
} الكويت – قالت أوساط خليجية في العاصمة 
الكويتية إن تصريحات وزير الخارجية التركي 
مولـــود جاويش أوغلو تحمـــل خطابا مخاتال 
يهـــدف إلـــى اســـترضاء الســـعودية، لكن مع 
االســـتمرار في االنحياز لقطـــر والهجوم على 

المقاطعين لها.
وأشـــارت هذه األوســـاط إلـــى أن تركيا ال 
تســـتطيع أن تختـــرق الجبهـــة المقابلة لقطر 
بإظهـــار الود للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
واإليهـــام بأن قـــرار المقاطعة نابـــع عن جهة 
أخرى داخل المملكة أو خارجها، مشددة على 
أن السعودية هي التي تتزعم المقاطعة، وذلك 
بعـــد أن أعطت فرصا كثيرة للقيـــادة القطرية 
لتراجـــع مواقفهـــا المتعارضـــة مـــع الموقف 

الرسمي لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقـــال وزيـــر الخارجية التركـــي إن بالده 
تتوقـــع أن يقـــود العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان جهود حل أزمة قطـــر. وأضاف أنه ال 
يعتقد أن الحظر والعقوبات يمكن أن يساعدا 

في معالجة الوضع.

وحـــرص جاويـــش أوغلو، الـــذي زار قطر 
األربعـــاء والكويـــت الخميـــس، علـــى إطالق 
تصريحات تشـــدد على أن ”الملك سلمان فقط 
هو من بمقدوره حل هذه األزمة“، وأن الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان ”لم يســـتهدف 
السعودية ولم ينتقدها أبدا“، وأن أنقرة ”تقف 
في  على مســـافة واحدة من قطر والسعودية“ 
األزمة الحالية بين قطر وجيرانها الخليجيين.

ولفـــت جاويـــش أوغلـــو إلـــى أن زيارته 
المتوقعـــة اليـــوم (الجمعـــة) إلى الســـعودية 
جاءت بطلب من الرياض، في رد خفي على ما 
راج من أنه غير مرحب به في المملكة بســـبب 

القرار التركي المثير للريبة بإرسال قوات إلى 
قطر وتفعيل نشـــاط القاعدة التركية هناك، في 

تحد لإلرادة الخليجية الجماعية.
وكرر الوزير التركي لدى جولته الخليجية 
أن ”القاعدة العســـكرية التركيـــة في قطر هي 
لحمايـــة المنطقة كلها“، وأن أنقرة ســـبق أن 
عرضت على الســـعودية إنشاء قاعدة عسكرية 

في عام 2015.
ويرى متابعون للشـــأن الخليجي أن وزير 
الخارجية التركي يشـــعر باالستياء السعودي 
مـــن تواجد القوات التركية في قطر لذلك يمهد 
للتخفيـــف بمثل هذه التصريحـــات قبل زيارة 
للسعودية التي تقاتل في اليمن ألجل أن تمنع 
تحوله إلى قاعدة إليران، فكيف تسمح بتحول 

قطر إلى قاعدة تركية تهدد أمنها القومي.
وأشـــار هـــؤالء المتابعون إلـــى أن عرض 
إنشاء قاعدة تركية في السعودية عرض مثير 
للســـخرية، ويعكس قلـــة ذوق وســـوء تقدير 
للمواقـــف، متســـائلين كيف يجـــرؤ جاويش 
أوغلو على طرح هذه الفكرة الحساســـة وهو 
يتجه إلى الســـعودية التي تقدم نفسها قائدة 
للعالم اإلســـالمي سياسيا وعسكريا لمواجهة 

اإلرهاب وللحد من النفوذ اإليراني.
وقللت األوساط الخليجية من فرص نجاح 
زيـــارة جاويش أوغلـــو للســـعودية، متوقعة 
أن يقابـــل وجوده ببـــرود رســـمي خاصة أن 
الملك ســـلمان توجه إلى مكة المكرمة لقضاء 
العشـــر األواخر من رمضان، وأنـــه ألجل ذلك 
سيكون مشـــغوال عن لقائه، فضال عن أن وزير 
الخارجية عادل الجبير سيكون خارج المملكة 

خالل فترة الزيارة.
وال يثق الســـعوديون في المواقف التركية 
التي تشـــهد تناقضات كثيرة، خاصة ما تعلق 
برغبـــة أنقـــرة فـــي إقامـــة عالقـــات قوية مع 
الريـــاض، وهو ما عمل أردوغان على التوصل 

إليه منذ استالم الملك سلمان قيادة المملكة.
وتعزو دوائر ســـعودية انعـــدام الثقة في 
أنقرة إلى أســـباب بينها ســـرعة تغير مواقف 
أردوغان، فهو قد أعلـــن دعمه لموقف المملكة 
في حـــرب اليمن خالل زيارتـــه للرياض، لكنه 
بعد أيام قليلة، وخالل زيارته لطهران، اعترف 
بســـيطرة الحوثيين على صنعـــاء وحث على 

الحوار معهم.
وزاد تباعد المواقف بين البلدين بســـبب 
السياســـة العدائية التركية تجاه مصر وفتح 
أنقرة أراضيها وإعالمها أمام جماعة اإلخوان 
المســـلمين، فيما تريد السعودية تقوية الدور 
المصري للدفاع عن األمن القومي العربي ككل.

ويعتقـــد مراقبـــون ســـعوديون أن انحياز 
تركيـــا لقطر، وخاصة إعالنها إرســـال المئات 
مـــن الجنود إلـــى الدوحـــة، ســـيكون عنوانا 

لقطيعة طويلة بين الرياض وأنقرة.
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ميمـــوزا العـــراوي خالد عمـــر بن ققه أحمـــد مجاهد عبدالله مكســـورخيراللـــه خيراللـــه محمـــد قـــواص أمني بن مســـعود فتحي بن عيســـى محمـــد حيـــاوي أزراج عمر 

صابر بليدي

} الجزائر – ألزم الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقـــة حكومة عبدالمجيـــد تبون، المعينة 
في أعقاب االنتخابات التشـــريعية التي جرت 
مطلع شـــهر ماي الماضي، بعـــدم الذهاب إلى 
خيـــارات االســـتدانة الخارجيـــة للحفاظ على 
هامش المناورة، واضعا بذلك حدا لألصوات 
االقتصاديـــة الداخليـــة والخارجيـــة الداعية 
لالستدانة من أجل إخراج الجزائر من أزمتها.
وكانـــت هيئـــات ماليـــة دوليـــة قـــد دعت 
الحكومـــة الجزائرية خالل األشـــهر الماضية، 
إلـــى التوجـــه إلى مصـــادر تمويـــل خارجية 
بغية تحقيـــق االنتقال االقتصادي، خاصة في 
مـــا يتعلق بالمشـــروعات ذات المردودية، كما 
هو الشـــأن بالنســـبة لميناء شرشـــال (غربي 

العاصمة)، الذي أوكلت مهمة إنجازه وتمويله 
لشريك صيني.

وجـــاء قـــرار الرئيـــس الجزائـــري برفض 
االســـتدانة الخارجيـــة، بعـــد الليونـــة التـــي 
الســـابقة برئاسة عبدالمالك  أبدتها الحكومة 
ســـالل، بالتفكير في الترخيص للمســـتثمرين 
الحكوميين بالذهاب إلى االســـتدانة الجزئية 
من مؤسسات دولية وشـــراكة متنوعة لتنفيذ 

مشروعات استثمارية كبرى.
وشـــدد بوتفليقة خـــالل ترؤســـه مجلس 
الـــوزراء، المنعقـــد الثالثـــاء، علـــى ”أن أزمة 
أســـعار النفـــط أمدهـــا طويل، وأنهـــا تفرض 
تحديـــات كبـــرى تقتضـــي خصوصـــا تفعيل 

اإلصالحات الواجب القيام بها“.
المنتجـــات  أســـعار  الســـلطات  ورفعـــت 
المدعمة بمـــا فيها الكهربـــاء والبنزين وزيت 

الديـــزل ألول مرة منذ ســـنوات في حين حّدت 
من الواردات التي ستنخفض قيمتها في 2017 
بمقـــدار 15 مليـــار دوالر مـــن قيمتهـــا البالغة 
46 مليـــار العام الماضي حســـبما ذكر رئيس 

الوزراء عبدالمجيد تبون.
ومـــع انتقاد خبراء اقتصاديين، لسياســـة 
احتـــكار الحكومة للتجـــارة الخارجيـــة، بما 
يتعـــارض مـــع التزاماتهـــا الدوليـــة، توالت 
ضغوط لوبيات التصنيع والتوريد في أوروبا 
عبر حكومات وسفارات غربية في الجزائر، من 

أجل وقف التضييق على أنشطة االستيراد.
ولم يفوت بوتفليقة فرصة انعقاد اجتماع 
مجلس الـــوزراء، وهـــو األول مـــن نوعه منذ 
ســـبتمبر 2016، لدعوة الحكومة إلى ”عصرنة 
الماليـــة العموميـــة والمنظومـــة المصرفيـــة 

وتطهير الفضاء االقتصادي“.

وحـــدد برنامج عمـــل الحكومـــة الجديدة 
عـــدة أولويات للحفاظ على اســـتقرار الجبهة 
االجتماعية، للتغطية علـــى تداعيات التدابير 
التقشـــفية والحـــد مـــن اســـتيراد البضائـــع 

والخدمات.
وتحدث بيان مجلس الوزراء عما أســـماه 
بـ“تحســـين اإلطار المعيشـــي من خالل توفير 
السكن وضمان االستفادة من الطاقات والماء، 
وحماية البيئة وتحســـين المنظومة الوطنية 
للتعليـــم والتكويـــن وتثمين البحـــث العلمي، 

وتطوير منظومة الصحة.
ورغـــم االنتقـــادات المســـتمرة للخيارات 
أن  اال  المتعاقبـــة،  للحكومـــات  االقتصاديـــة 
عـــرض برنامج حكومـــة عبدالمجيد تبون، لن 
يكون أمام أي مراجعات مهمة، بســـبب حيازة 
أحزاب الســـلطة لألغلبية المريحة التي تكفل 

لها تمرير مشـــاريعها، مهما كان سقف خطاب 
المعارضة.

وكان رئيـــس الوزراء الجديـــد عبدالمجيد 
تبـــون، قد صرح في أعقـــاب تعيينه على رأس 
الحكومة، بأن فريقه ســـيتفرغ لتنفيذ ”الوعود 
األساسية التي سبق أن أطلقها بوتفليقة على 
غرار برامج الســـكن، وأن الحكومة ســـتتكيف 
مـــع الصعوبات المالية المطروحة وســـتضع 

أولويات لبرنامج عملها“.
وحمـــل التصريـــح تلميحات إلـــى وجود 
عراقيل تقف في طريق تنفيذ برنامج بوتفليقة، 
بدعـــوى ضغـــوط األزمة الماليـــة، خاصة وأن 
رئيس الوزراء حينها عبدالمالك سالل، صرح 
”بأن الحكومة لن تســـتمر في بناء السكن“، ما 
اعتبـــره مراقبون طلقة من نيـــران صديقة في 

معسكر السلطة.

• الجزائر تواصل التقشف للتكيف مع االنخفاض الحاد في عائدات النفط  • وعود تبون ببرامج إسكان شعبية تحبطها تعليمات بوتفليقة
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تسجيالت مسربة تكشف دور قطر في 

إفشال المبادرة الخليجية باليمن

قطر.. إجبار دول المنطقة على خيار 

المقاطعة

عن الوظيفة القطرية لصالح واشنطن
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املوصل تالحق 

املالكي

خطاب تركي مخاتل يسترضي السعودية وينحاز لقطر

مواقعكم جاهزة

أفالم العيد تبحث عن الجمهور

• توقعات بفشل زيارة جاويش أوغلو في إعادة الدفء مع السعودية  • سرعة تغير مواقف أردوغان تبدد ثقة الرياض بأنقرة

} لنــدن – باتــــت قطــــر تعتمــــد علــــى خليط 
غيــــر متجانس من القــــوات األجنبية لتأمين 
الجبهة الداخلية وحراسة العائلة الحاكمة، 
وسط مقاطعة واســــعة النطاق من قبل دول 
خليجية وعربية وإسالمية زادت على إثرها 
المخاوف فــــي قطر من حدوث تغيير مفاجئ 

على مستوى الحكم.
وتخلــــى الجيــــش القطري عــــن أحد أهم 
واجباته في ضمان االســــتقرار الداخلي في 
اإلمــــارة، وانتقلت هــــذه المهمــــة إلى قوات 
تركية، فيما ذكــــرت تقارير صحافية وصول 
عناصــــر تابعة للحرس اإليرانــــي بجوازات 
ســــفر باكســــتانية إلى العاصمة الدوحة في 
مهمات لم يكشــــف عنها، بعد اندالع األزمة، 
باإلضافــــة إلى وجــــود قــــوة أميركية يصل 
قوامهــــا إلــــى 10 آالف جنــــدي وتتمركز في 

قاعدة العديد العسكرية.
ويتزامــــن ذلك مع إعــــالن قطر عن توقيع 
صفقة شــــراء مقاتــــالت أميركية مــــن طراز 
إف 15 ســــعيا لتخفيــــف الضغــــط الداخلي 

المتوجس من ردود الفعل األميركية.
وتعتمــــد قطر، من بين هــــذا ”الكوكتيل“ 
من القــــوات األجنبية، أساســــا على القوات 
التركية. وقالت مصادر تركية إن هذه القوات 

من المقرر أن تشــــمل وحدات مشــــاة وقطعا 
بحريــــة وطائــــرات مقاتلة من طــــراز إف 16. 
وأكــــدت المصادر أن الوثيقــــة التي تتضمن 
إرســــال القــــوات، ووافــــق عليهــــا البرلمان 
التركــــي يــــوم 7 يونيــــو الماضــــي، شــــملت 
أيضا إرســــال العــــدد الضروري مــــن قوات 
الجندرمة (قوات مكافحة الشــــغب) ”لتدريب 
التهريــــب  ومكافحــــة  المحليــــة،  القــــوات 
والجريمــــة المنظمــــة، والســــيطرة على أي 
مظاهرات من المحتمل أن تندلع“ ضد الحكم 

في قطر.
وقالــــت مصادر في أنقرة إن مســــؤولين 
أتــــراكا كانــــوا غاضبيــــن مــــن إلحــــاح قطر 
وتواصلها مع أعضاء فــــي البرلمان التركي 
من أجــــل الضغــــط لتغيير طبيعــــة القاعدة 
إلى ”دائمة“.  القطرية في تركيا من ”مؤقتة“ 
لكن مع اندالع األزمة ســــارع الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان إلى تمرير االتفاقية في 

البرلمان.
وتقــــول وثيقــــة مســــربة مــــن الســــفارة 
القطرية في أنقرة إن الدوحة أرسلت في يوم 
16 يوليــــو، أي بعد يــــوم واحد من المحاولة 
الفاشــــلة، 150 جنديا، هم األكثــــر كفاءة بين 
القوات الخاصة القطرية، لحراسة أردوغان 

وعائلته. وبقيت القــــوات القطرية في تركيا 
لمدة أربعة أيام.

وتتشارك قطر مع تركيا في نفس النظرة 
إليــــران، إذ ينظر الطرفان إليهــــا باعتبارها 
إحــــدى القــــوى الكبرى فــــي المنطقــــة، كما 
تســــعيان إلى الحفاظ على عالقات وثيقة مع 
طهران، بغض النظر عن المقاربة السعودية، 
التــــي تعمل على تشــــكيل تحالف إســــالمي 

سني واسع يضم البلدين.
وتقــــول تقاريــــر إن إيران ســــارعت إلى 
إرســــال عناصر من الحرس الثوري اإليراني 
يحملــــون جــــوازات ســــفر باكســــتانية إلى 

الدوحة في مهمات لم تعرف بعد. 
واالستعانة بقوات إيرانية على األراضي 
القطريــــة هي خط الالرجعة بالنســــبة لدول 
عربية كبــــرى، تضغط من أجــــل تعديل قطر 

لسلوكها.
لكــــن الوجــــود األمني للقــــوات األجنبية 
بشــــكل عام رفع حالــــة القلق بيــــن قطاعات 
عريضة مــــن القطريين. وتنتشــــر المدرعات 
الحكومية  المؤسســــات  حــــول  والدبابــــات 
الحيوية في الدوحة، كما تم إغالق شــــوارع 
وفــــرض حظر تجول فــــي أماكــــن قريبة من 

تجمعات أجهزة استخباراتية.

{كوكتيل} من القوات األجنبية لحماية الحكم في قطر
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أوصـــى تقريـــر قضائـــي ألعلى  } القاهــرة – 
محكمـــة في مصـــر، برفض منازعتـــي التنفيذ 
اللتني أقامتهما احلكومـــة لوقف حكم قضائي 
نهائـــي ببطالن اتفاقية إعادة ترســـيم احلدود 

البحرية مع السعودية.
وكشـــف مصدر قضائـــى اخلميس أن هيئة 
املفوضني باحملكمة الدســـتورية العليا أوصت 
فـــي تقريرها بعـــدم قبول منازعتـــي احلكومة 
لوقـــف تنفيذ حكـــم نهائي صادر مـــن احملكمة 
اإلداريـــة العليـــا مبصريـــة جزيرتـــي تيـــران 

وصنافير وبطالن االتفاقية.
وأوضـــح املصـــدر أن التقرير اســـتند إلى 
أن حكـــم مصرية تيران وصنافيـــر الصادر عن 

احملكمـــة اإلداريـــة العليـــا ال يعـــارض املبادئ 
واألحكام الدســـتورية العليا بشـــأن عدم والية 

القضاء للنظر في اتفاقيات ترسيم احلدود.
وأشـــار إلـــى أن احلكـــم فصـــل فـــي مواد 
دســـتورية وال عالقـــة لـــه باتفاقيـــات ترســـيم 
احلدود. الفًتا إلى أن احملكمة حددت جلســـة 30 
يوليو القادم للنظر في منازعتي التنفيذ املقامة 

من احلكومة لوقف احلكم.
ويرّجـــح البعض أن التقرير رمبا كان خلف 
إســـراع البرملان في املوافقة على االتفاقية التي 
وقعتهـــا حكومتا الســـعودية ومصر في أبريل 
من العـــام املاضي، خالل زيـــارة أداها العاهل 

السعودي سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة.

وقـــال طارق جنيدة عضـــو هيئة الدفاع في 
دعـــوى بطالن االتفاقيـــة، إن التقرير يؤكد على 
قانونية حكم بطالن االتفاقية، وأن البرملان كان 
على علـــم بهذا التقرير لذلك ســـارع إلى مترير 

االتفاقية األربعاء.
وأكـــد جنيـــدة أن مصير االتفاقيـــة لم ينته 
بتصديـــق البرملـــان عليهـــا، وأن هنـــاك طرًقا 

قانونية سنسلكها ملنع تسليم اجلزيرتني.
وكانت احملكمـــة اإلدارية العليـــا في مصر  
قضت في ينايـــر املاضي، مبصرية اجلزيرتني، 
تأييدا حلكم ســـابق صدر في يونيو 2016، عن 
محكمة القضاء اإلداري يقرر األمر ذاته، ويلغى 

االتفاقية.

وفي أغسطس املاضي، أقامت هيئة قضايا 
الدولة (ممثلـــة عن احلكومـــة) منازعتي تنفيذ 
أمام احملكمة الدســـتورية العليـــا لوقف تنفيذ 
احلكـــم بدعـــوى ”مخالفته نصوص الدســـتور 
والقانـــون، كـــون االتفاقيـــة عمـــال مـــن أعمال 

السيادة، وليست من اختصاص القضاء“.
ورغم تعويل احلكومة على حكم الدستورية 
خالل الفترة املاضيـــة غير أنها كررت دائما أن 

البرملان صاحب االختصاص األصيل.
ووافـــق مجلـــس النـــواب األربعـــاء علـــى 
االتفاقيـــة التـــي يتـــم مبوجبهـــا التنـــازل عن 
و“صنافير“  سيادة مصر على جزيرتي“تيران“ 

للسعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي.

بعــــد تصريحات لوزيــــر الدفاع  } دمشــق – 
األميركــــي جيمــــس ماتيس، عــــن أن بالده لن 
تتوانى عن شــــّن املزيد مــــن الهجمات ”دفاعا 
عــــن النفس“، هاهــــي الواليــــات املتحدة متد 
قواتها في قاعدة التنف بأحدث وأقوى أنظمة 
الراجمات الصاروخية ”هيمارس“، األمر الذي 
على إيران قراءته جيــــدا، وهي تخطو صوب 
احلدود العراقية الســــورية، علــــى حد تعبير 

معارض للنظام السوري.
واســــتغلت إيــــران فتحهــــا لثغــــرة علــــى 
احلدود السورية العراقية في األيام املاضية، 
للتســــويق إلى أنها باتت املتحكم الفعلي في 
املنطقة، مسقطة من حساباتها أن هذا التقدم 

اجلاري ميكن نسفه في ظرف ساعات قليلة.
وذهب علي أكبر واليتي، مستشــــار املرشد 
األعلى في إيران حد القول إن طهران أسقطت 
جميــــع اخلطوط احلمــــراء األميركية ووصف 
التطور باإلجناز االســــتراتيجي الذي سيتردد 

صداه في لبنان.
ويقــــول مراقبــــون إن األنظمــــة التي أعلن 
عــــن إدخالها إلى التنف، من شــــأنها أن تعزز 
القوة العسكرية األميركية وجتعل من القوات 
تراجــــع  اإليرانيــــة  وامليليشــــيات  الســــورية 

حساباتها هناك.
وكشــــف ثالثة من املســــؤولني العسكريني 
األميركيني لوكالة ”ســــي أن أن“ األميركية عن 
قيام اجليش األميركــــي بنقل نظام الراجمات 
إلى داخل األراضي  الصاروخية ”هيمــــارس“ 
الســــورية للمرة األولــــى منذ بــــدء العمليات 
األمنية األميركية في شــــرق البالد وجنوبها، 

ومت نشرها قرب قاعدة التنف.
ولفــــت املســــؤولون إلى أنها ليســــت املرة 
األولــــى التــــي ُيســــتخدم النظام في ســــوريا، 
إذ ســــبق لواشــــنطن أن جلأت إليه في شمال 
في  البالد دعما لـ“قوات سورية الدميقراطية“ 

عملياتها ضد تنظيم داعش.
وأكــــد اجليــــش الروســــي نشــــر الواليات 
املتحــــدة النظــــام اجلديــــد، وشــــدد علــــى أن 
املســــتهدف منه اجليش السوري، معتبرا أنه 

مس بالسيادة السورية.
ونظــــام ”هيمارس“، هو أحــــدث نظام في 
عائلــــة أنظمــــة راجمات الصواريــــخ املتعددة 

”ميلرز“ وهو نظــــام يتمتع مبرونة عالية جدا، 
ومــــن مهامه االشــــتباك مع مدفعيــــة امليدان، 
ووحدات الدفاع اجلوي، واملدرعات، وناقالت 

اجلند املدرعة، وجتمعات املشاة.
ومــــن شــــأن النظــــام أن يعــــزز التفــــوق 
العســــكري للواليات املتحدة في هذا الشــــطر 
السوري الذي يشهد تنافسا قويا بني واشنطن 
وطهران التي تسعى إلى بسط سيطرتها على 
احلدود بني ســــوريا والعراق لتســــهيل إمداد 
عناصرها التي تقاتل إلى جانب نظام الرئيس 
بشار األسد بالدعم التســــليحي واللوجستي 
والبشــــري، وأيضا لتكريس مشــــروع احلزام 
األمني الرابــــط بني العراق وســــوريا ولبنان 

كأمر واقع.
وتعتبــــر واشــــنطن أن متّكن طهــــران من 
حتقيق هذا املشروع، ســــيؤّجج النزاعات في 
املنطقة، كما أنه يشّكل تهديدا جدّيا ملصاحلها 

ومصالح حلفائها.

ويرى مراقبون أن اســــتقدام هــــذا النظام 
من الراجمات يؤكد نوايا واشنطن في السير 
بعيدا في وضع حد للطموحات اإليرانية على 
االراضي السورية، رغم التصريحات الهادئة 

التي يطلقها من حني إلى آخر مسؤوليها.
ويقــــول املراقبون إنــــه كان باإلمــــكان أن 
تكتفــــي الواليــــات املتحــــدة بعقــــد اتفاق مع 
إيران عبر روســــيا بعدم التعرض لقواتها في 
قاعدة التنف، وليس إرسال منظمات من نوع 

هيمارس لتلك اجلهة السورية.
فــــي املقابل يعتبر البعــــض أن إدخال مثل 
هــــذه األنظمة قــــد يكون الهدف منــــه الضغط 
على روسيا حليفة طهران للوصول إلى تفاهم 
يقضــــي بتحجيم النفــــوذ اإليراني واحليلولة 
دون متــــدده. وجتــــري فــــي الفتــــرة األخيرة 
محادثــــات بــــني روســــيا والواليــــات املتحدة 
فــــي العاصمة األردنية عّمــــان، لتضييق نقاط 
اخلالف بينهما. وتقول مصادر إن املباحثات 

تتركــــز اليــــوم علــــى إقامــــة منطقــــة آمنة في 
اجلنوب الســــوري، ال يكون إليران أي حضور 

فيها.
ووّقعت روسيا وتركيا وإيران في اجتماع 
أســــتانة األخير على اتفــــاق لتخفيف التوتر 
في أربع مناطق ســــورية، وهناك رغبة روسية 
واضحة في تنفيذ هذه اخلطة، إال أنها تالقي 
صعوبات فــــي حتقيق ذلك فــــي ظل حتفظات 

أميركية أوروبية على الدور اإليراني.
واخلميس، أكد الرئيس الروسي فالدميير 
بوتني، أنه ”يســــتحيل تسوية األزمة السورية 

دون تعاون أميركي روسي بّناء“.
وشــــدد الرئيس الروســــي علــــى أن بالده 
حتــــاول جاهــــدة الدفــــع باجتــــاه التســــوية 
السياسية ”التي ال ميكن لها النجاح دون دعم 
الواليات املتحدة واململكة العربية الســــعودية 
ومصر“، واألطــــراف الثالثة جتمع على أنه ال 

حل في ظل بقاء إيران في سوريا.

صراع الصحراء يحدد مصير إيران في سوريا
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[ واشنطن تنشر أقوى أنظمة الراجمات الصاروخية في التنف  [ بوتين: يستحيل تسوية األزمة السورية دون تعاون أميركي روسي
ــــــر أنظمة  ــــــات املتحــــــدة ألكث نشــــــُر الوالي
الراجمــــــات الصاروخية تطورا في التنف، 
يعكس حقيقة أنها ماضية في السير بعيدا 

في املواجهة مع إيران في سوريا.

أعلى محكمة مصرية توصي ببطالن اتفاقية تيران وصنافير

بوتين بصوت عال: ال حل دون واشنطن

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي الخميس مع مايك بومبيو 
مدير وكالة االستخبارات المركزية 
األميركية األوضاع الراهنة مع قطر.

◄ قال شهود عيان إن متشددي 
تنظيم الدولة اإلسالمية في الرقة 

يتظاهرون بأنهم مدنيون لمحاولة 
تجنب الضربات الجوية المكثفة 

ويطلقون النار على أي شخص يحاول 
الهرب للفرار من معقلهم في سوريا 

مع تضييق قوات سوريا الديمقراطية 
الخناق عليه.

◄ أكدت األمم المتحدة أن سوريا 
منحتها اإلذن لنقل مساعدات 

بالشاحنات إلى مدينة القامشلي 
التي يهيمن عليها األكراد مما يخفف 

الضغط عن قاعدة تساعد آالفا 
شردتهم الحرب على تنظيم الدولة 

اإلسالمية.

◄ وصل إلى القاهرة، الخميس، سيف 
بن المقدم البوعينين سفير قطر لدى 

مصر، لممارسة مهام عمله مندوبا 
لقطر لدى جامعة الدول العربية بعد 
8 أيام من مغادرته تنفيذا لقرار قطع 

العالقات مع بالده.

◄ قال مساعد األمين العام لعمليات 
حفظ السالم غاسيم وين إنه خالل 

السنوات الثالث الماضية ”انخفض 
عدد الحوادث األمنية“ في إقليم 

دارفور غربي السودان، ولكن مع ذلك 
”ال يزال يتعين التصدي لعدد من 

المظالم المتعلقة بجذور الصراع“.

◄ شّدد وزير الخارجية األميركية 
ريكس تيلرسون على أن بالده ”الزالت 
ملتزمة بزيادة المساعدات العسكرية“ 

المقدمة إلسرائيل، والتي يفترض 
البدء بها العام المقبل.

باختصار

أخبار
{القانـــون االنتخابـــي الجديد أفضل من كل القوانين التي أقرت ســـابقا، ألنـــه يفتح المجال أمام 

تصحيح التمثيل لكل اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا».
غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

{األميركيـــون يطلبون منا أحيانا كثيرة عدم اإلعالن عـــن لقاءاتنا، ومنها التي أجريت في األردن 
حول سوريا، وإبقاءها طي الكتمان، ويقومون بتسريبها بعد ذلك».

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير اخلارجية الروسي

} دمشــق – يشـــهد ريفـــا حلب الشـــرقي 
والغربي توترا متصاعدا بني وحدات حماية 
الشـــعب الكـــردي وفصائـــل مـــن املعارضة 

السورية.
ورغـــم أن االشـــتباكات بـــني اجلانبـــني 
ليســـت جديـــدة إال أن حدتهـــا وتوقيتهـــا 
يدفعان البعض إلى التســـاؤل عما إذا كانت 
هناك نوايا تركية جلـــر أقدام الوحدات إلى 
معركة استنزاف في ريف حلب، خاصة وأن 
الفصائـــل التي تقود املواجهـــات منضوية 

ضمن قوات درع الفرات.
أن  املعارضـــة،  تنســـيقيات  وأعلنـــت 
الفصائل تصـــدت، اخلميس حملاولة جديدة 
من الوحدات الكرديـــة التقدم باجتاه الباب 
في ريف حلب الشـــرقي. وجـــاءت احملاولة 
بعد اشـــتباكات بني الطرفني في ريف حلب 
الغربـــي، وحتديـــدا فـــي محيـــط دارة عزة، 
حينما حاولـــت فصائل املعارضة التقدم في 
هـــذه املنطقـــة، وأدت تلك االشـــتباكات إلى 

سقوط نحو ٣٠ قتيال.
وال يستبعد محللون أن تكون املواجهات 
األخيـــرة مقدمـــة لتصعيـــد بـــني اجلانبني، 
خاصة وأنـــه من غير املرّجـــح أن تتغاضى 
أنقرة عن تعزيز األكراد لنفوذهم في الشمال.
ومع انطالقـــة معركة الرقة الكبرى التي 
تقودها الوحدات على األرض، حذرت أنقرة 
من أنها لن تقف مكتوفة اليدين أمام النوايا 
الكردية، وأنها ســـتتدخل دون استشارة أي 
طرف (في إشارة إلى واشنطن وموسكو) في 

حال استشعرت أي تهديد.
وتخشـــى تركيا من أن تكـــون الوحدات 
الكرديـــة الســـاكن اجلديد للرقـــة بعد طرد 

تنظيم الدولة اإلسالمية منها.
وســـبق وأن قامت تركيا بقصف ملواقع 
للوحدات، في محاولة جلس نبض الواليات 
املتحدة التي ســـارعت إلى حتذير أنقرة من 
مغبة تكرار األمر، ونشـــرت قـــوات أميركية 

على احلدود السورية التركية.
وأمام الفيتو األميركـــي برفض التدخل 
املباشـــر ضـــد األكـــراد، ال يســـتبعد خبراء 
عسكريون أن تزّج أنقرة بالفصائل السورية 

املوالية لها في معركة استنزاف معهم.

هل تجر تركيا األكراد 
إلى معركة استنزاف

غاز المتوسط يجمع إسرائيل واليونان وقبرص

عودة التوتر 
بني جوبا والخرطوم

} الخرطوم – جددت حكومة جنوب السودان 
اتهامهـــا للخرطـــوم بدعم احلـــركات املتمردة، 
على خلفية االشتباكات التي وقعت على حدود 

البلدين هذا األسبوع.
وقال نائب املتحدث باسم اجليش الشعبي 
لتحرير الســـودان ســـانتو دوميك إن متمردين 
موالـــني لنائب الرئيس الســـابق رياك مشـــار 
نفذوا هجمـــات على مواقـــع للجيش في والية 

أعالي النيل بجنوب السودان.
وأضح ”شّن املتمردون هجمات ضد اجليش 
في كويك وغابات في ٩ و١١ يونيو. وكان هناك 
اعتقـــاد أن القوات املســـلحة الســـودانية هي 
التي نفذت الهجوم، ولكـــن أصبح واضحا في 
عمليـــة القتال أن املتمردين هم الذين يهاجمون 

باستخدام زي القوات السودانية واألجهزة“.
وأشـــار إلـــى أن ”اجليش الســـوداني قّدم 
اخلدمـــات اللوجســـتية والتدريـــب واملعـــدات 
العســـكرية مبـــا فـــي ذلـــك األســـلحة الثقيلة 
للمتمرديـــن“. وهذه ليســـت املـــرة التي توجه 
جوبا االتهام للخرطـــوم بدعم املتمردين، وهي 
اتهامات متبادلة، وقد جرى قبل أشهر التوصل 
إلى اتفـــاق بينهما إلنهاء األمـــر بيد أن األمور 

سرعان ما عادت إلى املربع األول.
ويتخـــذ النزاع فـــي جنوب الســـودان عّدة 
أبعاد، وتتدخل فيـــه العديد من األطراف، األمر 

الذي يعرقل فرص التوصل إلى سالم.



} بغــداد - علـــى الرغـــم مـــن دخـــول معركة 
اســـتعادة مدينة الموصـــل العراقية مرحلتها 
األخيـــرة واقترابها من الحســـم، إّال أّن تبعات 
ســـقوط المدينة بيد تنظيم داعش صيف سنة 
2014 وما أعقبه من زحف التنظيم على مناطق 
شاســـعة بالعراق، وما ترّتـــب على كّل ذلك من 
مآس للعراقيين، ما تزال تالحق رئيس الوزراء 
الســـابق نـــوري المالكـــي، وتهّدد مســـتقبله 

السياسي وطموحه لقيادة البلد مجّددا.
وتنظر شرائح واســــعة من العراقيين إلى 
المالكي كمسؤول أّول عن غزو داعش للعراق 
سواء بفساد إدارته وفشله في تسيير شؤون 
الدولــــة وإضعافه مؤسســــاتها بمــــا في ذلك 
مؤسستها العسكرية، أو بطائفيته التي فككت 
النســــيج االجتماعي بالبلد، وصّعدت مشاعر 

الكراهية ونوازع التطّرف واإلرهاب.
وما تــــزال ورقة ســــقوط الموصــــل قابلة 
للتوظيف السياســــي من قبل خصوم المالكي 
ومنافســــيه، خصوصــــا مــــع اقتــــراب موعد 
االنتخابــــات النيابيــــة المقّررة لربيــــع العام 

القادم 2018.
وطالــــب آالف المتظاهريــــن مــــن أنصــــار 
زعيــــم التيار الصدري مقتدى الصدر، أحد ألّد 
أعــــداء المالكي من داخل العائلة السياســــية 
الشيعية، بمحاســــبة رئيس الوزراء السابق، 
على مســــؤوليته عن مقتل أكثــــر من 1700 من 
طلبــــة كلية القــــوة الجويــــة بمحافظة صالح 
الدين شمالي البالد على أيدي مسلحي تنظيم 
داعش قبل 3 ســــنوات فــــي الحادثة المعروفة 

بمجزرة سبايكر.
وجــــاءت المطالبــــة خالل تشــــييع رمزي 
لـ1700 نعش حملها أنصار الصدر في ســــاحة 

التحرير وســــط بغداد إحيــــاء للذكرى الثالثة 
للمجزرة.

ورفــــع المتظاهــــرون الفتات كتــــب عليها 
نطالــــب القضــــاء العراقي بمحاســــبة كل من 
ورد اســــمه في نتائج تقرير التحقيق بمجزرة 
ســــبايكر وعلى رأســــهم نــــوري المالكي الذي 
كان حينها يشغل منصب القائد العام للقوات 

المسلحة.
وقال كريــــم ناصــــر أحد المشــــاركين في 
التشــــييع الرمــــزي إن ”ذوي ضحايــــا مجزرة 
ســــبايكر حتــــى اليــــوم ال يعلمون شــــيئا عن 
مصير أبنائهم، فالحكومة لم تسلمهم رفاتهم 
حتى رغم مرور ثالث سنوات على المجزرة“.

وتابــــع معّبرا عن أســــفه مــــن أّن ”القضاء 
العراقــــي لــــم يــــدن حتــــى اآلن أي شــــخصية 
سياســــية أو عســــكرية، وعلى رأســــهم نوري 
المالكي الذي كان يتولى رئاسة الوزراء وهو 

المسؤول األول عن المجزرة“.
وارتكب تنظيم داعش مجزرة بحق المئات 
من طلبة الكلية العســــكرية المعروفة باســــم 
ســــبايكر بمحافظــــة صالح الدين فــــي يونيو 
2014 عندمــــا اجتاح التنظيم شــــمالي العراق 
وغربــــه بدءا بمدينة الموصل التي دخلها بعد 
انهيــــار غريب وغير متوّقع للقــــوات العراقية 
التــــي كانت تفوق بعشــــرات المــــّرات مقاتلي 

داعش عّدة وعتادا.
وفي عهد المالكي تســــّرب فساد كبير إلى 
القوات المسّلحة سواء عبر صفقات السالح، 
أو عبــــر تعيين أفراد تلــــك القوات من مختلف 
الّرتب وفق معيار المحســــوبية والمحاباة ال 

وفق معيار الكفاءة.
واستشرت في زمن قيادة المالكي للقوات 
بمعنــــى  ”الفضائييــــن“  ظاهــــرة  المســــّلحة 
المنتســــبين بشــــكل وهمــــي لمجــــّرد تقاضي 
الرواتــــب ودون المشــــاركة بشــــكل فعلي في 
الخدمــــة والذين بلغ عددهم ســــنة 2014 قرابة 

الخمسين ألف منتسب.
وبعــــد االســــتيالء علــــى الموصــــل دخل 
مسلحو داعش محافظة صالح الدين وفاجأوا 

طلبة ســــبايكر وأطلقــــوا عليهم الرصاص من 
مسافات قريبة في العراء أو على ضفاف نهر 
دجلــــة، ومن ثم كانوا يرمون جثثهم في النهر 

أو يدفنونها في مقابر جماعية.
ونفذت الســــلطات العراقية في أغســــطس 
من العام الماضي حكم اإلعدام بحق 36 مدانا 
من مرتكبي المذبحة داخل ســــجن الناصرية 
المركــــزي في محافظة ذي قار جنوب شــــرقي 
البــــالد، لكــــّن أهالــــي الضحايــــا ال يزالــــون 
يطالبون بتحديد المســــؤولين مــــن بين كبار 
القيادات السياسية والعســــكرية بالدولة عن 

حدوث المجزرة.

وخالل الســــنوات الثــــالث األخيرة عاش 
المالييــــن من العراقيين مآســــي مرّوعة جّراء 
احتــــالل داعــــش لمناطقهم، وبســــبب الحرب 
على التنظيــــم وما خّلفته مــــن قتلى وجرحى 
ومشــــّردين، ومن دمار كبير في البنى التحتية 
سيكون من الصعب تداركه على مدى سنوات 

قادمة.
وتترّكز المأساة في الوقت الراهن بمدينة 
الموصل ذاتها والتي تشــــهد معركة الحســــم 
ضّد تنظيم داعش الذي تمّســــك بجيب صغير 
في القســــم الغربي من المدينة متحّصنا بين 
مــــا يقارب المئة ألف مــــن األهالي المعّرضين 

للموت ســــواء بنيران الحرب أو بفعل الجوع 
والعطش وانعدام األدوية.

وتتجه أنظار العراقيين إلى مرحلة ما بعد 
داعش، بعد أن خّلفت الحرب ندوبا غائرة في 
الجســــد العراقي وأورثته مشــــاكل اجتماعية 

وسياسية واقتصادية وأمنية معّقدة.
وتطمح غالبية الشعب العراقي إلى تغيير 
القيادات السياســــية المســــؤولة عن الوضع 
الراهــــن، لّكن تلك القيــــادات ومن بينها نوري 
المالكي ذاته ال تخفــــي طموحها في مواصلة 
قيــــادة البلد رغــــم كارثيــــة نتائــــج تجربتها 

السابقة في الحكم.

تبعات سقوط الموصل تالحق المالكي في الرمق األخير من حرب داعش
[ أهالي ضحايا سبايكر يطالبون بمحاسبة المسؤولين عن المجزرة  [ رئيس الوزراء السابق مازال يطمح للقيادة رغم ما جناه على العراق
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أخبار

شرائح واسعة من العراقيني تنظر إلى نوري املالكي كمسؤول أّول عن غزو داعش للعراق 
سواء بفساد إدارته وفشله في تسيير شؤون الدولة وإضعافه مؤسساتها أو بطائفيته التي 

فككت النسيج االجتماعي بالبلد، وصّعدت مشاعر الكراهية ونوازع التطّرف واإلرهاب.

«هنـــاك قلـــق متزايد في البحرين مـــن عالقات تربط املجموعات اإلرهابيـــة املدعومة من قطر، 
والجماعات اإلرهابية التي ترتكب الفظائع مثل التي شهدتها بريطانيا مؤخرا}.

الشيخ فواز بن محمد آل خليفة
 سفير البحرين لدى اململكة املتحدة

«معالجة األزمة في كردســـتان تكون عبر حل إشـــكالية رئاسة مسعود البارزاني لإلقليم وإيجاد 
صيغة حكم جديدة بعيدا عن التعصب الحزبي}.

مسعود حيدر
 نائب بالبرملان العراقي عن حركة التغيير الكردستانية

بعض ما «أنجزته» قيادات العراق الجديد لألجيال الصاعدة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن الخميس في السعودية عن 
جرح جندي سعودي في هجوم مسلح 

بمحافظة القطيف شرقي المملكة، 
في حادثة هي الثالثة التي تشهدها 
المحافظة خالل الشهر الجاري، بعد 
مقتل ضابط وإصابة رجلي أمن في 
انفجار عبوة ناسفة األحد الماضي، 

ومقتل شخصين مطلع الشهر في انفجار 
سيارة تحمل أسلحة نارية وذخيرة.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات 

جّراء وباء الكوليرا في اليمن، إلى 989 
حالة منذ 27 أبريل الماضي. كما أعلنت 

توقيع اتفاق مع مركز الملك سلمان 
لإلغاثة واألعمال اإلنسانية يقدم األخير 
بمقتضاه نحو 8.3 مليون دوالر لتزويد 

7.3 مليون شخص في 13 محافظة 
يمنية ذات أولوية بالخدمات الصحية 

المرتبطة بمكافحة الكوليرا.

◄ فّجر تنظيم داعش ثالثة أبراج 
لنقل الطاقة بين مدينة هيت وناحية 

البغدادي غربي الرمادي مركز محافظة 
األنبار بغرب العراق ما تسبب في قطع 

الكهرباء بشكل كامل عن البغدادي، 
وبالتالي قطع الماء عنها مع توّقف 
محطات ضخه التي تعمل بالطاقة 

الكهربائية.

◄ قضت المحكمة الجزائية السعودية 
المتخصصة بالسجن 13 عاما بحق 

مواطن أدين بالوالء إليران والتواصل 
مع حزب الله وسب الدولة السعودية 

ورجال األمن والقضاء.

◄ هّددت جمعية المتقاعدين العسكريين 
والمدنيين في المحافظات الجنوبية 

باليمن، بتعطيل الحركة في مطار عدن 
الدولي وقطع الطريق المؤدي إلى 

القصر الرئاسي، في حال لم تستجب 
الحكومة لمطالب هؤالء األشخاص 

الذين أحيلوا على التقاعد قسرا في عهد 
الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

باختصار

صالح البيضاني

} صنعاء - كشف تسجيل صوتي يعود للعام 
2011 عن أحد فصول الدور القطري في اليمن، 
ومســــاعي الدوحة المبكرة إلفشــــال المبادرة 
الخليجية ودفع األوضاع اليمنية نحو الحرب 

األهلية.
ويفصــــح التســــجيل المســــرب التصــــال 
هاتفــــي بين الشــــيخ القبلي المقــــرب من قطر 
حســــين األحمر، وضابط اتصال قطري يدعى 
ناصــــر المري عن الدور الســــلبي الذي لعبته 
قطــــر في تصعيــــد االحتجاجات في الشــــارع 

اليمني خالل العامين 2011 و2012.
ويتضمن التسجيل طلب المري من األحمر 
تحريك الشارع ضد المبادرة الخليجية والزج 
باآلالف من الشــــباب في ســــاحات االحتجاج 
للحيلولــــة دون توقيع المبــــادرة التي أعلنت 
عنهــــا دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي في 
الثالــــث من أبريل 2011 وأعلن وزير الخارجية 
القطري حينها الشيخ حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني انســــحاب بالده منها بعد شــــهر من 

إعالنها.
ويفصــــح التســــجيل المســــرب عــــن طلب 
ضابــــط االســــتخبارات القطــــري من الشــــيخ 
الحوثيــــة  الجماعــــة  زعيــــم  إبــــالغ  األحمــــر 
عبدالملك الحوثي الذي أشار إليه في المكالمة 
برفض المبــــادرة وعدم االكتفاء  بـ“صاحبنا“ 
بالرفض بل ضرورة إعالن الحوثيين رســــميا 
رفضهم للمبادرة حتى يدخلوا التاريخ وأنها 
”فرصتهــــم الذهبية“ على حــــد وصفه. وهو ما 
حدث بالفعل، حيث وصف عبدالملك الحوثي 
بعــــد ذلك في خطاب له بمناســــبة عاشــــوراء 
في نوفمبــــر 2011 المبــــادرة الخليجية بأنها 
”مبــــادرة أميركية تم إلباســــها ثوبــــا خليجيا 

وسيرفضها الشعب“.
وفي التسجيل رد الشــــيخ حسين األحمر 
على الضابط القطري بأنه سيذهب إلى صعدة 
ويمكــــث فيها ثالثة أيام مــــن أجل إنجاز هذه 

المهمة.
رفضهــــم  جــــددوا  قــــد  الحوثيــــون  وكان 
للمبــــادرة الخليجية من خالل بيان صادر عن 
المكتب اإلعالمي لعبدالملك الحوثي اعتبروا 
فيه ”أن التســــوية السياســــية تعيد الشــــعب 
إلــــى المربــــع األول“، قائليــــن إن ”أي اتفاقية 
مع النظام خيانة لدماء الشــــهداء والجرحى“. 
وذكر البيان الحوثــــي أن المبادرة الخليجية 

هدفها حماية النظام وأنها تعيد الشــــعب إلى 
نقطة البداية، مشــــيرا إلى أن أحــــزاب اللقاء 

المشترك لن تكسب من هذه المبادرة شيئا.
ويذهــــب الكثير من الخبراء السياســــيين 
إلــــى أن الدعم القطــــري للحوثيين لم يتوقف، 
حتى بعد اجتياحهم صنعاء في 21 ســــبتمبر 
2014 وإســــقاطهم النظام، حيث ظلت الدوحة 
تحتفــــظ بعالقات دافئــــة معهم كان القاســــم 
المشترك فيها زعزعة أمن السعودية بالدرجة 
األولــــى. وهو األمــــر الذي أكدته تســــجيالت 
صوتية أخرى مســــربة في أوقات سابقة بين 
أمير قطر الســــابق الشــــيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني ووزير خارجيته الشــــيخ حمد بن جاسم 
مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وهي 
التسجيالت التي كشــــفت النقاب عن األجندة 
القطرية المبكرة التي كانت تراهن على تحريك 
ملــــف الحوثييــــن في شــــمال اليمــــن لزعزعة 

االســــتقرار فــــي جنــــوب الســــعودية وتحفيز 
األقليات الشــــيعية مثل الزيود واإلسماعيلية 

على االلتحاق بالمتمردين الحوثيين.
وتشــــير العديد من المصادر إلى قيام قطر 
بدعم مجموعــــة ضمت شــــيوخ قبائل وتجار 
سالح كان هدفها ضرب اســــتقرار السعودية 
والسياســــية  الماليــــة  المســــاعدة  وتقديــــم 

للمتمردين الحوثيين.
وكانت قنــــاة العربيــــة قد أماطــــت اللثام 
عقب ســــقوط نظام القذافي عــــن وثائق تابعة 
لالســــتخبارات الليبيــــة تؤكد تــــورط كل من 
حســــين األحمر نجل الشــــيخ القبلــــي البارز 
ورئيــــس حــــزب اإلصــــالح الراحــــل عبدالله 
بن حســــين األحمــــر، وتاجر الســــالح الدولي 
الموضــــوع علــــى القوائــــم الســــوداء لتجارة 
الســــالح في األمم المتحدة فــــارس مناع، في 
التآمر على السعودية واستالم أموال من قطر 

وليبيا لهذا الغرض وقيامهما بدعم الحوثيين 
بالمال والسالح.

وتكشــــفت عالقــــة قطــــر بالحوثيين عقب 
الحــــرب الرابعة التي اندلعــــت في العام 2007 
حيث سارعت الدوحة لإلعالن عن وساطة بين 
الدولة والمتمردين هدفت إلى إنقاذ الحوثيين 

الذين كانوا على مشارف الهزيمة.
وزار أمير قطر الســــابق الشــــيخ حمد بن 
خليفــــة صنعاء وأرســــل فريقا قطريــــا أمنيا 
للوســــاطة برئاســــة وكيــــل وزارة الخارجية 
سيف أبوالعينين. ووفقا لمصادر خاصة فقد 
مكــــث أبوالعنينين في صعدة لشــــهور وعمل 
على توزيع األموال على القبائل الســــتمالتها 
لصــــف المتمردين، كمــــا تعاقد علــــى تمويل 
شراء األسلحة للحوثيين من خالل مكوثه في 
منزل القيادي الحوثي ومهرب السالح الدولي 
فارس مناع، كما اســــتدعت الدوحة القيادات 
الميدانيــــة للحوثيين إلى قطر ونقلتهم طائرة 

خاصة قطرية بأسلحتهم الشخصية.
ويؤكد العديد من المحللين السياســــيين 
أن الوســــاطة القطريــــة نجحــــت في انتشــــال 
الحوثييــــن ونقلهــــم إلى طور آخــــر من القوة 
حيث ســــيطروا على معظــــم محافظة صعدة، 
إضافة إلى مديرية حرف ســــفيان في محافظة 
عمران شمالي صنعاء بعد أن كانوا محاصرين 

في مديرية حيدان بصعدة.
كما ســــاهمت قطــــر في إظهــــار الحوثيين 
كقوة ندية للحكومة اليمنية من خالل وضعها 
لقيادات الميليشــــيا وجها لوجه أمام قيادات 
الدولــــة اليمنيــــة، إلى جانب قيامهــــا بتدويل 
حــــرب صعــــدة وإخراجها من اإلطــــار اليمني 

المحلي.
وفي الجانــــب اإلعالمي اســــتضافت قناة 
الجزيرة قيــــادات الحوثيين منذ حرب صعدة 
الثانيــــة ومنهــــم عبدالملك الحوثــــي ومحمد 
عبدالسالم وغيرهما ووفرت لهم غطاء إعالميا 
من خالل اللقاءات والبرامــــج الوثائقية التي 

أظهرت جماعتهم كـ“جماعة مظلومة“.

تسجيالت مسربة تكشف دور قطر في إفشال املبادرة الخليجية باليمن

خلفـــت الحـــرب ندوبـــا غائـــرة فـــي 
الجســـد العراقـــي وأورثه مشـــاكل 
معقدة لن يكون من السهل حلها 

في األمد املنظور

◄

الشيخ حمد بن خليفة في مهمة عاجلة إلنقاذ الحوثيين سنة 2007

رهـــان قطـــري مبكر علـــى تحريك 
ملـــف الحوثيني والتمكني لهم في 
شـــمال اليمـــن لزعزعة االســـتقرار 

بجنوب السعودية

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أنهى الرئيس الفرنســـي إمانويل 
ماكرون زيارته إلى المغرب بعد جولة مباحثات 
مثمـــرة مـــع العاهـــل المغربـــي الملـــك محمد 

السادس تناولت عدة قضايا تهم البلدين.
وجاءت زيارة ماكـــرون للمغرب التي بدأها 
األربعاء وانتهت الخميس في ســـياقات دولية 
وإقليميـــة دقيقة جـــدا. فمن ملـــف ليبيا الذي 
تعثر كل المتدخلين في إيجاد أرضية مشـــتركة 
لتســـوية مشـــاكله العالقـــة، إلى األزمـــة التي 
تفجرت بالخليج وتداعياتها، مرورا بتمدد اآللة 
اإلرهابية من الســـاحل والصحراء إلى أوروبا 

عبر ليبيا ومناطق التشدد.
ويـــرى متابعون أن انعطافـــة ماكرون نحو 
المغرب بدل الجزائر موفقة ومدروســـة بعناية 
وأبانـــت عـــن إلمام الربـــاط بملفاتهـــا األمنية 
والسياســـية واالقتصاديـــة لتؤهلها ألن تكون 

قوة إقليمية وقارية.

وأكـــد ماكـــرون أن تلبيتـــه لدعـــوة العاهل 
المغربـــي تعكس مـــدى األهمية التـــي توليها 

فرنسا لعالقتها االستراتيجية مع المغرب.
وأوضح أن لقـــاء المباحثات الثنائية التي 
جمعتـــه بالملك محمد الســـادس، دام أكثر مما 
كان مقـــررا نظـــرا إلـــى كثافة وتعـــدد الملفات 
وحزمة اإلجـــراءات لدعم التفاهمـــات الثنائية 
بيـــن الرباط وباريس والتنســـيق بيـــن قائدي 

البلدين.
وعبـــر ماكرون عـــن إرادة فرنســـا لمواكبة 
اإلصالحـــات التـــي يقـــوم بهـــا الملـــك محمد 
الســـادس مـــن عصرنـــة للمؤسســـات وتنفيذ 

لإلصالحات الدســـتورية التي أقرت سنة 2011، 
باإلضافة إلى النمو االقتصادي.

مـــن  جملـــة  المغربـــي  العاهـــل  ودشـــن 
اإلصالحـــات وحســـم في أمر اســـتمرارها لكن 
بعض العراقيل مازالت تواجه الدولة في تنزيل 
واالقتصادية  التنمويـــة  المشـــروعات  بعـــض 

واالجتماعية.
وأعـــرب ماكرون عن إمكانيـــة دعم المغرب 
على مستوى المؤسسات والمنظمات الدولية، 
إلـــى جانب مواكبته لسلســـلة برامـــج محاربة 
الفوارق االجتماعيـــة والتهميش ودعم الفئات 
الهشة، ما يشـــير إلى اهتمام باريس بالجهود 
التـــي يقوم بهـــا المغرب في ترســـيخ نموذجه 

التنموي والسياسي.
ويـــرى مراقبـــون أن تركيـــز ماكـــرون فـــي 
مباحثاتـــه مـــع العاهـــل المغربي على الشـــق 
االقتصادي يتماشـــى مع برنامج المغرب الذي 

يربط مكافحة اإلرهاب باالقتصاد والتنمية.
وبحســـب هؤالء فإن فالتوجـــه اآلن أصبح 
أكثر إلحاحا لتقويض أسس تمويل الجماعات 
المتطرفة وتجفيف منابـــع وحواضن اإلرهاب 

باالهتمام بعامل التنمية.
وقـــال ماكـــرون إن المغـــرب شـــريك جدي 
يتعاون مع فرنسا الستتباب األمن في الساحل 
اإلفريقـــي، معلنـــا عن وجـــود إرادة مشـــتركة 

للتركيز على بؤر التوتر.
ويرجـــع المتابعون هـــذا التوجـــه إلى أن 
تضرر فرنســـا بالعمليات اإلرهابية، الفتين إلى 
أن تعاونها مع المغرب ســـتكون له نتائج طيبة 

على المدى المتوسط والبعيد.
وكان ماكرون قد بدأ أولى جوالته الخارجية 
بزيارة مالي وســـتعمل كل من باريس والرباط 
على تسهيل طريق تطبيق اتفاقات السالم التي 

وقعت بين الفرقاء بمالي في العام 2015.
ويبـــدو أن زيـــارة ماكرون للمغـــرب جاءت 
بعدمـــا تيقنت باريس مـــن أن الرباط ســـائرة 
في توطين نفوذها االقتصادي والدبلوماســـي 
بالقارة األفريقية خاصة بعد باســـتعادة مقعده 
باالتحـــاد األفريقـــي. وقال الرئيس الفرنســـي 
إن طمـــوح باريـــس هـــو تحقيـــق تناغـــم بين 

السياستين الخارجيتين للبلدين تجاه أفريقيا 
التي باتـــت أولوية فـــي السياســـة الخارجية 

المغربية.
ومثلـــت األزمـــة التـــي تشـــهدها منطقـــة 
الحسيمة شمال المغرب أحد محاور مباحثات 

ماكرون والعاهل المغربي.
وأوضح ماكرون أن الملك محمد الســـادس 
أكد أنه مـــن العادي أن تكون هنـــاك مظاهرات 
فالدســـتور المغربي يكفل الحق في االحتجاج 
والتظاهـــر الفتا إلـــى أنه أخبره بـــأن المغرب 

يسير نحو إقرار جملة من اإلصالحات.
ويشهد إقليم الحسيمة وعدد من مدن وقرى 
منطقة الريف، شـــمالي المغـــرب، احتجاجات 

متواصلـــة منـــذ أكتوبر الماضـــي، على خلفية 
مقتل بائع سمك دهسا، لتتحول في ما بعد إلى 

احتجاجات للمطالبة بالتنمية.
وحضر الملف الليبي على طاولة مباحثات 
العاهـــل المغربي والرئيس الفرنســـي، إذ تعد 
األزمة الليبيـــة معضلة تؤرق كافة دول الجوار 
وتهدد تداعياتها منطقة حوض البحر األبيض 
المتوسط. وأوضح ماكرون أن المغرب وفرنسا 
لهما نظرة مشـــتركة لتحقيق الســـلم في ليبيا 
والســـبيل األمثل حسب رومان نادال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية هو بناء جيش 
وطني تحت ســـلطة مدنية بمشاركة كل القوى 

التي تحارب اإلرهاب في أنحاء البالد.

وتدعـــم فرنســـا قـــوات الجيـــش الليبـــي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر. وأعلن ماكرون 
خـــالل حملتـــه االنتخابية ”أنه ســـوف يبحث 
مـــع األوروبييـــن ودول الجـــوار الليبـــي دعم 
المؤسســـات الليبية، وخاصـــة الجيش لجعله 

قادًرا على دحر اإلرهاب“.
وكما توافـــق القائدان علـــى خارطة طريق 
إليجـــاد حـــل بليبيـــا، حضـــرت كذلـــك األزمة 
الخليجيـــة التـــي كان لهـــا طابع االســـتعجال 
واإللحاح الدبلوماسي في أجندة قائدي البلدين 
اللذيـــن اتفقا علـــى تنســـيق تحركاتهما ألجل 
وســـاطة تخـــدم تقريب وجهات نظـــر األطراف 

والعمل على تهدئة األوضاع.

} القاهرة - اتفـــق وزير الخارجية المصري 
ســـامح شـــكري ومارتن كوبلر مبعوث األمين 
العام لألمم المتحدة إلى ليبيا على إيجاد حل 
لألزمة السياســـية الراهنة فـــي ليبيا ينبع من 
جهود وطنية ليبية خالصة، وفي إطار الحفاظ 

على استقاللية وسيادة األراضي الليبية.
وقـــال احمد أبوزيـــد المتحدث الرســـمي 
باسم وزارة الخارجية إن  كوبلر أشاد بالدور 
المصـــري الرائد في المنطقة، وما تبذله مصر 
من جهود لحلحلة األوضاع في ليبيا، وتفعيل 
المســـار السياســـي من خالل الحل الســـلمي 

والحوار بين األطراف الليبية.
وأشــــار  إلى أن هذه الزيــــارة هي األخيرة 
له فــــي منصبه كمبعوث لألمــــم المتحدة إلى 

ليبيا، حيث تقدم بالشــــكر إلــــى مصر ووزير 
خارجيتها على دعمه ومســــاندته طوال فترة 

توليه لمنصبه.
وأكد شــــكري على ضرورة إيجــــاد حلول 
تضمــــن الحفــــاظ على كيــــان الدولــــة الليبية 
وحماية مؤسســــاتها، مشــــددا علــــى محورية 
الســــتعادة  كأســــاس  الصخيــــرات  اتفــــاق 
االســــتقرار وتفعيل دور المؤسسات الوطنية 

الليبية.
وأعــــرب عن تطلــــع مصر إلــــى المزيد من 
التعاون والتشاور في الشأن الليبي مع األمم 

المتحدة.
وذكر شــــكري أن كوبلر حرص على إحاطة 
وزيــــر الخارجية بآخر مســــتجدات األوضاع 

في ليبيا على الصعيدين السياســــي واألمني، 
باإلضافة إلى نتائج مشاوراته واتصاالته مع 
مختلف الشخصيات الفاعلة في الشأن الليبي 
وكذلــــك القوى اإلقليميــــة والدولية، فضال عن 

الشواغل التي تعرقل العملية السياسية.
وشــــهدت القاهــــرة مطلع الســــنة الحالية 
لقــــاءات جمعت شــــخصيات ليبية سياســــية 
وبرلمانيــــة وإعالميــــة واجتماعيــــة؛ لبحــــث 
االلتزام باتفاق الســــالم، الــــذي وقعته أطراف 
النــــزاع فــــي مدينــــة الصخيــــرات المغربيــــة 

ديسمبر 2015.
كما تطرق الجانبان إلــــى تطورات األزمة 
الحالية مــــع قطر وتداعياتهــــا على األوضاع 
فــــي ليبيا. ويرى مراقبــــون أن مقاطعة الدول 

الخليجية لقطر ســــتكون له تداعيات إيجابية 
علــــى األزمــــة الليبيــــة التــــي ُتتهــــم الدوحة 

بافتعالها عن طريق أذرعها في ليبيا.
ودعمــــت قطــــر االنقــــالب الــــذي قامت به 
ميليشــــيات فجر ليبيا اإلســــالمية سنة 2014 
علــــى نتائــــج االنتخابــــات وســــيطرتها على 
العاصمة طرابلس بقوة السالح مما أدى إلى 

انقسام مؤسسات الدولة.
وتعيش ليبيــــا أزمة سياســــية تتمثل في 
وجود 3 حكومات متصارعة، منها اثنتان في 
العاصمة طرابلس، وهمــــا ”الوفاق الوطني“ 
(معترف بهــــا دوليا) و”اإلنقــــاذ“، إضافة إلى 
”المؤقتــــة“ بمدينة البيضاء والتي انبثقت عن 

مجلس النواب.
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◄ أكدت وزارة الخارجية الروسية 
للمبعوث األممي إلى ليبيا مارتن كوبلر 

كد استعداد موسكو لتقديم المساعدة 
في الجهود الدولية الرامية للتسوية في 

ليبيا، بما في ذلك العمل مع األطراف 
الليبية التي من مصلحتها االنخراط في 

تسوية األزمة السياسية في البالد.

◄ أوقفت قوات الجيش الجزائري 
األربعاء عنصرا يدعم الجماعات 

اإلرهابية بكل من تيزي وزو وقسنطينة، 
حسبما أفاد به الخميس بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.

◄ أعلنت وزارة الخارجية السودانية 
أن 100 رجل أعمال مغربي سيصلون 
البالد في يوليو المقبل، بالتزامن مع 

زيارة سيقوم بها العاهل المغربي الملك 
محمد السادس إلى الخرطوم.

◄ طالب األمين العام للحزب 
الجمهوري التونسي عصام الشابي 

رئيس الحكومة بفتح حوار وطني مع 
األحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، 

لدراسة موعد االنتخابات المحلية 
المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر القادم.

◄ أكد الناطق باسم وزارة الشؤون 
الخارجية الجزائرية عبدالعزيز بن 

علي شريف، أنه تمت إعادة 54 جزائريا 
كانوا عالقين في ليبيا وليست لديهم 

وثائق وال موارد في طرابلس.

◄ دعا حزب األصالة والمعاصرة 
المغربي المعارض الخميس، إلى 
إعادة النظر في األحكام الصادرة 

بحق معتقلين على خلفية احتجاجات 
الحسيمة، وذلك بإطالق سراحهم.

◄ نفت غرفة عمليات الكرامة التابعة 
لقيادة الجيش الليبي ما يتم تداوله 

من معلومات عن تقدم القوات المسلحة 
إلى سرت الواقعة تحت سيطرة كتائب 

موالية لحكومة الوفاق.

باختصار

توافق تام بين الرباط وباريس على معالجة الملفات الكبرى
[ ماكرون: نسعى لتحقيق تناغم مع المغرب تجاه أفريقيا  [ األزمة الليبية على طاولة المباحثات المغربية الفرنسية

تعكس الزيارة التي أداها الرئيس الفرنســــــي إمانويل ماكرون إلى املغرب توافق وجهات 
النظر بني البلدين بشــــــأن القضايا وامللفات املشتركة وبشرت بتزايد التعاون املشترك بني 

البلدين خاصة في ما يتعلق بأفريقيا ومحاربة اإلرهاب.

انسجام مطلق

«أزمـــة تطاوين قائمة على مصداقية التفاوض. اتحاد الشـــغل لن ينوب الحكومة في التفاوض أخبار
مع معتصمي الكامور وإنما سيقرب وجهات النظر بين الطرفين».

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{الجيـــش الوطنـــي ســـيقدم البراهين واألدلـــة التي تثبت تدخـــالت بعض الـــدول وتعاملها مع 
الجماعات اإلرهابية في ليبيا}.

أحمد املسماري
الناطق الرسمي باسم اجليش الليبي

حديث ماكرون عن مشاريع املغرب 
باريس  اهتمـــام  التنمويـــة يعكس 
بالجهـــود التي تقوم بهـــا الرباط في 

ترسيخ نموذجها التنموي

◄

شكري وكوبلر يؤكدان على محورية اتفاق الصخيرات لحل األزمة الليبية

السبسي يبحث أزمة 
الخليج مع وزير إماراتي

} تونــس - بحث الرئيس التونســـي الباجي 
قائد السبســـي الخميس فـــي قصر قرطاج مع 
اللـــواء فارس محمـــد المزروعـــي، الوزير في 
ديوان الرئاسة لدولة اإلمارات عالقات التعاون 
بين تونس واإلمارات العربية المتحدة وسبل 

دعمها وتطويرها.
التطـــورات  إلـــى  المباحثـــات  وتطّرقـــت 
األخيرة على الساحة الخليجية إذ أكد الرئيس 
قائد السبســـي على أهمية تجـــاوز الخالفات 
القائمـــة عبـــر الحـــوار والتفاهـــم، معربا عن 
اســـتعداد تونس لبذل الجهـــد من أجل تقريب 

وجهات النظر بين الدول الخليجية.
ورغم إعالن تونس الحياد بشأن أزمة دول 
الخليـــج وقطر، إال أنها بـــادرت باتخاذ جملة 
من اإلجـــراءات العاجلة للتحقيق مع جمعيات 
وشخصيات متهمة بدعم اإلرهاب وعلى عالقة 

بقطر.
وقـــررت تونـــس فتح تحقيق شـــامل حول 
تصريحـــات صـــدرت عـــن أحمد المســـماري 
الناطـــق باســـم الجيـــش الليبـــي اتهـــم فيها 
مســـؤوال قطريا بدعم الجماعات اإلرهابية في 

ليبيا بالمال انطالقا من تونس.
ويطالب سياســـيون الســـلطات بالتحقيق 
في مصـــادر تمويل جمعية تونـــس الخيرية، 
المتهمة من قبل  أحد فروع ”قطـــر الخيريـــة“ 

دول عربية بدعم أنشطة إرهابية.



} جــالل آباد (أفغانســتان)  - ســـيطر مقاتلو 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية الذيـــن يتعرضون 
لضغوط مـــن قـــوات أميركيـــة وأفغانية على 
معقـــل جديد في تورا بورا وهي منطقة جبلية 
مليئة بالكهوف على امتداد الحدود األفغانية 

مع باكستان.
وتؤشـــر هـــذه التطورات العســـكرية على 
االنحسار الكبير في نفوذ طالبان في مواجهة 
تنظيمات جهادية أكثـــر تطرفا كتنظيم داعش 
الذي استطاع استمالة عدد كبير من المقاتلين 
الرافضين ألي حوار سياسي مع الحكومة في 

كابول.
واشـــتهرت المنطقـــة الواقعـــة فـــي إقليم 
ننكرهار بأنهـــا كانت معقال ألســـامة بن الدن 
الزعيـــم الراحل لتنظيـــم القاعدة فـــي أواخر 
عـــام 2001 أثناء تحصنه فـــي مواجهة القوات 
األميركية والقـــوات األفغانية المتحالفة معها 

التي أطاحت بحكم حركة طالبان اإلسالمية.
ويقول مسؤولون أفغان إن مقاتلي الدولة 
اإلســـالمية انتزعـــوا الســـيطرة علـــى منطقة 
الكهوف في تورا بورا بعد قتال اســـتمر أياما 

مع طالبان التي كانت تتمركز هناك.
وذكر قائد الشـــرطة في المنطقة شاه والي 
”هـــذه المناطق المحيطـــة بتورا بـــورا كانت 
معقال لطالبـــان لكن مقاتلي داعش ســـيطروا 

عليها أثناء القتال“.
وأقـــر ذبيـــح الله مجاهد المتحدث باســـم 
طالبان بأن مقاتلي الدولة اإلســـالمية تمكنوا 
من السيطرة على عدة قرى، لكنه نفى انتزاعهم 

السيطرة على تورا بورا.
وتعهـــد الجنـــرال جـــون نيكلســـون قائد 
القـــوات األميركيـــة فـــي أفغانســـتان بهزيمة 
الدولـــة اإلســـالمية هـــذا العـــام وفـــي أبريل 
اســـتخدم أكبر قنبلة تقليدية تســـقط في قتال 
الســـتهداف منطقة كهوف يســـتخدمها تنظيم 
الدولة اإلسالمية في منطقة أتشين المجاورة.

وأفـــاد والـــي ”بعد أتشـــين كانـــت داعش 
تبحث عن معقل ثان واآلن حصلت عليه“.

وقال أبوعمر الخرســـاني أحد قادة الدولة 
اإلسالمية في أفغانستان إن مقاتليه سيطروا 
على تورا بورا ويقاتلون كذلك قوات الحكومة 

المدعومة بقوات برية وجوية أميركية.
وأضاف الخرســـاني ”نحـــن في تورا بورا 
لكن هذه ليست النهاية… الخطة هي السيطرة 
على المزيـــد من األراضي مـــن الحكومة ومن 

طالبان“.

ودفع القتال المئات من األســـر إلى الفرار 
من ديارها ويقدر عدد مقاتلي الدولة اإلسالمية 

في المنطقة بالمئات.
وقـــال مســـؤول مـــع القيـــادة العســـكرية 
األميركيـــة فـــي كابـــول إن مســـلحي الدولـــة 
إلى  و“يحاولون اللجوء“  اإلســـالمية ”فارون“ 

منطقة تورا بورا.
وأكد المســـؤول في بيـــان ”أينمـــا كانوا 
فال مالذ آمن لهم في أفغانســـتان… سنواصل 
الســـعي إلـــى هدفنـــا وهـــو هزيمـــة الدولـــة 
اإلسالمية- والية خراسان في أفغانستان هذا 
العام وإنهاء حملتها الوحشـــية ضد الشـــعب 
األفغاني التي تســـتخدم فيها القتل والتعذيب 

والعنف“.
وبدأت القـــوات الحكومية عمليات جديدة 
تســـتهدف داعش لكن يجري تجنيد المزيد من 

المقاتلين أو يعبرون الحدود من باكستان.
وصرح متحدث اسم حكومة إقليم ننكرهار 
”نقتل مقاتال من داعش فيأتي عشرة غيره عبر 

الحدود أو يجندون من هنا“.
وينتشـــر في ننكرهـــار، المتاخمة للحدود 
الباكســـتانية، عدد كبير مـــن متمردي طالبان، 
وأيضا مـــن مقاتلي داعش الذي جعل من هذه 

المنطقة قاعدته الخلفية في أفغانستان.

وتعرضت تورا بـــورا، آخر معقل معروف 
لزعيم تنظيم القاعدة في أفغانســـتان، لقصف 
عنيف في ديســـمبر 2001 من القوات األميركية 

التي كانت أطاحت لتوها نظام طالبان.
وتأتي هـــذه التطـــورات الميدانيـــة فيما 
أقرت اإلدارة ترامب بارتكاب اإلدارات السابقة 
ألخطاء الكبيرة في إدارة الحرب في هذا لبلد.

وتعهـــد وزيـــر الدفـــاع األميركـــي جيمس 
ماتيس األربعاء بـــأن إدارة الرئيس األميركي 
الحالـــي دونالـــد ترامـــب لـــن تكـــرر ”أخطاء 

الماضي“ في أفغانستان.
وقـــال ماتيـــس إن منـــح البيـــت األبيض 
”تفويضا“ إلى البنتاغون لتحديد عدد القوات 
في أفغانســـتان، سيعطي وزارة الدفاع هامش 

تحرك أكبر في إدارة العمليات.
وخالفا للرئيس السابق باراك أوباما الذي 
فرض رقابة على نشـــر أي جنود، منح ترامب 
وزيـــر الدفـــاع الثالثاء صالحيـــة تحديد عدد 

القوات األميركية في أفغانستان.
وقال ماتيس إنه ســـيطرح علـــى الرئيس 
ترامب فـــي األســـابيع المقبلة اســـتراتيجية 
عســـكرية أميركية جديدة خاصة بأفغانستان 
تتضمن تعديال في عديـــد الجنود. ويبلغ عدد 
الجنود األميركيين في افغانســـتان نحو 8400 

جندي. وشـــدد ماتيس في بيان على أن ”هذه 
اإلدارة لـــن تكرر أخطاء الماضـــي“. وتابع ”ال 
يمكننا أن نســـمح بأن تصبح أفغانستان مرة 
أخرى نقطة انطالق لشن هجمات على أرضنا 
أو على حلفائنا“، في إشـــارة إلى اعتداءات 11 

سبتمبر 2001.
وكان ماتيـــس حـــّذر من أن حركـــة طالبان 
تحـــرز تقدما فـــي أفغانســـتان، حيـــث تبنت 
سلســـلة اعتداءات دموية من ضمنها هجمات 
ضـــد قواعـــد مراكـــز عســـكرية، وأن الواليات 
المتحدة ”ال تحقـــق انتصارات“ في هذا البلد 

بعد قرابة 16 عاما على اجتياحه.
والنـــزاع في أفغانســـتان هـــو األطول في 
تاريخ الواليـــات المتحـــدة، إذ تخوض قوات 
حلف شمال األطلســـي التي تقودها الواليات 
المتحـــدة حربا فـــي هذا البلد منـــذ 2001 بعد 

اإلطاحة بنظام طالبان.
ولـــم يعط ماتيس إشـــارة إلى عدد الجنود 
األميركيين اإلضافيين الذين يعتزم إرســـالهم 
الى أفغانستان، لكنه شدد خالل جلسة استماع 
أمام الكونغرس األربعاء على أن االنتصار على 
طالبـــان والحركات المتطرفة األخرى لن يكون 
ممكنـــا إال إذا حصل العســـكريون األميركيون 
علـــى األرض على ”الدعـــم والســـلطات التي 

يحتاجون إليها“.
وتابـــع إن القـــوات األفغانيـــة ”تواصـــل 
المعارك“، رغم الخســـائر التـــي تتكبدها لكن 
”ليـــس بالمســـتوى الـــذي يفتـــرض لـــو كان 
بإمكاننا تقديم الدعم الجوي واالستخباراتي 

الالزم“.
وشـــدد ماتيس على أن االمر ال يتعلق فقط 
بتعزيز القـــوات األميركية بـــل بإعادة تحديد 
”مقاربـــة إقليميـــة“ تتجاوز اإلطار العســـكري 

الصرف.
وتابـــع ماتيس ”علينا األخـــذ في االعتبار 
المشـــاكل المرتبطة بالهند وباكستان وحتى 
إيـــران“، مثيـــرا احتمـــال ”ممارســـة ضغوط 
دبلوماســـية واقتصاديـــة أكبـــر علـــى الدول 

ألفغانستان. المجاورة“ 
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نواز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني

{ســـنطبق قانون مكافحة اإلرهاب بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس، قبل 3 سنوات 

على ألعاب طوكيو األولمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لمنع التطرف}.

شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني

} لنــدن - يصّعـــد الحريق الذي أتى على برج 
غرينفل الســـكني في لندن مـــن الضغوط التي 
تتعرض لها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 

ماي في اآلونة األخيرة.
وطرحت وسائل إعالم أسئلة حول سياسات 
المحافظيـــن في مجال العقارات في الســـنوات 
األخيرة، ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه 
برامج الحزب انتقادات واسعة أدت إلى نتائج 

كارثية في االنتخابات المبكرة.
وكتبت صحيفة الغارديـــان إن الحريق هو 

بمثابة كارثة ”ما كان لها أن تحدث“.
وتابعـــت الصحيفـــة فـــي عـــدد الخميـــس 
”تراكمت االتهامات بشـــأن تجاهـــل التحذيرات 
وبشأن التقصير في تطبيق التوصيات األمنية 

في أحد أغنى أحياء إحدى أغنى مدن العالم“.
كمـــا رأت الصحيفـــة أن هنـــاك تزايدا في 
الدالئـــل علـــى أن الحكومة تعتمـــد على قطاع 
إعمـــار جشـــع و تحـــرم البلديات مـــن األموال 
الالزمـــة وذلـــك من خـــالل انتهاجها سياســـة 
تقشف ”وهذا تصوير واضح للهوة بين الفقراء 
واألغنياء الذين ال تفصلهم عن بعضهم ســـوى 

بضعة شوارع“.
ورأت الصحيفـــة أن بـــرج غرينفـــل يمكـــن 
أن يمثـــل لحظة يرفع فيها شـــعار ”لـــن يتكرر 
ذلك أبـــدا“ وأن يكون بمثابـــة محرك إلجراءات 
حقيقيـــة ضد أزمـــة العقارات ”ولكـــن العواقب 
بعيدة المدى لهذه الكارثة لن تكون ذات أهمية 
بالنســـبة للضحايا الذين يحتاجون مســـاعدة 
فوريـــة ويحتاجون إجابـــات مثلهم مثل جميع 
اآلخريـــن الذين يعيشـــون أيضا فـــي مثل هذه 

التكتالت لألبراج السكنية“.
وحاولت ماي تخفيف االنتقادات الموجهة 
من خالل الدعوة إلى فتح تحقيق شامل وعلني 

في الحريق.
وتم تأكيد وفاة 17 شخصا وهو عدد يتوقع 
أن يرتفـــع حيث قالـــت مفوضة اإلطفـــاء داني 
كوتون  إن ”عددا غير معروف“ من األشـــخاص 
ال يزالون عالقين داخل المبنى وأن العثور على 

أحياء سيكون بمثابة ”معجزة“.
وكان نحـــو 600 شـــخص يقطنـــون بـــرج 
”غرينفـــل تـــاور“، المؤلف مـــن 24 طابقا عندما 

اندلع الحريق في المبنـــى قبيل فجر األربعاء. 
وال تـــزال عائالت بأكملها بيـــن المفقودين بعد 
الحريق الذي اجتاح المبنى وأرغم سكانه على 
مغادرته وسط دخان كثيف على الدرج الوحيد 
المتوفـــر أو القفز مـــن النوافـــذ أو حتى القاء 

أوالدهم في الشارع.
وتتنامـــى األســـئلة بشـــأن الكيفيـــة التي 
انتشـــرت فيهـــا ألســـنة اللهب بهذه الســـرعة، 
حيـــث أحاطـــت النيران بالشـــقق الــــ120 التي 
يتكـــون منها المبنى في ما وصفه قادة اإلطفاء 

بالحريق غير المسبوق.
وفي هـــذا الســـياق، قال زعيـــم المعارضة 
جيريمـــي كوربـــن الـــذي زار البـــرج إن ”هناك 
بشأن  أسئلة صعبة للغاية يجب اإلجابة عنها“ 

سبب وكيفية انتشار الحريق.
وقـــال للمتطوعيـــن فـــي إحـــدى الكنائس 
المحلية ”علينا التوصل إلى ســـبب ذلك. يجب 

أن تظهر الحقيقة وسوف تظهر“.
ويجـــري التركيز على الكســـوة التي غلفت 
بهـــا الجـــدران الخارجيـــة للمبنى اإلســـمنتي 
العائـــد إلى ســـبعينات القـــرن الماضي كجزء 
مـــن عملية تجديد انتهت قبل ســـنة وكلفت 8.7 
ماليين جنيه إســـترليني (11 مليون دوالر، 9.9 

ماليين يورو).
وذكرت هيئة ”بي بي سي“ أن الكسوة كانت 
من البالستيك وأنها تشبه تلك المستخدمة في 
المباني العالية في فرنســـا واإلمارات العربية 
المتحدة وأستراليا التي شهدت حرائق سريعة 

االنتشار.
التي أشـــرفت على  لكن شـــركة ”رايـــدون“ 
عملية الترميم أكدت أن المشـــروع ”مطابق لكل 

األنظمة ذات الشأن“.
وأفـــادت شـــركة ”هارلي فاســـايدس“ التي 
قامت بتركيب األلواح الخارجية لهيئة ”بي بي 
سي“ أنه ”لسنا في الوقت الحالي على علم بأي 
صلة بين الحريق والكسوة الخارجية للبرج“.

ويشـــكل ”غرينفـــل تـــاور“ جزءا مـــن مبان 
ســـكنية تابعة للبلدية في شـــمال كنسينغتون، 
ليـــس بعيدا عـــن حي نوتنغ هيـــل الذي يقطنه 
أثرياء. ويعيش في المنطقة ســـكان من أصول 
مهاجـــرة ولكـــن العديـــد من العائـــالت تعيش 

فيها منذ ســـنوات وتنقل منازلها ذات اإليجار 
المتدني إلى أوالدها.

وروى ســـكان يعيشـــون في المنطقة كيف 
أشعل سكان مصابيح هواتفهم المحمولة للفت 

االنتباه إليهم قبل أن يختفوا داخل شققهم.
وقفز بعض مـــن فقدوا األمل في النجاة من 
النوافـــذ. وقالت ســـميرة العمرانـــي إنها رأت 
امرأة تلقي طفًال من الطابق التاسع أو العاشر 

لرجل التقطه في األسفل.
وجمعـــت 480 ألـــف جنيه اســـترليني على 
اإلنترنـــت من أجـــل مســـاعدة الضحايا حتى 
صبـــاح الخميـــس، في حيـــن تتســـلم المراكز 

المحلية تبرعات من المالبس والطعام.
وظهرت تقارير تقول إن الكسوة الخارجية 
للمبنـــى ســـاعدت على انتشـــار الحريق. وكان 
قـــد ُاضيف إلى عـــدد من مباني لندن كســـوات 

خارجية خالل السنوات الماضية بهدف عزلها 
وتحسين واجهاتها.

ولكن كوســـتاس تســـافداريدس، األســـتاذ 
المشارك في الهندسة اإلنشائية في جامعة ليدز 
حذر من أن ”البعض من المواد المستخدمة في 

الواجهات تزيد مخاطر الحرائق“.
وقـــال إنـــه ”على الرغـــم من أنهـــا مقاومة 
للحريق نظريًا، فإن هذه المواد مقاومة للحرارة 
في معظم األحيان وليـــس للحريق. ولكن حتى 
وإن كانـــت مقاومة للحريق فإن الدخان واللهب 

ينتشران عبر الوصالت“.
وطرحت العديد من األســـئلة بشأن أسباب 
عدم تركيب أنظمـــة رش الماء في البرج والتي 
كان يمكـــن أن توقف انتشـــار اللهـــب أو نظام 
مركزي للتنبيـــه من الدخان كان يمكن أن يوقظ 

السكان النائمين.

ووجهت انتقـــادات كذلك إلى عناصر خدمة 
اإلطفاء الرسمية الذين نصحوا السكان بالبقاء 
في الشـــقق واســـتخدام منشـــفة لمنـــع دخول 

الدخان وانتظار النجدة.
ولم يتمكن رجـــال اإلطفاء من الوصول إلى 
أعلـــى من الطابق الثاني عشـــر من البرج أثناء 
الحريـــق. وذكر ديفيد كولنز الرئيس الســـابق 
إن إدارة المبنى  لجمعية سكان ”غرينفل تاور“ 
لم تصغ إلى مطالب السكان بتحسين إجراءات 
الحماية مـــن الحرائق رغم أن ”90 بالمئة منهم 
وقعوا عريضة بنهاية 2015 يشـــتكون فيها من 
سوء إدارة الشركة التي تتولى صيانة المبنى“.

وأضاف ”لو أن ســـكان حي يقطنه األثرياء 
مثـــل كنســـينغتون أو تشيلســـي عبـــروا عـــن 
المخاوف نفسها لكانت لقيت االهتمام وحلت. 

ولكنها لم تحل هنا“.

[ فتح تحقيق وتساؤالت حول مدى تطبيق معايير السالمة  [ أعداد المفقودين ترشح حصيلة الضحايا لالرتفاع
رئيســــــة الوزراء البريطانية تواجه أزمة أخرى بعد فشلها االنتخابي األخير، بعد األسئلة 
التي طرحت بشــــــأن سياســــــات احملافظني في ميدان العقارات على الرغم من إصدارها 

ألوامر بفتح حتقيق سيكشف مدى االلتزام مبعايير السالمة في املبنى.

ضغوط جديدة على تيريزا ماي بعد حريق لندن

أطالل البرج

تزايد التحديات األميركية في أفغانستان
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داعش يستبق خطط ترامب في أفغانستان بالسيطرة على تورا بورا

} واشنطن – صوت مجلس الشيوخ األميركي 
بأغلبيـــة ســـاحقة اخلميـــس لصالح تشـــريع 
يفـــرض عقوبـــات جديدة على إيران وروســـيا 
ويحدد آلية إلجبار الرئيس دونالد ترامب على 
احلصـــول على موافقة الكونغرس قبل تخفيف 

أي عقوبات قائمة.
وأيد مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو 
التشـــريع بأغلبيـــة 96 عضـــوا مقابـــل إثنني، 
ويحتاج التشـــريع إلى موافقة مجلس النواب 

ثم توقيع ترامب عليه ليصبح قانونا.
ويهـــدف القرار، الذي أقر بدعم واســـع من 
احلزبني اجلمهـــوري والدميقراطي، إلى جعل 
إيران تدفـــع ثمن ”دعمها املســـتمر لإلرهاب“، 
ومعاقبة الرئيس الروسي فالدميير بوتني على 
التدخل في انتخابات الرئاسة األميركية العام 
املاضي، وجعل من الصعب على البيت األبيض 

تخفيف هذه العقوبات.
وقـــال الرئيس الروســـي فالدمييـــر بوتني 
اخلميس خالل لقائه الســـنوي للرد على أسئلة 
املواطنـــني الـــروس إن العقوبـــات األميركيـــة 
اجلديدة املقترح فرضها على روسيا دليل على 

صراع سياسي داخلي في الواليات املتحدة.
وقـــال بوتني إن سياســـة فرض واشـــنطن 
العقوبات على موســـكو بذرائع مختلفة تهدف 

دائما إلى محاولة احتواء روسيا.
وأضاف أن روسيا تأخذ في االعتبار مسلك 
الدول التي تفرض عقوبات على موسكو عندما 

تقرر هي أن تفرض عقوبات على تلك الدول.
وأشـــار بوتني إلى أن روسيا على استعداد 
للعيش مع مثل هذه العقوبات لعقود. وأوضح 
أن القوى الغربية فرضت عقوبات على روسيا 

ألنها تعتبرها منافسا لها.
وبحســـب النص فـــإن كل العقوبـــات التي 
أصدرهـــا الرئيـــس الســـابق بـــاراك أوبامـــا 
مبراســـيم، أصبحت مبوجـــب التعديل اجلديد 

مفروضة بقانون.
ويفـــرض النـــص كذلـــك عقوبـــات جديدة 
أو  على شخصيات روســـية يعتبرها ”فاسدة“ 
”ضالعة في انتهاكات خطيرة حلقوق اإلنسان“ 
أو أنهـــا تـــزود النظام الســـوري بأســـلحة أو 

متورطة في هجمات معلوماتية.
والتدخـــل الروســـي في أوكرانيـــا واألزمة 
الســـورية همـــا مـــن الدوافـــع األخـــرى وراء 
العقوبـــات، باإلضافـــة إلـــى حملـــة القرصنة 

املعلوماتية التي استهدفت االنتخابات.

عقوبات أميركية جديدة 

تستهدف روسيا وإيران

وزير الدفاع األميركي:

لن نسمح ثانية بأن تصبح 

أفغانستان نقطة انطالق 

لشن هجمات على أرضنا 



} برلني - ذات مســـاء أحد األيام من عام 2014 
غادر املواطن السوري علي منزله مبدينة حلب 
في شمال سوريا برفقه ثمانية من أفراد أسرته 
على أمل الهروب من احلرب الدائرة في البالد. 
بعد رحلة استغرقت 15 ساعة التقى بالقرب 
من احلـــدود مع تركيا مبجموعـــة من املهّربني 
طلبوا من كل منهم دفع ألف ليرة ســـورية (4.2 

يورو) ملساعدتهم على عبور احلدود.
دفـــع أفـــراد أســـرة علـــي املـــال املطلـــوب 
وانضمـــوا إلى مجموعة أخرى قوامها عشـــرة 
أفـــراد يقودهـــا املهـــّرب، ضمن قصـــة تكررت 
وستبقى تتكرر، حيث تتدفق موجات من البشر 
احملبطني اليائســـني عبر احلـــدود الدولية كل 

عام.
ووفقا لتقديرات املنظمـــة الدولية للهجرة، 
فإن حصيلة عصابات تهريب البشـــر والهجرة 
غير الشـــرعية في العالم تصل إلى 10 مليارات 
دوالر ســـنويا، فيمـــا يقـــول فرانك الكتســـكو، 
مديـــر مركـــز حتليل بيانـــات الهجـــرة العاملية 
التابع للمنظمة الدوليـــة للهجرة في برلني، إن 

احلصيلة ”قد تكون أكثر من ذلك“.
املفقودين  املهاجريـــن  مشـــروع  وبحســـب 
التابـــع للمنظمة الدولية للهجـــرة، فإن حوالي 
ألفي شـــخص لقوا حتفهـــم أو اختفـــوا أثناء 
الهجرة منذ بداية العام احلالي. وشـــهد البحر 
املتوســـط الـــذي يربط بـــني القـــارة األفريقية 
وأوروبا سقوط أكثر 1300 من هؤالء الضحايا، 
وهو الطريق األخطر واألكثر دموية للمهاجرين 

في العالم.

اليأس ينعش الهجرة غير الشرعية

غالبا ما يكـــون عمالء املهّربني أشـــخاصا 
يهربون من شيء ما، مثل احلرب في سوريا أو 
القمع السياســـي واالعتقال اجلزافي في إيران 
أو االضطهاد الديني في ميامنار وأفغانســـتان 
أو في أغلب األحوال بســـبب صعوبات احلياة 

في الدول الفقيرة.
ومبســـاعدة املهّربني، يخـــوض املهاجرون 
رحالت بالغة اخلطورة ومميتة تتراوح تكلفتها 
بـــني مئات وعدة آالف من الـــدوالرات. وتتوقف 
تكلفة الرحلة على املســـافة والطريق واحلاجة 
إلى وجود مهرب آخر الســـتقبال املهاجرين في 
دول العبور واملقصد، كما يتم وضع مواصفات 

املهاجر في االعتبار.
أن  إلـــى  املتحـــدة  األمم  بيانـــات  وتشـــير 
األســـعار وصلت إلى تســـعة آالف دوالر (8000 
يورو) بالنســـبة إلى األســـرة املكونة من أربعة 

أفراد واملسافرة من العراق إلى اليونان.
وقبل عـــام 2014 كانت الرحالت من شـــمال 
أفريقيـــا إلـــى إيطاليا تشـــمل أســـعارا منطية 
تتغّيـــر وفقا جلنســـية املهاجـــر واخلدمة التي 
يســـتطيع دفع ثمنها. ومنـــذ تطور الصراع في 
ســـوريا، أصبح الالجئون الســـوريون يدفعون 
أســـعارا أعلى من األفارقة القادمني من منطقة 
جنـــوب الصحـــراء األفريقيـــة، وبلغ متوســـط 
الســـعر 20 ألف دوالر (18 ألـــف يورو)، بدال من 
السعر التقليدي الذي كان يبلغ ستة آالف دوالر 

(3500 يورو).
وبينما يساعد الســـعر املرتفع الذي يدفعه 
الســـوريون على ضمان أماكن لهم على ســـطح 
املركـــب وســـترة جنـــاه، إال أنهـــم ال يزالـــون 
باملخاطـــر عبـــر  يواجهـــون رحلـــة محفوفـــة 

املتوسط.

املهربون.. كل حسب مهمته

يقـــول احملققون إن املهّربـــني ميثلون عادة 
جـــزءا من شـــبكات دوليـــة محـــدودة التنظيم 
تعمـــل على نطـــاق جغرافي بالغ االتســـاع، مع 
وجود العبني مســـؤولني عن كل جزء من عملية 
التهريـــب. وتضـــم شـــبكة التهريب كّشـــافني 
يتولون اســـتقطاب العمـــالء ومزّورين يتولون 

مســـؤولية تزوير جوازات الســـفر وشـــهادات 
امليـــالد. وهناك أيضا احلـــراس الذين يتولون 
حراســـة وتأمـــني مجموعات املهاجريـــن أثناء 
مراحل الرحلة. وهناك الســـائقون واملرشـــدون 
الذين يقـــودون املهاجرين عبر احلدود. وهناك 
أيضـــا ضباط حرس احلدود الفاســـدون الذين 
يحصلون على جزء من األرباح مقابل الســـماح 

للمهاجرين بعبور احلدود.
ولكن مثل أي صناعـــة مزدهرة، فإن جتارة 
التهريـــب تنمو وحتقق أرباحا كبيرة، لكن هذه 
األرباح تكون على حســـاب معاناة املهاجرين. 
ويشـــير مراقبون إلـــى تصاعد وتيـــرة العنف 
والقمع الذي ميارســـه املهربون ضد املهاجرين 

غير الشرعيني.
ففـــي وقت ســـابق مـــن العـــام احلالي ذكر 
برنامـــج األمم املتحـــدة للطفولة ”يونســـيف“ 
أن النســـاء واألطفال الذين يفـــرون من مناطق 
الصـــراع والفقر في أفريقيا يتعرضون للضرب 
واالغتصاب والتجويع في مراكز االحتجاز غير 
الرســـمية في ليبيا، والتي تديرها ميليشـــيات 

مسلحة تشارك في جتارة التهريب.
وفـــي طرق التهريب الرئيســـية يتم ســـداد 
مقابـــل التهريب باســـتخدام النظـــام املعروف 
باســـم ”احلوالـــة“، وهـــي طريقة غير رســـمية 
لتحويل األموال تعتمد على الضمان الشـــفهي 
وتقوم بها شبكة كبيرة من الوسطاء املتواجدين 
بشـــكل أساســـي في مناطق الشـــرق األوســـط 

وشمال أفريقيا ومنطقة القرن األفريقي.
واحلقيقـــة أن هـــذه الطريقـــة تـــؤدي إلى 
حتويل األمـــوال دون نقلها فعليا من مكان إلى 
آخر، كما أنهـــا ال تتضمن أي وثائق وال أوراق 
ميكن لســـلطات إنفـــاذ القانـــون تعقبها. وفي 
الوقت نفسه، فإنه يتم أيضا استخدام أساليب 
الدفع النقدي لسداد مستحقات املهّربني، حيث 
تشير اليوروبول وغيرها من املؤسسات املعنية 
إلى احلجم الضخم للتعامالت النقدية العابرة 
للحـــدود. ويتم إعادة ضـــخ أموال املهربني إلى 
االقتصـــاد الرســـمي من خـــالل أنظمة تبييض 

األموال مثل االستثمار العقاري.
ويعاني احملققون في جرائم تهريب البشـــر 
من عدم تعاون املهاجرين معهم، حيث يرفضون 
تقـــدمي أي معلومـــات عـــن األشـــخاص الذين 
دفعـــوا لهم األموال مقابل تهريبهم حتى عندما 
يتعرضون لالســـتغالل أثنـــاء رحالتهم، وذلك 
ألنهم قـــد يحتاجون إلى املهربـــني مرة أخرى، 
إذا ما أرادوا استقدام أقاربهم إلى دولة املهجر 

فيما بعد.

سياسة تدعم الهجرة

قامـــت الكثير من الدول التـــي تواجه تدفق 
املهاجريـــن غير الشـــرعيني والالجئـــني إليها 
والذيـــن يصلون مبســـاعدة أو دون مســـاعدة 
مـــن املهربني بإعـــادة هيكلة جهودهـــا لتأمني 
حدودها. لكن اخلبراء يحذرون صّناع السياسة 
في الدول التي يتدفق عليها املهاجرون بأن هذا 
التعامل ال يؤدي في الواقع إال إلى زيادة حركة 
التهريـــب، وليس كبحهـــا. فكلما زادت صعوبة 
وصـــول الراغبني في الهجرة إلـــى البالد التي 
يريـــدون الســـفر إليهـــا زادت حاجتهـــم إلـــى 

االستعانة باملهّربني للوصول إلى هدفهم.
ويعّد ســـليل شيتي، أمني عام منظمة العفو 
الدولية، من أشد املنتقدين للنهج املتشدد الذي 
اتخذتـــه دول مثل أســـتراليا ضـــد املهاجرين، 
حيث استخدمت قواتها البحرية إلجبار قوارب 
التهريـــب على العودة إلى البحر وإرســـال من 
يتـــم القبض عليهم إلى مراكـــز اعتقال في دول 

أخرى.
ويقول شـــيتي إن دوال عديدة تســـعى إلى 
محاكاة الطريقة األسترالية التي ال تنتهك فقط 
القوانـــني الدولية ومعاهدات حقوق اإلنســـان 
والالجئني وإمنا تغذي صناعة تهريب البشـــر 
التي تقول إنها حتاربها. وأضاف ”بغض النظر 

عن ارتفاع اجلدران احلدودية أو تسليح قوات 
حرس احلدود، فإن الناس الذين ليس لديهم ما 
يخسرونه سيجدون طريقا للهروب من واقعهم 
املزري حتى لو كان هذا يعني املغامرة بحياتهم 

في رحالت خطيرة“.

ما هو الحل

في مايـــو املاضي أصدر فيليبـــو جراندي، 
املفوض السامي لألمم املتحدة، بيانا صحافيا 
تضمن بعـــض اإلحصائيـــات املثيـــرة. فخالل 
يومـــني فقـــط وهمـــا 6 و7 مايـــو املاضـــي عبر 
املتوســـط أكثر من 6 آالف شخص للوصول إلى 

إيطاليا، مات منهم حوالي 70 شخصا.
كان جرانـــدي قـــد انتقـــد في وقت ســـابق 
اجلهود احلكومية لغلق الطرق أمام املهاجرين. 
وقال إن غلق احلدود ليس حال ملشكلة إنسانية. 
ويقول بعـــض املراقبـــني اآلن ”إن ما حدث في 
املتوسط خالل هذين اليومني يؤكد وجهة نظر 

جراندي“.

خـــالل هذيـــن اليومـــني عبـــر اآلالف مـــن 
األشخاص املتوسط من أفريقيا إلى أوروبا رغم 
العملية البحرية التي ينفذها االحتاد األوروبي 
لوقف تهريب البشـــر واملعروفة باسم صوفيا، 
والتـــي مت إطالقها حملاربة تهريب البشـــر في 
البحـــر املتوســـط ووقف تدفـــق املهاجرين إلى 

أوروبا.
وفـــي فبرايـــر املاضي، قـــال قائـــد العملية 
مانليو سكوبيجنو، إن مهمة قواته هي حتديد 
وضبـــط الســـفن غيـــر القانونية التـــي حتمل 
مهربـــني غير شـــرعيني ”وليس إنقـــاذ األرواح 

فـــي البحر“. لكن احلقيقة هي أن عملية صوفيا 
حققت جناحا في إنقاذ األرواح أكثر مما حققته 

في وقف التهريب.
ومنـــذ إطـــالق العمليـــة قبل أكثـــر من عام 
ونصف العام، مت ضبط 101 مهرب والســـيطرة 
على 387 قارب تهريـــب وإنقاذ أكثر من 33 ألف 
مهاجـــر من الغرق في البحر. لكن ســـكوبيجنو 
لديـــه رقم أكثر إثارة وهو أن التقديرات تشـــير 
إلـــى أن الــــ33 ألـــف مهاجر الذيـــن مت إنقاذهم 
ليســـوا إال 13 باملئـــة تقريبا مـــن إجمالي عدد 
األشخاص الذين حاولوا الهجرة عبر املتوسط 

خالل الفترة نفسها.

الخطوة التالية إلى أين

هناك اتفاق عام بني خبراء الهجرة على أن 
املجتمـــع الدولي يخطط ويدير بطريقة ســـيئة 
حـــاالت الرحيل اجلماعي للنـــاس في ظل عالم 
يعاني من الصراعات الطويلة واملتكررة والقمع 

بكل أشكاله والتفاوت االقتصادي الكبير.
ويبـــدو أن الزعمـــاء الوطنيني فـــي العالم 
يتفقون مـــع الدول األعضاء فـــي األمم املتحدة 
على تبنـــي اتفاق عاملي جديـــد حلماية حقوق 
الالجئني واملهاجرين وإنقاذ أرواحهم وتقاسم 
املســـؤولية عـــن التحـــركات الكبيـــرة للبشـــر 
ومحاولـــة إنهاء هذا االنتظار الطويل للكثيرين 

من املهاجرين إلعادة التوطني.
ومـــن املقرر أن تبـــدأ املفاوضـــات من أجل 
التوصل إلى هذا االتفاق في أوائل 2018، حيث 
يقول الكتســـكو املســـؤول في املنظمة الدولية 
للهجرة، إن املفاوضات ستكون ”مناقشة شاقة. 
لكن على األقل املهم أن تبدأ مثل هذه املناقشة“.

وشـــدد جرانـــدي، املفوض الســـامي لألمم 
املتحدة لشـــؤون الالجئني، على ضرورة اتفاق 

العالم على حل مشترك للمشكلة املشتركة. 
وقال جراندي إنه ”ال ميكن حلكومة واحدة 
التعامـــل لوحدها مع املوجات واســـعة النطاق 
لالجئني. التعاون الدولي هو الوسيلة الوحيدة 

للوصول إلى حل“.

[ سياسات الدول المستقبلة تغذي صناعة تهريب البشر  [ المهاجرون من الشرق األوسط يسلكون طريق الموت هربا من الموت
الهجرة غير الشرعية.. التجارة بأوهام الضفة األخرى

شاركت العديد من وكاالت األنباء الدولية من بينها وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ) على مدار 
األشهر املاضية في مشروع استقصائي حول جرائم تهريب البشر على مستوى العالم. 
ويحمل املشروع عنوان ”تسليط الضوء العاملي“، ويهدف إلى توجيه االهتمام إلى صناعة 

الهجرة غير الشرعية التي تقوم على املعاناة اإلنسانية قبل أي شيء آخر.

في 
العمق

«الكوارث الطبيعية واألزمات السياسية أحد أسباب النزوح وإقدام المواطنين على الهجرة غير 
الشرعية، في الفترة االخيرة».

نائلة جبر
 رئيس اللجنة املصرية ملكافحة الهجرة غير الشرعية

«الناس الذين ليس لديهم ما يخســـرونه ســـيجدون طريقا للهروب من واقعهم المزري حتى لو 
كان هذا يعني المغامرة بحياتهم في رحالت خطيرة».

سليل شيتي
أمني عام منظمة العفو الدولية
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 مقامرة على الحياة

املجتمـــع الدولـــي يديـــر بطريقـــة 
الجماعـــي  الرحيـــل  حـــاالت  ســـيئة 
للنـــاس فـــي ظل عالـــم يعانـــي من 

الصراعات والقمع

◄

ميكو جوستافسون

} هلســنكي – يكشـــف اقتفاء أثر األموال 
املرتبطـــة بتهريب اآلالف من األشـــخاص 
خارج العـــراق ارتباطها على نحو متزايد 

باجلماعات اإلرهابية.
ووفرت سنوات احلرب وعدم االستقرار 
أرضـــا خصبة ملهربي البشـــر الذين يتوق 
زبائنهـــم إلـــى مغـــادرة بالدهم يأســـا من 
بنيته التحتية املدمـــرة، عالوة على نقص 
فرص العمـــل وعمليات االبتـــزاز وضعف 

املؤسسات السياسية.
وعلـــى الرغم من تشـــديد الرقابة على 
احلـــدود بني العـــراق وأوروبا مبســـاعدة 
تركيا، وزيادة املقابل املادي الذي يتقاضاه 
املهربـــون، ال يـــزال حمـــاس العديـــد من 
العراقيـــني متقدا للخروج من وطنهم الذي 

مّزقته احلرب.
وعلـــى مر األعـــوام، أصبحـــت جتارة 
تهريـــب العراقيني أكثـــر احترافية، حيث 
ينتهـــي احلال باملال الـــذي يتقاضونه من 
الناس املتلهفة للفرار من بلدانها إلى أيدي 

مجموعات اجلرمية املنظمة واخلطيرة.
ويقـــول حســـني الطائـــي، متخصص 
عراقي في منظمة مبادرة إدارة األزمات، إن 
”مجموعـــات اجلرمية الكبيـــرة واملنظمات 
اإلرهابيـــة لديهـــا بالفعـــل قـــدرات علـــى 
التهريب، حيث يتم ضـــخ أموال التهريب 

إليها“.
ويـــرى جـــاري ليوكـــو، رئيـــس املركز 
األوروبـــي ملكافحة اجلرميـــة املنظمة، أن 
”املنظمـــات التـــي تتعامـــل فـــي التهريب 
تتعامل أيضا في تهريب املخدرات وتزوير 
وتهريـــب  بالبشـــر  واالجتـــار  املنتجـــات 

األسلحة“.
ففي فنلندا العام املاضي، حكم على 11 
شخصا على صلة بعصابة كبيرة لتهريب 
البشر نقلت سّرا أشخاصا من العراق إلى 
الســـويد. واكُتشفت العصابة بعد أن غادر 
قائدهـــا أحمد الشـــماع الســـويد من أجل 
إعطاء تعليمات لشـــركائه في اجلرمية في 

فنلندا.
ووفقـــا ملســـؤولني، فإن الشـــماع كان 
يســـيطر على كل شـــيء في منظمته التي 
متتد لتصـــل إلى العراق، بدءا من شـــراء 
الوثائـــق في الســـويد وترتيبات الســـفر 
في النمســـا وجتنيد املرشحني املناسبني 
فـــي املوصل، فضال عـــن املرافقني وأماكن 
اإلقامة على طـــول الطريق من العراق إلى 

شمال أوروبا.

اقتفاء أثر أموال التهريب 
يقود إلى اإلرهابيني

} احلجم احلقيقي للخســـائر البشـــرية لتجارة تهريب البشـــر أكبر بكثير من األرقام املعلن عنها، وتشـــديد الرقابة على احلدود يعني املزيد من األشخاص الذين يحتاجون إلى من يسهل لهم طريق 
التسلل، حيث يؤكد دمييتريوس بابادمييتريو من معهد سياسات الهجرة في واشنطن إن صناعة التهريب تزدهر نتيجة زيادة الطلب عليها نتيجة تشديد سياسات تأمني احلدود.
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} واشــنطن - رغم أن األزمة الراهنة بني قطر 
من جهة واململكة العربية السعودية واإلمارات 
العربيـــة املتحـــدة والبحرين ومصـــر من جهة 
أخـــرى ليســـت األولى في تاريـــخ دول اخلليج 
العربي، إّال أنهـــا األقوى من حيث صرامة قرار 

املقاطعة واألعمق من حيث تبعاته.
تســـتمد األزمة هـــذه التعقيـــدات من كون 
القـــرار باملقاطعة جاء نتيجة تراكم سياســـات 
ســـنوات طويلـــة، وليـــس وليد اللحظـــة التي 
تدخلت فيها قطر في دول الربيع العربي لـ“دعم 
الدميقراطيـــة“ كما تدعي الدوحة. بســـبب هذه 

التراكمات تعقد الوضع.
وإذا كانت أزمة ســـحب الســـفراء في سنة 
2014 دامت 9 أشـــهر، فإن هذه األزمة مرشـــحة 
لتدوم أكثر إذا ما اســـتمر تعنت قطر ومتسكها 
بسياســـتها التـــي جتـــاوزت حـــدود الطموح 
املشروع لكل دولة إلى إثارة الفتنة وتهديد أمن 

واستقرار دول اجلوار والعالم.

ويشـــير املراقبـــون إلى أن سياســـات قطر 
كانت معروفة وواضحـــة خصوصا محاوالتها 
إزعاج اململكة العربية الســـعودية، التي فضلت 
على مدار السنوات املاضية اتباع سبل احلوار 
واحملافظـــة علـــى متاســـك مجلـــس التعـــاون 
اخلليجـــي واحلـــرص علـــى النظـــر إلـــى قطر 
باعتبارها شـــقيقة صغرى متهورة ستعود إلى 

نطاقها اخلليجي.
لكن، طالت طريق هذه العودة القطرية وكبر 
طموح الشقيقة الصغرى لينتهي األمر بها إلى 

عزلة مع جوارها.

أزمة  التسعينات

ذكـــرت صحيفـــة واشـــنطن تاميـــز أن قطر 
حرصت منذ تســـعينات القـــرن املاضي على أن 
تكـــون مصدر إزعاج دائم جلارتها الســـعودية، 
في مســـعى منها إلـــى إيجاد موطـــئ قدم على 
الساحة الدولية. ويدعم هذا التوجه اخلبير في 
مؤسســـة الدفاع عن الدميقراطية، بواشـــنطن، 
ديفيـــد أنـــدرو وينبرغ، الـــذي يـــرى أن األزمة 
احلاليـــة، التـــي وصفهـــا البعـــض باملفاجئة، 
حدثت نتيجـــة لذلك التاريخ الطويل من التوتر 

في العالقات بني تلك الدول وقطر.
ويعـــود وينبرغ باألزمة إلـــى العام حتديدا 
1990، حـــني تباينـــت وجهات النظـــر بني قطر 
والســـعودية حول اثنني من أخطـــر القوى في 
املنطقة، وهما إيران وجماعة اإلخوان املسلمني.
وعندمـــا احتلـــت القوات العراقيـــة بقيادة 
صدام حســـني الكويت فـــي عـــام 1990، أثارت 
تلـــك اخلطوة مخاوف باقي الـــدول اخلليجية. 
وأرغمت كل منها على اتخاذ مسارات متباينة. 

كمـــا تعرضت الرياض لضغـــوط من قبل رجال 
الديـــن احملليـــني التابعـــني جلماعـــة اإلخوان 
املســـلمني الذيـــن طالبـــوا الريـــاض ببعـــض 
التنازالت السياسية، مبا في ذلك إنهاء ترتيبات 
اململكة مـــع اجليش األميركـــي. وأدى ذلك إلى 
إنهاء الســـعوديني من طرفهم عالقاتهم اجليدة 
التي كانت تربطهم بجماعة اإلخوان املسلمني.

وفي املقابل، اتخذت قطر مســـارا منفصال، 
حيث رأى القطريون فـــي ورقة اإلخوان فرصة 
جلذبهـــم صوبهـــا ومتكينهـــم لتســـتفيد منهم 
الدوحة فـــي مخططاتها اخلارجية الحقا. ومنذ 
ذلك احلني أصبحت قطـــر أقوى مؤيد لإلخوان 

املسلمني في املنطقة.
وفي عـــام 1995، قاد ولي عهد قطر الشـــيخ 
حمـــد بن خليفـــة آل ثاني انقالبـــا أبيض على 
والده، واستولى على احلكم أثناء قضاء األخير 
عطلتـــه فـــي أوروبا. ومنـــذ ذلك الوقـــت زادت 
النزعـــة القطرية العدائية التي تّوجها الشـــيخ 

حمد سنة 1996 بإطالق قناة اجلزيرة.
ومن خالل البحث عن الفضائح والتشـــهير 
بأنظمة احلكم العربية األخرى، استطاعت قطر 
أن تبني قوتها من خالل قناة اجلزيرة، وقدمت 
فرصة ال مثيل لها لإلخوان املســـلمني من خالل 
االســـتضافات املتكررة في برامج البث املباشر 

لبعض اإلسالميني املتطرفني.
وفي عام 2002 استدعت السعودية سفيرها 
لـــدى قطر بعد ظهـــور معارض ســـعودي على 
قنـــاة اجلزيرة القطرية انتقد األســـرة احلاكمة 
في الســـعودية. وخـــالل تلك الفتـــرة، ضاعفت 
قطر من سياســـتها اخلارجية املستقلة، وقدمت 
دعما سياسيا وحتى اقتصاديا إليران والعديد 
مـــن وكالئها، مثـــل حماس وحـــزب الله ونظام 
األســـد في ســـوريا. في الوقت نفسه، أصبحت 
السياسة اخلارجية للمملكة العربية السعودية 
أكثر تقليدية بعد أن تعرضت بني العامني 2003 
و2006 ملوجة من الهجمات الدامية التي شـــنها 

تنظيم القاعدة.
ويشـــير وينبرغ إلـــى أن الفرصة ســـنحت 
أمام قطر حينما قررت واشـــنطن أن تبحث عن 
موقع بديل ”للمركز املشـــترك للعمليات اجلوية 
والفضائية“، ونقلت مقـــر هذه القاعدة اجلوية 
املهمـــة في عـــام 2003 من األراضي الســـعودية 
إلى قاعدة الُعديد في قطر. وأعطت تلك القاعدة 
الدوحـــة قـــدرا مـــن احلصانة ضـــد الضغوط 
األميركيـــة، وقللت إلى حد كبير من اعتماد قطر 

على أي من جيرانها اخلليجيني للدفاع.
بحلـــول عامـــي 2007 و2008، قامت الدوحة 
بإصالح عالقاتها الدبلوماسية مع السعودية، 
مع ظهـــور احتمـــال توجيه الواليـــات املتحدة 
ضربـــة ضد البرنامج النـــووي اإليراني والذي 
ســـيؤدي حتما إلـــى محاولة انتقـــام إيران من 
القـــوات األميركية فـــي قطر. وكنتيجـــة لذلك، 
خففت قناة اجلزيرة من حدة انتقاداتها للمملكة 
العربية السعودية، وعاد السفير السعودي إلى 

قطر مرة أخرى.
فـــور اندالع ثورات الربيع العربي في العام 
2011، ألقت قطـــر ثقلها الكامل ودعمها ملختلف 

حركات اإلخوان املســـلمني، في محاولة لتحدي 
النظام القائـــم، مما أدى إلى إفســـاد العالقات 
بني الرياض والدوحـــة مرة أخرى. وفي مارس 
2014 قامت الدول الثالث الســـعودية واإلمارات 

والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة.
واستمرت تلك األزمة اخلليجية لعدة شهور  
حتى استســـلمت قطر عندما واجهـــت تهديدا 
باملقاطعة البرية واجلوية من قبل الســـعودية. 

وأغلقت اجلزيرة فرع القناة في مصر.
لكـــن، لم تـــف قطـــر بتعهداتهـــا، وواصلت 
لإلســـالميني  دعمهـــا  تنـــه  ولـــم  التحريـــض 
واملتشـــددين. وهـــذا مـــا نوهـــت إليـــه كل من 
السعودية والبحرين واإلمارات في تصريحاتها 

فور قطع عالقاتها مع قطر.
وكما يشير الباحث في معهد كارنغي بيري 
كاماك، إذا ما كانت أســـباب أزمات 2014 و2017 
ُمتشابهة، فإن السياقات اإلقليمية ليست كذلك. 
فحني سحبت الســـعودية واإلمارات والبحرين 
ســـفراءها فـــي العـــام 2014، كان عمـــر العاهل 
الســـعودي الراحل امللك عبدالله  بن عبدالعزيز 
89 سنة ويعاني من املرض. كما كان ثمة شعور 
في كل من اخلليـــج والغرب بأن متيم بن حمد، 
أمير قطر، (33 ســـنة) وتســـنلم العرش مؤخرا، 
رمبـــا يكون أقل عنـــادا من والده، لكـــن اليوم، 
الســـعوديون هـــم الذيـــن لديهـــم قيادة شـــابة 

ديناميكية.

التناقض األميركي

بعد أيام قليلة مـــن إعالن املقاطعة، اتخذت 
األزمة بعدا إقليميا ودوليا بدخول بعض الدول 
على خط الوســـاطة، كل وفـــق أجندته دون أن 
يطرحـــوا حلوال تتعرض لألســـباب التي قادت 

إلى التصعيد.

سجلت الكويت  نشاطا دبلوماسيا ملحوظا 
منذ أول يـــوم من أيام األزمة. لكن وفيما متتلك 
الكويـــت كل مبررات الوســـاطة وهـــي األقرب 
واألقدر على رأب الصدع، تدخلت جهات أخرى، 
من بينها تركيـــا، لتصب الزيت على النار وفق 
املراقبـــني، الذين يـــرون أن قلق أردوغان من أن 
تفتح ملفاته مع اإلسالميني  وراء اختياره لغة 

التصعيد وحتريض قطر.
وأكـــد الرئيس الروســـي فالدمييـــر بوتني 
على ضـــرورة حـــل األزمات باحلوار والســـبل 
الدبلوماسية. وقال الرئيس الفرنسي إميانويل 
ماكرون األربعاء، إنه سيتصل مجددا مبسؤولي 
كل من اململكـــة العربية الســـعودية واإلمارات 

وقطر، لبحث األزمة اخلليجية.
وأضـــاف ماكـــرون، خالل مؤمتـــر صحافي 
عقده مشـــترك فـــي املغرب األربعـــاء، في زيارة 
”عمل وصداقـــة“ ”حول الوضع الراهن واملتوّتر 
فـــي اخلليـــج، أّكدنا مجـــددا أنـــا وامللك محمد 
السادس، رؤيتنا املشتركة التي تفّضل استقرار 
املنطقة (اخلليج) من جهـــة، ومكافحة اإلرهاب 

وجميع أشكال متويله من جهة أخرى“. 
وكان العاهل املغربي امللك محمد الســـادس 
أوفد وزير اخلارجيـــة والتعاون املغربي ناصر 
بوريطة إلى الكويت والسعودية واإلمارات في 
إطار جولة وساطة يقوم بها املغرب حلل األزمة 

اخلليجية.
وفي الوقت الذي مازالـــت الدول األوروبية 
كبريطانيا وفرنســـا وأملانيا وإيطاليا تتحسب 
ألي تبعـــات تتعلق باســـتثمارات قطـــر لديها، 
تصرفـــت دول أخـــرى على الطريقـــة التي دعا 
إليها زعيم حزب احملافظني األســـترالي، كوري 
برناردي، حني قال ”ملاذا نســـمح لقطر بحماية 
أمنها الغذائي عندمـــا تقوض أمننا القومي؟“، 
وذلك في إشـــارة إلى الشـــركة القطرية حصاد 

أســـتراليا، التـــي متلـــك األراضـــي الزراعيـــة 
الرئيسية، مطالبا بضرورة إجبارها على البيع، 
وأعلـــن البنك املركـــزي لتايالنـــد أن صناديق 
االستثمارات اخلارجية التايالندية في قطر قد 

تعود للوطن إذا انتهى أجلها.
وأكدت واشـــنطن على ضرورة احلوار حلل 
األزمـــة، إال أن موقفها شـــابه التناقض. ويقول 
مراقبون أميركيون إن غياب الزعامة األميركية 
فتـــح البـــاب لتنشـــط الدبلوماســـية اإلقليمية 
فـــي محاولـــة التوســـط حلـــل األزمـــة. وميثل 
املوقف األميركي من األزمة املشـــتعلة بني دول 
عربيـــة وقطر عالمة اســـتفهام، بعد أن اظهرت 
تناقضا  األميركيـــني  املســـؤولني  تصريحـــات 

واضحا.
ويشـــير مراقبـــون إلـــى أن كفـــة الواليات 
املتحدة متيل إلـــى دول اخلليج املقاطعة لقطر. 
ويقول بيري كاماك إنـــه نظرا إلى حالة الوهن 
النســـبي التي تعتـــري قطر، ســـتكون عاصفة 
التغريـــدات التي أطلقها ترامب حاســـمة على 
األرجح في حتديد مآالت األمور. ومع أن القيادة 
املركزية األميركية، التي تتوّلى تنفيذ وتنسيق 
معظم عملياتهـــا اجلوية اإلقليمية، من ضمنها 
تلك املوّجهة ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية، في 
قاعـــدة الُعديد اجلوية في قطـــر، أعلنت االثنني 
أنهـــا ”ال تعتـــزم نقـــل مقّرها في قطـــر“، إال أن 
تصريحـــات  ترامب ُتـــحمل حتما إلـــى إمكانية 

تغيير موقع التمركز العسكري األميركي.

   [ وساطات على خط األزمة: اجتهادات شكلية ال تعرض حلوال للمشاكل التي قادت إلى التصعيد

قطر.. إجبار دول المنطقة على خيار المقاطعة

التوتر الذي يطبع العالقات بني اململكة العربية الســــــعودية وجارتها اخلليجية قطر أزمة 
غير مســــــبوقة، لكنها ليســــــت وليدة اليوم، بل تعود لعقود. وفي السابق كان يتم تصريف 
األزمات بني البلدين في عدة ملفات عبر قنوات مختلفة، لكن السياسة القطرية وما تشكله 
من تهديد على األمن اخلليجي عموما جتاوزت حدودها واســــــتوجبت موقفا حازما جتاه 

السياسة اخلارجية لإلمارة الواقعة شرق السعودية.

في 
العمق

«سياســـة قطر الخارجية قامت على أمرين اثنين؛ االنشغال بفرض البالد على الخارطة، والبحث 
عما قد يكون مصدر إزعاج للرياض».

 مارك لينش
باحث في العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن

«دخـــان األزمة بين قطـــر والمملكة العربية الســـعودية واإلمـــارات والبحرين بـــدأ يتبدد. هذه 
العاصفة ستمر بسالم وإلى المزيد من خير مجلس التعاون».

الشيخ سالم العلي الصباح
رئيس احلرس الوطني الكويتي

وساطة لحل األزمة أم لتعقيدها

كوريا الشمالية مشكلة، لكن اإلرهاب البعبع

} منذ دخوله البيت األبيض كرر الرئيس 
األميركي دونالد ترامب بمناسبة أو من 

دونها، أن كوريا الشمالية مشكلة يجب حلها. 
ليس واضحا ما هي الخيارات التي تملكها 
واشنطن، بخالف الخيار العسكري، لتحييد 

الدولة الشيوعية مع أن األخيرة تسلحت منذ 
عقود طويلة بسياسة االعتماد على الذات 

بجانب امتالكها الردع النووي.
سواء كانت الواليات المتحدة جادة أم ال 
في هذه التسوية الخطيرة، وأيا تكن خططها 
في ذلك، فإن الثابت أمام ترامب أن صواريخ 

كوريا الشمالية لن تكون المشكلة الوحيدة 
التي يتوجب حلها بل إنها قد ال تكون ذات 

أولوية مقارنة بباقي المشاكل.
بخالف دورها في حرب الوكالة مع جارتها 

الجنوبية في خمسينات القرن الماضي، 
فإن الدولة الشيوعية المتشددة لم تكن في 

يوم ما العبا محوريا في تحديد السياسات 
الدولية وال رقما مؤثرا في موازين القوى. قد 
يمثل نظام بيونغ يانغ تهديدا لألمن القومي 
األميركي في المحيط الهادي وهو حتى اآلن 
يبرز بمثابة الوريث الشرعي لكابوس بيرل 

هاربر في المنطقة، لكنه مع ذلك ليس مشكلة 
العالم األولى.

يفترض أن أكثر ما يشغل المجتمع الدولي 
في الملف الكوري الشمالي هو إخضاع أكثر 
من 25 مليون نسمة من السكان المحاصرين 

داخل أكبر سجن على وجه األرض محاطا 
بالعسكر وخندق الموت، إلى حياة العبودية 
والترهيب والعزلة المخيفة عن العالم وعن 

حركة التاريخ.
كوريا الشمالية تبدو في حاجة إلى تغيير 
من الداخل، وبخالف ذلك فإن التحرش بهذه 

الدولة التي تضع في سلم أولياتها االبقاء 
على نظام الحكم الشمولي بكل الوسائل 

المتاحة ومهما كلف األمر، أمر فيه مخاطرة 
كبرى على دول شرق آسيا والواليات 

المتحدة. وال تبدو األخيرة مستعدة لحرب 
استنزاف جديدة بعد تجاربها في فيتنام 

وأفغانستان والعراق. هذا بخالف الكلفة غير 
المتوقعة من خطر استخدام األسلحة النووية.

وعلى النقيض من ذلك يحفل العالم 
بأولويات عاجلة ال ترتبط بمصالح أميركية 

فحسب، ولكنها تضع الجميع في خندق واحد 
في مواجهة بعبع اإلرهاب.

تبدو في ذلك قطر مرشحة ألن تكون 
المشكلة األخطر في الوقت الراهن، إذ يتوقف 

الكثير من الملفات الدولية المرتبطة بإنهاء 
أقذر حرب يشهدها الشرق األوسط وتجفيف 

منابع تمويل اإلرهاب العابر للقارات، 
على معالجة مشكلة قطر حاضنة التيارات 

اإلسالمية في العالم.

لقد ظل حتى وقت قريب يسوق للدولة 
القطرية على أنها منصة إطالق لثورات 
الربيع العربي، لكن هذا التسويق بقي 

يتغافل عمدا عن حقيقة ارتباط تلك المنصة 
بهدف تمكين اإلسالميين في ما بعد الثورات، 

عبر األذرع اإلعالمية والتعبئة والجمعيات 
الوهمية والمال واألنشطة االستخباراتية.
ولم يسبق أن ارتبط النشاط الدعائي 

القطري في ما بعد الثورات بالقوميين 
والناصريين أو اليسار الشيوعي، مع أن 

هؤالء تصدروا الصفوف األولى في موجة 
االنتفاضات ضد األنظمة القمعية. على 

العكس من ذلك يبرز الدور القطري بأكثر 
حدة حيثما وجد اإلسالم السياسي وحتى 

دور الدوحة المزعوم في النضال الفلسطيني 
لم يخرج عن هذه المعادلة عبر حركة حماس 

اإلسالمية، ما عمق االنقسام في البيت 
الفلسطيني أكثر فأكثر، بحيث يصعب تمييز 

الحد الفاصل بين نصرة القضية والهدف 
الموجه نحو تمكين االسالميين في غزة. وفي 
النهاية فإن األهم بالنسبة إلى الدوحة هو أن 

يصب هذا في ذاك.
هناك اليوم تغير دراماتيكي يحيط 

بمصير السلطة في قطر. فاالعتقاد الذي ظل 
سائدا بأن ال شيء قد يطال الدولة الصغيرة 

بثرواتها الطاقية الضخمة والقواعد 
العسكرية األجنبية فوق أراضيها، تحول بين 

ليلة وضحاها إلى رعب من المجهول ومما 

يرتب لها مع رجل البيت األبيض الجديد 
والصدامي. فالقول إن اللعبة قد انتهت ال 
يعني سوى تحجيم الدور القطري العابث 
في المنطقة والذي طالما نشط على مرأى 

ومسمع من العالم.
لكن اآلن يحتاج العالم الذي ضاق ذرعا 
باإلرهاب وباتساع رقعة الدمار والتشريد، 
أكثر من أي وقت مضى إلى أن يطوي هذه 
الصفحة بأسرع وقت ممكن، ولكنه يحتاج 

أيضا إلى أن يضع حدا لتكرار المآسي 
االنسانية في سوريا والعراق وليبيا ومناطق 

أخرى من العالم تسير هي بدورها بشكل 
حثيث إلى حافة الهاوية.

فليس بعيدا عن قلب الشرق األوسط 
المتفجر هناك معمعة أخرى تزداد اتساعا 
في اليمن وهي ليست بمعزل عما يدور في 

كواليس الدوحة وطهران، غير أن أخطر من 
الحرب الدائرة هناك بسبب النزاع السياسي، 
تبرز موجة الكوليرا كأكبر تهديد وجودي لما 
تبقى من هذا البلد الفقير. حصد الوباء حتى 

اآلن 100 ألف يمني والرقم مرشح بسرعة 
ليبلغ عتبة الـ300 ألف.

يمثل اليمن المحاذي إلحدى أكثر 
المناطق نشاطا للمالحة البحرية التجارية 
دوليا مشكلة حقيقية للمنطقة وللعالم. لن 
تكون المغانم السياسية من وراء النزاع 

القائم أكثر أهمية من حجم الخسائر 
المتوقعة وتداعياتها المفترضة على دول 
المنطقة والمجتمع الدولي. فانهيار هذا 
البلد قد يفتح الباب على مصراعيه أمام 
عودة أنشطة القراصنة على نطاق أوسع 

في باب المندب فضال عن منح دفعة جديدة 
لتنظيم القاعدة، ما يسمح له بمد أجنحته 

واستقطاب المزيد من اليائسين.
إن إسراع اإلدارة األميركية بالدفع نحو 

حل سياسي أو عسكري سريع وحاسم 
في اليمن أمر ال مناص منه وال يقل أهمية 
عن تسوية باقي الملفات المرتبطة بقطر 
و“داعش“ وسوريا في المنطقة، وفي هذا 
يفترض أن يستخلص العالم الدروس من 

مآسي الحرب السورية والهجرات الجماعية 
عبر قوارب الموت وأال يخاطر أكثر بدفع 
الجميع إلى طريق بلقان جديدة هربا من 

الجحيم.

طارق القيزاني
صحافي تونسي

حتى وقت قريب ظل يسوق لقطر على 
أنها منصة إطالق لثورات الربيع العربي، 

لكن هذا التسويق بقي يتغافل عمدا 
عن حقيقة ارتباط تلك المنصة بهدف 

تمكين اإلسالميين 

ديفيد أندرو وينبرغ:
قطر بنت قوتها من خالل 

تشهير الجزيرة بأنظمة 
الحكم العربية األخرى

كوري برناردي: 
لماذا نسمح لقطر بحماية 

أمنها الغذائي عندما تقوض 
أمننا القومي
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} حزيران أو يونيو شهر كل النكبات 
والهزائم والكوارث. من هزمية ١٩٦٧ التي 

يرفض بعض العرب االعتراف بأنها أّسست 
ملا نشهده اليوم من تفتيت للمنطقة العربية، 

إلى نكبة سيطرة ”حماس“ على قطاع غّزة 
في ٢٠٠٧، إلى ذكرى مرور ثالث سنوات على 

قيام ”احلشد الشعبي“ في العراق. يجمع 
هذا الشهر بني محطات عّدة أسست للحال 

املأساوية التي تسيطر على املشهد اإلقليمي 
السائد في هذه األيام.

ال ميكن االستخفاف بأي شكل بالذكرى 
الثالثة لقيام ”احلشد الشعبي“ مع ما يعنيه 

ذلك من إنهاء ملا بقي من مؤسسات الدولة 
العراقية التي كانت ركيزة من ركائز النظام 
اإلقليمي. أكثر من ذلك، هناك كل ما يؤّكد أن 

العراق صار جزءا من إيران وأن ”احلشد 
الشعبي“ ليس سوى امتداد لـ”احلرس 

الثوري“ اإليراني وألوية تابعة له، متاما 
كـ”حزب الله“ في لبنان أو ”حزب الله“ 

السوري الذي هو قيد التأسيس.
مخيف أن ال يكون هناك إجماع في 

العالم العربي على رفض استيعاب دروس 
من حرب األيام الستة وكأن العرب خرجوا 

منها منتصرين وأن سيناء لم تسترجع 
بالقوة. استرجعت سيناء عبر املفاوضات 

وال شيء غير املفاوضات. رسم األردن حدوده 
النهائية وحمى نفسه عن طريق املفاوضات 

بعدما اكتشف أن هناك قوى عربية تريد 
فرض منظمة التحرير الفلسطينية ممثال 

شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. حسنا، 
صدر عن قمة الرباط في العام ١٩٧٤ قرار 

يؤّكد ذلك. ماذا كانت النتيجة؟ هل سهل ذلك 
استعادة الضّفة الغربية، أي األرض احملتلة، 
أم زادت األمور تعقيدا، نظرا إلى أن الضفة 
كانت حتت السيادة األردنية عندما احتلتها 

إسرائيل مع القدس الشرقية في ١٩٦٧؟ 
كّل ما حصل يتلّخص بأن الضفة الغربية 

انتقلت من أرض محتلة ينطبق عليها القرار 
٢٤٢ الصادر عن مجلس األمن في تشرين 
الثاني – نوفمبر ١٩٦٧ إلى أرض ”متنازع 

عليها“ حسب املفهوم اإلسرائيلي. ألم يكن 
من األفضل ترك األردن، الدولة املعترف بها 

دوليا، يفاوض من أجل استعادة الضفة بدل 
الدخول في متاهات حتويل منظمة التحرير 

الفلسطينية إلى عضو مراقب في األمم 
املتحدة في وقت يعمل الوقت ملصلحة فرض 
إسرائيل أمرا واقعا على األرض الفلسطينية؟

إن عدم فهم النتائج املترتبة على 
هزمية ١٩٦٧ أدى إلى بقاء الضفة الغربية 
حتت االحتالل. لم يكن هناك زعيم عربي، 

من املعنيني مباشرة بحرب ١٩٦٧، غير 
امللك حسني استوعب أن يقول املسؤولون 
اإلسرائيليون مباشرة بعد سقوط القدس 

إن الضفة الغربية واملدينة املقّدسة ”أرض 
محّررة“. كان ملفتا أن إسرائيل رفضت في 

أي وقت أي انسحاب، من أي نوع، من الضّفة 
الغربية ملصلحة األردن على غرار ما حدث 

في سيناء واجلوالن بعد ”حرب أكتوبر“ 
باملفهوم املصري أو ”حرب تشرين“ باملفهوم 

السوري. كانت حجتها أن األردن لم يكن طرفا 
في تلك احلرب، فال حاجة إذن إلى إجراء أي 
”فك ارتباط“ بني اجليوش كما في سيناء أو 

اجلوالن. من سّوق لقرار القّمة العربية الذي 
كّلف منظمة التحرير الفلسطينية استعادة 
الضفة الغربية وحرم اجلانب العربي من 
احلجة القانونية التي في يدهم واملتمثلة 

بالقرار ٢٤٢ الذي في أساسه مبدأ ”األرض في 
مقابل السالم“؟ ثّمة حاجة إلى رواية أخرى 

رّمبا، غير الرواية التي يركز عليها السيد 
عدنان أبوعودة رئيس الديوان امللكي السابق 

في اململكة األردنية الهاشمية. تقول رواية 
أبوعودة، وهو من أصول فلسطينية إن هنري 

كيسينجر، وزير اخلارجية األميركي، سوق 
لالعتراف العربي مبنظمة التحرير ”ممثال 

شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني“. 
ويضيف أنه استخدم في ذلك الرئيس 
املصري الراحل أنور السادات. لكن هناك 

روايات أخرى تؤكد أن كيسينجر فعل ذلك 
عبر الرئيس اجلزائري الراحل هواري 

بومدين الذي كان يكره امللك حسني.
في كّل األحوال، الهزائم تتالحق وجتّر 
إلى كوارث. مثلما لم يكن هناك استيعاب 

عربي لنتائج هزمية ١٩٦٧، وهو ما دفع مصر 
في نهاية املطـاف إلى توقيع معاهدة سالم 

مع إسرائيل في آذار – مارس ١٩٧٩ وإلى 
توصل األردن إلى اتفاق سالم في خريف 

العام ١٩٩٤، بقي العقل العربي في شبه 
غيبوبة في مرحلة ما بعد االحتالل األميركي 

للعراق. 
كان هذا االحتالل في العام ٢٠٠٣ نقطة 

انطالق جديدة للمشروع التوّسعي اإليراني 
الذي ذهب ضحّيته رفيق احلريري في شباط 
– فبراير من العام ٢٠٠٥. استخدم اإليرانيون 

أدواتهم احمللية لتنفيذ جرمية مازال لبنان 
يعاني من آثارها إلى اليوم. كان هناك 

بالطبع غطاء للجرمية وّفره النظام السوري 
الذي كان لديه أيضا حساب يريد تصفيته 

مع رفيق احلريري الذي أعاد لبنان إلى 
اخلريطتني اإلقليمية والدولية.

لعبت إيران دورها في تشجيع انفصال 
غزة عن الضفة الغربية وتكريس االنقسام 

الفلسطيني الذي ال يزال قائما إلى اليوم. ما 
هو مؤسف أّن دولتني من دول املنطقة هما 

تركيا وقطر استثمرتا في ”اإلمارة“ التي 
أنشأها اإلخوان املسلمون، بالتعاون مع 

إيران، في غّزة. 
هل من كارثة على الصعيد الفلسطيني 
أكبر من هذا االستثمار الذي ال يوجد من 

يصفق له وسيجني ثماره سوى إسرائيل؟ 
ماذا بعد هذا االستثمار اإليراني، الذي لقي 

تشجيعا تركيا وقطريا، غير تلبية ملطامح 
إسرائيل التي تتمنى أن يكون مسّلحو 

”حماس“ بأقنعتهم وصواريخها املضحكة 
املبكية واجهة الشعب الفلسطيني؟

كان طبيعيا أن تصل األمور في العراق 
إلى ما وصلت إليه، أي إلى نكبة حقيقية 

يجّسدها ”احلشد الشعبي“. وصلت األمور 
إلى إحياء الذكرى الثالثة لقيام ”احلشد 
الشعبي“ بوجود السفير اإليراني إيرج 

مسجدي وغياب رئيس الوزراء حيدر 
العبادي. تبني بكل بساطة أن السفير 

اإليراني الذي كان مستشارا سابقا لقاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في ”احلرس 

الثوري“ اإليراني هو احلاكم الفعلي للعراق. 

إنه عمليا قائد ٦٧ ميليشيا شيعية عراقية 
يضّمها ”احلشد الشعبي“. تسيطر هذه 
امليليشيات على أجزاء من أرض العراق 

وتنفذ عمليات تطهير ذات طابع مذهبي حيث 
تدعو احلاجة إلى ذلك.

غدا أو بعده، ستنتصر هذه امليليشيات 
اإلرهابي في املوصل،  على تنظيم ”داعش“ 

سيكون السؤال ما هي الوجهة املقبلة 
لـ”احلشد الشعبي“ الذي ليس سوى أداة 

إيرانية تستخدم في خدمة مشروع واضح 
املعالم؟

ولدت هزمية ١٩٦٧ مجموعة كبيرة من 
الهزائم، مبا في ذلك السكوت العربي على 

ما فعله املسلحون الفلسطينيون ومن ورثهم 
على األرض، بعد العام ١٩٨٢، في لبنان… 

وصوال إلى السكوت على انقالب ”حماس“ 
في غزة وقيام ”احلشد الشعبي“ في العراق. 

هل يتوقف زحف الهزائم والنكبات التي 
خرجت من رحم الهزمية الكبرى يوما؟

من هزيمة 67.. إلى نكبتي غزة و{الحشد الشعبي}

{يركز صناع القرار في واشنطن على الدور الذي قد تؤديه قوات الحشد الشعبي المدعومة من 

طهران في إطار الجهود اإليرانية إلعادة تشكيل أجزاء من المنطقة على صورتها الخاصة}.

مايكل ناتس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{القضاء على داعش أصبح قاب قوسين أو أدنى، وما يهمنا مرحلة ما بعد القضاء على التنظيم، 

فمن المهم كيفية تحصين المجتمع العراقي من األفكار المتطرفة واإلرهاب}.

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

} بعض املداخالت والتصريحات السياسية 
ملسـؤولني كبـار في دوائر اتخـاذ القرار 
تصلـح ألن تكـون وثيقة تـاريخية منهـا 

يعتبـر املخطئ ويترّسخ امليثاقي ويستفيق 
الغافل.

تصريح رئيس الوزراء القطري السابق 
 “PBS” حمد بن جاسم للقناة األميركية

العمومية يتنّزل في هذا اإلطار املرجعّي، 
فقائد الدبلوماسية القطرية لزهاء عشرين 
عاما كشف حقائق تاريخية متّثل براهني 

دامغة على حقيقة الدور القطري في منطقة 
الشرق األوسط.

ذلك أّنه في خضم سعيه إلى التقّرب من 
اإلدارة األميركية اجلديدة وبحثا عن هوة في 
جسم التحالف الرباعي ضد الدوحة واملدعوم 

من واشنطن، أسقط بن جاسم القناع 
السياسي عن الدوحة وبرهن على مصداقّية 
ما ذهبت إليه العديد من القراءات السياسية 

في املنطقة العربية بأّن قطر ليست سوى 
وكيل وعاصمة وظيفّية للواليات املتحدة 

األميركية.
أسقط بن جاسم كافة املقوالت السياسية 

والدعائية التي يرّوج لها اإلخوان وإخوان 
اإلخوان، بأن وقوف الدوحة مع حماس 

دفاعا عن القضية الفلسطينية أثار حفيظة 
”املعتدلني“، وبالتالي كانت املقاطعة التي 

واجهتها الدوحة ووجهتها احلقيقية القضية 
الفلسطينية.

أكد بن جاسم أن قطر كانت وراء الزج 
بحركة حماس في انتخابات ٢٠٠٥ بطلب 

رسمي من الواليات املتحدة الساعية وقتها 
إلى خلق رديف سياسي حلركة فتح، يسمح ال 
فقط بابتزاز احلركة لتقدمي تنازالت تاريخية 

جديدة وإمنا أيضا بإدخال حماس بيت 

الطاعة وإسقاط محاذيرها ومحظوراتها 
الواحدة تلو األخرى.

هو التطبيع الناعم كما سطرته واشنطن 
ورسمته تل أبيب وتكفلت الدوحة بتسريبه 

حلركة حماس على خطوات مدروسة، 
تبدأ من املشاركة في االنتخابات البلدية 

والتشريعية في ٢٠٠٥ وفق مقتضيات 
أوسلو وحّل الدولتني، ومتر بصياغة وثيقة 

سياسية جديدة فيها مالمح القبول بدولة 
فلسطينية على نصـف اجلغـرافيا وربع 

التاريخ، وتنتهي عند مصافحة تاريخية بني 
إرهابي األمس الفلسطيني وحمامة السالم 

اإلسرائيلي.
وكما يذهب بطل املأساة اإلغريقية إلى 

حتفه مدفوعا بسراب الغد وإغراءات األقارب 
ومنطق القضاء، ارحتلت حماس من اخلنادق 

إلى الفنادق، ومن رسملة الوحدة الوطنية 
إلى مأسسة االنفصال واالنقسام، ومن 

فلسطني التاريخية من النهر إلى البحر إلى 
قطاع غزة، من املعبر إلى املعابر.

منذ ٢٠٠٥ وحماس تقّدم التنازالت 
السيـاسية واملبدئية وامليثاقية، قبلت في 

٢٠٠٦ املشاركة في حكومة وحدة فلسطينية 
برئاسة إسماعيل هنية يؤكد نصها 

التأسيسي بأنها حكومة تعكس االتفاقيات 
املوقعة مع إسرائيل وال تريد التصعيد مع 

تل أبيب.
قبلت احلركة بعناوين مزايدتها 

السياسية على فتح، قبوال باالحتالل 
وانضواء صلب التسّول الرسمي من الرباعية 

الدولية، روسيا واالحتاد األوروبي واألمم 
املتحدة والواليات املتحدة.

رضيت حماس في االنقالب العسكري ضد 
منظمة التحرير الفلسطينية والذي نعيش 

هذه األيام ذكراه العاشرة، بتحويل قطاع غزة 
من جغرافيا احلد األدنى للدولة الفلسطينية 
مبنطق التاريخ إلى جغرافيا احلد األقصى 

للدولة الناقصة مبنطق األيديولوجيا 
والدمياغوجيا.

وإبان سنوات الربيع العربي، باتت 
حماس الذراع الفلسطينية العسكرية 

والسياسية والدعائية لسياسات الدوحة 
في سوريا، وانخرطت مرة ثانية في حبال 

اإلغواء القطري باملشروعية الوطنية وبالدعم 
اإلقليمي والدولي حتت عنوان ”اإلخوان في 

كّل مكان“.
تؤّكد مصادر من داخل دمشق وخارجها 

أن حماس سّهلت دخول اجلماعات التكفيرية 
على غرار جبهة النصرة وتنظيم داعش إلى 

مخيم اليرموك، ساعات قليلة بعد خروج 
القيادات السياسية نحو الدوحة، وأن 

احلركة كانت ضالعة بشكل من األشكال في 
دعم وتدريب بعض اجلماعات اإلرهابية 

القريبة من اإلخوان على غرار شباب 
الهدى ولواء احلبيب املصطفى وكتيبة 

أبوهارون املتمركزة في جوبر ومشروع أمة 
وابن تيمية واألجناد في درعا، إضافة إلى 

املشاركة الفاعلة في تأسيس كتيبة عبدالله 
عزام وكتيبة أكناف بيت املقدس في مخيم 

اليرموك.
وفي كل خطوة من اخلطوات السياسية 

والعسكرية كانت حماس تستنزف عمقها 
االستراتيجي وتستهدف مناقبية توحيد 

البوصلة وحتديد البندقية ضد الكيان 
الصهيوني.

ومثل املقامر الغبّي الذي يدفعه صاحبه 
الشقي للمغامرة بكل رصيده املالي ومبتابعة 

املقامرة إلى اآلخر، إدراكا منه بأّن األخير 
سيصبح رهينة لديه بعد طول اقتراض 

وكثير من املراهنة اخلاسرة، كانت حماس 
الدوحة تنقلب مرة على  مدفوعة بـ”نصائح“ 
احلاضنني والداعمني زمن الالمأوى وتغامر 
بوضع كل بيضها في سلة اإلخوان في مصر 

وليبيا وتونس وسوريا.
وفي الوقت الذي صارت احلركة على 

حافة اإلفالس السياسي واملادي واجلغرافي، 
دفعت حماس بوثيقة سياسية جديدة 

عنوانها ”نصف اعتراف بإسرائيل نصف 
تخّل عن املقاومة العسكرية“، وقوامها أيضا 
شطب فصل ”شطب إسرائيل من اجلغرافيا“.

هكذا هي الوظيفية القطرية حلساب 
الواليات املتحدة على حساب القضية 

الفلسطينية، كما اعترف بها مهندس التطبيع 
الناعم وحتويل املقاومات إلى مقاوالت. 

أما أخطاؤه في سوريا وليبيا وباقي 
اجلغرافيا العربية فتحتاج إلى وقفات عديدة 

واستنتاجات كثيرة.

عن الوظيفية القطرية لصالح واشنطن

إبان سنوات الربيع العربي باتت حماس 

الذراع الفلسطينية العسكرية 

والسياسية والدعائية لسياسات 

الدوحة في سوريا، وانخرطت في حبال 

اإلغواء القطري بالمشروعية الوطنية 

وبالدعم اإلقليمي والدولي تحت عنوان 

اإلخوان في كل مكان 

قطر كانت وراء الزج بحركة حماس 

في انتخابات 2005 بطلب رسمي من 

الواليات المتحدة الساعية وقتها إلى 

خلق رديف سياسي لحركة فتح

مخيف أن ال يكون هناك إجماع في 

العالم العربي على رفض استيعاب 

دروس من حرب األيام الستة وكأن 

العرب خرجوا منها منتصرين وأن 

سيناء لم تسترجع بالقوة

هزيمة 1967 ولدت مجموعة كبيرة من 

الهزائم، بما في ذلك السكوت العربي 

على ما فعله المسلحون الفلسطينيون 

ومن ورثهم على األرض بعد عام 

1982، في لبنان، وصوال إلى السكوت 

على انقالب حماس في غزة وقيام 

الحشد الشعبي في العراق

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني
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آراء
} ال ميلك رئيس إقليم كردستان في العراق 
مسعود البارزاني معطيات تاريخية جديدة 

تتيح له حتقيق حلم األكراد باالستقالل 
وإقامة دولتهم القومية. يستنتج الرجل 

ارتباك الدول من حوله على نحو يزّين له 
األمر بصفته فرصة لتمرير محّرم لم تدرجه 

اتفاقات سايكس بيكو الشهيرة منذ أكثر 
من قرن. ومع ذلك فإن املناورة التي يقودها 

إلجراء استفتاء حول انفصال إقليم كردستان 
عن العراق، في ٢٥ سبتمبر املقبل، تطرح 
أسئلة كثيرة حول التوقيت أوال، وحول 
املرامي احلقيقية ثانيا، وحول الوظيفة 

التي يلعبها هذا االستحقاق داخل الورش 
الغامضة اجلارية في املنطقة ثالثا.

وإذا ما جرى ذلك االستفتاء الذي ”ال 
رجعة عنه“، حسب هوشيار زيباري وزير 

خارجية ومالية العراق سابقا ورئيس الهيئة 
املشرفة على االستفتاء حاليا، فإن نتيجته 

معروفة في إظهار تْوق أكراد العراق للعيش 
ضمن كيان كردي الشكل واملضمون، ولن 

يكون في األمر مفاجأة كبرى. لكن السؤال 
األهم هو ماذا بعد هذا االستفتاء، والذي 

في آلياته وحيثياته وظروفه لن يكون ملزما 
لبغداد، ولن تهتم له الدول اإلقليمية املعنية 
بهذا الشأن، وال يحمل أي مسّوغ دستوري 
وقانوني يجعله يحظى باعتراف وشرعية 

دوليني.
أثارت نيكوال ستيرجن رئيسة وزراء 
أسكتلندا إثر االستفتاء البريطاني على 

اخلروج من االحتاد األوروبي مسألة طلب 
إجراء استفتاء جديد ُيخرج أسكتلندا من 
اململكة املتحدة. لم توافق رئيسة الوزراء 

البريطانية تيريزا ماي على ذلك واعتبرت 
توقيته ”غير مناسب“. وفي رفض حكومة 

لندن للطلب األسكتلندي ما يجعل أي 
استفتاء في اسكتلندا دون غطاء من احلكومة 

املركزية تفصيال محليا يشبه الفعاليات 
الفلكلورية، وال ميكن أن يكون لنتائجه وقع 

ملزم كذلك الذي جرى (١٨ سبتمبر) عام ٢٠١٤ 
برعاية حكومة ديفيد كاميرون والذي انتهى 

إلى رفض األسكتلنديني لالستقالل.
تذهب أربيل إلى خيار االستفتاء دون 

موافقة حكومة بغداد. تتعذر املنابر القريبة 
من البارزاني بإثارة املادة ١٤٠ من الدستور 

حول مسألة االستفتاء على ”املناطق املتنازع 
عليها“. وترّد املنابر في بغداد أن إقليم 

كردستان ليس منطقة متنازع عليها وال نزاع 
حول محافظات دهوك وأربيل والسليمانية. 

وبني ذلك اجلدل الدستوري البيزنطي يتسّرب 
التصدع الذي يدفع األكراد الشتهاء الدولة 
املستقلة ترياقا ملخاض عسير لم تستطع 

الصيغة الفيدرالية لعراق ما بعد عام ٢٠٠٣ أن 
تنهي أعراضه.

كل األحزاب الكردية ما عدا حركة التغيير 
واجلماعة اإلسالمية (اللذين يطالبان بتفعيل 
البرملان الكردي قبل الكالم عن أي استفتاء) 

أجمعت على الذهاب مذهب مسعود البارزاني 
في إجراء استفتاء اخلريف املقبل. تتباين 

تلك األحزاب في ما بينها وقد تتناقض 
مع احلزبني الكرديني الكبيرين، احلزب 

الدميقراطي الكردستاني واالحتاد الوطني 
الكردستاني، على ملفات عديدة، لكنها مّتفقة 

على ملف االستقالل كهدف ال بد أن يحققه 
األكراد.

وتشمل الدعوة إلى إجراء االستفتاء 
األكراد داخل اإلقليم وأولئك خارج اإلقليم، ال 
سيما في املناطق املتنازع عليها، وخصوصا 

مدينة كركوك. وفي ذلـك أن البارزاني 
وصحبه ميّسون محرمات متعددة في سعي 
إلطالق ورشة كبرى، تتعلق مببدأ االستقالل 
وحدود الدولة العتيدة. ولئن ترفض بغداد 

توفير تغطية دستـورية الستفتاء قررته 
أربيل، فإن هذا االستفتاء نفسه تعوزه آلية 

قانونية من داخل البرملان نفسه، وهو برملان 
يعطله البارزاني وفق اتهامات خصومه، 

خصوصا بعد منع رئيس البرملان، يوسف 
محمد، من دخول عاصمة اإلقليم إثر 

مواجهات بني حركة التغيير، التي ينتمي 
لها رئيس ذلك البرملان، وحزب البارزاني، 

أسفرت عن حرق بعض مكاتب هذا احلزب 
في السليمانية عام ٢٠١٥، عن أزمة شرعية 

للبارزاني نفسه بعد انتهاء واليته على 
رئيس اإلقليم منذ عامني.

في عهد الرئيس العراقي الراحل صدام 
حسني، وفيما كان األكراد يتحّصنون داخل 

منطقتهم اآلمنة التي رسمها لهم قرار مجلس 
األمن رقم ٦٨٨ عام ١٩٩١، خرج رئيس االحتاد 
الوطني الكردستاني جالل طالباني بتصريح 
شهير في رد على سؤال حول مشاريع األكراد 

االنفصالية. قال الرجل إذا ما قامت دولة 
في العراق بنظام دميقراطي تعددي يضمن 
احلريات للجميع، فأنا ال أريد أن أكون إال 

مواطنا عاديا داخل الدولة العراقية. لم يكن 
الرجل آنذاك ينتظر غزوا للعراق وال سقوطا 

لنظام بغداد.
ينطلق تْوق األكراد الراهن إلنشاء 

دولتهم املستقلة على قاعدة فشل املنظومة 
السياسية والدستورية لنظام احلكم احلالي 

في العراق في إقناعهم، كما إقناع مكونات 
أخرى باالنتماء إلى هذا البلد كخيار نهائي 
وضمن حدود نهائية. استبطن دستور عام 

٢٠٠٥ نزوعا نحو التفكك من خالل إقامة نظام 
فيدرالي حتّول بالنسبة لألكراد إلى نظام 

كنفدرالي، فيما فتحت املواد املبيحة لقيام 
األقاليم الباب واسعا أمام خرائط تفتيت 

محتملة ُمقّننة. عجزت التوليفة الدستورية، 
التي تواطأ األكراد أنفسهم في طبخها، في 

إيجاد حلول ملسألة تقاسم السلطة والثروة، 
وتوفير عالقة صحية بني حكومة املركز 
وحكومة اإلقليم، والوصول إلى توزيع 

عادل للميزانية وتنظيم عالقة البيشمركة 
باملنظومة الدفاعية للعراق.

بيد أن الشكوى الكردية تنسحب على 
مكونات العراق األخرى، وقد ال ميكن مقارنة 

حّدتها مع مظلوميات أخرى، ال سيما لدى 
املكّون السني الذي ما فتئ يعتبر أن الهيمنة 

اإليرانية على حكومة وبغداد مسؤولة عن 
تهميشه من جهة، ومنع البلد من استعادة 
عافيته ووحدته ومناعته من جهة أخرى. 
ورغم أن بعض احملافظات السنية أثارت 

مسألة املطالبة بتحويلها إلى أقاليم حتظى 
بشكل من أشكال احلكم الذاتي، إال أن قاعدة 
الصراع الداخلي تتأسس على ثوابت وحدة 

البالد وسالمة حدودها الدولية. وبالتالي 
فإن خيار أربيل ال يّتسق مع قواعد الصراع 

الداخلي وينزع نحو أجندات ما فوق عراقية 
خطيرة.

تعمل أملانيا وسويسرا والواليات املتحدة 
وبريطانيا ودول أخرى وفق أشكال مختلفة 
للنظام الفيدرالي. غير أن منظومة قانونية 
دستورية تنظم عالقة املكونات االجتماعية 

والثقافية واجلغرافية على النحو الذي يحمل 
االستقرار واالنسجام إلى النسيج الوطني 

العام لهذه الدول. واملشكلة في العراق ال 
تكمن في تلك التعددية الطائفية والقومية 
التي ُتلصق بها خطيئة التصدع منذ عام 
٢٠٠٣، بل إلى وصفة دستورية أوحى بها 

احملتل األميركي آنذاك وباركتها أحزاب األمر 

الواقع في عصر السطوة التي متارسها 
طهران على البلد ومنابره، وأن احلكمة تكمن 

في إيجاد الوصفة املناسبة وليس اخلروج 
عنها واحلرد من الشركاء داخلها.

يعتبر األكراد أن سقوط املوصل املريب 
في يد تنظيم داعش أقام دليال آخر على 

عجز الدولة العراقية عن حماية مواطني هذا 
البلد. استنتج األكراد بسهولة أن حماية 

إقليمهم وصون حضورهم منوطان بقوات 
البيشمركة دون غيرها، وتعتمدان على شبكة 
العالقات السياسية والعسكرية التي تقيمها 

حكومة اإلقليم ورئيسه مع العالم. وإذا ما 
استقال العراق من دوره في تأمني سقف 

لألكراد يتظللون به ومن وظيفته في توفير 
إمكانات الدفاع عنهم وتقدمي ضمانات حتمي 

ثرواتهم، فإن استفتاء اخلريف يستهدف 
االستقالة من العراق البلد والعودة إلى ”بيت 

كردي مستقل“.
لن توافق بغداد ولن توافق طهران وأنقرة 

على مغامرة البارزاني ”احملسوبة“. ال شيء 
في هذا العالم يوحي بأن العواصم الدولية 
جاهزة إلجراء هذه اجلراحة التاريخية في 

حدود العراق لكن ال شيء في هذا العالم 
املتحّول بسريالية يوحي باستحالة ذلك. 
تعتبر واشنطن االستفتاء تهديدا للحرب 

ضد داعش، فيما ال يبدو أن موسكو جاهزة 
لالستغراق في خرائط تعيد رسم مشهد 

املنطقة من جديد. يعرف مسعود البارزاني 
ذلك جيدا، وتسّوق أجواؤه احمليطة أن 

االستفتاء ال يعني االستقالل الفوري، بل إن 
األمر يستغرق كثيرا من الوقت وكثيرا من 
املفاوضات اإلقليمية والدولية، وأن األمر 

هو حتقيق حلق الشعب الكردي في تقرير 
مصيره.

ال شيء مينع األكراد قانونيا وأخالقيا 
من ممارسة حقهم الكامل في تقرير املصير 

وفق ما تسمح به القوانني األممية. لكن ذلك 
احلق ال يقيم الدول وال يرسم احلدود، فذلك 

دونه اعتراف دولي ورضا أممي ال يتوفر 
في الوقت احلاضر على األقل. قد يبدو أن 

البارزاني يهرب من أزمة شرعيته الداخلية 
باجتاه دغدغة مشاعر األكراد القومية 

القدمية. وقد يبدو أن الرجل يستوحي من 
مناطق سوريا اآلمنة عبق تقسيم قد تصل 

مفاعيله إلى العراق. في األمر مقامرة جديدة 
لطاملا خسرها األكراد في ألعاب سابقة.

هل بات مسموحا استقالل األكراد عن العراق؟

{خطة سلطات إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء على االستقالل عن العراق غير مسؤولة. 

ألن إضافة مشكلة أخرى إلى المنطقة المتوترة أصال ليس أمرا صائبا}.

بن علي يلدرم
رئيس الوزراء التركي

{ستســـمعون الناس يقولون إننا مع وحدة العراق وســـالمة أراضيه وإننا نريد الحوار بين بغداد 

وأربيل. نفهم كل ذلك. نحن ال نتحدث عن االستقالل. نحن نتحدث عن استفتاء}.
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} ليس ثمة من خطأ في العنوان، فهذا الفخ 
وقعنا فيه منذ ست سنوات خلت، حيث زعم 
وقتها من احتكروا قيادة إسقاط النظام في 

ليبيا احلقيقة واملعرفة، ووظفوا مبهارة 
الشعارات الدينية لنسقط في الفخ بإرادتنا، 
فمثلهم كمثل الشيطان إذ قال لإلنسان اكفر 
فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله 

رب العاملني.
ففي العشرين من شهر رمضان املبارك 
املوافق للعشرين من أغسطس ٢٠١١، صحا 
الليبيون على دعاية تبني بعد فوات األوان 

أنها صيغت خارج احلدود، مفادها أن 
طرابلس ستتحرر من الطاغية في ذكرى فتح 

مكة، في توافق يشبه توافق شهر القرآن 
بشهر القيصر الروماني أغسطس الذي أحاط 

مناطق نفوذه مبنطقة عازلة من العمالء، 
وهلل املهللون وأنا منهم لهذا الشعار البراق، 
فقد ركزنا وقتها النظر وحصرنا التفكير في 
جانب واحد من القصة وهو ما تعلمناه من 

السيرة النبوية العطرة، حيث فتح مكة رمزية 
لعهد جديد وبداية جديدة تعني العفو العام، 

ال منتصر وال مهزوم، وال غالب وال مغلوب، 
شعاره ال انتقام، ال شماتة، ال مصادرة 

لألموال اخلاصة، ال انتهاك للحرمات، ال 
غنائم، ال سبايا، ال نهب للممتلكات العامة، ال 
استيفاء للحقوق بالذات، ال افتراء، ال سجون 

سرية، ال مساومات رخيصة، ال عقوبة دون 
جرمية وال إدانة دون محاكمة عادلة نزيهة، ال 
تهجير، ال تشريد، ال تزر وازرة وزر أخرى، ال 

عقوبات جماعية، ال حصار، ال جتويع، ال قهر، 
ال ظلم، ال إذالل، ال وال وال.

مرت السنون بطيئة كئيبة لنكتشف 
وكعادتنا دوما أن ما حدث يومها كان ”فخ 

مكة“ وقعنا فيه وأوقعنا البلد، لنشهد فصوال 
من املآسي سودت صفحات التاريخ بعد أن 
سودت أيامنا، وبدال من تغيير وضع الناس 

لألفضل أصبح املاضي بكل مآسيه وخطاياه 
هو األفضل.

جلسة قصيرة لبضع دقائق تصفح 
خاللها موقع التاريخ السمعي البصري 

”يوتيوب“ وضع اسم ليبيا على محرك البحث 
اخلاص به، وستطالع فظائع وبشاعات لن 
تقوى على االستمرار في مشاهدتها، فهذا 
شاب يتم طهيه في قدر مغلي، وذاك حترق 

حليته، وثالث تفعل به األفاعيل، وتلك املدينة 
تقصف باجلراد، ونسوة يستعطفن وحوشا 

جتردت من كل قيمة ”حرام عليكم عندكم 
واليا“، وأطفال بال طفولة، وجثث بال رؤوس، 

وعائالت هائمة يوم الوقوف بعرفة يوم 

املرحمة على وجهها في العراء هربا من سكني 
األخ واجلار وابن العم والصهر. رعب هنا، 

وخوف هناك، وصدمة هنالك.
صدقوني أشعر بتقزز وأنا استحضر كل 

هذا، متسائال فكيف سيرانا من سيأتي بعدنا؟ 
ومباذا سنبرر له كل هذه البشاعة؟ فما من 

شماعة ميكننا أن نعلق عليها ما آل إليه حال 
البالد والعباد.

في رأيي إن شعار ”فتح مكة“ مثال جيد 
لتباين كيف يتم توظيف الدين والشعارات 
الدينية لتحقيق مآرب دنيوية دنية، وألننا 

خريجو مدارس التلقني، نسمع ونطيع دومنا 
تفكير، تربينا على أن عصا الشيخ من اجلنة، 
والسؤال رجس من عمل الشيطان، والتفكير 
شك والشك مناقض لإلميان، وقعنا في الفخ، 

وحتى عندما اكتشفنا أننا ُخدعنا منعنا 
كبرياء زائف واخلشية من الشماتة أن ننهي 

اللعبة مبكرا، وقررنا الهروب إلى األمام 
متعامني على حقيقة أننا نسير إلى الوراء.

لقد خرج علينا وقتها الشيوخ والعلماء 
احملصنني بقولهم- ال قول الله- أن حلومهم 
مسمومة، ومن يناقشهم فقد باء باخلسران 

املبني وحل عليهم غضب من الله القوي 
املتني، خرجوا علينا بقولهم إن دخول 

طرابلس هو استعادة لذكرى ”فتح مكة“، وأن 
الله يبارك هذا الفتح، بعد أن أرسل للمؤمنني 

طيور األبابيل التي تؤمن برب العاملني 
لتنصرهم على من؟ وقتها لم يستوقفنا 

هذا السؤال كان هذا هو الفخ، فقد ظننا أن 
شعار فتح مكة يعني فتح صفحة جديدة من 

التسامح والتراحم، يعني طي صفحة املاضي 
بحلوها ومرها والبدء في تأسيس دولة 

على أسس من القانون والعدل، ال فضل فيها 
ملواطن على آخر إال مبقدار ما يخلص في 

عمله وينفع مجتمعه وينهض ببلده. ورغم أن 
شعار ”فتح مكة“ كان واضحا إال أننا بطيبة 
أو سذاجة وهي األصوب بلعنا الطعم، ففتح 
مكة لديهم كان يعني انتصار املسلمني على 

الكافرين، ففي الوقت الذي كنا نعتقد أننا 
جميعا مسلمون اختلفنا في إدارة شؤون 

الدنيا، كانوا يعتقدون أنهم أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر 
وأننا كفار وجب إعمال السيف فينا حتى 
ندفع اجلزية ونحن صاغرين، فاستباحوا 

احلرمات ألنهم ال يرون لكافر حرمة.
أذكر هنا واقعة حدثت معي سبتمبر 

٢٠١١ وقد نشرت تفاصيلها بالكامل وقتها في 
صحيفة عروس البحر من وسط العاصمة 

الليبية طرابلس، فأثناء اإلعالن عن تشكيل 

مجلس طرابلس احمللي نهاية أغسطس ٢٠١١ 
بفندق املهاري كنت حاضرا كصحافي أغطي 

احلدث، وإذ بالسيد أسامة العابد يعلن اسمي 
من ضمن أعضاء املجلس مسؤوال عن اإلعالم 

والثقافة، اعتقدت أنه تشابه أسماء إال أن 
الصديق واألخ الشيخ هشام سبيطة جاءني 

مهنئا وقال هذا أنت، وعلمت فيما بعد أنه من 
دفع بي لهذا املنصب.

أذكر أني أصدرت قرارا واحدا بتكليف 
سامي الشريف مديرا إلذاعة طرابلس، وباشر 

عمله، ليتصل بي في الثاني من سبتمبر 
يخبرني أن مسؤول األوقاف في املجلس 
احمللي عبدالباسط غويلة قد أقفل اإلذاعة 

وطرد العاملني بها.
اتصلت به ولم أجده، ثم اتصلت بالسيد 

عبدالرزاق بوحجر رئيس املجلس احمللي 
وقتها ولم يرد، ثم اتصلت بنائبه املرحوم 
السادات البدري وحددنا موعدا نلتقي في 

الصباح حلل اإلشكال كما كنت واهما وقتها.
في الصباح اجتمعنا كاتب السطور 

والسيد بوحجر واملرحوم البدري والسيد 
مصطفى التاغدي والسيد غويلة، أبديت 

اعتراضي على قفل اإلذاعة دون الرجوع إلي، 
ورفضت أن أكون مجرد منشف، وإذ بغويلة 
يتحدث بصوت خافت متصنع، أخي فتحي 
نحن نريد إعالما إسالميا، وال نريد أمثال 

وجدي بوراس الصوفي يتمكنون من منابر 
اإلسالم واملسلمني. ليعقب بوحجر بالقول، 
نعم لقد أطلعني الشيخ غويلة على خطته 

لتقدمي إعالم إسالمي فيها النشيد اإلسالمي 
واملسلسل اإلسالمي والنشرة اإلخبارية 

اإلسالمية.
هنا انتفضت قائال، وكيف ستكون النشرة 
إسالمية، هل نقول حضر أمير املؤمنني حفظه 

الله، وودع اخلليفة رعاه الله، يا سادة نحن 
مسلمون فلماذا تتعاملون معنا ككفار؟

رد علّي غويلة والتاغدي بالقول إنهما 
لن يسلما اإلذاعة ملن في عقيدته شك. ووافق 

بوحجر على قولهما، فيما صمت السادات 
البدري، فكانت استقالتي مكتوبة ومسببة 
ثاني يوم على صفحات عروس البحر، فقد 
أيقنت وقتها أننا وقعنا في فخ مكة ولكن 

بعد فوات األوان، ولألسف وقتها لم أسلم من 
هجوم أغلب من قرأ االستقالة ممن يعدون 

من األعيان والثوار وحتى األهل واجليران، 
يتغامزون ويهمسون، وكان جزائي النبذ 

بتهمة قدمية جديدة ”يبحث عن دور، طالب 
شهرة، ما حصل شيء، طحلب مندّس، قبوري 

جنس، يريد السيطرة، يريد مقابال ماديا“.

في يقيني اليوم أننا سنقع في فخ مكة 
دوما طاملا لم نتخلص من الكهنوت الذي 

يتحكم في مصائرنا باسم الله ويحرم التفكير 
ويشهر في وجوهنا سيف التكفير، فنخاف أن 

نسأل ونخشى أن نفكر كي ال نكفر.

ليبيا.. فخ فتح مكة

فتحي بن عيسى
كاتب وصحافي ليبي

شعار {فتح مكة} مثال جيد لتباين 

كيف يتم توظيف الدين لتحقيق 

مآرب دنيوية دنية، وألننا خريجو 

مدارس التلقين، نسمع ونطيع دونما 

تفكير، تربينا على أن عصا الشيخ 

من الجنة، والسؤال رجس من عمل 

الشيطان

لن توافق بغداد ولن توافق 

طهران وأنقرة على مغامرة البارزاني 

{المحسوبة}. ال شيء في هذا العالم 

يوحي بأن العواصم الدولية جاهزة 

إلجراء هذه الجراحة التاريخية في 

حدود العراق
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} القاهرة – دفعت أزمة ارتفاع أسعار اللحوم 
شريحة واسعة من املصريني للبحث عن بدائل 
ملواجهة ارتفاع أســـعار الســـلع األساسية في 

ظل انفجار الطلب عليها خالل شهر رمضان.
مقارنـــة  اللحـــوم  أســـعار  وتضاعفـــت 
مبستوياتها قبل عام. وسجلت ارتفاعا بنحو 

25 باملئة خالل األسبوعني املاضيني فقط.
ورصدت ”العرب“ خالل جولة في األسواق 
الشـــعبية ارتفاع سعر كيلوغرام اللحم البلدي 
مـــن 4 دوالرات إلـــى 7 دوالرات. كما تضاعف 
ســـعر كيلوغـــرام الدواجـــن إلـــى دوالرين في 

املجمعات التجارية.
الوســـطى  الطبقـــة  مـــن  ســـيدة  وقالـــت 
ومتخرجـــة من كلية اآلداب ”لم أتخيل يوما أن 
أقـــوم بتربية الدواجن في املنزل، لكن االرتفاع 
اجلنوني في أســـعار الغذاء دفعني للبحث عن 

حل ملساندة زوجي“.
وأوضحت لـ”العرب“ أنها لم جتد إال سطح 
املنزل الواقع في حي شـــبرا القريب من وسط 
القاهرة لتربية الدواجن، ألن الدخل الشـــهري 
لزوجهـــا الـــذي يعمل فـــي احلكومـــة ال يكفي 
لشـــراء 6 كيلوغرامات من اللحـــم بعد تعومي 

اجلنيه.
وتشير التقديرات إلى أن نحو 25.5 مليون 
مواطـــن مصـــري يكافحون حتت خـــط الفقر، 
حيث تبلغ نســـبة الفقر حوالي 27.8 باملئة من 

إجمالي عدد السكان.
وقالـــت الســـيدة إنها ال تخشـــي األخطار 
الصحيـــة التـــي ميكـــن أن تواجـــه األفـــراد 
املخالطـــني للدواجـــن، وأكدت أنهـــا مضطرة 
ملساندة زوجها في توفير احتياجات أسرتها، 
بينما ال متنع الســـلطات تربيـــة الدواجن في 

املنازل رغم عدم توفر الوسائل الصحية.

وكانـــت مصـــر قـــد شـــهدت أول إصابـــة 
بفيـــروس أنفلونـــزا الطيـــور في عـــام 2006ن 
وينشط الفيروس خالل فصل الشتاء ويبدأ في 
االنحســـار في فصل الصيف. وكشفت بيانات 
وزارة الزراعـــة أن عدد بـــؤر إصابة الدواجن 
مبـــرض أنفلونزا الطيور بلغت نحو 495 بؤرة 

العام املاضي، مقابل 374 بؤرة قبل عام.
ويعانـــي املصريـــون من ارتفـــاع حاد في 
األسعار منذ حترير أسعار الصرف في نوفمبر 
املاضي بســـبب فقدان اجلنيـــه املصري لنحو 
نصف قيمته منذ ذلك احلـــني. وتظهر بيانات 
البنـــك املركزي املصري ارتفاع معدل التضخم 

السنوي إلى 30.6 باملئة في الشهر املاضي.
وأدى اإلقبال الكبير علـــى تربية الدواجن 
إلى تضاعف أســـعار الدجاج الصغير من نوع 
”ساســـو“ الـــذي يفضله املواطنـــون ألنه ينمو 

بسرعة، من 0.2 دوالر إلى 0.4 دوالر.
ويصـــل إجمالـــي اســـتهالك مصـــر مـــن 
الدواجن إلى نحو 700 ألف طن ســـنويا وهي 

ذات الكمية التي تنتجها البالد سنويا.
وتســـتورد القاهرة 80 باملئـــة من األعالف 
األســـواق  مختلـــف  مـــن  الدواجـــن  لتغذيـــة 
اخلارجية، وتتمثل في الـــذرة الصفراء وفول 
الصويا، إلى جانب األدوية وأمهات الدواجن.

وقدرت دراسة جلهاز اإلحصاء أن إجمالي 
حجم اإلنتاج احليواني يصل إلى 965 ألف طن 
سنويا، في حني يبلغ إجمالي االستهالك نحو 

1.3 مليون طن سنويا.
وأكد حسن اخلولي أســـتاذ علم االجتماع 
بجامعة عني شمس أن اتساع الفجوة الطبقية 
في البـــالد زاد من معاناة الطبقـــات الفقيرة، 
وطالت أيضـــا الطبقة الوســـطى والتي باتت 
قريبة من خـــط الفقر بعد موجـــة الغالء التي 

شملت كافة السلع واخلدمات.

وقال لـ”العرب“ إن ”املصريني ال ســـيما من 
قاطني املناطق الشـــعبية، بـــدأوا يبحثون عن 
بدائل ملواجهة ارتفاع أســـعار الســـلع بسبب 

تعومي اجلنيه“.
وشـــجع على انتشـــار هـــذه الظاهرة على 
نطـــاق واســـع         إمكانيـــة إطعام الدواجن 
مـــن اخلبز املدعـــم الذي يوزع عبـــر البطاقات 
الذكية بأسعار منخفضة جدا، حيث يبلغ سعر 
الرغيف الواحد 5 قروش، وتخصص الدولة 5 

أرغفة لكل فرد يوميا.
وتصل التكلفـــة احلقيقية للرغيف الواحد 
إلى نحو 40 قرشـــا، وتتحمل الدولة 35 قرشـــا 
دعما عن كل رغيـــف يتم إنتاجه. وتنتج مصر 

نحو 300 مليون رغيف يوميا.

وأرجـــع عبدالعزيز الســـيد رئيس شـــعبة 
الثـــروة الداجنة في غرفة القاهـــرة التجارية، 
ارتفاع أســـعار الدواجن إلـــى أن 90 باملئة من 
مســـتلزمات الصناعـــة يتـــم اســـتيرادها من 

اخلارج.
وقـــال لـ”العـــرب“ إن ”احلكومـــة مطالبـــة 
بإعفاء مكونـــات هذه الصناعة ومســـتلزمات 

إنتاجها من اجلمارك“.
واستجابت احلكومة في ديسمبر املاضي 
لدعوات الشـــعبة وعدلت عن قرارها باستيراد 
دواجـــن مجمـــدة من اخلـــارج، لكـــن منتجي 
الدواجـــن لـــم يوفـــوا بوعودهـــم بعـــدم رفع 
األسعار، بحجة ارتفاع سعر صرف الدوالر في 

السوق احمللية.

ونتيجة خـــرق االتفاق، وقع املواطنون في 
فخ ارتفاع األسعار ولم تتحرك احلكومة حتى 
اآلن لتدارك املوقف وباتت أسعار الدواجن عند 

مستويات تعجز عن شرائها غالبية الشعب.
ولـــم تفلح جهود احلكومـــة املصرية حتى 
اآلن في خفض أســـعار اللحـــوم، إذ قفزت في 
املتنقلـــة  واملنافـــذ  االســـتهالكية  املجمعـــات 

التابعة للحكومة من دوالرين إلى 4 دوالرات.
وتنتج مـــزارع الدواجن نحـــو 2.5 مليون 
دجاجـــة يوميـــا لتلبيـــة احتياجات الســـوق، 
وتســـاهم الدواجن في سد 35 باملئة من فجوة 
البروتـــني احليوانـــي، ويصـــل عـــدد مـــزارع 
الدواجن إلى 47 ألـــف مزرعة، واملرخص منها 

رسميا 20 ألف مزرعة.

دجاج فوق السطوح لحل أزمة غالء أسعار اللحوم في مصر

[ األسر الفقيرة تلجأ لتربية الطيور لتقليص نفقات شهر رمضان  [ اتساع الغضب من عجز الحكومة عن كبح انفالت األسعار

تلبية الحاجات األساسية يتجاهل المخاطر الصحية

أدى ارتفاع أســــــعار اللحوم في األسواق املصرية بنسب جتاوزت مئة باملئة مقارنة بالعام 
املاضي إلى انتشــــــار ظاهرة تربية الدواجن فــــــي املنازل، في محاولة من الطبقات الفقيرة 

لتوفير احلاجات األساسية في ظل تفاقم األزمات االقتصادية.

مشروع عقاري لألرجان الكويتية

في مدينة الدار البيضاء املغربية
} الكويت – كشـــفت شـــركة األرجان العقارية 
الكويتية أنها تخطط مع شركاء آخرين حاليا 
لبدء مشـــروع عقاري فـــي املغرب تصل تكلفته 
إلـــى 75 مليون دوالر. وأكدت أنها تدرس طرح 
ســـندات أو صكوك إســـالمية لتمويل مشروع 

جديد في الكويت.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي خالـــد خضير 
املشـــعان إن اســـتراتيجية الشـــركة املستمرة 
التـــي بدأت العـــام املاضي وتنتهـــي في 2020 
مبنيـــة علـــى االعتماد علـــى الدخـــل الثابت، 
وهو ما يعنـــي زيادة املباني والعقارات املدرة 

للدخل.
وحول مشـــروع الشـــركة في املغـــرب قال 
املشـــعان إن األرجـــان حصلـــت علـــى موافقة 
اجلمعيـــة العمومية لفتح فـــرع لها في املغرب 

الذي أعتبره سوقا واعدة. 
وذكر أن البداية ستكون من الدار البيضاء 
من خالل مشروع لتوفير وحدات سكنية لذوي 
الدخل املتوسط كما يضم أيضا مكاتب إدارية 

وأماكن جتارية.
ونسبت وكالة رويترز إلى املشعان قوله إن 
حصة الشركة في هذا املشروع ستكون 35 في 
املئة والنســـبة الباقية لشركاء آخرين، مشيرا 
إلى أن التمويل سيتم عبر املساهمني والبنوك 

املغربية.
وســـددت الشـــركة في أبريل املاضي قيمة 
سندات مدتها خمس ســـنوات وتصل قيمتها 
إلـــى أكثـــر مـــن 57 مليـــون دوالر، إضافة إلى 

فوائدها في تاريخ استحقاقها.
وقال املشعان إن الشركة ”في طور الدراسة“ 
إلصـــدار ســـندات أو صكـــوك جديـــدة بعد أن 
حصلت علـــى موافقة اجلمعية العمومية التي 
عقدت فـــي 29 مايو على هذا األمـــر، مبينا أن 
هذه الســـندات أو الصكوك ستكون مخصصة 

ألحد مشاريع الشركة في الكويت.
ولـــم يحـــدد املشـــعان قيمة الســـندات أو 
الصكوك. وذكر أن نســـبة ديون الشـــركة تبلغ 

حاليا نحو 0.6 باملئة مـــن قيمة األصول وهي 
نســـبة ”جيدة“. وأوضح أن الهـــدف النهائي 
لهذه االســـتراتيجية هو الوصول إلى حتقيق 
أرباح صافية مبقدار 16.5 مليون دوالر بحلول 
عام 2020. وأضاف أن الشـــركة تسعى لتحقيق 
أربـــاح تشـــغيلية بقيمة تصل إلـــى 33 مليون 

دوالر في ذلك العام.
وحققت الشـــركة في العام املاضي صافي 
ربـــح بقيمـــة 6 ماليني دوالر وبلغـــت أرباحها 

التشغيلية نحو 9.6 مليون دوالر.
وأضـــاف أن الشـــركة ســـتركز عملهـــا في 
الفتـــرة املقبلـــة في الكويت حيـــث متتلك عدة 
مشـــاريع مكتملـــة وأخـــرى في طور اإلنشـــاء 
حاليـــا، منها مشـــروع أرجان ســـكوير الواقع 
في منطقة الساملية ومشـــروع آخر في منطقة 
صباح الســـالم حيث تبلـــغ كلفتهما اإلجمالية 

نحو 40 مليون دوالر.
وأوضح أن مشـــروع الســـاملية عبارة عن 
مركز جتاري إضافة إلى مبنى للتأهيل البدني 
وســـيتم افتتاحـــه بنهاية العـــام احلالي. أما 
مشروع صباح السالم فهو ناد صحي للرياضة 

البدنية وسيتم افتتاحه بنهاية العام املقبل.
ولدى الشـــركة أيضا مشـــروع تالل القرم 
وهو مشـــروع ســـكني وجتـــاري فـــي اجلزء 
اجلنوبي الشـــرقي من منطقة القرم في مدينة 
مسقط عاصمة سلطنة عمان ميتد على مساحة 
165 ألـــف متـــر مربع، وبـــدأت أعمـــال البنية 

التحتية للمشروع منذ بداية عام 2012.
وقال املشـــعان إن هذا املشـــروع مكون من 
أربـــع مراحل مت تســـليم املرحلـــة األولى منه، 
أما املرحلـــة الثانية فهي قيد التســـليم حاليا 
واملرحلـــة الثالثـــة ســـيتم تســـليمها بنهاية 
العام احلالي على أن يبدأ التشـــغيل التجاري 

للمشروع في السنة املقبلة.
وتأسست شركة األرجان العاملية العقارية 
فـــي عام 2002 وأدرجت في بورصة الكويت في 

2007 ويبلغ رأسمالها نحو 86 مليون دوالر. نافذة دخول اإلمارات إلى صناعة السيارات الرياضية الفاخرة

سيارة إماراتية فائقة القوة تدخل االختبارات النهائية
نقلـــت شـــركـة اإلمــــارات للشـــحن  } ديب – 
اجلوي التابعة لطيران اإلمارات، أول ســـيارة 
مصممة ومصنعة داخل اإلمارات إلى فرنســـا 
لتعـــرض خـــالل ســـباق التحمل ”لومـــان 24 

ساعة“ الشهير.
ومت تصميم وتصنيع الســـيارة الرياضية 
”ديزايـــن1-“ مـــن قبل جاناريلـــي أوتوموتيف 
بالتعـــاون مع شـــركة إكويشـــن كومبوزيتس 
احملـــدودة، وهـــي أول شـــركة حتصـــل علـــى 

ترخيص لتصنيع السيارات في اإلمارات.
مـــن  ”ديزايـــن1-“  تصميـــم  واســـُتوحي 
ســـيارات الســـتينات الكالســـيكية الرياضية 
التـــي تتميز بكونهـــا خفيفة الوزن وســـابقة 
لعصرها، وقد ُصنعت باســـتخدام مواد مركبة 

ذات تكنولوجيا متقدمة.
وكشـــف أنتونـــي جاناريلي عن الســـيارة 
التـــي حتمـــل اســـمه واملســـتوحاة أيضا من 
تصاميم ســـيارات الســـباق التي تعود حلقبة 

اخلمسينات من القرن املاضي.

وتعتمد إكويشـــن كومبوزيتس على فريق 
مـــن املتخصصـــني لتصنيع كل ســـيارة، التي 
تتـــراوح قيمتهـــا بـــني 70 إلى 90 ألـــف دوالر، 
ما يتيح إمكانية إدخـــال تعديالت عليها وفقا 

لطلبات الزبائن.
وتتميـــز الســـيارة اجلديـــدة بأمـــر فائق 
وغير معتاد وهو وزنهـــا الذي ال يتجاوز 710 
كيلوغـــرام مقابل قوة هائلة تصل الى حد 304 
حصان، مما يعني أنها تتمتع بأداء ممتاز من 

النادر وجود مثيل لها.
ومتســـك املصمم بعـراقة املـاضـــي بأكبـر 
قـــــدر ممكــــن، فقــــد تــــم جتهيــــز الســـيـارة 
بإطـارات ذات حواف عريضة وعجـالت قياس 
16 بوصة، وذلك يشبه السيارات الرياضية في 
تلـــك الفتـــرة التي زودت مبثل هـــذا النوع من 

اإلطارات.
ومت تصنيـــع هيكل الســـيارة مـــن الفوالذ 
وهـــو عبارة عن أنابيب فوالذية ليعطي املتانة 
وخفة الوزن، إضافة إلى االعتماد على العديد 

مـــن املكونـــات اخلفيفـــة في صناعة اجلســـم 
اخلارجي.

وجتمع السيارة التي تتسع لشخصني في 
تصميمها بني اخلطوط الكالسيكية واللمسات 
العصريـــة، فضال عـــن مكوناتهـــا امليكانيكية 

البسيطة.
أمـــا احملـــرك الـــذي يتصل بعلبـــة تروس 
يدوية فهو يتألف من ســـت أســـطوانات على 
شكل احلرف V سعة 3.5 لتر، ومت تثبيته ضمن 
وضعية أمامية وســـطية وهو ميّكن الســـيارة 
من بلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة خالل 

4 ثواني.
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من سيارات السباق في حقبة 

خمسينات القرن الماضي
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اقتصاد
{ينبغـــي مضاعفة جهـــود مكافحة تغير المناخ. القرار األميركي باالنســـحاب مـــن اتفاق باريس 

للمناخ لن يمنع الملتزمين بحماية كوكب األرض من مواصلة جهودهم}.

أجنيال ميركل
املستشارة األملانية

{روســـيا تغلبت على الركــــود االقتصـادي بعـد أن تمكنت من تســـجيل نمو اقتصـادي 

للـربع الثـالث على التوالي}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

} الرياض – حتولت أروقة كليـة في العاصمة 
الســـعودية الرياض إلى ورشـــة عمل صاخبة 
تنتشـــر فيها رائحة زيوت الســـيارات وترتفع 
فيهـــا أصـــوات املطـــارق مـــن غـــرف يتحلق 
فيهـــا ســـعوديون حـــول محـــرك ســـيارة في 

إطار مشـــاركتهم في برنامـــج لصقل املهارات 
وتطويرها.

وهـــذه هي املـــرة األولى التـــي تنظم فيها 
الســـعودية دورة دروس تقنية لرجال ونســـاء 
يجـــدون فيهـــا فرصـــة للتعلم ميكـــن أن تقود 

مســـتقبال نحـــو تقليـــل االعتمـــاد علـــى اليد 
العاملـــة األجنبية في عدد مـــن املجـاالت التي 
لطاملا كانـــت حكرا على العمـــال الوافدين من 

بلدان أخرى. 
وتأتـــي هـــذه اخلطـــوة فـــي إطار ســـعي 
احلكومـــة لتنويع اقتصادهـــا املرتهن لعوائد 
صـــادرات النفـــط وجذب اســـتثمارات جديدة 
إلى البـــالد تفتح الباب أمام تأمني فرص عمل 
أكبر للســـعوديني والســـعوديات فـــي مجتمع 
شـــاب متغيـــر. كما أنها تســـاعد علـــى محو 
النظرة اخلاطئة إلى الســـعوديني والتي تقول 

إنهم يرفضـــون أن تتلطخ أياديهم في األعمال 
اليدوية التي عادة ما يقوم بها ماليني العمال 

األجانب.
وقـــال محمد احلربي (29 عاما) في ”الكلية 
التقنية“ في الرياض ”في منزلي أســـتطيع أن 
أصلح ما يخرب. ال أريد أن أدفع لشخص آخر 

حتى يقوم بذلك نيابة عني“.
وكانـــت الســـعودية أكبـــر مصـــدر للنفط 
فـــي العالم قد أطلقت في أبريـــل 2016 خطتها 
لتنويـــع االقتصاد حتت مســـمى ”رؤية 2030“ 
التي تتضمن كذلك تشـــجيع إنشـــاء الشركات 

الصغيرة وتطوير التعليم والتدريب.
وأكـــد أحمـــد الفهيـــد، محافظ املؤسســـة 
العامة للتدريب التقني واملهني وهي مؤسسة 
حكومية مســـؤولة عن برامـــج صقل املهارات 
إن دورة الـــدروس التقنية ال تهـــدف فقط إلى 

حتضير السعوديني لسوق العمل.
وأضاف خالل زيارة إلى املشـــغل اخلاص 
أيضـــا  هدفهـــا  أن  الســـيارات  مبحـــركات 
مســـاعدتهم فـــي تطويـــر مهـــارات محـــدودة 
جتنبهـــم احلاجة إلـــى عمال غير ســـعوديني 

للقيام ببعض األعمال.
يعلمهـــم  ”لـــم  الســـعوديني  أن  وأوضـــح 
أحـــد ولـــم يدربهـــم أحـــد. ولذلـك فقــــد قررنا 
لعرض إمكانية تعلم مهارات تساعد  التدخل“ 
الســـعوديني على القيـــام باألعمـــال اليـدوية 
بأنفســـهم أو على األقل اإلشـــراف بشكل أكبر 
على العمـــال الذيـــن يقـومون بالعمـــل نيابة 

عنهم.
والـــدروس فـــي الـــدورة التقنيـــة مجانية 

باستثناء رسم تسجيل بسيط.
وبحســـب األرقام الرســـمية، فـــإن نحو 9 
ماليـــني أجنبي يعملـــون في الســـعودية إلى 
جانب نحو 21 مليون مواطن، بحســـب األرقام 
التي صدرت قبيل بدء السعودية حملة لتقليل 
االعتماد على العمـــال األجانب بعد انخفاض 

أسعار النفط إلى النصف تقريبا.
وأدى تراجـع أســـعـار النفـط إلى اإلضـرار 
بأكبـر اقتصاد عـربـــي، وأجبر الريـاض علـى 
إرجـــــاء مشــــاريـع بنــــى حتتيــــة وتعليــــق 
مكـافـآت املوظفـني احلكــوميني لفتـرة قصيـرة 
والبــدء في فرض ضرائب ألول مرة في تاريخ 

البالد.
وطلبت الســـعودية مـــن العمـــال الذين ال 
ميلكـــون أوراقا قانونية مغـــادرة البالد خالل 

فترة ثالثة أشـــهر من دون دفع غرامات. وتقدم 
أكثر من 345 ألف شخص لالستفادة من العفو 
الذي تنتهي مدته بنهاية شهر يونيو احلالي، 

وفقا لصحيفة ”أراب نيوز“.
ويرى الفهيد أنه في حال تعلم السعوديون 
القيـــام باألشـــغال اليدويـــة بأنفســـهم فإنـــه 
ســـيتوجب على العمـــال الراغبني فـــي العمل 
فـــي الســـعودية أن ميتلكوا ”مهارات تشـــكل 
لالقتصاد، بدل أن ينفذوا مهام  قيمة مضـافة“ 

عادية.
ســـلطان عبداللـــه واحد مـــن مجموعة من 
الرجال ارتدوا ســـترات بنيـــة طويلة ووقفوا 
حتـــت ســـيارة رفعت فوقهـــم، يراقبـــون زيت 
احملرك يتســـرب نحـــو األرض. وعلـــى مقربة 
منهـــم، انهمكـــت مجموعـــة أخرى فـــي إعادة 

تركيب مكيف هواء.
وقال عبدالله الذي تلقى تعليمه في اليابان 
إن الصفوف املســـائية األربعة ليســـت كافية، 
خاصة بالنسبة لشـــخص مثله خسر وظيفته 

في إحدى الوزارات قبل أشهر.
وأوضح أن ”الشـــبان عاطلون عن العمل“، 
مشيرا إلى أن الســـعوديني يواجهون منافسة 
من قبل العمال األجانب، وخصوصا القادمني 
من جنوب آســـيا. وقال ”ســـيكون من األفضل 
أن يحصل مزيد من الســـعوديني على  لبلدنا“ 

وظائف.
ويحتاج التدريب في بعض القطاعات إلى 
مواصفـــات عاملية، إال أن الفهيـــد أكد أنه ”في 
بعـــض املجـــاالت، ال نزال نحتاج إلـــى الكثير 

لنطور قدراتنا وهذا ما نقوم به حاليا“.
وتوقفـــت الدورة التقنية التي تســـتضيف 
أكثر من 4600 متدرب قبل بداية شهر رمضان، 
إال أنه من املقرر أن تســـتكمل بعد انتهاء شهر 

الصوم.
فـــي  للنســـاء  دروســـا  الـــدورة  وتقـــدم 
التكنولوجيـــا وتصفيـــف الشـــعر والتجميل، 
لتعكس بذلك، بحسب الفهيد، طلبات املتقدمني 

من كل األعمار.

عززت احلكومة السعودية جهودها لتدريب املواطنني من أجل خفض االعتماد على العمال 
ــــــب. وقد أطلقــــــت دورات لتدريب الســــــعوديني على القيام ببعــــــض األعمال اليدوية  األجان
البسيطة بأنفسهم من أجل خفض أعداد األجانب الذين يقومون بتلك األعمال ورفع سقف 

مهارات األجانب التي يحتاجها االقتصاد السعودي.

السعوديون يطورون مهاراتهم لخفض الحاجة إلى العمالة األجنبية
[ برامج لتمكين السعوديين من القيام باألعمال اليدوية بأنفسهم  [ الرياض تسعى لخفض الحاجة للعمال األجانب في األعمال البسيطة

تدريب السعوديين على االكتفاء الذاتي

أحمد الفهيد:

تدريب السعوديين على 

القيام باألشغال اليدوية 

يقلص حاجتنا للعمال األجانب

} الدوحة – اتسعت مخاوف العمالة الوافدة 
في قطــــر مــــن تفاقــــم األوضــــاع االقتصادية 
واملالية في البالد في ظل تزايد وطأة املقاطعة 
التي تفرضها اإلمارات والسعودية والبحرين 
ومصر، وهو ما يهدد مصادر دخلهم بســــبب 

شح السيولة في البالد.
وبعد أن عثــــر أجيت على عمــــل في البلد 
اخلليجــــي قبــــل ســــبعة أشــــهر، وجــــد هــــذا 
الكهربائي الهندي نفســــه اليــــوم، مثل مئات 
غيره من العمــــال األجانب في قطر، في وضع 
حرج إذ هناك احتمال ألن يفقد عمله ويضطر 
إلى العودة إلى بلــــده في ظل األزمة املتفاقمة 

بني الدوحة ودول خليجية.
وال يخشى أجيت من خسارة عمله فقط، بل 
يســــاوره القلق أيضا من ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق مع 

نفاد بعض السلع األساسية.
وقــــال العامــــل الهندي لوكالــــة الصحافة 
الفرنسية ”إذا استمر الوضع على هذا املنوال 
فســــوف نواجه مشــــاكل بينها ارتفاع أسعار 

املواد الغذائية وفقدان أعمالنا“.
وواجهــــت قطــــر طيلة الســــنوات املاضية 
عاصفة مــــن االنتقادات احلادة بســــبب رواج 
تقاريــــر دوليــــة عــــن األوضاع الصعبــــة التي 
يعيشــــها العمــــال الوافدون واملشــــتغلون في 
إقامة منشــــآت بطولــــة كأس العالــــم. ووصل 
األمر إلى وفاة أعداد منهم جراء تلك األوضاع.

وقطعــــت كل مــــن الســــعودية واإلمــــارات 
والبحرين ومصر عالقاتها الدبلوماســــية مع 
قطر األســــبوع املاضــــي، واتخــــذت إجراءات 
بحقهــــا بينها إغالق املجــــال اجلوي والطرق 

البرية والبحرية. ويشــــعر أجيت، الذي يجني 
نحو ألف ريال قطري (275 دوالرا) في الشــــهر 
يرســــل أكثر من نصفه إلــــى عائلته في الهند، 
بالقلــــق مــــن أن تســــتمر األزمة وتــــؤدي إلى 

تراجع األعمال في اإلمارة الغنية بالغاز.
وقال إنه ”في بعض متاجر املواد الغذائية 
ارتفعــــت أســــعار األرز والطماطــــم والبصل“ 
حتــــى تضاعفت. ولم يجد الكهربائي وســــيلة 
للتكيف مع ارتفاع األســــعار ســــوى أن يكتفي 

بتناول وجبة واحدة فقط في اليوم.
ومــــع تفاقم األزمــــة تركزت األنظــــار على 
للخــــالف  واألمنيــــة  السياســــية  اجلوانــــب 
بني قطــــر، أكبر مصــــدر عاملي للغاز املســــال، 
والســــعودية، أكبــــر مصــــدر للنفــــط، ودولتي 

اإلمارات والبحرين الغنيتني بالنفط أيضا.
لكن خارج أروقة السياســــة، يقف أكثر من 
مليوني عامــــل في قطر معظمهــــم من جنوب 
آســــيا، عنــــد اخلــــط األمامــــي للمواجهة مع 

التبعات املباشرة لألزمة.
وبينمــــا من املفتــــرض أن يتمكن األجانب 
الغربيــــون فــــي قطــــر مــــن التكيف مــــع هذه 
التبعــــات، فــــإن الثمن األكبر ســــيدفعه أجيت 

ومعه مئات اآلالف من العمال اآلخرين.
وفي أحد ضواحي العاصمة الدوحة، عند 
إحدى مواقــــع البناء اخلاصــــة ببطولة كأس 
العالــــم 2022 لكرة القدم التي ستســــتضيفها 
قطر، يســــتريح أنيل القادم من بنغالدش بعد 
فتــــرة صباحية مــــن العمل في درجــــة حرارة 

مرتفعة بلغت 48 درجة مئوية.
وقال أنيل لوكالة الصحافة الفرنسية ”الكل 
يتحدث عن هذه املشكلة. البعض يقولون إنهم 
قد يعيدوننا إلى بلداننا“. ويبدو أن هذا األمر 
لم يكن في احلسبان نظرا لاللتزامات األسرية 

التي يتوجب عليهم إمتامها.
وأشــــار هــــذا العامل في الوقــــت ذاته إلى 
ارتفاع أســــعار الفواكه وبينهــــا التفاح الذي 
ارتفع ســــعره مــــن نحو دوالريــــن للكيلوغرام 

الواحد إلى نحو 5 دوالرات.
وتتفاقم أزمــــة العمالة الوافدة في شــــهر 
رمضــــان حيث وجــــد الكثيرون أنفســــهم في 

أوضاع ســــيئة مــــع احتمال فقــــدان وظائفهم 
في ظل الوضع السياســــي القائــــم في الدولة 

اخلليجية.
ويعمل عبدالباري، الكهربائي الذي يجني 
نحو 233 دوالرا في الشــــهر لتسديد مصاريف 

مدرسة ابنتيه في الهند. 
تدعــــم  ”قطــــر  أن  ســــمعت  لقــــد  ويقــــول 
اإلرهابيني ولهذا فإنهم يحاصرونها“، مشيرا 
إلى أن هذه األزمة ســــتنعكس على مســــتقبل 

ابنتيه عاجال أم آجال.
واندلعــــت األزمة بعد أيام من بداية شــــهر 
رمضان حني تتقلص ســــاعات العمل في قطر 
ودول خليجية وعربيــــة ويصبح من الصعب 
على العمــــال تعويض خســــارتهم لســــاعات 

العمل بأي أعمال إضافية.
ويسعى املســــؤولون القطريون إلى تأكيد 
قدرة بالدهم على مواجهة محاولة عزلها، كما 

يدعون. 
وأعلنــــوا مــــرارا منــــذ بدايــــة األزمــــة عن 
احتياطي اســــتراتيجي من الغذاء يكفي لعام 
إلى جانب افتتــــاح خطوط نقل بحرية جديدة 

إلى سلطنة عمان والهند.
ورغــــم التطمينات الرســــمية، إال أن القلق 
فــــي مواقـــــع البنـــــاء العـديـــــدة فــــي اإلمـارة 
التي أنفقت طيلة الســــنوات الســــبع األخيرة 
املليـــــارات مـــــن الـــــدوالرات علــــى األعمـــــال 
اخلـاصــــة ببطولة كأس العالم، يتصاعد يوما 

بعـد يوم.
وقــــال عامــــل البناء نور اإلســــالم ”أعتني 
بأبي وأخي وأمي وشقيقاتي وأرسل لهم نحو 
412 دوالرا في الشــــهر“، وأكد أن أسرته سوف 

تواجه مصاعب إذا استمرت األزمة.
وتواجه البنوك القطرية ومكاتب الصرافة 
نقصــــا حــــادا في الســــيولة، ما أثــــار حفيظة 
العاملني األجانب الذين يشكلون معظم سكان 
البالد ويقومون بتحويالت تصل قيمتها إلى 

نحو 11 مليار دوالر سنويا.

المقاطعة تربك مستقبل العمالة الوافدة إلى قطر

[ تزايد مخاوف العمال األجانب من احتمال خسارة وظائفهم  [ ارتفاع األسعار وشح السيولة يقوضان جدوى العمل في قطر

الغموض يحاصر العمال األجانب في قطر

تسود حالة من القلق أوساط العمالة الوافدة في قطر بسبب ضبابية األوضاع االقتصادية 
التي تفاقمت بعد قطع عالقات عدد من الدول اخلليجية مع قطر، األمر الذي يهدد وظائفهم 

في ظل ارتفاع األسعار وشح السيولة.

أزمة العمالة في قطر

غموض مستقبل الوظائف◄

رواتب ضئيلة

ارتفاع األسعار

ظروف عمل غير الئقة

شح السيولة يهدد األجور

◄

◄

◄

◄

مليار دوالر حجم تحويالت 

العمال األجانب في قطر 

سنويا، وفق إحصائيات 

رسمية
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أحمد مجاهد

} توجـــد العديـــد من املشـــاكل التي جتعل من 
الصعب التحســـني من مبادئ حقوق اإلنسان، 
ولكـــن يجب على اجلميـــع أن يعرف أن املعركة 
ضد اإلرهاب، على سبيل املثال، ال ميكن أن تبرر 
انتهاكات حقوق اإلنســـان وفق رئيس املجلس 

الوطني شبه احلكومي حلقوق اإلنسان.
ويحارب اجليش املصري أحد فروع تنظيم 
الدولـــة اإلســـالمية (داعش) في شـــبه جزيرة 
ســـيناء، بينما اتخذت قوات الشـــرطة واألمن 
خطـــوات لدحـــر اإلســـالميني املتطرفني، ومت 
حظـــر جماعة اإلخوان املســـلمني على ســـبيل 

املثال واعتبارها منظمة إرهابية.
إن  محليـــة  حقوقيـــة  مجموعـــة  وقالـــت 
الســـلطات تنتهك حقوق اإلنســـان عبر القيام 
ببعض السلوكات غير املشروعة، مثل احلبس 
االحتياطي. من جانبه، أعلن الرئيس املصري 

عبدالفتـــاح السيســـي حالة الطـــوارئ ملدة 3 
أشـــهر في أبريل املاضي بعد أن شـــن داعش 
هجمـــات إرهابيـــة علـــى كنيســـتني قبطيتني 
أســـفرت عن مقتل 44 شـــخصا. ونتيجة لذلك، 
تعطـــي قوانـــني الطـــوارئ الشـــرطة احمللية 

سلطات موسعة لالعتقال واملراقبة.
وقال فايق في مقابلة مع ”العرب“ وصحيفة 
”العـــرب ويكلـــي“ الصـــادرة باألجنليزيـــة أنه 
”عندمـــا تضـــع شـــخصا بريئـــا فـــي احلبس 
االحتياطـــي، فإنـــك تعاقبـــه علـــى جرميـــة لم 
يرتكبها. وســـتكون خطوتنا التالية هي تقدمي 
مشـــروع قانون للحد مـــن االعتقـــاالت املؤقتة 

للبرملان“.
وقال مراقبـــون إن عدد املواطنني املصريني 
الذين مت اعتقالهم ولكن لم يحالوا إلى احملاكمة 
كما نص عليه الدســـتور آخذ فـــي االرتفاع في 
عهد السيسي. وقال تقرير ملنظمة العفو الدولية 
لعـــام 2016 إن املئـــات من الطالب والناشـــطني 

السياسيني واملتظاهرين قد اختفوا قسرا.
وردا علـــى ســـؤال حـــول مبـــادئ حقوق 
اإلنسان في مصر، اعترف السيسي بأن الدولة 
ارتكبت ”أخطـــاء“، لكنه أكـــد أن تلك األخطاء 
ال ميكن جتنبهـــا أثناء معركـــة احلكومة ضد 
اإلرهاب، غيـــر أن منتقدي السيســـي يقولون 
إن احلجة مبكافحة اإلرهاب هي حجة ســـهلة 

لتبرير انتهاكات حقوق اإلنسان التي حتدث.
وقال احملامي املدافع عن حقوق اإلنســـان 
جنـــاد البرعـــي إن ”الســـلطات تســـتمر فـــي 
انتهاكها للدســـتور بوضع أبرياء في احلبس 
االحتياطـــي. وتـــزداد أعـــداد املواطنني الذين 
يختفون يوما بعد يوم وال يتصرف أحد حيال 

هذا األمر“.
وأشـــار فايق إلـــى أنه ”علـــى الرغم من أن 
الدولة شـــهدت بعض التقـــدم مؤخرا، مبا في 
ذلك صياغة دســـتور عـــام 2014 والـــذي يؤكد 
تعزيـــز مبادئ حقوق اإلنســـان، والقضاء على 

قوانـــني الطوارئ التـــي مت تطبيقها منذ ثالثة 
عقود في عهد الرئيس الســـابق حسني مبارك 
ونهاية احملاكمات االستثنائية، ال يزال الطريق 
طويال أمام مجلس حقوق اإلنســـان للتحسني 
من ظروف حقوق اإلنســـان في مصر. احلقيقة 
هي أننا لســـنا راضني متاما عـــن هذا التقدم. 
ونحـــاول رفـــع مســـتوى الوعي حـــول أهمية 
حماية حقوق اإلنسان، وهو أمر صعب للغاية“.
وتأسس املجلس الوطني حلقوق اإلنسان 
في عـــام 2003 بوصفه الهيئة الوطنية حلقوق 
اإلنســـان فـــي الدولـــة، والـــذي يعمـــل علـــى 
تعزيـــز مبادئ حقوق اإلنســـان والتحقيق في 
االنتهاكات املزعومـــة. وتصدر املنظمة تقريرا 
ســـنويا عن حالـــة حقوق اإلنســـان في مصر. 
وأشـــار تقرير عـــام 2016، الذي نشـــر في وقت 

ســـابق من هـــذا العام، إلى االختفاء القســـري 
للعشـــرات من املواطنـــني، وحـــاالت التعذيب 
داخل أقســـام الشرطة، ومقتل بعض السجناء. 
وناشد التقرير وزارة الداخلية حتسني أوضاع 
السجون والتعاون في الكشف عن أماكن وجود 

املواطنني الذين أبلغ أقاربهم عن اختفائهم.
وفي الوقت نفســـه، يواجه املركز انتقادات 
من البعـــض بأنه ال يخاطب احلكومة بشـــكل 
مباشـــر وأنه يتجاهـــل العديد مـــن انتهاكات 

حقوق اإلنسان.
وقال جمـــال عيد، رئيس الشـــبكة العربية 
ملعلومات حقوق اإلنســـان ”يهتم املجلس فقط 
بتحســـني صورة احلكومة. ميوت الســـجناء 
داخل زنزانات الســـجن بسبب نظام التعذيب 
املمنهج، مما يجعل من الضروري تقدمي بعض 

رجال الشرطة إلى احملاكمة. ولكن املركز نادرا 
ما يذكر مثل هذه املعلومات ونادرا ما يتباحث 

مع السلطات املختصة حول املوضوع“.
فـــي املقابـــل ينفي فايق املزاعـــم بأن طرق 
التعذيب ميكن وصفها ”باملمنهجة“. واعترف 
لضباط الشـــرطة  بأن هنـــاك ”حـــاالت فردية“ 
والســـجون ميكـــن أن يرتكبوا بعـــض أعمال 
العنـــف، إال أن وزارة الداخلية حتقق في هذه 

االدعاءات عندما يبلغها املجلس. 
وأضاف فايق ”ال نقول إن كل شـــيء يسير 
علـــى ما يرام، ولكن أيضا ال نريد أن ننظر إلى 
الســـلبيات فقط. ال يزال أمامنـــا طريق طويل 
لنقطعـــه ألن حمايـــة حقوق اإلنســـان حتتاج 
دومـــا إلى الكثير من العمـــل ونحن نفعل ذلك 

رغم التحديات التي تواجهنا“.

خالد عمر بن ققه

} جتربـــة مهمـــة علـــى املســـتويني احمللـــي 
والعربـــي، أفرد لها الكاتـــب والباحث املصري 
محمـــد يونـــس مؤلفا خاصا بعنـــوان ”جتديد 
اخلطاب الدينـــي في دولة اإلمـــارات املتحدة“ 
صـــدر عن دار هماليـــل بأبوظبـــي مطلع العام 
ز فيه على املســـائل اجلوهرية التي  اجلاري. ركَّ
ُتَفّصـــل التجربة اإلماراتية فـــي أربعة فصول. 
تناول األول مفهوم اخلطاب الديني ومنطلقاته، 
ومؤسســـاته، وتطرق الثاني إلى تطور وسائل 
اخلطاب الديني، وشرح الثالث قضايا اخلطاب 
الديني، وأبرز الرابع دور جامع الشيخ زايد في 
حتقيق التسامح وتعزيز قيم التعايش املشترك.

يوضـــح الكاتب أن ”مـــا يعنيـــه بالتجديد 
يتعلق باخلطاب والفكر اإلســـالمي.. فنحن هنا 
ال نتناول النـــص الديني، وإمنا نناقش جتديد 
اخلطـــاب اإلســـالمي، وهـــو أمر مطـــروح منذ 
ســـنوات، حيث مت تنظيم العديـــد من الندوات 
واملؤمترات فـــي العالم اإلســـالمي، منذ مطلع 
األلفية اجلديدة…“ وقد شـــهدت كل من القاهرة 
وبيـــروت في العـــام 2003 مؤمتـــرات دعت إلى 

تصحيح اخلطاب الديني للمسلمني.
يـــرى يونس، انطالقـــا من جتربتـــه كتابة 
وبحثـــا ومتابعـــة للخطاب الديني فـــي العالم 
العربـــي، وتداخله مع اخلطـــاب اإلعالمي ”أن 
اإلمـــارات عملت على جتديد اخلطـــاب الديني 
من خالل تطوير الوسائل التي يقدم من خاللها 
هـــذا اخلطاب“، ورصد مظاهر ذلك التطوير في 

ما يلي:
[ أوال تطويـــر خطبـــة اجلمعـــة من خالل 
توحيـــد اخلطـــب في جميـــع مســـاجد الدولة، 
والبـــث اإلذاعـــي والتلفزيونـــي املوحـــد لهـــا، 
وإشـــراك اجلمهور في اختيار عناوين اخلطب 
وموضوعاتهـــا، وإنشـــاء وحـــدة مخصصـــة 

خلطبـــة اجلمعـــة بالهيئـــة العامة للشـــؤون 
اإلسالمية.

[ ثانيا تطوير املطبوعات الدينية مبا يعزز 
الثقافة اإلسالمية الوسطية داخل املجتمع، من 
خالل إصدار مطبوعات تتناول تفســـير القرآن 
وعلـــم التجويـــد، وترجمة معاني القـــرآن إلى 
العديـــد من اللغـــات، وجتميع خطـــب اجلمعة 
ودروس املساجد وإصدارها في كتب مرجعية، 

فضـــال عن إصدار عدد مـــن الكتب في 
علـــوم احلديـــث والســـيرة النبوية، 

والفقه اإلسالمي.
[ ثالثـــا إنشـــاء مركـــز لإلفتاء 
اإلفتـــاء،  طـــرق  تطويـــر  بهـــدف 
وّمت اســـتخدام أحـــدث الوســـائل 
التقنية لتيســـير وصل اجلماهير 
باملركز واحلصـــول على إجابات 
لتساؤالتهم عبر الهاتف املجاني 
والرســـائل النصيـــة، واملوقـــع 
املباشر  واحلضور  اإللكتروني، 

ملقر الهيئة.
[ رابعـــا تطوير املســـاجد 
جوانـــب  ثالثـــة  خـــالل  مـــن 

متكاملة وهي اجلانب املعرفي لتعزيز 
الدور الثقافي للمســـجد عبر الدروس املنتظمة 
بـــه وإمـــداده باملصاحـــف والكتـــب الدينيـــة، 
واجلانب اإلنشـــائي من خالل التوسع في بناء 
املســـاجد وتشجيع املسلمني على املساهمة في 
ذلك، واجلانب التقني من خالل تزويد املساجد 
بتقنيتي اآلذان املوحد، والشاشات اإللكترونية.
[ خامسا التوســـع في تعليم تالوة القرآن 
الكـــرمي، والتشـــجيع علـــى حفظـــه، وتكـــرمي 
حفظته من خالل تطويـــر مراكز حتفيظ القرآن 
الكرمي، وتنظيـــم دورات لتحفيظه داخل املراكز 
واملساجد وتنظيم مسابقات محلية وعاملية في 

حفظه، ورصد جوائز قيمة للفائزين.

[ سادســـا تنظيـــم دورات َحلَمَلة اخلطاب 
الدينـــي من خـــالل تنظيم ورش عمـــل منتظمة 
اظ  اظ بالدولة وإيفاد ُوعَّ عاة والُوعَّ لألئمـــة والدُّ
للحصـــول على الدراســـات العليا فـــي العلوم 

الشرعية.
اإلمـــارات شـــريك فاعـــل في طـــرح جتديد 
اخلطـــاب الدينـــي، األمر الذي يجعـــل موقفها 
الراهـــن ليـــس نابعًا مـــن تداعيـــات العمليات 
منـــذ  العنـــف  مســـاحة  واتســـاع  اإلرهابيـــة 
ى بثـــورات الربيـــع العربي،  انطالق ما ُيســـمَّ
وإمنا مســـتندا على قيم الوســـطية واالعتدال 
والتسامح التي متيز بها خطابها الديني طبقا 
لقواعد الدســـتور التي تنص على أن اإلســـالم 
هو الدين الرســـمي للدولة، وأيضا تكفل حرية 
العبـــادة للجميـــع حيث تقـــر ”بحريـــة القيام 
ة املصانة،  بشـــعائر الدين طبقا للعادات املرعيَّ
علـــى أال يخـــل ذلـــك بالنظـــام العام أو 

ينافي اآلداب العامة“.
أن  الكاتـــب  ويـــرى 
مييـــز  الـــذي  التســـامح 
اخلطاب الديني في اإلمارات 
يظهـــر بوضوح فـــي الدولة 
حيـــث تعيـــش أكثر مـــن 200 
جنسية، ومع ذلك ال يوجد أي 
شـــكل من أشكال التمييز جتاه 
أي مـــن هذه اجلنســـيات، وهي 
تكفل حرية العبادة للجميع وفقا 
للمادة الـ32 من الدستور، ويشهد 
بذلـــك عدد مـــن قيـــادات األديان 
األخرى الذين ســـجلوا شـــهادات 
تؤكد التســـامح الذي يســـود دولة 

اإلمارات.
نـــت خطـــة  وتعزيـــزا لهـــذا التوجـــه تضمَّ
الهيئة العامة للشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
االستراتيجية ”نشـــر فكر االعتدال والوسطية 
والتســـامح وبـــث روح األلفة والتعـــارف بني 
الناس من منطلقات الثوابت اإلسالمية الثابتة، 
َلْت ذلك في  وتوجهات القيادة احلكيمة“. وسجَّ
كتـــاب أصدرته الهيئة بعنوان ”التســـامح من 
مالمح الوسطية في اإلسالم“، استعرضت فيه 
أســـس ومنطلقات دعوة اإلسالم إلى التسامح 
في القرآن الكرمي والســـنة النبوية، وذكرت أن 
مجاالت التســـامح مـــع غير املســـلمني عديدة، 

منهـــا مـــا يتعلق بالعقائـــد، ومنها مـــا يتعلق 
باجلوانـــب اإلنســـانية واالجتماعية، ومنها ما 
يتعلـــق بالعدل فـــي املعاملة. وَأْوَصـــْت الهيئة 
في ختـــام الكتـــاب بإبراز نصوص التســـامح 
اإلســـالمي، واملواقف التاريخيـــة التي توضح 
ودروس  اجلمعـــة  خطـــب  وتضمينهـــا  ذلـــك، 
املســـاجد، وَعْقـــد نـــدوات بني األئمـــة والدعاة 
لتـــدارس قضايـــا التســـامح، وعقـــد مؤمترات 
في ما بني علماء املســـلمني ورجـــال الدين لدى 
الطوائف األخرى وتعريف غير املســـلمني بهذه 
املبادئ اإلســـالمية، وتبادل الزيارات واحترام 

األعراف في املناسبات لكل الطوائف.
ينتهـــي الكاتـــب إلـــى القول بـــأن اخلطاب 
الديني، الذي تنتهجه اإلمارات يقوم على أربعة 
محاور، هي منهجية االعتدال والوســـطية فكرا 
وممارســـة، وتعزيز ثقافة التسامح الديني في 
املجتمع، والتنـــوع في تناول التـــراث الفقهي 
والفكـــري واحلضاري، واســـتخدام الوســـائل 
احلديثة وتســـخيرها خلدمة اخلطاب الديني. 
ويشدد يونس على أن ”جتديد اخلطاب الديني 
مســـألة عامة تخـــص جميع املســـلمني، العرب 
وغير العرب، وأنه يتجاوز احلدود اجلغرافية، 
ولكن نظرا لكون الدول اإلســـالمية منتشرة في 
بقاع عديدة، ولكل دولة مؤسســـات دينية ُيناط 
بها تقدمي اخلطـــاب الديني فإن آليات التجديد 

حتتاج إلى خطط تقوم بها تلك املؤسسات“.
بحســـب املؤلف اخلطاب اإلســـالمي ”أقرب 
ما يكون إلى رؤى وفكر واجتهادات املســـلمني 
داخل الزمان واملـــكان، ألنه يحمل فهما متعددا 
ومتنوعـــا، وننبـــه إلى أن ما نعنيـــه بالتجديد 
يتعلق باخلطاب والفكر اإلسالمي، وهنا ُيْحَسن 
بنا التمييـــز بني النص اإلســـالمي من ناحية، 
والفكر واخلطاب اإلســـالمي من ناحية أخرى، 
فالنص وهـــو القرآن الكرمي والســـنة النبوية، 
يتســـم بالثبـــات، غير أن ثبـــات النص ال يعني 
أن قراءتـــه ثابتـــة، وإمنا هي متجـــددة، فعطاء 
القرآن وفهمه واســـتيعابه يتجدد في كل عصر، 
وعلى سبيل املثال: لم تتوقف األمة عند تفسير 
القرآن الكرمي الذي توصل إليه اجليل األول من 
املســـلمني وفق معطيات عصرهم، وإمنا ظهرت 
تفســـيرات أخرى، كالتفسير الداللي، والتفسير 
املوضوعي، والتفســـير العلمي للقرآن الكرمي“.
ويشير يونس إلى ”أننا ال نتناول النص وإمنا 

نناقش جتديد اخلطاب اإلسالمي، نظرا حلاجة 
األمـــة إلى خطاب إســـالمي ينطلـــق من ثوابت 
الدين وأسسه وأصوله ويعبر عن روح العصر 
الذي نعيشـــه.. ونحن هنا بصدد 3 مستويات، 
األول النـــص الديني (القـــرآن الكرمي وصحيح 
السنة النبوية) وهما مصدرا الدين اإلسالمي، 
والثاني الفكر اإلسالمي الذي يتناول اجتهادات 
علماء املســـلمني، والثالث اخلطاب اإلســـالمي، 
واملقصـــود به طـــرق نقل الفكر اإلســـالمي إلى 
اجلمهـــور، ومن ثم فإن التقديس الذي ينصرف 
إلى املســـتوى األول ال ينطبق على املســـتويني 

الثاني والثالث.
ويرى الباحـــث أن اجلميع لديهم احلق في 
املطالبة بتجديد اخلطاب الديني، أما املؤهلون 
لذلك فهم علماء الدين الذين درسوا علوم الدين 
فـــي الكليـــات أو املعاهد املعروفـــة مثل األزهر 
والزيتونـــة، كمـــا ميكنهـــم االســـتعانة بعلماء 
متخصصني في اإلعالم وعلم النفس واالجتماع 

في صياغة آليات جتديد اخلطاب الديني.
ويطالب يونس باستخدام الوسائل التقنية 
احلديثة وتســـخيرها خلدمة اخلطاب الديني،  
وعن شـــرعية ذلك وفاعليته يقول ”هناك الكثير 
مـــن الوافدين املســـلمني على اإلمـــارات ممن ال 

يجيدون العربية“.
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لقاء
 محمد فايق: مكافحة اإلرهاب أصبحت حجة لتبرير انتهاكات حقوق اإلنسان

محمد يونس: اإلمارات راهنت على تجديد وتطوير الخطاب الديني

[ الطريق مازال طويال لتثبيت مبادئ حقوق اإلنسان في مصر  [ المجلس يسعى لتقديم مشروع قانون يحد من االعتقال االحتياطي

[ الحاجة ملحة إلى خطاب إسالمي يوفق بين ثوابت الدين وروح العصر

الغلبة لقوة الدولة أم لحقوق اإلنسان

تفرض األحداث املتسارعة في الدول العربية واإلسالمية، وما يتبعها من تشابك مع اآلخر 
إعادة النظر في املرجعيات التأسيســــــية للفعل وللمواقف وللقناعات. وهذه احلاجة ليست 
وليدة اللحظة املشــــــبعة برفض اآلخر، إمنا تعود إلى عقود نّبه فيها العديد من قادة الرأي 
والعلماء والسياسيني إلى الواقع الراهن. واختصر هؤالء ذلك في املناداة ”بتغيير اخلطاب 
سي  الديني“، وســــــارعت بعض الدول إلى حتويل الدعوات النظرية إلى تطبيق عملي ومؤسَّ

على النحو الذي جتسده التجربة اإلماراتية اليوم.

ــــــني مكافحة اإلرهاب وحماية حقوق اإلنســــــان  ــــــدول التي تســــــتطيع أن حتقق التوازن ب ال
ــــــة الرقابة على حقوق  هــــــي األفضل في حماية مواطنيها، بحســــــب محمد فايق رئيس هيئ
اإلنســــــان فــــــي القاهرة الذي أكــــــد أن املجلس القومي حلقوق اإلنســــــان لم يتلق ســــــوى 
القليل من التعاون من جانب مؤسســــــات الدولة ملعاجلة قضايا حقوق اإلنســــــان. فاملعركة 
ضــــــد اإلرهاب، وانعدام اإلرادة من جانب احلكومة املصرية وتدني مســــــتوى التعاون من 
جانب املؤسسات احلكومية عوامل تعرقل اجلهود املبذولة لتحسني وضع حقوق اإلنسان 

في مصر.

العديد من املشاكل تحول دون 
تفعيـــل مبادئ حقوق اإلنســـان، 
ولكـــن املعركة ضـــد اإلرهاب ال 

تبرر االنتهاكات

8

محمد فايق
 رئيس المجلس القومي لحقوق اإلنسان

الجميع لديهم الحق في املطالبة 
أما  الدينـــي،  الخطـــاب  بتجديـــد 
املؤهلـــون لذلـــك فهـــم علمـــاء 

الدين املتخصصون

8

محمد يونس
كاتب وباحث المصري

{اإلمـــارات عملت ومازالت مســـتمرة في تطويـــر الخطاب الديني الوســـطي والخطاب اإلعالمي 
الرصين الذي ينشر قيم التسامح والسلم المجتمعي ويشجع على التعايش}.

لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة التسامح باإلمارات العربية املتحدة

{من حق أي إنســـان أن يطالب بحقه في دفاعنا عنه. ونطالب باإلفراج الفوري عن كافة الشباب 
المحبوس ظلما، وإال فإننا سنستمر في التعبير عن الرأي بكافة الوسائل وفقا للدستور}.

جورج إسحاق
عضو مجلس حقوق اإلنسان مبصر
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} إن االقتراب من اإلطار العام السلوكي الذي 
يحيط عادة باألشخاص الذين يمكن تسميتهم 
بالذئاب المنفردة، أو بغيرهم ممن هم عناصر 
محتملة تســـير علـــى تخوم هـــذا التوصيف، 

يكشف مجموعة من السمات المشتركة.
أولهـــا؛ حالـــة الجهل لدى الذئـــب المنفرد 
بحقائـــق كثيـــرة، ومنهـــا المفاهيـــم الحديثة 
المرتبطـــة بالعصـــر الحالي وتكـــون مقترنة 
بفســـحة من اإلفراط في التدّين لديه، تســـاعد 
في سرعة تأثره باألفكار المتطرفة التي تبثها 
المواقـــع الجهادية. وثانيها اســـتقبال هؤالء 
لما يعتبرونه دليال إرشـــاديا يرســـم الطريق 
الذي يودون ســـلوكه، باعتباره من مقتضيات 
الديـــن اإلســـالمي الصحيـــح، وهـــذا ينقلهم 
بالتبعية إلـــى المرحلة الثالثـــة التي تدفعهم 
لتكويـــن القناعة الخاطئة بأنهـــم -أي الذئاب 
المنفردة- بســـلوكهم هذا إنمـــا يقدمون هدية 
للديـــن اإلســـالمي تضعهم علـــى طريق الجنة 

بحورياتها وجناتها الوارفة.

من المفاهيم التي كان ينظر إليها على أنها 
حققت قـــدرا مقبوال من الرســـوخ، أن عمليات 
التطـــور والتحديث المجتمعـــي عادة ما تقود 
إلـــى تقليل حدة العنف بشـــكل عـــام، وهو ما 
أكده عالم االجتماع مايكل كومنز، من أن تطور 
المجتمعات يشـــبه تطـــور األفـــراد وعادة ما 
يقود إلى االســـتقرار وتقليل حدة العنف، على 
أن تحـــدث عملية التطوير والتحديث بشـــكل 
تدريجي، وأال يتم تخطي بعض المراحل، كما 
يجـــب أن تشـــمل أفراد المجتمـــع كافة، مثلما 
أثبتت التجربة أن ميل اإلنســـان إلى العنف ال 
ينبع من دافع واحد بل مجموعة من الدوافع.

الجماعـــات المتطرفة اليوم لم تعد تنظيما 
مركزيـــا كمـــا كانت قبـــل حربي أفغانســـتان 
والعراق، كما أن ما يمكن تســـميته بـ“الجهاد 
وفق مفهوم تلك التنظيمات شـــهد  العالمـــي“ 
خالل الســـنوات األخيرة ثورة داخلية شاملة. 
فقد تحولت األيديولوجيـــا المتطرفة إلى آلية 
للتكفير والقتل من دون التقّيد بقالب تنظيمي، 
ال ســـيما وأن تنظيمي القاعدة وداعش يعدان 
اآلن أيديولوجيـــة فكريـــة متشـــظية تصعـــب 
الســـيطرة عليهـــا بحروب وأطـــر تقليدية، بل 
يســـعى كل مـــن التنظيمين األكبر في ســـاحة 

العمل المتطرف العنيف ألن ينقال توصيفهما 
من مجرد تنظيم إرهابي يســـتقر وينشـــط في 
محيط بعينه (أفغانســـتان والعراق وسوريا) 
إلى أن يتحول لمفهوم ”حركة التمرد“ العابرة 
للحدود الوطنية القابلة والجاهزة الســـتقبال 
واستيعاب المتعاطفين والدائرين في فلك تلك 

المفاهيم.
ولعل اســـتعراض بعض النماذج الشهيرة 
مـــن الذئـــاب المنفـــردة واســـتخالص نقـــاط 
تشـــابهها النفســـية واالجتماعيـــة، كفيل بأن 
يقـــدم صـــورة عـــن الظاهـــرة، وقـــد يفيد في 
رســـم تصورات للتقليل مـــن خطورتها الحقا. 
ومـــن أبرز نماذج الظاهرة التي اشـــتهرت في 

السنوات األخيرة:
المحققـــون  اتهـــم  أباعـــود:  عبدالحميـــد 
الفرنسيون أباعود (28 عاما) المغربي األصل، 
البلجيكي الجنسية بأنه هو العقل المدّبر وراء 
هجمات باريس التي قتل فيها (132) شـــخصا 
وُجرح قرابة (350). نشـــأ أباعود في بروكسل 
بحـــي ”مولينبيـــك“ المعـــروف بســـاكنيه من 
المهاجرين العرب الذيـــن يعانون من البطالة 
وازدحام المســـاكن. أباعود اسمه الحركي هو 
”أبوعمر البلجيكي“ انضـــم إلى تنظيم داعش 
عام 2013، وهناك غموض بشـــأن المكان الذي 
كان موجـــودا فيه قبل مقتلـــه، إذ زعم التنظيم 
أنـــه كان فـــي ســـوريا، وربما يكـــون التنظيم 
قد كـــذب في ما يتعلق بمـــكان أباعود لصرف 
األنظـــار عنـــه، فغالبا مـــا ضلـــل اإلرهابيون 
وكاالت االســـتخبارات بشـــأن أماكـــن وجود 
مســـلحيهم من منطلـــق أن ”الحـــرب خدعة“، 
وليـــس مـــن الواضـــح متـــى أصبـــح أباعود 
متطرفـــا، حيث تفيد المعلومات بأنه درس في 
أفضل مدارس بلجيكا الثانوية وهي مدرســـة 
ســـان بيير دوكل، وتعرف بعدهـــا على مهدي 
نموش، وهو المتطـــرف الجزائري البلجيكي 
الذي قتل أربعة أشـــخاص في متحف يهودي 

في بروكسل في مايو 2014.
سيف الدين رزقي: منفذ العملية اإلرهابية 
التي قتـــل فيها 38 شـــخصا – على األقل- في 
مدينة سوســـة الســـياحية بتونس، كان طالبا 
جامعيا شـــابا دون أي عالمة مميزة تدل على 
انتمائـــه المتطرف، حيث ولـــد رزقي عام 1992 
بمدينة قعفور بمحافظة ســـليانة شـــمال غرب 
تونـــس، وانتقل في ســـن 19 إلى القيروان أين 
حصل على شـــهادة الماجســـتير في الهندسة 
الكهربائيـــة. األمن التونســـي ذكـــر أنه يحمل 
جوازا للســـفر لكنه لم يســـتخدمه في الســـفر 
مطلقا، لذلك كان تساؤل علي رزقي (عم سيف) 
منطقيـــا؛ كيف تدّرب على حمل الســـالح وأين 
تدرب؟ وقبل الحادث بفترة قصيرة الحظ عليه 

زمالؤه فـــي جامعة القيروان نوعا من التّزمت 
وميال إلى العزلـــة، وكان يقضي فترات طويلة 
فـــي اإلبحـــار على شـــبكة اإلنترنـــت ويرفض 
إْطالع زمالئه على المواقـــع اإللكترونية التي 
يرتادها، ويحرص على ممارســـة هذا النشاط 
وحيـــدا. الحكومة التونســـية ذكـــرت أن منفذ 
الهجوم لم يكن مدرجا على قائمة المشبوهين 
باإلرهـــاب أو الخاضعين للمراقبة، لكنه ”ربما 
أصبح متشددا على أيدي الدعاة قبل 6 أشهر“.

نضال مالك حسن: عمل ضابطا في الفيلق 
الطبـــي بالجيش األميركي، وتمـــت إدانته في 
حادث إطالق نار على زمالئه في مركز ”فورت 
بوالية تكســـاس فـــي 5 نوفمبـــر 2009،  هود“ 
حيث قتل (13) شـــخصا وأصاب (32) آخرين. 
ولد نضال في سبتمبر 1970 بوالية فيرجينيا، 
وهـــو ابن مهاجرين فلســـطينيين، ونشـــأ في 
بيـــت مســـلم، ووصف فـــي طفولتـــه بالهدوء 
وحســـن الســـلوك، بعد التخرج التحق للعمل 
بالجيـــش األميركي على غيـــر إرادة والديه ثم 
أكمـــل دراســـته للطب وأصبـــح ضابطا برتبة 
طبيـــب. تخصص في دراســـة الطـــب بمجال 
”الطب النفســـي الوقائي“ في أعقاب أحداث 11 

سبتمبر 2001.
بـــدأ نضـــال يشـــعر بأنـــه غير قـــادر على 
تحقيـــق التـــوازن بيـــن عملـــه فـــي الجيـــش 
والتزامـــه الديني، وتبّين من خالل التحقيقات 
فيما بعد أنه كان يقـــوم بتحميل الفيديوهات 
الجهاديـــة، خصوصا التي يظهـــر فيها زعيم 
تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية أنور 
العولقـــي. فـــي 5 نوفمبر 2009 قـــرر نضال أن 

يواجه هذه التناقضات التي كان يشـــعر بها، 
فحمل ســـالحه صائحا: ”الله أكبـــر“، وأطلق 
النار عشـــوائيا وبكثافة على زمالئه، وقد حكم 
عليه باإلعدام في أغسطس 2013، ليموت وهو 
يقدم نموذجا شـــديد الوضـــوح على التماهي 

واالستلهام للعمل المتطرف.
محمـــد لحويـــج بوهـــالل: أعلنـــت وزارة 
الداخليـــة الفرنســـية أن الســـائق الفرنســـي 
التونســـي األصل محمـــد لحويج بوهالل، هو 
مـــن قام بدهـــس المحتشـــدين بشـــاحنته في 
مدينة نيس الفرنســـية، فقتل منهم 84 شخصا 
وأصـــاب مـــا يتجـــاوز 100. تم تحديـــد هوية 
لحويج عن طريق بصمات األصابع ومتعلقاته 
الشـــخصية بعدمـــا قتلتـــه الشـــرطة داخـــل 
الشـــاحنة بإطالق الرصاص عليه. وأكد وزير 
الداخلية الفرنسي برنار كازنوف بعد الحادث 
أن لحويج لم يكن عضوا ناشطا في أي جماعة 
جهادية، لكنه ”تحول إلى التشدد بشكل شديد 
الســـرعة“. ومما توفر من معلومات أمنية عن 
الحـــادث أن لحويج بوهالل عاين وراقب مكان 
الهجوم لمدة يومين، وتعرف على معالمه قبل 
أن يقـــدم على فعلتـــه في اليـــوم التالي، الذي 
وافق االحتفال بالعيد الوطني لفرنسا. لم يكن 
لحويـــج معروفا للســـلطات األمنية أو أجهزة 

االستخبارات في فرنسا.
عمـــر مير صديقـــي متين: عمـــره 29 عاما 
أميركي مســـلم مـــن أصـــول أفغانيـــة، يعمل 
حارســـا أمنيا وأجمـــع أقاربه كافة وأســـرته 
على أنه شـــاب غير ملتزم دينيا بشكل خاص، 
وقد ظلت الشـــرطة تحقـــق خصوصا فيما إذا 

كانت له ارتباطات بتنظيم الدولة اإلســـالمية 
أو إذا كان مغرمـــا بذلـــك التنظيـــم. فعمليـــة 
إطـــالق النار التي نفذهـــا عمر متين في ملهى 
ليلي يرتاده المثليون بمدينة أورالندو بوالية 
شـــخصا   49 أســـقطت  األميركيـــة،  فلوريـــدا 
قتيـــال و53 مصابا، وذكرت الشـــرطة أن متين 
اتصـــل برقم الطـــوارئ قبـــل تنفيـــذ العملية 
أثنـــاء الهجوم مبّلغا أنـــه يبايع تنظيم الدولة 
اإلســـالمية. وذكر والد متين لوســـائل اإلعالم 
األميركيـــة ”أن ابنـــه صدم أخيـــرا عندما رأى 
اثنين من المثلييـــن وهما يتعانقان في مدينة 
ميامي، وهذا الهجوم ليســـت له عالقة بالدين، 
صدمنا كما صدمت البالد بأســـرها“، وتجيء 
معلومـــات زوجته األولى لتكشـــف النقاب عن 
جزء آخر من شـــخصية متيـــن، حيث تذكر ”لم 
يكن إنســـانا ســـويا، كان يضربني، كان يعود 
إلى الدار ويضربني ألتفه األسباب، مثل تلكئي 
في إتمام غســـيل مالبسه، وهو شخص منطو 

بصورة ملحوظة“.
قتـــل متين برصاص الشـــرطة فـــي عملية 
اقتحامه لمبنى الملهى الليلي مشـــكال صورة 
متكاملة للشـــخص المشوش نفسيا وعصبيا، 
والذي ربمـــا جنح للفعل المتطـــرف المفاجئ 
تحت ضغـــوط اكتئابية أشـــار إليهـــا بتأكيد 

وتفصيل العديد مّمن كانوا قريبين منه.

ظاهرة الذئاب المنفردة.. األبعاد النفسية

عملية نيس من سجل منجزات الذئاب المنفردة

«غيـــاب العدالة االجتماعيـــة إضافة إلى عمليـــات التحديث المجتمعي العشـــوائية هي من أهم إسالم سياسي

المحفزات التي تساعد في إيجاد البيئة المالئمة لصعود اإلرهابيين». 

أليس لوسيسيرو 
أستاذة علم النفس في جامعة ليزلي األميركية 

«رسم تطور الجماعات المتطرفة وانهيار قوات الدول اإلقليمية معالم الخطر المحدق. النتيجة 

خطابين منفصلين في فرنسا، الفاشي والجهادي، يتغذيان من بعضهما بطرق مدمرة».

متارا كوفمان ويتس
خبيرة في مركز سياسة الشرق األوسط في مؤسسة بروكينغز
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التغّيرات التي يعيشها تنظيم داعش في العراق وسوريا وفي غيرهما من الفضاءات دفعته 
ــــــى تبني تكتيكات جديدة في تنفيذ العمليات اإلرهابية، تقوم على اعتماد ”ذئاب منفردة“  إل
تقدم على ممارســــــة اإلرهاب في أوروبا وحتى في األقطار العربية اإلســــــالمية. تكتيكات 
جديدة توصل من خاللها تنظيم داعش إلى تقليل كلفة العمليات ماديا وبشريا ولوجستيا، 
وضمان عنصر املباغتة. لكن بروز الظاهرة ال تقف وراءه فقط دوافع تخص تنظيم داعش 
اإلرهابي، بل تستحثه أيضا عوامل نفسية تخص املنفذ الذي اختصر املسافة بني احلياة 

واملوت في تصورات دينية زّينت له الفعل وأضفت لديه مشروعيات مقدسة.

الجماعات املتطرفة لم تعد تنظيما 

مركزيـــا، كمـــا أن الجهـــاد العاملـــي 

شـــهد خالل الســـنوات األخيرة ثورة 

داخلية شاملة

◄

إدريس الكنبوري

} تلعـــب دولة قطـــر، اإلمـــارة الصغيرة التي 
تقف على مخزون من الغاز الطبيعي وتســـعى 
إلـــى أن يكون صوتها أكبـــر من حجمها، لعبة 

مزدوجة على الصعيد العربي واألفريقي. 
فهـــي في الوقت الذي تعطي االنطباع علنا 
بأنها ذات دبلوماسية تصالحية في ما يتعلق 
باألزمـــات التي تشـــتعل بالمنطقـــة، تنهج في 
الخفاء دبلوماســـية خطيرة بقصـــد المزايدة 
على جيرانها في الخليج العربي والبحث عن 
”مجـــال حيوي“ خارج حدودها الصغيرة بدعم 
الجماعات المســـلحة وإيـــواء أقطاب التطرف 
الدينـــي، بينما تســـمح لقناتهـــا التلفزيونية 
”الجزيـــرة“ -التي هـــي بمثابة شـــاعر القبيلة 
الذي يهجو ويمدح مقابل أكياس من الدنانيرـ 
بالنقـــد والهجوم ضد األنظمـــة العربية، وكأن 

قطر واحة للديمقراطية.
اســـتفادت قطر من أموال البترول لشـــراء 
الجماعات المســـلحة وضمان والئها، معتقدة 
أنهـــا بذلك ســـتنجح في تحويلهـــا إلى حلفاء 
أو شـــركاء في حال تمكنها مـــن الوصول إلى 

السلطة. 

وهـــذا ما قامت به في ليبيا عام 2011 بدعم 
الجماعات المســـلحة التي قاتلـــت ضد معمر 
القذافـــي، حيـــث دفعت بســـخاء لزعمـــاء تلك 
الجماعات، بل وفســـحت لهم المجال للظهور 
فـــي قناتها مقدمة إياهـــم كـ“نخب“ جديدة في 

مرحلة ما بعد الربيع العربي.
وظهـــرت األيـــادي القطرية بشـــكل واضح 
فـــي الصراع الذي اندلع فـــي مالي قبل خمس 
ســـنوات بين الجماعات المســـلحة التكفيرية 
وحكومـــة باماكـــو. فقـــد أعلنـــت الدوحة منذ 
اليـــوم األول وقوفهـــا ضد التدخل الفرنســـي 
لطـــرد المســـلحين والحيلولـــة دون وصولهم 
إلـــى قلب العاصمة، وفي خطـــوة إلظهار وجه 
دبلوماســـيتها التصالحية دعـــت إلى الحوار 
بيـــن المســـلحين والحكومة، بهدف الســـماح 
للجماعـــات المســـلحة بأن يكـــون لها نصيب 
من الســـلطة، وهو ما يتجاوب مع طموحاتها، 
وردد يوســـف القرضاوي، الذي أصبح بمثابة 
بـــوق لهذه اإلمارة الخليجيـــة المزعجة، نفس 
المبررات، حيث احتج على التدخل الفرنســـي 
وصّوره كما لو كان حربا ضد اإلســـالم ال ضد 
جماعات مسلحة تريد بناء الخالفة فوق بركة 

من الدماء.
الصحافيان الفرنسيان كريستيان شيسنو 
وجورج مالبرونو كشفا في كتابهما المشترك 
الـــذي صـــدر العـــام الماضـــي تحـــت عنوان 
”أمراؤنا األعزاء“، الذي يرويان فيه تغلغل قطر 
في فرنســـا وشراء الدوحة لبعض المسؤولين 
السياسيين الفرنسيين، كيف أن قطر متورطة 
في دعم وتمويل الجماعات المقاتلة في شمال 

مالي منذ العام 2012.

فقبيل التدخل الفرنســـي في شـــمال مالي، 
في يناير 2013، للتصدي للجماعات المسلحة، 
ســـحبت الدوحـــة على عجـــل ثـــالث طائرات 
قطريـــة كانت موجـــودة بالمنطقة يشـــتبه في 
أنها كانت محّملة باألسلحة والعتاد واألموال 
للمســـلحين. ويقـــول المؤلفـــان إن الرئيـــس 
الفرنســـي األســـبق نيكـــوال ســـاركوزي عقد 
تحالفا مع أمير قطر وســـمح للدوحة بالتسلل 
إلى مفاصل االقتصاد والسياســـة في فرنسا، 
كما تبادل مع قطر المصالح االستراتيجية في 
عدة مواقع مثل ليبيا الذي ظهر فيها التنسيق 

واضحا بيـــن باريس والدوحـــة خالل الحرب 
ضـــد نظام العقيـــد القذافـــي عـــام 2011، لكن 
وصول فرنســـوا هوالند إلى السلطة عام 2012 
غّير مجرى األمـــور، إذ أدار هوالند ظهره إلى 
اإلمارة الصغيرة وانفتح على المملكة العربية 
الســـعودية بوصفها الدولة األكثر اســـتقرارا 
الرئيســـي  والالعـــب  الخليـــج  منطقـــة  فـــي 

فيها.
وبحســـب تحقيق أجرته يوميـــة ”لوكانار 
أونشـــيني“ الفرنســـية فـــي الفتـــرة األخيرة، 
فـــإن قطر قدمت حقائب من الـــدوالرات لفائدة 

الجماعات الناشـــطة في شـــمال مالـــي، وفقا 
العترافات مســـؤول عســـكري فرنســـي كبير، 
وخاصة جماعة أنصارالدين المنضوية تحت 

مظلة تنظيم القاعدة.
وخالل الفترات الماضية ظلت المساعدات 
المالية والعسكرية والغذائية القطرية تتقاطر 
على شـــمال مالي، عبر مطاري غاو وتمبكتو، 
مـــن خالل منظمة ”قطر الخيريـــة“ التي تتخذ 
منهـــا الدوحـــة واجهـــة لتمويـــل الجماعات 
المتطرفـــة، مـــا دفع عمـــدة غاو إلـــى توجيه 
نداء إلـــى فرنســـا بالتدخل للحد مـــن النفوذ 
القطـــري ووقف تمويـــل الدوحـــة للجماعات 
المســـلحة. كما يعتقـــد أن قطر أوفدت عناصر 
أمنيـــة متخصصة إلى شـــمال مالـــي لتدريب 
أفراد الجماعات المسلحة الذين تم تجنيدهم، 
خصوصـــا مـــن جماعـــة أنصارالديـــن. وفي 
الصيف المالي ســـجل وجود أربعة مسؤولين 
قطريين من الصليب األحمر القطري، المنظمة 
غير الحكومية الدولية الوحيدة المسموح لها 
بدخـــول المنطقة، كانوا يتجولون في شـــمال 
مالي تحت الحراسة األمنية لمسلحين تابعين 

لحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وفي الوقت الذي كانـــت تعتقد الدوحة أن 
تلك السياســـة تجري طي الكتمان، سرعان ما 
تم الكشف عن التفاصيل والمخططات السّرية 
التي قادتها إلى نســـج تحالفات غير بريئة مع 
تنظيمات يضعها المجتمع الدولي على قائمة 
اإلرهاب، وهو مـــا أوقعها في تناقضات حادة 
ما بين التعايش داخل البيئة الخليجية وبين 
فتح حديقة خلفية تريد من خاللها اللعب وراء 

أظهر شركائها.

قطر والجماعات املسلحة في مالي

التطرف واملال واإلعالم 

ــى الــتــدخــل  ــل ـــقـــرضـــاوي احـــتـــج ع ال

الفرنسي في مالي وصوره كما لو كان 

حربا ضد اإلسالم ال ضد جماعات تريد 

بناء الخالفة

◄

[ سمات نفسية مشتركة لدى الذئاب المنفردة  [ انتقال من مرحلة التنظيم المستقر إلى حركات عابرة للحدود

خالصة بحث خالد عكاشة ”الذئاب املنفردة“، 
ــــــاب 123 (مــــــارس 2017) ”داعــــــش  ضمــــــن الكت
الصادر  ــــــر- النصوص“  وأخواتها: الفكر- التفكي

عن مركز املسبار للدراسات والبحوث- دبي.



} أبوظبــي - كـــّرم برنامج ”الشـــارة“ التراثي 
الثقافـــي الذي ُيبث على الهواء مباشـــرة خالل 
أيام شـــهر رمضـــان عبر قناة اإلمـــارات وقناة 
بينونة، كال من صافية درويش القبيسي رائدة 
الحفـــاظ علـــى الحـــرف اإلماراتيـــة التقليدية، 
وفالـــح حنظـــل الباحـــث والكاتـــب فـــي تراث 
اإلمارات والخليج العربـــي، تقديرا لجهودهما 
المعروفة منـــذ عقود في مجال صـــون التراث 

الثقافي اإلماراتي وتوثيقه والترويج له.
وتعمل القبيســـي كرئيس لقسم الحرفيات 
في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقد بدأت 
جهودها فـــي صون التراث في عـــام 1978 عبر 
االتحاد النسائي العام. وقد ساهمت في تفعيل 
جهـــود تطوير التـــراث وإيصالـــه إلى مختلف 
أنحـــاء العالـــم، وهي تركز بشـــكل خاص على 
ثالث مهن رئيسة هي السدو والخوص والتلي، 
إضافة إلى األزياء التقليدية والحناء والعطور، 

والترويج لها في مختلف الفعاليات.
وأشادت القبيسي خالل البرنامج بالجهود 
التي بذلها الراحـــل محمد خلف المزروعي في 
خدمة تراث اإلمارات، وتشجيعه الدائم لكل من 
ُيساهم في إبراز التراث الثقافي العريق إلمارة 

أبوظبـــي ودولة اإلمـــارات. أمـــا الباحث فالح 
حنظل فله العشـــرات من المؤلفـــات والبحوث 
في تـــراث المنطقة ودولة اإلمـــارات على وجه 
الخصـــوص، حيـــث تعتبـــر مؤلفاتـــه مراجع 
وموســـوعات موثوقة لألجيال القادمة، ويعمل 
كباحث في التراث في هيئة أبوظبي للســـياحة 

والثقافة.
و“الشارة“ برنامج مسابقات من إنتاج لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
وشـــركة أبوظبـــي لإلعـــالم، يركز علـــى تراث 
اإلمارات بمفرداتـــه المكانية وما يكتنز فيه من 
عادات وتقاليد وإرث شـــعري عميق، وهو بذلك 
يتوزع علـــى البحر والصحراء والجبل والبيت 
القديم، وكافة تفاصيل المهن اليدوية الشعبية 
واألمثـــال واللهجة والشـــخصيات المؤثرة في 
تاريخ وحاضر اإلمارات. وُتقّدمه منذ انطالقته 

األولى المذيعة اإلماراتية حصة الفالسي.
وذكر عيسى ســـيف المزروعي نائب رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
بأبوظبـــي ومدير عام قنـــاة بينونة، أّن برنامج 
”الشـــارة“ ُيعتبر من أكثر البرامج التلفزيونية 
اإلماراتية نجاحا، ويســـتمد قيمته من جمهور 

المشـــاهدين الذين يحبونه، وقـــد حاز متابعة 
جماهيرية واســـعة في العالـــم العربي، وقامت 
بمتابعـــة وتغطية الحدث إخباريـــا العديد من 
وسائل اإلعالم، وبعضها وصفته بأنه ”حارس“ 
الموروث والتراث الشعبي اإلماراتي، وتألق في 
مجال الحفاظ على الموروث الشعبي واللهجة 
المحليـــة وتعريـــف الشـــباب بالمصطلحـــات 

القديمة وإبقائهم مطلعين على تاريخ دولتهم.
وأشـــاد المزروعـــي بالجهـــود المميزة في 
صـــون التـــراث التي قـــام بها كل مـــن صافية 
القبيســـي والدكتور فالح حنظل، ُمشـــيرا إلى 
أهمية المبادرة بتكريم كل من ساهم في الحفاظ 
على التقاليد األصيلة وتراثنا الثقافي العريق.

من البرامج النابضة بعبق  ويعد ”الشارة“ 
الماضي ومحاكاة التراث وتسليط الضوء على 
تاريخ اإلمارات من خالل اعتماده على الموروث 
الشعبي واختبار ثقافة الجيل الحالي ودرايته 
بحيـــاة الماضي من أســـماء وأمكنـــة وعادات 
وتقاليـــد، وهـــو األمر الـــذي يســـهم بتكريس 
الهويـــة الوطنية وتعويد الناس على معايشـــة 
التـــراث وتذكيرهم بمفرداته التـــي تمثل بحرًا 
واسعًا من فئاته وتفاصيله المعنوية والمادية.

وقـــد أصـــدرت هيئـــة أبوظبي للســـياحة 
التراثيـــة من  والثقافـــة موســـوعة ”الشـــارة“ 
جزأيـــن، والتي وثقـــت لبرنامج ”الشـــارة“ من 
خـــالل مئات المعلومات الموثوقـــة في الثقافة 
والتراث، وتتوجه هذه الموســـوعة الشاملة في 
مادتها ومقاصدها إلى شـــرائح المجتمع كافة، 
منفتحة علـــى بيئاتها الصحراويـــة والبحرية 
والســـاحلية والجبلية، ومكوناتها االقتصادية 
واالجتماعيـــة، فتقطف من كل منها مســـميات 
تراثيـــة ألماكـــن ومواقع وأشـــخاص، وأنماطا 
لعادات وتقاليد، ونماذج لحكم وأمثال وألغاز، 
وقصائد ومأثورات شـــعبية أخرى، تتراوح في 
أبعادها بيـــن الخصوصيـــة الثقافية لمجتمع 

اإلمارات واالمتداد اإلنساني للتراث.

عبدالله مكسور   

جديرة  } إن قصة نشـــوء مكتبة ”صفحـــات“ 
بالحكايـــة، فالفكـــرة نضجـــت لدى مؤســـس 
المشـــروع ســـامر القـــادري فـــي العاصمـــة 
السورية دمشق قبل أن تنتقل معه عبورًا نحو 
األردن ومنـــه إلى تركيا حيث حطَّ رحاله ُمعِلنًا 
عن مشـــروع ثقافي اســـتقطَب األنظـــار إليه، 
لتكون مكتبة ”صفحات“ العربية في العاصمة 
التركية إســـطنبول، فســـحة ومضمارًا واسعًا 
امتد عبـــر ثالثة طوابق للثقافة العربية، هناك 
أرسى القادري الخطوات األولى للحلم، فانتبه 
ُج  اآلخرون إلى أهمية وجود مكتبة عربية  تتوِّ
عالقة تاريخية بيـــن الثقافة العربية والتركية 
المتالصقتين تقريبًا، وال بد من اإلشارة أيضًا 
في اسطنبول  إلى أن وجود مكتبة ”صفحات“ 
وضـــَع تركيا علـــى خارطة التوزيـــع أمام دور 

النشر العربية.

مكتبة في أمستردام

الفكرة التـــي نضجت فـــي جغرافيا تصل 
آســـيا بأوروبا، وجَدت طريقًا لها نحو القارة 
األوروبيـــة، فوصـــول القـــادري إلـــى هولندا 
وتواصلـــه مع بعـــض الجهـــات الثقافية فيها 
جعَال من تأسيس هذا المشروع في أمستردام 

أمرًا ممكنًا.
عـــن هـــذا تقـــول أنابيـــال بيرنـــي مديرة 
صندوق دعـــم الفن في أمســـتردام، إن وجود 
مكتبة عربية في أمســـتردام أمـــر مهم للغاية، 
مهمٌّ للتنوع الذي ُتعـــَرف به المدينة، وقدرتها 
على استيعاب الثقافات جميعًا في قالب واحد 
يحافظ على خصوصية كل منها، تتابع بيرني 
حديثها بأن تجربة مكتبة ”صفحات“ ستساهم 

في رفد المجتمع ككل بالكتاب العربي.

مـــن جهته قـــال ســـامر القـــادري صاحب 
ومؤســـس المشروع ”إن ’صفحات’ فكرة تفتح 
آفاقـــًا للعمل الثقافي، هي ليســـت فقط مكتبة 
بالمعنى الحرفي للكلمة، إنها مشروع متكامل، 
ن الكتـــاب العربي في الفضـــاء األوروبي  تؤمِّ
زًا إلظهار المواهب  وتكـــون في الوقت ذاته حيِّ
بيـــن الواصلين حديثـــًا، فالبرنامـــج الثقافي 
يتضمن بشـــكل دائم عروضًا سينمائية ألفالم 
متنوعـــة، وحفالت موســـيقية، وقراءات أدبية 
ســـردية وشـــعرية، وتوقيع إصدارات جديدة، 
وهذا بالضبط ما يحتاجـــه الواصلون حديثًا 
أو المقيمون قديمًا في القارة األوروبية عمومًا 

وهولندا على وجه الخصوص“.
عن اختيار أمســـتردام يقـــول القادري إن 
هناك الكثير من العوامل التي أدت إلى اختيار 
العاصمة الهولندية، أولها وجوده شـــخصيًا 
في تلـــك الجغرافيا، وثانيًا ســـهولة الوصول 
إلى هولندا من كل أنحاء الدول األخرى، فضًال 
عن وجود طاقات إبداعية شـــبابية تبحث عن 
مكان يؤمن لها التعبير عن هذه الطاقات التي 

تختزنها.

سؤال الهوية

أسأل صاحب مكتبة ”صفحات“ عن صعود 
فكـــرة الخـــوف مـــن اآلخـــر، ودور الثقافة في 
ة بين عاَلَمين، ليقول إن الخوف  تجســـير الهوَّ

مـــن اآلخر نابع مـــن االبتعاد عن هـــذا اآلخر، 
الثقافـــة هنا قادرة على خلق جســـور تواصل 

وفتح آفاق التعارف.
يتابع القادري قائال إن الســـوريين وصلوا 
حديثـــًا بالمعنـــى الجمعـــي إلـــى أوروبا، هم 
بحاجـــة إلـــى أن يتعـــرف عليهـــم المجتمـــع، 
يتعـــرف عليهـــم بشـــكل مباشـــر ال أن يراهـــم 
على شاشـــات األخبـــار كالجئين أومشـــردين 
أوهاربيـــن من الحرب. الفكـــرة هنا قائمة على 
أن المخزون الثقافي الذي يحمله الســـوريون 
أينما حلوا قادرون من خالله على نشر الحياة، 
أســـأل القادري عن العقبـــات التي واجهته في 
تأســـيس المكتبـــة ليقول إنـــه ال توجد عقبات 
حقيقيـــة، هـــي مجـــرد إجـــراءات روتينية تم 

تجاوزهـــا أمام رغبة اآلخرين فـــي وجود مثل 
هذا المشروع.

الصحافـــي الســـوري جابـــر بكـــر يؤكـــد 
أنَّ وجـــود مكتبـــة عربيـــة أمر هـــام على عدة 
مســـتويات، أولهـــا خلق هذا الفضـــاء العربي 
بالدرجـــة األولـــى بحيث يصبح من الســـهولة 
بمكان الوصول إلى الكتاب العربي، فضًال عن 
ســـؤال الهوية، يقارب هنا بكر بين المهاجرين 
القدامى إلى هولنـــدا مثًال والواصلين حديثًا، 
الفئـــة األولى وصلت اليـــوم إلى الجيل الثالث 
هذيـــن  إلـــى  المنتميـــن  وأغلـــب  الرابـــع،  أو 
الجيلين فقدوا جزءًا من هويتهم العربية، بينما 
القادمون حديثًا سيكون لهم مكان لتعزيز هذه 

الهوية بين أبنائهم بهدف الحفاظ عليها.

في أركان المكتبة الواسعة، تتوزع طاوالت 
ل في مجموعها المقهى  صغيرة منثورة، تشـــكِّ

الثقافي لمكتبة ”صفحات“.
وقـــد بـــدأت فعاليـــات البرنامـــج الثقافي 
ســـينمائي  فيلـــم  بعـــرض  االفتتـــاح  عشـــية 
للمخـــرج الســـوري غطفان غنوم، ثم ســـتتبع 
ذلك في مرحلة الحقـــة مجموعة من الفعاليات 
وورشـــات العمـــل كما أعلـــن القائمـــون على 

المكتبة.
تنوعـــت الُكُتب المعروضة حاملًة أســـماء 
دور النشـــر العربيـــة العديـــدة من المشـــرق 
والمغـــرب العربي، وتعـــّددت مواضيعها بين 
األبحاث والرواية والشعر والتاريخ إلى جانب 

قسم يختص بأدب األطفال. 
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◄ دشنت وزارة األوقاف والشؤون 
الدينية الُعمانية، أول مصحف 
إلكتروني في العالم، وهو ثاني 
مصحف مطبوع غير مخطوط، 

والذي حمل اسم ”مصحف مسقط 
اإللكتروني“.

◄ اختطف مجهولون الكاتب الليبي 
والناشط المدني جابر العبيدي، 

بمدينة بنغازي، وقد طالب مواطنه 
الكاتب خليل الحاسي باإلفراج 

الفوري عن العبيدي، محمًال الجهة 
التي اختطفته المسؤولية الكاملة 

عن سالمته.

◄ أعلنت مؤسسة دوم المصرية 
للثقافة عن انطالق ”أكاديمية دوم 
للعلوم االجتماعية واإلنسانية“، 

في إطار االتجاه العالمي للمجتمع 
المدني لتقديم مادة فكرية 

وتعليمية خارج اإلطار المدرسي 
والجامعي الذي يعاني من أزمات 
حادة من حيث المفهوم والتركيب 

والبناء.

◄ ينظم المجلس الثقافي 
البريطاني بالمغرب، إلى غاية 

24 يونيو الجاري، نسخة جديدة 
من أسبوع الفيلم البريطاني، 

والذي سيتميز بعرض أشرطة 
كالسيكية من السينما البريطانية 

تعود لسنوات األربعينات من القرن 
الماضي، وذلك خالل شهر رمضان.

◄ قالت الهيئة العامة للسياحة 
والتراث الوطني بالسعودية إن 

الدورة الحادية عشرة لسوق عكاظ 
الشهر القادم ستشهد أكثر من 100 

فعالية متنوعة.

◄ انتهت المرحلة األولى من 
المشروع الثقافي والتربوي ”لنمد 

الجسور.. ألوان العالم“، الذي 
أطلق قبل بضعة أشهر في إشبيلية 

بالتعاون مع المغرب، بحفل أقيم 
مؤخرا في العاصمة األندلسية.

باختصار

شـــارك أخيرا الكاتب اإلماراتي ســـلطان العميمي رفقة مواطنتـــه الكاتبة نورة نومان مع كتاب 

خليجيني آخرين في ندوة {الواقعية وحدود الخيال في األعمال الروائية} بالشارقة.

دعـــا املفكـــر واألكاديمي املغربي عبداإللـــه بلقزيز، مؤخرا بأبوظبي، إلـــى اعتماد نظرة جديدة 

للتراث اإلسالمي تحمل اإليجابية لهذا التراث.

سوريون يؤسسون أول مكتبة عربية في أمستردام

[ الثقافة قادرة على كسر حاجز الخوف من اآلخر ومد جسور التواصل  [ {صفحات} مركز ثقافي وليست مجرد مكتبة
بالقرب من قلب العاصمة الهولندية أمســــــتردام، وعلى ضفاف قناة مائية تنتشــــــر احلياة 
على أطرافها، افتتحت مكتبة ”صفحات“ العربية فرعها األول في القارة األوروبية وســــــط 
ــــــدي، وقف اجلميع أمام شــــــعار مكتبة ”صفحات“ حلظة  حضــــــور جماهيري عربي وهولن
عت الكتُب العربية فــــــي مختلف االجتاهات  ــــــث توزَّ انطالق املشــــــروع األول من نوعه، حي
ــــــس املتنوعة، لتكون في عرضهــــــا محط أنظار  ــــــة متضمنة أبواب التجني ــــــة واألدبي الفكري

حضرت االفتتاح ورصدت احلدث. اجلميع، ”العرب“ 

الكتب تقدم صورة أخرى عن العرب في أوروبا

أول مكتبة عربية في هولندا تعمل 

على تقديم الثقافة العربية بلسان 

فكرة  ودحــض  وأقــالمــهــم  أبنائها 

الخوف من اآلخر

 ◄

{الشـــارة} برنامـــج يركـــز على تراث 

اإلمـــارات بمفرداتـــه المكانيـــة وما 

يكتنز فيه من عادات وتقاليد وإرث 

ثقافي وحضاري عميق

 ◄

برنامج {الشارة} حارس الموروث والتراث الشعبي اإلماراتي

نظرة واقعية ملتطلبات الجمهور

} تتمحور وظيفة األدب والفنون اجلميلة 
عمومًا حول تقدمي املتعة للجمهور.. هذه 

احلقيقة التي غالبا ما ينساها املتدافعون 
على الكتابة والتأليف ويتجاوزونها 
لتفصيالت هامشية أقل أهمية منها، 

كاالنشغال بطبيعة النشر وآليته واملنافسة 
وحتصيل املال وغيرها من املمارسات 
األخرى، متناسني املهمة الرئيسة من 

العملية اإلبداعية برمتها أال وهي تقدمي 
املتعة واجلمال للجمهور.

األمر ال يقتصر على األدب وحسب، بل 
يتجاوزه للفنون كلها، كالرسم والتمثيل 

واملسرح والسينما والنحت والرقص 
واملوسيقى والغناء وغيره. إن الغاية من 

ابتكار الفنون اجلميلة كانت وستبقى 
بالدرجة األساس إمتاع اجلمهور أو املتلقي 

كما يحلو للبعض تسميته.

ومن دون حتقيق هذا الشرط تسقط 
العملية اإلبداعية املفترضة برمتها. فال 
التميز أو اجللوس في عزلة من البروج 

العاجية تنفع، وال ادعاء التصوف وبلوغ 
التوحد بدواعي اإلبداع ينفع في احلقيقة، 
ما لم ُيقرأ الكاتب وُيشاهد املمّثل وُيسمع 

املغني. إن النظرة ألركان العملية اإلبداعية 
من هذه الزاوية ال بد أن تكشف لنا خلًال 

كبيرًا في املعادلة، ال سيما في عاملنا العربي، 
فما زال البعض يصر على إنتاج الفن وفق 

قناعات خاطئة، لكن راسخة في األذهان 
بشكل مرضي، حّتى لو أدرك اختالل تلك 

املعادلة البسيطة واملهمة والبنيوية في فهم 
اجلدوى من اإلبداع.

أن يظهر كاتب ما ويّدعي ممارسة 
الكتابة كنوع من العالج النفسي أو الهروب 

من حالة اكتئاب ما، فإن األمر يشبه إلى 
حّد ما من يغني في احلمام كيفما اتفق ثمَّ 

يخرج ساعيًا لطرح غناه النشاز هذا في 
سوق الغناء وفق معايير مختّلة، ذلك ألن 

نظرية العرض والطلب ما تزال صاحلة إلى 

حّد ما في هذه احلالة، واجلمهور السيء ذو 
الذائقة الهابطة سيجبر في النهاية منتجي 

األدب واملوسيقى والفنون على الهبوط 
مبستوياتهم لتلبية طلبه.

أنظر انتشار أفالم العنف واحلركة 
اخلالية من أّي جمالية درامية تذكر في 

الواليات املتحدة، إن الرواج السريع لتلك 
األفالم واتساع نطاق األرباح التي حتققها 

وحجم اإلقبال الكبير عليها من اجلمهور 
هو الذي أّدى في النهاية إلى خضوع صّناع 

السينما هناك لتلك االشتراطات، حّتى لو 
كانوا غير مقتنعني بذلك املستوى، لكن 

اشتراطات عملية العرض والطلب هي التي 
أّدت إلى هذه النتيجة، ومبا أن منتج اإلبداع 
عمومًا، ال سيما في السينما، يسعى لتغطية 
كلفة اإلنتاج الضخمة وتأمني األجور جليش 
من املمثلني والفنيني، فإن تفّهم تلك القوانني 
أمر ال يخلو من واقعية مناسبة، على الرغم 
من أن البعض ما زال يكابر ويّدعي قدسية 
الفن وضرورة املقاومة وعدم االنخراط في 

موجة تلبية رغبة اجلمهور ومتطلباته.

إن تلك النظرية البسيطة ما زالت 
صاحلة في عصرنا احلالي أيضًا، على الرغم 

من أن األمر مختلف في حالة األدب عنه في 
السينما، فالقارئ يتمتع -افتراضًا- بنوع 

من الوعي املسبق الذي يؤهله الختيار 
الكتاب اجليد، مع مالحظة أن شريحة القّراء 

أقل بالضرورة في أغلب املجتمعات. أنظر 
إلى عدد املشاهدين لألفالم مثًال مقارنة 

بقّراء الروايات، إذ يتجاوز في احلالة األولى 
املاليني بينما يقتصر في احلالة الثانية على 

عشرات أو مئات اآلالف في أحسن األحوال.
وفي احملصلة ال أجد شخصيًا منقصة 

نقدية في حال سعت الرواية مثًال أو الشعر 
لالشتغال على توفير مقدار مناسب من 
املتعة واإلدهاش للجمهور مبا يضمن 

رواجها في أوساط القّراء، بدل اللجوء 
إلى األساليب الغامضة واللعب على اللغة 
والتجريب غير املجدي في الشكل، كما أن 

قدرة املبدع على توفير تلك املتعة للجمهور 
من دون التفريط باالشتراطات الفنية هي 

النجاح احلقيقي والفعال.

محمد حياوي
كاتب عراقي 



شريف الشافعي

} مغامرة أخيـــرة، خاضها الشـــاعر والناقد 
المصـــري شـــريف رزق (1965-2017)، صباح 
األربعـــاء 14 يونيـــو، تمثلـــت فـــي مصافحته 
كائن الموت، ذلـــك الرفيق الذي ربما يكون قد 
اختطف جسد الشاعر، لكنه أبًدا لن يأخذه من 

وهج قصيدته وقلوب قرائه ومحبيه.
نزيـــف مفاجئ فـــي المخ، أعقبـــه بيومين 
رحيل صادم للحداثوي المغامر، شعًرا ونقًدا، 
شـــريف رزق، ابن مدينة ”منوف“ بدلتا مصر، 
التي أبـــى المبـــدع إال أن تحتضنه في لحظة 
الختام، قابًعا في أحد مستشفياتها ”العامة“، 
مثلما احتضنت المدينة ذاتها صرخة ميالده 

األولى منذ 52 عاًما.
غياب شريف رزق المباغت، قصيدة برقية 
وامضة، من مثل ما شـــكلته أصابع رجل جيل 
الثمانينات المتوهج. وقد وصف األمين العام 
للمجلس األعلـــى للثقافة بالقاهـــرة، الدكتور 
حاتـــم ربيـــع، الراحل فـــي نعيه بأنـــه ”فقيد 
الحركة الشـــعرية من جيل الشـــباب، صاحب 
الحضور الفعال واألعمال المتميزة“، في حين 
تلعثمت الكلمات الدامية على لساني ”قصيدة 
النثر“ و“النقد الطليعي“ في نعيهما ألحد أبرز 

مناصري التجديد من جيل الوسط بمصر.
رزق يعـــد صاحب المنجـــزات الالفتة في 
الشـــعر والنقد، ومنهـــا ”ال تطفـــئ العتمة“، 

ثـــر العربـــّي في  ”هـــواء العائلـــة“، ”شـــعر النَّ
ة في  ثرشعريَّ القرن العشـــرين“، ”األشـــكاُل النَّ
ـــة  ة الحيـــاة اليوميَّ األدِب العربـــّي“، ”شـــعريَّ
ة  ثر العربيَّ ـــفاهّي في قصيدة النَّ والخطاب الشِّ
اُت َما َبْعَد ’ِشْعر‘.. قصيَدُة  الجديدة“، ”شـــعريَّ
اِت“،  مانينيَّ اِت والثَّ بعينيَّ ِة في السَّ ثِر العربيَّ النَّ
ِة َعْبـــر العصور“،  ”تحـــّوالت القصيـــدة العربيَّ

وغيرها.
إلى جانب جهوده الملموســـة في ميداني 
الشعر الجديد والنقد، ثمة وجه آخر من وجوه 
التميز لدى شريف رزق، يتمثل في االستقاللية 
والزهد واالســـتغناء والعصاميـــة. لقد اختار 
الشـــاعر مســـلكه منـــذ البدايـــة، مراهًنا على 
فردانيته وانعزالـــه في مدينته الهادئة، خارج 
ضوضاء العاصمـــة وبريقها المخـــادع. نأى 

رزق بنفســـه عن مغريات المؤسسة الرسمية 
وكل ما هو سلطوي، مديًرا ”معاركه الجمالية“ 
بحرية تامة وفق قناعاته الخاصة، التي ربما 

يختلف معها البعض، من تيارات أخرى.
 لكن ال يتشكك أحد في نزاهتها. لم يستمر 
شريف رزق طويًال في عضوية ”لجنة الشعر“ 
قافـــة، إلحساســـه بأن  بالمجلـــس األعلـــى للثَّ
التوجه الرســـمي غير منحاز للحركة الشعرية 
الجديـــدة بالقدر المأمول، لكنـــه لم يغلق باب 
التعامل ”الطبيعي“ مع مؤسسات الدولة. ومن 
ثم فإنه قبل تكريمه من جانب ”المؤتمر العام 
ألدبـــاء مصر“، في ديســـمبر الماضـــي 2016، 

ة. لدوره في إثراء الحركة الّنقدية المصريَّ
فـــي تجربتـــه الشـــعرية، يراهن الشـــاعر 
شـــريف رزق علـــى التوقد دائًمـــا، حيث تعّدل 
الكائنات واألشـــياء من وضعياتها، وتتشكل 
بتفجراتهـــا المتالحقة في كينونـــة جديدة، 
ومن ثم فإنه في ”مجرة النهايات“، على سبيل 
المثـــال، يقترح ذاته كبدايـــة محتملة، للحراك 
الذي ســـيترتب عليه كل تغيير، حتى ولو بدا 
هذا الحـــراك للرائي بمثابة انهيـــار ظاهري: 
ــــــي/ ِمْن ُهنا/ بي/ بانفجــــــاري/ باالنهياِر  ”ابدأوا ب
ُر في ســــــرِدِه على أنقاضه/ بي/ ِمْن ُهنا/  الذي يتعثَّ

ِمْن جنازٍة تستنُد على عظامي/ شاردة“.
هذا التشـــظي للذات الفاعلة، هو استدراج 
للمشـــهد، كي يتعـــدل وفق البصيـــرة الرائية 
للمستقبل، بعد ابتداء الفراغ، وتفتت األمكنة.

هكذا آثر الشاعر، منذ بداياته الشعرية، أن 
يمضـــي وحده، إذ ال مجال لما هو جماعي في 

ظل هذا التشرذم والتفتت واالنهيار.
أما في تجربته النقدية المتمحورة تقريًبا 
حـــول التنظيـــر لقصيـــدة النثـــر، المصريـــة 
والعربية، وتحليلها فإن الباحث شـــريف رزق 
كان محارًبـــا أكثر وضوًحا وجســـارة، وربما 
أكثر شراســـة، إذ لـــم يكن يســـتخدم مجازات 
الشـــعر في هذه المرة، إنما راح يضع الكلمات 

في موضعها المباشر.
لـــم يتـــرك شـــريف رزق عـــش دبابيـــر إال 
وخاضـــه، في كتاباته وآرائه النقدية، وُيالَحظ 
أن المحـــرك الدائـــم لتجربتـــه هـــو المنطـــق 
الخـــاص، ورفض الزيف واالدعـــاء، باإلضافة 
إلـــى رغبته فـــي نفـــض األقنعة السياســـية، 
والســـلطوية على وجه العموم، التي أفســـدت 

كل شيء.
في خضـــم الحـــروب الدائرة حـــول واقع 
”قصيـــدة النثـــر“، المصريـــة والعربية، ســـار 
شريف رزق كثيًرا ضد التيار السائد، مواجًها 
مرجعيـــات مركزية في هذا الضمار، منها على 
سبيل المثال نبوءة ســـوزان برنار، التي رأت 
فيها أن هـــذا النوع الشـــعري (قصيدة النثر) 
سيذوب في األنواع األدبية المجاورة، إذ رأى 
رزق أن ”القيمة الشـــعرية فـــي خطاب قصيدة 
النثر هي القيمة المهيمنة على شـــتى اآلليات، 
التـــي تنفتـــح عليها، فـــي تفاعلها مع شـــتى 

الفنـــون؛ القوليـــة والبصرية“. وبلـــغ احتفاء 
شـــريف رزق بقصيـــدة النثـــر العربيـــة مداه، 
بوصفه إياها بأنها ”انتشلت الشعرية العربية 
في الوقـــت المناســـب، فهي النوع الشـــعري 

األكثر حرية وتعبيًرا عن العصر“.
شـــريف رزق، 25 عاًما من االنتصار للشعر 
الجديد، والنقد الطليعي، أســـفرت عن مؤلفات 
بارزة، هي آثاره الباقية أبًدا، وظالله المضيئة 

التي ال تّمحي على األرض.
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ثقافة
ريموند وليامز 

واملادية الثقافية

} تمنيت كثيرا أن يلتفت أحد مترجمينا 
المتخصصين في ترجمة النصوص 

المؤسسة للنقد الثقافي إلى أعمال الناقد 
البريطاني الراحل ريموند وليامز ويقوم 

بترجمتها إلى اللغة العربية وذلك لكي 
تغني، بزخمها النظري والتطبيقي، البدايات 

األولى لتشكل حركة النقد الثقافي في 
بلداننا. حسب علمي فإن أعمال هذا الناقد 

المفكر لم تترجم بعد إلى العربية ما عدا 
كتابه ”كلمات مفتاحية“ الذي يعتبر أحد 

قواميس النقد الثقافي المعاصر.
تنبع أهمية وليامز من كونه أحد اآلباء 
المؤسسين للدراسات الثقافية في الغرب 
وأبرز من لعب دورا محوريا في الكشف 

عن نقائص النقد اليساري التقليدي الذي 
غرق لسنوات طويلة في التفسير المادي 

الميكانيكي األحادي البعد للنصوص األدبية 
وللظاهرة الثقافية والفنية بشكل عام.

من بين عناصر قوة هذا الناقد قدرته 
على نحت المفاهيم الخاصة به وكذلك 

تشغيل الجهاز النظري في فضاء الممارسة 
النقدية الثقافية على نحو متميز. ومن 

المفاهيم المهمة التي ساهم وليامز في 
إبداعها مفهوم ”المادية الثقافية“ الذي 

يستلهم موروث مدرسة فرانكفورت 
وغرامشي اإليطالي، ومفهوم بنية المشاعر 
الذي يعتبر مفهوما مفصليا في حركة النقد 

الثقافي الغربي. من خالل تطويره لمفهوم 
المادية الثقافية حاول وليامز تجاوز 

المنطق النقدي التقليدي الذي يدرس أي 
ظاهرة ثقافية كمجرد نتاج للبنية المادية 

فقط، وقد برز هذا التوجه في كتابه ”الثقافة 
والمادية“.

 وفي الواقع فإن األفكار األساسية التي 
يتضمنها هذا المقال، الذي يرى فيه وليامز 

أن األبعاد الروحية والفنية ومجمل ما يدعى 
بالبنية الفوقية تساهم مجتمعة جنبا إلى 

جنب مع العوامل المادية في أي مجتمع في 
إنتاج الظاهرة الثقافية أو النص األدبي، قد 
سبق أن درسها بعمق المفكر الفرنسي لوي 

ألتوسير في مقاله األلمعي ”األيديولوجيا 
وأجهزة الدولة األيديولوجية“ الذي غير 
الكثير من توجهات النقد األدبي والفني 

والثقافي اليساري الغربي في العقود 
األخيرة من القرن العشرين. وانطالقا من 

هذه الفكرة فإن وليامز يفهم النقد كممارسة 
وكنظرية أنه ليس مجرد تحليل نصي 

فقط وإنما هو ”اختبار للبنيات وألشكال 
المقاومة في الحياة اليومية“.

على هذا األساس يعرف وليامز في 
كتابه الشهير ”الثورة الطويلة“ نظرية 
الثقافة بأنها ”دراسة العالقات القائمة 
بين العناصر في كل أسلوب الحياة“، 

وأن ”تحليل الثقافة هو محاولة للكشف 
عن طبيعة التنظيم الذي هو مركب هذه 
العالقة“. وهنا يقترح وليامز مصطلحا 

يمكن أن يساعد على الكشف عن هذا 
المركب من العالقات وهو مصطلح النمط 
ويعني بذلك أن ”اكتشاف األنماط“ هو ما 
ينبغي أن يبدأ به التحليل الثقافي ثم إن 
”إبراز العالقات بين هذه األنماط هي التي 

تعلن عن الهويات غير المتوقعة“. 

أزراج عمر
كاتب جزائري

صرح الشـــاعر حبيـــب الصايغ، األمني العام التحاد األدباء والكتـــاب العرب، بأن االجتماع الدوري 

للمكتب الدائم سيعقد بمدينة العني اإلماراتية أيام 9 و10 و11 سبتمبر املقبل.

وضعـــت مجلـــة فوربـــس العاملية تصنيفـــا للكاتبـــات األعلى أجرا فـــي العالم. وجـــاءت الكاتبة 

البريطانية جوان رولينغ كاتبة سلسلة قصص {هاري بوتر} في املرتبة األولى.

شريف رزق يترجل باكرا بعد 25 عاما من االنتصار للشعر

غاية الشعر تحريضنا على الحرية
[ عبدالجليل العربي: ترجمة الشعر مغامرة صعبة وعدم ترجمته ظلم وجحود

عبدالمجيد دقنيش

} تعـــد روايـــة ”هيا نشـــتر شـــاعرا“ نوفيال 
جاءت فـــي 76 صفحة فقط، في ترجمة متميزة 
من المترجم التونســـي المقيم فـــي البرتغال 
عبدالجليـــل العربي. وتعتبـــر لغة الضاد أول 
لغـــة أجنبية -حتـــى قبل اإلســـبانية- يترجم 

إليها هذا العمل الرائع.
”هيا نشتر شاعرا“ هي صرخة فنية حارقة 
في وجه آلهـــة المجتمعـــات المادية الجديدة 
التـــي تقدس ســـلطة المال واألرقـــام وتهمش 
البشـــر، ورد إبداعي ناجع في مواجهة تغول 

العولمة ورأس المال.
وعبدالجليل العربي لمـــن ال يعرفه باحث 
ومترجم تونســـي مقيم فـــي البرتغال. يدرس 
األدب العربـــي المعاصر في جامعة لشـــبونة. 
ويختص بـــاألدب البرتغالي بحثـــا وترجمة، 
وهذا ما حدا به إلى إعداد أنطولوجيا بالعربية 
لـــألدب البرتغالي المعاصـــر. وباإلضافة إلى 
للكاتب البرتغالي  رواية ”هيا نشتر شـــاعرا“ 

العربـــي  ترجـــم  كـــروش،  أفونســـو 
للكاتب  رواية ”ميتتان لرجـــل واحد“ 
البرازيلي جـــورج أمادو. وهو يعمل 
حاليا على ترجمـــة كل أعمال أمادو 
ألنـــه يعتبر أنها تحتـــاج إلى إعادة 
ترجمـــة إلـــى العربية. كمـــا ترجم 
الخلود“  ”ماراثـــون  رواية  العربي 
ألندريه أوليفيرا، و“بائع الماضي“ 
للكاتـــب األنغولي جوزيه إدواردو 
أغوالـــوزا، الصادرتيـــن عن ”دار 
باإلمـــارات. كمـــا يعمـــل  نـــون“ 
اآلن علـــى عدة ترجمـــات روائية 
مهمين  لكتـــاب  قريبا  ســـتصدر 

مثـــل جوزيه ســـراماغو، وفالتـــر هوغوماي، 
وجوزيه لويش بايشوتو، وأفونسو كروش.

اختيار النص

ويشير عبدالجليل العربي إلى أن المحدد 
األساســـي الختيار عمل ما لغاية الترجمة هو 
اإلضافة الجمالية واألدبية التي تميزه، ومدى 
مالمســـته لقضايا الساعة ورؤيته للمستقبل. 
فهو يقـــرأ كثيرا، ويواكب الدراســـات النقدية 
عن األعمال المنشورة وهذا يساعده كثيرا في 
عملية االختيار. ويذّكـــر هنا بأنه ليس ممكنا 
ترجمـــة كل ما هـــو جيد وإنمـــا االختيار يقع 
فـــي النهاية، وفق تقدير شـــخصي من ناحية 

وتشاور مع الناشر من جهة أخرى.
يقول العربي ”أترجم عادة، حســـب رغبتي 
الذاتية وميوالتي الشخصية وتقييمي الفردي 
لألعمـــال األدبية. أمـــا الترجمات تحت الطلب 
فال أرفضهـــا مطلقا، فعادة أغلب دور النشـــر 
تقتـــرح أعمـــاال ممتازة كانت قـــد القت رواجا 
جيـــدا في لغة أخرى. صحيح أّن التوفيق بين 
األمريـــن صعـــب ولكنه في النهايـــة ال يتطلب 

مشقة في حسمه“.

حول اختيـــاره ترجمة رواية ”هيا نشـــتر 
شاعرا“ رغم أنها لم تترجم من قبل إلى أي لغة 
عالمية أخرى، وإن كان ذلك من قبيل المغامرة 
المحفوفة بالمخاطر، يقول المترجم التونسي 
”لـــم يكن اختيـــار ترجمـــة الروايـــة القصيرة 
’هيا نشـــتر شـــاعرا’ لتصـــدر باللغـــة العربية 
قبل غيرها من اللغـــات مجازفة، وإنما إيمانا 
بقدرة الرواية، حال ترجمتها، على إشـــعاعها 
عربيا ولذا كان اإلقدام على اختيارها من باب 
المنافســـة لكســـب ســـبق الترجمة إلى اللغة 
العربيـــة والمســـاهمة في جعلهـــا لغة جاذبة 
ومنافسة لغيرها في مجال الترجمة والقراءة، 
حيث كنت قـــد قرأت النوفيال حـــال صدورها 
فانبهـــرت بها معنى وشـــكال. وســـارعت إلى 
اقتراحها للنشـــر وشـــراء حقوقهـــا. فالنص 
القوي يفرض نفســـه والدليل أّن هذه الترجمة 
القـــت اهتمامـــا نقديـــا عربيـــا متعـــددا منذ 
صدورها، قبل أشهر قليلة، واإلقبال عليها من 

قبل القراء العرب متواصل“.
اندثار  تعالج رواية ”هيا نشـــتر شـــاعرا“ 
القيـــم األخالقيـــة واإلنســـانية واضمحـــالل 
والشـــعر  واألدب  الفـــن  قيمـــة 
المجتمعات  في  عموما  والثقافة 
التـــي  الحديثـــة  الرأســـمالية 
يحكمها قانـــون العرض والطلب 
إلـــى  تســـعى  التـــي  والعولمـــة 
تســـليع البشر وتشـــييئهم. ويرى 
عبدالجليـــل العربـــي أن غاية الفن 
عامة والشـــعر خاصـــة، تحريضنا 
على الحرية ودفعنا إلى التحرر من 
ومنها  المختلفة  االســـتعباد  أشكال 
سلطة المال وتسلطه. فقد جاءت هذه 
النوفيـــال لتحتج علـــى الوضع الذي 
تعيشـــه المجتمعـــات الحديثـــة التي 
غالـــت في إعالء قيمة االقتصاد مقابل تهميش 
قيمـــة الفـــرد واإلنســـان واختزاله فـــي مجرد 

بضاعة ورقم وشيء. 
ولمواجهة هذه التحوالت كان رّد أفونسو 
كروش األدبي على ذلك باقتراح شـــراء شاعر 
كمـــا تشـــترى أي بضاعة أخرى مـــن المراكز 
التجاريـــة؛ إذ تطلب طفلة من والديها شـــراء 
شاعر لها أســـوة باألسر األخرى التي تشتري 
حيوانـــات وتجد فـــي حضورها ألفـــة ورفقة 
وتسلية، فالشاعر غير مكلف وال يترك أوساخا 
مثـــل الرســـامين أو النحاتيـــن. ومـــا اختيار 
شـــاعر إال داللـــة على توجيه االتهـــام األخطر 
للمجتمعات المادية، فتغييب الشـــعر وتحييد 
الكلمة هما تنّكر لقيمة اإلنســـان بما هو خالق 

للمجاز والخيال والمستقبل.

اإلضافة الجمالية

نسأل ضيفنا إن كانت هناك أعمال إبداعية 
أخـــرى للكاتـــب البرتغالـــي أفونســـو كروش 
ينـــوي ترجمتها للغـــة الضـــاد؟ ليجيبنا بأنه 
يعمل حاليا على ترجمـــة رواية جديدة لنفس 

الكاتب صدرت منذ مدة قصيرة جدا وعنوانها 
”ليســـت الحيتان كلها تطير“، وهي تنطلق من 
واقعـــة حقيقيـــة عرفت في أواخر الســـتينات 
والســـبعينات مـــن القـــرن الماضي بســـفراء 
الجـــاز، إذ ســـعت المخابرات األميركية ســـي 
اي اي وقتها الســـتمالة الشـــعوب الشيوعية 
موســـيقيا، فجنـــدت عازفـــي جاز مشـــهورين 
حفـــالت  ترتيـــب  علـــى  وعملـــت  ودعمتهـــم 
لهم في بلدان االتحاد الســـوفييتي الســـابق، 
وحاولـــت تمريـــر رســـائل مشـــفرة إلـــى تلك 
الشعوب تمّجد بأسلوب خفّي القيم الرأسمالية 

الغربية.
أمـــا تفكيرها الفريد في اختيار موســـيقى 
الجـــاز فـــكان الهـــدف منه ضـــرب عصفورين 
بحجـــر واحد؛ اختراق الشـــيوعية موســـيقيا 
للمســـاواة  كبلـــد  أميـــركا  صـــورة  وتلميـــع 
والحريات وليســـت بلـــد العنصرية كما كانت 
تعرف، وذلك من خالل اختيار موسيقى الجاز 
وعازفي الجـــاز على اعتبار ارتباطه أساســـا 

بزنوج أميركا.
نتطـــرق مـــع ضيفنا إلـــى الحديـــث حول 
ترجمة الشـــعر التي يرى أنها مغامرة صعبة 
ولكـــن عـــدم ترجمته ظلـــم وجحود. فالشـــعر 
دائما عماد ثقافات الشـــعوب. ولكن ضيفنا لم 
يتخلـــص بعد من رهبة ترجمتـــه، فما أنجزه، 
كما يقول، لم يكن سوى ترجمة قصائد أعجبته 
ولم ينشـــرها. ولكنه لم يتخّل أبدا عن مشروع 
ترجمة ذخائر الشعر البرتغالي، ليس لبيسوا 
فقط وإنما لشـــعراء آخرين رائعين مثل نونو 
جوديس، وصوفيـــا ميلو برانكـــو، وإربيرتو 
هيلدر، وميغيل تورغـــا وغيرهم كثير. ويقول 
”أقرأ كثيرا الشعر وخاصة المترجم لالستفادة 

والدربة واالستعداد“.

ترجـــم عبدالجليل العربـــي راوية ”ميتتان 
للكاتـــب البرازيلـــي جـــورج  لرجـــل واحـــد“ 
أمـــادو الصادرة عـــن دار مســـكلياني كما أنه 
بصـــدد ترجمة عمـــل آخر له، نســـأله هنا عن 
خصوصيات التعامل كمترجم مع عوالم أمادو 
الفنيـــة خاصة وأن هذا الكاتـــب معروف لدى 

القراء العرب في ترجمات عديدة؟
فيقول العربي ”أعتبر ترجمة جورج أمادو 
مغامرة لذيذة.  وخاصة ’ميتتان لرجـــل واحد’ 
فكتابـــات أمـــادو مازالـــت مطلوبـــة ومرغوبا 
فيهـــا وليس لها مثيـــل، في حـــدود اطالعي، 
فـــي األدب البرازيلي من حيـــث اعتمادها لغة 
بســـيطة وشـــعبية وغنائية فـــي ذات الوقت، 
فهـــو كان يصور الفقر والبـــؤس بطريقة تكاد 
تكون رومانســـية، وانتصـــر للطبقات الفقيرة 
وكل المهمشـــين بشكل أدبي اتفق أغلب النقاد 
على فرادته وقوته. ورغم ترجمة بعض أعماله 
إلى العربية فإن الكثير من إنتاجه يحتاج إلى 

ترجمة أو إعادة ترجمة إلى العربية“.
ويلفـــت المترجـــم إلى أن هنـــاك ترجمات 
روائية أخرى ســـيصدرها قريبا لكتاب مهمين 
مثل جوزيـــه ســـراماغو، وفالتـــر هوغوماي، 
وجوزيه لويش بايشـــوتو، وأفونسو كروش. 
ويعتقد أنها ســـتكون بدورهـــا مفاجأة جميلة 

للقراء بالعربية.

ــــــة تغّير احلياة، ترّوس الوعي، وتدفع إلى التأمل، والشــــــعر ضمير العالم، به نســــــير  ”الكتاب
طبقات غامضة من احلياة ليست في متناول املعرفة العقالنية والذكاء املنطقي“، رمبا تلخص 
هذه القولة اجلميلة  للبيروفي ماريو بارغاس يوسا، ما حتاول أن تطرحه رواية ”هيا نشتر 
شــــــاعرا“ للكاتب البرتغالي أفونســــــو كروش الصادرة حديثا عن ”دار مسكلياني للنشر“، 
من اندثار للقيم األخالقية واإلنســــــانية واضمحالل لقيمة الفن واألدب والشــــــعر والثقافة 
عموما. ”العرب“ التقت مترجم الرواية التونســــــي املقيم بالبرتغال عبداجلليل العربي، في 

حديث حول الترجمة وواقع األدب.

الشعر دائما عماد ثقافات الشعوب

شاعر وناقد انتصر للحداثة والشعر الجديد

اختيـــار ترجمـــة روايـــة ’هيا نشـــتر 

شاعرا’ لتصدر باللغة العربية قبل 

غيرها لم يكن مجازفة، وإنما إيمانا 

بأهمية الرواية

 ◄



محمد أشويكة

} الرباط – يتكئ الخط السردي لفيلم ”حياة“ 
للمخـــرج المغربي رؤوف الصباحـــي (إنتاج 
2017) على رحلة تمر أطوارها على متن حافلة 
تقطع عدة مدن مغربيـــة، إذ تحمل على متنها 
أصنافا من البشر ســـمحت لهم الرحلة بنسج 
عالقـــات متداخلـــة في مـــا بينهـــم، ومكنتهم 
مـــن الدخول فـــي تبادالت ومشـــادات بعضها 
لطيـــف، وبعضها طريـــف إلى حـــد الصدمة، 
ولكنها تظل عاكســـة لما يمكن أن يحدث أثناء 
االجتماع البشـــري داخل الفضاءات الخاصة 

والعامة.
مـــن  مختلـــف  عـــدد  الحافلـــة  ويســـتقل 
الشـــخوص مما يدل على أن الحياة -ومن هنا 
جـــاء عنـــوان الفيلم- في عمقها ســـفر مفتوح 
على كل احتماالت اللقاءات، وأن الســـفر حياة 
يصعب على اإلنســـان التكهـــن بخباياها، فأن 
يختـــار المخرج خوض غمار الدراما عبر نوع 
فيلمي صعـــب يتمثل في ”أفالم الطريق“، وأن 
يستند إلى فكرة السفر كفلسفة ناظمة لرؤيته 
الموضوعاتيـــة والبصريـــة ألمر فـــي منتهى 
المغامرة، ولكنه ســـيحقق األهم من خالل تلك 
الرحلـــة الفاتحة ألعيننا علـــى الغنى الرمزي 
للحافلة، إذ يمكن أن تكون معادال مجازيا لفهم 

المجتمع المغربي إذا تمثلناه فيها.

وما الشـــخوص إال مجـــرد عينات تمثيلية 
لفهـــم ما يجـــري ويعتمـــل داخـــل ”الحافلة/
المجتمـــع“، خصوصـــا فـــي هـــذه الظرفيـــة 
الحساســـة التي نختبـــر فيها قـــدرة مختلف 
الـــركاب علـــى التفاهـــم بغيـــة الوصـــول إلى 
نقطة النهاية دون حـــدوث أعطاب، خاصة أن 
الطريق طويلة ووعرة، ومن هنا فالرهان على 
مـــدى قدرة ســـائقها وركابها حاســـم لتجاوز 

الصدامات التي قد تحدث بينهم.
يتكـــون مجتمع الحافلة الميكروســـكوبي 
من الســـائق ومســـاعده، اللذين تختلف نسبة 
تدخلهما في شـــأن الحافلة بدرجات متفاوتة، 
إذ يقودهـــا الســـائق في بعـــض الحاالت دون 
اكتـــراث كبيـــر بمـــا يقع فيهـــا، تـــاركا تدبير 
شـــؤونها لمســـاعده، مكتفيـــا بالمتابعة عبر 

المرايا أو التعليق.
وقبل االنطالق سيطلب أحد المسافرين من 
السائق أن يمهله بعض الوقت لقضاء حاجته 
كي ال يســـير على إيقاع الضغـــط البيولوجي 
الـــذي يعادل الضغط االجتماعـــي إلى حد ما، 
وتكشـــف لنا الكاميـــرا في لقطـــة تنفتح فيها 
ببطء علـــى الجزء الخلفي مـــن الحافلة، وفي 
لقطة راجعة إلى الوراء، عن شابين يلهوان في 
شـــبه انقطاع عن اآلخرين، وعلى مقربة منهما 
شخٌص ملتٍح يلوك قطعة من عود األراك، وفي 

يده سبحة يمرر حبيباتها بين أصابعه.
وبالتزامن مع ذلك نســـمع حـــوارا فيلميا 
جريئـــا بيـــن شـــخصيتين تمر أحداثـــه على 
شاشـــة تلفزيـــون الحافلـــة، وهو األمـــر الذي 
سيســـتفز الملتحي الذي يطالب بصوت عال، 
ولغة وعظيـــة تكفيرية، بإطفاء الجهاز ووضع 

حد لما يراه ويسمعه من منكر.
وقبل حدوث هذه المشاحنة تركز الكاميرا 
على سيدتين تشـــد إحداهما على يد األخرى، 
وتداعـــب خصالت شـــعرها، وهمـــا يتبادالن 
نظـــرات اإلعجـــاب، واالبتســـامة المنشـــرحة 
تفضـــح دواخلهما. وســـتقدم هـــذه اللقطات، 
والحـــوار المبثوث عبـــر التلفزيون فضال عن 
الخطبة العصماء للشـــخص الملتحي وكذلك 
إشـــارات الســـيدتين خريطـــة طريق الســـفر، 
والتبايـــن الذي ســـيرتكز عليه الصـــراع بين 
الشـــخصيات، وهـــو في مجملـــه ال يخرج عن 
النزاعات األيديولوجيـــة الدائرة في المجتمع 
المغربي، والمنتشـــرة بين أفراده وجماعاته، 
وخاصـــة صـــراع القيـــم وتضـــارب األهداف 
والمصالح بين األجيال، بالرغم من أن غالبية 

الركاب من الشابات والشبان.
ويفتتح المخرج فيلمه بلقطة-مشهد تصل 
إلى ثـــالث دقائق ونصـــف الدقيقة كي يصف 

ويقـــدم الشـــخصيات التي ســـتصعد الحافلة 
المنطلقة من ميناء مدينة طنجة قصد التوجه 
إلى جنـــوب المغرب، وذلك فـــي حركة كاميرا 
بانوراميـــة مضبوطة، وهي اللقطـــة المفتاح 
التـــي تذكرنـــا بلقطـــات راســـخة فـــي تاريخ 

السينما.
وتشـــكل كرة التنس التي يدحرجها الطفل 
بمثابـــة الذريعة الفنية التي تجعلنا نكتشـــف 
وجوه وســـحنات وَسْمت الشـــخصيات التي 
ســـتتحلق مجتمعـــة حـــول أحد المســـافرين 
الـــذي ســـيطلب منهـــم االحتجاج علـــى تأخر 
قدوم الحافلة، هكذا، ستضبط لنا الكرة إيقاع 
اللقطـــة والفيلم معـــا، وهو األمر الـــذي َيْنُظم 
الـــدالالت المعرفية والرمزيـــة والجمالية ِوْفَق 
ر مفهومـــي ُيْخـــِرُج الحافلة مـــن دائرة  َتَصـــوُّ

األشياء ويضعها في منظومة ”األيقونات“.
المســـتوى  علـــى  الكـــرة،  كانـــت  وإذا 
االفتراضـــي، دالـــة على الطاقـــة الكامنة التي 
يمكن أن تزودنا بالحركة وتدفعنا نحو التجدد، 
فهي تختلف من حيـــث اللون والحجم عن كل 
الكـــرات األخـــرى، إن كرة التنس هنا ليســـت 
كـــرة البولينغ في فيلـــم ”ليبوســـكي الكبير“ 
(1998) لألخويـــن المتآزريـــن ”جويـــل وإيتان 
كوهين“، فالعوالم تختلف، وبالتالي فالسياق 
االجتماعي والثقافي غير متشابه مما يعني أن 
حجم الكرة وتدحرجها يفيدان في رصد سرعة 
”الحافلة-المجتمـــع“: كل شـــيء يبدأ متأخرا، 
ومزاج بعض األشخاص يمكن أن يعطل أمور 
الجماعة، وهذا ما يفسر الفوارق الكامنة بيننا 

وبين المجتمعات األخرى. 
تنطلق الحافلة بكل مســـافريها فتتشـــكل 
ذات  والكوميديـــة  الدراميـــة  الوضعيـــات 

اإليحـــاءات المتناقضة َحدَّ االْعِتَالل، وتؤشـــر 
تلك الحاالت على ما يعتمل داخل المجتمع من 
فوارق يمكن شرحها عبر فهم نسيج العالقات 
بيـــن الركاب، وهـــي، في غالبهـــا، ذات طبيعة 

شبه مرضية (باتولوجية).
وحـــاول المخـــرج أن يقدمها لنـــا بطريقة 
تحيل على لعبة النوافذ في مجال اإلعالميات، 
فضال عن اعتماد تقنية االســـتبطان في مجال 
التحليل النفســـي، والتعبير عنها ســـينمائيا 
عبر توظيف تقنية الفالش باك، وذلك للخروج 
بالمتفـــرج من الحافلة، وتكســـير إيقاع زمنها 
الداخلـــي، والغوص في البواطـــن الوجدانية 
والعاطفيـــة لـــكل زوج: تأثير، تعلـــق، حنان، 
عاطفة، ميـــل، نفور، خصام، إخضـــاع، تذكر، 

ندم، بكاء…
واجتهـــد المخرج في مالءمـــة لغٍة بصريٍة 
تتناســـق وموضوعـــة فيلمـــه المترحل، حيث 
كانـــت الكاميـــرا متحركـــة منذ البدايـــة، وإن 
َســـَكَنْت فالحافلـــة تتحـــرك أو ترتـــج عالقات 
ركابهـــا، ويمكـــن تفســـير تلـــك الديناميكيـــة 
البصريـــة بمحاولة تجـــاوز انحباس وضعية 
الركاب في الحافلة، ووعي المخرج المســـبق 
َتاَبـــة التـــي ال تعكـــس إال إيقاع  بتكســـير الرَّ
المجتمـــع. ويمكن أن تكون هـــذه الحافلة هي 

المغرب، الســـيار المتوقف، السريع البطيء، 
الهادئ المتوتر، وأن يكون هذا السفر بمثابة 
والخارجية،  الداخليـــة  لتحوالتـــه  المقيـــاس 
والصدام الحادث بيـــن ركابه هو انعكاس لما 
يجري بين مختلف أطيافه وثقافاته المتعددة، 
وســـتعبر الحافلـــة ُمُدًنـــا وقـــرى، وســـتقطع 
مسافات طويلة، األمر الذي سيلخص البعض 
مـــن جغرافيات المغـــرب المحتضنـــة ألنماط 

عيشه الغنية والعاكسة لها.
تـــكاد الرحلة تنتهي علـــى واقعة اصطدام 
الزوجة الجديدة للجنـــدي المغربي المحارب 
بالجيـــش الفرنســـي ذي النياشـــين الكثيـــرة 
مع زوجاتـــه الثالث الالئي تربصـــن به أثناء 
الطرقيـــة،  بالمحطـــة  األولـــى لـــه  اســـتقبال 
وستســـتأنف الحافلة الرحلة، وعندما تتوقف 
بمدينة أو محطـــِة نهايٍة افتراضية، َســـُيْفَتُح 
الباب وتتدحرج الكرة فتركز الكاميرا بشـــكل 
مقلـــوب على توالـــي األرجل الهابطـــة، وبعد 
حـــوار شـــاعري متفائـــل بين شـــاب وشـــابة 
كانـــا يركبان الحافلة، نســـمع صوتـــا ينادي 
المســـافرين لاللتحاق بالحافلـــة الذاهبة إلى 
”باريس“ أو العائـــدة إليها، فتبدأ أرجل أخرى 

نحو الصعود إليها، وتستمر الحياة.
ندرك أو نستشـــف أن أولئك كانوا قادمين 
من العاصمة الفرنســـية بحكم ارتباط المغرب 
بها، وســـتتم العودة إليها من جديد، وفي ذلك 
أكثـــر مـــن معنى وتأويـــل! فإلى متى ســـنظل 
متأرجحيـــن بين الذهاب إليهـــا وكأنها قدرنا 
الحتمـــي؟ أال يمكن إحـــداث قطيعة معها؟ هل 
تغييـــر وجهتنـــا إلـــى عاصمة أخـــرى خطوة 
َها المخاطر أم أن ماما فرنسا هي وجهتنا  َتُحفُّ

األبدية؟

هشام السيد

} ستشـــهد قاعـــات الســـينما المصرية خالل 
موسم عيد الفطر المرتقب صراعا غير مسبوق 
بين كبـــار النجوم على حصد إيرادات شـــباك 
التذاكر، من بينهم محمد رمضان وأحمد السقا 

ومحمد هنيدي وتامر حسني وطلعت زكريا.
وبعد التجربة الوحيدة في تاريخ الســـينما 
المصريـــة للفنـــان عـــادل إمام بطرحـــه عملين 
فـــي توقيت واحـــد، بفيلمي ”شـــمس الزناتي“ 
و“اللعـــب مـــع الكبار“ عـــام 1991، فـــإن محمد 
رمضان وللمرة األولى يشـــارك في موسم واحد 
بفيلمين أيضا، هما ”جواب اعتقال“ و“الكنز“.

في إطار  وتدور أحـــداث ”جواب اعتقـــال“ 
األكشـــن حول حيـــاة الشـــاب اإلرهابـــي خالد 
الدجوي، ويشارك في بطولته إياد نصار ودينا 
الشـــربيني وصبري فواز وســـيد رجب ومحمد 
عـــادل، ومن إنتـــاج أحمـــد الســـبكي وتأليف 

وإخراج محمد سامي.
وطرح رمضان الفيديـــو الدعائي لـ“جواب 
اعتقال“ عبر صفحته على فيســـبوك، وتوقع أن 
يحقق الفيلم نجاحا غير مسبوق، علما أن آخر 
أفـــالم النجم المصري ”آخـــر ديك في مصر“ لم 
يتصّدر شباك التذاكر وجاءت إيراداته أقل مما 
حصدته أعمال أخرى له في السنوات الماضية.

و“جـــواب اعتقال“ هو آخـــر أعمال رمضان 
مع أحمد الســـبكي بعد انتهاء تعاقدهما الذي 
ينـــّص على تقديم ثالثة أفـــالم على مدار ثالثة 
أعـــوام، وفّضل منتـــج الفيلم إطالقـــه في عيد 
الفطـــر بدال من عيد األضحـــى لرغبته في بقائه 

ألطول فترة ممكنة في الصاالت، خصوصا وأن 
تكلفتـــه اإلنتاجية تخطت حاجز الــــ15 مليون 
جنيـــه (نحو 800 ألف دوالر) بســـبب مشـــاهد 

الحركة المتعددة التي تضّمنها.
وكان مقررا طرح الفيلم العام الماضي، لكن 
تم تأجيله بسبب مشكلته مع جهاز الرقابة على 
المصنفـــات الفنية، إذ تم االعتراض على ظهور 
”خالـــد الدجـــوي“ وهو ينفـــذ عمليـــة إرهابية، 
ويقـــوم بقتـــل مجموعة كبيرة مـــن رجال األمن 
المركزي، واعُتِرَض أيضا على مشهد يظهر فيه 
وهو يضحك على رجال األمن بعد اعتدائه على 

إحدى السفارات، وقد تم حذفهما.
أما الفيلم الثاني الـــذي ينافس به رمضان 
فهو ”الكنز“، ويشاركه في البطولة محمد سعد 

وهند صبري وروبي، ومـــن تأليف عبدالرحيم 
كمال وإخراج شريف عرفة وإنتاج وليد صبري.

ويتناول ”الكنز“ فساد وسطوة رجال الدين 
عبر العصور والمعاملة الســـيئة التي يتلقاها 
الشـــعب، وكيف يتم إقحام الدين في السياسة 
للحصول على المناصب، والعصور التي تدور 
فيهـــا أحداث الفيلم هي الفرعوني والعباســـي 
والعثماني قفزا إلى فترة السبعينات من القرن 

الماضي.
ورأى نقاد أن محمد رمضان ســـوف يواجه 
أزمة خالل الفترة المقبلة، لطرحه فيلمين بدور 
العـــرض من بطولته في موســـم واحد، وهو ما 
أثار دهشـــة جمهور الفنان الشـــاب باعتبارها 
حالـــة فنية غريبة يمكنها أن تعصف بالفيلمين 

في شباك التذاكر.
واعترف أحمد الســـبكي منتج فيلم ”جواب 
اعتقال“ بأنه على الرغم من اختالف الموضوع 
الخـــاص بالعمليـــن، إال أن جمهـــور رمضـــان 
سيصبح مشتتا بينهما، وهو ما ُيمكن أن يضرَّ 
بالفيلم وبالفنان نفســـه في ظل منافسة شرسة 

من قبل بعـــض األعمال األخرى وعلى رأســـها 
فيلم أحمد السقا.

وأكـــد الناقد الفني خالد عيســـى أن األرقام 
ليســـت فـــي صالـــح رمضـــان الذي لـــم يحقق 
اإليـــرادات المتوقعـــة في فيلمـــه األخير ”آخر 
ديك فـــي مصر“، الفتا إلى أن وجود فيلمين في 
توقيت واحد لنفس الفنان يعد مسؤولية شركة 

اإلنتاج والجهة الموزعة.
وفي المقابل، يعود الفنان أحمد الســـقا في 
موســـم العيد إلى أفالم الحركة (األكشن) التي 
عرف بها، من خالل فيلـــم ”هروب اضطراري“، 
وتشـــاركه البطولـــة غـــادة عادل وأميـــر كرارة 
وفتحـــي عبدالوهـــاب، وهو من إنتـــاج محمد 

السبكي وإخراج أحمد خالد موسى.
واشـــترطت هيئة الرقابة علـــى المصنفات 
الفنية المصرية لعرض الفيلم خالل موسم عيد 
الفطـــر تصنيفه لمن تجاوزوا 12 عاما، بســـبب 
مشـــاهد العنف واإلثارة الموجودة فيه، والتي 
اعتبرت الهيئة أنها ال تتناســـب مع من هم أقل 

عمرا.
أمـــا المطـــرب والممثـــل المصـــري تامـــر 
حســـني فقد اســـتقر على عنوان ”تصبح على 
خيـــر“ لفيلمـــه الجديد بعـــد أن كان مقـــررا له 
”الخديوي“، وتشـــارك في بطولته اللبنانية نور 
ومي عمر ومحمود البزاوي، وهو عن سيناريو 
وحـــوار وإخراج محمد ســـامي، وتدور أحداثه 

في إطار كوميدي.
وأطلـــق المنتـــج وليـــد منصـــور الحملـــة 
الدعائية للفيلم من خالل دويتو جمع ألول مرة 
بين حســـني والفنانة اللبنانية إليسا، وشّكلت 
األغنيـــة مفاجـــأة للجمهـــور، إذ ُتســـتخدم مع 
مشـــاهد من الفيلم ضمن الحملة الترويجية له 

عبر القنوات الموسيقية والسينمائية.
وبعـــد غياب عاميـــن عن الســـينما بفيلمه 
عام 2015، ينافس  األخير ”يوم مالوش الزمـــة“ 
الفنـــان الكوميدي محمد هنيدي بفيلمه الجديد 

”عنتر ابن ابن ابن شداد“ في موسم عيد الفطر، 
وأثـــار هنيدي حالة مـــن الترقب لجمهوره على 
مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي بعد أن كشـــف 
عن الشـــكل الجديد الذي ســـيظهر به في فيلمه 
الجديـــد، حيث نشـــر أول صورة لـــه من الفيلم 
على حســـابه الخاص في موقـــع تويتر، وظهر 
فيها بشـــارب ولحية وشـــعر طويل، ما اعتبره 
الجمهور إطاللة مختلفة تبشر بكوميديا كبيرة 

داخل الفيلم.
ويســـتعد طلعـــت زكريـــا للمنافســـة بفيلم 
”حليمو أســـطورة الشـــواطئ“، وتدور أحداثه 
فـــي إطـــار كوميدي حـــول حليمو الـــذي يعمل 
على شواطئ اإلسكندرية، لكنه يتعرض لبعض 

الظروف التي تغير حياته بالكامل.
وأكد النجم خالد الصـــاوي أنه ينافس في 
موسم عيد الفطر بفيلم ”األصليين“ الذي يجمع 
عددا كبيرا من النجوم، منهم منة شلبي وكندة 
علوش ومحمد ممدوح وماجد الكدواني، وكان 
مقررا عرضه خالل موسم شم النسيم الماضي.
وأجبرت المنافســـة المتوقـــع حدوثها في 
موســـم عيـــد الفطر العديـــد من النجـــوم على 
تأجيل طرح أفالمهم إلى موســـم عيد األضحى، 
الذي  وبعـــد أن طرحت أســـرة فيلم ”الخليـــة“ 
يقـــوم ببطولته أحمـــد عز اإلعـــالن الترويجي 
للعمل عبر مواقع التواصل االجتماعي للعرض 
خالل موســـم عيد الفطر، قرر عـــز باالتفاق مع 
المخـــرج طارق العريان تأجيل عرضه بســـبب 

قوة المنافسة المتوقعة في عيد الفطر.
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ظهـــر النجم املصري تامر حســـني في فيلـــم {تصبح على خير} املنتظر عرضه في موســـم عيد 

الفطر بلوك جديد مشابه لشخصية النجم العاملي جوني ديب في فيلم {قراصنة الكاريبي}.

انطلقت النجمة البوليوودية أنوشـــكا شـــارما في ثالـــث إنتاجاتها الســـينمائية من خالل فيلم 

{باري}، والذي تقوم ببطولته أيضا مع بارامبراتا تشاترجي، ويخرجه بروسيت روي.

الحافلة تمثل فـــي الفيلم المغرب، 

البطيء،  السريع  المتوقف،  السيار 

والســـفر بمثابة المقياس لتحوالته 

الداخلية والخارجية

 ◄

محمد رمضان يغامر بعرض فيلمين 

في وقت واحد، وأحمد الســـقا يعود 

إلـــى األكشـــن وأحمـــد عـــز يهـــرب 

{الخلية} لموعد آخر بـ

 ◄

{حياة} شريط سينمائي يرصد تحوالت المغرب 

منافسة شرسة بين نجوم السينما المصرية على إيرادات موسم العيد

حصــــــل الفيلم الروائي الطويل الثاني ”حياة“ للمخرج املغربي الشــــــاب رؤوف الصباحي، 
أحد خريجي مدارس التكوين الســــــينمائي اخلاصة باملغــــــرب، وأحد مخرجي التلفزيون 
ــــــي املتميزين مــــــن بني أبناء جيله، على عدة جوائز منهــــــا جائزة الصورة باملهرجان  املغرب
الوطني للفيلم، وآخرها جائزة أحســــــن إخراج من مهرجان ”هيوســــــنت“ الدولي للفيلم، ما 

يقيم الدليل على خصوصيته وجماليته.

ســــــيكون اجلمهور املصري على موعد مع ”حرب تكسير عظام“ خالل املوسم السينمائي 
املرتقب في عيد الفطر، وســــــتكون البطوالت اجلماعية كلمة الســــــر التي يتميز بها املوسم 
حرصــــــا من صناع هــــــذه األعمال على جذب أكبر عدد من اجلمهور وســــــط ما يقرب من 

عشرة أفالم مقرر لها أن تنافس في املوسم املرتقب.

[ فيلم طريق مغربي مشبع بالرموز واإلشكاليات  [ حافلة تجمع على متنها متناقضات المجتمع 

مغامرة في ثنايا المواطن والوطن

{جواب اعتقال} آخر أفالم رمضان مع السبكي

حجم كرة التنـــس وتدحرجها في 

فيلـــم {حيـــاة} يفيدان فـــي رصد 

ســـرعة {الحافلة-المجتمع}، حيث 

كل شيء يبدأ متأخرا

h



} بيــروت – تكثـــر علـــى الســـاحة البيروتية 
التشـــكيلية فـــي الفتـــرة األخيـــرة، وربما عن 
طريق الُمصادفة، معـــارض فنية تتناول عالقة 
الموســـيقى بالفن التشـــكيلي بشـــكل مباشـــر 
وغير مباشـــر، نذكر على سبيل المثال معرض 
الفنان الموسيقار وليد نحاس والفنانة دورين 

خناميريان الزين والفنان شوقي شمعون.
وهذا بالطبع ليـــس بجديد ال في لبنان وال 
خارجـــه، لكن يمكن القول إن ما يميز ”التجربة 
الحاليـــة هو هـــذا التناغـــم، ال بل  اللبنانيـــة“ 
االتحاد ما بين تجريدية الســـماع والبصر في 
تجليات شكلية ُيمكن تلقفها دون صعوبة، ألنها 
خارج منطـــق اإلبهام والغموض الذي غالبا ما 
يرافق مثل هذا النوع من األعمال الفنية. ولعل 
معـــرض الفنانـــة غريتا نوفـــل (مواليد بيروت 
عام 1955) المقام حاليـــا بصالة ”جانين ربيز“ 
البيروتية، والمعنون بـ“تقاسيم غير مكتملة“، 
هـــو أكثر مـــا يؤكـــد على هـــذا اإللحـــاح على 
اســـتنطاق الموســـيقى، ليس عبر ما تترك من 
أثر في نفس الفنان، بل في تجلياتها الشـــكلية 
التي تذكر كثيرا بالمدرسة البنائية/التركيبية 
الفنيـــة التي ولدت في الخمســـينات من القرن 
الماضي على أســـس تعود إلى عالم الهندســـة 
المعمارية. وبالتالي لن تترك أعمال الفنانة في 
نفس المشـــاهد، أي أصداء عاطفية على الرغم 
من عاطفيـــة وحميمية الموضوع الذي تتناوله 
بأدق تفاصيله الُمباشـــرة واإليحائية على حد 

السواء.
ربما سيغادر زائر المعرض الصالة وذكرى 
بنـــاء تجريـــدي في بالـــه، وقد نبتـــت أغصانه 
كشـــجرة عنيدة لن يهّز جذعها شـــيء وال حتى 
مـــرور الزمن، وال حتى وطأة الذكريات الجميلة 

منها والحزينة.
فكـــرة المعـــرض انطلقـــت حين اكتشـــفت 

الفنانـــة صناديق ُمغلقـــة وضع فيها 
والدها خمســـين سنة من شغفه 

وذلك  الشـــرقية،  بالموسيقى 
مـــن خـــالل تســـجيالت 

صوتيـــة لموســـيقاه 
ولمدونات ورقية خط 
عليها اجتهاداته في 
التأليف الموسيقي.
وذكرت الفنانة 
أنها أمام غزارة ما 
شـــاهدت وسمعت 

لـــم تعـــرف فـــي البدايـــة من 

أيـــن تبدأ؟ هل بأرشـــفة أعماله قبـــل أن يتلفها 
التسجيالت  الزمن واإلهمال أم بسرد ”حكاية“ 
واألوراق الُمتداخلـــة مع ذكرياتها الشـــخصية 
بطريقتها الخاصة كفنانة، أي عبر أعمال فنية 
تشـــهد على عالقتها الوطيدة بالوالد بالتوازي 

مع عالقة الفن التشكيلي بالموسيقى؟
تـــّم البـــدء باألمريـــن، أي باالشـــتغال على 
األعمال الفنيـــة والتجهيزية من جهة وتجميع 
جهـــة  مـــن  التســـجيلية  األشـــرطة  وترميـــم 
ثانية، ليســـيرا في تواز يليـــق بعمق التجربة 

الشخصية/الفنية.
وستباشر غريتا نوفل في المرحلة الثانية 
خالل الصيف القادم تحويل كل موســـيقاه إلى 
تســـجيالت رقميـــة، لتقيها من التلـــف ولتعيد 

إحياء حضورها على الساحة الفنية.
ليس في المعرض أي قطعة موسيقى ُيمكن 
ســـماعها، ولكن ثمة الكثير لرؤيته وللتفكر فيه 
وفي كنهـــه وفي كيفية بنيانـــه من ضمن نص 

بصري تمرست الفنانة طويال بممارسته.
نص تجاوز الُمباشر وهو في اآلن ذاته في 
صلب الخوض في غماره وفي أدواته الظاهرية 
البالستيكية  وحوافظها  الكاســـيتات  كشرائط 
التي أعادت الُمشـــاهد سريعا وعميقا إلى زمن 
الثمانينات والتسعينات من القرن الفائت، أي 
إلى عّز أيام الحرب اللبنانية، حينما كانت هذه 
”المستطيالت البالســـتيكية“ عبارة عن قوارب 
نجـــاة افتراضية تأخذ بخيال الُمســـتمع إليها 
بعيدا عـــن كل ما أثقل كاهلـــه وعايش فصوله 

العبثية لمدة تفوق الخمسة عشر عاما.
في المعرض ســـترة تشـــبه درعا نســـجته 
الفنانة من شـــرائط الكاســـيتات الفارغة وتلك 
التي أتلفها الزمن، وربما يردنا هذا الدرع إلى 
محتواه أو إلى مادته األولية وهي الموســـيقى 
المعزوفة أو المؤلفة ضد عبثية الوجود بشكل 

عام وعبثية الحرب بشكل خاص.
في أرجاء الصالة أيضا لوحات حبكت فيها 
الخاصة  الكوالجية  بطريقتها  الفنانة 
قصاصـــات مـــن كتابـــات 
الموســـيقار مع مساحات 
بيضاء تحاكي السكون، 
وبه تفتح المجال لنطق 
و“التـــردد“  الســـكون 
الموسيقي إلى آفاق 
مستقبلية بعيدا عن 
عتمـــة الصناديـــق 

الُمقفلة.

وفـــي وســـط الصالة تضـــع الفنانـــة عمال 
تجهيزيا قوامه إســـطوانة تشـــكلت من نسيج 
الشرائط التســـجيلية الفارغة والمتقطعة التي 
عثـــرت عليها فـــي الصناديـــق، وكأنها في ذلك 
إعادة تدويرهـــا لتكون تلك  تحاول ”ســـحريا“ 
المادة األساســـية التي حلـــم والدها بأن يدمغ 

عليها بصماته الموسيقية.
واشـــتهرت نوفـــل بأعمالها التـــي تتناول 
الحرب اللبنانية بأســـلوب خاص اســـتخدمت 
فيـــه عوالـــم موســـيقى الجـــاز لكـــي تعبر عن 
التصدع والترقب واألمل والنهائية االحتماالت، 
وحّس مواجهة الموت، كما تولت ترجمة نبرات 
موســـيقى الجاز االرتجالية في أشكال وأعمال 
بصريـــة أضافـــت إليها شـــذرات مـــن مراحل 

مختلفة من حياتها الفنية.
”نظريـــات بصريـــة“، وجـــدت طريقها إلى 
لوحاتهـــا التشـــكيلية حاملـــة منطـــق الكوالج 

وفلســـفته الخاصـــة، لتخبر الناظـــر إليها عن 
أنواع وأشكال العالقة التي تربط ما بين القيم 
اللونية والشـــكلية، والتفلتات االرتجالية التي 
تعرفها جيدا الموســـيقى الشرقية، كما تعرفها 

ولو بشكل مختلف موسيقى الجاز.
ووقعـــت غريتا نوفل خالل أيـــام المعرض 
كتابهـــا الفنـــي المعنـــون بـ“نبضـــات الجاز“، 
كتابا يشـــهد على عشـــقها لموســـيقى الجاز، 
رفيقها األساســـي في حياة بدأت ونضجت في 
أجـــواء الحرب اللبنانية، وقد ذكرت الفنانة في 
أكثر من مناســـبة كيف كانت أصوات القذائف 
والرصاص الُمتفرق ُتسمع عن ُبعد في الليالي 
التـــي كانـــت تحضر فيهـــا حفـــالت الجاز في 
الشـــهير الذي وشـــم ذاكرة  مقهى ”البلونوت“ 
معظم جيل الثمانينات والتســـعينات من القرن 

الماضي بأجمل الذكريات.
* م.ع 
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} القاهــرة - تتخـــذ المـــرأة مكانـــة فريدة في 
رســـومات التشـــكيلي المصري حلمي التوني، 
حيث يحتفـــي بها كرمز قبـــل أن يتعامل معها 

كمكون جمالي من مكونات اللوحة.
وفي معرضه األخير الذي استضافته قاعة 
”بيكاســـو للفنون“ فـــي القاهرة تحـــت عنوان 
”عندمـــا يأتـــي المســـاء“ يفرد للمرأة مســـاحة 
للبـــوح والتواصـــل مـــع غيرها مـــن المفردات 
والعناصـــر األخرى مـــن مكونـــات العمل، في 
الوقت الذي يضعها في مكانتها الالئقة كبؤرة 

للصراع البصري بين هذه المكونات.
و“عندما يأتي المساء“ هو عنوان ذو مغزى 
اســـتلهمه التوني من كلمات األغنية الشـــهيرة 
للموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب، فالمساء 
فـــي لوحـــات التوني وقـــت مســـتقطع للتأمل 
والمراجعـــة، وحالة دالة على ما يمر به الوطن، 
وهو المهموم به دائما، فقد كانت أعماله خالل 
السنوات الخمس الماضية انعكاسا لما يحدث 
علـــى الســـاحة من مخـــاض وحراك سياســـي 
واجتماعي. وعبر الفنان عن الثورة في لحظات 
انتصارها وانكســـارها، عـــن فرحة المصريين 
باالنعتـــاق ثم خيبتهـــم بما حملته الســـنوات 
الالحقة، وهو اآلن يستشعر هذا الوجع الكامن 
فـــي النفوس، فيوظف عناصره في عالقات دالة 

تعكس ذلك الوجع.
وفـــي لوحاته الجديدة التـــي تهيمن عليها 
خلفيـــات قاتمـــة تبدو المـــرأة وطنا شاســـعا 
بعيونها الواســـعة ومالمحهـــا الرائقة، امرأة 
خالبة التفاصيـــل تنتمي إليه وحـــده من دون 
غيره من الرســـامين. وكعادته يـــوازن التوني 
بين عمق الفكرة وسالســـة الرؤية وبســـاطتها 

دون تعقيد أو شـــطط فكري يربـــك المتلقي أيا 
كانت ثقافتـــه، وينهل من المـــوروث ومفرداته 
المحببة فـــي الثقافة الشـــعبية ويوظفه داخل 
العمـــل في تناســـق لوني يميل إلـــى الدرجات 

الزاهية والمبهجة.
قبل ســـنوات أفرد حلمـــي التوني معرضا 
وهي  كامـــال للملكـــة الفرعونيـــة ”نفرتـــاري“ 
إحـــدى زوجات الفرعون رمســـيس الثاني أحد 
أشـــهر ملوك األسرة التاســـعة عشرة، ولم يكن 
المعرض مجرد احتفاء بملكة تعد إحدى أشهر 
الشـــخصيات فـــي التاريخ الفرعونـــي، بل كان 

احتفاًء بالتاريخ المصري القديم ورموزه.

هكـــذا يفعل حلمي التونـــي، يبحث وينقب 
عما توارى من جمال، ويقدمه للمشـــاهد شفافا 
ومبهجـــا وســـاحرا، إنهـــا غوايـــة تملكته منذ 
منتصف الثمانينات من القرن الماضي، غواية 
البحث والتنقيب عن هذه األشياء المستقرة في 
دهاليز الذاكرة، وكانت نفرتاري مجرد نموذج.

وعلى هذا المنـــوال يجمع التوني مفرداته 
وعناصره من ســـجالت التاريخ، ومن بين ركام 
الذاكرة المســـجلة على قالئد وأقراط الجدات، 
والنقـــوش المنحوتـــة علـــى أبـــواب البيـــوت 
الخشبية القديمة. أتى بتلك العناصر وغيرها، 
وزاد عليها من عنده خياال جامحا، هو ال يتوقف 
عند الصياغات المكررة، بل يتخطاها بالحذف 
تارة واإلضافة تارة أخرى، حتى تستوي جلية 
براقة، كأنها ولدت لتوها من العدم، أو كأنها ال 

تنتمى إلى أحد سواه.
وتتمتـــع أعمـــال حلمـــي التونـــي برصانة 
التكويـــن، وبالغة المشـــهد وصفـــاء اللون في 

آن واحـــد، مســـتلهما فـــي معظـــم أعماله ذلك 
المـــوروث الشـــعبي ومرتكـــزا علـــى ذخيرة ال 
تنضب من المفـــردات والعناصر المنتمية إلى 
روح التذّكر، وظل في سبيل ذلك يبحث ويجمع 
ويدقق لسنوات في مفردات وتجليات الموروث 
الشعبي الذي يمثل من وجهة نظره بوتقة كبيرة 
انصهرت فيها وتفاعلـــت كل العصور والحقب 
التي مرت على مصر، بـــدًءا من الفرعونية إلى 

اإلسالمية مرورا بالقبطية واليونانية.
وبـــدأ الفنان فـــي رحلـــة اســـتلهامه للفن 
الشـــعبي مقلدا وناسخا لمفردات وعناصر هذا 
الموروث، لكنه ســـرعان ما تحـــول إلى مرحلة 
أخرى بعد أن تشبعت روحه وذاكرته البصرية 
بالمئـــات مـــن األشـــكال والرمـــوز والـــدالالت 
الخاصـــة، فاســـتطاع أن يخلق لنفســـه رموزه 
وعناصـــره التي تنتمـــي إليـــه، دون أن يقطع 
حبال التواصل مع فنه الذي أبحر فيه لسنوات 

وذابت روحه في تجلياته ودالالته المختلفة.
وحيـــن قـــرر التونـــي االلتجـــاء إلـــى الفن 
الشـــعبي إنمـــا فعل ذلـــك لهوى شـــخصي، ثم 
لرغبته فـــي العودة إلى األصـــول والبدء منها 
كما فعل فنانو عصـــر النهضة األوروبية حين 
اســـتلهموا فنون الحضارة الرومانية وأعادوا 
بناء صروحهـــا التي تهدمت، ثـــم انطلقوا من 

خاللها إلى رحاب أخرى أوسع وأكثر ثراًء.
ورغم استقرار التوني الفني وتميز مفرداته 
وأشـــكاله وعناصره بطريقة ال تخطئها العين، 
إال أنـــه ال ُيشـــعر المتابع ألعمالـــه بالرتابة أو 
التكرار، يدهشه بالجديد في كل مرة، يفعل ذلك 
عن قناعة راسخة بأن التغيير هو سنة الفن كما 

هو سنة الحياة.

حلمي التوني يشكل في اللوحة مصر األنثى
ــــــر، إلى الكاريكاتير  ــــــد اهتمامات الفنان املصري حلمي التوني من الرســــــم والتصوي متت
والرسوم الصحافية والتصاميم الغرافيكية، حيث يتعامل مع كل وسيط من هذه الوسائط 
بنفس القدر من االهتمام والروح اإلبداعية، كما يربط بينها بخيط من املفردات والعناصر 

تكاد تكون له وحده دون غيره من املصورين واملصممني املصريني.

نوتة األلوان السحرية

قصائد بصرية بطالتها نساء

} ساحر مدينة ”أووز“ في نسختها 
اللبنانية هو الفنان/المواطن عياد ناصر، 
أما البقعة الغرافية لهذه المدينة الوهمية، 
فهي منطقة األوزاعي القائمة على الساحل 

الجنوبي لمدينة بيروت بالقرب من مطار 
رفيق الحريري الدولي.

ومن المعروف أن هذه المنطقة تعاني 
الكثير من اإلهمال والفقر، وقد يعود ذلك 
إلى أن عماراتها وأحياءها مبنية بشكل 

غير شرعي على أراض خاصة وعامة 
مخالفة ألبسط معايير الهندسة والسالمة 

العامة.
وحاولت السلطات الرسمية عبر 

سنوات إزالة المنشآت العشوائية 
وأخفقت في ذلك ألسباب سياسية معروفة، 
لتقف شاهدة بعد ذلك على امتداد وتسارع 

حركة البناء دون قيد أو شرط.
أطلق عياد ناصر على ”مدينته“ غربية 
النكهة اسما أجنبيا، وهو ”أوزفيل“، ربما 

نسبة إلى الفيلم الكالسيكي األميركي 
الشهير ”ساحر أووز�، ثم شرع في تحويل  
األوزاعي إلى ”أوزفيل“ البحرية بمساعدة 
فنانين أجانب وبعض الفنانين اللبنانيين 

و“تجميلها“ من خالل طالء األبنية 
باأللوان الصاخبة ورسم الغرافيتي على 

جدران المنازل الُمنهكة.
وُيذكر أن من الرسومات أكثر من رسم 
يجسد كاريكاتيريا وجه الرئيس األميركي 

دونالد ترامب، وقد شارك في مهمة 
”محاولة تبديل مشهد الفقر والحرمان“ 

أو األجدر القول، محاولة تمويه المشهد 
وستر دالالته االجتماعية والسياسية 

والبيئية، أطفال من المنطقة.
ال يمكن إنكار أن لهذا المشروع 

إيجابيات عديدة من ضمنها مشاركة 
األهالي وال سيما األطفال في التلوين 
ورؤية الحياة من منظار الفن مفتوح 
األفق، بعيدا عن نظرية ”إما قاتل أو 

مقتول“، وأيضا ُيعد االختالط بفنانين 
أجانب أمرا إيجابيا جدا، ألنه يؤمن اللقاء 

مع اآلخر المختلف والشبيه في آن واحد.
كما يؤكد مجددا مشروع تلوين مظهر 
الواجهة البحرية لبيروت على أنها مدينة 

منذورة للتناقض ومجبولة بالتناقض، 
إضافة إلى ذلك ال يجب إغفال المبادرة 

الفردية التي جعلت هذا المشروع ممكنا، 
وهي أيضا تأكيد على أن المبادرات 

الفردية هي أكثر ما يحرك الساكن في 
مدينة تقاوم االختناق تحت ضربات 

الفساد المتتالية، وإن كانت في أحيان 
كثيرة تخفق في تحقيق ذلك عن غير 

قصد.
ولكن، ومن الناحية األخرى يلفت 

تنفيذ المشروع إلى سذاجة قصوى في 
النظرة إلى األلوان، فليس للون قيمة 

إيجابية بحد ذاته، بل يمكن أن يعكس 
هوال وتشويها وبشاعة، وليس بالضرورة 
أن يكون اللون، دائما، مهّرجا أو مهرجانا 

يزرع الفرح والحياة أينما حّل.
وتكفي رؤية استخدام األلوان األكثر 

”فرحا“ في أخطر اللوحات التشكيلية 
المعبرة عن الرعب والموت واألفخاخ 

المموهة التي تنتظر ضحاياها في سكون 
احترافي، ونذكر أيضا في هذا السياق 

أفالم الرعب التي توظف األلوان الصاخبة 
إلرساء جّو أصم ُينذر باألسوأ.

عدا أن معظم الرسومات المنفذة في 
منطقة األوزاعي تتميز بنفحة غربية بارزة 
مسكوبة على جدران هشة ومتقشرة، تريد 

غير صخب األلوان، لكي تعيش فعال في 
حيز آخر، وحتما ضمن منطق آخر.

ويتمنى مؤيدو حملة التلوين 
العشوائية أن يتمكن عياد ناصر من 

تلوين كل الشوارع الفقيرة في بيروت، 
ويتمنى اآلخرون أال يتمكن من ذلك حتى 

ال تصطبغ األلوان الُمستخدمة حينها 
بقهر ساكني الشوارع وليس العكس، 

وأيضا كي ال يستحيل البلد إلى مهرج 
فوضوي وعمالق يضحك في وجه سكانه 

وزائريه ضحكته المرعبة والنتنة التي 
تخفي النخر والتشظي وكل شيء بعيد كل 

البعد عن الفرح.
ربما لئن كان ال بد من ”تجميل“ تلك 
المنطقة فزرع النباتات التي تعيش في 
المناخ البحري، أو ربما ترميم ما يمكن 

ترميمه حتى إشعار آخر يتعلق بقانونية 
ما يحدث في تلك المنطقة وغيرها من 

لبنان، أصوب من رسم ابتسامة متشنجة 
على وجه منطقة ستغرق باألمطار 

والنفايات عند أول زخة مطر شتوية، 
لتستحيل األلوان المتحللة والمتقشرة 
إلى ذكرى حزينة تضاعف من مأساوية 

النظرة إلى الحياة، ولتصبح ُمدرجة، هي 
األخرى، في خانة األسى مهما توّردت 

نبراتها. 

وهم أوزفيل

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

أعلنت مالك جميل رئيسة جمعية {كهرمانة للفنون} عن إقامة معرض عربي جماعي في مدينة 

املنستير التونسية تحت عنوان {الفن رسالة الشعوب} في سبتمبر املقبل.

قرر مركز {رؤى 32 للفنون} في العاصمة األردنية عمان تمديد معرض النحت {نوافذ مشـــفرة} 

للفنان العراقي علوان العلوان، والذي سيستمر حتى نهاية شهر يونيو الحالي.

فنانة لبنانية ترسم تقاسيم غير مكتملة للوداع 

”تقاســــــيم غير مكتملة“، هو العنوان الذي أطلقته الفنانة اللبنانية غريتا نوفل على معرضها 
ــــــد املُقام في صالة ”جانني ربيز“ اللبنانية، وبطريقتها اخلاصة كّرمت الفنانة والدها  اجلدي
املوسيقار وعازف العود جورج نوفل الذي تتلمذ على يد فريد غصن عازف العود الشهير، 
مبجموعة من اللوحات واألعمال التجهيزية التي تدور كلها حول منجز الوالد املوســــــيقار 

الذي غابت الكثير من أعماله حتت ستائر اإلهمال الغليظة.

ــوحــات الــتــونــي وقــت  املــســاء فــي ل

مستقطع للتأمل واملراجعة، وحالة 

الــوطــن، وهو  بــه  مــا يمر  ــة على  دال

املهموم به دائما

 ◄

[ غريتا نوفل تفتح صندوق الموسيقى المغيب متممة عن والدها لحنه األخير
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} بغداد - انقضت مرحلة اختباء الصحافيني 
فـــي املوصل بعد ســـنوات مـــن الرعب في ظل 
ســـيطرة تنظيـــم داعـــش علـــى املدينـــة، لكن 
حتديات جديدة طرأت، ففرص العمل معدومة 
والعاملـــون في اإلعـــالم يعانون مـــن الرقابة 
واخلـــوف رغم البـــطء الذي جتري بـــه عملية 

استعادة االتصاالت في املوصل.
يـــروي الصحافـــي املوصلـــي محمد طالل 
النعيمـــي، للجنـــة حمايـــة الصحافيني، كيف 
عـــاش ثـــالث ســـنوات تقريبـــا فـــي حالة من 
اخلوف املســـتمر مـــن أن يتم اكتشـــاف أمره 
وقتله. فســـقوط املوصل في يد مقاتلي تنظيم 
داعش أوائل يونيو 2014 واستهداف التنظيم 
للصحافيني احملليني بعد ذلك، أجبرا النعيمي 
علـــى التواري بعيدا عن األنظـــار، وفق تقرير 
أعـــده إغناثيـــو ميغيـــل ديلغـــادو كوليبراس 

للجنة الصحافيني الدوليني.
ولم يكـــن النعيمي قادرا علـــى القيام بأي 
عمل ذي صلة باإلعـــالم في ظل خطر االعتقال 
واإلعدام. وانزوى داخـــل البيت ومرت حياته 
خـــالل فترة االختبـــاء بغرفة النـــوم والرعب، 

بحسب تعبيره.

وقـــال النعيمـــي ”كانـــت حياة مملـــة. لقد 
كنت أختلس النظـــر إلى العالم من خالل ثقب 
الباب… الكثير من أصدقائي اعُتقلوا أو ُقتلوا، 

فخشيت على حياتي“.
وأصبـــح اليـــوم النعيمـــي والعديـــد من 
الصحافيـــني أمثاله، أحرارا فـــي العمل، لكنه 
يقول إنـــه ”ال توجـــد فرص عمـــل لصحافيي 
املوصل. لقد عاد الكثير من الصحافيني لكن ال 
توجد مؤسسات إعالمية كي تشّغلهم. فقنوات 
التلفزيون احمللية تبـــث من خارج املدينة، وال 

توجد قنوات إذاعية أو تلفزيونية داخلها“.

ويفيد دلوفان برواري مدير منظمة الدفاع 
القانوني للجرائم ضد حريـــة الصحافة التي 
تساند الصحافيني العراقيني، ”إن فرص عثور 
صحافيي املوصل على عمل ضئيلة في املناطق 

التي متت استعادتها من تنظيم داعش“.
وقال بـــرواري إن ”الصحافيني يعانون من 
التهميـــش وال فرصة لديهـــم للعمل. وغالبا ما 
ُيتهمـــون بأنهم انضموا إلى تنظيم داعش. وال 
يزال مصير العشرات من الصحافيني اآلخرين 
من املوصـــل مجهوال. ونحـــن ال نعرف إن كان 
هـــؤالء قد ُقتلوا أو ُســـجنوا أم أنهم مختبئون 
فـــي منازلهم. أما الصحافيـــون الذين يعملون 
اآلن من جديـــد فهم قلة، ورمبـــا كانوا أقل من 

عشرة صحافيني“.
وفـــي الوقـــت الذي ال تـــزال فيـــه العملية 
العســـكرية على غرب املوصل جارية، حاولت 
جلنة حماية الصحافيـــني االتصال عن طريق 
البريد اإللكتروني والهاتف بخمسة صحافيني 

آخرين في املوصل، لكن لم تتلق ردا.
واعتمد املدنيون فـــي املوصل، حتت حكم 
التنظم، بشكل أساسي على القنوات الفضائية 
ملعرفة األخبار مـــن العالم اخلارجي. ومع بدء 
اقتحـــام اجليـــش العراقي للموصل، بحســـب 
تقارير إعالمية، عمـــد تنظيم الدولة الذي كان 
أصال قد حظر اســـتخدام الهواتف احملمولة، 
إلى تقييد إمكانية مشاهدة التلفزيون في مايو 
2016 وقـــام بإغـــالق جميع الشـــركات املزودة 
بخدمة اإلنترنت في يوليو من الســـنة نفسها، 
وبالتالـــي لـــم يتبَق ســـوى شـــبكات الهاتف 
احملمول الضعيفة في ضواحي املدينة كمصدر 

محتمل للمعلومات.
وعـــادت أطبـــاق اســـتقبال بـــث األقمـــار 
الصناعيـــة منـــذ اســـتعادة شـــرق املوصـــل، 
وتكاثرت بسرعة فوق أسطح املنازل مما يتيح 
للســـكان تتبع مســـار تقدم القـــوات العراقية 
فـــي غرب املوصـــل. وقد أكدت تقاريـــر األنباء 
أنه جتري اســـتعادة خدمات الهاتف اخللوي 
واإلنترنـــت، غير أنه يتم بـــني الفينة واألخرى 
حظر التغطية اإلعالمية للعمليات العســـكرية. 
وفـــي أواخر مـــارس 2017، حظرت الســـلطات 
العســـكرية العراقية علـــى الصحافيني دخول 
حـــي املوصل اجلديدة في أعقـــاب غارة جوية 

أسفرت عن مقتل 150 شخصًا. وتشكل الرقابة 
املباشـــرة من قبل الدولة واحـــدة من العقبات 

العديدة التي تعترض سبيل اإلعالم.
وقال بشار مندالوي ممثل مرصد احلريات 
الصحافيـــة ”لقـــد مت تدمير كل شـــيء تقريبا. 
يحـــاول الصحافيون احلفاظ على ســـالمتهم، 
لكـــن القناصة واأللغام يحـــوالن دون حتركهم 
بحرية. ال يوجد اســـتقرار وهم ال يستطيعون 

العودة إلى حياتهم الطبيعية“.
وأضاف مندالوي ”ال توجد وســـائل إعالم 
فـــي املوصل، فتلفزيـــون ’املوصلية‘ مثال يبث 
من أربيل فيما يبث راديو ’العراق‘ من القيارة. 
وجتري حاليًا محاوالت إلعادة راديو ’الرشيد‘، 
وهي محطة إذاعية مستقلة يديرها السياسي 
العراقي سعد عاصم، ولكن هذا هو كل شيء“.

وال يتوقع الصحافيون أن يتحسن الوضع 
في الوقـــت القريب، ويقول مندالوي ”ســـتظل 

املوصل غير آمنة بالنسبة إلى الصحافيني في 
السنني املقبلة. وسوف نرى الكثير من علميات 

القتل االنتقامية“.
كذلك أشـــار بروراي إلى مخاوف من وقوع 
عنـــف طائفي، قائال إن هناك ســـؤالني يدوران 
حول مســـتقبل اإلعالم في املوصل، هما: كيف 
سُيســـتأنف العمـــل دون اشـــتعال احلرائـــق 
الطائفيـــة؟ وكيف ســـتتم تغطيـــة األنباء دون 

اخلضوع للضغط السياسي؟
ويواجه بعض الصحافيـــني الذين وقعوا 
فـــي قبضـــة التنظيم مخـــاوف ال تفارقهم رغم 
حترير املناطق التي يعيشون فيها من املدينة، 
ويفضل صحافـــي موصلي التعريف بنســـفه 
باألحرف األولى و. م. خشية التعرض للعقوبة، 

ويقول إنه لم يكن محظوظا بالتخفي.
ومـــازال الصحافي يشـــعر بانعدام األمان 
الذي لـــم يغادره بعـــد. وقال ”أنـــا ال أزال في 

املوصـــل وأعمل مع وكالة أنباء محلية. أمتنى 
أن أكـــون فـــي مكان آخـــر كي أشـــعر باألمان. 
حالتـــي النفســـية صعبة وال ميكنني نســـيان 
املاضـــي. أنا ال أشـــعر باألمان مطلقا بســـبب 

اخلوف من املستقبل“.
وكان و. م يعمـــل كمصـــور فوتوغرافـــي 
منذ عام 2011، حيث  لتلفزيون ’ســـما املوصل‘ 
اعتـــاد علـــى تغطيـــة موضوعـــات صحافية 

متنوعة تراوحت بني السياسة والرياضة.
وبرغـــم جناحه في االختباء لعدة أشـــهر، 
إال أنـــه اقتيد مـــن منزله فـــي 17 أكتوبر 2014 
مبوجـــب حكم صادر عـــن احملكمة الشـــرعية 
التابعـــة للتنظيـــم اتهـــم صحافيـــي املوصل 
بانتهـــاك احلظـــر املفـــروض علـــى التغطيـــة 
اإلخبارية وتسريب املعلومات لوسائل اإلعالم 
احمللية واألجنبية، فاحتجز فترة مع التعذيب 

اجلسدي والنفسي قبل أن يطلق سراحه.
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ميديا
[ الصحافيون يعانون من التهميش وال فرصة عمل لديهم  [ اشتعال الحرائق الطائفية يهدد مستقبل العمل الصحافي

شبح داعش يعيش مع صحافيي الموصل بعد طرده

فرص عمل نادرة

ــــــر غالبية املدينة من تنظيم داعش، لكن  انتهــــــى كابوس الصحافيني في املوصل بعد حتري
ومع التقاط أنفاســــــهم، يشعرون بتأثير سنوات الرعب على حياتهم، إضافة إلى الظروف 

اجلديدة من قلة فرص العمل، وعدم االستقرار األمني والطائفي.

◄ فازت الممثلة األميركية الكوميدية 
ريبيل ويلسون، التي تعرف بأدوارها 
في فيلمي ”بيتش بيرفكت“ و“برايدز 
ميد“، بقضية في أستراليا ضد شركة 
باور اإلعالمية، التي تقول إنها نشرت 
مقاالت مسيئة بحقها جعلتها تخسر 

أدوارا هامة.

◄ قررت محكمة في إسطنبول رفع 
التوقيف المؤقت عن رئيس تحرير 

النسخة اإللكترونية لصحيفة 
”جمهورييت“ المعتقل منذ شهر التهامه 

بالترويج ”لإلرهاب“، ويواجه أوغوز 
غوفن عقوبة بالسجن لفترة تصل إلى 

عشر سنوات ونصف السنة بتهمة 
الترويج ”لإلرهاب“، بعد تغطيته لمقتل 

المدعي العام مصطفى البير.

◄ طالب الرئيس العراقي فؤاد معصوم 
الخميس بإصدار تشريعات تعزز حرية 

الصحافة وتضمن حق الوصول إلى 
المعلومة، مشددا على اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة لحماية اإلعالميين ورعاية أسر 

الشهداء منهم، وذلك في بيان أصدره 
بمناسبة العيد الوطني للصحافة 

العراقية في ذكراها الـ148.

◄ طالب االتحاد الدولي للصحافيين 
حركة حماس باإلفراج عن مراسل 

تلفزيون فلسطين في غزة فؤاد جرادة. 
وقال رئيس االتحاد فيليب لوروث 

في بيان لالتحاد من بروكسل ”نقف 
بجانب زمالئنا في نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين ونطالب حماس باإلفراج 
الفوري عن فؤاد جرادة“.

◄ قالت منظمة سام للحقوق والحريات 
مقرها جنيف في تقرير أصدرته 

األربعاء ”إنها رصدت 1028 انتهاكا ضد 
الصحافيين في اليمن، خالل شهر مايو 

الماضي، أغلبها من قبل ميليشيات 
الحوثي وعلي عبدالله صالح“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} موســكو - انتقدت وسائل اإلعالم الروسية 
قـــرار محكمـــة االختصـــاص العـــام (احملكمة 
العامة) فـــي لوكســـمبورغ، األربعـــاء، بإبقاء 
تدابير االحتـــاد األوروبي التقييدية املفروضة 
ضد املدير العام لوكالة ”روســـيا ســـيغودنيا“ 
دميتـــري  الصحافـــي  الدوليـــة،  اإلعالميـــة 

كيسيليوف، جراء الوضع في أوكرانيا.
وينـــص قـــرار احملكمـــة على رفـــض طلب 
كيســـيليوف برفع العقوبـــات املفروضة عليه، 
وتســـمح إجـــراءات احملكمة باســـتئناف هذا 
القـــرار في محكمـــة العدل األوروبيـــة. وعلق 
كيســـيليوف في أول رد له علـــى قرار احملكمة 

األوروبيـــة هذا، الفتا إلـــى أن الروس هم عّزل 
عمليا في القضايا املرفوعة ضد البيروقراطية 
األوروبيـــة، مشـــيرا إلـــى أن البيروقراطيـــني 
األوروبيـــني ال ميكـــن قهرهـــم، ”ألن الدعاوى 
املرفوعـــة ضدهم في احملاكم تتحرك بســـرعة 

احللزون“، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك.
ضـــد  العقوبـــات  إن  كيســـيليوف  وقـــال 
الصحافيـــني مبثابـــة عقوبـــات ضـــد حريـــة 
التعبيـــر، واصفا القرار بـ“العار“ على االحتاد 

األوروبي.
ومت فرض العقوبات الشخصية ضد املدير 
العام لوكالة ”روســـيا ســـيغودنيا“، دميتري 

كيســـيليوف، في 21 مـــارس 2014، بعد إعادة 
انضمام شـــبه جزيرة القرم إلى روسيا، حيث 
أدرج اسم كيســـيليوف على قائمة األشخاص 
الذين يهددون أمن وسيادة والوحدة اإلقليمية 
دخولهـــم إلـــى أراضي  ألوكرانيـــا، ويحظـــر 

االحتاد األوروبي.
وتعتبـــر العديـــد مـــن الـــدول األوروبيـــة 
دورا  تلعـــب  الروســـية  اإلعـــالم  وســـائل  أن 
سياســـيا بالدعاية التي تشنها ضد سياسيني 
ومســـؤولني أوروبيني، فيما يـــرد اإلعالميون 
واملســـؤولون الروس بلهجة حادة وســـاخرة 

على هذه االتهامات.

وقبـــل يـــوم واحـــد فقـــط علـــى حديـــث 
ســـيمونيان  مارغريتا  أشـــارت  كيســـيليوف، 
رئيســـة حترير شـــبكة ”روســـيا اليـــوم“ إلى 
إجراءات تتخذها الدائرة الصحافية للرئاســـة 
الفرنســـية ضـــد صحافيـــي الشـــبكة، وقالت 
إنها تشـــكل متييزا واضحا بحـــق الصحافة 

الروسية.
وجـــاء ذلـــك تعليقـــا علـــى منع الرئاســـة 
الفرنســـية فريق تصويـــر تابعا للشـــبكة من 
تغطية لقـــاء بـــني الرئيس ماكرون ورئيســـة 
الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي في قصر 

اإلليزيه.

االتحاد األوروبي يثبت العقوبات على مدير وكالة {روسيا سيغودنيا}

} قرأت للزميل كرم نعمة في العرب 
مقاال بعنوان: أيها الصحافيون: المشكلة 
فينا وليست في القراء، عن هموم صناع 

األخبار وعالقتهم بالجمهور، وألهمية 
المقال وجرأة تشخيصاته، وقيمة تأصيل 
المفاهيم المتعلقة بنفاذ واحدة من أعقد 

مفردات العمل اإلعالمي ومتغيراته المتمثلة 
باألخبار، والتي تجري في الغالب باحترافية 

من مروجيها وصناعها وماكنة ضخمة لها 
مراميها التي لم تعد بريئة مثلما يتخيل 

البعض.
فقد حفزني في محصلة تجربة أربعين 
عاما في العمل الصحافي اليومي على أن 

أخوض في عالم صناعة األخبار الذي يرى 
الزميل نعمة أن هناك عالقة جديدة تكاد 
تكون ندية، بين المخبر والجمهور، ففي 

الوقت الذي يدرك مغزى اهتمام الصحافيين 
بعالم األخبار، والخوض في معتركاتها، 

وهمومها، التي أصبحت تّشغل جيوشا منهم 
حول العالم، يظل الخبر هو الخبر، في إطاره 
بأنه مرآة الواقع، وأنه انغماس لفظي، كتابي 
مجرد مصور بالصوت والصورة، عن واقعة 

أو فعل شاهده أو سمعه أو تلقاه صانع 

المادة االتصالية المتمثلة بالخبر، بطريقته 
وخبرته ومصادره، وهذا ال يعني مطلقا أن 
ذلك الفعل المرئي المسموع، سيكون صداه 

في الصياغة والتقديم واحدا قطعا.
مازال الفقه االتصالي لم يخلص إلى 

وضع قواعد ثابتة يحتكم إليها، عند 
تصنيف األخبار سوى في حيز االهتمام 
والموضوعات التي تغطيها، أي ال يوجد 
معيار جودة متفق عليه لقياس وتصنيف 

األخبار، سوى محصلتا قيمها ومحتواها، 
أما أثرها فهذا من الصعب جدا قياسه على 

الجمهور، لصعوبة دراسات األثر، التي 
تتطلب مجموعتين من المبحوثين واحدة لم 
تسمع الخبر مطلقا ولم تتعرض إليه وأخرى 

يحسب ردود فعلها وتأثرها بعد التعرض، 
وال تعطي في المحصلة نتائج دقيقة ألنها 
تتعلق بالقيم المسبقة لألفراد وقناعاتهم 

وتوجهاتهم، بل منحى االتجاه لديهم إزاء 
شبكة معقدة من القيم التي يؤمنون فيها. 
لذلك تخرج النتائج تقريبية غير حاسمة 

بالمطلق.
 إنها في المحصلة ليست عملية مهنية 

موضوعية محايدة بالمطلق كما يدعي 
اإلعالميون، ويتبجحون أمام الجمهور، الذي 

لم يعد يصدق كل ما يقولونه، بحكم تنامي 
الوعي وشيوع الوسائط واحترافية األفراد 

العاديين في التعامل مع ما يحدث من حولهم 

وتعدد الرؤى التي تؤطر بل ترافق شيوع 
األخبار، فالجمهور صراحة لم يعد ”فيرجن“ 
يسمع ويتلقى مثلما يريد صناع األخبار، بل 

أصبح شريكا ومراقبا منتقدا قاسيا.
 اليوم الجمهور أضحى مشاركا في 

صناعة األخبار، معلقا على صياغتها 
وجدواها وله مدى رؤيا حولها من زوايا قد 

يجهلها حتى صناعها، وهذه اإلشكالية تضع 
الصحافة اليوم عموما بموضع ال تحسد 

عليه، بعد أن كانت تحتكر األخبار وكأنها 
تملك الحقائق، وتسلك نظام تقديم الوجبة 

الواحدة في ”منيو األخبار“، إنها اليوم تبذل 
جهدا استثنائيا إلقناع جمهورها والوصول 

إليه، ألنه متفاعل كليا وفوريا معها، فمن 
الممكن أن خبرا واحدا غير دقيق أو مفبرك 
ُيفضح، يفقدها مصداقيتها، وُيقصيها من 

بورصة اإلعالن، ويهز ثقة الناس فيها التي 
هي رأسمال المؤسسة الصحافية.

وأعود لجزئية هامة تطرق إليها مقال 
نعمة أن ما أسماه باالكتساح الرقمي، هو 

نتاج معرفي ال أظنه معيق في تداولنا 
لألخبار، وإن كانت مكررة، ألن هناك 

قيمة أخرى لم يسلط الضوء عليها وهي 
الصياغة وطريقة التقديم واإلبراز والثقافة 

التي تتحكم فيها، التي تجعل تناول ذات 
المعلومة التي يقدمها خبر الوكالة، ولكن 
بمرجعية ثقة الجمهور بُكتاب بعينهم، أو 

بالوسيلة التي تبث األخبار، التي يعقد 
معها المتلقي اتفاق ”جنتل مان“ افتراضيا 

وتطوعيا منه أن يثق فيها ألنه سبق وأن 
جربها مرارا واعتاد عليها، وال يبذل جهدا 

لتكذيبها أو التحري في صدقيتها، وهو 
متلق أشبه بـ“مدمن ثقة“ بوسيلته، نحن هنا 

نتحدث عن الماليين من المتابعين الذين 
ال يبذلون جهدا تحقيقيا كل يوم ليجددوا 
ثقتهم بالوسائل التي يأنسون إليها، أظن 

أن جمهور الغارديان ليس كجمهور التايمز 
أو لفيغارو، فكل يتلقى وهو مقتنع قيميا 

مع هذه الصحيفة أو تلك حد االعتياد ألنه 
يدرك توجهاتها التي تحاكي معتقداته، 

هناك تفاعلية مرضية عند جمهور عريض 
من األفراد حول العالم ال يثقون إال بصحف 

ومحطات اعتادوا قراءتها أو رؤيتها 
واالستماع إليها، مثل اختيارهم للزوجات أو 
أماكن السكن، حتى وإن كانت تلك الزوجات 

خائنات، أو يكون السكن غير صحي، إنه 
االعتياد المرضي في التلقي، فالصحف 

تطبع والفضائيات تبث كل دقيقة  واألموال 
تتدفق طالما هناك مستهلكون، وليس من 
المهم أن يكونوا حاذقين! وإال أغلقت تلك 
الوسائل أبوابها وسرحت العاملين فيها، 

إنها لعبة التواصل واالعتياد، بين المخبرين 
المهرة والجمهور المصاب بالتشكك حينا 

واالستسالم أحيانا.

لعبة شد الحبل بين الصحافة والجمهور
صباح ناهي
كاتب عراقي

أعلن الكرملين الخميس أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين سوف يظهر في برنامجه التلفزيوني السنوي {دايركت اليت وذ 
فالديمير بوتين}، لإلجابة على أسئلة المواطنين. وقد بث البرنامج أول مرة عام ٢٠٠١ ويظهر في البرنامج بوتين وهو يجيب 

بالتفصيل على أسئلة المشاهدين الحاضرين والمتصلين، باإلضافة إلى تلقيه رسائل إلكترونية. 

مصير العشرات من الصحافيني من 
املوصل ال يـــزال مجهوال. وال يعرف 
إن كانوا قد قتلوا أو سجنوا أم أنهم 

مختبئون في منازلهم

◄



} واشــنطن - حـــذر  اخلبـــراء فـــي شـــركة 
كاسبرســـكي الب، من حصان طـــروادة جديد 
وغير اعتيادي ينتشـــر في متجـــر غول بالي، 
وقالـــوا إن بإمـــكان حصان طـــروادة اجلديد، 
واملعـــروف باســـم ”دي فـــي مـــاب“ احلصول 
على صالحيـــة الوصول إلى اجلذر في أجهزة 
الهواتـــف التـــي تشـــتغل بنظـــام أندرويـــد، 

والتحكم بها.
وأوضـــح اخلبراء أنه وفـــي حال جنح في 
ذلك، يقوم مباشـــرة بحذف بيانـــات الوصول 
إلى اجلذر، مما يســـاعد على جتنب اكتشافه. 
يذكر أن حصان طروادة الذي أبلغ عن وجوده 
لـشـــركة غوغل، قـــد مت تنزيله من متجر غوغل 
بـــالي أكثر مـــن ٥٠ ألف مرة منذ شـــهر مارس 
٢٠١٧. وكان خلفه قراصنة من الصني، يتمكنون 
عبره مـــن احلصول على صالحيـــة كاملة في 
األجهـــزة، ويقومون بتنصيب تطبيقات أخرى 
مدفوعة تفرض على املستخدم الدفع مقابلها.

ويقـــدر أن القراصنـــة حققوا أكثـــر من ٤ 
ماليني دوالر يوميا من تلك التطبيقات وعرض 
اإلعالنـــات. لكـــن كاسبرســـكي الب أبلغت عن 
اكتشـــاف حصان طروادة لـشـــركة غوغل، ومت 
اآلن إزالتـــه مـــن املتجـــر. وفق ما ذكـــر موقع 

البوابة العربية لألخبار التقنية.
وأشـــار خبـــراء شـــركة أمـــن املعلومـــات 
الروســـية إلى أن اســـتخدام تقنية حقن الكود 
فـــي نظام الضحية يعد تطـــورا خطيرا جديدا 
في مشـــهد البرمجيـــات اخلبيثة املســـتهدفة 

لألجهزة املتنقلة.
ونظـــرا إلمكانيـــة اســـتخدام هـــذا النهج 
لتفعيـــل أمناط برمجية خبيثـــة حتى في حال 
حـــذف بيانـــات الوصول إلى اجلـــذر، فإن أي 
حلـــول أمنيـــة وتطبيقـــات مصرفيـــة مزودة 
بخصائـــص الكشـــف عـــن اجلـــذر التـــي يتم 
تثبيتها بعد اإلصابة لن تتمكن من الكشف عن 

وجود مثل هذه البرمجية اخلبيثة.
وأضـــاف اخلبراء أنه ومع ذلك، فإن تعديل 
مكتبـــات النظام هي في الواقع عملية محفوفة 
باملخاطـــر وقـــد ال تكلـــل بالنجـــاح. وتوصل 
الباحثـــون أثناء مراقبتهـــم لبرمجية ”دي في 
إلـــى أن هذه األخيـــرة تقـــوم باإلبالغ  مـــاب“ 
عن كل حترك ونشـــاط لها إلى خـــادم التحكم 
والسيطرة، وذلك على الرغم من عدم ورود أي 
استجابة أو تعليمات من اخلادم املعني. وهذا 
يشير إلى أن البرمجية اخلبيثة ليست جاهزة 

متاما أو قد مت تفعيلها.
وتنتشر البرمجية اخلبيثة على شكل لعبة 
فـــي متجر غوغل بـــالي. ولتخطـــي إجراءات 
الفحص والتحقـــق األمني املطبقة في املتجر، 
قـــام مطـــورو البرمجيـــة املذكـــورة بتحميـــل 
تطبيق نظامي ونظيف في املتجر بنهاية شهر 
مارس ٢٠١٧. ثم قامـــوا بتحديث هذا التطبيق 
مبعلومات خبيثة لفترة قصيرة من الزمن قبل 
حتميل إصدار آخر نظيف. وفي غضون أربعة 
أســـابيع، كرر أولئك تلك العملية خمس مرات 

على األقل.

} بــريوت – أثارت تغريـــدة لوزير اخلارجية 
اللبناني جبران باســـيل نشـــاطا واســـعا على 
مواقع التواصل االجتماعي، بعد ســـاعات على 
إقـــرار البرملان اللبنانـــي للقانـــون االنتخابي 
الذي خرج إلـــى النور مخيبا آمـــال الكثير من 

اللبنانيني بعد طول انتظاره.
وغرد رئيـــس التّيار الوطنـــّي احلّر الوزير 
باســـيل، األربعاء، قائال ”أحد الســـفراء سألني 
عن قانون االنتخاب فابتســـمت ولم أجب ففهم 
أن األمر شأن داخلي ال يحق ألحد التدخل فيه“.
ولـــم تكن إال حلظات حتى جاءت التعليقات 
علـــى تغريدة باســـيل ســـاخرة ومتهكمة على 

التغريدة والقانون االنتخابي نفسه.
وانهالـــت التعليقـــات على صفحة باســـيل 
الرسمية، وبدأ النشطاء بالتساؤل حول ما إذا 
حاول  كانت التغريـــدة حقيقة أو أنهـــا ”نكتة“ 

الوزير ”تسلية نفسه بها“.
وقال أحد املغردين بلهجة انتقادية قاســـية 
الئما الوزيـــر على عدم اعتمـــاد مكتب إعالمي 
يراجـــع هفواته، وقال ”معاليك هي نكتة؟ يعني 
املفروض نضحك مثًال؟ ســـؤال ما عندك مكتب 
صحافي خاص بك يدقق وراءك وترحم البشـــر 

كلها من الفضايح“.
وعلـــق اإلعالمي رياض قبيســـي ســـاخرا 
بالقـــول ”ســـألتني زوجتـــي، إنشـــاء الله بدك 
تفوت باملوجة وتكتب عن جبران باسيل؟ سكت 

وابتسمت، ففهمت زوجتي أنه شأن داخلي“.
وغمز أحد املغردين على صلة القرابة التي 
جتمع باســـيل بالرئيس اللبناني ميشال عون. 
وكتب الناشط ”سأله أحد السفراء كيف تّدعون 
الدميقراطيـــة فـــي لبنـــان ويتم توزير مرشـــح 
راسب؟ فابتسم ولم يجب وفهم السفير أن هذا 

شأن عائلي لن يفهمه إال أن يصبح صهرا“.
وأشار أحدهم إلى الوضع السياسي الهش 
في لبنان، وخاطب الوزير بالقول ”يا رجل خلي 
الســـفير صاحبك ميكن يجي نهار وتهرب على 
الســـفارة عنده“. ولم ينس املغردون اإلشـــارة 
إلى حـــزب الله في التعليقات وقال أحدهم ”في 
جوالت وزير اخلارجية سأله أحدهم عن سالح 
حزب الله فطأطأ رأسه ولم يجب. فعلم السائل 

بأنه مغلوب على أمره خائف“.
واعتبر مغردون آخرون أن الوزير نفســـه ال 
يفهـــم القانون االنتخابي بشـــكل واضح، فجاء 
فـــي تغريدة ”أو أنك ال تعلم كيف تشـــرحه ألنك 
ال تفهمـــه أو أنك تخجل به لعنصريتك وإياديك 

الســـوداء فيـــه“. وقالت مغـــردة ”كان يجب أن 
تخبره أنكم منذ سنني متددوا املجلس النيابي  
وما عملتوا قانون وأخبره أن هذا القانون جاء 

لتكون حضرتك نائب ليس أكثر“.
اجلديـــد  االنتخابـــي  القانـــون  ويقـــوم 

علـــى قانون النســـبية وفـــق ١٥ دائرة، 
وستجرى االنتخابات النيابية على 

ضوئه فـــي مايو املقبل. ووافقت 
األحـــزاب اللبنانية املتنافســـة 
في  القانـــون  مســـودة  علـــى 
وقت ســـابق بعد شـــهور من 
اخلالفات السياسية مما ميهد 
الطريـــق ألول انتخابات عامة 
في ٨ أعوام. حيث سبق أن مدد 

املجلس النيابـــي احلالي واليته 
مرتني منذ انتخابـــه في عام ٢٠٠٩ 

لـــدورة برملانية مدتهـــا أربعة أعوام. 
وشــــكل التغاضــــي عـن الكوتا النســـائية 

خيبة أمـــل لكل طموحات التحديث. وبرر وزير 
الدولة لشـــؤون املـــرأة جان أوغاســـابيان ذلك 

”بالتعقيدات التي حصلت في نقاط عدة“.
وأثار تنّصل القوى السياسية من وعودها 
بإقرار الكوتا غضب التيارات النســـائية حيث 

أصدرت جمعية نساء رائدات بيانا استنكاريا، 
حرصت فيـــه على التذكيـــر بالوعـــود املوثقة 
التي أطلقها السياســـيون، كما كانت ردود فعل 
الناشـــطني على مواقـــع التواصل غاضبة على 

إنكار السياسيني لوعودهم.
اجلميـــل  ســـامي  النائـــب  وضـــم 
رئيـــس حزب الكتائـــب صوته إلى 
علـــى  املعترضـــني  الناشـــطني 
القانـــون االنتخابي، وقال في 
تغريدة ”ال أعذار لعدم اعتماد 
وملـــاذا  النســـائية  الكوتـــا 
اإلصرار على حصر االغتراب 
نـــواب في  اللبنانـــي بســـتة 
اخلـــارج وفصلـــه عـــن الواقع 

اللبناني؟“.
وجـــاء فـــي إحـــدى التعليقـــات 
”النواب عملوا بطلـــب زوجاتهم ورفضوا 
الكوتا النســـائية حتى تبقى كل زوجة ”امرأة 

النائب“! وحتى وال امرأة تصبح ”نائب“!
وقالت ناشـــطة ”الكوتا النسائية في قانون 
االنتخاب هي ترســـيم حدود لطمـــوح املرأة و 
ضرب ملطلب املساواة بني اجلنسني، فلتترشح 
الطامحات ولتتركن القرار للناخبني“. وسخرت 

مغردة من الوضع السياســـي في البالد وقالت 
”قلت لكـــم من زمـــان أنهم ال يحترمـــون الكوتا 
النسائية سوى في إنتخابات ملك جمال لبنان“. 
وهاجمت ناشـــطة أخرى األحزاب السياســـية 
والقانـــون االنتخـــاب اجلديـــد، واعتبـــرت أن 
البعض من األحزاب التي اعترضت على الكوتا 
النســـائية ما هـــي إال دواعش فكريـــة. وقالت 
مغردة إن املرأة ليســـت بحاجة إلـــى كوتا، بل 

للمناصفة السياسية! 
وطالـــت التغريـــدات املنتقدة للسياســـيني 
والوضع االجتماعي واخلدمي في لبنان، وقالت 
إحداهـــن موجهـــة حديثها إلى الوزير باســـيل 
”غابة  كرمال الله خلص مســـخرة وضحك على 
الشـــعب، إذا في شـــي حلمت فيه شوف مفسر 
أحالم، ال دخل للناس بأحـــالم العظمة، الناس 

بدها كهرباء وطبابة وطرقات وعدالة“.
وقـــال ناشـــط ”ميـــارس العونيـــون نفاقا 
بخصوص حقوق املسيحيني، حصر التفضيلي 
في القضـــاء يعني تفتيت التأثير املســـيحي“. 
وكتـــب مغـــرد ”فـــي اإلقليـــم عونيـــون منـــذ 
الثمانينات آمنوا بخطه الوطني، لكن إصراركم 
علـــى حتصيل حقـــوق فئة على حســـاب دولة 

املواطنة الالطائفية أضعف حجتنا“.
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@alarabonline
ــــــدة طريفة لوزير  لم يتقبل اللبنانيون تغري
ــــــة جبران باســــــيل عــــــن القانون  اخلارجي
ــــــد، ووجدوهــــــا فرصة  ــــــي اجلدي االنتخاب
ــــــر عن رأيهم فــــــي القانون  مناســــــبة للتعبي
ــــــا آلمالهم وخصوصا ما  الذي جاء مخيب

يتعلق بالكوتا النسائية.

ومدّونـــون  ناشـــطون  عّبـــر   - الريــاض   {
ســـعوديون عن اســـتيائهم من مسلسل شباب 
البومب، واتهموه بـ“االبتذال ومخالفة عادات 
املجتمع، ومتريره رسائل غير مناسبة للعائلة، 

وتقدميه لقدوة غير صاحلة للناشئة“.
ووّجـــه الكثير مـــن الســـعوديني انتقادات 
الذعة للمسلســـل، واصفني إياه بأنه ســـطحي 
وتافـــه مطالبـــني بإيقافه، وذلك عبر هاشـــتاغ 
الذي لقي تفاعال  ”#ايقاف_شباب_البومب“ 

واسعا منذ أيام.
وعلق أحد املغردين قائًال:

وكتب مغرد

وقال آخر:

وعّبر ناشط عن غضبه بالقول:

ومــــن جهته هــــدد وزير الثقافــــة واإلعالم 
الســــعودي عــــواد العــــواد بإيقاف مسلســــل 
”شــــباب البومــــب“ عبــــر خطــــاب رســــمي مت 
مطالبــــًا بحــــذف  توجيهــــه لقنــــاة ”روتانــــا“ 
املشــــاهد الســــيئة وغير الالئقة بشكل عاجل، 
واألخــــذ باملالحظات األخــــرى التي وردت في 

خطاب الوزير للقناة.
ونّبه العواد إلى أن عدم االلتزام بالتوجيه 

سيعرِّض املسلسل لإليقاف الكّلي. 
وأكد أيضا أنه ســــتكون هنــــاك إجراءات 
صارمــــة بحق جميع اجلهــــات اإلعالمية التي 
تقدم وتعرض مشــــاهد حتتوي على جتاوزات 
دينيــــة أو أخالقيــــة، أو عبارات مســــيئة، أو 
محتوى غير مناسب عبر القنوات التلفزيونية 

كافة.
ولقيــــت خطــــوة الوزيــــر العــــواد ترحيبا 
واسعا من الناشــــطني على مواقع التواصل، 
وطالب البعض من املتابعني بأن تشــــمل هذه 
اخلطوة مسلســــالت وبرامج أخرى أســــاءت 
ملجتمعهم، وشــــوهت القيم والتقاليد العربية 

واإلسالمية.
 وعلق مدون:

  وكتب ناشط:

حصان طروادة يتسلل خفة ظل وزير الخارجية اللبناني تنشط الساخرين على تويتر
عبر غوغل بالي

المرأة ال تحتاج إلى كوتا

قالت شركة فيسبوك إنها ستسمح لمستخدميها في الواليات المتحدة بجمع األموال أو التبرع بها من خالل خاصية «التحقق 
من السالمة» لتيسير حصول الناس في مناطق الكوارث الطبيعية أو الهجمات على المساعدة. وتسمح خاصية «التحقق من 

السالمة» التي أطلقتها فيسبوك عام 2014 بأن يبلغ المستخدمون أصدقاءهم بأنهم في أمان. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب

motaebalmotaeb «شباب البومب» يثير غضب السعوديين TurkiHAlhamad1 taoufikmjaied

x92eb badrsfouk tahaalyassin

Yuoo25 medhat_gh1

Mansia 

algassabinasser

sultanah_ff

fatima_mo7med 

للشاب الشيعي + الشاب السني الوطن 
ليس ملكا لألسرة وال الشيعة وال 

السنة وال زيد وال عبيد.
الوطن لنا جميعا فإما نحميه وإما لن 

جند من يأوينا!

عندما يتآمر شقيقك مع غرباء لإلضرار 
بوجودك ذاته، فإنك ال تقف مكتوف 

اليدين باسم األخوة. قطر، ومنذ ١٩٩٥ 
لديها مشروع لتقسيم السعودية.

البلد املتطور ليس املكان الذي ميلك 
فيه الفقراء سيارات وإمنا الذي 

يستعمل فيه األغنياء وسائل النقل 
العام.

إلتصقوا بأولئك املفعمني باألدب، 
بالضحكة دون سبب، الذين يغنون رغم 

بشاعة أصواتهم، أولئك املستمتعون 
باحلياة، أصحاب السعادة، فالسعادة 

ُمعدية.

يريدون من اململكة أن حتارب في كل 
اجلهات واألزمنة وميارسون تفتيت 

أساسات اململكة بنفس الوقت بإعالمهم 
وقنواتهم ومغرديهم وميدحون 

أردوغان.

في بريطانيا ولله احلمد نصلي 
التراويح… وفي إيران متنع على الناس 

صالة التراويح في األحواز حتديدا!!

جهز االبتسامة قبل أن متد يدك 
للمصافحة.. مصافحة دون ابتسامة ال 

تقّرب قلبًا وال متنح سعادة.

ناصر القصبي
ممثل سعودي.

شو بتالقي الدنيا بسيطة وأحالمنا 
سخيفة ملا بتقابل طفل الجئ حلمه أن 

يشتري كرة قدم!!

الواليه واخلتان وجرائم قتل وتشويه 
والكثير من املمارسات املجحفة، كلها 

بحجة الشرف.

اإلرهاب ال يزرع أو يفجر قنبلة فقط… 
اإلرهاب يزرع فكرا مدمرا وإعالما 

ملوثا وذمما باطلة.

ال نتنفس مثل الناس، ال نأكل مثل 
الناس، مغطني وجوهنا كأننا مجرم 

خائف من أحد أن يعرفه!

تتتابعوا

@AboAlin5
ــــــب ضروري،  إيقــــــاف شــــــباب البومب مطل
املسلســــــل يســــــتهدف صغار السن ويشوه 
سمعة املجتمع السعودي يجب اآلن إيقاف 

هذه السموم.

إ

@Foadilm
مسلســــــل ساقط وســــــخيف ال يحمل سوى 

التصرفات السيئة ليعلمها ألطفالنا.
م

@alaneed55000
غير شباب البومب هناك مسلسالت أخرى 
فــــــي قمة االنحطــــــاط وبعيدة عــــــن األخالق 
ــــــم وتتأثر بهــــــا فئة الكبار لألســــــف،  والقي

وخراب بيوت.

غ

@s3doon2022
خبر يسعدنا، إيقاف شــــــباب البومب ألنهم 
سلكوا طريقًا غير الئق ويؤثر بشكل سلبي 
على شــــــبابنا، وكان يجــــــب إيقافهم من قبل 

القناة.

خ
@Dr_lucy122

ــــــر يتابعه  لألســــــف الشــــــديد ولدي الصغي
بشــــــغف على يوتيوب والنتيجــــــة أصبحت 
طريقة مشابهة لبطل العمل حتى منعته منه.

لأل

@ahmed_aljadi68
أجمــــــل خبر إيقــــــاف شــــــباب البومب الذي 
أصبح يغــــــذي املراهقني ويفتح أعينهم على 

أشياء يخجل املتابع من رؤيتها!

أ

أحد المغردين طالب 
باسيل باعتماد مكتب 
إعالمي يراجع هفواته 
ويدققهاحتى ال تخرج 

للعلن

[ تغريدة باسيل تفتح باب الهجوم على القانون االنتخابي الجديد



} بيــت حلم (فلســطني) - يتلقى يوسف مراد 
الــــذي كان يعمل في أحد مطاعــــم مدينة بيت 
حلم، دون أن يحمل شــــهادة فــــي هذا املجال، 
دورة تدريبية في جامعة بيت حلم الكتســــاب 
مهــــارات جديــــدة واحلصــــول على شــــهادة 

معتمدة في هذا التخصص.
يقول يوســــف ”إن برنامج فنــــون الطهي 
فــــي جامعــــة بيت حلم ســــاعدني فــــي تطوير 
مهاراتي العملية واكتســــاب معلومات نظرية 
عــــن الطهي“. ويضيــــف وهو يقــــوم بتقطيع 
اخلضروات في مطبخ مجّهز بأحدث املعدات، 
”البرنامج مناســــب ملــــن لم تتح لهــــم الفرصة 

إلكمــــال تعليمهــــم األكادميي، حيــــث يحصل 
الشاب على شــــهادة تفتح له أبوابا للحصول 
على مهنة“. ويشــــير يوســــف إلــــى أن توقيت 
الدورات في ســــاعات املساء يناسب من يعمل 

أو يدرس لاللتحاق بالبرنامج.
وبدورهـــا، تقـــول شـــيرين فريـــج، زميلة 
يوســـف في البرنامج التدريبي، إن البرنامج 
يناســـب الفتيات وربات البيوت، مشيرة إلى 
أن التدريـــب علـــى مســـتوى عاملي ويكســـب 
املتـــدرب املهارات الالزمة للعمل أو تأســـيس 
مشـــروع بيتي يـــّدر بعض الدخـــل. وتضيف 
”تعلمنـــا فنـــون الطهـــي وصنـــع احللويات 

املختلفة وطريقة تقدمي الصحون واحملاسبة 
وغيرهـــا من املجـــاالت املفيدة التـــي تؤهلنا 
للعمـــل في أرقـــى املطاعم والفنـــادق احمللية 

والعاملية“.
ويرى الشــــيف بيتر هيرمانتس، املسؤول 
عــــن تدريــــب طــــالب البرنامــــج، أن اإلقبــــال 
الكبير على البرنامج يدل على حاجة الســــوق 
الفلسطيني لهذه التخصصات املهنية، مشيرا 
إلــــى أن البرنامج يخّرج طالبــــا مؤهلني وفقا 
لألســــس العلمية ويسهم في تنمية إبداعاتهم 
ويفتح لهم املجــــال للحصول على فرص عمل 

ممتازة.

الفنــــادق  إدارة  معهــــد  مديــــر  ويشــــير 
والســــياحة في جامعة بيت حلم نبيل املفدي 
إلــــى أن هذا البرنامــــج التدريبي يســــتجيب 
حلاجة املجتمع احمللي الهامة من خالل توفير 
اخلريجني املدربــــني تدريبا مهنيا، خاصة في 
منطقــــة بيت حلم والقدس، فهو يســــاعد على 
إبقاء الشــــباب في وطنهم مــــن خالل تدريبهم 

لشغل وظائف وفرص عمل ممتازة.
ويضيــــف ”إن رؤية البرنامــــج هي العمل 
الدؤوب لالرتقــــاء والتميز في توفير التدريب 
املهنــــي ومهــــارات الضيافــــة وفنــــون الطهي 
وأصــــول تقدمي الطعــــام والســــالمة الغذائية 
وأصــــول االســــتقبال والتواصــــل االحترافي 
في القطاع الســــياحي الفلسطيني واإلقليمي، 
مع التأكيد على ضمــــان جودة عاملية ومميزة 
للخدمات املقدمة تتسم بها جامعة بيت حلم“.

وانتشرت الدورات التدريبية لفنون طهي 
الطعام الشرقي والغربي واحللويات في املدن 
الفلســــطينية، ففــــي غزة يتلقى الشــــاب مهند 
عامر دورة متخصصة في تعليم طهي وجبات 
الطعام هذه األيام ســــعيا ألن تتوفر له فرصة 

عمل في أحد مطاعم القطاع.
ويقــــول عامر إنه جلأ إلى التســــجيل لدى 
مركز (ســــمايل كتشــــن) احمللي في غزة لتعلم 
أساســــيات الطهي ومهاراتــــه لإلتقان في هذا 

املجال.
ويشــــير إلى أنــــه فضل االلتحــــاق باملركز 
املذكــــور بديال عــــن التدريــــب العملــــي الذي 
سيســــتغرق منه وقتا وجهدا أطــــول، وحتى 
يضمن احلصول على عائد مالي جيد يناسب 

إمكانياته فور االلتحاق بوظيفة. 
ويعد مركز (ســــمايل كتشــــن) الذي افتتح 
قبل نحو عام في غزة، املشروع األول من نوعه 
لتعليم فنون الطهي في القطاع متيحا املجال 
أمــــام العاطلني عــــن العمل الفتتاح مشــــاريع 
طعــــام خاصة بهم، أو للعثور على فرصة عمل 

في املطاعم احمللية.
ويحظــــى املركــــز بإقبــــال ربــــات منــــازل 
يســــتهدفن تطوير إمكانياتهن في مجال طهي 

وجبات الطعام.
حديثــــا  تزوجــــت  إنهــــا  زهــــرة  وتقــــول 
واســــتهدفت مــــن التحاقهــــا باملركــــز تطوير 
قدراتهــــا فــــي مجال إعــــداد احللويــــات على 
أنواعهــــا املختلفة كونها مفضلــــة كثيرا لدى 

زوجها.

وبادرت إلى إطــــالق فكرة املركز التدريبي 
الشــــابة نــــور ناجي، التــــي تقــــول إن الفكرة 
راودتها منــــذ ثالثة أعوام عندما فتشــــت عن 
مركــــز حتصل من خالله علــــى دورة في مجال 

طهي الطعام في قطاع غزة ولم جتد.
وتوضــــح نور أنهــــا افتتحت مشــــروعها 
بأدوات وإمكانيات بســــيطة وعملت تدريجيا 
على تطويره، مســــتفيدة من إقبــــال الراغبني 
فــــي تلقي دورات متخصصة في أســــس طهي 

الطعام.
وتوضح أن املتقدمــــني للدورات يتوزعون 
بني نحو 30 في املئة ربات منازل، والباقي من 
فئة الشباب سواء ذكورا أو إناثا من الراغبني 
بإطالق مشاريع طهي ووجبات طعام صغيرة 

خاصة بهم أو للعمل في مطاعم.
ويشــــهد قطاع غزة منوا مســــتمرا ألعداد 
املطاعــــم فيــــه، األمــــر الــــذي يجعل مــــن تعلم 
أساســــيات الطهي وإتقانه ضــــرورة من أجل 
احلصــــول علــــى فرصــــة عمــــل في أحــــد تلك 

املطاعم.
ويقــــول رئيس هيئــــة الفنــــادق واملطاعم 
الســــياحية في قطاع غزة صالح أبوحصيرة، 
إن االســــتثمار فــــي مشــــاريع املطاعــــم يعــــد 
رائجا فــــي القطاع كونه يعتمــــد على الطابع 
االستهالكي بشكل رئيســــي، بسبب األوضاع 

االقتصادية املتدهورة في غزة.
ويوضــــح أبوحصيــــرة أن أكثــــر من 220 
مطعمــــا في قطاع غزة مســــجلة لــــدى الهيئة 
بشــــكل رســــمي، إضافة إلى نحو 150 مطعما 

آخرين غير مسجلة.
وتقــــول نور إن عدد الطباخــــني املهرة في 
قطــــاع غزة محدود للغاية بســــبب عدم مقدرة 
السكان هنا على السفر إلى اخلارج لاللتحاق 
بكليــــات ومعاهد فندقية لتطوير مهاراتهم في 
الطهي جــــراء احلصار اإلســــرائيلي وإغالق 

املعابر.
وتضيــــف أن هــــذا الواقــــع أدى إلى توفر 
العديد من الشــــواغر الوظيفيــــة لدى املطاعم 
والفنــــادق واملنتجعــــات الســــياحية في غزة، 
وهو ما يعمل املركز على استغالله في تطوير 

إمكانيات امللتحقني لديه.
وتشــــير نور إلى أن دورات املركز ال تقوم 
فقــــط على إعــــداد املأكــــوالت واحللويات، بل 
تتضمــــن كذلك صناعة بعــــض املواد الغذائية 

اخلام التي تستخدم في الطعام.

} عامن – تعّد نساء في إربد الطعام بأصناف 
مختلفة وبأســـعار مناســـبة ألســـر ال تريد أن 
تتعب نفســـها فـــي إعداد الطعام للمناســـبات 
الكبيرة والصغيرة، وخاصة في شهر رمضان 

إذ تزداد الوالئم الرمضانية للعائالت.
وقـــد وجـــدت العديد من الســـيدات الطبخ 
املنزلي كمصـــدر رزق وتأمني متطلبات احلياة 
املتعددة، فبدأن بالعائلـــة واجليران والبعض 
منهـــن خضن املغامرة وتعثرن بنصف الطريق 
لعدم إقبال الزبائن على ما يعددنه من طبخات 
ومقبالت، إال أن هناك سيدات أصبحن ينافسن 

الشهي  بطبخهن  املطاعم  أصحاب 
وأسعارهن املخفضة.

أم مصطفى ربـــة بيت كانت 
تعـــد والئم رمضـــان ولكن هذا 
العـــام ارتـــأت أن حتذو حذو 
جارتهـــا وصديقاتها في أن 
تشـــتري الطعـــام جاهـــزا 
املطاعم،  مـــن  ليـــس  لكن 
تعرفها  سيدة  من  وإمنا 
أصنافا  تعّد  صديقتها 
املأكوالت  من  متعددة 
كاملكمورة  الشـــعبية 

واملفتـــول واملطابق، ووجبات 
املنســـف واألوزي والفريكـــة وأصناف 

أخرى حســـب الطلب، كما تقـــول أم عبدالكرمي 
املعامرة التي تالقي رواجا بني العائالت.

املعامـــرة تفرحهـــا كلمات ثناء تســـمعها 
مـــن الزبون والتـــي كان آخرها من قبل موظف 
ســـام أعدت له وليمة من مأكوالتها الشـــعبية 
املتميـــزة إذ قـــال لها “ بيض اللـــه وجهك كما 
بيضت وجهي“، مشيرة إلى أنها تعد كثيرا من 
املأكوالت التي ال تتقنها سيدات اليوم وحتقق 

لها أرباحا جيدة بالعمل في بيتها.
وتقـــول أم محمد التي تقـــوم أيضا بطبخ 
الوجبـــات، ”أعـــد الوجبات في نهـــار رمضان 
حســـب رغبة األفراد، وهو مشروٌع مناسٌب لي 
جدا حيث أجيد الطبخ وبدأت على نطاق األهل 

واألصدقاء ثم توّســـعت حتى صـــار لي زبائن 
يأتون إلّي خصيصا ويطلبـــون أنواعا معينة 
من الطعام أعّدها لهم وأقوم بتغليفها وحفظها 

ثم اتصل بهم الستالمها“.
وبينت أمانـــي عبدالله (مدرســـة) أنه رغم 
أنها في إجازة، ولكنها لم تعد كما في السنوات 
املاضية جتهز والئمها بنفســـها إذ وجدت في 
األمر مشـــقة فاختارت أن تعـــّد أصنافا معينة 
فـــي بيتها كاملقبالت، أما الوجبات الرئيســـية 
األخـــرى والتي ترغب بتقدميهـــا كورق العنب 
والكوسا احملشـــي والكبة واألوزي، فإن سيدة 
معروفة ببلدتها تقوم بإعدادها لها مقابل مبلغ 

معني.
وباتـــت الظاهرة منتشـــرة عند 
عدد كبير من السيدات في 
عمان وإربد، األمر الذي 
دفـــع احلاجة أم علي إلى 
اليوم  ســـيدات  القول ”إن 
ال يرغنب إال فـــي راحتهن“، 
ابنتها،  وبـــني  بينها  مقارنة 
الوالئـــم  أعـــد  ”كنـــت  قائلـــة 
بأصنـــاف متعـــددة وال أشـــعر 
بالتعـــب، إذ كنت أفـــرح وأبتهج 
عندما أشاهد اللمة وأرى اجلميع 

يقبلون على طعامي بشراهة“.
وتتميـــز األكالت التي تعد داخل 
يفتقدهـــا  مختلفـــة،  بنكهـــة  املنـــازل 
كثيرون في املطاعم واملطابـــخ التجارية وهي 
تساعد على توفير مصدر دخل لألسرة املنتجة، 
كما تســـاعد املرأة العاملـــة على إعداد وجبات 
حســـب رغبة أســـرتها بتكلفة أقل من املطاعم. 
وتقول ســـمر عبدالله إن اإلقبـــال على وجبات 
املنـــزل يزيد بشـــكل كبير في الوقـــت احلالي، 
مشـــيرة إلى اطمئنان الزبائن من ناحية األمن 
الغذائـــي ونظافة الطعام، مـــا يزيد من اإلقبال 

على الوجبات املنزلية في شهر رمضان.
وروت أم حازم (ســـيدة متخصصة بإعداد 
األكالت الشـــعبية) كيف بدأت العمل في مجال 

تلبيـــة طلبـــات املوائـــد واحلفـــالت ودعوات 
الطعام، موضحة أن ســـر دخولها إلى ســـوق 
إعـــداد طلبيات األكل يعود إلى ســـببني؛ األول 
مهارتها فـــي الطبخ، والثاني حاجة بيتها إلى 

دخل إضافي تصرف منه على األبناء.
وقالت إنها تقدم أي أكلة شعبية يرغب فيها 
الزبائن، حيث يتـــم طلب الصنف والكمية عبر 
الهاتف، كما يتم حتديد السعر وموعد استالم 
الطلب، مبينة أن أكثر الطلبيات تتعلق بإعداد 
أطعمة الوالئم واحلفالت، فيما تقدم لها بعض 
قريباتها املســـاعدة في إعداد أصناف األطعمة 

املستحدثة أو القدمية الشائعة.
وبينـــت أم حـــازم أن الطلـــب علـــى الطعام 
اجلاهز يزداد في اإلجازات واملواســـم وشـــهر 

الصيام.
وتفســـر إقبال الزبائن على األطعمة املعدة 
منزليـــا كبديل لوجبات املطاعـــم بأنها موثوق 

بها أكثر كما يقولون.
وقالت أم تهاني إنها تعمل في ذات املجال، 
مبينة أن بعض ربـــات البيوت يفضلن الراحة 
ما يدفعهن إلى االستعانة مبن يجهزن األطعمة 
املعـــدة منزليا، موضحة أنها جتهز كل األكالت 
اخلفيفة والســـريعة حيث تتلقى الطلبات عبر 
الهاتف قبل املناسبة بيوم أو اثنني على األقل.

وذكرت أم ســـعيد العلي ربة املنزل أن كسل 
بعض الزوجات وامتناعهن عن إعداد األطعمة 
بأياديهن داخل املنازل جعال كثيرا من األزواج 
يقبلـــون على طعـــام التوصية ألنـــه أفضل من 
أكل املطاعم، مشـــيرة إلى أن عدم إتقان بعض 
نساء اجليل اجلديد للمأكوالت الشعبية سبب 
آخر يجعل الرجال يستعينون بخدمات معدات 

األكالت.
وأكـــد محمد ســـالم أن الســـبب فـــي طلب 
األكالت الشعبية من ســـيدات متخصصات في 
البيـــوت هو عدم معرفة بعض النســـاء بكيفية 
إعداد هذه األكالت، وأن معدات األطعمة يتميزن 
بإتقـــان إعدادها، فضال عن النظافـــة، ما يدفع 
كثيرين لإلقبال عليهن واالنصراف عن املطاعم.
أحالم وهي إحدى معدات األكالت الشعبية 
في البيوت قالت ”وفر لي إعداد الطعام املنزلي 
دخال شـــهريا“، مضيفة أن تصاعد الطلب على 
األطعمـــة املعدة منزليا، إلى جانب براعتها في 

إعداد األكل دفعاها إلى هذا العمل.
محفوظـــة  وجبـــات  لديهـــا  أن  وأضافـــت 
ومبـــردة وجاهزة لطهـــي للذيـــن يرغبون في 

إعداد الطعام بســـرعة، مضيفة أنها تســـتقبل 
حوالـــي 5 طلبـــات يوميا، حيـــث يطلب معظم 
الزبائـــن أكالت شـــعبية. وعلـــى جانـــب آخر، 
يطالـــب عدد مـــن أصحـــاب املطاعـــم بإيقاف 

التعامل مـــع األطعمة املعـــدة منزليا ألغراض 
جتاريـــة، كونها ال تخضع لإلشـــراف الوقائي 
والصحي وال معايير الســـالمة، مما قد يسبب 

خطرا على املستهلك.
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نســـاء في األردن يتقن فن الطبـــخ فاتخذنه مهنة إلعداد وجبات رمضـــان من األكالت التقليدية 

الشهية حسب رغبة األفراد الذين ال يجدون وقتا كافيا للطبخ.

برامج ودورات تدريبية لفنون الطهي الشـــرقي والغربي في املدن الفلسطينية تستجيب لحاجة 

املجتمع املحلي الهامة، من خالل توفير الخريجني املدربني تدريبا مهنيا. مطبخ

إقبال بعض السيدات في األردن على طبخ الطعام حسب طلب الزبائن يعتبر مصدر رزق 
لتحصيل دخل يعينهن على املعيشــــــة ومتطلبات احلياة. وهناك من دفعتهن ظروف احلياة 
إلى العمل إلعالة أطفالهن، وأخريات بدافع الهواية أو الرغبة في ملء الفراغ واالســــــتفادة 
ــــــخ األكل بجميع أصنافه  ــــــا، لكن كلهن يســــــعني للفوز برضــــــاء الزبائن فيتفنن في طب مادي

وخاصة التقليدي منه في املناسبات وشهر رمضان.

طعام التوصية في األردن مواهب الفقيرات في كسب الرزق

[ أطباق األيادي الناعمة ألذ من طبخ المطاعم  [ المنسف واألوزي والفريكة اختصاص الماهرات

[ نساء يتعلمن الطبخ لكسب قلوب أزواجهن 

خبرة دون شهادات أكاديمية

كسل بعض الزوجات 

وامتناعهن عن إعداد 

األطعمة جعال كثيرا 

من األزواج يقبلون على 

طعام التوصية

تعلم فنون الطبخ طوق نجاة الفلسطينيين من شبح البطالة

عالم الطهي يبدأ بطبخة بسيطة



} تونــس - قال المعهد الوطني لالســـتهالك 
في تونس إن نسبة كبيرة من األسر التونسية 
لها ســـلوك عشوائي وغير منضبط في اإلنفاق 
خاصة فـــي المواســـم واألعيـــاد، مما يضطر 
حوالي ربـــع المســـتهلكين إلى اللجـــوء إلى 

التداين بمختلف أنواعه.
وأكـــدت أرقـــام رســـمية للبنـــك المركزي 
التونســـي تضاعـــف حجم القـــروض البنكية 
المسندة إلى األسر التونسية مرتين، ليمر من 
10.7 مليـــار دينار في ديســـمبر 2010 إلى 20.8 

مليار دينار في مارس 2017.
واســـتأثر اقتناء مسكن جديد أو تحسينه 
بنصيب األســـد من هذه القروض بنســـبة 85 
بالمئـــة (17.7 مليـــار دينـــار)، يليـــه النصيب 
الموجه إلى االستهالك بما يعادل 12.8 بالمئة 
(6. 2 مليار دينار)، أما تلك المخصصة القتناء 
الســـيارات فهي تصل إلى ما قدره 293 مليون 

دينار.

فـــي حوار مع وكالة تونس إفريقيا لألنباء 
أفاد المدير العام للمعهد الوطني لالســـتهالك 
طارق بـــن جازية بأن معدل التطور الســـنوي 
لقائمـــة القـــروض منذ ســـنة 2010، وصل إلى 
15 بالمئة وأن القروض الموجهة لالســـتهالك 
تطـــورت فـــي ذات الفتـــرة، بمعـــدل 7 بالمئة 

سنويا.
وأوضح بن جازية أن مجمل هذه المعطيات 
يؤكـــد بشـــكل قاطع ترســـخ ظاهـــرة التداين 
األسري في تونس وتوســـعها بشكل الفت من 
منطلق حرص المستهلك على تحسين ظروف 
عيشـــه من خالل الســـعي، بالخصـــوص، إلى 

اقتناء المسكن أو تحسينه.
كمـــا بيـــن أّن نســـبة هامة مـــن القروض 
أضحت موجهـــة لتغطية االســـتهالك اليومي 
ال ســـيما في الســـنوات األخيرة، مفسرا األمر 
بتواتر المواســـم االســـتهالكية ما ولد ضغطا 

علـــى األســـر التونســـية بمـــا رفـــع النفقات، 
معلال هذه المســـألة بتغير النمط االستهالكي 
للتونســـي الذي بات في ارتفاع أكثر بســـبب 
بـــروز ســـلوكيات جديدة منهـــا الحرص على 

الترفيه.
وقـــال المعهـــد إن 40 بالمئـــة من األســـر 
التونسية لها ســـلوك عشوائي وغير منضبط 
في اإلنفـــاق خاصة فـــي المواســـم واألعياد، 
وتحّصـــل 23 بالمئـــة مـــن المســـتهلكين على 
قـــروض اســـتهالكية، كما ينجـــرف 62 بالمئة 
من الّتونســـيين وراء اإلشهار الذي يحث على 

المزيد من اإلنفاق.
وكشف استطالع رأي حديث أنجزه المعهد 
حـــول المواد الغذائية التـــي يكثر تبذيرها في 
شهر رمضان أن حوالي 66 بالمئة من العائالت 
التونســـية تقـــوم بإلقـــاء مـــازاد مـــن األكالت 

المطبوخة في القمامة خالل الشهر الكريم. 
شـــمل االســـتطالع عينة متكّونة من 2004 
أســـرة موّزعة علـــى كامل تـــراب الجمهورية، 
وأفاد بأن 46 بالمئة من العائالت تتلف الخبز، 
و32 بالمئة من األسر تتلف الغالل و20 بالمئة 
تتلـــف الحلويـــات و18 بالمئة تتلـــف الحليب 
ومشـــتقاته و14 بالمئـــة تتلـــف الخضـــر و13 

بالمئة تتلف المشروبات.
وربط المدير العام للمعهد أســـباب ارتفاع 
التبذير الغذائي في شـــهر رمضـــان بالعادات 
الســـيئة للعائـــالت التونســـية التـــي تعمـــد 
إلـــى إعداد كميـــات من األطعمة تفـــوق بكثير 
حاجياتهـــا وهو مـــا يجعلها تلقـــي الكميات 

المتبقية في القمامة.
وأضاف بـــن جازية في حـــواره مع وكالة 
تونـــس إفريقيـــا لألنبـــاء أن ”إنفـــاق األســـر 
التونســـية خالل شهر رمضان يسّجل ارتفاعا 
بنسبة 30 بالمئة مقارنة باألشهر العادية وفق 
مسح قام به المعهد الوطني لالستهالك، حول 

نمط استهالك التونسي في شهر الصيام“.
وأشـــار إلى أن معـــدل النفقـــات الغذائية 
للفرد الواحد يصل في رمضان إلى حوالي 121 
دينارا وحوالي 484 دينارا لألســـرة المتكونة 
من أربعة أفراد مقابل 360 دينارا كمعدل إنفاق 

في األشهر العادية.
وذكـــر أّن المســـح حـــول نمط اســـتهالك 
التونســـي في شـــهر الصيام خلـــص إلى أن 

اإلنفاق على المشروبات الغازية يرتفع بنسبة 
155 بالمئة، مشيرا إلى أن شهر رمضان يقترن 
عند العائالت التونســـية باالســـتهالك الكبير 
للمشـــروبات الغازية، كما يرتفع اإلنفاق على 
مـــادة الحليـــب الطـــازج بنســـبة 119 بالمئة، 
موضحا أّن المســـتهلك التونســـي يقبل على 

شراء الحليب الطازج خالل شهر الصيام.
كمـــا أفاد المســـح بـــأّن مســـتوى اإلنفاق 
يرتفع بشكل ملحوظ بالنســـبة للغالل بنسبة 
101 بالمئة والخبز بنسبة 52 بالمئة واللحوم 
والدواجن بنسبة 45 بالمئة، باإلضافة إلى نمو 
المشـــتريات في منتوجات األسماك بنسبة 29 
بالمئة والحليب ومشتقاته والبيض بنسبة 31 
بالمئة والحلويات بنســـبة 21 بالمئة والمياه 

المعدنية بنسبة 23 بالمئة.

وأشـــار إلـــى أن التونســـي عندما يشـــعر 
بالحرمـــان يلتجـــئ إلى التدايـــن واالقتراض. 
فـــي المقابـــل، رأى بن جازية أّن نســـب النمو 
االقتصادي، المسجلة منذ سنة 2011 في تونس 
ورغم تواضعها، مرّدها محرك االســـتهالك في 

ظل تعطل محركي االستثمار والتصدير.
ولفت بن جازية إلى أنه انتشرت في تونس 
ظواهـــر جديـــدة للتدايـــن خرجت مـــن دائرة 
البنوك لتتعدد مصـــادره على غرار االقتراض 
والصناديـــق  االجتماعيـــة  الصناديـــق  مـــن 

االجتماعية صلب مؤسسات العمل.
كما يلجأ التونســـي إلى القيام بمشتريات 
والمســـاحات  الفضـــاءات  مـــن  بالتقســـيط 
التجاريـــة الكبـــرى فيما يتواصـــل االقتراض 
مـــن األقارب واألصدقاء، مع اســـتمرار اعتماد 

كنـــش القروض من محالت العطارة ال ســـيما 
في الجهات الداخلية.

وفي ســـبيل تحســـين جـــودة المعلومات 
والمعطيـــات حـــول ظاهرة التداين األســـري، 
اقتـــرح بن جازيـــة على المصالـــح المختصة 
بالبنك المركزي التونســـي تجميع المعطيات 
حول التداين على مســـتوى مركزية المخاطر 
بالبنـــك وأساســـا فـــي مـــا يهـــم البيوعـــات 
الصناديـــق  مـــن  والقـــروض  بالتقســـيط 
االجتماعية والتســـهيالت البنكيـــة من خالل 

السحب على المكشوف.
وأكد خبراء أّنـــه نتيجة لكثرة التداين فإن 
األســـر قد تصل إلـــى مرحلة تعجـــز فيها عن 
تسديد ديونها، ويمكن أن يصل الّتونسي إلى 

وضعّية متردّية من تدهور المقدرة الشرائية.

} باريــس - يعيـــش واحـــد مـــن كل خمســـة 
أطفال في الدول الغنية في فقر نسبي بحسب 
تقريـــر ملنظمـــة األمم املتحدة للتربيـــة والعلم 
والثقافة (يونيسف) وصنف الواليات املتحدة 
ونيوزيلنـــدا من بني األســـوأ فـــي العالم على 

مستوى رفاهية الشباب.
وأظهر تقريـــر يونيســـف أن 20 باملئة من 
األطفال في بريطانيا ال يحصلون على الطعام 
الكافي واآلمن وأن واحدا من كل خمسة أطفال 

في الدول الغنية يعيش في فقر نسبي.
وجـــاء في التقريـــر أن نحـــو 13 باملئة من 
األطفال في تلك الدول ال يحصلون على الطعام 
اآلمن والكافي فيما ترتفع هذه النسبة إلى 20 

باملئة في الواليات املتحدة وبريطانيا.
وقالت ســـاره كوك مديـــرة مكتب األبحاث 
”اينوســـنتي“ التابـــع ليونيســـف الذي نشـــر 
التقرير إن ”املداخيـــل األعلى ال تؤدي تلقائيا 
إلى نتائج أفضل جلميع األطفال، ورمبا تعمق 

الفـــوارق“. وأضافت ”يتعـــني على احلكومات 
فـــي جميع الـــدول اتخـــاذ التدابيـــر لضمان 

تقليص الفوارق وحتقيق تقدم“.
وأخذ التقرير الذي يحمل عنوان ”ريبورت 
بعـــني االعتبـــار عوامـــل مثـــل التعليم  كارد“ 
والصحـــة العقليـــة واإلدمـــان علـــى الكحول 
والفـــرص االقتصاديـــة والبيئـــة لتصنيف 41 

دولة عالية الدخل على سلم رفاهية الشباب.
وجـــاءت أملانيا والدول اإلســـكندنافية في 
رأس القائمـــة، فيمـــا حلت رومانيـــا وبلغاريا 
وتشـــيلي فـــي أدناهـــا، واحتلـــت نيوزيلندا 

والواليات املتحدة في املرتبتني الـ34 والـ37.
متدنيـــا  املتحـــدة  الواليـــات  أداء  وجـــاء 
بالنســـبة للفقـــر واجلوع والصحـــة والتعليم 
وعدم املســـاواة. وجاء أداء نيوزيلندا ســـيئا 
بشـــكل خاص في ما يتعلـــق بالصحة العقلية 
للمراهقني وســـجلت أعلى نســـبة انتحار في 
العالم لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بني 

15 و19 عامـــا، أي أكثر بثالث مرات تقريبا عن 
معدل الدول التي شملها التقرير.

وردا على التقرير قالت جمعية علم النفس 
النيوزيلنديـــة إن ال مبـــرر لتلـــك اإلحصاءات 
في دولة غنية متقدمـــة. وقال رئيس اجلمعية 
كويننت أبراهام ”هذه اإلحصاءات تظهر إهماال 
لعـــدد كبير من الشـــباب في دولـــة يفترض أن 

تكون قادرة على االهتمام باجلميع“. 
وأضـــاف ”هذا التقرير يدعـــو إلى التحرك 
من قبلنا جميعا واحلكومة لتطوير سياســـات 

تضمن أن يعيش األطفال والشباب حياة على 
أكمل وجه“. 

وقالت مجموعة ”تشـــايلد بوفرتي أكشـــن 
غـــروب“ إن األرقـــام ”محزنة“ وتشـــير إلى أن 
الدعم الصحـــي لألطفال في نيوزيلندا يتوقف 
عنـــد عمر الـ13 مع دخول هؤالء مرحة املراهقة 
احلساســـة. وقالت املتحدثة باســـم املجموعة 
إينيس آشـــز، وهي أســـتاذة في طب األطفال 
فـــي جامعة أوكالنـــد، إن ”العالقة بني الصحة 

العقلية لألطفال والفقر ال ميكن جتاهلها“.
وأظهـــر التقريـــر أن عـــدد املراهقني الذين 
يعانون مشـــاكل فـــي الصحة العقليـــة يتزايد 
في غالبية الدول املشـــمولة بالدراســـة وكذلك 
نســـبة البدانة بني الشباب. وحتى في اليابان 
وفنلنـــدا، وهما مـــن بني الدول التي ســـجلت 
أفضـــل أداء علـــى الالئحة، فـــإن نحو خمس 
الفتيان بعمـــر الـ15 عاما لم يبلغـــوا املعايير 

التعليمية األساسية.
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أوصـــى مختصـــون باالحتفاظ بلـــنب األم في الثالجة في أســـرع وقت ممكن بعد ضخه بواســـطة املضخة خـــالل فصل الصيف 

وأوضحوا أن صالحيته في درجة حرارة الغرفة البالغة 21 درجة مئوية تتراوح بني 6 و8 ساعات على أقصى تقدير.

أظهرت دراســــــات حديثة أن راتب املوظف التونسي ال يكفي لتغطية مصاريف ثمانية أيام 
في الشــــــهر مما يعني أنه يكمل نفقات باقي أيام الشــــــهر بالتداين، ويعود ذلك إلى تتالي 
املناســــــبات واملواسم واألعياد التي تعيشــــــها األسر التونسية باإلضافة إلى غالء املعيشة 

وتراجع نسب االدخار.

[ تواتر المواسم االستهالكية ولد ضغطا على األسر التونسية  [ التبذير والسعي لتحسين ظروف العيش يفاقمان الظاهرة
االستدانة من األصدقاء حلول مؤقتة تربك األسر في تونس

 اإلنفاق في المناسبات يدفع العائالت إلى التداين 

جماليونيسف: خمس أطفال الدول الغنية يعيشون في فقر نسبي

زيت السمسم يحافظ 

على سالمة البشرة
} زيت السمســـم من الزيوت املهمة في 
عالـــم التجميل، حيث أثبتت الدراســـات 
واألبحاث فوائده العديدة على البشـــرة 
والشـــعر واحلماية من ظهور التجاعيد 
وعالمـــات الشـــيخوخة، كمـــا أنـــه يقي 
الوجـــه من األشـــعة فـــوق البنفســـجية 

الضارة.
وتقـــول الدكتـــورة نهـــى رشـــوان، 
أخصائيـــة األمراض اجللديـــة والعالج 
بالليـــزر ”زيت السمســـم لـــه العديد من 
الفوائد لبشرة اجلسم، فعند وضعه على 
البشـــرة قبل النوم بصورة دائمة، يعمل 
على احلد من ظهور التجاعيد وعالمات 
التقدم في العمر والشيخوخة، الحتوائه 
على فيتامني E الذي يحتوي على نسبة 
كبيرة من مضادات األكسدة التي حتافظ 
علـــى البشـــرة، كمـــا ميكن اســـتخدامه 

للوقاية من أشعة الشمس“.
وأشـــارت إلى أنه ميكن دهن اجلسم 
بـــه بعد االســـتحمام، فهـــو يحافظ على 
حيويـــة ونعومة اجللد، كمـــا أن وضعه 
على الشـــعر يقلل من تساقطه وضعفه، 
لذلك ينصح بوضعه على الشـــعر يوميا 
قبل النوم وعند االســـتيقاظ يتم غسله، 
فهو يســـاعد في احلد من تعرض الشعر 

للتلف ويجدد خاليا فروة الرأس.

أسرة

نســـبة هامـــة مـــن القـــروض موجهة 

لتغطية االستهالك اليومي ال سيما 

فـــي الســـنوات األخيرة بســـبب تغير 

النمط االستهالكي للتونسي

◄

} لم يعد فيسبوك مجرد وسيلة للتواصل 
وتقريب المسافات بين الناس، بل أصبح 
شبيها بقبر أبي العالء المعري الذي قال 

عنه ”رب لحد قد صار لحدا مرارا“ ساخرا 
من تزاحم األضداد، وربما اإلحساس نفسه 

قد انتاب الكثيرين من رواد هذا الموقع، 
وخاصة بعد أن تحول فيسبوك إلى عبء 

اجتماعي إضافي يصيبهم بالتوتر ويدفعهم 
إلى فقدان صوابهم أحيانا.

وكلما كان عدد األصدقاء أكبر وكانوا من 
دوائر اجتماعية مختلفة، كلما زاد التوتر 
واالنزعاج في حياتنا، وخصوصًا إذا كان 

بينهم أصدقاء ال نعرف شيئا عن توجهاتهم 
وسلوكياتهم في الواقع.

فيسبوك مليء باأللغام االجتماعية، 
ولكنه لن يختفي من حياتنا، أحببنا ذلك أم 

كرهناه، غير أن المشكلة الحقيقية ال تكمن 
في فيسبوك، بل في اإلشعارات المستمرة 

للرسائل التي تصلنا العشرات منها يوميا 
على برنامج المحادثة الفورية، وتكون في 

الغالب من أصدقائنا االفتراضيين الذين 
يغدقون علينا األدعية والفتاوى والنصائح 

والمواعظ ومحتويات أحيانا ال تخطر 
على البال وال على الخاطر، وتكون نهاية 

رسائلهم مرفقة بتعابير من قبيل ”ال تتركها 
تقف عندك أرسلها لعشرة أو أكثر وانتظر 

أن تتحقق أمانيك بعد دقائق“.
مثل هذه الرسائل تلعب على الوتر 

الحساس للكثيرين من أجل أن تجد طريقها 
إلى عقولهم، وتجعلهم يصدقون كل ما جاء 
فيها دون تبصر أو تفكير واع ينبذ الجهل 

ويترفع عن دائرته الضيقة والمغلقة.
فبالرغم من أن مثل هذه الرسائل ال ُتقدم 

في الغالب أي فائدة ترجى على اإلطالق 
سواء للمرسل أو المتلقي، واألفضل أن 
يكون مصيرها سالل المهمالت، إال أن 

معظم األشخاص يحرصون على أن يكونوا 
أوفياء من الدرجة األولى ليس ألصدقائهم 
على فيسبوك، وإنما لذلك المحتوى الذي 

يصدقون أنه سيغير حياتهم، ويخافون من 
أن يعود عدم إرساله إلى غيرهم بالوبال 

عليهم، فال يدخرون أي جهد من أجل 
تعميمه على أكبر دائرة من أصدقائهم على 

فيسبوك.
تالشي الحدود االجتماعية في فيسبوك 

جعل الكثيرين ال يهتمون إن كان أصدقاؤهم 
االفتراضيون يتوافقون معهم في الرأي أو 
في االتجاهات الدينية والسياسية والذوق 

العام، أو يسلكون نفس طريقهم في الحياة، 
بل أكثر ما يهمهم هو أن تصل رسالتهم إلى 

العدد المطلوب ويتحقق رجاؤهم المزعوم 
منها.

والمؤسف أن أغلب هؤالء األشخاص 
لديهم مستويات جيدة من التعليم والمعرفة، 

ولكنهم مدمنون بشكل ميؤوس منه على 
االعتقاد بالخرافات واألفكار المتخلفة، 

وجميع هذه األمور قد تجعلهم أهدافا سهلة 
للحيل والتحايل.

قد تكون نوايا البعض منهم حسنة 
مما يجعلنا أحيانا نسكت على رسائلهم 
المزعجة وال نطلب منهم صراحة الكف 

عن إرسالها خوفا من أن يفهمونا بشكل 
مختلف تماما عما كنا تقصده فنتسبب في 

جرح مشاعرهم، ولكن النوايا الحسنة ال 
تبرر التصرف بسذاجة وترك المجال لمن 

هب ودب لكي يدخل في أذهاننا ويؤثر على 
مشاعرنا، وبكل سهولة يملي علينا آراءه 

وأفكاره ويدفعنا إلى إيصالها لغيرنا.
وتكمن المشكلة في أننا نعمد في غالب 

األحيان إلى تجاهل هؤالء األصدقاء فال 
يحصلون منا على كلمة ثناء واحدة على 

رسائلهم التي يعتقدون بأنها ستغير 
حياتهم وحياتنا، إال أنهم ال يفهمون أن 
معنى ذلك ”توقفوا عن إزعاجنا قبل أن 
يطفح الكيل، وبدل أن نحذف رسائلكم 

نحذفكم أنتم من قائمة أصدقائنا“.

ال تتركها تقف عندك

يمينة حمدي
كاتبة تونسية مقيمة في لندن

نة

عـــدد املراهقـــني والشـــباب الذيـــن 

يعانون مشـــاكل في الصحة العقلية 

والبدانـــة يتزايـــد في غالبيـــة الدول 

املشمولة بالدراسة

◄
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الصين تهيمن على استثمارات كرة القدم العالمية
[ العمالق اآلسيوي يأمل في استضافة كأس العالم

} بكــني - باتت الصني تتصـــدر قائمة الدول 
األكثر اســـتثمارا في أندية كـــرة القدم، وتأتي 
هذه املعلومات، نقال عن دراسة أجرتها شركة 
بريطانية قارنت بني اســـتثمارات كيانات من 
41 جنســـية مختلفة، وأفضت إلى أن إجمالي 
عـــدد عمليـــات الشـــراء الصينية كانـــت أكبر 
من تلـــك التـــي أجرتها كافـــة الـــدول الباقية 

مجتمعة. 
ومن بـــني العمليـــات الرئيســـية التي قام 
بها صينيون في عالم كرة القدم على مســـتوى 
دولي، تبرز مساهمات في فرق مثل إنتر ميالن 
وإيه ســـي ميالن وســـالفيا براغ في التشـــيك 
وليون الفرنســـي وأتلتيكو مدريد اإلســـباني. 
املســـتثمرين  أن  إلـــى  الدراســـة  وأشـــارت 
الصينيـــني يركـــزون على فرق ذات مســـتوى 
رفيـــع ويحاولون احلصول علـــى قدر أكبر من 

املساهمات.
وهذه هـــي املرة األولى فـــي التاريخ التي 
تتحول فيها دولة ال تكاد تستثمر على اإلطالق 
إلى أكبر مســـتثمر فـــي عالم كـــرة القدم على 
مســـتوى العالم، نظرا ألن العمالق اآلســـيوي 
لـــم ينفق أي أموال علـــى اللعبة في عام 2014، 
بينمـــا أنفق 623 مليون دوالر في العام التالي، 

ثم مليار و796 مليون دوالر في 2016. 
وفي هذا الســـياق، أوضح املتحدث باسم 
الشـــركة التي أجرت الدراســـة، مارك ديكسون 
أن ”هذا نتاج طموح الصني لتصبح قوة عاملية 
فـــي كرة القدم، من أجـــل أن حتظى باالعتراف 

واملكانة مع كل انتصار يتحقق“. 

وجـــاءت الواليـــات املتحـــدة فـــي املركـــز 
الثاني بقيمة اســـتثمارات بلغـــت 351 مليون 
دوالر، أنفقتهـــا على فرق مثـــل مايوركا الذي 
هبـــط مؤخـــرا إلـــى دوري الدرجـــة الثالثـــة 
اإلســـباني، تليهـــا ســـنغافورة بــــ287 ميلون 

مليون دوالر. 
وفـــي املركزيـــن الرابع واخلامـــس، تأتي 
إيـــران وبريطانيـــا باســـتثمارات بلغـــت 284 

مليـــون و204 مليون دوالر على الترتيب. وقال 
االحتاد الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ إن الرئيس 
الصيني شي جني بينغ أبلغ جياني إنفانتينو 
رئيس الفيفا بأنه يأمل في أن تستطيع الدولة 
اآلسيوية استضافة كأس العالم ”في املستقبل“ 

بعد أن التقى االثنان في بكني. 
ودّشن شي، وهو مشجع عاشق لكرة القدم، 
خطـــة طموحة لتطويـــر كرة القـــدم الصينية 
وحتـــدث عن رغبتـــه في تأهـــل الصني مجددا 
لنهائيات كأس العالم واســـتضافة البطولة ثم 

الفوز باللقب في نهاية األمر.
واســـتثمرت الصني بشـــكل هائل في كرة 
القـــدم في الســـنوات األخيرة وعززت ســـمعة 
الـــدوري احمللـــي بالتعاقد مـــع العبني دوليني 

ومدربني بارزين. 
وفـــي بيان فـــي وقت متأخـــر األربعاء قال 
الفيفـــا إن اجتمـــاع شـــي وإنفانتينـــو رئيس 
االحتـــاد الدولي ركز على شـــعبية كـــرة القدم 
فـــي الصني والتزام احلكومة بتحســـني فرص 

ممارسة اللعبة. 
وقـــال الفيفا ”وإضافة إلـــى ذلك فقد أبدى 
الرئيـــس الصينـــي أملـــه وحلـــم العديـــد من 
الصينيـــني في أن حتصل البـــالد على فرصة 

استضافة كأس العالم في وقت ما باملستقبل“. 
ولم يرد ذكر تعليق شـــي حول كأس العالم في 
تقارير وسائل اإلعالم الصينية الرسمية. ومع 
ذلـــك ازدادت التكهنات بـــأن الصني ترغب في 
التقدم بعرض الستضافة كأس العالم 2030 أو 

.2034
وتأهل منتخـــب الصني، الذي يحتل املركز 
82 فـــي تصنيـــف الفيفـــا، لـــكأس العالم مرة 
واحـــدة وخســـر مبارياته الثالث وفشـــل في 
تســـجيل أي هدف في نهائيات 2002 في كوريا 

اجلنوبية واليابان. 
وأصاب فشل املنتخب الصيني في العودة 
إلى النهائيـــات اجلماهير احمللية بخيبة أمل. 
وتبـــّددت آمال الصني تقريبا فـــي التأهل إلى 
كأس العالـــم القادمة في روســـيا بعد تعادلها 

2-2 مع سوريا الثالثاء املاضي. 
ونقـــل عـــن شـــي قولـــه فـــي اجتماعه مع 
إنفانتينو ”حتـــى اآلن يوجد تفاوت كبير جدا 
فـــي املعايير العامة بني كـــرة القدم في الصني 

وبقية الدول املتفوقة في هذه الرياضة“.
وينعكس تأثير الصـــني املتزايد في الفيفا 
على انتخاب تشـــانغ جيـــان لعضوية مجلس 
الفيفا فـــي مايو وتوقيع االحتاد الدولي عقود 

رعاية مع شـــركات صينية من أجـل النسختني 
املقبلتـــني ملنافســـات كأس العالم في روســـيا 

وقطر 2022. 
وقـــال إنفانتينو فـــي بيان الفيفـــا ”اليوم 
هـــو انطالق تعاون جديـــد ووثيق بني الصني 

والفيفا من أجل مستقبل كرة القدم“. 
من ناحيـــة أخرى قررت الصني البحث عن 
مواهب صينية في أوساط مواطنيها املقيمني 
فـــي اخلارج أمال فـــي العثور علـــى رياضيني 
واعدين ميكن االستعانة بهم خالل االستعداد 

ألوملبياد طوكيو الصيفي 2020. 
واحتلت الصني صـــدارة قائمة امليداليات 
فـــي أوملبياد بكني الصيفي في 2008 ثم احتلت 
املركـــز الثاني فـــي أوملبياد لنـــدن 2012 لكنها 
تراجعـــت للمركز الثالث فـــي ريو دي جانيرو 

البرازيلية العام املاضي. 
وقالت وســـائل إعالم صينية إنه في ”إطار 
عملية إصالح غير مســـبوقة للعمالق اآلسوي 
دعـــت اإلدارة العامـــة للرياضـــة فـــي البـــالد 
الرياضيـــني الصينيـــني املقيمني فـــي اخلارج 
إلـــى املنافســـة فـــي دورة األلعـــاب الوطنيـــة 
خالل الفترة ما بني 27 أغســـطس والثامن من 

سبتمبر“. 

ــــــدول األكثر  تتصــــــدر الصــــــني قائمــــــة ال
ــــــة كرة القــــــدم مببلغ  اســــــتثمارا في أندي
ــــــون دوالر مت إنفاقها  ــــــن و413 ملي ملياري
بني عامي 2014 و2016، أي بزيادة ســــــبعة 
أضعاف عن صاحبة املركز الثاني في هذا 

التصنيف الواليات املتحدة.  

على طريق المجد 

} الرياض - دخل نادي التعاون السعودي في 
مفاوضات رسمية مع احلارس املصري عصام 
احلضـــري للتعاقد معـــه اعتبارا من املوســـم 
املقبل. وســـمح االحتاد السعودي لكرة القدم، 
الثالثاء املاضـــي، بالتعاقد مع حارس أجنبي 
يكـــون ضمـــن الرباعي األجنبي املســـموح به 
لكل فريق. وقالت املصادر إن تركي آل الشيخ، 
الرئيس الفخري للنادي، ســـوف يتكفل بقيمة 

الصفقة.
وينتهـــي عقد عصام احلضـــري (44 عاما) 
مع نادي وادي دجلة املصري في نهاية املوسم 
احلالـــي، ويحق له االنتقال فـــور انتهاء عقده 
إلـــى أي فريق يريده. ومن جانبه، غازل عصام 
احلضـــري فكـــرة االحتراف فـــي دوري جميل 
السعودي، فور صدور قرار االحتاد السعودي 
لكـــرة القدم بالســـماح بالتعاقـــد مع احلراس 
األجانـــب. وقـــال احلضـــري فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”مـــن احملتمـــل أن تصلنـــي بعض 
العروض من السعودية، وقتها سأقبل باللعب 

في الدوري السعودي في آخر مشواري“.
ويقـــدم احلـــارس مـــردودا مميـــزا داخل 
املالعـــب حتى اآلن، وهو ما دفـــع األرجنتيني 
هيكتور كوبـــر مدرب منتخب مصر (الفراعنة) 
إلى االستعانة بخدماته في بطولة كأس األمم 
األفريقيـــة األخيـــرة بالغابـــون، حيث ســـاهم 
احلضري بشـــكل فعال في تأهل الفراعنة إلى 
املبـــاراة النهائيـــة للمســـابقة القارية، وحطم 
خالل مشاركته في البطولة عدة أرقام قياسية 
نالت إشادة جنوم الســـاحرة املستديرة حول 

العالم.
ومـــن جانبه غـــازل احلضـــري، الذي توج 
مـــع املنتخب املصري بلقـــب كأس أمم أفريقيا 
في 4 مناســـبات، أندية الدوري الســـعودي، إذ 
أشار في تصريحات تلفزيونية إلى أنه يرحب 
باختتـــام مشـــواره معهـــا، حيث قال ”لســـت 
متمســـكا بتعليق قفازي الكـــروي في مصر ”. 
ويحلم احلضـــري بقيادة منتخـــب مصر إلى 
نهائيـــات كأس العالم بروســـيا العـــام املقبل، 
حيـــث ميتلك الفريق حظوظـــا وفيرة للصعود 
إلـــى املونديال للمرة األولى منـــذ 28 عاما في 
ظل تربعه على صدارة مجموعته بالتصفيات 

املؤهلة للبطولة. 

التعاون السعودي يفاوض 

عصام الحضري
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«مـــا حققه منتخب أســـود الرافدين يعد نتيجة مقبولة رغـــم طموحه إلى األفضل. أرغب في منح رياضة

الفرصة للشباب لتحقيق تطلعات جماهير الكرة العراقية بخلق جيل جديد}.

باسم قاسم
مدرب املنتخب العراقي

«منـــذ 3 ســـنوات كتبـــت إلدارة ليفربول أن صالح أفضل من ســـتيرلينغ، والبعـــض تهكم علي، 

واليوم إدارة ليفربول تسعى لجعل صالح أغلى العب في تاريخ النادي}.

أحمد حسام ”ميدو“
املدير الفني لفريق وادي دجلة املصري

} الدوحة  - استقال  األوروغوياني خورخي 
فوســـاتي مدرب منتخب قطر بعد املباراة ضد 
منتخب كوريـــا اجلنوبية من منصبه رغم فوز 
فريقه الثالثاء  3-2 في تصفيات آسيا املؤهلة 
ملونديـــال روســـيا 2018.  ويحتل منتخب قطر 
املركـــز اخلامس في املجموعة برصيد 7 نقاط. 
وتولى فوســـاتي تدريب املنتخب القطري قبل 
نحو عام، بعدما تدهـــورت نتائج العنابي في 
التصفيات اآلسيوية مع املدرب األوروغوياني 

كارينيو.
وقاد فوســـاتي املســـيرة على أمل حتسني 
النتائج وهو مـــا لم يحدث، وتضاءلت حظوظ 
الفريق القطري في التأهل للمونديال الروسي 
بعدمـــا تلقى أكثر من خســـارة فـــي املجموعة 
األولـــى أمام كوريـــا اجلنوبية ثم باخلســـارة 

أمام أوزبكستان وإيران. 
وقـــال فوســـاتي فـــي املؤمتـــر الصحافي 
”بالنســـبة إلّي لدي عواطـــف متضاربة ولكننا 
سنحافظ على فرحتنا بالفوز وفي نفس الوقت 
نشـــعر باحلزن بســـبب احتمال عـــدم التأهل 
للمونديال وال بد أن تتذكروا أنكم تعرفون هذا 

األمر قبل شهر أو أكثر“.

وأضاف ”أشـــكر اجلميع علـــى العمل معا 
ســـواء اجلهـــاز املرافق أو اإلعـــالم ومتنياتي 
الطّيبة للجميع، الالعبون يســـتحقون التهنئة 
األكبر بعدما عبروا عن حبهم والتزامهم جتاه 
املنتخـــب القطـــري، وتهنئتـــي احلـــارة ألنهم 
واجهـــوا واحدا من املنتخبـــات األفضل ليس 
فقط فـــي مجموعتنـــا وإمنا في آســـيا ككل“. 
وتابع املدرب ”الفريق واجه ظروفا صعبة ألنه 
في نهاية املوسم، وبالتالي هذه فترة استراحة 
بالنسبة إلى الالعبني. نحن مقتنعون بأن قطر 
كانـــت قـــادرة علـــى التأهل لكن لســـوء احلظ 
وألسباب مختلفة، لم نتمكن من جمع ما يكفي 

من النقاط“. 
من ناحيته أقال االحتاد الكوري اجلنوبي 
لكرة القدم املدرب األملاني للمنتخب األول أولي 
شـــتيلكه من منصبه عقب اخلسارة املفاجئة. 
وكانت اخلســـارة أمام قطـــر للمرة األولى منذ 
32 عامـــا هـــي الثالثـــة لكوريـــا اجلنوبية في 
الدور الثالث احلاســـم من تصفيات آســـيا من 
أصل ثماني مباريات بعد سقوطها أمام إيران 
(0-1) والصـــني (0-1) أيضا. وكشـــف االحتاد 
الكـــوري اجلنوبي أنه اتخذ قـــرار التخلي عن 

املدرب األملاني الذي اســـتلم املنصب عام 2014 
وقاد املنتخب إلى نهائي كأس آسيا 2015 قبل 
اخلسارة أمام أستراليا املضيفة (1-2)، باتفاق 
متبادل بني الطرفني إثر اجتماع للجنة الفنية 
التي خســـرت أيضا رئيســـها يونغ-ســـو لي 

بعدما قرر بدوره االستقالة.
ولـــم يكن قـــرار التخلي عن املـــدرب البالغ 
62 عاما مفاجئا، إذ قال بنفســـه بعد اخلسارة 
أمام قطر ردا على ســـؤال بشأن مستقبله ”إنه 
ليس قـــراري. يجب أن ننتظـــر ونرى. أحتمل 
كامل املســـؤولية بعد هذه النتيجـــة، فأنا من 
يضع القرارات التكتيكية“. وحتدثت وســـائل 
اإلعـــالم الكورية عن اســـمني محتملني خلالفة 
املـــدرب األملاني وهما جونغ-مو هوه الذي قاد 
املنتخب إلى الـــدور الثاني من مونديال 2010، 
وتاي-يونغ شـــني الذي يشـــرف على منتخب 

الناشئني (دون 20 عاما).
وحتتل كوريـــا اجلنوبية املركز الثاني في 
ترتيب املجموعة األولى من التصفيات برصيد 
13 نقطـــة، بفـــارق 7 نقـــاط خلف إيـــران أول 
املتأهلـــني إلى املونديال عن القـــارة الصفراء. 
وتتقدم كوريا بنقطة واحدة على أوزبكســـتان 
الثالثة (خســـرت أمـــام إيـــران 0-2). وتلتقي 
كوريا اجلنوبية فـــي اجلولتني األخيرتني من 
التصفيات مـــع إيران وأوزبكســـتان. ويتأهل 
األول والثانـــي مـــن املجموعتـــني فـــي الدور 
احلاســـم إلـــى النهائيات مباشـــرة، ويخوض 
صاحبا املركز الثالث ملحقا من مباراتي ذهاب 
وإيابا، ويلتقي املتأهل منه في ملحق آخر رابع 
منطقة الكونـــكاكاف. وشـــارك منتخب كوريا 
اجلنوبيـــة في آخـــر 8 بطوالت لـــكأس العالم 
وحتديدا منذ مونديال مكســـيكو 1986، وتظل 
أفضـــل نتيجة له فيها بلوغـــه نصف النهائي 
واملركز الرابع في النسخة التي استضافها مع 

اليابان عام 2002 قبل أن يحل رابعا. قرار غير مفاجئ

قطر تقيل فوساتي رغم الفوز على كوريا الجنوبية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ تقدم المدرب محمد فاخر بشكوى 
إلى اتحاد الكرة المغربي ورابطة 

المحترفين، ضد سعيد حسبان، رئيس 
نادي الرجاء، يعترض من خاللها 
على قرار إقالته من تدريب الفريق 

البيضاوي.

◄ تلقت إدارة النادي الصفاقسي 
خطابا من االتحاد الدولي لكرة القدم، 
يتضمن إلزام الفريق التونسي بدفع 

مبلغ 350 ألف دوالر لمهاجمه السابق 
الكاميروني ماريوس نوبيسي.

◄ أنهى حسين قاسمي نجم نادي 
نصر حسين داي الصراع على صدارة 

هدافي دوري المحترفين الجزائري 
لكرة القدم لصالحه، متقدما على محمد 

األمين حامية مهاجم نادي شباب 
بلوزداد برصيد 14 هدفا.

◄ تعرض عبدالله الزوري العب فريق 
الهالل السعودي لكرة القدم إلى تمزق 

في عضلة الفخذ، بحسب ما أفادت 
الفحوص الطبية التي خضع لها 

الالعب. وكان الزوري شارك خالل لقاء 
األخضر أمام أستراليا.

◄ أعلن مجلس إدارة نادي الرائد 
السعودي لكرة القدم عن إتمام تعاقده 

مع فهد الرشيدي لمدة ثالثة أعوام 
مقبلة. وجرت مراسم توقيع العقد 

بين الطرفين في العاصمة الرياض 
بحضور الالعب ورئيس النادي.

◄ تعاقد الخليج السعودي مع 
البرازيلي جورجي بيريرا دا سيلفا 

(جورجينهو) العب هايبرنياس 
المالطي بعقد لمدة موسم واحد، 

ويأتي التعاقد مع جورجي بتوصية 
من الروماني تيدور مدرب الفريق.

باختصار

◄ تعاقد نادي العني اإلماراتي مع 
الياباني تسوكاسا شيوتاني ملدة عامني 
قادما من سانفريس هيروشيما في أول 

صفقة له استعدادا لالستحقاقات املقبلة. 
ولم يعلن العني عن قيمة صفقة شيوتاني 

الذي سيسجل في قائمة الفريق كالعب 
آسيوي بديال للكوري اجلنوبي لي ميونغ، 

علما وأنه يضم أيضا الكولومبي 
دانيلو أسبريا والبرازيلي كايو 

فرنانديز، في حني يبحث عن 
التعاقد مع بديل للسعودي 

ناصر الشمراني الذي عاد 
إلى فريقه الهالل السعودي 
بعد انتهاء فترة إعارته. 

ويسعى العني إلى 
تعزيز صفوفه قبل 
خوضه ملباراتي 

ربع نهائي دوري 
أبطال آسيا.

متفرقات

◄ قال املالكم فلويد مايويذر جونيور 
إنه سيعود إلى ممارسة اللعبة بعدما 

اعتزل في العامني املاضيني وذلك 
ملواجهة األيرلندي كونور ماكغريغور، 

بطل القسمني في الفنون القتالية 
املختلطة. وكانت هناك مفاوضات حول 

هذا النزال طوال العام تخللها قيام 
الثنائي بالتصعيد في وسائل اإلعالم. 

وسيدخل مايويذر (40 عاما) 
والذي ميلك سجال يتضمن 

الفوز في 49 مباراة وعدم 
اخلسارة، احللبة يوم 26 

أغسطس للمرة األولى 
منذ ما يقرب من عامني 

ملواجهة ماكغريغور، 
الذي سيبلغ عامه 
التاسع والعشرين 

الشهر املقبل.

◄ وجه منظمو دورة ستانفورد األميركية 
لكرة املضرب بطاقة دعوة للنجمة 

الروسية ماريا شارابوفا للمشاركة 
في الدورة التي تقام بني 31 يوليو و6 

أغسطس. وستشارك شارابوفا (30 عاما) 
العائدة من إيقاف استمر 15 شهرا بسبب 

تناولها مادة امللدونيوم 
احملظورة، في ستانفورد 

ألول مرة منذ ست سنوات. 
وقالت شارابوفا ”أنا 
متشوقة جدا للعودة 

إلى هذه الدورة، 
وأشكر املنظمني 
الذين منحوني 

فرصة اللعب فيها“. 
وستكون البيالروسية 

فيكتوريا أزارنكا من 
بني الالعبات الـ28 

املشاركات في الدورة.

علما وأنه يضم
دانيلو أسبريا
فرنانديز، في ح
التعاقد مع بد
ناصر الش
إلى فريق
بعد ان
ويس
تع

م إل و ي
4 عاما) 
ضمن
عدم
26
ى
ني

تناولها ماد
احملظورة،
ألول مرة م
وقالت ش
متشو
إلى هذ
وأشكر
الذين
فرصة
وستكو
فيكتور
بني ا
املشا

الصني استثمرت بشكل هائل في 

كرة القدم وعززت ســـمعة الدوري 

العبـــني  مـــع  بالتعاقـــد  املحلـــي 

دوليني ومدربني بارزين

◄

االتحاد الكـــوري الجنوبي اتخذ قرار 

التخلـــي عن املـــدرب األملاني الذي 

استلم املنصب عام 2014 باتفاق 

متبادل بني الطرفني

◄



} بوينــس آيــرس - أعلن االحتاد الدولي لكرة 
القـــدم (فيفا) أنه ســـيلجأ إلـــى تطبيق إجراء 
يتكـــون من ثـــالث خطـــوات ملنـــع التصرفات 
العنصريـــة خالل بطولـــة كأس القارات، التي 

تنطلق السبت في روسيا. 
ويكفل اإلجراء اجلديد حلكم الســـاحة حق 
إيقاف املباراة حتى يتم التوقف عن التصرفات 
العنصريـــة. وإذا اســـتمرت التصرفـــات غير 
املقبولـــة فـــإن حلكم املبـــاراة أن يســـتمر في 
تعليـــق أحداث اللقاء حتـــى يضمن عودته في 
ظل ظروف طبيعية كما ميلك أيضا حق إلغائه 

في حال عدم توقف املمارسات العنصرية. 
وقرر الفيفا فـــي هذا اإلطار وضع مراقبني 
ملراقبة التصرفات العنصرية وأفعال جماهير 

جميع الفرق داخل املالعب.
وأشـــار الفيفا في بيان له إلى أن املراقبني 
ســـيتواصلون مع أحد أفراد األمن بشكل دائم 
خـــالل املباريـــات كما ســـيتدخلون ملســـاعدة 
الطاقم التحكيمي حلل املشـــكالت الناجمة عن 

التصرفات العنصرية أثناء سير اللقاءات. 

وقال السويسري جياني إنفانتينو، رئيس 
الفيفـــا ”هذه املبـــادرات هـــي أدوات إضافية 
متاحـــة للحـــكام ملواجهة التصرفـــات املهينة 
ولضمان أن تظـــل األجواء داخل امللعب ضمن 

إطار اللعب النظيف واالحترام“.
ومن جانبه قال فيتالي موتكو، نائب رئيس 
الوزراء الروسي ”يسعدنا أن تكون روسيا هي 
أول دولة تنظـــم كأس القـــارات وكأس العالم 
وتقوم بتطبيق هذه املبادرات بهدف حتســـني 

عالم كرة القدم“. 
وتقام بطولة كأس القارت، التي تعد جتربة 
حقيقية قبل مونديال العام القادم، في روســـيا 
في الفترة بـــني 17 يونيو اجلاري والثاني من 
يوليو املقبل. وسبق للفيفا استخدام مراقبني 
دربتهـــم منظمة كرة القـــدم ضد العنصرية في 
أوروبـــا في بعـــض مباريات تصفيـــات كأس 

العالم وبعض املباريات الودية الدولية.
ومـــع حرصه على منح العديد من عناصره 
األساســـية قســـطا من الراحة هـــذا الصيف، 
ســـيمنح يواخيم لوف املديـــر الفني للمنتخب 
األملاني لكـــرة القدم (مانشـــافت) الفرصة إلى 
عـــدد من الالعبني الشـــبان والوجوه اجلديدة 

والالعبـــني االحتياطيـــني فـــي بطولـــة كأس 
القارات 2017 بروسيا. 

وينتظـــر أن تســـعى هـــذه املجموعـــة إلى 
اســـتغالل الفرصـــة املثاليـــة من أجـــل إثبات 
وجودها قبل عام على بطولة كأس العالم 2018 
في روســـيا. وقال لـــوف ”كأس القارات محطة 
مســـتنكرا ما  سنكتســـب من خاللها اخلبرة“ 
يتـــردد بأن فريقه لن يكون على قدر املنافســـة 

في البطولة. 
ويضع لوف عملية الدفاع عن لقبه العاملي 
في بطولة كأس العالم 2018 في مقدمة أولوياته 

املهمة والضرورية.
ولذا، منح لوف العبيه األساسيني راحة من 
بطولة كأس القارات. وقال ”أهم هدف اآلن هو 
الوصول مبســـتوى هؤالء الالعبني حاليا إلى 

املستوى املوالي“. 
خضيـــرة  ســـامي  مـــن  كال  لـــوف  وأراح 
ومسعود أوزيل وتوني كروس وماتس هوملز 
وتومـــاس مولـــر وجيـــروم بواتينـــغ في هذه 
البطولة التي تستضيفها روسيا من 17 يونيو 

احلالي إلى الثاني من يوليو املقبل.
ويخوض املانشـــافت فعاليات الدور األول 
للبطولـــة ضمن املجموعة الثانية النارية التي 
تضـــم معه منتخبـــات الكاميرون وأســـتراليا 
والتشيلي. كما لم تتضمن قائمة الفريق لكأس 
القارات الالعبني ماركو ريوس وماريو جوميز 
بينما يغيب حارس املرمى مانويل نيوير قائد 
الفريق وماريو جويتزه وبينديكت هوفيديس 

وإلكاي غيوندوغان لإلصابة. 
ولم يســـتدع لـــوف أيضا الالعـــب ماكس 
كـــروس رغم املســـتوى الرائع الـــذي قدمه مع 
فريقـــه فيردر برميـــن في النصـــف الثاني من 

املوسم املنقضي.
واســـتدعى لوف الالعب ليروا ساني جنم 
مانشســـتر ســـيتي اإلنكليزي لكنـــه خرج من 
حســـابات الفريق بســـبب اإلصابـــة في حني 
تســـببت اإلصابة بكاحل القدم في اســـتبعاد 
جوليان فيغل جنم بوروســـيا دورمتوند الذي 

كان من املمكن استدعاؤه إلى قائمة الفريق. 
كمـــا اضطر لـــوف إلى مراعـــاة ارتباطات 
بعض الالعبني باملشـــاركة مـــع منتخب أملانيا 
للشباب (حتت 21 عاما) في بطولة أمم أوروبا 

للشباب ببولندا.
وبهـــذا، ســـيكون الالعبـــون جوناثان تاه 
وســـيرجي نابـــري وماكس ماير مـــع منتخب 

الشباب في بولندا. 
وتضـــم قائمة املانشـــافت لـــكأس القارات 
2017 ســـبعة وجوه جديدة هي ساندرو فاغنر 
مهاجـــم هوفنهـــامي وزميله كـــرمي دمييرباي 
والرس ستيندل جنم بوروسيا مونشنغالدباخ 

ومارفني بالتينهـــارد العب هيرتا برلني وأمني 
يونـــس جنم أياكـــس الهولنـــدي ودييغو دمي 

العب وسط اليبزغ. 
كمـــا تضم القائمة العبـــني آخرين خاضوا 
عـــددا محدودا للغاية من املباريات الدولية مع 
املانشافت مثل تيمو فيرنر (اليبزيغ) وبنيامني 
هنريكـــس (باير ليفركوزن) ونيكالس ســـويله 

(هوفنهامي).
 

العودة إلى روسيا

رغم تواجده املنتظم في البطوالت الدولية 
خالل الســـنوات األخيـــرة ، يعانـــي املنتخب 
األســـترالي لكرة القـــدم من تذبذب مســـتوى 
نتائجـــه فـــي التصفيـــات اآلســـيوية املؤهلة 
لبطولة كأس العالم 2018. ولذا، ســـيكون هدف 
الفريـــق هـــو التركيـــز التام فـــي بطولة كأس 
القـــارات 2017 ويأمل أن تكـــون مبثابة بروفة 
جيـــدة لعودته احملتملة إلى روســـيا في العام 

املقبل إذا تأهل فعليا ملونديال 2018.
وبعـــد أربعة تعادالت متتاليـــة، كان الفوز 
على املنتخب الســـعودي في مبـــاراة الفريقني 
خـــالل التصفيـــات أمرا حتميـــا إلنعاش آمال 

الفريق فـــي التصفيـــات. ومع فـــوز املنتخب 
األسترالي في هذه املباراة، حافظ الفريق على 
فرصته في التأهل املباشـــر حيث رفع رصيده 
إلى 16 نقطة بالتساوي مع املنتخب السعودي 
الـــذي يتفوق علـــى نظيره األســـترالي بفارق 
األهـــداف ويتأخـــر بفارق نقطة عـــن املنتخب 

الياباني متصدر املجموعة في التصفيات.
وقبـــل ســـفر الفريـــق إلى روســـيا، خاض 
املنتخب األســـترالي جتربة ودية أخيرة خسر 
فيها 0-4 أمام نظيره البرازيلي ليصبح الفريق 
بحاجـــة إلـــى تقدمي عـــروض قويـــة وحتقيق 
نتائـــج إيجابيـــة في كأس القارات الســـتعادة 
ثقة جماهيره في البطل اآلسيوي. ولكن مهمة 
الفريق في كأس القارات لن تكون ســـهلة على 
اإلطالق حيث يخوض فعاليات البطولة ضمن 
املجموعـــة الثانيـــة النارية التـــي تلتقي فيها 
منتخبـــات أملانيا بطل العالم والكاميرون بطل 

أفريقيا والتشيلي بطل أميركا اجلنوبية.
وقد تصبـــح املبـــاراة األولـــى للفريق في 
البطولة مؤشـــرا على ما ميكـــن أن يقدمه في 

هذه النسخة من كأس القارات. 
ويســـتهل املنتخب األسترالي مسيرته في 
البطولـــة بلقاء نظيـــره األملانـــي مثلما كانت 

بداية مســـيرة الفريق فـــي بطولة كأس العالم 
2010 بجنـــوب أفريقيا. وفـــي حالة إخفاقه في 
املباراة األولى، قد يستغل آجني بوستيكوغلو 
املدير الفني للمنتخب األســـترالي ما يليها من 
مباريـــات لفريقه في البطولـــة كفرصة لتجربة 
املزيـــد مـــن الالعبـــني والتشـــكيالت اجلديدة 
اســـتعدادا للمباراتـــني الباقيتـــني للفريق في 

تصفيات املونديال.

أداء قوي

وفـــي حال حقق الفريق الفـــوز أو التعادل 
فـــي مباراته أمام املنتخـــب األملاني، يتوقع أن 
يقـــدم الفريق أداء أقوى فـــي املباريات التالية 
بالبطولـــة أمـــال فـــي املنافســـة علـــى لقبها. 
وينتظر أن يلعب تيم كاهيل الهداف التاريخي 
للمنتخب األسترالي دورا بارزا مع الفريق في 
البطولة مثلما كان على مدار أكثر من عقد كامل 
في مختلف البطوالت الدولية التي شارك فيها 
مع الفريق. كما ينتظر أن يجد كاهيل مساندة 
ودعمـــا كبيرين من زميله صانـــع اللعب آرون 
موي الذي قاد هيدرسفيلد حديثا للصعود إلى 

دوري الدرجة املمتازة بإنكلترا.

حزمة إجراءات صارمة ضد العنصرية في كأس القارات
 [ ألمانيا تستعين بكأس القارات للوصول إلى العرس العالمي  [ أستراليا تأمل في العودة إلى روسيا من خالل المونديال

تنطلق منافســــــات بطولة كأس القارات، الســــــبت 17 يونيو اجلاري، على مدى أســــــبوعني، 
ــــــال 2014، وأبطال القارات، إلى جانب البلد املضيف  مبشــــــاركة أملانيا التي توجت مبوندي

روسيا.

رياضة
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{بوغبا يرد على االنتقادات في الملعب ويستطيع تأكيد قدراته ومهاراته في أي الوقت. منتخب 

فرنسا مميز في النواحي الفردية، ولدينا مواهب هجومية كبيرة}.

هوغو لوريس 
حارس مرمى توتنهام اإلنكليزي

{بالنســـبة إلى المســـتقبل، فكرت في ما سأفعله بعد نهاية مسيرتي، وهذه األفكار تغزو عقلي 

بشكل متكرر كل يوم، وهذه عالمة على أن نهاية السباق تقترب، وهذا هو الواقع}.

أريني روبن 
جنم فريق بايرن ميونيخ األملاني

وقفة حازمة

} لنــدن - أقال نادي ساوثهامبتون اإلنكليزي 
املدرب الفرنســـي كلـــود بويل بعـــد عام على 
تعيينـــه في هذا املنصب. وقاد بويل (55 عاما) 
ســـاوثهامبتون إلى املركز الثامن في الدوري 
اإلنكليزي املوســـم الفائـــت، وإلى نهائي كأس 
رابطـــة األنديـــة احملترفـــة حيث خســـر أمام 

مانشستر يونايتد.
وبني ســـاوثهامبتون أنه أنهـــى عقد كلود 

بويل مبفعول فوري. 
ألنديـــة  الســـابق  املـــدرب  بويـــل  وكان 
موناكو وليون وليل ونيس الفرنســـية، قوبل 
بتصفيـــرات االســـتهجان بعـــد الهزمية على 
ملعبـــه أمام ســـتوك ســـيتي 0-1 فـــي املرحلة 

األخيرة من البطولة احمللية.
وكان املســـؤولون فـــي النادي قد كشـــفوا 
نيتهـــم فـــي إعـــادة تقييـــم مســـتقبل املدرب 

الفرنسي مع الفريق.

ساوثهامبتون يقيل 

المدرب كلود بويل

} برمنغهــام (إنكلــرتا) - أكد هـــاري ريدناب 
مـــدرب نـــادي برمنغهـــام من الدرجـــة األولى 
اإلنكليزية أن فريقه تقدم بعرض للحصول على 
خدمات قائد منتخب إنكلترا الســـابق والعب 
تشيلسي ســـابقا جون تيري. وكان تيري (36 
عاما) أنهى الشـــهر املاضي مسيرة امتدت 22 
عاما مع النادي اللندني، كانت حافلة باأللقاب 
وآخرهـــا الـــدوري اإلنكليـــزي املمتاز ملوســـم 
2016-2017. وكشـــف ريدناب أنه أقنع مجلس 
إدارة نـــادي برمنغهـــام بتقدمي عـــرض لقلب 

الدفاع الذي قد يعتزل اللعبة نهائيا.
وقال ريدناب ”إنـــه قائد رائع وقائد عظيم 
(…) تقدمنـــا بعرض جيد لـــه وقمنا بأفضل ما 
ميكـــن. الكـــرة اآلن في ملعب جـــون وبطبيعة 
احلال سنكون سعداء أن يلعب مع برمنغهام“. 
وكان ريدنـــاب قد تســـلم دفـــة الفريـــق خلفا 
لإليطالـــي جانفرانكو زوال الذي اســـتقال بعد 
سلســـلة نتائج ســـيئة، إذ لم يفز سوى مرتني 

في 22 مباراة.

برمنغهام يفكر في 

التعاقد مع جون تيري
} مدريد - بات ريال مدريد اإلســـباني، قريبا 
من احلصـــول على أعلـــى عائد مـــن مبيعات 
الالعبـــني، خـــالل فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية 
املقبلـــة، إذ تلقـــى عروضـــا وصلـــت إلى 160 
مليون يـــورو، من بيع 6 العبـــني فقط. وذكرت 
صحف إســـبانية أن ريال مدريد سيتخلى عن 
واإلســـباني  رودريغيز  جيمـــس  الكولومبـــي 
ألفـــارو موراتـــا والبرتغاليني بيبـــي وفابيو 
كوينتـــراو، باإلضافـــة إلى الالعبني الشـــباب 

أمثال ماريانو دياز ودييغو ليورنتي.
 ومـــع بدء فتـــرة االنتقـــاالت الصيفية في 
كل عام تنشـــط األندية األوروبية من أجل دعم 
فرقهـــا بأبرز الالعبني اســـتعدادا ملنافســـات 
املوســـم التالـــي. ويعد ميـــالن أبـــرز األندية 
األوروبية التي تنشط في سوق االنتقاالت هذا 

الصيف بالتعاقد مع أكثر من العب.

صفقة موراتا

أكـــدت صحـــف بريطانيـــة أن مانشســـتر 
يونايتد اإلنكليزي توصل إلى اتفاق نهائي مع 
ريال مدريد لضـــم ألفارو موراتا بصفقة تصل 

إلى 70 مليون إسترليني. وقدم نادي مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي عرضا لضم موراتا، بصفقة 
تصل إلـــى 60 مليون جنيه إســـترليني، إال أن 
النـــادي امللكي رفـــض العـــرض األول وطالب 
بحوالي 80 مليون جنيه إسترليني، لكن رغبة 
الالعـــب فـــي االنضمـــام إلى مســـرح األحالم 
ســـاهمت في إمتام الصفقة، بعد الوصول إلى 
حل وســـط، ودفع الشـــياطني احلمـــر مبلغ 70 

مليون جنيه إسترليني.
وســـجل موراتا 19 هدفا في 42 مباراة هذا 
املوسم، شـــارك في معظمها بديال، بعد عودته 
إلى صفوف ريال مدريد مطلع املوسم اجلاري، 
قادما من يوفنتوس اإليطالي. وذكر أن موراتا 
ســـافر للعاصمة مدريد قبـــل العطلة للتحدث 
بشأن رغبته في الرحيل عن الفريق واالنضمام 
إلـــى مانشســـتر يونايتد. وغض الشـــياطني 
احلمر النظر عن التعاقد مع الفرنسي أنطوان 
غريزمان، العب أتلتيكو مدريد اإلسباني، حتى 
جنح الروخي بالنكوس في متديد عقد املهاجم 

ليقطع كل الطرق على رحيله.
كذلك ســـيرحل بيبي باملجـــان ويقترب من 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي، فـــي الوقت 

الذي بـــات ليورنتي على أعتاب االنضمام إلى 
صفوف ريال سوسييداد، وقد يرحل كوينتراو 
مببلغ 8 ماليني يـــورو، وماريانو بنفس املبلغ 
أيضا، ليتجاوز املجمـــوع أكثر من 160 مليون 

يورو. 
وكان أفضل ســـوق انتقـــاالت لريال مدريد 
في 2014، حينما تخلـــى عن خدمات دي ماريا 
ملانشســـتر يونايتـــد، وموراتـــا ليوفنتـــوس، 
ومســـعود أوزيـــل ألرســـنال، باإلضافـــة إلى 
تشـــابي ألونســـو الـــذي انضـــم إلـــى بايرن 
ميونيـــخ، ونـــوري شـــاهني الـــذي عـــاد إلى 
بوروسيا دورمتوند، ليصل مجموع الصفقات 

وقتها إلى 112.7 مليون يورو.

تسوية األمور المالية

وفي سياق متصل نصح نادي ريال مدريد 
كريستيانو رونالدو، هداف الفريق التاريخي، 
بتســـوية أموره املالية مع مصلحة الضرائب 
حتـــى ال يصل األمـــر إلى احملكمـــة وتصعيد 
املوقف. وكانت النيابة في العاصمة اإلسبانية 
مدريـــد، وجهت تهمـــا لكريســـتيانو رونالدو 
بالتهـــرب الضريبي في 4 مـــرات خالل أعوام 
2011 و2012 و2013 و2014 ومببلـــغ وصـــل إلى 
14.7 مليـــون يورو. فيما قالت تقارير صحافية 
إســـبانية إن الالعب البرتغالـــي وبالنظر إلى 
اجلرائـــم الضريبية املتهم بها، فإنه قد يواجه 

عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات.
وذكرت صحف إســـبانية أن ريـــال مدريد 
وحســـب مصدر رفض الكشـــف عن اســـمه ال 
يرغـــب في وصول القضيـــة إلى احملكمة ألنها 
ستضر بالالعب والنادي ولذلك من الضروري 
البحـــث عن كل الطـــرق املمكنة لســـداد املبلغ 
املطلوب قبل تصعيد القضية، وكشف املصدر 
عـــن أن القضيـــة تخص كريســـتيانو لوحده، 
لكـــن النادي ســـيقف إلى جانبه فـــي أي قرار 

يتخذه. 
وفي حال حتركت القضية نحو كريستيانو 
رونالـــدو، فـــإن النجم البرتغالـــي ميتلك فترة 
شـــهرين لتســـوية أموره املالية، وإال ستتجه 
القضيـــة إلى احملكمـــة وغرامـــة إضافية على 
الالعب، وهو األمر الذي يرفضه مجلس إدارة 

النادي امللكي.

ميركاتو صيفي ساخن يترقب ريال مدريد

الفيفا قرر وضع مراقبني للتصرفات 

العنصريـــة ومـــا تقوم بـــه جماهير 

جميع املنتخبات املشـــاركة داخل 

املالعب وخارجها

◄

اخترت الطريق الصحيح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أكد غابرييل خيسوس مهاجم 
مانشستر سيتي أنه لن يحتاج إلى 

تدخل جراحي بعد اإلصابة التي تعرض 
لها مع منتخب البرازيل. وكان خيسوس 

قد تعرض الصطدام قوي مع مدافع 
األرجنتين نيكوالس أوتاميندي.

◄ قال وست هام يونايتد إن مباراته 
األولى على أرضه في الموسم المقبل 
للدوري اإلنكليزي، ستنقل إلى مكان 

آخر، حتى تتسنى له إعادة ملعب لندن 
إلى حالته الطبيعية بعد بطولة العالم 

أللعاب القوى.

◄ يسعى نادي برشلونة اإلسباني، 
للتعاقد مع فيديريكو بيرنارديسكي، 

مهاجم فيورنتينا اإليطالي، والذي 
ينتهي عقده في 2019. وعاد 

بيرنارديسكي (23 عاما) إلى صفوف 
فيورنتينا في 2014، قادما من كروتوني.

◄ انتقل المهاجم البرتغالي الشاب 
بروما من قلعة سراي التركي إلى 

اليبزيغ وصيف الدوري األلماني حسبما 
أعلنه فريقه الجديد. وقدرت قيمة العقد 

الجديد بـ12 مليون يورو مع مكافآت 
إضافية بقيمة 3 ماليين يورو.

◄ ضم بنفيكا بطل الدوري البرتغالي 
العب الوسط الدولي الكرواتي الشاب 

فيليب كروفينوفيتش من مواطنه فريق 
ريو آفي لمدة 5 سنوات. ولم يكشف 

نادي العاصمة عن قيمة الصفقة التي 
تقارب ثالثة ماليين يورو.

◄ اعترف أحد الالعبين في األرجنتين 
أنه وخز أحد المنافسين بإبرة خالل 

مباراة في كأس األرجنتين، ما أثار جدال 
كبيرا في األوساط الكروية هناك قد 

يفضي إلى طرد الالعب من فريقه.

باختصار



} مــوش (تركيــا) – تمكـــن التركـــي تونجاي 
أوزكان مـــن صناعـــة خبز رمضـــان التقليدي، 
المعروف في تركيا باســـم بيدا بطول 2.2 متر 

(متران و20 سم)، بوالية موش شرقي تركيا.
وقـــال أوزكان، صاحب مخبـــزة في قضاء 
مالزكيـــرد إن ”إعـــداد الرغيـــف يســـتغرق 4 
ســـاعات، وقد تلقيـــت خاللها المســـاعدة من 
عمـــال المخبـــزة“، مضيفا ”اســـتقدمت األداة 
التي تســـتخدم في تحريك الخبز داخل الفرن 
من إســـطنبول بطـــول مترين. وعقبهـــا قمنا 

بصناعة خبز بيدا بطول 2.2 م“.
وتابـــع أوزكان ”قمنا بتوزيـــع الخبز على 
العامليـــن في الفرن وعلى الجيران“، مشـــيرا 
إلـــى أن الهدف من هذه العملية هو لفت أنظار 

األهالي إلى شهر رمضان الفضيل وأهميته.
ولفـــت طول خبـــز البيدا اهتمـــام المارة، 
الذين قاموا بتصويره عبر كاميرات هواتفهم 
النقالـــة ومشـــاركته عبـــر مواقـــع التواصـــل 

االجتماعي.
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أمحد حافظ

} القاهــرة – إذا قادتـــك الصدفـــة للمرور من 
أحد الشـــوارع الرئيســـية ليال، فـــي القاهرة 
أو أي محافظة مصريـــة هذه األيام، ووجدته 
شديد الزحام، فعلى الفور سيخطر ببالك أوال 
وقبل أي شيء أن هناك عربة فول شهيرة في 
هذا الشارع، وسترى السيارات وقد اصطفت 
إلى جـــوار بعضهـــا، فمنها الفارهـــة ومنها 
المتوســـطة والقديمـــة أيضا، وســـتعرف أن 
أصحابها كلهم توقفـــوا لتناول وجبة الفول 

في السحور عند صاحب هذه العربة.
ويعتبـــر طبق الفـــول الوجبة الرســـمية 
طبقـــات  بمختلـــف  المصرييـــن  لســـحور 
المجتمع، ال فرق بين فقيـــر وغني، فالجميع 
يصطفـــون أمـــام عربـــة الفول لتنـــاول طبق 
الســـحور، وفي حال عدم وجـــود مقاعد إلى 

جوارها فإنهم يقفون متجاورين.
وال تختلـــف عربـــة الفول التـــي تقف في 
شـــارع يقع في حي شـــعبي مصـــري عن تلك 
التـــي تتواجـــد في حـــي راق، كالهمـــا يبيع 
صاحبهـــا نفـــس الوجبـــة وذات المكونـــات 
وبطريقـــة الطهـــي نفســـها، فقـــط يمكـــن أن 
يختلـــف المـــذاق بين بائع ”هـــاو“ يتخذ من 
عربة الفول وظيفة مؤقتة يتحصل منها على 
بضعة آالف في نهاية شهر رمضان وصاحب 
عربة محترف يعمل على عربته منذ ســـنوات 
ويمتلـــك فن المهنة، وهذا هـــو المعيار الذي 

يحدد اإلقبال عليه من عدمه.
وقـــال محمود رمزي، صاحـــب عربة فول 
بشـــارع مكرم عبيد بحي مدينة نصر (شـــرق 

القاهرة)، إن العربة تتكون من مربع نحاسي 
قائـــم على أعمـــدة حديدية ويكون مســـقوفا 
بسقف مصنوع من األلومونيوم وفيه فتحتان 
توضع فيهما ”القدر“ (اإلناء النحاســـي الذي 
يطهى فيه الفول)، وأســـفل هـــذه القدر هناك 
أسطوانة غاز طبيعي يتم توصيلها للبدء في 

طهي الفول.
أنه يبـــدأ تجهيزاته  وأوضـــح لـ”العرب“ 
كل يوم من الســـاعة الحادية عشـــرة صباحا، 
بوضـــع الفول في إناء مملـــوء بالماء لمدة 6 
ســـاعات حتى يكـــون لّينا وال يأخذ ســـاعات 
طويلـــة عنـــد الطهي، ثم يضعه بعـــد اإلفطار 
في الِقـــدر مع إضافة كميات مـــن المياه إليه 
ويشـــعل أنبوب الغـــاز ويتركـــه يغلي حتى 
الساعة العاشرة مساء، وهنا يكون قد اكتمل 
طهيـــه لتبدأ عملية البيع التي تســـتمر حتى 

أذان الفجر.
وأفاد رمـــزي أنه ورث المهنـــة عن والده 
الـــذي توفي قبل عامين، مؤكدا أن المكســـب 
اليومي للعربات الكبرى الشـــهيرة يصل إلى 

نحو 3 آالف جنيه يوميا (نحو 160 دوالرا).
وبالرغم من إمكانية شراء الفول وتناوله 
فـــي المنزل، إال أن األكثريـــة ترى أن الوقوف 
على العربة أو الجلوس في الشـــارع لتناوله 
لهما متعة فريدة وللطبق مذاق خاص، حيث 
تكون األجواء الرمضانيـــة حاضرة بصحبة 
األسرة والعائلة واألصدقاء، كما أن األكلة يتم 
تجهيزها من صاحب العربة ما يمنحها مذاقا 

خاصا يختلف كثيرا عن المذاق المنزلي.
وبحســـب بيانات الحكومة، فإن أكثر من 
80 ألـــف طـــن من الفـــول يأكلهـــا المصريون 

خالل شـــهر رمضان وحده، ويشتري صاحب 
العربة الكيلوغرام الواحد بســـعر 12 جنيها 
(الدوالر بــــ18 جنيهـــا)، وتختلـــف الكميات 
التي يحتاجها صاحب العربة حسب شهرته 
ونوعية المنطقة ومدى اإلقبال عليه. ويصنع 
مـــن الكيلوغـــرام الواحد نحـــو 20 طبقا من 

الفول، ويصل سعر الطبق الواحد في العربة 
الصغيـــرة 3 جنيهات، أما فـــي الكبيرة التي 
تتيح لروادها الجلـــوس على المقاعد فيصل 
إلى 8 أو 10 جنيهات، ما يعني أن الكيلوغرام 
الواحد يمكـــن أن تصل أرباحه إلى نحو 200 

جنيه (حوالي 11 دوالرا).

الكثيرون يرون في عربة الفول استثمارا 
ضخما وأنهـــا أحد أهم المشـــاريع متناهية 
الصغر والتي تحقق أرباحا كبيرة، لذلك ليس 
غريبـــا أن تجـــد بعض الشـــباب من خريجي 
الجامعـــات يمتلكون أو يســـتأجرون عربات 

فول في رمضان.

يقبل املصريون بكل شــــــرائحهم االجتماعية على عربات الفول على اختالف مذاقاته أو 
طهيه أو مكوناته، كوجبة ضرورية للسحور، ال يفلت االستمتاع بها ال الغني وال الفقير. 

ويفضلون تناوله طيلة شهر رمضان في الشوارع املصرية ال في املنازل.

وجبة سحور مقدسة

مشاركة الخبر مع الجميع

} اإلنســـان عندنا في الشرق يبقى صندوقا 
مغلقا محكم اإلقفال، كلما ظننت أنك اكتشفت 
طبقـــة منـــه عرفـــت أن حتتها طبقـــة أخرى 
وثالثة ورابعة، تنطوي على اهتمامات الفتة 

واجتاهات غريبة.
ووســـط أخبار حتول صحيفة الغارديان 
البريطانية إلـــى حجم التابلويـــد مع بداية 
العـــام القـــادم 2018، تخرج مـــن الصندوق 
العربي رمي احلبيـــب، وهي ممثلة ومخرجة 
سعودية درست احملاماة والقانون السياسي 
في هارفارد وتخرجت مبرتبة الشـــرف. لكن 
هـــذا كله لـــم يكن منتهى مـــا اهتمت به، فقد 
اجتهـــت إلـــى إنشـــاء مزرعة داخـــل بيتها، 
وحولتها إلى محطة قيادة لوعي زراعي على 
مستوى بالدها والعالم العربي والعالم، عبر 
اليوتيـــوب. حيث تنقل مجريـــات ما يحدث 
فـــي تلك الغرفة، وتناقـــش الظواهر الناجتة 
عـــن التلوث وحتـــّرض املتضررين بيئيا من 
الشـــركات الكيميائية على رفع دعاوى على 
تلك الشـــركات، حتى أصبحت ظاهرة عابرة 
للقـــارات. والوعـــي الزراعي ضـــروري لنا، 
لنفهم كثيرا من الصراعات الدائرة حاليا، ما 

بني ترييف املدينة وسحق الريف.
إذ قبـــل أن يعتلـــي احلكـــم فـــي بلداننا 
فالحـــون ضحايا أذاقـــوا املّر ألهـــل املدينة 
والريف على حد ســـواء، كما يـــرى الباحث 
األميركي الفلســـطيني الكبيـــر حنا بطاطو، 
كان احلـــكام فـــي املدينة يجهلون كل شـــيء 
عـــن الريف والزراعـــة. فيـــروى أن عددا من 
الفالحني وفدوا ملقابلة قراقوش وشكوا إليه 
ضريبة القطن. وقالوا ”يا موالنا الســـلطان، 
إن البرد أفســـد القطن هذه السنة فسامحنا 
مـــن دفع بعض املال“. فســـكت طويال ثم قال 
”يـــا أغبياء ملا رأيتـــم البرد كثيـــرا فلماذا لم 

تزرعوا مع القطن صوفا حتى يدفئه؟“.
ولكن مهـــال. هـــل تصدقـــون بالفعل أن 
قراقـــوش قال مثل هذا الـــكالم؟ أم أنه مجّرد 
تلفيق مـــن بعض اللئام؟ كان قراقوش غالما 
مملوكا، أســـلم على يد أسد الدين شيركوه، 
وأصبح اســـمه بهاء الدين عبدالله األسدي، 
وأتـــى إلى مصر صحبة صـــالح الدين. لكن 
الشـــعوب ناكرة للجميل، فقراقوش هذا هو 
مـــن بنى ”قلعـــة اجلبل“ في القاهـــرة، التي 
جعلوها مقّرا للنســـر اإلسالمي الذي اتخذه 
صالح الدين شعارا لدولته. وأمر ببناء سور 
عمالق يحيط بالقاهرة واجليزة، وســـّخر له 
آالف النـــاس وأجبرهم على تقطيع احلجارة 
من صحراء الهرم، فحقدوا عليه ألنه شّغلهم 

بالسخرة بال أجور.
حتى أنهـــم ألفوا على املســـكني قصصا 
جمعوهـــا في كتاب بعنوان ”الفاشـــوش في 
ملؤلفه أســـعد بن اخلطير  أحكام قراقـــوش“ 
بن املماتـــي املتوفى عام 606 للهجرة. والذي 
يقول عنـــه املقريزي إنـــه كان قاضيا قبطيا 
نافس قراقوش على التقرب من صالح الدين 
فغلبـــه قراقـــوش بدهائه. فكتـــب كتابه هذا 
انتقاما منـــه. وانتصر اجلفاف على الزراعة 
والوعي الســـكاني واحملامـــاة والتمثيل في 

صناديقنا األرابيسكية.

صباح العرب

صناديق األرابيسك

} إدنبــرة – أعلنـــت أســـرة أســـكتلندية عـــن 
اســـتعدادها لتقديم راتب مغـــر إلى من تتقدم 
لشغل وظيفة مربية ألطفالها، بعدما استقالت 
5 مربيات خالل العام الماضي العتقادهن بأن 

المنزل مسكون باألرواح.
ووفقـــا لصحيفة ديلي ريكورد البريطانية، 
فإن أسرة بوردرز نشرت إعالنا على اإلنترنت 
تطلب فيه توظيـــف مربية ألطفالها براتب بلغ 
50000 جنيه إسترليني في العام، وذلك بعد أن 

تخلت خمس مربيات عن عملهن بسبب أحداث 
غريبة، كســـماع أصوات غريبـــة، وتحرك قطع 

األثاث، وتحطم الزجاج.
واشـــترط اإلعالن على المربيـــة أن تكون 
على اســـتعداد لقضاء فترات طويلة من الوقت 
لوحدهـــا في المنزل برفقـــة األطفال، والمبيت 

ألربع ليال في األسبوع.
المؤســـس  كونـــواي،  ريتشـــارد  وقـــال 
ومدير موقع تشـــايلد كيـــر اإللكتروني ”عندما 

رأينا اإلعالن شـــعرنا بالدهشـــة، وكان بعض 
موظفين في المكتب الرئيســـي يشـــككون في 
رواية األســـرة، ولكن بعد التحدث مع العائلة 
والمربيات السابقات، أدركنا أن األمر حقيقي“.
وأضـــاف ”لدينا مئـــات اآلالف من مقدمي 
الخدمات على الموقع، ونأمل في أن يستطيع 
أحدهم أن يســـاعد األســـرة فـــي العثور على 
مربيـــة ألطفالها. لقـــد أكدت لنـــا العائلة بأن 
المربيات السابقات لم يتعرضن ألي أضرار“.

عائلة تدفع 50 ألف جنيه إسترليني للحصول على مربية

رغيف طوله متران على مائدة إفطار
إبراهيم الجبين

ح ب

} لنــدن – زارت المغنيـــة البريطانية أديل 
موقع برج غرينفيل، وذلك بعد 24 ساعة من 
اندالع حريق به أسفر عن مقتل 12 شخصا 

وإصابة المئات من السكان.
ونشـــر عدد من مستخدمي موقع تويتر 
للتواصل االجتماعي صورا ألديل وهي في 
موقـــع الحريق، وتقـــوم بتهدئة واحتضان 

السكان المتضررين.
وشاهدت مســـتخدمة إلنستغرام تدعى 
فورمي مغنيـــة البوب المولـــودة في لندن 

ونشرت لها ثالث صور.
 وقالـــت فورمـــي إن زوجها ســـايمون 

كونيكي كان برفقتها.
وكتبـــت فورمـــي ”رأيـــت للتـــّو أديـــل 
وســـايمون كونيكي يزوران بـــرج غرينفل، 

وكانت ترتدي عباءة. احترامي لالثنين“.
ولم تعلن أديل عن مـــكان وجودها كما 
لم تصدر أي بيان. ولم يشـــر حسابها على 
تويتر إلى وجودها قرب المبنى المحترق، 
على الرغم من أن منشـــورات على المواقع 
االجتماعيـــة أكدت أن المغنيـــة البريطانية 
انضمت إلى أشخاص اجتمعوا قرب البرج 

الذي تعرض لحريق كارثي في لندن.
وأشاد محبو أديل 

بتعاطفها وموقفها 
عبر وسائل 

التواصل 
االجتماعي.

أديل تتفقد أسر 
حريق لندن

رمضان ال يكتمل في شوارع مصر دون عربة الفول

ون في
العائلة
قيقي“.
مقدمي
ستطيع
ور على
ئلة بأن
ضرار“.

وأشاد محبو أديل
بتعاطفها وموقفها

عبر وسائل
التواصل 

االجتماعي.
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