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توماس سيبرت

} واشــنطن – أكدت مصـــادر أميركية مطلعة 
أن واشنطن بصدد اتخاذ إجراءات  لـ”العرب“ 
عملية للتعامل مع السلوك القطري، بما في ذلك 
فـــرض عقوبات قد تطيح بســـمعة قطر وتبعد 
االســـتثمارات الدوليـــة عنهـــا، فيما تتســـّرب 
معلومـــات عن احتمال درس نقل قاعدة العديد 

العسكرية األميركية من قطر.
وتضيف هذه المصادر أن اإلدارة األميركية 
الجديدة قد تذهب إلى فرض عقوبات ضد قطر 
بســـبب دعمها لجماعـــة اإلخوان المســـلمين 
وحركـــة حمـــاس المصنفتيـــن إرهابيتين من 
دول المنطقـــة، وأن الجهـــد األميركي الدولي 
ضد التطـــرف واإلرهاب ال يمكن أن يســـتقيم 
مع الحفـــاظ على نفـــس العالقة مـــع الدوحة 
التي تتراكم التقارير األميركية والدولية حول 
دورها في دعم الجماعات اإلسالمية في العالم.
وقال إدوارد رويس، رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة في مجلس النواب األميركي، أثناء 
مشاركته في ندوة نظمت في واشنطن الثالثاء 
تحت عنـــوان ”قطر وحلفاء اإلخـــوان: اإلدارة 
األميركية الجديدة تدرس سياســـات جديدة“، 
إنـــه بصدد اإلعـــداد لمشـــاريع قوانين تهدف 
إلـــى فـــرض عقوبات علـــى الدول التـــي توفر 
الدعم للعناصر اإلرهابية لإلخوان المسلمين، 

وخصوصا لحركة حماس.
ويرى خبراء أميركيـــون متخصصون في 
شـــؤون العالقات األميركية الخليجية أن هذا 
التطور، الذي يناقش داخل كواليس القرار في 
الواليات المتحدة، يأتي متكامال مع سلســـلة 
اتهامـــات وجهتها ســـابقا دول خليجية لقطر 
بتقديم الدعـــم المالي والسياســـي لجماعات 
اإلخوان المســـلمين، والتي أدت في عام 2014 
إلـــى شـــبه قطيعـــة بيـــن قطـــر ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
ورغـــم ســـعي الدوحـــة تكـــرارا إلـــى نفي 
تقديمها الدعم للجماعات اإلسالمية األصولية 
فـــي العالم، غير أن رويس وبقية المشـــاركين 
فـــي النـــدوة التي نظمتهـــا مؤسســـة الدفاع 
عـــن الديمقراطيـــات، وحضرها وزيـــر الدفاع 
األميركـــي األســـبق روبـــرت غيتس، وأشـــهر 
الباحثيـــن المتخصصين في ملـــف اإلرهاب، 
والشـــرق األوســـط، وعدد مـــن المســـؤولين 
األميركيين، ومستشار للرئيس دونالد ترامب، 

وأكثر من 500 شـــخصية من عدة دول، كشفوا 
أن الواليات المتحدة تملك أدلة تدحض تماما 

هذا النفي القطري.
وتحدث غيتـــس، عما أســـماه ”قصة قطر 
الطويلة في استضافتها لإلخوان المسلمين“.
وأكـــد وزير الدفـــاع األميركي األســـبق أن 
الجماعة كانت تقدم نفســـها بديـــال للتطرف، 
لكنه لم يكن هناك شـــك في أنها تسعى إلعادة 
إقامة الخالفة وفرض العمل بالشريعة، منتقدا 
اعتبارها بديال إسالميا معتدال على ما راج في 

بدايات الربيع العربي.
وقال غيتس ”إن اإلخوان المسلمين مثلوا 
األرضيـــة التي ســـبقت ظهور حـــركات أخرى 
كالقاعدة وداعـــش“، مضيفا في معرض كالمه 
عن الجماعة ”إنهم (اإلخوان) يغيرون أشكالهم 
ويظهرون بالشكل الذي تريد أن تراهم عليه“.

العالقـــات  أن  أميركيـــة  أوســـاط  وتـــرى 
العســـكرية التـــي تربـــط واشـــنطن بالدوحة، 
بوجود قاعدة العديد العسكرية في قطر، باتت 
موضـــع قلق مـــع التلويح بإمكانيـــة نقل هذه 

القاعدة من قطر إلى بلد آخر.
وقـــال غيتس إن على الواليات المتحدة أن 
تواجه قطر بسلســـلة من المطالب وأن تطلب 
من الدوحة أن تغير من ســـلوكها، مشددا على 
أن الرســـالة األميركية يجب أن تكون واضحة 
”إذا لـــم تظهـــروا رغبـــة فـــي تغيير ســـلوككم 

فسنبدأ بتغيير طبيعة عالقاتنا معكم“.
الحـــزب  مـــن  رويـــس،  إدوارد  واعتبـــر 
الجمهوري، أن التهديـــد بفرض عقوبات على 
قطـــر قد يقنع الدوحة بوقـــف دعمها لإلخوان 
المســـلمين، مطالبا بالحاجة إلـــى رؤية تغير 

فوري للسلوك القطري.
ولـــم يعـــط رويـــس تفاصيل عن مســـودة 
قوانين العقوبات التي يعمل عليها مع برايان 
ماســـت، زميله الجمهوري في مجلس النواب 
األميركـــي، لكنه قال إن على الواليات المتحدة 
أن تتحرك للتصدي لسلسة من الوعود التي لم 
تف بها الدوحة لضـــرب الجماعات األصولية 

اإلسالمية.
وقال رويس إنه ”إذا كنا نتحدث عن تحرك 
تشـــريعي لفـــرض عقوبات علـــى أولئك الذين 
يدعمون حماس، وإذا كانت قطر تدعم حماس، 
فهذا يعني أننا نتحدث عن عقوبات ضد قطر“، 
مضيفا أنـــه ”جاء الوقت الذي بـــات علينا أن 

نتخذ فيه قرارات بهذا الشأن“.
وتكشـــف أجواء العاصمـــة األميركية عن 
الضيـــق المتصاعـــد مـــن سياســـات الدوحة 
الداعمـــة لجماعات اإلســـالم السياســـي، مع 
تحـــرك مشـــرعين بالبحث عن ضـــرورة فرض 
عقوبـــات على قطر، على الرغم من اللقاء الذي 
جمع الرئيس األميركي بأمير قطر الشيخ تميم 

بن حمد آل ثاني في الرياض.

ويـــرى مراقبـــون خليجيـــون أن الدوحـــة 
أدركـــت جدية األجـــواء العدائية ضـــد النظام 
السياســـي القطري لـــدى النخبة السياســـية 
األميركيـــة وأنهـــا تبلغت من جهـــات أميركية 
تحذيـــرات مـــن أن اإلدارة الحالية لن تســـمح 

بالتساهل مع الحالة القطرية.
وتضيـــف هـــذه األوســـاط أن لجـــوء قطر 
إلى الدفاع عن نفســـها من تهمة دعم اإلرهاب 
واعتبار نفســـها ضحية لحملة مركزة من قبل 
بعض الجهات والعواصم في المنطقة، يعكس 
تلمـــس الدوحة للتحـــوالت التي طـــرأت على 

العالم أجمـــع منذ وصول ترامـــب إلى البيت 
األبيض، والتي أكدتها المواقف والتصريحات 
التي صدرت أثناء القمم السعودية الخليجية 

العربية اإلسالمية األميركية في الرياض.

ســـرعت حكومة يوســـف الشـــاهد  } تونس – 
حملتهـــا على المتهمين بالفســـاد ما قبل ثورة 
2011 ومـــا بعدها اســـتجابة لرأي عام واســـع 
يطالـــب بمحاربـــة الفســـاد كشـــرط ضـــروري 
الســـتعادة ثقة الشـــارع التونســـي والتشجيع 

على عودة المستثمرين.
إن  مّطلعـــة  تونســـية  مصـــادر  وقالـــت 
االعتقاالت، التي طالت عددا محدودا من رجال 
األعمال وقد تتوســـع لتشـــمل أعدادا أخرى، ال 
تهدف إلـــى إرضاء أي جهة، وال إلى امتصاص 

الغضب في الشارع الذي تغذيه اإلشاعات.
وكشـــفت المصادر في تصريـــح لـ“العرب“ 
عـــن أن الحملـــة جـــاءت فـــي ســـياق التحري 
الدقيق الذي بدأتـــه أجهزة الدولة ضد البعض 
ممن أثيرت حولهم شـــبهات فســـاد خاصة بعد 
المقابلة التي أدلى بها عماد الطرابلسي صهر 
الرئيس األســـبق زين العابدين بن علي، وأنها 

ستحيل ما لديها من مستندات للقضاء.
ولفتت إلى أن التحريات ستتوسع دائرتها 
لتشـــمل رجـــال أعمـــال آخريـــن وشـــخصيات 
سياسية وحزبية مثار جدل إلسكات اإلشاعات 

وإعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.
ولم يتســـن لـ“العرب“ الحصول على موقف 
حكومي رسمي وســـط تصريحات مقتضبة من 
بعض الـــوزراء في خطـــوة تهدف إلـــى النأي 
بالحملة على الفساد عن التجاذبات السياسية 
واإلعالمية، في انتظار ظهور تلفزيوني لرئيس 

الحكومة إلعطاء تفاصيل إضافية عن الحملة.
واكتفـــى وزير الشـــؤون االجتماعية محمد 
الطرابلســـي بالتأكيد علـــى أن اإليقافات تّمت 

بناء على معلومات ومعطيات مؤكدة.
واعتبر المحلل السياســـي التونسي هادي 
يحمد أن الحملة على الفســـاد خطوة إيجابية، 
لكن ”نخشى أن تكون ردة فعل أو مختصرة فقط 
على أســـماء معينة“ مشيرا إلى أن ”مواصلتها 

ستمنحها مصداقية أكثر“.
إلى أن  وأشار يحمد في تصريح لـ“العرب“ 
الحكومة مطالبة بالتوضيح خاصة في الجانب 
القانونـــي (…) ألننـــا فـــي بلد يكـــرس القانون 
بغض النظر عن دعمنا لحملة مكافحة الفساد.

وقوبلـــت الحملة علـــى متهمين بالفســـاد 
بترحاب شـــعبي واســـع عكســـته خاصة ردود 
الفعل على مواقع التواصـــل االجتماعي، فيما 
بدت األحزاب مرتبكة أمام هذه الخطوة خاصة 
تلك التي اســـتثمرت ملف الفساد للهجوم على 

الحكومة واتهامها بالتقصير.
وقـــال مراقبـــون محليون إن قـــرار حكومة 
الشـــاهد بالدخول في مواجهة قوية مع ظاهرة 
الفساد سيربك بعض األحزاب الصغيرة ونوابا 
في البرلمـــان دأبوا على اســـتثمار هذا الملف 

إلحراج الحكومة قبل االنتخابات المحلية.

داخـــل  الدعـــوات  تصاعـــدت   – لنــدن   {
الجالية المســـلمة في بريطانيـــا إلى مواجهة 
األيديولوجيا اإلسالمية المتشددة، التي تروج 
لها مجموعة من التنظيمـــات المتطرفة داخل 

الجمعيات والمساجد في بريطانيا.
وطالب الكاتب البريطاني المســـلم حارث 
رفيـــق بمحاســـبة األئمـــة والقائميـــن علـــى 
المساجد عندما يقولون أمورا ليست صحيحة، 
مشـــددا علـــى أنه ”يتوجـــب على المســـلمين 
البريطانييـــن عـــدم الســـماح بتكـــرار موجة 
اإلرهـــاب وبأال يصبـــح األمر عاديا بالنســـبة 

إلينا“.
وتكشـــف تحذيرات الكاتب المســـلم القلق 
المتفاقـــم داخـــل الجالية المســـلمة المعتدلة 
من كونها ســـتكون ضحية العتداءات من قبل 
قومييـــن بريطانيين كردة فعـــل تجاه األعمال 

اإلرهابية التي يقترفها مسلمون متشددون.

وتحـــض الجاليـــة علـــى البـــدء بمواجهة 
جدية لمحاصرة أنشـــطة المتطرفين ومنعهم 
مـــن الحصول على الدعـــم المالي من الخارج، 
معتقـــدة أن بريطانيـــا تأخـــرت فـــي اتخـــاذ 
اإلجـــراءات الوقائيـــة مـــن التطـــرف حينمـــا 
تعاملت مع المتشـــددين في سياق دفاعها عن 

حرية التعبير.
هاربون  متشـــددون  إســـالميون  واستفاد 
مـــن أحـــكام قضائية فـــي بلدانهـــم األصلية، 
مـــن الحرية التـــي توفرها بريطانيـــا في بناء 
شـــبكات مرتبطة بالخارج تحت ستار دعوي، 
وكونوا جمعيات حاملة ألفكار متشـــددة مثلت 
حضنا فكريا وتربويا لنشاط داعش والقاعدة، 

وتخرجت منها الذئاب المنفردة.
وكتـــب رفيـــق فـــي تقرير بصحيفـــة ديلي 
تلغراف أنـــه ”كمواطن يعيش في مانشســـتر 
يشعر بالصدمة جراء الهجوم االنتحاري الذي 

وقع عقب انتهاء حفل المغنية األميركية أريانا 
غراندي في قاعة مانشستر أرينا“. 

وعبر عن شـــعوره كأب بألم وحرقة مثلما 
تشـــعر بذلك العائالت التي ُقتل أو ُأصيب فرد 

منها.
وقال رفيـــق ”كمســـلم يمكننـــي القول إن 
الشيطان الذي اقترف هذه العملية االنتحارية.. 
يقززني“، مؤكدا ”عشـــنا األلم في مانشســـتر 
ســـابقا، وأن البريطانييـــن في جميـــع أرجاء 

البالد يعانون من شبكة من المتشددين“.

ويعتقد مراقبون ألوضاع الجالية المسلمة 
أنهـــا ضحية بدورها لألفكار المتشـــددة التي 
حملها منتمون إلى جماعات إسالمية معروفة 
مثـــل اإلخوان المســـلمين، الذين ســـهلت لهم 
الحكومـــات البريطانية المتعاقبة أنشـــطتهم، 
وســـمحت لهـــم بإقامـــة معســـكرات دعويـــة 

وتربوية ورياضية الستقطاب أبناء الجالية.
وتســـاءل المراقبـــون كيف يمكـــن تحميل 
الجالية مســـؤولية قـــرار سياســـي بريطاني 
مـــازال ســـاري المفعول يقوم على اســـتيعاب 
الفارين مـــن بلدانهم األصلية في قضايا عنف 
ديني وسياســـي، حاثين حكومـــة تيريزا ماي 
على مراجعة إجراءات اســـتقبال هذه النوعية 

من طالبي اللجوء.
وضـــرب هـــؤالء المراقبـــون مثـــل المتهم 
بتفجير مانشســـتر أرينا الذي تقول تقارير إن 
والده الجئ كان منتميـــا إلى الجماعة الليبية 

المقاتلـــة المعارضـــة لمعمر القذافـــي، والتي 
ذهب بعض منتســـبيها إلى أفغانستان للقتال 

مع القاعدة، ثم انتقل بعضهم إلى لندن.
وتطالـــب أوســـاط الجالية المســـلمة في 
بريطانيـــا بالمـــرور إلـــى التطبيـــق الفعلـــي 
لتقريـــر الســـير جـــون جينكنز حـــول جماعة 
أنشـــطتها،  ووضـــع  المســـلمين،  اإلخـــوان 
وأنشـــطة الجمعيات والمنظمات واألشخاص 
المرتبطيـــن بها، أو المتعامليـــن معها، تحت 
المراقبـــة الدقيقة، وأال يقـــف األمر عند تدقيق 
الحســـابات المالية، وأن يتـــم التركيز، أيضا، 
علـــى األنشـــطة الداخليـــة وعمليات الشـــحن 
الفكـــري ألبنـــاء الجاليـــة وتحريضهـــم على 

االنعزال وتكفير المجتمع.
وكان التقريـــر خلص إلى أن ”االنتماء إلى 
الجماعة السياســـية أو االرتبـــاط بها ينبغي 

اعتباره مؤشرا محتمال على التطرف“.

روبرت غيتس

 إن لم تغير الدوحة 

سلوكها فسنبدأ بتغيير 

عالقاتنا معها

إ

سلو

 إدوارد رويس

 التهديد بفرض عقوبات 

على قطر قد يقنعها 

بوقف دعمها لإلخوان

 الته

ع

بو
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• لندن تستفيد من تجارب األسر المسلمة في كبح استقطاب المتشددين للشبان  • الجالية ضحية منح اللجوء لمتورطين في العنف

تونس توسع مشروع مساءلة أميركية لقطر

حملتها على الفساد

المسلمون البريطانيون أمام تحدي محاصرة األيديولوجيا المتشددة

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - املغرب 3 دراهم - اجلزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 رياال - الكويت 150 فلسا - االمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - األردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

هـــارون محمـــد فتحـــي بـــن عيســـى خالـــد عمر بـــن ققـــه أزراج عمر هـــوازن خـــداج وارد بدر الســـالم أبوبكـــر العيـــادي عواد علـــي علي لفته ســـعيد ناهـــد خزام مليـــاء املقدم

 قريبا علم واحد فقط

• تونس تتصدى ملتهمني بالفساد 

تورطوا في تمويل احتجاجات تطاوين ص٤

Thursday 25/05/2017
39th Year, Issue 10643

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977
اخلميس 2017/05/25 - املوافق لـ29 شعبان 1438
السنة 39 العدد 10643

العاهل املغربي يعيد النشاط إلى جامعة القرويني
ص١٣

alarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrab.co.uk

الجزيرة نموذج فج 

لتقسيم الدول

فولكهارد فيندفور

ص١٨

ذباح غليص: جرح الغدر ينبت له عروة
ص١٦



} طهران – وجه قاســـم ســـليماني قائد فيلق 
القـــدس الـــذراع اخلارجيـــة للحـــرس الثوري 
اإليرانـــي رســـالة تهنئـــة إلى إســـماعيل هنية 
النتخابـــه رئيســـا للمكتـــب السياســـي حلركة 
حماس، في خطوة الفتة تعكس عودة العالقات 
احلمســـاوية اإليرانية إلى عهدها السابق بعد 
فتور شـــابها بسبب مواقف احلركة اإلسالمية، 

خالل السنوات الست املاضية.
وقـــال قاســـم ســـليماني في رســـالته التي 
اللبنانيـــة املقربة من  نشـــرت قناة ”املياديـــن“ 
حزب اللـــه وإيران نســـخة منهـــا ”نتطلع إلى 
جهودكـــم لتجذيـــر املقاومـــة امتـــدادا للخـــط 

اجلهادي حلركة حماس“.
أســـماه  مـــا  أن  إلـــى  ســـليماني  ولفـــت 
الصهيونيـــة  وأداتـــه  العاملـــي  بـ“االســـتكبار 
يســـعيان إلى حـــرف جهاد األمة عـــن بوصلته 
اإلســـالمية وخطف القدس فـــي حلظة عصيبة 
غـــاب عنهـــا الصديق الـــذي ضعفـــت إرادته“، 
زاعما أن على اجلميع أن يتفرغ خلدمة فلسطني 
و“أال نسمح بأن تغدو قضيتها ضحية ملصالح 

اآلخرين وجتاذباتهم“.
ومعلـــوم أن إيـــران تتخـــذ مـــن القضيـــة 
الفلســـطينية مطية للتغلغل في الدول العربية 
وكســـب الرأي العـــام العربي ولفرض نفســـها 
كمحور فاعـــل فيها، بيـــد أن مخططاتها باتت 
مكشـــوفة، ويقـــول محللـــون إن ما تســـوق له 
طهران لم يعد ينطلي على الســـواد األعظم من 

سكان املنطقة.
وأعـــرب قائد فيلق القدس في رســـالته عن 
”تطلعـــه إلى تعزيـــز التكامل مـــع رفاق حماس 
حلفاء احملـــور املقـــاوم إلعادة األلـــق للقضية 
الفلســـطينية“، مضيفا ”نرجـــو أن يجري على 

أيديكم كل خير ملصلحة الشعب املجاهد“.
وكان مجلـــس شـــورى حركـــة حمـــاس قد 
انتخب فـــي 6 مايـــو اجلاري إســـماعيل هنية 
رئيســـا للمكتب السياســـي خلفا خلالد مشعل، 
الـــذي شـــغل هـــذا املنصب منـــذ العـــام 1996، 
واتســـمت عالقته بطهران بحالة مد وجزر، وقد 
شارفت على القطيعة مع اندالع األزمة السورية 
حينما قرر مشعل الذي غادر دمشق إلى الدوحة 

تبني موقف األخيرة.

وجاء انتخـــاب هنية بعد أيـــام من صدور 
وثيقـــة حلماس تعلـــن فيها قبولهـــا قيام دولة 
فلســـطينية على أراضي العام 1967. وقد هاجم 
مســـؤولون إيرانيون ووســـائل إعالم إيرانية 
قريبة من احلرس الثوري اخلطوة احلمساوية 
التي اعتبروهـــا انحرافا عن النهج ”اجلهادي“ 

للحركة مع توقعات بانشقاقها.
وقال قاسم ســـليماني في رســـالة التهنئة 
التـــي حرص على نشـــرها ”نتطلع إلـــى إدارة 
حكيمـــة تعد ’كمـــا عهدناكم‘ مبســـتقبل أفضل 

تعالج فيه بحنكة األزمات الداخلية“.
ويـــرى مراقبون أن قيـــام قائد فيلق القدس 
بالذات بإرسال رسالة تهنئة لهنية بعد فترة من 
إعالن فوزه برئاسة املكتب السياسي حلماس، 

حتمل بني طياتها معاني عديدة.
ومعلوم أن قاســـم ســـليماني، الرجل املثير 
للجدل، والذي تصنفـــه الواليات املتحدة وعدة 
دول ضمن القائمة الســـوداء، قـــد اتخذ موقفا 

متصلبا حيال حماس منذ انقالبها على النظام 
السوري لصالح قطر وتركيا في العام 2011.

وكان ســـليماني حجر عثرة أمام مســـاعي 
حمـــاس إلعـــادة ترطيـــب األجواء مـــع طهران 
خالل السنتني األخيرتني، ليعود ويهنئ بنفسه 
اليوم هنيـــة على املنصب اجلديد، ما ينبئ بأن 
حدثا جلال حصل ليعيد هذا الرجل الذي يحتل 
مكانة كبيرة لدى املرشد اإليراني علي خامنئي، 

حساباته جتاه احلركة الفلسطينية.
ويربط البعض هذا التطور الالفت بالتقارب 
امللموس املسجل مؤخرا بني قطر وإيران والذي 
ترجمه عقد اجلانبني جلملـــة من االتفاقات في 
ســـوريا بني تنظيم جبهة فتح الشـــام (النصرة 
ســـابقا قبل فك ارتباطهـــا التنظيمي بالقاعدة) 
وحـــزب اللـــه اللبناني الذي يعـــد إحدى ركائز 

املشروع اإليراني التوسعي في املنطقة.
وآخر الصفقـــات املثيرة للجـــدل تلك التي 
تعرف بصفقة البلدات األربـــع (كفريا والفوعة 

الشـــيعيتني في إدلب، مقابل الزبداني ومضايا 
في ريف دمشـــق)، وقد أســـالت هـــذه الصفقة 
الكثير مـــن احلبر وســـط اتهامـــات املعارضة 
الســـورية لقطر باالنخراط في مشروع التغيير 

الدميغرافي في سوريا.
وجترى اليـــوم مفاوضات برعاية اجلانبني 
في منطقـــة القلمـــون الســـورية احلدودية مع 
لبنان بني حزب الله وفتح الشـــام، وسط أنباء 

عن اتفاق قريب خلروج األخيرة من املنطقة.
ويقـــول متابعـــون إن التعاون والتنســـيق 
القطـــري اإليراني بالتأكيد عنصـــر مؤثر على 

العالقة بني حماس وطهران.
ويضيف هـــؤالء أن هـــذا بالتأكيـــد يجعل 
الدوحة في مواجهة مع املجتمع الدولي، جلهة 
العالقة مع حماس املصنفة هي األخرى تنظيما 
إرهابيا لدى العديد من الدول وأيضا مع إيران 
التي ورغم االتفاق النووي ال يزال هناك توجس 

كبير من سياساتها في املنطقة.

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث العاهل األردني الملك 
عبدالله الثاني، خالل اتصال 

هاتفي األربعاء مع وزير الدفاع 
األميركي جيمس ماتيس العالقات 
االستراتيجية بين البلدين وسبل 
تعزيزها، خصوصا في المجاالت 

الدفاعية. 

◄ أفاد مصدر عسكري سوري 
األربعاء بمقتل شخص يعرف بأنه 

وزير الحرب لتنظيم الدولة اإلسالمية 
ويدعى أبومصعب المصري خالل 

عملية استعادة السيطرة على مطار 
الجراح وإعادة االستقرار لعدد من 

القرى في ريف حلب الشرقي.

◄ أدانت الحكومة األردنية بشدة 
األربعاء اقتحام مجموعة من 

الناشطين اليهود المتطرفين باحة 
المسجد األقصى في القدس الشرقية 
المحتلة، محذرة إسرائيل من ”إيذاء 

مشاعر المسلمين“.

◄ قتل 16 مدنيا بينهم خمسة أطفال 
أشقاء جراء غارات للتحالف الدولي 

بقيادة أميركية على قرية تحت 
سيطرة الجهاديين غرب مدينة الرقة 

في شمال سوريا.

◄ أكد وزير الخارجية وشؤون 
المغتربين األردني أيمن الصفدي 
أن أمن البحرين واستقرارها جزء 

أساسي من أمن المنطقة.

◄ قررت النيابة العامة المصرية 
األربعاء إحالة المحامي الحقوقي 

خالد علي إلى المحاكمة أمام محكمة 
الجنح بتهمة ”ارتكاب فعل فاضح في 
وأخلت سبيله بكفالة  الطريق العام“ 

ألف جنيه (قرابة 55.5 دوالر).

باختصار

رسالة قاسم سليماني انطالقة لعهد جديد بين إيران وحماس
[ قائد فيلق القدس يريد تعزيز التكامل مع الحركة الفلسطينية

[ السيسي يرد على اتهامات البشير: مصر ال تتآمر على أحد
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يرى البعض أن العالقــــــة بني قطر وإيران 
ــــــر احلاصل في  عنصــــــر مؤثر فــــــي التغي
موقف احلرس الثوري اإليراني من حركة 
ــــــد فيلق القدس  ــــــي خصها قائ حماس الت
برســــــالة تهنئة نادرة، تعكــــــس رضاه عن 

مسار األمور معها.

{يجـــب أن نصل إلى إقرار قانون االنتخـــاب ألن ال أحد يرتضي الوصول إلى الفراغ أو العودة إلى قانون أخبار

الستين، وهناك فرصة إلنجازه وهذا ما يريده الرئيس وهو قانون جديد ونعمل على الوصول إليه}.

سعد احلريري
رئيس احلكومة اللبنانية

{علينا االنتباه إلى خطر الوقوع في فخ ســـردية اإلرهابيين التي تريد تقســـيم العالم شرقا وغربا 

وأن تصور المواجهة معهم بأنها مواجهة بين الغرب واإلسالم أو بين أكثرية وأقليات}.

أمين الصفدي
وزير اخلارجية األردني

عينه على استرجاع حماس     

} القاهــرة – نفى الرئيس املصري عبدالفتاح 
السيســـي األربعاء اتهامـــات اخلرطوم لبالده 
بدعم متمردين في إقليم دارفور غربي السودان.
وقال السيســـي فـــي مؤمتـــر صحافي مع 
املستشـــار النمساوي كريســـتيان كيرن بقصر 
االحتاديـــة في القاهرة األربعـــاء ”نحن ال نقوم 
مبثـــل هذه اإلجراءات اخلسيســـة.. وسياســـة 
مصـــر ثابتة وال تتغير ولـــن تتغير.. وهي عدم 
التدخل في شـــؤون اآلخرين“، مشـــددا على أن 

بالده ”ال تتآمر على أحد“.
وجـــاءت تصريحـــات السيســـي بعـــد يوم 
مـــن اتهـــام الرئيس الســـوداني عمر البشـــير 
في خطـــاب له أمام قيادة اجليـــش باخلرطوم، 
مباشرة مصر بالوقوف خلف األحداث األخيرة 

في دارفور.
وشهد شمال إقليم دارفور وشرقه األسبوع 
املاضـــي جولـــة جديدة مـــن االشـــتباكات بني 
حركة حترير الســـودان جناح مني اركو مناوي 

والقوات احلكومية.
وقال البشير إن املدرعات والعربات التي مت 
ضبطها لدى العناصر املتمردة مصدرها مصر، 
وكان متحدث باسم القوات السودانية املسلحة 
أكـــد أن تلك العناصر دخلـــت من ليبيا وجنوب 

السودان.
وهذه ليســـت املرة األولى التي يوجه فيها 
البشـــير اتهامات للقاهـــرة بالوقوف خلف دعم 
املتمردين، وســـبق وأن أطلق األسبوع املاضي 
تصريحـــا مثيـــرا للجـــدل حني قال فـــي حوار 
إلحدى وســـائل اإلعالم القطرية ”مازلت صابرا 

على القيادة املصرية“.
ويسجل متابعون تصاعد موجة اخلالفات 
بني مصر والسودان في األشهر القليلة املاضية 
بشـــأن النزاع احلدودي الشـــهير حـــول مثلث 

حاليـــب وشـــالتني، واتهام اخلرطـــوم ألجهزة 
األمن املصرية بدعم قوى املعارضة السودانية، 
ومد حكومة جنوب الســـودان بأسلحة متنوعة 
وفرض قيود جتارية وشروط خاصة بتأشيرات 

السفر إلى مصر.
وكانـــت هنـــاك مســـاع للتهدئـــة جتلت في 
نتائـــج أعمـــال اللجنـــة املصرية الســـودانية 
املشـــتركة التـــي عقدت فـــي اخلرطوم الشـــهر 
املاضي، ولكنها فشلت على ما يبدو في احتواء 

األزمة املتصاعدة بني البلدين.
وقـــال هانـــي رســـالن الباحـــث املصـــري 
املتخصص في الشـــأن السوداني إن االتهامات 
املوجهـــة إلى مصر جـــاءت من رأس الســـلطة 
الســـودانية وهـــو ما يدعـــو إلى القلـــق، لذلك 
يبدو الرد الســـريع من جانب الرئيس السيسي 

ووزارة اخلارجية حاسما ألمور كثيرة.
ورأى رســـالن فـــي تصريحات لــــ ”العرب“ 
أن غالبية االتهامات الســـودانية مرســـلة، ألن 
األســـلحة (املصرية) التي قيـــل إنه مت ضبطها 
في دارفـــور موجودة لـــدى دول عديدة، كما أن 
أحد الوزراء السابقني في احلكومة السودانية 
حتدث عن أن األســـلحة تدخـــل إلى اإلقليم عبر 
احلدود املشـــتركة مع كل من جنوب الســـودان 

وليبيا.
وكان أمـــني حســـن عمر، مفـــوض الرئيس 
الســـوداني لالتصال والتفـــاوض مع احلركات 
املســـلحة، قـــال في تصريحـــات لـــه أخيرا إن 
الهجوم الذي شـــنته حركات املعارضة املسلحة 
فـــي إقليـــم دارفـــور يهدف إلـــى تعطيـــل رفع 
العقوبـــات األميركيـــة على الســـودان، وخلق 

إحداثيات جديدة.
ومعروف أن إدارة الرئيس األميركي السابق 
باراك أوبامـــا اتخذت قرارا بتخفيف العقوبات 
املفروضة على الســـودان منـــذ حوالي ٢٢ عاما 
في يناير متهيدا لرفعها كليا في يونيو املقبل، 
في حال استجاب الطرف السوداني جلملة من 

الشروط تتركز على اإلصالحات الداخلية.
واســـتبعد عمـــر أن تكـــون القاهـــرة خلف 
الهجوم، وقال ”من املعلوم أن مصر تدعم ليبيا 
عســـكريا وجنوب الســـودان كذلك، وإذا سئلت 

املســـلحة ُجتيب  واتهمت بدعمهـــا للمعارضة 
بأنهـــا دعمت فعليا ليبيا واجلنوب بالســـالح، 
لكن إذا تســـرب الســـالح إلى جهة أخرى فهي 
غير مســـؤولة عن ذلك، وهذه املبررات من حيث 

الشكل ال غبار عليها“.
وأكد رســـالن أن االتهامـــات متثل تصعيدا 
جديدا من جانب السودان، ضمن حملة منظمة 
تســـير بخطـــوات متتاليـــة وتعبر عـــن توجه 
سياســـي يســـعى إلحداث قطيعة مع القاهرة، 
مقابـــل التحالـــف مـــع إثيوبيا وقطـــر وتركيا 
والتنظيم الدولي لإلخوان املســـلمني، وتنطوي 
علـــى محاولة لتصويـــر مصر علـــى أنها عدو 

حقيقي للسودان.
وأوضح أن احلملة ترمي أيضا إلى إحداث 
نوع مـــن التعبئة الداخلية إلبعاد املعارضة عن 
أزمات حزب املؤمتر الوطني احلاكم، ومحاولة 
جمـــع شـــمل الشـــعب الســـوداني ضـــد ”عدو 

خارجي“.

وعلمـــت ”العرب“ من مصادر دبلوماســـية 
أن لـــدى القاهـــرة خيـــارات كثيرة للـــرد على 
الســـودان، لكن ال تريد استخدامها في الوقت 
الراهن، ألنها تعول على الطرق الدبلوماسية، 
وال تريـــد االجنـــرار وراء معارك تشـــغلها عن 
اخلارجية،  وحتدياتهـــا  الداخليـــة  همومهـــا 
وأنها تعطي أولوية مللف مكافحة اإلرهاب بكل 

روافده.
وأحملـــت املصادر إلـــى أن القاهـــرة لديها 
غصة سياســـية من اخلرطوم التي لم تتوقف 
عن اســـتقبال قيـــادات إخوانية على أراضيها 

وتوفر لهم مالذات آمنة.
وحـــذرت املصـــادر مـــن أن عـــدم توقـــف 
االتهامات الســـودانية قد يضطر القاهرة إلى 
تغيير نهجها، واســـتخدام طرق دبلوماســـية 
وأخرى خشـــنة لـــردع احلكومة الســـودانية، 
ملمحة إلى أن األجواء الدولية ميكن أن تسير 

في غير صالح السودان.

القاهرة تسعى الحتواء األزمة املتصاعدة مع الخرطوم

هاني رسالن:

هناك توجه سياسي 

سوداني يسعى إلحداث 

قطيعة مع القاهرة

تعزية

الزميل جورج سمعان شقيق الفقيد وعائلته
الدكتورة نداء شماس معلوف ابنة شقيقته وعائلتها

أيمن أصفري الرئيس التنفيذي لشركة بتروفاك وإدارتها في لندن
يتقبلون التعازي بالمرحوم

The Garden Room, Jumeira Carlton Tower,

Cadogan Place, London SW1X 9PY

 الرئيس التنفيذي السابق للشركة غدا الجمعة 26 مايو الجاري
من الساعة الخامسة بعد الظهر إلى الساعة التاسعة مساء في

املهندس مارون سمعان

} دمشــق – يســـتمر التنافـــس بـــني الواليات 
املتحـــدة األميركية من جهة والنظام الســـوري 
وداعميه اإليرانيني من جهة ثانية على أشـــده 
للســـيطرة علـــى املثلـــث احلدودي الســـوري- 
أهميتـــه  إلـــى  بالنظـــر  العراقـــي،  األردنـــي- 
اجليوسياســـية، وتأثيـــره الكبيـــر على احلل 

النهائي في البالد.
وال يبدو أن الضربة التي تلقاها النظام في 
8 مايو اجلاري عبر مقاتالت أميركية ردعته عن 

هدفه بالتقدم صوب هذا احملور.
وتؤكد أوســـاط قريبة من دمشق أن اجليش 
الســـوري وامليليشـــيات اإليرانية التي تؤازره 
يســـتمران فـــي التقدم في جنوب شـــرق البالد 
حيـــث أنهما باتا علـــى بعد 30 كلـــم من قاعدة 
التنـــف (تبعـــد 20 كلم على احلـــدود العراقية) 
التـــي توجد فيها قـــوات أميركيـــة وبريطانية 

ونرويجية وفصائل من املعارضة السورية.
وهنـــاك على ما يبدو ضوء أخضر روســـي 
للنظـــام وتلـــك امليليشـــيات، وهو ما عكســـته 
تصريحـــات وزير اخلارجية ســـيرجي الفروف 
الثالثـــاء والتي حذر من خاللهـــا من مقاربات 
لتقســـيم ســـوريا في إشـــارة إلـــى التحركات 

األميركية في هذا الشطر.
وقال الفروف ”ال ميكننا حل قضايا ســـوريا 
عبـــر تقـــدمي مقاربـــات تقســـم البالد بـــدال من 
توحيدها، وال ســـيما إذا كانت تلـــك املقاربات 

تقسم البالد طائفيا عن قصد أو غير قصد“.
وقبلهـــا كانـــت موســـكو قد أبدت اســـتياء 
من الغـــارة األميركية التي اســـتهدفت القوات 
السورية التي اقتربت من قاعدة التنف، وأكدت 
فـــي وقت الحق أنها تلقت تعهدا من واشـــنطن 

بعدم تكرارها.
وفي مقابل تقـــدم النظام الســـريع باجتاه 
املثلث احلـــدودي عززت الواليـــات املتحدة من 
حضورها العسكري في هذه الرقعة اجلغرافية 
حيـــث أكدت صحيفة ”إيزفيســـتيا“ الروســـية 
أن واشـــنطن ولندن أرســـلتا خـــالل يومي 20 
و21 مايو 150 عســـكريا مـــن قواتهما اخلاصة 
مجهزيـــن بكامل العتاد القتالـــي، وكلفوا بدعم 

فصائل املعارضة في هذه املنطقة.
ويشـــكل هذا املثلث أهمية خاصة بالنسبة 
للنظام الســـوري فعبره متر إمدادات األسلحة 
للميليشـــات التي تقاتل معه، فضال عن أنه جد 
استراتيجي بالنســـبة للمشروع اإليراني الذي 
يهدف إلى مـــد حزام أمني ينطلـــق من العراق 

مرورا بسوريا وصوال إلى لبنان.
وحســـب كبير الباحثني في مركز الدراسات 
العربيـــة فـــي معهد االستشـــراق، قســـطنطني 
تروفيتســـيف، فإن الوضع في جنوب – شـــرق 
ســـوريا متوتر جدا، ويتفاقم أكثر لعدم وضوح 

خطط اجلانبني.

القوى المتصارعة بسوريا 

تتنافس على مثلث الموت



} بغــداد - أجبر الّدوي اإلعالمي الذي أحدثه 
تحقيـــق غربي مصـــّور كان قد أظهـــر ارتكاب 
القوات المشـــاركة في حملة اســـتعادة مدينة 
الموصـــل من تنظيم داعـــش النتهاكات خطرة 
بحـــّق أهالـــي المدينـــة، حكومة بغـــداد على 
العـــدول عـــن تجاهل تلـــك االنتهـــاكات وفتح 
تحقيق بشـــأنها، اعتبـــره كثيرون شـــكليا ال 
يتعّدى الهدُف مـــن ورائه تجّنب الحرج، وذلك 
اســـتنادا إلى تجارب سابقة حيث لم تعلن أي 
نتائج لتحقيقات في انتهاكات مماثلة شهدتها 
مناطق عراقية أخـــرى رغم مضّي فترة طويلة 

على فتحها.
وعلى ســــبيل المثال، ماتــــزال االنتهاكات 
التــــي مورســــت ضّد أهالــــي مدينــــة الفّلوجة 
بمحافظة األنبــــار، والتي وصلت حّد الخطف 
والتعذيــــب والقتــــل علــــى الهوية، مســــّجلة 
ضــــّد مجهولين، وما يزال مصيــــر العديد من 
الضحايا غير معروف رغم مضّي ســــنة كاملة 
على انتهاء معركة استعادة المدينة من تنظيم 
داعش بمشــــاركة ميليشــــيات شــــيعية يعرف 

الجميع أّنها المسؤولة عن تلك االنتهاكات.
ودفع ذلك ”مركز جنيــــف الدولي للعدالة“ 
إلى توجيه رســــالة إلــــى المفّوض الســــامي 
لحقوق اإلنسان في األمم المتحّدة يلفت فيها 
نظر المنّظمة والمجتمــــع الدولي عموما إلى 
وجــــوب الدفع نحو فتح تحقيــــق نزيه وعادل 
فيما سماه المركز ”مذبحة الفلوجة“، لتحديد 

الجناة وتحقيق العدالة للضحايا.
وأمــــر وزيــــر الداخليــــة العراقــــي قاســــم 
األعرجــــي، األربعــــاء، بالتحقيق فــــي ما راج 
بشأن تعذيب قوات األمن لمدنيين وقتلهم بدم 

بارد خالل حملة الموصل.
وجــــاء ذلك بعد رواج تقرير نشــــرته مجلة 
ديــــر شــــبيغل األلمانيــــة األســــبوع الماضي 
وتضّمن صــــورا تظهر آثار تعذيــــب التقطها 
مصــــور مســــتقّل رافــــق إحدى وحــــدات فرقة 
التدخل الســــريع التابعــــة للداخلية العراقية، 

أثناء قتالها بالموصل.
اتهمــــوا  محتجزيــــن  الصــــور  وأظهــــرت 
باالنتمــــاء لتنظيم داعش يتدلون من الســــقف 
وكتــــب  ظهورهــــم.  وراء  مقيــــدة  وأياديهــــم 
الصحافــــي قائــــال ”إن الســــجناء خضعــــوا 
وتعرضــــوا  المــــوت  إلــــى  أفضــــى  لتعذيــــب 

لالغتصاب والطعــــن“. وقال المصور إنه أراد 
في بادئ األمر توثيق بطولة القوات العراقية 
التــــي تحارب تنظيم داعش، لكن جانبا مظلما 

للحرب تكشف تدريجيا أمامه.
وأضــــاف أن الجنــــود الذيــــن كان يعمــــل 
معهم ســــمحوا له بأن يشــــهد وقائع التعذيب 
ويصورها، مبّينا أّنه فّر من العراق مع أسرته 

حرصا على سالمته.
وفرقة الرّد الســــريع هي أحد أجهزة األمن 
الحكوميــــة التــــي يدعمها التحالــــف الدولي 
بقيادة الواليات المتحدة، وشــــاركت بفعالية 
فــــي قتال داعش بمدينة الموصل التي لم يبق 
منها تحت ســــيطرة التنظيم ســــوى عدد قليل 
من أحياء الجانب الواقع على الضفة الغربية 

لنهر دجلة الذي يقسم المدينة نصفين.

وقـــال بريـــت ماكغورك مبعوث واشـــنطن 
لدى التحالف الدولي عبر تويتر إّن ”الوحدات 
التـــي ال تلتزم بمعايير حقوق اإلنســـان تضّر 
بتضحيات افرادها وال بد أن تخضع  للتحقيق 
والمحاسبة“ في إشارة إلى تقرير دير شبيغل.
واتهمت فرقة الرّد السريع المجّلة األلمانية 
بنشر تقرير يســـتند إلى ”صور مفبركة وغير 

حقيقية“.
ومنـــذ حـــّل القـــوات العراقيـــة علـــى يد 
االحتالل األميركي سنة 2003 باتت تلك القوات 
تعانـــي مشـــاكل تنظيمية ترّتبـــت على عملية 
إعادة تشكيلها التي توصف بالمرتجلة وغير 

المهنية.
وعلـــى ســـبيل المثال لم يســـلم تشـــكيل 
القوات من االعتبارات الطائفية التي أصبحت 

متحّكمـــة فـــي كل مفاصـــل الدولـــة العراقية، 
وتّم دمـــج الكثير من العناصـــر صلبها بعيدا 
عـــن معيـــار الكفاءة وعلـــى ســـبيل المجاملة 

والمكافأة.
المواليـــة  الشـــيعية  األحـــزاب  أّن  وبمـــا 
إليـــران هـــي المتحّكـــم الفعلـــي فـــي مقاليد 
الســـلطة بالعـــراق، فـــإن زمام قيـــادة القوات 
المســـلحة العراقية تّم تسليمه لكبار الضباط 

والمسؤولين الشيعة.
ويؤّكـــد عراقيـــون أّن ”طائفيـــة“ القـــوات 
العراقية وعدم مهنيتها كان من أبرز أســـباب 
فشـــلها في صـــّد زحـــف تنظيم داعـــش على 
المناطق العراقية صيف ســـنة 2014، وفي عدم 

تعاون الكثير من سكان المناطق معها.
وجاء في بيان لـــوزارة الداخلية العراقية، 
األربعـــاء، ”أوعـــز وزيـــر الداخليـــة للقائمين 
بالتحقيق بالتحري الواضح والنزيه.. التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحق المقّصرين إن أثبت 

التحقيق ذلك“.
داعـــش  تنظيـــم  علـــى  الحـــرب  وطيلـــة 
المتواصلـــة فـــي العـــراق منـــذ ســـنة 2014، 
كانت تتوارد معلومات كثيـــرة بعضها موّثق 
بالصور والشهادات عن انتهاكات بحّق سكان 
المناطق التي تدور الحرب فيها، تنسب جّلها 
لميليشـــيات شـــيعية وحتى لعناصر طائفية 

ضمن القوات النظامية.
الجنـــاة  تحديـــد  مهمـــة  يصّعـــب  ومـــا 
ومعاقبتهـــم أن الميليشـــيات ذاتها ممســـكة 
بزمـــام الســـلطة في أهـــم مؤسســـات البالد. 
وعلـــى ســـبيل المثـــال فـــإن قاســـم األعرجي 
وزيـــر الداخليـــة الـــذي أمـــر بالتحقيـــق في 
انتهـــاكات الموصل ليس ســـوى قيـــادي في 
ميليشـــيا بـــدر إحـــدى أقـــوى الميليشـــيات 
الشيعية المنخرطة في الحرب ضمن ما يعرف 

بالحشد الشعبي.

} الريــاض - أعلنت كّل مــــن المملكة العربية 
الســــعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والكويــــت، دعمها الكامل لإلجــــراءات األمنية 
التي اتخّذتها مملكة البحرين في بلدة الدراز 
بشــــمال غرب البالد، حيث فّضت قوات األمن 
تجّمعا غير مرّخص حول مســــكن رجل الدين 
الشــــيعي عيسى قاسم المدان في قضية جمع 
أموال بشــــكل غير قانوني وتبييضها وطمس 
مصدرهــــا، بعد أن شــــّكل ذلــــك التجّمع طيلة 
أشــــهر ما يشــــبه البؤرة الخارجة عن ســــلطة 
الدولــــة ومالذا لمطلوبيــــن للعدالة في جرائم 

خطرة من ضمنها التوّرط بأعمال إرهابية.
وجــــاء الموقــــف الخليجــــي الصــــارم في 
دعمه إلجــــراءات حفظ األمن واالســــتقرار في 
البحرين، ليقطــــع الطريق على حملة إعالمية 
وسياسية شرسة قادتها طهران ضّد المنامة، 
واســــتخدمت فيهــــا بشــــكل رئيســــي أذرعها 
في المنطقة العربية من ميليشــــيات شــــيعية 

وأحزاب طائفية.
وأعادت هذه الحملة إلــــى األذهان ما كان 
رافق إدانة رجل الدين الشيعي السعودي نمر 
النمر من قبل قضــــاء المملكة بتهمة اإلرهاب 
وتنفيذ حكــــم اإلعدام فيه، من ضجيج أحدثته 
إيــــران وأذرعها، أفضــــى إلى االعتــــداء على 
مقري بعثتين دبلوماســــيتين سعوديتين على 
األراضــــي اإليرانية وانتهى بقطــــع العالقات 

الدبلوماسية بين طهران والرياض.
وينظــــر خليجيون إلى رجال دين شــــيعة 
عرب من أمثال عيســــى قاســــم ونمــــر النمر، 
تســــّخر ســــلطتها  باعتبارهم ”مجّرد أدوات“ 
االعتباريــــة في خدمة مشــــروع إيراني خطير 
هادف لشــــق مجتمعات الخليج على أســــاس 
طائفي وافتعال ”هوية“ داخلها عابرة للحدود 
البلدان وتقوم على اســــتبدال الــــوالء للوطن 

بالوالء للطائفة.
ونّفــــذت قــــوات األمن البحرينــــي الثالثاء 
حملة واســــعة النطاق في الدراز، قالت وزارة 

الداخلية البحرينية إنها أوقعت خمسة قتلى 
في صفوف مجاميع مسّلحة حاولت التصّدي 
لرجال الشــــرطة الذيــــن وقعــــت إصابات في 
صفوفهم، كما أسفرت عن اعتقال 286 مطلوبا 

للعدالة.
وعلى الفور انطلقت أحزاب وميليشــــيات 
شــــيعية في العراق ولبنان على رأسها حزب 
الله في حملة ضّد المنامة عكستها تصريحات 
سياســــية وتقارير إعالمية لم تستثن الشتائم 
والتهديــــدات، فيمــــا جاء الموقــــف الخليجي 
الداعــــم للبحريــــن بمثابة رّد صــــارم على ذلك 

التصعيد.
وقال مصدر مســــؤول في وزارة الخارجية 
الســــعودية في تصريح نشــــرته وكالة األنباء 
الرســــمية ”واس“ األربعــــاء إن الرياض تؤيد 
”اإلجــــراءات التــــي تتخذها مملكــــة البحرين 
في ســــبيل الحفــــاظ على أمنها واســــتقرارها 

وسالمة مواطنيها والمقيمين بها“.
الســـعودية  دعـــم  المصـــدر  ذات  وأكـــد 
”لإلجـــراءات التـــي اتخذتها األجهـــزة األمنية 
البحرينية في قرية الـــدراز بهدف حفظ األمن 
والنظام، والتصدي لكافة المحاوالت اإلرهابية 

التي تهدف إلى زعزعته والمساس به“.
وتابــــع ”أمن واســــتقرار مملكــــة البحرين 
الشــــقيقة جزء ال يتجــــزأ من أمن واســــتقرار 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية ودول مجلس 

التعاون الخليجي“.
وفــــي موقــــف مطابق للموقف الســــعودي 
شــــددت وزارة الخارجيــــة اإلماراتية في بيان 
على أن ”أمن واســــتقرار البحرين يعّد جزءا ال 
يتجزأ من أمن واستقرار دولة اإلمارات ودول 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية“.
وأكد البيان ”رفــــض دولة اإلمارات وجود 
جيوب الفوضى واإلرهاب المدعومة خارجيا 
في البحريــــن وترحيبها بإجــــراءات المملكة 

لبسط سلطة القانون على منطقة الدراز“.
وصاغت الكويت على لســــان سفيرها في 
البحرين الشــــيخ عزام مبارك الصباح موقفا 
مماثــــال للموقفين الســــعودي واإلماراتي من 
أحــــداث الــــدراز اعتبرت فيــــه ”أن أمن مملكة 
البحرين جــــزء ال يتجزأ من أمن دولة الكويت 
بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي 
بشــــكل عام“، معّبرة عن تأييدها لـ“اإلجراءات 

التي اتخذتها المملكة (في الدراز) لحفظ أمنها 
واستقراها وآخرها اإلجراءات التي اتخذتها 
األجهزة األمنية لحفظ النظام العام والســــلم 
األهلــــي وتطبيق القانون وإزالــــة المخالفات 

والتجاوزات وإرجاع الوضع الطبيعي“.
ووجــــدت إيران في إدانة عيســــى قاســــم 
وفض التجّمع حول مقّر إقامته بالدراز فرصة 
لشــــن حملة على المنامة ومن خلفها أبوظبي 
والريــــاض التي احتضنت مؤّخــــرا قمما غير 
مســــبوقة، خليجية عربية إســــالمية أميركية، 
شهدت أوســــع إدانة من نوعها ألنشطة إيران 

المزعزعة لالستقرار والداعمة لإلرهاب.
ومثلمــــا هــــو معتــــاد اســــتخدمت طهران 
أذرعهــــا فــــي المنطقــــة حيث تظاهــــر المئات 
من شــــيعة العــــراق، األربعاء، أمام الســــفارة 
البحرينيــــة فــــي بغــــداد وقنصليــــة المملكة 
في مدينــــة النجف ورفعوا شــــعارات معادية 

لعواصم الخليج.

وقال عمار الحكيم الــــذي يرأس التحالف 
المكّون من األحزاب الشــــيعية الرئيســــية في 
العــــراق ”نتابع بقلق عميق التصعيد الخطير 
في مملكة البحرين وتمنينا أن تجنح األجهزة 
المختصــــة في البالد إلى تهدئة األوضاع عبر 
اتخاذ سلسلة من اإلجراءات التي تعزز الثقة 

مع الشعب البحريني“.
كما صدر عن التحالف بيان طالب الحكومة 
البحرينية بإيقاف إجراءتها تجاه من سماهم 
بـ“علماء الدين“ ال سيما عيسى آل قاسم الذي 

نعته ذات البيان بالوسطي والمعتدل.
المعــــروف  اللبنانــــي  اللــــه  حــــزب  وكان 
بمواقفــــه الحاّدة تجاه مملكة البحرين وأغلب 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي عموما قد 
ســــبق جميع األذرع اإليرانية إلى شــــّن حملة 
على ســــلطات المنامة بمجّرد صــــدور الحكم 
على قاســــم ومبادرة القــــوات البحرينية إلى 

فض تجّمع الدراز.

ورّد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة، عبر تويتر مطالبا الحكومة 
اللبنانيـــة بلجم ”حســـن نصراللـــه“ أمين عام 
تصريحاتـــه،  مســـؤولية  تحّمـــل  أو  الحـــزب 

باعتباره شريكها في السلطة.
وقـــال الوزيـــر في تغريـــدة لـــه ”الحكومة 
اللبنانية تتحمل مسؤولية تصريحات شريكها 
حـــزب الله، وزعيمـــه اإلرهابـــي المعتوه التي 

تسيء لمملكة البحرين“.
وشـــمل رّد الوزيـــر أيضا نظيـــره اإليراني 
جواد ظريف ناصحا إياه بـ“المطالعة لتوسيع 
آفاقه ومعارفه“، قائـــال ”أنصحه أن يبدأ قراءة 
لوليتـــا فـــي طهـــران“، في إشـــارة إلـــى كتاب 
الروائيـــة واألكاديميـــة اإليرانية آذار نفيســـي 
الذي تفّصل فيه الكاتبـــة المنفية إلى الواليات 
المتحـــدة عـــذاب الحيـــاة اليومية فـــي إيران 
واضطهاد المرأة بشـــكل خـــاص، والذي حقق 
رواجا عالميا بعد ترجمته إلى أكثر من 32 لغة.

موقف خليجي مضاد لحملة إيرانية على المنامة: أمن البحرين خط أحمر
[ تأييد سعودي إماراتي إلجراءات حفظ األمن في الدراز  [ رجال دين عرب شيعة يستخدمون لنحت هوية طائفية عابرة لحدود الدول
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أخبار

احلملة اإليرانية املنّســــــقة على مملكة البحرين إثر إدانة القضاء البحريني لعيســــــى قاسم 
وفض التجّمع غير القانوني بقرية الدراز، تســــــتعيد أجواء احلملة التي كانت أعقبت إدانة 
رجل الدين الشــــــيعي الســــــعودي منر النمر وإعدامه، لكن في ظــــــروف مغايرة يبدو فيها 
املوقف اخلليجي أكثر قّوة إزاء إيران التي رّسخت قمم الّرياض األخيرة صورتها  كعضو 

شاذ باملجتمع الدولي.

«هناك قناعة دولية بأن النظام اإليراني داعم لإلرهاب ومهدد الســـتقرار وأمن املنطقة ويجب 
الضغط عليه ليتوقف عن تكوين ودعم امليليشيات اإلرهابية}.

مشعل السلمي
 رئيس البرملان العربي

«بنـــاء عالقات جيدة مع بغداد أفضل من وجود عالقة أشـــبه بالعالقة بني املؤجر واملســـتأجر.. 
الفرصة السانحة أمام كردستان اآلن ليس لها مثيل على امتداد التاريخ}.

نيجيرفان البارزاني
 رئيس وزراء إقليم كردستان العراق

ضجيج معهود

بداية الرحلة نحو المجهول
للمشاركة والتعقيب
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◄ بحث الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي مع الرئيس 

الصربي توميسالف نيكوليتش، خالل 
زيارة األخير لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، األربعاء، ”تعزيز عالقات 
الصداقة والتعاون بين البلدين وعددا 

من القضايا ذات االهتمام المشترك“.

◄ أعلنت وزارة الخارجية األسترالية، 
األربعاء، عن إطالق سراح أسترالي 
ظّل مختطفا في اليمن طيلة سبعة 

أشهر ونقله إلى سلطنة عمان 
المجاورة، فيما قالت الخارجية 

العمانية إّن إطالق سراح المختطف 
تّم بمساعدة مسقط وبالتنسيق مع  

جهات يمنية.

◄ سقط الخميس سبعة عراقيين بين 
قتلى وجرحى في انفجار عبوتين 
ناسفتين في أماكن تجارية بحيي 

الكاظمية والمعالف بالعاصمة 
العراقية بغداد.

◄ أعلنت القوات الموالية للرئيس 
اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، 
األربعاء، سيطرتها على مقر فرع البنك 

المركزي شرقي مدينة تعز بجنوب 
غرب اليمن، بعد ثالثة أيام من المعارك 

ضد مسلحي جماعة الحوثي وقوات 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

◄ قال مصدر أمني عراقي، األربعاء، 
إن تنظيم داعش أعدم 13 مدنيا 

بتهمة محاولة فرارهم من منطقة 
سيطرته بالجانب الغربي من مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى، فيما 

قامت القوات العراقية بتطويق 
حي ”الجزائر“ في الجانب الشرقي 

المستعاد ونفذت عملية دهم وتفتيش 
بحثا عن مطلوبين.

باختصار بغداد تعدل عن تجاهل االنتهاكات باملوصل وتفتح تحقيقا شكليا

الشيخ خالد بن أحمد: 
على بيروت لجم حسن 

نصرالله أو تحمل مسؤولية 
تصريحاته

مركز حقوقي دولـــي يطالب األمم 
املتحـــدة بالدفع نحـــو فتح تحقيق 
نزيه وعـــادل بمذبحة الفلوجة عاما 

بعد ارتكابها

◄



صابر بليدي

} اجلزائر - ترك الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة، باب التأويالت مفتوحا، أمام تشكيل 
الحكومـــة الجديدة، بعدما قـــرر تعيين رئيس 
وزراء جديد، دون الكشـــف عـــن باقي الوزراء، 
حيث عين وزير الســـكن والمدينة عبدالمجيد 
تبون، خلفا لعبدالمالك ســـالل، في مبنى قصر 
الدكتور ســـعدان، ما يؤشر إلى حسم جزء من 
الجدل المشـــتعل في الســـاحة المحلية، وترك 

البقية لما ستفرزه التوازنات داخل السلطة.
وأعلن بيان للرئاســـة الجزائرية األربعاء، 
تعييـــن تبون، رئيســـا للوزراء خلفا لســـالل، 
ودعوة الوزراء الذين شـــاركوا في االنتخابات 
التشـــريعية، للعودة إلـــى مناصبهم األصلية 
فـــي الحكومة، فـــي انتظار الكشـــف عن هوية 

الحكومة القادمة نهاية هذا األسبوع.
وكان اسم تبون، من األسماء المتداولة في 
األوساط السياسية واإلعالمية، إلى جانب عدة 
أســـماء أخرى، لكن بحظوظ أقـــل من احتفاظ 
عبدالمالك سالل بمنصبه، بالنظر إلى التزكية 
السياســـية التي كان يتلقاها سالل باستمرار 
من طـــرف قيادة حزب جبهة التحرير، صاحب 

األغلبية في البرلمان الجديد (161 مقعدا).
ورغم انتماء تبـــون إلى حزب األغلبية، إال 
أنه يميل إلى الجانب التكنوقراطي في شؤون 
التســـيير، حيث لم يالحظ عليـــه انخراطه في 
السجاالت السياســـية والحزبية، ولم يترشح 
لخوض غمار االنتخابات التشريعية األخيرة، 
حيث ظـــل بعيدا عـــن الخوض في المســـائل 

واألضواء السياسية.
وكان تبـــون، محل ثقة بوتفليقة في تفعيل 
قطـــاع الســـكن والبنـــاء بالنظر إلـــى مردوده 
االجتماعـــي والخدماتي، بعـــد التعثرات التي 
اعترضت مشروع إنجاز مليوني وحدة سكنية 
في مختلف المخططات الخماسية، حيث عينه 

على رأس القطاع منذ العام 2013.
ويضفي تعيينه في قصر الدكتور سعدان، 
البعـــد التكنوقراطـــي الـــذي أراد بوتفليقـــة 
إضفاءه على الحكومـــة القادمة، رغم الخلفية 

السياسية من أجل مواجهة تحديات المرحلة 
القادمـــة، المثقلة بضغط األزمـــة االقتصادية 

وتداعياتها على الجبهة االجتماعية.
كمـــا يمكن أن يكون رســـالة مـــن بوتفليقة 
للـــرأي العام وللطبقة السياســـية والشـــركاء 
األجانب، على التخلص من سالل، الذي اقترن 
اســـمه بحالة االحتقان االجتماعي والسياسي 
التـــي خيمـــت علـــى البـــالد طيلة الســـنوات 

األخيرة.
وافتقد ســـالل في الكثير من المحطات إلى 
شروط التوافق واالنسجام بين أعضاء الطاقم 
الحكومـــي، حيث فشـــل في احتـــواء خالفات 
حكومتـــه، وفي فـــرض االنضبـــاط والتحفظ 
الالزميـــن في تســـيير مختلـــف القطاعات، إذ 
كشـــفت تصريحـــات أخيـــرة لوزراء الســـكن 
والمالية عن تخبط وحتى تسيب غير مسبوق.

ويعـــول بوتفليقـــة، علـــى تفعيـــل الجهاز 
التنفيذي عبر تعييـــن تبون، والدفع بالملفات 
الحساسة إلى األمام، لتالفي ضياع المزيد من 
الوقـــت، في تحقيق انتقال اقتصادي وكســـب 

التفاف الشـــارع الجزائري حول الحكومة، في 
مواجهة التدابير غير الشعبية.

عـــن  االســـتغناء  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
خدمـــات ســـالل، رغـــم كل المؤشـــرات التي 
كانت ترشـــحه لخالفة نفسه، جاء في أعقاب 
الســـقطات التي ســـاهمت في حالة االحتقان 
االقتصـــادي واالجتماعي، وال ســـيما إعالنه 
فـــي ذروة الحملـــة االنتخابيـــة األخيرة، عن 
وقف الحكومة لبرنامج الســـكن، بسبب شح 

الموارد المالية.
كما ارتبط تواجد سالل، بظروف اقتصادية 
غير مواتية منذ العام 2014، وبفشله في إنتاج 
خطاب رسمي يحتوي تداعيات األزمة، ويضع 

الشارع الجزائري أمام الحقائق الجديدة.
الواســـعة  الشـــعبية  المقاطعـــة  ومثلـــت 
لالنتخابات التشـــريعية األخيـــرة، التي فاقت 
65 بالمئة، والشـــبهات التي طالت االستحقاق 
االنتخابي، فرصة للتخلص من ســـالل ليكون 
رســـالة طمأنة من الســـلطة للشـــارع وللطبقة 

السياسية.

ويرى مالحظـــون أن تعيين رئيس الوزراء 
الجديد علـــى رأس الحكومة المنتظرة، يوحي 
بشـــكل كبير إلى طبيعـــة المرحلة االجتماعية 
واالقتصادية القادمة، قياســـا بما أبداه تبون، 
خـــالل إشـــرافه بالنيابة علـــى وزارة التجارة 
خلفا للراحل بختي بلعايب، من صرامة وجدية 
في إنفاق رصيد العملة الصعبة، والتحكم في 

النشاط التجاري.
وكان تبـــون، فـــرض قيـــودا صارمة، على 
نشـــاط التجـــارة الخارجيـــة، وإطـــالق آليات 
محاربة الفســـاد وتهريب العملة الصعبة عبر 
بوابة االســـتيراد من الخارج، وارتبط اســـمه 
بما بات يعرف بـ“سياسة حصص االستيراد“ 
التي طالت المواد الكمالية وبعض األنشـــطة 

المنتجة في الداخل.
وذهبت قراءات أولية لالستغناء المفاجئ 
عن عبدالمالك سالل، رغم االنطباع الذي أوحت 
لمشـــاورات سياســـية لتشكيل  به مباشـــرته 
الحكومة الجديدة مع الطبقة السياسية، بأنه 
ســـيخلف نفســـه في قصر الدكتور ســـعدان، 
إلى أن التوازنات والمعطيات داخل الســـلطة 

حسمت لغير صالحه.
وشـــكلت التزكية السياســـية لقيادة حزب 
جبهـــة التحريـــر الوطني للرجل، اســـتعجال 
الجناح المؤيد لســـالل داخل الســـلطة عملية 
االســـتحواذ والتفرد بالمرحلة الجديدة، وهو 
األمر الـــذي كان محل امتعـــاض رئيس حزب 

التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى.
بمضـــض  تعامـــل  قـــد  أويحيـــى،  وكان 
مع المشـــاورات السياســـية، وانتقـــد طريقة 
وخلفيـــات إدارتها، وهو ما عبـــر عنه برفض 
االنتقـــال إلى قصـــر الحكومة لمقابلة ســـالل 
لمناقشـــة المســـألة، مما اضطر األخير للتنقل 

إلى مكتبه في مبنى رئاسة الجمهورية.
وال يســـتبعد مراقبـــون، أن يكـــون رحيل 
سالل، بداية لترحيل وجوه رسمية وسياسية 
فـــي الحزب الحاكـــم، بعد اســـتعجال جناحه 
عمليـــة خالفـــة بوتفليقة في قصـــر المرادية، 
وتوظيفـــه لالنتخابـــات التشـــريعية من أجل 

تثبيت مواقعه تحسبا لالستحقاق الرئاسي.

} تونــس - تشـــير اإليقافات التي طالت ثالثة 
رجـــال أعمال أحدهم مرشـــح ســـابق لرئاســـة 
الجمهوريـــة، وضابـــط فـــي الجمـــارك، إلى أن 
االحتقـــان في محافظة تطاويـــن جنوب تونس 
ليـــس عفويا وتقف وراءه أطـــراف تصدت لهم 

الحكومة في إطار معركتها على الفساد.
وتم بموجب قانون الطـــوارئ المطبق منذ 
أكثر من عـــام ونصف إلقاء القبض على كل من 
شـــفيق جراية وياسين الشـــنوفي ونجيب بن 
إسماعيل، ورضا العياري المسؤول بالجمارك 

ووضعهم تحت اإلقامة الجبرية.
وقـــال مصـــدر حكومي رفض الكشـــف عن 
هويتـــه إن الموقوفيـــن توّرطـــوا فـــي قضايا 
فســـاد وتهريب وفي المس باألمن القومي عبر 
التحريـــض وتمويـــل احتجاجـــات وتظاهرات 
مناهضة للحكومة في محافظة تطاوين جنوب 

تونس.
وحاولت ”العرب“ االتصال بجهات حكومية 
لتوضيح أســـباب اإليقافات، لكنها فضلت عدم 

التصريح.
وتعيـــش محافظـــة تطاويـــن الحدودية مع 
ليبيـــا منذ حوالي شـــهرين احتقانا اجتماعيا، 
ارتفعت وتيرته في نهاية أبريل الماضي، عندما 
قرر عدد مـــن العاطلين عن العمل االعتصام في 
منطقة كامور الصحراويـــة لقطع الطريق على 
النفطيـــة المنتصبة في  الشـــركات  شـــاحنات 
المحافظـــة. وطالب المحتجون بتشـــغيل 1500 
معطـــل فـــي الشـــركات البتروليـــة المنتصبة 
بمدينتهـــم و3 آالف عاطـــل فـــي شـــركة البيئة 
والبســـتنة، ورصد 100 مليـــون دينار لصندوق 

التنمية الخاص بالجهة.
وتقدمـــت الحكومة بمقترح وصفه مراقبون 
فـــي خضـــم األزمـــة  المؤلمـــة“  بـ”التنـــازالت 
االقتصادية التي تمر بها البالد. وقالت مصادر 
رســـمية حينئذ إن العرض يتمثل في الموافقة 
علـــى توفير ألـــف موطن شـــغل هذه الســـنة، 
و500 موطن شـــغل السنة القادمة في الشركات 
البتروليـــة، و2000 موطـــن شـــغل فـــي شـــركة 

البيئة والبســـتنة، وتخصيص 50 مليون دينار 
لصندوق التنمية بالجهة.

وحظي المقترح وفق وزير التشـــغيل عماد 
الحمامي، بموافقة أغلبية الشـــباب المعتصم، 
ما أعطى انطباعـــا بقرب انتهاء األزمة، قبل أن 
تقوم أقلية رفضت فض االعتصام وقامت بغلق 
مضخة للنفط السبت الماضي، ما دفع الجيش 

والحرس الوطني (الدرك) للتدخل.
وشـــهدت المدينـــة االثنيـــن احتقانـــا غير 
مسبوق، حيث اشتبك المحتجون ألول مرة مع 
قوات األمن عندما حاولوا الوصول إلى مضخة 
النفط التي أعاد الجيش تشـــغيلها، لغلقها من 

جديد.
وتطـــورت األحداث فـــي ما بعـــد حيث قام 
المحتجون بإحراق مقر األمن في المدينة وعدد 
من الســـيارات الحكومية. وقال مراقبون عقب 
ما شهدته المدينة من أعمال عنف إن ما يحدث 
في المدينة رغم ما قدمته الحكومة من تنازالت 
مؤلمة غايته ليســـت التنمية كمـــا يبدو وإنما 
يهدف إلضعـــاف الدولة خدمة لإلرهاب ولحفظ 

مصالح المهربين والفاسدين.
كمـــا تهـــدف االحتجاجات أيضا بحســـب 
متابعيـــن، لتأجيـــل النظر في مشـــروع قانون 
المصالحة المثير للجدل، الذي يهدف للعفو عن 
عدد من رجال األعمال المورطين بالفســـاد في 

نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
واتهمـــت الحكومة التونســـية على لســـان 
الحمامـــي أطرافـــا سياســـية ورجـــال أعمـــال 
بالوقـــوف وراء االحتجاجـــات. وقال الحمامي 
إن لـــدى الحكومـــة إثباتـــات مؤكـــدة وموثقة 
حول وجود أطراف تقـــف وراء تأجيج الوضع 
من بينهـــا أطراف سياســـية تســـتعد لخوض 

االنتخابات الرئاسية.
الدولـــة  وزيـــر  كورشـــيد  مبـــروك  وقـــال 
المكلف بالشـــؤون العقارية مســـاء الثالثاء إن 
”بعض“ المشـــاركين في أعمـــال عنف وتخريب 
ومواجهات مع قوات األمن حصلت االثنين في 

تطاوين ”ينتمون إلى شبكات فساد كبرى“.
وأضاف كورشيد في تصريحات تلفزيونية 
إن ”الفاسدين الذين يخوضون معاركهم بإرادة 
وعزيمة هذا الشـــباب (في إشـــارة إلى الشباب 

المعتصم) يجب أن نتصدى لهم“.
وكانت مجموعة األزمات الدولية قد حذرت 
ل: فســـاد  في تقريـــر بعنـــوان ”االنتقال المعطَّ

مـــن ”تنامي نفوذ رجال  ومناطقية في تونس“ 
بالمناطق  الظل فـــي التحركات االحتجاجيـــة“ 

الداخلية التونسية.
ولفتت المنظمة إلى أن ”بارونات االقتصاد 
الموازي وخصوصا التهريب“ على الحدود مع 
ليبيـــا والجزائر راكموا ”مليـــارات الدوالرات“ 
بعد اإلطاحة بنظام زين العابدين بن علي مطلع 
2011، وأن بعضهم ”ســـاند“ احتجاجات عنيفة 

بالمناطق الداخلية.
برئاســـة  التونســـية  الحكومـــة  ورفعـــت   
يوســـف الشـــاهد مـــن جهودهـــا فـــي مكافحة 
الفســـاد والتهريـــب اللذيـــن نخـــرا االقتصاد 
التونســـي. وأدرجت الحكومـــة محاربة ظاهرة 
الفســـاد في البالد مـــن ضمـــن أولوياتها وقد 
أعلن عنها الشـــاهد، خالل خطابه أمام مجلس 
نواب الشعب في الجلسة التي خصصت لمنح 

حكومته الثقة، في شهر أغسطس الماضي.
ونجحت قوات األمن والجيش طيلة األشهر 
الماضيـــة في إحبـــاط عمليات تهريب للســـلع 

بالماليين من الدينـــارات في مختلف المناطق 
وال سيما المنطقة الجنوبية.

لكن معارضين للشـــاهد اتهمـــوه باالكتفاء 
برفع شـــعارات محاربة الفســـاد، حيث تقتصر 
العمليـــات علـــى مالحقـــة صغـــار المهربيـــن، 
وطالبوه بفتح ملفات الفساد الكبرى التي يقف 

وراءها رجال أعمال ومسؤولون في الدولة.
إال أن مراقبيـــن يبـــررون تأجيـــل االنطالق 
الفعلـــي في محاربة الفســـاد، لعدم االنتهاء من 
صياغـــة القوانيـــن الالزمـــة، كمـــا أن المعركة 
تتطلب جمع بيانات متعلقة بشـــبكات الفســـاد 

الكبرى في البالد.
وقوبلت الخطوة الحكومية بترحيب محلي 
واســـع من قبـــل منظمـــات المجتمـــع المدني، 

وأحزاب سياسية في السلطة والمعارضة.
وقال يوسف بلقاســـم المسؤول في منظمة 
”أنـــا يقظ“ الفرع التونســـي لمنظمة الشـــفافية 
الدوليـــة ”لقد فوجئنا وســـعدنا فـــي آن واحد، 

بتوقيف أسماء كبيرة من بارونات الفساد“.

ووأوضـــح ”فوجئنا ألننا كنا نعتقد أن هذه 
البارونات اشترت لنفسها حصانة بعدما مولت 
الحمالت االنتخابية لألحزاب الحاكمة اليوم“.

أول  هـــذه  تكـــون  أن  ”نتمنـــى  وأضـــاف 
خطـــوة جدية نحو إعالن الحرب على الفســـاد 
والفاسدين مثلما صرح رئيس الحكومة عندما 
تســـلم مهامـــه (فـــي 2016)، وليـــس مجرد حلم 
ســـرعان ما ينتهي، أو محاولة لـــذر الرماد في 
العيـــون أو لتهدئة االحتجاجـــات الحالية في 
تطاويـــن ومناطق أخرى“. ودعـــا األمين العام 
لحركة مشروع تونس محسن مرزوق إلى إعالن 
”هدنة سياســـية وقتية كبادرة حســـن نية حتى 
يلتف التونســـيون حول الرايـــة الوطنية ضد 

العابثين باألمن الوطني وشبكات الفساد“.
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محسن مرزوق:
من الضروري إعالن هدنة 

سياسية ليتحد التونسيون 
ضد العابثين بأمن الوطن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ انُتخب سعيد بوحجة (79 عاما)، 
النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني 

الحاكم في الجزائر، مساء الثالثاء، 
رئيسا للمجلس الشعبي الوطني 

(الغرفة األولى للبرلمان) لوالية من 
خمس سنوات.

◄ خرجت مساء الثالثاء دوريات تابعة 
لمنطقة الكفرة العسكرية جنوب ليبيا 

للبحث عن طائرة استطالع من نوع 
سمركيت تابعة لقوات الجيش الليبي 

فقد االتصال بها.

◄ قال الوزير الجزائري للشؤون 
المغاربية واالتحاد األفريقي وجامعة 
الدول العربية، عبدالقادر مساهل، إنه 

يتعين على المجتمع الدولي تقديم 
إسهامات فعالة لليبيين دون التدخل 

في شؤونهم.

◄ قررت الدائرة الجنائية المختصة 
في القضايا اإلرهابية بمحكمة تونس 

االبتدائية تأجيل النظر في قضية 
اغتيال المعارض القومي محمد 

البراهمي بعد النظر في المطاَلب 
الشكلية التي تقدم بها القائمون بالحق 

الشخصي.

◄ حثت منسقة األمم المتحدة 
للشؤون اإلنسانية ماريا ريبيور على 
تمكين وصول المساعدات اإلنسانية 

لألشخاص المتضررين في جنوب 
ليبيا.

◄ انفجر لغم أرضي داخل مقر إدارة 
الجوازات بمدينة بنغازي شرق ليبيا، 
خالل تفقد مجموعة من أعضاء اإلدارة 

المبنى إلخراج الطابعات، ما أدى 
إلى مقتل نقيب تابع لمشاة البحرية 

وإصابة 3 آخرين.

باختصار

تونس تتصدى لمتهمين بالفساد تورطوا في تمويل احتجاجات تطاوين
[ السلطات توقف رجال أعمال ومسؤوال في الجمارك بتهمة زعزعة االستقرار  [ الخطوة الحكومية تلقى ترحيبا شعبيا وسياسيا واسعا

[ بوتفليقة يطمئن الرأي العام بالتخلص من سالل أحد مسببي االحتقان السياسي واالجتماعي

القت حملة اإليقافات التي نفذتها السلطات التونسية في حق عدد من رجال األعمال، في 
إطار احلرب على الفساد، ترحيبا محليا واسعا من قبل منظمات املجتمع املدني وأحزاب 

في السلطة واملعارضة.

الشباب وسيلة الفاسدين للحفاظ على مصالحهم

«العالقـــات المغربية اإلماراتية ممتازة بل هي من أفضل العالقات، ونحن نعتبر المغرب شـــريكا أخبار
استراتيجيا وعالقتنا على كافة المستويات حقيقة ممتازة من القمة إلى القاعدة».

أحمد عبدالرحمن اجلرمن
مساعد وزير اخلارجية للشؤون السياسية اإلماراتي

{أعمال العنف األخيرة التي شهدتها ليبيا استفزاز متعمد يهدف إلى تعطيل اتفاقات أبوظبي 
وإعادة اآلفاق الناشئة لتسوية داخل ليبيا إلى مرحلة الصفر}.

سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

تعيني تبون يفرض طابع التكنوقراط على الحكومة الجزائرية الجديدة

مسؤولية بحجم الوطن

المصالحة االقتصادية في تونس: 
اختيار تفرضه ضرورة بلوغ االستقرار
ص ٦
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{لقـــد روعتنا جميعـــا األحداث الرهيبة التي وقعت في مانشســـتر، يجب أال نســـمح لمن يريدون أخبار

إيذاءنا بأن يغيروا أسلوب حياتنا}.

بول نوتال
زعيم حزب االستقالل البريطاني

{هنـــاك أجهزة اســـتخبارات أبلغـــت األجهزة األمنيـــة المالطية بالتدخل الروســـي المحتمل في 

االنتخابات العامة القادمة، لكننا ال نملك أي دليل على ذلك}.

جوزيف موسكات
رئيس الوزراء املالطي

} لندن - يكشف هجوم مانشستر االنتحاري 
عن أوجه القصور التي تعتري االستراتيجيات 
البريطانية لمكافحـــة التطرف، وعقم البرامج 
الحكوميـــة التي رصدت لهـــا إمكانيات هائلة 
للحيلولة دون انجذاب الشبان المسلمين إلى 

الجماعات المتشددة.
وتســـتفيد جماعـــات إســـالمية متشـــددة 
مـــن مناخ الحريـــات في بريطانيـــا خصوصا 
والدول الغربية عموما لنشـــر أيديولوجياتها 

المتطرفة.
ويحـــذر خبراء فـــي األمن باســـتمرار من 
العبث الذي يمّيز برامج الحكومات البريطانية 
المتعاقبة في مكافحة التطرف، في ظل وجود 
مساحات شاسعة تستثمرها جماعات متطرفة 

”كتنظيم اإلخوان“.
ويؤكد هـــؤالء أن إدارة حرب حقيقية ضد 
اإلرهاب والتطرف يجب أن تتنقل إلى محاربة 
تلك الجماعات نفسها دون االكتفاء بإجراءات 
غير فعالة كالتضييق عليها أو تشديد الرقابة 

على مواردها المالية.
الحكومـــة  علـــى  إن  محللـــون  ويقـــول 
البريطانية بعـــد تعدد الضربات اإلرهابية في 
اآلونة األخيرة، تعميق تعاونها االستخباراتي 
مـــع دول رائـــدة في مجـــال مكافحـــة التطرف 
وتمتلك خبرات واســـعة في تفكيك التنظيمات 

اإلرهابية على غرار دول الخليج ومصر.
وعلى الرغم من التكتم الرسمي البريطاني 
تجـــاه منفـــذ عملية مانشســـتر، فـــإن العديد 
من وســـائل اإلعـــالم الليبية المحلية نشـــرت 
الكثير من التفاصيـــل بخصوص منفذ هجوم 

مانشستر سليمان العبيدي.
ولكـــن التكّتم البريطانـــي الرامي إلى منع 
تسّرب معلومات حساسة إلى جهات خارجية 
ُيمكنهـــا االســـتفادة ممـــا تحصـــل عليـــه من 
تفاصيـــل أو معلومات عبر اإلعالم، قوبل على 
الجانب الليبي بموقف آخر، بعد أن ربط موقع 
”المرصد الليبي“ بين والد االنتحاري الشـــاب 

الذي لم يتجاوز عمره 22 سنة، وبين الشبكات 
اإلرهابية التي حظيت في وقت ما بدعم غربي 
كبيـــر، وتحديـــدا الجماعة الليبيـــة المقاتلة، 
الفـــرع الرســـمي لتنظيـــم القاعدة فـــي ليبيا 
بقيادة رئيس المجلس العســـكري السابق في 

العاصمة طرابلس، عبدالحكيم بلحاج.
هـــو  األب  العبيـــدي  إن  الموقـــع  وقـــال 
القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة 
”أبوإســـماعيل“ أو رمضان بلقاســـم العبيدي، 
المعروف لدى أجهزة األمـــن البريطانية التي 

استقبلت العشرات من الفارين إليها.
ووفقا للموقع فقد صنفت األجهزة األمنية 
الليبية في عهد القذافي، ضمن عناصر تنظيم 
القاعدة، وهو من سكان منطقة قصر بن غشير 
بالعاصمـــة الليبية طرابلس قبـــل لجوئه إلى 
بريطانيـــا برفقة زوجته ليعـــود إلى بلده بعد 

سقوط نظام القذافي.
أن  الفرنســـية  الداخليـــة  وزارة  وذكـــرت 
االنتحـــاري، هو طالب جامعي ترك الدراســـة 

وله عالقات مؤكدة بتنظيم الدولة اإلسالمية.
وولد سلمان لعائلة ليبية مسلمة محافظة 
في مانشســـتر، ثالث أكبر المـــدن البريطانية، 
وقـــال مســـؤولون إنه معـــروف لـــدى أجهزة 
األمن البريطانية، وذكرت صحيفة ”فاينانشال 

تايمز“ أنه تحول إلى اإلسالم المتطرف.
وكان العبيدي يتردد على مســـجد في أحد 
أحياء مانشستر يرتاده الكثير من الطالب، أما 
والده فهو شخصية معروفة وكان يقيم اآلذان 
أحيانا. وأكد وزير الداخلية الفرنســـي جيرار 
كولومب لشـــبكة ”بـــي إف أم تي في“ أنه وفقا 
لما أوضحته أجهزة االستخبارات البريطانية 
للجانب الفرنســـي، فإن المشـــتبه به ”نشأ في 
بريطانيا وفجأة بعـــد رحلة إلى ليبيا ثم على 
األرجح إلى سوريا، أصبح متطرفا وقرر تنفيذ 
هـــذا االعتـــداء“. وقال إنه ”مـــن المحتمل“ أن 
يكون العبيدي تلقى مســـاعدة من أشـــخاص 
آخرين وأن عالقته بتنظيم الدولة اإلســـالمية 

الذي أعلن مسؤوليته عن االعتداء ”مؤكدة“.
وكشـــفت الشـــرطة البريطانية عـــن هوية 
العبيـــدي الثالثاء، بعد االعتـــداء الذي ارتكبه 
في نهاية حفل موســـيقي للمغنيـــة األميركية 

آريانا غراندي.
وأعلنـــت رئيســـة الوزراء تيريـــزا ماي أن 
”منفذ الهجوم يدعى ســـلمان رمضان العبيدي 

ولد ونشأ في بريطانيا“، واصفة االعتداء بأنه 
”شرير وجبان“.

وذكـــرت وزيـــرة الداخليـــة أمبـــر رود أن 
العبيـــدي كان معروفـــا لـــدى أجهـــزة األمـــن 
البريطانية، إال أنها لم تكشـــف عن المزيد من 
التفاصيل. وكانت عائلـــة العبيدي تعيش في 
منطقة فولوفيلد جنوب مانشســـتر لمدة عشر 
ســـنوات على األقل، بحســـب صحيفـــة ديلي 

تلغراف.
وداهمت الشـــرطة موقعا فـــي المنطقة في 
وقت سابق الثالثاء وقامت عناصرها بتفجيره 
للدخول. واعتقلت شـــابا (23 عاما) في جنوب 

المدينة على خلفية االعتداء.
ووصف بيتر جونز (53 عاما) أحد السكان 

المنطقة بأنها ”هادئة وآمنة“.
ويعيـــش فـــي مانشســـتر أكبـــر عـــدد من 
الليبيين يبلغ عددهم نحو 16 ألفا وفق ”بي بي 
ســـي“، وكانت مركز االحتفاالت بسقوط نظام 

القذافـــي عام 2011. وذكرت تقارير أن العبيدي 
هو الولد قبل األخير في العائلة وله شـــقيقان 

وشقيقة.
وكانـــت عائلـــة العبيـــدي مرتبطة بشـــكل 
وثيق بمسجد ديدزبيري الذي كان في السابق 
كنيســـة صغيرة في ضاحية فولوفيلد، قبل أن 
يشـــتريها عدد من المتبرعين الســـوريين عام 

.1967
إال أن شـــخصية بارزة من المسجد تدعى 
محمد ســـعيد صرحت لصحيفـــة ”الغارديان“ 
بأنه عندما ألقى خطبة في المسجد مرة العام 
2015 أدان فيها اإلرهاب، ظهرت الكراهية على 
وجه سلمان. وقال سعيد إن ”سلمان أظهر لي 

الكراهية بعد الخطبة“.
وأمام المسجد األربعاء قال أحد المصلين 
ويدعـــى أظهر محمود إن عائلة العبيدي كانت 
تعـــارض أي نوع مـــن أنواع التطـــرف. وقال 
”إنهم يعارضون مثل هذه األمور. إنهم ليســـوا 

متطرفيـــن“. وعن ســـلمان قـــال ”ال أعلم كيف 
أصبح متطرفا“.

وبـــدأ العبيدي دراســـة األعمـــال واإلدارة 
فـــي جامعـــة ســـالفورد فـــي مانشســـتر عام 
2014، بحســـب ما صرح مصـــدر لوكالة ”برس 
أسوشييشن“ لألنباء، إال أنه ترك الدراسة بعد 

عامين ولم يكمل دراسته.
ولم يســـكن في مقر سكن الجامعة كما أنه 
لم يتســـبب في أي مشاكل في الجامعة، كما لم 
يعرف عنه انتماؤه لجمعيات داخل الجامعة.

ونشرت السلطات البريطانية الجيش عند 
المواقـــع المهمة في البلـــد األربعاء للحيلولة 
دون وقـــوع هجمـــات بعدمـــا رّفعت مســـتوى 
التهديد إلى أعلى معدل عقب تفجير مانشستر 
وهـــو األعنف فـــي بريطانيا منـــذ يوليو 2005 
عندمـــا قتـــل أربعـــة انتحارييـــن بريطانيين 
مسلمين 52 شـــخصا في هجمات منسقة على 

شبكة المواصالت في لندن.

[ صحف ليبية: والد االنتحاري الشاب قيادي سابق في الجماعة الليبية المقاتلة  [ انتشار الجيش البريطاني لتأمين المقرات الحيوية
قصور كبير في االســــــتراتيجيات البريطانية ملكافحة التطرف، في ظل احتضان بريطانيا 
جلماعــــــات مصنفة على أنها إرهابية في عدد كبير من الدول كالتنظيمات اإلخوانية، فيما 

تؤكد وسائل إعالم ليبية ارتباط عائلة انتحاري مانشستر باجلماعة الليبية املقاتلة. 

هجوم مانشستر يكشف قصور استراتيجيات بريطانيا في مكافحة التطرف

ضرورة تبديل خطط مكافحة التشدد
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باختصار

◄ أظهرت إحصائيات جديدة أن 
الطائرات األميركية أسقطت قنابل على 
أفغانستان في أبريل أكثر من أي شهر 
آخر منذ 2012 بينما يضغط مسؤولون 

عسكريون أميركيون على الرئيس 
دونالد ترامب إلرسال اآلالف من الجنود 

اإلضافيين إلى هذا البلد.

◄ ألغى نواب ألمان زيارة إلى تركيا 
كانوا يعتزمون خاللها إجراء حوار 

مع نواب من المعارضة التركية وحكام 
أقاليم وجماعات حقوقية عن استفتاء 

الشهر الماضي، قائلين إن أنقرة رفضت 
توفير األمن لهم.

◄ أعلن تنظيم الدولة اإلسالمية 
مسؤوليته عن أول اعتداء انتحاري 

ينفذه في الصومال، فيما قالت الشرطة 
األربعاء إنه أوقع 5 قتلى في مدينة 

بوصاصو في شمال شرق البالد.

◄ رفض مستشار الرئيس األميركي 
دونالد ترامب السابق لألمن القومي 

مايكل فلين، الشخصية األساسية في 
قضية التدخل الروسي في االنتخابات 

األميركية، المثول أمام الكونغرس 
متذرعا بحقه في أن يلزم الصمت.

◄ يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون التقدم بطلب للبرلمان لتمديد 

حالة الطوارئ حتى نوفمبر المقبل، التي 
أعلنت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 

في باريس، وإقرار قانون جديد من أجل 
مكافحة ”التهديد اإلرهابي“.

◄ ألقت الشرطة األلمانية القبض على 4 
إسالميين مشتبه بهم في برلين األربعاء 

مع استعداد برلين لتجمعات ضخمة 
في نهاية األسبوع أهمها لقاء مشترك 

بين المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
والرئيس األميركي السابق باراك أوباما.

} بروكسل - أكد أربعة دبلوماسيين أوروبيين 
أن فرنسا وألمانيا ستتفقان على خطة أميركية 
لكي يضطلع حلف شـــمال األطلسي بدور أكبر 
في المعركة ضد المتشـــددين اإلسالميين خالل 
اجتماع مـــع الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
الخميس. وقال أحد الدبلوماسيين المشاركين 
في المناقشات ”حلف شمال األطلسي كمؤسسة 
سينضم إلى التحالف.. السؤال هو إن كان هذا 
مجرد تحرك رمزي استجابة للواليات المتحدة. 

فرنسا وألمانيا تعتقدان ذلك“.
ينـــس  للحلـــف  العـــام  األميـــن  واعتبـــر 
ســـتولتنبرغ أن اعتداء مانشســـتر يشـــير إلى 

ضرورة توصل الدول األعضاء إلى اتفاق لبذل 
المزيد من الجهود لمحاربة اإلرهاب.

وســـتتصدر مســـألة اإلرهاب جدول أعمال 
اجتماع الخميس في بروكسل الذي يأتي وسط 
انقسامات عميقة بشأن االنضمام إلى التحالف 
الـــذي تقـــوده الواليـــات المتحدة ضـــد تنظيم 

الدولة اإلسالمية في العراق وسوريا.
وقال ســـتولتنبرغ للصحافيين عشية القمة 
”أتوقـــع مـــن أعضـــاء حلـــف األطلســـي القيام 
بالمزيد لمحاربة اإلرهاب، وألسباب ليس أقلها 
وأسفر عن  الهجوم الذي رأيناه في مانشستر“ 

22 قتيال مساء االثنين.

ووصل ترامب إلى بروكسل األربعاء بعدما 
كان وصف الحلف بأنه ”عفا عليه الزمن“ كونه 

لم يركز على خطر التطرف اإلسالمي.
إال أنه خفف من لهجته الحقا ولكنه ال يزال 
يريد منـــه أن ينضم إلـــى التحالف ضد تنظيم 
الدولة اإلسالمية، معتبرا أن ذلك سيشكل بادرة 

مهمة لدعم الحملة في سوريا والعراق.
وانضمـــت جميـــع الـــدول الــــ28 األعضاء 
في الحلف األطلســـي إلى التحالـــف األميركي 
بشـــكل فردي ولكن انضمام الحلف ككل سيعزز 
التنسيق في الحرب ضد التنظيم المتطرف في 

سوريا والعراق، وفقا لستولتنبرغ.

وأضاف أن ”الهجوم الوحشي“ الذي ضرب 
مدينـــة مانشســـتر البريطانية وتبنـــاه تنظيم 
الدولة اإلسالمية يظهر أن خطر اإلرهاب ال يزال 

هو التحدي األبرز.
وقـــال ”يـــود العديـــد مـــن الحلفـــاء رؤية 
األطلســـي عضوا كامال فـــي التحالف الدولي“ 

الذي تقوده واشنطن.
ويوفـــر الناتو حاليا ”نظـــام اإلنذار المبكر 
والتحكـــم المحمـــول جـــوا“، وهـــي طائـــرات 
مراقبة تســـاعد في العمليات ضد تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. ويدرب كذلك ضباطا في العراق إال 

أنه يؤكد أن دوره يجب أن يبقى غير قتالي.

توسيع دور الحلف األطلسي في مكافحة اإلرهاب

الليبيـــة ســـبق  األمنيـــة  األجهـــزة 

أن صنفـــت والـــد االنتحـــاري ضمن 

عناصر تنظيم القاعدة قبل لجوئه 

إلى بريطانيا

◄

بلجيكيون يتظاهرون ضد الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البلجيكي قبل عقد قمة حلف األطلسي بالعاصمة البلجيكية بروكسل

نيجيريا تعترض 

شحنة أسلحة تركية

} الغــوس (نيجيريــا) - اعترضـــت اجلمـــارك 
النيجيريـــة في مرفأ الغوس شـــحنة كبيرة من 
األســـلحة قادمة من تركيا بعد خمسة أشهر من 
ضبط شـــحنة مماثلة، بحسب ما أعلن املتحدث 

باسم اجلمارك األربعاء.
وتعيـــد هذه األنباء اجلدل حول الدور الذي 
تســـعى تركيا إلى لعبـــه في القـــارة األفريقية 
عمومـــا وفـــي نيجيريا خصوصـــا، وهي التي 
تعيش متـــردا مســـلحا تقوده حركـــة جهادية 

متطرفة.
وقـــال املتحـــدث باســـم اجلمـــارك جوزف 
آتـــا األربعـــاء إنه ”بفضـــل معلومـــات أجهزة 
االســـتخبارات اعترض عمالؤنا شحنة أسلحة 
في مرفأ أبابا الغوس وعثروا على 440 بندقية، 

باإلضافة إلى قطع أخرى ألسلحة نارية“.
وأضـــاف آتا أن الشـــحنة كانـــت قادمة من 
لعدم كشـــفها  تركيـــا وأنها ُطليـــت بـ“الكلس“ 
مـــن قبـــل موظفـــي اجلمـــارك، كما أشـــار إلى 
توقيف مشتبه به وفتح حتقيق حول مالبسات 

الشحنة.
والكشـــف عن هذه الشحنة من األسلحة هو 
الثاني من نوعه في أقل من ســـتة أشهر، حيث 
ضبطت اجلمارك في يناير املاضي شاحنة على 
متنهـــا 661 بندقية على طريـــق قريبة من مرفأ 
أبابا (الغوس). ومت توقيـــف موظفي اجلمارك 

الثالثة الذين حتققوا من الشحنة في املرفأ.



[ الحل في التوافق وتغليب مصلحة البالد لتذليل الصعوبات  [ مشاريع المصالحة تعاني من عوائق لكنها تسعى إلى تجاوزها

المصالحة االقتصادية في تونس: اختيار تفرضه ضرورة بلوغ االستقرار
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في 
العمق

«أهم تعديل قمنا به في قانون المصالحة يتمثل في تركيبة لجنة المصالحة التي كانت ُتعّين من 
رئاسة الحكومة وهو ما يعطي مصداقية أكثر لعملها».

الطيب املدني 
نائب عن حركة نداء تونس

«مشـــروع قانون المصالحة فيه خرق واضح للدستور التونسي وقانون العدالة االنتقالية ووثيقة 
قرطاج التي انبثقت عنها حكومة الوحدة الوطنية الحاليةا».

عصام الشابي 
األمني العام للحزب اجلمهوري

الوضـــع  خضـــم  فـــي  طرحـــت   – تونــس   {
املضطرب الذي تعيش علـــى وقعه العديد من 
البلدان العربية مشـــاريع للمصاحلة الوطنية 
كحل لألزمـــات. لكن، ولئـــن اختلفت التجارب 
ونوعية املصاحلـــة املطروحة من بلد إلى آخر 
إال أنها تلتقي في خاصية مشـــتركة وهي تلك 
املتعلقة بعـــدم وضوح الرؤيـــة في خصوص 
فكـــرة املصاحلـــة املطروحة، وهـــل هي تعني 
مـــع احلرس القـــدمي فقط أم  فقـــط ”مراجعة“ 
وقفة تشمل اجلميع وال تستثني حرس ما بعد 

الثورة؟
وفي حني أن املصاحلة قد تكون في الكثير 
من احلاالت عملية إنقاذ وبداية الطريق لبناء 
الدولـــة اجلديدة وجتـــاوز إخفاقـــات املاضي 
وحتقيـــق مصلحة البالد، فـــإن تباين املواقف 
والتجاذبات بني الســـلطة واملعارضة من جهة 
والنخبة السياسية مبختلف مصاحلها وعامة 
الشـــارع من جهـــة أخرى تفـــرغ املصاحلة من 
مضمونها وتصورها على أنها عودة لألنظمة 
القدميـــة ال ضرورة يفرضهـــا وضع البالد في 

مرحلتها االنتقالية.
أحدث مثال يطرح في ســـياق احلديث عن 
اجلدل في شـــأن قوانني املصاحلة، في فترة ما 
بعـــد الربيع العربي، ما تعيشـــه تونس اليوم 
مـــن اســـتقطاب واحتجاجات مردهـــا مقترح 
ملشـــروع قانون املصاحلة االقتصادية تقّدم به 
الرئيـــس الباجـــي قائد السبســـي أواخر عام 
2015. يعفـــو القانون في حـــال املصادقة عليه 
مـــن قبل البرملان عـــن نحو 400 رجـــل أعمال، 
و1500 من كبار املوظفني ووزراء ومحســـوبني 
علـــى نظام الرئيس األســـبق زين العابدين بن 
علـــي من الذين ثارت حولهم شـــبهات التعدي 

على املال العام.
يعتبر مؤيدو املصاحلة أن القانون املقترح 
خطوة رئيسية من أجل حتقيق أهداف الثورة 
من خالل استعادة ثقة املواطنني في مؤسسات 
الدولـــة وتعزيـــز ســـيادة القانـــون والتنمية 
العادلة، فيما يرى املعارضون أنه يتناقض مع 
بعض مبادئ الثورة ويغفل جانب احملاســـبة 

وهو مبثابة عودة لسياسات النظام السابق.

ضرورة اقتصادية

 في مناســـبات عدة، قال الرئيس التونسي 
إن ”املصاحلة االقتصادية هي خيار أساســـي، 
وإنها ستفســـح املجال خللق مناخ اســـتثمار 
داخلـــي وخارجـــي واخلـــروج مـــن الوضـــع 
االقتصـــادي الصعـــب“. ويؤكـــد مؤيـــدوه أن 
القانون ســـيكون ”دافعا للحركة االقتصاّدية“، 
الّتي ال تزال راكدة على الرغم مما شـــهدته في 
الربـــع األول من عام 2017 من حتســـن طفيف 
بتحقيق نسبة 2.1 باملئة، وفقا لبيانات املعهد 

الوطني لإلحصاء التونسي.
وال يؤدي االنقســـام بني مؤيـــدي القانون 
والرافضـــني إال إلى تعميق األزمـــة ويزيد من 

الضغط علـــى البالد، األمر الذي يفرض إيجاد 
حلـــول وســـط لتحقيـــق مصاحلة مشـــروطة 
هدفهـــا األول مصلحة البالد عبر تعزيز جهود 
احلكومة الستئصال الفساد وحتقيق االندماج 
االقتصادي في ظل ظرف اجتماعي واقتصادي 

محتقن.
ويـــرى رجـــل األعمـــال التونســـي رونيه 
الطرابلسي أن ”التأخير في معاجلة هذا امللف 
مـــن شـــأنه أن ينعكس ســـلبا علـــى االقتصاد 
الوطنـــي“، معربا عن تأييده لقانون املصاحلة 
االقتصادية لكن ضمن شـــروط محددة أبرزها 
االلتزام بتسديد األموال التي مت كسبها بطرق 

غير قانونية. 
وقـــال في تصريح لـ“العـــرب“ إن ”الوضع 
السياســـي واالقتصـــادي املرتبـــك في تونس 
مرحلة طبيعية في الفتـــرة االنتقالية، تتطلب 
املزيد من الوقت إلجنـــاح التجربة. وباحلوار 

ستعالج كل اإلشكاليات“.
يتصاعـــد اجلـــدل فـــي وقـــت حـــّذرت فيه 
مجموعة األزمات الدولية من استشراء ظاهرة 
الفســـاد والرشـــوة وتفاقم االقتصاد املوازي، 
محـــذرة مـــن اتســـاع الفـــوارق االجتماعيـــة 
(بـــني  اجلهـــوي  التهميـــش  واســـتفحال 

احملافظات). 
وأضافـــت املجموعة البحثيـــة الدولية أن 
التوترات السياســـية بـــني مؤيدي ومعارضي 
تونـــس  فـــي  االنتقاليـــة  العدالـــة  مسلســـل 
وتطبيقهـــا في امليدان االقتصـــادي تؤدي إلى 
تأخيـــر تنفيذ السياســـات الضرورية لتحفيز 

االقتصاد ومعاجلة مشكلة الفساد.
وطلـــب صندوق النقد الدولـــي واملنظمات 
الدولية إدخـــال تعديالت على القانون املقترح 
في ســـياق التزام الدولة التونســـية باحترام 
احلوكمة الرشـــيدة واملعايير الدولية حملاربة 

الفساد. 
وقال الطيب املدني، رئيس جلنة التشـــريع 
العام والنائب عـــن حركة نداء تونس إن ”أهم 
تعديل قمنا به في قانون املصاحلة، يتمثل في 
تركيبة جلنة املصاحلة، التـــي كانت ُتعنيَّ من 
رئاســـة احلكومة، ولكن وفق النسخة اجلديدة 
فإّنها ستكون تركيبة مستقلة ُيعّني أعضاؤها 
الهياكل املهنّية، وهو ما يعطي مصداقّية أكثر 

لعملها“.
وأضـــاف ”نحـــن واعون بضغط الشـــارع، 
ولكـــن القوانـــني ال تصاغ في الشـــارع، وإمنا 
في املجلس (البرملان)، الذي ســـيقرر املصادقة 
مـــن عدمها.. فهو قانون فيه نفس حزبي، ومن 
ميارس ضغطا في الشـــارع هو أيضا حزبي“. 
وتابـــع ”أردناه أن يكـــون قانونا ذا توافق من 
أغلب األحزاب، ومنحنـــا فرصة لألحزاب ذات 
األقلّية الّنيابّيـــة للتعبير عن رأيها، ألن الغاية 
هي الوصول إلى املصاحلة الشـــاملة“، مؤّكدا 

أّنه ”سيمرر خالل شهر رمضان“.
لكـــن، احمللل السياســـي كمال الشـــارني، 
اســـتبعد ذلك متوقعا التخلي عنـــه، وقال في 

تصريحـــات صحافيـــة إنه ”بالنظـــر إلى عدد 
مقاعـــد نـــداء تونس وحركة النهضـــة، قد يتم 
التصويـــت على هذا القانـــون، ولكن بالعودة 
إلى ضغط الشارع والرأي العام، فهناك رفض 
كبير لـــه بصفتـــه احلالّيـــة، وبالتالـــي توقع 

التخلي عنه“. 
واعتبر أنه ”مشـــروع ُبنـــي على مجموعة 
مغالطـــات؛ أهمها أن هؤالء ســـيحركون عجلة 
االقتصـــاد املتردي، وسيســـاهمون في الدورة 
املالّية، واالقتصادية مبجرد املصادقة على هذا 
القانون، وهو ما ليس له أي أســـاس علمي أو 

اقتصادي، ولم يقم على أي دراسة“.
فـــي املقابل، يؤّكد احمللل السياســـي فريد 
العليبـــي لـ“العـــرب“ أن املصاحلـــة اجلـــاري 
احلديث عنها في تونس ”ليســـت بني الشعب 
ومـــن أجرمـــوا في حقـــه على مـــدى عقود من 
الزمـــن وإمنا بـــني طرفني من أطـــراف النظام 
القائم، طرف ارتبط بنب علي وطرف ثان اعتلى 
ســـدة السلطة غداة 14 يناير 2011 لذلك تواجه 
تلك املصاحلة برفض شـــعبي في كل مرة يراد 

متريرها“.
وحتـــى تكون مصاحلـــة فعلية، يـــرى أنه 
”يجـــب إيجـــاد ظـــروف موضوعيـــة مواتيـــة 
وتتمثـــل أوال في تصفية احلســـاب مع النظام 
القدمي برمته سياســـيا واقتصاديا وقانونيا. 
وبخصـــوص االســـتفادة مـــن األمـــوال التى 
جتمعت بـــني أيدي بارونات الفســـاد فإنها ال 
تتطلب مصاحلة وإمنا متابعة قضائية تؤدي 
إلـــى جتريد هؤالء من الثـــروات التي حصلوا 
عليها بطـــرق ملتوية وتوظيفها في تشـــغيل 
املعطلني عن العمل وتنمية اجلهات احملرومة“.
ويذّكـــر حديـــث العليبي بتجربـــة جنوب 
أفريقيـــا حني كرس الراحل نيلســـون مانديال 

جهده للمصاحلة وخلـــق هوية وطنية جديدة 
للبالد، تاركا مســـؤولية االقتصـــاد إلى وزير 
ومحافـــظ البنـــك املركـــزي، وكان فـــي بدايـــة 
املصاحلـــة من البيض. وبدأت حكومة الوحدة 
الوطنيـــة، في عـــام 1994، في تنفيـــذ برنامج 
التعمير والتنمية ملكافحـــة اآلثار االجتماعية 
واالقتصاديـــة للفصـــل العنصري مثـــل الفقر 

ونقص عام في اخلدمات االجتماعية.
وجرى متويل مشـــاريع التعمير باألموال 
التـــي مت جمعها بطرق غيـــر قانونية، وكانت 
مفتاحـــا لتحقيق املصاحلة التـــي ال ُميكن أن 
تتحقق وسط شعور بالضيم. وفيما تبقى لكل 
جتربة خصوصيتها وشروطها إال أن اخلبراء 
يؤكدون أن الشـــروط العامة ألي مصاحلة هي 

نفسها.

الجدوى من املصالحة

يتســـاءل أســـتاذ اإلعـــالم محمـــد الفهري 
شـــلبي في تصريح لـ“العرب“، ”ماهي اجلدوى 
مـــن املصاحلة بعـــد إدانة اجلالد أو املســـؤول 
التجـــاوزات ومعاقبتـــه بالســـجن ودفع  عـــن 

التعويضات؟".
ليجيب بأنه ”ال معنى لهذا األمر مطلقا، في 
جنـــوب أفريقيا التي عانت من حقبة مظلمة من 
جرائم امليز العنصري لم يتعرض ســـوى ثالثة 
أشخاص للسجن من بني اآلالف من املسؤولني 
عـــن االنتهـــاكات، ألن املســـار االنتقالي انتهج 
مسارا للمصاحلة الوطنية بعيدا عن التشفي“.

وتشـــير مجموعـــة األزمـــات الدولية في ما 
يتعلـــق بالنمـــوذج التونســـي إلى أنـــه يتعني 
علـــى املعارضني واملؤدين لتقـــدمي تنازالت إذا 
أرادوا جتاوز هـــذا الصراع، أن تكون ضرورية 

تسوية ســـوء الفهم الناشئ عن ارتباط العدالة 
االنتقالية والدور املشروع الذي ميكن أن تلعبه 
في ما يتصـــل بالعدالة واملصاحلة باإلجراءات 
االرجتاليـــة التي مت تبّنيها خالل فترة ”العدالة 
الثوريـــة“، التـــي تعتبرها بعـــض املجموعات 
عمليات مالحقة على أســـاس غير سليم لرجال 

األعمال وكبار موظفي الدولة.
وبالنظـــر إلى الوضع االقتصادي املتدهور، 
ال تســـتطيع البـــالد انتظـــار توصيـــات جلنة 
احلقيقة والكرامة النهائية في عام 2019-2018. 
بل إن دور هذه الهيئة يعد محســـوما من وجهة 
نظر محمد الفهري شـــلبي، باعتبار أن مســـار 
تقدمها في دراســـة كل امللفات يؤكد اســـتحالة 

إكمال مهامها قبل نهاية عهدتها الزمنية.
ويشدد شـــلبي على أن ”نسق تقدم أشغال 
احلقيقـــة والكرامـــة يؤكد عـــدم قدرتهـــا على 
دراسة أكثر من 60 ألف ملف ومعاجلته قانونيا 
وإجرائيـــا قبـــل نهايـــة املـــدة القانونية، حتى 
وإن مت التجديد للهيئة لســـنة إضافية بحسب 
ما ينـــص عليه القانـــون، فإن الســـنة األخيرة 
ستخصص إلعداد التقارير اخلتامية حول عمل 

الهيئة وتصرفها املالي واإلداري“.
وأمام هذا الوضـــع، ترى مجموعة األزمات 
الدوليـــة أنه ســـيكون مـــن األفضل بالنســـبة 
للحكومـــة أن تدعم ســـن قانون ينّظـــم، في ظل 
ظروف معينة، وضع التونسيني الضالعني في 
الفســـاد والتهّرب الضريبي بـــدال من الدخول 
فـــي إجـــراءات مصاحلة مـــن شـــأنها أن توفر 
فرصا جديدة للمحســـوبية واالبتزاز، ســـيكون 
على هؤالء أن يوكلوا أمر أصولهم حملاســـبني 
عامني معتمدين، يتحملون املســـؤولية عن أي 
تصريحـــات زائفة، كأســـاس للتقييم الضريبي 

ودفع املبالغ املترتبة عليهم.
ومن أجل إنعاش االقتصاد، ينبغي أن يكون 
رجال األعمال قادرين على حترير أنفســـهم من 
إجـــراءات ”العدالـــة الثوريـــة“ التـــي يزعمون 
أنها اســـتهدفتهم على مدى السنوات املاضية. 
كما ينبغـــي أن يصبح بإمـــكان موظفي الدولة 
املتهمني باالختالس في ظل حكم النظام القدمي 
جعل أوضاعهـــم نظامية.ومبـــوازاة ذلك، على 
احلكومة أن تعجل بصياغـــة وتنفيذ إجراءات 
والفســـاد؛  والواســـطة  احملســـوبية  ملكافحـــة 
وإعطاء األولوية للحوار بني املناطق الداخلية، 
خصوصـــا بـــني رواد األعمـــال فـــي املناطـــق 
احلدودية، ومنطقة الســـاحل (اجلزء الشمالي 
من الساحل الشرقي) والعاصمة؛ ووضع آليات 

شفافية جديدة للعروض واملناقصات العامة.
وتخلـــص املجموعة الدولية إلى أنه ينبغي 
أّال يكون الهدف تعديـــل آلية العدالة االنتقالية 
القائمـــة علـــى أســـاس دســـتور ينايـــر 2014، 
بـــل إيجاد أرضية مشـــتركة تعـــزز ثقة النخب 
السياســـية فيها. وعلى عكس التصور الواسع 
االنتشـــار، فإن شـــأن جتديد الدعم السياســـي 
للحكومـــة ومواكبتها لهذا الدعـــم بإصالحات 
فورية ملنع انتشار الفساد أن يقّلص من مخاطر 
االستقطاب وأن يســـاعد على تفادي خيبة أمل 

التونسيني الكاملة من السياسة والثورة.

* شارك في إعداد التقرير: آمنة جبران- وكاالت

تطلع النفراجة تفتح األبواب المغلقة

تزامنا مع بدء مناقشــــــة مشــــــروع قانون املصاحلة االقتصادية أمام جلنة التشريع العام 
التابعة للبرملان ومن ثمة إحالته على اجللسة العاّمة، يتصاعد اجلدل في تونس بشأن هذا 
القانون، ما خّلف تســــــاؤالت عن حظوظ متريره واملصادقة عليه وال سيما مع ما يلقاه من 
معارضة في أوســــــاط املجتمع املدني وبعض األحزاب، وهل إقرار قانون للمصاحلة يعني 
ــــــالد وحتمية املرور من فوضى املرحلة  عــــــودة ملا قبل الثورة أم ضرورة يفرضها واقع الب

االنتقالية إلى مرحلة االستقرار؟

رونيه الطرابلسي: 
التأخير في معالجة هذا 

الملف من شأنه أن ينعكس 
سلبا على االقتصاد الوطني

الشاهد يضع إصبعه على الداء

} األحداث تتوالى بنسق متسارع في 
تونس تحديدا منذ خطاب الرئيس الباجي 

قائد السبسي الذي أعلن فيه ضرورة حماية 
المؤسسات المنتجة أمنيا وعسكريا، وتاله 

تصريح رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
الذي أمر بتطبيق القانون ومنع المحتجين 
في محافظة تطاوين، في الجنوب التونسي 

من تعطيل اإلنتاج في الحقول البترولية.
كل ذلك كان طبيعيا في ظل التجاذبات 

بين المحتجين والحكومة. ولكن سقف 
المطالب ارتفع. ولم يتورع بعض المحتجين 
على غلق إحدى مضخات النفط، ما سّرع من 
وتيرة األحداث التي انتهت إلى مقتل شاب 
من المحتجين اختلفت الروايات في هوية 

السيارة التي دهسته.
الوضع أصبح خطيرا ينذر باالنفجار. 

تناقضت التصريحات بين محّمل 
المسؤولية للحكومة في اعتمادها العنف 

لفض االعتصام وبين داعم لشرعيتها 
ولشرعية ما قامت به حفاظا على الثروات 

الطبيعية وهيبة الدولة.
االحتجاج بجميع أشكاله، حق يكفله 

القانون طالما حافظ على سلميته ولم 

يعرض أمن البالد إلى المخاطر. لكن ما 
حدث تجاوز السلمية. أغلقت مضخة النفط 
وفي ذلك تعطيل لإلنتاج ومساس بالثروة 
الوطنية. وحرقت بعض المقرات األمنية. 

وتصادم المحتجون مع رجال األمن. وعمت 
الفوضى.

وتتالت التصريحات المعقلنة 
والمحرضة في آن. هاجمت الجبهة 

الشعبية وبممثليها في مجلس نواب 
الشعب الحكومة بل وصل األمر إلى 

إفقادها صفة الشرعية لقيادة البالد وإدارة 
األزمة. وتموقعت بعض األحزاب في 

صف المحتجين وأعلنت عداءها الصريح 
للحكومة. بعض األحزاب األخرى بما فيها 
المنضوية تحت لواء االئتالف الحاكم لم 

تستطع أن تتموقع بل ترددت في إبداء 
موقف واضح مما يجري.

في ظل كل هذه التجاذبات اتخذت 
حكومة الشاهد خطوة جريئة في حركة 
مفاجئة للجميع، ففّعلت أهم مطلب من 
مطالب الثورة وهو مقاومة الفساد في 

مصادفة غريبة مع اغتيال أشهر القضاة 
الذين ضحوا بأنفسهم من أجل المبدأ وهو 
القاضي اإليطالي جيوفاني فالكوني الذي 

اغتيل في 23 مايو 1992 على يد المافيا، في 
حركة رمزية لها أبعاد عميقة حتى إن لم تكن 

مقصودة.

 وقع اعتقال مجموعة من رجال األعمال 
والعاملين بسلك الديوانة (الجمارك)؛ 

شفيق جراية ونجيب بن إسماعيل وياسين 
الشنوفي ورضا العياري وعبد السالم 

اليونسي، وآخرين.
االعتقاالت باركها الجميع ألنها تحقق 
أهم مطلب اجتماعي منذ ثورة 2011، ولكن 
اختيار التوقيت يطرح أكثر من استفهام. 

هل كانت بدافع الضغوط التي سلطت على 
الحكومة وإحساس يوسف الشاهد بأن 
المناورة السياسية لم تعد مجدية أمام 
تصاعد التوتر وخاصة بعد الصدامات 

األخيرة واستشهاد محتج؟ أم كانت خطوة 
موضوعية لرأب الصدع بين الحكومة ممثلة 
السلطة الشرعية في البالد وبين المحتجين 

ومن ورائهم الشرائح االجتماعية المهمشة 
في كل ربوع تونس؟ هل السعي العتقال من 

حامت حولهم شبهات فساد كفيل بإنقاذ 
الحكومة ومن ورائها األحزاب في االئتالف 

الحاكم؟
نعتقد بأن رئيس الحكومة يوسف 

الشاهد تحسس الجانب المسكوت عنه في 
التسيير السياسي واإلداري لدواليب الدولة. 

لم يختف الفساد يوما في الممارسات 
العادية، فما بالك بـ“المافيات“ التي تتربع 
على عرش الدوائر المالية ودوائر النفوذ 

اإلداري. خطوة جريئة وحكيمة للشاهد 
ولكن نرجو أال تكون مجرد رّد فعل أو 

”انعكاس شرطي“ لما يحدث من تطورات 
تتعلق بنسق االحتجاجات المتصاعد.

على األحزاب المشاركة في السلطة أو 
المعارضة أن تدعم هذه الخطوة لكي ال 

تكون األخيرة. بل لتكون القاطرة الرئيسية 
إلخراج البالد من عنق الزجاجة. على 
الجميع تأجيل المناكفات والمهاترات 

السياسية، والتوّحد في بوتقة المصلحة 
الوطنية. المستقبل يتأسس على مدى 

نجاعة الخطوات الجريئة حتى وإن كانت 
موجعة ومؤلمة. 

أخيرا نتساءل عن مصير مبادرة 
المصالحة االقتصادية في ظل هذه 

المعطيات الجديدة. ولكل حادث حديث.

عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

حكومة تفعل أهم مطلب من مطالب 
الثورة وهو مقاومة الفساد في 

خطوة جريئة وحكيمة نرجو أال تكون 
مجرد رد فعل أو انعكاس شرطي 

لالحتجاجات املتصاعدة
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مقايضة التجديد: والية خامسة لرياض سالمة مقابل إقرار قانون النسبية

قمم الرياض.. رؤية جديدة لشكل األحالف

} بــريوت – جنحت مجددا التخريجات التي 
ابتكرها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
احلكومـــة ســـعد احلريـــري في ضبـــط إيقاع 
التوتر الذي كان يهدد املســـار احلكومي على 
خافيـــة املوقف من مقررات قمة الرياض. وكان 
وزراء حزب الله يســـتعدون لطرح املوقف من 
إدانة احلزب الذي خرجت به القمة اإلسالمية 
اخلليجيـــة علـــى طاولـــة التـــداول احلكومي 
واملطالبة باإلعالن عن موقف واضح ومباشـــر 

من هذا املوضوع.
وبدا أن مجرد طرح املوضوع سيفجر أزمة 
مفتوحة لكن مت ضبط إيقاع التصعيد من خالل 
التأكيد الثنائي لرئيســـي الدولـــة واحلكومة 
علـــى أّن موقـــف لبنان من قمـــة الرياض ومن 
غيرهـــا محدد ســـلفا في خطاب القســـم وفي 
البيان الوزاري الذي نالت احلكومة الثقة على 
أساســـه. وأشاع هذا اإلعالن جّوا من االرتياح 
نتج عنه التوافق على التجديد حلاكم مصرف 

لبنان رياض سالمة لست سنوات.

تموضعات جديدة

احتـــدم في الفترة األخيرة الســـجال حول 
القانون االنتخابي حيث سجلت مواقف الفتة 
كانـــت أبرزها تراجـــع الرئيس ميشـــال عون 
عن رفضه املطلق للســـير في قانون الســـتني، 
وإعالنـــه عن اســـتعداده للقبول به في حال لم 
يتم التوافـــق على قانون جديـــد خالل الفترة 
املتبقيـــة من عمر املجلس النيابي الذي تنتهي 

واليته في 20 يونيو املقبل.
وكان الفتا أن حزب الله عّبر عن استمراره 
في طرح قانون النســـبية الكاملة في حني جّدد 
كل مـــن رئيس اجلمهوريـــة ورئيس احلكومة 
التأكيد علـــى إمكانية التوصل إلـــى التوافق 
حول قانون جديد. وبينما ارتفع عنوان النأي 
بالنفس عـــن الصراعات اخلارجية بدا أن هذا 
العنـــوان ال يحمـــل املعنى نفســـه عند جميع 

القوى السياسية.
وتتخذ صيغة تثبيت املعادالت القائمة عند 
حزب الله معنى التسليم بواقع إمساكه بزمام 

السلطة الفعلية في البلد. 
وينظر تيار املستقبل إليها بوصفها تؤمن 
له تثبيت موقعه احلالي دون أّي خســـارة، في 
حني أن األمر ليس نفســـه في ما يخص موقع 
القوى املســـيحية التـــي تعتبـــر أن املعادالت 

القائمة تنطوي على إيقاع ظالم لها وبتمثيلها.
وقرأت التحليالت السهولة الكبيرة التي ُاجنز 
فيهـــا التجديـــد لســـالمة الـــذي كان مرفوضا 
مـــن قبـــل الرئيس عـــون وحزب اللـــه بوصفه 
متهيدا لنشـــوء واقع جديـــد. وتتجلى عناصر 
هذا الواقع في ليونـــة احلزب في التعامل مع 
موضوع العقوبات وتأثيرها، من خالل وضع 
حاكم املصـــرف املتمتع بعالقـــات ممتازة مع 
األميركيني الذين يديرون معركة شرســـة ضده 

على رأس اإلدارة املالية في لبنان.
وال يغيب احتمال املقايضة عن التفسيرات 
املواكبة إلقـــرار عملية التجديد حلاكم مصرف 
لبنان رياض ســـالمة، إذ يتـــم إدارج املوضوع 
في إطار صفقة يتم من خاللها مقايضة مترير 
التجديد بالتوافق على إقـــرار قانون انتخاب 
على أســـاس النسبية الكاملة مع تعديالت في 

حجم الدوائر.
وكان النقاش انحصر في قانون النســـبية 
فـــي اآلونـــة األخيـــرة، وأبـــدت جـــّل القـــوى 
السياســـية ميال إلى التوافـــق حوله، في حني 
ظهر االرتباك في صفوف التيار الوطني احلر 
الـــذي كان قـــد أبدى حرصا علـــى لعب ثنائية 
املواقف بني رئيس الدولة ميشال عون ورئيس 

التيار الوطني احلر جبران باسيل.
وكان ميشال عون أعلن مرارا موافقته على 
طرح النســـبية، ثم عاد وتطابق في مواقفه مع 
طروحات جبران باســـيل في ما يخص املوقف 
مـــن القانـــون التأهيلي، قبل أن يعـــود ليعلن 
تطابقـــه مع موقـــف حزب اللـــه لناحية رفض 
حصـــول فراغ في املجلس النيابي بأّي شـــكل 
من األشكال، واحلرص على إجراء االنتخابات 
على أســـاس القانـــون النافذ في حـــال لم يتم 
التوصـــل إلـــى إقـــرار قانـــون جديـــد. وعمل 
احلزب مؤخرا على حتميل رئاسة اجلمهورية 
املسؤولية عن ما أسماه جترع ”كأس الستني“ 
في مناورة فســـرت على أنها  تهدف إلى الدفع 
في اجتـــاه تســـريع التوافق علـــى أحد صيغ 

قانون النسبية الكاملة.

تهديد الحضور املسيحي

يكشـــف املناخ الذي ساد بعد قمة الرياض 
عن استياء كبير في صفوف حزب الله من رّدة 
فعل وزير اخلارجية جبران باسيل، الذي أعلن 
إثر عودته إلى بيروت بعد مشـــاركته في القمة 
أنه لم يكن على علم بأن هناك بيانا ســـيصدر 

عنها وال باملواقف التي عّبر عنها البيان.
ونظر احلزب إلى إعالن باســـيل بســـلبية 
كبيرة. وشـــّن مناصـــروه حملة شرســـة ضد 
احلليـــف الـــذي قّصر فـــي واجـــب الدفاع عن 
احلزب، معتبرين أنه من غير املعقول أن يكون 
وزير خارجية لبنان ال يعلم أن بيانا سيصدر، 
وأن قمة بحجم قمة الرياض ســـتنهي أعمالها 
دون صدور بيـــان. وعمل احلزب على توظيف 
األزمة واستعملها كوسيلة للضغط على رئيس 

اجلمهورية ووزير اخلارجية.

وكانـــت احلصيلـــة وفـــق محللـــني هـــي 
مواقـــف الرئيس املتماهية متامـــا مع مواقف 
حـــزب الله بخصـــوص الفـــراغ، كمـــا يرّجح 
أن يكـــون احلزب قـــد جنح فـــي أن ينتزع من 
التيـــار الوطني احلر موافقـــة غير معلنة على 
الســـير في قانون النســـبية. وترتسم خارطة 
التحالفات والصراعات اجلديدة بشكل ال يبدو 
فيـــه التحالف بني حزب اللـــه والتيار الوطني 
احلر هو التحالف األقوى واألكثر قدرة على أن 

يترجم نفسه في أّي انتخابات نيابية قادمة.
يتصـــّرف حزب الله مـــع التيـــار الوطني 
احلـــر خصوصـــا ومـــع الثنائية املســـيحية 
عمومـــا بوصفـــه صاحب حقوق املســـيحيني 
وحاميهـــا. ويعتبر أن هـــذا امللف قد ُاجنز مع 
رئاســـة اجلنرال. وينظر إلـــى عناوين حقوق 
املسيحيني وصحة متثيل املسيحيني بوصفها 
مهاتـــرات يراد منهـــا اســـتغالل فائض كرمه 
للحصول على أكبر قدر من احلصص النيابية.
ويشـــير تعامل احلزب مع هـــذا املوضوع 
إلى أنه يســـعى إلى اإلمســـاك مبفاصل القرار 
املســـيحي من ناحية منع الثنائية من التحكم 
بكتلـــة نيابية كبيرة في أّي قانـــون انتخابي، 
وفصـــل حلفـــه مع التيـــار الوطنـــي احلر عن 
عالقتـــه مع القوات، إضافـــة إلى إصراره على 
حصول القوى السياسية األخرى اخلارجة عن 

فلك الثنائية على حصة وازنة.

تناغم حزب الله واملستقبل

ما يظهر على الســـطح ويبدو منسجما مع 
واقع الصـــراع الكبير املندلع في املنطقة يعلن 
أن التناغـــم املوضوعـــي القائـــم اآلن هو بني 

حزب الله وتيار املستقبل. 
وميكن االستشهاد على واقع نشوء تفاهم 
موضوعي بني حزب الله وتيار املســـتقبل من 
خالل مقارنة املواقف التي صدرت عن باســـيل 
الـــذي رفع حجة ”لو كنت أعلم“، وبني املواقف 
الصادرة عن تيار املســـتقبل والتي اســـتبقت 
جـــّو التصعيـــد املتوقـــع للقمـــة باإلعالن عن 
الرفـــض التـــام للنظر إلى حـــزب الله بوصفه 

حزبا إرهابيا.
وبينما ســـاد فـــي اآلونة األخيـــرة انطباع 
بنشـــوء حلف بـــارز بني التيـــار الوطني احلر 
وتيار املســـتقبل ملواجهة حـــزب الله، ظهر أن 
هـــذا احللف لم يكن ســـوى مناورة مشـــتركة 
يحـــاول كل طـــرف فيهـــا انتزاع مكاســـب من 
حـــزب الله. وســـرعان مـــا اجنلى غبـــار هذه 
املناورة كاشـــفا عن عدم قـــدرة التيار الوطني 
احلـــر على اللعب مع حزب الله بأّي شـــكل من 
األشـــكال، وعلى عودته الســـريعة إلى اعتماد 
منطق اســـترضاء احلزب في حني بدا أن تيار 
املســـتقبل قادر على املناورة مع احلزب، وعلى 
التوّصـــل معه إلـــى صيغة  مصالح مشـــتركة 
واسعة ضمن منطق ”ربط النزاع� التي يصف 
بها التيار عالقته باحلزب في اآلونة االخيرة.

ويشـــكل ملف النازحني السوريني العنوان 
األبـــرز ملنطـــق التناغـــم اجلديد حيـــث أّن من 
مصلحة احلزب التوصل إلى حل لهذه املشكلة 
الكبـــرى التـــي تهـــّدد حضـــوره الدميغرافي 
واألمنـــي، كمـــا أن تيـــار املســـتقبل ال ميكنه 
السير في مشاريعه وتنفيذ رؤيته االقتصادية 
ومتكـــني وضعه في لبنان فـــي ظل هذه األزمة 

احملتدمة.

وتشـــكل املعلومـــات الـــواردة عن شـــروع 
احلكومـــة في فتـــح قنوات تفاهم مـــع النظام 
الســـوري للتوافق حول الشـــروع فـــي عودة 
النازحني الســـوريني إلى املناطـــق التي باتت 
آمنـــة، أحد العناوين البـــارزة التي تؤكد على 
وجود نوع من املصالح املشـــتركة بني احلزب 

وتيار املستقبل.
وتذكـــر البعـــض من التحليـــالت أن حزب 
اللـــه لم ينس على اإلطـــالق املواقف التي كان 
اجلنرال عون قد اتخذها ســـابقا، وخصوصا 
لناحيـــة تأكيـــده فـــي العديـــد مـــن املفاصل 
األساسية أنه والد القرار 1559 الذي يدعو إلى 
ســـحب ســـالح احلزب. وأعاد املوقف الصادر 

عن قمة الرياض التذكير بهذا القرار.
وال يعنـــي احللف بـــني حزب اللـــه وتيار 
املســـتقبل الـــذي تفرضـــه اللحظـــة اللبنانية 
احلاليـــة أن األمـــور بـــني الطرفـــني ذاهبة في 
اجتاه تكامل وتوافق، بـــل ال يعدو األمر كونه 
تعبيرا عن املنطق الذي ارتضاه اخلارج إلدارة 
الصراع في الداخل اللبناني في هذه اللحظة. 
وتقتضـــي ضـــرورات الصراع الضبـــط العام 

ومحاولـــة انتزاع أكبر قدر من احلضور داخل 
تركيبـــة الســـلطة وأن يحافـــظ كل طرف على 

جمهوره وعلى مكاسبه.
وتتركـــب عناصـــر املعادلـــة بشـــكل يتيح 
حلـــزب اللـــه أن يكـــون فـــي واجهـــة مشـــهد 
الســـلطة اللبنانية بحيث ال ميكن تهديده دون 
تعريـــض البلد كله ملخاطر شـــديدة، وأن يتاح 
لتيار املســـتقبل احلفاظ على ساحته وتفعيل 
حضـــوره االقتصـــادي واإلعالمي. واخلالصة 
التـــي ميكن التوصل إليها تقـــول بوضوح إن 
احلضور فـــي الســـاحة اللبنانية غيـــر متاح 
ســـوى لألطراف املرتبطة باحملاور املتحاربة، 
مـــا يعنـــي أن املرحلـــة القادمـــة فـــي لبنـــان 
ستشهد خلخلة كبرى في احلضور املسيحي، 
وانحســـارا في تأثير التيـــارات املدنية ومنوا 

كبيرا في اخلطاب الطائفي.

يقـــول عســـكريون وسياســـيون  } عــامن – 
ودبلوماسيون وصحفيون في األردن إن القمم 
الثالث التي عقدهـــا الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب رفضـــت سياســـات النظـــام اإليراني 
وأعلنت أنها لن تقبله أو تشـــركه كعضو فعال 
في املجتمع الدولي واإلقليمي، ما لم يتخل عن 
سياســـته العدوانية وتهديده لشعوب املنطقة 

وتدخله بالشأن الداخلي ودعمه لإلرهاب.
أن  ويضيفـــون في تصريحـــات لـ“العرب“ 
إحـــدى النتائـــج املنتظرة عن تلـــك القمم هي 
نظرية الشراكة واإلسالم املعتدل التي ستكون 
فـــي جوهرهـــا، منطلقـــا حللـــول وإجنـــازات 
مالمـــح  علـــى  جديـــدة  تكـــون  أن  يفتـــرض 

السياسات االستراتيجية األميركية.
اجليـــش  أركان  رئيـــس  معـــاون  يعتبـــر 
العراقي األســـبق صبـــاح العجيلـــي أن ردود 
أفعـــال النظـــام اإليراني وحلفائـــه من أحزاب 
وميليشـــيات علـــى وقائع تلك القمم اتســـمت 
االتهامات  وتوجيـــه  والتحريـــض  بالتشـــنج 
الواهيـــة من جهـــة، والقلـــق والتخـــّوف من 
احلاســـمة  واملواجهـــة  االحتـــواء  سياســـة 

للسياســـة اإليرانية التوسعية والعدوانية من 
جهـــة أخرى. ويقول العجيلـــي، الذي صدر له 
مؤخرا كتـــاب بعنوان ”امليليشـــيات اإليرانية 
عابرة احلدود.. التهديدات واملخاطر“، ويعكف 
علـــى إصدار كتـــاب جديد عن االســـتراتيجية 
اإليرانية، إن أهم ما رشـــح عـــن القمم الثالث 
التوافـــق والتحالـــف العربي واإلســـالمي مع 
اإلدارة األميركيـــة اجلديدة علـــى نبذ اإلرهاب 
الـــذي يضرب املنطقـــة ومواجهتـــه مهما كان 

مصدره ونوعه وجتفيف مصادر متويله.
وستضع قمم ترامب في الرياض، في رأي 
العجيلي، حدا لنشاطات وتدخالت امليليشيات 
اإليرانية عابرة احلـــدود (العراقية واألفغانية 
والباكســـتانية واحلوثيـــة)، وحظرها لكونها 

تشكل تهديدا خطرا لألمن القومي العربي. 
وفي الوقت نفسه، ســـتعمل على تصنيف 
أدوات النظـــام اإليرانـــي املســـلحة: احلـــرس 
الثـــوري اإليرانـــي وحـــزب اللـــه اللبنانـــي، 

كمنظمات إرهابية. 
وعلـــى صعيد األحـــزاب العراقية احلاكمة 
املواليـــة إليـــران وميليشـــياتها الطائفية فإن 
الرسالة املوجهة إليها واضحة وال تقبل الشك 
أن تكف عن تبعيتها للنظام اإليراني، وتتوقف 
عن تنفيذ مخططاته التوسعية، ومتنع حتويل 
األراضـــي العراقية إلى منطلـــق للعدوان على 

دول اجلـــوار اإلقليمي. ويدعـــو معاون رئيس 
أركان اجليش العراقي األســـبق، الذي خاض 
حربـــا مع إيران في ثمانينـــات القرن املاضي، 
الدول العربية واإلســـالمية إلى اتخاذ مواقف 
أكثر حســـما بالتعامـــل مع النظـــام اإليراني 
موصيـــا  التوســـعي،  ملشـــروعه  والتصـــدي 
بضـــرورة حتويـــل االتفاقـــات والتفاهمـــات، 
خالل املرحلة الراهنة، إلى اســـتراتيجية عمل 

واضحة وإجراءات تنفيذية.
هذا التفـــاؤل بقمـــم ترامب جتـــد صداه 
لـــدى القيادي البعثي الســـابق محمد دبدب، 
الـــذي يؤكد أن النظام اإليرانـــي ال يصلح أن 
يكون شـــريكا للمجتمع الدولي، وألنه أصبح 
من مخلفات املاضـــي ومنتهي الصالحية في 

عصرنا.
ولذلـــك فهو ســـيتحمل خيبات مشـــروعه 
العدواني على األمتني العربية واإلســـالمية، 
معربا عـــن أمله فـــي أن املنطقـــة مقبلة على 

إحـــدى أهـــم مراحـــل التنميـــة االجتماعيـــة 
واالقتصادية، التي قد يكون العراق أحد أهم 

ساحاتها.
ويتوقع ســـفير العراق األسبق في األردن 
صباح ياسني أن تكون الفترة امتحانا صعبا 
وعســـيرا لإلرادات السياسية التي التقت في 
الرياض، وفي مقدمتها اختبارات ردع التمدد 
اإليرانـــي وإيقافه، ويأتي بعده اختبار إطفاء 
احلرائـــق في اليمن وســـوريا وليبيا، وثالث 
االختبارات إنهاء حالـــة الركود االقتصادي، 
الـــذي يغطي ســـماء املنطقة بعـــد انخفاض 

أسعار النفط.   
لكن هناك وجهات نظر أخرى تقترب قليال 
أو تبتعد عما مت طرحه، فالباحث في الشؤون 
السياســـية األردني محمود الضمور يرى أن 
التصـــدي إليران كان العالمة األبرز في كل ما 
صدر من قـــرارات وتصريحات وما اتخذ من 
قرارات وإجـــراءات في قمم ترامـــب، الهادفة 
إلـــى تأجيج الصراع الســـني الشـــيعي بني 
طهران واملراكز السنية في القاهرة والرياض 
وأنقرة، مشـــددا على أن قمـــم الرياض أكدت 
زعامة الســـعودية وقيادتها للعالم اإلسالمي 
بوجهه السني وقّزمت أطماع الدولة التركية 
ومحاوالتهـــا إلعـــادة نفوذهـــا فـــي املنطقة 

العربية.

أمـــا الصحافـــي األردني جهاد احمليســـن 
فيطـــرح وجهـــة نظـــر مختلفـــة هـــي أن قمم 
الريـــاض شـــكلت منعطفا تاريخيا في شـــكل 
عالقـــة الواليات املتحـــدة مع العالـــم العربي 
واإلســـالمي، ودخـــول أيديولوجيـــا جديـــدة 
بديلـــة لأليديولوجيـــات القومية واليســـارية 
(أيديولوجيا وسائل االتصال االجتماعي)، فما 
حـــدث في قمة الرياض، عمليا، كان إعادة بناء 
حتالفـــات منتصف خمســـينات القرن املاضي 
”حلف بغداد“، بصفـــة تراعي التغيرات اجليو 
استراتيجية في املنطقة، مع تغّير جوهري أن 
اجلميع في عالم اليـــوم تابعوا على هواتفهم 
النقالـــة احلدث، فضال عن الســـيل الهائل من 
الفضائيات، التـــي تبث أوال بأول، من مغادرة 
الطائرة الرئاســـية األميركية الواليات املتحدة 
وحتى هبوطها في مطار الرياض. ويوضح أن 
رؤية اليوم لشكل األحالف والقمم متغّيرة عن 

السابق.

اختيار آمن

أقــــــر مجلس الوزراء اللبناني في جلســــــة عقدها األربعــــــاء، التجديد حلاكم مصرف لبنان 
رياض ســــــالمة، املدعوم من رئيس احلكومة ســــــعد احلريري، لوالية خامســــــة مدتها ست 
ــــــي فرضتها مقررات قمة  ســــــنوات، في خطوة ينّزلها املتابعون في ســــــياق التوافقات الت
ــــــاض، وخصوصا ما يتعلق بإدانة حزب الله الذي حاول تعيني شــــــخصية أخرى في  الري

املنصب بسبب العقوبات املالية األميركية على حزب الله ودور املصارف في تطبيقها.

والصراعـــات  التحالفـــات  خارطـــة 

الجديـــدة ترتســـم بشـــكل ال يبدو 

فيه التحالـــف بني حزب الله والتيار 

الوطني الحر هو األقوى

◄

شادي عالء الدين
كاتب لبناني

سالم الشماع
كاتب عراقي

جهاد المحيسن: 

ما حدث في قمة الرياض 

كان إعادة بناء تحالفات 

خمسينات القرن الماضي 

صباح العجيلي: 

يجب تحويل االتفاقات 

والتفاهمات إلى إجراءات 

تنفيذية

في 
العمق

«نحن متضامنون في ما يتعلق بالسياســـة اللبنانية ومتضامنون كذلك حول ما قلته في خطاب 

القسم وما ورد في البيان الوزاري».

ميشال عون
الرئيس اللبناني

«االنتخابـــات النيابيـــة في لبنان ســـتجري قبل نهاية الســـنة الحالية ومســـار قانـــون االنتخابات 

ستتضح معالمه قبل ٢٩ مايو الحالي».

نهاد املشنوق
وزير الداخلية والبلديات اللبناني

مخاوف العقوبات األميركية 
تجدد والية حاكم مصرف لبنان

ص ١١
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} عندما ينقل ١٢٠ شابا متخرجا من إحدى 
الكليات العسكرية العراقية إلى باحة صحن 
اإلمام العباس بن علي في كربالء ألداء قسم 

التخرج وترديد عبارات تتعهد بالثأر من قتلة 
اإلمام احلسني ومالحقة أحفاد أحفادهم، 
وسط هتافات ”علي وياك علي“ وارتياح 

ممثلي املرجعية الشيعية بعمائمهم السوداء 
والبيضاء، الذين يتقدمون الصفوف ويسلمون 

شهادات التخرج للشباب في مشهد ال ضبط 
فيه وال انضباط، فإن هذا يعني أن اجليش 

العراقي لم يتعرض إلى االغتيال من احلاكم 
األميركي بول برامير فقط، وهو الذي أمر 

بحله في مايو ٢٠٠٣، وإمنا عمليات اغتياله 
ما زالت مستمرة، عبر حتويله إلى ميليشيات 

ذات والءات طائفية ال عالقة لها بالوطن 
والشعب.

وعندما يقاد أكثر من مئة متخرج من 
إحدى كليات القانون وهم يرتدون زي 

التخرج أو اللباس األكادميي (الروب) إلى 
مرقد أو مقام أحد األئمة ويقسمون برأسه، 

على تطبيق القانون والعدالة ضد أعدائه 
وكل من عادى أهل بيته، وهو قتل قبل ألف 

وأربعمئة سنة، ماذا يعني هذا؟ وكيف سيؤدي 
هؤالء املتخرجون مهامهم عندما يعينون 

قضاة ومحققني في احملاكم أو يشتغلون في 
احملاماة؟ وهم أقسموا على تطبيق قانون 
خاص ال يلتزم بأحكام القضاء وال يتقيد 

باإلجراءات التشريعية واحملاكمات األصولية.
وعندما يكرم رئيس جامعة حكومية، 

في حفل كئيب تغيب عنه البهجة ويسوده 
الصخب والتهريج، بخامت فضي منقوش عليه 
اسم اإلمام احلسني، تقديرا جلهوده في خدمة 

آل البيت، فإن ذلك يعني أيضا، أن التعليم 
في العراق، انحدر هو اآلخر إلى مستنقع 

الطائفية، ولم يعد قائما على العلم واألسس 
التربوية السليمة وتخريج أجيال من الطلبة 

الواعني واحلريصني على خدمة بلدهم.
والعجيب أن كل هذه املمارسات، التي 

يفترض أن تكون مفرحة وتغمرها املسرات 
والتفاؤل، حتدث في أجواء لطم على الرؤوس 

والصدور، ويحضرها ويشارك فيها نواب 
ونائبات، ومحافظون ومسؤولون كبار، في 

حتّد سافر ملشاعر وتقاليد وأعراف فئات 
ومكونات وطوائف أخرى، خصوصا وأن 

عشرات القنوات الفضائية تنقلها على الهواء، 
وميكن االطالع على مناذج منها على شبكة 

يوتيوب وعلى صفحات التواصل االجتماعي، 
والغريب أن املرجعية التي يصفها ممثلوها 

في خطبهم وتصريحاتهم، بأنها للجميع وفي 
خدمة الشعب العراقي دون استثناء، تشجع 
هذه األنشطة والفعاليات وتتبرع لها وتدعم 

منظميها باألموال، في حني أن احلكومة التي 
يقال إنها للعراقيني جميعا، صامتة ال تتدخل، 
ألن األمر عندها حرية معتقد، حتى لو توعدت 

هذه احلرية نصف الشعب بالويل وانتظار 
عقاب آت عاجال أم آجال.

لذلك باتت قضايا مثل تكفير السنة في 
املنابر احلسينية وخطب قادة امليليشيات، 
مسألة عادية ال خوف من تداعياتها، بل إن 

املرجعية واحلكومة لم تتخذا إجراء ضد 
رئيس ديوان الوقف الشيعي عندما حتدث 

بقبح ضد املسيحيني في العراق، ولم تتدخال 
في وصف معمم شيعي لألكراد بأنهم من 

”اجلن“ وليس من اإلنس، فمثل هذه األمور في 
نظر آيات الله وحكومة حزب الدعوة، لن تفرق 

الشعب وال خشية من نتائجها مستقبال.
وقبل أيام صدرت فتوى من مرجعية 

النجف بشأن مسلسالت رمضان، والتحذير 
من بعضها، بينما تصمت إزاء مواقف 

وفعاليات حتدث على األرض وليس على 
شاشات التلفزيون، حتمل مخاطر الفتنة 

وتهدد وحدة البالد وحاضر ومستقبل العباد، 
ثم يطلع رئيس احلكومة حيدر العبادي، ويندد 
باملتخوفني من مرحلة ما بعد داعش، ويصفهم 

بأنهم يربكون األوضاع ويسعون إلى إشاعة 
الفوضى، وهو يقصد شخصيات وقيادات 

سنية بدأت تتحسب وهذا من حقها وواجبها 

أيضا، من مستقبل األوضاع بعد انتهاء معركة 
املوصل، وهي تشاهد مناطق في محافظات 

ديالى وصالح الدين واألنبار وكركوك وشمال 
بابل وأجزاء من املوصل، قد حررت وبعضها 
قبل عامني، دون أن يسمح لنازحيها بالعودة 
إليها، خصوصا وأن مدنا مثل جرف الصخر 
في بابل، والدور وعزيز بلد في صالح الدين، 

واملقدادية واخلالص في ديالى، باتت حتكمها 
مجاميع إيرانية تتلقى أوامرها من طهران 

مباشرة، بينما لم يحرك العبادي ساكنا 
عندما وصف زعيم ميليشيا العصائب، قيس 

اخلزعلي، أبناء املوصل بأنهم أحفاد بني 
أمية، ولم يتفوه بكلمة استنكار واحدة، عندما 

شطب األخير على احملافظات السنية وقال 
الشيعي املرتقب. إنها ستكون ضمن ”البدر“ 
إن مستقبل العراق على كف عفريت في 

ظل هذه املمارسات التي باتت تشكل ظواهر 
وليست حاالت، وهي تتطور بشكل متسارع 

متزامنة مع إجراءات قسرية تقوم بها قيادات 
وهيئات ومراجع شيعية في سلب مناطق 
وأراض وممتلكات في بغداد واحملافظات 

السنية علنا وعلى رؤوس األشهاد. ومؤخرا 
أوفد رئيس حزب شيعي متنفذ يدعو إلى 

”املصاحلة الوطنية“ مندوبا عنه إلى شخصية 
سنية عربية تقيم في عمان ومتلك قطعة أرض 

مساحتها خمسة دوامن في حي اجلادرية 
(الدومن في العراق يساوي ٢٥٠٠ متر مربع) 

وعرض املندوب مبلغا تافها لشرائها، فاعتذر 
صاحبها، ألن سعرها في السوق وحسب 

تقدير مكاتب العقارات في بغداد ال يقل عن 
أربعني مليون دوالر، وقد عرض عليه سابقا 

مبلغ ٣٨ مليون ولم يبعها، ولكن املندوب 
جادل صاحب األرض وقال له بغطرسة ولكن 

”السيد“ له حقوق عليكم أنتم أهل السنة! 
وسأل صاحب األرض مندوب السيد ما هي 

حقوقه علينا، يعرفنا نعرفه؟
والنتيجة أن السيد احملترم أمر محكمة في 
بغداد، واحملاكم في العراق نزيهة وعادلة كما 

هو معروف، بإزالة شيوع األرض في غياب 
صاحبها الشرعي وعرضها في مزاد سري 

اقتصر على مندوبه فقط واشتراها برخص 
التراب وأضافها إلى مقاطعته التي أصبحت 

تضم أكثر من ثالثة أرباع اجلادرية.
وبعد كل هذا الضيم والقهر وانتهاك 

احلقوق، يقولون إن التشيع في العراق علوي 
ويتبع تعاليم آل البيت!

العراق راح.. ما دامت تحكمه العمائم والميليشيات الشيعية

{المملكة العربية الســـعودية حريصة على أمن واستقرار العراق، وبيان الرياض أكد على اتخاذ 

مواقف مشددة  ضد الوجود اإليراني في العراق وتداخالتها في دول المنطقة}.

ثامر السبهان
وزير الدولة السعودي لشؤون اخلليج العربي

{ندعو كل الليبيين إلى تجنب المزيد من الصراعات التي يمكن أن تقود إلى حرب أهلية وتفسح 

المجال لإلرهاب وتزيد من الصعوبات االجتماعية واالقتصادية}.

بيتر بودي
السفير األميركي في ليبيا

} كلنا يردد بيقني أنه ال يلدغ املؤمن من 
جحر واحد مرتني، وكلنا مقتنع بأن استخدام 
نفس األساليب سيصل بنا إلى نفس النتائج. 
ومع هذا، نكّرر اخلطأ املرة تلو األخرى بتلذذ 

واستمتاع، لنحصد نفس النتائج دون أي 
شعور حقيقي باملسؤولية، فقد تعّودنا أن جند 

بدل الشماعة الواحدة شماعات.
في عقلنا الباطن دائما هناك خيار بني 

سيء وأسوا، ولم جنرب قط اخلروج من هذه 
الثنائية البائسة، رمبا ألن هذا هو السهل 

املتاح الذي ال يتطلب عمال واعيا، وال يرتب 
أي نتائج صدامية لهذا نسعى أن نبعد 

أنفسنا عنها عمال بالقاعدة األصيلة املتأصلة 
فينا ”اخطى راسي وقص“ و”اللي يقعد في 

الدار يخلص الكراء“ و”حط راسك بني الروس 
وقل يا قطاع الروس“ و”اللي في الطنجرة تو 

ايجيبها املغرف“. مع أن هذه الطنجرة وما 
حتويه إما من وضعنا نحن، وإما من وضع 
سوانا، فإذا وضعنا فيها مكرونة مثال، فال 

تتوقع أن يأتيك ”املغرف“ ببيتزا. أما إن كانت 
الطنجرة من إعداد غيرنا، فمن السذاجة أن 

نتعامل معها دون أن نكلف أنفسنا أن نسأل 
من هو الطباخ وإلى أي مطبخ ينتمي. فهذه 
األسئلة ستدفعنا لتشغيل عقولنا وهذا أمر 

متعب، لهذا نلجأ إلى احلل السهل، ”اللي في 
الطنجرة توا ايجيبها املغرف“.

متاما كما تأسرنا مسلمة ”خليك وراء 
الكذاب إلى الباب“، وهذا منتهى احتقار 

النفس واجلحود بالنعمة اإللهية املسماة 
”العقل“، فطاملا تعلم أنه كذاب وجربت كذبه، 

فكيف تتبعه وتضيع وقتك وجهدك، تاركا 
يقينك إلى شك غيرك، ثم تصرخ ”ضحكوا 

علينا“، ”كذبوا علينا“، ”زلبحونا وخدعونا“.
الغريب إن هذه الالمباالة تتالشى عند 
شراء بطيخة مثال، نعم عند شراء بطيخة 

بدنانير معدودة، حيث ترانا نستعني بخبير 
البطيخ لينتقي لنا واحدة ناضجة، وال نكتفي 
باختياره ألنه ظن ونطلب من البائع ”رشمها“ 

لنقطع الشك باليقني ونضمن النتيجة.
أما عندما يتعلق األمر مبستقبل بلدنا 
الذي يعني بالضرورة مستقبلنا ومستقبل 
أوالدنا وأحفادنا، بل وجودنا أصال، فهذا 

احلرص ”البطيخي“ يختفي ليحل محله ورع 
مزيف وسلبية مدمرة ونردد ببالهة ”املكتوب 

ع اجلبني الزم تشوفه العني“. مناسبة هذه 
املقدمة هو ما يتداوله اإلعالم الليبي عن 
استعدادات جتري للدعوة النتخابات ال 

أدري مبا أصفها مبكرة أم مؤجلة، تشريعية 
ورئاسية بحلول مارس ٢٠١٨.

تعاني ليبيا انقساما ال تخطئه عني، فهي 
عمليا عدة دول تنتظر مغامرا يعلنها للعالم، 

فنفوذ كل حكومة ال ميتد إلى حيث تسيطر 
احلكومات الليبية األخرى. وهذا االنقسام 

يستند إلى تفسيرات قانونية وتأويالت 
للنصوص، تسنده قوة مسلحة هنا، وأمم 

متحدة هناك، وتدخالت إقليمية هنالك.
في كل مرة يتم حشر الليبيني بني خيارين 

السيء واألسوأ، وفي كل مرة تكون النتيجة 
”هارب من الغولة طاح في سّالل القلوب“.
لن أتوغل في التاريخ كثيرا، وسنبدأ 
مع املجلس االنتقالي، وقتها مت تصوير 

االنتخابات على أنها هي احلل وستنهي 
سطوة اإلخوان املسلمني تارة، وامليليشيات 
تارة أخرى، وبّحت األصوات وقتها ودفعت 

أثمان ألجل أن ال نتبع الكذاب إلى الباب، 
فخلف الباب سرداب نهايته سراب.

أغلبنا إن لم يكن كلنا نتباهى اليوم 
بالراحل األستاذ عبدالسالم املسماري الذي لم 
مننحه أصواتا تؤهله لدخول املؤمتر الوطني 

العام وقتها، وسخرنا من دعوته إلى تعديل 
اإلعالن الدستوري خصوصا املادة الثالثني 
قبل فوات األوان، فكانت السخرية منه ومن 

دعوته نصيبه ونصيب أمثاله، والشعار 
”املهم نتخلص من املجلس االنتقالي“، متاما 
كالشعار البائس ”املهم الطاغية مات“، وكأن 

خصومتنا شخصية مع رأس النظام.
أجرينا االنتخابات متجاهلني األصوات 
التي حذرت من قانون االنتخاب لكن شعار 

”اللي في الطنجرة توا ايجيبها املغرف“ 
انتصر على نصيحة من أكل من نفس 

الطنجرة وحذر من مغبة تناول محتوياتها.
والنتيجة؛ ذهبت أصوات الناخبني سدى، 
ورغم أن األغلبية عددا صوتت لتحالف القوى 

الوطنية، إال أن قانون االنتخاب وقتها الساري 

املفعول حتى اآلن ال يعير لألغلبية قيمة، ليجد 
التحالف ومناصريه أنفسهم في موقف حرج، 

ليدفع ثمنا باهظا نتيجة القاعدة الشاذة 
”خليك وراء الكذاب إلى أن تصل للباب“.

ثم تكرر وضع الليبيني في ذات اخلانة، 
وبدأت دعوات لننتخب كي نتخلص من 
املؤمتر الوطني العام ”ولن يأتي ما هو 
أسوأ من املؤمتر“، وذهب الليبيون إلى 

االنتخاب مرة أخرى مسلحني بذات القواعد 
الغبية ”املهم املؤمتر ال“، و”اللي فيها حليب 
اتصيح“. وكالعادة جتاهلنا األصوات التي 

حذرت من قانون االنتخاب، وطريقة احتساب 
األصوات، وضرورة ضبط املصطلحات، 

وأهمية وجود أرضية قانونية تستند إلى 
توافق بني أطراف الصراع الذي كنا ننكره 

رغم وضوحه، وجتاهلنا تأمني مشاركة كل أو 
أغلب أطياف الشعب الليبي، لكن حتت ضغط 
”الناس تعبت“ أجريت االنتخابات لندخل من 

باب الكذاب إلى سرداب االنقسام، فأصبح 
لدينا مؤسستني تشريعيتني وحكومتني تعامل 

معهما املجتمع الدولي، لنذهب بعدها إلى 
اتفاق سياسي ظننا أنه سينهي االنقسام 

ويوحد املؤسسات وإذ به ينتج جسما ثالثا، 
وها نحن على أعتاب اجلسم الرابع.

أقول من واقع جتربتي بأنه واهم من 
يعتقد أن االنتخابات دون توفر شروطها 

واشتراطاتها ستنهي انقسام املؤسسات أو 
تنقذ الناس من ضنك املعيشة. فقبل مناقشة 
اإلجراءات التنفيذية لالنتخابات يجب توفر 

الشرعية لهذه االنتخابات، وإال ستزيد 
االنقسام، وهذه الشرعية تستلزم اإلجابة عن 
أسئلة من قبيل: من هي اجلهة التي ستدعو 

لالنتخابات؟ هل املؤمتر أم مجلس النواب 
أم مجلس الدولة أم املجلس الرئاسي أم 

مجتمعني أم األمم املتحدة؟ من ميلك قرار 
تكليف املفوضية العليا لالنتخابات وبأي 
صفة سيكلفها؟ ما هو قانون االنتخابات 

الذي على أساسه سيتم االنتخاب؟ هل هو 
ذات قانون انتخاب مجلس النواب؟ أم قانون 

آخر؟ من سيعدله ومن سيصدره؟ وإلى أي 
مدى قواعد االنتخاب ستكون مقبولة من 

أغلب املواطنني؟ وهل األغلبية العددية هنا 

تكفي؟ أم ال بد من توافق؟ وما طبيعته وما 
حدوده الدنيا؟ أم املغالبة هي الفيصل إلى 

حني؟ وما هي ضمانات مشاركة اجلميع في 
هذه االنتخابات أم يكفي إجراؤها مبن حضر؟ 

على أي نظام انتخابي ستجرى االنتخابات؟ 
الصوت املتحول أم غير املتحول؟ القوائم 

املغلقة أم النسبية؟
إذا كنا عجزنا عن إجناز اتفاق سياسي 

يكون منطلقا وقاعدة ألي انتخابات 
وإصالحات، فكيف نتصور أن االنتخابات هي 

احلل، خصوصا وأن عناصر إفشال جتربة 
انتخاب مجلس النواب ال زالت حاضرة في 

املشهد بل ازدادت ضراوة وتعقيدا.
ال تعتقد أن املجتمع الدولي وهو اسم 

مبهم حتى اآلن، سيغير قواعد تعامله معنا 
طاملا نحن متمسكون بقواعدنا الذهنية 

البالية، فهذا املجتمع الدولي عندما صدر حكم 
احملكمة العليا بشأن الطعن في انتخابات 

مجلس النواب، أصدر بيانا لم تتم متابعته 
حتى اليوم، يومها قال ”سندرس احلكم قبل 

أن ندلي برأي“، وها هي سنة وراء سنة متر، 
وال زال املجتمع الدولي يدرس، إال أنه عمليا 

اتخذ موقفه جتاه احلكم- قبلنا به أم لم 
نقبل- فبعد أن كان احلوار بني نواب مقاطعني 

ونواب ملتحقني، أصبح تفاوضا بني املؤمتر 
والبرملان، فهذا املجتمع الدولي ال يستطيع أن 
يجهر برفض حكم القضاء، واالحتكام للقضاء 

وارد للطعن في نتائج عمل هيئة الدستور 
بداعي انتهاء مدة عمله القانونية، وكذلك 

الطعن في نتائج أي انتخابات بداعي عدم 
شرعية اجلهة الداعية لها.

فهل نتوقف عن دس رأسنا في الرمال 
كالنعام، ونتوقف عن منطق العناد ونتخلص 

من شعور املغالبة ومنطق الهروب إلى 
األمام و“اللي في الدار يخلص الكراء“، ألن 

الكراء يتم دفعه دما وتهجيرا وقهرا ومهانة، 
ونتصرف مبسؤولية ونناقش مخاوف كل 

طرف وطموحاته، ونستبدل منطق ”لنا الصدر 
دون العاملني أو القبر“ مبنطق ”الوطن أنا 

وأنت“، وقدميا قيل ”اللي جرب املجرب عقله 
مخرب“ كي ال تدفعنا غولة واقعنا إلى الوقوع 

في براثن سالل القلوب.

ليبيا.. ما بين الغولة وسالل القلوب

إذا كنا عجزنا عن إنجاز اتفاق سياسي 

يكون منطلقا وقاعدة ألي انتخابات 

وإصالحات، فكيف نتصور أن 

االنتخابات هي الحل، خصوصا وأن 

عناصر إسقاط تجربة انتخاب مجلس 

النواب ال زالت حاضرة في المشهد بل 

ازدادت ضراوة وتعقيدا

قضايا مثل تكفير السنة في المنابر 

الحسينية وخطب قادة الميليشيات، 

باتت مسألة عادية ال خوف من 

تداعياتها، بل إن المرجعية والحكومة 

لم تتخذا إجراء ضد رئيس ديوان 

الوقف الشيعي عندما تحدث بقبح ضد 

المسيحيين في العراق

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

هارون محمد
كاتب عراقي

ُّ
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آراء
} َتنظر السلطات اجلزائرية إلى االحتجاجات 

في تونس هذه األيام بحذر وحتفظ وحيطة، 
ف في الوقت الراهن من  وهي ال تتخوَّ

عدوى انتقال ما يشبه تلك األحداث أو ما 
يقاربها إلى اجلزائر، خاصة املناطق النائية 

واملظلومة، إمنا ينبع القلق واخلوف من 
املستقبل في حال تواصلت تلك االحتجاجات، 

هذا على مستوى نتائج تأثير الفعل، أما 
على مستوى إعادة بعث شعارات الثورة في 

تونس بعد نزول اجليش إلى الشوارع في 
حتّد علني لقرارات الرئيس التونسي الباجي 

قائد السبسي، فإن اجلزائر ترى في ذلك خطرا 
أكبر، كونها ال تود العودة إلى تاريخ اشتعال 
االنتفاضات والثورات العربية بدءا من تونس 

منذ نهاية العام 2010.
ال ميكن لنا فهم تأثير االحتجاجات 

الراهنة في تونس، إال بفهم العالقات 
التونسية، وهي عالقات قائمة  اجلزائرية – 
على الود واحملبة، واخلالفات التي تقع بني 
الدولتني أحيانا عابرة ويتم حلها بسرعة، 

والتقارب بينهما مميز في املنطقة املغاربية، 
بل هما من أكثر الدول العربية تقاربا في 

قها الكفاح املسلح ضد  عالقة جيرة عمَّ
ل التوانسة للجزائريني  مُّ االحتالل، وَحتَ

حني ضاقت عليهم بالدهم مبا رحبت في 
سنوات حرب التحرير وما قبلها وما بعدها، 

وزادتها سنوات االستقالل -رغم اخلالفات 
الظاهرة واخلفية بني النظامني في مراحل 

احلكم املختلفة- عمقا وجتذرا، وفي العشرية 
السوداء مثلت تونس جندة وأمنا بشريا 

وجغرافيا ملعظم اجلزائريني.

إذن أي أحداث تقع في تونس متسُّ 
اجلزائريني بشكل مباشر، صحيح أن الثورة 

التونسية على نظام الرئيس األسبق زين 
العابدين بن علي، لم يكن لها تأثير على 

الوضع في اجلزائر، ولكن تلك حالة فردية 
لها ظروفها اخلاصة ال ميكن القياس عليها، 
ويطول شرحها، وعلى العموم هناك سببان 

حاال دون إحداث أي رد فعل مؤيد للثورة 
التونسية خاصة والثورات العربية عامة على 
نطاق واسع في اجلزائر جلهة مواجهة النظام 

أو محاولة تغييره، هما: جتربة اجلزائريني 
مع اإلرهاب خالل العشرية الدموية التي 

أسهمت في تعميق مسألة األمان واالستقرار 
لدى اجلزائريني، واستفاد منها النظام 

احلاكم، وبوجه خاص الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة، والثاني أن اجلزائريني يرفضون 

التقليد السياسي أو باألحرى يفضلون 
األسبقية عما سواهم، خاصة حني يتعلق 

األمر بالتغيير وبالثورات.
اجلزائر قلقة من أحداث تونس الراهنة، 

وهي حالة مختلفة عن قلقها من عالقاتها 
املضطربة مع دول اجلوار الشقيقة والصديقة 

األخرى، فهي مثال أميل للخوف من ليبيا 
نتيجة احلرب الدموية الدائرة هناك، وهي في 
عالقتها مع املغرب في تبدل وحذر مشترك بني 
الدولتني الكبريني في املنطقة، واالختالفات ما 

بينهما في املواقف هي تعبير عن صراع بني 
الندين تكتيكيا وليس استراتيجيا، ورسميا 

وليس شعبيا، وسياسيا وليس جغرافيا، أما 
بالنسبة إلى تونس فالوضع مختلف متاما، 
فهي ترى فيها ”اجلارة املَُتّنفَّس“ في أوقات 

الرخاء والشدة، وبالتي فهي تخاف عنها 
وليس منها، خاصة وأنها متثل لديها -رغم 

انتشار العنف واإلرهاب في تونس- مرفأ 
لألمان على املستوى الرسمي والشعبي في 

ظل التغيرات الواسعة التي تشهدها املنطقة.
من ناحية أخرى، فإن تونس شريك فاعل 

في حتمل األعباء مع اجلزائر – مع أنها 
مستفيدة اقتصاديا من ذلك- ومنها عبء 

التنّزه والسياحة، ورغم االختالف البنيَّ في 
بعض الطباع بني الشعبني إال أنهما قادران 
على التفاعل بإيجابية، وكل النقد املتبادل 

بينهما ينتهي عند حتقيق احلاجات املشتركة، 
ومعظم اجلزائريني يفضل السياحة في 

تونس، كما يشد الرحال إليها للعالج وللتبادل 
التجاري، وللعبور باجتاه أوروبا والعالم. 
وعلى خلفية هذا وغيره، فإن تونس متثل 
حضنا دافئا للجزائريني، تضاف إلى ذلك 
العالقات والروابط الدموية بني الشعبني.

على خلفية ما سبق يجتاح القلق 
اجلزائريني، شعبيا ورسميا، من االحتجاجات 

في تونس، فبالنسبة إلى الشعب فذلك 
حلاجات آنية ومباشرة تتعلق بالسياحة، 

املصيف حتديدا، أو بالتجارة، أما بالنسبة 
إلى السلطات فذلك ألن احلالة التونسية 

املاضية في الفساد شبيهة باحلالة اجلزائرية 
احلالية، كما أن احلالتني في احلاضر جلهة 

تصرفات الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي متقاربة مع أفعال الرئيس اجلزائري 

عبدالعزيز بوتفليقة، وهذا يعني أن مخاوف 
السلطات اجلزائرية من أحداث تونس أكبر 

وأوسع من مخاوف الشعب.

التظاهرات الشعبية في تونس خالل 
الشهر اجلاري لرفض قانون املصاحلة 
االقتصادية، الذي تقدمت به احلكومة 

التونسية في عام 2015 للبرملان كمشروع 
قانون يهدف إلى التصالح مع رجال أعمال 

نظام الرئيس التونسي األسبق زين العابدين 
بن علي، من خالل العفو عن املتورطني في 
تهم متعلقة بالفساد املالي، وتراجعت عنه 

احلكومة حتت ضغط الشارع، وأعيد طرحه 
للمناقشة بالبرملان في يونيو 2016، هذا 

القانون اعتبر تراجعا من الرئيس السبسي 
عن أهداف الثورة وال يختلف عن تعامل 

السلطات اجلزائرية مع جماعات الفساد، بل 
إن اجلزائر تقوم مبا هو أخطر، ذلك أنها لم 

جتّرم ما يقوم به أصحاب رؤوس األموال 
بل أعطت بعضهم فرصة لتبييض أمواله من 
خالل ترشيحهم في االنتخابات البرملانية في 

بداية الشهر اجلاري مرفقة باحلصانة.
املشترك بني النظامني في تونس واجلزائر 

هو تبرير القرارات املرفوضة شعبيا بحجة 
أنها خطوة لتشجيع االستثمار، عبر توظيف 

األموال غير املشروعة من جماعات الفساد 
مبا يخدم السياسة االقتصادية في البلدين، 

ونتيجة ذلك نرى املزيد من االحتجاجات هي 
أكثر وضوحا في تونس، لكن هذا قد ال مينع 
ظهورها في اجلزائر، لذلك تعيش السلطات 

اجلزائرية حالة من القلق، ألول مرة في تاريخ 
العالقات بني البلدين سيتحول اخلوف عن 
تونس إلى خوف منها، وإذا حدث هذا فإن 
اجلزائر ستكون وحيدة في محيطها ولذلك 
ثمنُه الباهظ حتى لو ارتفعت أسعار النفط.

احتجاجات تونس.. والقلق الجزائري

{فـــي ظـــل االحتقان المخيم على محافظـــة تطاوين، ندعو الجميع إلـــى التهدئة والتحلي بحس 

المسؤولية والحفاظ على الدولة؛ ألن الحكومات واألشخاص يتغيرون لكن الدولة قائمة}.
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} من اخلطأ القول إن اخلارطة السياسية 
اجلزائرية ستتغير بعد االنتخابات 

التشريعية التي جرت مؤخرا في اجلزائر 
وانتهت طقوسها الثالثاء املاضي بتنصيب 

العضو القيادي في حزب جبهة التحرير 
الوطني السيد السعيد بوحجة رئيسا 

للبرملان اجلزائري، والذي حَل محل رئيسه 
السابق محمد العربي ولد خليفة، العضو 

القيادي أيضا في احلزب نفسه.
وفي الواقع فإن هذه اخلارطة بقيت تعيد 

إنتاج نفسها منطيا على مدى سنوات طويلة، 
حيث لم يحدث فيها أي حتول جوهري منذ 

االستقالل إلى يومنا هذا، بل إنها ال تزال 
متثل استمرارا للسيطرة التي انفرد من قبل 

وال يزال ينفرد بها اآلن النظام اجلزائري 
احلاكم وترسانة أحزابه على جميع مفاصل 

مؤسسات وأجهزة الدولة السياسية 
والدستورية واملدنية والعسكرية والتشريعية 

والتنفيذية.
اجلديد  وفي مثل هذا املناخ القدمي – 

وجدت أحزاب املعارضة اجلزائرية نفسها 
خارج عتبة ملعب الوجود السياسي على 

نحو مكرر، األمر الذي سيعمق أكثر ظاهرة 
احلكم األحادي في اجلزائر على مدى سنوات 
طويلة قادمة. ال شك أن استمرار بقاء حزبي 
السلطة، وهما حزب جبهة التحرير الوطني 
وحزب التجمع الوطني الدميقراطي بشكل 

خاص، على رأسي املجلس الشعبي الوطني 
(البرملان) ومجلس األمة أمر يعني بال لَف أو 
دوران أن النظام اجلزائري غير معنّي بالبناء 

التدريجي لثقافة التعددية احلزبية التي 
اضطر إلى اختراعها في ثمانينات القرن 

املاضي لتكون له واجهة ناعمة وبقصد تلميع 
صورته، وفضال عن ذلك فإن تقليد تداول 

احلكم الذي تعمل به الدميقراطيات املعاصرة 
ليس بندا من بنود برنامجه.

وفي احلقيقة فإن هذه االنتخابات 
التشريعية األخيرة قد كشفت أيضا عن 

ظاهرة جد سلبية وتتلخص في أن النظام 
اجلزائري لم يستفد إطالقا من جتارب 

املاضي املريرة التي أدت إلى تفجير األحداث 
العنيفة طوال فترة العشرية الدموية، وفي 

مقدمة هذه التجارب جتربة حكم الرجل 
الواحد بقناع احلزب الواحد التي لعبت دورا 

مفصليا في تكريس الدكتاتورية، وتغييب 
حقوق اإلنسان، وشَل التعددية اللغوية 

والثقافية التي متّيز بنية املجتمع اجلزائري.
وقد أدى كل هذا إلى اإلخفاق في حتديث 

املجتمع اجلزائري وإخراجه من التخلف 
البنيوي في مختلف مجاالت أشكال التنمية 

املادية والروحية والفكرية واألخالقية. من 
املالحظ أن منطية االنتخابات اجلزائرية 
بكل أنواعها لم حتدث قطيعة حاسمة مع 
ميراث الذهنية األحادية التي تكّرست في 

ظل احلزب الواحد. ففي هذه االنتخابات 
التشريعية األخيرة ظهرت إلى السطح عدة 

ظواهر سلبية جدا منها تشظي الشرائح 
السياسية تنظيمات وأفرادا، وفقدانها للوعي 
السياسي النقدي. أليس من السذاجة أو من 
الغباء السياسي أن تلجأ األحزاب املعارضة 

التي متلك كمشة صغيرة من النواب في 
البرملان اجلديد إلى ترشيح هذا النائب أو 
ذاك ملنافسة السعيد بوحجة مرشح حزبي 
السلطة اللذين ميلكان األغلبية املطلقة من 

النواب حزب جبهة التحرير الوطني وحزب 
التجمع الوطني الدميقراطي، فضال عن 

أحزاب السلطة األخرى األقل شأنا، علما 
وأن املعارضة اجلزائرية تعرف مسبقا أن 

مرشحيها ساقطون أصال جراء عدم امتالكها 
لألغلبية البرملانية. ثم أليس مثل هذا الفعل 
الساذج ميثل إضفاء للمصداقية على برملان 

السلطة ومرشحها املتمثل في السعيد 
بوحجة.

في هذه االنتخابات طفا إلى السطح 
أيضا انقسام املجتمع اجلزائري وجلوء 
النسبة الكبرى من املواطنني واملواطنات 

إلى رفض املشاركة في االنتخابات كشكل من 
أشكال سحب الثقة من السلطة ومن الدائرين 

في فلكها من أحزاب وتشكيالت سياسية 
ليست لها أي صلة باجلزائر العميقة 

ومبشكالت األغلبية الفقيرة واملهّمشة. ال 

شك في أن النسبة املئوية التي صَوتت في 
االنتخابات التشريعية األخيرة ال متثل من 
حيث التعداد البشري حتى نصف الوعاء 

االنتخابي للشعب اجلزائري، مما يعني أن 
أغلبية املواطنني واملواطنات غير مقتنعة 

بجدوى التصويت وبالواقع السياسي جملة 
وتفصيال، كما أنه يعني أن االنتخابات غير 

مكتملة الشرعية واملصداقية.
النظام اجلزائري ال يقدر حجم الغضب 

الشعبي املنتشر في املدن واألرياف جراء 
تدهور مستوى الدخل الفردي والعائلي 

وغياب األمن االجتماعي وبسبب فشل 
املنظومة التعليمية في إنتاج املعرفة والعلم 

والكفاءات القادرة على النهوض مبستوى 
اإلنسان اجلزائري، فضال عن انتشار ظواهر 
أخالقية غريبة عن تقاليد الشعب اجلزائري، 

بدءا من عدم احترام املسؤولني لقوانني 
الدولة وحلقوق اإلنسان، فضال عن عبثهم 

باملؤسسات العمومية، وانتهاء بنهم أموال 
الشعب وثروته.

لماذا تزكي المعارضة كرنفال برلمان النظام الجزائري

أزراج عمر
كاتب جزائري

هوازن خداج
كاتبة سورية

} تبّدالت املشهد العام وتوالي القرارات 
لإلدارة األميركية اجلديدة للحّد من تنامي 

النفوذ اإليراني في املنطقة، يشيران إلى 
متغيرات حادة في السياسة األميركية أهمها 
إسقاط مقولة أن اإلرهاب السّني هو اإلرهاب 

الوحيد الذي يستهدف الغرب ويهدد أمنه 
ومصاحله، والتي وضعت إيران ضمن قائمة 
اإلرهاب والسعي لتحجيم دورها العسكري 

في مناطق الصراع.
التصعيد في التوّجهات األميركية الذي 

كان مستبعدا في السابق يشّكل خطورة 
فعلية على إيران، إال أنها رغم هذه اخلطورة 
مازالت حترص على تأكيد دورها الرئيسي 

الداعم للنظام السوري في معاركه ضد 
املعارضة، والذي بدا واضحا في التغطية 

اإلعالمية املكثفة سواء للزيارة التي قام بها 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني إلى ريف 

حماة الشمالي في مارس املاضي، أو في 
صفقة ”املدن األربع“ بني إيران وحزب الله 

وجيش الفتح، والتي تقضي بإخراج املدنيني 
واملسلحني من املناطق التي يتبادل الطرفان 
محاصرتها، والتي تعتبر نوعا من الرد على 

التصريحات األميركية بتقويض الوجود 
العسكري اإليراني، وتظهر أن إيران غير 

مبالية بتصريحات واشنطن أو مبا أقّرته من 
عقوبات.

ولكنها أقدمت على القيام مبتغّيرات 
”جزئية“ في التوجهات اإليرانية ال متّت 

بصلة خلروجها من سوريا، وإمنا تفاديا 
لألزمات الداخلية واخلارجية وعلى رأسها 

قرار حزب الله الذي أعلن عنه في ذكرى 
تصفية القيادي مصطفى بدرالدين عن تفكيك 

وحداته العسكرية على احلدود السورية 
الشرقية، والتي فّسرها البعض -رغم وجود 

حزب الله في الداخل السوري- كخطوة 
استباقية للترتيبات التي ستشهدها املنطقة، 
والتي لن تسمح له باالستمرار في سوريا في 

ظل التمّسك األميركي بضرورة إنهاء الدور 
اإليراني في سوريا.

إال أن هذه اخلطوة ”القاصرة“ كانت 
مسبوقة بإعالن إيران في ٣٠ مارس املاضي 
عن تشكيل ميليشيا جديدة شبيهة باحلشد 
الشعبي حتت مسّمى ”فوج عشائر منبج/ 

رعد املهدي“ بقيادة معمر الدندن امللقب 
أبوالفاحت، وبحسب بيان التشكيل فإن 

امليليشيا اجلديدة تضم ما يقارب ٣٧ ألف 
شاب سوري من حلب وريفها من كافة 
الطوائف من الذين تلقوا التدريب على 
أيدي ”الضباط واحلجاج واألصدقاء“، 

وأشارت إلى أن هدفها هو ”االنتشار في كافة 
األراضي السورية مبا فيها لواء إسكندرون 

واجلوالن“.
وقد أعلنت القيادة العامة للجيش 

السوري عن تنظيم العناصر من العسكريني 
واملدنيني الذين يقاتلون مع امليليشيات 

اإليرانية ضمن ”أفواج الدفاع احمللي“، لتكون 
حتت مظلة القيادة العامة للجيش السوري، 

وبالتالي مت تقدمي الغطاء القانوني الالزم 
للميليشيات املقاتلة مع اجلانب اإليراني.

اخلطوات األميركية جتاه إيران رفعت 
كثيرا من شأن التوقعات، فكثرت التحليالت 
التي تسعى إلعطاء االنطباع بأن إيران رمبا 

تفّكر في اخلروج من سوريا، منها ما هو 
مسنود بتصريحات واشنطن عن ضرورة 

خروج إيران، وحتميلها أكثر مما حتتمل، 
فهذه التصريحات لم تكن يوما ذات فعالية 
حقيقية على أرض الواقع، لكنها ضرورية 
للتذكير الدائم بسطوة املطرقة األميركية 

وقدرتها على التدخل عند احلاجة. ومنها 
ما هو مستند على أن مواصلة تورط إيران 

في املستنقع السـوري تهـدد مصاحلها 
وتستنزف قدراتها املالية والبشرية، 

في الوقت الذي تعاني فيه من مشكالت 
اقتصادية كبيرة، لكن كل ذلك ال يشكل سببا 

كافيا خلروجها، فدولة الفقيه تعتبر املشاركة 
في الصراع السوري جزءا من حماية أمنها 

القومي، وخروجها منافيا لسياستها 
األيديولوجية التي تقوم في األساس على 

التمدد في مناطق بعيدة، وعدم السماح 
للخصوم باالقتراب من حدود الدولة.

بالنتيجة إيران لم تدخل سوريا لتخرج 
وهذا ما مت تثبيته حتى اآلن، فقد استطاعت 

تثبيت نفوذها االقتصادي واالجتماعي 
الواضح، حيث سعت إيران خالل الفترة 

املاضية إلى شراء أراض وعقارات وشاركت 
في تطوير بعض منشآت البنية التحتية، 
خاصة في مجال االتصاالت وفي مناجم 
الفوسفات والتنقيب عن النفط، وتسعى 
للحصول على مرفأ على الساحل يكون 

إطاللتها على املتوسط، واستطاعت التمدد 
داخل املجتمع السوري ونشر التشّيع 

وتثبيت موقعها كمرجعية للمتشّيعني بشكل 
يزيد من الصعوبات التي ميكن أن تواجه 

أي جهود قد تبذل إلخراج املسمار اإليراني 
من سوريا، فقد يتم إخراج امليليشيات بقرار 
إيراني أو دولي، لكن هل ستخرج إيران حقا؟

المطرقة األميركية والمسمار اإليراني في سوريا

دولة الفقيه تعتبر المشاركة في 

الصراع السوري جزءا من حماية أمنها 

القومي، وخروجها منافيا لسياستها 

األيديولوجية التي تقوم في األساس 

على التمدد في مناطق بعيدة، وعدم 

السماح للخصوم باالقتراب من حدود 

الدولة

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

السلطات الجزائرية تعيش حالة 

من القلق، وربما ألول مرة في تاريخ 

العالقات بين البلدين سيتحول الخوف 

عن تونس إلى خوف منها، وإذا حدث 

هذا فإن الجزائر ستكون وحيدة في 

محيطها

نمطية االنتخابات الجزائرية بكل 

أنواعها لم تحدث قطيعة حاسمة مع 

ميراث الذهنية األحادية التي تكرست 

في ظل الحزب الواحد
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اقتصاد
{الدوري اإلســـباني لكـــرة القدم يســـاهم حاليا بنحـــو 0.75 بالمئة من الناتـــج المحلي اإلجمالي 

وسوف تتضاعف مساهمته خالل عامين لتصل إلى 1.63 بالمئة}.

ألفريدو لورنزو
مدير النزاهة واألمن في الدوري اإلسباني لكرة القدم

{شـــركات النفط المملوكة للدولة الهندية قد تصبح مســـتثمرا رئيســـيا فـــي أرامكوا في إطار 

خطة إلقامة مشروع للتكرير مع الشركة السعودية}.

دارمندرا برادان
وزير النفط الهندي

مجموعة السبع ستركز على إنعاش اقتصاد أفريقيا

} عندما يجتمع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب مع قادة مجموعة الدول الصناعية 
السبع الكبرى اآلخرين في صقلية يوم غد 

اجلمعة سوف يستمتعون مبشهد مذهل 
للبحر املتوسط لكنهم لن يلمحوا أيا من 
الزوارق املكتظة باملهاجرين القادمني من 

سواحل أفريقيا.
فقد كان مشهد هذه الزوارق من املشاهد 
املألوفة قبالة شواطئ صقلية في السنوات 

األخيرة غير أن السلطات منعت عمليات 
إنزال املهاجرين على اجلزيرة كلها خالل 

قمة مجموعة الدول الصناعية الكبرى 
ألسباب أمنية. وطلبت من سفن اإلنقاذ التي 
تقّلهم في عرض البحر التوجه بهم إلى البر 

الرئيسي خالل انعقاد القمة التي تستمر 
يومني.

إال أن البعيد عن العني قد ال يكون 
بالضرورة بعيدا عن الذهن. فقد اختارت 

إيطاليا استضافة القمة في تاورمينا، 
الواقعة على شواطئ شرق صقلية، من أجل 

التركيز على أزمة املهاجرين التي تعاني 
منها أوروبا في محاولة للتوصل إلى سبل 
لتنمية اقتصاد دول أفريقيا لوقف هذا املد 

البشري.
ويرى رافاييل ترومبيتا الدبلوماسي 

اإليطالي الكبير الذي قاد املفاوضات وراء 
الستار حول جدول أعمال مجموعة السبع 

مع زمالئه من الواليات املتحدة واليابان 
وأملانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا، أن ”قارة 

أفريقيا مهمة جدا لنا. رمبا كانت فعال محور 
رئاسة إيطاليا ملجموعة السبع“.

وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز 
”نحن ال نريد مجرد احلديث عن األزمات مثل 

الهجرة واملجاعة بل عن تشجيع االبتكار 
في أفريقيا ولكي نرى ما ميكننا عمله 

للمساعدة“.
وتأكيدا على أهمية أفريقيا سينضم قادة 

تونس والنيجر ونيجيريا وإثيوبيا وكينيا 
إلى املباحثات صباح يوم السبت.

وقال مصدر دبلوماسي إن إيطاليا كانت 
تأمل استغالل هذه املناسبة لرفع الستار عن 

مشروع بقيمة مليارات الدوالرات لتعزيز 
األمن الغذائي غير أنه لم يحظ بتأييد 
الواليات املتحدة واليابان ما أدى إلى 

تقليص تلك اخلطة.
غير أن إيطاليا عازمة على تشجيع خطة 
لرعاية الشباب في دول أفريقيا من أصحاب 

املشروعات سعيا لتقوية اقتصاد القارة 
وتثبيط محاوالت الشباب املستميتة للهجرة 

إلى دول أوروبا.
وقد وصل إلى إيطاليا منذ عام 2014 
أكثر من نصف مليون مهاجر أغلبهم من 

دول أفريقيا جنوبي الصحراء، إذ استغل 
املهربون الفوضى في ليبيا وكدسوا 

املهاجرين في زوارق ال تتمتع مبعايير 
األمان ودفعوا بها في رحالت محفوفة 

باخلطر لعبور البحر املتوسط.
وكشفت بيانات وزارة الـداخلية 

اإليطالية يوم الثالثاء أن أكثر من 50 
ألف مهاجر وصلوا إلى شـواطئ البـالد 
منذ بداية العام اجلاري حتى اآلن، وهو 

عدد قياسي ميثل زيادة بنسبة 40 
في املئة عن الفترة املقابلة من 

العام املاضي. وهلك خالل 
رحلة العبور أكثر من 1300 

شخص.
وأكد ماتياس مينج 

الذي يشرف على عمليات 
اإلنقاذ على منت زورق 

اإلغاثة أكواريوس، الذي 
نقل آالف املهاجرين إلى 

صقلية خالل العام األخير أن 
”هذه مسألة ال ميكن أن حتل 

بسرعة. علينا أن نفكر رمبا في 20 
أو 30 سنة. وعلينا أن نحسن الظروف 
املعيشية وأن نأخذ تنمية أفريقيا على 

محمل اجلد“.
غير أنه من املؤكد أن أزمات أخرى 

متعددة ستفرض نفسها على االجتماع بدءا 
من التفجير االنتحاري الذي وقع يوم االثنني 

في مدينة مانشستر البريطانية وأسفر عن 
مقتل 22 شخصا على األقل ونفذه فيما يبدو 

شاب بريطاني من أصل ليبي.
ومن القضايا الساخنة أيضا 

الصراع السوري الدائر منذ ست سنوات 
والطموحات النووية لكوريا الشمالية. ومن 

احملتمل أيضا أن تلقي خالفات محتملة 
حول تغير املناخ والتجارة احلرة بظاللها 

على القمة.
وسيواجه ترامب ضغوطا منسقة من 

أجل االلتزام باتفاق باريس للمناخ املوقع 
في ديسمبر 2015 والذي يرمي خلفض 

انبعاثات الغازات املسببة الرتفاع درجة 
حرارة األرض ومن أجل التخفيف من نزوعه 

لسياسات احلماية التجارية.
وقال دبلوماسيون إنه لم يحدث اتفاق 

على هذه القضايا قبل االجتماع األمر الذي 
يعني أن القادة سيسعون للتوصل إلى 

اتفاق فيما بينهم.
وذكر دبلوماسي من إحدى دول املجموعة 

األوروبية إن الدول األخرى األعضاء في 
مجموعة السبع رمبا تصدر بيانا منفصال 
حول تغّير املناخ إذا ما رفض ترامب إقرار 

اتفاق باريس.
وسيكون ترامب واحدا من أربعة قادة 

يشاركون للمرة األولى في قمم مجموعة 
السبع. واآلخرون هم الرئيس الفرنسي 

اجلديد إميانويل ماكرون 
ورئيسة الوزراء البريطانية 

تيريزا ماي ومضيف القمة 
رئيس وزراء إيطاليا باولو 

جنتيلوني.
وستكون هذه القمة 

هي الثانية لرئيس الوزراء 
الكندي جاستني ترودو 

والسادسة لرئيس الوزراء 
الياباني شينزو آبي والثانية 
عشرة للمستشارة األملانية أجنيال 

ميركل.
وقال ترومبيتا إن ”الكثير من القادة 

جدد هنا. والقمة ستوفر فرصة ممتازة لهم 
للتعارف واملرجو أن يعقد االجتماع في جو 

من االسترخاء“.
وأحد أوجه التغيير عما سار عليه 

العرف في القمم األخيرة أن البيان اخلتامي 
سيكون أكثر إيجازا إذ سينخفض من أكثر 
من 30 صفحة في العام املاضي إلى أقل من 

عشر صفحات هذه املرة.
وقال دبلوماسي إيطالي مازحا ”نرجو 

بهذا الشكل أن يقرأه فعليا عدد أكبر من 
الناس“.

كريسبيان بالمر

قادة تونس والنيجر 

ونيجيريا وإثيوبيا 

وكينيا سيشاركون في 

المباحثات يوم السبت 

في تأكيد على أهمية 

تنمية قارة أفريقيا

منتجو النفط يحسمون تمديد خفض اإلنتاج
} فيينــا - كشـــفت مصادر مـــن داخل منظمة 
الدول املصدر للبترول (أوبك) أمس، أن اللجنة 
الوزارية التي تضم بعـــض كبار املنتجني من 
داخل املنظمة وخارجهـــا أوصت أمس بإبقاء 
حجم تخفيضات إنتاج النفط عند مستوياتها 
احلاليـــة في اجتماع منتجي اخلام الذي يعقد 

اليوم.
وكانت الكويـــت العضو في أوبك قد أكدت 
قبل ذلك بســـاعات أنها ال تســـتطيع استبعاد 
ســـيناريو إقـــدام منظمـــة أوبـــك واملنتجـــني 
املســـتقلني على تعميـــق تخفيضـــات اإلنتاج 

وتوسيع مداها إلى 9 أشهر أو أكثر.
لكن املصدر قال إن جلنة املتابعة الوزارية 
أوصـــت بإبقـــاء التخفيضات ”عند املســـتوى 

ذاته“ وللفترة ذاتها البالغة 6 أشهر.
وتضم اللجنة كال من الســـعودية الرئيس 
احلالـــي للمنظمـــة وثالثة أعضـــاء آخرين هم 
اجلزائر والكويت وفنزويال إلى جانب روسيا 

وسلطنة عمان غير العضوتني“.
وتفّضل الســـعودية، أكبر منتج للنفط في 
أوبك، مـــد اتفاق خفض اإلنتاج ملدة 9 أشـــهر 
بدال من املتفق عليه فـــي البداية بتطبيقه ملدة 
ســـتة شـــهور بهدف تسريع اســـتعادة توازن 
الســـوق ومنع انخفاض أسعار النفط ألقل من 

50 دوالرا للبرميل.
كما يدعم كل من العـــراق واجلزائر، وهما 
مـــن أعضـــاء أوبك، وروســـيا وهي مـــن كبار 
املنتجـــني املســـتقلني متديد االتفاق لتســـعة 
شـــهور. وبينمـــا يجتمـــع وزراء فـــي فيينـــا 
إلجـــراء مشـــاورات غير رســـمية، قـــال وزير 
النفط الكويتي عصام املرزوق للصحافيني إن 
جميـــع اخليارات مطروحة علـــى الطاولة وأن 
املناقشات تشـــمل احتمال تعميق تخفيضات 

اإلنتاج أو مد االتفاق ملدة 12 شهرا.
وينعقـــد االجتماع الرســـمي اليوم التخاذ 
قرار بشـــأن متديد االتفاق املبرم في ديســـمبر 
املاضي والذي اتفقت مبوجبه أوبك مع 11 من 
املنتجني املستقلني على خفض اإلنتاج بواقع 
1.8 مليـــون برميل يوميا في النصف األول من 

العام احلالي.

وقال العديد من املندوبـــني والوزراء ومن 
بينهم اجلزائر إنهم ال يتوقعون أن يتم متديد 

اتفاق خفض اإلنتاج لعام كامل.
وقـــد تشـــمل املفاجـــآت احملتملـــة زيـــادة 
حجـــم تخفيضـــات اإلنتاج. لكن هذا ســـيكون 
أمـــرا ثانويـــا على األرجـــح ألن منتجي النفط 
املســـتقلني الذيـــن مـــن املتوقـــع أن ينضموا 
لالتفـــاق ألول مرة، مثل تركمانســـتان ومصر، 

إنتاجهم صغير إلى حد ما.
وقـــال أحـــد مندوبـــي أوبـــك إن تعميـــق 
تخفيضـــات اإلنتـــاج مســـتبعد ”ما لـــم تبدأ 
الســـعودية ذلك بأكبر مساهمة ويدعمها بقية 

دول اخلليج األعضاء في املنظمة“.
وســـاهم اتفاق أوبك خلفـــض اإلنتاج في 
عودة أســـعار النفط للصعود فـــوق 50 دوالرا 
للبرميـــل في العـــام احلالي ممـــا أعطى دفعة 
ماليـــة للمنتجـــني. وقـــد عـــززت االجتماعات 
أسعار النفط حيث استقر خام برنت القياسي 

أمس فوق حاجز 54 دوالرا للبرميل.
لكن زيادة األسعار عززت منو قطاع النفط 
الصخري في الواليات املتحدة التي ال تشارك 
فـــي اتفاق خفض اإلنتـــاج وهو ما أدى بدوره 
إلى تباطؤ اســـتعادة توازن الســـوق مع بقاء 
املخزونات العاملية قرب مســـتويات قياســـية 

مرتفعة.
وعّبـــر وزيـــر الطاقة اجلزائـــري نورالدين 
بوطرفـــة عـــن اعتقـــاده بأن املخزونـــات ظلت 
مرتفعة فـــي النصف األول مـــن العام احلالي 
بســـبب زيادة صادرات الشـــرق األوســـط إلى 
الواليـــات املتحـــدة. وقال إن األمور تتحســـن 
وإنهم بدأوا يالحظون انخفاضا في مخزونات 

الواليات املتحدة.
وأكـــد بوطرفـــة أن متديـــد اتفـــاق خفض 
اإلنتاج تســـعة شهور قد يســـاهم في تقليص 
التخمـــة العامليـــة ورجـــح أن “ قـــد تتجـــاوز 
األسعار 55 دوالرا للبرميل قبل نهاية السنة“.

وقال مصدر وثيق الصلة بأوبك إن املنظمة 
قد تبعث أيضا رسالة بشأن تقليص الصادرات 
لكـــن لم يتضح ما إذا كان ذلك ســـيطرح اليوم 

اخلميس.

نورالدين بوطرفة:

أسعار النفط العالمية قد 

تتجاوز حاجز 55 دوالرا 

للبرميل قبل نهاية السنة

حممد محاد

قـــررت جلنة اســـترداد أراضي  } القاهــرة – 
الدولة ومســـتحقاتها في مصر تشـــكيل غرفة 
عمليـــات دائمـــة ملتابعـــة توجيهـــات الرئيس 
عبدالفتـــاح السيســـي بشـــأن تقنـــني أوضاع 
املســـتثمرين اجلاديـــن مـــن واضعـــي اليـــد 
واسترداد األراضي من غير اجلادين في موعد 

أقصاه نهاية الشهر احلالي.
وتلقـــت اللجنـــة التـــي يرأســـها رئيـــس 
الوزراء األســـبق إبراهيـــم محلب مؤخرا نحو 
17 ألـــف طلب من املســـتثمرين عن مســـاحات 
جتـــاوزت حاجز مليوني فـــدان. ويقدر خبراء 
قيمـــة العوائد املتوقعة من حســـم مصير تلك 
املســـاحات للخزانـــة العامة للدولـــة بنحو 6 
مليـــارات دوالر، مبتوســـط 2800 دوالر للفدان 

الواحد.
ويشـــير اخلبراء إلـــى وجـــود نوعني من 
األراضـــي املســـتهدفة باإلجـــراءات اجلديدة؛ 
األول مت تخصيصه بشـــكل رســـمي من خالل 
وزارة الزراعة ولكن بأســـعار زهيدة. والثاني 
مـــن خالل وضع اليد على األرض وزراعتها ثم 
عمل محضر إثبات في قســـم الشـــرطة لتأكيد 
حيازة املســـتثمر لألرض ودفع قيمتها للدولة 

الحقا بعد االتفاق على الوضع اجلديد.
وكانت اخلزانة العامـــة للبالد قد حصلت 
على نحـــو 50 مليون دوالر فـــي العام املاضي 

نتيجة بيع أراض مت االستيالء عليها.

وفـــي حالـــة االتفاق مع املســـتثمرين على 
تقنـــني وضع اليد يعتبر املبلـــغ املدفوع ضمن 
القيمـــة املســـتحقة لقيمـــة األرض احلقيقية، 
وتتـــم زيـــادة تلـــك القيمـــة بنحـــو 25 باملئة 
مقابل االســـتفادة عن الفترات السابقة، ومنح 
املســـتثمر تســـهيالت في ســـداد املبلـــغ على 

أقســـاط محددة التواريخ. وشـــكك خبراء في 
قـــدرة الدولة علـــى مواجهة مافيا االســـتيالء 
على األراضي واملتاجـــرة فيها، ووجه اخلبير 
فـــي القانون الدســـتوري محمد نـــور فرحات 
رسالة نارية للحكومة بشأن استرداد األراضي 
املنهوبة تســـاءل فيها ”هل ســـيتم اســـترداد 
األراضـــي العامة التي حصل عليهـــا الوزراء 

وكبار املسؤولني أم سيتم استثناؤهم؟“.
وقال فـــي تدوينه على موقع فيســـبوك إن 
”وزير اإلســـكان السابق حســـب الله الكفراوي 
فـــي عهـــدي الرئيســـني األســـبقني الســـادات 
وحســـني مبارك هو من أطلق شـــرارة إنشاء 

القرى السياحية في الساحل الشمالي“.
وأضاف أن ”الكفراوي بـــدأ بقرية مراقيا، 
ومنهـــا انطلقـــت عملية إنشـــاء باقـــي القرى 
الســـياحية التي أغلقت شاطئ البحر األبيض 
علـــى الفقـــراء مقابل متتـــع األثريـــاء لبضعة 
أسابيع فقط كل عام، وحرم باقي املصريني من 

استنشاق هوائه“.
وأشار فرحات إلى عبارة شهيرة للكفراوي 
أمـــام البرملـــان عندما تقـــدم عدد مـــن النواب 
بســـؤال حول معايير توزيـــع الوحدات داخل 
هـــذه القرى، قال فيها ”اتركوا لي وجه الكعكة 

والباقي نوزعه“.
وكان الكفـــراوي يقصد بوجـــه الكعكة تلك 
الوحـــدات املميـــزة فـــي املنتجعـــات اململوكة 
للدولـــة، التي توزع على كبار املســـؤولني في 

الدولة.
وأكد فرحـــات أنه ال توجد قرية ســـياحية 
أنشـــأتها احلكومة إال وبها وحدات مخصصة 
لكبـــار رجـــال الدولـــة بالتقســـيط املريح جدا 
بـــدءا من عجيبـــة غربا في محافظـــة مطروح 
على البحر املتوســـط، وحتـــى زهراء العجمي 

واملعمورة واملنتزه قرب اإلسكندرية.

وقـــال ناصـــر صابـــر، رئيـــس املجموعة 
املصرية األميركية إن البيروقراطية تشكل أحد 
العوائق الرئيســـية التي تواجه رجال األعمال 

اللذين ينوون االستثمار في القطاع الزراعي.
أنه حصل شـــخصيا  وأضـــاف لـ”العرب“ 
علـــى تخصيص من محافظة بني ســـويف في 
صعيد مصر الستصالح 3 آالف فدان، وأنه قام 
بضخ أكثر من 10 ماليني دوالر في املشروع، ثم 
فوجـــئ بعدول احملافظة عن قرارها تخصيص 

األرض.
وأوضح أن االتفاق، وفق خطاب تخصيص 
األرض، نص على أن ســـعر الفـــدان 15 دوالرا 

بحســـب أســـعار 1999، إال أن احملافظة تطالبه 
اآلن بنحو 2800 دوالر للفدان رغم استصالحه 
لـــألرض وســـط الصحـــراء وتوصيلـــه لكافة 

املرافق على نفقته اخلاصة.
وقـــال صابر قطـــب، عضو مجلـــس إدارة 
الشـــركة العربيـــة الســـتصالح األراضـــي إن 
”شـــركات اســـتصالح األراضـــي فـــي مصر ال 
تواجه أزمة بسبب احلملة التي تقودها الدولة 
حاليا الســـترداد أراضيهـــا ألنها حتصل على 

األراضي بعقود رسمية وليس بوضع يد“.
وحـــذر فـــي تصريحـــات لـ”العـــرب“ مـــن 
العشـــوائية في اتخـــاذ قرارات هـــدم املباني 

أو إتـــالف الزراعات حال ثبـــوت التعدي على 
األراضـــي، مطالبـــا اللجنة بتقييـــم الزراعات 
واملشـــروعات القائمة، وحال ثبـــوت جديتها 
يتـــم التفاوض مع املســـتثمر حتـــى ال تتفاقم 
اخلسائر، وبشرط احلفاظ على حقوق الدولة.

جمعيـــة  رئيـــس  شـــعبان  محمـــد  وقـــال 
إنه  مستثمري الســـادس من أكتوبرلـ”العرب“ 
”مـــن الطبيعـــي اســـترداد أرض الدولـــة ممن 
اغتصبوها، لكنه طالب بضرورة إعمال العقل 
قبل هدم أي مشـــروع، خاصة تلك املشروعات 
التي مت ضخ ماليني الدوالرات بها، مع دراسة 

آثارها اإليجابية على االقتصاد القومي.

القاهرة تعلن الحرب على مافيا األراضي الحكومية المنهوبة

[ شكوك حول قدرة الحكومة على مواجهة المستولين على األراضي  [ عوائد التسوية مع المستثمرين تقدر بنحو 6 مليارات دوالر

ثمن استرداد األراضي قد يكون باهظا

أعلنت القاهرة احلرب على مافيا األراضي السترجاع األراضي احلكومية املنهوبة وتوفير 
موارد مالية جديدة إلنقاذ االقتصاد املتعثر، لكن خبراء شككوا في قدرة الدولة على حسم 

تلك املواجهة وطالبوا بالتروي مع املستثمرين الذين أنفقوا املليارات على مشروعاتهم.

نور فرحات:

الكبار استولوا على الساحل 

الشمالي ومنعوا الفقراء من 

استنشاق هوائه

ناصر صابر:

البيروقراطية تمثل أحد 

العوائق الرئيسية أمام 

االستثمار في القطاع الزراعي

مصدر في أوبك أكد أن لجنة 

المتابعة الوزارية أوصت بإبقاء 

التخفيضات عند المستوى 

ذاته ولمدة 6 أشهر أيضا
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اقتصاد
{حكومـــة إمـــارة أبوظبي تنفق بكثافة على المشـــروعات االســـتثمارية التي تعـــزز وتيرة النمو 

االقتصادي. واإلنفاق يتركز على السياحة والبنية التحتية}.

خليفة املنصوري
وكيل دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي

{التقيـــت رئيـــس الوزراء العراقي حيـــدر العبادي وقد أعطـــى الضوء األخضـــر بالموافقة على ما 

سيطرح في اجتماع فيينا بتمديد اتفاق خفض اإلنتاج لمدة 9 أشهر}.

خالد الفالح
وزير الطاقة السعودي

وقعت شـــركة جنـــرال إلكتريك  } الريــاض – 
األميركية أمس اتفاق مشـــروع مشترك بقيمة 
267 مليون دوالر مع شـــركة دســـر السعودية 
للتنميـــة الصناعيـــة املدعومـــة مـــن الدولـــة 
لتصنيـــع توربينات غاز فـــي مدينة الدمام في 

شرق السعودية.
ويأتـــي االتفاق الـــذي جرى اإلعـــالن عنه 
خالل مؤمتر صحافي فـــي العاصمة الرياض 
بعد إعالن جنـــرال إلكتريك عن صفقات أعمال 
بقيمـــة 15 مليـــار دوالر خالل زيـــارة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامـــب للســـعودية مطلع 

األسبوع ومن بينها مذكرات تفاهم.
ووقعت إلكتريك ودسر مذكرة تفاهم العام 
املاضي، من املتوقع أن تســـفر عن استثمارات 
للشركتني بنحو 3.75 مليار ريال (مليار دوالر) 

في عدة قطاعات في العام اجلاري.
وقال رشـــيد الشـــبيلي الرئيس التنفيذي 
لدســـر إن ”املشـــروع ســـيلعب دورا رئيســـيا 
لتحقيق رؤية اململكة 2030، وسيســـاهم بشكل 
كبيـــر فـــي التنويـــع االقتصادي ال ســـيما في 

القطاع الصناعي“.
فـــي  لالســـتثمار  دســـر  شـــركة  وتهـــدف 
إلى  االســـتراتيجية  االقتصاديـــة  القطاعـــات 
تطوير صناعات حتويليـــة متعددة في جميع 
القطاعـــات الصناعية من بينها معدات الطاقة 
وامليـــاه والكهربـــاء وصناعـــة النفـــط والغاز 

وقطاع صناعة السيارات.
وتســـعى الرياض من خـــالل ”رؤية 2030“ 
إلـــى تنويع االقتصاد وتقليـــص اعتماده على 
النفط بعدما تســـببت أسعار اخلام املنخفضة 
فـــي العامـــني األخيرين في تباطـــؤ االقتصاد 

وأثقلت كاهل احلكومة.
وتركز احلكومـــة في الوقـــت الراهن على 
تعزيـــز مشـــاركة القطاع اخلـــاص في حتقيق 

األهـــداف التنمويـــة وعلـــى جـــذب رأس املال 
األجنبـــي والتكنولوجيـــا من أجـــل احلد من 

اعتمادها على صادرات النفط.
ومع ذلك، مازالت شـــهية الرياض مفتوحة 
لالســـتثمار فـــي قطـــاع الطاقـــة رغـــم تراجع 
أســـعار النفط في الســـنوات الثالث األخيرة. 
قالـــت أرامكو في إعالن خـــالل قمة أعمال في 
الســـعودية إن ”الشـــركة تخطط الستثمار ما 
يصـــل قيمته إلى 30 مليـــار دوالر في وحدتها 

األميركية موتيفا إنتربرايزيز“.
وذكرت الشركة أنه من املقرر ضخ استثمار 
مبدئـــي بقيمـــة 12 مليـــار دوالر في مشـــروع 
لزيادة طاقـــة التكرير في مصفـــاة موتيفا في 
بورت آرثر بوالية تكساس، األكبر في الواليات 
املتحدة، ولتوسعة عمليات موتيفا في سلسلة 

القيمة لقطاع البتروكيماويات.
ومن املتوقع ضخ اســـتثمار إضافي بقيمة 
18 مليار دوالر على األرجح في موتيفا بحلول 

2023، بحسب بيان بشأن االستثمار.
ومنذ اكتمال توســـعة مصفـــاة بورت آرثر 
في 2012، والتي زادت طاقة تكرير النفط اخلام 
بهـــا إلى أكثر من املثلـــني لتصل إلى 603 آالف 
برميل يوميا، تـــدرس موتيفا خططا ملزيد من 

التوسعة في املصفاة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي ألرامكـــو أمني 
الناصر إن ”الشـــركة تستثمر في إيجاد فرص 
عمل وفي مســـتقبل صناعة التكرير في أميركا 
وإنهـــا ماضية في تنفيذ رؤية 2030 لتوســـعة 

الشراكة السعودية األميركية“.
وقالت أرامكو فـــي اإلعالن إن ”قرابة 2500 
وظيفة ســـتضاف فـــي بورت آرثـــر في األجل 
القصير وســـتتم إضافة 12 ألف وظيفة بحلول 

العام 2023“.

جنرال إلكتريك توقع اتفاقا لتصنيع توربينات غاز في السعودية

[ انطالقة سريعة لتنفيذ االتفاقات الموقعة بين الرياض وواشنطن  [ أرامكو تخطط الستثمار 30 مليار دوالر في أكبر مصفاة أميركية

جنرال إلكتريك تعزز حضورها في السعودية

لم تنتظر الشــــــركات الســــــعودية واألميركية طويال بعد توقيع حزمــــــة االتفاقات التاريخية 
ــــــرال إلكتريك عن توقيع اتفاق لتصنيع  بني البلدين في األســــــبوع املاضي، فقد أعلنت جن
توربينات غاز في الســــــعودية في وقت أكدت فيه أرامكو أنها تخطط الســــــتثمار 30 مليار 

دوالر في مصفاة موتيفا ومشروع للبتروكيماويات في الواليات املتحدة.

رشيد الشبيلي:

المشروع المشترك مع 

جنرال إلكتريك سيلعب دورا 

رئيسيا لتحقيق رؤية 2030

أمين الناصر:

أرامكو ماضية في توسعة 

الشراكة في صناعة تكرير 

النفط مع الواليات المتحدة

قـــال ســـامر املجالـــي الرئيس  } الريــاض – 
التنفيذي لشـــركة طيران السعودية اخلليجية 
إن ”الشـــركة وضعت اللمســـات األخيرة على 
اتفاق لشراء ما يصل إلى 16 طائرة بوينغ 777 

بحلول الربع الثالث من العام احلالي“.
وكانت بوينـــغ أعلنت هذا األســـبوع أنها 
جتري محادثات لبيـــع طائرات عريضة البدن 
إلـــى الســـعودية اخلليجية، لكنهـــا لم حتدد 

الطراز.
وأوضـــح املجالـــي لرويتـــرز أن الشـــركة 
اململوكـــة ملكيـــة خاصـــة تســـتهدف تســـلم 
الطائـــرات بـــدءا مـــن عـــام 2020. وقـــال إن 
”الطائرات قد تســـتخدم لتســـيير رحالت إلى 
أميركا الشـــمالية وأوروبا وآسيا، لكنه أشار 

إلـــى أن ذلك يعتمد على حصول الشـــركة على 
حقوق طيران دولية“.

وتتخذ الشركة اخلليجية من مدينة الدمام 
في شرق السعودية مقرا لها. وبدأت العمل في 
العام املاضي، وهي تسير رحالت داخلية بني 
الدمام والرياض وجدة وستبدأ تقدمي خدمات 

إلى أبها في األسبوع املقبل.
وقـــال املجالـــي إن ”الشـــركة تتوقـــع نقل 
700 ألـــف راكـــب العام احلالـــي أول عام كامل 
لعملياتها وإنها توسع أسطولها من الطائرات 
نحيفة البدن إلى مـــا بني 26 و30 طائرة خالل 
األعوام الثالثة املقبلة“. ووفق بيانات الشركة، 
يضم األســـطول احلالي للشركة أربع طائرات 

نحيفة البدن من طراز أيرباص أيه 320.

وحتتـــدم املنافســـة فـــي قطـــاع الطيران 
الســـعودي بعدما منحت اجلهـــات التنظيمية 
تراخيـــص تشـــغيل لشـــركتني محليتـــني من 
بينهما السعودية اخلليجية في العام املاضي.
وأعلنـــت اخلطـــوط اجلويـــة الســـعودية 
اململوكة للدولة عن خطط إلطالق شركة طيران 
منخفـــض التكلفـــة تابعة لها باســـم ”طيران 
خـــالل منتصـــف العام اجلـــاري ليبلغ  أديل“ 
أسطولها حوالي 50 طائرة بحلول العام 2020.

وأشـــعلت شـــركة ”طيـــران ناس“ ســـباق 
املنافســـة بعد أن أبرمت صفقـــة مع أيرباص 
ينايـــر املاضـــي لشـــراء 60 طائـــرة لتعزيـــز 
أســـطولها، في خطوة اعتبرها محللون بداية 

رسم مستقبل قطاع الطيران السعودي.

السعودية الخليجية تتفاوض لشراء 16 طائرة بوينغ 777

[ القوى السياسية ترضخ لمواصلة االلتزام بالشروط األميركية  [ تهديدات واشنطن تحسم مواصلة تطبيق العقوبات على حزب الله
مخاوف العقوبات األميركية تجدد والية حاكم مصرف لبنان المركزي

} بريوت – أعلن وزير اإلعالم اللبناني ملحم 
الرياشي أمس أن احلكومة أعادت تعيني حاكم 
مصرف لبنان املركزي رياض سالمة ملدة ستة 

أعوام أخرى.
وقـــال إن هذا االقتراح طـــرح على مجلس 
الـــوزراء مـــن خارج جـــدول األعمـــال ”ومتت 
املوافقة عليه باإلجماع“. وكان مصدر حكومي 
لبناني قد أكد أن وزير املالية علي حسن خليل 
طلب رســـميا من مجلس الـــوزراء متديد والية 

سالمة التي تنتهي في أول أغسطس املقبل.

وأكـــد محللـــون أن املخـــاوف مـــن فرض 
عقوبات مصرفية أميركية على لبنان هي التي 
أدت إلى التوافق السياســـي على جتديد والية 
حاكـــم البنك املركزي من أجل مواصلة االلتزام 
باملعاييـــر املتعلقة بغســـيل األمـــوال ومتويل 
اإلرهـــاب والعقوبات املرتبطـــة بجماعة حزب 

الله اللبناني.
وتولى ســـالمة منصبه منـــذ نحو 24 عاما 
وينظر إليه على نطاق واســـع على أنه ضامن 

لالستقرار النقدي في البالد.

وواجه اقتصـــاد لبنان عقبـــات على مدى 
ســـنوات بســـبب االضطرابات في املنطقة مبا 
في ذلك احلرب في ســـوريا املجـــاورة واألزمة 

السياسية في البالد.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
أن الناجت احمللـــي اإلجمالي اللبناني ســـجل 
منـــوا بنســـبة واحد فـــي املئة ســـنويا خالل 
العامـــني املاضيني. وبلغ الدين العام ما يعادل 
نحـــو 138 في املئة من الناجت احمللي اإلجمالي 

في عام 2015.
وقال ســـالمة إن انتخاب الرئيس ميشـــال 
عون رئيسا للبالد في أكتوبر املاضي بعد خلو 
املنصـــب ملدة عامـــني ونصف العام وتشـــكيل 
حكومة برئاســـة ســـعد احلريري فـــي أواخر 

العـــام املاضي، وضعا األســـاس لتحقيق منو 
أفضل. 

اتسعت املخاوف مؤخرا من فرض عقوبات 
أميركية جديدة على النظام املصرفي اللبناني 
بعد الكشـــف عـــن املئـــات من حاالت غســـيل 
األمـــوال من قبل جلنـــة حتقيق تابعـــة للبنك 

املركزي.
وحذر محللون في تصريحـــات لـ”العرب“ 
مـــن أن آثارهـــا قـــد ال تقتصر علـــى اجلهات 
املســـتهدفة بـــل متتـــد إلـــى عمـــوم االقتصاد 

واملواطنني اللبنانيني.
وكشف التقرير السنوي الصادر عن هيئة 
التحقيق اخلاصة في مصـــرف لبنان املركزي 
عن تسجيل 470 حالة غسيل أموال خالل العام 
املاضي. وأكدت أن نســـبة احلـــاالت املرتبطة 
بجهات أجنبية استأثرت بنحو 77 باملئة منها 

مقابل 23 باملئة للحاالت احمللية.
وذكرت مصـــادر مطلعة علـــى عمل الهيئة 
أن التحقيقـــات طالت 399 حالـــة وأن 71 حالة 
ال تـــزال قيـــد الـــدرس. وطلبـــت الهيئـــة رفع 
الســـرية املصرفية عن 42 حسابا استنادا إلى 

املعلومات التي توصلت إليها التحقيقات.
وكانـــت بيروت قد أطلقت فـــي 2002 حزمة 
مـــن اإلجـــراءات املصرفيـــة والقانونية بهدف 
تفعيل مراقبة ومتابعة ســـير العمليات املالية 
التي جتريها املصارف اللبنانية. وسمحت تلك 
اإلجراءات بإزالة اســـم لبنان من الئحة الدول 

التي ال تكافح غسيل األموال. 
وأشـــار تقرير في النشرة األسبوعية لبنك 
االعتماد اللبناني إلـــى أن عمليات االختالس 
شـــكلت النســـبة األكبـــر مـــن حاالت غســـيل 
األمـــوال، تليهـــا حـــاالت التزويـــر واحلاالت 

املرتبطة باإلرهاب ومتويله. 
وتســـيطر أجـــواء القلـــق والتوتـــر علـــى 
األوســـاط املصرفية واملالية في لبنان بســـبب 
حزمة العقوبات األميركية اجلديدة املفروضة 
على حـــزب الله، خصوصا مع ورود معلومات 

تفيد بأنها ســـتطال مؤسسات وجمعيات ولن 
تقتصر على األشخاص.

واالســـتراتيجي  االقتصادي  اخلبير  وقال 
إن عمليات تبييض  جاســـم عجاقة لـ”العرب“ 
األموال التي أعلنت عنها هيئة التحقيق تدخل 
في نطاق استهداف قانون العقوبات األميركية 

جلماعة حزب الله.
وأكـــد أن العقوبـــات واإلحصـــاءات حول 
تبييض األمـــوال الصادرة عن جلنة التحقيق، 
عجلت إجناز التوافق السياسي على التجديد 
لسالمة، بعد جناحه في جتنب حتويل السجال 

حول العقوبات السابقة إلى نزاع دموي.
وكان حاكـــم املصـــرف املركـــزي قـــد اتخذ 
حزمة إجراءات للتعامـــل مع موجة العقوبات 
السابقة التي فرضت العام املاضي. وترك فيها 
للمصارف حق تقدير األمور واتخاذ القرارات 

بشأن إقفال أي حساب بنكي.
ورجح عجاقـــة أن تختلف طريقة املعاجلة 
هذه املرة حيث ســـيعمد احلاكـــم الى التدخل 
مباشـــرة فـــي آلية تطبيـــق العقوبـــات داخل 
املصارف وفي اتخاذ القرار بشأن التعامل مع 

أي حساب مشبوه.
وخرجـــت حتليـــالت كثيـــرة فـــي الفتـــرة 
األخيرة تعتبـــر أن الواليات املتحدة لن تذهب 
فـــي تطبيق العقوبات إلـــى احلدود القصوى، 
اللبنانيـــة  اخلصوصيـــة  ســـتراعي  وأنهـــا 

والظروف احلرجة التي مير بها.
ويـــرى عجاقة أن تلـــك التحليالت تتعامى 
عن الوقائـــع الواضحة، التـــي تقول بوضوح 
إن أي مصـــرف يوضـــع في دائرة الشـــبهات 
األميركيـــة فإن مصيـــره ”ســـيكون مهددا وال 
تســـتطيع أي جهة لبنانيـــة أو غير لبنانية ان 

تفعل شيئا إلنقاذه“.
وأوضح أن واشـــنطن سبق لها أن فرضت 
عقوبات علـــى دول ذات ثقل دولـــي كبير مثل 
روســـيا. وتساءل بلهجة ســـاخرة ”هل يتوقع 

أحد أن تكون أميركا خائفة من لبنان مثال؟“. النظام المصرفي خارج التجاذبات السياسية

ــــــى لبنان تقف خلف  ــــــات مصرفية أميركية عل ــــــون إن املخاوف من فرض عقوب قــــــال محلل
التوافق السياسي الذي أدى لتجديد والية حاكم البنك املركزي ملواصلة االلتزام باملعايير 

املتعلقة بغسيل األموال ومتويل اإلرهاب والعقوبات املرتبطة بجماعة حزب الله اللبناني.
جاسم عجاقة:

سالمة نجح في منع تحول 

سجال العقوبات السابقة 

إلى نزاع دموي

رياض سالمة:

انتخاب الرئيس وتشكيل 

الحكومة وضعا األساس 

لتحقيق نمو اقتصادي أفضل



} لنــدن – دأب عـــدد مـــن السياســـيني حول 
العالم على فتـــح الزر األعلـــى لقمصانهم، ما 
جعـــل البعض يطلق على مثل هذه املمارســـة 

دبلوماسية الزر املفتوح.
البريطانية  وتقول صحيفة ”ذي غارديان“ 
إن هـــذه العـــادة ترمز للرســـائل التي يريد أن 
يبعث بها السياسيون، كما أنها تعكس الكثير 

من املعاني التي يصعب على الناس فهمها.
ويتبنـــى سياســـيون هـــذا الســـلوك رغم 
اختـــالف طباعهـــم، مـــن بينهم رئيـــس حزب 
العمـــال البريطاني جرميـــي كوربني، ورئيس 
الـــوزراء الكندي جاســـنت تـــرودو، والرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما.

وكثيـــرا ما ســـخر منتقـــدو كوربني من زر 
قميصـــه األعلـــى املفتـــوح، ويقولـــون إنـــه ال 
يســـتطيع أن يحكم ربطة عنقه بشكل جيد، ما 
يفسره خصومه بالتالي بأنه يفشل في إيجاد 
احللول الوســـط. ويرى عالـــم االجتماع أيرن 
ماســـيدي كازانوفا أن السياسي إذا كان ميثل 
الطبقة العاملة فهذا يعني أنه ضد األفراد، غير 

أنه في الوقت عينه يدعم املجموعة.
وهـــذا التقليد له أهميتـــه خالل احلمالت 
االنتخابية، ألنه يـــدل على نوع االرتباط الذي 
يحتاج إليه السياســـي مـــع ناخبيه، فكوربني 
يطلق برامجه السياســـية مرتديـــا بدلة، لكنه 
حينمـــا يتحدث مع مغني الـــراب جي.إم ايي، 

على سبيل املثال، بزر أعلى مفتوح، الستقطاب 
أصوات الشباب.

ويقول إن ”هذا الســـلوك يدل على أن هناك 
زيا للعمـــل، وآخر للتعامل مع اجلمهور“. وقد 
ظهر ذلك مع املرشـــح اجلمهوري ميت رومني 
الذي كان يســـير بزر مفتوح ومـــن دون ربطة 
عنق، خالل حمالته االنتخابية الرئاســـية في 

.2012
وأثنـــاء فترته الرئاســـية، كان نهج أوباما 
في ما يتعلق بالزر املفتوح منطيا بشكل مبالغ 
فيه، ومؤخرا ظهر في مدينة ميالنو اإليطالية 
بزريـــن مفتوحني وليـــس بزر واحـــد، ما أثار 

اندهاش متابعيه.

وعلـــق أحـــد رواد الشـــبكة االجتماعيـــة 
”تويتر“ على األمر بالقـــول إن ”اجلو قد يكون 
حارا ألنـــه كان يتحدث في مؤمتـــر عن املناخ 

لذلك فضل فتح زرين من قميصه“.
وفي الكثيـــر من األحيان، ظهر ترودو أمام 
عدســـات املصورين وهو بـــزر مفتوح، ما دفع 
بعـــض احملللني إلى التأكيد على أنها رســـالة 
يريد أن يبعثهـــا للجمهور مفادها ”احكم علي 

بفعلي وليس مبظهري“.
وعلى عكس هؤالء، يطلق ترامب إشـــارات 
متناقضـــة، فهو ال يتـــرك زرا مفتوحا، ويضع 
ربطـــة عنق طويلة، ما جعلـــه موضع تندر من 

الناس.

رياض بوعزة

} بســـبب صغـــر ســـنها الـــذي لـــم يتجاوز 
العشـــرين عاما، لم تحظ ناتاشا أوباما، االبنة 
الكبرى للرئيس األميركي السابق باراك أوباما 
بالحظوة الكبيرة، التي تحظى بها ابنة خلفه 

دونالد ترامب.
وإلـــى جانب مشـــاركتها والدها وتمثيلها 
لقضايا المرأة ببالدها، تحرص إيفانكا ترامب 
على حضور معظم االجتماعات الرسمية التي 
يجريها والدها داخل دهاليز البيت األبيض إن 

لم تكن تحضرها كلها.
وقبل جولة والدهـــا الخارجية األولى بعد 
توليـــه منصبه، ذكـــرت محطة ”أيه.بي.ســـي 
نيـــوز“ األميركيـــة أن إيفانـــكا تبرعت بنصف 
العائـــد المالي من مبيعات كتابها ”كيف تعمل 
النســـاء“ الذي يناقـــش كيفية نجاح النســـاء 
العامـــالت فـــي الواليـــات المتحـــدة لألعمال 

الخيرية.
ويقول البعض إن هذا األمر يؤكد بوضوح 
الدور السياســـي الهـــام الذي تلعبـــه إيفانكا 
بجوار والدها. وقد جسدت ذلك خالل زيارتها 
إلى السعودية نهاية األسبوع الماضي، حيث 
كانـــت تحت األضواء طيلـــة ثالثة أيام قبل أن 
تلتقـــي مع بابا الفاتيكان أمـــس للمرة األولى 

في حياتها.
وهناك عدة عوامل التي جعلت من إيفانكا 
األكثـــر تأثيرا فـــي تاريخ الواليـــات المتحدة، 
كما تقـــول الصحافة األميركية، على الرغم من 

كونها ليست سياسية من الصف األول.
ومن بين تلك العوامل أنها تعمل من مكتب 
الســـيدة األولـــى بالفعـــل في البيـــت األبيض 
ومســـاعدا خاصا للرئيس وتمثل الرئاسة في 
قضايـــا المرأة وتعمـــل على تشـــريع قوانين 

لرعاية األطفال.
ورغـــم أن المقابـــالت الرســـمية تكون في 
العـــادة مـــع أعلى هـــرم الســـلطة أو أصحاب 

التأثيـــر، إال أنهم يتقابلون مـــع إيفانكا التي 
من المفتـــرض علنا أن تأثيرها محدود، وأنها 

تتصرف بوصفها ابنة، على حد قولها.
وقابلـــت إيفانـــكا (35 عامـــا) عـــددا مـــن 
المســـؤولين في السعودية حينما كانت برفقة 
والدهـــا وعقيلتـــه ميالنيـــا ترامب. وشـــغلت 
لمحات حول مالبســـها وتحركاتها وسلوكها 
كل المتابعيـــن للشـــبكات االجتماعيـــة داخل 

وخارج السعودية.
ووصفـــت هذه السياســـية الشـــابة، التي 
باتـــت في وقـــت وجيز المـــرأة األكثـــر إثارة 
الهتمـــام وســـائل اإلعـــالم عالميـــا، ولي ولي 
العهـــد الســـعودي، األمير محمد بن ســـلمان، 

بالشخصية المحفزة.
الســـعودية عن  ونقلـــت جريدة ”الرياض“ 
إيفانـــكا قولهـــا إن ”األمير محمد بن ســـلمان 
شـــخصية محفـــزة للغاية ومؤثـــرة كثيرا في 
الشـــباب الســـعودي والعربي والمســـلم، لما 
يتمتـــع به من صفـــات قياديـــة وطموح وحبه 

لوطنه وشعبه“.
وكانـــت ابنـــة ترامب قـــد التقـــت برئيس 
الوزراء الياباني، شـــينزو آبي، وهو االجتماع 

الرسمي األول الذي تظهر فيه إيفانكا.
وأثار ظهور إيفانكا الرأي العام الياباني، 
إذ قال يوشـــينوبو ياماموتو، أستاذ العالقات 
الدوليـــة بجامعـــة نيغاتـــا اليابانيـــة لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية، إنه ”من غيـــر المعتاد 
رؤية أحد أفـــراد العائلة حاضرا أول لقاء بين 

زعيمين، وإن كان اللقاء غير رسمي“.
كما التقت برئيس الوزراء الكندي، جاستن 
ترودو، فـــي أحد اللقاءت الرســـمية بالرئيس 
ترامب، والذي كان يتحدث فيه عن دور النساء 

في الشركات.
وبينما اتخذت إيفانكا مكانا قريبا بجانب 
تـــرودو وظلـــت تنظر لـــه بنظـــرات، وصفها 
الكثيرون بأنها نظرات محبين وليست نظرات 
عادية، ما أثار الشـــكوك بشـــكل أكبـــر عندما 
اصطحبت إيفانكا ترودو إلى عرض مسرحي.
وإيفانـــكا ليســـت المـــرأة الوحيـــدة التي 
اســـتطاعت أن تســـتغل وصـــول أحـــد أفراد 
األســـرة إلى ســـدة الحكم القتنـــاص الفرصة 
الختبار هـــذه التجربة التي يصفها الكثير من 

المتابعين بـ”الشاقة“.

وتعد داريغـــا نزارباييفا مـــن أهم األمثلة 
البارزة للـــدور الذي تلعبه االبنـــة في الحياة 
السياســـية عندما يكون والدها رئيسا. وبدعم 
مـــن والدها نور ســـلطان نزارباييف، الرئيس 
الكازاخســـتاني، تقلدت في عـــام 2015 منصب 

نائبة رئيس الوزراء لمدة عام كامل.
وخـــالل ترؤســـها للمنصـــب إلـــى جانب 
دورها السياســـي، كانت لها جهود كبيرة في 
ما يخص مجال الطاقـــة الخضراء والقرارات 

الخاصة باالستخدام الرشيد لموارد الطاقة.
وبعد تركها المنصب العام الماضي تولت 
رئاســـة لجنة الشؤون الدولية والدفاع واألمن 

في مجلس الشيوخ.
ومن خالل الدور السياســـي الذي تجسده 
داريغـــا في بالدها منذ أكثر من عقد، اعتبرتها 
صحيفة ”تليغراف“ البريطانية بأنها ال تحمل 

لقـــب والدها فقط، بل تمتلك أيضا جزءا كبيرا 
من قوة شخصيته.

وفي حين تعمل إيفانكا من مكتب الســـيدة 
األولـــى فـــي البيـــت األبيض، تتعـــرض مريم 
نواز، ابنـــة رئيس الوزراء الباكســـتاني نواز 
شـــريف للمضايقات والمعارك التي عليها أن 
تخوضهـــا إذا كانت تنوي أن تحل محل أبيها 
كما يشـــاع في وســـائل اإلعالم بأنهـــا خليفة 

أبيها السياسية.
وأثبتـــت مريـــم بالفعل قوتها السياســـية 
مـــن خـــالل المشـــاركة الفعالة عـــام 2013 في 
إعـــادة انتخاب والدها لمنصـــب رئيس وزراء 
باكســـتان، كما أنها تنشـــط في حـــزب والدها 

”الرابطة اإلسالمية الباكستانية“.
ووصفتها هيئة اإلذاعـــة البريطانية ”بي.

بي.سي“ ذات مرة بالقول إنها ”دائما ما تكون 

مركـــز االهتمام اإلعالمـــي وتمثل قـــوة هامة 
في باكســـتان وكأنهـــا وريثة فعليـــة لمنصب 
أبيهـــا“، األمر الذي يجعل مريم تحت األضواء 

واالنتقاد.
واتهمت العام الماضي بارتكاب مخالفات 
مالية بعد فضيحـــة ”أوراق بنما“، األمر الذي 
دفع والدها إلى نفي كل تلك المزاعم بالقول إن 
”تلك االتهامات مجرد اســـتهداف لي وألسرتي 

من أجل تحقيق أغراض سياسية“.

إيفانكا تسرق األضواء من أسرة ترامب بلعب دور السيدة األولى
[ ابنة ترامب تتبرع بنصف عائدات كتاب {كيف تعمل النساء}  [ قبل إيفانكا بنات لعبن أدوارا مهمة في الحياة السياسية آلبائهن

ــــــث كانت تقوم عقيلة  وجــــــود املرأة في احلكم شــــــيء اعتاد عليه الناس منذ زمن بعيد حي
امللك أو الرئيس أو رئيس الوزراء بدور مؤثر في السلطة وصنع القرار واألعمال اخليرية 
ــــــكا ترامب ابنة رئيس أقوى دول العالم يبدو  والسياســــــية، ولكن الدور الذي تقوم به إيفان

أنه األهم على اإلطالق.

دبلوماسية الزر المفتوح مهارة يفضلها الساسة إلثارة االنتباه

في مهمة خاصة

داريغا نزارباييفا، رئيسة 
وزراء كازخستان السابقة، 

مثال بارز لدور االبنة في 
الحياة السياسية لوالدها

مريم نواز أثبتت قوتها 
السياسية حين أعيد انتخاب 

والدها لمنصب رئيس وزراء 
باكستان في 2013

عمدة مدريد تحتفي 
بأبطال الليغا

} مدريــد – كانت عمدة العاصمة اإلســـبانية 
مدريـــد، مانويال كارمينا، فـــي مقدمة املهنئني 
بفـــوز نادي ريـــال مدريد بالدوري اإلســـباني 
لكرة القدم (الليغا) للموسم الذي اختتمت آخر 

جوالته األحد املاضي.
واســـتقبلت كارمينا اإلثنني املاضي، فريق 
ريال مدريد بقيادة املدير الفني الفرنســـي زين 
الدين زيدان في مقر مجلس البلدية في مدريد، 

وسط تغطية إعالمية كبيرة.
وجاء هـــذا التكرمي اســـتمرارا للمراســـم 
االحتفاليـــة للفريـــق امللكـــي فـــي العاصمـــة 
اإلســـبانية، والذي توجه مباشـــرة من مدينة 
مالقا إلـــى مدريد حيث احتفل مع املشـــجعني 
حتـــى ســـاعات متأخـــرة ليـــال فـــي ســـاحة 

”سيبليس“.
وأمـــام عدســـات املصوريـــن الصحافيني، 
فاجـــأ كابنت الفريق الالعب ســـيرجو راموس 
عمـــدة مدريد حني قـــدم لها قمصانـــا للنادي 

وعليه الرقم ”1“ وفوقه اسمها.
كما منـــح فلورنتينو بيريـــز، رئيس نادي 
ريال مدريد خالل حفل التكرمي نسخة مصغرة 
من كأس الليغا للعمدة، التي أبدت ســـعادتها 
بتحقيق الفريق للقب رقـــم 33 والذي غاب عن 

خزائنه طيلة املواسم اخلمسة األخيرة.
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{فخـــور ألن راداميل فالكاو رفع كأس بطولة الدوري الفرنســـي لكرة القـــدم مع فريقه موناكو 

وخوان كوادرادو مع يوفنتوس اإليطالي وخاميس رودريغز مع ريال مدريد}.
خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي

{اســـتمتعت بالحديث مع النســـاء العامالت المدهشـــات فـــي مركز خدمة جنـــرال إلكتريك في 
السعودية.. هناك خطوات عظيمة يتم اتخاذها نحو تمكين المرأة}.

ميالنيا ترامب
عقيلة الرئيس األميركي دونالد ترامب

{قذافي غامبيا} 
يخسر كل أمالكه

} بانغــول – صـــادر القضـــاء الغامبـــي كافة 
ممتلكات الرئيس الســـابق يحيى جامع، الذي 
المتهم باختالس  يلقب نفســـه بـ“قاهر النهر“ 
الماليين من الدوالرات قبل مغادرته إلى منفاه.
وتقـــول الحكومة إن جامع عمد شـــخصيا أو 
بشـــكل غير مباشر إلى سحب 50 مليون دوالر 
علـــى األقل مـــن البنـــك المركزي بشـــكل غير 

قانوني وإن تلك األموال تعود للدولة.
وخـــالل مؤتمـــر صحافي عقـــد مطلع هذا 
األسبوع، قال وزير العدل أبوبكر تمبادو ”لقد 
حصلنـــا على قرار من القضاء يقضي بتجميد 
أو مصـــادرة الممتلكات المعروفـــة في البالد 

للرئيس جامع والشركات المرتبطة به“.
وهـــذه المـــرة األولـــى التـــي تعلـــن فيها 
الحكومة الغامبية تقديرا رسميا لألصول التي 
يتهم جامع الملقب بـ“قذافي غامبيا“ بسحبها 
قبل أن يغادر إلى غينيا االســـتوائية في يناير 
الماضي، وبعيد مغادرته اتهم الرئيس الحالي 

أداما بارو سلفه بأنه أفرغ خزائن البالد.
والقـــرار الـــذي أعلن يشـــمل 88 حســـابا 
مصرفيا باسم جامع وشركائه، إضافة إلى 14 

شركة مرتبطة به، بحسب وزير العدل.
ورفـــض جامـــع، الذي حكـــم غامبيا طوال 
22 عامـــا، اإلقـــرار بهزيمتـــه فـــي االنتخابات 
الرئاســـية خالل ديســـمبر الماضي، لكنه قرر 
في نهايـــة المطاف مغادرة البـــالد إثر تدخل 
عســـكري للمجموعة االقتصاديـــة لدول غرب 

أفريقيا ووساطة تولتها غينيا وموريتانيا.
وطيلـــة فتـــرة حكمـــه، أعـــادت تصرفـــات 
جامـــع المثيـــر للجدل إلـــى األذهـــان صورة 
معمـــر القذافي، الذي اشـــتهر بغرابة أطواره 
وتصرفاته غير المألوفة حيث بدا للبعض أنه 

يريد أن يكون ملك ملوك أفريقيا الجديد.
ولطالمـــا ظهر جامع بزي أبيض فضفاض 
يقتـــرب مـــن لباس الحجيـــج ويشـــبه األزياء 
الفضفاضة التي كان يرتديها القذافي. ويحمل 
عصا طويلة غليظة تبلغ قرابة المتر وال تفارقه 
أبدا، وهي بحســـب المختصيـــن، رمز القيادة 

في األسرة التي ينتمي إليها.
ويزعم جامع أنـــه قادر على معالجة ضيق 
التنفس وداء السكري. ولم يتحدث عن خلطته 
والتي تعالج، وفق  التي أســـماها ”المعجزة“ 
قوله، مرض نقص المناعة المكتسب (اإليدز).

عمدة مدريد، مانويال كارمينا، تتسلم هدية من كابتن ريال مدريد عبارة عن قميص يحمل اسمها



حممد بن احممد العلوي

} تــــرأس الملك محمــــد الســــادس، الثالثاء 
23 مايو الجــــاري، بخزانــــة القرويين بفاس، 
حفل تقديم برنامــــج تأهيل المدارس العتيقة 
بالمدينــــة بعــــد خضوعها ألشــــغال الترميم، 
وافتتاحها لغرضي اإليواء والتعليم في وجه 
طلبة ســــلكْي ”العالمية“ وفــــن الخط بجامعة 
القرويين، وأوضح وزير األوقاف والشــــؤون 
اإلســــالمية أحمــــد التوفيق أن هــــذه المعالم 
التاريخيــــة ُتظهــــُر للعالم الغنــــى المعماري 

والحضاري الذي خلفه ملوك المغرب.
وأشــــار المدير العام لوكالــــة التنمية ورد 
االعتبار لمدينة فاس فؤاد الســــرغيني إلى أن 
العنايــــة الملكية بفــــاس العاصمة األكاديمية 
والروحية للمغرب وبموروثها، تجســــدت من 
خالل برنامــــج ترميم ورد االعتبار لـ27 معلما 

تاريخيا، من بينها خمس مدارس عتيقة.
يشــــار إلى أن المغــــرب كان من بين الدول 
الســــباقة إلى المصادقة على اتفاقية التراث 
العالمي لســــنة 1972. وفي هذا اإلطار أضاف 
المــــوروث  وتنــــوع  ”غنــــى  أن  الســــرغيني 
التاريخي للمدينة القديمة لفاس، التي يوجد 
بها أزيد من 30 ألف صانع تقليدي، مكنا هذه 
الحاضــــرة األلفية مــــن أن تكــــون أول مدينة 
مغربية تسجل في الئحة التراث العالمي سنة 

.“1981
ومن جهتها قالت المديرة العامة لمنظمة 
األمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــوم والثقافة 
(اليونســــكو) إرينا بوكوفــــا ”بصفتي مديرة 
عامة لليونسكو، ال يسعني إال أن أشيد وأعبر 
عن إعجابي بكل المبادرات التي يطلقها الملك 
محمد الســــادس، من أجــــل الحماية والحفاظ 
علــــى التراث العالمي“. مســــجلة أنه في عهد 
العاهل المغربي تم ترميم هذه المدارس التي 

تعود إلى القرنين الـ13 والـ14.
وحســــب المدير العام لوكالة التنمية فإن 

ترميــــم هذه المآثر سيســــاهم في تعزيز 
علــــى  الســــياحية  المــــزارات 

القديمة  المدينة  مستوى 
لفــــاس، واالرتقاء 
بجمالية المشــــهد 

ني،  ا لعمر ا
وتحقيــــق 
التنميــــة 

السوسيو- 

اقتصادية لهذه المدينــــة المتحفية، والحفاظ 
علــــى موروثها المــــادي الــــذي يعكس عظمة 
مــــاض معمــــاري تليــــد وعراقــــة فريــــدة في 

المجاالت الثقافية والحضرية واالجتماعية.
العتيــــق  بالتعليــــم  العنايــــة  وتجــــددت 
بالمغــــرب حتــــى يضع حدا لمــــدارس تخالف 

المذهب المالكي الرسمي.
وجاء القانون رقــــم 13.01، لينظم التعليم 
العتيــــق ويعمل علــــى تأهيل مدارســــه وعيا 
بيــــن  الواســــع  انتشــــاره  ومــــدى  بأهميتــــه 
المواطنيــــن، وتمســــكهم به وإقبالهــــم عليه، 
وتأكيــــدا لــــدوره فــــي التنميــــة االقتصاديــــة 
واالجتماعيــــة للبالد وســــعيا للمحافظة على 
خصوصياتــــه، فقــــد ُأدرج تطويــــر التعليــــم 
العتيــــق ضمن مشــــروع إعــــادة هيكلة الحقل 

الديني وتدبيره.
بهــــذا  الســــادس  محمــــد  الملــــك  وأكــــد 
الخصوص بتاريــــخ 30 أبريل 2004 ”الحرص 
على تأهيل المدارس العتيقة، وصيانة تحفيظ 
القــــرآن الكريــــم من كل اســــتغالل أو انحراف 
يمــــس بالهويــــة المغربية مع توفير مســــالك 
وبرامج التكوين، تدمج طلبتها في المنظومة 
التربويــــة الوطنيــــة، وتجنب تخريــــج الفكر 

المنغلق، وتشجع االنفتاح على الثقافات“.
وأكد وزير األوقاف والشــــؤون اإلسالمية 
أحمد التوفيق أن المدارس العتيقة الست التي 
كان الملك محمد الســــادس قــــد أمر بترميمها 
ومن ثم إعادة اســــتعمالها في إيواء وتدريس 
طلبة جامعة القرويين، أصبحت بعد هيكلتها 
تستجيب لمتطلبات العصر والتكوين الرشيد 
للعلماء في العلوم الشرعية، إلى جانب بعض 

المستجدات المتعلقة بالعلوم اإلنسانية.
ويهــــدف التعليــــم العتيــــق إلــــى تمكيــــن 
التالميــــذ والطلبــــة المســــتفيدين منــــه مــــن 
إتقان حفظ القرآن الكريم، واكتســــاب العلوم 
الشــــرعية، واإللمام بمبادئ العلوم الحديثة، 
وتنميــــة معلوماتهــــم ومعارفهــــم فــــي مجال 
الثقافة اإلسالمية وضمان تفتحهم على 
العلــــوم والثقافــــات األخرى 
فــــي ظــــل مبــــادئ وقيم 
اإلســــالم السمحة. 
الوزيــــر  وشــــدد 
أحمد  المغربي 
التوفيق على 
”أن خريجي

هــــذه   

المــــدارس العتيقــــة سيســــاهمون فــــي منح 
المناعــــة للجســــم الروحي المغربــــي ضد كل 
اآلفات التي تتهدد الدين وأهله، ال سيما آفتي 

التطرف والجهل“.
ويلقن التعليم العتيق بالكتاتيب القرآنية 
والمــــدارس العتيقــــة وبمؤسســــات التعليــــم 
النهائــــي العتيق بمــــا فيها جامــــع القرويين 
والجوامع األخرى وفــــق األنماط العتيقة، مع 
مراعاة القوانين واألنظمــــة المعمول بها في 
ميدان التربية والتكويــــن، وطبقا ألحكام هذا 

القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وأكد وزير األوقاف المغربي أنه وفي إطار 
الجهود الرامية إلــــى تمكين جامعة القرويين 
من اســــتعادة أصالتها في تكوين العلماء، من 
حيــــث القوة في التحصيــــل والتفتح والقدرة 
علــــى المنافســــة العلميــــة علــــى الصعيدين 
لألهــــداف  واعتبــــارا  والدولــــي،  الوطنــــي 
المحــــددة ضمن الظهيــــر المتعلــــق بإحداث 
هذه المؤسســــة، تم أيضا إحداث سلك جديد 
نال الموافقة الملكية، أال وهو ســــلك العالمية 

العليا.
وبخصوص العالميــــة العليا يتم التحاق 
فوج بجامعة القرويين عن طريق المباراة كل 
ســــنة، يتكون من حملة الباكالوريا الحافظين 
للقرآن الكريــــم، يعكفون علــــى التحصيل في 
نظــــام دراســــي كثيف وصــــارم لمــــدة خمس 
ســــنوات. وقال الوزير أحمد التوفيق إن ”هذا 
التكوين مناسب لتحتضنه جامعة القرويين، 
فــــي أفق مــــا تريدونه لها مــــن وصل ماضيها 
بحاضرها، ومن إعداد العدة لالجتهاد الفقهي 
الرصين وللحوار حول هذا الدين، والمجادلة 

فيه بالتي هي أحسن“.
وتــــم إســــكان الطلبــــة في ثــــالث مدارس 
وهي المدرســــة المحمدية ومدرسة الصفارين 
والمدرســــة البوعنانية التي تــــم ترميمها من 
قبل، وارتفعت الطاقة اإليوائية لهذه المدارس 
إلــــى 105 أســــّرة، وســــتعطى فرصة الســــكن 
باألولويــــة لجميــــع طلبة الطــــور النهائي في 

جامعة القرويين.
وافتتحت دار المؤقت بعد ترميمها وإقامة 
عالــــم متخصــــص بها يقــــوم بــــدوره العلمي 
والتوجيهــــي كعالــــم مكلــــف بمراقبــــة األهلة 
وإعــــداد برمجة ومواقيت الصالة، وتعد الدار 
أيضا متحفا تعرض فيه أدوات فلكية مغربية 
وعربية قديمــــة تعكس االهتمام الذي كان يتم 
إيالؤه للزمان والمكان في الثقافة اإلسالمية.

وتــــم اختيار مدرســــة الصهريــــج لتلقين 
مســــلك الخط العربــــي الذي تــــم إحداثه على 
مســــتوى جامعة القرويين، وستتألف الدفعة 
األولى من خمســــة عشــــر طالبا شــــرعوا في 
التكوين، والذين يؤطرهم خبراء من أكاديمية 
الفنون بالــــدار البيضاء وآخــــرون من مدينة 

فاس.
وبالنســــبة إلى الغرف الخمس الموجودة 
بالمدرســــة المصباحية فقد خصصت للعلماء 
القادمين من خارج فــــاس بقصد التدريس، ال 
سيما األجانب منهم في إطار التعاون الدولي، 
وتخصيص باقي األماكن غير المناســــبة بها 
للسكنى كفضاء إداري لجامع القرويين. ومن 
المتوقع أن تصبح المدرسة البوعنانية فضاء 

مفتوحا لزيارة الســــياح في أوقات معينة من 
النهار رغم إقامة الطلبة بها.

وســــتأوي المدارس طلبة السلك النهائي 
بجامعة القرويين فضال عــــن طلبة ”العالمية 
العليا“، وحســــب وزيــــر األوقــــاف المغربي، 
فإن درجــــة العالميــــة العالية تتميــــز بتلقين 
مواد جديدة، ال ســــيما اللغات الحية واللغات 
القديمــــة مــــن قبيــــل اليونانيــــة والالتينيــــة 
والعبرية، مشــــيرا إلى أن هذا السلك ”الفريد 
مــــن نوعه، يلجــــه الطلبة الحاملون لشــــهادة 
الباكالوريا، الحافظون للقــــرآن الكريم حفظا 

تاما“.
يشار إلى أن جامع القرويين يعد من أكبر 
المباني الدينية األصلية بالغرب اإلســــالمي. 
والفكــــري  الثقافــــي  بــــدوره  اشــــتهر  وقــــد 
الحتضانــــه جامعة القروييــــن التي تعتبر من 
أقدم المراكز العلمية والمؤسســــات التربوية 

بالعالم اإلسالمي.
ويمثل جامع القرويين نموذجا حيا للعمل 
التطوعي واإلحســــاني الذي هو إحدى سمات 
المجتمعات اإلســــالمية. فقد شيدته الفاضلة 
الورعة فاطمــــة الفهرية خالل أواســــط القرن 
الثالــــث الهجري، القــــرن التاســــع الميالدي. 
وقد اســــتمرت الدول التــــي تعاقبت على حكم 
المغــــرب فــــي التدخل فــــي جامــــع القرويين 

بتوسيعه وتزيينه وتجهيزه وترميمه.
ويجمع أغلب الباحثيــــن على قدم جامعة 
القروييــــن، والظاهر أن الــــدروس كانت تلقى 
برحاب المســــجد منذ تأسيســــه خالل القرن 
الثالــــث الهجري، لكــــن بلورة نظــــام تعليمي 
فــــي إطــــار الجامعة لم يتأكــــد إال خالل العهد 
المريني، وذلك بتنظيم الدروس واالمتحانات 
وبنــــاء المــــدارس لتوفيــــر الســــكن للطلبــــة 
اآلفاقييــــن وبنــــاء المكتبة العلميــــة وتعيين 

جهاز إداري تحت إشراف القاضي. وقد عرفت 
جامعة القروييــــن باهتمامها بشــــتى العلوم 
المتداولــــة آنذاك مــــن علوم شــــرعية وعلمية 
وفنون أدبية وسير. واشــــتهرت باحتضانها 
لحوالــــي مئة وأربعين كرســــي علمــــي كانت 
المتســــعة  البنايــــة  جنبــــات  فــــي  موزعــــة 
األكناف وفــــي المدارس والمســــاجد األخرى 

التابعة لها.
يقول الحسن بن محمد الوزان الفاسي في 
كتابــــه ”وصف أفريقيا“ ”وفــــي داخل الجامع 
علــــى طــــول الجدران يشــــاهد المرء كراســــي 
مختلفة األشــــكال يــــدرس عليهــــا العديد من 

العلماء واألساتذة“.
وشكلت جامعة القرويين كعبة العلماء من 
المغرب واألندلس وغيرهما، وقد أسهمت في 
تربيــــة وتكوين األجيال دون توقف بالرغم من 

التحوالت السياسية التي شهدتها البالد. 
وكان رحــــاب الجامعة ميدانــــا لالحتكاك 
والعطــــاء. وتــــرك علماؤها  لإلبــــداع  ومجاال 
الفطاحــــل تآليــــف وتصانيــــف فــــي مختلف 
العلوم، وهي تمثل جانبا أساســــيا من تراثنا 

المخطوط.
وينبغي اإلشارة إلى أن الطلبة األجانب من 
غير المسلمين استفادوا من التجربة العلمية 
للقرويين ونهلوا منها، وشــــكل أولئك الطلبة 

أداة لنقل العلوم اإلسالمية إلى أوروبا.
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تجديد جامعة القرويين العريقة.. تجذر في الماضي ونظر إلى المستقبل

أشــــــرف العاهل املغربي امللك محمد الســــــادس بنفســــــه على عودة النشاط إلى املدارس 
العتيقــــــة في جامعــــــة القرويني في فاس بعد إعادة ترميمهــــــا وجتهيزها بأحدث التقنيات. 
وتأكد العاهــــــل املغربي الثالثاء املاضي خالل جولة له في فاس، املدينة التي يزيد عمرها 
على ألف ومئتي ســــــنة، من إعادة ترميم املدارس العتيقة الســــــت التي يعود معظمها إلى 
القرن الرابع عشــــــر ميالدي ومن إعادة اســــــتخدامها. وبدأت عملية إعادة ترميم املدارس 
وجتهيزهــــــا في العــــــام ٢٠١٣، بناء على أوامر من امللك محمد الســــــادس الذي قام بجولة 
تفقدية لها وقّدم أوسمة إلى مجموعة من املهندسني واملعّلمني في مجاالت الزخرفة والبناء 
ســــــاهموا في إعادة احلياة إلى هذه املدارس التي باتت فيها غرف مجهزة إليواء الطّالب. 
واستمع امللك محمد السادس إلى عرض مفصل لعملية إعادة الترميم التي راعت املفاهيم 
ــــــد على مئة طالب علم.  ــــــة للبناء في املغرب، وســــــمحت بوجود غرف إليواء ما يزي التقليدي
وعكس الهدف من إعادة احلياة إلى املدارس العتيقة في فاس، وبينها مدرسة لتعليم اخلط 
ــــــي، قول وزير األوقاف املغربي للملك ”لقــــــد حرصتم على أن تعود جلامعة القرويني  العرب
أصالتها في تكوين العلماء من حيث القّوة في التحصيل والتفتح والقدرة على املنافســــــة 

العلمية على الصعيدين الوطني والدولي“.

رهان على األصالة المنفتحة وحرب على الفكر المنغلق

صون التاريخ يعني التوق إلى المستقبل

[ ترميم املدارس العتيقة يمثل مفصال أساسيا في سياق توفير املناخ لالجتهاد الفقهي الرصني 
[ معالم تاريخية تدل على الثراء املعماري والحضاري املغربي  

{خريجو هذه المدارس العريقة سيساهمون في منح المناعة للجسم الروحي المغربي ضد جذور

كل اآلفات التي تتهدد الدين وأهله، ال سيما آفتي التطرف والجهل}.

أحمد التوفيق
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املغربي

{غنـــى وتنوع الموروث التاريخي للمدينة القديمة لفاس، مكنا هذه الحاضرة من أن تكون 

أول مدينة مغربية تسجل في الئحة التراث العالمي}.

فؤاد السرغيني
املدير العام لوكالة التنمية ورد االعتبار ملدينة فاس

العاصمة  العنايـــة امللكية بفـــاس 

للمغـــرب،  والروحيـــة  األكاديميـــة 

تجسدت من خالل برنامج ترميم 27 

معلما تاريخيا

◄

نبذة عن تاريخ املدارس

[ مدرســة الصفاريــن: شـــيدها الســـلطان 
أبويوسف يعقوب سنة ٦٧٥هـ/١٢٧٦م. وتعتبر 
أول مدرسة مت بناؤها في العهد املريني، كما 
تشـــهد بذلك هندستها البسيطة وموقع قاعة 

الصالة بالنسبة إلى الصحن.

[ مدرســة الصهريــج: تقـــع قـــرب جامـــع 
األندلس، وقد مت تشـــييدها في القرن الرابع 
عشـــر امليالدي من طرف السلطان أبواحلسن 
املرينـــي. وترجع تســـميتها إلـــى الصهريج 
الذي يتوســـط فناءها والذي يعطيـها طابعا 

أندلسيا بامتياز.

[ مدرسة السبعيين: شيدت سنة ٧٢٣ه/١٣٢٣م 
مـــن طرف الســـلطان أبـــي احلســـن املريني، 
وتعرف أيضا بـ“املدرسة الصغرى“. وسميت 
بالســـبعيني ألنهـــا كانـــت حتتضـــن تلقـــني 

القراءات السبع.

[ المدرســة المصباحيــة: وتســـمى أيضـــا 
اخلصـــة“  ”مدرســـة  أو  الرخـــام“  ”مدرســـة 

(النافورة). وقد ُشيدت شمال جامع القرويني 
مـــن طرف الســـلطان أبـــي احلســـن املريني 
ســـنة ١٣٤٧م. وسميت باســـم العالم مصباح 
اليالصوتـــي، أول عالم قـــام بتدريس العلوم 
الشـــرعية بها. وتذكـــر املصـــادر التاريخية 
أن الســـلطان موالي رشـــيد العلوي تابع بها 

بعض الدروس.

حســـب  تعتبـــر  المحمديــة:  المدرســة   ]
بعـــض الباحثني املعاصرين ملحقة ملدرســـة 
الصفاريـــن (نهايـــة القـــرن الــــ١٣). ويرجع 
جتديدهـــا إلى جاللة امللـــك املغفور له محمد 

اخلامس في القرن العشرين.

[ المدرســة البوعنانية: التي كانت تحمل من 
قبل اســـم المتوكلية: شـــيدت ما بين سنوات 
751-758هــــ (موافق لـ-1350 1356م) من طرف 
الســـلطان أبي عنان المريني (وهي المدرسة 
الوحيدة التي تحمل اســـم مؤسسها). وهي 
تـــزاوج بيـــن وظيفتي المســـجد والتدريس. 

وتتميز بالطابع الفريد من نوعه لمنارتها.

وحســــب المدير العام لوكالة التنمية فإن 
ترميــــم هذه المآثر سيســــاهم في تعزيز 

علــــى الســــياحية  المــــزارات 
القديمة  المدينة  مستوى 

لفــــاس، واالرتقاء 
بجمالية المشــــهد 

ني،  ا لعمر ا
وتحقيــــق
التنميــــة 

السوسيو- 

وتنميــــة معلوماتهــــم ومعارفهــــم فــــي مجال
الثقافة اإلسالمية وضمان تفتحهم على
العلــــوم والثقافــــات األخرى
فــــي ظــــل مبــــادئ وقيم
اإلســــالم السمحة.
الوزيــــر وشــــدد 
أحمد المغربي 
التوفيق على
”أن خريجي
هــــذه  
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ثقافة

أنثروبولوجيا األنوثة

} يضعنا الباحث محمد غازي األخرس في 
قلب األنثروبولوجيا االجتماعية العراقية، 

حينما يختار قّصخون الغرام ليروي لنا عن 
متخيل العشاق وأنثروبولوجيا األنوثة في 
القصص القديمة والحديثة معززة بالوقائع 
الشفاهية واألثر المكتوب شعريا على وجه 
الخصوص والشواهد اإلسمية التي دخلت 

ميدان العشق والغرام من بابه الواسع بنقاء 
القلب وصفاء الضمير.

وألن األنثروبولوجيا العامة تدرس سلوك 
اإلنسان ماضيا وحاضرا بكل تفصيالته 
الصغيرة والكبيرة فإّن األنثروبولوجيا 

الحضارية أو الثقافية تدرس ما يتعلق بما 
أنجزته الشعوب من وسائل متعددة لتقويض 

الفجوة بينها وبين الزمن، لذلك تطورت 
وسائلها البدائية من مساكن وألبسة وأزياء 
وطرز معيشة وزينة وآداب وفنون وخرافات 
وشفاهيات ومرويات شعبية وكل ما يتعلق 
بالِسَير االجتماعية التي تترك وراءها أثرا 
يتعاقب الرواة بترديده مع تعاقب األجيال؛ 
ومن هذه األنثروبولوجيا الحّية يأتي كتاب 
األخرس (قّصخون الغرام) مع هامش داللي 

تابع على الغالف (في متخيل العشاق 

وأنثروبولوجيا األنوثة) الصادر حديثا 
عن دار التنوير والذي وّظف فيه المتخيل 

العشقي العراقي والعربي عبر رموز شعرية 
وأدبية وغنائية مستطلعا مثل هذا األفق 

الشعبي والفولكلوري الذي يكاد يتوارى في 
عصر الحداثة اإللكترونية ومتطلبات التآليف 

السريعة التي نشهدها بطريقة مباشرة.
والقّصخون هو الراوي للحكايات 

الشعبية في المقاهي والمجالس الخاصة، 
الذي يظهر كثيرا في السرديات الروائية 

العربية كراو عليم بصوته المنفرد العارف 
بمجريات القص والحكي والتلوين عليه 

بالتشويق واإلثارة التي ال تخلو من الحكمة 
والهدف النبيل.

واألخرس في هذا الكتاب وبالرغم من 
أنثوية المالمح العامة لهذا التأليف الجميل 
يرى أنه يتتبع الصورة المزدوجة في براعة 

المتخيل الذكوري الوجداني في تعبيريته عن 
الرديف اآلخر وهو األنثى في (مجاز صغير، 

دهليز عابر لمتحف كبير ومعقد يحوي 
متخيل العشاق)، وهو ما يرويه األخرس 

في ثمانية فصول متعاقبة ومدخل إنشائي 
فيه شاعرية العشق بوصفه الحالة األكثر 
ألما وإيالما في ذكر المحبين والمحبات 

على غرار كتب التراث العربي التي تشكل 
متحفا رومانسيا وجنسيا لهكذا موضوعات 

ال تموت.

في تحريه لمواقع البحث يقود المؤلف 
فصوله متوزعة بين الريف والبادية، فهذان 

المكانان هما األكثر احتكاكا بالعشق 
وحكاياته العذراء الفريدة بسبب انعزالهما 

عن الحياة الحضرية أو المدنية وضيق 
مساحة العالقات العامة التي ال يوفرهما 

الريف وال البادية، لهذا جاء قّصخون الغرام 
حافرا في تلك الهوامش المنسية التي قد 
تندثر بفعل التراكم الحياتي وتعقيداته، 

منطلقا من البيئة القروية وحكايات عشاقها 
المنسيين ولكن بحفريات أكثر عمقا حتى في 
المفردة المحلية التي لها إشاراتها ودالالتها 

االجتماعية والحكائية أيضا.
نساء ورجال عّشاق حتى آخر المدى. 

بعضهم نعرفهم بالسماع أو تحولت قصصهم 
الغرامية إلى مسلسالت تلفازية كنمر بن 

عدوان، وبعضهم لم نسمع بهم، فهذه أول 
مرة نسمع بعاشَقين اسمهما فوزية وجبار 

في قصة حب تكاد ال تصّدق لوال شهود 
الرواية ومأثرة الحبيبين في مناسبة دينية 

شهيرة، ولم نعرف أن عبداألمير الفتالوي 
كشاعر شعبي له قصة حب عجيبة مع زوجته 
التي قال فيها قصيدة ُتبكي الصخر والحجر 

لعذوبتها الفائقة وتركيبها الشعري المختلف 
ورومانسيتها غير المعتادة بقصائد الغزل 

الشعبية. ولو كان الغزل الشعبي اعتمد على 
لوازم قديمة وتقليدية فإن مظفر النواب جاء 

بقصائد جديدة تتناسب مع عاشقات في 
عصر الحداثة، فالعاشقة ”النوابّية“ الجديدة 

(ستبدو مستلَهمة من عصر الحداثة..) مع 
بقائها رهيفة الحس بالقوام الغرامي ذاته 

وبالقلب العاشق المتيم، لكن بـ(تمركزها 
حول األنساق الذكورية ذاتها..).

يقف قّصخون الغرام على قصص 
فريدة عراقية وعربية من دون أن يغادر 

مركزية العشق وأنساقه المتوارثة، مثلما 
تتحدث الفصول الثمانية عن أجمل األشعار 
الغزلية المؤلمة والجميلة عن فراق العشاق 

والمحبين في واحد من أجمل الحفريات 
األنثروبولوجية التي قام بها محمد غازي 

األخرس فاستحق جائزة الدولة لإلبداع في 
هذا الحقل وعن جدارة.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ تواصلت حتى الرابع والعشرين 
من مايو الجاري على مسرح 

المركز الثقافي الملكي في العاصمة 
األردنية عمان فعاليات الدورة 16 

من مهرجان عمون لمسرح الشباب 
متضمنا ستة عروض.

◄ أطلق المركز الوطني للفنون 
البصرية السوري كتابا عن الناقد 
الفني التشكيلي السوري الراحل 

طارق الشريف الذي توفي في 
2013 عن 78 عاما، وُيعد الكتاب 

باكورة إصدارات المركز في مجال 
التوثيق للحركة التشكيلية السورية 

المعاصرة.

◄  تعقد لجنة القصة بالمجلس 
األعلى للثقافة المصرية 

الخميس، ندوة لمناقشة األعمال 
الكاملة في مجال القصة 

القصيرة للكاتبة والقاصة 
العراقية بثينة الناصري، 

ويشارك فيها الكاتب والناقد 
ربيع مفتاح والناقد شوقي 

عبدالحميد والقاصة منى ماهر. 

باختصار

وألن األنثروبولوجيا العامة تدرس 

سلوك اإلنسان ماضيا وحاضرا بكل 

تفصيالته الصغيرة والكبيرة فإن  

األنثروبولوجيا الحضارية أو الثقافية 

تدرس ما يتعلق بما أنجزته الشعوب

أقـــام اتحاد كتاب اإلمارات مؤخرا في قاعة أحمد راشـــد ثاني بمقر االتحاد في الشـــارقة أمســـية 

شعرية للشاعرة واألديبة السورية أمان السيد.

اســـتضاف مركز الشـــيخ إبراهيم بـــن محمد آل خليفـــة للثقافة والبحوث باملحـــرق في البحرين 

الباحثة املصرية هالة فؤاد في أمسية بعنوان {مسارات الحكي الصوفي}.

مؤتمر أدبي في النجف احتفاء بالكاتب جعفر الخليلي 

حياة المفكر اإلصالحي عبدالحميد بن باديس في فيلم مشرقي

[ حضرت ذكرى األديب الرائد وغابت الجدية عن البحوث  [ رافق المؤتمر معرض تشكيلي ضم 780 لوحة فنية

علي لفته سعيد 

} جعفـــر الخليلي الذي ولد فـــي النجف عام 
1904 كان أديبـــا ورائدا للقصـــة العراقية عده 
المستشرق األميركي جون توماس هامل الذي 
درس القصـــة العراقية في جامعة ميشـــيغان 
عـــام 1972 رائدا من رواد القصة العراقية. وقد 
نشرت أطروحته تحت عنوان ”جعفر الخليلي 

والقصة العراقية الحديثة“.
إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  بدايـــة 
نقطتيـــن  ســـجل  المؤتمـــر  أن 
متناقضتيـــن كما الحـــظ عدد من 
المشـــاركين، أوال غيـــاب الجدية 
حـــول  المقدمـــة  البحـــوث  عـــن 
الحركة األدبيـــة في مطلع القرن 
الماضي. ويمكن القول إن أكثر 
من ثلثي البحوث لم تكن موفقة 
في اســـتلهام الذاكـــرة األدبية 
للقصة العراقيـــة التي أبدعها 

الرواد ومنهم الخليلي. 
إن  القـــول  يمكـــن  كمـــا 
فعاليـــات المؤتمـــر لـــم تأت 

بشـــيء جديد عن ذلـــك الواقع األدبـــي أو عن 
أثر الخليلي ليـــس فقط في الجانب القصصي 
بـــل كصحافي عرف عنه أنـــه صاحب جريدتي 
”الراعـــي“ أوال ومن ثم ”الهاتـــف“، فضال عن 
مؤلفاتـــه البحثيـــة والفكرية العديـــدة والتي 
ناهزت الـ15 كتابا. جل المشاركين في المؤتمر 
أشـــاروا فـــي مداخالتهـــم النقديـــة إلـــى فقر 

البحوث المقدمة، واعتبروها غير الئقة بمكانة 
األديب الراحل وال بمكانة كتابها.

البحـــوث التاريخيـــة التـــي قدمـــت حول 
الخليلـــي ركـــزت علـــى الفعاليات التـــي كان 
يساهم فيها الراحل أكثر من بحثها في القيمة 
الثقافيـــة التي يمثلها الراحـــل. على أن بعض 
البحوث ارتقت، نوعا ما، إلى مســـتوى المهمة 
التي تصدى لها المؤتمر وخاصة تلك المتعلقة 
بالجانـــب األدبي من خـــالل بحوث قدمها نقاد 
قرأوا قصص الراحـــل الخليلي التي اعتبرت 
رائـــدة أدبيا في زمن صعب لم يكن 
فيـــه الســـرد حاضرا في المشـــهد 
الثقافـــي العراقي وال هـــو منافس 

للشعر.
يمكن اإلشارة إلى نجاح المؤتمر 
الذي جاء بالتعاون مع األمانة العامة 
للعتبة العلوية المقدســـة هو اإلدارة 
الناجحـــة لالتحـــاد، رغـــم الضائقـــة 
الماليـــة ومحاولة مشـــاركة أكبر عدد 
ممكن من أدباء العراق ونقاده ومفكريه 
ومثقفيـــه ألن تجربـــة الخليلـــي لم تكن 

أدبية فقط.
الجلســـات الثـــالث للمؤتمـــر التـــي 
ترأسها الباحث عبداألمير زاهد تضمنت ثالثة 
بحوث أولها للباحث زهير غازي زاهد في ورقة 
حملت عنـــوان ”الخليلي أديبا“ وثانيها بحث 
لحسن الحكيم حمل عنوان ”البعد اإلصالحي 
في فكر األســـتاذ الخليلي“، أما البحث الثالث 
فكان لحســـن ناظم مدير كرسي اليونسكو في 
جامعة الكوفة وحمـــل عنوان ”الخليلي لحظة 

تنوير“. 
وشـــهدت الجلســـة الثانية التي ترأســـها 
الباحث محمد الشـــريفي قراءة أربعة بحوث؛ 
األول ألحمـــد ناجـــي الغريري وحمـــل عنوان 
”جعفـــر الخليلـــي مؤرخـــا“ والبحـــث الثاني 
لنجـــاح هـــادي كبة وحمـــل عنـــوان ”الفكاهة 

بأســـلوب التمثيل في كتاب (هكـــذا عرفتهم)“ 
والثالـــث للباحـــث جاســـم الخالـــدي بعنوان 
”قصـــص الخليلي/قـــراءة جديـــدة“، والبحث 
الرابع للباحثة إيمان السلطاني وحمل عنوان 
”البناء الســـردي فـــي المجموعـــة القصصية 

”هؤالء الناس“. 
الجلســـة الثالثة شـــهدت عرضا لفيلم عن 
حيـــاة الكاتب أعده توفيـــق التميمي وأخرجه 

طالب السيد. 
الجلســـة األخيرة ترأســـتها الباحثة سحر 
شـــّبر وتدخل فيهـــا الباحث كامـــل الجبوري 
وحمـــل بحثـــه عنـــوان ”جعفـــر الخليلي في 
توثيق ثورة النجف والعشرين“ والباحث علي 
شـــمخي الذي عنون بحثـــه بـ“جعفر الخليلي 
ودوره الفكري في النجف األشرف“ أما البحث 
الثالـــث واألخيـــر للباحث ماهـــر الخليلي فقد 
حمل عنـــوان ”جعفـــر الخليلي بيـــن التاريخ 

والصحافة“. 

مـــا يحســـب للمؤتمـــر أيضا إقامـــة ثالث 
فعاليـــات أولهـــا طاولـــة نقدية عـــن تراجع فن 
القصـــة القصيرة في الصحافة والنقد واإلعالم 
اشـــترك فيها حوالي 20 ناقـــدا وقاصا حاولوا 
اإلجابـــة عن الســـؤال حـــول مـــا إذا كان تلقي 
القصة القصيرة سواء من قبل النقاد أو القراء 

في تراجع؟ 
ويمكـــن تلخيـــص اآلراء التي بـــرزت خالل 
النقاش في أن اإلعالم ســـاهم بشـــكل كبير في 
اإلعالء من شـــأن الرواية على حســـاب القصة 
القصيـــرة والشـــعر، على رغم ما يبـــدو من أن 
الصحف العربية والمجالت ومواقع التواصل 
االجتماعـــي تنشـــر يوميـــا وبشـــكل مســـتمر 
العشـــرات من القصص القصيـــرة، لكن الناقد 
ال يقتـــرب من القصة لكونهـــا ال تمنح انطباعا 
مهما عن قوة النقد، علمـــا أن القصة القصيرة 
تمنـــح المخيلة قدرة على الدهشـــة والمغامرة، 
في وقت تمنح الروايـــة القارئ الفرصة للتفكر 

في البنـــاء الروائـــي والعالم المـــوازي للعالم 
الواقعـــي. ويمكن المالحظة بأن عددا مهما من 
كتاب القصة انتقلوا إلى كتابة الرواية، لكونهم 
وجدوا ربما أنها تمنحهم موقعا مهما في عالم 
الكتابة، وال بد من اإلشارة هنا أيضا إلى تأثير 
المسابقات التي تقام في هذا البلد أو ذاك وهي 

مسابقات تصاحبها حالة إعالمية ومادية.
وقد أشـــارت بعض المداخالت إلى تراجع 
دور النشر عن نشـــر النتاج القصصي ألسباب 
ماديـــة. وهـــو ما ترك أثـــره الســـلبي في واقع 

القصة القصيرة.
ومـــن الفعاليـــات التـــي رافقـــت المؤتمـــر 
إقامـــة معرض فن تشـــكيلي ضم أكثـــر من 780 
لوحة للفنـــان الراحل فاضل البغدادي شـــارك 
فيـــه الفنان حيدر عرب بلوحات تشـــكيلية. أما 
الفعاليـــة الثالثة فتمثلت في حفل توقيع رواية 
الكاتب العراقي شوقي كريم التي حملت عنوان 

”هتلية“.

حسام الدين إسالم

} الجزائر - ُعرض الثالثاء بقاعة ”أحمد باي“ 
بقسنطينة (شـــرق الجزائر) فيلم ”بن باديس“ 
للمخرج الســـوري باســـل الخطيب، وبحضور 
وزيـــر الثقافـــة الجزائـــري عزالديـــن ميهوبي 
ومخرج العمل وكاتب الســـيناريو رابح ظريف 
وأفراد مـــن طاقم الفيلم ووجـــوه فنية محلية، 

باإلضافة إلى عدد من اإلعالميين الجزائريين.
ويتنـــاول الفيلـــم الـــذي اختـــار القائمون 
عليـــه أن يكـــون عرضه العالمـــي األول بمدينة 
الجزائـــري  اإلمـــام  رأس  مســـقط  قســـنطينة، 

عبدالحميد بن باديس (1940-1889).
ومن أبـــرز المحطات التي شـــهدتها حياة 
العالمة بن باديس مقاومته للمستعمر الفرنسي 
للجزائـــر (1830-1962)، وكذلك المؤامرات التي 
حيكـــت ضده من قبل العســـكر الفرنســـي، إلى 

جانب ســـرد محطات ســـفرياته إلى تونس من 
أجل طلب العلم.

ويبـــدأ الفيلـــم بمشـــهد وفاة جّده الشـــيخ 
المكي بن باديس ليســـير في مسارات مختلفة 
شـــهدتها حياة بن باديس، بـــدأت منذ الطفولة 
ومرحلة الدراســـة، ثم زواجه ثـــم قيامه بالحّج 
وعودته إلى الجزائر، ثّم سفره إلى تونس لطلب 
العلم وتأسيســـه لجمعية ”العلماء المســـلمين 

الجزائريين“ حتى وفاته في 16 أبريل 1940.
وبشـــكل جميـــل، تحكـــي القصـــة ســـيرة 
ومسيرة اإلمام بن باديس، وتنتقل عبر خطوط 
دراميـــة مؤسســـة على وعـــي تاريخـــي، لكّنها 
متشابكة ومتقاطعة بحيث يستحضر فيها ظل 
بن باديـــس واقع المجتمـــع الجزائري في تلك 

الفترة.
وُيلّخـــص العمل في زمن قدره ســـاعتان 51 
عاما هي حياة بن باديس، بمقاربة ذكية لم تغرق 

فـــي التفاصيـــل المثيرة لالختالفـــات والجدل 
بخصـــوص عالقتـــه مـــع مذهـــب ”الوهابية“، 
وزوايا تدريس القرآن، بل غلبت عليها المسحة 
اإلنســـانية والنضال ضد االستعمار الفرنسي 
ودفاعه عـــن الهوّيـــة والشـــخصية الجزائرية 

العربية اإلسالمية.
ورّكـــزت القصـــة على الجانـــب اإلصالحي 
والفكـــري للشـــيخ بـــن باديس ورفضـــه للظلم 
والدعـــوة إلـــى تعليم المـــرأة واالنفتـــاح على 
الحداثـــة والعصرنـــة، وتقبـــل الـــرأي اآلخـــر 
وغيرهـــا، إلى أن ينتهي الفيلم بمشـــهد درامي 

لجنازته.
وقال كاتب العمـــل الجزائري رابح ظريف، 
إّن الفيلـــم يتطـــرق إلـــى أهّم المحطـــات التي 
عاشـــها وشـــهدها بن باديس، بـــدءا بطفولته 
وزواجـــه ودراســـته فـــي جامـــع ”الزيتونـــة“ 
بتونس، مرورا بتأسيســـه لجريدتي ”المنتقد“ 

العلمـــاء  لجمعيـــة  ورئاســـته  و“الشـــهاب“ 
المسلمين الجزائريين، وصوال إلى مواقفه من 

االستعمار الفرنسي.
وأشار ظريف إلى أّن الفيلم هو أول عمل قّدم 
صورة جديرة باالهتمام حول هذه الشخصية، 
فعالقة بن باديس باالســـتعمار كانت بوجهين، 

مهادن في العلن ومحارب في السّر.
ولفـــت إلى أّن الفيلـــم ُيصحح أيضا بعض 
المحطـــات التاريخيـــة التـــي أســـيء فهمهـــا 

كعالقة العالمة بن باديس بالزوايا (المســـاجد 
الصغيـــرة) والكتاتيـــب القرآنيـــة، وبمذهـــب 
”الوهابية“ (مصطلح أطلق على حركة إسالمية 
قامـــت فـــي منطقة اليمـــن والجزيـــرة العربية 
في القـــرن الــــ18 الميالدي على يـــد محمد بن 
عبدالوهـــاب (1703-1792) ومحمد بن ســـعود، 

حيث تحالفا على نشر الدعوة السلفية).
وأوضـــح أن ”بـــن باديس لم يكـــن معاديا 
للزوايـــا ولم يكن وهابيا، بـــل كان جزائريا، لم 
يقرأ للمذهـــب الوهابي أي كتاب، وبالتالي فإن 
الفيلم سُيقدم الصورة األمثل لهذه الشخصية“.
وشـــارك فـــي بطولـــة العمـــل العديـــد من 
الممثلين الجزائريين يتقدمهم يوسف سحايري 
الذي جسد شخصية بن باديس وسارة لعالمة 
وعبدالحق بن معروف وحسان كشاش والعديد 
مـــن الفنانين اآلخرين، على أنغام الموســـيقى 

التصويرية للعازف والموسيقار سليم دادة.

ــــــاء والكتاب في النجف مؤمتــــــره البحثي الرابع حتت  ــــــى مدى يومني أقام احتاد األدب عل
ــــــوان ”جعفر اخلليلي أديبا ورائدا“ حاول خالله بجهد محمود اســــــتذكار رموز الثقافة  عن
العراقية ســــــواء األدباء منهم أو املفكرين والصحافيني. وقد شــــــهد املؤمتر تقدمي ١١ بحثا 
لعدد من الدارسني والباحثني، مثلما شهد استضافة أكثر من ٣٠ أديبا ومثقفا من مختلف 

احملافظات العراقية.

تكريم القامات الثقافية العراقية سلوك ثقافي يتحدى لعبة النسيان

البحـــوث التـــي قدمت حـــول الخليلي 

ركـــزت علـــى الفعاليـــات التـــي كان 

يســـاهم فيها الراحل أكثر من بحثها 

في القيمة الثقافية التي يمثلها

 ◄

القصة ركزت على الجانب اإلصالحي 

والفكـــري لدى الشـــيخ بـــن باديس 

ورفضـــه للظلم والدعـــوة إلى تعليم 

المرأة وغيرها
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عواد علي

} أصـــدر المؤتمر الذي حمل عنوان ”التنوير 
فـــي الفكر العربي“، بيانـــا ختاميا أوصى فيه 
بضرورة التنســـيق المســـتمر بين الجمعيات 
الفلســـفية فـــي المؤتمـــرات القادمـــة، وإيالء 
اهتمام أكبـــر بالطابع الفلســـفي والمقاربات 
الفلســـفية في المؤتمـــرات القادمـــة، وتنظيم 
فعاليـــات مشـــتركة مـــع الجهات واألوســـاط 
والعقالنيـــة  التنويـــر  بقضيـــة  المعنيـــة 
والعلمانيـــة، والدعـــوة إلـــى تكامـــل الجهود 
اإلعالميـــة والتربوية من أجـــل تعميم األفكار 
التنويريـــة علـــى مســـتوى الجماهيـــر وعدم 
حصرهـــا فـــي النخـــب، وتشـــجيع المهتمين 
والمشـــتغلين في الفلســـفة من الشـــباب على 

المشاركة وحضور المؤتمرات الفلسفية. 
التربيـــة  وزارات  المؤتمـــر  حـــث  كمـــا 
والتعليـــم في العالم العربـــي على العودة إلى 
تدريس الفلســـفة في مناهج التربية، وتعميم 
تدريس مقرر فلسفي في الجامعات الحكومية 
والخاصـــة، وضرورة تدريس فلســـفة كل علم 
مـــن العلوم مع مـــواده التطبيقيـــة، والتركيز 
على تـــالزم التنوير مع فعـــل التحرر الوطني 

والقومي.
واقتـــرح المؤتمرون أن يتنـــاول المؤتمر 
القادم أحد العناوين التالية: مصائر الفلســـفة 
في المجال العربي، القول الفلسفي بالعربية: 
إشـــكالية الترجمـــة، النقد الفلســـفي: نماذج 
ونصوص، وإشـــكالية المفاهيم، والسعي إلى 
إصدار مجلة فلسفية محكمة وموقع إلكتروني 
بالتعـــاون مـــع االتحـــاد الفلســـفي العربـــي 
والجمعيات الفلسفية العربية. ووجه المؤتمر 
تحّية خاصة إلى شـــهداء الفكر التنويري في 
العالم العربي، وإلى أســـرى الكرامة والحرية 

في سجون االحتالل اإلسرائيلي.
وتوزعت جلســـات المؤتمر، الذي شـــارك 
فيه مفكرون وأكاديميون وباحثون من األردن، 
العـــراق، مصـــر، تونس،  فلســـطين،  لبنـــان، 

والجزائـــر، على مجموعة مـــن المحاور وهي: 
”مفهوم التنويـــر“، ”أعالم التنويـــر العربي“، 
”التنويـــر اإلســـالمي“، ”اإلعـــالم والتنويـــر“، 
اشـــتملت علـــى أوراق بحثية لكل من هشـــام 
وعقيـــدة  ”نحـــن  بعنـــوان  (األردن)  غصيـــب 
التنويـــر“، محمود حياوي حمـــاش (العراق) 
بعنوان ”العلم وعقلنة الثقافة“، عفيف عثمان 
(لبنان) بعنوان ”مقاربات في النهضة العلمية 
العربيـــة“، نايلـــة أبونـــادر (لبنـــان) بعنوان 
”التنويـــر اإلســـالمي والمســـألة األخالقية“، 
نارت قاخون بعنوان ”التنوير المهدر“، جورج 
الفار (األردن) بعنوان ”التنوير المســـتقبلي“، 
علي حميـــة (لبنان) بعنوان ”مقاربة فلســـفية 
في رسالة أنطون سعادة لشارل مالك“، محمد 
الشـــياب (األردن) بعنوان ”التأويل عند نصر 
حامد أبوزيد“، مجدي ممدوح (األردن) بعنوان 
”األلتوســـيرية في الفكر العربي: حالة هشـــام 
غصيـــب“، وجويدة جـــاري (الجزائر) بعنوان 

”المشروع الحداثي عند عبدالله العروي“.
كما تضمنـــت األوراق إســـهامات لكل من 
محمد الســـيد (مصر) بورقة عنوانها ”مقاربة 
في مشـــروع فؤاد زكريا“، حاتم رشيد (األردن) 
بورقـــة ”الالعقالنية فـــي السياســـة العربية 
رؤية ياســـين الحافظ“، أحمـــد عطية (مصر) 
بورقـــة ”التنويـــر العربي“، أحمـــد العجارمة 
(األردن) بورقـــة ”رشـــدية الجابـــري“، حامـــد 
الدبابســـة (األردن) بورقـــة ”الحقيقة عند ابن 
رشد“، أسامة بركات (األردن) بورقة ”النهضة 
والتنوير العربي“، محمود شـــتية (فلسطين) 
وعامر  بورقـــة ”التنوير فـــي الفكر العربـــي“ 
شـــطارة (األردن) بورقـــة ”لمن تقـــرع أجراس 

التنوير“.

وتحـــدث في جلســـات المؤتمـــر أيضا كل 
من كايد شريم (فلســـطين) عن ”راهنية مهدي 
عامـــل“، محمد العريبي (لبنان) عن ”منطلقات 
النهضـــة وشـــرنقة التنوير“، ماهـــر الصراف 
(األردن) عن ”فلسفة الجسد“، وائل أبوصالحة 
(األردن) عـــن ”الوعـــي وتجلياته الفلســـفية“ 
قاســـم عزالدين (لبنـــان) عـــن ”النيوليبرالية 
العربيـــة“، حيـــاة الحويك عطيـــة (لبنان) عن 
”اإلعـــالم والتنوير“، موفق محاديـــن (األردن) 
عـــن ”أدوار اإلعالم فـــي صيـــرورة التنوير“، 
عائشـــة الحضيري (تونس) عن ”قراءة النص 
عند أركون“، أماني جرار (األردن) عن ”الفلسفة 
األخالقية عند المفكر ســـحبان خليفات“، لينا 
جزراوي (األردن) عن ”الفكر النسوي العربي“، 
وأســـامة عايش (األردن) عن ”التنوير الغربي 

مؤنسنا“.
وقد ركز المشاركون في هذه المحاور على 
مفهوم التنويـــر وحقوله وأبرز أعالمه العرب، 
إضافة إلى رســـالة التنويـــر وتعميمها، أوال، 
كحقل معرفي في مواجهة اإلرهاب والظالمية، 
وثانيـــا، كحقل اشـــتباك مع تحديـــات التحرر 
والتقـــدم والتنمية وفك التبعية من أجل إعادة 
االعتبار للفكر الفلســـفي والتأكيد على أهمية 

دوره في نشر ثقافة التنوير.
وكان رئيـــس الجمعية الفلســـفية األردنية 
افتتـــاح  فـــي  تحـــدث  قـــد  محاديـــن  موفـــق 
المؤتمـــر عـــن تاريـــخ التنوير فـــي العصور 
والعـــرب وعصور التنوير  الغربية والعربية، 
البرجوازيـــة، الفتـــا إلـــى أن خطـــاب التنوير 
الحديث لم يكن في أوروبا خطابا مجردا يمكن 
استعارته، ودون مالحظة الشرط التاريخي له، 
وهو الثورة الصناعية البرجوازية وما وّلدته 

من دول قومية في تشـــكيالتها وخطابها الذي 
يدعو إلى الحريـــة والعقل والعلم والعلمانية، 
وأن االنتكاســـات التـــي تكالبت علـــى كل من 
مصر، الشـــام، والعراق، كانـــت بفعل اتفاقية 
”ســـايكس بيكو“، وهذه اإلرهاصات التنويرية 
أخذت بعـــدا أيديولوجيـــا تجريديا بعيدا عن 
ســـياقاته الموضوعيـــة الحقة. كمـــا أكد على 
أن أهميـــة انعقاد هذا المؤتمـــر تأتي بالنظر 
إلـــى الخطر الـــذي يمثله الخطـــاب التكفيري 
علـــى المجتمعـــات وعلـــى الثقافـــة الوطنية 
والقوميـــة، وأن مثـــل هذا الخطر يـــؤدي إلى 
تفّسخ المجتمعات واتســـاع الهويات القاتلة 
وحجـــز التطور المدنـــي لألمة وإعاقة ســـبل 

نهضتها.
أما رئيس االتحاد الفلســـفي العربي وليد 
الخـــوري، فـــرأى أن إعـــادة االعتبـــار للعقـــل 
الفلسفي ولدوره في نشر ثقافة التنوير وقيمها 
يتـــالزم معها توفر مناخ مـــن الحرية، يصون 
الجرأة في التفكير واإلبداع في التعبير ويعزز 
الحـــوار باعتبـــاره المنهـــج المصاحب للعقد 
الفلســـفي منذ بزوغ فجر الفلسفة إلى يومنا، 
فالحوار هو وليـــد ثقافة يعترف بها كل طرف 
من األطراف المتحاورة، إنه ال يمتلك الحقيقة 
كلهـــا بل هـــي خالصـــة يشـــترك الجميع في 
اســـتقراء حظ كل طرف منها تمهيدا لصوغها 
تعبيـــرا عـــن إرادات متفاعلـــة متكاملة، وعبر 
الحوار تنكشـــف عالمـــات التواصل والتآنس 
بين معقوليات العقل المختلفة وبين الثقافات 
المتنوعـــة واآلراء المتباينـــة، ويمتنع انزالق 
االختـــالف إلى خالف يذهـــب أطرافه إلى حد 
القطيعة المســـكونة، إن لـــم يكن بالعنف فيما 

يوازيه ظلما وظالمية.

صباح خطاب

} الجغرافيـــا دليل ال يقبـــل التأويل على نمو 
اإلنســـان وبلوغه، هذه واحدة من األفكار التي 
كانـــت تأتينـــي في أول مراهقتـــي من حيث ال 
أدري دائًما، لكنها الفكرة الوحيدة التي لعبت 
في رأســـي كثيـــًرا وانزرعت في قلبـــي.. كنت 
قبالـــة النهر أتأمـــل مجاميع طيـــور مهاجرة 
إلـــى أو عائدة من بقـــاع ال أعرفها، في انتظار 
ًّـــا اآلن، واعتقدت  أصدقاء لـــم يعد أحدهم حيـ
أّني سأنســـى الفكرة بعد ســـباحتنا في النهر 

ولهونـــا وعودتنـــا إلـــى أهالينا قبل 
غروب الشـــمس، لكنها عاشـــت معي، 
وكل عام يضيـــف برهاًنا جديًدا على 
الجديد  المولود  فجغرافية  صحتها! 
حضن أمه وكلما نما قليال توســـعت 
جغرافيتـــه لينحدر من ســـريره إلى 
أرض الغرفـــة ثم المطبـــخ فالبيت 
كله، ومن باحة المنزل إلى الشارع 
فالمحلـــة ومن هنـــاك إلى محالت 
والبلـــد كلـــه  فالمدينـــة  أخـــرى، 
ومـــن هناك إلى بلدان لم يســـمع 
بهـــا من قبـــل، وأكثرنـــا نضجا، 
ال بد أن يســـبح فـــي الفضاء مع 

رواده البواســـل.. ولن أتحدث عن مثال نجيب 
محفوظ الذي لم يغادر القاهرة وأبدع ما أبدع، 
ألن هناك مـــن تنحدر الجغرافيـــا مع جيناته، 
وهذا اســـتثناء نادر علـــى أّي حال.. هكذا إذن 

نحبو إلى شيخوختنا..
ومن محاســـن الصـــدف أن ألتقي باســـم 
فرات على حافـــة العالم الجنوبية، نيوزيلندا، 
ولـــم تكـــن مفارقة أن نضيف بعـــض يوم على 
أعمارنا مقارنة بما ســـتكون عليه في العراق 
مثال، وأن نســـتقبل شروق الشمس واالحتفال 
باألعوام الجديدة قبـــل اآلخرين، وكان علينا، 

نحن العراقيين خصوصا، أن نقتنع بأن تموز 
وآب من أبرد شـــهور السنة، كما كان علينا أن 
نقتنع بأن الجنوب بـــارد جدا والثلوج تغطي 
مســـاحته طوال السنة، والشـــمال حار.. وكنا 
كلما تحدثنـــا إلى أصدقائنا فـــي بقاع العالم 
تلفونيـــا، اختلطـــت علينا األفكار وتشـــابكت 
األحاســـيس وغدا مـــن الصعوبة فهـــم أحدنا 
اآلخر، فعندما تتدفق كلماتنا المزهوة بالربيع، 
ستحبطها سلبية أصدقائنا على الطرف اآلخر 

بكلمات خريفية تتساقط من شجرة األيام!
ومنـــذ اللقاء األول في ويلنغتون العاصمة 
غدونـــا صديقيـــن نلتقـــي مـــرات فـــي 
األسبوع ويهاتف أحدنا اآلخر 
مـــرات أخـــرى وكنـــت بأمـــّس 
الحاجـــة لصديـــق مثل باســـم 
للبحـــث  وحبـــه  بحيويتـــه 
عالقات  يقيم  كان  واالستكشاف، 
ســـريعة مـــع عراقييـــن وعـــرب 
وأجانـــب، وعندمـــا أتينـــا علـــى 
ذخيرتنا من الكتب، شـــّمر باســـم 
عن ســـاعده وابتدأ رحلـــة البحث 
عن الكتـــب التي في جعبة الغرباء، 
وكلما ســـافر أحد معارفـــه إلى بلد 
عربي طلب منه أن يحمل في حقيبته 
ما يقـــدر، وكنا نقرأ ونتبـــادل اآلراء 
حول مـــا نقرأ، وســـرعان ما دخـــل إلى حياة 
المدينة الثقافية ونشـــاطاتها وعرف شـــاعرا 
هناك منذ الســـنة األولى.. وال ننســـى اإلشادة 
بمســـاهمته في إغنـــاء مجلة ”جســـور“ التي 
كانت تصدر في ســـيدني، أســـتراليا باللغتين 
العربية واإلنكليزيـــة.. وجاء ارتباطه النهائي 
بالبلد الجديـــد بعد زواجه من ”جنيت“ والتي 

أهدى كتابه هذا إليها.
كتـــب باســـم الكثير مـــن قصائـــده بوحي 
مـــن المكان الذي وجد نفســـه فيه، وقد دخلت 

الكثير من أســـاطير الموريين فيها مع أسماء 
مدن وطيور وآلهة، كما دخلت أساطير األقوام 
األخـــرى التي أقـــام بينها في آســـيا وأميركا 
الجنوبيـــة.. لن يضيع شـــيء من يد باســـم : 
األســـاطير إلى القصيدة، والمـــدن والطبيعة 
إلى كتـــاب الرحالت والذكريات.. وكانت األيام 
والتواريخ تنطبع في ذاكرته بدقة كبيرة، فإذا 
ما ســـألته عن حدث ما، ســـيقول لك مثال: قبل 
ثالث سنين وأربعة أشهر ويومين، وعن بقائه 
في بلد ما ســـيفاجئك: خمســـة أعوام وتسعة 
أشـــهر وخمسة وعشـــرون يوما… الخ، تنتفي 

الحاجة إلى تقويم مع باسم!
كتب باســـم عن إقامته ورحالته القصيرة 
والطويلـــة في آســـيا، كمـــا كتب عـــن إقامته 
ورحالته في أميركا الجنوبية، وســـيكتب في 
يوم قادم عن أفريقيـــا.. وطال انتظاري لكتاب 
له عـــن البلد الجميل نيوزيلنـــدا أو  أوتيارّوا 
بلغة الموريين، وكنت على يقين من أن باسما 
ســـيكتبه في يوم ما، ولم يخب ظني، فالكتاب 
عاش في ذاكرته طوال األعوام الســـابقة يعّدل 
وينقح فيه شـــفويا، إلى أن حان وقت كتابته، 
والتي لم تســـتغرق منه إال زمنا قصيرا حسب 

ما جاء في مقدمته للكتاب.
الكتاب كما هـــو واضح للقارئ ليس كتاب 
رحـــالت فقط وال كتاب ذكريـــات فقط وال كتابا 
أدبيا، بل هو يجمـــع كل هذا، إضافة إلى آراء 
ومواقف له في الحياة والثقافة.. ويحدثنا فيه 
عـــن أول دخولـــه للبلد قادما مـــن عمان، وعن 
العراقيين الذين رافقـــوه في رحلته، ويحدثنا 
عن أيامه األولـــى في ويلنغتون العاصمة، عن 
اللغة اإلنكليزية وتعلمها والبحث في المدينة 
عـــن فرص أفضـــل للعيـــش، عن العمـــل وعن 
المجتمـــع العراقي الالجئ هنـــاك، وقد نتفق 
معه في رأيه أو ال نتفق.. وكان عليه أن يمضي 
بضع ســـنوات فـــي ويلنغتـــون قبـــل أن تبدأ 

رحالته في الجزيرتين الســـاحرتين، الشمالية 
والجنوبية، وقـــد يكون بالفعل، كما كتب، أول 
عراقـــي يصل إلـــى تلك األصقـــاع الواقعة في 
جنوب الجنـــوب.. والفقرات التـــي كتبها عن 
رحالتـــه وتوغله في طبيعـــة نيوزلندا ومدنها 
الجنوبيـــة، من الفقرات الجميلة والتي تشـــد 

القارئ وتلتصق بذاكرته لزمن طويل..
وكعادتـــه فـــي كل كتاباتـــه النثريـــة، لـــم 
يخُل هـــذا الكتـــاب من اإلشـــارة إلـــى تأريخ 
العـــراق الحديـــث واألقـــدم وآرائـــه فـــي هذا 
التأريـــخ واألقوام التي ســـكنت العراق وكيف 
تكـــّون العـــراق وجغرافيتـــه التـــي تمتد إلى 
آالف الســـنين.. وكانـــت العملـــة العراقية من 
عشـــرينات القـــرن الماضـــي والتـــي رآها في 
متحـــف صغير في جنـــوب نيوزيلندا وعليها 
صـــورة الملك فيصـــل األول، ولم يرها من قبل 
ال في العراق وال في غيره، بمثابة دعوة رمزية 
لاللتفات إلى ذلك التاريخ واستكشـــاف كنوزه 
من بين طبقات الظالم المتكدسة حولها، حتى 
لم تعد األجيـــال األحدث ترى من تأريخنا غير 

هذا الظالم..
والفوتغرافـــي  الشـــاعر  فـــرات  باســـم 
المحتـــرف، يكتب للقـــارئ بمعنـــاه الكبير، ال 
للشـــاعر وال للفالح، ال للصحافي وال للطالب… 
هو يكتب لكل هؤالء بأسلوب تأخذك سالسته 
وســـتلتصق الكثير من صفحاتـــه في الذاكرة 

زمًنا طويًال بالتأكيد.

شـــارك وفد مـــن هيئـــة البحرين  ــان –  } عمّ
للثقافة واآلثار برئاسة هاني جمال مدير إدارة 
المســـرح الوطني في االجتمـــاع الرابع لفريق 
العمل المشـــترك في مجال الثقافة بين األردن 
ودول مجلس التعـــاون الخليجي، والذي أقيم 
في عاصمة المملكـــة األردنية عّمان ما بين 21 

و24 مايو الجاري.
وبحـــث االجتمـــاع خطة العمل المشـــترك 
المقتـــرح تنفيذها خـــالل عامـــي 2017 و2018 
والتـــي تضمـــن تحقيـــق األهـــداف والبرامج 
الثقافية المقترحة، كما تطـــرق االجتماع إلى 
بحـــث ســـبل تطوير التعـــاون المشـــترك بين 

األمانة العامة لدول مجلس التعاون واألردن.
وأكد هاني جمال، الـــذي ترأس وفود دول 
مجلـــس التعاون، على أهميـــة إقامة مثل هذه 
األنشـــطة الثقافية التي تعزز وتقوي الروابط 

ما بين الجانبين.
وأوصـــى االجتمـــاع فـــي ختـــام أعمالـــه  
بضـــرورة تبادل اللقـــاءات الرســـمية ما بين 
المســـؤولين عـــن الشـــؤون الثقافيـــة لـــدى 
الطرفين، هذا إضافة إلى الترحيب بالمشاركة 
المتبادلة في األنشطة الثقافية لكال الجانبين 
مـــن مهرجانات ومعارض كتب وملتقيات فنية 

خالل عامي 2017 و2018.
كما اطلع المجتمعون على المقترح المقدم 
من دولة الكويت بشـــأن إطالق مشروع إحياء 
التـــراث الثقافي المشـــترك بيـــن دول مجلس 
التعاون والمملكة األردنية الهاشمية، وأوصوا 
بأن تقـــوم دولة الكويت بإعداد تصور متكامل 
للمشـــروع مـــن أجل مناقشـــته فـــي االجتماع 

الخامس خالل عام 2018.
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أمسية أدبية حول تجربة أحمد اللغماني الشعرية.

شــــارك نجم برنامج {شــــاعر املليون} في املوســــم الســــابع العماني سيف الريســــي مؤخرا في 

أمسية شعرية في مبنى العلوم التطبيقية بالكلية التقنية العليا بمسقط.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

الناخب وحمار بريدان

} من شروط الديمقراطية أن يختار 
المرء من يمثله، ولكن ما الحيلة إذا ألفى 
نفسه أمام خيارين ال يلّبيان قناعاته؟ هل 

يختار أخّف الضررين، أم يصّعر خّده 
لكليهما، مع ما قد ينجّر عن ذلك من تقدم 
الضرر األكبر وبسط هيمنته على البالد؟ 

هذه الوضعية أثيرت في فرنسا خالل 
الدور الثاني من االنتخابات الرئاسية، 

الذي صعد إليه كّل من ماكرون زعيم 
حركٍة تحاول أن توحّد كل ألوان الطيف 

السياسي تحت شعار التقدم، ومارين 
لوبان زعيمة الجبهة الوطنية. وبعكس ما 
جرى عام 2002 عندما التّف الديمقراطيون 

جميعا حول مرشح اليمين جاك شيراك، 
ووقفوا وقفة رجل واحد ضد لوبان األب 

دفاعا عن قيم الجمهورية، تلكأ اليمين 
واليسار هذه المرة لنصرة ماكرون ضد 

زعيمة اليمين المتطرف، بدعوى أنه ممثل 
المال ورجال األعمال، واختار جانب 

كبير منهم إما االمتناع عن التصويت، أو 
التصويت بورقة بيضاء احتجاجا على 

حْين ال يمثالنهم، ألنهم ينظرون إلى  مرشَّ
االنتخاب كانخراط في محتوى، وليس 

وسيلة أو قوة لتغليب شّق على آخر.
وأمام المظاهرات التي خرجت تندد 

بالطرفين، وترفع شعار ”ال للَعْرف، ال 
للوطن“، تساءل بعض المفكرين، هل 
يصح، في خياٍر ذي حّدين، أن نرفض 
هذا وذاك؟ وبّينوا أن ال وجود لسبيل 
ثالثة، في فضاء يكون فيه الخيار بين 

أمرين، وبالتالي يستحيل أن نمتنع عن 
التصويت، ألن عدم اختيار هذا الطرف 

معناه تفضيل الطرف المقابل، ولو 
بشكل غير مباشر. أي أن الحياد في 

واقع الحال، نظرا لعواقبه الجسيمة غير 
ممكن. وإذا كان بعضهم قد شبه الناخب 

بحمار بريدان، تلك الخرافة الشهيرة 
التي رواها فيلسوف سكوالستيكي من 

العصر الوسيط يدعى بريدان، عن حمار 
ترك نفسه يموت جوعا، ألنه لم يستطع أن 
يختار بين سلة شوفان ودلو ماء كانا على 
نفس المسافة حيث هو، فإن آخرين قدروا 

أن االنتخاب ال يمكن أن يظل معلقا بال 
نهاية، ألن الحمار يمكن أن يموت جوعا أو 
عطشا جراء عدم اختياره، ولكن بعد فترة 
قد تطول وقد تقصر، فيما الناخب مطالب 

باالختيار في وقت محدد، وفي فضاء 
ليس له وحده، بل تشغله إرادات وحريات 
أخرى، قد تحسم األمر في االتجاه الذي قد 

يعود على المجموعة الوطنية بالوبال.
تقول الفيلسوفة سيسيليا بونيون 

كوس ”قد يحافظ الممتنعون عن 
التصويت وأنصار الورقة البيضاء على 

نظافة أيديهم لكونهم لم يساهموا إيجابيا 
في انتخاب أخف الضررين، ولكن لو 

يصادف أن يمر شّرهما، فلن يكون لهم يٌد 
إطالقا“.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الكتـــاب ليس كتـــاب رحالت فقط 

وال كتاب ذكريـــات وال كتابا أدبيا، 

بل هـــو يجمع كل هـــذا، إضافة إلى 

آراء ومواقف له في الحياة

 ◄

[ المؤتمر الفلسفي العربي التاسع يؤكد على دور الفلسفة في نشر ثقافة التنوير
دعوة عربية قوية لرد االعتبار للعقل الفلسفي

األردن يرسخ التعاون الجغرافيا أو كيف نحبو إلى الشيخوخة

الثقافي الخليجي

دعا املؤمتر الفلســــــفي العربي التاســــــع، 
ــــــذي نظمته اجلمعية الفلســــــفية األردنية  ال
ــــــني 18 و20 مايو اجلاري، إلى  في عّمان ب
والتأكيد  إعادة االعتبار للفكر الفلســــــفي 
على أهمية دوره في نشــــــر ثقافة التنوير، 
وإعطائها القيمــــــة الواقعية التي ينبغي أن 
تشــــــهد توافر املناخ والبيئة الضرورية من 
احلرية واجلراءة فــــــي تغيير منط التفكير 
ــــــة، إلذكاء  الســــــائد لدى الشــــــعوب العربي
روح اإلبداع في التعبير والتفكير والتقدم 

للجميع.

الفلسفة تحرر العقل وتصون جرأة التعبير في المجتمع

حياة الحويك عطية:

نشر ثقافة التنوير 

يحتاج إلى سياسات 

إعالمية
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ان – يتناول العمل الدرامي البدوي ”ذباح  } عمّ
الذي ســـتبثه قنـــاة ”روتانا خليجية“  غليص“ 
خالل شهر رمضان، حكايات الثأر بين القبائل 
والصـــراع علـــى الزعامـــة وتفاصيـــل الحياة 

االجتماعية البدوية ورحلة الحب والحرب، من 
إلى فرض  خالل سعي شخصية ”الشيخ مناع“ 
سيطرته على القبائل بعد قتله لـ“غليص“ وضّم 
الرجـــال والمطاريد إليـــه، ومحاولة ”رميح بن 

غليص“ الثأر من قاتل والده.
وتســـّلط هذه الدرامـــا البدوية الضوء على 
األطمـــاع األجنبيـــة في الصحـــراء العربية لما 
تحويه من كنوز طبيعية ومياه، وتدّخل عصابة 
أجنبية إلشـــعال الفتنة والحرب بيـــن القبائل 
لتحقيق مصالحها في الصحراء من خالل دعم 

مناع ورميح.
وتـــّم تصويـــر ”ذباح غليـــص“ في صحراء 
األردن ومنطقـــة البحـــر الميـــت، باســـتخدام 
والمعـــدات وتقنيات التصوير  أحدث األجهزة 
المالبـــس  تصميـــم  تـــّم  فيمـــا  الســـينمائي، 
واإلكسســـوارات وفق منظور جديد خالفا لكل 

ما قدم في األعمال البدوية سابقا.
وتشـــارك في بطولة العمـــل باقة من نجوم 
الدرامـــا منها زهيـــر النوباني ومنـــذر رياحنة 
ومحمـــد  حمـــدان  وهـــدى  الشـــمري  وعليـــاء 
اإلبراهيمي وأشـــرف طلفاح وحابس حســـين 
وناريمـــان عبدالكريـــم وعلـــي عليـــان وخضر 
بيضـــون وخالـــد الطريفـــي ونجـــالء عبدالله 
وغســـان المشـــيني ووليد البرماوي وإبراهيم 

أبوالخير وحكيم حرب.
ويحمل المسلســـل، وهو الجزء الثالث من 
”رأس غليـــص“، عنـــوان ”ذبـــاح غليص.. جرح 
الغـــدر ينبـــت له عـــروق“، والعمل مـــن تأليف 

مصطفى صالح وإخراج أحمد دعيبس.

ونظرا إلى اإلشـــعاع الذي حققه المسلسل 
البدوي الشـــهير، يعمل المركز العربي لإلنتاج 
اإلعالمي فـــي العاصمة األردنية عّمان منذ مدة 
علـــى تحويل مسلســـل ”غليص“ إلى سلســـلة 

كرتونية تحت عنوان ”غليص وربعه“.
وتتناول أحداث المسلســـل الكرتوني ”حلم 
غليـــص“ بالعودة إلى زمـــن طفولته، وتحديدا 
إلـــى وقت مقتل والـــده، حيث يرغب غليص في 
أن يركـــب آلة الزمـــن ليقوم بفعـــل يصحح به 
األحداث فيما بعـــد ويثأر لوالده ويتخلص من 

حياة كاملة قضاها طالبا للثأر.
وفي المسلســـل الكرتوني تظهر شخصية 
”المـــداوي“ وهي شـــخصية خاصـــة بالكرتون 
وتساعد غليص في الرجوع إلى عالم الطفولة، 
لكن تقديراتها لزمـــن وفاة والده والمكان الذي 
ســـيعود به تصطدم فـــي كل مـــرة يذهب فيها 
غليـــص ورجاله عبر آلة الزمـــن إلى اقتحامهم 
زمنا مختلفـــا في التاريخ؛ فمـــرة ينقل غليص 
وربعه إلى زمن حرب الســـوفييت فيشـــاركون 
عبر مواقف مضحكة في الحرب، ومرة يكونون 
ضمن مباريـــات كأس العالم، وكذلك ينتقل بهم 
المداوي إلى مؤتمر للدفاع عن حقوق النســـاء، 
وفي إحدى المرات أيضا يذهبون إلى فلسطين 
اإلسرائيلي  الفلســـطيني  الصراع  ويعيشـــون 
وغيرهـــا مـــن المشـــاهد الطريفـــة والتحديات 

الممتعة والشّيقة.
ويقوم عـــدد مـــن الفنانين بـــأداء أصوات 
الشـــخصيات منهم زهير النوباني ومرح جبر 
ومحمـــد اإلبراهيمي ونجـــالء عبدالله وخضر 

بيضون.
وتعـــد هذه الخطـــوة نقلة نوعيـــة في عالم 
المسلســـالت الكرتونية بتوظيف شـــخصيات 
محبوبة من قبل الجمهور في سلسلة ”غليص“، 
وتحويلهـــا إلى شـــخصيات كرتونية كوميدية 

تحدث معها في كل حلقة قصة جديدة.

ناهد خزام

} تكّشـــفت مالمح الخارطة الدرامية الخاصة 
باألعمـــال الخليجيـــة المخصصة للعرض في 
الموسم الرمضاني الذي على األبواب، وتبدو 
هذه الخارطة مزدحمة بالكثير من األعمال، بعد 
أن حســـم معظم صناعها موقفهم من العرض 
خالل هذا الموســـم الذي يتسم بالتنوع شكال 

ومضمونا.
تتميز الدرامـــا الكويتية هذا العام بغزارة 
اإلنتاج وتنوعه، إذ تضم األعمال المشاركة في 
الموسم الرمضاني القادم مجموعة منتقاة من 

األعمال االجتماعية والكوميدية والتراثية.
ومن بين هذه األعمـــال التي تأكد عرضها 
خالل الدورة الرمضانية يأتي مسلســـل ”كحل 
أســـود قلب أبيض“، من إخـــراج محمد دحام 
الشـــمري والذي بدأ في تصويره بعد انتهائه 

من مسلسله ”صوف تحت الحرير“.
ويدور مسلســـل ”كحل أسود قلب أبيض“ 
حول حقبة زمنية تمتد من الخمسينات وحتى 
بداية السبعينات من القرن الماضي، ويتناول 
بعض الشرائح االجتماعية وتفاصيل الحياة 
آنـــذاك، وكذلك بداية ظهـــور النفط والعالقات 

المتشابكة مع اإلنكليز.
والمسلســـل مأخوذ عن قصة للكاتبة منى 
الشـــمري ويشـــارك في بطولته عدد من نجوم 
الخليـــج مـــن بينهم بثينـــة الرئيســـي ونور 
الكويتية وعبدالمحسن النمر وجاسم النبهان 
وميس كمر وفوز الشطي وعبدالله التركماني 

وأمل العوضي وهبة الدري.
كما تأكد عرض مسلسل كويتي آخر خالل 
شهر الصيام، وهو مسلســـل ”اليوم األسود“ 
لمخرجـــه البحرينـــي أحمد يعقـــوب المقلة، 
والذي يطرح التغّيـــرات التي يمكن أن تحدث 
في حياة األفـــراد فُتحول حياتهم من النقيض 
إلى النقيض، ويـــدور حول امرأة متزوجة من 
رجل ثري يمر بأزمة تتسبب في تغيير مجرى 
حياتهمـــا، ويناقش العمل العديد من القضايا 

االجتماعية كالحب بعد األربعين.
والمسلسل من تأليف فهد العليوة وبطولة 
الفنانة الكويتية إلهام الفضالة وأسيل عمران 
وزينـــب غازي وشـــجون الهاجـــري وعبدالله 
بوشهري ونور الغندور، باإلضافة إلى الممثلة 
المصريـــة منال ســـالمة. وفي نطـــاق الدراما 
االجتماعيـــة الكويتية كذلـــك يواصل المخرج 

البحريني علي العلي وضع اللمسات النهائية 
لمسلســـله الجديد ”ممنـــوع الوقوف“، والذي 
يدور حول أسرة بسيطة مكونة من األب واألم 
وأبنائهمـــا الخمســـة الذيـــن يتعرضون لعدد 
من المواقـــف ال تخلو من كوميديـــا الموقف، 
والمسلسل من تأليف محمد الكندري وبطولة 
خالد أمين وحمد العماني وإبراهيم الحساوي 

ومحمد صفر وفاطمة عبدالرحيم.
ويواصـــل حاليا المخـــرج محمد القفاص 
تصوير مشاهد مسلســـله الرمضاني الجديد 
”كان فـــي كل زمـــان“ للكاتبـــة هبـــة مشـــاري 
حمادة، والمسلســـل من بطولة سعاد عبدالله 
وفاطمـــة الصفي  ومـــرام  النبهـــان  وجاســـم 
وعصرية الزامل ومبارك خميس، وتم تصوير 
العمل بين الكويت واإلمارات وتركيا، ويتكون 
من حلقات متصلة منفصلة ذات طابع تراثي.

ومـــن بين المسلســـالت االجتماعية أيضا 
التي تقرر عرضها في رمضان يأتي مسلســـل 

”دمـــوع األفاعـــي“، وهو من إنتـــاج كويتي 
ومساهمة مشـــتركة لعدد كبير من نجوم 

الخليج.
والعمـــل من إخـــراج اإلماراتية 

نهلـــة الفهـــد وتأليـــف خليفـــة 
الفلـــكاوي، وبطولة غدير 

العلوي  وحمـــد  الســـبتي 
عرفـــات  وزهـــرة 

وعبدالمحسن القفاص 
وحسين المنصور 
وصابرين بورشيد 

وأحمد الهزيم 
وخالد البريكي، 

ويتنـــاول 
قصصـــا 

اجتماعيـــة 
حـــول 

فترة التســـعينات مـــن القرن الماضـــي. كما 
انتهـــى أيضا المخرج الكويتـــي مناف عبدال 
مـــن تصوير مشـــاهد عمله الدرامـــي الجديد 
”تعبـــت أرضيك“ ليكـــون جاهـــزا للعرض في 
الموســـم الرمضانـــي. ويعد المسلســـل ثاني 
تجربـــة إنتاجيـــة درامية لمناف عبـــدال بعد 
نجـــاح تجربتـــه األولى فـــي مسلســـل ”ماي 

عيني“.
مـــن تأليـــف عبدالله  و“تعبـــت أرضيـــك“ 
الرومي، الذي يقدم فيه أبعادا إنسانية كبيرة 
تجعل المشـــاهد يغـــوص في أهـــم القضايا 
االجتماعيـــة التـــي يعانـــي منهـــا المجتمـــع 
الخليجـــي مثـــل الطـــالق والتفكك األســـري 
والمخـــدرات، كمـــا يعالـــج قضايا الشـــباب 
والفتيـــات والمراهقيـــن بخطوط رومانســـية 

متعددة.
بطولة  من  والمسلســـل 
عبدالرحمـــن العقـــل وزهرة 
عرفات وشـــيالء ســـبت وفهد 
باســـم وأبرار ســـبت ومشار 
الفنانين  من  والعديد  البالم 

اآلخرين.
أما عن المشـــاركة 
اإلماراتية في الموســـم 
فيأتي  الرمضانـــي، 
على رأسها مسلسل 
”خطوات الشيطان“ 
الـــذي كان قـــد 
االنتهـــاء  تـــم 
مـــن تصويـــره قبل 
عـــام تقريبـــا 
كـــي يعـــرض في 
رمضان ٢٠١٦، 
غير أنه تأجل 
غيـــر  ألســـباب 

معلنـــة، ليســـتقر منتجوه علـــى عرضه خالل 
الموسم الرمضاني المرتقب.

والمسلسل من إخراج حمد البدري وتأليف 
عادل صادق، ويدور حول فتاة تجاوزها قطار 
الـــزواج وتعاني من نظرة المجتمع الســـلبية 
تجاهها، فتلجأ إلى الزواج من شاب يستغلها 
أســـوأ اســـتغالل، والعمل من بطولـــة كل من 
عبير أحمد ومشـــاري البالم ومحمد الصيرفي 

وغازي حسين.
ومن بين المسلسالت اإلماراتية التي طال 
انتظارها أيضا وتأجـــل عرضها إلى رمضان 
اآلتـــي، يأتي مسلســـل ”دار الزين“ الذي تدور 
أحداثه في قالب كوميدي خالل فترة الستينات 

من القرن الماضي.
ويحكي المسلسل قصة رجل خفيف الظل 
يعاني من مشكلة العزوبية بعد  يدعى ”نشبة“ 
وفاة كل امرأة يتزوجها، ما يدفعه إلى التفكير 
في الزواج من أربع زوجات مرة واحدة ليثبت 
أنه شخص طبيعي وليس منحوسا، كما يدعي 

كل من حوله.
والمسلســـل مـــن إخـــراج عـــارف الطويل 
حبيـــب  وبطولـــة  ســـالم  جمـــال  وتأليـــف 
غلـــوم وعبداللـــه زيـــد وجمعة علـــي وأحمد 
الجسمي وعلي التميمي والعديد من الفنانين 

اآلخرين.
تتحّضـــر الدرامـــا الســـعودية للمنافســـة 
الرمضانيـــة مـــن خالل عدد مـــن األعمال التي 

يغلب عليها الطابـــع الكوميدي، وتتنافس في 
هذا الســـياق أربعة أعمال درامية على رأسها 
الجزء الثالث من مسلسل ”سيلفي“ الذي يقوم 
ببطولتـــه ناصر القصبي ويتعرض للعديد من 
القضايا االجتماعية والســـلوكية التي تخص 
المجتمـــع الســـعودي، وهو مـــن إخراج أوس 

الشرقي وتأليف خلف الحربي. 
أمـــا العمل الثاني فهو مسلســـل ”شـــباب 
البومب“، وهو عبارة عن اسكتشـــات تمثيلية 
مـــدة كل واحـــد منها عشـــر دقائـــق، وفي كل 
حلقة يتم تناول مشـــكلة مختلفة اجتماعية أو 
اقتصاديـــة أو أخالقية يعاني منها الشـــباب 
العربي والســـعودي بشكل خاص، تتخلل ذلك 
محاولة لطرح حلول في إطار كوميدي ساخر، 
والمسلســـل من إخراج ســـمير عارف وبطولة 

فيصل العيسى وعبدالعزيز الفريحي.
لعرض  كما تستعد قناة ”روتانا خليجية“ 
مسلســـل ”يجـــي“ من إخـــراج محمد ســـندي 
وتأليـــف فهـــد األســـطى، وتشـــارك فـــي هذا 
المسلســـل نخبة من النجوم الســـعوديين من 
بينهم مشـــعل المطيري ومحمد القس ونواف 

المهنا ومحمد مقبل.
وتشكل كل حلقة من حلقات المسلسل قصة 
أو موضوعا قائمـــا بذاته، وتعتمد فكرته على 
اإلســـقاط االجتماعي بتناول عدد من القضايا 
االجتماعية المثيرة في محيط الشباب وغيرها 
من المواقف الحياتية المختلفة الخاصة بهم 

في قالب كوميدي ساخر.
العوالـــي  محمـــد  المخـــرج  ويواصـــل 
بطولة  حاليا تصوير مسلســـل ”على جنـــب“ 
الثالثي: حسن عسيري وفايز المالكي وراشد 
الشـــمراني، حيـــث يعيد هذا الثالثـــي أجواء 
تحت عنوان  مسلسلهم الشهير ”بيني وبينك“ 
مختلف ويســـتكملون فيه رحلتهم الكوميدية 

بذات الشخصيات.
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خليفة الكعبي مراسل إعالمي دراما بدوية بتقنيات سينمائية في {ذباح غليص}

بمسلسل {قلبي معي}

انتهـــت املمثلة التونســـية مريم بن مامي من تصويـــر دورها في املسلســـل الرمضاني الجديد 

{الدوامة} للمخرج وديع بن رحومة، والذي سيعرض على قناة {الوطنية األولى}.

تواصل الفنانة املصرية منة شلبي تصوير املشاهد األخيرة من مسلسل {واحة الغروب} بواحة 

سيوة، حيث أوشك فريق العمل على االنتهاء من جميع مشاهد الواحة.

يســـتعرض  البدوي  المسلســـل 

القبائـــل  بيـــن  الثـــأر  حكايـــات 

والصـــراع علـــى الزعامـــة ورحلـــة 

الحب والحرب

Z

} أبوظبــي - يســـتعد اإلعالمـــي اإلماراتـــي 
خليفة الكعبـــي الســـتقبال آراء الجمهور عن 
دوره الذي انتهى من تصويره في المسلســـل 
الخليجي العربي ”قلبي معي“، والذي تشاركه 
فيـــه مجموعة كبيـــرة من أهم نجـــوم الدراما 
على رأســـها الممثلة ميساء مغربي وروجينا 
وإبراهيم الزدجالي ومحمود بوشهري وديمة 

الجندي وحسن كامي وآخرون.
ويجسد خليفة الكعبي دور شاب إماراتي 
يعمل في اإلعالم كمراســـل اســـمه ”ســـلطان“ 
يأبى إّال أن يشـــارك أبناء وطنـــه في واجبهم 
الوطنـــي والقومـــي وعنده إيمـــان عميق بأن 

الوطـــن يرخص لـــه كل شـــيء، فيذهب في 
مغامرة إعالمية يواجـــه خاللها مجموعة 
مـــن األحـــداث إلى أن يقع فـــي حب فتاة 
من جنســـية عربية ليتغير معها مجرى 
األحـــداث التي أصبحت تنقل مشـــاعر 

حب الوطن والحب العاطفي، والتي 
عرض  عند  المشـــاهد  سيالحظها 

رمضان  شـــهر  خالل  الحلقات 
المرتقب.

ويؤكـــد الكعبـــي، 
الدور  ألداء  رّشـــح  الذي 
من قبل ميســـاء مغربي، 

أن مسلســـل ”قلبـــي 
معي“ هو أول تجربة 

في عالم التمثيل 
والدرامـــا، وأنه 

ســـعيد باألداء الذي 
قدمـــه خـــالل عملية 

التمثيـــل، والذي 
حصـــل على إثرهـــا على 

محبة واستحســـان منتجـــي العمل والمخرج 
باســـم شـــعبو، إلى جانـــب الممثلة ميســـاء 
مغربـــي التي وصفتـــه بالمتمكـــن والطبيعي 
فـــي األداء والتفاعل المرن مع شـــخصية 
الـــدور الـــذي تم ترشـــيحه له عن 
جدارة واســـتحقاق، لما يحمله 
من إمكانيـــات خاصة في أداء 
المكافحـــة  الشـــخصية  هـــذه 
الشابة التي تمثل أبناء وطنه في 

األخالق والروح والعزيمة.
ويتضمن مسلسل ”قلبي معي“ 
العديـــد مـــن الخيـــوط الدراميـــة 
مرّكزا  اإلنســـانية،  والعالقـــات 
علـــى عدد من قصـــص الحب، 
راصـــدا من خاللهـــا العديد 
اإلنســـانية،  اللحظات  من 
العمـــل  يتطـــرق  كمـــا 
إلـــى قضايـــا مختلفـــة 
منهـــا عـــدم اإلنجـــاب، 
اإللكتروني،  واالحتيال 
وســـائل  واســـتخدام 
التواصـــل االجتماعـــي، كما 
يســـتعرض كواليس العمل في 

مجال اإلعالم أيضا.

الدرامـــا الســـعودية تشـــارك فـــي 

رمضان بأربعة أعمـــال يغلب عليها 

الطابـــع الكوميدي الناقد للظواهر 

االجتماعية السائدة

 ◄

خليفـــة الكعبـــي يلعب دور شـــاب 

إماراتي يعمل في اإلعالم كمراسل، 

يشـــارك أبنـــاء وطنه فـــي واجبهم 

الوطني والقومي

 ◄

الفضائيات الخليجية تستعد لموسم رمضاني ساخن

فــــــي الوقت الذي تســــــتعد فيه الفضائيات 
ــــــذي  ــــــي ال ــــــة للموســــــم الرمضان اخلليجي
شــــــارف على االنطالق، يجري العمل على 
قدم وســــــاق داخل أســــــتوديوهات اإلنتاج 
ــــــج العربي من أجل  فــــــي معظم دول اخللي
االنتهــــــاء من وضــــــع اللمســــــات األخيرة 
على األعمال املشــــــاركة في املوسم األكثر 
مشاهدة، والذي يبدو أنه سيشهد تنافسا 
ــــــاج اخلليجي في  ــــــا بني أقطــــــاب اإلنت قوي

الكويت واإلمارات والسعودية.

لعشــــــاق الدراما البدوية موعد خاص خالل شــــــهر رمضان املرتقب عبر شاشــــــة ”روتانا 
خليجية“، حيث ســــــتقدم لهم القناة مسلســــــل ”ذباح غليص“ الذي تدور أحداثه في أجواء 
بدوية مليئة باملغامرات والتشــــــويق، تعيد معها الدرامــــــا البدوية للواجهة مرة أخرى، لكن 

برؤية جديدة ومن خالل أحدث التقنيات البصرية.

[ إنتاج كويتي غزير يستدعي الماضي ليحكي الحاضر  [ الدراما السعودية واإلماراتية تراهن على الكوميديا

{كحل أسود قلب أبيض} دراما تراثية {دار الزين} كوميديا إماراتية عن فترة الستينات

ـــارك أبناء وطنـــه في واجبهم
ومـــي وعنده إيمـــان عميق بأن
ص لـــه كل شـــيء، فيذهب في
ة يواجـــه خاللها مجموعة 
 إلى أن يقع فـــي حب فتاة
ربية ليتغير معها مجرى 
 أصبحت تنقل مشـــاعر 
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صورة وخبر

} ســيدين - مثلمـــا يصعب فك ارتباط املدمن 
باملخدرات، كشـــف باحثـــون أن التخلص من 
التبعيـــة للســـكر ال يقل صعوبـــة وال خطورة 

عنها.
علـــى  املدمنـــني  أن  العلمـــاء  واكتشـــف 
احللويات يرتفـــع لديهم مســـتوى الدوبامني 
(هرمـــون املتعـــة) وهو نفـــس الشـــيء الذي 
يحصل عند اإلدمان على التدخني واملخدرات.

مـــع الوقـــت يصبـــح إحســـاس اللســـان 
باحلـــالوة خفيفا أثناء تناول الســـكريات، ما 
يفرض زيادة تناولهـــا للحصول على التركيز 
املعتـــاد مـــن الدوبامـــني والهروب مـــن حالة 
االكتئاب. وهذا ما يحِول الشـــخص إلى مدمن 
على الســـكر ويجعله يجـــد صعوبة كبيرة في 
التخلـــي عـــن تنـــاول الســـكريات، فيتناولها 

بكميات أكبر.
وأشـــار العلماء إلـــى أن الفارينكلني، وهو 
الدواء املعروف الذي يســـتخدم عـــادة لعالج 
مدمني املخدرات، ميكن استخدامه للعالج من 

اإلدمان على السّكر.
وذكر العلماء أن اإلدمان على الســـكر ليس 
إدمانـــا بيوكيميائيا، بل إدمانا ســـيكولوجيا 
محضا. ويجب عالج املدمنني عن طريق تغيير 
نظرتهم إلى املـــواد الســـكرية وعالقتهم بها، 
ويستحســـن عدم اســـتعمال األدوية للتخلص 

من مشكل اإلدمان على السّكر.
وقد ذكرت دراسات سابقة أن إدمان السكر 

أصبح خطرا حقيقيا يهدد صحة اإلنسان.
وأشـــارت الدراســـات إلى أن اإلدمان على 
الســـكر يرتبط ارتباطا وثيقا باحلالة املزاجية 

للشخص وباخلاليا الدماغية، والتخلص منه 
يتطلب مساعدة من أخصائي تغذية، باإلضافة 

إلى أخصائي نفسي.
ويـــرى باحثـــون من اجلامعة األســـترالية 
كوينالنـــد للتكنولوجيـــا أن اإلفراط في تناول 
الســـكر يزيد من معدالت الدوبامني على غرار 
املخـــدرات مثل الكوكايني، وفق تقرير نشـــرته 

صحيفة إندبندنت البريطانية.
وقد وجدت الدراســـة أن اســـتهالك السكر 
على املدى الطويل ســـوف يتســـبب في نهاية 
املطـــاف فـــي انخفـــاض معـــدالت الدوبامني، 
ويؤدي ذلك إلى حاجة األشـــخاص إلى تناول 
معدالت أعلى من السكر من أجل الوصول إلى 

نفس املعدالت وجتنب اإلصابة باالكتئاب.
ووجـــد الباحثـــون أيضـــا خالل دراســـة 
منفصلـــة أن تنـــاول الســـكر بصفة مســـتمرة 
يؤدي إلى اإلصابة باضطرابات الطعام ويغير 

من سلوكيات األفراد.
وتذكـــر البروفيســـور ســـيلينا بارتليـــت 
أســـتاذة علم األعصاب مبعهد الصحة والطب 
احليـــوي، أن األبحاث تشـــير إلـــى أنه ميكن 
اســـتخدام عقاقير عالج إدمـــان النيكوتني في 

عالج إدمان السكر.
وقد أشـــارت قائلـــة ”ثبـــت أن اإلفراط في 
اســـتهالك الســـكر يســـاهم في زيـــادة الوزن 
بصـــورة مباشـــرة، كمـــا يـــؤدي إلـــى ارتفاع 
معـــدالت الدوبامني الـــذي يتحكم فـــي مراكز 
الســـعادة واملتعة باملخ بأسلوب مماثل للعديد 
والكوكايـــني  التبـــغ  مثـــل  املخـــدرات،  مـــن 

واملورفني“.
وتابعت ”وجدنا أيضـــا أنه باإلضافة إلى 
زيادة مخاطر السمنة، ميكن أن تكون لإلفراط 
في تناول السكر تبعات عصبية ونفسية تؤثر 

على احلالة املزاجية“.
وأضافـــت البروفيســـور بارتليـــت قائلـــة 
”وجدت الدراســـة أن إدارة األغذيـــة والعقاقير 
قـــد أقرت أن عقاقيـــر مثـــل الفارينكلني، وهي 

وصفـــة طبية حتمل عالمـــة جتارية مثل عقار 
تشـــامبكس الذي يعالـــج إدمـــان النيكوتني، 
ميكـــن أن يكون لها نفس التأثير في ما يتعلق 

بالرغبة الشديدة في تناول السكر“.
وقالـــت بارتليـــت ”علـــى غـــرار املخدرات 
األخرى، ميكن أن يؤدي انســـحاب السكر إلى 
اختـــالل معدالت الدوبامـــني ويكون في نفس 

صعوبة اإلقالع عن املخدرات“.
وتتعارض النتائج مع بحوث ســـابقة مثل 
دراســـة جامعة إدنبره لعام 2014 التي أشارت 
إلى أن إدمان السكر ليس إدمانا بيوكيميائيا، 

بل إدمان نفسي مياثل املقامرة.
وذكـــر العلماء أنهم لم يجدوا أي أدلة على 
أن األشخاص ميكن أن يدمنوا مواد موجودة 

داخل األطعمة التي نتناولها.
وأخبـــر الدكتور جون منزيـــز الباحث في 
مركز علـــم وظائف األعضاء التكاملي بجامعة 
إدنبره باســـكتلندا، هيئـــة اإلذاعة البريطانية 
قائال ”يحاول الناس إيجاد مبررات مناســـبة 
لزيـــادة الـــوزن ويســـهل إلقـــاء اللـــوم علـــى 
األطعمة“. وأضاف منزيز ”وميكن إيجاد سبل 
أخـــرى للعالج إذا ما اعتقدنـــا أن هذه احلالة 
متثـــل إدمانا ســـلوكيا وليســـت إدمانا ملادة 
محددة“.ومع ذلك، نشر دكتور جيمس دنيكول 
انتونيو عام 2015 دراسة حول مخاطر السكر، 
قائال ”حينما تلقي نظرة على الدراسات التي 
يتم إجراؤها حول احليوانات بشـــأن املقارنة 
بني الســـكر والكوكايني، حتى حينما يتحول 

الفئران إلى إدمان الكوكايني، فإن معظم 
تلـــك الفئران متيل إلى تناول الســـكر 

مبجرد تقدميه إليها“.
ُيعد الطعام مـــن املكافآت الطبيعية 
ويتســـبب في شعور اإلنســـان باملتعة 

والراحـــة. وعادة ما يؤثـــر الطعام على 
حتفيز هرمون الدوبامني املعروف بهرمون 

السعادة في الدماغ.

ونظـــام املكافأة هو عبـــارة عن نظام عبور 
كيميائـــي وكهربائي في العديـــد من املناطق 
املختلفـــة مـــن الدمـــاغ، حيـــث تتفاعـــل مادة 

تســـمى  والتي  الدوبامـــني الكيميائية 
الدماغ،  فـــي  العصبية  بالنواقـــل 
لتؤثر على الكثير من األحاسيس 

والسلوكيات.
وال تتشابه جميع األطعمة 
علـــى  تأثيرهـــا  كيفيـــة  فـــي 
وخصوصا  اجلسم،  هرمونات 
بالســـكر،  احملـــالة  األطعمـــة 
والتي تتمتـــع بتأثير كبير على 
مســـتخدميها.  إدمـــان  قابليـــة 
وكشـــفت إحدى الدراســـات التي 
أجريـــت علـــى منـــاذج حيوانية 

عن وجود أربعة أعراض رئيســـية 
لإلدمان: الشعور بالنهم واألعراض 

امللحـــة  واحلاجـــة  االنســـحابية 
مادة  (قـــوة  املتصالـــب  والتحســـيس 

معينـــة على جعل املســـتخدم يدمن على مواد 
أخرى تتشابه في التركيبة الكيميائية).
النظـــام  أن  إلـــى  العلمـــاء  أشـــار 

الغذائـــي احلالـــي لإلنســـان 
املعاصـــر أصبح يشـــتمل على 

أطعمـــة حتتوي على املواد 
مبعـــدل  الســـكرية 

أكبر من األجيال 
 ، بقة لســـا ا

األمر الذي تسبب في زيادة معدل السمنة لدى 
الرجـــال بني عامـــي 1993 و2013 من 58  باملئة 
إلى 67 باملئة، أما السيدات فزاد 
من  لديهن  السمنة  معدل 
49 باملئة إلى 57 باملئة. 
منظمـــة  وتتوقـــع 
العاملية  الصحـــة 
هذه  ترتفـــع  أن 
فـــي  املعـــدالت 
نيـــا  يطا بر
بحلـــول عـــام 
لتصـــل   2030
إلـــى 74 باملئـــة 
لدى الرجال و64 
لـــدى  باملئـــة 

السيدات.

عالج إدمان الحلوى يشبه عالج إدمان المخدرات
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صحة

يعجز الكثير من الناس عن تقليل نهمهم في تناول األطعمة السكرية ويجدون صعوبة بالغة 
في التحكم في النسبة اليومية من احللويات التي يستهلكونها، ويشكو أغلبهم من فقدان 
الســــــيطرة على رغباتهم امللحة عند رؤية املرطبات أوالدونات أوالشيكوالتة أو املشروبات 
الغازية.. في ســــــيناريو مشــــــابه ملا يحدث جلســــــم املدمن عند حاجته إلى تعاطي جرعات 

املخدرات التي تعود عليها.

[ اإلدمان على السكر ليس بيوكيميائيا بل سيكولوجيا محضا  [ تناول السكريات يحفز هرمون السعادة في الدماغ

أفـــاد باحثـــون بمركز أبحاث األورام في ميركو جاليانو في إيطاليا، بالتعاون مع باحثني أميركيني، أن تناول حبات الطماطم الكاملة 

يمكن أن يبطئ نمو خاليا سرطان املعدة ويساعد على الوقاية منه.

وجبة السوشي لذيذة لكنها غير آمنة

الفارينكلني دواء معروف يستخدم 

عـــادة لعـــالج مدمنـــي املخـــدرات، 

مـــن  للعـــالج  اســـتخدامه  يمكـــن 

اإلدمان على السكر

◄

اإلحســـاس  ينقـــص  الوقـــت  مـــع 

بحالوة الســـكر، ما يفـــرض الزيادة 

فـــي تناوله للحصول علـــى التركيز 

املعتاد من الدوبامني

◄

} لنــدن - حذر أطباء من أن تناول السوشـــي 
قد يكـــون مرتبطا باإلصابـــة بأمراض طفيلية 
بســـبب الديدان الطفيلية التي عادة ما توجد 

في األسماك النيئة وغير املطهية بشكل جيد.
ونشـــر األطباء تقريرا فـــي دورية األطباء 
البريطانية تفيد بأن ”انتشار أطعمة السوشي 
في الغـــرب قد تكون له عالقـــة بازدياد حاالت 

اإلصابة بأمراض طفيلية“.
وقال اخلبـــراء إنهم عاجلـــوا مريضا (32 
عاما) فـــي البرتغال واكتشـــفوا وجود ديدان 
حيـــة في أمعائه. وكان هـــذا الرجل يعاني من 
ألـــم في معدتـــه والتقيؤ وارتفـــاع في درجات 

احلرارة ملدة أسبوع.
وكشـــفت التحاليل املخبريـــة التي أجريت 
لدم املريض أنه يعاني من التهاب متوســـطي، 
فضـــال عـــن معاناته من ألم حـــاد حتت قفصه 

الصدري.
وشـــك األطبـــاء بأنـــه يعانـــي مـــن مرض 
املتشاخســـات عندما قال املريـــض بأنه تناول 
السوشـــي قبيل ظهور أعـــراض املرض عليه. 
وداء املتشاخســـات عبارة عـــن عدوى بيرقات 
الديـــدان األســـطوانية التـــي تهاجـــم اجلدار 
املعـــوي أو األمعـــاء. ويرتبط املـــرض بتناول 
يرقـــات موجودة داخل األســـماك غير املطهية 

جيدا أو األسماك النيئة أواحلبار.

واستخدم األطباء تقنية التنظير الداخلي 
املزودة بكاميرا لفحص معدته ووجدوا يرقات 
تنتمي إلى الديدان الطفيلية في بطانة أمعائه، 
ثم اســـتأصلوا هـــذه الديـــدان فتعافى بعدها 
املريض وزالـــت جميع األعـــراض التي عانى 

منها سابقا.
وأكـــد األطبـــاء أن أغلبيـــة هـــذه احلاالت 
تتواجد في اليابان، إال أنها بدأت تنتشـــر في 
الغـــرب وحتى في الكثير من الـــدول العربية، 

بسبب اإلقبال على أكل أطباق السوشي.
وقالـــت هيئة اخلدمـــات الصحية الوطنية 
في إنكلترا إن ”أســـماك الســـلمون والترويت 
ســـواء التي يتم اصطيادها فـــي البحر أو في 
األنهـــار البريطانية حتتوي جميعها على هذه 

الطفيليات“.
ونصحـــت الهيئة بضـــرورة إزالـــة أمعاء 
األسماك ووضعها في الثالجة ملدة أربعة أيام 

على األقل ثم طهوها جيدا قبل تناولها.
في دراســـة سابقة نشـــرت في العام 2013 
أشـــار البروفســـور دايفيـــد كاربنتـــر وفريقه 
مـــن جامعات كورنيـــل وإنديانـــا وألباني في 
الواليـــات املتحدة إلى أنَّ ”ســـمك الســـلمون 
املوجـــود داخل قطعة السوشـــي يحتوي على 
معدالت سموم عالية وأنَّ 15 نوعا من السموم 
ثبت وجودها بنســـب عالية، 13 منها تتسبب 

فـــي الســـرطان“. وأضافت الدراســـة أن ”هذه 
الســـموم تؤدي إلـــى تدهـــور اخلصوبة عند 
الرجـــال وازديـــاد التشـــوهات اخللقيـــة لدى 
األطفال حديثي الوالدة وإلى اإلصابة بسرطان 

الثدي ونزيف الرحم والبلوغ املبكر“.
ولفتت النتائـــج التي خلـــص إليها فريق 
الدكتـــور كاربنتر إلـــى أن ”امللّوثات املوجودة 
في األسماك غالبا ما تفوق فوائدها الصحية. 
فالنـــاس يعتقـــدون أن تناولهم األســـماك أمر 
صحـــي، إال أنهـــم ال يعرفون أنهم يســـّممون 

أنفسهم“.

وتابعت الدراسة أن ”مستهلكي السوشي 
ه يحتوي  املعّد من ســـمك التونـــا ال يدركون أنَّ
على نـــوع مـــن الزئبق الشـــديد املـــؤدي إلى 
التسمم والشعور بالوخز والطفح اجللدي أو 

الغثيان والشحوب“.

وحتـــى يكون أكل السوشـــي أكثـــر أمانا، 
اشـــترطت منظمـــة الغـــذاء والدواء بـــأن يتم 
جتميد الســـمك لســـبعة أيام علـــى األقل على 
درجـــة حرارة 20 حتـــت الصفـــر ألن التجميد 
يعمل على قتـــل الديدان الطفيلية وبيوضاتها 
التي قد تتطفل على أنواع الســـمك املستخدمة 
فـــي حتضيـــر السوشـــي. وتختلـــف أعراض 
االلتهابات املعوية التي تســـببها حســـب نوع 
الديدان وتتراوح بـــني أوجاع بالبطن وغثيان 
وإســـهال إلـــى التهـــاب حـــاد. وتظهـــر هذه 

األعراض خالل ساعة من األكل.
وعنـــد حتضير السوشـــي فـــي البيت من 
الضروري شـــراء األســـماك املجمـــدة التي مت 
جتميدهـــا خصيصا لتحضير هـــذه األكلة وال 
يجـــب االعتماد أبـــدا على املجمـــدات املنزلية 
ألن حرارتها ليست منخفضة للدرجة املطلوبة 

لقتل الديدان.
جديـــر بالذكر أن هنـــاك أنواعا جديدة من 
السوشـــي مت تطويرها على الطريقة الغربية 
وهـــي بعيدة عن السوشـــي الياباني الصحي 
وحتتوي على مكونات دهنية غير صحية مثل 
اجلنب الدســـم والزبدة واملايونيز. وبشكل عام 
يجـــب عدم اإلكثار من الســـمك النيء وخاصة 
عنـــد املـــرأة احلامـــل أو التي تخطـــط للحمل 
بسبب احتوائه على كميات كبيرة من الزئبق.

} أفادت دراســـة إســـبانية بـــأن اتباع حمية 
غذائية غنيـــة باملصادر النباتية مثل اخلضار 
والفاكهـــة واحلبوب، يقلل اإلصابة بالســـمنة 
املفرطـــة مبعدل النصـــف، مقارنة مـــع الذين 

يتبعون حمية تعتمد على كثرة الدهون.

} ذكـــر خبراء أن عدم حتمـــل الالكتوز يعني 
عدم قدرة اجلســـم على تفكيك ”سكر احلليب“ 
في األمعاء الدقيقة، وهو ال يوجد في منتجات 
احلليـــب فقـــط، بـــل أيضا فـــي الشـــوكوالتة 

والعرقسوس والتوابل.

} حـــذرت املراكز األميركية للتحكم باألمراض 
والوقايـــة منهـــا مـــن بلـــع ميـــاه املســـابح، 
الطفيلـــي  علـــى  احتوائهـــا  خشـــية  وذلـــك 
”كريبتوسبوريديوم“ الذي يؤدي إلى اإلسهال 

وتشنجات في املعدة وغثيان وقيء وجفاف.

} حـــذر البروفيســـور األملاني وكبيـــر أطباء 
جراحـــة األوعية الدموية إرنســـت فايغانغ من 
أن أســـلوب احلياة غير الصحي ميهد الطريق 
لتصلـــب الشـــرايني، الذي يرفع بـــدوره خطر 

اإلصابة باألزمة القلبية والسكتة الدماغية.

ية مثل عقار
ن النيكوتني، 
في ما يتعلق 

.“
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ونظـــام املكافأة هو عبـــارة عن نظام عبور
كيميائـــي وكهربائي في العديـــد من املناطق
املختلفـــة مـــن الدمـــاغ، حيـــث تتفاعـــل مادة

تســـمى  الدوبامـــني الكيميائية والتي
الدماغ،  فـــي  العصبية  بالنواقـــل 
لتؤثر على الكثير من األحاسيس

والسلوكيات.
وال تتشابه جميع األطعمة 
علـــى  تأثيرهـــا  كيفيـــة  فـــي 
وخصوصا اجلسم،  هرمونات 
بالســـكر، احملـــالة  األطعمـــة 

والتي تتمتـــع بتأثير كبير على 
مســـتخدميها.  إدمـــان  قابليـــة 
وكشـــفت إحدى الدراســـات التي

أجريـــت علـــى منـــاذج حيوانية 
عن وجود أربعة أعراض رئيســـية 
واألعراض لإلدمان: الشعور بالنهم
امللحـــة واحلاجـــة  االنســـحابية 
مادة (قـــوة  املتصالـــب  والتحســـيس 

معينـــة على جعل املســـتخدم يدمن على مواد 
أخرى تتشابه في التركيبة الكيميائية).
النظـــام أن  إلـــى  العلمـــاء  أشـــار 

الغذائـــي احلالـــي لإلنســـان 
املعاصـــر أصبح يشـــتمل على

أطعمـــة حتتوي على املواد 
مبعـــدل  الســـكرية 
أكبر من األجيال

 ، بقة لســـا ا

األمر الذي تسبب في زيادة معدل السمنة لدى 
1993 و2013 من 58 باملئة الرجـــال بني عامـــي
7إلى 67 باملئة، أما السيدات فزاد 
من لديهن  السمنة  معدل 
7 باملئة إلى 57 باملئة. 49
منظمـــة وتتوقـــع 
العاملية الصحـــة 
هذه ترتفـــع  أن 
فـــي املعـــدالت 
نيـــا يطا بر
بحلـــول عـــام
لتصـــل 2030
4إلـــى 74 باملئـــة
4لدى الرجال و64
لـــدى باملئـــة 

السيدات.

ي

إلحســـاس 

ض الزيادة 

ــى التركيز 

} واشــنطن – توصلت دراســـة حديثة إلى أن 
املســـتويات املرتفعة من تلوث الهواء قد تقلل 
بشكل كبير فرص الشخص في احلصول على 

نوم جيد في الليل.
وأجـــرى الدراســـة باحثون مـــن جامعات 
واشنطن في ســـياتل وكولومبيا في نيويورك 
وكليـــة هارفـــارد للصحـــة العامـــة. وشـــملت 
حتليــل بيانات من 1863 شخصا في ست مدن 

أميركية.
وقاس الباحثون مســـتويات ثاني أوكسيد 
النيتروجني، الذي ينتج عن األنشطة الصناعية 
وعمليـــات حـــرق الوقود األحفـــوري ومعامل 
توليد الطاقة، واملواد اجلســـيمية وهي مزيج 
من جســـيمات صغيرة للغاية وقطيرات سائلة 
وهي تنتـــج من حرائـــق الغابـــات والبراكني 
وعمليات حرق الوقـــود األحفوري مثل الفحم 

والنفط.
وتشكل املواد اجلسيمية، التي يبلغ قطرها 
عشـــرة مايكرومترات أو أقل، تهديدا للصحة، 
إذ ميكن استنشاقها لتدخل عبر احللق واألنف 

إلى الرئة.
وتبني أن األشخاص الذين كانوا يعيشون 
في أعلى مســـتويات تلوث الهواء كانوا أكثر 
عرضـــة بنســـبة 60 باملئة للمعانـــاة من نقص 
النـــوم على مـــدار خمس ســـنوات، مقارنة مع 
األشـــخاص الذيـــن كانوا يعيشـــون فـــي أقل 

مستويات التلوث.
أن  اجلديـــدة  النتائـــج  هـــذه  وتكشـــف 
مســـتويات التلوث فوق العاديـــة ال تؤثر فقط 
على صحة القلب والرئة ولكن رمبا تؤثر أيضا 
علـــى نوعية النـــوم. ولهذا قد يكون حتســـني 
نوعيـــة الهواء إحـــدى الطـــرق لتعزيز صحة 

النوم وتقليل األعراض الصحية السلبية.
وأعدت الدراســـة التي قدمـــت في املؤمتر 
الدولـــي للجمعية األميركيـــة ألمراض الصدر، 
لقيـــاس تأثيـــر ثانـــي أكســـيد النيتروجـــني 
مـــن  عينـــة  علـــى  الصغيـــرة  واجلســـيمات 
األشـــخاص الذين بلـــغ متوســـط أعمارهم 63 

عاما.

تلوث الهواء 

يفسد النوم

السوشـــي املعد من  مســـتهلكو 

سمك التونا ال يدركون أنه يحتوي 

علـــى نـــوع مـــن الزئبق يـــؤدي إلى 

التسمم والشعور بالوخز

◄

الحلويات مخدرات طبيعية



} لندن – نقلت وكالة األنباء القطرية الرسمية 
”قنا“ تصريحات مثيرة للجدل نســـبتها ألمير 
البالد الشيخ متيم بن حمد آل ثاني، بالتزامن 
مع بث التصريحات نفسها في شريط األخبار 
على التلفزيون الرســـمي، الذي كان يذيع حفل 
تخريـــج دفعة مـــن مجندي اجليـــش القطري 

بحضور الشيخ متيم ومسؤولني آخرين.
لكن ســـرعان ما قالت احلكومة القطرية إن 
وكالة األنباء الرســـمية وحسابها على تويتر 

تعرضا لـ“عملية اختراق“. 
وقال مســـؤولون فـــي قطـــر إن ”التحقيق 
بـــدأ بالفعل، وأن مكتب اإلعالم  في ’االختراق‘ 
احلكومي سيصدر بيانا في وقت الحق  على أن 
تعقد وكالة األنباء بدورها مؤمترا صحافيا“.

عند فترة  وظهر التقرير على وكالـــة ”قنا“ 
منتصف ليـــل الثالثاء األربعاء، وســـرعان ما 
حتول إلى سلســـلة من األخبـــار العاجلة على 
شاشـــات قنـــوات خليجية. كما أعادت نشـــره 
وكاالت أنبـــاء خليجيـــة أخرى، بينهـــا وكالة 

األنباء السعودية ووكالة األنباء اإلماراتية.
وأثـــارت التصريحـــات القطريـــة عالمات 
اســـتفهام عـــدة، إذ أن اختراق وكالـــة األنباء 
الرسمية ال يبرر نشر تصريحات غير مسبوقة 
أطلقهـــا الشـــيخ متيم على شاشـــة التلفزيون 

الرسمي أيضا.
وقال مراقبـــون ”إذا كانت وكالة األنباء قد 
تعرضت لالختـــراق، فكيف لم ينتبه العاملون 
في التلفزيون الرسمي، الذين نقلوا تصريحات 

أمير قطر عن الوكالة؟“. 
وليس من السهل اختراق شاشة التلفزيون 
الرســـمي. ويقـــول متخصصون فـــي اإلعالم 
املرئي إن عملية اختراق كهذه تتطلب أكثر من 
شـــخص، كما أنها حتتاج إلـــى تواجد الفريق 
الـــذي يعمل علـــى اختراق شاشـــة التلفزيون 

الرسمي داخل غرف البث في الدوحة.

كمــــا نشــــرت وكالــــة ”قنــــا“ تصريحــــات 
الشيخ متيم بحسابها على غوغل بلس، ومن 
املعــــروف أن غوغــــل بلس يصعــــب اختراقه، 

وتفخر شركة غوغل دائما بذلك.
وسرعان ما تناقلت وســــائل إعالم عربية 
وخليجيــــة تصريحات أمير قطــــر على نطاق 

واسع. 
ووصف الشيخ متيم إيران بأنها ”ضامنة 
الســــتقرار املنطقــــة“، وقــــال إن ”التوتــــر مع 

الواليات املتحدة لن يستمر“.
نشــــرتها  التــــي  للتصريحــــات  ووفقــــا 
وكالــــة األنبــــاء ”قنا“، قــــال الشــــيخ متيم إن 
”حركــــة حماس هي املمثل الشــــرعي للشــــعب 
الفلســــطيني“، ووصــــف ميليشــــيا حزب الله 

اللبنانية بأنها ”حزب مقاومة“.
وبعد قليل من نشــــر التصريحات، توقف 
بــــث قنــــاة اجلزيــــرة القطريــــة اإلخبارية في 

اململكة العربية السعودية واإلمارات.
وفي الســــابق لعبت القناة التي تستثمر 
فيها قطر سياســــيا وإعالميا، دورا حاســــما 
في صعود اإلخوان املســــلمني إلى احلكم في 
مصر وتونس وليبيا، كما شكلت واجهة قوية 
ملســــاندة تنظيمات مصنفــــة إرهابية في دول 

خليجية وعربية أخرى.
ومنــــذ اإلطاحة بنظام اإلخــــوان في مصر 
عام 2013، صعدت القناة من لهجتها املنتقدة 
لنظام الرئيس املصري عبدالفتاح السيســــي. 
وأدى ذلــــك الحقــــا إلــــى ســــحب الســــعودية 
والبحريــــن واإلمارات ســــفراءها في الدوحة، 

قبل أن يعودوا بعد ذلك بأشهر.
لكن خالل زيارة الرئيس األميركي دونالد 
ترامب إلى الرياض، حلضور القمة اإلسالمية 
األميركيــــة، تبنت قناة اجلزيــــرة لهجة داعمة 
للقمــــة التــــي حضرهــــا أيضا الشــــيخ متيم 
بن حمد. وســــبق القمة توقيع عقود تســــليح 
بعشــــرات املليارات من الدوالرات بني اململكة 
العربية الســــعودية والواليات املتحدة، قالت 
واشنطن إنها تهدف إلى مساندة الرياض في 

التصدي للنفوذ اإليراني في املنطقة.
والثالثاء دعا الشــــيخ متيــــم بن حمد إلى 
”ضــــرورة االهتمام بالتنميــــة ومعاجلة الفقر، 
بــــدال من املبالغة في صفقات األســــلحة، التي 

تزيــــد مــــن التوتر فــــي املنطقــــة“. وبعد وقت 
قصير على ظهور التقرير، أصبح من الصعب 

الدخول إلى موقع وكالة األنباء القطرية. 
احلكومــــة  إن  تقنيــــون  خبــــراء  ويقــــول 
القطرية رمبا حاولت إغالق املوقع اإللكتروني 
للوكالة، ضمن محاوالتها املرتبكة لالستجابة 

لقرار سياسي بسرعة احتواء املوقف.
والحقــــا صّرح ســــيف بن أحمــــد آل ثاني 
مدير مكتــــب االتصال احلكومــــي في قطر أن 
”موقــــع وكالة األنباء القطريــــة قد مت اختراقه 

من قبل جهة غير معروفة إلى اآلن“.
وأضاف في بيان أنه مت ”اإلدالء بتصريح 
منســــوب ألمير قطر، مشددا على أن  مغلوط“ 
”ما مت نشــــره ليس له أي أســــاس من الصحة، 
وأن اجلهــــات املختصة بدولة قطر ستباشــــر 
التحقيــــق في هذا األمر لبيان ومحاســــبة كل 

من قــــام بهذا الفعل املشــــني“. وفــــي ما بعد، 
نقلت قناة اجلزيرة عن ”قنا“ أن حسابها على 
تويتر تعرض بــــدوره للقرصنة، وذلك بعدما 
نشر احلســــاب أن قطر قررت سحب سفرائها 
من دول عربية وإبعاد ســــفراء هذه الدول من 

أراضيها.
وبدا أن وســــائل اإلعالم القطرية شــــكلت 
معــــا فريق عمل متكامال إلنقــــاذ املوقف، بدءا 
مــــن وكالة األنباء الرســــمية وقنــــاة اجلزيرة 
القطريــــة والتلفزيون الرســــمي، وصوال إلى 
الصحــــف القطرية الرســــمية واخلاصة. كما 
لعبــــت وكالة أنبــــاء األناضــــول التركية دورا 
كبيــــرا في إيصال الرســــائل القطريــــة، التي 
بدت في الساعات األولى من نشر تصريحات 
الشــــيخ متيم بن حمد متضاربــــة وغارقة في 

التناقض.

وأطلق تنظيم اإلخوان املســــلمني حملة 
موســــعة علــــى مواقــــع إخباريــــة تابعة له، 
شكلت منبرا لتسويق وجهة النظر القطرية. 
كما عملــــت جلان إلكترونية عــــدة على نقل 
وجهــــة النظــــر هذه إلــــى مواقــــع التواصل 
االجتماعي التي شهدت نقاشا صاخبا قاده 
عناصر التنظيم دفاعا عن الرواية القطرية.

ويقول مراقبون إن تصريحات الشــــيخ 
متيم بن حمد ســــتترك أثرا بعيد املدى على 
الســــاحة اإلعالمية العربية، وستشكل مادة 
دســــمة للمحللني واملراقبــــني والصحافيني 
علــــى مــــدار أســــابيع قادمــــة، بالتزامن مع 
إجراءات سياســــية من املتوقع أن تكشــــف 
عنهــــا الواليــــات املتحــــدة فــــي املســــتقبل 
ملواجهــــة دعم قطر للجهاديني واملتشــــددين 

في املنطقة.

أحمد جمال

} القاهرة – أكد الصحافي األملاني فولكهارد 
فيندفــــور أن اإلعالم املصري، والعربي بصفة 
عامة، تأثر باألوضاع األمنية املتردية وأثرت 
ســــلبا على أدائــــه، بل إن البعــــض من الدول 
العربيــــة انتهــــى فيهــــا دور الصحافة متاما 
بســــبب ما تشــــهده مــــن حــــروب وصراعات 
داخليــــة، واألمثلــــة األبرز على ذلك ســــوريا 

واليمن وليبيا.
وميتلك فيندفور خبرة واســــعة بالشــــرق 
األوســــط منذ أن عمل ملدة ثماني سنوات لدى 
اإلذاعة املصرية في القســــم األوروبي، وعمل 
باملعهد األملاني للدراسات الشرقية في لبنان، 
ومدير مكتب مجلة ”دير شبيغل“ األملانية في 
بيروت ثم في القاهرة، ويعتبر نفسه مصريا 

بعــــد أن عاش لنحــــو 60 عاما فــــي القاهرة، 
وصاحب الرئيس الراحل أنور الســــادات في 
رحلته التاريخية إلى القدس عام 1977، وركب 
الطائرة مــــع اخلميني عند عودته من باريس 

إلى طهران.
ويقول فيندفور رئيس جمعية املراســــلني 
األجانــــب في مصــــر إن هناك أبعــــادا أخرى 
أثرت على حجم اإلقبال على اإلعالم العربي، 
أهمهــــا دوره املهني الــــذي كان موجودا قبل 
اندالع ثورات الربيــــع العربي، ثم حتول إلى 
مهمة سياســــية ومت توظيــــف اإلعالم خلدمة 

مصالح مختلفة.
وأكد ”إن ما نراه حاليا هو سيطرة بعض 
على  واجلماعات  والتنظيمــــات  احلكومــــات 
الكثير من وســــائل اإلعالم العربية“.  وأشار 
إلى قناة اجلزيــــرة القطرية املثال األبرز لهذا 

التحــــول، قائــــال ”لم أكن أتصــــور أن منوذج 
اجلزيــــرة التــــي كانت ترفــــع شــــعار ’الرأي 
والــــرأي اآلخر‘ منذ نشــــأتها، يتــــم توظيفها 
لتقسيم البلدان العربية،  بهذا الشــــكل ’الفج‘ 
الذي وصل إلى حد أن العديد من املراســــلني 
العســــكريني األجانــــب الذيــــن زاروا مصــــر 
عقب ثورة 30 يونيــــو 2013 ُصدموا من كمية 
املعلومــــات املزيفة التي كانــــت تبثها احملطة 
علــــى قناتها باللغــــة اإلنكليزية، وعندما أتوا 
إلــــى املنطقة رأوا أوضاعا مختلفة متاما عما 

تتحدث عنه القناة“.
وأضاف ”في إحدى الزيارات التي قام بها 
محررون غربيون إلى مصر، قمت باستقبالهم 
في أحد الفنادق بالقرب من األهرامات (جنوب 
اجليزة)، وفي حني كانت شاشة قناة اجلزيرة 
تشــــير إلى أن هناك املاليني مــــن املتظاهرين 
ميألون شــــارع الهرم (بالقرب من الفندق)، لم 
نكن نَرى بالشــــارع ســــوى 200 متظاهر فقط، 
وفــــي ذلك اليــــوم أدرك املراســــلون توجهات 

القناة التي يتم حتريكها من قطر“.

وتطرق فيندفــــور إلى تأثير إعالم جماعة 
اإلخــــوان املســــلمني علــــى املتابعــــني العرب 
واألوروبيني، وشدد على أن هذا التأثير بات 
اآلن أقــــل بكثيــــر مما كان عليه فــــي املاضي، 
ليس على ذهن املواطن العربي وحده بل على 

املشاهد األوروبي كذلك.
وقــــال ”فــــي املاضــــي جنح اإلخــــوان في 
الناجحــــة  التجاريــــة  عالقاتهــــم  توظيــــف 
مع الغــــرب خلدمــــة أغراضهــــم ومصاحلهم 
السياســــية، كما أنهم استغلوا اإلعالم جيدا 
في الترويج لسياســــاتهم، لكن فشل جتاربهم 
فــــي ثــــورات الربيــــع العربي أثر ســــلبا على 

وجودهم اإلعالمي“.
وأشــــار إلــــى أن أخطــــر ما لعبــــت عليه 
جماعة اإلخــــوان أثناء تولي احلكم في مصر 
هو عملها املســــتمر على وتــــر تغييب الهوية 
املصريــــة لصالح مــــا كانت تــــرى أنها هوية 
إســــالمية خلدمة توجهها السياســــي، وكان 
هذا التوجه يهدف إلى رفض اآلخر وتكفيره، 
بالضبط كما حتــــاول البعض من اجلماعات 

السلفية اآلن.
ولفت إلى مســــألة مهمــــة وهي أن النظرة 
الغربية إلى أوضاع احلريــــات داخل الوطن 
العربــــي كانت منقوصة قبــــل أن ينقل تنظيم 
داعــــش اإلرهابــــي عملياته إلى عمــــق القارة 
األوروبيــــة، واآلن أضحى مــــا تتخذه البلدان 
العربية من قرارات استثنائية ملواجهة نفشي 
ظاهرة العنف مفهوما لدى الكثير من وسائل 
اإلعالم في البلدان الغربية، والدليل على هذا 
أن وســــائل اإلعالم لم تتخذ مواقف متشددة 
حيــــال فرض الطوارئ على ســــبيل املثال في 

عدد من العواصم العربية.
وأضــــاف أن البلــــدان األوروبيــــة لم تكن 
تشعر بكارثة اإلرهاب وأثرها على املجتمعات 
العربيــــة لوال تعرضها لهــــذا اخلطر، وهو ما 
جعل الكثير منها يراجع مواقفه من القرارات 
السياسية املصرية بشأن مواجهة التنظيمات 
اإلرهابية واجلماعــــات الداعمة واملغذية لها، 
األمر الــــذي انعكس على مواقــــف الصحافة 
واإلعالم اللذيــــن غيرا وجهــــة نظريهما عما 

يجري بشكل كبير.

وكانت الكثير من وسائل اإلعالم الغربية 
تصف ما يحدث في ســــيناء على أنه مقاومة، 
لكن مع اســــتمرار العمليــــات اإلرهابية هناك 
أدرك اإلعالميون أن مــــا يجري يتم من خالل 
عناصــــر إرهابيــــة حتمل جنســــيات متعددة 
حتارب الدولة املصريــــة، ولها أهداف معنية 

تتمثل بالرغبة في إسقاطها.
ويبــــني فيندفــــور أن العالقــــة املتوتــــرة 
بــــني احلكومات العربيــــة ومنظمات املجتمع 
املدني ترتبط باألوضاع العامة التي تعانيها 
تلــــك البلدان بعــــد أن جــــرى توظيف بعض 
التمويالت التي حتصل عليها تلك املنظمات 
لتحقيــــق أهداف سياســــية بعينها، وهو أمر 
أدركــــه اإلعالم الغربي وجرت مناقشــــته عبر 
وســــائل اإلعالم هنــــاك، ما أفــــرز واقعا يهتم 
بتوجيــــه التمويل لدعم احلريــــات بعيدا عن 

التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
ويؤمن فولكهــــارد، الذي مكنتــــه عالقاته 
القوية مــــن إجراء حــــوارات صحافية نادرة 
مع العديد من الزعماء العرب، بأن ما تعانيه 
الصحافــــة العربيــــة مــــن ضعف في نســــب 
التوزيع وتردي األوضــــاع االقتصادية، ليس 
قصــــرا عليهــــا وحدها بــــل تعانيــــه صحافة 

العالم أجمع.
ويستشــــهد بالصحافــــة األملانيــــة التــــي 
تعانــــي فيهــــا الصحــــف الكبــــرى مشــــكالت 
غيــــر عادية، حتى أن البعــــض منها انخفض 
توزيعه بنســــبة 50 باملئة تقريبا، وتقوم هذه 
املؤسســــات حاليا بفصل املئات من احملررين 
بســــبب ظروفها االقتصادية الصعبة، وأرجع 
ذلك إلى ما أسماه ”غزو التكنولوجيا ومواقع 
التواصــــل االجتماعــــي“، وعــــدم وجود بديل 

لإلعالنات التي هجرت الصحافة.
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ميديا

الطلقة خرجت، وال مجال لعودتها

ــــــاء القطرية ضجة كبيرة، بعد نقل  ــــــارت التصريحات القطرية حول اختراق وكالة األنب أث
وســــــائل اإلعالم لتصريحات مثيرة للجدل نســــــبتها ألمير البالد الشيخ متيم بن حمد آل 
ــــــي، ويقول خبراء تقنيون إن احلكومة القطرية تذرعت بادعاء محاولة االختراق وإغالق  ثان
املوقع اإللكتروني للوكالة، ضمن محاوالتها املرتبكة لالســــــتجابة لقرار سياســــــي بسرعة 

احتواء املوقف.

الصحافي األملاني فولكهارد فيندفور لـ«العرب»: الجزيرة نموذج فج لتقسيم الدول العربية

 إذا كانت وكالة األنباء القطرية اخترقت، فماذا حدث للتلفزيون الرسمي

{اإلعالمي مهما كبر يبقى قلمه، ألن القلم يتعتق وال يعتق ويستفيد من خبرته ومن واجبات نقابته 
أن تقدم له مرتبا الئقا وشيخوخة مشرفة}.

ملحم الرياشي
وزير اإلعالم اللبناني

{إشكالية أخالقيات المهنة في اإلعالم العمومي هي أكثر خطورة مما يسود في المشهد اإلعالمي 
غير العمومي لكونها ترتبط بموقف الدولة مما يجري في المجتمع}.

عبدالله البقالي
نقيب الصحافيني املغربيني

[ تصريحات أمير قطر تعصف بالمشهد اإلعالمي في المنطقة  [ اإلعالم القطري والتركي واإلخوان شكلوا فريقا لتسويق الرؤية القطرية

[ تأثير اإلخوان اإلعالمي انتهى بعد فشلهم سياسيا

متخصصـــون في اإلعـــالم: عملية 
اختراق شاشة التلفزيون الرسمي 
تحتاج إلى تواجد فريق عمل داخل 

غرف البث في الدوحة

◄

المراسلون العســـكريون األجانب 
كميـــة  مـــن  مصـــر صدمـــوا  فـــي 
المعلومـــات المزيفـــة التـــي تبثها 

الجزيرة باللغة اإلنكليزية

◄

مشروع سياسي بثوب إعالمي

يســــــتعرض الصحافي األملاني فولكهارد فيندفور، رئيس جمعية املراســــــلني األجانب في 
مصر، واقع الصحافة العربية وأزماتها من منطلق خبرته الواســــــعة في الشرق األوسط، 

ويشير إلى منوذج إعالمي بعيد كل البعد عن املهنية متمثل بقناة اجلزيرة.



} لنــدن - أثارت تصريحات منســـوبة ألمير 
قطر الشـــيخ متيم بن حمد آل ثاني ردود فعل 
واســـعة على الشـــبكات االجتماعية وخاصة 
تويتر، املوقع االجتماعي األكثر استخداما في 

منطقة اخلليج العربي.
قائمة  وتصدر هاشتاغ ”تصريحات متيم“ 

الهاشتاغات األكثر تداوال األربعاء.
وكان البيـــان الذي نشـــرته وكالـــة األنباء 
القطرية وأورد الشـــريط اإلخباري على شاشة 
التلفزيـــون القطري مقتطفات منه حتامل على 
دول عربية ودافع عن إيران وتنظيمات عربية 
مســـلحة تصنـــف في بعـــض الـــدول إرهابية 
ووصـــف بـ“املثير للفتنة“ و“الغريب“. إال أنها 
نفت ذلك الحقا مؤكـــدة أن موقع وكالة األنباء 

القطرية قد اخترق.
وأوضح أمير قطر فـــي التصريحات التي 
نشـــرت على وكالة األنباء الرسمية أن ”إيران 
متثل ثقال إقليميا وإسالميا ال ميكن جتاهله“، 
وأن بـــالده حتتفظ بعالقات قوية مع الواليات 
املتحدة وإيران في وقت واحد. وقال إنه ليس 
من املصلحة التصعيـــد مع إيران خاصة أنها 

قوة كبرى تضمن االستقرار في املنطقة.
وأكـــد مغـــردون أن األمـــر ليـــس بغريـــب 
وأعـــادوا تـــداول مقطـــع فيديو لكلمـــة أمير 
قطر يوم الـ28 من ســـبتمبر 2015 أمام الدورة 

الســـبعني للجمعية العامة لـــألمم املتحدة 
التي مجـــد فيها إيـــران، مؤكدا أن 

عالقـــة بـــالده مع طهـــران تنمو 
ما  بخالف  باستمرار  وتتطور 

يتم االتفاق عليه خليجيا.
هكر  ”من  مغرد  وســـخر 
(قرصن) #تصريحات_متيم 
فـــي األمم املتحـــدة؟ كيـــف 
يوافـــق كالم متيـــم.. البيان 

املفبرك املنشـــور على الوكالة 
املخترقة؟“. 

نفســـها  اعتبرت  قطر  وكانت 
فـــي بيـــان رســـمي الســـبت، أنهـــا 

ضحيـــة حملـــة إعالمية منظمـــة تتهمها 
بـ“التعاطف“ مع اإلرهاب.

وفي بيان ”شـــديد اللهجة“ قالت احلكومة 
القطرية إن البالد اســـتهدفت عمدا قبل زيارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب إلى املنطقة. 

وتواجـــه الدوحـــة اتهامـــات بأنهـــا دولة 
داعمة لتنظيمـــات منصفة باإلرهاب كاإلخوان 

املسلمني وحركة حماس. 

وواجهـــت انتقـــادات من بعض األوســـاط 
بســـبب دعمها جلماعات مســـلحة، كما أدرج 
بعـــض املواطنني القطريني علـــى قائمة وزارة 

اخلزانة األميركية ملكافحة متويل اإلرهاب.
وفي األسابيع األخيرة اتهمت قطر بتمويل 

اإلرهاب في مقاالت نشرها اإلعالم األميركي.
وبالرجوع إلى البيان الذي نشـــرته وكالة 
األنبـــاء القطريـــة، فقد جـــاء أيضا فـــي كلمة 
الشـــيخ متيـــم أن لدى قطر تواصال مســـتمرا 
مع إســـرائيل وأن حماس هي املمثل الشرعي 
والوحيـــد للفلســـطينيني، كما وصف الشـــيخ 

متيم حزب الله اللبناني بأنه حركة مقاومة.
وجاء في البيـــان ”ال يحق ألحد أن يتهمنا 
باإلرهاب ألنه صنف اإلخوان املسلمني جماعة 
إرهابيـــة، أو رفـــض دور املقاومة عند حماس 
وحزب الله داعيا األشـــقاء في جمهورية مصر 
العربيـــة، ودولة اإلمـــارات العربيـــة املتحدة، 
ومملكـــة البحريـــن إلـــى مراجعـــة موقفهـــم 

املناهض لقطر“. 
ويبـــدو كالم أميـــر قطـــر متســـقا كليا مع 
تصريحـــات لوزير اخلارجية القطري الشـــيخ 
محمـــد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني أدلـــى بها 
التي تصدر باإلنكليزية  لصحيفة ”عرب نيوز“ 
في الســـعودية طالب فيها دول اخلليج بإقامة 
عالقـــات ”طيبـــة“ مع جارتها إيران، مشـــجعا 
إقامـــة حـــوار بـــني طهـــران ودول مجلس 
التعاون اخلليجي كـ“كتلة واحدة“.

األنبـــاء  وكالـــة  وســـحبت 
القطرية البيـــان الحقا زاعمة 
تعـــرض موقعها اإللكتروني 
اعتبره  مـــا  وهو  لالختراق 
بعد  ”مســـرحية“  مغـــردون 

تضييق اخلناق على قطر.
وأطلقوا هاشـــتاغا حمل 
االختراق“،  ”مسرحية  عنوان 
مؤكديـــن ”املتلقـــي أذكـــى مـــن 
ألن ”هذه  تقبـــل عـــذر االختـــراق“ 
التصريحات ستوقع قطر في مشكالت لن 

حتمد عقباها“.
وقال خبراء تقنيون إن ”نشر التصريحات 
علـــى كافة منصـــات وكالـــة األنبـــاء القطرية 
فضال عن الشريط املكتوب للتلفزيون الرسمي 
احلكومـــي، يبعد حجة االختراق ألنه ليس من 
السهل اختراق حساب وكالة األنباء القطرية، 
فـــي جميع منصات التواصـــل االجتماعي في 
وقت واحد، من دون علم أو معرفة من يدير تلك 

احلســـابات االجتماعية“. ونشـــر مغردون في 
سياق آخر صورتني لتغريدتي وزير اخلارجية 
القطـــري محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني على 
تويتـــر، قـــال في األولـــى إن بالده ستســـحب 
ســـفراءها في الســـعودية ومصـــر والبحرين 
واإلمارات والكويت، وفـــي الثانية نفى األمر، 
معتبرين أنه ”تصريحات متناقضة“، تكشـــف 

تخبط اإلدارة القطرية.
قد  وكانـــت وكالة األنبـــاء القطريـــة ”قنا“ 
أعلنـــت فجـــر األربعـــاء ســـحب ســـفراء قطر 
من الســـعودية ومصـــر والكويـــت والبحرين 
واإلمـــارات وطلب قطـــر مغادرة ســـفراء هذه 

الدول خالل 24 ساعة. 
واعتبـــر متابعـــون أن اإلدارة القطرية قد 
أصابها اخللـــل خالل الســـاعات األخيرة مبا 
فيها أجهزتها الســـيادية التـــي بدت في حالة 
من االضطراب وذلك كونها للمرة الثانية على 
التوالـــي خالل يـــوم واحد تقوم بنشـــر ونفي 
تصريحـــات تتعلق بالعالقـــات املصيرية بني 

الدول. 
وقال مغـــردون إن التخبـــط يعكس املأزق 
الكبير الذي تواجهه قطر ليس فقط من بعض 
الدول التي توترت معها العالقات وإمنا أيضا 
مع القوى الكبرى في العالم بسبب تورطها في 

”دعم احلركات اإلرهابية“.

وفي مصر أثـــارت التصريحات موجة من 
الســـخرية وتـــداول رواد تويتـــر كاريكاتورا 
ملواطنـــني يتحاورون ”تراهننـــي أن أمير قطر 
عامل دماغ والتعميـــرة كانت مضروبة“، وفي 
نفس السياق، كتب مغرد ”أمير قطر أنا واحد 
تاني (ثاني)، أنا مش (لســـت) أنا، أنا مني. أنا 
أحب إيران، أنا أحب إســـرائيل، كل عام وأنتم 
بخير“، في حتوير لألغنية الشـــعبية الشهيرة 

”أنا مش عارفني“.
ومن لبنـــان كتب مغـــرد ”طلـــع أمير قطر 
كاملراســـلني عنا بلبنان إذا أرادوا التراجع عن 

شيء قالوا احلساب كان مسروقا“.
وكتـــب معلق ”من مكـــر األخواجنية النفي 

السريع للخيانة الصريحة“.
فيمـــا كتـــب أحـــد املشـــاركني ”لـــو كانت 
تصريحـــات متيم كذبا كما يقول فاملفروض أن 
يخرج في التلفزيون لنفي التصريحات بالقول 
إن بالده ال عالقة لها ال بإسرائيل، وال بإيران“.

يذكر أن اجلهات املختصة في الســـعودية 
بـــدأت صباح األربعاء، بحجـــب مواقع قنوات 
اجلزيرة القطرية، ومواقـــع الصحف القطرية 

ووكالة األنباء القطرية. 
وفي هذا الســـياق أكد ناشطون سعوديون 
أن موقـــع قنـــاة اجلزيـــرة القطريـــة مت حظره 
في الســـعودية، وذلك بعد ســـاعات من خطوة 

مشـــابهة في اإلمارات وفقا لنشطاء إماراتيني 
مبواقع التواصل االجتماعي.

ونشـــر ناشـــطون ســـعوديون على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي صورا تظهر رســـالة 
حجب للمستخدمني لدى محاولة الوصول إلى 
موقع قنـــاة اجلزيرة وبعـــض املواقع األخرى 
املرتبطة بقطر، تقول ”عفوا، احملتوى املطلوب 

مخالف ألنظمة وزارة الثقافة واإلعالم“.
وانتقـــد مغـــردون موقـــف قنـــاة اجلزيرة 
القطريـــة مـــن التحريض ضـــد البحرين، على 
والتـــي  األخيـــرة  األمنيـــة  العمليـــة  خلفيـــة 
اســـتهدفت إرهابيـــني في قرية الدراز لبســـط 

األمن في البالد.
وغردت صحيفـــة االقتصادية على موقعها 
الرســـمي على تويتر ”ســـموم قنـــاة اجلزيرة 
التي تبثها ضد دول شـــقيقة“، مضيفة ”عندما 
يحدث فـــي البحرين مناوشـــات أو مالحقات 
إلرهابيني فإن اجلزيرة تبتهج وتهاجم القيادة 
البحرينية.. هذه هي قطر ودورها منكشف من 

مدة طويلة“.
وكان مغـــردون انتقدوا التغطية اإلعالمية 
للقمـــم التي رافقـــت زيارة الرئيـــس األميركي 
للســـعودية في مقابـــل اإلطناب فـــي التغطية 
اإلعالميـــة ألحـــداث البحرين ضمن هاشـــتاغ 

#أوقفوا_قناة_اجلزيرة.
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@alarabonline
وصفت تصريحات أطلقها الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أمير قطر، بالغريبة على الشبكات 
ــــــة، دافع فيها عن عالقاته التي وصفها بـ“القوية“ مع إيران، ودفاعه املســــــتميت  االجتماعي
ــــــوت املنطقة بنيرانها، بل إنه تعدى األخوة العربية واتهم  عــــــن احلركات اإلرهابية التي اكت
بعض الدول العربية واخلليجية بتشويه صورتها. وتصدرت تويتر عدة هاشتاغات انتقدت 

مواقف قطر التي تشق الصف اخلليجي خصوصا والعربي عموما.

األعمـــال  رجـــل  اعتقـــال  أثـــار   – تونــس   {
التونســـي شـــفيق جراية اهتمام مستخدمي 
الشبكات االجتماعية في تونس ضمن هاشتاغ 

#شفيق_جراية.
وكان جرايـــة اعتقـــل الثالثاء صحبة رجل 
األعمال ياسني الشنوفي على خلفية االشتباه 
في توّرطه في قضايا فساد ورشوة واالعتداء 

على أمن الدولة.
ويعرف جرايـــة، الـــذي كان بائعا متجوال 
قبـــل أن يصبح مليارديرا ســـطع جنمه خالل 
اخلمس ســـنوات املاضية، بعالقاته املشبوهة 
خاصة مع عائلة الطرابلسية (أصهار الرئيس 
األســـبق زين العابدين بـــن علي) وتصريحاته 
املثيـــرة إذ صرح أنه ســـيكلم رجل أعمال آخر 

ليطلب منه جلم كالبه (ساسة وصحافيني).
وسبق أن تشدق سابقا أنه اشترى ”حفنة“ 
مـــن الصحافيـــني أغـــدق عليهم املـــال لتلميع 

صورته. 
وكتبت معلقة على فيسبوك:

واتهم حساب على فيسبوك:

فيما تساءل متفاعل:

وكتب ناشط:

وأثنى مغردون على حكومة الشـــاهد التي 
بدأت رسميا في مكافحة الفساد، وفق معلقني. 

وكان آلخرين رأي آخر. وكتب مغرد:

مواقع التواصل االجتماعي تفاقم الجدل بشأن دور قطر في المنطقة

تصريحات متناقضة

أفادت خدمة تويتر بأنها تقوم بجمع المزيد من المعلومات عن المستخدم من أجل إظهار اإلعالنات بما يتناسب مع اهتماماته وتفضيالته 

الشخصية. وأكدت تويتر أنه يمكن للمستخدم القيام بذلك في أحدث إصدارات تطبيقها المخصص لألجهزة الجوالة في قائمة إعدادات 

الخصوصية واألمان تحت بند {التخصيص والبيانات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#شفيق_جراية.. مكافحة فساد أم قربان

وكالة األنباء 

القطرية سحبت البيان 

الحقا زاعمة تعرض 

موقعها اإللكتروني 

للقرصنة

[ #تصريحات_تميم، الهاشتاغ األكثر تداوال خليجيا  [ #مسرحية_االختراق، هاشتاغ يتهكم على تنصل قطر من التصريحات
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أصبحت عندي موهبة التعرف 
على املوتى األحياء بنظرة واحدة 

لعيونهم، يبدون أحياء مثلنا ولكن 
عيونهم تفضح أنهم موتى مبوت 

شغفهم لتحقيق أحالمهم.

الغرب ال يذكر أصل زين الدين زيدان 
العربي بعد إحرازه كأس العالم، 
ولكنهم مستعدون أن يبحثوا عن 

شجرة العائلة لإلرهابي من  العصر 
احلجري..

ليس على الرجال إثبات احترامهم 
للمرأة، 

بل على املرأة الثقة بأهمية وجودها! 

الشخص الثرثار على مواقع التواصل 
االجتماعي.. غالبًا هذا الشخص ميتك 

شخصية هادئة جدًا وقليل الكالم 
(بحث اجتماعي)...

ال يتآمر على العرب 
سوى العرب أنفسهم.

#حقيقة.

ليس للفضيلة حراس وال ميكن أن يكون 
لها حراس، التصرف الفاضل إن لم يتم 
عن إميان بقيم عليا فهو مجرد نفاق ال 

يستحق الشكر واإلعجاب.

 درابني بغداد.. كانت الشوارع ضيقة 
لكنها تشرح صدور املارة وكأنها 

حتتضنهم، اليوم اتسعت الشوارع 
للخوف والشك وأصبحت مقابر املارة.

عبارات مثل "الرقة معقل داعش"
"طرطوس معقل الشبيحة"

عبارات إعالمية تغتال مدنا 
وتقسم وطنا هي مدن سورية وأهلها 

سوريون.. ال تشارك بالتقسيم!

عليك أن تعلم علم اليقني، بأن املرء 
يخوض صراًعا بينه وبني نفسه 

كل يوم مع ألف هم وألف حزن 
ومئة ضعف ليخرج أمامك بكل هذا 

الثبات.

تقول امرأة: أقسم بالله أنا وأوالدي 
جوعى وليس لدينا غير رغيف خبز 

في اليوم، 
فيقول لها أحدهم: أكثري من احلوقلة.

تيريزا ماي
رئيسة وزراء بريطانيا.

كهرباء ما عندك، املاء قذر، أمان شبه 
معدوم، رواتب مستقطعة، بطالة 

وفساد ينخران وطنك نخرا، وتريد أن 
تتظاهر ألجل البحرين التي تعتبر 

من الدول املرفهة! #العراق

تتتابعوا

nadine ep jbali

إيقــــــاف  بخصــــــوص  ــــــة  #نقطة_قانوني
#شفيق_جراية: أعطى األمر عدد ٥٠ لسنة 
ــــــر ١٩٧٨ املتعلق  ١٩٧٨ املــــــؤرخ فــــــي ٢٦ يناي
ــــــة الطــــــوارئ عــــــدة صالحيات  ــــــم حال بتنظي
#للســــــلطة_التنفيذية من بينها الصالحيات 
ــــــة بوضــــــع بعض  ــــــر الداخلي املعطــــــاة لوزي

األشخاص حتت #اإلقامة_اجلبرية.
ــــــص الفصــــــل ٥١ من األمــــــر على أنه  إذ ن
”ميكن لوزير الداخلية أن يضع حتت اإلقامة 
اجلبرية، في منطقــــــة ترابية أو ببلدة معينة، 
أي شخص يعتبر نشاطه خطيرا على األمن 
الطوارئ  ــــــة  وخالل حال العامــــــني.  والنظام 
ــــــة أو للمحافظ اتخاذ  ــــــر الداخلي ميكن لوزي

العديد من اإلجراءات االحترازية األخرى.

#

@94_hajjej
ال بد من قربان والقربان هنا #شــــــفيق_

جراية.

 Mchabet Marwen 

#شفيق_جراية
ــــــرا بالتهريب  بائع متجــــــول أصبح ملياردي

وسرقة املال العام. شفيق في كلمة.

#

Naceur Ltifi

#شــــــفيق_جراية اعتقل، و#كمال_لطيف 
متى؟ فلتبق كالبهم يتامى!

#

Hichem Ajbouni Ajbouni

ــــــى ربط عالقات  ــــــذي يدفع األحزاب إل ما ال
وثيقة مع الفاسدين؟

صحافي لسمير ديلو (مسؤول في حركة 
لديه  ”#شفيق_جّراية  اإلسالمية)  النهضة 

عالقات وثيقة بحركة #النهضة!“.
ــــــو ”لديه عالقات وثيقــــــة ولكن ليس هو  ديل

الوحيد!“.
ما الذي يجعل حزبا أو نائب شعب تكون 
له عالقات وثيقة مع شخص مشبوه ومتوّرط 
في الفســــــاد ولديه عديد القضايا املنشورة 

لدى احملاكم؟
* األمر ال يخّص النهضة فقط! #املال_
#النظافة_موش_ السياسي_الفاسد. 

كالم #حّل_الدوسي (افتح امللف).

م



} بــريوت – يلجـــأ الكثير مـــن اللبنانيني إلى 
ألعـــاب احلظ من أجـــل تغييـــر واقعهم وخلق 
واقع أفضـــل يحلمون به غالبـــا، لكنه يريحهم 
لفترة وجيزة من الضغوط الكبيرة التي يعاني 
منها معظمهم، في ظل األزمات التي تتراكم في 
لبنان على كل األصعدة السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية.
ويعتبـــر البعض أن اليـــأس واإلحباط من 
تغيير الواقـــع، يدفعان العديد مـــن اللبنانيني 
وخاصـــة من تخطى منهم مرحلة الشـــباب إلى 
ألعـــاب احلظ، علها تكون احلـــّل في ظّل غياب 
مؤسســـة الدولة الراعيـــة ملواطنيها واحلامية 

لهم.
الباحثون عـــن حتقيق الثروة ينشـــدونها 
في جميـــع األلعاب، فـــي أوراق اليانصيب، أو 
في حـــك ”التيكوتاك“ أو في كـــرات اللوتو، أو 
في األلعاب األخرى مثل ”البينغو“ و“الروليت“ 
و“اجلاكبـــوت“ و“الســـلويت ماشـــني“، وكذلك 
محبـــو املراهنـــة علـــى اخليول، وحتـــى ربات 
البيوت يبحثن عن نصيبهن داخل علبة مناديل 
أو فـــي البرامـــج التلفزيونيـــة أمال فـــي الفوز 
بسيارة حديثة تزيدهن وجاهة بني نساء احلي.

دوافع اللعب
يقـــول فـــادي اليازجـــي املعالج النفســـي 
وأستاذ الطب النفســـي في اجلامعة اللبنانية 
”تأخـــذ ألعاب احلظ بالنســـبة إلـــى اللبنانيني 

شكلني اثنني؛ األول طبيعي والثاني مرضي“.
وأضـــاف ”لقد ســـاهم غياب دور مؤسســـة 
الدولة بتحويل اللبناني إلى إنســـان محبط، ال 
أمل له في املســـتقبل حيث نـــراه يكرر منذ عام 
1975 (تاريخ اندالع احلـــرب األهلية اللبنانية) 
أنه ال توجد دولة في لبنان، فالدولة التي ينبغي 
أن توفر له احلماية واألمان ال تقوم بواجباتها، 

وخاصة على الصعيد االقتصادي“.
وتابـــع ”املطلـــوب أن يعيش اإلنســـان في 
لبنـــان بطريقة الئقة وهذا مـــا ال توفره الدولة 
اللبنانيـــة ملواطنيها مما يســـبب لهم نوعا من 
اإلحباط الذي يسمى في الطب النفسي إحباطا 
طبيعيـــا، ألن لـــه أســـبابا مبررة وهـــي غياب 
احلماية، فيندفعـــون إلى ألعاب احلظ ملواجهة 
اإلحباط باألمـــل الذي ميكن أن حتمله لهم هذه 

األلعاب“.
وأردف قائال ”أما الشكل املرضي فهو ناجت 
عـــن الصدمـــات العاطفية والضغـــوط الكثيرة 
التي تتراكم على اإلنســـان، والتي ال يســـتطيع 
احتمالهـــا فيفـــرز جهـــازه العصبـــي نواقـــل 
عصبيـــة تصب في الدماغ وتؤثـــر على األفكار 
املوجـــودة فيـــه، فتحـــدث اضطرابات نفســـية 

كالقلق من املســـتقبل أو اخلوف غير املبرر، 
أو الوســـواس القهري، فيلجأ اإلنسان إلى 
امليســـر أو ألعـــاب احلـــظ، التـــي يأمل أن 
تغير واقعه وتنقلـــه إلى عالم آخر خال من 

الضغـــوط وااللتزامات، حتى لو كان 
عاملا وهميا“.

ويرى بعض الباحثني أن 
فقدان الثقة بالذات وباآلخر، 

وفقدان الثقة باملؤسسات، 
باإلضافـــة إلـــى فقـــدان 

مرجعيـــة القانـــون 
واحلـــق، وفقدان 

املواجهة،  علـــى  القدرة 
والرغبـــة فـــي الربـــح 
تكـــون  قـــد  الســـريع 

اللبنانيني  للجوء  الدافع 
إلى ألعـــاب احلظ. وقال 
االجتماعـــي  الباحـــث 
األميركية  اجلامعة  في 
”إن  خـــوري  يوســـف 

الوضع االقتصادي الضاغط قد يشـــكل السبب 
األقوى الذي يدفع اللبنانيني للجوء إلى ألعاب 
احلظ إضافـــة إلى اهتـــزاز مبدأ بـــذل اجلهد، 
والرغبـــة في الربح الســـريع، وانتشـــار النمط 
االســـتهالكي الـــذي يخلـــق احلاجـــات ويزيد 
تنّوعهـــا، واحتماالت الشـــعور باحلرمان لعدم 
القدرة على إشـــباعها، فيلجـــأ الفرد إلى ألعاب 
احلظ بحثا عن وســـيلة تسمح له بتقليد النمط 

االستهالكي“.

اللوتو حلم العائلة
 قالت مشـــلني غطاس التي تعمل في مجال 
التجارة ”أعمل أنا وزوجي ولكننا لم نتمكن من 
حتقيـــق طموحاتنا في احليـــاة، لذلك نلجأ كل 
أسبوع إلى اللوتو لعلنا نربح مبلغا كبيرا يغير 

حياتنا، إنه الطموح وهذا من طبع اإلنسان“.
وقال ســـليم الذي ميلك مكتبـــة في بيروت، 
وأوراق  ”اللوتـــو“  أوراق  لبيـــع  خصصهـــا 
”اليانصيـــب“ إضافـــة إلـــى بيـــع الكتـــب، ”إن 
وانخفـــاض  الضاغـــط  االقتصـــادي  الوضـــع 
احلـــد األدنى لألجور في مقابل ارتفاع أســـعار 
كافة الســـلع واخلدمات في لبنـــان، هي الدافع 

األساسي للبنانيني للجوء إلى ألعاب احلظ“.
والحظ ســـليم الذي رفض ذكر اسمه كامال 
أن ”معظـــم اللبنانيني الذين يلجأون إلى ألعاب 
احلـــظ هم في العقـــد اخلامس مـــن العمر وما 
فـــوق، الذين فقدوا األمل والقـــدرة على إحداث 
أي تغيير في واقعهم، أو الذين أقعدهم املرض 
عن متابعة اإلنتاج وال يحصلون على املساعدة 
الكافيـــة مـــن أبنائهـــم، بينما تنخفض نســـبة 

الشبان الذين يلجأون إلى مثل هذه األلعاب“.
وقـــال ســـمير املوظف في إحـــدى اإلدارات 
العامة، ”منذ العشـــرات من السنني أشتري كل 
أســـبوع اللوتو واليانصيب مبعدل 10 دوالرات 
أمال في تغيير واقعي املزري، فأنا مجرد موظف 

ال يستطيع أن يســـدد تكاليف العيش في 
هذا الوطن“.

وتابع ســـمير الـــذي أصبح على 
أبواب التقاعـــد، والذي رفض ذكر 
اســـمه كامـــال العتبـــارات خاصة 
”لقد أصبحت مدمنا على شرائها، 
فإن لم أشـــترها أشعر أني لست 
األمل،  تعطينـــي  فهـــي  مرتاحا، 
وأحلـــم لعدة أيام بأن كل شـــيء 
تغيـــر، فأرتـــاح من همـــي أثناء 
احللم، وإن كانت الراحة وهمية، 
ومع أني لم أربح ولو مرة حتى 

اآلن، إال أننـــي أعيد الكرة كل 
أسبوع“.

وال ُيعـــّد الفوز في اللوتو واليانصيب حلم 
الفقـــراء فقط، بل هو فرصـــة إضافية لألغنياء 

لزيادة أرصدتهم املصرفية.
ويقول نوري البالغ من العمر 65 عاما والذي 
أمضـــى حياته عامال يوميـــا، إنه يواصل لعبة 
اليانصيب فثمنها ال يعادل ثمن الســـندويتش، 
لكنها قد متنحه مبلغا يؤمن به شيخوخته ألنه 

لم يتعود طيلة حياته أن ميد يده ألحد.
ويقـــول أحمد جابر ”فزت في اللوتو مرتني 
فـــي عـــام 2000 و2005 مببلـــغ 200 مليون ليرة، 
واشـــتريت منزال“، لكنه لم يكتـــف بهذا الربح، 
فهو ال يزال مثابرا على وسم اللوتو أسبوعيا، 
آمـــال في الفـــوز باملزيـــد من املال علـــى قاعدة 

”زيادة اخلير… خير“.
ويجـــري الســـحب على اللوتـــو مرتني في 
األســـبوع، ما يشجع الناس أكثر على املشاركة 
فيتســـّمر أمام التلفاز الثالثـــاء واخلميس من 
كل أســـبوع املوظـــف واملدير واملالـــك واألجير 
وامليســـور واحملتاج، منتظـــرا أن يكون الرقم 

الذي حتمله ورقته هو الرقم الفائز.
وميكن وســـم اللوتو على شبكات اإلنترنت 
عبر بطاقة الوســـم املدفوعة ســـلفا أو بطاقات 
االعتماد، كما يغـــزو اللوتو الهواتف اخللوية، 
بعد إطالق الشركة للخدمة املدفوعة سلفا، وفي 
حـــال الفـــوز، يختار صاحب احلظ بني تســـلم 
اجلائزة مباشـــرة من إدارة اللوتو أو إضافتها 

إلى رصيده.

الشباب واأللعاب اإللكترونية
تنتشـــر صاالت البينغو في بيـــروت التي 
يبدو في ظاهرها قاعات تسلية يرتادها الرجال 

والنساء، الكبار منهم والشباب.
وفي الداخل ترتفع آلة البينغو كي يتسنى 
لطالـــب احلـــظ رؤيتها، فيمـــا تتوزع على 
أعمـــدة املكان أجهـــزة تلفزيونية، تنقل 
مباشـــرة دوران الكـــرات فـــي اآللـــة، 
وتشـــرئب األعناق وحتبس األنفاس 
قبل أن يظهر الرقـــم الرابح فيصرخ 
ويربح اجلائزة التي  الفائز ”بينغو“ 
تتـــراوح بـــني 700 و800 ألـــف ليرة، 
وعند تطابـــق األرقـــام أفقيا يصرخ 
”اليـــن“، ويربح من مئة إلى مئتي ألف 
ليـــرة، وتتوالى حســـرات اخلاســـرين 

لتتجدد اللعبة كل سبع دقائق.
ويقـــول أحـــد الالعبـــني الذيـــن ال 
يغيبـــون عن لعبـــة البينغـــو إال ملاما 
كالســـحر،  البينغـــو  ”جتتذبنـــي 
أخســـر كثيـــرا لكننـــي أعود في 
اليـــوم املوالي طمعـــا في الربح 
مبالـــغ  أدفـــع  وأننـــي  خاصـــة 
زهيدة“. وفي محال ضيقة مغلقة 
أبوابهـــا طيلة ســـاعات 
وســـط  العمـــل 
وفـــي  بيـــروت 
يجتمع  أحيائهـــا، 
الشـــباب على لعبة 

الفيديو بوكر.
يختار الشاب أمين آلة من 
اآلالت ليجلس إليها، ويصرخ 
”فّيشـــلي“ أي أعطني ”فيش“، 
وهو االســـم الذي يطلق على 
القطع البالستيكية التي متثل 
النقـــود في لعبـــة القمار على 

الطاوالت.
احملـــل  مســـؤول  ويأتـــي 
ويضـــع مفتاحـــا فـــي اآللـــة 
يخوله كبس زر ليضيف املال 

إلـــى رصيد الالعـــب. وحني يكبـــس أمين الزر 
تظهر ورقة مغلقة على الشاشة، عليه أن يتكهن 
إن كانت أعلى من ســـبعة لتســـمى ”كبير“، أو 

أصغر من سبعة فتسمى ”صغير“.
يقول أمين ”إذا استطعت أن أخمن تخمينا 
صائبـــا، يتضاعـــف ربحـــي ليبلغ أعلـــى قيمة 
ممكنة مـــن الربح على هـــذه الـ(ماكينة)، وهي 
’تســـكير مكنة‘، أمـــا إذا أخطأت فأخســـر املبلغ 

الذي ربحته“.
وتتفاوت القيمة من آلة إلى أخرى بحســـب 
قيمـــة رهانها، فالرهان يبدأ بــــ250 ليرة، ويبلغ 

في آالت أخرى ألف ليرة.
وكلمـــا طال وقوف أمين أمـــام جهاز اللعب 
ازدادت عصبيته من اخلســـارة املتتالية، يقول 
أمين إنه بـــدأ اللعب عندما كان في اخلامســـة 
عشـــرة من عمره، معترفا بأنه خســـر أكثر مما 
ربـــح بكثيـــر إال أنه ال يســـتطيع أن يتوقف عن 
هذه اللعبة، مؤكدا أنه ليس مدمنا على القمار، 
ولكنـــه مدمن علـــى احلظ، و“أمتنـــى لو يتغير 
حظي وأربح“. وصارت املراهنات الرياضة عبر 
اإلنترنت وســـيلة جديـــدة للمراهنني في لبنان، 

فقد استقطبت شركات املراهنة العاملية، وأهمها 
شـــركة ”بالنيـــت ويـــن“ املراهنـــني اللبنانيني 
املولعـــني بالرياضة ألنها تتيح لهم أن يراهنوا 
يومّيا على املباريات الرياضية في أنحاء العالم 
وفي كل مجاالت الرياضـــة ككرة املضرب وكرة 

السلة وسباق السيارات وغيرها.
فادي طالب جامعي يشـــرح كيفية املراهنة 
علـــى موقـــع ”بالنيت ويـــن“، قائـــال إّن بعض 
املراهنني متكنوا من إنشـــاء حســـابات خاصة 
في املوقع اإللكتروني للشركة ويقومون بتزويد 
هذا احلساب بالعملة الصعبة لدفع ثمن الرهان 

الذي ال يتم إال باليورو أو بالدوالر.
ويقول فادي إنه يســـتغل مصروفه اليومي 
للعب على موقع ”بالنيت وين“ يساعده في ذلك 
إملامه برياضة كرة السلة وكرة القدم في العالم، 
ويضيف أن أكثـــر مرة فاز مبئتي دوالر ومرات 

الربح قليلة جدا.
وأكد أن اللبنانيني يقبلون على ألعاب احلظ 
تســـلية وأمال في تغيير الواقع املادي الصعب، 
فال بأس بشـــراء األمل واالتكال على احلظ، عله 

يصيب ويساهم في خلق غد أفضل.
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اللبنانيـــون يعانون من اإلحباط نتيجـــة غياب الحماية االقتصادية، فيندفعـــون إلى ألعاب الحظ 
ملواجهة اإلحباط باألمل الذي يمكن أن تحمله لهم هذه األلعاب.

أحد الالعبني الذين ال يغيبون عن لعبة البينغو إال ملاما يقول «تجتذبني البينغو كالسحر، أخسر 
كثيرا لكنني أرجع غدا طمعا في الربح خاصة وأنني أدفع مبالغ زهيدة». تحقيق

أحالم اللبنانيين بالرفاهية تتعلق بألعاب الحظ
[ اللوتو لعبة الكبار لتأمين المستقبل  [ األلعاب اإللكترونية لتوفير مصروف الجيب عند الشباب

مل اللبنانيون من وعود السياسيني باإلصالح االقتصادي واالجتماعي وصارت اخلطب 
ال تغنيهم من جوع وال حتقق لهم أبسط آمالهم، فتعلقت أحالمهم بكرات اللوتو واليانصيب 
والبينغــــــو واأللعاب اإللكترونية، لعلها ترســــــم على وجوههم الفرحــــــة ومتال جيوبهم ماال 

يحققون به ما حرموا منه. 

انتشـــار النمط االســـتهالكي الذي 
يخلق الحاجات واحتماالت الشـــعور 
بالحرمان لعدم القدرة على إشباعها، 

يدفع الفرد إلى ألعاب الحظ

◄

لعبة النصيب تصيب أحيانا

صعيد االقتصادي“.
طلـــوب أن يعيش اإلنســـان في 
 الئقة وهذا مـــا ال توفره الدولة 
طنيها مما يســـبب لهم نوعا من 
سمى في الطب النفسي إحباطا 
ـــه أســـبابا مبررة وهـــي غياب 
عـــون إلى ألعاب احلظ ملواجهة 
ل الذي ميكن أن حتمله لهم هذه 

فهو ناجت  ال ”أما الشكل املرضي
ت العاطفية والضغـــوط الكثيرة 
ى اإلنســـان، والتي ال يســـتطيع 
ــرز جهـــازه العصبـــي نواقـــل 
 في الدماغ وتؤثـــر على األفكار 
ه، فتحـــدث اضطرابات نفســـية 

ـــتقبل أو اخلوف غير املبرر، 
 القهري، فيلجأ اإلنسان إلى 
ــاب احلـــظ، التـــي يأمل أن

نقلـــه إلى عالم آخر خال من 
لتزامات، حتى لو كان 

ض الباحثني أن 
ذات وباآلخر، 

ملؤسسات، 
ى فقـــدان 

ـــون 
ن 

ملواجهة،
الربـــح 
تكـــون 
للبنانيني
حلظ. وقال
جتماعـــي 
ألميركية 
”إن  ري 

أمال في تغيير واقعي املزري، فأنا مجرد موظف 
ال يستطيع أن يســـدد تكاليف العيش في 

هذا الوطن“.
وتابع ســـمير الـــذي أصبح على 

أبواب التقاعـــد، والذي رفض ذكر 
اســـمه كامـــال العتبـــارات خاصة 
شرائها،  ”لقد أصبحت مدمنا على
لست  فإن لم أشـــترها أشعر أني
األمل، تعطينـــي  فهـــي  مرتاحا، 
وأحلـــم لعدة أيام بأن كل شـــيء 
تغيـــر، فأرتـــاح من همـــي أثناء 
احللم، وإن كانت الراحة وهمية، 
ومع أني لم أربح ولو مرة حتى 

اآلن، إال أننـــي أعيد الكرة كل 
أسبوع“.

وفي الداخل ترتفع آلة البينغو كي يتسنى 
لطالـــب احلـــظ رؤيتها، فيمـــا تتوزع على 
أعمـــدة املكان أجهـــزة تلفزيونية، تنقل 
مباشـــرة دوران الكـــرات فـــي اآللـــة، 
وتشـــرئب األعناق وحتبس األنفاس 
قبل أن يظهر الرقـــم الرابح فيصرخ 
ويربح اجلائزة التي  الفائز ”بينغو“
0 و800 ألـــف ليرة،  700 تتـــراوح بـــني
وعند تطابـــق األرقـــام أفقيا يصرخ 
ألف  ”اليـــن“، ويربح من مئة إلى مئتي
ليـــرة، وتتوالى حســـرات اخلاســـرين 

لتتجدد اللعبة كل سبع دقائق.
ويقـــول أحـــد الالعبـــني الذيـــن ال 
يغيبـــون عن لعبـــة البينغـــو إال ملاما 
كالســـحر،  البينغـــو  ”جتتذبنـــي
أخســـر كثيـــرا لكننـــي أعود في 
اليـــوم املوالي طمعـــا في الربح 
مبالـــغ  أدفـــع  وأننـــي  خاصـــة 
زهيدة“. وفي محال ضيقة مغلقة 
أبوابهـــا طيلة ســـاعات 
وســـط  العمـــل 
وفـــي  بيـــروت 
يجتمع  أحيائهـــا، 
الشـــباب على لعبة 

الفيديو بوكر.
يختار الشاب أمين آلة من 
اآلالت ليجلس إليها، ويصرخ 
”أي أعطني ”فيش“،  ”فّيشـــلي“
الذي يطلق على  وهو االســـم
القطع البالستيكية التي متثل 
النقـــود في لعبـــة القمار على 

الطاوالت.
احملـــل  مســـؤول  ويأتـــي 
اآللـــة  ويضـــع مفتاحـــا فـــي
يخوله كبس زر ليضيف املال 



نجوى درديري

} فـــي حـــي الســـيدة زينـــب بوســـط القاهرة 
تزينت احملال والشـــوارع بالفوانيس املصرية 
املصنوعة من الصاج واملطعمة نوافذها بزجاج 
ملون، وُتعرض للمارة الذين جاؤوا من كل مكان 
طالبني شراءها لرخص أسعارها عن مثيالتها 
في مناطق أخرى، حيث يبالغ التجار بشكل عام 
في األســـعار تبعا للمنطقة التـــي يبيعون فيها 
ويربطون السعر بالشـــريحة االجتماعية التي 

يقع فيها احملل.
والفانـــوس املصري بشـــكله املتعارف عليه 
مت تطويـــره على مـــر العصور بعـــد أن أدخله 
الفاطميون عند دخول املعز لدين الله الفاطمي 
مصر عام 358 هجرية وكانوا يســـتخدمونه في 
إضاءة الشـــوارع واألزقة املؤدية إلى املساجد، 
وتقول مصـــادر تاريخيـــة إن املصريني حينما 
خرجوا الستقبال املعز كانوا يحملون املشاعل 
والفوانيس ومـــن يومها أصبح الفانوس عادة 

يحرصون على االحتفاظ بها.

اإلقبـــال على شـــراء الفوانيس هـــذا العام 
متوســـط نســـبيا ألمريـــن: أولهمـــا أن التجار 
اســـتغلوا حظر اســـتيراد الفوانيس الصينية 
وانتهزوا فرصة إقبال املواطنني على الفوانيس 
احمللية فرفعوا األســـعار، واألمر الثاني بسبب 
الظروف االقتصادية الصعبة لألســـر املصرية 
نتيجة ارتفاع أســـعار الســـلع األساسية كاألرز 
والسكر والزيت وغيرها، ما جعل شراء فانوس 
رمضـــان لـــدى البعض أمـــرا ترفيهيـــا وليس 

أساسيا.
فاطمـــة محمـــد (موظفـــة حكوميـــة)، كانت 
تتجـــول بـــني الفوانيـــس املعروضـــة وتتنقل 
بعينيها هنا وهناك باحثة عن ســـعر يتناســـب 
مـــع ميزانيتها املتواضعة، وقالـــت ”جئت إلى 
الســـيدة زينب ألشـــتري فوانيس ألطفالي كي 

أدخل البهجة عليهم مبناســـبة حلول رمضان، 
لكنني فوجئت بأســـعارها التي ارتفعت بشكل 

لم أكن أتوقعه“.
وأشـــارت لـ“العـــرب“ إلـــى أن أقـــل ســـعر 
للفانـــوس وصـــل إلـــى مـــا يعـــادل 5 دوالرات 
أميركيـــة في حني أن مثيله في العام املاضي لم 
يكن ســـعره يتجاوز دوالرين فقـــط، ولفتت إلى 
أن بائعي الفوانيس اســـتغلوا ارتفاع األسعار 
عموما في كافة السلع ورفعوا هم أيضا أسعار 
الفوانيـــس، واشـــتكت مـــن أن الســـوق ليس 
مراقبا من قبل اجلهات الرسمية كجهاز حماية 

املستهلك.
فاطمة رغم صعوبـــة حالتها املادية متكنت 
من شـــراء فانوســـني لطفليها ال يزيد سعرهما 
معا عما يعـــادل 3 دوالرات مع أن الفانوســـني 
صغيـــرا احلجم بصورة ملحوظة، وقالت ”ماذا 

أفعل وأنا أريد إسعاد الطفلني؟“.
وزير الصناعة والتجارة املصري األســـبق 
منيـــر فخري عبدالنور كان قـــد أصدر قرارا في 
أبريـــل عـــام 2015 يحظـــر اســـتيراد كل ما هو 
مرتبـــط بالتـــراث والتاريخ والعقائـــد الدينية، 
ومنها الفوانيس التي كانت ُتســـتورد ســـنويا 
مباليني الـــدوالرات مـــن الصني، مـــا أدى إلى 

تراجع املنتج احمللي منها.
وقال أحمد أبوجبيل رئيس شـــعبة األدوات 
املكتبيـــة ولعـــب األطفـــال إن هذا القـــرار وفر 
املاليـــني من اجلنيهـــات املصرية وفـــي الوقت 
ذاته ســـاهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة أمام 
الفانوس املصري كي ينتعش في األسواق مرة 

أخرى بعد أن كان على وشك االنقراض.
أن الفوانيس املســـتوردة  وأكـــد لـ“العرب“ 
املوجـــودة باألســـواق حاليا هـــي بقايا ما مت 
اســـتيراده في األعـــوام املاضيـــة، الفتا إلى أن 
التجـــار يخرجـــون ما يتبقى فـــي مخازنهم كل 
عام لبيعه ويرفعون األســـعار كيفما يشـــاؤون، 
مشـــيرا إلى أن األسعار املرتفعة والتي يشتكي 
منها املواطن من الصعب ضبطها نظرا إلى أن 
العرض والطلب هما اللذان يتحكمان في األمر.
ورغم املناشدات واملبادرات الكثيرة الداعية 
لشراء الفانوس املصري ومحاولة إنعاشه منذ 
حظر اســـتيراده من الصني العام قبل املاضي، 
إال أن الـــورش التي تقـــوم بتصنيعه تعد على 
أصابع اليد بسبب موسمية هذا العمل الذي ال 
يرتبط إال بشـــهر رمضان فقط، وفي باقي أشهر 

الســـنة ميـــارس العاملون أعمـــاال أخرى توفر 
لهم مصدرا للرزق. وفـــي املاضي كانت منطقة 
”حتت الَربع“ في وســـط القاهرة إحدى املناطق 
الشـــهيرة بتصنيع الفوانيس، وفي الســـنوات 
املاضية كانت شـــوارعها الضيقة تعج بالورش 
الصغيرة، وكنت ترى الصناع عاكفني على قطع 
خاصة على  الصفيـــح يقصونها بـ“إســـطنبة“ 
شكل الفانوس الراغبني في تشكيله وبأياديهم 
أدوات حلـــام بســـيطة يســـتخدمونها للصـــق 
جوانـــب الفانـــوس، ويقبعون فـــي الورش من 

الصباح حتى املساء.
وكان العمل يبدأ قبل شـــهر رمضان بعشرة 
أشـــهر ويتضاعف في شـــهر رجب، لكن مبرور 
الوقـــت قلـــت أعـــداد تلـــك الـــورش وانصرف 
الصانعـــون إلى أعمال أخرى بســـبب الظروف 

االقتصادية الصعبة وتراجع تلك احلرفة.
وفي ورشـــة صغيـــرة ال تتعدى مســـاحتها 
املتريـــن عرضـــا وثالثـــة امتار طـــوًال ومتتلئ 
بقصاصـــات الصفيح والزجـــاج، وعلى رفوف 
خشـــبية مثبتة على اجلدران ُرّصت الفوانيس 

التي مت االنتهاء منهـــا، جلس محمد محرم في 
مقدمة ورشـــته، وقد ورث محـــرم حرفة صناعة 
الفوانيس أًبا عـــن جد، وعمل بها منذ أكثر من 
30 عاًما، وكان عندما التقيناه يدق بآلة تســـمى 

”الزومبا“ على قاعدة أحد الفوانيس.
فوانيس الورشـــة كانت مختلفة في الشكل 
والتصميـــم وكذلـــك في احلجـــم، وُحفرت على 
جوانبهـــا ُجمـــل متعـــارف عليها، مثـــل ”أهال 
رمضان“، و“صوما مقبوال“، و ”رمضان كرمي“، 
فضـــال عن الشـــهادتني (ال إله إال اللـــه.. محمد 

رسول الله)، وغيرها.
وقال محـــرم لـ“العرب“ إن هناك مســـميات 
البطيـــخ“  ”شـــقة  مثـــل  للفوانيـــس،  عديـــدة 
(التي تكون  و“املربع“، و“النجمة السداســـية“ 
في أعلى نقطة في الفانـــوس)، و“الهالل“، كما 
أن هناك فانوسا يسمى ”الشمامة“ وآخر يطلق 

عليه ”البرج“. 
وأكـــد أن ارتفـــاع أســـعار الفوانيس ليس 
بســـبب أصحاب الورش ولكن املسؤولني عنها 
هم البائعون الذين يشـــترونها منهم بأســـعار 

زهيدة ثم يبيعونها للمواطنني بأســـعار مبالغ 
فيها، وأشار إلى أن ســـعر الفانوس الذي يبلغ 
ارتفاعـــه املترين طـــوال ال يتعدى الــــ20 دوالرا 
بينما يصل ســـعره في احملـــالت إلى ما بني 25 
و30 دوالرا، أمـــا أســـعار الفوانيس متوســـطة 
احلجم فيصل ســـعر الواحد منها إلى خمســـة 
دوالرات وتباع في احملالت بـ10 دوالرات وأكثر.
ورغم احملاوالت املبذولة من بعض اجلهات 
الرســـمية إلحياء الصناعـــات اليدوية املرتبطة 
بالتراث والتاريخ والعادات الدينية- خصوصا 
الفوانيـــس والزينـــة الرمضانيـــة واملســـبحة 
وســـجادة الصالة- إال أن ارتفاع أسعار املُنتج 
احمللي هو الســـبب الرئيســـي في جعل اإلقبال 

على الشراء من قبل املواطنني محدودا.
وقـــد ظهـــرت خامات أخـــرى يتـــم تصنيع 
الفانوس منها، مثل اخلشـــب ”األركيت“ -وهو 
اخلشـــب املفـــرغ واملزيـــن بنقوش إســـالمية- 
وكذلك انتشـــار الفوانيس اخلرز والكريستال، 
ومـــع ذلك فإنها لم تســـتطع إزاحـــة الفوانيس 

الصاج التقليدية.

} ديب - جـــرت العـــادة علـــى رؤيـــة فتيـــات 
ممشـــوقات القوام فارعـــات الطول فـــي أغلب 
األحيـــان يتهاديـــن على املمشـــى فـــي عروض 
األزياء، لكن هـــذا كله تغير في دبي حيث قامت 
مجموعة من النســـاء قصيـــرات القامة بتغيير 
هذه القاعدة. وتســـعى هؤالء النســـاء من وراء 
عرض األزياء اخلاص بهن إلى تســـليط الضوء 
على أهمية أن تســـعى صناعة املوضة واألزياء 

إلى تلبية احتياجات األقزام.
ويقام عرض أزيـــاء األقزام العاملي منذ عام 
2014، لكن هذه هي املرة األولى التي ينتقل فيها 
إلى الشرق األوسط في إطار جولة حول العالم.
وفي الوقت الذي حتاول فيه صناعة األزياء 
حتطيـــم القوالـــب والصور النمطيـــة اخلاصة 
باملظهـــر، يصبح عـــرض أزياء األقـــزام العاملي 

ضروريا بالتأكيد.
وحتاول املنظمة إرسال رســـالة مفادها أن 
املوضة للجميع وليســـت فقط ألصحاب مظهر 
معني من خـــالل التجوال وزيـــارة أبرز أحداث 

املوضة في العالم، مبا في ذلك أسابيع املوضة 
في باريس ونيويورك.

وقالت مرمي شـــالك مؤسسة العرض ”كنت 
أعمـــل فـــي صناعة األزيـــاء في العـــام املاضي 
لذلـــك عندما تتعامل مع العارضني واملصممني، 
فإنهـــم يطلبون منـــك دائما الطـــول والنحافة 
واســـتقامة القامـــة وهـــو نفـــس الشـــيء على 
الـــدوام. لذلك أدركنـــا أن هناك نقصـــا حقيقيا 
في صناعة األزيـــاء، التي تنطـــوي على تفرقة 
ضد الناس الذين ليســـوا طوال القامة ونحفاء 
وكما تعرفون عندمـــا تنظرون إلى عرض أزياء 
فإن الناس ليســـوا بهذه الطريقة.. وأنا ال أرى 

نفسي في العارضات“.
ويســـتضيف العرض ”عارضـــات قصيرات 
القامـــة“ مـــن جميع أنحـــاء العالـــم يرغنب في 

املشاركة في إرسال رسالة تسامح وتنوع.
وال يزيد طـــول العارضات املشـــاركات عن 
أربعة أقدام وهن من الواليات املتحدة وإيطاليا 
وروســـيا والكثيـــر من الـــدول، وهو مـــا يثري 

تنوع العرض. وقالت ماكســـمليانا سانشـــيفا 
وهـــي عارضـــة إيطالية مشـــاركة ألول مرة ”ما 
يقوم به الفريق هو رفع مســـتوى الوعي حول 
التقزم وفي هذا العرض، نريد أن نقدم النســـاء 
قصيـــرات القامة إلـــى عالم املوضـــة وبالتالي 
فنحـــن بحاجة أيضا لفســـاتني ونريد أن نكون 
جـــزءا من هذا العـــرض وهذا هو الســـبب في 

مجيئي إلى هنا“.
وخطرت فكرة العرض على بال شالك عندما 
كانت تتســـوق في متجر ورأت ”امرأة قصيرات 
القامـــة“ تشـــتري أغراضها من قســـم األطفال، 
مشـــيرة إلى اإلحباط الذي تشعر به بسبب عدم 

وجود خيارات كثيرة أمامها.
وواجهت مســـابقة ”عرض أزيـــاء األقزام“ 
تعقيدات في تنظيم احلدث حيث رفض منظمو 
أســـبوع املوضة العربية أن يقـــام العرض في 

إطار برنامجهم.
وعلى الرغـــم من اجلدل الذي أثاره العرض 
في دبـــي والتقاريـــر املتضاربة بشـــأن إلغائه، 

مضى املنظمون في إقامته رغم الصعوبات.
وأوضحت مرمي شالك ”األمر يسير على ما 
يرام هنا، صعب جدا ألن الناس مترددون جدا، 

خصوصا عندما تذهب إلى اخلارج. 
فالواليـــات املتحـــدة قبلـــت كمـــا تعلمون، 
وأوروبا نفس الشيء، وهذا العرض في الواقع 
كان أصعـــب حـــدث، هو األصعـــب حرفيا، فقد 
خذلنـــا الرعاة في اللحظة األخيـــرة، وكان ذلك 
صعبا للغاية، في الليلة الســـابقة لســـفرنا إلى 
دبـــي، لذا نأمـــل كما تعرفون فـــي أن يفتح هذا 
عقـــول الناس هنـــا وأن يروا أن قصـــار القامة 
هم بشـــر.. أفراد مثلكم ومثلي. لديهم وظائف، 
ولديهـــم أطفال، ولديهم عائالت. إنهم فحســـب 
قـــادرون ولكن بشـــكل مختلف. هـــذا كل ما في 

األمر“.
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ذكـــر خبـــراء أنه على الرغم من أن امليـــاه املعدنية املعبأة في زجاجات، مثلها مثل بقية املـــواد الغذائية، يدون عليها تاريخ يفضل 
استهالكها قبله، إال أن مدة صالحيتها في الحقيقة ال نهائية.

قبل أيام قليلة من قدوم أيام وليالي شهر رمضان، مازال املصريون حريصني على شراء 
ــــــس رمضان رغم الغــــــالء املتصاعد ومصاعبهم املادية وارتفاع أســــــعار الفوانيس،  فواني
فالفانوس كان دائما طقسا رمضانيا لدى األغنياء والفقراء، ويضفي البهجة على البيوت 

والشوارع والدكاكني.

[ الفانوس طقس رمضاني لدى األغنياء والفقراء  [ اإلقبال على الفوانيس المحلية ساهم في ارتفاع أسعارها
األسر المصرية تصر على شراء الفوانيس رغم صعوبة الحياة

محاولة إلضفاء البهجة في البيوت والشوارع

تحطيم القوالب والصور النمطية الخاصة بالمظهر

صناعة املوضة تسعى إلى رفع الوعي حول التقزم

أسرة

الصعبـــة  االقتصاديـــة  الظـــروف 
شـــراء  جعلـــت  املصريـــة  لألســـر 
فانـــوس رمضان لـــدى البعض أمرا 

ترفيهيا وليس أساسيا

◄

} لم أصدق عيني وأنا أنظر إلى الصور 
التي أمامي، ومع ذلك فقد كان علي أن 

أتحلى بالكثير من الصبر والحكمة والهدوء 
للرد على صاحبتها. صاحبة الصور تعرض 
علي عالقة جنسية مثلية وتحاول استمالتي 

بمجموعة من صورها العارية في مختلف 
األوضاع واألشكال.

بدأ األمر على شكل استشارة، فقد 
كتبت الفتاة ذات الخمسة والعشرين عاما 
في األول تستشيرني حول قضايا مختلفة 

تتعلق بالزواج والحياة الزوجية والمشاكل 
الجنسية بين الزوجين، وأجبتها في 

مناسبات متفرقة على أسئلة طارئة، وفي 
نيتي أن أقدم لها ما أستطيع من نصائح 

تستفيد منها، ثم شيئا فشيئا بدأ ينتابني 
شك في ميوالتها.

أخبرتني أنها لم تحب رجال في حياتها، 
وأنها كانت على عالقة مع صديقة قبل 
الزواج، وأن زوجها سيطلقها لو عرف 
باألمر، وأن هذه هي المرة األولى التي 
تتحدث فيها عن هذا الموضوع، وأنها 

اختارتني ألنني أعيش في الغرب وألنها 
تثق بي. والحقيقة أن كالمها صحيح إلى 

حد ما، فبحكم حياتي في الغرب ألكثر 
من عقدين فقد تعودت على منظر فتاتين 

تسيران متشابكتي األيدي في الشارع، أو 
رجلين يحتضنان بعضهما البعض في 

مقهى. ولم أكن أجد في سلوكهما ما يثير 
االستغراب فحياة البشر الجنسية ملك لهم 

وحدهم، وشأن ال يخص غيرهم.
ما لم يخطر على بالي أبدا هو أن 

تعرض علي فتاة عالقة مثلية بهذا الشكل 
المباشر، وأن ترسل الصور والعبارات 

الجميلة التي تستميلني بها تماما كما لو 
أنني طريدة. يجب أن أعترف أن الموقف 
كان غريبا وصادما أيضا، فالفتاة جميلة 

ومثقفة إلى حد بعيد، وصورها التي تتوافد 

على صندوق بريدي اإللكتروني تزداد جرأة 
ومكاشفة مع الوقت، كما أن عبارات اإلغواء 

والمطاردة في تزايد مستمر. 
هذه التجربة دعتني بشكل ما إلى 

التأمل في العالقات اإلنسانية وتشعباتها، 
فنحن نولد على وضع معين، نستمر عليه 

مدى حياتنا، دون وقفة حقيقية مع أنفسنا 
نتساءل فيها: هل نحن فعال كذلك؟ 

لم أنفر منها ولم أعاملها بقسوة، 
وهو ما أراحها وأشعرها بامتنان كبير، 

خصوصا أنها المرة األولى التي تفتح فيها 
قلبها وتتحدث عن ميوالتها، وهي ليست 
خائفة من أن تحاكم و تهدد بإفشاء سرها.

شرحت لها بلين ومحبة كبيرين أن علم 
النفس الحديث يؤكد أن داخل كل منا ميال 

صغيرا تجاه نفس الجنس، يتفاوت من 
شخص آلخر، غير أنه في حالتي يتناقص 
إلى حده األدنى فأنا ال أميل إلى الفتيات، 

وال أشعر بانجذاب تجاههن.
انقطعت رسائلها فترة، ثم أرسلت 

تخبرني أنها في عالقة مع إحداهن، 
واعتذرت عن ”مالحقتها“ لي شارحة بأنها 
تحتاج هذه العالقات لتستمر، ألن الحياة 

من دونها تصبح جحيما، في ظل العيش في 
جلد ليس جلدها وحياة ليست حياتها.

أعرف أن كثيرين سيلعنونها، وآخرين 
سينعتونها بأقذع الصفات وغيرهم 

سيحمدون الله على أنهم ال يعرفون مثل 
هذه األشكال ”النجسة“. مثل هذه الردود لن 

تمنع وجودها بيننا، في بيت ما، في مكان 
ما، ربما هو أقرب إلينا مما نعتقد.

ال الشتائم وال الضرب وال الترهيب 
وال التجاهل سيلغي وجود هذه الفتاة 

ومثيالتها كثيرات، وربما أكثر مما نتصور 
في ظل غياب أي متابعة أو إحصائيات، 

من مجتمعاتنا. زوجات وأمهات وصديقات 
وشقيقات، يعشن بين حياتين متناقضتين 

وتمزق شزفريني غريب ال يمكن التعويل 
عليه في بناء مجتمعات سليمة، ولهذا فإن 

التعاطي مع الحقيقة ومواجهتها واالعتراف 
بوجودها أفضل دائما، حسب رأيي.

ماذا لو عرضت عليك عالقة مثلية
لمياء المقدم
كاتبة تونسية مقيمة في هولندا

ق ال ا ل عرض أزيـــاء األقـــزام العاملي يقام 
منـــذ عـــام 2014، لكـــن هـــذه هي 
املرة األولى التـــي ينتقل فيها إلى 

الشرق األوسط

◄
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رياضة

} جيجــو (كوريا الجنوبيــة) - متكن منتخب 
زامبيا من حســـم تأهلـــه للـــدور الثاني (دور 
الستة عشر) في بطولة كأس العالم لكرة القدم 
للشباب (حتت 20 عاما) بعدما حقق انتصاره 
الثاني فـــي دور املجموعات حيث حّول تأخره 
بهدفني أمـــام نظيره اإليراني إلـــى الفوز (4-

2) األربعاء فـــي اجلولة الثانيـــة من مباريات 
املجموعة الثالثة. 

وانفرد املنتخـــب الزامبي، بطـــل أفريقيا، 
بصـــدارة املجموعـــة رافعا رصيده إلى ســـت 
نقـــاط، ليضمن التأهل برفقـــة منتخبي كوريا 
اجلنوبيـــة وفنزويـــال، بينمـــا جتمـــد رصيد 
املنتخـــب اإليراني عند ثالث نقـــاط في املركز 
الثاني باملجموعة التـــي تضم أيضا منتخبي 
املنتخـــب  وتقـــدم  وكوســـتاريكا.  البرتغـــال 
اإليراني بهدفني ســـجلهما رضا شـــيكاري في 
الدقيقتني السابعة والـ49. بعدها قلب املنتخب 
الزامبـــي موازين املباراة لصاحله وحســـمها 
بأربعـــة أهـــداف ســـجلها فاشـــيون جونيور 
ساكاال وإينوك مويبو وإميانيل جونيور باندا 

وباتسون داكا.
وتعـــرض املنتخب البرتغالي لكبوة جديدة 
وتعادل مـــع نظيره الكوســـتاريكي 1-1 ضمن 
اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الثالثة. 
وحصـــد كل فريق بذلك أول نقطة له، حيث كان 

كل منهما قد خسر مباراته األولى في املجموعة 
التـــي حســـم املنتخـــب الزامبـــي الصعود من 
خاللها. وافتتح املنتخب البرتغالي التســـجيل 
في الدقيقة 32 بهدف أحرزه دييغو غونزاليس 
مـــن ضربة جزاء ثم أدرك جيمي مارين التعادل 
لكوستاريكا من ضربة جزاء أيضا في الدقيقة 

.48
من جانبه تأهـــل منتخب كوريا اجلنوبية، 
لثمن نهائي كأس العالم للشباب حتت 20 عاما 
املقامـــة حاليا على مالعبهـــا. وتغلب املنتخب 
الكـــوري اجلنوبي علـــى نظيـــره األرجنتيني 
بهدفـــني لهدف، ضمن مباريات اجلولة الثانية 

للمجموعة األولى.
وفـــي نفـــس اجلولـــة للمجموعـــة، تعادل 
منتخب إنكلترا مـــع نظيره الغيني بهدف لكل 
منهما. بتلـــك النتيجتني تصدر منتخب كوريا 
اجلنوبيـــة املجموعة برصيد 6 نقاط، وإنكلترا 
فـــي املركـــز الثاني برصيـــد 4 نقـــاط، وغينيا 
الثالـــث برصيد نقطة واحـــدة، أما األرجنتني 
فكان الرابـــع دون رصيد من النقـــاط ويتبقى 
له أمل ضعيف في التأهل كأفضل ثالث. وتعد 
األرجنتـــني أكثـــر املنتخبات فـــوزا مبونديال 
الشـــباب بإجمالـــي 6 ألقاب، وحتمـــل صربيا 
لقب النســـخة األخيرة، وتقام البطولة مرة كل 

عامني.

كما عبـــر منتخب فنزويال إلى منافســـات 
ثمـــن نهائـــي املســـابقة. وقد تغلـــب منتخب 
فنزويـــال على نظيره فانواتو بســـبعة أهداف 
دون رد، ضمـــن مباريـــات اجلولـــة الثانيـــة 

للمجموعة الثانية. 
وفـــي نفـــس اجلولـــة للمجموعـــة، تعادل 
ســـلبًيا منتخبا املكســـيك مـــع أملانيـــا. بتلك 
النتيجتني، تصدر منتخب فنزويال املجموعة 
برصيد 6 نقاط، واملكســـيك الثاني برصيد 4 
نقاط، وأملانيا الثالث برصيد نقطة، وفانواتو 

املركز الرابع دون رصيد.
وكان املنتخب السعودي، قد تلقى هزمية 
مـــن نظيره الســـنغالي بهدفني دون رد ضمن 

مباريات اجلولة األولى للمجموعة السادسة. 
وأحرز هدفي السنغال إبراهيما نياني وكافني 
دياجني في الدقيقتني 13 و15 من زمن املباراة. 
وفي نفس اجلولـــة للمجموعة، تعادل منتخبا 
اإلكوادور وأمريـــكا بثالثة أهداف لكل منهما. 
وتشهد البطولة هذه املرة أكثر من مرشح قوي 
للمنافســـة علـــى اللقب حيث ميتلـــك املنتخب 
األرجنتينـــي بقيـــادة مديره الفنـــي كالوديو 
أوبيدا جيال متميزا من الالعبني يســـتطيعون 
اســـتعادة أمجـــاد التانغو في هـــذه البطولة 
بعدما غاب اللقب عن الفريق منذ توج الفريق 

بلقبه السادس في البطولة عام 2007.
وكان املنتخب الســـعودي، قد تلقى هزمية 
من نظيره الســـنغالي بهدفـــني دون رد ضمن 
مباريات اجلولة األولى للمجموعة السادسة. 
وأحرز هدفي السنغال إبراهيما نياني وكافني 
دياجني في الدقيقتني 13 و15 من زمن املباراة. 
وفي نفس اجلولـــة للمجموعة، تعادل منتخبا 
اإلكوادور وأمريكا بثالثة أهداف لكل منهما. 

وتشـــهد البطولة هذه املرة أكثر من مرشح 
قـــوي للمنافســـة علـــى اللقـــب حيـــث ميتلك 
املنتخـــب األرجنتينـــي بقيادة مديـــره الفني 
كالوديـــو أوبيـــدا جيال متميزا مـــن الالعبني 
يستطيعون اســـتعادة أمجاد التانغو في هذه 
البطولة بعدما غاب اللقب عن الفريق منذ توج 

الفريق بلقبه السادس في البطولة عام 2007. خطى متفاوتة

زامبيا تبلغ الدور الثاني في مونديال الشباب

الخميس 2017/05/25 - السنة 39 العدد 10643

«مطلبي  هو عقد جلسة عمومية استثنائية لإلعالن عن انتخابات مبكرة ملكتب تنفيذي جديد، 
يعلن رحيلنا بطريقة ديمقراطية إن كان ذلك يخدم مصلحة الكرة املغربية}.

نورالدين بوشحاتي 
نائب رئيس احتاد الكرة املغربي

«األهلي يعد األفضل في أفريقيا، وهو قادر على الفوز بدوري األبطال، ودائما روح األهلي تظهر 
في األوقات الصعبة؛ لقد نجح الالعبون سريعا في تجاوز التعادل أمام زاناكو}.

محمود طاهر 
رئيس النادي األهلي المصري

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ كشفت إدارة نادي الجزيرة 
اإلماراتي، أن الفريق األول لكرة القدم 

بالنادي، سيبدأ التجمع استعدادا 
للموسم الجديد في 14 يوليو القادم، 

واختارت هولندا إلقامة المعسكر 
الخارجي للفريق في الفترة من 17 
يوليو حتى 11 أغسطس المقبلين.

◄ مازال الحارس محمد أمسيف لم 
يجدد تعاقده مع اتحاد طنجة، بعد 

أن لعب للفريق موسما واحدا، قادما 
من الدوري األلماني. ولم يفتح مجلس 
إدارة الفريق الطنجي باب المفاوضات 
مع أمسيف، رغم أنه كان الحارس األول 

للفريق.

◄ حدد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب 
المصري، يوم 3 يونيو المقبل، موعدا 
لبدء معسكر الفراعنة في برج العرب 

باإلسكندرية استعدادا لمواجهة 
منتخب تونس، في إطار التصفيات 

المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 
بالكاميرون.

◄ سيتخلى رئيس نادي أهلي جدة 
أحمد المرزوقي عن منصبه االثنين 
المقبل، وهو اليوم المحدد لمباراة 

إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا 
أمام أهلي دبي اإلماراتي، وهي آخر 

مباراة للفريق هذا الموسم.

◄ دخلت 3 أندية سعودية هي النصر 
وأهلي جدة واتحاد جدة في منافسة 
قوية من أجل التعاقد مع العب فريق 

التعاون أحمد الزين. وأبدى نادي 
النصر رغبته بقوة في التعاقد مع الزين 

وبدأ التواصل معه من أجل إقناعه 
باالنضمام إليه.

◄ شرعت إدارة نادي شباب بلوزداد، 
في البحث عن مدرب للفريق األول 

لكرة القدم بالنادي، ليخلف بادو زاكي، 
الذي وقع عقدا لتدريب اتحاد طنجة 
المغربي، بداية من الموسم المقبل.

باختصار

الكرة الجزائرية رهينة قبضة حديدية بين االتحاد ورؤساء األندية
[ الهيئات المسيرة تتفرغ لتصفية الحسابات  [ غياب الوساطة المحايدة زاد من حدة االستقطاب بين أطراف الصراع

صابر بليدي

} الجزائــر - وجـــه رئيـــس نـــادي مولودية 
العاصمـــة عمر غريب، اتهامـــات صريحة إلى 
مكتـــب االحتاد احمللـــي لكرة القـــدم، املنتخب 
في شـــهر مارس املاضي، بـ“الفشل في تسيير 
شـــؤون الكـــرة احملليـــة، وبغياب االنســـجام 
والتوافـــق داخل املكتب االحتادي، مما أفضى 

إلى حالة من التسيب والفوضى“. 
وجاءت هذه االتهامات غير املســـبوقة، في 
ســـياق لعبة لّي الذراع التي ميارسها الطرفان 
املتصارعان على قيادة وتســـيير شؤون الكرة 
احملليـــة، ويتعلق األمر بالعالقـــة بني أعضاء 
االحتـــاد اجلديد برئاســـة خيرالدين زطشـــي، 

وبني املوالني للرئيس السابق محمد روراوة.
وأظهــــرت التهــــم املتبادلة بــــني الطرفني، 
تســــيبا فظيعــــا يعمــــق مــــن أزمــــة اللعبــــة، 
خاصة بعد شــــيوع ممارســــات الفساد املالي 
والرشــــاوى خالل األنفاس األخيرة للموســــم 
الكروي اجلاري، بني األندية التي تلعب ورقة 
التتويــــج، وبني التــــي تلعب مــــن أجل تالفي 
الســــقوط. وكان أمن محافظــــة باتنة (450 كم 
جنوبي شــــرق العاصمة)، قد أوقف األسبوع 
املاضي رئيس نادي تاجنانت طاهر قرعيش، 
علــــى ذمــــة التحقيــــق، بعد بــــالغ تلقــــاه من 
مسؤولي شــــباب باتنة، عن مساع لشراء ذمم 
بعض الالعبني، وتســــهيل مهمــــة نادية للفوز 

بنقاط املقابلة.
وتعـــد احلادثـــة واحـــدة من عـــدة حاالت 
معلنـــة، ومن عشـــرات احلـــاالت املتداولة في 
القاعات، حول الفســـاد املستشـــري في الكرة 
اجلزائرية، وهو ما عجز مسؤولو االحتاد عن 
وضع حّد له، واســـتمرار السكوت عن العديد 

من التجاوزات اخلطيرة. 
وصـــرح جنم املنتخـــب الســـابق واحمللل 
الكروي علي بن شـــيخ، بأنه ما دامت الهيئات 

الرسمية ال حترك ســـاكنا، وما دام أبطال هذه 
املمارسات أحرارا طلقاء، فإن الفساد سيعشش 
فـــي الكرة احمللية، ويهوي بها إلى احلضيض 
األســـفل. وقال متســـائال ”كيف يجرؤ رئيس 
نـــادي محتـــرف علـــى االعتراف فـــي اجتماع 
رسمي، وأمام وســـائل اإلعالم مبمارسة البيع 
والشـــراء في املقابالت، وال تتحرك أي جهة، ال 
رابطة وال احتاد، وال ســـلطات عمومية، لفتح 
حتقيق قضائي ملعاقبة املتســـببني في تفشـــي 

هذه الظاهرة“.

تفجير الهيئات
ال تزال األوضـــاع تنذر بتفجيـــر الهيئات 
املســـيرة، في ظل تفـــرغ مســـؤوليها لتصفية 
احلسابات والدفاع عن مصاحلها، بدل البحث 
عـــن بدائـــل وآليات تعيـــد إلى الكـــرة احمللية 
بريقهـــا، وتســـاعد علـــى نهضـــة املنتخبات 
الوطنية، التي باتـــت تعتمد كلية على منتوج 
املدارس األوروبية، ألن الـــدوري لم يعد قادرا 
على إجنـــاب العبني من طينـــة ماجر، عصاد، 

بلومي.. واآلخرين. 
وأمام حركة العصيان التي يقودها بعض 
رؤســــاء األندية احملترفة، ضد الواقع اجلديد، 
واتهــــام االحتاد بعــــدم الشــــرعية، نظرا إلى 
الظروف التي جرت فيها االنتخابات في شهر 
مارس املاضي، حيث مت تعمد إبعاد منافســــي 
خيرالدين زطشــــي من الســــباق مبكــــرا. فقد 
وجه رئيس االحتاد في بيان نشــــر على املوقع 
الرســــمي، أصابع االتهــــام إلى عــــدة أطراف 
بالعمل علــــى زعزعة اســــتقرار الهيئة خلدمة 
أغراض ومصالح ضيقة، وتوعد باللجوء إلى 
القضاء للدفاع عن سمعة مكتبه وعن االحتاد.
وهــــو أول رد فعــــل يصــــدر عــــن الرجــــل، 
بعد شــــهرين مــــن الصمت والتفرغ لتســــوية 
بعض امللفــــات املتعلقــــة باملنتخــــب الوطني 
األول، وبعض االســــتحقاقات الكروية القارية 
والدولية، وهي الفتــــرة التي عرفت جتاذبات 
حــــادة بني أطراف الصراع، وال ســــيما في ما 
يتعلق بإكمال موسم الدوري ومنافسة الكأس. 
وقـــال بيـــان االحتـــاد ”تســـببت برمجـــة 
مباريـــات البطولـــة وكأس اجلزائـــر في دور 
نصـــف النهائـــي في جدل وخلـــل كبيرين، من 

شـــأنهما أن يخلقـــا جـــوا مـــن الفوضى بني 
املناصرين ووســـط الرأي العام“. في إشـــارة 
إلى تضـــارب مصادر قـــرارات البرمجة، التي 
أهانـــت املنافســـتني، وظهور بصمـــات جهات 

نافذة من خارج السلطة الكروية.
 وأضـــاف ”قـــررت عقـــد اجتمـــاع يضـــم 
أعضاء خليـــة التفكير التـــي مت تنصيبها في 
آخر اجتماع فيدرالي من أجل دراســـة برنامج 
نهاية البطولة، إلى جانب مســـؤولي الرابطة 
وأعضاء جلنـــة كأس اجلزائر من أجل التكفل 
بهذا اجلانب، وذلك حرصا على إنهاء املوســـم 
فـــي أفضـــل الظـــروف واحلفاظ علـــى صحة 

الالعبني خاصة خالل شهر الصيام“.
ويتوقـــع متابعـــون للشـــأن الكـــروي في 
اجلزائـــر، أن تـــزداد حدة االســـتقطاب خالل 
األيام املقبلة، في ظل تشـــدد اخلطاب الصادر 
عن طرفي الصراع، خاصة مع املؤشرات التي 
بعـــث بهـــا خيرالدين زطشـــي، إلعـــادة النظر 
مـــرة أخرى فـــي برنامـــج اجلـــوالت املتبقية 
من الدوري. وهو ما يشـــكل طعنـــا جديدا في 
البرمجـــة التـــي وضعتهـــا رابطة كـــرة القدم 
بقيـــادة محفوظ قرباج خالل األيـــام األخيرة، 
ويـــحمل إلى إمكانية الصـــدام بني الطرفني، في 

ظل غياب حتكيم مركزي، أو وســـاطة محايدة 
من السلطات احلكومية.

وكان محفـــوظ قربـــاج، قد أذعـــن لضغط 
رؤساء األندية احملترفة، خالل اجلمعية العامة 
االســـتثنائية للرابطة اجلزائريـــة لكرة القدم، 
الذين طالبوه بعدم االستقالة، واالستمرار في 
منصبه إلـــى غاية نهاية واليته االنتخابية في 

2019، األمر الذي امتثل له الرجل.
وهـــو األمـــر الـــذي أملح لـــه زطشـــي بأنه 
”استقواء من قرباج برؤســـاء األندية للضغط 
عليه، بعدما فشـــل فـــي مهمتـــه، وأن االحتاد 
قرر إعادة النظر في برمجة اجلوالت املتبقية، 
ومراعـــاة التزامـــات األنديـــة املشـــاركة فـــي 
املنافســـتني القاريتني، وهما احتـــاد اجلزائر 

ومولودية اجلزائر“.

األندية صاحبة القرار
وفـــي املقابل أكد غريـــب أن رئيس االحتاد 
”ال ميلك احلق في تنحيـــة قرباج، وأن األندية 
هي صاحبـــة القرار في تقريـــر مصير رئيس 
الرابطـــة“، واتهمـــه بتضييق إطار التشـــاور 
واحلوار فـــي حلقة نوابه فقـــط، بينما همش 

الرابطة، وهو األمر الذي اشـــتكى منه محفوظ 
قرباج في تصريحات ســـابقة. وقـــال ”قرباج 
أراد الرحيل بســـبب عراقيل زطشي، فمشاكل 
برمجـــة املقابالت لـــم تكن بهـــذه الكارثية في 
عهد الرئيس السابق محمد روراوة، وأن هذه 
املهـــازل طـــرأت منذ التغيير الـــذي حدث على 
رأس االحتاد، الذي فشـــل في تسيير كرة القدم 
فـــي اجلزائـــر نتيجة برمجة اللقاءات حســـب 

األهواء خلدمة ناد واحد“.
ووصف املتحدث رئيس الرابطة، بـ“الكفء 
ومبحـــل اإلجماع لـــدى رؤســـاء األندية الذين 
اختـــاروا االســـتقرار“، وحمـــل رئيـــس وفاق 
ســـطيف حســـان حمـــار، مســـؤولية إحداث 
التفرقة وإشعال الفتنة في البالد عند اجتماعه 

برؤساء فرق الشرق“.
 وقال ”مع احترامي لوفاق ســـطيف، أعلم 
اجلميـــع بـــأن مولودية اجلزائر ُأسســـت قبل 
جبهة التحرير الوطني، وكل اجلزائر تشـــجع 
مولودية اجلزائر وال ميكن أن تقارن املولودية 
بوفاق سطيف، وأن لعب نصف نهائي الكأس 
فـــي ملعـــب عمر حمـــادي (بولوغـــني) أصبح 
قضية مبدأ، ومســـتعد للعب مع أي فريق كان 

مبلعب 5 جويلية، إال وفاق سطيف“.

اشتدت القبضة احلديدية بني االحتاد اجلزائري لكرة القدم، وبني رؤساء األندية الناشطة 
في درجتي الدوري احملترف، بشــــــكل ينّم عن أزمة حقيقية تعيشها الكرة اجلزائرية، على 
ــــــة والرابطة، وهو ما جتلى  خلفية الصراع بني مســــــؤولي االحتاد، وبني مســــــؤولي األندي
فــــــي خطاب التحدي بني الطرفني، وحالة التســــــيب التي تعرفها منافســــــتا الدوري وكأس 

اجلمهورية.

حيرة كبيرة

الطرفـــني  بـــني  املتبادلـــة  التهـــم 
أظهرت تســـيبا فظيعـــا يعمق من 
األزمة، خاصة بعد شيوع ممارسات 

الفساد املالي والرشاوى

◄

األرجنتـــني األكثـــر فـــوزا بمونديال 
الشـــباب بـ6 ألقـــاب، وتحمل صربيا 
وتقـــام  األخيـــرة،  النســـخة  لقـــب 

البطولة مرة كل عامني

◄
◄ بني االحتاد األسترالي للسباحة أن 
كايل تشاملرز البطل األوملبي في سباق 
100 متر حرة انسحب من بطولة العالم 
في املجر حتى يخضع جلراحة من أجل 
عالج مشكلة في القلب. ويعاني تشاملرز 

(18 عاما)، الذي فاجأ العالم بذهبيته في 
أوملبياد ريو دي جانيرو، 

من اضطرابات في دقات 
القلب وهي مشكلة تسببت 

في غيابه عن نهائي 
سباق 100 متر في 

البطولة األسترالية 
لألحواض القصيرة 

في نوفمبر. 
وقال االحتاد 

األسترالي 
”القرار لم يتخذ 

بسهولة وكان 
إثر استشارة دقيقة مع 
طبيب تشاملرز ومدربه 

بيتر بيشوب وجاكو 
فرهيرن مدرب الفريق 
األسترالي للسباحة“.

◄ ستكون عودة ماريا شارابوفا من 
اإليقاف بسبب املنشطات بالظهور في 
كأس روجرز للتنس في أغسطس بعد 

حصول املصنفة األولى عامليا 
سابقا على بطاقة اشتراك 

من منظمي البطولة 
التي تقام في تورونتو. 

وعادت شارابوفا إلى 
اللعب الشهر املاضي 

بعدما نفذت عقوبة 
اإليقاف 15 شهرا عقب 

سقوطها في اختبار 
للمنشطات في بطولة 

أستراليا املفتوحة 
خالل العام املاضي 

وحصلت الالعبة 
الروسية حتى اآلن 
على ثالث بطاقات 

اشتراك في بطوالت 
رابطة الالعبات 

احملترفات.
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} مدريــد - رفضت احملكمة العليا اإلســـبانية 
األربعـــاء االســـتئناف الـــذي تقـــدم بـــه جنم 
برشـــلونة اإلســـباني واملنتخـــب األرجنتيني 
لكـــرة القـــدم ليونيل ميســـي، مؤكـــدة إدانته 
بالســـجن 21 شـــهرا بتهمة التهرب الضريبي. 
واتهـــم ميســـي ووالـــده خورخي فـــي يوليو 
2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4.16 ماليني يورو 
تتعلـــق بحقوق صورة تلقاهـــا في الفترة بني 

2007 و2009 عبر شركات وهمية. 
وعلقـــت عقوبـــة الســـجن كما هـــو احلال 
عادة في إســـبانيا عندما تكـــون العقوبة أقل 
من عامني، فضال عن نظافة الســـجل القضائي 

للرجلني.
كمـــا ثّبتت احملكمة الغرامـــة املالية بقيمة 
2.1 مليونـــي يورو التـــي فرضت على الالعب، 
إال أنها خففت العقوبة بالســـجن التي فرضت 
علـــى والـــده مـــن 21 شـــهرا إلـــى 15 شـــهرا، 
وغرامتـــه املالية من 1.6 مليـــون يورو إلى 1.3 
مليون يورو، معتبرة أن مبلغ اخلمسة ماليني 
يـــورو الذي دفعـــه طوعا الالعـــب ووالده عام 
2013 ملصلحة الضرائب اإلسبانية شكل عامال 
مخففا. واعتبرت احملكمة أنه ثبت قيام ميسي 
(29 عاما) ووالده بإنشـــاء شركات وهمية في 

اململكة املتحدة وسويسرا وبيلز واألوروغواي 
دون إبالغ الســـلطات الضريبية. وكان ميسي 
وقع فـــي الفتـــرة بـــني 2007 و2009 عقودا مع 
شـــركات أديـــداس وبيبســـي ودانـــون، ولكن 
ليس على الصعيد الشـــخصي، مستعمال بدال 
عن ذلك شـــركات وهمية. وأكـــد النجم أنه كان 
يركز علـــى كرة القدم ويجهـــل العقود املوقعة 

والطريقة التي تتم بها إدارة ثروته.
ومثلما كان األمر في احملكمة االبتدائية، لم 
تقتنع احملكمة بهذه احلجة، معتبرة أنه ”ليس 
من املنطقي أن يجهل الشـــخص الذي يكســـب 
إيرادات مهمـــة أنه يتعني عليـــه دفع ضرائب 
على ذلك“. وحسب مجلة ”فوربس“ فإن ميسي 
املتوج 5 مرات بجائـــزة الكرة الذهبية ألفضل 
العـــب في العالـــم، يعتبر من بـــني الرياضيني 

األعلى دخال في العالم.

ميسي ليس الوحيد
خالل احلكـــم الذي صدر عنهـــا في يوليو 
املاضـــي، رأت احملكمة أنه فـــي حال لم يعاقب 
الالعب ”الثـــري“ على مخالفته، فإن املواطنني 
”العاديـــني“ ســـيتوصلون أيضـــا إلى خالصة 

أيضا  بأنـــه من األفضـــل لهـــم ”أال يهتمـــوا“ 
بواجبهـــم جتاه ســـلطات الضرائـــب. وتأتي 
محاكمـــة جنم برشـــلونة في فتـــرة حرجة مع 
تصاعد غضب الناخبني بســـبب التخفيضات 
احلادة فـــي اإلنفاقني الصحـــي واالجتماعي، 
إذ تكافـــح احلكومة اإلســـبانية خلفض العجز 
العـــام، وذلك بعـــد أعوام من أزمـــة اقتصادية 

حادة انعكست سلبا على مستويات البطالة.
وميســـي ليس النجم الوحيد من برشلونة 
الـــذي يجـــد نفســـه متورطـــا في مشـــاكل مع 
الســـلطات اإلســـبانية، إذ من املقرر أن يحاكم 
زميله النجم البرازيلـــي نيمار وعائلته بتهمة 
الفساد على خلفية صفقة انتقاله من سانتوس 

إلى النادي الكاتالوني عام 2013.
وأمرت احملكمة الوطنيـــة املتخصصة في 
البت فـــي القضايا املعقدة بـــأن ميثل أمامها 
أيضـــا رئيســـا برشـــلونة احلالي جوســـيب 
ماريا بارتوميو والســـابق ألكسندر (ساندرو) 
روســـيل، موضحة في اخلامس مـــن مايو أن 
الالعب البرازيلي ووالديه متهمان بـ”الفســـاد 
فـــي إدارة األعمال“. ويالحق نادي برشـــلونة 
بصفـــة شـــخصية اعتباريـــة كما هـــو احلال 
بالنسبة إلى سانتوس، النادي الذي انتقل منه 
الالعب البرازيلي (25 عاما). وفي وقت ســـابق 
من العـــام احلالي، وافق املدافـــع اٍألرجنتيني 
خافيير ماســـكيرانو على عقوبة بســـجنه ملدة 
عام مع وقف التنفيذ فرضتها عليه الســـلطات 

اإلسبانية للتهمة عينها.

تبييض أموال
كانت الشـــرطة اإلســـبانية أوقفت الثالثاء 
روسيل في إطار حتقيق بقضية تبييض أموال 
مرتبطة بحقوق صور منتخب البرازيل. وتركز 
القضيـــة التـــي ال تزال حتت ســـّرية التحقيق 
على ”تبييض أموال في شركات مرتبطة ببيع 

حقوق صور منتخب البرازيل لكرة القدم“.
وأدار روســـيل (53 عامـــا) ســـابقا الفـــرع 
البرازيلي لشـــركة نايكـــي األميركية العمالقة 
للتجهيـــزات الرياضية، وأشـــرف على ارتداء 
شـــعار الشـــركة. وكان  منتخب ”سيليســـاو“ 
املقـــاول املتخصص في التســـويق الرياضي 
أشرف على عقد يربط نايكي بفريق برشلونة، 

قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في 2010. 

صحـــف  أكـــدت   - (إنكلــرتا)  مانشســرت   {
بريطانية أن العبي مانشســـتر سيتي واثقون 
من انضمام التشـــيلي أليكســـيس سانشـــيز 
جناح أرســـنال وكايـــل والكر العـــب توتنهام 
بصفقتـــني يبلغ مجموعهمـــا 100 مليون جنيه 
إســـترليني. ويضع اإلسباني بيب غوارديوال، 
املدير الفني ملانشستر سيتي، النجم التشيلي 
والعـــب توتنهـــام ضمن أبـــرز الصفقات التي 
يرغب فـــي التعاقد معها خالل فترة االنتقاالت 
الصيفية املقبلة. وميتلك سانشيز عاما إضافيا 
مع ”الغانرز“، الذي يحاول جتديد عقده براتب 
أسبوعي يصل إلى 250 ألف إسترليني، إال أن 
غياب كتيبة الفرنســـي أرسني فينغر عن دوري 
أبطال أوروبا املوسم املقبل، سيؤثر على بقاء 
الالعب املطلـــوب من بايـــرن ميونيخ األملاني 

وباريس سان جرمان الفرنسي.
وأشارت الصحف إلى أن والكر بات قريبا 
من القـــدوم إلى قلعة االحتاد فـــي ظل موافقة 
توتنهـــام على بيعـــه مببلغ 50 مليـــون جنيه 
إسترليني، بســـبب اقتناع غوارديوال بقدرات 
الالعب وإصراره على التعاقد معه. وأوضحت 
الصحيفة أن والكر قد يوافق على الرحيل إلى 
صفوف الســـيتي بســـبب مضاعفـــة راتبه في 
مدينة مانشســـتر، باإلضافة إلـــى ابتعاده عن 
العديد من املباريات هذا املوســـم على حساب 

كيران تريبير.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى أثـــار خطـــأ ارتكبه 
االحتاد التشـــيلي لكرة القدم جدال كبيرا حول 
مستقبل جنم املنتخب التشيلي ونادي أرسنال 
اإلنكليزي أليكسيس سانشيز. وأعلن االحتاد 
التشـــيلي عن قائمة الالعبني الذين استدعاهم 
مدرب املنتخب خوان أنطونيو بيزي للمشاركة 
في كأس القارات لكرة القدم املقررة إقامتها في 

روسيا الشهر املقبل. 
وفي الصـــورة التي نشـــرها االحتاد ظهر 
اســـم سانشـــيز بجانب شـــعار نـــادي بايرن 
ميونيـــخ األملاني في خطأ غيـــر مقصود، لكن 
جماهير أرســـنال أبدت غضبها من هذا اخلطأ 
في ظل تردد أنباء حـــول نية الفريق البافاري 
التعاقد مع سانشـــيز هذا الصيـــف مقابل 50 

مليون جنيه إســـترليني. وتتواصل الشـــكوك 
حول استمرار سانشيز مع أرسنال، علما وأن 
النـــادي اللندني قدم له عقدا جديدا ينص على 
تقاضيه راتبا أســـبوعيا قـــدره 250 ألف جنيه 
إسترليني، إال أن الدولي التشيلي الذي يتبقى 
له موســـم واحد في عقده مـــع الغانرز لم يقرر 

شيئا بعد حول مستقبله.

اإلنفاق الكثير
كشـــف كارل هاينتس رومنيغـــه، الرئيس 
التنفيذي لنادي بايـــرن ميونيخ بطل الدوري 
األملانـــي لكرة القدم ”بوندســـليغا“، أن النادي 
مســـتعد إلنفـــاق الكثير في ســـوق االنتقاالت 
الصيفيـــة املقبلة لتعزيز صفـــوف الفريق، من 
أجل املنافســـة علـــى املزيد مـــن األلقاب وعدم 
االكتفاء بلقب البوندسليغا في املوسم املقبل. 
وقـــال رومنيغه  إن إدارة النادي واملدير الفني 
كارلو أنشـــيلوتي تناقشـــا بشـــأن ضم العبني 
جدد، حيث يتطلع النادي لدعم الفريق وإيجاد 
البديـــل لفيليب الم وتشـــابي ألونســـو اللذين 

اعتزال اللعب.
وحتوم شـــائعات حـــول أن بايرن ميونيخ 
يوجه أنظاره نحو أليكسيس سانشيز مهاجم 
أرســـنال اإلنكليزي ليلعب دور اخليار البديل 
لروبرت ليفاندوفســـكي، لكن رومنيغه قال إن 
ضم مثـــل هذا الالعـــب يعد أمـــرا صعبا ألنه 
لـــن يحصل على األرجح على فرصة مشـــاركة 
كبيـــرة. وحســـم بايرن ميونيـــخ، الفائز بلقب 
البوندسليغا في املوســـم املنقضي لكنه خرج 
من دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا والدور 
قبل النهائي بكأس أملانيـــا، حتى اآلن تعاقده 
مع املدافعني نيكالس شول والعب خط الوسط 

سيبستيان رودي من هوفنهامي.
وقـــال أولي هوينيـــس رئيس النـــادي إن 
بايـــرن مســـتعد إلنفـــاق أكثر مـــن 100 مليون 
يـــورو (112 مليـــون دوالر) فـــي صفقات ضم 
العبني جدد، وليـــس إنفاقها على العب واحد. 
كذلك أبدى رومنيغه رأيا مشـــابها حيث انتقد 
مؤخرا الصفقات الضخمة في شراء الالعبني 

بالدوري اإلنكليزي املمتاز. 
وأوضح رومنيغه أن ”السوق هو من يحدد 
السعر. وال يفترض االنسياق وراء كل ما يأتي 
من اجلزيرة (إنكلترا). نحن واثقون مبا يكفي 
مـــن أن إنكلترا لن تســـبقنا عندما ال ندفع 100 
مليون يورو نظير شراء العب واحد“. وأضاف 
”فلســـفتنا االقتصاديـــة معروفة بشـــكل جيد. 

فهـــي قائمة على قيم جادة وصلبة، وســـألتزم 
بها دائما“. ويحتمـــل أن يعزز بايرن ميونيخ 
هيمنتـــه احملليـــة من خـــالل تعزيـــز صفوف 
الفريق علما وأن منافســـني له بالبوندســـليغا 

يخطون على نفس الطريق.
فقد أنفق غرميه بوروسيا دورمتوند نحو 
25 مليون يورو للتعاقد مع املدافع عمر توبراك 
مدافع باير ليفركوزن ومحمد داوود العب خط 
وسط بوروسيا مونشـــنغالدباخ. ويحتمل أن 
ينفق دورمتوند املزيد من املاليني خالل سوق 
االنتقـــاالت، حيث يرجح تعاقـــده مع أنطوني 
موديســـت مهاجم كولون فـــي حال رحيل أبرز 
هدافيه بيير-إميريك أوباميانغ، حيث حتدثت 
تقاريـــر عن رغبـــة نادي باريس ســـان جرمان 

الفرنسي في التعاقد معه.
كذلـــك تعاقـــد اليبزغ، وصيـــف البطل، مع 
حارس املرمى السويســـري إيفون أمفوغو من 
يانغ بويز بيـــرن مقابل خمســـة ماليني يورو 
ويعتـــزم إبرام عدة صفقات أخرى اســـتعدادا 

للمشـــاركة األولـــى للفريق فـــي دوري أبطال 
أوروبا. بينما يتوقع أال يكون لفرق أخرى مثل 
باير ليفركوزن وشـــالكه ومونشـــنغالدباخ أي 
نشاط كبير في سوق االنتقاالت ألسباب مالية 
وكذلك في ظل غيابها عن املشـــاركة األوروبية 

في املوسم املقبل.

أغلى الصفقات
حطـــم البرازيلـــي فينســـيوس جونيـــور، 
العب فالمينغـــو املنضم حديثـــا لريال مدريد 
اإلســـباني، الرقم القياســـي كأغلى صفقة في 
التاريخ بـــني الالعبني حتـــت 18 عاما. وأعلن 
ريال مدريـــد عن التعاقد رســـميا مع جونيور 
في صفقـــة تقدر مببلغ 45 مليـــون يورو، على 
أن ينضـــم الالعب لتدريبـــات امللكي بداية من 
املوســـم املقبل، بعـــد إمتام 18 عامـــا وجتاوز 
الســـن القانونيـــة. وذكرت صحيفـــة ”ماركا“ 
أن جونيـــور حطـــم الرقم القياســـي اخلاص 

مبواطنه ألكســـندر باتو، حينما انضم لنادي 
ميالن اإليطالي بعمر 17 عاما مببلغ 22 مليون 
يورو فـــي 2007، قادمـــا من إنترناســـيونالي 
البرازيلـــي. كمـــا انضم الويلـــزي غاريث بيل 
لصفـــوف توتنهـــام قادما من ســـاوثهامبتون 
بصفقـــة بلغـــت 14.7 مليـــون يـــورو وهو في 
عمر 17 عاما، فيمـــا بلغت صفقة انضمام ثيو 
والكوت إلى أرسنال في 2006 ما يقرب من 10.6 

مليون يورو.
ولفتـــرة طويلـــة ظلـــت صفقـــة انضمـــام 
رونالـــدو البرازيلي إلـــى إيندهوفن الهولندي 
في 1994، هي األغلى في التاريخ بني الالعبني 
القّصر بصفقة بلغـــت 5.5 مليون يورو. ولعب 
جونيور، أول مباراة له مع الفريق األول لنادي 
فالمنغـــو أمام أتلتيكو منيـــرو األحد املاضي، 
حينما نـــزل بديال في آخر 10 دقائق من اللقاء 
بعمر 16 عاما و10 أشهر، ليصبح أصغر العب 
فـــي الـــدوري البرازيلـــي، محطما رقـــم نيمار 

وخيسوس. 

مانشستر سيتي يفتح خزائنه لتلبية رغبات غوارديوال
[ جونيور يحطم الرقم القياسي ألغلى صفقات الالعبين القصر  [ بايرن ميونيخ مستعد إلنفاق الكثير في سوق االنتقاالت الصيفية

ــــــرى األندية العاملية وال  بعدما أســــــدل الســــــتار على أغلبية الدوريات األوروبية، وجهت كب
ســــــيما املتوجة منها أنظارها نحو ســــــوق االنتقاالت الصيفية لتعزيز أرصدتها البشــــــرية 

ودعمها من أجل حتقيق انطالقة قوية املوسم املقبل. 
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{أتمنى التوفيق ليوفنتوس في حصد لقب دوري أبطال أوروبا تكريما لجهوده، وكالعب سابق 
ال أرغب في فوز ريال مدريد باللقب}.

تشافي هيرنانديز
العب فريق برشلونة اإلسباني السابق

{نملـــك العديـــد من الالعبين الرائعين. من المهم أن نبقى ونواصل العمل معا بجدية، ويجب أن 
نستكمل مستوانا ونكرره في الموسم القادم}.

ديلي ألي
العب وسط توتنهام هوتسبير اإلنكليزي

ضربة موجعة
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ يستعد اإلنكليزي الشاب ماركوس 
راشفورد مهاجم نادي مانشستر 
يونايتد للحصول على زيادة في 

راتبه األسبوعي قدرها 10 آالف جنيه 
إسترليني بعد نهاية الموسم الحالي.

◄ أكد بيرنلي انفصاله عن العب 
الوسط جوي بارتون بعد شهر 

واحد من معاقبة الالعب من االتحاد 
اإلنكليزي لكرة القدم باإليقاف 
18 شهرا، بسبب انتهاك لوائح 

المراهنات على المباريات.

◄ تفكر إدارة نادي ريال مدريد 
اإلسباني في الحصول على خدمات 

داني سيبايوس العب وسط فريق 
ريال بيتيس البالغ من العمر 20 عاما، 

خالل موسم االنتقاالت الصيفية.

◄ سيعتمد اإلسباني لويس إنريكي، 
المدير الفني لنادي برشلونة، على 

باكو ألكاسير والهولندي ياسبر 
سيليسين في نهائي كأس إسبانيا، 
رغم قلة مشاركتهما خالل الموسم 
الجاري. ويواجه برشلونة نظيره 

ديبورتيفو أالفيس في نهائي الكأس.

◄ اقترب نادي ميالن اإليطالي من 
إتمام صفقة اإلسباني ألفارو موراتا، 
مهاجم ريال مدريد اإلسباني. ويعاني 

موراتا من قلة الدقائق التي يلعبها 
في صفوف النادي الملكي ويسعى 

فريقا ميالن وتشيلسي للحصول على 
توقيعه.

◄ أعلن نادي أتلتيك بلباو اإلسباني 
لكرة القدم أن مدربه أرنستو فالفيردي 

سيغادر النادي. ويتولى فالفيردي 
(53 عاما) اإلشراف على أتلتيكو بلباو 
منذ أربعة مواسم، وقد قاده إلى لقبه 

الوحيد في كأس السوبر اإلسبانية 
عام 2015.

باختصار

وجه جديد

} لنــدن - اســـتقال ســـام أالردايـــس مـــدرب 
كريستال باالس اإلنكليزي من منصبه كمدرب 
للفريق ألسباب عائلية، وذلك بعد خمسة أشهر 
فقط من توليه املهمة. وقال أالردايس (62 عاما) 
العب منتخب إنكلترا السابق إنه ”ليست لديه 

طموحات لتولي مهمة أخرى“. 
وتابـــع ”في بعـــض النواحـــي، كان اتخاذ 
القـــرار صعبا، ولكن في نواح أخرى كان قرارا 
ســـهال“. وكان أالردايـــس قد خلـــف ألن باردو 
في ديســـمبر املاضي في عقد لسنتني ونصف 
السنة، وقاد الفريق إلى ثمانية انتصارات في 

21 مباراة.
وتابـــع أالردايس ”ســـأكون دائمـــا ممتنا 
لكريســـتال بـــاالس وســـتيف باريـــش ملنحي 
هذه الفرصة ملســـاعدة الفريق على البقاء في 
الـــدوري املمتاز، وأكثر مـــن ذلك ملنحي فرصة 
إعـــادة بناء ســـمعتي بعـــد الـــذي حصل مع 
منتخب إنكلترا، فشـــعرت بأننـــي بحاجة إلى 
فرصة أخرى كمدرب في الدوري املمتاز ألظهر 

أنني مازلت قادرا على حتقيق شيء مميز“. 

} مدريــد - أعـــرب العب الوســـط اإلســـباني 
كوكـــي عـــن ســـعادته بالتجديد مـــع أتلتيكو 
مدريد، بعد أن وقع األربعاء عقدا طويل األمد. 
ووقـــع الدولي البالغ 25 عاما على متديد عقده 
ملدة ســـبعة مواســـم ليضمن بقـــاءه مع فريق 

العاصمة اإلسبانية ملدة طويلة.
وشـــارك كوكي فـــي 220 مبـــاراة بقميص 
”الروخيبالنكـــوس“ منـــذ أن مت تصعيـــده من 
فريق الشباب، ولعب بقميص منتخب إسبانيا 
39 مباراة دولية. وصرح كوكي للموقع الرسمي 
ألتلتيكـــو مدريـــد ”أتلتكيـــو مدريـــد هو نادي 
حياتي، وإنه لشـــرف عظيم لي أن أكون جزءا 

من مستقبله“.
وحقق كوكي 4 ألقاب برفقة أتلتكيو مدريد، 
منهـــا ثالث مســـابقات محليـــة، دوري وكأس 
وسوبر ولقب الســـوبر األوروبي، بينما صعد 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتني، وخسر 
كالهمـــا أمام ريال مدريد في املواســـم الثالثة 

األخيرة.

أالردايس يترك تدريب 
كريستال باالس

كوكي يواصل المشوار 
مع أتلتيكو مدريد

المحكمة اإلسبانية العليا تدين ميسي بالتهرب الضريبي

املـــدرب غوارديوال يضع التشـــيلي 
أليكسيس سانشـــيز وكايل والكر 
ضمن أبرز الصفقات التي يرغب في 

التعاقد معها

◄

ّ
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} بغــداد – حققـــت العراقيـــة نغـــم منعم من 
خالل تفننها في إعـــداد الوجبات الموصلية 
التقليديـــة، شـــهرة بيـــن جيرانهـــا في حي 
األعظمية شـــمال شـــرقي العاصمة بغداد، إذ 
راح ســـكان الحي يطلبون منها إعداد الطعام 
فـــي حفالتهم ومناســـباتهم قبل أن يتوســـع 
عملها شيئا فشيئا وباتت وجباتها تصل إلى 

معظم الحي فضال عن مطعم معروف.
نزحـــت منعم ذات الـ47 عاما مع أســـرتها 
التي تضـــم زوجها وولدها الشـــاب وبناتها 
الصغـــار الثالث من منطقة بـــاب الطوب في 
المدينـــة القديمة بالموصـــل (مركز محافظة 
نينوى) عندما اجتـــاح تنظيم داعش المدينة 

صيف عام 2014، إلى حي األعظمية ببغداد.
وخصصت غرفة كبيرة مـــن المنزل الذي 
تســـكنه ليكون مكانـــا لطهي الطعـــام، بينما 
يتولـــى ابنها الشـــاب ســـاري إيـــاد إيصال 
الطلبيات إلى الزبائن بواســـطة دراجة نارية 
صغيرة هي من اشـــترتها له، في حين يتكفل 
رب األســـرة إياد العكيدي بالتســـوق لتوفير 

متطلباتها اليومية.
ويجـــد كل مـــن يدخل إلـــى غرفـــة منعم 
الخاصة بالطبخ في المنزل الئحة ورقية على 
الجـــدار تحتوي على أســـماء الوجبات التي 

تعدها لزبائنها.
عـــن  اإلفصـــاح  مـــن  منعـــم  تمانـــع  وال 
المكونات التي تدخل في كل وجبة من الطعام 
الـــذي تعـــده، لكنها تحتفظ لنفســـها بطريقة 
التحضير خوفا من ســـرقة األســـرار الكامنة 

وراء نكهات الطعام الذي تعده.

وقالت منعم ”نحن مجبرون على التعايش 
مع الظروف التـــي تحيط بنا، وإذا كانت ثمة 
إيجابيـــة في موضوع التهجير، فهي التعرف 
علـــى ثقافـــات أبنـــاء المحافظـــات األخرى.. 
فمحافظة نينوى مـــن أكثر المدن التي تتميز 
بلهجتهـــا ومطبخها وتعدد أنـــواع األطعمة 
واألكالت“، مبينـــة أن ”مناســـبة اللقـــاء بين 
هذه العائالت هي فرصة ســـانحة لنتعلم من 

بعضنا البعض“.
ورغـــم ما يعانيـــه النازحون مـــن معاناة 
يومية وصعوبة فـــي عملية االندماج والعمل 
منعـــم  لكـــن  مختلفـــة  ألســـباب  والدراســـة 
الموصلية تؤكد أن ”النســـاء أكثر من غيرهن 
اســـتجابة لمسببات االندماج والتي قد يكون 

تعدد المطابخ وتنوع األكالت واحدا منها“.
ووفقا لرحاب الزبيـــدي، إحدى القاطنات 
بالحـــي، فإن هذه الوجبات التي تشـــتهر بها 
مدينة الموصل حظيت برغبة وقبول ســـكان 
حي األعظمية ببغـــداد، مؤكدة أن التنوع في 
المطبـــخ الموصلـــي ”ولَّد حالة مـــن الرغبة 
العارمـــة في صفوف النســـاء األعظميات في 
اإلقبال علـــى تعلم فن تحضيـــر هذه األكالت 

وتقديمها ألفراد العائلة“.
وأضافت ”يصعـــب على أربـــاب البيوت 
تجاهل هـــذا النوع من األطعمـــة التي تتميز 
بطيب مذاقها“، مشيرة إلى أنها تحاول إتقان 

تعّلم تصنيع الكبة وفق طريقة منعم.
ويـشـــتهر المطبـــخ الموصلـــي بأطباقه 
واختـــالف  بتنوعهـــا  المشـــهورة  الشـــهية 
مكوناتها، ويعتبر من مطابخ الشرق األوسط 

القديمة، وهو يـشترك مع المطبخ الشامي في 
الصـفات والمكونات المستخدمة حتى نسبه 

البعض إليه. 
ومع اقتراب شهر رمضان فقد تلقت منعم 

طلبات من جيرانها، وأحياء أخرى.

ومـــا كان مـــن منعـــم الموصلية ســـوى 
االســـتعانة بصديـــق ولدها إليصـــال خدمة 
اإلنترنت إلى منزلها وإنشاء صفحة في موقع 
فيســـبوك تحمل اســـمها للترويـــج للوجبات 
التي تعدها، فكان من بين الطلبات التي وردت 

إليهـــا من صاحب مطعم مشـــهور في بغداد. 
وتقوم منعـــم اآلن بتزويـــد المطعم بوجبات 
يومية بعد أن أثار الطعام الذي تعده إعجاب 
صاحـــب المطعم لتتحول مع مرور األيام إلى 

عالمة تجارية في حي األعظمية.

ســــــعت امرأة نازحة من املوصل إلى بغداد مــــــن خالل طبخ الوجبات املوصلية التقليدية 
إلى إعالة عائلتها فحولها ذلك، فضال عن اختالف املطبخ املوصلي عن البغدادي وتنوع 

األكالت، إلى عالمة جتارية وزاد الطلب على ما تقدمه من مأكوالت.

تحضير األكالت.. كفاح النساء 

من أكثر  } ظلت شـــخصية ”احلاج راضي“ 
الشـــخصيات التي يجمـــع العراقيون عربا 
وكـــردا وتركمانـــا، ســـنة وشـــيعة، صابئة 
وإيزيديـــني، حضرا وبدوا، كبـــارا وصغارا، 
علـــى تأثرهم بـــذاك الـــدور، بـــل يبتهجون 
بتكرار مشـــاهدته، وشخصية احلاج راضي 
مجســـدة من خالل املمثل الكوميدي ســـليم 
البصري، فقد ظلت هذه الشخصية الشعبية 
ابن احلارة العراقية مثـــار إعجاب اجلميع، 
كلمـــا يعـــود النـــاس ملشـــاهدتها يضحكون 
ويســـتمتعون بتلقائيتهـــا وتناقض املواقف 
فيهـــا حتى يومنا هذا، ببســـاطة فإن احلاج 
راضي شخصية رئيســـة في مسلسل يحمل 
الذي  اشـــتهر  عنوان ”حتت موس احلالق“ 
فـــي ســـبعينات القرن املاضـــي، وكان يروي 
فصوال كوميدية مضحكـــة ملجموعة ممثلني 
عراقيـــني كوميديني، يدخلـــون برنامج محو 
األمية في العراق، مســـرحه احلارة والصف 
الدراســـي، وجلهـــم شـــريحة مـــن البقالني 
والعتالـــني وحـــالق احلـــارة، وبائـــع الكبة 
واملضمـــد، والنجار والبناء وســـواهم ممن 
يجمعهم صف محو األمية، ويرســـم معاناة 
املعلم الذي يسعى جاهدا لتعليمهم ومحاولة 
نطق الكلمات الفصيحة، مع شقاوة التالميذ 
وتهكمهـــم علـــى مصطلحات الـــدرس التي 

يسمعونها باللغة الفصحى للمرة األولى.
 وكان ملـــح املسلســـل احلـــاج راضـــي، 

ومساعده ”عبوسي“ كثير املفارقات.
 وتبـــدو ذروة العمل فـــي محاولة قراءة 
احلاج راضي لرسالة امرأة من احلارة تلجأ 
إليه كمتخرج من محو األمية، ليقرأ رســـالة 
ابنهـــا الذي يدرس خارج البـــالد ومحاولته 
تهجي حروفها، وتفســـيره لكلمات الرســـالة 
للمرأة التي تســـتغرب مـــن كالم ابنها الذي 

يقرأه احلاج بتصرف.
إنه عمل تربوي ســـاخر وهـــادف في آن، 
واكـــب حملـــة محو األميـــة، وجعـــل الناس 
يهتمـــون بتلـــك احلملـــة ويتفاعلـــون معها 
بترحـــاب وأريحيـــة، فقد جتـــرأ الناس على 
أن ينخرطـــوا فيها ويخطئـــوا، ويصححوا 
أخطاءهـــم األقل شـــناعة من أخطـــاء احلاج 

راضي وممثل الدور سليم البصري.
لقـــد كان ”كاســـت“ العمل منســـجما مع 
روحيـــة احمللـــة البغدادية وســـخرية أهلها 
احلارثـــي  حمـــودي  وكان  وأريحيتهـــم، 
”عبوســـي“ وراســـم اجلميلي ”أبـــو ضوية“ 
وســـواهما، ممن نراه للمـــرة األولى، أبطاال 
شعبيني في صدقهم وتلقائية أدائهم، قادهم 
املخرج املبـــدع عمانوئيل رســـام إلـــى أداء 
األدوار بـــروح الفكاهة واملرح واالنســـجام، 
حتى كدنا نصدق أنهم في صف محو األمية 
وال ميثلـــون، مما أســـعد النـــاس عقدين من 
الزمـــان، وقد نســـى الناس أســـماء املمثلني 
احلقيقية وصاروا ينادونهم بأسماء األدوار 
التـــي أدوها حتى وفـــاة الكثيـــر منهم، هنا 
أتذكر قول املسرحي الروسي ستانسالفسكي 
”ال يوجـــد دور كبير وآخر صغير يوجد ممثل 

كبير وآخر صغير“.

صباح العرب

الحاج راضي 
في الزمن الماضي

نغم.. نازحة تصنع من الوجبات الموصلية عالمة تجارية

} أبوظبي – أســـفرت عمليـــات التنقيب التي 
قام بها علماء آثار من ”هيئة أبوظبي للسياحة 
والثقافة“ عن اكتشـــاف شاهد مهم على وجود 
موقع تجـــاري أثري على ”جزيـــرة صير بني 
يـــاس“ يعود إلى 4 آالف عـــام مضت، وتركزت 
أعمـــال التنقيب علـــى بناء حجـــري يقع على 

الساحل الجنوبي الغربي من الجزيرة.
وبحســـب بيان صحافي تـــم العثور داخل 
البنـــاء على عـــّدة قطع لجـــرار فخارية كبيرة 
مكسورة تمت صناعتها في البحرين قبل نحو 
4 آالف عـــام، وهي تعود إلى الفترة التي كانت 
تنشـــط فيها التجارة البحرية بشكل كبير بين 
كّل من اإلمارات والبحريـــن والعراق وجنوب 
آســـيا، إذ تـــم حينها نقـــل هذه الجـــرار عبر 
الخليج العربي على متن ســـفن كبيرة. وعلى 
الرغـــم من أنه تـــم العثور ســـابقا على أجزاء 
صغيرة من هذه الجرار الفخارية في اإلمارات، 
إال أنها المرة األولى التي يتم فيها اكتشـــاف 

قطع كاملة منها.

وتشـــير النتائج األوليـــة لعمليات تحليل 
هذه القطـــع األثرية، إلى العثـــور على أدوات 
برونزيـــة تؤكد الدور المهم الـــذي لعبته دولة 
اإلمـــارات فـــي مجـــال تصدير النحـــاس إلى 
جيرانها خالل العصـــر البرونزي، وكانت من 

بين هذه األدوات صنارة لصيد السمك.
ومن أبـــرز القطع التي تم اكتشـــافها ختم 
ُيرجـــح أنه مصنـــوع من الحجـــر الصابوني، 
وهو يشـــكل نموذجـــا عن األختـــام الدلمونية 
الشهيرة، و”دلمون“ هو االسم الذي كان ُيطلق 
على البحرين والمناطق المجاورة. واستخدم 
التجار هذه األختام لترخيص عبور شـــحنات 
البضائـــع إلى جميع أنحـــاء الخليج العربي، 
حيث تـــم العثور علـــى البعض منها ســـابقا 
في اإلمـــارات، ولكنها المـــرة األولى التي يتم 

العثور عليها في منطقة الظفرة في أبوظبي.
وقـــال أحد علماء اآلثار فـــي هيئة أبوظبي 
للســـياحة والثقافـــة عبدالله خلفـــان الكعبي 
”كانـــت لحظة العثـــور على الختـــم الدلموني 

اســـتثنائية بـــكل معنـــى الكلمة، وقـــد أدركنا 
على الفـــور أهمية هذا المكتشـــف، إذ وجدنا 
بيـــن أيدينا ختما يعود إلـــى تاجر من العصر 

البرونزي قبل أكثر من 4 آالف عام مضت“.
وتشـــير هذه القطعـــة األثرية، مـــع البناء 
الحجـــري، إلـــى أهميـــة موقع جزيـــرة صير 
بنـــي يـــاس فـــي التجـــارة البحريـــة خـــالل 
العصـــر البرونزي. وتم توثيـــق هذه التجارة 
في النصـــوص القديمـــة والمصـــادر األثرية 

بشـــكل دقيق، وقد شـــملت تبادل النحاس 
المســـتخرج مـــن جبـــال الحجـــر في 

اإلمارات ومن سلطنة عمان. 
واعتمـــدت هـــذه التجـــارة 

االنطالق،  ومراكز  الموانـــئ  على 
وكانت تشـــكل هـــذه الموانئ في 
ذاك الوقـــت ما يعـــرف بالمناطق 
الحرة في يومنا هذا، والتي باتت 
تشـــكل جزءا هاما مـــن االقتصاد 

اإلماراتي.

} واشــنطن – صـــرح الممثـــل األميركي توم 
كروز بأن جزءا ثانيا من فيلم اإلثارة العسكري 
”توب غـــان“ الذي قام ببطولتـــه والذي عرض 

في عام 1986 قيد اإلعداد.
وأكد كروز الشائعات التي تدور حول فيلم 
”تـــوب غان 2“ ”إنهـــا صحيحـــة.. صحيحة“، 
مضيفا ”سأبدأ تصويره في العام القادم على 

األرجح“.

ولعب كروز في فيلم توب غان دور الطيار 
المغرور بيت ميتشـــل، وهـــو واحد من أنجب 
الطلبـــة في معكســـر تدريب أميركـــي لنخبة 
قائـــدي الطائرات المقاتلـــة ودخل في تنافس 
محتدم مـــع زميل قام بدوره فال كيلمر، للظفر 
بجائـــزة توب غـــان. ويفقد ميتشـــل اهتمامه 
بالمنافســـة بعـــد وقوعه في حب مستشـــارة 
مدنية، وُيقتـــل صديقه المقرب الذي جاء معه 

للمحطة في حادث تدريبي، فيتأثر 
جدا بموته وتضيع منه الجائزة.

ووفقا لموقـــع بوكس أوفيس 
الـــذي يرصد األفالم فإن الفيلم الذي 

فتح  بيكتشـــرز  باراماونت  أنتجتـــه 
المجـــال أمام كروز كنجم عالمي ألفالم 

الحركـــة، وزادت إيراداتـــه العالمية عن 
350 مليون دوالر.

اكتشاف ختم تجاري يعود إلى 4 آالف عام في اإلمارات

توم كروز يصور الجزء الثاني من فيلم بعد ثالثة عقود

، وقـــد أدركنا
ـف، إذ وجدنا
جر من العصر

م مضت“.
ة، مـــع البناء 
جزيـــرة صير 
حريـــة خـــالل 
 هذه التجارة 
صـــادر األثرية 
ل النحاس
ـر في

،
ي
ق
ت
د

ثر 
ة.

س 
لذي 

فتح  ز 
ي ألفالم 
لمية عن

صباح ناهي

ح ب

} أمســتردام – كشـــف معهد طبي في هولندا 
مؤخـــرا أن طبيبـــا متخصصا فـــي الخصوبة 
خصـــب بويضـــات العشـــرات مـــن مريضاته 
بحيواناته المنويـــة فأصبح أبا لما ال يقل عن 

19 طفال.
وذكـــر المعهـــد أنه تـــم التأكد مـــن تطابق 
الحمـــض النـــووي دي.إن.إيـــه، فـــي الوقـــت 

الحاضر إلى أن يتم تحري الدقة مستقبال.
وكان الطبيب جان كاربات، الذي توفي في 
أبريـــل الماضي، يمتلك مســـتوصفا في الفترة 
من 1980 وحتى 2009. وكانت أمهات وأطفالهن 
اشـــتبهوا في أن الطبيب اســـتخدم حيواناته 
المنوية، واعترف هو بنفسه في مقابالت بأنه 

خصب 60 بويضة.
وتوجه من بين األشـــخاص الذين انتابهم 
الشـــك حيال هويـــة والد أبنائها، 23 شـــخصا 
للمعهـــد إلجراء اختبارات أبـــوة. وكان يتعين 
عليهـــم مقارنة الحمض النـــووي الخاص بهم 
بأطفالهـــم الرســـميين بعدمـــا رفـــض كاربات 
الخضوع لالختبار خالل حياته، كما أن أرملته 
رفضت بشـــدة طلبات الختبار أغراض زوجها 
المتوفى مثل فرشاة أسنانه وماكينة الحالقة.

ووفقا للمعهد، فإن االختبار باستخدام أحد 
أطفاله المعترف بهم رسميا كشف 19 مطابقة، 

ويتوقع إثبات المزيد من حاالت التطابق.
وســـتقرر المحكمـــة في الثانـــي من يونيو 
ما إذا كان يتعين على أرملته تســـليم الفرشاة 

والماكينة للمزيد من التحليل.

طبيب هولندي يصبح 
أبا ألبناء مريضاته
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