضاحية فقيرة من ضواحي طهران بدل أن 

تكون مدينة مزدهرة“.
وطالب خيرالله ”باالســـتفادة من الظاهرة 
الصّحية التي شّكلتها قائمة ’بيروت مدينتي‘ 
التي ضّمت أشـــخاصا صادقني لتحسني أداء 
املجلس البلـــدي اجلديد. حصول هذه القائمة 
الشـــبابية علـــى عدد مـــن األصـــوات ظاهرة 

صّحية“.
ويتمحور اجلدل السياسي اللبناني حول 
شـــؤون السيادة وسالح حزب الله واألزمة في 
سوريا والصراع السعودي – اإليراني، وانتقل 
هذا اجلـــدل إلى املدن والقرى، حيث تتجســـد 
الطائفية  وروافدهـــا  السياســـية  احملاصصة 

واملذهبية.
وتؤكـــد إقامـــة االنتخابـــات البلدية قدرة 
لبنـــان اللوجيســـتية واألمنيـــة علـــى تنظيم 
انتخابات تشـــريعية أيضا، ومن ثم وضع حد 

لتمديد البرملان لوالياته مرة أخرى.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة اللبنانـــي نهـــاد 
املشـــنوق األحد إن ”االنتخابات املطلوبة هي 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة“، وأي مطالبة 
بإجراء انتخابات نيابية هي ”لفتح مشـــكل“، 

على حد تعبيره.
اللبنانية  النيابيـــة  االنتخابات  وعكســـت 
تهافـــت األحزاب التقليدية علـــى الهيمنة على 
العملية االنتخابية وعدم اســـتعدادها إلفساح 
أي مجال أمام القوى األهلية ونفوذ العائالت.
وكان حســـن نصرالله، األمني العام حلزب 
اللـــه، قد حذر عشـــية االنتخابـــات من ظاهرة 
املجتمع املدني، مشددا على ”دور األحزاب في 

إدارة شؤون الناس في مدنهم وقراهم“.
وفـــازت اللوائـــح املدعومـــة مـــن احلزب 
باملجالـــس البلدية في العديـــد من البلدات في 
الهرمل (شـــرق)  محافظتي البقـــاع وبعلبك – 
علـــى حســـاب حتالـــف العائـــالت والقيادات 
احملليـــة، وحتديـــدا فـــي مدينة بعلبـــك، وفق 
النتائـــج األوليـــة غير الرســـمية الصادرة عن 

املاكينة االنتخابية للحزب.
ويقول محللون إن حزب الله خاض معارك 
تؤكـــد نفوذه الشـــعبي، على الرغـــم من بروز 
ظواهـــر تصـــارع رؤاه وحتـــاول التباين معه 

محليا في مناطق نفوذه التقليدية.
السياســـية  القـــوى  أن  واضحـــا  وكان 
التقليدية، على اختالفهـــا احلاد، حتالفت من 
أجل منع القوى املدنية واألهلية من جتاوزها 

في السباق االنتخابي اللبناني.
كما كشـــفت االنتخابات عن تراجع جتارب 
سياســـية كانـــت تهـــدف إلى إقامـــة حتالفات 
عابرة للطوائف، خصوصا داخل معســـكري 8 

و14 آذار منذ عام 2005.
وظـــل املـــزاج االنتخابـــي لدى املســـلمني 
واملســـيحيني اللبنانيني مختلفا أو متعارضا، 

حتى داخل احللف الواحد.
ومّثـــل قرع أجـــراس الكنائس فـــي مدينة 
زحلة أســـلوبا تعبويا الستنهاض املسيحيني 
ضد طغيـــان أصوات املســـلمني وانعكس ذلك 
على النتائج النهائية في ”عاصمة الكاثوليك“ 

في محافظة البقاع.
وشـــهدت املدينة، ذات الغالبية املسيحية، 
معركـــة انتخابية بـــارزة، وأظهـــرت النتائج 
األولية فوز حتالف األحزاب املسيحية الكبرى 
بكافـــة مقاعـــد املجلـــس البلدي على حســـاب 
الئحتـــني أخريـــني مدعومتـــني مـــن زعامـــات 

عائلتني تقليديتني بارزتني في املدينة.
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} القاهرة - طلب الرئيس الفلســـطيني محمود عباس دعم مصر لســـرعة إقامة املؤمتر الدولي 
للســـالم الذي دعت إليه فرنســـا مؤخرا، خالل مباحثات أجراها مع الرئيس املصري عبدالفتاح 

السيسي في القاهرة، االثنني.

خيرالله خيرالله

الئحة البيارتة انتصرت 

لمنع تحويل بيروت إلى 

ضاحية تابعة لطهران



حمسن عوض اهللا

} القاهــرة – أعلن ما يسمى بـ ”جبهة الشباب“ 
التي يتزعمها القيـــادي اإلخواني محمد كمال، 
عن خارطـــة طريق جديدة لـــرأب الصدع داخل 

جماعة اإلخوان في مصر.
وطرحـــت الجبهـــة، التي تمثـــل أحد طرفي 
الخـــالف الداخلي، مبادرة تتمحور حول إجراء 
انتخابات شـــاملة لهيئات الجماعـــة، ورجوع 

طرفي األزمة خطوة إلى الوراء.
لكن، حسب تقديرات بعض المراقبين، فإن 
هـــذه المبادرة لن يســـتجيب لها الشـــق الذي 
يقـــوده محمود عـــزت القائم بأعمال المرشـــد 
العـــام للجماعـــة، وبالتالـــي األزمـــة مرشـــحة 

لتصعيد أكبر في المرحلة المقبلة.

وقـــال بيـــان ”خارطة الطريـــق“ الذي صدر 
نســـخة منـــه ”هناك  مؤخـــرا ووصل ”العرب“ 
عدة نقـــاط لخارطة حـــل األزمة، وهـــي تراجع 
جميع أطـــراف األزمة خطوة إلى الخلف، وترك 
الفرصـــة لجيـــل جديـــد يختاره اإلخـــوان بكل 
حريـــة وشـــفافية، وإجـــراء انتخابات شـــاملة 
وفـــق الالئحة القديمة بـــكل مكاتب مصر، بدءا 
من شـــورى الشـــعبة الذي يعتبر أصغر وحدة 
تنظيمية بالجماعة وانتهاء بشورى المحافظة 

والمكاتب التنفيذية خالل مايو الحالي.
وسبق وأن طرح يوسف القرضاوي، رئيس 
االتحاد العالمي لعلماء المسلمين على جماعة 
اإلخوان إجراء ”انتخابات شاملة لمؤسساتها 
في الداخل والخارج، بأسرع وقت ممكن“، ولكن 

هذا الطرح لم يجد أي صدى.

ويرى متابعون أن بيـــان ”خارطة الطريق“ 
ال يحمـــل جديدا، ولن يغير مـــن أزمة الجماعة، 
وربما يســـاهم فـــي تعميق هـــوة الخالف بين 

جبهتي محمود عزت ومحمد كمال.
وقـــال كمـــال حبيـــب، الخبير في شـــؤون 
الحركات اإلســـالمية، إن الجماعـــة مقبلة على 
مرحلـــة أكثـــر صعوبة خاصـــة وأن المجموعة 
القديمـــة التـــي يقودها عزت، تـــرى أن الظرف 

الراهن ليس مواتيا إلجراء انتخابات داخلية.
أن بيـــان اللجنة  وأكد حبيـــب لـ“العـــرب“ 
اإلدارية العليا يقرر منفردا من دون انتظار ألي 
مبادرات عمل انتخابات شـــاملة على كل مواقع 
الجماعة، واختيار قطاعاتها المختلفة من دون 

إرجاء أو انتظار.
وهـــو ما يعنـــي أن االنتخابات ســـوف تتم 

فقط فـــي اللجـــان واألســـر والقطاعـــات التي 
تلتـــزم بموقـــف مجموعـــة كمال، مـــا يزيد من 
حجم االنقسام، نظرا لعدم اعتراف جبهة عزت 
بنتائـــج أي انتخابـــات. لذلك فالبيان يؤســـس 
لمرحلة تبدو وكأنها حرب تعمق االنقسام بين 

الفريقين، كأنهما يبدآن من نقطة الصفر.
وأوضـــح أحمد بـــان، الباحث في شـــؤون 
الحـــركات اإلســـالمية، أن ”خارطـــة الطريـــق“ 
إعـــالن هزيمـــة غير مباشـــر من لجنـــة اإلدارة 
العليا لحســـاب الحرس القديـــم الذي يبدو أنه 

فرض رؤيته.
لكـــن ال يـــزال هنـــاك مـــن يرجـــح أن يكون 
الحديث عـــن االنقســـامات تمثيلية سياســـية 
أو لعبـــة توزيـــع أدوار، إلعادة الحياة لجســـد 

الجماعة التي تعاني من اختالالت جوهرية.

} باريــس – اجتمعـــت مجموعـــة مـــن الدول 
الخليجية واألوروبية فـــي باريس في محاولة 
لتشـــكيل كتلـــة وازنـــة مـــن الـــدول الداعمـــة 
للمعارضة السورية واالستعداد الجتماع فيينا 
المقبل الذي تشـــارك فيه أيضا إيران وروســـيا 

والواليات المتحدة.
وحضر االجتمـــاع أيضا وزيـــر الخارجية 
األميركـــي جون كيري، رغم إبداء إدارة الرئيس 
بـــاراك أوبامـــا فـــي وقـــت ســـابق امتعاضها 

لتجاهلها.
الفرنســـية  الدعـــوة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
ركـــزت على حلفائهـــا الخليجيين واألوروبيين 
بالدرجـــة األولـــى فـــي محاولة إلعـــادة إحياء 
مجموعـــة ”أصدقـــاء ســـوريا“ عبـــر اجتمـــاع 
دولي علـــى مســـتوى وزراء الخارجية بشـــأن 
األزمة الســـورية، يضم كال من فرنسا وألمانيا 
وبريطانيـــا واالتحاد األوروبـــي، وخليجيا كال 
من اإلمارات والســـعودية وقطر، باإلضافة إلى 

األردن وتركيا.
ووجهـــت الدعـــوة لفريديـــركا موغرينـــي، 
مسؤولة الشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
في االتحاد األوروبـــي، وكذلك لرياض حجاب، 
منســـق الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة 

والمعارضة.
وذكرت الخارجية الفرنسية أن المجتمعين 
جـــاؤوا ليطلقوا مبادرات جديدة، اعتبر مصدر 
أوروبـــي أن هدفهـــا إحيـــاء الـــدور األوروبي 
الخليجي في الشـــأن السوري بعد استفراد كل 

من واشنطن وموسكو بإدارة الملف.

وحدثت ”مالســـنة دبلوماسية“ بين باريس 
وواشنطن في االســـبوع الماضي عندما أهمل 
المتحدث باســـم الحكومة الفرنســـية ستيفان 
لوفول دعوة الواليات المتحدة أو حتى اإلشارة 
إلـــى الدعوة فـــي بيانـــه الصحافـــي واكتفائه 
بالقـــول ”يمكن أن تنضم دول أخرى (يقصد من 
بينها واشـــنطن) إلى هذا اللقـــاء أي كل الدول 
التـــي تعتبر أنـــه يجب أن تســـتأنف بأي ثمن 

المفاوضات السورية“.

وردت واشـــنطن على لسان المتحدث باسم 
الخارجيـــة مارك تونـــر برفض تأكيـــده ما إذا 
كان كيـــري ســـيحضر اجتماع باريـــس، وعمد 
إلـــى التقليـــل من أهميـــة االجتمـــاع والتركيز 
علـــى اجتماع فيينـــا المقبل بقولـــه ”نعتقد أن 
المجموعـــة الدولية لدعم ســـوريا (أي اجتماع 

فيينا) ما زالت تلعب دورا أساسيا“.
وقبيل مشاركة كيري في االجتماع، أصدرت 
موســـكو وواشـــنطن بيانا شـــددتا عبره على 

«مضاعفـــة جهودهمـــا» من أجـــل التوصل إلى 
تسوية سياســـية للنزاع في ســـوريا وتوسيع 
نطاق وقـــف األعمال القتالية الهش، الذي دخل 
حيز التنفيذ في بعض المناطق السورية في 27 

فبراير، ليشمل كل أنحاء البالد.
ويعتبـــر المراقبـــون أن الـــدول األوروبية 
وخاصـــة فرنســـا وبريطانيا وألمانيا تشـــعر 
وكأنهـــا أصبحـــت خـــارج نطـــاق الموضـــوع 
الســـوري، مما يدفعهـــا إلى التكتـــل مع الدول 
اإلقليمية أي الخليج وتركيا لتشـــكل قوة وازنة 
وضاغطة على الجانب األميركي ليمارس دوره 
المطلوب فـــي الضغط على موســـكو وطهران 
لدفع األســـد إلى التجاوب مع القرارات األممية 
بخصوص الهدنة وبدء المفاوضات بشكل جاد 

تمهيدا لبدء المرحلة االنتقالية.
واتهم وزير الخارجية الفرنسي جون مارك 
آيرولت نظام بشـــار األســـد بأنه ســـبب فشـــل 

المفاوضات وخرق الهدنة.
واعتبـــر آيرولت أن ”اجتماع باريس تمهيد 
مهم الجتماعات مجموعـــة العمل الدولية لدعم 
ســـوريا، والمقرر في السابع عشـــر من الشهر 
الحالـــي في فيينا، والمفترض أن تشـــارك فيه، 
أيضًا، إيران وروسيا حليفا نظام بشار األسد“.
وتسعى المعارضة السورية ممثلة بالهيئة 
العليا للمفاوضات إلى استثمار هذا االجتماع 
لتحقيـــق دعم عربي أوروبي في إطار توســـيع 
الهدنة لكامل ســـوريا واستمراريتها، باالضافة 
إلى ضرورة فك الحصار وتوزيع المســـاعدات 

اإلنسانية على المناطق المحاصرة.

} عــامن – تتواتـــر تصريحـــات المســـؤولين 
األردنيين ســـواء في حكومة عبدالله النســـور 
أو فـــي مجلس األعيان عن قـــرب والدة حكومة 

برلمانية طالما نادى بها دعاة اإلصالح.
ويؤكد المسؤولون، وآخرهم رئيس مجلس 
األعيان فيصل الفايـــز، أن األردن يتجه بخطى 
حثيثـــة نحو اإلصالح السياســـي وفـــق رؤية 
مســـتقبلية واضحة وضعهـــا الملـــك عبدالله 

الثاني تتضمن تشكيل حكومة برلمانية.
واعتبر الفايـــز أن التعديالت الدســـتورية 
األخيرة التي أقرها البرلمان بمجلسيه األعيان 

والنواب تمهد لتشكيل مثل هذه الحكومة.
وتقضي هذه التعديالت بتعزيز صالحيات 
الملك حيـــث أصبح بيده اختيـــار ولي العهد، 
ونائب الملك، وتعييـــن رئيس مجلس األعيان. 
كمـــا بـــات يملـــك صالحيـــات تعييـــن رئيس 
المجلس القضائي وقبول اســـتقالته، وتعيين 
رئيس المحكمة الدســـتورية وأعضائها وقبول 
اســـتقاالتهم، فضال عـــن تعيين قائـــد الجيش 
ومديـــر المخابرات العامة ومدير الدرك، وقبول 

استقاالتهم.
ويـــرى المبشـــرون بقـــرب والدة الحكومة 
البرلمانيـــة أن وضـــع هـــذه الصالحيـــات في 
يد الملـــك، يهدف باألســـاس إلـــى الفصل بين 
الســـلطات، وضمـــان عـــدم تغـــول الحكومـــة 
النـــأي  عـــن  فضـــال  المنتظـــرة،  البرلمانيـــة 
بالمؤسسات األمنية والعسكرية عن التجاذبات 

السياسية مستقبال.
ومـــن التعديـــالت األخـــرى التـــي تؤشـــر 
على وجـــود نوايـــا لتشـــكيل هـــذه الحكومة، 
وفق المســـؤولين األردنيين، قـــرار إعادة منح 
مزدوجي الجنســـية فرصة تقلـــد مناصب عليا 

في الدولة.

 وطالما أثار منع حاملي جنسية ثانية من 
األردنييـــن من تولي مناصب فـــي الدولة جدال 
كبيـــرا، ففضال عن أنه يحرم الدولة من كفاءات 
وطنيـــة، فهو يمثل إشـــكالية كبيـــرة عند طرح 

تشكيل حكومات برلمانية.
فقانون األحـــزاب األردنيـــة ينص صراحة 
على أحقية هذه الفئة بتشـــكيل حزب سياسي، 
أو االنضمام إلـــى أحد األحـــزاب، وبالتالي ال 
يجـــوز منع الممثلين عن األحـــزاب من حاملي 
الجنســـية الثانية من الترشح في االنتخابات 
النيابية كنائب ثم كرئيـــس وزراء أو وزير في 

الحكومة البرلمانية.
وقـــد أعـــاد التعديـــل األخيـــر األمـــور إلى 

نصابها حيال هذه النقطة.
وأشـــار المتفائلـــون حيال قرب تأســـيس 
حكومـــة برلمانية، إلى الخطوات التي ســـبقت 
التعديـــالت وهي إقرار قانـــون انتخابي جديد 
أنهـــى نظام الصـــوت الواحد المثيـــر للجدل، 
وأيضـــا قانون البلديـــات والالمركزية وقانون 

األحزاب (الذي حظر األحزاب الدينية).
وقـــد ســـبقت ذلك خطـــوة الملك بإشـــراك 
مجلـــس النواب فـــي اختيار رئيـــس الحكومة 
الحالي عبدالله النســـور في العام 2013 والذي 

يكاد يكون في ”كباش“ يومي مع األخير.
وآخيـــرا وليـــس آخرا يـــرى البعض أن ما 
يدلل على وجود نية فعلية لدى النظام األردني 
في إقامة حكومة برلمانية، هو عملية قصقصة 
أجنحـــة جماعة اإلخـــوان التي تعـــد وذراعها 
السياســـية جبهة العمل اإلسالمي األقوى على 

الساحة السياسية في األردن.
والنظام االردني ال يريد أن يتولى اإلخوان، 
المعروفة عنهـــم طموحاتهم الجامحة، دفة أي 

حكومة برلمانية قد يشهدها البلد مستقبال.
وفـــي مقابـــل المدافعيـــن عن فكـــرة جدية 
النظام وإصراره على تشكيل حكومة برلمانية، 
يرى شـــق ال بـــأس بـــه أن هذا األمـــر يصعب 
الوصـــول إلى تحقيقه لعدة أســـباب من بينها 
أن الدســـتور الحالي يتضمن عدة بنود تحول 

دون ذلك.

كما أن الســـاحة الحزبية في األردن تتســـم 
بالهشاشـــة وهو ما يجعل مـــن الصعب بمكان 
حصـــول حزب علـــى األغلبية فـــي االنتخابات 

البرلمانية.
ومعلـــوم أن الحكومـــة البرلمانيـــة تكـــون 
منبثقة باألساس عن حزب سياسي قوي تحصل 
على األغلبية في االنتخابات التشريعية أو أقله 

وجود ائتالف حزبي يؤلف هكذا حكومة.
ويقول فـــي هذا اإلطار المحلل السياســـي 
لـ“العـــرب“،  المحاريـــق،  ســـامح  األردنـــي، 
”الحكومـــة البرلمانيـــة تعنـــي وجـــود برامج 
بديلة وطروحات مختلفة يتبناها التشريعيون 
وتعتبـــر وثيقـــة إلدارة العالقـــة مـــع الجهـــاز 
التنفيذي، ودون توفر البيئة الحزبية الحاضنة 
لاللتزام تجاه البرامج فإن حديثا عن الحكومة 

البرلمانية ســـيبقى اســـتعراضا سياســـيا أو 
على األقل نوايا حســـنة ال تكفي ألن تقوم على 

أكتافها الحكومة البرلمانية“.
وأوضح المحاريق قائال ”توجد إشكاليات 
جوهرية فـــي بنية مجلس النـــواب والحكومة 
علـــى الســـواء تحـــول دون تطبيـــق تجربـــة 
الحكومـــة البرلمانية، مع أن حكومة النســـور 
طرحـــت نفســـها بوصفها ســـتكون اإلرهاصة 

المبكرة لهذه التجربة“.
وأشـــار المحلل األردني إلـــى أن المجلس 
النيابي أتى عمله مخيبا على امتداد السنوات 
األربع األخيرة، كما أن الحكومة لم تكن لتحفل 
بالمجلس وجميـــع تصريحاتـــه فطالما كانت 
تحصل علـــى ما تريـــده أوال بـــأول، ومن هنا 
يصعـــب أن نتحدث عـــن إمكانية والدة حكومة 

برلمانية على األقل على المدى المنظور.
وختم المحاريـــق حديثه لـ“العرب“ بالقول 
إن أي حكومـــة قادمة في األردن، وبغض النظر 
عـــن صبغتها، لـــن تســـتطيع أن تقدم شـــيئا 
للمواطـــن، وأفضل ما يمكـــن أن تؤديه هو أن 
توقف تغـــول الميزانية والمخاطـــر الضمنية 
التـــي تترافـــق مـــع هـــذه الظاهـــرة، فحكومة 
النســـور اســـتطاعت أن ترحل جميـــع تكاليف 
بقائهـــا الفترة الماضية علـــى كاهل المواطن، 
وبالطبع الحكومة التي ســـتليها ستقوم بذات 

الشيء.
وجدير باإلشـــارة أن األردن عـــاش تجربة 
وحيـــدة للحكومـــة البرلمانيـــة وكان ذلـــك في 
الخمســـينات حيث لم تدم ســـوى 4 أشهر قبل 
أن يطيح بها الملك الراحل الحسين بن طالل.

الحكومة البرملانية في األردن بني حسن النوايا وصعوبة التطبيق
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أخبار
 [ المسؤولون األردنيون يبشرون بقرب والدة الحكومة الموعودة [ محللون: ما يدور من أحاديث ال يعدو كونه استعراضا سياسيا
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◄ تم التوصل إلى اتفاق مبدئي إلنهاء 
إضراب نحو 800 سجين معظمهم 

من المعتقلين السياسيين في سجن 
حماه السوري من شأنه أن يؤدي 

في نهاية األمر إلى العفو واإلفراج 
عن المحتجزين دون اتهامات، حسب 

جماعات حقوقية ونشطاء على اتصال 
بالسجناء.

◄ بدأت، االثنين، محاكمة جندي 
إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية 

متهم باإلجهاز على فلسطيني جريح، 
لم يكن يشكل خطرا، وذلك بعدما شن 

هجوما بالسكين على جنود في الخليل 
بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

◄ توجه وزير الخارجية المصري 
سامح شكري على رأس وفد إلى 

نيويورك في زيارة لألمم المتحدة 
تستغرق أربعة أيام لرئاسة وفد 

بالده في بعض جلسات مجلس األمن 
بمناسبة رئاسة مصر الحالية ألعمال 

المجلس.

◄ وصفت المملكة العربية السعودية 
المجازر التي شنتها قوات بشار األسد 

ضد المدنيين في سوريا في مخيم 
الكمونة بإدلب بأنها ”جرائم حرب“.

◄ توفي المختار حسن محمد شعيتو، 
الفائز في إحدى بلدات البقاع اللبنانية، 

باالنتخابات البلدية واالختيارية التي 
جرت مرحلتها األولى مساء األحد، 

بنوبة قلبية بعد إعالن فوزه على 
منافسه، بحسب مصدر طبي.

◄ أصيب 80 شخصا باختناقات 
وجروح في حريق هائل شب في أحد 
فنادق وسط القاهرة وامتد الحقا إلى 

مبان مجاورة.

◄ جّدد رئيس الوزراء اإلسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، انتقاده للمبادرة 

الفرنسية بعقد مؤتمر دولي للسالم بين 
الفلسطينيين واإلسرائيليين، معتبرا 

أنها تبعد السالم أكثر.

باختصار

ــــــرة األخيرة عن قرب والدة حكومة برملانية في األردن، ولكن محللني  كثر احلديث في الفت
يستبعدون أن يتحقق ذلك على األقل على املدى املنظور، في ظل وجود موانع كثيرة أهمها 

هشاشة األحزاب وبنود في الدستور حتول عمليا دون ذلك.

{ســـحب الجنســـية ممن يرتكب جرائم إرهابية أو تخابـــرا في أعمال تضر الصالـــح الوطني، يجب أن 

يكون بحكم قضائي حتى ال يكون خاضعا لتوصيف أو تفسيرات ظنية}.
محمد أبوحامد
نائب عن ائتالف دعم مصر

{ترســـيخ مفهوم المواطنة ينطلق من خصوصيتنا وهويتنا نحو آفاق اإلنســـانية المشـــتركة 

القائمة على تعزيز التعددية واالعتراف بهوية اآلخر على أساس االحترام المتبادل}.
األمير احلسن بن طالل
رئيس مجلس أمناء املعهد امللكي األردني للدراسات الدينية

خارطة طريق جديدة تعقد أزمة إخوان مصر بدل حلها

تكتل خليجي أوروبي يعيد إحياء {أصدقاء سوريا} في باريس

قليل من الصبر ال يضر

أجواء غير مريحة

سامح المحاريق:

توجد إشكاليات جوهرية 

تحول دون تطبيق تجربة 

الحكومة البرلمانية



مـــن  عناصـــر  اقتحـــم   - الــدور (العــراق)   {
احلشد الشـــعبي، اإلثنني، مؤسســـة تعليمية 
في محافظة صالح الديـــن العراقية واعتقلوا 
عميدهـــا وعددا مـــن أســـاتذتها وطالبها، في 
حادثة أّكدت مجّددا تغّول امليليشيات الشيعية 
في العراق وســـطوها على اختصاص الدولة 

في ضبط األوضاع األمنية وإنفاذ القانون.
ويتخـــّوف عراقيون مـــن أّن امليليشـــيات 
الشـــيعية التي كانت قد ظهرت كجيش طائفي 
رديـــف للقـــوات املســـّلحة بفعـــل مشـــاركتها 
الكبيرة في احلرب ضّد تنظيم داعش وتوليها 
مســـك األرض في املناطق املســـتعادة مبا في 
ذلـــك محافظة صـــالح الدين، بصـــدد الدخول 
فـــي مرحلة جديدة مـــن التغّول بفعـــل األزمة 
السياســـية الطاحنـــة التـــي تشـــهدها البالد 
والتي أّدت إلى تعطيل مؤسســـات الدولة وفي 

مقدمتها مجلس الوزراء والبرملان.
ومأتى املخـــاوف تلويح جهات سياســـية 
عراقيـــة باســـتخدام قوات احلشـــد في ضبط 
األوضـــاع األمنية فـــي العاصمة بغـــداد وفي 
التصّدي ألتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر 
الذي جلأ إلى اســـتخدام الشارع بشكل مكّثف 
في تصفية حساباته ضّد خصومه السياسيني 

حتت يافطة املطالبة باإلصالح.
وطفت فكـــرة اســـتخدام امليليشـــيات في 
تأمـــني بغـــداد إلى الســـطح بشـــكل كبير بعد 
حادثة اقتحام أنصار الصدر للبرملان الســـبت 
قبل املاضي، احتجاجا على عدم عقده جلســـة 
للمصادقة على حكومة التكنوقراط التي ساهم 
الصدر ذاته في اقتراح أســـماء من ســـيتولون 
حقائبهـــا الوزاريـــة. وتؤّكـــد مصـــادر محلية 
من داخل املدينة أن عناصر احلشـــد الشـــعبي 
بدأوا بالفعل في االنتشار باحملاور احلساسة، 
وخصوصا عند مداخل املنطقة اخلضراء التي 
تضم أهم مؤسســـات الدولة ومقرات األحزاب 

والسفارات األجنبية.

ومع قّلة حيلة بعض كبار السياسيني أمام 
الصعـــود ”الصاروخـــي“ ملقتـــدى الصدر بدأ 
هؤالء بالتلويح باســـتخدام امليليشيات ضّده، 
األمـــر الذي وضع العراق املـــأزوم أمنيا، أمام 
خطر وقوع صدام شيعي-شـــيعي، باعتبار أن 
التيـــار الصدري ميتلك بدوره ميليشـــيا قوية 

وجيدة التسليح تعرف باسم سرايا السالم.
وبعيـــدا عـــن اســـتخدام امليليشـــيات في 
صراع الفصائل الشيعية على السلطة، يشكو 
سكان مناطق سنية من تسّلط تلك التشكيالت 
الطائفيـــة عليهم وممارســـتها جرائـــم يومية 
بحقهم تتراوح بني القتل واالعتقال العشوائي 

ومصادرة األرزاق واملمتلكات.
ويذهب الســـكان الســـنة ببعـــض املناطق 
املعروفة باملختلطة لتعايش الســـنة والشيعة 
على أرضها، حّد الشكوى من تنفيذ امليليشيات 
عملية تطهيـــر طائفي ضّدهم عبـــر التضييق 
عليهم في مناطقهم لدفعهم إلى النزوح عنها.

ومنـــذ اســـتعادتها مـــن تنظيـــم داعـــش 
مبشاركة فاعلة من ميليشيات احلشد الشعبي، 
فـــي أبريل مـــن العـــام املاضي، مازال ســـكان 
محافظة صـــالح الدين، وخصوصـــا املناطق 
التي يشارك احلشد في مسك أراضيها يعانون 

من ممارسات امليليشيات بحّقهم.
ويقول سكان احملافظة إّن نقمة امليليشيات 
عليهـــم مضاعفة بســـبب أّن محافظتهم كانت 
موطنـــا لكبار رموز نظام حـــزب البعث وعلى 
رأســـهم الرئيس األسبق صدام حسني، ونائبه 

عّزت الدوري ابن قضاء الدور.
وأكـــد مصـــدر محلـــي عراقي فـــي مدينة 
الدور–الواقعة على بعد حوالي ٢٥ كلم جنوب 
تكريت مركز محافظة صالح الدين- اإلثنني أن 
عناصر من احلشـــد الشـــعبي اقتحموا املعهد 
الفني في القضاء واعتقلوا األســـاتذة وتسعة 
طـــالب على خلفية شـــجار بـــني طالبني. وقال 
املصدر إنه ”بعد حصول مشاجرة بني طالبني 

في املعهد الفني في الدور، أحدهما من كربالء 
والثانـــي من الدور اقتحم فصيل من احلشـــد 
الشعبي املعهـد وأطلـق العيارات النارية وقام 
باحتجاز عميده واألســـاتذة في بناية العمادة 
باإلضافة إلى تســـعة طلبة ونقلوهم إلى جهة 

مجهولة“.
وجاءت حادثـــة اقتحام املعهـــد يوما بعد 
حتذيـــر حاكـــم الزاملـــي، رئيس جلنـــة األمن 
النيابيـــة، النائب عـــن كتلة األحـــرار التابعة 
للتيـــار الصـــدري، مـــن نشـــر قوات احلشـــد 
الشـــعبي خارج مناطق القتـــال ضّد داعش ال 

سيما في بعض املنافذ احلدودية.
وقال الزاملي األحـــد في تصريح صحافي 
”نالحظ بأن هناك شـــبه فوضـــى بدأت، وهناك 
من يستغل حتريك أطراف في احلشد الشعبي 
ونزول جـــزء منهم في موانئ البصرة واملنافذ 
احلدوديـــة دون أن يكـــون هنـــاك ردع من قبل 

الداخلية واملتنفذين في احلشد الشعبي“.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

األزمة السياسية تكرس تغول الميليشيات في العراق

[ الحشد الشعبي يقتحم معهدا في الدور ويحتجز األساتذة والطالب

◄ أعلن في اليمن عن إعادة تشغيل 
مطار مدينة المكال الساحلية التي 
تمت استعادتها من تنظيم القاعدة 
بمشاركة أساسية من قوة إماراتية 

عاملة ضمن التحالف العربي. 
ووصلت أول طائرة إلى المطار 

قادمة من دولة اإلمارات ومحّملة 
بإمدادات إغاثية لسكان المدينة.

◄ أدى الوزراء الخمسة المعينون 
حديثا في الحكومة السعودية 

اإلثنين القسم أمام الملك سلمان 
بن عبدالعزيز في قصر اليمامة 

بالعاصمة الرياض. وكان أهم تغيير 
حمله التعديل الوزاري تمثل بتعيين 
خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة 

والثروة المعدنية، خلفا لعلي 
النعيمي الذي كانت وزارته تحمل 

اسم وزارة البترول. 

◄ أعلن اإلثنين في السعودية 
عن تمكن القوات األمنية من قتل 

المطلوب في قضايا إرهابية محمد 
حزام المالكي، بعد مالحقته في جبل 

بجنوب الطائف بغرب المملكة كان 
لجأ إليه بعد إطالقه النار على رجال 

الشرطة.

◄ ُنقل عن مصدر مطلع في 
وزارة الخارجية العراقية قوله إن 

اإلدارة األميركية اختارت سفير 
الواليات المتحدة الحالي في 

الكويت دوغالس سيليمان، ليخلف 
ستيوارت جونز الذي انتهت مهامه 
كسفير للواليات المتحدة في العراق.

◄ تمّكن الجيش العراقي من 
استعادة السيطرة على قرية كبروك 

قرب قضاء مخمور جنوب مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى 

بشمال العراق، بعد مواجهات مع 
مسلحي تنظيم داعش أّمن خاللها 

طيران التحالف الدولي غطاء جويا 
للقوات العراقية.
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أخبار

احلشــــــد الشــــــعبي املكّون من ميليشيات 
ــــــه احلــــــرب ضــــــّد  ــــــذي أفرزت شــــــيعية وال
ــــــف منافس  ــــــش ردي ــــــم داعــــــش كجي تنظي
للقــــــوات املســــــّلحة العراقية فــــــي مهامها 
واختصاصاتها، أدخلته األزمة السياسية 
ــــــة مرحلة ثانية مــــــن التغّول بلجوء  الطاحن
اجلهــــــات املتصارعــــــة على الســــــلطة إليه 

واتخاذه أداة حلسم الصراع.

«الـــرؤى والخطـــط التنموية املتشـــابهة التـــي أعلنتها بعض الـــدول الخليجية مســـألة تكاملية 

وتكافلية بني األشقاء وليست تنافسية}.

عبدالعزيز الفايز
 سفير السعودية لدى الكويت

«األزمات السياســـية واالقتصادية انعكســـت ســـلبا على العالقات بني بغـــداد وأربيل..الوقت 

الحالي مناسب لالنفصال عن الحكومة االتحادية وفق األطر الدستورية والقانونية}.

سيروان عبدالله
 عضو احلزب الدميقراطي الكردستاني

البقاء لألكثر تسلحا

باختصار الوساطات املتواصلة تمنع توقف مسار السالم اليمني مبكرا
} الكويت - جنحت اإلرادة اإلقليمية والدولية 
القوية في إيجاد مخرج سلمي لألزمة اليمنية 
إلى حّد اآلن من حماية مسار السالم الذي بدأ 
في الكويـــت من التوّقف مبّكـــرا، دون حتقيق 
نتائج تذكر بســـبب تشـــّدد وفد صنعاء املمثل 
جلماعة احلوثي وحزب الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح في التمّســـك بأولوية مناقشـــة 
قضية تشـــكيل ســـلطة انتقالية على ما عداها 
من القضايـــا، مبا في ذلك الوضع اإلنســـاني 
ونزع سالح امليليشيات وانسحابها من املدن.

وعّبـــر وزيـــر اخلارجية اليمنـــي عبدامللك 
املخالفـــي بوضوح عن عدم تســـجيل أي تقدم 
فـــي املفاوضـــات مـــع املتمّردين بالقـــول في 

تغريـــدة على تويتر ”بعد ثالثة أســـابيع ليس 
فـــي يدنا إال قبض ريح بســـبب تراجع الطرف 

اآلخر عن كل ما يلتزم به“.
غير أّن إرادة األطراف الراعية للحوار تبدو 
أقـــوى من العوائق التـــي يضعها االنقالبيون 
املدعومون من إيران في طريق احلّل السلمي.

وجنحت جهود قادتهـــا الكويت واملبعوث 
األممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 
اإلثنني، فـــي إعادة طرفي األزمـــة اليمنية إلى 

طاولة مشاورات السالم بعد توقفها ليومني.
وقال مصدر تفاوضي لـوكالة األناضول، إن 
اجتماعات ألعضاء اللجان األمنية والسياسية 

واإلنسانية من طرفي األزمة بدأت االثنني.

وأشـــار إلى أن وزيـــر اخلارجية الكويتي، 
الشيخ صباح اخلالد، عقد اجتماعات منفصلة 
مـــع كل من وفـــد احلكومة اليمنيـــة من جهة، 
ووفد احلوثيني وجناح حزب املؤمتر الشعبي 
املوالي للرئيس الســـابق علـــي عبدالله صالح 
من جهة ثانية، لبحث تعثر املشاورات، والدفع 

نحو استئناف احملادثات املباشرة.
وأكـــد املصـــدر أن االتفاق على اســـتئناف 
عمـــل اللجـــان الثـــالث (األمنية، السياســـية، 
اإلنســـانية) جاء عقب اجتمـــاع عقده املبعوث 
األممي إلـــى اليمن مع رئيس الوفد احلكومي، 
عبدامللـــك املخالفي، وجرى فيـــه االتفاق على 
ضرورة تثبيت اخلطوات والنقاط واألطر التي 

يتم االتفاق بشأنها، خشية االنقالب عليها من 
قبل وفد احلوثيني وصالح.

وكان من املقرر أن تبدأ جلســـات مشـــتركة 
للجان املذكورة، لكنها تعذرت الســـبت واألحد 
بســـبب تخلف ممثلي وفـــد احلوثيني وحزب 

صالح عن االجتماعات.
ويتمســـك احلوثيون وحزب صالح بالبدء 
في مناقشـــة املســـار السياســـي الذي يفضي 
إلى تشـــكيل حكومـــة توافق يكونون شـــركاء 
أساســـيني فيها، ومن ثم االنطالق في مناقشة 
الترتيبـــات األمنيـــة التـــي تناقش انســـحاب 
امليليشيات من املدن وتسليم السالح، لكن وفد 

احلكومة يتمسك مبناقشة البند األخير أوال.

احتجاج رسمي إيراني 

لدى الكويت
} طهران - أعلنت الخارجية اإليرانية االثنين 
عن اســـتدعاء القائم بأعمال السفارة الكويتية 
في طهران إلبالغه احتجاجا رسميا على «عقد 
تجمع في الكويت لعدد من العناصر المناوئة 
للثورة اإلســـالمية»، في إشـــارة إلى احتضان 
الكويت مؤتمرا حضره عدد من الناشطين في 

«حركة النضال العربي األحوازي».
ويأتـــي هذا االحتجاج ليكـــّرس البرود في 
العالقـــات الكويتيـــة اإليرانية، علـــى اعتبار 
الكويت جزءا من منظومة دول مجلس التعاون 
الخليجـــي التي تديـــن أغلبها بشـــكل متكّرر 
تدخـــالت إيران في شـــأنها الداخلـــي وعملها 
على زعزعة استقرار المنطقة من خالل دعمها 
لجماعات مسّلحة على غرار جماعة حزب الله 

اللبناني وميليشيا الحوثي في اليمن.
وبلغـــت ذروة التوتر في العالقات بين جّل 
بلدان الخليـــج وإيران بعد االعتـــداءات التي 
طالت ســـفارة وقنصلية السعودية في طهران 
ومشـــهد على إثر إعدام سلطات المملكة لرجل 
الدين الشيعي السعودي نمر النمر بعد إدانته 

بالتورط في أعمال إرهابية.
وســـبق للكويت أن احتّجت لدى إيران بعد 
ثبوت ضلوع أحد أعضاء بعثتها الدبلوماسية  
فـــي عمليـــة تهريـــب وتخزين أســـلحة داخل 
األراضي الكويتية ضمن قضية ما بات يعرف 
بخلية العبدلي التي مايزال نظرها جاريا أمام 

القضاء الكويتي.

} أبوظبي - قضت محكمة إماراتية، االثنين، 
بالمؤبد لمواطن أدين باالنتماء لتنظيم داعش 

والتخطيط لتنفيذ اعتداءات إرهابية.
ورغم تصاعد ظاهرة اإلرهاب بشـــكل كبير 
فـــي دول المنطقة، فإن قضايـــا اإلرهاب تظل 
نادرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي 
يوصف مجتمعها بالمعتـــدل والمتفتح وغير 

الحاضن للتشّدد.
وأصـــدرت دائرة أمن الدولـــة في المحكمة 
االتحادية العليـــا اإلثنين حكـــم المؤبد بحق 
محمد الهاشمي، وهو إماراتي يبلغ من العمر 
أربعـــا وثالثيـــن ســـنة إلدانته بتهـــم متعلقة 
باإلرهـــاب. ومن أبرز هذه التهم وفق وســـائل 
إعـــالم محلية، التخطيط لالعتـــداء على حلبة 
سباقات الفورموال واحد في أبوظبي، واغتيال 
لتنظيمـــات  والترويـــج  إماراتـــي،  مســـؤول 

متشّددة من بينها تنظيم داعش.
والهاشـــمي هـــو زوج اإلماراتيـــة آالء بدر 
التي  الهاشمي المعروفة باســـم ”شبح الريم“ 
أعدمـــت في يوليو 2015 بعد إدانتها بعدة تهم 
أخطرهـــا قتل مدّرســـة أميركيـــة داخل مجّمع 
تجـــاري بأبوظبـــي في ديســـمبر 2014 لغرض 

إرهابي.
وكان المـــدان محمـــد الهاشـــمي بايع في 
ينايـــر 2016 زعيـــم تنظيـــم داعـــش أبوبكـــر 
للتنظيم في  البغدادي ونّصب نفســـه ”أميرا“ 
الدولـــة. وكان قبـــل ذلك يدين بالـــوالء لتنظيم 

القاعدة في اليمن.
وشـــملت التهم التي حوكم على أساســـها 
أيضا، الســـعي لالنضمام إلـــى التنظيم الذي 
يســـيطر على مســـاحات واســـعة في سوريا 
والعراق، والتخطيـــط الرتكاب جرائم إرهابية 
تشـــمل حلبـــة يـــاس مارينـــا فـــي أبوظبـــي، 
والحافالت الســـياحية التي تنقل األجانب في 
العاصمة اإلماراتيـــة والمصالح األجنبية في 

الدولة.
وكانـــت ذات المحكمـــة قد قضـــت أواخر 
مارس الماضي بالســـجن المؤبد بحق 11 من 
أصل 41 شـــخصا بينهـــم إماراتيـــون أدينوا 
بتشـــكيل خلية عرفت باســـم ”مجموعة شباب 

المنارة“ والتخطيط لتنفيذ أعمال إرهابية.
وتســـتند دولـــة اإلمـــارات فـــي التصدي 
للظاهـــرة اإلرهابية إلى قانون تم ســـّنه ســـنة 
2014 ينص على عقوبات رادعة بحق الضالعين 
في أعمال إرهابية، كمـــا ينص بالتوازي على 
إجراءات تكرس االعتدال والتســـامح واإلقناع 
بعـــدم االنجرار خلف أفكار المتشـــّددين، ومن 
ضمن ذلك إنشاء مراكز لمناصحة المغّرر بهم.

املؤبد إلماراتي نصب 

نفسه «أميرا» لداعش

} العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في حديث مع نجله األمير محمد ولي ولي العهد وزير الدفاع، قبيل مغادرته اإلثنين العاصمة الرياض 
باتجاه جدة بغرب المملكة.

ّ



} طرابلــس - تســـتمر املعـــارك بـــني تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية وكتائب مصراتـــة لليوم 
الســـادس على التوالي وفـــي مناطق مختلفة 
من بينها السدادة جنوب مدينة مصراتة التي 

يحاول داعش السيطرة عليها.
وتأكيـــدا علـــى ذلك، فقـــد هـــّدد التنظيم 
بحســـب ما جـــاء في تقاريـــر إخباريـــة، بأن 
”جنـــود اخلالفة ســـيؤدون الصالة في شـــهر 
رمضـــان املقبـــل داخـــل مصراتـــة“، وهو ما 
اعتبره متابعون محاولـــة من التنظيم إلرباك 
الكتائب املســـلحة التي تقاتله وأهالي املدينة 
فـــي إطـــار حـــرب نفســـية ممنهجـــة قوامها 

الترهيب والتخويف.
وأعـــدم تنظيم الدولة، االثنني، أحد ضباط 
الشـــرطة فـــي بلـــدة أبوقريـــن شـــرق مدينة 

مصراتة، وفقا ملا نقلته وسائل إعالم محلية.
وقال مصدر محلي في البلدة، إن التنظيم 
أعـــدم الضابـــط مفتاح ســـعد العبدلـــي رميا 
بالرصاص، بعدما اختطفوه من منزله السبت 

املاضي.
ويعـــد العبدلـــي ثانـــي عســـكري يعدمه 
التنظيـــم في يوم واحد، فقد ســـبق وأن أعدم 
ضابطا متقاعدا باجليش الليبي ُيدعى العقيد 
ســـعد محمد عبدالله الورفلي، من سكان بلدة 

زمزم املجاورة.
ونقلت بوابة الوسط الليبية عن مصدر من 
أعيان مصراتة قوله ”هناك عســـكريان آخران 
من املرجح إعدامهما في املكان نفســـه“، على 
تلـــك املنصـــة، التي أقيمت أمام مركز شـــرطة 

بلدة أبوقرين.
وتأتي محاوالت داعش للتوسع والسيطرة 
علـــى املزيد من املدن واملناطق احملورية بينما 
ال يزال اخلالف متصاعدا بني اجليش الليبي 
واملجلس الرئاســـي حلكومة الوفاق برئاســـة 

فايز السراج حول معركة حترير سرت.

ويســـيطر التنظيـــم منذ مايـــو 2015 على 
مدينـــة ســـرت، وســـط حتذيـــرات دولية من 
متدده وتوسعه في البالد، وهو ما دفع بعض 
القوى الدولية إلى التفكير جديا في تشـــكيل 
حتالف عسكري ضد التنظيم في ليبيا تقوده 
إيطاليـــا التي نفت اعتزامها التدخل في ليبيا 

ومساندتها للمسار السياسي.
وقد أكد وزير اخلارجيـــة اإليطالي باولو 
املعنيـــني  اخلارجيـــة  وزراء  إن  جنتيلونـــي، 
بالشـــأن الليبـــي سيشـــاركون فـــي اجتماع 
ســـيعقد بالعاصمـــة النمســـاوية فيينـــا، في 
16 مايو اجلـــاري، بحضور وزيـــر اخلارجية 
األميركي، جون كيـــري، للتأكيد على ضرورة 
تأمني الوضـــع في ليبيا والعمـــل على جناح 

حكومة السراج.
وأوضـــح جنتيلوني فـــي مؤمتر صحافي 
مشـــترك، االثنني، مع نظيره التونسي خميس 
اجلهيناوي في مقر اخلارجية التونســـية، أن 
”حتسن الوضع واستقراره في ليبيا، سيكون 
لـــه وقع إيجابي على اســـتقرار منطقة جنوب 

املتوسط بأكملها“.
وأضـــاف أن ”الوضع في ليبيا متجه نحو 
متضامنان  وتونـــس  وإيطاليـــا  االســـتقرار، 
متاما مع حكومة السراج، وستسعيان بشتى 
الطـــرق لدعمهـــا أكثر حتى تتمكـــن من األخذ 
بزمام األمور“، مشـــددا علـــى أهمية التعاون 
األمني بني البلدين لتأمني احلدود التونســـية 

الليبية والقضاء على ظاهرة اإلرهاب.
من جانبه أكد وزير اخلارجية التونســـي 
خميس اجلهيناوي، حرص بالده على إجناح 
املســـار السياســـي في ليبيا ودعمها حكومة 
الوفاق الوطني، مشـــيرا إلى الزيارة التي قام 
بهـــا رئيس احلكومة احلبيب الصيد، اجلمعة 

املاضي إلى طرابلس، في هذا اإلطار.
وقـــال التلفزيون اإليطالي الرســـمي، نقل 
عـــن باولـــو جنتيلوني دعوته إلـــى منح دور 
فـــي املرحلة االنتقالية، للجنرال الليبي خليفة 
حفتـــر الذي يقـــود القوات املســـلحة في برقة 

ويعارض حكومة السراج.
وأضاف جينتيلوني بالقول ”أعتقد أنه في 
حال اعترافه بســـلطة احلكومة التي يرأسها 
السراج ويدعمها املجتمع الدولي، فإنه ميكن 

حلفتر أن يكون له دور في املرحلة االنتقالية“.
وكان اجليـــش الليبي بقيادة خليفة حفتر 
قد أعلن منذ أســـبوع بدء معركة حترير سرت، 
دون انتظار موافقـــة حكومة الوفاق الوطني، 
التي حذرت من شن معركة ضّد تنظيم الدولة 

قبل تشكيل قيادة عسكرية موحدة.
وأعلنت حكومة الوفاق، اجلمعة املاضي، 
عن تشـــكيل غرفـــة عمليـــات خاصـــة لقيادة 
العمليـــات العســـكرية ضـــد تنظيـــم داعـــش 
ومنعـــت املجموعات املســـلحة كافة في البالد 

من التحرك مبفردها من دون موافقتها.
وأوضح بيان صادر عن املجلس الرئاسي 
للحكومـــة، أن القـــرار تضمن تكليـــف العميد 
بشـــير محمد القاضي، آمرا لغرفة العمليات، 
وبعضويـــة كل من العميد طيار مفتاح عبجة، 

والعقيد ركن ســـالم جحا، والعقيد عمر سعد 
األحـــول، والعقيد إبراهيم فلغـــوش، والعقيد 
محمد رجب عجاج.هـــذا ودعا رئيس املجلس 
الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية فايز السراج 
الـــدول العربيـــة إلى دعم بالده مـــن أجل رفع 
احلظر املفروض على تصدير األسلحة إليها، 

ومتكينها من مكافحة تنظيم داعش.
وقال الســـراج، في كلمته أمـــام االجتماع 
التشـــاوري ملجلـــس اجلامعـــة العربيـــة على 
مســـتوى املندوبني الدائمـــني بحضور األمني 
العـــام للجامعـــة نبيـــل العربي، إنـــه من غير 
املعقول أن يؤيـــد املجتمع الدولي حربنا ضد 

اإلرهاب ومينع عنا التسلح.
واســـتعرض الســـراج األوضـــاع الراهنة 
في بـــالده الفتا إلـــى أن هـــدف حكومته اآلن 

هو عالج انقسام املؤسســـات، واحلفاظ على 
سيادة الدولة ووحدتها.

وشـــدد علـــى أن سياســـة حكومتـــه هي 
استيعاب اجلميع دون أي إقصاء أو تهميش، 
معلنـــا ترحيب حكومتـــه بجميـــع املبادرات 
السياســـية واالجتماعيـــة التـــي من شـــأنها 
املساهمة في رأب الصدع ولم الشمل، على أن 

تكون على أرضية االتفاق السياسي.
مـــن جهته، أكد نبيـــل العربي على حرص 
اجلامعـــة العربيـــة علـــى مواصلة التشـــاور 
والتنســـيق لدعم حكومة الوفـــاق مبا يضمن 
استعادة األمن واالستقرار السياسي واألمني 
لليبيـــا والعمل على حتقيق وحدتها واحلفاظ 
على ســـالمة أراضيها وحتقيق كافة تطلعات 

الشعب الليبي.
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◄ يقوم العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، األربعاء 11 مايو الجاري، 

بزيارة رسمية إلى الصين، يجري 
خاللها مباحثات مع المسؤولين 
هناك وعلى رأسهم رئيس البالد، 

شي جين بينغ، جاء ذلك بحسب بيان 
صادر عن وزارة القصور الملكية 
والتشريفات واألوسمة المغربية، 

االثنين.

◄ يؤدي رئيس الحكومة التونسية 
الحبيب الصيد، الثالثاء، زيارة 

رسمية إلى المملكة المغربية بدعوة 
من نظيره المغربي عبداإلله بن 

كيران، ومن المنتظر أن يجري الصيد 
خالل هذه الزيارة مباحثات مع كبار 

المسؤولين في المملكة، تتناول 
سبل المزيد من دعم التعاون الثنائي 

والتشاور حول القضايا ذات االهتمام 
المشترك إقليميا ودوليا.

◄ أفادت مصادر إعالمية بأن أفراد 
الكتيبة الثانية، صاعقة، والتابعة 

للقوات المسلحة الليبية، عثروا 
على مقبرة جماعية بإحدى المزارع 

الواقعة غرب مدينة بنغازي غرب 
شرق ليبيا، يعتقد أنها للجماعات 
اإلرهابية التي تقاتل الجيش في 

المدينة.

◄ أبرم المغرب صفقة تسلح 
مع الواليات المتحدة بقيمة 405 

ماليين دوالر، تمتد إلى غاية 2021. 
وبمقتضى الصفقة، سيحصل المغرب 
على أجهزة اتصال متطورة لتركيبها 

في منشآت عسكرية برية وجوية.

◄ يتجه مجلس النواب المغربي، 
خالل األسبوع الجاري، إلى 

األخذ بإجراءات تجميد العضوية 
البرلمانية لقيادات اتحادية تأكد 
ترحالها السياسي صوب حزب 

"البديل الديمقراطي" حسب ما ذكره 
موقع "اليوم 24" اإلخباري.

باختصار

داعش ليبيا يهدد بالسيطرة على مصراتة قبل حلول شهر رمضان
[ تنظيم الدولة يستغل الخالف بين الجيش والمجلس الرئاسي للتوسع [ اجتماع دولي حول ليبيا في 16 مايو بفيينا
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 فاطمة الزهراء كريم الله

تبنـــي  عـــن  املغـــرب،  أعلـــن   - الربــاط   {  
استراتيجية شـــاملة ومتعددة األبعاد ملكافحة 
اإلرهاب، تقوم على اجلوانب األمنية والدينية 
ومحاربـــة الفقر والهشاشـــة، وذلـــك في إطار 
املقاربة األمنيـــة الشـــاملة واملندمجة القائمة 
على االســـتباقية التي تبنتها اململكة منذ سنة 

.2002
وقـــال مديـــر املكتـــب املركـــزي لألبحـــاث 
القضائية، عبداحلق اخليام إن ”يقظة األجهزة 
األمنية املغربية ســـاعدت بالتأكيد على إحباط 
مجموعـــة من األعمـــال اإلجرامية، لكن اخلطر 

الصفـــر يبقـــى غير موجـــود، مؤكـــدا على أن 
التهديد اإلرهابي قائم دائما بالنظر لتوجهات 
املنظمـــات اإلرهابية، وال ســـيما اخلطر القادم 

من تنظيم الدولة اإلسالمية“.
وأضـــاف اخليام فـــي كلمـــة ألقاها خالل 
املنتدى األسباني املغربي مبدريد، الذي نظمته 
مؤسســـة الثقافة العربية بتعـــاون مع النادي 
الدولي للصحافة أن ”املقاربة االستباقية التي 
وضعها وطورها املغرب أعطت ثمارها، مشيرا 
في نفس السياق، إلى اعتماد اململكة ملجموعة 
مـــن النصـــوص القانونية التي تســـاعد على 

مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال“.
وأوضح املســـؤول األمنـــي، أن ”مخيمات 

تندوف تشـــكل مصـــدر قلق ملنطقة الســـاحل 
واملنطقة املتوســـطية، إلى درجة أنها أضحت 
قاعـــدة خلفية بامتياز ملقاتلـــي تنظيم القاعدة 
ببالد املغرب اإلســـالمي، مما يستوجب تدخل 
املجتمع الدولي للتصدي إلى خطر حتول هذه 

املخيمات إلى قاعدة للجهاديني“.
في هذا الصدد، أبرز هشام باري املسؤول 
األمنـــي في الفرقة الوطنيـــة ملكافحة اجلرمية 
املنظمـــة التابعـــة للمكتب املركـــزي لألبحاث 
القضائيـــة في تصريح لـ“العـــرب“ أن املقاربة 
التي يعتمدها املغرب في مجال مكافحة اإلرهاب 
تقوم على عدة محاور، وال سيما تعزيز التعاون 
األمني مع مجموعة من البلدان، وإعادة هيكلة 

احلقل الديني، على أســـاس العقيدة الوسطية 
واإلدارة الرشيدة لفضاءات العبادة.

وأكـــد بـــاري، علـــى أن املغـــرب يواصـــل 
توسيع استراتيجيته األمنية للحد من مخاطر 
اجلرمية املنظمة والعابـــرة للحدود من خالل 
عملياته االستخباراتية االستباقية، ولعل هذه 
االســـتراتيجية الشاملة ســـتمكننا من إحباط 

املزيد من اخلاليا اإلرهابية.
ومعلـــوم أن املغرب يوجد في الصف األول 
في مواجهة اإلرهاب على املستوى الدولي، من 
خالل سياسته االســـتباقية ومن خالل إعطاء 
معلومـــات اســـتخباراتية جنبـــت العديد من 

الدول األوروبية ضربات إرهابية.

المغرب يعلن عن استراتيجية شاملة لمكافحة اإلرهاب

ســــــاعد اخلالف بني اجليش الليبي واملجلس الرئاسي حلكومة الوفاق حول معركة سرت، 
تنظيم داعش على التحرك ميدانيا والتوســــــع باجتاه مصراتة حيث هدد بالسيطرة عليها 

كليا قبل حلول شهر رمضان.

أخبار

اإلفطار في مصراتة

 صابر بليدي

} اجلزائــر - حملت تهنئـــة الرئيس الجزائري 
عبدالعزيـــز بوتفليقة، للرجـــل األول في حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي (األرندي) ومدير 
ديوانه أحمد أويحيى، في أعقاب انتخابه على 
رأس الحزب، عدة دالالت سياســـية أبرزها دعم 
قصـــر المراديـــة للرجل، كواحد مـــن الفاعلين 
في الجبهة السياســـية للسلطة، وتعزيزا لثقة 
رجـــاالت القصر فيـــه، بعدما طالتـــه اتهامات 
وصفـــت بـ“الخطيرة“ من قبل عمار ســـعداني، 
خاصـــة وأن وثائـــق الحـــزب الحاكـــم، تضع 
بوتفليقـــة في منصب الرئيـــس الفعلي لجبهة 

التحرير الوطني.
كما شـــكلت تهنئة الرئيس بوتفليقة ألحمد 
أويحيى، تمســـكا لقصـــر المرادية بـــه كمدير 
ديـــوان، بعد الدعوات الصريحـــة التي أطلقها 
ســـعداني من أجل مغادرته المنصب، واتهامه 
بعـــدم الوفاء والوالء لبوتفليقة، وتخطيطه في 
السر من أجل خالفته في استحقاق العام 2019.
وتفادى عمـــار ســـعداني، التعليق كعادته 
على أحمد أويحيى، في التصريحات األخيرة، 
واكتفى بالقول ”مبروك على أويحيى انتخابه 
علـــى رأس التجمع الوطني الديمقراطي“، وأن 
المســـألة تتعلق بشأن حزبي داخلي، لكنه لّغم 
تصريحـــه بالقول أيضـــا ”االنتخابات القادمة 
لن يكـــون فيها تزوير“، وهي رســـالة واضحة 
لســـلوك التزويـــر الـــذي الحـــق الحـــزب منذ 

تأسيسه سنة 1997.

وصرح في هذا الشأن يونس صابر شريف، 
الناطق الرســـمي لحزب جيل جديد لـ“العرب“، 
بأن ”أقطاب السلطة سواء كانوا في صراع أو 
توافـــق، هو تكريس لبقائهـــا ورفضها لمطلب 
التغيير، وتكريس لسياســـة األمر الواقع، رغم 
افتقادها للشـــرعية وألهلية التســـيير، وسواء 
تناوشـــوا أو توافقوا، فالشعب الجزائري هو 
الذي يدفع ثمن تعنت هذه الســـلطة، وتمسكها 

بمواقعها رغم ضرورات التغيير“.
وأضاف قوله بشـــأن ســـؤال حـــول تزامن 
تحرك أحمد أويحيى وشـــكيب خليل على أكثر 
مـــن صعيد ”بالنســـبة إلى شـــكيب خليل فإن 
جوالتـــه المكوكيـــة لمختلف الزوايـــا والدور 
الصوفيـــة، تعتبر تحركا غيـــر بريء، وأن أمرا 
ما يدبر ويحضر في الخفـــاء بعيدا عن إطالع 
الـــرأي العام، وهو شـــيء طبيعي في ظل حالة 
االنســـداد التي وصل إليها النظـــام، وبالتالي 
فهـــو يبحث عن مخـــرج من المـــأزق الحقيقي 

الذي أوصل البالد إليه“.
وتابـــع ”يبـــدو أن األمـــر عمليـــة مبرمجة 
ومدبرة لسيناريو ســـيتم الكشف عنه الحقا“، 
موضحا أن شكيب خليل ”هو جزء من منظومة 
كاملـــة، أوحي إليه بالتحرك أو أداء دور معين، 
رغم االســـتفهامات المثارة حوله، فبعدما فلت 
من المتابعة القضائية ومن نتائج التحقيقات، 
على خلفية ضلوعه في ملفات فســـاد في قطاع 
النفط وشركة ســـوناطراك، يتم توضيبه ألداء 

دور معين تحسبا لمرحلة قادمة“.
واعتبر شريف إعادة انتخاب أويحيى، على 

رأس حزب الســـلطة الثاني، حلقة من مسلسل 
المســـار السياسي للرجل، فمنذ خروجه للرأي 
العام، ظل يتدحرج من منصب آلخر ولم يغادر 
الســـلطة، فإما رئيســـا للحكومة، أو وزيرا، أو 

إداريا في قصر المرادية.
داخـــل  مزعـــج  ســـيناريو  ألي  وتفاديـــا 
صفوف الحـــزب، عمد أحمد أويحيى، إلى عزل 
العشـــرات من القيادات المخضرمة، وال سيما 

تلك المشـــكوك في والئها لشخصه، وعوضها 
بكوادر شـــابة بدعوى تشبيب الحزب، كما نزع 
صفة ”االستثنائي“ للمؤتمر حتى تحمل وثائقه 
صفـــة المؤتمر العادي، الـــذي تمتد صالحيته 
الزمنية لمدة خمس ســـنوات، ولهيئاته الحق 
في ترشيح أي شخصية لالنتخابات الرئاسية، 
وهو استعداد واضح لالســـتحقاقات القادمة، 

بما فيها خالفة بوتفليقة في 2019.

سعداني يلتزم الصمت على غير عادته

هدنة سياسية غير معلنة بني أقطاب السلطة في الجزائر

«ال نعتقد أن قانون تجريم االســـتعمار يقدم شـــيئا للجزائر، نحن نفتخر بمجاهدينا وشـــهدائنا 

الذين حرروا البالد، لكن ثأرنا من االستعمار الفرنسي يكون ببناء دولة قوية لها كلمتها». 

أحمد أويحيى
مدير ديوان الرئاسة اجلزائرية

«ال يمكـــن الجمع بني رئاســـة الحكومـــة وأمانة الحزب، إذا أصبحت رئيســـا للحكومة ســـأتخلى عن 

األمانة العامة لحزب االستقالل».

حميد شباط
أمني عام حزب االستقالل في املغرب

فايز الســـراج يطالـــب بدعم 

عربـــي لليبيـــا لرفـــع الحظـــر 

تصديـــر  علـــى  املفـــروض 

األسلحة إليها

◄



} بروكســل - رحب وزراء ماليـــة دول منطقة 
الماليـــة  اإلصالحـــات  بمجموعـــة  اليـــورو 
واالقتصاديـــة المثيـــرة للجـــدل التـــي أقرها 
البرلمـــان اليونانـــي األحد، لكنهم يســـتعدون 
حـــول  المعقـــدة  المناقشـــات  مـــن  للمزيـــد 
التخفيضـــات المعلقة في النفقـــات اليونانية 
وشطب جزء من ديون اليونان، في الوقت الذي 
تنتظر فيه أثينا الحصول على دفعة جديدة من 

قروض اإلنقاذ.
وأعلـــن مســـؤول كبيـــر فـــي المفوضيـــة 
األوروبية أن دائني اليونان ســـيتوصلون إلى 

اتفاق «خالل األيام المقبلة» يســـمح بمواصلة 
تقديـــم الدعم المالي لليونان في ســـياق خطة 
المســـاعدة الثالثة، في ختـــام اجتماع لوزراء 
مالية منطقة اليورو عقد االثنين في بروكســـل 

لبحث هذه المسألة.
نائب  دومبروفســـكيس،  فالديـــس  وكتـــب 
رئيس المفوضيـــة األوروبية، في تغريدة على 
تويتـــر، أن هـــذا االتفاق ســـيتضمن اجراءات 
التقشـــف اإلضافية التي يطالب بها الدائنون 
في حال عدم التزام اليونان بشـــروط الميزانية 

المتفق عليها للعام 2018.

وأعـــرب وزير الماليـــة األلماني فولفجانج 
شويبله عن توقعاته أن يتخذ االتحاد األوروبي 
والجهـــات المانحة لليونان خالل شـــهر مايو 
الجاري قرارا بشـــأن اللوائح المقيدة لإلنفاق 
الحكومـــي فـــي اليونـــان واإلصالحـــات التي 

تطالب هذه الجهات أثينا بتنفيذها.
وكان البرلمـــان اليونانـــي قد صوت األحد 
لصالح أحدث حزمة مـــن تخفيضات الموازنة 
واإلصالحـــات االقتصادية وســـط اشـــتباكات 
اندلعت فـــي الشـــوارع القريبة مـــن البرلمان 
بالعاصمة اليونانية بين الشـــرطة ومحتجين 

يرفضون إجراءات التقشـــف، حســـبما أفادت 
إذاعة رسمية.

وصوت 153 عضوا ينتمون لتحالف رئيس 
الوزراء الكسيس تسيبراس في مجلس النواب 
البالغ عـــدد مقاعده 300 مقعد، لصالح الحزمة، 
في محاولـــة للحصول على المزيـــد من المال 
إلنقاذ البالد مـــن الدائنين الدوليين. وتتضمن 
حزمة التقشـــف تخفيض مســـتحقات التقاعد 
وزيادة ضريبة الدخل بما يوفر 4ر5 مليار يورو 
(2ر6 مليار دوالر)، وهو ما يشـــترطه الدائنون 
الدوليون لدفع الحزمة القادمة من المساعدات.

} موســكو - نظـــم عـــرض عســـكري كبير في 
موسكو، االثنين، احتفاال بالذكرى 71 النتصار 
االتحـــاد الســـوفيتي علـــى ألمانيـــا النازيـــة 
فـــي مناســـبة جمعت الـــروس علـــى اختالف 
انتماءاتهـــم. واســـتعرضت روســـيا معداتها 
العســـكرية الحديثـــة ومـــن بينهـــا نظامهـــا 
الصاروخـــي المضـــاد للطائرات المســـتخدم 

لحماية قاعدتها في سوريا.
وشـــارك قرابـــة 10 آالف جنـــدي ودبابات 
ومنظومات مضـــادة للصواريـــخ في العرض 
بالســـاحة الحمراء بحضور الرئيس فالديمير 
بوتين وكبار المسؤولين وعدد من المحاربين 
القدامـــى، في حين حلقت طائـــرات حربية في 

السماء بينها مطاردات سوخوي35.
وشـــاهد بوتيـــن، الذي ضمت قواته شـــبه 
جزيرة القـــرم من أوكرانيا في 2014 ويســـاعد 
حاليا جيش الرئيس السوري، اآلالف من أفراد 

القوات الروسية المشاركة في العرض.
وبالمناســـبة دعا بوتين المجتمع الدولي 
إلى الوقوف صفـــا واحدا في محاربة اإلرهاب 
بقوله أمام الجنود ”علينا أن نقاتل هذا العدو، 
وروســـيا منفتحة على توحيد قواتها مع دول 
أخرى، ومســـتعدة للعمل من أجل إنشاء نظام 

أمني دولي حديث وغير منحاز�.
ونظم عرض عســـكري في اليوم نفســـه في 
قاعدة حميميم في شـــمال غرب ســـوريا حيث 

تتمركز طائرات روسية.
االتحـــاد  فـــي  جمهوريـــات  واحتفلـــت 
الســـوفيتي الســـابق بذكرى استسالم ألمانيا 
النازيـــة فـــي 9 مايـــو منها كازاخســـتان التي 

حضر رئيسها العرض إلى جانب بوتين.
وفي دونيتســـك، احتفـــل االنفصاليون في 
شـــرق البالد بالذكرى من خـــالل تنظيم عرض 
للمدرعـــات والبطاريـــات المضـــادة للطائرات 
التي تســـتخدم فـــي النـــزاع مع كييـــف، رغم 

اعتراض منظمة األمن والتعاون االقتصادي.
وشـــارك نحو 2000 انفصالـــي في العرض 
بدونيتســـك بحضـــور نحـــو 10 آالف متفرج. 

وبيـــن اآلليات العســـكرية التي اســـتعرضتها 
المصفحة، ومنظومات  روسيا، عربات ”تيغر“ 
صواريخ ”يـــارس“ العابرة للقارات، ومنصات 
صواريخ ”بوك إم2-“ و“بانتســـير إس1“ ذاتية 
الحركة المضادة للطائرات واألهداف الجوية، 
إضافة إلى دبابات ”تـــي90-“، وناقالت الجند 
المدرعة وعربات المشاة، ومدافع ”مستا-إس“ 
ذاتية الحركة المخصصـــة لتدمير تحصينات 
العـــدو. كما شـــاركت في العـــرض، نماذج من 
المعدات العسكرية الروســـية الحديثة ومنها 
دبابـــات ”أرماتـــا“ الجديدة، وعربات المشـــاة 

القتالية ”كورغانيتس“.
واختتـــم االســـتعراض بتحلق 17 ســـربا 
من الطائـــرات الحربية، ضمـــت 71 طائرة بما 
فيهـــا طائـــرات اإلســـناد والتزويـــد بالوقود، 

والمروحيات الهجومية،
ويقـــول محللـــون إن احتفال هذه الســـنة 
كان بمثابة اســـتعراض للقوة لترهيب الغرب 
خاصة مـــع االنتصارات التـــي حققها الروس 

فـــي أوكرانيـــا وســـوريا. ويقـــول هـــؤالء إن 
الرســـائل األهم التي أرادت موســـكو إرسالها 
كانت موجهة لحلف الناتو الذي يحشـــد لدعم 

عسكري في دول أوروبا الشرقية مع روسيا.
واتهمـــت موســـكو، الجمعة، حلف شـــمال 
األطلســـي بالســـعي إلى زعزعة االستقرار في 
القوقاز حيث يجري الحلف األســـبوع المقبل 
مناورات عســـكرية في جورجيا يشـــارك فيها 

جنود أميركيون.
وقالـــت موســـكو ”ننظـــر إلى هـــذا النمو 
الثابت لحلف شمال األطلسي في جورجيا على 
أنه اســـتفزاز يهدف عمدا إلى زعزعة استقرار 
الوضع العسكري السياسي لمنطقة القوقاز“.

ومنذ ســـنوات عـــدة وجورجيـــا تأمل في 
االنضمام إلى حلف شـــمال األطلســـي وهو ما 
ترفضـــه موســـكو التي خاضت حربـــا خاطفة 
ضـــد تبيليســـي فـــي 2008 بســـبب جمهورية 
أوســـيتيا الجنوبية االنفصالية عن جورجيا. 
وانتهت الحرب باعتراف موســـكو باســـتقالل 

أوسيتيا الجنوبية وكذلك ابخازيا، الجمهورية 
االنفصاليـــة أيضا عن جورجيا والحدودية مع 
روســـيا، وأقامـــت فـــي هاتيـــن الجمهوريتين 
قواعد عســـكرية دائمـــة. ويؤكـــد مراقبون أن 
موسكو تريد طرح نفســـها كقوة عسكرية غير 
قابلة لالنكســـار وذلك انطالقا من االنتصارات 
األخيرة واالنتصارات التي حققتها في سوريا 
وفي أوكرانيا، ما يشـــرع األبـــواب أمام بوتين 
للدعوة إلـــى نظام عالمي ثنائـــي القطبية كما 
كان ســـائدا إبان الحرب الباردة خصوصا مع 
تراجع الدور األميركي وانسحاب واشنطن من 

عدد من الملفات الكبيرة.

استعراض عسكري روسي كبير احتفاال 
ــــــة والســــــبعني النتصار  بالذكــــــري احلادي
االحتاد السوفيتي على النازيني مت تنظيمه، 
ويقول محللون إن ضخامة االســــــتعراض 
جاءت للرد على حشد حلف الناتو األخير 
ولتوجيه رســــــائل تؤكد أن روســــــيا قادرة 
على الردع خاصة مع انتصارتها األخيرة 

في أوكرانيا و سوريا.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

موسكو توجه رسائل إلى الغرب عبر استعراض عسكري كبير
[ انتشاء روسي باالنتصارات في سوريا و أوكرانيا [ تعزيزات الناتو على الحدود تستفز الجيش الروسي

استعراض عضالت

◄ قال برنامج األغذية العالمي 
التابع لألمم المتحدة، االثنين، إن 

ما يصل إلى 5.3 مليون شخص في 
جنوب السودان ربما يواجهون خطر 

االفتقار الحاد لألمن الغذائي خالل 
موسم القحط أي نحو مثلي العدد في 

الشهور الثالثة األولى من العام.

◄ استقال نائب رئيس الجمعية 
الوطنية الفرنسية، دوني بوبين، بعد 
أن اتهمته نائبات من حزبه بالتحرش 

واالعتداء الجنسي.

◄ عّبر المبرتو زانييه، األمين العام 
لمنظمة األمن والتعاون في أوروبا، 
االثنين، عن االستعداد إلرسال بعثة 

عسكرية إلى أوكرانيا إذا حظي 
االقتراح بموافقة جميع األطراف.

◄ قال متحدث باسم الخارجية 
التركية إن تركيا ستستحدث 

السياسات المطلوبة لتحرير منح 
تأشيرات الدخول مع االتحاد 

األوروبي وتنفذها بما يتوافق مع 
التصريحات األخيرة ألردوغان.

◄ فتح مؤتمر حزب العمال الواحد 
الحاكم في كوريا الشمالية أبوابه 

واستقبل وسائل اإلعالم من كل أنحاء 
العالم، االثنين، لمدة خمس دقائق 

فقط، في حين يواصل أعماله لتكريس 
سلطة زعيمه كيم جونغ-اون.

◄ أكد الجيش التركي، االثنين، أن 
عشرة أشخاص على األقل قتلوا 
خالل يومين من االشتباكات بين 

قوات األمن والمسلحين األكراد في 
جنوب شرق تركيا. وقتل المئات من 

رجال الشرطة والمسلحين منذ تأجج 
القتال بين حزب العمال الكردستاني 

وقوات األمن من جديد.
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أخبار

باختصاروزراء منطقة اليورو يرحبون باإلصالحات اليونانية الجديدة 

} فيينا - اســــتقال مستشــــار النمسا، فيرنر 
فاميان، زعيم احلزب الدميقراطي االشتراكي، 
االثنــــني، من كافة مهامه حتــــت الضغوط بعد 
أسبوعني من االنتكاســــة التي مني بها حزبه 
أمام التيار اليميني املتطرف املناهض للهجرة 

في اجلولة األولى من االنتخابات الرئاسية.
وقال فاميان (٥٦ عاما) الذي يتولى منصب 
املستشــــار منذ ثماني سنوات، في بيان إنه لم 

يعد يحظى بالدعم القوي من حزبه.
وأضــــاف ”نتيجة لهذا الدعــــم غير الكافي 
فأنني أحتمل التبعات وأســــتقيل من وظائفي 

كزعيم للحزب ومستشار“.
وهيمن احلــــزب االشــــتراكي الدميقراطي 
وحزب الشــــعب، من اليمني الوســــط احملافظ، 
حليفــــه في االئتالف احلكومي منذ ٢٠٠٨، على 
السياســــة النمســــاوية منذ احلــــرب العاملية 
الثانيــــة، إال أن التأييــــد لهمــــا تقلــــص خالل 

السنوات املاضية.
وفــــي االنتخابــــات العامة األخيــــرة العام 
٢٠١٣ حصــــل احلزبان على الغالبية بصعوبة، 
وأشارت االســــتطالعات إلى أن حتقيق نفس 
النتيجة فــــي االنتخابات التاليــــة املقررة في 

٢٠١٨ سيكون صعبا.
وعلــــى غرار ما يحدث فــــي أوروبا حاليا، 
خســــر احلزبان الرئيســــيان تأييد اجلماعات 
الهامشــــية، وهزمــــا أمــــام حــــزب ”احلريــــة“ 
اليميني املتطرف وهو احلزب السابق للراحل 

املثير للجدل، يورغ هايدر.
واســــتفاد اليمــــني املتطــــرف مــــن حالــــة 
االســــتياء املتزايــــدة إزاء الهجــــرة بعــــد أن 

استقبلت النمسا ٩٠ ألف طالب جلوء.
لكن نســــبة البطالــــة ارتفعت أثنــــاء فترة 
حكــــم احلزبني وفقدت النمســــا لقبهــــا بأنها 
أقل دول االحتــــاد األوروبي من حيث معدالت 
البطالة. كما واجه االئتالف صعوبات تتعلق 

باإلصالحات الهيكلية.
ويتصدر حزب احلرية استطالعات الرأي 
في النمسا، وفاز مرشح احلزب، نوبرت هوفر، 
باجلولة األولى من انتخابات منصب الرئاسة 
في ٢٤ أبريل، بعد نيله ٣٥ باملئة من األصوات.

وهوفــــر (٤٥ عامــــا) يقدم نفســــه على أنه 
شــــخصية ودودة ومنطقية، وســــيواجه اآلن 
إلكسندر فان دير بيلني الرئيس السابق حلزب 
اخلضر فــــي اجلولة الثانية مــــن االنتخابات 

التي ستجري في ٢٢ مايو.
وحــــل مرشــــحا احلزبــــني احلاكمــــني في 
املرتبتني الرابعة واخلامســــة ولم يتمكنا من 
الوصــــول إلــــى جولــــة اإلعــــادة، حيث حصل 
كل منهمــــا على ١١ باملئة مــــن األصوات فقط. 
ويعني هذا الفشل التاريخي أنه للمرة األولى 
منذ ١٩٤٥ لن يكون الرئيس من هذين احلزبني.

اليمين المتطرف يدفع 

مستشار النمسا إلى االستقالة

«االتحـــاد األوروبـــي ”يفرض 72 معيارا إلعفاء األتراك من تأشـــيرات الدخـــول وطاملا لم تلب 

أنقرة كل الشروط فلن يطبق مبدأ اإلعفاء». 

جان مارك أيرولت
وزير اخلارجية الفرنسي

«أتمنـــى أن يخفـــف اإلعفاء من التأشـــيرات بعض اإلحباط الذي ســـببه 50 عاما مـــن االنتظار على 

أبواب االتحاد األوروبي وأن يســـرع عملية ضم تركيا».

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

} القوات األفغانية تلقي القبض، االثنين، على 16 من إرهابيي داعش في والية ننكرهار الشــــمالية وذلك في إطار حملة واســــعة تقودها طالبان ضد 
التنظيم المتطرف.

إلغاء التصويت على إقالة 

رئيسة البرازيل
} برازيليــا - ألغـــى رئيـــس مجلـــس النـــواب 
البرازيلـــي فالديـــر مارينيـــاو بشـــكل مفاجئ 
االثنين تصويت النواب في الســـابع عشر من 
أبريل على آلية إقالة الرئيســـة ديلما روسيف 

بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وأدى هـــذا القـــرار إلى حالة مـــن االرتباك 
التام خصوصا أن دعوة كانت وجهت ألعضاء 
مجلس الشـــيوخ هذا األسبوع للتصويت على 
فتح قضية إقالة روسيف رسميا، عبر إبعادها 
عن منصب الرئاسة لستة أشهر بانتظار الحكم 

النهائي.
ورأى مارينيـــاو أن تصويت النواب في 17 
أبريل يشكل «قرارا ســـابقا لمحاكمة» الرئيسة 
اليســـارية ويعتبـــر «طعنـــا في حق الرئيســـة 
فـــي الدفاع» عن نفســـها.وكتب في نص وزعته 
رئاســـة مجلس النواب على الصحافيين «لهذا 
السبب، ألغيت الدورة (العامة لمجلس النواب) 
في 14 و16 و17 أبريل للدعوة إلى دورة جديدة 

لمناقشة هذه القضية».
ووافـــق مارينياو على طلـــب طعن تقدم به 
المحامي العام للدولة وزير العدل الســـابق في 
حكومة روسيف جوزيه إدواردو كاردوزو، الذي 

يتخذ موقع الدفاع عن الرئيسة في البرلمان.
وكانـــت غالبية ســـاحقة من النـــواب (367 
مقابـــل 146) وافقـــت على البـــدء بعملية إقالة 
روسيف، يكون بعدها لمجلس الشيوخ الكلمة 

الفصل.

فالديمير بوتين:

علينا أن نحارب اإلرهاب، 

و منفتحون على توحيد 

القوات مع دول أخرى



} بــريوت - أبـــرزت االنتخابات البلدية التي 
انطلقـــت محطتها األولى فـــي بيروت والبقاع 
عـــن نزعة متلمل من إحكام القوى السياســـية 
ســـيطرتها على كامل القرار التمثيلي للناس، 
ولكن من دون أن يتبلور هذا التململ في إطار 
سياســـي أو اجتماعـــي يضرب ســـيطرة هذه 
القوى، بل يســـجل فقط ظهور حاالت اعتراض 
طالت ســـلطة تيار املســـتقبل فـــي العاصمة، 
وســـلطة حـــزب اللـــه فـــي مناطق نفـــوذه في 
بعلبك وبريتال. كذلك أنتجت هذه االنتخابات 
حتالفات جديدة، وكشـــفت عن خواء حتالفات 
أخـــرى وخصوصا في الســـاحة املســـيحية، 
كما كشـــفت عن عدم قدرة املجتمع املدني على 

تشكيل بديل.
أبانت انتخابـــات بيروت عن حلف واضح 
بني الرئيس ســـعد احلريـــري ورئيس مجلس 
النواب نبيه بـــري، يعكس صيغ التوافق على 
موضوع رئاســـة اجلمهوريـــة حيث أن رئيس 
املجلـــس النيابـــي يدعـــم ترشـــيح احلريري 

لسليمان فرجنية في مواجهة عون.
هذا احللف املستجد أثبت أن التوافق الذي 
يضم الثنائية املســـيحية العونية القواتية في 
بيروت، ال يحمل ســـمات الواقعية وإمكانيات 
التبلور في صيغة سياســـية تنعكس مباشرة 
في صناديق االقتراع. ظهر أنه من غير املمكن 
أن يدعم عـــون أي حلف بني بـــري واحلريري 
ولو في ســـياق توافقي محـــدد. وكذلك اعتبر 
الرأي العام املسيحي أن هذا احللف املسيحي 
الثنائـــي قد غّلب الصيـــغ احلزبية ومتطلبات 

التوافق على مصالح العائالت.
أدى ذلك إلى توجه الناخب املســـيحي إلى 
االقتـــراع ملصلحة الئحـــة ”بيـــروت مدينتي“ 
املنافســـة لالئحـــة التوافـــق كنوع مـــن إبداء 

االعتراض على الثنائية املســـيحية التي بدت 
فـــي مشـــهدها البيروتـــي عاجزة عـــن ضبط 

مسارات واجتاهات الصوت املسيحي.
مشـــروع املناصفة الذي كّرســـه احلريري 
كصيغة انتخابية في بيروت بدا وكأنه موجه 
ضد السّنة ومحرجا للتيارات املسيحية في آن 
واحد، فقد تشـــكلت الئحـــة يقتصر أعضاؤها 
على الســـّنة فـــي مواجهة هـــذا التوجه الذي 
بدا مخـــال بالنســـبة إليهم بالتمثيل الســـّني 
الذي يجب أن يحكم الســـيطرة على كل مقاعد 

العاصمة.

بديل الحريرية 

ظهرت املناصفة احلريرية وكأنها مواجهة 
مع العائالت املسيحية التي تعتبر أن األحزاب 
املســـيحية قد ســـرقت ترشـــيحها، ومع الرأي 
السّني املتشدد الذي يعتبر أن احلريري يهدر 
حقوق الســـّنة. بدا حلف احلريري مع جعجع 
بال معنى فعلي فـــي العاصمة، وبدت إمكانية 

التوافق مع عون غير واردة إطالقا.
وكشـــف مســـار العمليـــة االنتخابيـــة أن 
احللف األكثر متانة والـــذي جتلى فعليا على 
األرض هـــو احللـــف مع بـــري ومـــع األرمن، 
حيث التزمـــت أصوات هذين التيارين بالئحة 
البيارتـــة املدعومة من احلريري التزاما كامال، 
وإن كان الـــذي قـــّرر وجهة املعركـــة فعليا هو 
الصـــوت الســـّني الذي جنح فـــي حتقيق فوز 
الفت لصالـــح الئحة احلريري وإعـــادة إنتاج 

زعامته البيروتية.
فشـــل املجتمـــع املدنـــي في تشـــكيل حالة 
بديلة عما يســـميه مناصرو هذا التيار بلوائح 
”الســـلطة“ يعود إلى عدة أســـباب، لعل أهمها 
أنه لم يســـتطع إظهار نفســـه فـــي هيئة تيار 
مســـتقل ومدني فعال، بل بـــدا وكأنه فقط تيار 
مناهض للحريرية ما سهل نسبته إلى الفريق 
املعـــادي للحريرية، وخصوصـــا أن بعضا من 
أبـــرز عناصـــره كانـــوا مرتبطـــني باحلريرية 

سياسيا وإعالميا.
وساهمت ســـذاجة بعض الطروحات التي 
نـــادى بها بعض املرشـــحني مثل طـــرح إلغاء 
األحزاب في إضعاف االنحياز الى هذا اخليار 
الـــذي اعتبره أحد احملللني السياســـيني ميثل 

تيـــارا ال ميكنـــه أن يوجـــد وال أن ينمو إال في 
ظـــل حالة متســـامحة ومتفهمة وغيـــر قمعية 
كاحلالـــة احلريرية، وتاليا فـــإن حالة املجتمع 
املدني هي حالة تســـتفيد من وجود احلريرية 
في حني أنها ال ميكنها أن تظهر بالشـــكل التي 
ظهـــرت فيـــه، وال التعبير عن نفســـها في ظل 
تيارات راديكالية ومسلحة. من هنا فإن مجال 
ظهورهـــا الطبيعي هو في كنف تيار ال حتكمه 
الصيغة الطائفية وأقرب إلـــى الليبرالية مثل 

تيار املستقبل.
إبراهيم  رئيس الئحـــة ”بيروت مدينتـــي“ 
منيمنـــة يعتبـــر أن الئحتـــه ”لـــم تنجـــح في 
االنتخابات، ولكنهـــا جنحت في حتريك املياه 
الراكـــدة وفـــي خلـــق اســـتقطاب كبيـــر وفي 

التأسيس حلالة جتسدت بنجاح احلملة“.
يرفض منيمنة رد هزمية الئحته إلى العداء 
للحريرية ويؤكد ”نحن لم نكن ضد احلريرية، 
نحـــن كنا مـــع حتييـــد العمل السياســـي عن 
العمل البلـــدي فالعمل البلدي وصل إلى حالة 
من الشلل بســـبب التدخالت السياسية. نحن 

نحتج ضد نتيجة هذه التدخالت“. 
ويعتبر املختـــار البيروتي محمد عانوتي 
الذي جّددت له االنتخابات احلالية ”أن املخترة 
هي املفتاح الذي يســـمح بإجـــراء االنتخابات 
البلديـــة والنيابية، وعالقة املخاتير مع الناس 
هي عالقة مباشـــرة يســـود فيها طابع املعرفة 
الشـــخصية، لذا فإن األجواء التي تسود فيها 

تبدو مختلفة عن سائر أنواع االنتخابات“.
مـــن  جابـــر،  ســـليمان  يعتبـــر  وبـــدوره، 
الئحـــة البيارتة، أن ”املعنـــى الذي يّتخذه فوز 
الالئحة هو إميان الناخبني في بيروت بخيار 
املناصفة، ما سيســـمح لنا باستثمار فوز هذا 
اخليار في تفعيل مســـيرة اإلمناء، حيث سيتم 
وضع جـــدول زمني للمشـــاريع التـــي وعدنا 

الناخبني بتنفيذها واحلرص على إجنازها“.

لوائح الثنائية

رمبـــا يكون مـــن املفيد إجـــراء مقارنة بني 
طبيعـــة االعتراض على املســـتقبل وتلك التي 
سادت في مناطق نفوذ حزب الله، والتي حرص 
احلزب عبر لسان نائب أمينه العام نعيم قاسم 
في مؤمتر صحافي عقد مؤخرا على اعتبارها 
حالة تتنافس على اخلدمة العامة، وال تخالف 

احلزب في توجهاته ومشاريعه الكبرى.
وتبدو درجة اإلحكام التي يحاول قاسم أن 
يوحي بها غير دقيقـــة ولكن لم يظهر كذلك ما 
يشي بالعكس، فلم ترفع في االنتخابات البلدية 
فـــي مناطـــق احلزب شـــعارات ضـــد خيارات 
احلزب السياسية، ولم تصدر  اتهامات مماثلة 
لتلك التي وجهت لســـعد احلريري وللحريرية 
والتي تســـفه تاريخهـــا وخياراتهـــا. من هنا 

ميكن وصـــف حركـــة االحتجاج فـــي املناطق 
الشـــيعية بأنهـــا تهدف إلى احلد مـــن اإلكراه 
املطلق الذي متارســـه الثنائية الشـــيعية على 
اجلمهـــور الشـــيعي، وإجبارها على ســـماع 
صـــوت العائـــالت، ومراعـــاة خصوصياتهـــا 

وليس أكثر من ذلك.
بشـــكل آخر ميكن القول إن من ترشـــحوا 
ضد لوائـــح الثنائية يريدون انتزاع مكاســـب 
منهـــا ما يعني بقـــاء االعتـــراف مبرجعيتها، 
وهـــذا يدل علـــى أن الروحية املســـيطرة على 
االنتخابات البلدية في مناطق نفوذ حزب الله 
ال تعكس احتجاجا فعليا عميقا، إمنا عمليات 

إعادة متركز داخل التركيبة نفسها.
ما ظهر على الساحة املسيحية يكاد يكون 
األبـــرز، إذ ثبـــت تهـــاوي الثنائية املســـيحية 
وضـــرورة حتولهـــا إلى ثالثية فـــي زحلة كي 
تضمن الفوز ضد الئحة ســـكاف بشكل خاص، 
حيث جنح احللف الثالثـــي العوني، القواتي 
والكتائبـــي في الفـــوز باملعركـــة التي خلفت 
جروحا قاسية في الساحة املسيحية، وكرست 

انقســـاما الفتا بني العائالت وبـــني األحزاب، 
وأسســـت حلفا مؤقتا ومرحليـــا وحلظويا ال 
ميكنه إنتاج خطاب سياســـي مسيحي موحد. 
اخلالفات علـــى العناوين الكبرى بني مكونات 
هـــذا التحالـــف والتـــي ظهـــرت في عـــدد من 
امللفات األساســـية، ال ميكن أن يشـــكل احللف 
املؤقـــت ضد العائالت مؤشـــرا علـــى زوالها، 
كمـــا أن اخلالف بني هذه القـــوى مجتمعة أو 
بـــني الثنائي العونـــي القواتي وبني العائالت 
جتلـــى في أكثر من مكان، وأدى إلى خلق أزمة 
صراع مسيحي مسيحي جدية ال تشهد مثلها 

الساحة الشيعية وال الساحة السنية.
والنتيجـــة التي ميكن أن نخـــرج بها على 
خلفيـــة أول اقتراع تشـــهده البالد منذ ســـت 
سنوات، والذي مت في موحلة أولى في بيروت 
والبقـــاع، وينتظر أن متتد إلى مناطق لبنانية 
أخرى خالل األســـابيع القليلة املقبلة، هي أن 
ســـلطة األحزاب اهتزت ولم تســـقط، ما يعني 
سياســـيا ورمبا إمنائيا كذلك بقاء األمور على 

ما هي عليه إلى أجل غير مسمى.

إليزابيث بايبر

} لنــدن –  دخلـــت احلملـــة بخصـــوص بقاء 
بريطانيـــا في االحتاد األوروبـــي، أو خروجها 
منـــه، مراحلهـــا احلاســـمة مع اقتـــراب موعد 
االستفتاء املزمع إجراؤه يوم 23 يونيو القادم. 
ولن تشـــّكل نتيجة تصويـــت البريطانيني فقط 
مســـتقبل بالدهـــم بل أيضـــا ســـتحّدد اإلرث 

السياسي لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
لهذا الســـبب رفـــد ديفيد كاميـــرون طاقمه 
مبجموعة صغيرة من املستشـــارين املؤّثرين، 
قال عنهم أعضاء في الدائرة املقربة لكاميرون، 
في مقابالت مـــع وكالة رويترز، إن هذا الفريق 
يســـتهدف التصويـــت في اســـتفتاء 23 يونيو 
على بقـــاء بريطانيا داخل االحتـــاد األوروبي 

بنسبة تقترب من 60 باملئة.
ويعتقد هـــذا الفريق أن هذه النســـبة هي 
احلـــد األدنى لدفـــن ”قضية أوروبـــا“ وضمان 
قـــدرة كاميرون على االســـتمرار فـــي منصبه 
حتى عام 2020. وتشير استطالعات الرأي إلى 
نتائج متقاربة للغاية. لكن هؤالء املستشـــارين 
يعتقدون أن الفوز بهامش قليل ال يكفي؛ فدون 
الفـــوز بفارق واضح ســـيبقى كاميرون عرضة 
خلطـــر متثله القضية التي أســـقطت اثنني من 
أســـالفه هما مارغريت ثاتشـــر وجون ميجور 

وأنهكت حزب احملافظني لعقود.
ويقول مصدران بحزب احملافظني إن بعض 
املتشـــككني فـــي االحتـــاد األوروبـــي يتآمرون 
بالفعـــل إلجبار كاميرون علـــى التنحي بغض 
النظر عن نتيجة االســـتفتاء. ويقول مساعدوه 
إنه كلما زاد هامش الفوز تراجعت فرصهم في 
النجاح. وقال متحدث باسم كاميرون إن رئيس 
الـــوزراء ملتزم بتحقيق الفوز في االســـتفتاء، 
لكنـــه امتنع عن التكهن مبســـتوى الفوز الذي 

يتطلع إليه. 
وليســـت البالد منقســـمة فحســـب بشـــأن 
عضوية االحتـــاد األوروبي لكـــن نصف نواب 
حـــزب احملافظـــني وبعـــض أعضـــاء مجلـــس 
الـــوزراء يروجـــون لالنســـحاب مـــن االحتاد 

األوروبي الذي يضـــم 28 عضوا. وقال املصدر 
املقرب من كاميرون إن رئيس الوزراء ”متوتر“، 
لذلك حتّول إلى املستشارين محل الثقة والذين 
ميلكون خبرة االنتخابات للتأكد من أن ”األمور 
تسير بالشـــكل املالئم وأن لديه أناسا يفهمون 

ما يعنيه وكيف يعمل“.
ويعتمـــد رئيس الـــوزراء بصفة أساســـية 
على نحو ســـتة مساعدين لعبوا دورا أساسيا 
فـــي االنتصـــار الـــذي حققـــه احملافظـــون في 
االنتخابـــات العـــام املاضـــي والتصويت ضد 

االستقالل في اسكتلندا في 2014.
تشـــمل املجموعة ”أســـلحته الســـرية“ في 
االنتخابات البرملانية لعـــام 2015 ومنها كريج 
إلدر وتوم إدموندز اللذان يستهدفان الناخبني 
املترددين بتســـجيالت مصورة على اإلنترنت 

وإعالنات على وسائل التواصل االجتماعي.
وتـــرك إلـــدر وإدمونـــدز، وهمـــا خبيـــران 
اســـتراتيجيان فـــي املجـــال الرقمـــي، عملهما 
فـــي حزب احملافظـــني بعد مســـاعدة كاميرون 
فـــي الفوز بانتخابات 2015 وأسســـا وكالتهما 
اخلاصة التي تســـتعني بها حملـــة البقاء في 

االحتاد األوروبي.
ورفض االثنان التعليق على هذا التحليل، 
لكنهمـــا حتدثـــا فـــي الســـابق عـــن اخلطوط 
تشـــمل  التـــي  الســـتراتيجيتهما  العريضـــة 
اســـتهداف املجموعـــات املختلفـــة فـــي أكثـــر 
األوقـــات تأثيرا خالل اليوم، عندما تســـتخدم 
أم لطفلـــني عمرها 40 عاما وســـائل التواصل 
االجتماعـــي في املســـاء بعـــد أن يخلد طفالها 

إلى النوم.
وكان ســـتيوارت هاند، الرجـــل الذي يقف 
خلـــف الفريـــق امليداني ملعســـكر البقـــاء في 
االحتاد األوروبي، قد ســـاعد في إدارة احلملة 

امليدانية خالل انتخابات 2015.
ويقدم اثنان من املستشـــارين اآلخرين هما 
أندرو كوبر وســـتيفن جيلبرت املشـــورة بشأن 
االستفتاء وميلكان خبرة االنتخابات، وكان كل 
منهما وثيق الصلـــة بكاميرون على مدى نحو 

20 عاما.

كل أســـبوع يحضـــر واحد علـــى األقل من 
مستشـــاري حملة البقاء في االحتاد األوروبي 
اجتماعات رئيس الوزراء في الســـاعة الثامنة 
والنصف صباحا والســـاعة الرابعة مساء في 
مكتبه بداونينغ ستريت. ومع اقتراب 23 يونيو 

سيتم اطالع كاميرون بشكل شبه مستمر.
وأيضا فـــي داونينغ ســـتريت يقوم آميت 
جيل بتدويـــن يوميات لوضـــع برنامج رئيس 
الوزراء لالحتـــاد األوروبي. وينســـق مجلس 
الوزراء مع وحدة الســـتفتاء االحتاد األوروبي 
تدير الرســـالة التـــي توجههـــا احلكومة ومع 
حملـــة البقـــاء أو حملـــة بريطانيـــا أقوى في 
أوروبـــا التي تدار من مكتب على بعد خمســـة 
كيلومترات حي ســـيتي في وســـط لندن الذي 

تتركز فيه البنوك واملؤسسات املالية.
وقـــال مصدر مقرب من احلملة إن كاميرون 
ال يســـتطيع زيـــارة قاعدة فريـــق البقاء داخل 
االحتاد األوروبي في كانون ســـتريت بوســـط 
لنـــدن فـــي الكثيـــر مـــن األحيان بســـبب عمل 

احلكومـــة، لذلك يعتمد على جيلبرت الذي أخذ 
عطلة من منصب نائب رئيس حزب احملافظني.
حتـــت  االســـتفتاء  إلـــى  كاميـــرون  دعـــا 
ضغـــط من أعضاء حزبـــه وردا علـــى التهديد 
االنتخابي املتزايد من حزب اســـتقالل اململكة 
املتحـــدة املناهـــض لالحتـــاد األوروبـــي. وقد 
ألقـــى كاميرون بثقله في احلملـــة وقام بجولة 
في البالد حملاولة إقنـــاع الناس بتأييد البقاء 
فـــي االحتاد األوروبـــي وكرر تأكيـــده على أن 
بريطانيـــا ”أقـــوى وأكثر أمنـــا وأفضل حاال“ 

داخل االحتاد األوروبي.
قطاعـــات  فـــي  عاملـــني  كاميـــرون  وزار 
التمويـــل وصناعـــة الســـيارات والصناعـــات 
العســـكرية وحتدث مع بريندان باربر، اخلصم 
السياســـي الذي حتـــول إلى حليـــف لالحتاد 
األوروبـــي، وهو زعيم نقابي ســـابق. واجتمع 
مع طالب معارضـــني للبقاء في محاولة إلقناع 
البريطانيني بالتصويت على البقاء في االحتاد 

األوروبي.

وقال أحـــد املصـــادر القريبة مـــن احلملة 
إن كاميـــرون إذ متكن من تأمـــني إرثه فإن هذا 
يعنـــي أن بعض املعارضـــني لعضوية االحتاد 
األوروبـــي ســـيقررون تـــرك حـــزب احملافظني 

وحينها ”فليكن ذلك“. 
وأّكد متحدث باســـم كاميرون أنه في حني 
يتوقـــع أن ”األغلبيـــة العظمـــى فـــي احلزب“ 
ســـتحترم تصويت بريطانيا ”فســـيكون هناك 
بعض الناس الذين سيواصلون االعتقاد بشدة 
في ضرورة االنسحاب من االحتاد األوروبي“.

ويقول جيمس مجـــروري، كبير املتحدثني 
باســـم حملة بريطانيا أقـــوى في أوروبا، التي 
توحـــد املؤيديـــن ألوروبا من بعـــض األحزاب 

السياسية إن دور رئيس الوزراء رئيسي.  
وكان مجـــروري مستشـــارا ســـابقا لنائب 
رئيـــس الـــوزراء نيك كليج املنتمـــي إلى حزب 
الدميقراطيـــني األحـــرار خالل فتـــرة احلكومة 

االئتالفية في الفترة من 2010 إلى 2015. 
والتعاون بني األحـــزاب نادر في بريطانيا 
حيـــث يخلـــق عادة االنقســـام السياســـي بني 
اليســـار واليمني مناخا يتســـم بالتعصب في 
البرملـــان، لكن كاميرون يحتاج إلى أن يحشـــد 
حـــزب العمال املعارض وحـــزب الدميقراطيني 

األحرار أصوات ناخبيهما.
اعتماد كاميـــرون على دائـــرة صغيرة من 
املستشـــارين لم يلق استحسانا عامليا. واتهم 
بعض األعضاء املتشككني في االحتاد األوروبي 
من حـــزب احملافظني كاميرون بترتيب األوراق 
لصاحله. ويقول مساعدون إن كاميرون يعتزم 
الصمـــود في وجـــه العاصفة وإنـــه مقتنع أنه 

بإمكانه الفوز.

[ الصوت السني يقرر وجه المعركة الحقيقية في بيروت لصالح الحريري [  المجتمع المدني يفشل في تشكيل بديل حقيقي
االنتخابات البلدية اللبنانية: تململ ال يالمس حدود التغيير

استفتاء البقاء في االتحاد األوروبي.. اختبار لمستقبل بريطانيا ولمستقبل رئيس وزرائها

يوافـــق  أن  يريـــد  كاميـــرون 

البريطانيـــون على البقاء بنســـبة 

كبيرة ألن التصويت هو اســـتفتاء 

عليه شخصيا أيضا

◄

ــــــات البلدية التي جتري فــــــي لبنان هذه األيام فرصــــــة حقيقية للتعرف على  تعــــــد االنتخاب
موازين القوى السياســــــية املختلفة واملتناقضة أحيانا على امليدان. فقد طفت على السطح 
ظواهر عديدة نتجت عن الســــــلوك االنتخابي للمواطن اللبناني، لعل أهمها اكتشاف تيار 
ــــــر مرئي، رمبا لم يتبلور بعد، يختلف متاما عن التيارات السياســــــية واملدنية املتفاعلة  غي
على الساحة اآلن، وقد تبلور ذلك التيار في توجس من املكونات احلالية امللغومة بتيارات 

طائفية لها والءات خارج املنطقة العربية.
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في 
العمق

{النخـــب الحاكمة في لبنان تختلف في ما بينها وتنقســـم، لكنها عنـــد الحاجة تتحد معا للحفاظ على 

مراكزها السياسية ومصالحها}.

هالل خشان
باحث لبناني في اجلامعة األميركية ببيروت

{أخـــذ لبنان بهـــذه االنتخابات جرعة إيجابية تجعلنا نواجه المراحل القادمة بشـــكل أفضل وأحســـن 

وبرؤية جديدة}.

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

 بيروت بيتي 

إبراهيم منيمنة: 

الئحة بيروت مدينتي لم تنجح 

في االنتخابات لكنها نجحت في 

تحريك المياه الراكدة

أكبر مقامرة

شادي عالء الدين
كاتب لبناني



7 الثالثاء 2016/05/10 - السنة 38 العدد 10271

} تتمـــة ملقالتـــي الســـابقة (ترســـيم احلدود 
الثقافيـــة واألزمـــة املصرية)، عـــن قيام جمال 
عبدالناصر بترييف املدينة والدولة والقومية 
العربية، يفرض اإلنصاف فتح ملف آخر، وهو 
الترييف الذي حلق بالدين اإلسالمي. وإذ كنا 
نســـتخدم ثنائية الريف واحلاضرة في مصر، 
سنستخدم في احلالة السعودية أو اخلليجية 
ثنائية الباديـــة واحلاضرة لتبايـــن املكونات 

املجتمعية واخلصائص اجلغرافية.
حني أصدر الشـــيخ محمد الغزالي – رحمه 
الله – كتابه الشـــهير ”السنة النبوية بني أهل 
اجترح مصطلح ”الفقه  الفقه وأهل احلديـــث“ 
الذي أثـــار زوبعة مـــن ردود الفعل  البـــدوي“ 
الغاضبة، ســـعوديا على وجه التحديد، وكان 
الغزالي في اســـتخدامه لهذا املصطلح، أشار 
– بـــال قصد – إلـــى حقيقـــة من صميـــم الدين 
اإلسالمي، وهي أن اإلسالم دين املدينة، وهذا 
ليس خاصا باإلســـالم وحده، بـــل إن األديان 
الســـماوية الثالثة نزلت كلها فـــي مدن، وكان 
اختيار املدينة يعتمد على القطبية احلضارية 
– وفق معايير زمن نشـــأة الديـــن – والقرب من 

الطرق التجارية.
إذا جئنا لإلســـالم علـــى وجه اخلصوص، 
نلحـــظ بزوغه فـــي مكـــة العاصمـــة املعنوية 
والتجارية لشـــبه اجلزيـــرة العربيـــة، وحني 
انتقـــل الرســـول األعظـــم إلى يثرب ســـماها 
املدينة، وفـــي ذلك داللة ملفتة تعززها أحاديث 
نبويـــة، ”من بدا فقـــد جفا“، ”اللهـــم بارك لنا 
فـــي ميننا وشـــامنا“، فضال عن آيـــات قرآنية 
صريحة، ”اَألْعَراب َأشّد كْفرا َوِنَفاقا َوَأْجَدُر َأال 
َيْعَلُموا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه َعلى َرســـوِلِه َو الّلُه 
َعِليـــٌم َحِكيٌم، َوِمَن اَألْعَراِب َمـــن َيّتِخُذ َما ُينِفُق 
َمْغَرمـــا َو َيتَرّبـــص ِبكُم الّدَوائـــَر َعَلْيِهْم َدائَرُة 
الســـْوِء َوالّلُه ســـِميٌع َعِليٌم، َوِمَن اَألْعَراِب َمن 
ُيْؤِمُن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اَالِخِر َوَيّتِخُذ َما ُينِفُق ُقُربة 
ِعنَد الّلِه َوصَلَوِت الّرســـوِل َأال ِإنَهـــا ُقْرَبٌة ّلُهْم 
سُيْدِخُلُهُم الّلُه في َرْحَمِتِه ِإّن الّلَه َغُفوٌر رِحيٌم“، 
وما يهمني هو قوله تعالى ”وأجدر أال يعلموا 
حدود ما أنزل الله على رســـوله“، الذي أوصى 
بتأكيد مدينية اإلســـالم بتحصني عقله الديني 

املمثل في الفقهاء وفي العلماء من البادية.

بين الديني والسياسي

ننتقل اآلن إلى تأســـيس الدولة السعودية 
األولـــى التي انطلـــق وجودهـــا بتحالف بني 
احملمديـــن ”محمـــد بـــن ســـعود ومحمـــد بن 
عبدالوهـــاب“، وهنـــا وجـــب االســـتناد إلـــى 

مالحظات عدة.
املالحظـــة األولى، أن اقتران تأســـيس الدولة 

بحراك العنـــف طبيعي ومنطقي، ســـواء كان 
العنف عســـكريا أو معنويا ونظريا، ومرجعنا 
في ذلك هو مقولة كارل ماركس، ”العنف يلعب 
دورا كبيرا وأساســـيا في نهاية إمبراطوريات 
وقيام أخرى“، وما يســـري على اإلمبراطورية 
يجـــري على الـــدول والعقائد، كيف تأسســـت 
الواليات املتحدة واجلمهورية الفرنسية؟ كيف 
أثبت املذهب البروتستانتي املسيحي حقه في 

الوجود وفي االنتشار؟
املالحظـــة الثانيـــة، هي أن الدعـــوة الوهابية 

دعوة سياسية وليســـت دينية، فظروف نشأة 
الدعوة، وفق املتون الوهابية نفسها، حتدثت 
عـــن اندثـــار الدين، وبقـــراءة متـــون الرحالة 
واملؤرخـــني الذين غطـــوا شـــبه اجلزيرة وما 
حولهـــا، تبني أن مـــا ذكـــره الوهابيون ليس 
دقيقـــا أبدا، إمنا مجـــرد مبالغات سياســـية، 
وهـــذه املبالغـــات التصقـــت بتأســـيس أغلب 
طوائف اإلســـالم ومذاهبـــه، وصاحب الدعوة 
نفســـه أقرب إلى الشـــخصية السياســـية منه 
إلى الدينيـــة، فمؤلفاته ال حتمل أهمية علمية، 
وهو نفســـه لم تعترف املؤسســـات اإلسالمية 

املرجعية به كشخصية دينية. 
وما يعـــزز تكوينه السياســـي هو تناقض 
مواقفه وتقلبهـــا وفق مقتضى احلال، كموقفه 
من املذاهب األربعة وموقفه من تكفير املخالف. 
وقد وثق كتاب حســـن فرحـــان املالكي ”داعية 
تناقضات الشـــيخ املتعددة. وفي  وليس نبيا“ 
هذا الســـياق تلفتني رسالة الشـــيخ إلى أهل 
املدينـــة، إذ قال لهـــم إن دعوته هـــي مصداق 

معتقدات أهـــل احلضر وأقوالهم، وأن ما يراه 
أهل املدينة املنورة واحلضـــر زينا يراه زينا، 
وما يرونه شـــينا يراه شينا. وقد أثبتت األيام 
الالحقة أن ما قاله الشيخ ألهل املدينة تصريف 
سياسي محض، لكنه في مناورته تلك اعترف 

مبا نقول، اإلسالم دين املدينة واحلواضر.
املالحظـــة الثالثة، أن االلتبـــاس القائم حول 

الدعـــوة الوهابية ســـببه التصنيف الديني ال 
السياســـي، فحني نعامل الدعـــوة كمنت ديني 
نســـتدعي – بـــال قصـــد – حلظـــة التأســـيس 
ومـــا رافقها من عنـــف إلى حلظة االســـتقرار 
والبناء، فيشـــتعل الصـــدام احلتمي، وما كان 
اجنذاب بعض احلركات اإلســـالموية العنيفة 
إلى الدعوة، إال اجنذابا إلى حلظة التأســـيس 
احلدّيـــة التي تالئم مشـــروع هـــذه احلركات 
الهدمي الراهن، واجنذابا إلى عمقها التيمي، 

نسبة إلى ابن تيمية، الذي سنفّصله الحقا.
معاملـــة الدعوة كمنت دينـــي حتّول حلظة 
التأســـيس وتداعياتها احلدّية والهدمية إلى 
حالة دائمة، فيقوم العنف باجترار نفســـه في 

الزمان اخلطأ واملكان اخلطأ. 
وال حـــل لهذه الشـــوائب، إال بأن حتســـم 
الدولـــة موقع الدعوة فـــي التعريف الصحيح 
واملناســـب. فالدعوة ليســـت إال ظرفا تاريخيا 
الهيغلية لتأســـيس  من أدوات ”مكر التاريخ“ 
وحـــدة جامعة ألغلب شـــبه اجلزيـــرة العربية 
بقيامة الدولة الســـعودية، أما إســـناد الدعوة 
إلـــى تعريفـــات خاطئـــة فأفضى إلـــى نتائج 
ســـلبية وخطيرة. وميكننـــا أن نلخص صراع 
الدولة السعودية مع بعض القوى اإلسالموية 
الغاضبـــة، بأنه صـــراع بني من يـــرى الدعوة 
الوهابية حركة سياسية وبني من يراها حركة 

دينية.
منطـــق الدولة يتعامل مـــع الدعوة كظرف 
تاريخـــي، ومنطـــق الثـــورة يرى فـــي الدعوة 
فريضـــة  املتفجـــرة  التأسيســـية  وحلظتهـــا 
وواجبا، ومعركة السبلة دليل ذلك، حني واجه 
امللك عبدالعزيز (منطق الدولة) الدويش وابن 
بجـــاد وأتباعهما (منطق الثـــورة) الوهابيني 

الذين أخطأوا في فهم دولتهم ودينهم.
واملالحـــظ إلـــى آننـــا الراهـــن، أن كل من 
اعتقـــد بالوهابية كدعوة دينيـــة تأزمت عنده 
قيمة املواطنة وحق التنـــوع. واملالحظ كذلك، 
أن خصوم الســـّنة وخصوم الدولة السعودية 
يلحون على معاملة الدعـــوة الوهابية كدعوة 
دينية ليدمغوا الســـعودية والســـّنة بالتكفير 

وباإلرهاب.
إذن، تســـبب الظـــرف الوهابـــي مبنجـــز 
عظيم ومحترم، هو الدولة الســـعودية، وكأي 
نشـــاط بشـــري، تقوم إجنازاته على ارتدادات 
حـــادة. وما يهمني هو ارتـــدادان لهما التأثير 
الفادح إلى يومنا هذا، األول هو إزالة احلدود 
الفاصلة بني الســـلفية وبني الســـنة، والثاني 
هـــو نقل العقـــل الدينـــي من احلجـــاز (املدن 

واحلواضر) إلى البادية.
حني أطلق محمد بن عبدالوهاب مشروعه، 
احتـــاج إلـــى مرجعيـــة حدية وهدميـــة تخدم 
مشـــروعه التأسيســـي الـــذي واجـــه الفـــراغ 
السياســـي فـــي شـــبه اجلزيـــرة كمـــا واجه 
حركات صوفية جتديدية ومشـــعة لها أبعادها 

السياسية. 
ووجد الشـــيخ محمد بـــن عبدالوهاب في 
مخزون ابن تيميـــة احلراني ما يلبي حاجته. 
وكان الفتـــا أن يكـــون ابن تيميـــة تعبيرا عن 
حلظة إســـالمية ســـادها انحطـــاط حضاري 

وسياسي وعسكري ومديني.
وكان للسّنة موقفهم السلبي من ابن تيمية 
نظيـــر مواقفـــه الفاترة مـــن آل البيـــت ورأيه 
املتعاطف مع عقيدة التجسيم. لكن تراثه مفيد 
للحظات السياسة املتفجرة، فكانت عودته إلى 
املنظور الســـّني من نافـــذة الوهابية، فتقدمت 
أفـــكاره وتداعياتهـــا وامتداداتها وانتشـــرت 
بفضـــل التطـــورات السياســـية واالقتصادية 

التي استولدتها الدولة السعودية. 
وبعـــض تلـــك األفـــكار ملفوظ من الســـنة 
ومرفوض، ومن ذلك تثليث التوحيد الذي قدم 
توحيد األلوهية أساســـا لإلســـالم السياسي 
الغريـــب علـــى الســـنة كليـــا، وكذلـــك توحيد 
األســـماء والصفـــات الـــذي كـــرس الفرقة في 
صفوف اإلسالم. كانت السلفية حجرة معزولة 
في املنزل السّني، لكن جماعة احلجرة زاحموا 
أهل الدار وأصحابها، وبعد ذلك ابتلعوا أغلب 

البيت.
تراجع ألســـباب سياسية مسمى الوهابية 
ملصلحـــة املصطلح الســـلفي، وبعضهم أخطأ 
في مقارنتها بســـلفية عصـــر التنوير العربي، 
فتلك السلفية تشّكلت ملواجهة الغيب الصوفي 
والتبعية لألجنبي، وألن ســـلفية جمال الدين 
األفغاني ومحمد عبده كانت سلفية ابن املدينة 
فقد قّدمت منطقا حيـــا وعقليا ونقديا تصادم 
مع النقل وآمن باحلداثة الغربية، وتلك سلفية 

انقرضـــت واندثرت، وقد وجدنا أن الســـلفية 
الوطنيـــة املغربية تأثرت بهـــا كثيرا، لكنها ما 

لبثت أن توهبنت أو تريفت أو تبدونت.
بخـــروج العقـــل الدينـــي اإلســـالمي مـــن 
احلجـــاز إلى الباديـــة وهنت الـــروح املدينية 
للديـــن احلنيـــف، الـــذي تعـــد املدينـــة روحه 
وهويته ونبضه وموضع إشـــراقاته وأنواره، 
وتنكب العقل الديني على بيئة البادية في ذلك 
الوقت، ومنذ ذلك احلني يشهد الدين اإلسالمي 
صراعـــا حـــادا داخلـــه بـــني منشـــئه املديني 
وبني مآله الريفي  ومنطقه املدني ”التجديـــد“ 
ومنطقه البدوي ”الواقع“، لتكون أزمة اإلسالم 

مع عصره انعكاسا ألزمته مع نفسه.
وإذ أقِلـــب الفتاوى الراهنـــة ومعارضيها، 
أملـــس هذا الصراع متوقـــدا، وأرى هذه األزمة 
مســـيطرة. فلننظر – مثال – إلى موقف الفتوى 
الســـعودية التقليديـــة الســـلبي مـــن اآلثـــار 
والفنـــون واملرأة، فســـببه هو منطـــق البادية 
النازع إلى السيطرة والغلبة والذكورة وتقدمي 
الثقافة الشفهية على البصرية وحتقير الرموز 
”األيقونـــات“. وواجهت الفتوى الســـعودية – 
ذات زمـــن – أزمة حقيقية ومعلنـــة مع مفهوم 
الوطن، وســـببها أن منطـــق البادية لم يعرف 

وطنا إال الترحال بحثا عن الكأل واملاء.
واملوقـــف الســـلبي مـــن اآلخر نـــرده إلى 
ثقافة الغزو. كانت البادية مســـرحا مستباحا 
لغزوات أهلها على أهلها. وكانت كذلك مسرحا 
مســـتباحا لغزوات أهل املدن، وجهاء احلجاز 
حتديدا، كما قرأنا في بعـــض مؤلفات فيلبي. 
لذلـــك حني انتقـــل العقل الديني إلـــى البادية 
عامـــل الوضـــع اجلديد من املـــدن واحلواضر 

بالثأر والتشفي. 
فالعالقة التاريخيـــة بني املدن واحلواضر 
وبني البادية في شـــبه اجلزيـــرة كانت حتمل 

إرثا ســـلبيا ثقيـــال، فضال عن تضـــاد الطباع 
واالنتظـــام ومكونات االجتمـــاع. وكان ارتداد 
العقل الديني إلى البادية سببا لتقليص دائرة 
املباح، املســـاحة األرحب واألوســـع في الدين 
اإلســـالمي التي متثل احلرية، ملصلحة احلرام 

واملكروه.
ومتت ترجمة العصبية واحلذر والتوجس 
مـــن الغريب – في ظل انعدام األمن في البادية 
في مرحلة ما قبل الدولة – إلى حساســـية من 
النقد ومن التجديد وفي تعريف الشر بالغير.

التمدن في مواجهة الترييف

هنا وجـــب التطـــرق إلى حلظة تأســـيس 
الدولـــة الســـعودية الثالثـــة، التـــي اختلفت 
كثيرا عن حلظة تأسيس الدولة األولى، فامللك 
عبدالعزيز جاء ليســـتعيد ملك اآلباء واألجداد 
ال نصـــرة لدعوة محمد بن عبدالوهاب. ونظرا 
إلقامتـــه في الكويت أغلب نشـــأته نعـــّده ابن 
املدينة ال ابن الريف والبادية. وندلل على ذلك 
بقرار حداثي مكتنز باإلشـــارات العميقة، قيام 

امللك املؤسس بتوطني البدو في ”الهجر“. 
وكان مشـــروع احلداثة الذي تبنته الدولة 
الســـعودية الثالثة متكينا ملنطق املدينة التي 
هي عمـــاد الدولة على حســـاب منطق البادية 
التي هي عماد الفتوى، واألمور ســـجال، تارة 
تتقـــدم املدينـــة وتتقـــدم البادية تـــارات، لكن 
مركزيـــة التنمية أرخـــت بظالل ســـلبية على 
املدينـــة التي حوصرت بالترييـــف وبالبداوة، 

وفي هذه األمور سجاالت أيضا.
والالفت أن آثار مستشاري امللك عبدالعزيز، 
كمؤلفات حافظ وهبة، حفلت بهجوم ناب على 
البـــدو أخجل مـــن نقله هنا، ممـــا ذكرني مبا 
أورده الفيلســـوف املصري عبدالرحمن بدوي 

مـــن هجوم نـــاب وعنصري فـــي مذكراته ضد 
الفالح املصري، فقد ربطه الفيلسوف بصفات 
اللـــؤم والكذب، والعنصريـــة التي هنا وهناك 
نرفضها، مع إثبـــات أنها وثقت تخوف علمني 
كبيرين مـــن ترييف الدين والدولة، ولألســـف 

حتققت املخاوف سابقا والحقا.
إن البداوة والريف ليسا سبة، وأعوذ بالله 
مـــن قصد ذلـــك، لكن اخللل كامن في ســـيطرة 
البادية والريف على الديـــن وعلى الدولة، في 
حني أن طبائع األمور ومنطق احلياة يفرضان 
قيـــادة املدينـــة للريـــف وللبادية فـــي العمار 
واالجتمـــاع وفـــي كل شـــيء، وأزمتنـــا اليوم 
ليست كامنة في تراجع املدينة فحسب، بل في 
اعتداء الريف والبادية على املدينة أيضا، وما 

جنم عن ذلك من تشوهات وتشوشات.
إنني أجد عـــودة العقل الديني إلى املدينة 
واحلواضـــر، خروجا من مـــآزق مؤرقة، وحال 
النســـدادات خانقـــة، ولن يكتب للســـعوديني 
وللعـــرب وللعالم نصـــر قاطع علـــى اإلرهاب 
وعلـــى التطـــرف وعلـــى التخلف مـــن دون رد 
اإلســـالم إلى منشـــئه ومنطقه وطبيعته، كلمة 
السر هي املدينة، وما عدا ذلك فالدولة العربية 
في أزمة، والدين اإلســـالمي في أزمة، والعالم 
مريض بالكراهية وبالعنف، وال أمان لإلنسان 
إال قبـــره، لكن اإلرهابيني نبشـــوا القبور، فإنا 

لله وإنا إليه راجعون.

ترييف اإلسالم والفقه البدوي.. التباس في تفسير المتن

في 
العمق

ضرورة نقد النزعة السياسية للعقل الديني

{ما يبدو في آراء التيار المحافظ هو حرصه على مصالحه، وإال فكيف نفسر قبوله 

االجتهاد في أمور وردت فيها نصوص صريحة ورفضهم االجتهاد في أخرى}.

أحمد عصيد
باحث مغربي

{ال يوجد شـــيء اســـمه الوهابية، إن الشـــيخ محمد بن عبدالوهاب كان إصالحيا 

حين تأسست المملكة العربية السعودية}.

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي

[ أزمة الدين اإلسالمي مع عصره انعكاس ألزمته مع نفسه [ الوهابية دعوة سياسية وليست دينية

ديني  كمتن  الدعوة  نعامل  حين 

لحظة   – قــصــد  ــال  ب  – نستدعي 

التأسيس وما رافقها من عنف إلى 

لحظة االستقرار والبناء

◄

األفــغــانــي  ــديــن  ال جــمــال  سلفية 

ومحمد عبده ابنة  المدينة قدمت 

منطقا حيا وعقليا ونقديا تصادم 

مع النقل وآمن بالحداثة الغربية

◄

يشهد الدين اإلســــــالمي صراعا داخله بني منشئه املديني ومنطقه املدني ”التجديد“ وبني 
مآله الريفي ومنطقه البدوي ”الواقع“، لتكون أزمة اإلســــــالم مع عصره انعكاســــــا ألزمته 

مع نفسه.

أحمد عدنان 
صحافي سعودي
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} مشهدان؛ واحد سياسي وآخر أمني 
عسكري، َطَبعا املشهد السوري – اللبناني 

نهاية األسبوع املاضي. األول زيارة مستشار 
مرشد اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، علي 
أكبر واليتي، إلى بيروت ودمشق، والثاني 

عملية أمنية عسكرية تلت املجازر التي 
ارتكبت في حلب عبر الهّبة التي قامت بها 

قوى املعارضة في ريف حلب اجلنوبي 
وأدت إلى سقوط نحو مئة بني قتيل وجريح 

وأسير للنظام السوري وحلفائه في بلدة خان 
طومان، بينهم ١٣ إيرانيا من احلرس الثوري 

رتبات وعناصر.
في إطاللته من بيروت قال مستشار 

السيد علي خامنئي، علي أكبر واليتي، إّن 
”إيران وسوريا ستحميان محور املقاومة 

ومركزها األساسي في جنوب لبنان“. 
مستشار زعيم محور املمانعة واملقاومة رمبا 
لم يزل معتقدا أّن اجلمهور الذي يستمع إليه 

ال يزال مقتنعا بأن السياسة اإليرانية منهمكة 
بكيفية حترير فلسطني، بينما يشاهد هؤالء 

كيف يجاهد احلرس الثوري وامليليشيات 

الشيعية التابعة له من أجل تخليص سوريا، 
وال سيما مدينة حلب، من ”اإلرهابيني“.

املهم في زيارة واليتي إلى بيروت ودمشق 
ولقائه األمني العام حلزب الله السيد حسن 
نصرالله والرئيس بشار األسد، أنها تأتي 
في سياق تأكيد إيران التزامها دعم حزب 

الله، ال سيما في ظل العقوبات املالية التي 
طالته وال تزال، خاصة من قبل وزارة اخلزانة 

األميركية، في موازاة استمرار االنفتاح 
بني اإلدارة األميركية واحلكومة اإليرانية. 

كما أنها الزيارة األولى ملسؤول إيراني 
بعد االنتكاسة العسكرية حلزب الله في تلة 
العيس جنوب حلب في شهر أبريل املاضي، 
وسط تساؤالت متنامية في بيئة حزب الله 
وشكوك حول املوقف الروسي في امليدان، 
وتساءل عن طبيعة العالقة والتحالف بني 

إيران وروسيا في الشأن السوري.
مما ال شك فيه أن أفق األزمة املفتوح 

في سوريا يلقي بثقله على حزب الله، الذي 
شكلت السنوات اخلمس املاضية من تدخله 

في القتال السوري مجاال الستنزاف من 

دون مؤشرات على وقفه، وبسبب اخلسائر 
التي طالت نسبة عالية من كوادره ومقاتليه، 

وتراجع قدراته القتالية مع توسع جغرافيا 
القتال، اضطرت القيادة اإليرانية إلى الزّج 

مبقاتلني إيرانيني في اجلبهات السورية، 
وعـززت من حضـور لواء الفاطميني املكون 

من الالجئني األفغان، في محاولة لسّد 
الثغرات التي بات حزب الله عاجزا عن 

ملئها.
وحني كان واليتي يجدد دعم األسد في 

دمشق ويؤكد على وقوف إيران إلى جانبه، 
بعد إشارة وزير اخلارجية الروسي إلى أن 
روسيا ليست أولويتها بشار األسد، شهد 

ريف حلب اجلنوبي انتكاسة جديدة للنظام 
السوري وحلفائه، حيث سقط نحو مئة 

عنصر بني قتلى وجرحى وأسرى من قوات 
النظام، وقتل ١٣ عنصرا وأصيب العشرات 

من القوات اإليرانية وامليليشيات. االنتكاسة 
اجلديدة واملفاجئة على جبهة جنوب حلب 
نفسها كانت نتيجة الهجوم املفاجئ لقوات 
الفتح وسيطرتها على البلدة اإلستراتيجية 

خان طومان وعدد من القرى احمليطة بها 
حسب مصادر سورية.

وكانت تقارير قد حتدثت عن وصول 
 قائد فيلق القدس اجلنرال قاسم سليماني 

على رأس وحدة خاصة من احلرس الثوري 
اإليراني من أجل جندة جبهة ريف حلب 

اجلنوبي شمال سوريا، وذلك بعد سلسلة من 
االنتكاسات العسكرية والهزائم التي تعّرضت 
لها قواته التي تقود العمليات العسكرية في 

هذه اجلبهة، إلى جانب مقاتلني من حزب 
الله وميليشيات عراقية وأفغانية مدعومة من 

جيش النظام.
وكانت تقارير سابقة قد حتّدثت عن 
وصول قاسم سليماني إلى سوريا في 
األسبوع األول من شهر أبريل املاضي 
بعد االنتكاسة األولى لقواته في ريف 

حلب اجلنوبي، إثر سيطرة جبهة النصرة 
وحلفائها على تلة العيس والقرى املجاورة 

لها وسقوط حوالي ٥٠ قتيال من عناصر 
احلرس وحزب الله وامليليشيات العراقية، 
وقد نعى حزب الله ١٠ من مقاتليه حينها، 
كما نعى احلرس الثوري عددا من ضباطه 

ومستشاريه، وكان الفتا بعد ذلك فشل 
الهجوم املعاكس في استعادة التلة املذكورة 

ومحيطها على الرغم من تدخل الطيران 
احلربي بشكل مكثف.

يذكر أن قوات ”جيش الفتح“ تضم جبهة 
النصرة وأحرار الشام وفصائل إسالمية 

أخرى، وفصائل من اجليش احلر، وقد متكنت 
هذه الفصائل املقاتلة من السيطرة على 

عدة مواقع بينها بلدة خان طومان، وقرية 

اخلالدية، وحرش خان طومان، وتلة املقلع 
وتلة الزيتون ونفق خان طومان، ومعمل 

البرغل وتلة الدبابات.
كما أكدت املصادر أن عناصر جيش الفتح 

وفصائل اجليش احلر استخدموا نفس 
األسلوب الذي استخدموه في اقتحام بلدة 

العيس الشهر املاضي حيث قاموا بتصوير 
العمليات من خالل طائرات استطالع ساعدت 
القادة على إدارة املعارك من خالل رصد سير 

العمليات.
هذه املرة يضاف إلى معاني زيارة واليتي 

وإطاللة سليماني تفاقم األزمة في العراق 
مبا هي أزمة املعادلة السياسية التي رعتها 
القيادة اإليرانية، إذ ال أحد يستطيع القول 
إّن مكونات السلطة في العراق ليست من 

أصدقاء إيران وحلفائها، بل ليس ثّمة وزير 
في احلكومـة العراقية معاد إليران. لذا 

فاألزمة العراقية اليوم تعكس فشل اإلدارة 
اإليرانية لهذا البلد، الذي أتيح إليران أن 
تقدم فيه منوذًجا ملا تبشر به من ممانعة. 
لكنها قدمت أسوأ دولة فاشلة في املنطقة. 

وثبت أن أكثر املفسدين في السلطة العراقية 
هم أكثرهم تبعية والتزاًما بتوجيهاتها 

في الساحة العراقية، ال بل إّن القدرة على 
اإلفساد والفساد حتتاج من مرتكبهما في 
بالد الرافدين أن يكون من موالي النفوذ 

اإليراني واملؤمترين به. لذا كانت األصوات 
التي ارتفعت عالًيا في املنطقة اخلضراء 

من قبـل اجلموع العراقيـة ”إيران برا برا..“ 
شعار كشف، إلى حّد بعيد، دور إيران 

في حماية منظومة الفساد داخـل الدولة 
العراقية.

إيران حتاول أن تطمئن حزب الله بأنها 
لن تتخلى عنه رغم احلوار مع واشنطن، 

وحتاول أن تطمئن حلفاءها في لبنان 
وسوريا بأن العراق لم يزل في يد أمينة، 

وهي تعمل على استعادة بعض ما خسرته 
من التدخل الروسي في سوريا، وحتاول 

أن تعّوض اخليبات في العراق وفي اليمن، 
باندفاعة عسكرية في حلب، شّكلت معركة 

حلب عنوانها.
هكذا حتاول إيران من خالل دعم اخليار 

العسكري ”طرد اإلرهابيني والتكفيريني قريًبا 
من حلب“، بحسب قول واليتي. ورمبا هذا 

ما جعل األسد يبلغ وزير اخلارجية الروسي 
سيرغي الفروف أّنه لن يقبل إّال باالنتصار 
الكامل. لكن الرسائل املقابلة في ريف حلب 

اجلنوبي كان لها معنى آخر مفاده أن القيادة 
اإليرانية والرئيس األسد يحتاجان إلى أكثر 
من تعاون روسي ملنع الهزمية عن جنودهما 

ومواقعهما في املعادلة السورية التي لم 
ترتسم بعد.

صفعة للحرس الثوري في حلب بعد رسائل واليتي

{نجدد إدانة الســـعودية لحرب اإلبادة التي ترتكبها قوات بشـــار األسد ضد المدنيين في 

سوريا، ومنها المجزرة التي ارتكبتها تلك القوات في مخيم الكمونة بريف إدلب}.

عادل الطريفي
وزير الثقافة واإلعالم السعودي

{اســـتراتيجية الحرس الثوري اإليراني التي يتبعها في ســـوريا فشلت، بعد تعرض قواته إلى 

هزيمة أليمة، الجمعة في معركة خان طومان جنوب غرب مدينة حلب السورية}.

مهدي محمدي
اخلبير اإليراني في شؤون الشرق األوسط

} بعيدا عن الغرق في تفصيالت ما يحصل 
هذه األيام من فصول مأزق األحزاب احلاكمة 

ال بد من العودة قليال إلى املرتكزات التي 
قامت عليها العملية السياسية، ألن ذلك 

يساعد على فهم الواقع احلالي للعراق رغم 
أن بسطاء العراقيني يتقنون فهم ذلك أكثر 

من أنصاف السياسيني الذين يقودون العراق 
اآلن.

السبب األول في ما يحصل هو أن جوهر 
النظام السياسي الذي صنعه االحتالل 

العسكري األميركي قام على احملاصصة 
الطائفية فاختار احلاكم بول برمير مجموعة 

أحزاب اإلسالم السياسي الشيعي، بتوصيات 
من رئيسه جورج بوش وقوى اليمني 

املتطرف، ودخلت تلك األحزاب في حتالف 
إستراتيجي مع األكراد املمتلكني لعالقات 
استراتيجية قدمية مع األميركان، وغيرهم 

من قوى النفوذ في الشرق األوسط متتد 
لزمن الراحل مصطفى البرزاني، ولعل الكثير 
ممن دخلوا العملية السياسية استفادوا من 
احملاصصة ألنها تقدم املكاسب جاهزة ملجرد 

االنتماء أو الوالء الطائفي، خصوصا من 
العرب السنة الذين دخلوا السياسة بالصدفة 

وتاجروا باضطهاد مّلتهم من قبل االحتالل 
وامليليشيات.

السياسيون الشيعة سوقوا، بدعم 
أميركي وإيراني، نظرية احلكم الطائفي بعد 
أن زوروا تاريخ السلطة العربية اإلسالمية 
وأوحوا للبسطاء بأن السنة حكموا ألكثر 

من ألف وأربعمئة عام انتهت في العراق عام 
٢٠٠٣، ولهذا فإنهم استردوا مشروعية احلكم 

للحاضر واملستقبل بعد أن منحهم إياه 
األميركان في أخطر منعطف سياسي تسّيد 

خالله البيت األبيض مجموعة من املتعصبني 
املوالني إلسرائيل.

منحة احلكم األميركية هذه فاجأت 
اإليرانيني وأذهلتهم ألن إدارة بوش األب 

سبق أن منعت اجليش اإليراني من التدفق 
داخل األراضي العراقية جنوبي العراق 

وإسقاط نظام صدام حسني وقت حصول 
انهيار منظومات احلكم والقيادة خالل 

معارك حرب حترير الكويت من غزوة صدام 
عام ١٩٩١. نعم إيران لم تكن تتوقع أن 

واشنطن وفرت لها الوقت واجلهد لكونها 

تعلم بأن فرص إسقاطها للنظام في العراق 
ضعيفة بسبب ما صنعه صدام من منظومات 

عسكرية واستخبارية وأمنية هائلة، وحزام 
مليوني من أنصار حزب البعث ومؤيديه 
ومريديه غالبيتهم من الطائفة الشيعية، 

وبعضهم اليوم بني املتظاهرين من أنصار 
الصدر، أو يتبوأون مراكز عسكرية وأمنية 

متقدمة في احلكم بعد أن أعلنوا تنصلهم من 
البعث وانضموا إلى حزب الدعوة أو إلى 

التجمعات الشيعية األخرى كالتيار الصدري 
أو مجلس احلكيم.

 وكانت إيران تعلم كذلك بأن كال من 
حزب الدعوة واملجلس اإلسالمي األعلى 

غير قادرين على إسقاط حكم صدام حتى 
من خالل الدعم اإليراني نفسه، وقد جرت 

محاوالت عدة خالل أعوام احلرب العراقية 
اإليرانية لكنها فشلت.

وقد لعب رافع راية ”الليبرالية السياسية 
املزيفة“ الراحل أحمد اجللبي دورا مهما 

خالل فترة اإلعداد لالجتياح العسكري 
األميركي أواخر عام ٢٠٠٢، بعد أن وجدت 

أميركا أنها ال ميكن أن حتتل العراق من دون 
عراقيني يناصرونها، فقام اجللبي بترويض 

وترويج قيادات حزب الدعوة واحلكيم 
لقبولهم عند األميركان، رغم االجتهادات 

داخل حزب الدعوة في كيفية مترير ”اخلجل 
العقائدي“ للقبول بالصفقة التاريخية 

األميركية. 
ولعل إبراهيم اجلعفري، مسؤول حزب 

الدعوة العلني في لندن قبيل عام ٢٠٠٣، لعب 
دورا مهما في ترويج الصفقة األميركية 

ومناصرتها، وعمل على إقناع بعض 
العقائديني بقبول األميركان الواعدين عليهم 

باملغامن وأهمها مغنم السلطة الذي حتقق 
لهم دفعة واحدة وتسليم ”باليد“ كما يقولون. 

ولهذا لم يعد قادة األحزاب الشيعية 
محتاجني إلرهاق أنفسهم بالعمل من خالل 

السلطة لتحقيق رضى الناس وسيادة 
العدالة ورفع الظلم عنهم، وبذل اجلهد في 
التوعية واإلرشاد التي كانت شاغلهم قبل 
عام ٢٠٠٣، ووجدوا أن مهمتهم األولى هي 

تنظيف الطرقات واألزقة والشوارع ومكاتب 
احلكومة واملؤسسات احلكومية العامة من 

البعثيني والعرب السنة ألنهم إرهابيون 

ومن ثم داعشيون، وقنن األميركان لهم ما 
يساعدهم على حتقيق هذه األغراض.

لقد اختفت األيديولوجيات واملشاريع، 
وابتلعت السلطة الصغار والكبار ولهذا ساد 

اإلرباك والفوضى السياسية منذ تشكيل 
مجلس احلكم، الوحدة السياسية األولى 

للحكم اجلديد، الذي بني عبر مجموعة 
من املعارف واألصدقاء من داخل املؤسسة 

الشيعية وما يحيطها، مللمت بطريقة ساذجة 
بعيدة عن السياسة.

 روى لي أحد األصدقاء من داخل مجلس 
احلكم السابق أن شخصا نافذا من القادة 
اجلدد كان يبحث عن عضو ملجلس احلكم 

وعرض عليه املنصب، وهو ال عالقة له 
بالسياسة ومت االتصال به فقط من أجل 

استكمال األعداد.
 وكان املستشارون األميركان هم الذين 

يقودون مرافق التشكيل اجلديد لدويلة 
”طائفية“ انتزعت منها جميع مقومات 

وعناصر الدولة الوطنية، وكان حل اجليش 
العراقي الوطني املطلب اإليراني األول الذي 

مرر عبر مواليها في احلكم اجلديد، وذلك 
بدافع الثأر من حرب الثماني سنوات، وهو 

قرار غذى دوافع اليمني األميركي وخدم 
إسرائيل التي أرادت أن ترى هذه النهاية 
التراجيدية للجيش العراقي الذي أخافها 

لعقود.
استجاب احلاكم العسكري برمير لتلك 

الرغبة حسب مذكراته، مع أن السفير 
األميركي السابق زملاي خليل زادة قال أخيرا 

بأن برمير لم يخبر البيت األبيض بذلك 
القرار، ولقد كذب زادة ألن أحمد اجللبي 

رئيس املؤمتر الوطني للمعارضة العراقية 
كان قد قال لنا في لندن أواخر عام ٢٠٠٢ بأن 
قرار اجتثاث البعث وحل اجليش اتخذ في 

البيت األبيض والبنتاغون الذي قاد عمليات 
االحتالل. حقق هذا القرار اللعني الرغبة 

األميركية بفتح حدود العراق وإشاعة حالة 
الفوضى األمنية وسيادة امليليشيات وصرف 
املليارات على بناء جيش مخنث ليس حلماية 

الوطن وحدوده وإمنا كقوات درك ومكافحة 
إرهاب حسب النظريات العسكرية األميركية 

املستقاة من جتارب احلروب في أميركا 
الالتينية، لم يتمكن حتى من صد مجموعات 

إرهابية متسللة من احلدود السورية 
”داعش“، كما أن مسعود البرزاني رفض 

بناء جيش عراقي قوي يذكره بجيش صدام 
رغم أنه حماه عام ١٩٩٦ عندما دخلت قواته 

أربيل وأنقذته من نهاية محققة على يد جالل 
الطالباني.

غياب اجليش العراقي الوطني يؤكد أن 
احلكام الشيعة ومؤازريهم من السنة يعرفون 

عدم قدرتهم السياسية على قيادة البالد، 
وقيل لهم أو سمعوا قصص تدخل اجليوش 
حينما تتعرض البلدان إلى احملن والكوارث 

أو الفراغ السياسي.
ورغم مرور ثالثة عشر عاما على احلكم 

الطائفي إال أن ساسته غير قادرين على 
إدارة األزمات التي مر بها العراق، ألنهم 
انبهروا بالسلطة وهم جياع مال وجاه، 

فغرقوا في تفصيالت االمتيازات احلزبية 
ونسوا اجلماهير التي أوصلتهم مع أن 

هذا التوصيف يسنده توصيف أكثر دقة 
هو ”املال السياسي والتزوير الفاضح 

لالنتخابات“، وألن بناء النظام السياسي لم 
يقم على املواطنة والوطن، والسعي لبناء 

الدولة املدنية اجلديدة، كما أن دستوره فتح 
األبواب أمام الصراعات االثنية والطائفية، 
فعلى سبيل املثال مت إقرار األقاليم مراعاة 
إلقليم كردستان املفروض على بغداد قبل 

عام ٢٠٠٣، لكنهم يرفضونه حني تطالب 
به احملافظات العربية السنية، كما حدد 

الدستور هوية العراق باملكونات ال متييز 
طائفيا أو عرقيا ميزقه كما هو حاله اليوم.
 إن مشكلة احلكم في العراق تكمن في 

أنه عجن بعجينة احملاصصة، وال ميكن 
إصالحه، ألن جميع منظوماته تعتمد على 

تلك العجينة، وال توجد رغبة في استبدالها 
ألنها تنهي جميع املزايا ومكاسب النفوذ 

وإمبراطورية الفساد التي أنهكت هذا البلد، 
وال يصلح احلال إال بالتغيير الشامل، 

فجزئيات منظومات العمل تعتمد الواحدة 
على األخرى، وهي قائمة على هذه الكيمياء 

الغريبة.
اللعبة في العراق غريبة عن تقاليد 

السياسات العامة، هي قطعة واحدة وال 
تتحمل التجزئة والقسمة، إما أن تكون أو ال 

تكون.

السلطة في العراق.. ال تحتمل القسمة

إيران تحاول أن تطمئن حزب الله بأنها 

لن تتخلى عنه رغم الحوار مع واشنطن، 

وتحاول أن تطمئن حلفاءها في لبنان 

وسوريا بأن العراق لم يزل في يد أمينة

علي األمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مشكلة الحكم في العراق أنه عجن 

بعجينة املحاصصة وال يمكن إصالحه، 

ألن جميع منظوماته تعتمد على تلك 

العجينة، وال توجد رغبة في استبدالها 

ألنها تنهي جميع املزايا ومكاسب 

النفوذ وإمبراطورية الفساد التي 

أنهكت هذا البلد
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آراء
} من العبث أن يكتب كاتب أو يهدر قارئ 
وقته في القراءة، عن أحوال مصر قبل ٦٠ 
عاما، في األسطول والطيران والبوليس 

والسجن وحديقة احليوان ومستشفى 
املجانني، انطالقا من مشاهدة أفالم إسماعيل 

ياسني. الشعوب القدمية واملدن الراسخة 
ليست كتلة متجانسة، ولكنها نسيج شديد 

التركيب، بحر يحتفظ بذاكرة وعالقات وقيم 
متناقضة ال حتتمل من اخلفة ما يرشحها 

للطفو، وإن كان السائح ذو العني االستشراقية 
ال يرى إال ما يطفو ولو كان سرابا.

قبل بضع سنوات قابلت في الهند صديقا 
سوريا، ظل متحفظا في الكالم عن بالده، 

حتى آنس فّي اطمئنانا سمح له بقول ما لم 
يكتبه أحد، عن ترتيبات نقل السلطة إلى بشار 

األسد، وكيف استبقت األجهزة عملية إعالن 
وفاة حافظ األسد، بإحكام السيطرة على 

احلدود واملدن والشوارع والبرملان الذي دعي 
أعضاؤه ألمر، ثم فوجئوا بآخر، وقبل انهيار 
بعض النواب من هول مفاجأة موت الرئيس، 

كان عليهم أن يبايعوا ابنه رئيسا. لم أكن 
ألقترب من مثل هذه الصورة مبتابعة ما نشر، 
ما اختاره آخرون لكي أقرأه أنا وغيري. ومن 
الفطنة أال يتعجل قارئ بإبداء حكم في قضية 
ال يحيط بها علما، مدفوعا بالفرح مبجرد أن 
تقع في يده قصاصة تطمئنه إلى رأي مستقر 

في نفسه. وقد زرت بالدا أكثر من مرة، وال 
أجرؤ على الفتوى في شأن يختلف عليه 

أهلها، وخصوصا في مراحل اختالط اخليط 
األبيض في صراع ما بعد الثورات باألسود، 

كالنزاع بني مجلس قيادة الثورة في مصر عام 
١٩٥٤، أو ما جرى في اجلزائر بني أحمد بن 

بلة وهواري بومدين عام ١٩٦٥.
ال أملك في احلالة اجلزائرية إال أن 

أقرأ كثيرا ألحار أكثر؛ وأسأل من عاصروا 
األحداث ومن ولدوا بعدها؛ فهم أقدر على 

تقدمي تفسير واع أكثر موضوعية بحكم 
مسافة زمنية تعفيهم من التورط العاطفي. 
ولكني أجد سياحا، يحلو لهم القيام بدور 

القضاة، ويجيدون إطالق األحكام بالتكفير 
الوطني والثوري بحق بومدين وعبدالناصر، 

وكلما قرأت هجوما من هذا النوع ينهض 
عبدالناصر حقيقة راسخة، ال شخصية عابرة، 

وإذا كان املثل املصري يقول ”الضرب في 
امليت حرام“، فإن الضرب في عبدالناصر 

ليس حراما على اإلطالق؛ إذ يثبت أنه يحيا 
بإجنازاته وخطاياه، مبجده وأخطائه، إذا 

استعرنا جملة مهدي اجلواهري. في نهاية 
عام ٢٠١٢، حني تخبط املجلس األعلى للقوات 

املسلحة في إدارة البالد، طالب ميدان التحرير 
بتسليم السلطة، ولم يخل األمر من كبار في 
السن عاصروا عبدالناصر، يهتفون بسقوط 

”حكم العسكر“ وبعضهم يحمل صورة 
عبدالناصر. مشهد ال تراه عني استشراقية، 
وإذا رأته فسوف تتهم أصحابه بالتناقض، 

ولكن صاحب الهتاف متسق مع نفسه، يعنيه 
أن صاحب الصورة كان وطنيا نظيف اليد، 
حكم بلدا في سياق عاصف، وأنصف عموم 

الشعب، وبقيت له في ميزان التاريخ كفة 
راجحة، تؤكدها صورته الصامدة في الشارع 

بعد نحو نصف قرن من التشويه، ألنه حقيقة، 
وليس مبيت، ومن قبره يسبب عقدة نفسية 

لغيره، في مصر وفي أنظمة ”رجعية“.
وقبل شهر من بدء موسم الهجوم على 
عبدالناصر، في ذكرى هزمية يونيو ١٩٦٧، 
نشرت ”العرب“ اخلميس املاضي (٥ مايو) 

مقاال عنوانه ”ترسيم احلدود الثقافية واألزمة 
املصرية“، يعتمد على مقال لكاتب مصري، 
لكي يقول كالما كبيرا وكثيرا، فعبدالناصر 

مثال ”ما أتيحت له القيادة لوال الرصيد الذي 
خزنته مرحلة الليبرالية امللكية املصرية، وبدأ 
عبدالناصر ومن بعده يستنزفون هذا الرصيد 

حتى نسفوه“، وكأن الرجل الذي مات عام 
١٩٧٠ مسؤول عن خطايا األسالف، وهذا ادعاء 
لم يجرؤ عليه مصريون من أعداء عبدالناصر، 

فإذا حلت لهم املزايدة على دوره العروبي 
قالوا إن عروبة مصر بدأت قبل عبدالناصر 

الذي كان، رغم الهزمية العسكرية، أشد خطرا 
على العدو من سلفه اخلارج من انتصار ١٩٧٣.

يدعي املقال أن ثورة يوليو ”صّدرت 
االنقالبات العسكرية في ليبيا واليمن 

والعراق وسوريا“، في سعي إلى مترير 
مغالطات تتوارى خلف بعض احلقيقة؛ فما 

شهدته سوريا في األربعينات ال عالقة له 
بعبدالناصر إذ كان تنظيم الضباط األحرار 
في مراحل التشكل. وما حدث في ليبيا في 
”الفاحت“ من سبتمبر ١٩٦٩ فاجأ عبدالناصر 

الذي لم يزعم أنه صنعه أو دعمه، كما لم يزعم 
أنه أسهم في صنع ما جرى في ١٤ يوليو ١٩٥٨ 

بالعراق.

مصر الناصرية، بإمكاناتها االقتصادية 
ومواردها احملدودة أثمرت عقليات فذة، 

ال تنتمي إلى العهد امللكي: جمال حمدان 
وعبدالوهاب املسيري وفاروق الباز وأحمد 

زويل. ولكن املقال الذي استسهل النطق 
بأحكام كثيرة يرى أن مصر مؤثرة ”حني 
يكون في واجهتها مصطفى أمني ومحمد 

عبدالوهاب، لكن من املستحيل أن تؤثر 
إيجابيا وفي واجهتها أحمد موسى ومصطفى 

بكري وسعد الصغير وتوفيق عكاشة“، 
وباستثناء عبدالوهاب فإن هذا كالم حاطب 
ليل؛ فمصطفى أمني ال يرقى إلى أعالم مصر 

إال لعني عجول ال تستطيع صبرا على االقتناع 
بأن األربعة اآلخرين مجرد كاريكاتير.

وفي خلط آخر يدعي املقال أن ”مصر 
بحاجة إلى التحرر من عقل ثورة يوليو 

كحاجتها إلى التحرر من العقل اإلخواني“، 
ويكفي لطمأنته أن مصر في أسوأ حاالتها 

تقاوم بالفنون، فعقب هزمية ١٩٦٧ أنتجت في 
ثالث سنوات أفالما من كالسيكيات السينما 
العربية ”الزوجة الثانية“ لصالح أبوسيف، 

”األرض“ ليوسف شاهني، ”ميرامار“ الذي 
ينتقد جتربة عبدالناصر و”غروب وشروق“ 
لكمال الشيخ، ”املومياء“ لشادي عبدالسالم، 

و”البوسطجي“ حلسني كمال مخرج ”شيء من 
اخلوف“، الذي أجازه عبدالناصر قائال إنه لو 
كان يشبه ”عتريس“ بطل الفيلم فهو يستحق 

املوت. أنتجت مصر بعد الهزمية، ورمبا 
بسببها، أفالما صامدة الختبار الزمن، هكذا 

تكون املقاومة باخليال.

الضرب في جمال عبدالناصر ليس حراما

{نصف المرافق الطبية في سوريا مغلقة أو تعمل بشكل جزئي، ووقف نيران المدفعية 

التي تمأل سماء حلب، هو أمر بالغ األهمية إلنقاذ األرواح ومصداقية العملية السياسية}.
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} يوم السبت يعتبر اليوم األخير من اإلجازة 
األسبوعية التي يتمتع بها السعوديون، 

وبينما كان أفراد الشعب السعودي، يقضون 
هذا اليوم كاملعتاد في التنزه خارج البيت، 

أو في متابعة الدوري األوروبي على القنوات 
الفضائية، كان اإلعالن العاجل الذي ظهر على 

قناة األخبار السعودية قد سبب ارتباكا بني 
اجلميع، وأطلق تساؤالت لم تنته عن نوعية 

القرارات القادمة، فتحلق ما يقرب من ٣٠ 
مليونا حول شاشات التلفزيون، استعدادا 
ملا ستجيء به القرارات امللكية، وكما يعلم 

اجلميع فقد جاءت القرارات التي مت اإلعالن 
عنها في ٧ مايو، متضمنة أوامر بإعادة هيكلة 

أجهزة مجلس الوزراء السعودي وإلغاء 
مجالس وهيئات، وإصدار مرسوم بإحداث 

مجلس للشؤون السياسية واألمنية ومجلس 
للشؤون االقتصادية والتنمية.

وإذا أردت أن تعرف رأي الشعب السعودي 
في هذه القرارات فما عليك إال أن تتصفح 

حساب التواصل االجتماعي تويتر، وستلفت 
انتباهك مشاركة الشعب في الوسم الذي غالبا 
ما يتصدر القائمة، وميكنك حينها أن تتعرف 

على آراء مختلف فئات املجتمع السعودي 
والتي لم تكن تخلو من الشفافية، وكعادة 

الشباب السعودي املرح، لم يتوان الكثيرون 
عن التعليق والسخرية من بعض الهيئات 

التي ّمت استحداثها، فيما شدد البعض على 
أن احلكومة قد أحسنت اختيارها للوزراء 
اجلدد، وحتديدا وزيري الطاقة والصناعة 

والثروة املعدنية ووزير الصحة.

بعد أن انتهت األوامر امللكية والتي جاءت 
مبا يتوافق مع متطلبات هذه املرحلة ويحقق 
التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة ملهامها 

واختصاصاتها مبا يرتقي مبستوى اخلدمات 
املقدمة للمواطن واملقيم، جال في رأسي ما 
كتبه روبرت ليسي، في كتابه ”اململكة من 

الداخل: تاريخ السعودية احلديث“، حينما 
دّون في بداية سطور كتابه، قائال ”تعتبر 
السعودية أحد ألغاز هذا الكوكب املثيرة 

للبعض واملزعجة للبعض اآلخر، لهذا السبب 
ذهبت للعيش هناك قبل ثالثة عقود مضت“. 

كان األجدر بليسي أن يعود مرة أخرى للعيش 
مرة أخرى في السعودية، ألنه سيتمكن 

من إصدار أكثر من كتاب عن التحوالت في 
اململكة، خاصة بعد طرح رؤية اململكة ٢٠٣٠. 

ليسي بدا مفتونا بكل ما يتعلق باململكة، ولكن 
ما قام بتدوينه سيكون مجرد ثروة قدمية، ألن 

اململكة تعيش حاضرا ومستقبال مختلفني.
ولكن مبا أن الشفافية مطلب مهم في تقييم 

ما يحدث، فأنا أجد مثال أن التغيير الدائم 
للوزراء ال ميكن أن يكون في صالح الوزارة 
أو حتى في صالح املنتفعني من املواطنني، 
فكل وزير يأتي وأمامه ملفات ال حصر لها 

وعليه أن يعمل على إجنازها وإمتامها، لكنه 
ال ميكن من الوقت الكافي حلل املعضالت التي 
خلفها سلفه، ويبدو أن األمر يحتاج إلى عصا 

سحرية، لكي يقوم الوزير اجلديد في ظروف 
صعبة وأيام معدودة، بحل جميع املشاكل 

البارزة على السطح بطريقة أهل الكهنوت، 
بدال من الواقعية وتنظيم امللفات وإيجاد 

احللول بفرضية زمنية معقولة، فال ميكن أن 
يتولى أي وزير وزارته اجلديدة من دون أن 

يبحث في امللفات التي لم تغلق حني غادرها 
الوزير السابق، واألمر يحتاج إلى وقت طويل 

لكي يحدد الوزير اجلديد رؤيته القادمة.
يعتقد املواطنون أن تغيير الوزراء يأتي 

حامال معه الكثير من التفاؤل، لكن في 
احلقيقة إن هذا التغيير رمبا يكون إضافة 

أعباء على العاملني في أي من املشاريع التي 
متت املوافقة عليها من قبل الوزير السابق، 

وتتوقف حينما تنتقل الوزارة إلى الوزير 
اجلديد. وأتصور أنه على أي وزير يتولى أي 

حقيبة وزارية أن يبقى فيها لفترة معقولة، 
حتى يستطيع أن يقوم بإكمال اخلطط 

التي طرحها، من أجل أن تعمل وزارته وفقا 
لطريقته املهنية. وعلى الرغم من أن إعفاء 

عدد من الوزراء جاء نتيجة ألخطاء ارتكبوها، 
وثار عليهم املواطنون بسبب عدم وعيهم مبا 

يعانيه املواطن، إال أن هناك أمرا علينا أن 
ندركه مع التطورات احلديثة في اململكة، وهو 
أن احلكومة السعودية بدأت تدرك مدى أهمية 
االستماع لصوت املواطن، وحتاول أن تتبنى 
مشاكله املطروحة، في حني أنها ال تزال غير 

واعية بأن تغيير الوزراء املستمر، ال ميكن أن 
يكون مناسبا لكثرة املشاريع املتعثرة، والتي 

خلفها الوزراء أثناء إعفائهم من مناصبهم.
وزارة الصحة ووزارة العمل التي مت 

دمجها مؤخرا مع وزارة الشؤون االجتماعية 
في وزارة واحدة، أعتقد أنهما أهم وزارتني 
في اململكة، وعليه يتوجب أن يكون اختيار 

الوزراء فيهما مبنيا على عدد من املواصفات، 
التي يجب أن يتصف بها الوزير من دون 
مجاملة أو تفضيل، لكننا نفاجأ بأن هذا 

القطاع املهم وهو قطاع الصحة، قد توالى 
عليه عدد من الوزراء خالل فترة وجيزة ال 

تتجاوز العامني، ففي عام ٢٠١٤ مت إعفاء 
عبدالله الربيعة من منصبه، وخلفه عادل فقيه، 

وعقب ذلك تولى الوزارة خالد الفالح إلى 
جانب رئاسته ملجلس إدارة أرامكو السعودية، 

وأخيرا أعفي من منصبه ليتولى توفيق 
الربيعة وزارة الصحة بعد أن أعفي من وزارة 
التجارة، التي أبدع وجنح في إدارتها بصورة 
أعجب بها اجلميع، حيث كان الربيعة منغمسا 

في العمل إلصالح ما ميكن إصالحه، وانتقل 
خالد الفالح ليتولى وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة املعدنية، والتي طاملا كنا نأمل بأن 

يتوالها إلمياننا بتاريخه في إدارة شركة 
أرامكو النفطية. 

وال نزال ننتظر اجلديد من الوزراء اجلدد، 
من دون مبالغة في التوقعات بأنهم سوف 

يصنعون املستحيل خالل عام أو عامني.

{بشت} الوزير حكاية يعرفها السعوديون

هوازن خداج
كاتبة سورية

الحكومة السعودية تدرك أهمية 

االستماع لصوت المواطن، وتحاول 

أن تتبنى مشاكله، لكنها ال تزال غير 

واعية، بأن تغيير الوزراء المستمر 

ليس مناسبا لكثرة المشاريع المتعثرة 

التي خلفها الوزراء أثناء إعفائهم من 

مناصبهم

سارة مطر
كاتبة سعودية
مطرط ساارةة

سعد القرش
روائي مصري
شش االقلق
ري ي رو

} الواقع الكارثي الذي خّلفته سنوات 
االقتتال السوري ترك أثره في صلب احلياة 

اليومية وعلى كافة املستويات، فاألزمة 
السورية باتت تشكل قوتا يوميا مّرا يتجرعه 

املواطن على أمل الوصول إلى حلول تغلق 
األبواب املفتوحة نحو املجهول.

رغم استبعاد إمكانية احلسم العسكري 
في الدوائر السياسية الدولية، وتنامي البحث 

عن حلول سياسية للوصول إلى تسوية 
دولية لألزمة السورية ميكنها تهدئة الوضع 
السوري وتسكني مواطن اخللل فيه، بعيدا 

عن التدخالت اخلارجية، فإن ما قدمه الواقع 
السوري مع تصاعد ثقافة الهويات وصراعها 
الذي أدى إلى العديد من التوترات الوجودية 
والسياسية، وفقدان السيطرة على تداعياتها 

من قوى وتيارات ناشئة في البنى الثقافية 
السورية، ومن حركات سياسية دينية 

متطرفة، لها حواضنها الثقافية ورواسبها 
الفكرية، دفعت نحو إنتاج املزيد من العنف 

السياسي واالجتماعي والطائفي، فضال عن 
حتولها إلى أطر جلماعات تقوم ثقافتها على 

جملة تصورات وحسابات متثل املصالح 
واأليديولوجيات واتخاذ التحالفات في سبيل 

إنقاذ وجودها أو استمراره.
هذا النمط من التحالفات واملواجهات 

قدم آلياته في تأجيج احلروب األهلية، وثّبت 
استراتيجية التدمير التي شّكلت جزءا من 

منظومة العمل لكافة الفصائل املتقاتلة 
ليترسخ تاريخ متكرر من األحداث العنيفة ّمت 

ربطها باملسار السياسي السوري وبالشرط 

الدولي الذي تولى مهمة تأهيل احللول لهذا 
الواقع املتلعثم للوصول إلى نتائج موائمة 

جلميع األطراف، وهذا يشكل صعوبة بالغة أو 
استعصاء فعليا في إيجاد احللول املرضية.
الضرورة امللّحة في إيقاف شالالت الدم 

السوري والدفاع عن املدنيني وإنقاذ ما 
ميكن إنقاذه وإيجاد حلول سياسية برحيل 

األسد أو بوجوده كأمر واقع، رغم انعدام 
قدرة النظام السوري على ممارسة احلكم، 

إال أنه استطاع فرض وجوده كطرف ُمتحكم 
في إدارة الصراع ووقف األعمال القتالية 
أو تفجيرها طوال املدة السابقة، ال ميكن 

التعاطي معها إال كخطوة أولى باجتاه 
احلل، فهي لن تقدم نقلة نوعية في طريقة 
تعاطي األطراف املتصارعة وتثبيت حالة 

السلم بينها، أو تقدمي صياغة جديدة لنظام 
سياسي جديد قادر على رأب التصدعات. 

إذ أن محاولة الوصول ملثل هذا النظام 
السياسي ضمن بلد لم تكن اللعبة السياسية 

فيه متكافئة يوما، يشكل حتى اآلن بابا مغلقا، 
فامليراث السوري الطويل من القمع والتسلط 
وحجب إمكانية قيام النمط الغني باحلوارات 

والبدائل وغياب مؤسسات املجتمع املدني 
الفاعلة، وانعدام األحزاب السياسية القادرة 

على التغيير، مت تعزيزه مع قسوة الدمار 
وصعوبة إيجاد القواعد الشعبية الفاعلة، 

وترك الساحة مفتوحة لقيام تيارات جهادية 
تبني إماراتها وتزيد اخلراب خرابا، فرغم أن 
بعض األطراف املعارضة تعتبرها جزءا فاعال 
إلسقاط النظام، إال أن بقاءها سيشكل وصفة 

مثالية الستمرار الفوضى والعنف مستقبال.
الهّوة الكبيرة التي أوجدها االحتراب 

السوري بني املعارضة والسلطة لن يتم 
ردمها ببساطة ومبجرد إعالن اتفاق 

سياسي على خطوط اإلنقاذ العريضة، أو 
الوقوف معا حملاربة الفصائل اجلهادية، 
وما جتّلى من خلل أنتجه واقع الصراع 

على املستويني األفقي والعمودي باملجتمع، 
والوضع االقتصادي الذي يزداد تدهورا مع 
طول األزمة، باإلضافة إلى زيادة النفور (من 
املعارضة والسلطة معا) لدى القطاع األكبر 
من اجلماهير التي تبنت احلياد السياسي، 

بعد أن رأت ما مت تخويفها منه طوال 
السنوات السابقة ماثال أمامها وبصورة 

سافرة، من الشعارات الدينية الطائفية 
وتفاقم مظاهر التفكك والتقسيم، والوالءات 
للخارج، واتهامات التخوين لهذه القطاعات 
اجلماهيرية، على اختالف مشاربها، من قبل 
اجلهات املتصارعة كافة، لن ميّهد باملستقبل 
القريب لبناء نظام سياسي قادر على تقدمي 

ضمانات السلم.
استمرار غياب القوى الفاعلة احليادية 

لن يقدم إال تراكما من التمزق املرير، كما أن 
استمرار االنتظار ملا سيفّصله املجتمع الدولي 
هو حالة من الدوران في حلقة مفرغة لن تنتج 
سوى املزيد من التطرف واإلرهاب، وال خروج 
منها إال باالنفتاح السياسي والفكري، وإيجاد 

البنى الكفيلة بنجاح هذا السلم والتعايش 
املجتمعي، فهي وحدها القادرة على إعادة 

بناء دولة لكل السوريني.

الدمار السوري واستنبات السلم

استمرار غياب القوى الفاعلة الحيادية 

لن يقدم إال تراكما من التمزق المرير، 

كما أن استمرار االنتظار لما سيفّصله 

المجتمع الدولي هو حالة من الدوران في 

حلقة مفرغة لن تنتج سوى المزيد من 

التطرف واإلرهاب

إذا كان المثل المصري يقول {الضرب 

في الميت حرام}، فإن الضرب في 

عبدالناصر ليس حراما على اإلطالق؛ 

إذ يثبت أنه يحيا بإنجازاته وخطاياه، 

بمجده وأخطائه



سالم رسحان

} لنــدن - بعد جـــدل طويل قرر البنك املركزي 
األوروبي األسبوع املاضي وقف إصدار الورقة 
النقدية من فئـــة 500 يورو. وكما كان متوقعا، 
أرجع أعضاء مجلس محافظي البنك الســـبب 
إلى سمعتها السيئة كخيار مفضل للمعامالت 

املالية النقدية غير القانونية.
ولم يذهـــب املركزي األوروبي إلى اخلطوة 
احلاسمة بســـحب العملة من األسواق بسبب 
املعارضـــة الشـــعبية الواســـعة، وقـــرر بقاء 
املطـــروح منهـــا فـــي التـــداول كوســـيلة دفع 

قانونية إلى أجل غير مسمى.
واتفـــق املجلس على أن يبـــدأ تطبيق هذه 
اخلطوة ”نحو أواخر عـــام 2018“ وذلك عندما 
يتم االنتهـــاء من إعادة تصميم ورقتي اليورو 

من فئة 100 و200 وطرحهما للتداول.
ويتهم البنك تلك الورقة، بأنها تستخدم في 
متويل اإلرهاب واألنشطة غير الشرعية بسبب 
ســـهولة حمل مبالغ كبيرة منها وتهريبها عبر 
احلدود، باعتبارها أكبر فئة نقدية في العالم، 
لكـــن احملللـــني يجمعون علـــى أن ذلـــك ليس 
الســـبب الرئيســـي. ويعّد تداول العملة خارج 
االقتصاد الرســـمي، من أبرز االنتقادات التي 
توجهها البنوك، خاصة في ظل أسعار الفائدة 
الســـلبية على الودائع، التـــي يفرضها البنك 
املركزي األوروبي، وكذلك البنكني املركزيني في 

سويسرا والسويد. 
ويحاول البنك املركزي والســـلطات املالية 
تضييق اخلناق على االنشـــطة التي ال تخضع 

للضرائب والرقابة احلكومية.
وتزايـــدت في األعـــوام املاضيـــة جاذبية 
هـــذه الفئـــة، التـــي تعـــادل اليوم نحـــو 570 

دوالرا، بالنســـبة لكثير مـــن األوروبيني حلفظ 
مدخراتهـــم في ظل أســـعار الفائدة الســـلبية 
التي ميكن أن تتفاقم في الفترة املقبلة بســـبب 
انكمـــاش التضخم مبنطقة اليـــورو في أبريل 

املاضي بنسبة 0.2 باملئة.
وميكـــن الســـتمرار انكماش األســـعار أن 
يســـقط االقتصاد األوروبي في دوامة انكماش 
يصعب اإلفالت منها، وســـيؤدي ذلك إلى مزيد 
من خفض أسعار الفائدة إلخراج االقتصاد من 

الركود. 
وتؤدي أســـعار الفائدة السلبية إلى إبقاء 
هذه الفئة النقدية بعيدة عن البنوك والسلطات 
املاليـــة، لتصبـــح أداة ماليـــة للمحافظة على 
قيمة املدخرات، تفوق في جاذبيتها الســـندات 

احلكومية ألنها بال أجل استحقاق محدد.
ويخشـــى املســـؤولون املاليون من اتساع 
االقتصاد غير الرســـمي، ألن هـــذه الفئة، التي 
يبلـــغ عـــدد املطروح منهـــا نحـــو 3 باملئة من 
الفئات النقدية، لكن قيمتها تصل إلى 30 باملئة 
مـــن الكتلة النقدية في منطقـــة اليورو، أي ما 

يصل إلى 300 مليار دوالر.
 وتبلغ أسعار الفائدة األساسية في منطقة 
اليـــورو صفر باملئـــة، لكن املركـــزي األوروبي 
يفرض حاليا فائدة ســـلبية على ودائع البنوك 
بنسبة 0.4 باملئة، في محاولة لتشجيع البنوك 
على إقـــراض أموالها لتحفيـــز االقتصاد بدل 

إيداعها لدى البنك املركزي.
ويســـعى البنـــك املركـــزي األوروبـــي من 
خالل سياســـة مفرطة في التيسير، إلى زيادة 
أسعار املســـتهلك ورفع معدالت التضخم إلى 
املعدل السنوي املستهدف قرب حاجز 2 باملئة، 
وهو هدف يبـــدو بعيد املنال، في ظل انكماش 
التضخم في اليابـــان واقترابه من الصفر في 

معظم الكتل االقتصادية الكبرى.
وكان رئيـــس البنك ماريـــو دراغي قد أثار 
مؤخرا احتمال طرح حزمة جديدة من إجراءات 
التحفيز النقدي من أجل دعم التضخم والنمو 
االقتصـــادي. وتخشـــى احلكومـــات أيضا من 
اتســـاع االقتصاد غير الرســـمي، الذي يؤدي 

إلى تراجـــع عوائدها الضريبية، في ظل تزايد 
جيـــوش العاطلني عن العمـــل، الذين يطلبون 
اإلعانات االجتماعية وتهرب الشركات من دفع 

الضرائب بالرحيل إلى املالذات الضريبية.
وكان رئيس البنك املركزي األوروبي ماريو 
دراغي قد أشـــار منذ فبراير املاضي إلى خطط 
البنك التخاذ هذا اإلجراء، عندما قال إن هناك 
”قتناعـــة ســـائدة ومتزايدة في أوســـاط الرأي 
العام بأن األوراق النقدية ذات الفئات املرتفعة 

تستخدم ألغراض جنائية“.
وتســـاعد الفئـــات النقديـــة الكبيـــرة على 
تســـهيل األمور لألشـــخاص الذين في حاجة 
إلـــى نقل مبالغ كبيرة من األمـــوال دون املرور 
بالقنوات الرسمية، مثل أعضاء املافيا والذين 

يقومون بغسل األموال واإلرهابيني.
وبســـبب هذه االعتبـــارات، مت منع تداول 
الورقـــة مـــن فئـــة 500 جنيـــه اســـترليني في 
بريطانيا عام 2010. كمـــا مت إيقاف تداول فئة 
1000 دوالر في كندا منذ 10 أعوام، في حني أن 
أعلى فئة في الواليات املتحدة هي 100 دوالر .
وكانت وكالة الشرطة األوروبية (يوروبول) 
قد أصـــدرت تقريرا العام املاضي حتت عنوان 
”النقد مازال امللك“، أشـــارت فيه إلى أن وسائل 
تبييـــض األمـــوال ”مازالـــت تقليدية بنســـبة 
كبيرة وأن األموال السائلة مازالت ”واحدة من 
الوسائل املفضلة لتبييض عائدات اجلرمية“.

ورغـــم أنه من الصعب تقدير حجم األموال 
التي يجري تبييضها، فإن التقديرات املتحفظة 
للغاية واعتمادا على ســـجالت يوروبول التي 
تشـــير إلى رصد أو مصادرة نحـــو 1.5 مليار 
يورو نقدا من جانب السلطات املعنية في دول 
االحتاد األوروبي ســـنويا الرتباطها بأنشطة 

تبييض األموال.
ولم يشـــر اجلدل إلى وجـــود مخاوف من 
تزوير هذه الفئـــة، ألن قيمتها الكبيرة تفرض 
تدقيقا كبيرا عند تداولها، وتشـــير الســـلطات 
اجلنائيـــة األملائيـــة إلى أن فئـــة 50 يورو هي 

األكثر تزويرا في العام املاضي.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ قفزت أسعار النفط أمس، 
ليتجاوز سعر مزيج برنت حاجز 

46 دوالرا للبرميل، بعد أن أدى 
حريق غابات في منطقة الرمال 

النفطية في كندا إلى توقف إنتاج 
نحو مليون برميل يوميا.

◄ قضت محكمة صينية لصالح 
شركة فيسبوك في نزاعها 

مع شركة ”جونغشان بيرل 
ريفر“ الصينية، التي سجلت 

عالمة فيسبوك في الصني عام 
2014، لكنها لم تكشف عن قيمة 

التعويضات.

◄ توقع برتران بزنستو السفير 
الفرنسي لدى السعودية أن 

تكون شركة فينسي الفرنسية 
للبناء واإلنشاءات من أكبر 

الشركات املرشحة للمنافسة للفوز 
بعقود لبناء وحدات سكنية في 

السعودية.

◄ أفاد التقرير األسبوعي لبنك 
الكويت الوطني، أن البنوك 

املركزية العاملية أدركت أن تراجع 
سعر صرف الدوالر أمام بقية 

العمالت، أفضل لألسواق العاملية 
بهدف خفض املخاطر واألزمات.

◄ تراجع املرشح اجلمهوري 
النتخابات الرئاسة األميركية 

دونالد ترامب عن مواقف سابقة، 
وقال إنه منفتح على فكرة زيادة 
الضرائب على األثرياء، بعد أن 
كان يعد بخفض الضرائب على 

اجلميع.

◄ وافق البرملان اليوناني على 
أحدث حزمة من تخفيضات 

املوازنة واإلصالحات االقتصادية، 
في وقت وقعت فيه اشتباكات 
في شوارع أثينا بني الشرطة 
ومحتجني يرفضون إجراءات 

التقشف.

باختصار

{النقـــل الجـــوي من المحـــاور الرئيســـية للمفاوضات فـــي أجندة قمـــة المناخ فـــي مراكش نظرا 

للتحديات المستقبلية التي تواجه صناعة الطيران في ظل التغيرات المناخية}.

عبد الله منو
مدير أكادميية محمد السادس الدولية للطيران املدني

{عائـــدات منتجي النفط انخفضت 50 بالمئة وهذا أمـــر مقلق، لكن نعتبر أن هناك فرصا واعدة 

لالستثمار في قطاع النفط مع اإليرانيين وخصوصا في ميناء جاسك}.

محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط العماني

لم يكن السبب املعلن لوقف إصدار الورقة النقدية من فئة 500 يورو، سوى القمة الطافية 
من جبل اجلليد، في وقت تتراجع فيه ســــــلطة البنك املركزي األوروبي على الكتلة النقدية 
مع إمعانه في فرض فائدة ســــــلبية على الودائع، وتزايد اســــــتخدام الورقة الكبيرة كإدارة 

استثمارية للهروب من التضخم السلبي.

األسباب الخفية لوقف إصدار الورقة النقدية من فئة 500 يورو
[ محاولة للتضييق على التهرب من الضرائب والرقابة الحكومية [ أسعار الفائدة السلبية تزيد جاذبية أكبر فئة نقدية في العالم

البنك المركزي األوروبي: 

الورقة تستخدم في تمويل 

اإلرهاب وغسيل األموال 

واألنشطة غير الشرعية

} تونــس - يواجـــه املهاجـــرون األفارقة منذ 
ســـنوات طويلة أعلى رســـوم فـــي العالم على 
التحويـــالت املالية ويدفعون بانتظام ضرائب 
باهظة إلرســـال األمـــوال إلى بلدانهـــم بتكلفة 
تضـــر أســـرهم وال تســـاعد في منـــو اقتصاد 

بلدانهم.
ولطاملا شـــدد البنك الدولـــي على ضرورة 
تخفيف شـــروط حتويل األموال من أجل بلوغ 
الهدف املنشـــود للتنمية في القـــارة، موصيا 
بجعل الســـوق أكثر تنافســـية وتوسيع شبكة 
وكاالت التحويـــل مـــن أجـــل أن تدخل جميع 
التحويالت إلى القنوات الرســـمية املخصصة 
لها. وتشـــير أحدث إحصائيـــات للبنك إلى أن 
قيمـــة التحويالت املاليـــة للمهاجرين األفارقة 
العام املاضـــي بلغت حوالي 35.2 مليار دوالر. 

والرقم مرشح لالرتفاع هذا العام إلى 36 مليار 
دوالر أي بارتفـــاع قـــد يتجـــاوز 2.5 باملئة من 

الناجت اإلجمالي احمللي.
ورغـــم األوضاع االقتصاديـــة العاملية غير 
املؤاتيـــة بســـبب الركود واالنكمـــاش في عدة 
قطاعات حيوية، إال أن املؤسسة املالية الدولية 
تتوقع أن يرتفع نشـــاط التحويالت مبا يوازي 
3 أضعـــاف املســـاعدات اإلمنائيـــة الرســـمية 

للجزء األكبر من الدول األفريقية.
ومع أن أفريقيا جنوب الصحراء تشـــكل 1 
باملئة فحســـب من قيمة التحويالت املالية في 
العالم فـــي 2015، إال أن هذا الرقم يظل متقدما 
عن نظيره املســـجل فـــي 2014 واملقـــّدر بـ 0.2 
باملئـــة والذي من املنتظـــر أن يبلغ عتبة الـ3.1 

باملئة خالل العام اجلاري.

وقال ســـيرين عثمان باي أستاذ االقتصاد 
في العاصمة  في جامعة ”الشـــيخ أنتا ديوب“ 
الســـنغالية داكار إن ”هذا األمر يشـــكل دعامة 
حقيقية لالقتصاد تستحق التوجيه خصوصا 

في ما يتعلق بإدارة األموال“.
وأكـــد تقرير لصحيفـــة ”املـــال واألعمال“ 
الكونغوليـــة ينايـــر املاضي أن األمـــوال التي 
يحولهـــا 30 مليون مهاجـــر أفريقي يقع اليوم 
توظيفها فـــي تغطية االحتياجات األساســـية 
والنفقـــات الطارئة أو االجتماعيـــة للعائالت 

التي تعاني الفقر.
وأشـــار التقرير إلى أن هذه املساهمة على 
سبيل املثال تبلغ 80 باملئة في مالي و75 باملئة 
في املغرب من املســـاعدة اإلمنائية الرســـمية، 
كما أنها تساعد على حتسني القدرة الشرائية 
للعائـــالت وتدعم بالتالـــي االقتصاد احمللي ال 

سيما قطاعات التجارة واخلدمات.
ويقول البنك الدولـــي إن هذه الديناميكية 
ال ينبغي أن تخفي حقيقـــة مفادها أن أفريقيا 

جنـــوب الصحراء تظل منطقة بعيدة من حيث 
الترتيب ضمن الئحة التحويالت املالية مقارنة 
مبنطقة شـــرق آســـيا واحمليط الهـــادي فهي 

تتسم بأعلى تكلفة لعمليات التحويالت.
ويبلغ معدل تكلفـــة التحويالت في جنوب 
الصحراء نحـــو 19 دوالرا بينما ال تتجاوز 15 
دوالرا في شـــمال أفريقيا. وهذه التكلفة أعلى 
مبرتـــني من تلك املعمول بها في جنوب آســـيا 

والتي تبلغ في املتوسط 11 دوالرا.
ورغم التراجع الذي ســـجلته منطقة شرق 
آســـيا واحمليط الهادي إال أنها ال تزال تتصدر 
ترتيـــب وجهات التحويـــالت املالية في العالم 
والتـــي من املتوّقـــع أن تبلـــغ 131 مليار دوالر 
خـــالل العام اجلـــاري مقابـــل 127 مليار دوالر 

العام املاضي.
ويقـــول اخلبيـــر بـــاي إن ثالثـــة أســـباب 
رئيســـية تســـببت في هذا اخللل يعود أولها 
إلى عـــدد املهاجرين اآلســـيويني والذي يفوق 
األفارقة، كما أنهم يتمتعون بخبرات أكبر على 
الصعيد املهنـــي وبالتالي يحصلون على أجر 
أفضل فضال عن أن اآلســـيويني يدخرون أكثر 

من األفارقة.
ويعتمـــد حوالي 120 مليـــون أفريقي على 
التحويالت النقدية التي يرسلها أفراد األسرة 
مـــن اخلارج لتغطيـــة نفقات البقـــاء وخدمات 
الصحـــة والتعليـــم، ويقول البنـــك الدولي إن 
ارتفـــاع تكاليف هـــذه املعامـــالت يضعف أثر 
التحويـــالت النقدية احملتمل على مســـتويات 

الفقر.
وفي محاولة للتصدي لهذه املشـــكلة دخل 
البنك في شراكة في 2013 مع مفوضية االحتاد 
األفريقي والدول األعضاء إلنشـــاء املؤسســـة 
األفريقيـــة للتحويالت النقدية التي ســـتعمل 
على خفـــض تكاليف املعامـــالت والتحويالت 
النقديـــة من اخلـــارج إلى أفريقيـــا وبني دول 
القارة. ولتيسير التحويالت املالية في املنطقة، 
أبدت دول مجموعة الــــ8 ومجموعة الـ 20 في 
2014 رغبتها في تخفيض كلفة التحويالت إلى 
5 باملئة من املبلغ احملـــول ما ميكن املهاجرين 
األفارقـــة وعائالتهم من اســـترجاع 4 مليارات 

دوالر.

تحويالت المهاجرين موارد تائهة خارج خطط الدول األفريقية

أكبر من مجرد فئة نقدية

موارد ضائعة

مليار دوالر قيمة التحويالت 

المتوقعة للمهاجرين 

األفارقة هذا العام، بحسب 

البنك الدولي
36

بالمئة من الكتلة النقدية 

في منطقة اليورو من فئة 

500 يورو ما يعادل نحو 

300 مليار دوالر
30

ــــــدد املوارد املالية  أكــــــد اقتصاديون أن ضعف البرامــــــج احلكومية في الدول األفريقية يب
الكبيرة لتحويالت مهاجريها، ويعيق االستفادة منها في تنمية أفقر قارة في العالم، إضافة 
إلى ما تبدده شركات حتويل األموال والبنوك من خالل الرسوم املرتفعة للتحويالت املالية.



} الرياض – قررت وزارة اإلســـكان السعودية 
أمس فرض رســـوم تبلغ نسبتها 2.5 باملئة من 
قيمة األراضي البيضاء، ســـواء كانت مملوكة 
لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو 

االعتبارية غير احلكومية.
وقالت فـــي بيان على صفحتها الرســـمية 
علـــى موقـــع ”تويتـــر“ للتواصـــل االجتماعي 
إن ”األراضـــي البيضاء هـــي كل أرض فضاء 
مخصصة لالســـتخدام الســـكني أو الســـكني 

التجاري داخل حدود النطاق العمراني“.
وتنســـجم اخلطـــوة مـــع الزخـــم اجلديد 
الـــذي أعلنتـــه الرياض لتطبيـــق اإلصالحات 
االقتصادية التي أعلنت عنها الشـــهر املاضي 
في إطار ”رؤيـــة الســـعودية 2030“ وميكن أن 
حتقـــق هدفني من أبرز أهداف احلكومة، وهما 
زيادة إيرادات الدولة ومعاجلة أزمة اإلســـكان 

املزمنة.
وحددت الـــوزارة النطـــاق العمراني بأنه 
اخلطـــوط املبينة بخرائـــط ووثائـــق النطاق 
العمرانـــي، التـــي توضـــح مراحـــل التنميـــة 
العمرانيـــة املختلفة، ومتثل احلـــدود املالئمة 
لتوطني األنشطة احلضرية، واستيعاب النمو 

العمراني خالل فترة زمنية محددة.
وأشـــارت إلى أن الرسوم السنوية تفرض 
علـــى األراضي البيضاء اململوكة لشـــخص أو 
أكثـــر، من ذوي الصفة الطبيعية أو االعتبارية 

غير احلكومية.
وأعلنـــت الـــوزارة أنهـــا ســـتبدأ بفـــرض 
غرامـــات مالية على املخالفـــني بحيث ”يعاقب 
كل من يخالف أحكام النظام والالئحة بغرامة 
مالية ال تزيد على مقدار الرسم املستحق على 
أرضـــه، وال يخل ذلك بإلزامه بســـداد الرســـم 

املستحق“.
ويقدر محللون أن نسبة األراضي البيضاء 
تتـــراوح بـــني 40 إلـــى 50 باملئة من مســـاحة 
النطاق العمراني للمدن الرئيسية الكبرى مثل 

الرياض وجدة والدمام.

وأعـــادت وزارة اإلســـكان التأكيـــد علـــى 
أن نظـــام رســـوم األراضـــي البيضـــاء يهدف 
إلى زيـــادة املعـــروض من األراضـــي املطورة 
مبـــا يحقـــق التوازن بـــني العـــرض والطلب، 
وحماية املنافسة العادلة ومكافحة املمارسات 
االحتكارية، وتوفير األراضي السكنية بأسعار 

مناسبة.
وكان مجلس الوزراء الســـعودي قد وافق 
فـــي 23 نوفمبـــر املاضـــي علـــى نظام رســـوم 
األراضي البيضـــاء، ومن املتوقـــع بدء العمل 
به خالل يونيو املقبل بعد مرور 6 أشـــهر على 

نشره رسميا.
وذكـــرت وزارة اإلســـكان فـــي 10 أبريـــل 
املاضـــي، أنهـــا رفعت إلى العاهل الســـعودي 
امللك سلمان بن عبدالعزيز آلية تطبيق الرسوم 

على األراضي البيضاء العتمادها.
ومعظم األراضي البيضاء في الســـعودية 
مملوكـــة مـــن رجال أعمـــال وشـــركات وأفراد 
أثرياء ويحتفظون بهـــا دون تطوير، بانتظار 
ارتفاع أســـعارها الحقا أو لصعوبة تطويرها 
سريعا في ظل تعقيدات روتينية وحتمل تكلفة 

تزويدها باخلدمات والبنية األساسية.
وكان وزير اإلســـكان ماجد احلقيل قد ذكر 
في وقت ســـابق من العام احلالي أن الســـوق 
السعودية بحاجة إلى 1.5 مليون وحدة سكنية 
لتلبية الطلب وإن املعروض في السوق ال يلبي 

سوى 25 باملئة من حجم الطلب.
وأقّر بعدم وجود وحدات ســـكنية تناسب 
من يقّل دخلهم عن نحو 3 آالف دوالر شهريا.                       
وعـــززت الريـــاض مؤخرا مـــن خطواتها 
لتعزيـــز االقتصاد وإجـــراء إصالحات جذرية 
لتقليل االعتمـــاد على النفط، وأعلنت في وقت 
ســـابق عن خفض الدعـــم احلكومـــي للوقود 

واملياه وعدد من السلع األساسية.
كما أعلنت عزمهـــا خصخصة البعض من 
املطـــارات واخلدمات املتعلقة بها، خالل العام 

احلالـــي، إضافة إلى عدد آخـــر من اخلدمات. 
وســـجلت املوازنة السعودية في العام املاضي 
عجزا بنحو 98 مليار دوالر، وتتوقع احلكومة 
في العام احلالي عجزا بقيمة 87 مليار دوالر. 
وأعلنـــت الرياض فـــي 25 أبريل عن ”رؤية 
الســـعودية 2030“ وهي مبثابـــة خارطة طريق 
للســـنوات الــــ15 املقبلة، الهـــدف منها تنويع 
املوارد، بعيدا عن النفط، الذي ال يزال يشـــكل 

أكثر من 70 باملئة من موارد البالد.
وضاعفـــت الريـــاض مـــن إيقـــاع ثـــورة 
اإلصالحات االقتصادية هذا األســـبوع بإعالن 
تعديالت واســـعة فـــي هيـــكل إدارة االقتصاد 
وخاصـــة الـــوزارات املعنية بـــإدارة ثرواتها 

النفطية واملعدنية.
التعديـــالت  أن  علـــى  محللـــون  وأجمـــع 
الوزاريـــة تعكـــس عزمهـــا على ســـرعة تنفيذ 
خطط اإلصالح االقتصادي، للتقليل من اعتماد 

االقتصاد علـــى النفط. وتضمنـــت التعديالت 
تعيـــني خالد الفالح وزيـــرا للطاقة والصناعة 
والثـــروة املعدنية بدال من علي النعيمي. وكان 
الفالح حتـــى تعيينه، رئيســـا ملجلـــس إدارة 
أرامكـــو، التـــي تدير ثـــروة البالد مـــن النفط 

والغاز.
وســـعت الســـعودية، أكبر مصـــدر للنفط 
فـــي العالـــم، مـــرارا لتنويـــع مصـــادر دخلها 
االقتصادي، لكن تلك املســـاعي أصبحت أكثر 
جديـــة خـــالل األشـــهر املاضية بســـبب بقاء 
أســـعار النفط فـــي مســـتويات منخفضة منذ 
منتصف عام 2014. وتستند اخلطة املوضوعة 
من قبل مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية 
الذي يرأســـه األمير محمد، بشكل رئيسي على 
بيع أقل من 5 باملئة من أســـهم شـــركة أرامكو 
النفطيـــة العمالقة، في ما سيشـــكل أكبر طرح 

أولي لالكتتاب العام في العالم.

وســـتخصص عائـــدات الطـــرح لتمويـــل 
صنـــدوق اســـتثماري، تخطـــط الريـــاض ألن 
تبلـــغ قيمته 2 تريليـــون دوالر، ما يجعله أكبر 
الصناديق الســـيادية عامليا، وســـيوفر للبالد 
عائـــدات اســـتثمارية تغنيهـــا عـــن جـــزء من 

اإليرادات النفطية.
وامتـــدت التعديالت الوزاريـــة إلى تعيني 
أحمد اخلليفي محافظا ملؤسسة النقد العربي 
السعودي (البنك املركزي) التي ستكون محورا 
أساسيا في خطط اإلصالح االقتصادي، لكنها 
لن تضطلع بـــدور صندوق الثروة الســـيادي 

خالل الفترة املقبلة.
كمـــا مت دمـــج وزارتـــي العمل والشـــؤون 
التجـــارة  وزارة  واســـتبدال  االجتماعيـــة، 
واالستثمار بوزارة التجارة والصناعة، في ظل 
سعي اململكة جلذب مصادر التمويل اخلارجية 

والتحول إلى قوة استثمارية أساسية.
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◄ أكد معهد لإلحصاء في تونس 
أن معدل التضخم السنوي ارتفع 

بشكل طفيف الشهر الماضي 
مقارنة بشهر مارس، ليصل 

إلى 3.4 بالمئة لكنه تراجع عن 
مستوياته قبل عام البالغة 4.9 

بالمئة.

◄ أعلنت شركة أوراسكوم 
لإلنشاءات، المدرجة في بورصة 

مصر، أنها فازت بعقدين جديدين 
بقيمة 308 ماليين دوالر إلتمام 

المرحلة الثالثة من الخط الثالث 
لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

◄ أعلنت الخطوط القطرية عن 
تقليص عدد رحالتها على 15 خطا 

بينها خطوط أطلقت مؤخرا إلى 
بوسطن األميركية ومانشستر 
البريطانية بسبب تأخر تسلم 
طائرات ايرباص أي 320 نيو.

◄ تنطلق في أبوظبي اليوم 
أعمال الندوة اإلقليمية لمراقبي 
التأمين بعنوان ”المالءة المالية 

والمخاطر“ لمناقشة المخاطر التي 
تواجه صناعة التأمين وتعزيز 
الحوكمة والرقابة في شركات 

التأمين.

◄ كشفت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية سحر نصر أن فجوة 

التمويل في برنامج الحكومة تبلغ 
نحو 30 مليار دوالر، وأن القاهرة 

تسعى لتوقيع اتفاقات استثمارية 
مع جهات أجنبية لتقليص الفجوة.

◄ ارتفعت أرباح شركة ”العربية“ 
للطيران اإلماراتية خالل الربع 

األول من العام الحالي بنسبة 34 
بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من 

العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 
31 مليون دوالر.

باختصار

اقتصاد
{نتوقع أن تشـــهد مصر طفرة في حركة الســـياحة العربية الوافدة خالل العام الجاري. ولدينا 

خطة للوصول إلى 10 ماليين سائح أجنبي خالل العام المقبل}.

يحيى راشد
وزير السياحة املصري

{وثيقـــة اإلصـــالح االقتصـــادي ال تتضمن خصخصة إلنتـــاج النفـــط والغاز أو خصخصـــة التعليم 

والصحة أو بيع أصول الدولة ألي من األفراد والشركات الحتكارها}.

أنس الصالح
وزير النفط الكويتي بالوكالة

السعودية تزيد إيراداتها وتعالج أزمة السكن بقرار واحد

ضربت احلكومة الســــــعودية اثنني من أهدافها األساسية بحجر واحد، حني بدأت بفرض 
رسوم على األراضي غير املســــــتغلة املخصصة للسكن، والذي ميكن أن يرفع اإليرادات 

احلكومية ويعالج أزمة اإلسكان املزمنة.

[ الرياض تفرض أخيرا رسوم {األراضي البيضاء} بنسبة 2.5 بالمئة [ الرسوم تجعل عدم استغالل األراضي عبئا على المالكين

فجوة كبيرة بين العرض والطلب

ماجد الحقيل:

ال توجد وحدات سكنية 

تناسب من يقل دخلهم 

عن 3 آالف دوالر شهريا

دعوات لسياسة عاملية 

ضد املالذات الضريبية

} لنــدن - طالـــب نحو 300 خبيـــر اقتصادي 
االثنـــني املاضـــي حكومـــات العالـــم بالعمـــل 
من أجل ”حتـــركات قوية لوضـــع نهاية لعهد 

املالذات الضريبية“.
وقال اخلبراء في رســـالة مفتوحة صدرت 
عن منظمة أوكسفام اخليرية قبل قمة مكافحة 
الفســـاد التي ســـتعقد فـــي لنـــدن إن ”وجود 
املـــالذات الضريبية ال يضيف إلـــى الثروة أو 
الرفـــاه العاملـــي ككل، إنها ال تفيـــد أي غرض 

اقتصادي“.
وحـــث رئيس الـــوزراء البريطانـــي ديفيد 
كاميرون وغيره من القادة إلى استغالل القمة 
لوضع ”اتفاقيات عاملية جديدة تتعلق بقضايا 
مثـــل نشـــر تقارير عامـــة ومفصلـــة، تتضمن 

املالذات الضريبية“.
وكان نشر ”وثائق بنما“ في الشهر املاضي 
قـــد أعـــاد فتح النقـــاش حول عدالـــة املالذات 
الضريبيـــة. وتضمـــن التســـريب 11.5 مليون 
وثيقة مت احلصول عليها من شـــركة للمحاماة 
في بنمـــا، وتوضح كيفية قيـــام أغنياء العالم 

بإخفاء أموالهم.
وأضـــاف اخلبـــراء أنه ”ينبغـــي أن ترتب 
احلكومات أيضا أوضاعها الداخلية من خالل 
ضمان أن كافة املناطق التي هي مسؤولة عنها 
تقوم بنشر املعلومات املتاحة حول املستفيدين 

احلقيقيني من أي شركة أو صندوق“.

} الرئيـــس التنفيـــذي اجلديد ملجموعة ريو تينتو، جان سيباســـتيان جاك، خالل زيارة، أمس، ملنجم "أيو تولغـــوي" في منغوليا واخلاص بالنحاس 
والذهب والذي سيبدأ اإلنتاج بحلول عام ٢٠٢٠.

مليون وحدة عجز 

الوحدات السكنية 

والمعروض ال يلبي سوى 

ربع الطلب
1.5

الدن  بـــن  مجموعـــة  أعلنـــت   - الريــاض   {
الســـعودية، التي اســـتغنت عن آالف العاملني 
لديهـــا مؤخرا بســـبب صعوبـــات مالية، أنها 
بدأت بتســـديد الرواتب املســـتحقة منذ أشهر 
آلالف املوظفـــني، بحســـب بيـــان صـــادر عـــن 

املجموعة.
وقـــال ياســـني العطـــاس املتحدث باســـم 
مجموعـــة البنـــاء العمالقة، إنهـــا متكنت من 
إجنـــاز تســـديد املســـتحقات املاليـــة لنحـــو 
عشـــرة آالف موظف. وأشـــار فـــي تصريحات 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إلـــى أن اخلطوة 
متت بالتنســـيق مـــع وزارة العمل والشـــؤون 
االجتماعيـــة. وأوضح أن املجموعة ”ســـتقوم 
مـــن  باألمـــر نفســـه للمجموعـــات األخـــرى“ 

املوظفـــني مع توفر الســـيولة ”مـــن زبائننا“، 
في إشـــارة على األرجح إلى مستحقاتها لدى 

احلكومة السعودية. 
وكانت مصادر في الســـعودية قد أكدت في 
شـــهر مارس املاضـــي أن تأخـــر احلكومة في 
سداد مســـتحقاتها للشركة العمالقة في قطاع 
املقـــاوالت، جعلها تعاني مـــن صعوبات مالية 
انعكست سلبا على سداد الرواتب. ويرجح أن 
تأخر احلكومة في دفع املســـتحقات يعود إلى 
انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام ٢٠١٤، 

ما أّدى إلى تراجع إيرادات املالية العامة.
وانعكـــس هـــذا التراجع أيضـــا على دفع 
رواتـــب موظفـــي شـــركة ”ســـعودي أوجيه“ 
اململوكـــة مـــن قبل رئيـــس الـــوزراء اللبناني 

السابق سعد احلريري. وأكد العطاس االثنني 
املاضي أن احلكومة تعهدت بدفع كل املتوجب 
عليها ألصحاب شـــركات املقاوالت ”مبن فيهم 

نحن“. 
وعانت مجموعة بـــن الدن أيضا من فرض 
السلطات عقوبات بحقها في سبتمبر املاضي 
ومنعهـــا من التقدم لتنفيذ مشـــاريع حكومية، 
في أعقاب مقتل ١٠٩ أشخاص على األقل جّراء 

سقوط رافعة تابعة لها في احلرم املكي.
وأفادت وســـائل إعالم ســـعودية اخلميس 
املاضي أن العاهل الســـعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيز وافق على ”إعادة تصنيف الشركة، 
وعودتها إلى العمل في املشروعات، ورفع حظر 
سفر رؤســـاء وأعضاء مجلس إدارتها“. وجاء 

ذلك بعد أيام من تقارير إعالمية ســـعودية عن 
اســـتغناء املجموعة عن ٧٧ ألف موظف أجنبي 

واحتمال االستغناء عن ١٢ ألف سعودي.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
مســـؤول فـــي املجموعـــة تأكيده حينهـــا، نبأ 
اســـتغنائها عن عدد من املوظفني، من دون أن 

يحدد عددهم.

مجموعة بن الدن السعودية تسدد الرواتب المتأخرة لعشرة آالف موظف

ياسين العطاس:

الحكومة السعودية تعهدت 

بدفع جميع المستحقات 

عليها لشركات المقاوالت



} يكثر أصحاب الرأي القاطع واحلاســـم في 
رفـــض التلفزيون كوســـيلة تســـلية أو تربية 
ألطفالهـــم، من ترديـــد مقولة مفادهـــا أّنهم لم 
يترّبـــوا على برامـــج هذا اجلهاز ومشـــتقاته 
ومثيالته من الشاشات ..  ويضيف أحدهم بأّن 
عدم حضور التلفزيون في طفولته جعله يكون 
أكثـــر ابتعادا عن أمـــراض اجليل الذي يترّبى 

اآلن على هذا اجلهاز اللعني كما يصفه.
ال بـــّد من اإلشـــارة إلى أّن الفئـــة العمرّية 
لآلباء واألمهات الذين ال يتحّمســـون ملشاهدة 
أطفالهـــم للتلفزيـــون ويبـــدون حنينـــا زائدا 
ألساليب التسلية والتعليم القدمية هي بني 45

وما فوق، لكّن امللفـــت للنظر أّن بينهم مثقفني 
وفنانني كاملســـرحي التونســـي محمد إدريس 
الـــذي يكرر مرارا فـــي مقابالتـــه التلفزيونية 
بأنه ال ميتلك جهاز تلفزيون في بيته، وهو في 
نظرهم ال يعدو أن يكون مجّرد وسيلة إعالمية، 
فال ينبغي أن تطلب منه دورا أكثر من مهمته، 
ويأتي ذلك في مجمل انتقادهم للتلفزيون الذي 
يصفونه بالبالدة ويتهمونه بتخريب الذائقة.

ثّمة شـــّق آخر مـــن نفس الفئـــة الرافضة 
أو حتـــى املتحّفظـــة علـــى مشـــاهدة األطفال 
للتلفزيون وهو شـــريحة أغلبها من احملافظني 
ألســـباب اجتماعيـــة ودينية، ويســـاندها في 
ذلك أطبـــاء ومختصون يحاولـــون أن يراعوا 
خصوصية مجتمعاتهم ضمن تبريرات علمية، 
يقـــول طبيب مصري ”إن طـــول فترة اجللوس 
لألطفال أمام التلفـــاز ومتابعة األفالم العنيفة 
يؤثران عليهم وعلى سلوكهم، حيث أصبحوا 
كثيري احلركة والشـــغب ويثيـــرون الضجيج 

ويفتعلون املشكالت“.
ويضيـــف طبيـــب استشـــاري مـــن مصر 
”األطفـــال ال يســـتطيعون التفرقة بـــني ما هو 
مقبـــول فـــي املجتمع ومـــا غير ذلـــك، فعندما 
نشاهد نحن الكبار التلفزيون نستطيع متييز 
أن ذلـــك خيـــال وال عالقة له بالواقـــع ’ده فيلم 
بينما ال يســـتطيع األطفال أن  ومش حقيقـــة‘ 

يدركوا ذلك“.
بدأت تتزايد األصوات الرافضة للتلفزيون 
في وســـائل اإلعـــالم والتواصل، حتـــى عّلق 
أحدهـــم ســـاخرا بقولـــه ”ســـتظهر أكثر هذه 
األصوات في التلفزيون نفســـه، وفي اللقطات 
الدعائية ببرامج األطفال، وسيتابعها األطفال 
أيضـــا وينتظـــرون مجيئهـــا فـــي برامجهـــم 

املفضلة بفارغ الصبر“.
بعضهـــم يعتبـــر التلفزيون رفيق ســـوء، 
وبعضهم يراه شّرا ال بد منه، وفي هذا الصدد 
يقول خالـــد وهو يعمل معّلمـــا بأحد األرياف 
”التلفزيـــون ليـــس فردا من أفراد األســـرة، هو  
في منزلي مغلق أثناء الغداء األســـري، وأثناء 
تأديـــة الواجـــب وأي وقـــت آخر غيـــر الوقت 

املخصص ملشاهدته وهو متابعة األخبار“.
كمـــا أّن مشـــاهدة األطفـــال للتلفزيون لها 
تأثير ســـلبي على ذكائهم فكلما زادت مشاهدة 
األطفال للتلفزيون انخفض مستوى حتصيلهم 
الدراســـي، هـــذا باإلضافـــة إلـــى االضطراب 
النفســـي الناجم عن ذلك، يقول محلل نفســـي 
”مما ال شـــك فيه أن شاشـــة التلفزيـــون قادرة 
علـــى أن تثبت فـــي الطفل أنظمة مـــن املبادئ 
والنواميـــس والقيـــم، حتـــى برامـــج الترفيه 
والتسلية تســـتطيع بالتدريج ودون أن يشعر 

الطفل أن تغّير موقفه ورؤيته إلى العالم“.
”القضـــاء علـــى الكثيـــر مـــن النشـــاطات 
والفعاليـــات واملواهب لـــدى الطفل“، هو رأي 
اتفـــق فيه الكثيـــر من الذين ميكن تســـميتهم 
باالنكليزيـــة الـ“أونتي تليفيجـــن“، أي أعداء 
التليفزيـــون، فهو برأي أحد املهتمني "يرّســـخ 
ويثّبـــت في الذهـــن آراء ووجهات نظر جاهزة 
وأحاديـــة اجلانب، فالتلفزيـــون قد غّير محيط 
األطفـــال، ليس فقط عن طريق إشـــغاله ملعظم 
وقتهـــم بل كذلك عن طريق حلوله محل العديد 

من النشاطات والفعاليات األخرى.
ويؤكـــد ”إن األوقات التي يقضيها األطفال 
في اللعب أو في عدم القيام بشـــيء محدد هي 
األوقات التي تنمـــي كفاءاتهم وتراكم خبرات 

من التجربة الشخصية املباشرة“.
كذلـــك املتدينون، املتشـــّددون منهم وكذلك 
الذين يقّدمون أنفسهم كوسطيني، لهم آراءهم 
في هذا املوضـــوع ويعلنونها من خالل خطب 
اجلوامع وعلى صفحات التواصل االجتماعي، 
ملا لهـــذا األمر من حساســـية بالغـــة األهمية، 
يقول أحد أصحاب وجهـــة النظر هذه ”إذا لم 
يخطط للبرامـــج التلفزيونية ســـنجد أبناءنا 
وبناتنـــا يتخبطـــون مـــن هنا إلـــى هناك بني 
البرامج التلفزيونيـــة الهادمة التي ال تفيدهم 
في شـــيء بل جندها تساعدهم على االنحراف 
أحيانـــا وعلى اكتســـاب القيـــم اخلطيرة على 
مجتمعنـــا اإلســـالمي. وأن عـــدم التخطيـــط 
واملراقبـــة للبرامج التلفزيونية يســـاعد على 
انتشـــار برامـــج مســـتعارة وأفـــالم ســـاقطة 
وبرامـــج غنائية ورقص ومســـرحيات فكاهّية 
متيت قلوب املشـــاهدين بال فائـــدة منها ومن 

دون أي هدف اجتماعي يذكر“.
بدورهـــم األطفال لهـــم رأيهم الذي ال ميكن 
حتييـــده في هـــذا املوضـــوع، وهـــو يعنيهم 
بالدرجـــة األولى، يقول الطفـــل بالل  (8 أعوام) 
”أنـــا مّيال أكثر للعب بالكـــرة مع أصدقائي في 
احلي وال أشـــاهد التلفزيـــون، إّال للتفّرج على 
املباريات“. ويضيف شـــادي (9 ســـنوات) من 
لبنـــان ”أقضـــي أغلب وقتي في الكنيســـة في 
الغنـــاء والتدرب علـــى العـــزف وبصراحة ال 

يهّمني التلفزيون كثيرا“.

} يتفــــق مؤيدو التلفزيون فــــي حياة الطفل، 
علــــى أهميــــة دوره فــــي التســــلية والتربيــــة 
والتعليــــم فــــي املجتمعــــات العربية، شــــرط 
توجيهه من قبل جهات اإلشراف، أو االختيار 
احلر واملســــؤول من طــــرف األوليــــاء، لكنهم 
يختلفــــون في الطــــرق واملناهــــج واملضامني 
إلــــى حد التباعد الكّلــــي، فكأمنا ال يربطهم إّال 
احلديث عــــن جهــــاز التلفزيون وهــــو مغلق، 
ويقــــول أحــــد الذين يقّدمون أنفســــهم في بلد 
عربــــي كـ”محافظ وحداثي فــــي نفس الوقت“ 
وفــــي لغة فيهــــا الكثيــــر من مفــــردات الوعظ 
واإلرشاد ”قد تكون للتلفزيون آثاره اإليجابية 
فــــي تنمية القــــدرة علــــى التخيــــل والتوعية 
بأهميــــة دور األوالد والبنــــات فــــي احليــــاة، 
وهو بذلك ميكن أن يســــاهم فــــي تنمية القيم 
االجتماعية اإليجابية لدى املشاهد مثل احلث 
علــــى بر الوالدين واإلحســــان إلى الفقراء من 
خالل املناظر التي تثير االنتباه واألحاسيس 

واملشاعر لدى املشاهدين“.
ويعّلــــق أحــــد الشــــّبان علــــى هــــذا بقوله 
”مللنــــا من منطق املزايــــدة بالقيم االجتماعية 
واألخالقيــــة والدينية، أنــــا أرى أّن التلفزيون 
للفرجــــة ومبحض إرادة الطفــــل قبل األبوين، 
ألّن الطفل ليس غبّيا ومغّفال ويســــهل اقتياده 
إلــــى الوجهة التي يريدها األشــــرار، أو حتى 
الكبــــار، والذين هم ليســــوا دائمــــا على حق، 
أّما القيم الكبرى فتدرك بالسليقة وليست في 

حاجة إلى تلفزيون“. 
ويعّقــــب صديقــــه فــــي املقهــــى بلكنــــة ال 
تخلــــو مــــن ســــخرية ”هــــل تنتفــــي الفضيلة 
فــــي املجتمــــع ملجــــرد اختفــــاء من يذّكــــر بها 
كالبرامج التلفزيونية؟ وإذا أخفينا العنف من 

التلفزيون، هل ينتفي من الشارع؟“.
عدم مالءمة بعض البرامج الغربية للبيئة 
العربيــــة مســــألة فيها غلّو كثيــــر، وترّفع غير 
مبّرر عن القيم اإلنسانية العامة ومجافاة ملبدأ 
التسامح، فلســــنا أحرص على الطفل عموما 
من الذيــــن يتوجهــــون إليه، وتبقــــى املراقبة 

والتوجيه هما األنسبان. 
ويقول دكتور مختص مخاطبا األم ”فكري 
منطقيــــا في البرامج التي تســــمحني ألطفالك 
مبشــــاهدتها، فمثــــال إذا كنــــت معترضة على 
انطــــالق الصغــــار في املنــــزل مردديــــن ’أنت 
أحمق‘ كما يفعل ’سبوجن بوب‘، فرمبا برنامج 
’ســــبوجن بوب‘ ليس مالئما لهم ودعي أطفالك 
يقررون، لو كان أطفالــــك عاقلني بدرجة كافية 
ويفرقون بني التلفزيون والواقع، فال مانع أن 
يشــــاهدوا بعض البرامج، ولكــــن لو مثال بدأ 
ابنــــك بضرب طفل آخر في املدرســــة ألنه يراه 
شــــريرا مثل ’دكتور أنيمو‘ في ’بن تن‘ فأعتقد 

أن مشاهدة الكرتون العنيف ال يناسبه“.

يغفــــل الكثيــــر علــــى أّن برامــــج األطفال 
التلفزيونيــــة لــــم تعــــد حكــــرا علــــى اجلهاز 
التقليدي بقنواتــــه وثباته في صالون البيت، 
فقد صار بإمــــكان الطفل حتميلها عبر أجهزة 
ذكّيــــة أخرى، ّمما ال يعطي مبــــّررا لفكرة غلق 
التلفزيون والتشــــديد على املراقبة، فاملســــألة 
لــــم تعد تتعّلــــق باملنع بل بشــــيء آخر يتعّلق 
بجدوى احلوار مــــع الطفل، هذا احلوار الذي 
بدأ يضمحّل بوجود جهاز يبّث وال يســــتقبل، 
يفعل وال يتفاعل، لكّن بعض الدارسني ال يرون 
في هذا األمر مسألة سلبية، فاجلهاز كالكتاب 
أيضــــا من ناحية فتح دفتيــــه للمعلومة ودون 

حتّفظ وبال أي مشّقة.
لكــــّن املعضلة التي تطــــرح هنا، كما يقول 
مثقف عربــــي يعيش في أوروبــــا، هي الوعي 
املجتمعــــي، ذلك أّن حتــــى الوعي الفردي يظل 
معــــزوال وغيــــر فاعل لــــدى النخــــب الثقافية 
العربية، فتذهــــب ثقافتها أدراج الرياح ملجّرد 
خــــروج الطفل إلى الشــــارع أو حتــــى تبديل 
احملّطة التلفزيونية أو زيارة أطفال من احمليط 

االجتماعي القريب.
التلفزيــــون وغيــــره من األجهــــزة وأدوات 
التواصل والتســــلية احلديثــــة موجودة قبل 
مجــــيء األطفــــال املتعاملني معهــــا اآلن، فهل 
ستســــتمّر وتتطّور حتى يكف ”عّشــــاق الزمن 
عــــن التذّمــــر والتحّســــر ويعلنون  اجلميــــل“ 
حنينهــــم إلــــى التلفزيــــون واآليبــــاد والبالي 
ستيشن وغيرها، أم أّن رفض العصر ومفرداته 
ســــمة عربية بامتياز؟ وكيف ترفض زمنا أنت 
تعيش فيه؟ على حّد تعبير أحد اآلباء من ذوي 

التحصيل العلمي العالي.
يبــــدو أّن الغــــرب ميضــــي فــــي إجنازاته 
التقنّيــــة بنفس الســــوّية التي ميضــــي فيها 
الكثيــــر من العرب في هــــدر الكثير من الوقت 
ملناقشة ما أجنزه غيرهم، لكّن موضوع عالقة 
املتفــــّرج الصغير بهذا اإلجنــــاز الكبير يطرح 
فــــي الغرب أيضا بقّوة واحتــــدام، وتخّصص 
له مراكز البحوث والندوات التي تسير كخط 
مواز ومستقيم مع املنجز العلمي ومبنطق أن 
ال أحــــد يعالج تبعات املنتــــوج إّال من اخترعه 
وسّوقه، وصار مثل الواجب عليه أن ينّبه إلى 

أعراضه اجلانبية مثل علب الدواء.
يقول أستاذ فلســـفة في جامعة عربية في 
معرض رده عن سؤال: ما هي احللول املطروقة 
ملعاجلـــة هذه األزمة؟ هل ســـمعت يوما بجهاز 
عمره عقود من الزمن ووقع ســـحب تداوله من 

األسواق العتبارات أخالقية أو تربوّية؟ 
ويعلّق قائال ”ميكن أن ينســــحب رافضوه 
وميتنعــــوا عــــن اســــتعماله، أّمــــا منتجــــوه 
فيعّدلون ويطّورون، لكنهــــم ال يعيدون النظر 

في اجلهاز بل في الذي يستعمله“.

حكيم مرزوقي

} جهاز التلفزيون في صالونات البيت وغرف األطفال مبثابة قطعة األثاث ذات 
االســــتعمال اليومي والتي ال يســــتغنى عنها إّال في ما ندر، خصوصا إذا كانت 
تعنــــي أطفالنا، وما تعنيه هــــذه الكلمة من التعّلق الوجداني مع واجب احلرص 
على التنشئة السليمة في عصر يصفه اجلميع بالصعب واملعقد واخلطير أيضا.

تؤكد دراســــات كثيرة أّن معظم األطفال صــــاروا يالزمون البيت بعد العودة 
من املدرســــة أكثر من األجيال التي سبقتهم ال سيما في مجتمعات املدينة، وذلك 
ألسباب كثيرة تتعّلق بطبيعة العصر، ويبدو هذا واضحا لدى الفئات امليسورة 
كما املتوســــطة والفقيــــرة التي تقل في أحيائها النــــوادي واحلدائق املخصصة 
للعب وتكثر فيها املشاكل االجتماعية، فتنزع األسرة وبدافع احلرص على توفير 
احلد األدنى من وســــائل الراحة والتســــلية وكذلك التعّلم بدرجة أقل إلى جهاز 

يكاد يجمع الكثير على أن ال غنى عنه، واسمه التلفزيون.
ال ميكــــن إنكار أّن غالبية العائالت العربية حتــــاول توفير أجهزة التلفزيون 
ومشــــتقاته مــــن برامج األطفــــال واأللعاب على ســــبيل إشــــغالهم بدرجة أولى، 
وليست التربية والتعليم الذي صار بدوره شكال من أشكال اإلشغال الذي ميّكن 

األولياء من االلتفات إلى همومهم املعيشّية في الطبقات العريضة من املجتمعات 
العربية. يحيل طرح موضوع األطفال وعالقتهم بالتلفزيون ـ ومن ثّم رأي الناس 
ـ أكثر من وجهة نظر وسؤال ورأي، وال ميكن ملهتّم أن يبدي وجهة نظره في هذا 
األمر دون حتّفظ على جانب آخر، ومن هذا املنطلق تنشــــطر اآلراء وتتشّظى إلى 

درجة يصعب ضبطها ووضعها في خانتني متباينتني.
اخلوض في موضوع الطفل والتلفزيون ومحاولة استبيان اآلراء بسؤال هل 
أنت مع التلفزيون كوســــيلة تسلية وتعليم للطفل أم مع الطرق األخرى واألقرب 
منها إلى الكالســــيكية؟ أمر يبدو عبثّيا ويشبه السؤال هل تستخدم السيارة أم 
ال؟ كما قال أحد املهتّمني بهذا الشــــأن، ثم إّن الســــؤال داخل البيئة العربية وما 
حتويه من تناقضات يحمل إرباكات كثيرة، تبدأ بخصوصية كل مجتمع ودرجة 
نصيبه من اإلمكانيات املتاحة، إضافة إلى صداه لدى األســــر العربية املقيمة في 
املجتمعات الغربية واختالف التنشــــئة واالهتمامــــات بينها وبني أبنائها الذين 

ترّبوا على ثقافة مختلفة.
وبهــــذا الصدد يقول مثقف عربي مقيم في لنــــدن إّن ابنه البالغ من العمر 16 
عاما لديه وعي سياســــي، وكان يتابع االنتخابات البلدية كما يتابع من في مثله 

في تونس مثال مباريات لكرة القدم.

درجــــة التعّلق بالتلفزيون ونوعية البرامج التي يتابعها الطفل تطرحان في 
حّد ذاتيهما نقاشــــا ساخنا، حتى أن أحد الدارســــني قال في هذا الصدد إلحدى 
السيدات ”إذا أردت استفزاز أولياء األطفال اسأليهم كم ساعة يقضيها أبناؤهم 
أمام التلفزيون يوميا؟ ستجدي أنهم يحاولون أن يجدوا كل األعذار التي توضح 
ســــبب قضــــاء األبناء كل هــــذا الوقت أمــــام التلفزيون. أمــــا إذا أردت أن تؤّنبي 

ضميرهم، فاسأليهم ما نوع البرامج واألفالم التي يشاهدها أبناؤهم؟“.
كما يفرض ســــؤال هل أّن العالقة بني الطفل والتلفزيون على سبيل التسلية 
والتــــي البد منهــــا له، أم أّن فيها بعدا تعليميا وقيمــــة تربوية؟ وما حجم احليز 
الزمني الــــذي تنبغي إتاحته للطفل في حال االلتقاء عند نقاط تقاطع في اآلراء؟ 
وهــــل من تركيز لدى ســــلطات اإلشــــراف العربية على ما بــــات يعرف في الغرب 
بـ“الدوكو دراما“ أو الدراما التوثيقية، أي تلك التي جتمع بني التسلية والتشويق 

من ناحية والقيمة املعرفية والعلمية من جهة ثانية؟
هــــل يحق لنــــا أن نســــأل أين صنــــدوق األلعــــاب وزاوية الكتــــب واملجّالت 
القصصيــــة؟ وهل نترّحم علــــى اجلّدة واحلكايات وأدوات اللعــــب التقليدية، أم 
أّن مجّرد طرح الســــؤال أصبح يثير السخرية ويضع صاحبه في خانة املهتّمني 

بالفولكلور وما بات يعرف بذكريات الزمن اجلميل؟

سبب للكسل الذهني والبدني 

والسلوك العدواني

العبون ومربون 

في هيئة جهاز 

التلفزيون والطفل.. رافضون ومتحمسون، واملتحفظون كثيرون

الثالثاء 2016/05/10 - السنة 38 العدد 1210271

أضداد

التلفزيون مجرد وسيلة 

إعالمية، فال ينبغي 

أن تطلب منه دورا 

أكثر من مهمته، هذا 

ما يراه بعض النقاد 

الذين يتهمونه بتخريب 

الذائقة للصغار والكبار

عدم مالءمة بعض 

البرامج الغربية للبيئة 

العربية مسألة فيها غلو 

كثير، وترفع غير مبرر 

عن القيم اإلنسانية 

العامة ومجافاة ملبدأ 

التسامح

«تزايد تعســـر نطق األطفال إلى ســـن متأخرة وظهور أعراض طيف توحدي وتشـــتت 

انتباه، هي أعراض مالزمة للطفل الذي يتعرض بشكل مستمر لشاشة التلفاز}.

مصطفى أبو سعد
استشاري نفسي وتربوي

«البرامـــج التلفزيونيـــة الهادفـــة تؤثر إيجابا علـــى عقل الطفل، بدايـــة عالقة الطفل 

باإلعالم تبدأ بالتلفزيون والكمبيوتر والهاتف، وتجذبه الرسوم املتحركة والغريبة}.

نادر ياغي
أخصائي نفسي واجتماعي

قلة النشاط الحركي من  أبرز عيوب التلفزيون

المراقبة والتوجيه أمران ال بد منهما
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تحديات

} لنــدن - فـــي العـــام املاضي كان مشـــجعو 
نادي ليستر سيتي سعداء بالتعادل مع نادي 
مانشســـتر يونايتد، الذي يعد إحدى قالع كرة 
القـــدم اإلنكليزية. لكن هذا العـــام، النتيجة لم 

تُكن كافية متاما.
وشـــكل املجـــد الـــذي حققه نادي ليســـتر 
سيتي انعكاســـا على حقيقة أن شركة عمرها 
132 عامـــا من املمكن ان تســـتمر في التصرف 

كصبي جديد دخل للتو إلى احللبة.
وكمدير تنفيذي متكن من إحياء مرة أخرى 
عالمة جتارية كانت توشك على األفول، كسب 
املـــدرب كالوديو رانييري احتراما مســـتحقا 

كأحد ”كبار رجال إدارة األعمال“.
وحقق ليســـتر الفوز بالـــدوري اإلنكليزي 
املمتاز بعد رحلة خيالية دامت تســـعة أشهر. 
وأصبحت الكأس من نصيبه بعدما فشل أقرب 
منافسيه، توتنهام هوتســـبير، في الفوز على 

تشيلسي.
لكن بعد االحتفاالت، بقـــي فريق ميدالندز 
مع سؤال، هل سيكونون معجزة ملوسم واحد، 

أم بإمكانهم تكرار النجاح؟
ويقول احمللل االقتصادي ســـالم ســـرحان 
لـ“العـــرب“ إن ”حســـابات األرقـــام تســـتبعد 
بالتأكيد تكرار ما حدث هذا املوســـم املنتهي، 

لكـــن ليس بشـــكل نهائـــي، خاصـــة إذا حافظ 
ليستر على الروح العائلية االستثنائية ومتكن 

من إبقاء أبرز جنومه وإضافة جنوم جدد“.
ووفقـــا ألرقـــام طرحتهـــا شـــركة ديلويت 
االستشـــارية، ســـيحصل نادي ليستر سيتي 
علـــى األقل علـــى 50 مليون جنيه إســـترليني، 
مع احتمـــال ارتفاعهـــا إلى 75 مليـــون جنيه 
إسترليني، كنتيجة مباشرة للفوز في الدوري 

املمتاز هذا املوسم.
ويحصـــل كل فريق في الـــدوري اإلنكليزي 
على 880 ألف جنيه إســـترليني على كل مباراة 

له تنقل على الهواء مباشرة في الدوري.
وأذيعت 16 مباراة لليســـتر سيتي على 
شبكة سكاي سبورتس وبي تي سبورتس 

هـــذا املوســـم، وهو مـــا حقـــق قرابة 14 
مليون جنيه إسترليني خلزينة النادي، 
بزيـــادة قـــدرت بــــ5.2 ماليـــني جنيه 
إســـترليني مقارنة مبـــا حصل عليه 

الفريق املوســـم املاضي، عندما مت 
بـــث 10 مباريات فقط للفريق على 

الشبكتني.
وحقق النـــادي 8.7 ماليني 
جنيه إســـترليني أخرى بعدما 

أنهى املوســـم املاضي في املرتبة 
14 فـــي قائمـــة الدوري املمتـــاز. ومن 

املتوقع أن يصل هذا املبلغ إلى 25 مليون 
جنيه إسترليني بعدما حصد الفريق لقب 

الدوري هذا املوسم.
لكـــن متخصصـــني يقولون إنه ســـيكون 

فـــي حاجة إلى املزيد من االســـتثمار من أجل 
أن يحجز لـــه مكانا في مقدمة جـــدول األندية 

اإلنكليزية الكبرى.
ويقول ســـتيفان زمياســـكي، مؤلف كتاب 
”املـــال وكرة القـــدم، دليل اقتصاد كـــرة القدم“ 
واألكادميـــي في صناعـــة الرياضة في جامعة 
ميتشـــيجان األميركيـــة ”تطّلـــب األمـــر مـــن 
تشيلسي ومانشستر ســـيتي إنفاق ما يقارب 
مليار جنيه إسترليني على شراء الالعبني لكل 
منهما لترسيخ مكانتهما في الدوري املمتاز“. 
وتابع ”ال أعتقد أن 50 مليونا إضافية ستحقق 
األمر. وال أعتقد حتى أنها تقترب من حتقيقه“.
ويرى زمياســـكي أن أفضل مؤشـــر ملكانة 
الفريق فـــي الدوري، وفقا ألبحاثه، هو فاتورة 
األجـــور التي تعد عالمة على املدى الذي تنفق 

فيه الِفرق على العبيها.
وفـــي املوســـم املاضي أنفق نادي ليســـتر 
ســـيتي 57 مليون جنيه إسترليني على أجور 
الالعبـــني، وهي ثالـــث أقل فاتـــورة أجور في 

الدوري في ذلك الوقت.
وكان أكبـــر املنفقني نادي تشيلســـي بـ 16 
مليـــون جنيـــه إســـترليني، وكانـــت النتيجة 

املباشرة هي تتويجه بطال للدوري.
إن فوز ليســـتر  وقال ســـرحان لـ“العرب“ 
ســـيتي بالدوري أثبت ألول مرة منذ عقود أن 
األموال ليست العنصر احلاسم، وهو ما ميكن 
أن يرفـــع معنويات الكثير مـــن الفرق األصغر 
حجمـــا في املعطيـــات االقتصادية. وليس من 
اإلنصـــاف إقصاء هـــذا االحتمـــال في حلظة 

تتويج ليستر االستثنائية.
وأضاف ”في األوضاع العادية فإن مستوى 
األجور لدى األندية يعد 
أحد العوامل احلاسمة 
في اســـتقطاب أفضل 
الالعبني. األندية ذات 
األجـــور املنخفضة ال 
ميكنها عادة االحتفاظ 
املتميزين،  بالالعبني 

يقوض  مـــا  وهو 
احلفـــاظ  فـــرص 
على  قدرتها  علـــى 

املنافسة“.
الصعب  ومـــن 
على الالعبني الذين 
تألقـــوا فـــي فريـــق 
مثل  ســـيتي  ليستر 
ريـــاض  اجلزائـــري 
وجيمـــس  محـــرز 
فاردي، مقاومة إغراء 
احلصـــول على أجور 
األندية  فـــي  مضاعفة 

الكبرى.
وقـــال ســـرحان إن 
”ذلـــك يحصـــل أحيانا، 
بالفعـــل  حـــدث  وقـــد 
فترة  فـــي  ليســـتر  مـــع 
الشـــتوية  االنتقـــاالت 
السابقة حني خالف محرز 
وفـــاردي جميـــع التوقعات 

ولم يغادرا ليستر“.
ويقول زمياسكي ”العالقة 
األساســـية هـــي أن املوهبـــة 
شـــيء ميكن شـــراؤه في سوق 
موثوقـــة إلـــى حد مـــا. نحن 
نـــادي  مهاجـــم  أن  نعـــرف 
ليونيـــل  برشـــلونة 
ميســـي يحصـــل 

علـــى القـــدر األكبر من املال ألنـــه أفضل العب 
في العالم. بشـــكل عام، نعـــرف أن املال يعادل 

النجاح، والنجاح يوّلد إيرادات أكثر“.
وإذا بقيت املقارنات التاريخية بني املوارد 
املالية لألندية واألداء في امللعب حقيقية، فإن 
مجلس إدارة نادي ليستر سيتي بقيادة رئيس 
مجلس إدارتـــه ومالكه املليارديـــر التايلندي 
فيشاي ســـريفادانابرابا، ســـيجد نفسه أمام 

معضلة.
ويقول دان جونز، رئيس مجموعة األعمال 
الرياضية في ديلويت، إن ليســـتر ســـيتي إما 
أن ُيراكـــم نقـــودا هـــذا العام ويأمـــل – لكن ال 
يتوّقـــع – أن يكرر العبو الفريق احلاليون أداء 
هـــذا العام، وإما أن يراهن على أن الزيادة في 

اإلنفاق ستؤدي إلى جناح وإيرادات أكبر.
وأضاف ”هناك حجـــج وجيهة، من جانب 
كرة القدم واملـــوارد املالية، للذهاب في أي من 

االجتاهني“.
واحتـــالل النادي صدارة الـــدوري املمتاز 
هـــو أكبر تفـــوق فـــي األداء، مقارنة 
بفاتورة األجور في األعوام 
الـ15 املاضية. 
فما مـــن ناٍد 
القدرة  ميلك 
التـــي  املاليـــة 
ميلكهـــا ليســـتر ســـيتي ســـبق أن وصل إلى 

املراكز األربعة األولى، فضال عن بلوغ القمة.
هـــو  الســـابق  األفضـــل  النـــادي  وكان 
إبســـويتش تـــاون الذي انتهى فـــي عام 2001 
فـــي املركز اخلامس، مع فاتورة أجور صغيرة 

باملثل.
وحني احلكم على أداء ليستر بناء على ما 
حصـــد من نقاط، وليس املركز، فإن هذا يجعل 
إجنازه أكثر إثـــارة لالهتمام، إذ ينبغي األخذ 
في احلســـبان تصّدره بفارق كبير من النقاط 
عن صاحب املركز الثاني، توتنهام هوتسبير.

مجموع نقاط عادي

وتساءل ســـرحان إن كان التوقيت مناسبا 
للتحليـــل االقتصـــادي بالتزامـــن مـــع ضرب 
ليستر ســـيتي جلميع التحليالت والتوقعات 

وإثبات أنه ميكن حتديها جميعا.
إن ”األمر يتعلق أيضا  وأضاف لـ”العرب“ 
بخطـــط امللياردير التايلندي ســـريفادانابرابا 
الـــذي صدرت منه إشـــارات إلى أنـــه قد يرفع 
اســـتثماراته في الفريق بدرجة كبيرة، خاصة 
أنه يحتـــاج لعدد أكبر مـــن الالعبني ملواجهة 
متطلبـــات جـــدول املباريـــات املزدحـــم، الذي 
يتضمـــن مباريـــات كثيـــرة وشـــاقة وتتطلب 

سفرات كثيرة في دوري أبطال أوروبا“.
ومع فاتورة أجور ليســـتر احلالية كان من 
الطبيعـــي أن يحقق الفريـــق 37 نقطة في هذه 
املرحلة من املوسم، متاما بعد كريستال باالس 

فـــي املركـــز 16. بدال من ذلـــك، زاد الفريق عدد 
النقاط أكثر من الضعف.

ووفقا لتقديرات ديلويت، سيكســـب نادي 
ليســـتر 30 مليون جنيه إســـترليني في شكل 
جائزة مالية وإيصـــاالت تذاكر من دخوله في 
دوري أبطـــال أوروبا العام املقبل. وإذا جتاوز 
مراحل املجموعات ميكن أن يكسب الفريق ما 

يصل إلى 50 مليون جنيه إسترليني.
وحتـــى قبل جنـــاح هـــذا العـــام، ارتفعت 
إيرادات النـــادي 73 مليون جنيه إســـترليني 
العـــام املاضـــي لُتصبـــح 104 ماليـــني جنيه 
إسترليني بسبب الصعود إلى الدوري املمتاز.
ومن املفتـــرض لهذا الرقـــم أن يرتفع مرة 
أخـــرى إلـــى 125 مليون جنيه إســـترليني في 
العـــام املقبـــل، و155 مليون جنيه إســـترليني 
في املوسم الذي بعده (حتى ولو أنهى ليستر 
املوسم في املركز األخير) عندما تنطلق صفقة 
تلفزيونيـــة جديدة بقيمـــة 5.1 مليارات جنيه 

استرليني من شبكتي ”سكاي“ و“بي تي“.
ويحتل ليســـتر اآلن املرتبـــة 24 بني أغنى 
أنديـــة العالم، مـــن حيث العائـــدات، واملرتبة 
12 بـــني أندية الدوري اإلنكليـــزي املمتاز. لكن 
مقارنـــة مبانشســـتر يونايتـــد الـــذي وصلت 
إيراداته إلى نحو 400 مليون جنيه إسترليني 
العـــام املاضـــي، ال يـــزال ناديـــا مـــن احلجم 

الصغير.
ويـــرى زمياســـكي أن جناح ليســـتر غير 
املتوقع ميكن أن يكســـر توازنا هشا بني أندية 
القمة، ما يجبر املنافســـني علـــى إنفاق املزيد 

على الالعبني.

ليستر سيتي.. تحطيم السقف الزجاجي لسطوة المال

[ الفوز بلقب الدوري اإلنكليزي يحيي عالمة تجارية منهارة [ حقوق البث وتوسيع االستثمارات يدخالن ليستر إلى حلقة الكبار

يتســــــاءل الكثيرون إن كان التوقيت مناســــــبا للتحليل االقتصادي بالتزامن مع ضرب ليستر 
ســــــيتي جلميع التحليالت والتوقعات وإثبات أنه ميكن حتديها جميعا. فوز ليســــــتر ســــــيتي 
بالدوري أثبت ألول مرة منذ عقود أن األموال ليست العنصر احلاسم، وهو ما ميكن أن يرفع 

معنويات الكثير من الفرق األصغر حجما في املعطيات االقتصادية.

فات وقت النجاح.. حان اآلن وقت الحفاظ عليه

راكم نقودا هذا العـــام ويأمل – لكن ال يتوقع – أن يكرر العبو الفريق الحاليـــون أداء هذا العام، وإما أن 
ُ
{ليســـتر ســـيتي إما أن ي

يراهن على أن الزيادة في اإلنفاق ستؤدي إلى نجاح وإيرادات أكبر}.

دان جونز
رئيس مجموعة األعمال الرياضية في ديلويت
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العالقة األساسية هي أن املوهبة 

فــي ســوق  شـــيء يمكن شــــراؤه 

عام،  بشكل  ما.  حد  إلى  موثوقة 

النجاح،  يعادل  املــال  أن  نعرف 

والنجاح يولد إيرادات أكثر

!

ستيفان زيماسكي

األندية ذات األجور املنخفضة ال 

يمكنها عادة االحتفاظ بالالعبني 

املــتــمــيــزيــن، وهــــو مـــا يــقــوض 

على  قدرتها  على  الحفاظ  فرص 

املنافسة

!

سالم سرحان

ليستر سيتي
ه إســـترليني،
مليـــون جنيه
وز في الدوري

وري اإلنكليزي
على كل مباراة

الدوري.
سيتي على
سبورتس

قرابة 14
لنادي، 
جنيه 
عليه 
مت
ى

ة
ومن 

2 مليون 
فريق لقب

نه ســـيكون
ثمار من أجل 
جـــدول األندية

مؤلف كتاب ،
كـــرة القدم“ د
ضة في جامعة
األمـــر مـــن ب
ج ي

فاق ما يقارب
 الالعبني لكل
وري املمتاز“.
ضافية ستحقق
من حتقيقه“.
مؤشـــر ملكانة
ثه، هو فاتورة
دى الذي تنفق

نادي ليســـتر
ني على أجور
ورة أجور في

تتويج ليستر االستثنائية.
”وأضاف ”في األوضاع العادية فإن مستوى 
األجور لدى األندية يعد 
أحد العوامل احلاسمة 
في اســـتقطاب أفضل 
الالعبني. األندية ذات 
املنخفضة ال  األجـــور
ميكنها عادة االحتفاظ 
املتميزين،  بالالعبني 

يقوض  مـــا  وهو 
احلفـــاظ  فـــرص 
على  قدرتها  علـــى 

املنافسة“.
الصعب  ومـــن 
على الالعبني الذين 
تألقـــوا فـــي فريـــق 
مثل  ســـيتي  ليستر 
ريـــاض  اجلزائـــري 
وجيمـــس  محـــرز 
فاردي، مقاومة إغراء 
احلصـــول على أجور 
األندية  فـــي  مضاعفة 

الكبرى.
وقـــال ســـرحان إن 
”ذلـــك يحصـــل أحيانا، 
بالفعـــل  حـــدث  وقـــد 
فترة  فـــي  ليســـتر  مـــع 
الشـــتوية  االنتقـــاالت 
السابقة حني خالف محرز 
وفـــاردي جميـــع التوقعات 

ولم يغادرا ليستر“.
ويقول زمياسكي ”العالقة 
األساســـية هـــي أن املوهبـــة 
شـــيء ميكن شـــراؤه في سوق 
موثوقـــة إلـــى حد مـــا. نحن 
نـــادي  مهاجـــم  أن  نعـــرف 
ليونيـــل  برشـــلونة 
ميســـي يحصـــل 

الرياضية في ديلويت، إن ليســـتر سـ
أن ُيراكـــم نقـــودا هـــذا العام ويأمـــل

ي

أن يكرر العبو الفريق احلال – يتوّقـــع
يرير

–
هـــذا العام، وإما أن يراهن على أن ال
اإلنفاق ستؤدي إلى جناح وإيرادات
”هناك حجـــج وجيهة، م وأضاف
كرة القدم واملـــوارد املالية، للذهاب ف

االجتاهني“.
واحتـــالل النادي صدارة الـــدور
هـــو أكبر تفـــوق فـــي األداء
بفاتورة األجور في
الـ15
فما
ميلك
املاليـــة
ميلكهـــا ليســـتر ســـيتي ســـبق أن و
املراكز األربعة األولى، فضال عن بلوغ
الســـا األفضـــل  النـــادي  وكان 
إبســـويتش تـــاون الذي انتهى فـــي
فـــي املركز اخلامس، مع فاتورة أجور

باملثل.
وحني احلكم على أداء ليستر بنا
حصـــد من نقاط، وليس املركز، فإن ه
إجنازه أكثر إثـــارة لالهتمام، إذ ينبغ
في احلســـبان تصّدره بفارق كبير م
عن صاحب املركز الثاني، توتنهام ه

مجموع نقاط عادي

وتساءل ســـرحان إن كان التوقيت
بالتزامـــن مـ للتحليـــل االقتصـــادي
ليستر ســـيتي جلميع التحليالت وا

وإثبات أنه ميكن حتديها جميعا.
إن ”األمر يتع وأضاف لـ”العرب“ 
بخطـــط امللياردير التايلندي ســـريفا
الـــذي صدرت منه إشـــارات إلى أنـــه
اســـتثماراته في الفريق بدرجة كبير
أنه يحتـــاج لعدد أكبر مـــن الالعبني
متطلبـــات جـــدول املباريـــات املزدح
يتضمـــن مباريـــات كثيـــرة وشـــاقة
سفرات كثيرة في دوري أبطال أوروب
ومع فاتورة أجور ليســـتر احلالي
37 نقطة 7الطبيعـــي أن يحقق الفريـــق
املرحلة من املوسم، متاما بعد كريست

ُ



} أبوظبي  – تنطلق مســــاء اليوم الثالثاء من 
مســــرح شــــاطئ الراحة بأبوظبي الحلقة قبل 
األخيرة من برنامج شاعر المليون في موسمه 
الســــابع، وذلك بمشاركة 6 شعراء (ُعرف منهم 
حتى اآلن خمســــة شعراء) من أصل 48 شاعرًا 
مــــن 9 دول عربية بدؤوا منافســــات الموســــم 
الجديــــد فــــي فبرايــــر الماضــــي وتمكنوا من 
تجــــاوز مراحــــل المســــابقة والوصــــول إلى 

المرحلة النهائية منها.
وُتقام المرحلة األخيرة من "شاعر المليون" 
في موســــمه الســــابع، على حلقتين يومي 10 
و17 مايو 2016، حيث يتوج حينها حامل لقب 
شاعر المليون وبيرق الشعر للموسم الجديد.

وتأهــــل حتــــى اليــــوم للمرحلــــة األخيرة 
كل مــــن الشــــاعر الســــعودي خزام الســــهلي، 
الشــــاعر الكويتي راجح الحميداني، الشاعرة 
اإلماراتية زينب البلوشي، الشاعر السعودي 
محمد السكران التميمي، والشاعر السعودي 

عبدالمجيد الذيابي.

ومــــع بداية حلقة الغد ســــوف يتم اإلعالن 
عن نتيجة تصويت الجمهور لشــــعراء الحلقة 
الماضيــــة (األخيــــرة مــــن المرحلــــة الثالثة)، 
حيث سيتأهل شــــاعر واحد للمرحلة األخيرة 
من بين الشــــعراء: ســــعد بن بتال من الكويت 
الــــذي حصل على 46 درجة من لجنة التحكيم، 
وســــعود بن قويعان من الكويــــت (45 درجة) 
، وفهــــد المــــري من قطر (42 درجة)، وســــامي 

العرفج من السعودية (45 درجة).
وكشف سابقا سلطان العميمي عن معيار 
الحلقة النهائية من مسابقة "شاعر المليون"، 
حيث طلبت لجنة التحكيم من شعراء األمسية، 
كتابة قصائد تتراوح بيــــن 10 و12 بيتا، على 
أن تكون حــــرة الوزن والقافيــــة والموضوع، 
فيما ســــيتم اإلعالن عن المعيار الثاني مساء 

اليوم الثالثاء.
من ناحيــــة أخرى أشــــار العميمي إلى أن 
الفائز في "شــــاعر المليون" بموسمه السادس 
2013-2014 سيف المنصوري سيكون حاضرا، 

إما للدفاع عن لقب "شــــاعر المليون والبيرق، 
وإمــــا لتــــرك الفرصة أمام شــــعراء الموســــم 
الســــابع.. وقال العميمي "إن أراد المنصوري 

دخول المنافســــة فعليــــه أن يكتب 
قصيدة تخضــــع للمعيار الذي 

تّم طرحه".
"شــــاعر  أن  ونذكــــر 
برنامــــج  المليــــون" 
تلفزيونــــي  مســــابقات 
تنظمه وتنتجه وتشرف 
إدارة  لجنــــة  عليــــه 
المهرجانــــات والبرامج 

الثقافيــــة والتراثيــــة في 
ويهدف  أبوظبــــي.  إمــــارة 

الشعر  تراث  لصون  البرنامج 
وتثبيته  العربية،  للمنطقة  النبطي 

ضمــــن واجهــــة األدب العربــــي، والترويج له 
في األوســــاط العربيــــة واكتشــــاف المواهب 
اإلماراتيــــة والخليجية والعربية التي لم تتح 

لها فرصة الظهور اإلعالمي مسبقا، وتقديمها 
بشــــكل الئــــق انطالقــــا مــــن عاصمــــة الثقافة 

أبوظبي.
وقد اســــتطاع البرنامــــج بجدارة أن 
يغيــــر خارطة الشــــعر النبطي وأن 
بريقها،  الشعرية  للساحة  يعيد 
الحقيقي  المقيــــاس  فأصبــــح 
لشاعرّية الشاعر ومدى قبوله 
أن  باعتبار  الجمهــــور،  لدى 
هــــذا المقيــــاس اعتمد على 
ســــاحة مفتوحة ومنافســــة 
شفافة ولجنة تحكيم منصفة 
بذائقــــة  يتمّتــــع  وجمهــــور 
وحّس فّني كبيرين، إضافة إلى  
والمصداقّيــــة في الطــــرح واألداء، 
ما جعل هذا البرنامج الشــــعري األكبر 
عربيــــا يحوز علــــى أكبر متابعــــة جماهيرية 
لفعالياته الشــــعرية حيث يصل عدد مشاهدي 

األمسية الواحدة إلى 18 مليون مشاهد. 
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ثقافة
نظـــم مركز الشـــيخ إبراهيم بن محمـــد آل خليفة للثقافة والبحـــوث، في العاصمة 

البحرينية املنامة، مســـاء أمس االثنني، أمســـية ثقافية للروائية السعودية سارة 

مطر للحديث حول موضوع «منظور األب في الرواية السعودية}.

على هامش فعاليات الدورة الخامســـة عشـــرة ملنتدى اإلعالم العربي، التي تقام 

في دبي، يوقع ســـلطان العميمي، مدير أكاديمية الشـــعر العربي التابعة لهيئة 

«غرفة واحدة ال تكفي}.  أبوظبي للسياحة والثقافة، كتابه املوسوم بـ

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة 
حفل توقيع ومناقشة كتاب ”فرعون 
ذو األوتاد.. تهويد التاريخ واألرض 

والتراث وأكذوبة األرض الموعودة“، 
للكاتب أحمد سعد الدين، وذلك يوم 

الخميس 12 مايو الجاري.

◄ يشارك فنان الشريط المرسوم 
الفرانكو-جزائري جياللي دفالي 

في الدورة العاشرة للمنتدى الدولي 
للشريط المرسوم بتطوان (شمال 

المغرب) التي تعقد فعالياتها من 10 
إلى 14 مايو الجاري. 

◄ ينظم المعهد الهولندي بالقاهرة 
(NVIC)، دورة تدريبية في علم 

المصريات، في الفترة ما بين 16 
مايو حتى 4 يونيو المقبل، على مدار 

6 محاضرات تتناول تاريخ مصر 
القديمة، وتتبع تطور الفن المصري 

القديم والهندسة المعمارية.

◄ فاز مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي، لخدمة اللغة 

العربية، من السعودية بجائزة محمد 
بن راشد للغة العربية، في محور 

السياسات اللغوية والتخطيط عن فئة 
”أفضل مبادرة في السياسات اللغوية 

والتخطيط اللغوي“.

◄ نظم فرع رابطة الكتاب األردنيين 
في الزرقاء أمسية لمناقشة السرديات 
التاريخية حول فلسطين وتبيان مدى 

هيمنتها على الثقافة العربية قدمها 
الباحث فاضل الربيعي. 

◄ تستضيف مكتبة الكابينة، بالقاهرة، 
مساء الجمعة 13 مايو الجاري، الكاتب 

رؤوف مسعد، في مناقشة مفتوحة 
لروايته ”زهرة الصمت“ الصادرة 

مؤخرا عن دار العين.  

باختصار

هل تفتتح الهيئة العليا للثقافة في السعودية عصرا ثقافيا جديدا
[ منذ أن بدأت القرارات تأخذ طريقها إلنشاء الهيئة واألسئلة الكبيرة تالحقها [ هل ينجح مشروع الهيئة في تجاوز األسئلة المشروعة

زكي الصدير

} بدأت فكرة إنشـــاء الهيئـــة العليا للثقافة 
بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية تخطو أولى 
خطواتهـــا لتكون واقعا بقـــرار ملكي واضح 
وصريـــح، لتدفـــع بالمثقفيـــن الســـعوديين 
إلى حالـــة من التفاؤل ناحيـــة األفق الثقافي 
المتوّقـــع، خصوصا وأن هـــذه الهيئة تأتي 
متكاملة مع هيئة الترفيه في ســـياق ترسيخ 
المملكة للمجتمع المدني المؤسســـاتي الذي 
يأتي منســـجما مـــع رؤيتها االســـتراتيجية 
للعام 2030. ولكن، هل األمر بهذه الســـهولة؟ 
أن نتخذ قرارا بإنشـــاء هيئة للثقافة، وقرارا 
آخر للترفيه، هل األمر بهذه البســـاطة؟ أم أنه 
ســـيكون تحديا كبيرا في وجه التيار الديني 
الذي يحّرم الترفيـــه ويرى في الثقافة دخيال 
غربيـــا من جهـــة، ويحاصـــر المثقفين الذين 
يرغبون في استقالليتهم من جهة ثانية؟

أسئلة مشروعة

منـــذ أن بـــدأت القـــرارات الملكيـــة تأخذ 
طريقها إلنشـــاء الهيئة العليـــا للثقافة وثمة 
أســـئلة كبيـــرة تالحقها، وعلى المســـؤولين 
متابعة مآالتها بعناية فائقة. فكيف ســـتكون 
هيئة للثقافة ذات اســـتقالل مؤسســـي وهي 
ما زالـــت مرتبطة بوزير الثقافة واإلعالم؟ ألم 
يكن حريا بها رئيســـا مستقال منتخبا؟ وهل 
ســـيتم إثر هذا التحديث فصل وزارة الثقافة 
عـــن اإلعـــالم؟ أم أنـــه أصبح هنالـــك وزارة 

مختصة بالثقافة وهيئة مختصة 
بالثقافـــة أيضا؟ وبالتالي، ما 

مـــدى صالحيـــات كل جهة 
ســـتخفف  وهل  منهمـــا؟ 
مـــن  الحمـــل  الهيئـــة 
الفعـــل  كاهـــل  علـــى 
الثقافـــي، كأن يتصـــل 
في  المشـــتغلون  بهـــا 
المشـــهد بشكل مباشر، 
ثقال  ســـتضيف  أنها  أم 

جديـــدا  بيروقراطيـــا 
أخـــذ  فينبغـــي  عليهـــم، 

إلـــى  باإلضافـــة  موافقتهـــا 
الجهات الرسمية السابقة؟

حتى اآلن، ال أحد من المثقفين السعوديين 
الذيـــن قابلتهـــم يعـــرف طبيعـــة الهيئتيـــن 
(الثقافة والترفيـــه)، فالجميع يتكّهن ويحلل 
ويتساءل. وأنا معهم أتســـاءل: لماذا لم تكن 
الهيئتـــان تحت مظلة هيئة واحدة؟ ال ســـيما 
وأن مفـــردة ”الترفيه“ جديـــدة على المجتمع 
الســـعودي الـــذي ترّبـــى علـــى هيئـــة األمر 
بالمعـــروف والنهي عن المنكـــر، وعلى ثقافة 
الحـــرام والممنـــوع في حياتـــه اليومية، وال 
يمكن فهم ما يوضحهـــا إال من خالل العودة 
الستراتيجية التحول الوطني الثقافي 2030، 
والتي تأتـــي بعنوان ”تخصيـــص األراضي 
إلقامة المســـارح والمتاحف“. وهذا التفسير 

يجعل الترفيه في خط مواز مع الثقافة.
وعليـــه، كان متوقعـــا ببســـاطة أن تدرج 
جميع فعاليات الجمعية العربية الســـعودية 
للثقافة والفنون تحت مظلة الثقافة والترفيه، 
حيـــث تعمل الجمعية حاليا عبر فروعها على 
مهرجانات للســـينما والمســـرح والتشكيل، 
باإلضافـــة إلـــى إقامتهـــا -علـــى اســـتحياء 
الموســـيقية  والحفـــالت  للـــورش  وتـــوار- 
والغنائيـــة، وكل ذلك بطبيعـــة الحال يندرج 
تحت مسمى ”الثقافة والترفيه“. فلماذا تنشأ 
هيئة مستقلة للترفيه وأخرى للثقافة وجميع 
فعالياتهما المتوقعـــة كلها قائمة بالفعل في 
أروقـــة الجمعيات واألندية؟ ثم أين ســـيكون 
موقـــع وصالحيات الهيئة العامة للســـياحة 
والتـــراث الوطني من هـــذا كله؟ فهي األخرى 
لهـــا حقهـــا الصريح في تقاســـم المشـــروع 
الثقافـــي الترفيهي، بل لقد ســـعت فعليا في 
الســـنوات الماضية إلى تفعيل جزء 
منه من خـــالل فعاليات تراثية 
بال  تندرج  منظمة  وسياحية 
شـــك تحت مسمى ”الثقافة 

والترفيه“.

االستقاللية والوضوح

إذن، طالمـــا أن هنالك 
واإلعـــالم  للثقافـــة  وزارة 
مـــا زالـــت قائمـــة بالفعـــل 
بمهامهـــا، وتعمـــل من خالل 
وكالـــة الثقافـــة بجناحين، األول 
عبـــر األندية األدبيـــة المختصة باألدب 

والثقافة بمعناها الضيق، فتقيم األمســـيات 
الشعرية والســـردية، وتطبع كتب المؤلفين، 
وتنظم الفعاليـــات األدبية، والثاني جمعيات 
الثقافـــة والفنون المهتمـــة بالثقافة بمعناها 
والموســـيقى  للمســـرح  المتضمـــن  العـــام 
والسينما والتشـــكيل، فال معنى إذن لوجود 
هاتين الهيئتين إال إذا كان الهدف األساســـي 
مـــن إنشـــائهما أن تكونا مســـتقلتين إداريا 
وماليـــا واعتباريا عن الـــوزارة، وذلك ضمن 
تشـــريعات وميزانية وآلية واضحة إلدارييها 
والمشتغلين فيها. وبالتالي، ال معنى ساعتها 
لوجود الوزير رئيسا لمجلس إدارتها. وهذا 

األمر لّم يتم توضيحه من قبل أحد.
لو حّيدنا جميع هذه األســـئلة المشروعة، 
وتوقفنـــا عنـــد الهيئتين ككيانين مســـتقلين 
لهمـــا وجودهمـــا الفعلي فمـــن الواضح أننا 
أمام رغبـــة حكومية لتهيئة األرضية لقرارات 
ســـيادية ســـتأتي الحقـــا، ولعل مـــن أبرزها 
رفع الحظر عن دور الســـينما، وفتح المجال 
للمســـتثمرين المحليين والعـــرب واألجانب 
للتعاقـــدات التجارية الخاصة بـــكل ما يمّت 
للثقافـــة وللترفيه المنســـجم مـــع المجتمع 
الســـعودي المحافـــظ، وهكذا تكـــون خزينة 
الدولـــة بمنأى عن هـــذه الميزانية التي تقّدم 

اآلن للجمعيـــات بمخصصـــات متواضعة ال 
تتجـــاوز أحيانـــا 50 ألف رياال ســـنويا (13.3 
ألـــف دوالر) فقـــط. باإلضافـــة إلـــى تحريـــك 
عجلـــة االقتصـــاد المحلي، بجذب الســـياحة 
إلى الداخل من خالل ضـــخ المليارات، حيث 
تشـــير المعلومات التقديريـــة األولية لحركة 
الســـائحين والمقيمين الذين ســـافروا خارج 
المملكة فـــي الربع األول من عام 2016 إلى أن 

إنفاقهم بلغ نحو 11.2 مليار ريال.
قيمـــة  مـــن  ســـترفع  التعاقـــدات  هـــذه 
المخصصـــات الماليـــة. ولكنهـــا بالضرورة 
ستسّلع الثقافة والترفيه، األمر الذي سيجعل 
المســـتفيدين منهما هم القـــادرون فقط على 
الدفع. وهـــذا يذكرنا بمشـــروع هيئة الثقافة 
البحرينيـــة، حين أنشـــأت المســـرح الوطني 
البحريني عام 2013، تحت شـــعار ”االستثمار 
في الثقافة“ على مســـرح فاخر أعّد ليحتضن 
الفنون العالمية بكل أصنافها وأشـــكالها من 
موسيقى، وتعبير جسماني، وباليه، وتمثيل، 
بجاهزية وفق معاييـــر عالمية. ولكن بتذاكر 
ال يســـتطيع دفـــع تكلفتها عامة الشـــعب من 
الفقـــراء الذين أصبحت آخر همومهم الثقافة 
والترفيه. والمجتمع الســـعودي ليس بعيدا 
عن ذلك، فهو أمام مشكالت اقتصادية كبيرة، 

علـــى مســـتوى البطالة واإلســـكان والصحة 
والتعليـــم، وهي القواعد األساســـية في هرم 
ماســـلو لالحتياجات اإلنســـانية الضرورية. 
إنها مشـــكالت أكثر أهمية من تـــرف الثقافة 
والترفيـــه، لكن هـــذا ال يعنـــي بالطبع إغفال 
والترفيهيـــة  الثقافيـــة  التنميـــة  ضـــرورة 
المتوازية مع التنمية االقتصادية والصحية 

والتعليمية.
ولـــو تفاءلنا قليال، ونظرنـــا إلى الجانب 
الممتلئ من الكأس، فربما ستســـهم الهيئتان 
من جانبهمـــا في تهيئة األجواء السياســـية 
ونقابـــات  لالتحـــادات  بالســـماح  العامـــة 
الكتاب والمثقفين والســـينمائيين كي تشكل 
جهـــة تنظيميـــة للتشـــريعات واللوائح التي 
ســـيتم تقديمهـــا، إذ كمـــا نعلـــم فـــإن هـــذه 
االتحادات أو النقابات مازالت تلقى تحفظات 

على إنشائها.
هذه النتائج هي مجرد تكهنات واحتماالت 
قد تكـــون، وقـــد ال تكـــون. ولكـــن بالمجمل، 
ال بـــّد من الجدية فـــي العمل عليهـــا حتى ال 
تتحّول الهيئتان برئاســـة الوزيرين الطريفي 
والخطيـــب مثـــل جمعيـــة الـــرأي، وجمعية 
الصحافيين الســـعوديين التي سمعنا عنها 

في الصحف منذ سنوات ولم نرها.

في العام 2009، تقدم املثقفون السعوديون خالل مؤمترهم الثالث بالرياض عبر الصحافي 
ــــــه وافيه مبجموعة من التوصيات، كان منها العمل على إنشــــــاء هيئة عليا للثقافة،  عبدالل
وكنت من املصوتني على تلك التوصية بالتحديد، وذلك إلمياني بضرورة استقالل الثقافة 

عن أي جهة رسمية، وانطالقها حرة بال قيود غير التزامها بالقانون. 

فتح األبواب والتغيير الثقافي في السعودية استحقاق ال مناص منه

الحلقة قبل األخيرة من شاعر المليون: 6 شعراء يتنافسون على البيرق

ال معنى لوجود هيئة 

للثقافة باململكة 

السعودية إذا لم تكن 

مستقلة إداريا وماليا 

واعتباريا عن وزارات الدولة

أنوار قليلة وظالل كثيرة

} تعـــود إلـــى أفالطون فكـــرة املثـــال وظله 
باملعنيـــني األنطولوجي واملعرفـــي، فالوجود 
– املثـــال هو الوجـــود احلقيقي وما األشـــياء 
الواقعيـــة إال ظاللـــه. والتأويـــل األدق لهـــذه 
الفكـــرة هـــو أن املفهـــوم هو املاهـــوي، فكان 
أول من صاغ فكرة املفهـــوم بوصفه التجريد 
املاهوي لألشياء، واإلنسان في الكهف ال يرى 
إال ظالل األشياء وليس األشياء في حقيقتها، 
وليس مبقدور اإلنســـان أن يرى األشياء على 

حقيقتها دون التحرر من الكهف .
غيـــر أن أفالطون لم ينتبه إلـــى أن هناك 
نوعـــني من البشـــر الذين ميارســـون الكتابة 
والفنون والسياســـة، نوعا يكون املثال وآخر 

يكون ظـــال. فاملبدعـــون األصالء فـــي تاريخ 
الثقافـــة الروحية قليلون جـــدا بالقياس إلى 
ظاللهم، وفي تاريخ الشـــعر العاملي والعربي 
أســـماء خالدة  ال تبلى، ولســـنا بقادرين على 
ذكـــر أســـمائهم  في هـــذه املقالـــة القصيرة، 
حســـبنا أن نذكر من العرب أبا العالء املعري 
ذروة إبـــداع الشـــعر الفلســـفي أو إن شـــئت 
الفلســـفة في إهاب الشعر، فأبو العالء أصيل 
من حيث أنه لم يكن له نظير في تاريخ الشعر 
العربـــي، وقس على ذلك أبـــا الطيب املتنبي، 
وكم من ظالٍل لهذين النورين حتى يومنا هذا، 
حتى أنك لتجد  شعراء من معاصرينا مازالوا 

يعانون عقدة املتنبي.
وكم من ظـــالل قدمية جديـــدة البن عربي 
حســـبنا أن نقرأ ما خط عبدالقادر اجلزائري 
الذي لم يكـــن إال صورة عن صاحب فصوص 

احلكم .

أمـــا ظـــالل هيغل فحـــدث وال حـــرج فهم 
كثيـــرون، وإذا ذكرت ماركس فإنـــك لقادر أن 
تكتـــب معجمـــا كبيرا بعنوان ظـــالل ماركس  
من لينني حتى ألتوســـير. حيث سنجد أسماء 
كثيرة طبعت املشـــهد الفلســـفي  واألدبي في 

القرن العشرين .
وإذا ما حتدثت عن أنوار الغرب وظاللها 
عند العرب في الفلســـفة  فتكاد ال جتد، إال ما 

ندر، من جنا من أن يكون ظًال .
 فمحمـــد أمـــني العاِلـــم  ومهـــدي عامـــل 
وحســـني مروة  ظالل ماركـــس  حتى العظم، 
وزكي جنيب محمود ظل للوضعيني املناطقة، 
وبدوي ظل لهيدغر ، َوَعبدالعزيز حلبابي ظل 
لشخصانية مونيه، وقس على ذلك ظالل فوكو 

وفرويد وسواهما من أنوار الغرب.
ال شـــك أن بعض الظالل فـــي الفكر قادرة 
على أن جتـــدد في مفهوم هنـــا وفكرة هناك، 

وتضيـــف فهما جديدا لألنـــوار، كما هي حال 
غرامشـــي وجورج لوكاتش مع ماركس، ولكن 
هناك ظالال في حال اخليال ليس إال، وأقل من 

أن يكونوا شّراحا .
الفالســـفة  وإذا كّنا مـــع ظالل املفكرين – 
األنوار مكتسبني حظا من املعارف والتأويالت 
والشروح والعروض فإنا في ظالل الشعراء ال 
نقع إال على مســـخرة، بل قل ظالل الشـــعراء 
ليســـوا بشـــعراء. وقس على ذلك ظالل أنوار 
الفـــن التشـــكيلي، الذين يرســـمون من وحي 

غيرهم .
وليس لنا أن ننفي التأثر في بداية العمر 
اإلبداعي عند هذا وذاك، ولكن التحرر من هذه 
املرحلة شـــرط ضـــروري لإلبـــداع وغير كاٍف 
طبعا. أما الكارثة فتكمن في أن تسود املشهد 
ظالل الظالل، فإنا نكـــون إذاك في حال العقم 

املطلق . 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في اإلمارات

إن أراد المنصوري مي
يــــه أن يكتب
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ثقافة
تحتضن مدينـــة الجديدة املغربية، خالل الفترة املمتدة من 12 إلى 15 مايو 

الجـــاري الدورة التاســـعة ملهرجان الضحـــك، تحت شـــعار «لنضحك من أجل 

الحياة}، والتي تكرم الفنان عبدالخالق فهيد.

يقـــام في 17 يوليو املقبل باملكســـيك معـــرض جديد يتضمن مجموعة من الرســـائل 

الشـــخصية والنصوص الخطية والصور الفوتوغرافية التي تخص الرســـامة فريدا كيلو 

ودييجو ريفيرا أشهر الفنانني التشكيليني في املكسيك.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ ينظم كل من مكتب االتصال 
الحكومي وهيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة مسابقة أبوظبي من خالل 

عيونكم للتصوير الفوتوغرافي 
2016، وستطلق صفحة خاصة تضم 

جميع المعلومات والمستجدات حول 
المسابقة عبر الموقع اإللكتروني 

.www.abudhabitye.com

◄ على الرغم من دخول مشاركين من 

دول تحضر ألول مرة في جائزة سوق 
عكاظ مثل فرنسا وتركيا وروسيا إال 
أن أمانة لجنة اإلشراف لسوق عكاظ، 
أعلنت عن تمديد فترة التقديم ألفرع 

الجوائز العشر بـ15 يوما إضافية.

◄ افتتحت رابطة الكتاب األردنيين، 
في مقرها الرئيسي بالعاصمة عمان 

فعاليات األسبوع الوطني الفلسطيني، 
الذي تستذكر فيه نكبة فلسطين.

◄ تنظم مكتبة مصر الجديدة أمسية 
شعرية غنائية، وحفل توقيع ومناقشة 

لديوان بعنوان ”اللي جاي سحلة“، 
للشاعر المصري أحمد جمال، وذلك 

بمقر المكتبة، الجمعة 13 مايو 
الجاري.  

باختصار

الرواية واألنثى

} مع ظهور التجارب الروائية الشـــابة في 
نهاية الثمانينات الماضية، وتراجع حضور 
األيديولوجيا فيهـــا، ظهر ما يمكن اعتباره 
وعيـــا روائيا جديـــدا، يمتاز بحساســـيته 
المغايرة، في عالقته بالواقع، وبجرأته في 
مقاربة المسكوت عنه وكشفه، وال سيما في 
ما يتعلق بموضوع الجســـد والجنس. لقد 
كانت هذه المقاربة من أهم عالمات التحول 
في الوعـــي الروائي الجديد، نظرا لطبيعته 
اإلشكالية، في مجتمع محافظ مازال يختزل 

وجود المرأة وقيمتها فيه.
فـــي مـــا مضـــى كان الجســـد األنثوي 
وموضـــوع العالقة الجســـدية بيـــن الرجل 
والمرأة فـــي الرواية، يحضران للداللة على 
تهتك الشـــخصية الذكورية، أو الضياع أو 
الفتنة الطاغيـــة لألنثى، وغالبا ما كان يتم 
تقديـــم المرأة من خالل شـــخصيات الرجل 
البطل أو السارد، دون أن يكون لها حضور 
خـــاص بها تعبـــر فيه عن ذاتهـــا وهويتها 
األنثويـــة. لذلـــك فـــإن أهمية هـــذا التحول 
تتبدى في أنـــه نقل المرأة من الهامش إلى 
المركـــز كوجـــود وذات مكتملـــة الحضور، 
والتعبير عـــن عالقتها بالعالم الذي تعيش 

فيه.
ترافق هذا التطور في التجربة، مع وعي 
فكري وجمالي جعل المرأة تســـتحوذ على 
بطولة العمل الروائي، بوصفها شـــخصية 
تجســـد أشـــكاال مـــن الوعـــي االجتماعـــي 
والثقافي والسياسي، تكشفت معه عالقات 
الواقـــع، وفـــي مقدمتهـــا العالقـــات التي 
تخـــص تجربتهـــا وتؤثر فيهـــا، وتمنحها 
هذه الصورة الدالة علـــى معاناة وجودها 
المركبة، بعد أن توهمت أن شراكتها للرجل 
في النضال السياســـي والوطني، من أجل 
الحريـــة وتغييـــر الواقع، كفيلـــة بتحقيق 

الحرية والمساواة لها.
في هذا الســـياق من العالقة المحكومة 
بســـقف منخفض من الوعي الذكوري، كان 
الجسد يتمظهر في هذه األعمال، باعتباره 
المجال األكثر تعبيرا عن الظلم واالستغالل 
الـــذي يمـــارس بحـــق المـــرأة، حيـــث يتم 
اختزال وجودها فيـــه، ويتحول إلى ميدان 
صراع مع الرجل علـــى ملكيته، تختلط فيه 
صفـــات التبجيـــل والتدنيس فـــي آن معا. 
لذلـــك تأتي كتابة المرأة عن هذا الموضوع 
محاولة الستعادة قيمته المغيبة، والتعبير 
عن حالـــة القهر واالمتهان التي تعيشـــها، 
من خالل تعرية النفـــاق الذكوري على هذا 

المستوى.
 رغـــم هذا يقبل الرجـــل على قراءة هذه 
األعمـــال ممتدحا جرأة المـــرأة الكاتبة في 
اســـتجالء غموض هذا العالـــم، ولكن ليس 
بســـبب قيمتهـــا الجماليـــة، ومحاولتهـــا 
إضفـــاء قيمـــة أنثويـــة علـــى هـــذا العالم، 
ولكـــن لكـــي يتمتع بســـحر التلصص على 
جســـدها وأســـرار عالمه المثيـــر، ما جعل 
هـــذا االمتداح امتـــدادا لوعي ذكـــوري، لم 
يتحرر بعد من نظرته التقليدية إلى جســـد 
المرأة، ولم يســـتطع أن يرى المرأة كوجود 
إنســـاني متكامل، خارج هـــذا اإلطار، الذي 
مـــازال يعمل على تكميمه، بينما يســـتمتع 
باعتبـــاره  وخفايـــاه،  ســـحره  بانكشـــاف 

موضوع رغبة وإثارة.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

عماد الدين موسى

} زهرة مرّوة من األصوات الشعرّية الجديدة 
في لبنان، صدرت لها ثالث مجموعات شعرية 
هي ”جنـــة جاهزة“، و“اإلقامة فـــي التمهيد“، 
و“الحياة على دفعات“. كما أن الشاعرة عضو 
في حركة شـــهرياد الثقافية التي تســـتضيف 
شـــعراء لبنانيـــن وعربا كل ثالثاء في شـــارع 
الحمراء. وقد ترجمت منتخبات من قصائدها 
إلى األلمانية. كما صدر كتاب يتناول تجربتها 
الشـــعرية للناقد والشـــاعر اللبناني ميشـــال 
ســـعادة، بعنوان ”زهرة مرّوة في مجموعتيها 
الشعريتين جنة جاهزة واإلقامة في التمهيد، 
دراســـة نقديـــة تأويليـــة“. وتقـــوم الشـــاعرة 
بترجمة قصائد لشعراء كبار من الفرنسية إلى 

العربية.

طفولة الشاعر

كلنـــا نعلم أهميـــة الطفولة بالنســـبة إلى 
الشـــاعر، لكن زهرة مرّوة ال تتذكر بشكل دقيق 

مالمح طفولتهـــا، غير أنها تؤكـــد على أننا 
جميعنـــا نتأثـــر بأحـــداث تحصل 

معنا فـــي الطفولـــة، وقد تبقى 
أحيانا.  األبـــد  إلـــى  آثارهـــا 

لكـــن الشـــيء الغريـــب في 
طفولتهـــا والـــذي ما زالت 
درســـت  أنها  هو  تذكـــره، 
في مدرسة مخصصة فقط 
للفتيات تابعـــة للراهبات. 
وهذا األمر خلق جدارا في 

الحياة بينهـــا وبين اآلخر/ 
الرجـــل، فأصبح هـــذا األخير 

لغزا بالنسبة إليها، وربما لهذا 
الســـبب تعيش الشاعرة اآلن عالقة 

جدلية في شعرها مع الرجل.
تضيـــف ”من جهة أخرى، أشـــعر أنني ما 
زلُت أعيـــش طفولتي، ولم أطِو صفحتها كليا. 
أحب مشـــاركة األطفـــال براءتهم وأســـئلتهم 
الساذجة، وأكثر ما يشـــدني إلى الطفولة تلك 
التلقائية في التعامل، وأعتقد أن الشـــعر ينبع 
من اإلحســـاس بالطفولة؛ فهناك طفل في قلب 
كل شـــاعر حقيقي، طفل مازال يلعب ويندهش 
وُيدِهـــش ويلفت األنظار إليـــه. تقول الروائية 
الفرنسية مارغريت دوراس: يبقى دائما شيء 

من الطفولة في داخلنا“.
النص الشعري األول لزهرة مرّوة ولد بعد 
حادثـــة مؤلمة وهـــي وفاة قريب لهـــا، فكتبت 
نصا شـــعريا يعبر عن حزنها فورا بعد وفاته، 
يومهـــا كانت في الثامنة عشـــرة مـــن عمرها، 
لكن الكتابة تلـــك خففت من وطأة حزنها، وقد 

نشـــرت الحقا هذه القصيدة في ملحق ثقافي 
ومن هناك بدأت رحلتها مع الكتابة.

التصالح مع الذات

عن دوافـــع كتابتهـــا للشـــعر والمؤثرات 
التي كانت الســـبب في ذلك تقـــول مرّوة ”منذ 
صغـــري كنت أكتـــب مذكراتي، وكنت أشـــعر 
براحة نفســـية بعد هذا النـــوع من البوح. أي 
بـــدأُت أكتب عندما كنت في الســـابعة عشـــرة 
من عمري. ومـــع الوقت صرت أكتب نصوصا 
قريبة من الشـــعر، مع العلـــم أنني كنت أدرس 
فـــي الجامعـــة إدارة األعمـــال، والكتابـــة لـــم 
تفارقني في ســـنواتي الجامعية، كنت أبحث 
دائما عن قصاصة ورق ألدّون عليها ما أشعر 
به، ربمـــا الضغوطات النفســـية دفعتني إلى 
كتابة الشـــعر، وكانت لـــدّي دائما رؤية غريبة 
لألشياء وللكون ال أجرؤ على البوح بها؛ لذلك 
وجدت فـــي الكتابة طريقا إلـــى التصالح مع 

ذاتي“.
تتابع ضيفتنا ”من جهـــة أخرى، ولكوني 
أكتب قصيـــدة النثر، فمـــن الطبيعي أن أبدأ 
بقـــراءة قصيـــدة النثر الفرنســـية، 
بالطبـــع قرأت بودليـــر ورامبو 
ورينيه شـــار وبـــول إيلوار، 
متأثـــرة  أنـــي  وأعتقـــد 
بقصيدة النثر الفرنســـية. 
العـــرب  الشـــعراء  ومـــن 
أفضـــل عبـــاس بيضـــون 
وبســـام حجـــار وشـــوقي 
عبداألمير وأنســـي الحاج. 
وباإلضافة إلى الشـــعر، أقرأ 
الروايـــة والدراســـات العلمية 
والفلســـفية، فعلى الشاعر أن يقرأ 

كل شيء برأيي“.
يقـــول بودلير ”إن العظماء من الشـــعراء، 
يصبحـــون نقادا بطبيعة الحـــال“، أما هيجو 
فيقـــول ”إن الناقـــد لديك يســـاوي الشـــاعر“، 
انطالقا من هاتين المقولتين نســـأل ضيفتنا 
عن ســـبب لجوء بعض الشـــعراء إلى الكتابة 
النقدّية، وهل بإمكان الشـــاعر أن يكون ناقدا؟ 
تجيبنـــا زهرة مـــرّوة قائلة ”الشـــاعر العظيم 
برأيي هـــو من يتقن اللعب باأللفاظ والمعاني 
ويعرف ســـر نســـج القصيـــدة، أي يدخل إلى 
مطبـــخ القصيـــدة ويواكـــب والدتهـــا في كل 
مراحلها، باإلضافة إلى أنه يقرأ الشعر ويتابع 
التجارب الشعرية في عصره وفي غير عصره. 
من هنـــا أثني على مقولة بودلير «إن العظماء 
من الشعراء، يصبحون نقادا بطبيعة الحال»، 
ألن اإلنســـان الذي يكتب الشـــعر بمســـؤولية 
وبشـــغف فـــي آن، ويطالـــع الكتب الشـــعرية 
والنقدية بإمكانه أن يكون ناقدا بكل سهولة“.

قرية للشعراء

ثّمـــة ظاهـــرة الفتة عـــن انتشـــار الكتاب 
إلكترونّيا، فهل كان لإلنترنت دور في انتشـــار 
الكتاب الشـــعرّي تحديدا، بالتزامن مع رداءة 

التعامل مع الشعر من قبل دور النشر العربية؟ 
تقول مرّوة ”تحّول العالـــم إلى ضيعة واحدة 
بفضـــل اإلنترنت، وما نتج عنهـــا من تواصل 
سهل وســـريع بين البلدان يصّب في مصلحة 
الشـــعر والشعراء، ويفتح تواصال بين شعراء 
مـــن مختلف أركان العالـــم. وبرأيي إن الكتاب 
اإللكترونـــي يســـاعد فـــي الترويـــج للشـــاعر 
ولنتاجـــه. ولكن ال يجب أن ننســـى أن ترويج 
الكتـــاب بهذا الشـــكل من الممكـــن أن يعرضه 
أن  الكاتـــب  وعلـــى  اإللكترونيـــة،  للقرصنـــة 
يستفســـر عن هذه الناحية وأن يحمي نفســـه 

قبل أن يلجأ إلى النشر“.
تضيـــف ”أما بالنســـبة إلـــى البعض من 
دور النشـــر، أقول البعض كي ال أعمم، فأعتقد 
أنهـــا تبغي الربح بالدرجـــة األولى وال يهمها 

الترويج للكاتب أو القيمة األدبية للكتاب“.
وتلفـــت الشـــاعرة زهـــرة مرّوة إلـــى أنها 
نشـــرت أخيرا كتابا جديدا بعنـــوان ”الحياة 

صادرا عن دار الروسم العراقية،  على دفعات“ 
وهو عبارة عن نصوص شعرية حرة ومكثفة، 
تتحـــدث مـــن خاللها عـــن الغيـــاب والفقدان 
والوحـــدة، وفي نفـــس الوقت تحمل أســـئلة 
وجودية تدفع بالقارئ إلى التفكير في أبســـط 
األشـــياء. وقد كان تعامل مرّوة مع هذه الدار، 
دار الروســـم، كتحيـــة ألصدقائهـــا الشـــعراء 
والنقـــاد العراقييـــن، حيـــث وّدت أن تعـــرف 
آراءهم حول كتابتها الشـــعرية، وإلى حّد اآلن 

كانت كل التعليقات على الكتاب إيجابية. 

يظل الشاعر أكثر املبدعني حفاظا على الدهشة والطفولة في داخله، حيث يتعامل مع عامله 
كل مرة وكأنه يراه للوهلة األولى، يندهش ألشــــــيائه وتفاصيله حتى الدقيقة منها، يلتقطها 
يكتشــــــفها مرات ومرات حتى يكتبها أو يعيد كتابتها. ”العرب“ التقت الشــــــاعرة اللبنانية 

زهرة مرّوة فكان لنا حديث عن الشعر وحول عوالم الطفولة والبدايات. 

[ الكتابة األدبية طريق إلى التصالح مع الذات
زهرة مروة: الشاعر العظيم من يدخل إلى المطبخ

الشـــعر  يكتـــب  الـــذي  اإلنســـان 

بمسؤولية وبشغف في آن، ويطالع 

الكتب الشعرية والنقدية بإمكانه 

أن يكون ناقدا بكل سهولة

 ◄

الشاعر العظيم هو من يتقن اللعب 

باأللفاظ واملعاني ويعرف سر نسج 

القصيدة ويواكب والدتها في كل 

مراحلها

 ◄

الشاعر من يتقن اللعب

تحول العالم إلى 

ضيعة واحدة بفضل 

اإلنترنت، وما نتج عنها 

من تواصل سهل 

يصب في مصلحة 

الشعر والشعراء

عزالدين بوركة

} يأخذنـــا الروائي المغربي عبدالواحد كفيح 
داخل روايته ”روائح مقاهي المكســـيك“، إلى 
تلك العوالم المتشـــظية، عوالم سفلى، تمتزج 
فيها اللذة بالجرح واأللم، فتختلط بالمعاناة، 
عوالـــم ”مليئة ومرقعـــة بالكثير مـــن الهزائم 
والخيبات“، كما تتداخل في الرواية مستويات 
سردية متعددة، مما يجعل القارئ يلج ويعّرج 

على رواية داخل الرواية.
الروايـــة األساســـية داخـــل هـــذا العمـــل 
تتمحور حول شـــقاء اإلنسان داخل المجتمع، 
في خلفية اجتماعية ونفسية شديدة االرتباط 
بظـــروف مجتمـــع مغربـــي خـــارج مـــن ربقة 
االستعمار، حيث التمزق النفسي واالجتماعي 
يمثل بؤرة ألحداثها، هو تمزق على المستوى 
األســـري أو نـــواة المجتمـــع، وتمـــزق علـــى 
المســـتوى السياســـي. كأننـــا أمام تجســـيد 
سردي لتلك الرؤية النيتشوية للعالم، إذ يقول 
”يجـــب أن نقّر بأن كل من يولـــد يجب أن يكون 

على استعداد ألن يهلك بالمعاناة“.
”روائح مقاهي المكســـيك“ تتنـــاول حياة 
اإلنسان المغربي/ الجندي المغربي/ المقاوم 
المغربي/ في حقبة االســـتعمار كيف أنه ألجل 

تحريـــر وطنه عليـــه أن يحـــارب على جبهات 
غريبة وبعيدة عنه. أن يحارب شعوبا يجمعه 
وإياهـــا نفـــس المصيـــر المشـــترك، أال وهو 
التحرر واالنعتاق من االستعمار. إنها مفارقة 
عجيبة إذ ”لكي تحصل على اســـتقاللك عليك 
أن تحـــارب في أدغال بعيدة جدا شـــعبا يأمل 

هو أيضا في التحـــرر واالنعتاق من 
ربقة االستعمار“.

يجعل الســـارد من حيـــاة الطفل 
بوقـــال (الكهل فـــي آخـــر الرواية) 
أحداثـــا تشـــكل العمـــود الفقـــري 
للروايـــة والخيـــط الجامع تتعالق 
حولـــه أحداث صغـــرى تجعل من 
المشاهد تتوالى في لقطات اختار 
لها الكاتب أشـــكاال مختلفة، تارة 
مفاجئـــة وأخـــرى متوقعـــة في 
بناء معمـــاري يتعـــّرف الراوي 
ويدرك فيه ســـر لعبته السردية. 

ونقتبـــس هنا قول عبدالملك مرتاض، 
حيث يذيب كفيح النص الســـردي في الناص؛ 
فإذا القارئ ينسى المؤلف، الذي يستحيل إلى 
مجـــرد واحد من الشـــخصيات التي ال تعرف 
من تفاصيل الســـرد المســـتقبلية وأسرارها 
إال بمقـــدار ما تعـــرف الشـــخصيات األخرى. 

هـــذا ما يصطلح عليـــه تـــودوروف بـ“الرؤية 
المتصاحبـــة“ أي أّن األنـــا الســـاردة تصيـــر 

شخصية تمتزج والشريط السردي.
ولكون الرواية جعلت مـــن أحداثها قادرة 
علـــى الّتماس مع ما هـــو واقعي ويومي وجد 
فيها القارئ نفســـه وحياته، ممـــا يطبع على 
الروايـــة طابعها الجمالـــي، إذ تأتي متقاطعة 
مع رؤية فيلســـوف اللذة، روالن بارت، القائل 
بأن ”نص اللذة: (هو) ذلك الذي يرضي، يفعم، 
يغبـــط، ذلك الذي يأتي مـــن صلب الثقافة، وال 
يقطع صلته بها. هذا النص مرتبط بممارســـة 

مريحة للقراءة“.
اقتناء  من  الروايـــة  تنطلق 
الراوي العالـــم رواية من باحة 
محطة القطار صباحا ويجعلها 
أنيس وحدتـــه إلى أن يصل إلى 
مكان عمله. الرواية تحت عنوان 
”أنـــا والشـــيبة العاصيـــة/ أو لَم 
يغرق في  لْم تنتظريني يـــا أمي؟“ 
أحداثها حتى النخاع، وبين الفينة 
واألخرى وفي محطات عديدة يرفع 
رأسه ويغلق دفة روايته، لينقل لنا 
ويـــروي ما تراه عيناه من مشـــاهد 
ومـــا يحســـه ويشـــمه مـــن روائح 
ويســـمعه من أصوات ويراه من خالل النافذة 
من مناظر أســـوة بأحداث الرواية التي تعبق 
مقاهيها بالروائح واألحـــداث واألبطال، إلخ. 
إلـــى أن يصل القطـــار إلى المحطـــة النهائية 
وتنتهي لعبة الســـرد والحكـــي التي تمارس 

طيلة مســـافة الســـكة، مما يجعل مـــن األزمنة 
الحكائيـــة فـــي الرواية تتداخل فـــي ما بينها 
وتتداخـــل األحداث دون المســـاس بالشـــكل 
المعماري والبنية الســـردية، ما يجعلنا نشّبه 
الروايـــة بلعبة الدمى الروســـية، إذ تحوي كل 

دمية على دمية بداخلها في تسلسل متعدد.
هذا ويأتي زمن الحاضر في الســـرد داخل 
الروايـــة، كعملية قطـــع واســـتدراك، إذ عبره 
ينقلنـــا الـــراوي إلى البعد الـــذي انطلقت منه 
الرواية (ركوب السارد العالم القطار)، ليصف 
لنـــا عبره حركات وأوصـــاف الركاب على متن 
القطـــار، من فينة إلى أخرى. أما زمن الماضي 
داخـــل الروايـــة فيرتبـــط أساســـا بالروايـــة 
الداخلية (الرئيســـية)، إذ يحضر الزمن لتذكر 
األحـــداث التـــي عاشـــها البطل بوقـــال. وأما 
التذكـــر هنا فله عالقة وطيدة بذلك الذي نجده 
عند الفيلسوف غاستون باشـــالر، ”فهو أكثر 
من مجرد إدراك للشيء، أي أنه أكثر من مجرد 
اســـتحضار لصورة الشيء؛ وإنما هو حضور 

الشيء نفسه“.
تمتـــح أحـــداث روايـــة ”روائـــح مقاهـــي 
المكســـيك“ للروائـــي عبدالواحـــد كفيـــح من 
الذاكرة التي تعتبـــر موضوعا مركزيا إضافة 
إلـــى صراع البطـــل العنيف والقاســـي عالوة 
على تناول موضوع التشتت األسري وتجارب 
حياتية تتســـم بالتفصيل فـــي الكثير من بؤر 
الصـــراع فيها كما تتداخل الحكايات وتتوالى 
في خيـــط ناظم يتحكـــم الراوي فـــي خيوطه 

كتقني ببرج المراقبة.

«روائح مقاهي المكسيك} رواية مغربية داخل رواية
تعددت تقنيات الكتابة الروائية التي تروم جتريب أشكال مختلفة من البناء السردي، ولكن 
يبقى التجريب مسألة غاية في الدقة، على الكاتب أن يكون ملما بتفاصيله متحكما بلعبته 

السردية.  

ّ
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} تســـتمر الـــدورة الــــ٦٩ مـــن مهرجـــان كان 
السينمائي هذا العام حتى الثاني والعشرين من 
الشهر الجاري، وتنقسم إلى أقسام ومسابقات 
عدة، أولها المسابقة الرسمية لألفالم الطويلة 
التي تمنح الجائزة األكثر شهرة في العالم، أي 
”الســـعفة الذهبيـــة“، إلى جانـــب جوائز أخرى 
فـــي التمثيل واإلخراج والســـيناريو. ثم هناك 
تظاهرة ”نظرة ما“، التي أصبحت منذ سنوات 
مسابقة موازية، ثم قسم العروض السينمائية 
خارج المسابقة التي تنقسم بدورها إلى ثالثة 
عناويـــن هي ”خـــارج المســـابقة“، و“عروض 
منتصـــف الليـــل“، و“العـــروض الخاصة“، ثم 
ومســـابقة ”أفالم  مســـابقة ”األفالم القصيرة“ 
التي تحمل اســـم المؤسسة المشرفة  الطالب“ 

عليها ”سيني فونداسيون“.
تشـــكل األقســـام والمســـابقات الخاصـــة 
باألفـــالم الطويلـــة مـــا يطلـــق عليـــه منظمو 
المهرجـــان ”البرنامـــج الرســـمي“، وتبلغ عدد 
أفالمـــه هذا العـــام ٥٥ فيلمـــا، ٢١ فيلمـــا منها 
داخـــل ”المســـابقة الرســـمية“، و١٨ فيلما في 
قســـم ”نظرة ما“، ٤ أفالم ”خارج المســـابقة“، 
و٣ أفالم في ”عروض منتصف الليل“، و٨ أفالم 
في ”العـــروض الخاصة“، باإلضافـــة إلى فيلم 

االفتتاح.

فيلم االفتتاح

يفتتح المهرجـــان بالفيلم األميركي ”مقهى 
المجتمع“، وهو ثالث فيلـــم للمخرج األميركي 
وودي أليـــن (٨٠ عاما) الذي يعرض في افتتاح 
مهرجـــان كان بعـــد ”نهاية هوليـــوود“ (٢٠٠٢) 
(٢٠١١). ويروي  و“منتصف الليل في باريـــس“ 
الفيلم قصة شـــاب يذهب للعمل في الســـينما 
فـــي هوليـــوود فـــي الثالثينات، لكنـــه يقع في 
الحب ويجد نفســـه مستغرقا داخل عالم مقهى 
المجتمع بشخصياته المختلفة، ويقوم ببطولة 
الفيلم كريستين ستيوارت وجيسي إيسنبرغ، 

ويعرض الفيلم خارج المسابقة.
الدورة الجديدة هي بال شـــك دورة األسماء 
الكبيـــرة في عالـــم اإلخراج الســـينمائي، فإلى 
جانـــب وودي أليـــن يعرض خارج المســـابقة 
أيضا الفيلم الجديد للمخرج الشـــهير ســـتيفن 
(اختصـــار ”العمالق  ســـبيلبرغ ”بي إف جي“ 
الكبيـــر الصديـــق“)، وهـــو شـــخصية خيالية 
تصادقهـــا الطفلـــة ”صوفي“، لكـــي يخوضان 
معا مغامـــرة البحث عن األشـــرار الذين غزوا 

عالمنا، وهم كائنات عمالقة، تأكل البشر 
وتسعى للقضاء عليهم، يقوم بدور 

البطولة مارك ريالنس، وينتظر 
أن ينطلـــق هـــذا الفيلـــم من 
كان لكـــي يغزو الشاشـــات 
العالميـــة ويحقـــق أرباحا 

كبيرة.
وتعـــود الممثلـــة التي 
اإلخـــراج،  إلـــى  تحولـــت 
إلـــى  فوســـتر،  جـــودي 

المهرجـــان بفيلـــم جديد من 
المال“  “وحـــش  هو  إخراجها 

الذي سيعرض خارج المسابقة، 
وهـــو من أفالم التشـــويق واإلثارة، 

يقـــوم ببطولته جـــورج كلوني فـــي دور خبير 
في شـــؤون ”وول ستريت“، يظهر على شاشات 
التلفزيون للتعليق علـــى األوضاع االقتصادية 
والماليـــة، فيجد نفســـه ذات يـــوم رهينة (على 
الهواء مباشرة) من قبل رجل فقد كل ثروته في 

البورصة.
في المســـابقة الرســـمية ٤ أفالم فرنسية، ٣ 
أفالم أميركية، وفيلمان من بريطانيا، وفيلمان 
مـــن رومانيـــا، وفيلم واحد من كل مـــن ألمانيا 
والبرازيـــل وكندا وكوريـــا والدنمارك وهولندا 

وأسبانيا والفلبين وبلجيكا وإيران.
من األسماء الكبيرة التي تعود بأفالمها إلى 
مســـابقة المهرجان المخرج األســـباني بيدرو 
(لم يشارك  ألمودوفار بفيلمه الجديد ”جوليتا“ 
ألمودوفار في كان منذ أن شارك بفيلمه ”الجلد 
الـــذي أعيش في داخله“ عـــام ٢٠١١)، والمخرج 
البريطانـــي كـــن لوتـــش (٨٠ ســـنة) المعروف 
بأسلوبه الواقعي، وهو من المشاركين بانتظام 
فـــي مهرجان كان، وفيلمـــه الجديد ”أنا دانييل 
ســـيكون الفيلم التاســـع عشـــر له الذي  بليك“ 
يشـــارك في مســـابقة كان منذ عـــام ١٩٧٠، وهو 
يدور حول شخصية رجل متقاعد مريض يكافح 
من أجل التماســـك بما يحصـــل عليه من إعانة 

حكومية محدودة.
وكان قد تردد أن لوتش (٧٩ سنة) قد اعتزل 
اإلخراج الســـينمائي بعد فيلمه ”صالة جيمي“ 
الـــذي عرض في مســـابقة كان عـــام ٢٠١٤، كما 
حصـــل لوتش على الســـعفة الذهبية عام ٢٠٠٦ 

عن فيلمه الشهير ”الريح التي تهز الشعير“.
ومـــن األســـماء الكبيـــرة أيضـــا المخـــرج 
الفرنســـي أوليفييه أســـايس الذي يعود بفيلم 
”المشـــترية الخصوصيـــة“، بطولة كريســـتين 
ســـتيوارت (وهي نجمة فيلـــم االفتتاح أيضا)، 
والمخـــرج اإليرانـــي أصغر فرهـــادي (صاحب 
بفيلمـــه  ويعـــود  ”الماضـــي“)  فيلـــم 
والمخـــرج  ”البائـــع“،  الجديـــد 
جارمـــوش  جيـــم  األميركـــي 
الذي يشـــارك في المسابقة 
بطولة  ”باترسون“،  بفيلم 
آدم دريفر في دور شـــاعر 
يعمل ســـائق حافلة، كما 
تسجيلي  بفيلم  يشـــارك 
طويل هـــو ”جيم دينجر“ 
موســـيقى  فرقـــة  نجـــم 
(ضمن  للبانك  ”ســـتودجز“ 
الليـــل).  منتصـــف  عـــروض 
وتعـــود إلى مســـابقة المهرجان 
أرنولد  أندريـــا  البريطانية  المخرجـــة 

بفيلمها األميركي األول ”عســـل أميركي“، وهي 
التي ســـبق أن حازت جائزة لجنة التحكيم عن 
فيلميها ”الطريق األحمر“ و“حوض األسماك“.

الوجه األخير

يشـــارك المخرج والممثل شون بن بفيلمه 
الخامـــس كمخرج، وهو فيلـــم ”الوجه األخير“ 
في المســـابقة الرسمية، ويقوم بدوري البطولة 
فيه خافيير بارديم وتشـــارليز ثيـــرون، وتدور 
أحداثه في أوســـاط وكاالت اإلغاثة في أفريقيا 

والمشاكل التي تواجهها هناك.
ويعـــود أيضـــا المخـــرج الهولنـــدي بول 
فيرهوفـــن (الذي ذاع صيته عنـــد عرض فيلمه 
”غريـــزة أساســـية“ فـــي كان، بطولـــة شـــارون 
الذي تقوم فيه  ســـتون عام ١٩٩٢)، بفيلم ”إيل“ 
الممثلة الفرنســـية إيزابيـــل أوبير بدور مديرة 
شـــركة أللعـــاب الفيديـــو تتعـــرض لهجوم من 
رجل داخل مســـكنها، وكيف تســـعى لإلمساك 
بالمعتدي. كما يعود أيضا المخرج الدنماركي 
نيكـــوالس ويندنغ ريفين بفيلـــم ثالث له داخل 
المســـابقة (بعـــد ”ســـائق“ ٢٠١١، و“اللـــه فقط 
مـــن يغفر“ ٢٠١٣)، وهو فيلم ”نيون الشـــيطان“ 
الذي يدور في عالمه الســـريالي الغريب المليء 
بالدمـــاء، فهو يصـــور عالم مصاصـــي الدماء، 
ولكن داخل مجموعة مـــن عارضات األزياء في 

لوس أنجلوس.
ويشارك المخرج الكوري بارك- تشان ووك 
في المسابقة الرســـمية بفيلم ”الخادمة“، وهو 
مقتبس عن رواية بريطانية تصف وقوع سيدة 
أرســـتقراطية ورثت ثروة عـــن والدها، في حب 

لص محتال.
ونجد مـــن األفـــالم الفرنســـية األربعة في 
المســـابقة فيلـــم الممثلـــة والمخرجـــة نيكول 
جارســـيا ”من أرض القمر“، وهـــو مأخوذ عن 
رواية بالعنوان نفســـه للكاتبـــة ميلينا أغوي، 
وتـــدور أحداثه وقت الحـــرب العالمية الثانية، 
وفيلم ”الخليـــج العائم“ للمخرج برونو ديمون 
الذي ســـبق له الفـــوز بالجائزة الكبرى في كان 
(١٩٩٩) و“الفالندرز“  عن فيلميـــه ”اإلنســـانية“ 
(٢٠٠٦)، وفيلـــم ”البقـــاء أفقيـــا“ للمخـــرج آالن 
مخـــرج  يتولـــى  كيـــف  ويصـــور  غويـــرودي، 
ســـينمائي تربية طفل، بينمـــا يبحث عن فكرة 

لفيلمه الجديد.
يعود إلى المســـابقة أيضا المخرج الكندي 
إكزافييه دوالن (٢٧ ســـنة) الذي فاز فيلمه األول 
”أمـــي“ قبـــل عاميـــن بجائـــزة لجنـــة التحكيم 
الخاصـــة مناصفة مـــع فيلم جون لـــوك غودار 
”وداعـــا للغـــة“، وفيلمـــه الجديد يقـــوم بأدوار 
البطولة فيه فنسنت كاســـيل وماريون كوتيار 
ولي ســـيدو. ومن األســـماء الكبيرة التي تعود 
إلى مســـابقة المهرجان المخرجان الشـــقيقان 
جـــون بيير ولـــوك داردين من بلجيكا، وســـبق 

لهما الحصول مرتين على “السعفة الذهبية“.
ويعرض بالمســـابقة فيلمان مـــن رومانيا 
همـــا  المرموقيـــن،  المخرجيـــن  مـــن  الثنيـــن 
كريســـتيان مونغـــو المتحّصل على الســـعفة 
الذهبيـــة عـــام ٢٠٠٥ عـــن فيلمـــه ”٤ أشـــهر و٣ 
أســـابيع ويومان“، وكريســـتي بيو، كما يعود 
المخرج األميركي جيف نيكولز بفيلم ”الحب“، 
والمخـــرج الفلبيني بريالنتي مينـــدوزا بفيلم 

”زهرتي“.
وفي المســـابقة الرسمية أيضا فيلم ألماني 
واحـــد وفيلـــم برازيلـــي، ولكـــن تغيـــب تماما 
الســـينما اإليطالية التي شاركت في المسابقة 
العام الماضـــي بثالثة أفالم، ورغـــم أن الفيلم 

الجديد ”أحالم ســـعيدة“ لماركـــو بيللوكيو قد 
أصبح جاهزا للعرض، وهو ما دفع الصحافيين 
للتساؤل عن سر غياب هذه السينما األوروبية 
المهمة خالل المؤتمـــر الصحافي لإلعالن عن 
برنامـــج المهرجـــان، وكان رد المديـــر الفنـــي 
للمهرجـــان تيـــري مريمو أن أســـاس االختيار 
كان المســـتوى الفني فقـــط، وأنه جرى اختيار 
العشـــرين فيلما المشـــاركة بالمسابقة من بين 
أكثـــر من ١٨٦٩ فيلما، وقد ذهب الفيلم اإليطالي 

على أي حـــال إلى تظاهرة ”نصف شـــهر 
المخرجين“ الموازية.

البرنامـــج  عـــن  يغيـــب 
الرســـمي الفيلـــم الروائـــي 

الجديـــد ”عديـــم الـــوزن“ 
(حائز  ماليـــك  لتيرنـــس 
الســـعفة الذهبيـــة عـــن 
الحياة“٢٠١١)،  ”شـــجرة 
التســـجيلي  وفيلمـــه 

الطويل ”رحلة الزمن“.
وتتكـــون لجنة تحكيم 

مـــن  الرســـمية  المســـابقة 
المخـــرج األســـترالي جورج 

وعضوية  للجنة)،  (رئيسا  ميللر 
كل مـــن المخـــرج الفرنســـي أرنـــو 

ديسبالشـــن، والممثلـــة اإليطالية فاليريا 
غولينـــو، والممثل الدنماركي ماد ماكيلســـون، 
والمخرج المجـــري الزلو نيمتـــش، والمنتجة 
اإليرانية كاتايون شهابي، والممثلة الفرنسية 
فانســـيا بارادي، والممثلة األميركية كريستين 

دانسيت، والممثل الكندي دونالد سوذرالند. 

األفالم العربية

تغيـــب الســـينما العربيـــة عن المســـابقة 
الرســـمية، لكن هناك أربعة أفالم لســـينمائيين 
عرب فـــي البرنامج الرســـمي للمهرجان، ففي 
”نظرة مـــا“ هنـــاك الفيلم المصري ”اشـــتباك“ 
وهو الفيلم الثاني للمخـــرج محمد دياب (بعد 
فيلمـــه ”٦٧٨“ إنتـــاج ٢٠١٠) الذي ســـتفتتح به 
هذه التظاهرة، ويقوم بدور البطولة فيه نيللي 
كريـــم وهاني عـــادل، وفيلم ”أمور شـــخصية“ 
للمخرجـــة الفلســـطينية مها حـــاج التي تقيم 
داخل الخط األخضر، ولكـــن الفيلم يأتي تحت 
اسم إســـرائيل، وهي اإلشكالية التي تواجهها 
عادة األفـــالم الفلســـطينية التـــي تنتج داخل 
إسرائيل، وتحصل على دعم من صندوق الدعم 

اإلسرائيلي.
(خارج  وفي قســـم ”العـــروض الخاصـــة“ 
”شوف“  التونسي-الفرنسي  الفيلم  المسابقة) 
للمخـــرج كريم دريـــدي. وفي مســـابقة األفالم 
القصيرة يتنافس الفيلم التونسي ”صوف على 
الظهر“ للمخرج لطفي عاشور، وهو من اإلنتاج 
المشـــترك مع فرنسا شأن الغالبية العظمى من 

أفالم بلدان المغرب العربي.
وخـــارج البرنامج الرســـمي ضمن تظاهرة 
الفيلـــم  هنـــاك  المخرجيـــن“  شـــهر  ”نصـــف 
لداميان  الجزائـــري القصيـــر ”قنديل البحـــر“ 
أونوري، والفيلم الفرنســـي الطويل ”إلهيات“ 
للمخرجة المغربية األصل هدى بنيامين. وفي 
”أســـبوع النقاد“ هناك فيلم لبناني – فرنســـي 
بعنوان ”تراماتون“ (أو ربيع) للمخرج اللبناني 
من أصل أرميني، فاتشـــي بولغورجيان، وفيلم 
”دورة فرنســـا“ لرشـــيد جدياني وهـــو مخرج 

فرنسي من أصل سوداني-جزائري. 
يفتتح قسم "نظرة ما" -كما ذكرنا- بالفيلم 
لمحمد دياب، ويشـــمل  المصـــري ”اشـــتباك“ 

القســـم ١٨ فيلما، سبعة منها هي األفالم األولى 
لمخرجيها، من فرنسا وإيطاليا وإيران ومصر 
وإســـرائيل وفنلنـــدا وســـنغافورة وإيطاليـــا 
وهولندا واليابان والواليات المتحدة وروسيا 

ورومانيا.
هنـــاك فيلمان يمثالن إســـرائيل هما ”وراء 
الجبـــال والتـــالل“ ثالث أفالم المخـــرج إيران 
كوليرين، مخرج فيلم ”زيارة الفرقة الموسيقية“ 
لمها حاج، وفيلمان  (٢٠٠٧)، و“أمور شخصية“ 
من فرنســـا، وفيلمان مـــن اليابـــان، وفيلمان 
مـــن أميـــركا، وفيلم واحـــد من باقي 
المنتظرة  األفـــالم  ومـــن  الدول، 
الفيلـــم  القســـم  هـــذا  فـــي 
اإليرانـــي ”التبـــادل“ لبهنام 
بهـــزادي، والفيلم الياباني 
”بعـــد العاصفـــة“ لكوريدا 
والرومانـــي  هـــوروكادو، 

”كالب“ لبوغدان ميرسا.
”جمعيـــة  وتنظـــم 
الفرنســـيين“  المخرجيـــن 
منـــذ ١٩٦٩ تظاهـــرة ”نصـــف 
”أسبوعا  (أو  المخرجين“  شـــهر 
المخرجيـــن“) كما يطلـــق عليها، قبل 
أن تتقلص إلى عشـــرة أيام فقط، والتظاهرة ال 
تنظم مســـابقة، وتتضمن ١٨ فيلما طويال، و١١ 

فيلما قصيرا.
ولحســـن الحـــظ تضمنـــت قائمـــة األفالم 
الطويلـــة عـــددا من أفـــالم كبار الســـينمائيين 
التي لم تجد طريقها إلى المســـابقة الرسمية، 
للمخرج الشـــيلي  مثل فيلم ”شـــعر بال نهاية“ 
المرموق أليخاندرو خودوروفسكي (٨٧ عاما)، 
و“رقصة  و“الجبل المقدس“  صاحب ”الطوبو“ 

الواقع“.
تفتتح التظاهرة في الثاني عشـــر من مايو، 
لماركو  بالفيلـــم اإليطالـــي ”أحـــالم ســـعيدة“ 
بيللوكيـــو (٧٩ ســـنة). وهنـــاك أيضـــا الفيلـــم 
األميركي الجديد للمخرج الكبير بول شـــرايدر 
”كلب يأكل كلبا“، بطولـــة نيكوالس كايج، وهو 
فيلـــم الختام، ويعـــرض أيضا الفيلـــم الجديد 
عن  للمخرج الشـــيلي بابلـــو الرين ”نيـــرودا“ 
الشاعر الكبير، وفيلم ”اقتصاد الثنين“ للمخرج 
البلجيكـــي جواكيـــن الفـــوس، وفيلـــم الهندي 

أنوراب كاشياب بعنوان ”رامون المختل“.

أسبوع النقاد

تشـــمل تظاهـــرة ”أســـبوع النقـــاد“، التي 
تنظمهـــا جمعيـــة نقاد الســـينما الفرنســـيين 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الدولـــي للصحافـــة 
السينمائية (فيبريسي) وتنظم مسابقة لألفالم 
األولى والثانية للمخرجيـــن، هذا العام عرض 
٧ أفالم من تركيا وكمبوديا وفرنســـا وأسبانيا 
وإسرائيل ولبنان وســـنغافورة، باإلضافة إلى 
خمســـة أفـــالم من العـــروض الخاصـــة خارج 
المســـابقة منها فيلم االفتتاح ”في الفراش مع 
فيكتوريا“ للمخرجة الفرنسية جوستين ترييه، 

وهو فيلمها الثاني.
والفيلـــم اللبنانـــي في مســـابقة ”أســـبوع 
النقاد“ هو فيلم ”ترامونتان“ للمخرج فاتشـــي 
بولغورجيـــان، وهو في الحقيقة فيلم فرنســـي 
اإلنتاج محســـوب على لبنان ربما نســـبة إلى 
جنســـية مخرجه، ويشارك في المسابقة الفيلم 
األول للمخرج اإلســـرائيلي عساف بولونسكي 
”أســـبوع ويوم“، كمـــا يعرض فيلم إســـرائيلي 
آخر خارج المســـابقة، هو ”من يوميات مصور 

أعراس“ للمخرج ناداف البيد.

مهرجان كان الـ69: دورة األسماء الكبيرة في السينما

ــــــدورة الـ69 من مهرجان  تفتتح األربعاء ال
كان السينمائي، أهم األحداث السينمائية 
في العالم، فهو يجمع بني الفن والتجارة، 
ــــــني العــــــروض الســــــينمائية وصفقات  وب
اإلنتاج، االحتفــــــال بتاريخ الســــــينما من 
خالل إعادة مشــــــاهدة ”الكالســــــيكيات“، 
واالكتشــــــافات اجلديدة وتسليط األضواء 
على املواهب اجلديدة الشابة، ومن رحمه 
في ما بعد تصعد األفالم التي ترشح لنيل 
جوائز األوســــــكار، والنجوم الذين يشقون 
طريقهم نحو املجــــــد، وينظم مهرجان كان 
أيضا أكبر سوق سينمائية من نوعها في 

العالم.

[ المهرجان يفتتح بالفيلم األميركي «مقهى المجتمع} لوودي ألين [ 9 أفالم عربية في أقسام المهرجان رغم الغياب عن المسابقة الرسمية

    انتزع «نصف شهر المخرجين} فيلم «شعر بال نهاية} أحد أهم أحداث المهرجان

    ملصق المهرجان: لقطة من فيلم «احتقار} لجون لوك غودار

تعـــود املمثلـــة التـــي تحولت إلى اإلخراج جودي فوســـتر إلـــى مهرجان كان بفيلـــم جديد من 

إخراجها، هو «وحش املال} الذي سيعرض خارج املسابقة، وهو من أفالم التشويق واإلثارة، 

يقوم ببطولته جورج كلوني في دور خبير في شؤون «وول ستريت}.

تغيب السينما العربية عن املسابقة الرسمية، ومع ذلك هناك أربعة أفالم لسينمائيني عرب 

في البرنامج الرســـمي للمهرجان، كالفيلم املصري «اشـــتباك} ملحمد دياب الذي ستفتتح به 

تظاهرة «نظرة ما}، ويقوم بدور البطولة فيه نيللي كريم وهاني عادل.

الدورة الجديدة هي 

بال شك دورة األسماء 

الكبيرة في عالم اإلخراج 

السينمائي، فإلى جانب 

وودي ألني يأتي املخرج 

ستيفن سبيلبرغ

املخرج البريطاني كن 

لوتش املعروف بأسلوبه 

الواقعي، يأتي إلى كان 

بفيلمه الجديد «أنا دانييل 

بليك} الذي سيكون 

الفيلم الـ19 له



} لنــدن - صاحـــب مقتـــل طالـــب الدكتوراه 
جوليو رينجي من جامعة كامبريدج اإليطالية 
فـــي مصـــر ضجـــة إعالميـــة عامليـــة وردود 
فعـــل غاضبة من الـــرأي العام الدولـــي، فيما 
اعتبـــر األكادمييون في مختلـــف أنحاء العالم 
هـــذه احلادثـــة مبثابـــة ”هجوم علـــى احلرية 

األكادميية“.
وفي الوقت الذي يوجد فيه دفاع ثابت عن 
حق طالب الدكتوراه في السفر إلى جميع دول 
العالـــم حتـــى األماكن غير املســـتقرة من أجل 
القيـــام بأبحاثهم، أثارت وفـــاة رينجي بعض 
األســـئلة الدقيقة حول التعليم العالي وضمان 

سالمة طلبة الدكتوراه.
وذكر املتحدث باســـم مجالـــس البحث في 
اململكة املتحدة، أن املنظمات األعضاء في هذه 
الهيئـــة توفر متويالت كبرى لطلبة الدكتوراه، 
وبعبارة أخرى ”املســـؤولية عـــن ضمان بيئة 
عمل آمنة للطالب تقع على عاتق املؤسســـات 
البحثية“، أي اجلامعات، ومع ذلك، ”يتم تقدمي 
التوجيهـــات العامـــة للجامعات على أســـاس 
توقعات تدريب طالب الدراسات العليا مبا في 

ذلك توقعات توفير بيئة عمل آمنة“.
وكشف قســـم الصحة والســـالمة حلاالت 
منح بحوث التدريـــب التابعة ملجالس البحث 
للمملكـــة املتحدة في حديث له مع موقع تاميز 
هـــاي إديوكيشـــن أن الهيئـــات التعليمية هي 
”املســـؤولة عن توفير بيئة عمـــل آمنة للطالب 
املرتبطني بأحد املشـــاريع البحثية“. وأضاف 
أن ”الرعايـــة املناســـبة يجـــب أن توجد حيث 
يعمـــل الباحثون بعيدا عن اجلامعة. وحتتفظ 
مجالـــس البحث باحلق فـــي مطالبة منظمات 
األبحاث بإجـــراء تقييم ملخاطر الســـالمة في 
حاالت فردية حيث تصبح الصحة والســـالمة 
القضيتـــني األساســـيتني، إلـــى جانـــب رصد 

ومراجعة الترتيبات الفعلية لهما“.
وقالـــت روزمـــاري دمي، رئيســـة مجلـــس 
التعليم العالـــي في اململكة املتحـــدة إنه ”من 

املهم أن تتم معاجلة القرارات بشـــأن املخاطر 
حتـــى قبل أن يقـــدم طالـــب الدكتـــوراه ألحد 
األقسام. وأفادت أن ”ذلك يبدأ حتى قبل أن يتم 
توظيف الطالب، في مرحلـــة إعداد البحوث… 
وهـــو أمر مهم جـــدا. أعتقد أن من مســـؤولية 
األســـتاذ املشـــرف أن يتأكد من أن الطالب مر 
بالضوابط الداخليـــة التي يحتاج إليها، لذلك 
إذا كان يفكـــر في الذهاب إلـــى إحدى مناطق 
النـــزاع، أو إحدى مناطق انفجـــار البراكني.. 
وإذا كان املشـــرفون ال يعتقدون أن في رحلته 
مخاطـــر فإنهم بحاجة إلى قـــول ذلك في هذه 

احلالة وعكسها“.
وأشـــارت دمي إلى أنه مبجـــرد جتاوز تلك 
املرحلـــة، تـــوكل للمؤسســـة التعليمية مهمة 
الســـماح للطالب بالتنقل إلـــى إحدى املناطق 
التي متر بظـــروف دقيقة (توتـــرات، نزاعات، 

ظروف طبيعية قاســـية). وصرح الدكتور غلني 
رانغـــواال، وهو محاضر في قســـم السياســـة 
والدراســـات الدوليـــة في جامعـــة كامبريدج، 
التي كان رينجي أحـــد الطلبة الذين يزاولون 
تعليمهم بها، ملوقع تاميز هاي إديوكيشن بأن 
عمليـــة ترتيب عمله امليدانـــي، والتي تتضمن 
إجـــراء بحوث على تغييـــرات قطاع العمل في 
مصـــر، لم تكن مختلفة في شـــيء عن البحوث 
التي يجريها طلبـــة الدكتوراه اآلخرون. وقال 
إنـــه ”ينبغي على الطالب دائمـــا إجراء تقييم 
ملخاطـــر عملهم كلمـــا توجهوا إلـــى أي مكان 

خارج كامبريدج“.
وأضـــاف ”إذا خرجـــوا ملقابلـــة شـــخص 
ما فـــي ويستمنســـتر، لـــن يواجهـــوا خطرا 
حقيقيا، ولكن عندمـــا يتعلق األمر بالعمل في 
البلـــدان التي توجد فيها درجة من عدم اليقني 
السياســـي، عندها يصبح مـــن املهم أن يأخذ 
القســـم الدراســـي وجهة نظـــر اجلامعة على 
محمـــل اجلد“. وأوضح أن ”عليهم األخذ بعني 
االعتبـــار املعلومات والنصائـــح التي توفرها 
بعـــض الهيئات مثل مكاتب ســـفر اخلارجية، 
إلـــى جانب مراعـــاة املعلومات التـــي يوفرها 

خبراء آخرون في املنطقة“.
وأضـــاف أنـــه فـــي حالـــة الطـــالب الذين 

يذهبـــون إلى املناطق املضطربة، من املفروض 
أن يقومـــوا بإجـــراء ”محادثـــات جديـــة مـــع 
مشرفيهم حول استراتيجية البحوث“. وتابع 
”قبل أن يحصلوا علـــى إذن للتوجه إلى العمل 
امليداني، ينبغي عليهم أن يدونوا كل املعلومات 
علـــى أنها مبثابة مبـــادئ توجيهية لبحوثهم 
اخلاصـــة، لتتم بعد ذلـــك مراجعتها من طرف 
اإلدارة (القســـم)، وهناك جلنة تقوم باملراجعة 
من أجـــل منـــح موافقتها أو املطالبـــة بإعادة 

املراجعة. وفي حالة رينجي متت املوافقة“.
ومـــن جانبـــه صـــرح تريفور باتـــن، مدير 
األبحاث في جامعة ليدز ترينيتي يونيفرسيتي 
أنه مت تشـــجيع الطالب ”على مناقشة املخاطر 
وإجراءات السالمة واالضطرابات السياسية.. 
والســـالمة الشخصية، مع مشـــرفيهم“. وأفاد 
”نحن ندرك أنه من واجبنا أخذ مسألة الرعاية 
على محمل اجلد، وأن من مســـؤولية املشرفني 
علـــى طلبـــة الدكتـــوراه أن يؤمنـــوا الطالب 
املرخص لهـــم للقيام بالعمل، وأن تكون لديهم 
املهارات واملعـــارف الالزمة للقيام بعملهم في 

أمان“.
وتابع ”ال يؤذن بالســـفر إلـــى اخلارج إذا 
لم يتـــم االنتهاء مـــن تقييم املخاطـــر وتوقيع 
األســـتاذ املشـــرف ورئيس القســـم“. وأضاف 
باتن أنـــه نتيجـــة حلادثة رينجـــي، أصبحنا 
نبحـــث عن ”تقدمي املزيد مـــن الدعم والتدريب 
للموظفـــني والطـــالب الذيـــن يحتاجـــون إلى 

السفر إلى املناطق املعرضة للخطر“.
ومـــن جهته أفـــاد ديريك وولينـــس، نائب 
مدير قســـم البحوث ورئيـــس مجلس جامعة 
سانت اندروز، أن االهتمام األكبر ينصب دائما 
على مســـألة الســـالمة، ولكن في نفس الوقت 
ينبغي القبول بأن طالب الدكتوراه يحتاجون 
إلـــى احلريـــة األكادمييـــة التخـــاذ اخليارات 
الصحيحـــة ألبحاثهم. وقـــال ”ينبغي أن ندرك 
بأننا نعمل كل ما في اســـتطاعتنا للتقليل من 

املخاطر“.

} لنــدن - تركـــز دول العالـــم اهتمامها على 
التعليم مبا أنه وســـيلة بنـــاء األفراد واألمم. 
وتولـــي دول اخلليـــج العربـــي هـــذه النقطة 
اهتماما كبيرا ساعية لبناء أجيال من الشباب 
املتعلـــم القادر على شـــغل جميع املناصب في 
الدولـــة حتى تكون القـــوى العاملة مكونة من 
الســـكان األصليـــني، وهـــو ما جعلهـــا تعطي 
األولويـــة لتبنـــي اســـتراتيجيات تقـــوم على 
حتفيز وتشـــجيع املواطنني علـــى اإلقبال على 
التعلـــم والنجـــاح فـــي جميع مراحلـــه حتى 

احلصول على شهادات تعليم عال.
لســـنوات طويلة ظلت غالبية دول اخلليج 
العربي مثل اململكة العربية السعودية وعمان 
ومملكـــة البحريـــن والكويت وقطـــر وغيرها 
تعتمد بشكل شـــبه كلي على العمالة األجنبية 
فـــي جميع املجاالت تقريبـــا؛ منها االجتماعي 
واالقتصـــادي، وال ســـيما في قطـــاع التعليم 
العالـــي، وذلـــك على حســـاب تطويـــر املوارد 
البشـــرية احمللية. ومبجرد أن يســـتقر العمال 
الوظائـــف  ويحتلـــوا  األجانـــب  واملوظفـــون 
املتاحـــة، يصعـــب علـــى جيـــل الشـــباب من 
اخلريجني اجلدد مـــن املواطنني إيجاد أماكن 
لهم في سوق العمل. وهو ما يعتبر من عوامل 
ارتفاع معدالت البطالة في جميع ممالك شـــبه 
اجلزيـــرة العربية. وتؤكـــد البيانات الصادرة 
عـــن املنتدى االقتصـــادي العاملـــي ومجموعة 
العشـــرين، ودول مجلس التعـــاون اخلليجي 

استمرار ارتفاع معدالت البطالة.
وتســـجل اململكة العربية الســـعودية أكبر 
معدالت البطالة حيث تبلـــغ حوالي 30 باملئة، 
وبحســـب العديد من اخلبـــراء واحملللني فإن 

البطالـــة في مجتمعات غرب آســـيا وشـــمال 
أفريقيا وفـــي كل مكان تعد برميال من البارود 
مـــن شـــأنه أن يســـبب انفجارا مدويا يشـــبه 

انفجار ثورات الربيع العربي.
وحاولـــت دول مثل ســـلطنة عمـــان ودولة 
اإلمـــارات العربية املتحدة انتهاج سياســـات 
بنـــاءة تهدف إلـــى تأميم القـــوى العاملة، مبا 
في ذلك التي تشـــغل وظائف في قطاع التعليم 
العالـــي، حتى قبـــل االضطرابات السياســـية 
التي مزقت املنطقة. وأدخلت سياســـات أطلق 
أو ”إماراتزيشن“  عليها اسم ”أومونايزيشن“ 
لتنويـــع االقتصاديـــات الوطنيـــة ولتوظيـــف 
املواطنـــني فـــي القطاع اخلـــاص والعام. ففي 
عمان مثال، ينمو الســـكان بنســـبة 3 في املئة 
سنويا، وهناك حوالي 40 في املئة من السكان 
الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بـــني 15 عاما وأقل. 
وتضـــم املـــدارس حوالي 600 ألـــف تلميذ؛ أي 
حوالـــي 15 في املئة من إجمالي عدد الســـكان 
في البالد، ومن املتوقع أن تصبح نســـبة هامة 
من هؤالء مؤهلة لدخول سوق العمل في وقت 
قريب ولكن، ال يبدو أن االقتصاد العماني على 
أهبة االستعداد الستيعاب تلك األعداد املهولة 

من طالبي الشغل.
وفي دولة اإلمارات العربية املتحدة، تبدو 
األرقام مقلقة، كذلك، فهناك العديد من املبادرات 
التي ترعاهـــا الدولة مثل التأميـــم اإلماراتي، 
وبرنامج اإلمارات لتطوير املواطنني ومجلس 
أبوظبي لتطبيق استراتيجيات ”إماراتزيشن“ 
والتـــي تعتمـــد علـــى تدريب طـــالب املدارس 
الثانويـــة وخريجي اجلامعـــات على املهارات 
املطلوبة لسوق العمل، لكن هذه اجلهود تتركز 
على نحو خاص، فمؤسســـات مثل مؤسســـة 
اإلمـــارات تقـــدم منحا بحثية تنافســـية حتت 

عنوان حملة إماراتزيشن.
وحتول عراقيل عديدة دون اجلهود الرامية 
إلـــى حتقيـــق أهداف هـــذه السياســـات فإلى 
جانب اســـتمرار االعتماد املفرط على املهارات 
املتخصصة مـــن اخلارج والعمالـــة األجنبية 

الرخيصـــة، هنـــاك عوامـــل محليـــة خاصـــة 
بسياسات التعليم اإلماراتية مثل وجود تباين 
فـــي اللغـــة بني اخلريجـــني املتعلمـــني باللغة 
اإلنكليزيـــة والقدماء في الوظائـــف الناطقني 
باللغة العربية. وقد قـــال أحد األكادمييني من 
دولـــة اإلمارات العربيـــة املتحدة خالل مؤمتر 
التعليـــم الذي التأم مؤخرا في أبو ظبي ”إنهم 
يكافحـــون عندما يذهبون إلـــى أماكن العمل، 
ويحتاجـــون إلـــى التعامل مع وثائـــق باللغة 
العربيـــة، ويقدمون أنفســـهم باللغـــة العربية 
ويحضرون اجتماعات بالعربية، رغم التركيز 

على اللغة اإلنكليزية أثناء تعليمهم العالي“.
ويبـــرز هـــذا احلاجـــز اللغـــوي خاصـــة 
فـــي قطـــاع التعليم العالي، بســـبب ســـيطرة 
املؤسســـات األجنلوسكســـونية علـــى القطاع 
في جـــل دول اخلليـــج مثل جامعـــة نيويورك 
(أبوظبي) وجامعة كليـــة لندن (قطر)، والكلية 

امللكيـــة اإليرلنديـــة للجراحـــني (البحريـــن)، 
وجامعة هريوت وات (دبي)، وفرعني للجامعة 
األميركيـــة فـــي الكويـــت والشـــارقة، وســـتة 
فـــروع إضافية جلامعات أميركيـــة في املدينة 
التعليمية في قطر. هذه الثقافة ”املســـتعارة“ 
تقـــزم اجلهـــود التي تهدف إلـــى تأميم القوى 
العاملـــة. وبالتالـــي، يعتبـــر نظـــام العمالـــة 
الوطنيـــة أكثر صعوبة في مـــا يتعلق بإضفاء 

الطابع املؤسسي.
ويكشـــف تباين الصعوبات واختالفها من 
دولة إلى أخرى في منطقة اخلليج أنه ال يوجد 
منـــوذج واحد ناجح ميكـــن تطبيقه في جميع 
دول مجلـــس التعاون اخلليجي، بـــل لكل بلد 
خصوصياته الدميوغرافية واالقتصادية التي 
يجب أن تعد سياسات التعليم وفقا ملقتضياتها 
كمـــا تبـــني أن قصور سياســـات توطـــني اليد 
العاملـــة ال يقف عند بطالـــة اخلريجني اجلدد 

بســـبب عقود العمالـــة الوافـــدة طويلة املدى 
أو بســـبب الوضع االقتصادي الذي ال يسمح 
لسوق العمل باستيعاب أعداد هامة ومتزايدة 
مـــن اخلريجني اجلدد، بل هـــي ميكن أن تكون 
نتيجة لضعف في سياســـات التعليم املعتمدة 
والتي تراعي املعايير الدولية دون األخذ بعني 
االعتبـــار املعاييـــر واخلصوصيـــات احمللية، 
وهو ما يحدث مسافة بني مؤهالت اخلريجني 
ومتطلبات سوق العمل احمللية وخصائصها.
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تعليم
الجامعات الخليجية تقترب من توطني التعليم

تقديم بحوث الدكتوراه يفترض التضحية

تخوض العديد من الدول في منطقة اخلليج العربي معركة االستغناء عن العمالة األجنبية 
وتعويضها بقوى عاملة محلية خاصة في قطاع التعليم الذي يعد سالحها األساسي في 
هذه املعركة فهو السبيل الوحيد لتكوين يد عاملة محلية حتقق االكتفاء الذاتي من املوظفني 
والعمال املؤهلني في جميع املجاالت. واجتهت جل هذه الدول بشكل عملي نحو االستثمار 
فــــــي التعليم اخلاص واحلكومي لدعم خطتها الوطنية، غير أن عراقيل متعددة حتول دون 
بلوغ األهداف املنشــــــودة منها االقتصادي ومنها الناجم عن ضعف في املعايير املعتمدة 

في استراتيجيات التعليم ذاتها.

ــــــب الدكتوراه اإليطالي في مصر تســــــاؤالت عميقة حول وضعية  ــــــارت حادثة مقتل طال أث
الباحثني وطلبة الدكتوراه الذين تدفعهم متطلبات بحوثهم وعملهم األكادميي إلى الســــــفر 
واالنتقال إلى مناطق غير آمنة في العالم من حيث احلماية املتوفرة لهم واجلهات املسؤولة 
عن حمايتهم من املخاطر، وأيضا حول املســــــافة الفاصلة بني ما يعتبرونه حرية أكادميية 
فــــــي اختيار البحث ومكانه وبني ما تفرضه الظروف مــــــن منعهم أو توفير ضمانات تكفل 

عدم تعرضهم ملصير مأساوي.

[ االعتماد السابق على المهارات األجنبية أسهم في إعداد كوادر محلية [ الدول الخليجية أمام اختبار تهيئة الخريجين وتشغيلهم

◄ قال مسؤولون إن جامعة هارفرد 
األميركية ستمنع األعضاء في أندية 

الجنس الواحد وروابط األخويات 
والجمعيات النسائية من تولي 

مناصب قيادية، بدءا من خريف 2017 
في إطار جهود الجامعة لكبح التمييز 

على أساس الجنس.

◄ منعت إدارة مدرسة في ضواحي 
العاصمة الفرنسية باريس، في حادثة 

هي الثانية من نوعها، خالل سنة، 
طالبة مسلمة (16 عاما)، من متابعة 

حصصها الدراسية، الرتدائها ”تنورة 
طويلة“، وذكرت صحيفة ”نوفيل 

أوبس“ الفرنسية أن التنورة الطويلة 
قيمت على أنها بمثابة ”رمز ديني“.

◄ أظهرت دراسة حديثة أن معظم 
الشباب في ألمانيا التحقوا بسوق 
العمل بعد إتمام تدريبهم المهني. 

وأوضحت أن 90 بالمئة من الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و34 

عاما والذين أتموا دراستهم المهنية 
أو الجامعية، عملوا منذ عام 2014.

◄ ينظم مؤتمر القمة العالمي لالبتكار 
في التعليم ”وايز“ يوم 26 مايو 

الجاري في تونس منتدى بعنوان 
”حوار من أجل التعليم والسالم“، 
ويتضمن برنامج التظاهرة التي 

يستضيف أشغالها معهد الدراسات 
العليا التجارية بقرطاج مداخالت 

حول استكشاف طرق مبتكرة للتدريس 
وبحث أولويات التعليم العالي وريادة 

األعمال في مجال التعليم.

◄ أمضى حاكم الشارقة مدير جامعة 
الشارقة اتفاقية شراكة وتعاون 

أكاديمي وعلمي مستدام بين الجامعة 
والمعهد الدولي للقوانين ذات الطابع 

الفرنسي. وتعّد االتفاقية شاملة 
للمجاالت القانونية والتعليمية 

والتدريبية والبحث العلمي وتبادل 
الخبرات وخدمة المجتمع.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

الحاجز اللغوي بني الخريجني الجدد 

والقدامى يبرز في التعليم العالي، 

بــســبــب ســيــطــرة املــؤســســات 

األنجلوسكسونية على القطاع

◄

الهيئـــات التعليمية فـــي اململكة 

املتحدة هي املســـؤولة عن توفير 

بيئة عمل آمنة للطالب املرتبطني 

بأحد املشاريع البحثية

◄

حاولت سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية املتحدة انتهاج سياسات تهدف إلى تأميم القوى العاملة، بما 

في ذلك وظائف قطاع التعليم العالي من خالل سياسات توظيف املواطنني في القطاع الخاص والعام.

الطالب الذين يذهبون إلى املناطق املضطربة، من املفروض أن يقوموا بإجراء محادثات جدية مع مشرفيهم 

حول استراتيجية البحوث وينبغي أن يدونوا كل املعلومات على أنها مبادئ توجيهية لبحوثهم الخاصة.

حماية طلبة الدراسات العليا.. امتحان جديد أمام الجامعات

خطوات نحو مستقبل أفضل

البيانـــات الصـــادرة عـــن املنتدى 

العاملي ودول مجلس  االقتصادي 

التعـــاون الخليجي تؤكد اســـتمرار 

ارتفاع معدالت البطالة

◄



} ديب – أكدت رئيســـة نـــادي دبي للصحافة، 
منـــى غـــامن املـــري، أن التحول نحـــو اإلعالم 
الرقمي، أصبح ضرورة ملحة لكل املؤسســـات 
اإلعالميـــة، ملواكبـــة التغيـــرات التـــي طـــرأت 
على هـــذا القطاع عامليا، خصوصـــا مع تزايد 
اســـتخدام اإلنترنـــت فـــي املنطقـــة العربيـــة، 
وارتفاع نسب مشاهدة احملتوى اإلعالمي عبر 
األجهزة النقالة، مع توقع منو تلك الظاهرة في 

املنطقة العربية خالل العامني املقبلني.
وذلـــك خالل مؤمتـــر صحافي عقـــده نادي 
دبي للصحافة لإلعالن عـــن اإلصدار اخلامس 
من تقرير ”نظرة على اإلعالم العربي: شـــباب.. 
محتوى.. إعـــالم رقمي“، بالتعـــاون مع مدينة 

دبي لإلعالم.
واســـتعرض التقرير أبـــرز التحديات التي 
تواجـــه اإلعالم اليـــوم، وهي نقـــص الكفاءات 
دقيقـــة  ومقاييـــس  والتشـــريعات  والتمويـــل 

للمتابعني، إلى جانب احملتوى احمللي.
وهـــو ما ســـلطت عليـــه الضـــوء املري في 
كلمتهـــا، التـــي شـــددت فيهـــا على ضـــرورة 
االنتبـــاه إلى التغيرات الكبيرة التي تطرأ على 
اإلعـــالم عامليا، والعمل علـــى مواكبته بإيجاد 
احللول والبدائل املناســـبة، التي تكفل لإلعالم 

الوطنـــي حدودا تنافســـية فعالـــة، إضافة إلى 
حتميـــة التفكير في أســـاليب تضمن املزاوجة 
بني املنصـــات الرقميـــة من جهـــة والصحافة 

والتلفزيون واإلذاعة من جهة أخرى.
وكشـــف التقرير عن تنامـــي ”قطاع اإلعالم 
املدفـــوع�، مبعـــدل يفـــوق منـــو اإلنفـــاق على 
اإلعالنـــات، واملتوقـــع أن ينمو اإلنفـــاق على 
اإلعالنـــات مبعدل ســـنوي مركب نســـبته 2.5 
باملئـــة، في الفترة بني عامـــي 2016 و2018، في 
حني ينتظر أن تراوح نسبة منو وسائل اإلعالم 

املدفوعة حول 3.7 باملئة خالل الفترة ذاتها.
ووفقـــا للتقرير، فإنه مـــن املنتظر أن يقود 
قطاعا التلفزيون واأللعـــاب الرقمية النمو في 
قطاع اإلعـــالم املدفوع، مع مراعـــاة أن اإلعالم 
املدفـــوع مرتبط في األســـاس بتقدمي ”محتوى 
متميـــز�، حيـــث يجـــب علـــى اإلعـــالم العربي 
واحمللـــي القيام بخطـــوات تطويريـــة ملواكبة 

التغيرات املتسارعة.
وأظهر التقرير أن نسب استخدام الشباب 
العربـــي لوســـائل اإلعـــالم، جاءت مبتوســـط 
اســـتهالك بلـــغ 15 ســـاعة يوميـــا، إذ تصدرت 
 50 بنســـبة  االجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 
باملئة، تلتها محركات البحث واألعمال بنســـبة 

29 باملئـــة، واألخبـــار والعقارات بــــ14 باملئة، 
والنساء بـ 12 باملئة.

كمـــا تناول تأثير األزمات السياســـية على 
قطاع اإلعـــالم العربـــي، واإلبـــداع واالبتكار، 
وتأثيـــر املؤسســـات اإلعالمية علـــى التعليم، 
ومســـتقبل اإلعـــالم العربـــي فـــي الســـنوات 
الثـــالث املقبلـــة. وقالـــت الرئيـــس التنفيذي 
ملجموعة تيكوم، الدكتورة أمينة الرســـتماني، 
”تشـــهد صناعة اإلعالم نقلـــة نوعية وحتوالت 
وابتـــكارات غيـــر مســـبوقة، لذا فـــإن إصدار 
التقرير في هذا التوقيت يحمل أهمية خاصة، 
إذ سيشكل مرجعا ودليال أساسيا للمختصني 
في هذه الصناعة لدعم صياغة استراتيجياتهم 

وحتقيق املزيد من النجاحات واإلجنازات“.
مـــن جانبه، اســـتعرض الشـــريك ورئيس 
قطـــاع اإلعـــالم الرقمـــي والترفيه في الشـــرق 
األوسط، جايانت بهارجافا، النظرة املستقبلية 
لإلعالم العربي خالل الفترة من 2016 إلى 2018، 
وقارن بني املســـتخدمني لوســـائل اإلعالم في 
الشـــرق األوسط، ونظرائهم في اململكة املتحدة 
وأســـتراليا، حيث كشـــف التقرير زيادة الوقت 
املستهلك في متابعة وسائل اإلعالم في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا من 39 باملئة عام 2013 

إلـــى 41 باملئة عام 2015، وفـــي اململكة املتحدة 
زادت النســـبة من 32 باملئة إلى 49 باملئة، وفي 
أســـتراليا زادت النســـبة مـــن 38 باملئة إلى 47 

باملئة في الفترة نفسها.

د.ياس خضري البيايت

} يشـــهد ميـــدان اإلنترنت حربـــا إلكترونية 
شرســـة، تدور رحاها بني فيسبوك وتويتر من 
أجل االستئثار بالعدد األكبر من املستخدمني، 
ورغـــم أن األقدمية في صالح فيســـبوك إال أن 
تويتر مصر على سحب البساط من فيسبوك.

ينشغل خبراء التقنية الرقمية واملعلوماتية 
بالعالقـــة بني املوقعـــني االجتماعيـــني األكثر 
شـــهرة في العالم، والتـــي يصفونها باحلرب 
البـــاردة، متوقعـــني أنها لن تنتهـــي في املدى 
القريب بســـقوط أحدهما وانتصار اآلخر، بل 
إنها ستســـتمر في شـــكل هجمـــات مرتدة من 
أجـــل املزيد مـــن النزيف في صفـــوف الطرف 

اآلخر.
ويســـتغرب كثيـــرون من وصـــول املعارك 
واحلروب إلـــى املواقع االجتماعيـــة التي من 
املفترض أن يكون هدفها األســـاس هو ”املزيد 
من التواصل“، وليس املكسب املادي فقط رغم 

أنه احملرك األكبر ألي نشاط في القرن الـ21.
وســـيطر فيســـبوك وتويتـــر علـــى مجال 
التواصل االجتماعي منذ عشر سنوات تقريبا 

حيـــث مت إطـــالق األول فـــي ســـنة 2004 
وحلقـــه الثاني فـــي 2006، لكن رغم 

اشـــتراك فيســـبوك وتويتـــر في 
يختلفان  أنهمـــا  إال  الصـــدارة 
فـــي العديـــد مـــن النقـــاط، إذ 
لـــكل منهما ميزاتـــه اخلاصة 
التـــي تفرقه عـــن اآلخر. فعلى 
سبيل املثال يبحث األشخاص 

الذيـــن يدخلـــون يوميـــا موقع 
فيسبوك عن كل ما يتعلق بالترفيه 

والترويح عن النفس.
أما من يدخل إلى موقع تويتر فيكون عادة 
باحثا عـــن األخبار العاملية الطازجة. وبعبارة 
أخـــرى فإنه ميكن اعتبار تويتر أكثر جدية من 
فيســـبوك. ومع ذلـــك ال ميكن القـــول بأن هذا 
املوقـــع أفضل مـــن ذاك، فلكل منهمـــا ميزاته 
اخلاصة التي جتعلـــه مختلفا عن اآلخر. وكل 
منهما انتهج سياسة معينة جتلب فئة معينة 

من مستخدمي شـــبكة اإلنترنت، لذلك فالقرار 
األخير يبقى بيد املستخدم.

وتســـتمر املقارنـــات بـــني املوقعـــني فـــي 
كل شـــيء، فبينمـــا يتميز توتيـــر بالصراحة 
والبســـاطة واإليجاز يتميز منافسه فيسبوك 
بأنـــه كبير وشـــامل ومنتشـــر، وبينما يحفل 
فيســـبوك بــــ 1.59 مليـــار مســـتخدم، ميتلـــك 
تويتـــر 310 ماليني مســـتخدم، ويبدو أن هذه 
األرقام قوضت ثقة شـــركة تويتر في نفســـها 

ورؤيتها.
بـــدوره يتميـــز موقـــع تويتـــر بسالســـة 
نشـــر اخلبـــر، وانتشـــاره الســـريع والتفاعل 
غير املســـبوق مـــن قبـــل رواد املنصـــة. فهو 
تطبيق رائد في نشـــر آخـــر األخبار واألحداث 
والفعاليات للعالمات التجارية واملشاهير بال 
منـــازع. ويتميـــز  جمهوره بالنضـــج العمري 
والفكري والعلمي والثقافي نســـبيا باملقارنة 
مع املنصـــات األخـــرى. ويأتي جمهـــوره في 

الترتيب الثاني بعد فيسبوك.
ويالحـــظ أن إدارة احلمـــالت التســـويقية 
على فيســـبوك تختلف كليا عنهـــا في تويتر، 
فالتغريـــدات تعمل بشـــكل أســـرع على عكس 
فيسبوك الذي يحتاج إلى بعض الوقت 
تبقى  وقـــد  املشـــاركات،  لتقـــومي 
بعض املشـــاركات في صفحات 
عن  أطول  لفتـــرات  األصدقاء 

باقي املشاركات.
مـــع  العالقـــة  ومتثـــل 
األصدقـــاء أو املتابعـــني في 
شـــخصية  عالقة  فيســـبوك، 
وخاصـــة جدا، أما فـــي تويتر 
فلديك متابعون، وهم أشـــخاص 
اختـــاروا متابعـــة تغريداتـــك علـــى 
تويتر، وإذا كان عددهم كبيرا ستشـــعر وكأنك 
تقف في غرفة يصرخ اجلميع فيها على عكس 

فيسبوك الذي يعتمد على احلوار.
ويعتبر فيسبوك أكثر جاذبية، إذ يستطيع 
املســـتخدم إرفاق الصور مع احملتوى وميكنه 
اســـتخدام العديد من الوســـائل والوســـائط 
املتعددة جلذب عيون الزوار، على عكس تويتر 

الذي يعـــرض روابط للصور حتى يســـتطيع 
إرســـال محتـــوى متميز يحتاج إلـــى صياغة 

التغريدة بشكل فريد.
ويســـمح فيســـبوك ملســـتخدميه بتحديد 
أشـــخاص معينني ملشـــاهدة املشـــاركات، أما 
تويتـــر فهو شـــبكة عامـــة، كل مـــا يكتب هو 

للجمهور وللمتابعني إلى األبد.
بالتطبيقـــات،  غنـــي  فيســـبوك  أن  كمـــا 
واملســـتخدم يدعو إلى اســـتخدام التطبيقات 
ليشـــجع على اإلعجـــاب بالصفحـــة اخلاصة 
للشـــركة أو منتج أو خدمة ما، لالســـتفادة من 

ذلك في احلمالت الترويجية. 
أما على تويتر فتقتصر التغريدة على 160 
حرفا، لذلـــك يجب أن تكـــون واضحة ومفيدة 
وجذابـــة وفـــي الوقت نفســـه بســـيطة، ويتم 

الترويج بإعادة التغريد.
وبشـــكل عام، تتجـــه بنية فيســـبوك أكثر 
نحـــو املجموعة املغلقة، بينمـــا تويتر نقيضه 
حيث جوهره مييـــل نحو االنفتاح على جميع 
املجموعـــات (رغـــم أن بنيـــة املجموعات غير 

متوفرة فيه، لكني أشـــبهها هنـــا مبن تتابعه 
ويتابعـــك باملثل، تعاقـــد اجتماعي افتراضي) 
مما يجعل املعلومة أو التغريدة يعاد تغريدها 

من طرف مختلف.
أما مـــن ناحية القـــوة املاليـــة للموقعني، 
وهـــو الســـر الـــذي يجعـــل احلروب تســـتعر 
بينهما، فاإلحصائيات األخيرة تشـــير إلى أن 
تقديـــر إيرادات اإلعالنات في تويتر لعام 2016 
املتوقعـــة حوالـــي 3 مليـــارات دوالر (بزيادة 

مقدارها مليار دوالر سنويا).
ولكن النمو في هبوط، وهذا مؤشر خطير، 
حيـــث يقـــدر حجـــم الهبـــوط في منـــو أرباح 
إعالنـــات تويتر لعام 2015 حوالـــي 50 باملئة، 
ومن املمكـــن هبوطها أيضا بنســـبة 16 باملئة 
عـــام 2016 وحوالـــي 10 باملئة عـــام 2017. هذا 
وإن نظرنا إلى حصـــة تويتر من املبيعات في 
الســـوق، فهي حوالي 9 باملئة مقابل 65 باملئة 
لفيســـبوك. حيـــث 21 مليار دوالر لفيســـبوك 
(بزيـــادة مقدارهـــا 5 مليارت دوالر ســـنويا)، 

حسب آخر إحصائيات موقع إمياركتر.

 ومـــن املثيـــر للدهشـــة أن شـــركة تويتر 
تســـتثمر حوالي 80 باملئة من كل دوالر تربحه 
في البحـــث والتطويـــر، بينما الشـــركات في 
أفضل احلاالت تســـتثمر حوالي 30 باملئة من 
أرباحهـــا في األبحاث، حســـب دراســـة ملوقع 
ماركت ووتش. والســـؤال هو ما هي النتيجة 
التـــي حققتهـــا الشـــركة حتـــى اآلن مـــن تلك 

األبحاث املكلفة؟
وعلى الرغم مـــن املزايا الكثيـــرة لتويتر، 
تشـــير  واألبحـــاث  الدراســـات  معظـــم  لكـــن 
شـــعبية  األكثـــر  ســـيظل  فيســـبوك  أن  إلـــى 
بحكـــم خصائصـــه، لكـــن عالم اليـــوم، يحمل 
املفاجـــآت دائمـــا على صعيد التطـــور التقني 
وتنـــوع  ســـرعة  وتـــزداد  والتكنولوجـــي، 
االكتشـــافات العلمية، وتنمية العقول املبدعة، 
وأساليب التســـويق املبتكرة، التي جتعل من 
الصعوبـــة حتديد من هو الذي ســـيتربع على 
املركز األول على املســـتوى احلضوري واملالي 
في مجال التواصل األجتماعي في الســـنوات 

القادمة؟
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ميديا

الحرب الباردة لن تنتهي في المدى القريب

التحول الرقمي ضرورة ال بديل عنها

يتصدر فيسبوك وتويتر مواقع التواصل االجتماعي األكثر شعبية، وهو ما يجعل احلرب 
على أشــــــدها بينهما  لالســــــتئثار بالعدد األكبر من املســــــتخدمني حــــــول العالم، وبالتالي 

االستحواذ على إعالنات هذه السوق املليئة باملفاجآت.

العصر الرقمي يتيح لإلعالم املدفوع التفوق على نمو اإلعالنات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت بي.بي.سي ومسؤول من 
كوريا الشمالية إن بيونغيانغ طردت 

مراسال لـ“بي.بي.سي“ بسبب تغطيته 
اإلخبارية، ومن ذلك التشكيك في 

مصداقية العمل في مستشفى، وقالت 
بي.بي.سي إن روبرت وينجفيلد-هايس 

اعُتقل، اجلمعة، في مطار بوينغيانغ 
قبل مغادرة البالد مع منتجة ومصور 

من بي.بي.سي.

◄ أّكد رئيس مجلس النواب املصري، 
علي عبدالعال، تقديره لـ”حرية 

الصحافة واإلعالم“، لكنه اعتبر أن 
استخدام عبارات ”انتهاك حرمة“ 

و“اقتحام“ (تعبيرا عن ضبط صحافيني 
اثنني من داخل مقر النقابة) ”تتضمن 

مبالغة ال تعبر عن حقيقة ما حدث، 
ودخول النقابة ال يعني تفتيشا ومن ثم 

ال يستلزم إذنا بذلك“.

◄ يحتضن مجلس املستشارين في 
املغرب، صباح الثالثاء، فعاليات لقاء 
دراسي حول مشروع قانون الصحافة 
والنشر الذي تنظمه فرق ومجموعات 

برملانية، للتعريف بالتطورات في 
مشروع قانون الصحافة والنشر.

◄ أكدت ممثلة اليونسكو في األردن 
كوستانزا فارينا ”أن املشهد اإلعالمي 

احلر واملستقل واملهني هو لبنة 
أساسية في عملية الدميقراطية 

والتنمية املستدامة“، وذلك في كلمة 
ألقتها خالل احتفال أقيم في الهيئة 

امللكية األردنية لألفالم بعمان، في 
إطار االحتفال باليوم العاملي حلرية 

الصحافة 2016.

◄ عقدت جلنة اإلعالم والثقافة واآلثار 
مبجلس النواب املصري برئاسة أسامة 

هيكل اجتماعا، االثنني، لوضع خطة 
للتعامل مع األزمة التي نشبت مؤخرا 

بني نقابة الصحافيني ووزارة الداخلية 
والعمل على تقريب وجهات النظر بني 

اجلانبني.

باختصار

[ حروب المال والسلطة المحرك األكبر للنشاط اإلعالمي [ األرقام تمنح فيسبوك الصدارة المالية واالجتماعية
املنافسة بني فيسبوك وتويتر لن تستطيع إزاحة أحدهما

«تجد جميع السلطات اليوم سهولة متزايدة في التوجه مباشرة إلى الجمهور بفضل التقنيات 

الجديدة، وثمة بالتالي عنف أكبر حيال كل الذين يمثلون اإلعالم املستقل». 

كريستوف دولوار
األمني العام ملنظمة ”مراسلون بال حدود“

«يجـــب أن ينظـــم الحق في الحصـــول على املعلومة بطريقـــة حضارية ومســـؤولة، توازن بني حق 

الصحافي في الحصول على املعلومة وبني املعلومة التي يمكن للجهات الرسمية أن تعطيها».

محمد املومني
وزير اإلعالم األردني

80
باملئة من األرباح 

تستثمرها تويتر في 

البحث والتطوير مقارنة 

بـ30 باملئة في الشركات 

األخرى

} عندما تنتشر الفوضى في السياسة 
والحياة ستنسحب تلك الفوضى بال أدنى 

شك على عالم الصحافة، ويقع ذلك الخلط في 
المصطلحات وتتداخل المفاهيم حتى تحتاج 
إلى إعادة اشتقاق الكلمات والتوصيفات في 

شكلها الصحيح.
في العراق مثال، هنالك كثر من هذه 

الظواهر المشوشة، لقد صار من لم يكن 
سياسيا أصال وقذفته أمواج المحاصصة 

الطائفية إلى أمواج بحار السياسة 
المتالطمة، غير مطلوب منه سوى الظهور 
على الشاشات وشتم خصوم حزبه وكتلته 
وركوب السيارات المصفحة ضد الرصاص 

حتى تحول ذلك إلى ظاهرة.

في المقابل ظهر من ال عالقة لهم وثيقة 
بعالم الصحافة، موهبة ودراسة، لكنهم 

وجدوا في هذا الميدان ضالتهم ومن بين 
ذلك ما صرنا نسمع عنه تحت توصيف 

(إعالميات) فال هّن صحافيات وال هن 
متخصصات باإلعالمية informatics، حيث 

يشيع هذا المصطلح األخير في البلدان 
المغاربية خاصة للداللة على العمل في مجال 

الكومبيوتر وشبكة اإلنترنت والبرمجيات 
المرتبطة بها.

ولو تعمقت في الظاهرة ستجد أمامك 
حشدا ممن يطلق عليهن إعالميات حتى 

تصاب بالدهشة أن هذا المصطلح صار في 
نظرهن  ُيعّد أرفع من مصطلح صحافيات 

وأكثر ”برستيج“ في المجتمع، فأن تقول إنا 
إعالمية أرقى مما تقول أنا صحافية، بحسب 
رأيها، هذا ما سمعته من أكثر من ”إعالمية“ 
في موضة مصطلحات تقترب من السريالية، 

هكذا انقلبت المفاهيم وصارت الصحافة 
وعلمها وفنها وصناعتها وإبداعها ال شيء 

أمام موجة ”اإلعالمية“ المنطمسة ما بين 
التكنولوجيا االتصالية الحديثة والعمل 

الصحافي.
في المقابل ما يؤكد أن تلك اإلعالمية 
هي حقا ليست صحافية وال تمت لعالم 

الصحافة بصلة، أنها غير منتجة للخطاب 
الصحافي وربما غير قادرة على المضي في 
ذلك المعترك القائم على المنافسة والجودة 

واالبتكار والرؤية واالجتهاد الواسع رغم 
أن صحافة ”القص واللصق“ التي أتاحها 

اإلنترنت تسببت في خلخلة أخرى للمفاهيم 
من خالل تقديم أعداد غفيرة من تلك الفصيلة 

ممن يطلقون على أنفسهم صفة صحافي.
اإلعالمية المتباهية بتلك الصفة تجد 
نفسها في حال ال تحسد عليه وهي غير 

قادرة على صياغة خبر بشكل صحيح ناهيك 

عن كتابة مقال أو إنجاز ريبورتاج أو تغطية 
صحافية، ولهذا ستصرخ مباشرة ”هذا 

ليس عملي.. إنني إعالمية ولست صحافية 
عادية“، أليست مفارقة أن العمل الصحافي 
صارت تولد من داخله هذه الفوضى التي 

اختلط فيها الحابل بالنابل؟
الشك أن المهن والتخصصات الصحافية 

المتفق عليها محليا وعالميا ستكون كافية 
إن طبقت مسطرتها على أي ”إعالمية“ 
لتكشف حقيقة ذلك الكوالج الغرائبي 

في الحياة الصحافية، ولكن الكل ينأى 
بنفسه عن تلك المسطرة مطلقا العنان 

للظهور والبريق اإلعالمي ليعلو على كل 
شيء، فمقدمة البرامج هي إعالمية، والتي 

تمسك المايكروفون على هامش الندوات 
والمؤتمرات طالبة من المشاركين جملة 

واحدة ”هال حدثتنا عن مشاركتك في 
المؤتمر“، هذه هي األخرى إعالمية.

إعالمية لكنها ليست صحافية
طاهر علوان
  كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب



} لندن – أمر مســـجد ”غريـــن لني“ في مدينة  
بالتوقف  املســـلمات  البريطانيـــة  برمنغهـــام 
عـــن ارتـــداء الســـراويل، أو مغـــادرة املنـــزل 
دون احلصـــول علـــى أذون مـــن أزواجهن، أو 
اســـتخدام فيســـبوك، في قواعد جديدة مثيرة 
للجدل نشرتها مختلف املنظمات واجلمعيات 

اإلسالمية، وفقا لصحيفة التاميز.
وســـببت تلك القواعد غضبا بني املغردين 
فـــي بريطانيـــا معتبريـــن أنهـــا قواعـــد ”عفا 
عليهـــا الزمن“ و”خاطئة متامـــا“ باملقارنة مع 

التفسيرات الدينية.
يذكر أن مســـجد ”غرين لني“ في برمنغهام 
منع النســـاء من ارتداء السراويل، ألنها تظهر 
”تفاصيل أجســـادهن“، في حني شـــدد املسجد 
املركـــزي في بالكبيـــرن على منع النســـاء من 

استخدام فيسبوك حلمايتهن من ”الشر“.
وقال املســـجد ”يفتـــح فيســـبوك األبواب 
للخطيئة. الفتيات والنساء املسلمات على حد 

سواء أصبحن فريسة لهذا الشر“.
وانتقدت جوستني غرينيغ، وزيرة التنمية 
الدولية،هـــذه اآلراء ووصفتهـــا بـ”املشـــينة“، 
مؤكـــدة أن هذه اآلراء ال مكان لها في بريطانيا 
احلديثة. وأثـــارت القواعد اجلديدة ضجة في 
اإلعـــالم العاملـــي وتناقلتها معظـــم الصحف 
الغربيـــة. كما كانت مثار جدل على الشـــبكات 
االجتماعيـــة وفرصة للهجوم على املســـلمني 

ونعتهم بـ”الدواعش“.
وقالـــت مغـــردة ”فتـــاوى حســـب الطلب 
ويســـتغربون لـــم وضعنـــا هكذا؟“. وتســـاءل 
مغرد بريطاني ”ماذا عن أولئك الذين يدعمون 

التنوع هل هذا ما كنتم تنتظرونه؟“.
واتخذت بعض التعليقات منحى عنصريا. 
وكتـــب أحدهـــم ”مـــا رأي رئيس بلديـــة لندن 
اجلديـــد الصـــادق خـــان فـــي أفـــكار القرون 

الوسطى؟ أظن أنها تروقه“.
فيما أكد مغرد ”هذا املســـتقبل البريطاني 

املشرق الذي يخبئه لنا الدواعش“.
ويؤكـــد مغـــردون مســـلمون أنهـــا فتاوى 
مجانيـــة ”تســـيء لإلســـالم“ قبـــل أن تضيف 
إليه شـــيئا. وقـــال معلـــق ”كان عليهم احلث 
على التســـامح إلبعاد الصور الســـلبية عنا ال 
استفزاز اآلخرين وجعلنا موضوعا لتهكمهم“.
يذكر أن فيســـبوك كان موضوع الكثير من 
الفتـــاوى في البـــالد العربية. ففـــي عام ٢٠١٠ 
أفتى  رئيس جلنة الفتوى السابق في األزهر، 
بتحرمي موقع فيسبوك. وصرح ياسر برهامي، 
نائـــب رئيس الدعوة الســـلفية فـــي مصر، في 
أبريـــل من عام ٢٠١٥ املاضـــي، بأن اإلعجابات 
على موقع فيسبوك مرض خطير مفسد للقلب.
وفي أغسطس عام ٢٠١٤ أصدرت دار اإلفتاء 
املصرية فتوى بتحرمي احملادثات اإللكترونية 
(الشـــات) بني اجلنســـني. وفي يونيو من عام 
٢٠١٥ املاضـــي، أفتـــى رجل دين مصـــري بأن 
فيسبوك يعد من أسباب املفطرات في رمضان.

وفـــي مايو عام ٢٠١٥، أفتـــى رجل دين بأن 
”اإلنترنت والتليفزيون مثل اخلمر وامليسر“.

} واشــنطن- أفـــادت صحيفة وول ســـتريت 
جورنـــال االثنـــني أن تويتـــر جـــّردت وكالـــة 
االســـتخبارات األميركية ســـي أي إيه من حق 
اســـتخدام داتامينـــر Dataminr، وهـــي خدمة 
تقوم بتحليل التغريدات من كافة أرجاء العالم 
بغية إبالغ املستخدمني مبا يجري من أحداث 

قبل وسائل اإلعالم.
تسمح شركة داتامينر بتدفق البيانات من 
تويتر لتصوير وحتديد املوضوعات الصاعدة 
(الترنـــد) نيابـــة عـــن وكاالت إنفـــاذ القانون 

وصناديق التحوط، من بني عمالء آخرين.
ولـــم تؤكد الشـــبكة االجتماعيـــة بعد أنها 
منعت الـــوكاالت من هذه اخلدمـــة، التي ُيقال 
إنها أعلمت املســـتخدمني حول العالم بأحداث 
بلجيكا في شـــهر مارس املاضي قبل وســـائل 
اإلعالم بعشر دقائق، ولكن الصحيفة نقلت ذلك 
عن مســـؤول كبير في االستخبارات األميركية 

ومصادر أخرى قالت إنها ”مطلعة“.
وكانت داتامينر أيضا ســـباقة في اإلبالغ 
عن هجمات باريـــس بعد حلظات من وقوعها، 

مما جعلها أداة ذات قيمة.
وقـــد اســـتخدمت الوكالة خدمات شـــركة 
داتامينـــر ملـــدة عامـــني قبـــل أن تقـــرر تويتر 
إيقاف ذلـــك، إذ ذكرت مصـــادر أن تويتر قلقة 
إزاء ظهورها وكأنها مقربة جدا ومتعاونة مع 

املخابرات األميركية.
ُيذكر أن داتامينـــر، التي متلك فيها تويتر 
حصـــة ٥ باملئة، هي الشـــركة الوحيـــدة التي 
تســـمح تويتـــر برؤيـــة البيانـــات اآلنية لكل 
تغريدة على شـــبكتها االجتماعيـــة وبيع تلك 

املعلومات للعمالء.
ومتكنت وكاالت االستخبارات من الوصول 
إلـــى خدمـــة داتامينـــر عندما تلقت الشـــركة 
متويال اســـتثماريا من In-Q-Tel، وهي شركة 
لرأس املال املغامر تستثمر في الشركات التي 

تستفيد منها وكالة االستخبارات املركزية.
وكشفت وثيقة مسربة في أبريل املاضي أن 
In-Q-  ٣٨ شركة حصلت على متويل من شركة

Tel، وكان أهـــم ما جاء في البحـــث هو مراقبة 
بيانات وسائل التواصل االجتماعي.

شـــركات  عـــدة  أســـماء  الوثيقـــة  تذكـــر 
تقنية باإلضافـــة إلى Dataminr، وهي شـــركة 
وشـــركة   ،PATHAR وشـــركة   ،Geofeedia

 Geofeedia  وتتخصص شـــركة .TransVoyant
في جمع الرســـائل املرفقة بصـــور أو مقاطع 
فيديـــو أو مواقـــع جغرافيـــة علـــى وســـائل 
التواصـــل االجتماعي، مـــن مواقع مثل تويتر 
وإنســـتغرام، لرصـــد املســـتجدات اجلاريـــة. 
الشركة، التي تضم بني عمالئها العشرات من 
ق قدرتها  وكاالت إنفاذ القانون احمللية، تســـوّ
علـــى تعقـــب احتجاجات النشـــطاء نيابة عن 

مصالح الشركات وأقسام الشرطة.
في حـــني تنتج شـــركة  PATHAR برنامج  

التحقيقـــات  مكتـــب  يســـتخدمه   Dunami
الفيدرالـــي للبحث فـــي بيانات على 

تويتـــر وفيســـبوك، وإنســـتغرام 
وغيرهـــا من وســـائل التواصل 
شـــبكات  لتحديد  االجتماعية، 
اجلمعيـــات ومراكـــز النفـــوذ 
للتطرف،  احملتملة  والعالمات 
وذلـــك وفقـــا لتحقيـــق أجرته 

.Reveal  مؤسسة
 ،TransVoyant  وتوفر شركة

التي أسسها دنيس جروسكلوز، 
نائـــب الرئيـــس الســـابق لشـــركة 

لوكهيـــد مارتن، خدمة مماثلة من خالل 

اع  حتليل نقـــاط بيانات متعـــددة لبعض صنَّ
القرار. وتراقب الشركة موقع تويتر فور وقوع 
”حوادث من عصابـــات إجرامية“ أو تهديدات 

للصحافيني.
وتعكس هـــذه االســـتثمارات تركيز وكالة 
االســـتخبارات املركزيـــة املتزايد علـــى رقابة 
وســـائل التواصل االجتماعي. وفي ســـبتمبر 
املاضي، حتدث ديفيد كوهني، املسؤول الثاني 
في وكالـــة االســـتخبارات املركزية، مطوال في 
جامعة كورنيل عن العدد الهائل من التحديات 
الناجمة عن املشهد اإلعالمي اجلديد.

 In-Q-Tel  وأطلقـــت شـــركة
قســـم  باســـم  جديدا،  جناحا 
والـــذي  الرقمـــي،  اإلبـــداع 
تطوير  في  مهمتـــه  تتمثل 
ونشـــر حلول متطورة من 
مباشـــرة  االنخراط  خالل 
في القطاع اخلاص. وإلى 
في  اســـتثماراتها  جانـــب 
تطّور  املبتدئـــة،  الشـــركات 
أفضل  أحـــد  أيضـــا  الشـــركة 
مختبـــرات التكنولوجيا في وادي 
 ،Labالســـيليكون، موقع ُيعرف باسم  ٤١

لتوفير األدوات الالزمة ألجهزة االســـتخبارات 
لفهم الرابط بني مجموعات كبيرة من البيانات.
املعلومـــات  جمـــع  أن  اخلبـــراء  ويؤكـــد 
االستخباراتية عن اخلصوم األجانب له فوائد 
محتملة ملكافحة اإلرهـــاب، لكنَّ هذه التقنيات 
التـــي تدعمهـــا وكالـــة املخابـــرات املركزيـــة 
األميركيـــة يتـــم اســـتخدامها أيضا مـــن ِقبل 
وكاالت إنفاذ القانون احمللي والقطاع اخلاص 

للتجسس على اجلماعات الناشطة.
وأعـــرب املدافعـــون عـــن اخلصوصية عن 

قلقهم إزاء هذا النوع من األحكام اآللية.
وقالت لـــي روالند، وهي محامية بارزة في 
االحتـــاد األميركـــي للحريات املدنيـــة ”عندما 
تكون هناك شركات خاصة تقرر اخلوارزميات 
التي حتدد درجة التهديد، أو تســـلط الضوء، 
فمـــن الواضح أن هناك مســـاحة الســـتهداف 
النـــاس على أســـاس وجهات النظـــر أو حتى 
بصورة غير قانونية اســـتهداف األشـــخاص 

على أساس الِعرق أو الدين“.
وأضافت أنَّ هناك اجتاهات خطيرة تشير 
إلى اعتماد احلكومة على شركات التكنولوجيا 
”لبناء ملفات ضخمة عن مواطنني يستخدمون 

عبارات يحميها الدستور“.
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وكاالت االستخبارات متكنت من الوصول 
ــــــر“ التابعــــــة لتويتر  ــــــى خدمــــــة ”داتامين إل
إضافــــــة إلى عدد مــــــن اخلدمات األخرى، 
In- بعــــــد أن تلقت متويال اســــــتثماريا من

ــــــرأس املال املغامر  Q-Tel، وهي شــــــركة ل
تستثمر في الشركات التي تستفيد وكالة 

االستخبارات املركزية من خدماتها.

} طهران - انتشرت خالل األيام األخيرة على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعي صـــور للمقاتل 
العراقي الشهير ”أبوعزرائيل“ امللقب بـ“رامبو 

العراق“ وهو يقضي إجازة الربيع في إيران.
ونشر فيديو على يوتيوب يوم ٦ مايو يبني 
العديد من اإليرانيني يستقبلون ”أبوعزرائيل“ 

بحفاوة كبيرة، كما لو كان جنما.
أن  إيرانيـــة،  إعـــالم  وســـائل  وذكـــرت 
”أبوعزرائيل“ زار مدينة نوشـــهر شمال إيران، 
وهـــي مدينة ســـاحلية جميلـــة تعتبر مقصدا 
للســـياح، وكذلـــك مدينة مشـــهد واحـــدة من 
أقدس املدن الشـــيعية في إيـــران. وكان يرافق 
”أبوعزرائيـــل“ صديقه اإليرانـــي ”أبو احلر“، 
الـــذي يقاتل إلـــى جانبه في صفـــوف كتائب 

اإلمام علي.
وقـــد شـــارك ”أبوعزرائيـــل“ فـــي بعـــض 
الفعاليات الدينية في مشـــهد كما التقى بعض 
القياديني الشـــيعة الكبار هناك، من بينهم آية 
الله علـــم الهدى. والتقط العديد من اإليرانيني 

الذين تعرفوا عليه صورا تذكارية معه.
ويعتبر ”أبوعزرائيل“ من بني أبرز الوجوه 
التـــي تقاتـــل تنظيـــم ”داعـــش“ فـــي العراق. 
ويحظى بشـــعبية كبيرة في أوســـاط الشيعة 
كونه ينشـــر يومياته في ســـاحات القتال على 

مواقع التواصل االجتماعي.
وتتهمه منظمات حقوق اإلنســـان بارتكاب 
فظائع وجرائم حرب. ففي منتصف أغســـطس 
٢٠١٥، تداولـــت مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
فيديـــو يظهره وهـــو يحرق رجـــال معلقا من 
أطرافه، ويقوم بتقطيع حلمه ويقول أصبحوا 

”كص“ تشبيها بأكله الـ“شاورما“.
ونشـــر فيديو يظهـــر ”أبوعزرائيل“ يهتف 
الهـــدى  مصبـــاح  احلســـني  ”إن  بالفارســـية 

وسفينة النجاة“.
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jamalfayad slimane4545 LTCahmedali

raghebalama HoussemTekal

hakim1zed

@JLo

Thaqafnafsak

writerzainab000

األصوليون يشخصون مرض األمة 
ببعدها عن اإلسالم. أما أنا فأرى

أن داء األمة هو تزمتها وإقحامها 
للدين في قضايا ال متت له بصلة 

وتتجاوز وظيفته!

يثبت العرب دائمآ تقدمهم
في التراجع إلى اخللف.

حتى أنهم ال يسمحون ألحد
أن يسبقهم إلى الوراء.

فّن اغتصاب العقول: احملتل واملغتصب 
واملستبد.. يحافظ على عقائد الناس 

في حدود ما يخدمه.

نحن مثل اإلنكليز اللندنيني،
هم اختاروا عمدة ملدينتهم صادق 

خان... 
ونحن كل مرة نختار واحد صادق... 

خان!

طاملا كان التاريخ مليأ بالقتل واملجازر 
الدامية، لم تستطع األديان والفلسفات 
والعلوم واآلداب تهذيب اإلنسان اآليل 

للزوال.

عندما سألوا نابليون ملاذا انهزمت؟ 
قال لم يكن األعداء أقوى - ولكن كان 

بني صفوفنا من االغبياء ما كان يكفي 
لسقوطنا.

#ساند_وطنك_بذكاء.

نريد السالم في عاملنا العربي.. نعم 
للسالم. في سوريا فلسطني العراق 

اليمن
 ال لإلرهاب ال للدمار ال للقتل ال للظلم ال 

للحروب نعم للعدل.

جينيفر لوبيز
فنانة أميركية.

عندما أرى تلك البهجة املصاحبة 
لكل جناح يحققه مسلم في بالد "الُكفر"، 

أتذكر تلك النكتة عن ذلك األبله الذي 
سألوه: ماذا تعمل؟ فأجاب: جاري طبيب.

املنصف املرزوقي الذي كان يتفاخر 
بأنه أول من أثار موضوع املساواة 

في االرث اليوم في ورطة.
يا ويله من النساء يا ويله من حراكه 

السلفي #تونس.

إن خاطبت نفسك بضعف فستبقى 
ضعيفا، وإن خاطبتها بقوة فستكون 

قويــــا.. فكن قويا من أجلك.
#نصيحة.

العالم العمالق
 ما جدواه عندما يتحكم بك أحمق.

تتتابعوا

{داتامينر} أعلمت 

المستخدمين حول 

العالم بأحداث بلجيكا 

وباريس قبل وسائل 

اإلعالم

kdkd2221 
”رامبو ســــــفاح املســــــتضعفني الســــــنة في 
العراق“ يقضي عطلة الربيع في #إيران_

دولة_إرهابية. 

”

HITLER_alsharef
مــــــا يحزنني أن إيران تســــــتخدم شــــــيعة 
العرب أدوات ال أقــــــل وال أكثر وفوق ذلك 
تخدعهم بأنها هــــــي التي حتميهم، الفرس 

أعداء العرب.

م

@Hasaanalhaj 
بعض الشيعة لألسف الشديد مخدوعون 
ــــــة تدافع  ــــــون أنهــــــا دول ــــــران ويظن في إي
عن الشــــــيعة والتشــــــيع، إيران دولة تهتم 
ــــــى أما املذهب  مبصاحلهــــــا بالدرجة األول

غطاء.

بع

8_noly 
من بعد صدام.. كل العراق أيتام! لو كان 

موجودا ما حتركت جرذان إيران.
م

alnassar_kw
يا شــــــيعة العرب إيران نزعتها عرقية، ولو 
حكمتكم ألذلتكم، ففعلها بشيعة األحواز، 
ووقوفها مع األرمن النصارى الفرس ضد 

الشيعة األذر دليل ملن عنده قلب.

يا



} الالذقيــة – فـــي مدينة الالذقية الســـاحلية 
بســـوريا يلوذ صيادون بالبحر ويبحثون فيه 
عن بعض الســـلوى، هربا مـــن الحرب الدموية 

المستعرة في بلدهم.
وتقع ســـوريا على الشـــاطئ الشـــرقي من 

البحر األبيض المتوسط، وتمتلك ساحال طوله 
حوالي 193 كم، ويتميز الســـاحل السوري بقلة 
الـــرؤوس والخلجان فيه، وكان هذا الســـاحل 
يؤمن األســـماك البحرية لعموم ســـوريا، على 
الرغم من صغره طبعا قبل الحرب الدائرة منذ 

ســـنوات. وتعاني الالذقية خامس أكبر مدينة 
في ســـوريا مـــن التوتر بعد أن أعلن مســـلحو 
المعارضة شـــن معركة جديدة في الالذقية قبل 
بضعة أســـابيع للـــرد على انتهـــاكات القوات 

الحكومية لوقف إطالق النار.
وكان الصراع السوري قد أضر بالصيادين 
في الالذقية المشهورة بلذة أسماكها والتي الذ 
بها صيادون من أنحاء البالد بحثا عن غســـل 

أحزانهم على ساحلها.
وفـــي محاولـــة للتخفيـــف مـــن الضغوط 
النفســـية والفزع الناجم عـــن الحرب، يتجمع 
صيـــادون فـــي مينـــاء الالذقية حيـــث يقضي 
البعـــض منهم أياما فـــي انتظار أن تســـحب 

سمكة خيط صنارته.
وقال صياد من أهل الالذقية ُيدعى أبوحنا 
”نأتـــي إلى هنـــا لننســـى همومنا ومشـــاكلنا 
اليوميـــة وما يجـــري في البلـــد، منتظرين أن 
تعود الحيـــاة إلى طبيعتها، ألننـــا نتمنى كل 

الخير لهذا البلد“.
ولم تتعرض المدينة التي تخضع بالكامل 
لسيطرة الحكومة السورية لمشاكل كثيرة ذات 
صلـــة بالحرب التي ُقتل فيها أكثر من 250 ألف 

شخص منذ تفجرها في 2011.
واألمان النســـبي لالذقيـــة جعلها مقصدا 
للكثيـــر مـــن الســـوريين الفاريـــن مـــن مدنهم 
وبلداتهـــم األكثـــر اضطرابا. وامتهـــن الكثير 
من هـــؤالء الصيد منذ وصولهـــم إلى المدينة 

الساحلية.
وقال نازح ســـوري مقيم في الالذقية يدعى 
عامر إبراهيم ”يوجد هنـــا مواطنون من حلب 
والرقـــة وأدلب وديـــر الزورن مســـتقرون مند 
ســـنوات في الالذقية، وصارت لهم عالقة قوية 

بالحبر، صـــار البحر مصـــدر فرحهم ومصدر 
رزق لهم“.

ومازال الصيادون في الالذقية يعانون من 
اآلثار الســــلبية للحرب بشكل واضح، حيث ال 
يستطيعون االنتقال وبيع أسماكهم في المدن 
القريبة الرتفاع التكلفة بشــــكل متزايد بسبب 

الوضع األمني الهش على الطرق.
أضف إلــــى ذلك أن أســــعار معدات الصيد 
ارتفعت بشكل كبير جدا األمر الذي أدى بدوره 

إلى ارتفاع أســــعار الســــمك. ويقول 
ســــكان محليون فــــي الالذقية إن 

ســــعر الســــمك تضاعــــف بما 
يعادل عشــــرة أمثال ســــعره 

األصلي.
الكيلوغــــرام  فســــعر 
الواحــــد من ســــمك المارلن 
الــــذي كان ُيبــــاع قبل تفجر 
الصــــراع بنحــــو 600 ليــــرة 

ســــورية (2.7 دوالر) أصبــــح 
ُيبــــاع حاليا بســــتة آالف ليرة 

(27.2 دوالر).
وقال صياد مــــن أهالي الالذقية 

يدعــــى أبوجابــــر إن مــــن الصعــــب جدا 
مواكبة ارتفاع تكاليف الصيد.

وأضاف ”صار الصيد صعبا في الكثير من 
األحيان نأتي إلــــى البحر وال نعود إال بالقليل 
لمؤونــــة البيت وأحيانا أخــــرى نعود خائبين 

وبال صيد“.
وإذا كان البحر بالنســــبة إلى هواة الصيد 
بالصنــــارة متنفســــا ومورد رزق بســــيط فإنه 
أصبح للصيادين المحترفيــــن معاناة في ظل 
الفوضى وعدم االســــتقرار، خاصــــة أن البحر 

مصــــدر رزقهم، يقــــول البحار خالــــد  ”أحيانا  
نبقى في البحر لساعات لنعود بحصيلة بائسة 

ال تسد كلفة تشغيل القارب من المازوت“.
ويرى أن مديرية الموانىء تقيد الصيادين 
بالكثير من الممنوعــــات التي يعددها؛ ممنوع 
اإلبحــــار بالمركب، ممنوع الصيــــد في منطقة 
كــــذا، ممنوع أخــــذ تصريح اإلبحــــار بالمركب 
يتجاوز الـ18 ســــاعة..إنهم يخنقون الصيادين 
بحجة التهريب والمسلحين رغم أنهم يعرفون 
المهربيــــن جيــــدا“. ويضيــــف ”نحــــن 
كصياديــــن ال نريد شــــيئا ســــوى 
إعالــــة أنفســــنا وعائالتنا، هذه 
زراعية  أراضــــي  ال  المنطقــــة 
يحترف  هنــــا  والــــكل  فيهــــا 

الصيد“.
ويؤكد عدد من الصيادين 
طــــول مــــدة الحصــــول على 
الموافقات ليبحروا بقواربهم 
للصيــــد،  الشــــهر)  (حوالــــي 
والتــــي ال تخلــــو مــــن الروتيــــن 

والبيروقراطية.
يقــــول أحــــد الصياديــــن الــــذي رفض 
أن يذكــــر اســــمه ”أخذت تصريحــــا للصيد في 
البســــيط وعندما وصلت منعتنــــي دورية من 
الصيد وطالبتني بأن أقدم تصريحا للمديرية 

كي أخرج بالمركب إلى البحر“.
كنت أمــــام خياريــــن، في حال  ويضيــــف“ 
حدوث عاصفة، األفضــــل أن أغرق مركبي بدال 
من انتظــــار التصريح وانتظــــار نقل المديرية 
لمركبــــي، وفي حال خرجت بالمركب مباشــــرة 
ســــتنتظرني مخالفــــة وحجــــز المركــــب لمدة 

شهر“.
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} نــزوى – تقيـــم وزارة الســـياحة العمانية 
عروضـــا تعريفيـــة بالنـــزل التراثيـــة في عدد 
من المحافظـــات، لدفع الشـــباب من أصحاب 
إلـــى  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 

االنخراط في إدارة هذا النوع من الفنادق.
وتهدف مســـاعي الوزارة إلى اســـتقطاب 
الســـياح من كل أنحاء العالم من خالل توفير 
تجربة تدمج بين الماضي والحاضر، وتمّكنهم 
من عيش تفاصيل الحياة العمانية، فيتذوقون 
األكالت العمانيـــة من أيادي العمانيات الالتي 
يتفنن في الطبـــخ بمهارة، ويقضون عطلة في 
بيوت وغرف من الزي العماني القديم وطابعه 

المعماري البسيط.
واســـتحدثت الـــوزارة منتجات ســـياحية 
جديـــدة تعـــزز مـــن دور القطـــاع الســـياحي، 
ونظـــرا لتفرد الســـلطنة بالعناصر المعمارية 
التاريخيـــة المتميزة والمســـاحات الخضراء 
المنتشـــرة في كافة ربوع البـــالد، جاءت فكرة 
اســـتحداث منتجـــات إيوائية جديـــدة، حيث 
أعلنت الوزارة في وقت سابق عن ثالثة أنواع 
من منتجات اإليواء الســـياحي تحت مســـمى 
”النزل التراثية“، ”النـــزل الخضراء“ و“بيوت 

الضيافة“.
ويقـــول وزير الســـياحة العماني أحمد بن 
ناصر المحرزي، ”نســـعى من خالل استحداث 
هذه المنشـــآت، التـــي تمّثل جانبـــا مهما من 
الحضـــارة العمانية، إلى إبراز الفن المعماري 
للســـلطنة، ومـــا تحتويـــه مـــن كنـــوز ثقافية 

وتاريخية عريقة، فضال عن التجربة اإلنسانية 
التي تّوفرها للسائح“.

ويأتي إطالق هذه المنتجـــات مواكبا لما 
تشـــهده صناعة الســـياحة العالمية من تطور 
ومنافســـة، وتطبيقـــا لمعايير االســـتدامة في 
المقومات السياحية والتي ترتكز على عوامل 
الجذب الســـياحي بمـــا تمتلكه مـــن مقومات 

طبيعية وحضارية وثقافية متميزة.
الجانـــب  إبـــراز  وبهـــدف 

للســـلطنة  التراثي  المعماري 
ومـــا يحتويـــه مـــن عناصر 
غنية  وتفاصيـــل  جماليـــة 
بتاريـــخ عمـــان العريـــق، 
ولتوفيـــر فرصة للســـائح 
ليعيـــش تجربة اإلنســـان 
العماني عن قرب ويتعرف 
علـــى العـــادات والتقاليـــد 

والثقافيـــة  االجتماعيـــة 
فـــي  الحرفيـــة  والصناعـــات 

عمليـــة دمج وربط بين الســـائح 
جاءت  األصيلـــة،  العمانية  والبيئـــة 

فكرة طرح منتج ســـياحي بمســـمى النزل 
التراثية والذي يعتمد على اســـتثمار البيوت 
التراثية القديمة التي حافظت على عناصرها 
وخصائصها وطابعهـــا التراثي في الحارات 
والقرى العمانية القديمة، لكي تحكي وتحاكي 
عبـــر مكوناتهـــا وعناصرهـــا تفاصيـــل حياة 
المجتمع العماني وتسليط الضوء على لمحة 

من هذا التراث الثقافي والحضاري الثري.
ويقول خليل بن ســـيف التوبي، مدير عام 
مســـاعد لخدمات المســـتثمرين والتراخيص 
الســـياحية ”إن هذه الخطوة المهمة في قطاع 
التنميـــة الســـياحية ســـتفتح اآلفـــاق للمزيد 
مـــن االســـتثمارات وفـــرص جـــذب الســـّياح 
من كافـــة أنحـــاء العالـــم. فُعمـــان بتاريخها 
العريـــق وتراثها األصيل وعاداتها وتقاليدها 
المترســـخة فـــي البيـــوت والحـــارات والتي 
يتمســـك بها العمانيون إلى يومنا هذا، تمّثل 
عامل اســـتقطاب للكثير من محبي استكشاف 
القيـــم الحضاريـــة وخـــوض تجـــارب عيش 
اإلرث الثقافـــي والحضـــاري والتعـــّرف على 
المـــوروث الشـــعبي الـــذي ال يزال جـــزءا من 
ثقافة أهل الســـلطنة. كل ذلـــك يثير فضول 
وشـــغف الســـياح لتجربة هذه النزل 
وعيش أجواء مبهرة من الماضي 
التليـــد فـــي حاضرنـــا الحافل 

باإلنجازات.
النزل  تجربـــة  وســـتعمل 
التراثيـــة على إعطـــاء تجربة 
مهمة للسياح من أجل العيش 
بين أحضان الريف في سلطنة 
عمـــان، وكيـــف يعيش إنســـان 
عمـــان يومه في بيته العماني في 
القرية وتذوق األكالت العمانية من 
أيادي النســـاء العمانيـــات الالتي يجدن 

الطبخ المحلي.
جورج وزوجته وابنتـــه الصغيرة جاؤوا 
من ويلز إلى مسقط، من أجل البحث عن شيء 
يختلف عما يريده الكثير من السياح من حيث 
البحر والشمس والبحث عن حميمية العيش 
بيـــن أحضـــان اإلنســـان العمانـــي، وحياته 
اليومية، من أول الصبـــاح إلى ما بعد غروب 
الشـــمس، للتعرف على حياة إنسان عمان في 

بيته أو مزرعته أو مخيم في صحراء عمان.
أما المنتج اإليوائي الســـياحي اآلخر فهو 
يتناغم مع اقتصاد ونشاط المجتمع الزراعي 
في سلطنة عمان، فقد أطلق عليه مسمى ”النزل 
األخضر“. ويهدف هذا المنتج إلى اســـتثمار 
األراضـــي الزراعية لألغراض الســـياحية من 
دون اإلخـــالل بنظامها الحيـــوي أو التعرض 
لغطائها النباتي بل بهدف تشجيع المواطنين 
على االهتمام والعناية بالمسطحات الخضراء 
وتطويرهـــا وإعادة إحيـــاء العديد من مظاهر 
المجتمع الزراعي العماني، حتى يرى السياح 

الحياة العمانية مع كل صباح ومســـاء، 
وكيـــف كان يقضـــي كل فـــرد حياته 

االجتماعية اليومية بحب وتفان.
وتناغمـــا مـــع احتفاء اإلنســـان 
العمانـــي بالضيف، وكـــرم الضيافة 

الـــذي عرف عنه، جـــاء إطالق 
مسمى  تحت  الثالث  المنتج 
والـــذي  ”بيـــت الضيافـــة“ 
يركـــز على  توفيـــر اإليواء 

الســـياحي في المناطق التي 
ال تحتوي على منشآت إيوائية سياحية، وذلك 
عـــن طريق اســـتخدام بعض البيـــوت كمرفق 
إيواء ســـياحي في تماس مباشـــر مع السائح 

لتقديم المنتج بجودة وإتقان.
ومـــن المؤمل أن تســـهم هـــذه المنتجات 

اإليوائيـــة الثالثـــة فـــي توفيـــر فـــرص 
عمـــل للشـــباب العمانـــي الجـــاد، 

وتوفيـــر دخـــل ألصحاب هذه 
باإلضافـــة  المشـــاريع، 

المجتمع  مشـــاركة  إلى 
التعريف  في  المحلي 

بالمجتمع العماني 
وبتفاصيلـــه 
تـــه  نا مكو و

الثرية مـــن عـــادات وتقاليد وفنـــون وغيرها 
من العناصر التي تمتـــاز بها كل محافظة عن 
األخرى، كما ســـتعمل على تشجيع المزارعين 
على تســـويق منتجاتهم الزراعية في مختلف 
القرى العمانية، والمحافظة على المســـاحات 
الخضراء، وترميم البيوت والمواقع التاريخية 
والتراثيـــة وحفظهـــا من 
باإلضافـــة  االندثـــار، 
أهميـــة  إدراك  إلـــى 
كمصـــدر  الســـياحة 
الدخـــل  مصـــادر  مـــن 
والمباشـــرة  المهمة 

للمواطن.

أمام تراجع ســــــياحة الفخامة أو سياحة البحر والشمس تستغل سلطنة عمان إمكانياتها 
ــــــاة العمانيني املكونني  ــــــراث العماني وحي ــــــة والبيئية لبعث ســــــياحة يكون فيها الت الطبيعي
ــــــوع جديد مــــــن اإلقامات ذات  الرئيســــــيني لســــــياحة جديدة، لذلك تســــــعى إلى إحداث ن
اخلصوصية العمانية ليستمتع السائح باحلياة وسط عادات وتقاليد عمانية صرفة جتعله 

يكتشف الثقافة العمانية، ويحتفظ بذكرى عن الشعب وحياته في بساطتها وأصالتها.

ــــــة والنازحون إليها من فزع احلــــــرب إلى البحر  يهرب الســــــوريون املقيمــــــون في الالذقي
ليمضون ســــــاعات طويلة ينتظرون سمكة وهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن تنتهي احلرب 
ــــــاة إلى طبيعتها، أما البحارة الذين يعيشــــــون مما يجود به  ويعم االســــــتقرار وتعود احلي

البحر فهم يكتمون معاناتهم من شح البحر وصرامة السلطة.

البيوت التراثية.. حميمية العيش في الريف العماني

[ الفندق األخضر عنوان الطبيعة البكر في السلطنة [ بيوت الضيافة كرم واحتفاء عماني بالزائر

الصبر على ويالت الحرب

جلسة من ألف ليلة ليلة   للبيوت العتيقة فخامتها

وزارة الســـياحة العمانية تقيم عروضا تعريفية بالنزل التراثية لالنخراط في إدارة هذا النوع من 

الفنادق واستقطاب السياح من كل أنحاء العالم.

يتجمـــع الصيادون فـــي ميناء الالذقيـــة حيث يقضي البعـــض منهم أياما في انتظار أن تســـحب 

سمكة خيط صنارته في محاولة للتخفيف من الضغوط النفسية.

جورج وعائلته جاؤوا من 

ويلز من أجل البحث عن 

شيء يختلف عما يريده 

الكثير من السياح من 

حيث البحر والشمس

أبوحنا: نأتي إلى هنا 

لننسى همومنا ومشاكلنا 

اليومية وما يجري في 

البلد، منتظرين ان تعود 

الحياة إلى طبيعتها

تحقيق

البحر في الالذقية.. متنفس لصيادي الصنارة، معاناة لبحارة املراكب

امها الحيـــوي أو التعرض 
ل بهدف تشجيع المواطنين 
ناية بالمسطحات الخضراء 
ة إحيـــاء العديد من مظاهر 
العماني، حتى يرى السياح 

ع كل صباح ومســـاء، 
ـي كل فـــرد حياته

ة بحب وتفان.
 احتفاء اإلنســـان 
ف، وكـــرم الضيافة 

جـــاء إطالق
مسمى  ت 
والـــذي

ـر اإليواء 
ناطق التي 

شآت إيوائية سياحية، وذلك 
خدام بعض البيـــوت كمرفق 
 تماس مباشـــر مع السائح 

ودة وإتقان.
أن تســـهم هـــذه المنتجات 

ة فـــي توفيـــر فـــرص 
عمانـــي الجـــاد، 

هذه  صحاب
إلضافـــة 

جتمع 
يف 

ي 

والتراثيـــة وحفظهـــا من
باإلضافـــة االندثـــار،
أهميـــة إدراك  إلـــى 
كمصـــدر الســـياحة 
الدخـــل مصـــادر  مـــن 
والمباشـــرة المهمة 

للمواطن.



يمينة محدي

} لم يعد بلوغ المئة عام أمرا يثير االستغراب 
فــــي العصر الحالــــي، فعمر اإلنســــان قد زاد 
بمعدل 6.2 ســــنة عمــــا كان عليــــه قبل عقدين 
من الزمن، بــــل وأصبح هناك من يطعنون في 
الســــن، ويتجاوزون قرنا مــــن العمر في دول 

العالم المختلفة.
وأشــــارت أبحاث طبية واجتماعية إلى أن 
متوســــط عمر الفرد في عصر الرومان لم يكن 
يتجاوز 22 عاما، نظرا الرتفاع نسبة الوفيات 
بين األطفال، وفي القرن الســــابع عشر ارتفع 

إلى 40 عاما ومنذ ذلك الحين أصبح في 
ازدياد حتى تجاوز 70 عاما حاليا. 

وأوضحت أّن التغيير الجذري 
الــــذي طــــرأ علــــى التركيبــــة 
خالل  العالم  في  الســــكانية 
العقــــود األخيــــرة وارتفاع 
المتوقــــع  العمــــر  معــــدل 
في  ســــيجعالن  لإلنســــان، 
عام 2050 عدد المسنين أكثر 

من عدد األطفال، وهي المرة 
البشــــرية.  تاريخ  فــــي  األولى 

ورجحــــت أن مواليــــد اليوم في 
بريطانيا سيعيشــــون حتــــى المئة 

عام، مع احتمال تزايد هذه النسبة أكثر 
وأكثــــر إذا تمكن العلماء من إطالة عمر خاليا 

الجسم.
وعادة ما تســــلب قصص المعمرين ألباب 
الناس، أمال في العيش مثلهم، ويبقى السؤال 
األبــــدي والمتجدد بالنســــبة إليهم، هو كيف 

ولماذا يعمر البعض دون غيرهم؟
وأرجع العلماء أســــباب العمر المديد إلى 
مجموعــــة من العوامل، تتراوح بين أســــلوب 
الحياة والســــلوكات التي يتبعها اإلنســــان، 
والتي ال تخرج عن االعتدال في األكل والشرب 
وعدم التدخين وممارسة الرياضة. ويؤكدون 
أن جينــــات اإلنســــان الوراثية تكــــون عامال 

مساعدا، إلى جانب القليل من الحظ أيضا.
ولكــــن مايــــكل مارموت، الباحــــث في علم 
األوبئة والصحة العامة بلندن، يوفر إجابات 
مختلفــــة لهذه األســــئلة بعد أن قام بدراســــة 
االختالفــــات بيــــن طــــول األعمار لمــــدة ثالثة 

عقود. وفي الستينات أجري ما أصبح يعرف 
اآلن باســــم دراســــة وايتهــــول، وهي دراســــة 
علــــى صحة الموظفيــــن الحكوميين في لندن. 
وتوصلــــت إلــــى أن صحة موظفــــي الحكومة 
ترتبــــط بعالقة وثيقــــة بدرجتهــــم الوظيفية، 
مشــــيرة إلــــى أن الموظفيــــن الذيــــن يحتلون 

مناصب كبرى يتمتعون بصحة أفضل.
وخلصــــت دراســــات أخــــرى إلــــى نتائج 
مماثلــــة فــــي جماعــــات اجتماعيــــة مختلفــــة 
مثــــل األكاديمييــــن والحاصلين علــــى جوائز 
األوســــكار. وأوضحــــت أن الحاصليــــن على 
درجة الدكتوراه يعيشون أطول من الحاصلين 
علــــى درجــــة الماجســــتير، والذيــــن 
يعيشــــون بدورهم فتــــرة أطول 
شــــهادة  على  الحاصلين  من 
جامعية، والذين يعيشــــون 
يكملوا  لــــم  ممــــن  أطــــول 

دراستهم الجامعية.
نفســــها،  وبالصــــورة 
الحاصلين  الممثلين  فإن 
األوســــكار  جائــــزة  علــــى 
يعيشــــون متوســــط ثــــالث 
ســــنوات أطــــول مــــن الذيــــن 
رشــــحوا للحصول على الجائزة 

دون أن يحصلوا عليها. 
ويعتقد مارموت أن هــــذه النظرية يمكن 
تطبيقهــــا على أي جماعة فــــي المجتمع بدءا 
من السياسيين إلى الذين يعيشون تحت خط 
الفقــــر. ويصر على أن الصحــــة العامة وطول 
العمر يتأثران بدرجة كبيرة بمكانة اإلنســــان 
فــــي المجتمــــع. وأطلق مارموت علــــى نتائج 
دراســــته اســــم ”عرض الوضــــع االجتماعي“ 
وهو نفس االسم الذي أطلقه على كتابه. وقال 
فــــي هذا الصدد ”الدليل دامغ ويشــــير إلى أن 
تبــــوء منصــــب اجتماعي مرموق يــــؤدي إلى 
تحســــن الصحة، والذين يحتلــــون قمة الهرم 

االجتماعي يعيشون أطول“. 
وأضــــاف ”يعتقــــد الناس أن طــــول العمر 
يتحدد إما بالرعايــــة الصحية وعدم التدخين 
وإما بالنظام الغذائــــي المتبع.. وهذه األمور 
مهمة أيضا لكن الدليل يظهر أنها مجرد جزء 

من الصورة الكاملة“.
ورجح أن الوضــــع االجتماعي ربما يكون 

أهم مــــن النظام الغذائــــي المتبــــع والرعاية 
الصحية، وأشــــار إلــــى أن موقــــع الناس في 
الهــــرم الوظيفي يتأثر بأمريــــن؛ الدرجة التي 
يســــيطرون بها علــــى حياتهم والــــدور الذي 
يلعبونــــه في المجتمــــع. ومن وجهــــة نظره، 
فمنح الناس المزيد من السيطرة على حياتهم 
وضمــــان أن يلعبوا دورا كامــــال في المجتمع 
يساهمان في تعزيز صحتهم وإطالة أعمارهم.

تعمــــل  أن  بضــــرورة  أوصــــى  ولذلــــك 
الحكومــــات علــــى ضمــــان أن يحصــــل جميع 
األطفال علــــى تعليم جيد، وأن يحصل العمال 
علــــى المزيد مــــن الســــيطرة علــــى حياتهم، 
وأال تعتبر المسنين مجرد ”كومة من العظام“.

وبالنسبة إليه، فالمزيد من المال ال يعني 
بالضــــرورة صحة أحســــن، ونظريته تفســــر 
أســــباب طول العمر في بعــــض الدول الفقيرة 
نســــبيا مثل اليونــــان ومالطــــة بالمقارنة مع 

المملكة المتحدة أو الواليات المتحدة.
وعلــــى الرغــــم مــــن أن أغلب الخبــــراء قد 
ربطوا مستقبل الدول في جميع أنحاء العالم 
بالجهــــود المبذولــــة لتحقيــــق حيــــاة كريمة 
للمســــنين إال أن الســــائد أن جل المجتمعات 
أصبحــــت أقــــل تقبــــال لمظاهــــر التقــــدم في 

العمر.
وخلقــــت الفجــــوة العمرية بيــــن األجيال 
الرباعية لألســــرة اليوم العديد من المشــــاكل 
جراء تباعد األعمار واألفكار، ويبقى المشــــكل 
األكبر هو توفير الرعاية لألشخاص المسنين.

وخلصــــت دراســــة أجراها مركــــز أبحاث 
بريطانــــي إلــــى أن المملكــــة المتحــــدة تعــــد 
األفضل ضمــــن قائمة ثمانين بلــــدا في مجال 
خدمات رعاية المسنين وما قبل الوفاة، وجاء 
العراق في المرتبة األخيرة والمملكة العربية 
الســــعودية فــــي المرتبة الســــتين ومصر في 

المرتبة السادسة والخمسين.
والحظ أندرو ســــكوت، أســــتاذ االقتصاد 
فــــي كليــــة لنــــدن إلدارة األعمــــال، أن جيــــل 
الســــاندويتش، مــــع التزاماته تجــــاه األطفال 
واألجــــداد، قــــد تــــم وصفــــه جيــــدا. ولكن في 
المســــتقبل، ســــيكون هنــــاك نمو فــــي ”نادي 

شطيرة الدجاج“، أي الجيل الرابع لألسرة.
ويقول المؤلف المشارك في كتاب ”الحياة 
100 ســــنة“ ”هناك فجــــأة الكثير من الخيارات 
المختلفــــة فــــي ما يتعلــــق بمن يعتنــــي بمن؟ 
خصوصا مــــع جيل األجداد الذيــــن يعتبرون 
مناسبين أكثر… قد يحتاج األجداد أيضا إلى 
االعتناء بآبائهم“. ويعتقد ســــكوت- حســــب 
تقرير نشر مؤخرا في صحيفة فايننشل تايمز 

البريطانيــــة- أن هذه الحقبــــة من طول العمر 
ســــتعني أنه ســــتكون لدى الرجال والنســــاء 
مســــارات وظيفية مختلفة، مع تمديد حياتهم 

العملية لتكون على مدى 50 أو 60 عاما.
وســــيكون هناك المزيد مــــن التنقيب عن 
”جمعيــــات  و  جديــــدة“  اجتماعيــــة  ”أدوار 

محتملة أكثــــر بكثير من الموجــــودة حاليا“. 
ورأى أن هنــــاك حجــــر عثــــرة، فـــــ“ال توجــــد 
أعــــراف اجتماعيــــة يتــــم اتباعهــــا وغالبا ما 
تقوم التشــــريعات أو ممارسات الشركات غير 
المناســــبة على أســــاس الحياة لمدة 70 عاما 

وحياة مكونة من ثالث مراحل“.

سمية عبداهلادي

} علـــى الرغم من أن العناد لـــدى األطفال من 
الســـمات الرئيســـية للطفولـــة، إال أن هنـــاك 
انزعاجـــا دائمـــا مـــن قبـــل الوالدين، بســـبب 
االعتقاد الســـائد بينهما بأن األطفال يتعمدون 
العنـــاد، ويصبـــح الطفل فـــي نظرهما مريضا 

وغير سوي وال يسمع كالمهما.
وفي هذا الســـياق تقـــول الدكتورة حليمة 
الرفاعـــي، استشـــارية األمراض النفســـية في 
مصر، ”العناد لـــدى األطفال يوجد في مراحل 
عمرية معينـــة تبدأ من العـــام الثالث، ويكون 
نتيجة بعض تصرفات الوالدين، مثل القسوة 
المفرطة أو التدليل الزائد، حيث يشعر الطفل 
بعـــدم احتواء الوالدين لـــه وتفهم احتياجاته 
النفسية، واســـتبدال ذلك بالعنف، وبالتالي ال 
يجد سوى العناد يعبر من خالله عن متطلباته 
واعتراضاتـــه علـــى طريقة والديـــه معه، كما 
يتســـبب التدليـــل المفرط في ســـيطرة ســـمة 
العناد على الطفل، حيث يشـــعره بقيمته 
لـــدى والديه، ومن ثم يرغـــب في فعل ما 
يريـــد دون االهتمام بالنتيجة التي تعود 

عليه وعلى والديه جراء أفعاله“.
”ال“  كلمـــة  أن  الرفاعـــي  وتوضـــح 
لدى األطفـــال من الكلمـــات التي تتردد 
دائما على ألســـنتهم، ولها داللة نفسية 
على األشـــياء المختزنة داخـــل الوعي 
والالوعـــي لديـــه، حيـــث يأمـــل الطفل، 
بداية من مرحلة مـــا بعد الرضاعة، في 
البعـــد خاصـــة عـــن األم ألنهـــا تتعامل 
معه بصورة دائمة ومباشـــرة، ويشعر 
طيلـــة الوقـــت برغبتها في الســـيطرة 
عليـــه، وتضييق حجـــم تعامالته مع 
اآلخريـــن واختصارهـــا فـــي عالقته 
بها، لذلـــك يبحث الطفـــل دائما عن 
وســـيلة للذهـــاب بعيـــدا عـــن األم 
نفسيا، وهنا ال يجد سوى الرفض 
الدائـــم ألوامرها التي تمارســـها 
عليـــه، بعكس األب الـــذي تربطه 
ال  ســـطحية  عالقـــة  بالطفـــل 
تتخللها إشـــكاليات تتوازن مع 
حجم العالقـــة وطبيعتها، لذلك 
ال يالقـــي حدة العنـــاد التي 

تالقيها األم من الطفل.

ومـــن جانبه، يؤكد الدكتور مروان البكري، 
استشاري األمراض النفســـية، أن عدم شعور 
الطفل بثقة والديه به يدفعه إلى العناد، ويكون 
ذلـــك من خـــالل إجبـــاره على أشـــياء تخالف 
رغباته وتمنعه من تنفيذ ما يريد فعله، نتيجة 
رؤيتهمـــا الخاصـــة بأن طفلهمـــا ليس مؤهال 
لنيل الثقة الكاملة، ال ســـيما أن الطفل في هذه 
المرحلـــة يميل أكثر إلى اللغـــة التي يتخللها 
الرجـــاء محاطا بالدالل، بدال مـــن لغة اإلجبار 
التي تشـــعره باالنكســـار، وبالتالـــي يبدأ في 
اتخـــاذ موقف دفاعي في شـــكل عناد لمواجهة 

العنف الذي يشعر به من والديه وصده.
ويســـتطرد قائال ”إن مقارنة الطفل بغيره 
مـــن أهم األســـباب التـــي تدفعه إلـــى العناد، 
خاصة إذا أســـاء له ذلك أمـــام اآلخرين، كما ال 
يجب وصف الطفل بالمعاند بصورة واضحة، 
حتى ال يترســـخ في ذهنه مفهوم العناد ويبدأ 
العقـــل الباطن فـــي تأكيد الصفـــة لديه، األمر 
الذي يجعلها ليست مجرد سمة ترتبط بمرحلة 

عمرية معينة، بل سمة دائمة“.
وعن الوســـائل التي يجب علـــى الوالدين 
اتباعهـــا للقضاء علـــى العناد عنـــد األطفال، 
توضـــح الدكتـــورة رانيـــا الســـيد، أخصائية 

األمراض النفسية، أنه البد من استبعاد بعض 
الكلمات مـــن قاموس الطفل أثنـــاء حديثه مع 
والديه أو اآلخرين، واستبدالها بكلمات أخرى 
إيجابية تتردد على ألسنة الوالدين دائما حتى 
يســـتوعبها، ومن ثم يبدأ بتكرارها هو أيضا، 
باإلضافة إلى ضرورة سؤال الطفل عن أسباب 
رفضـــه ألوامـــر األم وتكليفاتهـــا اليومية مما 
يتيح لـــه فرص النمو الفكـــري اإليجابي الذي 

يعزز لديه الثقة بالذات.
وينصح الدكتور محمود الهادي، استشاري 
األمراض النفســـية، بضرورة استبدال صيغة 
األمر التي يتبعها الوالـــدان مع الطفل بلهجة 
أكثـــر رقة، حتـــى يســـتطيع اســـتيعاب األمر 
ويدرك أنهما يطلبان منه األشـــياء رغبة منهما 
في تعزيز قدراتـــه العقلية والتكوين الصحيح 
لشـــخصيته، باإلضافـــة إلـــى أهميـــة تقليـــل 
الوالديـــن لتدليل الطفل، حيـــث يخلق منه ذلك 

طفال عنيدا ال يرى سوى ذاته.
ويحـــذر من اســـتخدام العنف مـــع الطفل 
العنيد ألنـــه يأتي بنتيجة أكثر تعقيدا، خاصة 
إذا كان عدوانيا، فإذا اســـتمر ذلك ســـتتحول 
العدوانيـــة والعنـــاد إلى اضطراب ســـلوكي، 
يحول دون التعامل السليم بين الطفل ووالديه.
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◄ أفاد تقرير بأن نحو 60 بالمئة من 
األمهات الصينيات العامالت ال يرغبن 

في إنجاب طفل ثان. وفي ما يتعلق 
بأسباب عدم رغبتهن في إنجاب أطفال، 

فإن أكثر من 56 بالمئة ممن شملهن 
المسح ذكرن التكاليف. أما النقطة 

الثانية فهي الوقت والجهد واالهتمام 
المبذول، وكانت النقاط األخرى تتعلق 

بالمخاطر المهنية وآالم الوالدة 
وتراجع الثقة في زواجهن.

◄ ستحصل شركة تاكيدا اليابانية 
لألدوية على منحة قيمتها 38 مليون 

دوالر من مؤسسة بيل ومليندا غيتس 
بهدف تطوير لقاح ضد شلل األطفال 

بأسعار مخفضة الستخدامه في الدول 
النامية. 

◄ أشارت أحدث الدراسات واألبحاث 
الطبية إلى دور الليالي القمرية في 

تقليل ساعات نوم مفرطي الحركة ليال 
بمعدل خمس دقائق في المتوسط. 

وهو ما يمثل خطرا كبيرا علىالصحة.

◄ يستضيف “ شارع العشاق“ في 
قرية ”مراتالر“ بوالية ”جناق قلعة“ 
غربي تركيا، فعالية سنوية، إلتاحة 
الفرصة للشباب والشابات للتعرف 

على بعضهم البعض، في تقليد 
متوارث، يتزوج من خالله حوالي 90 

بالمئة من أهل القرية.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن العمل 
الليلي يمكن أن يؤثر على قدرة المرأة 
على العمل أكثر من الرجال. ووجدت 

أن المرأة قد تكون أكثر المتضررين من 
العمل ليال فى المهن مثل التمريض 

والشرطة مقارنة بالرجال، حيث 
ينخفض لديهن األداء المعرفى مع 
التغييرات في المزاج بمستويات 

مرتفعة عن اآلخرين.

ــــــاس، ويتمنى كثيرون أن يعيشــــــوا مثلهم، ولكن تبقى  قصص املعمرين تســــــلب ألباب الن
ــــــة الكبيرة التي تواجه من بلغ أرذل العمر احلاجة إلى مجتمعات صديقة للمســــــن  املعضل

توفر له الرعاية والدعم النفسي.

موضة

األفرول.. نجم 
صيف ٢٠١٦ 

أكـــد خبراء التغذيـــة أن تناول املوز األخضر بصفة يومية يســـاعد على فقدان الـــوزن الزائد، فهو 
غني باأللياف التي تساعد في تنظيف األمعاء، كما ينقي الجسم من امللوثات والدهون الزائدة.

قـــال خبـــراء األثـــاث والديكور إن األرائك تطـــل في عـــام 2016 بتصاميم رقيقة؛ حيث أنها تتســـم 
بالبساطة، وتتخلى عن الحواف املستديرة وتأتي بحواف حادة وأركان، وتقف على أرجل نحيفة.

} يمثل األفرول نجم الموضة النسائية 
في صيف 2016، وهو يظهر هذا الموسم 
بأشـــكال متعـــددة ليالئـــم المناســـبات 
المختلفة. كما أنـــه يخطف األنظار إليه 

بألوانه الزاهية ونقوشه الجذابة.
قالت مستشـــارة المظهـــر األلمانية، 
تيتســـيانا آســـمان، ”إن األفـــرول، الذي 
يعـــرف أيضا بالجمبســـوت، يتألف من 
قطعـــة واحـــدة، ويتمتع بطابـــع عملي 
ومريـــح“، مشـــيرة إلـــى أنه يأتـــي هذا 
الصيف بموديـــالت متنوعة ليرضي كل 

األذواق؛ حيث توجد موديالت قصيرة 
وأخـــرى يصـــل طولهـــا إلـــى الركبة 

وموديالت ذات أرجل طويلة.
وأضافت آسمان أن الموديالت 

الشابة،  المرأة  تغازل  القصيرة 
التـــي تتمتع بقوام ممشـــوق، 
الموديـــالت  تناســـب  بينمـــا 
الطويلـــة كل أشـــكال القوام. 
وتعـــد الموديـــالت القصيرة 
الســـباغيتي  حّمـــاالت  ذات 

النحيفة مناسبة للشاطئ.
وأردفت مستشارة المظهر 
القّصـــة  ذات  الموديـــالت  أن 
الفضفاضـــة تأتـــي بحزام أو 
رباط لتســـليط األضواء على 
الوسط، والذي يمثل اتجاها 
رائجا بقوة هذا الصيف. لذا 
بارتداء  المرأة  تنصح  فهي 
حزام مـــع الموديالت، التي 
ال تشـــتمل علـــى حـــزام أو 

رباط للوسط.
وبالنسبة إلى األلوان، 
األفرول  ”إن  آسمان  قالت 
يأتي بطيف لوني واسع؛ 
حيـــث تكتســـي بعـــض 
الموديالت بلون أحادي، 
بينمـــا تزهـــو موديالت 

أخرى بألوان متعددة. 

القسوة املفرطة أو التدليل سببان لعناد الطفل

أسرة
[ عمر اإلنسان زاد بمعدل ست سنوات خالل ربع قرن [ عدد المسنين سيفوق عدد األطفال عام 2050

األجيال األربعة في األسرة: من يعتني بمن

باختصار

الجد وأبوه وتدخني عابر للسنني

استخدام العنف مع الطفل العنيد يأتي بنتيجة أكثر تعقيدا

اململكة املتحدة 
أفضل بلد في مجال 

خدمات رعاية املسنني 
والعراق أسوأ مكان 
لقضاء آخر سنوات 

العمر
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فيفا يسعى لتقليل أخطاء الحكام في مونديال روسيا
[ جمال الغندور: الخبرة تلعب دورا كبيرا في قرارات الحكم

} دبــي - أنهى فريق النادي األهلي مبارياته 
بالـــدوري اإلماراتـــي للمحترفني كأحســـن ما 
يكـــون بعد دك شـــباك ضيفه الشـــعب بنتيجة 
عريضـــة (5-0) ضمـــن املرحلـــة األخيـــرة من 
املســـابقة. وســـجل أهـــداف األهلـــي كل مـــن 
موسى سو وساملني خميس وإيفرتون ريبيرو 
وجوســـيل فيريـــرا دا ســـيلفا. ورفـــع األهلي 
رصيده إلى 66 نقطة في صدارة الترتيب، علما 
وأن الفريق كان قد حسم لقب الدوري في وقت 
سابق من املوســـم، فيما توقف رصيد الشعب 
عند ســـبع نقاط في املركز الرابع عشر األخير 

وهبط رسميا من دوري احملترفني.
واحتفل األهلي بفوزه باللقب الســـابع في 
تاريخـــه بأفضل طريقة بعد اكتســـاحه ضيفه 
الشـــعب الهابط إلى الدرجـــة الثانية. وأعلنت 
املرحلة األخيرة عن هبوط الفجيرة إلى دوري 
الدرجـــة الثانية بعد خســـارته أمـــام مضيفه 
النصر بثالثة أهداف سجلها الفرنسي كيمبو 
إيكوكـــو والتشـــيلي لويـــس خمينيـــز مقابل 

هدف للبناني حســـن معتـــوق. وصعد النصر 
إلـــى املركز الرابع برصيـــد 41 نقطة مقابل 26 

للفجيرة الثالث عشر قبل األخير.
وتوجه زالتكو داليتش املدير الفني لنادي 
العني اإلماراتـــي بالتهنئة إلـــى فريقه وفريق 
اإلمـــارات علـــى اللعب النظيف فـــي املواجهة 
األخيرة بينهما. وقـــال املدرب الكرواتي خالل 
مؤمتر صحافي عقـــب املباراة ”حاليا تركيزنا 
ســـيكون منصبا على أهم مسابقتني بالنسبة 
إلينـــا في هـــذا املوســـم، وهما بطولـــة كأس 
رئيس الدولة لكرة القدم ودوري أبطال آســـيا، 
وأمتنى أن نكون في درجة اجلاهزية املطلوبة 
للمســـابقتني بعـــد أن أغلقنـــا ملـــف بطولـــة 

الدوري“.
وبســـؤاله عـــن كيفية التعامـــل مع ضغط 
املباريات في أهم املواجهات خالل تلك الفترة 
احلاسمة من املوسم الكروي احلالي، قال ”لهذا 
الســـبب قررت منح العبي العني األساســـيني 
راحـــة عن املشـــاركة فـــي مواجهـــة اإلمارات، 

حيث أننا ســـنخوض عدة مباريات حاســـمة 
ومصيرية خالل مســـاحة زمنية قصيرة، وذلك 
حرصـــا منا على جتنـــب األخطـــاء واإلرهاق 
واإلصابـــات، وحتى يكون اجلميـــع في أعلى 

درجات اجلاهزية لالستحقاقات القادمة“.
وحافـــظ الوحـــدة علـــى مركـــزه الثالـــث 
الذي يضمن له املشـــاركة آســـيويا في املوسم 
املقبل بفـــوزه الكبير على مضيفـــه بني ياس 
بثالثة أهداف نظيفة ســـجلها إســـماعيل مطر 
والكوري اجلنوبي شانغ وو رمي واألرجنتيني 
سيباســـتيان تيغالـــي ليتربـــع علـــى صدارة 

الهدافني برصيد 25 هدفا.
وفاز الشـــباب على الوصـــل بهدف نظيف 
سجله ناصر مســـعود في الدقيقة 71 ليضمن 
املركـــز اخلامـــس برصيـــد 40 نقطـــة. كما فاز 
اجلزيرة على الظفرة بهدف نظيف سجله علي 
مبخوت وشـــهدت املباراة طرد أحمد علي من 
الظفرة وتعادل العني مع اإلمارات دون أهداف، 

ودبا الفجيرة مع الشارقة بنفس النتيجة.

رياضة

األهلي اإلماراتي يحتفل بلقب الدوري على حساب {الشعب}

عماد أنور

} القاهــرة - األخطـــاء التـــي يرتكبهـــا حكام 
كرة القـــدم ال تؤثر فقط علـــى فريق أو منتخب 
بعينـــه ولكن قد يصل مداهـــا أحيانا إلى أبعد 
من ذلـــك، وخصوصـــا عندما يجهـــض اخلطأ 
-غير املتعمد- حلم شـــعب بأكمله، فيقضي هذا 
الشـــعب ليلة ظلماء حزنـــا على ضياع كأس أو 

اخلروج من بطولة.
وإذا كان قضـــاة احملاكـــم يقضـــون أيامـــا 
لدراســـة ملفـــات قضاياهـــم، وإذا جـــاء احلكم 
علـــى غير هوى البعض، تراهم يندفعون إلثارة 
البلبلـــة، وفي هـــذه احلالة فإن طرقـــة واحدة 
مبطرقته كافية إلســـكاتهم، فحكام الكرة (قضاء 
املالعب) قراراتهم عـــادة ما تكون وليدة موقف 

معني ويتخذونها في جزء من الثانية.
ولكـــن القـــرار اخلاطـــئ للحكم فـــي بعض 
األحيـــان يثير غضـــب فريق الالعـــب املعاقب، 
وميتـــد الغضب ليطال اجلماهير في املدرجات، 
وقتهـــا لن تكـــون صافرة احلكـــم كافية إلخماد 
حالـــة الغليـــان ويترتب على ذلـــك خروجه من 

امللعب وسط حراسة أمنية مشددة. 
وســـعيا إلى تقليل أخطاء احلكام ومواكبة 
الفهم املتعمـــق للعبة كرة القـــدم، جلأ االحتاد 
واحتـــادات النخبـــة القارية  الدولـــي ”فيفـــا“ 
إلـــى تنظيم دورات تدريبيـــة يحضرها احلكام 
املرشـــحون إلدارة مباريات كأس العالم للرجال 
(روســـيا 2018)، وكأس العالم للسيدات (فرنسا 

.(2019
احتـــاد  نظمهـــا  التـــي  النـــدوة  وكشـــفت 
الكونكاكاف في والية ميامـــي األميركية نهاية 
أبريل املاضـــي منطا جديدا من تدريب احلكام، 
حيـــث لم تقتصر على قوانني اللعبة بل ارتكزت 
بشـــكل كبير على الفنيات اخلططية ملســـاعدة 
احلكام على توقع أمناط ســـلوك الالعبني على 

أرض امللعب.
وأشـــار جان بـــول بريجر، رئيس الشـــعبة 
الفنيـــة باالحتـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم فـــي 
تصريحات على هامش الندوة، نشـــرها املوقع 
الرســـمي لفيفا أخيرا، إلى أن فهـــم اللعبة أمر 
هام بالنســـبة إلـــى احلـــكام بطبيعـــة احلال، 

لكن مع ســـرعة إيقاع اللعب وابتـــكار املدربني 
ألنـــواع هائلة مـــن التكتيكات، بـــات األمر في 
غايـــة األهميـــة. وتتعامـــل بعـــض االحتادات 
األوروبيـــة بفكر مختلف عـــن عاملنا العربي من 
حيث التطوير املستمر، غير أن قليال من الدول 
العربية حتـــاول اللحاق بركـــب التجديد الذي 
انتقل إلى عنصر أساســـي مـــن عناصر اللعبة، 

وهو احلكام ليأخذهم إلى عالم التكتيك.
وفـــي الوقـــت الذي تشـــهد فيـــه الدوريات 
العربيـــة حالـــة غضـــب عارمـــة ضـــد احلكام 
وتراجع مستوى التحكيم بصفة عامة، يخاطب 
القائمـــون على تطويـــر أداء احلكام في أوروبا 
عن ضغط أحد الفريقني املتبارين بشكل مستمر 
علـــى دفاعات اخلصـــم أثناء اســـتحواذه على 
الكرة، ما يكون له أثر مباشـــر على املوقع الذي 
يجب أن يتواجد فيه احلكم، وسبب ذلك معرفة 
أن هناك احتماال أكبر باحلاجة إلى اتخاذ قرار، 

واألفضل أن يبقى احلكم قريبا من الكرة.
ورغـــم كل محـــاوالت التطوير املســـتمر ال 
تخلـــو كبرى بطوالت كرة القـــدم األوروبية من 
األخطـــاء التحكيميـــة، مـــا يجعـــل احلكم في 
موضع اتهام دائمـــا. وفي هذا اخلصوص أكد 
جمال الغندور، رئيس جلنة احلكام في االحتاد 
املصـــري لكـــرة القدم فـــي تصريحـــات خاصة 
لـ“العـــرب“، أن التطويـــر املســـتمر يعمل على 
تقليـــل حجـــم األخطاء، لكنه لن يوقفها بشـــكل 
نهائـــي، موضحـــا أن احلكم يتخذ قـــراره في 
حلظات، ويعتمد بشكل أكبر على تراكم اخلبرة 

في حيل الالعبني.
ولفت احلكم الدولي املصري الذي ســـبقت 
لـــه إدارة مباريات في مونديال 1998 بفرنســـا، 
إلـــى أن حجم األخطاء التي يرتكبها احلكم تقل 
مع مـــرور الزمن، فاحلكم املبتدأ ال يرتكب نفس 
أخطاء احلكم الدولي، ما يعزز أهمية اخلبرات، 
أما وســـائل التطوير األخرى فهي من العوامل 

املساعدة وباتت ال غنى عنها.
ودافع الغنـــدور عن اتهام بعض االحتادات 
العربيـــة من مواكبة هـــذه التطـــورات، مؤكدا 
وجود دورات تدريبية متطورة في بعض الدول 
العربيـــة، لكنهـــا ال تأخذ حقها فـــي الكثير من 

وسائل اإلعالم.
وانتقد في الوقت ذاته ثقافة احلكام العرب 
القائمة على تلقي بعض أنواع التدريبات التي 
تركز على العامل النفســـي والثبات االنفعالي، 
وحتتـــاج إلى أن يغمض احلكـــم جفنيه بعض 
الوقت ثم يقوم ليـــؤدي تدريبا بدنيا، الفتا إلى 
أن بعـــض احلـــكام ال يتعاملون مـــع مثل هذه 

النوعيـــة من التدريبـــات بجديـــة، وهنا يكمن 
الفارق.

وبينمـــا قال رئيس قســـم احلـــكام بالفيفا، 
ماســـيمو بوســـاكا، فـــي تصريحات نشـــرها 
موقع الفيفا، إن الفهـــم الفني للمباراة ومعرفة 
اجلوانب احمليطة بها ميثالن سالحا مهّما في 
يـــد احلكم للتقليل من نســـبة األخطـــاء بالقدر 
املســـموح به، ومـــن أجل ذلك يحـــاول دمج كل 
العناصـــر التـــي بإمكانهـــا التقليـــل مـــن تلك 
األخطاء. وقبـــل انطالق مونديال روســـيا مبا 
يقرب مـــن عامني، فإن االحتاد الدولي يســـعى 

إلـــى التقليل من األخطاء احلـــكام، حيث كثيرا 
ما شـــهدت بطولة العالم حتديدا أخطاء كارثية 
تســـببت في ضيـــاع حلم اللقب مـــن منتخبات 

لصالح أخرى.
ويعتبـــر الهـــدف الشـــهير الـــذي أحرزه 
أســـطورة كرة القدم األرجنتينـــي مارادونا 
خيـــر مثال على ذلك، فقد منـــح الهدف الذي 
ســـجله الالعب بيـــده في مرمـــى إنكلترا في 

كأس العالم 1986، الفوز ملنتخب بالده 
والصعـــود إلى الـــدور نصف النهائي 

على حساب اإلنكليز.

ــــــة مع األداء املهزوز لبعض احلــــــكام العرب التي لم جتد  ــــــن اعتبرت األخطاء التحكيمي لئ
ــــــة، إال أنه على  طريقهــــــا بعد للمعاجلة من النقاط الســــــوداء فــــــي تاريخ كرة القدم العربي
النقيض متاما فإن االحتاد الدولي للعبة ”فيفا“ يولي عناية فائقة بتأهيل احلكام وتدريبهم 

بل ويسعى إلى التقليل من عددهم في قادم االستحقاقات.

 خبرة الحكم سالح وجب تطويره

األهلي يقسو على الشعب

متفرقات
◄ متكن السوري عمر السومة محترف أهلي 
جـــدة من حتطيم الرقم القياســـي في دوري 
عبداللطيـــف جميل الســـعودي للمحترفني، 
بعد تســـجيله الهـــدف الــــ26 ليصبح أكثر 
العب يســـجل أهدافا في موســـم واحد منذ 
انطالقة الدوري قبل نهاية املسابقة بجولة. 
وكان الســـومة قد ســـجل أربعة أهداف من 
خماســـية األهلـــي األحد في مرمـــى الرائد 
خـــالل املبـــاراة التـــي أقيمت علـــى ملعب 
مدينة امللـــك عبدالله في إطار 
اجلولـــة الـ25 من املســـابقة. 
ورفـــع الســـومة رصيده من 
أقرب  متجـــاوزا  األهداف 
مالحقيه من الهدافني، 
أمثـــال الفنزويلي 
جليمـــو ريفاس 
محتـــرف احتاد 
بســـبعة  جـــدة 
أهداف والذي في رصيده 

19 هدفا.

◄ حققـــت الالعبـــة التونســـية أنس جابر 
قفزة بـ34 مركزا في الترتيب العاملي اجلديد 
الـــذي أصـــدره االحتـــاد الدولـــي للتنس. 
وتقدمـــت أنس مـــن املركز 223 إلـــى املرتبة 
189، وكان الســـبب في ذلـــك حصولها على 
لقـــب بطولة نانـــا تروفي التـــي تبلغ قيمة 
جوائزهـــا املالية 50 ألـــف دوالر. ويذكر أن 
أنس أدركـــت العام املاضـــي املركز 
118 عامليـــا، إال أن اإلصابـــة التي 
تعرضـــت لها فـــي يدهـــا أثرت 
عليها وتســـببت فـــي تراجعها. 
االحتـــاد  رئيســـة  ونّوهـــت 
سلمى  للتنس،  التونســـي 
املولهي، مبـــا حققته أنس 
جابر، مؤكـــدة أنها تنتظر 
املزيد من هذه الالعبة التي 
تعتبرهـــا مفخـــرة للتنـــس 

التونسي والعربي.

◄ بات الدولي األرجنتيني غونزالو هيغواين 
مهاجـــم نابولي ثاني الدوري اإليطالي قريبا 
من حتطيم الرقم القياســـي في عدد األهداف 
فـــي موســـم واحد بعـــد جناحه فـــي افتتاح 
التســـجيل في مبـــاراة فريقه أمـــام مضيفه 
تورينـــو ضمن املرحلـــة الـ37 قبـــل األخيرة. 
وعـــزز هيغوايـــن موقعه في صـــدارة الئحة 
الهدافـــني برصيد 33 هدفا ومتكن من معادلة 
إجنـــاز مواطنه أنطونيـــو فالنتني أجنيليلو 

مع إنتـــر ميالن عـــام 1959. واقترب 
هيغواين من الرقم القياســـي في 

عدد األهداف في موسم واحد 
حيث بات بحاجة إلى هدفني 
فقط ملعادلة إجناز السويدي 
غونار نورداهل الذي ســـجل 

35 هدفـــا مع ميالن عام 1950، 
علما وأنه سجل 34 هدفا في 

املوسم املاضي.

«املســـتوى الفني لم يكن بالقوة املطلوبة، لكن بالنســـبة إلي الالعبني قدموا أداء جيدا 

وكان هناك انضباط تكتيكي واضح. لقد خضنا اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز}.

 سامي الطرابلسي
املدير الفني لفريق السيلية القطري

«أحكمنـــا قبضتنا على مجريـــات اللعب بالصورة املطلوبة، إال أننا افتقدنا التســـجيل في 

مرمى املنافس، وأحرزنا هدفا صحيحا لكن الحكم ألغاه}.

زالتكو داليتش
املدير الفني لنادي العني اإلماراتي 

◄ أعرب عمر جابر ظهير أيمن 
الزمالك ومنتخب مصر، عن 

سعادته بخوض تجربة االحتراف 
في بازل السويسري. وشدد جابر 
على أنه ال يفكر في اللعب ألي ناد 

مصري سوى الزمالك.

◄ قرر االتحاد التونسي لكرة 
القدم تجميد نشاط الحكم ماهر 

الحرابي إلى نهاية الموسم، وذلك 
على خلفية عدم مثوله يوم 25 

أبريل الماضي أمام لجنة المتابعة 
والتكوين التابعة لإلدارة التونسية 

للتحكيم.

◄ أعلن البرتغالي جوميز، المدير 
الفني لفريق التعاون السعودي، 

مسؤوليته عن الخسارة التي مني 
بها فريقه على يد الوحدة بهدفين 

مقابل هدف في الجولة 25 من 
دوري عبداللطيف جميل.

◄ حسم نادي الرجاء البيضاوي 

الديربي 120 لصالحه، وسحق 
غريمه التقليدي الوداد بثالثية 

نظيفة في مباراة مؤجلة عن الجولة 
27 من الدوري المغربي لكرة القدم.

◄ أشارت تقارير إعالمية فرنسية 
إلى أن اتحاد كرة القدم الجزائري 

اقترب من التعاقد مع المدرب 
اإليطالي المخضرم  مارتشيلو 
ليبي من أجل خالفة الفرنسي 
المستقيل كريستيان جوركيف.

◄ خسر البريطاني أندي موراي 

المركز الثاني على الئحة التصنيف 
العالمي الجديد لالعبي كرة 

المضرب المحترفين الصادر 
االثنين لمصلحة السويسري 

روجيه فيدرر، وذلك بعد خسارته 
نهائي دورة مدريد أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش.

مدينة امللـــك
اجلولـــة ال
ورفـــع الس
األهداف
مالح

أهداف
هدف 19

ث كثيرا
ء كارثية
نتخبات

حرزه
دونا
الذي
را في

لقـــب بطولة نانـتطويره
جوائزهـــا املالية
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ا
ا
ج
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بيليغريني: نستحق 

التأهل لدوري األبطال

} لنــدن - يبـــدو أن املديـــر الفني ملانشســـتر 
ســـيتي اإلنكليزي التشيلي مانويل بيليغريني 
غيـــر مقتنع متامـــا بخروج فريقـــه من نصف 
نهائـــي دوري أبطل أوروبا، بل ذهب إلى أبعد 
مـــن ذلـــك واعتبـــر أن فريقه يســـتحق التأهل 
للمشـــاركة بدوري أبطال أوروبا في املوســـم 

املقبل. 
وتعـــادل مانشســـتر ســـيتي مع أرســـنال 
2-2 لتصبح الفرصة ســـانحة أمام مانشســـتر 
يونايتـــد في انتـــزاع املركز الرابـــع، في حالة 
حتقيق الفـــوز مبباراتيه املتبقيتني باملوســـم 

املقررتني أمام وست هام وبورمنوث. 
وقـــال بيليغرينـــي ”لم ينته املوســـم بعد. 
بالطبـــع عندمـــا ال تعتمد علـــى نتائجك فقط، 
يكـــون األمـــر أكثر صعوبـــة ولكن ســـنرى ما 
ســـيحدث الثالثـــاء عندمـــا يحل مانشســـتر 

يونايتد ضيفا على وست هام“. 
وأضـــاف ”إننا نســـتحق التأهـــل لدوري 
األبطـــال ألننا قضينا 37 مبـــاراة ونحن ضمن 
املراكز املؤهلة للبطولـــة، لذلك أمتنى أال نفقد 

الفرصة في اجلولة األخيرة“. 
وكانت املباراة األخيرة لبيليغريني، األحد، 
على ملعب مانشستر سيتي، حيث من املنتظر 
أن يرحل عن الفريق مع نهاية املوســـم ويحل 

مكانه بيب غوارديوال. 
وقـــال بيليغرينـــي عقب مباراة ”شـــعرت 
بخيبة أمل لعـــدم حتقيق الفـــوز. الفوز بهذه 
املبـــاراة كان سيشـــكل وداعا رائعا بالنســـبة 

إلي“. 
وأكمـــل ”ال أريـــد حتليـــل فترة الســـنوات 
الثالث التي قضيتها هنـــا حتى مباراة األحد 
املقبـــل، ولكن حصـــد النقاط الثـــالث هنا كان 
سيشكل أفضل نهاية، إال أننا لم نحقق ذلك“. 

وكان مانشســـتر سيتي قد دخل في ظروف 
حرجـــة نظرا البتعاده عن مانشســـتر يونايتد 

بفارق نقطتني فقط. 
يذكـــر أنه فـــي حالـــة إخفـاق مانشســـتر 
يونايتـــد في حتقيـــق الفوز على وســـت هام، 
الثالثاء، ســـيكون بإمكان مانشســـتر ســـيتي 
حســـم املركـــز الرابـــع وبطاقة املشـــاركة في 
دوري األبطـــال من خالل مباراته األخيرة أمام 

سوانزي سيتي.

باختصار

ماسيمو بوساكا:

الفهم الفني للمباراة 

سالح مهم بيد الحكم 

للتقليل من األخطاء

ي صـــدارة الئحة
ومتكن من معادلة
فالنتني أجنيليلو

 واقترب
ي في 

حد 
 

ل 
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} لنــدن - تضامنـــت اجلماهير الفرنســـية مع 
النجم الفرنســـي من أصل تونسي والعب فريق 
نيس حامت بن عرفة ونظمت حملة على شبكات 
التواصل االجتماعي من أجل ضمه إلى منتخب 
الديـــوك للمشـــاركة فـــي كأس األمم األوروبية 

املقبلة ”يورو 2016“. 
وقالـــت اجلماهيـــر التي تطالـــب بضم بن 
عرفـــة للمنتخـــب الفرنســـي ”مـــن املســـتحيل 
عـــدم االعتـــراف مبوهبة حامت بـــن عرفة، ومن 
املستحيل أن نذهب إلى اليورو من دون أفضل 

العب في الدوري الفرنسي هذا املوسم“. 
وأضافت ”عليكم أن ترســـلوا هذه الرسالة 
إلـــى ديدييـــه ديشـــامب، املدير الفنـــي ملنتخب 

فرنســـا، قبل إرســـال قائمة الالعبني املشاركني 
في يورو 2016 اخلميس املقبل 12 مايو“.

ويذكر أن الفرنســـي حامت بـــن عرفة ارتبط 
اســـمه في الفترة األخيـــرة باالنتقال إلى نادي 
برشـــلونة خاصة بعد تصريحـــات نادي نيس 
الفرنســـي، والـــذي أقر بوجـــود محادثات بني 
برشلونة والالعب لضمه خالل الصيف املقبل. 
وقـــال بن عرفـــة ”أنا العب نـــادي نيس في 
الوقـــت احلالـــي وال يوجد لدي شـــيء ألقوله، 
ولكـــن اجلميع يعرف أن كرة القدم التي يلعبها 
برشلونة هي التي أحبها“. وأضاف ”برشلونة 
هو برشلونة، سوف أقرر في وقت الحق، قراري 

سيكون في نهاية املوسم“.

} برشــلونة - اعتبر مدرب برشلونة متصدر 
الدوري األســـباني لكرة القـــدم لويس إنريكي 
أن العبيه يســـتحقون االحتفاظ باللقب بالنظر 
إلى املراحـــل الكثيرة التي تصدر فيها الفريق 

الليغا. 
ومـــن جهتـــه، أبـــدا مـــدرب ريـــال مدريد 
الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان تفاؤلـــه، حيث 
قال ”أنا شـــخص إيجابي دائما، واآلن بعدما 
انتزعنـــا املركـــز الثاني، تبقـــى أمامنا مباراة 
واحـــدة وكل شـــيء ميكـــن أن يحـــدث“. وقال 
إنريكـــي ”يجـــب أن ننهي العمل فـــي غرناطة 
والفوز بهـــذه الليغا وبالنظر إلى عدد املراحل 
التـــي أمضيناها في الصدارة فإننا نســـتحق 

اللقـــب“. وفي حني رد زيـــدان بالقول ”في كرة 
القـــدم، ال نعرف أبـــدا ماذا ميكـــن أن يحدث. 
يجـــب أن نكـــون واعني بذلك وبـــذل أقصى ما 
لدينا ومواصلة املنافسة حتى النهاية وسنرى 
ماذا سيحدث. أوال، مباراتنا في الكورونيا، لن 
يكون من السهل علينا اللعب هناك في املرحلة 

األخيرة“. 
وأضاف إنريكي ”سنحسم لقب بطولة من 
38 مرحلـــة في مباراة واحدة، وســـيكون هناك 
توتر ولكننا مع ريال مدريد في نفس الوضع، 
نلعب خارج قواعدنا ويتعني علينا الفوز مهما 
حصـــل“، موضحا ”لقد خطونـــا خطوة أخرى 
نحو اللقب ولكن تبقى أمامنا مباراة أخيرة“.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

حلم رئيس االتحاد األوروبي يتبدد قبل الموعد القاري يورو 2016

[ بالتيني يخسر آخر أوراقه لتنفيذ قرار االستئناف [ بالتر مدعو من القضاء السويسري للتحقيق في القضية

} لوزان (ســويرسا) - رغم احللم الكبير الذي 
طاملا راود بالتينـــي (60 عاما) بأن تتم تبرئته 
من التهم املنســـوبة إليه لكي يعود إلى رئاسة 
االحتاد األوروبي قبل انطالق كأس أوروبا في 
العاشـــر من يونيو املقبل مبباراة بني فرنســـا 
املضيفة ورومانيـــا، إال أن احملكمة الرياضية 
أصدرت قرارهـــا النهائي خالفا ملا كان يتوقع 
واكتفت بتقليص العقوبة والغرامة املالية من 
80 ألف فرنك سويسري (72 ألف يورو) إلى 60 

ألف فرنك سويسري (54 ألف يورو).
وجاء في بيان للمحكمة ”محكمة التحكيم 
الرياضـــي تعترف بصحة العقد الشـــفهي بني 
الفيفـــا وبالتينـــي مقابـــل 1.8 مليـــون يورو، 
ولكنها ليســـت مقتنعة بشـــرعية هـــذا الدفع 
الذي مت في العام 2011 مقابل عمل استشـــاري 
مت فـــي 2002 لصالح جوزيـــف بالتر الذي كان 
وقتها رئيســـا للفيفا“. وكانـــت جلنة األخالق 
التابعـــة لالحتاد الدولي ”فيفـــا“ قررت في 21 
ديسمبر املاضي إيقاف رئيس االحتاد الدولي 
السابق السويســـري جوزيف بالتر وبالتيني 
الذي سحب ترشـــيحه لالنتخابات الرئاسية، 
8 ســـنوات عن مزاولة أي نشاط كروي بسبب 
دفعة غير مشـــروعة مـــن األول بقيمة مليوني 
دوالر ســـددها عام 2011 لقاء عمل استشـــاري 
قام به الثاني بـــني 1999 و2002 ومن دون عقد 

مكتوب.

عقوبة مخفضة

ورفضت جلنة االســـتئناف في فيفا طلبي 
بالتر وبالتيني في 24 فبراير املاضي، معتبرة 
أنهما متهمان بخرق 4 بنود في قانون األخالق 

خصوصا تضارب املصالح وســـوء استخدام 
املنصب مستبعدة الفســـاد، واكتفت بتخفيف 
العقوبـــة إلى 6 أعوام بالنظـــر إلى ”اخلدمات 
التـــي قدماها لفيفا واالحتـــاد األوروبي وكرة 

القدم خالل سنوات عديدة“.
كانت النتيجـــة املباشـــرة والفورية لقرار 
احملكمة إعالن صانع ألعاب املنتخب الفرنسي 
الســـابق وجنـــم يوفنتـــوس اإليطالـــي عبـــر 
محاميه أنه ســـيتقدم باســـتقالته من رئاســـة 
االحتاد األوروبي في الكونغرس املقبل للهيئة 
الكرويـــة القارية، وذلك ”ملواصلة معركته أمام 
احملاكم السويســـرية بحســـب بيان محاميه، 

منددا ”بظلم مرير“.
التحكيـــم  محكمـــة  إلـــى  اللجـــوء  وكان 
الرياضـــي مبثابة الورقـــة الرياضية األخيرة 

التي لعبها بالتيني لتنفيذ قرار االســـتئناف، 
بيـــد أن فشـــله كان مريـــرا وهو الـــذي اضطر 
لالنسحاب من الســـباق الرئاسي للفيفا تاركا 
املجـــال أمـــام االمني العـــام لالحتـــاد القاري 
السويسري جاني إنفانتينو، ليصبح الرئيس 

اجلديد للهيئة الكروية العاملية.
ولـــم يفوت بالتيني اإلشـــارة إلـــى أن مدة 
إيقافه ستمنعه ”بحكم األمر الواقع، ومن قبيل 
الصدفة، من أن يتقدم بترشيحه لرئاسة الفيفا 

املقبلة“ في 2019.
وإذا كانـــت محكمـــة التحكيـــم الرياضي 
اعتبـــرت بـــأن عقوبة اإليقـــاف ملـــدة 6 أعوام 
”قاســـية جـــدا“، فإنهـــا أوضحـــت أيضـــا أن 
”عقوبة قاسية (أربع سنوات) ميكن تبريرها،“ 

خصوصا ”بسبب عدم ندم“ بالتيني.

وبدوره ســـيخضع بالتر املوقـــوف ملدة 6 
أعوام من طرف الفيفا بسبب هذه الدفعة، إلى 
حتقيق من قبل القضاء السويسري بخصوص 
هذه القضية الذي أدلى برأيه فيها كشاهد في 
قضية بالتيني لدى محكمة التحكيم الرياضي، 
ولكن أيضا بخصوص ”عقد غير مالئم للفيفا“ 
حـــول منح حقـــوق النقـــل التلفزيوني احمللي 

ملونديالي 2010 و2014.

من يخلف بالتيني

اســـتبعاد بالتيني يرغم االحتاد األوروبي 
إلـــى البحث عـــن رئيس جديد له لســـد الفراغ 
الرهيـــب الـــذي يعاني منه منـــذ اندالع قضية 

الدولي الفرنسي السابق.

وأعلـــن االحتاد األوروبـــي، االثنني، أنه لن 
يعني رئيسا بالوكالة بانتظار عقد الكونغرس 
االنتخابي الذي ســـيتم حتديد موعد له في 18 
من الشـــهر احلالي من طرف اللجنة التنفيذية 
لالحتاد القاري. انتخـــاب رئيس جديد ميكن، 
مـــن الناحيـــة النظريـــة، القيام بـــه على وجه 
الســـرعة، دون مهلـــة ثالثـــة أشـــهر للحملـــة 
االنتخابية مبوجب قوانني االحتاد األوروبي.

ويظهر اسمان خلالفة ميشال بالتيني هما 
مايكل فان بـــراغ رئيس االحتاد الهولندي (68 
عاما) الذي ترشـــح ضد بالتر في االنتخابات 
الرئاســـية عام 2015 ولكنه انسحب في نهاية 
املطاف لصالح األمير علي بن احلســـني رئيس 
االحتاد األردني لكـــرة القدم، وفرناندو غوميز 

(64 عاما) رئيس االحتاد البرتغالي.

ــــــم الرياضي،  أصــــــدرت محكمــــــة التحكي
ــــــس االحتاد  ــــــني، حكمهــــــا فــــــي رئي االثن
ــــــي  ــــــي الفرنســــــي ميشــــــال بالتين األوروب
ــــــة إيقافه من 6 إلى 4 أعوام  بتقليص عقوب
عن ممارسة أي نشاط مرتبط بكرة القدم، 
وفشــــــل بالتالي األخير في حسم معركته 
وتبرئة نفســــــه من التهم املوكولة إليه عقب 
فضيحة الفساد التي هزت عرش االحتاد 

الدولي للعبة.

◄ توج المهاجم الفرنسي أندريه 
بيار جينياك هدافا للدوري 

المكسيكي لكرة القدم، بعد قيادته 
فريقه تيغريس إلى الفوز على كروز 
أزول (3-0)، والتأهل إلى الدور ربع 
النهائي ومواصلة حملة الدفاع عن 

لقبه.

◄ أعلن برشلونة متصدر الدوري 
األسباني، االثنين، أنه سيالقي 

ليستر سيتي بطل الدوري اإلنكليزي 
ومواطنه ليفربول في أغسطس 

المقبل ضمن لقاءين وديين.

◄ أبدا نادي ريال مدريد األسباني 
استعداده لبيع مهاجمه الفرنسي 

كريم بنزيمة خالل سوق االنتقاالت 
المقبلة. وبحسب إدارة الملكي فإن 

االستغناء عن بنزيمة سيقابله تعزيز 
مركزه من بايرن ميونيخ، وتحديدا 

البولندي روبيرت ليفاندوفسكي 
هداف البوندزليغا.

◄ وجه يورغن كلوب المدير الفني 
لفريق ليفربول اإلنكليزي أنظاره 

نحو نجوم شابة بأندية البوندزليغا 
من أجل تدعيم صفوف الليفر 

بصفقات جديدة خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية.

◄ يتطلع سندرالند إلى حسم بقائه 
بالدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 

القدم قبل مرحلة النهاية، وذلك عبر 
تحقيق الفوز على ضيفه إيفرتون في 
المباراة المؤجلة بين الفريقين ضمن 
المرحلة الثالثين من المسابقة التي 

ستقام األربعاء.

◄ أعلن نادي هامبورغ األلماني 
لكرة القدم، اإلثنين، أنه سيفتقد 

جهود العب خط وسطه ألبين إيكدل 
في مباراته مع أوجسبورغ ضمن 

المرحلة الرابعة والثالثين األخيرة 
من الدوري األلماني بوندسليغا.

باختصار
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 لم يعد شيء ينفع

«الكثير من الفرق سترغب في اللعب أمامنا ألننا نخوض املنافسات األوروبية ألول مرة معتقدين 

أننا خارج دائرة املنافسة. ونحن بالفعل خارج دائرة الترشيحات، إال أننا نتسم بالخطورة».

  كالوديو رانييري
مدرب ليستر سيتي اإلنكليزي

«عانينـــا كثيرا ولـــم يمنحنا أحد أي هدايا، لقد كان هذا نتاج مجهـــود يومي. غرناطة يمتلك 

العبني ومحترفني رائعني للغاية، ما يجعله يستحق البقاء».

  خوسيه جونزاليس
املدير الفني لغرناطة األسباني

} لنــدن - رغـــم عـــدم تتويجه بلقـــب الدوري 
اإلنكليـــزي لهذا العـــام وتواجده في مســـافة 
ليســـت ببعيدة عـــن األربعة الكبـــار، يبدو أن 
تخمـــني الهولندي لويس فان غال بات منصبا 
علـــى التموقع فـــي املركز الرابـــع كأقل إجناز 
ميكن أن يحققه مانشستر يونايتد هذا العام. 
ويطمـــح فـــان غال إلـــى اســـتغالل فرصة 
ســــانحة أمـامـــه النتــــزاع املركـــز الرابع في 
الـــدوري اإلنكليـــزي املمتـــاز املؤهـــل لدوري 
األبطـــال املوســـم املقبل من جاره مانشســـتر 
ســـيتي، عندما يحـــل ضيفا على وســـت هام 
الثالثـــاء فـــي مبـــاراة مؤجلـــة مـــن املرحلـــة 

اخلامسة والثالثني.
وكان مانشســـتر ســـيتي قد ســـقط في فخ 
التعـــادل على أرضـــه مع أرســـنال 2-2 األحد 
ضمن املرحلة السابعة والثالثني قبل األخيرة 
لتصبـــح األمور في يد غرميـــه التقليدي الذي 
إذا فاز الثالثاء على وســـت هام ثم على ملعبه 
ضد بورمنوث في املرحلة األخيرة األحد املقبل 
يضمن مشـــاركته في الدور التمهيدي ملسابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا املوســـم املقبـــل بغض 
النظر عن نتيجة مباراة مانشستر سيتي ضد 

مضيفه سوانسي سيتي في ختام الدوري.
وتكتســـي املباراة أهمية بالغة لوست هام 
ألنهـــا األخيرة علـــى ملعبه قبـــل االنتقال إلى 
امللعـــب األوملبـــي اعتبـــارا من املوســـم املقبل 

والذي يتسع لـ60 ألف متفرج.

واعتبر مدرب مانشستر يونايتد الهولندي 
لويس فان غال أن املهمة لن تكون ســـهلة أمام 
فريقـــه بقوله ”وســـت هـــام فريق ممتـــاز. لقد 
واجهنا صعوبات كبيرة خالل فوزنا عليه على 
ملعبه 2-1 في مســـابقة الكأس الشهر املاضي 
وبالتالـــي أتوقع مواجهة صعبـــة من جديد“. 
وتابـــع ”األمـــور أصبحت فـــي أيدينا ويتعني 

علينا استغالل هذه الفرصة“.
ومن املتوقـــع أن يعود إلى صفوف الفريق 
املهاجم ماركوس راشـــفورد الذي قرر فان غال 
إراحتـــه خالل املبـــاراة ضد نوريتش ســـيتي 
الســـبت املاضي (1-0)، في حني يحوم الشـــك 
حول مشاركة زميله في خط الهجوم الفرنسي 
أنطوني مارسيال الذي أصيب خالل التمارين 

اإلحمائية قبل انطالق مباراة نوريتش.
وأكد النجم اإلنكليزي بول سكولز أن ناديه 
القدمي مانشســـتر يونايتـــد بحاجة إلى املزيد 
من الدعم بصفقات جديدة في فترة االنتقاالت 
الشتوية للدخول في منافسة على لقب الدوري 

اإلنكليزي لكرة القدم املوسم املقبل.
وأشار ســـكولز إلى أن مانشستر يونايتد 
يحتاج إلى أربعة العبني على األكثر في صيف 
2016، رغـــم قيـــام إدارة النـــادي بالتعاقد مع 
12 العبـــا في املوســـمني األخيرين حتت قيادة 
املـــدرب الهولنـــدي لويس فان غـــال. وأوضح 
النجم اإلنكليزي الســـابق ”مانشستر يونايتد 
لن يحتاج لهذا الكم الكبير من الصفقات سواء 

9 أو 10 العبـــني، بل إنه بحاجة إلى رأس حربة 
مميز، والعب وسط مدافع، والعب ارتكاز لديه 

قدرات إبداعية في الهجوم“.
وفي املقابل، حقق وست هام موسما رائعا 
وكان حتى املرحلة السادســـة والثالثني يحتل 

املركز اخلامس قبل أن يسقط بقوة على ملعبه 
أمام سوانسي سيتي 1-4 السبت ليتراجع إلى 
املركز الســـابع وذلك بعد فوز ســـاوثهامبتون 
وليفربـــول علـــى توتنهـــام وواتفـــورد علـــى 

التوالي.

سالحي أنتم

تفكير فان غال بات منصبا على مركز رابع بين الكبار

إنريكي يحذر وزيدان يهلل للقب الدوريالفرنسيون يطالبون بضم بن عرفة للديوك

التحكيم  مــحــكــمــة  إلــــى  ــجــوء  ــل ال

الـــريـــاضـــي كــــان بــمــثــابــة الــورقــة 

لعبها  ــتــي  ال األخـــيـــرة  ــريــاضــيــة  ال

بالتيني لتنفيذ قرار االستئناف

◄



سامية العليوي

} تونــس - ازدانـــت شـــوارع مدينـــة أريانة 
الواقعـــة شـــمال العاصمة التونســـية بأنواع 
عديـــدة من زهـــور الربيـــع منذ يـــوم الجمعة 
إيذانا بافتتاح الـــدورة الـ20 لمهرجان الورود 
الذي يزوره التونسيون والسياح على امتداد 
أســـبوع كامـــل بحثـــا عن أنـــواع نـــادرة من 
النباتات والزهور والقتناء أجود العطور التي 

يتم تقطيرها على الطريقة التقليدية.
وانطلـــق المهرجان بموكب اســـتعراضي 
ضم حوالي 600 مشـــارك جابـــوا المدينة على 
وقع اإليقاعات الموســـيقية ورشوا شوارعها 
الورد“  و“مـــاء  و“العطرشـــية“  الزهر“  بـ“ماء 
اســـتعدادا الستقبال 9 حســـناوات شاركن في 
مســـابقة ملكة جمال ورد أريانـــة ”ميس روزا 
غاليـــكا“ التـــي يتـــم تنظيمها ســـنويا ضمن 

فعاليات المهرجان.
ودشـــن المشـــاركون في المهرجان األحد 
وبحضور وزراء وشـــخصيات عامة مجســـما 
برونزيـــا كبيـــرا لـــورد أريانة وســـط المدينة 
اســـتعدادا الســـتقبال الزوار الذين يحرصون 
على زيارة المهرجان سنويا الكتشاف وشراء 
أنواع الـــورود والنباتات ومحامل غراســـات 
الزينـــة ومســـتخلصات مـــاء الزهـــر والورد 
والنعنـــاع التـــي تســـتخرج من الـــورود على 

الطريقة التقليدية.
وتـــم افتتـــاح ســـوق النباتـــات والورود 
ومعـــرض ذاكـــرة الـــورد وعـــرض المنتجات 
اإلبداعية بفضاء بئر بلحسن الذي يمثل فرصة 
للشـــباب إلطالق ابتكاراتهم من مستحضرات 
طبيـــة وتجميليـــة مســـتخلصة طبيعيـــا من 
الزهور وأيضا فرصـــة للتعريف بالمنتوجات 

والصناعات التقليدية التونسية.
وقال مهدي الـــزاوي والي محافظة أريانة 
إن ”المهرجان يهدف هذه السنة إلى استعادة 

مكانـــة أريانـــة كمدينـــة للورود“ مشـــيرا إلى 
أنه ”تـــم التركيز على العـــروض الثقافية إلى 
جانـــب العديـــد مـــن المســـابقات االحتفالية 
حيث ســـيتنافس المشـــاركون في المهرجان 
على جائزة أحسن شـــرفة وأحسن باقة ورود 
وأحســـن قصيدة شعر وأحســـن أغنية تتغنى 

بورد أريانة“.
ويتم ســـنويا تنطيـــم نـــدوة فكرية خالل 
المهرجان لســـرد تاريـــخ ورد أريانة وتقنيات 
غراسته. كما أثث نشطاء من المجتمع المدني، 
األحد، فقـــرات ترفيهية وتوعويـــة تمثلت في 
عـــروض مســـرحية ورياضية وبيئيـــة قدمت 
لألطفال كما تم تقديم دروس في كيفية غراسة 

الورود والنباتات وسبل المحافظة عليها.
وتم اختيار ملكة جمال الورد لســـنة 2016 
خالل حفل أقيم مساء األحد في نادي الغولف 

بسكرة أحيته مجموعة ”ليالينا“ النسائية.

وســـينظم المهرجان يوم الجمعة 13 مايو 
حفال فنيا يحمل عنوان ”20 ســـاعة موســـيقى 
دون انقطاع“ في ســـاحة الشهيد شكري بالعيد 
بالمنزه السادس وهو المكان الذي تم اغتياله 

فيه يوم 6 فيفري 2014.
وقال مجدي القاسمي معتمد بلدية أريانة 
إن ”رمزيـــة مكان اغتيال شـــكري بالعيد مهمة 
والهدف من إقامة حفل موسيقي فيها لمدة 20 
ســـاعة دون انقطاع هو محاولـــة لبعث الروح 
والحيـــاة من جديـــد في المكان وهي رســـالة 
رمزية هامة تؤكد أن عيد الورد في تونس هذه 

السنة سيكون شعاره (ورد وسالم)“.
وســـيتم يوم الجمعة تدشين منبت الورود 
بمنتزه بئر بلحسن حيث تم توليف نحو 3000 
من شـــتالت وردة أريانة لتوزيعها مجانا على 

المواطنين.
ويشـــارك فـــي المهرجـــان هذه الســـنة 42 

عارضـــا من مختلـــف المحافظات التونســـية 
وأيضا من دولة فلســـطين وجمهورية الصين 

الشعبية.
ويعرف عن سكان مدينة أريانة التي تغنى 
بورودهـــا الفنان لطفي بوشـــناق فـــي أغنيته 
الشـــهيرة مع مشـــلين خليفة ”العيـــن إلي ما 
تشوفكشـــي“، أنهم يتفننون في غراسة الورد 
بحدائقهـــم ويتعاملـــون معها بعنايـــة دقيقة 

وحس مرهف.
ويقـــول مؤرخون إن أصـــل ”وردة أريانة“ 
المعروفـــة بـــوردة ”غاليكا“ يعـــود إلى تركيا 
وقـــد انتقلت من هناك إلى األندلس ثم المغرب 
فتونـــس. وهـــي وردة حمراء تتميز بشـــوكها 
المعقـــف واشـــتهرت لـــدى التونســـيين بعد 
نجاحهـــم فـــي اســـتخراج عطورها الشـــذية 
الســـتعماالت طبيـــة عديـــدة نظـــرا لفوائدها 

الصحية المميزة.
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} كان العـــراق بلـــد البعثـــات العلمية حتى 
التســـعينات، ال يخلـــو شـــارع ســـكني مـــن 
مبعـــوث. يعني كل مواطن يعرف مبعوثا إلى 
انكلتـــرا والواليات املتحدة تليهما فرنســـا. 
وإخفاقاتهم  وجناحاتهـــم  املبعوثـــني  أخبار 
حديث األمهات والعمات واخلاالت واجلارات 
في حلقة شاي العصر وساندويتشات اجلنب 

والنعناع.
وحكى زميل لي في جامعة ساوثهامبتون 
أن أمه تقول للجيـــران بفخر إن ابنها يدرس 
فـــي جامعة ويســـتنغهاوس. يعاتبها ويقول 
ويستنغهاوس هذه ماركة الثالجة التي عندنا 
في بغداد واجلامعة اســـمها ساوثهامبتون. 
فتـــرد بغضب ”أنا بشـــق النفـــس تعلمت ان 
أنطق اســـم الثالجة وتريـــد أن تلعثمني في 
كلمة جديدة“، وعندها حق. من أين للجارات 
أن يعرفن الفرق أصال؟ ويستنغهاوس كافية 

وجميلة والثالجة حسنة الصيت.
لـــم يكن النجاح يكلل جهود كل املبعوثني 
طبعـــا، فهنـــاك من عـــاد خائبـــا واجما. من 
الوجوم ظهرت معرفة جديدة الكتها األلســـن 
وصار لها صيت. ظهرت شـــخصية األســـتاذ 
الصهيونـــي املتســـلل إلى أروقـــة اجلامعات 
الغربية والذي ال شـــغل له سوى الكيد للعرب 
بإفشـــال أبنائهم املبعوثني. كل من فشـــل في 
الدراســـة كان وراء فشـــله أســـتاذ صهيوني 
شـــرير. يعود االبن خائبا في مسعاه وبفضل 
”األســـتاذ الصهيونـــي“ يصير بطـــال قوميا 
ومنوذجا لضيـــاع احلق العربـــي واملجتمع 

يريد تصديق ذلك فانتشرت الفكرة.
تذكـــرت هـــذا كله بعـــد رحيل املهندســـة 
املعماريـــة العربيـــة زها حديـــد ورواج فكرة 
أنها لـــم تأخذ نصيبها العـــادل من التبجيل 
ألنها عربية ومســـلمة وامـــرأة. وال نعرف أي 
تبجيل كانوا يريدونه لها. زها حديد حاصلة 
على أعلى مرتبة شـــرف من التاج البريطاني 
ميكـــن ترجمتهـــا إلى ”الســـيدة اآلمـــرة في 
االمبراطوريـــة البريطانيـــة“.  وهذا يعني أن 
يخاطبهـــا الناس بــــ ”دمي“ املقابـــل األنثوي 
للقـــب ”ســـير“. رمبا كانـــوا يريـــدون لها أن 

تتنحى امللكة من أجلها.
لم يكن نصيب زها من املشاريع املعمارية 
ينقص عن نظرائها االنكليز املبدعني والكبار 
أيضـــا ومن بينهم فوســـتر. العلة في هذا أن 
االنكليـــز محافظـــون وينظـــرون بريبـــة إلى 
اإلســـراف في احلداثـــة واجلـــرأة. واملعمار 
بطبعـــه يتطلـــب موافقـــة اجلمهـــور الكرمي. 
اإلنشـــاء املعماري فـــي أي مدينة يراه الناس 
كل يـــوم وليس مثـــل اللوحـــة أو القصيدة. 
ثـــم إن العمارة تتطلب مبالـــغ طائلة ليتحقق 
حلم املعمار ويجب أن يكون الناس مرتاحني 
لذلك االنفاق. أكبر معمارييهم واسمه فوستر 
صمم مبنى البرملان األملاني وليس االنكليزي. 
وكذلـــك روجـــرز الـــذي صمـــم مركـــز جورج 

بومبيدو في باريس.
تقدمـــت زها بتصميـــم حديـــث وطريف 
كعادتها لـــدار أوبرا في مدينة كاردف. حضر 
رئيس الوزراء السابق اللورد كاالهان معرضا 
للتصاميم. توقف عند التصميم الغريب لزها. 
ســـألها قائال ”أنا أعرف أنك من العراق وأنا 
ال أفهم في املعمار بل في السياسة. قولي لي 
هـــل صدام حســـني مؤذ كما نســـمع؟“ فقالت 
”نعم ولي زمالء معماريون ســـجنوا وعذبوا“ 
فقـــال كاالهان بخبـــث ”يا إلهي! ملـــاذا؟ ماذا 
مضمرا أن هذا تصميم يســـتدعي  صمموا؟“ 

السجن والتعذيب لصاحبه.
حاضرة  الصهيونـــي“  ”األســـتاذ  عقـــدة 
عندنـــا حتى دون أن يخفـــق أبناؤنا. نحن ال 

نستغني عن املظلومية.

األستاذ الصهيوني

صباح العرب

حسين صالح

«غاليكا} تعيد للتونسيين شغفهم بالورود في أريانة
تعيش مدينة أريانة التونســــــية خالل هذه 
الفترة مــــــن فصل الربيع على وقع كرنفال 
من األلوان واإليقاعــــــات والعطور احتفاال 
مبرور عقدين من الزمن على أول مهرجان 

للورد في املدينة.

ملكات جمال ورد أريانة

} الســليمانية (العــراق) - خصـــص عراقـــي 
يدعى عبدالقادر نوري غفـــور عقودا من عمره 
لهواية تتمثل في جمع آالت ومعدات التصوير 
الســـينمائي القدمية. واآلن وبعد أن تضخمت 
مجموعتـــه اخلاصة من تلك اآلالت بدأ عرضها 

للجمهور في مدينة السليمانية.
وتضم مجموعة املقتنيـــات الكبيرة لغفور 
أجهـــزة عرض أفالم (بروجيكتـــور) وكاميرات 

تعود إلى أربعينات القرن املاضي.
وجاب غفور -احلاصل على درجة الدكتوراه 
في الفلســـفة- أسواق األشـــياء العتيقة حول 
العالـــم جلمع تلك اآلالت واألجهـــزة. وبدأ تلك 

الهواية بعد زيارة إلى لندن قبل نصف قرن.
وقال غفـــور ”أثناء وجودي فـــي بريطانيا 
زرت بعـــض املتاحـــف مثل متحف 'مدام ســـو' 
لكن املتحف الذي أثار إعجابي وتعجبي وبقي 
في ذهني هو متحف الســـينما والتلفزيون في 
بريطانيا الذي يجمع العديد من اآلالت القدمية. 
ومنذ ذلـــك احلني بدأت بجمع األجهزة القدمية 
في كثير من الـــدول األوروبية والدول العربية 

ورجعت إلى السليمانية“.
وأنفـــق غفـــور البالغ مـــن العمـــر 70 عاما 
وعاشـــق الســـينما اآلالف من الـــدوالرات على 
جمع تلـــك اآلالت. وقد اشـــترى كاميرا واحدة 

منها ُصنعت عام 1945 مببلغ عشرة آالف دوالر.
وُينظم املعرض -الذي ُيفتتح للجمهور ملدة 

خمسة أيام- في املركز الثقافي بالسليمانية.
وقال زائر للمعرض إن مشاهدة املعروضات 
ذّكرته بطفولته وتردده على دور الســـينما في 
خمسينات القرن املاضي عندما كانت السينما 

العراقية في مرحلة ازدهار.
وأضاف الزائر بهـــاء الدين نوري ”ذكرني 
باأليـــام اخلوالـــي جليلنـــا عندمـــا كنـــت في 
الســـابعة والثامنـــة مـــن عمري كانـــت املتعة 
الوحيدة لدينا هي السينما بعد الراديو. فهذه 
األفـــالم هي التي زادت من وعينا وتعرفنا على 
العالم وكذلك األحداث. الســـينما في حد ذاتها 
ذات حديـــن؛ ميكن أن تعيـــد األحداث الواقعية 
احلقيقية وميكن أن تغير وتزيف األحداث كما 

نشاهدها اليوم“.
وقـــال غفـــور ”أهـــدي هـــذه اآلالت النادرة 
لشباب اليوم وآمل أن تتعرف األجيال اجلديدة 
علـــى هـــذه الكنوز التي ســـاهمت فـــي تكوين 
جـــزء من ثقافتنا وشـــخصيتنا، ألن الســـينما 
هي ســـالح ذو حدين؛ فيها وجـــه يبني ووجه 
يهدم. الســـينما والتلفزيون ســـالح قوي جدا 
بيـــد املثقفني ميّكنهم من بناء مجتمع ذي وعي 

وثقافة ثرية“.

سبعيني يتيح للشباب العراقي فرصة 

التعرف على زمن السينما الجميل

الثالثاء 2016/05/10 
السنة 38 العدد 10271

بريطانية تتابع كوكب عطارد وهو يعبر مباشرة أمام الشمس خالل 

فعالية أقامها مرصد «غرينتش} الملكي جنوب غرب لندن، ويقع هذا 

الحدث الذي تابعه سكان من أميركا وغرب أوروبا وأفريقيا بوضوح، مرة 

كل 10 سنوات تقريبا، عندما يكون عطارد واألرض على خط مستقيم 

مع الشمس.
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