
النشاط الكردي 

المسلح يقلق إيران

} طهــران – بـــدأ النشـــاط املســـلح للحركات 
الكردية يقلق الســـلطات في طهران خصوصا 
بعد تزايد أنشـــطة هذه احلركات التي تطالب 
باالعتراف بحقـــوق األكراد ضمن األقليات في 

إيران.
وقتـــل عنصـــر من قـــوى األمـــن الداخلي 
اإليراني إثر قيام مجهول يستقل دراجة بإلقاء 
متفجرات داخل ســـيارة للشـــرطة فـــي مدينة 

مريوان مبحافظة كردستان.
اإليرانية عن  ونقلت وكالة أنباء ”فـــارس“ 
العقيـــد عبدالله فاحتي مســـاعد قائد شـــرطة 
محافظة كردســـتان قوله إن مجهوال يســـتقل 
دراجـــة نارية قـــام الثالثاء بإلقـــاء متفجرات 
داخل سيارة دورية للشرطة في مدينة مريوان 

ما أدى إلى مقتل الشرطي.
وردت املدفعيـــة اإليرانيـــة بقصف منطقة 
حرجية فـــي بلدة ســـيدقان احلدودية التابعة 
ملدينة أربيل في اإلقليم الكردي شمالي العراق، 
ما أســـفر عن جرح صحافي، بحسب مسؤول 

محلي في اإلقليم ومجموعة إعالمية.
األنشـــطة  تتالـــي  إن  مراقبـــون  وقـــال 
العسكرية لألكراد أصبح الهاجس الذي يؤرق 
الســـلطات في طهران خوفا مـــن متدده ليطال 

بقية األقليات.
وتعاني األقليات في إيران من غياب أبسط 
احلقوق سواء أكانت من األكراد أم البلوش أم 

األذريني أم العرب األحوازيني.
وأشـــار املراقبـــون إلى أن مخـــاوف إيران 
من ثورة األكراد أكبر من بقية األقليات بسبب 
وجـــود دعم معنوي من أكـــراد العراق وتركيا 
وســـوريا الذيـــن يحققون جناحات عســـكرية 

وسياسية ستنعكس على مصير األكراد ككل.
وقـــال صبـــاح رحمانـــي عضـــو احلـــزب 
الدميقراطـــي الكردي اإليرانـــي لـ“العرب“ إنه 
منـــذ أن اســـتأنفت احلركة الكرديـــة، وخاصة 
حزب الدميقراطي الكردســـتاني في إيران، أو 
KDPI أنشطتها العسكرية شددت السلطات في 

طهران قبضتها على جميع اجلوانب.
وأضـــاف ”أعتقد أن قصـــف اليوم متصل 
بالزيـــارة التـــي قـــام بهـــا مســـؤول االحتاد 
الوطني الكردستاني العراقي برهم زار، نائب 
جالل الطالباني، إلـــى إيران وعقــده لقــاء مع 
رئيـــس جلنـــة األمن القومـــي اإليرانـــي علي 

شمخاني“.
وعقـــب الزيـــارة صـــدر بيان مشـــترك قال 
إن ”االحتـــاد الوطنـــي الكردســـتاني والنظام 
اإليرانـــي لهما نفس املخاوف حـــول القضايا 

في املنطقة“.
واعتبر رحماني أن هذا البيان هو رســـالة 
إلى احلـــزب الدميقراطـــي الكـــردي اإليراني 
مـــن كال اجلانبني، مفادها أنـــه إذا لم توقفوا 
أنشـــطتكم فإنه لن يتم التســـامح معها ال من 
االحتاد الوطني الكردســـتاني العراقي وال من 

قبل اإليرانيني.

} ســيدين (أســرتاليا)  – سلطت فضيحة سوء 
املعاملة التي يتلقاها الالجئون في أســـتراليا 
األضـــواء على معانـــاة اآلالف الذين يغامرون 
بحياتهـــم للوصول إلى الـــدول الغنية. لكنها 
أثـــارت، بالتوازي، قضية أخـــرى في غاية من 
األهميـــة، وهي جلـــوء املهاجرين إلـــى الكذب 
واختالق قصص التعذيب واالغتصاب للتأثير 
على الـــرأي العـــام احمللـــي والدولـــي وعلى 
منظمات حقوق اإلنســـان لتحول دون إعادتهم 

إلى بلدانهم األصلية.
ولعل قصـــة االختـــالق األبرز هـــي إنكار 
وتدليـــس  األصليـــة  جلنســـياتهم  الالجئـــني 
جنســـيات الـــدول التي يهـــرب مواطنوها من 
احلـــروب والفوضـــى األمنيـــة مثـــل ســـوريا 
والعـــراق الـــذي فر منـــه اآلالف بعد ســـيطرة 

داعش على مناطق بالشمال.
وجنســـيات  وإيرانيون  أفغـــان  وتســـرب 
أخرى بدعـــوى أنهم عراقيون في تســـعينات 

القـــرن املاضي، وقبلـــوا كالجئـــني بوصفهم 
عراقيني مضطهدين في بالدهم.

ويلجـــأ الكثير مـــن الالجئني إلـــى الكذب 
ألنـــه امللجأ الوحيد. ويقـــول مراقبون إنه عند 
مقارنـــة الكذب مع املوت الـــذي يواجهونه في 
العبور من شـــمال أفريقيا إلـــى أوروبا أو من 
جنوب آسيا إلى أستراليا بحرا، يصبح الكذب 

معصية خفيفة.
واتهـــم وزيـــر الهجـــرة األســـترالي، بيتر 
دوتـــون، الالجئني املوقوفني في مركز احتجاز 
بجزيرة نـــاورو، بتلفيـــق األكاذيـــب من أجل 
نقلهـــم إلـــى أســـتراليا، عقب تســـرب وثائق 
حول تعرضهـــم العتداءات مختلفـــة في مركز 

االحتجاز.
وفي تصريح إلذاعة ”2GB“، وصف دوتون 
األخبـــار املســـتندة علـــى الوثائق املســـربة، 
التي توثق االنتهاكات فـــي ناورو بـ“امللفقة“، 
متهما الالجئني املوقوفني في مركز االحتجاز، 

باختـــالق األكاذيـــب مـــن أجـــل القـــدوم إلى 
أستراليا.

وقالـــت جيليـــان تريجـــس، العضـــو في 
مفوضية حقوق اإلنســـان األســـترالية، لقناة 
”أي بي ســـي“، إن توقيف الالجئـــني في مركز 
احتجاز نـــاورو ”يعد أمرا غير شـــرعي وغير 

أخالقي، وال ميكن مواصلته“.
وكانـــت مفوضـــة األمم املتحدة الســـامية 
لشـــؤون الالجئـــني، دعت ســـابقا الســـلطات 
األســـترالية، إلـــى نقـــل الالجئـــني املوقوفني 
بجزيرتـــي نـــاورو ومانوس، إلى مـــكان آخر، 

تتوفر فيه ظروف معيشية أفضل.
ونشـــرت صحيفة الغارديان فـــي طبعتها 
األســـترالية، األربعاء، وثائق مســـربة، تكشف 
عن حدوث أكثر من ألفي واقعة تشمل االعتداء 
اجلنســـي والتهجـــم ومحاولة اإليـــذاء، خالل 
عامني فـــي مركز أســـترالي الحتجـــاز طالبي 

اللجوء في جزيرة ناورو.

ومن بني التجاوزات التي نقلتها الصحيفة 
تهديـــد طفل باملـــوت وعدم الســـماح لشـــابة 

باالستحمام إال مقابل خدمات جنسية.
ودفـــع الوضـــع اليائـــس في مركـــز إيواء 
املهاجرين امراة إلى محاولة االنتحار في حني 
قامت فتـــاة بخياطة شـــفتيها احتجاجا على 

سوء املعاملة.
وتعمـــل البحريـــة األســـترالية علـــى صد 
القـــوارب التـــي تنقـــل املهاجريـــن ملنعهم من 
الوصول إلى أراضيها. أما الذين يصلون إلى 
الشـــواطئ فيوضعون في معسكرات احتجاز 

بانتظار درس طلباتهم للجوء.
وحتى ولو اعتبر طلبهم للجوء مشـــروعا 
فإن الســـلطات ال تســـمح لهم باالســـتقرار في 

أستراليا.
وحتتجز كانبيرا، مبوجب سياسة الهجرة 
اخلاصة بهـــا، املهاجرين الذيـــن يصلون إلى 
شـــواطئها، فـــي مراكـــز باجلـــزر النائية في 

”مانوس“، و”نـــاورو“، األمر الذي ُوصف بأنه 
”انتهاك حلقوق اإلنسان“.

وانتقدت أكثر من 100 دولة، التقت في وقت 
سابق، مبنتدى األمم املتحدة حلقوق اإلنسان، 
في جنيف بسويسرا، سياسة أستراليا بشأن 
املهاجريـــن، ووصفـــت معاملتها لهـــم بـ“غير 

اإلنسانية“.
ويقـــول مراقبـــون إن األعـــداد الكبيرة من 
الالجئـــني تقابلهـــا إجـــراءات محـــدودة فـــي 
الـــدول الغنية، رغم الضجـــة التي حتيط بها، 
والتـــي تبدو وكأنها تهـــدف إلى التغطية على 
التقصيـــر، مثلما يجري مـــع االتفاق مع تركيا 

الذي غطت األحداث اإلرهابية على ضعفه.
صنـــاع  أعطـــى  االتفـــاق  أن  وأضافـــوا 
السياســـة انطباعا كاذبا بأن مشـــكلة الهجرة 
في أوروبا قد انقشعت بينما يعيش اآلالف من 
املهاجريـــن معاناة مضاعفة فـــي تركيا أو في 

الطريق إليها. 

} واشــنطن – اســـتغرب مراقبـــون خســـائر 
داعش التي أعلنت عنها واشنطن منذ قيادتها 
التحالف الدولي ملكافحة التنظيم، واعتبروا أن 
في األمر تضخيما ال يّتسق مع واقع أن التنظيم 
مازال، علـــى الرغم من ضربات كل الدول التي 
تســـاهم في ذلك من داخل وخـــارج التحالف، 
قادرا على اإلمســـاك مبدن رئيسية في سوريا 
والعـــراق، وتصدير إرهابيـــني إلى مدن أخرى 
ناهيك عـــن ضرباته التي تبدو عشـــوائية في 

دول العالم.
حديـــث  أن  عســـكريون  خبـــراء  واعتبـــر 
قائد قـــوات ”التحالف الدولي“ الفريق شـــون 
مكفرالنـــد عن أن قوات التحالف قتلت نحو 45 
ألفا من عناصر داعش، منذ بدء عملياتها ضد 
التنظيم قبل نحو عامـــني، ال يتفق مع منطق، 
علـــى نحـــو يحيـــل تصريحاته باجتـــاه مرام 
غير عســـكرية وقد تكون على صلة بحسابات 
سياســـية أميركيـــة داخلية قبـــل االنتخابات 

الرئاسية في واشنطن.
ورأت أوســـاط متخصصـــة فـــي شـــؤون 
اجلماعـــات اجلهاديـــة أن تكتيـــكات ”داعش“ 
تعتمـــد، كما بات معروفا، على أســـلوب حرب 
العصابـــات، رغـــم ادعائه إقامـــة ”دولة“، وأن 
انتشـــار التنظيم وتوزيع قواته ال يســـمحان 
بتعرضه خلســـائر جماعية علـــى النحو الذي 
تتعـــرض لـــه اجليوش املســـتقرة فـــي ثكنات 

وقواعد.
وتســـاءلت هـــذه األوســـاط عـــن احلجـــم 
احلقيقي لهـــذا التنظيم في تصـــّور الواليات 
املتحـــدة، والذي وفـــق أرقام اخلســـائر التي 
أعلنهـــا مكفرالنـــد، يفترض أن أعـــداده تصل 
إلى مئات اآلالف من املقاتلني، فيما التقديرات 
الســـابقة التـــي صدرت عن احللف األطلســـي 

حتدثت عن بضع العشرات من اآلالف.
واعتبر دبلوماسي أوروبي سابق أن أرقام 
اخلســـائر التي يراد منهـــا التلميح إلى القوة 
العمالقـــة التي ميلكها التنظيم تطرح أســـئلة 
مثل: أيـــن كانت الواليات املتحـــدة وأجهزتها 
وقواتها العســـكرية وأجهزة الرصد الفضائي 
ملنع تعملق احلالة الداعشية التي من الواضح، 
وحسب أرقام مكفرالند على األقل، أنها لم تكن 

تسّربا خفيا، بل اجتياحا علنيا.
وتوقـــف املراقبـــون عند لغـــة األرقام التي 
اعتمدهـــا اجلنـــرال األميركـــي فـــي مؤمتـــره 
الصحافـــي الذي عقـــده في بغـــداد عبر دائرة 

تلفزيونية، وتابعه صحافيون من واشـــنطن، 
معتبريـــن أن األمر ال يعدو كونه ضجيجا يراد 
بـــه مخاطبة الـــرأي العام األميركـــي والنخبة 
السياســـية قبل االنتخابات الرئاسية املقررة 

في نوفمبر املقبل.
ورّجـــح املراقبـــون أن يكون األمـــر تلميعا 
خليـــارات اإلدارة الدميقراطية برئاســـة باراك 
أوبامـــا وتبريـــرا إلعطاء أمـــر محاربة داعش 
أولوية على حســـاب ملفات نـــزاع أخرى، مبا 
يرفع من حظوظ هيالري كلينتون في السباق 

نحو البيت األبيض.
اجليـــش  تـــوّرط  مصـــادر  واســـتبعدت 
لصالح هذا املرشح  األميركي في ”بروباغندا“ 
أو ذاك فـــي االنتخابـــات، لكنهـــا اعترفت بأن 
أرقـــام مكفرالند مبالغ فيهـــا، وهي رمبا تصّب 
في صالح وزارة الدفاع واملؤسســـة العسكرية 
جلهة إبراز دورهما فـــي مكافحة اإلرهاب ردا 
علـــى دعـــوات تنشـــط مبناســـبة االنتخابات 
الرئاســـية إلعادة النظر فـــي ميزانيات الدفاع 
في الواليات املتحدة. ومع ذلك اســـتنكرت هذه 
املصادر اخلفة في استخدام األرقام على نحو 

يربك مصداقية املؤسسة العسكرية األميركية 
واتزانها.

وكان قانـــون صـــدر عـــام 2011 قـــد ألـــزم 
البنتاغون بخفض إنفاقه مبقدار نحو تريليون 
دوالر علـــى مدى عشـــر ســـنوات. وقـــد وقعت 
صياغـــة القانون بينما كانت الواليات املتحدة 

ال تزال حتاول إنهاء الصراع في أفغانستان.
وأجبـــرت التوتـــرات التـــي تنامـــت فـــي 
الســـنوات األخيرة مع روسيا بســـبب األزمة 
األوكرانيـــة، ناهيك عن ســـيطرة تنظيم داعش 
علـــى مناطق واســـعة فـــي ســـوريا والعراق 
اجليـــش األميركـــي علـــى القيـــام بعمليـــات 
متســـارعة علـــى رأس ”التحالـــف الدولـــي“، 
فضال عن حتديث اســـتراتيجيته ونشر الدرع 
الصاروخيـــة فـــي أوروبا ملواجهـــة اخلطرين 

اإلرهابي والروسي.
وكان وزيـــر الدفاع آشـــتون كارتر قد حذر 
مـــن أن املزيـــد من اخلفـــض ســـيجبر وزارته 
على إعـــادة النظر فـــي اســـتراتيجيتها التي 
تدعـــو إلى جيـــش أميركي قوي قـــادر على أن 
يخوض صراعا كبيرا وفي نفس الوقت ميكنه 

من وضع قوى منافســـة له في صراع آخر في 
موقف حرج.

لكن أوســـاطا دبلوماسية عربية لفتت إلى 
أن إعـــالن مكفرالنـــد عـــن أن قـــوات التحالف 
”دربت 13 ألفا و500 مقاتـــل من القوات األمنية 
العراقية، و4 آالف جندي من اجليش العراقي، 
و1500 من قوة مكافحـــة اإلرهاب، و6 آالف من 
”البيشـــمركة“، إضافـــة إلى 1000 مـــن عناصر 
الشـــرطة االحتادية، و300 مـــن حرس احلدود، 
و5 آالف عنصر من الشـــرطة احمللية، و20 ألفا 
من مقاتلي العشـــائر، يعكس تعامل التحالف 
وواشـــنطن مع املنطقة دون أي اعتبار لسيادة 

الدول وحكوماتها.
ومينح القوى احمللية شـــرعية دولية جلهة 
التعامل معها مباشرة بنفس املستويات التي 

تتعامل بها واشنطن مع احلكومات املركزية.
وحـــذرت هـــذه األوســـاط مـــن تداعيـــات 
والقومية  العشـــائرية  باملكونـــات  االعتـــراف 
والدينية كأمر واقـــع تعترف به دول التحالف 
يؤســـس العتراف مقبـــل بخرائط تقســـيمية 

الحقة في املنطقة. 
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هل يكذب المهاجرون أم كم يكذب المهاجرون
[ اختالق قصص التعذيب للحصول على اللجوء السياسي [ الجئون من أفريقيا وآسيا يتقمصون هوية السوريين والعراقيين للتسلل إلى أوروبا 

لعبة األرقام: تصريحات واشنطن تضخم قدرات داعش
[ إذا كانت الواليات المتحدة قتلت 45 ألفا من داعش، فكم عدد الدواعش إذن

خيرالله خيرالله أحمد عدنان محمد قواص مصطفى القلعي سعيد خطيبي أزراج عمر حسونة املصباحي محمد الطاهري أمير العمري عمار املأمون ميموزا العراوي سعد القصاب إدريس الكنبوري

شون ماكفرالند

قضينا على

 45 ألف عنصر 

من داعش

هل هي مسرحية: ممثلون يجسدون سيطرة داعش على مدينة سنجار شمال العراق في مسرحية عرضت في دهوك األسبوع املاضي
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أحمد حافظ

} القاهــرة – عـــزز األزهر نفـــوذه في مصر 
بعدمـــا أجبـــر وزارة األوقـــاف علـــى التراجع 
عن قـــراءة خطبـــة الجمعة، وحســـم شـــيخه 
أحمـــد الطيب معركته مـــع مختار جمعة وزير 
األوقـــاف لصالحه، بعد أيام من تدخل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي لوأد الصدع بين الطرفين.
وقالـــت وزارة األوقـــاف فـــي بيـــان لهـــا 
الخميس، إن الخطبة المكتوبة لم تعد إلزامية 
على أئمة المســـاجد، وسيتم االكتفاء بتوحيد 
موضوع الخطبـــة فقـــط، وأن العقوبات التي 
كانـــت مفروضـــة علـــى المخالفيـــن للخطبة 

المكتوبة تم إلغاؤها.
وتـــرى وزارة األوقـــاف أن فـــرض خطبـــة 
مكتوبة على أئمة المســـاجد حـــق أصيل لها 
دون غيرها من المؤسسات الدينية، في إشارة 
إلـــى األزهـــر، وأن العمل بالخطبـــة المكتوبة 
يقضـــي على االرتجال والخـــوض في أمور قد 

تروج ألفكار متطرفـــة، وذلك في بادرة لتجديد 
الخطاب الديني. في حيـــن رفضت هيئة كبار 
العلماء بمؤسسة األزهر الفكرة، وطالبت أئمة 
األزهر بالمســـاجد بعدم االلتزام بمضمونها، 
ألنهـــا إن لم تكن إهانـــة، فإنها تعـــد تجميدا 
للخطـــاب الديني، ما تســـبب في تأزم الموقف 

بين الجانبين.
وقال محمد إبراهيم مؤسس ائتالف ”أئمة 
التجديـــد“ لـ”العرب“ إن وزير األوقاف تراجع 
عن الخطبة المكتوبة بعدما تدخلت مؤسســـة 
الرئاســـة للحفاظ على تاريخ وصورة األزهر، 
وكان يمكن لألوقاف أن تكســـب المعركة، لكن 
الوزيـــر مختـــار جمعـــة تعامل بكبريـــاء غير 
مســـبوق، وحاول إقصاء األزهر عن المشـــهد 
لنيل رضـــاء رئيس الدولة في مســـألة تجديد 

الخطاب الديني.
ويـــرى مراقبون أن تراجـــع األوقاف، وإن 
كان يعنـــي تعزيـــز هيمنة األزهر، فـــإن ذلك ال 
يعني انتهاء الصراع بين المؤسستين اللتين 

سارعتا في العلن إلى نفي وجود خالف بينهما 
حـــول هذه القضية. وأكد ســـامح عيد الباحث 
والمتخصص في شـــؤون اإلسالم السياسي، 
أن تراجـــع األوقـــاف ”تراجـــع تكتيكـــي“ ألن 
الصـــراع ممتـــد ولـــن ينتهي بســـهولة، مهما 

تدخلت مؤسسات عليا في الدولة لوقفه.
وأضـــاف لـ”العـــرب“ أن وزيـــر األوقـــاف 
يشعر حاليا أنه خسر المعركة وقد يتم سحب 
البســـاط من تحت قدميه، كما أن بيان الوزارة 
األخيـــر ربمـــا يمنـــح علمـــاء األزهر شـــعورا 

بتضخم ”األنا“.
وأشـــار إلـــى أن وقـــار المؤسســـتين في 
الشـــارع أصبح فـــي تراجع، ما يســـهل مهمة 
الجماعات المســـلحة والمتطرفـــة في التوغل 

أكثر داخل المجتمع.
ويرى متابعون أن أزمـــة األزهر الحقيقية 
أنـــه تحول إلى ما يشـــبه ”القلعة الكهنوتية“ 
ولم يعـــد يتعامل مع قضايـــا التطّرف الديني 
بالحجـــة والعلـــم، بقـــدر مـــا يتعامـــل معها 

بالبيانـــات الصحافيـــة التـــي ال تخـــرج عـــن 
الشجب واإلدانة.

مـــن  كال  أن  إبراهيـــم  محمـــد  وأوضـــح 
المؤسستين تســـعى إلزاحة األخرى عن قيادة 
ثورة تجديـــد الدين، حيث يريـــد األزهر تعزيز 
نفوذه، وأعطـــى الضوء األخضـــر للبعض من 
علمائـــه للمطالبـــة بـــأن تكون األوقـــاف تابعة 
لألزهـــر وتحت ســـيطرته، ما يعنـــي أن الفترة 
المقبلة سوف تشهد زيادة في أنواع الصراعات 
والمشاحنات بين الطرفين، وهو ما يعجل بدفن 

ملف الخطاب الديني.
ولفـــت إلـــى أن تأخـــر وزارة األوقـــاف في 
التراجع عـــن الخطبة، يعود إلى مطالبة رئيس 
الجمهورية شـــيخ األزهر بإعطاء وزير األوقاف 
فرصة التراجع بشكل الئق، وهو ما استجاب له 
الشيخ أحمد الطيب. يذكر أن هناك تيارا واسعا 
في األزهر ُيِريد أن تكـــون كل النواحي الدينية 
تابعـــة للمشـــيخة ويكون دور األوقـــاف مجرد 

مؤسسة رقيبة فقط على النواحي اإلدارية.

} عــامن – تواجه التحالفات السياســـية في 
األردن إشـــكالية كبيرة، حيـــث لم تتوصل في 
معظمها إلى بلورة قوائـــم انتخابية موحدة، 
رغـــم أنه لم يعد يفصل عن تقديم الترشـــحات 

سوى خمسة أيام.
وفشل ائتالف األحزاب القومية واليسارية 
الذي تشـــكل في العام 2012، في التوافق على 
توليفة لتشكيل قوائم موحدة بسبب تباينات 
وجهات النظر بين األحزاب الســـتة المنظوية 

تحته.
وترتبط التباينات برفض عدد من مكونات 
التحالـــف الدخول في قوائم مـــع البعض من 
رجال األعمال فضال عن احترازهم على بعض 
الشخصيات المستقلة، ما دفع كل من األحزاب 
الستة إلى التوجه نحو تشكيل قوائم منفردة، 
باســـتثناء بعض الدوائر مثل الدائرة األولى 

للعاصمة عمان.
ويقول مراقبون إن حـــال باقي التحالفات 
ليســـت بأفضل عن ائتالف األحـــزاب القومية 
األحـــزاب  تنســـيقية  أن  حيـــث  واليســـارية، 
الوســـطية ال تزال هي األخرى تواجه معضلة 
التوافق على قوائم موحـــدة، وإن نجحت في 

إيجاد توليفة لبعضها.
وقال األمين العام لحزب العدالة واإلصالح، 
نظير عربيـــات، في تصريحـــات صحافية إن 
المشـــاورات بين ”أقطاب التنســـيقية ال تزال 
جارية، وإن تسعة أحزاب ستشارك بمرشحين، 
من أصل أحد عشـــر حزبا فـــي التحالف الذي 
يجمعه ميثاق داخلـــي ونظام خاص بموجب 
توافقـــات“، الفتا إلى تمكـــن حزبه منفردا من 

تشكيل قائمتين انتخابيتين.

وتضم تنســـيقية األحزاب الوســـطية أحد 
عشـــر حزبا برئاســـة حزب العدالة واإلصالح 

وكان قد أعلن عن نفسه في ديسمبر 2014.
ونجـــح تيـــار التجديـــد في إتمـــام بعض 
القوائم، إال أنه يالقي مشـــاكل كبيرة في إتمام 
المهمة، بســـبب خالفات على المرشحين بين 

أقطابه.
وتشـــكل تيار التجديد في يناير الماضي، 
ويضم خمســـة أحزاب وســـطية وهـــي ”أردن 
أقـــوى“، و“التيـــار الوطنـــي“، و“اإلصـــالح 
الوطنـــي  و“التجمـــع  األردنـــي“  والتجديـــد 

الديمقراطي“، و“الحياة“.
ويبقـــى التحالف الوطني الـــذي أعلن عنه 
مؤخرا والـــذي يضم جبهة العمل اإلســـالمي 
الجناح السياسي لجماعة اإلخوان المسلمين 
غير القانونية، التحالف الوحيد الذي نجح في 

بلورة معظم قوائمه.
وقـــد أكـــدت مصـــادر إعالميـــة مقربة من 
جماعـــة اإلخوان أنه ســـيتم األحد اإلعالن عن 

قوائم التحالف من مقر جبهة العمل.
وذكـــرت مصادر مطلعة لموقع ”البوصلة“ 
المقرب مـــن الجماعة، أن عـــدد قوائم الجبهة 
عـــدد  يتجـــاوز  فيمـــا  قائمـــة  ســـيتجاوز 25 

المرشحين 140 مرشحا.
وكانت جبهـــة العمل اإلســـالمي قد قررت 
خوض غمـــار االنتخابـــات التشـــريعية، بعد 
مقاطعتهـــا لدورتيـــن، ضمـــن تحالـــف يضم 
قوى علمانية وإســـالمية وبعض الشخصيات 
”اليســـارية“، فـــي محاولـــة للظهـــور بمظهر 
القـــادرة على التحول إلى حـــزب وطني، علها 
بذلـــك تتصالح مع الدولـــة الرافضة لها جراء 

سياسات جماعتها.
وليســـت جبهـــة العمل الطـــرف اإلخواني 
الوحيد الـــذي يتنافس في هـــذه االنتخابات، 
حيث يســـجل مشـــاركة كل من جمعية جماعة 
اإلخوان المسلمين بقيادة عبدالمجيد ذنيبات، 
والتـــي تحصلت علـــى ترخيـــص قانوني في 
فبراير من العـــام 2015، وأيضا حزب المؤتمر 

الـــذي تحصل على ترخيص  الوطني ”زمزم“ 
قانوني هو اآلخر، الخميس.

وتكـــون هذا الحزب اإلخواني الجديد على 
يد كل مـــن ارحيل الغرايبة ونبيـــل الكوفحي 
القياديـــان المنشـــقان عـــن جماعـــة اإلخوان 
المسلمين األم. وأكدت جمعية جماعة اإلخوان 
أنها ستشـــارك في هذا االستحقاق االنتخابي 
ببعـــض القوائـــم، فيما أكد زمزم أنه ســـيدعم 

قوائم قريبة منه باعتباره ال يزال حزبا فتيا.
ويرى متابعـــون أن االنتخابات البرلمانية 
فـــي األردن ستشـــهد منافســـة شرســـة بيـــن 
التحالفات المشـــاركة، رغـــم الصعوبات التي 

تواجه األخيرة في تشكيل قوائمها.

وقد بـــدأت بعض األطراف وفـــي مقدمتها 
جماعـــة اإلخوان في شـــن حملة تشـــكيك في 

نزاهة االنتخابات، عبر أبواقها الدعائية.
وألمحت الجماعة إلى أن السلطات األردنية 
طلبت من مرشحين مســـتقلين االنسحاب من 

قوائمها، وهو ما استجاب له البعض.
ويقـــول مراقبون إن التشـــكيك في العملية 
االنتخابية حتـــى قبل انطالقتها الفعلية ليس 
بجديـــد علـــى اإلخـــوان المســـلمين، وأن هذا 

أسلوبهم المعتمد لكسب األصوات.
ويضيـــف هـــؤالء أن اللجنـــة المســـتقلة 
لالنتخابـــات والحكومـــة حرصتا كل الحرص 
على عدم ترك ثغرة أمام المشـــككين، ومن بين 

اإلجـــراءات التـــي اتخذت الســـماح لمراقبين 
أردنييـــن وأجانب بمتابعـــة مجريات العملية 
االنتخابية بكل مراحلها، وتركيب نحو خمسة 
آالف كاميرا في مراكز االقتراع والفرز، ليتسنى 

للجميع متابعة العملية بشكل مباشر.
وهـــذه أول انتخابـــات تجرى منـــذ العام 
1993 وفق قانون انتخابي جديد قطع مع نظام 
الصوت الواحـــد، الذي لطالما نـــادت النخبة 

السياسية في األردن بإلغائه.
وتشكل هذه االنتخابات تحديا للنظام قبل 
النخبة السياســـية باعتبارها تأتي في ظرفية 
إقليميـــة دقيقة، بســـبب ما يجـــري في جوار 

المملكة من صراعات وعنف.

التحالفات السياسية في األردن تسابق الزمن إلنهاء قوائمها االنتخابية
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أخبار
[ الخالفات تعصف بائتالف األحزاب القومية واليسارية [ اإلخوان يشككون في نزاهة االنتخابات قبل انطالقتها

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا 
هوالند الخميس، أن فرنسا ستكون 
”حاضرة دائما لضمان أمن لبنان“، 
مشددا على ”التعبئة الخاصة“ من 

جانب باريس من أجل مسيحيي 
الشرق. 

◄ نفى سفير تركيا في لبنان كاجاتاي 
آرسياز، تقارير تفيد بزيارة مسؤولين 
أتراك لدمشق، قائال إنه ال يوجد تغيير 

في وجهة نظر بالده لجهة الحل 
السياسي لألزمة السورية.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
اإلنسان بمقتل أميركي، هو الثاني، 

في منطقة منبج بريف حلب الشمالي 
الشرقي.

◄ أصيب مستوطن إسرائيلي 
بجروح، ظهر الخميس، بعملية ”طعن“ 

في مدينة القدس، تشتبه الشرطة 
اإلسرائيلية في أن منفذها شاب عربي.

◄ أعلنت وزارة التنمية االجتماعية 
في األردن عن ضبط 70 جمعية خيرية 

تلقت تمويال أجنبيا دون موافقات 
رسمية، وأنه تم إغالق معظمها.

◄ جدد السودان مطالبته للواليات 
المتحدة األميركية برفع اسمه من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب، في 
وقت قال فيه إنه ال بد أن ينتهي 

عهد المبعوثين في السودان وأن 
تكون العالقة مع الواليات المتحدة 

دبلوماسية كسائر الدول األخرى.

◄ شّنت مروحية تابعة للجيش 
اللبناني غارة على موقع لـ”جبهة فتح 

الشام“ (النصرة سابقا) في جرود 
عرسال شرق لبنان ودّمرته بالكامل.

◄ قال الجيش ومصادر استخباراتية، 
الخميس، إن قوات الكوماندوز 

الصومالية ألقت القبض على خمسة 
من مسلحي حركة الشباب المتطرفة 

بينهم سوداني.

باختصار

يتوقــــــع متابعون أن تكون احلملة االنتخابية فــــــي األردن حامية الوطيس رغم ترنح معظم 
التحالفات السياســــــية وعدم اســــــتكمالها حتى اآلن لقوائمها، ويقــــــول البعض إن جماعة 
اإلخوان بدأت مبكرا حملتها، من خالل بث أخبار عبر أبواقها الدعائية تشــــــكك في نزاهة 

االنتخابات التشريعية.

{مواجهة الفتاوى المتشددة والمتطرفة والفتاوى التي تصدر عن غير المختصين وتثير البلبلة 
في المجتمع، عنصر أساسي في خطة تطوير وتجديد الخطاب الديني}.

أسامة العبد
رئيس جلنة الشؤون الدينية مبجلس النواب املصري

{ال شـــيء اســـمه سلة كاملة، وموضوع انتخاب الرئيس ليس جزءا من الحل بل هو باب الحلول ألن 
ميزان القوى هو الذي يقرر وليس االتفاق السياسي الشامل}.

نهاد املشنوق
وزير الداخلية اللبناني

بانتظار العرس االنتخابي

مؤسسة األزهر تعزز نفوذها في مصر

االنتخابات تشـــكل تحديا للنظام 
باعتبارها  السياســـية  النخبة  قبل 
تأتي في ظرفيـــة إقليمية دقيقة، 

بسبب ما يجري في الجوار

◄

} مقاتلون بصدد تســـليم مواد غذائية، الخميس، لطوابير من المواطنين في أحياء حلب الشـــرقية الواقعة تحت ســـيطرة فصائل المعارضة السورية، 
خالل فترة الهدنة التي أعلنتها روسيا.

روسيا مستعدة لتمديد 
الهدنة في حلب

} دمشــق - أبدت روسيا استعدادها لمناقشة 
تمديد الهدنة اإلنسانية التي اقترحتها في حلب 
ومدتها ثالث ســـاعات، وفق مـــا أكده المبعوث 

األممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وتطالـــب األمـــم المتحدة بهدنـــة مدتها 48 
ساعة إليصال المساعدات إلى المدينة، رافضة 
منطـــق موســـكو ”أحـــادي الجانـــب“ في هذه 

المسألة.
وقال دي ميستورا خالل مؤتمر صحافي في 
جنيف ”ثالث ساعات ال تكفي. قال الروس إنهم 
يصغون إلينا وإنهم على اســـتعداد لمناقشـــة 

كيفية تحسين اقتراحهم األصلي“.
وكان يشـــير إلـــى االجتمـــاع الـــذي تعقده 
مجموعة العمل اإلنســـانية الخاصة بســـوريا 
التابعـــة لألمـــم المتحدة كل خميس، برئاســـة 

الروس واألميركيين.
وأضـــاف المبعوث ”لقد عبرنا بوضوح عن 
وجهة نظرنا، كما أعرب الروس عن استعدادهم 

للحوار، وسنرى ما سيسفر عن ذلك“.
وأعلـــن الجيش الروســـي، األربعاء، تعليق 
ضرباتـــه العســـكرية كل يـــوم بيـــن الســـابعة 
والعاشـــرة بتوقيت غرينيتـــش ”لضمان األمن 
الكامل للقوافل التي تدخل حلب“، حيث يعيش 

نحو 1،5 مليون شخص.



} بغداد - وّقعت احلكومة العراقية، اخلميس، 
مذكرة تفاهم مع األمم املتحدة تقضي بإشراك 
محققـــني دوليـــني فـــي ملفـــات فســـاد كبرى 
ومالحقـــة املتورطني فيها، واســـتعادة ماليني 
الدوالرات التـــي ُهّربت خارج البالد على مدار 

األعوام املاضية.
ولم تســـلم اخلطوة من انتقـــادات صدرت 
عـــن جهـــات عراقية شـــّككت بجـــدوى تدّخل 
األمم املتحـــدة في موضوع الفســـاد بالعراق، 
فـــي غياب إرادة سياســـية داخلية في محاربة 

الظاهرة والتصّدي لها.
وقـــال أحـــد منتقـــدي اخلطـــوة إّنـــه على 
افتـــراض وجـــود رغبة حقيقية لـــدى عدد من 
أفـــراد الطاقم احلكومي املوجـــود حاليا، مبن 
في ذلك رئيس الوزراء حيـــدر العبادي، ولدى 
عدد من نواب البرملان في فتح ملّفات الفســـاد 
الكبرى، فإّن املسألة تظل إلى حّد كبير مرتبطة 
بتوازنات سياســـية وبنفوذ أشخاص أقوياء 
مســـتفيدين من الفساد وميتلكون من القوة ما 

يوّفر لهم حصانة ضّد احملاسبة.
واستدل على ذلك بفضيحة الفساد الكبرى 
التـــي تفّجرت مؤخـــرا بفعل الســـجال احلاد 
والتراشـــق بالتهـــم بـــني وزير الدفـــاع خالد 
العبيـــدي مـــن جهـــة، ورئيس البرملان ســـليم 
اجلبـــوري وعدد من النواب مـــن جهة مقابلة، 
والتـــي أغلقت في وقت قياســـي وبطريقة دّلت 
علـــى أّن القضـــاء لم يكّلف نفســـه عناء النظر 
فيها، كما أثارت شكوكا عميقة في أّن السلطة 
القضائيـــة خضعت لضغوط سياســـية في ما 

يتعّلق بالقضية.
وقـــال املكتب اإلعالمـــي لرئيـــس الوزراء 
العراقـــي، اخلميـــس إن ”العـــراق وّقع مذكرة 
تفاهم مع األمم املتحدة إلشراك محققني دوليني 

في ملفات الفساد الكبرى ذات األولوية“.
ومـــن جهتـــه قـــال برنامـــج األمم املتحدة 
توقيـــع  عقـــب  صـــدر  بيـــان  فـــي  اإلمنائـــي 
االتفاقيـــة إّنه سيســـاعد العراق فـــي مكافحة 

الفســـاد املستشـــري الـــذي يقـــّوض اقتصاد 
البالد ومؤسســـاتها، واعـــدا بتعيني محققني 
دوليـــني لتعليم وتدريب مراجعي احلســـابات 
احلكوميـــني املكلفـــني بالتحقيق فـــي قضايا 

الفساد.
وتبدو اخلطـــوة ســـطحية لتعّلقها بحلقة 
واحـــدة مـــن حلقـــات محاربة الفســـاد، وهي 
حلقة احملّققني الذين مهما بلغت احترافيتهم، 
ســـيصطدمون مبؤسســـات فاســـدة ستعرقل 

عملهم.
والعراق من بني أكثر دول العالم فســـادا، 
مبوجب مؤشـــر منظمة الشفافية الدولية على 
مدى السنوات املاضية، ووردت تقارير مختلفة 
من جهات دولية بخصوص وجود حاالت هدر 

واختالس غير مسبوقة للمال العام.
اجلانـــب  ”مســـاعدة  املذكـــرة  وتتضمـــن 
العراقي في الكشف عن ملفات الفساد الكبرى، 
ومالحقـــة املتورطني بها ممن فّر خارج البالد، 
وإمكانيـــة اســـتعادة األمـــوال املهربـــة خالل 

السنوات املاضية“، بحسب مسؤول عراقي.
وقـــال محمد حميدي عضـــو جلنة النزاهة 
البرملانيـــة املكلفة مبراقبة وإجـــراء حتقيقات 
بخصوص ملفات فســـاد لوكالة األناضول، إن 
”العراق بأمّس احلاجـــة إلى توقيع املذكرة مع 
األمم املتحـــدة باعتبارها جهـــة دولية معنية 

مبالحقة وكشف ملفات الفساد“.
وأضاف ”هناك ملفات فساد كبيرة وأموال 
مباليني الدوالرات ُهّربت إلـــى خارج العراق، 
وهناك مدانون في هذه امللفات هربوا، وال شك 
أن توقيع املذكرة، وإشراك محققني دوليني في 
الكشف عن هذه األمور، ســـتكون لهما تبعات 
إيجابيـــة منهـــا إمكانيـــة اســـتعادة األموال 

املهربة، وتسليم املتورطني“.
وعّلق نائب ســـابق بالبرملان العراقي طلب 
عدم الكشـــف عن هويته على ذلـــك بالقول ”إّن 
اســـتعادة األموال املهّربـــة إلى اخلارج وجلب 
مهّربيها أمر مهم، لكن األهم واألكثر استعجاال 
كـــف أيدي ناهبي املـــال العام الذيـــن مازالوا 
موجوديـــن داخـــل العـــراق ويحتلـــون أرفع 

املناصب القيادية في مؤسساته“.
وتـــدّل كثـــرة ملفـــات الفســـاد علـــى مدى 
تغلغـــل الظاهرة في البلد على مدى ســـنوات، 
وخصوصا منـــذ انطالق العملية السياســـية 
احلالية فـــي ٢٠٠٣ والقائمـــة على احملاصصة 

الطائفيـــة وتتصدرهـــا أحزاب دينية شـــيعية 
يتوّلى قادتها أهم املناصب السياسية.

ومع كثرة هذه امللفات تثار الشـــكوك بشأن 
إمكانيـــة معاجلتهـــا جميعـــا وتوّفـــر اآلليات 
واملؤسســـات الّالزمة لذلك وخصوصا القضاء 
الشـــفاف والنزيـــه، في ظل اتهامـــات للقضاء 

نفسه بالتوّرط في الفساد.
ويقبع العراق الغني بالنفط في املرتبة ١٦١ 
من بني ١٦٨ دولة على مؤشر الشفافية الدولية 

للفساد.
وحرم الفســـاد الذي استشرى في العراق 
بعـــد الغزو األميركي لـــه وتنصيب نظام على 
أنقـــاض نظـــام حـــزب البعث بقيـــادة أحزاب 
شـــيعية مواليـــة إليـــران، البلد من اســـتثمار 
ثرواتـــه الطائلـــة فـــي بنـــاء اقتصـــاد متـــني 
وحتســـني أوضـــاع مواطنيه وتوفيـــر البنى 

التحتية املالئمة.

ومازالت البـــالد تعاني من نقص الكهرباء 
وامليـــاه واملـــدارس واملستشـــفيات فـــي حني 
تعاني املنشآت التي يرجع عهد إقامتها إلى ما 
قبل ٢٠٠٣ من التقادم واإلهمال ما جعل أغلبها 

خارج اخلدمة.
ونحت ظاهرة الفســـاد فـــي العراق منحى 
خطرا وأصبحت مبثابة إرهاب يقتل العراقيني 

بشكل مباشر.
وأثيـــر دور الفســـاد مجـــددا فـــي إزهاق 
األرواح بعد هالك ١٢ رضيعا في حريق شـــّب 
فجـــر األربعاء مبستشـــفى اليرمـــوك ببغداد، 
وعزتـــه أغلب املصـــادر إلى اإلهمـــال وضعف 
البنيـــة التحتية وقّلة الوســـائل واملعّدات مبا 

فيها وسائل احلماية والسالمة.
وذّكـــر البعض بأّن ميزانية ضخمة ســـبق 
وأن ُأعلن عن رصدها لتحسني البنى التحتية 
الصحية منذ سنوات، لكن األموال املخّصصة 

لهـــا ”تبّخرت“ دون أن يتحّقق أي إجناز يذكر.
ومن األمثلة الواضحة عن دور الفساد في قتل 
العراقيني، أيضا، صفقة شـــراء أجهزة كشـــف 
للمتفجـــرات تبـــني أنهـــا مزيفة بعـــد أن ظلت 
لسنوات تســـتعمل على الطرقات وفي مداخل 
املدن دون جناح في كشـــف األحزمة الناســـفة 
لتكون  املفّخخـــة،  والســـيارات  لالنتحاريـــني 
بذلك قد تســـببت في ســـقوط أعداد كبيرة من 

الضحايا.
وخالل الســـنوات القليلة املاضية تفاقمت 
آثـــار الفســـاد وأصبحت عامال مهّددا بفشـــل 
الدولة العراقيـــة وانهيارها حني تضافرت مع 
االنخفاض احلـــاد في عائـــدات النفط نتيجة 
انهيـــار أســـعار اخلـــام، وأيضا مـــع ارتفاع 
فاتـــورة محاربـــة اإلرهاب بعد ظهـــور تنظيم 
داعش واحتالله مساحات كبيرة من األراضي 

العراقية.

العراق يستنجد باألمم المتحدة في مواجهة تغول الفساد
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أخبار

ــــــك، وفي غياب اآلليات  ــــــة الفســــــاد في العراق دون توفر إرادة سياســــــية فعلية لذل محارب
ــــــه، تظل ضربا من إضاعة الوقت، حتى وإن ّمت  والوســــــائل الّالزمة مبا فيها القضاء النزي

االستنجاد مبؤسسات دولية على رأسها األمم املتحدة.

«الجيش الوطني اســـتطاع بمســـاندة قوات التحالف العربي اســـتعادة معظـــم املحافظات من 

املعتدين وتخليص الشعب اليمني من عبث ميليشيات الحوثي وصالح االنقالبية}.

أحمد عبيد بن دغر
 رئيس الوزراء اليمني

«نرفـــض تحميل املواطن مســـؤولية عـــدم قدرة الحكومـــات املتعاقبة علـــى تعزيز األوضاع 

االقتصادية وتنويع مصادر الدخل ملواجهة تقلبات أسعار النفط}.

يوسف الزلزلة
 برملاني كويتي

«معجزة» إفقار بلد بمثل ثراء العراق ال يمكن تحقيقها إال عن طريق عقول «مبدعة» في الفساد

األجــــدر كــف أيــــدي الــفــاســديــن 

املحليني عن مواصلة نهب املال 

الفاسدين  مــطــاردة  قبل  الــعــام 

املوجودين بالخارج

◄

مالمح الحل العسكري تتضح مع تقدم قوات الشرعية نحو صنعاء
صالح البيضاين

} صنعــاء - تأّكـــد توّجـــه الشـــرعية اليمنية 
املدعومة من التحالف العربي نحو خيار القّوة 
حلســـم الصراع ضـــّد االنقالبيـــني احلوثيني 
وحليفهـــم الرئيـــس الســـابق علـــي عبداللـــه 
صالح، من خالل تســـخني العديد من اجلبهات 
في مقّدمتها تلك املتاخمـــة للعاصمة صنعاء، 
بالتزامن مـــع قصف مكّثف ملواقـــع املتمّردين 
من قبل طيران التحالـــف، وحركة نقل وإمداد 
وحتريك للقوات علـــى أكثر من محور لم تهدأ 
خالل األيام املاضية وتواصلت على مدار الليل 

والنهار.
وواصل اجليش الوطني اليمني واملقاومة 
الشـــعبية، اخلميـــس، التقدم فـــي منطقة نهم 
الواقعـــة على بعد عشـــرين كيلومترا شـــرقي 
صنعاء حتت غطاء جـــوي من قوات التحالف 
العربـــي التـــي قصفـــت العديـــد مـــن مواقع 
امليليشـــيات احلوثية وقوات صالح في كل من 

نهم وصنعاء وتعز وعمران واجلوف.
وأكـــدت مصـــادر ميدانيـــة لـ“العـــرب“ أن 
القـــوات املواليـــة للحكومة الشـــرعية متكنت 
من الســـيطرة على العديد من اجلبال احملاذية 
ملنطقـــة املدفـــون التـــي مت حتريرهـــا مؤخرا. 
وقال الناطق الرســـمي باســـم مقاومة صنعاء 
عبداللـــه الشـــندقي إنـــه متت الســـيطرة على 
املنطقة املذكـــورة واجلبال احمليطة بها وقرية 
املدفون، ممـــا أدى إلى ســـقوط أكثرمن اثنني 
وعشـــرين قتيال من امليليشيات والعشرات من 
اجلرحى وإحراق عدة آليات، إضافة إلى قيام 
طيران التحالف العربي باســـتهداف تعزيزات 

للميليشيات بالقرب من منطقة محلي.
وفي ذات الســـياق قـــال الصحافي اليمني 
عبدالوهـــاب بحيبح فـــي اتصـــال هاتفي مع 
”العـــرب“ من مـــأرب إن معـــارك عنيفـــة تدور 
فـــي منطقة املدفـــون ومحلي، مشـــيرا إلى أن 
اجليش الوطنـــي وصل إلى التبة احلمراء من 
أجل تأمني اخلط الرئيســـي الذي يربط مأرب 
بالعاصمـــة واالقتـــراب مـــن منطقـــة نقيل بن 
غيالن التي تعني السيطرة عليها نقل املعركة 

إلى مستوى آخر باجتاه حترير العاصمة.
وشـــرح بحيبـــح أن تأخـــر املعركـــة فـــي 
صنعاء يعود إلى مســـاحتها الشاســـعة التي 

تبلـــغ ١٨٤١ كلم من اجلبال الوعـــرة التي يجد 
اجليش صعوبة في نقل آلياته إليها. وأضاف 
أن انتصـــار اجليش الوطني فـــي معركة نهم 
يعنـــي االنتصار في معركة صنعاء، وهو األمر 
الـــذي يدركه احلوثيـــون وصالح جيـــدا لذلك 
يستميتون في الدفاع عن تلك املنطقة ويزجون 

بنخبة مقاتليهم فيها.
وتأتي هذه التطورات امليدانية املتسارعة، 
فيمـــا يعاني احلوثيون وعلـــي عبدالله صالح 
سياســـيا جّراء قرارهم بتحّدي اإلرادة الدولية 
بإنشاء مجلس إلدارة شـــؤون الدولة وعزمهم 
شرعنة ذلك بفرض متريره عبر مجلس النواب.

وأصدرت الكتـــل البرملانية لكل من املؤمتر 
الشعبي العام، جناح الرئيس عبدربه منصور 
هادي، والتجمـــع اليمني لإلصـــالح -إخوان 
اليمنـــي،  االشـــتراكي  واحلـــزب  مســـلمون- 
والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، وحزب 
العدالـــة والبنـــاء، وحـــزب التضامـــن، بيانا 
حصلـــت ”العرب“ على نســـخة منـــه وتضّمن 
رفض تلك القوى عقد أي جلســـة للمجلس في 
ظل سيطرة االنقالبيني على العاصمة صنعاء.
واعتبر البيان ”إن هـــذه الدعوة الصادرة 
مـــن انقالبيـــني ال ميلكون أي شـــرعية لدعوة 
مؤسســـة تشـــريعية لالنعقاد، متثل استمرارا 

لالنقـــالب وانتهاكا للدســـتور، كمـــا أنها تعد 
خرقـــا وحتديا للقـــرارات الدوليـــة واإلقليمية 

واألعراف البرملانية“.
وذكر ذات البيان أن ”مجلس النواب أصبح 
محكومـــا بالتوافق بـــني كل القوى املمثلة فيه 
وفقا للمبادرة اخلليجيـــة والقرارات األممية، 
وبالتالي فإن أي قـــرار يصدر عن هذه الدعوة 
يعتبر باطـــال وحتديا إلرادة الشـــعب اليمني 
الذي توافقت كل قواه السياســـية واملجتمعية 
بعـــد حـــوار دام عامـــا كامال علـــى مخرجات 
للحـــوار الوطني الشـــامل مت إقرارها من قبل 

اجلميع مبن فيهم االنقالبيون أنفسهم“ .

استنفار وتوتر في صفوف االنقالبيين

 

} عــدن - أعلنـــت شـــرطة محافظـــة عدن 
بجنـــوب اليمن إلقاءهـــا القبض على خلية 
إرهابية مرتبطة بتنظيـــم القاعدة ومكونة 
مـــن ٨ أشـــخاص اعترفـــوا مبســـؤوليتهم 
الكاملة عن اغتيال ضابط إماراتي من قوات 
التحالف العربي، وقيـــادات وكوادر أمنية 
وعســـكرية ورموز في املقاومـــة املناهضة 

لالنقالب احلوثي.
ويأتـــي تفكيـــك هـــذه اخلليـــة مكمـــال 
لسلســـلة من النجاحات في مواجهة تنظيم 
القاعـــدة مـــا انفكت الســـلطات الشـــرعية 
اليمنية املدعومة من التحالف العربي تعلن 

عنها تباعا خالل الفترة املاضية.
وأدى الضغط املســـّلط على التنظيم من 
قبل القوات اليمنية والتحالف العربي إلى 
انســـحاب عدد كبير من عناصره من مواقع 
كان يحتلهـــا في جنوب اليمـــن، كما اختار 

عدد آخر االستسالم وإلقاء السالح.
وقـــّدر مســـؤول محلـــي ميني بســـبعة 
وخمســـني عـــدد عناصـــر القاعـــدة الذين 
سلموا أنفســـهم لألجهزة األمنية مبحافظة 
حضرموت شـــرقي البالد، منـــذ املهلة التي 
ُمنحـــت ملقاتلـــي التنظيـــم إللقاء الســـالح 
وتسليم أنفسهم والتي بدأت أواخر الشهر 
املاضي. وكشـــفت شـــرطة عدن في منشور 
علـــى صفحتها الرســـمية مبوقع التواصل 
االجتماعي فيســـبوك، أن املتهمني اعترفوا 
مبسؤوليتهم عن تصفية القائد في املقاومة 
اجلنوبية أحمد اإلدريســـي وعدد من رفاقه 
نهايـــة العام املاضـــي في حـــي املنصورة 

بعدن.
كما اعتـــرف املتهمون باغتيال الضابط 
اإلماراتـــي النقيب هادف حميد الشامســـي 
لـــدى خروجه مـــن أحد املتاجر فـــي مدينة 

املنصورة في أكتوبر ٢٠١٥.
وأضافت أّن املتهمني أقروا أثناء ســـير 
التحقيقات أيضا باســـتالمهم مبالغ مالية 
نظيـــر تنفيـــذ كل عمليـــة اغتيـــال يقومون 
بها في عدن، ويتســـلمون هذه األموال عبر 
شـــخص ضمن اخللية اإلرهابية نفســـها، 
وهو من يتعامل مباشرة مع قيادة القاعدة.

تفكيك خلية اغتالت 

ضابطا إماراتيا في عدن

ّ



} تونــس - اقتربت املشـــاورات واالتصاالت 
حـــول تشـــكيلة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة 
التونســـية برئاســـة يوســـف الشـــاهد مـــن 
نهايتهـــا، وســـط أنبـــاء وتســـريبات ُتفيـــد 
بـــأن اإلعـــالن عنها ســـيتم األربعـــاء املُقبل، 
على أن ُتعـــرض على مجلس نواب الشـــعب

 (البرملـــان) لنيـــل الثقـــة قبل نهاية الشـــهر 
اجلاري.

وفيما تتجه األنظـــار نحو قصر الضيافة 
بقرطاج حيـــث يجري رئيس احلكومة املُكلف 
السياســـية،  مشـــاوراته  الشـــاهد،  يوســـف 
كشـــفت مصادر ُمقربة من القصر الرئاســـي 
بقرطـــاج، أن الرئيس الباجي قائد السبســـي 
قد يكون انتهى من وضع اللمســـات األخيرة 
علـــى تشـــكيلة حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة

 املُرتقبة.
وقالت لـ“العرب“ إن القائمة األولية بأسماء 
الفريـــق احلكومي اجلديـــد أصبحت جاهزة، 
وهي في أحد أدراج مكتب الرئيس السبســـي 
الـــذي أدار بنفســـه املشـــاورات واالتصاالت 
التـــي وصفتها بـ“اجلدية واحلاســـمة“ حول 
عـــن بعيـــدا  املُرتقبـــة  احلكومـــة  تشـــكيلة 

 األضواء.
وأضافت أن هذا التقدم يأتي بعد التوصل 
إلى اتفاق بـــني األحزاب السياســـية املعنية 
باملشـــاركة في حكومة الوحدة الوطنية، يقوم 
على أســـاس معادلة حسابية متزج بني الثقل 

السياسي، والتمثيل البرملاني.
وأوضحـــت أن هذه املعادلـــة التي مت من 
خاللها جتاوز العديد من العقبات التي برزت 
أثناء املشـــاورات املاضية، تستند إلى قاعدة 
هرمية في تسلســـل عدد احلقائـــب الوزارية 
التي سُتســـند لألحزاب، تبـــدأ بأربع حقائب 
حلركـــة نداء تونس، ثم ثـــالث حقائب حلركة 
النهضـــة اإلســـالمية، وحقيبتـــني لالحتـــاد 
الوطنـــي احلر، وكذلـــك حقيبتني حلزب آفاق 
تونس، وتنتهي بحقيبة وزارية واحدة حلركة 

املبادرة الدستورية.

ولتفادي وصف احلكومـــة املُرتقبة بأنها 
”حكومة محاصصة حزبية“، ســـيتم دعم هذه 
التشكيلة بعدد من الشخصيات من الكفاءات 
الوطنيـــة التي سُتســـند لها خمـــس حقائب 

وزارية على أقصى تقدير.
وبحســـب مصادر ”العرب“، فإن الرئيس 
السبســـي حـــدد وزراء حركـــة نـــداء تونس 
األربعة، كما تلقى أســـماء الشخصيات التي 
رشـــحتها حركـــة النهضة اإلســـالمية لتولي 
الوزاريـــة التـــي سُتســـند إليها،  احلقائـــب 
وكذلك أسماء مرشحي بقية األحزاب األخرى 
املعنية بهذه التشـــكيلة. غيـــر أنها أكدت أنه 
ولغايـــة قبـــل ظهـــر اخلميس، لم يتم حســـم 
مســـألة وزارات السيادة، حيث مييل الرئيس 
السبســـي إلى اإلبقـــاء على وزيـــر الداخلية 

الهـــادي املجـــدوب، ووزيـــر الدفـــاع فرحات 
احلرشـــاني في منصبهما العتبارات ُمتصلة 
باحلفاظ على االستمرارية على ضوء النجاح 
امللحـــوظ الذي حققتـــه املؤسســـتان األمنية 
والعســـكرية في مجال مكافحة اإلرهاب خالل 

الفترة القليلة املاضية.
وفـــي املقابل، مازال التردد ُيحيط مبصير 
وزيـــري العدل عمر بن منصـــور، واخلارجية 
خميـــس اجلهيناوي، رغـــم أن حركة النهضة 
اإلسالمية سبق لها أن أكدت أنها ال ُمتانع في 
بقاء وزراء الســـيادة احلاليني في مناصبهم، 
والعـــدل  والدفـــاع  الداخليـــة  وزراء  أي 

واخلارجية.
لكـــن حركـــة النهضة رغـــم التأكيـــد أنها 
ترفـــض احملاصصة احلزبية إال أنها لن تقبل 

مبشـــاركة رمزية في احلكومة اجلديدة مثلما 
حصل في حكومة احلبيب الصيد الســـابقة، 
حيـــث أكـــد رئيســـها راشـــد الغنوشـــي ”أن 
مصلحـــة البـــالد تقتضي أن تكـــون األحزاب 
ممثلـــة وأن تتحمـــل مســـؤوليتها كاملـــة“، 
وهو ما فّســـره متابعون بسعي النهضة إلى 
حتصيل حقائـــب وزارية في حجـــم متثيلها 

البرملاني.
ومعلـــوم أن اجلبهـــة الشـــعبية (ائتالف 
يســـاري) أعلنت، فـــي وقت ســـابق، رفضها 
مقابلة رئيس احلكومة املكلف يوسف الشاهد 
ملناقشـــة تركيبة حكومة الوحـــدة. وأكدت في 
بيان لها، أنها ”ال ترى أي فائدة في هذا اللقاء 
الشكلي الذي يتعلق بهيكلة وتركيبة حكومة 

الرباعي احلاكم اجلديدة“.

املواليـــة  القـــوات  حققـــت   - طرابلــس   {
حلكومـــة الوفـــاق الليبية انتصـــارا مهما في 
ســـرت بســـيطرتها علـــى مقـــر قيـــادة تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية في هـــذه املدينـــة التي ما 
زال اجلهاديـــون يســـيطرون علـــى عـــدد من

 أحيائها.
وبعد ثالثة أشهر على بدء عملية استعادة 
ســـرت التي أصبحـــت في يونيـــو ٢٠١٥ معقل 
تنظيم داعش في ليبيا، أعلنت القوات املوالية 
للحكومة السيطرة على مقر قيادة التنظيم في 

مجمع واغادوغو للمؤمترات.
وقال العميد محمد الغصري املتحدث باسم 
فـــي تصريحات  عمليـــة ”البنيان املرصوص“ 
بثتهـــا وكالة األنباء الليبيـــة (النا) إن ”معركة 

حترير ســـرت وصلت إلى مرحلتهـــا النهائية 
بعد الهجوم الناجح الذي نفذه أبطالنا“. 

وأضـــاف أن القـــوات املواليـــة للحكومـــة 
ســـيطرت علـــى ”مجمـــع قاعـــات واغادوغـــو 
احلكومـــي واملقـــرات احلكومية ومستشـــفى 
ابن ســـينا وجامعة سرت واملدرجات ومصرف 
الوحدة فـــرع اجلامعـــة واملصـــرف التجاري 

الوطني سرت“.
هذا وأفادت تقارير إخبارية مبقتل عشـــرة 
مـــن عناصر قوات ”عملية البنيان املرصوص“ 

في تفجير بسيارة مفخخة بسرت.
وقال العميد محمد الغصري ملوقع ”بوابة 
الليبي إن مســـلحا من داعش يقود  الوســـط“ 
سيارة مفخخة قام بتفجيرها بعد دخوله وسط 

القـــوات مبحور اجليـــزة العســـكرية ومجمع 
القاعات، ما أســـفر عن مقتل عشـــرة من قوات 
البنيان املرصـــوص. ونقل املوقع عن املتحدث 
باســـم مستشـــفى مصراتة املركـــزي القول إن 
عدد قتلى اخلميس، بلغ ١٧ قتيال إلى جانب ٨٢ 
جريحا بينهم خمسة في حالة حرجة. وكشف 
أن عدد قتلـــى ”البنيان املرصوص“ ارتفع إلى 

٣٦٠ قتيال إلى جانب أكثر من ألفي مصاب.
وانطلقت عمليـــة ”البنيان املرصوص“ في 
مايو املاضي، بهدف إنهاء سيطرة داعش على 
مدينة ســـرت، عبر ثالثة محاور هي أجدابيا – 
ســـرت، واجلفرة – ســـرت، ومصراتة – سرت، 
ومتكنـــت القوات مـــن محاصـــرة التنظيم في 
مســـاحة ضيقة، وتكبيده خســـائر فادحة في 

اآلليـــات واألفراد. وانحصرت ســـيطرة تنظيم 
داعـــش فـــي ليبيا علـــى منطقة محـــدودة في 
مدينة سرت وسط الساحل الليبي، بعدما كان 
نفوذه على الساحل األوسط ميتد من بن جواد 
شـــرقا والتي تبعـــد ٦٠٠ كيلومتر عن طرابلس 
إلى منطقة السدادة غربا والتي ال تبعد سوى 

٩٠ كيلومترا عن شرق مصراتة.
وفي ظـــل عـــدم وجـــود حاضنة شـــعبية 
لداعـــش في ليبيا، من املرجح أن تكون املنطقة 
الرخـــوة في اجلنـــوب الغربي مـــن الصحراء 
الليبيـــة احملاذية حلـــدود النيجـــر واجلزائر 
والقريبة من شمالي مالي مالذا آمنا للعناصر 
الفارة من معركة سرت لتقترب من فرع داعش 

في نيجيريا املعروف بجماعة ”بوكو حرام“.
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◄ حذرت منظمتان أهليتان تونسية 
وليبية من خطورة التدخل العسكري 
األجنبي في ليبيا وتداعياته السلبية 
على االستقرار السياسي واألوضاع 

األمنية واالقتصادية على المنطقة 
بأسرها خصوصا الجارة تونس. 

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي 
مشترك بين جمعية هوية المقاومة 

التونسية (مستقلة)، والمجلس 
األعلى للقبائل والمدن الليبية 

(مستقل)، عقد الخميس بالعاصمة 
تونس.

◄ قال رئيس الوزراء اإلثيوبي، 
هيلي ماريام ديسالين، الخميس، 

إن بالده تدعم بقوة موقف االتحاد 
األفريقي الذي ثمن عودة المغرب إلى 

عضوية االتحاد، بحسب تصريح 
نقلته عنه وكالة األنباء الرسمية.

◄ أعلنت السلطات المغربية، 
إحباط محاولة لتهريب مهاجرين 

غير شرعيين، انطالقا من أراضيها، 
باتجاه مدينة سبتة، الخاضعة 
للسيطرة األسبانية في شمالي 

البالد.

◄ أعلنت إيطاليا، تعيين سفير 
جديد لها في ليبيا بعد مضي 
ما يقرب من عام ونصف العام 

على إغالق سفارتها في العاصمة 
طرابلس. وجاء في بيان صادر 

عن الحكومة اإليطالية بعد انتهاء 
اجتماعها، مساء األربعاء، أنه ”تقرر 
تعيين جوزيبه بيرونه سفيرا جديدا 
إليطاليا في طرابلس، خلفا لجوزيبه 

غريمالدي“.

◄ يقوم بريت ماكغورك، المبعوث 
األميركي الخاص للتحالف الدولي 

من أجل مكافحة تنظيم الدولة 
اإلسالمية، بزيارة إلى المغرب يوم 

15 أغسطس الجاري.

باختصار

قائد السبسي يضع آخر اللمسات على تشكيلة حكومة الشاهد
[ أربع حقائب وزارية لنداء تونس وثالث للنهضة [ الرئيس التونسي يخير اإلبقاء على وزارات السيادة
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ــــــكاد تكون  ــــــدو أن تشــــــكيلة احلكومة ت يب
جاهزة بعد وضع الرئيس التونسي ملساته 
األخيرة على تركيبتهــــــا وهيكلتها التي ال 
ــــــو من احملاصصــــــة احلزبية رغم نفي  تخل
يوسف الشاهد واألحزاب املكونة لالئتالف 

احلكومي ذلك.

{قـــوات الجيش تتمركز في مداخل ومخارج منطقة الزويتينة لحماية مقدرات الشـــعب الليبي، وهي أخبار

ستواصل تمركزها هناك، وستتقدم إلى الميناء إذا حدث أي أمر طارئ}.

أحمد املسماري
املتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي

{الجزائـــر ســـائرة حتما إلى المواجهـــة، وال أحد بإمكانه التنبؤ بكيفية تحـــول هذا الحراك العمالي 

المنتظر إلى حراك ثوري، لذلك يجب على أصحاب القرار االعتبار مما جرى في مصر وتونس}.

لويزة حنون
األمينة العامة حلزب العمال اجلزائري

توافق مغشوش

قوات حكومة الوفاق في {املرحلة األخيرة} من معركة تحرير سرت

مهاجرون من نيجيريا وساحل العاج بعد أن تم إنقاذ سفينتهم من الغرق قرب المياه اإلقليمية الليبية

الجزائر تعتزم بناء جدار 

على حدودها مع المغرب

} الجزائــر - تعتـــزم الســـلطات اجلزائرية 
بنـــاء جدار فاصل على حدودها مع املغرب في 
تصعيد خطير قد يشعل فتيل أزمة جديدة بني 

البلدين.
ونقـــل موقـــع ”Tsa-Algérie“، اإلخبـــاري 
املعروف والناطق باللغة الفرنسية عن مسؤول 
أمني جزائـــري نية بالده ”بناء منشـــآت على 
احلدود الفاصلة مع املغرب، لتعزيز اإلجراءات 

األمنية في مواجهة التهريب“.
وتأتي هذه اخلطوة بعد شروع املغرب في 
تشييد ســـياج على طول احلدود الشرقية مع 
اجلـــارة اجلزائر، التي يبلـــغ طولها ما يناهز 
1560 كيلومتـــرا، ومتديده بعدما كان من املقرر 
أن يقتصـــر طولـــه على 70 كيلومتـــرا فقط، إذ 
سبق أن كشـــفت مصادر أمنية لوسائل إعالم 
محلية، أن طول السياج على احلدود الشرقية 

للمملكة سيبلغ 110 كيلومترات.
ويســـود التوتـــر، العالقات بـــني اجلزائر 
والربـــاط منـــذ عقـــود، بســـبب النـــزاع على 
الصحـــراء، وال تـــزال احلـــدود بـــني البلدين 
مغلقـــة منذ العـــام 1994، كرد فعل الســـلطات 
اجلزائرية على فرض الرباط تأشـــيرة الدخول 
على رعاياها بعـــد اتهام اجلزائر بالتورط في 
تفجيـــرات اســـتهدفت فندقا مبدينـــة مراكش 

(وسط املغرب).

} تونــس - سادت حالة من الجدل وتبادل 
االتهامات بين القوى السياسية في تونس 
بشأن المسؤولية عن تعطيل صدور قانون 
تنظيـــم االنتخابـــات وما ترتـــب عليه من 
تأجيل موعد االنتخابات المحلية التي كان 

من المقرر إجراؤها في مارس 2017.
المســـتقلة  العليـــا  الهيئـــة  وأعلنـــت 
لالنتخابـــات في تونس، على لســـان لمياء 
الزروقي، أحد أعضائها، اســـتحالة إنجاز 
البلديـــة بمعاييـــر صحيحة  االنتخابـــات 
وتنظيم محكـــم في تاريخها المقرر في ـ26 

مارس.
وفشـــل البرلمان التونسي قبل دخوله 
فـــي عطلته البرلمانية فـــي المصادقة على 
فصول ومطالب التعديل المتصلة بمشروع 
القانون األساسي المتعلق بتنقيح وإتمام 
قانـــون االنتخابـــات واالســـتفتاء، نتيجة 
الفصـــول  بعـــض  بخصـــوص  خالفـــات 
أهمهـــا أحقية األمنيين والعســـكريين في 
االنتخاب، إضافة إلى مسألة حّل النيابات 
مؤقتـــة  بلديـــة  (هيئـــات  الخصوصيـــة 
وغيـــر منتخبـــة) ثمانية أشـــهر قبل موعد 

االنتخابات.
وحّمل أستاذ القانون الدستوري قيس 
سعيد، مســـؤولية إلغاء موعد االنتخابات 
البلدية إلى بعض األحزاب التي لم يسّمها، 
قائال إن ”القضية ليست في النصوص كما 
قد يبدو ذلك ولكن في عدم استعداد بعض 
األحـــزاب لهـــذه االنتخابـــات وللصراعات 

الموجودة داخلها“.
وهو ما أكـــده بعـــض المحللين الذين 
أفادوا بأن نداء تونس غير مستعد للدخول 
فـــي أي ســـباق انتخابـــي قبـــل معالجـــة 
الصراعـــات التي يعيش علـــى وقعها، في 
إشـــارة إلى األزمـــات التي مر بهـــا النداء 

مؤخرا وأدت إلى انشقاق نواب عنه.
وأضاف ســـعيد، أن ”هذه الصراعات، 
تفّســـر إلـــى حد كبيـــر تأجيـــل المصادقة 
على مشـــروع قانون االنتخابـــات البلدية 
حتى تســـتعد األحزاب أكثر وحتى تحسم 

الخالفات التي ما فتئت تهزها“.

تأجيل االنتخابات المحلية 

يؤجج الخالف بين األحزاب

ّ



} لنــدن -  قال نـــواب بريطانيون، اخلميس، 
إن النســـاء املســـلمات في بريطانيا هن األشد 
معاناة من التمييز في سوق العمل البريطانية 
حيـــث يواجهن ”عقوبة ثالثية“ بســـبب النوع 

والعرق والدين.
وقال خبراء للنواب إن الدين ميثل العامل 
األكثـــر أهميـــة في مـــا تعاني منه الســـيدات 
بســـوق العمل حيث يســـبب الدين قـــدرا أكبر 
من عدم املســـاواة بني املرأة املســـلمة وغيرها 

مـــن املجموعات األخرى، بحســـب جلنة املرأة 
واملساواة في مجلس العموم البريطاني.

وبحسب تقرير اللجنة فإن حوالي ٦٥ باملئة 
من النســـاء املســـلمات في بريطانيا ال يعملن 
وهو ضعف النســـبة املوجودة بني النساء في 
بريطانيا بشـــكل عام، مضيفا أن أســـباب هذه 

الفجوة ”متنوعة ومعقدة“.
وذكـــر التقريـــر أن هذه األســـباب تشـــمل 
”التمييز واخلوف من اإلســـالم (إسالموفوبيا) 

واألحكام املســـبقة وضغوط األســـر التقليدية 
وغياب النصائح املناســـبة بشـــأن اختيارات 

الدراسة في مرحلة التعليم العالي“.
وقالـــت ماريـــا ميللـــر رئيســـة اللجنة إن 
النواب اكتشفوا أدلة على أن األحكام املسبقة 
واألمناط الثابتة بشأن املرأة املسلمة ميكن أن 

متثل عائقا أمامها في احلصول على وظيفة.
وأضافـــت في بيـــان أن ”البيانات تشـــير 
إلـــى أن حدوث حتوالت في هـــذه األمناط عبر 

األجيـــال لكننا مازلنا قلقني آلن هذه التحوالت 
تتـــم ببـــطء شـــديد وأنـــه ال تتـــم معاملة كل 

السيدات املسلمات بطريقة متساوية“.
وأشـــارت ميللـــر إلى أن بعض الســـيدات 
املســـلمات تـــرددن فـــي احلديث مـــع النواب 
خوفـــا من أن يكون هذا االســـتطالع جزءا من 
برنامج احلكومـــة ملكافحة التطرف والذي قال 
عنه العديد من األشـــخاص إنـــه ”مصدر مهم 

للتوتر“.

} أثينــا - بعد عام من زحـــف مئات األلوف من 
الالجئـــني عبر جنوب شـــرق أوروبا وظهورهم 
الالفـــت علـــى شاشـــات محطـــات التلفزيـــون 
العاملية، أصبحت الطرق العابرة للبلقان خاوية 
اآلن لتخفي عن األعني مأســـاة تتفاقم حتى وإن 

حجبت عن الرؤية.
فأزمة املهاجرين إلى أوروبا أسوأ مما كانت 
عليـــه العام املاضـــي ولو من الناحيـــة العددية 
وحســـب. فاملزيـــد منهـــم يأتون واملزيـــد منهم 
ميوتـــون. لكن جانبا كبيرا من األزمة بات خفيا 

ال تراه األعني.
وباتت احلدود بـــني اليونان ومقدونيا على 
ســـبيل املثال تكســـوها محاصيل الصيف التي 
حلت محل مدينة اخليـــام عند موقع إيدوميني 
احلدودي حتى رغم اقتناع بعض الســـكان بأن 
هنـــاك أعدادا من البشـــر مختبئة فـــي الغابات 
احمليطة تنتظر مهربني يعينونها على مواصلة 

الرحلة.
وكانـــت القريـــة اليونانيـــة الصغيرة نقطة 
محورية في حركة الهجرة شماال باجتاه أملانيا 
وغيرهـــا من الدول الغنيـــة مع جتمع اآلالف من 
املهاجرين ألشهر في انتظار فتح احلدود املغلقة 

مع مقدونيا.
وفـــي العام املاضـــي قطع أكثر مـــن مليون 
شخص طريقهم إلى أوروبا فرارا من الصراعات 
في ســـوريا والعراق وأفغانســـتان  ومعظمهم 
اجتـــازوا الصعاب ليعبـــروا ذلك املمـــر املائي 
الفاصل بني اليونان وتركيا حيث املأوى املؤقت 
ألكثر من مليوني الجئ نزحوا كلهم من سوريا. 
وجـــاء الالجئون حاملني أمتعتهـــم الهزيلة في 

أكيـــاس بالســـتيكية وأطفالهـــم الصغـــار على 
أكتافهـــم املنهكة في نزوح لم تشـــهد أوروبا له 

مثيال منذ نهاية احلرب العاملية الثانية.
ووصـــل الكثيـــرون إلـــى وجهتهم بشـــمال 
أوروبا، لكن مع إغالق احلدود ومساعي االحتاد 
األوروبي حاليا الحتواء أعداد املتدفقني انتهى 
املطاف بـــاآلالف منهم في مراكز إيواء باليونان 

وإيطاليا.
وتشير بيانات املنظمة الدولية للهجرة إلى 
أن أعداد الوافدين زادت ١٧ باملئة مقارنة بالعام 

املاضي وأن الزيادة حدثت في األســـاس نتيجة 
تدفق أعداد أكبر عبر اليونان في بداية العام.

وارتفعـــت أعـــداد الوفيـــات بني الســـاعني 
للوصـــول إلـــى أوروبـــا بأكثـــر مـــن ١٥ باملئة، 

معظمهم مات غرقا.
وقـــال ديفيـــد ميليبانـــد وزيـــر اخلارجيـــة 
البريطانـــي الســـابق ورئيـــس جلنـــة اإلنقـــاذ 
الدوليـــة حاليـــا ”العوامـــل التي تدفـــع املزيد 
واملزيد إلى النزوح عن ديارهم هي ضعف الدول 
واالضطـــراب الشـــديد داخل العالم اإلســـالمي 

وانقســـام النظام الدولي… وكلها أمور ال يرجح 
أن تتبدد قريبا“.

ومثـــل اليونان حتملت إيطاليـــا قدرا كبيرا 
من العبء الناجم عـــن توافد املهاجرين بأعداد 

ضخمة العام املاضي وبداية هذا العام.
ويأتـــي هذا عقـــب تزايد التدفق من شـــمال 
أفريقيا خالل أزمـــة املهاجرين التي دخلت اآلن 
عامهـــا الثالـــث. وتؤوي املراكـــز اإليطالية اآلن 
أكثر من ١٤٠ ألف ساع للجوء وهو ما يزيد سبع 

مرات عن العدد عام ٢٠١٣.
وفـــي اليونان حيث هـــدأ التدفق في أعقاب 
إبـــرام اتفاق بني تركيا واالحتـــاد األوروبي في 
مارس يقضي بأن تســـاعد أنقـــرة في احلد من 
موجـــة القادمني إلـــى أوروبا ال يـــزال ما يقدر 

بنحو ٥٧ ألف مهاجر عالقني في البالد.
وتظهر أرقـــام املنظمة الدوليـــة للهجرة أن 
أكثر من ٢٥٠ ألف شخص وصلوا أوروبا بحلول 
نهايـــة يوليـــو مقارنة بنحو ٢١٩ ألف شـــخص 
خـــالل نفس الفترة من عـــام ٢٠١٥. وتوفي ٣١٧٦ 
مهاجرا بحلول السابع من أغسطس، وقد سجل 
العـــدد ارتفاعا من ٢٧٥٤ توفـــوا في أول ثمانية 

أشهرفي العام املاضي.
ويقـــول البعـــض إن االتفـــاق أعطى صناع 
السياسة انطباعا كاذبا بأن مشكلة الهجرة في 

أوروبا قد انقشعت.
وقالت جوري فان جوليك نائبة مدير قســـم 
شـــؤون أوروبا مبنظمة العفو الدولية ”ترحيل 
املســـؤولية إلى تركيا وإلى اليونـــان يعني أن 
احلكومـــات األوروبية تقول فعليا: حللنا األزمة 
ألننا ال نراها وال نشم رائحتها وال نسمع بها“.
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◄ أمر الرئيس األوكراني بيترو 
بوروشينكو، الخميس، كل 

الوحدات العسكرية القريبة من 
شبه جزيرة القرم الواقعة في 

منطقة دونباس بشرق البالد بأن 
تكون على أعلى درجات االستعداد 
القتالي بعد مزاعم روسية بتوغل 

أوكراني في شبه الجزيرة.

◄ قال مسؤولون إن عبوة ناسفة 
انفجرت لدى مرور مركبة أمنية، 

الخميس، مما أسفر عن إصابة 13 
شخصا في مدينة كويتا بجنوب 
غرب باكستان بعد أيام من مقتل 
74 شخصا في تفجير انتحاري 

بأحد مستشفيات المدينة.

◄ أكدت وسائل إعالم رسمية، 
الخميس، أن انفجارا وقع بمحطة 
للطاقة في وسط الصين، أسفر عن 

مقتل 21 شخصا وإصابة خمسة 
آخرين في حادث أعقب حوادث 

عديدة دامية شهدتها مصانع في 
دولة تعاني ضعفا في معايير 

السالمة.

◄ اعتبر مفوض األمم المتحدة 
األعلى لحقوق اإلنسان زيد رعد 

الحسين، الخميس، أن سجن 
المهاجرين الذين يحاولون دخول 

بلغاريا أو مغادرتها، قد يشكل 
انتهاكا للقانون الدولي.

◄ كشفت الشرطة التايالندية، 
الخميس، عن خطة جديدة 

ستمكنها من مراقبة مكالمات 
هاتفية في القضايا التي تتعلق 

باألمن الوطني عرضت على مجلس 
الوزراء للموافقة عليها في خطوة 
أثارت قلق الجماعات المدافعة عن 

الحقوق.
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أخبار

باختصار

ارة 
ّ
«ملحقان عســـكريان في اليونان أحدهما ضابط بحري والثاني في الجيش فرا في ســـيارة وعب

إلى إيطاليا، لكن املسؤولني األتراك سيسعون إلعادتهما». 

مولود تشاووش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

«الهجوم اإللكتروني الذي وقع في اآلونة األخيرة ضد ساســـة ديمقراطيني كان واســـع النطاق، 

ومن الواضح أن الروس هم من يقفون وراء الهجوم».

نانسي بيلوسي
زعيمة الدميقراطيني في مجلس النواب األميركي

املسلمات في بريطانيا األكثر معاناة من التمييز

أزمة املهاجرين في أوروبا ال تزال في أوجها

قلة على شاشات التلفزيون وكثيرون في الواقع

} واشــنطن -  وصف دونالد ترامب املرشـــح 
اجلمهـــوري النتخابـــات الرئاســـة األميركية 
الرئيس باراك أوباما واملرشـــحة الدميقراطية 
لالنتخابات هيالري كلينتون بأنهما مؤسســـا 
تنظيم الدولة اإلسالمية في تصريحات أثارت 
انتقـــادات جديدة لألســـلوب الـــذي يتبعه في 

حملته االنتخابية.
وســـبق أن وجه رجـــل األعمـــال انتقادات 
ألوباما وكلينتون التي شـــغلت منصب وزيرة 
اخلارجيـــة بـــني عامـــي 2009 و2013 بســـبب 
الطريقة التي انســـحبت بها الواليات املتحدة 
مـــن العراق بعـــد احلرب قائال إن ذلك ســـاعد 
على ظهور التنظيم املتشـــدد الذي سيطر على 

مساحات واسعة في العراق وسوريا.
لكـــن فكـــرة أن يكـــون رئيـــس أميركي في 
منصبه أسس تنظيما متشددا يقتل أميركيني 
وغربيني آخريـــن ذهب بهـــذه االنتقادات إلى 

مستوى جديد.
وأدلى ترامب بهـــذه التصريحات أول مرة 
في كلمة ألقاها مساء األربعاء في فلوريدا. ثم 

كررها، اخلميس، في مقابلة تلفزية.
وجاءت تصريحاته بعد أســـبوع مضطرب 
حلملته، وحث قادة احلزب اجلمهوري ترامب 
على التركيز في حملتـــه على هزمية كلينتون 
بعـــد أن أثار انتقادات حادة بســـبب مواجهة 
مـــع أســـرة جنـــدي أميركي مســـلم قتـــل في 
العراق وبســـبب رفضه املبدئي لدعم مرشحني 
جمهوريني بارزين في انتخاباتهم التمهيدية.

وأفاد ترامب بأن الـــذي يقول إنه يعارض 
حرب العراق لشـــبكة (سي.إن.بي.ســـي) ”إنه 
(أوبامـــا) مؤســـس تنظيم الدولة اإلســـالمية 
وكذلك هـــي (كلينتون). أعنـــي أنني أصفهما 
مبؤسسيه. لم يكن من املفترض أن يخرج (من 
العراق) بالشـــكل الذي خرج بـــه. كان ما فعله 

كارثة“.
وعارض أوباما حرب العراق وقد تضمنت 
حملته للوصول إلـــى البيت األبيض في 2008 
وعـــدا بإنهاء هذه احلرب. وســـحبت الواليات 

املتحدة قواتها القتالية من العراق في 2011.
وترجـــع جـــذور تنظيم الدولة اإلســـالمية 
في العراق وســـوريا إلى تنظيم القاعدة الذي 
صعـــد مع غزو العراق فـــي 2003 والذي قادته 
الواليـــات املتحـــدة. وأعلن التنظيـــم في 2014 

دولة اخلالفة في سوريا والعراق حيث ال يزال 
القتال مستعرا.

وردا على تصريحات ترامب أشار جيسي 
ليريتش املتحدث باسم كلينتون إلى املكاسب 
التـــي حققتها الواليات املتحـــدة ضد التنظيم 

املتشدد في ليبيا هذا األسبوع.
وقال ليريتش في تعليـــق في وقت متأخر 
األربعاء ”ليكن في علمك أن الفصائل املدعومة 
مـــن الواليات املتحدة اســـتعادت معقل الدولة 
اإلســـالمية في ليبيا األربعاء بفضل الضربات 

اجلوية التي أمر بها أوباما“.
ولـــم يتراجـــع ترامـــب عـــن تصريحاتـــه 
وتساءل في املقابلة مع (سي.إن.بي.سي) ”هل 
هنـــاك خطأ في قول ذلك؟ ملاذا يشـــتكي الناس 
من أنني قلت أنه مؤســـس الدولة اإلســـالمية؟ 
كل ما أفعلـــه هو قول احلقيقـــة، أنا من يقول 

احلقيقة“.
ويحـــب أنصار ترامب -الـــذي لم يتول قط 
منصبا رســـميا- أســـلوبه الهجومـــي والذي 
ينطوي علـــى إهانات في الكثيـــر من األحيان 
لكنه قوبل بانتقادات على نطاق واســـع ليس 
فقط من جانب حملـــة كلينتون. ويحثه الكثير 
من اجلمهوريني على تغيير أسلوبه والتركيز 

على االقتصاد.
وجهتهـــا  كبـــرى  انتقـــادات  وأســـهمت 
شـــخصيات مؤثـــرة فـــي الواليـــات املتحـــدة 
األميركية فـــي عدد من القطاعات احلساســـة 
وعلـــى رأســـها مســـؤولون في أجهـــزة األمن 
واملخابرات إلى تراجع نسبة التأييد الشعبي 
ملرشـــح اجلمهوريني الـــذي ال يحظى إلى اآلن 

بتأييد كامل من حزبه.
وأظهـــرت أحدث اســـتطالعات للـــرأي أن 
ترامب يتراجع أمام كلينتون -الســـيدة األولى 
ســـابقا والعضو السابق في مجلس الشيوخ- 

في السباق النتخابات الثامن من نوفمبر.
 ووفقا ملتوســـط اســـتطالعات الرأي الذي 
قدرتـــه مؤسســـة ريل كليـــر بوليتيكـــس فإن 
كلينتون متقدمة بفـــارق 7.7 نقطة مئوية على 
ترامب حيث حصلت على 48 باملئة مقابل 40.3 

باملئة لترامب.
فـــي  واضحـــا  ترامـــب  تراجـــع  ويبـــدو 
اســـتطالعات الـــرأي، لكـــن التاريـــخ احلديث 
للواليات املتحدة يكشـــف أنه قبل ثالثة أشهر 

من االنتخابات، ميكن أن ترتفع نسبة مؤيديه 
مجددا ولكن بصعوبة.

وترامـــب الذي ال ميكـــن التكهن بتصرفاته، 
ميلك بالتأكيد أوراقا عـــدة في جعبته. فالرجل 
الـــذي اعتاد إثـــارة اجلـــدل، اتهم فـــي الربيع 
وكذلك منذ الثالثـــاء، بالتحريض على العنف. 
كمـــا وجهت إليـــه اتهامـــات مبعاداة النســـاء 

وبالعنصرية وعدم احترام العسكريني.
لكن اجلـــدل هذا الصيـــف كان مختلفا ألنه 
يجـــري أمام شـــرائح من الناخبني أوســـع مما 
هي احلال في االنتخابات التمهيدية وفي وقت 
أقرب من موعد االقتراع في الثامن من نوفمبر.

وتشـــير األرقام املتعلقة مبتابعي مؤمتري 
احلزبني لتنصيب مرشـــح كل منهما في يوليو، 
إلى ارتفـــاع عدد الناخبـــني املتابعني لألحداث 
السياســـية، لذلك يعيش اجلمهوريون في حالة 
هلـــع. وقال النجم التلفزيوني جو ســـكاربورو 
النائب اجلمهوري الســـابق في الكونغرس في 
مقال إنـــه ”على احلـــزب اجلمهـــوري التفكير 

بسرعة في اخليارات املتوفرة لسحب الترشيح 
منه“.

ولكن إذا لم ينســـحب املرشح طوعا، يكون 
علـــى القادة اجلمهوريني القيـــام مبا هو أقرب 
إلى انقالب الستبداله. ومحاولة كهذه لن تؤدي 
إلـــى التهدئة بـــل ميكن أن تنتهـــي في احملاكم 
وتؤدي إلى تفاقم ”احلرب األهلية“ اجلمهورية.

إلى ذلك، ليس هناك أي شخصية جمهورية 
مســـتعدة للقيام بدور ”املنقـــذ“. فميت رومني 
الـــذي كان مرشـــحا في 2012 عبر عـــن رأيه في 
الربيـــع لكنـــه التـــزم الصمت بعد ذلـــك. وعلى 
الرغم من شعورهم باالستياء يبقى قادة احلزب 

أوفياء لدونالد ترامب.
للحـــزب  القياديـــة  الهيئـــة  عضـــو  وقـــال 
اجلمهوري مورتون بالكويـــل الذي انضم إلى 
ترامب ”ال ميكنهم االنتقال إلى استخدام القوة 

والعدول عن قرار مؤمتر التعيني“.
بالعودة إلى 1988 كان هناك مرشح يتصدر 
نتائج االســـتطالعات بفارق كبيـــر عن خصمه 

لكنه تراجع مـــع انتهاء عطلة الصيف. وجتري 
االنتخابات الرئاسية دائما في بداية نوفمبر.

وكان مايكل ديوكاكيس املرشح الدميقراطي 
يتمتـــع في نهايـــة يوليو بتأييـــد 54 باملئة من 
نوايـــا التصويـــت مقابـــل 37 باملئة للمرشـــح 
اجلمهوري جورج بوش (األب) وفق اســـتطالع 

أجراه معهد غالوب.
لكن بعـــد مؤمتر احلـــزب اجلمهـــوري في 
أغســـطس تقدم جورج بـــوش وبقي كذلك حتى 

االنتخابات.
وللمقارنة، اســـتخدم ترامـــب ورقة املؤمتر 
الذي عقد في أجواء من االنقســـام قبل أسبوع 

من مؤمتر الدميقراطيني في يوليو.
وفي 2008، تصـــدر اجلمهوري جون ماكني 
االســـتطالعات لفترة قصيرة في ســـبتمبر بعد 
مؤمتر حزبه واختياره ســـارة بايلني كمرشحة 
ملنصب نائب الرئيس. لكن الوضع تغير بسرعة 
وتصدر باراك أوباما نتائج استطالعات الرأي 

من منتصف سبتمبر إلى نوفمبر.

[ احتدام الحمالت االنتخابية للرئاسة في الواليات المتحدة  [ سحب ترشيح ترامب سيفاقم {الحرب األهلية الجمهورية}
السباق االنتخابي نحو البيت األبيض يحتدم بني حملتي احلزبني اجلمهوري والدميقراطي، 
ــــــى حد توجيه امللياردير دونالد ترامب اتهامات إلى الرئيس  وقد وصل صدى التنافس إل

األميركي باراك أوباما ووزيرة اخلارجية السابقة بالوقوف وراء تأسيس تنظيم داعش.

ترامب: أوباما وكلينتون أسسا تنظيم داعش

االنتخابات الرئاسية األميركية



أمحد مجال

} القاهــرة - تتعمـــق أزمـــة اإلعـــالم املصري 
منـــذ الهجوم العنيـــف الذي شـــنه على مجلة 
اإلكونوميســـت البريطانية األســـبوع املاضي، 
التي نشـــرت افتتاحية بعنوان ”خراب مصر“ 
دعت فيها الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي 

إلى عدم الترشح لفترة رئاسية جديدة.
ومنـــذ ذلك احلـــني تشـــهد وســـائل إعالم 
مصرية عدة تخبطا واسعا على وقع انتقادات 
حـــادة مـــن قبـــل جمهـــور تقليـــدي دأب على 
متابعتها، لكن هجوم أغلب القنوات والصحف 
املصرية تسبب في عزوف الكثير من املتابعني.
وقـــال باحثـــون مصريـــون لـ“العـــرب“ إن 
تقرير اإليكونوميســـت جاء بلغة حملت الكثير 
من ”التأفف والندية لدولة كبيرة“، لكنهم قالوا 

أيضا إن الكثير مما تناولته دقيق.
اخلارجيـــة  وزارة  باســـم  املتحـــدث  ورد 
املصرية على تقرير املجلة واســـعة االنتشـــار 
عبر مقال نشـــره على مدونة الـــوزارة، تضمن 
لهجة أشبه بـ“الشـــجار“. وفشل السفير أحمد 
أبوزيـــد فـــي تفنيـــد ملعومـــات وإحصائيات 
اقتصادية اعتمد عليها محرر اإليكونوميست، 

ولم يلق رده رواجا خارج مصر.
علـــى  إعالميـــا  مأزقـــًا  البـــالد  وتواجـــه 
املســـتويني احمللي واخلارجـــي، إذ أن مواالة 
اإلعـــالم احمللـــي للنظـــام احلاكـــم جعلته غير 
قـــادر على رســـم صـــورة صحيحـــة ألوضاع 
البالد، بينما توجه البعض من وسائل اإلعالم 
اخلارجية انتقـــادات الذعة لـــه دون أن ميتلك 

أدوات منطقية للرد عليها.
وبني ما ينشر ويذاع في الداخل من مالمح 
إيجابيـــة تؤكـــد أن األوضاع السياســـية على 
مـــا يرام، وما يروج في اخلـــارج من معلومات 
تقول إن مصر مقبلة على كارثة حقيقية، يبقى 
النظـــام املصري وإعالمه أمام مـــأزق حقيقي، 
وتتزايـــد الضغوط عليه فـــي مواجهة األزمات 
التي تعتري طريقه. وعلى مدار األيام املاضية 
وجهـــت احلكومـــة املصريـــة ودوائـــر قريبـــة 
منها انتقادات واســـعة ملجلة اإليكونوميســـت 
الشهيرة، بعد أن أعدت ملفًا كامال حتت عنوان 

”خـــراب مصر“، فســـرت فيه مـــن وجهة نظرها 
املشكالت االقتصادية التي تعاني منها البالد، 
وطالبت الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي بعدم 
الترشح لفترة رئاسية ثانية، وهو ما ردت عليه 
وزارة اخلارجيـــة ببيان شـــديد اللهجة اتهمت 

فيه املجلة بالسطحية وعدم املهنية.
وحتـــت هـــذا امللـــف جـــرت ميـــاه كثيـــرة 
متالطمـــة، مـــال فيهـــا البعض مـــن املنصفني 
إلى ضرورة أن تتعامـــل القاهرة بجدية مع ما 
نشـــرته اإليكونوميســـت ألنها مجلـــة رصينة، 
وتعبـــر عما يتردد فـــي أروقة غربيـــة متعددة 
من آراء ومواقف، ســـرا وعالنيـــة. لكن املجلة 
تعرضـــت مبلفهـــا ذاك التهامـــات وصلت حد 

”التآمر“ على مصر.
وأرجـــع مراقبـــون حالـــة الرفض لـــكل ما 
ينشـــر عن مصـــر في اخلارج إلـــى الدور الذي 
تلعبه بعض وســـائل اإلعالم احملليـــة، والتي 
حترص علـــى نفاق النظام احلاكـــم في أحيان 
كثيرة، وجتعـــل الصورة وردية أمام املواطنني 
العاديـــني، مـــا يجعـــل أي حديث عـــن كوارث 
محتمل نشـــرها في اإلعـــالم الغربي يبدو كأنه 

مؤامرة على مصر.
والالفت للنظر أن النظام املصري بات ينظر 
لإلعالم الدولي متاما كما ينظر لإلعالم احمللي، 
فهو يريد إعالما مواليا وليس ناقدا، ويتجاهل 
أن مـــا يتم في الداخل ال يصلـــح لتطبيقه على 

اخلارج، بل في األساس ال يصلح للداخل، ألنه 
لم يعد من املمكن السيطرة التامة على ما يصل 

إلى الناس من أخبار.
وفي املقابل، يتعامل معارضو النظام مع ما 
تنشره وسائل اإلعالم الغربية على أنه حقائق 
غير قابلة للتشـــكيك، وأنه يعزز وجهة نظرهم 
فـــي الكثير من التطورات واألحـــداث، وهو ما 
يجعـــل اآلراء احملايـــدة بعيـــدة عـــن القضايا 
املهمة. وفي هذا السياق قالت ليلى عبداملجيد 
أســـتاذة اإلعالم السياســـي بجامعة القاهرة، 
لـ“العرب“، إن ما يسمى باإلعالم احملايد لم يعد 
له وجود في ظل الظـــروف اإلقليمية والدولية 
احلالية، وأي إعالم حتى وإن كان مســـتقًال عن 

الدولة الرسمية يدافع عن مصالح يتأثر بها.
وأضافـــت أن متويـــل اجلهات السياســـية 
املختلفـــة لإلعالم، ســـواء في الداخـــل أو في 
اخلارج، تزايد بشـــكل ملحوظ في سبيل كسب 
املعارك املشـــتعلة حاليا، وما تتعرض له مصر 
من هجـــوم بعضه نابـــع من احلالـــة املتردية 
التـــي وصلـــت إليها األوضـــاع، واآلخر موجه 
لتحقيق أهداف سياسية من خالل نقد الظروف 
احلالية. وأوضحـــت عبداملجيد أن اإلعالم في 
أي دولة ميثل إحـــدى صورها، والعالقات بني 
الـــدول يحكمهـــا ويؤثـــر فيها فـــي الكثير من 
األحيان ما ينشـــر في وســـائل اإلعـــالم، حتى 
وإن كانت بعيدة عـــن احلكومات. وتتفق رؤى 

املهتمني بالشـــأن اإلعالمي داخل مصر على أن 
بلدهم يتعـــرض النتقادات ممنهجة أحيانا من 
بعض وســـائل اإلعالم الغربية، التي يشـــارك 
التنظيم الدولـــي لإلخوان في مدها مبعلومات 
مغلوطة، ورمبا يقدم دعما ماليا للبعض منها. 
وبـــرأي دوائر قريبـــة من النظـــام املصري أن 
اإلعالم الغربي ينقل صـــورة مغايرة ملا يجري 
على أرض الواقع، وثمة براهني عدة تثبت ذلك، 
منها االعتـــذارات املتكررة ألكثـــر من صحيفة 
غربية عن نشـــر أنباء كاذبة وغير مهنية بشأن 
مصـــر، واختالف نظرة العديـــد من اإلعالميني 
في الغـــرب، عندما يتمكنون من زيارتها، حيث 
يقـــف جلهم عند واقـــع مختلف عما ســـمعوه 

وقرأوه.
الكتلـــة  رئيـــس  بارانـــي،  لوتشـــو  وقـــال 
البرملانيـــة للحـــزب احلاكم فـــي إيطاليا أثناء 
زيارته للقاهرة مؤخـــرا، إن الصورة املأخوذة 
عـــن مصر في اإلعـــالم الغربي مغايـــرة متاما 
للحقيقـــة، وأن فكـــرة الغرب عن مصر ســـببها 

دميقراطية ”السوشيال ميديا“.
وفي شـــهر مايو املاضي اعتذرت صحيفة 
”الغارديـــان“ البريطانيـــة عن مقـــاالت مفبركة 
وغير دقيقة نشـــرتها ملراســـلها فـــي مصر في 

الفترة من 2007 حتى 2015.
وأكد حسني أمني، أستاذ اإلعالم باجلامعة 
األميركية فـــي القاهرة لـ“العـــرب“، أن اإلعالم 

الغربـــي ال ميكـــن وضعه في ســـلة واحدة، إذ 
أن هناك إعالمًا له أجندات سياســـية واضحة 
يعبر عنها بشكل مستمر، وآخر مستقال بشكل 
كبير وواضح، وبوجه عام فإن بعض الوسائل 
اإلعالمية تشـــهد خروقات للمبادئ الرئيســـية 
التي حتكم اإلعالم. وأضاف أن اإلعالم الغربي 
علـــى وجـــه التحديد حتول إلى إعـــالم عوملي، 
بحيث أصبح يؤثر مباشـــرة في حتديد شـــكل 
صـــورة الدولـــة، ويتفاعل مع مـــا يوجه له من 
نصـــوص وبيانـــات وردود علـــى ما ينشـــره، 
وفرص إظهـــار احلقيقة كاملـــة موجودة، لكن 

يجب استغاللها بشكل سليم.
واعترف بأن االنتقادات الالذعة التي توجه 
لألوضاع السياسية واالقتصادية في مصر قد 
تكون محقة في ذلك، لكن هذه الوســـائل تغض 
البصر عن محـــاوالت الدولة في النهوض مرة 
أخرى، ومعظم التقارير تشوه الوضع الداخلي 
مـــا يجعـــل تأثيرهـــا الســـلبي مباشـــرا على 

محاوالت التنمية.

} يعزى جناح اقتصاد احلرب الذي تســـيطر 
عليه امليليشـــيات إلى الفوضى املتصاعدة في 
الداخل السوري، وذلك كرد فعل من الضواحي 
على املركز، وإثر الهجرة الكثيفة التي انطلقت 
مـــن املناطـــق القروية إلى املناطـــق احلضرية 
على إثر الفقر والبـــؤس واجلفاف الذي أحاط 
بالقرى الســـورية خالل األعوام مـــا بني 2007 
و2010، حيث شـــكلت القرى واملـــدن الصغيرة 
احتضـــان  قاعـــدة  الشـــعبية  والضواحـــي 
للنازحـــني واملزارعـــني املفلســـني إلـــى درعـــا 
ودمشـــق وحمص، قبل أن جتندهم امليليشيات 
اإلســـالمية املتحاربة، والتي تقـــدم اليوم جل 
قيادات احلركات اإلســـالمية احلالية، بحيث ال 
ميكن فهم هذا التجاذب دون التهميش السابق 
واحتـــكار الســـلطة والثـــروة من طـــرف مافيا 
النظام، واستشـــراء حدة التفاوت االقتصادي 
واالجتماعـــي بـــني املراكز احلضريـــة والقرى 

والبوادي.
وفـــي خضم انتقـــال الثورة الســـورية إلى 
حـــرب أهليـــة، بـــرز ســـريعا اقتصـــاد حربي 
خاص بامليليشـــيات املتصارعة، قوامه النهب 
ومصـــادرة املصانـــع واملخازن، كمـــا اللجوء 
إلـــى التهريب واملضاربة في الليرة الســـورية  

كمصادر مهمـــة للدخل عبر احلـــدود التركية، 
حيث تركز امليليشيات على جلب السلع وكل ما 
يحتاجه الناس من تركيا، بحيث متول احلرب 
نفســـها، وهو ما عزز التنافـــس والصراع بني 
الفصائـــل، حيث كان الصراع دمويا وشـــديدا 
على حقول النفط في الشمال الشرقي، ومطاحن 
ومخازن احلبوب التي استغلها داعش للتحكم 
فـــي قوت مليون مواطن ســـوري، وجني املزيد 

من املكاسب باحتكارها.
وازدادت عمليـــات جنـــي املكاســـب بفضل 
حتصيـــل اإلتاوات وفرض الرســـوم اجلمركية 
علـــى املعابـــر واحلواجز بني حلـــب واحلدود 
التركيـــة ( أكثر مـــن 35 حاجـــزا أمنيا)، حيث 
تنتشر املئات من احلواجز األمنية بني املناطق 
التي يســـيطر عليهـــا النظـــام واملناطق التي 
تســـيطر عليها الفصائل املســـلحة، إذ يفرض 
مثـــال لـــواء التوحيد ولـــواء عاصفة الشـــمال 
وفصائل أخرى رســـوما على كل شـــاحنة متر 
مبعبـــر باب الســـالم، وصلت إلـــى 1000 دوالر 
بحسب البعض من املصادر السورية الداخلية.
كمـــا أن جبهـــة النصـــرة قامـــت بفـــرض 
رســـوم عبور عبر كل املناطـــق التي كانت متر 
بهـــا أنابيب النفط، مبا فيهـــا تدفق النفط إلى 
املناطـــق احلكومية فـــي بانياس وحمص! لكن 
املثير لالستغراب في اقتصاد احلرب، هو عقد 
صفقـــات بني أطـــراف مواليـــة للحكومة متلك 
مطاحن حبـــوب، وأطراف معارضة اســـتولت 
علـــى مخازن حبوب، كمـــا مقايضة املاء مقابل 
الكهرباء في إدلب، فضال عن حصول تفاهمات 
بـــني جبهة النصرة واحلكومـــة للحصول على 

النفط في منطقة دير الزور.
وكمـــا هـــو حال بيـــع النفـــط  واحملاصيل 
للطرف اخلصم، وفرض ضرائب على تنقلها من 
هذه املنطقة أو تلك، تشير املختصة في دراسة 
التموين الدولي للمنســـوجات واملالبس آن لو 

لينجي ريو في صحيفة لوموند الفرنسية، إلى 
أن 6 في املئة من واردات القطن في تركيا، تأتي 
من احلقول التي يســـيطر عليها داعش بنسبة 
90 باملئة. فقد حصـــل التنظيم على 150 مليون 
دوالر من املداخيـــل خالل 2015، بينما يفاوض 
رجـــال أعمال أتـــراك الفصائل املســـلحة على 
محاصيـــل القطن املزروع. وتقـــّدر اخلبيرة أن 
ُخمس القمصـــان املصنوعة في تركيا مصنوع 
من قطن شـــمال سوريا، إلى درجة أّن 1.2 باملئة 
مـــن تلك التي تباع في فرنســـا تغـــذي خزينة 

تنظيم داعش.
علـــى مســـتوى النظـــام الســـوري، تراجع 
األنشـــطة  كل  وتوقفـــت  الوطنـــي  اقتصـــاده 
االقتصاديـــة الرســـمية، إذ وصلـــت خســـائر 
االقتصاد السوري بســـبب األزمة، حتى نهاية 

عام 2014 إلـــى حوالي 202 مليار دوالر أميركي 
ويقدرها ”فرونتير إيكونوميكس“ -وهو مركز 
استشـــارات أســـترالي- بـ 275 مليار دوالر في 
عام 2016، وتعادل اخلســـارة باألسعار الثابتة 
276 باملئـــة مـــن الناجت احمللـــي اإلجمالي لعام 
2010.  هـــذا فـــي الوقـــت الـــذي ســـاهمت فيه 
احلـــرب األهلية في تدمير القـــدرات اإلنتاجية 
وانهيـــار االســـتثمارات، وحتويـــل اإلنفاقات 
العامة إلـــى املوازنـــات العســـكرية واألمنية، 
مما أدى إلى شـــلل تام في االقتصاد السوري، 
حيث تدنت العملة الســـورية وسائر اخلدمات 
معهـــا، فضال عن كون البطالة بلغت حوالي 60 
باملئـــة وارتفاع حاد في معدالت التضخم، فيما 
أضحى 40 باملئة من الشـــعب الســـوري حتت 

عتبة خط الفقر.

أما على املســـتوى اإلداري فقد تعطلت جل 
املصالـــح بشـــكل كبيـــر، مما أثر في مســـتوى 
التماســـك االجتماعـــي، وأدى إلـــى املزيد من 
تهاوي الثقة بني املواطن والدولة في ظل تنامي 
الشرخ الطائفي وتعدد الوالءات املذهبية، مما 
دفع النظام الســـوري إلـــى االلتفاف على حالة 
خروج مناطق بأكملها من ســـيطرته مبضاعفة 
لتأمني مشاريع واســـتثمارات توفر له حضور 
إداري وأمني وخدماتي في املناطق التي ظلت 
حتت ســـيطرته، فيما تفاقمـــت معضلة تغلغل 
االختـــراق اإليرانـــي فـــي النظـــام االقتصادي 
السوري إلى درجة أن مســـاعداتها وقروضها 
وصلـــت إلى 6 مليـــارات دوالر، بينمـــا لم تكن 
تتجاوز في عام 2010 حوالي  613 مليون دوالر.
لكن تنظيم الشبكات اجلهادية ماليا وإداريا 
لـــم يكن ليتم إال على حســـاب تفـــكك االقتصاد 
الســـوري، إذ ســـرعان ما قلـــب موازين القوى 
لصاحلهـــا بازدياد عمليات النـــزوح والهجرة 
القسرية خاصة وأن الدعم املالي األجنبي الذي 
كانت تتلقاه من بعـــض املتبرعني واجلمعيات 
لتعزيز ســـيطرتها على املناطق الواقعة حتت 
قبضتهـــا، كان يقتصر على تأمني املســـاعدات 
بشـــكل خـــاص للمناصرين من الســـكان لهذه 
اجلماعات، والتي كانت تتخذ كذريعة للمطالبة 
باستمرار التبرع واملساعدات التي كانت تصل 

بانتظام.
وميكـــن اعتبـــار جبهة النصـــرة (أو جبهة 
فتح الشـــام) ظاهرة لتنامـــي الفاعلني من غير 
الـــدول مبا لديهـــا من جناح عســـكري ضارب 
ومتويل خارجي،  في وقت تصاعد فيه اللجوء 
إلى العنـــف اجلهادي والعنف االقتصادي لكي 
يجتمع في ســـلة احلرب األهلية الســـورية كل 
مـــن معياري العنـــف السياســـي واالقتصادي 
كوســـيلتني مفضلتني لقلب األوضاع والتحكم 

في املسرح االجتماعي.

[ {نظرية المؤامرة} تسيطر على رؤية النظام النتقاد اإلعالم له  [ خبراء يؤكدون على ضرورة مراجعة طريقة التعاطي مع حرية اإلعالم

عالقة اإلعالم بالنظام في مصر بين محلي مرتبك وخارجي مشكوك في نواياه

النظام والميليشيات المسلحة شريكان في تدمير االقتصاد السوري

أصبح سالح اإلعالم أداة قوية في صياغة 
معادالت القوة بني الدول في العالم، وهو 
محمل مناســــــب لتوجيه النقد أو الهجوم 
على نظام ما أو ســــــلطة ما دون أن تتورط 
األجهزة الدبلوماســــــية الرسمية في ذلك، 
ولكن في ذات احلني فإن بعض وســــــائل 
اإلعــــــالم ميكن لها أن تقدم خدمة لألنظمة 
بأن تكشــــــف املعضالت والنقائص للرأي 
العام. لكن النظام املصري لم يســــــتوعب 
ــــــن املنهجني وفي  ــــــني هذي بعــــــد التفريق ب
ــــــب يعتبر كل نقد موجه له ”مؤامرة“،  الغال

وهذا ما يجب أن يراجعه النظام.

في 
العمق

{الحرب في سوريا لم تعد مجرد تصور بسيط لثورة ضد نظام شمولي فاألمر أصبح أعقد بكثير 
مع ظهور الحركات المتطرفة المسلحة}.

فرانك فالتر شتاينماير
وزير اخلارجية األملاني

{هنـــاك حالة مـــن عدم التفريـــق بين الصحافـــة الحكومية والخاصـــة، وبين الصحافـــة الورقية 
واإللكترونية في مصر، وهذا ما يجب حله بشكل عاجل}.

أمين الصياد
باحث وإعالمي مصري

شعارات تعيد نفسها رغم القيام بثورتين

ليلى عبدالمجيد: 
اإلعالم المحايد لم يعد له 

وجود في ظل الظروف 
اإلقليمية والدولية الحالية
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حسن مصدق
باحث في جامعة السوربون

مع انتقال الثورة السورية إلى حرب 
أهليـــة بـــرز ســـريعا اقتصـــاد حربي 
خاص بالميليشـــيات قوامه النهب 

ومصادرة المصانع والمخازن

◄

سالل فارغة بسبب الحرب



} غــزة (فلســطني) – يشهد قطاع غزة موجة 
ملفتـــة من اجلرائم املنظمة وعمليات الســـطو 
والقتل العمد، وهذا يؤشـــر علـــى حالة غليان 
اجتماعي كثيفة قد تكون مغمورة إلى حد اآلن 
لكنها حسب مراقبني سوف تكون األعنف عند 

الظهور في حالة الفشل في السيطرة عليها.
فقد انتهت محاولة الشـــاب محمود رشدي 
لالســـتجمام مع عائلته على شـــاطئ بحر غزة 
مؤخـــرا بصدمة تعـــرض ســـيارته للمداهمة 
وســـرقة مبلـــغ مالـــي كان داخلهـــا. وتفاجـــأ 
رشـــدي، وهو شـــاب في نهاية العشرينات من 
عمـــره، بســـرقة مبلـــغ 500 دوالر أميركـــي من 
داخل ســـيارته بعـــد مداهمتها أثنـــاء الوقت 
القصيـــر الذي قضاه على شـــاطئ البحر، غير 
أن صدمة هذا الشـــاب كانت أشد لدى تقدميه 
بالغا بالسرقة في أقرب مركز شرطة إلى مكان 
احلادثة عندما أبلغـــه الضابط املناوب بأنهم 

تلقوا ستة بالغات مماثلة خالل أسبوع.
أما حادثة ســـرقته فقد مت تســـجيلها ضد 
مجهول حتى إشـــعار آخر لعدم وجود مؤشر 
علـــى الفاعـــل، وافتقـــاد شـــوارع غـــزة حتى 
الســـياحية منهـــا لكاميرات مراقبـــة توثق ما 
يجري مـــن حاالت ســـرقة في وضـــح النهار. 
وشـــهد قطاع غزة تصاعدا غير مسبوق خالل 
األشـــهر األخيـــرة في معدالت جرائم الســـرقة 
والسطو املســـلح انتهى عدد منها إلى حاالت 

قتل للمعتدى عليهم.
وصـــدم املجتمع احمللي في غزة في شـــهر 
يونيـــو املاضي وخالل شـــهر رمضان بحادثة 
قتل مســـنة شـــارفت على الثمانني عاما بدافع 
الســـرقة في مدينة رفح أقصـــى جنوب قطاع 

غـــزة، وتضاعفـــت الصدمة مـــن احلادثة بعد 
إعالن الشـــرطة عن إلقاء القبض على اجلاني 
وهـــو جنل محاضر جامعي معروف له مكانته 
االجتماعية. وقبل ذلك قتلت ســـيدة أخرى في 
مدينة غزة بعد تعرض منزلها في أحد األبراج 
الســـكنية لعملية ســـطو مســـلح نفذها أربعة 

شبان بدافع السرقة.
وحســـب إحصائيات حقوقيـــة محلية فإن 
قطاع غزة شهد 12 جرمية قتل منذ مطلع العام 
اجلـــاري أغلبها على خلفية الســـرقة وجرائم 
سطو مسلح، وهو ما يشكل معضلة كبرى أمام 

األجهزة األمنية وخاليا البحث في املجتمع.
ويؤكـــد الناطق باســـم جهاز الشـــرطة في 
قطـــاع غزة أمين البطنيجـــي، وجود ”تصاعد 
غيـــر مســـبوق“ في تســـجيل جرائم الســـرقة 
والســـطو املســـلح في القطاع التي تستهدف 
املنـــازل الســـكنية والســـيارات وحتـــى املارة 
في الطرقات العامة. ويصـــف البطنيجي هذا 
التطور بأنه ”مشكلة كبيرة“ يواجهها املجتمع 
في قطاع غزة، لكنه يرفض اعتبار ذلك ”بوادر 
مرحلـــة جرائـــم منظمـــة“، مؤكـــدا أن الوضع 

”حتت السيطرة“. 
ويشـــير الضابط إلـــى أن”الشـــرطة تبذل 
جهـــودا كبيرة في مكافحـــة اجلرائم ومالحقة 
بشـــكل  الشـــكاوى  متابعـــة  وتتـــم  فاعليهـــا 
”ســـببه  يجـــري  مـــا  أن  معتبـــرا  مســـتمر“، 
األساســـي هو األوضـــاع االقتصادية الصعبة 
وانتشـــار معدالت الفـقر والبطالة في صفوف 

املواطنني“.
كمـــا يؤكـــد البطنيجـــي أن عوامـــل ردع 
اجلرمية في قطاع غزة ”موجودة عبر األحكام 
والقضـــاء، وســـبق أن مت تنفيذ أحـــكام إعدام 
بحـــق مرتكبـــي جرائـــم قتـــل في غـــزة“، كما 
ســـبق أن نفـــذت وزارة الداخلية في غزة التي 
تديرهـــا حركة حماس اإلســـالمية في 31 مايو 
املاضي عقوبة اإلعدام بحق ثالثة فلسطينيني 
متهمـــني بقضايا قتل وســـطو، وذلك ردا على 
التصاعد النســـبي في جرائم القتل والســـرقة 

في القطـــاع. وفي حينـــه أعلن النائـــب العام 
املعني من حكومة حماس املقالة الســـابقة في 
غزة إســـماعيل جبر، أن 13 حكما باإلعدام في 
قضايا جنائيـــة تنتظر التنفيـــذ. إال أن تنفيذ 
أحـــكام اإلعدام قوبـــل بانتقادات واســـعة من 
جهات حقوقية فلســـطينية كونها متت خالفا 
للقانون األساســـي الفلســـطيني الذي يشترط 
مصادقة الرئيس الفلســـطيني محمود عباس 
علـــى أحكام اإلعدام قبـــل تنفيذها وهو أمر لم 

يتم في غزة.
كمـــا أن تلك اجلهات احلقوقية تشـــكك في 
أن يشكل تنفيذ أحكام اإلعدام والسجن املشدد 
رادعا في مكافحة معدالت اجلرمية املتصاعدة 

في غزة مع اســـتمرار انتشار معدالت قياسية 
للفقـــر والبطالة فـــي صفوف الســـكان، وهذا 
ما يـــؤدي إلـــى التفكير فـــي ضـــرورة القيام 
بإصالحـــات جذرية في البرامـــج االقتصادية 
التـــي تقوم بتنفيذها حركة حماس في القطاع 
املعروف بكثافته الســـكنية وصغر مســـاحته. 
وتؤكـــد آراء حقوقيـــني ومعارضني أن احلركة 
غير قادرة بشكل فعلي على معاجلة املعضالت 
االجتماعية التي يعاني منها الفلسطينيون في 
غزة في ظل تباعد بني الضفة الغربية والقطاع 
وعدم توفير جتانس ووحدة سياسية واضحة 
للمجال الفلســـطيني للتمكن من الوصول إلى 

التنمية الشاملة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع 
غزة الذي يقطنه زهاء مليون و900 ألف نسمة، 
منـــذ منتصف عـــام 2007 إثر ســـيطرة حماس 
على األوضاع فيه بالقـــوة بعد جوالت اقتتال 
مع القوات املوالية للسلطة الفلسطينية. وإلى 
جانب احلصار، شـــنت إسرائيل ثالث عمليات 
عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة؛ األولى 
نهاية عام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في 
نوفمبـــر 2012، وصوال إلى الهجوم األخير في 
متوز وأغســـطس عام 2014 ملدة خمسني يوما 
متواصلة. كما يعاني قطاع غزة من اســـتمرار 
االنقســـام الفلســـطيني الداخلي مـــع الضفة 
الغربيـــة وتعثر جهود املصاحلة وعدم بســـط 
حكومة الوفاق التي تشـــكلت في يونيو 2014 
ســـيطرتها على األوضـــاع فيه مع اســـتمرار 

خالفاتها مع حركة حماس.
ويقول الباحث احلقوقي في غزة مصطفى 
إبراهيم إن األوضاع االقتصادية الصعبة التي 
يعانيها ســـكان قطاع غزة واالرتفاع القياسي 
في معـــدالت الفقـــر والبطالة وغياب ســـيادة 
القانـــون والعدالة االجتماعية ونظام للضمان 
االجتماعي، كلها تعد أسبابا رئيسية لتصاعد 

معدالت اجلرمية.
ويشـــير إبراهيم إلى أن كثيرا من ســـكان 
غـــزة باتـــوا عاجزيـــن نفســـيا عـــن حتمل ما 
يعانيه القطاع مـــن أوضاع اقتصادية كارثية، 
وعـــدم قدرتهـــم علـــى تلبية احلـــد األدنى من 
احليـــاة الكرمية ألنفســـهم أو ألبنائهم. وينبه 
إلى مخاطر انتشـــار حـــاالت اليأس واإلحباط 
فـــي صفوف ســـكان غزة مع اســـتمرار أزمات 
نقص اخلدمـــات األساســـية جـــراء احلصار 
اإلســـرائيلي، واالنقسام الفلسطيني الداخلي، 

وما يسببه ذلك من ضغط نفسي هائل.
وفي ظل ذلك تســـود مخـــاوف في القطاع 
مـــن أن تتدحـــرج معدالت اجلرميـــة وحوادث 
الفوضـــى األمنية ككرة لهب لتهدد الحقا األمن 
والسلم الداخليني وتقود إلى واقع أكثر خطرا 
من الفوضى املنظمة. وفي هذا السياق، يحذر 
إبراهيـــم من أن اســـتمرار الوضع احلالي من 
فوضى وجرائم قتل وســـرقة متكررة في قطاع 
غـــزة خطير جدا ”بحيث يجعل كل االحتماالت 

مفتوحة بشأن مستقبل الوضع األمني“.
ويشـــدد الناشـــط احلقوقي الفلســـطيني 
علـــى أن حتقيـــق األمـــن واألمـــان للمجتمـــع 
الفلســـطيني يتطلـــب حتقيق األمـــن الغذائي 
اإلقصـــاء  وعـــدم  والصحـــي،  واالقتصـــادي 
واالجتثـــاث والكراهيـــة، واحلد مـــن البطالة 
والفقـــر والظواهـــر االجتماعية الشـــاذة التي 

تنهش اللحم احلي للمجتمع.
وتعتبر نســـبة البطالة في أوســـاط سكان 
قطـــاع غـــزة من بـــني األعلى فـــي العالم حيث 
تصل إلى حوالي 42.7 في املئة بحسب اجلهاز 
املركزي لإلحصاء الفلســـطيني. وأظهر تقرير 
صدر حديثا عن صندوق النقد الدولي أن قطاع 
غزة يعيش ظروًفا صعبـــة جًدا، وأن ما يقرب 
من ثلثي الشـــباب فيه دون وظيفة، ما أدى إلى 
تفاقم املصاعب االجتماعية والوضع اإلنساني 

املتردي أصال.

[ بوادر أزمة أهلية حادة تلوح بارتفاع نسبة الجريمة واإلعدامات  [ حركة حماس فشلت في إدارة القطاع اقتصاديا وسياسيا
غليان في غزة يؤشر على تحوالت من القاع االجتماعي إلى السطح السياسي

ــــــد من العوامل التي حتيط باملجتمع الفلســــــطيني في قطاع غــــــزة حتول هذه الرقعة  العدي
اجلغرافية الصغيرة إلى نقطة ساخنة من االضطراب االجتماعي والنفسي داخلها، ولعل 
مؤشــــــر ارتفاع نســــــبة اجلرمية في القطاع يدل على أن حركة حماس اإلســــــالمية فشلت 

بالفعل في إدارة القطاع الذي يعاني أزمات اقتصادية واجتماعية حادة.

في 
العمق

{ال يمكـــن تصـــور أن تكـــون إيران أو تركيا مناصـــرة لقضايا العرب، فحتى فلســـطين التي تعد 
القضية الكبرى أصبحت مصدرا للمساومة لدى األتراك}.

أحمد بان
باحث مصري في اجلماعات اإلسالمية

{مفوضيـــة األمم المتحدة لحقوق اإلنســـان أعربت عن بالغ قلقهـــا إزاء اإلعدامات في قطاع غزة 
واألجدر أن تعالج أسباب الجريمة جذريا وبطرق أخرى}.

فرحان حق
نائب األمني العام لألمم املتحدة
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مناخ مناسب لنمو الجريمة

بشـــكل  قـــادرة  غيـــر  حمـــاس 
فعلي علـــى معالجة المعضالت 
االجتماعيـــة التـــي يعانـــي منها 

الفلسطينيون في غزة

◄

مصطفى إبراهيم:
السكان باتوا عاجزين عن 

تحمل ما يعانيه القطاع من 
أوضاع اقتصادية كارثية

إيران وإسرائيل وتركيا أجزاء من أزمة اضطراب عربية مستمرة
} واشنطن - المنطقة العربية بكامل أجزائها 
االستراتيجية تعيش وضعا مضطربا ال يشي 
بأمـــل كبيـــر فـــي االســـتقرار مســـتقبال، على 
عكـــس القـــوى اإلقليمية التي تحيـــط بالعرب 
وتشـــكل أدوات ضاغطة للدفع نحو اســـتمرار 
تلـــك النزاعـــات، في حين أن تلـــك القوى تنعم 
باســـتقرار وعوامل قـــوة داخلية، وهذه القوى 
هي باألساس تركيا وإيران وإسرائيل. هذا ما 
جاء في تقرير تحليلي لشبكة ”ريل كلير وورد“ 

األميركية.
وأكـــد التقريـــر أن تلك القـــوى الثالث تعّد 
الـــدول األهم واألكثر فاعلية في المنطقة، وهي 
تشـــترك في الكثير من األشياء ولها رابط غير 
مرئـــي بالرغم مـــن أنها تبقى علـــى خالف في 
القضايا الرئيســـة. فكل هذه البلدان مســـتقرة 
داخليـــا، وحتـــى إن تعرضت تركيـــا لمحاولة 
انقالبية مؤخرا زعزعت حزب العدالة والتنمية 
الحاكـــم، فـــإن الرئيـــس رجب طيـــب أردوغان 
بصدد إعادة فرض الســـيطرة. وكل هذه الدول 
يقودها زعمـــاء صمدوا لوقـــت طويل، ولديها 
إمكانـــات اقتصادية هائلة، وكلها تســـير فيها 
األمور بشكل جيد بطرق تفتقر إليها أهم الدول 
العربية، ولديها القدرة على اســـتعراض القوة 
علنا وســـرا بطرق يمكن أن تساعد السياسات 

األميركية في المنطقة كما يمكن أن تعطلها.
وحتى قبل االنقالب الفاشـــل، كانت تركيا 
شـــريكا بالرغـــم مـــن طرحـــه إشـــكاالت على 
الواليات المتحدة. ومنذ انتخاب أردوغان ألول 
مرة رئيس وزراء في سنة 2003، أصبح الرجل 
تســـلطيا أكثـــر فأكثر وســـعى إلـــى الحصول 
على المزيد من الســـلطة، فقد عمد إلى اعتقال 
الصحافييـــن وعزل القضـــاة، وحاول التالعب 
بالمنظومـــة من أجل تعديل الدســـتور وزيادة 

سلطته كرئيس.
وخـــارج البـــالد أدت جهـــود أردوغان في 
تلميـــع صورته في العالم العربي واإلســـالمي 
عبـــر دعم حمـــاس وقطر والفلســـطينيين إلى 
تحييد مصر والعربية الســـعودية وإسرائيل. 
كما أن رفضه مراقبة الحدود مع سوريا بشكل 
فعال ومعارضتـــه لجهود الواليـــات المتحدة 

لدعم األكراد الســـوريين ضد الدولة اإلسالمية 
خلقـــا صورة لزعيـــم مهتم أكثر بهـــزم األكراد 
والحفـــاظ على مصداقيته اإلســـالمية من هزم 

الجهاديين.
ومـــن الواضـــح أن المحاولـــة االنقالبيـــة 
الفاشـــلة لن تؤدي إال إلى تغذيـــة الطموحات 
السياســـية ألردوغان في الداخل وزيادة رغبته 
في الســـلطة. ويالحظ بعد المحاولة االنقالبية 
أنهـــا أنتجـــت مؤشـــرات تصاعـــد للتوتر مع 
الخطـــاب  تصاعـــد  إذ  المتحـــدة،  الواليـــات 
المعـــادي ألميـــركا فـــي تركيـــا وذلـــك باتهام 
وزراء فـــي الحكومة التركية الواليات المتحدة 

بالتحريض على االنقالب.
ولئـــن كانت تركيا مســـببة لإلزعـــاج، فإن 
إيـــران أطلقت مجهـــودا كبيـــرا لمعارضة أهم 
السياســـات األميركيـــة فـــي المنطقة. صحيح 
أن طهـــران متمســـكة بالتزاماتهـــا الصارمـــة 
بموجـــب االتفاق النـــووي المبرم مـــع القوى 
الدولية في يوليو 2015، وبشـــكل من األشـــكال 
تتقابـــل مصالح أميـــركا وإيران فـــي القضاء 
على داعش، ولكن بأشـــكال متعددة أخرى، بما 
فيها سياسات إيران القمعية لحقوق اإلنسان، 
ومســـاندتها للتمـــرد فـــي اليمـــن والبحرين، 
ومساندتها للسياسات اإلجرامية لنظام األسد 
في ســـوريا، ودعمها للميليشيات الشيعية في 
العـــراق. وبذلك فإن طهران تبيـــن عزمها على 
ضمـــان بقـــاء نفوذها قويـــا، وتقييـــد النفوذ 
األميركـــي. والواقع هو أن إيـــران من المرجح 
أن تبقى أحـــد الخصوم األكثر عنـــادا ألميركا 
فـــي المنطقة، وهـــو ما من شـــأنه أال يترك إال 
فضـــاء محدودا جدا للتعـــاون الجاد، فما بالك 

بالتقارب خارج إطار االتفاق النووي.
وألن إســـرائيل حليـــف مقـــرب للواليـــات 
المتحـــدة فإنهـــا تنتمي إلى صنـــف مختلف، 
فهـــي الوحيدة مـــن بين الـــدول الثـــالث غير 
العربية التي تشاركها الواليات المتحدة القيم 
والمصالـــح، والوحيدة التـــي يوجد فيها دعم 
شـــعبي واســـع لعالقاتها بالواليات المتحدة. 
لكن ظهرت االنقســـامات في بعض المســـائل 
التعامـــل  كيفيـــة  (وبالخصـــوص  الرئيســـة 
مـــع البرنامـــج النـــووي اإليراني، وانتشـــار 
النفـــوذ اإليراني في المنطقـــة، وحول القضية 

الفلسطينية).
من الصعب ردم هـــذه الفجوات أثناء فترة 
هـــذه اإلدارة وربما أثنـــاء اإلدارة القادمة، لكن 
نظـــرا لطبيعة العالقة الخاصـــة بين الواليات 
المتحدة وإســـرائيل، من الواضـــح أنه توجد 
إمكانية أكبـــر لفض هذه الخالفـــات وإدارتها 

بطريقة تفصل العالقة األميركية اإلســـرائيلية 
عـــن روابط واشـــنطن بالحكومات فـــي تركيا 
وإيـــران حيث ال يوجد تطابـــق يذكر مع القيم 
والمصالح األميركية فضال عن قلة المســـاندة 

الشعبية.
بالنســـبة إلى أميركا، فإن الشرق األوسط 
بصـــدد التحـــول إلـــى مـــكان موحـــش جدا، 
فالواليـــات المتحدة ليســـت مورطـــة فقط في 
منطقـــة ال يمكنهـــا تحويلهـــا أو مغادرتها بل 
هـــي كذلك تتعامل مع شـــركاء بهـــم عيوب وال 

تتطابـــق مصالحهم فـــي الكثير مـــن القضايا 
مـــع مصالحها الخاصة، كمـــا أن هذا التحدي 
لـــن يخبو في وقـــت قريب إذ مـــن المرجح أن 
تواجه واشنطن في المستقبل المنظور شركاء 
عربا وغير عرب عازمين على خدمة مصالحهم 
فـــي الداخل والخـــارج في منطقـــة تعاني من 
االضطرابـــات وال تعيـــر المصالـــح األميركية 
اهتماما كبيرا. وتبقى الحقيقة غير المناســـبة 
سياســـيا هي كون واشـــنطن ربما ال تستطيع 

فعل شيء في هذه المسألة.

سير فوق مصالح العرب

القوى الثالث تعـــد دوال فاعلة 
في المنطقـــة ولهـــا رابط غير 
مرئـــي هـــو إدامـــة الصـــراع في 

المنطقة العربية

◄
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} هل ميكن للسياسة اخلارجية األميركية 
أن تتغّير في عهد املقيم اجلديد في البيت 

األبيض الذي بات مرّجحا أن يكون هيالري 
كلينتون؟

ثّمة مؤشرات كثيرة إلى أن تغييرا ما 
سيطرأ، علما أّنه ليس معروفا ما الذي 

ستؤول إليه أوضاع املنطقة العربية في ظّل 
نفض الواليات املتحدة يدها منها، وحصر 
اهتمامها باسترضاء إيران على حساب كل 

ما هو عربي في الشرق األوسط واخلليج.
كان آخر دليل على ذلك الكشف عن 

إرسال إدارة باراك أوباما ألربعمئة مليون 
دوالر، نقدا، إلى طهران في إطار تسوية 

قضايا عالقة بني البلدين منذ سنوات 
طويلة. يبدو أن املبلغ كان ثمنا ألربع رهائن 

أميركية أطلقت من السجون اإليرانية في 
أعقاب توقيع االتفاق في شأن امللّف النووي 

اإليراني!
ُيحتمل أن يطرأ تغيير على السياسة 

األميركية، ال لشيء سوى ألّن هيالري 
كلينتون مختلفة عن باراك أوباما من جهة، 

وإلى أّن الواليات املتحدة ال تستطيع، 
من جهة أخرى، إبقاء نفسها بعيدة لفترة 

طويلة عن الشرق األوسط على الرغم من أن 
اعتمادها على النفط اآلتي من اخلليج خّف 

إلى حّد كبير.
ليس ما يشير، أقّلـه إلى اآلن، إلى أن 

هنـاك ما سيحول دون وصول هيالري 
كلينتون إلى الرئـاسة. من بـني نقاط 

االختالف بينها وبني الرئيس احلالي، 
اعتقادها أن ال حاجة إلى مسايرة إيران في 

أي مكان من العالم ثمنا اللتزامها االتفاق 
النووي. تؤمن كلينتون بأّن من مصلحة 

إيران احترام بنود االتفاق وليس ما يدعو 
إلى التغاضي عما ترتكبه ال في العراق وال 

في سوريا وال في البحرين واليمن… وال في 
لبنان.

ال ميكن للسياسة األميركية إال أن تتغّير 
في اجتاه موقف أكثر إنسانية، خصوصا 
في سوريا حيث يتبّني كّل يوم أن الشعب 

فيها عانى الكثير بسبب سياسة قائمة على 
مراعاة إدارة أوباما إليران، واعتقاد الرئيس 
األميركي احلالي أّن في استطاعته التعاون 

مع الرئيس فالدميير بوتني للقضاء على 
اإلرهاب املمثل بـ”داعش“. لم ير أوباما سوى 

”اإلرهاب السّني“ الذي يرمز إليه ”داعش“. 
ال يريد أن يرى ”اإلرهاب الشيعي“ الذي 

ترمز إليه امليليشيات املذهبية التابعة إليران 
واملنتشرة في العراق وسوريا ولبنان واليمن 

وكادت تصل إلى البحرين وحّتى إلى دولة 
مساملة مثل الكويت.

من بني املؤشرات التي تدعو إلى بعض 
التفاؤل، أن أوباما اعترف أخيرا أن ليس 
في اإلمكان التخلص من ”داعش“ من دون 

التخلص من النظام السوري. ما هذا السّر 
اخلطير الذي كشف عنه الرئيس األميركي 

في وقت ال يوجد طفل في بلد مثل سوريا أو 
لبنان ال يعرف أن النظام السوري يعتبر، منذ 
قيامه، املتاجرة باإلرهاب عّلة وجوده وغطاء 

ملمارساته الطائفية واملذهبية التي أخذت 

ُبعدا جديدا بعد انتصار ”الثورة اإلسالمية“ 
في إيران والتعاون اجلدي بني اجلانبني في 

هذا املجال.
في الواقع، كشفت احلرب العراقية 

– اإليرانية التي استمرت ثماني سنوات 
عمق هذا التعاون بعدما أصبحت سوريا 
القاعدة اخللفية إليران طوال تلك احلرب 

التي استنزفت دول املنطقة. كانت تلك احلرب 
أفضل تعبير عن العقم الذي عانى منه النظام 

الذي أقامه صّدام حسني في العراق من 
جهة، ومدى تورط النظام اإليراني اجلديد 

الذي أقامه آية الله اخلميني في الرهان على 
اللعبة املذهبية واالستثمار فيها من جهة 

أخرى.
يظل السؤال عن مدى التغيير الذي 

سيطرأ على السياسة األميركية. هل سيكون 
تغييرا في العمق أم مجرد تغيير شكلي؟

إذا كانت هيالري كلينتون، التي 
ستستفيد إلى حد كبير من االنقسامات داخل 

احلزب اجلمهوري لالنتصار على دونالد 
ترامب، جّدية في انتهاج سياسة مختلفة، 
ولو نسبيا، في الشرق األوسط بدل تركه 
فريسة للميليشيات اإليرانية التي متنع 

حّتى بقوة السالح انتخاب رئيس للبنان، 
فإن نقطة البداية واضحة كل الوضوح. 

ال ميكن التفريق بني ميليشيا وأخرى في 
الشرق األوسط كّله وصوال إلى ليبيا، أي 
إلى ما هو أبعد من املشرق العربي. بكالم 

أوضح، ال ميكن أن تكون هناك حرب ناجحة 

على اإلرهاب من دون وضع كل املنظمات 
اإلرهابية، مبا في ذلك ”احلشد الشعبي“ في 

العراق، في سّلة واحدة.
هناك، بكل بساطة، مشروع توّسعي 

إيراني يقوم على االستثمار في إثارة الغرائز 
املذهبية وتوظيف امليليشيات خدمة لهذا 

املشروع الذي قضى على العراق وقضى على 
سوريا ويكاد يقضي على لبنان، لوال صمود 

أكثرية الشعب اللبناني ومقاومتها سالح 
”حزب الله“.

هل تبدأ هيالري كلينتون من حيث يجب 
أن تبدأ، أي من املباشرة برفض التفريق بني 

إرهاب وآخر، كما يفعل باراك أوباما؟
في النهاية، إذا كانت روسيا معنّية 

فعال باحلرب على اإلرهاب، سيكون عليها 
أن تختار بني بقاء بشار األسد ورحيله. ال 
ميكن قصف مدارس حلب ومستشفياتها 
حتت ذريعة التصّدي لإلرهاب ”السني“. 

ال ميكن بأي شكل جتاهل الدور الذي لعبه 
النظام السوري في خلق ”داعش“، وال 

املساعي اإليرانية لالستفادة من هذه الظاهرة 
اإلرهابية لتغيير الوضع القائم في العراق 

عن طريق عمليات تطهير ذات طابع مذهبي 
ملناطق معّينة بدءا من بغداد. لم تعد لبغداد 
عالقة بتلك العاصمة التي تضّم عراقيني من 
كّل الطوائف واملذاهب والطبقات االجتماعية.

بعد قرن على توقيع اتفاق سايكس 
– بيكو، ستتغّير املنطقة في العمق. هذا 
ما ستدركه روسيا أيضا وستسعى إلى 

االستفادة منه. ستتغّير اخلرائط. العراق 
الذي عرفناه انتهى، كذلك سوريا. لبنان 

مهّدد شئنا أم أبينا. ال ميكن االستخفاف، 
بأي شكل، بأن التغييرات ستشمل األكراد، 

الشعب الوحيد الذي حرم من دولة… إلى 
جانب الشعب الفلسطيني طبعا. ال شّك 

أن املوضوع الكردي كان من بني األسباب 
التي دعت الرئيس رجب طّيب أردوغان إلى 
الذهاب ملالقاة فالدميير بوتني. ال شّك أيضا 

أن مستقبل بّشار األسد كان موضع بحث بني 
الرئيسْني الروسي والتركي.

أي أميركا في عهد هيالري كلينتون؟ 
هل تلعب دورا في إعادة بعض التوازن إلى 

الشرق األوسط عبر سياسة ال تفّرق بني 
إرهاب وإرهاب، أم تبقى أسيرة سياسة 

باراك أوباما وسذاجة وزير اخلارجية جون 
كيري الذي ال يريد أن يرى أن ابتسامة وزير 

اخلارجية اإليراني محمد جواد ظريف ليست 
سوى قناع لسياسة أقل ما ميكن أن توصف 

به أّنها تعبير عن خبث واحتقار للعرب ليس 
بعدهما خبث واحتقار…

اجلواب بكل بساطة أن التغيير سيحصل، 
لكّن أحدا ال يستطيع التكهن مبداه، علما أن 

روسيا التي تشعر بأّن هذا التغيير قادم، 
بدأت روسيا تعد نفسها له. تفعل ذلك عن 
طريق االنفتاح على تركيا وبدء العمل مع 
دول مهّمة في املجموعة العربية من أجل 

تثبيت مواقعها في املنطقة مستفيدة من أّن 
سياسات إدارة باراك أوباما فرصة لن تتكّرر!

إذا أرادت هيالري كلينتون إثبات جديتها…

{إشكالية االتفاق النووي مع إيران هي كيف تعاطى معه أوباما، بصورة جعلته يأتي على حساب 

الخوف من خروج طهران من المفاوضات في حال قام أوباما بالضغط عليها في الملف السوري}.

فريد هوف
مستشار سابق للخارجية األميركية للشؤون السورية

{األولوية هي النتخاب رئيس للجمهورية بالطرق الدســـتورية، أما القول إن تيار المســـتقبل هو 

من يعطل انتخاب الرئيس عبر رفضه العماد ميشـــال عون فهذا اســـتهتار بعقول الناس}.

خضر حبيب
عضو كتلة املستقبل اللبنانية

} ال حديث في بيروت هذه األيام سوى عن 
مفاوضات جتري بني تيار املستقبل بزعامة 
الرئيس سعد احلريري وما يسمى بالتيار 

الوطني احلر بزعامة اجلنرال ميشال عون، 
والنظرية بسيطة جدا، ورمبا تكون مجرد 

شائعات، عون في قصر بعبدا الرئاسي 
واحلريري في السراي احلكومي، وشعار 

”التسوية“ معروف سلفا، إنهاء الفراغ.
ولهذه النظرية، وجه آخر كذلك، عون في 
بعبدا ال شك في ذلك، لكن مقابله في السراي 

احلكومي هو وزير الداخلية العتيد نهاد 
املشنوق، وكال الصيغتني تعني باختصار: 

ثنائية عون وتيار املستقبل.
هذه النظرية بحاجة إلى نقاش، فوصول 

عون إلى بعبدا يعني، باختصار، جناح 
النهج الذي سار عليه منذ عودته من املنفى 
بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق احلريري، 

تعطيل الدولة وتعـزيز امليليشيا، ومباركة 
هذا النهج تعني، باختصار، أنه لن يبقى 

مسيحي واحد في ١٤ آذار وسيرمتي 
كل مسيحيي لبنـان والعرب في احلضن 

اإليراني.
وهنا أكشف سرا رمبا لم يذع من قبل، 

قبل قيام حزب القوات اللبنانية الذي يتزعمه 
الدكتور سمير جعجع بترشيح عون رئاسيا، 
وقبل مبادرة احلريري – فرجنية، قام احلزب 

اإللهي بتوجيه رسالة إقليمية عبر نائب 
مسيحي سابق ”إذا وافقتم على سليمان 

فرجنية نسير به في الغد“، وهنا أشير إلى 
حادثة أعرف أطرافها جيدا، املرسل والرسالة 

والوسيط واملرسل إليه، وبعد أن أدى 
النائب السابق واجبه بأسابيع، بدأ تداول 
اسم فرجنية لكنه تعطل بسبب االصطدام 

اإليراني. السعودي – 
إذن، القضية باختصار، أن اجلنرال 

عون ال يريد استيعاب أن حزب الله ال يريده 

رئيسا للجمهورية، لو أراد ذلك فعال، جلمع 
مكونات حتالف ٨ آذار وأعلنوا ترشيح عون، 

ال يعقل أن احلزب اإللهي يستطيع إقناع 
حليفه الرئيس نبيه بري بتعطيل النصاب 

حتى ال يصل رئيس غير عون، لكنه غير قادر 
على إقناعه بالتصويت لعون، واحلقيقة أن 

الرئيس بري أراحنا كليا، فقد أعلن في طاولة 
احلوار مشكورا أنه لن يرشح عون مطلقا، 
ومعنى ذلك ببساطة أن حزب الله ال يريد 

عون في بعبدا مطلقا.
وفي نفس السياق، كان بإمكان احلزب 

اإللهي ”التحاور“ مع زعيم تيار املردة 
باالنسحاب  سليمان فرجنية و”إقناعه“ 

ملصلحة عون، أي أن حزب الله ال يبذل أي 
جهد يوصل عون إلى حلمه الذي دمر من 

أجله الدولة واملسيحيني، كيف يطالبون تيار 
املستقبل، وهو من قوى ١٤ آذار، بالتصويت 
لعون الذي ال يجد اإلجماع داخل حلفائه من 

قوى ٨ آذار؟ واألهم من ذلك أن عون ليس 
بحاجة إلى أصوات تيار املستقبل كي يصبح 
رئيسا، فمجموع أصوات حزب الله وملحقاته 

وحركة أمل والتيار العوني والقوات 
اللبنانية وكتلة وليد جنبالط – الذي لم ميانع 

التصويت لعون – كافية جدا لتنصيب عون 
رئيسا.

املسألة وما فيها، أن حزب الله يرتهن 
املوقع املسيحي األول الوحيد في العالم 

العربي، ويرتهن الدولة اللبنانية ملصلحة 
حساباته اإلقليمية، هو اآلن يريد الفراغ 

رئيسا لتمرير الوقت املرتبط بأحوال سوريا، 
لكنه بعد الفراغ، غالبا، سيسير بفرجنية أو 

بشخصية توافقية إلى قصر بعبدا.
لذلك ليس أمام عون، إذا أراد دخول قصر 

بعبدا حقا، أن يطرق بابني، األول هو بيت 
الوسط في بيروت، والثاني هو قصر عرقة 

في الرياض، وما كانت لتتاح له هذه الفرصة 

– أصال – لوال قيام القوات اللبنانية بتبني 
ترشيحه الرئاسي.

املشكلة أن مشاكل عون ال تعد وال 
حتصى، بداية هو يريد الرئاسة األولى 
للزعيم املسيحي األول، لكنه تآمر على 

الرئاسة الثانية وتآمر على السني األول 
بإسقاط حكومته، ويريد االستمرار في التآمر 

بالعبث في قانون االنتخابات، ومشكلته 
الثانية أنه كبعض السياسيني اللبنانيني، 

يحاول التذاكي على اململكة العربية 
السعودية وعلى العرب، ال ميكن أن تكون 

عربي االنتماء وإيراني االنتماء في آن واحد.
عالقة اململكة لن تكون جيدة بأي سياسي 
لبناني، ما لم تكن عالقة هذا السياسي جيدة 

بالسنة، وعون منذ رجع من املنفى وهو 
ال يفعل شيئا إال ضرب السنة مباشرة، أو 
تغطية حزب الله في ضربه للسنة، وبعد 

ترشيحه من القوات اللبنانية لم يتغير عون، 
سلوكا وخطابا، قيد أمنلة، بل رمبا ازداد 

سوءا، لذا عليه أن يدرك أن الدول والطوائف 
لن تتغير، املطلوب أن يتغير هو.

إنني أمتنى أال تكون صيغة التفاوض 
املتداولة صحيحة، فدخول عون إلى 

قصر بعبدا حدث لـن يتحقق إال عبر قرار 
حريري أو سني، لذلك، وحيث أن حزب الله 

ال يريد عون رئيسا، يجب أن يدفع عون 
ثمنا حقيقيا، وقد أراحتنا ورقـة التفاهم 
العونية – القواتية من كالم كثير أهمـه 

االلتزام والتمسك باتفاق الطائف، لكن هناك 
نقاط أهم ال بد من حسمها، منها: حكومة 

بال ثلث معطل قبل االنتخابات النيابية 
وبعدها، قانون انتخابي أكثري يراعي 

املناصفة، جتديد االلتزام باحملكمة الدولية 
وبإعالن بعبدا، قيادة البنك املركزي، إيقاف 

”الزكزكات“ حول قيادة األمن الداخلي وشعبة 
املعلومات تعيينا وعمال.

إن محاولة تكييف صيغة أخرى لثنائية 
عون واملستقبل، بأن يكون عون في بعبدا 
والوزير نهاد املشنوق في السراي يجب 
استبعادها كليا، ومن أسباب ذلك تراجع 

شعبية املشنوق السنية بعد اجتماع وفيق 
صفا الشهير وحادثة املوقوفني اإلسالمويني 

وهجومه على اململكة، فضال عن أن هذا 
الثمن ميكن دفعه في أي وقت، بينما القضية 
األساس اآلن هي متحيص النوايا وترسيخ 

األسس، هل مشروع عون مازال ضد السنة أو 
تغير، وعليه لن يقتنع أحد بشخصية سنية 

إال من الصف األول، كزعيم تيار املستقبل أو 
كالرئيس فؤاد السنيورة، أما بعد االنتخابات 
النيابية فلتقل الكتلة السنية األكبر كلمتها أو 

فلتتوافق مع البقية.
ومن حيث الشكل، أعتقد أن مفاوضات 
ثنائية بني املستقبل وبني العونيني خطأ 
كبير، إذ كنت أمتنى أن تتم بني املستقبل 

وبني الثنائية املسيحية (القوات والعونية) 
فيشكل هذا ضغطا على مسببي الفراغ، وفي 
نفس الوقت تتكشف كل امللفات فوق الطاولة 

مع حظوظ أكبر للحل.

ثنائية عون والمستقبل

أي أميركا في عهد هيالري كلينتون؟ 

هل تلعب دورا في إعادة بعض التوازن 

إلى الشرق األوسط عبر سياسة ال تفرق 

بين إرهاب وإرهاب، أم تبقى أسيرة 

سياسة باراك أوباما وسذاجة وزير 

الخارجية جون كيري

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

أحمد عدنان
كاتب سعودي
ننانا أأ

ي و ب
حزب الله يرتهن الموقع المسيحي 

األول الوحيد في العالم العربي، 

ويرتهن الدولة اللبنانية لمصلحة 

حساباته اإلقليمية، وهو اآلن يريد 

الفراغ رئيسا لتمرير الوقت المرتبط 

بأحوال سوريا

وصول عون إلى بعبدا يعني، باختصار، 

نجاح النهج الذي سار عليه منذ عودته 

من المنفى بعد اغتيال الرئيس الشهيد 

رفيق الحريري



9الجمعة 2016/08/12 - السنة 39 العدد 10363

آراء
} تكلم زعيما روسيا وتركيا قليال عن امللف 

السوري، لكنهما أغلقا الباب عليهما إلى 
ساعة متأخرة من الليل للحديث عن سوريا، 

وعن سوريا فقط، وراء تلك األبواب. وفي ذلك 
الصمت وذلك التكتم ما يفيد أن لبنات تسوية 

تتراكم وأن ”إمكانات االتفاق“ التي أعلنها 
بوتني قبل االجتماع الليلي هي قْيد التشّكل. 

ليس في األمر تنجيما، بل إن تفاصيل 
ميدانية في الداخل السوري ستفصح، ال 

شك، عن خفايا اخللطة التي ستؤسس لتلك 
املقاربة املشتركة في امللف األكثر مثارا للجدل 

بني الطرفني.
تكشف قمة سانت بطرسبورغ بني رجب 
طيب أردوغان وفالدميير بوتني عن جانب 

شخصي في طباع الرجلني يعّطل ويربك 
ويطّور وينّمي العالقات بني روسيا وتركيا. 

يكاد الزعيمان يتشابهان في الطموحات 
وفي اخليبات. بوتني يتحّدر من حلم الدولة 
السوفيية مترامية األطراف حديدية النفوذ، 

وأردوغان يستدعي طموحات من قدمي 
العثمانية التي كانت تقارع العالم زعامة 

الكون. وفي قصة األحالم اصطدام بواقع لئيم 
يهيمن عليه الغرب بزعامة الواليات املتحدة، 

الذي مازال يذّكر احلاملني بواقع الراهن، 
وتقادم املعادالت السوفياتية العثمانية 

السابقة.
عشية القّمة الروسية التركية سّربت 

املداوالت  الصحافة التركية ما أسمته ”أسرار“ 
الدبلوماسية التي أفضت إلى املصاحلة بني 
موسكو وأنقرة. في مضمون التسريبات أن 
رسالة االعتذار مت نحتها مبا ميكن قراءتها 

خالية من االعتذار ومتضمنة له. وفي 
مضمون التسريبات ما ُيفهم منه أن الرئيس 
الروسي كان تواقا إلى تلك املصاحلة كتوق 
الرئيس التركي إليها، وأن سرعة البّت في 
املوضوع من خالل دعوة وزير اخلارجية 

التركية من قبل نظيره الروسي إلى منتجع 
سوشي وإعالن املصاحلة، تعكس ”حاجة“ 

مشتركة لرسم معالم مشتركة في لقاءات 
عاجلة.

في لغة اجلسد التي عّبر عنها الزعيمان 
ما يفهم منه تدلًال بوتينيا مقابل التودد 

التركي. لكن األمر ال يعدو كونه حردا مفهوما 
للضحية (التي ُقتل طياروها وأسقطت 
مقاتلتها) على اجلالد (الذي تلى فعل 

الندامة قبل أسابيع). كان واضحًا أن بوتني 
وأردوغان يستعجالن الطقوس والشكليات 

ويريدان الغوص في امللفات الكبرى. 
وللمفارقة، فإن في ذهن الرجلني تواطؤا 

خبيثا على أال يسمحا لـ“التفصيل“ السوري 
بالتشويش على صفاء مراميهما.

االقتصاد.. االقتصاد.. االقتصاد، وال شيء 
غير ذلك في الوقت الراهن. ال يخطط سلطان 

تركيا ألن ينهج خيار احللف اإلستراتيجي مع 
روسيا باملعنى السياسي واجلغراسياسي، 

فذلك سابق كثيرا ألوانه، ورمبا لن يصله 
في أي أوان. باملقابل لم يخطر ببال قيصر 
روسيا حلظة واحدة أن تكون تركيا جزءا 

من أوراسيا الروسية وال حلقة داخل سلسلة 
حتالفاته العتيدة. لكن الثابت أن رجب 
طيب أردوغان احلانق على هذا الغرب 

الذي خذله في امتحان محاولة االنقالب، 
بعد أن خذله مرارا في مسألة العضوية 

في االحتاد األوروبي ومسألة التعاطي مع 
احلالة السورية، ذاهب بجّدية إلى إنعاش 
اخليار الروسي ليس من أجل جعله بديال 

عن ذلك الغربي األطلسي، بل من أجل تقوية 
أوراقه كشريك أساسي ووازن داخل املنظومة 

الغربية ببعديها السياسي والعسكري.
والثابت أيضا أن فالدميير بوتني الذي 

يواجهه الغرب بلؤم في ”عقر داره“ منذ 
استدراج دول أوروبية شرقية إلى عضوية 

”الناتو“، ومنذ اقتحامه الفضاء الروسي 
عبر أوكرانيا يحّصن نفسه بالعّدة املنزلية، 

لكن أيضا من خالل تقارب الفت بدأه مع 
إسرائيل وُيلحقه هذه األيام بذلك مع تركيا. 
وفي إستراتيجية بوتني (ما يشبه تلك التي 

ينتهجها أردوغان) عزم على تقوية أوراق 
الشراكة التي يريد للغرب أن يعترف له بها 

في العالم.
أن يعلن وزير الطاقة الروسي أن البلدين 
عازمان على بناء خط ”السيل التركي“ لسوق 

الغاز الروسي إلى أوروبا، فذلك يعني أن 
العالقة بني البلدين لم تعد حتتمل سقطات 

وزالت كتلك التي جرت بسبب إسقاط األتراك 
للمقاتلة الروسية على حدودهم. وبالتالي فإن 

طبيعة العالقة اجلديدة التي تربط البلدين 
مبشتركات حياتية إستراتيجية حقيقة في 
قطاع االقتصاد حتتاج إلى احترام متبادل 

ألجنداتهما وهواجسهما. لكن املشروع 
العمالق يعني أيضًا (رغم إعالن بوتني املهّذب 

بأنه سيستشير األوروبيني) أن املستهلك 
األوروبي سيتسّلم الغاز الروسي عن طريق 

تركيا، مستغنيا بذلك عن طريق أوكرانيا 
العزيزة على قلب واشنطن وعواصم القرار 

في االحتاد األوروبي. ورمبا ميّثل ذلك 
املشروع عينه وجهًا من وجوه املواجهة 

التركية الروسية املشتركة ألوروبا.
على أن االتفاق على ”السيل التركي“ 

يسحب اخليار السوري كنقطة تقاطع لغاز 
الشرق نحو الغرب من التداول، على نحو 

يبّرئ روسيا نظريا من أي مصالح لها 
عالقة بسوق الغاز في أجندتها السورية، 

كما يخّلص تركيا من اخلشية من ملف بهذا 
احلجم ضمن حساباتها داخل الصراع 

السوري الراهن. وال ريب في أن تقارب روسيا 
وتركيا مع إسرائيل يصّب داخل ورشة 

مصالح مشتركة لها عالقة بسوق الغاز مبا 
يؤسس لتوافق الرؤى، ال سيما في املسألة 

السورية. لكن ما هو متعّلق برحالت غاز 
املنطقة نحو أوروبا ميّثل جانبا واحدًا من 

جوانب انخراط تركيا وروسيا في هذا البلد، 
ذلك أن ملوسكو وأنقرة مصالح إستراتيجية 

تتعلق باألمن والدور الذي ترسمه العاصمتان 
لتوطيد وجودهما اإلقليمي والدولي.
يكشف أردوغان أن حجم التبادل 

االقتصادي بني البلدين وصل إلى 35 مليار 
دوالر وأنه انخفض بعد أزمة إسقاط امليغ 

الروسية إلى ما يتراوح ما بني 27 و28 مليار 
دوالر. ويكفي تأمل أرقام ما بعد األزمة 

الستنتاج حجم التشابك االقتصادي الهائل 
بني البلدين واإلمكانات الكامنة للوصول 
إلى مستوى الـ100 مليار دوالر التي ذكر 

أردوغان أنه يطمح إليها، لكي يفهم املراقب 
حجم املراهنات املشتركة على االقتصاد 

توافقات، حتى في  واستعدادهما لـ“نحت“ 

سوريا، لبلوغ أعلى مستويات االنتعاش في 
أحجام االستثمار ومعدالت التنمية.

كان واضحا أن التقارب الروسي التركي 
يجري وفق عزف دقيق ممهد لقمة الزعيمني. 

توقفت املنابر الرسمية كما اإلعالمية في 
البلدين عن التلميح مبا من شأنه التشويش 

على ورشة املصاحلة. تبّرأ اإلعالم التركي 
من أي توّرط لتركيا في دعم الهجوم الذي 

شنته املعارضة السورية وأدى إلى فك 
احلصار عن املناطق التي تسيطر عليها في 
حلب، حتى أن أقالما عربية مقّربة من أنقرة 

لم جتد في الهجوم املعارض إال ”هدية“ 
َتَصادَف وقوعها قبل أيام من زيارة أردوغان 

لسانت بطرسبورغ، فيما كان الفتًا سكوت 
اجلانب التركي عن الهجوم الذي شّنه النظام 
وحلفاؤه مبباركة روسية قبل ذلك لـ“إسقاط“ 
حلب. باملقابل لم يصدر عن اجلانب الروسي 
الرسمي واإلعالمي ما ُيفهم منه اتهام لتركيا 

بالوقوف خلف هجوم املعارضة.
لكن احلكمة تقضي بالتسليم بأن االتفاق 

بني البلدين لتسوية الوضع السوري 
مستحيل هذه األيام، ذلك أن الطرفني ليسا 
وحيدين في امليدان السوري، وأن لآلخرين 
دلو يدلون به في العالم، وأن احلديث عن 
”تشكيل جلنتني من اجلانبني لبحث األزمة 

السورية“، لهو تأسيس للتعايش حتت سقف 
اخلالف وحصر الصدام في امليدان السوري 

إلى حدود مقبولة ال تربك ورش االقتصاد.
يلتقي بوتني نظيره التركي ويختلي به 
لنقاش املسألة السورية وهو يعرف الدور 
القدمي واجلديد ألنقرة في دعم املعارضة، 
وهو لم يعر التقارير التركية املتبرئة من 

هجوم املعارضة األخير أي اهتمام. ويعرض 
أردوغان وجهة نظره في سوريا مدركًا 

لسقوط طموحاته في إزالة نظام األسد وإقامة 
نظام حليف له، كما يدرك الدور الروسي الذي 
حال، ويحول، دون ذلك. صحيح أن رجل تركيا 

يحمل في جيبه إجناز املعارضة وموقف 
أوباما وحلفائه األوروبيني املطالب بضرورة 

رحيل بشار األسد، لكنه أضحى يعرف أن دون 
األمر عقبات ال ميكن تذليلها يوما إال باالتفاق 

الكامل والشامل مع ”الصديق“ بوتني.

بوتين – أردوغان: كيف نبعد نيران سوريا عن {السيل التركي}

{نختلف مع روســـيا حول مصير الرئيس الســـوري بشار األسد، لكن اختالفنا حول األسد ال يعني 

إنهاء الحوار حول سوريا أو تبني مواقف أخرى}.

مولود جاويش أوغلو
وزير اخلارجية التركي

{حكومـــة يوســـف الشـــاهد المقبلـــة ســـتكون حكومـــة محاصصة حزبيـــة وإعادة استنســـاخ 

للحكومات السابقة وهي بعيدة كل البعد عما سمي بحكومة الوحدة الوطنية}.
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} أداء اليسار السياسي والنقابي التونسي 
في الفترة األخيرة يشكل مادة مهمة للتحليل. 

وسنتولى مناقشة هذا األداء في ما تعلق 
مبوضوع شغل الرأي العام في تونس وهو 

مبادرة رئيس اجلمهورية الباجي قائد 
السبسي املتعلقة بتشكيل حكومة وحدة 
وطنية بديلة عن حكومة احلبيب الصيد 

القائمة والتي شكلها ائتالف حزبي رباعي 
تقوده حركة نداء تونس وحركة النهضة.

السائد في تونس هو تصنيف هذا 
االئتالف بأحزابه األربعة ضمن اليمني في 

أشّد وجوهه محافظة؛ بوجهه الليبرالي ممثال 
في حركة نداء تونس ووجهه الديني متجسدا 
في حركة النهضة. ومع هذه اليمينية الفاقعة 
فإّن تشكيالت من اليسار السياسي والنقابي 

التونسي جتاوبت مع مبادرة السبسي 
وأقبلت على املشاركة في تفعيلها.

ال بّد من التذكير بكون هذه املبادرة وردت 
في سياق دقيق مستهدفة تشكيالت اليسار 
إلغوائها بااللتحاق بها وضمان مساندتها. 
هذا السياق ميكن تلخيصه في نقطتني عّبر 

عنهما الرئيس السبسي يوم ٢ يونيو املاضي 
وهو يطلق مبادرته في التلفزيون الرسمي 

التونسي. النقطة األولى هي أّن السبسي رّدد 
في كلمته أّن مبادرته جاءت تفاعال مع مطالبة 
املعارضة له بإنقاذ تونس، ولكنه قال إّنه رأى 

أّن املرحلة ليست مرحلة إنقاذ وإّمنا مرحلة 
وحدة وطنية. والثانية كونه وّجه مبادرته 

إلى اليسار النقابي ممثال في االحتاد العام 
التونسي للشغل مطالبا إّياه باملشاركة في 

احلكومة املراد تشكيلها.
ملبادرة السبسي مسار حّدده صاحبها 

بدأ باإلعالن عنها، ثم الدعوة إلى االلتحاق 
بها، ثم بدء املشاورات حولها، فتشكيل 

اللجنة الفنية املكلفة بصياغة وثيقة االتفاق، 
فمناقشة الوثيقة، فالتوقيع على اتفاق 

قرطاج، فاختيار رئيس احلكومة اجلديد، 
فمناقشة هيكلة احلكومة، فاختيار أعضائها. 

وربط السبسي مبادرته بآجال نافذة ال 
تتجاوز الشهر معلنا أمام الشعب التونسي 
أّن أمرها سينتهي قبل عيد الفطر ألّن تونس 

لم تعد حتتمل التأجيل في نظره.
تعاطى اليسار السياسي والنقابي 

التونسي مع مبادرة السبسي بطريقتني. 
األولى كانت إعالن املقاطعة بعد تقييم 

للمبادرة خلص إلى أنها ال تهدف إلى الوحدة 
الوطنية، بل إلى إنقاذ االئتالف احلاكم 

وإنقاذ حزب نداء تونس الذي أسسه رئيس 
اجلمهورية ووصل به إلى احلكم وسّلم عنانه 

إلى جنله. وهذا موقف اجلبهة الشعبية.
ومع ما في هذا املوقف من مبدئية، فإّنه 

ال يخلو من تسّرع إذ حرم أصحابه من 
هامش مهم للمناورة والضغط على االئتالف 

احلاكم الذي كان في موقف هش التجأ فيه 
إلى كاريزما السبسي ومنصبه لتخليصه 

من ورطة الفشل في حكم احملاصصة الذي 
اختاره؛ فلو حضرت اجلبهة اللقاءات األولى 
على األقل، وعبرت عن موقفها مباشرة أمام 
الرئيس وحلفائه القدامى واجلدد وحّملتهم 

مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، لكان 
ذلك أجدى. أيضا، لو انسحبت اجلبهة بعد 

االستماع وإبداء الرأي وطرح بدائلها لإلنقاذ 
ومفهومها للوحدة الوطنية، لكان ذلك أنفع. 

لم يكن ذلك ليضير اجلبهة في شيء، بل كان 
سيخّفف عنها حّدة التهمة بالرفض ألجل 
الرفض التي يتهمها بها خصومها وهي 

تؤكدها بسلوكها دون إرادة منها. كان موقف 
اجلبهة مبنّيا على اإلعالن ال على نتيجة 

التفاوض والنقاش. ولهذا ظّلت في حاجة إلى 
التبرير ألّن موقفها انبنى على الغائب ال على 

احلاضر كما يقول الفالسفة العرب القدامى.
طريقة التعاطي الثانية مع مبادرة الرئيس 

السبسي كانت القبول واملشاركة وعّبر 
عنها االحتاد العام التونسي للشغل وثالثة 

أحزاب سياسية هي حزب املسار الدميقراطي 
االجتماعي واحلزب اجلمهوري وحركة 

الشعب. وما نستنتجه ونحن نتابع أداء هذه 
األطراف في تعاطيها مع مسار املبادرة الذي 

ذكرناه أعاله أّنها، رغم انتمائها إلى نفس 
املراجع اليسارية ورغم تقاربها احلزبي، 

ورغم ووجود الكثير من القياديني واملناضلني 
الذين ميارسون العمل السياسي والعمل 

النقابي، دخلت إلى هذه املبادرة بشكل فردي 
ودون أدنى درجات التنسيق.

فاالحتاد في تعامله مع األحزاب اليسارية 
يرفع كعادته دائما شعار االستقاللية واحلياد 
والوقوف على نفس املسافة من اجلميع خالفا 

لتعامله مع اليمني احلاكم. واألحزاب الثالثة 
األخرى دخلت املشاورات وكّل منها يحمل 

طموحه الذاتي حتت إبطه. من ذلك أّن األمني 
العام حلزب املسار، سمير الطيب، كان ميّني 

نفسه بحقيبة وزارية إّبان تشكيل حكومة 
احلبيب الصيد إذ كان من أوائل املشاركني في 
مشاوراتها حتى قبل اختيار رئيس احلكومة. 

أما احلزب اجلمهوري فاشتغل على 
اسم زعيمه أحمد جنيب الشابي طارحا إّياه 

االسم املناسب ملواصفات رئيس احلكومة 
املقبل، بعد أن كان الرجل قد أعلن اعتزاله 

العمل السياسي عقب الهزمية االنتخابية في 
تشريعية ورئاسية ٢٠١٤.

حركة الشعب، ذات الهوية الناصرية 
والتي كان قد أسسها الشهيد محمد 

البراهمي، فكانت مدفوعة بحماس الفائز 
بثالثة مقاعد برملانية، فهي من هذا اجلانب 

أكبر من حزبي املسار واجلمهوري مجتمعني 
وإن كانا أكبر منها تاريخا ونضاال.

استمّرت مشاركة األحزاب اليسارية 
الثالثة في املبادرة إلى حّد توقيع اتفاق 

قرطاج الذي سبق اإلعالن عن اسم رئيس 
احلكومة املكلف. وعند اختيار يوسف 

الشاهد لتشكيل احلكومة اجلديدة، أعلن 
املسار واجلمهوري وحركة الشعب مقاطعة 

املشاورات في منتصف الطريق أي قبل 
مناقشة هيكلة احلكومة واختيار األعضاء 

املناسبني لتنفيذ اتفاق قرطاج احتجاجا على 
اسم رئيس احلكومة الذي اقترحه رئيس 

اجلمهورية وباركه االئتالف الرباعي احلاكم 
مضافا إليه حزب املبادرة الدستورية، بينما 

حتفظ احتاد الشغل على اسم رئيس احلكومة 
املكلف ولكنه استمر في املسار املتفق عليه.
األحزاب اليسارية الثالثة التي غادرت 
مسار تفعيل مبادرة تشكيل حكومة وحدة 

وطنية في منتصف الطريق خدمت خصومها 
التي جاءت ال لتشاركهم وإمنا لتفتك منهم 
جزءا مما بني أيديهم من سلطة. ولكن قادة 

االئتالف الرباعي كانوا أكثر حنكة من 
األحزاب اليسارية، فلم يهبوها إّال قبض 

الريح بعد أن ضمنوا توقيعها على ميثاق 
قرطاج امللزم. فلقد وّقعت األحزاب اليسارية 
الثالثة على وثيقة ومسار غادرته بإرادتها 

دون أن تستكمل دورها فيه. وهو موقف 
عليها وليس لها ولن يوقف مسار املبادرة 

ولن مينع يوسف الشاهد من تشكيل حكومته.
أما االحتاد العام التونسي للشغل فإنه 

ملتزم مبواقفه وسائر في مسار احلكومة 
اجلديدة إلى نهايته إذ كان االجتماع األول 

لرئيس احلكومة املكلف مع األمني العام 
لالحتاد ورئيس حركة النهضة. ولكن يبدو أّن 
االحتاد يسير على غير هدى، إذ أّنه يتناقض 

مع شعاراته ومبادئه وخياراته التي عّبرت 
عنها ومارستها نقاباته القطاعية التي كانت 
سوط عذاب لوزراء االئتالف الرباعي بسبب 

ميلهم إلى تنفيذ برامج صندوق النقد الدولي 
ال سيما في القطاعات العمومية الكبرى 

كالتربية والصحة والنقل واالتصاالت.
فأي منطق في أن يتصدى االحتاد لوزراء 

االئتالف الرباعي ويتحالف مع االئتالف 
نفسه ويشاركه إنتاج نفس اخليارات وإن 

تغيرت األسماء؟ االحتاد كان يردد دائما أّن 
ممارسة نفس السياسات واخليارات ال ميكن 

أن تؤّدي إّال إلى نفس النتائج. هذا طبعا 
إلى جانب الشوائب التي حتوم حول النية 

احلقيقية من وراء هذه املبادرة.
املعارضة السياسية والنقابية اليسارية 
التونسية قّدمت خلصومها خدمات مجانية 

وساهمت في إنقاذ حكمهم الفاشل وزادت في 
تعميق أزمة الشعب التونسي وأفرغت حكومة 

الوحدة الوطنية من محتواها، إذ لن تكون 
حكومة وحدة وطنية تشارك فيها املعارضة 

اليسارية واالحتاد العام التونسي للشغل، 
وإمنا ستكون حكومة االئتالف الرباعي 

الثانية يرأسها وزير من احلكومة التي طردها 
االئتالف الذي شّكلها ومنحها ثقته وسيترسم 

فيها وزراء منها. وهو وضع شبيه بحكومة 
الترويكا الثانية التي خلف فيها أحد وزرائها 

رئيسه وآلت إلى فشل أفظع. فلماذا فعل 
اليسار السياسي والنقابي التونسي بنفسه 

وبالشعب التونسي ما فعل؟

اليسار السياسي والنقابي التونسي في خدمة خصومه
مصطفى القلعي
كاتب وباحث سياسي من تونس

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

المعارضة السياسية والنقابية 

اليسارية التونسية قدمت لخصومها 

خدمات مجانية وساهمت في إنقاذ 

حكمهم الفاشل وزادت في تعميق 

أزمة الشعب التونسي وأفرغت حكومة 

الوحدة الوطنية من محتواها

ال ريب في أن تقارب روسيا وتركيا مع 

إسرائيل يصب داخل ورشة مصالح 

مشتركة لها عالقة بسوق الغاز بما 

يؤسس لتوافق الرؤى، ال سيما في 

المسألة السورية



شادي عالء الدين

} مـــازال لبنـــان يعانـــي مـــن جمـــود حركة 
السياحة بسبب األوضاع السياسية واألمنية 
املضطربة داخله وفي البلدان املجاورة له، رغم 
تفاؤل البعض بتحســـنه باعتبار أنه لم يصل 

إلى حد اآلن إلى درجة الكارثة.
وتكشف األرقام الرسمية وغير الرسمية أن 
القطاع تكبد خســـارة بلغـــت قرابة 4 مليارات 
دوالر خـــالل الفتـــرة املاضية جراء انحســـار 
السياحة اخلليجية وال سيما السعودية التي 
تشـــكل عصب الســـياحة في لبنان، وأن تأثير 

ذلك التراجع كارثي بكل املقاييس.
ودخلـــت صناعـــة الســـياحة اللبنانية في 
أزمـــة بإعـــالن دول اخلليـــج أواخـــر فبرايـــر 
املاضـــي، تعليق الرحالت إلـــى بيروت وحثت 
مواطنيها على مغادرة لبنان، باستثناء حاالت 

طارئة تستدعي وجودهم هناك.
وجاء القرار بينما كانت احلكومة اللبنانية 
والعديـــد من مؤسســـات القطاع اخلاص تنفذ 
لزيـــارة البالد  وحمـــالت ترويجيـــة  خطوات 
بســـبب تراجع الوفود الســـياحية، تزامنا مع 

استمرار التوتر في الشرق األوسط.
ويعـــول لبنـــان بصـــورة كبيرة جـــدا منذ 
ســـنوات طويلة علـــى الســـياحة الوافدة من 
دول اخلليج في حتصيل عائدات تشـــكل أحد 
اإليرادات الرئيســـة خلزينة الدولة وسط شح 
كبير في املوارد، إلـــى جانب ارتفاع مطرد في 

حجم الدين اخلارجي.
وال يخفـــي اخلبـــراء، ومن قبلهـــم أرباب 
اخلـــاص،  القطـــاع  مـــن  الســـياحة  صناعـــة 
خشيتهم الشديدة من تكرار الوضع مرة أخرى 
هذا العام، والذي سيكون األسوأ على األرجح 

منذ اندالع األزمة السورية في 2011.
ووفقا ألرقام وزارة الســـياحة فإن التراجع 
فـــي القطاع اســـتمر بوتيـــرة عاليـــة منذ ذلك 

التاريخ، إذ بلغ في 2012 حوالي 40 باملئة، وزاد 
في العـــام املوالي ليصل إلى نحـــو 57 باملئة، 
وليرتفع العام املاضي إلى مستوى قياسي بلغ 

قرابة 74 باملئة.
وقلل خبراء اقتصاد في لبنان من الصورة 
القامتة للوضع السياحي الذي متر به البالد، 
ودعوا إلى عـــدم املبالغة في تقدير آثار انكفاء 
السياحة اخلليجية رغم أن نتائج هذا االنكفاء 
ســـيئة ولكنها مضبوطـــة، وأن احلديث حول 
خســـائر هائلة أصيبت بهـــا الفنادق هو كالم 

غير دقيق.
وقال اخلبيـــر لويس حبيقـــة في تصريح 
لـ”العـــرب“ إن ”هنـــاك مبالغـــات كبيـــرة فـــي 
احلديث بشأن هذا املوضوع. صحيح أن دخل 
الفنادق تراجع ولكنها جنحت في اســـتيعاب 
األزمة، وأقامت عملية إعادة هيكلة، ولم يسجل 

إقفال أي فندق بارز“.
وأشـــار إلى أن مناطق قليلـــة تأثرت أكثر 
مـــن غيرها من قبيل مناطـــق بحمدون وعاليه 
وصوفر، التي ميتلـــك فيها اخلليجيون بيوتا 
ومراكز إقامة، وكانوا قد شـــكلوا لفترة طويلة 
القسم األكبر من شاغلي املرافق السياحية في 
تلـــك املناطـــق. وأوضح أن مناطـــق أخرى من 
قبيل املنت وكســـروان لم تتأثـــر بهذا التراجع 
حيـــث تقوم الســـياحة فيهـــا على الســـياحة 

اللبنانية الداخلية واخلارجية في الغالب. 
ومع ذلك، يؤكد حبيقـــة أن لبنان لم ينجح 
في اســـتعادة أمجاد السياحة اخلليجية التي 
كانـــت قائمة قبل احلرب األهليـــة إطالقا، وأن 
الســـياحة اخلليجية بعد احلرب فقدت بريقها 
وزخمها، وضاق كثيرا حجم اإلنفاق باملقارنة 
مع اإلنفاق الضخم الذي كان ســـمة الســـياحة 

اخلليجية قبل احلرب.
وأظهـــرت بيـانـــات شـــركـة غلـوبـــال بلـو 
ليبانـــون في تقريرهــــا للربـع الثـاني لســـنـة 

2016 تراجـــع اإلنفـــاق الســـياحي الذي يظهر 
طلبـــات اســـترجاع الضريبـــة املضافـــة على 
املشتريات. وقد سجلت هبوطا بنحو 18 باملئة 
مبقارنة ســـنوية في النصـــف األول من العام 

احلالي.
أن  يشـــوعي  إيلـــي  اخلبيـــر  يعتبـــر  وال 
الكالم عــــن األثـر الكـارثي لغيـاب الســـيـاحـة 
اخلليجيــــة ينطــــوي علــــى مبـالغــــات لعـدة 
أســـبـاب تعــــود فــــي رأيـــه إلـــى أن غيــــاب 
الســـيـاح اخلليجيـني مـرتبط أساســـا بغيـاب 

االستثمـارات اخلارجية.
إن  وقـــال فـــي هـــذا الصـــدد لـ”العـــرب“ 
”اخلليجيني كانوا من أكبر املســـاهمني في كل 
القطاعـــات في لبنان ومـــن ضمنهـا القطاعات 
التجاريـــة“، مشـــيرا إلـــى أن جملــــة اآلثــــار 
الكارثية تتحدد في عدة عوامل مرتبط بعضها 

ببعض.

وأكد أن ميـــزان املدفوعات يســـجل عجزا 
بقيمـــة 3 مليـــارات دوالر ســـنويا إلـــى جانب 
االنكماش احلاد في النمو وغياب االستثمارات 
املنتجـــة. وهذا األمر ميثل اخلطـــر األكبر ألن 
هذا النوع من االســـتثمارات يساهم في تكبير 
حجم االقتصـــاد وغيابه يؤدي إلى انحســـار 
اإليرادات، ما من شـــأنه أن ينعكس سلبا على 

كل القطاعات.
وعاب يشـــوعي السياســـة املتبعة من قبل 
الدولـــة في هـــذا املضمـــار وحملهـــا في ذات 
الوقـــت أزمة عـــزوف الســـياحة اخلليجية، إذ 
أن الـــدول مـــن املفترض أن تعمـــل على جذب 
املستثمرين والسياح عبر إنشاء شبكة قوانني 
تطمئن السائح الذي هو في احلالة اخلليجية 

مستثمر أيضا.
وقـــال إن ”الدولة اللبنانية لـــم تعمل على 
تشـــجيع االســـتثمار، بل ســـاهمت في تنفير 

املســـتثمرين والســـياح عبـــر سياســـة نقدية 
انكماشـــية، وغياب اإلطـــار القانوني املريح، 

إضافة إلى نظام الفوائد العالية“.
يذكر أن الســـياح الســـعوديني استحوذوا 
علـــى النصيب األكبر من الســـياحة اخلليجية 
الوافدة علـــى لبنان العام املاضي بنســـبة 14 
باملئـــة، بينمـــا جـــاء اإلماراتيون فـــي املرتبة 
الثانية بنســـبة 13 باملئة، ثم من مصر واألردن 
بالتساوي بواقع 7 باملئة، بحسب اإلحصاءات 

الرسمية.

كشـــفت شـــركة ميتسوبيشـــي  } طوكيــو – 
اليابانية لصناعة الســـيارات أمس عن منوذج 
الطراز اجلديد من سيارتها املستقبلية ”أكس.
أم كونســـبت كـــروس أوفـــر أم.بي.في“ خالل 

معرض أندونيسيا الدولي للسيارات.
وأوضحت الشـــركة اليابانية أن الســـيارة 
االختباريـــة اجلديـــدة، التي تتمتـــع بتصميم 
يجمع بني ســـمات موديالت الدفـــع الرباعي، 
األغـــراض  متعـــددة  الرياضيـــة  والطـــرازات 
أس.يو.فـــي، جتمـــع بـــني مواصفـــات ومزايا 
ســـيارة كروس أوفر مع إمكانية اســـتخدامها 

كسيارة عائلية.
وأكد مصممو الشـــركة أن الســـيارة توفر 
للمســـتخدم رغم صغر حجمها ســـبعة مقاعد 
مقســـمة على ثالثة صفوف، إضافة إلى مقدمة 
ومؤخـــرة فارهة علـــى غرار موديـــالت الدفع 

الرباعي أس.يو.في.

وقالـــت إن ذلك يجعلها شـــبيهة بســـيارة 
عائليـــة، مع شـــبكة تبريد نحيفة فـــي املقدمة 
وكشـــافات أمامية متناهية النحافة، وأضواء 

نهارية بتقنية أل.إي.دي فائقة السطوع.
ولم تكشف شـــركة ميتسوبيشي عن املزيد 
من التفاصيل التقنية التي تضمها الســـيارة، 
إال أن هنـــاك مؤشـــرات علـــى دخولهـــا ضمن 
جدول اإلنتاج القياسي خالل الربع األخير من 
العـــام املقبل، وهو ما ميكـــن أن يعزز حظوظ 
الشـــركة في العـــودة إلى لتحقيـــق النمو في 

مبيعات سياراتها.
وكانت ســـادس أكبر شـــركة ســـيارات في 
اليابـــان قد أعلنـــت أن أرباح التشـــغيل لديها 
لألشهر الثالثة األولى من العام املالي احلالي، 
الذي بدأ في أبريل، تراجعت بنسبة 75.2 باملئة 
عمـــا كانت عليه العام املاضي لتصل إلى نحو 
45 مليـــون دوالر فقط، في وقـــت تراجعت فيه 

إيرادات املبيعات بنسبة 14.3 باملئة لتصل إلى 
نحو 4.23 مليار دوالر.

وأضافت الشركة أن مبيعات السيارات في 
السوق احمللية في اليبان، تراجعت بنسبة 43 
باملئة عما كانت عليه العام املاضي، لتصل إلى 
حوالي 10 آالف ســـيارة في الربع املالي األول 
من العام احلالي، بســـبب تداعيات ناجمة عن 
تعليق مبيعات اإلنتاج من السيارات الصغيرة 
في أعقاب فضيحة التالعـــب في بيانات عداد 

املسافات في سياراتها.
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اقتصاد
ــــــدأت أثار حتذيرات الدول اخلليجية ملواطنيها مــــــن زيارة لبنان تظهر بصورة كبيرة بعد  ب
ــــــت معه البالد في أزمة أخرى.  أن ضرب الكســــــاد كل مرافق هذا القطاع احليوي ودخل
ويبدو من املســــــتبعد أن تتغير الصورة القامتة، في ظل السياســــــة اخلاطئة املتبعة من قبل 

احلكومة.

السياحة اللبنانية تترنح بسبب عزوف الزوار الخليجيين

كروس أوفر جديدة تعزز آفاق ميتسوبيشي المستقبلية

[ خسائر القطاع بلغت 4 مليارات دوالر في النصف األول من 2016 [ تراجع عوائد السياحة ينعكس على إيرادات موازنة الدولة

إيلي يشوعي: 

الدولة تتحمل تبعات عزوف 

السياحة الخليجية جراء 

سياستها المتبعة

لويس حبيقة: 

لبنان لم ينجح في استعادة 

أمجاد السياحة الخليجية 

قبل الحرب األهلية

السبات الصيفي

سيارة اختبارية في الطريق إلى المستقبل

أرباح ميتسوبيشي التشغيلية في 

الربع الثاني من العام الحالي بلغت 

45 مليون دوالر فقط

 ◄

{ليس من المتوقع إلغاء العقوبات االقتصادية التي يفرضها االتحاد األوروبي على روســـيا قريبا 

بسبب استمرار انتهاكاتها في أوكرانيا}.

جيرنوت إرلر
مفوض احلكومة األملانية للشؤون الروسية

{عالقات الين مع بريطانيا في منعطف تاريخي حاســـم، بســـبب تأجيل لندن لمشـــروع إنشـــاء 

محطة نووية من قبل شركات صينية}.

ليو شياو مينغ
سفير الصني لدى بريطانيا

بالمئة نسبة تراجع اإلنفاق 

السياحي بمقارنة سنوية، 

خالل األشهر الستة األولى 

من العام الحالي
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أستراليا تكبح اندفاع الصني لشراء أصولها
} سيدين – أوقفت احلكومة األسترالية صفقة 
لبيع شركة كبرى لتوزيع الكهرباء، لتعرقل ما 
تصفه الصحافة األســـترالية بأنه غزو صيني 
لشراء األصول األســـترالية، وهو إجراء سبق 
أن اتخذتـــه دول أخرى مثـــل الواليات املتحدة 

ملنع االستحواذ على أصول حساسة.
وكانت شـــركات صينية قد استحوذت هذا 
األسبوع على جزيرة في قلب احلاجز املرجاني 
العظيـــم فـــي واليـــة كوينزالند األســـترالية، 
وسبق أن اســـتحوذت على مزرعة كبرى تزيد 

مساحتها على مساحة جمهورية إيرلندا.
ومتلـــك احلكومـــة والشـــركات الصينيـــة 
احتياطات مالية بتريليونات الدوالرات بسبب 
فائـــض امليزان التجـــاري الكبير، وهي تبحث 
عـــن فرص فـــي أنحـــاء العالم الســـتثمار تلك 

الفوائض.
وقـــال وزير اخلزانة األســـترالي، ســـكون 
موريســـون، أمـــس، إن أســـتراليا أوقفت بيع 
شـــركة كبرى لتوزيـــع الكهرباء إلى شـــركات 
صينيـــة مملوكـــة للدولـــة العتبـــارات تتعلق 

باألمن القومي األسترالي.
الصينية  وكانت شـــركتا ”ســـتيت غـــرد“ 
في هونـــغ كونغ قد  وشـــركة ”شـــيونغ كونغ“ 
قدمتـــا عرضـــا مشـــتركا لتأجيـــر 50.4 باملئة 
من شـــبكة ”أوزغرد“ التي تدير شـــبكة توزيع 
الكهرباء في والية نيو ساوث ويلز األسترالية 
ملدة 99 عاما. وتضم هذه الوالية مدينة سيدني 

العاصمة االقتصادية ألستراليا.
وقـــال الوزيـــر إن االســـتثمار فـــي البنية 
األساســـية حيوي لالقتصاد األســـترالي لكن 
يجـــب وضـــع اعتبـــارات األمـــن القومي في 
احلســـبان ”عندمـــا يتعلق األمر باالســـتثمار 
األجنبـــي وبخاصـــة فـــي أصـــول مثـــل هذه 
الشـــركة، فإن موضوعات األمن القومي يكون 

لها األولوية“.
وأضاف أنه خـــالل مراجعة جوانب األمن 
القومـــي في هـــذه الصفقة اتضحـــت خطورة 
خدمات االتصاالت والطاقة التي توفرها شركة 

أوزغرد للشركات واحلكومات في أستراليا.

وكانـــت حكومـــة واليـــة نيو ســـاوث ويلز 
احملليـــة تأمل فـــي إجناز الصفقـــة التي كانت 
ســـتوفر لها أكثر من 7 مليـــارات دوالر أميركي 
يتـــم إنفاقهـــا على الســـكك احلديـــد والطرق 

ومشروعات بنية حتتية أخرى.
وقال غالديـــز بيريجيكالن وزيـــر اخلزانة 
في حكومة الواليـــة إن مراعاة اعتبارات األمن 
القومي مـــن شـــأن احلكومة االحتاديـــة، لكن 
حكومـــة الوالية ســـتواصل جهود بيع شـــبكة 

توزيع الكهرباء.
وســـبق للواليات املتحـــدة أن رفضت بيع 
شـــركات نفطيـــة كبـــرى إلى شـــركات صينية 
وأرجعت السبب أيضا إلى االعتبارات األمنية.
وكانت شـــركة داكاجن الصينية قد اشترت 
فـــي أبريـــل املاضـــي مزرعـــة ماشـــية وأبقار 
أســـترالية مـــن شـــركة كيدمان إلنتـــاج حلوم 
األبقـــار، باإلضافة إلى أرض تبلغ مســـاحتها 
أكثر من 77 ألـــف كيلومتر مربع، أي أنها تزيد 
على مساحة جمهورية إيرلندا، مقابل نحو 288 

مليون دوالر أميركي.
وأصبحت داكاجن مبوجب الصفقة متلك 80 
باملئة مـــن كيدمان، التي تعـــد واحدة من أكبر 
الشـــركات املنتجة للحوم األبقار في أستراليا 
ومتتلك أصوال في مزرعة على مساحة تتجاوز 
100 ألف كيلو متر. وسبق للحكومة األسترالية 
أن عرقلـــت صفقة بيع مزرعة ملشـــترين أجانب 
في نوفمبر املاضي بســـبب قرب مزارع كيدمان 

من موقع اختبار لألسلحة تابع للدولة.
 وتعد أســـتراليا ثالث أكبـــر مصدر للحوم 
األبقـــار في العالم بعد الهنـــد والبرازيل وقبل 
الواليات املتحدة، وتعتمد صادراتها على عدد 
من اتفاقيات التجارة احلرة مع عدة دول حول 

العالم. 
وفـــي بدايـــة األســـبوع احلالـــي اشـــترت 
مجموعة تشـــاينا كابيتال الصينية جزيرة في 
قلـــب احلاجز املرجاني العظيـــم في كوينزالند 
بأستراليا، مقابل نحو 20 مليون دوالر أميركي، 
وتثير الصفقات الصينية جدال في أســـترالية، 

بسبب األصول الكبيرة التي تستحوذ عليها.

سكون موريسون: 

أوقفنا بيع شركة كبرى لتوزيع 

الكهرباء العتبارات تتعلق 

باألمن القومي األسترالي

ألف كيلومتر مربع مساحة 

مزرعة أسترالية استحوذت 

عليها الصين وهي تزيد 

على مساحة إيرلندا
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} القاهرة – أخيرا أعلن صندوق النقد الدولي 
أمـــس عن التوصـــل إلى اتفاق مـــع احلكومة 
املصريـــة لتقدمي قرض بقيمـــة 12 مليار دوالر 
علـــى 3 ســـنوات، لكنه قال إن االتفـــاق ينتظر 
موافقـــة املجلـــس التنفيذي للصنـــدوق خالل 

األسابيع املقبلة.
ووجـــه الصندوق دعوة إلى شـــركاء مصر 
ملســـاعدتها في هـــذا الوقت احلـــرج، وهو ما 
يكشـــف حجم األزمة االقتصاديـــة التي تعاني 
منها، والتي تســـتدعي جهـــودا عاملية إلخراج 

البالد من دوامة االرتباك االقتصادي.
وكانـــت احلكومـــة املصريـــة أعلنـــت في 
أواخر يوليو عن حاجتهـــا لتمويل برنامجها 
االقتصـــادي بنحو 21 مليـــار دوالر على ثالث 
ســـنوات، من ضمنهـــا قرض صنـــدوق النقد 

الدولي.
وقـــال الصندوق في البيـــان الصحافي إن 
البرنامج التمويلي يهدف إلى حتسني أسواق 
العملة وتقليـــص عجز املوازنة وخفض الدين 
احلكومي، الذي رجـــح انخفاضه من 98 باملئة 
مـــن النـــاجت احمللـــي اإلجمالي إلـــى 88 باملئة 

بحلول عام 2018.
وأضـــاف الصنـــدوق أن البنـــك املركـــزي 
املصري ســـيهدف إلى تعزيـــز احتياطي النقد 
األجنبـــي وخفـــض التضخـــم إلى معـــدل في 
خانة اآلحاد والتحول إلى نظام ســـعر صرف 
مرن، وأن ذلك ســـيعزز القدرة التنافسية ملصر 
أجنبية  اســـتثمارات  وســـيجذب  وصادراتها 

مباشرة.
وقـــال الصنـــدوق فـــي بيانـــه الصحافي 
أمـــس إن ”احلمايـــة االجتماعيـــة حجر زاوية 
في برنامج اإلصـــالح احلكومي. وأن وفورات 
امليزانية التي ســـتتحقق مـــن إجراءات أخرى 
ســـتنفق جزئيـــا علـــى احلمايـــة االجتماعية، 
وتشـــمل حتديدا دعم الغذاء وتقـــدمي إعانات 

نقدية لفئات اجتماعية منتقاة“.

وأضـــاف أن بـ“تطبيـــق برنامج اإلصالح 
احلكومي ومبساعدة أصدقاء مصر سيستعيد 
االقتصاد املصري كامل قدرته. وسيساعد ذلك 
فـــي حتقيق منو مصحوب بفرص عمل وفيرة، 
تعـــود ثمـــاره علـــى اجلميع ويرفع مســـتوى 

معيشة الشعب املصري“.
وأضاف الصندوق ”سيكون من املفيد جدا 
أن ميد شركاء مصر يد العون في هذا التوقيت 

احلرج“.
وتكشـــف لغـــة البيان عـــن وجـــود إرادة 
دولية من قبل أكبر املســـاهمني في الصندوق 
ملنع انهيـــار االقتصاد املصري، الذي ميكن أن 
يؤدي إلى تبعات كارثية على املنطقة وخاصة 
فـــي ملف الهجرة احلســـاس بالنســـبة للدول 
الغربية. ويرى مراقبون أن اإلرادة السياســـية 
واضحة في تركيـــز صندوق النقد على حماية 
الطبقات الفقيرة، من آثار اإلصالحات القاسية 
التي يحتاجها االقتصاد املصري للنهوض من 

جديد.
وتكمن الفائدة األساسية التفاق القرض في 
إشراف الصندوق على السياسات االقتصادية 
التي عانـــت من التناقـــض واالرتباك منذ عام 
2011، وذلـــك لتوفيـــر ضمانات للمســـتثمرين 
األجانب، لوضـــع أموالهم في الفرص الكبيرة 
املتاحة فـــي اقتصـــاد يحتاج إلى كل شـــيء، 

ويصل عدد املستهلكني إلى 91 مليون نسمة.
ويأتـــي االتفاق بعد محـــاوالت كثيرة منذ 
االنتفاضـــة التـــي أطاحت بالرئيس حســـني 
مبارك فـــي 2011 لالقتراض من صندوق النقد، 
وكانـــت على وشـــك إبـــرام اتفاق إبـــان حكم 

املجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دوالر.
لكن ذلك االتفاق لم ير النور بســـبب انتقال 
احلكـــم في منتصف 2012 إلـــى الرئيس محمد 
مرســـي املنتمـــي جلماعة اإلخوان املســـلمني، 
الذي سعت حكومته الحقا القتراض 4.8 مليار 

دوالر من صندوق النقد، لكن االتفاق لم يكتمل 
أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وتكافـــح مصـــر شـــديدة االعتمـــاد علـــى 
الواردات إلنعـــاش اقتصادها منـــذ انتفاضة 
2011 التي أعقبتها اضطرابات سياســـية، أدت 
إلى عزوف املســـتثمرين األجانب والســـياح، 
الصعبـــة،  للعملـــة  الرئيســـيني  املصدريـــن 
إضافة إلى انخفاض إيرادات قناة الســـويس 

وحتويالت املصريني العاملني في اخلارج.
وفرض ذلـــك ضغوطا علـــى االحتياطيات 
األجنبيـــة املصريـــة التي نزلت مـــن 36 مليار 
دوالر فـــي عام 2011 إلى نحو 15.5 مليار دوالر 

في الشهر املاضي.
ألســـعار  الســـنوي  التضخـــم  واســـتقر 
املســـتهلكني في املدن املصرية دون تغيير عند 

14 باملئـــة في يوليـــو بينما تراجـــع التضخم 
األساســـي بشـــكل طفيف، لكنه ظل عند أعلى 
مســـتوى في 7 ســـنوات عنـــد 12.31 باملئة مع 
اســـتمرار تأثير اخلفض الكبير لقيمة العملة 

في مارس املاضي.
وكانت القاهرة قد اتخذت سياسات كثيرة 
ملعاجلـــة األزمـــة املالية، التي متثلت في شـــح 
العمـــالت األجنبية في بلـــد تصل وارداته إلى 
أربعـــة أضعاف الصـــادرات، في ظل تالشـــي 

مصادر البالد في العمالت األجنبية.
وجلأت فـــي مـــارس املاضي إلـــى خفض 
قيمة اجلنيه مقابل الدوالر بنســـبة 14.5 باملئة 
وأغلقـــت 48 شـــركة صرافة منذ بدايـــة العام 
احلالي، في محاولة ملنع ارتفاع ســـعر الدوالر 

في السوق املوازية. 

وأقر البرملان املصري هذا األسبوع قانونا 
لتغليظ العقوبـــة على من يتعاملون بالعمالت 
األجنبية خارج القنوات الرسمية، لكن السوق 
الســـوداء حتدت ذلك ودفعت الدوالر إلى نحو 

13 جنيها.
ويقـــول محللـــون إن أســـعار العملـــة في 
السوق السوداء، تعبر بشكل صريح عن واقع 
االقتصاد والتوازنات املالية، ومن املســـتحيل 
أن تتمكـــن اإلجراءات احلكومية من معاجلتها 
وإجبار مكاتب الصرافة على التعامل بأسعار 
غير واقعة. وميثل قـــرض الصندوق بصيص 
أمل لطمأنة املســـتثمرين بعد االمتثال لشروط 
الصندوق وااللتزام باإلصالحات التي يطلبها، 
رغم أنها محفوفة مبخاطر بســـبب الضرائب 

اجلديدة، التي ستفرضها القاهرة.
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اقتصاد
القاهرة تبدأ عهدا جديدا باقتراض 12 مليار دوالر من صندوق النقد

تكشف دعوة صندوق النقد الدولي لشركاء مصر، إلى مساعدتها ”في هذا الوقت احلرج“ 
حجم األزمة االقتصادية التي تعاني منها مصر، والتي تستدعي جهودا عاملية إلنقاذها من 
حلقة االرتباك االقتصادي، الذي لم تستطع الفكاك منه رغم اخلطط واملشاريع الطموحة، 

التي أعلنتها في السنوات املاضية.

[ تيسير الشروط يكشف عن إرادة دولية لمنع انهيار البالد اقتصاديا [ الصندوق يدعو شركاء مصر إلنقاذها {في هذا الوقت الحرج}

صندوق النقد ركز بشكل 

استثنائي على أن الحماية 

االجتماعية هي حجر زاوية 

في برنامج اإلصالح

{تركيا خســـرت صادرات بقيمة مليار دوالر خالل األشهر السبعة األولى من العام الحالي بسبب 

األزمة الدبلوماسية التي نشبت مع روسيا}.

بولنت تفنكجي
وزير اجلمارك التركي

{لن يتم طرح أســـهم شـــركة مصر للطيران في البورصة ضمن برنامج الخصخصة، الذي تسعى 

الحكومة إلى تنفيذه قريبا}.

صفوت مسلم
رئيس شركة مصر للطيران

مليار دوالر تسعى 

القاهرة لجمعها على مدى 

3 سنوات بينها قرض 

صندوق النقد الدولي
21

النفط في لندن

توقعات وكالة الطاقة

تقفز بأسعار النفط

} باريــس – رجحـــت وكالـــة الطاقـــة الدولية 
أمس أن تســـتعيد أســـواق اخلام توازنها في 
األشـــهر القليلة املقبلة بعـــد تخمة في اإلنتاج 
استمرت بضع ســـنوات، وهو ما أدى الرتفاع 
أســـعار النفط أكثر من 3 باملئـــة أمس ليقترب 
سعر مزيج برنت القياسي من حاجز 46 دوالرا 

للبرميل.
لكـــن الوكالة خفضـــت توقعاتهـــا لوتيرة 
منو الطلـب العاملـي علـــى النفـط خـالل العـام 
املقبــــل، مقارنـــة بتوقعاتها الشـــهر املاضي، 
وعـــزت ذلك إلى تراجع توقعات منو االقتصاد 

العاملي.
وأكدت خفـــض توقعاتها للطلـــب العاملي 
مبقدار 100 ألف برميل يوميا في العام املقبل، 
وأصبحـــت ترجـــح أن ينمـــو الطلـــب العاملي 
مبقـــدار 1.2 مليون برميل يوميا، بعد أن كانت 
تتوقع منوا بنحو 1.3 مليون برميل في تقرير 

الشهر املاضي.
وأبقـــت على توقعاتها للعـــام احلالي عند 
1.4 مليون برميل يوميا ليصل متوسط الطلب 
العاملي إلى 96.3 مليون برميل يوميا. واجلزء 
األكبـــر من الزيـــادة فـــي الطلب خـــالل العام 
احلالي جاء بفضل التعافـــي القوي في بداية 

العام احلالي.

الجزائر تتجاهل المطالب الشعبية بإتاحة التمويل اإلسالمي

} اجلزائــر- قال خبراء إن احلكومة اجلزائرية 
بإمكانها أن جتد منفذا لتطوير الســـوق املالية 
وتنشـــيطها باللجوء إلى التمويل اإلســـالمي، 
الـــذي يعتبـــر أفضل طريـــق لتحقيق مســـعى 
اســـتعادة األموال التي يجـــري تداولها خارج 

النظام املصرفي.
وتتجاهـــل اجلزائـــر منـــذ ســـنوات طويلة 
املطالب الشـــعبية في إتاحة التمويل اإلسالمي 
فـــي البالد، علـــى الرغم من إحلـــاح الكثير من 

الشركاء االقتصاديني على ضرورة تطويره.
وفـــي ظل أزمـــة البالد علـــى خلفية تهاوي 
أســـعار النفط في األســـواق العامليـــة يبدو أن 
هذا املســـعى بات ملحا أكثر عله يكون حال أو 

على األقل يقلل من شدة وطأتها على بلد يعتمد 
بنحو 95 باملئة في إيراداته على مبيعات النفط.
ويقول اخلبير محمـــد بوجالل إن للتمويل 
اإلســـالمي دورا مهمـــا فـــي حالة األزمـــة التي 
تواجههـــا اجلزائر حاليا، مشـــددا على أنه من 
املستحســـن استخدام هذا األســـلوب بقوة في 

هذه األوقات من األزمة.
وكانـــت احلكومـــة قـــد جربـــت الكثير من 
اخلطط فـــي محاولـــة إليجاد مصـــادر جديدة 
لتمويل جديد عـــن طريق الســـوق املالية، لكن 
احملصلـــة النهائيـــة كانـــت واحدة، فال شـــيء 
حتســـن وال تقـــدم ملموس حتـــى اآلن. ويجزم 
خبراء بعدم وجود إطار قانوني واضح املعالم 

حتى اآلن يسمح للمصارف باتباع منوذج عمل 
مصرفي يتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

ويعتقـــد فارس مســـدور، خبيـــر االقتصاد 
اإلســـالمي، أن التمويل اإلســـالمي قـــادر على 
إيجاد حل على األقل جلزء من هذه األزمة التي 
تخص استعادة األموال املتداولة خارج النظام 

املصرفي والتي تقدر بنحو 35 مليار دوالر.
ويذهب إلى نفس الطرح بوجالل الذي شدد 
علـــى أن قطاعا واســـعا مـــن املواطنني يتجنب 
اللجـــوء إلى النظام املصرفـــي التقليدي القائم 
علـــى الفوائد البنكية والذي وصفـــه بـ“العداد 

اجلهنمي“.
ويكشف مسدور، أن السكان اإلباضيني في 
اجلزائر (األمازيغ) املشـــهود لهـــم بالتحكم في 
فن التجـــارة، يرفضون رفضـــا قاطعا التعامل 
مع البنـــوك التقليدية وأن 50 باملئة من األموال 

خارج التداول ترفض التعامالت الربوية.

ويعتبـــر مســـعود وهـــو رجـــل متقاعد، أن 
منتجـــات املصـــارف اإلســـالمية باتـــت مطلبا 
شـــعبيا وأن مـــا يعـــرض حاليا يلقـــى رواجا 
كبيـــرا، منتقـــدا فـــي الوقت ذاته مـــن وصفهم 
واملتشـــبعني بالثقافة الغربية  بـ“العلمانيـــني“ 
الذين يحاولون بكل الطرق عرقلة فتح مصارف 

إسالمية.
لكن جمال وهو موظف في إحدى الشركات 
احلكومية يرى أن العوملة هي التي فرضت على 
احلكومة اإلبقاء على النظام املصرفي التقليدي، 
معترفـــا بأنه شـــخصيا يرفـــض االقتراض من 
املصارف التقليدية جتنبا للربا. ويبرر بوجالل 
غلق 900 مؤسسة صغيرة وتوقفها عن النشاط 
لكـــون أصحابهـــا يرفضـــون اســـتخدام نظام 
الفوائـــد الناجت عن القرض املصرفي التقليدي، 
وهو ما يعتبره عزوفا لشريحة من املجتمع عن 
اللجوء إلى النظام املصرفي املعمول به حاليا.

وتنشط في اجلزائر مصارف إسالمية وهي 
بنـــك البركة اجلزائري وبنك البركة الســـعودي 
وبنك السالم اجلزائري اإلماراتي وبنك اخلليج 
اجلزائـــر اجلزائـــري الكويتي، وهنـــاك أيضا 

شركة التأمينات سالمة اجلزائر- اإلمارات.
ويســـتحوذ مصـــرف البركة وبنك الســـالم 
علـــى ما بني 15 و17 باملئة من مجموع حصة 13 
باملئة من حصة الســـوق التي يتقاسمها 22 من 
املصارف اخلاصـــة. وحقق املصرف رقم أعمال 
العام املاضي بلـــغ نحو 1.5 مليار دوالر، مقابل 

480 مليون دوالر ملصرف السالم.
ويؤكـــد ناصر حيـــدر، املدير العام لشـــركة 
الســـالم بنك الذي شغل نفس املنصب مبصرف 
البركة، أن املصارف اإلسالمية تولي االستثمار 
وتطوير االقتصاد اجلزائري أهمية بالغة الفتا 
إلى أن 25 باملئة مـــن محفظتي مصرفي البركة 

والسالم توجه لتمويل االستثمارات.
ويدعـــو اخلبير املالـــي الهاشـــمي صياغ، 
السلطات اجلزائرية إلى وضع نصوص جديدة 
متاشيا مع األســـاليب الفنية اخلاصة بتسيير 
هـــذا النوع من التمويل الـــذي وجد طريقه إلى 

النجاح في العديد من دول العالم.

محمد بوجالل:

للتمويل اإلسالمي دور 

مهم في حل األزمة التي 

تواجهها الجزائر حاليا

حل مرفوض

البيان رقم واحد

شــــــدد خبراء على ضرورة إدخال التمويل اإلســــــالمي في منظومة الصيرفة في اجلزائر 
وذلك بتعديل قانون القرض والنقد بشــــــكل يسمح بإنشاء مؤسسات مالية إسالمية إلنقاذ 

البالد من أزمة خيمت على اقتصادها جراء تراجع إيراداتها النفطية.



} أصيلــة (املغــرب) – التقت ”العرب“ مبحمد 
بن عيســـى وزير اخلارجية املغربي الســـابق 
وأمني عام منتدى أصيلة الثقافي على هامش 
الدورة الــــ٣٨ للمنتدى الذي أقيمـــت فعالياته 
بني ١٥ و٢٨ يوليو املاضي، وشهد جناحا الفتا 
ترجمته مشاركة عدد مهم من األسماء الوازنة 
في عالم الثقافة والفكر واإلعالم والسياســـة، 
وهـــو جنـــاح دفع السياســـي والدبلوماســـي 
املغربـــي إلى القـــول إن املوســـم حقق غرضه 
األول في توظيف الثقافة والفن ألجل التنمية.

وحتّدث بن عيسى عن الدوافع التي جعلته 
يطلق مشروعه الثقافي، قائال إن الدافع األول 
كان التفكيـــر في خلـــق أرضيـــة لاللتقاء ومد 
جسور احلوار بني الشـــرق والغرب والشمال 
واجلنـــوب. وتكـــون أرضية نلتقـــي فيها مع 
أنفســـنا ومع اآلخـــر الذي يكتب عنـــا لكنه ال 
يعرفنا. أما الدافع الثاني فكان توظيف الثقافة 

خارج االعتبارات األيديولوجية واحلزبية.
إطـــالق  فـــي  الثالـــث  الدافـــع  ويتمثـــل 
مشـــروع منتـــدى أصيلـــة فـــي الســـعي ألن 
يكـــون للمملكة املغربية، إضافـــة إلى موقعها 
جيو-حضـــاري  موقـــع  اجليواســـتراتيجي، 
وتوظيفه مبا يخدم اإلنسان املغربي والعربي 
واألفريقي على حد ســـواء، فالبالد ال ميكن أن 
تبرز باملادة وحدها بل هناك اجلانب اإلبداعي 

واإلنساني والثقافي.

ولم يخف محمد بن عيســـى أن بداية هذا 
املشـــروع في العـــام ١٩٧٨ كانـــت صعبة، وقد 
كان مشـــروع حيـــاة أو مـــوت بالنســـبه إليه، 
إلـــى درجـــة أنه رهـــن بيتـــه من أجـــل توفير 
املستلزمات املادية للموسم الثقافي السنوي. 
وعما اســـتطاع املنتدى مراكمته خالل سنوات 
قال ”لقد جنحنا في أن نســـتثمر في اإلنســـان 
الواعي والفنان واملثقف كثروة بشـــرية يجب 
اإلفادة منها، وراكمنا البنيـــة التحتية وعددا 
كثيرا من املنشورات املتعلقة بالندوات ولدينا 
أكثر من ألف عمل تشـــكيلي سيتم عرضها في 

املتحف الذي يجري بناؤه.
وحتدث األمني العام ملنتدى أصيلة الثقافي 
عـــن الدعم الذي تلقاه من جهات داخل وخارج 
املغـــرب بعدمـــا اقتنعت بالفكرة، مشـــيرا إلى 
أن هنـــاك دعما قويـــا ومهما مـــن جميع دول 
مجلـــس التعـــاون اخلليجـــي، ومـــن دون أي 
خلفية سياسية، حيث مول القادة اخلليجيون 
مشـــاريع داخل املدينة وأخرى تابعة ملؤسسة 

منتدى أصيلة الثقافي في إطار أخوي.

مقاربة المواضيع الحساسة

أشار في هذا اإلطار إلى أن عاهل البحرين، 
الشـــيخ حمد بـــن عيســـى آل خليفة، خصص 
منحة سنوية للمنتدى من ماله اخلاص. وسنة 
١٩٨٥ تبرع الســـلطان قابوس، ســـلطان عمان، 
مبليـــون دوالر إلجنـــاز مركز احلســـن الثاني 
للملتقيـــات الدوليـــة، كما ســـاهم األمير بندر 
بن ســـلطان، رئيس االســـتخبارات السعودية 
الســـابق في بناء مكتبة ســـميت باسمه، وهي 

عبارة عن قصر مؤمترات مصغر.
وســـاهمت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
في بناء حوالي ٤٠٠ شقة ضمن برنامج السكن 
االجتماعي، وإنشاء محطة على الطرق، سيتم 
تدشينها بعد شهر أو شهرين، بتكلفة ٣ ماليني 
دوالر، فيما ساهمت فيها وكالة تنمية الشمال 
مبليـــون دوالر. وبفضـــل صنـــدوق أبوظبـــي 
للتنميـــة يتـــم بنـــاء متحف ومدرســـة للفنون 
اجلميلـــة وســـكن للفنانـــني ومت متويـــل بناء 

مدرسة ابتدائية.
بخصوص اآلليات التي تعتمدها مؤسسة 
منتدى أصيلة فـــي اختيار مواضيع الندوات، 
قـــال بن عيســـى إن مجموعة تضـــم نخبة من 
األســـاتذة مـــن مختلـــف اجلامعـــات املغربية 
وكذلك األشـــخاص الذين كبروا وتربوا داخل 
ورشـــات املنتـــدى الثقافـــي، جتتمع ملناقشـــة 
القضايا املطروحة على الســـاحة السياســـية 

واالقتصاديـــة والثقافية ومن ثـــم يتم اختيار 
مواضيع الندوات. ونفى بن عيســـى أن يكون 
هناك تكـــرار للمواضيع ألن املعاجلة تكون من 
زوايا مختلفة، مضيفا أن املنتدى كان ســـباقا 
لطرح قضايا مهمة، فهو من أول املنابر الدولية 
التـــي طرحـــت قضية عوملـــة املنـــاخ والطاقة 
املتجـــددة في العام ١٩٩٢. وقـــال عند احلديث 
عن النخب العربية ومشـــاركتها ”مع تداعيات 
ما يســـمى بالربيع العربي الحظنا أن النخب 
بكل تصنيفاتها أخذت مســـافة مما حدث، وال 
أدري ملاذا“. وأشـــار إلى أهمية وجود النخبة 
املثقفة في مقدمة األحداث ووعيها بدورها في 

ظل الظروف الراهنة.
فـــي  املغربيـــة  التجربـــة  وبخصـــوص 
التعامل مـــع مجموعة مـــن التحديات األمنية 
ودوليا،  إقليميـــا  والسياســـية،  واالقتصادية 
أشار وزير اخلارجية األســـبق إلى أن املغرب 
مبـــا حتقق فيه حتـــى اآلن يعتبر مثال يحتذى 
به. كما أشـــار إلى ”الرؤى الشـــجاعة اجلريئة 
للعاهل املغربـــي، امللك محمد الســـادس، منذ 
خطاب ٩ مـــارس ٢٠١١ وكيـــف عالج موضوع 
تداعيـــات الربيع العربي وكيـــف تعامل معه، 
ميكن أن تكون وصفة إليجاد التوازن الداخلي 

في كيفية التعامل مع التحديات“.

وأضـــاف بـــن عيســـى أن حـــزب العدالة 
والتنمية اإلســـالمي ال يخفـــي توجهاته، لكنه 
ال يفرضها علـــى اآلخرين، كما حاولت قياداته 
أال تقحم مرجعية احلزب في احلكومة، وميكن 
لهـــذه الوصفة بعد تطويرهـــا أن تكون جوابا 
على سؤال إمكانية استنساخ التجربة املغربية 
رغـــم خصوصية كل بلد وجتربته. بقي شـــيء 
واحد، يقول بن عيســـى، وهو القيادة، فمهما 
كانت لديك من النخب والقـــدرات االقتصادية 
واملاليـــة ال بد أن تكون هناك قيادة سياســـية 

حكيمة وقوية.

المغرب وأفريقيا

بحكم جتربته الدبلوماســـية والسياســـية 
ومساهمته في صنع القرار على مدى سنوات، 
يرى وزير اخلارجية السابق، في توجه املغرب 
نحو استرجاع مقعده داخل االحتاد األفريقي، 
أن املغـــرب لم تنقطـــع عالقاتـــه بأفريقيا بعد 
خروجه من منظمة الوحدة األفريقية في العام 
١٩٨٤، بـــل ظلـــت قوية على الـــدوام، ولم تتأثر 

بعدم تواجده داخل املؤسسة.
وقال ”إن امللك محمد الســـادس لم يتوقف، 
منذ توليه العرش فـــي العام ١٩٩٩، عن توطيد 

اجلسور القائمة بيننا وبني دول أفريقيا وعلى 
اخلصوص دول غرب أفريقيا والساحل. وقام 
في هـــذا اإلطار بجـــوالت لهذه الـــدول ضمن 
دبلوماســـية جتّســـدت نتائجها باألساس في 
أن ثلثـــي الـــدول األفريقية ال تعتـــرف بجبهة 
البوليســـاريو، وتدعم حـــق املغرب في وحدته 

الترابية“.
وأضاف أن العودة إلـــى االحتاد ضرورية 
وعبرت عنه الرســـالة امللكيـــة لرئيس االحتاد، 
أمـــا املناوئون لهذا القـــرار املغربي فلن يقفوا 
عند حدهـــم، ورغم ذلك ال بد من الذهاب بعيدا 
في هذا االجتاه، وما يؤســـف لـــه موقف دولة 
اجلزائـــر اجلـــارة التـــي يجمعها مـــع املغرب 
املاضي واحلاضر واملســـتقبل املشـــترك، ومن 
الضروري مراجعة سياساتها وتوجهاتها مبا 

يخدم مصلحة الشعبني ومستقبلهما.
وقال بن عيســـى ”كنت أحتـــدث مع وزراء 
خارجيـــة اجلزائـــر متســـائال ماذا ســـيكون 
ردكم إذا كان املغرب يســـتضيف ١٠٠ جزائري 
مســـلح؟ ومـــاذا تتوقعـــون من املغـــرب وأنتم 
تستضيفون فوق أرضكم اآلالف من املسلحني 
الذين يســـتهدفون مصاحله ووحدته الترابية 
وتوظفون الدبلوماسية اجلزائرية في كل مكان 

ضد املغرب؟“.
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لقاء
محمد بن عيسى: الثقافة حاضرة بقوة في األجندة التنموية للمغرب

[ ماذا تتوقع الجزائر من المغرب وهي تستهدف وحدته بدعم االنفصاليين  [ دعم عربي وخليجي لنهضة المغرب

دولة اإلمارات ســـاهمت في بناء حوالي ٤٠٠ شقة ضمن برنامج السكن االجتماعي المغربي، وإنشاء 
محطة على الطرق، سيتم تدشينها بعد شهر أو شهرين، بتكلفة ٣ ماليين دوالر.

مـــن أهـــداف منتـــدى أصيلـــة الســـعي ألن يكـــون للمملكـــة المغربيـــة، إضافـــة إلـــى موقعهـــا 
الجيواستراتيجي، موقع جيو-حضاري وتوظيفه بما يخدم اإلنسان المغربي والعربي واألفريقي.

يرى وزير اخلارجية املغربي السابق، محمد بن عيسى، أن الثقافة رأس حربة في مشروع 
املغرب ”اجليو-حضاري“ الذي يلعب منتدى أصيلة الذي يرأسه دورا بارزا في قيادة هذا 
املشــــــروع، الذي يحظى بإشراف مباشــــــر من قبل العاهل املغربي امللك محمد السادس، 

ويشهد حشدا قوميا خلفه لتطوير واقع املغرب ومستقبله على الساحة الدولية.

المغرب في قلب حراك ثقافي إقليمي

[ ميرفت التالوي ترى إنجاز المشروعات القومية الضخمة أسهل من بناء عقل شخص واحد
مديرة منظمة املرأة العربية: رجال الدين مسؤولون عن مشاكل النساء

نجوى درديري

} القاهــرة – رغـــم اخلطوات الواســـعة التي 
خطتهـــا املرأة العربية في الســـنوات األخيرة 
علـــى طريـــق نيل حقوقهـــا الكاملة سياســـيا 
واجتماعيا ومهنيـــا، ال تزال املنظمات املعنية 
بحقوق املرأة تشـــكو من ذكوريـــة املجتمعات 
العربية بشـــكل عام. وأرجعت السفيرة ميرفت 
التالوي املديـــرة العامة ملنظمة املرأة العربية، 
فـــي حوار مـــع ”العرب“، جانبا من اســـتمرار 
النظـــرة الذكوريـــة للمرأة العربيـــة إلى رجال 
الديـــن الذين يقتضي دورهـــم توعية املجتمع 
بحقوق املــــرأة التي كفلها اإلســـالم وأكرمها 

بها.
ورأت التـــالوي أن أحوال املـــرأة العربية 
بشـــكل عام تنطبـــق عليها احلكمة الشـــهيرة 
”كلنـــا فـــي الهم شـــرق“، ألن قوانـــني األحوال 
الشخصية في أغلب الدول العربية حتتاج إلى 

إعادة نظر مبا يتوافق واملعايير العصرية.
مـــع ذلك قالـــت إن الدســـاتير والقوانني ال 
تضمن حصول املرأة على حقوقها ألنها تبقى 
حبرا على ورق ما لم جتد طريقها للتنفيذ على 
أرض الواقـــع، وهذا التنفيذ ســـيظل مرهونا 
بتغير ثقافة املجتمعـــات العربية التي تعيش 
حتت أسر النظرة الذكورية املتجذرة منذ عقود 

ورمبا قـــرون. وأكدت أنه من الســـهل على أي 
دولـــة عربية إجنـــاز أكثر من مشـــروع قومي، 
لكن من الصعب جـــدا تثقيف عقل واحد تربى 
على ثقافـــة مجتمعية تعادي املرأة وال تعترف 

بحقوقها.
وال تنكـــر التـــالوي االنتفاضة النســـائية 
التي حتققت في السنوات األخيرة في العديد 
من الـــدول العربية، مثل اإلمـــارات، واجلزائر 
التي شغلت النســـاء فيها 31 باملئة من مقاعد 
البرملان، و15 باملئة في مصر، وفي الســـعودية 
فـــازت 15 ســـيدة بعضوية مجلس الشـــورى، 
فضال عـــن تعيـــني 5 محافظات جديـــدات في 

السودان، و8 وزيرات في موريتانيا.
لكـــن، كل ذلك لم يحقق رضاها ولم يصرف 
نظرها عن مجمل املشـــاكل التي ال تزال تعاني 
منها، مثل العنـــف وافتقاد املســـاواة املهنية 
إلى جانب صعوبة حصول الفتيات والنســـاء 
في املستقبل على حقهن في التعليم والصحة 

والتمكني االقتصادي.
وعـــن هذا األمر قالت مديـــرة منظمة املرأة 
العربيـــة إن نســـبة متثيـــل املرأة فـــي اتخاذ 
القـــرارات ال تتجـــاوز 9 باملئة، كما أن نســـبة 
حتقيق أرباح من عملهـــا ال تزيد عن 24 باملئة 
مقارنـــة بالرجل، وتتفشـــى األمية بنســـبة 60 
باملئة بني النســـاء، كما أن هنـــاك أكثر من 1.3 
بليـــون امرأة حـــول العالم ال ميتلكن حســـابا 
مصرفيا، نسبة هامة منهن من العرب بالطبع.

تظل مشـــكلة العنف النفســـي واجلســـدي 
من أهم املشـــكالت التـــي تعاني منهـــا املرأة 
العربية، والتـــي تتزايد يوما بعـــد آخر طبقا 
لإلحصائيات الرسمية، وأدرجت منظمة املرأة 
العربية مناهضة العنف ضد املرأة ضمن خطة 
عملها في الفترة من عام 2008-2012، وخصته 
بعدد من األنشـــطة التوعويـــة والبحثية. رغم 
هذه اجلهـــود املكثفة إال أن التالوي عبرت عن 

يأس نســـبي في مقاومتها معترفة لـ“العرب“ 
بـــأن ظاهـــرة العنف ضـــد النســـاء أزلية في 
املجتمعـــات العربيـــة، ومـــا يصّعـــب القضاء 
عليها الثقافة املجتمعية، سواء بترشيد سلوك 
الذكور، أو بتوعية النساء بضرورة االعتراف 
بتعرضهن للعنـــف، ألن املـــرأة العربية تربت 
علـــى أســـلوب حياة جعـــل من العنف شـــيئا 

طبيعيا وعاديا في حياتها.
ربطت دراســـات ميدانيـــة كثيرة بني تزايد 
العنف ضد املـــرأة وحالتها االقتصادية، حيث 
تزداد النســـبة بني النســـاء األكثر فقرا، األمر 
الـــذي علقت عليـــه التالوي بقولها إن نســـبة 
املرأة مـــن إجمالي القوى العاملـــة ال تتجاوز 
25 باملئـــة، وهي نصـــف النســـبة العاملية (50 
باملئـــة). وأوضحت التـــالوي أن متكني املرأة 

العربية اقتصاديا، ومنحهـــا فرصا عادلة في 
العمل، سيحالن الكثير من مشاكلها احلياتية 
ويزيدان ثقتها بنفســـها، لكنهـــا اعترفت بأن 
نســـبة الســـيدات العامالت في الوطن العربي 

في زيادة كبيرة في العقود األخيرة.
وأحملـــت املديـــرة العامـــة ملنظمـــة املـــرأة 
العربيـــة إلى أن أجنـــدة األمم املتحدة للتنمية 
املســـتدامة لـ2030، تهتم بدراسة مشاكل املرأة 
التـــي تعول أســـرتها في حالـــة تخلي زوجها 
عنهـــا، أو إنفاقها على املنـــزل رغم وجوده أو 

عند وفاة عائلها، ووضع حلول لها.
وأشـــارت إلـــى أن املنظمـــة عملـــت علـــى 
مســـاعدة املرأة املعيلة والتي تتجاوز نسبتها 
الــــ35 باملئة في مصر وحدهـــا، وفي لبنان 12 
باملئة، وفي اليمن والسودان 6.22 باملئة، طبقا 

إلحصائيات األمم املتحدة.  ولفتت إلى جهود 
املنظمة املســـتمرة من خـــالل مؤمترات عديدة 
نظمتها للوقوف بجوار املرأة العربية املعيلة، 
اقتناعـــا بأهمية التمكني االقتصادي للنســـاء 
كمدخل إلعانتهن علـــى احلياة، وإتاحة فرص 
عمل لهن أو إقامة مشروعات متناهية الصغر.

أشـــارت مدير منظمة املرأة العربية إلى أن 
النســـاء الالجئات ســـيكون لهن نصيب األسد 
من املشـــاريع مســـتقبال، من خالل اكتشـــاف 
صاحبات الصناعات احلرفية والقادرات على 

إنتاج مشغوالت تنافس بها األسواق.
طبقا لإلحصائيات التي رصدتها املفوضية 
السامية لالجئني والتابعة لألمم املتحدة، فإن 
80 باملئـــة من الالجئني في العالم من النســـاء 
واألطفال، رمبا تزداد فـــي الوطن العربي بعد 
األحداث التي شهدتها دول ما يعرف بـ“الربيع 
العربي“ وعلى رأسها سوريا التي تعد النساء 

هناك أكثر الالجئات ”نكبة“.
اعترفت التـــالوي لـ“العرب“ بأن الالجئات 
في املعســـكرات يعانني مشكالت كثيرة، حيث 
يـــزداد العـــبء على النســـاء واألطفـــال، وقد 
عايشت بنفسها قصص الجئات كثيرات فقدن 
عوائلهن، وأصبحت املرأة مسؤولة عن األسرة 

بكاملها.
وكشـــفت التـــالوي أن املنظمـــة تنوي في 
الفتـــرة املقبلـــة إرســـال فرق طبية تـــزور تلك 
املعسكرات، وتدوين أسماء املصابات بأمراض 
مزمنة ملســـاعدتهن في احلصـــول على الدواء 
وعمل الالزم لهن من عمليات جراحية وغيرها.

وقالـــت إن الدول العربية األكثر مســـاندة 
لالجئني عموما، على رأســـها األردن والعراق 
رغم مشـــاكله، ولبنان الذي يشـــكل الالجئون 
حوالي خمس ســـكانه، ومصر التي ســـمحت 
لالجئني الســـوريني بالعيش في ســـالم داخل 

املجتمع والتداخل في نسيجه.

تزاحم على تبني موقف جديد للمرأة العربية

ليتخيلـــوا في الجزائر ماذا لو كان 
المغـــرب يســـتضيف مســـلحين 
مـــن  يريـــدون  مـــاذا  جزائرييـــن. 

المغرب أن يفعل

.
محمد بن عيسى

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب من المغرب

من السهل عمل مشاريع قومية لكن 
من الصعب تثقيف عقل واحد تربى على 

ثقافة مجتمعية تعادي المرأة



} تونــس - لم ميارس الشـــيعة في تونس أي 
نوع من النشـــاط السياســـي قبل الثورة، ولم 
يتخـــذوا مواقف سياســـية علنيـــة مما جرى 
ويجري زمن االســـتبداد السياســـي. لذلك من 
الصعـــب رصد مواقفهـــم وآرائهـــم وتتبعها، 
إزاء القضايـــا الوطنية خـــالل تلك الفترة. أما 
بعد الثورة، فتبدو مواقف الشـــيعة في تونس 
مـــن ممارســـة النشـــاط السياســـي واحلزبي 
متناقضـــة؛ ففي الوقـــت الذي ينفـــي البعض 
منهم رغبة الشيعة في تأسيس حزب سياسي، 
واعتبـــار أن ”ما يريدونه -فقـــط- هو احلرية 
لهم ولغيرهـــم“، يؤكد طرف آخر أنه ”فيما إذا 
قرروا تأسيس حزب سياسي، فسيكون حزبهم 

من دون عناوين طائفية“.
ويؤكـــد طرف ثالث أن الشـــيعة في تونس 
”ناشـــطون فـــي جـــل األحـــزاب الوطنيـــة من 
كل األلـــوان واالجتاهـــات مـــن نـــداء تونـــس 
والنهضـــة إلى اجلبهة الشـــعبية وغيرها من 

األحزاب“. 
وفي موازاة كل ذلك برز حزبان سياســـيان 
يســـتندان إلى مرجعية شـــيعية وهما: ”حزب 
و“حزب الوحـــدة“، ولم يتحّصل احلزب  الله“ 
األول علـــى التأشـــيرة القانونيـــة، فـــي حني 

حتصل الثاني عليها.
حزب الله تونس: أسســـه في أكتوبر 2011 
ســـيف الديـــن العجيلي، ويســـتند احلزب في 

أدبياته ”ومراجعه الفقهية على مراجع لفقهاء 
من املذهب الشيعي“ كما يقول مؤسسه.

ويأتي اختيار اســـم حزب الله إلى عاملني، 
يتمثـــل األول في ”ذكر حزب اللـــه في القرآن، 
أما العامل الثاني  الذي يحارب أحزاب الكفر“ 
فيتمّثـــل في ”التيمـــن بحزب اللـــه اللبناني“، 
حيـــث اتصل املؤســـس بقيادته -كمـــا يقول- 

وتناقش معها.
حزب الوحدة: تأســـس أواخر شهر يناير 
2013، ويوصف بأنه حزب ذو مرجعية شيعية 
دون أن يفصـــح عـــن ذلك، بالرغـــم من تطابق 
مواقفه السياســـية مـــع مواقف دولـــة إيران، 
وبالرغـــم من قيادته التي تنتمـــي إلى املذهب 
الشـــيعي، األمر الذي يدفـــع بعض املالحظني 
إلى تأكيد ”شيعية“ هذا احلزب. ويتمثل هدف 
احلزب في ”إقامة دولة احلق والعدل استنادا 
إلـــى قاعدة ال إلـــه إال الله محمد رســـول الله، 
فبرامجـــه االقتصادية واالجتماعية والتربوية 
والسياســـية منبثقـــة مـــن كتاب الله وســـنة 
رســـوله، ومنهجه في حمـــل الناس على تبني 

هذه البرامج هو منهج اإلقناع ال غير“.
وال يدعـــو احلزب -كما تقول أدبياته- إلى 
مذهب مـــا أو طائفة، فهو يأخذ مـــن الّثوابت 
فـــي هذا الديـــن واملتفق عليها عنـــد اجلميع، 
ويجعلهـــا قاعدة يتحرك على أساســـها، حتى 
يتجنب كل مـــا يثير الطائفيـــات واملذهبيات، 
لذلك فهو يقدم مشروعا ال ميكن أن يختلف فيه 

املسلمون في مجملهم.
يرى حزب الوحدة أن اإلســـالم ال ميكن أن 
يختـــزل في مذهب أو رأي فقهـــي بعينه، لذلك 
طالب بضرورة تطبيق النص على مبدأ حرية 
املعتقد وتأكيده، وممارســـة الشـــعائر الدينية 
وفق ما متليه اآلية الكرمية ”ال إكراه في الدين 

قد تبني الرشد من الغّي“. كما طالب بـضرورة 
حياد املؤسســـة الدينية الرســـمية املمثلة في 
وزارة الشـــؤون الدينية، ووقوفها على مسافة 
واحدة من جميع املذاهب واآلراء اإلســـالمية، 

وأن يتم التنصيص على ذلك في الدستور.
 ويؤكـــد أن ”إذكاء الفتنة الطائفية مخطط 
اســـتعماري صهيونـــي يراد مـــن ورائه إيقاع 
أبناء األمة فـــي صراعات دموية، عكس ما أمر 
به الرســـول األكرم (صلى الله عليه وســـلم)“. 
لذلـــك يطالب احلـــزب بتجرمي تكفيـــر كل من 

يشهد أن ال إله إال الله محمد رسول الله.
يعارض احلزب الدســـتور التونســـي، بل 
يرفضـــه شـــكال ومضمونـــا ”ما دام لـــم يعبر 
بوضـــوح وصراحة عـــن هوية هذا الشـــعب، 
وأن الشـــريعة اإلســـالمية هي املصدر الوحيد 

واألساســـي للتشـــريع، فإننا لن نقبل به“. كما 
يدعـــو إلـــى تغييره ضمـــن األطـــر القانونية؛ 
اعتقادا منه بأنه ”ال يحظى بالقبول الشـــعبي، 
وال يســـتجيب لهوية الشعب التي نص عليها 
الفصل األول من الدســـتور، ولـــم يعرض هذا 
الدســـتور على االستفتاء العام، وإمنا داهمته 

آجال التسليم فختم كيفما كان“.
وعلـــى الرغم مـــن ذلك شـــارك احلزب في 
أول انتخابات تشـــريعية فـــي ثالث دوائر ولم 

يتحصل على أّي مقعد.
يعتبـــر هـــذا احلـــزب أن حركـــة النهضة 
ذات األصـــول اإلخوانية قـــد ”وقعت في الفخ 

األميركي وفي مشروع االستكبار العاملي“. 
أمـــا حزب نـــداء تونـــس فيصفـــه بـ“نداء 
ويعتبـــره امتدادا للحـــزب احلاكم  التجمـــع“ 

املنحّل الذي هو ”امتداد لبورقيبة ولالستعمار 
الغربي“.

واعتبـــر احلـــزب أن مـــا يعـــرف بالربيع 
العربي مـــا هو إال ”مؤامرة حتـــاك، لاللتفاف 
على االنتفاضة الشعبية التي أسقطت األنظمة 
البائدة؛ ونشـــر الفوضى فـــي العاملني العربي 
واإلســـالمي، عبر تقسيم األمة طائفيا وعرقيا، 
بعـــد أن جنحت قـــوى االســـتكبار العاملي في 
جتزئتها جغرافيا إبـــان الربيع العربي األول، 

الذي أودى بالدولة العثمانية“.

* خالصة من بحث: عبداللطيف احلناشــــــي ”الوجود الشيعي 
ــــــاب عدد 115  ــــــس محاولة لفــــــك الغموض“، ضمن الكت في تون
ــــــوان “الشــــــرطة الدينية اجلزء  ــــــو 2016، بعن الصــــــادر في يولي

الثاني“، عن مركز املسبار للدراسات والبحوث بدبي.

إدريس الكنبوري

} اقتحم تنظيم الدولة اإلســـالمية في العراق 
والشـــام هذا العـــام التقرير الســـنوي للحرية 
الدينيـــة الـــذي تعـــده اخلارجيـــة األميركية، 
ليس بوصفـــه ”دولة“ -كما يعلن عن نفســـه- 
بـــل بوصفه تنظيما إرهابيـــا، جنبا إلى جنب 
مع جماعة بوكو حـــرام النيجيرية؛ وهو نهج 
جديـــد في هذا التقرير الـــذي دأبت اخلارجية 
األميركية على نشره منذ سنوات عدة، إذ ينقل 
مركز الثقل إلى املنظمـــات املتطرفة في العالم 
اإلسالمي على حســـاب الدول، وإن كانت هذه 
األخيـــرة ال تزال حتتل نفس املكان الذي كانت 
حتتله في التقارير الســـابقة، نظرا إلى توسع 
دائرة حتـــرك هذه املنظمـــات وتزايد أعدادها 

وأعمالها الوحشية.
اتهم التقرير تنظيم داعش مبمارسة اإلبادة 
اجلماعية ضد األقلية اإليزيدية واملســـيحيني 
والشيعة، وغيرها من اجلماعات املستضعفة، 
وحمله مسؤولية األعمال الهمجية التي يقوم 
بها فـــي املناطـــق التي يســـيطر عليهـــا مثل 
املجازر وعمليات تعذيب البشـــر واغتصابهم 
واجلرائـــم اجلنســـية األخرى بحـــق األقليات 
الدينيـــة واإلثنية، وذلك خـــالل العام املاضي، 
ووضع تنظيمي داعش وبوكو حرام على رأس 
مقترفي جرائم اإلبادة اجلماعية والتمييز على 

أساس ديني.
وليـــس متوقعـــا أن يحتل تنظيـــم داعش 
موقعا أقل في تقرير مخصص لقضية ”احلرية 
الدينية“، فهذا املفهـــوم ال مكان له في أدبيات 
التنظيم الذي نشأ على شكل ميليشيا مسلحة، 
مدعومـــة بأيديولوجيا متشـــددة تقتنص من 
الشريعة اإلسالمية شذرات فقهية تبني عليها 
ســـلوكها. وكلمة ميليشـــيا رمبـــا كانت األكثر 
تعبيرا عـــن طبيعة هذا التنظيم املتطرف، ذلك 

أنـــه ال يكتفي فقط مبمارســـة اإلبـــادة في حق 
املجموعات التي حتدث عنها تقرير اخلارجية 
األميركية، بل ميارس نفس السلوك جتاه أفراد 
اجلماعات املســـلحة املنافســـة له على األرض 
في العراق وســـوريا، رغم أنها تتقاســـم معه 
نفس األيديولوجيـــا والنظرة إلى العالم وإلى 
اآلخرين، والقراءة الشـــاذة املتطرفة لإلسالم. 
فقد قســـم الناس إلى قسمني، مسلمني وكفارا، 

ثم قســـم املسلمني إلى فســـطاطني على حسب 
املـــواالة لـــه أو اخلصومة معه، وهو تقســـيم 
يناســـب األيديولوجيـــا التـــي يرتكـــز عليها، 
ولكن التقسيم املوجود فعال هو بني املسلمني 

واملتطرفني.
يســـتند تنظيم داعش إلى جهاز مفاهيمي 
يســـمح له بخنق احلريـــات الدينية والقضاء 
على املخالفني، ويتشـــكل من ركنني أساسيني 
هما التكفير والردة، يحّولهما إلى سالح فتاك 
فـــي مواجهة جميـــع الذين ال يـــرون ما يرى، 
ويخضعهمـــا للمزاج الفقهـــي ملتفقهني صغار 
التي يقيمها  يشرفون على “احملاكم الشرعية“ 
فـــي األماكن الواقعـــة حتت نفـــوذه. فبعد أن 
انفّض عنه جميع ”الفقهاء“ الذين كانوا رموزا 
في تيار الســـلفية اجلهاديـــة، وكانوا يوفرون 

الغطـــاء الشـــرعي للجماعـــات املتطرفة، صار 
التنظيـــم يتكئ على شـــباب صغـــار يلتقطون 
مـــن مؤلفـــات أولئـــك ”الفقهاء“ ما شـــذ منها 
لكي يؤسســـوا مدونة فقهيـــة همجية يطبقها 
فـــي محاكمـــه الصورية اخلاضعـــة لألمزجة، 
ويخطئون في اللغة كما يخطئون في التأويل. 
فقد حول التنظيم املناطق التي يسيطر عليها 
إلى ســـاحات شـــبيهة بتلك التي كان يسيطر 
عليهـــا تنظيـــم اخلميـــر احلمر فـــي كمبوديا 
خالل الســـبعينات، فكما تشكل اخلمير احلمر 
مـــن مجموعـــات شـــيوعية صغيرة مســـلحة 
ومتطرفة في كيان واحد، تشـــكل تنظيم داعش 
من جماعات متعددة قاســـمها املشترك العنف 
والتطـــرف، فكان األصل هو العنف الذي بحث 
عـــن أرضية يقف عليها فوجدها في اإلســـالم؛ 
فاألصـــل إن هـــو إّال فائـــض العنف لـــدى تلك 
اجلماعـــات، وما اإلســـالم إّال قشـــرة خارجية 

تستر عورته.
بيد أن املشـــكلة التي تثار عند قراءة تقرير 
اخلارجية األميركية هي تلك املتعلقة بالتسوية 
التـــي يجريها ما بني األنظمة اإلســـالمية ذات 
املشـــروعية وبـــني املنظمات اإلرهابيـــة، إذ ال 
شـــك أن اخللفية التي حكمت معـــّدي التقرير 
واحـــدة في احلالتني. فالتقريـــر يرى أن الدين 
اإلســـالمي عامل مشـــترك بني اجلميع، ولذلك 
من املســـّوغ وضع الدول التي لديها شـــرعية 
دوليـــة ومســـؤوليات أمـــام املجتمـــع الدولي 
إلـــى جانب املنظمـــات اإلرهابيـــة التي تخلي 
ساحتها من أّي مسؤولية على اإلطالق. وبهذه 
املنهجية يســـاوي التقرير مـــن حيث ال يدري 
بني الـــدول، التـــي تقدم احلســـاب للمنظمات 
الدوليـــة وتخضـــع للنقـــد واملراقبـــة، وبـــني 
اجلماعـــات املتطرفـــة، التـــي توجـــد خـــارج 

املنظومة الدولية.
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الحراك الشيعي السياسي في تونس من خالل نموذجني حزبيني

داعش والحرية الدينية

تفاعلت العديد من العوامل الداخلية (الذاتية واملوضوعية) واخلارجية لتسهم في انتشار 
ــــــى ما كان يعرف في تونس  املذهــــــب الشــــــيعي بتونس، ومن ذلك تأثير الثورة اإليرانية عل
باجلماعة اإلسالمية (االجتاه اإلسالمي الحقا ثم النهضة)، وتبنت حركة االجتاه اإلسالمي 
البعض من شــــــعارات تلك الثورة ومبادئها، كما ال ميكــــــن إغفال دور الطلبة العائدين من 
املشرق العربي الذين درسوا في احلوزات العلمية، وحتديدا العراق، فحرصوا على نشر 
هــــــذا املذهب في محيطهم االجتماعــــــي، ويأتي دور الفضائيات الشــــــيعية، باإلضافة إلى 

املواقع الشيعية على شبكة اإلنترنت والكتب واملوسوعات اإللكترونية.
وللنشــــــاطات التي يقوم بها املركز الثقافي اإليراني دور كبير في نشــــــر التشيع كذلك؛ 
مــــــن ذلك توفير الكتب واجلرائد واملجالت، باإلضافة إلى شــــــرائط الفيديو التي تصل من 

إيران، ويقوم بعض األشخاص بتوزيعها.
ويعود تشــــــّيع العديد من التونسيني -حســــــب مؤسس ”الرابطة التونسية ملناهضة املد 
الشيعي“ بتونس- إلى أمور ذاتية، من ذلك ”أن يتحقق لهم مطلبهم في زواج املتعة، وغيره 

من املطالب، باإلضافة إلى حتقيق الربح املالي من األطراف التي متّولهم ماديا“.

ليس جديدا وال مســــــتغربا أن يضع التقرير السنوي للحرية الدينية الذي تعده اخلارجية 
ــــــة، تنظيم داعش اإلرهابي على رأس قائمــــــة املنتهكني للحريات والعابثني بأرواح  األميركي
ــــــدري، بني املنظمات  البشــــــر، لكّن املســــــتغرب هو أن يســــــاوي هذا التقرير، من حيث ال ي
ــــــة والدول األعضاء في املنظمة الدولية، والتي تخضع للنقد واملراقبة، رغم انتهاك  اإلرهابي

الكثير منها للحريات الدينية.

نموذج يطمح بعض متشيعي تونس الستيراده

[ املركز الثقافي اإليراني يغذي موجات التشيع [ انعدام الحاضنة االجتماعية يحد من نشاط الشيعة التونسيني

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ نقلت صحيفة إندبندنت أن 
الحكومة البريطانية وضعت 

ثقلها خلف استراتيجية ”برفنت“ 
لمكافحة اإلرهاب، التي تهدف 

إلى مواجهة التطرف ”عن طريق 
استخدام الموظفين الحكوميين في 

مجالي التعليم والصحة بالذات، 
ليكونوا مخبرين للحكومة“.

◄ أكد عبدالفتاح العواري عميد 
كلية أصول الدين بالقاهرة، أن 

الساحة السياسية شهدت مؤخرا 
ما يهدد السلم العالمي وضرب 

الكثير من المجتمعات في مقتل، 
ما يهدد العالم بالفوضى من 

خالل األفكار المنحرفة والمفاهيم 
المتطرفة وفتاوى التكفير.

◄ قرر مجلس وزراء الداخلية 
العرب في دورته األخيرة اعتبار 

عام 2016 سنة عربية لمواجهة 
اإلرهاب، وذلك بناء على توصية 
بهذا الشأن صدرت عن المؤتمر 
التاسع والثالثين لقادة الشرطة 

واألمن العرب، الذي انعقد بتونس 
في 2015.

◄طالب برلماني إيطالي من حزب 
رابطة الشمال اليميني حكومة 

بالده ببناء سجن في إحدى الجزر 
النائية التابعة لها، على غرار 

”غوانتانامو“ العسكري األميركي، 
وتخصيصه للمعتقلين اإلسالميين.

◄ قالت الشرطة الفيدرالية الكندية 
إنها أطلقت النار على رجل مشتبه 
به وقتلته في عملية ضمن برنامج 

مكافحة اإلرهاب، بمقاطعة أونتاريو 
لضمان السالمة العامة.

باختصار

ــس نــاشــطــون  ــون الــشــيــعــة فـــي ت

نــداء تونس  األحـــزاب، من  في جل 

الشعبية  الجبهة  ــى  إل والنهضة 

وغيرها من األحزاب

◄

مفهوم الحرية الدينية، ال مكان له 

في أدبيات التنظيم الذي نشأ على 

مدعومة  مسلحة،  ميليشيا  شكل 

بأيديولوجيا متشددة

◄

إسالم سياسي

داعش يتصدر قائمة اإلرهاب بال منافسني

{الجمهورية ترفض كليا منطق اإلرهابيين، الذين ال يســـعون إال إلى زرع االنقســـام والحقد، 

ويريدون جعل مسلمي فرنسا رهائن».
فرنسوا هوالند
رئيس فرنسا

{فرنســـا تريد استنساخ التجربة المغربية في بلجيكا، التي سمحت للشرطة المغربية بأن 

تقوم بدوريات لمراقبة الجالية المغربية على أراضيها}.

أكرم خريف
خبير أمني جزائري



} لنــدن - يقام معرض خاص لالحتفاء بمرور 
20 عامـــا على صدور أول كتاب لهاري بوتر في 
المكتبـــة البريطانيـــة العام المقبل. وســـيضم 
المعـــرض مواد خاصـــة بالكتاب من أرشـــيف 
المؤلفة البريطانية جي. كي. رولينغ، ومجموعة 
من كتب السحرة، ومعلومات حول مصدر إلهام 
كتاب ”هاري بوتر وحجر الفالســـفة“، ويفتتح 
المعـــرض في 20 أكتوبر 2017، ويســـتمر حتى 

28 فبراير 2018.
وفي هذا السياق صرح جيمي آندروز مدير 
المعـــرض، بقوله ”نحن مســـرورون ألننا نعمل 

مع جي. كي. رولينغ وبلومبيرغ“.
ويضيـــف آنـــدروز أن الهـــدف مـــن هـــذا 
المعـــرض هو ”نشـــر عبق الســـحر فـــي قلوب 

محبـــي بوتر والتعرف علـــى مجموعات الكتب 
القيمة التي تقتنيهـــا المكتبة“، ويتابع ”يمكن 
القول إن المكتبة البريطانية هي المكان األمثل 
الحتضان هذا المعرض، فنحن نمتلك باكورات 
الكتـــب، ونقع فـــي منطقة كينغز كـــروس التي 
تحتضن المحطة التي ســـافر عبرها هاري إلى 
مدرسة تعليم الســـحر“، مشيرا إلى أن المكتبة 
البريطانيـــة تمتلـــك أهـــم الكتب التـــي تعنى 

بالسحر وتاريخه.
وهاري بوتر هي سلســـلة من ســـبعة كتب 
للكاتبـــة البريطانية جي. كـــي. رولينغ، تحكي 
حكايـــة الصبـــي الســـاحر هـــاري بوتـــر، منذ 
اكتشـــافه لحقيقة كونه ســـاحرا، وحتى بلوغه 
سن السابعة عشرة، فتكتشف ماضيه، وعالقاته 

الســـحرية، وســـعيه للقضاء على سيد الظالم 
لورد فولدمورت. 

وترافق سلســـلة الكتب سلسلة من 8 أفالم 
تحمل نفـــس عناوين الكتب. وحققت سلســـلة 
هـــاري بوتر نجاحـــا هائال منذ صـــدور الجزء 
األول منهـــا هـــاري بوتر وحجر الفالســـفة في 
1998، وُترجمت إلى معظـــم لغات العالم الحية 
ومنها العربية. بيع من الكتاب الســـادس هاري 
بوتر واألمير الهجين 10 ماليين نســـخة عشية 
صدوره، واعتبر أكثر الكتب مبيعا في التاريخ، 
حتـــى صـــدور الكتـــاب الســـابع والنهائي من 
السلســـلة الموســـوم بـ“هاري بوتر ومقدسات 
المـــوت“، الذي بيـــع منه 8 ماليين نســـخة في 

أميركا وحدها عشية صدوره في يوليو 2007.
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عـــن املركـــز القومي للترجمـــة، بالقاهـــرة، صدرت النســـخة العربية مـــن كتاب «ظهـــور تركيا ثقافة

الحديثة}، من تأليف برنارد لويس، وترجمة قاسم عبده قاسم وسامية محمد.

منحـــت جمعية أكادير للفنون التشـــكيلية الناقـــد املغربي محمد أديب الســـالوي جائزة النقد 

التشكيلي، كما نظمت الجمعية يوما دراسيا إلصداراته التشكيلية.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ احتفى اتحاد كتاب المغرب 
بالصويرة، من خالل لقاء 

ثقافي، بالتجربة اإلبداعية 
للقاصة األردنية بسمة النسور، 

وذلك بدار الصويري.

◄ يقيم الفنانان المغربي 
عبدالله أوالمين والفرنسي 

فيليب فييري برواق القصبة، 
حاليا وإلى غاية 25 أغسطس 

الجاري، معرضا مشتركا وذلك 
تكريما للفنان إبراهيم مونتر 

الذي فقد بصره جراء إصابته 
بمرض السكري.

◄ صدرت حديثا عن دار 

اآلداب اللبنانية رواية 
بعنوان ”أصل العالم“، للكاتب 
السوري، الُمقيم في مونتريال، 
وليد السابق، وهي تعد روايته 

األولى. 

◄ تمكن المتحف الوطني 
الجزائري للمجاهد من 

جمع أزيد من 6 آالف شهادة 
تاريخية حول مختلف أحداث 
الثورة التحريرية، حسب ما 

أفاد به مدير المتحف مصطفى 
بيطام.

◄ كرمت رابطة الكتاب 
األردنيين في مقرها الناقد 

والشاعر والباحث في ثقافة 
وأدب الطفل، األديب يوسف 

حمدان. 

◄ صدر عن المركز العربي 

لألبحاث ودراسة السياسات 
كتاب بعنوان ”المأزق العالمي 

للديمقراطية“، من تأليف 
الكاتب والباحث عصام فاهم 

العامري. 

باختصار

ثقافة البروباغندا

} في الّسنوات العشر املاضية، ومع ارتفاع 
سعر البترول، حتّولت اجلزائر إلى ما يشبه 

«ورشة ثقافية» مفتوحة، إلى درجة كاد يعتقد 
فيها املالحظ األجنبي أن البالد تعيش 

«صحوة» ثقافية، وذلك باحتضانها عددًا من 
الّتظاهرات الكبرى: عاصمة للّثقافة العربية 

(2007 و2015)، عاصمة للّثقافة اإلسالمية 
(2011)، املهرجان الّثقافي األفريقي (2009)، 

من دون احلديث عن املهرجانات الّدولية 
الّصغرى واملتوسطة، سنويًا، واملئات من 

امللتقيات واملؤمترات والّندوات، التي كانت 
تقتنص ميزانياتها كاملة من اخلزينة 

العمومية، لكن منذ قرابة العام، تراجع 
سعر برميل البترول إلى أسوأ مستوياته، 

ومعه اندثرت تلك الّنشاطات التي لم تخّلف 
أثرًا، تراجعت ميزانية الّثقافة إلى أقل من 
الّنصف، ولم يبذل وزير الّثقافة جهدًا في 
الّدفاع عن ميزانية القطاع أمام احلكومة 

أو أمام البرملان، بل راح يواصل الّسياسة 
نفسها، مرّكزًا العمل على «ترويج صورة 

ناصعة» له في اخلارج، صورة مهترئة 
ومتذبذبة في احلقيقة، وممارسًا «الّتقشف» 

على املناطق احليوية من القطاع ذاته، 
واألكثر أهمية: خفض دعم نشر الكتاب، 

خفض دعم الّسينما، خفض دعم املسرح.. 
هكذا، صارت اجلزائر واجهة ثقافية، تعاني 

خواًء من الّداخل: دور سينما مغلقة، مكتبات 
في تقّلص.

ولكي تسير األمور بسهولة وسالسة، 
كان ال بّد من توظيف «مثقفني» في عملية 

صناعة «الّصورة اخلادعة»، وصار املشرفون 
على نشاطات وزارة الّثقافة صحافيني 

مسؤولني عن الّصفحات الّثقافية، إضافة 
إلى كّتاب ومسرحيني، وبات شبه مستحيل 

أن ميّر رأي ناقد للوزير في الّصحف 
اليومية، وال مجرد وجهة نظر لتنبيه 

الّرأي العاّم ملا يحصل، كما حاولت الوزارة 
استقطاب أسماء عاملية لتلميع مناوراتها 

وتوريطهم في مشاريع ثقافية مشتركة 
(آرنولد شوارزينغر، مايك تايسون) وأسماء 

أخرى فهمت املغزى من اللعبة ورفضت 
املجيء (الفنانة فيروز أو الفيلسوف 

ريجيس دوبري).
هذا املنطق ليس جديدًا، فهو امتداد 

طبيعي ملنطق رئيس اجلمهورية نفسه، الذي 
منذ وصوله للحكم عام 1999، راهن على 

تلميع صورته على حساب خدمة القضايا 
احلّساسة التي تهّم املواطن بالدرجة األولى، 

في ظّل هذا الوضع املتناقض مع نفسه، قد 
يتساءل أحد ما: ما أهمية تلميع الّصورة 

في وسط ثقافة معطوبة؟ فغالبية الّنشاطات، 
التي تنظم سنويًا في اجلزائر، ال تستهدف 

املواطن العادي إال في حاالت نادرة: 
امللتقيات والندوات تدور في قاعات شبه 
فارغة، العروض السينمائية واملسرحية 
كذلك، فهل «تزييف» الواقع سيكون بديًال 

إلشباع نرجسية القائمني على الّثقافة 
الّرسمية؟

هذا الواقع املشّوه يسير مع خّطة 
«بروباغندا سياسية»، فالكثير من الفعاليات 

الّثقافية ُتفتتح وُتختتم حتت صور رئيس 
اجلمهورية والّتصفيق له، وكلماته تتسّلل، 
باستمرار، في خطابات املسؤولني، صارت 

البروباغندا املّوجهة أهّم من أخالقيات 
العمل الّثقافي، واملديح املبّطن للرئيس 

يتجاوز قناعات املثقفني، هذه البروباغندا 
غير املبّررة تسيء للثقافة، مثلما تسيء 

الدكتاتوريات للدميقراطية، وتعيد إحياء 
ماضي احلزب الواحد الذي حكم البلد 

طويًال، كما لو أن شيئًا لم يتغّير في 
اجلزائر، وأن تضحيات اآلالف من أجل املزيد 

من احلريات، في انتفاضة أكتوبر 1988 أو 
في الّربيع األسود 2001، لم تزد الثقافة سوى 

متوقعا في حضن الّسياسة، كما لو أننا 

بصدد إعادة إنتاج «اخلسارات املاضية»، 
ولكن بتقنيات جديدة، باالستعانة بأحدث 
التكنولوجيات، مللء الفراغ وإيهام املتلّقي 
بأن األمور تسير على ما يرام، وهي على 

العكس من ذلك متامًا.
قبل أربع سنوات، تشّكلت نواة مجموعة 

ثقافية مستقلة، في اجلزائر، بنية الّتفكير 
في إخراج الّثقافة من عباءة «الّرسميات» 

التي أنهكتها، وإعادة توجيهها نحو 
الّشارع، نحو اجلزائري العادي، الذي يجد 
نفسه غريبًا عن الثقافة التي تعرضها عليه 

الّدولة، حّررت هذه املجموعة، التي كانت 
تضّم كّتابًا وناشطني، وثيقة عمل، وكان 
من أهّم ما جاء فيها فتح املجال للقطاع 

اخلاص لالستثمار في الّثقافة، وأن تلتزم 
الوزارة بدورها الطبيعي في الّتوجيه 
واملراقبة، وليس في فرض ما يناسبها 

ومنع ما ال يناسبها، لكن، لألسف، كل جهود 
الّتفكير للخروج من ثقافة الّتزييف أو ثقافة 

البروباغندا لم جتد من ينتبه إليها، مّرت 
سنوات، وها هي وزارة الّثقافة في اجلزائر 

تكّرر نفسها، تتغاضى عن دعم املبادرات 
احلّرة، وتواصل خنق صوت كّل من يفكر 
خارج سياقاتها. والّشيء املؤسف أن هذا 

الواقع سيستمر باستمرار الّنظام السياسي 
ذاته.

سعيد خطيبي
كاتب من الجزائر

حسونة المصباحي

} بمناســـبة الذكرى العشـــرين لرحيل شـــاعر 
”الفروســـية“ المغربي أحمـــد المجاطي، خرج 
إلى النور كتاب بعنوان ”شـــاعر من الســـماء“، 
شـــاركت فيـــه ثلة مـــن الدارســـين والشـــعراء 
واألدباء ممن عاشروا الراحل وأحبوه وتقلبوا 
معـــه في ظـــروف عيش وتجـــارب أدب وَنَصب 
مختلف. الكتاب من جمع وتنســـيق وإشـــراف 

األديب والجامعي أحمد المديني.
يتضمن الكتاب دراســـات نقدّية، وشهادات 
عن الشـــاعر أحمد المجاطي المولود في الدار 
البيضاء سنة 1936، والذي رحل عن الدنيا سنة 
1995. هذا الرجل الذي عرف بحّق قداسة الشعر 
وعذوبته وعذاباته، واشـــتهر بأنه كان شـــاعرا 

مثقفا ومدركا لخبايا القصيد.

شهادات صادقة

يقـــرأ الكتاب من الدفـــة إلى الدفـــة بمتعة 
كبيـــرة، ُمْنصفا شـــاعرا لمع نجمه فـــي زمنه، 
وال يزال دائم الحضور في المشـــهد الشـــعري 
وبشـــخصّيته  المتفـــرد،  بصوتـــه  المغربـــي 
المتمردة والمشاكسة، وبصفاء رؤيته الشعرّية. 
فال أحد من الشـــعراء المغاربة المعاصرين 
ينكـــر الـــدور الكبيـــر الـــذي لعبه فـــي تطوير 
القصيدة المغربية الحديثة، وفي إرساء منهج 
نقدّي صارم تجاه التجارب الشعرية التي برزت 
في الســـتينات والســـبعينات والثمانينات من 

القرن الماضي.

يضم الكتاب، الصادر عن المكتبة الوطنّية 
المغربيـــة،  شـــهادات صادقـــة كتبهـــا كل من 

محمد الهرادي، ومحمد بن طلحة، 
والشـــاعر العراقي حميد ســـعيد، 
وآخرون عـــن هذا الشـــاعر الذي 
عاش حياته للشـــعر، محاوال في 
كل قصيدة يكتبهـــا أن يأتي بما 
يزيده تأّلقـــا، وتمّيزا. وألنه كان 
صعبا مع نفســـه قبـــل أن يكون 
صعبـــا مع اآلخريـــن، فإنه كان 
ُمقـــّال في كتابة الشـــعر. لذا لم 
شـــعرّية  مجموعة  غيـــر  يترك 
واحدة صدرت عـــام 1987 في 
العاصمة الرباط عن المجلس 
العربيـــة  للثقافـــة  القومـــي 
ضمن ”سلســـلة إبداع“، وقد 

حملت هذه المجموعة عنوان ”الفروسية“، غير 
أن صاحبهـــا كان قد اختار لها عنوانا آخر هو 

”الخمـــارة“ إذ أنه كان يحـــّب أن يكتب قصائده 
مستعينا بالكأس دائما، وباذال جهودا مضنية 
للعثـــور على ذهـــب الكلمات، وعلـــى العبارات 
للمكانـــة  وتقديـــرا  المناســـبة. 
البارزة التي احتلها في الشـــعر 
المغربـــي المعاصر، حصل أحمد 
المجاطـــي عـــام 1985 على جائزة 
ابـــن زيدون التـــي يمنحها المركز 
وعلى  بمدريد،  األســـباني-العربي 

جائزة المغرب الكبرى عام 1987.
وبـــدأت عالقة أحمـــد المجاطي 
بالشـــعر عـــام 1956، أي فـــي نفـــس 
السنة التي حصل فيها المغرب على 
اســـتقالله. والقصائد التي كتبها في 
تلك الفترة كانت تقليدّية في شـــكلها، 
عاكســـة آمال جيل حالم بمغرب جديد، 
ومتطلـــع للحرّيـــة، وللتقـــّدم، غيـــر أن 
الشاب الطموح، المسكون بالثورة على مجتمع 

يعيش الركود والجمود، سرعان ما ترك بالده، 
منطلقا إلى دمشق ليدرس في جامعتها اآلداب 
العربّية. وقد سمحت له السنوات التي أمضاها 
هناك باإلطالع على التجارب الشعرّية الجديدة 
التـــي كانت قـــد فرضت وجودهـــا عبر مجالت 

طالئعّية مثل ”اآلداب“، و“شعر“.
كما سمحت له بالتعرف على كبار الشعراء 
المجدديـــن، ومتابعـــة المعارك الشـــعرية بين 
القديم والحديـــث، ومواكبة الجدل القائم حول 
مفهوم الكتابة، وحول االلتزام، وحول القضايا 
السياســـية الســـاخنة المتصلـــة بالخصوص 
بالقضّية الفلســـطينّية. والواضح أن المجاطي 
تأثر كثيرا بالشعراء العراقيين الذين برزوا في 
الفترة التي تلت الحـــرب الكونّية الثانية. وقد 
يكون بدر شـــاكر الســـياب أقربهم إلى وجدانه 
الشـــعري، إّال أن كل التأثيـــرات التي فعلت فيه 
خالل إقامته في دمشـــق، ســـوف تظـــّل مخفّية 
فـــال نـــكاد نجد لها أثـــرا في مجمـــل قصائده. 

ويعود ذلك إلـــى إدراكه المبكر أنه يتحّتم عليه 
أن ينحت شـــخصّيته الشـــعرّية بعيـــدا عن كّل 

التأثيرات، وعن كّل المدارس.

الشاعر املتمرد

عند عودة الشـــاعر المجاطـــي إلى المغرب 
في مطلع الســـتينات، عمل أســـتاذا في جامعة 
فـــاس، غير أن التدريس لـــم يمنعه من أن يكون 
فاعال بقوة في الحركة الثقافّية في بالده، فكان 
يكتـــب في المالحق الثقافّيـــة مقاالت نقدّية عن 
اإلصـــدارات الشـــعرّية الجديـــدة، وعن قصائد 
الشعراء الشـــبان. كما كان يشارك في نشاطات 
اتحاد كتاب المغـــرب، مثيرا في كل مّرة معركة 
دفاعـــا عـــن أفـــكاره، وعن رؤيتـــه الشـــعرّية. 
وبفضل أطروحته المتمّيزة التي حملت عنوان 
”ظاهرة الشـــعر العربي الحديث“، حصل أحمد 
المجاطي على شـــهادة دكتوراه دولة عام 1992. 
وقد عكســـت هـــذه األطروحة معرفتـــه العميقة 
بمجمل التيارات الشـــعرية الحداثية، وحّســـه 

النقدّي الرفيع.
وبحســـب الشـــهادات الـــواردة فـــي كتاب 
”شاعر في الســـماء“، ظل أحمد المجاطي، رغم 
مكانتـــه األكاديمية المرموقة، شـــاعرا متمردا، 
مشاكســـا كمـــا كان حاله في ســـنوات الفوران 
األولـــى، فلم يكن يســـلم من قلمه ولســـانه أحد 
مـــن المتطفلين على الشـــعر. وألنه كان صعب 
المراس، فإن حلقة األصدقاء كانت تزداد تقّلصا 
يومـــا بعد آخر فال أليف له فـــي غالب األحيان 
غيـــر الكأس الممتلئة دائما. وكم من مّرة فاجأه 

الفجر وهو وحيد أمامها فيكتب قائال:
"خيوط من آذان الفجر تمَسُح غْفَوَة األشياْء
وسْرب من طيور البحر يحمُل كّل منقاْر

عيون جزيرة خضراء
وطّل تحت أمواج النخيل وضوء شّباك

وماذا كان في عينّي من حلم
سوى قطرات هذا الضوء أشربها ندى

وأصّبها
سحبا وأمطارا؟

وماذا؟".

شاعر مغربي تسعفه الكأس وال تخذله العبارة
[ أحمد المجاطي مبدع مدرك لقداسة الشعر وعذاباته وعذوبته [ «شاعر السماء} شهادات عن رجل ظل يبحث عن ذهب الكلمات

ــــــاس  ــــــث الن تظــــــل ســــــيرة املبدعــــــني حدي
واملتعطشــــــني إلى كل إجناز فريد، وتبقى 
ــــــي نحتت اجلمــــــال في هذا  األســــــماء الت
ــــــذا تتعدد  ــــــدة في األذهان، ل الوجود خال
ــــــب عن هؤالء  الدراســــــات والبحوث والكت
الذين أمتعونا في حياتهم بجمالية الكالم 
ورشاقة العبارة ومسحة الفن والتطلع إلى 
األحالم املنسوجة من بريق املعنى وجزالة 
اللفــــــظ، لتظل أعمالهم نبراســــــا تهتدي به 
األجيال، وذكرى يرددها الناس، حتى بعد 
انطفاء شــــــعلة حياتهم، والتاريخ حفظ لنا 
أعمــــــاال أدبية أبت أن ُتنســــــى من الذاكرة 
ــــــون كّل على  فاحتفــــــى بها النقاد والباحث

طريقته وأسلوبه. 

شاعر متفرد ومتمرد ومشاكس (لوحة للفنان بهاء عامر)

جي. كي. رولينغ وقصص الفانتازيا

مكانته  رغــم  ظــل  املجاطي  أحــمــد 

متمردا  املرموقة شاعرا  األكاديمية 

مشاكسا كما كان حاله في سنوات 

الفوران األولى

 ◄

لندن تنشر عبق السحر في قلوب محبي هاري بوتر



} أبوظبــي - بـــدأ برنامج ”أمير الشـــعراء“، 
مـــن جديـــد، بجلـــب أنظـــار اإلعـــالم وجذب 
عشـــاق القصيدة، فما إن أعلنـــت لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
في أبوظبي، عن فتح باب الترّشـــح لمســـابقة 
وبرنامج ”أمير الشعراء“ في موسمها السابع 
2016-2017، حتـــى تســـابقت وســـائل اإلعالم 
العربيـــة والدوليـــة، فـــي بـــث خبـــر انطالق 
النسخة الســـابعة في أضخم مسابقة شعرية 

تلفزيونية للشـــعر الفصيح على مستوى 
الوطـــن العربي والعالـــم، ليبدأ التنافس 
بين فرســـان القصيـــدة الفصحـــى بكل 
ألوانهـــا وأطيافها، للحصـــول على ُبردة 
اإلمـــارة التـــي تمثـــل اإلرث التاريخـــي 

للعرب، وعلى الخاتـــم الذي يرمز إلى 
لقب اإلمارة.

فـــي  المســـابقة  بـــدأت  فقـــد 
بالموسم  المشـــاركين  استقبال 
الفاتح  مـــن  ابتـــداًء  الســـابع، 
حتى  الجـــاري  أغســـطس  من 
الـثالثين من شـــهر ســـبتمبر 

القادم.
وهـــي جولـــة جديـــدة من 
متواصلـــة  إبداعيـــة  حكايـــة 

الشـــعر  لمضمـــار  ومســـتمرة 
زخمها  بـــدأ  الفصيـــح،  العربـــي 

يطـــل مبكـــرا مـــن خـــالل احتفـــاء 

إعالمي عربي واســـع. فقد أفـــردت الصحافة 
العربية ووكاالت األنباء والمواقع اإلخبارية، 
مســـاحات وحيزًا هاما، على صدر صفحاتها 
وواجهاتها، متناولة انطـــالق هذه التظاهرة 

الشعرية الكبيرة في نسختها السابعة.
كما امتد هـــذا االهتمام ليشـــمل القنوات 
التواصـــل  ومواقـــع  العربيـــة  الفضائيـــة 
االجتماعـــي، التي بشـــرت جميعها بموســـم 
ســـيتابعه  وقـــوي،  مختلـــف  شـــعري 
الماليين من على مسرح شاطئ الراحة 

بأبوظبي.
وهـــو ما يعـــزز ويؤكـــد من 
أبوظبي  إمارة  مكانة  جديد 
فـــي  ودورهـــا  الثقافيـــة 
والتواصل  التفاعل  تعزيز 
بين  اإلبداعـــي 
العربية  شعراء 
الفصحى في كل 
وحرصها  مكان، 

علـــى رعاية اإلبداع والمبدعين. وخالل ســـتة 
مواســـم ، نجح البرنامج في الكشـــف عن 165 
شـــاعرًا ُمبدعا تتـــراوح أعمارهم مـــا بين 18 
و45 سنة، وثقت إبداعاتهم الشعرية أكاديمية 
الشـــعر في دواوين شـــعرية مميـــزة. وقد كان 
اللقـــب فـــي الموســـم الســـادس مـــن نصيب 
الســـعودية، مـــن خـــالل ممثلها بالمســـابقة 

الشاعر حيدر العبدالله.

مســـابقة  الشـــعراء“  ”أميـــر  وبرنامـــج 
تلفزيونية في شعر العربية الفصحى، ُتقام كل 
سنتين بالتناوب مع برنامج ”شاعر المليون“، 
علـــى مـــدى 10 أســـابيع في مســـرح شـــاطئ 
الراحة بأبوظبي، وقد حصل على اللقب خالل 
مواســـمه الســـتة منذ عـــام 2007 ولغاية 2015 
ستة شعراء من اإلمارات وموريتانيا وسوريا 

واليمن ومصر والسعودية.

محمد الطاهري

} يطــــرح المفكر والمــــؤرخ المغربي عبدالله 
الموســــوم  الجديــــد  عملــــه  فــــي  العــــروي 
بـ“اســــتبانة“، جملة من األســــئلة عن أحداث 
الحديــــث  العربــــي  التاريــــخ  مــــن  وقضايــــا 

والمعاصر.
ويتعّمد العروي اختيار اســــم ”استبانة“ 
لكتابــــه هــــذا، كي يكشــــف للقــــارئ غايته من 
تأليفــــه، وهو طلب اإلبانة في قضايا تاريخية 
وسياســــية وفكريــــة جايلها منــــذ طفولته في 
ثالثينــــات القرن الماضي، وإلــــى عهد ما بعد 

استقالل المغرب سنة 1956.
والكتــــاب، الصــــادر، مؤخرا، عــــن المركز 
الثقافــــي للكتاب بالــــدار البيضــــاء وبيروت، 
هو عبارة عن مجموعة من األســــئلة تصل إلى 
حــــدود الـ111 ســــؤاال يطرحها العــــروي على 
نفسه ثم يجيب عنها، وهو في هذا يستعرض 
آراءه ومواقفه فــــي جملة من المواضيع التي 

تخص التاريخ والسياسة والفكر.
وعلى ظهر الكتاب، الواقع في 142 صفحة 
من القطع المتوسط، أجاب العروي عن سؤاله 
حول الوطنية، بالقول إن ”الوطنية هي شعور 
وسلوك وتطلع. الشــــعور هو االعتزاز بالذات 
واألجداد. الســــلوك هو اإليثــــار والتضحية. 
والتطلع هو طلب الحرية والتقدم والرفاهية“.
العروي  والمالحظة الهامة في ”استبانة“ 
أن الكتــــاب يخلــــو مــــن مقدمــــة أو خاتمة، إذ 
يفتتح المــــؤرخ المغربي بجوابه عن ســــؤال 
يتعلــــق بجــــذور اســــم ”العــــروي“، ويختمه 
بجواب عن ســــؤال ”هــــل يحافظ المغرب على 

ميزته التاريخية“.
يتدرج المؤلف في كتابه على ذات الشاكلة، 
حيث يقّدم ســــؤاال في موضــــوع ما، ثم يردفه 
بإجابة، وفي جوابه عن ســــؤال ما الفرق بين 
الوطنية كحزب والوطنية كحركة اجتماعية؟“ 
يقــــول ”بما أن المجتمعات تختلف في تمثلها 
لماضيها وفي تطلعاتها إلى المســــتقبل، فإن 
وطنية كل مجتمع تختلف عن غيرها وبالتالي 
كل حــــزب وطني له خصائصــــه. الحزب تابع 

للحركة وهذه تابعة للمجتمع“.

عوامل االستقالل

في إجابته عن ســــؤال عن العامل األساس 
فــــي تحقيــــق اســــتقالل المغــــرب، لــــم يتردد 
العــــروي، فــــي القــــول إن ”اســــتقالل المغرب 
معجــــزة، إذ كان آخــــر دولــــة اســــتعمرت في 
المنطقــــة وأول دولــــة اســــتقلت وهــــو ما لم 

يهضمــــه البعض“، وعند ســــؤاله عن تحقيق 
الوطنية المغربية ألهدافها، وبعد شرح طويل 
خلص العروي، إلى أنه ”بما أن لفظ استقالل 
لفظ مشــــترك يحمل معاني شتى يمكن القول 
إن الحركــــة الوطنية المغربيــــة حققت هدفها 
األساس بفسخ عقد الحماية (الفرنسية)، وفي 
الوقت ذاته لم تحققه، بمجرد اإلعالن عن هذا 
االستقالل، إذ أن الفرد المغربي ال يزال يعاني 

من آالم الفقر والجهل والمرض“.
ويشــــرح العــــروي ما تعنيــــه الوطنية في 
الوضــــع الجديــــد، بقولــــه، إن النتيجة التي 
خلص إليها من خالل دراسته ألصول الوطنية 
المغربية بهدف استشــــراف مســــتقبلها، هي 
أن الوطنيــــة كأدلوجــــة وكتعبيــــر بالمفاهيم 
واأللفــــاظ، ال تعــــدو أن تكــــون اســــتحضارا 
وتنميطا لمسار تاريخي متميز، وأن التاريخ 
الوطني هو ما يروى على مر العصور مبسطا 
منســــقا مقوما ويرسخ في الوجدان، ال تاريخ 
الباحثيــــن النقــــاد. وهو بالضبط ما ســــماه 

البعض األسطورة الذهبية.
ويخلص في هذا الســــياق، كــــي ينبه إلى 
أن ”للوطنية دورا في المستقبل كوصي على 
الماضــــي، فهي متعهدة بتبليغــــه إلى طالئع 
األمة. تمثلها بالضرورة أقلية تدعي لنفســــها 
في كل حــــال الجدارة واألهليــــة، ألن هذا كان 

طابعها قبل وبعد الحماية الفرنسية“.
في موضع آخــــر من كتاب ”االســــتبانة“، 
يشــــير عبداللــــه العــــروي إلــــى أن الوطنيــــة 
ضرورة ال يمكن بحــــال إهمالها أو تجاوزها، 

لكنها بالتعريف متخلفة عن الواقع، 
ويلــــزم التمييز بين هــــذه الوطنية 
بالمعنــــى التاريخــــي، واالعتــــزاز 
بالهوية، أو الغيــــرة على األرض، 
أو إكبار الثقافة، أو التشبث بلغة 
األجداد، فـقد تكون هذه المفاهيم 
حاضــــرة ضمنيــــا فــــي الوطنية 
لكنهــــا ال تكفــــي لتعريفهــــا، وال 
تمثل عقدتهــــا الجوهرية، فهي 
قابلة لالنسالخ عنها، والظهور 

للوعي مستقلة تماما.
لم ينقل  وكتاب ”استبانة“ 
عبدالله  وتعليقــــات  مواقــــف 

العروي على التاريخ، فحســــب بل تمتد 
إلــــى الحاضــــر، وفــــي موضــــوع أكثــــر عمقا 
وحساســــية، يعمد إلى ســــؤال نفســــه، قائال 
”هل النخبة المغربيــــة الحالية أقل وطنية من 
التي سبقتها؟، ليجيب ”بالمعنى المقرر أعاله 
(معنــــى الوطنيــــة الذي أجاب عنــــه في بداية 

كتابه) أســــتطيع أن أقــــول إن النخبة الحالية 
المسيرة لدواليب الدولة أقل وطنية“.

ويضيف ”ال أعني أقل غيرة على مصلحة 
الوطــــن أو أقل تعلقا برفاهية الشــــعب، لكنها 
إما جاهلة وإما رافضة للتصور الذي حددناه 
(…) لهــــذه النخبة تصور آخــــر، وتعريف آخر 
للوطنيــــة“. وفي محاولــــة للتخفيف من وطأة 
حديثــــه يختتــــم جوابه بالقول ”هــــذا تخمين 

وتخمين بريء“.

التدخل الخارجي

فــــي موضــــوع يتعلق بالوجــــود األجنبي 
فــــي المغــــرب، واختــــالف تســــمياته، يجيب 
العــــروي بطريقة مثيرة وربمــــا جريئة، حيث 
يقول إن ”حماية (اســــتعمار) إنكلترا للمغرب 
كانــــت أجــــدى وأنفــــع للوطــــن على كل 

المستويات“.
ويعتبــــر فــــي جوابــــه عن 
ســــؤال هــــل كان مــــن مصلحة 
الدولــــة  كانــــت  لــــو  المغــــرب 
الحامية غير فرنسا؟، أن الدولة 
المغاربة  رفــــض  التي  الوحيدة 
دائمــــا وأبــــدا أن تكــــون وصية 
عليهم هي أســــبانيا، مشيرا إلى 
أن األســــبان كانــــوا يعلمون أنهم 
مجموع  احتــــالل  عــــن  عاجــــزون 
المغرب، وعليهم فــــي كل األحوال 
أن يتسللوا داخل البالد مستظلين 

بدولة أوروبية أقوى منهم.
ويعتبــــر العــــروي أنــــه ال أحــــد ينكــــر أن 
الحمايــــة اإلنكليزيــــة كانــــت جــــد ممكنــــة لو 
توافــــرت للمغرب نخبة واعية وجريئة، وأنها 
كانت ســــتكون أجدى وأنفــــع للوطن على كل 
المســــتويات، مــــوردا فــــي هذا الســــياق، أن 

”الوطنييــــن عابوا علــــى الســــلطان المغربي 
الحســــن األول رفضــــه، دون تمحيص ونقاش 
معمــــق، مقترح إنكلترا ســــنة 1890، والقاضي 

بفرض حماية لينة“.
يشــــار إلى أن عبدالله العروي، من مواليد 
أزمــــور في العــــام 1933، وهو أبــــرز المفكرين 
المغاربــــة والعرب المعاصريــــن. بعد اختتام 
واإلعداديــــة  االبتدائيــــة  دراســــته  مراحــــل 
والثانويــــة في المــــدارس المغربيــــة، التحق 
بمعهــــد الدراســــات السياســــية فــــي باريس، 
لدراســــة العلوم السياســــية، وواصل دراسته 
العليــــا ونــــال ”دبلــــوم الســــلك الثالــــث“ في 
التاريــــخ، عــــام 1958، وحصــــل على شــــهادة 
”التبريز“ (أســــتاذ مبرز) في اإلسالميات سنة 
1963، وفــــي عــــام 1976 حصل علــــى دكتوراه 
الدولــــة عن أطروحــــة ”األصــــول االجتماعية 
والثقافيــــة للوطنية المغربيــــة: 1912-1830“، 
بجامعة ”السوربون“ العريقة في فرنسا. عمل 
أســــتاذا في جامعة محمــــد الخامس بالرباط، 
وفي عدد من الجامعات الفرنسية واألميركية، 

قبل أن يتقاعد ويتفرغ للتأليف والكتابة.
فــــي رصيــــد العــــروي، أكثــــر مــــن ثالثين 
كتابا بيــــن العربية والفرنســــية، في مجاالت 
التاريخ والفلســــفة والفكــــر العربي والرواية 
والســــيرة الذاتية، نذكر منها ”العرب والفكر 
العربيــــة  و“األيديولوجيــــا  التاريخــــي“، 
المعاصرة“، و“األصول االجتماعية والثقافية 
المثقفيــــن  و“أزمــــة  المغربيــــة“،  للوطنيــــة 
العرب“، و“مجمــــل تاريخ المغرب“، و“مفهوم 
الدولة“، و“مفهوم  األيديولوجيا“، و“مفهــــوم 
العقل“، و“مــــن ديوان السياســــة“، و“مفهوم 
الحريــــة“، وروايــــات ”الغربــــة“، و“اليتيــــم“، 
الذهنيــــة  وســــيرته  و“غيلــــة“،  و“الفريــــق“ 
”أوراق“، إضافــــة إلى كتب ”خواطر الصباح“، 

و“السنة واإلصالح“.
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◄ ينظم متحف محمود مختار، 
بالقاهرة، حفال غنائيا لعازف 

الجيتار الفنان عماد حمدي، وذلك 
االثنين 15 أغسطس الجاري، 

بحديقة المتحف. وتستمر 
األنشطة، حيث يتم عمل ورشة 

فنية للباحث علي حسان ”تصوير 
زيتي“ يومي 29 و30 من الشهر 

نفسه.

◄ صدر عن المؤسسة العربية 

للدراسات والنشر في بيروت، 
ديوان شعر بعنوان ”بين العشق 

واأللم“ للشاعر إسالم علقم. 
يتضمن الديوان 72 قصيدة 

تنوعت بين التفعيلة والعمودي. 

◄ تنظم الجمعية العربية لإلبداع 
والتجديد الثقافي، بمدينة 
القيروان التونسية أمسية 

شعرية لالحتفاء وتوقيع ديوان 
الشاعرة التونسية اسمهان 

اليعقوبي، والموسوم بـ“على 
عتبات الحب“، وذلك السبت 20 

أغسطس الجاري.

باختصار

املثقفون وآفة االنقطاع 

بني األجيال

} هناك ظاهرة مقلقة ومخيفة جدا تلوث 
الحياة الثقافية الجزائرية، وتكشف عن 

مرض االنقطاع بين األجيال، وهي تتمثل 
في التنكر للقامات األدبية والفكرية وإدارة 

الظهر لها وخاصة تلك التي فضلت 
ممارسة اإلبداع في صمت بعيدا عن 

ضجيج الساحة الثقافية وكواليسها أو 
تلك التي غيبها الموت.

 إن هذه الظاهرة تحدث باسم ما 
يسمى بإدعاء األجيال التالية تجاوز 

األجيال التي سبقتها دون حجة مقنعة 
وكأن معيار القيمة األدبية والفكرية هو 
الزمان الكرونولوجي وليس اإلبداع أو 
االجتهاد أو اإلضافة. على مدى سنوات 

وأنا أراقب ما تنشره  وسائل اإلعالم 
الجزائرية المكتوبة والناطقة باللغة 
العربية وبشكل خاص ما يظهر في 

األقسام الثقافية في هذه الوسائل، ونادرا 
جدا ما قرأت ملفا شامال خاصا بهذا 
األديب أو هذا الدارس أو ذاك المفكر 

الغائب أو الراحل عن دنيانا.
كما يالحظ المراقب أن معظم 

الدراسات التي تنشر في المجالت،  
والصحف، أو تصدر في كتب تقتصر غالبا 

على أعمال األحياء وبشكل خاص أعمال 
أولئك الذين يحتلون المناصب الحساسة 

في المؤسسات وأجهزة الدولة، أو ينتمون 
إلى هذه الشَلة أو تلك. وأكثر من ذلك فإن 

هذا النوع من الدراسات والكتب المذكورة 
تدخل في إطار حك لي ظهري ألحك لك 

ظهرك وليس في إطار إبراز فكرة مبتكرة 
ومحاولة توسيعها أو تطويرها، أو نظرية 

جديدة أو معدلة، أو طريقة وأسلوب 
متميزين.

ومن ضحايا هذا الوضع المثقف 
الجزائري الدكتور عبدالله شريط الذي 

توفي في عام 2010 والذي كرس كل 
حياته لتكوين أجيال الطالب في جامعة 
الجزائر، ولإلنتاج الثقافي والفكري في 
ميادين الدراسات التاريخية، والبحث 

الفلسفي، وتحليل الظواهر االجتماعية 
ببعديها الثقافي والتربوي. من الممكن 
اعتبار الدكتور شريط، الذي يغيب اآلن، 

من المثقفين الجزائريين  البارزين، 
والباحثين الجادين القالئل في مجال 

الدراسات الخلدونية في العالم العربي 
حيث يتميز كتابه عن الفكر األخالقي عند 

ابن خلدون بأنه ليس مجرد بحث أكاديمي 
جاف بل يلمح الدكتور شريط من خالل 

قراءته النقدية لنظرية العصبية عند ابن 
خلدون أن الدولة العربية المعاصرة ال 

تزال تعيد إنتاج هذه اآلفة إلى يومنا هذا. 
إلى جانب هذا اإلسهام فقد كان شريط من 
بين القلة في الساحة الثقافية الجزائرية 
الذين لجأوا إلى المناظرات والسجاالت 

الفكرية كوسيلة للدفاع عن اللغة العربية 
في الجزائر، وهو قد ترك وراءه ما ال يقل 
عن 12 كتابا في الفلسفة، وعلم االجتماع 

والتاريخ، ورغم كل هذا اإلنتاج الغزير 
والجدي فإن هذه األعمال لم تدرس ككل 

كما أن اسمه مغيب ولم يطلق حتى على 
مدرسة ابتدائية.

أزراج عمر
كاتب من الجزائر مقيم بلندن 

[ «استبانة} كتاب يتصدى لجملة من الوقائع والقضايا الشائكة في الحياة العربية المعاصرة
شــــــكلت األحداث التي عاشتها الدول العربية، منذ مطلع القرن املاضي، محور العديد من 
األبحاث والدراسات، التي طرحت الكثير من األسئلة حول قضايا مازالت تثار إلى اليوم، 
هذه القضايا مســــــت جوانب من حياة املواطن العربي أمام ما شــــــهده العالم العربي من 
تقلبات سياســــــية ومسارات فكرية متنوعة، ما دفعه، قسرا، إلى الدخول في دوامة البحث 
ــــــل لألفكار الوافدة من هنا  عــــــن الذات في ظل تشــــــتت الثوابت والقيم أمام هذا املّد الهائ

وهناك.

المؤلـــف يطلب اإلبانـــة في قضايا 

تاريخية وسياسية وفكرية جايلها 

منـــذ طفولتـــه وإلـــى عهد مـــا بعد 

استقالل المغرب 

 ◄

جولـــة جديدة من حكايـــة إبداعية 

متواصلـــة لمضمار الشـــعر العربي 

الفصيح، بدأ زخمها يطل من خالل 

احتفاء إعالمي عربي واسع

 ◄

الكتـــاب عبـــارة عـــن مجموعة من 

األســـئلة تصل إلى حـــدود الـ111 

سؤاال يطرحها العروي على نفسه 

ثم يجيب عنها

 ◄

وطنية كل مجتمع تختلف عن غيرها

عبدالله العروي يسائل الفكر والسياسة والتاريخ

وقعت الروائية والباحثة رشـــا ســـمير عقد بيع رواية «جواري العشق مع شركة، وذلك لتحويلها 

إلى مسلسل درامي، الرواية صادرة عن الدار املصرية اللبنانية.

صدر عن مؤسســـة آفاق للدراســـات والنشـــر واالتصال، كتاب «عرب املهجر في أوروبا واإلعالم}، 

للباحثة فوزية الجوهري، املتخصصة في قضايا اإلعالم، واملقيمة حاليا في أملانيا.

 «أمير الشعراء} موسم جديد يبشر بتنافس قوي بين فرسان القصيدة

ى مستوى 
أ التنافس 
حـــى بكل 
على ُبردة 
تاريخـــي
مز إلى 

ـي
م

ر
ها 

فـــاء 

و ووكاالت األنباء العربية
مســـاحات وحيزًا هاما، عل
و ب وو ربي

وواجهاتها، متناولة انطـــ
الشعرية الكبيرة في نسخت
كما امتد هـــذا االهتمام
وم العربيـــة  الفضائيـــة 
االجتماعـــي، التي بشـــرت
و مختلـــف  شـــعري 
الماليين من على مس

بأبوظبي.
وهـــو ما
مك جديد 
الثقافيــ
ا تعزيز 

من يخلف الشاعر السعودي حيدر العبدالله في الموسم الجديد



عمار المأمون

} أنهـــى هـــذا العام المخـــرج كولدو ســـييرا 
عن القرية الصغيرة في إقليم  فيلمه ”غيرنيكا“ 
الباسك، حيث تدور أحداث الفيلم أثناء الحرب 
األهلية األســـبانّية، وقد بدأ سييرا العمل على 
الفيلـــم منـــذ عـــام 2012، جامعا شـــهادات من 
عاشـــوا القصف النازي على المدينة، ومقاربا 
حكاية الصحافي جورج ستير حينها، الذي زار 

القرية بعد قصفها بقليل.
ومع ذلك نشـــاهد في الفيلم قصة صحافي 
أميركي مســـؤول عن تغطية الحرب األهلية في 
أســـبانيا، والـــذي بالرغم من شـــهرته الذائعة 
كمراســـل حرب، إّال أنه يمـــّل من عمله ويرى أن 
ال أهمية له، إلـــى درجة أنه يؤلف القصص من 
خيالـــه. وأثناء عملـــه تدور بينـــه وبين إحدى 
المترجمات في المكتب الصحافي الذي يسيطر 
عليـــه الشـــيوعيون قصة حب، تنتهـــي باتهام 
المترجمة بخيانة الثورة السوفيتية، وحبسها 
في قرية غيرنيكا بالتزامن مع القصف النازي، 
مـــا يدفـــع الصحافـــي األميركي إلى الســـعي 

وراءها إلنقاذها.
وبالرغـــم من حساســـية الموضـــوع الذي 
يتناولـــه الفيلـــم، إّال أننـــا ال نجد فيـــه ما هو 
مميز على صعيد اإلخراج، وكذلك الســـيناريو 
والحوارات بين الشـــخصيات، إذ يمكن التنبؤ 
بما ســـتقوله، ومع أن الفيلـــم يتناول كواليس 
التغطيـــة الصحافية للحرب األهلية ومشـــاكل 
الرقابة الســـوفيتية والعالقة مع الفاشيين، إّال 

أن  الشـــخصيات ضمن هـــذه الفضاءات نراها 
نمطّية وســـطحّية تفتقر للعمـــق الكافي، حتى 
العالقـــة بين الصحافي األميركـــي والمترجمة 
األســـبانية، نراها نابعة من االنجذاب الخالب 
للمترجمـــة تجاه كاتـــب مشـــهور، وأقرب إلى 

طيش رومانسي نمطي.
والعمـــل كله يســـير مرتبكا نحـــو الدقائق 
العشـــر من الفيلم التي تلتقـــط لحظات قصف 
غيرنيـــكا من قبـــل النازيين، وعرض مشـــاهد 
المـــوت والخـــراب التـــي تركت ســـكان القرّية 
إنقـــاذ  محـــاوالت  جانـــب  إلـــى  مشـــدوهين، 
المترجمة التي تفارق الحياة بســـبب القصف 
من خالل شظّية، ليجد المراسل األميركي نفسه 
أمام قصة صحافية ســـتدخله التاريخ، بوصفه 
شهد مجزرة غيرنيكا وخسر المرأة التي أحب.
باهتـــا، إذ يخالف  يبـــدو فيلم ”غيرنيـــكا“ 
بشـــّدة التوقعات التي من الممكـــن أن يحملها 
فيلـــم بهكذا عنـــوان، وخصوصـــا أن المخرج 
اختار أن يكون الصحافي أميركيا، ال بريطانيا 
كما حصـــل في الواقـــع، إذ صـــّرح بأنه حاول 
أن يجعل الشـــخصية تجمع بين ثالثة شهدوا 
الحرب األهلية األسبانية: إرنسيت هيمنغواي 

وجورج ستير وروبيرت كابا.
وســـعى المخرج أيضا إلى أن يجعل فيلمه 
الشـــهير، لكن  يشـــابه أجواء فيلم ”كازبالنكا“ 
النتيجـــة كانت عكس ذلك، لنرى أنفســـنا أمام 
عمل فنـــي يحاول أن يحاكي بســـذاجة الحدث 
التاريخـــي، لكنـــه يفشـــل فـــي التقـــاط جوهر 
الخســـارات، لتبـــدو الحكايـــة واهيـــة، تنتهي 

بـ“األميركـــي“ البطـــل الـــذي نجـــا مـــن بطش 
الســـوفييت والقصف النازي، وســـيعمل على 
تخليد ما شـــهده ســـردا أدبيا وصحافيا، عمال 
بوصّيـــة من أحب، حيث لقنتـــه وصيتها أثناء 

موتها بين ذراعيه.
ينتهـــي الفيلم بمجموعة مـــن اللقطات من 
الفيلـــم ذاته، تتقارب لتكّون غيرنيكا بيكاســـو، 
ليبـــدو الفيلـــم عمال بصريا ســـينمائيا يحاول 
تكوين المرجعية البصرية لغيرنيكا بيكاســـو، 
عبـــر خلق حكايات لصـــور جديدة، مختلفة عن 
تلك التي اســـتخدمها بيكاسو نفسه، سواء من 

المقـــاالت أو زيارته للقريـــة أو من أفالم لويس 
بونويل.

األســـباني  المخـــرج  اشـــتغاالت  وأتـــت 
والشـــهادات التي جمعها أشبه بعملية صناعة 
وتفكيك لمشاهد جدارية بيكاسو التي سينتهي 
العمـــل بهـــا، وكأن ثقل وهالة عمل بيكاســـو ال 
يمكـــن تجاوزهمـــا، بوصـــف لوحتـــه محفورة 
فـــي الذاكرة، حيث ال يمكن إعـــادة خلق ما هو 
أشـــد ســـطوة منهـــا بصريـــا، وخصوصا في 
تاريخ اإلنســـانية الجمعي عـــن الحرب األهلية 

األسبانّية.
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أمير العمري

} ينتمـــي الفيلـــم المصري الجديـــد ”هيبتا.. 
للمخرج هادي الباجوري  المحاضرة األخيرة“ 
والمقتبس عن رواية للكاتب محمد صادق، إلى 
”أدب الشـــباب“ الذي ال يهتـــم بالصنعة األدبية 
أو بالصياغـــة اللغويـــة، بقدر ما يهمه الســـرد 
الذي يلعب حول المكبوت العاطفي ويســـتخدم 
العامية لغة للحوار وأحيانا النص أيضا، كما 
ال يهتـــم كثيـــرا بوصف الشـــخصيات بقدر ما 

يهتم بالحوارات التي تدور بينها.
يعتمد ســـيناريو الفيلم على فكرة مجردة، 
هي فكـــرة الوقوع في الحـــب وتداعياته، ليس 
مـــن خـــالل تســـاؤالت ذهنيـــة وفلســـفية، بل 
باســـتعراض قصص يرويها محاضر مرموق، 
شارحا كيف تولد المشاعر العاطفية، ثم تتطور 
ويتطور وعينا بها لتصل إلى نقطة معينة، إما 

أن تستقر عندها، وإما تنتهي.
هـــذه األفكار تتـــدرج في القصـــص األربع، 
التي يرويها الدكتور شكري (يقوم بالدور ماجد 
الكدواني)، فـــي محاضرة أخيرة على جمهوره 
مـــن الشـــباب والكبـــار، قبل أن يعتزل بســـبب 

اشتداد حدة المرض عليه.
يشـــرح شـــكري ما يطلق عليـــه ”المراحل 
الســـبع للحب“، وهي مراحل مشكوك في دقتها 
وتسلســـلها على النحو الذي يســـوقه بشـــكل 
تعليمـــي وباســـتخدام أســـلوب الكتابـــة على 
الشاشـــة، فهـــو يرى مثـــال، أن تجارب البشـــر 
جميعـــا تتماثـــل أو تتطابق في الحـــب، وأنها 
جميعها تمر بالمراحل السبع وهي: البدايات، 
الجنـــون، الحلم، الوعـــد، الحقيقـــة، المقاومة 
وهـــو الحرف الســـابع من  وأخيـــرا ”هيبتـــا“ 
األبجدية اليونانيـــة الذي اختاره كاتب القصة 
عنوانـــا لقصته، أمـــا المرحلة الســـابعة هذه، 
ففيها يجب حسم العالقة: إما الفراق أو العثور 
على صيغة للتغلب على نزعات مثل حب التملك 
والغيـــرة والشـــك والملـــل، ضمانا الســـتمرار 

العالقة ونجاحها.

استحالة الممكن

تكمن المشـــكلة األساســـية فـــي الفيلم، في 
الســـيناريو الذي كتبـــه وائل حمـــدي، نتيجة 
افتقـــاده ألهم عنصر من عناصر نجاح أي عمل 
فني، وهو اإلقناع، فمن الممكن أن يجنح الفيلم 
إلى تصويـــر أقصى ما يمكن تخيله من أحداث 
قد تبدو ”مستحيلة الحدوث“، غير أنها تصبح 

بعد صياغتها دراميا وســـينمائيا، مقبولة، بل 
يراها المتفرج ممكنة الحدوث رغم استحالتها 
الظاهريـــة، وهو العنصر الـــذي يغيب عن هذا 
إنه  الفيلم، وقديما قال أرسطو في ”فن الشعر“ 
”المســـتحيل- الممكن“، أما فـــي الدراما فخير 
من ”الممكن- المســـتحيل“، وهي قاعدة ذهبية 

بال شك.
ويمكـــن منـــح القصـــص األربـــع العناوين 
التالية التي ترتبط بشـــخصيات الذكور فيها: 

المكتئب، الرسام، المريض، والطفل.
القصة األولى بطلها يوســـف، وهو شـــاب 
يعانـــي من االكتئاب ألســـباب غير مشـــروحة، 
ينفصـــل عـــن خطيبتـــه بعـــد أن شـــعر بعـــدم 
االنسجام معها، ثم يشـــرع في االنتحار بالقفز 
مـــن فوق ســـور شـــرفة منزلـــه، ولكـــن بمجرد 
أن يلمح فتاة تشـــير له بيدها من فوق ســـطح 
بناية قريبة، ورغم أنه ال يمكنه تبين مالمحها، 
ســـرعان ما يهبـــط ويتجه للعثـــور عليها فوق 
السطح، وعندما يراها يشعر برغبة في عناقها، 
وتفتح هـــي ذراعيها لـــه ليذوب االثنـــان معا، 
وتبدأ عالقة حب يعتبرها المحاضر مثاال على 

”جنون الحب“.
الفتـــاة رؤى متحـــررة، قوية الشـــخصية، 
ُتعابثه أوال بســـرد قصص مختلقة عن حياتها، 
يصدقهـــا جميعهـــا، قبل أن تروي لـــه الحقيقة 
وهي أنها كانت مخطوبة لشاب قام باغتصابها، 
فرفضت الزواج منه وعقدت اتفاقا مع أســـرتها 
على العيش بمفردها بعيدا عنها في تلك الشقة 
واالعتماد على نفسها، وفضال عن عدم واقعية 
القصة وغرابتها، تكمن المشكلة في أن الممثلة 
ياســـمين رئيس التي تقوم بدور رؤى، ترويها 
بنفس طريقتها في سرد القصص الكاذبة التي 
كانت ُتعابث بها يوسف، أي في بساطة ومرح، 
دون أي شعور بقسوة التجربة، بل إنها ترحب 
بالتالمس الجســـدي معـــه من أول لقـــاء، لكي 

يتطور األمر إلى الزواج، ثم الحمل.
وكمـــا تـــرك يوســـف خطيبته واتجـــه إلى 
فتاة ال يعرف عنها شـــيئا، وقـــع في حبها قبل 
أن يراهـــا، تتخلـــى عال المحجبـــة (في القصة 
الثانيـــة)، عن خطيبها بعد أن تلتقي بالرســـام 
الشـــاب رامي، وهو متمرد عابث، يرسم وجهها 
في صـــورة جميلة دون الحجـــاب، ثم بتحليله 

لشخصيتها بما يتفق مع حقيقتها. 
لعل من أفضل مشـــاهد الفيلم، ســـينمائيا، 
مشـــهد تبادل الرســـائل اإللكترونيـــة بين عال 
ورامـــي، وهـــو ما يمهـــد لوقوع عـــال في حب 
رامي، وتبدلها ثم تخليهـــا عن الحجاب، ولكن 
مع تطور عالقتها به، تبدأ شكوتها من تقاعسه 
عن ممارسة عمل حقيقي يتماشى مع تصورها 

لصورة الرجل، كما يشرح لنا المحاضر.
تتقاطع مـــع القصتين، قصـــة كريم ودينا، 
األول طالب ثانوي يرقد في المستشفى إلجراء 
عملية جراحية بســـيطة، ودينا، ابنة الســـابعة 
عشـــرة التـــي تزوره فيعـــرب لها عـــن حبه لها 

دون مقدمات، ولكن سرعان ما تنتهي ”صرعة“ 
الحب المفاجـــئ بعد أن تتغيب دينا عن زيارته 
في المستشـــفى أثناء معاناتـــه من آالم ما بعد 
العمليـــة، رغـــم أنها تشـــرح له كيـــف صادرت 
أمها (أنوشـــكا) هاتفها المحمول ومنعتها من 
الذهاب إليه، بدعوى أنها ال تزال ”صغيرة على 
الحب“، وبالتالي يصبح قطع كريم للعالقة غير 

مقنع.
أما العالقة الرابعة فليس من الممكن أصال 
وصفهـــا بعالقـــة حب، فهي صداقـــة بين  طفل 
يعاني من تـــأزم العالقة الزوجيـــة بين والديه 
وشـــعوره بالوحـــدة، وطفلـــة جارتـــه، تحاول 
مصادقته والتسرية عنه ومشاركته اللعب، لكنه 
يشـــعر حينا بـ“الغيرة“ عندما تتركه لتلعب مع 
طفـــل آخر (تفصيل غير مقنـــع، بل يبدو تأثيره 
كوميديـــا)، وحينا آخر، تزداد حالته النفســـية 
سوءا بعد انتحار أمه (كنده علوش) لسبب غير 
مقنع أيضا، هـــو انفصالها عن زوجها الذي ال 

تحبه على أي حال.
هناك إفراط واضح في حاالت االنتحار التي 
يتطـــرق إليها الفيلم، فهنـــاك أوال انتحار كنده 
علوش في دور كان يمكن اســـتبعاده من الفيلم 
دون أن يحدث أي خلل، بل ربما يعتدل اإليقاع، 
وثانيا انتحار والدة رامي الذي نعرفه من خالل 
مـــا يرويه لعال، ودون أن يقدم أي ســـبب مقنع. 
وثالثا محاولة عال الســـابقة االنتحار لســـبب 
ال يكشـــفه الفيلـــم، وعندما تســـأله كيف عرف 
بمحاولتها االنتحار، يقول إنه رأى في عينيها 
نظـــرة شـــبيهة بتلك التي رآها فـــي عيني أمه، 

وهو أيضا تفسير بعيد تماما عن اإلقناع!
شـــخصية كريـــم غيـــر واضحـــة المعالم، 
ونعرف من خالل ما ترويه ”دينا“ للممرضة أنه 
فقد والديه في حادث وأصبح وحيدا، وبالتالي 
فكل الشـــخصيات وحيدة تعيـــش بمفردها في 
شـــقق فســـيحة دون أن نعرف من أيـــن يأتون 
بالمـــال؟ وماذا يعملون بالضبـــط؟ (نعرف فقط 
أن رامـــي ورث ثـــروة عن والده)، وال يســـتفيد 

الفيلم دراميا من العالقة بين عبدالحميد، وهو 
مريـــض ال يكف عـــن التدخين وينتظـــر إجراء 
عملية بالمخ، وكريم، قبل أن يموت عبدالحميد 

بعد فشل العملية.
يفســـد شـــكري الفيلم بشـــروحه المطولة، 
ويقطع السرد كثيرا قبل اكتمال بعض الخيوط 
واتضـــاح العالقات كما كان ينتظر المشـــاهد، 
ويبدو الحوار بين شكري وأحد الشباب، الذي 
يحضر المحاضـــرة، غير ذي فائدة من الناحية 
الدرامية، ثم تأتـــي المفاجأة في النهاية بعيدة 
كل البعـــد عـــن أي إقناع، عندما يروي شـــكري 
كيف ســـقط يوســـف من فوق سور منزله ليلقى 
حتفه، وهو في قمة شـــعوره بالسعادة بعد أن 
تخبـــره رؤى أنها حامل، وهي نهاية تراجيدية 
غير مفهومة، رغم ما ســـيقدمه من شـــروح لها 

في ما بعد. 

مصائر عجيبة

هـــذه المصائـــر العجيبـــة المفاجئـــة غير 
المقنعـــة، تمتـــد دراميـــا وفنيـــا، عندما نعرف 
أن شـــكري هـــو نفســـه بطل القصـــص األربع، 
وهـــي اســـتحالة دراميـــة تمامـــا، خاصـــة مع 
تقاطـــع العالقات بين الشـــخصيات، كما تظهر 
حبيبته الســـابقة، التي فشـــلت عالقته بها، في 
المحاضرة، ولكن على صورة (شـــيرين رضا)، 
بينما نســـتنتج أن نيللي كريم التي حسبناها 
ابنته من رؤى، هي رؤى نفســـها دون أن نعرف 
بالطبع مصير ابنتـــه المفترضة (أو ابنه)، فال 

ذكر لهما في الفيلم.
يمكن قبول المراحل الســـبع التي يعرضها 
شـــكري للحـــب كوجهة نظـــر، ولكـــن ليس من 
المعقول أن تمر عالقة الحب بكل هذه المراحل 
بهذه الســـرعة، فهي عادة تســـتغرق ســـنوات، 
والنتيجـــة أن الفيلم الذي بدأ بداية قوية جيدة 
واعدا بحبكة درامية أكثر تماسكا، ينتهي نهاية 
ضعيفة، خاصة عندما يقول شكري لزوجته إنه 

اختـــار أن يجعل يوســـف يموت فـــي ما رواه 
خالل المحاضرة، ألنه (ميت ميت على أي حال) 
في إشـــارة إلى قرب موته بســـبب مرضه، وهو 

تفسير ال يقنع أحدا!
ينبغـــي التأكيد على براعـــة المخرج هادي 
الباجـــوري في إدارة دفة الكثير من المشـــاهد، 
ودفـــع اإليقـــاع في الفيلـــم من خـــالل االنتقال 
المحســـوب بين العالقات األربع التي تتقاطع 
في الفيلم، رغم اختالف مساحات االهتمام بها، 
كما يجب اإلشـــادة باختياره مواقع التصوير، 
ونجاحـــه مع مدير التصوير، مـــن خالل حركة 
الكاميـــرا واختيـــار الزوايا وتوزيـــع الضوء، 
فـــي خلق حالة من السالســـة والحركة الناعمة 
داخل المشـــهد الواحد، حيث بـــدا كأنه يجعل 
الموضوع يدور في تلـــك المنطقة الواقعة بين 

الحقيقة والخيال.
ال شـــك كذلك أننـــا أمام حالة اكتشـــاف، أو 
إعادة اكتشـــاف، لمعظم الممثليـــن والممثالت 
من جيل الشباب الذين شاركوا في الفيلم، غير 
أن الممثل عمر يوســـف في حاجة إلى التدريب 
على األداء الصوتي بســـبب الضعف الواضح 
في صوتـــه، حيث بدا وكأنه يصدر غمغمات أو 
همسات غير مفهومة أو مسموعة، وخاصة في 
حواراته مع رؤى، التي تقوم بدورها ياســـمين 
رئيس، وهـــي ممثلة ال تتمتع فقط بالقدرة على 
التقمـــص واألداء الســـلس أمـــام الكاميرا، بل 
تتميـــز أيضا بصوت قـــوي واضح معبر، وهو 
جزء أساســـي من عمـــل الممثلين، على العكس 

مما يعتقد الكثيرون بكل أسف.

[ تميز في اإلخراج واألداء وحبكة دون إشباع [ حاالت انتحار بال مبرر تربك اإليقاع
عن «هيبتا.. المحاضرة األخيرة} بعد هدوء الضجة

ــــــا.. احملاضرة األخيرة“ اهتماما إعالميا كبيرا وشــــــهد إقباال  ــــــار الفيلم املصري ”هيبت أث
جماهيريا غير مســــــبوق على مشاهدته، مما جعله يحقق إيرادات قياسية هذا العام، وهو 
ما مثل تشــــــجيعا كبيرا لصناعة الســــــينما املصرية التي تعاني من أزمة إنتاج في الوقت 
ــــــي أثارها عرض الفيلم، وذلك قبل  ــــــي، وقد آثرت التريث إلى حني هدوء الضجة الت احلال
الكتابة عنه تفصيال، خاصة أنني لم أجده من الناحية الســــــينمائية، عمال فنيا كبيرا رغم 

جديته واختالفه عن غيره من األفالم االستهالكية السائدة. 

املشـــكلة األساســـية فـــي الفيلم 

تكمن في الســـيناريو الـــذي كتبه 

وائل حمدي، نتيجة افتقاده لعنصر 

اإلقناع

 ◄

يعيد  الـــبـــاجـــوري  هــــادي  املـــخـــرج 

اكـــتـــشـــاف مـــعـــظـــم املــمــثــلــني 

واملمثالت من جيل الشباب الذين 

شاركوا في الفيلم

 ◄

اختبار الحب في مراحله السبع

طيش رومانسي نمطي

سينما

«غيرنيكا} فيلم أسباني يلتقط لحظات ما قبل المجزرة
◄ تدور أحداث فيلم 

”أنا قبلك“ حول شابة 
وشاب يجمعهما القدر 

فجأة، فيقترب عالماهما 
ببعضهما، لتزيد حياة 
كل واحد منهما بهجة 

وسعادة على غير 
المتوقع.

[ عنوان الفيلم: أنا قبلك.
[ بطولة: تشارلز دانس وجانيت ماكتير.

[ إخراج: ثيا شاروك.
[ إنتاج: ٢٠١٦..

◄ تدور أحداث فيلم 
”الفرقة االنتحارية“ حول 
مجموعة من األشخاص 
المسجونين األكثر شرا 

على األرض، والذين 
ينجحون في عقد 

معاهدات مع وكالة 
حكومية فاسدة من 

أجل تنفيذ مهام شديدة 
الخطورة.

[ عنوان الفيلم: الفرقة االنتحارية.
[ بطولة: ويل سميث ومارجوت روبي.

[ إخراج: ديفيد آير.
[ إنتاج: ٢٠١٦.

جديد الشاشات

بدأ النجم املصري خالد الصاوي تصوير أولى مشـــاهده من فيلم «أخالق العبيد}، للمخرج أيمن 

مكرم، ومن املقرر أن يتم تصويره بني مصر وتايالند.

نشـــرت مؤخرا النجمة ليندســـي لوهان الغالف الدعائي لفيلمها «البور باينـــز}، الذي تلعب فيه 

شخصية امرأة تدعي الحمل قبل أن تقع في الحب وتصبح حامال بالفعل.
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} بيــروت - الحزن حاضر في لوحات الفنان 
السوري نهاد عبدالقادر في معرض البيروتي 
األخير بصالة ”زمان“، ال ســـيما عبر المالمح 
اإلنســـانية وهو، بدوره، هادئ اعتاد الســـكن 
في الوجوه المرسومة فأصبح حزنا عاديا ”ال 
حكم عليه“، بالنسبة إلى الفنان وإلى الكائنات 

المرسومة على السواء.
ُيمكن وضع لوحات الفنان في مجموعتين، 
مجموعة ترتكـــز على تقديم مشـــاهد يتخالط 
فيهـــا الطبيعي مـــع الفانتـــازي وتلعب فيها 
األلوان دورا أساســـيا، ومجموعة ثانية تتميز 
بتقشف لونّي واعتماد أساسي على فن الرسم. 

عنق الزجاجة

عوالـــم الفنان نهاد عبدالقادر تبدو وكأنها 
خارجة بأســـرها من ”عنق الزجاجة“، زجاجة 
غير شـــفافة وّفر لها مناخا تحوليا بمأمن من 
رؤية خشـــونة العالـــم المحيط، غيـــر أن هذه 
الحمايـــة األولية لم تدم إّال مرحليا، كما لم تدم 
ذكراها في قلب الكائنات، ظهرت فقط في عين 

ُمشاهد اللوحات.
معظم الشـــخوص المرســـومة تظهر أمام 
الُمشـــاهد، وكأنه مّرت على زمن خروجها من 
عنق الزجاجة ســـنون طويلة، ال يرسم الفنان 
آثار تلك الســـنين المؤلمة علـــى الوجوه بقدر 
ما يرسم التعب الذي هادنه صاحبه واستسلم 

إليه، فبات ضروريا لديمومته.
أشـــكال جنينية تســـبح في فضـــاء لوحة 
الفنـــان، وُأخـــرى تأخـــذ أشـــكال حيوانـــات 
ُمســـتعارة مـــن بيئـــة زراعية، نذكـــر من هذه 
اللوحـــات تلك التـــي تصور حميرا بأســـلوب 
غرافيكـــي ملّون، ونذكر أيضـــا اللوحات التي 
تبدو فيها الكائنـــات وكأنها اعتادت أن تكون 

مزيجا متجانســـا إلى أقصـــى حّد ما بين ديك 
برّي وسحلّية، وما بين حمار وما يشبه جمال 
قد نجد رســـوماته على جـــدران كهوف ما قبل 

التاريخ.
يعمـــد الفنان علـــى إدخال أشـــكال جينّية 
مائعة في لوحته عـــن قصد أو غير قصد، هي 
أيضا ال تخالـــف مبدأ التحوالت الُمســـتقّرة، 
تبدو أحيانا كلباس يناســـب قياس شخوص 
لوحتـــه، وأحيانـــا تظهـــر كقبعـــات هجينـــة 

تعتمرها وكأنها لصيقة برؤوسها.
هـــذه المجموعـــة ليســـت أفضل مـــا قّدم 
الفنـــان، ال من ناحية البناء التشـــكيلي وال من 
ناحيـــة تقنية خلـــط األلوان، يكفي أن يشـــعر 
الُمشـــاهد بوطأة التقنيـــة الُمفتعلة حتى يجد 
نفســـه حائرا أمـــام ما قد يكون حيـــرة الفنان 

أيضا في اعتماد أسلوب فنّي دون آخر.

الهدهد المغاير

مـــن أجمـــل ما قـــدم الفنـــان فـــي معرضه 
البيروتـــي، مجموعتـــه الثانية التي يتقشـــف 
فيها لونيا، فيبرع تعبيريا، تقتصر ألوانه في 
هذه اللوحات على األبيض واألســـود واألحمر 
الداكـــن والبنفســـجي وأيضـــا اللـــون األزرق 
”المعدني“ الذي يلعـــب دورا كبيرا في إضفاء 

جّو غرائبي على لوحته.
ال تمّيـــز هذه اللوحات ألوانها الُمتقشـــفة 
فقط، بل الرســـومات الجميلة والُمبتكرة التي 
يبدو فيهـــا الفنان أكثر ارتياحـــا في تعبيره. 
مزيـــج من الطرافة والحزن ”تحت الســـيطرة، 
والترقب الصبور يســـيطر علـــى تلك األعمال، 
حيث تبدو كل لوحة مـــن تلك اللوحات حاملة 

ألجوائها وكالمها الخاص“.
مـــن المعـــروف عن طائـــر الهدهـــد، الذي 
ربما هـــو أجمل طائر على اإلطالق بأنه يتميز 
ألوانـــه، وبعرفـــه الطويـــل وتاجه  بتناســـق 
الملوكـــّي بـــكل ما تعنـــي الكلمة مـــن معنى، 
كما يتمّيـــز بطريقتـــه الخاصـــة الديناميكية 
والمتقطعـــة في الطيران. أما الطائر الغرائبي 
الذي رســـمه الفنـــان في محـــور لوحاته التي 
تحتضنهـــا المجموعـــة الثانيـــة، فهو يشـــبه 

”الهدهد“، ولكنه هدهد غيـــر كل ”الهداهد“، له 
مالمح بشرية مؤثرة وطريقة تعامل مع غرابته 
الشـــخصية، ظّهرها الفنان في وقفاته الهادئة 
والحكيمة التي ال يمكـــن ألي هدهد على وجه 

األرض أن يتميز بها.
بالرغم من غرابة الطائر في هذه اللوحات، 
إّال أنه يشـــبه الهدهـــد ”األصلي“، وخاصة من 
ناحيتين، يشـــعر ُمشـــاهده فـــي اللوحات أنه 
قادر، أي الهدهـــد، تماما كما الهدهد الحقيقي 
على استخدام أهم أسلحته، وهو رّش رذاذ ذي 
لون أسود وتركيبة زيتية في حال تعرض إلى 
هجـــوم ما، إذ تحفل بعض هذه اللوحات بهذا 

الرذاذ، وكأنه أثر لمعركة حدثت للتّو.
أمـــا الناحيـــة الثانية التي يتشـــابه فيها 
طائـــر الفنان نهـــاد عبدالقـــادر بالهدهد، فهي 
ارتباط حضوره بثيمة سرد القصص واألخبار 
الُمحّملـــة من بالد بعيـــدة، نذكر من أجمل تلك 
اللوحات وأكثرها تعبيرية اللوحة التي يظهر 
كالحصى باردا في  فيها هدهد-إنسان ”يرُكد“ 
عمق بحيـــرة غريبة المياه إلـــى جانب ُعكاز، 
يرمق الُمشـــاهد بنظرة غريبـــة، وتكمن قصته 
الخاصـــة في محاولتـــه الصعود إلى ســـطح 

البحيرة عبر تحول تاجه إلى كائن برمائي.
وهناك لوحة ُأخـــرى ينتصب فيها الطائر 
ويبدو أكثـــر إنســـانية بالشـــكل والمضمون 

والقـــدرة ”العزائيـــة“، التي يبـــدو أنه يقدمها 
إلى الشخص المرســـوم والواقف إلى جانبه، 
وللفنـــان لوحة يتحـــول فيها الطائـــر القابع 
فـــي قعـــر البحيـــرة  إلى طـــرف ســـمكة تّمده 

بأوكسجين الحياة.
مـــن الجلـــي أن الفنـــان نهـــاد عبدالقادر 
يتمتـــع بموهبـــة كبيـــرة، وهـــو منغمس في 
تجارب أســـلوبية مختلفة محاوال إيجاد نص 
فنّي يناســـبه، وهو قادر علـــى ذلك حتما، لكن 
أغلب الظن، بالنســـبة إلى مشـــاهد لوحته، أن 
قّوته التشـــكيلية تكمن في فن الرسم والتركيز 
علـــى ما يمكـــن أن يقدمه تعبيريـــا، وذلك عبر 
استعمال ألوان محدودة، كما يبدو، وقد يكون 
هذا االنطبـــاع مخطئا، أن اســـتخدام األلوان 
ليـــس هو أكثر مـــا يبرع فيه، بل هـــو أكثر ما 

يعيق الطريق أمام تجربته الفنية.
* م.ع 

سعد القصاب 

} أقيمـــت علـــى هامـــش الـــدورة التاســـعة 
والعشرين للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية 
بالمحـــرس (300 كم جنـــوب العاصمة تونس) 
المنتهية مؤخرا، نـــدوة فكرية عربية بعنوان 
المعاصـــرة،  العربيـــة  التشـــكيلية  ”الفنـــون 
االصطـــالح، الرهانات، والتحديـــات“، مقدمة 
قـــراءة متعـــددة بمخرجاتهـــا لواقـــع الفنون 
التشكيلية العربية في نسختها المعاصرة، مع 
ما يطرحه اصطـــالح ”الفن العربي المعاصر“ 
من العديد من اإلشـــكاالت الجمالية والثقافية، 
في ظل ما يواجهه اإلبداع العربي من تحوالت 
في الممارسات التشـــكيلية والبصرية، والتي 
باتت ذات طبيعة عابرة للخصوصية، الشـــيء 
الـــذي يجعله قـــادرا على إحيـــاء مالمح أزمة 
تعيشـــها الفنون في بلداننا اليوم، وهو األمر 
الذي يحّفز طبيعة الرهانات والتحديات التي 
تطرحها هذه الفنون وتجعلها موضع تساؤل 

ومعاينة وتّفكر.
وفـــي تقديمـــه لمداخلة تعريفيـــة للندوة، 
علل منســـقها، ســـامي بـــن عامر، وهـــو فنان 
وأكاديمي تونســـي، أن ما يضفي شرعية على 
تســـاؤالتنا حول الفنون التشـــكيلية العربية 
المعاصـــرة، تضمنها لعبارة الفـــن المعاصر 
لمـــا ينطـــوي عليـــه من معنـــى بـــات مرتبطا 
بصنف جمالي، أفرز فنا شـــديد التنوع، اقترن 
بالتوجهـــات الفنية التي ظهرت في الغرب مع 
بدايـــات منتصـــف القرن الماضـــي، وختم بن 

عامر مداخلته، متســـائال ”هـــل يمكن الحديث 
اليوم عن فنون تشـــكيلية عربية، في عالم بات 
يتداخل فيه اإلبداعـــي والثقافي واالقتصادي 

والعلمي معا؟“.
ويتســـاءل الناقد فاروق يوسف (العراق)، 
من خـــالل العنوان الـــذي حملتـــه ورقته ”أال 
يزال هنـــاك فن عربـــي؟“، حيث أنـــه قد جرى 
االتفـــاق، على أن المقصـــود بالفن العربي هو 
فن ينتجه فنانون عرب، تفســـير يمكن القبول 
بـــه علـــى الرغم مـــن منطقه التبســـيطي، لكن 
الـــذي يهم مســـاءلة الفـــن المنتـــج عربيا عن 
حقيقة وجـــوده فنا معاصـــرا، فاعال وحيويا 
ومؤثـــرا وصالحـــا للتداول، وهنا نتســـاءل ”
ما الذي يفعله الفن في األوقات العصيبة؟“، ما 
يربك في هذه الفرضيـــة، أنها تغمض عينيها 
عن واقـــع الفن، لتجعل منه شـــاهدا خارجيا. 
ويذكر الناقد يوســـف، أن المجتمعات العربية 

تعيش اليوم حالة سياســـية غير مسبوقة في 
العصر الحديـــث، فهل من المطلـــوب كما هو 
متوقـــع نظريـــا أن يظل الفن وحـــده، الناجي 
الوحيد من االنهيار؟ لـــذا ال بد من البحث عن 
الجدل الخفي بين اإلنســـان والفن، وهو جدل 
ال يبقي األشـــياء فـــي مكانها ثابتـــة وخالدة، 
فالمطلوب من الفن أن يستعيد القدرة على أن 

يكون إنسانيا.
فيما حملت مداخلة الكاتب أحمد الجنايني 
(مصر) عنوان ”التشـــكيل بين التاريخ الثابت 
والجغرافيـــة المتحركة نحو مخرج افتراضي 
إلشـــكالية الناسخ والمنســـوخ“، لإلشارة إلى 
أهميـــة تداخل التاريـــخ والجغرافيا، واللذين 
يرسمان طرق الممارســـة الثقافية في الواقع، 
ما يجعلهمـــا قادرين على بناء  ذاكرة جمعية، 
تكـــون فيهـــا الذاكـــرة البصريـــة مؤثـــرة في 
مســـتقبل المجتمعات لجهـــة تمثلها لمخزون 
جمالي ثقافي وفكري، يصبح محفزا ومتداخال 
مع احتياجاتها ومتطلبات حياتها اإلبداعية، 
تلـــك التي تشـــتبك مع صلب مـــا نحن بصدد 

الحديث عنه.
وفي ذات الشـــأن تحدثت أيضـــا الباحثة 
قابـــس)،  جامعـــة  (تونـــس،  صمـــاري  دالل 
من خـــالل ورقتهـــا البحثيـــة التـــي عنونتها 

بـ“مطلـــب الخصوصيـــة والكونية فـــي الفن 
التشـــكيلي العربي المعاصر، جدلية االغتراب 
والمقاومـــة“، كمـــا دعـــا الباحث برهـــان بن 
عريبيـــة (تونـــس، جامعـــة صفاقـــس)، إلـــى 
ضـــرورة النظـــر إلـــى المعاصـــرة، بوصفها 
تحوال في أشـــكال ومفاهيم العمل الفني، كما 
أن الفنـــون التصويرية والبصريـــة تبقى في 
ماهيتها إنتاجا إنســـانيا وثقافيا يتعالى عن 
التحديدات، علـــى الرغم من محاوالت توظيفه 
واســـتعماله في شـــبكات عالمية ذات أهداف 

غير جمالية.
وفـــي قراءتـــه لمفهـــوم الفـــن المعاصـــر، 
بالعالقـــة مع الفنون التشـــكيلية العربية، ذكر 
الفنان التشـــكيلي أحمد جاريد (المغرب)، أننا 
لســـنا أمام قطيعة يتجاوز فيهـــا الفن مرحلة 
حداثته، بـــل أمام أزمة، لذلـــك ال غرابة في أن 
تكون حلقة الفن المعاصـــر هي أضعف حلقة 

يشهدها تاريخ الفن.
وتطرقـــت الباحثـــة ليلـــى الـــدو (تونس، 
جامعة قابس) عبر ورقتها التي جاءت بعنوان 
”رهانـــات الصـــورة الفنية المعاصـــرة في ظل 
التطور التكنولوجـــي والتقني“، إلى موضوع 
الصـــورة الفنية وما شـــملها مـــن تغيرات في 
إطار المســـتجدات الفنية والتكنولوجية التي 
أحدثـــت بدورها تغييرا في بنية الممارســـات 
الفنية المعهودة، بكونها صورا رقمية هجينة 

وتفاعلية.
وقدمـــت الدو فـــي ورقتها نمـــاذج ألعمال 
معاصـــرة لفنانيـــن عرب مثل منيـــر القاضي، 
منـــى حاطـــوم ورائـــدة ســـعادة، الذيـــن ولج 
بعضهـــم ســـوق الفـــن الدوليـــة والتظاهرات 
الفنيـــة العالمية ما بعد أحداث ســـبتمبر عام 
2001، وتساءلت الباحثة هل أن وجود تجارب 
لفنانيـــن عـــرب معاصريـــن، حاملـــة لمغـــزى 
المؤسســـات  اهتمام  وتالقـــي  أيديولوجـــي، 
الدولية المنظمـــة لعالم الفن المعاصر، يعتبر 

تمهيدا لتوجه استشراقي جديد؟

نهاد عبدالقادر يرسم تحوالت هدهد قلق

قدم الفنان الســــــوري نهاد عبدالقادر معرضا ضّم 36 لوحة تشــــــكيلية بقياســــــات مختلفة 
فــــــي صالة ”زمان“ البيروتية، معظم الكائنات التي رســــــمها الفنان في لوحاته تفصح عن 
ــــــة الغرائبية. حتوالت ال تبدو ُمقلقة، رمبــــــا ألن الفنان التقطها في حلظة  حتوالتهــــــا اجليني

استقرار لن تعرف بعده أي تغيرات تالية.

انتظمت ضمن فعاليات املهرجان الدولي للفنون التشكيلية باحملرس، والذي عقدت دورته 
الـ29 من 25 يوليو املاضي وإلى غاية 4 أغسطس اجلاري، في مدينة احملرس، واستضاف 
خاللهــــــا 64 فنانا تشــــــكيليا عربيا وأجنبيا، ندوة بحثية حملت عنوان ”الفنون التشــــــكيلية 
العربية املعاصرة، االصطالح، الرهانات، والتحديات“، شــــــارك فيها ثمانية من الباحثني، 

كتابا وأكادميني، من كل من تونس، املغرب، مصر والعراق.

ــة  مــعــظــم الـــشـــخـــوص املــرســوم

 
ّ
مر وكأنه  املشاهد،  أمــام  تظهر 

على زمن خروجها من عنق الزجاجة 

سنون طويلة

 ◄

أشـــكال جنينية تســـبح فـــي فضاء 

لوحـــة عبدالقـــادر، وأخـــرى تأخـــذ 

أشكال حيوانات مستعارة من بيئة 

زراعية

 ◄

الفنون التصويرية والبصرية تبقى 

فـــي ماهيتها إنتاجـــا ثقافيا يتعالى 

محـــاوالت  رغـــم  التحديـــدات  عـــن 

استعماله في أهداف غير جمالية

 ◄

[ تشكيلي سوري يتقشف لونيا فيبرع تعبيريا في رسم عالم غرائبي

تونس تبحث في رهانات الفنون التشكيلية العربية المعاصرة

عمل تركيبي لمنى حاطوم

تعب ضروري للديمومة

} في هذا العصر المأهول بالعنف 
والكذب ال تزال الروايات واللوحات 

التشكيلية تهوى التناول في مشهدياتها 
نفحات من عالم خرافي ساذج ينتصر 

فيه الخير دائما على الشر، والشغف على 
الالمباالة.

ُيذكر في هذا السياق أن الفن 
الديجيتالي يفيض بأجواء خرافية تفوق 
حتى أصغر تفاصيلها ما تقدمه السينما، 

لذلك يعتمد العديد من المخرجين 
السينمائيين على هؤالء الفنانين لبناء 

سينوغرافي موفّق لعوالم غرائبية تفوق 
الخيال، ال سيما أن التطور التكنولوجي 
يسمح بتحقيق وتنفيذ أغرب البصريات، 

كما يحمل كل موسم سينمائي جديد فيلما 
أو فيلمين على األقل ُمستقى من عوالم 

سحرية لم يقو الزمن على إبهاتها.
خالل السنوات القليلة الفائتة تم 

إنتاج وعرض أعمال ضخمة تعيد تقديم 
قصص خرافية كالسيكية برؤية جديدة 
تدعم معايير اجتماعية ونفسية جديدة، 
تنتمي إلى هذا العصر، نذكر منها فيلم 

والت ديزني المتحرك المستوحى من 
الخرافية ”تانغلد“، حيث  قصة ”روبنزيل“ 
البطلة هي أميرة ُمشاغبة وشجاعة قادرة 

على االهتمام بذاتها، ال بل ومساعدة 
الملك ومملكته، وهي أكثر توهجا من 

”أمير األحالم“ الكريكاتوري الذي يلعب 
دورا بسيطا جدا في ملحمتها الشخصية، 
الجديد  كما نذكر فيلم ”ذات الرداء األحمر“ 

في منطق تعاطيه مع القصة األصلية.
هكذا، أتت أعمال فنية تقدم رؤية ذكية 

تعيد النظر إلى محطات رئيسة في بناء 
شخصية الفتيان والفتيات على السواء، 

كما تنقل المشاهد الراشد إلى عوالم 
خيالية ساحرة ومشوقة.

أعتبر نفسي من هواة هذا النوع من 
األعمال الفنية، أترقبها بحماسة شديدة 

وال أتوانى عن مشاهدة فيلم يتناول قصة 
”األميرة النائمة“ أو غيرها من القصص 
المشابهة، وإن توالى إنتاجها وعرضها 

أكثر من مئة مرة في صيغ جديدة 
وأطروحات عصرية.

أشجع، كما يفعل الكثيرون، 
األفكار الجديدة التي باتت تتضمنها 
هذه األفالم، أدعم قضية حرية المرأة 

والمساواة وحوار الحضارات والتطورات 
التكنولوجية وما إلى ذلك، ولكن عندما 

يدخل الحب في قلب هذه ”المعمعة“ 
المعاصرة أجد نفسي في معظم األحيان 

أفقد البوصلة تماما!
منذ فترة قصيرة قرأت مقاال وشاهدت 

صورا فوتوغرافية عن معرض فني 
معاصر يحمل عنوان ”الحسناء النائمة“ 

للفنان الكندي أوكراني األصل، تاراس 
بوالتايكو، يقول الفنان إن هذا المعرض 

الذي يقدمه في الصالة الرئيسية لمتحف 
الفن الوطني في أوكرانيا ”هدفه لفت 
االنتباه إلى القيم األسرية المنحسرة 

وتجديد حس المسؤولية عند اتخاذ قرار 
الزواج“، ويضيف قائال ”أود أن أركز 

أيضا على جذور اندالع نار الحب بين 
الرجل والمرأة وخاصة الجمال والفتنة 

عند النساء، مقابل الجرأة والشجاعة عند 
الرجال“.

أما المشروع الذي يتكلم عنه هذا 
الفنان المعاصر فيقوم ”على فكرة استلقاء 

حسناء في سرير في صالة المتحف 
على أن تبقى مغمضة عينيها على مدى 

ساعتين من الزمن، قبل أن تستلم مكانها 
حسناء تالية، ُيسمح لألعزب من زوار 

المتحف الراغب بتقبيل ’الحسناء النائمة‘ 
شريطة أن يتزوجا في حال فتحت عينيها 
إثر القبلة تلك، بتوقيعه على وثيقة تنص: 
إذا قبلت الحسناء وفتحت عينيها إثرها، 

أوافق على الزواج منها“.
يضيف الفنان أن ”الحسناوات 

المشتركات بلغن سن الرشد القانوني 
ووقعن على عقد يلزم كل واحدة منهن 

بالزواج بالشخص الذي تفتح عينيها إثر 
تقبيله لها، هذا إذا سحرتها القبلة“.

بعد هذا التطور في الرؤية المعاصرة 
للفن وللحب على السواء، لم أعد أجد 

أّي غرابة في ما قدمته الفنانة الفرنسية 
المعاصرة، صوفي كال، التي لقّبها 

صديقها الكاتب هيرفي غيبير بـ“صانعة 
الحكايات“، حينما صعدت هي وسريرها 

إلى أعلى طابق من برج إيفل واستلقت 
عليه كل الليل طالبة من الغرباء العابرين 

(من ضمن مهرجان ثقافي ليلي) أن 
”يخبروها قصة كي ال تنام“.

تحية إلى الفن المعاصر، تحية إلى 
الحب في أرجائه، وتحية إلى المرأة 

الُمعاصرة التي لم تعد تشتهي قصصا إّال 
من غرباء كي ال تنام، ولكنها مع ذلك تريد 

أن تبقى ”صانعة للحكايات“.

األميرة النائمة

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يســـتمر حتى 20 أغســـطس الجاري معرض تحـــت عنوان «زعفـــران} للفنان التشـــكيلي املصري عماد 

عبدالوهاب، ويطرح من خالله موضوعات شديدة الجرأة عن عالم املرأة.

 يحتضـــن رواق «أمبير غاليـــري} بمدينة املحمدية املغربية حاليـــا معرضا جماعيا حول موضوع 

السالم، يشارك فيه كل من لبنة بلمني، فاطنة شنان، ربيع املسناني وحسن كوهن.

فاروق يوسف: 

الجدل الخفي بين اإلنسان 

والفن، جدل ال يبقي األشياء 

في مكانها ثابتة وخالدة



} مونرتيال - يســـيطر التفكير في مســـتقبل 
اإلعالم على الفعاليات واالجتماعات والندوات 
العالميـــة الكبرى، مع تســـارع موجة التطور 
الهائل لوســـائل اإلعـــالم الرقميـــة، وما نجم 
عنها من مخاطر تهدد اإلعالم التقليدي وباتت 
تشـــغل جـــل المتخصصيـــن والقائمين على 

القطاع.
يتحدث ســـوروش ألفي مؤســـس شـــركة 
”فايس“، عن تجربة شركته في رصد المخاطر، 
التي يحاول المحررون والمنتجون من وسائل 
اإلعـــالم التقليدّية التكّيـــف معها، على هامش 
للمفّكرين  حضوره مؤتمر ”مونتريال سي تو“ 
المبدعين للمســـتقبل، بحســـب تقرير كلوثيلد 

غوجار في شبكة الصحافيين الدوليين.
منذ بدايتها في  رَوى ألفي قصة ”فايـــس“ 
مونتريـــال عام 1994. وكان قد خـــرج للتّو من 
إعادة التأهيـــل، بينما مدينة كيبيك في خضم 

التباطؤ االقتصادّي.
تحلى ألفي بثقة كبيرة ليؤســـس ”فايس“، 
المجلة الشـــهرّية المجانّية باللغة اإلنكليزّية، 
فـــي مدينة كبيرة يتكّلم معظم ســـكانها باللغة 
الفرنســـية. ومنـــذ ذلـــك الوقت، نمـــت فايس 
مؤسســـة إعالمّيـــة  وأصبحـــت ”فايســـالند“ 
متعـــّددة االختصاصات، بينهـــا قناة ”فايس“ 
التلفزيونيـــة، التـــي أطلقـــت فـــي الواليـــات 
المتحدة األميركية وكندا في فبراير، وستكون 
متاحة قريبـــا في 20 دولة. وقـــال ألفي ”قّصة 
فايـــس تشـــّجع على البقـــاء، لكن مـــا يجعلنا 
نتقـــّدم هو أّننـــا نرى الحاجـــة إليها“. وخالل 
المؤتمر قاربـــت محادثات متنوعـــة وحلقات 

نقاش المكونات والمفاتيح الرئيسية لوسائل 
اإلعالم في المستقبل. 

وأبرزت إليزابيث توباي، رئيســـة إشـــراك 
المجتمع في ”ميديـــوم“، أهمّية التواصل مع 
الجماهير وإشراكها، وترى أن وجود مجتمع 
قـــّوي يعني وجود أشـــخاص يقولـــون ”هذا 
هو شـــعبي، هنا منزلي“. ونصحت باالهتمام 
واغتنام البيانات، حتى لو كان الشخص رائدا 

ومتخصصا مثلها.
وركز البحـــث األهم على الخطوات التالية 
التـــي يجـــب على وســـائل اإلعـــالم التقليدّية 
اتخاذهـــا من أجل البقاء علـــى قيد الحياة في 
خضم المشـــهد اإلعالمي سريع التغّير، تحدث 
خالله كل مـــن إليزابيث بالنـــك، المحررة في 
فوكس، وأوليفيه رويانت مدير تحرير باريس 
 La Presse;Guy A.ماتش، وغي كروفييه رئيس

Lepage  والصحافية ماري فرانس بازو.
وأكد رويانت، وهو المسؤول عن ”باريس 
ماتش“، أّن الصحـــف المطبوعة ال تزال مهمة 
جدا، خصوصا في المشـــهد اإلعالمي الرقمي. 
وأضـــاف أّن ”المجلة هي كائن شـــخصي مع 
تجربـــة حســـية، ال لـــزوم للتخّلص مـــن هذا 

الكائن“.
أول صحيفة على  ولكن نجاح ”ال بريـــس“ 
اإلطـــالق في أميركا الشـــمالية على النســـخة  
الرقمية خالل أيام األســـبوع، يبرهن أن القّراء 
مهتمون بالمنصة الجديدة وبما أن الصحيفة 
تصدر نســـخة ورقية في نهاية األسبوع فقط، 
يدخل القّراء على مدار األســـبوع إلى النسخة 
اإللكترونية المتوافرة على التطبيق الخاص.

خلق  أراد كروفييـــه، رئيـــس ”ال بريـــس“ 
قصـــص أغنـــى مع رســـوم وخرائـــط تفاعلية 
وفيديوهات وصور. وتؤّمن النســـخة الرقمية 

تحليال قيما لغرفة أخبار ”ال بريس“.
ويقول كروفييه ”عندما كانت لدينا نسخة 
ورقية عادية كان مســـتحيال معرفة أي قســـم 

تمت قراءته أكثر وكم من الوقت أمضى القارئ 
بقراءته“. كروفييه ليـــس الوحيد الذي اختار 
تبني النشر الرقمي، إذ أطلقت بازو الصحافية 
المشـــهورة في كيبيك، مجلتهـــا على اللوحة 
الرقميـــة للوصول إلى جيـــل آخر. وقالت إنها 
تفكـــر أيضا بأن هذا الشـــكل يســـمح لها بأن 

تكون أكثر إبداعا ومرونة.
ومن جهته تنهد رويـــان عندما تحدث عن 
بازفيـــد الذي عـــرض فيديو انفجـــار البطيخ 
والذي شـــاهده أكثر من 800000 مشاهد خالل 

بث حي على فيسبوك.
شـــّد هذا الفيديو االنتبـــاه أكثر بكثير مما 
فعـــل أي تقريـــر جدي، وقال رويـــان ”إنه ألمر 
محبط“، مضيفا أن صحيفته تكرس الكثير من 
مواردها إلنتاج تقارير جدية، لكن المنافســـة 

على اإلنترنت صعبة. 

وتابـــع ”عندما أطلقـــت باريس ماتش بعد 
الحـــرب العالمية الثانية لم يهتـــم الناس في 
تغطيتهـــا للحرب، لكن عندمـــا اخترنا صورة 
زفاف ممثلة مشـــهورة لغالف المجلة ارتفعت 
المبيعات“. وأكـــد رويان أنه مع ذلك، لن يحّط 
هـــذا األمر من عزيمتهم، وهو يعتقد أن القصة 
الجيدة ســـتبقى دائما قصة جيدة، األشخاص 

ال يتغيرون والعواطف قوية.
وتفتخر ”ال بريـــس“ أنها  واحدة من أكثر 
الصحـــف قـــراءة فـــي الكيبيـــك، وأن قراءها 
يقضون نحـــو 40 دقيقة كل يوم على لوحاتهم 

اإللكترونية يستهلكون األخبار.
المســـتقبل  ”إعـــالم  أن  كرافيـــه  ويـــرى 
ســـيحتاج بصمة جينية قوية“، مضيفا أّن ”ال 
تحاول تمييز نفسها عبر نشر قصص  بريس“ 
ذات متحـــوى غني. أّما رئيس تحرير ال بريس 

إريـــك تروتييه فقـــال إّن ”صحافييها يعملون 
ضمن فرق ويتعاونون مع مصممي الغرافيك“.

ويبـــرز عائق أخر أمام العاملين في ميدان 
الصحافـــة اإللكترونية، وفق لوباج وهو منتج 
ومقدم برامج مشـــهور فـــي كيبيك، الذي يقول 
إن ”المبدعين على اإلنترنت يتقاضون أجورا 

قليلة أو حتى ال يتقاضون“.
وأضـــاف ”عندما يصنـــع برنامج لعرضه 
على اإلنترنت فهو يحصل على خمس ميزانية 
البرنامج المخصص للتلفزيون. في مســـتقبل 
اإلنترنـــت يجب أن ُنحترم نحن المبدعون وأن 

نتقاضى مبالغ عادلة“.
وأضـــاف رويانـــت أنه من أجـــل تحصيل 
إنتاج المال عبر اإلنترنت، على وسائل اإلعالم 
إعطـــاء االهتمـــام لمجتمعاتها وخلـــق الوالء 

لحث المواطنين على االشتراك والدفع.
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بصمة اإلبداع تضمن إعالم المستقبل رقميا كان أم مطبوعا

الفريق اإلعالمي المتكامل يخلق اإلبداع

يعرض خبراء ومختصون إعالميون رؤيتهم ملســــــتقبل اإلعالم الرقمي واملطبوع، استنادا 
لتجاربهم التي أثبتت أن البصمة اإلبداعية واملبتكرة هي الكفيلة بجذب اجلمهور وكســــــب 
والئه في أي منصة صحافية، رغم إغراء وســــــائل التواصل احلديثة، وأكدوا أن الصحف 

الورقية ال تزال حتتفظ بأهميتها.

} القدس - حذرت وســـائل إعالم إســـرائيلية 
من مخاطر مشـــروع قانون جديـــد يحظر على 
املواطنني تسجيل مكاملة هاتفّية خالل حديثهم 
مع طرف ثان، وهو ما ميس بشكل مباشر بعمل 
الصحافيني الذين يعتمدون بشكل رئيسي على 

التسجيالت الصوتية.
وذكرت تقارير إخبارية إسرائيلية أن رئيس 
احلكومة اإلسرائيلّية، بنيامني نتنياهو يعتزم 
طرح مشـــروع قانـــون يحظر علـــى املواطنني 
تســـجيل املكاملات الهاتفّية للمواطنني، ما من 
شأنه املّس بالّصحافة وتقييد الّتحقيقات فيها، 
التـــي تعتمد بشـــكل رئيس على الّتســـجيالت 

الّصوتّية.
للتلفزيـــون  العاشـــرة  القنـــاة  وكشـــفت 
اإلســـرائيلّي، مســـاء األربعاء، أّن نتنياهو قد 

طرح مقترحه هذا، خالل جلسة وزارّية تناولت 
مكانـــة اإلثيوبّيـــني في إســـرائيل، األســـبوع 
املاضـــي. ويشـــار إلـــى أّن قانون ’الّتســـجيل 
فـــي إســـرائيل يتيـــح للمواطـــن أن  اخلفـــّي‘ 
يســـّجل من يتحّدث معه، شـــريطة أّال يشـــترك 
في احملادثة أكثر من مشـــتركني اثنني فقط. أّما 
استخدام الّتســـجيل الّصوتّي للمكاملة، فيكون 
ا، فقط في حالة وافق الّطرف اآلخر على  قانونّيً
األمر، وفـــي حال خالف أحد األطراف، ونشـــر 
تســـجيال أو اســـتخدمه ألغراض أخـــرى، فإّن 
القانـــون يغّرمه بعقوبة يصل أقصاها إلى مّدة 

5 سنوات من احلبس.
وذكرت وسائل اإلعالم أنه في حال سّن هذا 
القانـــون املثير للجدل، فإّن أعمال الّصحافّيني، 
احملّققـــني واملواطنـــني الذين يبتغـــون الّدفاع 

عن أنفســـهم من الّشـــركات الّتجارّية املختلفة، 
ستتضّرر كاّفة؛ إذ أّن عمل الّتحقيق الّصحافّي 
يعتمـــد في األســـاس على تســـجيالت صوتّية 
يقـــوم بها املراســـل أو احملّقـــق الّصحافّي في 
سعي الستخراج حقائق مستترة، أّما الّشرطة 

فيعتمد محّققوها على الّتسجيالت الّصوتّية.
ووصفـــت صحيفة ”هآرتس“ اإلســـرائيلية 
الّصـــادرة صباح اخلميس، هـــذا القانون على 
أّنه ”محاولة من نتنياهو الســـتالب املواطنني 
من آخـــر موطن قـــّوة لديهم. ما هو مســـموح 

للدولة، يحظر على مواطنيها‘.
يذكر أن احلكومة اإلسرائيلية صوتت على 
تأجيل موعد إطالق سلطة البث العام اجلديدة 
حتـــى عـــام 2017، والذي كان مقررا في شـــهر 
ســـبتمبر املقبل، األمر الذي فســـرته األوساط 

اإلعالميـــة بأنـــه محاولة مـــن نتنياهو إليجاد 
سبل للحد من استقاللية اإلعالم.

وقـــال نتنياهـــو مبـــررا محاولتـــه تأجيل 
موعـــد إطالق هيئـــة البـــث العام، بـــأن طاقم 
العاملني في الهيئة غير مســـتعدين لوجستّيا 
إلطالقها فـــي خريـــف 2016، بينما قـــال الداد 
كوبلنـــز، املدير العام لهيئة اإلذاعة والتلفزيون 
العامة اجلديدة ”إن الهيئة على استعداد لبدء 
البث في 30 ســـبتمبر القادم“، مشـــددا على أن 

”التأجيل احلالي هو مدمر لإلذاعة العامة“.
وهاجم نـــواب مـــن اليســـار واليمني، من 
ضمنهـــم وزيـــر التعليم نفتالـــي بينيت، الذي 
يـــرأس حـــزب ”البيـــت اليهـــودي“، التأجيل، 
واعتبروا أنه يهدف إلـــى خلق حالة عدم يقني 

بشأن إنشاء املؤسسة من أجل إضعافها. 

مشروع قانون إسرائيلي يضيق الخناق على الصحافيين

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال وزير الثقافة واإلعالم 
السعودي عادل الطريفي إن ”اململكة 

تواجه حربا شرسة عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، وهناك 

حسابات مزورة ومزيفة تبث حقدها 
وسمومها من خارج اململكة مت 

إيقافها“.

◄ قال نائب رئيس اإلدارة العامة 
للصحافة واإلعالم برئاسة الوزراء 
التركية أكرم أوكتان إنه يجب على 

الصحافيني الراغبني في مغادرة 
البالد بجواز سفر رمادي، احلصول 

على خطاب من اإلدارة يفيد بأنه 
ال توجد مشكلة في مغادرة هذا 

الصحافي الذي يحمل بطاقة 
صحافية للبالد.

◄ صادر جهاز األمن السوداني 
نسخ صحيفة (اليوم التالي) عقب 
طباعتها صباح األربعاء، وذكرت 
وسائل إعالم سودانية أن إدارة 

اإلعالم بجهاز األمن أبلغت إدارة 
الصحيفة بأن املصادرة بسبب 

مقال ألحد الكتاب انتقد فيه احلزب 
احلاكم.

◄ ناقشت جلنة الثقافة واإلعالم 
النيابية العراقية، اخلميس، ضوابط 
اختيار هيئة األمناء والتخصيصات 

املالية اخلاصة بالشبكة. وقالت نائبة 
رئيس اللجنة عهود الفضلي في بيان 

لها ”جرت خالل اللقاء مناقشة عدة 
مواضيع ومنها قانون شبكة اإلعالم 
العراقي وأهم الفقرات املوجودة في 

القانون والتي مت الطعن فيها من 
قبل احملكمة االحتادية“.

◄ أصدرت صفاء حجازي رئيسة 
التلفزيون املصري قرارا بإيقاف ٨ 

مذيعات عن العمل ملدة شهر، بسبب 
زيادة وزنهن، ليعيد جدال قدميا حول 

تدهور مستوى ومظهر مذيعات 
التلفزيون األعرق عربيا. وتضمن 

القرار وقف املذيعات إلى حني اتباع 
نظام غذائي ينقص الوزن ليظهرن 

على الشاشة بشكل الئق.

باختصار

سوروش ألفي:

قصة فايس تشجع على 

البقاء، لكن ما يجعلنا نتقدم 

هو أننا نرى الحاجة إليها

} ريــو دي جانــريو - خيبت شــــبكة ”إن بي 
األميركية واســــعة االنتشــــار تطلعات  ســــي“ 
مشــــاهديها ومتعتهــــم باالنتصــــارات التــــي 
حققهــــا الالعبون األميركيون فــــي ألعاب ريو 
2016، وأظهــــروا غضبهــــم   مــــن تأخيــــر بث 
النهائيــــات الكبرى إلى وقت الذروة وتشــــهد 

املنافسات وقفات إعالنية هائلة.
وبدأت املشــــكالت، اجلمعــــة املاضي، يوم 
االفتتــــاح فــــي ملعب ماراكانا، فقــــد مت تأخير 
بثهــــا وشــــهدت انقطاعات كثيــــرة مبقابالت 
وفقرات سجلت سابقا. ووجد مشاهدو القناة 
األميركية أنفســــهم متأخرين ساعة كاملة عن 
باقــــي املتابعني فــــي أنحاء العالم. وأشــــارت 
تقارير إلى أن معدل حضور االفتتاح انخفض 
30 باملئة مقارنة مع األلعاب األخيرة في لندن، 

رغم أن احلضور حتسن مع انطالق األلعاب.
وعبر املشاهدون عن اشمئزازهم من ”كثرة 
الدعايات، الثرثرة والتقارير املسجلة سابقا“، 
بحســــب توبي بيركوفيتز أستاذ مادة اإلعالم 

في جامعة بوسطن.
وأصبــــح املشــــاهدون أمام عــــدة خيارات 
ملتابعة املنافســــات، حيث ميكنهم مشاهدتها 

في بث مباشر على اإلنترنت مثال.
وأضــــاف بيركوفيتــــز ”األميركــــي العادي 
يريد أن يكون املبرمج الشــــخصي ملا يشاهده. 

يحب أن يقرر ماذا يشاهد ومتى“.
يونيفيرســــال“  ســــي  بــــي  ”إن  وأنفقــــت 
الشــــركة األم لـ“أن بي ســــي“، ضمن مجموعة 

”كومكاســــت“ 2ر1 مليــــار دوالر أميركــــي لنقل 
ألعــــاب ريو، إال أنها تواجــــه صعوبات كبرى 
في الســــيطرة على األذواق، في عصر وسائل 

التواصل االجتماعي.
ويرى مايكل سكولو أستاذ مادة التواصل 
ومؤلــــف كتــــاب عــــن دورة األلعــــاب األوملبية 
1936 فــــي برلني، أن القنــــاة األميركية ال تقدم 

خدمة جيدة للمشاهدين بنقل بعض املباريات 
الكبرى في وقت متأخر.

وكتب فــــي مقال فــــي صحيفة ”بوســــطن 
غلوب“ ”من واجب الناقل وضع املشــــاهد في 
حوض الســــباحة، على القــــوارب أو مضمار 
ألعاب القوى في بث حي. نصبح مشتركني في 
األلعاب عبر البث املباشــــر، وليس فقط مجرد 

مشــــاهدين“. أمام هــــذه االنتقــــادات احلادة، 
اتفقــــت ”إن بي ســــي“ مباشــــرة مــــع منظمي 
األلعاب إلجراء ســــباقات رئيســــة، على غرار 
فوز مايكل فيلبس بذهبية جديدة في األلعاب 
األحد، في توقيت الذروة في الواليات املتحدة، 

لكن هذا ال يبدو كافيا للجمهور.
وعبــــر إم جاي ســــيغلر من شــــركة غوغل 
فنتشــــرز عن أســــفه قائال ”وأخيرا، الســــاعة 
احلادية عشــــرة ليال، كانت إن بي سي لطيفة 
مبا فيه الكفاية، ملنحنا املسابقة الرئيسة. قبل 
ذلك، اضطررت للجلوس 4 ساعات وابتالع كم 

هائل من اإلعالنات املذهلة“.
ومن جهتها قالت ســــيلي جنكينز الكاتبة 
فــــي صحيفــــة ”واشــــنطن بوســــت“ ”إذا كنا 
محظوظــــني، ســــتثبت ألعــــاب ريــــو أخيــــرا 
ملســــؤولي إن بــــي ســــي أن اســــتراتيجيتهم 

أصبحت قدمية“.
وأكــــد متحــــدث باســــم ”إن بي ســــي يو“ 
عبر البريــــد اإللكترونــــي أنه منــــذ 2012 ”كل 
املســــابقات تنقل مباشــــرة عبر اإلنترنت، من 
دون أي اســــتثناء“، لكن البــــث عبر اإلنترنت 

يكون بعيدا أحيانا عن معايير التلفزيون.
وشرح ادموند لي رئيس حترير موقع ”ري 
كود“ ”في مســــابقات الســــيف لدى السيدات، 
أظهــــر البــــث مشــــهدا عريضــــا لرياضيتــــني 
ترتديان قناعني، تشــــيران بحدة وتصرخان“، 
وأضــــاف ”ميكن القــــول إنها بطولــــة منقولة 

بكاميرا مراقبة واحدة. هذا غريب ومخيب“.

ريو 2016 تثبت فشل استراتيجية شبكة {إن بي سي} األميركية

إن بي سي فشلت في إرضاء األذواق

«قالت أريانا هافينغتون التي شـــاركت في تأســـيس موقع هافينغتون بوســـت اإلخباري اإللكتروني إنها ستترك الشركة للتركيز على إدارة مشروعها الجديد املعني بالصحة (ثرايف غلوبل). 

وقالت هافينغتون على حســـابها على تويتر {كنت أتصور أن هافينغتون بوســـت ستكون آخر مطافي لكنني قررت التخلي عن منصب رئيس تحرير هافينغتون بوست إلدارة مشروعي الجديد 

ثرايف جلوبل.} والذي ســـيقدم خدمات للشـــركات لتحســـني الحالة الصحية ملوظفيها ومن املتوقع إطالقه في الخريف بعد أن اســـتكمل تمويله. وتملك شركة فريزون لالتصاالت شركة 

هافينغتون بوست من خالل شركة إيه.أو.إل التي اشترت املوقع اإلخباري األميركي الليبرالي مقابل 315 مليون دوالر في فبراير 2011}.

أريانا تترك هافينغتون بوست



} لنــدن – طرحـــت شـــركة ”هيلو غيمـــز“ لعبة 
الكمبيوتر اجلديدة املنتظرة ”نو مانز ســـكاي“ 
في األســـواق هذا األسبوع بعد أن أثارت حالة 
من احلماس خللق كون فســـيح يضم املليارات 
مـــن الكواكب ليكتشـــفها الالعبـــون. وقد طور 
اللعبـــة فريق من ١٥ شـــخصا في كوخ بجنوب 

إنكلترا.
وفي أعقـــاب صدور لعبـــة ”بوكيمون غو“ 
خيال محبي  الشهيرة ألهبت ”نو مانز سكاي“ 
األلعاب ألنها خلقت عاملا واســـعا بهذا الشكل 
بحيث ال ميكن ألي العب أن يكتشف كل خباياه 

في عمره.
ووصـــف موقع ”غيمـــز رادار“ املتخصص 
في ألعاب الفيديـــو على اإلنترنت اللعبة بأنها 
”واحـــدة من أكثر األلعاب املنتظرة في التاريخ“ 
بينما قالـــت صحيفة إندبندنت ”إن هذا العالم 
مترامـــي األطـــراف والفكـــرة املذهلـــة هما ما 
جعـــال اللعبة مشـــهورة، ورمبـــا أدى إلى أكبر 
حملـــة دعاية للعبة منذ مسلســـالت التلفزيون 

األميركية“.
اللعبة  وصممـــت شـــركة ”هيلـــو غيمـــز“ 
ألجهـــزة الكمبيوتر أو أجهزة ”بالي ستيشـــن 
٤“ وطرحت في أميركا الشمالية، الثالثاء، وفي 
بريطانيا األربعاء. وقال مؤسس الشركة، شون 
موراي، لرويترز ”إن سر جاذبية اللعبة هو في 
نطاقهـــا الضخم الذي يتيح لـــكل العب جتربة 

فريدة من خالل كون ال نهائي“.
وأضـــاف ”إذا اكتشـــف كوكـــب كل ثانيـــة 
في اللعبة فسيســـتغرق األمر ٥٨٤ مليار ســـنة 
الكتشافها كلها.. الكل في كوكب خاص به ومن 

هناك يبدأون رحلتهم الفريدة“.
وفـــي اللعبـــة ميتلـــك الالعبـــون مركبات 
أو  مكتشـــفني  يكونـــوا  أن  وميكـــن  فضائيـــة 
جتارا أو مقاتلني. ويحاولون الصمود أحيانا 
بالعدوان على كواكب أخرى. وخالل ٢٤ ســـاعة 
من طرحهـــا، اكتشـــف الالعبون نحو عشـــرة 
ماليـــني نـــوع في اللعبـــة، وهو أكثـــر مما هو 

موجود على األرض.
وكشفت شركة ”هاللو غيمز“ املنتجة للعبة، 
منـــذ فترة، عن حتد قانوني هدد اســـم اللعبة. 
وقال رئيس الشـــركة إنها حتملت ”أعواما من 
الهراء القانوني“ بعدما أعلنت شـــركة ”سكاي 
أن اســـم اللعبـــة ينتهك  للبـــث التلفزيونـــي“ 

عالمتها التجارية.
وأوضح شـــني فـــي تغريدة لـــه على موقع 
تويتـــر ”أخيرا توصلنا إلى اتفاق مع ســـكاي 
على أنها متتلك حق ملكية اسم سكاي وميكننا 

إطالق اسم ’نو مانز سكاي‘ على لعبتنا“.
وواجهت شـــركات أخرى مشـــاكل قانونية 
التي تقـــدم خدمـــات تلفزيونية  مع ”ســـكاي“ 
وانترنت. ففي ٢٠١٣ غيرت ”ميكروسوفت“ اسم 
خدمـــة حفظ البيانات فـــي الفضاء األلكتروني 

من ”سكاي درايف“ إلى ”وان درايف“.
وكان مـــن املقـــرر أن تطرح شـــركة ”هاللو 
في  اللعبة االلكترونية ”نو مانز سكاي“  غيمز“ 

يونيو املاضي.

منال العابدي

} تونــس - انتشـــرت على مواقـــع التواصل 
االجتماعي، األربعاء، قضية رجال األمن الذين 
اســـتولوا على أموال مواطن تونســـي، ومرة 
أخرى تفاعل النشطاء بغضب مع اخلبر الذي 
تناولته وسائل إعالم محلية وأجنبية باعتماد 
هاشـــتاغات لتضاف فضيحة فساد أخرى إلى 

الفضائح التي انتشرت في الفترة السابقة.
وكشفت وزارة الداخلية أنها ألقت القبض 
على املتورطني، حيث نشرت مقطع فيديو على 
صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك تتحدث 

فيه عن العملية بكل حيثياتها.
وقالـــت الـــوزارة، فـــي تعليـــق مصاحـــب 
للفيديو الذي نشـــرته، متحدثـــة عن تفاصيل 
عملية الســـطو ”متّكن رجـــال اإلدارة الفرعية 
للقضايا اإلجرامية من الكشف في ظرف وجيز 
عن مرتكبي عملية اســـتيالء علـــى مبلغ مالي 
هام“. وأكدت وزارة الداخلية قائلة ”ّمت إيقاف 
املظنـــون فيهـــم األمنيني األربعـــة واملواطنني 
اإلثنـــني وحجـــز كامـــل املبلغ الذي ســـلب من 

صاحبه“.
وعّلق ناشط بشيء من السخرية قائال ”في 
البلدان األخرى نســـمع أن دورية أمن قبضت 
علـــى لص ســـلب مواطنـــا مبلغا ماليـــا ولكن 
عندنا يقع القبض على دورية ســـلبت مواطنا 

مبلغا ماليا“.
ووصـــف آخر البلد مشـــيرا إلـــى فضائح 
الفســـاد التي انتشـــرت مؤخرا قائـــال ”دولة 

البوليس واملافيات“.  
ونشـــر آخر ”سطو دولة باســـتعمال الزي 
والقانـــون، والغريـــب فـــي األمـــر أن املتضرر 

مهّرب وتاجر عملة صعبة“.
وكتب مستخدم على حسابه ”دورية أمنية 
تســـطو علـــى مواطن أعزل وتســـلبه ســـبعة 
وثالثني ألـــف دينار.. أريـــد أن أفهم.. هل هذا 

أمن جمهوري؟“.
 وقال ناشط ”استغرقت ٥ دقائق بعد قراءة 
اخلبر كي أستوعبه.. لقد أعدت قراءته العديد 

من املرات … شيء ال يصدق“.
وعلق آخـــر ”أصبح املواطن ضحية وعون 
األمن الفاســـد لصا محترفـــا.. عجيبة أنت يا 

تونس“.
وتســـاءل آخر ”ماذا يعني هذا الكالم؟ إلى 
أين تسير البالد؟ حملة سالح ومؤمتنون على 

األمن العـــام ولكن بعض الرجال أصبحوا هم 
من يهددون أمن املجتمع..“.

ويعتقد ٦٨ باملئة من التونسيني أن الشرطة 
هي اجلهاز األكثر فســـادا في البالد بحســـب 
نتائج ”املســـح الوطني حول نظـــرة املواطن 
إلى األمـــن واحلريات واحلوكمـــة احمللية في 

تونس“ املنشور في نوفمبر ٢٠١٥.
”ممارســـات  ناشـــط  وكتـــب 

بعـــض  عـــن  تصـــدر  خطيـــرة 
األمنيني ضّد املواطنني.. هذه 
ليســـت أّول جرمية أمنّية في 

حّق التونسيني“.
حيرة  مســـتخدم  وأبدى 
مـــن أمـــره عندمـــا تســـاءل 
”عندما تستوقفني دورية أمن 

هل أمتثل لها أم أجتاهلها؟ لم 
أعد أعرف ما العمل؟“.

وكتـــب آخـــر مثنيا علـــى عمل 
وزارة الداخليـــة ”فـــي العـــادة األمن 

يقبض على مجرم أو ســـارق .. اليوم األمني 
يقبض على أمني آخر… مرحبا إنها تونس“.  
وقـــال آخـــر ”الفســـاد في تونـــس أصبح 
شيئا مشـــتركا بني اجلميع.. جميع القطاعات 

ودعا إلى ”ضـــرورة إعادة التفكير  مخترقة..“ 
بصفـــة عاجلة في مفهوم الفســـاد وأســـبابه 

ثاره وكيفية معاجلته“. وآ
ومبناسبة حادثة ســـطو رجال األمن على 
مبلـــغ مالي مـــن مواطن، اســـتغل النشـــطاء 
الفرصـــة إلثارة فضائح فســـاد أخـــرى طالت 
هيـــاكل عموميـــة، وطالبـــوا الدولـــة 
بالكشـــف عن ملفات الفساد. كما 
محاســـبة  إلى  املغـــّردون  دعا 
املتورطـــني  األمـــن  رجـــال 
بـ”حاميها  وصفوهم  الذين 
حراميهـــا“، فيمـــا اعتبـــر 
آخـــرون أن األمر ال ينطبق 
على بقية العناصر األمنية، 
معتبرين أن الشاذ يحفظ وال 

يقاس عليه.
البكوش  أســـماء  الصحافية 
عبرت عن رأيها بخصوص املوضوع 
قائلـــة لـ”العرب“ إن هذه ”احلادثة األخيرة ال 
تخفـــي حـــوادث ســـابقة، وهي ليســـت املرة 
األولـــى، فقد مت حجـــز ســـيارة يقودها أمني 
لتهريب العملة وقد مت الكشف عن تورط أمنيني 
في تســـفير الشباب إلى ســـوريا“، معتبرة أن 

”األمني الذي يطلب ماال جهارا من املواطن في 
الطريق هو أيضا سارق“،  مشيرة إلى أن هذه 
احلادثة لن تكون األخيرة ما لم يتم فضح هذه 
املمارسات في اإلعالم. وفي ما يتعلق بالسبل 
التي ميكن أن تعتمدها الدولة ملواجهة الفساد 
تقترح البكوش أن تقوم الدولة بعملية ”تطهير 
تـــام“ ضمن هياكلها ألنـــه ال ميكن ”ملن ينخره 

الفساد أن يقتلع املفسدين“.
وقالت مغّردة ”في كل عائلة شـــخص سيء 
الســـلوك فما بالك بوزارة يعمل بها العشرات 
او املئـــات مـــن املوظفـــني. ال يجـــب أن نحكم 
علـــى جميـــع األمنيني من خـــالل تصرف هذه 

املجموعة الشاذة“.
اإلعالمي مصبـــاح اجلدي ال يخفي تخّوفه 
من الفساد الذي استشرى في البالد، خصوصا 
مع تتالي تســـجيل العديد مـــن اخلروقات في 
الدوائـــر الرســـمية وآخرها قضيتـــا ”البنج“ 
و”اللوالب الفاســـدة“ في وزارة الصحة والتي 
هزت الـــرأي العام، معتبرا أن هـــذه الظواهر 
”كانت بال شـــك وليدة التســـيب وغياب الوعي 
والرقابـــة، ولـــو أن البعـــض يعتبرها حاالت 
معزولـــة إال أن الوقـــوف ضدهـــا يتطلب وقتا 

وحزما في التحسيس والتوعية والتدريب“.
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اســــــتالء رجال أمن على أمــــــوال مواطن، 
كان هذا آخر موضوع فســــــاد تناوله رواد 
منصات التواصــــــل االجتماعي في تونس 
بعد سلســــــلة من القضايا املماثلة كقضية 
اللوالب القلبية منتهية الصلوحية، وقضية 

الدواء املخّدر الفاسد. 

} الكويــت - عمـــت موقـــع تويتـــر أجـــواء 
احتفالية بعد أن متكن الرامي فهيد الديحاني، 
األربعـــاء، من إهداء العرب أول ميدالية ذهبية 
فـــي أوملبياد ريـــو ٢٠١٦ عندما فاز مبســـابقة 
احلفـــرة املزدوجة ”دبل تراب“ وهي أيضا أول 
ذهبية أوملبية في تاريخ الكويت بلد الديحاني.

وانتشر هاشتاغ #فهيد_الديحاني لتبادل 
التهاني وتقاســـم فرحة الذهـــب التي نغصها 
غياب العلـــم الكويتي، حيث أن البطل العربي 
شـــارك في الـــدورة احلاليـــة كالعـــب أوملبي 

مستقل.
ولعب فهيد الديحاني حتت العلم األوملبي 
بسبب قرار اللجنة األوملبية الدولية واالحتاد 
الدولـــي لكرة القدم (فيفـــا) إيقاف الكويت عن 
املنافســـات األوملبية بســـبب مخالفة املواثيق 
الرياضيـــة املعترف بهـــا دوليا عبـــر التدخل 

احلكومي في شؤون الرياضة.
وحملـــت التغريـــدات اســـتياء مـــن جراء 
تفويت فرصة عزف النشـــيد الوطني الكويتي 
خالل تتويـــج الديحاني بالذهـــب وأيضا ألن 
إجنازه لن يحتسب لبالده في السجل األوملبي.  

وقال ناشط على تويتر:

وعّلق آخر:

وغّرد آخر:

وكتب مغّرد:

ونشر آخر:

وعارض ناشـــط التعليقات التي تتحســـر 
على غياب العلم الكويتي قائال:

وقال آخر:

وعلق آخر:

{نو مانز سكاي} الشرطي في دور اللص لسلب أموال الناس
الكون في لعبة

رجل األمن ال يؤتمن جانبه في نظر النشطاء

قدمت شـــركة ألمانية وســـائد جديدة على شـــكل الرمـــوز التعبيرية {إيموجي} للزبائن ليتكئـــوا عليها في المنازل. وبنقرة على الفـــأرة يصبح لدى الحريف هذه 
الوســـائد المتوفـــرة في جميـــع التعبيرات مثل الوجه الباســـم والغمزة. كما أن اإليموجي تأتي في شـــكل النعال وسالســـل المفاتيح. وبعـــد أن أصبحت الرموز 

التعبيرية {إيموجي} جزءا ال يتجزأ من الرسائل النصية المرسلة عبر الهواتف الذكية أخذت اآلن خطوة بعيدة عن العالم غير المتصل بالشبكة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
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ملاذا ننتظر إلى أن يقترب موتنا كي 
ننجز األشياء اجلميلة.. طيب ميكننا 
أن نقوم بكل شيء جميل منذ اآلن كي 

نرتاح بعد ذلك.

الصديق هو من ميسك يدي ويسير بي 
إلى طريق اجلنة.. هو من يقف معي 

في أصعب الظروف.. من يكون لي أخا 
وصديقا وحبيبا.. الصديق يسحب 

للخير أو للشر.

تلك الصور الرمزية اجلميلة والعبارات 
الفاخرة قد يختبئ خلفها قبح خلق 

ولسان لم يترب على الطهر يوما.

تبا لألشخاص الذين يخربون وطنهم 
بأنفسهم ويسلموه للعدّو.. وعندما 

يأتي من يطهره تسمع صراخهم ينادي 
”إال وطني“.

في تونس لدينا البحر والصحراء 
والطقس اجلميل.. ولدينا أيضا إيناس 

البوبكري الفائزة ببرونزية األوملبياد في 
اختصاص املبارزة بالسيف.

الزوج الصالح احلنون من أعظم نعيم 
الدنيا ونعمها.. لن يقدر ذلك إال من 

افتقده.. واالحترام مطلوب في التعامل 
بني الزوجني..

قل ما يجول في خاطرك.. فالقّوة ليست 
دائما في ما نقول ونفعل.. أحيانا 

تكون القوة في ما نصمت عنه ونتركه 
بإرادتنا ونتجاهله.

قصي خولي
ممثل سوري

نصيحة لطلبة السنة األولى: املعرفة هي 
السالح الوحيد الذي يؤهلك للحياة.. 
أبحثوا عن املعرفة واستمتعوا بالعلم 

ألجل مستقبل أفضل.. الشهادة دون 
معرفة مجّرد ورقة فقط.

حني تستمع إلى صوت طالل مّداح 
تشعر أنه يجري في دمك وكأنه 
صوتك أنت.. فنه لن يعود.. ولن 

ميوت…

من األشياء التي تؤلم كثيرا أن ال 
تعرف كيف تصفح وتسامح.. وأن 

تعيش وقلبك مليء بخصام أحدهم.. 
احلياة قصيرة جدا ال تستحق كل هذا.

أحيانا حتس باالختناق دون أن تفهم 
ملاذا.. األمور تصل إلى هذه الدرجة 
عندما تتراكم األسباب في أعماقك 

فتشكل مجموعة عقد يصعب حتى أن 
تتحّدث عنها.

تتتابعوا

@aldohaishi
ــــــد الديحاني،  الرامــــــي الكويتي البطل، فهي
يحرز ذهبية األوملبياد ويرفع رأس الكويت.. 

ولكن حتت العلم األوملبي.

 @AbduIrahmanSaud

ــــــي حتمل  هــــــل يعقــــــل أن البطــــــل األوملب
تكاليف رحلته على حســــــابه الشخصي 
ولم يقدم له االحتــــــاد الكويتي أي فلس؟ 

هذا عيب كبير.

@7amadQalam
ــــــم يرتفع..  ــــــا أن علم الكويت ل حــــــز بخاطرن
ــــــت هذا اإلجناز يكون دافعا للمســــــؤلني  ياري

إلى حّل األزمة.

@aziz_a7m
بيض الله وجهك يا فهيد الديحاني.. بطل 

في زمن قّل فيه األبطال العرب..

@Khaled_RMFC
فخرنا فهيد الديحاني لعب دون دعم ودون 
علم، ومع ذلك ضمن ميدالية ذهبية للكويت.

@doran215
ــــــت، فهيد  ــــــوال بطــــــل العرب وبطــــــل الكوي ل
الديحاني، لكان وجــــــه العرب إلى اآلن في 

األوملبياد شاحبا جدا.

@GoLaazoSport
رغم منعه من حمل علم بالده إال أن فهيد 
الديحاني شارك على نفقته اخلاصة في 

األلعاب األوملبية.

@doran215
يا أخي دعوا العرب يفرحون. ملاذا ينغص 
علينا البعض فرحتنا من خالل إثارة قضية 

العلم والنشيد؟ فليس هذا وقتها.

حادثة سطو رجال 
األمن على مبلغ مالي 
من مواطن اعتبرها 

نشطاء ال تمثل 
كل السلك

[ مواقع التواصل االجتماعي تعج باالنتقادات لرجال الشرطة في تونس



} دبــي - فـــي إطار اســـتراتيجية دبي للتنقل 
الذكي ذاتي القيادة، اطلع وفد من هيئة الطرق 
والمواصالت بدبـــي خالل زيارتـــه للعاصمة 
الهولنديـــة أمســـتردام ومدينـــة شـــتوتغارت 
األلمانيـــة على تجربـــة المدينتيـــن في مجال 
التنقـــل الذكـــي والقيـــادة الذاتية فـــي قطاع 

المواصالت.
وأوضح عادل شـــاكري مدير إدارة أنظمة 
المواصالت بمؤسسة المواصالت العامة في 
الهيئة أن الزيارة تضمنت االطالع على تجربة 
مدينة أمســـتردام من خالل ”باص المستقبل“ 
الـــذي يعمل وفق نظام القيادة الذاتية وبنظام 
الحساسات من حيث التحكم اآللي في السرعة 
وفق الســـرعة المعتمـــدة في الشـــوارع التي 

يسلكها.
ولفت شـــاكري إلـــى أن الزيـــارة تضمنت 
أيضا التعرف إلى تجربة شـــركة ”كار تو غو“ 
للتأجير بالمشـــاركة الذكية حيث يتوفر نظام 
يمكـــن مســـتخدمي المواصـــالت العامـــة من 
التنقل بسهولة من وإلى محطات المواصالت 
العامة، فضال عن االطالع على تجربة شـــركة 
”موفيل“ فـــي اســـتخدام تطبيق ذكـــي يحقق 
منصة متكاملـــة لجميع وســـائل النقل، وهي 
التجربـــة التـــي يمكـــن االســـتفادة منهـــا في 
مشروع هيئة الطرق والمواصالت الرامي إلى 
إنشـــاء منصة متكاملة لجميع وســـائل التنقل 
في إمـــارة دبي عبر تطبيق ذكـــي واحد يدمج 
خدمات وســـائل المواصـــالت التابعة للهيئة 
”المتـــرو، التـــرام، الحافالت، النقـــل البحري 

ومركبات األجرة“.
تنطلـــق  الخارجيـــة  الزيـــارات  أن  وأكـــد 
مـــن اســـتراتيجية الهيئـــة التي تهـــدف إلى 
االســـتفادة من التجـــارب العالميـــة في قطاع 
النقـــل والمواصـــالت، األمـــر الـــذي يمكن من 
خالله تحقيق أهـــداف الهيئة في هذا المجال 
والمتمثلـــة فـــي الغاية األولى ”دبـــي الذكية“ 
والغايـــة الثانية ”تكامل دبـــي“، وكذلك الغاية 
االســـتراتيجية الثالثة ”إســـعاد الناس“، مما 
يعني التجســـيد الحقيقي لرؤية الهيئة ”تنقل 

آمن وسهل للجميع“.
وعقـــدت شـــركة كريـــم، لخدمـــات توجيه 
المركبـــات عبـــر التطبيقات الذكيـــة والعاملة 
في دبي وأبوظبـــي ضمن 27 مدينة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، أخيرا شراكة 
بهدف  مع ”نكست فيوتشـــر ترانسبورتيشن“ 
جلب مركبـــات كهربائيـــة ذاتية القيـــادة إلى 

المنطقة.
وتأتـــي هـــذه الخطـــوة بعد اإلعـــالن عن 
اســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة 
التـــي تهدف إلى تحويل 25 بالمئة من إجمالي 
رحـــالت التنقـــل في دبـــي إلى رحـــالت ذاتية 
القيـــادة مـــن دون ســـائق من خالل وســـائل 

المواصالت المختلفة بحلول عام 2030.
ومن المتوقع أن تساعد هذه االستراتيجية 

على تقليـــل تكاليف التنقل بنســـبة 44 بالمئة 
بما يعادل 900 مليون درهم. وسيتم توفير 1.5 
مليار درهم عبر خفض التلوث البيئي بنســـبة 
12 بالمئـــة، إضافة إلى توفيـــر 18 مليار درهم 
عبر رفع كفاءة قطاع التنقل في دبي 20 بالمئة، 
كمـــا أن االســـتراتيجية تحـــّد مـــن الحوادث 
المرورية والخســـائر الناجمة عنها بنسبة 12 
بالمئة، وبما يوفر ملياري درهم ســـنويا، كما 
تســـهم في رفع إنتاجية األفراد 13 بالمئة، عبر 
تجنب إهدار 396 مليون ســـاعة على الطرقات 
ســـنويا، كما تسهم االســـتراتيجية في تقليل 
الحاجة إلى البنية التحتية للمواقف بنســـبة 
20 بالمئة، وهي خطـــوات مهمة تجاه تحقيق 

”رؤية اإلمارات 2021“.
ويتطلـــب نجاح هـــذه المبـــادرة االبتكار 
واالختبـــار بشـــكل مســـتمر، باإلضافـــة إلى 
مشاركة المؤسسات العاملة على تطوير قطاع 
المواصالت فـــي أنحاء دولة اإلمارات. وتعمل 
المركبات الكهربائية من دون ســـائق ويمكنها 
أن تسير بشـــكل فردي أو من خالل ربطها مع 
مركبات مماثلة لتشكيل ما يشبه الحافلة حيث 
يتنقل الركاب من مركبة إلى أخرى بكل سهولة 

وحرية.
وســـتكون هـــذه التكنولوجيـــا األولى من 
نوعها في المنطقة على أن ينتج عن الشـــراكة 
بين الشركتين تطوير بنية تحتية للمواصالت 
في الشرق األوسط تكون صديقة للبيئة وأكثر 

كفاءة وأمنا.
وصممـــت المركبـــات الكهربائيـــة ذاتيـــة 
للعمل كنظام مواصالت  القيادة من ”نكســـت“ 
جماعي يعمل على نقل الركاب وتوصيلهم من 

الباب إلى الباب.
وســـوف تقوم المركبات بنقل الركاب عند 
الطلـــب، وربـــط المركبـــات لتكون على شـــكل 
حافلة تنقل الركاب إلى وجهاتهم بأعلى كفاءة 

ممكنة.
وسيســـاهم التعاون بين شـــركتي ”كريم“ 
و“نكســـت“ في ابتكار حلـــول جديدة تتصدى 
لمشـــاكل النقل األكثر شـــيوعا اليـــوم بما في 
ذلـــك الحد من االزدحـــام والتلّوث، عالوة على 
ذلك، يساهم تقديم خدمة نقل شخصية في نقل 
السكان في دولة اإلمارات بسرعة أكثر وكفاءة 

عالية.

منصة متكاملة للتنقل الذكي

تنوي هيئة الطـــرق والمواصالت في دبي 
إطالق منصة جديـــدة ومتكاملة للتنقل الذكي 
تتيح للمتعاملين الوصول إلى جميع وســـائل 
النقل عبر نافذة واحدة من خالل تطبيق ذكي.
وتعتـــزم الهيئة عبـــر هـــذا التطبيق دمج 
كل خدمـــات وســـائل النقل التابعـــة لها التي 
تضم المترو، الترام، الحافالت، وســـائل النقل 
البحـــري، مركبات األجرة، إلى جانب وســـائل 

النقل التي تقدمها األطراف األخرى في دبي.
مشـــروع المنصة المتكاملة يشـــتمل على 
نظام الرقابة التنظيميـــة، والتكامل التام بين 
جميع وســـائل النقـــل التابعـــة للهيئة، ودمج 
خدمـــات النقل المقدمة مـــن أطراف أخرى في 

دبي، وتنظيم خدمات الحجز اإللكتروني.
العـــام  المديـــر  الطايـــر،  مطـــر  وقـــال 
ورئيـــس مجلـــس المديرين في هيئـــة الطرق 
والمواصالت، إن مشـــروع المنصة المتكاملة 
للنقل في دبي يحقـــق رؤية الهيئة في تحقيق 
تنقل آمن وسهل للجميع، وينسجم مع غايات 

دبـــي االســـتراتيجية الثالث: ”دبـــي الذكية“، 
”تكامل دبي“، ”إسعاد الناس“.

وقال الطاير إن تنفيذ المشروع سيتم على 
عدة مراحل ويتوقع االنتهاء منه في عام 2017، 
وتتضمن المرحلة األولى من المشروع تطوير 
القاعدة التقنية للمنصة، ودمج وســـائل النقل 
التابعـــة للهيئة، ودمـــج مركبـــات الليموزين 
التابعـــة لمؤسســـة تاكســـي دبـــي، وتوفيـــر 
معلومات عن الدراجات الهوائية ومســـاراتها 
ومواقفهـــا، وكذلـــك البدء بإصـــدار تصاريح 
العمـــل لشـــركات الحجز اإللكترونـــي العاملة 
فـــي دبي، مع تطوير نظـــام للرقابة التنظيمية 
لمركبـــات الليموزين، مشـــيرا إلى أن المرحلة 
الثانية قد تمتد لتشـــمل دمج خدمات شركات 
الحجـــز اإللكتروني، وعقد اتفاقيات مع بعض 
الشـــركاء ودمجهم بشكل جزئي بالمنصة، أما 
المرحلـــة الثالثة فهي تعنى بعقد اتفاقيات مع 
أغلب الشركاء لدمجهم بالمنصة، وتحديد آلية 
الدفع المقدمة من المنصة باســـتخدام بطاقة 

نول.

قطار {هايبرلوب}

فـــي إطار مشـــروع ربـــط دبـــي والفجيرة 
بقطـــار فائـــق الســـرعة مجهـــز بتكنولوجيا 
دبـــي  مؤسســـة  تســـتعد  الـ“هايبرلـــوب“، 
للمستقبل الستضافة المسابقة العالمية ”بيلد 
إيرث اليف“، لتصاميـــم قطارات ”هايبرلوب“، 
خالل  شـــهر ســـبتمبر المقبل، حيث ستشهد 
الفعاليـــة منافســـات بيـــن الفرق المشـــاركة 
من مختلـــف دول العالم، كما ستشـــهد تقديم 
تصاميم أولية لمشـــروع ربـــط افتراضي بين 

مدينتـــي دبـــي والفجيـــرة، مـــن خـــالل قطار 
هايبرلوب (نظام النقل فائق الســـرعة)، وذلك 

في أقل من 10 دقائق.
ويعرف الـ“هايبرلوب“ بنظام يدمج أنابيب 
منخفضة الضغـــط، خالية من الهـــواء، تربط 
بين محطتين، بحيث تكون داخل هذا األنبوب 
كبســـوالت ركاب تندفع بســـرعات عالية تصل 
إلـــى 1200 كيلومتر في الســـاعة، بحيث تقطع 
المســـافة بين مدينة مثل نيويورك األميركية، 
وبكين الصينية خالل ساعتين فقط، كما يشير 
الخبـــراء إلـــى أن كلفة بناء األنبـــوب الواحد 
تســـاوي 10 بالمئة مـــن كلفة بنـــاء القطارات 

التقليدية فائقة السرعة.
ومـــن المقرر أن يتم على مـــدى يومين من 
العمل المشـــترك والتعـــاون العلمـــي، تقديم 
تصاميـــم فريدة تحاكي المســـتقبل، مع إبراز 
أحدث التقنيات العملية المستخدمة في مجال 
النقل، وســـيتم اســـتقبال نحو 100 مشارك من 
شركات هندسية وعلمية عالمية، وستتم دعوة 
آخر ستة متسابقين من المؤهلين للنهائيات، 
لعرض تصاميمهم أمـــام لجنة تحكيم خاصة 

في دبي.
وقال نائب رئيـــس مجلس األمناء العضو 
المنتدب لمؤسســـة دبـــي للمســـتقبل، محمد 
المســـتقبل  تكنولوجيا  ”ستســـهم  القرقاوي، 
في إعادة ابتكار القطاعات المختلفة، وطريقة 
عملها، كما ســـيكون لها بالـــغ األثر في تغيير 
نمط حياة اإلنسان في السكن والعمل والتنقل، 
فما يشـــهده العالم اليوم مـــن بدايات لثورات 
تكنولوجية كالطباعة ثالثية األبعاد، ووسائل 
المواصالت ذاتيـــة القيادة وفائقة الســـرعة، 
إضافـــة إلى تنامـــي دور الـــذكاء االصطناعي 

والروبوتـــات، ســـيغير بالتأكيد فـــي موازين 
القوى االقتصادية عالميا، والبد لنا من إدراك 
هذه التغيرات المتسارعة، والسعي ألن نكون 

جزءا في صناعتها واالستفادة منها“.
وقـــال الرئيـــس التنفيذي لمؤسســـة دبي 
للمستقبل، سيف العليلي، ”وسيلة مواصالت 
’هايبرلوب‘ تعد اآلن من التقنيات التي تشـــهد 
الكثير من الدراسات واألبحاث، إليجاد الطرق 
المناســـبة والفعالة لتطبيقها، لتتناســـب مع 
التوجـــه العالمـــي لتوظيـــف االبتـــكار، ومع 
رؤية مؤسســـة دبي للمســـتقبل في الوصول 
إلـــى التنقل الذكي، المحـــور الرئيس في مدن 

المستقبل“.
ومن جانبه، ذكر المدير العام رئيس مجلس 
المديريـــن في هيئة الطـــرق والمواصالت في 
دبـــي، مطـــر الطايـــر، أن ”اســـتراتيجية دبي 
للتنقـــل الذكـــي ذاتـــي القيـــادة، الهادفة إلى 
تحويل 25 بالمئة مـــن إجمالي رحالت التنقل 
فـــي دبي إلـــى رحـــالت ذاتيـــة القيـــادة، تعّد 
من أهـــم المبـــادرات العالميـــة لتطوير قطاع 
التنقل، بشـــهادة المختصين ووسائل اإلعالم 
المحليـــة والعالميـــة، كما أنها ســـتجعل دبي 
مختبـــرا عالميا لتجربـــة الجيـــل المقبل من 
تكنولوجيـــا المســـتقبل فـــي مجـــال النقـــل 

والمواصالت“.
وأشـــار إلـــى أن الهيئـــة بـــدأت أخيرا في 
ذكيـــة  ”مركبـــة  ألول  التجريبـــي  التشـــغيل 
دون ســـائق“، تتســـع لــــ10 ركاب، كجـــزء من 
اســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، 
كما تعـــد الهيئـــة حاليـــا الخطـــط والبرامج 
الالزمة لوضع استراتيجية دبي للتنقل الذكي 

حيز التنفيذ. 
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اســـتراتيجية دبي للتنقل الذكي تهدف إلى تحويل ٢٥ باملئة من إجمالي رحالت التنقل في دبي 

إلى رحالت ذاتية القيادة من خالل وسائل املواصالت املختلفة بحلول عام ٢٠٣٠.

وفد من هيئة الطرق واملواصالت بدبي يطلع على تجربة أمستردام من خالل {باص املستقبل} 

الذي يعمل بنظام القيادة الذاتية ونظام الحساسات من حيث التحكم اآللي. تحقيق
دبي تدخل عصر النقل الذكي

[ تطبيق ذكي لتنقل آمن وسهل للجميع [ قطار {هايبرلوب} يصل دبي بالفجيرة خالل 10 دقائق

االستراتيجية تحد من الحوادث 

المرورية والخسائر الناجمة عنها 

بنسبة ١٢ بالمئة، وبما يوفر ملياري 

درهم سنويا

تســــــتفيد إمارة دبي من نسق التكنولوجيا واألنظمة الذكية املتسارع، وتستعد اآلن للعمل 
على تنفيذ اســــــتراتيجية للتنقل الذكي ذاتي القيادة لتأمني نقل سهل وسريع والتقليل من 
تكاليفه، إضافة إلى خفض التلوث البيئي واحلد من احلوادث املرورية واخلســــــائراملادية 

والبشرية الناجمة عنها.

نقل سريع في مدينة ذكية

التكنولوجيا في خدمة المسافرين وشركات النقل



نسرين حلس

} نيويــورك - تتعـــدد وتتنوع أســـباب الملل 
الزوجـــي الـــذي من شـــأنه أن يحدث شـــرخا 
كبيـــرا في العالقـــة الزوجيـــة وتباعـــدا بين 
األزواج، ليلجـــأ كل منهما إلـــى طرق مختلفة 
أخـــرى لالســـتعاضة عـــن الشـــريك بحثا عن 
الســـعادة والبديـــل الـــذي يســـتطيع أن يلبي 
حاجته، فيستســـلمون لعالقـــات كثيرة خارج 
نطاق الزواج مـــن خالل التعـــارف الطبيعي، 
أو من خالل غرف الدردشـــة ومواقع التواصل 
االجتماعـــي، فتكون النتيجـــة انهيارا للعالقة 

الزوجية أو زيادة في الخمول والتباعد.
من جهته يرى دكتور الصحة الجنســـانية 
وأســـتاذ العالقات الزوجية، هشام شريف، أن 
الحيـــاة بين األزواج ال تســـير في كل األحوال 
علـــى وتيرة واحـــدة، وبين هـــذا وذاك فترات 
عصيبـــة ال بّد أن تمـــّر بها، لكـــن يبقى الملل 
فيروســـا يضربهـــا بعنف، وقـــد يصيبها في 
مقتـــل إن لم يتـــم عالجه، لكونه مشـــكلة عامة 
وكثيرة الحدوث لـــألزواج، وخاصة بعد مرور 
فترة طويلة على االرتباط حيث تصبح الحياة 
بعدها روتينية، يعيشـــها الزوجـــان وكأنهما 
يؤديـــان عملهمـــا الوظيفي متجرديـــن من أّي 
شـــعور، مثل األداء الوظيفي ألي عمل يقومان 
به بعيدا عن المودة والحـــب، والذي يفتقدان 

فيه إلى الدافع أو الهدف للعيش معا.
ويعتبـــر الملل الزوجي مشـــكلة يعيشـــها 
الكثير مـــن األزواج الذين مضى على زواجهم 
أكثر من خمسة أعوام. وهو أمر طبيعي بشرط 
أال يمتّد لفترة طويلة، ألنه إن أصبح هو الجو 

السائد على أغلب أيامهما فهذا نذير خطر.

ويضيـــف شـــريف علـــى الرغـــم مـــن أن 
الدراســـات العلمية والبحوث أثبتت أن طول 
عمـــر الزواج ال يعد مؤشـــرا علـــى نجاحه أو 
فشـــله، إال أنه كلما طال عمـــر الزواج كلما زاد 
في استقراره رغم الملل والروتين. فكلما عاش 
الزوجان معا ســـاعد ذلك على تفهم كل منهما 
لصاحبه، والوصول إلـــى قلبه، والتجاوز عن 
أخطائـــه، والصبر عليه. و لكـــن هناك أزواجا 
يتعثرون فـــي أول مفترق للملل قد يعترضهم، 
خاصة في مراحل معروفة لـــدى الكثير بأزمة 
الثالث ســـنوات وأزمة الســـبع سنوات وأزمة 
العشر سنوات (هذه األخيرة هي أكثر األزمات 
انتشـــارا وهي التي تظهر فيها عالمات الملل 

الجنسي)، يعني طول عمر الزواج.
ويشـــير هشـــام شـــريف إلى أن قتل الملل 
وتجـــاوزه يحتاجان إلى مشـــاركة  الزوجـــي 
فـــي أمور الحياة دون االكتفـــاء بدور المتفرج 
علـــى التلفـــاز أو الالعـــب في جهـــاز التلفون 
مـــع محاولـــة خلق االشـــتياق بيـــن الزوجين 
مـــن خالل الخـــروج مع األصدقـــاء، كل منهما 
مـــع أصدقائه بضع مرات، أو الســـفر ســـواء 
مترافقين أو منفصلين ثم العودة إلى المنزل، 
وفي ذلك نوع من تجديد المشاعر لآلخر، وعدم 
تناســـي تقديم الهدايا سواء من قبل الزوج أو 
الزوجة، وكذلك التخلـــي عن األنانية بالتفكير 
في اآلخر ومتطلباته واحتوائه والســـماع له، 
وهذا يتطلب من الرجال التخلي عن فكرة سي 
الســـيد في بعض األحيان للتفكير في الزوجة 
التي قد تكون محبطة من مشاغل الحياة ومن 
أعباء المنـــزل والزوج، وهـــذا يتطلب أحيانا 

االبتعاد عن األطفال قليال.
مـــن جهتها ترى دكتـــورة علـــم االجتماع 
التربـــوي، نبيلـــة ســـامي، أن الملـــل أســـوأ 
األســـباب التي تجعل الحيـــاة الزوجية تنهار 
وخصوصا عندما تمر فترة من الزمن يتخللها 
شـــعور بعدم الرضا والتعاسة وضياع العمر 
ومـــن ثم يبـــدأ الزوجان باالنفصـــال العاطفي 
فيكـــون لكل منهمـــا عالمه الخـــاص به بعيدا 
عن اآلخر، الذي يهرب إليه بحثا عن الســـعادة 

والحب الذي يفتقده تارة باإلدمان على العمل 
وقضاء أغلب الوقت فيه أو اســـتخدام مواقع 
التواصل االجتماعي ذلك العالم الوهمي الذي 

يلجأ إليه كل تعيس في حياته.
مـــن  المســـتمر  اإلرهـــاق  أن  وتضيـــف 
مســـؤوليات الـــزواج دون أن يتخللـــه الحـــب 
والرومانســـيه وعدم الرفق بالطرف اآلخر من 
خالل إظهار المشـــاعر له بل واستمرار البحث 
عـــن عيوبه دون االنتباه إلـــى األخر واالهتمام 
فقط بالذات مع مواجهة الضغوط العصبية في 
العمل لكال الطرفين من األسباب المهمة لزيادة 

الشرخ وتكّون النفور العاطفي في العالقة.
وتشير مديرة أكاديمية المستقبل بأنه ال بد 
من إنعاش مشـــاعر الحب بين الزوجين وعدم 
االستسالم لفكرة الملل الزوجي والهروب منه 
إلى العالم االفتراضي المجهول عالم التواصل 

االجتماعي والذي أثبتت اإلحصائيات فيه أن 
أكثر من ثلث حاالت الطالق كانت بســـببه بعد 
أن أصبحـــت تأخـــذ حيـــزا كبيرا فـــي حياتنا 

بالرغم من علمنا أن معظمه ليس حقيقيا.
وال ترى الدكتورة النفســـية نسرين صوان 
مـــن مدينة شـــيكاغو فـــي والية إلينـــوي بأن 
اللجوء إلـــى العالقات على مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي هو تعبير عن حالة الملل الزوجي 
الذي يعيشـــه البعض من األزواج. مشيرة إلى 
أن الملـــل الزوجي هو حالـــة طبيعية يمر بها 
العديد من األزواج ولكن اللجوء إلى العالقات 
الخارجيـــة هو نـــوع من التعبير عـــن معاندة 

الزمن ومقاومة التغيير الطبيعي في الحياة.
وتعتبر صوان أن بعض األشخاص الذين 
يتمـــادون في مـــا يفعلونه هم أشـــخاص غير 
أسوياء على اإلطالق خاصة إذا كان التمادي له 

تأثير كبير على حياتهم الخاصة مع عائالتهم 
وال يكترثـــون بذلك بتاتا بل يســـتمرون حتى 
لو وصل األمر بهم إلى هدم األســـرة والتخلي 
عنها تمامـــا في مقابل إصرارهـــم على ما هم 

مقدمون عليه.
وتعزو صوان أســـباب الملـــل الزوجي إلى 
النظـــر بطريقة خياليـــة إلى الـــزواج وارتفاع 
نســـبة الطموحات واآلمال قبلـــه وعدم الحكم 
بواقعيـــة على األمر، ومن بعـــد الزواج ومرور 
فتـــرة مـــن الزمـــن تختلـــف الصـــورة وتتبدد 
اآلمال ويجد اإلنســـان نفســـه يعيش بواقعية 
الحيـــاة ودخول أمور أخـــرى لحياته فتختفي 
الرومانسية شيئا فشيئا وتحل محلها مشاغل 
الحياة ومتطلباتها واألوالد والبيت ومشكالت 
العمل، وتزداد كلما كان الشريكان يعيشان دون 

أهداف مشتركة، فيبدآن بالتباعد العاطفي.
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امللل الزوجي حالة طبيعية تعتبر مشكلة عامة مير بها العديد من املتزوجني بعد فترة طويلة 
من االرتباط، فهي ظاهرة تكاد تكون مألوفة غير محمودة، ولكنها ليست حديثة العهد على 
املجتمعات، بإمكانها أن تتحول إلى آفة خطيرة في حال مت استســــــالم العقل واجلسد لها 
ــــــة، إال إذا تدارك الزوجان اخلطر  والتمــــــادي فيها، ما يجعلها خطرا يهدد العالقة الزوجي

وتعامال معه بحكمة.

تســـتخدم البطاطا لعالج الحروق التي تســـببها أشعة الشـــمس القوية، وذلك من خالل وضع 
قطع البطاطا املبشورة أو عصيرها على الحروق مباشرة فتخّفف من آالم الحروق.

شـــدد مختصون على ضرورة أن يقوم األطفال بتنظيف أســـنانهم بأنفســـهم في سن االلتحاق 
باملدرسة على أقصى تقدير، وينبغي أن تستمر عملية التنظيف ملدة دقيقتني أو ثالث. أسرة

[ اإلرهاق المستمر يولد النفور العاطفي في العالقة الزوجية [ طول عمر الزواج يزيد استقراره رغم الروتين
الملل الزوجي فيروس يصيب الحياة الزوجية في مقتل

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حقق نوع من المثلجات مصنوع 
من جبن تقليدي له مذاق الذع، شعبية 

مفاجئة في بلدة تشيكية صغيرة، حيث 
يقبل المشترون بسعادة على شراء كل 

ما ينتجه مبتكر هذه النكهة. وجبن 
تفاروزيك هو جبن أصفر معتق له 

مذاق ورائحة قويان وعادة ما يستمتع 
التشيك بتناوله مع الخبز وربما 

البصل.

◄ أقرت وزارة العدل السعودية معاقبة 
المغررين بالنساء السعوديات والُقّصر 

في جلب األموال بطرق غير مشروعة 
كالتسول، خاصة إذا ارتبطت بغسل 

األموال، بالسجن 15 عاما وغرامة مالية 
7 ماليين ريال، وحددت المحاكم العامة 

للنظر في تلك القضايا.

◄ قال نواب بريطانيون إن النساء 
المسلمات في بريطانيا هن األشد 

معاناة من التمييز في سوق العمل 
البريطانية حيث يواجهن ”عقوبة 

ثالثية“ بسبب النوع والعرق والدين. 
ويسبب الدين قدرا أكبر من عدم 

المساواة بين المرأة المسلمة وغيرها 
من المجموعات األخرى، بحسب لجنة 
المرأة والمساواة في مجلس العموم 

البريطاني.

◄ أفادت دراسة جديدة بأن العمل 
التطوعي قد يفيد الصحة العقلية لكن 
فقط بعد سن األربعين. وقال الباحثون 

إنه عندما تم أخذ عامل السن في 
االعتبار ظهرت الصلة اإليجابية بين 
العمل التطوعي والسالمة العاطفية 

فقط اعتبارا من سن األربعين.

◄ قررت قاضية بالمحكمة العليا في 
لوس أنجلس تنفيذ حكم اإلعدام بحق 

سفاح معروف في المدينة بـ”جريم 
سليبر“، وذلك بسبب قتله تسع سيدات 
وفتاة (15 عاما) خالل الفترة من 1985 

حتى 2007.

جمال

إخفاء بقع 
الشيخوخة من الجلد

} قـــال اختصاصي األمـــراض الجلدية 
البروفيسور كريســـتيان راولين إن بقع 
الشـــيخوخة تعد بشكل عام غير خطيرة، 
ولكـــن ليس مـــن المســـتبعد أن تصبح 
خبيثـــة مع مـــرور الوقـــت، لـــذا ينبغي 
فحصها كل عامين في إطار الفحوصات 
الدورية لســـرطان الجلد، شأنها في ذلك 

شأن كل التغيرات الجلدية األخرى.
وأكد البروفيســـور راولين أن العالج 
بالليزر يعد أكثر الطرق فعالية إلزالة بقع 
الشـــيخوخة حيث يتم تدمير الصبغات 
اللونية بفعل نبضات طاقة قوية، مشددا 
على ضـــرورة إجراء هـــذه العملية على 
أيدي مختصيـــن معتمدين، تجنبا لخطر 

نشوء ندبات.
اختصاصيـــة  أشـــارت  وبدورهـــا، 
التجميل مونيكا فردينانـــد إلى إمكانية 
إخفـــاء بقع الشـــيخوخة ببعـــض حيل 
المكياج، كاســـتعمال ما يعرف بـ“مكياج 
التمويـــه“. كما يمكن اســـتعمال كريمات 
الصيدليات  فـــي  المتوفـــرة  التبييـــض 
حيـــث أنهـــا تحتـــوي علـــى مـــواد مثل 
مـــادة ”هيدروكينـــون“، التـــي تســـاعد 
علـــى تبييض البقـــع، غير أنـــه ال يمكن 
تحمل هذه الكريمـــات دائما حيث يمكن 
أن تتســـبب في تهيج البشـــرة، وهو ما 

يستلزم إيقافها فورا.
ويمكن أيضا استعمال مستحضرات 
التقشير الميكانيكية، كتلك التي تحتوي 
على حمـــض الفاكهة، حيـــث أنها تعمل 

على تقشير طبقة 
الجلد فوق 

البقعة، لتنمو 
بعدها طبقة 
جديدة أكثر 

بياضا.

} الربــاط - اختـــارت األمم المتحدة لالحتفال 
بهذه المناســـبة موضوع ”الطريق إلى 2030: 
القضـــاء علـــى الفقـــر وتحقيـــق االســـتهالك 
واإلنتاج المســـتدامين“، حيث ترتكز فعاليات 
االحتفال خالل هذه الســـنة على تحقيق خطة 
التنمية المستدامة لعام 2030، التي تقوم على 
الدور القيادي للشباب في ضمان القضاء على 
الفقر وتحقيق أهداف التنمية المســـتدامة من 

خالل االستهالك واإلنتاج المستدامين.
ويتمثل الهدف من االحتفال باليوم الدولي 
للشـــباب في لفت انتباه المجتمع الدولي إلى 

قضايا الشباب، لعل أبرزها التعليم والتشغيل 
المخـــدرات  تعاطـــي  ومكافحـــة  والصحـــة 
والعولمة وتكنولوجيا المعلومات واالتصال، 
واالحتفال بطاقاتهم الكامنة بوصفهم شـــركاء 

في المجتمع العالمي الحالي.
وبمناســـبة هذا اليوم الدولـــي يتم تنظيم 
حمـــالت إعالمية فـــي جميـــع أنحـــاء العالم 
لإلســـهام في فهم احتياجات الشباب، وتنفيذ 
سياسات تســـاعدهم على رفع التحديات التي 
يواجهونها، وتشـــجعهم على المشـــاركة في 

عملية صنع القرار.

لليونســــكو  العامــــة  المديــــرة  وأكــــدت 
الســــيدة إيرينا بوكوفا، في رســــالة بمناسبة 
اليوم الدولي للشــــباب، أن هذه الشــــريحة من 
المجتمع ال تمثل المســــتقبل فحسب بل تمثل 
الحاضــــر أيضا، مســــجلة أن عددهــــم بلغ 1,8 

مليار شاب.
وأبرزت أنهم يشكلون الجيل الذي بلغ من 
االنفتــــاح الفكري ما لم يشــــهده العالم في أي 
وقــــت مضى، كما يمثلون أيضــــا عوامل قوية 
للتغيير اإليجابي ال بّد منها للمضي قدما في 

تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

باختصاراليوم العاملي للشباب يبرز دورهم في النهوض باملجتمع

  

} عبارات الثناء التي ُتغدق على المرأة 
من زوجها أو أبنائها وتنهال عليها في 

المناسبات العائلية واإلقليمية والدولية 
المخصصة لالحتفاء بها، يمكن أن 

تجعل الكثير من النساء يشعرن بالنشوة 
والسعادة، وتحفزهن على المزيد من البذل 

والتضحية والعطاء في سبيل إسعاد 
أسرهن وتحقيق الرخاء لمجتمعاتهن.

وهذا ليس بجديد على النساء الالتي 
تجعلهن طبيعتهن السيكولوجية على 

استعداد دائم ألن يضحين بصحتهن من 
أجل المحيطين بهن، فيما يتقوقع أغلب 

الرجال على ذواتهم وال يفكرون إال في 
أنفسهم.

وفي المقابل فالتكريمات التي تنالها 
المرأة في حياتها معدودة، وأغلبها ليست 

سوى لحظات آنية وعابرة، من تاريخ 
حياتها الحافل باإلساءات إلى جنسها، 

والتي تمارس ضدها في الغالب في اإلطار 
األسري والمجتمعي على حّد سواء.
ولذلك يبدو التناقض سافرا بين 

الشعارات البراقة التي ترفع حول 
االمتيازات التي تحققت لصالح المرأة 

عموما، وبين ما تواجهه النساء في 
المجتمعات الذكورية خصوصا من تمييز 
متجذر في منظومة القوانين والتشريعات 

والعادات والتقاليد، التي تجحف حقوقهن 
في أكثر من مجال، كالزواج والطالق وحق 

حضانة األطفال والميراث، وحتى حقهن في 
السفر وقيادة السيارة.

وهذا االضطهاد متعدد األطراف يمارس 
في العلن والخفاء، ويتكرس أكثر عندما 

تتعرض اآلالف من النساء للعنف وتمارس 
عليهن أبشع أشكال الظلم من دون أن يهز 
ذلك عروش الحكومات، وينضاف إلى ذلك 

فشل العدالة المكبلة بالموروث الثقافي 
المليء بالتحيز ضد األنثى، في حماية 

حقوقهن وصيانة كرامتهن، وأحيانا 
تحولهن من ضحايا إلى متهمات.

ولمعاناة المرأة أكثر من وجه وأكثر من 
صورة قاتمة، إال أن ردود الفعل ضدها ال 

تخرج من إطار الشعارات الجوفاء والوعود 
التي ال تتحقق في أغلبها على أرض 

الواقع.
وفي الغالب يمثل الدهاء الديني 

ألصحاب الفتاوى الجائرة سببا في تعرض 
النساء إلى الضرب والقتل والتشويه 

والحرق واالستغالل والعبودية دون سبب، 
غير كونهن نساء.

وقد قدرت منظمة األمم المتحدة في 
تقريرها األخير عدد الفتيات الالتي يجبرن 

على الزواج بـ39 ألف فتاة أعمارهن دون 
الثامنة عشرة، أي ما يعادل زواج قاصرة 
كل ثانيتين. كما أن امرأة من بين 3 نساء 
حول العالم تتعرض للعنف الجسدي أو 

الجنسي في حياتها.

والمشكلة األكبر في عملية الختان 
التي تخضع لها ثالثة ماليين فتاة سنويا، 

وتتصدر مصر القائمة مع وجود العدد 
األكبر من ضحايا ختان اإلناث حول العالم، 

إذ خضعت حوالي 91 بالمئة من الفتيات 
والنساء المصريات لعملية ختان.

ولذلك يبدو أن كيل الثناء للمرأة 
بمناسبة أو من دون مناسبة، ال يمكن 

أن يحجب حقيقة الواقع المأساوي 
الذي مازالت تعيش فيه، وخصوصا في 

المجتمعات العربية التي تربي الذكر منذ 
الصغر على الفكر التفاضلي، وتزرع فيه 

نزعة التفوق على األنثى، فتجعله يتسلط 
عليها ويمارس عليها أبشع أشكال العنف 

واإلقصاء والتهميش ويخضعها إلى رقابته 
من المهد إلى اللحد، رغم تفانيها في خدمته 

ونكرانها لذاتها في سبيل إسعاده.
وأعتقد أن حقوق النساء المهضومة، ال 

يمكن أن يعوضهن عنها مجرد كلمات منمقة، 
تخرج من أفواه قد ينطق أصحابها بعكس 
ما يضمرون، وجميع أقوالهم ال ترقى إلى 

مستوى التطبيق الفعلي.
ونشر الوعي االجتماعي بقيمة المرأة 

وإعطائها مكانتها الحقيقية في المجتمعات 
الذكورية، ال يمكن أن يتحقق ما لم تكسر 

الصورة النمطية لربة البيت في البيئة 
األولى التي يتربى فيها الطفل، وهي األسرة، 

وُتحّطم القوالب الجاهزة التي يرّسخها 
المجتمع حول االختالفات في أدوار الرجال 

والنساء وأسباب التفاضل بينهما.

خذ مكانها لتعرف مكانتها

امللـــل الزوجي حالـــة طبيعية يمر 
بها العديد من األزواج ولكن اللجوء 
إلـــى العالقات الخارجية هو نوع من 

التعبير عن معاندة الزمن

◄

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

ُ

ي ي ي و ي

الروتين تدمره الرومانسية المزمنة بين الزوجين

ب ي
الجلد فوق 

البقعة، لتنمو 
بعدها طبقة
جديدة أكثر 

بياضا.
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الديحاني يهدي الذهب للعرب بألوان العلم األولمبي
[ البوبكري تدخل تونس جدول الميداليات [ محمد إيهاب وسارة سمير يفتتحان رصيد الفراعنة في ريو

دورة األلعاب األولمبيةرياضة

} ريــو دي جانيــرو - يعقـــد العـــرب آمـــاال 
كبيـــرة علـــى رياضـــة أم األلعـــاب حلصـــد 
أكبـــر عدد مـــن امليداليات فـــي دورة األلعاب 
األوملبية مثلما جـــرت العادة في األوملبيادات 
األخيـــرة. وســـيكون الثنائي القطـــري معتز 
برشم والســـوري مجدالدين غزال في مقدمة 
املرشحني لكســـب ميدالية في مسابقة الوثب 

العالي. 
وكان برشـــم ظفر ببرونزية املســـابقة في 
أوملبيـــاد لنـــدن، وســـيحاول حتســـني معدن 
غلته فـــي ريو بالنظـــر إلى اخلبـــرة الكبيرة 
التي اكتسبها في األعوام األخيرة. لكن مدير 
املنتخبـــات القطريـــة أللعاب القـــوى خليفة 
عبدامللـــك أكـــد أن ”ظروف منافســـات ألعاب 
القوى جتعل من الصعب التوقع بالنتائج وقد 
يكون هناك مرشـــح لكن ال يوفق في مسعاه“، 
مشـــيرا إلـــى أن اآلمـــال ”ال تعقـــد على معتز 
برشم فقط ألن هناك أكثر من العب يطمح إلى

األدوار  إلـــى  والوصـــول  بقـــوة  املنافســـة 
النهائية مثل أشـــرف الصيفي وفيمي سيون 

(أوغونودي)“.
وتبـــدو ســـوريا مـــع ”غزالهـــا“ أقرب من 
أي وقـــت مضى إلـــى حصد ميداليـــة أوملبية 
رابعة بعد ذهبية غادة شـــعاع في الســـباعية 
فـــي أتالنتا 1996، وفضية جـــوزف عطية في 
املصارعـــة اليونانية-الرومانيـــة فـــي لوس 
ناصـــر  املالكـــم  وبرونزيـــة   ،1984 أجنلـــس 
الشـــامي في أثينا 2004. ويســـعى اجلزائري 
توفيـــق مخلوفـــي إلـــى تكـــرار إجنـــازه في 
لندن 2012 عندما ســـرق األضـــواء بتتويجه 
بذهبية ســـباق 800 متر، فيما يطمح املغربي 
عبدالعاطي إيغيدير إلى إحراز ميدالية أفضل 

من برونزية 1500 متر في لندن.

املعدن النفيس

وتعول تونس علـــى حبيبة الغريبي التي 
ترغـــب في حصـــد الذهـــب األوملبـــي لتأكيد 
أحقيتهـــا به فـــي األوملبياد األخيـــر في لندن 
عندمـــا حلـــت ثانية خلـــف الروســـية يوليا 
زاريبوفا قبل جتريد األخيـــرة من لقبيها في 
األوملبيـــاد وبطولـــة العالم فـــي دايغو 2011 
ونالـــت املعدن النفيس. وكانت الغريبي حلت 
ثانية في هذين الســـباقني، وقالت إثر تلقيها 

اخلبر بأنها تشـــعر بـ“التأثر والفخر“ في آن 
معا الســـتعادة ميداليتيهـــا. وال تخرج آمال 
البحرينيـــني عن ألعاب القـــوى، وقال األمني 
العام للجنـــة األوملبية البحرينية عبدالرحمن 
عســـكر ”نعول كثيرا على ألعـــاب القوى في 
حتقيـــق إجناز أوملبـــي يفوق مـــا حتقق في 
أوملبياد لندن 2012 حني حصلت العداءة مرمي 
يوسف جمال على امليدالية الفضية في سباق 
1500 متر، وهـــي أول ميدالية أوملبية باســـم 

البحرين“.
وتتجـــه األنظـــار إلـــى املصـــري إســـالم 
الشـــهاوبي في الـــدور األول لـــوزن فوق 100 
كلغ فـــي منافســـات اجلودو. ويشـــهد الدور 
األول أيضـــا مواجهة بـــني اجلزائري محمد 
أمـــني الطيب مع املنغولـــي تيمولني باتولغا، 
والتونسي فيصل جاب الله مع املجري بارنا 
بور. ولدى الســـيدات وفـــي وزن فوق 78 كلغ، 
تلعب اجلزائرية صونيا عســـلة مع الصينية 
سونغ يو، والتونســـية نهال شيخ روحو مع 
البوسنية الريسا سيريتش. ويخوض 6 رماة 
عرب تصفيات الســـكيت هم: القطريان ناصر 

العطية وراشد العذبة واإلماراتيان سعيد بن 
مكتوم آل مكتوم وسيف بن فطيس واملصريان 
عزمي محيلبه وفرانكو دوناتو،- فيما يشارك 
الكويتيان عبدالله الرشـــيدي وسعود حبيب 
حتت العلـــم األوملبي بســـبب قـــرار اإليقاف 
املتخـــذ بحق الرياضة الكويتيـــة منذ أكتوبر 
2015 لتعـــارض القوانني احمللية مع املواثيق 

والقوانني الرياضية الدولية.

آمال تونسية مصرية

يبدأ الســـباحان التونسي أسامة امللولي 
واملصـــري أحمـــد كرم تصفيات ســـباق 1500 
متر حرة. وتشارك البحرينية فاطمة احملميد 
واإلماراتيـــة نـــدى البـــدواوي والســـودانية 
حنـــني إبراهيم والفلســـطينية ماري األطرش 
واملغربيـــة نورة مانا والســـورية بيان جمعة 
واألردنيـــة تاليتـــا البقلـــة واملصريـــة فريدة 

عثمان في تصفيات سباق 50 مترا حرة.
 ويخوض املنتخب املصري للرجال الدور 
ربع النهائي لسالح الشيش (فرق) في املبارزة 

حيث سيالقي نظيره األميركي. وفي املالكمة، 
يســـعى اجلزائـــري رضـــا بنبزيز إلـــى بلوغ 
الدور نصـــف النهائي لـــوزن 60 كلغ لضمان 
ميداليـــة برونزيـــة علـــى األقل وذلـــك عندما 
يالقي املنغولـــي أوتغـــوداالي دورجنيامبو. 
وفي ثمن نهائي وزن 75 كلغ، يلعب اجلزائري 
اآلخـــر إليـــاس عبادي مـــع الكازاخســـتاني 
جانيبيـــك عاملخانولـــي، واملصـــري حســـام 
بكـــر مـــع الكاميرونـــي ديودونيـــه ويلفريد 

سيينتسينغ.
وتفتتـــح املغربيتـــان زهـــرة الزهـــراوي 
الســـيدات،  منافســـات  لشـــقر  وحســـناء 
ســـارة  الفرنســـية  مـــع  األولـــى  فتلعـــب 
أورحمـــون في وزن حتت 51 كلغ، والثانية مع 
الصينية جون هيا يـــن. ويتنافس البحريني 
محمود حجي واملصـــري أحمد درويش على 
منصـــة تتويج مســـابقة بندقيـــة 50 مترا من 

الوضع منبطحا.
 وفـــي رفع األثقال، يشـــارك املغربي خالد 
العابيـــدي والقطـــري فـــارس إبراهيـــم فـــي 
منافســـات وزن 85 كلـــغ، واملغربية ســـميرة 

عواس في وزن 75 كلغ.
وتتجه األنظار إلـــى العدائني اجلامايكي 
األسطورة أوســـيني بولت ومواطنته شيلي-

ان فرايزر-برايـــس والبريطانـــي محمد فرح 
في منافســـات ألعاب القوى. وتبدو الواليات 
املتحدة مرشـــحة فـــوق العـــادة حلصد أكبر 
رصيد من امليداليات فـــي رياضة أم األلعاب، 
وذلـــك بســـبب غيـــاب غرميتها ومنافســـتها 
اللدودة روســـيا بعد فضيحة التنشط املنظم 
واملمنهـــج للدولـــة الروســـية والتـــي دفعت 
االحتـــاد الدولي للعبة إلى اســـتبعاد االحتاد 
الروســـي من األوملبيـــاد باســـتثناء رياضية 
الوثب الطويل داريا كليشينا التي تتدرب في 

الواليات املتحدة.

برشم ومخلوفي والغريبي أمل العرب

} ريــو دي جانيرو - عـــزز الرياضيون العرب 
رصيدهـــم فـــي دورة األلعاب األوملبيـــة املقامة 
حاليـــا في ريو دي جانيرو حتى 21 أغســـطس 
احلالـــي، بإحرازهم 3 برونزيـــات جديدة، فيما 
نـــال الرامي الكويتي فهيـــد الديحاني ميدالية 
ذهبيـــة بألـــوان العلـــم األوملبـــي. وكان العـــب 
اجلودو اإلماراتي توما سيرجيو افتتح رصيد 
العـــرب مـــن امليداليات فـــي ريـــو دي جانيرو 
عندما نال برونزيـــة وزن 81 كلغ. أحرز الرامي 
الكويتـــي فهيـــد الديحانـــي ذهبيـــة مســـابقة 
محققا حلما  احلفـــرة املزدوجة ”دبـــل تـــراب“ 
لطاملا راوده ولكن بألوان العلم األوملبي وليس 
بالده املوقوفة بسبب قرار اإليقاف املتخذ بحق 
الرياضة الكويتية منـــذ أكتوبر 2015 لتعارض 
القوانـــني احملليـــة مـــع املواثيـــق والقوانـــني 
الرياضيـــة الدوليـــة، وبالتالي فـــإن ذهبيته ال 

حتتسب لبالده.

ميدالية تاريخية

هـــي امليدالية الثالثـــة للديحاني في تاريخ 
مشـــاركاته في األلعاب األوملبية بعد برونزيتي 
املســـابقة ذاتها فـــي أوملبيادي ســـيدني 2000 
واحلفرة األوملبية ”تراب“ في لندن 2012. وانضم 
الديحاني إلى األسترالي راسل مارك وأصبح مع 
األخير الراميني الوحيديـــن اللذين أحرزا أكثر 
من ميدالية أوملبية في احلفرة املزدوجة. وانفرد 
الديحانـــي بـ”إجناز“ أنه أول رياضي مســـتقل 
حتت العلم األوملبي يتوج بالذهب بعد أن سبق 
للرياضيني املســـتقلني أن أحـــرزوا برونزيتني 
وفضيـــة وجميعها في الرماية أيضا عام 1992. 
وحتدث الديحاني عن الفوز بالذهبية كرياضي 
مســـتقل حتت العلـــم األوملبي، قائـــال ”اإلجناز 
الذي حققته هو لنفســـي. كنـــت أفضل لو أمنح 
هذا اإلجناز لبلدي، لكننـــا موقوفون، وبالتالي 

اعتبره لنفسي وحسب“.
وحـــل اإلماراتي خالد الكعبي تاســـعا (134 
طبقـــا)، والكويتـــي اآلخر أحمد العفاســـي في 
املركـــز اخلامـــس عشـــر (128) واملغربي محمد 
رماح في املركز احلادي والعشـــرين قبل األخير 
(115). وفي الرماية أيضا، فشل السعودي عطا 
الله العنـــزي واملصري ســـامي عبدالرازق في 
التأهل إلى الدور النهائي ملســـابقة املسدس 50 
مترا، فحل األول في املركز العشـــرين، والثاني 
في املركز 38 من أصل 41 مشاركا. وفي املالكمة، 

خـــرج املالكمـــان اجلزائـــري فاهـــم حماشـــي 
والقطـــري ثوالســـي تارومالينغـــام مـــن الدور 
األول لوزنـــي 56 كلـــغ و64 كلغ علـــى التوالي، 
بخسارة األول أمام البرازيلي روبينيلسون دي 
جيزوس 1-2، والثاني أمام املنغولي شينزوريغ 

باتارسوخ 3-0.
وفـــي الـــدور األول لـــوزن حتـــت 91 كلـــغ 
فـــي اجلودو، خســـر الســـوداني إســـالم منير 
أمـــام األميركي كولتـــون بـــراون، واجلزائري 
عبدالرحمـــن بن عمـــادي أمام األوزبكســـتاني 
شـــيرالي جوراييف، واألردنـــي إبراهيم خلف 

أمام التشيلي توماس بريسينو.
للســـيدات،  كلـــغ   70 حتـــت  وزن  وفـــي   
خسرت املغربية أســـماء نيانغ أمام البرازيلية 
ماريـــا بورتيال، والتونســـية هـــدى ميالد أمام 
البريطانيـــة ســـالي كونواي. وتألـــق الرباعان 
املصريـــان محمـــد إيهاب وســـارة ســـمير في 
منافســـات اخلامس فـــي رياضة رفـــع األثقال 
بإحرازهمـــا برونزيتني في وزنـــي 77 كلغ و69 
كلغ. وافتتحت ســـمير رصيد الفراعنة في ريو 
وباتت أول مصرية تصعد على منصة التتويج 
في تاريخ املشاركة املصرية في األلعاب األوملبية 
محققة 3 أرقام قياســـية شخصية برفع 255 كلغ 
(112 كلـــغ خطفا و143 كلغ نترا)، وبعدها بنحو 
ســـاعة ونصف الســـاعة، عزز مواطنها إيهاب 

ببرونزيـــة ثانية مبجمـــوع 361 كلـــغ (165 كلغ 
خطفـــا و203 نترا). وهمـــا امليداليتان األوليان 
ملصر في منافســـات رفع األثقـــال منذ عام 1948 
فـــي لنـــدن عندمـــا نـــال الفراعنـــة 3 ميداليات 
بينها ذهبيتان حملمود فياض في وزن الريشـــة 
وإبراهيم شـــمس في الـــوزن اخلفيف، وفضية 
لعطية حمـــودة في الوزن ذاته. وقالت ســـمير 
”احلمـــد لله علـــى امليداليـــة البرونزيـــة، كانت 
املنافســـة صعبة“، مضيفة ”شاهدمت جميعا ما 
حققته، 3 أرقام قياســـية شخصية في اخلطف 
والنتر واملجموعة، إنها املرة األولى التي أرفع 
فيها هذه األرقام“. وتابعت ”إنها ثمرة جهودي، 
وأنا سعيدة جدا بذلك“. ومن جهته، قال إيهاب 
”إجناز سارة حمسني كثيرا وجهازي التدريبي 
كان يرغـــب فـــي حتقيقـــي ميداليـــة أفضل من 
البرونزيـــة، لقـــد بذلت كل ما في وســـعي وأنا 

سعيد بالبرونزية“.

جدول امليداليات

أحرزت املبارزة التونسية إيناس البوبكري 
برونزية مســـابقة ســـالح الشـــيش بفوزها في 
مبـــاراة حتديـــد املركـــز الثالث على الروســـية 
عايدة شـــاناييفا املصنفة رابعـــة عامليا 11-15. 
وكانت البوبكـــري (27 عاما) املصنفة تاســـعة 

عامليا خســـرت نصف النهائي أمـــام اإليطالية 
أليزا دي فرانشيســـكا املصنفة سادسة وحاملة 
ذهبية لندن 2012 بنتيجة 9-12. قبل ذلك، فازت 
البوبكري، حاملة برونزيـــة بطولة العالم 2014 
في قـــازان وبطلة أفريقيا، علـــى املصرية نورا 
منيـــر املصنفـــة 73 عامليـــا 15-4، ثـــم اليابانية 
شـــيهو نيشـــوكا املصنفـــة 60 عامليـــا 10-15، 
والكندية إيليانور هارفي املصنفة 24 عامليا 15-
13. وكانت البوبكري التي تلعب بيدها اليسرى 
قد بلغت ربع نهائي النســـخة املاضية في لندن 
حيـــث أحرجت األســـطورة اإليطاليـــة فالنتينا 
فيتســـالي حاملـــة 6 ذهبيات أوملبيـــة 8-7 في 
الوقت اإلضافي، فيمـــا خرجت من الدور األول 
في مشـــاركتها األوملبية األولى في بكني 2008. 
وبذلـــك تكون تونس قـــد حصـــدت 11 ميدالية 
منذ مشـــاركتها األولـــى في األلعـــاب األوملبية 

في رومـــا 1960 منها أربع ذهبيـــات وفضيتان 
وخمس برونزيـــات. ووصفت البوبكري فوزها 

بالبرونزية بأنه حدث تاريخي.
وتدين تونس بالفضل فـــي ميدالياتها إلى 
العداء الســـابق محمد القمودي الفائز بذهبية 
وفضيتـــني وبرونزية وأســـامة امللولـــي الفائز 
بذهبيتني وبرونزية وحبيبـــة الغريبي الفائزة 
بذهبيـــة إضافة إلـــى املالكمني حبيـــب قلحية 
وفتحي امليســـاوي الفائز كل منهما ببرونزية. 
أمـــام  العميـــر  لبنـــى  الســـعودية  وخســـرت 
البرازيلية تاي روشيل 0-15، واملغربية يسرى 
زكرانـــي الـ54 عامليا أمـــام الصينية لي هويلني 
4-15، واللبنانية منى شـــعيتو الـ77 عامليا أمام 
األميركيـــة لي كيفر الثالثـــة عامليا 3-15. ولدى 
الرجال وفي الدور األول ملنافســـات احلســـام، 
خسر التونسي فارس الفرجاني أمام اإليطالي 
الدو مونتانـــو 11-15، واملصـــري محمد عامر 

أمام الكوري اجلنوبي غو بوجنيل 15-9.

وداع مؤلم

خـــرج املنتخـــب العراقي من الـــدور األول 
بتعادلـــه مع جنـــوب أفريقيا 1-1 فـــي اجلولة 
الثالثة األخيرة من منافسات املجموعة األولى. 
وودع العراق األلعاب دون أن يخسر ألن تعادله 
أمـــام جنوب أفريقيـــا كان الثالث، فيما خرجت 
األخيـــرة وهي فـــي ذيل الترتيـــب بنقطتني من 
تعادلـــني. وســـحق املنتخـــب البرازيلي نظيره 
الدمناركـــي برباعيـــة نظيفة وتأهـــال معا، ألن 
األول تصـــدر برصيـــد 5 نقـــاط وبفـــارق نقطة 

واحدة أمام الثاني.

يواصل الرياضيون العــــــرب الدخول إلى 
ــــــدورة األلعاب األوملبية  جدول امليداليات ب
ــــــرو، وذلك بحصد ثالث  في ريو دي جاني
برونزيات جديدة، فيما نال الرامي الكويتي 

فهيد الديحاني ميدالية ذهبية.

مصاف الكبار

االتجاه واضح

الـــدور  مــن  خـــرج  ــراق  ــع ال منتخب 

أفريقيا  جنوب  مع  بتعادله  األول 

1-1 في الجولة الثالثة األخيرة من 

منافسات كرة القدم

◄

تونس تعول علـــى حبيبة الغريبي 

التـــي ترغـــب فـــي حصـــد الذهـــب 

األوملبـــي لتأكيـــد أحقيتها به في 

األوملبياد األخير في لندن

◄

◄ أكدت السباحة األسبانية ميريا 
بيلمونتي، بعد فوزها بامليدالية الذهبية 

األوملبية األولى لها في تاريخها أن 
أحالمها حتققت سريعا. وقالت بيلمونتي 

بعد أن منحت أسبانيا امليدالية الذهبية 
األولى لها في أوملبياد ريو دي جانيرو 

”ريو 2016“، من خالل منافسات 
200 متر فراشة ”كل ما 

حلمت به جاء اليوم بشكل 
سريع للغاية“. وأضافت 

مبتسمة ”لقد عملت كثيرا 
من أجل هذه امليدالية، 

ال أعرف حتى اآلن 
ماذا سأفعل، أشعر 

بتوتر كبير“. 
وبعد فوزها 

بذهبية السباحة، 
رفعت بيلمونتي 

رصيدها من 
امليداليات األوملبية 
إلى أربع ميداليات. 

متفرقات
◄ لم يستطع املالكم األرجنتيني ياميل 
بيرالتا أن يحبس دموعه بعد أن خسر، 

فرصة الفوز مبيدالية في منافسات 
املالكمة للوزن الثقيل في دورة األلعاب 

األوملبية. وخسر املالكم، بإجماع اآلراء، 
أمام نظيره الكوبي أريسالندي سافون 
في دور الثمانية وأضاع فرصة ضمان 

الفوز بامليدالية البرونزية على األقل 
لصالح بالده. وقال بيرالتا والدموع 
تنهمر من عينيه، عقب خسارته أمام 

حامل لقب دورة 
األلعاب األميركية 
ووصيف بطولة 

أوروبا 2015 
”األخطاء كانت في 
صالح من 
لديه أكبر 

عدد من 
اللكمات، 

إنه األشهر ولكن 
أدائي كان جيدا“.

ريو 2016
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} نيقوســيا - يرفـــع قطبـــا الكـــرة املصرية 
األهلـــي والزمالك شـــعار الفوز فـــي اجلولة 
منافســـات مـــن  األخيـــرة  قبـــل  اخلامســـة 
ربـــع نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة

القدم. 
ويفتتـــح األهلـــي حامل الرقم القياســـي 
بثمانيـــة ألقـــاب اجلمعة منافســـات اجلولة 
عندمـــا يســـتضيف زيســـكو الزامبي ضمن 
املجموعة األولـــى، ويلعب فيها األحد الوداد 
البيضـــاوي املغربـــي مـــع أســـيك أبيدجان 
العاجـــي. ويتصدر الـــوداد ترتيب املجموعة 
برصيد 7 نقاط، بفارق األهداف أمام زيسكو، 
ويأتي أسيك ثالثا بأربع نقاط بفارق األهداف 

أيضا أمام األهلي.
 وكان األهلي قد أنعش آماله في املنافسة 
علـــى إحـــدى بطاقتـــي التأهـــل إلـــى نصف 
النهائـــي بعد أن حقق فوزه األول في اجلولة 
الســـابقة على مضيفـــه الـــوداد البيضاوي 
1-0، عقـــب بدايـــة كارثية جمـــع فيها نقطة 
مـــن مبارياته الثالث األولـــى. وتأتي املباراة 
املهمة لألهلي مع زيســـكو بعد ثالثة أيام من

 خســـارته نهائـــي كأس مصر أمـــام غرميه 
الزمالك 3-1.

طريق اللقب التاسع

ويعتـــرف الهولنـــدي مارتن يـــول مدرب 
األهلي بأن الفوز على زيســـكو وحده سيبقي 
على آمال فريقه في إمكان مواصلة مشـــواره 
نحو لقب تاسع في البطولة. وقال يول ”يجب 
أن نفـــوز علـــى زيســـكو على أرضنـــا لبلوغ 

نصف النهائي“. 
وتابـــع ”إن جمهورنـــا الرائـــع يريد لقبا 
أفريقيـــا جديدا، وميكننـــا حتقيق ذلك، ولكن 

يجب أن نواصل الفوز“. 
وأوضح يول ”أن العبي األهلي يتألقون في 
الظروف الصعبة وقد قدموا شخصية رائعة 
أمام الوداد في املغرب بعـــد التعادل بينهما 

في القاهرة“. وافتقدت تشـــكيلة األهلي العب 
الوسط الشـــاب رمضان صبحي املنتقل إلى 
ستوك سيتي اإلنكليزي، واملهاجم الغابوني 
ماليـــك إيفونا الذي رحل إلى الصني. ووحده 
مهاجم األهلي، الغاني جون أنطوي، ســـجل 
أكثر من هدفـــني في البطولة األفريقية، وهذا 
ما يقلق يول وفي املباراة األخيرة مع زيسكو 

أيضا في اإلسكندرية. 
ويأمل الوداد البيضاوي بإشراف املدرب 
جون توشاك في العودة إلى سكة االنتصارات 
عندما يســـتضيف أســـيك أبيدجـــان، وفوزه 
ســـيضعه في نصف النهائي بغض النظر عن 
نتيجته في اجلولـــة األخيرة. وفي املجموعة 
الثانية، يســـتضيف الزمالك أيضـــا إنييمبا 
النيجيـــري األحـــد، ويرتاح في هـــذه اجلولة 

ماميلودي صنداونز اجلنوب أفريقي.
وكان ماميلـــودي صنداونز أول املتأهلني 
إلـــى نصف النهائـــي بعد فـــوزه على ضيفه 
الزمالـــك بالـــذات في اجلولـــة الرابعة بهدف 
لالشـــيء ســـجله مدافع الفريق املصري علي 
جبر خطأ في مرمى فريقه قبل النهاية بعشـــر 
دقائق. ويتصـــدر صنداونز ترتيب املجموعة 
برصيـــد 9 نقـــاط مقابل 3 للزمالك وال شـــيء 
إلنييمبا. وســـيضمن الزمالـــك تأهله في حال 

حتقيق الفوز على إنييمبا. واستبعد االحتاد 
األفريقـــي للعبـــة وفـــاق ســـطيف اجلزائري 
مـــن املجموعة بســـبب أعمال شـــغب قام بها 

أنصاره.

كأس االتحاد

وفي اجلولة اخلامســـة من مسابقة كأس 
االحتـــاد األفريقـــي، يلتقـــي يونـــغ أفريكانز 
التنزامـــي مـــع مولوديـــة بجايـــة اجلزائري 
وميدياما الغاني مع مازميبي من الكونغولي 
الدميوقراطيـــة في املجموعة األولى، واألهلي 
الليبي مع الفتح الرباطي والنجم الســـاحلي 
التونسي مع الكوكب املراكشي في املجموعة 

الثانية. 
ويتصـــدر مازميبـــي ترتيـــب املجموعـــة 
األولـــى برصيـــد 10 نقاط، وقد ضمـــن تأهله 
إلـــى نصف النهائـــي، ويأتـــي ميدياما ثانيا 
ولـــه خمـــس نقـــاط بفـــارق األهـــداف أمـــام 
مولوديـــة بجايـــة، ويونـــغ أفريكانـــز أخيرا 
بنقطـــة واحدة. كمـــا يتصدر الفتـــح ترتيب 
املجموعـــة الثانية برصيـــد 10 نقاط، مقابل 7 
نقاط للنجم و6 للكوكب املراكشـــي وال شـــيء 

لألهلي الليبي.

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تعاقد سندرالند اإلنكليزي مع 
ثنائي مانشستر يونايتد بادي ماكنير 

ودونالد لوف. ووقع ثنائي الدفاع 
على عقد ألربع سنوات مع القطط 

السوداء، ليتم المدرب دافيد مويس 
صفقتين جديدتين بعد التعاقد مع 

بابي دجيلوبودجي من تشيلسي.

◄ يخطط أولي هونيس، المرشح 
بقوة للعودة إلى منصب رئيس نادي 
بايرن ميونيخ، لالعتماد على فيليب 

الم، قائد الفريق البافاري، في منصب 
جديد داخل النادي، ما يعجل باعتزال 

الالعب صاحب الـ32 عاما.

◄ نفى المدير التنفيذي لنادي 
بوروسيا دروتموند األلماني، 

هانز يواكيم فاتسكه، أن تكون 
صفقة انتقال هنريك مخيتريان 

إلى مانشستر يونايتد اإلنكليزي 
أثرت على صداقته القوية والطويلة 

مع جوزيه مورينيو المدير الفني 
للشياطين الحمر.

◄ يستعد نادي ميالن للتضحية 
بالظهير اإليطالي الدولي ماتيا دي 

شيليو خالل شهر أغسطس من أجل 
توفير سيولة مادية إلتمام البعض من 

الصفقات، في ظل الصعوبات التي 
يجدها النادي اإليطالي في عملية 

البيع في سوق االنتقاالت.

◄ أقال فياريال األسباني مدربه 
مارسيلينا تورال قبل أسبوع من لقائه 

موناكو في ذهاب الملحق المؤهل 
إلى دور المجموعات في دوري أبطال 

أوروبا. وتمت إقالة المدرب بسبب 
سوء تفاهم مع إدارة النادي.

◄ انضم العب الوسط المخضرم تيم 
كاهيل الهداف التاريخي لمنتخب 
أستراليا إلى نادي ملبورن سيتي 

األسترالي.

باختصار
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حضور متميز

األهلي المصري يحلم بالبقاء في دائرة صراع األبطال

الـــوداد البيضاوي بإشـــراف املدرب 

جون توشـــاك يأمل فـــي العودة إلى 

سكة االنتصارات عندما يستضيف 

أسيك أبيدجان

◄

} لنــدن - أوضح االحتـــاد اإلنكليزي لكرة 
القدم أن منتخبه ســـيلتقي نظيره األسباني 
في مباراة دولية ودية في 15 نوفمبر املقبل 
في وميبلي. ويشـــرف مدربان جديدان على 
املنتخبـــني، ســـام أالردايس بـــدال من روي 
هودجسون في املنتخب اإلنكليزي، وخولن 
لوبيتيغي بدال من دل بوســـكي في املنتخب 
األســـباني. وتلقـــت إنكلترا خســـارة أمام 
أيســـلندا 1-2 في ثمن نهائـــي كأس أوروبا 
في فرنســـا، في حني فقدت أســـبانيا لقبها 
بخسارتها أمام إيطاليا 0-2 في الدور ذاته.

ويبـــدأ املنتخبـــان مطلع الشـــهر املقبل 
مشـــوارهما فـــي التصفيـــات املؤهلـــة إلى 
كأس العالـــم 2018 في روســـيا، حيث تلعب 
إنكلتـــرا فـــي املجموعـــة الــــ6 إلـــى جانب 
أسكتلندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وليتوانيا 
ومالطا، وأسبانيا في املجموعة الـ7. وفازت 
أســـبانيا على إنكلترا 2-0 في اليكانتي في 
آخر مباراة جمعت بينهما في نوفمبر 2015.

الدولـــي  احلـــارس  قـــال   - أسونســيون   {
لويـــس  خوســـيه  الســـابق  الباراغوايانـــي 
تشـــالفيرت إن مواطنه فرانسيســـكو أرسي 
ليس املدير الفني املناسب ملنتخب باراغواي 
لكـــرة القدم. وأضاف قائال”إنـــه ليس الرجل 
املناســـب للمنتخب، ولقد أثبت أنه ال ميتلك 
القـــدرة ومع ذلك مت اختياره مرة أخرى“، في 
إشـــارة إلى الوالية األولى ألرسي على رأس 

منتخب باراغواي بني 2011 و2012.
وامتدت انتقادات تشـــالفيرت إلى اتهام 
أرســـي بالتنـــازل عن كرامته ألنـــه لم يطالب 
مسؤولي احتاد باراغواي لكرة القدم، عندما 
قبـــل تولي املنصـــب، بتقدمي اعتـــذار ملدربي 
باراغـــواي بســـبب قيـــام هؤالء املســـؤولني 
بتفضيل املدرب األجنبـــي وجعله في طليعة 
اختياراتهم قبـــل املدربـــني الوطنيني. وعاد 
احلارس الدولي الســـابق مرة أخرى للتأكيد 
علـــى أن باراغـــواي لن يتأهل إلـــى نهائيات 
كأس العالم 2018، ووضع املسؤولية في هذا 
األمر، على كاهل رئيس احتاد باراغواي لكرة 

القدم، روبرت هاريسون، وآخرين.

إنكلترا تلتقي

 أسبانيا وديا

تشالفيرت: أرسي ال 

يمكنه قيادة الباراغواي

{هدفـــي هـــو الفـــوز باللقـــب، ولكي يتحقـــق هذا مـــن المهـــم أن نمتلك العبيـــن جددا مثل ســـاني 

وغوندوغان. ساني العب من طراز رفيع، أريده أن يتوهج بفضل صناعتي ألهدافه}.

كيفني دي بروين
 العب مانشستر سيتي اإلنكليزي

{ال يوجد لدي خيار مفضل، لن يكون هناك فارق كبير إن لعبت لناد كبير في إنكلترا أو إيطاليا، 

وال توجد لدي مشكلة في اللعب مع زينيت الروسي}.

أكسيل فيتسل
 العب فريق زينيت الروسي

} لنــدن - رفـــع اإليطالي أنطونيـــو كونتي 
مدرب تشيلسي اإلنكليزي الصوت عاليا إزاء 
ضرورة ارتقـــاء جنوم الفريق إلى مســـتوى 
التحدي. وينطلق الدوري اإلنكليزي للموسم 

اجلديد السبت.
اإليطالـــي  املنتخـــب  مـــدرب  وســـارع   
الســـابق إلـــى إرســـاء فلســـفته التدريبيـــة 
حلظـــة ولوجـــه أســـوار ســـتامفورد بريدج 
ســـعيا إلعادة الفريـــق إلى ســـابق عهده إثر 
حلولـــه عاشـــرا على ســـلم ترتيـــب الدوري

املوسم املاضي. 
ويبدو أن أساليب كونتي (47 عاما) لم تلق 
استحســـان الالعبني الذين تدربوا إلى حدود 
ست ساعات حتت شمس كاليفورنيا احلارقة
 خالل جولة البلوز التحضيرية في بالد العم 

سام.

رسائل واضحة

واعتاد كونتي اســـتعمال مكبر صوت في 
بداية مسيرته التدريبية بغية إيصال الرسائل 
بوضوح إلى الالعبني، لكنه يستعمل حنجرته 
اآلن. ويقول املدرب اإليطالي إزاء هذه املسألة 
”أحب متابعة احلصص التدريبية بواســـطة 
صوتي، بغيـــة اطالع الالعبـــني على أفكاري 
في كرة القدم. في املباريات، تعاني حنجرتي 

األمرين“. 
وســـبق لكونتي أن أشـــرف علـــى تدريب 
أنديـــة باري، وســـيينا ويوفنتـــوس، وحصد 
برفقة األخير ثالثة ألقاب متعاقبة في الدوري 
اإليطالي، باإلضافة إلى خمسة ألقاب خطفها 
حينما كان العبا في  برفقة الـ“بيانكونيـــري“ 

صفوف السيدة العجوز.
قـــدرة كونتـــي علـــى إحـــداث تغييـــر في 
تشيلســـي دفعت مالك الفريق الروسي رومان 
أبراموفيتـــش إلى التعاقد معـــه عقب تخبط 

البلوز بشـــكل غير مبرر املوسم املاضي خالل 
ســـعيهم للدفـــاع عن لقب الـــدوري اإلنكليزي 
املمتاز. وذكـــرت التقارير الواردة من عاصمة 
الضبـــاب أن عـــددا من الالعبـــني أعربوا عن 
امتعاضهم حيال أســـاليب مدرب تشيلســـي 
الســـابق الذي أقيل مـــن منصبه في منتصف 
املوســـم البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، وأن 
كونتي وجـــد أمامه كتيبة من النجوم بحاجة 

إلى اندفاع ودعم.
 وذكر مدرب تشيلســـي حيال هذه املسألة 
”حني تنهي املوســـم في املركز العاشـــر، فهذا 
يعني أن املشاكل عصفت باملجموعة. ال ينسى 
أحد املاضـــي ألنه يعلمنا الكثيـــر، لكن األهم 

يبقى التركيز على املستقبل“.
وطفت إلى الســـطح العالقة املتوترة بني 
مورينيو وكل من سيســـك فابريغاس، دييغو 
كوستا وأوســـكار، لكن كونتي ال يبدو بدوره 
بـــوارد التراخـــي أمـــام النجوم مهمـــا على 
شـــأنهم. وعمد املدير الفني اإليطالي إلى نقد 
أداء العبيـــه فـــي اجلولة األميركيـــة، وأعرب 
بعـــد الفوز على ميالن اإليطالي وديا عن عدم 
رضـــاه عن التحضيرات، وقـــال ”هذه املباراة 
منحتنـــي فكـــرة هائلة حيال هويـــة الالعبني 
الذين سيغادورن على سبيل اإلعارة أو الذين 

سنعمد إلى بيعهم“.

يد العون

وعمـــد كونتي إلى مد يد العون للبرازيلي 
أوســـكار الذي ما برح يتخبـــط رغم موهبته 
الفـــذة فـــي عالم املســـتديرة ”أوســـكار العب 
مهم. قدم أداء مذهال في املوســـم الذي شـــهد 
تتويج تشيلســـي بلقب الـــدوري اإلنكليزي“. 
وشـــكل التعاقد مع العب الوســـط الفرنســـي 
نغولـــو كانتي أولوية للمدير الفني اإليطالي، 
حيث أنفق البلوز 30 مليون جنيه إســـترليني 
بغية الظفر بخدمات جنم ليســـتر سيتي بطل 
الدوري. وكال كونتي املديح لالعب الفرنسي 
قائـــال ”إن كان كانتـــي قـــادرا علـــى إحضار 
احليوية والوحي إلى تشيلســـي، فسيحصد 
لقب الـــدوري اإلنكليزي بطريقة أســـهل مما 

فعل“.
 ويأمـــل كونتي أن يكـــون الوافد اجلديد 
البلجيكي ميشـــي باتشـــواي على قدر اآلمال 

املعقـــودة عليه، علما بأنه كلف خزينة النادي 
33 مليون جنيه إسترليني قادما من مرسيليا 
الفرنسي، كونه يفضل اعتماد طريقة 2-4-4، 
وتألق البلجيكي ســـيدفع مدربه إلى التخلي 
عن فكرة ضم املزيد من الالعبني قبل إســـدال 
الستار على ســـوق االنتقاالت في أوروبا في 

نهاية الشهر اجلاري.
ومـــن ناحية أخـــرى قالت وســـائل إعالم 
هولندية إن أياكس أمســـتردام تعاقد وملوسم 
واحد على ســـبيل اإلعارة مع برتران تراوري 

مهاجم تشيلسي. 
ويأتي تعاقد النادي الهولندي مع تراوري 
(20 عاما) العب منتخب بوركينا فاسو والذي 

شـــارك ألول مـــرة فـــي الـــدوري اإلنكليـــزي 
املمتـــاز في ديســـمبر ليكون بديـــال للمهاجم 
البولنـــدي الدولـــي أركاديـــوش ميليك الذي 
انتقل إلى نابولي اإليطالي مطلع أغســـطس 

اجلاري.
بـــني  مانشســـتر  مدينـــة  دربـــي  ويعـــد 
يونايتـــد وجـــاره ســـيتي واحدا مـــن أقوى 
لقـــاءات اجليران فـــي العالم، وتعـــززت هذه 
املقولـــة بتواجد البرتغالـــي جوزيه مورينيو 
رأس  علـــى  غوارديـــوال  بيـــب  واألســـباني 
اجلهازيـــن الفنيـــني للفريقني علـــى التوالي. 
وحصـــد املدربـــان معـــا 44 لقبـــا، ونشـــأت 
بينهما خصومة كبيرة خالل إشـــرافهما على 

برشـــلونة وريال مدريد األســـبانيني. ويعرف 
الرجـــالن بعضهما منذ القـــدم، وحتديدا منذ 
تســـعينات القرن املاضي، حني كان مورينيو 
ضمن الطاقم الفني للعمالق الكاتالوني، فيما 
كان بيب العبـــا مؤثرا في تشـــكيلته. ويؤكد 
العب الوســـط األســـباني تشـــابي ألونســـو 
أن مورينيـــو وغوارديـــوال ”مدربـــان مميزان 
ميلـــكان تأثيرا كبيـــرا، وهمـــا طموحان إلى

 أبعد مدى“. 
وتعود املواجهة بني املدربني إلى الواجهة 
مـــن بوابة البطـــوالت املختلفة فـــي إنكلترا، 
وســـط ســـعيهما لتعزيز فريقيهمـــا بأفضل 

العناصر استعدادا للموسم اجلديد.

كونتي يتسلح بالتحدي

[ تشيلسي يتطلع إلى موسم استثنائي
يتطلع فريق تشيلســــــي إلى التوقيع على موسم اســــــتثنائي مبنافسات الدوري اإلنكليزي 
في ظل التعزيزات التي شــــــهدها الفريق سيما على مستوى اإلدارة الفنية للنادي اللندني 

باستقدام املدرب احملنك اإليطالي أنطونيو كونتي.

قدرة كونتي على إحداث تغيير في 

تشيلسي دفعت أبراموفيتش إلى 

التعاقد معـــه عقب تخبـــط البلوز 

بشكل غير مبرر املوسم املاضي

◄

األلقاب هدفنا
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} استيقظ الناس على طموح دّهان من عامة 
الشـــعب، يطلـــس احليطان بأبهـــى البويات 
واأللوان. أراد يوما أن يصبح فنانا تشكيليا، 
لكنه لم يكن ميلك من أدوات الفن شيئا، سوى 
الفراشـــي والســـطول. فأخذ يقيـــم املعارض 
وينسخ اللوحات، حتى صّدق القصة، دون أن 
يبذل من أجلها أي جهد معرفي. وكان يصف 
”انطباعه“ عـــن لوحات الفـــن العاملي بالقول 
”امطباعـــي عن لوحات مايـــكل أجنلو هو..“، 
أو“الفراغ في اللوحة برأيي، هو الوقت الذي 
يضّيعه الفنان دون أن يرسم“، وحني تقول له 
”ما رأيك بالفن التجريدي؟“ يجيبك ”اســـتغفر 
ربك يا رجل. احلشـــمة في اللباس مطلوبة“. 
و“معجون لوحات بيكاســـو يبـــدو من النوع 
الثقيـــل“ وهكذا. لكنه ســـرعان ما اختفى في 
الزحام، حـــني رأى أن األمور جدية وليســـت 

لعبا على الذقون.
وقبل خمســـمئة عام مـــن صعود وهبوط 
فناننـــا هـــذا، حتّير العالم في ســـبب حرص 
فنـــان آخر، هـــو ليونـــاردو دافينشـــي، على 
إخفاء نتائج جتاربه في التشريح والهندسة 
وغيرها، باســـتعمال الكتابـــة املقلوبة ودس 
الرســـائل فـــي اللوحـــات واألعمـــال الفنية؟ 
وهـــل كان يخفي ذلك، كما قيل، عن اجلماهير 
اجلاهلة، أم عن النخبة التي كانت تتحكم بكل 
األمور، سواء في الكنيسة أو في القصور؟

لكن دافينشـــي لـــم يكتف بقلـــب الكتابة 
وجعلها غيـــر ممكنة القراءة إال باســـتخدام 
املرايا. فقد اســـتخدم تلـــك التقنية أيضا في 
الرسم، بحيث ال ميكن رؤية رؤوس الكائنات 
الفضائية املتشـــابهة التي تتكرر في لوحاته، 
ومن بينها املوناليزا التي بقي ســـنوات وهو 

يرسمها، سوى عبر رؤيتها في املرآة.
قال دافينشـــي إن الطبيعـــة كانت لطيفة 
معنـــا، ألنها جعلتنا نعثر على املعرفة حيثما 

أدرنا وجوهنا في العالم.
واليـــوم توجـــد 283 ورقـــة محفوظة في 
املكتبة البريطانية في لندن، كتبها دافينشي. 
تظهر أنه كان أول من اخترع طائرة األباتشي 
والدبابة والغواصة والرجل اآللي، ولكن تلك 
األوراق تظهـــر أيضا كيف عثر ذات مرة على 
كهف كبير معتم، شمال إيطاليا، فدخله وغاب 
فيـــه طويال، ليخـــرج على العالـــم مع حقيبة 
مخترعاته املبهرة. لم يعترف دافينشـــي مبا 
رآه فـــي الكهـــف، كما لم يتحـــدث عن لوحته 

األشهر املوناليزا.
ومـــع أن جميـــع الناس يعرفـــون أن كفن 
تورينـــو املقـــّدس اململـــوك ألســـرة األميـــرة 
كلوتيلـــد دي ســـافوا ليس الكفـــن احلقيقي 
للمســـيح، وأنه نســـج بعده بأكثـــر من ألف 
ســـنة، وأن الصورة املنطبعـــة عليه، هي من 
صنع دافينشـــي نفســـه، إال أنهم يســـجدون 

للكفن ويصلون أمامه.
استعمل دافينشي غرفة التصوير املظلمة 
التي يخترقها الضوء لينعكس عبر العدسات 
وينقـــل صـــورة مقلوبة، والتـــي أطلق عليها 
اســـم ”أوكيلوس أرتيفيسيالس“، أي ”العني 
ليطبع على نسيج الكفن صورته  الصناعية“ 
الشـــخصية ومالمح وجهه هو، بعد أن غمره 
بكبريتـــات الفضـــة. ولتصبـــح هـــي صورة 
املســـيح املعروفة في العالم أجمع، فقد كانت 
قبل ذلـــك التاريـــخ، مختلفة متامـــا عّما هي 
عليـــه اآلن. وهكذا يتمكن رجـــل غير متدين، 
مؤمـــن بالعلم واإلبـــداع، مـــن تعميم صورة 
وجهـــه على كل كنيســـة وبيت مســـيحي في 
العالم، تقّدم إليه أسمى آيات التبجيل صباح 
مساء. هكذا يكون التزوير املعتبر، بالعقل، ال 

بـ“االمطباعات“.

ليوناردو

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الجمعة 2016/08/12 
السنة 39 العدد 10363

} الكــوت (العراق) – يجد العراقي كريم ناصر 
الغريبـــاوي البالغ من العمـــر 54 عاما، اإللهام 
لعملـــه الفني في حقول مدينـــة الكوت التابعة 

لمحافظة واسط في العراق.
ويجلـــس الفنان الذي علم نفســـه بنفســـه 
وسط أشـــجار النخيل في الكوت (جنوب شرق 
بغـــداد) لينطلق مصـــورا المشـــاهد التقليدية 
للحيـــاة اليوميـــة العراقية موثقـــا لقطة تذكار 

لألجيال القادمة.
قال الغريباوي بينما كان يضيف المزيد من 
األلوان إلى أحد أعماله الفنية ”أرسم بأسلوبي 
الخاص. أرسم الواقع العراقي وخاصة الواقع 
العراقي في قديم الزمـــان. وفي بعض األحيان 

أرسم أشياء تحت الطلب“.
وأضاف ”في العادة أذهب مثال إلى السوق 
وأختـــار زاوية محددة لرســـم كل مـــا يمر أمام 
ناظري من لبـــاس وعادات يقوم بها العراقيون 
خالل تســـوقهم، حتى يتسنى لألجيال القادمة 
اكتشـــاف عادات وتقاليد في مدننا لن يتمكنوا 

من رؤيتها الحقا“.
وكان الرســـم على الدوام هواية بالنســـبة 
للغريباوي. فقد ترك المدرســـة وهو في عمر 15 
عاما لكي يكـــّد ويكدح في الحقـــل لكنه لم ُيلق 

بفرشاته قط.
وعلـــى الرغم من أنـــه لم يتلـــق أي تدريب 
أكاديمـــي يقول إنه اكتســـب مهاراته من خالل 
المحاولـــة والخطـــأ وإنـــه كان يتســـلل إلـــى 
محاضـــرات في البعـــض من مـــدارس الفنون 

الجميلة ببغداد.
كمـــا يحلو ألهل  وقال ”دافينشـــي العراق“ 
مدينته تســـميته ”كنـــت أذهب فـــي ثمانينات 
القـــرن الماضـــي إلـــى العاصمة بغـــداد وأمر 
الكتشاف المتاحف مثل متحف الرواد ومتحف 
الفن الحديث. كنت أترصد أماكن وتاريخ إقامة 

محاضرات فائق حسن ألتسلل إلى الكلية حتى 
أحضرهـــا. أعتبـــره مدرســـة عريقة فـــي الفن، 
اســـتفدت منه ومن طريقته كثيرا. أحب جرأته 

وفنه“.
ويوصـــف الفنان التشـــكيلي العراقي فائق 

حسن بأنه أبو الفن العراقي الحديث.
ويقـــول الغريباوي إن أعمالـــه مطلوبة في 
الداخل والخارج وإنه باع رســـومات بأســـعار 

تتراوح بين 300 و1000 دوالر أميركي.
كما تم تكليفه برســـم جداريـــات في بيوت 
الناس ويقـــول إن المهتميـــن بأعماله يريدون 
أن يتذكـــروا العراق بصورة إيجابية بعيدا عن 

الصراع والفوضى في عناوين الصحف.

وتـــم اســـتقبال الغريباوي منذ أشـــهر من 
عميد المعهد التقني بالكوت لالتفاق على رسم 
لوحتين جداريتين في قاعة المناسبات الكبرى 

بالمعهد.
وأهل فـــن الغريبـــاوي الفطـــري من خالل 
لوحاتـــه المميـــزة من إقامة بعـــض المعارض 
الفنية، لكنه لم يســـتطع الوصول إلى الشـــهرة 
خارج العراق بسبب العوز المادي وفقدانه إلى 

الدعم الالزم من الجهات الرسمية.
يكتشـــفون  الذين  ”األميركيـــون  ويوضـــح 
لوحاتـــي أجدهم يســـتغربون من رســـمي فهم 
يحبـــون هذا الفـــن خاصة أنني أرســـم الواقع 
كمـــا هو فـــي لوحاتي وأرســـم تفاصيل بيئتنا 

العراقيـــة. تأتيني طلبات برســـم لوحات تكون 
فيهـــا هذه التفاصيل المميزة من خارج العراق 

وألبيها جميعا“.
ومـــن خالل عائد األمـــوال التي يجنيها من 
رســـومه يستطيع الغريباوي اآلن أن يكرس كل 
اهتمامـــه لفنه الذي يجد لـــه اإللهام في حقول 
ومزارع مدينته وسط أشـــجار النخيل لينطلق 

مصورا المشاهد التقليدية للحياة اليومية.
وســـبق للفنان الخمســـيني أن حصل على 
جائزة أفضـــل فنان ســـنة 2014 خالل مهرجان 
الكوت نت لإلبداع الواســـطي، وهو المهرجان 
الوحيد الذي يقوم بتقييم المبدعين في محافظة 

واسط تحت إشراف إعالميين وأكاديميين.

مزارع عراقي يوثق الحياة التقليدية في لوحات فنية
ــــــات احلياة  ــــــق مــــــزارع عراقــــــي يومي يوث
بريشة  وشــــــوارعها  وأســــــواقها  العراقية 
فنان عصامي تعلم الرسم بني حقول مدينة 
الكــــــوت الواقعة على نهر دجلة في العراق 
بني أشــــــجار النخيل الباسقة، حيث ينقل 

تقاليد قريته بحرفية عالية.

كريم ناصر الغريباوي مزارع برتبة فنان في حقول الكوت

} دبــي – دّق الحـــظ مرتين بـــاب رجل هندي 
مقيم في اإلمارات عندما نجا من حادث طائرة 
ثم فـــاز بمليون دوالر خالل أحدث ســـحب في 
مسابقة ”مليونير األلفية“ التي تقيمها السوق 

الحرة في مطار دبي.
وفي أقل من أسبوع، اختبر الهندي محمد 
بشـــير عبدالقادر شعورين متناقضين إلى حّد 
الفارق بيـــن الموت والحيـــاة؛ الخطر الداهم 
لتواجده على متن طائرة تعرضت لحادث لدى 
هبوطها في مطار دبـــي، والفرح العارم لفوزه 

بمليون دوالر أميركي.
وأفـــادت صحيفة ”غلف نيـــوز“ اإلماراتية  
أن محمد بشـــير (62 عاما) فاز بالجائزة التي 
تمنحها الســـوق الحرة في مطار دبي، بعدما 

اختيـــرت تذكرته في ســـحب أجـــري الثالثاء. 
وكان محمـــد بشـــير، األســـمر ذو الشـــاربين 
األســـودين، علـــى متن طائـــرة ”بوينـــغ 777“ 
تابعة لطيـــران اإلمارات، تعرضت لحادث لدى 
هبوطها في مطار دبي يوم 3 أغســـطس، أّدى 
إلى اندالع حريق فيها. وكان على متن الطائرة 

282 راكبا و18 من أفراد الطاقم.
ويقيم محمد بشـــير في دبي منذ 37 عاما، 
وهو متـــزوج وأب لولدين، ويعمل في شـــركة 
لبيع السيارات، براتب شهري يبلغ نحو 2.200 
دوالر. وكان يســـتعد للتقاعـــد فـــي ديســـمبر، 

والعودة إلى الهند ليكون مع عائلته.
وابتاع محمد بشير تذكرته خالل مغادرته 
مطار دبي في يوليو وهو في طريقه إلى الهند. 

هندي يصبح مليونير األلفية في دبي

سعودية تزوج زوجها بالواتس آب دون أن تدري

مهرجان قرطاج يكرم نيلسون مانديال 

بأوبريت «ماديبا}

ها

سع

وأ
نأن مح
تمنحه

س

} تونــس  – كـــرم مهرجان قرطـــاج الدولي 
في دورتـــه الـ52 الذي تتواصـــل أعماله في 
تونـــس، الزعيـــم الجنوب أفريقـــي الراحل 
أوبريـــت  مانديـــال، مـــن خـــالل  نيلســـون 
صـــورت من  موســـيقية بعنـــوان ”ماديبا“ 
خالل الرقصات واإليقاعات األفريقية جانبا 

من الحياة النضالية لمانديال.
و“ماديبـــا“ هـــو اللقـــب الـــّذي عرف به 
مانديال وصار مرادفا لشـــخصه، وهو لقب 
أرســـتقراطي اعتمده أعضاء كبار السن من 

عشيرة الملكي التي ينتمي إليها.
ويجّســـد العرض الّذي يلقي ظالل الفن 
علـــى السياســـة واإلنســـان، مرحلـــة هامة 
من مســـيرة الرئيس مانديال الّذي اســـتهل 
مشـــواره كمحام شـــاب مفعم بروح الحرية 
والدفاع عن حقوق اإلنســـان، ليتحول بذلك 
إلى قائـــد أفريقـــي ورمز عالمـــي من رموز 
اإلنســـانية، من خـــالل مواجهته العنصرية 

والتمييز بين ”السود“ و“البيض“.
الفصـــول  بيـــن  األوبريـــت  وجمعـــت 
التمثيلّية والفقرات الراقصة والموســـيقى، 
وقد شارك فيها 16 شابا وشابة من مختلف 
الجنســـيات، كما أّدوا خاللها 27 أغنية على 
إيقاعات متنوعة كالســـالم والروك والبوب 

وغيرها.
واســـتهل العـــرض بقصة حـــب جمعت 
(شـــابة أفريقية بيضاء البشـــرة)  ”هيلينا“ 
و“ويليام“ وهو فنان أسمر البشرة في وقت 

كان البيض يرفضون هذا النوع 
من العالقات بين طرفين من 
بشـــرات مختلفـــة، لتنطلق 
موســـيقية  رحلـــة  بعدهـــا 

المساواة  عن  برســـائل  تبعث 
العنصري  التمييـــز  ومناهضة 
والدفاع عن المبادئ والحريات.

بالســـجن  عليه  حكم  مانديال 
مـــدى الحيـــاة فـــي 1962 بعد أن 
اتهـــم بقلـــب نظام الحكـــم ولكن 

تم إطالق ســـراحه بعد أن مكث 
27 عامـــا داخـــل الزنزانة 

على إثر حملة دولّية 

عملت على الضغط من أجل أن يتحقق ذلك. 
وتوفي نيلسون مانديال في 5 ديسمبر 2013 
في مدينة جوهانســـبيرغ الجنوب أفريقية، 
عن عمر ناهز 95 ســـنة بعـــد عناء من مرض 
أصـــاب رئتيه، تاركا بصمة لدى اإلنســـانية 
بعد رحلة عقود شاقة في الدفاع عن الحقوق 

والّسالم ومناهضة التمييز العنصري.
وتلقـــى مانديـــال الـــذي تـــرأس جنوب 
أفريقيا في ما بين 1994 و1999، اعترافا بما 

قدمه لإلنسانية من تضحيات، أكثر من 
250 تكريمـــا وجائـــزة، وأهمها نيله 

جائزة نوبل للسّالم في 1993.
قرطـــاج  مهرجـــان  ويتواصـــل 

الدولـــي فـــي دورتـــه الــــ52 حتى 20 
أغسطس الجاري.

} الرياض – خطبت ســـيدة سعودية تعمل 
خاطبة منذ تسع ســـنوات، بنفسها إحدى 
الفتيـــات لزوجها، وهـــي ال تدري بأن هذه 

الفتاة ستكون الزوجة الثانية له.
وقالت الخاطبة أم محمد إنها تحضر 
مناســـبات الزواج باحثة عـــن فتيات غير 
متزوجات أو مطلقات، بعد أن تنســـق من 
خالل رسائل على تطبيق الواتس آب فقط، 
مـــع الراغبين فـــي الزواج والذيـــن يحددون 
مواصفـــات زوجات المســـتقبل. وأضافت أنه 
”في أحد األيام وصلتني رســـالة من رقم جديد 

وغير معروف لدّي عبر الواتس آب من شخص 
يطلب مني البحث له عن زوجة بشروط معينة، 
حيـــث وعدته بتنفيـــذ طلبه مثل غيـــره، وعند 
حضوري إلحـــدى الحفالت وجدت فتاة تتوفر 

لديها نفس الشروط التي طلبها ذلك الرجل“.
وأردفـــت ”تم التواصل معـــه عبر الواتس 
آب إلخبـــاره بعائلـــة تلـــك الفتـــاة وعنوانها 
لينتهـــي بذلك دوري، وقبـــل موعد عقد النكاح 
تفاجـــأت بزوجي يضحك ويقـــول «ذوقك عال 
ومـــا قصرتـــي». ولم أفهـــم قصـــده إال بعد أن 

صارحني“.
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