
تغطيتهـــا  ”العـــرب“  صحيفـــة  واصلـــت   {
حلملـــة االســـتفتاء حـــول بقـــاء بريطانيا في 
االحتـــاد األوروبـــي أو خروجهـــا منـــه. ولـــم 
تخـــِف الصحيفـــة موقفا مييـــل بوضوح إلى 
بقـــاء بريطانيا عضوا في االحتـــاد األوروبي 
وأشـــارت إلى الكثير من العوامل السياســـية 
واالقتصادية والنفســـية التي جتعل اجلاليات 
العربية واإلســـالمية املهاجـــرة أكثر رغبة في 

”البقاء“ وضد ”اخلروج“.
بعد غد يذهب الناخبون البريطانيون إلى 
صناديق االستفتاء لكي يدلوا بأصواتهم التي 
ميكن أن تكون حاســـمة بســـبب تقارب األرقام 
التي جاءت بها استطالعات الرأي بني خياري 
”البقـــاء“ و“اخلـــروج“. واملهاجـــرون العـــرب 
واملسلمون ممن يحملون اجلنسية البريطانية 
مدعـــوون إلـــى املشـــاركة في هذا االســـتفتاء 
املصيري. وصحيفة ”العرب“ تتمنى أن مييلوا 
ألسباب عديدة أسهبنا  بوعي لصالح ”البقاء“ 
وأســـهب احملللون في عرضها خالل األسابيع 

املاضية.
مما يؤســـف لـــه أن تأتي جرميـــة اغتيال 
النائبة البريطانية جو كوكس تذكيرا بخطورة 
املسار الذي تذهب إليه املجتمعات في أوروبا 
برفضهـــا املتزايـــد لألجانـــب، بـــل والنتقـــال 
األوروبيني بـــني دول االحتـــاد. اقتضى األمر 
أسبوعني أو ثالثة أسابيع من الدعاية املكثفة 
ضـــد املهاجريـــن او النتقـــال العمالة بني دول 
االحتاد األوروبي، ليتحـــول األمر إلى جرمية 
اغتيال شـــنيعة. هذا هو املناخ املسموم الذي 
ميكن أن يواجهه العرب واملسلمون املهاجرون 
خـــالل الفتـــرة القادمـــة وهو حـــال ميكن أن 
يتصاعد بشـــكل كبير مع خروج بريطانيا من 
االحتـــاد األوروبي. اإلشـــارة اخلاطئـــة التي 
ميكن أن ترسل بعد ”اخلروج“ ميكن أن تصبح 
الشرارة التي تطلق أحقادا ساذجة ومتراكمة 
بحـــق املهاجريـــن، ســـواء ممن يعيشـــون في 
بريطانيا أو في بقية أرجاء االحتاد األوروبي.

لقد قدم معســـكر ”اخلـــروج“ حجته والتي 
ارتكـــزت في الكثير منها علـــى رفض املركزية 
األوروبيـــة وجادل بأن بريطانيا تســـتحق أن 
تكون أكثـــر اســـتقالال وحرية مما هـــي عليه 
اآلن بعضويتها في االحتاد األوروبي. وشـــهر 
املعسكر سالح التخويف من املهاجرين بشكل 
مريـــض ليـــروج لبضاعتـــه الفاســـدة. ودافع 
مســـتميتا ضد املبررات التي قدمها معســـكر 
منهـــا.  االقتصاديـــة  وخصوصـــا  ”البقـــاء“، 
لكنـــه في هـــذه العملية أطلق عقال إحســـاس 
بالكراهيـــة والعنصرية كانـــت أوروبا كلها قد 
ظنت أنها قد شـــفيت منه ودفنته مع ما دفنت 

من ذكريات احلروب الكبرى.
ال بد مـــن االعتراف أن اجلاليـــات العربية 
واإلســـالمية لـــم تعمل بجد من أجـــل التكامل 

مع املجتمعـــات األوروبية التي اســـتضافتها 
وحملـــت معها الكثير من أمراض مجتمعاتها. 
ولقد اســـتكان بعضهـــا إلى معـــازل مناطقية 
ونفسية قادت إلى حاالت الشك وعدم االرتياح 
مـــن قبل املضيفـــني الغربيني. لكـــن أيضا كان 
أفراد هذه اجلاليـــات فاعلني في ما قدموه من 
خدمات وما جاؤوا به مـــن رؤوس أموال وما 
اســـتثمروا فيه مـــن أعمال فـــي أوروبا، وفي 
بريطانيـــا علـــى وجه اخلصـــوص. أي جردة 
حســـاب ال شـــك ســـتبني أن احملصلـــة كانت 
إيجابيـــة وأن املهاجريـــن العرب واملســـلمني، 
أســـوة بأغلب املهاجرين، كانوا إضافة نوعية 
للمجتمع البريطاني، شـــاهد عليها كل طبيب 
عربي فـــي مستشـــفى وكل تاجر مســـلم فتح 
أسواق الشرق لبضائع بلده اجلديد نحو بلده 
القدمي وكل مؤسســـة تعمل وتقوم بواجباتها 
من تشغيل أياد عاملة مختلفة ودفع للضرائب.
ثمـــة الكثيـــر مـــن العوامـــل التـــي عّكرت 
التواجـــد العربـــي واإلســـالمي فـــي أوروبـــا 
وصـــارت اجلالية تدفـــع ثمنها غاليـــا اليوم. 
مـــع احلـــروب فـــي منطقة الشـــرق األوســـط، 
والهجمـــات اإلرهابية في الغرب، تنامت ردود 
الفعل واالســـتقطابات املتبادلة. صار التواجد 

مشـــخصا مبلبس ومســـكن ومأكل وســـلوك، 
تســـامح معه املضيـــف الغربـــي أوال، ثم عاد 
ورأى أن هناك أزمـــة ثقة تتعمق مبرور الزمن 
وهـــو األمر الذي زاد من حدة اجلدل املصاحب 
خليـــار ”اخلـــروج“ و“البقـــاء“. أيـــا كان هذا 
اخليار فإن اجلدل لن ينتهي. فأوروبا، ومعها 
بريطانيا بالتأكيد، تعيـــد تعريف عالقتها مع 
الوافديـــن وما يحملونه من قيم ومدى قدرتهم 
علـــى التأقلم مع احلياة في الغرب. لكن املؤكد 
هـــو أن ”اخلروج“ لن يخـــدم فرص اجلالية أو 
حظوظ القادمني اجلدد في املستقبل. لم تصل 
األمـــور بالعنصرية املتنامية إلـــى أن تصبح 
فاشـــية، لكن خلطة الهجرة والوظائف وتبادل 
اللوم السياســـي كانت كافية إلحداث ما يكفي 
من اجلفوة التي استخدمها معسكر ”اخلروج“ 
أيديولوجيتـــه  مـــن  كثيـــرة  أشـــياء  لتبريـــر 

االنعزالية.
اســـتفتاء اخلميـــس مصيـــري بالنســـبة 

إلـــى اجلالية ألنه امتحـــان بريطاني أوال على 
تسامح املجتمع البريطاني الذي يعتز بقدرته 
علـــى التعايش مع القادمـــني وفي أن يجعلهم 
جزءا من النســـيج االجتماعي امللون واجلميل 

الذي طاملا كان سمة بريطانيا.
ال نريد ألبناء اجلالية أن يعيشوا في منفى 
بريطاني بعيدا عن أوروبا الرحبة التي صارت 
تنظر بشـــك لكل عربي ومسلم. ال نريد لهم أن 
يخســـروا حقهم الدســـتوري في الســـفر إلى 
أوروبا أو العمل فيها. ال نريد أن نرى طوابير 
اختفت منذ وقت طويل ملتقدمني للحصول على 
تأشـــيرة زيارة ألوروبا كما هو حال الذاهبني 
اليـــوم إلى الواليات املتحدة التي صارت متيز 
بني بريطاني أصيل وبريطاني من أصل عربي.
أبناء اجلالية العربية واإلسالمية مدعوون 
بأن يتركـــوا كل ما في أيديهـــم اخلميس وأن 
يذهبوا إلى صناديق االســـتفتاء ليقولوا إنهم 

اختاروا ”البقاء“.

} طهــران – دخلت إيران فـــي حقبة اختالالت 
أمنيـــة ظلت غائبـــة لعقود بعدمـــا أعلنت عن 
إحبـــاط عمليـــات تفجيـــر كانـــت تســـتهدف 
العاصمـــة طهـــران فـــي أول تطـــور الفت منذ 
ســـيطرة جهاديني على مســـاحات واسعة من 

األراضي في عدة بلدان مجاورة.
ونقلت وكالة إيسنا للطالب عن علي شمخاني 
أمـــني عام املجلـــس األعلى لألمـــن القومي أن 
"قـــوات األمن قبضـــــت علـــى املجموعة التي 
خططـــت لتنفيـــــذ هجمـــــات انتحاريـــة فـــي 

طهران".
وطاملـــا اعتبرت إيران نفســـها غير معنية 
باالضطرابات التي تشـــهدها سوريا والعراق 
منـــذ بـــدء احتجاجات مـــا يعـــرف بـ“الربيع 

العربي“ في الشرق األوسط عام 2011.
ويعتبـــر مراقبـــون للشـــؤون اإليرانية أن 
اخلبـــر صدر عـــن وزارة األمـــن اإليرانية ولم 

يجر كشـــف األمر قبل ذلك من أي مصدر دولي 
أو محلـــي، مبا يعني أن طهـــران تريد اإلعالن 
للداخـــل اإليراني كمـــا للخـــارج، بأنها باتت 
ضحيـــة اإلرهـــاب شـــأنها في ذلك شـــأن دول 

املنطقة األخرى.
وتذهـــب بعض القـــراءات إلـــى أن صدور 
البيان عن حكومة الرئيس حســـن روحاني قد 
يفّســـر بأنه رســـالة للجناح احملافظ في إيران 
على عدم جدوى اخلطاب الذي يقوده املرشـــد 
األعلى آية الله علـــي خامنئي، الذي يدفع فيه 
مرارا للتدخل في العراق وسوريا ودول أخرى 

بذريعة مكافحة اإلرهاب ورّد التكفيريني.
وســـرعان ما تســـلل اإلرهاب إلـــى الداخل 

اإليراني وإلى قلب العاصمة طهران.
لكـــن مصادر إيرانيـــة ترى أن مـــا أعلنته 
وزارة األمـــن ال ميكن التأكد مـــن صحته طاملا 

أنها املصدر الوحيد للرواية.

وســـبق لطهران أن أعلنت مرارا أنها ألقت 
القبض على مجموعات تعتزم القيام بعمليات 
إرهابية في مناطق مختلفة من البالد، إّال أنها 

لم تكشف في أي مناسبة عن هوية املعتقلني.
وتـــرى مصادر أخـــرى أن مـــا نقلته وكالة 
أنبـــاء اجلمهورية اإلســـالمية اإليرانية (إرنا) 
نقـــال عن الـــوزارة من أنه ”مت إحبـــاط واحدة 
مـــن أكبـــر املؤامـــرات اإلرهابيـــة للجماعات 
التكفيرية الوهابية التي كانت بصدد زرع عدد 
مـــن القنابل في طهران وبعـــض احملافظات“، 
وقد يندرج ذلك في إطار ”شـــّد عصب“ طائفي 
داخلي بهـــدف االلتفاف على قـــرارات طهران 
بإرســـال قواتها إلى خارج احلدود، بعد حالة 
التملمـــل الداخلـــي جراء ارتفاع عـــدد القتلى 

اإليرانيني في سوريا.
لكـــن مراقبني لفتـــوا إلـــى أن اإلعالن عن 
”إلقاء القبض على اإلرهابيـــني الذين خططوا 

لضرب مراكز عديدة في البالد في املناســـبات 
الدينيـــة اخلاصة، كما متـــت مصادرة عدد من 
القنابل اجلاهـــزة لالنفجار وكميات كبيرة من 
املواد املتفجرة“، يطرح أســـئلة حول مستوى 
القوة الذي وصلت إليه اجلماعات السّنية في 
إيران ومســـاحة البيئة احلاضنة التي تتحرك 
داخلهـــا حتى تتمكن من إجنـــاز اختراق كبير 

باملستوى الذي أعلنه بيان وزارة األمن.
وترى مصادر دبلوماســـية أن التحقيقات 
التـــي أعلن عـــن أنها ”جارية مـــع اإلرهابيني، 
وســـوف يتم اإلعالن عـــن التفاصيل فور توفر 
الظروف األمنية املناسبة“ لن حتمل إال الرواية 

التي تخدم نظام احلكم في طهران.
لكـــن هذه املصادر تعتبـــر احلدث مفصليا 
وســـيتداعى على اجلـــدل الداخلـــي اإليراني 
وعلى الصـــراع اجلاري بني تيـــاري روحاني 

وخامنئي.

ويأتـــي اإلعـــالن عـــن وصـــول ”اإلرهاب“ 
إلـــى قلب طهـــران بعد أيام من إعالن وســـائل 
إعالم إيرانية عـــن مقتل ضابط من قوى األمن 
الداخلـــي و5 من املســـلحني خالل اشـــتباكات 
داميـــة وقعت بـــني األمن اإليرانـــي ومجموعة 
بلوشـــية مســـلحة مبدينة ”خـــاش“، التابعة 
إلقليم سيســـتان وبلوشستان، شـــرق البالد، 
إضافة إلى مقتل 5 أعضاء من منظمة ”بيجاك“ 
الكرديـــة خالل اشـــتباكات مماثلة مع احلرس 

الثوري غرب إيران.
وتـــرى أوســـاط عـــدة أن التطـــور األمني 
املتصاعـــد واملفاجئ ومتعدد املصادر قد ميّثل 
حتديا لم يكن في حســـبان القيـــادة اإليرانية، 
وأن ”العبث“ الذي مارســـته طوال الســـنوات 
الســـابقة داخل دول املنطقة يرتد إلى الداخل 
اإليراني نفسه، مع ما يحمله ذلك من تهديدات 
للحمة الداخلية متعددة الطوائف والعرقيات.
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

حزب الله والحرس الثوري 

يتوعدان البحرين
} املنامة – يعبر قرار املنامة بإسقاط اجلنسية 
عـــن الشـــيخ عيســـى قاســـم عن عزم رســـمي 
حلكومة البحرين على التعامل بحسم مع ملف 

املعارضة التي تقودها جمعية الوفاق.
ويـــرى مراقبون أن اإلجـــراءات البحرينية 
تتأسس على منهجية طويلة األمد وليس على 
ردود فعل ظرفية، وأن قرار إســـقاط اجلنسية 
عن قاســـم أتـــى بعد أقل من أســـبوع من حكم 
محكمـــة بحرينيـــة بتعليـــق أنشـــطة جمعية 
الوفاق اإلســـالمية املعارضة وإغالق مكاتبها. 
وبعد أســـابيع على تشديد محكمة االستئناف 
البحرينية احلكم بســـجن الشيخ علي سلمان 
األمني العام للجمعية، ليصبح تســـع سنوات 

بدال من أربع.
وتعتبـــر املنامة أن إجراءاتهـــا تهدف إلى 
الدفـــاع عن البلد وصـــون وحدتـــه الداخلية، 
األمر الذي يفســـر موقف حـــزب الله اللبناني 
الذي طالب الشـــعب البحرينـــي بالتعبير عن 
”غضبه وســـخطه“، معتبرا أن القرار ســـتكون 

له ”عاقبة وخيمة“.
في حني هدد احلرس الثوري اإليراني بأن 
حكومة البحرين "ســـتدفع ثمن" إهانة قاســـم 

وحذر من "صراع دموي مسلح".
ويأتـــي هـــذا التطـــور بعد أســـبوع على 
أنباء حتدثـــت عن قيام الســـلطات البحرينية 
بالتحقيـــق في حســـاب بنكي حجمه عشـــرة 
ماليني دوالر باســـم الشـــيخ قاســـم ملعرفة من 
أيـــن يأتيه املال وكيف ُينفق، لكن لم يصدر أي 
موقف رســـمي بهذا الشـــأن. وقد قيل إن هذه 
التحقيقات أثارت تصريحات شـــديدة اللهجة 
من رجال دين كبار بينهم الشـــيــخ قاسم ضد 
أي محاولـــة للتدخـــل في جمـــع اخلمس عند 

الشيعة.
وتقول مصادر مراقبة للشؤون البحرينية 
إن الشـــيخ عيســـى القاســـي يحتـــل قمة هرم 
اإلســـالم السياســـي الشـــيعي األصولـــي في 
البـــالد، وأن هـــذا الهـــرم يضم أكثـــر من 100 
مؤسســـة مذهبيـــة، واملئات من احلســـينيات 
للرجال والنســـاء، وكلها تدير شؤون أتباعه. 
وأن تلك املؤسســـات تشـــمل أجهـــزة إعالمية 
واســـتخباراتية وتعليميـــة ودينية،  وماليـــة 
تعمل على نشـــر الطقوس والتثقيف العقائدي 
والتدريب العســـكري، مبا أضحى يشكل دولة 

داخل دولة.
وتتهم هذه املصادر الشـــيخ عيسى قاسم 
بأنه عمل على حتويل عقيدة شـــيعة البحرين 
من الشـــيعة اإلخبارية إلى الشيعة األصولية 
ليتمكن من نشـــر عقيدة والية الفقيه اإليرانية 

اخلمينية، التي لم تكن من عقائد الشيعة.
وتضيف أن قاســـم يتصرف بشـــكل علني 
بصفتـــه وكيل علـــي خامنئي، املرشـــد األعلى 

اإليراني، في البحرين.
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} القاهــرة – أعلنت شـــركة مصـــر للطيران، 
اإلثنين، أنـــه تم االتفاق مع شـــركات التأمين 
على صرف تعويض مالي مؤقت ألسر ضحايا 
الطائـــرة المنكوبة التي ســـقطت فـــي البحر 
المتوسط الشهر الماضي وكان على متنها 66 

شخصا بينهم أجانب.
يأتـــي ذلـــك في وقـــت يســـتمر المحققون 
في محاولة كشـــف مالبســـات حادثة ســـقوط 
الطائرة، في ظل صعوبة في قراءة الصندوقين 

األسودين بعد أن تعرضت ذاكرتهما للتلف.
وفـــي تصريحات للصحافيين، قال صفوت 
مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران 
(حكومية)، إنه ”تم االتفاق مع شركات التأمين 

على صـــرف مبلـــغ 25 ألـــف دوالر، كتعويض 
مؤقت ألســـرة كّل راكب من ضحايـــا الطائرة، 
وذلك عقب تحديد الورثة الشـــرعيين وإصدار 
إعالن الوراثـــة، وذلك لحين إجراء التســـوية 
الخاصة إلصـــدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا 

للقواعد المتعارف عليها عالميا للتأمين“.
وأشـــار مســـلم إلـــى أن ”مبلـــغ 25 ألـــف 
دوالر تعويـــض مؤقت لضحايـــا الطائرة وفقا 
لمقاييس التأمين العالمية وسيصرف للجميع 

بمن فيهم طاقم الطائرة“.
ولفت المسؤول المصري في التصريحات 
ذاتها إلى أنه ”ســـيتم إصدار شهادات الوفاة 
من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة المصرية 

المنكوبة وذلك خالل الـ48 ساعة القادمة“. وال 
يعني قرار الشـــركة المملوكة للدولة المصرية 
تحملها المسؤولية عن حادث تحطم الطائرة، 
حيـــث ال تـــزال التحقيقات جاريـــة والتي من 
المنتظـــر أن تســـير بوتيرة أســـرع في الفترة 
المقبلـــة، بعد العثـــور على جهازي تســـجيل 
المنكوبة  بالطائـــرة  الخاصيـــن  المعلومـــات 
والبـــدء في فحصهمـــا بحضـــور ممثلين من 

فرنسا والواليات المتحدة.
ومؤخـــرا، قالت لجنـــة التحقيق المصرية 
إنهـــا قد تســـتغرق عدة أســـابيع فـــي تحليل 
بيانات الصندوقين األسودين للطائرة اللذين 
عثر عليهما أواخر األسبوع الماضي، واللذين 

تعرضـــا لتلـــف يحـــاول التقنيـــون إصالحه. 
البحـــر  فـــي  المصريـــة  الطائـــرة  وســـقطت 
المتوسط يوم 19 مايو الماضي أثناء رحلتها 
من باريـــس إلى القاهرة، وقتـــل كل من كانوا 
علـــى متنها وعددهـــم 66 شـــخصا، بينهم 40 

مصريا و15 فرنسيا.

} اخلرطــوم – نجحـــت الضغـــوط الغربيـــة 
المعارضـــة  دفـــع  فـــي  األميركيـــة  وخاصـــة 
السودانية الممثلة في تحالف ”نداء السودان“ 
إلـــى القبول بخارطـــة الطريق التـــي طرحها 
الوسيط األفريقي ثابو أمبيكي، ووقعت عليها 

الحكومة من طرف واحد في مارس الماضي.
وأبـــدى التحالف موافقته علـــى الخارطة 
شريطة التوقيع على ملحق إضافي اتفق عليه 
المنضوون صلبه فـــي اجتماع عقد في نهاية 

األسبوع في العاصمة األثيوبية أديس أبابا.
وكانت قوى التحالف قد أعربت عقب طرح 
ثابو أمبيكي للخارطة عن رفضها القطعي لها، 
مشـــددة على أنها غير معنية بهـــا باعتبارها 
تنتصر لوجهة نظـــر النظام، ولكن بعد دخول 
بعض الـــدول األوروبية والواليـــات المتحدة 
األميركية على الخط سجل انقسام داخل هذه 
القـــوى، لينتهي المطاف بها بالقبول مع حفظ 
مـــاء الوجه بملحق إضافـــي (مازال لم يعرض 

بعد على أمبيكي والوفد الحكومي).
وقال بيان صادر ”نداء الســـودان“، األحد، 
في ختـــام اجتماعـــه ”نقترح على الوســـطاء 
التوقيع على الملحق اإلضافي الذي ســـيجعل 
من خارطة الطريق مدخال لحوار متكافئ وجاد 
ومثمر بمشـــاركة جميـــع قـــوى المعارضة“، 
واالتفاق على إجراءات تهيئة المناخ لتنفيذها، 

فضال عن االتفاق على هياكل الحوار نفسه.
ولـــم توضـــح المعارضـــة فـــي بيانها أي 
تفاصيل أخرى عن مضامين الملحق اإلضافي، 

الفتة إلى أنها اتفقت على تســـليم موقفها إلى 
أمبيكي، وأنها تحضر لعقد اجتماع معه لهذا 

الغرض، دون أن تحدد موعدا لهذا االجتماع.
التزامهـــا بـ”المضي فـــي طريق  وأكـــدت 
الســـالم والتحـــول الديمقراطي وبنـــاء دولة 
المواطنة“، داعية في الوقت ذاته إلى ”ضرورة 
تصعيـــد العمـــل الجماهيـــري، والحفاظ على 
مقدرات الوطن وســـيادته وكرامة المواطنين 
الذيـــن ألجلهـــم وبهـــم يتـــم إنجـــاز التغيير 
المنشـــود نحو الســـالم العادل واالســـتقرار 
والتنمية والتحـــول الديمقراطي في ظل دولة 

القانون والمواطنة المتساوية“.
وتطالب المعارضة بعقد ملتقى تحضيري 
لحـــوار مـــع النظـــام خـــارج البـــالد، واتخاذ 
حزمة من اإلجـــراءات الداخليـــة بينها تهيئة 
األجواء واإلفراج عن المعتقلين، بينما ترفض 
الحكومـــة كليا القبول بذلك، وقد أجرت حوارا 

داخليا صوريا مع أحزاب تدور في فلكها.
وفـــي ديســـمبر 2014، ومـــع تعثـــر حـــل 
األزمة الســـودانية تكتلت أحـــزاب المعارضة 
والحركات المســـلحة بجانب منظمات مجتمع 
مدني في تحالف باســـم ”نداء السودان“، خّير 
الحـــزب الحاكم ما بين ”القبول بحوار جاد أو 

مواجهة االنتفاضة الشعبية“.
ومنـــذ عام 2003، تقاتل 3 حـــركات متمردة 
في إقليم دارفور، الحكومة الســـودانية، وهي 
”حركـــة العـــدل والمســـاواة“ بزعامـــة جبريل 
(جناح  إبراهيـــم، و”حركة تحرير الســـودان“ 

مني أركو مناوي)، و”حركة تحرير الســـودان“ 
التـــي يقودهـــا عبدالواحـــد نور. كمـــا يقاتل 
متمـــردو ”الحركة الشـــعبية/قطاع الشـــمال“ 

قـــوات الحكومة فـــي واليتي جنـــوب كردفان 
(جنوب) والنيل األزرق (جنوب شـــرق). بينما 

يتوسط االتحاد األفريقي إلنهاء هذه الحرب.

} بــريوت – أماط اللغط الحاصل داخل حزب 
الكتائـــب اللبنانيـــة حول اســـتقالة وزيريه من 
الحكومة، اللثام عن أزمة حقيقية داخل الحزب 

الماروني، قد تعصف بتماسكه.
المكتـــب  وعضـــو  العمـــل  وزيـــر  وأبـــدى 
السياســـي للكتائب ســـجعان قزي عدم اقتناع 
بتقديم استقالته من الحكومة، لعدم دستوريتها 
في ظل غيـــاب رئيس للجمهورية، فضال عن أن 
االستقالة ستعني التخلي عن تحمل المسؤولية 
تسعى بعض  في التصدي لصفقات ”مشبوهة“ 

الجهات السياسية لتمريرها.
وبالمقابل يصر رئيس الحزب الشاب سامي 
الجميل على استقالة قزي ووزير االقتصاد آالن 
حكيـــم، معتبـــرا أن الحكومة الحاليـــة ”فقدت 

صالحيتها“.
وكان الجميل قد أعلن األسبوع الماضي عن 
قرار حزبه باســـتقالة وزيريه من الحكومة التي 

تشكلت في فبراير من العام 2014.
وتولى رئيس الحزب بنفســـه إبالغ رئيس 
الحكومة تمام سالم باستقالة وزيريه شفاهيا، 
ليرد عليه ســـالم بأن عليه تقديم رســـالة خطية 
في هذا الشـــأن وإال فـــإن االســـتقالة لن تكون 
مقبولة وسارية المفعول، قائال ”إذا كانت النية 
جّديـــة باالســـتقالة فيجب أن تقـــّدم خطية إلى 

األمانة العامة لمجلس الوزراء“.
وأكد ســـجعان قـــزي، عقب لقائـــه، االثنين، 
مع رئيس الحكومة، بأن االســـتقالة لن تتعدى 
الجانب الشـــفاهي، وأنه مســـتمر في تصريف 

أعمال الوزارة.
وحاول قزي أن يخفف من وطأة تصريحاته 
الســـابقة حيال االســـتقالة قائال ”طالما هناك 
توافق أعلـــن عنه الجميل بأنه في غياب رئيس 
الجمهورية االســـتقالة تقدم شفويا، هذا يعني 

أن االســـتقالة ال تلغي االســـتمرار في تصريف 
األعمال، لذلك أنا منذ اليوم األول الذي التزمت 
فيـــه بقرار الحزب أيضا انطالقا من هذا القرار 
ملتزم باالستمرار بتصريف األعمال وهذا األمر 
كان هنـــاك تفاهـــم ضمني عليه داخـــل القيادة 

الكتائبية“.
وكان وزيـــر العمـــل المســـتقيل شـــفاهيا، 
قد صرح ســـابقا بـــأن كالم الجميل ”اســـتقالة 
ليس أكثر، وأشـــار إلى ”عدم صدور  سياسية“ 
أي موقف سابق علني يشير إلى نية االستقالة 

أو إعالنها، ال خطيا وال شفاهيا“.
وأكد قزي، الذي كان قبل سنة يشغل منصب 
نائـــب رئيس الحزب عندمـــا كان أمين الجمّيل 
يتولى الرئاســـة، ”من الباب الشكلي على األقل 
يجـــب أن يتقـــدم الوزير نفســـه باالســـتقالة“. 
ورأى في تصريحات لـ”النهار“ ”أن االســـتقالة 
الشـــفاهية ال معنـــى دســـتوريا لهـــا، وهـــي ال 

تصرف“.
وأظهر الخالف الحاصـــل بين وزير العمل 
ســـجعان قزي من جهة ورئيس الحزب الشـــاب 
سامي الجميل من جهة أخرى عن وجود تيارين 
داخـــل الحـــزب، األول بقيادة األخيـــر الذي مر 
على رئاســـته للكتائب العام خلفا لوالده أمين 

الجميل، والثاني يمثل أقلية داخل الحزب.
ويقول متابعون للمشهد اللبناني إن سامي 
الجميل يعمل منذ تقلده منصب رئاسة الكتائب 
على تغييـــر طريقة تعاطي الحـــزب في إدارته 
لمعاركه السياســـية، األمر الذي يجد معارضة 
مـــن طرف تيار يدعو إلى التـــروي وعدم اتخاذ 

خطوات قد تكلف الحزب الكثير سياسيا.
ويســـجل المتابعـــون رغبـــة محتدمة لدى 
رئيس الحزب الشـــاب في التمـــرد على الطبقة 
السياسية القائمة التي فشلت في إيجاد مخارج 

للوضع شبه المسدود الذي يمر به البلد.
وتتجلى عناوين فشـــل النخبة الحالية في 
عجزها عـــن انتخاب رئيـــس للجمهورية منذ 
أكثـــر من عامين، فضال عـــن تمديدها لمجلس 
النـــواب للمرة الثانية علـــى التوالي رغم عدم 
دستورية هذه الخطوة، إلى جانب عدم قدرتها 

علـــى حل المشـــاكل التي لها عالقة مباشـــرة 
بالمواطن مثل أزمة النفايات وغيرها.

وأظهرت االنتخابات البلدية األخيرة، وهي 
أول انتخابات تجرى في لبنان، منذ ســـنوات، 
حالة تململ وغضب في الشارع اللبناني على 
النخبة القائمة، عززت رغبة الجميل في إعالن 
التمـــرد على هـــذه النخبة، والتقـــرب أكثر من 
المجتمـــع المدني الذي بات رقمـــا صعبا في 
المعادلـــة اللبنانيـــة، وهو مـــا أظهرته قائمة 

”بيروت مدينتي“ في انتخابات بيروت.
وجديـــر باإلشـــارة أن حـــزب الكتائب كان 
تقريبـــا الوحيـــد الذي أيـــد وســـاند الحراك 
المدني في لبنان الـــذي انطلق في العام 2015 

ردا على أزمة النفايات.
وقـــد خـــرج الكتائبيون في مســـيرات في 
رياض الصلح وســـط بيـــروت جنبا إلى جنب 

مـــع مناصري الحراك، األمر الـــذي أثار وقتها 
انتقـــادات كثيرة مصدرها القوى السياســـية 
القائمـــة التـــي تـــرى بـــأن الوضـــع الداخلي 

واإلقليمي ال يسمح بمثل هكذا تحركات.
ويبـــدو أن ســـامي الجميـــل الـــذي يالقي 
دعما كبيرا خاصة من شـــباب الكتائب وأيضا 
مـــن خـــارج الحزب، مصـــر على ســـلك طريق 
مغاير عما عهده الحـــزب في العقود األخيرة، 
فللرئيس الشـــاب طموحات أكبـــر من القناعة 

بالموقع الحالي للحزب.
ومـــا يدفعه أكثر إلى تبنـــي هذا النهج هو 
التحالـــف القائـــم بيـــن التيار الوطنـــي الحر 
وحـــزب القوات، والذي ال يجـــد الكتائب مكان 

له ضمنه.
ويحـــاول كل من حزبي القـــوات والوطني 
الحر تثبيـــت مقولة أنهما الممثالن الوحيدان 

والشـــرعيان للطائفة المســـيحية فـــي لبنان، 
وهذا ما يرفـــض الكتائب اإلقـــرار به، خاصة 
بعد االنتخابات البلدية، التي لم تكن على قدر 

توقعات الحزبين المتحالفين.
ويراهـــن الجميـــل على التغيـــر القائم في 
المـــزاج اللبناني، ولكن يبقى هذا الرهان وفق 
التيـــار المعـــارض له، غيـــر كاف، وأن اعتماد 
سياســـة حرق المراحل إلعادة تموقع الحزب، 

محفوفة بالمخاطر.
وحزب الكتائب اللبناني، تشـــكل في العام 
1963 على يد بيار الجميل، وكان أحد األطراف 
الرئيســـية في الحرب األهلية، كمـــا كان أبرز 

المساهمين في نشأة حزب القوات.
وشـــهد الحزب تراجعا مع وفاة مؤسســـه 
ســـنة 1984 خاصـــة بعـــد االنقســـامات التي 

عصفت به.

أزمة داخل الكتائب اللبنانية تهدد تماسكه
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أخبار
[ استقالة وزيري الحزب {فرقعة} سياسية في غياب التوافق على جعلها خطية [ الجميل يتبنى خيار المواجهة مع النخبة القائمة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ رفضت محكمة أمن الدولة األردنية 
طلب خروج الداعية اإلسالمي أمجد 
قورشة بكفالة، وفق مصادر قضائية.

◄ أعلنت إسرائيل االثنين، إحباط 
محاولة لتهريب مالبس غطس 
مخصصة الستخدامها من قبل 

ناشطي حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، وذلك عند معبر كرم 

أبوسالم بين إسرائيل والقطاع.

◄ نقلت وكالة ”إنترفاكس“ لألنباء 
عن رئيس أركان الجيش الروسي 

الجنرال فاليري جيراسيموف قوله إن 
”اإلرهابيين“ في سوريا يستعيدون 

قوتهم وإن الموقف يزداد توترا. 

◄ يجتمع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية 

األميركي جون كيري األسبوع المقبل، 
بإحدى العواصم األوروبية، لبحث 

تخفيف الضغوط على إسرائيل بشأن 
عملية السالم مع الفلسطينيين.

◄ استدعت السلطات السودانية 
رئيس بعثة األمم المتحدة لحفظ 
السالم في دارفور، بعدما أوصت 

المنظمة الدولية بتمديد تفويضها 
لمدة عام رغم رفض الخرطوم.

◄ اعتبر رئيس المجلس التركماني 
السوري أمين بوزأوغالن، أن 

محادثات السالم في جنيف حول 
سوريا، صورية، وأن دوال كبرى 

كالواليات المتحدة األميركية وروسيا 
ودول أخرى تتخذ القرار الذي تريده 

أو تجعل اآلخرين يتخذونه.

◄ أعلن وزير التخطيط والتعاون 
الدولي األردني عماد فاخوري، عن 
موافقة الحكومة البريطانية تقديم 

منحة بقيمة 34 مليون دوالر، لتمكين 
الالجئين السوريين في األردن.

باختصار

ــــــق مغاير عن الطبقة  يحاول ســــــامي اجلميل جاهدا إعادة مجد الكتائب، عبر ســــــلك طري
السياســــــية اللبنانية، املغضوب عليها شــــــعبيا، ولكن هذا التوجه يالقي تخوفا كبيرا من 
البعض داخل احلزب، الذين يرون أن سياســــــة حــــــرق املراحل قد تقود إلى الهاوية، وأنه 
ــــــد من التريث في اتخاذ قرارات مثل االســــــتقالة من احلكومــــــة احلالية التي قد تضر  ال ب

بالكتائب، دون أن يكون لها أي تأثير يذكر على الوضع القائم.

{لـــم تعـــد مأســـاة الالجئين تقـــدر باألرقـــام وال يمكن تخيلهـــا، وعلينـــا كمجتمع دولـــي القيام 
بمسؤولياتنا تجاههم ودعمهم بكل الطرق حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم من جديد}.
امللكة رانيا العبدالله
عقيلة العاهل األردني امللك عبدالله الثاني

{نربـــأ بجميع األطـــراف الرأفة بالحكومـــة والتخفيف من توجيه الســـهام لجســـدها المتهالك، 
واعتماد أسلوب الحوار للحد من التعطيل وتأمين الحد األدنى من الخدمات للمواطن}.

أليس شبطيني
وزيرة املهجرين اللبنانية

الحنين إلى الشارع

مصر تقر تعويضات ألسر ضحايا الطائرة املنكوبة

ضغوط غربية تخضع {نداء السودان} لخارطة طريق أمبيكي

سجعان قزي:
االستقالة المقدمة شفاهيا ال 

تلغي االستمرار في تصريف 
األعمال

كسب جولة جديدة

ألف دوالر مبلغ 
تعويض مؤقت لضحايا 
الطائرة وفقا لمقاييس 

التأمين العالمية
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} املنامــة - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، 
االثنني، إســـقاط اجلنســـية عن عيســـى أحمد 
قاسم رجل الدين الشيعي األبرز في البالد، في 
حلقة جديدة من سلســـلة أطـــول من إجراءات 
اتخذتهـــا ســـلطات املنامة مؤخـــرا وُوصفت 
باجلريئة والصارمة، وقال مقربون من السلطة 
إن هدفها احلفاظ على استقرار البالد وحماية 
املجتمع مـــن نوازع التفرقـــة الطائفية، وقطع 
قنوات التدخل اخلارجـــي –اإليراني حتديدا- 

في الشؤون الداخلية للمملكة.
وتعّول املنامة على دعـــم عربي، وخليجي 
على وجه اخلصوص، إلجراءاتها الهادفة إلى 

حماية أمنها ووحدة مجتمعها.
ويعتبر قاسم أكبر اآلباء الروحيني لإلسالم 
السياسي الشيعي في مملكة البحرين ومرشد 
جمعية الوفاق املعارضة التي صدر األســـبوع 
املاضي حكم قضائي بتعليق نشاطها. وسبق 
ذلـــك أيضا رفـــع محكمة االســـتئناف لعقوبة 
السجن ألمني عام اجلمعية علي سلمان املدان 

بالتحريض الطائفي والسعي لقلب النظام.

ونقلـــت وكالة أنبـــاء البحرين عـــن وزارة 
الداخليـــة القـــول فـــي بيـــان إن قاســـم قـــام 
”بتأســـيس تنظيمات تابعة ملرجعية سياسية 
دينية خارجية، ولعب دورا رئيســـيا في خلق 
بيئـــة طائفيـــة متطرفـــة، وعمل على تقســـيم 

املجتمع تبعا للطائفة“.
وأضـــاف بيان الـــوزار ة ”ملـــا كان املذكور 
قد اكتســـب اجلنســـية البحرينيـــة ولم يحفظ 
حقوقها وتسبب في اإلضرار باملصالح العليا 
للبالد ولم يـــراع واجب الوالء لها، وبناء على 
أحـــكام قانون اجلنســـية البحرينيـــة، أصدر 
مجلس الـــوزراء قرارا باملوافقة على إســـقاط 
اجلنســـية البحرينية عن املدعو عيسى أحمد 

قاسم“.
كذلك قالت الداخلية إن قاسم ”أقحم املنبر 
الديني في الشـــأن السياســـي خلدمة مصالح 
أجنبية وشـــجع على الطائفيـــة والعنف، كما 
رهن قراراتـــه ومواقفه التـــي ميليها بصورة 
الفرض الديني من خالل تواصله املســـتمر مع 
منظمات خارجيـــة وجهات معاديـــة للمملكة، 
ويقوم بجمع األمـــوال دون احلصول على أي 

ترخيص خالفا ملا نص عليه القانون“.
وأكدت الوزارة أن مملكة البحرين ماضية 
قدمـــا مبواجهـــة مـــا وصفتـــه بـ“كافـــة قوى 
التطـــرف والتبعيـــة ملرجعية سياســـية دينية 
خارجيـــة، ســـواء متثـــل ذلك فـــي اجلمعيات 
أو أفـــراد يخرجون علـــى واجبـــات املواطنة 
والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم 
الطائفية السياســـية، وترســـيخ اخلروج على 
الدســـتور والقانون وكافة مؤسســـات الدولة، 
وشق املجتمع طائفيا سعيا الستنساخ مناذج 

إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية“.
وقاســـم البالغ من العمر تســـعة وسبعني 
عاما يعتبر ممثل التيار الوالئي ”والية الفقيه“ 
للمذهب الشيعي في البحرين، وقد مت جتنيسه 

في ستينات القرن املاضي.
وكان قد انضم إلى حزب الدعوة الشـــيعي 
العراقـــي أثناء فترة دراســـته فـــي النجف، ثم 
عـــاد إلى البحرين ليؤســـس مجموعة ”أحرار 

البحرين“.
وفـــي عـــام ١٩٧٣ دخـــل قاســـم املجلـــس 
التشريعي، ثم أصبح عضوا مبجلس النواب، 

وأسس جمعية التوعية اإلسالمية التي أصبح 
أول رئيـــس لها، لكن اجلمعيـــة أغلقت في عام 
١٩٨٤، بعـــد أن مت اكتشـــاف أنهـــا فرع حلزب 
الدعـــوة العراقي في البحرين، وفي ذات العام 
متت محاكمـــة مجلس إدارتهـــا وصدرت ضد 
أعضائه أحكام بالســـجن تراوحـــت بني ٥ و٧ 
ســـنوات، فيما غادر عيســـى قاسم إلى طهران 

خوفا من القبض عليه.
وظـــل في إيـــران طيلة فترة التســـعينات، 
حيث نشـــط هناك وأصدر العديد من البيانات 

ضد السلطة في البحرين.
وفـــي ســـنة ٢٠٠١ صـــدر عفو ملكـــي عليه 
وعاد إلى البحريـــن حيث ظّل يرأس ما يعرف 
حّتى ّمت حلـــه بحكم  بـ“املجلـــس العلمائـــي“ 
قضائـــي صدر في ينايـــر ٢٠١٤ وأيدته محكمة 
االســـتئناف في يونيو من نفـــس العام مبررة 
قرارها بأن ”املجلس ميارس نشـــاطا سياسيا 
مؤسســـيا مبنـــأى عـــن أي رقابـــة قانونيـــة 

وانحـــرف في ممارســـة هذا النشـــاط إلى حد 
التحريـــض علـــى العنـــف مبا قد يـــؤدي إلى 

إحداث فتنة طائفية في البالد“.
ويتبع عيســـى قاســـم اخلط األصولي في 
املذهب الشـــيعي، والذي يتبنـــى والية الفقيه 
ويعتبـــر وكيـــل علـــي خامنئي فـــي البحرين، 
حيث يتولى جمـــع زكاة اخلمس ألتباع الولي 
الفقيـــه إلى جانب اســـتالمه ألخماس عدد من 

املرجعيات مت توكيله عنها.
وأوحت سلســـلة من اإلجراءات القانونية 
والقضائيـــة اتخذتهـــا الســـلطات البحرينية 
مؤخرا، وبشـــكل متتابع، ضـــّد جهات متهمة 
بتهديـــد اســـتقرار اململكـــة ومبـــواالة إيران 
والعمـــل ملصلحتهـــا، بوجـــود قـــرار نهائـــي 
باحلســـم ضـــّد تلـــك اجلهـــات، بعد ســـنوات 
شـــهدت البحريـــن خاللها ولفتـــرات متقطعة 
اضطرابات بالشــــوارع تخّللتها اســـتهدافات 
محدودة لرجال الشـــرطـة ومحـاوالت لتهـريب 

أسلحـة وتشكيـل جماعات مسّلحة. كما شهدت 
اململكـــة بالتـوازي مـــع ذلك انقطاعـــا للحوار 
السياســـي مـــع املعارضـــة الشـــيعية ممثلـــة 
خصوصا بجمعية الوفاق، التي تشـــّددت في 
مطالبهـــا وقاطعت االنتخابـــات وراهنت على 
الشارع وحتّولت إلى الدعوة إلى قلب النظام، 
األمـــر الذي كّلف زعيمهـا علي ســـلمان عقـوبة 

السجـن.
وأســـبوعني بعد ترفيع محكمة االستئناف 
العقوبـــة بحق ســـلمان مـــن أربع إلى تســـع 
ســـنوات، بادر القضـــاء البحريني اســـتنادا 
إلى شـــكوى من وزير العدل إلى تعليق نشاط 
جمعية الوفاق التـــي يتزعمها وغلق مقراتها 
واحلجـــز علـــى أموالها بانتظار قـــرار نهائي 

بحّلها.
وقبل ذلك بأيام بادر عاهل البالد امللك حمد 
بن عيســـى آل خليفة إلـــى إصدار قانون مينع 

اجلمع بني املنبر الديني والعمل السياسي.

إسقاط الجنسية عن المرشد الروحي للمعارضة الشيعية في البحرين

[ إعالن «حرب» على الطائفية السياسية [ خطوات حاسمة لسد قنوات التدخل الخارجي
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أخبار

ســــــلطات البحرين تتوج سلســــــلة إجراءاتها اجلريئة الهادفة إلى حفظ استقرارها ووحدة 
مجتمعها، بإســــــقاط اجلنســــــية عن رجل الدين الشيعي عيسى قاســــــم الذي يراه أتباعه 
مرجعا كبيرا، ويعتبره طيف واسع من البحرينيني أبا روحيا للمعارضة السياسية القائمة 

على أساس طائفي وجسرا من جسور التدخل اإليراني في الشأن الداخلي للمملكة.

«مشـــاورات الكويت صعبة ومعقدة واملسافات مازالت متباعدة تماما، ونحن بحاجة إلى ما يشبه 

املعجزة لتقريبها والتوصل إلى حلول}.

عبدالله العليمي
 عضو وفد احلكومة اليمنية في مشاورات الكويت

«الشعب الكردي تحمل الكثير من املآسي منذ تأسيس الدولة العراقية ومن حقه النضال 

من أجل ضمان حقوقه.. نحن أمام إجراء االستفتاء ولدينا برنامج إلنشاء الدولة املستقلة}.

سعدي أحمد بيرة
 قيادي بحزب االحتاد الوطني الكردستاني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أفادت المفوضية السامية لشؤون 
الالجئين في اليمن، في بيان نشرته 
االثنين، بأن الحرب الدائرة في البلد 

أدت إلى تهجير 2.8 مليون يمني، 
وهو الرقم األعلى من المهجرين 

خالل عام واحد مقارنة ببقية 
الصراعات الدائرة في العالم.

◄ نفى مصدر حكومي كويتي 
وجود أي توجه الستقبال الكويت 

جرحى من ميليشيات الحشد 
الشعبي المقاتلة في العراق للعالج 

بمستشفياتها، مؤكدا لصحيفة الرأي 
المحلية أن ”أي قرارات أو توجيهات 

لم تصدر بهذا الصدد إلى الجهات 
المعنية باألمر“.

◄ قضت دائرة أمن الدولة في 
المحكمة االتحادية اإلماراتية العليا، 

اإلثنين، ببراءة شخص يحمل 
جنسية بلد عربي من تهمة الترويج 

ألفكار تنظيم داعش، فيما أدانت 
شخصا ثانيا بتهمة االرتباط بتنظيم 

جبهة النصرة المصّنف إرهابيا 
وحكمت عليه غيابيا بالسجن 10 

سنوات.

◄ قتل ثالثة جنود وأصيب 11 
آخرون بجروح في هجوم انتحاري 

بحزام ناسف استهدف، االثنين، 
أحد مداخل قاعدة التاجي العسكرية 

شمال العاصمة العراقية بغداد.

◄ قّررت ”كتلة الغالبية المبطلة“ 
المشكلة من عدد من التيارات 

السياسية المقاطعة لالنتخابات 
التشريعية في الكويت، خالل اجتماع 

لها، إرجاء البّت في إعالن موقف 
جماعي من المشاركة في االنتخابات 
القادمة المقررة لصيف 2017 إلى ما 

بعد العطلة الصيفية.

باختصار

الكشافة السعودية توزع وجبات اإلفطار على املسافرين والعابرين بمحافظة وادي الدواسر بمنطقة الرياض

ال اتفاقية بني الكويت 

وجزر القمر بشأن البدون

} الكويــت - نفى وزيـــر الخارجية الكويتي، 
الشـــيخ صبـــاح الخالد، ما تـــردد حول وجود 
اتفاقية بيـــن الكويت وجمهوريـــة جزر القمر 
بشـــأن منح الجنســـية القمريـــة لغير محددي 

الجنسية المتعارف عليهم باسم البدون.
وتبذل الســـلطات الكويتية جهودا إليجاد 
حّل جذري لمشـــكلة فئـــة البـــدون الذين يبلغ 
تعدادهم حوالي 110 آالف فرد تقول السلطات 
إن 34 ألفـــا منهـــم فقـــط يســـتحقون منحهـــم 

الجنسية الكويتية.
ومـــن بيـــن الحلـــول المقترحـــة تمكيـــن 
هؤالء من جنســـية جزر القمـــر التي عّبر وزير 
خارجيتها مؤخرا بأنها مستعدة للقيام بذلك.

ونقلت صحيفة القبـــس الكويتية المحلية 
عن الخالد قوله، في رده على ســـؤال برلماني 
للنائـــب فيصـــل الدويســـان حـــول القضية، 
إنـــه في حال إبـــرام أي اتفاقية مـــع أي دولة، 
فإن الخارجيـــة ملتزمة باســـتيفاء الخطوات 

القانونية الالزمة حسب الدستور.
كما أكد الخالد أنه يتم بشكل دوري إجراء 
المباحثـــات الدولية حول وجود فئة المقيمين 
بصـــورة غيـــر قانونية في الكويـــت، وخاصة 
المتعلقـــة بمتابعة مدى التزام الدول بمواثيق 

حقوق اإلنسان.

جفاء عراقي يقابل اليد السعودية املمدودة
} بغداد - يفّســـر مراقبون قـــّوة املمانعة التي 
تقابل بها فئة واســـعة من الطبقة السياســـية 
العراقية، وخصوصا الشيعية، محاوالت إنشاء 
عالقـــات طبيعيـــة للعـــراق مبحيطـــه العربي، 
بارتباطات تلـــك الطبقة بإيران احلريصة على 
إبقاء هـــذا البلد بعيدا عـــن حاضنته العربية 
مخافـــة أن متّثـــل عودتـــه إلى تلـــك احلاضنة 
خصما من رصيد النفوذ اإليراني الكبير داخل 

العراق.
وازداد توّجس إيران مـــن متتني العالقات 
العربية العراقية، بعد أن أبدت اململكة العربية 
السعودية، الدولة القائدة في محيطها، توجها 
واضحا نحو اتباع سياســـة اليد املمدودة إلى 

العراق، وأعادت فتح ســـفارتها في بغداد بعد 
إغالقها لقرابة ربع قرن.

كما أظهرت الســـعودية دعمـــا للعراق في 
محاربـــة اإلرهـــاب وذلـــك مع انطـــالق معركة 
اســـتعادة الفّلوجة من تنظيم داعش، وسارعت 
إلـــى إرســـال مســـاعدات إنســـانية للنازحني 

العراقيني الفاّرين من احلرب في مناطقهم.
غير أّن اخلطوات السعودية قوبلت بحملة 
شـــعواء اســـتهدفت علـــى وجـــه اخلصوص 
السفير ثامر السبهان وشـــنتها وسائل إعالم 
وشخصيات سياسية وقادة ميليشيات شيعية.
وتّوج تلك احلملة وزير اخلارجية العراقي 
إبراهيـــم اجلعفري الذي اختـــار وكالة األنباء 

منبرا للهجوم على الســـفير  اإليرانيـــة ”إرنا“ 
السبهان.

واعتبر اجلعفري فـــي تصريحات للوكالة 
املذكورة أّن حتركات الســـفير الســـعودي في 
العراق تعد تدخال في الشـــأن الداخلي، قائال 
إن مـــا يقوم بـــه ال عالقـــة له بدوره كســـفير، 
ومضيفا ”أبلغنا الســـفير بشـــكل رسمي بهذه 

التفاصيل“.
وتعلم الســـعودية أّن إيران وراء محاوالت 
تســـميم أجواء عالقاتها مع العـــراق، وهو ما 
أشـــار إليه الســـفير الســـبهان بشـــكل صريح 
قائال ”هناك حملة إعالمية إيرانية ضد اململكة 
ســـبقت افتتاح السفارة السعودية في بغداد“، 

ومضيفا ”منذ تســـميتي ســـفيرا بدأت السهام 
اإلعالمية تنســـاق خلف مقاصد واضحة وهي 
التشـــكيك في عمل السفارة وفي تاريخي كأحد 

خدام اململكة“.
وأشـــار الســـبهان فـــي مقابلـــة مـــع قناة 
العربية الفضائية إلـــى مفارقة غريبة في عالم 
الدبلوماســـية متّثلت في كونه أول ســـفير في 
العالم ُيطاَلب بطرده قبل دخوله إلى العاصمة 

بغداد لتسلم مهام عمله.
وأشـــار إلى تصاعد احلملـــة التحريضية 
ضّده فـــي األيام األخيـــرة، معتبـــرا ذلك جزءا 
من محاولة تشـــتيت االنتباه عما يحدث داخل 

العراق.

سلطة دينية موظفة سياسيا

عيسى قاسم

◄ يتبنى والية الفقيه ويعتبر وكيل 
      المرشد اإليراني في البحرين

◄ يبلغ من العمر تسعة وسبعين عاما 
      وتم تجنيسه بالجنسية البحرينية 

      في ستينات القرن الماضي.

◄ درس في النجف حيث انضم إلى حزب 
      الدعوة العراقي

◄ أسس جمعية التوعية اإلسالمية 
      التي حوكم أعضاؤها سنة 1984 

      بتهمة الوالء للخارج

◄ أقام في إيران طيلة عقد التسعينات 
      حتى صدر سنة 2001 عفو ملكي عليه 

      وعاد إلى البحرين

◄ ترأس المجلس العلمائي حتى حله 
      في 2014 لتحريضه على العنف



} الربــاط - مـــع اقتـــراب موعـــد االنتخابات 
التشـــريعية في املغرب، اجتمعـــت قيادات كل 
من حركة التوحيد واإلصالح اجلناح الدعوي 
حلـــزب العدالـــة والتنميـــة القائـــد لالئتالف 
احلكومي وجماعة العدل واإلحسان التي تعد 
اخلـــزان االنتخابي للحزب اإلســـالمي، لرأب 
الصـــدع وجتـــاوز اخلالفات التـــي تصاعدت 

بينهما في اآلونة األخيرة.
وبعدمـــا شـــّن اجلناح الدعـــوي حلزب بن 
كيـــران هجوما عنيفـــا ضّد اجلماعة بســـبب 
تصريحـــات قيادييهـــا حـــول إقامـــة ”دولـــة 
في املغـــرب، يبدو أنـــه اآلن يطلب  اخلالفـــة“ 
وّدها نظرا لقدرتها على اســـتقطاب القيادات 
اإلسالمية وملا متلكه من شعبية عند األوساط 
الســـلفية التـــي ســـاهمت في جنـــاح العدالة 

والتنمية في االنتخابات احمللية األخيرة.
وعقـــدت اجلماعتـــان األســـبوع املنقضي 
مبدينة ســـال لقاء في إطار املفاوضات بينهما 
على بعد أشـــهر قليلة من تنظيـــم االنتخابات 

البرملانية املقررة يوم 7 أكتوبر املقبل.
وذكـــرت مصـــادر إعالمية أن وفـــد حركة 
التوحيـــد واإلصالح ضم كال مـــن عبدالرحيم 

شـــيخي رئيس احلركة ومـــوالي عمر بنحماد 
نائب الرئيس وفاطمـــة النجار النائبة الثانية 
للرئيس وأحمد الريسوني ومحمد احلمداوي 
وفيصل البقالي أعضاء املكتب التنفيذي، فيما 
حضر اللقاء عن جماعة العدل واإلحسان عدد 
من أعضاء مجلس اإلرشاد ومن الهيئة العامة 
للعمل النســـائي وهـــم محمد عبـــادي األمني 
العام للجماعة وفتح الله أرسالن نائب األمني 
العام وعبدالواحد متوكل وعبدالكرمي العلمي 
ومحمـــد حمـــداوي ومنيـــر ركراكـــي وحبيبة 

حمداوي وحفيظة فرشاشي.
وحســـب ما ذكره بالغ صـــادر عن جماعة 
العـــدل واإلحســـان فقد تنـــاول اللقـــاء تبادل 
”املستجدات حول برامج وإجنازات احلركتني 
ونقاشـــا عاما حول أوضاع األمة ومســـتقبل 
احلركـــة اإلســـالمية فـــي ضـــوء التطـــورات 

والتحديات املختلفة“.
ويراهـــن حـــزب العدالـــة والتنميـــة على 
الفـــوز فـــي االنتخابـــات املقبلـــة خاصـــة مع 
صعود جنم حـــزب األصالة واملعاصرة بقيادة 
إلياس العماري الذي أكد معارضته لإلســـالم 
السياسي في أكثر من مناسبة، لذلك يعّول بن 
كيران على الدعم الكلـــي ألتباع جماعة العدل 

واإلحسان.
ومعلـــوم أن العـــدل واإلحســـان وحركـــة 
التوحيـــد واإلصـــالح يختلفـــان فـــي وجهات 
النظـــر بخصوص العديد من املســـائل أهمها 
العالقة بالسلطة، فاجلماعة ترتكز في أدبياتها 
على مقومات أساســـية مثـــل محورية الزعيم 
والتصـــادم مـــع الســـلطة، في املقابـــل تؤمن 
حركة التوحيد واإلصـــالح بفكرة التغيير من 
داخل النظام وهـــو الطرح الذي تتبناه تقريبا 
جل األحزاب اإلســـالمية املنضوية حتت لواء 

تنظيم اإلخوان املسلمني.
وتصاعـــدت اخلالفات بـــني جماعة العدل 
واإلحســـان وحـــزب العدالـــة والتنميـــة إّبان 
مســـيرة حركة 20 فبراير التي تعـــّد اجلماعة 
التنظيمـــان  فاختلـــف  األساســـية،  نواتهـــا 
اإلســـالميان حـــول الدســـتور واالنتخابـــات 
واّتســـمت سياسة اجلماعة بالراديكالية حيث 

قاطعت املسار االنتقالي، ولكنها فاجأت الرأي 
العام مبغادرة حركة 20 فبراير.

يشـــار إلـــى أن بن كيـــران إثر فـــوز حزبه 
باالنتخابات التشريعية سنة 2011 دعا جماعة 
العدل واإلحســـان إلى العمل من داخل النظام 
بدل العمل من خارجه كما دعاها إلى املشاركة 
في احلياة السياسية وفق القواعد املضبوطة، 
واستهجن قادة اجلماعة تصريحات بن كيران 
واعتبروا أنه ُيعيد إنتاج ما أســـموه ”فّزاعة“ 

إسالمية جديدة ضّدهم.
وكثيرا ما تثير تصريحات قيادّيي جماعة 
العدل واإلحســـان جدال في املغـــرب القترانها 
مبرجعيـــات دينية مختلفة مـــع الطرح الديني 
الـــذي يتبنـــاه املغرب والقائم علـــى الصوفية 

بتمثالت معتدلة، مرجعيات العدل واإلحســـان 
الدينية التي تراوح بني الســـلفية واخلمينية 
وفكر اإلخوان املســـلمني جتعـــل منه ”خليطا 
هجينـــا“ ال يقبـــل العمـــل السياســـي ضمـــن 

ضوابط يحكمها القانون.
ويعتبـــر محللـــون سياســـيون أن العـــدل 
واإلحســـان جتمع بني رؤى وشـــعارات تنحو 
منحى الراديكالية الهادفـــة إلى تغيير جذري 
للواقع السياســـي وهو ما يرفضـــه املغاربة، 
وبـــني أدبيـــات توحـــي بأنهـــا إصالحية في 
ظاهرهـــا لكنهـــا في واقـــع األمر تســـعى إلى 
ضرب املكاســـب احلقوقية والنمط املجتمعي 
في املغرب. ويؤكد شـــيوخ السلفية أن جماعة 
العدل واإلحســـان هـــي ”امتداد للشـــيعة في 

إيران“، محّذرين من خطابها وطرحها الفكري 
خاصـــة وأن مريديها مّجدوا ثـــورة اخلميني 
في بداياتها ولم تصدر عنها مواقف رســـمية 

بخصوص املد الشيعي.
وحتـــاول اجلماعة رفع احلرج عن هويتها 
الراديكالـــي  السياســـي  ونهجهـــا  املرتبكـــة 
بالتأكيـــد علـــى أن ”كل طريـــق غيـــر املنهاج 
النبـــوي، وهو الســـنة، وكل وســـيلة ال يقبلها 
الشـــرع أمـــور مرفوضة“، وتتعامـــل اجلماعة 
مـــع الشـــعب املغربي على أســـاس أنـــه ”أمة 
جســـمها مريـــض ومرضها الفتنـــة“، وهو ما 
يثيـــر مخـــاوف القـــوى الدميقراطيـــة حـــول 
املشـــروع السياســـي الذي حتمله وتعمل على 

اإلقناع به.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قرر رئيس مجلس النواب 
الجزائري محمد العربي ولد 

خليفة منع النائب طاهر ميسوم 
من تناول الكلمة والمشاركة في 

مداوالت المجلس لـ6 جلسات 
عامة، على خلفية تصرفاته ”غير 
الالئقة“ خالل الجلسات العلنية 
واستغالله لهذا المنبر في ”سب 

وشتم“ أعضاء في الحكومة.

◄ أعلنت الخارجية اإليطالية 
أنها تسلمت الوثيقة الرسمية 

لالتفاق اإلنساني الموقع مساء 
السبت، في روما، بين ”كافة 

المجموعات السياسية والعرقية“ 
في جنوبي ليبيا، بمناطق تشهد 

اقتتاال بين الحين واآلخر منذ 
نهاية 2011.

◄ أعلن مستشفى مصراتة 
المركزي استقبال 11 جريحا من 
قوات عملية البنيان المرصوص 
التابعة لحكومة الوفاق الوطني 
الليبية بعد اشتباكات مع تنظيم 
الدولة اإلسالمية بمدينة سرت، 

مؤكدا وفاة أحدهم متأثرا 
بجراحه التي أصيب بها في 

المعركة.

◄ أفادت وكالة ”رويترز“ لألنباء، 
نقال عن مصادر دبلوماسية، بأن 
المغرب اقترح السماح لنحو 25 
موظفا مدنيا بالعودة فورا إلى 

بعثة األمم المتحدة لحفظ السالم 
في الصحراء.

◄ قّرر الرئيس التونسي 
الباجي قايد السبسي، اإلثنين، 
بعد استشارة رئيس الحكومة 

الحبيب الصيد ورئيس مجلس 
نواب الشعب محمد الناصر، 

اإلعالن مجددا عن حالة الطوارئ 
على كامل تراب الجمهورية لمدة 

شهر ابتداء من اليوم الثالثاء.

باختصار

االنتخابات المغربية تنهي الخالف بين التوحيد واإلصالح والعدل واإلحسان
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} طرابلــس - أكـــد املبعـــوث األممـــي لـــدى 
ليبيا مارتن كوبلـــر أن احلل الوحيد والناجع 
ملقاومـــة اإلرهـــاب فـــي ليبيا يكمن فـــي قيادة 
موحـــدة للجيش حتت القيادة العليا للمجلس 
الرئاســـي حلكومـــة الوفاق الوطني برئاســـة

 فايز السراج.
وقـــال كوبلر في تغريدة عبر حســـابه على 
إن العمل علـــى قيادة موحدة  موقع ”تويتـــر“ 
للجيش الليبي حتـــت القيادة العليا للمجلس 
الرئاســـي أساســـي. فقـــط عبر جيـــش موحد 
ومجهز بشكل جيد تستطيع ليبيا التغلب على 
اإلرهـــاب“. وأوضح أنه بإمـــكان ليبيا التقدم 
إلى األمام عبر خطوات حازمة من قبل الدعائم 

الثـــالث لالتفاق السياســـي الليبي، وهي تلك 
املمثلة في املجلس الرئاســـي ومجلس النواب 

ومجلس للدولة.
وســـبق أن رفـــض قائـــد اجليـــش الليبي 
االنضمـــام بشـــدة  حفتـــر  خليفـــة  الفريـــق 
 إلـــى حكومـــة الوفـــاق الوطنـــي قبـــل حـــل 
امليليشـــيات اإلســـالمية املتحالفة معها. وقال 
حفتر ”ال ميكن على اإلطالق أن ينضم اجليش 
إلى حكومة فايز السراج قبل حل امليليشيات“.
ويواجه الســـراج صعوبة فـــي إنهاء أزمة 
مبصيـــر  واملرتبطـــة  العســـكرية  املؤسســـة 
خليفة حفتـــر، باعتبار أن االتفاق السياســـي 
ينص على شـــغور املناصب العسكرية العليا 

على أن يتولى املجلس الرئاســـي صالحياتها 
حلـــني اختيار قيادة جديـــدة للجيش، وهو ما 
ســـاهم في تعميق األزمة ودفع مجلس النواب 
إلـــى رفـــض تشـــكيلة حكومة الوفـــاق وطلب

 تعديـــل املـــادة الثامنة املتعلقـــة بصالحيات 

املجلـــس الرئاســـي. وأمام تغـــّول التنظيمات 
املتشـــددة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا 
ليـــس فقط على أمـــن واســـتقرار ليبيا وإمنا 
علـــى األمـــن القومـــي لـــدول اجلـــوار، طالب 
فاعلون سياســـيون بدعم قوات اجليش وصّد 
محـــاوالت إقصـــاء قائدهـــا خليفـــة حفتر من 

املشهد الليبي.
غيـــر أن الســـراج الذي حظـــي بدعم دولي 
واســـع قرر القيـــام ببعض اخلطـــوات إلنهاء 
أزمـــة املؤسســـة العســـكرية وذلـــك بتكويـــن 
احلرس الرئاســـي الذي اعتبره النواة األولى 
لبنـــاء جيـــش موّحـــد قـــادر علـــى التصـــدي

 ملخاطر اإلرهاب املتنامي في ليبيا.

صابر بليدي

} الجزائر - أحلـــق اجليش اجلزائري ضربة 
قاصمـــة بتنظيـــم القاعـــدة في بـــالد املغرب 
اإلســـالمي، حيث قضى في حصيلة أولية على 
19 مســـلحا مـــن التنظيم، في بلـــدة الرواكش 
مبحافظـــة املدية (90 كلم جنوبـــي العاصمة)، 
في إطـــار عملية أمنية ســـخرت لهـــا وحدات 
عســـكرية تابعة للناحيـــة العســـكرية األولى 
(البليدة)، حيث يجري حصار ومتشيط البلدة 
التي كانت تتحصن بها إحدى ســـرايا تنظيم 
القاعدة، هروبـــا من الضربات املتتالية لقوات 

اجليش مبنطقة وسط البالد.
وفيما أورد بيـــان وزارة الدفاع اجلزائرية 
احلصيلـــة األولية على مرتـــني خالل اليومني 
األخيريـــن، فإن مصادر محليـــة أكدت على أن 
احلصيلـــة بلغت إلـــى غاية مســـاء أول أمس 
19 إرهابيـــا، مت حتويلهـــم إلى مستشـــفيات 
احملافظة للتعرف على جثث أصحابها، وميكن 
أن تشـــهد املزيد من األرقام، في ظل اســـتمرار 
عمليـــة احلصـــار والتمشـــيط التـــي تنفذها 

وحدات اجليش في املنطقة.
وحقق اجليـــش اجلزائري خالل األشـــهر 
األخيرة نتائج هامة في مجال محاربة اإلرهاب، 
حيث قضى منذ أسابيع في محافظتي البويرة 
وتيزي وزو مبنطقة القبائل على قرابة ثالثني 
إرهابيا فـــي بلدات الريش وســـوق اخلميس 
واألخضريـــة، مما قلـــص من حظـــوظ حترك 
فلول التنظيمات املســـلحة في شـــمال البالد، 

وجعلهـــا فـــي مواجهة مكشـــوفة أمـــام قوات 
اجليش.

ويـــرى مراقبـــون أمنيـــون أن العمليـــات 
احملققة أخيرا من قبل اجليش تدخل في إطار 
حرب اســـتباقية ضـــد التنظيمات املســـلحة، 
فبعدمـــا كانت مصالـــح الدولة تنتهـــج حالة 
دفاع خالل كل شـــهر رمضان حتسبا لضربات 
اســـتعراضية، كما دأبت عليه خالل السنوات 

الفارطـــة، صارت في موقع هجوم وتقّف، فّوت 
فرص تنفيـــذ األدبيات اجلهاديـــة للتنظيمات 
اإلرهابية خالل شهر رمضان، األمر الذي أعاد 
رســـم التوازن امليداني بني الطرفني في الشهر 

املذكور.
وجـــاءت العمليـــة في خضم اســـتعراض 
قيادة اجليـــش اجلزائري حلصيلة نشـــاطها 
امليداني خالل األشـــهر األخيـــرة، حيث ذكرت 

مجلة اجليش الناطقة باســـم وزارة الدفاع في 
عددها األخيـــر، أن اجليـــش اجلزائري قضى 
خالل السداســـي األول من العام اجلاري على 
73 إرهابيـــا، كما مت توقيـــف 100 آخرين، إلى 
جانب تفكيك عشـــرات خاليا الدعم واإلســـناد 

في عمليات متفرقة.
وقالت املجلة في عدد شهر يونيو إن ”قوات 
اجليـــش الوطني الشـــعبي قضت بـــني يناير 
ومايـــو املاضيني علـــى 73 إرهابيـــا، وأوقفت 
111 آخريـــن بـــني إرهابيني وعناصـــر داعمة 
لإلرهـــاب، في مناطق مختلفـــة باجلزائر، وأن 
أغلب املســـلحني قتلوا شمالي البالد، وخاصة 
فـــي احملافظات الواقعة قـــرب العاصمة، وهي 
مناطق معروفة بنشاط عناصر تنظيم القاعدة 
في بالد املغرب اإلســـالمي، إلى جانب ســـرايا 
منشـــقة عنها مثـــل ”جند اخلالفـــة في أرض 
اجلزائر“، التي أعلنـــت والءها لتنظيم داعش 

منذ العام 2014“.
وحســـب احلصيلـــة املعلن عنهـــا من قبل 
وزارة الدفاع اجلزائرية، فإن وحداتها متكنت 
منذ مطلع العام اجلـــاري من مصادرة كميات 
من األســـلحة احلربيـــة والذخيـــرة منها 485 
بندقية آلية من نوع كالشـــنيكوف، و26 مدفعا 
من نوع هاون و16 قاذفة صواريخ آر بي جي 7، 
ضبط معظمها في محافظات حدودية للجزائر 
مـــع كل من تونس وليبيا ومالي والنيجر، مما 
يوحي بحجم التحديات األمنية التي تواجهها 
اجلزائر على طول حدودها البرية املمتدة على 

مسافة تفوق الستة آالف كلم.

كوبلر: مكافحة اإلرهاب في ليبيا تتطلب قيادة موحدة للجيش

الجيش الجزائري يوجه ضربة قاصمة بتنظيم القاعدة

طبعت الظرفية السياسية باملغرب اللقاء الذي جمع بني حركة التوحيد واإلصالح (اجلناح 
الدعوي حلزب العدالة والتنمية) وجماعة العدل واإلحســــــان الذي أثار جدال حول أهدافه 

خاصة وأن حزب بن كيران يعّول على اجلماعة في االنتخابات البرملانية املقبلة.

{المغاربة يتحدثون عبر التاريخ عن ثورة الملك والشـــعب وليس القطيعة بين الملك والشـــعب. أخبار

التوافق وعدم الصدام ليسا جديدين على المغاربة}.

عزيز الرباح
وزير التجهيز والنقل املغربي

{النخبـــة المتســـلطة في الحكم، عدو رقـــم واحد لحق األمة في اختيار مســـؤوليها وعدو رقم 

واحد للحقوق السياسية الفردية والجماعية}.

عبدالله جاب الله
رئيس جبهة العدالة والتنمية في اجلزائر

السلفيون خزان انتخابي للعدالة والتنمية

التنظيمات الجهادية في الجزائر تحتضر على يد الجيش

العدل واإلحسان

◄ جماعة إسالمية أسسها عبدالسالم 

    ياسين

◄ يلفها غموض حول مرجعيتها الدينية 

    التي تجمع بين السلفية والفكر 

    اإلخواني والخمينية

◄ تنتهج سياسة راديكالية في التعامل 

    مع السلطة

◄ اتخذت منذ نشأتها أسماء متعددة 

     من {أسرة الجماعة} إلى {جمعية 

     الجماعة} فـ{الجماعة الخيرية}

تشكيل قيادة جيش موحدة في 

ليبيا أمر غير ممكن بالنسبة إلى 

خليفـــة حفتر الذي يشـــترط حل 

الميليشيات المسلحة

◄

[ الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية يغازل الجماعة [ تقارب لصالح بن كيران



} كابول - وافق البرلمان األفغاني على اختيار 
الرئيس أشرف عبدالغني لمنصب وزير الدفاع 
ومدير المخابرات، االثنين، ليضمن اســـتمرار 
القيـــادة فـــي وقت اســـتعر فيه تمـــرد طالبان، 
وتســـتعد فيـــه المزيد مـــن القـــوات األميركية 

للعودة إلى موطنها.
ووافـــق البرلمـــان علـــى تعييـــن الجنرال 
عبداللـــه خـــان حبيبي وزيـــرا جديـــدا للدفاع 
ليحل محل معصوم ستانيكزاي، الذي سيرأس 
مديرية األمن الوطنـــي، وهي وكالة المخابرات 

األفغانية. ويأتي هـــذا التعيين قبل قمة لحلف 
شمال األطلســـي الشـــهر المقبل في العاصمة 
البولندية وارســـو، حيث ســـتكون أفغانستان 
والدور المســـتقبلي لقوات التحالـــف الدولية 

على رأس القضايا المطروحة للنقاش.
وقال فرهاد صديقي وهو عضو في البرلمان 
من كابول، فيما كان المشـــرعون يوافقون على 
اختيارات عبدالغني ”هناك معركة مستمرة في 
نحـــو 20 إقليما في البالد وال يمكن أن يشـــرف 

قائمون باألعمال على إستراتيجية القتال“.

ورشـــح الرئيس حبيبي وســـتانيكزاي قبل 
نحو شـــهر وتناقضـــت ســـرعة الموافقة على 
ترشـــيحهما مع الخالفات بيـــن الفصائل التي 
أعقبت ترشيح ستانيكزاي لتولي منصب وزير 

الدفاع بعد انتخابات 2014.
وفـــي ذلك الوقـــت، فشـــل المشـــرعون في 
المصادقـــة علـــى ترشـــيحه ألكثـــر مـــن عـــام، 
فيما كانت تســـعى الفصائل المتنافســـة لنيل 
نفـــوذ أكبر في حكومـــة الوحدة التي شـــكلها 
عبدالغنـــي والرئيس التنفيذي عبدالله عبدالله 

بعـــد انتخابات متنازع عليهـــا. وأجبر الوضع 
المحفـــوف بالمخاطر في أفغانســـتان الرئيس 
األميركي باراك أوباما على دراسة خطط بديلة 
لتقليـــص القوة األميركية فـــي البالد، وقوامها 
9800 جنـــدي بواقع النصف بحلول بداية العام 

المقبل.
وصعـــدت طالبان التي باتت تســـيطر اآلن 
على مساحة من األراضي أكبر من أي وقت منذ 
أطيح بها من الحكم عام 2016 حملتها السنوية 

التي عادة ما تبدأها في الربيع.

}  لندن - يواجه االتحاد األوروبي وبريطانيا 
فـــي حـــال اختـــار البريطانيون الخـــروج من 
االتحـــاد، وضعا غير مســـبوق يرغمهما على 
بنـــاء عالقة جديـــدة فيهـــا الكثير مـــن أوجه 
الغموض، بعد زواج استمر أكثر من 40 عاما.

وأيا تكـــن النتيجة، يعقـــد اجتماع خاص 
في بروكســـل فـــي 24 يونيو يشـــارك فيه كبار 
المســـؤولين األوروبيين مثـــل رئيس االتحاد 
دونالد توســـك ورئيـــس المفوضية جان كلود 
يونكر ورئيس البرلمان مارتن شولتز ورئيس 
وزراء هولنـــدا مارك روتـــي الذي تتولى بالده 

الرئاسية نصف السنوية لالتحاد األوروبي.
وفـــي جميع األحوال، مـــن المقرر عقد قمة 
لجميع الدول الـ28 األعضاء في االتحاد يومي 

28 و29 يونيو.
لكـــن فـــي حـــال أفضـــى االســـتفتاء إلى 
الخروج، فـــإن كبار القـــادة األوروبيين أمثال 
المستشارة األلمانية أنجيال ميركل والرئيس 
الفرنســـي فرنســـوا هوالنـــد ســـيجرون على 
األرجـــح محادثـــات طارئة قبل ذلـــك. كما من 
المرجـــح أن يعقد البرلمان األوروبي جلســـة 
طارئة قبل القمة. ونصت المعاهدات على آلية 
لالنســـحاب من االتحاد األوروبـــي، أدرجتها 
في ”بند االنســـحاب“ (المـــادة 50) الذي أقرته 
معاهدة لشـــبونة (2009). وتحدد اآللية ســـبل 
انســـحاب طوعي ومن طـــرف واحد، وهو حق 

ال يتطلب أي تبرير.
وإذا اتخـــذ القرار، ســـيترتب علـــى لندن 
التفاوض بشأن ”اتفاق انسحاب“ يقره مجلس 
االتحاد األوروبي (يضم الدول األعضاء الـ28) 
بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان األوروبي.

وال تعود المعاهدات األوروبية تطبق على 
بريطانيـــا اعتبـــارا من تاريخ دخـــول ”اتفاق 
حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من  االنســـحاب“ 
اإلبالغ باالنســـحاب في حال لـــم يتم التوصل 
إلى أي اتفاق في هذه األثناء، غير أن بوســـع 
االتحـــاد األوروبـــي ولنـــدن أن يقـــررا تمديد 
هذه المهلة بالتوافـــق بينهما. وإن كانت آلية 
الطالق موجودة، فهي لم تســـتخدم حتى اآلن، 

مـــا يثير تســـاؤالت كثيرة حـــول المفاوضات 
التي سيترتب إجراؤها لتحديد عالقة جديدة، 
بعـــد أربعة عقود نســـجت عالقـــات متداخلة 
ومتشـــعبة ربطـــت المملكـــة المتحـــدة بباقي 

االتحاد األوروبي.
ويقـــول محللـــون إن الطريـــق طويلة أمام 
لندن لتعديل تشريعاتها الوطنية إليجاد بدائل 
عن النصوص الكثيرة الناجمة عن مشاركتها 
فـــي االتحـــاد األوروبي، وال ســـيما في مجال 

الخدمات المالية.
وأوردت الحكومة البريطانية في دراســـة 
رفعـــت إلى البرلمان في فبرايـــر ”من المرجح 
أن يســـتغرق األمر وقتا طويال، أوال للتفاوض 
بشـــأن انســـحابنا من االتحـــاد األوروبي، ثم 
بشـــأن ترتيباتنـــا المســـتقبلية مـــع االتحاد 
األوروبـــي، وأخيـــرا اتفاقاتنـــا التجارية مع 
الـــدول خارج االتحـــاد األوروبـــي“. وتحدثت 
فـــي الدراســـة عن ”فتـــرة تصل إلـــى عقد من 

ستنعكس على األسواق المالية آو  الغموض“ 
كذلك على قيمة الجنيه اإلسترليني.

والســـيناريو األســـهل يقضـــي بانضمام 
المملكة المتحـــدة إلى أيســـلندا أو النرويج، 
كعضـــو في ”الفضاء االقتصـــادي األوروبي“، 
ما ســـيمنحها منفـــذا إلى الســـوق الداخلية، 
لكـــن ســـيتحتم علـــى لندن فـــي هـــذه الحالة 
احتـــرام قواعد هذه الســـوق الملزمة، دون أن 
تكون شـــاركت فـــي صياغتها، كما ســـيترتب 
عليها تسديد مســـاهمة مالية كبيرة. ويقضي 
ســـيناريو آخر باتباع النموذج السويســـري. 
وفـــي دراســـة حـــول ســـيناريوهات خـــروج 
بريطانيـــا من االتحاد األوروبـــي، لفت إلى أن 
سويسرا أبرمت أكثر من 100 اتفاق مع االتحاد 
األوروبـــي في قطاعات محددة تســـتثنى منها 
الخدمات، مشـــيرا إلـــى أن االتحاد غير راض 
اليـــوم على عالقتـــه مع برن. ومـــن الخيارات 
األخرى المطروحـــة إبرام اتفاق تبادل حر مع 

االتحاد األوروبي، أو وحـــدة جمركية كما مع 
تركيا، وقال بيريس إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، 
فإن بريطانيا ”ســـتصبح ببساطة اعتبارا من 
تاريخ انســـحابها، دولة خارجية بالنسبة إلى 

االتحاد“.
وأيا كان السيناريو الذي سيطبق، رأى أن 
أمام لندن خيارين فقط: إما أن تصبح ”أشـــبه 
ببلـــد يدور في فلك االتحاد األوروبي“ وإما أن 
تواجه ”حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها 
الرئيســـية“. كما ينبغي على لندن أن تفاوض 
حول وضـــع حوالي مليوني بريطاني يقيمون 
أو يعملـــون في االتحاد األوروبي، وال ســـيما 
حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات 

الصحية في دول االتحاد الـ27 األخرى.
وأفادت دراســـة الحكومـــة البريطانية أنه 
”لن يكون بوســـع مواطني المملكـــة المتحدة 
المقيمين في الخـــارج، وبينهم الذين تقاعدوا 

في أسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق“.

انفصــــــال  ــــــة  عملي أن  ــــــون  مراقب يؤكــــــد 
ــــــا عن االحتاد األوروبي ســــــتكون  بريطاني
ــــــر من الوقت  ــــــة معقدة وتتطلب الكثي عملي
لتكييف التشريعات واالتفاقات التي تربط 
الطرفني مــــــع الواقع اجلديد، ويؤكد هؤالء 
أن الســــــبيل األفضل للمملكة املتحدة هو 
اتباع النموذج السويســــــري و النرويجي 

في العالقة باالحتاد.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

10 سنوات من الغموض بين بريطانيا وأوروبا في حال االنفصال
[ ال سبيل أمام بريطانيا المنعزلة سوى نموذجي سويسرا والنرويج

التشبث بأمل البقاء

◄ قال مسؤولون إن السلطات 
الباكستانية استجوبت، 

االثنين، 6 قياديين متشددين من 
بينهم عم وشقيق زعيم طالبان 
الباكستانية السابق حكيم الله 

محسود، بعد أن استسلموا 
للجيش في مطلع األسبوع.

◄ نبهت األمم المتحدة 
في تقرير االثنين إلى أنها 
قد تعتبر انتهاكات حقوق 

أقلية الروهنغيا المسلمة في 
بورما، وال سيما حرمانهم من 

الجنسية، واألعمال الشاقة 
”جرائم ضد اإلنسانية“.

◄ قتل متشددون من حركة 
الشباب الصومالية خمسة 

من رجال الشرطة في منطقة 
حدودية بشمال شرق كينيا، 

االثنين، في أحدث توغل للحركة 
يهدف إلى معاقبة كينيا على 

إرسال قوات إلى الصومال.

◄ صوت البرلمان الكرواتي 
على حل نفسه، االثنين، لتمهيد 

الطريق أمام انتخابات مبكرة 
ستجرى بداية سبتمبر. ويأتي 

التصويت بعد أن أسقط 
البرلمان الحكومة األسبوع 

الماضي في اقتراع على الثقة 
طالب بإجرائه أكبر األحزاب في 

االئتالف الحاكم.

◄ قال االدعاء إن الشرطة 
البلجيكية ألقت القبض على 
ستة أشخاص الستجوابهم، 

االثنين، في ما يتصل بهجوم 
على قطار سريع بينما كان في 
رحلة بين أمستردام وباريس 
في أغسطس العام الماضي.
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أخبار

باختصارمسؤوالن جديدان للدفاع واملخابرات األفغانيني قبل قمة حاسمة للناتو

} بــراغ- قــــال اجلنــــرال بيتر بافــــل رئيس 
اللجنة العســــكرية حللف شمال األطلسي، إن 
احللف ال يفكر في زيادة تواجده العسكري في 
أوروبا الشــــرقية والبلطيق مبا يفوق اخلطط 
احلالية، إذ ال يوجد تهديد روسي وشيك رغم 

مخاوف دول البلطيق حيال هذا األمر.
واســــتونيا  والتفيــــا  ليتوانيــــا  وتعتبــــر 
أراضيها علــــى خط املواجهة فــــي أي صراع 
محتمــــل مع روســــيا ممــــا دفعها إلــــى وضع 

جيوشها في حالة حرب.
ويخطــــط حلــــف األطلســــي بالفعــــل لقوة 
عســــكرية جديدة فــــي بولنــــدا ودول البلطيق 

الثالث.
وتعتبــــر الكتائــــب األربع، التــــي تضم كل 
واحدة ألف جندي، جزءا من جبهة ردع أوسع 
ســــيتم إقرارها في مؤمتر احللف في وارسو 

في الثامن من يوليو.
ويأمل احللف في أن حتبط خطة الردع أي 
طموح ملوســــكو لشــــن حملة عسكرية مشابهة 
لتلــــك التــــي قامت بهــــا أثناء ضــــم القرم من 

أوكرانيا في فبراير ٢٠١٤.
وقال اجلنرال بافل إن الكتائب العســــكرية 
ستشــــكل رادعا سياســــيا أكثر منه عسكريا، 
مشــــيرا إلى أن الوضع ال يحتاج إلى نشر قوة 

أكبر في الوقت احلالي.
وأضاف في مؤمتر صحافي أن ”نشر قوة 

كبيرة أمر غير وارد“.
وأوضــــح ”ليــــس هــــدف احللــــف إنشــــاء 
حاجز عســــكري ضد أي اعتداء روسي واسع 
النطاق، ألن مثل هــــذا االعتداء ليس مطروحا 
وال يشير أي تقييم مخابراتي إلى وجود مثل 
هذا األمر“، مشــــيرا إلى أنه ال ميكن استبعاد 
التهديد الروسي على الرغم من ذلك. وتخشى 
دول البلطيق وجارتهــــا اجلنوبية بولندا من 
أن تكون خطط احللــــف محدودة جدا ورمزية 
في وجه أي اعتداء من روسيا، وتطالب بدرع 

صاروخية عالية التقنية حلماية املنطقة.
وأكــــد بافــــل أن احللــــف لــــن يســــمح ألي 
اعتــــداء محتمــــل تتبــــع فيــــه روســــيا نفــــس 
األســــلوب الذي اســــتخدمته في القرم وسيرد 

بشكل جماعي.
وتأتي هــــذه التطورات فــــي مقابل غضب 
روســــي كبيــــر علــــى حتــــركات احللــــف على 
حــــدود البــــالد فــــي اآلونــــة األخيــــرة، حيث 
اتهمت موســــكو هذا الشــــهر احللف بانتهاج 

”األسلوب“ املوروث عن احلرب الباردة.
وقــــال الســــفير الروســــي لــــدى احللــــف 
ألكسندر غروشكو إن ”احللف يعتمد أساليب 
أمنية كانت ســــارية خالل احلرب الباردة (…) 

ويدعونا للعودة إلى املاضي“.

روسيا ال تهدد 

دول البلطيق

«ال بد أن تكون الحياة السياســـية أكثر تسامحا ونتحمل جميعا مسؤولية عدم تأجيج الكراهية 

أو زرع االنقسام». 

جيرمي كوربني
زعيم حزب العمال البريطاني

«تقييمي الخاص هو ضرورة عدم رفع العقوبات قبل أن تغير روســـيا ســـلوكها. أعتقد أن هناك 

اتفاقا واسعا بهذا الشأن داخل االتحاد األوروبي».

ينس ستولتنبرج
األمني العام حللف شمال األطلسي

}  انتخبــــت األحــــد القيادية في ”حركة النجوم الخمس“ اإليطالية فيرجينيا راغي رئيســــة لبلدية روما لتصبح بذلك أول امرأة تتبوأ رئاســــة بلدية 
العاصمة اإليطالية.

جواسيس في صفوف 

الالجئني بأملانيا

} برلــني - ذكر رئيس هيئة حماية الدســــتور 
تورينجن  بواليــــة  الداخلية)  (االســــتخبارات 
األلمانية شــــتيفان كرامر، أن هناك جواسيس 

بين الالجئين الوافدين إلى ألمانيا.
وقــــال كرامــــر، االثنيــــن، خــــالل اجتمــــاع 
لقيادات هيئات حماية الدســــتور في الواليات 
الشرقية بمدينة إرفورت األلمانية، إنه ال يمكن 

إغفال النوايا التجسسية لدى دول أجنبية.
وأوضــــح كرامــــر أن هناك بيــــن الالجئين 
موظفين ســــابقين في أجهزة اســــتخباراتية 
وعســــكريين انشــــقوا مــــن الجيــــش حتى ال 
يضطــــرون للتورط فــــي عمليــــات مالحقة أو 

جرائم حرب.
وذكر كرامر أنه يتعيــــن توقع أن األجهزة 
االستخباراتية في سوريا لديها اهتمام كبير 
بألمانيا نظرا لكثرة عدد الالجئين السوريين 
فيهــــا، موضحا أن هذا االهتمــــام يتعلق على 
وجــــه الخصــــوص بالمعارضين الســــوريين 
المقيمين في ألمانيــــا. وتعتبر ألمانيا إحدى 
أكثــــر الدول األوروبيــــة ترحيبــــا بالالجئين، 
خاصة مــــع تفجر أزمة الالجئين الهاربين من 

حروب الشرق األوسط.
وقوبلــــت سياســــة المستشــــارة أنجيــــال 
ميــــركل تجاه الالجئين ومبــــدأ فتح الذراعين 
للمحتميــــن بألمانيــــا بانتقــــادات كبيــــرة في 
الداخل، ما ســــمح لليمين المتطرف في البالد 

بتحقيق مكاسب سياسية كبرى.



} لندن – رمبا ســـتكون سابقة هي األولى من 
نوعها في تاريـــخ دورات كرة القـــدم القارية، 
تتحقق مصادفة بخروج بريطانيا من االحتاد 
األوروبي وخروجها في نفس الوقت من بطولة 

أوروبا محققة خروجني أوروبيني.
وزعمت صحيفـــة ذي تليغراف البريطانية 
إن أحـــالم املنتخـــب اإلجنليـــزي فـــي الفـــوز 
باليـــورو 2016 مهددة بالتالشـــي، بعدما تبني 
أن ممثلي فرنسا وأملانيا في االحتاد األوروبي 
لكـــرة القـــدم على اســـتعداد لتقـــدمي عريضة 
قانونيـــة إلقصاء إنكلترا مـــن اليورو في حال 
صوتت بريطانيا لصالح قرار مغادرة االحتاد 
األوروبـــي، ُطرح هـــذا االحتمـــال بعيد أعمال 
العنف والشـــغب بني جمهور روسيا وجمهور 
بريطانيـــا مبناســـبة املبـــاراة التـــي جمعت 
الفريقني في مدينة مرســـيليا منـــذ أيام، فكان 
العنـــف املتبادل بني اجلماهيـــر تعبيرا رمزيا 
عن متزق حاد بني الدول في ما يتعلق بالهوية 

األوروبية املشتركة.
ولئن كانت اجلماهير قد عبرت عن تشـــنج 
ظرفي طاملا عـــرف عن متابعـــي مباريات كرة 
القـــدم، إال أن األمر قد عكـــس في القاع صراع 
الرؤوس الكبار لتلك الدول. إذ لم يخف رئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خشيته من 
”شـــماتة“ فالدمييـــر بوتني في صـــورة خروج 
بريطانيا من االحتاد قائال ”رمبا سترتسم على 
وجه بوتني تعبيرات الشـــماتة إزاء احتماالت 
خـــروج بريطانيا من االحتـــاد األوروبي“، كما 
كان األمر نفســـه بالنســـبة إلى رئيس الوزراء 

البلجيكي السابق جاي فيرهوفشتات.
رمبـــا تكـــون تصريحـــات كاميـــرون فـــي 
مـــا يتعلـــق ببوتني تدخـــل في بـــاب الدعاية 
واســـتغالل األحداث الكرويـــة وحتويلها إلى 
مـــادة للخطـــاب السياســـي للتحريـــض على 
بقـــاء بريطانيا في االحتـــاد، وذلك بربط خطر 
اخلروج منه بتهديد خارجي أو شماتة روسية، 
لكن مســـألة االســـتفتاء حول البقاء من عدمه 
أدت إلى انقســـام في الرأي العـــام البريطاني 
الداخلـــي بني مؤيد ومعارض، كما يعكس هذا 
النقـــاش خوفا أوروبيا من قفزة نحو املجهول 
رغم أن اســـتطالعات الرأي، إلى اآلن، تؤكد أن 
غالبية مواطني االحتـــاد األوروبي يعارضون 

خروج بريطانيا من االحتاد.

جغرافيا االنتخابات

معيـــار املصالح هو احملدد الرئيســـي في 
اجلدل حول البقـــاء داخل االحتاد أو اخلروج 
منه، لكن من الواضح أن حجج مؤيدي اخلروج 
هشـــة نوعا ما مقارنة بنظيرتها املعارضة، إذ 
تنتمـــي مصالح مؤيـــدي اخلـــروج إلى حقب 
اقتصاديـــة كالســـيكية ال تتماشـــى اليوم مع 
طبيعة العصر ومنط التطور وآليات التعاطي 
الـــدول. فالريف  االقتصـــادي املشـــترك بـــني 
البريطاني مؤيد للخروج بحكم طبيعة تعاطيه 
الفالحيـــة أمـــا املـــدن الكبرى فهـــي معارضة 
للخروج بحكم مصاحلها املالية والتجارية مع 

باقي دول أوروبا.
ويشـــكل الريـــف اإلنكليـــزي أو ”احلـــزام 
مبســـاحاته اخلضـــراء التي تطوق  األخضر“ 
ملؤيـــدي  األساســـي  املعقـــل  الكبـــرى  املـــدن 
اخلـــروج. وفي هـــذه املناطق يعيش الســـكان 
الذيـــن يشـــعرون بأنهم أكثر عرضـــة للتهديد 
مـــن الهجرة ألنهم ســـيفقدون مـــن أراضيهم، 
باإلضافة إلى ما ســـيترتب علـــى قدومهم من 

أعباء على اخلدمات العامة.
وحـــذر كريـــس غيرلينـــغ، رئيـــس مجلس 
العمـــوم الذي يعتبر من كبار مؤيدي اخلروج، 
مـــن أن ”الهجرة بأعداد كبيرة ســـترغمنا على 
البنـــاء في قســـم كبيـــر من احلـــزام األخضر 
لتلبية الطلب على املســـاكن“. لكن هذا السبب 
يعتبـــر غير كاف باعتبار أن بريطانيا ليســـت 
حديثـــة العهد فـــي االحتاد األوروبـــي. ولذلك 
يركز معارضو البقاء علـــى معاداة املهاجرين 
والترويـــج خلطـــاب قومي مييـــل إلى خطاب 
عرفته أوروبا في أربعينات القرن املاضي وهو 

اخلطاب الفاشي أو النازي.
وأشـــار باتي ”هناك تأييـــد أكبر للخروج 
فـــي قلب إنكلترا خصوصا املناطق الوســـطى 
حول املـــدن الصناعيـــة القدمية في الشـــمال 
والســـواحل اجلنوبيـــة والشـــرقية للبـــالد“. 

ذوي  ”األشـــخاص  أن  جونســـتون  وأضـــاف 
املداخيـــل احملدودة هم الذين يشـــعرون بأنهم 

األكثر عرضة للتهديد من الهجرة“.
أما عـــن اجلزء املتعلـــق ببقـــاء بريطانيا 
فـــي االحتـــاد األوروبي فهو اجلـــزء األهم من 
املنظومة االقتصادية واالجتماعية البريطانية 
باعتبار احتوائه على التركيز الســـكاني األهم 
فـــي البالد وتضمنـــه النشـــاطات االقتصادية 
والسياســـية احليويـــة للملكـــة. فالعاصمـــة 
البريطانيـــة لندن التي يبلغ عدد ســـكانها 8.6 
مليون نســـمة تعتبر بحسب كل االستطالعات 
مؤيـــدة لبقاء البالد في أوروبا بنســـب تقارب 
الـ60 باملئة، وبفضل حي األعمال ”ذي سيتي“ 
الذي يؤيد بغالبيته االحتـــاد األوروبي، متلك 
بريطانيـــا أحد أكبر املراكـــز املالية في العالم، 
كمـــا أنهـــا مدينة متنوعـــة ولـــد 37 باملئة من 

سكانها في اخلارج.

املتخصـــص  جونســـتون،  رون  وأوضـــح 
البريطانـــي فـــي جغرافيـــا االنتخابـــات، أن 
”األماكـــن األكثر تأييدا لالحتـــاد األوروبي في 
بريطانيـــا هي األكثـــر تنوعا والتي ســـكانها 
معتادون على التبـــادل مع أوروبا وهم أفضل 

تعليما وأكثر تقبال للعوملة بشكل عام“.
وما ينطبق على لندن، ينطبق أيضا بشكل 
أقل على املدن اإلنكليزية الكبرى األخرى. وقال 
معهد ”يوغوف“ في دراسة إن ”املدن اجلامعية 
ذات السكان الشباب مثل ليفربول ومانشستر 
ويـــورك وبريســـتول تعتبـــر من املـــدن األكثر 

تأييدا ألوروبا“.
أما إسكتلندا، فتعتبر األكثر تأييدا ألوروبا 
باملقارنـــة مع املقاطعـــات األربع التي تشـــكل 
اململكة املتحدة. وأظهر استطالع أجراه معهد 
إيبـــوس موري مؤخـــرا أن 64 باملئة يؤيديون 

البقاء مقابل 36 باملئة يفضلون اخلروج.
وأشـــار جونستون إلى أن ”إسكتلندا تقيم 
منذ زمن عالقـــات وثيقة مع أوروبا خصوصا 
فرنســـا“، مضيفا أن ”أدنبرة، وليســـت لندن، 
التـــي كانت في صلب قرن التنوير البريطاني، 
وجامعات أدنبرة وســـانت أندروز وغالســـكو 
أقـــدم مـــن غالبيـــة اجلامعـــات البريطانيـــة 

وبالتالي فهي أكثر تنوعا“. 
ويستند احلزب الوطني اإلسكتلندي ”إس 
إن بـــي“ إلـــى هذا التيـــار املؤيـــد ألوروبا في 
حججه للمطالبة باســـتقالل البـــالد. وأضاف 
جونســـتون أن تأييد أوروبـــا فرصة للبعض 

”من أجل التخلص من اإلنكليز“.

وأيرلندا الشمالية مؤيدة أيضا بغالبيتها 
ألوروبا. وأكد تشارلز باتي، أستاذ اجلغرافيا 
فـــي جامعـــة شـــيفيلد، أن ”وضع ويلـــز مثير 
لالهتمـــام فهو ليس أكثر تأييـــدا للخروج من 
إنكلتـــرا، لكن بالتأكيد أكثـــر ميال لهذا اخليار 

من إسكتلندا وأيرلندا الشمالية“.
ثمة إجماع في بروكســـل على أن بريطانيا 
ستواجه مستقبال صعبا ورمبا تضطر إلجراء 
محادثـــات مـــرة أخرى، فـــي فتـــرات متقدمة، 
للحصـــول على بعـــض االمتيـــازات التجارية 
مقابل تنـــازالت مثل حرية الهجـــرة من داخل 
االحتاد وتقدمي مساهمات في ميزانيته، وهي 
أمور يريـــد الناخبون الســـاعون للخروج من 
االحتاد أن تنتهي لكن دبلوماســـيني يتوخون 

احلذر وال يستبعدون أي حتوالت مفاجئة.
وقـــد تبـــدو قوانـــني االحتـــاد األوروبـــي 
واضحـــة، غيـــر أن زعمـــاء االحتـــاد ومنهـــم 
املستشـــارة األملانية أجنيـــال ميركل يبغضون 
خـــروج بريطانيـــا ورمبـــا يســـعون إلبقائها 
بطريقة أو بأخرى أيا كانت نتيجة االستفتاء. 
وقال دبلوماســـي أوروبي ”هل ستغلق ميركل 
الباب حقا؟ رمبا يبدو األمر قاطعا في بروكسل، 

لكن ال تستبعد أي شيء في السياسة“.
وأمام هـــذا احلذر والغموض الذي يكتنف 
مســـتقبل مـــا بعـــد االســـتفتاء، فـــإن النظرة 
إلـــى بريطانيـــا أوروبيا لن تكـــون ذاتها قبل 
االســـتفتاء وبعده مهما كانـــت نتيجته. وإذا 
قررت بريطانيا البقاء في االحتاد فإن البعض 
وال ســـيما في فرنســـا ال يخفي خشيته من أن 
تقـــود بريطانيا حملة جديدة لتحرير أســـواق 

االحتاد واحلد من القواعد التنظيمية.
ويـــرى بعـــض املســـؤولني البريطانيـــني 
تفويضـــا بذلك بعد الفوز في االســـتفتاء رغم 
أن آخرين يتشـــككون في اســـتعداد كاميرون 
للمجازفـــة بتعميـــق العالقـــات مـــع االحتاد 
األوروبي وســـط خالفات بني احملافظني، هذا 

إذا ظل باقيا على الساحة.
والعنصـــر املجهول في هذا الســـياق هو 
العالقة بـــني بريطانيا واالحتاد األوروبي بعد 
خـــروج اململكـــة. فالكثير من زعمـــاء االحتاد 
الذين يخشـــون مـــن الناخبني املتشـــككني في 
بالدهم عازمون على أال حتصل بريطانيا على 
امتيـــازات للتجارة ودخول أســـواق املال إذا 
كانت تريد االســـتمرار في إبعاد عمال االحتاد 
األوروبـــي ورفـــض املســـاهمة فـــي ميزانيـــة 

االحتاد. 

األوروبيون ضد الخروج

أعرب معظـــم مواطني االحتـــاد األوروبي 
عـــن رغبتهم في بقـــاء بريطانيا فـــي االحتاد 
األوروبـــي وأكد ما يقارب النصـــف من الذين 
استطلعت آراؤهم أنهم يخشون هذا اخلروج. 

وبحســـب دراســـة بعنـــوان ”إبقوا“ نشـــرتها 
مؤسســـة ”بيرتلســـمان“ األملانية اإلثنني، فقد 
دعا 54 باملئة من الذين شملهم االستطالع إلى 
بقاء بريطانيا في االحتاد. وذكر القائمون على 
الدراسة أن الالفت لالنتباه هو أن 25 باملئة من 
الذين شملهم االســـتطالع لم يحددوا موقفهم 

جتاه بقاء أو خروج بريطانيا من االحتاد.
وقال رئيس مجلس إدارة ”بيرتســـلمان“، 
آرت دي جيـــوس، إنه ”حتـــى إذا كان اهتمام 
الكثيـــر مـــن املواطنـــني مبجريـــات حياتهـــم 

اليومية أكبر من االهتمام باستفتاء بريطانيا 
فإن خروجـــا محتمال لبريطانيـــا من االحتاد 

سيكون خسارة لكافة األوروبيني“. 
وأظهر االستطالع أن 45 باملئة من مواطني 
االحتاد يخشـــون من أن يؤدي خروج محتمل 
لبريطانيا إلى تدهـــور أوضاع االحتاد بوجه 
عام، كما توقعت نفس النســـبة حدوث ضعف 
اقتصادي في االحتاد جـــراء ذلك، بينما توقع 
26 باملئة من املستطلعني أن يفقد االحتاد قوته 

من دون البريطانيني.

[ انقسام جغرافي في المملكة المتحدة حول العضوية األوروبية [ الحزب الوطني اإلسكتلندي: تأييد أوروبا فرصة للتخلص من اإلنكليز
بريطانيا واالتحاد األوروبي: حجج البقاء أكثر اقناعا

ــــــدم اجلدل داخل بريطانيا حول  بينما يحت
بقــــــاء اململكة املتحدة في االحتاد األوروبي 
أم مغادرته، تؤكد الدراســــــات امليدانية أن 
املواطنني األوروبيني يجمعون على ضرورة 
بقائها داخل االحتاد بل وتدعيمه، وهذا ما 
يشير إلى أن دعاية احملافظني البريطانيني 
لضرورة ترك االحتاد ال تتحسس مجالها 
ــــــم وزنا ملا ستخســــــره  اخلارجــــــي وال تقي
ــــــا إذا كانت  ــــــا اقتصاديا وإقليمي بريطاني

نتائج االستفتاء املنتظر تناصر اخلروج.

احتمال الخروج قد يدمر عالقات ومصالح قوية

ديفيد كاميرون: 

ربما سترتسم على وجه 

بوتين تعبيرات الشماتة إزاء 

احتماالت خروج بريطانيا
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«المملكة المتحدة لن تتمكن من العودة إلى االتحاد األوروبي إذا خرجت منه على إثر االستفتاء 
الذي سيجرى الخميس المقبل}.
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] الهجرة

[ يعتقـــد أنصـــار اخلـــروج مـــن االحتاد 
األوروبي بضرورة اســـتعادة الســـيطرة على 
حـــدود البـــالد للحـــد مـــن الهجرة مـــن أجل 
خفض نفقات الرعاية االجتماعية، وتنشـــيط 
بالوظائـــف  واالحتفـــاظ  العامـــة  اخلدمـــات 
للبريطانيني. وشـــهدت البالد في العام 2015 
وصول 336 ألف شـــخص، بينهم 180 ألفا من 

االحتاد األوروبي.
[ يقول أنصار البقاء في التكتل األوروبي 
إن املهاجرين يســـاهمون أكثـــر في الضرائب 
مـــن دون تكلفـــة خزينـــة الدولـــة، كونهم من 
الشـــبان. وبالتالي، فإن مســـاهمة املهاجرين 
من االحتاد األوروبي أعلى بنســـبة 34 باملئة 
مما يتلقون، وفقا لدراســـة أجراها عام 2013 

مركز أبحاث وحتليل الهجرة.

] االقتصاد والتجارة

[ يعتبـــر املؤيـــدون أن من شـــأن خروج 
االحتـــاد األوروبي الســـماح للمملكة املتحدة 
باســـترداد مســـاهمتها فـــي ميزانية االحتاد 
األوروبي بحوالي 8.5 مليار جنيه سنويا. كما 
أنه سيســـمح بزيادة الناجت احمللي اإلجمالي 
بحلول عام 2030 من 0.6 باملئة إلى 1.6 باملئة، 
وفقا للتوقعات األكثر تفـــاؤال ملعهد األبحاث 
أوبن يـــوروب. وبإمـــكان بريطانيا االحتفاظ 
بعالقات جتاريـــة مع االحتـــاد األوروبي من 
خالل اتفاق تبادل حر على غرار سويسرا أو 

النروج.
[ يقـــول املعارضون إن االحتاد األوروبي 
للمملكـــة  األول  االقتصـــادي  الشـــريك  هـــو 
املتحـــدة، وشـــكل 45 باملئـــة مـــن الصادرات 
البريطانية و53 باملئة من الواردات عام 2014. 
ووفقا حلســـابات املركز األوروبي لإلصالح، 
فـــإن انضمام بريطانيا إلى االحتاد األوروبي 
أدى إلـــى زيادة صادراتها بنســـبة 55 باملئة. 

وبحسب أوبن يوروب، ميكن أن يؤدي خروج 
بريطانيا إلى خسارة الناجت احمللي اإلجمالي 

بحلول عام 2030 بني 0.8 باملئة و2.2 باملئة.
ومـــن دون إتاحـــة الوصول إلى الســـوق 
املشـــتركة، فإن اململكة املتحدة ستفقد بعضا 
مـــن االســـتثمارات األجنبية املباشـــرة التي 
مصدرها، بنسبة 48 باملئة، االحتاد األوروبي 
(496 مليـــار جنيـــه العـــام 2014) لصالح دول 
التكتل. وللحفاظ علـــى إمكانية الوصول إلى 
السوق املشتركة بنفس الشروط كما سويسرا 
أو النـــروج، يجـــب علـــى اململكـــة املتحـــدة 

املساهمة في متويل برامج أوروبية.

] النظم والقواعد

[ يقـــول أنصـــار اخلـــروج إن بروكســـل 
تفـــرض الكثير من النظم والقواعد وما يتركه 
ذلك من كلفـــة على االقتصاد. وتفيد دراســـة 
أجراها مركز أوبن يـــوروب بأن كلفة مئة من 
النظم والقواعد األكثر تقييدا ترتفع إلى 33.3 

مليار جنيه سنويا.
[ يعتبـــر املؤيدون أن االحتـــاد األوروبي 
هو الشـــريك التجاري الرئيسي لها، فينبغي 
على اململكة املتحدة أن تواصل احترام النظم 
األوروبيـــة دون أن تكـــون لديهـــا قـــدرة على 

إقرارها.

] السيادة

[ يقول أنصار اخلروج إن اململكة املتحدة 
ســـتحتفظ بنفوذها كونها قـــوة نووية ومن 
دول حلف شمال األطلسي ومن القوى الكبرى 

في مجلس األمن الدولي.
[ يتوقع املؤيدون أن اخلروج من االحتاد 
األوروبـــي ســـيؤدي إلى فقدان نفـــوذ اململكة 
املتحـــدة فـــي العالم ويزيـــد مـــن احتماالت 
استفتاء جديد حول استقالل إسكتلندا التي 

تؤيد بشدة البقاء في االحتاد األوروبي.

مواقف المؤيدين والمعارضين في االستفتاء
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} جنيف - تتخذ أزمة الالجئني أهمية كبرى 
فـــي الســـياق الدولـــي، ال فقط لكونهـــا األزمة 
األكبـــر منذ احلرب العامليـــة الثانية، بل أيضا 
ألنهـــا قلبـــت العالم رأســـا على عقـــب بعد أن 
فتحت ملّفات عديدة، بعضها له عالقة باحلرب 
على اإلرهاب، وبعضها اآلخر كشف عن أبعاد 
جديدة في العالقات الدولية واألزمات الداخلية 
للمجتمعات املســـتقبلة، خصوصا املجتمعات 
التـــي تعاني أصال مـــن أزمـــات داخلية، كما 
أبانـــت هـــذه األزمة عـــن الوجه اآلخـــر للدول 
وسياساتها العنصرية  األوروبية ”احلقوقية“ 
التي تخشى من أن يؤّثر فتح أبوابها لالجئني 
وتوطينهـــم على تركيبتهـــا الدينية والثقافية 

والدميوغرافية.
قّدرت أحـــدث إحصائيات املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشـــؤون الالجئني عدد الالجئني 
فـــي العالم بــــ65.3 مليون شـــخص، مقارنة بـ 
59.5 مليون مشرد في 2014. وذكرت املفوضية 
في تقريرها السنوي مبناســـبة اليوم العاملي 
لالجئني، أن القتال في ســـوريا وأفغانســـتان 
وبوروندي وجنوب الســـودان هو السبب في 
موجـــات اللجوء األخيرة، مما أدى إلى ارتفاع 
العـــدد اإلجمالـــي لالجئـــني إلـــى 21.3 مليون 

شخص نصفهم أطفال.
وذكـــر التقريـــر أنه مت تقدمي عدد قياســـي 
مـــن طلبات اللجوء إلى الدول الصناعية العام 
املاضي وهو مليون طلـــب. وأضاف، أن قرابة 
مئـــة ألف طفل كانـــوا دون عائل أو تفرقوا عن 
أســـرهم. وتصدرت أملانيا، حيث يوجد سوري 
بـــني كل ثالثـــة طالبي جلـــوء، قائمـــة طلبات 
اللجوء إذ تلقـــت 441900 طلب تليها الواليات 
املتحـــدة التي تلقت 172700 طلب بينهم الكثير 
من الفارين من عنف العصابات واملخدرات في 

املكسيك وأميركا الوسطى.
ووفقا للتقرير، فإن مناطق نامية في العالم 
ال تزال تســـتضيف 86 باملئـــة من الالجئني في 
العالـــم وفي مقدمتها تركيـــا حيث يعيش 2.5 
مليون ســـوري تليها باكســـتان ولبنان الذي 
ضاعفت قضية الالجئني السوريني من أزماته 
االقتصادية واالجتماعية، وزادت من االحتقان 
السياسي الذي تعيشـــه البالد بسبب احلرب 

في اجلارة سوريا.
ويشـــّكل الالجئون الســـوريني فـــي لبنان 
هاجســـا مؤرقا لكل قـــواه ومكوناته، فالذاكرة 

اللبنانيـــة تعـــّج بإشـــكاالت جّمـــة مرتبطـــة 
بالالجئني الفلســـطينيني، وأيضـــا بتعقيدات 
العالقة الســـورية اللبنانية. ويســـتقبل لبنان 
نحو 1.1 مليون الجئ ســـوري مسجلني رسميا 
لـــدى املفوضية العليا لالجئـــني التابعة لألمم 
املتحدة، بينما يقدر مسؤولون رسميون العدد 
الفعلي مبا يفـــوق 1.5 مليون الجئ، باإلضافة 

إلى نحو نصف مليون الجئ فلسطيني.
وباتت أعداد الالجئني كبيرة جدا إلى درجة 
أن عدد ســـّكان لبنـــان يتجاوز العـــدد املتوّقع 
لســـنة 2050، بحســـب أنطونيـــو غوتيريـــس، 
املفـــّوض الســـامي لـــألمم املتحـــدة لشـــؤون 
الالجئـــني. ويؤّطر هـــذا الواقـــع، التحذيرات 
التـــي أطلقها رئيـــس البرملـــان اللبناني، نبيه 
بري مبناســـبة اليوم العاملي لالجئني، اإلثنني، 
والتي قال فيها إن عدد الالجئني في لبنان بات 
”يشـــكل خطرا علـــى لبنان واملنطقـــة بل أيضا 
على الدول األوروبية ومنها إيطاليا، ألنه يزيد 

من التطرف املقابل هناك“.
وعلـــى غـــرار لبنـــان، يعتبـــر األردن البلد 
الثانـــي فـــي املنطقة الذي يـــرزح بدوره حتت 
نيـــر أزمة الالجئـــني، اقتصاديـــا واجتماعيا، 
وأمنيا. وقد كان العاهل األردني امللك عبدالله 
الثاني حّذر، في أوقات ســـابقة، من أن ”السد 
سينفجر“، إذا لم يتم إيجاد حّل للتدفق الضخم 
لالجئني السوريني. وجّدد هذا التحذير الناطق 
الرســـمي باســـم احلكومـــة األردنيـــة، محمد 
املومنـــي حني أكـــد على ضـــرورة أن ”يتحمل 
املجتمع الدولي مســـؤولياته جتاه الالجئني، 
والوقـــوف إلى جانب الدول املســـتضيفة لهم، 
وأال تترك تلـــك الدول منفـــردة بأعبائها التي 
تتحملها جراء استضافتها ألعداد ضخمة من 
الالجئني؛ وما لذلك من أثر كبير على مواردها، 
وبخاصة الدول التي تعاني ظروفا اقتصادية 
صعبة“. ويســـتضيف األردن على أرضه نحو 
مليون و300 ألف ســـوري، فضال عن اآلالف من 

العراقيني والليبيني واليمنيني.
وبينما تبدو أزمة دول املنطقة في التعامل 
مع قضية الالجئني أزمة اقتصادية باألساس، 
حيـــث اتخذت األزمـــة في ســـياقها األوروبي 
أبعـــادا أخـــرى وأضحـــت جزءا رئيســـيا في 
خالفات اليمني واليســـار وأبانت عن عنصرية 
غربية كانـــت متخفّية خلف شـــعارات حقوق 
اإلنســـان والتعّددية واألخوة اإلنســـانية. وقد 

رســـم حتذير وزير اخلارجيـــة اإليطالي باولو 
جينتيلوني من أن أزمة املهاجرين متثل تهديدا 
أوروبا، صورة واضحة عن أحد أبرز  لـ“روح“ 
األسباب التي تطيل من عمر هذه األزمة وتعّقد 
حلولها وتوّسع من دائرة اخلالفات األوروبية 
حول طريقة التعاطي معها؛ فاألزمة، وإن كانت 
فـــي مظهرها الرئيســـي أزمة سياســـة وأزمة 
قدرات، فإنها فـــي اجلانب اآلخر من الصورة، 

أزمة دينية واجتماعية وثقافية.
وفي أســـتراليا، انتقد الن رينتول، منسق 
مدينة ســـيدني ضمن ”حتالف دعم الالجئني“ 
في أســـتراليا، سياســـة بالده حيـــال الهجرة 
واملهاجرين، كونها تتسم بالتشدد والقساوة. 
وأوضـــح رينتـــول أن األحـــزاب السياســـية 
تستغل سياسة التشديد ضّد املهاجرين بهدف 
الوصول إلى السلطة، وأّن هذا التصرف نابع 
من كون أســـتراليا تعتبر مستعمرة بريطانية 
ســـابقة، وأّن األحزاب احلاليـــة تعمل مبيراث 
الدســـتور  أّن  رينتـــول  وأّكـــد  البريطانيـــني. 
األســـترالي خال متاما مـــن احلقوق املمنوحة 
للمهاجرين، وأّن كافة احلكومات األســـترالية 

تعمل جاهـــدة للحد من تدفـــق املهاجرين إلى 
البـــالد، من خـــالل إصدار قوانني من شـــأنها 
احلد من وصـــول املهاجرين إليها؛ األمر الذي 
دفع املفوض السامي لشؤون الالجئني فيليبو 
غرانـــدي إلـــى القول إننـــا ”نعيش فـــي عالم 
يفتقـــد إلى املســـاواة“. واعتبر يـــان إيغالند، 
األمني العام للمنظمة غير احلكومية باملجلس 
النرويجـــي لالجئني وهو من املســـاهمني في 
إعـــداد التقرير، أن الالجئني ”ضحايا الشـــلل 
العـــام“ للحكومـــات في العالـــم التي ”ترفض 

حتمل مسؤولياتها“.
وقـــال غرانـــدي إن غالبية األزمـــات التي 
حتمل املهجرين على دروب املنفى هي نفســـها 
من عام إلى آخر وفي مقدمتها ســـوريا. وأشار  
إلى أن طالبـــي اللجوء الفارين من الصراعات 
أو االضطهاد يواجهون احلواجز أو املشـــاعر 
املناهضـــة لألجانب على نحـــو متزايد. وتابع 
”احلواجـــز تزداد في كل مـــكان وال أحتدث عن 
اجلـــدران فقط، ففي احلقيقة اجلدران ليســـت 
كثيرة لكنني أحتدث عن احلواجز التشـــريعية 
التـــي تظهر مبا في ذلك فـــي الدول الصناعية 

التي ظلت لوقت طويل معقال للمبادئ والدفاع 
عن احلقوق األساسية املرتبطة باللجوء“.

وردا عن سؤال حول إعادة توطني الالجئني 
الوافديـــن على أوروبا قـــال غراندي ”ال توجد 
خطة بديلة ألوروبا. ســـتظل أوروبا تســـتقبل 
أشخاصا يطلبون اللجوء. املسؤولية املشتركة 
تقع على عاتق اجلميع اآلن“، والرســـالة التي 
يبعث بها عبور الالجئـــني واملهاجرين البحر 
املتوســـط ووصولهم إلـــى شـــواطئ أوروبا، 
هي أنه إذا لم حتل هذه املشـــاكل فإن املشاكل 
ســـتأتي إليك وهي رســـالة قوية ومؤملة. إنها 
مؤملـــة ألن الناس في الدول الغنية اســـتغرقت 
وقتـــا طويال لفهمهـــا لكننـــي أرى فيها دعوة 

للتحرك.

[ مشكالت الدول الداخلية واألزمة االقتصادية تفاقمان معضلة اللجوء   [ نصف عدد الالجئين في العالم أطفال
أزمة الالجئين تتفاقم بحواجز السياسة واالقتصاد والعنصرية

ميثل اليوم العاملي لالجئني فرصة للوقوف والتأمل في مآالت األحداث وردود أفعال الدول 
املســــــتقبلة ليكون ذلك مبثابة مدخل لتصنيف سياسي لها. فاملالحظ أن أولى الدول التي 
احتجت على كثرة الوافدين إليها هي الدول الغنية، وباألساس الدول األوروبية وذلك حتت 
ضغط تيار عنصري ظهر من حتت التاريخ، في احلني الذي لم يســــــمع عن أي من الدول 

العربية احمليطة بخط النار أي تذمر يذكر.

في 
العمق

أوروبا المتنوعة تقاوم العنصرية من أجل قضية إنسانية

المهاجرون في أوروبا: حمالت التطرف تضعهم في قلب أزمة الالجئين

} شهدت مسيرة الهجرة العربية في فرنسا 
تحوالت هامة منذ بداية القرن العشرين، 
وترجع بداياتها إلى قدوم عمال مغاربة 

وجزائريين للعمل في مناجم الشمال ومنطقة 
النورماندي، ثم تكرست الهجرة المغاربية 

مع استقدام فرنسا لـ300.000 جندي من 
المغرب العربي إبان الحرب العالمية األولى، 
وبتشغيل 130.000 عامل مغاربي محل العمال 
الفرنسيين الذين ذهبوا إلى جبهات الحرب، 

كما أن مشاركة طالئع الهجرة المغاربية 
األولى إلى جانبهم خلفت مقتل 3000 شخص، 

مما حدا باعتراف الجمهورية الفرنسية 
بدفاعهم المستميت عنها وبالئهم الحسن، 

وكان له أبلغ األثر في إجماع الفرنسيين على 
بناء مسجد باريس في العام 1926 كاعتراف 

رسمي من الجمهورية بأفضالهم.
واتساقا مع هذا المنحى، عمدت 

الصناعة الفرنسية إلى استقبال أعداد كبيرة 
من المهاجرين في سنوات الخمسينات 

والستينات، لكن السلطات الفرنسية وضعت 
حدا لها، وذلك بتفضيل تشجيع الهجرة 

العائلية في السبعينات من القرن الماضي. 
وتشير إحصائيات المعهد الوطني 

لإلحصاء والدراسات االقتصادية في يناير 
2015 إلى أن أرقام الهجرة لم تتغير كثيرا عن 
المعتاد في فرنسا، وهي بذلك تحتل المرتبة 

السابعة عالميا في استقبال الهجرة.
إذا كانت إطاللة الهجرة العربية يطغى 

عليها الطابع االقتصادي والذكوري، فإن 
حضور المرأة ترك بصماته جلية في 

التركيبة الديموغرافية للبلدان المستضيفة. 
وتشير اإلحصائيات األخيرة إلى أن 
عدد أبناء المهاجرين وصل إلى حوالي 

7 ماليين نسمة، أي حوالي 11 بالمئة من 
عموم السكان، ويمكن اليوم الحديث عن 

أن أصول كل شاب فرنسي من أصل 4 على 

أنها ترجع إلى أصول أجنبية. والواقع أن 
الدراسة األخيرة التي نشرها معهد اإلحصاء 
الوطني الفرنسي، تشير إلى كون 9 أبناء من 

المهاجرين يعتبرون أنفسهم فرنسيين من 
أصل 10، وهم في غالبيتهم يحملون الجنسية 

الفرنسية (97 بالمئة)، ويعلنون والءهم 
التام لقيم الجمهورية دون إنكار ألصولهم 
العربية واألفريقية واآلسيوية، فيما يحمل 
أغلبهم شهادات عليا وصلت إلى 38 بالمئة 

عما كـانت عليه النسبة بالمقارنة مع آبائهم 
والجيل الثاني (33 بالمئة)، فيما تحسن 

مستوى دخلهم بكثير، لكّن مشكلة هذا الجيل 
تتجلى بإمعان في من ال يريد اعترافا بهم 

كمواطنين فرنسيين متساوين في الحقوق 
والواجبات. لذلك ينطوي الحديث عن الجيل 

الثالث من الهجرة إلى الخروج من التنميطية 
السائدة، بحيث تيّسر لهم النشوء في 

المجتمعات الغربية، وامتالك ناصية التفاعل 
معها تربية وثقافة ولغة، كما أن انتماءهم 

المتنوع وفر لهم ثقافة مزدوجة منفتحة على 
مشارب غنية ومتعددة، أكسبتهم معرفة ثقافة 

بلدان آبائهم األصلية، واالنخراط التام في 
مجتمعاتهم الغربية.

وال يقتصر دور هذا الجيل في هذه 
المساهمة الغنية والفاعلة، بل تعداه إلى 

طرح مساحات جديدة حول الرأسمال الثقافي 
والروحي واللغوي والفني والعلمي لهذه 

المجتمعات، وهو ما أثرى الحياة االجتماعية 
بمطاعمها وأذواقها الجديدة وعطورها 

وأزيائها وحفالتها وابتكاراتها، فضال عن 
ممارسة أنشطة متزايدة تشارك في نمو 
أوطانهم، ويبرزون من خاللها مواهبهم 

الفنية والرياضية واإلبداعية.
وما نود التوقف عنده، هو امتالكهم 

مؤهالت غنية يمكن أن تسمح بمد جسور 
غنية بين بلدان آبائهم وأوطانهم من خالل 

الفرص المتاحة.
وبالرغم من وجود العنصرية، ودفع 

العديد من وسائل اإلعالم الغربية ظهرها 
للماضي ولأليديولوجيات وتسويقها ألوانا 

قاتمة عن الغير واآلخر، وبما تنحته في 

المشهد اإلعالمي من صور نمطية مثيرة 
للقلق، فمن الدال أن حضور الجيل الثالث 
تعدى أن يكون حضور بشر، بل هو اليوم 
حضور أعمال، وإبداع، وموسيقى، وكتب، 

ولوحات فنية، ونشاط علمي وثقافي بوسائله 
المختلفة.

لقد بدا بجالء أن هذا الجيل الثالث، 
ومهما كانت التأثيرات السلبية المتعددة 

التي يتعرض لها، فهو جزء من المشهد العام 
في الغرب والشرق، وهو يسطر طموحاته 

بإخفاقاتها ونجاحاتها، بحيث تسمح مواقعه 
الجديدة بتشكيل صيغة عبور جديدة بين 

الغرب والشرق عبر نقل وإعادة تشكيل 
للثقـافات، وهي كناية عن حوار حي ال نهائي.

باتت دول االتحاد األوروبي تركز بشكل 
غير مسبوق على تنامي معضالت الحدود، 
مثل الهجرة غير الشرعية وتوافد الالجئين 

والنازحين الهاربين من جحيم الحروب 
األهلية، واإلرهاب ومخلفاته من جريمة 
منظمة وتهريب األسلحة، حيث أعلنت 

المفوضية األوروبية بأنها ستشرط دعمها 
للتنمية واالمتيازات التجارية بوقف تدفق 

الهجرة غير الشرعية، وهي المرة األولى 
التي تلجأ فيها المفوضية علنا إلى التهديد 
بالعقوبات االقتصادية إلجبار بلدان الدول 
األفريقية والعربية على التعاون في ميدان 
الهجرة السرية. وقد خلف اإلعالن عن هذا 
اإلجراء في الجلسة العامة بمقر البرلمان 

األوروبي في ستراسبورغ بداية الشهر 
الحالي جدال صاخبا وأغضب الكثير من 

النواب الذين اعتبروا أنه ال يتناسب مع ما 
يجري في ظل بيئة مجاورة تشهد صراعات 
داخلية مسلحة واستقرارا هشا، خصوصا 

بعد التدخالت األجنبية التي زادت من تعقيد 
األوضاع وأججت الصراع في هذه البلدان. 

كما أن ظاهرة الالجئين القادمين من الشرق 
األوسط، هي نتيجة للعنف السياسي، 

واستمرار عدم معالجة جذور المشكلة يهدد 
ويؤجج بإشعال وزيادة حدة الحرب األهلية، 

والعنف، والصراعات السياسية، كما أن 
تدفق الالجئين له عواقب أمنية مهمة على 

البلد المرسل والمضيف في آن واحد.
وقد سبق لرئيس المجلس األوروبي 
دونالد توسك على هامش لقائه برئيس 

وزراء اليونان أن انتقد علنية بعض الدول 
األوروبية على هامش اتخاذ قرارات أحادية 

الجانب والتي فرضت تضييقا كبيرا على 
حركة الالجئين ومنعتهم من الدخول أو 

عبور حدودها، بحيث اعتبر هذه القرارات 
”إخالال بالتضامن األوروبي“، وخاصة بعد 

أن تم اعتراض أكثر من 10 آالف شخص 
في مقدونيا في حدودها مع اليونان، والتي 

رفضت استقبال وزيرة داخلية النمسا بسبب 
تصريحاتها العدائية حول سياسة اليونان 

تجاه ملف الهجرة.
وتثير السياسة األوروبية في ميدان 

الهجرة إشكاليات عديدة، من بينها ضبط 
إدارة الحدود من قبل الدول المستقبلة، 

وليس هذا فقط، بل يتم توظيف ذلك سياسيا 
من قبل اليمين المتطرف الذي يغذي الخوف 

لدى المواطنين، ويطالب بنزع جنسية 
المواطنين األجانب، كم يالحظ توجه العديد 

من أنصار خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي نحو تلفيق اتهامات العجز ألوروبا 

بعدم تحكمها في موجات الهجرة غير 
الشرعية، حيث لم يتورع اليمين المتطرف 

في النمسا عن المطالبة بعدم تحويل 
عمليات اإلنقاذ البحرية إلى وسيلة للدخول 

إلى أوروبا. وهو ما صرح به سباستيان 

كروز، وزير خارجية النمساوي، الذي دعا 
إلى التحفظ على المهاجرين في جزر بحر 

األبيض المتوسط.
وإذا كان االتفاق األوروبي – التركي 

قد ساهم في تقليل حركة الهجرة السورية 
نحو اليونان، فإنه سرعان ما عادت مشكلة 

الهجرة عبر الشواطئ الليبية من جديد، 
وتطرح معها تراجيدية قوارب الموت، حيث 

أعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا 
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين بأن اآلالف 

من المهاجرين فقدوا حياتهم في عرض 
المتوسط في السنوات األخيرة.

وبالرغم من األخطار الكبيرة، فإن أعداد 
المرشحين للهجرة من ليبيا قد تصل إلى 800 
ألف كما صرح بذلك جون ييف لودريان وزير 

الدفاع الفرنسي، وذلك في ظل وجود عالقة 
بين تدفقات الالجئين والصراعات الداخلية 

في ليبيا، فضال عن كون تجارة تهريب البشر 
بدأت تدر أمواال كثيرة  تقدر بحوالي 6 مليار 

يورو في العام 2015، وهو ما دفع أوروبا 
إلى إنشاء قوة بحرية أطلقت عليها عملية 

”صوفيا“ العتراض بواخر الهجرة في يونيو 
2015، لكنها لم تحقق األهداف المنوطة بها، 

إذ صرح مارتن كوبلر ممثل األمم المتحدة في 
ليبيا، بأن ”عدم انتشار قوة صوفيا البحرية 

في المياه اإلقليمية الليبية يعوقها عن 
اعتراض قوارب الموت، فالمهربون ال يمدون 
هذه القوارب بالوقود الكافي، ويقومون في 
أحسن الحاالت باالتصال برقم االستعجال 

المخصص للطوارئ البحرية في روما، 
مخبرين عن وصول كذا مهاجرين“.

وفي المقابل، وأمام شدة الضغوط 
والرهانات السياسية المحيطة بالهجرة 

وظاهرة الالجئين والنزوح القسري، وضعت 
المفوضية األوروبية برنامج عمل يهدف إلى 

معالجة ضرورة مزدوجة: سد الباب أمام 
الهجرة غير الشرعية وفتح باب األمل للسكان 
في القارة األفريقية بفتح طرق شرعية جديدة 

للهجرة، وذلك حتى ال تنتهي مشقة الهجرة 
إلى أوروبا بطرد جديد بعد رفض منح حق 

اللجوء. 

{عدد النازحين والالجئين في لبنان، أصبح يشـــكل خطرا ليس على لبنان والمنطقة فحسب بل 
أيضا على الدول األوروبية، ألنه يزيد من التطرف المقابل هناك}.

نبيه بري
رئيس البرملان اللبناني

{لألســـف الدول الفقيرة التي تســـتوعب أغلبية الالجئين، قد ال تشـــتكي بنفس قدر شـــكوى 
الدول الغنية، لكنها مضطرة الستيعاب الالجئين}.

أندرو هاربر
ممثل املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني

فيليبو غراندي: 
طالبو اللجوء يواجهون الحواجز 
أو المشاعر المناهضة لألجانب 

على نحو متزايد

د.حسن مصدق
باحث بجامعة السوربون

إطاللة الهجرة العربية كان الطابع 
االقتصادي والذكوري طاغيا عليها، 

إال أن حضور املرأة ترك بصماته جلية 
في التركيبة الديموغرافية للبلدان 

املستضيفة
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} نحو 30 مقاتال من حزب الله قتلوا وأكثر 
من العشرات من اجلرحى سقطوا في محيط 

مدينة حلب خالل أقل من أسبوع. املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان أعلن أن املعارك 

العنيفة في بلدة خلصة بريف حلب أسفرت 
عن أكبر خسـارة بشريـة في صفوف حزب 

الله منذ معارك القصير عام 2013. وأفاد 
املرصد مبقتـل 86 مقاتال من املسلحني 
املوالني للجيش السـوري من جنسيات 

سورية وعربية وآسيوية في البلدة التي 
تدور فيها املعارك منذ مطلع األسبوع 

املاضي.
حزب الله الذي يصر على استمرار القتال 
في سوريا يبدو أنه في وضع ال يحسد عليه، 
فضال عن أّن قرار خروجه أو بقائه هو رهن 
أوامر الولي الفقيه أو القائد األعلى حلزب 
الله املرشد اإليراني السيد علي خامنئي، 

حزب الله لن يخرج من سوريا ولن يستطيع 
اخلروج إال بالقوة، فحزب الله يدرك أنه 
سُيالحق من قبل أعدائه من السوريني 

(اإلسالميون وغير اإلسالميني) إلى داخل 
لبنان، وبالتالي هو أمام مأزق وجودي. إذ 
ليس من خيار أمامه سوى االستمرار في 

القتال. لكن ما يفاقم األزمة إلى حّد املهزلة، 
أن يتحول حزب الله إلى مالحق من حلفائه 

أيضا. فهو حني يسقط له مسؤول برتبة 
قائد حملة غزو سوريا مصطفى بدرالدين 

في مناطق نفوذ النظام السوري، بل في قلب 
قواعد النظام العسكرية قرب محمية مطار 

دمشق، فذلك يدل على أّن عملية اصطياد 

مقاتلي احلزب ستستمر من دون أن يستطيع 
حزب الله اتهام أحد.

نظرية تدخل حزب الله في سوريا بعد 
شعار ”لن تسبى زينب مرتني“، تقوم على أنه 

دخل ليواجه املشروع الصهيوني األميركي 
التكفيري.. الخ، من خالل منع إسقاط بشار 
األسد؟ املفارقة أن إسرائيل أو الصهيونية 
هذه املرة تدخل من باب روسيا أي من باب 

املمانعة. تدخل عن طريق حليف األسد 
وإيران، هذه املرة إسرائيل في سوريا برعاية 

املمانعة ومقاوماتها أو مقاوالتها. احلليف 
األقرب إلى روسيا في املنطقة هي إسرائيل، 
هكذا وصف الرئيس الروسي عالقة روسيا 

وإسرائيل. وهو موقف يأتي استكماال للدبابة 
اإلسرائيلية التي قدمها بوتني هدية إلسرائيل 

وهي التي غنمها اجليش السوري عام 1982 
من اجليش اإلسرائيلي خالل غزوه لبنان.

كل هذه احلقائق والوقائع تدفع بإسرائيل 
إلى املزيد من الطمأنينة. فهي الدولة التي 
حتظى بعالقة حتالف راسخة مع الواليات 

املتحدة األميركية، وتبني اليوم حتالفا 
مع روسيا لم يحَظ به نظام بشار األسد. 
وتستند إلى عداء لفظي مع إيران فيما 

احلرس الثوري اإليراني يتكفل باستكمال 
تفكيك دولتْي العراق وسوريا بعد لبنان. 
وبالتالي فسياسة تقاسم النفوذ ستبقى 

هي األساس علما أّن إسرائيل ضمنت، في 
التحالف مع روسيا، حصانة املمانعة بعد 

حصانة اإلمبريالية األميركية. وهذا يؤهلها، 
خالل املرحلة املقبلة، ألن تشكل قناة تواصل 

وحاجة ألكثر من طرف. فهي في سوريا لن 
تفرط بنظام األسد، وفي لبنان يكفل التحالف 

اإلسرائيلي مع روسيا ضمان تنظير قوى 
املمانعة في املرحلة املقبلة ألهمية احللف 

اإلسرائيلي، ودور هذا احللف في  الروسي – 
نهوض األّمة السورية أو اإلسالمية، وبناء 

قدرات ”املقاومة“.
الورطة السورية حلزب الله لم تعد مسألة 
خالفية بل إن التغييرات الدميوغرافية التي 

يعمل حزب الله على إحداثها وتثبيتها 
على طول مناطق القلمون السورية تلك 

احملاذية للحدود اللبنانية، باإلضافة إلى 
تعزيز حضوره املذهبي في محيط دمشق، 
تؤشر على أن حزب الله بات مقتنعا بأن 

العيش مع السوريني لن يكون طبيعيا، بل 
يتطلب إحداث تغييرات دميوغرافية حتد من 
املخاطر عليه بعدما أوغل في الدماء السورية 

ليس في محيط املقامات الدينية بل وصلت 
”إبداعاته“ إلى مدينة حلب.

وكان ريف حلب شهد قبل معارك بلدة 
خلصة اشتباكات بني عناصر حزب الله 

واجليش السوري توسعت لتشمل أكثر من 
نقطة، كان أعنفها في منطقة حاضر في ريف 

حلب اجلنوبي. وانتقلت املواجهات إلى 
منطقة نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي.
كما أن حزب الله فقد االتصال مبجموعة 
من مقاتليه تضم سبعة على األقل في محيط 

بلدة خلصة، ويعتقد أنها وقعت في كمني 
نصبته املعارضة السورية املسلحة.

مصادر متابعة لهذا امللف أكدت لـ”العرب“ 
أّن هذه اجلثث لم يستلمها حزب الله وهي 

لدى جبهة النصرة، وأّنه ما من اتصاالت وما 
من مفاوضات بهذا الشأن.

واجلدير ذكره أّن جبهة النصرة مازالت 
حتتفظ بثالثة أسرى حلزب الله أسروا 

مطلع العام احلالي، ليصبح بذلك مجموع 
عدد أسرى احلزب خمسة لدى اجلبهة هم 

محمد مهدي شعيب، حسن نزيه طه، موسى 
كوراني، محمد ياسني، يضاف إليهم األسير 

األخير والذي ترددت معلومات أّنه أحمد 
مزهر، إضافة إلى عدد غير محدد من اجلثث 

لدى الطرفني.
االستنزاف هو اخليار األقوى في 

احلساب الروسي واإلسرائيلي في سوريا، 
فيما حزب الله يطمح ألن يوفر بقوته 

العسكرية حاجة إقليمية ودولية له، عنوانها 
حماية األقليات، وهذه الشرعية جنح حزب 
الله إلى حّد بعيد في جذب بعض الكنائس 
املسيحية في سوريا ولبنان إليه باعتباره 
يشكل حماية وحصنا حتتاجه، فيما شكل 

نفوذه على احلدود الشمالية إلسرائيل 
وكفاءته في حماية االستقرار على طرفْي 
احلدود مصدر حاجة دولية وإسرائيلية.

باب الشراكة اإليرانية اإلسرائيلية 
الروسية انفتح، وكل املؤشرات تدل على أن 

مساحات التالقي بني هذا الثالثي قوية ال 
سيما في الساحة السورية من خالل التقاطع 
على ثابتة بقاء األسد، والتالقي على محاربة 

اإلرهاب والتكفير، واألمر الثالث حماية 
االستقرار على احلدود اإلسرائيلية السورية 

واللبنانية.

سوريا كمساحة تقاطع إيراني روسي إسرائيلي

{الخالف بين النظام السوري وحلفائه على أشده؛ بسبب اختالف في األجندات، حيث أن النظام 

يهمه بقاؤه، وإيران يهمها السيطرة عليه، وحزب الله يهمه التفرد بسوريا ولبنان}.

رياض نعسان آغا
املتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية

{المملكـــة المتحدة تدرك وجود اســـتخدام واســـع للتعذيـــب واإلعدامات في ســـجون النظام 

السوري، استنادا إلى التقارير الدولية التي تتحدث عن تلك الممارسات}.

توبياس اليود
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق األوسط

} نشرت صحيفة سعودية، نقال عن عضو 
هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله املنيع، 

خبرا عن حوار مرتقب بني هيئة كبار العلماء 
وعقالء الشيعة بغرض تبيان احلق لهم.
ومن حسن احلظ أن الهيئة املوقرة 

أصدرت نفيا مهذبا لهذا الكالم، مما أجبر 
املنيع على التراجع قائال إنه عبر عن رأي 

شخصي طالب فيه بحوار بني عقالء السنة 
والشيعة، سعوديا وخليجيا، لتقريب التباعد 

واالحتكام ملرجعية الكتاب والسنة، لكن 
الصحيفة زادت على كالمه ثم نسبته إلى 

هيئة كبار العلماء.
وسواء قصد املنيع كالمه األول أو الثاني، 

فإننا، عربيا وإسالميا، شهدنا املئات من 
احملاوالت للتقريب بني السنة والشيعة، وكلها 
محاوالت فاشلة، فالسنة أرادوا من احلوار أن 

يتحول الشيعة إلى سنة، والشيعة توهموا 
أنهم يستطيعون حتويل السنة إلى شيعة، 

وخارج أروقة النخب تقاتلت ميليشيات 
الطوائف ظنا بأن كل طائفة تستطيع أن 

تبيد األخرى وجتتث جذورها، ورغم جوالت 
االقتتال وصوالت احلوار ظل السنة سنة 
وظل الشيعة شيعة على امتداد 1400 سنة 

مضت، وسيستمر هذا األمر إلى يوم القيامة.
إن األولى بهيئة كبار العلماء املوقرة أن 

تفكر في تكريس قيم املواطنة والتعايش 
واالحترام املتبادل، وأي حوار خارج هذا 

الهدف يجب أن يتوقف ألن غايته حينها هي 
التكاذب أو التبشير.

حني أتابع الفضائيات الطائفية أصاب 
بالدهشة، ما جدوى بأن تؤمن بأحقية علي 

باخلالفة من أبي بكر، وفرضا لو آمنت بذلك، 
كيف أستطيع أن أغير التاريخ الذي قدم 

اخلالفة إلى أبي بكر وعمر وعثمان أوال ثم 
علي، وبأي حق يجب أن أؤمن بأفضلية أبي 

بكر على علي، وأنا لم ألتق أيهما، وليس 
هناك نص ثابت يحسم املسألة، كما أن تقرير 

األفضلية في يد اخلالق ال في يد اخللق، 
وعلى الصعيد اإلمياني لن يتغير إسالمي لو 
قدمت هذا على ذاك، أو قدمت أبا ذر الغفاري 

أو الزبير أو طلحة أو حمزة عليهما، رضي 
الله عنهم أجمعني.

إن اجلدوى احلقيقية، هي أن يعيش 
السنة والشيعة معا ويدا بيد حتت سقف 
الدولة والوالء للوطن، كأسنان املشط أمام 

القانون والفرص واحلقوق والواجبات، وهذا 
هو الدور الذي يجب أن تنهض به هيئة كبار 
العلماء وغيرها، فمن املؤسف أن نرى اليوم 
شيعيا يقدم مواالة إيران على حساب بالده، 
كما نرى سلفيا يوالي داعش والقاعدة ضد 

أهله ووطنه.
إذا أراد املنيع حوارا صادقا بني السنة 

والشيعة فليوجه اقتراحا إلى صاحب القرار 
لتعيني علماء شيعة داخل هيئة كبار العلماء، 
فتكون عملية احلوار دائمة وصادقة ومنتجة، 
وتتحول الهيئة من جهاز مذهبي إلى مؤسسة 

وطنية، وأذكر أن امللك عبدالله، رحمه الله، 
وجه بأن تضم الهيئة كافة املذاهب السنية، 

لكنه حني أعيد تشكيلها كان حضور املذاهب 
األخرى شرفيا ملصلحة سيادة السلفيني، 

وحتى على صعيد املناطق، على مر تاريخ 
الهيئة، لم يتجاوز داخلها علماء احلجاز، 

وهو منبع اإلسالم، العضوين.
لقد ابتلي الشيعة باجلمهورية اإلسالمية 

اإليرانية وميليشياتها، وابتلي السنة 
بالدواعش والقواعد واإلخوان والسرورية 
ومن لف لفهم من السلفية عموما، وكل ذلك 
عنوانه اإلسالم السياسي الذي هو نقيض 

اإلسالم وعدو السنة والشيعة معا، وقد 
أصبح املشهد مثيرا للسخرية حقا، فالضرر 

الذي أحلقه السلفيون بالسنة ال يحلم به 
الشيعة، كما أن الويالت التي جرتها إيران 

على الشيعة لم تراود أحالم أشد السنة 
تطرفا، وال سالم قبل استئصال اإلسالم 

السياسي كله عند هذا وذاك، وفي سياق ذلك 
أطلقت دعاء مناسبا ”اللهم يا أرحم الراحمني 

انصر الشيعة على إيران وميليشياتها، 
وانصر السنة على السلفية والقواعد 

واإلخوان والسرورية والدواعش، وانصر 
اإلسالم على املسلمني“ آمني يا رب العاملني.
على السعوديني أن ينشغلوا باملواطنة 

ومبكافحة اإلسالموية املتطرفة بكل طوائفها، 
أما اخلالفات التي حصلت قبل 1400 سنة 
فأصحابها أمام ربهم يحكم بينهم في ما 

كانوا فيه يختلفون، إنها والله حلماقة أن 
يجتمع اليوم شخصان، ليس بيدهما من األمر 

شيء، لبحث تقاسم اجلنة والنار من األولني 
إلى اآلخرين، وهذا يتحدث باسم عمر وهذا 

يفتي باسم علي، ولو عاشا في ذلك الزمن ملا 
قبل عمر وعلي بهما كإسكافيني.

في التصريح األول استخدم املنيع 
مصطلح ”عقالء الشيعة“، وهو مصطلح 

متعال وعنصري يصور طائفة كاملة كزمرة 
من املجانني، وفي تصريحه التصحيحي 
(الثاني) استخدم مصطلح ”عقالء السنة 

والشيعة“ قائال، بال قصد، وبكل صدق إن 
املسلمني اليوم قليلو العقالء، انظر إلى أولئك 

الذين يقتلون باسم الله أو باسم النبي أو 
باسم احلسني وخالد بن الوليد، ثم حدثني 

عن اإلسالم، كل فريق يريد تعجيل مصير 
اآلخر إلى جهنم كما يظن، فجعلوا حياتنا 

كلها جهنم، رحم الله مصطفى الشكعة يوم 
نادى بإسالم بال مذاهب، والشيخ علي األمني 

يدعو إلى إسالم بال طوائف، ومعنى هذا 
وذاك هو اإلسالم بال سنة وبال شيعة.

علماء السعودية وعقالء الشيعة

باب الشراكة اإليرانية اإلسرائيلية 

الروسية انفتح، وكل المؤشرات تدل 

على أن مساحات التالقي بين هذا 

الثالثي قوية ال سيما في الساحة 

السورية من خالل التقاطع على ثابتة 

بقاء األسد، والتالقي على محاربة 

اإلرهاب والتكفير

} في األيام القليلة املاضية توالت األخبار 
من ريف حلب اجلنوبي عن سقوط أعداد 

متزايدة من القتلى في صفوف مقاتلي حزب 
الله. العشرات من القتلى والعشرات من 
املصابني واملعتقلني على أيدي املعارضة 
السورية املسلحة في معارك بني الطرفني 
قيل إنها األسوأ على حزب الله منذ بدء 

تدخله العسكري في سوريا. جاء ذلك بعد 
ساعات على االشتباك الذي وقع للمرة األولى 

بني حزب الله وامليليشيات التابعة للحرس 
الثوري اإليراني (عراقية وأفغانية) من جهة، 
وبني جيش النظام السوري من جهة ثانية. 

فهل ترك جيش النظام مقاتلي حزب الله لقمة 
سائغة ملقاتلي املعارضة؟

أكثر من 34 قتيال، بينهم صبي لم يتجاوز 
السابعة عشرة من عمره، يضافون إلى اآلالف 
من القتلى اللبنانيني في حرب حزب الله على 

الشعب السوري. وصمت مدو يلف الدوائر 
الرسمية اللبنانية كأن شيئا لم يكن، حكومة 
ونوابا ومؤسسات وأجهزة أمنية وسلطات 
قضائية ومحكمة عسكرية، جميعها ال علم 

لها وال قول.
وكأن من يقاتلون ويقتلون ويعودون 

إلى لبنان جثثا هامدة ليسوا من هذا البلد، 
وكأن من يرسلهم إلى سوريا، وهو أحد أبرز 

قوى السلطة في لبنان، ال يخضع لألنظمة 
وال للقوانني النافذة التي يخضع لها جميع 

اللبنانيني مواطنني وأحزابا.
وإذا كان حزب الله ”اللبناني“ ومن ورائه 

نظام املافيا اإليرانية، مستعدا للقتال في 
سوريا حتى آخر طفل لبناني، فإن في لبنان 

مؤسسات قائمة وقوانني نافذة حتكم ووزراء 
مبواكب جرارة وقضاء يستطيع حتى أن 

يالحق مرتكبي األخطـاء اإلمالئية على مواقع 
التواصل االجتماعي، فأين هؤالء جميعا من 
استمرار زج الشباب اللبناني في أتون حرب 

ال ناقة له فيها وال جمل، يقررها حزب الله 
وأسياده في طهران خالفا للقوانني واألنظمة 

احمللية والدولية، تارة بذريعة حماية 
املقامات الدينية، وطورا بحجة محاربة 

التكفيريني قبل أن متتد سيطرتهم إلى لبنان 
جديدتني،  فيقيمون فيه ”رقة“ و”فلوجة“ 

بينما تتحول كليات اجلامعة اللبنانية على 
أيدي شبيحة حزب الله إلى مناذج مصغرة 

عن قندهار وتواربورا.
يتضح مما قلناه أن تواطؤا بحجم 

الصمت املدوي الذي تبديه أجهزة السلطة 
كافة عن جرائم حزب الله وحلفائه التي 
ترتكب بحق اللبنانيني أنفسهم أوال، ثم 

بحق السوريني ثانيا، ليس إال مشاركة في 
اجلرمية املزدوجة تلك، جرمية تتشارك فيها 
كل قوى السلطة في لبنان وأجهزتها األمنية 

والقضائية منذ أكثر من ثالث سنوات. 
فأبناؤنا، ثروتنا الوحيدة املتبقية لنا، لم 

يولدوا لكي يرسلوا في ”سفر برلك“ حزب 
الله ليكونوا وقودا في حروب نظام مافيا 

البازار – املاللي احلاكم في طهران للسيطرة 
على الشرق، بل ليكونوا مستقبل هذا الوطن 

وغده األجمل.
وإذا كانت بعض قوى السلطة في 

لبنان قد اعترضت على تدخل حزب الله 
في سوريا في ما مضى، لكنه كان اعتراضا 

لفظيا يعبر عن تواطئها في املقتلة التي 
نعيشها بدليل هذا التعامي وهذا الصمت 

املطبق الذي تعتصم به منذ مدة، وتلوذ به 
األجهزة األمنية والقضائية اللبنانية حيال 

تلك اجلرمية املستمرة واملتمادية والتي 
يفترض بالقضاء أن يتحرك ملالحقة حزب 

الله بسببها وبالتالي ملنع استمرارها، 
هذه األجهزة املمسوكة متاما من االئتالف 

املافيوي املسيطر والتي ال تتحرك إال برضاه 
وبطلب منه، فنجدها تالحق مدونا هنا 

وتعتقل متظاهرا هناك، ولكنها ال تبدي أي 
اهتمام بجرمية من هذا احلجم متس املجتمع 
وأبناءه ووحدة وسالمة الوطن بشكل عميق.

وبالتالي فإننا نتوجه مباشرة إلى 
املتضررين من هذا الواقع، إلى من يفقدون 
أعز ما لديهم في صراع ال ناقة لهم فيه وال 

جمل، إلى الشباب اللبناني وإلى احلراك 
الشعبي املدني، فلترتفع الصرخة مطالبة 

اجلهاز القضائي بالتحرك بناء على القوانني 
النافذة لوقف هذه اجلرمية املزدوجة، بل هذه 

املجزرة بحق اللبنانيني. فليس بـ”الزبالة“ 
وحدها ترمى وجوه الفاسدين، بل بدماء 

الضحايا أيضا.

الضحايا المسكوت 

ممعنهم
عديد نصار

عنه

كاتب لبناني

التواطؤ الذي تبديه أجهزة السلطة عن 

جرائم حزب الله وحلفائه التي ترتكب 

بحق اللبنانيين، ثم بحق السوريين، 

ليس إال مشاركة في الجريمة 

علي األمين
كاتب لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي
عدننانان مد أحأ
ي و

الجدوى الحقيقية، هي أن يعيش 

السنة والشيعة معا ويدا بيد تحت 

سقف الدولة والوالء للوطن، كأسنان 

املشط أمام القانون والفرص والحقوق 

والواجبات
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آراء

} لم تتمكن ظروف املعركة ضد داعش في 
العراق من مللمة شتات األحزاب الطائفية، 

الشيعية والسنية، لكي يكون هذا االحتالل 
فرصة للوحدة واالنتقال إلى مرحلة التخلي 

عن املنافع واملكاسب الذاتية لصالح أبناء 
الشعب العراقي، والذي حصل مخالف 
للمنطق؛ إن احتالل داعش لثلث أرض 

العراق فّجر اخلالفات العميقة بني األحزاب 
الشيعية، ونقلها من الغرف املغلقة إلى 

اإلعالم، وّمت وضع اجلمهور املقموع الفقير 
أداة لالستقطاب املذهبي واملصلحي ووسيلة 

ملضاعفة احلرب املستعرة ضد الطائفة 
العربية السنية لسحقها وإذالل أهلها وتغييب 
رجالها، في أسوأ حاالت الثأر التي لم حتصل 

حتى عند قبائل جنوب أفريقيا أواخر القرن 
املاضي، فحني طرد االستعمار البريطاني 

العنصري قبائل الزولو من أرضها ثم عادت 
بعد التحرير على يد احملرر نيلسون مانديال 

وحتولت إلى حزب احلرية، استطاع هذا 
القائد الفريد إزالة عناصر الصراع الدموي 

والسياسي بينها وبني حزبه املؤمتر في 
انتخابات عام ١٩٩٤، أما في العراق فيتم 

انتقاء عناصر الكراهية والثأر لتتحّول إلى 
أداة لقمع اآلخرين.

وما تشهده الفلوجة مثال صارخ على 
تلك االنتهاكات، روى لي صديق عاد أخيرا 

من العراق حادثة تشكل مثاال على إهانة 
أهل الفلوجة اخلارجني من بطش داعش، 

ينقل هذه احلادثة بقوله ”أصبح معروفا أن 
قوات امليليشيات املسلحة تقوم بعزل النساء 
واألطفال عن الرجال اخلارجني من الفلوجة، 

طلب أحد أفراد امليليشيات من صاحب 
سيارة جديدة أن يبيعه تلك السيارة مقابل 
مبلغ رمزي ال يساوي ثمن إطاراتها، وإن لم 

يوافق فسيحرقها أمامه حالها حال السيارات 
احملروقة، وما كان من الرجل إال املوافقة 

والرضوخ لطلب حتويلها باسمه في بغداد إن 
عاد ساملا“.

بعد احتالل داعش مت جتميد اخلالفات 
الشكلية بني سنة احلكومة واألحزاب الشيعية 

ليتفجر الصراع بني األحزاب الشيعية نفسها 
حول السلطة بشكل تسقيطي متثل في 

محاوالت مقتدى الصدر اللعب باجلمهور في 
مسرحية ”اإلصالح“ التي رفع شعاراتها حيدر 
العبادي لكنه لم يتمكن من حتقيقها ألن مراكز 

القوى من حوله ترفض بقوة التخلي عن 
امتيازاتها في الوزارات.

كان العبادي قد أعلن عن إصالحات 
مختلفة، ردا على االحتجاجات الشعبية 

في أغسطس ٢٠١٥، ولكن الوحيد الذي مت 
تنفيذه في الواقع هو القرار الذي أصدره 

في ١٦ أغسطس بإلغاء أربع وزارات، ودمج 
ثماني وزارات أخرى لتصير أربعا. ولم يقدم 
العبادي، طلبا إلى البرملان وفق ذلك مما أثار 

حفيظة األحزاب واعتبرت قراره غير دستوري. 
اعتقد العبادي أن دعوته إلى تشكيل حكومة 

تكنوقراط ميكن أن تكسبه مكانة سياسية 
عند اجلمهور، لكن الصدر متكن من حتويل 

اللعبة لصاحله وكسب في حملته التصعيدية 
اإلعالمية الشارع املنتفض منذ عام ٢٠١١ 

ضد الفساد واملفسدين، فقاد الصدر وخطف 
التظاهرات العفوية املدنية وسط قلق األحزاب 
الكبيرة (الدعوة واحلكيم) مما قد ساعده على 

بسط سيادته العليا عليها، كما أن الفصائل 
التي متتلك ميليشياتها اخلاصة عانت من 
حالة اضطراب واضحة في تلك اللحظات 
احلرجة، فمنظمة بدر وفصائل متنافسة 

أخرى، أصدرت بيانا حذرت فيه ّمما اعتبرته 
محاولة التيار الصدري فرض إرادته على 

احلكومة، خصوصا بعد التحركات العفوية 
جلمهور املنتفضني بدخولهم املنطقة اخلضراء 

احلصينة والتي هي دائرة األميركان األمنية 
في العراق.

كان متوقعا من الصدر أن يدير شوط 
املعركة السياسية حتى استالم السلطة 

وإعالن قيام حكومة وطنية مؤقتة انتقالية 
وجتميد البرملان وتخليص البالد من 

محاصصة األحزاب الطائفية، وكان ميكن أن 
يصبح بطال وطنيا منقذا للعراق لكنه تراجع 

في حلظات احلسم املنتظرة، بعد أن متكن 
من استثمار حالة اإلحباط الشعبي العام من 

احلكومة واألحزاب ومن دنس املفسدين الذين 
شكلوا إمبراطورية دمرت العراق، وهي الوجه 
اآلخر لداعش اإلرهابي، بل إن القوى الطائفية 

الفاسدة استثمرت عنوان داعش ضد كل من 
يقف رافضا الوضع السيء الذي تردت فيه 

البالد، سواء في املواقف السياسية العملية 
أو حتى في وسائل اإلعالم.

هناك تسريبات كثيرة حول اجلهات 
اإلقليمية والدولية التي ضغطت على الصدر 

ومنعته من مواصلة حملته الثورية هذه، 
فاألميركان حريصون على بقاء العبادي 

حتى نهاية والية باراك أوباما، وال يريدون 
الدخول في معمعة امللف السياسي املرتبك، 

الذين كانوا هم من صنعه ولديهم الرغبة 
على بقاء العراق في الفوضى والصراع 

الطائفي. واإليرانيون قلقون من أن يتحول 
الوضع العراقي إلى املجهول رغم قدراتهم 
املعروفة في التأثير على الصدر. ورغم هذا 

التراجع الصدري فإن الصراعات لم تتوقف، 
فالعبادي يخشى على موقعه الوظيفي في 
رئاسة احلكومة، وبعد فشله في ما سماه 

الترقيعي، وعدم قدرته  مبشروع ”اإلصالح“ 
على حتقيق نصاب قانوني حلكومته املشلولة، 

لم يكن أمامه سوى استثمار معركة داعش 
بالفلوجة ليرتدي البدلة السوداء ويدير 

املعركة على أطرافها، في حني يشتغل وزير 
دفاعه خالد العبيدي ويستحضر ملعركة 

املوصل املقبلة لكي تكون نظيفة من وجود 
امليليشيات املسلحة، وسط أخبار تقول إنها 
لن تبدأ فعليا قبل نهاية هذا العام وال يعرف 

متى تنتهي، وهناك مشكالت كثيرة تعكس 
التنافس بني قيادات امليليشيات املسلحة وبني 
القوات األمنية التي يقودها العبادي، وُيحجب 
تسميتها باجليش العراقي في وسائل اإلعالم 

العراقية، كما أن هناك تعقيدات لوجيستية 
حول القوى احمللية واإلقليمية املشاركة في 

حترير تلك املدينة الكبيرة التي تعتبر احلصن 
األخير لداعش في العراق.

العبادي في وضع صعب للغاية رغم 
شعوره بأنه سيكسب الوجاهة السياسية 

وليست املعركة السياسية جتاه بقية األحزاب 
احلاكمة، فأّي استمالة منه نحو األميركان 
تقابل بغضب إيراني معبر عنه عن طريق 
امليليشيات. العبادي يعرف قدرات قواته 
املسلحة وما ميكن أن يصنعه األميركان 

له، هو يعرف، إن كان لديه طموح سياسي 
مشروع، معنى االنتصار على داعش من دون 

اإليرانيني على مستوى اإلقليم والعالم، ألن 
مواقف أوباما املتخاذلة جتاه طهران مؤقتة 

بعمره القصير في احلكم، وقد تتغير في 
اإلدارة األميركية املقبلة لصالح الدعوات 
احمللية العراقية والعربية بإبعاد النفوذ 
اإليراني املتعاظم على الوضع العراقي.

األحزاب احلاكمة في حالة صمت وهي 
تشعر بأنها أبعدت خطر الصدر عن زحزحة 

مواقعها، وال تخاف تلك األحزاب من 
العبادي، هو ال يخيفها، كان بإمكانه ذلك لو 

متكن من استثمار ذلك اإلجماع الكبير من 
املرجعية واحلراك الشعبي واملنطقة والعالم، 

لقد فقده اليوم، ويحاول استعادة مكانته 
بواسطة معركة داعش، على شاكلة جميع 

القوى السياسية التي حتاول استثمار هذه 
املعركة الفاصلة ملا بعد داعش وللجولة 

السياسية املقبلة في انتخابات ٢٠١٧ و٢٠١٨. 
امليليشيات تعمل على املسك بزمام املبادرة 
السياسية أمام األحزاب التقليدية الطائفية 

التي تخشى ضياع مواقعها املستقبلية، 
ولهذا يحاول بعضها استمالة البعض 

من قيادات امليليشيات، وممـا يزيد مشهد 
اخلالفات تعقيدا الهجمات الواسعة من 

قبل جماعة الصدر ضد مقرات تلك األحزاب 
احلاكمة في محافظـات الوسط واجلنـوب، 
مما أثـار استياء تلك األحزاب ضد الصدر 

وخصوصا نوري املالكي الذي يعتبر نفسه 
املنظر واحملرك لقوات احلشد الشعبي ويجد 

فيه مجاله احليوي في معركته الراهنة 
واملستقبلية ضد مقتدى الصدر وغيره. كل 

الوقائع واألحداث في العراق تشير إلى 
انحداره نحو األسوأ.

االستثمار السيء لمعركة داعش في العراق

{بعض الدعاة يربكون المجتمع بإطالق فتاوى وآراء غريبة ما أنزل الله بها من ســـلطان، وكانت 

توجد جمعيات توظف المسجد لكسب أصوات أو جمع أموال أو جذب جمهور}.

محمد مختار جمعة
وزير األوقاف املصري

{وجود مكون مختلف عليه من قبل أبناء العراق في معركة الفلوجة يمثل في حد ذاته مشـــكلة 
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} أن تكون مؤمنا حقا فلن تعدم طريقا إلى 
الله، سيطمئن قلبك باإلميان، ولن حتتاج 

إلى ”موظف“ في هيئة دينية، أو ”مذيع“ في 
فضائية لرجل أعمال، ميتهن شيئا يسميه 
دعوة املسلمني إلى اإلسالم، لكي يعّقد لك 

ما سهله الله، ويجهد نفسه وتنتفخ عروق 
رقبته وهو يتجاوز النص الواضح إلى متون 
تفاسير تنتمي إلى عصورها، وهوامش على 

املتون، وشروح للهوامش، وتعقيبات على 
الشروح، فتغرق في التفاصيل، ورمبا تدركك 
رحمة الله، فتهتدي بيسر إلى احلق في آية 

بينة كأنك تقرأها للمرة األولى، وهذا ما 
تخشاه جيوش ”الدعاة“ إذ توحي كثرتهم، 

وغزارة فتاواهم وتناقضها، بأن اإلسالم دين 
شديد التعقيد، بعد جناحهم في إلهاء عموم 
املسلمني عن األصل وشغلهم بفروع الفروع.

فال نعدم كل يوم متنطعني ميدون أيديهم 
في غبار البداوة، الغتراف فتاوى كانت 

جتيب عن أسئلة تخص أزمنة سابقة، ولعلها 
تأثرت بظرف تاريخي واجه فيه املسلمون 

عدوانا، وكان يخشى على وحدة الصف 
من الغرباء وخصوصا غير املسلمني، وهو 
احتراز ميكن فهمه، ومتارسه البعض من 

”الدول“ حاليا حني متنع بناتها أن يتزوجن 
من غير مواطنيها. وبدال من فهم الفتوى 

في سياقها، يتم االستناد إليها، ولو في أمر 
غيبي ال يعني أحدا، ولكنه ”ُشْغل“ ملوظفي 
”التدّين“، مثل حكم الترحم على امليت غير 

املسلم، ولو بكلمتْي ”ربنا يرحمه“، وقد أثير 
عند موت نيلسون مانديال في نهاية 2013، 
فرفع أحدهم الفتة لإلمام النووي ”الصالة 

على الكافر والدعاء له باملغفرة حرام بنص 
القرآن واإلجماع“. وحتمس آخر، يقال له 

عبدالرحمن البراك، فأصدر بيانا قال فيه إن 
”املترحم على الكافر إن كان يعتقد أنه على 

دين صحيح فقد وقع في ناقض من نواقض 
اإلسالم، فإن ُعرِّف وأصر كان مرتدا، وإن كان 

ال يعتقد صحة دين هذا النصراني فترحمه 
عليه جهل وضالل، وقد ارتكب محرما في دين 
اإلسالم بإجماع العلماء“. ولم يكتف سليمان 

املاجد ببيان فقال في برنامج بفضائية 
روتانا إن األعمال اإليجابية ”لن تنفعه يوم 

الدين.. ال يجوز الدعاء له، هذا قطعي ومعلوم 
من الدين بالضرورة“، وكأن الترحم على 

مانديال بكلمتني سيهدم ركنا من العقيدة، 
ولكنهم ”يقسمون رحمة ربك“، ولم يتذكر 
أحدهم آية ”إن الذين آمنوا والذين هادوا 

والصابئني والنصارى واملجوس والذين 
أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة“، 
لينهي هذا اللغط، ويقطع الطريق على فتنة 

التمييز.
فتح باب التنطع بالتمييز الديني بني 
املواطنني يفضي إلى جرائم، وقتل نفس 

حرم الله قتلها، وهدم بيوت للعبادة. رفض 
عامل شاب ال يجيد القراءة أن يتناول طعام 

مسيحي ”اضطر“ لعمل الطالء لبيته. قال 
إن طعام الكفار حرام على املسلمني. وأسأله 
”حتى املسيحي؟“، فيرد ”حتى النصراني“، 

هكذا قال إمام اجلام. وحني أذّكره بآية 
”وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم“، يؤخذ 

فال تسعفه املفاجأة باآلية القرآنية على 
التفكير، ويقول ”وأنا مالي وما للقرآن!“، 

ومتتد مساحة التمييز والنقاء الديني 
فيصبح منع مسيحيني من أداء شعائرهم 
نوعا من ”اجلهاد“. ففي شهر الرحمة لم 

تتورع اجلحافل بالقرب من مدينة اإلسكندرية 
قبل بضعة أيام عن مهاجمة مبنى يصلي فيه 

مسيحيون، ورشقهم باحلجارة، فأصابوا 
البعض منهم، على خلفية هتاف غير 

باحلجارة ”إسالمية  القادرين على ”اجلهاد“ 
إسالمية.. مش عايزين كنيسة“، في عدوى 

تشمل البالد من أسوان إلى املنيا وصوال إلى 
اإلسكندرية. ثم وجهت الشرطة اتهاما إلى 
الضحايا مبمارسة شعائر دينية في أماكن 

غير مرخصة، كأنهم ال يرون شوارع في عموم 
مصر، والبعض من املدن األوروبية، تغلق 

حني يشغلها مصلون ال تتسع لهم املساجد 
في صالة اجلمعة، من دون أن يتهمهم أحد 

بالصالة خارج املساجد املرخصة، بل إن 
حكومات غربية ”كافرة“ تيسر ممارسة 

الشعائر، وتقيم موائد لإلفطار في رمضان، 
وتستضيف املاليني من املسلمني، ضحايا 

الدكتاتورية في العالم اإلسالمي، وال يجرؤ 
”الدعاة“ الذين ”يستكثرون رحمة ربك“ على 

تذكير حكوماتهم بالرحمة والعدل، وإنفاق 
جزء من زكاة الركاز على ضحايا مسلمني، 

وهم مساكني وأبناء سبيل، تغلق ”ديار 
اإلسالم“ في وجوههم، فيلتمسون الرحمة 

لدى غير املسلمني.
وميتد التنطع الرسمي إلى دار اإلفتاء 

املصرية التي استبقت شهر رمضان بفتوى 
متممة لشهر شعبان (5 يونيو 2016)، نشرتها 

صفحتها الرسمية، تقول إن املجاهرة 
بالفطر في رمضان ”ال تدخل ضمن احلرية 

الشخصية لإلنسان، بل هي نـوع من 
الفوضى واالعتداء على قدسية اإلسالم، ألن 
املجاهرة بالفطر في نهار رمضان مجاهرة 

باملعصية، وهي حرام فضال عن أنها خروج 
على الـذوق العـام في بـالد املسلمـني، 

وانتهاك صريح حلرمة املجتمع وحقه في 
احترام مقدساته“. فيمتد عدوان الشرطة إلى 
بريء سلم الناس من لسانه ويده، يقتحمون 

عليه املطعم، ويضربونه جهادا في سبيل 
الله.

فات دار اإلفتاء ودار الشرطة أن املاليني 
من املسلمني يصح صيامهم خارج ”ديار 

اإلسالم“، وال يؤذيهم وجود مفطرين، وأن 
عصا املفتي والشرطة حجة على الدين، 

وتنطع يدل على ضعف إميان املسلم، 
فكيف يسيل لعابه لطعام يتناوله غيره؟ وال 

أقل من أن يغض عنه بصره. في مجتمع 
عادل، علماني بالطبع، سيعي ”املؤمن“ ال 
”املتدين“ أن الصيام اختبار لقوة اإلرادة، 

وصدق العزمية على مقاومة إغراء النهم إلى 
الطعام. ذلك شره ال يعانيه إال املسلم املقيم 
في العالم اإلسالمي، وال يأبه له هذا املسلم 

نفسه لو قادته مصادفة أن يشهد رمضان 
خارج جغرافيا العالم اإلسالمي، هناك سيجد 

تطبيقا إنسانيا عقالنيا للحديث النبوي 
”من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه“، 

وفي مقدمة ذلك من يتناول طعاما أو شرابا 
في نهار رمضان، ومن تتخفف في ملبسها، 
دون أن تخشى من يجمل صوته بالنهي عن 

”التبرج“، ولعن ”املائالت املميالت“.
لم تفكر دار اإلفتاء في نصوص دينية 
تذّكر بها من يأخذون األبرياء بالشبهات، 

فيقضون في السجن بضع سنني، من 
دون تهمة توجه إليهـم، رغـم اعتقالهم 

فترات طواال باملخالفة للدستـور اإلنساني 
والعلماني واإلسالمي. لم يجتهد رجل دين 

ويتطوع بفتوى في حكم صيام املعتقل، 
أليست له رخصة املسافر إلى أن ينتهي 

سفره بإدانة عادلة، أو حتريره من عبودية 
ال يجرؤ رجل دين على إدانتها، واستنكارها 

ولو بلسانه؟ وإذا كان الفقر لونا من الكفر أو 

بابا إليه، فإن الظلم باب أكثر اتساعا. التنطع 
الديني في بعض وجوهه يشبه تنطعا يّدعي 

العلمانية، حيث يجاهر صاحبه بالسخرية 
من الدين والعبادات. كالهما ال يطمئن 
باإلميان أو العلمانية، فيمارس عدوانا 

واستعالء ال يتفقان مع روح الدين وجوهر 
العلمانية.

مشاهد من التنطع الديني والعلماني في مصر

فاروق يوسف
كاتب عراقي

} ال حزب الدعوة اإلسالمي احلاكم في 
العراق يخفي تبعيته إليران، وال إيران ترغب 
في أن يحكم ذلك احلزب العراق مستقال عن 
إرادتها. َمن يقول غير ذلك فإنه يضلل نفسه 

أو يكذب بوقاحة.
غير أن العراقيني يعرفون أن تلك احلقيقة 

تكمن في أنهم يراهنون على أوهام وطنية 
ال وجود لها على أرض الواقع. كأن ُيقال إن 
هناك اجتاها عروبيا داخل حزب الدعوة ال 

مييل إلى اخلضوع إليران، وهو اجتاه يجد 
مصلحته في أن يشق احلزب طريقه بعيدا 

عن اإلمالءات اإليرانية.
وكما أثبتت الوقائع فإن ذلك الرهان كان 

خاسرا منذ البداية.
فقيادات حزب الدعوة ال تنتظر أن ميلي 

عليها الولي الفقيه تعاليمه، بل هي التي 
تسبق الولي الفقيه إلى التقاط تلك التعاليم 

قبل أن يقولها.
ال يشكل ذلك السلوك املتهافت نوعا من 

الوفاء ملرجعية دينية، بقدر ما يعبر عن 
انتهازية سياسية، جتيد تصريف القيم 

الدينية وفق منظور طائفي، يعلي من شأن 
الطائفة على كل شيء سواها، ولن يكون 

الوطن استثناء في مثل تلك احلالة.
لقد سبق لنوري املالكي أن صرح بالقول 
إنه شيعي أوال، وهو ما يعني أنه يقدم والءه 

للطائفة على والئه للوطن. هذا إذا كان الوطن 
موجودا في قاموس احلزب الذي يقوده 

املالكي بعصبية طائفية نادرة املثيل.
من املؤكد أن مقولة اخلميني ”اإلسالم 

وطننا“ هي اخلالصة التي ميكن من خاللها 
فهم عالقة اإلسالمويني بأوطانهم التي 

يعتبرونها مجرد كيانات سياسية ملفقة، 
ال قيمة لها مقارنة بالكيان التجريدي الذي 

تطرحه النظرية الدينية.
عبر سنوات حكمه في العراق التي 
جتاوزت العشر لم يطرح حزب الدعوة 

مشروعا وطنيا، بل فعل العكس متاما حني 
مارس شتى صنوف العزل والتهميش 

واالضطهاد والتمييز في حق العراقيني 
باحملافظات ذات األغلبية السنية من أجل أن 

يدفعهم إلى االعتراف بال جدوى إصرارهم 
على أن يبقى العراق موحدا، ومن أجل أن 
يستسلموا إلى قدر األقاليم الذي قاوموه 

باعتباره اخلطوة التي متهد للتقسيم.
وقد ال يصدق الكثيرون نظرية أن داعش 
ما كان لها أن جتد لها موطئ قدم على أرض 
العراق، وباألخص في املناطق السنية التي 
عرفت تاريخيا بأنفتها الوطنية، لوال وجود 

حزب الدعوة في احلكم.
رمبا خدمت ظهور داعش التقنية التي 

اعتمدها حزب الدعوة في متزيق القيم 
الوطنية واحلط من شأنها، غير أن تلك 

التقنية ما كان لها أن تكون فتاكة إلى الدرجة 
التي انتهت إليها لوال انسحاب اجليش 

العراقي من املوصل واحملافظات األخرى 
ليحتلها داعش من غير قتال. وهي مؤامرة 

أدارها حزب الدعوة بطريقة ال تخلو من 
الفضائحية املذلة.

حينها تزامن إذالل اجليش العراقي مع 
وضع مصائر العراقيني بيد التنظيم اإلرهابي 

الذي سيكمل نهج حزب الدعوة في العزل 
والقسر واملصادرة واالنتهاك.

لم يشكل األكراد مشكلة حلزب الدعوة في 
مسعاه إلى الهروب بإقليم شيعي إلى إيران، 
فهم دعاة انفصال ولديهم اليوم كل املقومات 

التي تعينهم على إعالن دولتهم.
كانت مشكلة احلزب املذكور مع العرب 

السنة الذين برمجوا حياتهم باعتبارها نوعا 
من الشراكة مع مواطني العراق اآلخرين من 
العرب الشيعة. وهو ما كان وال يزال يقض 

مضاجع قيادات حزب الدعوة.
في هذا السياق ميكننا أن نفهم التصريح 
الذي أدلت به إحدى ممثالت حزب الدعوة في 
البرملان والذي نص على ضرورة االنتهاء بعد 
معركة الفلوجة من مشكلة كان العراق املوحد 
عنوانها. حسب تلك النائبة ”ال شيء يجمعنا 

بهم“ وهي تقصد سكان املناطق املنكوبة 
بداعش واحلشد الشعبي.

ما يخطط له حزب الدعوة صار واضحا 
وصريحا في أهدافه. وهو يتطابق متاما مع 

ما تريده إيران. ما من شيء اسمه العراق.

خطر حزب الدعوة على العراق

مقولة الخميني {اإلسالم وطننا} هي 

الخالصة التي يمكن من خاللها فهم 

عالقة اإلسالمويين بأوطانهم التي 

يعتبرونها كيانات سياسية ملفقة ال 

قيمة لها مقارنة بالكيان التجريدي 

الذي تطرحه النظرية الدينية

التنطع الديني في بعض وجوهه يشبه 

تنطعا يدعي العلمانية، حيث يجاهر 

صاحبه بالسخرية من الدين والعبادات. 

كالهما ال يطمئن باإليمان أو العلمانية، 

فيمارس عدوانا واستعالء ال يتفقان مع 

روح الدين وجوهر العلمانية

سعد القرش
روائي مصري

القوى الطائفية الفاسدة استثمرت 

عنوان داعش ضد كل من يقف رافضا 

الوضع السيء الذي تردت فيه البالد، 

سواء في املواقف السياسية العملية 

أو حتى في وسائل اإلعالم

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االسل مااجد د
ر



} لنــدن – أعلنـــت القفـــزة الكبيرة في ســـعر 
األســـترليني مقابـــل معظم  اجلنيـــه  صـــرف 
العمـــالت العاملية حجم التحول في اســـتقراء 
نتائـــج اســـتفتاء البريطانيـــني غـــدا، لتؤكد 
انحســـارا كبيـــرا في مخـــاوف اخلـــروج من 
االحتاد األوروبي، التي سبق أن كبدته خسائر 

كبيرة.
وقفـــز األســـترليني بأكثـــر مـــن 2.1 باملئة 
مقابـــل الدوالر، ليســـجل  أكبر مكســـب يومي 
في أكثر من 7 ســـنوات فـــي دليل على ترجيح 
األسواق الصريـح لبقاء بريطانيـا في االحتاد 

األوروبي.
 3 أظهـــرت  أن  بعـــد  التحـــول،  وجـــاء 
اســـتطالعات للـــرأي نشـــرت نتائجهـــا أمس 
اكتســـاب معســـكر املؤيدين للبقاء دفعة قوية، 
لكن الصورة العامة مازالت تشير إلى انقسام 

اآلراء.
وســـجلت تكلفـــة التحـــوط مـــن التقلبات 
الكبيرة في أســـعار الصرف هبوطا حادا، بعد 

أن تغيـــر اجتـــاه املراهنات لتشـــير أمس إلى 
احتمال نســـبته 25 باملئة خلروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي، مســـجال انخفاضا من نحو 

40 باملئة اخلميس املاضي.
وزاد األســـترليني 2.1 باملئـــة إلـــى أعلـــى 
مستوى له في ثالثة أسابيع عند 1.4673 دوالرا 
قبل أن يتراجع إلى 1.4652 دوالرا ليتجه بذلك 
إلـــى حتقيق أكبر مكاســـبه اليومية منذ ذروة 

األزمة املالية العاملية في مارس 2009.
ورغــــم أن اليــــورو اســـتفـاد أيضــــا مـن 
تـراجـــع املخـــاوف، إال أن العملـــة البريطانية 
قفزت بنســـبة 1.7 باملئـة مقـابل اليورو، لتبلغ 
أعلـــى مســـتوى لها فـــي أســـبوعني ونصـف 

األسبـوع.
وانتقلـــت العـــدوى إلـــى جميع أســـواق 
األســـهم العاملية الكبرى التي قفزت في املعدل 
بنحو 3 باملئة، لتعوض اخلسائر التي تكبدتها 
نتيجة املخاوف من خروج بريطانيا من التكتل 

األوروبي.
وظهـــرت أفضـــل النتائج في أداء أســـهم 
القطاع البنكي األوروبي، بعد أن أّدى التحول 
في اجتاهات الرأي العام البريطاني إلى عودة 
املســـتثمرين إلـــى اإلقبال علـــى األصول التي 

تنطوي على مخاطرة.
وارتفع مؤشرا ستوكس 600 ويوروفرست 
300 األكثـــر تعبيـــرا عـــن أداء أكبر الشـــركات 
األوروبية بنســـبة 3 باملئة لكل منهما، لكنهما 
مـــا زاال منخفضني نحو 10 باملئـــة منذ بداية 

العام.
وأدى ذات الســـبب، إلـــى عـــودة التفاؤل 
مبســـتقبل الطلب على النفط، لتسجل أسعار 

النفط قفزة كبيرة، ويتجاوز سعر مزيج برنت 
حاجز 50 دوالرا للبرميل، محققا أكبر مكاسبه 
على مدى يومني خالل شـــهر، رغـــم أنباء عن 

زيادة منصات احلفر األميركية.
فـــي املقابـــل تعرضـــت األصـــول اآلمنـــة 
لضغوط كبيـــرة ومن بينها الذهـــب والدوالر 
األميركي والني الياباني والســـندات األملانية 

والفرنك السويسري.
وفقدت أســـعار الذهب، التي تستفيد عادة 
من أجواء الغموض والقلق، بنسبة 1.5 باملئة، 
بعـــد أن كان قد حقق مكاســـب كبيرة في ذروة 
مخاوف خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.

وقال جو راندل من إي.تي.اكس كابيتال إن 
املســـتثمرين يتفاعلون مع أرقام استطالعات 
الـــرأي البريطانيـــة التـــي اظهــــرت تغييـــرا 
ملموســـا لصالح معســـكر البقـــاء في االحتاد 

األوروبي.
وتزعزعـــت جبهة مؤيدي خروج بريطانيا، 
وتبـــادل رموزهـــا االنتقادات، بعـــد أن حتدث 
نايجل فاراج زعيم حزب االستقالل البريطاني 
املشـــكك بأوروبا، عن ملصق يحـــذر من تدفق 
الالجئني، وصفه وزير املالية جورج أوزبورن 
بأنه يشبه ”الدعاية النازية في ثالثينات القرن 

املاضي“.

وأعلنت املساعدة السابقة لوزير اخلارجية 
ســـعيدة وارســـي عن انشـــقاقها من معســـكر 
اخلروج احتجاجـــا على امللصق. وتســـاءلت 
”هل نحن مســـتعدون لقول أكاذيب وبث احلقد 
ومعـــاداة األجانب فقط لنكســـب حملة؟ برأيي 

لقد متادينا كثيرا“.
نوبـــل  جائـــزة  حائـــزي  مـــن   10 ونشـــر 
لالقتصاد رسالة في صحيفة الغارديان حتذر 
مـــن أن خـــروج بريطانيا ســـيضع اقتصادها 
فـــي وضع هش ”لســـنوات عـــدة“، وميكن أن 
يؤّدي إلى تراجع حاد في ســـعر صرف اجلنيه 

األسترليني.
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◄ قال مدير الشؤون الدولية في 
شركة النفط الوطنية اإليرانية 

محسن قمصري أمس، إن اليابان 
اشترت أكثر مـن 200 ألف برميل 

من النفط يوميا في مايو، أي أكثر 
من املتفق عليه بـ40 ألف برميل 

يوميا.

◄ تتوقع شركة زينيث أوبتميديا 
أن تنفـق شركـات العـالم 99.3 

مليـار دوالر على إعالنات اإلنترنت 
عبـر الهـواتف احملمـولة أي 2 
باملئة أكثر من اإلعالنات التي 

تشـاهـد في الكمبيوتـر ألول مـرة 
في 2017.

◄ أظهرت بيانات وزارة املالية 
اليابانية أمس، أن اليابان صاحبة 

أكبر ثالث اقتصاد في العالم 
سجلت عجزا جتاريا في مايو 

املاضي بقيمة 389 مليون دوالر، 
إثر ضعف الصادرات التي هبطت 

11.3 باملئة.

◄ توقعت مؤسسة الدراسات 
واألبحـاث العـاملية جارتنر 

استمرار تباطؤ املبيعات العاملية 
للهواتف الذكية ليصل معدل 

منوها بحلول العام املقبل إلى 7 
باملئة بعد أن سجلت العام املاضي 

14.5 باملئة.

◄ قالت وزارة املالية األملانية 
أمس، إن اقتصاد البالد بدأ بداية 

جيدة في الربع الثاني من هذا 
العام، ورجحت استمرار اجتاهه 

الصعودي وإن كان بوتيرة أقل 
مقارنة بالربع األول الذي شهد 

منوا بـ0.7 باملئة.

◄ أفاد البنك املركزي الروسي 
أمس، بأن االحتياطات النقدية 
بلغت 393.9 مليار دوالر بحلول 

العاشر من هذا الشهر حيث 
ازداد حجـم االحتياطي مبقدار 

25.5 مليار دوالر منذ مطلع العام 
اجلاري.

باختصار

أجمعت أسواق املال العاملية أمس على انحسار كبير ملخاوف خروج بريطانيا من االحتاد 
ــــــون أن التي تضع أموالها  األوروبي، التي ســــــبق أن كبدتها خســــــائر كبيرة، ويرى محلل

بحسب توقعاتها، هي املعيار األكثر دقة في استقراء نتائج االستفتاء.

األسواق المالية العالمية {تعلن} بقاء بريطانيا في االتحاد األوروبي
[ جميع تحركات األسواق تؤكد انحسار مخاوف الخروج من التكتل [ ارتفاع األسترليني والنفط واألسهم.. والذهب أكبر الخاسرين

} لوكســمبورغ – ال تخفـــي الســـوق املاليـــة 
في لوكســـمبوغ  في الكواليـــس، عزمها على 
االســـتفادة من خروج بريطانيـــا احملتمل من 
االحتـــاد األوروبي، رغم أن موقفها الرســـمي 
يؤكد رغبتها الشـــديدة  في بقاء بريطانيا في 

التكتل األوروبي.
وقـــال وزيـــر ماليـــة لوكســـمبورغ بييـــر 
غرامينيـــا مؤخرا ”يســـألني صحافيون بنية 
حسنة أو سيئة عّما إذا كان خروج سوق املال 
في لندن من االحتاد األوروبي ســـيعطي دفعة 

لسوق لوكمسبورغ؟“.
ويضيـــف مجيبـــا ”ال أؤيد هـــذا التحليل، 
رغم ســـروري باألمر ألن الكثير من املتعاملني 
لوكســـمبورغ  أن  يعتقـــدون  األســـواق  فـــي 
ســـتصبح في حال خروج بريطانيا“ الســـوق 
املالية الرئيســـية احملتملة في أوروبا. وتؤكد 
لوكســـمبورغ، إحدى الدول املؤسسة لالحتاد 
األوروبـــي وبلـــد رئيس املفوضيـــة األوروبية 
جـــان كلـــود يونكـــر، أنه علـــى األمـــد البعيد 

ســـيكون االحتاد األوروبي ”أقل قوة جتاريا“ 
مـــن دون بريطانيا. لكـــن البعض من احملللني 
يقولون بصوت خافت إن لوكســـمبورغ ميكن 
أن تكسب من خروج بريطانيا مشيرين إلى أن 
املؤسسات املالية املستقرة في لندن والناشطة 
في الســـوق األوروبية املوحدة ستخسر جواز 
عبورهـــا األوروبي إذا خرجـــت بريطانيا من 

االحتاد.
وبالنسبة لســـوق لندن املالية، فإن الرهان 
كبير حيـــث تقدر وزارة املالية البريطانية عدد 
الوظائف املرتبطة مباشـــرة بتصدير خدمات 
مالية داخل االحتاد األوروبي بنحو 100 ألف. 
وفي حال خروجها فإن قسما من تلك الوظائف 

سينتقل إلى داخل الفضاء األوروبي.
وقالت اللجنة العليا للســـوق املالية وهي 
هيئة غير رســـمية تضم ممثلـــي وزارة املالية 
وأبـــرز شـــركات لوكســـمبورغ، إنهـــا تدرس 
مختلف الســـيناريوهات. أما القطاع املصرفي 
في لوكمســـبورغ الـــذي يضم 143 مؤسســـة، 

فإنه يســـتعد لوصول بنوك جديـــدة من لندن 
تابعـــة لدول غير أعضاء في االحتاد األوروبي 
وخاصة بنـــوكا أميركية وأســـترالية وكندية 

وسويسرية وتركية.
وبحســـب صحيفة التاميز البريطانية فإن 
مورغن  وجيه.بي  أتش.أس.بي.ســـي  مصرفي 

يعتزمان نقل أنشطتهما إلى لوكسمبورغ.
وأوضح ســـيرج دو ســـيليا املديـــر العام 
جلمعية البنوك في لوكمســـبورغ ”ســـنحاول 
لعـــب ورقـــة توفير مقـــاّر رئيســـية“ أي دعوة 
املجموعـــات العاملية الكبرى إلى جعل مقاّرهم 

األوروبية في لوكسمبورغ.
وقـــال إنـــه تلقـــى اتصـــاالت مـــن بنـــوك 
تستكشـــف امليدان، لكنه أضاف أنه ”لن يتقرر 
مؤكدا أن إجراءات  كل شيء في غضون شهر“ 

التسجيل تسغرق وقتا.
ويســـعى لوبـــي البنـــوك إلى إغـــراء تلك 
املؤسســـات من خالل خدمات تتعلـــق بإدارة 
الثروات وصناديق االســـتثمار، للمنافسة مع 

باريس املرشـــحة الستقبال أنشـــطة لندن في 
حال غادرت بريطانيا االحتاد األوروبي.

وتتخذ البنوك الصينية الســـتة األساسية 
مقرا في لوكســـمبورغ حاليا، لكن هناك بنوك 
تنتظـــر نتيجة  أخـــرى ”من النـــوع الثانـــي“ 
االســـتفتاء البريطاني لتحسم مكان متركزها 
في أوروبـــا. كما تدور منافســـة بينهما حول 
احتضـــان املقـــر األوروبـــي للبنك اآلســـيوي 
لالســـتثمار في البنـــى التحتيـــة. ومهما يكن 
من أمر فإن لوكسمبورغ ستقيم احتفاال كبيرا 
يوم االستفتاء البريطاني… إذ يتزامن خميس 

االستفتاء مع العيد الوطني للوكسمبورغ.

لوكسمبورغ {تتمنى} خروج بريطانيا لتصبح أهم سوق مالية أوروبية

جهد ضائع إليقاف عجلة األسواق الجبارة

مصرف أتش.أس.بي.سي 

يعتزم االنتقال إلى لوكسمبورغ 

إذا خرجت بريطانيا بحسب 

صحيفة التايمز

{إذا صـــوت البريطانيـــون لصالح خروج بالدهم مـــن االتحاد األوروبي، ســـيتعين علينا نقل مقر 

الهيئة المصرفية األوروبية من لندن إلى عاصمة أوروبية أخرى}.

أندريا إنريا
رئيس الهيئة املصرفية األوروبية

{التصويـــت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي يوم الخميس المقبل ربما يضر باقتصاد 

البالد بشكل أسوأ مما تتوقعه الحكومة البريطانية}.

جورج أوزبورن  
وزير املالية البريطاني

األسواق املالية لها القول الفصل في االستفتاء البريطاني

} تفرض متابعة مستجدات االستفتاء 
البريطاني على البقاء في االحتاد األوروبي، 

مراقبة ردود فعل أسواق املال العاملية 
الكبرى، ألنها ال تعبر عن مواقف أيديولوجية 
أو عاطفية أو وطنية، بل تضع أموالها وفقا 

ملا تقرأه بدراية عميقة حملصلة العوامل 
املؤثرة على األوضاع املالية.

وحني عبرت عن مخاوفها الكبيرة 
في األسابيع املاضية، فإنها لم تعبر عن 

انفعاالت، بل نقلت التريليونات من الدوالرات 
من رهانات معينة إلى رهانات آخرى، وهو 

ما يؤكد أن مخاوف خروج بريطانيا من 
االحتاد األوروبي كانت جدية ومقلقة بالفعل.

حني يخشى املستثمرون من املستقبل، 
تنخفض شهيتهم للمخاطرة فيبتعدون عن 
األسهم والنفط والبعض من العمالت مثل 

الدوالر األميركي، ويتجهون إلى الذهب 
والسندات املستقرة مثل األملانية، إضافة إلى 

عمالت املالذ اآلمن مثل الفرنك السويسري 
والني الياباني.

وشهدت أيام القلق من خروج بريطانيا 

نزوحا واسعا لألموال من بريطانيا، ما 
أّدى إلى انخفاض قيمة اجلنيه األسترليني 

وتراجع حاد في األسهم البريطانية.
لذلك ال ميكن إغفال االرتفاع الكبير أمس 
في اجلنيه األسترليني واألسهم البريطانية 
والعاملية وارتفاع أسعار النفط واالنخفاض 

الكبير في أسعار الذهب ألنها مؤشرات 
صريحة على انحسار مخاوف انفصال 

بريطانيا عن االحتاد األوروبي.
سبب القلق واالرتياح يكمن في أن خروج 

بريطانيا من التكتل ميكن أن يوجه ضربة 
شديدة إلى االقتصاد البريطاني، وضربة 

مماثلة إلى مستقبل بقاء االحتاد األوروبي، 
وقد يفجر أزمة اقتصادية عاملية كبرى.

ولم يسبق الستفتاء محلي أن حظي بهذا 
االهتمام العاملي، حيث تدفقت التحذيرات 

من جميع شركاء بريطانيا التجاريني 
واملؤسسات العاملية الكبرى لترسم 

سيناريوهات كارثية، متكنت أخيرا من 
ترجيح كفة البقاء في االحتاد، إضافة إلى 
عوامل داخلية أبرزها اغتيال النائبة جو 

كوكس، الذي أبعد الكثير من البريطانيني عن 
معسكر اخلروج.

ويشبه السيناريو ما حدث في استفتاء 
استقالل أسكتلندا، الذي كان يحظى بتأييد 

قومي واسع، لكن األوساط االقتصادية 
واملالية توحدت وبثت الرعب في أوساط 

األسكتلنديني من سيناريوهات االستقالل 
الكارثية.

يؤكد ذلك أن أسواق املال هي التي متلك 
القول الفصل، ألنها متثل خالصة املصالح 

االقتصادية ومتلك املوارد التي ميكن أن 
تدعم دفاعها عن مصاحلها. ومن املرجح أن 
تتصاعد حتذيراتها في الساعات األخيرة. 
وهي لن تتوّرع عن تصوير أن الشمس لن 

تشرق على بريطانيا إذا خرجت من االحتاد 
األوروبي.

ذخيرة اجلهات الرافضة للخروج أكبر 
من كل األرقام التي ميكن عرضها على 

الناخبني البريطانيني، ويكفي أن نشير إلى 
أن أكثر من 70 باملئة من التبادل التجاري 

للمملكة املتحدة يتّم مع شركائها في االحتاد 
األوروبي.

كما أن املركز املالي في لندن وهو أكبر 
مركز مالي في العالم، ويساهم بحصة 

كبيرة من الناجت احمللي البريطاني، ميكن 
أن يتعرض لزلزال كبير إذا نقلت املؤسسات 
الكبرى مقراتها من لندن إلى املركز املنافسة 

في أوروبا مثل باريس ولوكسمبورغ 
وفرانكفورت.

كل ذلك وحد املاكنة االقتصادية واملالية 
ملنع ذلك اخلروج، ألنها ال تقامر مبواقف 
وأدوار سياسية بل مبستقل تريليونات 

الدوالرات.
وبغض النظر عن حمالت التخويف، فإن 

خروج بريطانيا لم يكن ممكنا في أي وقت 
من األوقات، بسبب اجلبهة الهائلة من القوى 

السياسية واالقتصادية واملالية املسلحة 
باحلقائق واألرقام، في مواجهة أصوات من 
الهامشيني والغاضبني واالنطوائيني، الذي 

يحلمون بالوقوف في وجه عجلة التاريخ.
التحول األخير في استطالعات الرأي 
يؤكد تلك احلقيقة، ويعلن جناح اجلبهة 

املالية في فرض إرادتها، وهي التي متلك 
املوارد وتهيمن على وسائل اإلعالم من 
تلفزيونات وصحف ومجالت وفضاءات 

إلكترونية.
ويؤكد أن تلك اجلهة العريضة املسلحة 

باألموال هي من تقرر نتيجة االستفتاء 
حلماية املصالح االقتصاية العميقة، وأنها 

متكنت أخيرا من إيصال رسالتها إلى الرعية 
القاصرة بأنها ال ميكن أن تعرقل عجلة 

التاريخ.
كل ذلك يجعل إمكانية التصويت للخروج 

من االحتاد األوروبي من املستحيالت.

سالم سرحان

النفط في لندن

جو راندل:

المستثمرون يتفاعلون 

مع التغير الملموس في 

استطالعات الرأي البريطانية



محمد حماد

} اتســـعت مخـــاوف األوســـاط االقتصاديـــة 
املصرية، بعد الصدمـــة الكبيرة، التي أحدثها 
قـــرار البنك املركزي برفع ســـعر الفائدة بنحو 
علـــى اإليداع واالقتراض بنســـبة واحد باملئة 
خالل اجتماعات جلنة السياسة النقدية نهاية 
األســـبوع املاضـــي، وتزايـــدت ردود األفعـــال 
احملذرة من تأثير القرار على مناخ االســـتثمار 

في البالد.
وقال هاني توفيق رئيس اجلمعية املصرية 
لالستثمار املباشـــر، إن قرارات البنك املركزي 

تعد مبثابة ”إهدار للفرص وغياب للمنطق“.
وأكد في تصريحـــات لـ”العرب“ أنه عندما 
يرفع البنك املركزى ســـعر الفائـــدة فهو يتبع 
بذلك سياســـة انكماشـــية تـــؤدي إلى حتجيم 
االســـتثمار، فـــي وقت يســـعى فيـــه الرئيس 
املهنيـــة  واجلمعيـــات  والـــوزارات  املصـــري 
املتخصصـــة إلى جذب االســـتثمارات احمللية 

واألجنبية وزيادة معدالت التشغيل واإلنتاج.
وأشـــار إلـــى أن قـــرار رفع ســـعر الفائدة 
ستكون له تداعيات سلبية كثيرة على األوضاع 
االقتصادية، منها زيادة عجز املوازنة وتراجع 

معدل االستثمار وخفض معدالت النمو.
وكانت جلنة السياسة النقدية باملركزي قد 
رفعت أســـعار الفائدة نهاية األسبوع املاضي 
بنســـبة واحد باملئة، لتصل على اإليداع لليلة 
واحدة إلى 11.75 باملئة وهو أعلى مستوى لها 
في أكثر من 10 سنوات. وبلغت فائدة اإلقراض 
لليلة واحدة 12.75 باملئة وهو أعلى مســـتوى 

لها منذ عام 2008.
وتعقد جلنة السياســـات النقدية في البنك 
املركزي اجتماعا كل ســـتة أســـابيع للنظر في 

مستويات سعر الفائدة في اجلهاز البنكي.
ويرى محللون أن القرار سيؤدي إلى زيادة 
أعبـــاء خدمة الديون احمللية واخلارجية، التي 
تصـــل إلى نحـــو 349 مليـــار دوالر، ومتثل 97 
باملئة من حجم النـــاجت احمللي االجمالي وفق 
املوازنـــة العامـــة للعام املالي املقبـــل (2016 – 

2017) التي تبدأ مطلع الشهر املقبل.
قال إيهاب ســـعيد رئيس قسم البحوث في 
شـــركة أصول لالســـتثمارات املاليـــة، إن رفع 
أســـعار الفائدة ســـوف يؤدي إلـــى رفع تكلفة 
اإلنتـــاج والتمويل ومن ثم التأثير ســـلبا على 

نتائج أعمال الشركات.
أن األوسط االقتصادية  وأضاف لـ”العرب“ 
تلقت صدمة جديدة بســـبب هـــذا القرار حتى 
وإن كان يســـتهدف مواجهة معدالت التضخم 
التـــي جتـــاوزت 12.2 باملئة، ألنـــه ليس احلل 

الوحيد لكبح جماح التضخم.
وأوضـــح أن التضخـــم الـــذي تعاني منه 
مصر ليس ناجما عن نشـــاط اقتصادي وقوة 
الطلـــب، إمنا ســـببه ارتفاع التكلفـــة وتراجع 
قيمـــة العملة، ما يدخل االقتصاد في ما يعرف 
بالركـــود التضخمي، والذي تكـــون مواجهته 
دائمًا عن طريق السياسات التوسعيه لتنشيط 
االســـتثمار، وليس  الطلـــب وحتفيـــز منـــاخ 

بتضييق السياسات النقدية.
يصل حجم االحتياطي لدى البنك املركزي 
املصري من العمـــالت األجنبية إلى نحو 17.5 

مليار دوالر
ووضعت موازنة العام املالي املقبل العجز 
املســـتهدف عند نحو 36 مليار دوالر، لكن قرار 
رفع أســـعار الفائدة يرجح ارتفاع ذلك العجز 
بنحو 360 مليون دوالر. وكان بنك االســـتثمار 

بلتـــون قد أصدر تقريرا قبل صدور قرار البنك 
املركزي، يرجح اإلبقاء على أسعار الفائدة دون 
تغيير، جـــراء التطورات االقتصادية التي متر 

بها البالد.
وقـــال إن أثـــر انخفـــاض اجلنيـــه مقابل 
الدوالر ال يزال مســـتمرا إلى حد كبير، وهو ما 
يعكسه ارتفاع سعر صرف الدوالر في السوق 

املوازية.
واســـتندت توقعـــات بلتـــون إلـــى ارتفاع 
معدالت التضخم الرئيســـية في مؤشر أسعار 
املســـتهلك بشـــكل حاد لتصل إلى 12.2 باملئة 

وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2009.
وتفاقمـــت الضغـــوط التضخمية بســـبب 
زيادة معدالت اســـتهالك املصريني في شـــهر 
رمضان والتعديل احلكومي ألسعار اخلدمات 
واألدويـــة، إضافة إلى التداعيـــات املتواصلة 
للتخفيضات الســـابقة في سعر صرف اجلنيه 

مقابـــل الدوالر. وأكد بنـــك بلتـون أنـه في ظـل 
هذه التحديـــات الصعبة، اختـــارت احلكومة 
عـــدم تطبيـق التعديالت فـي أســـعار الـوقـود، 
والتي كـان مـن املقــــرر دخـولها حيـز التنفيذ 
نهـاية الشـــهـر احلـالي، كـمـا لـم يحـرك البنـك 
املـركــــزي الســـعر الرســـمي للـــدوالر مقـابل 

اجلنيه.
وأشار احمللـل االقتصـادي سيـد عـويضي 
إلـــى أن قرار رفـع أســـعـار الفـائـدة ســـيـؤثر 
ســـلبا على تعـامـالت البـورصة، وســـتكون له 

تداعيات متعـددة علـى حـركـة التعامـالت.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن هناك عالقة عكســـية 
بني ســـعر الفائدة وســـوق املال، مـــا يعني أن 
رفـــع الفائدة، خاصة بهـذه النســـبـة الكبيـرة، 
ســـيـؤدي إلـــى هبـــوط كبيـــر في مؤشـــرات 
البورصـــة، ويؤثـــر أيضـــا علـــى مســـتويات 

السيولة في السوق.

وأكد محمـــد عبدالفتاح احمللل االقتصادي 
بشركة بايونيرز لألوراق املالية أن قرار البنك 
املركـــزي قد يكـــون مقدمة خلفـــض جديد في 
ســـعر صرف اجلنيه الرســـمي مقابل الدوالر 
في تعامـــالت البنوك ليصل إلـــى 10 جنيهات 

للدوالر.
ويبلغ سعر الصرف الرسمي للجنيه مقابل 
الـــدوالر في تعامالت البنـــوك نحو 8.88 جنيه 
للبيـــع، بينما يزيد علـــى 11 دوالرا للجنيه في 

السوق املوازية (السوداء).
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◄ ذكر مكتب الصرف املغربي، 
أمس، أن امليزان التجاري سجل 

عجزا بنسبة 7.7 باملئة خالل 
األشهر اخلمسة املاضية ليصل إلى 

حوالي 7 مليارات دوالر، متأثرا 
بضعف النمو الذي تراجع إلى 1.5 

باملئة.

◄ قالت وزارة التخطيط التنموي 
واإلحصاء القطرية إن احلكومة 

تتـوقع عجزا مـاليا بنسبة 7.8 باملئة 
في املوازنة للسنوات الثالث املقبلة 
بعد تضرر اإليرادات من انخفاض 

أسعار الغاز الطبيعي والنفط.

◄ بلغ إنتـاج سلطنة عمان من 
النفط اخلام واملكثفات النفطية 

خالل مايو املاضي قرابة 31 
مليون برميل يوميا أي مبعدل 

يومي جتاوز األلف برميل، مسجال 
ارتفاعا بلغ 0.56 باملئة مقارنة 

بأبريل.

◄ تتوقع مؤسسة ألنب كابيتال 
املتخصصة في الدراسات املتعلقة 

بالقطاع الصحي منو سوق الرعاية 
الصحية في اخلليج بنسبة 12.1 

باملئة ومببلغ يصل إلى قرابة 71.3 
مليار دوالر بحلول 2020.

◄ كشفت وزيرة التعاون الدولي 
املصرية أمس، أن بالدها تتفاوض 

مع البنـك األفريقي للتنمية 
للحصول على 500 مليون دوالر 
بحلول سبتمبر، وهي الشريحة 

الثانية من قرض بقيمة 1.5 مليار 
دوالر.

◄ قال بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) أمس، إن فرعه في البحرين 
سيشارك كممول رئيسي في متويل 

مشروع ديرة العيون لبناء 3100 
وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 
قيمتها اإلجمالية 730 مليون دوالر.

باختصار

اقتصاد
رفع أسعار الفائدة المصرية يثير سخرية األوساط االقتصادية

حذر اقتصاديون من التداعيات الســــــلبية لقرار البنك املركزي املصري برفع سعر الفائدة 
ــــــة، وأكدوا أن اخلطوة تعد ضربة جديدة لفرص  ــــــى اإليداع واإلقراض بنحو واحد باملئ عل
إنعاش االســــــتثمارات احمللية واألجنبية، ألنها تشــــــجع على االدخــــــار وإيداع األموال في 
البنوك بدل استثمارها. ورجحوا أن يكون القرار مقدمة خلفض جديد في السعر الرسمي 

للجنيه املصري مقابل الدوالر.

[ ضربة جديدة لفرص إنعاش االستثمارات المحلية واألجنبية [ القرار يزيد أعباء خدمة الديون وعجز الموازنة العامة للدولة

مطبات جديدة أمام تدفق االستثمارات

سيد عويضي:

البورصة ستكون أكبر 

الخاسرين ألن القرار سيؤدي 

إلى شحة السيولة فيها

} ديب - أعلنت بلدية دبي أمس أنهـا ستنشئ 
نهايـــة هـــذا الشـــهر أكبــــر محطــــة لتحويل 
النفايـــات الصلبـــة إلـــى طاقـــة بتكلفـــة تقدر 
بحـوالي 540 مليون دوالر في منطقة الورسان 
2، بهدف حتقيق رؤيـــة اإلمارة بأن تكون دبي 
أكثر املدن اســـتدامة وذكاء فـــي العالم بحلول 

عام 2021.
وســــتحقـق هـــــذه اخلطـوة مـــــا جـاء في 
أجنـدة اإلمـارات بالتقليـل مـن طمـر النفـايـات 
بنســــبـة 75 باملئـــــة فــــي الســــنـوات اخلمـس 
املقبلـــــة وتوفيـر مســــاحـة األراضي املهـدورة 
فـــــي مكـــــب النفـايـــــات عـالوة علـــــى حمـاية 
البيئـــــة مــن غــاز امليثـــــان املنبعـث مـن مكـب 

النفـايـات.

وقال حســـني ناصر لوتاه، مديرعام بلدية 
دبي إن ”مدة التنفيذ ســـوف تســـتغرق ثالث 
ســـنوات على أن يتم بدء تشـــغيل احملطة في 
الربع الثاني من 2020 لتستقبل ألفي طن متري 
من نفايات البلديـــة الصلبة يوميا في املرحلة 

األولى إلنتاج 60 ميغاواط“.
وبـــدأت دبي منذ ســـنوات قليلة فقط تنظر 
إلى النفايات كمصـــدر للطاقة البديلة، إذ تعد 
املكبات من أكبر مصادر غاز امليثان الذي يؤثر 
علـــى حرارة اجلو بنحو 21 مرة مقارنة بتأثير 

ثاني أكسيد الكربون.
ويعتبر مشـــروع حـــرق النفايـــات باكورة 
أربعة مشـــاريع إلنتاج الطاقة اخلضراء قامت 
البلدية بالتنســـيق مع املجلس األعلى للطاقة 

وهيئة كهرباء ومياه دبي بدراساتها لتوفير 7 
باملئة من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة 

النظيفة بحلول 2020.
وبينما يتمثل املشروع الثاني في معاجلة 
املخلفات العضوية الناجتة من سوق اخلضار 
والفواكه واملطاعم والفنادق وشركات األغذية، 
فإن املشـــروع الثالث هو توليـــد الكهرباء من 
مكـــب النفايـــات في منطقـــة القصيص وجبل 
علـــي، واملشـــروع الرابع هو محطـــة حتويل 
غـــاز امليثان في محطة معاجلـــة مياه الصرف 

الصحي إلى طاقة.
ويعّد مكـــب نفايات دبي واحدا من أضخم 
املواقـــع املخصصة جلمع النفايات في اإلمارة 
إذ يســـتقبل 5 آالف طن يوميا، وهذا املكب هو 

املصدر األساســـي النبعاث الغـــازات الدفيئة. 
ويقدر حجـــم النفايات الصلبـــة التي تنتجها 
دول اخلليـــج بنحو 70 ألف طـــن يوميا إال أن 
نسبة ما يعالج منها تقدر بنحو 20 باملئة فقط. 
ويقدر مختصون حجم خسائرها الناجمة عن 
عدم تدوير النفايات مببلغ يتراوح بني 5 إلى 7 

مليارات دوالر سنويا.

دبي تبني أكبر محطة في الشرق األوسط لتحويل النفايات إلى طاقة

{التحـــول إلـــى نظام اقتصادي جديد لتونـــس يحتاج إلى تنفيذ إصالحات موجعة تشـــمل وضع 

سياسة للتحكم في األجور وهيكلة المؤسسات العمومية والصناديق االجتماعية}.

توفيق الراجحي
املستشار االقتصادي لرئيس احلكومة التونسية

{تطوير أدوات وضوابط تنظيم الخدمات اإللكترونية وتعزيز سبل حماية حقوق المستهلكين 

بها باتت ضرورة لالستعانة بأفضل الممارسات العالمية في هذا الصدد}.

سلطان بن سعيد املنصوري
وزير االقتصاد اإلماراتي

إيهاب سعيد:

ال يمكن مواجهة التضخم 

عن طريق رفع سعر الفائدة 

بسبب ركود االقتصاد

حسين ناصر لوتاه:

مدة التنفيذ ستستغرق 

3 سنوات وسيتم تشغيل 

المحطة في منتصف 2020

هاني توفيق:

قرار البنك المركزي يمثل 

إهدارا للفرص وغيابا للمنطق 

في رسم السياسات النقدية

سوالر إمبلس تعبر األطلسي

في طريقها إلى أبوظبي

الشمســـية  الطائـــرة  أقلعـــت   – نيويــورك   {
”ســـوالر إمبلس 2“ أمس من مطـــار جيه. أف. 
كنيدي في نيويورك لعبور احمليط األطلســـي، 
بقيـــادة الطيار السويســـري بيرتراند بيكارد، 

في إطار رحلتها التاريخية حول العالم.
وتوقــــع فريــــق املشــــروع أن تســـتغـرق 
الـرحلة مدة تتـراوح بني 90 إلى 110 ســـاعـات 
قبــــل أن تهبـــط الطائـــرة في مطار إشـــبيلية 

بأسبانيا.
ويأمل الفريق السويسري الذي ينظم رحلة 
الطائـــرة حلشـــد التأييد لتكنولوجيـــا الطاقة 
النظيفة أن تختتم الطائرة رحلة الدوران حول 
العالـــم في أبوظبي وهي النقطة التي انطلقت 

منها الرحلة في مارس عام 2015.
ويتبـــادل بيكارد السويســـري مع مواطنه 
أندريه بورشـــبرج قيادة الطائـــرة، وقد تدربا 
علـــى البقـــاء منتبهـــني لفتـــرات طويلـــة من 
الـوقت، بســـبب بطء الطائرة مقـارنة بالطائرة 

التقليدية.
وتـــدار محـــركات الطائرة األربعـــة بطاقة 
مســـتمدة من أكثر من 17 ألف خلية شمســـية 
مثبتة على اجلناحـــني، املصنوعني من ألياف 
الكربـــون اخلفيـــف للغايـــة ويعـــادل وزنهـــا 
اإلجمالي وزن سيارة، وميكن للطائرة التحليق 
على ارتفاع 8500 متر، وبسرعة تصل إلى 100 

كيلومتر في الساعة.
} بيرتراند بيكارد يســـتعد أمس لإلقالع بالطائرة ”ســـوالر إمبلس 2“ من نيويورك لعبور احمليط االطلسي وتسجيل رقم قياسي ألطول رحلة بطائرة 

شمسية دون استخدام قطرة من الوقود. 



} يعترف جميع كبار السن ـ وحتى متوسطي 
العمر ـ في العالـــم العربي، أّن العصر الذهبي 
للرومانســـية كان قـــد انتهـــى منـــذ ســـتينات 
وســـبعينات القـــرن املاضي، وكأنهـــم يقرنون 
هذه املرحلة بكالســـيكيات األبيض واألســـود، 
وما حتملـــه رمزية هذيـــن اللونني من وضوح 

وتضاد، وأناقة أيضا.
تتفق دراســـات شـــبه موثقة، على أّن املرأة 
أكثر ميـــال لهـــذه الطبيعة العاطفيـــة احلاملة، 
والتي اصطلح على تســـميتها بالرومانســـية 
لـــدى العامـــة، دون التوقـــف عنـــد مفهومهـــا 
املعرفـــي األعمـــق، ويوعزون ذلك إلى أســـباب 
وعوامل بيولوجية واجتماعية وتربوية تتعّلق 
بالثقافـــة الســـائدة، ولعّل أهم هذه األســـباب، 
هـــي آلية الدفاع والهروب أيضـــا من التركيبة 
البطريركية الســـائدة، وحاالت القهر املسلطة 
ضدها فـــي العاملني العربي واإلســـالمي، لكّن 
دراسات حديثة تفّند هذا التعميم وجتعل األمر 
متســـاويا بني اجلنســـني، من حيث االستعداد 
النفســـي والبيولوجـــي فتربط األمـــر باخليار 

املعرفي وامليول الفني احملض.
للرومانســـية،  ينتصـــرون  الذيـــن  أغلـــب 
يشتركون في سمات تكاد تكون  متشابهة، وهي 
الطبـــع الهادئ، وامليل إلـــى العزلة واالنطواء، 
كما ال ميكن إغفال املنبت الريفي لدى الكثيرين 
منهم ومـــا يعنيه من تعّلـــق بالطبيعة، وكذلك 
اخللفيـــة االجتماعيـــة التي جـــاؤوا منها، إذ 
الحظنا أّن نسبة كبيرة من الرومانسيني قادمة 
مـــن بيئـــات فقيـــرة أو متوســـطة، دون إغفال 

املدللني من امليسورين أيضا.
أغلـــب الرومانســـيني عانـــوا مـــن هـــزات 
وصدمات حياتية، كما أنهم ميالون إلى حاالت 
احلزن والشـــجن، لكّن غير املتعّمق في ســـلوك 
ومنط تفكيـــر هؤالء، يالحظ بعـــض التناقض 
الذي يبـــدو صادما في نزوع هـــذه الفئة نحو 
حـــاالت الغضـــب العنيـــف، والـــذي يوصـــف 
باجلنـــون أحيانا، فهـــم ال يعترفون  باملعقول، 
ألن الرومانســـية ال ميكن أن تكون عاقلة وهي 
ناجتـــة أصال عن رغبة فـــي اجلنون، حتى قال 
أحدهم ”ال ميكن أن تعطي تعريفا للرومانسية 
دون أن تكـــون مجنونـــا“، وهـــو مـــا يذكرنـــا 
بأحـــد أكبر رمـــوز األدب الرومانســـي العربي 
جبران خليل جبـــران ومؤلفاته ذائعة الصيت، 
و“األجنحة  و“العواصـــف“  ”املجنـــون“  مثـــل 
املتكسرة“، وفي هذا اإلطار يقول كاتب القصة 
األسعد بن حسني، والذي يلقبه أصحابه تفّكها 
بـ“األتعـــس بن حزين“، ”ضقت ذرعا بالوشـــاة 
والغّشاشـــني مـــن بّياعـــي الـــورود الســـاكتة 

ومعارضة أهـــل حبيبتي املتأّففـــني من فقري، 
فامتطيت رأسي والطائرة ألحّط في روما التي 
تبعد مســـافة ســـاعة عن مدينة تونس، بعد أن 
اســـتدنت مئتـــي دوالر، واشـــتريت باملبلغ كّله 
وردا، ثم عدت بعد ســـاعة، ألنثـــره أمام بيتها، 
ذلـــك أّن ورود مدينتنا ال تليق بحبنا العظيم“، 
كما تلتقـــي الفروســـية في الذاكرة الشـــعبية 
بالرومانسية في قصص حب ذات بعد ملحمي 
وشعري كالرجل الذي حدثنا عن جده الذي دفن 
حصانه في مراســـم تليق بنبيل حقيقي، وزرع 
في تربة القبر عشبا ووردا وقصبا من السّكر، 
ســـألناه عـــن هذا الطقـــس الغريب،  فـــرّد بأّن 
احلصان قد أصيـــب برصاصتني قاتلتني حني 
كان جّده يختطـــف جّدته من ديار أهلها، فعمد 
إلى تكـــرمي احلصان عبر دفنه بعد أن ألبســـه 
حدوات من ذهب، وصبغ غّرة اجلواد باحلّناء.

وال تخلـــو قصـــص احلـــب الرومانســـي ـ 
كعادتهـــا ـ من نهايـــات حزينـــة ومفجعة مثل 
قصة الشاعرة الســـورية الراحلة (د ح)، سألنا 
عن سبب ما حّل بها من اضطراب في السلوك، 
فقيـــل لـــي إّنهـــا كانت تعشـــق شـــاعرا يكمل 
دراســـته في موســـكو، وكان االثنـــان يتبادالن 
رسائل الشـــوق والوعود، ذهبت الستقباله في 
املطار بعد إمتام دراسته، وبعد انتظار طويل، 
فوجئت بظهوره مع أطفاله وزوجته الروسّية، 
مـــّر من أمامها دون أن ينتبـــه حتى لوجودها، 
حـــدث كل هـــذا إثر مزحـــة ثقيلة مـــن أصدقاء 
االثنني حني كانوا  يكتبون لها رســـائل الغزل 

باسمه، ودون علم منه.
”عيشـــة“ قصـــة أخـــرى من قصـــص احلب 
في الشـــام، ولوال بعدها الرومانسي ملا خّلدت 
في إحدى املســـرحيات، فلقـــد وعدها حبيبها 
بانتظارهـــا عنـــد موقـــف الترامـــواي (أيـــام 
الترامواي) في متام الســـاعة الثانية والنصف 
قصد الـــزواج، والهـــروب من جحيـــم والدها 
املتغطرس، لبســـت فســـتانها األبيض امللّطخ 
بالتـــوت حتت املعطف األســـود، حملت قرنفلة 
حمـــراء وانتظرتـــه.. مازالت (عيشـــة) تنتظر 
الســـاعة الثانية والنصف حتى اليوم، منذ ما 
يقارب اخلمســـني عاما.. مـــات األب، واختفت 
ســـّكة الترامـــواي حتـــت زفت الطريـــق، ذبلت 
القرنفلة وتيّبســـت .. لكّن بقعة التوت مازالت 
طرّية وتنتظر.. قيل ـ والعهدة على الراوي ـ إّن 
حبيبها قد عاد، طرق الباب كثيرا، لكّن عيشـــة 
لـــم تفتح له، ظنا منها أّن الســـلطات قد جاءت 

لتأخذها إلى مستشفى األمراض العقلية.
الرومانسيون حاملون بالتأكيد، ولكن مباذا 

يحلمون؟ رمبا بالتقاء شريك واقعي.

كواقعيـــني  أنفســـهم  يقدمـــون  الذيـــن   {
يبـــدأون حديثهـــم بالتهجم على الرومانســـية 
والرومانســـيني، وكأّن األصـــل فـــي نظرهم أن 
تكون واقعيا، والشـــاذ أن تصنف كرومانسي، 
أي فـــي خانة املريض الـــذي ينبغي معاجلته، 
وهم في ذلك يحشـــدون شـــتى األقوال املأثورة 
للتدليـــل على صحـــة رأيهم، وحتـــى تلك التي 
ومؤسســـوها،  الرومانســـية  منظـــرو  قالهـــا 
كاستشـــهادهم بالكاتب األملاني غوته في قوله 
إن الرومانســـية ”مرض وضاللـــة مهلكة“، كما 
عرفهـــا ووتر هاوس بأنها ”جهـــد للهروب من 
الواقع“، ولعّل أخطرها هي عبارة أحد املفكرين 
األملان ”الرومانسية طغيان الفن على احلياة“.

أصحاب هذا املبدأ يرون أّن الواقع مقياس 
كل شيء، منه وإليه يعود اإلنسان في مسيرته 
احلياتية والوجودية، وما عداه ضالل وتضليل 

للذات واآلخر.
كل األفـــكار اخلالدة، هي تلـــك التي تنطلق 
مـــن الواقع وتعـــود إليـــه، أّما الهـــروب نحو 
الرومانســـية، وإن كانت ذات نزعة ثورية، فهي 
شكل من أشكال الكذب على الواقع بدل السعي 

لتغييره أو حتى االرتقاء به.
ليس مـــن الواقعية أن نصنـــف الواقعيني 
فـــي خانـــة واحـــدة، فاخللفيـــات االجتماعية 
واأليديولوجيـــة، لهـــا تأثيراتهـــا فـــي قـــراءة 
الواقـــع، حتـــى أّن بعض ذوي الفكر املتشـــّدد 
يعـــادون الرومانســـية على اعتبارهـــا نزوعا 
نحـــو متجيد الفردانيـــة ومتردا علـــى الواقع 

ونصوصه التشريعية.
الواقعيـــة  فيقـــرؤون  اليســـاريون   أمـــا 
وميجدونها من منظور جدلي، مســـتندين إلى 
مبدأ الصراع الطبقي وحتمية انتصار الفئات 
الكادحة التي ستؤســـس دولتها وفق مصالح 
الطبقـــة العريضة وبناهـــا الفوقيـــة، دون أن 
يغفلوا عن انتقاد رفاقهم احلاملني ويتهمونهم 
بالرومانســـية الثورية، كما يعتبر الكثير منهم 
العالقات العاطفية متييعا الستحقاقات الواقع 

وقفزا على سلم األولويات،
يقـــول كـــرمي (محـــام، 48 عامـــا) ”عشـــت 
مراهقتي رومانسيا حاملا، يعتقد أن احلياة في 
مكان آخر، حتى كدت أخســـر دراستي وأضيع 
حياتـــي، ثم عشـــت صدمـــة عاطفيـــة جعلتني 
أصحـــو من غفوتي وال أتعامـــل إّال مع الواقع، 
وبفضل ذلك حققت مـــا أنا عليه اآلن“. أّما (ح، 
50 عامـــا) وهو كاتب، فإنه يتذكـــر من املرحلة 
الرومانســـية التي أقلع عنها كمـــا يقول، هذه 
احلادثة التي يرويها بشيء من السخرية ”في 

بدايـــة ســـنة 1984، وبعد ســـهرات رأس العام 
اســـتفاقت تونس علـــى ما يعـــرف بانتفاضة 
اخلبـــز، احتجاجـــا علـــى رفع أســـعار اخلبز 
واملعّجنات، عّمت املظاهـــرات كل أنحاء البالد 
وأعلنـــت حالة الطـــوارئ، كنت آنـــذاك أعيش 
مراهقتـــي العاطفيـــة والسياســـية، انضممت 
إلى جحافـــل املتظاهرين واحملتّجني ثّم أطلقت 
إشاعة بأّني قد ’استشهدت‘.. وصل اخلبر إلى 
أمي التي أغمـــي عليها، وأقام رفاقي في بيتنا 
بإيعاز مّني، مراسم عزاء على أصوات األغاني 
الثورّية، بينما كنت أقّضي ليلتي في بيت أحد 

األصدقاء بعد قرار منع التجوال.
لـــم أكن أقصد مـــن وراء هذه اإلشـــاعة إّال 
جّس نبض جارتنا الصبّيـــة التي كنت أحبها 
بجنـــون، ففي اليـــوم التالي، فاجـــأت جمهور 
املعّزيـــن بحضوري، وذلك بعد أن ’اســـتمتعت‘ 
لبـــكاء جارتنا الصبّية، أرضيـــت غروري وأنا 
أتلّصص عليها من بعيد، عانقتني في البداية، 
مبتهجة لسالمتي، بادلتها العناق الذي لم يدم 
طويال.. لقد عـــادت لعنجهيتها وعـــدم املباالة 
مبغازالتي العابرة، وعدت بدوري إلى شرفتي، 

وأغاني مارسيل خليفة وعبداحلليم حافظ“.
برامـــج تلفزيـــون الواقـــع جـــاءت لتفضح 
الرومانســـية الكاذبة، وشـــّدت جمهورا كبيرا 
إليهـــا بســـبب حاجـــة النـــاس إلـــى الصدق 
والواقعية، بعد أن مّلوا الرياء والكذب وتزوير 
احلقائق، بنظر الكثير من الدارسني، ويضيف 
أحدهـــم أّن الواقـــع أكثر صدقـــا وأغنى خياال 
وأمتع معايشة ـ رغم قساوته ـ من الرومانسية 
املضللة، فالواقعي يعطيك خبزا، أو ميكنك من 
عمل، أو يساندك في احتجاج، أّما الرومانسي 
فيقـــول لك ”حتمل اجلوع علـــى أنغام البيانو، 
أو ملـــاذا لم تـــأكل الكيك؟“ كما تســـاءلت ماري 

انطوانيت عشية الثورة الفرنسية.
أغلب شـــباب اجليل اجلديد يصف نفســـه 
بالواقعي، وال يخفي اســـتهزاءه بالرومانسية، 
معتبـــرا إياهـــا ضربا من املاضـــي الذي كانت 
تنعدم فيه وســـائل االتصـــال احلديث، فيركن 
الناس ـ بنظـــر أحد الشـــبان اجلامعيني ـ إلى 
العيـــش في احللم، ويضيـــف ”اآلن وقد أصبح 
احللم واقعا، فلماذا نشـــغل أنفســـنا باألوهام، 
هل حقا يجد هؤالء الرومانســـيون وقتا لذلك؟ 

وبدل أن حتلم، تعال وحقق حلمك.
”الواقع في نظر شاب آخر يجلس عاطال في 
املقهى شـــديد القتامة، وال تغيره الرومانسية 
وظل شاخصا بعينيه  بالتأكيد، بل شيء آخر“ 
أمام جهاز التلفزيون وهو يبث أخبار الكوارث.

حكيم مرزوقي

} الرومانســـية ـ وقبل أن تسود لدى الفئات العريضة من الناس كأسلوب حياة 
يتمّيـــز بالعذوبة والخيال ـ هي حركة فنية وأدبية وفكرية ظهرت في أوروبا عند 
أواخر القرن الثامن عشـــر، وبلغت ذروتها في منتصف القرن التاسع عشر، وكان 
انتشـــارها كرد فعل على الثورة الصناعية وما صاحبها من متغيرات سياســـية 

واجتماعية، شملت كل أشكال الفنون.
الخيال أهم خصائص المذهب الرومانســـي، وهو المصدر األساسي للرؤية 
الفنية والتجربة الحياتية، والرومانســـيون يدعون إلـــى التحرر من قيود العقل 

السائد والواقع الذي يكبله، ومن ثم التحليق في سماء األحالم.
وفي بدايات القرن العشـــرين تعرضت الرومانســـية إلى هجوم شديد من قبل 
النقاد ألنها تســـلب من اإلنســـان عقله ومنطقه، وجاءت الواقعية بكل أشـــكالها 
التعبيريـــة لتحـــاول أن تحّل محلهـــا، وذلك فـــي مواكبة للتغييـــرات والثورات 
االجتماعية والسياســـية، مما أدى إلى انحصار الرومانســـية واتهام أصحابها 

بالتنّكر واالنسالخ عن قضايا الفئات العريضة والمسحوقة.
تجاوزت ثنائية الرومانســـية والواقعية، النزعة الفردية والمزاج الشخصي، 
ووقعـــت فـــي براثـــن االســـتقطاب السياســـي واأليديولوجـــي بين المعســـكر 
االشـــتراكي من جهة، والليبرالي من جهة ثانية، ونشـــأ نوع من الحروب الفنية 
بين المدرســـتين، ففي عام 1968 قدمت الســـينما األميركية في إنتاج ضخم فيلم 

”روميـــو وجولييت“ لإليطالي فرانكو زيفيريلي، ولكن المبارزة بالســـيوف عادت 
بالمسدســـات والمدافع الرشاشـــة، كدليل على أن العصر قد تغير، وتلى ذلك بعد 
عاميـــن فيلم ”قصة حب“ لألميركى إريك ســـيجال، وفـــي المقابل جاءت أفالم ما 
يعرف بالواقعية االشـــتراكية لترّوج لمفهوم البطـــل الواقعي واإليجابي، بنزعة 
ال تخلـــو من الرومانســـية الثورية والموّجهة، كأفالم ”عشـــرة أيام هزت العالم“ 

و“األم“ وأعمال أخرى.
وفي األلفية الجديدة ـ وبعد ســـقوط جدار برلين ـ أطلت الرومانسية برأسها 
من جديد مع تنقيحات واقعية ال بد منها، وظل العالم العربي يســـتهلك الواقعية 

واالشتراكية على حد سواء ويهضم النزعتين بطريقته.
الرومانسيون ال ينقرضون (إّال إذا أبادهم الواقعيون)، والواقعيون يتمّددون 
مع اكتســـاح النزعات الماديـــة كل مظاهر الحياة، وال يختفـــون إّال بقيام ”ثورة 
رومانسية“، ولعّل خير ما يدّلل على ذلك ما خص به أحد الكتاب هذه الصفحة من 
الجريدة بقوله في نص يمزج بين الحساســـيتين، ويقول في بعض ســـطوره ”ما 
معنى أن أطرق باب بيتكم وأســـتعير مكواة أو ملحا أو فردا للتبخيش(آلة ثقب) 
في منتصف الليل دونما ســـبب، ما معنى أن أحاور أباك في العولمة والفوتبول 
وغالء المعيشـــة، وهو بكامل شـــواربه وجّالبيته وأرجيلته، ما معنى أن أنصت 
إلى أمِك الّســـمينة وهي تفصفص البزر وتشـــُتم جاراتها وأشـــرار المسلسالت، 
ما معنى أن يســـألني خالك عن مصروفي اليومي دون أن أســـكب كأس الشـــاي 
الساخن على قميصه الزهري، ما معنى أن  أبتسم إلى أخيك الصغير وأثني على 

ذكائـــه وهو يعبث بموبايل ويغّني لنجوم الكليبات، ما فائدة أن أحبك وأنا كاره 
لنفســـي ووقتي، خجل من نزواتي، وغير واثق من صّحة كالمي، ما فائدة الكالم 
عن العشق في زمن االكتفاء بالحديث عن العشق، ما قيمة الخرافة دون تصديق، 
ومـــا قيمة كتاب ال يتذّكر عنوانه عّمال المطابـــع، كيف لي أن أحبك دون أن تبّلل 
السماء راحات قومي في صالة االستسقاء؛ ودون أن أراوغ وأكذب، وأّدعي بأّني 

مشغول بقضايا كبرى ومصيرّية.
إلـــيَّ بفيلم خرافي كي ندخل صالة عرضه ســـوّيا وتشـــتاق يدي إلى يدك في 
الظالم سوّيا، ونبكي على أبطاله بعد نهايته سوّيا، إليَّ بأمطار نقّية كي نركض 
تحتها طويال، وفي شارع نظيف دون حفر، إليَّ ببيت فسيح كي أطاردك بين أثاثه 

وحدائقه وزواياه.
إلـــيَّ بنادل مطعم أو ناطور بناية يحّيي العّشـــاق كمـــا في الروايات واألفالم  
دون احتيـــال، إليَّ بفـــرس أبيض دون حدوات، يركض فـــوق الزفت دون انزالق، 

ودون أن يجفل من صافرات الشرطة والشاحنات.
إلـــيَّ بـــرواة ثقاة يخّبـــرون األجيال عـــن حّبنـــا دون أن يّتهمونـــا باالبتذال 

والسوقّية والعمالة لألجنبي.
قـــد يعجبني اآلن أبوك وهو ينفـــث دخان أرجيلته في وجه الفراغ، وتعجبني 
أّمك وهي تســـخر من خرافة النحافة باألكل والمسلسالت بعد سنين الزواج، كما 
قـــد يعجبني أخوك الصغير وهو يمارس الحداثة ببهجة وانشـــراح، أّما قميص 

خالك الذي ما ينفّك يسألني عن راتبي ونوعّية سجائري، فال يعجبني أبدا“.

الحياة قاسية 

دون خيال وأحالم 

القمح أنفع 

من الورد

الرومانسيون والواقعيون.. أجنحة متكسرة في مواجهة خطى متعثرة
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أضداد

الرومانسيون ال 

يعترفون باملعقول، 

ألن الرومانسية ال 

يمكن أن تكون عاقلة، 

وهي ناتجة أصال عن 

رغبة في الجنون

الواقع مقياس كل شيء، 

منه وإليه يعود اإلنسان 

في مسيرته الحياتية 

والوجودية، وما عداه 

ضالل وتضليل للذات 

واآلخر

«أميـــل للكتابات الواقعية والســـاخرة التي تصنع الحياة اليومية ألن مصدرها الشـــارع وألســـنة 

الناس، فهي هجاء ساخر، يمكن أن يبكي ويضحك في آن معًا}.

جنم الدين السمان 
كاتب وصحافي سوري

«الرواية لم تحّدد ألحد قواعد ثابتة، يســـتطيع الكتـــاب ارتياد عوالم غير معلومة، غير واقعية، 

وغير مخترعة، وإال ملاذا كان الخيال جزءا أساسيا من الكتابة}.

خالد خليفة
روائي سوري

[ العالم العربي يستورد الواقعية والرومانسية على حد سواء [ كل طرف يحلم بنقيضه لتحقيق العالقة التكاملية

الواقعية تثبت األقدام على األرض

 الرومانسيون يجملون حديد األقفال والجسور



الثالثاء 2016/06/21  - السنة 39 العدد 10313

تحديات

} لنــدن –  عندمـــا اعتلـــت املترجمـــة ديبورا 
سميث املســـرح خالل حفل توزيع جائزة مان 
بوكـــر العامليـــة األســـبوع املاضي، لتتشـــارك 
التكـــرمي -وجائـــزة حجمهـــا 50 ألـــف جنيه 
اســـترليني- مع هـــان كانغ، الكاتبـــة الكورية 
اجلنوبيـــة، ومؤلفـــة روايـــة ”النباتيـــة“، مت 
تســـليط الضـــوء علـــى دور كان مـــن الناحية 

التقليدية ُيترك دائما في الظل.
وكانـــت املكانة املتواضعـــة للمترجم أحد 
العوامل وراء إصالح هذه اجلائزة التي كانت 

متنح حتى العام املاضي فقط للمؤلف.
ويعتقـــد روبـــرت تشـــاندلر، الذي تشـــمل 
ترجماته إلى اللغـــة اإلنكليزية كتابات ألندري 
بالتونوف وفاسيلي جروســـمان وأليكساندر 
بوشكني، أن الغطرســـة التي يتسم بها العالم 
الناطق باللغـــة اإلنكليزية تعني أن املترجمني 
ال يحظـــون بقيمـــة كبيرة كما هـــي احلال في 

الثقافات األخرى، مثال كما في روسيا.
وأحد الدالئل على هذا هو أنه كثيرا ما يتم 
حذف أسماء املترجمني من املراجعات النقدية. 
ويقول تشـــاندلر ”وهذا يزعجنـــا بالفعل وعن 
حـــق“. مع ذلـــك، يكتشـــف حتوال فـــي العالم 

الناطق باللغة اإلنكليزية.
وتعتقـــد روس شـــوارتز، التـــي ترجمـــت 
(األمير  رواية أنتوني دي سانت ”إكزيوبيري“ 
الصغيـــر) إلى اللغة اإلنكليزيـــة وتعمل حاليا 
على ترجمـــة األعمال التي ُتصِدرها سلســـلة 
”بنجويـــن للكالســـيكيات“ للكاتـــب البلجيكي 
جورج ســـيمنون، أن املترجـــم تعرض لعملية 

حتول.
وقبـــل 30 عاما، في بدايـــة حياتها املهنية 
كمترجمـــة، كان هـــذا الدور يتمثـــل في ”خادم 
متواضـــع ينتظـــر الفتـــات املتبقي مـــن وراء 

الناشرين“.
اليـــوم هـــي تشـــهد ازدهـــار دور املترجم 
الناشط. فهؤالء املترجمون يكتشفون املؤلفني 
ويعملون على تقدميهم للناشـــرين، كما فعلت 
ســـميث من خالل ترجمتها لرواية ”النباتية“. 
تقول شـــوارتز ”اآلن ُينَظر إلى املترجمني على 

أنهم أشخاص ناضجون“.
ورغم الشـــجار احلاصل في جتارة الكتب 
والســـيطرة املتزايدة لـ ”أمازون“، متجر البيع 
بالتجزئة عبر اإلنترنت، كان هناك منو في عدد 
الناشـــرين املســـتقلني الذين يناصرون األدب 

املترجم، مثل دار النشر ”اند ازر ستوريز“.
ووفقـــا لصحيفـــة ”فاينانشـــيال تاميـــز“ 
حتظى الروايات املترجمة باهتمام متزايد في 
الواليات املتحدة واململكة املتحدة. وقد أظهرت 
بحوث نيلسن بوك التي أجرتها مؤسسة مان 
بوكر أن مبيعات الروايـــات املترجمة ارتفعت 
فـــي اململكة املتحـــدة لتصل إلـــى 18.6 مليون 
جنيه اســـترليني في عام 2015 مـــن أصل 8.9 

مليـــون جنيـــه اســـترليني فـــي العـــام 2001. 
وأصبحت آن غولدشـــتاين، احملررة لدى مجلة 
”نيويوركـــر“، التي ترجمت روايـــة ”صديقتي 
إليلينـــا فيرانتي من اللغة اإليطالية،  الرائعة“ 
من ضمن املشـــاهير الذين ليســـت لهم أهمية 
كبيرة، األمـــر الذي تصفه بأنـــه ”نوع ما مثل 

لفظني متناقضني معا“.
ومع ذلك، تقول إنها ماهرة في لفت انتباه 
اآلخريـــن لهـــذه احلرفـــة ”فشـــعبية وجاذبية 
روايـــات فيرانتي التـــي جتـــري أحداثها في 
مدينـــة نابولي أدتـــا إلى وصول القـــراء إلى 
إدراك ووعـــي أكثر وضوحا ليس فقط عني بل 

عن املترجمني بشكل عام“.
وبالنســـبة إلى غولدشتاين، كان العمل مع 
فيرانتي، التي ال تعرف هويتها احلقيقية، أمرا 

غير عادي.
وفي العـــام 2004، عندما بـــدأت العمل في 
ترجمة كتاب ”أيام التخلي“، كانت ترسل أسئلة 
إلى فيرانتي من خالل احملررين. واستمر هذا 
النـــوع من العمل رغم ســـماح فيرانتي باملزيد 
من إمكانيـــة التواصل من خالل املقابالت عبر 
اإلمييل ـ فرانتوماليا، الذي يضم مجموعة من 
الرسائل والكتابات العرضية التي من املتوقع 

أن يتم نشرها في وقت الحق هذا العام.
وتعتقد دانييال بيتراكـــو، مديرة ”يوروبا 
في اململكة املتحدة، وهي دار نشـــر  إديشـــنز“ 
مســـتقلة تركز على إحضـــار األدب األوروبي 
للقراء الناطقني باللغة اإلنكليزية، أن شـــعبية 
البرامـــج التلفزيونية املترجمـــة، مثل برنامج 
”الدوامـــة“  وبرنامـــج  الدمناركـــي  ”القتـــل“ 
الفرنســـي، ســـاعدت في إزالـــة االنطباع بأن 
القصـــص والروايـــات املترَجمـــة ”أمـــر ملتعة 
النخب املثقفة فقط“. وفي الوقت نفســـه، تقول 
بيتراكو إن الكتب التي ألفها ســـتيج الرسون 

أن  للقـــراء  أظهـــرت  كنوســـجور  أوف  وكارل 
الروايـــات املترَجمـــة ميكن أن تكـــون ”أصيلة 

ومفاجئة وصعبة“.
وترى شـــوارتز أن منـــو مجموعات الكتب 
ســـاعد في تعزيـــز مكانـــة األعمـــال املترجمة 
”فهم يبحثون عـــن كتب خارج نطاق أعمالهم“. 
ومـــن ثم يؤثـــر أعضاء مجموعـــات الكتب في 
أصدقائهـــم وعائالتهم، ما يعمـــل على إدخال 

الكتب املغمورة إلى نطاق جمهور أوسع.
وتقول ســـميث إنها عندما بدأت الترجمة 
ألول مـــرة، طلب بعض احملررين ترجمة بعض 
الكلمات الكورية على أنها مشـــتقات يابانية، 
بعبارة ”السوشـــي  مثال، ترجمـــة ”جيمباب“ 
الكـــوري“. ونظرا ألن كوريا كانت مســـتعمرة 
يابانية، تقول إن هذا األمر من شأنه أن يجرح 

املشاعر.
ويبدي تيـــم باركس، الروائـــي البريطاني 
الـــذي عمـــل علـــى ترجمـــة أعمـــال الكتـــاب 
اإليطاليني، مبن فيهم ألبرتو مورافيا ونيكولو 
ماكيافيلي، إلى اللغة اإلنكليزية، تفاؤله احلذر 
إزاء الشـــعبية املتزايـــدة لألعمـــال املترجمـــة 
– لكنه يشـــير إلـــى أن الزيادة تأتـــي من قاعدة 

متدنية جدا.
ومع ذلـــك، إذا كان االعتـــداد بالنفس لدى 
املترجمـــني الناطقني باللغـــة اإلنكليزية آخذا 
فـــي االزدياد، فإن أجورهم ال ترتفع وفقا لذلك، 

بحسب ما تقول شوارتز.
ومصدر دخل شوارتز الرئيسي هو أعمال 
الترجمـــة لـــدى الشـــركات، وتقـــول ”ميكنني 
ترجمـــة بيـــان صحافي قبـــل تنـــاول اإلفطار 
وحتصيل األجر نفســـه من ترجمـــة فصل من 
إحـــدى الروايـــات“. وتضيف إن األســـعار ال 
تعكس أبدا العمل احلقيقي. ولكســـب العيش، 
يتعـــني على املترجـــم كما تقول إجنـــاز أربعة 

إلى خمســـة كتب ســـنويا، وبالتالي هذا يؤثر 
سلبا في النوعية. ويوافقها تشاندلر الرأي ”ال 
أعتقد أن أي شـــخص ميكن أن يحب أن يعمل 
فـــي الترجمة ما لم يحب هذا العمل، ألن األجر 

فيها سيء جدا“.
ومن غيـــر احملتمل أن يحل برنامج ترجمة 
”غوغـــل ترانســـليت“ من غوغل، الـــذي يعطي 
ترجمـــة حرفيـــة غير دقيقـــة، محـــل املترجم. 
ومع ذلك، كما يشـــير باركس، فـــإن برمجيات 
الترجمة مبســـاعدة الكومبيوتـــر التي تقترح 
اســـتخدامات ممكنة للكلمة يتم اســـتخدامها 
من قبل بعـــض املترجمني في املجاالت األدبية 
”للتأكـــد من أن ترجمتهم للمصطلحات الواردة 

في الكتاب متفقة مع املعنى املطلوب“.
يقول تشـــاندلر إن الترجمة توفر لك فرصة 

ألن تكون ”قريبا ومتعمقا في فهم النص“.
وبالنســـبة إلى أليســـون أندرســـون التي 
ترجمت أعمال الكاتب الفرنســـي احلائز على 
جائزة نوبل، جان ماري غوســـتاف لو كليزيو، 
من بني أعمال أخرى، ترتبط اجلاذبية باملؤلف، 
بحيـــث تدخل في خصائصـــه التعبيرية التي 
يســـتخدمها وفي ذهنه وفـــي طريقته للتعبير 

عن أفكاره ونواياه.
وتقـــول أندرســـون ”حتـــى النـــص األكثر 
مباشـــرة -على مـــا يبدو- مثل أفـــالم اإلثارة، 
ميكـــن أن يكون حتديـــا إن لم أشـــعر بوجود 
تزامـــن مع املؤلف، أو إن وجـــدت من الصعب 

علي إعادة إنتاج صوته“.
ومثل املؤلف الذي يكتب باســـم شـــخص 
آخـــر مقابل احلصـــول على أجـــر، لن يحصل 
املترجـــم أبدا على أعلى ســـعر للكتـــاب الذي 
يترجمه. بالنســـبة إلى باركس، فإن هذا األمر 
”مصـــدر ارتياح كبيـــر أال تكون مســـؤوال عما 
هو موجـــود في الكتـــاب، بل فقط الشـــخص 

الذي جعل من املمكن قراءته بلغة أخرى“. كما 
أنه يفســـر الفرق بني كتابـــة رواية وترجمتها 
”عندما أجلس لكي أكتب، تكون هناك مســـاحة 
فارغة وكل شـــيء ال بد من اختراعه. يا لها من 

مخاطرة كبيرة ومغامرة عظيمة“.
في املقابـــل، عندما يتعلق األمر بالترجمة، 
يكون الفراغ قد ملـــئ بالفعل والهدف هو نقل 
املعنى دون تغيير. وكل نشـــاط من النشاطني 

يتسبب للكاتب في آثار خطيرة.
”أنتهـــي مـــن الكتابة منهكا لكـــن مبتهجا، 
وأنتهي من الترجمة وأنا أشعر كأنني تبرعت 

بالدم، رمبا أكثر مما ينبغي“.

الكتابة إجهاد ممتع، والترجمة تبرع بالدم أكثر مما ينبغي
[ المترجمون يتحولون إلى نجوم مع ازدهار الروايات المترجمة  [ غطرسة العالم الناطق باإلنكليزية تبخس المترجم حقه رغم تقديمه كتابا

يتحول املترجم شيئا فشيئا من "خادم مطيع" 
للكاتب أو الروائي إلى صانع جنوميته الذي 
يعبر به جســــــور اللغــــــة وعوائقها، إذ أثبتت 
روس شــــــوارتز وديبورا ســــــميث وغيرهما 
أن الوقت قــــــد حان كي يصعد املترجم إلى 

مكانه الطبيعي مرة أخرى.

{النباتية} التي غيرت حياة ديبورا سميث

{شـــعبية وجاذبيـــة روايات فيرانتي التي تجري أحداثها في مدينة نابولي أدتا إلى وصـــول القراء إلى إدراك ووعي أكثر وضوحا ليس 
فقط عني بل عن المترجمين بشكل عام}.

آن غولدشتاين
مترجمة رواية {صديقتي الرائعة} إليلينا فيرانتي   
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قبـــل 30 عاما كان دور املترجم 
متواضـــع  خـــادم  فـــي  يتمثـــل 
ينتظر الفتات املتبقي من وراء 
الناشـــرين. اليوم نشهد ازدهار 

دور املترجم الناشط

�
 روس شوارتز 

الترجمة والترجمان في الثقافة الحديثة

} أثار فوز الترجمة التي أنجزتها 
البريطانية ديبورا سميث بجائزة المان بوكر 

العالمية لهذا العام، مناصفة مع صاحبة 
العمل األصلي الكورية هان كانغ، عن روايتها 

”النباتّية“، أسئلة ملّحة تتعلق بمكانة 
الترجمان في الوقت الراهن. كانت مسألة 

الفوز، بالنسبة إلّي، مسألة تتعلق بأساطير 
الترجمة وأوهامها، في المقام األول، خاصة 
ما قّر منها، لدينا، في الثقافة العربية. ليس 
بدًءا من خرافة ”الخيانة“، إلى تلك األوهام 

المتعلقة بضرورة أن يكون ”الترجمان“ 
ضليًعا باللغة التي ينقل عنها، وعارًفا ال 

يشق له غبار بثقافة تلك اللغة أيًضا.
لقد أنجز بودلير واحدًة من أفخم 

الترجمات الممكنة لشعر إدغار آلن بو، 

انطالًقا من المعجم واعتماًدا عليه فحسب. 
وإلى غاية اآلن، تحظى تلك الترجمة 

المعجمّية بالتقدير العالي، لسبب بسيط هو 
أن صانعها شاعر عظيم. وال نذهب بعيًدا 

عن مثال بودلير، حين نعرف أن الشاعر 
والفيلسوف المكسيكي أوكتافيو باث 

عندما أراد نشر كتاب مختارات من الشعر 
المكسيكي المعاصر مترجًما إلى اإلنكليزية، 

عمد إلى ترجمة القصائد المختارة، بدايًة، 
ترجمة حرفّية من طرف أناس عارفين 

باألسبانّية، ثم أعطى تلك الترجمات الحرفّية 
إلى كبار الشعراء الذين كانوا يكتبون 
باإلنكليزية في ذلك الوقت، والذين لم 

يكونوا على معرفة باألسبانية البّتة، فجاءت 
الترجمات النهائية ترجمات في غاية الرقي 

النص األصلي التي  والفخامة. فـ“خيانة“ 
يتحدث عنها الواهمون ال تحدث البّتة ما دام 

النص األصلي فخيًما والترجمان صاحب 
شعرّية عالية.

إّن مثال ديبورا سميث، التي تبلغ من العمر 
ثمانية وعشرين عاًما، والتي لم تولد ناطقة 

باللغة الكورية، ولم تكن تعرف وال حتى كلمة 
كورية واحدة قبل ست سنين من اشتغالها 

على الرواية، هو مثال حّي على أساطير 
الترجمة الشائعة. قّررت ديبورا سميث تعلم 

اللغة الكورية ال لشغف باللغة وإنما لقّلة 
المترجم عنها في العالم الناطق باإلنكليزّية. 
وتعليًقا منها على ذلك قالت في مقابلة معها 

“ لم أولد ناطقة بالكورّية، ومازلت أتكّلمها 
كشخص تعّلمها من كتاب مدرسّي.. ال صلة 

لي بالثقافة الكورّية، وال أعتقد حّتى أنني قد 
ا من قبل، ولكنني أردت  قابلت شخًصا كورّيً
أن أصبح مترجمة وأتعّلم هذه اللغة.. بدت 

الكورّية خياًرا غريًبا على نحو واضح، ألنها 
لغة ال يعرفها أحد في هذا البلد“.

ولم يكن غريًبا، بالنسبة إلّي أيًضا، أن 
يحظى الترجمان بالمكانة المرموقة التي 
بات يحتلها اآلن في الثقافات الغربية في 

الحقبة الراهنة، خاصة وأّن معظم مبيعات 
دور النشر البريطانية، على سبيل المثال، 

كانت من األدب المترجم، فبتنا نقرأ عن 
المترجم النجم الذي ال تقل مكانته عن 

نجوم األدب أنفسهم، كالمترجمة األميركية 

آن غولدستاين التي حققت ترجمات رفيعة 
ألعمال اإليطالية إيلينا فيرانتي. ومما 

يدعو إلى األسف أن المترجم في العالم 
العربّي مازال ينظر إليه بوصفه ساعي 

بريد ال يحسن سوى قراءة عناوين الرسائل 
وتسليمها فحسب. فعلى الرغم من أن وجود 

دور النشر العربّية يعتمد بشكل كبير على 
األدب المترجم، إّال أّن التّجار القائمين على 
تلك الدور مازالوا إلى غاية اللحظة يغبنون 

المترجم في حّقه، بحجة أن األدب عموًما 
ال ُيباع. ولكننا نرى، على الرغم من هذه 
الشكوى المستمرة من الناشرين العرب، 

أنهم مازالوا يفتحون ”دكاكينهم“ تلك، بحجة 
التواجد في الساحة وعدم الغياب، بينما 

الحقيقة الصارخة تدلل بالكثير من اليقين 
الواضح على أنهم يحققون أرباًحا مجزية 

من الكتب المترجمة التي ينشرونها، ولكنهم 
يريدون أن يستأثروا بكل شيء، شأنهم في 

ذلك شأن أّي تاجر جشع آخر.

تحسين الخطيب
شاعر ومترجم من األردن

لقد أنجز بودلير واحدة من أفخم 
الترجمات املمكنة لشعر إدغار آلن 

بو، انطالقا من املعجم واعتمادا عليه 
فحسب. ولغاية اآلن، وتلك الترجمة 

املعجمية تحظى بالتقدير العالي، لسبب 
بسيط هو أن صانعها شاعر عظيم

آن غولدشتاين التي ترجمت رواية 
{صديقتي الرائعة} إليلينا فيرانتي من 

اللغة اإليطالية، أصبحت من ضمن 
املشاهير الذين ليست لهم أهمية 

كبيرة



} القاهــرة  – تقـــام الدورة الــــ38 من مهرجان 
القاهـــرة الســـينمائي لهذا العـــام 2016 خالل 
الفترة الممتدة مـــن 15 إلى 24 نوفمبر القادم. 
ويعـــّد المهرجان، الذي مـــن المنتظر أن يكون 
الفنان المصري محمود حميدة رئيسا شرفيا 
له، واحدا من بين 14 مهرجانا سينمائيا دوليا 
معترفا بها من قبل االتحاد الدولي للمنتجين.
وفي إطار الدورة الجديدة يحتفي مهرجان 
القاهرة الســـينمائي الدولي فـــي دورته لهذا 
العام بالكاتب المسرحي والشاعر البريطاني 
وليم شكســـبير بمناســـبة مرور 400 عام على 
رحيلـــه، مقدمـــا للجمهـــور البعض مـــن أبرز 

أعماله التي تحولت إلى أفالم سينمائية.
وقالت إدارة المهرجان إنها وبالتعاون مع 
المعهد الثقافي البريطاني بالقاهرة، ستعرض 
أفالما مقتبسة عن مسرحيات شكسبير ضمن 

برنامج ”شكســـبير حيا“. واألفالم المعروضة 
هـــي ”هاملت“ مـــن إخراج لورانـــس أوليفيه، 
للمخرج كينيـــث براناه،  و“هنري الخامـــس“ 
للمخرج أوليفر باركر، و“الملك لير“  و“عطيل“ 
للمخرج بيتر بروك، و“ماكبث“ للمخرج رومان 
بوالنســـكي، و“روميـــو وجوليـــت“ للمخـــرج 
فرانكو زيفيرلي، و“ضجيج بال طحن“ للمخرج 

كينيث براناه.
كما يعرض المهرجـــان معالجات مصرية 
إخراج  ألعمال شكســـبير مثل ”آه من حـــواء“ 
للمخرجة  و“اســـتاكوزا“  عبدالوهـــاب،  فطين 
إينـــاس الدغيـــدي، إلـــى جانب أفـــالم أخرى 

مقتبسة روسية ويونانية.
ويصنف وليم شكســـبير كأعظم كاتب في 
اللغـــة اإلنكليزيـــة، ويعتبر من أبـــرز الكتاب 
المســـرحيين في العالم، كان يلقب بــ“شـــاعر 

و“شـــاعر أفون الملحمـــي“. أعماله  الوطنية“ 
موجـــودة وهي تتكون من 38 مســـرحية و158 
سونيته واثنين من القصص الشعرية وبعض 
القصائد الشـــعرية، وقد ترجمت مســـرحياته 
وأعماله إلـــى كل اللغات الحيـــة وتم تأديتها 
أكثر بكثير من مؤلفات أي كاتب مسرحي آخر.

ومن أشـــهر أعماله نذكر ”تاجر البندقية“ 
و“روميـــو وجولييـــت“ و“عطيـــل“ و“حكايـــة 
شتاء“ و“ماكبث“ و“ريتشارد الثالث“ و“هنري 

الثامن“.
وفي إطار المناسبة ذاتها يصدر المهرجان 
كتابا عن ”شكسبير في السينما“ تأليف الناقد 
عصام زكريا. وتتولى ماجدة واصف رئاســـة 
مهرجان القاهـــرة الســـينمائي الدولي بينما 
يشـــغل الناقد يوسف شريف رزق الله منصب 

المدير الفني للمهرجان.

محمد الحمامصي

} يفتتـــح صديـــق محمد جوهر رئيس قســـم 
اإلمـــارات مقدمة  بجامعـــة  اإلنكليـــزي  األدب 
كتابـــه ”المســـلخ رقـــم 5.. العنـــف وفنتازيا 
الخيـــال العلمي في روايـــات الحرب العالمية 
الثانية“، بمقارنة بين مـــا ارتكبته آلة الحرب 
األميركيـــة في بغداد عام 2003 وما ارتكبته آلة 
الحرب األنكلوأميركية في ديريسدين األلمانية 
في الحرب العالمية الثانيـــة، وذلك ليمهد لنا 
دراســـته التحليلية لرواية الحرب األميركية، 
وما شـــكلته الرواية العالمـــة في تاريخ رواية 
الحـــرب ”المســـلخ رقم 5“ للروائـــي األميركي  

الشهير كيرت فونيغوت.
يقـــول صديـــق محمـــد جوهـــر ”إن رواية 
’المســـلخ رقم 5“ التي كتبهـــا كيرت فونيغوت 
االبن في العام 1969 واحدة من أوسع الروايات 
رواجـــا وشـــعبية فـــي فتـــرة ما بعـــد الحرب 
العالمية الثانية. وُتعزى شعبيتها إلى حقيقة 

كونهـــا تعتمـــد بقوة علـــى رصيد 
فاألسطورة  العلمي،  الخيال  رواية 
المبتدعـــة التي تنفـــخ الروح في 
نص الرواية هي أسطورة السفر 

.“xإلى الفضا
الرواية،  أجـــزاء  كانـــت  لئن 
الصـــادرة عـــن دار الصفصافة 
بالخيـــال  المفعمـــة  للنشـــر، 
العلمي، تشـــبع حاجـــة القارئ 
المعاصـــر للتحليق في أجواء 
الخيال، فإن األجزاء المتعلقة 
بالحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
تخلق فـــي وجدانـــه انطباعا 

غائرا ال يزول من جراء ويالت هذه الحرب.
ويلفت جوهر إلى أن من بين تلك المشاهد، 
يأتي مشـــهد إعدام العجوز ديربي الكبير بعد 
اتهامه بســـرقة أحد أباريق الشـــاي من وسط 
الحطـــام الـــذي آلـــت إليـــه مدينة دريســـدين 
األلمانيـــة بعد قصفهـــا ومحوها عن ســـطح 

األرض.
 ومـــن المفارقـــات أن بطـــل الرواية بيلي 
بيلغريم قد أفلح فـــي الرجوع إلى الوطن بعد 
انتهـــاء الحـــرب، وفي جيبه إحدى الماســـات 

التي أخذها غنيمة حرب. 

ومـــن جهـــة أخرى ثمة مشـــهد ثـــان ألحد 
البولنديين وقد ُشـــنق جراء مضاجعته امرأة 
ألمانية، ومشهد ثالث يعمد فيه الجنود الذين 
عجـــزوا عن التخلـــص من الجثـــث المتحللة 
للموتى داخل البيوت واألبنية إلى المســـارعة 
لنزع الحلـــي والمجوهرات عنهـــا، وأضرموا 

النيران بتلك البيوت واألبنية. 

انحياز للواقع

ُيعنى الكتـــاب بالفحص النقـــدي للرواية 
في ســـياق تـــراث روايات الحـــرب األميركية، 
وفـــي إطار النظرية األدبيـــة المعاصرة بهدف 
اســـتقصاء البنـــاء بعد الحداثي، ســـواء كان 
ســـردّيـا أو فكرّيــــا في تلك الروايـــة، وإحالل 
”المســـلخ رقـــم 5“ فـــي موضعهـــا المناســـب 
بصفتها ذلـــك اإلنجاز المتميز في تراث رواية 
الحرب األميركية. وعبر هذا الســـياق النقدي، 
يعمـــُد الكتـــاب إلـــى تحليـــل ما فـــي الرواية 
من خيـــال علمـــي ووحـــدات زمنية 
يهيمنـــان علـــى أجـــزاء البنية، 
حتى يتسنى إبراز المواضعات 
األدبيـــة  الرؤيـــة  تحكـــم  التـــي 
ويحلـــل  للمؤلـــف.  والجماليـــة 
السردية  اإلستراتيجيات  الكتاب 
التي اصطنعها فونيغوت من أجل 
تفكيك وهدم تقنيات السرد القائمة 
على الترتيب الزمني والسائدة في 
روايـــات ما قبـــل الحـــرب العالمية 
الثانيـــة التـــي انهمكت فـــي تعظيم 
الحرب وتمجيد أبطالها، ما من شأنه 
تعضيد مســـلك فونيغوت في رفضه 
التقليدية  السرد  ومواضعات  مفاهيم 
للروايـــة، وذلك بوصفها إعـــادَة تمثيل للواقع 
ومحـــَض محـــاكاة له. ولهـــذا، ينحـــاز كيرت 
فونيغوت إلى ما يجمع بين الخرافة والخيال 
كوســـيط ديناميكي مناســـب، َتَتضـــام داخله 
جزئيات الحقائق المعقدة للحرب، استطاع أن 
يفصح عنها جمالّيـا في رواية ”المســـلخ رقم 
5“ التي اتخذت لها عنوانا فرعّيـا هو ”الحملة 

الصليبية لألطفال“.
ويشير المؤلف إلى أن كيرت فونيغوت كان 
شـــاهَد عيان على ما حدث في دريسدين ”كان 

محتجزا في أحد المسالخ مع آخرين من جنود 
الحلفاء الذين تم أسرهم إبان المعارك على يد 
األلمان. لقد نجا فونيغوت من المحرقة لسبب 
منطقي، وهو أن المسلخ  الذي احتجز فيه كان 
َم فونيغوت  مشـــيدا تحت األرض. وحتى ُيَجسِّ
الفظائـــع التي نتجـــت عن قصف دريســـدين 
بالقنابـــل الحارقة، فقد عمد إلـــى كتابة رواية 
تجلـــت فيها عبقريته علـــى الصعيدين التقني 
والفكري من أجل أن يسبغ على كارثة دريسدين 
أبعادا غيَر مألوفة، تجعـــل منها حادثة َتفوُق 
واقَعهـــا التاريخـــي. لقد دفع واقع دريســـدين 
المشـــوش، وصعوبة تشـــكيله فونيغوت إلى 
نبذ مواضعـــات الرواية التقليديـــة، واعتماد 
الفنتازيا الخرافية بوصفها الوســـيط األنسب 

لتجسيد هكذا تجربة فظيعة.
ويســـعى الكتاب، أيضا، إلـــى إظهار األثر 
الذي خلفته الحقبة المائجة المواّرة في أواخر 
الستينات على البنية الســـردية/ الفكرية في 
رواية ”المســـلخ رقم 5“، وهو حمل فونيغوت 

على تجريب تقنيـــات جديدة، وإدخال ذكريات 
شـــخصية إلى متن الروايـــة، ليجعلها، بذلك، 
جنسا أدبّيا هجينا، نستمع فيه إلى األصوات 
المتعـــددة، وهو ما جعل هـــذا العمل نموذجا 

يحتذيه روائيو ما بعد الحداثة.

وحشية الحرب

يؤكـــد صديق محمد جوهـــر أن فونيغوت 
تبنى إســـتراتيجيات ســـرد مبتكرة، وأسلوبا 
فـــي غاية اإلبداع، ُيشـــار إليه فـــى لغة القص 

باســـم ”األســـلوب البرقي الفصامي“، واتجه 
إلى كشـــف الوجه القبيح للحرب، وحزم أمره 
علـــى أال يكتب روايَة حـــرب تقليدية يمكن أن 

تمتد إليها أيادي نجوم السينما.
وراح فونيغـــوت يلح فـــي روايته على أن 
الجنـــود األميركيين إبـــان الحـــرب العالمية 
الثانية لم يكونوا ســـوى صبية أغرار، ُغسلْت 
أدمغتهـــم، وضللتهم أفالم هوليـــوود التي ما 
فتئت تعرض مغامـــرات الجيش األميركي في 
الحروب والمعارك. لقد غلبت عليهم الحماسة 
وأغراهـــم الكبـــار باالنغماس فـــي غمار حرب 
وحشـــية، وتزامـــن ذلك مع ســـرد األســـاطير 

األميركية الزائفة عن البطولة.
ويأتي الجانـــب الخيالي مجافيا للمنطق، 
ولكن دريســـدين تتخطى كل شرح أو تفسير. 
وبالتالي، فإن هروبية هي غير حاســـمة. وما 
يعزز هـــذا الفهم، مـــا ورد بالرواية من انتقاد 
بقســـوة وشـــجب لما كان يعانيه بيلغريم من 

تعدد نوبات البكاء المفاجئة غير اإلرادية. 
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ثقافة

أيام تونسية

} حظ سعيد أن يرافقك إلى مكان تريد 
التعرف إليه شخص يكون ابن املكان 
ويعرفه، واحلظ األسعد أن يكون هذا 

الشخص ضليعا في التاريخ واجلغرافيا 
معا، وتلك كانت هدية تونسية أن رافقني 
حسام الدين شاشية ذلك النهار اجلميل 

في اكتشاف ”املدينة العتيقة“ وهو االسم 
الذي يطلق على القسم األقدم من مدينة 

تونس العاصمة. وحسام الدين شاشية هو 
باحث وأستاذ جامعي في التاريخ، كما أنه 
حاصل على جائزة ابن بطوطة ألدب الرحلة 

من مركز ارتياد اآلفاق (2014-2015) في 
قسمي حتقيق املخطوطات وقسم الدراسات 

عن كتابه ”السفاردمي واملورسكيون، رحلة 
التهجير والتوطن في بالد املغرب“.

كان موعدنا صباح يوم ربيعي في ”باب 
بحر“، و“باب بحر“ أو باب البحر هو جدار 
مرتفع ذو قوس، وهو في احلقيقة ما تبقى 

من سور حجري سميك يعود بناؤه إلى 

القرن التاسع عشر ويقع اليوم بني املدينة 
احلديثة وتلك العتيقة، وأوضح حسام أنه 
بعد االستعمار نقل الفرنسيون هذا الباب 

بضعة أمتار باجتاه املدينة العتيقة.
مدخل احلي، زقاق ضيق على جانبيه 

حوانيت ينتظر باعتها زبائن ال يأتون، فقد 
قل عدد السياح في تونس بشكل كبير في 
الفترة األخيرة على إثر أحداث إرهابية لم 

يعرفها البلد وأهله من قبل.
يؤدي هذا الزقاق املسقوف إلى زقاق 
تغمره الشمس وجامع الزيتونة الشهير 

وبعد السير قليال باجتاه اليمني يبدأ عالم 
آخر اسمه ”نهج الباشا“، شارع طويل 

وضيق يضم بيوتا تعود إلى املئات من 
السنني وأبوابا في منتهى اجلمال بألوانها 

الزرقاء والصفراء والبنية، وقد شرح لي 
حسام أن إطار كل باب والنقوش التي من 
حوله والتضاريس كانت تدل على الطبقة 

االجتماعية لسكان هذه البيوت.
بيوت وقصور عدة في ذلك احلي حولت 
اليوم وبذوق رفيع إلى مراكز ثقافية، منها 

”دار األصرم“ وهو منزل تونسي جميل 
يعود إلى ما يقارب من مئتي عام وقد أصبح 

اليوم ”مقر جمعية صيانة مدينة تونس“، 
يديره مهندسون معماريون مهتمون بصيانة 

وترميم املباني القدمية، أو بيت الشعر 
التونسي الذي أسسه في التسعينات 

الشاعر التونسي الفقيد محمد الصغير 
أوالد أحمد. ومن أجمل ما زرت كان بيتا 

قدميا لصاحبته الشابة التي حدثني عنها 
حسام ولكنني لم ألتقها ذلك اليوم، فكانت 

هي األخرى مسافرة. وقد حولت هذه السيدة 
صاحبة الذوق الرفيع هذا البيت القدمي 

إلى فندق جميل، طوابقه ثالثة وغرفه سبع. 
كل شيء في هذا البيت أو الفندق أو ”دار 

بن قاسم“ كما هو اسمه اآلن أصيل وفاتن، 
باحته بقرميدها وشجرة املجنونة التي تبلغ 
سطح البيت وتلتف عليه بأزهارها الوردية، 

واجلدار واملرايا والسجاد واألبسطة 
واملشغوالت اليدوية التي وضعت في البيت 

والستائر البيضاء والغرف اخلرافية كل هذا 
اجلمال املتناسق يجعلك تشعر أنك في حلم 

ناعم وملون.
وبأحاديث عن الرحلة واملكان وعالقة 

اإلنسان به مع صديقي الباحث قطعنا األزقة 
ورأيت أشياء كثيرة ال يسعها هذا املقال.

في نهاية املطاف خرجنا من احلي 
بالغني ساحة ”القصبة“ القريبة منه؛ 

الساحة الكبيرة واجلميلة بامتزاج الكثير 
من األبيض في الصخر مع بعض األخضر 

في النباتات وتضم هذه الساحة العديد 
من الوزارات، وحتيط بها عمارات مهمة 
كمدرسة ”الصادقية“ ومستشفى ”عزيزة 

عثمانة“ القدمي والكبير، وعلى جانب 
الساحة األمين من حيث خرجنا من املدينة 

العتيقة يقع مقر رئاسة احلكومة، 
وأوضح مرافقي أن كثيرا ما كان يحتشد 
الثوار هنا أمام مقر الرئاسة أيام الثورة 

التونسية.
ُعدنا مشيا على األقدام إلى شارع احلرية 

في وسط املدينة. وّدعت حسام ألعود إلى 
بيت صديقتي، لكن الشمس كانت لم تزل 
في األعلى ففضلت أن أجلس حتتها على 

رصيف مقهى في ركن الشارع ألشرب قهوة 
وأمامي شجيرات اخلطمي املزهرة وقد عدت 
ولم أعرف تسميتها في تونس لسبب ذكرته 
من قبل وهو أن أحبتي في تونس ال يعرفون 

كثيرا أسماء النباتات. في تونس ال تهم 
األسماء بقدر ما تهم متع احلياة! 

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

صبية أغرار بأدمغة مغسولة يخوضون حروبا عمياء على أرض اآلخرين

[ صديق جوهر ينقل صورا فظيعة عن آلة قتل وحشية [ «المسلخ رقم 5} قصص تكشف الوجه القبيح للحرب
تعددت الروايات التي تناولت احلرب واملوروث الثقافي األميركي، كاشــــــفة نشــــــأة وتطور 
ــــــل لرواية احلرب األميركية وتراثها  ــــــة احلرب في أميركا، وبالرغم من التاريخ الطوي رواي
ــــــت وضعا محوريا وجوهريا جراء العدد  املتحقــــــق، فإن رواية احلرب العاملية الثانية احتل

الكبير للُكّتاب الذين خاضوا جتربة الكتابة عنها.

ثقافة الحرب البشعة

مبدع في الذاكرة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت جائزة الشيخ زايد 
للكتاب أنها ستستقبل 5 لغات 

دائمة ابتداء من الدورة الحالية 
في "فرع الثقافة العربية في 

اللغات األخرى" بدال من لغتين 
متغيرتين في كل دورة كما كان 

معموال به في الدورات السابقة. 
واللغات المعتمدة هي اإلنكليزية 
والفرنسية واإليطالية واإلسبانية 

واأللمانية. 

◄ تبرع الكاتب األميركي  دان 
براون بمبلغ 300 ألف يورو 

(حوالي 335 ألف دوالر) لمكتبة 
ريتمان في أمستردام والتي 

استعان بها في أبحاث لدى كتابة 
بعض أشهر رواياته للحفاظ على 

أعمالها القديمة. 

◄ تقيم مكتبة البلد بالقاهرة على 
هامش معرضها األول للكتاب 
حفل توقيع رواية ”تلفريك“، 

الصادرة عن دار نبض للكاتبة 
دنيا ماهر، بحضور الروائي 

والناقد طارق إمام، وذلك األحد 26 
يونيو الجاري.

◄ يفرد مهرجان جرش األردني 
للثقافة والفنون في دورته 

الجديدة شهر يوليو المقبل، 
مساحة مهمة لجمعيات الحرف 

والصناعات التقليدية، وذلك 
بهدف التعريف بها وتسويقها 

لرواد المهرجان.

◄ تواصل جمعية الثقافة والفنون 
بجدة استقبال طلبات الراغبين 

باالشتراك في الدورة المسرحية 
”اإلخراج المسرحي“، في مقر 

الجمعية بالكورنيش.

باختصار

أفالم هوليوود ســـردت األساطير 

األميركية الزائفة عن بطولة جنود 

لم يكونوا حقيقة سوى أطفال أو 

صبية أغرار غسلت أدمغتهم

 ◄

صدرت دراســـة أكاديميـــة جـديدة حول «حـــوار الثـقافـــات والحضارات ملواجهـــة العنصرية}، 

«إيسيسكو}. للباحث عبدالعزيز بن عثمان التويجري، املدير العام ملنظمة الـ

قال الكاتب العاملي خوزيه ساراماغو، إن مؤلف رواية «أورشليم} هو جونسالو إم. تفاريس، وإن 

اسمه سطع في املشهد األدبي البرتغالي وسيحصل على نوبل خالل 30 عاما. 

شكسبير يعود إلى الحياة في مهرجان القاهرة السينمائي



أيمن حسن

} جميل أن يعترف القّراء بمجهودك كمترجم 
قائليــــن مثال إّنهم أحّبوا النّص المترجم أكثر 
مــــن النــــّص األصلــــي أو أّن الترجمــــة رّممت 
ثغرات النّص األصلي وأصلحت نقاط ضعفه. 
فهذا يضفي على فعل الترجمة صبغة إبداعّية 
ليــــس من البديهــــي أن يقع االنتبــــاه إليها أو 

الثناء عليها.
فــــي مرحلة أولى، يعجبنــــا هذا الكالم لما 
فيه مــــن مداعبة لألنــــا. فــــإن كان النقاد، كما 
قيل عن ســــانت بوف، يكتبــــون بدافع الغيرة 
ورّبما الحقد ألّنهم كّتاب أو مبدعون فاشــــلون 
يلتجئــــون إلى النقد لتصفية حســــاباتهم مع 
العباقــــرة مــــن معاصريهــــم، فاألمــــر مختلف 
بالنســــبة إلى المترجمين الذين يعّبرون عادة 
من خالل عملهم عن حّب وشغف كبيرين على 
األقــــل لثالثــــة عناصر في غايــــة األهمية: لغة 
الوصــــول التي تقــــع إليها الترجمــــة، النص 
المترجــــم أو صاحبه ولغة االنطالق التي يقع 

منها ترجمة النص.
ليســــت الترجمة إذن باألمــــر الهّين وليس 
من مشــــموالتها تحســــين النــــص األصلي أو 
تجويده أو حّتى ترميمه، ألّن لهذا الفعل اسما 
وهــــو الخيانة. كما أّنه ليســــت للترجمة صفة 
اإلخالص المفرط فيــــه إلى درجة المغاالة في 

العّفة، ألّن ذلك يقتل النص ويؤذي اللغة. تطّرق 
فيلســــوف األنــــوار فولتير منذ القــــرن الثامن 
عشــــر إلى نظرية الترجمــــة قائال عن ترجمته 
الشخصية لمســــرحية ”هاملت“ لشكسبير ”ال 
تخالوا أّني ترجمت هنا اإلنكليزية كلمة كلمة. 
الّلعنة على صانعي الترجمات الحرفّية الذين 
بترجمــــة كّل كلمة يوّترون المعنى! هنا، يجدر 
بنــــا القول إّن الحرف يقتل وأّن الفكر ُيحيي“. 

(”الرسائل الفلسفية“، 1734)
المســــألة تخــــّص إذن نقطتيــــن، هــــل من 
الممكن من جهــــة أن نترجم دون خيانة، وهل 
مــــن الممكن مــــن جهة أخــــرى أن نتعّرف عبر 
الترجمة علــــى صوت الكاتــــب األول أو حّتى 
صــــداه من خالل المترجم الذي من شــــأنه أن 
يفرض نفســــه وهويتــــه ووجــــوده ككل على 

النص والكاتب األصلّيين؟
تقــــول  إيطاليــــة  عبــــارة  فعــــال  توجــــد 
أّن  تعنــــي  وهــــي   ،«Traduttore, traditore»
توجــــد  كمــــا  باألســــاس.  خائــــن  المترجــــم 
عبــــارة فرنســــية تنــــدرج في نفس الســــياق، 
مفادهــــا أّن  وهــــي ”الجميــــالت الخائنــــات“ 
الترجمات كالنســــاء إّما ”جميــــالت خائنات“ 
أو ”بشــــعات وفّيات“. المســــألة إذن مزدوجة 
فهي تتعّلق بجانبيــــن في غاية الّتعقيد وهما 
الشــــرف والجمال، يعني األخالق أو اإليتيقا 
والجماليــــات أو االســــتيتيقا. ويكمن التعقيد 

في غيــــاب الموضوعّية في المســــألتين لعّدة 
أســــباب أّولهــــا النســــبّية الثقافيــــة وثانيها 
أولويــــة الذاتّيــــة فــــي الفعــــل اإلبداعي وفي 
تقييمــــه. الغريــــب فــــي األمر هــــو قيامه على 
الثنائيــــات وكأّن الجانب الديني المبني على 
الخير والشــــر ومن ثمة علــــى الجمال والقبح 
يواصل حكمه فينا وفي نظرتنا إلى العالم، مع 
العلم أّن مسألة الترجمة دينية باألساس ألّنها 
طرحت _ من خــــالل إعادة ترجمــــة التوراة 
واألناجيــــل _ مســــألة القــــراءة والتفســــير 
والتأويــــل والنقــــد للّديــــن، وهي إشــــكاليات 
تبلورت في القرن الســــادس عشــــر لتتســــبب 
في قطيعة بين المســــيحيين مع شــــخصيتي 
لوثيــــر في ألمانيا وكالفن في فرنســــا، اللذين 
أسســــا للفكر البروتســــتنتي أو االحتجاجي 
على القراءات األحادية والدوغمائية للكنيسة 
المســــيحية. ال فائدة من التذكير بأّنه بســــبب 
إعادة ترجمة الكتب الســــماوية دخلت أوروبا 
في حروب أهلية ومجازر لها اليوم، بعد أكثر 

من خمسة قرون، أصداء وتبعات جّمة.
مسألة الترجمة أساســــية وبالتالي شاقة 
ألّنهــــا فعل يومي حّتى بالنســــبة إلــــى الذين 
يشــــككون في نزاهتها أو حّتى في إمكانّيتها. 
يصيبنــــي شــــخصّيا الذهول حيــــن يقال لي 
إّن ترجماتــــي جميلــــة لكّنها تعّبــــر عّني أكثر 
مــــن تعبيرها عــــن أصحابها، وذلــــك ألّني من 

خاللهــــا أحــــاول أن أقــــّدم أو علــــى األقــــّل أن 
أقترح نصوصا متماســــكة فــــي لغة الوصول 
تجعل منها أعماال أدبيــــة حقيقية. يرجع هذا 
النقد إلى جهل ركن أساســــي من أركان اللغة 
وهو االصطــــالح، فعلى ســــبيل المثال عبارة 
”قميــــص عثمــــان“ بالعربيــــة أو ”كعب أخيل“ 
بالفرنسية ال يمكن ترجمتها حرفّيا لما تحمله 
لغوّيا واصطالحّيا من عمق تاريخي وثقافي. 
المسألة مماثلة بالنسبة إلى األمثال الشعبية 
التي يجب فحسب العثور على ما يعادلها في 
لغة الوصول. علــــى المترجم التحّلي بالصبر 
وبالشغف في أبحاثه لكي يأتي على الفوارق 
الثقافيــــة واالصطالحية بيــــن ثقافة االنطالق 
وثقافة الوصــــول. الترجمة فعل إبداع وبحث 
فــــي اآلن نفســــه. نكران ذلك يكشــــف عن جهل 
حقيقي لها خصوصــــا ولفعل اإلبداع عموما، 
ألّن األعمال األدبّية من شعر ونثر وفكر ليست 
وليــــدة العدم أو العبقريــــة أو اإللهام، بل هي 
تضافر خصال من بينها النبوغ والتفاني في 
العمل والحــــوار الذي يجــــب أن نضيف إليه 

التواضع.
مــــن المهــــم الحديث عــــن الترجمــــة، لكن 
األهم منــــه العمل بغية الخــــروج من النظري 
إلى الفعلي، عســــانا نتخلص مــــن الثنائيات 
لنصل إلى المنشــــود المتمثل في ”الجميالت 

الوفّيات“.

حنان عقيل

} ولد الروائـــي المصري أدهـــم العبودي في 
صعيـــد مصـــر بمدينـــة األقصـــر، ودرس فـــي 
كليـــة الحقوق جامعة أســـيوط، كتب مجموعة 
قصصية بعنـــوان ”جلباب النبـــي“، كما فازت 
بجائزة الشـــارقة  روايتـــه األولى ”باب العبد“ 
لإلبداع العربي 2012، ليتبعها بعدد من األعمال 
التي  الروائية البـــارزة هي ”متاهـــة األولياء“ 
اختيرت كثاني أفضل رواية صدرت في الوطن 
العربـــي بعد رواية ”366“ ألمير تاج الّســـر في 
عام 2013 في اســـتفتاء مؤّسسة نجيب محفوظ 
الثقافيـــة، و“الّطيبيـــون“، فضـــال عـــن رواية 
”خطايا اآللهة“، وأخيـــرا رواية ”الخاتن“ التي 

صدرت مطلع العام الجاري.

ختان األوطان

فـــي روايتـــه الصـــادرة حديثـــا ”الخاتن“ 
يتحدث العبـــودي عن ختان األوطـــان من قبل 
األنظمـــة القمعيـــة والســـلطوية، منطلقـــا من 
حدث تهجير األكـــراد من أوطانهم إبان الحرب 
العالميـــة األولى، وعن ســـبب اختيـــاره لذلك 
الحـــدث والزمان كنقطة انطـــالق للرواية يقول 
العبـــودي ”هـــذه المنطقة شـــبه ُمغلـــق عليها 
تاريخيا، لم يتناولهـــا روائي من قبل، ولم ُيبِد 
فيهـــا بيانا وال خيـــاال وال حّتى حاول كاتب أن 
يتطّرق إلـــى عالقة الكرد بالنظـــام العربي، أو 
الّنظـــام العثماني آنـــذاك، وهي منطقـــة ثرّية، 
المتوالية،  واإلحباطـــات  باإلخفاقـــات  مليئـــة 
وقـــد قـــرأت عن هـــذه الفتـــرة كثيرا، لـــم أجد 
تأريخا وافيا، ولـــم أجد أرضا ُيمكن أن تنطلق 
منهـــا أحداث روايتـــي غير الخيـــال، الّلهم إّال 
بعض التأويالت الّســـطحية، والتدوينات غير 

الوافية“.
رواية  بدايـــة  في 
يقـــارب  ”الخاتـــن“ 
ما  المصري  الروائي 
بيـــن ختان اإلناث وما 
يتبعـــه من ألم نفســـي 
وختـــان األوطان. وهي 
بترها في  تـــم  مقاربـــة 
الصفحـــات األولـــى؛ إذ 
عـــن  الحديـــث  ينتهـــي 
مصير الفتـــاة المختونة 
وإن  قليلـــة  كلمـــات  فـــي 
تذكرها البطـــل فيما بعد، 
العبودي  يلفت  وهنا 
الّصـــورة  أن  إلـــى 
الرمزية التي عمد إلى 
تشـــكيلها داخـــل متن 
البناء الروائي لم ُتبتر 
فكان  األحـــداث،  بمدار 
الذي يشغله هو وصف 
صـــورة صادمـــة لفعـــل 
الِختـــان تليـــق بأثر هذا 
الفعل نفسيا على األنثى، 
وهو أثر له دالالت قطعية 

حاسمة.

 مضيفـــا ”أظّنهـــا كان البـــّد وأن تأتي عن 
طريق آلية البتر السردي، فضال عن زعمي بأّني 
واحد من الذين ال يّتكئون على البناء التقليدي 
في كتابة الروايـــة، فقد يجوز أن يحّل حدث ما 
في رواية عندي كأحد األحداث المحّركة لرواية 
أخـــرى، وفق فروض النســـيج الروائي، ال أظّن 
أّنـــي أهتّم كثيـــرا باآلليات الّصارمـــة والقيود 
التي تكّبـــل روائيين آخرين، مع ذلك، لدّي حّس 
متوّهج ودائم بشـــخوصي أثناء مباشرة رسم 
التّصورات عنهم، أو رسم مصائرهم، أو تشابك 

هذه المصائر وتعّقدها“.
وبســـؤاله عـــن ســـبب اختيـــاره ألن يرحل 
الكردي في الرواية إلى مصر والصعيد تحديدا 
دون غيرها من الدول، وإذا ما كانت الرواية قد 
فرضت ذلك التحول، يقول العبودي ”ال تستطيع 
أن تفـــرض علـــّي الرواية تحّوال فـــي الُمجمل، 
ُيمكنني أن أسوق األحداث لالّتجاه الذي يتّسق 
وتصـــّوري، أو يتالءم مع الخيال الروائي، كون 
الكـــردي رحل إلى مصر ثـــم الّصعيد فذلك كان 
لغاية وضرورة حدثية، منها على سبيل المثال 
أّن الّصعيـــد هو األرض التـــي تنطلق منها كّل 
تصّوراتـــي عن العالم، األرض التـــي ُيمكن لها 
أن تمنحنـــي التفاصيـــل والخيـــال والســـرد، 
بشـــخوصه ومالبســـاته وطريقـــة التالقي مع 
الحيـــاة، الّصعيد عندي هو أصل كّل التأويالت 
واإلسقاطات، فهل كان ُيمكن أن أرحل إلى أرض 
أخرى ال أعرفها وأجعلهـــا مصّبا لألحداث في 
روايتي؟ ال أظّن أّن هذا منطقي، والذين يفعلونه، 
ســـرعان ما يسقطون في انفالت الحدث أو عدم 
وصف المكان بالّشـــكل المناسب، أو يسقطون 
فـــي أخطاء فادحة لها عالقـــة بجغرافيا المكان 

وميتافيزيقيته“.

الكتابة مستقبل

عـــن اهتمامـــه بطرح األســـئلة الفلســـفية 
والوجودية فـــي أعماله، وضرورة وجود البعد 
الفلســـفي في العمل األدبـــي، يوضح العبودي 
”ليـــس لدّي تصـــّور ثابت عن مفهوم التشـــويق 
الروائـــي، مـــا معنى التشـــويق أصـــال؟ أفالم 
األكشن مليئة بالتشويق، لكّنها ال تشّكل تاريخا 
بصريا للمكان، وال ترّســـخ للجمال، والروايات 
البوليســـية وروايات الرعب والبوب آرت التي 
ســـادت الشـــريحة القرائية مؤّخرا، كلها قائمة 
على هـــذا المفهوم الملتبس، مـــن يتذّكر اليوم 
محمـــود ســـالم أو نبيل فـــاروق؟ فالرهان على 
الكتابـــة التي تتجـــاوز حدود الّزمـــن وتعيش، 
الكتابة التي تشّكل الوعي وتؤّثر تأثيرا مباشرا 
على التغّيرات المجتمعية، إضافة إلى أّن الذي 
يستهويني باألساس هو العالقات الجدلية بين 
اإلنســـان ومكانه، بين اإلنســـان وعقيدته، بين 

الفـــرد واآلخر، وكي يتّم تكوين فلســـفة خاصة 
بعيدة كّل البعد عـــن المفاهيم التجارية، علينا 
أن نتوّخـــى الحذر أثنـــاء الكتابـــة، وأن تكون 
خلفياتنا الثقافية ومخزوننا المعرفي أساسات 

القتحام الوعي العام، والتأثير عليه“.
فـــي روايته ”الطيبيون“ يعود العبودي إلى 
الحقبة الفرعونية مـــن التاريخ المصري، وفي 
”الخاتـــن“ يعود إلـــى ما بعد الحـــرب العالمية 
األولى، وعن ســـبب اهتمامه بالعودة إلى حقب 
تاريخيـــة قديمة، وحجم الجهـــد البحثي الذي 
يتطلبه ذلك منه، يشير العبودي إلى أن الّتاريخ 
طاقة ُكبرى مفتوحـــة أمام كّل خيال، وعلينا أن 
نستعين بالّتاريخ لصنع أســـاطيرنا الخاّصة، 
من فكـــرة االمتـــداد الحضاري نفســـها، وغير 
و“متاهة األولياء“  ذلك، فروايات ”باب العبـــد“ 
و“خطايـــا اآللهـــة“ لم تكـــن تتحّدث عـــن ِحقب 
تاريخية بعينها، بقدر ما كانت تفّتش في تاريخ 
اإلنســـان نفسه، ”إذا علينا أن ننهل من الّتاريخ 
القديم كي نصنع تاريخا جديدا“، مضيفا ”هذا 
شـــاق حقيقة، فلكـــي تكتمل كتابـــة ’الطيبيون‘ 
قرأت ما يناهز الخمســـين مرجعا، منهم سليم 
حسن كامال، وهنري برســـتيد، وغيرهما، وفي 
’الخاِتـــن‘ اســـتعنت بمراجـــع كثيرة عـــن فترة 
الحرب العالميـــة األولى، وتأثيرها على منطقة 
الشرق األوسط، والتحّوالت التي حصلت فيه“.

وبســـؤاله هل علـــى الرواية أن تستشـــرف 
البعض من مالمح المســـتقبل؟ يجيب العبودي 
”فـــي العمـــوم كّل كتابة هـــي مســـتقبل في حّد 
ذاتهـــا، ليـــس شـــرطا أن تستشـــرف مالمـــح 
مســـتقبل بعينه، ألّنها فـــي النهاية أحد مالمح 
هذا المستقبل، ليس شرطا أن تواكب التغّيرات 

المجتمعية المتعاقبة، ألّننا لســـنا أمام مرجع 
تاريخي، نحن أمام رواية، تقوم في األصل على 
الخيـــال، ُيمكنها أن تّتخذ من تغّيرات المجتمع 

أرضية ينطلق منها الخيال“.
أما في مـــا يخص رؤيته للمشـــهد الثقافي 
المصري فـــي الوقت الراهن، فيعتبر ضيفنا أن 
هذا المشـــهد غائم، وال حدود لفساِده، إذ هناك 
أجيال تتحّكـــم في مقّدرات الثقافـــة المصرية، 
والعربية ككّل، هذه األجيال ترّبي أجياال أخرى 
على هذه السياسة، فتضيع الحقوق، وتسيطر 
كيانـــات بعينها علـــى المؤتمـــرات والجوائز 
والعطايـــا  والِمنـــح  والتكريمـــات  والنـــدوات 

والثقافة ووزيرها وموظفيها.
 ويشـــدد الروائي على أن المشـــهد الثقافي 
بلغ حّد انعدام األمل في إصالحه،  وفيه تتجّلى 
المصالـــح الفردية، والمنفعة، والثقافة العربية 
منبطحة أمام الّســـلطة بشكل ســـافر وواضح، 
فلـــم تتحّرر الثقافة العربية من قيود الســـلطة، 
ولن تفعل، ألّن الّسلطة التي تريد االستمرار في 
مسلســـل القمع والتغييب والتجهيل عليها أن 
تبـــدأ بالثقافة أوال. المثقـــف في الظّل، منفصل 
عن الّشـــارع، وليس على المثّقـــف اآلن غير أن 

ُيبدي آراءه بحرّية، ويكتب، فقط.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تعرض الشاعر الفلسطيني أحمد 
دحبور إلى وعكة صحية نقل على 

إثرها إلى مستشفى رام الله الحكومي 
لتلقي العالج وقد زاره وزير الثقافة 
الفلسطيني إيهاب بسيسو رفقة ثلة 

من الشعراء واألدباء.

◄ أطلقت شركة ”أوبرا لبنان“ أول 
أوبرا مغّناة باللغة العربية بعنوان 
”عنتر وعبلة“ وفق منهج موسيقي 

معتمد في المعهد العالي للموسيقى. 

◄ ُتنظم مؤّسسة ”فنون وثقافة“ 
بالجزائر تظاهرة بعنوان ”سينما 

الهواء الطلق“ في دورتها األولى طيلة 
شهر رمضان لربط الجمهور بالفن 

السابع الذي فقد وهجه بإغالق معظم 
دور السينما أبوابها.

◄ تزامنا مع عرض مسلسل مقتبس 
من رواية «ساق البامبو»، عادت 

النسخة الورقية من رواية سعود 
السنعوسي إلى الواجهة في بورصة 

الكتب، وحظيت بإقبال كبير من القّراء.

باختصار

ظواهر روائية

} شهد تاريخ الرواية العربية ظهور 
عمليات تنميط مختلفة، عكست ضعف 
التخييل السردي والوقوع في التقليد، 
خوفا من مغامرة البحث والتجديد أو 

استسالما لقيم جمالية وفكرية سائدة، 
فالرواية الواقعية السورية على سبيل 

المثال، ظلت منذ ستينات القرن تتحدث 
عن عالم يحكمه تحالف ثالثي، يجمع 
بين اإلقطاع ورجال الدين والسلطة، 

بينما كانت شخصية المعلم فيها ترمز 
إلى الدور التنويري، الذي ينحاز للفقراء 

ويحرضهم على التمرد والثورة.
بينما اتخذت شخصية المجنون 

في الرواية العربية، طابعا مميزا ارتبط 
بالجرأة على قول الحقيقة وفضح 

ممارسات السلطة، حتى أصبحت هذه 
الوظيفة في العديد من تلك األعمال 

الروائية محصورة بهذه الشخصية. 
الروائي العربي ربما وجد في طرافة هذا 

الموقف بالنسبة إلى هذه الشخصية، 
ما يغريه، أو أنه أراد أن يتهرب من 

المسؤولية عما تقوم به، أو تقوله هذه 
الشخصية المختلة عقليا، أو أنه ينطلق 
في بناء هذه الشخصية من وعي، يربط 

الحكمة بالجنون، خذوا الحكمة من أفواه 
المجانين.

صحيح أن شدة القمع واالستبداد 
في الواقع السياسي واالجتماعي العربي 

تجعل أي عمل معارض لهما مغامرة 
خطيرة، يجب عدم توقع نتائجها، نتيجة 

الطبيعة الشريرة لهاتين القوتين، 
لكن تجريد هذا الموقف من أي بعد 

اخالقي أو وعي حقيقي، يجعل منه فعال 
استثنائيا غير طبيعي، ولذلك لم أجد ما 

يسوغ ظهور هذه الشخصية النمطية 
فكريا أو جماليا في مراحل سابقة من 

تاريخ هذه الرواية.
وعلى الرغم من أن نجيب محفوظ 
لم يخترع الرواية الطويلة التي تقع 

في أكثر من جزء، كما حدث في ثالثيته 
الشهيرة، التي نال عنها جائزة نوبل، فإن 
العديد من الروائيين العرب قد وقعوا في 

غرام هذا الشكل، وحاولوا من خالله أن 
يؤرخوا للتاريخ االجتماعي والسياسي 

لبلدانهم على غرار ما فعله محفوظ 
في ثالثيته، كما فعل حنا مينة وخيري 

الذهبي وفواز حداد والطاهر وطار 
وغيرهم العديد من الروائيين العرب.
وعندما كتب الروائي عبدالرحمن 

منيف خماسيته مدن الملح عن بدء 
مرحلة اكتشاف النفط في السعودية، 

والقت رواجا واضحا عند القارئ 
العربي، حاول أكثر من روائي عربي أن 

يخوض هذه التجربة، كما فعل نبيل 
سليمان في رباعيته مدار الشرق، لكن 
ظهور جيل جديد من الروائيين العرب 

الشباب وضع نهاية أخيرة إلغراءات هذا 
الشكل من الكتابة، وإن لم ينه إغراءات 

الواقعية السحرية لرواية أميركا 
الالتينية عليهم.

لقد وقع العديد من هؤالء الروائيين 
وما زالوا تحت تأثير سحر هذه الرواية، 

في حين كانت الرواية العربية هي 
الوحيدة، التي نجت من تأثير هذا 

السحر عليها.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ السلطة التي تنهج ثقافة القمع والتغييب تبدأ معركتها مع الناس بطرد المثقف عن الشارع
من الصفات املغلوطة ألدب الشــــــباب حصره في أنه كتابة جانحة للحديث عن موضوعات 
الرعب واجلرمية واالعتماد على ثيمات التشــــــويق الســــــينمائي السطحية، وهذا ما تفنده 
عدة جتارب أدبية شــــــابة مثل الروائي املصري أدهم العبودي، والذي التقته ”العرب“ في 
حديث عن روايته األخيرة ”اخلاتن“ والعوالم التي دارت فيها أحداث الرواية، وغيرها من 

املوضوعات الثقافية.

علينا أن نستعين بالتاريخ لصنع أساطيرنا الخاصة

أدهم العبودي: كل كتابة هي خطوة نحو المستقبل

قميص عثمان وكعب آخيل: الترجمة حالة حب وفعل خيانة

«الخاتن} رواية عن ختان األوطان 

القمعيـــة،  األنظمـــة  قبـــل  مـــن 

تنطلق من حدث تهجير األكراد 

إبان الحرب العاملية األولى

 ◄

الرواية ليست مرجعا تاريخيا ألنها 

تقـــوم فـــي األصـــل علـــى الخيـــال، 

ويمكنهـــا أن تتخـــذ مـــن تغيـــرات 

المجتمع أرضية تنطلق منها

 ◄

عـــن دار «بويتريواال} للنشـــر في مومباي صدرت أنطولوجيا قصائد الشـــاعر أشـــرف أبو اليزيد 

باللغة اإلنكليزية. والكتاب مختارات من دواوين الشاعر الصادرة بني عامي 1989 و2013.

حاز الشـــاعر والباحث اليمني عبدالكريـــم العفيري على جائزة األمانة العامـــة للقصيدة العربية 

بالعاصمة املغربية الرباط عن نصه املقدم بعنوان «همسات في محراب البيان}.



رضاب نهار

} من خالل البرنامج/المسلسل ”شو السالفة“ 
الذي يعرض طيلة أيام شهر رمضان على قناة 
الظفـــرة، يلجأ بعض الشـــباب فـــي المجتمع 
اإلماراتـــي ممـــن ذاع صيتهـــم على وســـائل 
التواصل االجتماعي، إلى الســـخرية كوسيلة 
فاعلة في نقـــد العديد من القضايا المجتمعية 
التي تواجههم، ويســـعون إلى إيجاد الحلول 

المناسبة كبدائل منطقية يجب أن تتحقق.
العمـــل من تمثيل عمار آل رحمة، مصطفى 
جار النبـــي، منتصر الشـــلبي، أحمد درويش 
وحسين الحوســـني، وهو من إخراج منتصر 
الشلبي وإشـــراف عام هاشـــم الداوود، ولكل 
حلقة عنـــوان يأخذنـــا إلـــى مضمونها حيث 

القضية التي يطرحها الممثلون فيها.
فـــي مـــدة ال تزيد عن الــــ١٠ دقائـــق، نجد 
أنفســـنا أمـــام إشـــكالية كبيـــرة اســـتطاعوا 
تمثيلهـــا كحكاية فيها الشـــخصيات تتصارع 
وتتجاذب الحوار، وبعد أن نســـتوعب الوضع 
برمتـــه، يظهر لنا أن أحد الشـــخوص يقع في 
مـــأزق حقيقي وثمة خياران قد يكون أحالهما 
مـــرا، األمر الذي يســـتدعي التحليل والتفكير 

بالخالص من قبلنا جميعا.
وفـــي نهايـــة كل حلقـــة يتوّجـــه البرنامج 
للجمهـــور بســـؤال إشـــكالي يعّبر عـــن كامل 
القضيـــة المطروحة، وينتظر مـــن المبادرين 
اإلجابات علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي 

عبـــر عناوين يتـــم عرضها طبعـــا، وهو بهذه 
اإليجابـــي  التفاعـــل  إلـــى  يدعـــو  الصـــورة 
الـــذي يأخذ على عاتقه اســـتقطاب الشـــرائح 
االجتماعيـــة المختلفة ممـــن واجهتهم إحدى 
المشـــاكل المجّسدة دراميا، خاصة وأن معظم 
هذه القضايا المعروضة للحل والبحث تمّس 

الكثيرين منهم بطريقة أو بأخرى.
بعد التفاعل اإليجابي، يطمح برنامج ”شو 
الســـالفة“ إلى التغيير اإليجابي في المجتمع، 
إذ أنه يســـعى إلى التغيير في بعض القوانين 
حتـــى  أو  االجتماعيـــة  للعالقـــات  المؤطـــرة 
النظر فيها، وتراه يقّدم في هذا الشـــأن بعض 

اإليحاءات إلى الحلول المفترض أن تسود.
فـــي الحلقة األولى وعنوانها ”البشـــكارة“ 
والتي تعني المســـاعدة في األعمال المنزلية، 
يتم التطّرق إلـــى التالعب بالقوانين الحاصل 
في عملية استقطاب الخادمات، سواء من قبل 
المكاتـــب المرّخصة أو من قبل ”السماســـرة“ 
الذيـــن يعملـــون خـــارج إطار القانـــون، حيث 

النصب واالحتيال وسيلتان للتعامل.
ويقّدم البرنامـــج نقده الالذع باللجوء إلى 
الكوميديـــا، مقتربـــا من خالل تقنيـــات األداء 
والحبكة الدرامية من أبناء المجتمع المعاصر 
فـــي طريقـــة تفكيرهـــم وتقديرهـــم لألمـــور، 
فابتعد عن التنظيـــر والعبر والجدّية العميقة 
في اإلضـــاءة على المشـــكلة، وفّضـــل القالب 
”الاليت“ الذي يحمل مضمونا هاما يصل قلب 

وعقل المشاهد دون غوغاء وال تكّلف.
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شادي عالء الدين

} ســـاهم عرض مسلســـلي ”مش أنا“ و“وين 
اللبنانيـــة  املؤسســـة  شاشـــة  علـــى  كنتـــي“ 
لإلرسال، بشكل متصل دون فوارق زمنية، في 
تعميق أثر احلنني إلى زمن اإلقطاع ومفاهيمه 
ولغته، األمر الذي يجعل املشـــاهد أسير رتابة 
بصرية، قبل أن تأتي رتابة السيناريو ورتابة 
احلـــركات والتعابير لتفاقم حالة الذهول التي 
تنتاب متلقي شـــحنة املبالغات التي تســـيطر 

على أداء املمثلني.
ال يخـــرج التعبيـــر األدائـــي فـــي هذيـــن 
املسلســـلني من دائـــرة ”الصدمـــة“، فال يظهر 
املمثلـــون إّال وهم في حالـــة انفعال أو ذهول، 
وكأن اإلخـــراج يصـــر علـــى حتويـــل كل مدة 
املسلســـل إلـــى حالـــة ذروة دراميـــة دائمة ال 
انقطاع فيها، معتقدا أنه يســـتطيع بذلك منح 
البنية الدرامية أبعادا فعالة ومؤثرة وعميقة.

احلصيلـــة التي تتجلى أمـــام أعيننا على 
الشاشـــة كانـــت مغايرة متامـــا، إذ حتول هذا 
اللهـــاث االنفعالـــي املتواصـــل إلـــى حالة من 
اإلرهاق فـــي التلقـــي، وإلى مبالغـــات منفرة 
تبتعد عن التمثيل وعـــن الواقع في آن واحد، 
وجتعل املشـــاهد يفقـــد الصلة مبا يشـــاهده. 
بشـــكل آخر ميكـــن أن نقول إن شـــكل التعبير 
الـــذي تعتمده الدراما اللبنانية، كما جتلى في 
هذين املسلســـلني على األقل، هو شـــكل تعبير 
غيـــر موجود فـــي عالم التمثيـــل وال في حياة 
النـــاس اليوميـــة، وال ميكن بســـهولة حتديد 
مصادره التقنية وال املعرفية، وال نســـبته إلى 

مدرسة معينة من مدارس التمثيل املعروفة.

هكـــذا قد يكون من املعقول االســـتنتاج أن 
هناك مدرسة جديدة في عالم التمثيل تنشأ هي 
مدرسة الدراما اللبنانية، وهي مدرسة خاصة 
ال تبدو تعاليمهـــا قابلة للتعميم والتداول، بل 
تكاد تكون أقرب إلى جمعية ســـرية متعصبة، 
تعـــرض مفاهيمها فـــي العلـــن مفترضة أنها 

قادرة على خلق غواية ال تنافس. 
لـــم يعد عالـــم الدرامـــا التلفزيونية ضيقا 
ومحـــدودا كما تفهمـــه الدرامـــا اللبنانية، بل 
باتـــت الدراما التلفزيونية تتســـم مبواصفات 
قـــادرة على منافســـة اإلنتاجات الســـينمائية 
الضخمة، كما تطـــرح فيها أفكار بالغة العمق 
واجلديـــة، حتـــاول إعـــادة قـــراءة التاريـــخ، 
واستشـــراف آفاق  واإلضاءة علـــى احلاضر، 
املســـتقبل، كما ُتخضع كل األفـــكار واملفاهيم 

الكبرى لتساؤالت نقدية شرسة.
الدراما اللبنانيـــة، وعلى عكس ما وصلت 
إليه الدراما في العالم، ال تزال أســـيرة مفاهيم 
بالية ومحدودة، ينعكـــس صداها في املفهوم 
املشـــترك الـــذي يحيل إليه كل مـــن ”مش أنا“ 

و“وين كنتي“ وهو مفهوم النسوية املريضة.
تتجلـــى هـــذه النســـوية فـــي ”مـــش أنا“ 
كارهـــة الرجال،  في شـــخصية ”الســـت هنا“ 
والشـــخصية املتســـلطة التي تلتـــذ بترهيب 
اخلدم، واملتزوجة من رجل كبير في السن نراه 
يرقد مريضا عاجزا على فراش في املستشفى 
قبل أن ميوت، حيث تتعامل ”الســـت هنا“ مع 
مـــوت زوجها بال مباالة وحترص على حضور 

اجلنازة بلباس أسود مثير.
يحـــرص املسلســـل كذلـــك علـــى تصوير 
املعتادة  الشـــخصية الراديكالية للـ“ست هنا“ 
على الرفض، ويرســـم لنا مالمـــح عقدتها من 
الرجال بشكل ساذج، ال يعكس صراعا عميقا، 
بـــل تبدو الشـــخصية منســـجمة مـــع عقدتها 

ومرتاحة لها.
هكـــذا تظهـــر العقدة التـــي يقـــوم عليها 
كل البنـــاء الدرامـــي وكأنها ليســـت عقدة في 
األســـاس، بل ســـمة شـــخصية واعيـــة تتخذ 

”الســـت هنا“ قراراتها من خاللها خارج إكراه 
العقد وتسلطها.

مسلســـل ”وين كنتي“ يعيد تركيب خطاب 
اإلقطاع وزمنه من أولى حلظاته، حيث نسمع 
عبارة تنادي فيهـــا امرأة أطفاال مطالبة إياهم 
بأن ”تعو خدو سالل الورد عقصر اخلواجا“، 
هنـــاك دائمـــا ”اخلواجا“ و“الســـت“ في عقل 

الدراما اللبنانية.
عالـــم ”اخلواجـــا“ فـــي ”وين كنتـــي“ هو 
اإلطار املكاني والزماني الذي يدور فيه احلدث 
الرئيســـي الذي يقول لنا املسلســـل بوضوح 
منـــذ حلقاته األولـــى إن كل العوالـــم األخرى 
تقـــع على ضفافه، فما ميكـــن أن يدور في هذا 
العالـــم اخلاص إذن، ال بد أن يكون خارجا عن 
املألوف، هكذا تقدم لنا القصة املفارقة املشّكلة 
لبنيـــة العمـــل وهـــي قصـــة زواج ”اخلواجا“ 
الســـبعيني بفتاة تبدو وكأنهـــا لم تغادر زمن 

املراهقة.
يصـــور لنا مسلســـل ”وين كنتـــي“ الفتاة 
املراهقة بوصفها عاشـــقة فعـــال لـ“اخلواجا“، 
بأنه قد رهـــن كل عامله  ويصـــور ”اخلواجـــا“ 

ومصيره وحياته إلرضاء الزوجة الشابة التي 
يحرص، وعلى الرغم من دعوته كل أهل القرية 
إلـــى حفل بـــاذخ، على إبقاء موضـــوع زواجه 
منها ســـرا حتى اللحظة األخيـــرة، لعلمه بأن 
تبرير األمر لن يكون ســـهال أمام عائلته وأمام 
أهل القرية الذين يكنون احتراما كبيرا لذكرى 

”الست“، أي زوجته الراحلة.
فيثـــور  باألمـــر  ”اخلواجـــا“  ابـــن  يعلـــم 
ويغضـــب، ويصعد إلى القريـــة ملواجهة خيار 
والـــده الذي يـــرى فيه إهانـــة ال تغتفر لذكرى 
والدته، هكذا وقبل أن نشاهد احللقات القادمة 
باتت خارطة املسلســـل ومواقـــع األحداث فيه 
مرســـومتني بدقـــة أمامنا لناحيـــة توقع قصة 
الغـــرام واالنتقام التي من الطبيعي أن تنشـــأ 
بني زوجـــة األب اجلميلة والصغيـــرة، والتي 
ال يظهرها املسلســـل إطالقا في هيئة الزاهدة 
في الرغبات والشـــهوات، وبني االبن الشـــاب 

صاحب الطبع احلاد.
تظهر املرأة هنا كمؤسســـة إنتاج للمآسي 
التـــي ســـتحصل، ألن قبولهـــا غيـــر املنطقي 
وعالقتهـــا  األب  ”اخلواجـــا“  مـــن  بالـــزواج 

الحقا بولده الشـــاب من شـــأنهما أن يحمالها 
املسؤولية عن كل شيء.

ال نعلـــم كيـــف ســـيقودنا املسلســـل إلـــى 
بئـــر اخليانـــة التي ستســـقط فيـــه الزوجة/
اليافعة الحقا مع االبن أو مع أي شـــاب تشكل 
العالقـــة معه احلد املنطقي والطبيعي لألمور، 
هناك قلـــب غير مفهوم يبدأ من منح العشـــق 
غيـــر املنطقي لـــألب العجوز صفـــة الطبيعي، 
وإحالة العالقة مع الشـــباب إلى عالم اخليانة 
والال طبيعية. كل هذا الســـياق يقول إن بنية 
الدرامـــا اللبنانية تهتم بوجود مفاهيم الغرام 
واخليانة واالنتقام بأي شكل من األشكال، ولو 

على حساب كل البناء الدرامي.
وقد يكون مـــن النافل التأكيـــد أن الدراما 
اللبنانية املقدمة منذ فترة في كل شهر رمضان 
جديـــد، إمنـــا تبـــدي حرصـــا محمومـــا على 
استجالب مواضيعها من عالم ال يوجد إّال في 
خيـــال كتابها ومخرجيها، فـــي حني أن وقائع 
احليـــاة اللبنانية اليومية تزخـــر باملواضيع 
اخلطيرة واحلساســـة، والتي يتم إهمالها عن 

سابق تصور وتصميم وإرادة.   

هشام السيد

} فسرت المطربة والممثلة المصرية أنوشكا 
غيابهـــا عن الغناء  في حوارها مـــع ”العرب“ 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة بمرورهـــا بظروف 
عائلية وفنية شغلتها، فضال عن أحوال مصر 
التي شـــهدت تقلبات سياســـية وأمنية حادة 

السنوات الماضية.
وأكدت أنها وجدت التمثيل أســـهل نسبيا 
من الغناء، ألنها في الدراما تتحمل مســـؤولية 
نفسها فقط، بينما يتحمل آخرون المسؤولية 
الكاملـــة عن المسلســـل، وفي الغنـــاء تتحمل 
هي المســـؤولية كاملـــة في اختيـــار الكلمات 

واأللحان.
وتطل أنوشـــكا دراميا في رمضان الحالي 
للمخرج  من خالل مسلســـلي ”ســـقوط حـــر“ 
التونســـي شـــوقي الماجري، و“غراند أوتيل“ 

للمخرج محمد شاكر خضير.
إن  وعن الدورين قالت أنوشـــكا لـ“العرب“ 
ما شـــجعها علـــى قبول المشـــاركة في عملين 
يعرضان في وقت واحد أن الدورين مختلفين، 
ســـواء في القصـــة والســـيناريو أو من خالل 
فريـــق العمـــل، بداية مـــن اإلخـــراج واألبطال 

المشاركين.

واعتبرت الحقبـــة الزمنية التي يدور فيها 
مسلســـل ”غراند أوتيل“ تتسم بالرقي، خاصة 
أن المخرج لم يتـــرك تفاصيل هذه الحقبة، إّال 
وأشـــار إليها، وهي التي تؤمن أن المسلســـل 
من األعمال التلفزيونية التي يمكنها منافســـة 
الدرامـــا التركيـــة وغيرهـــا من األعمـــال التي 
أبهرت المشـــاهد العربي، مـــن حيث الصورة 

وتكنيكاتها.
وحـــول تجســـيدها دور صاحبـــة فنـــدق 
شـــريرة في المسلسل، أكدت أنوشكا أن جرأة 
دورهـــا تكمن في المضمون الذي تناقشـــه من 
خـــالل شـــخصية ”قســـمت“ وهي شـــخصية 
جديـــدة عليهـــا، لكنها قريبة من شـــخصيتها 
الحقيقيـــة، المتمثلة في المـــرأة القوية التي 

تعرف ما تريد.
ومع ذلك، ترفض الفنانة المصرية تســـرع 
البعض في الحكم على شـــخصية ”قســـمت“ 
ألن المسلســـل ال يزال مســـتمرا، ومن األفضل 
انتظار التطورات التي ستظهر في الشخصية 

حتى يمكن الحكم السليم عليها.
أما في مسلســـل ”سقوط حر“ فهي تجسد 
شـــخصية خالة البطلة نيللي كريم التي تمثل 
صوت العقل واالتزان فـــي العائلة، حتى أنها 
تواجه شـــقيقتها صفاء الطوخي والدة نيللي 

كريـــم بأخطائهـــا التـــي يخشـــى الجميع من 
مصارحتها بها.

وعن دورها في الشخصيتين قالت أنوشكا 
إن ما شجعها على قبول الدورين أنهما مليئان 
باإلحساس والمشاعر، وكل ما يخص المشاعر 
يجذبها إليه، كما أن دورها في ”ســـقوط حر“ 
احتـــاج إلى الكثير من التفكيـــر والتركيز عند 

المشاهدة لفهم الشخصية.
واعترفـــت أن التحضير لمسلســـل ”غراند 
تحديـــدا حرمهـــا من مشـــروع عمل  أوتيـــل“ 
مســـرحي بعنوان ”قواعد العشـــق األربعون“، 
ألن التحضير للمسلســـل استغرق وقتا طويال 

قبل البدء في تصويره.
وعـــن وجود اعتقاد لـــدى كثيرين بغيابها 
عـــن الســـاحة الفنية أوضحت أنهـــا موجودة 
دراميا منذ ســـنوات، كما ظهـــرت في رمضان 
الحالي في مسلســـلين وقبلهما المشاركة في 
فيلم ”هيبتـــا“، لكن البعـــض يقيس وجودها 

الفني بالغناء فقط لهذا يعتبرونها غائبة.
وقالـــت إنهـــا شـــخصيا تفتقـــد الغنـــاء 
والتفاعل المباشـــر مع الجمهور، فهي ترى أن 
الغناء جزء منها، لذلك ســـتعكف بعد انتهائها 
من تصوير المسلســـلين على اختيار أغنيات 

تعود بها إلى جمهورها بعد عيد الفطر.
وحول األلـــوان الجديدة مـــن الغناء التي 
ظهرت بعـــد ثورة ٢٥ ينايـــر ٢٠١١ مثل ”األندر 
وغيرها، قالت إنهـــا تؤمن بالحرية  غراونـــد“ 
وترحب بكل األلوان، خاصة التي تحتوي على 
المعاني الجميلة والهادفة والساحة مفتوحة 

أمام الجميع.
وفي المقابل، أكدت الفنانة أن هذا ال يمنع 
من وجود هفوات غنائية تحدث حاليا، والحل 
ليـــس في إغالق البـــاب في وجـــه أي تجربة، 
وإنمـــا تركهـــا للجمهـــور باعتبـــاره صاحب 
االختيار، مع التأكيد أنه كلما كان العمل الفني 
يحترم عقلية المجتمع والمتلقي سيجد طريقه 

إلى النجاح.
وأكدت أنوشكا أيضا أن هناك صحوة في 
المســـرح والدراما التلفزيونية والســـينمائية 
فـــي الفترة األخيرة، وهو أمر يصب في صالح 
الفـــن عمومـــا، وأن أغلب األعمـــال كما تراها 
تقـــدم فكـــرا محترمـــا، والدليل وجـــود أفالم 
مصرية تنافس على األوســـكار، حيث نافست 
مصر بفيلمين في ســـباق جوائز األوسكار في 
الســـنوات األخيرة، أولهما الفيلـــم الوثائقي 
”الميـــدان“ للمخرجة جيهان نجيـــم، والثاني 

”فتاة المصنع“ للمخرج محمد خان. 

الدراما اللبنانية الرمضانية: حنين إلى زمن اإلقطاع ونسوية مريضة

«شو السالفة} ينقد المجتمع الخليجي أنوشكا: أدواري في رمضان مفعمة باإلحساس

من خالل الكوميديا

”أمرك يا ســــــت وحاضر يا بيك“ عبارتان تخترقان الدراما اللبنانية في مسلسلي ”مش أنا“ 
و“وين كنتي“، وكأنهما عالمة ال تخطئ على حنني قهري إلى زمن اإلقطاع ومفاهيمه ولغته، 
الديكور ال يغادر منطقة احلنني هذه، ويظهر بوصفه عامال مشتركا بني املسلسلني، حيث 
ال يشكل االنتقال من مشهدّية ”مش أنا“ إلى مشهدية ”وين كنتي“ عملية انتقال إلى مناخ 
ــــــة اإلصرار على عرض أثاث  ــــــف وجديد، بل يظهر الديكور وكأنه يعيد نفســــــه لناحي مختل

القصور الفاخرة.

رغم مشاركتها الناجحة في مسلسلني دفعة واحدة ضمن دراما رمضان احلالي، ال تزال 
الفنانة املصرية أنوشــــــكا تشعر بحنني جارف إلى الغناء، الذي تفتقد فيه تفاعل اجلمهور 

املباشر معها على املسرح.

إرهاق  إلى  يؤدي  متواصل  انفعال 

منفرة  مبالغات  مــع  التلقي،  فــي 

تبتعد عن التمثيل وعن الواقع في 

آن واحد

 ◄

[ عوالم درامية بعيدة عن يوميات المواطن اللبناني [ حضور اعتباطي لمفاهيم الغرام والخيانة واالنتقام بدوافع ودونها

التمثيل عندها أسهل من الغناء

مسلسل يتفاعل مع جمهوره

الحكاية في دفة والواقع في دفة أخرى

أعاد القائمون على مسلسل «القيصر} ليوسف الشريف مونتاج حلقاته من جديد، والتي وردت 

فيها صور ضحايا حقيقيني قتلوا في سيناء، حتى ال تسبب تلك املشاهد أملا ألسر الضحايا.

هدد سامح الصريطي أحد أبطال مسلسل «ليالي الحلمية} باالعتذار عن عدم استكمال دوره، 

نظرا لعدم انتظام مواعيد التصوير، إضافة إلى تأجيل تصوير مشاهده أكثر من مرة.



صالح البيضاين

} صنعــاء - كان الطلبــــة، الذيــــن ألقوا للتو 
الســــالح، يصطفون بسعادة في انتظار حتية 
مسؤولني مينيني في مدينة مأرب، حيث أقيم 
حفل لتكرميهم اســــتعدادا إلعادة ضمهم إلى 

املدارس.
وتســــلم كل واحد من الطلبة الستة الذين 
زج بهم احلوثيون فــــي احلرب لذويهم مبلغا 
رمزيا وحقيبة مدرسية، وهو مشهد تكرر قبل 
أشهر في مدينة عدن اجلنوبية بعد حتريرها، 
إذ مت إدماج األطفال املقاتلني الذين أســــرتهم 
القــــوات احلكومية في دورات إعــــادة تأهيل 
بهــــدف إرجاعهم إلــــى طفولتهــــم، أو إرجاع 

طفولتهم املسلوبة إليهم.
وحتــــاول احلكومــــة اليمنيــــة اســــتعادة 
الســــيطرة تدريجيــــا على منظومــــة تعليمية 
منــــذ  احلوثيــــني  بأيــــدي  ســــقطت  مينيــــة 
اســــتيالئهم علــــى العاصمة صنعــــاء قبل ما 

يقرب من عامني.
وركز احلوثيون مذاك على تعيني مديرين 
يحملــــون أيديولوجيــــة اجلماعــــة الشــــيعية 
القادمــــة مــــن الشــــمال فــــي اإلدارات التابعة 

لوزارة التربية والتعليم.
الطالبات  ويقول مسؤولون ســــابقون إن 
في الكثير مــــن املدارس االبتدائية واإلعدادية 
بنت مجبــــرات على ارتداء احلجــــاب، كما مت 
تغيير املناهج الدراسية وفرض قيود صارمة 
على قدرة وســــائل اإلعالم على الوصول إلى 

املدارس.
ويقول باحثون مينيون إن رؤية احلوثيني 
للعمليــــة التعليمية تنتهي إلــــى إزالة الفارق 
بــــني ”املــــدارس واملتــــارس“، وتســــريب قيم 
احلرب والتعصب املذهبي إلى عقول الطلبة.

ودأبت اجلماعــــة احلوثية منذ وقت مبكر 
على إنشاء منهج ثقافي وتعليمي يستند على 
تنظيرات مؤســــس اجلماعة حسني بدرالدين 
احلوثي ومحاضراته التي جمعت في ما بعد 

حتت اسم ”املالزم“.

 وأصبحــــت ”املــــالزم“ املصــــدر الفكــــري 
الوحيد الــــذي يغذي عقول أنصــــار اجلماعة 
وأتباعهــــا بعد أن أضفيت هالة من القدســــية 
على مقاالته، إذ اعتبرها احلوثيون ”تفسيرا 
مقدســــا للقرآن“، ووصفــــوا احلوثي بـ“قرين 

القرآن“.
وفــــي صعدة، التي تعــــد معقل احلوثيني، 
يقف الطالب مرددين أناشيد جماعة احلوثي 
بدال من النشــــيد الوطني. وفي العادة، يكون 
عليهم االستماع إلى شــــرح دروسهم من قبل 
معلــــم عضــــو أو تابع للحوثيــــني، كما يؤدي 
الطلبة امتحانات آخر العام في مناهج تهيمن 

عليها تعليمات مؤسس امليليشيات.
كما أظهرت أشــــرطة مصورة مت تسريبها 
من صعدة قبل سيطرة احلوثيني على صنعاء 
عام 2014، إجبــــار الطالب على ترديد عبارات 

يعبرون من خاللها على والئهم للقائد.
ويقــــول الصحافي اليمني همدان العليي، 
الذي عمل على عدد من التحقيقات الصحافية 
حــــول ظاهــــرة ”حوثنــــة التعليــــم اليمني“، 
”إنــــه في العــــام 2004، كانت أفــــكار احلوثي ال 
تزال خارج حدود املدرســــة رغم اســــتهدافها 
للطــــالب، لكن مــــا إن متت الســــيطرة الكاملة 
للجماعة علــــى صعدة في العــــام 2011، حتى 
قامت اجلماعة في ظل غياب شبه تام للدولة، 
باســــتخدام املدارس احلكومية املوجودة في 
بعض مناطق محافظة صعدة حلرف العملية 

التعليمية عن مسارها الطبيعي“.
”عــــن  يتــــم  ذلــــك  أن  لـ“العــــرب“  وأكــــد 
طريــــق تغييــــر بعــــض املناهــــج. ومت هــــذا 
غالبــــا فــــي املــــدارس الواقعــــة فــــي املناطق 
اخلاضعــــة لســــيطرة اجلماعة بشــــكل كامل 
في كل من مران، وفــــوط، وذويب، وضحيان، 
واحلمزات، وآل جعفر، والشوارق، واجلمعة، 

ومدران“.
وكان تغيير مدير مكتب التربية والتعليم 
في صعدة وتعيني شــــخص مــــواٍل للحوثيني 
اخلطوة األولى التــــي أقدمت عليها اجلماعة 
آنــــذاك، وتبعت ذلك بتغييرات واســــعة ملدراء 

مدارس مختلفة.
والعــــام املاضــــي مت تفجيــــر الكثيــــر من 
املدارس التــــي وجد احلوثيــــون صعوبة في 
الســــيطرة عليهــــا فكريــــا. ودمــــرت اجلماعة 
مدارس تقع في مناطق يشــــكل الســــلفيون أو 
اإلخوان املســــلمون احلاضنــــة العميقة فيها، 

كما مت حتويل الكثير من املدارس إلى ثكنات 
عسكرية أو مخازن للسالح.

ويشــــير تقرير أممي صدر في العام 2015 
إلــــى ”أن عــــددا ال يحصى من أطفــــال اليمن 
مهــــددون برؤية فرصة ذهابهم إلى املدرســــة 
تتالشــــى يوما بعد يــــوم، وأنه بعــــد احتدام 
النــــزاع وإغالق 3.600 مدرســــة ُأجبر أكثر من 
1.8 مليون طفل في سن التمدرسة على تركها، 
مما أوصــــل عدد األطفال في ســــن الدراســــة 
خارج املدرســــة إلــــى 3.4 مليــــون، أي حوالي 

نصف األطفال في سن الدراسة“.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن من أبرز 
التداعيات التي انعكســــت علــــى التعليم في 
العامني املاضيني ارتفاع نسبة األطفال خارج 

املدرسة بنسبة تصل إلى 47 باملئة.
وأكد مصدر فــــي وزارة التربية والتعليم 
اليمنيــــة لـ“العــــرب“ أن نحو 288 مدرســــة مت 
تدميرها جزئيا، و95 مدرســــة دمرت كليا، كما 
مت احتالل 29 مدرســــة على األقــــل من جانب 
جماعات مسّلحة، كما استخدمت 317 مدرسة 

إليواء النازحني داخليا.

وبعد ســــيطرتهم على مؤسســــات الدولة، 
أســــرع احلوثيون عقب سيطرتهم عمليا على 
مؤسســــات الدولــــة إلــــى البدء بتغييــــر بنية 
التعليــــم فــــي اليمن وفرض رؤيتهــــم الفكرية 
واملذهبيــــة والســــاللية، كما جرى اســــتبدال 
البنية الهيكلية والتنظيمية للتعليم في اليمن 

بشكل كامل.
ويقــــول جنيب الســــعدي، رئيــــس منظمة 
وثــــاق احلقوقيــــة، ”حتاول جماعــــة احلوثي 
إحكام السيطرة على التعليم عن طريق تعيني 
مــــدراء عمــــوم ومــــدراء مدارس مــــن املوالني 
للجماعــــة رغــــم أنهــــم ال عالقة لهــــم بالعمل 
التعليمي، كما تصر على اســــتخدام املدارس 
في الدعاية ونشر أفكارهم بني طالب املدارس 
وأضــــاف ”من أخطر  وحثهــــم على القتــــال.“ 
األعمــــال في تدميــــر العمليــــة التعليمية هي 
منح شهادات جناح ومعدالت مرتفعة للطالب 
املوالــــني للحوثي، بغض النظر عن مســــتوى 
الطالب العلمي، كما حصل في نتائج الشهادة 
العامة فــــي العام املاضي“. ويلفت الســــعدي 
إلــــى أن سياســــات احلوثيــــني لتغييــــر بنية 

التعليم امتدت إلــــى التعليم اجلامعي، حيث 
عمدت جماعــــة احلوثي إلى إغالق الكثير من 
اجلامعات األهلية دون أي مصوغات قانونية 

سوى الرغبة في االنتقام من التعليم.
وقال السعدي ”اجلامعات احلكومية أيضا 
لم تكــــن بعيدة عن عبث احلوثــــي وجماعته، 
فقد مت تعيني رؤســــاء جلامعة صنعاء وذمار 
واحلديدة وعمران من الشــــخصيات املوالية 
لهــــم، إضافة إلــــى تعيني عمــــداء للكليات من 
املوالني، بل إن العبــــث بالتعليم اجلامعي لم 
يقــــف عند هذا احلــــد، وامتد لفصل أســــاتذة 
اجلامعــــات ممن ال يوالــــون جماعة احلوثي، 
كمــــا حدث قبل أســــابيع عندمــــا مت فصل 61 

أستاذا جامعيا من جامعة صنعاء“.
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تعليم
كيف يدير الحوثيون التعليم في اليمن

} القاهــرة - على بعد حوالــــي 60 ميال إلى 
الشــــمال من ميدان التحريــــر في القاهرة تقع 

مدرسة ثانوية تسمى ”السجن“.
مــــن  مشــــوه  كمربــــع  املدرســــة  وتبــــدو 
اخلرســــانة متلــــؤه فصول دراســــية متهدمة، 
وتعاني املدرســــة مــــن الثقوب نتيجــــة للقدم 
واإلهمــــال. وميزح أحد املدرســــني في إحدى 
قرى دلتا النيل الهادئة، حيث شــــبهها بأنها 
تبدو كاملشرحة. وقال ”نحن لم نر ثورة هنا“. 
وأضاف ”مات الكثير من آمالنا، بل مت قتلها“.

وتعتبــــر محنة املــــدارس العامة في مصر 
مؤشــــرا بالغ األهمية على مدى فشــــل الثورة 

املصرية.
ومن دون تعليم، ميــــوت األمل، ليس فقط 
في مصر بل في جميع أنحاء الشرق األوسط. 
وذكــــرت منظمة األمم املتحــــدة أن الصراعات 
اجلارية في منطقة الشــــرق األوســــط وشمال 
أفريقيــــا، حتــــرم أكثر من 13 مليــــون طفل من 

التعليم.
وال تظهــــر هذه املعضلة فقط في ســــوريا 
واليمــــن اللتــــني متزقهما احلــــرب، حيث يتم 
إهمال الشباب بشكل منهجي، بل تكثر أوجه 
القصــــور في البلدان املســــتقرة نســــبيا مثل 

مصر واألردن.
وتســــير رداءة التعليــــم جنبــــا إلى جنب 
مع أزمة البطالــــة في املنطقة. وأفادت منظمة 
العمــــل الدوليــــة أن الشــــرق األوســــط ميلك 
أعلى معدالت بطالة الشــــباب فــــي العالم في 
العام 2014، حيث بلغت النســــبة 46 باملئة من 
النســــاء العاطالت عن العمــــل و24 باملئة من 

الرجال.
ويجعــــل هــــذا املزيج الســــام مــــن ضعف 
التعليــــم والبطالــــة املرتفعــــة املاليــــني مــــن 
الشــــباب عالقني في نوع من العذاب يســــميه 
ديان ســــينغرمان، وهو أســــتاذ في اجلامعة 

األميركية بالقاهرة ”ويتهود“ (االنتظارية).
ويصف ســــينغرمان هــــذا املصطلح بأنه 
اســــتمرار ملرحلــــة املراهقــــة التــــي يجب أن 

يتحملهــــا الشــــباب حتــــى بلوغهــــم مرحلــــة 
الزواج، والتي هي مبثابة الطريق املؤسســــي 
والثقافي لتحصيل االعتراف املجتمعي، دون 

ذكر النشاط اجلنسي.
ولألســــف، تعتبر احلكومات واملؤسسات 
الدوليــــة التعليــــم والبطالــــة مــــن القضايــــا 

التنموية، وليست قضايا سياسية أو أمنية.
ومتنح الواليات املتحــــدة ملصر 1.3 مليار 
دوالر من املساعدات العسكرية السنوية (في 
املرتبــــة الثانية بعد إســــرائيل)، لكن متنحها 
250 مليــــون دوالر فقط للمشــــاريع والبرامج 

املدنية.
ومع ذلك، إذا لم يكن لدى الشباب املصري 
أمل ومنحوا فرصا، فإن املســــاعدة األمنية ال 

تعدو أن تكون سوى إسعافات أولية.
ويعتمــــد األمــــن على املــــدى الطويل على 
اســــتعداد احلكومة لتوفير السلع واخلدمات 

العامة املالئمة للناس.
ويفتــــرض متخصصــــون فــــي التعليم أن 
الواليــــات املتحــــدة وصندوق النقــــد الدولي 
اشترطا لتقدمي املساعدات العسكرية واملالية 
ملصر، فــــرض تدابير واضحة لســــير العملية 
التعليميــــة، ميكن أن يؤدي ذلك إلى حتســــني 

مصر ألدائها في التصنيف العاملي.
وفي أحــــدث تقرير للمنتــــدى االقتصادي 
العامليــــة، احتلت  التنافســــية  العاملي حــــول 
مصر املرتبة 139 من أصل 140 بلدا في نوعية 
التعليــــم االبتدائي. وباإلضافــــة إلى ذلك من 
شــــأن تغييرات أخرى، مثل احلد من احلاجة 

إلى الدروس اخلصوصية واحلد من تكلفتها، 
أن حتــــدث فرقا جوهريا فــــي حياة املصريني 

العاديني.
وفــــي منشــــية ناصر، أحــــد أفقــــر أحياء 
القاهرة، يدرس الشباب مثل أشرف خليل (18 
عاما) للحصول على شهادة الثانوية العامة.

وتكشــــف نتائج هذه الشهادة األشهر في 
مصر عــــن الفرق بــــني اجلامعــــات املرموقة، 
في بلد يكاد  و“املواطنني من الدرجة الثانية“ 

يكون خاليا من احلراك االجتماعي.
وقال خليــــل وهو يقفز إلى حافلة صغيرة 
تقوده إلى مجمع ســــكني لألثريــــاء في مكان 
قريب حيــــث يعمل كبســــتاني ”إن األمور في 

الواقع أصبحت أسوأ منذ قيام الثورة“.
ويحــــاول خليــــل توفيــــر مــــا يكفــــي من 
املــــال الســــتئجار معلم خــــاص ألبنائــــه قبل 
الــــدروس  أصبحــــت  بعدمــــا  االمتحانــــات، 

اخلصوصية نظام التعليم الفعلي في مصر.
واعتــــرف بعــــض املدرســــني ســــرا بأنهم 
يدرســــون احلــــد األدنى فــــي الصــــف، حتى 
يتمكنوا من االســــتفادة من نفس الطالب في 

الدروس اخلصوصية.
وتفيد بعض التقديرات أن األسر املصرية 
تنفــــق أكثــــر من مليــــار دوالر علــــى الدروس 
اخلصوصية للتعويض عــــن ضعف التعليم، 
وهي التكلفة التي كثيرا ما تصل إلى حوالي 

ربع دخل األسرة.
وميكــــن للحكومات األميركية واألوروبية، 
والتــــي لهــــا مصلحة حيويــــة في اســــتقرار 
وازدهــــار البلدان فــــي جميع أنحــــاء منطقة 
الشــــرق األوســــط، أن جتهز وتدعم احتادات 

املستثمرين في القطاع اخلاص.
وقبــــل بضــــع ســــنوات، أطلق املســــتثمر 
املصــــري أحمــــد األلفــــي مشــــروعا للتعليــــم 

االفتراضي يحمل اســــم ”نفهــــم“، في محاولة 
للحــــد مــــن اعتمــــاد البــــالد علــــى الــــدروس 
اخلصوصيــــة، إذ يوفــــر عرض الــــدروس من 
خالل أشــــرطة الفيديو التعليمية على شبكة 

اإلنترنت.
وحتظــــى اخلدمــــة اآلن بثقــــة 500 ألــــف 
مســــتخدم، ويســــتفيد منها حوالي 50 باملئة 
من الشــــباب الســــوريني الالجئني في البالد، 

والذين هم خارج املدرسة.
لكــــن األلفي يقول إنه مــــن الصعب إيجاد 
متويــــل خارجــــي، وأنــــه ليس وحيــــدا. وفي 
أبريل املاضي، أطلق عبدالعزيز الغرير، رجل 
األعمال واملليارديــــر اإلماراتي، أكبر صندوق 
للتعليم في العالــــم العربي، وقام بتخصيص 
1.14 مليــــار دوالر فــــي شــــكل منح للشــــباب 

الفقراء في املنطقة.
وذكرت ميســــاء جلبوت، املديرة التنفيذية 
ملؤسســــة عبدالله الغريــــر للتربية، أنها تأمل 
في أن يقدم الصندوق منحا دراسية لـ15 ألفا 
من طالب الشرق األوسط على مدى السنوات 

العشر املقبلة.
وابتــــداء مــــن ســــبتمبر املقبل، ســــيتلقى 
الطالب مســــاعدة مالية لاللتحاق بأهم أربع 
جامعــــات فــــي املنطقــــة، كمــــا ســــيتم متويل 

الدراسة في اجلامعات العاملية أيضا.
لكن املبــــادرات الفردية وحدهــــا ال تكفي. 
وتوضح جلبــــوت أن ”اجلهود يجب أن تكون 
منهجيــــة ومؤسســــاتية. ال يوجــــد صنــــدوق 
خاص واحد ميكن أن يعالج هذه املشــــاكل .. 
نحــــن في حاجة إلى تكاتف اجلميع على ظهر 

السفينة كي ال تغرق“.
ولكي يحدث ذلك، يجــــب أن تعتبر عملية 
تعليم الشــــباب في الشــــرق األوســــط مبثابة 
قضية استراتيجية، وأن تستحق نفس القدر 
من االهتمام في السياسة اخلارجية العاملية، 
مثــــل مكافحة اجلماعــــات املتطرفــــة، ويجب 
أن تكــــون املنطقة مســــلحة باألقالم وليســــت 

بالسيوف فقط.

لماذا ال يتحول التعليم إلى قضية سياسية وأمنية

حمل الجماعة الثقيل على كاهل التعليم

التحضير لمستقبل مجهول

ــــــل بأكمله من أجل ضمان والئه في مســــــتقبل اليمن  ــــــون في حتضير جي ــــــردد احلوثي ال يت
الغامــــــض عبر الهيمنة على املدارس وتعيني رجــــــال مقربني من احلركة إلدارتها، والتغلغل 

بني املناهج الدراسية لفرض أيديولوجيا اجلماعة املتشددة.

[ الجماعة تغير المناهج وتفرض {ملزمة المؤسس} وتعين رجالها إلدارة المدارس [ تفجير مدارس فشل الحوثيون في الهيمنة عليها

 [ الحكومات العربية تترك المبادرات الشخصية لتطوير التعليم فريسة للظروف

األســـر املصريـــة تنفـــق أكثر 

من مليـــار دوالر علـــى الدروس 

عـــن  للتعويـــض  الخصوصيـــة 

ضعف التعليم

◄

همدان العليي:

كانت أفكار الحوثي التزال 

خارج المدرسة، وفي عام 

2011 دخلت مدارس صعدة

نجيب السعدي:

الجماعة تمنح شهادات 

نجاح ومعدالت مرتفعة 

للطالب الموالين للحوثي

«الحوثي بدأ بتعيني اشـــخاص ينتمون إلى العرق الســـاللي في املناصب املفصلية في الجامعات، كذلك قام بفصل وتوقيف الكثير 

من الكوادر االكاديمية ، كما قام بتعيني مدراء عموم التربية من نفس العرق املقدس، ومن لم يقم بتغييره اصبح فاقد الصالحية».

عبدالعزيز الهداشي
الباحث واحمللل اليمني



شيرين الديداموني

} القاهــرة – قبـــل حوالـــي 40 عامـــا اختـــار 
الرئيس املصري الراحل أنور الســـادات إذاعة 
القـــرآن الكـــرمي ليلقي خطابا سياســـيا، بدأه 
بتنويه عن دور تلـــك اإلذاعة في حياة املاليني 

من املصريني والعرب.
ومؤخرا اختار الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي اإلذاعة ذاتها، ليكـــون ثاني رئيس 
مصري يتحدث من خاللها ويجري حوارا عبر 
أثيرهـــا، مؤكدا على دورها في محاربة األفكار 

املتطرفة واملشوهة.
كان من املفتـــرض أن تكون هـــذه املبادرة 
فرصة للقائمني عليها، لالهتمام بها وجتديدها 
على املســـتوى التقني واملهني، إال أن اإلهمال 
رافقها وبقيت مثار شـــكاوى دائمة املاليني من 
املستمعني، كحال اإلذاعات املصرية احلكومية 

األخرى.
وأوضـــح محمـــد عويضـــة رئيـــس إذاعة 
القـــرآن الكرمي الســـابق لـ ”العـــرب“ أن هناك 
بالفعل صعوبات تقنية خاصة بضعف ترددها 
وعدم وصـــول بثها إلى الكثير من املناطق في 
مصر والدول العربيـــة، وتداخل أصواتها مع 

أصوات اإلذاعات األخرى.
وأرجع ذلك إلى تهالك وضعف محطات بث 
موجـــات اإلذاعة، وضرب مثـــاال على ذلك بأن 
محطة الســـنطة في محافظة الغربية (شـــمال 
القاهـــرة)، والتـــي تبـــث موجـــات اإلذاعة في 

أقاليم مصر لم جتدد منذ 50 عاما.
ورغـــم أن الدولة في عام 2013 حشـــدت 40 
مليون جنيـــه لتجديد محطات البث وتقويتها 
ومت إنشـــاء محطة بـــث جديدة، فـــإن املفارقة 
أنها لم حتّســـن اخلدمة وظلت مشـــكلة ضعف 
اإلرســـال كما هي. وأشـــار عويضة إلى عامل 
تقني آخر وهو أن موجات القرآن الكرمي كانت 

تبث على موجات قصيرة ومتوســـطة لتغطي 
كل أنحـــاء مصر والعالـــم العربـــي وبالتالي 

إرسالها يكون ضعيفا للغاية.
ويتســـاءل املتابعون ملاذا لم تسر اإلذاعات 
الرســـمية املصريـــة على خطى هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية ”بي بي سي“ التي طورت إرسالها 
وقامـــت بعمـــل موجـــات ”إف إم“ لزيادة طول 
اإلرســـال ما حقق لها انتشارا أكبر في جميع 

دول العالم.
إال أنـــه في مصر وحتى مـــع دخول خدمة 
”إف إم“ واجتـــاه الدولـــة لبث اإلذاعـــة عليها 
إلـــى جانب املوجة املتوســـطة، بقيت مشـــكلة 
نطـــاق البث اجلغرافي احملـــدود الذي يقتصر 
على القاهرة الكبـــرى التي تضم مدن القاهرة 

واجليزة والقليوبية وبعض املدن القريبة.
وظـــل مـــن الصعـــب التقـــاط بـــث إذاعة 
القـــرآن الكرمي فـــي املناطـــق احلدودية وعلى 
الطـــرق الصحراوية وفي املناطـــق اجلنوبية 

واحملافظات البعيدة.
وأضاف عويضـــة أن موجات اإلذاعة تبث 
على الساتاليت في حيز ترددي محدود جدا ما 
يجعلهـــا تتداخل مع موجات اإلذاعات األخرى 
فيؤدي ذلـــك إلى اختالط أصـــوات القرآن مع 
أصوات املوســـيقى، كما أن شـــبكات الهاتف 

احملمول أثرت بدورها على جودة الصوت.
وتعاني اإلذاعة من مشكالت مهنية مرتبطة 
مبضمـــون املادة اإلعالمية التي تقدمها والتي 
وصفهـــا عويضة بالتقليديـــة والرتيبة، مبا ال 

يتناسب مع تغيرات العصر احلديث.
ولم تنج اإلذاعات الرســـمية األخرى أيضا 
مثـــل البرنامج العام وصوت العرب والشـــرق 
األوسط، من مشكالت إذاعة القرآن الكرمي منها 
تراجع دورها بشكل كبير مقارنة بعقود سابقة 

خاصة في الستينات والسبعينات.
وأوضـــح محمـــود علـــم الديـــن اخلبيـــر 
في شـــؤون اإلعالم لــــ ”العـــرب“ أن اإلذاعات 
احلكوميـــة أصابهـــا مـــا أصـــاب التلفزيون 
املصري من مشـــكالت أبرزها الترهل اإلداري 
وغياب التطوير وضعف اإلنفاق املادي عليها، 
ما دفع عددا كبيرا مـــن املذيعني واملعدين إلى 
الهروب والعمل باإلذاعات اخلاصة والقنوات 

الفضائية بحثا عن الدخل املالي املرتفع.
ويرى علم الدين أن هامش اإلبداع واحلرية 
محدود على عكس ســـقف احلريـــات املوجود 
فـــي القنوات واإلذاعـــات اخلاصـــة، فالعقلية 
املســـيطرة علـــى إدارة اإلذاعـــات احلكوميـــة 
ال تـــزال تعمل بعقلية الســـتينات فـــي الرقابة 

واإلصرار على تقدمي البرامج التقليدية.
كان مولد اإلذاعة املصرية الرسمية قبل 82 
عاًما وفي 31 مايو 1934، بعد سنوات من إنشاء 
اإلذاعات األهلية التي كانت خاضعة لشـــبكات 

العالقات واملصالح ورأس املال األجنبي.
ولعبت اإلذاعة دور البطل لسنوات طويلة 
في شـــهر رمضـــان، وحافظت علـــى وجودها 
حتى فـــي وجـــود التلفزيون، بينما تســـيطر 
اليـــوم حالة مـــن التبلد واجلمـــود في جميع 
اإلذاعـــات املصرية الرســـمية، إال أن اإلذاعات 
اخلاصة اســـتطاعت أن تســـرق األضواء مثل 

”جنوم أف أم“ و“راديو 90.90“.
ويرجـــع خليـــل فهمي اإلعالمـــي املصري 
واخلبير في شـــؤون اإلذاعـــة ذلك التحول إلى 

تغيـــر طبيعـــة ونوعيـــة جمهور املســـتمعني، 
فغالبيتهـــم اآلن من ســـائقي الســـيارات على 
الطـــرق وفي الشـــوارع، كمـــا أن معظم هؤالء 
من الشـــباب الذيـــن يحتاجون إلـــى الوجبات 

اإلعالمية السريعة.
وأوضـــح فهمـــي لــــ ”العـــرب“ أن إذاعـــة 
البرنامـــج العـــام الرســـمية لم تطـــور أداءها 
وبرامجها ومازالت تتمســـك بشكلها التقليدي 
وجديتها في األداء، وتراجعت إذاعة الشـــرق 
األوســـط بعد أن كانت حتظى بنسبة استماع 

كبيرة.
ويحظر القانـــون املصري علـــى اإلذاعات 
اخلاصـــة بـــث برامـــج سياســـية وإخباريـــة 
ويســـمح لهـــا فقـــط ببـــث برامـــج املنوعات 
والبرامج االجتماعية والرياضية والفنية. لكن 
على أرض الواقـــع، تبث هذه اإلذاعات أخبارا 
سياسية دون أن تتدخل الدولة، كما تسمح لها 
ببث برامجهـــا بعد انتهـــاء تصاريحها وذلك 
العتبارات سياسية ترتبط بالعالقة بني جهات 
فـــي الدولـــة ومالك هـــذه اإلذاعات مـــن رجال 

األعمـــال. ونفـــى عبدالرحمن رشـــاد -رئيس 
اإلذاعـــة املصرية الســـابق- بشـــدة انحســـار 
دورهـــا، وقال لـ ”العرب“ هنـــاك فترات معينة 
يتراجع فيها دور اإلذاعة احلكومية حلســـاب 
القنـــوات واإلذاعـــات اخلاصـــة، فمثـــال فـــي 
رمضان هناك أعمال مميزة تنفرد بها اإلذاعات 
اخلاصة لقدرتها علـــى التمويل الضخم الذي 

حتتاجه تلك األعمال، وجتذب لها املستمع.
كما أن انتشـــار الفضائيات ال يلغي وجود 
اإلذاعة بدليـــل أن جمهورها ال يزال باملاليني، 
فمع االزدحام الشـــديد في الطرق وكثرة أعداد 
الســـيارات يقضي الكثير من املواطنني أوقاتا 
طويلة في الشـــارع وليس لهم منفذ للتســـلية 

سوى االستماع لإلذاعة.
دلـــل رشـــاد علـــى اســـتمرار دور اإلذاعة 
القـــوي بتوجه عدد كبير مـــن الفنانني وجنوم 
الرياضـــة إلى إجناز برامـــج إذاعية، إلدراكهم 
حجـــم التأثيـــر الكبيـــر لإلذاعـــة وجمهورها 
العريـــض مـــن الشـــباب الذيـــن يريـــد هؤالء 

الوصول إليهم.

أقر مجلس أقر مجلس الوزراء  } مســقط – 
العماني تشكيل جلنة لدراسة التحديات التي 
تواجه اإلعــــالم، في خطوة لتطوير وســــائل 
اإلعــــالم وإيجــــاد احللــــول للمعوقــــات التي 

تعترض تقدمه في السلطنة.
وأشــــار بيان للمجلس صــــدر األحد، إلى 
أن اللجنــــة ســــتعمل فــــي ضــــوء النصوص 
التشــــريعية النافذة لتنظيم وتطوير اإلعالم. 
كما وافــــق املجلس أيضا على إنشــــاء مركز 
لإلعالم اإللكتروني، وأوكل إلى وزارة اإلعالم 
مهمة وضع اآلليات املناسبة التي تساعد على 
تقدمي الدعم الالزم لقطاع اإلعالم لتمكينه من 

القيام بدوره على أمت وجه، بحسب البيان.
ويعــــد اإلعــــالم العماني من املؤسســــات 
التي اســــتمرت وتطــــورت، والتــــي يفترض 
أن تكــــون قد وصلت إلــــى مرحلة متقدمة من 
النضج، بحســــب ما ذكر رئيس قسم اإلعالم 

بجامعة السلطان قابوس، محمد املشيخي.
وأضــــاف املشــــيخي خــــالل تصريحــــات 
صحافية، أن الصحــــف احمللية لديها موارد 
مالية جيدة تســــتطيع أن تتطور، وتستطيع 
أن تنقــــل اخلطــــاب اإلعالمي إلــــى األفضل، 
ولكن الواضح أن اخلطــــاب اإلعالمي القدمي 

واإلعالمــــي التنموي واإلجنــــازات هي التي 
تسيطر على الرسائل اإلعالمية.

وأكد ”في اعتقادي الشخصي أننا وصلنا 
إلى مرحلة النضج، وأن اجلمهور أصبح لديه 
تطلع آخر، أصبح يتطلع إلى معرفة ما يدور 
في املؤسسات، وما يقع من بعض املخالفات 

والسلبيات“.
ويظهــــر القــــرار احلكومــــي مــــن أعلــــى 
الســــلطات األزمة الفعلية التــــي يعاني منها 
اإلعالم الرسمي العماني، فضال عن محدودية 

اإلعالم اخلاص وانعدام دوره.
ويــــرى متابعون أن الــــدور الذي يقوم به 
اإلعــــالم العمانــــي بكافة وســــائله التقليدية 
في صناعة وتشــــكيل الــــرأي العام باملجتمع 
العمانــــي، ليس باملســــتوى املطلــــوب الذي 
مينحه القدرة على املنافســــة حتى مع إعالم 

دول اخلليج املجاورة.
ويطالــــب املتابعون منح وســــائل اإلعالم 
حرية تناول املواضيع احلساســــة التي تهم 
املجتمع وعدم وضع اخلطوط احلمر أمامها، 
ويأملون بإعداد جيل صحافي شــــجاع وغير 
متــــردد في نقد الفســــاد والتراخي احلكومي 

في عدم معاجلته.

 وسبق أن قامت وسائل اإلعالم العمانية 
بوضــــع عدد من القضايا التي متثل مشــــكلة 
كبيرة للمجتمع في أجندتها، وســــاهمت في 
احلد منهــــا، مثل احلــــوادث املروريــــة التي 

تفاقمت في السنوات األخيرة.
وفــــي هذا اإلطــــار تبنت وســــائل اإلعالم 
نشر أنشــــطة احلملة التوعوية التي أطلقتها 
شــــرطة عمان السلطانية، بعنوان ”نعم للحد 
من حوادث املرور“، وذلك لبث الوعي املروري 

وتنمية الثقافة املرورية.
وتبنت جميع الصحف العمانية الناطقة 
القضيــــة  واإلنكليزيــــة  العربيــــة  باللغتــــني 
وأجنزت نشــــرات أســــبوعية في صفحاتها، 
إضافة إلــــى املالحق املتخصصــــة التي يتم 
نشــــرها مــــع الصحــــف احملليــــة فــــي بعض 
املناســــبات مثــــل أســــبوع املــــرور اخلليجي

قدمــــت  كمــــا  املروريــــة،  الســــالمة  ويــــوم   
إذاعــــة ســــلطنة عمــــان برنامجا أســــبوعيا 
مباشــــرا يبــــث كل أربعــــاء، بالتعــــاون مــــع 
إلــــى  إضافــــة  الســــلطانية،  عمــــان  شــــرطة 
برنامــــج آخــــر تســــجيلي أســــبوعي باســــم 
ذلــــك  إلــــى  يضــــاف  الســــاهرة“،  ”العــــني 
بــــث تقارير وأخبــــار عن الســــالمة املرورية 
بشكل متواصل في األخبار اإلذاعية اليومية.

ونتيجـــة لهـــذه اجلهـــود التي قـــام بها 
اإلعـــالم العمانـــي في نشـــر أهـــداف حملة 
”نعـــم للحد مـــن احلـــوادث املروريـــة“، فإن 
أغلـــب العمانيـــني، إن لم يكـــن جميعهم، قد 
ســـمعوا باحلملـــة واســـتوعبوا رســـائلها 
وطبقـــوا أهدافها، وهـــذا ما أكدته دراســـة 
قامت بها الباحثة مرمي العبرية للتعرف على 
آراء اجلمهور في هذه احلملة، حيث توصلت 
إلـــى أن 100 باملئة من العينة التي بلغت 400 

مفردة، قالوا إنهم سمعوا بها.
وانخفضت احلوادث املرورية املســـجلة 
في عام 2014 إلى 14 باملئة مقارنة بعام 2013. 
كما انخفض عدد احلوادث في عام 2015 إلى 
أكثـــر من 5000 حادث، مقارنة بأكثر من 6000 

حادث وقع في عام 2014.
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ميديا

اإلذاعة لعبت دورا محوريا لسنوات طويلة في شهر رمضان

لم تســــــتطع اإلذاعات احلكومية فــــــي مصر أن جتاري التطور اإلعالمي، بســــــبب العقلية 
ــــــة والتقنية، بينما حققت  ــــــة التقليدية التي تســــــيطر عليها، وضعف إمكاناتها املادي اإلداري

اإلذاعات اخلاصة تقدما ملحوظا جذب إليها حتى العاملني في اإلذاعة الرسمية.

إجراءات رسمية لتطوير وإصالح اإلعالم العماني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قالت مصادر في الشرطة العراقية 
االثنني، إن دوريات الشرطة في قضاء 
طوز خرماتو عثرت على جثة رئيس 

حترير صحيفة في الشرقاط أحمد 
محمد بعد ثالثة أيام على اختطافه 

جنوبي كركوك في الطريق الرابط بني 
كركوك وبغداد وعليها آثار طلقات 

نارية.

◄ أصدرت سلطات إدارة اإلعالم في 
الصني قواعد جديدة ضد البرامج 
”املستوحاة من برامج أجنبية“ في 

إطار التشديد على البرامج الترفيهية 
التي تقدمها القنوات التلفزيونية في 

الصني. وذكرت السلطات أنه على 
البرامج املنسوخة من برامج أجنبية 
استكمال إجراءات تستغرق أكثر من 
شهرين حتى يتم التصريح بإنتاجها.

◄ قال نادي األسير الفلسطيني (غير 
حكومي)، إن السلطات اإلسرائيلية 

اعتقلت فجر االثنني صحافيْني 
فلسطينيْني، من الضفة الغربية، ليرتفع 

عدد الصحافيني املوقوفني لديها إلى 
22 معتقال.

◄ أعلنت نقابة الصحافيني التونسيني 
أن مجهولني اقتحما منزل رئيس 

النقابة ناجي البغوري، وأوضحت 
في بيان أنه ”في ساعة متأخرة من 
ليلة السبت، وإثر عودته من مراسم 

دفن صهره، فوجئ البغوري بعد فتح 
باب بيته بوجود شخصني مسلحني 

بالسكاكني داخل املنزل، وقام أحدهما 
مبحاولة طعن ابنه، وقد الذا بالفرار“.

◄ صادر جهاز األمن واملخابرات 
السوداني، صباح االثنني، صحيفة 
”آخر حلظة“ اليومية، دون توضيح 

أسباب. وفي العادة ال تقدم السلطات 
األمنية تفسيرا لدواعي عمليات 

املصادرة املتالحقة، التي تعّرض 
الصحف خلسائر مالية فادحة.

باختصار

الترهل اإلداري واإلهمال يعمقان أزمة اإلذاعات الحكومية املصرية

«يجب على اإلعالميات القيام بالتطوير وإصالح مســـار الخطاب اإلعالمي العربي والرفع من شـــأن 

املرأة العربية وااللتزام بالحياد واملهنية عن طريق ميثاق شرف إعالمي موحد ملزم». 

أسماء احلبشي
رئيسة احتاد اإلعالميات العرب

رت ردود األفعـــال العاملية تجاه قضايانا 
ّ
«لـــو كان األداء اإلعالمـــي املصري ذا تأثيـــر أقوى لتغي

واتضحت وجهات نظرنا، وألّثر ذلك على مكانة مصر وثقلها في املنطقة».

هويدا مصطفى
عميدة املعهد الدولي لإلعالم بأكادميية الشروق املصرية

محمود علم الدين:

عقلية الستينات ال تزال 

المسيطرة على اإلذاعات 

الحكومية 

محمد المشيخي:

وصلنا إلى مرحلة النضج 

والجمهور يتطلع إلى معرفة 

ما يدور في المؤسسات

} في الكثير من المؤسسات الحكومية التي 
تقدم خدماتها للناس في العديد من البلدان 
العربية مازال األعوان يستخدمون األوراق 

واألقالم في إنجاز المعامالت وما يرافق 
ذلك من ولع مزمن باإلكثار من التواقيع 
واألختام، وإذا تجمعت تلك األوراق في 

أي مؤسسة لها تماس مباشر مع الحياة 
اليومية للناس فستكون في شكل تالل 

وأطنان من الورق.
جهاز إداري عاطل عن المستحدثات 

وإدارات حكومية ال تريد اإلقدام على مغامرة 
الخروج من عالم الكتابة بالقلم إلى الكتابة 

بالكمبيوتر ومن المعلومات الورقية إلى 
المعلومات الرقمية.

الرقمنة اختصرت وجودنا الكوني 
اليوم، الماليين من البشر صاروا ُيعرفون 
اليوم باألكواد وكلمات المرور حتى صار 
التعرف على أي شخص من بين الماليين 

من األشخاص ال يستغرق إال دقائق معدودة 
وهو ما أعلنته إحدى الوكاالت الروسية 

في توصلها إلى نظام فائق التطور لتمييز 
األشخاص عن سواهم.

حتى وسيلة التواصل االجتماعي 
األكثر انتشارا ”فيسبوك“ صارت مجهزة 

ببرمجيات تستطيع تمييز شخص من بين 
عدة أشخاص من خالل صورته ومعادالتها 

الرقمية وبمجرد أن تضع مؤشر الماوس 
يظهر اسم الشخص.

نحن أمام عاصفة رقمية حقيقية يجب أن 
تدخل إلى هياكل تلك المؤسسات التقليدية 

الجامدة في العالم العربي التي مازالت 
بينها وبين الرقمنة سنة ضوئية بسبب 

عدم وجود مؤشرات على مغادرة الفوضى 
الورقية والملفات الورقية التي تتعفن في 

المخازن وتأكلها الرطوبة واألرضة باتجاه 
الفضاء الرقمي الفسيح الذي يختصر الكثير 

من الجهد ويوفر الكثير من الموظفين 
الروبوتات الذين مهمتهم اإلمضاء والختم 
فيما يمكن أن تختصر األنظمة الرقمية هذا 

الروتين البدائي القاتل.
ربما البداية الصحيحة كانت مع األجيال 

الجديدة وتقريبها من تلك المعالجات 
الرقمية المتطورة التي صارت هي روح 

العصر وأصبحت المؤسسات والحكومات 
الرقمية هي الحقيقة المتداولة في الكثير 
من المجتمعات، ومن ثمار ذلك ما يعرف 

بخدمات البنك المنزلي الذي يتيح لإلنسان 
أن يدخل إلى حسابه البنكي وهو جالس في 

منزله ويدفع فواتيره وما هو مترتب عليه 
بال عناء.

من الجهة األخرى فإن قادة العالم 
الرقمي ومؤسساته التي تسابق الزمن 

قد انتهوا من برمجتنا وفهرستنا -نحن 
البشر- منذ زمن ولم يعد صعبا عليهم 

التعرف على هوية وتاريخ أي شخص في 
أي بقعة من بقاع األرض مادام قد أدخل 

في شكل كود رقمي في ملفات متخصصة، 
هم أولئك الرقميون األشباح الذين يدخلون 

عالمنا يوميا دون أن نشعر، يقرأون 
اهتماماتنا وهواياتنا من أبسط تصرف 

يصدر عنا لتجري برمجتها على أنها ”داتا“ 
رقمية خاصة بنا مثل شيفرتنا الوراثية 

الكامنة في DNA، هم يدخلون غرف نومنا 
وبإمكانهم أن يزورونا ونحن نيام دون أن 

ندري ليجري تحديث بياناتنا بينما ذلك 
الموظف العربي النشيط مازال يكّدس الورق 

فوق الورق في معامالت متخشبة وبدائية 
آن لها أن تختفي من حياة الناس.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الرقميون الذين يزوروننا في المنام

[ تألق اإلذاعات الخاصة مؤقت بفضل إمكانياتها المادية [ المادة اإلذاعية رتيبة ال تتناسب مع تغيرات العصر الحديث



ر مواقع التواصل االجتماعي  } بغداد – تصــــدَّ
ونشرات األخبار خبر يضاف إلى يوميات بالد 
ما بني النهرين، وصفه متابعون بأنه ”نّية في 

تغيير اسمها وجغرافيتها وتاريخها“.
وفي التفاصيل تناقلت وسائل إعالم محلية 
اســــتعداد اللجــــان التحضيرية فــــي العتبتني 
فعاليــــات  إلطــــالق  والعباســــية  احلســــينية 
املهرجان الســــنوي لتغيير اسم محافظة بابل 

إلى ”مدينة اإلمام احلسن“.
اخلبــــر أثار صدمة في صفــــوف العراقيني 
علــــى الشــــبكات االجتماعيــــة الذين دشــــنوا 
هاشتاغا موحدا على تويتر وفيسبوك بعنوان 
#اســــمي_بابل، احتل في وقــــت وجيز صدارة 

الهاشتاغات املتداولة.
وعبر معلقون عن اســــتيائهم مما أســــموه 
دعــــوة جهــــات دينيــــة عراقيــــة وإيرانية إلى 
مؤمترات للمســــاس بحضــــارة وتاريخ البلد، 
جهــــات تريد أن ُتلغي برمشــــة عــــني أكثر من 
خمســــة آالف عام من تاريــــخ العراق، مؤكدين 
أنهــــم خدعوا منذ عــــام ٢٠٠٣ حني أصغوا إلى 

خطب رجال الدين.

ووصف الناشطون تلك الدعوة بـ”الكارثة“ 
لكــــون املدينــــة تعتبر أقــــدم إرث تاريخي على 
الكــــرة األرضية“. وأكــــد عراقيون أن ”حضارة 
بابل وآشــــور وســــومر مصدر فخرهم. ولهذا 
يصعب عليهم أن يســــتبدلوا مسّلة حمورابي 
بوصايــــا املعممني ورجال الدين، ال ســــيما أن 
العالم بأســــره يقف لها احترامــــا لكونها مهد 

احلضارة“.
وكان موقع العتبة احلسينية اإللكتروني، 
نشــــر خبــــرا أكد فيه علــــى ســــعي العتبة إلى 
إطالق فعاليات املهرجان السنوي املركزي في 
نســــخته التاســــعة لتجديد الدعوة إلى تغيير 
اسم محافظة بابل إلى ”مدينة اإلمام احلسن“. 

ومسح اخلبر من املوقع في ما بعد.
وعلــــى تويتر كتب علي احلمــــود ”بوركت 
األيــــادي التــــي ســــاهمت في تراجــــع الداعني 
إلى تغيير اســــم بابل، ذلــــك اجلزء من هويتنا 
التاريخية اجلامعة لألمة العراقية، #اسمي_
بابــــل. وأكد إعالمي عراقي مقيــــم في لندن أن 
”أحــــزاب إيران في العــــراق ال تريــــد للمدن أن 
تبقــــى بذاكرتهــــا احلقيقية، يكفيهــــا أن تكون 

في منت اخلرافــــة التاريخية، العراق صار هو 
السؤال #اسمي_بابل“.

وفــــي نفــــس الســــياق قــــال زياد بــــراوي 
”#اســــمي_بابل، إيران تريد طمس احلضارة 
العراقيــــة بطرق عقائديــــة ممنهجة بحيث أن 
البعض يتأثر بهذه التســــميات حتى يقول في 

نفسه… كل شيء فداء ألهل البيت“.
وتهكــــم مغرد ”من األســــاس املدينة مهملة 
وال يوجــــد أي اهتمام بالبشــــر وال احلجر، لم 
يقتصر األمر على االسم. تذكروا أنتم تعيشون 

حتت حكم حزب الدعوة“.
فيما اعتبر مغرد آخر أن أفضل شيء ميكن 

أن يقدمــــه رجال الدين خلدمــــة العراقيني 
هــــو أن يعتكــــف فــــي بيتــــه ويترك 

الناس يعيشــــون، رب العاملني ال 
يحتاج وســــيطا، دمرمت البالد 

والعباد“.
وقال معلــــق ”بعد تغيير 
منجزا  سيسجلونها  اسمها 
األحــــزاب  بأحــــد  مقترنــــا 
نفــــس  وفــــي  الفاســــدة“. 

الســــياق كتب معلق ”كثير من 
املستشفيات واملدارس مت تغيير 

بأســــماء  وتســــميتها  أســــمائها 
األئمة ورجال ديــــن لكن الواقع يقول 

إن خدماتها لم تتغير بل هي نحو األسوأ“.

وكتب اإلعالمي العراقي عامر الكبيســــي، 
في تدوينة له على فيســــبوك ”رب العاملني في 
كتابــــه (وما أنــــزل على امللكــــني ببابل هاروت 
وماروت)، لم يغير اسم بابل! ويحاول البعض 

تغيير اسمها“.
وقال غيــــث التميمــــي على فيســــبوك ”لم 
يكتفوا بســــرقة حاضرنا ومســــتقبلنا باســــم 
الديــــن، هــــا هم يســــعون إلى ســــرقة ماضينا 

وبقايا مجدنا باسمه أيضا!“.
وقال معلق ”قتلونا باســــم الدين، سرقونا 
باسم الدين، شردوا أطفالنا باسم الدين، بابل 

تبقى بابل رغم أنوفكم #اسمي_بابل“
النســــخة  ”دواعــــش  مغــــرد  وأكــــد 
الثانيــــة يعلمــــون كيــــف يلهــــون 
ألجل  تافهة  مبواضيع  الشعب 

االختالف والفرقة“.
وفي نفس الســــياق قال 
معلــــق ”داعش دمرت اآلثار 
وأنتــــم متحــــون األســــماء 
الكتــــب  مــــن  التاريخيــــة 

#اسمي_بابل“.
وبابل، هي مدينة عراقية 
تقع على نهر الفرات، اشتهرت 
بحضارتها. وتأسســــت سنة ٢١٠٠ 
قبل امليالد إبان حكم حمورابي، حيث كان 

البابليون يحكمون أقاليم ما بني النهرين. 
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”أنا #اســــــمي_بابل وعمري أكثر من ٥٠٠٠ ســــــنة أخبروهم بأني قبلهــــــم وقبل تاريخهم“، 
كان هذا رد عراقيني على الشبكات االجتماعية على دعوات عراقية إيرانية إلى تغيير اسم 

محافظة بابل التاريخية إلى مدينة اإلمام احلسن.

} تونــس – فاجــــأ وزيــــر الطاقــــة واملناجــــم 
التونسي منجي مرزوق التونسيني بتصريح 
إذاعي أثار موجة من الســــخرية والتهكم على 

الشبكات االجتماعية.
وتهــــرب مــــرزوق من ســــؤال صحافي عن 
املتجــــددة املتقدم  الطاقــــات  مقارنــــة وضــــع 
باملغرب وحالها املتردي بتونس، حيث قال إن 

”تونس ال متلك شمس ورياح املغرب“.
مــــن جانب آخر، أكد مغــــردون أن تصريح 
وزيــــر الطاقــــة واملناجم هــــو للتغطيــــة على 
فضيحــــة تفريط وزارته في مشــــاريع عمالقة 
للطاقة املتجددة مت حرمان التونســــيني منها 
لصالح ”لوبيات الفســــاد بالشركة التونسية 

للكهرباء والغاز“.
وتهكم مغرد:

واملقصود بجمعية شمس اجلمعية املعنية 
بالدفــــاع عن املثلية اجلنســــية في تونس، أما 
شــــمس الدين باشــــا فهو فنان اســــتعراضي 
تونســــي يحظى بشعبية واســــعة في أوساط 

التونسيني.
وسخر آخر:

واقترح معلق على فيسبوك:

واضطر الوزير إلى الدفاع عن نفسه فكتب 
على حسابه على فيسبوك:

وانتقد معلق:

#اسمي_بابل: رد بليغ على تجار التاريخ والجغرافيا
} نيودلهــي – فـــي الهنـــد حيـــث يعيش 155 [ حملة إلكترونية تنتصر لحضارة العراق على حساب دعوات المعممين

مليون مسلم، قد تهدم ثالث كلمات فقط ترسل 
عبـــر تطبيق واتســـآب عـــش الزوجية وحترم 
أطفـــاال من العيـــش مع والديهم حتت ســـقف 

واحد.
الكلمـــات الثالث هي عبارة عن كلمة واحدة 
يكتبهـــا الـــزوج ثالث مـــرات (طـــالق، طالق، 
طالق) وتذهب نســـاء ضحايا لهـــا كن يعولن 
علـــى أزواجهن إلعالة األســـرة املكونة أحيانا 

من عدة أفراد.
تـــروي املطلقـــة صـــدف محمـــود لوكالـــة 
الصحافة الفرنســـية كيف تفاجأت برسالة من 
زوجهـــا وضعت حدا لعالقة زوجية اســـتمرت 

لسنوات ونتج عنها ثالثة أطفال.
كل مـــا وصل إلى هـــذه املطلقة كان ”طالق، 
طـــالق، طالق“ من دون أن يقدم الزوج مبررات 
أو يكلـــف نفســـه عنـــاء احلضور إلـــى املنزل 

ليواجه زوجته بقرار االنفصال.
وتفيـــد دراســـة أعدتهـــا إحـــدى املنظمات 
املدافعـــة عـــن حقوق النســـاء العـــام املاضي 
وشـــملت أربعة آالف مطلقة بأن 500 من بينهن 

مت تطليقهن طالق الثالث.
وجاء في الدراسة أن ”النساء يعاملن بشكل 
عام على أنهن مواطنات من الدرجة الثانية في 
مجتمعنا، وهن ضحايا للتمييز على يد أولئك 

الذين يسيئون تفسير الشريعة“.
وتطالـــب أغلب الزوجـــات بإبطـــال العمل 
بطالق الثالث، وقد وقع 50 ألف مسلم عريضة 
أطلقتهـــا منظمـــة مدافعـــة عن حقـــوق املرأة 

طالبت بإلغاء العمل بهذا النوع من الطالق.
وتقول إحدى املطلقـــات ”ال ميكن أن نوقف 
الطالق، ولكن يجب التوصل إلى طريقة جلعل 
الرجـــال يفكرون مرتني قبل أن يقولوا للزوجة 

أنت طالق، طالق، طالق“.
وال يزال املســـلمون مثـــل مجموعات دينية 
أخـــرى فـــي الهند يعتمـــدون علـــى الدين في 
الكثير مـــن جوانب األحوال الشـــخصية، وال 
تتدخـــل احلكومـــة في ذلـــك بدعـــوى احترام 

احلقوق الدينية لآلخرين.
وتصطدم الدعـــوات بتعميـــم قانون مدني 
لألحوال الشـــخصية على اجلميع، مبعارضة 

قوية من رموز املجموعات الدينية.
وفـــي هذا الســـياق، يقـــول كمـــال فاروقي 
العضو في منظمة إسالمية نافذة، إن املسلمني 
لهـــم احلق فـــي أن حتكمهم قوانني الشـــريعة 

اإلسالمية ”مهما كان الثمن“.
ويضيف ”طالق الثالث مشـــكلة للمسلمني، 
لكـــن تغيير القانون أمر غير مقبول. إننا نثني 
املســـلمني عن الطالق، وطـــالق الثالث ينبغي 

جتاوزه“.
ومن الناحية الدينية، تلتقي اآلراء الفقهية 
عند ضرورة التريث قبل النطق بكلمة الطالق 
أو ما يفيد معناهـــا، وتذهب بعض اآلراء إلى 
بطـــالن الطالق الذي يتخذ فـــي حالة الغضب 

وتدعو في هذه احلالة إلى مراجعة الزوجة.

طالق واتسآب: 
الجدل وصل إلى الهند

قام هاكر تونســـي يطلق على نفســـه اســـم {darkshadow-tn and psyco miste}، بقرصنة موقع وزارة الصحة التونســـية، ووضع صورة 
الممثل التونســـي كمال التواتي (بطل مسلســـل {بوليس ٢.٠ حالة عادية}) على واجهة الموقع. ووجه القرصان رســـالة إلى ســـعيد العايدي، وزير 

الصحة في الحكومة التونسية، مطالبا إياه باالهتمام بالمستشفيات في المحافظات الداخلية.

هاشتاغ اليوم
ال حرارة في تونس فقط 48 درجة

أبرز تغريدات العرب
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"بعض" احلسابات في تويتر تقترب 
من جهد مؤسسة إعالمية، هي أفضل 

من مقال، أكثر جدارة من صحافي..
ومنها تغريدات تتفوق على  كتب 

مملة #االعالم_اجلديد.

أخالقك احلقيقية تظهر عند تعاملك
احلاكم الذي يكسر القانون يسود، مع األضعف منك!

واحلاكم الذي يخرج عن سلطة
القبيلة يسقط. 
تاريخ اليمن

إن جمالك احلقيقي جمال روحك
أما تلك القسمات ستذبل يومًا 
بينما الروح تتوهج إلى األبد.

لالجئ يوم عاملي، والصمت 
على مأساته عاملي.

#يوم_الالجئني_العاملي.

عندما يغيب العقل..
حتضر األدجلة !

العدالة البطيئة ظلم.. 
فما بالك بعدالة مؤجلة.

نادين جنيم
ممثلة لبنانية

الوطن الذي تكون فيه ميزانية مؤسسة 
األزهر أكبر من ميزانية املركز القومي 

للبحوث املنوط به البحث والتقدم 
العلمي، هو وطن في طريقه 

إلى السقوط.

جلنة الفتوى باألزهر: موائد الرحمن 
التي يقيمها غير املسلمني يؤجرون 
عليها في الدنيا! واألخرة يعني

أبوبكر البغدادي في اجلنة 
ومجدي يعقوب في النار.

#رسالة_لزعماء_العرب:
أطفال العرب أكثر أطفال العالم

معاناة من احلروب.. 
اصنعوا السالم ألطفالكم
فهي البطولة احلقيقية.

أنت أسوأ بكثير من ذاك الذي تعيب 
لونه وشكله ونَسبه؛ ألنك تعيب أشياء 

لم يقترفها، ولن يحاَسب عليها، 
وأنت وقعت في عيب أنت مقترفه، 

وستحاَسب عليه.

تتتابعوا

@FARID8ZI

”كّثر ربي كان الشــــــموس في هــــــذه البالد.. 
الشمس العادية جمعية شمس وشمس الدين 

باشا. خّير واختار سي الوزير.

”

@jelahmadi

ــــــر الطاقــــــة واملناجــــــم منجــــــي مــــــرزوق  وزي
(النرويجي) ”ليســــــت لدينا الشمس والريح 
ــــــاع املغرب حتى نقارن“… اليوم ٤٨ درجة  مت

أكيد مؤامرة خارجية.

و

Romdhane Ben Amor

مبناســــــبة موجة احلرارة يجب أن نرســــــل 
الســــــيد منجي مرزوق جنوبا أو حتى إلى 
القيروان (وســــــط) يختبر بنفســــــه احلرارة 
ــــــه شــــــكوك فليذهب إلى  ــــــت لدي وإذا مازال

اجلحيم.

مب

ERTIGO FASHION
جملة ”علينا العمل ليل نهار“ جيدة

ــــــت في هــــــذا املوضوع منذ  مــــــاذا فعلت أن
استالمك الوزارة؟

ال شــــــيء ألن السياســــــيني عندنا يتكلمون 
كثيرا ويفعلون قليال أو ال يفعلون.

ج

منجي مرزوق
”إن اإلنســــــان قــــــد يخطئ وقد يقــــــول ما ال 
يقصد (..) أرجع اآلن إلى فحوى كالمي إذ 
قلت إن العجز الطاقي في الشقيقة املغرب 
ــــــر ومزيج موارد إنتاج الكهرباء مختلفة  أكب
ومواردها من الشــــــمس والريح تزيد علينا 

بقليل.
ــــــا من  ــــــة أن مصادرن ــــــي البت هــــــذا ال يعن
الشمس والريح للطاقات املتجددة قليلة بل 
ــــــا العمل ليل نهار  هي كبيرة وزيادة وعلين
كأشــــــقائنا في املغــــــرب لتحويلها إلى واقع 
وطاقة متجــــــددة تغطــــــي حاجياتنا وزيادة 
ــــــا علميا تنمويا وصناعة محلية  وكذلك بحث

ناجحة وجتارة رابحة.

”

ال

العراقيون انتقدوا 
سعي جهات عراقية 

وإيرانية إلى إلغاء خمسة 
آالف عام من تاريخهم 

برمشة عين
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شهر الصيام يفتح أبواب الرزق للعاطلين في غزة

} الجزائــر - تشـــهد ظاهرة التســـول تزايدا 
ملحوظا كلما حل شـــهر رمضـــان في الجزائر 
والمســـاجد  الســـاحات العامة  خاصـــة فـــي 
واألسواق وبعض المحالت، متحولة بذلك إلى 

حرفة مربحة لممارسيها.
وما يلفت االنتبـــاه أن هذه الظاهرة عرفت 
خالل الســـنوات األخيـــرة بالجزائر العاصمة 
وجها آخر من خالل انتشـــارها وسط الرعايا 
األجانـــب الذيـــن دفعتهـــم الظـــروف األمنية 
الصعبة في بلدانهم إلى اللجوء إلى الجزائر، 

طلبا لألمن ولقمة العيش.
ومـــن بيـــن األماكـــن التـــي ينتشـــر فيها 
المتسولون بكثرة خالل شهر رمضان، أبواب 
المساجد والطرقات المؤدية إليها، خصوصا 
خالل فترة صالة التراويح، بعدما كانت طوال 

السنة مقتصرة على يوم الجمعة فقط.
وبالرغم من إحجام المتســـولين عن إبداء 
آرائهـــم حيال مـــا يقومون به، فـــإن عددا من 
المصلين أكـــدوا أن األمر يدعو إلى ”الغرابة“ 
لكون ذات المتسولين يقصدون نفس المساجد 
يوميا، األمر الذي يثير ”الريبة والشـــك“، على 
حـــد وصف أحـــد المصلين بمســـجد الخلفاء 

الراشدين باألبيار.
وأضـــاف ذات المتحـــدث أن ”ما يدعو إلى 
الشـــك في صدق نيـــة هؤالء المتســـولين هو 
امتالك بعضهم لهواتف نقالة حديثة وباهظة 

الثمـــن، ال يمكن حتى لذوي الدخل المتوســـط 
اقتناؤها“.

وبهـــذا الخصـــوص أجمـــع العديـــد ممن 
استجوبتهم وكالة األنباء الجزائرية أن أغلب 
المتســـولين يرفضـــون أن يقدم لهـــم الطعام 
ويطالبـــون دومـــا بالنقود مســـتعملين بعض 
الحيل كالتذرع بالمرض والحاجة إلى شـــراء 
الـــدواء من خالل حملهم لوصفات طبية بالية، 
أو التظاهـــر باإلعاقـــة أو اصطحـــاب األطفال 

والرضع الستعطاف مشاعر المصلين.
وقصد الحصول علـــى أكبر قدر من المال، 
يســـتخدم المتســـولون من الجنســـين خطابا 
دينيا معتادا، يثير الشفقة في قلوب الناس من 
جهة، ويستهدف مستقبلهم ومستقبل أبنائهم 
من جهة أخرى كالدعـــاء لهم بالصحة والرزق 

والنجاح وغيرها.
وإذا كان أغلـــب المتســـولين يمكثون أمام 
أبواب المســـاجد فإن آخرين يفضلون قاعات 
الصالة، إذ بمجرد انتهاء الصالة يشرعون في 
ممارسة حرفتهم رافعين أصواتهم باستجداء 
الحاجة إلى المال، مســـتخدمين ذرائع مألوفة 
كالمـــرض أو أنهم غرباء تقطعت بهم الســـبل 
وغير ذلك، األمر الذي يقطع ســـكينة المصلين 

ويمس بحرمة المسجد.
وعن هـــذه الظاهرة، التي أضحت تشـــوه 
المنظر العام، أكد مدير الشؤون الدينية لوالية 
الجزائـــر، زهير بوذراع، أن التســـول أضحى 
مصـــدر ”إزعاج وتشـــويش“ علـــى المصلين، 
مضيفا أن الظاهرة أصبحت في الوقت الحالي 

”حرفة“ للبعض وليست مجرد طلب لحاجة.
وأشـــار المتحدث إلى أن هناك مجهودات 
تبذل بالتنســـيق مع الســـلطات المعنية على 
التقليـــص من هـــذه الظاهرة وذلـــك في إطار 

العمل التضامني الوطني.

وعالوة على المساجد فإن مظاهر التسول 
اتخذت من نقاط االكتظـــاظ بالطرقات مقصدا 
لهـــا بعدما كانـــت في الســـابق مقتصرة على 
المســـاجد واألســـواق والمقابر والســـاحات 

العامة وبعض المحالت.
وفـــي هذا الشـــأن، فـــإن المتســـولين من 
الرعايا األفارقة والسوريين هم األكثر انتشارا 
بالطرق السريعة، حيث يقضون الساعات في 
جمـــع الصدقات، غير آبهيـــن بخطورة المكان 
على أرواحهم وأرواح أطفالهم والتشويه الذي 

يلحقونه بالمنظر العام.
وبالرغـــم من توفر العشـــرات مـــن مطاعم 
الرحمة المنتشـــرة في كل مكان، التي ال تفرق 
بيـــن الفقير وعابر الســـبيل وبيـــن الجزائري 
وغيـــره، إال أن هـــؤالء الرعايـــا يفضلون هذه 
األماكـــن من أجل جمع األمـــوال وليس لحاجة 

اإلطعام، مثلما أكده العديد من المواطنين.
ومن بين مخاطر ظاهرة التسول استغالل 
فئـــة األطفـــال والرضـــع من أجل اســـتعطاف 
المواطنين و“ابتزازهم بطريقة غير أخالقية“، 
مثلما أشـــار إلى ذلك أحد المصلين بمســـجد 

البشير اإلبراهيمي ببراقي.
وأمـــام خطورة هذا التوجه ذكر مختصون 
فـــي علم االجتمـــاع خالل ملتقـــى نظم مؤخرا 
حول ظاهرة عمالة األطفال أن الظاهرة تحولت 
في الســـنوات األخيرة إلى ”استغالل حقيقي 

لهذه الفئة وهو ما يجب التصدي له“.
وحســـب أرقام ألمـــن واليـــة الجزائر فقد 
تم تســـجيل 50 حالـــة ثابتة بغـــرب العاصمة 
لمتســـولين يســـتغلون قصرا بشكل يومي في 
عملية التســـول، ضمن شـــبكات منظمة، علما 
أن قانون حماية الطفل، يشـــدد على ”خطورة 
تعريض الطفل لإلهمال أو التشرد أو المساس 
بحقه في التعليم والتســـول وســـوء المعاملة 

واستغالله جنسيا أو اقتصاديا“.
وكانت وزيرة التضامن الوطني واألســـرة 
وقضايا المرأة، مونية مســـلم ســـي عامر، قد 
أكـــدت أن تشـــخيص ظاهرة التســـول يتطلب 
إنجـــاز عمل أكاديمي وتحقيقـــات ميدانية من 
قبـــل هيئات وخبـــراء مـــن ذوي االختصاص  

لتحديد األسباب التي تقف وراءها.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن تحقيق هذا 
العمل من شأنه أن يكشـــف ”الوسائل الكفيلة 
بالتفريق بين ممارســـي التسول بدافع العوز 
ومن يحترفونـــه للتضليل والتالعب بعواطف 

الناس بغرض الحصول على المال“.
وبالنظر إلى تفاقمها فإن ظاهرة التســـول 
لم تعد مجرد عمل فردي يتم اللجوء إليه لجمع 
نصيب من المال بل أصبحت نشـــاطا يدار من 
طـــرف شـــبكات منظمـــة ويدر علـــى أصحابه 

أمواال طائلة.
وفي هذا الشـــأن، أكدت شهادات لعدد من 
التجـــار أن المتســـولين يقصـــدون محالتهم 

بشكل دوري الستبدال القطع باألوراق النقدية 
التي تصل أحيانا إلى مبالغ كبيرة، ال ســـيما 
في األيام األخيرة من شهر رمضان عندما يتم 

إخراج زكاة الفطر.
وأمام تحول هذه الظاهرة من وسيلة يلجأ 
إليها المحتاج إلى طريقة ســـهلة لجمع المال 
واالحتيال، بات مـــن الضروري تضافر جهود 
مختلف الفاعلين، بدءا بالتوعية ووصوال إلى 
الـــردع وتطبيـــق القانون في حـــق من يقفون 

وراءها. 

} غــزة - يعيش قطاع غـــزة المحاصر أزمة 
بطالة خانقة جعلت الشباب يبحثون عن مهن 
موســـمية تعينهم على مواجهة ظروف الحياة 
الصعبة وغالء األســـعار الـــذي ازدادت حدته 
خالل شـــهر الصيام، فبعد أن تعطلت األشغال 
باإلعمـــار دخل العمال اليوميين إلى الســـوق 
بحثا عن مصدر وراء بسطات صغيرة يبيعون 
عليها بضائع ”رمضانية“ تختفي مع أول أيام 

العيد.

يحاول شبان فلســـطينيون في قطاع غزة، 
مواجهـــة الفقـــر وخلق حلول مؤقتة لمشـــكلة 
البطالـــة، عبـــر افتتـــاح مشـــاريع اقتصادية 
مرتبطة ببيع منتجات يزداد اإلقبال عليها في 

شهر رمضان.
وتنتعش أســـواق غزة، مع حلول رمضان 
باعتباره من أكبر المناسبات التي تكتظ فيها 
بالمتســـوقين الراغبين في تأمين احتياجات 

عائالتهم من مختلف األصناف.

ويقـــول الناطـــق باســـم وزارة االقتصـــاد 
الفلســـطينية في غزة، عبدالفتاح أبوموســـى، 
”إن اإلقبـــال على الســـلع الغذائيـــة يقدر خالل 
أول أيام شـــهر رمضان في أسواق قطاع غزة 

بأكثر من 90 بالمئة“.
ويشـــير أبوموســـى إلـــى أن هـــذا اإلقبال 
الكبير يعكس حرص سكان غزة على االحتفال 
بشـــهر رمضـــان كمناســـبة موســـمية مميزة 
والســـعي الحثيـــث لتوفير مختلـــف أصناف 

السلع الغذائية.
ويعمـــد المئات من الشـــبان إلـــى محاولة 
اســـتغالل ما يحمله حلول شـــهر رمضان من 
انتعـــاش تجاري، ولو طارئ، فـــي البحث عن 
فرص عمل مؤقتة، منها بيع المخلالت وأنواع 
وحلويـــات القطايف الشـــهيرة، إلى  العصير 
جانب بيع المالبـــس وألعاب األطفال في آخر 

أيامه.
ويأمل هـــؤالء الشـــبان أن يوفـــروا دخال 
ماديا لهم ولعائالتهـــم، التي تعاني من تردي 
واإلنســـانية، بفعـــل  األوضـــاع االقتصاديـــة 
الحـــروب اإلســـرائيلية، والحصار المســـتمر 

للعام العاشر على التوالي.
وفـــي إحصائيـــة أصدرتها نقابـــة العمال 
الفلســـطينيين، مطلع مايو الماضي، بلغ عدد 

المعطلين عن العمل 213 ألف عامل.
وبالقـــرب من عربة صغيرة لبيع مشـــروب 
”الخروب“ في سوق غزة المركزي، يقف محمد 
السوسي (43 عاما)، وهو يمأل زجاجات فارغة 
بالشـــراب البارد استعدادا لبيعها قبيل حلول 

موعد اإلفطار.
لبيـــع  يلجـــأ  الـــذي  السوســـي،  ويقـــول 
”الخـــروب“ خالل شـــهر رمضان مـــن كل عام، 

”بيع الخروب في هذا الشـــهر يعّد مصدر رزق 
لـــي ولعائلتي، خاصة أن الطلـــب يزداد عليه، 
ال ســـيما في ظل ارتفـــاع درجـــات الحرارة“. 
ويضيف السوســـي، وهو أب لــــ5 أطفال، ”لم 
أجد مصدر رزق لي ســـوى هـــذه المهنة، فهي 
تعتبر حال مؤقتا لمشـــكلة البطالة المنتشـــرة 
في مجتمعنـــا“. ويرى أن المهـــن الرمضانية 
التي تهتم ببيع المنتجـــات الغذائية من أكثر 
المهن الناجحة، مرجعا ذلك إلى إقبال الغزيين 
على شراء هذه المنتجات خالل شهر رمضان.
ويوضح أنـــه يبيع من مشـــروب الخروب 
يوميا حوالي 100 لتر، ليحصل على ربح يقدر 
بـ60 شـــيقال، أي ما يعادل 15.7 دوالر أميركي. 
ويبلغ ســـعر اللتر الواحد من عصير الخروب، 

4 شواقل (1 دوالر أميركي).
وعلى بعد أمتار من عربة السوسي، يرّتب 
زكريا عبدالقـــادر (26 عامـــا)، فوانيس وأهّلة 
رمضـــان علـــى ”بســـطة“ ينصبهـــا يوميا في 
ســـوق ”الزاوية“ شـــرقي مدينة غـــزة، مناديا 
علـــى األطفال بأغاٍن رمضانية تشـــجعهم على 
شـــراء تلك الفوانيس. ويتخذ عبدالقادر، وهو 
أب لطفلين، من بيـــع الفوانيس واألهّلة مهنة 
له خـــالل رمضـــان، يواجه مـــن خاللها تردي 
األوضـــاع االقتصادية التي يعيشـــها، ويقول 
”المهـــن الموســـمية، كبيع فوانيـــس رمضان، 
وبيـــع األلعاب قبيل عيـــدي األضحى والفطر، 
توفر لـــي المـــال أللبـــي احتياجـــات عائلتي 
األساسية“. ويضيف ”رمضان يعتبر متنّفسا 
للشـــباب الغزييـــن العاطلين عـــن العمل، فهم 
يستغلونه في بيع منتجات ”رمضانية“ تتنوع 

بين المواد الغذائية واأللعاب“.
الخريـــج الجامعي ماجد ضبان (27 عاما)، 

لم يجد عمـــال يوّفر له مردودا اقتصاديا جيدا 
بعـــد مرور 5 ســـنوات علـــى إنهاء دراســـاته 
الجامعيـــة، إال أنه خالل شـــهر رمضان من كل 
عام، يعمل في صناعة وبيع حلوى ”القطايف“ 
الشـــهيرة في القطاع. ويقـــول ”صناعة وبيع 
القطايف (حلـــوى رمضانية) توفـــر لنا دخال 
ماديـــا جيدا، بعـــد انقطاع الســـبل في إيجاد 
فرصـــة عمل بشـــهادتي الجامعيـــة“. وتخرج 
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية سنويا 
حوالـــي 30 ألـــف طالب وطالبة، وتبلغ نســـبة 
العامليـــن منهم 25 بالمئة، ونســـبة العاطلين 
عن العمل 75 بالمئة، وفق إحصائيات نشـــرها 
مركـــز اإلحصاء الفلســـطيني (حكومي) مطلع 
العام الجاري. ورأى الشاب ضبان، أن اإلقبال 
على شـــراء القطايف كبير، فهي تعتبر حلوى 
”الغنـــي والفقير“ في رمضان، نظرا لســـعرها 

المنخفض.
ويبلغ متوســـط ســـعر الكيلو غرام الواحد 
مـــن حلـــوى القطايـــف 5 شـــواقل (1.3 دوالر 

أميركي)، بحسب الشاب الفلسطيني.
ووفقـــا لتقارير أعدتها مؤسســـات دولية، 
فإن 80? من ســـكان قطاع غزة باتوا يعتمدون، 
بســـبب الفقـــر والبطالـــة، على المســـاعدات 

الدولية من أجل العيش.
ويقـــول الخبير االقتصـــادي من غزة ماهر 
الطباع ”إن حدوث انتعاش تجاري في أسواق 
قطاع غزة مع حلول شـــهر رمضان سرعان ما 
يتراجع بســـبب اقتصاره على فئات محدودة 

من المجتمع“.
ويقـــدر الطباع بأن رمضان هذا العام يحل 
”في أســـوأ أوضاع اقتصادية تمر بقطاع غزة 

منذ عدة عقود“.

هل أصبح التسول فنا من فنون اإلقناع يستدعي خطابا لبقا يدغدغ نفوس املارة؟ اإلجابة 
عند املتسولني املنتشرين في الســــــاحات واألماكن املكتظة في العاصمة اجلزائرية، حيث 
يؤثثون مشهدا مثيرا للشــــــفقة باألطفال والرضع و“يحاصرون“ العابرين بعبارات وأدعية 

تذكر باإلنسانية واجلنة بهدف جمع املال دون غيره من املساعدات.

ظاهرة التســـول تشهد تزايدا ملحوظا خالل شهر رمضان في الجزائر خاصة في الساحات العامة 

واملساجد واألسواق وبعض املحالت، متحولة بذلك إلى حرفة مربحة ملمارسيها.

املئات من الشـــبان في غزة يســـتغلون ما يحمله حلول شهر رمضان من انتعاش تجاري في البحث 

عن فرص عمل مؤقتة منها بيع املخلالت وأنواع العصير وحلويات القطايف الشهيرة.

ما يدعو إلى الشك في  صدق نية 

المتسولين هو امتالك بعضهم لهواتف 

نقالة حديثة وباهظة الثمن

التسول حرفة مربحة في الجزائر خالل شهر رمضان

[ يرفضون الطعام ويطالبون بالنقود [ استعمال األطفال والرضع إلثارة الشفقة

المحتالون يقطعون رزق المحتاجين

مهنة ألجل محدود

نصيب من المال بل أصبحت نشـــاطا يدار من
علـــى أصحابه طـــرف شـــبكات منظمـــة ويدر

أمواال طائلة.
هذا الشـــأن، أكدت شهادات لعدد من وفي
التجـــار أن المتســـولين يقصـــدون محالتهم

الـــردع وتطبيـــق القانون في حـــق من يقفون
وراءها.



} لنــدن - اختلفت تواريخ االحتفال بعيد األب 
من دولة إلى أخرى، ويتم االحتفال به في عدد 
من الـــدول العربية كســـوريا ولبنـــان يوم 21 
يونيو من كل عام، كما احتفلت ما يقرب من 20 
مليون أســـرة بعيد األب في 2015 للمرة األولى 

في تاريخ المجتمع المصري.
وتحـــث العديـــد مـــن المجتمعـــات علـــى 
االحتفـــال بهذا العيـــد تكريما لـــألب ولدوره 
األساسي في بناء األسرة، ولما يحققه وجوده 
فـــي حياة الطفل مـــن تنمية لقدراتـــه الفكرية 

واالجتماعية وشعوره بالثقة واألمان.
ويعتبـــر علمـــاء االجتماع أن الســـبب في 
تأخير إقرار عيد خاص باألب يعود إلى عادات 
الشـــعوب وخاصة في توزيع األدوار بين األب 
واألم داخـــل العائلة، حيث أوكلـــت لألم مهام 
تغذية الطفـــل والعناية به جســـديا وعاطفيا 
واجتماعيـــا، بينمـــا األب ُحـــددت لـــه وظيفة 
المعيـــل من دون أن تولي أهميـــة تذكر لدوره 
كشريك مســـاو في عملية التنشـــئة العاطفية 

واالجتماعية.
ونبهـــوا إلـــى أن دور األب تغيـــر اليـــوم 
وأصبـــح لـــه دور فاعـــل فـــي تربيـــة األبنـــاء 
والحفاظ عليهـــم من المخاطـــر المحدقة بهم 
حتى وإن كان غائبا. وأشار علماء نفس إلى أن 
الســـينما واألغاني والموروث الثقافي اهتمت 
باألم وتناســـت دور األب الـــذي تمتاز طبيعته 
بالحزم والشدة والسلطة داخل البيت، وهو ما 
يتنافى مع طبيعة اإلنسان التي تحتفل وتكرم 
من يعطف عليها. موضحين أن االحتفال بعيد 

األب يتنافى ومبادئ المجتمع الذكوري، حيث 
يمارس األب دورا سلطويا تمأله الشدة.

ومـــن جانبها أكـــدت الدكتـــورة ليلى كرم 
الديـــن، أســـتاذة علـــم النفس ورئيســـة لجنة 
دراســـات الطفولة ورياض األطفال بالمجلس 
األعلـــى للجامعات في مصـــر، أن المجتمعات 
العربيـــة قلصـــت من دور األب وركزت بشـــكل 
أكبـــر على مهـــام األم وإعطائها المســـؤولية 
األكبـــر في ما يخص التربيـــة ورعاية األبناء، 
ما أدى إلى استسهال الكثير من اآلباء لدورهم 
داخل أســـرهم معتقديـــن أن دورهم كآباء قائم 

فقط على توفير الجانب المادي.
وبينـــت أن هناك معتقـــدات خاطئة في ما 
يتعلـــق بمفاهيـــم األبـــوة ومهامهـــا، منها أن 
الرجـــل يعتقد أن فترة ما بعـــد الوالدة ال دور 
لـــه فيهـــا كأب، وأن الـــدور يقتصـــر فقط على 
األم في رعايـــة هذا المولـــود الجديد وتوفير 
احتياجاته، ولكن في الحقيقة يحتاج المولود 
إلـــى األب كمـــا يحتاج إلـــى األم، فوجود األب 
بجانبه يزيد من شـــعوره باألمان واالطمئنان، 

مثلما يشعر بهذه المشاعر تجاه أمه.
ونبهت كرم الديـــن إلى أن مكانة األب عند 

أبنائه ال تختلف كثيرا عن مكانة األم.
وأكدت دراسات أن غياب اآلباء عن أبنائهم 
لوقت طويل خارج المنزل، يؤثر بالســـلب على 
أعمارهم،  باختالف  وســـلوكياتهم  تصرفاتهم 
وأشـــارت إلى أن الكثير مـــن اآلباء يتواجدون 
في المنزل بشـــكل مســـتمر، ولكنهم ال يقيمون 
أي عالقـــات وديـــة أو صداقـــة مـــع أطفالهم، 
وهذا النوع يوفر الشـــعور باألمان فقط، ولكن 
األطفـــال يصبحـــون أقـــل ذكاء ومضطربيـــن 
نفســـيا. وفي المقابل بعض اآلباء تكون فترة 
تواجدهـــم مـــع أطفالهم ســـاعة أو اثنتين في 
اليـــوم، ولكنهم يفعلون مع أطفالهم كل شـــيء 
من لعب، ومشـــاركتهم فى ابتكاراتهم، وهؤالء 
األطفـــال يكونـــون أقـــل اضطرابات نفســـية، 

وأكثر ذكاء. ومن جهة أخرى، أظهرت دراســـة 
أســـترالية حديثة أن لعب األب مـــع أطفاله ال 
يكون جيـــدا فقط لصحة الطفل الجســـدية بل 
النفسية والســـلوكية أيضا. وأشار القائمون 
على الدراســـة إلى أن األطفال في سن الرابعة 
الذين يستمتعون باللعب مع آبائهم يتمتعون 
بســـلوك أفضل ومشكالت نفســـية أقل، وعزوا 
ذلـــك إلى أن اللعب يســـمح لألطفـــال بإطالق 
غرائزهم التنافســـية وفي الوقت نفســـه تعلم 

التحكم في المشاعر العدوانية لديهم.
ودرس الباحثـــون ســـلوك مجموعـــة مـــن 
األطفـــال دخلوا مـــع آبائهم فـــي مجموعة من 

األلعاب البســـيطة الممتعة مثل التنافس بين 
األب وابنه على خلع الجوارب التي يرتدونها. 
وخصصت هذه األلعـــاب بحيث تمنع األطفال 
اإلصابـــة  أو  عدوانيـــة  بـــأي  الشـــعور  مـــن 
بجروح وأيضا االســـتمتاع بوقتهم، حيث أن 
بعض اآلباء ســـمحوا ألوالدهـــم بالفوز عليهم 

لتشجيعهم على االستمرار في اللعب.
وأوضـــح الباحثـــون أن هذه األنـــواع من 
األلعاب تتضمن اإلحساس بالمنافسة والتحدي 
وضبط النفـــس، وأيضا إحســـاس الطفل بأنه 
األقـــوى عندمـــا يتغلـــب علـــى األب، فضال عن 
الكثير من الضحك والمرح. وأضاف الباحثون 

أن هـــذه األلعاب توفـــر للطفل فرصـــة حقيقية 
لممارســـة مهارات اجتماعيـــة مهمة مثل إدراك 

مختلف المشاعر والتغلب على العدوانية.
وأكدت الدراسة أن عالقة اآلباء باألبناء هي 
عالقة خاصة داخل األســـرة ولها انعكاساتها 
علـــى قـــدرات الطفـــل، وميولـــه االجتماعيـــة 
وإمكانياتـــه العقلية وصحته النفســـية، وأن 
األطفـــال الذيـــن يقضـــون أوقاتـــا أطـــول مع 
والديهم وخاصة آباءهم، يكونون أكثر حيوية 
مـــن الناحية االجتماعية وأقـــدر على التعامل 
مـــع المجتمع، وتزداد قدراتهم على التحصيل 

الدراسي والتعليم،

} عــامن - تحـــاول تكيـــة ُأم علي فـــي األردن 
توفير جو طبيعي لُألســـر الفقيـــرة في أنحاء 
المملكة خالل شـــهر رمضان، عبـــر برنامجها 
لتوزيع طـــرود غذائية إلفطار رمضان وتنظيم 

موائد الرحمن.
وتنظـــم التكيـــة التـــي ال تتبـــع الحكومة 
وتهـــدف إلى مكافحة الفقر فـــي األردن، موائد 
إفطار يومية في إطار مبادرتها (زكاتك رحمة) 
لُألســـر الفقيرة وتوزع الطعام في داخل عمان 

وأنحاء المملكة.
وتقـــول لينـــا كفليان مدير دائـــرة الموارد 
واالتصـــال بتكيـــة ُأم علـــي، إن المســـاعدات 
الغذائيـــة التي تقدمهـــا التكيـــة للمحتاجين 
تكلفتها الماديـــة كبيرة، لكن الكثيرين يحبون 
التبرع والمســـاهمة في فعل الخير خالل شهر 

رمضان.

وأضافـــت ”تكيـــة ُأم علي تســـاعد 18 ألفا 
و300 ُأســـرة بمختلـــف محافظـــات المملكـــة، 
تمدهـــا بطـــرود غذائية شـــهرية تحتوي على 
22 مادة غذائية تكفي احتياجاتها الشـــهرية. 
ونفـــس الشـــيء في رمضـــان نكمل مشـــروع 
الطـــرود الغذائيـــة، باإلضافة إلـــى ذلك تكون 
عندنـــا موائد الرحمن في تكية ُأم علي كل يوم 
نحـــن هنا متواجـــدون، يتم فيهـــا إفطار 1500 
صائـــم يوميا باإلضافة إلى موائد الرحمن في 
المحافظات، العاصمة أيضـــا يتم فيها إفطار 

1500 صائم أيضا يوميا“.
ويفيـــد الموقـــع الرســـمي لتكيـــة أم علي 
علـــى اإلنترنت أن األميرة هيا بنت الحســـين 
أسستها في 2003، لتصبح أول مبادرة رسمية 
مـــن نوعهـــا للقضاء علـــى الجوع فـــي العالم 

العربي.

وُينظـــر إليهـــا علـــى نطاق واســـع أيضا، 
باعتبارهـــا أول منظمـــة غيـــر حكوميـــة تقدم 
دعما غذائيا مســـتداما بتوزيـــع طرود غذائية 
ووجبات ساخنة ومساعدات غذائية إنسانية 

للفقراء في األردن.
وعادة ما تطلب التكية من شركات التموين 
تقديم عطاءات لها قبل شهر رمضان، موضحة 

أن لديها إجراءات صارمة لمراقبة الجودة.
ويشـــارك 45 متطوعـــا بالعمـــل يوميا في 
التكية خالل شهر رمضان، من بين هؤالء فتاة 
ُتدعى سارة العضم تشـــارك للمرة الثانية في 
هذا العمل. ويشـــجع شاب متطوع آخر يدعى 
رمضان حصوة الشباب األردني على التطوع 
لهذا العمل. ويشـــار إلى أن إقبال المســـلمين 
علـــى الطاعات وفعـــل الخير والتبـــرع، يزيد 

خالل شهر رمضان عن غيره من أشهر العام.

} كانــربا - أظهرت دراسة أسترالية جديدة أن 
المراهقات يملن أكثر إلى احتساب السعرات 
الحرارية في الطعام وتفويت الوجبات واتباع 
وســـائل أخـــرى للحميـــة الغذائيـــة تتضمن 
مخاطر، إذا ما كن يعشـــن مشكالت أسرية أو 

لديهن أعراض اكتئابية.
وقـــال أدريـــان بـــي. كيلـــي مـــن جامعـــة 
كوينزالند الذي شـــارك فـــي البحث إن ”هناك 
العديـــد من العوامل المرتبطـــة باتباع أنظمة 
غذائيـــة غيـــر متوازنة بمـــا يشـــمل التفاعل 
االجتماعـــي مـــع األقـــران ووســـائل اإلعالم 
والوالديـــن أو األســـرة. هذه الدراســـة تلقي 
نظرة على األجواء العاطفية لألســـر كسبب 
ضمني إلقبـــال الفتيات على أنظمة غذائية 

ضارة“.
وأضاف كيلي أن في أســـتراليا نحو 
39 بالمئة مـــن المراهقـــات و13 بالمئة 
مـــن المراهقين يتبعـــون حمية غذائية 

متوسطة المخاطر أو عالية المخاطر.
المســـح  الباحثون  وأجـــرى 

الذي شـــمل 4000 فتاة تتراوح 
أعمارهن بيـــن 11 و14 عاما 

في 231 مدرســـة في ثالث 
أســـترالية.  واليـــات 
عن  الفتيات  وأجابت 

استبيان عن ممارسات 
احتساب  شملت  محددة 
الحراريـــة  الســـعرات 
وتقليل كميات الطعام 

فـــي الوجبـــات، أو تفويت الوجبـــات بالكامل 
كوســـائل للتحكم في الوزن، وقّيم االســـتبيان 
تكـــرار هذه الممارســـات لديهـــن على مقياس 
بـــدأ مـــن ”نادرا/أبدا“ وتدرج حتـــى ”دائما – 

تقريبا“.
كمـــا أجابت الفتيـــات عن اســـتبيان آخر 
عن المزاج والمشـــاعر لتوصيف مدى قربهن 
مـــن آبائهـــن وأمهاتهـــن، 
االســـتبيان  وشـــمل 
على  مؤشرات  ثالثة 
األسرية  المشكالت 
أفراد  توجيه  مثل 
إهانـــات  األســـرة 
البعض  لبعضهم 
في  الصـــراخ  أو 

وجه أحدهم.

ووفقـــا لنتائج الدراســـة التي نشـــرت في 
دورية عـــادات الغذاء (إيتينج بيهيفيرز)، فمن 
كانت لديهن مســـتويات مرتفعة من المشكالت 
األســـرية كـــن األكثر عرضـــة التبـــاع الحمية 
الغذائية، وبدا أن الشـــعور باالكتئاب يفســـر 

جزءا على األقل من هذا الرابط.
كما أخـــذت الدراســـة في االعتبـــار تأثير 
موعد البلـــوغ وأوضاع الفتيـــات االجتماعية 
واالقتصادية المعتمدة على وظائف الوالدين. 
وأظهرت الدراســـة أن الفتيات المنتميات إلى 
مستوى اجتماعي واقتصادي أكثر انخفاضا 
والالئـــي بلغن مبكرا في ســـن الـ11 أو أصغر، 

معرضات أكثر من غيرهن التباع الحمية.
وقـــال كيلي إن ”تلك الدراســـة تشـــير إلى 
الفائدة المحتملة من معالجة الظروف األسرية 
الضاغطة، والعمل على إيجاد ســـبل للحد من 
التأثير الســـلبي لها على الصحة 

النفسية لألبناء“.
لكن الباحثين 
أن  إلى  أشـــاروا 
تلك الدراســـة تأخذ في 
اعتبارها كل ســـبب على 
يمكنها  فال  وبالتالي  حدة، 
كانـــت  إذا  مـــا  تحـــدد  أن 
المشكالت األسرية واالكتئاب 
في  مباشـــر  بشـــكل  يتســـببان 
ســـليمة،  غير  غذائيـــة  ممارســـات 
لكنها تشـــير فقط إلـــى أن األمرين مرتبطان 

بدرجة ما.
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القــــــى االحتفال بعيد األب جتاهال على مدى عقود مــــــن الزمن خاصة في الدول العربية، 
التي تولي اهتماما كبيرا لعيد األم على عكس عيد األب، الذي يعتبر مناســــــبة للتعبير عن 
العرفان باجلميل لرب األســــــرة وتقديرا جلهوده التي يبذلها في سبيل حتقيق عيش كرمي 

لألبناء والزوجة.

موضة

أكدت دراسة حديثة أن شراب اإلسفندان أو القيقب يتمتع بقدرة كبيرة في حماية خاليا املخ 
من التلف، كما أنه يتمتع بخواص رائعة مضادة لاللتهابات، ويقاوم مرض الزهايمر.

يساعد املشمش على العناية بالبشرة ويحارب ظهور عالمات التقدم في السن، بسبب احتوائه 
على نسبة كبيرة من البوتاسيوم ومضادات األكسدة واملعادن التي تعتني بجمال البشرة.

تكية أم علي توفر الطعام لألسر األردنية الفقيرة

دراسة تربط اتباع املراهقات للحمية باملشاكل األسرية

أسرة
[ المجتمعات العربية اختزلت دور األب في توفير الجانب المادي [ االحتفال بعيد األب يتنافى ومبادئ المجتمع الذكوري

االحتفال بعيد األب يعمق دوره داخل األسرة

أكدت دراس
من التلف، ك

عيد يكرم األب ويعترف بوجوده الفاعل في بناء األسرة

عالقة اآلبـــاء باألبناء هي عالقة 
خاصـــة داخـــل األســـرة ولهـــا 
قـــدرات  علـــى  انعكاســـاتها 

الطفل، وميوله االجتماعية 

◄

البلوزة تطل بوجه 
عصري في صيف ٢٠١٦ 
األلمانية  } أفادت مجلة ”إن ســـتايل“ 
أن البلـــوزة تطل بوجـــه عصري جديد 
في صيف 2016، لتمنـــح المرأة إطاللة 

جريئة تخطف األنظار.
المعنيـــة  المجلـــة  وأوضحـــت 
بالموضـــة والجمـــال أن البلوزة تأتي 
هذا الموســـم بقّصات متنوعة بشـــكل 
غيـــر مســـبوق، لترضـــي كل األذواق؛ 
حيث تخطف بعـــض البلوزات األنظار 
إليهـــا بقّصتهـــا الكاشـــفة للكتفين أو 
لكتف واحـــد فقط بفضـــل القّصة غير 
المتماثلة، بينما تأتـــي بلوزات أخرى 
بحّمالتيـــن للكتـــف أو حّمالـــة واحدة 
فقـــط. كما تشـــتمل بعـــض الموديالت 
على أساور ذات طّيات كبيرة تصل إلى 
الوســـط، في حين 
بعـــض  تمتـــاز 
الموديـــالت من 
ربطهـــا  خـــالل 
عنـــد منتصـــف 

البطن.

طبق اليوم

كلمار محشو

ما كن يعشـــن مشكالت أسرية أو 
ض اكتئابية.

ريـــان بـــي. كيلـــي مـــن جامعـــة 
ذي شـــارك فـــي البحث إن ”هناك 
العوامل المرتبطـــة باتباع أنظمة 
ــر متوازنة بمـــا يشـــمل التفاعل 
 مـــع األقـــران ووســـائل اإلعالم
أو األســـرة. هذه الدراســـة تلقي 
ألجواء العاطفية لألســـر كسبب 
ـال الفتيات على أنظمة غذائية 

أســـتراليا نحو  أن في كيلي
بالمئة  ــن المراهقـــات و13
قين يتبعـــون حمية غذائية 

مخاطر أو عالية المخاطر.
المســـح الباحثون   
40000 فتاة تتراوح
عاما  4 و14 ــن 11

ســـة في ثالث 
ســـترالية. 
عن  تيات 
 ممارسات

احتساب  ت 
الحراريـــة 
الطعام ت

تقريبا
كمـــا أجابت الفتيـــات عن اســـتبيان آخر 
عن المزاج والمشـــاعر لتوصيف مدى قربهن 
مـــن آبائهـــن وأمهاتهـــن، 
االســـتبيان  وشـــمل 
على  مؤشرات  ثالثة 
األسرية  المشكالت 
أفراد  توجيه  مثل 
األســـرة إهانـــات 
البعض  لبعضهم 
في  الصـــراخ  أو 

وجه أحدهم.

الغذائية، وبدا أن الشـــعور ب
جزءا على األقل من هذا الراب
كما أخـــذت الدراســـة في
موعد البلـــوغ وأوضاع الفتي
واالقتصادية المعتمدة على و
وأظهرت الدراســـة أن الفتيات
مستوى اجتماعي واقتصادي
والالئـــي بلغن مبكرا في ســـن
معرضات أكثر من غيرهن الت
وقـــال كيلي إن ”تلك الدرا
الفائدة المحتملة من معالجة
الضاغطة، والعمل على إيجاد
التأثير الســـلبي
النفسية

تلك الد
اعتبارها
وبال حدة، 
تحـــدد أن 
المشكالت األ
بشـ يتســـببان 
غذائيـ ممارســـات 
لكنها تشـــير فقط إلـــى أن

بدرجة ما.

* المقادير :

• 5 قطع كلمار
• 100 غرام أرز

• ملعقة معجون طماطم
• نصف ملعقة هريسة
• 50 غراما بقدونس
• 100 غرام بصل
• 2 فصوص ثوم
• 4 بيضات

• 2 مالعق فلفل زينة
• 30 غراما جبن برمزان

• 4 مالعق زيت
• فلفل أسود وملح

* طريقة اإلعداد:

• تتبل أكياس الكلمار بالفلفل األسود والملح 
وتترك على حدة.

• تسلق المات الكلمار وأجنحته مدة نصف 
ساعة في الماء الساخن ثم تجفف وتقطع 

قطعا صغيرة.
• ينقى األرز ويتم غسله في الماء البارد 

في مصفاة، تسلق بيضتان وتقطعان، يفرم 
البقدونس والبصل، ويتم خلطهم مع المات 
الكلمار وأجنحته والجبن والبيض المتبقي 
والفلفل األسود والملح وتحشى بهم أكياس 

سمك الكلمار وتخاط.
•  يحمى الزيت ويقلى الكلمار المحشو مع 

بصلة صغيرة مفرومة، ثم يضاف الثوم 
المفروم والطماطم والهريسة والفلفل مع 
مقدار من الماء وقليل من الملح والفلفل 

األسود لتغطية الكلمار ويطبخ لمدة نصف 
ساعة.

ذات طيات كبيرة تصل إلى أساور على
الوســـط، في حين
بعـــض تمتـــاز 
الموديـــالت من
ربطهـــا خـــالل
عنـــد منتصـــف

البطن.
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} نيــو - انفـــرد التشـــيلي إدواردو فارغاس 
بصـــدارة قائمـــة هدافي كوبا أميـــركا املئوية 
املقامـــة بالواليـــات املتحـــدة بســـتة أهداف، 
بعدما ســـجل رباعية بعد فـــوز منتخب بالده 
أمام املكسيك بســـباعية نظيفة في ربع نهائي 

البطولة. 
القائمـــة  فـــي  الثانـــي  املركـــز  ويحتـــل 
األرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، جنـــم فريـــق 

برشلونة، بأربعة أهداف. 
وفـــي املركز الثالـــث بثالثة أهـــداف يأتي 
التشيلي أليكسيس سانشيز وكلينت دميبسي 
(ســـجل هدفـــا مـــن الثالثـــة بضربة جـــزاء) 
والبرازيلـــي فيليبي كوتينيـــو. وبهدفني يحل 
في املركز الرابـــع كل من األرجنتيني غونزالو 
إيغوايـــن والفنزويلـــي ســـالومون رونـــدون 
والبنمي بـــالس بيريـــز والكولومبي جيمس 
رودريغيز (سجل أحد الهدفني من ضربة جزاء) 
والبرازيلـــي ريناتو أوغوســـتو والتشـــيليني 
إدســـون بوتـــش وأرتورو فيدال (ســـجل أحد 
الهدفني من ضربـــة جزاء) واإلكـــوادوري إنر 

فالنسيا.
وحقـــق فارغـــاس 3 أرقـــام تاريخيـــة في 
منافســـات هذا العرس القـــاري الكبير، حيث 
أنه أصبح أول العب يســـجل 4 أهداف أو أكثر 

في مباراة واحدة ببطولة كوبا أميركا منذ 59 
سنة، وبالتحديد منذ العام 1957، عندما سجل 
البرازيلي إيفاريســـتو دي ماسيدو رباعية في 
مرمـــى كولومبيا في املباراة التي انتهت بفوز 

السيليساو 1-7. 
كمـــا بات صاحـــب الـ26 عامـــا ثاني العب 
تشيلي يســـجل سوبر هاتريك في بطولة كوبا 
أميركا، بعد ديفيد أريانو الذي ســـجل رباعية 
في مرمى بوليفيا منذ 90 سنة، وبالتحديد في 
نسخة عام 1926، في املباراة التي انتهت بفوز 

منتخب ال روخا 1-7. 
وأضحـــى العـــب هوفنهـــامي األملاني أول 
العب يســـجل سوبر هاتريك في مرمى منتخب 

املكسيك في بطولة دولية كبرى.
كما أنـــه عادل رقـــم إنريكـــي هورمازابال 
الهداف التاريخي ملنتخب تشـــيلي في بطولة 
كوبـــا أميركا برصيد 10 أهـــداف، وأيضا رفع 
رصيـــده من األهـــداف الدولية إلـــى 31 هدفا، 
وبات على بعد 6 أهداف من مارســـيلو ساالس 
الهـــداف التاريخي ملنتخب ال روخا برصيد 37 
هدفا. ويواجه املنتخب التشيلي الفائز بنسخة 
العام املاضي نظيره الكولومبي في الدور قبل 
النهائي اخلميس على ملعب ســـولغر فيلد في 

شيكاغو.

تبـــدو   - المتحــدة)  (الواليــات  هيوســتن   {
الواليات املتحدة املضيفة أمام مهمة مستحيلة 
عندما تتواجه مـــع األرجنتني وقائدها ليونيل 
ميسي ضمن الدور نصف النهائي من النسخة 
املئويـــة لبطولـــة كوبا أميـــركا 2016. ورغم أن 
الواليات املتحدة تخوض مشاركتها الرابعة في 
البطولة املخصصة ملنتخبات أميركا اجلنوبية 
مـــع بعض ”الضيوف“ من منطقة الكونكاكاف، 
علـــى أرضهـــا وبـــني جماهيرهـــا إال أن مهمة 
الوصول إلـــى املباراة النهائيـــة للمرة األولى 
تبدو صعبة املنال في ظل املستوى الرائع الذي 
قدمه ميسي ورفاقه في ”ال البيسيليستي“. لكن 
الواليات املتحدة تخوض الدور نصف النهائي 
دون ضغوط بعدما جنح مدربها األملاني يورغن 
كلينسمان في حتقيق الهدف الذي وضعه قبل 
انطالق البطولة واملتمثل في الوصول إلى دور 
األربعة، وهو ما حتقق على حســـاب اإلكوادور 
بعد الفوز عليهـــا 2-1 في ربع النهائي. ويبدو 
كلينســـمان متفائال رغم صعوبـــة املهمة أمام 
منتخـــب أرجنتيني طامح إلحـــراز لقبه األول 
منذ 1993 وتعويض ســـقوطه فـــي املتر األخير 
خـــالل مشـــاركتيه األخيرتـــني فـــي مونديـــال 
البرازيل 2014 أمـــام أملانيا وكوبا أميركا 2015 
أمام تشيلي املضيفة التي قد يواجهها مجددا 
كونها وصلـــت إلى نصف النهائي أيضا حيث 

تتواجه مع كولومبيا.
ويعـــّول بطل العالم لعـــام 1990 في تفاؤله 
هذا علـــى النتائج امللفتة التـــي حققها رجاله 
فـــي مبارياتهـــم الودية األخيـــرة، حيث فازوا 
علـــى أملانيا بطلة العالـــم وهولندا إضافة إلى 
نتائجهم الواعدة في مونديال 2014، إذ متكنوا 
مـــن الوصول إلى الـــدور ربـــع النهائي. وقال 
كلينســـمان ”ال أرى أي سبب مينعنا من الفوز 
بكوبا أميركا. ســـافرنا حول العالم في األعوام 
القليلـــة األخيرة من أجل خوض مباريات ودية 
صعبـــة للغاية في أوروبا واملكســـيك وجنحنا 

في العودة باالنتصارات“.
وقبل عامني وفـــي مونديال البرازيل 2014، 
جنـــح كلينســـمان ورجاله في إقصـــاء برتغال 

كريســـتيانو رونالدو واملنتخب الغاني القوي 
والتأهل إلى الـــدور الثاني عن مجموعة املوت 
التي ضمت أملانيا. وقارب كلينســـمان مواجهة 
نصـــف النهائي ضد ميســـي ورفاقه بفلســـفة 
خاصة عبـــر عنها بالقـــول ”ال نريد أن نضخم 
مـــن حجم األرجنتني. قبل عامني واجهنا زمالء 
كريســـتيانو رونالدو في مانـــاوس (البرازيل) 
قبل  وتقدمنـــا عليهـــم 2-1 حتى الدقيقـــة 96“ 
أن تنجـــح البرتغـــال فـــي إدراك التعـــادل 2-2 
فـــي اجلولـــة األولى من الـــدور األول. وواصل 
”فاجأنـــا الكثيريـــن، ولـــم يرشـــحنا أحد لكي 
نتخطـــى مجموعتنـــا فـــي البرازيـــل. تركنـــا 
البرتغـــال خلفنا وغانا أيضا. كل شـــيء ممكن 
في األدوار اإلقصائية، الفرص متساوية 50-50 
ضـــد أي فريق تلعب ضده. ليكن حلمك كبيرا.. 

ملا ال؟ األمر يتعلق اآلن مبباراتني أخريني“.
ولم يكن كلينســـمان بحاجة إلى الغيابات 
لتصعيـــب املهمـــة أمـــام األرجنتـــني، إذ أنـــه 
سيفتقد العب الوسط جيرماين جونز واجلناح 
أليخانـــدرو بيدويا واملهاجـــم بوبي وود الذي 
ســـيلتحق بعد البطولـــة بهامبـــورغ األملاني، 
وذلك بســـبب اإليقاف. وشـــدد كلينسمان على 
ضـــرورة أن يتخلى العبوه عـــن ذهنية الفريق 
غير املرشـــح للفـــوز، ناصحا إياهـــم بضرورة 
التحلي باجلرأة ضد منافـــس أكبر منهم، لكن 
هـــذه املقاربـــة قد تكّلـــف فريقـــه الكثير خالل 
مواجهة ميسي ورفاقه، وقد ظهر ذلك جليا في 
املباراة الســـابقة ضد اإلكـــوادور عندما أرهق 
أصحـــاب الضيافـــة من الضغـــط العالي الذي 
فرضوه ما ســـمح للمنافس األميركي اجلنوبي 

في االنطالق بهجمات خطيرة جدا.
ومن املؤكد أن مســـتوى اإلكوادور مختلف 
متاما عن مستوى األرجنتني ما سيجعل املهمة 
أصعـــب بكثير خصوصـــا أن ميســـي ورفاقه 
تألقوا هجوميا في هذه البطولة بعدما وجدوا 
طريقهـــم إلى الشـــباك فـــي 14 مناســـبة خالل 
4 مباريـــات. وســـتكون الفرصة ســـانحة أمام 
ميســـي في مواجهة هيوسنت لكي يدّون اسمه 
في تاريخ املنتخب واالنفراد بالرقم القياســـي 
من حيث عـــدد األهداف الدوليـــة الذي أصبح 
يتقاســـمه حاليا مع غابرييل باتيستوتا بعدما 
ســـجل الهدف الثالث لبالده فـــي املباراة التي 

فازت بها على فنزويال 4-1 في ربع النهائي. 
وأعـــرب ميســـي، الفائـــز بالكـــرة الذهبية 
ألفضـــل العب فـــي العالـــم خمس مـــرات، عن 
ســـعادته بالوصـــول إلى رقم باتيغـــول، قائال 
”أنا فخـــور مبعادلة رقم باتيغـــول، ولكن األهم 

بالنســـبة إلـــي هـــو النتيجـــة“. وتابـــع ”لدي 
انطباع بأن الناس يعتقـــدون أن وصولنا إلى 
مباراتني نهائيتني علـــى التوالي أمر طبيعي، 
وأنهم ال يركزون ســـوى على خسارتنا فيهما“. 
وأضاف أن ”التأهل إلى نصف النهائي مجددا 

في بطولـــة كبرى يعتبر إجنـــازا كبيرا لهؤالء 
الالعبني“.

وحذر جنم برشـــلونة من مغبة االســـتهتار 
باملنافس األميركي بالقول ”نحن على املســـار 
الصحيح لكن ســـيكون من الصعب اللعب أمام 

اجلمهـــور األميركي. إنهم أقويـــاء من الناحية 
البدنيـــة وبإمكانهم أن يلحقوا بنـــا األذى إذا 
ســـمحنا لهـــم باللعـــب“. وختـــم ميســـي ”من 
الواضـــح أني أريد الفوز بشـــيء ما مع بالدي 
وأريد أن أقدم كل ما لدي لكي أحقق هذا األمر“.

اسم جديد يلمع بقوة

ــــــق املنتخب  ــــــة صعبة في طري ســــــيكون املنتخــــــب األميركي صاحــــــب األرض مبثابة عقب
ــــــي خلوض ثالث نهائي له خالل عامني، حيث يلتقي الفريقان األربعاء في الدور  األرجنتين

قبل النهائي من بطولة كأس أمم أميركا اجلنوبية املقامة بالواليات املتحدة.

كلينســـمان شـــدد على ضرورة أن 

يتخلى العبوه عـــن ذهنية الفريق 

غير املرشـــح للفوز، ناصحا إياهم 

بضرورة التحلي بالجرأة

◄

رياضة

تصريحات فارغاس على عرش هدافي كوبا أميركا

} ســانتا كالرا (أميــركا) - رد كالوديو برافو، 
حـــارس وجنـــم منتخب تشـــيلي لكـــرة القدم 
علـــى املنتقديـــن ألدائه فـــي الفتـــرة املاضية 
مع املنتخب، برســـالة نارية قـــال فيها ”أعتقد 
أن هنـــاك الكثير مـــن الرســـائل املوجهة إلّي 

ملهاجمتي في الفترة املاضية“. 
وأضـــاف فـــي تصريحـــات صحافيـــة ”لم 
ألتفـــت لها كثيرا، لدي هدف أســـعى للوصول 
إليـــه، وهـــو واضح بالنســـبة إلـــى اجلميع، 
وأعتقـــد أن هنـــاك وقتا ســـيتم خاللـــه تغيير 
الكثيـــر والكثير من الكالم في حال حتســـنت 
النتائج“. ويعـــد كالوديو برافو حارس مرمى 
نادي برشلونة، أحد الركائز األساسية ملنتخب 
بـــالده تشـــيلي، وكان أحـــد املســـاهمني فـــي 
التتويج بلقب كأس كوبا أميركا العام املاضي 
ألول مرة في تاريخه. إال أن برافو قائد تشيلي 
اهتز عرشه كثيرا، وظهر بصورة سيئة للغاية 
خـــالل مباريـــات املجموعة الرابعـــة من كأس 

كوبا أميركا. 

وارتبـــك كثيـــرا في املباريـــات الثالث ولم 
يعد الســـد املنيع، لتهتز شباكه 

بأقـــدام  أهـــداف  بخمســـة 
وبوليفيا  األرجنتـــني  العبـــي 

وبنمـــا، يتحمـــل برافـــو 
األكبر  اجلـــزء  فيها 

املســـؤولية.  مـــن 
أخطاء  وتنوعت 

بـــني  برافـــو 
سوء التمركز 

وعـــدم 
التركيـــز 

سير  أثناء 
اللقـــاء، أو 

مـــن خـــالل 
عيب واضح 
في التصدي 

لنوعية معينة من 
الهجمات. 

برافو: ال أهتم باالنتقادات ◄

} فوكســبورو (الواليــات المتحــدة) - أعرب 
املنتخـــب  مهاجـــم  مارتينيـــز  جوزيـــف 
الفنزويلـــي عـــن ســـعادته وفخـــره بـــأداء 
الفريق فـــي البطولة رغم خروج الفريق من 

دور الثمانيـــة بالهزميـــة أمـــام نظيره 
األرجنتينـــي، وقـــال ”نفخـــر مبـــا 

قدمناه، يجب علينا التقدم إلى 
األمـــام ألنهـــا كانـــت مجرد 

بداية“. 
بأن  مارتينيز  واعترف 
األرجنتيني  مـــع  املواجهة 
وأن  للغايـــة  صعبة  كانـــت 

بجميع  الفنزويلـــي  املنتخـــب 
عناصره ارتكب ”أخطاء عدة“، وقال 
”أمـــام فريـــق ميتلـــك هـــذه اخلبرة 
يجب  املتميزين،  والالعبني  الكبيرة 

أال تقع في مثل هذه األخطاء“.

ومتكن منتخـــب فنزويال من حتقيق 
ســـبع نقـــاط فـــي مجموعتـــه بكوبا 
أميـــركا مكنتـــه مـــن احتـــالل املركز 
الثانـــي والتأهل إلى الـــدور الثاني 
مـــن البطولة. وبهـــذا يكون منتخب 
فنزويـــال قد حقـــق أفضل نتيجة 
لـــه منـــذ 23 عامـــا، حيـــث أنه 
خـــالل الســـنوات 
يتمكن  لم  املاضية 
لذات  املضي  من 
النتيجة التي حققها 
في النســـخة احلالية 
مـــن كوبا أميـــركا. ويذكـــر أن منتخب 
فنزويال يفـــوز ألول مرة فـــي تاريخه 
علـــى األوروغـــواي في كوبـــا أميركا 
وألول مرة يفـــوز أيضا في مباراتني 

متتاليتني في العرس القاري.

مارتينيز: فخورون بما قدمنا ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر األخبار  المتعلقة بأهم
 األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في كوبا أميركا 2016

03 – 26 يونيو كوبا أميركا 2016

◄ شهدت مباريات الدور ربع 

النهائي من بطولة كوبا أميركا 
تسجيل ١٧ هدفا بني املنتخبات 

الثمانية في سعيها للوصول إلى 
النهائي، لكن نسبة تقترب من الـ٥٠ 

باملئة تخص منتخبا واحدا.

◄ وصل منتخب تشيلي إلى شيكاغو 
لالستعداد ملواجهة كولومبيا في 
نصف نهائي بطولة كوبا أميركا، 

ويذكر أنا كولومبيا تأهلت إلى نصف 
النهائي بعد جتاوز عقبة بيرو.

◄ يغيب العب الوسط التشيلي 
أرتورو فيدال عن نصف نهائي 
البطولة بسبب تراكم البطاقات 

الصفراء. وشهدت مواجهة تشيلي 
واملكسيك حصول جنم بايرن ميونيخ 

على بطاقة صفراء بسبب اخلشونة 
الزائدة، لتتراكم البطاقات ويغيب 

بسببها عن املربع الذهبي.

◄ يراقب نادي برشلونة األسباني، 
الشاب األرجنتيني فونيس موري 

قلب دفاع منتخب بالده ونادي 
إيفرتون اإلنكليزي، حيث يتواجد 

روبيرت فيرنانديز املدير الرياضي 
للفريق الكاتالوني في أميركا.

◄ عني نادي كورينثيانز البرازيلي 

كريستوفاو بورغيس مدربا للفريق 
خلفا لتيتي الذي انتقل لتدريب 

منتخب البرازيل بدال من كارلوس 
دونغا املقال من منصبه. ووقع 

بورغيس (٥٧ عاما) عقدا حتى العام 
.٢٠١٧

◄ أعرب نادي وست هام يونايتد 
اإلنكليزي، عن رغبته في التعاقد 

مع الدولي الكولومبي كارلوس باكا 
مهاجم نادي ميالن اإليطالي. وقدم 

باكا مستوى مميزا مع الروسونيري 
في املوسم املاضي.

باختصار

 دعونا نحلم 

- أعرب  - المتحــدة)
املنتخـــب  اجـــم 
ه وفخـــره بـــأداء 
خروج الفريق من 

أمـــام نظيره 
خـــر مبـــا
م إلى
رد

 
ي 
ن 
ميع

دة“، وقال 
ذه اخلبرة
يجب ين، 

اء“.

ومتكن منتخـــب
ســـبع نقـــاط فـــي
أميـــركا مكنتـــه م
الثانـــي والتأهل
مـــن البطولة. وب
فنزويـــال قد ح

3 لـــه منـــذ

ا
في
مـــن كوبا أميـــركا
فنزويال يفـــوز ألو
علـــى األوروغـــوا
وألول مرة يفـــوز
متتاليتني في الع

 املنيع، لتهتز شباكه 
بأقـــدام  أهـــداف 
وبوليفيا  رجنتـــني 

حمـــل برافـــو 
األكبر زء 
ؤولية. 

خطاء 
ني

كز 

ل
ح
ي

نة من 

الواليات المتحدة عقبة صعبة أمام األرجنتين في كوبا أميركا 2016
[ كلينسمان: ال أرى أي سبب يمنعنا من اعتالء منصة التتويج [ كتيبة التانغو تبحث عن ثالث نهائي خالل عامين

للمشاركة والتعقيب:
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} باريس - ســـتكون أبواب التأهل إلى الدور 
ثمـــن النهائـــي مفتوحة علـــى مصراعيها بني 
ثالثة منتخبات في منافسات املجموعة الثالثة 
ضمـــن كأس أوروبا لكرة القـــدم املقامة حاليا 
في فرنســـا وذلك قبل خـــوض اجلولة الثالثة 
األخيـــرة مـــن دور املجموعـــات التي تشـــهد 
لقـــاء أملانيا مع أيرلنـــدا الشـــمالية، وبولندا 
مع جارتها أوكرانيـــا. وتتصدر أملانيا ترتيب 
املجموعـــة برصيـــد 4 نقاط بفـــارق هدفني عن 
بولندا في حني متلك أيرلندا الشمالية 3 نقاط 
وخرجـــت أوكرانيـــا متاما مـــن املعادلة لعدم 
حصولها على أي نقطة. وتستطيع املنتخبات 
الثالثة األولى إنهاء هذا الدور في الصدارة أو 

املركز الثاني أو حتى الثالث.
متلـــك كتيبة املدرب األملانـــي يواخيم لوف 
األفضليـــة لكن مصيرها ليس بيدها. وإذا كان 
التعادل يضمن للمانشـــافت بطـــل العالم أحد 
املركزين األولني املؤهلني مباشـــرة، فإن الفوز 
لن يضمن له املركز األول ألن بولندا قادرة على 
تخطيـــه بفارق األهداف في حـــال حققت فوزا 
كبيرا علـــى أوكرانيا التي لم تعد تأمل في أي 
شيء. وال تريد أملانيا التفريط في املركز األول، 
ألن احتاللهـــا املركز الثانـــي يعني مواجهتها 
سويســـرا في الدور الثاني وأســـبانيا حاملة 
اللقب في آخر نسختني في ربع النهائي أغلب 
الظـــن، في حني يلتقي صاحب املركز األول مع 
أحـــد ثالثة منتخبات حتتـــل املركز الثالث في 
املجموعـــات األولى أو الثانية أو السادســـة. 
أما صاحب املركز الثالث فيمكن أن يواجه في 
ثمن النهائي فرنســـا أو صاحـــب املركز األول 
فـــي املجموعـــة الثانيـــة (إنكلتـــرا أو ويلز أو 

سلوفاكيا).
وكان الفوز غير املتوقع أليرلندا الشـــمالية 
على أوكرانيا األحد بعد خسارة بفارق ضئيل 
أمام بولندا فـــي مباراتها االفتتاحية قد جعل 
حلـــم أيرلندا التي تشـــارك للمـــرة األولى في 
النهائيات القارية يصبـــح قريب املنال ببلوغ 
دور ثمـــن النهائي وضـــرب عصفورين بحجر 
واحد وقـــد يكفيها التعادل في مواجهة أملانيا 
الحتالل أفضـــل املراكز الثالثة في املجموعات 

الست.

وفي املباراة الثانية تدخل بولندا مباراتها 
ضد جارتها أوكرانيا مرشـــحة النتزاع النقاط 
الثـــالث بعد خـــروج األخيـــرة من املنافســـة 
متاما بخســـارتيها فـــي مباراتيها أمام أملانيا 
0-2 وأمام أيرلندا الشـــمالية بالنتيجة ذاتها. 
ويســـعى هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي 
إلى افتتاح ســـجله التهديفي في هذه البطولة 
بعد أن صـــام فـــي املباراتني األوليـــني. يذكر 
أن نقطـــة واحـــدة تكفي بولنـــدا الحتالل أحد 

املركزين املؤهلني مباشرة.

هاجس الصدارة

بعـــد انتصارين متتاليني فـــي بداية رحلة 
الدفـــاع عـــن اللقـــب القـــاري، بـــدد املنتخب 
األسباني مخاوف البعض بشأن فرص الفريق 
في الفـــوز بلقـــب كأس األمم األوروبية. وجاء 
الفـــوز الثانـــي على املنتخـــب التركي بثالثية 
نظيفـــة ليضاعف مـــن حجم التوقعـــات التي 
ترافق املاتادور األسباني في البطولة احلالية. 
ولهذا، يصر الفريق على حتقيق الفوز الثالث 
علـــى التوالي عندما يلتقي نظيـــره الكرواتي 
الثالثـــاء فـــي اجلولـــة الثالثة مـــن مباريات 

املجموعة الرابعة بالدور األول للبطولة.
ويحتـــاج املنتخب األســـباني، الذي تأهل 
بالفعـــل للـــدور الثاني، إلـــى نقطـــة التعادل 
علـــى األقـــل إذا أراد احلفـــاظ علـــى صـــدارة 
فـــي  أفضـــل  مواجهـــة  وضمـــان  املجموعـــة 
الـــدور الثانـــي. ويتصدر املنتخب األســـباني 
املجموعة برصيد ســـت نقاط بفـــارق نقطتني 
أمـــام املنتخب الكرواتي فيمـــا يحتل املنتخب 
التشـــيكي املركز الثالث برصيـــد نقطة واحدة 
ويقبع املنتخـــب التركي في قاع املجموعة بال 
رصيـــد من النقـــاط. وبعد الفـــوز الكبير على 
تركيا في اجلولة املاضيـــة، وصلت التوقعات 
وحالة النشوة بني وسائل اإلعالم واملشجعني 
في أســـبانيا إلى درجة القناعـــة التامة بقدرة 
الفريـــق على تكـــرار النجاح الـــذي حققه في 
النسخة املاضية. وللمرة األولى في 58 مباراة 
خاضهـــا مع الفريق منـــذ أن تولى تدريبه في 
2008، دفع املدرب فيســـنتي دل بوسكي املدير 
الفني للمنتخب األســـباني بنفس التشـــكيلة 

األساسية في مباراتي التشيك وتركيا.
وعلى النقيض، يخوض املنتخب الكرواتي 
املبـــاراة مبعنويات ســـيئة بعدما فرط في فوز 
ثمـــني بهدفـــني نظيفني على نظيره التشـــيكي 
واهتزت شـــباكه بهدفـــني متأخريـــن ليكتفي 
بالتعـــادل 2-2 ويهـــدر فرصـــة التأهـــل املبكر 
للدور الثاني بخالف املشـــاكل التي ســـببتها 

ســـلوكيات اجلماهيـــر العنيفـــة فـــي نهايـــة 
املبـــاراة. ويضاعف من مشـــاكل الفريق غياب 
جنمه األبرز لوكا مودريتش عن املباراة بسبب 

اإلصابة.

طوق النجاة

بعـــد خســـارتني متتاليتني أمـــام كرواتيا 
وأســـبانيا، اتهـــم فاحت تريـــك املديـــر الفني 
للمنتخب التركي العبيه باالستسالم وبأنه لم 
يتعـــرض للخذالن من قبل مثلما تعرض له من 
فريقه في البطولة احلاليـــة. ولكن الفوز على 
املنتخـــب التشـــيكي قد يصبح طـــوق النجاة 
وممر اخلالص املتأخر للفريق ومدربه الكبير 
حيث ســـينتزع به املركز الثالث في املجموعة 
الرابعـــة بالدور األول، ويحتفظ الفريق باألمل 
فـــي التأهل للدور الثاني كأحـــد أفضل أربعة 
منتخبات من بني املنتخبات التي حتتل املركز 
الثالث في املجموعات الســـت في الدور األول 

للبطولة.
ويقضي ترمي، أشـــهر مدرب في تاريخ كرة 
القـــدم التركية، فترة واليته الثالثة مع الفريق 
ولكن هذه الفترة قد تنتهي بشكل سيئ للغاية 
إذا فشل هجوم الفريق في املباراة أمام املرمى 
التشيكي وترك املنتخب التركي يودع البطولة 

بال أي انتصار في الدور األول. وكان ترمي قاد 
الفريـــق للمركـــز الثالث في يـــورو 2008 خالل 
فترة واليته الثانية بالفريق ولكنه اآلن يتمنى 
قيادة الفريق إلى اجتياز دور املجموعات على 

األقل مســـتفيدا من الالعبني أصحاب املواهب 
فـــي الفريق مثـــل أردا توران العب برشـــلونة 
األسباني وهاكان كالهانوغلو جنم خط وسط 

باير ليفركوزن األملاني.

رياضة
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هداف بولندا روبرت ليفاندوفسكي 

يسعى إلى افتتاح سجله التهديفي 

أن صام في  بعد  البطولة  في هذه 

املباراتني األوليني

◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر األخبار  المتعلقة بأهم
 األحداث وتوقيت إجراء المقابالت في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016

أبواب العبور مفتوحة على مصراعيها أمام ألمانيا وبولندا في يورو 2016
[ أسبانيا تتربص بالصدارة في مواجهة كرواتيا [ تركيا تبحث عن طوق النجاة أمام التشيك

ــــــي لبطولة كأس األمم األوروبية  ــــــع املنتخــــــب األملاني إلى حجز مقعده في الدور الثان يتطل
2016. كمــــــا يطمح املنتخب البولندي إلى مرافقة نظيره األملاني بطل العالم بحجز البطاقة 
األخرى من املجموعة الثالثة، فيما يسعى املنتخب الكرواتي إلى اللحاق بنظيره األسباني 

حامل اللقب والذي حجز بطاقة التأهل األولى من املجموعة الرابعة.

حصار قوي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن االتحاد اإليطالي لكرة القدم 
أن الشكوك تحيط بمشاركة حارس 

المرمى جيانلويجي بوفون في مباراة 
منتخب بالده أمام نظيره األيرلندي 
ضمن منافسات بطولة أوروبا 2016، 

بعد غيابه عن تدريبات المنتخب.

◄ انتقد فالديمير بيتكوفيتش 
المدير الفني للمنتخب السويسري 
ملعب مدينة ليل الذي شهد مباراة 

الجولة الثالثة األخيرة من مباريات 
المجموعة األولى في الدور األول 
لبطولة كأس األمم األوروبية 2016.

◄ قال أرسين فينغر مدرب أرسنال إن 
المهاجم جيمي فاردي سيرفض على 

األرجح عرضا لالنتقال إلى النادي 
اللندني والبقاء في ليستر سيتي 

بطل الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 
القدم.

◄ قال مسعود أوزيل، صانع ألعاب 
فريق أرسنال والمنتخب األلماني، إنه 

لن يغير طريقة لعبه بعد االنتقادات 
الواسعة التي طالته عقب تعادل 

المانشافت مع بولندا في يورو 2016.

◄ أكد سامي خضيرة نجم المنتخب 
األلماني لكرة القدم أن الجدل بشأن 
افتقاد الفريق للقيادة أمر ”مضحك 

وكوميدي“ في ظل شخصية الالعبين 
الذين يضمهم الفريق حاليا.

◄ أعلن اإليطالي مينو رايوال وكيل 
أعمال الدولي الفرنسي بول بوغبا 
العب نادي يوفنتوس اإليطالي، عن 

شروع ريال مدريد في أولى خطواته 
للتعاقد مع موكله، بداية من الموسم 

المقبل.

باختصار

} ليــون (فرنســا) - فجـــر املنتخـــب األلباني 
مفاجـــأة بتحقيق الفـــوز األول له فـــي تاريخ 
البطولـــة األوروبيـــة حيث تغلـــب على نظيره 
الروماني 1-0 ليحصد أول ثالث نقاط ويحتل 

املركز الثالث في املجموعة األولى. 
وينتظـــر منتخـــب ألبانيا بذلـــك على أمل 
التأهـــل للـــدور الثانـــي كأحد أفضـــل أربعة 
منتخبـــات مـــن املنتخبات التي تنهـــي الدور 
األول فـــي املركز الثالث باملجموعات الســـت، 
فيمـــا ودع املنتخب الرومانـــي البطولة. وبعد 
أن جنح لوريك ســـانا قائد منتخب ألبانيا في 
إظهار مهاراته القيادية من جديد إثر مشاركته 
من مقعـــد البدالء فـــي املباراة أمـــام رومانيا 
ضمـــن اجلولـــة الثالثة األخيرة مـــن مباريات 
دور املجموعـــات ببطولة كأس األمم األوروبية 
ينتظر الالعـــب اآلن على أمل أن يحالف احلظ 
منتخب بالده كي يحصل على فرصة املشاركة 

في دور الستة عشر.
وقال ســـانا، الذي شـــارك من مقعد البدالء 
فـــي الدقائق األخيرة من املباراة ”إنه شـــعور 
رائـــع. أنا واثق مـــن أننا كنا نســـتحق ذلك“. 

وعـــن حظـــوظ الفريـــق فـــي التأهـــل، أضاف 
ســـانا ”أمتنى أن يحالفنا احلـــظ في مواصلة 
املشوار“. وشـــارك العب قلب الدفاع البالغ من 
العمر 32 عاما في 90 مباراة دولية مع املنتخب 
األلبانـــي، وكان قـــد طـــرد في أولـــى مباريات 
الفريـــق فـــي البطولة احلالية أمام سويســـرا 

والتي انتهت بهزمية ألبانيا 1-0. 
وغاب سانا عن املباراة الثانية أمام فرنسا 
بسبب اإليقاف، وقد فضل املدير الفني جياني 
دي بياســـي عدم الدفع به أساسيا في املباراة 
الثالثـــة أمـــام رومانيـــا، والتي لـــم يكن فيها 
مناص ســـوى الفوز أمام املنتخب األلباني كي 

يحافظ علـــى أمله األخير في التأهل. وقال دي 
بياسي ”لقد كان اختيارا صعبا بالنسبة إلي، 
كنت قد أبلغته بذلك. لـــم أكن أرغب في إجراء 
تغييـــرات عديدة على التشـــكيلة التي خضت 
بها مباراة فرنســـا“. وأضـــاف ”طالبت لوريك 
بالتضحية الليلة، وقـــد كان كرميا للغاية. إنه 
قائد. أعتقد أنه يجب علي رفع القبعة له نظرا 

ملواقفه وسلوكه“. 
وســـجل أرمانـــدو ســـاديكو هـــدف الفوز 
للمنتخـــب األلباني فـــي شـــباك رومانيا قبل 
دقيقتـــني من نهايـــة الشـــوط األول، وقد أهدر 
الفريق العديد من الفـــرص التهديفية لكنه لم 
يعاقـــب عليها مثلمـــا كان احلال في املباراتني 

السابقتني.
وكان الـــدور األبـــرز للخـــط اخللفي حيث 
أظهر رباعي الدفاع متاســـكا كبيرا ولم يسمح 
ســـوى بعـــدد محدود مـــن الفـــرص للمنتخب 
الروماني رغم تفوق األخير في السيطرة على 
الكـــرة. واختيـــر أرليند أجيتي، الذي شـــارك 
مكان ســـانا في التشكيل األساســـي، كأفضل 
العب فـــي املباراة بعد أن أثبـــت جدارته بثقة 
املدير الفني دي بياسي. ونظرا ألن املجموعات 
األخـــرى لن حتســـم قبـــل مســـاء األربعاء مع 
توقعـــات بحســـابات معقـــدة حلســـم الفـــرق 
املتأهلـــة من املركز الثالث، ســـينتظر املنتخب 
حتى  األلباني مصيره ”علـــى أحر من اجلمر“ 
الدقيقة األخيرة من منافسات دور املجموعات. 
وقال أجيتي ”هل ستكون النقاط الثالث كافية 
أم ال؟ ال نعرف. سنظل حتى النهاية متمسكني 

بأمل أن تكفي هذه النقاط الثالث للتأهل“.
وســـيعيش دي بياســـي وضعا صعبا في 
األيام القليلـــة املقبلة حيث ال يعرف حتى اآلن 
ما إذا كان الفريق ســـيخوض دور الستة عشر 
أم ال، كما أنه ال يعرف أي منافس سيواجه في 
حالة التأهل لدور الســـتة عشـــر، لكنه قال إنه 
سيواصل إعداد الفريق بالشكل املعتاد. ولكن 
بغض النظر عن مصيـــر الفريق، قدم املنتخب 
األلباني عرضا يســـتحق اإلشادة في مشاركته 
األولـــى بنهائيـــات إحدى البطـــوالت الكبرى. 
وقال أجيتي ”لقد قدمنـــا بطولة تاريخية. إنه 
إجناز تاريخي أن نشارك في نهائيات البطولة 

األوروبية، وبعدها حصدنا ثالث نقاط“.

سانا: أتمنى أن يحالفنا الحظ في مواصلة المشوار

} ليــل (فرنســا) - أعرب ديدييه ديشـــامب 
املدير الفني للمنتخب الفرنسي عن ثقته بأن 
مستوى الفريق ســـيتطور ويرتفع بداية من 
الدور الثاني لبطولـــة كأس األمم األوروبية 
2016. ورفع املنتخب الفرنســـي رصيده إلى 
ســـبع نقاط ليحافظ علـــى موقعه في صدارة 
املجموعـــة األولـــى بعد تعادله الســـلبي مع 
نظيـــره السويســـري فـــي اجلولـــة الثالثة 
األخيرة من مباريات املجموعة بالدور األول 
للبطولة علما بأن الفريق تأهل رسميا للدور 
الثاني قبـــل هذه املباراة التـــي كان بحاجة 
لنقطـــة التعادل فيها من أجـــل احلفاظ على 

صدارة املجموعة.
وقـــال ديشـــامب بعـــد مبـــاراة الفريـــق 
”اجلميع توقع أداء أفضل وكذلك توقعت أنا. 
ولكن املنتخبات التي سيطرت على مجريات 
اللعـــب فـــي مبارياتهـــا قليلـــة“. وأوضـــح 
ديشـــامب ”أجنزنا هدفنـــا األول وهو تصّدر 
املجموعـــة بعدما حجزنـــا مقعدنا في الدور 

الثاني للبطولة“.

} باريــس - أكد واين رونـــي قائد املنتخب 
اإلنكليزي أن املدرب روي هودجســـون وضع 
األســـس الصحيحة ملســـتقبل الفريق مبنح 
الشـــباب فرصة وأنه يجـــب أن ينال مكافأته 
بتوقيعـــه علـــى عقـــد جديد. وقـــرر االحتاد 
اإلنكليزي للعبة عدم مناقشـــة أي عقد جديد 
مع هودجســـون الذي تولى املســـؤولية بدال 
من فابيو كابيلو في مايو 2012 وذلك إلى ما 

بعد انتهاء بطولة أوروبا.
وضم هودجســـون ســـبعة العبني حتت 
ســـن 23 عاما للتشـــكيلة النهائيـــة اخلاصة 
بالبطولـــة. وقال روني ”األمر يرجع لالحتاد 
اإلنكليزي ولكننا كالعبني نريد اســـتمراره“. 
وأضـــاف ”ال ميكـــن أن يذهـــب دفعـــه بعدد 
مـــن الالعبني الشـــباب للتشـــكيلة على مدار 

السنوات األربع املاضية هباء“.

ديشامب يثق في تطور 

مستوى فرنسا

روني: نريد استمرار 

هودجسون

لم أخطئ

كأس أوروبا 2016: برنامج مباريات الثالثاء 21 يونيو

المجموعة الثالثة

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الرابعة

19:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الثالثة

16:00 توقيت غرينيتش

المجموعة الرابعة

19:00 توقيت غرينيتش

ألمانيا

أسبانيا

أوكرانيا

تشيكيا

أيرلندا 

الشمالية

كرواتيا

بولندا 

تركيا 

منتخب ألبانيـــا يأمل التأهل للدور 

الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات 

فـــي املركـــز  الـــدور األول  تنهـــي 

الثالث باملجموعات الست

◄



المســـحراتي  يتطـــوع  } عــكا (فلســطين) – 
ميشـــيل أيوب إليقـــاظ أهالي البلـــدة القديمة 
بمدينة عكا الفلســـطينية خالل رمضان من كل 

سنة.
وقبـــل بـــزوغ الفجر يقوم ميشـــيل، وهو 
مســـيحي عربـــي، يوميا بارتـــداء مالبس 
فلكلوريـــة تراثية ويحمـــل طبلته ليوقظ 
ســـحورهم  تنـــاول  بغيـــة  المســـلمين 
مستعينا بأناشـــيد رقيقة ألف بعضها، 
وحفـــظ بعضهـــا اآلخر مـــن الفضائيات 

العربية.
ويـــرى أيوب أن عمله كمســـحراتي يهدف 
إلى خلق أجـــواء رمضانية جميلة في القرية، 
وإلـــى إدخال البهجة والســـرور علـــى الكبار 

والصغار من مسلمين ومسيحيين.
وقال أيوب ”رغم كوني مســـيحيا أشـــعر 
دائمـــا أن هذا الشـــهر الفضيل لـــه احترامه 
ومكانتـــه وأنـــه يضفـــي على قريتـــي أجواء 
خاصة، ولكني كنت أشـــعر أيضـــا أن هنالك 
شـــيئا ينقص هذه األجواء وأن المسحراتي 
مفقـــود، فقـــررت أن أحييـــه خاصـــة أن الله 

منحني الموهبة والصـــوت الجميل“. وأضاف 
”عندمـــا ســـألت نفســـي لمـــاذا وأيـــن اختفى 
المســـحراتي؟ ولماذا ســـارع المســـلمون إلى 
اســـتبداله بالمنبهـــات اإللكترونيـــة؟ وجـــدت 
أنـــه يمكنني المســـاهمة في إعـــادة إحياء هذا 

الموروث الجميل“.
وكانت المسلســـالت مصدر إلهام لميشيل 
الذي أعجب بدور المسحراتي في بعضها، فقرر 
خوض تلك التجربة منذ سنوات والقت مبادرته 
ردود فعل إيجابية وجميلـــة لدى أبناء القرية. 
ويحفظ ميشـــيل آيات قرآنيـــة ويتغنى ببعض 
األذكار في جوف الليل ليوقظ المسلمين بقوله 

”يـــا نايم وحد الدايم“ 
المدينة  شوارع  في 
التـــي ولـــد فيهـــا، 
األجـــواء  وكانـــت 
فيها  الرمضانيـــة 
دافعـــا إلى تطوعه 
للقيام بهذه المهمة 

ســـنوات  ثماني  منذ 
تقريبا.

يتقاضى  وال 
مقابل  أي  ميشـــيل 

عـــن عملـــه كمســـحراتي فـــي عكا 
وهو ما جعل ســـكانها والقرى المجاورة 

يحترمونـــه ويقـــدرون مـــا يقوم بـــه، ما 
يعكـــس التســـامح والتعايـــش الســـلمي 

اللذين يجمعان المسيحيين والمسلمين في 
فلسطين. ويشعر ميشيل بسعادة عارمة عندما 
يسمع دعوات الخير من الناس وهم يستيقظون 
على صوت طبلته وأناشـــيده الدينية، ويشـــير 
إلى أنه ال يستطيع تلبية جميع دعوات اإلفطار 

التي توجه له في رمضان لكثرتها.
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} قبـــل نحـــو عشـــرين صيفـــا كان عندنا 
ضيوف عـــرب وأبناؤهم وســـيدة إنكليزية 
واحـــدة. األطفـــال تصرفـــوا بشـــكل عادي 
ومألـــوف مـــن تخريـــب وتهريـــج وحركة 
ال تنقطـــع. ومنهـــم طبعا من قـــام بواجب 

الطيارة وكدر السلم العام.
واجب الطيارة هذا يســـتحق الشـــرح. 
هـــي قاعـــدة غير منصـــوص عليهـــا لكنها 
قاعـــدة على كل حـــال. تقـــول القاعدة التي 
وضعتها من مالحظاتـــي إنه ما إن يجتمع 
عدد من األطفال في مناسبة ما حتى يتكفل 
واحد منهم بأن يتخيل نفسه طيارة. واحد 
علـــى األقـــل ســـيفرد ذراعيه إلـــى األقصى 
ويروح يركض ويدور حول نفســـه وذراعاه 
مفرودتان على أنهمـــا جناحان وهو يطلق 

طنينا متصال على أنه صوت احملرك.
كل طفـــل يزعـــم أنـــه طيـــارة بجناحني 
يعتقـــد أنه أول من اكتشـــف هـــذه اللعبة. 
ترونه فاردا ذراعيه بزهو املخترع ومباهاة 
املكتشـــف وهو ال يـــدري أن اللعبة عمرها 
مئـــة عام وجربها وأزعج الناس بها ماليني 
األطفـــال وأن أوالدا قبله جربوا زعم كونهم 
عربـــة جترها خيول في العصر الســـومري 

والبابلي.
الطيارة هو ليـــس الوحيد الذي يصدر 
عنه طنني. محصلة صخـــب اآلخرين طنني 
أيضـــا. طنني مزعـــج ومســـتمر مثل وجع 
الضـــرس. كنـــا فـــي احلديقـــة نحـــاول أن 
نشـــرب الشـــاي ونـــأكل الكعك بهـــدوء وال 
يقف حائال بيننا وبني الســـعادة سوى ذلك 
الطنني والصخب العابث. وصارت مهمتنا 
تتلخـــص في التخلـــص مـــن أكبادنا التي 

متشي على األرض.
احلـــل  وجـــدت  اإلنكليزيـــة  الســـيدة 
دون تعـــب. اإلنكليز ماكـــرون وذوو دهاء. 
اإلنكليزيـــة طلبت من األطفـــال الطنانني أن 
يصغوا إليها جيدا فعندها مشروع مسابقة 
ذات جائـــزة فخمة. قالت لهـــم اذهبوا كلكم 
إلـــى أبعد نقطة عنا فـــي احلديقة فانطالق 
فراحـــوا  هنـــاك.  مـــن  ســـيكون  الســـباق 

واصطفوا في قعر احلديقة.
هنـــاك قالـــت لهـــم إن يعوا جيـــدا هذا 
الســـباق الفريد فهو جديـــد وغير تقليدي. 
أثارت حماســـهم فعبروا عن اســـتعدادهم 
خلوضه مهما كان. هنا كشـــفت لهم قواعد 
الســـباق العجيـــب وهـــي أن عليهـــم قطع 
املسافة بينهم وبيننا ولكن اجلائزة والفوز 
سيكونان من نصيب آخر من يصل والنصر 
مـــن نصيب األبطـــأ. عـــادت صاحبتنا إلى 
مقعدها وهي تبتســـم مبكر. أعطتهم إشارة 
االنطـــالق فتحرك األطفال خطـــوة صغيرة 

ببطء شديد وتوقفوا.
أن  منهـــم  كل  اكتشـــف  مـــا  ســـرعان 
االســـتراتيجية املثلـــى هي الوقـــوف دون 
حـــراك. الوقـــوف جامدين ســـيأتي بالفوز 
مهما كان. وهكذا صـــار عندنا فلذات أكباد 
بعيدين وصامتـــني ودون حركة، كل ينتظر 

اآلخر أن يتحرك قبله.
أراحونا من صخبهم وحركتهم برضاهم 
واختيارهم. جلسنا وشربنا الشاي بسالم 
وأنـــا أتأمـــل فـــي الدهـــاء الطبيعـــي عند 

اإلنكليز.
تذكرت ذلـــك اليوم الصيفـــي واألطفال 
اجلامديـــن في قعر احلديقـــة عندما أعلنت 
حكومة صاحبة اجلاللة على لســـان رئيس 
الوزراء وفي وســـط أزمة تدفـــق الالجئني 
على أوروبا، أن بريطانيا ســـتقبل عشرين 
ألف الجـــئ ومتنحهم اإلقامة ومســـاعدات 
املعيشـــة وما لذ وطاب لكنها ســـتختارهم 
ممـــن يبقـــون فـــي مخيماتهم فـــي األردن 
وسوريا ولبنان. عندهم أشياء طيبة تنتظر 

من يبقى بعيدا دون حراك.

أطفال في قعر الحديقة
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يواظب ميشيل أيوب على القيام 

بدور مسحراتي عكا طيلة شهر 

رمضان

أميرة فكري

} القاهــرة – لم يجد المعلم المصري، ســــيد 
العراقي، مكانا لجمع 5 آالف طالب في الصف 
الثالث الثانوي، ســــوى ملعب كرة قدم خاص 
بكليــــة التربيــــة الرياضيــــة بجامعــــة حلون، 
جنــــوب القاهرة، حيث قدم درســــا خصوصيا 
فــــي مادتي الفســــفة وعلم النفس اســــتعدادا 

المتحانات آخر السنة.
ودفــــع كل طالــــب نظيــــر المشــــاركة فــــي 
المراجعة النهائية لهذا المعلم مبلغ 100 جنيه 
(10 دوالرات)، ليصــــل المبلــــغ الــــذي تحصل 
عليه المعلم من خالل الدرس الذي اســــتغرق 
ســــاعتين، نحو نصف مليــــون جنيه (50 ألف 

دوالر).
داخــــل  الطــــالب  أعــــداد  لكثــــرة  ونظــــرا 
الملعــــب لجأ المعلــــم المصري إلى تشــــغيل 
شاشــــات عرض ضخمة، بسبب بعد المسافة 
بينه وبين الطالب الذين جلســــوا في المقاعد 
العاليــــة عن أرضيــــة الملعب بينمــــا كان هو 
يتجــــول فيها ممســــكا مصدحــــا يتحدث من 

خالله.
وبدا ســــيد العراقي كأنه مدرب ألحد فرق 
كرة القدم، يوجه العبيه من على خط الملعب، 
مــــن خــــالل الميكروفــــون الواصــــل بمكبرات 
للصوت التي توزعت في األرض، وجلس إلى 
جوارها الطالب الذين فشــــلوا في حجز مقعد 

بالمدرجات.
واستعان المعلم بمجموعة من المساعدين 
لتنظيــــم المحاضــــرة، وطريقة الدخول 
والجلوس وتنظيم المقاعد 
المادي  المقابــــل  وجمع 
مــــن كل طالــــب قبل بدء 
الخصوصــــي،  الــــدرس 
وجــــرى منــــع كل طالب 
بعــــد  الدخــــول  مــــن 
الدرس  وقــــت  بــــدء 
ألنــــه ”لــــم يحتــــرم 
حدده  الــــذي  الموعد 

المعلم“.
وقال محمــــد صديق، 
وهــــو طالــــب تم منعــــه من 
الدخول ”جلست خلف األسوار 

ألســــتمع إلــــى المعلم بصوت مشــــّوش وغير 
واضح، ولم يكن أمامي ســــوى حضور الدرس 

ألنه كان مهما للغاية“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن هــــذا المعلم أحد 
أشهر المعلمين الذين يســــتطيعون تلخيص 
المنهــــج بالكامــــل في ســــاعتين فقــــط، ورغم 
كثــــرة األعــــداد التي حضــــرت، لكنهم خرجوا 
من المحاضرة ســــعداء بسبب سهولة الشرح، 
وسالســــة عرض الملخص الخــــاص بالمادة، 
وتمنيت الحضور لكــــن المعلم يحترم الوقت 
جدا، ويرفض حدوث تجاوز أو إهمال من أي 

طالب.
الخصوصيــــة  الــــدروس  أن  ومعــــروف 
محظــــورة على المعلمين فــــي مصر، ويعاقب 
أي معلــــم يخالف هذه التعليمات إلى محاكمة 
تأديبية ويتعرض لعقوبات مشددة تصل إلى 
حد الخصــــم من راتبه وتأخير ترقيته، ويحق 
لوزير التربية والتعليــــم إبعاده عن التدريس 

بشكل نهائي.
وقالــــت مصادر بــــوزارة التربية والتعليم 
إن ما حــــدث من هذا المعلم ”يمثل  لـ“العرب“ 

ســــابقة في تاريخ التدريس المصري أن يلجأ 
معلم إلى إســــتاد لكرة القدم الســــتخدامه في 
الــــدروس الخصوصيــــة، وجمــــع هــــذا العدد 
مــــن الطــــالب الذين لــــم يذهــــب معظمهم إلى 
المــــدارس، وذهبــــوا للمعلم عندمــــا حدد لهم 

موعدا في السادسة صباحا“.
وأوضحت أن وزيــــر التربية والتعليم قرر 
إحالة المعلــــم إلى جهات التحقيــــق اإلدارية 

والمحاكمة التأديبية.
وأكــــد طالب حضروا للمعلــــم العراقي أنه 
خالل الدرس األخير قبيل االمتحان بســــاعات 
قــــام بتلخيص كتــــاب الــــوزارة، بعدها أجرى 
اختبــــارات للطــــالب يمليها عليهــــم من خالل 
الميكروفون ويلي ذلــــك قيامه بحل االمتحان 
ذاتــــه على أن يراجع كل طالب ما قام بحله مع 

اإلجابة التي يمليها المعلم.
وعلــــى مدار الســــاعتين ليــــس هناك وقت 
للراحة، وأهم شيء، أن االمتحان ال يخرج من 

كالم المعلم سيد العراقي.
وأنشــــأ المعلم ذائع الصيــــت في القاهرة، 
صفحة على موقع فيســــبوك، لحجز المذكرات 
النهائية، ومن يتخلف عــــن الحجز لن يتمكن 
مــــن الشــــراء. وتتيح الصفحــــة للطالب حجز 
مراجعة ليلة االمتحان وقد تم تكليف شخص 
للرد على استفسارات جميع الطالب، وأماكن 

الحجوزات والمقابل المادي.

معلم مصري يعيد الجماهير إلى المالعب بدرس خصوصي

رسام يقضي ست سنوات 

لتزيين شوارع صنعاء

مسحراتي مسيحي يتطوع إليقاظ المسلمين في فلسطين

أعاد معلم مصري اجلماهير إلى مالعب كرة القدم في مشهد لم يره املصريون منذ فترة 
طويلة، لكن احلضور إلى امللعب هذه املرة ليس ملشــــــاهدة مباراة كرة القدم، بل للمشاركة 

في درس خصوصي ملراجعة نهائية استعدادا المتحان مادة الفلسفة وعلم النفس.

نهائي المراجعة على ملعب جامعة حلوان

العارضة األميركية ذات 

األصول الفلسطينية، 

جيجي حديد، نجمة حفل 

جوائز «ماتش ميوزك 

فيديو} في تورونتو بكندا، 

حيث ظهرت ببدلة بنفس 

لون السجادة الحمراء

B

يتط – عــكا (فلســطين) {
ميشـــيل أيوب إليقـــاظ أه
بمدينة عكا الفلســـطينية خ

سنة.
وقبـــل بـــزوغ الفجر
مســـيحي عربـــي، يوم
فلكلوريـــة تراثية وي
بغيـــة المســـلمين 
مستعينا بأناشـــيد
وحفـــظ بعضهـــا اآل

العربية.
ويـــرى أيوب أن عمله
إلى خلق أجـــواء رمضاني
وإلـــى إدخال البهجة وال
والصغار من مسلمين وم
”رغم كوني وقال أيوب
دائمـــا أن هذا الشـــهر ال
ومكانتـــه وأنـــه يضفـــي
خاصة، ولكني كنت أشـــ
شـــيئا ينقص هذه األجو
مفقـــود، فقـــررت أن أحي

بالمدرجات.
واستعان المعلم بمجم
لتنظيــــم المحاضــــ
والجلو
وجمع
مــــن
الــــد
وجـــ
مــــ
ب

ال
المع
وق
وهــــو ط
”الدخول ”ج

حد الدايم“
المدينة
فيهـــا، 
جـــواء 
فيها  
تطوعه

المهمة 
ســـنوات 

ضى
مقابل   

كمســـحراتي فـــي عكا
ل ســـكانها والقرى المجاورة

ويقـــدرون مـــا يقوم بـــه، ما 
ســـامح والتعايـــش الســـلمي 

عان المسيحيين والمسلمين في 
شعر ميشيل بسعادة عارمة عندما
ت الخير من الناس وهم يستيقظون
طبلته وأناشـــيده الدينية، ويشـــير
ستطيع تلبية جميع دعوات اإلفطار

ه في رمضان لكثرتها.

ن ر ي هم ي ي ون يب ن
وسوريا ولبنان. عندهم أشياء طيبة تنتظر 

من يبقى بعيدا دون حراك. المراجعة على ملعب جامعة حلوان

} صنعــاء – أمضى الفنان اليمني مراد سبيع 
الســـنوات الست األخيرة يزين شوارع صنعاء 
بجداريـــات ولوحات ملونة في محاولة لنشـــر 
الســـالم والفن ولكي يناقـــش المجتمع قضايا 

سياسية حساسة وأخرى اجتماعية.
فمنـــذ تفجـــر انتفاضـــات الربيـــع العربي 
فـــي 2011 رســـم ســـبيع المئات مـــن اللوحات 
والجداريـــات علـــى الجـــدران المتداعيـــة في 
صنعاء التي تمزقها الحرب، وذلك من أجل لفت 
األنظار إلى المعاناة التي يمر بها الماليين من 

اليمنيين في وقت تطوق فيه الحرب بلدهم.
وأطلق سبيع حتى اآلن خمس حمالت فنية 
تركز كل منها على أبعاد مختلفة للصراع، منها 
عمليات الخطف واالختفاء القســـري ليمنيين، 

إضافة إلى الفساد والفقر في البالد.
وقـــال مـــراد ســـبيع، بينما يرســـم أحدث 
جدارياته قـــرب البنك المركزي اليمني، ”اليوم 
نحن فـــي المنطقة التي يتواجـــد خلفها البنك 
المركزي اليمني. نريد أن نوصل رسالة مفادها 
أنه ال بد من حلول حقيقية إليقاف الفساد الذي 

ينخر االقتصاد اليمني وتدهوره“.
وســـمى ســـبيع أحـــدث حمالتـــه ”حطام“ 
ويرسم فيها لوحات على جدران المباني التي 
تضـــررت في الحـــرب، وذلك كنصـــب تذكاري 
أللـــوف األشـــخاص الذين فقـــدوا حياتهم في 

الصراع.
وال يرســـم ســـبيع لوحاته بمفرده وإن كان 
هـــو الفنان الرئيســـي، فعلى مر الســـنين كان 
يدعو الشـــباب الذين يقطنون األحياء القريبة 
من المنطقة التي يرســـم فيها إلـــى االنضمام 

إليه، واستجاب المئات لدعوته.
ويؤكـــد ســـبيع أن الفن هو أفضل وســـيلة 
ســـلمية ومؤثـــرة للتنديـــد بالقمع وتســـليط 

الضوء على المعاناة.
وقال ”األعمال الفنية واأللوان والرسم وما 
إلى ذلك هي دعوة خالصة ونظيفة ومســـالمة 
لليمنييـــن بشـــكل عـــام إلـــى نبـــذ الكراهيـــة 
والصراعـــات والتوجـــه إلـــى بنـــاء بالدهـــم 

والتوقف عن تدميرها“.
وحصل ســـبيع علـــى جوائـــز عالمية أكثر 
من مرة علـــى التعبير السياســـي الذي يقوله 
فـــي أعماله الفنية. فقد نـــال جائزة من منظمة 
المؤتمر اإلسالمي األميركي على عمله الخاص 
باليمنيين المختفين قسرا والذين خطفوا على 
مدى سنوات بسبب انتماءاتهم وتصريحاتهم 
السياسية. كما نال جائزة الفن من أجل السالم 
التي تمنحها مؤسســـة فيرونيـــزي اإليطالية، 
وفـــاز هـــذا العام بجائـــزة حريـــة التعبير عن 
فئة الفنون التي تمنحهـــا منظمة إندكس أون 

البريطانية سنويا.
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