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} واشــنطن - أكد خبراء غربيون في الشؤون 
التـــي  اجلويـــة  الضربـــة  أن  االســـتراتيجية 
وجهتها واشـــنطن ضـــد قافلة للميليشـــيات 
املدعومـــة من إيـــران كانت تقتـــرب من قاعدة 
التنف العســـكرية جنوب سوريا قرب احلدود 
مـــع األردن والعـــراق، ليســـت حادثـــا ظرفيا 
منعزال، بـــل إنها تكشـــف عن معالـــم اخلطط 

العسكرية األميركية في املنطقة.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  مســـؤولون  وأعلـــن 
األميركيـــة (البنتاغون) أّن طائـــرات التحالف 
الذي تقوده الواليات املتحدة قصفت اخلميس 
قافلـــة موالية للنظـــام يبدو أنهـــا كانت تنقل 
عناصر من امليليشـــيات الشـــيعية في سوريا 
بينما كانـــت مّتجهة إلى موقع ”داخل“ منطقة 
أقيمت شـــمال غـــرب موقع التنف العســـكري 
حيث تتولى قوات خاصة بريطانية وأميركية 
تدريـــب قـــوات محليـــة تقاتل تنظيـــم داعش 

وتقدمي املشورة لها.
ويـــرى مراقبـــون أنـــه، وعلـــى الرغم من 
أن واشـــنطن حتـــاول عـــدم إعطـــاء أهميـــة 
استراتيجية لتلك الغارة، فإنها سلطت الضوء 
على اخلطوط احلمراء التي ال تسمح واشنطن 
بتجاوزها وفق خططها العسكرية والسياسية 

في سوريا والعراق.
وأعلـــن وزيـــر الدفـــاع األميركـــي جيمس 
ماتيـــس أن بالده ســـتدافع عـــن قواتها قائال 
”ســـندافع عـــن أنفســـنا إذا اتخـــذت خطوات 
عدائية ضدنا، وهذه سياســـتنا املستمرة منذ 
فترة طويلة“ مـــن دون أن يؤكد انخراط قوات 

بالده في احلرب الدائرة في سوريا.
وذكرت مصادر البنتاغون أّن ”قافلة كانت 
على الطريق لم تســـتجب للتحذيرات من عدم 
االقتـــراب من قوات التحالف في التنف“، وأنه 

”في النهاية وجهت ضربة إلى طليعتها“.
وأضافت أّن القوة التـــي كانت في القافلة 
من املرجح أنها من امليليشـــيات الشيعية، وأّن 
حجم القافلـــة كان ”كبيرا“، إال أّن الســـيارات 

التي كانت في الطليعة فقط مت استهدافها.
أن  مراقبـــة  أميركيـــة  مصـــادر  وتعتقـــد 
واشـــنطن تســـعى للســـيطرة علـــى املناطـــق 
الواقعة جنوب سوريا على احلدود مع األردن 
كما علـــى املناطق احملاذية للحدود الســـورية 

العراقية.
أن الواليات  وأوضحـــت ”غـــارة التنـــف“ 
املتحدة جادة في منع قوات النظام الســـوري 

وامليليشـــيات املوالية واملدعومة من إيران من 
الســـيطرة على هـــذه املناطق، وأن واشـــنطن 
تدرب وتســـلح وتشـــرف على قوات املعارضة 

السورية التي تعمل في تلك املناطق.
وترى مراجع دبلوماسية غربية أن التحرك 
العســـكري األميركـــي فـــي تلك املناطـــق، كما 
فـــي املناطق املرتبطـــة مبعركة الرقة شـــماال، 
يجري وفق تفاهمات عســـكرية بني واشـــنطن 
وموســـكو، وأن إدانة روسيا لغارات التحالف 
قرب التنف ال تعدو كونها مترينا دبلوماســـيا 

روتينيا ال يخرق هذه التفاهمات.
وبحســـب مصـــادر أميركيـــة فقد شـــملت 
محاوالت وقف القافلة اتصاال مع الروس تاله 
”اســـتعراض للقوة“ فوق اآلليات، قبل توجيه 

طلقات حتذيرية.
وقال مســـؤولون في التحالـــف إّن القوات 
الروســـية حاولت على ما يبدو أن ُتثني حتّرك 
القـــوة املواليـــة للنظام في اجلنـــوب، وأنه لم 
يلجـــأ إلى ضـــرب القافلـــة ”إال بعـــد أن باءت 

محاوالت روسية لثنيها عن التحرك“.
ويـــرى العميـــد الركـــن مصطفى الشـــيخ 
أن ســـوريا بعـــد الضربـــة األميركية أصبحت 

مقســـمة إلـــى مناطق نفـــوذ واضحـــة دوليا 
بني أميركا وروســـيا باإلضافة إلى مســـاهمة 

األطراف اإلقليمية.
وقال الشـــيخ في تصريـــح لـ“العرب“، ”ال 
شك أن ســـوريا بدت اليوم أوضح من السابق 
فهي باتت مقســـمة إلى مناطـــق نفوذ وتخوم 
وحدود، وهذا لألســـف مت تكريســـه من خالل 
إيهام اجلميع بأن املسألة السورية مستعصية 

عن احلل“.
وتعتبـــر مراجع سياســـية أميركية مطلعة 
أن غـــارة اخلميـــس تتســـق متاما مـــع خطط 
تعمـــل عليها إدارة الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب لتقويض النفوذ اإليراني في ســـوريا 

والعراق.
وتضيف هذه األوســـاط أن إيران تســـعى 
لإلمســـاك باحلـــدود الســـورية العراقية عبر 
ميليشياتها لتأمني خطوط إمداد التواصل من 

إيران إلى لبنان مرورا بالعراق وسوريا.
وأشـــارت إلى أن ما يفسر هذا التوجه أن 
القافلة التي كانت متجهة صوب قاعدة التنف 
هي من امليليشـــيات الشـــيعية التابعة إليران، 
وأن املبادرة العســـكرية اجلوية تعبر عن عزم 

الواليـــات املتحـــدة على قطع خطـــوط اإلمداد 
اإليرانية هذه.

ويضيف هؤالء أن عـــدم صدور موقف من 
واشنطن شجع دمشق وحلفاءها على محاولة 
الذهاب بعيدا من خالل الســـعي إلى السيطرة 

على معبر التنف بني سوريا والعراق.
وتعتقد هذه األوســـاط أن الغارة األميركية 
أوقفت نهائيا مساعي دمشق وطهران في هذا 
الصدد، وأنها، وإضافة إلى غارات واشـــنطن 
بصواريخ توماهوك على قاعدة الشعيرات في 
أبريل املاضي، حتدد بالنار خطوط واشـــنطن 

احلمراء في سوريا.
واعتبـــر املعارض الســـوري منـــذر آقبيق 
أن التدخـــل العســـكري األميركي اجلديد وجه 
ضربـــة للمشـــروع اإليرانـــي الـــذي يريد ربط 

طهران ببيروت مرورا ببغداد ودمشق.
وقال آقبيق في تصريح لـ“العرب“، ”تظهر 
لدينا بوضوح منطقتا ســـيطرة أساسيتني في 
ســـوريا، غرب البالد حتت السيطرة الروسية 
اإليرانية، وشـــرقها حتت السيطرة األميركية 
الغربيـــة“، متوقعا أن تتضـــح أكثر اخلطوط 
اجلغرافية لهذا التقسيم خالل األشهر القادمة.
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األردن بديل لقاعدة 
إنجرليك التركية

العســـكرية  التطـــورات  زادت   – عمــان   {
واألمنية في الشـــرق األوســــط فـــــي تعميـق 
الدور االســـتراتيجي لألردن، خاصة ما تعلق 
بمواجهــــة اإلرهـــاب، ولعـــب دور البديل في 
محاصـــرة التنظيمـــات المتشـــددة فـــي ظـــل 
الخالفات حـــول األدوار التي تلعبها دول مثل 

إيران وتركيا.
وقالت أوســـاط أردنية مّطلعـــة إن المملكة 
الهاشـــمية تتحســـب لنقـــل جزء من أنشـــطة 
قاعدة إنجرليك التركية إلى أراضيها في ضوء 
الخالفات األلمانية التركيـــة ورغبة برلين في 
أن تنقل أنشـــطتها ضمن الحلـــف إلى األردن، 
وخاصة مـــا تعلـــق بدورها في الحـــرب على 

اإلرهاب.
وأشـــارت هـــذه األوســـاط إلـــى أن األردن 
يلعـــب دورا محوريا في الحـــرب على داعش 
علـــى األراضي الســـورية، وأن نقـــل جزء من 
أنشطة إنجرليك سيقوي دوره المستقبلي في 
هذه الحرب التي يمتلك فيها خبرات ســـابقة، 
وهو ما سمح له بالمساعدة على إيجاد حلول 

ألزمات المنطقة بعد هزيمة اإلرهاب.
وصرحت وزيرة الدفـــاع األلمانية أورزوال 
فون دير الين الجمعة أن نقل القوات األلمانية 
مـــن قاعـــدة إنجرليـــك التركية إلـــى األراضي 

األردنية أمر ممكن.
وقالـــت الوزيرة األلمانيـــة عقب زيارة إلى 
القاعـــدة الجوية (األزرق) التـــي يدور حولها 
الحديـــث كمكان بديـــل إلنجرليـــك ”انطباعي 
األول عـــن قاعـــدة األزرق هنا فـــي األردن هو 

انطباع إيجابي“.
وأضافت أن الجهد التنظيمي لنقل القوات 
إلى األردن سيكون هائال بالتأكيد، إال أنه بعد 
”فترة اســـتراحة من العمليات“ يمكن أن يقوم 
الجيـــش األلماني من هذه القاعـــدة بواجباته 
في الحرب على داعـــش ضمن قوات التحالف 

الدولي.
ويرجع السبب في طرح هذه األفكار بشأن 
ســـحب حوالي 260 جنديا ألمانيـــا من تركيا 
إلى فرض السلطات التركية حظرا على زيارة 
المســـؤولين األلمـــان للجنـــود العامليـــن في 
قاعدة إنجرليك بتركيا والتابعة لحلف شـــمال 

األطلسي ”الناتو“.
وكانـــت الســـلطات التركيـــة رفضـــت هذا 
األســـبوع مـــرة أخـــرى رحلـــة لمندوبين من 
لجنة الدفاع المشـــكلة مـــن البرلمان األلماني 

”بوندستاج“ إلى الجنود األلمان في تركيا.
وتعتـــزم الحكومة األلمانية إصـــدار قرار 
نهائي بشـــأن نقل القوات األلمانية إلى األردن 
عقـــب انتهاء قمـــة حلـــف الناتو التـــي تعقد 

األسبوع المقبل.
ويحتضن األردن عمليات تدريب للمئات من 
المقاتلين السوريين المعارضين، ويشارك في 
هذه العمليات خبراء أميركيون وبريطانيون. 
ويقوم هؤالء المقاتلون حاليا بتطويق داعش 

من الجنوب السوري.

} الربــاط – عكـــس اعتداء مســـؤول في وزارة 
اخلارجية اجلزائرية على دبلوماســـي مغربي 
بالعنف في اجتماع أممي حالة العجز واإلرباك 
التي أصبحت تعيشها الدبلوماسية اجلزائرية 
بعـــد النجاحات التي حققهـــا املغرب في ملف 
الصحـــراء والتي متكن عبرها من اســـتقطاب 
من كانوا يوصفون بحلفاء اجلزائر إلى صفه.
وحتـــرك املغـــرب للرد على االعتـــداء برفع 
بالصـــور  مدعمـــة  املتحـــدة  لـــألمم  شـــكوى 

والشهادات.
واعتدى ســـفيان ميمونـــي املدير العام في 
وزارة اخلارجية اجلزائرية اخلميس جســـديا 
على نائب الســـفير املغربي في سانتا لوتشيا 
خالل اجتمـــاع للجنـــة تابعة لـــألمم املتحدة 
فـــي الكاريبي، وفق مـــا أظهرته صور عرضها 

مسؤول مغربي.

وقـــال وزيـــر اخلارجيـــة املغربـــي، ناصر 
بوريطـــة، إن مـــا تناقلتـــه وســـائل إعالم عن 
االعتـــداء أمـــر ”مؤكـــد متامـــا، وتوجد صور 
ووثائـــق وشـــهادات تثبـــت وقـــوع االعتداء، 
خاصة وأنه وقع أمام موظفني دوليني وممثلني 

عن مجموعة من الدول“.
وأشـــار الوزيـــر املغربـــي إلـــى أن اململكة 
املغربيـــة رفعـــت شـــكوى في املوضـــوع، ومت 
إبالغ املنظمـــني واألمم املتحدة بهذا التصّرف 
”الغريـــب وغيـــر املقبـــول“، إذ ”لـــم يســـتطع 
الدبلوماســـي اجلزائـــري اإلقنـــاع فلجـــأ إلى 
العنف“، مشـــيرا إلى أن الدبلوماسي املغربي 

يوجد حاليا في املستشفى.
وأضاف بوريطة أن ”درجـــة النرفزة التي 
وصل إليها هـــذا الدبلوماســـي اجلزائري قد 
تكون نتيجة انزعاج البعض من عودة املغرب 

إلى االحتاد األفريقي“، وقد تكون كذلك نتيجة 
انزعـــاج الدبلوماســـي مـــن ”دفـــاع مجموعة 
من الـــدول خالل االجتماع عـــن توجه يقضي 
مبشـــاركة منتخبني ميثلون األقاليم اجلنوبية 

للمغرب في اللقاءات القادمة للجنة“.
وتابع أن ما وقع يؤكد أن ”اجلزائر معنية 
(نزاع  بامللـــف عكس ما تعلنـــه على الـــدوام“ 
الصحـــراء)، وأن الدول غيـــر املعنية ”ال تبعث 
مبمثليها إلى اجتمـــاع من هذا النوع، خاصة 
وأن من مثلها هو دبلوماسي رفيع املستوى“، 
الفتا إلى أن هذا األخير عّبر بـ“أحســـن طريقة 

عن وضع اجلزائر في هذا املوضوع“.
وصرح مسؤول مغربي رفيع املستوى بأن 
”جلنة 24 اخلاصة، التابعة لألمم املتحدة حول 
إنهاء االستعمار، كانت تعقد اخلميس اجتماعا 

في جزيرة سانتا لوتشيا“ (الكاريبي).

وأوضح ”في الســـنوات األخيـــرة، تطرح 
مشكلة متثيل والياتنا في اجلنوب (الصحراء 
املغربية) في كل هذه االجتماعات، إذ يعترض 

ممثلونا على حضور البوليساريو“.
وتســـاءل مراقبـــون سياســـيون بالربـــاط 
كيف يســـمح الدبلوماســـي اجلزائري لنفسه 
أن ميـــارس العنـــف على دبلوماســـي آخر في 
اجتماع لـــألمم املتحدة التي تعمل لســـنوات 
علـــى حل النزاعات بطرق ســـلمية وحضارية، 
الفتني إلى أن هذا الســـلوك أساء إلى اجلزائر 

بشكل كبير، وكشف عن أن السلطات اجلزائرية 
تعيش حتت تأثير جناحات املغرب في أفريقيا 

وال تعرف كيف تطوقها.
واســـتغرب املراقبـــون أن يلجـــأ ميموني 
إلى ”دبلوماســـية العنف“ حلســـم اخلالف مع 
دبلوماسي مغربي في تناقض مع  تصريحات 
اجلزائر التي تقول إنها تعارض العنف وتريد 

حلوال دبلوماسية ألزمة الصحراء.
وأشـــاروا إلـــى أن هذه الواقعة ســـتحرج 
األمم املتحدة ذاتها التي تتعامل ببطء شـــديد 
مـــع ملـــف الصحـــراء، ومتيـــل إلـــى مجاملة 
اجلزائر والبوليساريو، خاصة في فترة األمني 
العام الســـابق بان كي مـــون، بالرغم من قوة 
املوقف املغربي، آملني أن تساعد هذه احلادثة 
األمني العـــام احلالي أنطونيو غوتيريس على 

تغيير أسلوبه في التعاطي مع هذا امللف.

{دبلوماسية العنف} أسلوب جزائري للرد على نجاحات الدبلوماسية املغربية
[ الرباط ترفع شكوى لألمم المتحدة ضد مسؤول جزائري اعتدى على أحد دبلوماسييها بالضرب

واشنطن ترسم خطوط النار الجديدة في سوريا
[ الضربة الجوية األميركية للميليشيات تقطع الطريق على ربط إيران بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا
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} اخلرطــوم – أعلـــن الرئيس الســـوداني عمر 
البشـــير، اجلمعة، أنه لن يحضر القمة العربية 
اإلســـالمية األميركية التي ستعقد في الرياض 

غدا األحد.
ونقلت وكالة األنباء الســـودانية الرســـمية 
عن رئاســـة اجلمهورية أن الرئيس البشير قدم 
”اعتذاره لشقيقه خادم احلرمني الشريفني امللك 
ألنه لـــن يحضر القمة  ســـلمان بن عبدالعزيز“ 

”ألسباب خاصة“.
ويرجـــح مراقبـــون أن الســـبب األساســـي 
الذي دفع البشـــير إلى عـــدم حضور القمة، هو 
جتنب إحـــراج الرياض خاصة وأن واشـــنطن 
رفضت مشـــاركته باعتبار أنـــه ال يزال مطلوبا 
للمثـــول أمام احملكمة اجلنائيـــة الدولية. وكان 
وزيـــر اخلارجية الســـوداني إبراهيـــم غندور 

قـــد أعلن األربعاء أن البشـــير ســـيحضر القمة 
وأنه تلقى دعوة للمشـــاركة عبر مبعوث خاص 
للملك ســـلمان بن عبدالعزيز. لتسارع السفارة 
األميركيـــة فـــي اخلرطوم بنشـــر بيـــان مفاده 
”نحـــن نعارض الدعوات أو تســـهيالت الســـفر 
ألي شـــخص مطلوب مبوجـــب مذكرات توقيف 
صـــادرة عن احملكمة اجلنائية الدولية، مبن في 

ذلك الرئيس البشير“.
أن  الســـودانية  الرئاســـة  وأوضحـــت 
البشـــير كلف مدير مكتبه وزير الدولة لرئاســـة 
اجلمهورية الفريق طه احلســـني بـ“متثيله في 

القمة واملشاركة في كافة فعالياتها“.
في أول جولة خارجية له منذ تسلمه منصبه 
في البيت األبيض، يزور ترامب يومي الســـبت 
واألحد السعودية حيث يحضر ”القمة العربية 

اإلســـالمية األميركية“، ويشارك في اجتماع مع 
قادة دول اخلليج الســـت، ويعقد لقاء ثنائيا مع 

العاهل السعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز.
وتعمل الرياض على إعادة مصاحلة النظام 
الســـوداني مـــع الواليـــات املتحـــدة واملجتمع 
الدولـــي عموما، خاصـــة وأنه أبـــدى انفتاحا 
على القيـــام بإصالحات داخليـــة وأظهر رغبة 
جديـــة في إنهاء النزاعات التي تعصف ببعض 
األقاليم الســـودانية، وأخيرا وليس آخرا فإنه 
أعرب عن اســـتعداد كبير للمشاركة في مكافحة 
اإلرهـــاب وحـــل الصراعـــات باملنطقـــة وترجم 
ذلك فـــي انخراطه فـــي التحالـــف العربي ضد 

االنقالبيني في اليمن.
وقد لعبت الســـعودية دورا بارزا في اتخاذ 
اإلدارة األميركية السابقة قرارا بتخفيف جزئي 

للعقوبات املفروضة على السودان، بانتظار أن 
ترفع نهائيا في يوليو املقبل.

وتأتـــي دعوة الريـــاض إلـــى الرئيس عمر 
البشير حلضور القمة املرتقبة في هذا السياق، 
ولكـــن اإلدارة األميركيـــة وإن كانـــت قـــد أبدت 
مؤشـــرات قويـــة على رغبتها فـــي فتح صفحة 
جديدة مع الســـودان، إال أنهـــا ال تريد الدخول 
في أزمة جديدة جلهة أن الرئيس الســـوداني ال 

يزال مطلوبا دوليا.
وكانـــت احملكمـــة اجلنائيـــة الدوليـــة قـــد 
أصـــدرت مذكرة توقيـــف دولية بحق البشـــير 
في 2009 بتهمة ارتـــكاب جرائم حرب في إقليم 
دارفـــور الذي يشـــهد منـــذ 2003 حربـــا أهلية 
أســـفرت عن أكثـــر من 300 ألف قتيل، بحســـب 

أرقام األمم املتحدة.

} دمشق – انتهت جولة جديدة من املفاوضات 
بـــني وفدي النظـــام واملعارضة الســـوريني في 
املدينة السويسرية جنيف اجلمعة بالفشل مثل 
ســـابقاتها، األمـــر الذي يطرح تســـاؤالت حول 

جدوى االستمرار في هذا املسار.
دي  ســـتيفان  األممـــي  املبعـــوث  وعجـــز 
ميســـتورا، عن حتقيق أي خـــرق فعلي في هذه 
اجلولة السادســـة، رغم تعهده عشية انطالقها 

بأنها لن ”تكون كسابقاتها“.
واملفارقـــة العجيبة أن األمـــر الوحيد الذي 
اتفـــق حوله كل من وفـــد النظام واملعارضة هو 
انعدام فرص التقدم في مفاوضات جنيف، التي 
حتولت إلى مناسبة يكرر فيها كل طرف موقفه 
الذي يأبى التطور رغم مرور ســـبع سنوات من 

احلرب السورية.
العليـــا  الهيئـــة  أعضـــاء  أحـــد  واعتبـــر 
للمفاوضات التي تقود وفد املعارضة أن غياب 
الرؤية وعدم وجود استراتيجية تفاوضية حال 
دون إمكانيـــة التوصل إلـــى أي نتيجة في هذا 

االستحقاق.
باملقابـــل رأى بشـــار اجلعفـــري رئيس وفد 
النظـــام أن اإلجنـــاز الوحيـــد الـــذي حتقق في 
اجلولة السادســـة، هـــو االجتمـــاع التقني مع 

فريق األمم املتحدة.
جاء ذلك في مؤمتـــر صحافي ختامي عقده 
اجلعفـــري فـــي املقر األممي، عقب آخر جلســـة 
له مع املبعوث األممي ســـتيفان دي ميســـتورا 

اجلمعة.
وقـــال اجلعفـــري بنبـــرة تهكـــم واضحـــة 
”ناقشـــنا موضوعـــا واحـــدا وهو مـــا ميكن أن 
تعتبروه الثمرة التـــي جنمت عن هذه اجلولة، 
وأعني اجتماع اخلبراء، وحصل اجتماع واحد 

بني خبرائنـــا، وبني خبـــراء املبعوث اخلاص، 
وهـــذه هي النتيجة الوحيـــدة التي خرجنا بها 

في هذه اجلولة“.
وشـــدد على أنه ”في أربعـــة أيام لم نتطرق 
إلـــى أي ســـلة من الســـالت األربع (الدســـتور 
واحلكم واالنتخابات ومكافحة اإلرهاب)“، التي 
طرحها دي ميســـتورا في اجلولة املاضية على 

أساس مناقشتها في اجلولة رقم 6.
وبني أن ”اجتماعات اخلبراء مســـألة فنية 
بحتـــة، الغرض منها إيجاد قواســـم مشـــتركة 
بني النقـــاط ذات الصلة بالعملية الدســـتورية 
املوجودة في ورقة املبادئ األساسية (سبق أن 
قدمها دي ميســـتورا وهي مكونة من 12 مادة)، 
مع احملادثات السياسية، وهي جزء من الكل“.

وأعلن مكتب املبعوث األممي إلى ســـوريا، 
ستيفان دي ميستورا، اخلميس، عن مباحثات 
حول الدســـتور مع خبـــراء من وفـــدي النظام 

السوري واملعارضة، كّل على حده.
ويـــرى مراقبون أن أســـبابا متعددة حتول 
دون إحـــراز أي تقـــدم يذكـــر في جنيـــف. ومن 
بينها الطريقة التي يديـــر بها املبعوث األممي 
املفاوضـــات، وتفضيله سياســـة فـــرض األمر 
الواقع خاصة على وفـــد املعارضة وترجم ذلك 
في عدة مرات لعل آخرها عندما فاجأهم بوثيقة 
ترســـم مالمـــح آلية تشـــاورية حول املســـائل 

الدستورية والقانونية.
وأبدت املعارضة استياءها من األمر، ألنه لم 
يتم إعالمها مســـبقا بوجود الوثيقة، فضال عن 
أن 4 أيـــام فقط من عمـــر املفاوضات غير كافية 

لإلطالع عليها ومناقشتها.
وتســـاءل وفـــد املعارضة في الـــرد الكتابي 
عليهـــا ”كيف ميكـــن آللية استشـــارية أن تدفع 
بتقدم العملية السياســـية إذا كان النظام حتى 
هـــذه اللحظـــة رافضـــا االنخراط اجلـــدي في 

العملية السياسية“.
وأضافت ”السؤال: ما الذي ميكن أن تفعله 
اآللية التشاورية ويســـاعد على حتقيق التقدم 

السريع الذي ذكر باالقتراح؟“. 

وجديــــر بالذكر أن املبعوث األممي فشــــل 
على مــــدار اجلوالت الســــت في جمــــع وفدي 

املعارضة والنظام على طاولة واحدة.
ويقول خبراء مهتمون بالشأن السوري إنه 
ال ميكن حتميل مســــؤولية هذا الفشل املزمن 
في مفاوضات جنيف للمبعوث الدولي، لسبب 
بســــيط وهو أن األخير ال ميتلك أصال أيا من 
مفاتيح احلل في ســــوريا، وأن دوره ينحصر 
في احلفــــاظ على هذا املســــار قائما إلى حني 
نضوج التســــوية. ويعتبر اخلبراء أن تغيير 
دي ميستورا، كما يدعو إليه البعض لن يغير 

من هذا الواقع شــــيئا، الفتني إلى أن املشــــهد 
في سوريا لم يعد منذ 5 سنوات مجرد صراع 
بني نظــــام ومعارضــــة رافضة له، بــــل تعدى 
ذلــــك ليتحــــول إلــــى صــــراع دولــــي وإقليمي 
بالوكالــــة، لروســــيا والواليات املتحــــدة اليد 

الطولى فيه.
ويلفــــت هؤالء إلى أن كل املؤشــــرات تقول 
إنه ال حل قريبا في ســــوريا، بل العكس متاما 
حيــــث إن ما يســــجل على امليدان هو ســــباق 
محمــــوم على النفوذ يتوقع أن يحتدم بشــــكل 

غير مسبوق في الفترة املقبلة.

ويشـــيرون إلى ما يقـــع اليوم على الطرفني 
اجلنوبي والشرقي لسوريا سيكون مدار اللعبة 

التي ستحدد مصير البالد وشكل احلكم بها.
ولـــم تخل جولة جنيـــف6، على غرار املرات 
حيث قامت األمم  الســـابقة من ”شـــو إعالمي“ 
املتحدة بطرد صحافية ســـورية موالية للنظام 
بســـبب شـــتمها وقذفهـــا لوفـــد املعارضة عند 
وصوله إلـــى مقر املفاوضات، وســـجلت أيضا 
خالفـــات بـــني أطـــراف املعارضة السياســـية 
والعســـكرية ما اضطر إلى انســـحاب عدد من 

ممثلي الفصائل قبل يوم من اختتام اجلولة.

الفشل يالحق األمم املتحدة في سوريا

السبت 2017/05/20 - السنة 39 العدد 210638

[ الجولة السادسة من جنيف لم تكن سوى {شو إعالمي}  [ محللون: هناك حرص على اإلبقاء على مسار جنيف إلى حين نضج التسوية
مثلمــــــا كان متوقعا فشــــــلت األمم املتحدة مجددا في حتقيق أي خــــــرق يذكر في العملية 
السياســــــية بجنيف حلل األزمة الســــــورية، ولئن تعددت عوامل الفشل ومسبباته، بيد أن 

املتفق عليه أن أزمة السوريني ستطول.

البشير يعتذر عن حضور قمة ترامب تفاديا إلحراج السعودية

} القاهرة – ترجح أوســـاط سياســـية مصرية 
أن يبقي ســـيد قصر اإلليزيه اجلديد إميانويل 
ماكـــرون على الزخـــم القائم فـــي العالقات مع 
القاهـــرة، بالنظر إلى موقـــع األخيرة املؤثر في 
خارطة الشـــرق األوسط، وحاجة كل منهما إلى 
التعاون في أكثر من ملف ســـاخن وعلى رأسها 
امللف الليبي ومكافحـــة اإلرهاب والهجرة غير 
الشـــرعية، فضال عن حاجة باريـــس إلى إبرام 
عقود تسليحية وهي ترى في مصر سوقا مهمة 

جدا على هذا الصعيد.
وتتوقـــع هذه األوســـاط أن يلعب جان إيف 
لودريان، وزيـــر اخلارجية الفرنســـي اجلديد، 
دورا مهمـــا فـــي توثيق العالقة بـــني اجلانبني 
لعالقتـــه املمتازة مع القاهـــرة التي وقعت معه 
العديـــد مـــن الصفقـــات العســـكرية الضخمة 
خالل توليه منصب وزيـــر الدفاع في احلكومة 

السابقة.
وشـــهدت عالقـــة مصر مع فرنســـا نســـقا 
تصاعديا خالل عهد الرئيس فرنســـوا هوالند، 
على خالف العالقة مـــع باقي القوى األوروبية 
الكبرى التي أبدت الكثيـــر من التحفظات على 
طريقة تعاطي الرئيس عبدالفتاح السيسي مع 

معارضيه.
وباتت فرنســـا فـــي عهد هوالنـــد أحد أهم 
مصادر التســـليح املصري، إلى جانب الواليات 
املتحـــدة وروســـيا، وعلـــى صعيـــد العالقات 
االقتصادية بني البلدين، احتلت فرنســـا املركز 
الســـادس في قائمة املســـتثمرين األجانب في 
مصـــر، حيث تعمل نحو 150 شـــركة فرنســـية 
فـــي مختلف املجاالت وتســـتوعب ما يقرب من 

33 ألف شـــخص، وفق أحدث تقديرات السفارة 
الفرنسية بالقاهرة.

ويرى محللون أن هـــذا التطور في العالقة 
بـــني البلدين ســـيحرص ســـيد قصـــر اإلليزيه 

اجلديد الذي يتسم ببراغماتيته على تعزيزه.
ومعـــروف عن ماكـــرون الذي تســـلم األحد 
مهامـــه كرئيس لفرنســـا مرونتـــه وقدرته على 
اجلمـــع بـــني املتناقضات وليـــس أدل على ذلك 
من تشكيلة حكومته التي حاول فيها استيعاب 
توجهـــات مختلفة، وبالتأكيـــد فإن هذه النظرة 

املختلفة لألمور ســـتنعكس على طريقة تعاطيه 
مع الشأن اخلارجي.

ويقول ســـعيد الالوندي، خبيـــر العالقات 
الدولية مبركز األهرام للدراســـات السياســـية 
واالستراتيجية، إن صفقات التسليح الفرنسي 
ملصر خالل السنوات املاضية ساهمت في ”بناء 
عالقات قوية بني البلدين“، مرجحا استمرارها 

خالل عهد ماكرون.
وأمدت فرنسا مصر بحاملتي مروحيات من 
طراز ”ميســـترال“، إضافة إلى التعاقد على 24 

تسلمت مصر 9  طائرة مقاتلة من طراز ”رافال“ 
منها على دفعتني في يوليو 2015، ويناير 2016. 
عالوة علـــى فرقاطة (نوع من الســـفن احلربية 
الســـريعة) من طراز ”فرمي“، تسلمتها القاهرة 

من باريس في يونيو 2015.
وحتتل مصر املرتبة األولى عربيا والثانية 
علـــى صعيـــد الشـــرق األوســـط في مســـتوى 
التسليح، إذ يأتي ترتيبها الـ12 بني دول العالم 

في عام 2016، وفق مؤشر غلوبل فاير.
ولفت الالوندي إلى أن رغبة رئيس فرنســـا 
اجلديـــد إميانويل ماكرون في مكافحة اإلرهاب 
داخـــل بـــالده وخارجها ســـيضاعف من حجم 
التعاون بني البلدين، قائال ”حتما ستكون هناك 

أياد مصرية ممدودة ملاكرون في هذا املجال“.
وتعرضت فرنســـا خالل العامني املاضيني 
لعدة هجمات إرهابية، أبرزها التي شهدتها في 
نوفمبـــر 2015، والتي عرفت إعالميا بـ“هجمات 
باريس“، وأسفرت عن مقتل 130 شخصا، أعلن 

تنظيم داعش مسؤوليته عنها.
وتتشـــارك فرنســـا ومصـــر هاجـــس امللف 
الليبـــي، حيث أن اســـتمرار األزمـــة بهذا البلد 
ســـينعكس على كليهما جلهة اســـتمرار عملية 
تفريخ اإلرهاب، فضال عن تواصل الهجرة غير 
الشـــرعية التي تشكل كابوســـا لفرنسا والدول 
األوروبية عامة، وبالتالي يحرص البلدان على 

تعزيز التعاون في هذا اجلانب.
ومتثـــل مصر  بحكـــم موقعهـــا اجلغرافي 
(شـــمالي أفريقيا) دولة ”ترانزيت“ في مسارات 
الهجـــرة غير الشـــرعية إلى أوروبـــا، وخاصة 

إيطاليا واليونان وفرنسا.

لغة املصالح تفرض على سيد اإلليزيه الجديد تعزيز العالقة مع القاهرة

همزة الوصل

الكرة ليست في ملعبنا

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بدأ ترحيل آخر دفعات مسلحي 
المعارضة السورية وعائالتهم من 

حي الوعر في مدينة حمص (وسط) 
تنفيذا لالتفاق الذي تم التوصل إليه 
بين فصائل من المعارضة والقوات 

الحكومية في مارس الماضي بضمانة 
من القوات الروسية العاملة في 

سوريا.

◄ نفت وزارة الخارجية المصرية 
في بيان الجمعة توجيه أي اتهامات 

باالختالس إلى سفير مصر في برلين، 
أو تسجيل إحدى سيارات السفارة 

باسمه.

◄ أقدمت مجموعة مسلحة تابعة 
لتنظيم داعش على خطف مواطن في 
جرود عرسال، شرق لبنان وفرت به 

إلى جهة مجهولة.

◄ أعلن عضو جماعة اإلخوان 
المسلمين األردنية وذراعها السياسية 

حزب جبهة العمل اإلسالمي أحمد 
موسى الرواحنة، استقالته من 
الجماعة والجبهة، اعتبارا من 

الجمعة، بسبب ما أسماها بانحرافات 
عن المسار الصحيح في الدعوى.

◄ قررت محكمة مصرية إحالة أوراق 
8 أشخاص إلى المفتي للحصول 

على الرأي الشرعي في إعدامهم؛ إثر 
إدانتهم بـ“ارتكاب أعمال عنف“ شمالي 

البالد في أبريل، وفق مصدر قضائي.

◄ أصيب عشرات الفلسطينيين 
الجمعة في مواجهات مع الجيش 

اإلسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع 
غزة خالل مسيرات تضامنا مع 

األسرى المضربين منذ نحو شهر عن 
الطعام في السجون اإلسرائيلية.

◄ أصدرت محكمة ألمانية الجمعة 
حكما بالسجن لمدة خمس سنوات 

على طالب لجوء سوري (20 عاما) بعد 
إدانته باالنتماء إلى منظمة أجنبية 

إرهابية وانتهاك قوانين أسلحة 
الحرب.

باختصار

أخبار
{إن مـــا يقوم به لبنان في إطار مكافحة الجماعات اإلرهابية، يقوم به ليس من أجله فقط، وإنما 

من أجل المنطقة والعالم بأسره».
أجنيلينو ألفانو
وزير الشؤون اخلارجية اإليطالي

{حكومات الشـــرق األوسط وأسيا وأفريقيا تضررت بشكل كبير من اإلهمال والرفض التام في 
ظل اإلدارة األميركية السابقة».

ريكس تيلرسون
وزير اخلارجية األميركي

بشار الجعفري:
اإلنجاز الوحيد الذي تحقق 

في الجولة، هو االجتماع 
التقني مع الفريق األممي



} بغــداد - حمـــل كبـــار قـــادة الميليشـــيات 
الشـــيعية في العراق على محمل الجّد الرسالة 
القويـــة التـــي بعثت بهـــا الواليـــات المتحدة 
من خـــالل توجيههـــا ضربة لفصائـــل موالية 
للنظام الســـوري كانـــت بصدد االقتـــراب من 
مثلث الحدود العراقية الســـورية األردنية عند 

مستوى بلدة التنف.
وتتحـــّدث مصـــادر عراقيـــة عـــن حالة من 
القلق البالغ تخترق صفوف قادة الميليشـــيات 
المشـــاركة فـــي الحرب ضّد تنظيـــم داعش في 
العـــراق، ضمـــن ما يعرف بالحشـــد الشـــعبي 
الذي اندفع بشـــكل كبير نحـــو مناطق الحدود 
بين ســـوريا والعراق بمجّرد ظهور بوادر عن 
اقتـــراب معركـــة الموصل من نهايتهـــا، وذلك 
تنفيـــذا لرغبة إيرانية في الســـيطرة على تلك 
المناطـــق اســـتباقا لخطوات أميركيـــة هادفة 
لقطع طريق التواصل بين إيران وســـوريا عبر 

العراق.
وبحســـب خبراء عســـكريين، فإّن الضربة 
التي لم تكن سوى عمل محدود يراد من خالله 
توجيه رسائل للفاعلين المحليين واإلقليميين، 
أظهـــرت مدى أهميـــة المناطـــق الحدودية في 
التفكيـــر االســـتراتيجي األميركـــي الذي يمتد 
إلى مرحلـــة ما بعد تنظيم داعش في ســـوريا 
والعـــراق، وعملية ترتيب النفوذ داخلهما، كما 
أظهرت مدى جدية واشـــنطن في منع أي قوى 
عاملـــة بالوكالة لمصلحة إيران من الســـيطرة 
على مناطـــق الحـــدود ونقـــاط التواصل بين 

بلدان اإلقليم.
وأصبـــح قادة الميليشـــيات الشـــيعية في 
العراق يستشعرون مدى خطورة االندفاعة غير 
المحســـوبة صوب الحدود، حيـــث االمتدادات 
الصحراويـــة الشاســـعة واألماكن المكشـــوفة 
مـــا يجعـــل مقاتليهـــا تحـــت رحمـــة الطيران 
األميركـــي. وقـــال أمين عام ميليشـــيا ”ســـيد 

إّن  الجمعـــة،  الوالئـــي،  أبـــوآالء  الشـــهداء“ 
الطائـــرات األميركية قامت بقصـــف قوات من 
الحشـــد الشـــعبي فـــي منطقة البوكمـــال قرب 

الحدود العراقية السورية.
ونقـــل موقـــع الســـومرية اإلخبـــاري عـــن 
الوالئـــي قوله إّن القصف جـــرى ليل الخميس 

إلى الجمعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
وكانـــت ميليشـــيات الحشـــد تعـــّول على 
الغطـــاء الحكومـــي لتجّنب أي عمل عســـكري 
أميركي ضّدها، لكـــّن القصف الذي تحّدث عنه 
أمين عام كتائب ســـيد الشـــهداء يعني سقوط 

الرهان على هذا الغطاء.
وتعلـــن حكومـــة بغداد الحشـــد الشـــعبي 
المكّون في غالبيته العظمى من عشرات اآلالف 
من المقاتلين الشـــيعة الموالين إليران، كجزء 
من القوات المســـّلحة العراقيـــة خاضع إلمرة 

رئيس الوزراء حيدر العبادي.
غيـــر أن الجميـــع وعلى رأســـهم الواليات 
المتحـــدة ال يأخـــذون ذلـــك على محمـــل الجّد 
ويعتبرونه مجّرد مســـألة شـــكلية، وأن الوالء 
لقادتهـــم  هـــو  الحشـــد  لفصائـــل  الحقيقـــي 
المرتبطين بدورهم عقائديا وسياســـيا وماليا 

بإيران.
وتســـود قناعـــة داخل العـــراق وحوله أن 
العبادي لم يختر الزّج بميليشيات الحشد في 
مناطـــق الحدود لمعرفته الدقيقة بحساســـية 
الموضوع لدى الواليات المتحدة التي ساعدته 
كثيرا في مقارعة تنظيم داعش وتحقيق نصر 

يلوح وشيكا في مدينة الموصل.
وفـــي المقابـــل يـــدرك الجميـــع أن معركة 
الحـــدود التـــي اندفـــع الحشـــد نحوهـــا هي 
لحســـاب إيـــران وفـــي إطـــار صراعهـــا ضد 
الواليـــات المتحدة علـــى النفوذ فـــي العراق 
وســـوريا، حيث ستمّثل خســـارة تلك المعركة 
خسارة كبرى لها، وذهاب الجهود التي بذلتها 
للتمكين للميليشـــيات على مـــدار الحرب ضد 

داعش، أدراج الرياح.
كما يـــدرك قادة الحشـــد صعوبـــة معركة 
الحدود وخلفياتها. ووصـــف القيادي الكبير 
هـــادي العامري تلـــك المعركـــة بـ“المعقدة“، 
قائال ”أطلقنـــا عليها تســـمية معركة الحدود 
ألننا نعتقد أنه بالســـيطرة على الحدود يمكن 

أن نضمـــن أمن العـــراق“. كما عّبـــر العامري 
عن مـــدى الترابط بين الوضعين في ســـوريا 
والعـــراق، مؤّكدا أّن ”القتال هنا كأنه قتال في 

سوريا“.
أمـــا القيـــادي بميليشـــيا عصائـــب أهـــل 
الحق، جواد الطليبـــاوي، فكان أكثر وضوحا 
فـــي التعبيـــر عـــن التوّجـــس مـــن رّدة الفعل 
األميركية المحتملة على اقتراب الميليشـــيات 
مـــن مناطق الحـــدود قائال ”معركة اســـتعادة 
ناحية القيروان ستكون صعبة وشرسة وذلك 
بسبب قربها من الحدود السورية والتدخالت 

األميركية والتركية“.
وكانت الميليشيات الشيعية المشاركة في 
معركة اســـتعادة مناطـــق محافظة نينوى من 
تنظيم داعش قد بادرت إلى التوجه إلى مناطق 
الحدود مع سوريا بمجّرد دخول معركة مدينة 
الموصل مرحلـــة متقّدمة، وفتحت اســـتعادة 
قضـــاء الحضـــر بجنـــوب الموصـــل بعملية 

عســـكرية خاطفة، الطريق أمام الميليشـــيات 
للتقّدم غربا حيـــث منطقتا القيروان والبعاج، 
تنفيذا لتخطيـــط إيراني هادف لضمان موطئ 
قـــدم في المناطـــق الغربية للعراق ومنافســـة 
الواليـــات المتحـــدة التي لم تخـــف اهتمامها 
بمناطق الربط بيـــن المجال العراقي وجواره 
ســـواء الســـوري أو األردني، وقد شـــرعت في 
تركيـــز وجود عســـكري لهـــا بتلـــك المناطق، 
انطالقا من معارك استعادة غرب األنبار التي 

بدأت بالفعل بمشاركة أميركية فاعلة.
وبدأت الواليـــات المتحدة تدخل على خّط 
التواجـــد بغرب العـــراق بشـــكل متزايد رغبة 
في التحّكـــم بالحرب على داعـــش على طرفي 
الحـــدود؛ في الجانب الســـوري حيث أوجدت 
لها قاعدتين عســـكريتين على األقل في كل من 
عين العرب والحســـكة، وفي الجانب العراقي، 
حيـــث رفعت عـــدد قواتها في عـــّدة قواعد من 

بينها القيارة وعين األسد.

االمتـــدادات  علـــى  الســـيطرة  وتمّثـــل 
الصحراوية الشاسعة بغرب العراق عن طريق 
جيـــوش بّرية معضلـــة حقيقيـــة، بينما يلعب 
سالح الطيران والرقابة عبر األقمار الصناعية 
دورا حاســـما، األمر الذي يجعل ميزان القوى 
في معركة التحّكم بالمناطق الغربية العراقية 
يميل لمصلحة الواليات المتحدة على حساب 

إيران.
وتحّذر شخصيات عراقية من أن الزّج بعدد 
كبير من قوات الحشد في غرب العراق، يجعل 
الواليـــات المتحـــدة أمام فرصـــة تحجيم تلك 
القـــّوة التي تحّولت على امتـــداد الحرب ضد 
داعش إلى جيش رديف يؤّمن حضورا عسكريا 
إليران بالوكالة على األراضي العراقية. ويقول 
البعض إن وجود الحشد تحت رحمة الطيران 
األميركي يمكن أن يســـتخدم سياسيا من قبل 
واشنطن كورقة لمساومة رئيس الوزراء حيدر 

العبادي والضغط عليه.

ضربة التنف إنذار أميركي للميليشيات العراقية المندفعة نحو الحدود
[ اندفاعة غير محسوبة تحول معركة الحدود إلى ورطة  [ سقوط الرهان على الغطاء الحكومي لالحتماء من الضربات األميركية
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أخبار

الضربة األميركية احملدودة مليليشــــــيات موالية لنظام األســــــد في ســــــوريا حملت رســــــالة 
واضحة املعاني للميليشــــــيات ذاتها على الطرف اآلخر من احلدود، والتي اندفعت بطريقة 
ــــــران في منطقة بدا أنها  غير محســــــوبة نحو غرب العراق لتأمني موطئ قدم ملشــــــّغلتها إي
واقعة في قلب احلســــــابات األميركية وأن واشنطن مستعدة للذهاب بعيدا في منع طهران 

من السيطرة عليها.

«إقليـــم كردســـتان العراق ماض بكل جد نحو االســـتقالل. ولهذا فمن الضـــروري دعم وتقوية 
وزارة البيشمركة}.

جبار ياور
 أمني عام وزارة البيشمركة الكردية

«عقد ثالث قمم خالل زيارة الرئيس ترامب للسعودية مؤشر على أهمية القضايا املطروحة في 
توقيت حاسم تلتهب فيه املنطقة العربية سياسيا وعسكريا واقتصاديا}.

حنان الهاجري
 أكادميية كويتية

مغامرة الحرب على داعش مهددة بنهاية دراماتيكية على يد القوات األميركية

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ توفي، الجمعة، زعيم حركة 
التغيير بإقليم كردستان العراق، 

نوشيروان مصطفى، عن عمر 73 عاما. 
وكان مصطفى المنشق عن حزب 

جالل الطالباني ”االتحاد الوطني 
الكردستاني“، قد نجح في وضع حركته 
على الخارطة السياسية لإلقليم لتصبح 

القوة الثانية بعد الحزب الديمقراطي 
بقيادة مسعود البارزاني.

◄ أعلن في قطر عن وفاة عامل هندي 
داخل إحدى حضائر إقامة منشآت 
بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 

والتي سبق أن شهدت انتهاكات جسيمة 
لحقوق العمال الوافدين وصلت حّد 
التسّبب بوفاة الكثير منهم، ما جعل 

الدوحة في مرمى االنتقادات.

◄ حّذر ممثل منظمة الصحة العالمية 
باليمن نيفيو زغاريا من تفشي 

الكوليرا بسرعة لم يسبق لها مثيل في 
18 محافظة يمنية، مؤّكدا بلوغ عدد 

المصابين بالوباء 23425 وعدد المتوفين 
جّراءه 242 منذ 27 أبريل الماضي.

◄ أعلن رشيد يارالله قائد الحملة 
العسكرية ضّد تنظيم داعش بمدينة 

الموصل شمالي العراق، الجمعة، 
سيطرة قوات النخبة في الجيش 

العراقي على حي الورشان بالقسم 
الغربي من المدينة، مضيقة بذلك 

الخناق على التنظيم في مساحة ضّيقة.

◄ قالت وزارة التعليم البحرينية 
الجمعة في بيان إن ”عددا من 

اإلرهابيين اعتدوا على مدرسة كرزكان 
االبتدائية للبنين بواسطة عبوات حارقة 

مولوتوف، فيما تم إحباط اعتداء آخر 
على مدرسة الدراز اإلعدادية للبنين بعد 

رصد ملثمين فور تسللهم إلى داخل 
الحرم المدرسي“.

باختصار

العربيـــة  المملكـــة  أعلنـــت   - الريــاض   {
الســـعودية، الجمعة، عن تصنيف أحد حاملي 
الجنســـية اللبنانية كعضو تابـــع لحزب الله 
المصّنـــف إرهابيا مـــن قبل الريـــاض، مع ما 
يفرضـــه ذلك من عقوبات ومـــن حظر للتعامل 

معه.
وجـــاء اإلعـــالن من خـــالل منشـــور على 
المملكـــة  فيمـــا  الرســـمية،  األنبـــاء  وكالـــة 
تســـتعد الســـتقبال الرئيس األميركي دونالد 
ترامب فـــي زيارة توصـــف بالتاريخية، ومن 
بين أهدافها المباشرة رفع مستوى التنسيق 
فـــي مواجهـــة اإلرهـــاب بما فيه ما تمارســـه 

جماعات وميليشـــيات مســـلحة في المنطقة 
علـــى ارتباط وثيق بإيران على رأســـها حزب 

الله اللبناني.
قامـــت  الســـعودية  أّن  الوكالـــة  وأوردت 
الجمعة بتصنيف هاشـــم صفي الدين لبناني 
الجنسية من مواليد مدينة صور عام 1964، من 
حزب الله على خلفية مســـؤوليته عن عمليات 
لصالـــح الحـــزب اإلرهابي في أنحاء الشـــرق 
األوســـط وتقديمـــه استشـــارات حـــول تنفيذ 

عمليات إرهابية ودعمه لنظام األسد.
وحمل المنشور عزم المملكة على مواصلة 
مكافحة األنشـــطة اإلرهابية لحـــزب الله ومن 

يسهم في تقديم المشـــورة لتنفيذها، باعتماد 
كافـــة األدوات القانونيـــة المتاحـــة. وقال إن 
اســـتمرار الرياض فـــي العمل ”مع الشـــركاء 
في جميع أنحاء العالم بشـــكل فّعال للحد من 
أنشـــطة حـــزب الله المتطرفة ينبـــئ عن أنه ال 
ينبغـــي الســـكوت من أي دولة على ميليشـــيا 

حزب الله وأنشطتها المتطرفة“.
وأوردت الوكالـــة أيضا القـــول إّنه ”طالما 
يقـــوم حـــزب اللـــه بنشـــر الفوضـــى وعـــدم 
االســـتقرار، وشـــن هجمات إرهابية وممارسة 
أنشـــطة إجرامية وغير مشـــروعة فـــي أنحاء 
العالم، فإن المملكة العربية الســـعودية سوف 

تواصل تصنيف نشـــطاء وقيـــادات وكيانات 
تابعـــة للحزب وفرض عقوبـــات عليها نتيجة 

التصنيف“.
وذّكـــرت بمـــا يترّتـــب على تصنيـــف ذلك 
الشـــخص من عقوبات اســـتنادا لنظام جرائم 
اإلرهـــاب وتمويله، والمرســـوم الملكي ”أ44“ 
الـــذي يســـتهدف اإلرهابييـــن وداعميهم ومن 
يعمل معهم أو نيابـــة عنهم، حيث يتم تجميد 
أي أصول تابعة لتلك األســـماء المصنفة وفقا 
لألنظمة في المملكة، ويحظر على المواطنين 
الســـعوديين والمقيمين في السعودية القيام 

بأي تعامالت معهم.

عقوبات سعودية على عضو بحزب الله ضالع في دعم اإلرهاب

أهميـــة  مـــدى  أظهـــرت  الضربـــة 
املناطـــق الحدودية فـــي التفكير 
االســـتراتيجي األميركي الذي يمتد 

إلى مرحلة ما بعد داعش

◄

أتباع الديانة المندائية في العراق يتعمدون بمياه نهر الزاب الكبير قرب أربيل مركز إقليم كردستان العراق احتفاال بعيد التعميد الذهبي

موسكو تسعى لعقد 
قمة خليجية روسية

} موســكو – أعلن مســـؤول روســـي كبير عن 
ســـعي بالده لعقـــد قمة روســـية خليجية، قبل 

نهاية العام اجلاري.
وكشـــف هذا اإلعالن على لسان نائب وزير 
اخلارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف عشية 
احتضـــان اململكة العربية الســـعودية لعدد من 
القمم من ضمنها قّمة جتمع قادة بلدان مجلس 
التعاون بالرئيس األميركي دونالد ترامب، عن 
رغبة روسية في منافسة واشنطن على التقّرب 

من دول اخلليج.
ويعـــّد تنافس القـــوى الكبرى على كســـب 
وّد اخلليجيـــني مبثابـــة جنـــاح لدبلوماســـية 
بلدان اخلليج، وحتديدا لكّل من الدبلوماســـية 
الســـعودية واإلماراتيـــة اللتني راهنتا بشـــكل 
واضح على عامل تنويع الشركاء واحلفاظ على 

التوازن في العالقة بالقوى العاملية الكبرى.
وقـــال بوغدانوف ”أمامنـــا اتصاالت مهمة 
للغاية في القريب العاجل. وجنري التحضيرات 
ليس التصاالت ثنائية فحســـب، بـــل ومتعددة 
األطراف على مستوى القمة بني روسيا والدول 

األعضاء في مجلس التعاون اخلليجي“.
وتراهـــن روســـيا في شـــراكتها مـــع دول 
اخلليج على حتقيق مكاسب اقتصادية، وأيضا 
سياســـية مـــن خـــالل احلصول علـــى دعم تلك 
البلـــدان في إيجـــاد حلول مللفـــات معّقدة على 

رأسها امللف السوري.



صابر بليدي

} اجلزائــر - خســـر حـــزب جبهـــة التحريـــر 
الوطنـــي ثالثة مقاعـــد من مجمـــوع المقاعد 
التي حصل عليها في االنتخابات التشـــريعية 
التـــي جرت في الرابع مـــن مايو الجاري، بعد 
دراسة الطعون من طرف المجلس الدستوري، 

ليصبح في رصيده 161 مقعدا.
وجاء إعالن المجلس الدستوري، الصادر 
مساء الخميس، غير بعيد عن النتائج األولية 
المحققة، ولم يدرج إال تعديالت طفيفة ال تؤثر 

على المشهد السياسي القادم.
وحافظت أحزاب الســـلطة علـــى األغلبية 
في المجلس الشـــعبي الوطني، بينما سجلت 

أحـــزاب المعارضـــة تقهقـــرا غيـــر مســـبوق، 
في حين اســـتفادت حركة ”حمـــس“ من مقعد 
إضافـــي، وحافـــظ المســـتقلون علـــى القـــوة 

السياسية الرابعة في البالد.
وفيما اســـتفاد تجمع أمـــل الجزائر ”تاج“ 
من مقعد إضافي، واستعادت الجبهة الوطنية 
الجزائريـــة مقعدها الوحيـــد، حافظت البقية 
علـــى النتائـــج المعلن عنها فـــي الخامس من 
مايـــو من طرف وزيـــر الداخليـــة والجماعات 

المحلية نورالدين بدوي.
وجاء بيان المجلس الدســـتوري ( الهيئة 
القضائيـــة العليـــا )، مخيبا آلمـــال الكثير من 
األحـــزاب السياســـية والقوائـــم المســـتقلة، 
التي كانت تعـــول على الهيئـــة إلنصافها في 

االســـتحقاق االنتخابـــي الـــذي ال يـــزال يثير 
الجدل في البالد.

وبحســـب النتائج النهائيـــة، يمكن لحزبي 
الســـلطة (جبهـــة التحرير الوطنـــي والتجمع 
الوطني الديمقراطي)، تشكيل الحكومة القادمة 
بنـــاء علـــى رصيدهمـــا الحائز علـــى األغلبية 
المريحة في البرلمان الجديد (261 مقعدا)، من 

مجموع 462 مقعدا يتشكل منها البرلمان.
وســـيكون الحزبـــان في أريحيـــة أكبر في 
حال توســـيع الحكومة إلـــى األحزاب األخرى 
الموالية للســـلطة، كتجمع أمل الجزائر ”تاج“ 
الحائـــز علـــى 20 مقعـــدا، والحركة الشـــعبية 
الجزائريـــة الحائـــزة علـــى 13 مقعـــدا، وهو 
الخيار المطروح بقـــوة، بالنظر لرغبة كل من 

عمار غول وعمارة بن يونس في االنضمام إلى 
الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الوزراء عبدالمالك سالل أطلق 
سلسلة مشـــاورات في أعقاب االنتخابات، مع 
األحزاب السياســـية الممثلة في البرلمان، من 
أجل االنضمـــام إلى الحكومة المنتظر اإلعالن 

عنها خالل األسابيع القليلة القادمة.
وأعـــرب األميـــن العـــام لجبهـــة التحرير 
الوطني جمال ولد عبـــاس عن رغبة حزبه في 
توســـيع القاعدة السياسية للحكومة الجديدة 
مـــن أجل إضفـــاء الشـــرعية والقـــوة الالزمة 
علـــى الجهـــاز التنفيذي لمواجهـــة التحديات 
واالســـتراتيجية  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

المحدقة بالبالد.

} بنغــازي (ليبيا) - اســـتهدف تفجير الجمعة 
محيط مســـجد بالل بن رباح في بلدية سلوق 
بمدينة بنغازي شـــرق ليبيا وأســـفر عن مقتل 
الشيخ ابريك اللواطي، شـــيخ قبيلة العواقير 
وابنـــه البالـــغ من العمـــر 9 ســـنوات واثنين 

آخرين، فضال عن سقوط مصابين.
وقبيلـــة العواقير هـــي أكبر قبيلة شـــرق 
ليبيـــا وكانت أول من دعم عملية الكرامة التي 
أطلقهاالقائد العام للجيش الليبي ســـنة 2014 

ضد جماعات إسالمية متطرفة.
ويأتـــي التفجيـــر عقـــب يـــوم مـــن هجوم 
نفذته ميليشـــيا القوة الثالثـــة التابعة لمدينة 
مصراتـــة والمواليـــة لحكومة الوفـــاق، على 
قاعدة براك الشـــاطئ جنوب ليبيا وأســـفر عن 
مقتل العشـــرات من الجنود كانوا قد شاركوا 
في االستعراض العسكري الذي أقيم في مدينة 
توكرة شرق بنغازي األربعاء بمناسبة الذكرى 

الثالثة إلطالق عملية الكرامة.
وأكـــدت القيادة العامة للقوات المســـلحة 
الليبية أن ردها على مقتل جنودها من ”اللواء 
12“، إثـــر الهجـــوم على قاعدة براك الشـــاطئ 

الجوية، سيكون ”قاسيا وقويا“.
وأكد عميـــد بلدية براك الشـــاطئ إبراهيم 
وجرح 18  زمي مقتل 74 جنديا من ”اللواء 12“ 
آخرين، مشيرا إلى أن 5 قتلى ُذبحوا واألغلبية 

جرت تصفيتهم برصاصة في الرأس.
واتهم مسؤولون تابعون لسلطات الشرق 
”القـــوة الثالثـــة“ بالتحالـــف مع ميليشـــيا ما 
يعرف بـ”ســـرايا الدفاع عن بنغازي“ الموالية 
للمفتي المعزول الصادق الغرياني، المعروف 

بفتاويه المحرضة على اإلرهاب.
وأدان نائـــب رئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني علي القطراني الجمعة 
الهجـــوم على قاعدة بـــراك الشـــاطئ الجوية 
”من قبـــل الجماعات اإلرهابيـــة المتمركزة في 

الجنوب الليبي ومن قاعدة الجفرة المختطفة 
والتـــي تســـيطر عليها عصابـــات خارجة عن 
القانون تأخذ أوامر القتل والسلب من المفتي 
المعـــزول دون مراعـــاة لحرمـــة دم الليبييـــن 

وأرزاقهم“.
ويأتي الهجوم عقب اتفاق ثنائي على وقف 
الحرب في المنطقـــة الجنوبية كان قد توصل 
إليـــه القائـــد العام للجيـــش الليبي المشـــير 
خليفـــة حفتـــر ورئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومـــة الوفاق الوطني فايز الســـراج، عقب 
لقاء جمعهما في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 

منذ أسبوعين.
وأدانـــت مصر بأشـــد العبـــارات الهجوم 
الـــذي وقع على قاعدة براك الشـــاطئ الجوية، 

ووصفته بـ”اإلرهابي الوحشي“.
وأكـــدت وزارة الخارجية المصرية مجددا 
ضرورة ”عدم رهن الوضع السياســـي الليبي 
بيد مجموعات غير شرعية، تحاول انتزاع دور 
سياسي عبر اقتراف عمليات إرهابية تتعاون 
في تنفيذها مع تنظيمـــات وعناصر إرهابية، 

ومن خالل دعم وتمويل خارجيين“.
ويتهم ســـكان الجنـــوب ”القـــوة الثالثة“ 
بممارســـة أعمال انتقامية ضدهم باعتبار أن 
أغلبية القبائل فـــي منطقة الجنوب كانت ضد 
إســـقاط نظام العقيـــد الراحل معمـــر القذافي 
الذي كانت مدينة مصراتة من أول المدن التي 

ثارت ضده.
وخرج سكان مدينة ســـبها يناير الماضي 
فـــي مظاهرة طالبوا فيها برحيل القوة الثالثة 
عـــن الجنـــوب، كمـــا طالبوا بعودة مؤسســـة 
الجيـــش وتســـليمها واجب حمايـــة الجنوب 

ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة.
وطالب النـــواب الممثلون للجنوب الليبي 
الجمعـــة المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
الوطني، بإقالة وزير الدفاع المهدي البرغثي، 
وإحالته والمشـــتركين معه فـــي الهجوم على 

قاعدة براك الشاطئ الجوية إلى القضاء.
وتحـــول البرغثي الـــذي كان يقود الكتيبة 
204 دبابات التابعة للجيش، إلى أشد خصوم 
حفتـــر، بعد أن كان أحد حلفائـــه الذين قاتلوا 
إلى جانبه منـــذ بداية إطـــالق عملية الكرامة 

منتصف سنة 2014.

وكان مصدر عســـكري مقرب مـــن حكومة 
الوفـــاق، قد أكد لـ”العـــرب“ وجود خالف بين 
الســـراج والبرغثـــي الذي تحـــول إلى حليف 
وداعم للجماعات اإلســـالمية كـ”سرايا الدفاع 
عـــن بنغـــازي“ والمجموعات التـــي تقاتل في 

الجنوب ضد قوات الجيش الوطني.
لكـــن وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق 
الوطنـــي نفت أي عالقـــة لها بالهجـــوم الذي 
استهدف الخميس قاعدة براك الشاطئ، وأوقع 

العشرات من القتلى والمصابين.
وأشـــارت وزارة الدفاع فـــي بيانها إلى أن 
توجيهاتهـــا للقوات التابعة لهـــا كانت دائما 
واضحـــة وتدعو إلـــى التهدئة، مشـــددة على 
أنـــه لم تصـــدر عنها أي تعليمـــات بالتقدم أو 
الهجوم على قاعدة براك الشاطئ، لكنها حملت 
المســـؤولية لـ”من بدأ قصـــف قاعدة تمنهنت 

بالطيران والمدفعية“.

وأعلنـــت القيـــادة العامة للجيـــش الليبي 
الشـــهر الماضي انطالق العمليات العسكرية 
البرية الفعلية للســـيطرة على قاعدة تمنهنت 
في بلدية البوانيس شـــمال مدينة ســـبها، في 

إطار عملية ”الرمال المتحركة“.
لكـــن العملية ســـرعان ما انتكســـت عقب 
الفيتـــو الدولي الذي تلقته، حيث دعا ســـفراء 
الـــدول الســـت الكبـــرى إلـــى ضـــرورة وقف 

التصعيد العسكري في الجنوب.
ويخشـــى مراقبون أن يكـــون الهجوم على 
قاعدة براك الشاطئ وقتل عسكريين ومدنيين 
من قبائل الجنوب، بداية إلعالن انفصال إقليم 

فزان عن ليبيا.
وحـــذر الصحافي الليبـــي محمد بعيو  من 
أن يكـــون الهجـــوم على قاعدة براك الشـــاطئ 
”بـدايــــة فـصــــل دمــــوي، وقـد يـكــــون بـدايـة 

االنـفـصـال وإشـارة إلى الـتـقـسـيـم“.

وأضاف ”الـجـنـوب الـذبـيـح سـيـنـتـفـض، 
ال لـيـلـفــــظ الـروح بــــل لـيـفــــرض مـعـادالت 
جـديـدة لـن تـكـون فـيـها فـزان مـجـرد مـقـبـرة 
ألهـلـهــــا ومـيـدانــــا لـعـربــــدة الـغـربـاء، بـل 
بـركــــان غــضــــب وثــــورة، وســــاحـة تـدافـع 
وتـقـاتــــل، ومـيــــدان اصـطـفـافــــات جـديـدة، 

تـعـيـد رسـم خـرائـط الـوطـن بـمـداد الـدم“.
وأدان الممثـــل الخـــاص لألميـــن العـــام 
ورئيـــس بعثة األمم المتحـــدة للدعم في ليبيا 
مارتن كوبلر بقوة الهجوم الذي تم شـــنه دون 
ســـابق اســـتفزاز الخميس على قاعـــدة براك 

الشاطئ الجوية في جنوب ليبيا.
 وأكد كوبلر أن هذا الهجوم الشرس يجب 
أال يدفـــع إلـــى المزيـــد من الصـــراع الخطير، 
مضيفا ”أناشـــد جميع األطـــراف أن تدين هذا 
الهجـــوم وأال تســـمح لـــه بتقويـــض الجهود 
المكثفة التي ترمي إلى إيجاد حلول سياسية”.
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◄ أكد لطفي حشيشة الكاتب العام 
للجنة التونسية للتحاليل المالية 
التابعة للبنك المركزي التونسي، 

أنه تمت إحالة 17 ملفا على القضاء، 
لعمليات مالية يشتبه في ارتباطها 

باإلرهاب، في الفترة الممتدة بين سنتي 
2012 و2015.

◄ طلبت ليبيا من إيطاليا تسليح 
القوارب التي تستخدمها في دوريات 

لمكافحة الهجرة غير الشرعية من 
شمال أفريقيا إلى أوروبا عبر مياه 

المتوسط.

◄ قال موقع راديو ”موزاييك“ إن 
رئيس كتلة نداء تونس داخل البرلمان 

قرر إقالة ليلى الشتاوي من رئاسة لجنة 
التحقيق حول شبكات التجنيد التي 
تورطت في تسفير الشباب التونسي 

إلى بؤر التوتر.

◄ قالت فرنسا الخميس إنها تراجع 
موقفها من الصراع الليبي ودعت للمرة 

األولى علنا إلى تشكيل جيش وطني 
موحد يشمل القائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر بهدف مواجهة 
متشددين إسالميين.

◄ اعتقلت قوى األمن اإليطالية، مساء 
الخميس، مواطنا جزائريا تنفيذا 

لحكم صادر عن محكمة االستئناف 
عقب إدانته بـ“جريمة عضوية جماعة 

إجرامية ذات أهداف إرهابية على 
المستويين الوطني والدولي“.

◄ أعلنت وزارة الخارجية والتعاون 
الدولي بحكومة الوفاق الليبية 

الخميس عن إنهاء عمل 28 سفيرا 
وقنصال وقائمين باألعمال، في العديد 

من البلدان حول العالم، وذلك إلنهاء 
فترة عملهم بالخارج أو لبلوغهم السن 

القانونية للتقاعد.

باختصار

إسالميو ليبيا يلجأون إلى العنف لتخريب مسار التسوية
[ اغتيال شيخ قبيلة مساندة لحفتر شرق ليبيا  [ كوبلر يحذر من نزاع خطير عقب الهجوم على قاعدة براك الشاطئ

جلأ إســــــالميو ليبيا إلى العنف بعدما فشلوا في ترســــــيخ نفوذهم في البالد، خاصة في 
ظل احلديث عن تســــــوية تعترف بدور القائد العام للجيش الليبي املشــــــير خليفة حفتر في 

محاربة اإلرهاب وحتد من سطوتهم على البالد.

الجيش يتوعد بالرد

«تونس حرصت على أن تكون حربها ضد اإلرهاب شـــريفة وقانونية رغم غياب هاتين القيمتين أخبار
لدى اإلرهابيين. بالدنا عملت على أال تقدم حقوق اإلنسان قربانا لمقاومة اإلرهاب».

غازي اجلريبي
وزير العدل التونسي

{نرحب بدور االتحاد اإلفريقي في دعم مســـار الوفاق السياســـي في ليبيـــا. المصالحة الوطنية 
تحظى باألولوية في البرنامج السياسي لحكومة الوفاق}.

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية

مراقبون يخشون أن يكون الهجوم 
على قاعـــدة براك الشـــاطئ وقتل 
جنـــود مـــن الجنـــوب بدايـــة إلعالن 

انفصال إقليم فزان عن ليبيا

◄

جبهة التحرير الجزائرية تخسر ٣ مقاعد بعد الطعون

الســـلطات  فتحـــت   - (إيطاليــا)  ميالنــو   {
اإليطاليـــة تحقيقا دوليا حول اإلرهاب بعد أن 
هاجم رجل يحمل سكينا رجل شرطة وجنديين 

في محطة قطار ميالنو الخميس.
وكان المهاجـــم، الـــذي ولـــد فـــي إيطاليا 
ألب تونســـي، استل ســـكينا وطعن أحد رجال 
الشـــرطة وإثنيـــن مـــن الجنود خـــالل عملية 
تفتيـــش روتينية في محطـــة القطار المركزية 

بميالنو مساء الخميس.
ونقلـــت وكاالت األنبـــاء اإليطالية الجمعة 
عـــن الســـلطات قولهـــا إن حســـاب المهاجم 
الشـــخصي على موقع التواصـــل االجتماعي 

فيسبوك ووجهات االتصال لديه قيد البحث.
وأكد التقييم األولي أن اإلرهاب ليس دافع 
العملية، لكن وسائل اإلعالم ذكرت أن السلطات 
تحقق إن كان الرجل قد أشـــاد بتنظيم داعش 

عبر فيسبوك.
وتؤثـــر العمليـــات اإلرهابيـــة المتكـــررة 
التي ينفذها تونســـيون علـــى صورة بالدهم، 
التي تعاني وضعـــا اقتصاديا صعبا. وتعمل 
الحكومة على النهوض بقطاع السياحة الذي 

يعد إحدى ركائز االقتصاد التونسي.
جـــراء  التونســـي  االقتصـــاد  وتضـــرر 
العمليـــات اإلرهابية التي اســـتهدفت تونس 
خالل الســـنوات الماضية كان أبرزها الهجوم 
علـــى نزل إمبريال سوســـة يونيو 2015، وأدى 

إلـــى مقتل عـــدد من الســـياح أغلبهم يحملون 
الجنسية البريطانية.

وقالت وزارة الداخلية الســـبت إن إيطاليا 
طردت تونســـيا يشتبه في صلته بالرجل الذي 
قتل 12 شـــخصا عندما دهس بشـــاحنة سوقا 

لعيد الميالد في برلين العام الماضي.

وأضافـــت في بيـــان أن الرجـــل البالغ من 
العمـــر 36 عامـــا كان يقيم فـــي جزيرة صقلية 
الجنوبيـــة حيث أمضى أنيـــس العامري فترة 

في السجن وفي مركز ترحيل.
وأعطـــى الرجـــل للعامـــري هاتفـــا وظـــل 
الرجـــالن على اتصال بعـــد أن انتقل العامري 

إلـــى ألمانيا. وعاد العامـــري إلى إيطاليا بعد 
الهجـــوم الـــذي وقع في 19 ديســـمبر ثم قتلته 

شرطة ميالنو بالرصاص.
وقالت الـــوزارة إن محققين تنصتوا على 
هاتف التونسي اآلخر واكتشفوا أنه على صلة 
بأشخاص يشتبه بأنهم متشددون وكان يعتزم 

عبور الحدود إلى فرنسا بشكل غير قانوني.
وتابعت أنهـــم تعقبوا الرجـــل إلى مدينة 
تورينـــو الشـــمالية فـــي الثانـــي مـــن مايـــو 
واحتجـــزوه فـــي مركـــز ترحيل قبـــل مرافقته 
فـــي رحلة جويـــة إلى تونس. وقالـــت الوزارة 
إن إيطاليا طردت 174 شـــخصا تشـــتبه بأنهم 

متشددون منذ يناير عام 2015.
وباإلضافـــة إلـــى إيطاليـــا بـــدأت ألمانيا 
فبراير الماضي إجراءات ترحيل لتونســـيين. 
وبحســـب بيانـــات وزارة الداخليـــة األلمانية 
ارتفـــع عدد المرحلين مـــن ألمانيا إلى تونس 

بصورة واضحة خالل العام الماضي.
وقال متحدث باسم الوزارة في تصريحات 
ســـابقة إنه تم ترحيل 17 تونســـيا إلى بلدهم 
بصورة مباشـــرة عام 2015، وأضاف ”17 فردا 

عدد قليل، لكنه تحسن بصورة كبيرة“.
وأوضح أنه تمت إعادة 117 تونســـيا إلى 
بلدهم حتـــى نهاية نوفمبر الماضي، مشـــيرا 
إلـــى أن هنـــاك المزيد مـــن المحادثـــات التي 

تجرى مع الجانب التونسي في هذا الشأن.

السلطات اإليطالية تعتقل تونسيا طعن جنديا في ميالنو

عمليات تسيء لصورة تونس
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{نرغـــب في العمل مع كوريا الجنوبية للحفاظ على النتائج التي حققناها بصعوبة، والتعاطي مع أخبار

النزاعات بشكل جيد، وإعادة العالقات إلى مسارها الطبيعي}.

شي جني بينغ
الرئيس الصيني

{المقاتلون األجانب في مناطق النزاع الذين يسعون إلى العودة ألوروبا اآلن أكثر خطورة بكثير 

من العائدين السابقين إذ يملؤهم السخط بعد سنوات من المعارك}.

جان بول البورد
رئيس جلنة مكافحة اإلرهاب باألمم املتحدة

} طهران – شـــابت العملية االنتخابية التي 
جـــرت الجمعة الختيار رئيس إيـــران، العديد 
من المخالفات وســـط اســـتياء من المعارضة 
أي  يـــرون  ال  الذيـــن  المختلفـــة،  واألقليـــات 
اختالف في مســـتقبلهم أيا كان رئيس البالد 
التـــي تخضـــع لســـلطة المرشـــد األعلى علي 

خامنئي.
وكان خامنئي من بين األوائل الذين أدلوا 
بأصواتهم، لحض المواطنين على التصويت 
”بكثافة وفـــي أبكر وقت ممكـــن“، في محاولة 
إلضفاء شـــرعية علـــى هذه االنتخابـــات أمام 

الغرب الذي يشكك فيها.
وقال خامنئي أمام التلفزيون الرسمي قبل 
إدالئـــه بصوته في منزله فـــي طهران ”مصير 
البـــالد بين أيدي اإليرانييـــن الذين يختارون 

رئيسا للسلطة التنفيذية“.
ويـــرى كليمان ثيـــرم من المعهد 

االستراتيجية  للدراسات  الدولي 
أن ”النظـــام بحاجـــة لنســـبة 
مشـــاركة جيدة، هـــذا أكثر ما 

يهمه وليست النتيجة“.
واتخذت هذه االنتخابات 
شـــكل اســـتفتاء بين حســـن 

الـــذي  عامـــا)   68) روحانـــي 
ارتكزت دعايتـــه االنتخابية على 

مواصلـــة سياســـته االنفتاح ورجل 
الديـــن المحافظ إبراهيم رئيســـي (56 عاما) 

القريـــب من خامنئي ويريـــد تعزيز االقتصاد 
الوطني. رغم وجود مرشحين أقل أهمية هما 
إصالحـــي ومحافظ بقيا علـــى الهامش طوال 
فترة الحمالت االنتخابية، ودعا األول رسميا 

إلى التصويت بكثافة لصالح روحاني.
وأعلـــن روحاني بعـــد أن أدلى بصوته في 
الصبـــاح في طهران قبوله بالنتائج أيا كانت، 
وقال ”المشـــاركة الحماســـية لإليرانيين في 
االنتخابـــات تعزز القـــوة واألمـــن الوطني“. 
وأضـــاف ”مـــن أبـــرز ميـــزات النظـــام فـــي 
الجمهورية اإلســـالمية هي السيادة الوطنية 
المتمثلـــة بطوابيـــر الناخبيـــن فـــي المـــدن 
والقـــرى“، مضيفـــا ”أيـــا كان الفائـــز، علينا 

مساعدته“.

وجـــرت االنتخابـــات الرئاســـية اإليرانية 
بالتزامن مع انتخابـــات بلدية، ومّثل التحدي 
األهم في المدن الكبرى، مثل طهران ومشـــهد 
(شـــرق) وأصفهـــان (وســـط)، لمعرفـــة ما إذا 
كان المعتدلون ســـيتمكنون مـــن انتزاعها من 

المحافظين.
وقالت وزارة الداخلية، يحق لـ56.4 مليون 
إيراني التصويت في 31 محافظة تضم 63 ألف 

قلم اقتراع، منها 310 خارج إيران.
ورغـــم حرص الســـلطات علـــى إظهار أن 
ســـير االنتخابات تم على أحســـن صورة، أكد 
علـــي نيكزاد مســـؤول حملة رئيســـي وجود 
”مخالفات“ عديدة في العملية االنتخابية، قبل 
انتهاء عملية التصويت في االنتخابات ودعا 

إلى تدخل السلطات.
وتحـــدث عـــن ”دعايـــة إعالمية قـــام بها 
بعض المسؤولين وأنصار الحكومة“ 

لصالح روحاني.
وأضاف نيكزاد أن ”مثل هذه 
غير  تصرفات  هـــي  المخالفات 
أخالقية تنتهك حقوق الناس�.

االنتخاب  قوانيـــن  وتنص 
اإليرانيـــة علـــى عدم الســـعي 
إلى التأثير علـــى الناخبين عند 
انتهاء الحمالت االنتخابية قبل 24 

ساعة من فتح مراكز االقتراع.
وقال مســـؤول آخر في حملة رئيســـي أن 
2019 مخالفـــة حصلت، وأنـــه لم يتم توزيع ما 
يكفي من بطاقات االقتـــراع في مناطق تعتبر 
موالية لرئيســـي من بينها مدينته مشهد. كما 
يشـــترط القانون أن يصـــادق مجلس الخبراء 
الـــذي يهيمن عليـــه المحافظـــون على نتيجة 

االنتخابات.
وتحدثت وســـائل إعالم  عن بيان أصدره 
156 عضـــوا في البرلمـــان األوروبي، وصفوا 
فيه االنتخابات اإليرانية بأنها مسرحية وغير 
نزيهة وليســـت حرة بســـبب التدخالت التي 
يقوم بها خامنئي في ســـير أمور االنتخابات 
بدًءا من تســـجيل أسماء المرشـــحين وحتى 
وذكـــر  الرئاســـية.  بكرســـي  الفائـــز  إعـــالن 
البيـــان بأن النظـــام اإليرانـــي ال يعترف أبدا 

بالمعارضيـــن وإقصائهـــم وعـــدم قبولهم في 
المشهد السياسي وحرمانهم من التصويت أو 
المشاركة، إضافة إلى األقليات والشعوب غير 
الفارسية كاألحواز العربية واألكراد والبلوش 

واآلذريين.
وشدد البيان على أن المرشد علي خامنئي 
ال يسمح ألي شخص بالدخول إلى االنتخابات 
إال عندمــــا يكــــون محافظــــا على نظــــام والية 
الفقيه الذي أسســــه الخميني بعد ثورته عام 
1979، مؤكــــدا بأن ”مجلس صيانة الدســــتور“ 
والتــــي لها الحق في رفض أهلية أّي مرشــــح 
بأنها مؤسسة غير عادلة وليست منتخبة من 
الشــــعب وأن كافة أعضائها هم من المقربين 

لعلي خامنئي ومن يتلقون التعليمات منه. 
وأعرب النـــواب األوروبيـــون بأن الوضع 

في إيران ســـيئ للغاية بسبب كثرة االعتقاالت 
واإلعدامـــات، حيت تم إعـــدام ما يفوق 3 آآلف 
شـــخص في عهد روحاني الذي يصف نفســـه 
بالمعتـــدل واإلصالحي، باإلضافـــة إلى وزير 
العـــدل فـــي حكومة روحانـــي والـــذي يعتبر 
أحد أعضـــاء لجنة الموت التـــي نفذت فتوى 
الخميني عـــام 1988 بإعدام أكثـــر من 30 ألف 
ســـجين سياســـي، كمـــا أن إبراهيم رئيســـي 

”أيضا هو أحد أعضاء لجنة الموت“.
وشـــهد يوم االنتخابات، جدال واسعا على 
وســـائل اإلعالم وشـــبكات ومواقع التواصل 
االجتماعي، حول إقالة علي أكبر ناطق نوري، 
مديـــر الرقابـــة والتفتيـــش التابع فـــي مكتب 
المرشـــد األعلى اإليراني علي خامنئي، وذلك 
بعد إعالنه عن دعمه للرئيس حسن روحاني.

وذكــــرت مواقــــع إن المرشــــد األعلى علي 
خامنئــــي، أقــــال ناطــــق نــــوري، بعــــد وصفه 
الرئيس حســــن روحاني ”بالمرشــــح األصلح 
إلدارة إيــــران“. بينمــــا نقلــــت وكالــــة األنباء 
اإليرانية عــــن مصادر مطلعة لم تســــمها، أن 
ناطق نوري الــــذي يعد من أبرز قــــادة التيار 
المعتدل، لم تتم إقالته بل إنه تقدم باالستقالة 
منــــذ فترة بعدما أعلن عــــن نيته دعم روحاني 
لكــــي ال يكون هناك أي ربط في حال دعمه ألي 

مرشح في االنتخابات.

[ روحاني أكد أن طوابير االنتخابات تمثل السيادة االنتخابية  [ حملة رئيسي تتحدث عن آالف المخالفات االنتخابية
ال يشــــــكل إعالن اســــــم الفائز في االنتخابات اإليرانية فارقا بالنســــــبة إلى مصير البالد 
التي يتحكم فيها املرشــــــد األعلى علي خامنئي، والذي يؤكد احملللون أن ما يهمه طوابير 

الناخبني الطويلة حتى يظهر شرعية االنتخابات، التي يشكك فيها املجتمع الدولي.

إيران ستبقى تحت عباءة المرشد أيا كان الرئيس الجديد

صندوق للدعاية ليس أكثر
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باختصار

◄ أكدت الشرطة البريطانية الجمعة 
أنها ”ملزمة“ بتوقيف جوليان أسانج 

إذا خرج من سفارة اإلكوادور في لندن 
حيث يقيم الجئا منذ حوالي خمس 
سنوات، وذلك بعد إسقاط السويد 

المالحقات ضده في قضية اغتصاب، 
لكن بسبب ”جنحة أقل خطورة“.

◄ كشفت نتائج استطالع للرأي أن 
نحو 75 بالمئة من المواطنين في 
العديد من دول االتحاد األوروبي 

يعارضون انضمام تركيا إلى التكتل.

◄ قالت اليابان إنها دفعت بمقاتالت 
الخميس بعد أن دخلت أربع سفن تابعة 

لخفر السواحل الصيني ما تعتبرها 
اليابان مياهها اإلقليمية قرب جزر 

متنازع عليها في بحر الصين الشرقي 
وتحليق جسم يشبه طائرة بال طيار 

قرب إحدى السفن.

◄ اتهمت شرطة نيويورك الجندي 
السابق في البحرية األميركية، ريتشارد 

روخاس بالقتل والشروع في القتل 
على خلفية حادث الدهس الذي وقع في 

ساحة تايمز سكوير الخميس وأسفر 
عن مقتل شخص وإصابة 22 آخرين.

◄ قال مسؤولون أميركيون إن إدارة 
دونالد ترامب فرضت عقوبات على 

أكبر قاض في فنزويال وسبعة آخرين 
من أعضاء المحكمة الفنزويلية العليا 
لحلها البرلمان الذي تقوده المعارضة.

◄ اتهمت األمم المتحدة، الجمعة، 
جيش جنوب السودان بارتكاب فظائع 
في بلدة ياي بجنوب البالد، وتتضمن 
الفظائع قتل 114 مدنيا على األقل بين 

يوليو 2016 ويناير2017.

◄ قال مسؤول أفغاني أن قنبلة 
موضوعة على جانب الطريق قتلت 11 
شخصا من عائلة واحدة بينما كانوا 

في طريقهم إلى حفل زفاف شرق البالد.

أقـــر البرلمان األلماني مشـــروع  } برلــني – 
قانـــون يشـــدد مجـــددا التعليمـــات الخاصة 
بترحيل الالجئيـــن المرفوضين والتعامل مع 
طالبـــي اللجـــوء، في خطوة تأتـــي بعد واقعة 
جنـــدي الجيـــش األلماني فرانكـــو إيه المتهم 

بانتحال صفة الجئ سوري.
وينـــص مشـــروع القانون المثيـــر للجدل 
والمقـــدم مـــن الحكومـــة، علـــى العديـــد من 
التشـــديدات المتعلقة بفتـــرة االحتجاز داخل 
ســـجن الترحيالت، واســـتخدام أســـاور قدم 
إلكترونية والتفتيـــش في محتويات الهواتف 

المحمولة بحوزة الالجئين.
كمـــا يتضمن مشـــروع القانـــون، الذي تم 
إقراره ليلة الخميس، على تقييد حرية الحركة 

بالنسبة إلى الالجئ، الذي ليس له حق اإلقامة 
في ألمانيا، ويرفض السفر طواعية، ويقدم في 

نفس الوقت بيانات خاطئة عن هويته.
وتزامـــن القرار مع اعترفات فرانك-يورجن 
فايســـه، الرئيس الســـابق للمكتـــب االتحادي 
للهجرة والالجئين في ألمانيا، باشـــتراكه في 
المســـؤولية عن واقعة جندي الجيش األلماني 
فرانكو إيه، المتهم بانتحال صفة الجئ سوري.

وقال فايسه في تصريحات لصحيفة ”زود 
األلمانية الجمعة ”ثمة  دويتشـــه تســـايتونغ“ 
أخطاء جســـيمة حدثت هنـــا، ويتعّين علّي أن 
أتحمـــل أنا أيضا المســـؤولية عن ذلك“. وأقر 
فايســـه بارتفاع مخاطر اتخاذ قرارات خاطئة 

بسبب عمليات التغيير هذه.

وكان المكتـــب قد أجرى فـــي نهاية 2016، 
جلســـة اســـتماع للجندي اليميني المتطرف، 
المنتحـــل لصفة الجئ ســـوري، بالفرنســـية، 
ومنحه فـــي أعقاب ذلك حمايـــة مقيدة كالجئ 
حرب قادم من ســـوريا. وتشتبه السلطات بأنه 

كان يخطط لشن هجوم إرهابي.
وســـيتيح مشـــروع القانون إلـــزام طالبي 
اللجوء، الذين ليســـت لديهـــم فرص في قبول 
طلباتهـــم، بالبقاء في مؤسســـات االســـتقبال 

األولى حتى نهاية إجراءات نظر طلباتهم.
وســـتزيد المدة القصوى لالحتجاز داخل 
حبـــس الترحيالت من أربعة إلى عشـــرة أيام 
بالنســـبة إلى الالجئين المرفوضين الواجب 
مغادرتهم للبالد، والذين تصنفهم الســـلطات 

على أنهـــم ”خطـــرون“، أي يمكـــن أن ينفذوا 
هجمات أو جرائم أخرى خطيرة، كما يوســـع 
القانون من نطاق الرقابة على هؤالء األشخاص 

باستخدام أساور القدم اإللكترونية.
وما يثير الجدل في هذا القانون على نحو 
خاص، أنـــه يمنح المكتب االتحـــادي للهجرة 
والالجئين، الحق في تحليل بيانات الهواتف 
المحمولـــة لطالبـــي اللجوء الذيـــن ال يملكون 

أوراق هوية، وذلك للكشف عن هوياتهم.
وحقوقيون  معارضـــون  ساســـة  ويوجـــه 
انتقـــادات قوية إلـــى هذه التعديـــالت، كانت 
الحكومـــة األلمانيـــة أعـــدت خـــالل األشـــهر 
الماضية لوائـــح مختلفة لتســـهيل ترحيالت 

الالجئين المرفوضين.

طالبو اللجوء يواجهون إجراءات متشددة جديدة في أملانيا

} غــاو (مــايل) – اختـــار الرئيـــس الفرنســـي 
ايمانويـــل ماكـــرون، أن تكـــون بدايـــة رحالته 
خـــارج أوروبا إلـــى مالي من أجـــل إعطاء بعد 
جديد لاللتزام العسكري لفرنسا الموجودة منذ 
أربع سنوات لمكافحة الجهاديين في هذا البلد، 
فيمـــا يواجه مطالـــب بإيالء أهميـــة لألوضاع 

اإلنسانية الصعبة فيها.
ووصل ماكرون إلى قاعدة جاو العســـكرية 
في شمال البالد حيث يتمركز نحو 1600 جندي 
فرنســـي. وأجرى محادثات مع الرئيس المالي 
إبراهيم أبو بكر كيتا. تتعلق بمكافحة اإلرهاب 
وملف منطقة الســـاحل والشـــق السياسي من 
الملف والتطبيق الصعب التفاقات السالم التي 

وقعت في 2015.
وقال ماكرون إن فرنســـا عازمة على العمل 
من أجل إقرار األمن في المنطقة وستسعى إلى 
تعزيز التعاون مع ألمانيا شريكتها في االتحاد 

األوروبي لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف ”ألمانيا حاضرة بقوة في عمليات 
الدعم“. وتابع القول ”أريد تقوية هذه الشراكة 
والتأكد من أن هـــذا االلتزام األلماني الموجود 
بالفعل يمكن تعزيزه (…) ألمانيا تعرف ما الذي 
يتعـــرض للخطر هنا، وهو جزء من أمن أوروبا 
ومستقبلنا. ال فرنسا وال ألمانيا جزر معزولة“.
ويـــرى مراقبون أنـــه بعد أقل من أســـبوع 
على توليه مهامه، ال يريد رئيس الدولة الجديد 
تأكيـــد ”تصميمـــه“ على مواصلـــة االلتزام في 
منطقة الســـاحل فحسب، بل إدراجها أيضا في 

إطار تعاون معزز مـــع ألمانيا. وقال محيطون 
به إنه ينوي أيضا استكمال التحرك العسكري 
باســـتراتيجية مســـاعدة تنموية، كمـــا تطالبه 

أصال منظمات للعمل اإلنساني.
واختـــار اإلليزيـــه غـــاو ألنها أكبـــر قاعدة 
للقوات الفرنســـية المشـــاركة فـــي عمليات في 
الخـــارج. ويتمركز نحو 4 آالف جندي فرنســـي 
في مالي الواقعة في غرب أفريقيا، ودول أخرى 

المكلفة  عبر الساحل، في إطار ”عملية برخان“ 
بمحاربة اإلرهاب.

وقالـــت مصـــادر فـــي محيط ماكـــرون إنه 
يرغب أكثر من ســـلفه فرنسوا هوالند التركيز 
على التعـــاون الدولي في مكافحة اإلرهاب مع 
الدول األوروبية األخـــرى، وخصوصا ألمانيا 
أكبر دولة مساهمة في بعثة األمم المتحدة في 

مالي (مينوسما).

وأضافت أن فرنســـا ”تريد دفعا فرنســـيا 
ألمانيا لتلعب أوروبا دورا متزايدا في ملفات 
األمـــن والدفاع، بما فـــي ذلك ملفـــات أفريقيا 
والساحل“. وقد بحث في هذه المسألة االثنين 

مع المستشارة األلمانية أنجيال ميركل.
والمحـــور الجديد اآلخـــر المعلن هو مزيد 
من الربط بين المعاجلة العسكرية وسياسات 
التنمية، وما يدل عليه هو وجود المدير العام 
الوكالة الفرنســـية للتنمية في الوفد، كما قال 

محيطون برئيس الدولة.
وتطالب منظمات إنســـانية عديدة بالعمل 
علـــى هـــذا الجانب، حيـــث ترى أن الوســـائل 
العســـكرية وحدهـــا لـــن تحل مشـــكلة أعمال 

العنف التي تهز مالي.
وقـــال االتحـــاد الدولي لمنظمـــات حقوق 
اإلنســـان إن السياسة الفرنســـية في أفريقيا 
”محض عســـكرية“ ومفرطة في ذلـــك، وعليها 
”االســـتثمار في قطـــاع الحوكمـــة“ و“مكافحة 
اإلفـــالت مـــن العقـــاب“ عبـــر ”إعـــادة توجيه 
مســـاعدتها الحكوميـــة إلى العدالـــة“، مدينا 
”مســـتوى غير مســـبوق من غيـــاب األمن“ في 

مالي.
ودعـــت منظمـــات دولية أخـــرى  الرئيس 
الفرنســـي إلـــى ”حـــض رئيـــس مالـــي على 
التصـــدي للمشـــاكل التي أدت إلـــى عقود من 
عدم االستقرار وخصوصا الحكومة الضعيفة 
والفساد المستشـــري وانتهاكات قوات حفظ 

النظام“. رسائل سياسية من قاعدة عسكرية

ماكرون يختار مالي للتأكيد على املصالح الفرنسية في محاربة اإلرهاب
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وصفوا االنتخابات اإليرانية 
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اإليرانيون ينتخبون رئيسهم وهم 
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} طهران – قبل يوم واحد من وصول الرئيس 
األميركي دونالد ترامب إلى السعودية، ضمن 
جولتـــه اخلارجية األولى، عاشـــت إيران على 
وقـــع االنتخابـــات الرئاســـية التـــي ال تعني 
نتائجها الكثير بالنســـبة إلى اإليرانيني فيما 
تهـــّم العالـــم اخلارجـــي أكثر، ومـــن ذلك أنها 
ســـتحدد مالمح العالقة املقبلة مع إيران وفق 

توجهات الرئيس.
وأيضـــا  الرئاســـية  االنتخابـــات  وتعـــد 
البلديـــة التي جرت بالتزامن معها، بالنســـبة 
إلـــى الناخبـــني اإليرانيني اختيـــارا بني رؤى 
متنافســـة للبـــالد، فيما يشـــتركون مع الرؤى 
اخلارجية في أن توجهات النظام هي املشكلة 
وليـــس مـــن يتولى الرئاســـة. لذلك، ســـتبقى 
األنظـــار تتطلع نحو ”انتخابات“ أخرى أشـــد 
حساسية وخطورة، وهي تلك املتعلقة باختيار 

املرشد األعلى الثالث.
وتطور مع قيام اجلمهورية اإلســـالمية في 
إيران ســـنة 1979 نظام سياســـي معقد يتولى 
مبقتضاه الرئيـــس وحكومتـــه باإلضافة إلى 
البرملان مهّمة اإلدارة اليومية لشـــؤون البالد، 
في حني ميسك املرشد األعلى بزمام كل األمور 
وحتديد مالمح السياسة اخلارجية وتساعده 
مؤسســـات مثل احلـــرس الثوري والباســـيج 
اللذين يقومان بدور ”األوصياء على الثورة“.

وال ميلـــك الرئيـــس فـــي إيران أي ســـلطة 
علـــى الركيزتـــني األساســـيتني ألهـــم ملفـــني 
إيرانيني وهما: برنامج الصواريخ الباليستية 
وامليليشـــيات الشـــيعية التي تخدم املشـــروع 
اإليراني في الشـــرق األوســـط. لذلك يرى نادر 
أوســـكوي، وهـــو مستشـــار أقدم فـــي مجال 
السياســـات للقيـــادة املركزيـــة األميركية، أن 
انتخاب رئيس معتدل أو محافظ ال يشكل فرقا 

وال يقلل من مستوى التهديد.

انتخابات غير عادلة

تعد هـــذه االنتخابات، وهـــي األولى التي 
جتـــري بعـــد رفـــع العقوبـــات االقتصاديـــة، 
استفتاء على مسار البالد احلالي فيما يتعلق 

باالنفتاح على الغرب. 
وتبدو املنافســـة على أشـــدها بني تيارين 
األول يسعى للحفاظ على مراكزه ومكتسباته، 
على رأســـه احلرس الثـــوري، والثاني يرغب 

فـــي التحـــرك داخل دائـــرة أكثر اتســـاعا في 
التعامل مـــع الغرب الذي مازال متشـــككا في 
قدرة إيـــران على االلتزام باتفاقاتها كما انتقد 
بشدة سير العملية االنتخابية ووصفها بغير 

الدميقراطية.
وقـــد وّجـــه نواب فـــي البرملـــان األوروبي 
بيانا شـــديد اللهجة إليران، جـــاء فيه أنه في 
هـــذه االنتخابات غير العادلـــة باعتبار أنه ”ال 
يحـــق للمعارضة املشـــاركة فيهـــا، وأن جميع 
املرشـــحني يجب عليهـــم أن يكونـــوا مؤمنني 
مببدأ والية الفقيه. كما أن هناك مؤسسة غير 
منتخبة باســـم مجلس صيانة الدستور الذي 
يتم تعيني أعضائـــه من قبل آية الله خامنئي، 

حتدد أهلية معظم املرشحني“.
وفي تقييم مشابه، قال جون بولتون، سفير 
الواليات املتحدة الســـابق لـــدى األمم املتحدة 
واملساعد األســـبق لوزير اخلارجية األميركي 
في شـــؤون األمن الدولي، إن ”نظام آيات الله 
في إيران سينهار إذا أجرى انتخابات حرة“. 

وبـــّني بولتـــون فـــي معـــرض تعليقه على 
االنتخابات اإليرانية أنه ”من السهل التالعب 
بهـــذه االنتخابات وحدوث تزوير فيها في ظل 
األنظمة واإلجـــراءات القائمة في إيران، حيث 
أن املرشـــحني ليســـوا أصحاب خيار، بل يتم 
انتقاؤهـــم بدقـــة خاصة مـــن قبل آيـــات الله، 
ويتم ترشيح أفراد يتم تأييد أهليتهم من قبل 
مجلـــس صيانة الدســـتور، وبالتالـــي من قبل 

املرشد أيضا“. 

وقـــال ”مهما كانت نتيجة االنتخابات، فإن 
الســـلطة العليا تبقى بيد املرشد، وباعتقادي 
أن الشـــعب اإليرانـــي يعتقـــد أن الرئيـــس مت 

اختياره مسبقا“.

تراجع الشعارات األيديولوجية

تشـــير البيانـــات األخيرة التـــي أدلى بها 
خامنئي والعديد من املرشـــحني الرئيســـيني 
للرئاسة إلى أنهم يعتبرون األزمة االقتصادية 
نقطـــة الضعـــف الرئيســـية في عهـــد الوالية 
األولـــى حلســـن روحانـــي، وهي أزمـــة قادرة 
علـــى التســـّبب في أزمـــة أمنية تهـــّدد البالد، 
خاصة وأن نظام الولي الفقيه فشل في الوفاء 
بوعـــوده األيديولوجيـــة علـــى مـــدى العقود 

األربعة املاضية.
فـــي  الباحـــث  خلجـــي،  مهـــدي  ورصـــد 
خـــالل  مـــن  للدراســـات،  واشـــنطن  معهـــد 
املناظرات التلفزيونيـــة والعديد من خطابات 
احلملـــة االنتخابيـــة، أنه جـــرى التركيز على 
موضوعـــني هما: الوعـــد بإخـــراج البالد من 
األزمـــة االقتصادية، واّتهـــام بعضهم البعض 
بالفســـاد االقتصادي، مقابل غياب شبه كامل 
للقضايـــا اإلســـالمية وأيديولوجيـــة النظـــام 
عـــن االنتخابات، وهمـــا نقطتـــان محوريتان 
اإليرانية.  السياســـية  للحمالت  ومنوذجيتان 
ومـــن املثير لالهتمام أنه حتى املرشـــد األعلى 
جتّنب اإلشـــارة إلـــى القضايا اإلســـالمية في 

خطابـــه األخير حـــول االنتخابـــات، وبدال من 
ذلك حّث على التركيـــز على دور االقتصاد في 

احلفاظ على األمن القومي.
ويرى خلجي أنـــه مع فقدان األيديولوجية 
اإلســـالمية لتأثيرهـــا املغـــري، فإن الســـبيل 
الوحيد إلطالة أمـــد حياة النظام هو اإلصالح 
االقتصـــادي. إّال أّن آفاق هذا اإلصالح ال تبدو 
مشرقة نظرا للسلطة احملدودة جدا التي ُمتنح 
للرئيس، والتدخل املســـتمر من قبل الكيانات 
القويـــة غير اخلاضعة للمســـاءلة في اقتصاد 
البـــالد، والتـــي يأتي علـــى رأســـها احلرس 

الثوري.
وقـــال علـــي ألفونه، الباحث لـــدى مجلس 
األطلســـي والذي أجرى بحثا موســـعا بشأن 
احلرس الثوري، ”هذه االنتخابات ليست فقط 
مـــن أجل اختيار الرئيـــس وإمنا تتعلق أيضا 
باخلالفة بعد خامنئي“. وتابع ”يعتقد احلرس 
الثـــوري أن هذه فرصته للقضـــاء نهائيا على 
التكنوقراط والتحكم فـــي عملية اخلالفة بعد 

خامنئي“.
وســـتقوم هيئة مجلس اخلبـــراء، التي مت 
انتخابها العام املاضي لفترة 8 سنوات وحقق 
فيها املعتدلون تقدما طفيفا باختيار املرشـــد 

األعلى. 
وحســـن روحانـــي نفســـه عضو فـــي هذا 
املجلـــس بوصفه أحـــد أكبـــر احلاصلني على 
أصـــوات وقد اكتســـح هـــو وحلفـــاؤه تقريبا 

مقاعد العاصمة طهران.
ولكـــن أعضـــاء كثيرين باملجلس ليســـوا 
مرتبطـــني بقوة ســـواء باملعســـكر اإلصالحي 
أو التقليـــدي، كمـــا أن اجلبهـــة التي تفوز في 
انتخابات الرئاســـة قد تكســـب ميزة مبحاولة 
تعزيز التأييد ملرشحها ملنصب الزعيم األعلى.

ويســـتقوي احلرس الثوري برجال الدين 
الذين يتمتعون بامتيـــازات ضخمة، ومن هنا 
جاء اختيارهم على إبراهيم رئيســـي، ســـادن 
العتبة الرضوية املقدســـة، املؤسسة اخليرية 

األكثر ثراء في العالم اإلسالمي. 
ويتمتع آيات الله بامتيازات كبرى، فمنهم 
يتم اختيار املرشد األعلى ووزير االستخبارات 
ورئيس الســـلطة القضائيـــة ومجلس خبراء 
القيـــادة، ونصـــف أعضـــاء مجلـــس صيانة 

الدستور الذي يتمتع بنفوذ كبير.
ويقـــول مهدي خلجي إن هـــذه االمتيازات 
ساهمت في حتّول املؤسسة الدينية من منظمة 
تقليدية تعتمد على املـــوارد الدينية إلى كيان 
عمالق له نظام بيروقراطي محّدث واستخدام 
غيـــر محدود للمـــوارد الوطنيـــة والقدرة على 

منافسة القطاع اخلاص على كافة اجلبهات. 

الحرس الثوري يقود التغيير

كان ظهور الرئيس السابق محمود أحمدي 
جنـــاد، وهو سياســـي مـــن خارج املؤسســـة 
الدينية وصل إلى الســـلطة بدعم من املرشـــد 
األعلـــى واحلـــرس الثـــوري وتفـــوق على آية 
الله أكبر هاشـــمي رفســـنجاني فـــي صناديق 
االقتـــراع، شـــّكل حدثا هاما في مســـار حتّول 

املشـــهد احلكومي من حكومة يترأسها رجال 
الدين إلى نظام يقوده ”إســـالميون من خارج 

املؤسسة الدينية“. 
وكان احلــــرس الثوري احملرك الرئيســــي 
لهــــذا التغيير، ومن الصعــــب اليوم إيجاد أي 
منحى من احلياة العامة أو الشــــخصية، بدءا 
من االقتصــــاد ومرورا بالسياســــة اخلارجية 
ووصــــوال إلــــى البرنامج النــــووي، ال يخضع 

لسيطرة احلرس الثوري.
وعلى الرغم من توسع الشبكة االجتماعية 
لرجال الدين واســــتعانتهم باملزيد من املوارد 
احلكوميــــة لتوجيه التفكير العام فقد خســــر 
هؤالء سلطتهم االجتماعية، وانعدام أهميتهم 
في احلمالت السياســــية مثال من أمثلة كثيرة 

على هذا التراجع. 
وبلغ قلق رجــــال الدين من تراجع نفوذهم 
حّد التشــــهير به على املأل، كمــــا يقول مهدي 
خلجــــي. ففي عــــام 2016، قام مكتــــب التوعية 
اإلســــالمية، وهو منظمة دينية ضخمة تابعة 
للنظام وخاضعة إلشراف خامنئي، بعقد ندوة 
حتت عنوان ”الهيبة السياســــية االجتماعية 
لرجــــال الدين في العقد الرابع من اجلمهورية 

اإلسالمية“.
تطــــرق املتحدثــــون إلــــى أســــباب تراجع 
مكانتهم السياسية واالجتماعية، وأقّروا بأن 

املشكلة وصلت إلى مرحلة حاسمة.
ورّدًا على اإلفراط في تسييس رجال الدين، 
نشــــأ جيل جديد من طــــالب احلوزات العلمية 
الذين حاولوا النأي بأنفســــهم عن السياسة. 
غيــــر أن هذه النزعة أثــــارت قلق خامنئي إلى 
حّد هائل، األمر الذي دفعه إلى إحكام قبضته 

على إدارة املؤسسة الدينية. 
ويخلــــص مهــــدي خلجــــي إلــــى أنــــه من 
املفارقات، أن نظرية ”والية الفقيه“ قد قّوضت 
مفهــــوم ”الفقه“ منذ ثــــورة عام 1979. فقد رأى 
رجال الدين الشيعة على اختالف مستوياتهم 
لكي يصبحوا  قّلة اجلدوى من دراسة ”الفقه“ 
”فقهــــاء“ عندمــــا يعاملهم املرشــــد األعلى كما 
ُيعاِمــــل أي شــــخص آخــــر، بإرغامهــــم علــــى 
اإلطاعــــة ألحكامه وحده حول جميع املســــائل 
الدينية وغيــــر الدينية. وبالفعــــل فإن ”والية 
متنح املرشــــد األعلى صالحية فريدة  الفقيه“ 
لتخطي الشريعة اإلسالمية كلما تعارضت مع 

مصالح النظام.
 ولكن مع تراجع مكانة رجال الدين شــــيئا 
فشــــيئا، فســــوف يتعني على النظام مضاعفة 
اجلهود احلاليــــة الســــتراتيجيته، واالعتماد 
علــــى التدابيــــر األمنيــــة أكثر من الســــلطات 
الروحية لضمــــان بقائه، وهو ما ســــيقوم به 

احلرس الثوري.

[ تغيرات اجتماعية تقلق {األوصياء على الثورة}  [ نظرة الخارج إليران لن تتغير، المشكلة في توجهات النظام ال في من يتولى الرئاسة
اإليرانيون ينتخبون رئيسهم وهم يتساءلون: من سيخلف المرشد األعلى

«الفرق بين المعتدلين والمتشددين كذب، ألن من يرشح نفسه يتم اختياره فقط عندما يتم تأييد أهليته من قبل مجلس صيانة 
الدستور ويباركه المرشد أيضا. لذلك ال توجد انتخابات حرة ونزيهة للشعب اإليراني».

جون بولتون
سفير الواليات املتحدة السابق لدى األمم املتحدة

ــــــران علي  ــــــى في إي حــــــّذر املرشــــــد األعل
خامنئي، قبل يومني من انطالق االنتخابات 
ــــــالده، من أن الغــــــرب يخطط للتأثير  في ب
ــــــى االنتخابات في ســــــباق قــــــد يحدد  عل
ــــــة اإلســــــالمية لألعوام  ــــــم اجلمهوري معال
ــــــة. ورغم أن حتذيرات خامئني تعتبر  املقبل
تقليدية إال أن اخلبراء واملتابعني ملجريات 
االنتخابات الرئاســــــية والبلدية يرون أنها 
تأتي في ســــــياق مختلف هذه املرة، حيث 
تواجه إيران أزمات في الداخل واخلارج، 
فيما عينهــــــا على صحة املرشــــــد األعلى 
ــــــر الختيار  وســــــط أحاديث عــــــن التحضي
املرشــــــد األعلى الثالث؛ ومن هذا السياق 
اســــــتمدت انتخابات اجلمعة أهميتها، في 
حني أن بقية العوامل األخرى، مثل العامل 
االقتصادي واحلريات واألقليات واالتفاق 
النووي، هــــــي أوراق انتخابية ال ينتظر أن 
تشــــــهد تغييرا كبيرا في املرحلة الرئاسية 

القادمة.

الصندوق ال يأتي بالتغيير

هذه االنتخابات ليست فقط من أجل اختيار الرئيس وإنما تتعلق أيضا بخالفة خامنئي ومستقبل الثورة

مع فقدان األيديولوجية اإلسالمية 
الســـبيل  فـــإن  املغـــري،  لتأثيرهـــا 
الوحيد إلطالة أمد حياة النظام هو 

اإلصالح االقتصادي

◄

اإليرانية
االنتخابات 
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} الرياض – يصف ســـامين هندروس، اخلبير 
األميركي في شـــؤون اخلليـــج العربي، الرحلة 
األولى للرئيـــس األميركي إلى اخلـــارج بأنها 
رحلة طموحة إلى حّد كبير على مستوى كل من 
اجلغرافيا (الرياض والقدس وبيت حلم وروما 
وبروكســـل وصقليـــة) والسياســـة (اإلرهاب، 
وإيران، والســـالم في الشـــرق األوسط، وحلف 

”الناتو“، واالقتصاد العاملي).
ولكـــن بغـــض النظر عـــن أهميـــة الزيارة 
ودالالتهـــا، يأمـــل اخلبيـــر األميركـــي روبرت 
ساتلوف، وهو املدير التنفيذي ملعهد واشنطن 
لدراسات الشرق األدنى، في أن ال تتوقف اإلدارة 
األميركية عنـــد املنحى الرمزي للزيارة، فاليوم 
سيتســـنى لترامب فرصة نادرة في السعودية، 
وإسرائيل والحقا في بروكسل، حيث سيشارك 
فـــي قمة حللـــف الناتو لتوجيه دفـــة التحالف 
الـــذي تقوده الواليـــات املتحـــدة واجلمع بني 
الدول التي تســـعى إلى االستقرار، نحو اجتاه 

يعزز املصالح املشتركة لهذه البلدان.
قال الســـيناتور الدميقراطي كريس مورفي 
عن زيارة ترامب للســـعودية ولقائه مع زعماء 
دول إسالمية ”بالتأكيد هي زيارة مهمة، لكن ال 
أتوقع أن تأتي بنتائج مهمة“، بدورها ال تتطلع 
الرياض وقادة الدول املشـــاركة في القمم التي 
تســـتضيفها على خلفية الزيارة، إلى تغييرات 
كبيـــرة وجذرية، وقد تعلمـــوا الدرس جيدا من 
سنوات حكم أوباما، لكنها أيضا ستضع على 
طاولة الرئيس األميركـــي، املعروف بصراحته 
العالية، والتي قد تكسر القواعد الدبلوماسية 
أحيانـــا، مقترحـــات واتفاقات تفيـــد الطرفني 
ومن شـــأنها أن تضع املنطقة على بداية طريق 

االستقرار.

وقـــد تكـــون جولـــة تســـتمر تســـعة أيام 
وإســـرائيل  للســـعودية  زيـــارات  وتتضمـــن 
والفاتيكان وحلف شمال األطلسي مهمة صعبة 
علـــى أي رئيس، لكـــن بالنســـبة لترامب الذي 
حتاصره التســـاؤالت في الداخل بشـــأن صلة 
إدارته بروسيا وإقالته ملدير مكتب التحقيقات 
االحتـــادي جيمـــس كومي، فقد تكـــون اجلولة 
أكثر إرهاقا ال سيما وأنها األولى له منذ توليه 

منصبه.
ورّد وزير اخلارجيـــة األميركية على القلق 
والشكوك اللذين سيستقبل بهما ترامب خالل 
جولتـــه، مؤكـــدا أن الشـــرق األوســـط والعالم 
ينتظران بترقب كبير أول جولة خارجية يقوم 

بها الرئيس دونالد ترامب. 

تغيير مواقف

نفى تيلرســـون املخـــاوف مـــن أن األزمات 
التي تالحق ترامـــب داخل بالده أحلقت ضررا 
مبكانتـــه الدوليـــة، قائال إن رحلتـــه اخلارجية 
هي مؤشـــر على عودة الـــدور القيادي احليوي 
للواليات املتحدة. وأضاف أن حكومات الشرق 
األوســـط وآسيا وأفريقيا تضررت من ”اإلهمال 
والرفـــض التـــام“ ملخاوفهـــا فـــي ظـــل اإلدارة 

األميركية السابقة.
وصـــرح للصحافيـــني بأن تلـــك احلكومات 
”مســـتعدة إلعادة احلـــوار مع أميـــركا… وهذا 
هـــو هدف هذه الزيارة، أي التعبير عن رســـالة 
أن ’أميـــركا عادت‘، لكن أميركا العائدة ســـتجد 
منطقـــة مختلفـــة وحلفـــاء طـــوروا عقيدتهـــم 
بالهجـــوم  يبـــادرون  وأصبحـــوا  الدفاعيـــة 
ويســـتخدمون األســـلحة التي يدفعون مقابلها 

املليارات“.

ال شـــك فـــي أن الرئيـــس األميركـــي يفتقد 
لالطالع السياســـي الكبير بشـــأن امللفات في 
املنطقة والسياسة اخلارجية عموما، لكن تغير 
مواقفـــه في بعض امللفات بعد تســـلمه ســـيما 

ملنصبه تكشف أنه ”مستمع جّيد“. 
ويقول بني فيشـــمان، املدير السابق ملكتب 
شـــمال أفريقيـــا في مجلس األمـــن القومي في 
عهـــد الرئيس باراك أوباما للفترة ما بني 2009 
و2013، ”إن القـــادة األجانـــب يضطلعون بدور 
مهم في تعليم الرئيس دونالد ترامب السياسة 

اخلارجية“.
ويســـتحضر كأمثلـــة على ذلـــك موقفه من 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني ونقل السفارة 
األميركية إلى القدس، وأيضا التغيير الطارئ 
على حديثه بشـــأن حلف شمال األطلسي الذي 
ســـبق وأن قـــال عنـــه إن ”الناتـــو عفـــى عليه 
الزمـــن“، لكن البيت األبيـــض أكد على إثر لقاء 
ترامـــب باألمني العام حلف شـــمال األطلســـي 
ينس ســـتولتنبرغ أن ”ترامب يتطّلع إلى لقاء 
نظرائه في حلف شـــمال األطلسي، للتأكيد من 
جديد على التزامنا القوي جتاه احللف وبحث 
القضايا املهمة له، خاصة تقاســـم املســـؤولية 
بني احللفاء ودور احللف في محاربة اإلرهاب“.

ويقول فيشمان إنه ”من الواضح أن العاهل 
األردني امللك عبدالله الثاني والرئيس الصيني 
شـــي جني بينغ واألمـــني العـــام ملنظمة حلف 
شـــمال األطلســـي ينس ســـتولتنبرغ قد أثروا 
علـــى مواقف ترامب مـــن النزاع اإلســـرائيلي 
الفلسطيني وســـوريا وكوريا الشمالية وحلف 
الناتـــو. وقد حـــّذروه جميعهم مـــن التحوالت 
اجلذرية في السياسة ومن الواضح أنه أصغى 

مليا إليهم“.
وتعطي هـــذه األمثلة مبـــررا ألهمية القمم 
التي ســـتعقد على خلفية زيارة ترامب للمملكة 
العربية الســـعودية، وتعكس أيضا استيعاب 
الريـــاض ملالمـــح اإلدارة األميركيـــة اجلديدة 
مبا جعلهـــا حتول زيـــارة الرئيـــس األميركي 
إليهـــا إلى قمة متعـــددة األبعـــاد واملواضيع، 
ومناســـبة ليلتقـــي فيهـــا أكبر عـــدد ممكن من 
القادة واملسؤولني العرب واملسلمني لتوضيح 
وجهات النظـــر ومحاولة التقريـــب بينها قدر 

اإلمكان.
ويقارن روبرت ســـاتلوف بني زيارة باراك 
أوبامـــا للقاهرة في 2009 وزيـــارة ترامب التي 
تنطلـــق اليـــوم من الريـــاض، مشـــيرا إلى أن 
رحلـــة ترامب األولى إلى اخلـــارج من الرياض 
والقدس، في إشارة تهدف إلى اإلظهار للشرق 
األوســـط والعالم أجمع على السواء بأن حقبة 
بـــاراك أوبامـــا فـــي السياســـة اخلارجيـــة قد 

أصبحت شيئا من املاضي.
وفـــرت الســـعودية لترامـــب فرصـــة عقد 
اجتمـــاع ضخم مع امللـــوك والزعمـــاء العرب 
واملسلمني، بدءا من سلطنة بروناي في جنوب 
شـــرق آســـيا، إلى النيجر في أفريقيا، وصوال 
إلى تركيـــا. ووصف الباحث في معهد املجلس 
األوروبـــي للعالقـــات اخلارجيـــة آدم بـــارون 
الدعـــوة التـــي وجهتهـــا الرياض إلـــى القادة 
والزعماء العرب واملسلمني بأنها ”مؤشر على 
الريادة اإلقليمية للســـعودية وتظهر مدى قدرة 
اململكة الســـنية على جمع قادة مسلمني حتت 

سقف واحد مع ترامب“.
وقال روبرت ساتلوف ”كان أوباما توجه في 
خطابه إلى نفسه بدال من املسلمني الذين يفوق 
عددهـــم املليار نســـمة في العالم، فـــإن ترامب 
ســـيخاطب قادتهم وبشـــكل مباشـــر وبخطاب 
يتوقع أن يكون واقعيا وعمليا، ســـيطالب فيه 
ترامب الدول اإلسالمية باالضطالع بدورها في 
احلـــرب على اإلرهاب، فيما ســـترد هذه الدول 
بدورها أنها قادرة على ذلك ومستعدة للتحالف 
شرط أن يكون هناك توازن في السياسات وفي 
التعامل مع مختلف مســـببات عدم االســـتقرار 

والفوضى في املنطقة“.

في رده على سؤال حول املطلوب من القادة 
العرب واملســـلمني خالل تلك القمم، قال الكاتب 
القطري جابر احلرمي ”من املهم أن تكون هناك 
لغة واحدة يتحدث بها القادة العرب واملسلمون 
خـــالل لقائهم ترامـــب ليؤكدوا موقفـــا موحدا 

حيال قضايا العاملني العربي واإلسالمي”. 
فـــي املقابل، يرى روبرت ســـاتلوف أن على 
ترامـــب االســـتفادة مـــن اجتماعه مـــع القادة 
املســـلمني في الرياض القتراح شـــراكة جديدة 
تتصـــدى للثنائي املتمثل بالتطرف اإلســـالمي 
الـــذي يهـــدد الســـالم واألمـــن في العالـــم، أي 
اجلهادية الســـنية لتنظيمي الدولة اإلســـالمية 
والقاعدة وما شـــابههما من التنظيمات الفاعلة 
الفرعيـــة واحلـــركات واجلماعـــات ذات الفكر 
املماثل من جهة، وبائتالف الدول وامليليشيات 

والوكالء الذي تتزعمه إيران من جهة أخرى.

على خطى نيكسون؟

دفعت مجموعـــة من املواقف إلـــى املقارنة 
بني الرئيـــس الـ37 للواليات املتحدة ريتشـــارد 
نيكسون والرئيس الـ45 دونالد ترامب، بدءا من 
االســـتراتيجية في التعامل مع الصني وروسيا 
وصـــوال إلى قضية التواصل مع روســـيا التي 
تهـــدد مســـتقبل ترامب فـــي البيـــت األبيض. 
وتالحـــق أصداء هـــذه القضية ترامب عشـــية 
جولته اخلارجية، والتي فرضت بدورها مقارنة 

جديدة بينه وبني نيكسون.
وفي سنة 1974 زار نيكسون اململكة العربية 
الســـعودية وهو في أوج فضيحة ووتر غايبت، 
وراهن في ذلك الوقت على السياسة اخلارجية 

وما ســـتخرج به زيارته إلى الرياض ليقلل من 
الضغـــط الذي يواجهه بســـبب تلك الفضيحة. 
واستنجد نيكسون في تلك الرحلة، التي قادته 
أيضا إلى ســـوريا، مبلف الســـالم في الشـــرق 
األوســـط واالســـتقرار في املنطقة التي مازالت 
متأثـــرة بتداعيات حرب أكتوبر 1973. رغم ذلك، 
لـــم يكن أمـــام نيكســـون غير االســـتقالة، التي 

جاءت بعد تلك الرحلة بشهرين.
اليـــوم، يبـــدأ ترامـــب أول زيـــارة خارجية 
لـــه وهو يواجـــه فـــي الداخل فضيحة بشـــأن 
تعاملـــه مـــع حتقيـــق فـــي تعامـــالت حملتـــه 
االنتخابية مع روســـيا. وســـيعمل على حتقيق 
أكبـــر قدر من املكاســـب التي ميكـــن أن تخفف 
عليه ضغـــط الداخل، خصوصا على مســـتوى 
الصفقات االقتصادية، حيث ستشكل الصفقات 
واالســـتثمارات التـــي مت اإلعـــالن عنها فرصة 
خللق الوظائف وحتقيق الوعـــود االقتصادية 

التي وعد بها.
وقد أعلنـــت وكالة بلومبيـــرغ عن تخطيط 
أرامكو الســـعودية لتوقيع ما ال يقل عن عشـــر 
اتفاقيات مع مجموعة من الشـــركات األميركية. 
ويعقد الســـبت فـــي الرياض منتدى ســـعودي 
أميركـــي لرؤســـاء الشـــركات التنفيذيـــني من 
املنتظـــر أن يتم فيه توقيع عـــدد من الصفقات 
في مجـــاالت الدفاع والكهربـــاء والنفط والغاز 

والصناعة والكيماويات. 
كمـــا تصـــدر تراخيـــص جديدة لشـــركات 
أميركية للعمل في اململكة. وقال البيت األبيض 
إن اململكة دخلت املرحلة األخيرة من التفاوض 
على صفقـــة ســـالح قيمتها 100 مليـــار دوالر. 
ويســـتبعد املتابعون أن يالقـــي ترامب مصير 

نيكســـون، ألن املرحلة الراهنة على املســـتوى 
السياســـة اخلارجية أساســـا، تتطلب رئيســـا 
كترامـــب ويبـــدو أن أجندة زيارتـــه اخلارجية 
األولـــى ميكن أن تضمـــن له حصانـــة، في ظل 
حديثه عن السالم في الشـــرق األوسط وإعادة 
التنظيـــم اإلقليمـــي واحلـــرب علـــى اإلرهاب، 
وفـــي وقـــت يعاني فيـــه احللفـــاء األوروبيون 
من خطـــر التفـــكك، فيمـــا توفر روســـيا مظلة 
إليران، ســـيتوجه للحلفاء اخلليجيني من أجل 
تبني مشـــاريع مضـــادة للتهديـــدات اإليرانية 
واإلرهابية ومحاولة تدارك األحداث في سوريا 
مقابـــل دعم أميركي للحلفاء في اليمن والعراق 

حلصار النفوذ اإليراني.
ومـــن املتوقـــع أن يلقـــى ترامب اســـتقباال 
حـــارا من الزعماء في الســـعودية وإســـرائيل، 
لكن التساؤالت بشـــأن وجهات نظره من اتفاق 
إيران النووي والتزامه جتاه أمن حلف شـــمال 
األطلســـي والتشـــكك في اتفاق باريس للمناخ 
قد تؤجج التوتر خـــالل اجتماعات مع نظرائه 
األوروبيني في بروكســـل وصقلية. مع ذلك يرى 
روبرت ســـاتلوف أن التقـــدم احلقيقي ميكن أن 
يحـــرز إذا عزز ترامب خبرتـــه الفريدة في ”فن 

الصفقات“.

[ الرياض تجمع ترامب بعدد هام من القادة العرب والمسلمين  [ الرئيس األميركي سيوظف خبرته في فن الصفقات إلنجاح جولته
ماذا يمكن أن يحقق ترامب في السعودية

«القمم الثالث بدون شـــك ســـتصنع تحوال تاريخيا في مصالح األمتين العربية واإلســـالمية وترســـل رســـالة دولية للعالم أن العرب 
والمسلمين موجودون وشركاء مع الغرب في صنع السالم».

خليل اخلليل 
عضو سابق في مجلس الشورى السعودي

دعا خبراء ومحللون خليجيون وعرب، القادة العرب واملســــــلمني إلى توحيد مواقفهم جتاه 
قضايا وأزمات املنطقة واألمة وخاصة القضية الفلســــــطينية واألزمة الســــــورية وتدخالت 
إيران واإلســــــالموفوبيا خالل قممهــــــم املرتقبة مع الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب في 
الرياض. واعتبروا أن الفرصة اليوم متاحة لتجاوز املاضي والعمل على ترســــــيخ صورة 
جديدة تظهر فيها دول العاملني العربي واإلسالمي بشكل احلليف النّدي ال احلليف التابع.

على طريق إعادة بلورة النظام العالمي

روبرت ساتلوف: 
زيارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى الشرق األوسط قد 

تطلق عجلة أمور كبيرة

ترامب في أوروبا والشرق األوسط في أول زيارة خارجية

ترامب في 
السعودية

الخبراء يعتبـــرون أن الفرصة مهيأة 
ملناقشة تشـــكيل تحالف قوي مع 
الواليات املتحدة للحد من تدخالت 

إيران ومواجهة اإلرهاب

◄
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} أصبح مشروع ”تصدير الثورة“ الذي عمل 
اإليرانيون على نقله إلى محيطهم العربي 

مجرد ذكرى ليس ألن احمليط العربي محصن 
ضد األفكار الوافدة والشعارات التي تريد أن 
تقلب العالم رأسا على عقب، والدليل انضمام 

اآلالف من الشباب إلى تنظيمات متشددة 
مثل داعش والقاعدة. ولكن ألن الثورة، على 

طريقة رجال الدين، قد فشلت متاما في الداخل 
اإليراني، ولم تعط منوذجا مشرفا ميكن أن 
يغري الشباب العربي على تبنيه، والنضال 

ألجل متثله.
ويستطيع املتابع ألخبار احلمالت 
االنتخابية ملرشحي الرئاسة في إيران 

أن يكتشف أن الثورة حتولت إلى ماكينة 
بيروقراطية كبرى تدهس أحالم املاليني 
من اإليرانيني، وال تعطيهم غير الوعود 

والشعارات، وأنها تزيدهم أزمات ويأسا عاما 
عن آخر.

وما يجعل التعافي من األزمة أمرا 
مستبعدا في املدى املنظور أن القيادة الدينية 

والسياسية ال تبحث عن حلول حقيقية 
لتجاوز الوضع الصعب لإليرانيني على 

املستوى االقتصادي واالجتماعي. ولم يحقق 
رفع العقوبات الدولية شيئا يذكر في مهمة 

حتسني واقع الناس، بل تفكر القيادة في 
استثمار األموال التي يوفرها رفع العقوبات 

في مجال تثبيت الدور اإليراني إقليميا، 
وإنفاقها على التسليح، أو على األحزاب 

والتنظيمات املوالية لها في البحرين ولبنان 
واليمن والعراق وفي غيرها من الدول.

وبدل أن تصدر الثورة إلى محيطها 
اإلقليمي منوذج الرفاه االقتصادي 

واالجتماعي وارتفاع دخل الفرد، فإن مؤسسة 
املرشد املهيمنة على البالد حريصة على أن 
تقدم الثورة كنقيض لالستقرار. وتستبطن 
رؤية املرشد مقاربة تشترك فيها إيران مع 

حركات اإلسالم السياسي السني تقوم على 
تأجيل منوذج الرفاه إلى اآلخرة، والرفاه في 

الدنيا حكر على املؤسسة الدينية القائدة 
وامللهمة إلى طريق اجلنة.

واألمر هنا ليس إسقاطا أو مصادرة، إذ 
ميكن البحث عن ممتلكات مؤسسة املرشد، 

وسنكتشف أنها تدير مشاريع باملليارات 
من الدوالرات يذهب ريعها خلدمة املؤسسة 

الدينية وضمان سيطرتها على إيران. وينفق 
جزء كبير من هذه األموال ألجل ضمان 

والء رجال الدين ملؤسسة املرشد واستمرار 
تأثيرهم في محيط اجتماعي بدأ يتحرر من 

قبضة التشدد خاصة لدى فئات الشباب. 
إن هذه املؤسسة توظف الدين واملواطنني 

ليقوموا بخدمة املرشد ومصاحله ومشاريعه 
باسم الدين.

ولعل القلق، الذي حف باالنتخابات ودفع 
رجال الدين إلى التحرك إعالميا وسياسيا 

لإليهام بوجود دميقراطية قوية ومنافسة بني 
خصوم البيت الواحد، ناجم عن إحساس قوي 

بأن حتّكم رجال الدين في إيران حتت شعار 
الثورة لم يعد مضمونا باملرة، وأن إغراق 

الناس بالفتاوى التي ترجئ النعيم والرفاه 
إلى اليوم اآلخر لم يعد تأثيره ذا فاعلية لدى 

أجيال جديدة اكتشفت عن طريق اإلعالم 
اجلديد أنها تعيش على هامش احلياة. ومن 

السخرية أن يتحدث بعض املثقفني العرب 
بإعجاب عن دميقراطية إيران، واحلال أنها 

دميقراطية كالمية ومرتبطة مبوعد احلمالت 
االنتخابية، فأي دميقراطية بال عدل اجتماعي 

وال بتنوع فكري وسياسي؟ وهل يصح 
احلديث عن دميقراطية موجهة من مؤسسة 

املرشد وخاضعة لها؟
دميقراطية إيران، مثلها مثل الدميقراطية 

التي تدافع عنها بخجل بعض احلركات 
اإلسالمية السنية، تسمح بنقد الهوامش فقط 

وتلزم املرشحني بتبني األصول والثوابت، 
وبينها هنا والية الفقيه التي حتاول أن 

تؤسس لوساطة دائمة بينها وبني الله، وتقرأ 
الدين واملذهب قراءة ال تقبل النقاش ليصبح 

املرشد معصوما وطاعته واجبة.
ومن املهم اإلشارة هنا إلى الثورة التي 

ركبها تيار آية الله اخلميني في العام 
١٩٧٩ أنها سعت في أول أيامها إلى تصفية 
اخلصوم الذين يفكرون بشكل مختلف ولو 

من داخل الفضاء اإلسالمي، مثلما جرى مع 
خط علي شريعتي الذي سعى الستنطاق 

النص الديني بشكل يجعل األولوية للعدالة 
االجتماعية وتقريب الصلة بني الله والناس 
دون وساطة من الفقهاء ودون فتوى جاهزة 

من املرشد. ومنذ استلمت اآللة الدينية احلكم 
في إيران سارعت إلى تصفية املعتدلني 

الذين نّظروا للثورة وسّوقوا لها في الغرب 
وأنسنوها (بدل تأليه املرشد واإلمام) مثل أبي 

احلسن بني صدر.
إن الدميقراطية هي إدارة اخلالف حول 
الفكر البشري وسبل تطويره ليتماشى مع 

حاجات الناس، وطاملا أن اإلسالميني يريدون 
تطبيق الشريعة باملفهوم السني، أو والية 

الفقيه على الطريقة اإليرانية، فال ميكن 
احلديث عن دميقراطية إال إذا كانت املقصود 

منها ستارا شكليا لتبرير السلطة، أو مجرد 
مناورة لتثبيت وجودهم في مشهد سياسي 

لينقلبوا عليه الحقا لفرض شعار ”اإلسالم هو 
احلل“ كأمر إلهي.

وإذا تخلى اإلسالميون عن تطبيق 
الشريعة واحتكموا للدميقراطية صاروا تيارا 

مدنيا ليبراليا ولم يعد من حقهم احملاججة 
باسم الله أو الدين، ما يعني أنهم يفقدون 

مزية احلديث باسم الله التي جتلب لهم 
أصواتا إضافية في أي انتخابات.

ومنذ الثورة اختارت إيران أن تسقط 
الدميقراطية على حياة سياسية محكومة 

باملنع، ولذلك جلأت إلى حيلة تعدد املرشحني 
من داخل منظومة احلكم لإليهام بوجود 

تعددية، وال يعدو األمر أن يكون صراعا للديكة 
أو صراعا بني أشباح سوداء (مثل تشادور) 

تبدو من اخلارج بذات احلجم واللون.
وانساقت السلطات وراء كذبة املعتدلني 

واملتشددين التي سّوق لها الغـرب في محاولة 
لكسر منظومة التطرف احلاكمة، واستمرأتها 

لتحاجج بها الذين يتهمونها باالنغالق.
وحني يتحول الصراع على االنتخابات من 
البرامج إلى األشخاص لن جند أفكارا وحلوال 

للوضع االقتصادي، أو للتراجع عن خيار 
التورط في امللفات اإلقليمية، وإمنا يصبح 
األمر مرتبطا بنشر ملفات فساد أو فضائح 

شخصية بني املرشحني لتنجو املنظومة 
بذاتها ومتسح فيهم خيباتها.

ورغم أنها أفرغت الدميقراطية من التعدد، 
فإنها ترفض أن تسمح لصراع األشخاص أن 

يخرج عن املدى املسموح به، أي االختالف 
حتت جبة املرشد، ولذلك زرعت منظومة رجال 

ميليشيا احلرس الثوري لتتحكم في درجة 
الدميقراطية املمسوخة، وهو ما جعل حسن 
روحاني يجاهر بضجره من احلرس الثوري.
وكان احلرس الثوري وميليشيا الباسيج 

قد زّورا نتائج االنتخابات لصالح الرئيس 
السابق محمود أحمدي جناد في ٢٠٠٩ الذي 

كانت املؤشرات تقول إنه سيخسر املعركة 
أمام تيار ليبرالي صاعد أغلبه من الشباب، ما 

تسبب بخروج مظاهرات كبيرة.
ومهما كانت نتائج انتخابات األمس، فإن 
االنتخابات الرئاسية التي بلغ عددها اآلن ١٢ 

أكدت أن إيران ال تزال دولة دينية، وأن ثورتها 
لم تكن سوى ثورة على أحالم أجيال كثيرة 

من اإليرانيني الذين وجدوا أنفسهم حتت 
رحى دولة اإلمام املعصوم، احلاملة بالتمدد 

العسكري واملذهبي ومعاداة العالم من أجل 
انتصار الفكرة، ودون أن تقيم وزنا ألزمات 

الداخل ومعاناة الناس.
والدميقراطية، هنا، هدفها الوحيد تثبيت 

دولة املرشد احلاملة، وإرجاء احللم بدولة 
املساواة والرفاه إلى اآلخرة.

الديمقراطية في فكر اإلسالميين.. انتخابات لتثبيت سلطة المرشد

{مـــن الضروري إنهاء االنقســـام الفلســـطيني وتشـــكيل حكومـــة وحدة وطنيـــة والذهاب إلى 

االنتخابات، وعندما نختلف نذهب إلى صناديق االقتراع وليس إلى الرصاص}.

صائب عريقات
كبير املفاوضني الفلسطينيني

{ســـبب غياب الديمقراطية في إيران هو سيطرة المرشد األعلى على جميع السلطات بالبالد. 

يدعي المرشد أنه يجسد إرادة الله في األرض، فماذا يتبقى للرئيس المسكين؟}.

أبواحلسن بني صدر
الرئيس اإليراني األسبق

} من يتخذ القرار في البيت األبيض؟ هذا 
سؤال محوري قد يقود تدريجيا إلى محاولة 
فهم استراتيجية اإلدارة األميركية في منطقة 

الشرق األوسط.
دونالد ترامب مييل إلى العسكريني. في 

حديثه الدائم عن مساعديه، دائما ما يسميهم 
”جنراالتي“. بدءا مبستشاره لألمن القومي 
اجلنرال هربرت  ماكماستر وضباط آخرين 

يعملون كمعاونني له، ووصوال إلى وزير 
الدفاع جيمس ماتيس ووزير األمن الداخلي 

جون كيلي. الثالثة شاركوا في حرب العراق، 
ويعرفون تضاريس املنطقة العسكرية جيدا.

لكن أين العقل السياسي داخل هذه 
اإلدارة؟ ال يوجد. حتى نائب الرئيس مايك 
بنس ال ميكن النظر إليه على أنه شخص 
ميلك خبرة سياسية كبيرة في ما يتعلق 

بقضايا املنطقة.
هذا التركيب السياسي الغريب على 
واشنطن خلق استراتيجية منقوصة في 
مقاربة الواليات املتحدة لقضايا املنطقة. 
هذه االستراتيجية تعتمد على اخليارات 

العسكرية من دون ربطها بتحركات 
دبلوماسية أو أي رؤية سياسية حللول 

فعالة.
خذ مثال قضـايا إلغـاء االتفـاق النووي 

مع إيران، ونقل السفارة األميركية في 
تل أبيب إلى القـدس، وتصنيـف جمـاعة 

اإلخـوان املسلمني تنظيمـا إرهابيـا، ومنـع 
رعايا ٦ دول إسالمية من دخول األراضي 

األميركية.
كل هذه قضايا سياسية انتقلت فيها 

إدارة ترامب من مرحلة اخلطابة إلى الفعل. 
املشكلة أن اإلدارة لم تتمكن من النجاح في 
حتقيق أي تقدم في أي منها، ببساطة ألن 

ترامب لم يكن ميلك استراتيجية أهداف 
واضحة من وراء تبني أي من هذه امللفات 

األربعة، ولكن في كل مرة أعلن عن طرح واحد 
منها، كان يهدف إلى تسويق خطاب من 

أجل توجيه الرسائل ألطراف حليفة له. هذه 
األطراف هي دول خليجية وعربية وإسرائيل 

وطبقة األميركيني البيض الذين جاءوا به 
إلى احلكم.

لكن انظر إلى التحركات العسكرية في 
اليمن مثال. تقول تقارير إن القوات األميركية 
شنت هجمات على تنظيم القاعدة أكثر بكثير 
من أي عام من األعوام الثمانية لرئاسة باراك 

أوباما. في أفغانستان لم يتردد ترامب في 
إعطاء األمر باستخدام ”أم القنابل“ ضد 

أهداف لتنظيم داعش، وفي سوريا أطلقت 
سفن أميركية العشرات من الصواريخ على 

قاعدة الشعيرات اجلوية التابعة للنظام 
السوري عقابا على هجوم خان شيخون 
باألسلحة الكيمياوية، واستهدفت فوجا 

مليليشيا حزب الله بالقرب من قاعدة التنف 
العسكرية في جنوب سوريا اخلميس 

املاضي.
الرؤساء األميركيون اعتادوا في السابق 

على استعراض القوة بني احلني واآلخر. 
كان هذا ضروريا عند ردع معمر القذافي عام 

١٩٨٦ بعد تفجيرات برلني مثال، أو اإلنزال 
األميركي في لبنان قبل ذلك بأعوام قليلة. لكن 

ما تقوم به إدارة ترامب اليوم هو سياسة 
استعراضية وليس استعراضا سياسيا. 

الهدف النهائي من تبني ترامب لرؤية 
”الدفاع أوال والدبلوماسية أخيرا“ هو سعيه 

التخاذ أكبر مسافة ممكنة بعيدا عن نهج 
أوباما في الداخل أو في الشرق األوسط.

في خطابه الشهير الذي ألقاه في جامعة 
القاهرة عام ٢٠٠٩، كان أوباما يسير على 
خطى املؤسسة التقليدية التي دائما ما 
تتطلع إلى كسب تأييد الشعوب، وليس 
احلكومات فقط، ألميركا. في خطابه في 

الرياض سيتحدث ترامب إلى القادة وليس 
إلى الشعوب.

هذا حتول تاريخي في السياسة 
األميركية منذ دوايت أيزنهاور، قد يفقد 

الواليات املتحدة الكثير من قوتها الناعمة 
وتأثيرها على البشر في الشرق األوسط 

خصوصا.
رؤية ترامب خالل زيارته إلى السعودية 

تقوم على ضرورة أن يسمع القادة العرب 
كالما يحبون أن يسمعوه كثيرا، مثل تصعيد 

اللهجة جتاه إيران والتعهد مبحاربة 
جماعات اإلسالم السياسي، وعلى رأسها 

جماعة اإلخوان املسلمون، والتغاضي عن 
ملفات حقوقية، لكن من دون أن يتحمل عمليا 

أي مسؤولية حقيقية في فرض االستقرار 
على األرض. بالنسبة لترامب كسب ود 

احللفاء أوال، ثم يأتي أي شيء الحقا.
لكن العرب يفهمون أن العالقات الدافئة 
مع الواليات املتحدة لم تعد إجنازا في حد 

ذاتها، من دون أن يترجم هذا الدفء إلى 
نتائج، ومن دون أن يعرف الطرفان كيف يتم 

توظيف هذه النتائج بشكل يحقق مصاحلهما 
معا.

منذ ترشحه لالنتخابات الرئاسية، يتبنى 
ترامب خطابا معاديا للنفوذ اإليراني في 

املنطقة، لكنه لم يقل إلى اآلن كيف سيحد من 
هذا النفوذ؟ هل تستطيع الواليات املتحدة أن 
حتدث على املدى البعيد تغييرات جذرية في 
ميزان القوى في املنطقة من دون أن تتسبب 

في تدمير دول تعاني أصال صراعات داخلية، 
كالعراق ولبنان واليمن وسوريا؟

عمليا، الرئيس األميركي ال ميلك خطة 
واضحة لتحقيق ذلك.

إعادة إطالق املفاوضات بني الفلسطينيني 
واإلسرائيليني ملف ميت قبل أن يظهر إلى 

النور. ال أحد إلى اآلن يفهم كيف سيقنع 
جاريد كوشنر، الذي مت إسناد امللف له في 

البيت األبيض، اجلانبني للعودة مجددا إلى 
طاولة التفاوض.

احلديث عن ”ناتو عربي“ أيضا لم 
يخرج عن حيز التكهنات. ال نعرف إن كانت 
ثمة خطة لدفع العرب إلى إعادة النظر في 

قدراتهم العسكرية، ووضع مخصصات مالية 
ضخمة خلدمة هذه القوة الناشئة، وتبني 
استراتيجيات واسعة إلعادة التدريب على 

عقيدة عسكرية محددة، أم ستكون هذه القوة 
عنوانا لتوقيع املزيد من صفقات األسلحة 

وعقد املزيد من املؤمترات الصحافية للحديث 
عنها، وفقط.

الكاريزما والعالقات الشخصية واحلشد 
واإلعالم هي قوة ناعمة تصلح لتوجيه 

السياسة الداخلية وحل األزمات احمللية 
بكفاءة. في السياسة اخلارجية الوضع 

مختلف متاما. ثمة حاجة إلى اتفاقات حتقق 

املصالح املتبادلة، وقبل كل ذلك يجب أن 
توضع على الطاولة استراتيجيات واضحة 

تتطلع إلى حتقيق أهداف أكثر وضوحا.
مع ذلك يبدو أن ترامب يعول على جناح 

جولته اخلارجية الواسعة لتهدئة األزمات 
املشتعلة في الداخل، منذ فضيحة إقالة 

جيمس كومي مدير أف بي أي السابق، على 
خلفية التحقيق في عالقة حملته االنتخابية 

بروسيا.
ثمة تشابه يصل إلى حد التطابق بني 
زيارة الرئيس األميركي األسبق ريتشارد 

نيكسون إلى القاهرة عام ١٩٧٤ من أجل إقناع 
أنور السادات بابتعاد مصر عن االحتاد 

السوفييتي، وانضمامها إلى املعسكر 
األميركي في املنطقة، وزيارة ترامب إلى 

الرياض عام ٢٠١٧ لقلب التوازنات في الشرق 
األوسط. كالهما كان يتطلع إلى مشاريع 
كبرى في املنطقة، وكالهما كان يهرب من 

أزمات الداخل إلى مشكالت اخلارج.
في حالة نيكسون، لم متنع الزيارة من 
طبخ فضيحة ”ووترغيت“ على نار هادئة 

انتهت برحيله. في حالة ترامب، تبدو نهاية 
مماثلة بعيدة، أو رمبا علينا أن ننتظر قليال 

ونرى.
بالنسبة لترامب، الشعبوية السياسية قد 

تكون املشكلة وقد تصبح احلل أيضا. هذا 
ينطبق على غليان الداخل. لكن في اخلارج 
”الشعبوية العسكرية“ لن تكون على حساب 
االستراتيجية الواضحة وتبني حلول أكثر 
عمقا ألزمات املنطقة، واإلجناز بدال من ملء 

الهواء بالكالم الذي ال يقدم وال يؤخر.

ترامب في الرياض.. الكالم وحده ال يكفي

العرب يفهمون أن العالقات الدافئة مع 

الواليات المتحدة لم تعد إنجازا في حد 

ذاتها، من دون أن يترجم هذا الدفء 

إلى نتائج، ومن دون أن يعرف الطرفان 

كيف يتم توظيف هذه النتائج بشكل 

يحقق مصالحهما معا

ترامب يعول على نجاح جولته الخارجية 

الواسعة لتهدئة األزمات المشتعلة 

في الداخل، منذ فضيحة إقالة جيمس 

كومي مدير أف بي أي السابق

ديمقراطية إيران، تسمح بنقد 

الهوامش فقط وتلزم المرشحين 

بتبني األصول والثوابت، وبينها هنا 

والية الفقيه التي تحاول أن تؤسس 

لوساطة دائمة بينها وبين الله

أحمد أبودوح
كاتب مصري

مختار الدبابي
كاتب وصحفي من تونس
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آراء
} يواصل إميانويل ماكرون مفاجأة فرنسا 

والعالم، وُيدهش املتابعني ليس بسرعة 
صعوده املدوي فحسب، بل في تغييره لقواعد 

اللعبة واحترام كل وعوده االنتخابية مع 
احلكومة األولى في عهده جلهة املناصفة بني 
اليسار واليمني، وبني الرجال والنساء، وبني 
املنتخبني وغير املنتخبني. فهل سينجح في 

حتقيق رهانه على احلد من انقسام الفرنسيني 
وإشراك الشباب وحصار التطّرف وإجناز نقلة 

إصالحية نوعية جتمع بني الليبرالية ودور 
الدولة في الرعاية االجتماعية.

”كل الذين ليسوا على مستوى هذه املهمة 
التاريخية فليبقوا جالسني، إننا بصدد التقدم 

إلى األمام“، هكذا خاطب الرئيس الفرنسي 
اجلديد إميانويل ماكرون املرشحني إلى 

االنتخابات التشريعية القادمة باسم حركته 
”اجلمهورية إلى األمام“. إنها مغامرة من أجل 
التجديد واإلصالح وإخراج فرنسا من أزمتها 
البنيوية. ال يبدو الرهان سهال، لكن املغامرة 

محسوبة وميكن أن تكلل بنتائج إيجابية.
بدأ إميانويل ماكرون الرئيس الثامن 
في اجلمهورية الفرنسية اخلامسة رحلة 

األلف ميل بخطوة تسلم سلطاته الدستورية 
من سلفه فرنسوا هوالند. ماكرون األصغر 
سنا بني كل رؤساء فرنسا، اخترق الساحة 
السياسية مثل اختراق جدار الصوت وهو 
لم يكن يوما في عداد املنتخبني، ولم يبدأ 

العمل السياسي املباشر إال في أبريل ٢٠١٦. 
بالطبع ساعد على صعود الرئيس اجلديد 
توفر ظروف موضوعية مع انهيار القطبني 
التقليديني في احلياة السياسية، أي حزب 
اجلمهوريني اليميني واحلزب االشتراكي 

اليساري، وإزاء املخاوف من مخاطر صعود 
أقصى اليمني وأقصى اليسار، مما وفر له 

مساحة للعبور نحو قصر اإليليزيه.
لم يشأ ماكرون ليلة فوزه أن يربط اسمه 
بساحة الكونكورد التي كانت مكان التجمع 

االعتيادي لليمني عندما يفوز، وال بساحة 
الباستيل قبلة اليسار. اختار فريقه فسحة 

برج إيفل لكن بلدية باريس رفضت ذلك حتى 
حتافظ املساحات اخلضراء على رونقها 
بانتظار فحص اللجنة األوملبية الدولية 

ترشيح باريس للعام ٢٠٢٤. وهكذا لم يعد 
هناك من فسحة كبرى إال ساحة اللوفر وهناك 

برز ماكرون مبشيته املنفردة وكأنه يحاكي 
سير اإلمبراطور الشاب نابليون بونابرت، 

ولو إنه كان يقلد أيضا اجلنرال شارل ديغول 
أو فرنسوا ميتران. األهم أنه تذكر وذّكر 
بتاريخ فرنسا احلافل وأنه ابن مبادئها 

الرافض لالنقسام الدائم فيها وخلطاب العزلة 
واخلوف. عبر خطاب اللوفر أنسى ماكرون 
ما توجس منه البعض ليلة الدور األول من 
طغيان لألمركة في أسلوب ماكرون وحملته.

بعد تذوق طعم النصر بدأت الصعاب 
ألن االنتخابات التشريعية في الشهر القادم 

ستكون كناية عن جولة ثالثة من االنتخابات 
الرئاسية وسيتضح عندها إذا كان الرأي 

العام سيمنح الرئيس الشاب الفرصة ليحكم 
البالد. إنه بالفعل سباق مع الوقت إلنقاذ 

اجلمهورية اخلامسة وروح اجلمهورية 
ونهجها من أزمة حكم وإصالح تواجهها 

منذ أكثر من عقدين من الزمن. ليس ماكرون 
مرشح املنظومة كما صوره البعض، لكنه ابن 
املنظومة اجلمهورية ونتاج نظامها التعليمي 

ومؤسساتها. التحدي كبير أمام الشاب الذي 
هجر دراسة الفلسفة ليخوض معتركات 

السياسة واالقتصاد. تكوينه ومساره يشفعان 
له، لكن اللعبة السياسية ال ترحم وليس أمامه 
إال النجاح ولو بشكل نسبي، إنه محكوم بذلك 

من أجل صورة فرنسا وصورته.
جنح إميانويل ماكرون في االختبار األول 

إذ أتى بحكومة وحدة وطنية جتمع أغلب 
األطياف السياسية واملستقلني والتكنوقراط، 

وِفي ذلك سابقة لم حتصل حتى عند فرض 
الناخبني للتعايش على فرنسوا ميتران 

وجاك شيراك، وأبعد ما ذهب إليه الرؤساء 
السابقون كان تطعيم حكومة ميينية بوجوه 
يسارية أو العكس. الالفت هذه املرة مالحظة 
إدراك يتنامى بضرورة العمل املشترك لإلنقاذ 

في جتاوز للعصبية احلزبية واالنتماء 
األيديولوجي كي ينجح الوسطي ماكرون 

ورئيس وزرائه الشاب إدوار فيليب اآلتي من 
صفوف حزب اجلمهوريني واملقرب من رئيس 
الوزراء األسبق آالن جوبيه (لم يسمع فيليب 

نصيحة األخير بعدم قبول عرض ماكرون 
وفضل التجرؤ). وكان معبرا قول القطب 

اليميني املنافس في االنتخابات التمهيدية 
ووزير االقتصاد واملالية اجلديد برونو لومير 

”فرنسا أهم كثيرا من األحزاب واالنتماءات“.
جمعت التركيبة احلكومية بني خبرات 

متراكمة لسياسيني مخضرمني وعناصر شابة 
من النساء والرجال. بالطبع جرى توزيع 

املكافآت وأولها على جيرار كولوم عمدة مدينة 
ليون وأول قطب اشتراكي أيد ترشيح ماكرون 
إذ تقلد وزارة الداخلية، وآلت وزارة اخلارجية 

إلى وزير الدفاع السابق جان إيف لودريان 

االشتراكي املترّسخ في بريتانيا غرب فرنسا، 
أما فرنسوا بايرو قطب الوسط فأصبح وزيرا 
للعدل. وفي سعي للتوازن أتت وزيرة الدفاع 
سيلفي غوالر من الوسط والوزراء املعنيون 

باالقتصاد من اليمني. وجرى اختيار الناشط 
واإلعالمي البيئي نيكوال هيلو ليكون وزير 
البيئة وحتول الطاقة، بيد أن األهم في هذه 

اخللطة الوزارية كما في األكثرية املفترضة في 
البرملان القادم وجود رأس واحد هو الرئيس 
ماكرون، وعدا حقبة اجلنرال ديغول لم نلحظ 

بروز توجه نحو حكم شخصي ومتجانس.
تقودنا مرحلة بدايات ماكرون وتشكيل 

حكومة فيليب إلى تلمس مغامرة فيها إعادة 
تأسيس للجمهورية اخلامسة، تشبه مرحلة 

احلكم القنصلي بعد الثورة الفرنسية، إذ تبوأ 
يومها جنرال شاب يدعى بونابرت مقاليد 

األمور وَلم يكن عنده جتربة سياسية، واعتمد 
على تركيبة متناثرة من البيض والزرق ومن 

اجلبال والسهول ومتكن من مترير إصالحاته. 
واليوم وكأن التاريخ يعيد نفسه حيث كان 

شعار نابليون ”ال قدم ذهبية حمراء وال قبعة 
حمراء“ (أي ال أرستقراطي وال ثوري) يقابله 
شعار ماكرون ”ال ميني، وال يسار“ مما يشي 

طموحا مبمارسة متركز سلطوي إلعادة هيبة 
الدولة وتقليص االنقسامات ووضع أسس 
لنظام فيه مساواة وهرمية. تتوقف املقارنة 

بني املاكرونية والبونابرتية ألن ماكرون ليس 
القنصل الذي سيتحول إلى إمبراطور. لكن 

من الواضح أنه سيستند إلى صالحيات امللك 
اجلمهوري املمنوحة له حسب دستور ١٩٥٨، 
لكي تنجح مغامرته في التجديد واالستقرار 

وسط أوروبا قلقة ونظام عاملي مضطرب.

إيمانويل ماكرون: بونابرت الجديد

{قرارات ترامب في أســـبوعه األول في البيت األبيض أتت معادية للمســـلمين. فإذا بدأنا العهد 
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} كان اليميني الفرنسي فرانسوا فيون 
يتوجه للفوز باالنتخابات الرئاسية الفرنسية 

قبل أن تتراجع شعبيته بصورة دراماتيكية 
إثر الكشف عن فضيحة فساد عصفت به 

ودفعت إلى سدة احلكم بإميانويل ماكرون. 
لم يكن الرئيس الشاب ليحظى بتلك الفرصة 

لوال فضيحة انتهاك األخالق السياسية 
وانكشاف ”احلقيقة“. لكن األمر ذاته لم يحدث 
مع الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي كان 

قد تعرض خالل حملته االنتخابية لسلسلة 
فضائح لم تغير من والء ناخبيه.

واحلال أن السيناريو الفرنسي وليس 
األميركي هو الشائع في الدميقراطيات 

الغربية. إذ من غير املتوقع أن متر فضيحة 
أخالقية حتظى بتغطية وسائل اإلعالم من 

دون محاسبة الناخبني الذين يتأثرون بشدة 
بأخالقيات وسيرة املرشح أكثر من سياساته 

كما تؤكد دراسات الرأي العام.
في حالة ترامب، ظهر حتيز وتطرف مناف 

للعقل السياسي الوسطي ”السليم“ في تلك 
الدميقراطيات. دافع مؤيدو دونالد ترامب عنه 

بجنون يقل نظيره. تضمن ذلك رفض حقيقة 
تغير املناخ أو لقاح األطفال متاشيا مع املزاج 

اليميني للرجل. رفض مؤيدوه كل حقيقة 
صادرة عن املعسكر اآلخر رغم كونها حقيقة ال 

تقبل التشكيك.
ال تعتبر تلك أجواء مناسبة للدميقراطية. 

إنها أجواء احلرب األهلية حيث تنتفي 

احلقيقة ويطغى النزاع على كل تفاصيل 
احلياة اليومية قبل السياسية. هكذا راح 

محللون كثر يعتبرون ذلك االستقطاب 
السياسي احلاد أهم تهديد للدميقراطية 

ولالستقرار السياسي الذي تعيشه البالد.
أكد سلوك ترامب قبل وبعد االنتخابات 

ذلك التهديد. إذ وبسبب معرفته بهذا 
االستقطاب ومساهمة حملته االنتخابية 

بصورة رئيسية في صناعته، رفض قبل أيام 
من االنتخابات التأكيد أنه سيقبل النتيجة 
النهائية حتى لو لم تكن في صاحله. شعر 
بأنه يتمتع بقاعدة واسعة من املواالة التي 

تشكل عادة حجر األساس في بناء الكثير من 
”احلركات اجلماهيرية“.

ويشير استطالع للرأي بوضوح إلى 
حدة ذلك االستقطاب السياسي إذ في حني 
عبر نحو ٧٥ باملئة من األميركيني في عقد 
اخلمسينات عن عدم ممانعتهم أن تتزوج 
ابنتهم من رجل دميقراطي أو جمهوري، 

انخفضت النسبة في العام ٢٠١٦ إلى ٤٥ باملئة 
فقط.

شكل ذلك االستقطاب السالح الذي 
استخدمه الرئيس اجلديد ملهاجمة ”النظام“ 

بصورة نظرية. ومع انتخابه انتقل إلى موقع 
الفعل. شهدت األشهر األولى لواليته تفضيال 

صريحا للتصادم الفج بدال من محاولة 
التحايل على املؤسسة األميركية. لم ينتظر 

الرئيس اجلديد سوى أيام قليلة قبل أن يصدر 

قراره بحظر السفر ملواطني سبع دول ذات 
غالبية مسلمة ليدخل في صدام مباشر مع 

القضاء األميركي أظهر عدم اكتراثه بقانون 
توازن السلطات في هذه البالد. وتبع ذلك 
مبهاجمة وسائل اإلعالم مدعيا أنها تبث 

”أخبارا مزيفة“ وبكونها ”عدوة الشعب 
األميركي“. وأخيرا، واألهم رمبا، هو جتاهله 

التام للحقائق البسيطة والدفع بأكاذيب 
صريحة ال ميكن الدفاع عنها. فتارة يدعي 
حصول تزوير واسع في أصوات الناخب 

األميركي، وتارة يتهم الرئيس السابق باراك 
أوباما بالتجسس على إدارته. ال يبدو إضفاء 

صفة اجلهل على تلك األفعال مناسبا، إذ 
أثبتت إدارة ترامب أنها تتمتع بخبرة كبيرة 

في التخطيط وفي قراءة مزاج الناخبني 
والعمل على حتشيدهم لتحدي النظام.

اليوم، انتقل الهجوم على النظام إلى 
التدخل في سير التحقيقات املستقلة وذلك 

بطرده مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
جيمس كومي الذي يحقق بشأن تورط إدارة 

ترامب بالتنسيق مع روسيا للتأثير على 
نتيجة االنتخابات األميركية. وتبعت ذلك 

سلسلة من التسريبات واألحداث التي أكدت 
أن الرئيس األميركي كان مستاء ومحبطا 

بشدة من إصرار كومي على متابعة التحقيق.
ميكن أن ميثل هذا احلدث منعطفا 

في عالقة املؤسسة األميركية مع الرئيس 
اجلديد. ال يقتصر عمل الدميقراطية التمثيلية 

األميركية على قوة املؤسسات والفصل 
والتوازن في ما بينها فقط، بل أيضا على 

إجماع احلزبني الرئيسيني وما ميثالنه من 
مصالح متضاربة على ضرورة استمرار عمل 

النظام بعيدا عن اخلالفات السياسية. مبعنى 
آخر، هنالك مساحة محايدة بني احلزبني 

متنع إمكانية تعطيل النظام بسبب اخلالفات 
احلزبية. ميكن هذا العرف السياسي من 

جتاوز مشاكل األزمات الدستورية وتعطل 
النظام السياسي واملضي قدما حتى في ظل 

مواقف ليست مواتية متاما ألحد احلزبني.
رفض ترامب العمل بهذا العرف السياسي 

الذي ميثله مدير االستخبارات السابق جيمس 
كومي. فرغم انتمائه إلى احلزب اجلمهوري 

وتعرضه للنقد من قبل الدميقراطيني لكنه كان 
يسير بالتحقيق إلى األمام مبا يخالف رغبة 

ترامب. إنها حلظة التصادم األهم بني الرئيس 
األميركي املتمرد والنظام السياسي وأعرافه 

التي حتظى بإجماع احلزبني.

أميركا: التصادم بين {النظام} والرئيس المتمرد
سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

هوازن خداج
كاتبة سورية

} أنتجت احلرب السورية بيئة مناسبة 
إلجراء تغيير رئيسي في سياسات وتوجهات 
العديد من األكراد في نضالهم لنيل حقوقهم 
القومية املشروعة ضمن الدستور، وانتقلوا 

من املطالبات السلمية باالعتراف الرسمي 
بوجودهم كثاني قومية بعد العرب، إلى فرض 

سياسة األمر الواقع بقوة السالح.
بعيدا عن التداخالت اإلقليمية والرغبات 

الدولية الرافضة أو املرّحبة مبنح األكراد 
فرصة لبناء دولتهم في سوريا، على أهميتها، 
فإن ما بني حتى اآلن نتيجة استغالل ظروف 
احلرب التي متر بها البالد واعتبارها فرصة 
تاريخية، يجعل مستقبل األكراد أشّد قتامة؛ 

فقد أجاد حزب االحتاد الدميقراطي تقدمي 
نفسه ممثال لألكراد وأحد األطراف الفاعلة 
الرئيسية في سوريا من الناحية السياسية 
والعسكرية، نتيجة رغبة العديد من األكراد 

في فرض واقع كردي شبيه بوضع أكراد 
العراق، وتوفر األيديولوجية الواضحة لديه 
نتيجة تقاربه من حزب العمال الكردستاني، 
وقدرته على االنضباط والتنظيم والتخطيط 

االستراتيجي، وتوفر اخلبرة القتالية 
واملقاتلني لدى وحدات حماية الشعب التي 

أّهلته للسيطرة على بعض املناطق ذات 
الغالبية الكردية، ثم إنشاء حكومة ”روج أفا“ 

في العام ٢٠١٣.
مع تقّدم تنظيم داعش الذي ينظر إلى 

األكراد كأعداء أيديولوجيني ومنافسني في 
السيطرة على األراضي واملوارد وحصاره 

لكوباني، اندفع األكراد باجتاه زيادة الدعم 

للحزب ولوحدات احلماية وتعزيز شرعيته، 
ليتم تسجيل فصل جديد عنوانه حمل السالح 

لدعم قضيتهم واملشاركة عسكريا في الدفاع 
عن أماكن وجودهم، وقد أدى قانون اخلدمة 

اإللزامية الذي طرحته اإلدارة الذاتية إلى 
تزايد مقاتلي وحدات حماية الشعب في عام 

٢٠١٣ من حوالي ٤٥٠٠٠ إلى ١٠٥٠٠٠ مسلح، هذه 
الزيادة العددية مع الدعم األميركي ووجود 

املتطوعني األكراد من دول العالم (قوات 
األسايش) ساهمت في فّض حصار كوباني 

بعد نحو ستة أشهر، لكنها لم تلغ حالة عدم 
القدرة على التمدد في مناطق ال تقطنها 

أغلبية كردية مثل تل أبيض ما لم تضّم إليها 
التكوينات املتنوعة، عربية وسريانية وأرمنية 

وتركمانية، وفي خريف ٢٠١٥ أسست ”قوات 
سوريا الدميقراطية- قسد“ وتخّلت أميركا عن 

حتفظها على إعطاء وحدات حماية الشعب 
وحلفائها من عرب وتركمان قدرات عسكرية 

متفوقة في قتالها مسلحي داعش، ورغم 
الرفض التركي أصبح االحتاد الدميقراطي 
قوة ال ُيستهان بها في املعادالت السورية.

النجاحات املتتالية في صّد مقاتلي 
داعش أثمرت متتني عسكرة املجتمع الكردي 
وإخضاعه ملا يقّره حزب االحتاد الدميقراطي 
ومن يتحالف معه في إدارته الذاتية، والتي 

حتولت إلى مشروع خاص بـهذا احلزب 
متجاوزة بيانات التأسيس والهيئة الكردية 

العليا واعتبارها مجرد غطاء لشرعنة وجوده 
السياسي كممثل وحيد لألكراد وإخضاع 

املجتمع والناشطني واألحزاب الكردية 

لتوجهاته، عبر إغالق وإحراق عدد من املراكز 
الثقافية والتعليمية التي متارس من خاللها 

أنشطة مدنية، واالعتداءات واالقتحامات 
العشوائية للمكاتب احلزبية الكردية التي رأت 

النور بعد عقود من احلرمان والتواري خلف 
الفرق الفلكلورية، كاقتحام مقر حزب الوحدة 

الدميقراطي-”يكيتي“ في عام ٢٠١٢، واالعتداء 
على احلزب الدميقراطي الكردي-”البارتي“ في 

يونيو ٢٠١٣ في عفرين، إلى أن متت شرعنة 
مالحقة األحزاب مع إصدار اإلدارة الذاتية 

قانون األحزاب السياسية في كوباني وعفرين 
في ١٧ أبريل ٢٠١٤ الذي يدعو إلى عدم تعارض 

برامج األحزاب معه سياسيا وعسكريا، ومع 
رفض األحزاب الكردية االعتراف بإدارة حزب 
االحتاد الدميقراطي وتوالي إشعال احلرائق 

مبكاتبها، عادت هذه األحزاب والقوى 
السياسية نحو العمل السري.

ممارسات حزب االحتاد الدميقراطي في 
التطهير العرقي ودعوات االنفصال التي 

رهنت قضية الشعب الكردي ألجندات خارجية 
ساهمت في تأجيج العداء العربي – الكردي 

والذي سيتحول إلى صراع قادم لن يحقق 
رغبة األكراد، يضاف إليها سعيه احلثيث 

لتدجني املجتمع الكردي حتت لوائه وإدارته 
وزّج أبناء الشعب وقواه السياسية في حروبه 

التي ال يوافق معظمهم عليها، ومالحقة غير 
املتوافقني مع إدارته والتنكيل بهم وتهجيرهم 

مقابل أرباح سياسية قصيرة األمد ستكون 
لذلك عواقبه املستقبلية في فتح صراع كردي- 

كردي يبخر أحالم األكراد بنيل حقوقهم.

األكراد والمستقبل المجهول

ممارسات حزب االتحاد الديمقراطي 

في التطهير العرقي ودعوات االنفصال 

التي رهنت قضية الشعب الكردي 

ألجندات خارجية ساهمت في تأجيج 

العداء العربي – الكردي والذي 

سيتحول إلى صراع قادم لن يحقق 

رغبة األكراد

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

شعار نابليون {ال قدم ذهبية حمراء 

وال قبعة حمراء} (أي ال أرستقراطي 

وال ثوري) يقابله اليوم شعار ماكرون 

{ال يمين، وال يسار} مما يشي طموحا 

بممارسة تمركز سلطوي إلعادة هيبة 

الدولة وتقليص االنقسامات

ال يقتصر عمل الديمقراطية التمثيلية 

األميركية على قوة المؤسسات 

والفصل والتوازن في ما بينها فقط، 

بل أيضا على إجماع الحزبين الرئيسيين 

وما يمثالنه من مصالح متضاربة على 

ضرورة استمرار عمل النظام بعيدا عن 

الخالفات السياسية
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اقتصاد
{مـــن المرجح أال تتمكـــن الحكومـــة األلمانية من تحقيق هدفهـــا في الوصول بعدد الســـيارات 

الكهربائية على الطرق إلى مليون سيارة بنهاية العقد الحالي}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

{أعربنا للحكومة الصينية عن رغبتنا في خطوات محددة في ما يتعلق بتحرير التجارة والســـماح 

للشركات األلمانية بدخول السوق الصينية}.

بريجيته تسيبريس
وزيرة االقتصاد األملانية

} لنــدن – تبخـــرت توقعات هيلغـــا كيرن في 
إمكانية إطالق صندوق للمستثمرين الغربيني 
في األســـهم اإليراني بعد أن ســـارعت بتفاؤل 
كبير الستكشاف الفرص فيها منذ فبراير 2016 
أي بعد أســـبوعني على تخفيف العقوبات عن 

إيران مبوجب االتفاق النووي.
وتقول كيرن املســـؤولة في شركة كيه.كيه 
ريســـيرش السويســـرية إنها كانـــت ”في ذلك 
الوقت على اقتناع شـــديد بأن إيران ستنفتح 
ســـريعا“، لكنها أكدت أنها اليـــوم أقل تفاؤال 
بعد أن تأجل تدشـــني صندوق االستثمار التي 

تعتزم تأسيه ملرات عديدة.
وزاد نشـــاط املســـتثمرين الباحثـــني عـــن 
أســـواق مبتدئـــة تنطوي على مخاطـــر عالية 
لكنها تعد بعوائد كبيـــرة، بعد توقيع االتفاق 
النـــووي ورفـــع احلظـــر عـــن النفـــط ومعظم 
العقوبـــات املالية عن إيـــران مقابل قيود على 

برنامجها النووي.
ويبدو أن ارتفاع نسبة الشباب بني سكان 
إيران البالغ عددهم 80 مليون نســـمة، وحاجة 
البنية التحتية إلى التمويل وســـوق األســـهم 
الضخمـــة والفـــرص الصناعيـــة، كلها عوامل 

توفر تربة خصبة لالستثمار.
لكن األمور اللوجســـتية والسياسية سواء 
في الداخل واخلارج جعلت من الصعب ترجمة 
حمـــاس املســـتثمرين إلى تدفقـــات فعلية من 
األموال األجنبية. وتعكس جتربة كيرن جتارب 
شـــركات كبرى فـــي مجالي الطاقـــة وصناعة 
الســـيارات علقت هي األخـــرى طموحاتها في 
إيران بسبب الروتني احلكومي واحتمال عودة 

التشدد بعد االنتخابات الرئاسية.
وتزعم البورصـــة اإليرانية زيادة االهتمام 
األجنبـــي وأن األمور متضـــي قدما. وتقول إن 
االســـتثمارات األجنبيـــة فـــي األوراق املالية 

اإليرانيـــة وصناديـــق االســـتثمار املشـــتركة 
ارتفعت بني مبا يصل إلى 250 باملئة منذ إبرام 

االتفاق النووي.
وأكـــدت أن األجانب ميلكـــون 871 رخصة 
اســـتثمار وإن إجمالي حيازاتهم من األســـهم 
تضاعفـــت 3 مـــرات لتصل إلى مـــا يعادل 466 
مليـــون دوالر، بحســـب ســـعر الصـــرف احلر 

للعملة اإليراني في أسواق الصرافة.
لكـــن احملللني يشـــككون في تلـــك األرقام. 
ويقـــدر كليمنتي كابيلو، مدير االســـتثمار في 
شركة ســـتيرجن كابيتال إلدارة األصول التي 
أسست صندوقا إيرانيا متخصصا في أواخر 
2015، حجم األموال التـــي تدفقت من احملافظ 
على األســـهم اإليرانية فـــي العامني األخيرين 

بأقل من 55 مليون دوالر.
األجنبـــي  الصنـــدوق  ليـــس  وســـتيرجن 
الوحيد في إيران. فقد أقامت شـــركة شـــارملان 
كابيتال مشروعا مشـــتركا مع تركواز بارتنرز 

اإليرانية في يناير 2016.
بعـــض  احلاليـــة  الظـــروف  تثـــن  ولـــم 
املستثمرين ومنهم ماسيج ووجتال الذي يعمل 
على تدشـــني صندوق للتحوط باسم أمتيلون 
كابيتال الشهر املقبل باستثمارات تتراوح بني 
مليونني وثالثـــة ماليني يورو. غير أنه خاض 
صعوبات الروتني احلكومي واستغرق تسعة 

أشهر لفتح حساب مصرفي إيراني.
وتقـــر منظمـــة البورصة بالصعـــاب التي 
تكتنف حتويـــل األموال إلى داخـــل أو خارج 
إيـــران. وال تزال البنـــوك الدوليـــة جحممة عن 

املشاركة بسبب القيود األميركية.
وفـــي يونيـــو املاضي أعيـــد ربـــط البنك 
املركزي بشـــبكة املعامـــالت املصرفية الدولية 
ســـويفت مما أتـــاح للبنـــوك اإليرانية فرصة 

اســـتئناف املعامالت عبر احلدود. لكن شـــركة 
ســـتيرجن لم تتمكن مـــن حتويل أمـــوال إلى 
خارج إيران عبر شبكة سويفت ألول مرة سوى 

األسبوع املاضي.
وساهم ذلك في تقليص تكاليف املعامالت 
إلى أقل 0.5 باملئة مقارنة بأكثر من 2 باملئة كان 

الصندوق يدفعها في العام املاضي.
لكـــن كيـــان زانديـــة محلـــل األســـهم لدى 
ســـتيرجن الـــذي يتحدث الفارســـية قـــال إن 
العمليـــة ال تـــزال مرهقـــة وتشـــترط تفاصيل 
دقيقـــة منها اجلهة التي حتـــّول إليها األموال 
والغرض من حتويلها إلى اخلارج مما يجعل 

االستخدام اليومي لها أمرا صعبا.
وقالـــت كيـــرن، التـــي بـــدأت في تشـــغيل 
أموالها اخلاصة واشـــترت أســـهما وسندات 

لتجريـــب املنظومة التي وجدتهـــا تعمل على 
ما يـــرام، إنها واجهت صعوبات شـــديدة في 

حتويل األموال من وإلى إيران.
 40 جتـــاوز  الـــذي  التضخـــم  وانخفـــض 
باملئة في الســـابق إلى أقـــل من 10 باملئة ومنا 
االقتصـــاد 7.4 باملئة خالل العـــام األخير. لكن 
صندوق النقد الدولـــي يرّجح انخفاض النمو 

إلى أقل من 3.5 باملئة هذا العام.
وارتفعت األســـهم اإليرانية بنحو 6 باملئة 
فقط منذ فبراير املاضي، وهو ما يقل كثيرا عن 
نســـبة الزيادة البالغة 12 باملئة املسجلة على 

مؤشر أم.أس.سي.آي لألسواق املبتدئة.
وقال ووجتال إن ثلث الشـــركات اإليرانية 
املدرجـــة البالغ عددهـــا 600 مثيـــرة لالهتمام 
مشـــيرا إلى متتعها مبيـــزة إضافية وهي عدم 

تأثر هذه األسهم عادة باألحداث العاملية، مثل 
تصويت بريطانيا لصالح اخلروج من االحتاد 
األوروبـــي أو سياســـة مجلـــس االحتياطـــي 

االحتادي (البنك املركزي األميركي).
لكن مديري الصناديق الكبرى التي تواجه 
قيودا في الوقت الراهن بســـبب أنشطتها في 
الواليـــات املتحـــدة يرون أنها ستســـتثمر في 

إيران يوما ما.
مديـــر  هاردنبـــرغ  كارلـــوس  وقـــال 
اســـتراتيجيات األسواق املبتدئة في مجموعة 
متبلتون لألسواق الناشئة إنه ”رغم احلماس 
الـــذي لديهم جتـــاه االقتصـــاد اإليراني، الذي 
قـــد يكـــون األكبر بـــني األســـواق املبتدئة، إال 
أن اســـتثمار الشـــركة في إيران قد يحدث في 

غضون عشرة أعوام من اآلن“.

صناديق االستثمار يائسة من الوصول إلى السوق اإليرانية

[ آمال المستثمرين تبخرت بعد 16 شهرا على رفع العقوبات  [ الصراعات السياسية منعت ترجمة حماس المستثمرين األجانب

آفاق غامضة لالستثمارات الخارجية

أكد مدراء تنفيذيون في صناديق اســــــتثمار دولية أنهم أقل تفاؤال اليوم في إمكانية دخول 
الســــــوق اإليرانية عما كانوا عليه قبل 16 شــــــهرا عند رفع العقوبات الدولية، وخاصة بعد 
تعليق الكثير من مشــــــاريع الشــــــركات األجنبية بســــــبب الروتني احلكومي واحتمال عودة 

التشدد بعد االنتخابات الرئاسية.

هليغا كيرن:

أنا اليوم أقل تفاؤال بإمكان 

العمل في إيران عما كنت 

عليه قبل 16 شهرا

كليمنتي كابيلو:

تدفقات األموال إلى األسهم 

اإليرانية لم تتجاوز 55 مليون 

دوالر خالل عامين

} أنقــرة – تؤكـــد البيانـــات واملؤشـــرات أن 
األزمـــات االقتصادية في تـركيـــا وصلت إلـى 
مرحلـــة خطيـــرة بعـــد انحـــدار متواصل منذ 
محاولـــة االنقالب في منتصـــف العام املاضي 
ومـــا تبعها مـــن عمليات اجتثـــاث وحتوالت 
سياســـية مكنت الرئيس رجب طيب أردوغان 

من إحكام قبضته على جميع السلطات.
وتكشـــف األرقام التي أعلنها وزير املالية 
ناجي إقبال هذا األســـبوع أن املوازنة سجلت 
عجزا بقيمة 830 مليون دوالر في أبريل مقارنة 

بفائض 1.5 مليـــار دوالر في الفترة ذاتها قبل 
عام، وذلك بعد تســـجيل عجـــز أكبر في مارس 

املاضي بلغ نحو 5.3 مليار دوالر.
وحاول الوزير تبرير تلـــك األرقام املخيبة 
بتداعيات إجـــراءات دعـــم االقتصاد وخفض 
الضرائـــب، مرجحـــا أن تعـــود املوازنـــة إلى 
مسارها الطبيعي في األشهر املقبلة مع انتهاء 

اخلطوات تدريجيا.
ويســـتبعد صندوق النقد الدولي أن يحقق 
االقتصاد التركي نســـبة النمو التي تتوقعها 

احلكومـــة في العـــام احلالي بســـبب ضبابية 
الوضـــع السياســـي والعالقـــات املتوترة مع 
أوروبـــا واضطـــراب األمـــن في داخـــل البالد 

واملنطقة.
وقال الصندوق في ختام مشـــاورات املادة 
الرابعة لعام 2017 إن ”التركيز السياسي على 
التحول إلى نظام رئاســـي وجتدد التساؤالت 
بشأن مســـتقبل العالقات بني تركيا واالحتاد 
األوروبي وتوتـــر الوضع األمني… من املتوقع 
أن تطيـــل كلها أمـــد الضبابية وبقـــاء الطلب 

احمللي ضعيفا“.
وتوقـــع الصندوق أن يظـــل التضخم فوق 
املستوى املستهدف وأن يظل العجز التجاري 
كبيرا، لكنه رأى أن التحفيز املالي والتوقعات 

برفع العقوبات الروســـية عن البالد ســـتدعم 
النمو.

وتواجـــه تركيا حزمة مـــن التحديات ذات 
الطبيعـــة االقتصادية بدءا مـــن معدل البطالة 
املرتفـــع وصـــوال إلـــى انخفـــاض اإلنتاجيـــة 
وتدهور قيمة العملة احمللية، بعد أســـابيع من 

استفتاء تعديل الدستور.
وأظهـــرت بيانـــات مـــن معهـــد اإلحصاء 
التركـــي أن معـــدل البطالـــة ارتفـــع إلى أعلى 
مســـتوياته في 7 ســـنوات خـــالل الفترة بني 
ديســـمبر وفبرايـــر املاضيني، ليصـــل إلى 13 

باملئة مقارنة بنحو 11 باملئة قبل عام.
وتطمـــح احلكومة إلى توفير نصف مليون 
وظيفة جديدة ســـنويا عبـــر برنامج جديد بدأ 
تطبيقه خالل العام احلالي. ورغم أن البرنامج 
حقـــق بعض النجـــاح، فمن غيـــر احملتمل أن 
يكون كافيا دون إصالحات مطلوبة على املدى 

الطويل.
كما تعاني البالد من تداعيات تراجع قيمة 
الليـــرة التي فقدت حوالي 50 باملئة من قيمتها 
خالل الســـنوات الثالث األخيـــرة، إلى جانب 
تنامـــي العجز فـــي ميزان احلســـاب اجلاري 
للبالد. وتضـــررت معنويات املســـتثمرين في 
تركيا كذلك جراء سلسلة من التفجيرات نفذها 
تنظيم داعش املتطرف ومسلحون أكراد وكذلك 

محاولة انقالب فاشلة في يوليو املاضي.
وخفضـــت وكالـــة التصنيـــف االئتمانـــي 
األشـــهر حول العالم موديز نظرتها االئتمانية 

لالقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي.
وقالـــت موديـــز إن ”حالـــة تـــآكل القـــوة 
املؤسســـية في تركيا تســـتمر“، معلنة تراجع 
نظرتهـــا لالقتصـــاد التركي من مســـتقر إلى 

سلبي عند درجة التصنيف بي.أيه 1.
وأوضـــح خبراء الوكالة أن ضعف معدالت 
النمـــو والضغـــوط املتزايـــدة علـــى املوازنة 
والتمويـــل اخلارجي، باإلضافة إلـــى الزيادة 
الكبيرة في مخاوف صدمة التمويل واالئتمان 

من أســـباب تراجع نظرتها لالقتصاد التركي. 
وأشارت الوكالة أيضا إلى أن الضغوط املادية 
الداخليـــة واخلارجية على ملـــف االئتمان في 
تركيا اعتبـــارا من ســـبتمبر املاضي إلى اآلن 
لعبت دورا مهما في خفض النظرة االئتمانية 

لالقتصاد.
وحـــذر كوميرزبانـــك، ثاني أكبـــر البنوك 
األملانية للمستثمرين األملان مؤخرا من التوجه 
السيء لالقتصاد التركي باإلضافة إلى احلالة 

الضبابية السياسية في البالد.
مـــن  ومتخصصـــون  خبـــراء  وأوضـــح 
البنـــك، في مؤمتر صحافـــي عقد قبل فترة، أن 
السياســـات األخيـــرة للبنك املركـــزي التركي 
مرتبطة باملناخ السياســـي، وأشـــاروا إلى أن 
سياســـات احلكومة قد تكون دمرت بشكل غير 

مباشر اقتصاد البالد.
وكان البنـــك املركـــزي التركـــي قـــد أصدر 
قرارا برفع قيمة الفائدة على الديون املمنوحة 

للبنوك بنحو 75 نقطة، لتصبح 11.75 باملئة.
وأكد اخلبراء أن املناخ السياسي في تركيا 
تنتابـــه حالة كبيرة من التوتر وأن سياســـات 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة االقتصاديـــة غير 
مجدية، وأكدوا أن سياســـات املركزي التركي 

ليست كافية لوضع حد لألزمة.
ويتوقـــع محللـــون أن يصل الـــدوالر إلى 
مستوى 3.9 أمام الليرة بنهاية العام اجلاري، 
وأن هذا سيشـــكل ضغطا كبيرا على االقتصاد 
وبخاصـــة الصـــادرات التركيـــة، مشـــيرا إلى 
تباطؤ معدالت النمـــو وتراجع معدالت النمو 

في عدة قطاعات كالسياحة.
وحتتـــاج تركيا إلـــى منو بنحـــو 5 باملئة 
ســـنويا لضمـــان تـوفيـــر وظـائـــف جديـــدة 
للباحثني عن عمـــل، لكن معدل النمو في العام 
املاضـــي لـــم يتجـــاوز 2.9 باملئة مـــن إجمالي 
الناجت احمللي وكان معدل النمو خالل سنوات 
االزدهـــار االقتصادي قد وصـــل إلى 6.9 باملئة 

سنويا.

أكد محللون أن تركيا تتعرض ألزمات اقتصادية معقدة أدت إلى حتويل ميزانها التجاري 
ــــــة العامة من الفائض إلى العجز مع تراجع فرص العمل وارتفاع التضخم نتيجة  وامليزاني

لضبابية تهيمن على احلياة السياسية واالستقرار األمني للبالد.

اقتصاد تركيا يتحول من نعمة الفوائض إلى محنة العجز
[ الدعم الحكومي وخفض الضرائب يرهقان الموازنة العامة  [ موديز تخفض تقييمها لالقتصاد التركي من مستقر إلى سلبي

حالة ترقب للزبائن

ناجي إقبال:

قفز صافي العجز في الربع 

األول من العام الحالي إلى 

حوالي 5 مليارات دوالر

صندوق النقد الدولي:

التضخم سيبقى فوق 

المستوى المستهدف والعجز 

التجاري سيظل كبيرا
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اقتصاد
{قطـــاع صوامـــع الحبوب في مصر شـــهد طفرة كبرى بعد قيـــام اإلمارات بتمويـــل وتنفيذ 25 

صومعة لتخزين القمح}.

علي املصيلحي
وزير التموين والتجارة الداخلية املصري

{انتشـــار اآلفات ومســـببات األمراض التي تضر بحياة النباتات قد تكبد قطاع الزراعة في العالم 

ما يصل إلى 540 مليار دوالر سنويا}.

كاثي ويليز
مديرة العلوم في مؤسسة رويال بوتانيك غاردنز البريطانية

أن  املؤشـــرات  جميـــع  تؤكـــد   – الريــاض   {
احلكومة الســـعودية وضعـــت إمكانات هائلة 
الســـتقبال الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب 
والوفـــد االقتصـــادي الكبير الـــذي يرافقه من 
املســـؤولني وممثلي الشـــركات الكبـــرى، وقد 
أهدت برنامجا حافال بالكثير من النشـــاطات 

والفعاليات االقتصادية.
ويكشـــف ذلك حجـــم الرهـــان االقتصادي 
الذي تعلقه الرياض علـــى هذه الزيارة لتكون 

انطالقة جديدة للعالقات بني البلدين.
يقـــول محللـــون إن العالقـــات األميركيـــة 
السعودية لم تكن أفضل مما هي عليه اآلن في 
أي يوم من األيام، ويؤكد ذلك اختيارها لتكون 
أول محطة في زياراته اخلارجية منذ وصوله 

إلى البيت األبيض.
ومن املعتاد أن يزور الرؤســـاء األميركيون 
الســـعودية لكنها املرة األولـــى التي يختارها 
رئيـــس أميركي لتكـــون محطتـــه األولى. وقد 
يشـــير ذلك إلى أن رجـــل األعمال ترامب يضع 

العالقات االقتصادية في املقدمة.
وتؤكد البيانات األميركية أن حجم التبادل 
التجـــاري الكبير بـــني البلدين بلـــغ في العام 
املاضي نحـــو 40 مليار دوالر، لكـــن 2016 كان 
أول عام يشهد فائضا جتاريا لصالح الواليات 
املتحـــدة بســـبب تراجـــع فاتـــورة وارداتهـــا 

النفطية نتيجة تراجع األسعار.
ورغم فقدان الســـعودية لصـــدارة موردي 
النفط للواليات املتحدة لصالح كندا منذ 2006 
ومنو إنتاج النفـــط األميركي، إال أنها صدرت 
لهـــا العام املاضـــي 1.1 مليون برميـــل يوميا 

بحسب إدارة معلومات الطاقة األميركية.
جـــون  االقتصـــادي  احمللـــل  ويقـــول 
ســـفاكياناكس إن ترامب يرى في الســـعودية 
حليفـــا اقتصاديا على املدى البعيد وأنها تعد 
بفـــرص كبيرة للشـــركات األميركيـــة في وقت 

تستعد فيه إلعادة هيكلة اقتصادها للتأقلم مع 
عهد النفط الرخيص.

وأضـــاف أن ذلـــك ينطـــوي علـــى مصالح 
متبادلـــة حيـــث تضـــع الريـــاض اســـتقطاب 
االســـتثمارات األجنبيـــة واألميركيـــة بشـــكل 
خـــاص كعنصر لضمان جناح برنامج التحول 

االقتصادي في إطار ”رؤية السعودية 2030“.
وتسعى إدارة ترامب الحتالل الصدارة في 
جني ثمار الفرص في السعودية، التي تستعد 
خلصخصة املشاريع احلكومية في 4 قطاعات 
بينها املطارات واملوانئ وشـــركات كبرى مثل 

املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة.
ويرى سفاكياناكس أن واشنطن والرياض 
رســـمتا مالمح برنامج اســـتثماري مشـــترك 
خالل لقـــاء ولي ولي العهد الســـعودي األمير 
محمد بن سلمان مع الرئيس ترامب في مارس 
املاضي. ويشمل البرنامج استثمارات مباشرة 
وغير مباشـــرة في قطاعات الطاقة والصناعة 
والتكنولوجيـــا والبنية التحتية تصل قيمتها 

إلى 200 مليار دوالر.
وتبدو توجهات الســـعودية واضحة جدا 
فـــي مجـــال االقتصاد حيـــث تســـعى لتنويع 
االقتصـــاد وخفض االعتمـــاد على النفط وهي 
تخطـــط لكي تصبح مركزا لوجســـتيا، إضافة 
إلى توســـيع نشـــاط قطاع التعديـــن وتطوير 

السياحة وإنشاء صناعات عسكرية. 
وقد رفعت السعودية مستوى الشفافية في 
مؤسساتها احلكومية وأصبح عمل املسؤولني 
والوزراء خاضعا للتدقيق واحملاسبة أكثر من 

أي وقت مضى.
وهناك شـــعور عام بالتفاؤل بني الشـــباب 
بأن الســـعودية مقبلة على تغيرات كبيرة بعد 
إجراءات إصالح سوق العمل وزيادة مشاركة 

املرأة في االقتصاد واحلياة العامة.

وميثـــل الطـــرح األولي املرتقب فـــي العام 
املقبل لنحو 5 باملئة من أســـهم شـــركة أرامكو 
في الســـوق الســـعودية أحد محاور الزيارة، 
حيـــث تتســـابق البورصـــات العامليـــة للفوز 
بفرصـــة أكبـــر إدراج فـــي التاريـــخ. وتشـــير 
التقديرات األولية إلى أن  قيمة الشـــركة تصل 

إلى تريليوني دوالر.
ومـــن املتوقـــع أن يعـــرض الوفـــد املرافق 
للرئيـــس ترامب أهميـــة الســـوق واخلدمات 
املالية األميركية لترجيح كفة بورصة نيويورك 
في الســـباق مع بورصات لنـــدن وهونغ كونغ 

وطوكيو وسنغافورة. 
وميكن إلدراج أرامكو في بورصتي الرياض 
ونيويورك أن يعمق العالقات االقتصادية بني 

البلدين، خاصة أن بورصة نيويورك هي أكبر 
سوق لألسهم في العالم وحتتضن أسهم أكبر 
شـــركات الطاقة العاملية مثل أكســـون موبيل 

وشيفرون.
مؤسســـتني  اختـــارت  الريـــاض  أن  كمـــا 
ماليتني أميركيتني من بني 3 مؤسســـات إلدارة 
اإلصدار العمالق، هما مورغن ستانلي وجيه.

بي موغـــن إلى جانب بنك أتش.أس بي.ســـي 
البريطاني. وال بد أن ترامب يسعى جلعل فوز 
نيويورك باإلصدار أحد جناحاته االقتصادية.

وبالنســـبة للسعودية هناك أسباب لتعزيز 
التعاون االقتصادي مـــع ترامب، أولها موقفه 
من ردع النفوذ والتدخل اإليراني في شـــؤون 
دول املنطقة وهو أولوية قصوى لدى الرياض.

ولذلك ســـيكون التعاون العسكري محورا 
أساسيا أيضا، حيث تهيمن الواليات املتحدة 
على عقـــود توريد األســـلحة إلى الســـعودية 
منذ عقود. وتســـعى السعودية للحصول على 
أســـلحة أكثـــر تطـــورا، وهو ما يخـــدم وعود 
ترامب بإنعاش التصنيع في الواليات املتحدة.
ورغـــم أن إدارة الرئيـــس الســـابق باراك 
أوباما صدرت أســـلحة بقيمة 115 مليار دوالر 
خالل 8 ســـنوات إال أنها شـــهدت إلغاء بعض 

العقود وهو أمر مستبعد خالل عهد ترامب.
ويبـــدو أن الســـعودية التـــي تريـــد إعادة 
هيكلـــة اقتصادهـــا بعيـــدا عن النفط ســـتجد 
حليفـــا أساســـيا فـــي إدارة الرئيـــس دونالد 

ترامب إلجناح برنامج التحول االقتصادي.

السعودية تتوقع مكاسب اقتصادية كبيرة من زيارة ترامب

[ الرياض ستعرض مزايا تفضيلية الستثمارات الشركات األميركية  [ تطابق وتكامل المصالح االقتصادية بين السعودية وإدارة ترامب

فرص أميركية في برنامج التحول االقتصادي في السعودية

يجمع احملللون على أن زيارة الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى الســــــعودية ستشــــــهد 
نقلة نوعية في العالقات االقتصادية بني البلدين، حيث يرى ترامب فرصا هائلة للشركات 

األميركية في وقت تسعى فيه الرياض لتنويع االقتصاد بعيدا عن النفط.

جون سفاكياناكس:

ترامب يرى في السعودية 

حليفا اقتصاديا يعد بفرص 

كبيرة للشركات األميركية

زيارة ترامب قد ترجح كفة 

بورصة نيويورك في إدراج 

الطرح األولي ألسهم شركة 

أرامكو السعودية

أوبك تدرس تعميق 

وتمديد خفض اإلنتاج
} فيينــا – قالـــت مصـــادر مبنظمـــة البلـــدان 
املصـــدرة للبترول (أوبك) أمـــس، إن جلنة من 
املنظمة تنظر في ســـيناريوهات اجتماع أوبك 
املقرر األسبوع املقبل لتحديد سياسة اإلنتاج.

وتبحث اللجنـــة خيار متديد اتفاق خفض 
اإلنتـــاج وتعميـــق التخفيضات، في مســـعى 

لتصريف املخزونات ودعم األسعار.
وقال أحـــد املصادر إن ”تعميق تخفيضات 
اإلمـــدادات خيـــار يعتمد علـــى تقديرات منو 
اإلمدادات من خارج املنظمة، ال ســـيما شركات 
النفط الصخـــري األميركي“، بينما قال مصدر 

ثان ”لم نتفق على السيناريوهات النهائية“.
ولم تتوافـــر أي تفاصيل أخرى، مثل حجم 
التخفيضات احملتملة خـــالل اجتماع مجلس 

اللجنة االقتصادية.
وكانت الســـعودية وروســـيا أكبر منتجني 
للنفط فـــي العالم اتفقتا علـــى ضرورة متديد 
العمـــل بتخفيضـــات اإلنتـــاج احلاليـــة حتى 
مارس 2018، وإن كان وزير الطاقة الســـعودي 
خالد الفالح قال إن ”حجم التخفيضات سيظل 

كما هو إذا مت متديد االتفاق“.
واجتمع مســـؤولون ممثلون لـــدول أوبك 
مبســـوؤلني من األمانة العامة للمنظمة بفيينا 
يومـــي األربعاء واخلميـــس املاضيني. وذكرت 
مصادر من أوبك أنه كان من املقرر االنتهاء من 

اجتماع مجلس اللجنة االقتصادية اخلميس.
ويســـبق اجتماع املجلـــس اجتماع وزراء 
نفـــط الـــدول األعضـــاء فـــي أوبك وعـــدد من 
املنتجني املســـتقلني في 25 مايـــو التخاذ قرار 
بخصوص متديد اتفاق خفض إنتاج اخلام ملا 

بعد 30 يونيو. 
وحققت أسعار النفط أمس، ثاني مكاسبها 
األســـبوعية على التوالي إذ جتـــاوزت حاجز 
53 دوالرا للبرميل بدعـــم من تنامي التوقعات 
بـــأن املنتجـــني ســـيتفقون على اتخـــاذ املزيد 
مـــن اخلطوات لدعم الســـوق حـــني يجتمعون 

األسبوع املقبل. 
وكانـــت أوبـــك وروســـيا وغيرهمـــا مـــن 
املنتجني اتفقوا في األصل على خفض اإلنتاج 
بواقع 1.8 مليون برميل يوميا ملدة ستة أشهر 

بدءا من األول من يناير. 
ووجـــدت أســـعار النفط دعمـــا في خفض 
اإلنتاج لكن ارتفاع مســـتوى املخزونات ومنو 
إمـــدادات املنتجني غير املشـــاركني في االتفاق 
يحدان من ارتفاع األســـعار، مبا يعزز مبررات 

متديد االتفاق.

تحوالت مفاجئة في تحالف العبار لالستثمارات التكنولوجية

} ديب - قالت مصادر مطلعة في شركة ”نون.
للتجارة اإللكترونيـــة لرويترز أمس، إن  كوم“ 
الرئيس التنفيذي فضيل بن تركية كان من بني 
املوظفني الذين غادروا الشـــركة في األســـابيع 

األخيرة بسبب مشاكل تتعلق بالتأسيس.
ولم تذكر املصادر عدد املوظفني املغادرين، 
لكن املتحدث باســـم الشـــركة قال، إنه ”بسبب 
التغيـــر في قاعدتنا التشـــغيلية واحلاجة إلى 
كفاءات أفضل، كانت هناك تغييرات وعمليات 

إعادة توزيع بسيطة للموظفني“.
وكان العبـــار قـــد قال فـــي بيـــان الثالثاء 
املاضـــي، إن ”من املقرر تدشـــني نون في 2017 

وإن الشـــركة تعمـــل على إقامة شـــراكات مع 
مجموعة من جتار التجزئة واملوزعني باملنطقة 

والعالمات التجارية العاملية“.
منصـــة  تنطلـــق  أن  املتوقـــع  مـــن  وكان 
”نـــون“ فـــي ينايـــر املاضـــي مـــع 20 مليـــون 
منتـــج متوفر عبرها، ويتـــراوح املعروض بني 
األزياء والبضائع اخلاصـــة باألطفال والكتب 

واإللكترونيات، إال أن تدشينها تأخر.
وأشـــار العبار إلى أنه على مدى األشـــهر 
القليلـــة املاضية اســـتقطبت الشـــركة خبرات 
إضافيـــة لتعزيـــز فريقها اإلداري واملســـاعدة 

على تنفيذ خططها. 

وأعلـــن حتالف مـــن املســـتثمرين بقيادة 
العبـــار منتصف نوفمبر املاضـــي، عن إطالق 
أول منصة مســـتقلة للتجـــارة اإللكترونية في 

الشرق األوسط حتت اسم ”نون.كوم“.
ويقـــدر حجـــم االســـتثمارات األوليـــة في 
املنصـــة بنحو مليـــار دوالر وذلـــك على غرار 

شركتي ”آي باي“ و”علي إكسبرس“.
غيـــر أن املشـــروع يقبل علـــى الدخول في 
ســـوق حتتدم فيهـــا املنافســـة. ففـــي مارس 
املاضي أبرمت أمازون.كوم صفقة اســـتحواذ 
على شركة سوق.كوم للتجزئة اإللكترونية في 

الشرق األوسط.
ووصف بنـــك غولدمان ســـاكس األميركي 
تلك الصفقة بأنهـــا ”األكبر في تاريخ صفقات 
الدمج واالســـتحواذ بقطـــاع التكنولوجيا في 

العالم العربي“. 

ويتوقـــع أن تشـــتد املنافســـة بـــني ”نون“ 
ومواقع عربية مشـــابهة على رأســـها ”سوق“ 

الذي يوفر 400 ألف منتج عبر اإلنترنت.
وعلى غرار أمازون، ســـتكون ملنصة ”نون“ 
مخازنهـــا اخلاصة، مبا في ذلـــك مركز خاص 
في دبي مســـاحته 3.5 مليـــون قدم مربع. ومن 
املتوقـــع أن يكون لشـــركة ”أرامكس“ خلدمات 

النقل دور كبير في عملية التسليم.
وتنطلـــق خدمـــات املنصـــة فـــي اإلمارات 
والسعودية أوال، على أن تتوسع باجتاه مصر 
والكويـــت بعد ذلك، وتوقع العبـــار أن تتوجه 
الشـــركة في نهاية املطاف إلى إدراج أسهمها 

في البورصات.
وحاولت مجموعة إعمار مولز املدعومة من 
العبار، وهـــي وحدة التجزئة إلعمار العقارية، 

شراء سوق.كوم أيضا.
وزاد تركيـــز رجـــل األعمـــال اإلماراتي في 
الفترة األخيرة على اســـتثمارات التكنولوجيا 
والتجـــارة اإللكترونيـــة واشـــترى حصة في 

شركة أرامكس للخدمات اللوجيستية.
ويشـــير تقرير من شـــركة إيه.تـــي كيرني 
العاملية لالستشـــارات نشـــر العـــام املاضي، 
إلـــى أن من املتوقع منو حجم ســـوق التجارة 
اإللكترونيـــة في منطقة اخلليـــج إلى 20 مليار 

دوالر بحلول 2020.
وفي عالمـــة جديـــدة علـــى طموحاته في 
السوق، اشترى العبار حصة في ميدل إيست 
فينتشر بارتنرز وهي إحدى شركات رأس املال 
املخاطـــر تديـــر أصوال تزيد قيمتهـــا على 120 

مليون دوالر، وفقا ملا ذكرته الشركة.
وقـــال متحدث باســـم العبـــار لرويترز إن 
”صندوقـــا تكنولوجيـــا يقوده رجـــل األعمال 
اإلماراتي اســـتحوذ أيضا علـــى موقع ’جادو 
للتجـــارة اإللكترونية والتســـوق عبر  بـــادو‘ 

اإلنترنت ومقره اإلمارات العربية املتحدة“.
وتتوقـــع شـــركة ”بـــي فورت“ منو ســـوق 
التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط العام 
اجلاري ليصل إلى نحو 51 مليار دوالر من 39 

مليار دوالر مت تسجيلها العام املاضي. بوابة القتصاد ذكي

للتجارة اإللكترونية التابعة للملياردير اإلماراتي محمد العبار  شهدت شــــــركة ”نون.كوم“ 
وصندوق االســــــتثمارات العامة الســــــعودي حتوالت مفاجئة قبل تدشــــــينها املرتقب بينها 

مغادرة رئيسها التنفيذي وعدد من كبار املوظفني.
الرئيس التنفيذي فضيل بن 

تركية من بين الموظفين 

الذين غادروا {نون.كوم} بسبب 

مشاكل تتعلق بالتأسيس



} القاهــرة - يعـــد صعـــود نفتالـــي بينيـــت 
ووزير التعليم  زعيم حزب ”البيت اليهـــودي“ 
اإلســـرائيلي احلالي إلى قمة الهرم السياسي 
في إســـرائيل، انعكاســـا لتصاعد قوة اليمني 
املتشـــدد فيهـــا ودليال علـــى اقتناع شـــرائح 
كبيرة في املجتمع بصحة مواقف املستوطنني 
وبضـــرورة االنغـــالق ورفض اآلخـــر. غير أن 
منح أحد اليهود املتدينني املتشـــددين الفرصة 
لقيـــادة الدولـــة ألول مرة من شـــأنه أن يفاقم 
اخلالفـــات الداخليـــة فـــي إســـرائيل ويحدث 
انقســـامات كبيرة، فما حجم تأثير بينيت في 
صنـــع القرار؟ وما هي طبيعـــة عالقته املعقدة 
مع نتنياهـــو؟ وما العقبات التـــي قد تواجهه 
وهو يشـــق طريقه بسرعة نحو منصب رئيس 

الوزراء نفسه؟

في يناير املاضي شعر الوزير بينيت أكثر 
من أّي وقـــت مضى باقتـــراب حتّقق أحالمه، 
وأعلن بكل جرأة للجمهـــور ”لقد اتنهى عصر 
الدولة الفلســـطينية“، مســـتندا فـــي ذلك إلى 
تصريحات الرئيـــس األميركي اجلديد دونالد 
ترامـــب املســـاندة ملواقفه ومواقـــف أنصاره 
من عتاة املتشـــددين دينيا في إســـرائيل جتاه 

الفلسطينيني والعرب.
ومنذ تلك التاريخ لم يركن بينيت املتشـــّدد 
للهـــدوء بـــل ضاعـــف جهـــوده لإلطاحة مبن 
يرفضون سياســـاته داخل إســـرائيل، وسعى 
إلى فرض تلك السياســـات من خالل سلســـلة 
قـــرارات متّس املجتمـــع والثقافة وتعد اجليل 
القادم ملزيد من التعصب والعدوان، وبكل همة 

عمل على دعم املستوطنني.

التستر بعباءة الدين

ومـــع أن بينيت لـــم يكمل عامه الســـادس 
واألربعـــني مـــن العمـــر بعـــد، فقـــد ولـــد في 
مـــارس 1972 فـــي حيفـــا، إال أنه يعـــّد احلاكم 
الفعلـــي حاليا إلســـرائيل، ويبـــدو األمر وكأن 
املستوطنني، الذين ميثلهم وال يتجاوز عددهم 
10 باملئة من جملة اإلســـرائيليني، قد انتصروا 
في معركة الشد واجلذب وحكموا الدولة، حتى 

أن نتنياهو نفسه وقع أسيرا له .

على الرغم من أن الرجل ينتمي إلى احلزب 
املعبر عن تيار الصهيونية الدينية الذي ميثل 
املتدينني ”احلريدمي“، إال أن الكثيرين يّتهمونه 
بالتستر وراء الدين واستغالله كما فعل أبوه. 
وكما سبق وفعل مؤسس الصهيونية تيودور 
هرتـــزل نفســـه، والذي لـــم يقم بختـــان ولده 
الوحيـــد هانز بالرغـــم من أن ابنـــه كان يبلغ 
الثالثة عشـــرة من عمره عند وفاة والده، علما 
بأن الشريعة اليهودية تعتبر اخلتان من أبرز 

رموزها.
ومـــن املعـــروف أن احلريـــدمي رافضـــون 
إلقامـــة دولـــة إســـرائيل احلاليـــة باعتبارها 
زندقة واعتراضا على مشـــيئة السماء، ويرون 
أن صحيـــح الدين ينص علـــى انتظار عالمات 
تســـبق املســـيح اليهودي املخلص ثم ظهوره 
على  وإقامته ملا يســـّمى بـ“مملكة إســـرائيل“ 
أرض إســـرائيل الكاملة مـــن البحر إلى النهر، 
وعلى هذا يؤمن هؤالء املتدينون بأن مسارعة 
العلمانيني بتأســـيس دولة إسرائيل كان كفًرا 

مبيًنا.
احلـــزب الـــذي ينتمي إليه بينيت يســـمى 
”هابايت يهـــودي“ أي ”البيت اليهودي“، وكما 
هـــو واضح من اســـمه فإنه ســـيكون منطقيا 
أن يتأثـــر نهجه بنهج بقيـــة األحزاب الدينية، 
وتتعامل معه بقية أطراف اللعبة السياســـية 
فـــي إســـرائيل بناء علـــى اخلبرات الســـابقة 
مـــع تلك األحـــزاب التـــي متكنت مـــن انتزاع 
مكاسب مجتمعية تفوق مكاسبها العددية في 

الكنيست.
صحيح أن األحـــزاب الدينية لم تســـتطع 
مجتمعـــة أن حتصـــل علـــى أغلبيـــة مقاعـــد 
الكنيســـت، وهـــو ما لم يســـتطع أّي حزب في 
تاريخ إسرائيل الوصول إليه، إال أنها مع ذلك 
تشـــكل دورا حاســـما في كثير من األحيان في 
الوضع النهائـــي لالئتالف احلاكم، وكثيرا ما 
تشترط دخول أو عدم دخول أطراف بعينها في 
االئتالف، ناهيك عن االبتزاز املالي باحلصول 
علـــى مخّصصات مالية فـــي القطاعات املهمة 

بالنسبة إليها.
وجاء بينيـــت ليحقق لتلـــك األحزاب نقلة 
نوعيـــة، وهـــو ال يكتفـــي بالتهديد بإســـقاط 
احلكومـــة، إذ ســـبق للحـــزب باســـمه القدمي 
”مفدال“ أن أســـقط حكومة شـــارون عام 2002، 
بل يســـعى إلى جـــذب ناخبي حـــزب الليكود 
للتصويـــت لصالح حزبه، ويتوقـــع خبراء أن 
يســـيطر سيطرة مباشرة على الليكود ومن ثم 
الوصول إلى مقعد رئيس الوزراء، ليأتي ألول 
مرة لهذا املنصب سياسي متدين بينما كان كل 
من أتى للمنصب من قبل شـــخصا علمانيا أو 

تقليديا، أي محافظا على التقاليد.

الوريث المنتظر

منذ 2013 وصحيفة هاآرتس اإلســـرائيلية 
الشـــهيرة تعتبر بينيت ”وريث بيبي“ املنتظر، 
أي خليفة نتنياهو، وطاملا أن ملفات الفســـاد 
باتـــت حتيط باألخير من كل حدب وصوب فإن 
هاجس حلاقه برئيس الوزراء الســـابق إيهود 
أوملرت إلى السجن مازال قائًما، ومن ثم يرحل 

نتنياهو ويتم تصعيد بينيت.
إضافة إلى هذا فإن ثمة احتماال بأن تسقط 
احلكومـــة أيضـــا، وبالتالي تتـــم الدعوة إلى 
إجراء انتخابـــات مبكرة نتيجة للخالفات بني 
أطراف االئتالف احلكومي، وعلى سبيل املثال 
دّب مؤخرا خالف علني حاد وصل إلى التهديد 
بإســـقاط احلكومة على خلفيـــة الصراع حول 

السيطرة على التلفزيون بعد إعادة هيكلته.

فـــي إســـرائيل كانـــت القـــوى العلمانية 
تتعـــاون دائًما مـــع األحـــزاب الدينية على 

مضض، وهو ما عبر عنه إسحاق شامير 
رئيـــس الوزراء األســـبق الـــذي تولى 

املنصـــب بعد تقاعـــد مناحيم بيغني 
في مذكراتـــه بقوله ”كنـــا مرغمني 
على التعايش مع األحزاب الدينية 
منذ قيـــام الدولة فهـــم يرافقوننا 
منـــذ البداية تقريبـــا، وقد ورثنا 
املنظمـــة  مـــن  األحـــزاب  هـــذه 

الصهيونيـــة العامليـــة التـــي 
أقيم في إطارها أول حزب 

ديني هو همزراحي“.
 شـــامير أضاف ”تلك 
كانت  الدينيـــة  األحـــزاب 
وال تـــزال تطالـــب بجعل 
أساسا  اليهودية  الشريعة 

روحيـــا لليهودية احلديثة، 
وكانـــت تطرح دائما أســـئلة 

مهمة مثـــل: من هـــو اليهودي؟ 
ومـــا هو مـــكان الدين فـــي الدولة 

العشـــرين  القرنني  فـــي  اليهوديـــة 
ويتعلـــق  والعشـــرين؟  واحلـــادي 

الســـؤاالن بجوهـــر الكيـــان القومي 
وهمـــا معقـــدان وعميقـــان جـــدا وال 

يحتاج األمر إلـــى إجابة عليهما، ال في 
هذه األسطر وال في أّي مكان آخر، وكل ما 

أستطيع قوله هو إنني رغم عدم تديني إال 
أنني أحترم الفلســـفة اليهودية األساسية 

والتربية القومية“.
مالمح وجـــه بينيت قريبة من 
مالمح وجه مناحيم بيغني، زعيم 
الوزراء  ورئيس  شتيرن  عصابة 
األســـبق الـــذي وّقـــع معاهـــدة 

السالم مع مصر، والذي في عهده 
اجتاح اجليش اإلســـرائيلي لبنان 

وحاصـــر بيـــروت وارتكـــب مذبحة 
صابـــرا وشـــاتيال، وواقـــع احلال أن 
مســـيرة هـــذا الوزير املتشـــدد تأثرت 

ببيغـــني بالفعـــل، كما أنه مـــن أبناء 
أسرة مهاجرة من الواليات املتحدة.
ومن احملطات املؤثرة في حياة 
هجرة  املتطـــرف  السياســـي  هذا 
والديه إلى إسرائيل بعد حرب 67 

مباشرة قادمْني من سان فرانسيسكو بأميركا، 
حيـــث عمال لفترة فـــي أحد الكيبوتســـات أو 
املـــزارع اجلماعيـــة، ثـــم انتقال إلـــى فيال لها 
حديقـــة، ثم إلى قصر في حيفا في وقت قصير 

نسبيا.
 وكان الفًتا إعـــالن والده بعد ذلك االجتاه 
إلـــى التديـــن ونبـــذ العلمانيـــة وضلوعه في 
عمليات جمع التبرعات من يهود كندا بشـــكل 
خاص. وفـــي تلك الفترة قرر األب توجيه ابنه 
للمـــدارس الدينية وإن ظلـــت اللغة اإلنكليزية 
هي الســـائدة في املنزل خالل ســـنوات طفولة 
بينيـــت األولـــى، مـــع مالحظـــة أن األســـرة 
العلمانية كانت طيلـــة حياتها ال تزور املعابد 
وال تشعل شـــموع السبت في املنزل أو غيرها 
من أبســـط مظاهر التدين، وحاول األب العمل 

في العقارات لكنه لم يحقق جناحا يذكر.

رجل اليمين القوي

 احملطة األبرز في مسيرة بينيت هي عمله 
كمديـــر حلملة نتنياهـــو االنتخابيـــة ثم بعد 
ذلك كمدير ملكتبـــه وكذلك اخلالف احلاد الذي 
نشب بينه وبني ســـارة زوجة نتنياهو، فعلى 

الرغم من أنه صّرح بأنه ال يوجد في قلبه ذرة 
غضب مــــن نتنياهو أو من ســــارة إال أنه من 
الواضح أن االشتباك بني الطرفني كان قاسيا 
وكان الســــبب األبرز الذي أدى إلى استقالته 
من مكتب نتنياهو عندمــــا كان األخير زعيما 

للمعارضة.
بلغة األرقام فإن نفتالــــي بينيت هو رجل 
اليمني القوى القادر فــــي االنتخابات القادمة 
على قيادة الليكود للفوز بـ29 مقعًدا مقابل 23 
فقط ألقرب منافســــيه يائيــــر البيد زعيم حزب 
يــــش عاتيد، ويأتي بعدهما في اســــتطالعات 
الرأي موشــــيه يعلــــون، وهو شــــخصية لها 
تاريخهــــا وإجنازاتهــــا وهــــو وزيــــر الدفاع 
املســــتقيل مــــن حكومــــة نتنياهو فــــي أعقاب 
ضم أفيجدور ليبرمــــان إليها، وهكذا خلصت 
تلك االســــتطالعات إلى أن بينيت هو الوريث 

األقرب لنتنياهو. 
واملالحظ أنــــه على الرغم من أن املشــــهد 
التصويتي في إسرائيل معقد جًدا فإن اإلعالم 
اإلسرائيلي يتحدث دوما عن بينيت باعتباره 

رئيس الوزراء القادم.
اإللكتروني اإلسرائيلي كتب   موقع ”واال“ 
تعليقا علــــى االنتخابــــات الداخلية في حزب 
البيت اليهودي التي عقدت منذ أســــابيع قال 

فيــــه ”في الطريــــق لقيادة إســــرائيل انتخاب 
بينيت للمرة الثانيــــة لقيادة البيت اليهودي، 
وأظهــــرت نتائــــج االنتخابــــات الداخليــــة 
للحــــزب والتــــي شــــارك فيهــــا 15 ألــــف 
عضو في اللجنــــة املركزية للحزب أنه 
لــــم حتدث مفاجآت، ولــــم يتم تفتيت 
األصوات بينه وبــــني االثنني األبرز 
مــــن منافســــيه، أحدهمــــا جنــــرال 
صاحــــب تاريــــخ عنيــــف واآلخــــر 
حاخام، حيث حصل بينيت على 80 
باملئة مــــن جملة األصوات، وحصل 
اجلنرال يوناتان برينسكي صاحب 
املركز الثاني على 12.2 باملئة، 
بينما نــــال احلاخام القاضي 
إســــحاق زاجا املركز الثالث 

بنسبة 7 باملئة فقط“.
مــــع  بينيــــت  مواجهــــات 
تصعيــــدا  شــــهدت  نتنياهــــو 
مباشــــرا وعلنيا في ظل اقتراب 
موعد زيارة ترامب للمنطقة وتواتر 
احلديــــث عــــن ”صفقة كبــــرى“ يجري 
اإلعداد لها في القضية الفلســــطينية، وعن 
مفاوضات مباشــــرة مع الفلسطينيني، فبعد 
تبادل اتهامات تتعلق بسياســــات إســــرائيل 
طالب وزير التعليم رئيس وزرائه بأن يوضح 
لإلدارة األميركية اجلديدة أن تل أبيب تتطلع 
لنقــــل الســــفارة األميركية إلى القــــدس، وفي 
املقابــــل أكــــد معاونــــو نتنياهــــو أن هذا هو 
موقفه باألساس وبالتالي لم تكن هناك حاجة 

لنسبها إلى بينيت.

احتقار العلمانيين اليهود

من نقاط ضعف بينيت الدائمة 
كون زوجتــــه غير متدّينــــة بالقدر 
الكافــــي على عكس شــــقيقيه. فهي 
ال تلتــــزم بقواعــــد احلشــــمة ومنــــع 
االختالط وفقا للشــــريعة اليهودية ما 
يعرضــــه أحيانا لتصويــــت عقابّي لدى 

جمهور ناخبيه من املتدينني.
وكان قد انضم للجيش اإلســــرائيلي عام 
1990 حيــــث كان من املتدينــــني القالئل الذين 
خدموا في قوات النخبة، إذ ترفض شــــريحة 
كبيــــرة من املتدينــــني االنضمــــام للجيش من 
األساس وتكتفي بالدعاء له ودراسة التلمود، 
بينما تكتفي شــــريحة أخــــرى باخلدمة لفترة 
قصيــــرة وفــــي مواقع ووحــــدات ال يوجد بها 
اختــــالط مع النســــاء وتقدم أطعمــــة مطابقة 

للشريعة اليهودية.
مــــا يعكــــس طبيعــــة شــــخصية بينيــــت 
العنيفة والتي من شــــأنها أن تؤجج اخلالف 
مع العلمانيني، ومع اليســــار اإلسرائيلي كله 
بالطبــــع، تغريــــدة أطلقهــــا منذ أيــــام الوزير 
املتشــــدد، لكنه اضطر حلذفهــــا بعد دقائق من 
نشــــرها، حتدث فيها عن تأييــــده الكامل لكل 
”بصقــــة“ وكل خرطوم ميــــاه، وكل ركلة نالها 
متظاهرون إســــرائيليون من معســــكر اليسار 
علــــى يد مشــــاغبني مــــن اليمني اإلســــرائيلي 
يتهمون اليســــار بالتعاطف مع من أســــماهم 

الفلسطينيني القتلة“.
ويقــــول مراقبــــون إســــرائيليون إنــــه من 
املفترض إذا وصل بينيت إلى للحكم أن يعلي 
من شأن ما يسمى ”دولة الشريعة“، وبالتالي 
ســــيكون هناك رفض أو تشــــكك في مشروعية 
”دولة القانون“ التي ينــــادي بها العلمانيون، 
مــــع مالحظــــة أن املرجعيــــة الدينيــــة لليهود 

املتدينني منقسمة على ذاتها.
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نفتالي بينيت يعد الحاكم الفعلي حاليا إلســـرائيل، ويبدو األمر وكأن املســـتوطنني، الذين يمثلهم وال يتجاوز عددهم ١٠ باملئة من جملة اإلســـرائيليني، قد انتصروا في معركة وجوه

الشد والجذب وحكموا الدولة، حتى أن نتنياهو نفسه وقع أسيرا له.

خليفة نتنياهو المنتظر الذي أعلن موت الدولة الفلسطينية

نفتالي بينيت

هل سيكون قريبا أول رئيس وزراء متدين ال يؤمن بإسرائيل

 أحمد فؤاد أنور

[ بينيت املتشدد ال يركن للهدوء بل يضاعف جهوده لإلطاحة مبن يرفضون سياساته داخل إسرائيل، ويسعى إلى فرض تلك السياسات من خالل سلسلة قرارات متس املجتمع والثقافة، وتعد اجليل القادم ملزيد من التعصب والعدوان ودعم املستوطنني.

الحريديم الذين ينتمي إليهم بينيت 

رافضون إلقامة دولة إسرائيل الحالية 

باعتبارها زندقة واعتراضا على مشيئة 

السماء، ويرون أن صحيح الدين ينص 

على انتظار عالمات تسبق المسيح 

اليهودي المخلص ثم ظهوره وإقامته 

{مملكة إسرائيل} على  لما يسمى بـ

أرض إسرائيل الكاملة من البحر إلى 

النهر، وعلى هذا يؤمن هؤالء المتدينون 

بأن مسارعة العلمانيين بتأسيس دولة 

إسرائيل كان كفرا مبينا

كانـــت القـــوى العلمانية
األحـــزاب الدينية على

شامير  عنه إسحاققققق
ـــبق الـــذي تولى 

د مناحيم بيغني 
”كنـــا مرغمني 
حزاب الدينية 
ــم يرافقوننا 
ا، وقد ورثنا 
املنظمـــة  ـن 
ـة التـــي

 حزب 
.

”تلك 
كانت 
جعل 
ساسا 
حلديثة،
 أســـئلة
و اليهودي؟

ن فـــي الدولة 
العشـــرين  نني 
ويتعلـــق  رين؟ 

الكيـــان القومي 
ميقـــان جـــدا وال 

ةةبة عليهما، ال في  جا
ّي مكان آخر، وكل ما
ي

ني رغم عدم تديني إال
ة اليهودية األساسيسية

يت قريبة من 
بيغني، زعيم 
الوزراء  يس 
ع معاهـــدة 
وزر يس

ذي في عهده 
ــرائيلي لبنان 

ارتكـــب مذبحة 
وواقـــع احلال أن 
ر املتشـــدد تأثرت 

ما أنه مـــن أبناء 
واليات املتحدة.
ؤثرة في حياة 
هجرة  طـــرف 
67 بعد حرب

سان فرانسيسكو بأميركا، 
ب

أ ا ت الك أ

هنه ال يوجد في قلبه ذرة من أنه صّرح بأ مالرغم
غضب مــــن نتنياهو أو من ســــارة إال أنه من
ا قا كان فني الط ني اك االشت أن اض ال

فيــــه ”في الطريــــق لقي
بينيت للمرة الثانيــــة
وأظهــــرت نتائــــج ا
للحــــزب والتــــي
عضو في اللجن
لــــم حتدث مف
األصوات بين
مــــن منافســ
صاحــــب تا
حاخام، حيث
باملئة مــــن ج
اجلنرال يون
املركز 
بينما
إســــح
بنسبة
مو
نتنياهــــ
مباشــــرا
موعد زيارة
احلديــــث عــــن
اإلعداد لها في القض
مفاوضات مباشــــرة 
تبادل اتهامات تتعلق
طالب وزير التعليم رئي
لإلدارة األميركية اجلد
لنقــــل الســــفارة األمير
املقابــــل أكــــد معاونــــو
موقفه باألساس وبالتا

لنسبها إلى بينيت.

احتقار العلم

من نقاط
كون زوجتــ
الكافــــي على
ال تلتــــزم بقو
االختالط وفقا
يعرضــــه أحيانا
جمهور ناخبيه من
وكان قد انضم للج
1990 حيــــث كان من امل
خدموا في قوات النخب
كبيــــرة من املتدينــــني
األساس وتكتفي بالدع
ة ش تكتف ا ن



} ستوكهولم - نصحنا أحد األصدقاء العرب 
قبل فترة بمتابعة قناة سويدية على اليوتيوب 
تحمــــل اســــم  ”بيــــودي بــــاي“ يشــــرف على 
محتواها شخص اسمه فيلكس شيلباري، من 
مدينة غوثنبرغ جنوب غرب الســــويد. حسنًا 
األمر بسيط، لدينا وقت لمشاهدة مقطع فيديو 
إضافي على اليوتيوب، لكن ما حدث بعد ذلك 

لم يكن أبدا في الحسبان.
الرجــــل ال يعمل في قطاع الفــــن أو الغناء 
حتى يشــــارك جلســــات التصوير و التسجيل 
مــــع معجبيه، وال يملك ثروة ورثها عن والديه 
يتفاخــــر بهــــا، وال يحــــاول أبدا إظهــــار نمط 
الحياة الســــويدية. إنه ببســــاطة يلعب. ماذا 

يلعب؟ لن يصدق أحد حجم الصدمة.

إنه يلعب األلعاب اإللكترونية المتوفرة في 
السوق، حيث بدأ هذا الشاب السويدي قناته 
على اليوتيوب في العام 2010، واســــتطاع في 
سبع سنوات تقريبا من أن يجمع حتى لحظة 
كتابة هذه المادة أكثر من 55 مليون متابع، أي 
5 أضعاف عدد سكان مملكة السويد. وحققت 
فيديوهاته أكثر من 15 مليار مشاهدة، ما مكنه 
من حصد أكثر من 12 مليون جنيه إســــترليني 

في العام الماضي فقط.
كل مــــا يفعلــــه هــــذا الشــــاب المــــرح بعد 
االســــتيقاظ صباحًا وتناول الـ“سمور غوس“ 
الســــويدية مع كوب ســــاخن مــــن القهوة، هو 
اللعــــب والتعليق المضحك علــــى ألعابه، مع 

بعــــض األصــــوات المضحكة، وهــــو ما ميزه 
عن غيره من أصحاب القنوات المشابهة على 

اليوتيوب.
حيث من قواعد عالم األلعاب اإللكترونية ال 
يحب الناس االنخراط في األلعاب فحسب، بل 
يحبون مشاهدة اآلخرين وهم يلعبون أيًضا، 
ويهوى الزوار عموًما مشاهدة أصحاب قنوات 
يوتيــــوب وهم يلعبــــون ويقومــــون بالتعليق 
وإبداء المالحظات إما الكتساب المعرفة حول 
كيفية اللعب بشــــكل أفضل أو مجرد شكل من 

أشكال الترفيه.

البداية وول ستريت جورنال

لعبة ”سكيت 3“ مثال من األلعاب متوسطة 
المســــتوى، أو ممكن حتى نقــــول عليها دون 
المستوى نزلت قبل أربع سنوات. بيودي باي 
لعبها قبل فترة، حيث وصلت عدد مشاهداتها 
إلى إلى 12 مليون مشاهدة، واشتهرت اللعبة 
لدرجة أن الشــــركة الناشرة ”إي إيه“ اضطرت 

إلى أن تطبع اللعبة من جديد.
الالفت للنظر أن اللعبة طلعت إلى المركز 
40 فــــي مبيعــــات بريطانيــــا، واســــتمرت في 
المركز هذا لفترة طويلة، واألســــبوع الماضي 

وصلت إلى المركز 20.
هــــذا األمر وغيــــره دفــــع أســــتوديوهات 
”ديزنــــي“ الشــــهيرة فــــي الواليــــات المتحدة 
األميركية إلى توقيــــع عقد خاص معه لتقديم 
برنامــــج يتحــــدث فيــــه للمراهقين بأســــلوبه 
الصاخب المعتــــاد مقابــــل 11.6 مليون جنيه 
إسترليني في العام، مما جعل قيمته اإلعالنية 
أكبر بمــــرة ونصف تقريبًا مــــن قيمة اإلعالن 

على حساب هيالري كلينتون.
ولكــــن كل هذا تغير مــــع دخوله في معركة 

مع كبرى وسائل اإلعالم األميركية.
بحســــب التقرير الحصري الذي نشــــرته 
”وول ســــتريت جورنال“ قالت الصحيفة إنها 
كلفت 3 من صحافييهــــا بالعمل على مراجعة 
قناة بيودي باي ”عشــــوائيا“ وكانت النتيجة 
أن العثــــور على 9 نكات تهين اليهود وتتمنى 

موتهم، وغيرها من العبارات النازية.
وبعدها تم إرسال النكات من الصحافيين 
لديزنــــي. ومــــن هنــــا تلقــــت باقــــي الصحف 
األميركية الخبر وبدأت تنهال بالهجمات على 
بيودي باي، حتى ألغت شركة ديزني العقد مع 

أكبر نجوم اليوتيوب.
لم يتلق مؤيدو بيــــودي باي الهجوم على 
نجمهــــم بصدر رحب بــــل إن البعض أفرد في 
تغريدات هجوما على وســــائل اإلعالم بدعوى 
أن ســــبب الهجوم واســــتهداف بيــــودي باي 
هــــو تحقيــــق ”فرقعة“ إعالمية تجــــذب القراء 

للصحيفة.
والدليــــل على ذلك هو نســــب المشــــاهدة، 
حيــــث انخفضت نســــبة المشــــاهدة في عدة 
صحــــف ومواقع أميركية مثل ”وول ســــتريت 
و  و“فارايتي“  نفســــها و ”بازفييد“  جورنال“ 
”يــــو إس إيه تــــوداي“ وكلها مواقــــع تناولت 

قصة بيودي باي على نحو سلبي.
في حين أن أحد الصحافيين الذين وقفوا 
وراء قصة بيودي باي كانت له نكات يســــخر 
فيهــــا من اليهود والســــود، وهــــو ما وصفته 
صحيفــــة ”الصــــن“ البريطانيــــة بأنــــه ”نفاق 
واضح“ لكــــن لم يتم االلتفات إليه، على الرغم 
من نشــــر الصحيفة تغريــــدات الصحافي بن 
فريتــــز على تويتــــر والتي قال فيهــــا النكات 

المســــيئة. أمــــا نجــــم يوتيــــوب اآلخر 
والذي يســــمي نفسه ”ســــرجون“ فقال 
إن مكتب اإلحصــــاءات األميركي يظهر 
تراجعًا في معدالت المشاهدة الخاصة 

بـه على أغلب وســــائل اإلعالم التقليدية 
والشــــهيرة في عام 2016 مقارنة بما كانت 
عليه في 1990. وهذا يرجع ألســــباب كثيرة 
منهــــا أن البعض يفضل وســــائل التواصل 
االجتماعــــي على الصحــــف حتى وإن كانت 
إلكترونيــــة، بعدمــــا كانــــت المواقع تحصل 

على مشــــاهدات أعلى فــــي الماضي أعلى من 
الصحف المطبوعة.

ومنذ التســــعينات مــــن القرن العشــــرين 
وحتــــى 2016 تراجعــــت معــــدالت التوظيــــف 
فــــي الصحــــف بمعــــدل النصف. ولــــذا ليس 
مــــن المســــتبعد أن يكون الخوف مــــن فقدان 
الوظيفــــة عامال على كتابــــة قصص إخبارية 
تهاجــــم شــــخصية إعالمية شــــهيرة أمال في 

البقاء في األضواء.
علمــــا بأن 45 بالمئة من المشــــتركين لدى 
”وول ســــتريت جورنــــال“ يأتــــون مــــن خالل 
االشــــتراكات علــــى اإلنترنــــت“، وهــــذا يعني 
بحســــب تصريحات سابقة لروبرت تومسون 
”رئيس وول ســــتريت جورنــــال“ أن الصحيفة 
تحصــــل على 2 مليون مشــــاهدة يوميا، وهذا 
الرقــــم في تراجع حيث إن قناة وول ســــتريت 
جورنال على يوتيــــوب تحصل على 240 ألف 
مشــــاهدة يوميا. وكّلها أرقام ال تساوي شيئا 
أمــــام قناة بيودي باي الــــذي يحصل على 12 
مليون مشــــاهدة يوميا في قناة يوتيوب وهو 
مجّرد شــــخص واحد وليس مؤسسة إعالمية 

كاملة.
ولذا كان من الطبيعي أن يســــخر بيودي 
باي من الصحيفة قائال ”صحفيو وول ستريت 
جورنال يطرقون على أبوابي ويعرضون علّي 
فرصــــة الدفاع عن نفســــي.. أنــــا ال أمزح هذا 
حدث فعال“. وهي ســــخرية مــــن بيودي باي 
الــــذي يملك حاليا جمهــــورا أكبر من جمهور 
وول ســــتريت جورنال نفســــها، وهو نفســــه 
الجمهــــور الذي اتهــــم الصحفيــــة باالنحياز 
وبتعمد اختيار نكات خارج سياقها حتى يتم 
إظهار نجمهم في صورة الشخص العنصري.
التحــــول إلى ”يوتيوبــــر“ يحمل تحديات 
مختلفة، بداية بســــبب عدم تعّود الناس على 
االشــــتراك في قنــــوات يوتيــــوب ومتابعتها 
بشــــكل دوري، إذ يميــــل جمهــــور اليوتيوب 
إلى مشــــاهدة فيديوهات مفردة إال في حاالت 
نادرة، لكــــن وصفة فيلكس التــــي ينصح بها 
الراغبين في التفــــرغ لصناعة محتوى مرئي 
لليوتيــــوب أن يكونوا علــــى حقيقتهم تماًما، 
وتحدثوا إلى كاميراتهم تماًما كما يتحدثون 
إلى أصدقائهم، ويكشفون ما يشعرون به بكل 
صــــدق، ودون الحاجة إلــــى إضافة صفات أو 

طريقة كالم ال تشبه حقيقتهم.

اإلعالنات على يوتيوب

عندمــــا تشــــاهد أّي فيديو علــــى يوتيوب 
تظهر لك ثالث نوعيات من اإلعالنات؛ األولى 
إعالنــــات فيديــــو تظهر فــــي بدايــــة أو خالل 
الفيديو الذي تشــــاهده، وهــــي إعالنات قابلة 

للتخطي بعد 5 ثواٍن من عرضها.
والنوعية الثانيــــة هي اإلعالنات الكتابية 
التــــي تظهر داخــــل مربع الفيديو باألســــفل، 
والثالثــــة إعالنات تظهر علــــى يمين الفيديو. 

وهــــذه اإلعالنات 
مدفوعة من قبل الشركات الُمعلنة 
حتــــى يراهــــا الجمهــــور، وينال 
يوتيوب مكســــبه منهــــا، ومن ثم 
يمنح كل صانع فيديو نصيًبا من 

الربح علــــى اإلعالنات التي ظهرت 
خالل عرض المحتوى الخاص به.

ولكن ماذا عن المحتوى

وألن يوتيوب يستقبل يومًيا الماليين من 
الفيديوهات الجديدة، ومليارات المشــــاهدين 
من كافة أنحاء العالــــم، فاإلعالنات وأرباحها 

تخضع لعملية معقدة أشبه بالمزادات.
فالمعلــــن يختار النطــــاق الجغرافي الذي 
يوّد عرض إعالنه فيه، ومواصفات المشــــاهد 
الذي يــــوّد عرض المنتج عليه، وعدة خيارات 
أخرى، ومــــن ثم يعمل يوتيــــوب تلقائًيا على 
عرض هذه اإلعالنات علــــى أكثر الفيديوهات 

والمشاهدين المناسبين لمواصفات المعلن.
هنا يأتــــي المزاد، حيث يختــــار يوتيوب 
أكثــــر اإلعالنــــات ربًحــــا للموقــــع وبالتبعية 
لصانــــع المحتــــوى، وكلمــــا زاد الطلب على 
لهــــذا  المشــــاهد  والجمهــــور  المحتــــوى  
المحتــــوى، كلمــــا ارتفعت أســــعار اإلعالنات 
وترّبــــح صانــــع المحتوى أكثــــر، والمعلنون 
يرفعون من أســــعار إعالناتهم حتى يضمنوا 

الظهور للجمهور األفضل.
وأخيــــًرا يظهــــر اإلعــــالن علــــى الفيديــــو 
المناسب، ولكن الرحلة ال تنتهي هنا فالغرض 
مــــن اإلعالن ليــــس الظهور فقــــط، بل الغرض 
الرئيســــي هو ضغط المشاهد على الرابط في 
اإلعالن ليدخل موقع المعلن أو يحّمل تطبيق 
هاتف جديدا أو يشــــترك في خدمة أو يشتري 
منتًجا أو أًيا كان. ولذا إذا تجاهل المشــــاهد 
اإلعــــالن وضغــــط «تخطي»، أو لــــم ينتبه إلى 

اإلعالن الذي ظهر أمامه ولم 
يضغط علــــى الرابط، تختلف األرباح. فبعض 
اإلعالنات ال تدفع إال عّمن ضغط على الرابط، 
أو من شــــاهد الفيديو كامــــًال، وهو ما يجعل 
العملية الحســــابية معقدة وخاضعة لعناصر 

كثيرة.
التحــــول إلــــى ”يوتيوبر“، كمــــا هي حال 
شــــيلباري، يحمــــل تحديــــات كبيرة، بســــبب 
عدم تعــــود الناس على االشــــتراك في قنوات 
يوتيــــوب ومتابعتهــــا بشــــكل دوري، إذ يميل 
جمهــــور اليوتيوب إلى مشــــاهدة فيديوهات 

مفردة إال في حاالت نادرة.

أسطورة ثراء سويدية تجعلكم تعيدون التفكير

فيلكس شيلباري

ظاهرة تحول الشغف إلى مهنة والوقت إلى مال
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[ الشاب السويدي يحتفل اليوم بمرور سبع سنوات على افتتاح قناته على اليوتيوب، استطاع خاللها أن يجمع حتى هذا اليوم أكثر من 55 مليون متابع، أي 5 أضعاف عدد سكان مملكة السويد. وحققت فيديوهاته أكثر من 15 مليار مشاهدة، ما مكنه 
من حصد أكثر من 12 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي فقط.

عالم األلعاب اإللكترونية قواعده ال 

تجعل الناس يفضلون االنخراط في 

األلعاب وحسب، بل يحبون مشاهدة 

اآلخرين وهم يلعبون أيضا. إذ يهوى 

الزوار عموما مشاهدة أصحاب قنوات 

يوتيوب وهم يلعبون ويقومون 

بالتعليق وإبداء المالحظات، إما 

الكتساب المعرفة حول كيفية اللعب 

بشكل أفضل أو مجرد شكل من 

أشكال الترفيه

عبداللطيف الحاج

شـــيلباري ال يعمل في قطاع الفن أو الغناء حتى يشـــارك جلســـات التصوير والتســـجيل مع معجبيه، وال يملك ثروة ورثها عن والديه يتفاخر بها، وال يحاول أبدا إظهار نمط الحياة 

السويدية. إنه ببساطة يلعب.
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وهــــذه اإلعالنات
مدفوعة من قبل الشركات الُمعلنة
حتــــى يراهــــا الجمهــــور، وينال

يوتيوب مكســــبه منهــــا، ومن ثم 
من نصيًبا فيديو صانع كل يمنح

لعبة شيلباري صعدت إلى المركز ٤٠ 

في مبيعات بريطانيا، واستمرت في 

المركز هذا لفترة طويلة، واألسبوع 

الماضي وصلت إلى المركز ٢٠. 

هذا األمر وغيره دفع أستوديوهات 

{ديزني} الشهيرة في الواليات 

المتحدة األميركية إلى توقيع عقد 

خاص مع شيلباري لتقديم برنامج 

يتحدث فيه للمراهقين بأسلوبه 

الصاخب المعتاد مقابل ١١.٦ مليون 

جنيه إسترليني في العام



} تونــس - عالم التدريب في كرة القدم متغّير 
وال يقف عنـــد حدود معينة. فـــن إدارة اللعبة 
والتحكم في نواميســـها وخـــوض غمارها ال 
يدخله إال الفنيون األكفاء ممن تعّرقت أزياؤهم 
وخبـــروا األرضية جيدا. الكثير من األســـماء 
الالمعة في عالم التدريب خطت طريقها بثبات 
في مختلف الدوريات شعارها العمل والنضج 

وابتكار أساليب جديدة.
عندما نستمع إلى أبرز المدربين الالمعين 
فـــي أوروبا خالل النـــدوات الصحافية وأثناء 
التعاليق التي تتبع المباريات نصاب بالحرج 
لشـــدة وقوفهم على نقاط الفشل قبل النجاح. 
المدرب المتمّرس يتلفـــظ باألخطاء التي وقع 
فيها العبوه قبل الثناء على المردود اإليجابي 

الذي قدموه. 

األمـــر مختلف فـــي البلـــدان العربية. أول 
من تطاله مقصلـــة النقد داخل الملعب الحكم، 
فأرضيـــة الملعـــب ودرجـــة حـــرارة الطقـــس 
وغيرها من التعالت واألسباب الواهية. خارج 
الملعب شـــيء ثان. مدربون يمتهنون أشـــياء 
كثيـــرة مثـــل التعليـــق والتحليـــل الفني على 
المباريات وغيرهـــا على غرار المدرب الجديد 
لمنتخب تونس نبيل معول، الذي برز اســـمه 
مـــع قناة الجزيرة الرياضة قبل أن تتحول إلى 
بين ســـبورت أكثر من بروزه فـــي أمم أفريقيا 
2004 بتونس كمدرب مســـاعد للفرنسي روجي 

لومار.

اختيار على المقاس

طرق المديـــر الفنـــي الجديد-القديم نبيل 
معلول باب االتحاد التونسي لكرة القدم وسط 
تبـــادل للضحكات مع الرئيـــس وديع الجريء 
مؤخـــرًا، تخللـــه مؤتمـــر صحافـــي أعلن فيه 
األخير عن تنصيب معلول رســـميا على رأس 
اإلدارة الفنيـــة لمنتخـــب تونس لكـــرة القدم. 
وأنهى نبيل معلول بذلك مسلســـل البحث عن 
خليفة للفرنسي البولوني هنري كاسبارجاك. 
المزاد انتهى فعليا على معلول خصوصا بعد 
رفض رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب 
الترخيـــص لفـــوزي البنزرتي لإلشـــراف على 
في أعقاب الجلســـة  حظوظ ”نســـور قرطاج“ 
التي جمعتـــه بوديع الجريء الذي أبدى رغبة 

ملحـــة في الظفـــر بخدمـــات مـــدرب الترجي 
الرياضي، لكنه خّير عـــدم التصعيد مع إدارة 

األحمر واألصفر ألنه يدرك العواقب جّيدا.
لم يجد الجريء ما يبرر به اختياره لنبيل 
معلول فـــي الوقت الراهن ســـوى تواجده في 
حل من كل ارتباط مع رفض نادي باب سويقة 
تسريح مدربه بعد أن تذّرع بتواصل التزامات 
ســـامي الطرابلسي مع الســـيلية القطري رغم 
تأكيـــد األخير علـــى أنه جاهز لتلبيـــة النداء، 
وهو ما جعل رئيس الجامعة يعتبر ”الكابتن“ 

معلول خياره األوحد والوحيد.
وألن حجـــة العاطل قـــد ال تكفي فقد كان ال 
بد من مســـتند جديد لذلك فقد تم تسريب خبر 
رفض معلول لعرض المنتخب العراقي تدليال 
علـــى أن األخيـــر رفض ”أســـود الرافدين“ من 

أجل عيون نسور تونس.
بـــدا الجريء مصرا على مســـاعدة تونس 
فـــي أزمتها الخانقة التي تعاني منها منذ أمد 
بعيد وهي البطالة. فبعد أن اخترع مشـــروعا 
للمســـاهمة في تقليص بطالة خريجي معاهد 
الرياضة، من خزينة الوزارة طبعا، جاء الدور 
علـــى ”الحاج“، كمـــا يلقب في تونـــس، نبيل 
معلـــول ليخلصه من البطالة رغـــم أنه لم يكن 
كذلك باعتبار مـــا يتقاضاه من التحليل الفني 
داخل أســـتوديوهات البين ســـبورت القطرية 

ليوفر موطن شغل لصديقه ورفيق دربه.
اســـم ثـــان يتـــردد بكثـــرة في األوســـاط 
الرياضيـــة فـــي تونس وهو من بين األســـماء 
المطروحة التي ســـتنضم للعمـــل مع الجهاز 
الفني المعاون لنبيل معلول هو المحلل الفني 
نـــادر داود الـــذي لوحـــظ غيابـــه عن حصص 
األحـــد الرياضي في القناة التلفزيونية األولى 
فـــي الفترة األخيـــرة، حيث تشـــير العديد من 
المعطيات إلى أنه من المنتظر أن يكون ضمن 
اإلطار الفني المســـاعد للمنتخـــب، علما وأنه 
كان موعـــودا بمنصب صلب اإلدارة الفنية من 

قبل.
كالعـــب  خاليـــا  ســـجله  كان  الـــذي  داود 
والذي فشـــل كمدرب أينما حّل خط له مسيرة 
طويلـــة من الطأطأة واتباع أســـلوب المهادنة 
مـــع الجامعة التونســـية لكرة القـــدم، فجاءت 
مكافأتـــه األولـــى بمنحه فرصـــة التواجد إلى 
جانب معلـــول ضمن اإلطار الفنـــي للمنتخب 
الكويتي ليبتســـم له الحظ من جديد ويحظى 

بفرصة أخرى لتزيين سجله التدريبي.
نـــادر داود اســـتوعب الدرس جّيـــدا منذ 
ســـنوات وتحديدا خالل تجربة معلول األولى 
مع المنتخـــب وبعد أن انتقده في مناســـبات 
قليلـــة عاقبه من أجلها ”الحـــاج“ تاب المحلل 
وعـــاد إلـــى رشـــده ليقـــرر االلتحـــاق بجوقة 
”المطبليـــن“ ومـــن هنـــا عـــادت أســـهمه إلى 

االرتفاع من جديد.
فـــي عالم كـــرة القـــدم وفي جميـــع الفرق 
العريقـــة والمنتخبات العالميـــة الكبرى تقول 
القاعدة إنه عندما يكون الفشل عنوانا لمرحلة 
مـــا فإن التغييـــر العميق والجـــذري يجب أن 
يفرض نفســـه وبشـــدة، وبما أن منتخبنا في 
حـــّل من كل قاعـــدة وبعيد عـــن المعايير التي 
تســـير عليها اللعبة، فإن عناوين الفشل تظل 
ثابتة طالمـــا أن العنوان الوحيـــد الختيارها 
منـــذ البداية يظل قائما على الوفاء والمحاباة 

وضرب فروض الوالء والطاعة.

منتخب تونس فشـــل في ”كان“ 2015 فتم 
االســـتغناء عن البلجيكي جورج ليكنس ثم 
جـــاءت خيبة الخروج المبكر من أمم أفريقيا 
2017 فتـــم التخلـــي عـــن البولونـــي هنـــري 
كاســـبارجاك، فماذا لـــو لم يتحقق الترشـــح 
لـــكأس العالـــم فـــي روســـيا 2018، وكل األمل 
والجهد منصب على دعم المنتخب أينما حل، 
فهـــل ســـتجدد الجامعة التونســـية ثقتها في 
نبيل معلول أم سيجد نفسه خارج اإلطار مثل 

أسالفه؟
سياسة تدوير الوجوه نفسها لم تعد تنفع 
فـــي مجال التدريـــب الفني. جميـــع المدربين 
الذين قادوا المنتخب التونسي وجربوا الكّرة 
ثانية خرجـــوا صاغرين. مما ال شـــك فيه أنه 
طالما تقر الجامعة، ممثلة في رئيســـها وديع 
الجـــريء، بالفشـــل وتثبت أحـــد عناوينه في 
كيفيـــة اختيارها فلـــن تكون النتيجة ســـوى 
إعادة الفشـــل من جديـــد وبعناوين ســـمتها 
الخيبـــات وربما مع تغييـــر طفيف في طريقة 

اإلخراج.

عنوان الكابتن

ولـــد المدير الفني الجديـــد نبيل معلول 
في 25 ديســـمبر 1962 بتونس العاصمة. وهو 
يحظى بســـيرة ذاتية إيجابية كالعب مقارنة 
بغيره، حيث دافع عن ألوان الترجي التونسي 
والنـــادي  و1994-1991)   1989-1975) أعـــوام 

البنزرتـــي عـــام (1994-1995) والنادي 
األفريقي (1999-1995) 

وهانوفـــر األلماني 
(1989-1991) وأهلـــي 

جـــدة الســـعودي (1999-
2000) قبل أن يمتهن التدريب 

كمدرب مســـاعد للمنتخب التونســـي في عهد 
المدرب الفرنســـي روجيه لومـــار خالل كأس 
أمـــم أفريقيا 2004 التي توج ”نســـور قرطاج“ 
بلقبها، ثم شـــغل المنصب ذاته في ســـبتمبر 
2006 إلى جانب طارق ثابت. كما توّلى تدريب 
النادي البنزرتي في بداية موســـم 2006-2005 
ثم الترجي الذي قاده إلى ثالثية تاريخية عام 

.2011
اســـتقال معلـــول مـــن منصبه فـــي العام 
ذاتـــه قبل أن يعـــود بعد أشـــهر قليلة ليخلف 
السويسري ميشال ديكاستال ونجح في قيادة 
فريق باب ســـويقة إلى اللقب المحلي والدور 
النهائي لمســـابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث 

خسر أمام األهلي المصري.
توج كالعب بلقب الدوري المحلي 6 مرات 
مـــع الترجي (1982 و1985 و1988 و1989 و1993 
و1994) ومـــرة واحدة مـــع النـــادي األفريقي 
(1996)، وكأس تونـــس مرتيـــن (1986 و1989) 
وكأس الســـوبر المحلية ودوري أبطال العرب 
مـــع الفريـــق ذاتـــه (1993) وكأس الكـــؤوس 
العربية مع النادي األفريقي عام 1995، وخاض 

74 مباراة دولية.

مهمة مستحيلة

السجل الخالد للمدير الفني الجديد، الذي 
ال ينكره أّي كان ســـواء كالعب أو كمدرب على 
فترات، ال يشـــفع له حسن االختيار والتوقيت 

والظرفيـــة المناســـبة لتولـــي القيـــادة لجهة 
حساســـية المرحلـــة واالنتظـــارات المعلقـــة 
علـــى المنتخـــب في الفتـــرة المقبلـــة وأولها 
كأس العالـــم 2018. معلول كتب على حســـابه 
الشـــخصي بموقع تويتر يقول ”بمشيئة الله 
وفضله تـــم تعييني مدربا لمنتخب تونس في 
مهمة وطنية نسأل الله التوفيق فيها“. ليأتي 
الـــرد ســـريعا من زميلـــه في التحليـــل الفني 
والالعـــب الســـابق لألهلي المصـــري محمد 
أبوتريكة عبر الموقع نفســـه مبـــاركا ومهنئا 
”كل التوفيـــق للكابتن نبيل معلول، شـــخصية 
محترمـــة جـــدا، ومـــدرب صاحـــب فكـــر على 
أعلى مســـتوى“. فيما أبدى أحـــد اإلعالميين 
والمحللين البارزين فـــي مجال كرة القدم في 
اتصـــال مباشـــر مع إذاعة خاصـــة في تونس 
اســـتغرابه مـــن لحظات الســـعادة التي تغمر 
المدرب معلول ليرد بالقـــول ”لو كنت مكانك، 

لما قبلت المهّمة أصال“.
المـــدرب الجديد وضع لـــه عنوانا عريضا 
مـــع المنتخب فـــي أول مؤتمر صحافي له هو 
الوصول إلـــى مونديال روســـيا 2018. الحلم 
الذي تـــم تعيين الفني التونســـي ألجله ليس 
مســـتحيال بالنظر إلى المجموعة المتواضعة 
التـــي يلعب ضمنهـــا منتخب تونـــس. الحلم 
مشـــروع في كل األحـــوال لكنـــه يتطلب عمال 
إضافيـــا لتحقيقـــه. معلـــول يدرك ذلـــك جيدا 
ويقر بـــأن المهمة ليســـت هّينـــة بالنظر إلى 
عوالم التغيير التي طالت كرة القدم األفريقية 
في الســـنوات األخيـــرة. الخارطـــة األفريقية 

في مجـــال اللعبة الشـــعبية 
تغيـــرت كثيرا. األســـماء لم 
يعـــد لهـــا معنى فـــي تقييم 
ذاك.  أو  المنتخـــب  هـــذا 
أفريقيـــا فـــي تغّيـــر دائم في 
رياضة كرة القـــدم كما الدول 
الخليج،  دول  وخاصـــة  العربية 
العربية  والمملكة  اإلمـــارات  مثل 
الســـعودية، التـــي أصبحت تحظى 
بأفضـــل الدوريـــات فـــي العالـــم. يقول 
معلـــول ”كـــرة القـــدم األفريقيـــة تغّيرت 
كثيرا في الســـنوات الماضيـــة، وال يمكن 
أن نحكم على منتخبات مثل بوركينا فاسو 

والكونغو وغيرهما باالسم“.
الناجحة  للتجربة  الحقيقـــي  المعنى 
فـــي أّي ميدان، خصوصـــا في عالم 
التدريب، يتطلب تغييرا راديكاليا 
على كافـــة المســـتويات، لكن 
ما نشـــهده فـــي تونس أن 
سطحيا  يكون  التغيير 
عنصر  علـــى  مقتصرا 
بهما  يضحي  اثنين  أو 
رئيـــس االتحـــاد في كل 
مرة. الـــدول التي قطعت مع 
نهـــج الـــوالءات وأســـلوب الطاعة 
وتدويـــر األســـماء حققـــت نقلـــة فعلية في 
مجال كرة القـــدم. أفريقيا التي أصبحت مثاال 
لمعلول وغيـــره طورت مـــدارس وأكاديميات 
لتكويـــن الالعبين الشـــبان واختارت االنفتاح 
علـــى األنديـــة األوروبية الكبـــرى التي تضخ 
أمواال كبيرة لالستفادة من هذه الثروات 
الشـــبابية. ماذا عن الجامعة التونســـية 
التي تديـــر الظهر لبعـــض األكاديميات 
(الملعـــب التونســـي، شـــبيبة القيروان، 
حمام األنف، النادي الصفاقســـي..) كانت في 
ما مضـــى تطّعـــم األندية التونســـية بطاقات 
كبيرة من الالعبين الذين كتبوا تاريخا طويال 
مع المنتخب التونســـي مـــن أمثال خالد بدرة 
ورياض البوعزيزي وزياد الجزيري وغيرهم.

المهمة األساســـية رغم كونها مســـتحيلة 
إال أنهـــا تبدو ممكنة شـــريطة أن تكون مبنية 
على اإلصالح واإلصالح يجب أن يكون أفقيا. 
ينطلـــق مـــن القاعدة ويعـــود إليهـــا. إصالح 

العقول قبل األقدام.

مدرب يمتهن إدارة اللعبة شفاهيا

نبيل معلول

اختيار مر في زمن عودة كرة القدم التونسية

وجوه
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أفريقيا، التي تعد مثاال لمعلول، طورت 

مدارس وأكاديميات لتكوين الالعبين 

الشبان واختارت االنفتاح على األندية 

األوروبية الكبرى التي تضخ أمواال كبيرة 

لالستفادة من هذه الثروات الشبابية. 

فماذا عن الجامعة التونسية التي تدير 

الظهر لبعض األكاديميات (الملعب 

التونسي، شبيبة القيروان، حمام األنف، 

النادي الصفاقسي..)؟

السجل الخالد للمدير الفني الجديد، 

الذي ال ينكره أي كان سواء كالعب أو 

كمدرب على فترات، ال يشفع له حسن 

االختيار والتوقيت والظرفية المناسبة 

لتولي القيادة لجهة حساسية المرحلة 

واالنتظارات المعلقة على المنتخب في 

الفترة المقبلة

حبيب المباركي

منتخـــب تونـــس يعاني من آثار فشـــله في {كان} عام ٢٠١٥ حيث تم االســـتغناء عن البلجيكي جورج ليكنس ثم جاءت خيبة الخروج املبكر مـــن أمم أفريقيا ٢٠١٧ فتم التخلي عن 

البولوندي هنري كاسبارجاك، أما اليوم فالتوانسة يشككون في تحقق الترشح لكأس العالم في روسيا ٢٠١٨ مع نبيل معلول.

[ المزاد يغلق فعليا على معلول بعد رفض رئيس الترجي التونسي حمدي المؤدب الترخيص لفوزي البنزرتي لإلشراف على حظوظ ”نسور قرطاج“ في أعقاب الجلسة التي جمعته بوديع الجريء الذي أبدى رغبة ملحة في الظفر بخدمات مدرب الترجي 
الرياضي، لكنه خير عدم التصعيد مع إدارة األحمر واألصفر ألنه يدرك العواقب جيدا.

ّ

2015 فتم  ”ل في ”كان“
كي جورج ليكنس ثم

لمبكر من أمم أفريقيا 
ـن البولونـــي هنـــري 
و لم يتحقق الترشـــح 
2018، وكل األمل  8وســـيا
عم المنتخب أينما حل، 
ة التونســـية ثقتها في 
فسه خارج اإلطار مثل 

وه نفسها لم تعد تنفع 
فني. جميـــع المدربين 
لتونسي وجربوا الكّرة 
ن. مما ال شـــك فيه أنه 
ثلة في رئيســـها وديع 
ثبت أحـــد عناوينه في 
تكون النتيجة ســـوى 
ــد وبعناوين ســـمتها 
ييـــر طفيف في طريقة 

لجديـــد نبيل معلول
تونس العاصمة. وهو 
يجابية كالعب مقارنة 
لوان الترجي التونسي 
والنـــادي   (1994-1991

-1995) والنادي

-1
لجهةتدريب القيـــادة لتولـــي المناســـبة والظرفيـــة

في مجـــ
تغيـــرت
يعـــد له
ال هـــذا 
أفريقيـــا
رياضة كر
وخا العربية 
اإلمـــارات مثل 
الســـعودية، الت
بأفضـــل الدوريـــات
”كـــرة القـــد معلـــول
كثيرا في الســـنوات ا
أن نحكم على منتخبات
والكونغو وغيرهما باال
الحقيقـــي المعنى 
فـــي أّي ميدان،
التدريب، يتط
على كافـــة
ما نشـ
التغ
مقت
أو
رئيـ
مرة. الــ
نهـــج الـــوالءات
وتدويـــر األســـماء حقق
ااااجال كرة القـــدم. أفريقيا م
لمعلول وغيـــره طورت م
لتكويـــن الالعبين الشـــبا
علـــى األنديـــة األوروبية
أمواال كبيرة لالستفا
الشـــبابية. ماذا عن
التي تديـــر الظهر ل
التونســـي (الملعـــب



} كان (فرنســا) –  للمـــرة األولى وبمناســـبة 
الذكرى السبعين النعقاد مهرجان كان (تأسس 
عـــام 1946 وتوقف لدورتين همـــا 1948 و1950 
كما أغلق في منتصفه في مايو 1968)، يعرض 
المهرجان في القسم المخصص عادة لعرض 
كالســـيكيات الســـينما مجموعـــة كبيـــرة من 

األفالم التي ترتبط بالمهرجان نفسه.
ويعـــرض خالل الـــدورة 24 فيلمـــا روائيا 
طويـــال وخمســـة أفـــالم تســـجيلية طويلـــة 
وفيلـــم قصير واحـــد، معظم هـــذه األفالم من 
اإلخـــراج  لمشـــاهير  الســـينما  كالســـيكيات 
الســـينمائي وغالبيتها تعكس تاريخ مهرجان 
كان نفســـه، حيـــث يتوقـــف المشـــاهد أمـــام 
المحطـــات المختلفة التي منحـــت المهرجان 
ســـحره عبر الســـنين، وتأتي هذه األفالم من 

17 دولة -ليســـت من بينهـــا الدولة المضيفة 
فرنسا- هي المجر ولبنان وصربيا وبريطانيا 
والواليـــات المتحـــدة وإيطاليـــا وموريتانيا 
وسويســـرا  وبولنـــدا  وإســـرائيل  والنيجـــر 
واليابان وإســـبانيا وهولندا وكندا وبلجيكا 

وأستراليا.
وانتقـــاء البلدان يراعي تحقيـــق التوازن 
بيـــن قـــارات العالـــم المختلفة علـــى صعيد 
رمزي، دون أن يعكس بالطبع تمثيال جغرافيا 
للســـينمات األهم في العالم، وإال فكيف تغيب 
مثال السينما الصينية والبرازيلية والروسية 
والهنديـــة والمصريـــة، كأمثلـــة فقـــط، وهي 
الســـينمات األكبر فـــي مناطقهـــا الجغرافية، 
ناهيك عن إبداعات مخرجيها عبر السنين من 

خالل اآلالف من األفالم؟

جميع هـــذه األفالم ســـتعرض في نســـخ 
جديدة تمـــت اســـتعادتها وترميمها وطبعها 
بأحـــدث أدوات التكنولوجيـــا الرقميـــة، وهو 
المبـــدأ الـــذي درج عليه قســـم كالســـيكيات 
الســـينما في مهرجـــان كان الـــذي افتتح قبل 
خمســـة عشر عاما، وســـرعان ما أصبح حدثا 
ســـنويا راســـخا في جميع مهرجانات العالم 
الكبـــرى التـــي تحرص على اســـتقدام نســـخ 
حديثة مســـتعادة لتذكير عشـــاق السينما بها 

وإعادة إطالقها إلى العالم.
وتشترك هذه المهرجانات مع المؤسسات 
التـــي تعمل فـــي ترميم األفـــالم وتحصل على 
منـــح ومســـاعدات لدعـــم عملية إنقـــاذ تراث 
الســـينما وحفظه في نسخ رقمية فائقة النقاء 

مع استعادة األلوان إلى بهائها األول.
ومـــن لبنـــان ســـيعرض فيلم ”إلـــى أين“ 
لجورج نصـــر الذي يعد أول فيلم لبناني، وقد 
أنتج عام 1957، وشارك في مهرجان كان، ومن 
صربيا سيعرض فيلم ”قابلت الغجر السعداء“ 
تحفة المهرجان، وقد فـــاز بالجائزة الخاصة 
للجنـــة التحكيـــم الذهبية عـــام 1967 وهو من 

إخراج ألكسندر بيتروفيتش.
ومـــن اإلنتـــاج البريطانـــي يعـــرض فيلم 
”تكبيـــر الصورة“ للمخـــرج اإليطالـــي مايكل 
أنجلـــو أنطونيوني مـــن عـــام 1966، وقد فاز 
بالجائـــزة الكبرى للمهرجان في تلك الســـنة، 
ويعرض أيضا فيلم ”أوه.. الشـــمس“ للمخرج 
الموريتانـــي ميد هوندو من عام 1970 وغيرها 

من التحف السينمائية النادرة.

* أ.ع
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بشـــرت األفـــالم الثالثـــة   – كان (فرنســا)   {
األولـــى التـــي عرضـــت إلـــى حـــد اآلن ضمن 
المسابقة الرســـمية لمهرجان كان السينمائي 
في دورته الســـبعين، باحتدام المنافســـة بين 
أفالم المســـابقة الـ19 المتنافسة على السعفة 

الذهبية لهذا العام.
 Loveless “والفيلم الروسي ”من دون حب
للمخـــرج أندريه زفيغنتســـيف صاحب تحفة 
”لفياثـــان“ أو ”وحـــش البحر“ يعود ليرســـخ 
اســـم زفيغنتســـيف بقوة ويجعله مـــع زميله 
ألكســـندر ســـوكوروف، أهم مخرجي السينما 
الروســـية حاليـــا. ورغم العناصر المشـــتركة 
التي يمكن أن نلمحها بســـهولة في طيات هذا 
الفيلـــم المثير للتأمل، مع أفـــالم أخرى لكبار 
المبدعين السينمائيين وعلى األخص انغمار 
برغمـــان، إال أن الفيلم ينتمي أوال وأخيرا إلى 

عالم وأسلوب مخرجه الروسي.
نحـــن في موســـكو المعاصـــرة، أمام زوج 
وزوجـــة: ”بوريس“  و“زينيـــا“، وهما زوجان 
فـــي المرحلـــة األخيرة من الطـــالق، يعرضان 
الشـــقة التـــي يشـــتركان فيها للبيـــع. الرجل 
منـــدوب مبيعات فـــي إحدى الشـــركات، يبدو 
من البدايـــة ضعيفا مهتزا، يخشـــى أن يخبر 
رئيسه في العمل بأنه يطلق زوجته ألن الرجل 
أرثوذوكسي متشدد يرفض أصال فكرة الطالق 
وال يحتفـــظ بموظفيـــن من غيـــر المتزوجين 

أو ليـــس لديهم أبنـــاء، أما المـــرأة فهي تدير 
صالونـــا للتجميـــل وتبـــدو مشـــغولة كثيرا 

بنفسها وجسدها.
وكل من الرجل والمـــرأة، الزوج والزوجة، 
ال يكفان عـــن تبادل االتهامـــات، وبينما يبدو 
بوريس أكثـــر انطواء وجبنا عـــن المواجهة، 
تبدو زينيا شرســـة، حادة الطباع، تختلق أي 
مناســـبة لصب لعناتها علـــى الرجل وتوجيه 

أبشع االتهامات له.
الطالق واقع ال محالة، لكن المشـــكلة اآلن 
طفل  أو ”أليوشا“  تكمن في ابنهما ”ألكســـي“ 
الثانيـــة عشـــرة الـــذي تصيبه مشـــاجراتهما 
باالضطراب الشـــديد، بل ويصدمه أن يســـمع 
أمه تعتبر وجوده في الحياة خطأ كبيرا. هذا 
الهذيان المســـتمر يؤدي إلى اختفاء أليوشـــا 
بينما أمه المشـــغولة بنفســـها وبعشيقها لم 

تعلم بغيابه سوى في اليوم التالي.
من هـــذا المدخـــل الذي ربمـــا كان يصلح 
لصنع فيلم بوليسي مشوق، يبدأ زفيغنتسيف 
في تشـــريحه الدقيق لمجتمع متصدع يعاني 
من غياب القيم، وتدهور العالقات اإلنســـانية، 
وغيـــاب القـــدرة على التواصل بيـــن األجيال، 
وزراعـــة الكراهيـــة واألنانية ومحاولة ســـتر 
الشـــعور بالضعـــف والفـــراغ والفشـــل بوهم 

الوقوع في الحب، وإدمان الجنس.
كل من الرجل والمرأة اختار شـــريكا آخر، 
يمارس معـــه المتعة الجســـدية ويحلم ببناء 
مســـتقبل بديل، بوريس يقيم مع ”ماشا“ التي 
أصبحـــت حامال منـــه، وهي أيضا متمســـكة 
باإلقامـــة في نفس الشـــقة مع أمهـــا، ونتيجة 

شعورها بغياب االطمئنان تحاول دوما التأكد 
من حقيقة مشاعره وأنه لن يتخلى عنها.

وزينيا أقامت عالقة مع أحد رجال األعمال 
من الطبقة الثرية الجديدة التي ال تعرف الفرق 
بين أماكـــن العشـــق الرومانســـي واصطياد 
العاهـــرات، كما يتضح من خالل مشـــهد بديع 
تجـــوس فيه الكاميرا في أرجـــاء مطعم يتردد 
االثنان عليه، لنرى عاهرة محترفة تملي على 

والـــدة زينيـــا تبـــدو وقـــد عزلت نفســـها 
تمامـــا عن العالـــم، تقيم في منـــزل قرب غابة 
في ضواحي موســـكو، وعندما تواجه ابنتها 
فإنهـــا تبـــدي لها كل مـــا ال يمكـــن تخيله من 
نفور ورفض وكراهية، تصـــب عليها اللعنات 
وتطردها شـــر طردة من منزلهـــا، إنها نموذج 
للعقلية المتســـلطة التي أرادت أن تصنع ابنة 
على شـــاكلتها، ولعل نجاحهـــا يكمن في أنها 
تمكنـــت فقط من نقل تيـــار الكراهية إلى دماء 
ابنتها التـــي تعترف صراحـــة بأنها لم تحب 
زوجها قط، بل ولم تحـــب ابنها وكانت ترغب 

في التخلص منه أثناء الحمل.
مع اختفاء أليوشـــا بدأ السعار المجنون 
يتدفق بجنـــون وصوال إلى الهســـتيريا التي 
تعكس تصدعا اجتماعيا خطيرا، هنا يســـرع 
اإليقـــاع، وتتداعـــى األحـــداث، لكـــن الدائرة 
المغلقـــة تضيـــق تدريجيا بحيـــث ال يبدو أن 

هناك مخرجا ما.
تتذرع الشـــرطة بكل ما فـــي حصيلتها من 
إجـــراءات بيروقراطيـــة لتبرير تقاعســـها عن 
البحث الجاد عن الولد المختفي، بينما تتكفل 
إحدى جماعـــات المجتمع المدنـــي من خالل 
المتطوعين األفراد بالقيام بالمهمة، ولكن دون 

جدوى.
هل ســـيظهر أليوشـــا من تلقاء نفسه كما 
يقـــول ضابـــط الشـــرطة لألم؟ هل ســـيعثرون 
علـــى جثته مقتـــوال؟ أو هل تـــم اختطافه على 
يد إحـــدى العصابات؟ ال نعـــرف وليس مهما 
أن نعـــرف فاختفاء الطفل ليس ســـوى مدخل 
لكـــي يدلف بنـــا الفيلم داخل العالم الســـفلي 
الرهيب الـــذي يعكس بتدهوره وتعفنه مرادفا 

بصريـــا ودراميا لالنهيـــار االجتماعي الكلي. 
فيلم مصنوع بدقة شـــديدة، يكشف كل مشهد 
من مشـــاهده عن جانب جديد وتفصيل جديد 
يكثف ويعمق من الشـــخصيات ومن الحبكة، 
غالبيـــة مشـــاهده تدور ليال، مـــن خالل صور 
قاتمة وإضاءة معتمة، وعندما يتجمد الموقف 

يبدأ الجليد يهطل قرب النهاية.
ويتميـــز الفيلـــم بلغـــة بصريـــة عاليـــة، 
وبحـــس تشـــكيلي يتبـــدى فـــي كل لقطة من 
لقطاتـــه، وموســـيقى تصنع نســـيجا صوتيا 
منـــذرا باســـتخدام اآلالت الوتريـــة وخاصـــة 
آلتـــي الكونتباص والتشـــيللو، مع ســـيطرة 
مدهشـــة على أداء الممثلين، وخاصة الممثلة 
ماريانا ســـبيفاك في دور زينيا، بكل تقلباتها 
وهستيريتها وعفونتها وعنفوانها وجبروتها 
ورغبتهـــا العنيفـــة في الســـيطرة عـــن طريق 
الجنس، ودفع القارب نحو أي وجهة هربا من 
حياتها التي تعتبر أنها لم تنتج ســـوى حطام 

حتى اآلن.
”وندرســـتراك“  األميركـــي  الفيلـــم 
Wonderstruck (صدمـــة الشـــعور بالســـعادة) 
للمخـــرج تود هاينس (صاحـــب فيلم ”كارول“ 
الذي عرض في مسابقة كان قبل عامين)، يبدو 
للوهلـــة األولى كأحد أفالم األطفـــال، لكنه في 
الحقيقة للكبـــار والصغار، بل يمكن القول إنه 
أحد أشجع التجارب السينمائية التي خرجت 
من هوليوود في الســـنوات األخيرة ربما منذ 

تجربة سكورسيزي في ”هوغو“ (2011).
والفيلـــم مقتبس عن رواية مصورة لبريان 
ســـلزنيك، تدور حول طفلة وطفـــل في الثانية 
عشـــرة من عمريهمـــا، كالهما أعمـــى، القصة 

األولـــى (وبطلتهـــا طفلـــة) تـــدور عـــام 1927، 
والقصـــة الثانيـــة (وبطلها طفـــل) تقع بعدها 

بخمسين عاما، أي في 1977.
باألبيـــض  مصـــورة  القديمـــة  والقصـــة 
والقصتـــان  باأللـــوان،  والثانيـــة  واألســـود، 
تتداخـــالن ألن هنـــاك مـــا يربـــط بينهما على 
الصعيد الروحـــي والفيزيائي أيضا، فالطفلة 
في القصة األولى هي التي ستظهر قرب نهاية 
القصـــة الثانية لنعرف أنها جدة الطفل األصم 
الـــذي يبحث في نيويورك عـــن والده ووالدته 
وما وقع لهما، والطفلة في القصة األولى كانت 
قد جاءت من نيوجيرســـي إلى نيويورك بحثا 
عـــن والدتها، فـــرارا من والدهـــا الفظ الغليظ 

القلب.
ليـــس مـــن الممكـــن تلخيـــص الفيلم دون 
اإلخـــالل به فهـــو عمل يعتمد على التجســـيد 
البصري، وعلى االبتكار في رسم الشخصيات 
والمزج بين الحقيقة والخيال، وبين األسطورة 
والواقع، بل وإكســـاب األسطورة ثيابا علمية 
أيضـــا أو باألحرى علميـــة مفترضة قريبة من 
عالم جول فيرن، إنه باختصار فيلم للمشاهدة 

فقط.
نصل إلى الفيلم المجري ”قمر المشـــتري“ 
Jupiter’s Moon للمخـــرج كورنيـــل موندروزو 
الـــذي يجعـــل بطله الالجـــئ الســـوري الذي 
تطارده الشرطة في بودابست بل وتحاول قتله 
أيضـــا، ال يموت، بل وغير قابـــل للموت، يظل 
يرتفع فوق البشـــر، يطير فـــي الفضاء ليحلق 
فوق المدينة كما لو كان قدرا يذكر األوروبيين 
ببقاء القضية، قضيـــة الالجئين والمهاجرين 
الفارين من جحيم الحرب في ســـوريا والذين 

توصد األبواب في وجوههم.
إنه العمل األكثر ســـينمائية بين كل أفالم 
المهرجـــان التـــي شـــاهدناها حتـــى اآلن، بل 
واألكثـــر طموحا فـــي المزاوجة بيـــن الخيال 
والفيلـــم  الفنـــي  الفيلـــم  وبيـــن  والحقيقـــة، 
الجماهيري، لكنه يحمل أيضا فلسفة مخرجه 
ومبدعه، وال شـــك أنه يســـتحق مقـــاال منفردا 

لعرضه ونقده تفصيال. 

بداية واعدة ألفالم المسابقة الرسمية في مهرجان كان الـ70

عروض استثنائية لكالسيكيات السينما المرتبطة بكان

[ ثالثة أفالم تتميز بلغة بصرية عالية وحس تشكيلي  [ دراما السقوط وخيال الصغار وشبح الالجئين

فيلمان من روســــــيا واملجر وفيلم من الواليات املتحدة، حصيلة عروض املسابقة الرسمية 
حتى اآلن في الدورة الـ70 من مهرجان كان. البداية قوية تبشــــــر مبنافســــــة شــــــديدة على 
ــــــة“، التي تتيح أمــــــام الفيلم الذي يحصــــــل عليها الكثير مــــــن الفرص في  ”الســــــعفة الذهبي
ــــــع العاملية. هناك متيز على مســــــتوى الفن وعلى مســــــتوى الصنعة وعلى  أســــــواق التوزي
مستوى اخليال، وبالتالي ال شك أننا أمام اختيارات متت بدقة وتدقيق شديدين من إدارة 

املهرجان.

الزوجة زينيا كما في الفيلم الروسي {من دون حب} الجئ سوري قادر على الطيران في {قمر المشتري} المجري

{إلى أين} أول فيلم لبناني ينتج ويعرض في كان

{صــــدمــــة الـــشـــعـــور بـــالـــســـعـــادة} 

التجارب  أشجع  أحــد  اعتباره  يمكن 

السينمائية التي خرجت من هوليوود 

في السنوات األخيرة

 ◄

اختـــار مهرجان كان في نســـخته الســـبعني لجنة تحكيم ضمت مجموعة مـــن املخرجني الذين كانوا من بني األوفر حظا للفوز بالســـعفة في سينما

الدورات األخيرة دون أن يدركوها، على غرار الكوري الجنوبي بارك شـــان ووك، واإليطالي باولو ســـورينتينو، واألملانية مارين آدي، ورئيس 

اللجنة اإلسباني بيدرو أملودوفار.

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

يحدث في كان 2017

[ يقام المهرجان هذا العام وســـط إجراءات 
أمنيـــة لم يســـبق لهـــا مثيل وتحديـــدا في 
ضوء حادث الدهس بواســـطة شاحنة، وهو 

الحـــادث اإلرهابي الذي وقع في يوليو من 
العـــام الماضي في مدينـــة نيس القريبة 

من كان.
وقد جـــرى نشـــر قـــوة ضخمة من 
رجال الشـــرطة في كل أرجـــاء المدينة 

وباألخص فـــي المنطقة التي يقام 
فيهـــا المهرجان بطول شـــاطئ 

الكروازيت، كما تم نشر أكبر 
عدد من كاميـــرات المراقبة 
التـــي تعرفهـــا أي مدينـــة 
أصبحت  بحيـــث  فرنســـية 

باستطاعة الشرطة مراقبة كل 
شبر في المدينة، ويجري تفتيش 

قبل  والصحافيين  للضيـــوف  دقيـــق 
دخـــول قاعات العرض واســـتبعاد أي 
شيء يشتبه فيه على الفور، وقد جرى 
إنشـــاء عدد كبيـــر من أوانـــي الزهور 
الضخمـــة التي رصت بطـــول الرصيف 
مع إقامة حواجز حديدية على األرصفة 
لصـــد أي محاولة القتحـــام الرصيف 
بإحدى الشـــاحنات حســـب سيناريو 
نيس الذي أدى إلى مقتل 84 شخصا 

والعشرات من الجرحى.
[ يحضـــر المهرجان عدد كبير 

مـــن نجـــوم الســـينما العالمية 
الذين يتحلق حولهم كالمعتاد 

الصحافيـــون،  المصـــورون 
ومـــن بيـــن هـــؤالء نيكـــول 

كيدمـــان وجوليـــان مـــور وجـــاك غلينهـــال 
وماريون كوتيار وجيســـيكا شاستين وويل 
وخواكيـــن  هاريـــس  وناعومـــي  ســـميث 
ســـتيوارت  وكريســـتين  فينيكـــس 
وميشـــيل ويليامـــز وإيما تومســـون 
غينسبرغ  وشارلوت  فيرول  وكولين 

وأوما ثورمان.
وكالعـــادة ينتظـــر المئات من 
النجـــوم  حضـــور  المصوريـــن 
للســـير علـــى البســـاط األحمر 
الشـــهير الذي ابتدعه مهرجان 
معظـــم  ســـمة  وأصبـــح  كان 
مهرجانات الســـينما 
تحظى  كمـــا  العالـــم،  فـــي 
المؤتمـــرات الصحافية التي 
تقـــام مـــع مخرجـــي األفالم 
فيهـــا  التمثيـــل  وأبطـــال 
بحضور مكثـــف من جانب 

ممثلي الصحافة الدولية.
[ تصدر عدة مطبوعات 
المهرجـــان  أثنـــاء  يوميـــة 
أهمها وأشهرها مجالت ”سكرين 
انترناشـــيونال“ و“فاريتي“ 
الفرنســـي“  و“الفيلـــم 
و“هوليـــوود ريبورتر“، وتتنافس 
حصيلـــة  علـــى  المجـــالت  هـــذه 
اإلعالنـــات الكثيرة للترويج ألفالم 
الشركات التي تشارك في السوق 
الدوليـــة لألفالم التـــي تعد أكبر 
ســـوق مـــن نوعهـــا فـــي العالم، 

وتعرض نحو 1500 فيلم.

مهرجان هذا العام وســـط إجراءات 
 يســـبق لهـــا مثيل وتحديـــدا في 
ث الدهس بواســـطة شاحنة، وهو 
 اإلرهابي الذي وقع في يوليو من
ماضي في مدينـــة نيس القريبة

جـــرى نشـــر قـــوة ضخمة من 
ـــرطة في كل أرجـــاء المدينة 

ص فـــي المنطقة التي يقام 
مهرجان بطول شـــاطئ 

ت، كما تم نشر أكبر 
اميـــرات المراقبة 
رفهـــا أي مدينـــة

أصبحت  بحيـــث 
ة الشرطة مراقبة كل 
تفتيش لمدينة، ويجري

قبل  والصحافيين  ضيـــوف 
اعات العرض واســـتبعاد أي
تبه فيه على الفور، وقد جرى

دد كبيـــر من أوانـــي الزهور 
ة التي رصت بطـــول الرصيف 
حواجز حديدية على األرصفة 
ي محاولة القتحـــام الرصيف
شـــاحنات حســـب سيناريو 
ي أدى إلى مقتل 84 شخصا

ت من الجرحى.
ضـــر المهرجان عدد كبير 
الســـينما العالمية ـوم
حلق حولهم كالمعتاد 

الصحافيـــون،  رون 
ـن هـــؤالء نيكـــول 

كيدمـــان وجوليـــان مـــور وجـــاك غلي
وماريون كوتيار وجيســـيكا شاستين
وخو هاريـــس  وناعومـــي ســـميث 
ســـت وكريســـتين  فينيكـــس 
وميشـــيل ويليامـــز وإيما توم
غين وشارلوت  فيرول  وكولين 

وأوما ثورمان.
وكالعـــادة ينتظـــر المئ
الن حضـــور  المصوريـــن 
للســـير علـــى البســـاط
الشـــهير الذي ابتدعه مه
م ســـمة  وأصبـــح  كان 
مهرجانات الس
كمـــا العالـــم،  فـــي 
المؤتمـــرات الصحافي
تقـــام مـــع مخرجـــي
التمثيـــل  وأبطـــال 
بحضور مكثـــف من
الصحافة الدو ممثلي
[ تصدر عدة مطب
المهر أثنـــاء  يوميـــة 
”س أهمها وأشهرها مجالت
و“فا انترناشـــيونال“
الفرن و“الفيلـــم 
و“هوليـــوود ريبورتر“، وتت
حص علـــى  المجـــالت  هـــذه 
اإلعالنـــات الكثيرة للترويج
ا الشركات التي تشارك في
الدوليـــة لألفالم التـــي تع
ســـوق مـــن نوعهـــا فـــي
فيلم. 1500 وتعرض نحو
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عن دار تشكيل للنشر والتوزيع صدرت للشاعر السعودي محمد خضر مجموعة شعرية جديدة كتب

بعنوان {عودة رأسي إلى مكانه الطبيعي}.

ضمن اإلصدارات الحديثة، صدرت عن املؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر رواية «شـــظايا 

فيروز»، للكاتب العراقي نوزت شمدين.

} في البدء، نقرأ النص االستثنائي، فكرًا 
وجماًال، وهو “ قصيدة-أغنية “ سومرية، 
كتبت قبل ما يقرب من خمسة آالف عام، 

فهي من نصوص األلف الثالث قبل امليالد:
”في الليلة املاضية، عندما كنت أنا امللكة 

أتألق.. في الليلة املاضية عندما كنت أنا 
ملكة السماء، أتألق.

عندما كنت أتألق وأرقص، كنت أترمن 
بأغنية حتت شعاع القمر الهابط من 

السماء.. التقى بي السيد، ووضع يده في.. 
اشمكال أنا، عانقني.

ما هذا يا ثور الوحش؟
دعني، عليَّ أن أعود يا كولي أنا، دعني، 

عليَّ أن أعود، أي عذر سأختلق ألمي؟ أي 
عذر سأختلق ألمي ننكال؟

دعيني ُأعلمك أنانا.. يا أمكر النساء.. 
دعيني أعلمك، قولي لها.. أخذتني صديقتي 

معها إلى احلديقة العامة.. وألهتني 

املوسيقى والغناء، غناؤها العذب أمتعني، 
وفي غمرة البهجة، فاتني الوقت.

بهذه الذريعة واجهي أمك، بينما نحن 
نستمتع بحبنا، هنا حتت ضوء القمر، على 

فراش نظيف، وثير وناعم.
كنت أعددته لك، ألقضي معك وقتًا 

جميًال، في هناء، مرح.
جئت إلى باب أمي وأنا أمشي مبرح.

جئت إلى باب أمي، ننكال، وأنا أمشي 
مبرح.

ألمي سيقول الكلمة، ويرش األرض 
بزيت السرو.

زيت السرو، وهو الذي سيطيب البيت، 
هو الذي حتمل كلمته الفرح العميق.

سيدي يالئم حضني املقدس ”أما 
اشمكال أنا“ إبن سني اجلميل، السيد 

دميوزي.
يالئم حضني املقدس، ”أما اشمكال أنا“ 

إبن سني اجلميل.
لقد سبق لي أن توقفت عند هذا النص، 
في كتابي“ قال لي عبدالله“ غير أنني بقدر 

ما أعود إلى قراءته بني احلني واحلني، أعود 

إلى املزيد من التأمل فيه أيضًا، فهو ليس 
مجرد نص شعري جميل او أغنية ساحرة، 

بل هو وثيقة تاريخية تؤكد خصوصيات 
احلياة اليومية في املدينة السومرية.

وحني أذهب إلى أن هذا النص أغنية، 
فذلك آت من قناعتي بأن بناءه الشعري، من 
تكرار وتقطيع وتقفية، جاء من كونه تغنيا 
فرديًا أو جماعيًا، مع أننا نعرف أن الشاعر 

السومري كان يغني قصيدته مبرافقة عازفي 
اآلالت املوسيقية، وهذا النص مما كان 

يعرف بقصائد احلب السومرية، يتحدث 
عن احلب بني ”آنانا“ و“ دميوزي“ اللذين 

ستسميهما النصوص البابلية ”عشتار“ 
و“متوز“.

وهو -النص- ”القصيدة-األغنية“ 
يكشف عن ثراء حضاري وتقدم اجتماعي، 

عرفته بالد الرافدين، أيام كان العالم يعيش 
ظلموت اجلهل والتخلف، فالعالقة التي 

تربط بني آنانا ودميوزي، عالقة حب بني 
رجل وامرأة حضاريني، فهي املتألقة التي 
تغني وترقص حتت ضوء القمر، وتلتقي 

مبن حتب وتناديه بأكثر من اسم، دالًال 

وغنجًا، فهو “ كولي آنا“ مرة، و“اشمكال 
أنا“ مرة أخرى، و“دميوزي“ ثالثة.

أما هو فيهّيئ لها فراشًا نظيفًا وثيرًا 
وناعمًا، وإذا تأخرت ساورها القلق، فماذا 
ستقول ألمها ”ننكال“ وكيف تبرر غيابها 
عن البيت؟ وهذا القلق يكشف لنا متانة 
البناء العائلي، وحني وجد لها حبيبها 
عذرًا، جند البعد احلضاري في العذر، 

صديقة تزار، وحديقة عامة ترتادها النساء، 
حيث الغناء واملوسيقى من متع احلياة 

وأسباب البهجة.
أما أرض البيت فترش بزيت السرو، 
من أجل أن يعطر ويبدو أكثر بهاء، وإن 

عالقة احلب التي تتحدث عنها ”القصيدة 
-األغنية“ السومرية، جاءت في سياق 

شعري فريد، مما يؤكد الواقع احلضاري 
الذي حتدثنا عنه، فهذا النص االستثنائي 

يتوفر على مقومات الفن الشعري، التي 
ال شك في أنها نتيجة خبرات وجتارب 
ناضجة، وإن املفردات احلضارية التي 

جاءت فيه ما زالت مجتمعات إنسانية لم 
تعرفها حتى أيامنا هذه.

نص استثنائي

حميد سعيد
كاتب عراقي

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

اغتصاب عشتار يكشف عن طبيعة الصراع بين العقائد القديمة
[ األسطورة صراع أزلي بين السماء واألرض وبين المقدس والمدنس  [ رموز التكوين النخلة وشجرة الصفصاف والغراب

علي حسن الفواز   

} يؤســــس كتــــاب الباحــــث العراقــــي ناجح 
المعموري ”الجنس في األسطورة السومرية“ 
مشــــغله البحثي على مقاربــــة دالالت الجنس 
فــــي هذه األســــطورة، من خــــالل ألواحها، أو 
من خالل محيطها الدينــــي الحافظ للوظائف 
والطقــــوس، تلك التي تتجوهر حــــول ثنائية 
الخصوبــــة والخطيئــــة، فضــــال عن كشــــفها 
لمظاهر الصراع بين القوى الحاكمة والقوى 

المعزولة.

اغتصاب عشتار

في مقدمة الكتــــاب، الصادر أخيرا عن دار 
المــــدى ببيروت، يشــــير الباحــــث المعموري 
-عبر حفرياتــــه النصوصية- إلى خصوصية 
عالقتهــــا  وإلــــى  الســــومرية،  األســــطورة 
بالمقــــّدس، وبـ“طقوس الجنــــس التي صارت 

تلك التــــي تتنــــوع وظائفها في  فعــــال إلهيا“ 
االحتفــــاالت الكبــــرى، وفــــي مراســــم العبادة 
والقرابين واألناشــــيد، وفي اإلشــــارة إلى ما 
تتمتع به رمزية اآللهة إنانا/عشتار، بوصفها 
حاملة الوظيفة المقدســــة للخصب، ولرمزيته 
الجنسية، ولمعرفة التشــــكالت القديمة للفكر 

العراقي ولتمظهراته الدينية.
قّســــم المعموري كتابه إلى خمسة أقسام 
انحنــــت علــــى معالجــــة موضــــوع الجنــــس 
في األســــطورة الســــومرية من خــــالل حادثة 
اغتصــــاب إنانا/عشــــتار، فهــــي تكشــــف عن 
طبيعة الصــــراع بين العقائــــد القديمة، وبين 
صور الهيمنة التي تتمركز فيها الســــلطة في 

ظاهرتها الدينية واالقتصادية والجنسانية.
إنانــــا  ”أســــطورة  األول  القســــم  شــــمل 
قصة  وشــــوكاليتودا/ أو اغتصاب عشــــتار“ 
نزول اآللهة عشــــتار إلــــى األرض، لـ“التفريق 
لكــــن اغتصابها من  بين األشــــرار واألبــــرار“ 
البستاني/ المزارع شوكاليتودا يعيد توجيه 
األســــطورة لتكون تمثال للصــــراع األزلي بين 
الســــماء واألرض، بيــــن المقــــدس والمدنس، 
وبحثــــا عن الخــــالص المديني، حيــــث يلجأ 
المزارع والجماعة واإلخوة في بالد ســــومر، 
وهــــي تورية لقــــوة هؤالء اإلخــــوة ”أصحاب 

الرؤوس السود“ في مواجهة غضب اآللهة.
طقــــوس البحث عــــن ُمغتِصــــب المقدس، 

تقابلهــــا طقــــوس التطهيــــر والخــــالص من 
الخطيئــــة، والهــــروب إلــــى المدينــــة، بحثــــا 
عــــن االجتمــــاع، والمعرفة، والســــحر، وحتى 
الزقــــورات،  المعابــــد/  وتشــــييد  األناشــــيد 
بوصفها وسائط حمائية لمواجهة الخطيئة.

يضعنــــا الباحــــث فــــي الفصــــل الثانــــي 
أمــــام العناصــــر المكونــــة لألســــطورة، بدءا 
مــــن اإللَهْيــــِن إنكــــي وعشــــتار والقــــوى غير 
اإللهيــــة، إذ يتبــــدى الصــــراع عــــن مظاهــــر 
حاكمــــة تنعكس في الطبيعــــة، وفي العالقات 
الداخليــــة التــــي تكــــّون العقل األســــطوري، 
فضــــال عــــن توصيــــف ”العناصــــر األخــــرى، 

لنخلــــة الداخلة في نسيج األسطورة وهي  ا
وشــــجرة الصفصــــاف والغراب“، 
الحضور  متواتــــرة  عناصر  وهي 
فــــي أســــاطير الخلــــق والخصب 
والمــــوت و“كشــــف الطالــــع“ في 
الديانــــات القديمــــة، مثلمــــا هي 
عند الســــومريين، وفي أساطير 
الخلــــق عنــــد حضــــارات وادي 

النيل، وعند البابليين.
وفي الفصــــل الثالث يعمد 
”العمق  مقاربة  إلــــى  الباحث 
الفكري للعالقــــة القائمة بين 
والمــــزارع،  إنانا/عشــــتار 

والتوصل إلى الجذور األولى في األســــاطير 
العراقيــــة القديمــــة“، إذ ُتمهد هــــذه المقاربة 
لفحــــص التعالقات الجنســــوية التــــي مّهدت 
للتحــــول من الوحشــــي إلى اإلنســــي كما في 
شــــخصية أنكيدو في ملحمة كلكامش، وعند 
شخصية ديموزي في سياق عالقته الجنسية 
مــــع عشــــتار، والتــــي تؤكد فرضيــــة الجنس 
بوصفه عالمة الخصــــب واإليصال والتوالد، 

والتي نجــــد آثارهــــا الطقســــية واالحتفالية 
إلى اليوم عبــــر احتفاالت وطقــــوس الزواج، 
وطقــــوس الحصــــاد، بوصفها عالقــــات ذات 
شــــفرات إيروســــية مــــع الجســــد والطبيعة/
األرض، والتــــي تتعالــــق مع أســــاطير الخلق 

اإللهية ذاتها.

اإللهي واإلنساني

في الفصل الرابع يستدرجنا الباحث إلى 
”أســــئلة قراءة األســــطورة“ حيــــث البحث عن 
عالقة نشــــوء األســــطورة بالطبيعة، وهل أّن 
البســــتان بوصفه ســــّر العالم الطبيعي كاٍف 
لتفســــير فكــــرة النشــــوء؟ وما هي 
عالقة هذا البســــتان مع الجســــد، 
بوصفــــه بيــــت الطعــــام، أو بيــــت 
الخلــــوة؟ وهل أّن الفكــــرة العراقية 
عن األســــطورة وعن أنســــنة اآللهة 
في الطبيعة تكفي الستحضار سلطة 

البستان وداللته؟
هذه األســــئلة هي مدخــــل القراءة، 
إذ يقــــول الباحث ”البســــتان ُمقّدس، 
األخــــرى،  األماكــــن  عــــن  ومختلــــف 
ألن قدرة اإلله إنكي تبدت فيه، وأضفت 
عليه قداســــة خاصــــة منحتــــه إمكانية 

االتصال مع السماء“. 
هــــذا التوصيــــف يكشــــف عــــن توصيف 
آخــــر للقداســــة التــــي تخــــّص المــــكان، فهو 
بداللتــــه الرمزيــــة يتحــــول إلــــى فضــــاء حر، 
مثلمــــا يعني الخلــــوة والخــــالص والمتعة، 
وهــــذه التوصيفات والوظائــــف ُتحيل أيضا 
إلــــى تقديس فكرة الخصب مــــن جانب، وإلى 

تدنيس فكرة االغتصاب من جانب آخر. 

المكان/البســــتان/ وأســــطرة  ألوهــــة 
الغابــــة هي ميدان هذا الصــــراع بين الُمقّدس 
والُمدّنس، والتي هــــي جوهر كل الحضارات 
البشــــرية، فهي مكان نزول عشــــتار، وانبعاث 
ديموزي، مثلما هي بيت أنكيدو في الملحمة، 
ومكان قتــــل خمبابا أيضــــا، مثلما هي مجال 
الحماية عند جماعــــات الفايكنك، وعند قبائل 
الزولو، وعند الشــــعوب اآلســــيوية. وبقدر ما 
يحمل مجاله الحمائي مــــن معاٍن، فإنه أيضا 
يأخذ في األساطير معاني تشي بالخلق، فهو 
”ســــرة األرض“ كمــــا عنــــد الســــومريين حيث 
النزول المقّدس لعشــــتار إلى العالم السفلي، 
وهو- أيضا- بيــــت الثمار والتوالد، والتمثل 
الحقيقــــي ألفكار التلقيح/الخصب، وألنســــنة 
المعيــــش، حيــــث البشــــر واآللهــــة، وحيــــث 
فعل االغتصــــاب الذي حدث بين عشــــتار في 
األسطورة العراقية وبين الفالح شوكاليتودا.
وفــــي الفصــــل الخامس ”عتبــــات القراءة 
األخيــــرة“ يعيــــد الباحث رســــم التعالقات ما 
بيــــن الثنائيــــات، حيــــث الطبيعة والجســــد، 
وحيــــث الجســــد اإللهي والجســــد البشــــري، 
وحيــــث وظائفيــــة المزارع والراعــــي، وحيث 
االغتصــــاب والرغبة، وكلها تســــتدعي تأويال 
جنسيا، بوصف الجنس هنا هو الرمز األعلى 
لإليصال/اإليــــالج والخصب. فاغتصاب إنانا 
قــــام على فعل اإليالج، وهــــو تعبير عن تعالق 
أنســــنة اإللهــــي، مــــع ألهنة اإلنســــاني، حيث 
أخذت ابنة المزارع صفات ألوهية، وبشــــرية 
فــــي آن واحد، مثلمــــا أّن عالقة المــــزارع في 
المبنى األسطوري السومري تقوم على تأويل 
جنســــي لفعل الحفر واالتصــــال والبذر، وهو 
الداللــــة ذاتها التــــي يكتســــبها الماء/الري/

اإلشباع في هذه األساطير. 

تقوم األسطورة السومرية على فكرة اخللق، وعلى وظائف سحرية وأيروسية تنتعش فيها 
عقائد اخلصب، والتحوالت التي تســــــتغرقها متثالت األلوهــــــة املؤنثة، بوصفها تخصيبا 
للحياة، وتأويال لعالقاتها ولطقوســــــها الدينية واجلســــــدية، بكل ما تنطوي عليه من رموز 
متتزج فيها عناصر اخلصب ووظائفه اجلنسية، مع عناصر الطبيعة بوصفها املجال الذي 

تتحّفز فيه هذه الوظائف في سياقها األسطوري.

األساطير السومرية وأسرارها 

الباحـــث العراقـــي ناجـــح املعموري 

يشير عبر حفرياته النصوصية إلى 

السومرية،  األســـطورة  خصوصية 

وإلى عالقتها باملقدس
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} بيــروت - صـــدرت حديثا عـــن دار التنوير 
في بيروت ثالثة كتب جديدة للشـــاعر والكاتب 
اإلماراتـــي عبدالعزيز جاســـم، هـــي: ”األعمال 
الشـــعرية- الجـــزء األول“، و“جحيـــم نيوتن“، 

و“أثر الكلمات والتنادي“.
 يخوض الشـــاعر فـــي التجريب وتفاصيله 
بين مدٍن وصداقـــات ومغامرات، يبوح بما هو 
كامن قبل أن تتداعى الذاكرة. هكذا كان الشاعر 

في الجزء األول من أعماله الشعرية.
أما كتـــاب ”أثر الكلمـــات والتنادي“ فيضم 
تأمالت ثقافية للشـــاعر في العالم اليوم، شأنه 
فـــي ذلك شـــأن كتابه ”جحيـــم نيوتـــن“، فهما 
كتابان يتحول فيهما الشاعر إلى قارئ للحياة.

يقـــوم الكتابـــان علـــى تأمـــالت ثقافية في 
تحوالت العالم، ويســـتهل الكاتب ”أثر الكلمات 
والتنادي“ بنص تأسيسي لمفهوم الكتابة التي 
يصفها بالمـــرأة والمصير والخـــالص، امرأة 
تحفظنـــا من االندثار والنســـيان. يقول ”عندما 
أتينـــا، كُكـــراٍت ضوئية من بطـــن أّمهاتنا، كنا 
في الحقيقة، قد ولدنـــا في فمنا أغنية صاعقة، 

أثيرية، غامضة، متوترة“. 

3 كتب لعبدالعزيز جاسم
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اســــتضافت منظمة اليونســــكو  } باريــس – 
الخميس ندوة بعنوان ”دور اإلعالم في عملية 
إحياء الشــــعر“، بتنظيم من جمعية الصحافة 
األوروبية للعالم العربي، وذلك بمشــــاركة كل 
من الكاتب والمخــــرج فريديريك ميتران وزير 
الثقافة األســــبق فــــي الجمهورية الفرنســــية، 
وعلــــي بن تميــــم مدير عــــام شــــركة أبوظبي 
لإلعــــالم واألميــــن العام لجائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب، وعيسى سيف المزروعي نائب رئيس 
لجنــــة إدارة المهرجانــــات والبرامج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، وســــلطان العميمي مدير 
أكاديمية الشــــعر في اللجنة، وقد أدار الندوة 

الصحافي الفرنسي باسكال إيرولت.

منبر للشعراء

في بداية الندوة أشــــاد فريديريك ميتران 
بالــــدور الثقافي الكبير الــــذي تلعبه أبوظبي 
علــــى مســــتوى العالــــم، وبأهميــــة برنامجي 
”شــــاعر المليون“ و“أمير الشعراء“ ودورهما 
التثقيفي للجيل الجديد والمساهمة في تعزيز 
االهتمام بالشعر أحد عناصر التراث الثقافي 
للبشــــرية، فيمــــا بــــادرت جمعيــــة الصحافة 
األوروبية ممثلة برئيسها نضال شقير بإهداء 
دروع تذكارية لســــفير اإلمارات وللمشــــاركين 

في الندوة.
كمــــا ألقى الســــفير عبداللــــه علي مصبح 
النعيمي منــــدوب دولة اإلمــــارات الدائم لدى 
منظمة اليونسكو كلمة ترحيبية بالحاضرين 
الُمحتفيــــن بالثقافــــة اإلماراتية، واستشــــهد 
بعبــــارة الراحــــل الشــــيخ زايــــد بن ســــلطان 
آل نهيــــان التي قــــال فيهــــا ”إّن الهدف األول 
واألخيــــر للمعركــــة الحضارية هو اإلنســــان، 
والشعر أحد هذه األســــلحة لمعانيه ودالالته 
وجمالياته“، ولعّل هذه العبارة تفّسر األهمية 
القصــــوى التي تحصدهــــا برامــــج اإلمارات 
الثقافية والفكرية التــــي بلورت دورها البارز 

في المشهد المعرفي العربي والعالمي.
وقال علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي 
لإلعــــالم وعضو لجنة تحكيــــم برنامج ”أمير 
الشعراء“، إّن ”العالقة بين الشعر واإلعالم، ال 
سيما حين نتحدث عن الشعر العربي، ليست 
بالعالقة الجديــــدة أو الطارئة، ولعلنا نتوقف 
هنــــا عند ظاهــــرة ســــوق عــــكاظ والمعلقات 
الشــــعرية في مرحلة ما قبل اإلسالم. فالشاعر 
يحتــــاج إلى منبــــر يوصل من خالله شــــعره، 
ويكون نقطة االنطالق إلــــى أماكن وفضاءات 
أوسع، بل إنه يبدأ في اتخاذ حيزه في الذاكرة 

الجمعية من خالل تلك المنابر“.
يضيف بن تميم ”لقد شهد القرن العشرين 
العديد مــــن الشــــعراء الكبار الذيــــن ينزعون 
إلى الجمع بين اللمعة الشــــعرية والخطابية، 
نذكــــر منهــــم الجواهري والرصافي وســــعيد 
عقل ونــــزار قباني ومحمود درويش وغيرهم، 
ممن اشــــتهروا بفنهم في إلقاء الشعر وشكل 
أداؤهم أمام الجمهور حضورًا موازيًا لنصهم 
الشــــعري المتداول عبر الدواوين الشعرية أو 
المجــــالت والصحف. لكننا في الوقت نفســــه 
شــــهدنا، ولألســــباب آنفــــة الذكــــر، نوعًا من 
االنصراف عن فن إلقاء الشعر، أي عن حضور 
جســــد القصيدة في صوت الشــــاعر. رغم أنه 
فــــي الغــــرب اســــتمرت العالقة بين الشــــاعر 
والجمهــــور حتــــى مــــع التيــــارات الحداثية، 
ورأيناهــــا تظهر على المســــرح أو في الفنون 

األدائية أو في مقاطع الفيديو، إلخ“.
ويلفــــت بن تميم إلى أنه في هذا الســــياق 
بــــرز علــــى ســــبيل المثــــال برنامجــــا ”أمير 
فــــي أبوظبي  و“شــــاعر المليون“  الشــــعراء“ 
عاصمــــة اإلمــــارات، ومن المهم اإلشــــارة هنا 
إلى أن بروز هذيــــن البرنامجين التلفزيونين 
جــــاء بالتوازي مــــع إطالق اإلمــــارات عمومًا 
وأبوظبــــي خصوصــــًا العديد مــــن المبادرات 
النهــــوض  إلــــى  ســــعيا  والفنيــــة  الثقافيــــة 

الحضاري والتنموي.

يتابــــع ”بصفتي عضوًا فــــي لجنة تحكيم 
برنامــــج أميــــر الشــــعراء منذ تأسيســــه قبل 
نحو تسع ســــنوات، فقد شــــهدت ذلك اإلقبال 
الكبير، ســــواء من هواة الشــــعر أنفســــهم أو 
من الجمهور، علــــى متابعة البرنامج، إذ جاء 
ليمأل ثغرة كبيرة في الواقع اإلعالمي العربي 
وليعيد االعتبار إلى الشعر وفنون إلقائه أمام 
الجمهــــور، وعامًا بعــــد آخر، يــــزداد حضور 
هــــذا الجمهــــور وتتســــع رقعته، كمــــا يطور 
البرنامج نفســــه ليصل إلى شــــرائح أوســــع، 
وليقــــدم محتوى إعالميًا وفنيًا أفضل شــــكًال 

ومضمونا“.

صون التراث

مــــن جهته قال عيســــى ســــيف المزروعي 
المهرجانــــات  إدارة  لجنــــة  رئيــــس  نائــــب 
بأبوظبــــي  والتراثيــــة  الثقافيــــة  والبرامــــج 
”ونحن نلتقــــي بكم اليوم في باريس -الملتقى 
التاريخــــي للثقافة والفن فــــي العالم-، فإّنما 
نفتــــح أفقًا جديــــدًا لبناء أخالقيــــات المحبة 
والتفاعــــل الثقافي بين البشــــر، وبفضل ذلك 
بقينا منذ آالف الســــنين، وبها سنبقى.. وها 
هي اآلن أبوظبي: جســــٌر لثقافتنــــا وثقافتكم 

جميعًا“.
وأكــــد أّن تأســــيس أبوظبي لمشــــاريعها 
الثقافيــــة ُيجّســــد مواكبــــة الســــتراتيجيتها 
أجنــــدة  تنطلــــق  حيــــث   ،2030 المســــتقبلية 
أبوظبــــي الثقافيــــة مــــن إدراك المخاطر التي 
تواجــــه الثقافــــة، وحفظهــــا في عالــــم يتغير 
بســــرعة هائلة تهدد الهوية التراثية للشعوب 
باالضمحالل. فصون التــــراث الثقافي يواجه 
اليــــوم تحديــــات عولمة الثقافــــة التي تفرض 
نمطًا واحدًا يســــبب تآكل الشخصية الثقافية 

الوطنية.
ويلفــــت المزروعي إلــــى أن اإلمارات تفتح 
أبوابها لتحتضن على أرضها جميع المواهب 
األدبية والعلمية من مختلف أنحاء العالم، ألّن 
العلــــم والثقافة هما المعيــــار الحقيقي الذي 
يعكس صــــورة أّي أمة، وهو ما ينســــجم مع 
”برنامــــج تنميــــة المواهب“ الــــذي يهدف إلى 
اكتشــــاف مواهب الناشــــئة، وإطالق الطاقات 
القادرة على الُمســــاهمة فــــي اإلنتاج الثقافي 

والفني.
وأكد المزروعي أن البرامج الشعرية التي 
أطلقتهــــا أبوظبي خالل 10 ســــنوات شــــهدت 
نجاحا منقطــــع النظير، وتابعها مشــــاهدون 
بالمالييــــن من مختلف أنحــــاء العالم، فوصل 
الشعر إلى كل بيت عربي. وقد أدخلت البرامج 
التلفزيونية الشــــعر التقليــــدي عصر اإلعالم 
الحديــــث وأعادته إلى زمنــــه الذهبي. فاليوم 
هناك 521 شــــاعرا (تراوحــــت أعمارهم ما بين 
18-45 سنة) وفرت لهم أبوظبي منابر إعالمية 
وقدمتهم لعشــــاق الشــــعر العربــــي فأضحوا 
نجوما في ســــماء اإلعالم، منهم 336 شــــاعرا 
من 17 دولة عربية في برنامج شــــاعر المليون 
منــــذ عام 2006، و 185 شــــاعرًا من 21 دولة في 

برنامج أمير الشعراء منذ عام 2007. 
ومــــن بين هؤالء الشــــعراء الموهوبين 50 
شــــاعرًا ُمبدعًا من دولة اإلمارات (42 شــــاعرًا 
إماراتيًا في برنامج شاعر المليون، و8 شعراء 
إماراتييــــن في برنامج أمير الشــــعراء)، كانت 

البرامج الشعرية وسيلة اكتشافهم.
وأشار إلى أّن هذه البرامج تمنح الفرصة 
ألي ُمبــــدع للمشــــاركة علــــى أســــاس موهبته 
الفرديــــة، كما تعطــــي المشــــاهدين الحق في 
التصويــــت األمر الذي يعني تطورًا جذريًا في 

التقاليد الجماهيرية العربية.

وقــــد رأى باحثــــون جامعيــــون أّن هــــذه 
البرامج التلفزيونية الثقافية يجب أن تستمر 
ويتم دعمها لكونها تعمل على تأصيل ثقافتنا 
وموروثنــــا األدبــــي فــــي نفوس الناشــــئة، إذ 
الثقافــــة بمفهومها الواســــع هــــي خير حافظ 
للهويــــة الوطنيــــة، والتفاعــــل مــــع الثقافات 

األخرى يزيدنا تمسكًا بتراثنا وصونًا له.
بدوره أكد سلطان العميمي مدير أكاديمية 
الشعر بأبوظبي، أّن دولة اإلمارات أخذت على 
عاتقها تنفيذ العديد من أهم المشروعات التي 
نجحت خالل عقد من الزمان في إعادة الحراك 
للمشــــهد الثقافي اإلماراتي والعربي، وتندرج 
في إطــــار التنمية الثقافيــــة التي تحافظ على 
ثقافتنــــا المحليــــة وتمنحها ُبعدهــــا العربي 
والدولــــي. وضمن هذا الســــياق تــــّم منذ عام 
2006 إطالق برنامج شاعر المليون، وبرنامج 
أمير الشــــعراء، وجائزة الشــــيخ زايد للكتاب، 
ومشــــروع كلمة للترجمة، وتطويــــر فعاليات 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

برامج شعرية

يلفت العميمي إلى أنه تم إطالق أكاديمية 
الشــــعر لتكون إلى جانب الشــــعر والشعراء، 
ولتعمل علــــى تطبيق اســــتراتيجية أبوظبي 
في التأسيس لبنية حاضنة للثقافة بشكل عام 
وللشــــعر بشكل خاص، مســــاهمًة في االرتقاء 

بالمنجز الشعري العربي.

وتقــــع إصــــدارات أكاديميــــة الشــــعر في 
إطــــار الكتــــب ذات القيمة األدبيــــة والثقافية 
والتاريخيــــة والعلمية، منهــــا ثمانون ديوانًا 
في الشــــعر النبطي، ســــبعة وأربعون ديوانًا 
فصيحًا، أربعة وعشــــرون إصدارًا متخصصًا 
في دراسات الشعر بنوعيه الفصيح والنبطي 
منها ســــبعة عشر إصدارًا في دراسات الشعر 
النبطــــي، ســــتة إصــــدارات نثرية فــــي األدب 
الشــــعبي والثقافة المحلية اإلماراتية إضافة 
إلى إصداريــــن صوتيين. بلغ عــــدد الدواوين 
الشــــعرية لشــــعراء اإلمارات واحدًا وخمسين 
ديوانًا منها واحد وأربعون ديوانًا في الشعر 

النبطي. 
وبلغ عدد المؤلفــــات التوثيقية والبحثية 
والنثريــــة عن الشــــعر في دولة اإلمــــارات مئًة 
وثمانية إصــــدارات. واســــتقطبت األكاديمية 
خمســــة وثالثيــــن مؤلفــــًا ليصــــدروا باكورة 
أعمالهــــم مــــن خاللها. وبلغ عــــدد اإلصدارات 
التــــي طبعت أكثر مــــن مرة عشــــرين إصدارًا 
ووصل عدد طبعات بعضها إلى أربع طبعات.

وأكــــد العميمي أّن للشــــعر النبطي مكانة 
مرموقــــة فــــي الــــدول العربية، وفــــي منطقة 
الخليــــج العربــــي علــــى وجــــه الخصــــوص، 
وهو اللون األدبي الشــــائع إلى جانب شــــعر 
الفصحــــى لــــدى أهــــل المنطقــــة منــــذ القرن 
الرابع الهجري، وشــــّكل منذ ذلك الحين خير 
وســــيلة لتوثيق الحياة البدوية األصيلة بكل 
تفاصيلهــــا وجمالياتها، ُمعبرًا عن اهتمامات 
الناس وقضاياهم ومشــــاعرهم. واليوم، وبعد 
ما يزيد عن 1000 عام على النشأة االفتراضية 
للشــــعر النبطــــي، يواصل هذا اللــــون األدبي 
المميز تألقه واستقطابه للماليين من متذوقي 

الشعر النبطي األصيل، وبشكل خاص بعدما 
من  أحدثه إطــــالق برنامج ”شــــاعر المليون“ 
تغيير جــــذري في المشــــهد الثقافي اإلقليمي 
والعربي منذ عام 2006. بل إّن بعض الباحثين 
واألكاديميين باتوا يؤرخون للشــــعر النبطي 
فــــي مرحلتين أساســــيتين: المرحلــــة األولى 
عمرهــــا ألف عام، أما المرحلة الثانية فعمرها 
ما ُيقارب العشرة أعوام فقط هي عمر ُمسابقة 

شاعر المليون.
وقد عمــــل البرنامج منذ انطالق نســــخته 
األولى وحتى نسخته السابعة على منح ثالث 
مئة وســــتة وثالثين شــــاعرًا من ســــبع عشرة 
دولة عربيــــة اهتمامًا إعالميًا غير مســــبوق، 
وهــــم الذين كانــــوا فــــي غالبيتهــــم العظمى 
ُمغيبين إعالميًا عن الســــاحة الشعرية، وذلك 

على الرغم من مقدرتهم األدبية الُمبدعة.
ويضيــــف العميمــــي ”أمــــا بالنســــبة إلى 
برنامــــج ’أمير الشــــعراء‘ فقد نجــــح منذ عام 
2007 حيــــث انطلــــق موســــمه األول، ولغايــــة 
الموسم السابع األخير الذي انتهى في أبريل 
2017، بتقديم مئة وخمسٍة وثمانين شاعرًا من 

إحدى وعشرين دولة“.
ويشير العميمي إلى أن هذه البرامج باتت 
تمثل ركيزة أساسية من ركائز الثقافة العربية 
عمومًا، فهو ديوان العــــرب في كل المجاالت، 
وتواصــــل دولة اإلمــــارات جهودها الُمخلصة 
للمحافظــــة عليها واالحتفاء بمنجزها العربي 
الحضــــاري، والذي يمثل الشــــعر أحد أصدق 
تجلياتــــه ثقافيــــًا وإبداعيًا، وذلك ألن الشــــعر 
تعبير عن ذات اإلنسان، وبالتالي فإن االهتمام 
به من خالل جمعه وتوثيقه ودراســــته ونشره 
يقع فــــي المقــــام األول فــــي صلــــب االهتمام 
باإلنســــان والحفاظ على ذاكرتــــه الوجدانية 

والتاريخية.
وذكرت دراســــات أكاديمية أّنــــه لو نظرنا 
لهــــذه البرامج من الناحيــــة اإلعالمية والُبعد 
أنهــــا  لوجدنــــا  تحقــــق،  الــــذي  االجتماعــــي 
اســــتطاعت أن تحظــــى باالنتشــــار اإلعالمي 
واالهتمام الجماهيري بشــــكل غير عادي، وقد 
حققت أهدافــــًا تربوية نبيلة. فهــــذه البرامج 
الجيــــدة غرســــت فــــي الجيــــل الجديــــد حب 
الموروث األدبي الذي ينبع من تراث األجداد، 
وأضافــــت لمعلوماتهم وثقافتهم ثقافة جديدة 
في مجال الشــــعر من خالل األنمــــاط المقدمة 
وبحــــور الشــــعر المختلفــــة التــــي يتناولها 
المتســــابقون، إضافة إلــــى المعلومات الثرية 
التي تقــــدم من خالل التقارير التي يســــردها 

أعضاء لجنة التحكيم.
بدوره شــــّدد نضال شــــقير، رئيس جمعية 
الصحافــــة األوروبيــــة للعالــــم العربــــي فــــي 
باريــــس، على أهمية موضــــوع الندوة خاصة 
وأنها تأتــــي في وقت بدأ اإلعــــالم يفقد دوره 
الهادف والتثقيفي في الحياة العامة، مشــــيرًا 
إلى أن هذه الندوة هي فرصة لتسليط الضوء 
على الــــدور التثقيفي الهام الذي تلعبه بعض 
البرامج التلفزيونيــــة الناجحة وفي مقدمتها 
«أمير الشــــعراء» و«شــــاعر المليون»، ومشيدًا 
بالــــدور الكبيــــر الــــذي تلعبــــه لجنــــة إدارة 
المهرجانــــات والبرامــــج الثقافيــــة والتراثية 

بأبوظبي في هذا اإلطار.

أبوظبي وباريس تحتفيان بالشعر العربي
[ {أمير الشعراء} و{شاعر المليون} برنامجان تلفزيونان أدخال الشعر العربي إلى كل بيت

لم تتوقف وظيفة الشعر العربي في املنحى 
اجلمالي، بل كان أكثر من ذلك أداة ثقافية 
ــــــة، جتمع بني العاطفــــــة والعقل،  ووجداني
ــــــة التي يعيش  ولســــــان حال الناي والبيئ
فيها الشاعر أو يحل فيها حتى من خالل 
خياله، حيث للشــــــعر وظائفــــــه االجتماعية 
ــــــى وظيفته  ــــــى السياســــــية إضافة إل وحت
الثقافية. لذا فإن االهتمام بالشــــــعر اليوم، 
ليس مجرد اهتمام بجنس أدبي فحســــــب، 
بل اهتمام بكل ما هــــــو ثقافي واجتماعي 
وحضاري ألجل اإلنســــــان، الذي هو غاية 

الشعر األولى.  

اليونسكو تحتفي بأمير الشعراء وشاعر المليون

صدر أخيرا عن منشـــورات الجمل كتاب بعنوان {يوم يضع اللـــه رجله في النار} للكاتب العراقي كتب

خليل محمد عقده.

تحتفى دار الشـــروق بصدور كتـــاب {أحاديث برقاش.. هيكل بال حواجـــز}، للكاتب والصحافي 

عبدالله السناوي، وذلك يوم الثالثاء املقبل في القاهرة.

النشر ليس مهنة الدولة

} كثيرون لم ينتبهوا إلى ورقة هامة كان 
قد تقدم بها قبل سنة الباحث ووزير الثقافة 
المصري األسبق عماد أبوغازي بخصوص 

النشر الحكومي بمصر. فقد اختار أبوغازي 
أال يصطفَّ وراء المحتفين بأرقام الكتب 

الصادرة عن مختلف الهيئات، ليدق ناقوس 
الخطر إزاء ما يتخفى وراء األرقام.

يؤكد عماد أبوغازي أن العقود الثالثة 
عرفت تضخما كبيرا في النشر في الكثير 
من هيئات وقطاعات وزارة الثقافة، حيث 
لم تعد الهيئة العامة للكتاب هي الناشر 

الوحيد التابع لوزارة الثقافة، إذ يحصي 
أبوغازي ثالثة عشر من الكائنات التابعة 

للوزارة، باإلضافة إلى مكتبة األسرة. وكان 
من نتائج هذ الوضع غياب التنسيق بين 
الهيئات، حيث يحدث، على سبيل المثال، 

أن يصدر العنوان الواحد عن أكثر من هيئة.
ويخلص أبوغازي، أمام هذا الوضع، 

إلى اقتراح سياسة جديدة، تقوم على 
تخفيف النشر بوزارة الثقافة بمختلف 

هيئاتها، على أساس أن تصير كل مطابع 
الوزارة تابعة للهيئة العامة للكتاب، ويتم 

النشر فقط من خالل مكتبة األسرة. أما 
األهم، بالنسبة إلى أبوغازي، فهو الدعوة 

إلى البحث عن صيغة مبتدعة لدعم صناعة 
النشر.

ويبدو أن المغرب قد انتبه إلى هذا األمر 
قبل ذلك، حين قررت وزارة الثقافة توقيف 

منشوراتها، التي ال تضاهي في كل األحوال 
ما يصدر من حيث الحجم بمصر. وبذلك، 

وبعد تجربة على مستوى إصدار سلسلتي 
الكتاب األول واألعمال الكاملة، وهي صيغة 

كانت مهمة ومطلوبة في لحظة ما، مقابل 
ذلك، أطلقت الوزارة  صيغة جديدة لدعم 

مختلف حلقات صناعة الكتاب والنشر.
ويبدو أن هذه الصيغة هي التي يمكن 

أن تدعم الصناعة مع احترام حرية الكتابة، 
من حيث أنها تنتشل القطاع من حالة 

الهشاشة عبر دعم مقاوالته الخاصة، إذ 
وحدها هذه األخيرة القادرة على تحقيق 

الدينامية المطلوبة، التي تترك األثر الفعلي 
والمستديم على كامل حلقات صناعة الكتاب 

والنشر، نظرا الشتغالها وفق مبدأين 
أساسّيين في تطور أية صناعة، وهما مبدأ 

التنافسية والجودة.
بهذه المقاربة تصحح الجهة الحكومية 

الداعمة مسار صرف نصيب من المال العام، 
إذ بدل استنفاذه في عملية إنتاج تنتهي 

بتكديس الكتب في المخازن، فإنها تحوله 
إلى دعم محكوم بدفتر شروط فنية تدفع 

بالمقاولة إلى تجويد أدائها، بل والذهاب 
أبعد من ذلك، من خالل توسيع هامش 
اإلبداع فيما تقترحه من منتوج كتابي. 

كل ذلك دون أن يكون للجهة الحكومية أية 
حسابات تنحرف بالدعم وتوقعه في شبهة 
الريع، أو أي توجيه أو تدخل يمس حرية 

الرأي أو يقلص مساحة اإلبداع.
النشر ليس مهنة الدولة. فالنشر 

ال ينتهي عند طبع الكتب، بل هو عمل 
متواصل ويومي من أجل منح الحياة 
للعمل المنشور. أما الدولة فستقتله، 

إما عبر نسيانه في مكاتب الوزارات أو 
مستودعاتها، وإما عبر مقايضة النشر 

بحرية الكتابة.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

أطلقتهـــا  التـــي  الشـــعرية  البرامـــج 

أبوظبي خالل 10 ســـنوات شـــهدت 

نجاحـــا منقطـــع النظيـــر، وأوصلـــت 

الشعر إلى كل بيت عربي

 ◄

اإلمـــارات قدمت مشـــروعات عديدة 

نجحت خالل عقد من الزمان في خلق 

الحراك والفاعلية للمشـــهد الثقافي 

اإلماراتي والعربي

 ◄

البرامج التلفزيونية الثقافية يجب أن 

تســـتمر ويتم دعمهـــا لكونها تعمل 

على تأصيل ثقافتنا وموروثنا األدبي 

في نفوس الناشئة

 ◄

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} الربــاط - ســـلمت وزارة الثقافة المغربية، 
مؤخرا جوائـــز الكتاب الفائزين في مســـابقة 
بفروعها الســـتة،  ”جائزة المغـــرب للكتـــاب“ 

لدورة 2017.
وقـــال وزيـــر الثقافـــة المغربـــي محمـــد 
األعرج، خالل حفل أقيـــم في المكتبة الوطنية 
بالرباط، إن ”جائزة المغرب للكتاب واحدة من 
المؤشرات الدالة على حيوية الثقافة المغربية 
علـــى  وشـــدد  وطالئعيتهـــا“.  وخصوبتهـــا 
اســـتمرار االلتزام بالهـــدف الذي أملى إحداث 

الجائزة، والمتمثل في دعم الكتاب المغربي.
من جانبه وعد رئيـــس الحكومة المغربية 
ســـعدالدين العثماني، في كلمة له بالمناسبة، 
بتخصيص فرع خاص باللغة األمازيغية خالل 

الدورة المقبلة.
وضمـــن نتائج هذه الـــدورة، عادت جائزة 
العلوم اإلنســـانية إلى عبدالعزيـــز الطاهري، 
عن كتابـــه ”الذاكرة والتاريـــخ“، مناصفة مع 
يحيى بولحية عـــن كتابه ”البعثات التعليمية 
في اليابان والمغرب“، فيما آلت جائزة العلوم 
االجتماعية إلى عبدالرحيم العطري، عن كتابه 
”سوســـيولوجيا السلطة السياســـية وآليات 
إنتاج ونفوذ األعيان“. وفاز بجائزة الدراسات 
األدبيـــة واللغويـــة والفنيـــة محمـــد خطابي، 
عـــن كتابه ”المصطلـــح والمفهـــوم والمعجم 

المختص“.

االنفتاح على األمازيغية



} لنــدن - تغّيـــر الواقـــع وتغّيـــر معـــه مكان 
احلمـــالت االنتخابية، إذ لم يعد الشـــارع هو 
املكان الذي يســـعى فيه السياسيون إلى حشد 
األنصار وإقنـــاع الناخبني بل أصبحت مواقع 

التواصل االجتماعي أبرز أماكنهم.
لقـــد برز هـــذا التوجـــه خاصة مـــع حملة 
الرئيس األميركي الســـابق باراك أوباما وكان 
أحد أســـباب وصوله إلـــى البيت األبيض عام 
2008. ومنذ ذلك التاريخ تدعم حضوره مواقع 
التواصل االجتماعي في احلمالت االنتخابية، 
حتـــى بـــات النجاح فـــي االنتخابـــات حليف 

املتحكم فيها.
وعلـــى الرغم مـــن أهمية وســـائل اإلعالم 
املرئيـــة واملســـموعة فـــي تغطيـــة العمليـــة 
االنتخابيـــة وحتليل مخرجاتهـــا، إال أن تأثير 
وســـائل التواصل االجتماعـــي أضحى األكثر 
واألبرز في تشـــكيل الرأي العام، حيث أصبح 
معظم املرشحني يستخدمون وسائل التواصل 
االجتماعـــي مثل فيســـبوك وتويتر بكثافة كي 

يتابعهم مؤيدوهم أو متابعوهم.
وبات موقع فيسبوك الذي ميتلك ما يقرب 
من ملياري مســـتخدم في جميع أنحاء العالم، 
يجمـــع عنهـــم كل البيانـــات على أســـاس كل 
محادثة وكل منشـــور وكل صورة، ثم يستخدم 
هـــذه املعلومـــات لضمـــان حصـــول املعلنني 
واألحزاب السياســـية على وجه التحديد على 

رسائل األشخاص الذين يريدون.
وقد مّثـــل موقع فيســـبوك أحـــد العوامل 
احلاســـمة في التصويت خلروج بريطانيا من 
االحتـــاد األوروبي ووصول دونالد ترامب إلى 

البيت األبيض، حسب العديد من اخلبراء.

وأصر الرئيس التنفيذي لفيســـبوك مارك 
زوكيربـــرغ علـــى نفـــي االتهامـــات، مؤكدا أن 
شـــركته هي شـــركة تكنولوجيا وليست شركة 

إعالمية. 
ودافـــع بشـــدة عـــن الشـــبكة ضـــد هـــذه 
االنتقادات ووصف فكرة تأثير فيســـبوك على 
االنتخابات بـ“اجلنـــون“، قبل أن يذعن مؤكدا 
أن الشركة ستبذل املزيد من اجلهود للحيلولة 

دون نشر أخبار كاذبة. 
وقال جاري كوبي مدير اإلعالن عن احلزب 
اجلمهوري ”نحن نأخذ االســـم والعنوان ورقم 
الهاتـــف والبريد اإللكتروني وميكننا أن نأخذ 
تلك البيانات ونرســـلها إلى فيسبوك، ثم يقوم 
املوقـــع مبطابقـــة هـــذه املعلومات مـــع امللف 
الشـــخصي للمســـتخدم، فـــإذا وجـــد امتالكه 
حلســـاب علـــى املوقع، يضع اســـمه في قائمة 

املستخدمني املستهدفني“.
وكانـــت تقارير أظهرت أن مواقع التواصل 
االجتماعـــي أصبحت تشـــّكل املصـــدر الثاني 
لألخبار لدى األميركيني، إذ تابع 9 أشـــخاص 
من كل 10 احلمالت االنتخابية لكال املرشحني؛ 
واجلمهوري  كلينتـــون،  هيالري  الدميقراطية 

ترامب، عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

وتتجه احلمالت االنتخابية إلى تخصيص 
جـــزء أكبر من ميزانيتهـــا لإلعالنات الرقمية، 
ألن ذلـــك يدعم جهود التواصـــل مع الناخبني 
ويربحهـــا الكثير مـــن الوقت الـــذي ميكن أن 
تســـتثمره فـــي أعمـــال أخـــرى أو ميّكنها من 
الوصول إلـــى أعداد أكبر من الناخبني خاصة 
أن االنتخابـــات أضحـــت ُحتســـم عبر نســـبة 

صغيرة من الناخبني املترددين. 
وبـــات إتقـــان إســـتراتيجيات اســـتغالل 
وســـائل اإلعـــالم االجتماعيـــة أمـــرا ضرورّيا 
للحمالت السياســـية؛ بغيـــة التأثير في هؤالء 

الناخبني.
وكان فيلم بانوراما الوثائقي الذي بث على 
”بي بي ســـي1“ أكد إنفاق قـــادة حمالت خروج 
بريطانيـــا من االحتـــاد األوروبـــي وانتخاب 
ترامب عشـــرات املاليني من اجلنيهات لصالح 

فيسبوك.
ومنـــى اإلنفاق علـــى اإلعالنـــات الرقمية، 
رغم انخفاضـــه باملقارنة مع وســـائل الدعاية 
التقليديـــة، بحوالـــي 13.5 باملئـــة فـــي 2016، 

حسبما أوردت صحيفة نيويورك تاميز.
واستحوذت شـــركتا فيسبوك وغوغل معا 
على قرابة 20 باملئة مـــن ميزانية اإلنفاق على 
اإلعالنـــات الرقمية فـــي جميع أنحـــاء العالم 
خـــالل العام 2016. وقد منا هـــذا الرقم مبقدار 
تســـع نقاط مئويـــة خالل الســـنوات اخلمس 
املاضية، وفقا لتقرير وكالة ”زينيث“ اإلعالنية.
عائـــدات  تتجـــاوز  أن  التقريـــر  ويتوقـــع 
اإلعالنات عبـــر اإلنترنت هذا العـــام مثيلتها 
التلفزيونية، وأن حتصل شركات -مثل غوغل 
وفيســـبوك- على إيـــرادات إعالنيـــة أكبر مع 
اســـتمرار اســـتثمارها بشـــكل كبير في سوق 

اإلعالنات الرقمية.
وخشية من تكرار الســـيناريو البريطاني 
واألميركـــي، جلأت إدارة موقع فيســـبوك إلى 
حجب قرابة 33 ألف حســـاب لفرنســـيني عبر 
مواقـــع التواصـــل يعتقـــد أنها مـــزورة قبيل 
االنتخابات الرئاسية التي أفرزت فوز املرشح 

املستقل إميانويل ماكرون برئاسة فرنسا. 
ورغم ذلـــك أظهر فيســـبوك أيضا في هذه 
االنتخابـــات قـــدرة كبيرة على تشـــكيل الرأي 
العام، وتغيير موازين العملية السياســـية في 
البالد، فقـــد برز ماكرون في هذا املوقع وعرف 
كيفية إدارة حملتـــه من خالله، حّتى أنه حول 
املوقع إلى ركن أساسي في حملته االنتخابية 
يلجأ إليه مـــن أجل مخاطبـــة الناخبني ونقل 
فعاليـــات حملتـــه االنتخابية مباشـــرة عبره 

والرد على استفساراتهم.
وفي إيران التي شهدت اجلمعة انتخابات 
رئاسية، كان دور الشبكات االجتماعية حاسما 
رغم أن أغلبيتها محظور في البالد، إذ اكتشف 
احملافظـــون فـــي اآلونة األخيرة مـــدى قوتها، 
بعد أن كانت شـــبكات التواصـــل االجتماعي 
تستخدم بشكل أساسي من قبل اإلصالحيني.

وتفيـــد إحصائيـــات رســـمية أن أكثر من 
نصـــف عدد ســـكان إيـــران البالـــغ عددهم 80 

مليونا يستخدمون اإلنترنت. 
ومـــع اقتـــراب موعـــد توجـــه الناخبـــني 
البريطانيـــني لصناديـــق االقتـــراع الختيـــار 
أعضـــاء البرملـــان واحلكومة املقبلة، الشـــهر 
املقبـــل، كّثفـــت مختلـــف األحـــزاب الدعايـــة 
االنتخابيـــة فـــي محاولة للوصـــول إلى أكبر 

عدد من الناخبني، نظرا لكون نصف الســـكان 
يستخدمون هذا املوقع.

واشـــتد النقـــاش، فـــي الفتـــرة األخيرة، 
علـــى موقـــع التواصـــل االجتماعـــي عن أهم 
املوضوعـــات وامللفـــات التي تهـــم الناخبني 
البريطانيـــني، فضال عن حديـــث الناخبني عن 
توقعاتهم من احلكومة املقبلة، بعد البريكست.
وأعلن موقع فيســـبوك عـــن تدابير جديدة 
ملعاجلة األخبار املزيفة في اململكة املتحدة، إذ 
ستستعني الشـــبكة االجتماعية بخوارزميات 
للقضاء على املـــواد املضللة التي يهدف منها 
إلى زيادة معدل الزيـــارات ومن ثم اإلعالنات 

التي يطلق عليها اسم ”كليك يبت“. 
وقـــال املوقـــع ”لقـــد اكتشـــفنا أن قـــراءة 
املســـتخدمني لقصة ما وعدم ميلهم ملشاركتها 

مـــع أصدقائهـــم، قـــد يكونان عالمـــة على أن 
القصـــة قـــد ضللت النـــاس بطريقة مـــا، ففي 
ديســـمبر، بدأنـــا اختبـــار دمج هـــذا املقياس 

لتحديد جـــودة القصص، ونحـــن اآلن بصدد 
توسيع االختبار إلى اململكة املتحدة“.

ووفقـــا لصحيفة األندبندنـــت البريطانية 
ففي حالة ”كليك بيت“، اكتشف موقع فيسبوك 
أن املســـتخدمني الذين يضغطون على روابط 
القصص التـــي حتمل عبارات مثل ”لن تتوقع 
مـــا حدث بعد ذلك“، لـــم تعجبهم هذه املقاالت 

ولم ميضوا الكثير من الوقت في تصفحها.
وأوضـــح فيســـبوك أيضا أنه يســـتخدم 
أنظمتـــه لتعقب احلســـابات الوهميـــة، التي 
يعتقـــد أنها تنشـــر معظم القصـــص الكاذبة، 
كجزء من جهد منســـق واســـع النطـــاق. وقد 
أضـــاف فيســـبوك مؤخـــرا خانـــة لتوجيـــه 
املســـتخدمني إلـــى صفحة مليئـــة بالنصائح 

الكتشاف األخبار املزيفة.

وقـــال ســـيمون ميلنـــر 
مدير سياســـات فيســـبوك 
في اململكة املتحدة ”الناس 

يريدون رؤية معلومات دقيقة على فيســـبوك، 
وكذلـــك نحن، ولهذا الســـبب نفعـــل كل ما في 

وسعنا ملعاجلة مشكلة األخبار الكاذبة“.
وبالرغـــم من اجلهـــود املبذولة من عمالق 
صانعـــو  يـــزال  ال  االجتماعـــي،  التواصـــل 
السياســـات والصحافيون وغيرهم في أوروبا 
متشـــككني بشأن قدرة فيســـبوك األخرى على 

مكافحة األخبار الكاذبة.
وأورد تقريـــر لصحيفـــة نيويـــورك تاميز 
األميركيـــة نشـــر هذا األســـبوع دعـــوة بعض 
السياســـيني فـــي أوروبـــا لفـــرض غرامـــات 
كبيرة علـــى شـــبكات التواصـــل االجتماعي، 
إذا ما فشـــلت في مواجهـــة املعلومات املزيفة، 

واخلطابات التي حتض على الكراهية. 
ورفـــض العديد من الناشـــرين األوروبيني 
املشـــاركة في جهـــود التحقق مـــن املعلومات 
التي قامت بها فيســـبوك، قائلني إن التحقيق 
مسؤولية الشـــركة وحدها، وهي من حتدد ما 

هو كاذب أو مضلل.
فيما نقل تقريـــر الصحيفة عن كلير واردل 
مديرة األبحاث في ”مشروع املسودة األولى“، 
وهي منظمة غير ربحية تعاونت مع شـــركات 
التكنولوجيـــا وغرف األخبـــار لتحليل تقارير 
وهميـــة عن االنتخابات فـــي الواليات املتحدة  
األميركية وأوروبا، ”هناك الكثير مما ميكن أن 
يفعله موقع فيســـبوك وغبره من املواقع، إنهم 
يعرفون أنشـــطة املســـتخدمني عبـــر اإلنترنت 
أكثر من أي مكان آخر. إنهم يعرفون ما يجري 

داخل شبكتهم“. 
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} ما حدث في أوطأ الصحف البريطانية 
مسؤولية األسبوع الماضي يمنحنا درسا 
عميقا في المسؤولية! الثقافة البريطانية 

ُتقّسم عادة الثقافة بشكل عام واإلعالم جزء 
منها، بالواطئة والعالية، والحال أن صحيفة 

التايمز مثال ال يمكن أن توضع في نفس 
خانة صحيفة ذي صن، مع أن مالكهما واحد، 

هو روبرت مردوخ.
لقد ارتكب كاتب العمود كلفن ماكنزي 

في صحيفة ذي صن الشعبية، فعال شنيعا 
عندما وصف روس باركلي العب منتخب 

إنكلترا ونادي إيفرتون بكرة القدم، 
بالغوريال! 

لم يطل األمر كثيرا بعد ذلك، ولم يكتب 
بعدها ماكنزي الذي يعد من المقربين إلى 

مردوخ مالك الصحيفة، أي مقال، وهو الذي 
رأس تحرير ذي صن ما بين عامي 1981 

و1994 وعاد ليكتب فيها عمودا أسبوعيا منذ 
عام 2015، فقد أكدت الصحيفة أنه لم يعد 

يكتب ويعمل فيها، منهية بذلك عقدا معه 
باالتفاق المتبادل.

وال ينتهي األمر بإقالة أو استقالة الكاتب 
الصحافي الُمحّمل بخبرة نصف قرن في 

وسائل اإلعالم! الدرس في أن يخضع كاتب 
على درجة مرتفعة من التجربة إلى مشاعر 

الحنق والضغينة على اآلخرين لسبب يفتقر 
إلى اإلنسانية ويجسد ذلك في مقال مكتوب.

لذلك لم يعبر صحافي مرموق كبيتر 
بريستون الذي رأس تحرير صحيفة 

الغارديان لسنوات عن حزنه على نهاية 
زميله ماكنزي، لكنه تساءل عما إذا كان 

إمبراطور اإلعالم روبرت مردوخ سُيبّيض 
صفحة ماكنزي الحقا بمنحه فرصة عمل 

جديدة! 
نادي إيفرتون منع على أي من صحافيي 

ذي صن دخول ملعبه، بينما نشرت الصحيفة 
اعتذارا مكتوبا للنادي والالعب روس باركلي 

تحديدا. 
لم يجد ماكنزي ما يسوغ به الوصف 

الشنيع الذي أطلقه على العب كرة قدم، 
سوى القول إنه ال يريد تشويه تاريخه مع 

الصحيفة، ويفاقم الجدل بشأن ما كتبه 

بمحاكاة ساخرة وليست عنصرية، بينما 
الشرطة تواصل التحقيق في ثيمة العمود 

المنشور وعما إذا كان يحط من القدر 
اإلنساني ويكشف عن كوامن عنصرية في 

وصف العب بالغوريال. 
وقال ماكنزي ”أرفض السماح لهذا الجدل 
أن يستمر مزيال عقودا من العمل العظيم مع 

ذي صن!“ ولم يجد غير االستعانة بجملة 
ونستون تشرشل ”النجاح هو االنتقال من 
فشل إلى فشل، دون أن نفقد األمل“. وكما 

يبدو إن ماكنزي يترقب فرصة أخرى، فهو 
حليف طويل األمد للمالك روبرت مردوخ.

الدرس المثير الذي تقدمه هذه القصة 
المتواصلة تداعياتها في الصحف 

البريطانية ولم تثر اهتمام وسائل اإلعالم 
العربية، ربما لتفسير محدود بمحليتها، 
بينما الحال أن المسؤولية وحساسيتها 

تتراجعان في ما يكتب وُينشر ويذاع على 
وسائل اإلعالم.

نستطيع أن ندرج العشرات من األمثلة 
الشنيعة التي ُأرتكبت في وسائل إعالم 
عربية ولم تقد نتائجها وتداعياتها إلى 

مصير قريب مما آل إليه الصحافي المحترف 

كلفن ماكنزي في صحيفة ذي صن الشعبية 
البريطانية. 

التساهل مريع وتمرير األخطاء متواصل، 
وسائل اإلعالم لم تعد تشعر بنفس الدرجة 

من الحساسية، بعد أن انقادت إلى الخطاب 
السائد على الشبكات االجتماعية، المجهر 

الصحافي لم يعد بنفس الدقة والتركيز، 
ولذلك مرت أخبار وقصص شنيعة واتهامات 

بغيضة وغير مسؤولة تحد من القدر 
اإلنساني، كما ُشوهت حقائق وُأخفيت 

جرائم تحت التهديد السياسي أو الديني 
أو التواطؤ مع الحكومات. صار بعضهم 

يكتب ويتحدث على الشاشات كي بعبر عن 
ضغينته تجاه اآلخر.

إننا نعيش ما أسماه جون ثورنهيل 
”فقاعات الفلترة“ ألن التكنولوجيا وشبكات 

التواصل االجتماعي دّمرتا الحقيقة، ويكتب 
في صحيفة فايننشيال تايمز ”نحن نعيش 

في عالم ما بعد الحقيقة، حيث بإمكاننا 
تجاهل الحقائق التي ال ُتعجبنا واالستفادة 

من أي سرد شخصي نرغب فيه“.
إذ لم يكن الصحافي غير مسؤول عما 

يكتب، فهذا يعني ببساطة أن صناعة 

الرأي تدار حاليا من قبل مدونين يعبرون 
عن ضغائنهم وما يأملونه ألنفسهم وما 
يكون عليه غيرهم. وهذا فخ مريع يقود 

وسائل اإلعالم إلى هوته المريعة، فالمزاعم 
والمزاعم المضادة ليست أداة مقبولة 

لوسائل اإلعالم عالية المسؤولية. 
سبق وأن اعتبرت ميغان كيلي المذيعة 
في قناة ”فوكس نيوز“ األمر ذا صلة بثقة 
الجمهور المتراجعة بوسائل اإلعالم ”ثمة 
فجوة تتصاعد بين الطرفين فالجمهور لم 
يعد يصدقنا، األميركيون مثال لم يعودوا 

يبالون بكل ما تكتبه الصحف، وهذا مؤشر 
خطير ومقلق“ ليس للصحف فحسب بل 

لفكرة المسؤولية والحساسية العالية في 
صناعة الخبر وكتابة الرأي ولحرية إشاعة 

المعلومات الصحيحة.
اليوم الصراعات في العالم بفعل العصر 
الرقمي بوصفه أداة فائقة التوصيل، جعلت 
من الحقائق وكأنها نقائض، األخبار واآلراء 

المتداولة تحمل أكثر من وجه لحقيقة، 
بل صارت تعبر بشكل مثير لالستياء عن 

الضغائن، ألم ُيعبر كاتب ”مرموق“ عن 
ضغينته تجاه العب ووصفه بالغوريال!

الضغائن تهدد وسائل اإلعالم
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

سيكون لعمالق وسائل التواصل االجتماعي فيسبوك دور محوري في االنتخابات العامة 
في بريطانيا املقررة الشهر القادم، إذ يستخدمه نصف السكان، وفق ما قاله قادة عدد من 
أهم احلمالت السياســــــية حول العالم خاصة أن املوقع كان عامال حاسما في التصويت 

خلروج بريطانيا من االحتاد األوروبي وفي فوز دونالد ترامب بالرئاسة األميركية.

عين على المدينة
االنتخابات فـــي مختلف دول العالم 

أضحت ُتحســـم عبر نســـبة صغيرة 

مـــن الناخبني املتردديـــن يوجهون 

عبر الشبكات االجتماعية 

◄

[ استراتيجيات الشبكات االجتماعية ركن أساسي في االنتخابات  [ فيسبوك قاد حمالت سياسية موجهة لقاء ماليين الدوالرات

مع اقتراب موعد توجه الناخبني البريطانيني لصناديق االقتراع الختيار أعضاء البرملان والحكومة، الشهر املقبل، كّثفت مختلف األحزاب 

الدعايـــة االنتخابية على الشـــبكات االجتماعيـــة في محاولة للوصول إلى أكبر عدد من الناخبني. وتقـــول إحصائيات أن نصف البريطانيني 

يستخدمون موقع فيسبوك.

يب ي م يه ق ي ي
وقـــال املوقـــع ”لقـــد اكتشـــفنا أن قـــراءة 
املســـتخدمني لقصة ما وعدم ميلهم ملشاركتها 

مـــع أصدقائهـــم، قـــد يكونان عالمـــة على أن 
القصـــة قـــد ضللت النـــاس بطريقة مـــا، ففي
ديســـمبر، بدأنـــا اختبـــار دمج هـــذا املقياس 

وجي ر ؤ بو ي
املســـتخدمني إلـــى صفحة مليئـــة بالنصائح

الكتشاف األخبار املزيفة.

وقـــال ســـيمون ميلنـــر
مدير سياســـات فيســـبوك
”الناس اململكة املتحدة في



} ريــو دي جانيرو – ”مرحبا، هل أنت مستعد 
للعب؟ ليس هناك ضغط، وإذا أردت االنسحاب 
قبـــل أن نصل إلـــى التحـــدي األول فعليك أن 
تخبرني فقط“. هذه الكلمـــات التي تبدو آمنة 
ترافق بداية ”احلوت األزرق“، وهي لعبة واقع 
افتراضي غامضة تســـتهدف الشباب وتنتهي 

باالنتحار.
وتقول تقارير إعالمية محلية إن السلطات 
البرازيليـــة قد أصيبـــت بحيـــرة إزاء ظاهرة 
االنتحار، كما أنها غير متأكدة حاليا من هوية 

صانعي اللعبة.
ويعتقـــد ساســـة، مثـــل وزير العـــدل عمر 
ســـراجليو، أن اللعبـــة تـــزداد انتشـــارا عبر 
اإلنترنـــت من خـــالل تطبيقات مثل واتســـاب 
وفيسبوك، وتتحول سريعا إلى تهديد حقيقي.
وقـــال ســـراجليو فـــي بيان إنـــه ”في عدة 
واليات برازيلية، متت اإلشارة بأصابع االتهام 
إلى هذه املزحة اخلطيرة في عدد من احلوادث، 
من بينها إيذاء أشـــخاص ألنفســـهم، وتشويه 
أشـــخاص ألنفســـهم، بـــل ووصل األمـــر إلى 
وفـــاة مراهقني“. وأضاف البيان أن الشـــرطة 
االحتادية للبالد تعتزم التحقيق بشأن اللعبة.
وأفـــادت التقارير بأن مـــا ال يقل عن ثالث 

حاالت وفاة قد ارتبطت باللعبة حتى اآلن.
يقـــدم حتديات  ويقـــود اللعبة ”مشـــرف“ 
للمشـــاركني، وتتمثـــل العقبـــة النهائيـــة في 
اللعبة في أن ينتحر املشارك. وتبدأ التحديات 
بطلبات بريئة مثل رســـم حوت على قصاصة 
مـــن الـــورق. وتقـــول صحيفـــة ”أو جلوبـــو“ 
إن املشـــرفني ينتقلون في نهايـــة املطاف إلى 
مطالبة املشاركني بقطع شفاههم أو جلودهم.

وقالت الصحيفة إن ”املشـــرف يرســـل إلى 
الالعب ٥٠ حتديـــا يجب خوضها يوميا، ويتم 

اختتام اللعبة بتحدي االنتحار“.
البرازيلية  ونشـــرت صحيفـــة ”إكســـترا“ 
أيضـــا في صفحتهـــا األولى مقابلـــة مع فتاة 
عمرها ١٢ عاما مـــن ريو دي جانيرو، وكان قد 
تردد أن الفتاة على اتصال مبشـــرفي ”احلوت 

األزرق“ عبر واتساب.
وفي املقابلة، شـــرحت الفتاة كيفية تلقيها 
لتعليمات حول ضرورة تشـــويه نفسها، ولكن 

والدتها منعتها من املشاركة.
وقال املدعي العام في البرازيل إن ”احلوت 
األزرق“ نشـــأت بعد قصـــة إخبارية مزيفة في 
روســـيا في مارس ٢٠١٦ أفادت بأن ١٣٠ مراهقا 
قـــد انتحروا أثنـــاء مشـــاركتهم فـــي اللعبة. 
ورغم دحـــض تلك التقارير، تعتقد الســـلطات 
البرازيليـــة أنهـــا رمبا ســـاعدت علـــى تعزيز 

انتشار الظاهرة احلالية في داخل البالد.
كمـــا ظهرت حـــاالت من هـــذه الظاهرة في 

كولومبيا وأوروغواي وإسبانيا.
وفـــي حـــني تتتبـــع الســـلطات العديد من 
متاحة  اخليوط، ال تزال لعبة ”احلوت األزرق“ 
علـــى اإلنترنـــت، كما يوجـــه القيمـــون عليها 
دعوات إلكترونية ملراهقني مطمئنني للمشاركة 

في اللعبة الغامضة.

} لنــدن – أســـقط االدعـــاء العـــام الســـويدي، 
اجلمعـــة، كافة االتهامـــات املتعلقـــة باالعتداء 
اجلنســـي عـــن مؤســـس ويكيليكـــس جوليان 

أساجن. 
ولكن ال يزال أســـاجن مطـــاردا، ولن يتمكن 
مـــن مغادرة ســـفارة اإلكوادور فـــي لندن، لعدة 
أســـباب. وأوضحـــت صحيفـــة ”ذا إندبندنت“ 
البريطانية أن أحد أبرز األسباب هو أن االدعاء 
العـــام الســـويدي أســـقط االتهامـــات بصورة 
مشروطة، بحيث أنه في حالة عودة أساجن إلى 
الســـويد قبل أغســـطس عام ٢٠٢٠، فإنه سيعاد 

التحقيق معه مجددا.
وقال بدوره املتحدث باسم شرطة لندن إنه 
ســـيلقى عليه القبض أيضا حـــال خروجه من 
السفارة، بسبب وجود اتهامات أخرى موجهة 
له لم يتم إســـقاطها بعـــد. وتابع قائال ”رغم أن 
االتهامات األخـــرى املوجهة له أقل خطورة، إال 
أنه ال يزال مطلوبا، وسنظل نترقب خروجه من 

السفارة في أي وقت“.
ورد أساجن على أخبار تبرئته في السويد 
بنشـــر صورة لـــه على حســـابه علـــى تويتر 
مبتســـما داخل الســـفارة اإلكوادوريـــة، التي 
يعيش فيها منذ عـــام ٢٠١٢. وحازت التغريدة 
علـــى قرابـــة ٧ آالف تفضيـــل وحوالـــي ٢٨٠٠ 

ريتويت (إعادة نشر).
وكتب أســـاجن في تغريدة أخرى ”احتجزت 

٧ أعوام دون تهمة، لن أنسى ولن أغفر“.
وكان أساجن اتهم السلطات السويدية بأنها 
لفقت ضده اتهامات، بســـبب كشـــفه عن وثائق 
عســـكرية ســـرية خاصة باجليـــش األميركي، 

ونشرها حتت اسم ”ويكيليكس“.
وعلـــى تويتـــر، احتفـــل مغردون مـــن كافة 
أنحاء العالم بتبرئة أســـاجن، بيـــد أنهم أكدوا 
أنهـــا نصف تبرئة ما دامت الواليات املتحدة ال 

تزال تالحقه.
وتســـاءل مغردون ”هل سيخرج أساجن من 
ســـجنه االختياري فـــي الســـفارة اإلكوادورية 
فـــي لندن؟“. فيما رجح آخـــرون أن ينتقل زعيم 
الشـــفافية خاصـــة بعـــد مواقـــف ويكيليكس 

األخيرة التي خدمت روسيا.
وقال معلـــق ”احلقيقة تفـــوز دائما“. وأكد 
آخـــر أن احلكـــم انتصـــار للعمـــل الصحافـــي 

االستقصائي. 
ويؤكد مغـــردون أن أســـاجن كان في مهمة 
صحافيـــة ويجـــب حمايتـــه وفقـــا للدســـتور 
األميركي. وقالوا إن انتقاد وإزعاج الفاســـدين 
وذوي النفـــوذ هما من الوظائـــف املهمة ملهنة 

الصحافة.

وكان أكثـــر من مئة ناشـــط وقعـــوا االثنني 
املاضـــي علـــى رســـالة مفتوحـــة وجهـــت إلى 
الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامـــب، وتتضمن 
دعوة إلى إنهاء التحقيق بحق أســـاجن وغيره 

من موظفي ”ويكيليكس“. 
وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قالت 
فـــي افتتاحيـــة نشـــرتها األســـبوع املاضي إن 
الصحافة إذا اعتمدت على املصادر التي تهمها 
املصلحة العامـــة والصادقة والدقيقة فقط، فإن 
هناك كثيرا من األخبار واملعلومات التي ميكن 
أال تـــرى النور أبدا، كمـــا أن الكثير من األخبار 
التي ميكن أن تتســـبب في محاسبة األقوياء لن 

ُيسمع بها أبدا.
وذّكـــرت الغارديـــان بأن الدفـــاع عن حرية 
الصحافة ليس بالضرورة أن يجعل املشـــاركني 
فيـــه أشـــخاصا فاضلـــني، لكنه يربـــط بعض 

أصواتهم باملصلحة العامة.
األميركيـــة  اإلدارة  اتهمـــت  إذا  وقالـــت 
اجلديدة أساجن بالتآمر أو التجسس، فإن ذلك 
سيشكل ســـابقة مقلقة ألن الكثير من الصحف 
ووســـائل اإلعالم تعلن حاليا عـــن الطرق التي 
ميكـــن للمبلغني عـــن حوادث الفســـاد وغيرها 

من اجلرائم االتصال بها ســـرا ودون املســـاس 
بأمنهم وسالمتهم.

وأشـــارت إلى احتمال توجيـــه تهمة التآمر 
للصحافـــة والصحافيـــني عندمـــا يثـــق أحـــد 
املبلغـــني بهم ويبلغهم مبا يريد قوله ويقومون 
هـــم بالنشـــر، قائلـــة إن هـــذا النوع من ســـوء 
اســـتخدام القانون سيعيق احلماية الضرورية 

للصحافة حتى تؤدي وظيفتها.
يذكر أن وزير العدل األميركي جيف سيشنز 
أكد الشـــهر املاضي أن اعتقال مؤســـس موقع 

ويكيليكس جوليان أساجن ”أولوية“ لبالده.
وفـــي الشـــهر املاضي أيضـــا، وصف مدير 
وكالة االســـتخبارات املركزية األميركية (ســـي 
آي أي) مايـــك بومبيو، موقـــع ويكيليكس بأنه 
يشـــكل تهديـــدا  ”جهـــاز اســـتخباري معـــاد“ 
للدميقراطيات ويعمـــل ملصلحة الطغاة، متهما 
املوقع بتلقي مساعدة من ”جهات حكومية مثل 

روسيا“. 
وكتب أســـاجن إثـــر ذلـــك أن بومبيو اختار 
في خطابـــه األول مديرا لوكالة االســـتخبارات 
املركزية (ســـي آي أي) إعالن احلرب على حرية 

التعبير وليس على خصوم الواليات املتحدة.

وقال أســـاجن في مقال بصحيفة واشـــنطن 
بوست كل هذا الكالم خلنق حرية التعبير.

واعتبر أســـاجن وصم بومبيو لويكيليكس، 
دون إثبات، بأنه ”جهاز اســـتخبارات معاد غير 
مبثابة خنجر موجه حلق األميركيني  حكومي“ 
الدستوري في احلصول على معلومات صادقة 
عـــن حكومتهم. وقـــال إن هذا االتهـــام يعكس 
محاوالت عبر التاريخ مـــن قبل البيروقراطيني 
الذين يســـعون ويفشـــلون في جترمي اخلطاب 

الذي يكشف سوءاتهم.
ورغم أن املوقع الذي أنشـــأه أســـاجن ينشر 
وثائق ســـرية من كل أنحاء العالم، فإن شهرته 
اســـتمدها أساســـا من وثائق كشـــفها وتتعلق 

بالواليات املتحدة.
وحتقـــق واشـــنطن فـــي قضيـــة أســـاجن 
وويكيليكس منذ عام ٢٠١٠، عندما نشـــر املوقع 
اآلالف من الصفحات من الوثائق الســـرية التي 
سرقتها محللة االســـتخبارات التابعة للجيش 
األميركي تشلســـي مانينغ. وخرجت مانينغ من 
سجن عســـكري األربعاء املاضي، بعد أن قضت 
عقوبة بالسجن سبع ســـنوات في أكبر انتهاك 

ملعلومات سرية في تاريخ الواليات املتحدة.
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تبرئة مؤســــــس ويكيليكس جوليان أساجن 
فــــــي الســــــويد تؤكد وفــــــق معلقــــــني على 
ــــــة أن احلقيقة تفوز  الشــــــبكات االجتماعي

دوما مع اإلصرار. 

} بغداد – دخلت الشابة الكردية ورتي بابكر 
علــــي (٢٧ عامــــا) التاريخ لتكــــون أول عراقية 
تقود طائرة بوينغ ٧٣٧-٨٠٠ من احلجم الكبير 

في رحلة جوية.
وانشغلت الشــــبكات االجتماعية بالرحلة 
التي قامت بها ورتي الثالثاء من مطار بغداد 
لتحط في بيروت ثــــم عمان، قبل أن تعود إلى 

بغداد. 
وتناقل معلقون على الشبكات االجتماعية 
صورة الكابنت ورتي أثنــــاء قيادتها للطائرة، 
إضافة إلى صور استقبال حافل لها في مطار 
بغــــداد بعد عودتها مــــن أول رحلة قادت فيها 

طائرة بوينغ. 
وكتبت صفحة على فيسبوك:

وكان وزيــــر النقل العراقــــي كاظم فنجان 
احلمامــــي قد أعلــــن أن ورتي ”هــــي أول فتاة 
عراقيــــة بدأت تقــــود طائرة بوينــــغ من طراز 
٧٣٧-٨٠٠ مــــن احلجــــم الكبير بعدمــــا تبنتها 
الــــوزارة وهيــــأت لهــــا مســــتلزمات النجاح 
والتفــــوق فــــي أرقــــى املعاهد“، وفق وســــائل 

إعالم عراقية.
وتبدأ ورتي املولودة في مدينة السليمانية 
عام ١٩٩١ عملها في اخلطوط اجلوية العراقية 
برتبة كابنت طيــــار بعد حصولها على رخصة 

قيادة طائرات بوينغ كبيرة احلجم.
وبهذه املناســــبة، تذكــــر عراقيون جوزفني 
حداد التي أصبحــــت أول عراقية تقود طائرة 
عام ١٩٤٩، وتداول مغردون صورة لصفحة من 

إحــــدى اجلرائد التي نشــــرت تقريرا عنها في 
ذلك الوقت.

واحتفل عراقيون على وســــائل التواصل 
االجتماعي بهذا اإلجناز اجلديد الذي يضاف 
إلى سجل املرأة العراقية التي عانت على مدى 
ســــنوات من ويالت اإلرهاب والطائفية اللذين 

استهدفاها في كل مكان.
وجاء في حساب على تويتر:

وكتب الســــفير العراقي في روســــيا حيدر 
هادي:

وغرد حساب طيران العراق على تويتر:

 وقــــال وزير النقل كاظــــم فنجان احلمامي  
إن حصول ورتي على الرخصة سيفتح املجال 
أمام العنصر النســــائي لدخــــول معترك قطاع 

النقل اجلوي الذي يهيمن عليه الرجال.

الحوت األزرق: لعبة تبرئة أسانج.. انتصار مؤقت للمسربين الرقميين

واقع افتراضي قاتلة

أسانج يتباهى

فرضـــت هيئة مكافحة االحتكار في االتحاد األوروبي غرامة مالية على شـــركة فيســـبوك بلغت ١١٠ مالييـــن يورو أو ما يعادل ١٢٢ مليون 

دوالر أميركي، لتقديمها معلومات مضللة خالل فحص صفقة االســـتحواذ على خدمة التراســـل الفوري واتســـاب في عام ٢٠١٤. ووصفت 

المفوضية األوروبية، التي تعد هيئة لمراقبة المنافسة في االتحاد األوروبي، الغرامة بأنها {متناسبة ورادعة}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
طائرة بوينغ كبيرة تدخل فتاة عراقية التاريخ

[ تضامن واسع على الشبكات االجتماعية مع أسانج لحماية دور الصحافة 
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قبل شهر في بريطانيا صليت اجلمعة 
في كنيسة مع ٨٠٠ مسلم ومسلمة

كانت مهجورة وطلبها املسلمون من 
مجلس املدينة. حتصلوا عليها مع 

مبلغ للترميم وصارت جامعا.

جعلت الثقافة املوروثة (الذكورية 
بطبعها) أكثر أهل جهنم من النساء!! 

يبدو أنهم ليسوا في حاجة لهن يومئذ! 
هل عرفتم كيف يفكر الذكور؟!!

كل األوطان تنام وتنام 
وفي اللحظة احلاسمة تستيقظ

إّال الوطن العربي فيستيقظ 
ويستيقظ وفي اللحظة احلاسمة ينام.

أبناء عمومة: فيلهلم٢ إمبراطور أملانيا
جورج٥ ملك اململكة املتحدة، نيكوالس٢ 

إمبراطور روسيا. ذلك لم مينعهم من 
حرب عاملية كبرى.

االستبداد السياسي مميت.

لم أعرف إلى هذه اللحظة اي امرأة 
مثقفة واسعة االطالع تعارض 

حقوق املرأة.. دائما السطحيات 
هن املعارضات.

أعظم احلب هو املرتبط بالعطاء 
دون األخذ وهذا حب املناضلني 

لالوطان يظل حبا بالتضحية 
بكل شيء من أجل أوطانهم وحقوق 

شعوبهم..

كلما ارتفعت نسبة اجلهل
ارتفعت نسبة اخلرافة.

السحر والعني باختصار:
شماعة يعلق عليها الفاشل فشله، 

ويعلق عليها املريض مرضه. وهما 
حيلة للهروب من مواجة احلقيقة.

في بالد الواق واق ميارس الرجل 
العهر واخلطايا وكل ما يريد بال 

حسيب وال رقيب. ولكن املرأة عندما 
يظهر (طرف أنفها بصورة عفوية) 

تصبح..!!!

ما حاجتنا إلى مستشفى جامعي 
جديد. مبواصفات عاملية إذا كان 
العاملون فيه مبستوى عاملي في 

التخلف واإلهمال والتسيب.
#تونس

عابد فهد
ممثل سوري.

من يدافع عن خطأ، 
يرتكب خطأ آخر ~ 

مثل سويدي.

تتتابعوا

@CENTCOMArabic 
كأول قائدة طائرة مدنية باخلطوط اجلوية 
ــــــة ورتي بابكر  ــــــة، الفتاة #الكردي #العراقي
ــــــادة طائرة بوينغ  حتصل على رخصة قي

٧٣٧. #العراق #املوصل #املرأة

@HaidarHadi 16 mai
ــــــي بابكــــــر علي مــــــن مدينة  ــــــنت ورت الكاب
ــــــد ١٩٩١ هي أول  الســــــليمانية مــــــن موالي
ــــــرة بوينغ من طراز  فتاة عراقية تقود طائ

.٧٣٧-٨٠٠

@Aliraqiaairways
ــــــة  تتقــــــدم إدارة شــــــركة اخلطــــــوط اجلوي
ــــــة بالتهاني احلارة لآلنســــــة ورتي  العراقي
بابكر علي مبناسبة حصولها على رخصة 

قيادة طائرة ٧٣٧-٨٠٠.

بغداد حبيبتي

ــــــي بابكر علي في  مت اســــــتقبال الكابنت ورت
مطار بغــــــداد الدولي وســــــتكون أول امرأة 
تقــــــود طائرة بوينغ ضمــــــن اخلطوط اجلوية 

العراقية. كل التوفيق للمرأة العراقية.

مت



} أبوظبــي - يتواصـــل اهتمـــام الســـلطات 
وهيئات املجتمع املدني في اإلمارات باحلفاظ 
على السالحف البحرية من االنقراض، ويزداد 
االهتمـــام بهـــذا احليـــوان النادر خـــالل هذا 
أســـبوع تزامنا مـــع االحتفال باليـــوم العاملي 

لألنواع املهددة باالنقراض.
وتعـــد الســـالحف البحريـــة مـــن األنواع 
الرئيســـية في النظام البيئـــي البحري، حيث 
مت وضعهـــا على قائمـــة احليوانـــات املهددة 
باالنقـــراض من قبل االحتاد الدولي للمحافظة 
على الطبيعة بعد أن ندرت مواقع التعشـــيش 
املناســـبة لها نتيجة التهديـــدات التي فرضها 

اإلنسان.
وتطلـــق اإلمارات مجموعة من الســـالحف 
احتفـــاال باليـــوم العاملـــي لألنـــواع املهـــددة 
باالنقراض الذي يصادف 19 مايو من كل عام، 
لتســـليط الضوء على املخاطـــر التي يتعرض 
لهـــا العديـــد من هـــذه األنواع والطـــرق التي 
ميكـــن املســـاهمة مـــن خاللها في إنقـــاذ هذه 
الكائنـــات احلّية وحمايتها مـــن االختفاء من 
كوكب األرض. وتطلق هيئـــة البيئة بأبوظبي 
بالتعاون مع مشـــروع إعادة تأهيل السالحف 
بدبي هذا األســـبوع 49 ســـلحفاة من سالحف 
منقار الصقـــر املهددة باالنقراض وســـلحفاة 
واحدة مـــن الســـالحف ضخمة الـــرأس على 

شاطئ قصر اإلمارات في أبوظبي.
وأعلنـــت هيئـــة حمايـــة البيئـــة والتنمية 
فـــي رأس اخليمـــة عن ترقيم ورصـــد أكثر من 
500 ســـلحفاة بحرية خـــالل 15 عاما، في إطار 
املشـــروع البيئي احليوي للهيئـــة لترقيم تلك 

األحياء البحرية في سواحل اإلمارة.
وبـــدأت دبـــي االحتفـــال مبناســـبتي يوم 
البيئة الوطني ويوم التنوع البيولوجي الذي 
ميتـــد من 19 حتـــى 26 من مايـــو والذي يأتي 
حتـــت شـــعار ”أنـــا مـــع الطبيعـــة“ وشـــعار 
”الســـياحة املســـتدامة“ وشـــعار ”تواصل مع 

الطبيعة“.

إطالق السالحف في أبوظبي

تعتبر ســـالحف منقار الصقر والسالحف 
اخلضراء من األنواع البحرية الشـــائعة التي 
تعشش في إمارة أبوظبي، ويعتبر النوعان من 

أنواع السالحف املهددة باالنقراض محليا.
ومتت عملية إطالق السالحف في أبوظبي 
بعـــد جنـــاح إعـــادة تأهيلها، حيـــث مت إنقاذ 
هذه الســـالحف خالل العام املاضي مبساعدة 
اجلمهور ومرتـــادي البحر والصيادين إضافة 
إلى مراقبـــي البيئة البحرية واجلهات املعنية 
وذلك بعد أن متت إعادة تأهيلها في مشـــروع 
إعادة تأهيل الســـالحف بدبي الـــذي وفر لها 
رعايـــة بيطريـــة متقدمـــة وقـــام بعالجها من 
األمراض واإلصابات التي كانت تعاني منها.

وقالـــت شـــيخة ســـالم الظاهـــري، املدير 
التنفيذي لقطـــاع التنـــوع البيولوجي البري 
والبحـــري بالهيئة، إن إطـــالق هذه املجموعة 
مـــن الســـالحف يعـــد إحـــدى ثمـــار التعاون 
الناجـــح بني هيئة البيئة بأبوظبي ومشـــروع 
إعـــادة تأهيل الســـالحف في دبـــي، كما يؤكد 
التـــزام الهيئة باحلفاظ على األنـــواع املهددة 
باالنقـــراض وحرصها على مشـــاركة املجتمع 

احمللي وخصوصا جيل الشباب.
وانضمـــت اإلمـــارات إلـــى بلـــدان أخرى 
مـــن خالل مذكـــرة تفاهم حول حمايـــة وإدارة 

السالحف البحرية مبنطقة شمال غرب احمليط 
الهندي وجنوب شرق آسيا.

وأشـــارت الظاهـــري إلى أنـــه ومن خالل 
إشراك الشباب واألطفال بهذه األنشطة تسعى 
الهيئة إلى تعريفهم على هذه األنواع عن كثب 
والتعرف على مالمـــح تراثنا الطبيعي إلتاحة 

الفرصة لهم للمشاركة في احملافظة عليها.
وأضافت أنه وحسب القائمة التي وضعها 
االحتاد العاملي للحفـــاظ على الطبيعة، تعتبر 
ســـالحف منقار الصقر ضمن قائمـــة األنواع 
األكثـــر عرضة لالنقـــراض في جميـــع أنحاء 
العالـــم، ومـــن املهـــم أن يدرك اجلمهـــور هذه 
احلقيقـــة حتى يتعامل معها بشـــكل مناســـب 
ويعمل على تســـليمها إلى الســـلطات املعنية 
للحصول علـــى الرعاية الالزمـــة من اخلبراء 

املختصني.
وتشـــير الظاهري إلى أن ســـالحف منقار 
الصقر تعشـــش على الشـــواطئ الرملية التي 
يتوافر فيها غطـــاء نباتي على اجلزر البعيدة 
مـــن الشـــاطئ، بينما اخلضـــراء هـــي األكثر 
انتشارا وتعيش في بيئات الشعاب املرجانية 
واألعشـــاب البحرية في مياه أبوظبي البعيدة 
عن الشـــاطئ، وتنمو جميع أنواع الســـالحف 

البحرية ببطء وتعيش لفترات طويلة.
ويشار إلى أن الســـالحف الصغيرة، التي 
غالبا ما تكـــون مثقلة بالطفيليات التي تغطي 
صدفتهـــا اخلارجيـــة، تكون حساســـة وتتأثر 
بقوة أمواج البحر التي تدفعها نحو الشاطئ، 
فـــي حـــني أن الســـالحف األخـــرى تعاني في 
الكثيـــر من األحيان من اإلصابـــة بالعدوى أو 
االصطدام مبراوح القوارب والوقوع في شباك 
الصيـــد املهجورة وغيرها من التهديدات التي 

ميكن أن تؤدي إلى نفوقها.
وقال هولغر شـــروث، املديـــر العام لقصر 
اإلمـــارات، ”تقع على عاتقنا مســـؤولية كبيرة 
باملشـــاركة في عملية إنقاذ السالحف البحرية 
املهـــددة باالنقراض وإعادة ســـالحف بحرية 
معافـــاة إلى بيئتها الطبيعيـــة، حيث كان هذا 
هـــو هدفنا مـــن تخصيص فريـــق متخصص 
لنادي الشـــاطئ بالفندق. هـــذا البرنامج حقق 
النجاح مبســـاعدة موظفينا ونزالئنا وســـكان 
أبوظبي الذين لفتوا انتباهنا إلى الســـالحف 
البحرية التـــي كانت بحاجة إلى املســـاعدة.. 
وعلى اعتبار أننا من املقيمني في أبوظبي منذ 
فتـــرة طويلة، فمن واجبنا أن نتأكد من حماية 
السالحف البحرية وضمان وجودها آمنة في 

بيئاتها الطبيعية“.

أسبوع السالحف في دبي

تنظـــم إمـــارة دبـــي االحتفـــال مبناســـبة 
يوم البيئـــة الوطني ومناســـبة يـــوم التنوع 
البيولوجـــي حتت شـــعار ”أنا مـــع الطبيعة“ 
وشـــعار ”الســـياحة املســـتدامة“، إضافة إلى 

شعار ”تواصل مع الطبيعة“.
وتأتـــي الشـــعارات التـــي احتضنها يوم 
البيئة العاملي هذا العام لتســـليط الضوء على 
العالقة بني البشرية واملوارد الطبيعية وكيفية 
تعزيز هذه العالقة التي تندرج ضمنها مفاهيم 
احملافظة على املـــوارد وتعريف املجتمع بها، 
وهنـــا تقوم بلديـــة دبي من خـــالل العديد من 
الفعاليات بتعريـــف املجتمع على هذه املواقع 
البيئيـــة التي تعد ثروة مهّمة وجبت احملافظة 

عليها في إمارة دبي. 

واختيـــرت التواريـــخ لتتزامن مـــع اليوم 
الدولي للتنـــوع البيولوجي لألمم املتحدة في 
22 مايـــو 2017، وقد مت اختيـــار موضوع هذا 
العـــام ليتزامن مع احتفال 2017 كســـنة دولية 

للسياحة املستدامة من أجل التنمية.
ومت إنشـــاء مناطـــق محميـــة فـــي دبـــي 
بهدف احلفاظ على موائلهـــا وحياتها البرية 
وحمايتها في الوقت الذي تقوم فيه بتنشـــيط 

السياحة املستدامة وتعزيزها. 
وتهدف أنشـــطة يوم البيئة العاملي لبلدية 
دبـــي إلى عـــرض وإعـــالم النـــاس باملناطــق 
احملميـــــة وتشـــجيعهم علـــى زيـــــارة هــــذه 

املناطق.
وانطلقت الفعالية األولى اجلمعة مبحمية 
جبـــل علـــي البحرية التـــي تقع فـــي املنطقة 
الواقعة بني جبل علي ورأس غنتوت، وذلك من 
خالل تشـــكيل فريق من الغواصني احملترفني 
من قسم البيئة البحرية باإلضافة إلى عدد من 
الغواصني املتطوعني من عـــدة جهات والذين 
قاموا بتنظيف قـــاع البحر في احملمية، حيث 
مت تكليفهـــم بإخراج أي شـــيء مـــن البحر ال 
عالقة له بالنظام البيئي البحري لتوفير حياة 
سليمة لألحياء البحرية وزرع حّب التطوع من 

أجل الطبيعة.

وســـيقع تنظيم العديد من الورش االثنني 
مثل ورشة التزّين من الطبيعة وورشة ”دوائي 
إضافة إلى فعاليات أخرى لطلبة  من بيئيتي“ 
املدارس لنشـــر حب الطبيعة بينهم وتعريفهم 
بأهمية احترام القوانني البيئية وااللتزام بها 
بغاية غرس مفاهيم احملافظة على البيئية لدى 

أجيال املستقبل من اإلماراتيني.
كما ســـيصاحب هـــذه الفعاليـــات معرض 
بيئي سيتضمن صورا ومجسمات مستوحاة 
من محمية جبل علـــي البحرية ومحمية رأس 
اخلـــور للحيـــاة الفطرية التي تقـــع في نهاية 
خور دبي وتربـــط اخلليج العربـــي بصحراء 
العوير والتي تعد منطقة رطبة ســـاحلية ذات 
أهمية عاملية وحتتضن ما يقارب 450 نوعا من 
احليوانات و47 نوعا مـــن النباتات، ومحمية 
املرمـــوم الصحراويـــة التـــي تعـــد مـــن أكبر 
احملميات الصحراوية في إمارة دبي وتصنف 
وفقا ملعايير االحتـــاد العاملي لصون الطبيعة 

ضمن فئة املنتزهات الوطنية احملمية.
ومت اختيـــار هذه احملميات نظرا ألهميتها 
والتنـــوع البيولوجي الذي تزخـــر به، وكذلك 
لتشـــجيع املجتمع على احملافظـــة على تراث 
املجتمعـــات احملليـــة علـــى حالتـــه الطبيعية 
واســـتدامة موارده الطبيعيـــة، ولتوفير بيئة 
آمنـــة للحيوانـــات التي تعيش فيهـــا ولتكون 
مكانا آمنا للطيور املهاجرة قبل أن تســـتكمل 

رحالتها.
وســـتقوم إدارة البيئة ببلدية دبي اجلمعة 
26 مايو بإطالق السالحف البحرية في محمية 
جبل علي البحرية، وهذه السالحف من ضمن 
األنـــواع املهـــددة باالنقـــراض ، لتتمكـــن من 
العودة إلى موطنها الطبيعي بعد أن تعّرضت 
للصيـــد اجلائر في الســـنوات املاضية، فضال 
عن كونها ضحية لإلصابات بســـبب القوارب 

والصيد العرضي.
وقال وارن بافرســـتوك، مديـــر األكواريوم 
في برج العرب، ”نحن فخـــورون جدا بإطالق 
هذه السالحف البحرية التي أعيد تأهيلها في 
بيئتها ونحن ممتنون بشـــكل خاص للمجتمع 
احمللـــي واملنظمـــات التي وجـــدت العديد من 
الســـالحف املصابـــة وســـلمتها لنـــا إلعـــادة 
التأهيل، ونحن أيضـــا فخورون بالتعاون مع 
الهيئة“. وأضـــاف ”حتى اآلن قام مركز تأهيل 
الســـالحف البحريـــة بدبي بإطـــالق أكثر من 
1200 سلحفاة بحرية في مياه اإلمارات بعد أن 
أعيد تأهيلها، وهذا إجناز هام يســـجل لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة وإذا مت العثور على 
ســـلحفاة مريضة أو مصابـــة ندعو اجلمهور 
إلى عـــدم محاولة إزالـــة الطفليات والتواصل 

مع اجلهات املتخصصة“.

ترقيم السالحف

في إطـــار االهتمـــام بالتنـــوع البيئي في 
اإلمارات، أعلنت هيئة حماية البيئة والتنمية 
في رأس اخليمة عن ترقيم ورصد أكثر من 500 

ســـلحفاة بحرية خالل 15 عاما، بهدف حتديد 
وجهاتها وخطوط ســـيرها وطـــرق هجراتها 
واملناطق التي تسكنها في مياه البحر، ومعرفة 
درجـــات نضجها اجلنســـي، واحلفـــاظ عليها 

وحماية النظم البيئية واألنواع البحرية.

وأكد سيف الغيص، املدير التنفيذي لهيئة 
حمايـــة البيئـــة والتنميـــة فـــي رأس اخليمة، 
على أهمية مشـــروع ترقيم ووســـم السالحف 
اخلضراء الذي نفذته الهيئة على مدار يومني 
مؤخرا بساحل خور املزاحمي في رأس اخليمة 
بدعـــم من جمعيـــة اإلمارات للحيـــاة الفطرية 
وشـــمل ترقيم 25 ســـلحفاة بهدف تعزيز دورة 
تناســـل الســـالحف وحتفيز عمليات تكاثرها، 
فيمـــا تلعب الهيئـــة دورا مهما فـــي احملافظة 
على التنوع والتـــوازن البيولوجي في البيئة 
البحرية باإلمارة والدولة وتضطلع بدور بيئي 

وبيولوجي مهّم.
وأشار إلى أن حماية السالحف ذات أهمية 
خاصـــة نظـــرا لكونها مـــن األحيـــاء البحرية 

املهاجرة.
وبـــنيَّ الغيـــص أن املشـــروع يعتمـــد على 
ترقيم السالحف وتركيب أجهزة مراقبة وتتبع 
وإرســـال حديثة عليها، تعمل بواسطة األقمار 
الصناعيـــة لرصد خطوط رحالتهـــا ومتابعة 

وجهاتها في عرض البحر.
وأشـــار إلـــى أخـــذ عّينات من الســـالحف 
البحريـــة التي متكـــن فريق عمـــل الهيئة من 
الوصول إليها واصطيادها، إلجراء الدراسات 
العلمية البيئية حولها نظرا ألهميتها البيئية 

واالستراتيجية.
وال تقتصر جهود اإلمـــارات على التعامل 
مع اجلهـــات املســـؤولة محليا فقـــط حلماية 
الســـالحف البحرية من االنقـــراض بل تتعدى 
ذلـــك لتجعلـــه أمـــرا يعنى بـــه كل فـــرد داخل 
املجتمع، ومن ذلك نشر التوعية في املناسبات 
العامـــة، وإشـــراك املجتمـــع عبـــر العديد من 
األنشـــطة، مثـــل فرصة تبني لعبة على شـــكل 
ســـلحفاة من خالل ســـداد مبلـــغ مالي يذهب 
حلماية الســـالحف، أو انضمام نزالء الفنادق 
ملبـــادرة التبـــرع للســـالحف عنـــد مغادرتهم 
الفنادق، ويشـــمل االنضمام للمبادرة حصول 

الفرد على شهادة تبني سلحفاة.
وهنـــاك مســـاهمات أخـــرى مثـــل شـــراء 
لعبـــة طرّيـــة علـــى شـــكل ســـلحفاة أو كتْيب 
عـــن الســـالحف البحرية في منطقـــة اخلليج 
والبرنامج الذي تقوم بدعمه، وصورة تذكارية 

مع حقائق مهّمة عن السالحف.
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واملخاطر التي يتعرض لها العديد من هذه الكائنات الحية.

دبـــي تنظم احتفاالت اليوم العاملي للبيئة لتســـليط الضوء على العالقة بني البشـــرية واملوارد 

الطبيعية وكيفية تعزيزها واملحافظة عليها وتعريف املجتمع بأهميتها. تحقيق

تتوالى اجلهود اإلماراتية للحفاظ على بيئة مســــــتدامة، ومــــــن ذلك اجلهود املبذولة حلماية 
الســــــالحف البحرية التي تصّنف مــــــن األحياء البحرية املهددة باالنقــــــراض عامليا، وتبذل 
اإلمارات جهودا كبيرة حلماية الســــــالحف املهددة باالنقــــــراض بالتعاون مع جهات محلية 

وعاملية.

اإلمارات مالذ السالحف البحرية المهددة باالنقراض
[ أبوظبي تطلق سالحف نادرة بعد تأهيلها  [ سكان دبي مع الطبيعة والبيئة المستدامة

في حياة الكائنات البحرية.. حياة اإلنسان

احتفاالت بإنقاذ السالحف

ترقيم الســـالحف وتركيـــب أجهزة 

مراقبـــة  تعمـــل بواســـطة األقمـــار 

الصناعيـــة لرصد خطـــوط رحالتها 

ومتابعة وجهاتها

◄



} برلــني – أقر البرملان األملاني مؤخرا قانونا 
مينـــح احلـــق لألبنـــاء املولودين عـــن طريق 

عمليات تبّرع باملني في معرفة آبائهم.
وينـــص القانون املقدم مـــن وزير الصحة 
هيرمان جروهه، على إنشـــاء سجل للمتبرعني 
باملني على املســـتوى االحتـــادي، ويعزز هذا 
السجل حق هؤالء األبناء في معرفة أصولهم.

وأكـــد جروهه فـــي بيان قائال ”ســـنراعي 
في هذا الســـجل توفير حماية كبيرة للبيانات 

الشخصية املخّزنة“.
وبذلك يرســـخ القانون حق االستعالم عن 
األب بالنســـبة إلى األشـــخاص الذيـــن ُوِلدوا 
عبر تبرع باملني في إطار عملية طبّية للتلقيح 

الصناعي.
وحســـب القانون، ســـيتم تخزين البيانات 
الشخصية املتعلقة باملتبرعني باملني والنساء 
املســـتفيدات من التبـــرع ملدة تصـــل إلى 110 
أعوام. وبذلـــك يلزم القانـــون األملاني اجلديد 
األمهات األنانيات الالتي يردن فقط احلصول 
علـــى أوالد بأن يضعن في االعتبار مســـتقبل 
هؤالء األطفال وما يخلفه عدم معرفتهم آلبائهم 

من آثار نفسية ترافقهم مدى احلياة.
وبنـــك املنـــي هـــو مرفـــق يجمـــع ويخّزن 
احليوانات املنوية البشـــرية من املتبرعني بها 
الستخدامها بواســـطة النساء الالتي يحتجن 

للحمل عن طريق التلقيح االصطناعي.
وينتشـــر هذا اإلجراء في الـــدول الغربية، 
وهنـــاك دعـــوات كثيـــرة لتطبيقه فـــي العالم 
العربـــي انطالقا من مبدأ عدم حرمان الفتيات 
الالتي لـــم يتزوجن من حتقيـــق حلم وعاطفة 

األمومة. 
ويعتبـــر التبـــرع باملني مـــن الطابوهات 
الدينية واالجتماعية في جميع الدول العربية، 

حيث أثـــار الفيلـــم املصري ”بشـــتري راجل“ 
الذي تناول قضية التبرع باحليوانات املنوية 
وصـــدر فـــي 14 فبراير 2017 جدال واســـعا في 
مصر والـــدول العربية نظرا ملا تكتســـيه هذه 

القضية من موانع أخالقية وشرعية.
ومن جهتهـــا أكدت املؤلفـــة إيناس لطفي 
أنها اســـتقت فكرة ســـيناريو ”بشتري راجل“ 
من قصـــة إحدى صديقاتها التي عاشـــت عدة 
عالقات عاطفية فاشـــلة قبـــل أن تخبرها بأن 
العثـــور على زوج لم يعـــد يهّمها بل تريد فقط 
إجناب طفل حتى ال تبقى وحيدة. وكانت لطفي 
واعية بأن موضـــوع الفيلم جريء وقد يصدم 
اجلمهـــور املصري فقررت أن تختار أســـلوب 

الكوميديا الرومانسية لتسهيل طرحه.
وفي السنوات األخيرة شهدت بنوك التبّرع 
باحليوانات املنوية في الدول الغربية وخاصة 
أوروبا  تزايدا ملحوظا، ويبرر القائمون على 
إنشـــائها ذلـــك بـــأن الطلب علـــى احليوانات 

املنوية كبير جدا.
وتنـــص اللوائـــح البريطانيـــة اخلاصـــة 
بالســـرية وإخفاء الهوية التي تطبق منذ عام 
2005 على أنه من حـــق األطفال الذين يولدون 
نتيجة التبرع باحليوانات املنوية عند بلوغهم 
ســـن 18 عاما التعرف على التفاصيل اخلاصة 
باملتبـــرع. وبعـــد العـــام 2005، أصبـــح يحق 
لألطفـــال الذين ُيولدون عبر التبرع بالســـائل 
املنـــوي فـــي اململكة املتحـــدة معرفـــة آبائهم 

احلقيقيني عندما يصلون إلى سن الـ18.
يشـــار إلى أن املتبرعني بالسائل املنوي ال 
يكونون اآلباء القانونيني وال ُتكتب أســـماؤهم 
في شـــهادات امليالد اخلاصـــة باألطفال الذين 
أجنبوهم بتلك الطريقة. إال أن املتبرعني الذين 
باتوا ميتهنون التبـــرع باملني للحصول على 
مقابل مادي وال ميتلكـــون رخصة ملزاولة هذا 
العمل، قـــد ُيطالبون برعايـــة أبنائهم بل ومن 

املمكن أيضا أن ُينسب لهم هؤالء األطفال.
وحـــددت هيئـــة التخصيب وعلـــم األجّنة 
البشـــرية فـــي اململكـــة املتحـــدة عـــدد أفراد 
األســـرة الذين ينجبهم متبرع واحد بالســـائل 
املنوي بــــ10 فقط. وُيعتقـــد أن تعديل القانون 

البريطانـــي، قـــد أدى إلـــى انخفـــاض عـــدد 
املتبرعـــني باحليوانات املنويـــة، حيث ينص 

التعديل على إعالن اسم املتبرعني.
وحتولت جتـــارة التبرع باملني إلى جتارة 
واسعة تستقطب الباحثني عن املكسب السهل، 
حيث قال علمـــاء اجتماع إن بنوك احليوانات 
املنوّية وســـيلة أوروبا احلديثـــة للتكاثر دون 
زواج، وميكـــن مـــن خاللها حفـــظ احليوانات 
املنوية واألجّنـــة لفترات طويلة، وبها ثالجات 
تصـــل درجة برودتها املئويـــة إلى أقل من 196 

درجة حتت الصفر.
وحتتـــوى هـــذه البنوك علـــى احليوانات 
املنويـــة التـــي يكـــون مصدرها األشـــخاص 
ع  املتبّرعون من الشـــباب، حيث يخضع املتبرِّ
الختيـــار دقيـــق يشـــمل فحص ســـالمته من 
األمراض املُعديـــة والوراثية كاإليـــدز وتليُّف 
َهـــرى وما شـــابهها من  الكبـــد الوبائـــى والزُّ
أمـــراض ومشـــكالت صحيـــة قد تنتقـــل عبر 
العملية اجلنســـية، إلى جانب فحص السائل 
املنوي وسلســـلة من فحوص الدم، وال يجتاز 
هذه الفحـــوص إال متبّرع واحد من بني كل 20 
شـــخصا، وجترى عملية تعبئة السائل املنوي 
في زجاجة وجتميدها بواســـطة النيتروجني 

السائل.
وقالـــت تقاريـــر حديثة أن بنـــك ”كريوس 
الدولي“ أحد أكبر بنوك احليوانات املنوية في 
العالم يرسل عّينات من احليوانات املنوية إلى 

أكثر من 80 بلدا حول العالم. 
وأظهرت أن هذه العينات ساعدت في والدة 
أكثـــر من 27 ألـــف طفل حول العالـــم. ويتلقى 
األشـــخاص املانحـــون مـــا قيمتـــه 15 إلى 76 
دوالرا لقاء ”تبرعاتهم“، وتباع العّينة بســـعر 
يتـــراوح بني 45 وألـــف دوالر بناء على مالمح 

وشخصيات األشخاص املانحني.
وفي بريطانيا تباع النطفة البشـــرية لدى 
بعـــض الشـــركات اخلاصة بســـعر 950 جنيه 
إســـترليني للعينة الواحدة كما يجري بيعها 

أيضا عن طريق اإلنترنت. 

ومـــن جانبهـــا حذرت األســـتاذة ســـوزان 
غولومبوك، التي أجنزت دراســـة طويلة األمد 
علـــى العائالت احلديثة فـــي جامعة كامبردج 
البريطانيـــة، من أنه مع تزايـــد أعداد األطفال 
الذيـــن يولدون من التبرع باملني والبويضات، 

تـــزداد احتمالية أن يتزوج أحد منهم من أخته 
غير الشـــقيقة أو العكس، ويعيد هذا التحذير 
إلـــى الواجهـــة اجلـــدل حـــول مـــدى أخالقية 
عمليات التبرع باملني والبويضات، فضال عن 

آثارها السلبية على األطفال في املستقبل.

} تونس - سجلت تونس تقدما في مجال دعم 
حقوق الطفل اســـتنادا إلى التقرير الســـنوي 
ملوقع ”ذو كيدز رايتس انداكس“ لســـنة 2017، 
حيث احتلـــت املرتبة التاســـعة دوليا بعد أن 
احتلت املرتبة العاشرة حســـب نفس التقرير 

لسنة 2016.
وحافظت تونس على املرتبة األولى عربيا 
وأفريقيا من بني 163 بلدا مصادقا على اتفاقية 

األمم املتحدة حلقوق الطفل.
واعتمد التصنيف العاملي على مؤشـــرات 
الـــدول األعضـــاء في األمم املتحـــدة في مجال 
السياســـات املتبعـــة من أجل ضمـــان حقوق 
الطفـــل واآلليات املتوفـــرة لديهـــا لبلوغ هذا 
الهدف، حيث تشـــمل عملية التقييم 5 مجاالت 
وهي، احلق فـــي احلياة واحلـــق في الصحة 
واحلق في التعليم واحلق في احلماية واحلق 
فـــي بيئـــة مالئمة لألطفـــال، ويتم احتســـاب 
معدل النقاط املتحصل عليهـــا والتي تتراوح 

بـــني 0.01 ونقطـــة واحدة لكل دولـــة. وصنف 
املؤشـــر العـــراق واليمن وموريتانيا كأســـوأ 
الدول في رعاية حقـــوق الطفل، وجاءت مصر 
فـــي املرتبة الثانيـــة عربيا ثم ُعمـــان ولبنان، 
واحتلت البرتغال املرتبة األولى عامليا حســـب 
التقرير تليها النرويج فسويســـرا وأيســـلندا 
ثـــم ســـلوفاكيا وأيرلندا وفنلنـــدا فيما جاءت 
فرنســـا في املرتبة السادسة ومصر في املرتبة 
16 عامليـــا واليابـــان في املرتبـــة 31 وكندا 45 

واملغرب في املرتبة 80.
وصدر التقرير عن مؤسســـة حقوق الطفل 
بالتعـــاون مع جامعة ”إيراســـموس روتردام“ 
وكلية إيراسموس للعلوم االقتصادية واملعهد 
الدولي للدراسات االجتماعية، ويضم تصنيفا 
جلميـــع الدول األعضاء في األمم املتحدة التي 
صادقت علـــى اتفاقيـــة األمم املتحدة حلقوق 
الطفـــل والتي تتوافر بشـــأنها بيانـــات كافية 

لنحو 163 دولة.

ومت قيـــاس حقوق الطفل في كل دولة وفقا 
للنطاقـــات التالية: حقه في احليـــاة والرعاية 
الصحية وحقه في التعليم وحقه في احلصول 

على حماية ومتكني البيئة لرعاية حقوقه.
وكشـــف التقرير، الذي قّيـــم التزام البلدان 
بحقـــوق الطفل حســـب مواردهـــا، أن البلدان 
الغنيـــة اقتصاديا ال تتفـــوق بالضرورة على 
البلدان األخرى، وأن بلدانا فقيرة، مثل تونس 
وتايالند، تبوأت مراتب بني البلدان العشـــرة 
األولـــى في حني أن بلدانـــا متطورة جاءت في 

مراكز متدنية مثل بريطانيا ونيوزيلند.
ويذكر أن هـــذا التصنيف هو األحدث منذ 
سنة 2013، وبحسب منهجية املؤشر، فإن األداء 
الضعيف في مجـــال واحد ال ميكن التعويض 
عنه بتحقيق عالمات جيدة في مجاالت أخرى 

ألن حقوق الطفل على قدر واحد من األهمية.
ويشـــار إلـــى أن وزارة املـــرأة واألســـرة 
والطفولة في تونس اعتمدت 2017 سنة وطنية 

للطفولـــة، كما بـــادرت بوضع ”اســـتراتيجية 
متعددة القطاعـــات لتنمية الطفولـــة املبكرة“ 
للفتـــرة بـــني 2017 و2025، إضافة إلى إرســـاء 
سياســـة عموميـــة مندمجة حلمايـــة الطفولة 

.2016-2025
وأعـــّدت الـــوزارة مشـــروع قانـــون ينظم 
ريـــاض ومحاضـــن األطفـــال، باإلضافـــة إلى 
انضمام تونـــس مؤخرا إلـــى اتفاقية مجلس 
أوروبا بشـــأن حماية األطفال من االســـتغالل 

واالعتداءات اجلنسية.
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قالت دراســـة أميركية إن تناول جرعة 100 مليغرام من الشـــمر مرتني في اليوم آمنة، وتســـاعد على تخفيف أعراض سن اليأس، 
وأوضحت أن التحسن في شدة األعراض يتزايد تدريجيا.

تســــــتقطب بنوك احليوانات املنوية التي تشهد رواجا كبيرا في السنوات األخيرة، النساء 
ــــــزواج وانتابهن اخلوف من عدم  ــــــي يرغنب في اإلجنــــــاب دون زواج أو تأخرن في ال الالت
ــــــوي على الكثير من  إجنــــــاب طفل والتمتع بحلم األمومة متناســــــني أن هذه الوســــــيلة حتت
املضار النفســــــية بالنســــــبة إلى الطفل الذي يولد ويكبر دون أن يعرف والده وما لذلك من 

آثار سلبية على حياته اخلاصة واالجتماعية.

[ قانون ألماني يضع حدا لألنانية المرتبطة بالبحث عن األمومة  [ بنوك الحيوانات المنوية وسيلة حديثة لإلنجاب دون زواج
المولودون بعمليات تبرع بالحيامن لهم الحق في التعرف على آبائهم

من حق األبناء معرفة أصولهم

جمالتونس من بني أفضل ١٠ دول في مؤشر حقوق الطفل

النوم ليال يزيد
 الوجه جماال

} أفادت دراســـة بريطانيـــة حديثة بأن 
حصـــول اإلنســـان على قســـط كاف من 
النـــوم خالل الليـــل يزيد جمـــال الوجه 
وجاذبيتـــه، فيما يجعل النوم لســـاعات 
قليلة الشخص أقل جاذبية عند اآلخرين.
الدراســـة أجراها باحثـــون بجامعة 
ليفربول البريطانية، ونشـــروا نتائجها 
اخلميس فـــي دورية ”اجلمعيـــة امللكية 

املفتوحة للعلوم“ البريطانية.
وأجرى الباحثون جتارب النوم على 
25 طالبـــا جامعيا من الذكـــور واإلناث، 
وُطلب منهـــم محاولة النـــوم جيدا ملدة 

ليلتني متتاليتني.
وبعـــد أســـبوع، ُطلـــب منهـــم النوم 
ألربع ســـاعات فقط في الليلـــة الواحدة 
على مدار ليلتني على التوالي، ثم التقط 
الباحثـــون صورا لوجـــوه الطالب دون 
وضع مســـاحيق جتميل بعد جلســـات 

النوم اجليدة والسيئة.
وبعـــد ذلـــك، ُطلب من 122 شـــخصا 
مـــن النســـاء والرجـــال فـــي العاصمة 
اإلسكتلندية ستوكهولم النظر إلى صور 
الطـــالب الذين أجريت عليهم الدراســـة، 
ثـــم تصنيفهـــا علـــى أســـاس اجلاذبية 
والصحـــة والنعاس والثقة، وســـؤالهم 
”إلـــى أي درجة ترغب فـــي التواصل مع 

الشخص الذي في الصورة؟“.
وقـــال املراقبـــون إن رغبتهم تقل في 
التواصل مـــع الطالب املتعبـــني، الذين 

وصفوهم أيضا بأنهم أقل صحة.

أسرة

املتبرعون بالسائل املنوي ال تكتب 
أســـماؤهم فـــي شـــهادات امليـــالد 
الخاصـــة باألطفال الذيـــن أنجبوهم 

بتلك الطريقة

◄

األطفـــال الذيـــن يولـــدون نتيجـــة 
عنـــد  حقهـــم  مـــن  باملنـــي  التبـــرع 
بلوغهم ســـن 18 عاما التعرف على 

التفاصيل الخاصة باملتبرع

◄

بلـــدان فقيرة مثل تونـــس وتايالند 
تبوأت مراتب بني البلدان العشـــرة 
األولى في حـــني أن بلدانـــا متطورة 

جاءت في مراكز متدنية

◄

} عّبر إيان برادي، القاتل المتسلسل 
الشهير، أكثر من مرة لمحاميه برغبته في 

إنهاء حياته، وحاول مرارا اإلضراب عن 
الطعام ليصل إلى غايته لكن السلطات نقلته 
من السجن إلى مستشفى األمراض العقلية 

ليتم إطعامه قسرا، فخضع لرقابة شديدة 
بسبب ذلك للحفاظ على حياته.

وكانت هذه أكبر عقوبة يمكن أن يحصل 
عليها قاتل مهووس استيقظ فجأة على 
وقع طرقات ضمير طال سباته، ليواجه 

في كوابيسه صور الصغار الذين عذبهم، 
دموعهم، وتوسالتهم في لحظاتهم األخيرة.

األسبوع الماضي، نشرت الصحف 
البريطانية خبر وفاة برادي إثر إصابته 

بالسرطان عن عمر 79 عاما، بعد مرور أكثر 
من خمسة عقود على ارتكابه لجريمته 
األولى في مانشستر. قتل إيان وعذب 

بالتعاون مع صديقته ميرا هيندلي التي 
توفيت في سجنها قبل أعوام، خمسة أطفال 

ابتداء من العام 1963 وكان الضحية كيث 
من ضمنهم، لكنه الوحيد الذي لم يعثر على 
رفاته حيث احتفظ القاتل بّسر مكان الدفن، 

وأخذه معه إلى القبر. توفيت والدة الصغير 
كيث العام 2012، حيث أكلها الحزن بعد أن 

خاضت مع القاتل معركة استمرت لعقود 
للتعرف إلى مكان دفن جثة طفلها من دون 

جدوى.
كان القاتل يعي تماما بأن نهايته صارت 

وشيكة، بعد أن استدعي محاميه وتحدث 
معه بخصوص ترتيبات الجنازة، لكنه، مع 
ذلك، وجه إهانة أخيرة إلى أسرة ضحيته 

كيث، الذي اختفى وهو في طريقه إلى منزل 
جدته في 1964 وهو في سن الثانية عشرة، 

برفضه الكشف عن مكان دفنه!
ترى ما الذي كان يفكر فيه هذا الكائن 

الغريب وهو يحاول أن يسّتل ابتسامة 
أخيرة من وجه الموت، ليرقص بها رقصته 
البشعة على جراح أسرة الطفل المغدور؟

ال أحد يعلم يقينا لماذا أقدم برادي على 
جرائمه، ولهذا رجح البعض نظرية المرض 

النفسي وُوصف بأنه مصاب بالفصام 
وجنون االرتياب، كتبرير أورده بعض 

المتخصصين ألفعال ترتكب بهذا المستوى 
من اإلجرام.

 وتأكدت هذه الشكوك بعد أن أوصى 
القضاء بالتحفظ عليه منذ أكثر من عقدين 

في مستشفى لألمراض العقلية.
كان القاتل قد صّرح لمحاميه بأنه كان 

يتمنى لو أنه حصل على حكم باإلعدام 
وليس بالسجن مدى الحياة، حيث ألغيت 

عقوبة اإلعدام إبان سنة محاكمته ونجا 
منها لكنه لم ينج من الموت الذي رافقه طيلة 

سنوات سجنه ومن ثمة موته البطيء في 
المستشفى بعد أن نخر السرطان جسده 

وعذبه كما عذب هو ضحاياه.
على وفق ما تشير إليه مصادر البحث 
في األدّلة الجنائية، فإن باإلمكان التعّرف 
إلى القاتل من خالل انعكاس صورته في 

حدقة عين الضحية، حيث يعتقد بأن قزحية 

عين المتوفى تحتفظ بآخر لحظة من حياته 
وباالستناد إلى ذلك يمكن الحصول على 

صورة القاتل.
لم يكن رجال الشرطة بحاجة إلى التقاط 

صورة لحدقات عيون الصغار ضحايا 
برادي، فقد اكتشفت جرائمه على نحو أكثر 

سالسة من خالل شهود اإلثبات وأهمهم 
جهاز التسجيل الذي حفظ صرخات األطفال 

وتوسالتهم، بينما كان القاتل يحاول 
توثيقها ليستمتع بسماعها في أوقات 

الحقة. لكن، يا ترى، كيف تزاحمت الوجوه 
البريئة في حدقة عينه في لحظات احتضاره 

هو؟ ومن منها كان األكثر وضوحًا؟ وعن 
ماذا كانت تحدثه مالمح الصغار الخائفة؟

ال أعرف كيف يموت القتلة، وماذا يدور 
في خاطرهم وهم يلفظون أنفاسهم األخيرة، 
خيوط دماء ضحاياهم ونظراتهم المعاتبة. 
وال أعرف، أيضا، كيف يقضي الطغاة قتلة 

الشعوب لحظاتهم األخيرة، وكيف يمكن أن 
تتسع حدقات عيونهم لتضم الماليين من 

جماجم ضحاياهم!

كيف يموت القتلة؟
نهى الصراف
كاتبة عراقية مقيمة في لندن
افاف الال نن

ي ي ي ر ب
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النجم الساحلي يطعن في ترتيب الدوري التونسي
[ فخرالدين بن يوسف: كل األرقام تؤكد أننا نستحق التتويج عن جدارة

} تونس - تقدمت إدارة نادي النجم الساحلي 
التونســـي بطعـــن أمـــام محكمـــة التحكيـــم 
الرياضي ”تاس“ على خلفية الترتيب النهائي 
لبطولـــة كـــرة القدم احمللية التـــي أحرز لقبها 

غرميه الترجي، بحسب ما أفادت احملكمة. 
ومبوجب الطعن، يطلب النجم الســـاحلي 
إلغـــاء قـــرار جلنـــة االســـتئناف فـــي االحتاد 
احمللي للعبة الصادر هذا الشهر، والذي قضى 
بتثبيت نتيجة مباراته مع مضيفه الصفاقسي 

في األول من مارس. 
وفاز الصفاقســـي فـــي تلك املبـــاراة 2-3، 
إال أن النجـــم الســـاحلي احتج علـــى النتيجة 
لكون املباراة شهدت توترا واحتجاجات على 

التحكيم. 
ورفعـــت الهيئـــة املديـــرة لفريـــق جوهرة 
الســـاحل قضيـــة اســـتعجالية فـــي الغرض، 
مطالبة في نفس اإلطار باإلســـراع في إصدار 

احلكم.
وكان الترجي أحـــرز اخلميس اللقب الـ27 
فـــي الـــدوري التونســـي، بفوزه علـــى النجم 
الساحلي 3-0، لينهي البطولة متصدرا بفارق 

أربع نقاط عن النجم الساحلي. 

رفض الطلب
أوضحـــت احملكمة، التي تتخـــذ من مدينة 
لوزان السويســـرية مقـــرا لها، أنهـــا رفضت 
طلب النجم الســـاحلي تعليـــق ترتيب الدوري 
التونســـي، إال أنها أشـــارت إلى أن ”الترتيب 

النهائي للدوري سيرتبط بنتيجة التحكيم“.
 وثبت الترجي بذلك موقعه كأفضل األندية 
تتويجـــا باللقـــب، متفوقـــا بفـــارق كبير على 
النـــادي األفريقي (13 لقبا) والنجم الســـاحلي 
(10 ألقاب). واستفاد الترجي من املباراة على 
ملعبه بحضـــور اآلالف من مشـــجعيه لتعزيز 

هيمنته على اللقب. 
وإضافـــة إلـــى ألقابه الــــ27 فـــي الدوري 
احمللـــي، يحمـــل الترجـــي أيضا لقـــب الكأس 
احمللية 15 مرة، ومرتـــني دوري أبطال أفريقيا 
(1994 و2011)، ويخوض منافســـات املســـابقة 

القاريـــة هذا املوســـم أيضا. وشـــهدت بطولة 
تونـــس تعديال فـــي نظامها هذا املوســـم مع 
تقســـيم الفرق إلى مجموعتني تتنافسان وفق 
نظـــام الـــدوري، على أن تقـــام بطولة مصغرة 

حاسمة بني أفضل ست فرق.
 وشـــهدت مباريات كرة القدم التونســـية 
خالل األشـــهر املاضية سلســـلة مـــن حوادث 
الشـــغب بني املشـــجعني وقوات األمن، آخرها 
نهايـــة أبريـــل خـــالل الديربـــي بـــني النادي 

األفريقي والترجي. 
وسيطرت الفرحة على العبي الترجي عقب 
تتويج فريقهم باللقب. إذ أكد العديد من العبي 
الفريق أن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 
هـــذا العـــام هو هدفهـــم املقبل، بعدمـــا أكدوا 

جدارتهم بالتتويج بلقب الدوري احمللي.
وقال فخرالدين بن يوسف، مهاجم الفريق 
”ســـعيد جدا باملشـــاركة فـــي اللقـــاء. كنت في 
املوعـــد مـــع الالعبـــني، ألعيش هـــذه الفرحة 
الكبيـــرة، بعـــد أن ُحرمـــت لفترة مـــن اللعب؛ 

بسبب اإلصابة“. 

وأضـــاف ”كل األرقام تؤكد أننا نســـتحق 
التتويـــج عـــن جـــدارة. كان يكفينـــا التعادل 
للحصـــول على اللقب، إال أننـــا لعبنا من أجل 
الفـــوز وحققنـــا االنتصـــار، كـــي ُنســـكت كل 

املشككني في جدارتنا بالتتويج باللقب“.
ومـــن جانبه، عّبـــر غيالن الشـــعالني عن 
ســـعادته الشـــديدة بالتتويج، وقال ”الترجي 
هو أقوى فريق في الـــدوري، بعد فوزنا اليوم 
وإنهائنا املســـابقة بفارق 4 نقـــاط، عن النجم 

الساحلي“. 
وأضـــاف ”أنا ســـعيد ألنني ســـاهمت في 
هـــذا الفوز.. أشـــكر اجلهاز الفنـــي على ثقته 
الكبيرة فـــي إمكانياتي.. هذا اللقب نقدمه إلى 

اجلماهير“. 

ثمرة جهود كبيرة
قال شـــمس الدين الذوادي، مدافع الفريق، 
إن ”التتويج باللقب هو ثمرة جهود كبيرة على 
امتداد املوســـم. أثبتنا أننا أقـــوى من النجم 

الســـاحلي على جميع املســـتويات“.  وأضاف 
”ســـنطوي فرحتنا بلقب الدوري ونبدأ اإلعداد 
للبطولـــة األفريقية التي تهمنـــا كثيرا، والتي 

نأمل في أن نتوج بها في نهاية هذا العام“.
ومـــن جانبـــه أنهـــى النـــادي األفريقـــي 
والصفاقســـي منافســـات مجموعـــة التتويج 
للدوري التونســـي لكـــرة القـــدم بانتصارين 
على جنم املتلـــوي واحتاد بنقردان. االنتصار 
يجعل األفريقي يدّعم مركزه الثالث بـ16 نقطة، 
فيمـــا جتمد رصيد جنم املتلـــوي عند 9 نقاط، 
ليخســـر املركز الرابع الذي ذهـــب إلى النادي 
الصفاقســـي بــ12 نقطة، بعد فوزه على احتاد 
بنقردان بثنائية نظيفة. وبذلك سيأمل النادي 
الصفاقســـي فـــي وصول األفريقـــي والترجي 
الرياضـــي إلـــى نهائـــي الكأس حتى يكســـب 
مقعدا فـــي كأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة 

القدم للموسم القادم. 
وســـيواجه الترجي نظيره احتاد بنقردان 
فيمـــا ســـيلعب األفريقي مع حمـــام األنف في 

نصف النهائي.

ــــــق الترجــــــي اللقب الســــــابع  أحــــــرز فري
والعشــــــرين للدوري التونسي لكرة القدم 
بفوزه على النجم الســــــاحلي، منهيا بذلك 
موسما طبعته سلســــــلة من االحتجاجات 
وأعمال الشغب داخل املالعب التونسية. 

احتجاجات متواصلة

اخلامـــس  بلقبـــه  النصـــر  يحلـــم   - ديب   {
والوحدة بالثاني عندمـــا يلتقيان اجلمعة في 
ملعـــب مدينة زايـــد الرياضيـــة بأبوظبي، في 
املباراة النهائية لكأس مسابقة اإلمارات لكرة 

القدم. 
وســـيكون النهائي فرصة للنصر والوحدة 
إلنقـــاذ موســـمهما بعدمـــا خرجـــا مـــن كافة 
املســـابقات األخـــرى خاليـــي الوفـــاض، هذا 
إضافة إلى أن البطل ســـيظفر بإحدى بطاقات 
اإلمارات الثالث املؤهلة مباشرة للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا في املوسم املقبل. 
ومـــا مييز مبـــاراة اجلمعة أنها ســـتكون 
متكافئـــة إلى حـــد بعيد بـــني الفريقني، بعدما 
تبـــادال الفوز في الدوري (5-1 للوحدة ذهابا و 
3-0 للنصر إيابا)، كما أن الوحدة حل خامسا 
فـــي البطولـــة نفســـها بفارق ثـــالث نقاط عن 

النصر السادس.
ويطمح النصر إلى إضافة اللقب اخلامس 
إلى سجله في مسابقة الكأس بعد أعوام 1985 
و1986 و1989 و2015، مستفيدا من عودة هدافه 
البرازيلـــي فاندرلي ســـانتوس إلى التدريبات 
مؤخـــرا إثر ابتعاده عن املالعـــب منذ 7 أبريل 
املاضي بســـبب اإلصابة التـــي تعرض لها في 

لقاء احتاد كلباء في الدوري. 
كمـــا تضم تشـــكيلة النصر الـــذي تخطى 
حتا 1-0 في نصف النهائي عدة أوراق رابحة 
بوجود املغربي عبدالعزيز برادة والفرنســـي 
جيريـــس كيمبو إيكوكـــو واملدافـــع اللبناني 
جوان العمري، إضافة إلـــى الدولي اإلماراتي 
طارق أحمد واملدافع محمود خميس وحارس 

املرمى أحمد شامبيه.
مـــن جهتـــه، يصـــل الوحـــدة إلـــى نهائي 
املســـابقة للمرة األولى منذ 2011 عندما خسر 
برباعيـــة نظيفـــة أمام جاره اجلزيـــرة. ويريد 
الوحـــدة الفائز باللقب مرة واحـــدة عام 2000 
كســـر عقدته مـــع النهائـــي بعدما خســـر في 
ســـت مناســـبات كانـــت إحداها أمـــام النصر 
نفســـه عام 1989، وهو يعتمد على األرجنتيني 
اجلنوبـــي  والكـــوري  تيغالـــي  سيباســـتيان 
رمي تشـــانغ واملجـــري باالزس دزسودزســـاك 
واملخضـــرم إســـماعيل مطر واملدافـــع الدولي 

حمدان الكمالي.

لقب كأس اإلمارات 
بين النصر والوحدة
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«الالعبون تحرروا من الضغوط، بسبب تعليمات المدرب إيناسيو لهم بتقديم أفضل ما لديهم. رياضة
الفريق يسير بشكل جيد سواء على المستوى المحلي أو األفريقي».

عالء عبدالغني 
املدرب املساعد لفريق الزمالك املصري

«المهاجـــم الليبيـــري ويليام جيبور ســـيبقى مع الوداد لمدة 3 ســـنوات.. رئيس النادي ســـعيد 
الناصري، يسير نحو حسم التعاقد واالحتفاظ به، ألهميته الكبيرة بالفريق».

حمد سهيل 
املدير الرياضي للوداد البيضاوي املغربي

} ســول – يرفع الستار عن فعاليات النسخة 
احلاديـــة والعشـــرين لبطولـــة كأس العالـــم 
للشـــباب (حتت 20 عاما)، والتي تســـتضيفها 
كوريا اجلنوبية من 20 مايو احلالي وحتى 11 

يونيو املقبل مبشاركة 24 منتخبا. 
وتســـتحوذ بطولـــة كأس العالم للشـــباب 
دائما على اهتمام بالغ ملساهمتها في الكشف 
عـــن جنوم املســـتقبل. ولهـــذا يتطلـــع العديد 
من النجوم املشـــاركني فـــي البطولة هذه املرة 
إلـــى الظهور بشـــكل جيد وإظهـــار مواهبهم 
ومهاراتهـــم للســـير على نهج جنوم ســـابقني 
تركوا بصماتهم في مونديال الشباب وصالوا 
وجالوا بعدها في عالم اللعبة لسنوات طويلة، 
ومن بينهم جنوم التانغو، األســـطورة دييغو 
مارادونا وخافيير سافيوال وسيرجيو أغويرو 

والنجم الساطع ليونيل ميسي.
وينتظر أن تشهد هذه النسخة مجموعة من 
العروض القوية والرائعة، واملنافسة الشديدة 
منذ اللحظة ألولى، لتقارب املستويات في أكثر 

من مجموعة أثناء الدور األول للبطولة. 
وتقـــام فعاليات الـــدور األول للبطولة عبر 
ســـت مجموعات بنظام دوري مـــن دور واحد 
بني فـــرق كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا 
املركزي األول والثاني من كل مجموعة وأفضل 

أربعـــة منتخبـــات تنهـــي دور املجموعات في 
املركز الثالث للدور الثاني (دور الستة عشر).

يأتي منتخـــب كوريا اجلنوبية ممثل البلد 
املضيف على رأس املجموعة األولى التي تضم 
معـــه منتخبات غينيـــا واألرجنتـــني وإنكلترا 
لتكـــون املهمة في غايـــة الصعوبة بالنســـبة 
إلـــى أصحـــاب األرض حيث ميتلـــك املنتخب 
األرجنتيني الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز 
باللقب (ست مرات) ويتطلع الفريق إلى تعزيز 
رقمه القياســـي، خاصة في ظل غياب منافسه 
التقليدي العنيد املنتخـــب البرازيلي عن هذه 
النسخة علما أن املنتخب البرازيلي أحرز لقب 

مونديال الشباب خمس مرات سابقة.
منتخبـــات  الثانيـــة  املجموعـــة  وتضـــم 
فنزويال وأملانيا وفاناتو واملكسيك فيما تضم 
املجموعـــة الثالثة منتخبات زامبيا والبرتغال 
وإيران وكوستاريكا وتضم املجموعة الرابعة 
منتخبـــات جنوب أفريقيـــا واليابان وإيطاليا 
وأوروغـــواي فيمـــا أوقعت القرعـــة املنتخب 
الفرنســـي املرشـــح القوي للفـــوز باللقب هذه 
املرة على رأس املجموعة اخلامسة التي تضم 
وهندوراس  ونيوزيلنـــدا  فيتنـــام  منتخبـــات 
وتضم املجموعة السادسة منتخبات اإلكوادور 

والواليات املتحدة والسعودية والسنغال. 

ورغم غياب املنتخبني البرازيلي والصربي، 
تشهد البطولة مشـــاركة أربعة منتخبات سبق 
لهـــا الفـــوز باللقب وهي منتخبـــات األرجنتني 
والبرتغـــال وإســـبانيا وأملانيـــا فيمـــا تشـــهد 
البطولـــة هذه املرة املشـــاركة األولـــى لكل من 

منتخبي فاناتو وفيتنام.
تشـــهد البطولة هذه املرة أكثر من مرشـــح 
قوي للمنافسة على اللقب حيث ميتلك املنتخب 
األرجنتينـــي بقيـــادة مديـــره الفنـــي كالوديو 
أوبيدا جيال متميزا من الالعبني يســـتطيعون 
استعادة أمجاد التانغو في هذه البطولة بعدما 
غـــاب اللقب عن الفريق منـــذ توج الفريق بلقبه 

السادس في البطولة عام 2007. 
كما يبرز منتخب فرنســـا ضمن املرشـــحني 
بقوة للفوز باللقب، رغـــم غياب عدد من العبيه 
البارزيـــن مثـــل كيليـــان مباب حيـــث توج هذا 
الفريق بلقب كأس أمم أوروبا للشـــباب (حتت 
19 عاما) في العام املاضي. كذلك، يبدو املنتخب 
البرتغالـــي مرشـــحا قويا في هذه النســـخة ملا 
ميتلكـــه من العبني أصحاب مهارات فنية عالية 

بخالف خبرة الفريق في مثل هذه البطوالت.
بعيدا عن الصـــراع على اللقب، ميتلك أكثر 
مـــن فريق الفرصة لترك بصمة حقيقية في هذه 
النســـخة. ويأتـــي املنتخب الكـــوري، صاحب 
األرض، فـــي مقدمـــة هذه الفـــرق حيث يحظى 
الفريـــق باملســـاندة اجلماهيريـــة مـــن ناحية، 
إضافة المتالكه السرعة والقوة واحليوية التي 
جتعله يواصـــل طريقه إلـــى األدوار النهائية، 
مســـتمدا تفاؤله مـــن جناح املنتخـــب الكوري 
األول في بلـــوغ املربع الذهبـــي ملونديال 2002 
عندما اســـتضافت بـــالده البطولـــة بالتنظيم 

املشترك مع جارتها اليابان. 
كمـــا متتلك منتخبـــات أملانيـــا والواليات 
اإلمكــانيـــات  وزامبيـــا  واملكســـيك  املتحـــدة 

واملهارات التي متكنها من تفجير املفاجأة. اليد في اليد إلنجاح الحدث

كوريا الجنوبية تبحث عن بصمتها في مونديال الشباب

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قرر اتحاد الكرة المغربي، تخصيص 
تذاكر الفئة الثالثة بالمجان ألنصار 

المنتخب المغربي، لحضور ودية 
األسود أمام منتخب هولندا في نهاية 

الشهر الحالي على ملعب أغادير الكبير.

◄ وعد سعيد حسبان، رئيس الرجاء، 
العبي الفريق األول لكرة القدم بالنادي، 

بمكافأة مالية، حال يتمكن الفريق 
البيضاوي من إنهاء مشاركته في 

الدوري المغربي باحتالل المركز الثاني.

◄ تعاقد نادي الظفرة مع سعيد 
الكثيري، مهاجم العين، في أولى 

صفقات النادي اإلماراتي للموسم 
المقبل. ولم يعلن الفريق عن قيمة 
التعاقد مع الكثيري، الذي سبق له 

اللعب في صفوف الوصل، قبل االنتقال 
إلى العين، لكنه لم يحصل على فرصته.

◄ رفض محمد الشلهوب، العب 
فريق الهالل السعودي لكرة القدم، 

تأكيد إعالنه اعتزال اللعب. وأكد في 
تصريحات إعالمية أنه سيفكر في األمر، 

حيث لم يحدد قراره بعد.

نال طه ياسين الخنيسي مهاجم 
الترجي، لقب هداف الدوري التونسي 

الممتاز لكرة القدم، بعدما قاد فريقه إلى 
التفوق على النجم الساحلي، وإحراز 

اللقب للمرة 27 في تاريخه. وسبق 
للخنيسي (25 عاما) الفوز بجائزة أفضل 

العب عام 2016.

◄ تعقد اللجنة التنفيذية للجنة 
األولمبية الدولية اجتماعا استثنائيا 

في 9 يونيو بمدينة لوزان السويسرية 
للبحث في خالصات فريق العمل المكلف 

بالنظر في منح مزدوج الستضافة 
أولمبيادي 2024 و2028.

باختصار

وصـــول  فـــي  يأمـــل  الصفاقســـي 
إلى  الرياضـــي  والترجـــي  األفريقـــي 
نهائي الكأس ليكســـب مقعدا في 

كأس الكونفيدرالية

◄

متفرقات
◄ أعلن رئيس الوكالة العاملية ملكافحة 

املنشطات (وادا) كريغ ريدي، أن اإليقاف 
املفروض على الوكالة الروسية منذ نحو 
عامني قد يرفع مطلع يونيو املقبل. وقد 

فرضت الوكالة الدولية احلظر على الوكالة 
الروسية في 2015، بعد كشف احملقق 

الكندي ريتشارد ماكالرين في تقرير أعده 
بناء على طلبها وجود برنامج تنشط 

ممهنج برعاية الدولة الروسية. وأشار 
ريدي إلى أن الوكالة 

الروسية قامت بخطوات 
ملموسة لتحسني 

صورتها، وأنه ميكنها 
استئناف إجراء 
االختبارات في 

الشهر املقبل بعد 
امتثالها إلى 
املعايير التي 

طلبتها الوكالة 
الدولية.

◄ تفوق األميركي ماتيو سنتروفيتس، 
حامل ذهبية 1500 متر في ألعاب ريو 2016 
األوملبية، على البريطاني محمد فرح جنم 
خالل سباقي 5 و10 آالف متر، ضمن لقاء 

”ديستنس كالسيك“ في لوس أجنلس. 
ورغم تفوقه على فرح، زميله في التدريب 

وحامل الرقمني العامليني 
في 5 و10 آالف متر، إال 

أن سنتروفيتس فشل 
في حتسني 
أفضل رقم 

لهذه السنة 
واملسجل باسم 

العداء الكيني 
أليجاه موتوني 

مانانغوي. 

◄ اضطر البريطاني جيرانت توماس إلى 
االنسحاب من سباق إيطاليا للدراجات 
بسبب اإلصابات التي تعرض لها خالل 

املرحلة التاسعة من السباق األحد املاضي. 
وقال توماس في بيان ”استمرت معاناتي 

منذ احلادث الذي وقع األحد.. تعرضت 
ملشكلة في الكتف وكان 

ميكن التغاضي عنها لكن 
حالة ركبتي كانت تزداد 

سوءا يوما بعد يوم“. 
وأضاف ”بالتأكيد 
ليس من اجليد أن 

تنسحب من السباق 
مبكرا خاصة عندما 

يكون هذا السباق هو 
هدفك األساسي، لكن 

ال بد لي من النظر 
إلى الصورة بصفة 

أشمل“.

منتخبات أملانيا والواليات املتحدة  
األميركيـــة واملكســـيك وزامــبيـــا 
تمتلك اإلمكانيات واملهارات التي 

تمكنها من تفجير املفاجأة

◄

الوكالة 
ت بخطوات 

سني 
ه ميكنها 
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} لنــدن - أشـــعل فريقـــا مانشســـتر ســـيتي 
وأرســـنال فتيـــل املنافســـة علـــى البطاقتـــني 
األخيرتـــني املؤهلتني لدوري األبطـــال، عندما 
فاز األول علـــى ضيفه وســـت بروميتش 1-3، 
والثاني على ضيفه سندرالند 2-0 في مباراتني 
مؤجلتني. وانتزع ســـيتي املركز الثالث املؤهل 
مباشـــرة إلى املســـابقة القارية مـــن ليفربول 
بعدما رفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق نقطتني 
عن األخير الذي بات يتفوق بنقطة واحدة فقط 

على أرسنال.
وســـتكون املرحلة األخيرة حاسمة لتحديد 
دور  إلـــى  مباشـــرة  املؤهـــل  الثالـــث  املركـــز 
املجموعات األوروبـــي، والرابع الذي يخوض 
دورا فاصال. ويحل سيتي ضيفا على واتفورد، 
ويلعب ليفربول مع ضيفه ميدلزبره، وأرسنال 
مع ضيفه إيفرتون. وتكفي سيتي، الذي يشرف 
عليه اإلســـباني جوســـيب غوارديـــوال، نقطة 
واحـــدة لضمان تواجده بـــني األربعة األوائل، 
بينمـــا يحتاج أرســـنال إلـــى الفوز مـــع تعثر 
ليفربـــول حلجز بطاقتـــه إلـــى دوري األبطال 

للموسم العشرين على التوالي.

وضمن ســـيتي إلى حد كبيـــر املركز الرابع 
علـــى أقـــل تقديـــر، إذ تفصله ثـــالث نقاط عن 
أرســـنال، ويتفـــوق عليه أيضا بفارق خمســـة 
أهداف، وهو ما عكسته تصريحات غوارديوال 
مؤخـــرا والتي جـــاء فيها ”لن أقـــول إن املركز 
الرابع قد حسم، لكن على أرسنال الفوز بفارق 
خمسة أو ســـتة أهداف ضد إيفرتون“. ويبدو 
الفـــوز علـــى واتفـــورد، الذي يخـــوض األحد 
مباراتـــه األخيرة مـــع مدربـــه اإليطالي وولتر 
ماتـــزاري، في متناول ســـيتي الذي اســـتعاد 
قوته بني جمهوره، حيث فاز مببارياته الثالث 
األخيـــرة بعدمـــا عانى في مراحل ســـابقة من 
املوسم على ملعبه، وفاز في 11 مباراة فقط من 

أصل 19.
وعلى غرار سيتي، سيكون مصير ليفربول 
بـــني يديه أيضا ألنـــه يتقدم بفـــارق نقطة عن 

أرســـنال ويلعـــب علـــى أرضه ضـــد ميدلزبره 
الـــذي تأكد ســـقوطه إلـــى الدرجـــة األولى، ما 
يعـــزز حظـــوظ فريق املـــدرب األملانـــي يورغن 
كلوب بإحراز النقاط الثالث. إال أن على العبي 
”احلمر“ التخلـــص من العقدة التي الزمتهم في 
مبارياتهـــم الثالث األخيرة علـــى ”أنفيلد“، إذ 

حصلوا على نقطتني فقط.
ومـــن ناحية أخـــرى قال كلو، إنه ســـيكون 
ســـعيدا للغايـــة، إذا أصبح أســـطورة النادي 
ســـتيفن جيرارد مدربا للفريـــق خلفا له. وعاد 
جيرارد، القائد السابق للفريق األول بليفربول، 
إلى ملعب“أنفيلد“ من جديد في فبراير املاضي 
كمـــدرب أكادميي، ثم تولى فـــي أبريل املاضي 
تدريب فريق حتت 18 عامـــا بالنادي. وأضاف 
كلـــوب ”قلـــت له إنـــه عندما أرحـــل، أو جتري 
إقالتـــي من النادي، لـــن أكون معنيـــا بالطبع 
بخليفتـــي، ولكننـــي أمتنى أن يكـــون هو من 
يخلفني في تدريب الفريق“. وتابع ”سأقدم كل 
ما بوسعي من أجل ضمان حصوله على كل ما 

يحتاجه من معلومات (عن التدريب)“.
املتواضعـــة  األخيـــرة  النتائـــج  وأعطـــت 
لليفربول، األمل ملدرب أرسنال الفرنسي أرسني 
فينغـــر الذي أكد أنه مازال يؤمن بإمكانية قلب 
األمـــور ملصلحة الفريـــق اللندني واملشـــاركة 
فـــي دوري األبطال املوســـم املقبل. وقال فينغر 
بعـــد الفوز الســـادس لفريـــق ”املدفعجية“ في 
مبارياته الســـبع األخيـــرة ”نريد الوصول إلى 
هناك (دوري األبطال). يجب أن مننح أنفســـنا 
كل فرصـــة ممكنة“. ويواجـــه فينغر (67 عاما)، 
مـــدرب أرســـنال منـــذ العـــام 1996، انتقادات 
واسعة ودعوات بالرحيل من مشجعي الفريق. 
واألكيد أن الغياب عن دوري األبطال واالكتفاء 
باملشـــاركة فـــي ”يوروباليـــغ“ املوســـم املقبل، 
ســـيزيدان حجـــم النقمة على املـــدرب الذي لم 
يعلن حتى اآلن عما إذا كان يعتزم متديد عقده 

الذي ينتهي مع نهاية هذا املوسم؟

مباريات فاصلة

يوجـــد احتمال ضئيل بأن حتســـم بطاقتا 
املركزيـــن الثالـــث والرابع إلـــى دوري األبطال 
مبباريـــات فاصلـــة بـــني ســـيتي وليفربـــول 
وأرســـنال، في حـــال تعادلها بالنقـــاط وفارق 
األهداف وعدد األهداف املســـجلة. ويبلغ فارق 
أهـــداف ســـيتي (36+ هدفا) وليفربـــول (33+) 
وأرســـنال (31+)، بينما ســـجل كل من ســـيتي 

وليفربول 75 هدفا وأرســـنال 74 هدفا. وتشير 
قوانـــني الدوري املمتاز إلى أنه في حال انتهاء 
املوســـم وتعادل فريقني أو أكثر من املنافسني 
على اللقب أو الهرب من الهبوط أو التأهل إلى 
مسابقة أخرى، بالنقاط وبفارق األهداف وعدد 
األهداف املســـجلة، تخوض األنديـــة مباريات 

فاصلة على مالعب محايدة.
وعلى سبيل املثال، ســـتقام مباراة فاصلة 
بني ســـيتي وليفربـــول لتحديد املركـــز الثالث 
فـــي حال تعادل األول مع واتفـــورد 3-3، وفوز 
الثاني على ميدلزبره 3-0. وفي حال خســـارة 
ســـيتي 0-4 وفـــوز أرســـنال 1-0، ســـيتعادل 
الفريقان بشـــكل كامل مع 75 نقطة في املركزين 

الثالث أو الرابع بحسب نتيجة ليفربول.
وعلى ملعب ”ســـتامفورد بريـــدج“، ينهي 
تشيلســـي بطل الدوري والطامح إلى الثنائية 
عندمـــا يالقي أرســـنال في نهائـــي الكأس في 
27 مايو، موســـمه ضد ســـندالرند الهابط إلى 
الدرجـــة األولى، مبباراة وداعيـــة لقائده جون 
تيري. وكان املدافع املخضـــرم (36 عاما) أعلن 
في وقت ســـابق أن هذا املوسم سيكون األخير 

له مع تشيلسي، إال أنه كشف بعد مساهمته في 
فوز احتفالي لفريقه على حساب واتفورد، أنه 

لم يحسم أمره بشأن اعتزاله من عدمه.
ويتوقـــع أن يشـــرك املدرب كونتـــي تيري 
كأساســـي في مباراة األحد، كمـــا في لقاء أول 
األســـبوع الذي ســـجل فيـــه الدولي الســـابق 
الهدف األول قبل أن يتســـبب في هدف التعادل 
لواتفورد. وكشـــف تيري أن مباراة األحد التي 
سيســـعى خاللها تشيلســـي ليكون أول فريق 
يفـــوز بثالثـــني مباراة فـــي الـــدوري (من 38)، 
ســـتكون مؤثرة بالنســـبة إليه، قائال ”سيكون 

الوضع صعبا (..) سأكون محطم القلب“.

تتويج كاين

على ملعـــب هال ســـيتي، يســـعى مهاجم 
توتنهـــام هاري كايـــن إلى حســـم لقب هداف 
الدوري لصاحله للموسم الثاني تواليا، بعدما 
انتـــزع اخلميـــس برباعيته في مرمى ليســـتر 
سيتي (6-1)، صدارة الهدافني برصيد 26 هدفا، 
بفـــارق هدفني عن مهاجم إيفرتـــون البلجيكي 

روميلو لوكاكو. وشدد األرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبر، على أن أبرز 
هدافي فريقـــه املهاجم الدولي اإلنكليزي هاري 
كاين ليـــس معروضا للبيـــع. وتابع بوكيتينو 
”فخـــورون جدا بهاري. تســـجيل أربعة أهداف 
كان أمـــرا رائعا“، مضيفـــا ”أصيب مرتني هذا 
املوســـم، لكنه اســـتعاد عافيتـــه اآلن ويحاول 
تسجيل املزيد من األهداف للحلول في القمة“.

ووصف بوكيتينو كايـــن بأنه ”أحد أفضل 
املهاجمني في العالم“. 

ومـــن جهته قـــال كايـــن ”أتربـــع اآلن على 
القمـــة، لكننا نلعـــب بالذهنية نفســـها، وهي 
ضمـــان الفوز بالدرجة األولى، ثم أســـجل قدر 
اإلمكان“. وفي رصيد توتنهام حاليا 83 نقطة، 
وضمن إنهاء املوســـم في املركز الثاني املؤهل 
إلـــى دوري أبطال أوروبا املوســـم املقبل خلف 
تشيلســـي الذي حســـم اللقب. وفـــي مباريات 
أخرى، يلعب مانشســـتر يونايتد السادس مع 
كريســـتال باالس، وســـاثهامبتون مع ســـتوك 
سيتي، وليســـتر مع بورمنوث، وسوانزي مع 

وست بروميتش، وبيرنلي مع وست هام.

أفضلية أوروبية لمانشستر سيتي وليفربول في صراع الدوري اإلنكليزي
 [ تشيلسي البطل ينهي موسمه بمباراة وداع لقائده جون تيري  [ مهاجم توتنهام هاري كاين يسعى إلى حسم لقب هداف الدوري

ــــــا لكرة القدم املوســــــم املقبل بني أيدي  ــــــى دوري أبطال أوروب ســــــتكون تذكرتا العبور إل
ــــــة والثالثني اخلتامية  مانشســــــتر ســــــيتي وليفربول عندما يخوضان األحد املرحلة الثامن
ــــــري، املدافع املخضرم للبطل  مــــــن الدوري اإلنكليزي املمتاز، والتي تشــــــهد وداع جون تي

تشيلسي.

رياضة
23 السبت 2017/05/20 - السنة 39 العدد 10638

{وقعت عقدا جديدا مع النادي في الصيف ســـينتهي بعد ثالثة أعوام. ال أسعى إلى االنتقال من 

النادي وال أتوق إلى الرحيل أو أي شيء من هذا القبيل}.

جيلفي سيجوردسون
العب وسط سوانزي سيتي اإلنكليزي

{أرغب في االستمرار مع ريال مدريد. ال أمل من الفوز بالبطوالت، كما أن عائلتي سعيدة بالحياة 

في مدريد، وأتعامل مع كل موسم على أنه األول لي هنا}.

رافاييل فاران
مدافع فريق ريال مدريد اإلسباني

} باريــس - عـــاد نادي باريس ســـان جرمان 
النجـــم  مـــع  التعاقـــد  حملـــاوالت  الفرنســـي 
البرازيلي نيمار دا سيلفا العب نادي برشلونة 
اإلسباني. ويســـعى نادي العاصمة الفرنسية 
إلـــى ضم النجم البرازيلـــي الصيف املقبل من 
أجل تدعيم صفوف الفريق الباريسي وإعادته 

للتألق من جديد.
وكان العمالق الباريســـي قد خسر الدوري 
هذا املوسم حلســـاب موناكو كما تلقى صدمة 
قويـــة فـــي دوري أبطـــال أوروبا بعـــد أن فاز 
على برشـــلونة فـــي الذهاب ثم تلقى خســـارة 
فـــي العودة وخـــرج من ثمن نهائـــي البطولة. 
ويتطلـــع الفريـــق الفرنســـي للقيـــام ببعض 
الصفقـــات الكبرى من أجل تعويض املوســـم 
احلالي وأبرزها ســـيكون الســـاحر البرازيلي 

الذي قد يكلف الفريق 200 مليون يورو.
ويذكـــر أن صاحب الـ25 عامـــا ميّر بفترة 
صعبة مع برشلونة رغم تألقه هذا املوسم، إال 
أن الفريق يقترب من خسارة الدوري اإلسباني 
باإلضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا 

على يد يوفنتوس من الدور ربع النهائي. 

باريس سان جرمان يجدد 

اهتمامه بنيمار

} مدريــد - أكـــد الدولي األملاني توني كروس 
جنـــم ريال مدريـــد، أنـــه ال يريد العـــودة إلى 

صفوف بايرن ميونيخ خالل الفترة املقبلة. 
ولعب صاحب الـ27 عاما لصفوف البافاري 
بني 2007 و2014 (لعب بينهما موســـما ونصف 
املوســـم إعارة بليفر كـــوزن) وانضم لصفوف 
الريال عقـــب نهاية مونديال 2014، والذي توج 
به املنتخـــب األملاني. وقررت إدارة ريال مدريد 
جتديد تعاقـــد كروس حتى 2022 بعدما أصبح 
أحد أبرز العبـــي الفريق امللكي خـــالل الفترة 

احلالية.
وقال كروس ”بالتأكيد لن ألعب في الدوري 
األملانـــي. ال ميكننـــي تخّيل العـــودة لصفوف 
بايـــرن ميونيخ. هذا لن يحدث وال يوجد خيار 
آخر بالنســـبة إلي في أملانيـــا“. وأضاف العب 
بايـــرن ميونيخ الســـابق ”ال ميكننـــي قول ما 
الذي سوف يحدث خالل 5 سنوات، لكن هدفي 

هو البقاء في ريال مدريد“.

كروس يرفض فكرة 

العودة إلى ميونيخ

خطوات ثابتة

} ميونيــخ (أملانيــا) - تطوى الســـبت صفحة 
ناصعة مـــن التاريخ احلديث لكـــرة القدم، مع 
خوض األملاني فيليب الم واإلســـباني تشابي 
ألونسو ملباراتهما األخيرة مع بايرن ميونيخ 

ضد فرايبورغ في ختام الدوري األملاني. 
وجمع األملاني ذو الـ 33 عاما واإلســـباني 
الذي يكبره بعامني كل األلقاب املمكنة، وشاركا 
فـــي اثنتني مـــن املباريات التي ال تنســـى في 
القرن احلادي والعشـــرين: ألونسو في نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا 2005 مـــع ليفربول ضد 
ميالن اإليطالي، حينما قلب النادي اإلنكليزي 
تخلفه 0-3 إلى تعادل والحقا إلى فوز بركالت 
الترجيح، والم في نصـــف نهائي كأس العالم 
2014 ضـــد املضيفـــة البرازيـــل حينمـــا حقق 
نتيجة تاريخيـــة (7-1). وينهي  ”املانشـــافت“ 
الالعبان مســـيرتهما ســـويا في النادي الذي 
توج في املرحلة الرابعة والثالثني من الدوري 

بطال ألملانيا للموسم اخلامس تواليا.

الم الوفي

فـــي العالم احلديـــث لكرة القـــدم، يندر أن 
يخصص العب بارز مسيرته كاملة لناد واحد، 
كحـــال الم مع النادي البافاري الذي انضم إلى 
فئاتـــه العمرية وهـــو في احلادية عشـــرة من 
العمر، ولم يغادره ســـوى لعامني على ســـبيل 
اإلعارة إلى شتوتغارت في املراحل األولى من 

مسيرته. 
ويقـــول املســـؤول عن الفـــرق الشـــبابية 
فـــي بايرن هرمـــان غرالند ”حتـــى في حصته 
التدريبية األولى كان الفتا (..) لم أكن قد رأيت 
ســـابقا شيئا من هذا القبيل: فتى ال يرتكب أي 
خطأ، يزاول كرة قدم طبيعية، يحســـن كل كرة 

وال يتسبب لزمالئه أبدا في موقف محرج“.
البافارية مع  ويودع الم الســـبت ”عائلته“ 
ســـجل ال يتكرر بسهولة، يشـــمل لقب الدوري 
األملاني ثماني مرات، وكأس أملانيا ست مرات، 
ولقـــب دوري أبطـــال أوروبـــا (2013) ونهائي 

املسابقة عامي 2010 و2012. 
وشـــكل املدافع ركنا أساســـيا في تشكيلة 
فريقـــه، وحمـــل في املواســـم املاضية شـــارة 
القائد. ويقـــول عنه املدرب كارلو أنشـــيلوتي 
”أحـــب احترافيته (..) لـــو كان لدينا 20 فيليب 

الم ملا عانينا من أي مشكلة“.

وفـــي مونديال 2014، رفـــع القائد الم كأس 
العالـــم الذهبية فـــي النهائي الـــذي فازت به 

أملانيا على األرجنتني 1-0 بعد التمديد. 
إال أن املبـــاراة التـــي دونهـــا التاريخ هي 
نصـــف النهائي مع املضيفـــة البرازيل، والتي 
تلقت هزمية مذلة بسبعة أهداف مقابل هدف، 
املنتخب  ولم تتمكن مـــن مجاراة ”ماكينـــات“ 
األملاني. وال ينقص ســـجل الم ليوازي ألونسو 
ســـوى لقب كأس أوروبا للمنتخبات. وإضافة 
إلى صعوبة تعويض الم، سيبحث النادي عن 
”قائـــد“ جديد يعوض صفاتـــه، ومنها عباراته 
احملفـــزة والكاريزمـــا التي يتمتع بها وســـط 

العبيه. 
ورغم تعليلـــه بالرغبة فـــي متضية املزيد 
من الوقت مع عائلته، فإن قرار اعتزاله شـــكل 
مفاجأة وسط تقارير عن تباين مع إدارة النادي 
بخطوته. كما أعلن  التي أكدت أنها ”فوجئت“ 
الالعـــب الذي خـــاض 113 مبـــاراة دولية، أنه 
رفـــض عرضا من بايـــرن لتولي منصب إداري 
حاليا. وقـــال مدرب املنتخـــب األملاني يواكيم 
لوف ”فيليب هو أحـــد أفضل العبي كرة القدم 
في العالم (..) آمل فـــي أن يبقى في كرة القدم 

األملانية، أيا كان الدور املنوط به“.

وقـــال هيرمـــان جيرالند، املدرب املســـاعد 
واملســـؤول عـــن التطوير في بايـــرن ميونيخ، 
والذي يعمل معه فيليب الم منذ أن كان األخير 
العبا شـــابا ”فيليـــب الم العـــب ال يوجد مثله 
كثيرون. إنه اســـتثنائي. إنه مـــن أبرز العبي 
القرن في بايرن، ويقف ضمن صفوف الالعبني 
ورمبا يكـــون النجـــاح األبرز من  العظمـــاء.“ 
األلقاب في مســـيرة فيليب، يكمن في عروضه 
وشـــخصيته، وهـــو ما مييزه بشـــكل كبير بل 
ويجعلـــه اســـتثنائيا فـــي تاريـــخ كـــرة القدم 

احلديث. 
وأكـــد بايـــرن ميونيـــخ أن فيليـــب الم هو 
”واحد مـــن أكثـــر الالعبني امللتزمـــني بقواعد 
اللعب النظيف في تاريخ البوندســـليغا، حيث 
لـــم يغب عن أي مباراة بســـبب اإليقاف، وذلك 
طوال 331 مبـــاراة في البوندســـليغا خاضها 

على مدار 12 عاما“.

العودة األوروبية

دافع العب الوسط اإلســـباني ألونسو عن 
ألـــوان ثالثة مـــن أكبر أندية العالـــم، ليفربول 
وريال مدريد اإلســـباني وبايرن. ويظل نهائي 

دوري األبطـــال 2005 مطبوعا فـــي الذاكرة من 
بني املئات مـــن الذكريات في مســـيرة الالعب 
الطويلـــة، إذ أن النـــادي اإلنكليزي تخلف 3-0 
مـــع نهايـــة الشـــوط األول، إال أنـــه متكن من 
معادلة النتيجة وجّر املباراة إلى وقت إضافي 
ليحرز الفريق األحمر اللقب بركالت الترجيح. 
بعد تســـعة أعوام، أحرز ألونســـو اللقب مرة 
جديدة، لكـــن هذه املرة بألـــوان النادي امللكي 
اإلســـباني. وكان ألونســـو أحد أفراد العصر 
الذهبـــي احلديث للمنتخب اإلســـباني، فأحرز 
معـــه كأس أوروبـــا 2008 و2012 وكأس العالم 

.2010
وعلـــى الرغـــم من تقدمـــه في الســـن، فإن 
العب خط الوســـط الدفاعي حافـــظ على أدائه 
ودوره األساســـي في خطط النـــادي البافاري. 
وعـــرف الالعـــب بهدوئه وأعصابـــه الفوالذية 
حتت الضغط، ما دفع إحدى الصحف األملانية 
للقول إنه ”إله البســـاطة“، و“معلم في الصفاء 
والســـكينة“. وعلى الرغم من أنه لم يتمكن من 
التتويج مع النـــادي األملاني باللقب األوروبي 
املرموق خالل املواسم الثالثة املاضية، إال أنه 
أحـــرز لقب الدوري األملاني ثالث مرات، وكأس 

أملانيا مرة واحدة. 
وكان ألونســـو أكـــد فـــي مـــارس املاضي 
اعتزاله مع نهاية املوســـم، ونشر عبر حسابه 
علـــى تويتر صـــورة له من اخللـــف باألبيض 
واألســـود وهـــو يحمـــل حـــذاءه الرياضـــي، 
مـــع تعليـــق ورد فيـــه ”وداعـــا أيتهـــا اللعبة 

اجلميلة“.
وفي تصريحات صحافيـــة، قال إنه يعتزم 
بعـــد اعتزاله احلصـــول على رخصـــة لقيادة 

الدراجات النارية، والسفر مع عائلته. 
وقـــال ”أمضيت حياتي محـــاوال إجناز كل 
شـــيء خالل أربعة أســـابيع فـــي الصيف (..) 
اآلن ليـــس علّي اللعب. ســـأمتتع بعطلة نهاية 
األســـبوع للمرة األولى منـــذ 18 عاما. زوجتي 

سعيدة جدا“. 

الم وألونسو يكتبان نهاية مسيرتهما مع بايرن ميونيخ

املرحلة األخيرة ســـتكون حاسمة 

الثالـــث املؤهل  لتحديـــد املركـــز 

إلـــى دوري األبطـــال، والرابـــع الذي 

يخوض دورا فاصال

◄

كارلو أنشيلوتي:

أحب احترافيته.. لو كان 

لدينا 20 فيليب الم لما 

عانينا من أي مشكلة

لحظات الوادع
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} بيروت – أطلقت منظمات المجتمع المدني 
فـــي لبنان حملة بعنوان ”يوم المراقبة“ للفت 
انتبـــاه الســـلطات والمواطنين إلـــى معالم 
التـــراث الثقافـــي والطبيعي فـــي لبنان التي 
توشـــك أن تندثـــر أو أن تحجـــب عـــن أنظار 

العامة.
وتمتد هذه الحملة علـــى أربعة أيام تقام 
فيهـــا جملة من األنشـــطة تلقـــي الضوء على 
اثنين مـــن المعالم المهـــددة، قصر ”حنينة“ 
أو قصـــر ”داهـــش“ المبني فـــي أواخر زمن 
الســـلطنة العثمانية في القرن التاسع عشر، 
ومنطقـــة الداليـــة قرب صخرة الروشـــة على 

الواجهة البحرية لبيروت.
وكانت منظمـــة صندوق رعايـــة المباني 
األثرية العالمية أدرجت هذين المعلمين على 
قائمـــة التراث المهدد في العام 2016، وهو ما 
أعطى دفعا كبيرا لمنظمات المجتمع المدني 
اللبنانيـــة التي تواصـــل تحركاتها حاليا مع 

حملة يوم المراقبة (بيروت ووتش داي).
وعـــن أهمية قصـــر حنينة الـــذي يعرف 
أيضـــا بقصر داهش، نســـبة للدكتور داهش 
(ســـليم موســـى العشـــي 1909-1984) الـــذي 
أســـس مدرسة روحية خاصة به وُنسبت إليه 
خوارق ما زال الكثير من اللبنانيين يتداولون 
أخبارها، قال أنطـــوان عطا الله نائب رئيس 
جمعية أنقـــذوا تراث بيـــروت ”قصر حنينة 
مصّنف كمعلـــم تاريخي، لكنه مهجور حاليا، 
نريـــد أن نعـــّرف الناس عليه لحـــض مالكيه 
على الســـكن فيه“. وشّيد القصر أحد النبالء 
الـــروس الذي كان منفيا إلى لبنان، بحســـب 

بيان الشـــرح الذي وزعه المنظمون، وتوالت 
على الســـكن فيه إضافة إلـــى الدكتور داهش 
شخصيات مرموقة منها جاستن كالميت، من 
أهم أســـاتذة كلية الطب فـــي جامعة القديس 
يوســـف في أيامها األولى، والشـــاعرة ماري 

حداد شيحا.
وتقام السبت 20 مايو الجاري سوق أمام 
القصر للفت األنظار إليه، وتنظم لهذه الغاية 
أيضا زيارات موّجهـــة برفقة أدالء إلى الحي 

ومعرض.
ويشـــّدد المنظمـــون علـــى أن تحّركهم ال 
يرمي للفـــت النظر إلى هذا القصر وحده، بل 
إلى مجموعـــة من القصور فـــي منطقة زقاق 
البـــالط، وهي كلهـــا في حاجة إلـــى الحماية 
للحفـــاظ على نســـيج عمراني متماســـك، وال 
ســـيما في ظل التمدد العمراني العشـــوائي 
الذي تشـــهده حاليا بســـبب ارتفاع أســـعار 

العقارات.
ويقـــول المنظمون ”قصـــر حنينة نموذج 
معّبـــر عن الوضع الخطير الذي يواجه معظم 
التراث المعماري فـــي جميع أحياء بيروت“، 
وهـــم يأملـــون أن تدفـــع الحملة الســـلطات 

للتحرك حفاظًا على هذه المعالم.
ووفقـــا للمنظميـــن، فـــإن موقـــع الدالية 
قرب صخرة الروشـــة الشـــهيرة على شاطئ 
بيـــروت، فهو منطقة غنيـــة باألنواع النباتية 
والحيوانية البحرية في المنحدرات والجزر 
الصخرية الصغيـــرة والبرك الطبيعية، ”مما 
دفع بعض العلماء والباحثين العتبار الدالية 

كموقع رئيسي للحماية في لبنان“.

كما أن ســـعي منظمـــات المجتمع المدني 
إلى حماية مثل هذه المعالم عائد إلى أهميتها 
الســـياحية أيضـــا، إذ تعـــّد صخرة الروشـــة 
معلما سياحيا لبنانيا شهيرا، وهي عبارة عن 

صخرتين كبيرتين قريبتين من شاطئ منطقة 
الروشة في بحر بيروت الغربي.

ويعـــود إطـــالق كلمة ”روشـــة“ على هذه 
الصخـــرة إلى أصل أرامي، إال أن البعض من 

الباحثين يرون أن اللفظة من أصل فرنســـي، 
حيث تعني روش باللغة الفرنسية الصخرة، 
ويرّجح أن التســـمية لم تكـــن تطلق عليها إّال 

خالل فترة الحكم الفرنسي للبنان.

ــــــة“ إلى لفت أنظار  تســــــعى منظمات املجتمع املدني فــــــي لبنان حتت عنوان ”يوم املراقب
الســــــلطات واملواطنني إلى ضرورة حماية معالم التراث الثقافي والطبيعي في لبنان من 

االندثار للحفاظ على نسيج عمراني متماسك.

صخرة الروشة من هنا مر عبدالحليم ونادية لطفي

} ســـأطبُخ الليلـــة قصة قصيـــرة فوق نار 
تتثاءب. سأمللم زوايا النظر كلها وأسحلها 
صوب خاصرة النّص، فتحدث البؤرة التي 
ستتشـــظى تاليـــا فيقع متام القـــّص. فوق 
مائدتـــي قلـــم رصاص ودفتـــر صغير، وفي 
أول الزقاق بيت عتيٌق مهجور منذ أن حّطت 
عليه عيناي قبل عشرية من سنوات بائسات 
يابســـات. أهـــل احلـــارة يســـمونه البيت 
املســـكون ويتحدثـــون عن صفق شـــبابيك 
ليلية وصرير أبواب صدئـــة، وأنني مكتوم 
يشـــبه ذلك الذي تطلقه جثـــٌة نائمة بثالجة 

موتى جدد.
القصة الشـــائعة تفيد بأّن العائلة التي 
كانت تستوطنه، قد فقدت ثالثة من تعدادها 
في لياٍل غامضة، وكان آخرهم األب الضئيل 
الـــذي اختفـــى في ليلة مبـــدرة وهو جالس 
يدنـــدُن في حديقة الـــدار الكبيرة. في اليوم 
التالي وجدوا في املكان ساعته الثمينة التي 
ورثها من اجلّد األكبر، وحبات متناثرات من 
مسبحته السوداء. في النهار املشمس يبدو 
املنظـــر طبيعيـــًا وحيويـــًا، واحلديقة تعيد 
تزهير نفسها بنفســـها. نخلة واحدة عالية 
ال تنوء بحملها، وســـياج طويل من وشـــل 
الياســـمني. كـــرز أخضر وأحمر ومشـــمش 
وتفـــاح وليمون وفاكهة أخرى ال أحد يجرؤ 
على االقتراب منها وقطفها، فهي محروسة 

بقوة اخلرافة وجنب األطفال.
ســـأتوقف قليـــًال أو طويًال أمـــام دكان 
أحمـــد اجلاحظ املـــزروع مبواجهـــة الدار 

املخيفة.
أحمد الفلسطيني هو من الكائنات التي 
ليـــس مبقـــدورك أن تكرههـــا، وكان قد نزل 
هنا قبل ثالثني ســـنة وافتتح دكانًا صغيرًا 
لبيع الســـكاكر واملكســـرات. في البدء خلتُه 
مجنونـــًا إذ كان ينـــزرع فوق كرســـّي بائد 
بباب الدكان ويحدث نفســـه بلغة اإلشـــارة، 
صحبة ابتسامات بلهاء يوزعها على املارة 
الذين يرّدونها عليه بامتنان وحب. حلمادة 
النبيـــل غرفة صغيـــرة ينام فيها ويســـكر، 
وحيث تلعب اخلمرة برأســـه الضخم، فإنه 
يقـــوم بفتح صوت املســـجل حتـــى أقصاه، 
وعلى آخر عيطات وآهات أم كلثوم، سيكون 
مبقدورك وأنت متّر بباب الدكان أن تنصت 
لسمفونية خالدة من شخيٍر عظيم. ذات ليلة 
شـــتائية هائلة كنت صحبة األشعث بغرفته 
البائســـة، وعلى نغمة رنـــني كؤوس العرق 
السمني، سألني من أّي بالد جئت يا تعيس 

قلت من بغداد يا نسيب.
ســـكَت وأنزل رأســـه وبصم حنكه فوق 
صدره الشـــائب، ثـــم فزَّ مثل بـــركان طالت 
نومتـــه ودار حولـــي خمـــس دورات كمـــا 
درويش مســـتوحش، بيمينـــه يقبض على 
الكأس وبشـــماله سيجارة ممصوصة حتى 

املوت.
قبـــل أذان الفجـــر بكأس واحـــدة، دخل 
حمودي باب الصمت. كان بودي أن أســـأله 
عن طلســـم البيت القائم فـــي أخير الزقاق، 
لكنني خفت من شـــرر عينيـــه احلمراوين، 
فتركته يغـــازل بهما القصر املهجور ومدفن 

أيامه البعيدة.

صباح العرب

سهرة ببيت الجن

علي السوداني

يوم المراقبة حملة في لبنان لمنع اندثار معالم تاريخية

رفضت الممثلة األميركية 
جنيفر لورانس (27 عاما) 

االعتذار بعدما تسرب مقطع 
فيديو لها على اإلنترنت وهي 

تؤدي رقصة خليعة. وقالت 
في منشور لها على صفحتها 

الرسمية بفيسبوك {كان 
عيد ميالد أفضل أصدقائي 

وقد تخليت عن جنون 
العظمة لثانية واحدة من أجل 

االستمتاع لن أعتذر}.
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} الربــاط – دشنت العاصمة المغربية الرباط 
أول إذاعة إلكترونية تعنى باألمهات العازبات 
(خارج إطار الزواج)، تحمل اسم ”أمهات على 

األثير“، وهي ممّولة من االتحاد األوروبي.
وتعـــّد هـــذه اإلذاعـــة األولى مـــن نوعها، 
أطلقتها جمعية ”مئة بالمئة أمهات“ المغربية 
(غير حكومية)، بشراكة مع المنظمة اإليطالية  
ســـوليتير، وبتمويـــل من االتحـــاد األوروبي، 
مع وزارة األســـرة المغربيـــة، ووكالة التنمية 

االجتماعية (حكومية).
وأعلنت نعيمة حمداني، وهي أم عزباء، في 
مؤتمر صحافي عن اإلطالق الرسمي لإلذاعة.

وتضـــم شـــبكة برامج أمهات علـــى األثير 
سبعة برامح ُتعني بقضايا األمهات العازبات 
في االستشارة القانونية واالجتماعية وصحة 
األم والطفل، ورصد شهادات ألمهات عازبات، 
ونقاش مفتوح بين األمهات العازبات، إضافة 

إلى برنامج ترفيهي بعنوان حديث النساء.

وتتولـــى أمهـــات عازبـــات تقديـــم برامج 
اإلذاعـــة، بعدمـــا اســـتفدن مـــن تدريـــب فـــي 

الصحافة.
وفي كلمة لها خالل الفعالية، قالت رحيمو 
حاجو، وهي منســـقة في جمعيـــة مئة بالمئة 
أمهات، إن ”هـــذه اإلذاعـــة أداة للترافع تمّكن 
األمهـــات العازبـــات مـــن إســـماع أصواتهن، 
والتعبير عن مطالبهـــن والدفاع عن حقوقهن 

وحقوق أطفالهن“.
وأضافـــت أن اإلذاعة ”تهـــدف إلى توعية 
الـــرأي العام والمؤسســـات العمومية وجميع 
األطراف المعنيـــة بقضية األمهات العازبات.. 
هـــذه اإلذاعـــة قنطـــرة وصـــل بيـــن األمهات 
العازبات وكل الفاعلين واألطراف المتعاونة“.
وأفادت فيتوريا رينالدي، منســـقة مشروع 
إذاعة أمهات على األثير، في منظمة  سوليتير 
اإليطالية، أن اإلذاعة تسعى إلى ”دعم األمهات 

العازبات في معركتهن للدفاع عن حقوقهن“.

مشـــاركة  ”تريـــد  المنظمـــة  أن  وتابعـــت 
تجربتهـــا فـــي مجـــال الدفـــاع عـــن األمهات 
العازبـــات، والترافع من أجـــل حقوقهن، وهو 
المجال الذي تشتغل عليه منذ 15 سنة، إضافة 
إلى اشتغالها في مشاريع الحماية االجتماعية 

والصحية والدفاع عن حقوق النساء“.
واعتبرت أن ”األمهات العازبات هن األكثر 

عرضة للعنف بين جميع النساء“.
وقالت نعيمة حمداني، مقدمة ألحد برامج 
اإلذاعة، إنه ”تحـــد كبير أن أقف أمامكم اليوم 
بوجه مكشـــوف كأم عزباء لإلعالن عن انطالق 

إذاعة أمهات على األثير“.
وأوضحـــت أنـــه من خـــالل هـــذه اإلذاعة 
”ســـنترافع ليعيـــش أبناؤنـــا بشـــكل طبيعي، 
ال  وأن  المســـتقبل،  فـــي  أحســـن  ويكونـــون 
يوصمـــوا من طـــرف المجتمع كأبنـــاء أمهات 
عازبات.. نأمـــل أن نعيش مثل جميع األمهات 

دون تمييز وال نظرة نقص“.

بيعـــت لوحة ”بـــدون عنوان“  } نيويــورك – 
للرسام الراحل جان ميشـــال باسكيات مقابل 
110.5 ماليين دوالر في نيويورك، محققة رقما 

قياسيا جديدا للوحة تباع في مزاد.
وقالت دار ســـوثبيز للمـــزادات إن اللوحة 
المرســـومة في عـــام 1982 كانـــت غير معروفة 
تقريبـــا قبل الكشـــف عنها منذ عدة أســـابيع. 
وكان قـــد تم االحتفاظ بها في مجموعة خاصة 
منذ عام 1984، عندما تم شراؤها مقابل 19 ألف 

دوالر.

واشـــترى رجل األعمال الياباني يوساكو 
مايـــزاوا اللوحة في مـــزاد الخميس وقال إنه 
سيعرضها في النهاية في متحف في منزله في 
مدينة تشيبا وذلك بعد عرضها في مؤسسات 

أخرى في جميع أنحاء العالم.
وقال مايزاوا مؤسس شركة ستارت توداي 
العمالقة في مجـــال التجارة اإللكترونية ”آمل 
أن تجلب الكثير من الفرح لآلخرين، كما فعلت 
لي، هذه التحفة التي رسمها باسكيات عندما 
كان عمره 21 عاما تلهم أجيالنا المستقبلية“.

ويعّد باســـكيات واحدا من أهـــم الفنانين 
األميركيين فـــي العقود األخيرة، وتوفي جراء 
جرعة زائدة من الهيروين في ســـن الســـابعة 

والعشرين عام 1988.
وتعتبـــر اللوحـــة أول قطعـــة فنيـــة تعود 
لبدايـــة ثمانينات القرن الماضـــي تباع بأكثر 
مـــن 100 مليون دوالر وهـــي حاليا في المرتبة 
السادســـة بين أغلـــى األعمال التـــي تباع في 
مزاد. وكان من المتوقع أن تجلب هذه القطعة 

60 مليون دوالر. 

أمهات على األثير يترافعن إلسماع أصواتهن في المغرب

لوحة مجهولة تباع بأكثر من مئة مليون دوالر
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