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} جــدة (الســعودية) - قالت مصادر خليجية 
إن وزير اخلارجية األميركي ريكس تيلرســـون 
تفاجأ فـــي لقاءاته بالســـعودية بســـؤال: إذا 
كانـــت قطر مســـتعدة لاللتزام أمام واشـــنطن 
بوقف متويلها لإلرهـــاب ومحاربته، فلماذا ال 
تلتـــزم بذلـــك جليرانها الذيـــن تتمحور الئحة 

مطالبهم الـ13 حول هذه النقطة بالذات.
يأتي هذا في الوقت الذي اعتبرت املصادر 
أن قطـــر وأدت وســـاطة تيلرســـون بإعالنها 
وصـــول دفعـــة جديدة مـــن القـــوات التركية، 
ما يعني اســـتمرارها في الهـــروب إلى األمام 

وإغالق باب احلوار.
وجـــددت الـــدول األربـــع التأكيـــد لوزيـــر 
اخلارجيـــة األميركـــي على ترك بـــاب احلوار 
مفتوحا أمام الوســـطاء، لكنهم شددوا على أن 
املرونـــة ال تعني القبـــول بالتزامات جزئية أو 
مجاراة مزاج الدوحة الذي يتوسل باملظلومية 

ليهرب من أي التزام.
عن أن  وكشف مصدر ســـعودي لـ“العرب“ 
ممثلي الـــدول األربع عبروا عن اســـتعدادهم 
للقبـــول بأن يتحـــول توقيع الدوحـــة الثالثاء 
على تعهد لواشنطن بوقف متويل املجموعات 
املتشـــددة إلـــى اتفـــاق ملـــزم إذا أضيفت له 
املطالـــب الثالثة عشـــر للدول األربـــع، بدل أن 
توقع على التزام مستقل بتلك املطالب، على أن 
تتولى جلنة خليجية أميركية مشتركة مراقبة 
تنفيذ هـــذا االتفاق، وإلزام قطر بتنفيذه وعدم 

املماطلة في ذلك.

وأشـــار املصدر إلى أن هذا املقترح يهدف 
إلى تبديـــد مزاعم قطر كون إجراءات املقاطعة 
غير مبـــررة، وأن هدفها هو االنتقام، مشـــددا 
علـــى أن الـــدول األربع مع احلـــوار واملرونة، 
لكنها تتمســـك بأن تفضي مختلف التحركات 
الدبلوماسية إلى إلزام الدوحة بقطع عالقاتها 
باإلرهـــاب، ووقـــف حمالتهـــا اإلعالمية على 
الـــدول العربيـــة املعنيـــة، وااللتـــزام بقوانني 
املؤسســـات اإلقليميـــة التي هـــي عضو فيها 
مثل مجلس التعاون اخلليجي وجامعة الدول 

العربية.
ورغم ما أبداه تيلرســـون من تفهم للمآخذ 
التي اســـتمع إليها في اجتمـــاع جدة وتعهده 
بالتفاعل معها، فإن متابعني لشـــؤون اخلليج 
شـــددوا على أن الدول األربع ستظل متمسكة 
بســـقف شـــروطها ما لم تفض الوساطات إلى 

الضغط على قطر لتنفيذ التزاماتها.
وبـــدا أن الوزيـــر األميركي لـــم ينجح في 
اإلقنـــاع بتفاصيـــل وســـاطته وأســـلوبه في 
التعاطي مع قطر، ما جعله يغادر إلى الكويت 

بعد االجتماع مباشرة دون أي تصريحات.
ويـــرى املتابعـــون أن الســـعودية والدول 
احلليفة لها تغيرت بالشـــكل الذي لم تعد فيه 
الوعود تعني شـــيئا ما لم تتحول إلى أفعال، 
الفتـــني إلى أن هذه القناعـــة حتولت إلى نواة 
ملوقـــف جماعي حتتكـــم إليه هذه الـــدول في 
التعاطي مع مختلف األزمات مع قطر وغيرها، 
وأن األمر تبدى بصفة جلية مع إدارة الرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما، وقد يستمر مع 
إدارة دونالـــد ترامب إذا لـــم تفكك هذه اإلدارة 
اللوبي األوبامي املتحكم في وزارة اخلارجية.

وقال أنور قرقاش وزيـــر الدولة اإلماراتي 
للشـــؤون اخلارجية إن جـــذور اخلالف ترجع 
إلـــى غيـــاب الثقة وأي حـــل يجـــب أن يعالج 

”هواجس“ الدول األربع.
وكتب قرقاش في تغريدة باللغة اإلنكليزية 
على حســـابه على تويتر يقول ”الدبلوماسية 
يتعني أن تعالج دعم قطـــر للتطرف واإلرهاب 
وتقويضها الستقرار املنطقة. احلل املؤقت لن 

يكون حال حكيما“.
وما يدعم احتراز الدول املقاطعة من وعود 
تيلرســـون بالضغط على قطر لترسل إشارات 
إيجابية تشـــجع على احلـــوار، إعالن الدوحة 
عن وصول دفعة خامســـة من القوات التركية 

إلى األراضي القطرية.
ويكشـــف هذا اإلعالن عن اســـتمرار تعنت 
الدوحة مع مطالب دول املقاطعة ومنها إغالق 

القاعدة التركية.
وتدرك السعودية واإلمارات أن قطر ليست 
لديهـــا أي نوايـــا للحـــل، غيـــر أن األميركيني 
ال يقـــدرون حساســـية الوضـــع فـــي املنطقة 
ويعتبـــرون األمـــر نزاعـــا خليجيـــا أكثر مما 
هـــو متعلق مبكافحة املنظمـــات اإلرهابية في 

املنطقة.
ووصل تيلرســـون إلـــى اململكـــة العربية 
الســـعودية غداة إعـــالن الريـــاض وأبوظبي 
واملنامة والقاهرة في بيان مشـــترك أن االتفاق 
بني واشـــنطن والدوحة ”خطـــوة غير كافية“، 
مؤكدة رغم ذلك أنها ستراقب عن كثب تطبيق 

قطر لهذا االتفاق.
والتقـــى الوزيـــر األميركـــي فـــور وصوله 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
ووزيـــر اخلارجية عادل اجلبيـــر، واجتمع مع 
وزراء خارجية وممثلني عن الســـعودية ودولة 

اإلمارات العربية املتحدة والبحرين ومصر.
وقالت وكالة األنباء الرسمية السعودية إن 
تيلرسون وامللك ســـلمان بحثا ”العالقات بني 
اململكـــة والواليات املتحـــدة األميركية، وآفاق 
التعاون بني البلدين الصديقني، ومســـتجدات 
األحـــداث فـــي املنطقـــة، وبخاصـــة اجلهـــود 
املبذولة في سبيل مكافحة اإلرهاب ومتويله“.

وبـــدأ الوزيـــر األميركي جولتـــه اإلقليمية 
االثنـــني فـــي الكويت التي تتوســـط حلل أكبر 
خالف دبلوماســـي تشهده منطقة اخلليج منذ 

سنوات، قبل أن يزور قطر الثالثاء.
وفـــي الدوحة، وقعت قطر مذكرة تفاهم مع 
الواليات املتحدة للتعـــاون في مجال مكافحة 

متويل اإلرهاب.
وقال تيلرســـون إن املذكرة جـــاءت نتيجة 
”أســـابيع من املباحثات املكثفة بني اخلبراء“، 

مضيفـــا أنهـــا تقـــوم علـــى ”إجـــراءات جدية 
ســـتتخذها الدولتان خالل األشهر والسنوات 

املقبلة لتعطيل متويل اإلرهاب“.
وتابع أن ”االتفاق يشـــمل خطوات لتأكيد 
مشـــددا على  البلديـــن بتعهداتهما“،  التـــزام 
أن واشـــنطن والدوحة ســـتعززان ”تعاونهما 
املنطقـــة  إلبقـــاء  للمعلومـــات  ومشـــاركتهما 

وأراضينا آمنة“.
إال أن الـــدول األربـــع املقاطعـــة للدوحـــة 

وصفت االتفاق بأنه ”خطوة غير كافية“.
وقالت في بيـــان مشـــترك إن االتفاق جاء 
”نتيجـــة للضغوط واملطالبـــات املتكررة طوال 
الســـنوات املاضيـــة للســـلطات القطريـــة من 
قبل الـــدول األربع وشـــركائها بوقـــف دعمها 

لإلرهاب“.
وتابعت ”مع التشديد على أن هذه اخلطوة 
غيـــر كافيـــة“ فهي ”ســـتراقب عـــن كثب مدى 
جدية الســـلطات القطرية فـــي مكافحتها لكل 
أشـــكال متويل اإلرهاب ودعمـــه واحتضانه“، 
مضيفـــة أن ”الســـلطات القطريـــة دأبت على 
نقض كل االتفاقات وااللتزامات (…) والتدخل 
واحتضـــان اإلرهابيني  والتحريـــض والتآمر 

ومتويل العمليات اإلرهابية“.
زيـــارة  إن  خليجيـــون  مراقبـــون  وقـــال 
تيلرسون إلى الســـعودية أعادت إلى األذهان 
صـــورة الدبلوماســـية األميركية فـــي الفترة 
وزيـــر  دأب  حيـــث  أوبامـــا،  إلدارة  األخيـــرة 
اخلارجيـــة الســـابق جون كيـــري على إطالق 

تصريحات طمأنة وتفهم ملخاوف دول اخلليج، 
لكن املوقف الرسمي لإلدارة السابقة كان مياال 

للتقارب مع إيران.
وأضـــاف املراقبون أن تنازع املؤسســـات 
األميركية الكبـــرى على عملية اتخاذ القرارات 
ســـيجعل إدارة ترامب تكرر أخطاء سابقتها، 
وأن عليهـــا أن تتوقع ردودا وتفاعالت مماثلة 
لدول اخلليج مع هـــذا االضطراب في املواقع، 
مع ما قـــد يترتب عنه من مراجعات نوعية في 
مرتبـــة احلليف صاحب االمتياز واألولوية في 

املشاريع الكبرى.
ولفتـــوا إلـــى أن األمر نفســـه ينطبق على 
الدول األخرى التـــي متتلك عالقات اقتصادية 
وعســـكرية ومصالح مـــع دول اخلليج، والتي 
الذي  دخلت على خط األزمة بـ“احلياد البارد“ 

يبرر التعنت القطري.
وبعد أملانيا وبريطانيا، تدخل فرنسا على 
خط الوســـاطات. وقالت اخلارجية الفرنســـية 
في بيان األربعاء إن وزير اخلارجية جان إيف 
لو دريان ســـيزور قطر والســـعودية والكويت 
واإلمارات يومي 15 و16 يوليو في إطار جهود 

تخفيف حدة التوتر في اخلليج.
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} بــريوت – اتضحـــت االســـتراتيجية التي 
تعتمدهـــا إيران لتثبيت ســـطوتها في العراق 
وســـوريا ولبنان، ليس من خـــالل التحالفات 
والنفـــوذ غير املباشـــر، بل عـــن طريق القوى 
العســـكرية التابعة مباشـــرة للحرس الثوري 

وبرعاية املرشد األعلى علي خامنئي.
وعكـــس تصريح األمني العـــام حلزب الله 
اللبناني حسن نصرالله بشأن احلشد الشعبي 
في العراق، موقفا ال يقبل اللبس بأن احلشـــد 
ُيعد ليكون نســـخة طبق األصل من حزب الله 

اللبناني.
وقال نصرالله إن قوات احلشـــد الشـــعبي 
الشـــيعية بالعراق لعبت الدور الرئيســـي في 
اســـتئصال تنظيم داعش مـــن معقله باملوصل 
وَهـــَون من شـــأن الـــدور الذي لعبـــه اجليش 

األميركي.

ويكّمل تصريـــح نصرالله تأكيد قائد فيلق 
القدس اإليراني قاســـم ســـليماني قبل يومني، 
على أن حزب الله اللبناني قدم خبراته للحشد 

وخسر الكثير من قواته في سوريا والعراق.
وسبق أن حذر املرشد اإليراني األعلى علي 
خامنئي رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي 
أثناء زيارة األخير للعاصمة طهران، من اّتخاذ 
أي إجراء ميكن أن يؤدي إلى إضعاف احلشـــد 
الشـــعبي املدعـــوم من إيـــران، قائـــال إن مثل 
هـــذه التصرفات قـــد تعرض اســـتقرار بغداد 

للخطر.
ولفـــت مراقبون إلـــى أن مناســـبة خطاب 
نصراللـــه ال تتعلـــق بتطّور أو مناســـبة لهما 
عالقة مباشـــرة مبيدان األنشـــطة العســـكرية 
والسياســـية للحزب، بـــل بتحرير املوصل من 
تنظيم داعش، على نحو يجعل من هذا اإلجناز 

جزءا من ساحة العمليات الواحدة التي تعمل 
داخلها كل القوى الشـــيعية اخلاضعة ألجندة 

طهران.
ويضيف هـــؤالء أن تركيـــز نصرالله على 
فتوى املرجعية الشيعية في النجف وتعليمات 
خامنئـــي في إيـــران، واعتبـــار أن النصر هو 
نتيجة جهود قوات احلشد الشعبي في العراق، 
يهدف إلى حتويل استعادة املوصل، ليس إلى 
نصـــر عراقي عام ضد اإلرهـــاب، بل إلى نصر 
شيعي رعته مرجعيات شيعية وأجنزته قوات 

تابعة بشكل مباشر لقيادة طهران.
ويرى خبراء أن مسارعة نصرالله إلى رفع 
لواء احلشـــد الشـــعبي العراقي هدفه حتشيد 
اجلمهور الشـــيعي عامة للتصدي لدعوات حّل 
هذه امليليشـــيات بعد االنتهـــاء من املعركة مع 

داعش.

وتـــرى مصادر عراقية أن إنشـــاء احلشـــد 
الشـــعبي جـــاء بنـــاء علـــى فتوى من الســـيد 
السيســـتاني لـــرد خطـــر تنظيـــم أبـــي بكـــر 
البغـــدادي الذي كان يهدد بالزحف على بغداد 
والتقـــدم جنوبا، قبل أن يتحول احلشـــد إلى 
إحدى القوى املشـــاركة في احلرب ضد داعش 
وطرده مـــن املوصل. وتقول هـــذه املصادر إن 
انتفاء الســـبب بهزمية داعش ينفـــي لزومية 
بقاء هذه امليليشـــيات التي أنشئت في األصل 
ملهمـــة ظرفيـــة مؤقتة، وبالتالي فـــإن حل هذه 

امليليشيات أضحى أمرا منطقيا.
وتعتبـــر مراجع أوروبيـــة متخصصة في 
الشؤون اإليرانية أن إيران تطبق على احلشد 
الشـــعبي ما طبـــق على حزب الله فـــي لبنان، 
بحيث رفض احلزب حل ميليشـــياته وضمها 
وســـالحها إلى القـــوى العســـكرية النظامية 

اللبنانية بعد انســـحاب إســـرائيل من جنوب 
لبنـــان عـــام 2000، وأن احلشـــد ذاهـــب إلـــى 
معركة جديـــدة، بدعم كامل مـــن طهران، وفق 
مـــا ّملح إليه نصرالله، للدفاع عن بقاء احلشـــد 
وعدم انخراطه داخل مؤسســـات الدولة، ال بل 
حتويله إلى مؤسسة مهيمنة على هذه الدولة 

كما هو حال حزب الله في لبنان متاما.
وحـــذر مراقبون من أن يذهب احلشـــد في 
العـــراق مذهب حزب الله في لبنان حني شـــن 
حملـــة (7 أيار- مايو) عـــام 2008 بنزول قوات 
حزب الله بأسلحتها إلى بيروت وفرض األمر 
الواقـــع علـــى احلكومـــة آنذاك حتت مســـّوغ 
الدفاع عن ســـالح املقاومـــة، وهي لهجة بدأت 
تروج في العراق وتعتبر أن احلشـــد بات أمرا 
واقعـــا نهائيـــا دفاعا عن أمن العـــراق أو أمن 

الشيعة في العراق.

الحشد الشعبي في العراق نسخة طبق األصل من حزب الله في لبنان

المرونة ال تعني القبول بالتزامات جزئية
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الدراما العراقية تتهكم على ابن الريف
ص ١٦

اإليرانيات ينقلن معركة الحجاب إلى السيارات واشنطن تبقي الخرطوم تحت املراقبة لثالثة أشهر 
ص ١٩ص٢

قطر تخسر لعبة اإلعالم
} القاهــرة – واجهـــت قطر واحـــدا من أكبر 
التحديات بشأن دورها السياسي واإلعالمي 
في ســـابقة بعـــد أن كانت الـــدول العربية ال 

تخفي قلقها مما تبثه قناة اجلزيرة.
ووجد ســـيف بن مقدم البوعينني مندوب 
قطر في اجلامعـــة العربية ورئيس وفد بالده 
فـــي اجتمـــاع وزراء اإلعـــالم العرب، نفســـه 
معزوال بعد إجماع غالبيـــة املتحدثني العرب 
على دور قنـــاة اجلزيرة في إثـــارة النزاعات 

السياسية والطائفية في املنطقة.
وشهدت الدورة الـ48 لوزراء اإلعالم العرب 
األربعاء ســـجاال بسبب قناة اجلزيرة، فبينما 
اتهمها وزيرا اإلعالم الســـعودي والبحريني 
اعتبر مندوب قطر  بأنها قناة ”للشر والفتنة“ 

أنها ”تقول احلقيقة“.
وقال عواد العواد وزير اإلعالم السعودي، 
خـــالل كلمتـــه فـــي االجتماع إن ”قطر تشـــق 
الصف العربي، وقنـــاة اجلزيرة القطرية هي 
قناة للشـــر والفتنة وليســـت للـــرأي والرأي 

اآلخر، فهي تدعم اإلرهاب والتطرف“.

وأضاف أن ”قنـــاة اجلزيرة قناة للتطبيل 
لقطر وللهجوم على اآلخرين“، مطالبا الدوحة 

بأن ”تكف عن دعم اإلرهاب ومتويله“.
وبعد كلمة الوزير السعودي، طلب رئيس 
وفـــد قطر الـــرد، إال أن رئيس اجللســـة ممثل 
تونـــس مهدي بن غربية، رفـــض وقال ”هناك 
ترتيب لكلمات رؤساء الوفود“، ليرد املندوب 
القطـــري ”عندمـــا ُتهاجـــم بـــالدي يجـــب أن 
أرد“، ليرفض رئيس اجللســـة إعطاءه فرصة 
أخرى للحديث، ويعطي الكلمة لوزير اإلعالم 

السوداني.
وهاجم وزير اإلعالم البحريني علي محمد 
الرميحـــي قناة اجلزيرة، متهمـــا إياها بأنها 
تثيـــر الفتنة بني الـــدول العربيـــة، وتتطاول 
علـــى اجلميع وخاصة الســـعودية واإلمارات 

وبالده.
بينمـــا اعتبر مكـــرم محمـــد أحمد رئيس 
املجلـــس األعلى لتنظيم اإلعـــالم في مصر أن 
املهمة العاجلة ملجلـــس وزراء اإلعالم العرب 

هي التكاتف الجتثاث اإلرهاب من جذوره.



}  ســياتل (الواليــات املتحــدة) – وجـــه وزيـــر 
الدفـــاع األميركي جيمـــس ماتيـــس، األربعاء، 
اتهاما إليران بـ”الوقـــوف خلف اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني األسبق رفيق احلريري، وذلك 

في إطار مساعيها لزعزعة استقرار املنطقة“.
وجـــاء االتهام املثير والـــذي كان يوجه في 
العادة حلزب الله والنظام الســـوري، في حوار 
أجـــراه ماتيـــس مـــع صحيفـــة طالبيـــة تدعى 
”إســـالندر“ تابعـــة ملدرســـة ثانوية فـــي مدينة 
سياتل األميركية، حتدث خالله بشكل مكثف عن 
سياســـة اإلدارة األميركية اجلديدة في التعامل 

مع األزمات احلالية ودور إيران وروسيا.

وقال ماتيس إن ”إيران أكبر مهدد للســـالم 
واالســـتقرار في املنطقة، ونظامها مسؤول عن 
اغتيال رئيس الوزراء اللبناني األســـبق رفيق 
احلريري وقتل سياح إسرائيليني في بلغاريا“، 

دون أن يقدم أدلة على اتهاماته.
واغتيـــل رفيق احلريـــري عـــام 2005، عبر 
تفجير ضخم اســـتهدف ســـيارته فـــي بيروت، 
أســـقط أيضا أكثر من 20 قتيال، وتتهم احملكمة 
الدوليـــة اخلاصة بلبنان التي أنشـــأها مجلس 
األمـــن، عناصر في حزب الله اللبناني باغتياله 
ومسؤولني في النظام السوري، وهو ما يرفض 

الطرفان اإلقرار به.

وال تزال تداعيـــات هذا امللف تلقي بظاللها 
القامتة على احلياة السياسية اللبنانية، خاصة 

وأنه لم تقع محاسبة اجلناة ومن خلفهم.
وشـــدد ماتيس على ضـــرورة ”الفصل بني 
الشعب اإليراني والنظام الذي يوفر الصواريخ 

لـ‘حزب الله‘ أو احلوثيني في اليمن“.
وفـــي الفتـــرة األخيـــرة تواتـــرت معطيات 
اســـتخبارية عن تشـــييد حـــزب اللـــه مصانع 
لتصنيـــع الصواريـــخ حتـــت األرض، بدعم من 

احلرس الثوري اإليراني.
وتعليقا على الوضع السوري، قال ماتيس 
إن ”الدعم العسكري اإليراني والروسي للنظام 

الســـوري والفيتو الذي تستخدمه موسكو في 
مجلس األمن من أســـباب بقاء بشار األسد في 
الســـلطة حتى اليوم“. وأشـــار إلـــى أنه ”لوال 
هذيـــن البلدين، الســـتطاع الشـــعب الســـوري 

تنحية األسد عن السلطة منذ خمس سنوات“.
وتـــدارك املســـؤول األميركـــي بالقـــول إن 
”الهدف الرئيس للواليـــات املتحدة هو محاربة 

تنظيم داعش اإلرهابي، وليس إسقاط األسد“.
وعقدت روســـيا والواليات املتحـــدة اتفاقا 
بشـــأن وقف إطالق النار في جنوب سوريا بدأ 
تنفيذه األحد، ويرى البعض أن االتفاق قد يفتح 

الباب لتوافق أشمل إلنهاء النزاع السوري.

} اخلرطــوم – شـــكل قـــرار الرئيـــس األميركي 
دونالد ترامب إرجاء رفع العقوبات االقتصادية 
عن الســـودان لثالثة أشـــهر، خيبـــة أمل كبيرة 
بالنســـبة إلى الرئيس عمر حسن البشير الذي 

رد عليه بتجميد التفاوض مع واشنطن.
وأوردت وكالة األنباء الرسمية السودانية، 
األربعـــاء، قـــرارا جمهوريا ينـــص على جتميد 
جلنة التفـــاوض مع الواليـــات املتحدة إلى 12 

أكتوبر.
وســـبق أن توعد الســـودان بالـــرد على أي 
قرار سلبي ال يفضي إلى رفع العقوبات، معتبرا 

أن ذلك سيكون ”غير مقبول أو منطقي“.
وجاء تأجيل رفع العقوبات ألسباب تتعلق 
بســـجل حقوق اإلنسان في الســـودان، وفق ما 
أوردت وزارة اخلارجيـــة األميركية، األمر الذي 
يشـــكك فيه البعـــض لعدة اعتبـــارات بينها أن 
اإلدارة احلاليـــة ال تولـــي هـــذا امللـــف أولوية 
في سياســـاتها اخلارجيـــة، وكانت تصريحات 
ملســـؤولني أميركيـــني أشـــارت خـــالل الفتـــرة 
املاضية إلى أن مسألة حقوق اإلنسان لن تكون 
احملدد لقرار رفع العقوبات من عدمه، وإن أبدوا 

قلقهم حيال الوضع هناك.
 وقالت وزارة اخلارجية األميركية الثالثاء 
إن الواليـــات املتحدة أرجأت البت في قرار رفع 
العقوبات بشكل دائم عن السودان بسبب سجله 

احلقوقي وقضايا أخرى ملدة ثالثة أشهر.
أن  بيـــان  فـــي  اخلارجيـــة  وزارة  وأقـــرت 
الســـودان أحرز ”تقدما كبيرا ومهما في الكثير 
من املجـــاالت“، لكنها قالت إن األمر يحتاج إلى 
ثالثة أشهر أخرى للتأكد من أن السودان عالج 

بشكل تام مخاوف واشنطن.
وأوضحـــت الـــوزارة ”ســـترفع الواليـــات 
املتحـــدة العقوبات إذا جـــرى تقييمها (حكومة 

الســـودان) بأنها حترز تقدما مستمرا في هذه 
املجاالت بنهاية فترة املراجعة املمتدة“.

وتشمل املطالب األميركية التي مت تبويبها 
وفـــق خمســـة مســـارات التعاون فـــي مكافحة 
اإلرهـــاب، واملســـاهمة فـــي حل أزمـــة جنوب 
السودان وحل الصراعات الداخلية في مناطق 
مثـــل دارفـــور والنيل األزرق وجنـــوب كردفان، 

وحتسني دخول املساعدات اإلنسانية.
مؤخرا  الســـودانية  املعارضـــة  ومارســـت 
ضغوطا شـــديدة جلهة منع رفع تلك العقوبات 
قبـــل إلـــزام الرئيـــس البشـــير بحـــل جـــذري 
للصراعات فـــي دارفور وجنوب كردفان والنيل 
األزرق، ولكن ال يعتقد أن هذا الســـبب الرئيس 

في قرار ترامب.
وبغـــض النظر عـــن الدوافع التـــي جعلت 
ترامـــب يؤجل قرار رفـــع العقوبـــات، فإن ذلك 
يصب في صالح قوى املعارضة التي تتخذ من 
هذا امللف ورقة ضغط على النظام إلجباره على 

االستجابة لشروطها إلحالل السالم.
وكان الرئيـــس األميركـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما رفع جزئيا العقوبات عن الســـودان قبل 
أســـبوع فقط من انتهاء واليتـــه، مما أدى إلى 
تعليق احلظر على التجارة واإلفراج عن أصول 

وإزالة عقوبات مالية.
وتـــرك أوبامـــا املجـــال لـــإلدارة األميركية 
احلاليـــة لتقرر هـــل ترفع كليا تلـــك العقوبات 
أم تبقيهـــا بنـــاء على مـــدى التـــزام اخلرطوم 

باملسارات اخلمسة التي مت االتفاق عليها.
وجديـــر بالذكر أن دوال عربية على رأســـها 
الســـعودية لعبـــت دورا محوريـــا فـــي إقنـــاع 
إدارة أوباما الســـابقة بتخفيـــف العقوبات عن 

السودان.
ويـــرى مراقبون أن العالقة االســـتراتيجية 
والوثيقة التـــي تربط اإلدارة احلالية بالرياض 
كان من املمكن أن حتســـم مسألة رفع العقوبات 
في يوليو اجلاري، بيد أن األخيرة على ما يبدو 
ليســـت في عجلة من أمرها لدفع واشنطن إلى 
تبني موقف إيجابي بســـبب مواقف اخلرطوم 

األخيرة خاصة حيال األزمة القطرية.

ويحاول النظام السوداني مسك العصا من 
املنتصف في التعاطي مع مقاطعة دول من وزن 
الســـعودية ومصر واإلمـــارات والبحرين لقطر 
املتهمـــة بدعم اإلرهـــاب، موحيا بـــأن القضية 
أزمة خليجية محضة فيما هذا يتناقض وواقع 
احلال، فاملشـــكلة تصـــب في إطـــار املعركة مع 

اإلرهاب ومموليه.
املوقـــف  اســـتمرار  إن  البعـــض  ويقـــول 
الســـوداني مـــن األزمـــة أكيد ســـيضر بالدعم 
العربي له، ومنها في مســـألة رفـــع العقوبات، 
وبالتالي على اخلرطوم أن تكون حازمة وتتخذ 
موقفا واضحا وليس ضبابيا غائما فالوضع ال 

يحتمل باملطلق املواقف املتلونة.
ويعتبـــر هـــؤالء أن املوقـــف الـــذي اتخذه 
البشـــير بخصوص جتميد جلنة التفاوض مع 
الواليـــات املتحدة، يندرج في ســـياق رد الفعل 
والتخفيف من حجـــم اإلحراج الذي تعرض له، 
وأنه ليس له من بديل ســـوى الســـير في خيار 
االستجابة ملطالب واشنطن، فسبيل العودة عن 

توجهاته اجلديدة سيكون مبثابة ”انتحار“.
وأكد وزيـــر الدولة فـــي وزارة االســـتثمار 
الســـودانية، أســـامة فيصـــل، األربعـــاء، على 
اســـتمرار التعامل اإليجابي بني بالده واإلدارة 

األميركية.
وقال فيصـــل إن بالده مســـتمرة في دعوة 
الشـــركات األميركية لالســـتثمار في السودان، 
”إضافـــة إلـــى البحـــث عـــن أســـواق جديـــدة 

ومستثمرين جدد“.
وتراجعـــت األســـهم الســـودانية املدرجـــة 
فـــي أســـواق املـــال اإلماراتية، بنحـــو ملحوظ 
خالل تداوالت األربعـــاء، بعدما أصدر الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب قـــراره بتمديد فترة 
مراجعـــة األوضاع في الســـودان وتأجيل قرار 

رفع العقوبات ملدة ثالثة أشهر أخرى.
وتعود العقوبات األميركية على الســـودان 
إلى عام 1997 حني أصدر الرئيس بيل كلينتون 
قرارا تنفيذيا بفرض عقوبـــات مالية وجتارية 
على هـــذا البلد، مت مبوجبهـــا جتميد األصول 
املالية الســـودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا 
األميركيـــة لـــه، وألزمـــت الشـــركات األميركية 
االســـتثمار  بعـــدم  األميركيـــني  واملواطنـــني 

والتعاون االقتصادي مع السودان. 
وجـــاء فـــي القـــرار إن ”الســـودان ميثـــل 
مصدر تهديـــد ألمن الواليـــات املتحدة القومي 

ولسياستها اخلارجية“.

وتكرس النهـــج العقابي فـــي العام 2006 
حني فرضت إدارة الرئيـــس األميركي جورج 
بوش االبن عقوبات إضافية ضد ”األشخاص 
املـســـؤولني عـــن اإلبـــادة اجلماعيـــة وجرائم 

بســـبب  احلـــرب واجلرائم ضد اإلنســـانية“ 
أعمال عنـــف وانتهـــاكات في إقليـــم دارفور 
غربي السودان. وشـــملت تلك العقوبات 133 

شركة وشخصية سودانية.
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[ واشنطن تبقي الخرطوم تحت المجهر لثالثة أشهر إضافية  [ البشير يرد بتجميد التفاوض مع الواليات المتحدة
ــــــات املتحدة قرارها برفع  ــــــى اخلرطوم انتظار ثالثة أشــــــهر إضافية حتى تصدر الوالي عل
العقوبات االقتصادية عنها، هذا بالتأكيد يشــــــكل لها مصدر إحباط ويجعلها حتت ضغط 
شديد ألنها ســــــتكون مضطرة لتقدمي تنازالت جديدة في ما يتعلق مبلفات داخلية وأيضا 

إقليمية هي ال تريدها.

وزير الدفاع األميركي يتهم إيران بالوقوف خلف اغتيال الحريري

أمحد مجال

} القاهــرة – بـــدأ البرملـــان املصـــري إجـــازة 
صيفية متتد حتى 5 أكتوبر املقبل، ما أفقد قوى 
املعارضة داخله منبرا مهما، كانت تســـتخدمه 
للتعبير عن مواقفها ضد ممارســـات احلكومة 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
وخســـر هـــؤالء كيانـــا مكنهـــم مـــن عرض 
مواقفهـــم املعارضة للحكومة، بعـــد أن توارى 
دور الكثير من القوى السياسية، جراء الضعف 
الذي انتابهـــا خالل األعـــوام الثالثة األخيرة، 
وضعـــف قياداتها وعجزها عـــن أن تكون رقما 

مهما في املعادلة السياسية.
وســـاهم تقليـــص احلركـــة فـــي الشـــارع 
املصري، مبوجب قانـــون التظاهر، في انخراط 
قطاع كبير من الشباب في التعبير عن وجهات 
نظرهم حيال تصورات احلكومـــة وإجراءاتها 
التقشفية عبر مواقع التواصل االجتماعي فقط.
وســـببت توجهـــات احلكومـــة نحو ســـن 
تشـــريعات جديدة ملعاجلة بعـــض القضايا في 
تضييق اخلناق على قوى املعارضة، التي وجد 
بعضها مجاال في قاعات مجلس النواب، وبعد 
بدء العطلـــة الصيفية لم يعد أمام هؤالء فضاء 
حقيقي للتعبير عن مواقفهم بشـــأن السياسات 

احلكومية.
بـــرأي البعض مـــن املراقبـــني أن احلكومة 
تعمـــدت تضييـــق هامـــش احلركة أمـــام قوى 
املعارضـــة للتخلـــص من صداعها السياســـي، 
وجنحت من خالل الكتلة احملســـوبة عليها في 
مجلـــس النواب (كتلـــة دعم مصـــر) في مترير 

مجموعـــة من القوانني تســـببت فـــي قصقصة 
أجنحة املعارضة داخل البرملان وخارجه.

املرحلة التي متر بها مصر حاليا متيل فيها 
السياســـة فـــي الداخل إلى ما يشـــبه املوت أو 
اخلفوت، عكس التوقعات الســـابقة التي ذهبت 
إلى أنها ستشهد حراكا إيجابيا ميكن أن يفرز 
نخبـــا جديدة تتناســـب مع طبيعـــة التحديات 

التي تواجهها مصر.

وفـــي الوقـــت الذي تشـــهد فيه السياســـة 
اخلارجيـــة انتعاشـــا الفتا، وجنحـــت القاهرة 
فـــي تصويـــب الكثير مـــن املســـارات العربية 
واإلقليمية والدولية، دخل سياســـيون وأحزاب 
ونشـــطاء شـــباب مرحلة حرجة من التكاســـل 
واإلحبـــاط، أعـــادت لألذهان صـــورة األوضاع 
التـــي كانت عليهـــا البالد خالل عهـــد الرئيس 

األسبق حسني مبارك.

وأرجع البعض من املراقبني هذه احلالة إلى 
افتقاد مصر لنخبة سياســـية قوية ومعارضة 
تستطيع كسب احترام الشارع، الذي انصرف 
عنها وانخـــرط في همومـــه االقتصادية التي 
تزايدت في اآلونة األخيرة وأصبحت السياسة 
بالنســـبة إليـــه بابا للرفاهيـــة يصعب دخوله 

بإرادته أو دونها.
إن توجهات  وقـــال متابعـــون لـ“العـــرب“ 
احلكومة والنخب التـــي تدور في فلكها لعبت 
دورا في الوصول إلى حالة اخلواء السياسي، 
بتصويـــر من ميارســـها في العلـــن أو اخلفاء 
وكأنه ضد املصلحة الوطنية، وساهم اخلوف 
في تكريس  أو ما يوصف بـ“فوبيـــا اإلخوان“ 
مفهوم ”كل من يعارض احلكومة يندرج ضمن 

مؤيدي املتطرفني واإلخوان“.
وأوضـــح عمـــار حســـن اخلبير فـــي علم 
حالـــة  أن  لـ“العـــرب“  السياســـي  االجتمـــاع 
اخلمـــول تأتي في ســـياق اجتماعي وإعالمي 
وقانونـــي تســـتحيل معـــه ممارســـة احلقوق 

السياسية.
وشبه حسن، الكثير من املمارسات احلالية 
مبا كان شائعا قبل اندالع ثورة يناير، خاصة 
أن حمالت التشـــويه طالت العديد من الرموز 

التي عبرت عن آرائها باستقاللية.
وقال جورج إسحاق عضو املجلس القومي 
حلقوق اإلنســـان، لـ“العـــرب“، ”احلكومة بنت 
خططهـــا فـــي التعامل مـــع القـــوى املعارضة 
علـــى الظروف األمنية التـــي تواجهها البالد، 
وضيقـــت اخلناق علـــى املجال العـــام بحجة 

مواجهة اإلرهاب“.

العطلة البرملانية تجنب الحكومة صخب املعارضة في مصر

المتنفس الوحيد
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باختصار

أخبار
{تعتبـــر االنتخابات النيابية المقبلة فرصـــة للتعبير عن اإلرادة الحرة للبنانيين ونحن من موقعنا 

المحايد نتمنى للشعب حسن االختيار».
ميشال عون
الرئيس اللبناني

{ إنشـــاء منطقـــة منخفضة التصعيد في جنوب وغرب ســـوريا الذي تم االتفـــاق عليه في عّمان 
يشكل خطوة مهمة في اتجاه تحقيق السالم للشعب السوري وضمان وحدته».

معروف البخيت
رئيس مجلس األعيان األردني باإلنابة

أسامة فيصل:
بالرغم من القرار السودان 

مستمر في التعامل اإليجابي 
مع اإلدارة األميركية

◄ باشرت محكمة أمن الدولة األردنية 
األربعاء محاكمة خلية تابعة لتنظيم 

الدولة اإلسالمية خططت لتنفيذ ”أعمال 
إرهابية“ في المملكة.

◄ لقي ضابط روسي حتفه بقذائف 
هاون في محافظة حماة بوسط 

سوريا، كما أعلن الجيش الروسي 
في تصريحات نقلتها وكاالت األنباء 

الروسية.

◄ نقلت وسائل إعالم محلية، األربعاء، 
عن مدير وكالة االستخبارات المركزية 

مايك بومبيو قوله إن ”قرار توجيه 
ضربة صاروخية إلى قاعدة الشعيرات 

الجوية السورية، جاء استنادا إلى أدلة 
دامغة حول أحداث خان شيخون تم 

جمعها خالل يوم واحد“.

◄ قالت وزارة الري المصرية، األربعاء، 
إن إثيوبيا لم تبدأ التخزين في سد 
النهضة حتى اآلن، وكميات المياه 
الموجودة حاليا أمام السد، جراء 

الفيضان.

◄ قتل شابان فلسطينيان برصاص 
الجيش اإلسرائيلي في مواجهات 

اندلعت في مخيم جنين لالجئين في 
الضفة الغربية المحتلة فجر األربعاء، 
بحسب ما أعلنت مصادر طبية وأمنية 

فلسطينية.

◄ انتقدت الجبهة الشعبية اليسارية 
لتحرير فلسطين تحويل السلطات 

اإلسرائيلية األربعاء النائبة عنها في 
المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة 
جرار لالعتقال اإلداري لمدة ستة أشهر.

◄ قالت المعارضة السورية المشاركة 
بمفاوضات ”جنيف 7“، إن لديها 

معلومات بأن النظام ما يزال يرفض 
العملية السياسية، مطالبًة األمم 

المتحدة بالوفاء بالتزاماتها بتطبيق 
القرارت الدولية حول سوريا.



} الرمــادي (العــراق) - تضــــع نهاية الحرب 
علــــى تنظيم داعش في العــــراق، والتي تلوح 
وشــــيكة بعد حســــم معركة الموصل، حكومة 
بغــــداد أمام تحــــّد ال يقــــّل خطــــورة وتهديدا 
لجهود إعادة االســــتقرار الضروري لالنطالق 
فــــي مرحلة بنــــاء وإعمار، يتمّثــــل في فوضى 
الّســــالح وكثرة الميليشــــيات التي شــــاركت 
فــــي تلك الحرب واســــتفادت منهــــا كثيرا في 
الحصــــول على كــــم هائل من األســــلحة وفي 
تدريب وتأهيل عشــــرات اآلالف مــــن مقاتليها 
وإكســــابهم الخبــــرة القتالية بمــــا يجعل من 
تلك التشكيالت الطائفية بمثابة جيش رديف 

للقوات المسّلحة.
وال شــــيء يضمــــن التزام ذلــــك ”الجيش“ 
بتنفيذ أجندة وطنية، بل األقرب أن ُيســــتخدم 
في خدمة أجندات سياســــية حزبية وطائفية 

لقادته المرتبط أغلبهم بإيران.
ويشــــّرع مثل هــــذا الوضع لطيف واســــع 
مــــن العراقيين تشــــاؤمهم بمســــتقبل العراق 
في مرحلة ما بعــــد تنظيم داعش ومطالباتهم 
لرئيــــس الحكومــــة حيــــدر العبــــادي باتخاذ 
إجــــراءات عاجلــــة وصارمــــة لضبــــط فوضى 
السالح والحّد من ظاهرة تغّول الميليشيات.

وبرلمانيــــة  جهــــات عشــــائرية  وتطالــــب 
حكومــــة بغــــداد بفتح صفحة جديــــدة، داعية 
إلى حل الميليشــــيات المسلحة لمنع عسكرة 

المجتمع.
وقــــال هيثم حســــن الدليمي أحد شــــيوخ 
األنبار لوكالة األنباء األلمانية، إن ”مرحلة ما 
بعد داعش تتطلب جهودا كبيرة من الحكومة 
العراقية إليجاد حلول سياســــية، تتمثل بعدم 
عودة المظاهر المسلحة إلى المدن العراقية“.

تلك القوى المسلحة، تعمل على  وأضاف“ 
إثــــارة النعــــرات الطائفية بين أبناء الشــــعب 

العراقــــي التــــي ال تقل خطورة عــــن العمليات 
التــــي ينفذهــــا تنظيــــم داعش“، مشــــيرا إلى 
أنــــه ”علــــى الحكومــــة المركزيــــة إنهــــاء تلك 
الميليشيات إذا ما أرادت عدم زعزعة الوضع 

األمني مرة أخرى“.
الميليشــــيات  الدليمــــي أن ”تلك  وأوضح 
تمتلك منظومة أســــلحة متطــــورة موازية لما 
تمتلكــــه القطعات العســــكرية العراقية، األمر 
الذي يتطلــــب إيجاد حلول إلنهائها، بعد طرد 
داعش، ومنع عســــكرة المجتمــــع، التي تهدد 

أمن البالد في الفترة القادمة“.
وتمكنــــت القــــوات العراقيــــة المشــــتركة 
المدعومــــة مــــن التحالف الدولــــي حديثا من 
اســــتعادة مدينة الموصل من قبضة التنظيم 
بعد ســــيطرته عليهــــا منذ ما يقــــارب الثالث 
ســــنوات، فيمــــا خلفــــت الحــــرب آالف القتلى 
والجرحى من المدنيين والعسكريين، ودمارا 
هائال في البنى التحتية والممتلكات الخاصة 

والعامة.
وأدت سيطرة داعش على العديد من المدن 
العراقية في محافظات ديالى واألنبار وصالح 
الدين وكركوك ونينوى وبابل، إلى اســــتنزاف 
اقتصــــادي وتهجيــــر الماليين مــــن المدنيين 
العّزل الذين فروا من ممارسات تنظيم داعش 
الوحشــــية، والحقا من الحرب الضارية التي 

دارت داخل مناطقهم.
وشاركت الميليشيات الشيعية المنضوية 
ضمن الحشد الشعبي بفعالية في الحرب على 
تنظيم داعش في العراق منذ انطالقتها، لكّنها 
ارتكبت فــــي المقابل الكثير من الممارســــات 
االنتقامية ذات الخلفيات الطائفية ضّد سكان 
العديــــد من المناطــــق الُســــّنية تراوحت بين 
القتل واالختطــــاف واالحتجاز خــــارج نطاق 

القانون ونهب األرزاق والممتلكات.
وقبــــل أيــــام، قامــــت الميليشــــيات ذاتها 
باختطاف 62 مدنيا من أبناء عشيرة الجنابيين 
فــــي منطقة المســــيب بمحافظــــة بابل جنوب 
العاصمة بغداد ألسباب ال تزال مجهولة، فيما 
اعتقلــــت األربعاء 15 آخريــــن بالمنطقة ذاتها، 

بحسب مصادر أمنية وعشائرية.

وتوّقعــــت مصــــادر محّليــــة أّن عمليــــات 
االختطــــاف واالعتقــــال تلــــك تأتــــي كمظهــــر 
لمشــــاركة الميليشــــيات في ”الجهــــد األمني“ 
الالحق لمعركة الموصل والهادف الى البحث 
عن خاليا نائمة مفترضــــة تابعة للتنظيم في 

العديد من المناطق. 
وهي مشــــاركة سلبية تؤّشــــر على تدّخل 
الميليشــــيات فــــي مهمــــات هــــي مــــن صميم 

اختصاص القوات النظامية.
القــــوى العراقية  تحالــــف  وقــــال عضــــو 
السني بالبرلمان العراقي، فارس الفارس، إن 
مرحلة ما بعد داعش تتطلب تصحيح أخطاء 

الحكومــــات الســــابقة التي أنتجــــت التنظيم 
بسياساتها.

وشــــرح أن ”المهمــــة الحقيقيــــة للحكومة 
العراقيــــة تتمثــــل فــــي إيجاد صيغــــة جديدة 
لتقريــــب وجهات النظر ما بين جميع مكونات 
الشعب العراقي ونبذ الخالفات في ما بينهما 
والعمــــل على إبعــــاد السياســــيين من جميع 
الطوائــــف المعروفين بالخطابــــات الطائفية 

المتشنجة“.
وأوضــــح أن ”طــــرد تنظيــــم داعــــش تــــم 
عسكريا إال أنه يجب أن تتبعه حلول سياسية 
للحيلولــــة دون عودته إلى الســــاحة العراقية 

من جديد. وعلى رأس تلك الحلول العمل على 
مشــــاركة جميع المكونات العراقية في قيادة 
البلد واتخاذ القرار وإدارة الشأن العام، وعدم 

تهميش أي طرف“.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
دعا بمناسبة إعالن النصر على تنظيم داعش 
إلى ضرورة حصر السالح بيد الدولة، مؤكدا 
أن بقاءه بيد البعض ســــيؤدي إلى ما ال تحمد 
عقبــــاه، علما أّن الصدر ذاته يمتلك ميليشــــيا 
مســــّلحة قوية تحمل اسم ســــرايا السالم، ما 
يجعــــل دعوته غير ذات معنى ما لم يقدم على 

حّل ميليشيته وتسليم سالحها للدولة.

بعد داعش.. العراق يواجه فوضى السالح وتغول الميليشيات
[ تشكيالت طائفية تسطو على مهمات من صميم اختصاص القوات النظامية  [ ال شيء يضمن التزام الميليشيات بأجندة وطنية
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أخبار

العراق بحســــــمه احلرب ضّد تنظيم داعش قد ال يكون قطع ســــــوى نصف املسافة باجتاه 
عودة االستقرار الذي طال انتظاره.. أما النصف الثاني فيتمّثل في ضبط فوضى السالح 
ووقف تغّول امليليشــــــيات واحلّد من عســــــكرة املجتمع، وهي بحّد ذاتها حرب لن تقّل عن 

حرب داعش ضراوة وصعوبة.

«مجلس التعاون أسســـه اآلباء، وسيبقى قويا صلبا مهما كانت الظروف والتحديات.. وسنبني 
على ما حققناه وننجح بإذن الله}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير اخلارجية البحريني

«أمام قطر فرصة لدعم خيار الحكمة والعقل وانتهاج سياســـة واضحة، بدال من التخبط الحالي 
والتدخل في شؤون الغير وإيواء اإلرهاب}.

أحمد عبدالرحمن البنا
 سفير اإلمارات لدى الهند

أكبر من الدولة وأعلى من القانون

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث ولي العهد وزير الدفاع 
السعودي األمير محمد بن سلمان لدى 

استقباله في جّدة المبعوث األممي 
إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 

مستجدات األحداث في اليمن والجهود 
المبذولة لمعالجة الملف اليمني.

◄ عّين الرئيس اليمني المؤّقت عبدربه 
منصور هادي، األربعاء، أحمد سالم 
الوحيشي سفيرا جديدا لليمن لدى 
موسكو وذلك بعد أن ظّل المنصب 

شاغرا ألكثر من 6 سنوات.

◄ لقي 11 شخصا جميعهم من العمال 
الهنود والبنغاليين الوافدين إلى 

السعودية مصرعهم في حريق اندلع 
األربعاء بمنزل في مدينة نجران جنوب 

غربي المملكة قال الدفاع المدني إّنه كان 
يفتقر إلى التهوئة ومعدات الوقاية.

◄ أعلن مصدر أمني عراقي، األربعاء، 
عن إحباط القوات األمنية محاولة من 
تنظيم داعش فتح ثغرة بالحدود مع 
سوريا على مستوى محافظة نينوى 
عن طريق هجوم كبير باالنتحاريين 

والعربات المفّخخة بهدف تمكين 
عناصره الفارين من الموصل من دخول 

األراضي السورية.

◄ وصلت األربعاء إلى مطار سْيئون 
الدولي بمحافظة حضرموت شرقي 

اليمن شحنة وقود طائرات من 144 ألف 
لتر مرسلة من السعودية إلعادة تشغيل 

الرحالت الجوية انطالقا من المطار 
والمتوّقفة منذ 27 يونيو الماضي بسبب 

نقص الوقود.

◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
األربعاء، ارتفاع عدد المتوفين بالكوليرا 

في اليمن إلى 1742 شخصا، وعدد 
المشتبه بإصابتهم بالمرض إلى 320 

ألفا، وذلك منذ انتشار الموجة الجديدة 
من الوباء في أبريل الماضي.

باختصار

} صنعــاء - جاءت تعديـــالت ذات بعد طائفي 
أدخلتها جماعة الحوثي المتمّردة على مناهج 
الدراســـة في اليمن، بمثابـــة القطرة التي تهّدد 
بإفاضة كأس الخالفات المكتومة بين شـــريكي 
االنقـــالب والتـــي لـــم يعـــد باإلمـــكان حجبها 
والتستر عليها مع بروز التناقضات الجوهرية 
بيـــن الطرفيـــن واقترابهـــا من نقطـــة تناقض 

المصالح وتضاربها.
وهدد مصـــدر في حزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام الـــذي يتزعمـــه الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح، األربعـــاء، بفـــك التحالف مع 
جماعة الحوثـــي في حال اســـتمرارها بعملية 

تعديل المناهج الدراسية.

وبغـــض النظر عن مدى جدية هذا التهديد، 
فإنه يكشف مقدار الحرج الذي سببه الحوثيون 
بعمليـــة تعديـــل المناهج لقـــادة المؤتمر أمام 

قواعد الحزب وجماهيره.
ونقلـــت صحيفـــة ”الميثـــاق“ اإللكترونية، 
الناطقة باســـم الحزب عن مصدر فـــي الدائرة 
التربويـــة للمؤتمـــر قوله ”إّن الحـــزب يرفض 
مطلقـــا أي محاولة إلجـــراء تعديل في المناهج 
الدراســـية، إال بموافقة كل القوى في الســـاحة 

الوطنية“.
وأضـــاف ”أن قيـــادة المؤتمـــر تطرقت في 
اجتمـــاع عقد قبل أيام إلى ما تـــردد عن إجراء 
تعديالت على المناهج الدراســـية، وتم تحديد 

موقف المؤتمر الشـــعبي العام الرافض إلجراء 
أي تعديل عليها“.

وأشـــار ذات المصدر إلـــى ”أن إقدام وزارة 
التربية (التي يديرها الحوثيون ضمن حكومة 
صنعاء الموازية) على خطوة كهذه ســـيكون له 
تداعيـــات خطيرة، قد تدفع إلى تحديد موقف ال 
مهادنة فيه من اســـتمرار مشاركة المؤتمر في 

حكومة اإلنقاذ“.
ووصـــف تقرير للصحيفـــة التعديالت على 
المناهـــج بأنها ”تعديالت كارثية“، و“ســـتزيد 
مـــن االحتقـــان المجتمعـــي وتمزيق النســـيج 
االجتماعي، وستخلف طائفية لم يعرفها اليمن 

من قبل“.

وبحســـب الصحيفة فقـــد أدخل الحوثيون 
بعـــض التعديـــالت على المناهـــج منها حذف 
اســـم الخليفة عمر بن الخطاب وإضافات مواد 

تتعلق بـ“آل البيت“ لم تكن موجودة من قبل.
وزارة  مقـــر  علـــى  الحوثيـــون  ويســـيطر 
التربيـــة والتعليـــم في صنعـــاء، وعينوا على 
رأس الـــوزارة يحيـــى الحوثـــي، وهـــو مـــن 
القيـــادات العليا للجماعة بحكم كونه شـــقيق 
زعيمها الســـابق حسين الحوثي الذي قتل في 
مواجهات مع القوات الحكومية في صعدة عام 
2004 حين كان علي عبدالله صالح نفســـه على 
رأس الســـلطة ويتولى قيادة القوات المسّلحة 

اليمنية.

تعديالت طائفية على مناهج الدراسة تصعد الخالفات بني الحوثي وصالح

فارس الفارس:
مرحلة ما بعد داعش تتطلب 
تصحيح السياسات السابقة 

التي أنتجت التنظيم

} الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير اخلارجية اإلماراتي خالل زيارته مركز التعليم املدني في ليتوانيا والذي يعتمد نظما وتقنيات متطورة كثيرا 
ما كانت مثار اهتمام دولة اإلمارات التي جعلت التعليم في صلب عملية التحديث الشاملة التي تشهدها.

البحرين تقتني 
منظومات دفاع روسية

} المنامــة – ُأعلـــن األربعاء عـــن إبرام مملكة 
البحريـــن صفقة مـــع روســـيا تقتنـــي املنامة 
مبوجبها منظومات دفاع جوي روسية الصنع.

وتأتـــي الصفقـــة مكّرســـة لظاهـــرة دخول 
التقنية الروســـية الســـوق اخلليجية في إطار 
توجه لـــدى معظـــم دول اخلليج نحـــو تنويع 
مصـــادر تســـّلحها، عبر صفقـــات ال تخدم فقط 
أهدافـــا عســـكرية، ولكّنهـــا تســـاهم أيضا في 
ربط عالقات مصالـــح متينة مع مختلف القوى 
الفاعلـــة في العالم مبا يحدث نوعا من التوازن 

في عالقات بلدان التعاون بالقوى الكبرى.
وكان أعلـــن منذ أيـــام عن  توقيـــع اململكة 
العربية السعودية اتفاقا مبدئيا مع روسيا في 
مجـــال التعاون العســـكري والتقني بقيمة ٣٫٥ 

مليار دوالر.
وأبرمت روســـيا والبحريـــن صفقة جديدة 
حول تصدير منظومات الدفاع اجلوي احملمولة 

”إيغال“ إلى املنامة.
وصرح رئيس الوفد البحريني، في معرض 
ومؤمتـــر البحرين للدفاع في موســـكو، العقيد 
عدنـــان محمد صالح، بأنـــه مت إبرام صفقة بني 
روســـيا والبحرين حـــول تصديـــر املنظومات 

املذكورة، وأنه سيتم تنفيذ العقد خالل سنة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن صالح 
قوله ”مت إبرام االتفاقية الشهر املاضي وسيتم 
تنفيذها خالل ســـنة. واحلجم والعدد مذكوران 

في االتفاقية“.

ّ



منى المحروقي

صـــادق البرلمـــان باألغلبية على  } تونــس – 
مشروع قانون يقضي بتشـــكيل مجلس وطني 
للحـــوار االجتماعـــي، وهي الخطـــوة التي من 
شأنها تعزيز الديمقراطية الناشئة في تونس.

وحظيـــت المصادقة على مشـــروع القانون 
بترحيـــب محلي واســـع. وقـــال القيـــادي في 
بوعلـــي  للشـــغل  التونســـي  العـــام  االتحـــاد 
المباركـــي إن المصادقة على إنشـــاء المجلس 
توفر إطـــارا مهما لتنقية المنـــاخ االجتماعي، 

واصفا الخطوة بـ“اإلنجاز العظيم“.
أن االتحاد ساهم  وأكد المباركي لـ“العرب“ 
في إعداد مشـــروع القانـــون المتعلق بإحداث 
المجلس وهو راض عن كل ما تضمنه القانون 
الذي حظـــي بموافقة 121 نائبـــا وتحفظ نائب 
واحـــد خالل الجلســـة البرلمانيـــة التي عقدت 

مساء الثالثاء.
للهيئـــات  تتمـــة  المجلـــس  أن  وأوضـــح 
والمجالـــس التـــي يجـــب أن تتوفـــر عليها كل 
دولة ديمقراطيـــة مؤكدا على ضـــرورة إنجاح 
هذه التجربة واســـتغاللها لتســـويق التجربة 
الديمقراطيـــة في تونس بمـــا يجعلها نموذجا 

يحتذى في الوطن العربي.
وينـــص القانـــون الـــذي يندرج فـــي إطار 
تجســـيم مختلف بنود العقـــد االجتماعي الذي 
تـــم إبرامـــه بتاريـــخ 14 ينايـــر 2013، على أن 
المجلـــس الوطني للحـــوار االجتماعي ومقره 
العاصمة تونس، هو مجلس استشـــاري يتمتع 
المالية  واالســـتقاللية  القانونية  بالشـــخصية 
واإلداريـــة وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية 
العامـــة للدولة، وتكون تابعـــة لميزانية وزارة 
الشـــؤون االجتماعية. ويتولى المجلس تنظيم 
االجتماعـــي وإدارتـــه في المســـائل  الحـــوار 

االجتماعية واالقتصادية التي تحظى باهتمام 
األطـــراف االجتماعية الثالثة وهـــي الحكومة 
واالتحـــاد العام التونســـي للشـــغل واالتحاد 
والتجـــارة والصناعات  التونســـي للصناعـــة 
التقليدية، فـــي إطار يضمن اســـتمرار الحوار 

وانتظامه.
ويتكون المجلس هيكليا من هيئة جماعية 
تســـمى الجلســـة العامة ومن مكتب الجلســـة 
العامـــة وإدارته. ويتم تعيين أعضاء الجلســـة 
بالتساوي بين اتحاد الشغل واتحاد الصناعة 
والتجـــارة والحكومة، من قبل رئيس الحكومة. 
وبخصـــوص رئاســـة المجلس قـــال المباركي 
إن الرئاســـة تكـــون بالتناوب بيـــن المنظمات 

والحكومة كل ست سنوات.
ويستشـــار المجلس وجوبا في مشـــاريع 
الحكوميـــة  األوامـــر  ومشـــاريع  القوانيـــن 
ذات العالقـــة بالشـــغل والعالقـــات المهنيـــة 
االجتماعية.  والحمايـــة  المهنـــي  والتكويـــن 
كما يمكن أن يستشـــار في مشـــاريع القوانين 
واألوامـــر الحكومية ذات الصبغة االقتصادية 

التنميـــة  مخططـــات  وفـــي  واالجتماعيـــة 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة وفـــي الميزانيات 

االقتصادية.
المجلـــس  إحـــداث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الوطني للحوار االجتماعي من شأنه أن يحدث 
تداخـــال بين مهامه وصالحيـــات هيئة التنمية 
المســـتدامة، لكـــن وزير الشـــؤون االجتماعية 
محمد الطرابلســـي أكد أنه ال وجود ألي تداخل 
العتبار أن مرجع نظر الهيئة واسع للغاية على 

عكس مشموالت المجلس.
وأثار النـــواب خالل الجلســـة التي عقدت 
للتصويـــت علـــى القانون، جدال حـــول الطرف 
النقابي الذي ســـيمثل العمـــال والموظفين في 
هذه الهيئـــة في ظل تعدد المنظمـــات النقابية 

في تونس.
ورأى بعـــض النـــواب أن تحديـــد المنظمة 
األكثـــر تمثيـــال يعد أمـــرا صعبـــا باعتبار أن 
القانـــون التونســـي يفتقـــر حاليـــا إلـــى نص 
يضبط معايير دقيقة للتمثيلية النقابية. وشدد 
المتدخلون على أن قاعدة الحوار هي توســـيع 

االستشـــارة ال تضييقها أو إغـــالق الباب أمام 
بعض األطراف االجتماعية.

إال أن الطرابلســـي أكـــد أن المنظمـــة التي 
تحظـــى بأكبر عـــدد من االنخراطـــات هي التي 
ســـتمثل الشـــغالين في المجلس، موضحا أنه 
سيتم االعتماد في تحديدها على اإلحصائيات 
المتوفـــرة لـــدى وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة 
باإلضافـــة إلى تصريحـــات المنظمات النقابية 

بعدد المنخرطين فيها.
وأوضـــح أن عدد المنخرطين يعد مقياســـا 
أساســـيا فـــي تحديـــد التمثيليـــة التـــي تقوم 
مؤشراتها أيضا، على مدى االنتشار الجغرافي 
واالنتشار القطاعي واستقاللية التنظيم وتأثير 

المنظمة على الفئة التي تمثلها.
وتوجد في تونس ثالث منظمات نقابية هي 
االتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر منظمة 
نقابية في البالد وأقدمها) والجامعة التونسية 
للشغل واتحاد عمال تونس وهما منظمتان تم 
تأسيسهما عقب أحداث اإلطاحة بنظام الرئيس 

السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.
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صابر بليدي

} الجزائــر  - أطلقـــت الحكومـــة الجزائريـــة 
هيئة جديدة لمحاربة الفساد، من أجل تقليص 
حجـــم الظاهرة التي أخـــذت أبعادا خطيرة في 
الســـنوات األخيرة، لتنضاف بذلك إلى هيئات 
أخـــرى تضطلـــع بنفـــس المهـــام، علـــى غرار 
المفتشـــية العامة للماليـــة، والمرصد الوطني 

لمحاربة الفساد، ومجلس المحاسبة.
وكشـــف العدد األخير من الجريدة الرسمية 
الحكومـــة  رئيـــس  إطـــالق  عـــن  الجزائريـــة، 
عبدالمجيـــد تبـــون، عن هيئة جديـــدة تضطلع 

بمهمـــة التفتيـــش والرقابـــة والتحقيـــق مـــع 
المؤسســـات الحكوميـــة. وحـــدد تبـــون، فـــي 
المرســـوم التنفيـــذي الصـــادر فـــي الجريـــدة 
الرسمية، مهام وتنظيم المفتشية العامة، التي 
حملت صفات الجهاز  االستعالماتي، وتضطلع 
بمهمة تقييم مدى تنفيذ السياســـات العمومية 
المقـــررة مـــن طـــرف الحكومة، والســـهر على 
مراقبـــة وجهة إنفاق المال العـــام في الهيئات 

والمؤسسات الحكومية.
وتعتبـــر الهيئة الجديدة، أحـــد أبرز معالم 
السياســـة الحكوميـــة الجديـــدة، المنصبة في 
أعقـــاب االنتخابـــات التشـــريعية التـــي جرت 

مطلع شـــهر مايو الماضـــي، حيث يعكف تبون 
على مراجعة الكثير مـــن آليات عمل الحكومة، 
وتســـيير الشـــأن العـــام، والقطـــع مـــع نتائج 

الحكومات السابقة.
وطرحـــت مبـــادرة تبون اســـتفهامات لدى 
المتتبعين، قياســـا بتوازيها مع وجود هيئات 
مماثلة تتصل مهامها بمحاربة الفساد واألبعاد 
والـــدالالت التـــي تحملهـــا في ظل استشـــراء 

سياسة الالعقاب.
 وســـجلت الجزائر في الســـنوات األخيرة، 
فســـادا غير مســـبوق أنهك االقتصـــاد المحلي 
وعرقـــل جهـــود التنمية، حيث صنفـــت تقارير 

دوليـــة البـــالد في مراتـــب متقدمة فـــي لوائح 
الفســـاد، كمـــا تطرقـــت تســـريبات ويكيليكس 

ووثائق بنما، إلى ملفات فساد كبيرة.
وأبـــدى حـــزب جبهـــة القوى االشـــتراكية 
المعـــارض، تحفظا على الخطـــوة  التي لقيت 
ترحيبا مـــن طرف قطـــاع عريض مـــن الطبقة 
السياســـية، بالنظـــر الى ما أســـماه بـ“فشـــل 
تجارب سابقة، وتغلغل الفساد على مستويات 
عليا وعميقة“. وتســـاءل عن جـــدوى مثل هذه 
المبادرة، في ظل غموض صالحياتها وقدرتها 
علـــى مســـاءلة اللوبيـــات النافذة فـــي مفاصل 

الدولة؟

} مصراتــة (ليبيــا) - رفـــض المجلس البلدي 
لمدينة مصراتة وصف بعض وســـائل اإلعالم 
للميليشيات التابعة لحكومة اإلنقاذ والمؤتمر 
الوطنـــي المنتهية واليتـــه، بـ“التابعة لمدينة 

مصراتة“.
وأوضـــح المجلس أن الهـــدف من ربط تلك 
الجماعـــات بالمدينـــة هو الـــزج بمصراتة في 

أتون الصراعات.
وأوضح أنها ”مجموعة مكونة من مختلف 
المناطـــق الليبيـــة وتســـعى إلعـــادة المؤتمر 
الوطنـــي العام وحكومة اإلنقـــاذ المنبثقة عنه 
وتأتمر بأوامر داعميها وتعلن صراحة رفضها 
لالتفاق السياســـي ومخرجاته في الوقت الذي 
كانـــت فيه جل مكونات مصراتـــة ومازالت من 

أقوى الداعمين لالتفاق“.
ويتهم الليبيون مصراتة بالسعي للهيمنة 
علـــى البالد مســـتفيدة من كونهـــا قادت حرب 
اإلطاحة بنظام العقيـــد الراحل معمر القذافي. 
وشـــاركت ميليشـــيات المدينـــة فـــي تحالـــف 
”فجـــر ليبيا“ الذي طرد الحكومة الشـــرعية من 
طرابلس ســـنة 2014 بعد هزيمـــة قوات موالية 

لها.
وكثيرا مـــا يربط الليبيون وحتى متابعون 
من دول الجـــوار مدينة مصراتـــة بالجماعات 
اإلســـالمية، نتيجة ســـيطرتها علـــى المدينة 
منذ إســـقاط نظـــام القذافـــي. ومارســـت تلك 
الجماعـــات مختلـــف أنـــواع الترهيب ضد كل 

شـــخص من المدينـــة يرفض ما تقـــوم به من 
جرائـــم لعل أبرزها دعم الجماعـــات اإلرهابية 
فـــي مدينة بنغازي، وإطـــالق عملية فجر ليبيا 

سنة 2014.
الجماعات  هجـــوم تلـــك  المجلـــس  وأدان 
وخاصـــة  اآلمنـــة  والمناطـــق  المـــدن  علـــى 

تهديـــد العاصمة طرابلس وترويـــع المدنيين 
اآلمنين.

وأعلنت ميليشـــيات تابعة لحكومة الوفاق 
الثالثاء سيطرتها على مدينة ”القره بوللي“ (75 
كلم شرق طرابلس)، بعد 3 أيام من المواجهات 
مع ميليشيات أخرى تابعة لـ“حكومة اإلنقاذ“.

وكانـــت الميليشـــيات المواليـــة لحكومـــة 
اإلنقـــاذ، عـــادت لحشـــد قواتهـــا علـــى تخوم 
العاصمة طرابلس اســـتعدادا القتحامها، بعد 
أكثـــر من شـــهر من طردها من قبل ميليشـــيات 

حكومة الوفاق.
وتتخذ ميليشـــيات حكومة اإلنقاذ الموالية 
للمفتي المعـــزول الصادق الغرياني، من مدينة 
مصراتـــة مقرا لهـــا. وانضم إليهـــا مؤخرا ما 
يعـــرف بـ“ســـرايا الدفـــاع عن بنغـــازي“ التي 
طردهـــا الجيش من مواقعها في منطقة الجفرة 

وسط البالد.
فصيل مســـلح يتكون  الدفـــاع“  و“ســـرايا 
مـــن مقاتلين كانوا يقاتلـــون في بنغازي مع ما 
طردهم  يسمى ”مجلس شـــورى ثوار بنغازي“ 

الجيش.
وأعلـــن المجلس البلـــدي مصراتة في بيان 
ســـابق رفضه دخول مقاتلي ”سرايا الدفاع عن 
بنغازي“ إلى مدينة مصراتة بأسلحتهم واتخاذ 

المدينة قاعدة خلفية أو نقاط تمركز.
وحذر المجلس القائد العام للجيش الليبي 
المشير خليفة حفتر ”من مغبة التذرع بالحرب 
على اإلرهاب أو مالحقة المتهمين به، لتحقيق 

مقاصد سياسية وعسكرية“.
وتقـــود شـــخصيات معتدلـــة فـــي المدينة 
جهودا مضنية إلبعاد شبح الحرب عن المدينة 
مع انحســـار نفوذ المســـلحين اإلسالميين في 

شرق ليبيا.

الجزائر تطلق هيئة جديدة ملحاربة الفساد

مدينة مصراتة ترفض ربط اسمها بالجماعات املتطرفة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نقل موقع ”بوابة أفريقيا اإلخبارية“ 
الليبي عن مصادر عسكرية وصفها 

بـ“رفيعة المستوى“ إن لقاء جمع 
القائد العام للجيش الليبي المشير 

خليفة حفتر وقائد القوات األميركية 
في أفريقيا ”أفريكوم“ توماس وولد 
هاوزر والسفير األميركي لدى ليبيا 

بيتر بودي.

◄ قال رضا بالحاج منسق حزب 
”تونس أوال“ والقيادي السابق في 

حركة نداء تونس إن اإلعالن الرسمي 
عن تأسيس ”حزب تونس أوال“ سيكون 

بتاريخ 24 يوليو الحالي.

◄ قالت وزارة الداخلية التونسية 
في بيان الثالثاء إن وحدات الحرس 

(الدرك) تبادلت إطالق النار مع ثالثة 
عناصر إرهابية قرب الحدود التونسية 

الجزائرية في جبل عبدالعظيم من 
معتمدية فوسانة بمحافظة القصرين.

◄ انطلقت الثالثاء، بالعاصمة 
الموريتانية نواكشوط، أعمال ملتقى 

إقليمي يضم ممثلين عن دول الساحل 
األفريقي، يبحث في دور القضاء في 
محاربة اإلرهاب ويستمر لثالثة أيام.

◄ أثنى وزير الخارجية اإليطالي 
أنجيلينو ألفانو في البيان الختامي 

الصادر في أعقاب المحادثات الثنائية 
التي جمعته ونظيره الجزائري 
عبدالقادر مساهل يومي االثنين 
والثالثاء،على الخبرة الجزائرية 

ودورها المهم في مكافحة اإلرهاب 
وضبط االستقرار في ليبيا ومالي.

◄ ثمن حزب التقدم واالشتراكية 
المغربي الحرص اإليجابي للسلطات 

الحكومية المعنية لتسريع تنفيذ 
المشاريع المقررة في إقليم الحسيمة.

باختصار

تونس تعزز ديمقراطيتها بتشكيل مجلس للحوار االجتماعي
[ البرلمان يصادق باألغلبية على مشروع قانون المجلس  [ القانون ينقل العقد االجتماعي إلى حيز الواقع

ــــــي للحــــــوار  ــــــس وطن يعــــــزز إنشــــــاء مجل
ــــــة الناشــــــئة في  االجتماعــــــي، الدميقراطي
تونس ويساهم في حتقيق التوازن وترسيخ 
الســــــلم االجتماعية مبا من شأنه تخفيض 
حــــــدة التوتر بني منظمة األعراف واالحتاد 

العام التونسي للشغل واحلكومة.

الحوار بديل لالحتقان

وعود أميركية بمواصلة 

الدعم املوجه لتونس

نجـــح رئيـــس الحكومة  } واشــنطن – 
التونســـية يوســـف الشـــاهد، الذي أدى 
زيـــارة إلى الواليـــات المتحـــدة، انتهت 
األربعاء، في انتزاع وعود من مسؤولين 
أميركييـــن بعدم خفـــض الدعم األميركي 

لتونس.
وعبر أعضاء لجنة الشؤون الخارجية 
بالكونغـــرس الذيـــن التقاهـــم الشـــاهد 
األربعاء، عن استعدادهم لتعزيز التعاون 
بين المؤسستين البرلمانيتين األميركية 
والتونسية ودعم اســـتمرار المساعدات 

األميركية إلى تونس.
جون  الجمهـــوري  الســـيناتور  وأكد 
ماكين، أن مشـــروع قانون المالية لســـنة 
هامـــا  تخفيضـــا  يتضمـــن  الـــذي   2018
واالقتصاديـــة  العســـكرية  للمســـاعدات 
لفائـــدة تونـــس، لـــن يتـــم تمريـــره في 

الكونغرس.
وأضاف ماكين على هامش لقاء حوار 
حول الشراكة االستراتيجية بين الواليات 
أو  ”جمهوريـــون  وتونـــس،  المتحـــدة 
ديمقراطيون في الكونغرس لن يصوتوا 
المســـاعدات  فـــي  التخفيـــض  لفائـــدة 

االقتصادية الموجهة لتونس“.
وأكد الشـــاهد التـــزام تونـــس التام 
بمكافحـــة اإلرهاب والفســـاد وتنشـــيط 
االســـتثمار، معربا عن األمل في التعويل 
تونـــس  لشـــركاء  الدائـــم  الدعـــم  علـــى 
االســـتراتيجيين ومـــن بينهـــم الواليات 

المتحدة.
وتقتـــرح اإلدارة األميركيـــة الجديدة 
في مشـــروع ميزانيـــة 2018، منح تونس 
مســـاعدات بقيمة 54.6 مليون دوالر فقط 
(133.5 مليـــون دينـــار) بتخفيـــض يقدر 
بــــ85.8 مليون دوالر (209.8 مليون دينار) 

مقارنة بسنة 2017.
تصريحـــات  فـــي  الشـــاهد  واعتبـــر 
سابقة أن خفض المســـاعدات العسكرية 
واالقتصادية األميركية الموجهة لتونس، 
”يمكـــن أن يبعـــث برســـالة إيجابيـــة إلى 
التنظيمات اإلرهابية في ما يتعلق بقدرات 
القـــوات األمنية والعســـكرية التونســـية 

وجاهزيتها“.

{المجلـــس الرئاســـي لحكومة الوفاق يضم بيـــن أعضائه من ينتمون إلى جماعـــات ال تريد الخير أخبار

للبالد وترغب في استمرار هذا المشهد}.

علي القطراني
عضو املجلس الرئاسي الليبي

{مـــن المنتظـــر أن يصدر قـــرار من وزارة الدفاع يتضمـــن قائمة أولية للمنشـــآت المعنية باألمر 

الصادر عن رئاسة الجمهورية والقاضي بحماية مناطق اإلنتاج}.

فرحات احلرشاني
وزير الدفاع التونسي

جماعات امتهنت صناعة الموت

بوعلي المباركي:

المجلس تتمة للهيئات 

التي يجب أن تتوفر عليها 

كل دولة ديمقراطية
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أخبار
{حالة الطوارئ محصورة في مكافحة اإلرهاب فقط، ولم يتأثر المواطنون األتراك والمستثمرون 

األجانب بها، وسيتم رفعها عندما تنتهي الحاجة إليها}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي 

{من مصلحة االتحاد األوروبي عدم الســـماح بترك حدود اســـتراتيجية (دول البلقان) من وجهة 

نظر اقتصادية وأمنية منطقة مفتوحة أمام نفوذ أطراف ال يشاطروننا بالضرورة أهدافنا}.

أجنيلينو ألفانو
وزير اخلارجية اإليطالي

الخميس 2017/07/13 - السنة 40 العدد 10690

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

باختصار

◄ أحبطت عناصر االستخبارات 
األفغانية مؤامرة لشبكة ”حقاني“ 

اإلرهابية لتنفيذ هجوم منسق 
بمدينة جارديز، عاصمة إقليم باكتيا 
جنوب شرق البالد، طبقا لما ذكرته 

األفغانية لألنباء  وكالة ”خاما برس“ 
األربعاء.

◄ قضت محكمة ألمانية بسجن الجئ 
لمدة ستة أعوام وستة أشهر بتهمة 
التخطيط لشن هجوم في الدنمارك، 
وذكرت محكمة رافنسبورغ األربعاء 

أن المتهم (21 عاما) اشترى مواد كان 
يخطط الستخدامها في تفجير عدة 

قنابل في كوبنهاغن.

◄ تعتزم الحكومة االتحادية 
في ألمانيا تحمل نصف تكاليف 

التعويضات الخاصة بضحايا أعمال 
الشغب التي شهدتها مدينة هامبورغ 

خالل استضافتها قمة مجموعة 
العشرين قبل أيام قليلة.

◄ قالت األمم المتحدة األربعاء إنها 
حددت مواقع 38 مقبرة جماعية أخرى 

في منطقة كاساي بوسط الكونغو 
الديمقراطية ليصل العدد اإلجمالي 
إلى 80 مقبرة على األقل منذ اندالع 
تمرد بالبالد في أغسطس الماضي.

◄ أكد الجيش الفلبيني إن جنديين 
قتال بالخطأ في غارة كانت تستهدف 
متمردين إسالميين األربعاء في ثاني 
حادث من نوعه في الحملة العسكرية 

الهادفة إلى طرد المتشددين من مدينة 
ماراوي في جنوب البالد.

◄ قتلت الشرطة التركية األربعاء 
خمسة عناصر يشتبه في انتمائهم 

إلى تنظيم الدولة اإلسالمية في وسط 
البالد واعتقلت 233 مشتبها بهم في 

أنحاء مختلفة، بحسب ما أعلنته 
السلطات المحلية.

خطط فرنسية إلصالح نظام اللجوء وإقرار بالفشل في إدارة الملف

فاتورة الطالق تضع محادثات بريكست على المحك

} بروكســل - تتصـــدر الكلفـــة المالية التي 
يتعيـــن علـــى بريطانيـــا دفعها إلـــى الجانب 
األوروبي كنتيجة لبريكســـت، قائمة الخالفات 

الطويلة بين الجانبين في هذا المضمار.
ويتمسك الجانبان على الرغم من دخولهما 
فـــي مســـار المحادثـــات رســـميا بموقفهما، 
إذ تصر بروكســـل علـــى ضرورة إيفـــاء لندن 
يشـــبه  فيمـــا  كاملـــة  الماليـــة  بالتزاماتهـــا 

البريطانيون المطالب األوروبية باألحالم.
وتلقي هذه الخالفات بظاللها على مســـار 
المحادثات، وال يســـتبعد محللون أن تتعرض 
تلك المحادثات إلى انهيار تام في حال تمسك 
الطرفيـــن بمواقفهمـــا وعـــدم خفـــض ســـقف 
طلباتهما من خلل اللجوء إلى حلول توافيقة.

وينتظـــر فريـــق المفاوضيـــن األوروبيين 
المعني ببريكست موقفا رسميا من لندن بشأن 
عدة قضايا من المقرر مناقشتها خالل الجولة 

الثانية من المباحثات األسبوع المقبل.
وقال كبير المفاوضين األوروبيين ميشال 
بارنييه األربعاء إنه على الرغم من أن االتحاد 
األوروبـــي أوضـــح موقفه بصـــورة علنية، إال 
أن بريطانيـــا أخفقت في فعـــل ذلك، وذلك قبل 

خمسة أيام من لقاء الجانبين.
وأضـــاف أنه من المهـــم أن تقبل بريطانيا 
أن لديهـــا التزامات مالية عليها اإليفاء بها من 
أجل بناء عالقة جديـــدة مع االتحاد األوروبي 
إذا أرادت الخروج من االتحاد في مارس 2019.
وتســـاءل ”كيف تبني عالقة سوف تستمر 
مـــع دولة ال تثق بهـــا؟“ وأردف ”هذه ليســـت 
فدية، وليســـت فاتورة الخروج وليس انتقاما. 

ببساطة األمر متعلق بتسوية حسابات“.
وتأتي هذه التصريحات كرد مباشـــر على 
محاولـــة تنصـــل وزير الخارجيـــة البريطاني 

الثالثاء من التزامات بالده تجاه االتحاد.
 وقال وزير الخارجية بوريس جونســـون 
في تصريحـــات أثارت الكثير مـــن الجدل إنه 

بإمكان المســـؤولين في االتحاد األوروبي ”أن 
يحلموا“ بأن تدفع بالده فاتورة بريكست.

وقـــال جونســـون وهـــو من أبـــرز مؤيدي 
بريكست ”إن المبالغ التي يطالبون بها البالد 
تبدو مفرطة. وأعتقد أنه بإمكانهم أن يحلموا 

(باستالمها) وهذه عبارة أجدها مناسبة“.
ولم ينشـــر أي رقم رســـمي بشأن التسوية 
الماليـــة لتعهدات لنـــدن تجاه بروكســـل لكن 
مســـؤوال أوروبيا قال في أبريل إن المفوضية 
األوروبية قدرتها بما بين 55 و60 مليار يورو.

وتشـــمل الفاتورة خصوصا المســـاهمات 
التـــي تعهدت بها المملكة في ميزانية االتحاد 
القائمـــة  الكيانـــات  أو  المؤسســـات  وكافـــة 
بموجـــب المعاهـــدات األوروبيـــة إضافة إلى 
مســـاهمة لندن في الصناديـــق الخاصة على 
غـــرار الصنـــدوق األوروبي للتنمية، بحســـب 

المفوضية األوروبية.
وبدأت بريطانيا واالتحاد الشهر الماضي 
محادثات رســـمية حول بريكست على أساس 
التفاوض أوال حول مســـألة حقوق أكثر من 3 
ماليين مواطن من االتحاد في بريطانيا، وأكثر 

من مليون بريطاني مقيمين في أوروبا.
وتنتقـــل المفاوضات بعد تلك الخطوة إلى 
المســـائل الشـــائكة المتعلقة بفاتورة خروج 
بريطانيـــا ومســـتقبل الحـــدود بيـــن أيرلندا 
الشـــمالية وجمهورية أيرلنـــدا التي تبقى في 

الكتلة األوروبية.
ويقـــوم االتحاد عند تحقيـــق تقدم ”كاف“ 
فـــي تلـــك المســـائل بدراســـة مطالـــب لنـــدن 
بإجراء محادثات حول عالقاتها المســـتقبلية 
مع بروكســـل، بما يشـــمل جميـــع الترتيبات 

التجارية.
وتتعـــرض رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة 
تيريـــزا ماي إلـــى ضغوط داخليـــة وخارجية 
مكثفة بهدف تليين موقفها إزاء بريكســـت ما 
يثير المزيد من الشكوك حيال استراتيجيتها 
للتفاوض مع بروكســـل بعد مرور أكثر من عام 

على استالمها منصبها.
وألقت ماي الثالثاء بمناسبة الذكرى كلمة 
ناشدت خاللها المعارضة العمالية مساعدتها 
في تنفيذ سياســـاتها بعد شهر من خسارتها 

الغالبية في االنتخابات العامة.

ووسط شائعات حول خطة إلزاحتها، قالت 
ماي إن ”واقع ما أواجهه اآلن كرئيسة للوزراء 
عمـــا كان عليه قبل االنتخابات  يبدو مختلفا“ 

في الثامن من يونيو.
واستلمت ماي منصبها العام الماضي بعد 
أن استقال ســـلفها ديفيد كاميرون في أعقاب 
اســـتفتاء أثار صدمة مع تأييـــد البريطانيين 

االنسحاب من االتحاد األوروبي.
وتم اعتبار ابنة الكاهن المتقشـــفة بمثابة 
خشـــبة خالص لحزب المحافظين الذي خرج 

منقسما بمرارة من عملية االستفتاء.
لكـــن تم دفـــع حكومتهـــا باتجاه سلســـلة 
مـــن اإلحراجات واالنعطافات كمـــا أن رهانها 
بإجراء انتخابات مبكرة كانت نتائجه عكسية 

بشكل مذهل.
كمـــا تتعرض نقاط رئيســـية فـــي خطتها 
حول بريكســـت إلى انتقادات من داخل حزبها 

من أشـــخاص يريـــدون نهجـــا أكثـــر اعتداال 
خصوصـــا وأن أصواتهم أصبحت فجأة أكثر 

تأثيرا بسبب نتيجة االنتخابات.
وآخـــر الجبهات فـــي المعركة بين شـــقي 
أنصـــار بريكســـت ”قـــاس“ أو ”ناعـــم“ هـــي 
عضويـــة بريطانيـــا فـــي المنظمـــة النوويـــة 
وصالحيـــات محكمة  األوروبيـــة ”يوراتـــوم“ 

العدل األوروبية.
وحذر بعض النـــواب المحافظين من أنهم 
ســـيتمردون إذا مضت رئيســـة الـــوزراء قدما 
فـــي خطتها لالنســـحاب من ”يوراتـــوم“ بعد 
تأكيـــد األطباء أن هذا قد يعرض عالج مرضى 

السرطان للخطر.
وألمحت الحكومة إلى أن موقفها ســـيكون 
أكثر ليونة إزاء تشـــددها في إنهاء صالحيات 
أرفع محكمة في االتحاد األوروبي في بريطانيا 
ومن المتوقع ان تدور مواجهة حقيقية بعد أن 

تنشر الحكومة الخميس ”قانون اإللغاء“ الذي 
يعد حجـــر الزاوية في عضويـــة بريطانيا في 
االتحاد األوروبـــي، ويلغي قانون المجتمعات 

األوروبية.
وتنوي المعارضة بالفعل إدخال تعديالت 
على مشـــروع القانون الذي سيقر أو يعدل أو 
يلغي آالف القوانين األوروبية المطبقة حاليا 

في بريطانيا.
وقال فينس كيبل، من حزب الديمقراطيين 
األحـــرار المؤيـــد بقوة لالتحـــاد األوروبي أن 
الشـــكوك حيال انسحاب بريطانيا من االتحاد 

األوروبي تعني أن ذلك قد ال يحدث أبدا.
النـــاس  مـــن  أكبـــر  ”عـــددا  أن  وأردف 

والسياسيين، يقولون إن هذا لن يحدث“.
وصـــرح فـــي مقابلة مع تلفزيـــون ”بي بي 
ســـي“ ”بدأت أعتقد أن بريكســـت قد ال يحدث 

أبدا“.

[ إصرار أوروبي على إيفاء لندن بتعهداتها يقابله تصلب في موقف بريطانيا  [ الغموض يكتنف استراتيجية ماي لالنسحاب من االتحاد األوروبي
التســــــوية املالية النســــــحاب بريطانيا من االحتاد األوروبي، تثير املزيد من الشكوك حول 
ــــــه، ويتزامن هذا مــــــع مصاعب كبرى  ــــــات االنفصال مع متســــــك كل طرف مبطالب محادث

تواجهها رئيسة الوزراء البريطانية لكسب تأييد واسع حول استراتيجيتها لالنسحاب.

يا لها من ورطة

} باريس - تخطط السلطات الفرنسية إلجراء 
إصالحـــات على نظام اللجـــوء، وأقرت باريس 

بالفشل في إدارة هذا الملف الحساس.
وقـــال رئيـــس وزراء فرنســـا إدوار فيليب 
األربعـــاء إن بالده ســـتمضي قدما نحو ترحيل 
منهجي لطالبـــي اللجوء، بينما ســـتعمل على 
تحســـين الظـــروف لالجئيـــن وهـــؤالء الذين 

ينتظرون قرارا بشأن طلبات اللجوء.
وفـــي إعالنه عـــن مجموعـــة مـــن التدابير 
للتعامـــل مع تدفـــق الالجئين، قـــال فيليب إن 
فرنسا فشلت في التعامل مع الالجئين بالكرامة 
الواجبـــة وفي الوقت نفســـه ”ال تتخـــذ موقفا 
فعاال“ في ما يتعلق بطرد أشخاص، ليس لديهم 

الحق في البقاء في األراضي الفرنسية. وأعلن 
فيليب أن بالده ”ستستحدث بحلول عام 2019، 
7500 مكان مخصص لطالبي اللجوء وخمســـة 

آالف أخرى لالجئين“.
وقال فيليب، مســـتعرضا ”خطة تحرك“ من 
أجل الالجئين، ”ســـيتم استحداث 4 آالف مكان 
فـــي 2018“ لطالبي اللجـــوء ”و3500 في 2019“، 
إضافـــة إلـــى ”5 آالف مكان“ في الفتـــرة ذاتها 

لمساعدة الالجئين للحصول على مسكن.
وأضاف رئيس الوزراء الفرنســـي ”لســـنا 
في المســـتوى الذي يجب على فرنسا أن تكون 
فيه“ لجهة كيفية ”وضع آليات الستقبال طالبي 

اللجوء“.

وعلى خط مـــواز، أكد رئيس الحكومة نيته 
تقليـــص المدة الزمنية التي يســـتغرقها درس 

طلبات اللجوء من 14 إلى 6 أشهر.
تمييـــز  الفرنســـية  الحكومـــة  وتعتـــزم 
المهاجريـــن االقتصادييـــن عـــن أولئـــك الذين 
يبحثـــون عن ملجـــأ على األراضي الفرنســـية، 
وســـتعتمد سياســـية صارمة تجاه من ترفض 

طلبات لجوئهم.
وأوضـــح فيليـــب أنـــه ”ســـيتّم ترحيلهـــم 

تلقائيا“ فور رفض طلبهم.
ولفـــت إلى أنه ”في عـــام 2016، ومن بين 91 
ألـــف أجنبي تبين أن وضعهم غير قانوني على 
األراضي الفرنســـية، فإن 31 ألفـــا فقط اجبروا 

علـــى مغادرة األراضي الفرنســـية ولم يغادرها 
فعليا ســـوى أقل من 25 ألفا“، معتبرا أن ”هذه 

األعداد غير كافية“.
وأعلـــن فيليـــب أنه ســـيتم تعييـــن مندوب 
مشـــترك ينســـق بين الوزارات بإشراف وزارة 

الداخلية، من دون أن يحّدد موعد تعيينه.
وقال إن هذه اإلجراءات سيتضمنها مشروع 
قانون ”في ســـبتمبر 2017“ مضيفا ”أدرك جيدا 

صعوبة المسألة التي تشغلنا اليوم“.
وحذر من أن البالد تواجه ”ضغطا متزايدا 
في الهجرة، بالنظر إلى األســـباب التي تفســـر 
ذلـــك: الفقـــر ومشـــكلة المنـــاخ واالضطرابات 

السياسية في أفريقيا“.

إجراءات ألمانية لتشديد 

الخناق على المافيا
} برليــن - تعتزم احلكومة األملانية تشـــديد 
اإلجراءات ضد عصابات املجرمني واملافيا من 

خالل سن قوانني جديدة.
وقـــال وزير الداخليـــة األملاني توماس دي 
ميزيـــر األربعاء في مؤمتـــر ملكافحة املافيا مع 
نظيـــره اإليطالـــي ماركو مينيتـــي بالعاصمة 
برلـــني إنه ســـيتم االقتـــداء في ذلـــك بنموذج 
القوانني الصارمة ملكافحة املافيا في إيطاليا.

وأشـــار دي ميزيـــر إلـــى أن اجلنـــاة فـــي 
اجلرائـــم املنظمـــة أصبحوا أكثـــر احترافية، 
ويعملـــون غالبـــا عبر احلـــدود، وقـــال ”إنهم 
يقوضون الثقة، ويهدمون الهياكل ويزعزعون 

استقرار نظام الدول“.
وأضـــاف أن بعـــض العقبـــات القانونيـــة 
حالـــت حتى اآلن دون حتقيق جناح في بعض 
التحقيقات، موضحا أنه ال متكن املعاقبة على 
العضوية فـــي املافيا فقط بأملانيـــا حتى اآلن 
مثلما يحـــدث في إيطاليا، وقـــال ”أوقفنا هذا 

الوضع املؤسف“.
وتابـــع أنه متـــت إعادة صياغـــة النموذج 
القانوني للعصابـــات اإلجرامية، الفتا إلى أن 

القانون سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وشـــدد دي ميزير على ضـــرورة أن تتخذ 
أوروبـــا إجـــراء أكثـــر صرامة ضـــد اجلرائم 

املنظمة.
ودعا في هذا السياق إلى حتسني تواصل 

الشبكات بني أنظمة البيانات.

ميشال بارنييه:

هذه ليست فدية وليس 

انتقاما، ببساطة األمر 

متعلق بتسوية حسابات

} األمير تشـــارلز أمير ويلز وزوجته كاميال دوقة كورنوول في اســـتقبال ملك أســـبانيا فيليبي وزوجته الملكة ليتيثيا في كالرنس هاوس بلندن في 
اليوم األول من الزيارة وسط توترات بشأن مستقبل جبل طارق.



راكيل ميجل

} مدريــد - بعد عام واحد من اندالع الصراع 
في ســـوريا وتحولها ”بلد األرواح المحطمة“، 
عاد الصحافيان اإلسبانيان خافيير اسبينوزا 
ومونيكا ج. برييتو بالزمن إلى عام 2003، لكي 
يجترا مـــن خبرتهما على األرض ذكريات غزو 
العراق، والذي بدأت معه خطة زعزعة استقرار 
المنطقة، وزرع بذور تنظيم الدولة اإلسالمية.

عاد اســـبينوزا وبرييتو إلى تلك السنوات 
بحثا عن إجابة لمختلف األسئلة واالستفهامات 
التـــي تطرح حول ما يجـــري اليوم في منطقة 
الشرق األوســـط وامتدت شظاياه إلى مختلف 
أنحاء العالم. وضّمنا اإلجابة في كتاب يحمل 
عنـــوان ”بذور الكراهية: من غـــزو العراق إلى 
ظهور داعش“، الصادر عن دار بنغوين راندوم 

هاوس، في العاصمة اإلسبانية مدريد.
تتحـــدث برييتـــو، فـــي مقابلة مـــع وكالة 
األنبـــاء األلمانية مـــن مدريد، حـــول قراءتها 
لهـــذا الواقـــع معتبـــرة أن ”غزو العـــراق كان 
القشـــة التي قصمـــت ظهر البعيـــر، والتي لم 

يعـــد بعدها في قـــوس الصبر منـــزع بالعالم 
العربي، بعد أكثر من قرن من الخضوع للقوى 
االستعمارية، والتي قسمت المنطقة من خالل 
حـــدود عشـــوائية، متبنيـــة معاييـــر مزدوجة 
تتضمن دعم أنظمة ســـاهمت في تعطيل حركة 

النمو االجتماعي“.
وتضيـــف أنه ”بعـــد نحو قـــرن من غرس 
بـــذور الغضب والكراهية في هذه األرض، وما 
تضمنـــه من دعـــم إلجراءات وممارســـات غير 
قانونيـــة، نزع الغرب قناعه كاشـــفا عن وجهه 
القبيـــح ليعلـــن أن الغـــرض مـــن تواجده في 

المنطقة هو االستيالء على البترول“. 
ويتمثل الدليل األول على ذلك في السياسة 
التي اتبعها األميركيون، الذين تشـــدد برييتو 
على وصفهـــم بالغزاة. بعد اســـتيالئهم على 
العراق أفسحوا المجال أمام انتشار الفوضى 
والعنـــف وأهملـــوا تماما توفيـــر األمن وهي 
مســـؤولية يقـــع عبئها على كل قـــوة احتالل، 
وبـــدال من فرض حظر تجوال وأحكام طوارئ، 
أفســـحت المجال أمام أعمال الســـلب والنهب 
وأمور أخـــرى مروعة، ارتكبت بمـــا تبقى من 
سالح بين أيادي أبناء الشعب، دون أن تحرك 
ســـاكنا تجاه ذلـــك. وقد امتدت هـــذه الفظائع 
إلى نهـــب الحضارة العراقية وتراثها بصورة 

مستمرة وممنهجة.
كان صدام حسين قد أصدر قبل أيام قليلة 
من الغزو عفوا عاما عن الكثير من الســـجناء 
والمجرمين، وقد ســـاعد إطالقهم في الشوارع 

على انتشار المزيد من الفوضى والعنف، في 
بغداد وضواحيها واســـتمرت حتى آخر أيام 

سقوط النظام وما أعقب ذلك من أحداث.
إال أن أصعـــب قرار أدى إلى تدمير العراق 
بالكامـــل كان حل الجيش العراقي وتســـريح 
وحداته، ليغرق العراق في مستنقع من انعدام 
األمن واالستقرار. وكان الهدف األول هو إدانة 
حزب البعث واجتثاثه من الحياة السياسية. 
واتبـــع ذلـــك بتفجيـــر الصـــراع بين الســـنة 
والشـــيعة في العـــراق، وقد دفع الســـنة ثمنا 

باهظا لهـــذا الوضع. واتجـــه الكثير 
مـــن قيـــادات الجيـــش وقيادات 
البعـــث، وكان غالبيتهم من غير 
المتدينين وحتى علمانيين، إلى 
االنخـــراط بقوة في تنظيم الدولة 
الصحافيين  بحســـب  اإلسالمية، 

اإلسبانيين.
”كان  أنــــه  برييتــــو  وتذكــــر 
أقامها  التي  والمعتقالت  للسجون 
دور  للعــــراق،  األميركي  االحتــــالل 
محــــوري في ميالد تنظيــــم داعش، 
حيث تحولت إلــــى حاضنة لتجنيد 
عناصــــر متطرفي المســــتقبل. كانت 
تقام هناك مســــالخ تعذيب وحشــــي 

لســــجناء أدينوا بغير أدلة أو محاكمة، 
مما دفــــع الناجين منها إلــــى التفكير في أمر 

واحد فقط: االنتقام“.
اإلســــبانية  الصحافية  الكاتبــــة  وتوضح 
أنــــه ”قبل الغزو لم يكن للقاعدة أي وجود في 
العــــراق لكن بعد ذلك تلقــــى المعتقلون الذين 
تــــم تجنيدهم تدريبات علــــى األعمال القتالية 
المســــلحة، فضال عن تلقينهم عقيدة الجهاد 
والفكــــر المتطــــرف، وكان األميركيــــون على 

علــــم بذلــــك، ولكنهم غضوا الطــــرف عن فكرة 
التصدي لخطر اإلرهاب“.

ويؤكد اســــبينوزا ”لو تم وضــــع كتالوج 
يصــــور كيفية تدميــــر أمة، وخلــــق الفوضى 
وإحداث فراغ في الســــلطة، يتيح ألي جماعة 
أصولية انتهــــازه، ما كان يمكن تطبيق واحد 

بحذافيره خطوة بخطوة أفضل من ذلك“.
فــــي إجابة عن ســــؤال، هل كانــــت زعزعة 
النعــــدام  نتيجــــة  أو  متعمــــدة  االســــتقرار 
التخطيــــط، يقــــول الصحافي اإلســــباني ”أيا 
مــــا كان، هذه لم تعد مســــألة ذات 
أهمية، ألن الناتج كان كارثيا على 
وعلى  األوســــط،  الشــــرق  منطقة 
العالــــم أجمع، ال زالــــت عواقبها 
إلى  الجميــــع  تطــــال  الوخيمــــة 

اآلن“.
عقب الغزو، عمل األميركيون 
علــــى تأجيج صــــراع آخر ذي 
طابع طائفي، كان مسكوتا عنه 
تماما فــــي المجتمع العراقي 
الــــذي كان يؤمــــن بالتعددية 
شــــرارته  وانطلقت  والتنوع، 
لتصبــــح بــــؤرة الصــــراع 

الحالي في المنطقة. 
ويقــــول العراقــــي أكــــرم علــــي، مترجــــم 
العــــراق،  فــــي  اإلســــبانيين  الصحافييــــن 
ويرافقهمــــا حاليــــا فــــي مدريد ”قبــــل الغزو 
األميركــــي للعراق لــــم تكن هناك أي مشــــكلة 
بين السنة والشيعة، أو أي مشكلة ذات طابع 

طائفي بين أتباع أي طائفة وأخرى“.
وبخصوص قرب االنتصار الوشــــيك على 
داعش في العراق وسوريا، يؤكد الكاتبان أن 
”معاقل داعــــش ال تعترف بحدود على األرض، 

بل هي أيديولوجيا، ومن ثم فنحن أمام حرب 
أفكار“. في أي مكان في العالم يحدث فيه فراغ 
في السلطة وتعم الفوضى، تؤدي بالناس إلى 
الشــــعور باليأس، ســــتظهر جماعات تستغل 
هذه الظــــروف، مثلما يتكــــرر اآلن في مناطق 
أخرى في آســــيا، في إشــــارة إلــــى محاوالت 

داعش اقتحام تايالند وميانمار.
ويحذر المؤلفان من ربط الغرب بين داعش 
والدين اإلســــالمي، حيث يؤكدان أن ”أكثر من 
90 بالمئة من ضحايا داعش من المســــلمين“، 
فيما يوضح اسبينوزا أن ”الكثير من عناصر 
داعش في الوقت الراهــــن كانوا من العناصر 
اإلجرامية ســــواء لصــــوص، مهربين أو تجار 
مخدرات، ولم تكن لهم أي عالقة في شــــبابهم 

بالمعتقدات الدينية أو الزهد الديني“.
ويخلصان إلى أن السبيل الوحيد للتصدي 
لهذه األوضاع يبدأ بإقــــرار مراجعة تاريخية 
وإجبار المســــؤولين عن الغزو على دفع ثمن 
أخطائهــــم. ومــــن ثم يحذر اســــبينوزا من أنه 
”إذا كان الرئيــــس األميركــــي األســــبق جورج 
دبليــــو بوش ممثال للراية التي انضوى تحت 
لوائها داعش، أثناء الغزو، فبوســــع الرئيس 
الحالي دونالد ترامب، صب المزيد من الزيت 
على النار، بمواقفه المتطرفة. ترامب لن يكون 
ســــببا في القضاء على داعش بــــل في ظهور 

نسخ معدلة من التنظيم المتطرف“.

} جيبوتــي - غادرت ســـفن تحمـــل أفرادا من 
الجيش الصيني ميناء تشـــانجيانغ في جنوب 
الصين متجهة  نحو جيبوتي بالقرن األفريقي 
من أجـــل إقامة أول قاعدة عســـكرية لبكين في 
الخارج، حســـب مـــا نقلت وقالـــت وكالة أنباء 

الصين الجديدة (شينخوا). 
يأتي الخبر الصيني ليعيد تسليط األضواء 
علـــى جيبوتـــي، هذا البلـــد العربـــي األفريقي 
الصغير، الذي يقول عنه خبراء مركز سترافور 
لألبحـــاث األمنيـــة واإلســـتراتيجية إنه يعرف 
كيف يســـتغل موقعه اإلســـتراتيجي ويكســـب 

بفضله المال واالهتمام الدولي. 
وتســـتمد هذه القاعـــدة، التي تصر الصين 
على وصفها بأنها منشـــأة لوجستية، أهميتها 
ال فقـــط مـــن كونهـــا ســـتصبح جـــزءا آخر من 
سلســـلة اللؤلؤ الصينية التـــي تضم تحالفات 
عســـكرية بل أيضا من موقعهـــا الذي يعد مقر 
قاعدة ليمونيير، القاعدة العســـكرية األميركية 

الوحيدة الثابتة في أفريقيا.

ميناء فرنسي

أدى ازدهار التجـــارة البحرية وخاصة مع 
إنشـــاء قناة السويس في ســـنة 1869 إلى بحث 
القوى األوروبية عن قواعد إســـتراتيجية على 

طول ضفاف البحر األحمر وخليج عدن. 
وكان البريطانيـــون الموجودون في ميناء 
عدن قد شـــرعوا بحلول سنة 1939 في توسيع 
نطـــاق ممتلكاتهـــم في المنطقـــة، بينما كانت 
فرنسا أبطأ في االنضمام إلى التدافع من أجل 
حيازة األراضي، بالرغم من حصولها ســـابقا 
على امتيـــازات محدودة في خليـــج تاجورة، 
الذي تحده فـــي معظمه جيبوتي في شـــكلها 

الحالي.
وأعطت الضرورات لإلمبراطورية الفرنسية 
في الشـــرق األقصى وجنوب آســـيا (بالتحديد 
الهنـــد الصينيـــة) دفعـــا الهتمام الفرنســـيين 

بالقرن األفريقي. 
ومـــع بدايـــة حـــرب تونكيـــن (أو الحـــرب 
الصينيـــة الفرنســـية) في ســـنة 1884 ورفض 
المملكة المتحدة الســـماح للبحرية الفرنســـية 
التـــزود بالوقود في موانيها، بمـــا فيها ميناء 

عـــدن، وجـــدت فرنســـا نفســـها مجبـــرة على 
إعادة النظر في تموقعهـــا في المحيط الهندي 
األوسع، وسرعان ما أولت فرنسا اهتماما أكبر 
بكثيـــر لممتلكاتها الصغيرة في خليج تاجورة 
الشـــريان  المينـــاء  وأصبـــح  اإلســـتراتيجي. 
الحيـــوي لجيبوتـــي الواقعـــة بيـــن إريتريـــا 
وإثيوبيا والصومال، والمقابلة لشبه الجزيرة 

العربية.

التأجير الجيوإستراتيجي

فـــي ظـــل غيـــاب القـــدرة على خلـــق ثروة 
اقتصاديـــة كبيـــرة مـــن ســـكانها أو مواردها 
الطبيعية، ســـعى زعماء جيبوتي إلى التعويل 
على موقـــع البالد اإلســـتراتيجي عـــن طريق 
تأجيـــر أراضيها للجيوش األجنبية الســـاعية 

إلى إنشاء قواعد عسكرية. 
وحافـــظ الجيش الفرنســـي علـــى حضور 
شـــبه مســـتدام في المنطقة على مـــدى قرابة 
150 عامـــا. وحتـــى مع تراجع عالقات فرنســـا 
مع المســـتعمرات الســـابقة في أعقاب الحرب 
البـــاردة، ســـمح الموقع الجغرافـــي لجيبوتي 
بالحفـــاظ علـــى مكانـــة خاصـــة مـــع باريس. 
وتعكـــس هذه األهمية أن جيبوتي لم تشـــملها 
اإلجـــراءات التـــي اتخذها الرئيس الفرنســـي 
نيكوال ســـاركوزي في سنة 2008 حول تقليص 
العبء العســـكري لفرنسا في القارة األفريقية، 

بما في ذلك إغالق عدة قواعد عسكرية.
لكن على مدى الســـت عشرة سنة الماضية 
تجاوزت جيبوتي فرنســـا وفتحـــت أراضيها 
إلى قـــوى دولية أخرى، إذ تســـتأجر الواليات 
المتحـــدة منشـــأة كانت ســـابقا تابعـــة لفيلق 
فرنسي في الخارج تم تجديدها منذ الهجمات 
اإلرهابيـــة للحادي عشـــر من ســـبتمبر 2001. 
كما تملـــك اليابان وإيطاليا والصين منشـــآت 
عســـكرية فـــي جيبوتـــي، وذكـــرت تقارير أن 
المملكـــة العربية الســـعودية أمضت اتفاقيات 
تســـمح بحضورها هناك هي األخـــرى. زيادة 
على ذلك يســـتضيف هذا البلد ســـفنا من عدة 
بلدان فـــي مينائـــه التجاري ويقـــدم إمدادات 
جديـــدة وأعمـــال صيانة. وبالنســـبة إلى قادة 
جيبوتي يعـــد تأجير موقع البلد المرغوب فيه 
(وجنـــي الفوائد المالية مـــن وراء ذلك) ركيزة 
أساســـية في إستراتيجيتها الكبرى وال يرجح 

أن تتغير عند تغير القيادة.
موقعهـــا  مـــن  االســـتفادة  إلـــى  إضافـــة 
اإلســـتراتيجي، تســـتفيد جيبوتـــي أيضا من 
كونها الممر الوحيـــد تقريبا للتجارة البحرية 
لجارتهـــا إثيوبيـــا. هذا البلد الشـــرق أفريقي 

العمالق غير الســـاحلي الذي يبلغ عدد سكانه 
مئـــة مليون نســـمة ويملك اقتصـــادا مزدهرا، 
وجد نفســـه مجبـــرا على االعتمـــاد على جاره 
الصغير منذ أن خســـر محافظة إريتريا سابقا 

وموانئ البحر األحمر التابعة في سنة 1991.
وقد اســـتمر اعتماد إثيوبيا على جيبوتي 
فـــي النمو ويتعامل البلد الصغير مع قرابة 90 
بالمئة من تجـــارة جارته. وفـــي الواقع أجهد 
نمـــو إثيوبيـــا الهائل قـــدرة مينـــاء جيبوتي 
وبنيتهـــا التحتية مـــن الســـكك الحديدية في 
الســـنوات األخيـــرة، لكن في أكتوبـــر 2016 تم 
تدشـــين الخط الحديدي الرابـــط بين جيبوتي 
وأديس أبابا رسميا بعد أكثر من أربع سنوات 
من العمل. هذا الخط الممتد على مســـافة 756 
كلم أنشـــأته ومولته الصين (بتكاليف تتراوح 
بيـــن 3 و4 مليار دوالر) وبدأ في تخفيض وقت 
النقـــل لبعض الســـلع اإلثيوبيـــة. وينتظر أن 
ينخفض وقت السفر للســـلع والمسافرين في 
نهاية المطاف من يوميـــن إلى ثالثة أيام على 
طرقات مكتظة إلى 12-10 ســـاعة على الســـكك 

الحديدية.
وبعد أن تلقت جيبوتي المزيد من االهتمام 
الدولـــي في الســـنوات األخيـــرة، وخاصة من 
الصيـــن، تزايـــدت طموحاتهـــا. وعلـــى الرغم 

مـــن أهمية مراكـــز إعـــادة التزويـــد والمراكز 
اللوجيســـتية بالنســـبة إلى الصين لتوســـيع 
امتدادهـــا الدولـــي، تخطـــى الصينيون مجرد 

بناء قاعدة عسكرية في الخارج.
 

على مفترق طرق اقتصادي

 قال الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله 
في مقابلة مع مجلة جـــون أفريك في 26 مارس 
الماضي، إن الصين هي الشـــريك الوحيد على 
المدى البعيد لهذا البلد الصغير حيث استثمر 
فـــي الســـكك الحديديـــة والموانـــئ والبنـــوك 

والمناطق الصناعية وغيرها.
وفي الوقت نفســـه وجهت بلدان أخرى مثل 
فرنســـا اهتمامهـــا إلى أماكن أخـــرى أو بقيت 
مركزة أساســـا علـــى أهداف تتعلـــق بمحاربة 
اإلرهـــاب والقرصنـــة، مثل الواليـــات المتحدة 

واليابان. 
ومـــن ثم فإن قادة جيبوتي الذين يشـــرفون 
على بلـــد صغير محـــدودة موارده ســـيجدون 
أنفســـهم مجبرين على مواصلـــة العمل مع أي 
قوة (أو فـــي وضع مثالي، مجموعة من القوى) 
مســـتعدة لالســـتثمار في قطاعات متعددة من 

االقتصاد على المدى البعيد. 

وعبـــر عـــن ذلك صراحـــة وزيـــر الخارجية 
الجيبوتي محمود علي يوســـف حيـــن قال إن 
”الصين تمـــأل فراغا، ألن الـــدول التي كانت من 
مسؤوليتها تعويض هذا النقص لم تقم بذلك“. 
وأضاف أن ”األفارقـــة انتظروا طويال أن يأتي 
لمســـاعدتهم في عملية  وآخـــرون  األوروبيون 

التنمية، والصين هي من قامت بهذا العمل“.
قد يحتـــاج القادة في جيبوتي إلى التعامل 
مع منافسة تزداد شـــدة تأتي من موانئ أخرى 

في المنطقة. 
وعلى المدى الطويل سيضطر البلد الصغير 
إلى إيجاد المزيد من االستثمارات في محاولة 
منه للتمســـك بمنزلته كمركـــز إقليمي للتجارة، 
ويتطلع نحو محيطه العربي لتحصين نفســـه 
من الهـــزات، وقد كان في موقفه من االصطفاف 
ضمن الدول المقاطعـــة لقطر، من خالل قيامها 
تخفيـــض مســـتوى التمثيل الدبلوماســـى مع 
قطر، رسالة تذكير باألهمية اإلستراتيجية لهذا 
البلد العربي الذي يجب أال يســـقط من خرائط 
القوة الجديدة في المنطقة ويكون ضمن دائرة 
السياسات الدفاعية الذاتية التي بدأت تتبعها 
منـــذ أن أعلنت الســـعودية عاصفـــة الحزم في 
اليمن وصـــوال إلى قـــرار الريـــاض وأبوظبي 

والمنامة والقاهرة مقاطعة قطر.
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في 
العمق

خافيير اسبينوزا:
داعش ال يعترف بحدود على 
األرض، هي أيديولوجيا ومن 

ثم فنحن أمام حرب أفكار

جيبوتي بلد صغير تعلم كيف يكسب المال واالهتمام بفضل موقعه

ال يملكون شيئا آخر غير املوقع

[ بكين تزاحم واشنطن في عقر قاعدتها في أفريقيا  [ دعم مقاطعة قطر تذكير بأهمية هذا البلد العربي ضمن المعادالت الجديدة

[ نتائج كارثية لصراع طائفي تطال عواقبه الوخيمة الجميع

في 27 يونيو 2017 احتفلت جيبوتي بعيد اســــــتقاللها األربعني. وشهد هذا البلد األفريقي 
الصغير تغييرا عميقا منذ أن سمي أول مرة الصومال الفرنسية، ثم إقليم العفر والعيسى 
الفرنسي. وبعد استقاللها عن فرنسا عانت جيبوتي من االنقسامات اإلثنية الداخلية ومن 
وجودها في منطقة غير مســــــتقرة، لكن الســــــر وراء استمرار األهمية العاملية التي حتظى 
بها وجناحها في العقود األخيرة يكمن في موقعها االستراتيجي على مضيق باب املندب 

ووضعها بوصفها املنفذ واملخرج البحري الوحيد جلارتها النشطة إثيوبيا.

من أين انطلقت شــــــرارة تنظيم الدولة اإلســــــالمية والتي حتولت اآلن إلى العدو رقم واحد 
للحضارة العاملية؟، ســــــؤال يطرحه الصحافيان اإلسبانيان خافيير اسبينوزا ومونيكا ج. 
ــــــة: من غزو العراق إلى ظهور داعش“، الصادر  ــــــو، من خالل كتابهما ”بذور الكراهي برييت

عن دار بنغوين راندوم هاوس.

جيبوتي ستضطر إلى إيجاد املزيد 
من االســـتثمارات فـــي محاولة منها 
للتمســـك بمنزلتها كمركز إقليمي 

يحظى باهتمام عاملي واسع

◄

{قاعـــدة تهـــدف إلى مكافحة القرصنة وضمان أمن مضيق بـــاب المندب، وخصوصا ضمان أمن 
السفن الصينية التي تمر عبر هذا المضيق}.

محمود علي يوسف
وزير خارجية جيبوتي

{الواليـــات المتحدة كانت دائما تســـعى إلى القضـــاء على الرأس معولة على أن خلفه ســـيكون 
أضعف إال أن ذلك لم يكن صحيحا إذ حل بدل بن الدن والزرقاوي البغدادي األكثر خطرا}.

مايكل فلني
قائد العمليات األميركية االستخباراتية خالل حرب العراق

بذور الكراهية من غزو العراق إلى ظهور داعش
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مونيكا ج. برييتو:
المعتقالت األميركية

في العراق لعبت دورا محوريا 
في والدة تنظيم داعش



} بيروت - برز في جلســـة الحكومة اللبنانية 
خـــالف على آليـــة التعيينـــات اإلدارية بين من 
يؤيدون العمل بالصيغة التي كان قد تم االتفاق 
عليهـــا عـــام 2010 وبين من يرفضـــون العودة 
إليهـــا. وتنص آليـــة 2010 على ضـــرورة مرور 
المرّشـــحين إلى المناصب اإلدارّية الرســـمّية 
بمجلـــس الخدمـــة المدنّية وبوزارة الشـــؤون 
اإلدارّيـــة، على أن يبّت مجلس الوزراء مجتمعا 

في األسماء النهائّية ويختار واحدا منها.
وأدى الخـــالف حـــول هـــذا الملـــف إلـــى 
فـــرز الحكومة بين مـــن يؤيد اســـتمرار العمل 
بهذه الصيغـــة وبين من يرفضهـــا. وكان تيار 
المســـتقبل والوزير جبـــران باســـيل من أبرز 
رافضـــي العـــودة، في حين أصـــر كل من حزب 

القوات اللبنانية وحزب الله على اعتمادها.
تزامـــن الخـــالف الحكومـــي حـــول آليـــة 
التعيينـــات مـــع معلومـــات تفيد بنيـــة التيار 
الـــوزراء  مـــن  عـــدد  تغييـــر  الحـــر  الوطنـــي 
المحسوبين عليه في الحكومة. ورجحت بعض 
المصادر أن يكون الوزراء المعنيون باألمر هم 
وزيـــر الدفاع يعقـــوب الصراف ووزيـــر الدولة 
لشـــؤون ومكافحة الفساد نقوال تويني، ووزير 

االقتصاد رائد خوري.

خالفات حكومية بخلفيات انتخابية

يأتـــي هذا الطـــرح على خلفية االســـتعداد 
لالنتخابـــات النيابيـــة التـــي يؤكد حـــزب الله 
إصـــراره على إجرائها في الموعـــد المقرر في 
مايـــو من العـــام 2018. ويحـــرص التيار الحر 
علـــى أن تكون الوجوه التي تمثله في الحكومة 
متمتعة بحيثية شـــعبية وقـــادرة على تحقيق 
إنجازات يمكن اســـتثمارها في تفعيل حضوره 

وتحسين موقعه االنتخابي.

وتعود رغبة التيار في تغيير الوزير يعقوب 
صراف إلى ما يشـــاع من وجـــود خالفات بينه 
وبين قائد الجيش، ما من شـــأنه أن يؤثر على 
مســـار التيـــار الوطني الحر الداعـــي إلى دعم 
الجيش والذي ينظر إلى قائده بوصفه الضامن 
للحضور المسيحي في البلد والقادر على منحه 
بعدا وطنيـــا عاما، إضافة إلى الســـعي الدائم 
الســـتثمار إنجازات الجيش األمنية في سياق 

تأكيد سياسات التيار الوطني وأطروحاته.
ال يخرج موقف الحريري من اإلطار نفســـه 
حيث أن موضـــوع التعيينـــات اإلدارية والذي 
كان قد أغدق عليه المديح حين أقر عام 2010 ال 

يتناسب مع السياسة الجديدة لتيار المستقبل 
التي باتت تنظر إلى الممارســـة السياسية من 

زاوية المصالح المباشرة.
فرضت هذه السياسة خروج المستقبل من 
دائـــرة الموافقة على العمل  بآليـــة التعيينات 
التي كانت قد أقرت سابقا وتعيين عماد كريدية 
مديرا عاما ألوجيرو بغية توفير أكبر قدر ممكن 

من التوظيفات ألشخاص يدورون في فلكه.
وعمل حزب اللـــه على ضبط إيقاع الخالف 
وتكريس نفســـه حكما في الخالفات الحكومية 
إذ اعتبر الحاج حســـن أن هذه الحكومة تتخذ 
قراراتهـــا بالتوافق، معلنا رفضـــه اللجوء إلى 

التصويت على القرارات الخالفية داخلها.
ويتناغم إيقاع العمل الحكومي مع إشارات 
السيد حسن نصر الله األخيرة التي أعلن فيها 
أن إســـقاط الحكومة ممنوع، في الوقت نفســـه 
الذي أكـــد على رفضـــه تمويل سلســـلة الرتب 
والرواتب من جيوب الفقراء أي من خالل فرض 

مجموعة جديدة من الضرائب.
 ويمكن تفســـير مواقف أمين عام حزب الله 
من الحكومة ومن سلســـلة الرتب والرواتب من 
خـــالل منع طـــرح العناوين الخالفيـــة الكبرى 
داخـــل الحكومة والتي تشـــكل المصدر الفعلي 
لألزمات داخل الحكومـــة وتحويلها عمليا إلى 
ما يشـــبه حكومة تصريف أعمال شبه مشلولة 
وال يمكنهـــا اتخاذ زمام المبادرة في مقاربة أي 

من األزمات الخطيرة والجدية.
 كذلـــك يظهـــر دفاع الســـيد نصـــر الله عن 
السلســـلة بعـــد أن اســـتكمل تطويـــق الحركة 
النقابيـــة وشـــلها إثر إســـقاط النقابي العريق 
نعمـــة محفـــوظ، الـــذي كان أبـــرز المطالبيـــن 
بإقرارهـــا في انتخابـــات المجلـــس التنفيذي 
لنقابـــة معلمـــي المـــدارس الخاصـــة بعـــد أن 
تحالفـــت جل األحـــزاب الممثلة فـــي الحكومة 
ضده، ونجح على الرغـــم من ذلك في أن يحقق 
نســـبة 7.43 بالمئة من األصـــوات في وجه هذا 

التحالف السلطوي العريض.
وفي رد غير مباشـــر على تصريحات نصر 
الله حول السلســـلة أعلن رئيس االتحاد العام 
لنقابات عمال لبنان مـــارون الخولي أن عملية 
إسقاط نعمة محفوظ إنما تأتي في سياق تأمين 
الظروف المناسبة الســـتمرارية المخطط الذي 
كان نائب الرئيس السوري عبدالحليم خدام قد 
وضعـــه إبان فترة وجود الجيش الســـوري في 

لبنان بغية تطويع الحركة النقابية المستقلة.
يتراكـــم توصيـــف الخولـــي إلبعـــاد تفريغ 
الحركة النقابية من زخمها مع انتشار مخاوف 
من أن تؤدي المناخات الدولية واالتفاقات التي 
تعقدهـــا جهات دولية مع بعـــض دول المنطقة 
إلى تعويم النظام السوري على حساب لبنان.

ودخل الشأن االقتصادي على ساحة الحدث 
من خالل اإلعالن عن شروع حاكم مصرف لبنان 
في تصميم عملية هندســـة ماليـــة جديدة تبلغ 
قيمتها 4 مليارات دوالر بهدف اســـتجالب أكبر 
قـــدر ممكن مـــن ودائع المصـــارف إلى مصرف 
لبنـــان مـــا يمكنه من زيـــادة تحكمـــه بالعملية 
االقتصادية في البلد، مقابل تأمين قدر كبير من 

األرباح للمصارف.

وال تخلـــو عملية حاكم مصـــرف لبنان من 
بعد سياســـي يتمثل في توحيد موقف القيمين 
على العمل المصرفي في لبنان والمؤثرين فيه 
والذين يتوزعون على معظم القوى السياســـية 
خلـــف الرئيس ســـعد الحريـــري قبـــل زيارته 
القريبة إلى واشـــنطن والتي يتوقع أن يتصدر 
العنـــوان االقتصـــادي قائمـــة المواضيع التي 
سيتداول فيها رئيس الحكومة مع المسؤولين 
األميركييـــن. ال يمانـــع حزب الله فـــي ذلك ألنه 
يعتبر أنه يضيف على المشاكل التي فتحها في 
وجه الحريري مشكلة كبرى تتمثل في صعوبة 
الفصل بيـــن أي طرح اقتصادي وبين مســـألة 
العقوبات التي تستعد واشنطن لفرضها عليه، 
ما يعني أن الحريري سيبدو رغما عنه في هيئة 

المدافع المجاني عنه.

معضلة النزوح السوري

أعلن األمين العام لحزب الله الســـيد حسن 
نصـــر الله في خطابـــه األخير مســـاء الثالثاء 
أنهـــا المـــرة األخيرة التي ســـيتحدث فيها عن 
جرود عرســـال، الفتا من ناحيـــة أخرى إلى أنه 
لن يســـمح لتيار المستقبل بتعطيل الحلول في 
ملـــف النزوح  في ســـبيل االســـتمرار في تلقي 
المســـاعدات الدولية، منبها إلـــى أن الحكومة 
الســـورية ال تحتاج إلى أي شرعية من أطراف 

لبنانية.
وبعـــد تصريحـــات نصـــر اللـــه تـــم تنفيذ 
المرحلـــة الثانية مـــن اتفاق إعـــادة النازحين 
السوريين من عرسال إلى منطقة عسال الورد،. 
وتخضع منطقة عســـال الورد التـــي عاد إليها 
نازحو عرسال لسلطة النظام السوري وقد تمت 

بمواكبة أمنية من الجيش اللبناني.
اســـتعمل حزب اللـــه هذا المشـــهد إلثبات 
وجهـــة نظره حـــول إمكانية عـــودة الالجئين، 
واتهام المســـتقبل والقـــوات اللبنانية اللذين 

يرفضان التنســـيق مع النظام السوري بالعمل 
علـــى تعطيـــل الحلـــول الممكنة لهـــذا الملف 

العتبارات خاصة بهما.
وتقوم خطة العمل التي اعتمدها حزب الله 
على تصويـــر مواكبة الجيـــش لعملية العودة 
علـــى أنها تواصل لبناني رســـمي مـــع النظام 
السوري، ما يعني تكريس الفصل بين الجيش 
اللبنانـــي وبيـــن الحكومة وتصويـــر الجيش 
على أنه يتصرف كمؤسســـة مستقلة عن القرار 

السياسي الحكومي.
يحـــاول الحزب التســـبب في مشـــكلة بين 
الجيش وبين رئيس الحكومة ســـعد الحريري 
تســـمح لـــه بالدخول علـــى خط دعـــم الجيش 
إلضعاف الحريري، ويفعل جهوده الرامية إلى 

تكريسه كشريك في معركة جرود عرسال.
يســـتفيد الحزب من الترحيب المســـيحي 
الكبيـــر بعودة هذا العدد الضئيل من الالجئين 
إلى مناطـــق ســـيطرة النظام الســـوري لخلق 
مناخ سياســـي ضاغط يغطي علـــى التطورات 
المتســـارعة والتي لم تعد معها عملية التوأمة 
بيـــن مصالح النظام الســـوري ومصالح إيران 
تعبر بدقـــة عن واقع الحال. ففي حين يســـعى 
حـــزب الله إلـــى فرض التنســـيق مـــع النظام 
السوري بشكل رسمي على الحكومة اللبنانية، 
فإنه يفعل ذلك ليس خدمة للنظام الســـوري بل 

استجابة للمصالح اإليرانية.
ال يبـــدو أن مســـألة عـــودة النازحين تمثل 
نقطة التقاء مصالح النظام السوري وإيران ألن 
حماس حزب الله إلعادتهم عبر مدخل التنسيق 
مع النظام الســـوري لم يقابـــل بحماس مقابل 
من ناحية النظام في دمشـــق. من هنا نستنتج 
أن الحـــزب ال يرغب في حل هـــذه األزمة فعليا 
بل يبحـــث عن أفضل  توظيـــف ممكن لها دون 

السماح بوصولها إلى خواتيم سعيدة.
معظم الالجئين السوريين في لبنان هم من 
معارضي النظام الســـوري ما يعني أن عودتهم 

إلى مناطق ســـيطرة النظام مستحيلة، وأن أي 
خيـــار آخر مهما كان انتحاريا يبقى بالنســـبة 
إليهـــم أفضل من تســـليم أنفســـهم إلـــى نظام 

خبروا سطوته.
يعيـــد الحـــزب بعـــض أنصار النظـــام إلى 
النظام ويدفع في اتجاه تســـعير الحمالت ضد 
الالجئيـــن الســـوريين فـــي لبنان، وبـــث مناخ 
يقول إن العودة ممكنة وآمنة في ســـبيل تفجير 
خالفـــات بين تيار المســـتقبل والتيار الوطني 
الحـــر تصب في خدمـــة مشـــروعه الرامي إلى 
تحويل أزمة النزوح السوري التي ال تؤثر عليه 
إلى لغم تتقاذفه المكونات اللبنانية بينها، في 

حين يتفرغ هو إلدارة حروبه الخارجية.
يمكـــن من خالل هذا الواقـــع تحديد الفارق 
بيـــن منطق حـــزب اللـــه ومنطق باقـــي القوى 
السياســـية اللبنانيـــة، إذ يعمـــد الحـــزب إلى 
توظيـــف الخارج في ســـياق تفعيل مواقعه في 
الداخل، متســـببا في الوقت نفســـه في أزمات 
لكل القوى السياســـية األخرى التي تسعى إلى 
تجنب تأثيـــرات الخارج وحصر نشـــاطها في 

إطار تمكين وضعها في الداخل.

تأثير في الدعم األميركي للجيش

لعل أخطر ما أفرزتـــه هذه المرحلة يتجلى 
في أن صعود مشـــهدية موت عدد من الالجئين 
الســـوريين تحت التعذيـــب إثر عمليـــة أمنية 
للجيش في عرسال حقق لحزب الله هدفا كبيرا 
كان يسعى إليه يتمثل في التشويش على عالقة 

الجيش اللبناني بواشنطن.
تشـــير المعلومات إلى أن انتشـــار الصور 
التـــي تظهر عنف التوقيفات ضد الالجئين بعد 
عملية عرســـال والجثث التي تظهر عليها آثار 
التعذيب أدت إلى ظهور تســـاؤالت قي وســـط 
وزارة الدفاع األميركية حول اختراق حزب الله 

للجيش وعن مدى التزامه بحقوق اإلنسان.
وتؤكـــد بعض المصـــادر أن هنـــاك مناخا 
أميركيا مياال إلى إعادة النظر في المســـاعدات 
األميركية المقدمة للجيش اللبناني والتي تقدر 
بحوالي 80 مليون دوالر، كما شكل تقديم بعض 
مجموعات الضغـــط العربية واألميركية تقارير 
إلـــى وزارة الدفاع األميركيـــة توثق لما يجري 
ضد الالجئين في لبنان عامال سلبيا، قد يؤدي 
إلى لجم االندفاعة األميركية الكبيرة في اتجاه 

دعم الجيش اللبناني.
كذلـــك تبرز مطالبات في وســـط الكونغرس 
بضبط إيقاع المساعدات إلى الجيش اللبناني 
أو إدراجها في ســـياق مشـــروط وصـــوال إلى 
احتمال قطعها. وال شك أن توتير عالقة الجيش 
اللبناني بواشنطن يصب في قلب مشروع حزب 
الله إذ أنه يســـحب عن الجيش المظلة الدولية 
ويخرجه من دائرة حصرية لمشروعية محاربة 
اإلرهاب في لبنان، ويضعف قدراته ما يســـمح 
تاليا لحزب الله بإعادة توظيف منطق الجيش 
اللبناني الضعيف الذي كان رئيس الجمهورية 
ميشـــال عون قد أشـــار إليه في فترة سابقة في 

إطار التبرير لسالح حزب الله.
الجيـــش الضعيـــف هو عنوان مشـــروعية 
حزب الله، وهو المشروع الذي يمكن من خالله 
للحزب أن يعيد طرح نفســـه كقـــوة فاعلة تحل 
محل الجيش، وتنسف دوره وتعطيه مشروعية 
تسمح له بتقديم نفسه في البازار الدولي الذي 

ال يبالي بمصير لبنان.
 إذا كان بقاء األسد بات مقبوال دوليا بعد كل 
ما فعله فما الذي يمنع من شرعنة سيطرة حزب 
الله علـــى لبنان في حال كانت هذه الســـيطرة 
تتناغم مع ســـياق مصالح دولية ال تقع مصالح 
الشعوب وال مصائرها في دائرة حساباتها؟
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اللبنانـــي  الجيـــش  عالقـــة  توتـــر 
بواشـــنطن يصب في قلب مشروع 
حزب الله إذ أنه يسحب عن الجيش 

املظلة الدولية

◄

في 
العمق

{إيران أكبر مهدد للســـالم ونظامها مســـؤول عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الســـابق رفيق 
الحريري وذلك في إطار مساعيها لزعزعة استقرار المنطقة}.

جيمس ماتيس
وزير الدفاع األميركي

{لبنان لم يعد قادرا على حمل األعباء وتطرح عليه حلول ال ترقى إلى مســـتوى رفع الضغط عنه 
بما ويعرض أرضه وبنيته الرخوة للخطر}.

ملحم الرياشي
وزير اإلعالم اللبناني

الجيش الضعيف ضمان مشروعية سيطرة حزب الله على لبنان

حزب الله يحاول تفخيخ عالقة الجيش اللبناني بواشنطن

[ سجاالت حكومية بخلفيات انتخابية تغذيها أزمة الالجئين  [ تفاقم الملفات الخالفية يحول الحكومة إلى هيكل تصريف أعمال
ــــــرة األزمة في لبنان على وقــــــع اخلالفات املتصاعدة بني الفرقاء السياســــــيني  تتســــــع دائ
وتداعيات احلرب في ســــــوريا ضمن ســــــياق يصب في صالح حزب الله الذي يعمل على 
ضبط إيقاع اخلالفات ويكرس نفســــــه حكما فيها فــــــي نفس الوقت في محاولة حملاصرة 
ــــــش اللبناني وتصاعد  ــــــري خاصة بعد تصريحاته عن اجلي رئيس احلكومة ســــــعد احلري

اجلدل على خلفية الالجئني السوريني في عرسال.

شادي عالءالدين
كاتب لبناني

عودة الجئني من شرق 
لبنان إلى سوريا

} عرســال (لبنــان) - غـــادر نحـــو 300 الجئ 
ســـوري األربعاء بلدة عرســـال الحدودية في 
شرق لبنان إلى الداخل السوري، وفق مصدر 

أمني لبناني.
وقـــال المصـــدر األمني، فـــي تصريحات 
نقلتها وكالة األنباء الفرنســـية، إن ”مجموعة 
تضـــم بين 250 و300 شـــخص مـــن النازحين 
الســـوريين خرجت على دفعتين من مخيمات 
عرســـال إلى بلدة عســـال الـــورد“، موضحا 
أنهـــا تضم في عدادها ”مدنييـــن ومقاتلين“. 
وأوضـــح مصـــدر ميداني في حـــزب الله أن 
عمليـــة المغـــادرة ”أتت بعـــد مفاوضات بين 

حزب الله ومقاتلين داخل المخيم“.
وشاهد مراسل الوكالة الفرنسية نحو 24 
عربة تضم سيارات وشاحنات بيك اب، سلكت 
طريق جرود عرســـال حتى الحـــدود بمرافقة 
مشـــددة من الجيـــش اللبنانـــي واألمن العام 
الذي تولـــى التدقيق في هويـــات النازحين. 
وتبعد عرســـال عن عســـال الـــورد في منطقة 

القلمون السورية نحو أربعين كيلومترا.
وهذه الدفعـــة الثانية التـــي تغادر خالل 
شهر. ولم تشـــارك المفوضية العليا لشؤون 
النازحيـــن في بيروت وكذلـــك الهالل األحمر 
العربي الســـوري في العمليـــة، وفق ما أكدت 

 ترحيل أم عودة مصادر الطرفين.



} عالوة على ما تثيره عبارة ”وما يسمى 
باإلرهاب“ من استغراب واستهجان وهي 
تخرج من فم معظم خادمي عائلة آل ثاني 

اإلسالميني في قناة اجلزيرة القطرية، فهي 
تشير إشارة واضحة إلى األيديولوجية 
اإلسالموية التي تتمترس خلفها القناة 

الدعائية القطرية.
فما معنى عدم تسمية اإلرهابيني 

بأسمائهم احلقيقية؟ هل يعتبرهم صحافيو 
وصحافيات القناة من املجاهدين اإلسالميني 

الذين يذودون عن حمى العرب واملسلمني 
املظلومني؟

ما معنى تلك النبرة املتعاطفة مع حماس 
األصولية في غزة، والعداء املكشوف للسلطة 

الفلسطينية في رام الله؟ 
ما معنى أن يكون أغلب ضيوف القناة 

التي تّدعي في شعارها عرض ”الرأي 
والرأي اآلخر“ من جماعة اإلخوان املسلمني 

ومن املتعاطفني معهم، وحينما توجه 
دعوة ملفكر أو ناشط أو سياسي غير ملوث 
بالفكر اإلخواني ويحاربه، فإن الهدف ليس 

البحث عن الرأي اآلخر والتعددية، وإمنا 
هو دائما من أجل ضرب الفكر الذي يحمله 
هذا الشخص وتشويهه من خالل سيناريو 

األسئلة االستفزازية والبكاء، بخبث 
اإلخوان، عن غياب الدميقراطية في البلدان 
العلمانيني،  العربية حتت حكم ”أصدقائه“ 

كما يلمزون ويهمزون.
ولكن إذا ما عرف السبب بطل العجب، 
فماذا ميكن أن تقدم قناة فضائية أسست 
أصال خلدمة حكم متسلط ال أساس فكريا 

وال استراتيجيا له غير كومة من أحالم 
جماعة اإلخوان املسلمني وشعار الدولة 

اإلسالمية وتطبيق ما يسمى ”شريعة“ في 
عرف املتعصبني واملتأسلمني واالنتهازيني 

واإلرهابيني؟
كيف ال يحدث االرتباك في أذهان 
املشتغلني بها حينما يجدون أنفسهم 
مجبرين على تضخيم دور قطر مبا ال 

يتناسب مع حجمها؟

قناة اجلزيرة ال تخفي اجتاهها 
اإلرهابي، أو باألحرى ليس للمشرفني عليها 

ذكاء التظاهر باحلياد واملوضوعية وحتى 
بحسن األخالق. 

وإال كيف يسمحون ألنفسهم بإجراء 
استفتاء يطرحون فيه سؤاال ينم عن توجه 

إرهابي مفضوح أال وهو ”هل تؤيد هجمات 
القاعدة في اجلزائر؟“ على أن تتم اإلجابة 
بنعم أو ال، ثم تنشر نتائج مفبركة مؤيدة 

للهجمات اإلرهابية.
وعلى الرغم من إجبارها على االعتذار 

وسحـب االستفتاء من موقعها وبالتالي 
وضع حد نهـائي ألملها في فتـح مكتب 

لها في اجلـزائر، فإنها لم تستفـد من هـذا 
الدرس، إذ الطبع يغلب التطّبع، حيث 

واصلت عملها كبوق لتنظيم القـاعدة، ثم 
لتنظيم داعش ولتنظيم أبومحمد اجلوالني، 

حيث ادعت القناة في استفتاء آخر نشرته 
على موقعها أن ٨١ باملئـة من جملة الـ٣٨٠٠٠ 

الذين صوتوا أجابوا بنعم عن سؤالها 
املنفر: هل تؤيد أم ال غزوات تنظيم داعش 

في املناطق السورية والعراقية؟
وإلى اليوم مازال بعض ضيوفها 

املتشبعني بالفكر اإلسالموي يكنون في 
برامجها احتراما كبيرا لزعيم اإلرهاب 

العاملي أسامة بن الدن ويطلقون عليه صفة 
الشيخ باملعنى التبجيلي.

وليس هذا غريبا إذا ما صدقنا التحقيق 
الذي نشرته جريدة نيويورك تاميز األميركية 

غداة جرمية احلادي عشر من سبتمبر 
عام ٢٠٠١ عندما تخبرنا بأن مقر اجلزيرة 
كان مزينا بصور أسامة بن الدن احتفاال 

باألعمال اإلرهابية التي ارتكبها في أميركا 
في ذلك اليوم املشؤوم.

ولكن ما يثير الشفقة أحيانا، والضحك 
أحيانا أخرى، هو مشاهدة صحافيي 

وصحافيات قناة اجلزيرة وهم يتحدثون عن 
تراجع حقوق اإلنسان وانعدام الدميقراطية 
وتزوير االنتخابات في هذا البلد العربي أو 
ذاك، وكأنهم ينعمون في جنة الدميقراطية 

واحترام حقوق اإلنسان واالقتراع احلر في 
اختيار احلكام في قطر.

متى تكف الجزيرة 

عن مساندة اإلرهاب؟

حميد زناز
كاتب جزائري
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} يجمع النائب محمود املشهداني وهو 
رئيس سابق للبرملان العراقي (٢٠٠٦- 

٢٠٠٩) عددا من السياسيني املغمورين، 
ونوابا ووزراء سابقني وحاليني، كثير 

منهم أعضاء في منظومة ”ســنة املالكي“ 
وآخرون يصطفون مع إيران، ليشكل منهم، 
محورا سياسيا جديدا، يتحالف مع احلزب 

اإلسالمي، بهدف احتواء إرادة السنة العرب 
في العراق، وتذويب حقوقهم السياسية 
واالجتماعية، واالستمرار في تهميشهم 

واجتثاثهم.
وفي مذكرته اخلطية إلى رئيس مجلس 

النواب سليم اجلبوري، يدعو املشهداني 
إلى عقد ما يسميه بـ“مؤمتر بغداد الوطني 

املوحد“ بحيث يتفق اإلثنان على وضع 
جدول ألعماله وحتديد أسماء املدعوين إليه، 
واختيار موعد جديد لعقده بدال من منتصف 
الشهر احلالي، كما تقرر سابقا، واملعلومات 

تفيد بأن اجلبوري وحزبه اإلسالمي 
يحبذان مقترحات املشهداني التي تضمن 
سيطرة اإلسالميني على املؤمتر، وقيادته 
وفق أجندات تتعارض مع مصالح السنة 
العرب الذين يقفون بالضد من اجلماعات 

احلزبية اإلسالمية بشقيها الشيعي والسني، 
واملضحك في مذكرة املشهداني أنه يتمنى 

على اجلبوري أن يكون شعار املؤمتر املشترك 
املرتقب ”ال لدولة املكونات“ متناسيا أنه 

واحلزب اإلسالمي، كانا من املشاركني األوائل 
في تكريس نظام احملاصصات، وابتدعا 

مفردة ”املكون السني“ تقليدا للمكون 
الشيعي، الذي كانت األحزاب الشيعية قد 

تداولته، وسخرته خلدمة أغراضها.
ولو كان املشهداني وجماعته يؤمنون 
حقا بهذا الشعار، لطرحوه على التحالف 
الوطني (الشيعي) وهم على صالت طيبة 

بأقطابه، ألن التحالف هو من ميسك مبقاليد 
السلطة ويرسم سياسات احلكومة احلالية، 
ويهيمن على البرملان، ال أن يطالب مؤمترا 

باهتا ومستضعفا، ال حول له وال قوة وفاشال 
مسبقا.

وواضح أن محمود املشهداني وهو أحد 
املدعوين إلى مؤمتر مجموعة الـ٧٠ املقرر 

عقده في بغداد، منتصف الشهر احلالي، ال 
يريد أن يشارك في املؤمتر كعضو بسيط 

رشحه السفير املتقاعد سعد احلياني، وهو 
الترشيح الذي أثار تساؤالت عن سر العالقة 

بني دبلوماسي سابق يشاع أنه ليبرالي 
وعلماني، وبني نائب إسالمي، وإمنا كل 

هم املشهداني أن يحضر املؤمتر على رأس 
كتلة بدأ في بلورتها، عرف من بني أعضائها 

النواب مشعان اجلبوري وشعالن الكرمي 
وسعدون الدليمي وعبدالرحمن اللويزي 

وأحمد كيارة اجلبوري وعبدالرحيم الشمري، 
واملستشار العشائري أنور ندا، وجميعهم 
معروفون بأنهم من ”سنة املالكي“، يضاف 

إليهم عدد من النواب السابقني، منهم 
حسني الفلوجي ومحمد سلمان الطائي، 

وهما من ساعد املشهداني في صياغة ورقة 
للمصاحلة، مقابل ورقة مماثلة قدمها رئيس 

التحالف الشيعي عمار احلكيم، وقد تعهد 
بتمويل هذه الكتلة والصرف على أنشطتها، 
وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، الذي حصر 
عقود ومقاوالت وزارته بقادة عصائب قيس 

اخلزعلي، ويشاطره في التمويل أيضا 
رئيس ديوان الوقف السني لطيف هميم، 

وقد وصلت فضائح تالعبه بأموال الوقف 
إلى احملاكم والبرملان، وباتت حديث الشارع 

العراقي.
ومشكلة محمود املشهداني، أنه يبحث عن 

زعامة بأي وسيلة، دون أن يدرك أن للزعامة 

مواصفات ال تتوفر في شخصيته القلقة التي 
تنّقل بها من احلركة اإلسالمية، إلى ممارسة 

العمل السياسي والتعاون مع االحتالل، 
واختياره عضوا في نادي الرئاسات الثالث 

مع جالل طالباني ونوري املالكي، وهو 
واحد من وعاظ ”فقه الهزمية“ وشارك قادة 
اإلخوان املسلمني واحلزب اإلسالمي أمثال 

محسن عبداحلميد وإياد السامرائي وسليم 
اجلبوري ورشيد العزاوي في الترويج لهذا 
الفقه املتخاذل، الذي دعا السنة العرب إلى 

االعتراف علنا بهزميتهم أمام الشيعة، بل إن 
الليبراليني والعلمانيني العراقيني، لم يسلموا 

من لسان محمود، الذي دعاهم إلى اإلقرار 
بخسارتهم أمام اإلسالم السياسي، املنتصر 

عليهم حسب رأيه، باالحتالل أو بغيره، املهم 
أنه يحكم.

واملشهداني وهذا ليس انتقاصا من 
شخصيته، رجل بسيط ومحدود الفكر 
ومنفلت اللسان، وثقافته تقتصر على 

األدبيات الدينية التي أعاقته عن تطوير 
مهنته األصلية كطبيب عسكري، وقد ساعدته 
سنوات مالحقته واعتقاله في العهد السابق 

كـ“سلفي“، في تقدمي أوراق اعتماده الحتراف 
العمل السياسي والتعاون مع االحتالل، 

وتنصيبه رئيسا ملجلس النواب في أول دورة 
له عام ٢٠٠٦.

ويعاني املشهداني ومن معه من عقدة 
حزب البعث واحلركات القومية، التي ينتظم 

اجلمهور السني العربي في العراق حتت 
راياتها، وهذا اجلمهور نفسه هو من أسقط 
املشهداني في انتخابات عام ٢٠١٠ عقوبة له، 

بسبب مواقفه املعادية للسنة العرب طيلة 
سنوات رئاسته للبرملان، وأيضا الستيالئه 
على مجمع سكني يعود إلى ورثة الرئيس 

الراحل أحمد حسن البكر يقع إلى جوار 
اجلسر املعلق ببغداد، مما اضطر الورثة إلى 
بيعه حتت ظروف قاهرة بثمن بخس، فرضه 
أحمد نوري املالكي الذي باعه هو اآلخر إلى 

األمانة العامة ملجلس الوزراء عندما كان 
والده رئيسا للحكومة بأضعاف أضعاف 

سعر شرائه، ولوال األصوات العالية التي 
حصل عليها إياد عالوي في انتخابات ٢٠١٤، 
ملا حصل محمود على مقعده النيابي احلالي، 

الذي جاء إليه، بأصوات عالوي املتراكمة، 
وقد توزعت على مرشحي كتلته املتأخرين 

ومنهم املشهداني.
احلرب مستمرة على السنة العرب منذ 
االحتالل األميركي للعراق في أبريل ٢٠٠٣، 

ولكنها بدأت تأخذ مسـارات جديـدة في 
الفترة األخيرة، تتمثل في احتاد جماعات 

محسوبة على السنة ظلما وبهتانا، من 
إخوان وحزب إسالمي وشلل املشهداني 

ومهدي الصميدعي ولطيف هميم وخالد املال، 
وســنة املالكي، مهمتها اآلن افتعال معارك 

جانبية في الوسط السني بالتنسيق مع 
األحزاب وامليليشيات الشيعية، والتحريض 

على الشخصيات والقيادات السنية التي 
نكل بها نوري املالكي، ومنعها من اإلسهام 
في خدمة بيئتها، وإعاقة عودة املاليني من 

النازحني السنة إلى ديارهم، وتخويف الدول 
العربية واخلليجية من املساهمة في إعمار 

احملافظات السنية املنكوبة، وتهيئة األجواء 
أمام فصائل احلشد للتحكم فيها، كما يحصل 

حاليا في ديالى وصالح الدين وجنوب 
األنبار وشرقها، وغربي املوصل، والبقية 

تأتي تباعا.

وعاظ فقه الهزيمة وتدمير مستقبل السنة بالعراق

{دعم قطر للتنظيمات اإلرهابية يشير إلى أنها خرجت تماما عن اإلجماع العربي، العقوبات التي 

قامت بها الدول الداعية لوقف تمويل اإلرهاب هي أقل ما يمكن عمله تجاهها}.

محمد إسماعيل
عضو مجلس النواب املصري

{نهايـــة تنظيـــم داعـــش العســـكرية تتطلب منـــا الكثير من الشـــجاعة والصبـــر للحفاظ على 

المكتسبات المتحققة بتحصين الوحدة الوطنية وتدوير عجلة البناء واإلعمار والتنمية}.

إياد عالوي
نائب رئيس جمهورية العراق

} لم يكن أحد يتوقع أن دولة قطر ستقبل 
بتنفيذ املطالب الثالثة عشر التي تقدمت بها 

السعودية واإلمارات والبحرين ومصر.
تلك املطالب وإن لم تكن جديدة، فإنها 
أكبر من قدرة قطر الواقعية على تنفيذها.

فدولة الغاز التي تضخم شعورها 
بالعظمة في ظل جناحاتها املتالحقة في 
مجاالت لم يكن أحد يتوقع أنها ستدخل 

إليها، ال لشيء إال ألنها دولة مترفة وصغيرة 
ال حمل لها مبشكالت سياسية معقدة، كانت 
قد أعدت العدة النفصالها عن العالم العربي.

كان واضحا للدول األربع أن سقف 
مطالبها مهما انخفض فإنه لن يكون مناسبا 
للدوحة التي قررت املضي منفردة في طريقها 
الشائك. وهي طريق انفتحت من خاللها على 
دولتني هما األخطر على مستوى مشروعيهما 
الدينيني؛ إيران اخلمينية وتركيا األردوغانية.
هل كانت قطر حتلم بإقامة مشروع ديني 

ثالث، يكون العالم العربي مساحته؟
قطر التي لم تدفع عن نفسها تهمة 

مساندة ورعاية ومتويل وحماية جماعة 
اإلخوان املسلمني ال جتد سبيال للخروج من 

أزمتها عبر التفاوض. فاإلخوان ال يفاوضون 
أحدا. فكيف بهم وقد فتحت أمامهم دولة 

خزائن ذهبها؟
مأزق قطر يكمن في أنها لو رغبت في 
التفاوض، فإنها ستتفاوض باسم جماعة 
اإلخوان املسلمني. وهو ما ال يرضي دول 

املقاطعة وال أي دولة حتترم نفسها وتتقيد 
بالقوانني الدولية.

حني كان اإلخوان يرتكبون جرائمهم في 
حق مصر وشعبها، كانت قطر قد وظفت 

قناتها الفضائية (اجلزيرة) في الدفاع عنهم. 
كان هناك بث مباشر من ميدان رابعة في 
القاهرة، بل إن أحد مذيعي القناة كان قد 

اعتلى إحدى منصات ذلك امليدان محرضا 
على التمرد.

لم يكن يليق بقطر باعتبارها دولة أن 
تقوم بذلك.

من السذاجة تخيل أن دول املقاطعة 
لم تستعمل املمرات الدبلوماسية إليصال 
صوتها إلى الدوحة. في العالقات البينية 
اخلليجية هناك نوع من التعامل العائلي 

الذي ينطوي على الكثير من الدفء 
والطمأنينة والثقة.

في ضوء ذلك فإن ما نعرفه من أسرار 
املسألة القطرية هو أقل من واحد باملئة، أما 

البقية فإنه في عهدة سياسيي الطرفني. وهو 
ما يعني أن إعالن القطيعة ما كان ليقع لوال 
يأس الدول األربع من إمكانية أن حتيد قطر 

عن طريقها االنتحاري.
كان من املمكن أن تكون قطر بشغبها ولدا 
شقيا. لكن بشرط أن يكون ذلك الشغب بريئا. 
لكن ما لدى دول املقاطعة من وثائق أمنية في 
إمكانه أن يثبت أنها كانت تخطط لهدم املعبد 

وقتل من فيه.
لم تكن قطر لألسف دولة مساملة لكي يتم 

تنبيهها إلى ما ترتكبه من أخطاء.
أنا على يقـني من أن حوارا استغرق 
ثـالث سنوات بني الدول املقاطعة وبني 

قطر كان شاقا ومضنيا لم يؤد إلى نتيجة 
ُتذكر. كانت قطر، مثلما هي اليوم، مصرة 
على أن من حقها أن تغرد خارج السرب. 

ولكن األمر ال يتعلق بالتغريد وحده. هناك 
سلوك عدواني وجد في اجلماعات اإلرهابية 

املسلحة أداة له لتهديد أمن واستقرار املنطقة 
برمتها.

وكما يبدو فإن الدول العربية قد وصلت 
من خالل ماراثون الثالث سنوات إلى حقيقة 

أن قطر لن تنظر إلى تلك املسألة امللتبسة 
بطريقة جادة، إال إذا ُوضعت في موقع 

املساءلة العلنية.
وقد ال يكون مفاجئا ألحد أن قطر كانت 

تنتظر حلظة اليأس تلك لتعلن على املأل 
قطيعتها مع العالم العربي. وهي قطيعة لم 
تستشر القيادة القطرية شعبها فيها وهو 

أكبر املتضررين.
لقد فوجئ القطريون العاديون بالقطيعة. 

من حقهم أن يشعروا بالغنب والظلم بسبب 
العزل والتهميش واالستبعاد. هم مصدومون 

مثلما ُصدمت قيادتهم لكن ألسباب مختلفة. 
فالقيادة القطرية مصدومة ألن عليها أن 

تدفع اليوم ثمن مغامراتها في رهانها على 
اجلماعات املسلحة لتغيير العالم العربي 

بقوة السالح وبالعنف املجاني.
أما القطريون وهم األكثر حاجة إلى 

محيطهم الطبيعي، خليجيا وعربيا، فإن 
دائرة معاناتهم ستتسع وباألخص على 

املستوى النفسي. وهو ما لم يكن يتمناه 
أحد لهم.

المغامرة القطرية وقد انتهت إلى العزلة

ما معنى عدم تسمية اإلرهابيين 

بأسمائهم الحقيقية؟ هل يعتبرهم 

صحافيو وصحافيات القناة من 

المجاهدين اإلسالميين الذين 

يذودون عن حمى العرب والمسلمين 

المظلومين

مأزق قطر يكمن في أنها لو رغبت 

في التفاوض، فإنها ستتفاوض 

باسم جماعة اإلخوان المسلمين. 

وهو ما ال يرضي دول المقاطعة 

وال أي دولة تحترم نفسها وتتقيد 

بالقوانين الدولية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هارون محمد
كاتب عراقي

الحرب مستمرة على السنة العرب منذ 

االحتالل األميركي للعراق في أبريل 

2003، ولكنها بدأت تأخذ مسارات 

جديدة في الفترة األخيرة، تتمثل في 

اتحاد جماعات محسوبة على السنة 

ظلما وبهتانا مهمتها افتعال معارك 

جانبية في الوسط السني
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آراء

} التعصب األعمى، ماذا ينتج لنا ولعاملنا 
غير هذا اإلرهاب املطلق الذي من املستحيل 

إعادته إلى مدارج العقل والتفكر والتأمل؟ 
خاصة إذا ارتبط بالتقديس والعصمة من 
اخلطأ رغم أنه لم يعد جزءا من مخيلة أو 

رؤى أو مشروع في طور التنظير، إمنا حتول 
إلى ممارسات من الرعب واملوت واجلرائم 

الكبرى واإلبادات بحق التجمعات اإلنسانية.
داعش في الواجهة مثال على انغالق 

وسبات وتخدير وانقياد خلف عنف مركزي 
يرفض أي تبادل معرفي أو توجه نحو 
احلقائق ومتغيرات البحوث والعلوم 

وما كشفته البشرية عبر رحلتها من زيف 
األكاذيب التاريخية، وفي مقدمتها مثال 

القول مبركزية األرض ثم تقبل فكرة كرويتها 
ودورانها أو رحلتها حول الشمس وحول 

محورها، كم من األعوام استغرقت تلك 
البديهيات لتنتمي إلى املقبول واملعقول 
وتختفي من عالم اجلدل واألساطير؟

القوة تفرض سلطتها لُتشيد من تعصبها 
وحماقاتها قوة مقدسة الرتباطها برجل دين 

أو نزعة مذهبية وطائفية، ومثالنا احلشد 
الشعبي في العراق الذي يعلن عن تبعيته 

للحرس الثوري اإليراني بفخر واعتزاز 
وتقديس رغم أنه ارتكب االنتهاكات بحق 
املدن املستباحة من داعش وأطبق عليها 

تنكيال وحصارا ومهانة وخطفا وتعذيبا. 
اإلرهاب هل سيستمر طويال إلى أن يكمل 
مشواره في خدمة مقدساته وتعصبه دون 
االلتفات إلى جتارب األجيال املتعاقبة وما 

مرت به من حروب وأزمات ومآس لم تتوقف 
إال باخلسائر اجلسيمة والندم ألعوام طويلة 

أو لقرون.
األمر ال يقتصر على املجموعات 

وامليليشيات املتطرفة املسلحة التي استغلت 
حالة الفراغ األمني بعد ٢٠٠٣ في العراق 

لتنفذ أجنداتها الفردية كزعماء أو مجاميع 
مذهبية حتركها األحزاب السياسية املفروضة 

على الشعب العراقي، بحكم عملية سياسية 

مرتهنة متاما لنظام الولي الفقيه اإليراني 
وبإرادة اإلدارة األميركية للرئيس باراك 

أوباما الذي قايض مستقبل العراق واملنطقة 
باتفاق البرنامج النووي اإليراني مع دول 

.٥+١
الواقع تعدى إلى جرد حساب بأثر رجعي 

ملا تورطت فيه إيران بعد ثورتها عام ١٩٧٩ 
بصادراتها كدولة أولى راعية لإلرهاب في 

العالم، وما التقت عليه أهدافها مع سياسات 
دول مماثلة، تختلف في األيديولوجيات لكنها 

تلتقي على إثارة الفوضى ودعم اإلرهاب 
وخلق بؤر التوتر وصناعة املناطق الرخوة 

القابلة للمداخالت وتصعيد األزمات، كما هو 
حاصل في التحالف بني أنظمة احلكم في 

إيران وكوريا الشمالية وسوريا.
هذه األنظمة تلتقي كثيرا في طباعها 

ومناهجها وأساليب إدارة احلكم فيها 
وقمعها واضطهادها لشعوبها وفي جتاربها 
أيضا، نستطيع تلمس أوجه التشابه في نوع 

األداء واخلطوات، ألن بعض مفاصل سيرة 
التطبيق جاهزة فكرا وجتربة كما في جتربة 

كوريا الشمالية وشواهدها في سوريا قبل 
ثورة الشعب السوري في ٢٠١١ وما بعدها.

اآلالف من اخلبراء في مجاالت األمن 
واالتصاالت وسالح الصواريخ من كوريا 

الشمالية في خدمة النظام السوري احلاكم، 
كتائب من قوات املغاوير وهي من قوات 
النخبة املسماة بـ“تشوليما“، أما الزعيم 

الكوري كيم جونغ أون وهو حفيد الزعيم 
املؤسس كيم أيل سونغ، فال يخفي دعمه 

للنظام حتى أنه يقول إنها حربنا في سوريا 
وإنه قطعا لن يسمح بهزمية احلاكم السوري. 
في صيف ٢٠١٥ عبر النظام احلاكم في سوريا 
عن امتنانه للدور الذي لعبته كوريا الشمالية 
في قمع فصائل الثورة املسلحة وذلك بافتتاح 
شارع وحديقة وساحة في دمشق تكرميا لكيم 

أيل سونغ.
مع إيران التعاون بني البلدين يأخذ 

مديات أبعد تتعلق بالسالح النووي 
والصواريخ الباليستية. في املجال النووي 
هناك املئات من الفنيني والتقنيني الكوريني 

يعملون في املنشآت النووية، وكوريا 
الشمالية هي التي جهزت املفاعل النووي 

اإليراني مبا يحتاجه من أجهزة وأدوات 
ومواد، وهو ما فعلته مع سوريا سريا في 
بناء مفاعلها النووي، ونحن في العراق ال 

ننسى اإلمدادات العسكرية التي شملت كافة 
أنواع األسلحة إلى إيران في سنوات احلرب 

ضد العراق والتي أطالت من أمدها.
رحلة كوريا الشمالية في إنتاج األسلحة 

النووية متخضت عن ٥ جتارب والسادسة 
في الطريق وهي مثار قلق دولي ارتقى إلى 
التهديد األميركي من إدارة الرئيس دونالد 

ترامب بتحريك حاملة طائرات وبوارج 
حربية مع سرب طائرات انتقل إلى قاعدة 
في اليابان، تزامن ذلك مع إطالق جتارب 

لصواريخ باليستية تسعى كوريا الشمالية 
لزيادة مداها لتصل حتديدا إلى األراضي 

األميركية، رغم أن بعض التجارب كانت 
فاشلة لكن التجربة األخيرة في يوم ٤ يوليو 

وهو يوم االستقالل األميركي أرادت منها 
بيونغ يانغ حتدي التحذيرات األميركية 

بإعالنها عن مديات يبدو أنها غير دقيقة 
وتوخت منها الترويج لنجاح صاروخها 
الباليستي العابر للقارات، أي باملديات 

طويلة املسافات واالرتفاعات.
روسيا من جانبها أبلغت مجلس األمن 
أن الصاروخ الباليستي كان من الصواريخ 

متوسطة املدى في إشارة تطمني إلى الواليات 
املتحدة متهيدا لتمرير مبادرة روسية صينية 

لتخفيف التوتر في شمال شرق آسيا، وذلك 
بتعليق التجارب الصاروخية بالتزامن مع 

إلغاء املناورات العسكرية املشتركة بني 
أميركا وكوريا اجلنوبية.

أال يذكرنا فشل الصواريخ الباليستية 
لكوريا الشمالية، وتصويب روسيا ملدياتها، 

بتجارب الصواريخ الباليستية اإليرانية 
داخل إيران والصور املفبركة لعملية إطالق 

سابقة؟ وكذلك ما أطلقته من صواريخ مؤخرا 
باجتاه مدينة دير الزور السورية والتي أكدت 

مصادر الرصد اجلوي سقوط عدد منها في 
أماكن مختلفة بعيدا عن أهدافها؟ أال يعني 

ذلك تقاربا علميا وجتريبيا مع ما وصل إليه 
املشروع الكوري الشمالي إلنتاج الصواريخ؟

ملاذا ال تتسع الرؤية إلى التجارب النووية 
وترسانة أسلحتها على قلة عددها في كوريا 

الشمالية؟ ماذا لو كان اخلزين ثنائي امللكية 
بني كوريا وإيران وإن اختلفت األرض؟ وهل 

باإلمكان نقل اخلبرات والتقنيات إلعادة 
تصنيع السالح النووي اإليراني بأسرع 

مما تتوقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ 
للتذكير فقط إن أميركا في عهد الرئيس 

األسبق جيمي كارتر توصلت إلى اتفاق مع 
كوريا الشمالية مشابه ملا حصل مع النظام 

اإليراني في عهد الرئيس باراك أوباما؛ ومع 
تقلب األحوال بني تفاهم وتعاون ثم تهديدات 

متكررة مت صنع وجتريب السالح النووي 
في نهاية الشوط. إيران في ذات السياق وفي 

اللحظة احلاسمة، حلظة االمتالك ستتمرد 
وتعلن انسحابها كما فعلت كوريا الشمالية 
من معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية.
املناورة وااللتفاف سياسة مشتركة بني 

أنظمة إيران وكوريا الشمالية وسوريا، 
فاألسلحة وتنوعها في خدمة األنظمة وضد 

شعوبها أوال وحلماية األيديولوجيا بتعصب 
أعمى بكل املقاييس، حتيط بهم األكاذيب 

والتفريط متاما بحياة الناس ورغبتهم في 
التقدم والرخاء، ويكفينا أن نتطلع إلى عمق 
الفروقات بني الكوريتني لنتبني مدى العناد 

واإلصرار على حماقة عزل الشعوب عن 
العالم في زمن االنفتاح وثورة املعلومات 

واحلريات واالتصال والتجارة الدولية 
والتجارة احلرة بني الدول.

روسيا تلعب ذات الدور في سوريا مع 
كوريا الشمالية بترسيم عالقاتها مع الواليات 

املتحدة بالتفاهمات حول مناطق تخفيف 
التوتر، وإجبار اآلخرين على االعتراف بها 
كدولة محورية للضغط على الدول املعنية. 

سياسة وجدت لها موطئ قدم في هامش لقاء 
القمة بني الرئيس األميركي دونالد ترامب 
والرئيس الروسي فالدميير بوتني في ما 
يتعلق بسوريا. أما كوريا الشمالية فرغم 

ما صدر من زعيمها من كلمات وما رد عليه 
ترامب في وارسو قبل انعقاد قمة مجموعة 

العشرين إال أنها كانت إشارات مفزعة للعالم 
برمته. أكثر من دولة ترى في الصني وروسيا 

دول ضغط على كوريا الشمالية؛ العالم 
سيتفرغ ملكافحة كل أنواع اإلرهاب ومصادره 

وأنظمته.

كوريا الشمالية وإيران.. ثنائية تصعيد التوتر

في تسفير التونسيين إلى {بؤر التوتر} ومالبسات البحث فيه

{كان يتم تجنيد شبابنا المسفر إلى ليبيا في 3 معسكرات، ليقع توزيعهم إما إلى جبهة النصرة 

أو إلى القاعدة أو إلى تونس للعودة إليها وهم حاملون للسالح}.

ليلى الشتاوي
عضو مجلس نواب الشعب في تونس

{النظام اإليراني هو التهديد األكبر لالســـتقرار في الشرق األوسط، هذا النظام يعمل كحركة 

ثورية، فال عالقة له بواجباته كدولة أمام شعبه ومصالحه}.
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} ما زالت مسألة تسفير التونسيني إلى بؤر 
التوتر للقتال تثير االهتمام كما يتبني من 
صحافة هذا األسبوع. وال نعرف جلنة من 

جلان مجلس النواب قد أثارت من االختالف 
مثل الذي أثارته ”جلنة التحقيق حول 

شبكات التسفير“. فقد تكونت في مارس 2017 
وبدأت عملها برئاسة النائبة ليلى الشتاوي 

التي لم َتُرْق فيما يبدو لبعض أعضاء اللجنة 
فأقالها فريقها من رئاستها بتعلة أنها لم تبق 
عضوا في نداء تونس، وقد ذكرت قبل إقالتها 

من الرئاسة أن من األطراف من يسعى إلى 
تعطيل عمل اللجنة وأنها قد تلقت ضغوطا 

سياسية للتأثير في عملها. وقد ُعّيَنْت رئيسة 
جديدة للجنة، لكْن ميكن القول إن اللجنة 
لم تفعل شيئا بعُد رغم مرور أربعة أشهر 

على تكوينها. وُيْفَهم من السعي إلى تعطيل 
عمل اللجنة ومن الضغوط املمارسة على 

رئيستها السابقة سبُب بطء عملها. فإن هناك 
من األطراف السياسية من ال يريد للجنة 

أن توجد أصال، إما ألنها ستكشف حقائق 
ال يريد لها أن تكشف، وإما ألنه ال يريد 

للتسفير أن يتوقف. وليس خفيا على أحد أن 
في اللجنة شقني شقا مؤيدا لعملها منتظرا 
لنتائجها وشقا قد اضطر إلى قبول اللجنة 
اضطرارا. وقد غلب على تدخالت هذا الشق 

الثاني في اجتماعات اللجنة التشنج ملا يلقاه 
حزبه- حزب حركة النهضة- من اتهام واضح 
صريح مبا كان له من دور أيديولوجي ومادي 
في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.

وال نريد أن نتهم هذا احلزب اتهاما 
صريحا مبا ينسب إليه، ولكننا نريد أن 

نقف عند بعض األعمال التي حدثت أيام 
حكم الترويكا التي كانت النهضة تقودها. 
فإن من أهم الوسائل التي كانت وما زالت 

معتمدة في التغرير بالشباب التونسي 
إلقناعه بالسفر للقتال بدعوى ”نصرة إخوانه 

املسلمني“ ما كان يقاله له في املساجد أئمة 
نهضاويون يدعون ”الوسطية“ في اإلسالم 

لكنهم ال يرون مانعا من أن يقتل املسلم 
أخاه املسلم بتعلة الفرق بني املسلم السني 
املؤمن بحق واملسلم الشيعي الكافر؛ ومن 

تلك الوسائل أيضا التسهيل الكبير الذي كان 
املرشحون للسفر يجدونه في احلصول على 

جوازات السفر من وزارة الداخلية التي كانت 
طيلة عهد الترويكا وبعده بقليل ذات نفس 

نهضاوي، أو من بعض السفارات التونسية 
ذات الهوى اإلسالمّي في بلدان عربية 

وأوروبية.

بل إن التسفير كان يتم في اجتاهني: 
إما عن طريق ليبيا نحو تركيا، وإما من 

تونس إلى تركيا مباشرة وفي تركيا يتوّزع 
املـسفرون. ويتهم في هذا السياق مدير شركة 
الطيران سيفاكس الذي كان ينظم رحالت من 
مطار صفاقس إلى مطار صبيحة بإسطنبول 

بلغ عددها بني يونيو 2012 وسبتمبر 2014 
مئة وتسعا وأربعني رحلة. وقد اعترف 

بوجود هذه الرحالت لكنه نفى أن يكون على 
علم بهويات املسافرين أو بنواياهم. وهذا 

الكالم ميكن أن يصدق بيسر لو لم يكن مدير 
الشركة نفسه نهضاويا مؤمنا مبا يؤمن به 
قادتها، ثم إن التونسيني يعلمون ما غنمه 

من النهضة في تسهيل سفرات طائراته إلى 
تركيا وإلى غيرها من االجتاهات، وخاصة 

بتزويد الشركة الوطنية لتوزيع البترول 
”عجيل“ لرحالته اجلوية مبا يلزمها من 

الوقود دون أن يدفع لها الثمن حتى تخلد 
بذمته ديٌن لها بتسعة عشر مليونا وسبعمئة 

ألف (19.7) دينار، وال نظن أن هناك عاقال 
يذهب به الظن إلى أن هذا ”التساهل“ قد 

حدث مبحض إرادة الشركة، ودون تدخل من 
السلطة السياسية الترويكية، من وزارة النقل 

بصفة خاصة.
واليوم وقد فشل ”اإلسالم الغاضب“ في 
العراق وسوريا وهو في طريقه إلى الفشل 

في ليبيا فعلى الذين قّوْوا هذا الغضب 
مبشاركتهم املباشرة أو غير املباشرة أن 

ينتظروا احملاسبة. واللجنة البرملانية التي 
تكونت من أجل التحقيق في شبكات التسفير 

تعتبر البداية ألن ما ستنتهي إليه من 
النتائج ينبغي أن يكون ممهدا ألعمال أخرى 

من أجل حتميل املسؤولية اجلزائية ملن 
تسبب في إرسال التونسيني إلى ”احملارق“ 

وشوه صورة البالد، إذ أصبحت تنعت بأنها 
املصّدرة األولى لإلرهاب في العالم، بل إن 

املرأة التونسية أصبحت موضوع تهّكم 
في العالم العربي ملا ابتدعه لها املبتدعون 
من ”جهاد بالفْرج“ قد أدى إلى والدة لقطاَء 
كثيرين عّبر أحد غالة اإلسالميني ذات يوم 

من أيام الترويكا عن استعداده لتبّنيهم.
ولكننا نخشى أال تستطيع هذه اللجنة 
الوصول إلى نتيجة وأال تقع أي محاسبة. 
أما اللجنة فال نعتقد أنها ستستطيع فتح 
امللفات اخلطيرة التي قد ينتج عنها تتبع 

جزائي. وقد صّرحت رئيستها احلالية حسب 
ما نقلته إحدى الصحف اليومية بأنها 

مستعدة ”لفضح أي محاولة ابتزاز أو ضغط 
سياسي على جلنتها مهما كان مصدره“. 

وهذا التصريح دال إما على وجود االبتزاز 
والضغط السياسي على اللجنة بالفعل، وإما 

على اخلشية من وقوعهما.

أما الضغط فواقع بالفعل وقد أكدته 
رئيسة اللجنة السابقة؛ وأما االبتزاز فله 
وجوه عديدة منها وجه قد بدأ يظهر في 

تهديد اخلصوم بكشف ملفاتهم أيضا. 
وقد صدر ذلك تصريحا على لسان رئيس 

كتلة حركة النهضة في مجلس النواب، فقد 
حضر في بداية هذا األسبوع اجتماع جلنة 

التحقيق وكان مما قاله أمامها ”على اجلميع 
أن يدركوا أننا كنا في الدولة ونحن نعرف 

من كانت له عالقات باملخابرات السورية 
واإليرانية والتركية، وعندما سيأتي الوقت 

املناسب الذي يجب أن نتحدث فيه سنتحدث. 
فال تدفعونا إذن لكي نتحدث عما نعرفه في 

غير إطاره“. وليس هناك أبلغ من هذا التهديد 
الصريح بكشف امللفات اخلفية ملن يجرؤ 

على كشف دور اإلسالم السياسي في تسفير 
التونسيني إلى بؤر التوتر. 

وقد يعني وجود امللفات املشار إليها لدى 
اجلماعة وجود ملفات أخرى قد جمعْتها يوم 
كانت في الدولة لتستعملها عند احلاجة ضد 

اخلصوم.
على أن في التهديد تعميما غريبا للجنة 
كلها، ونعلم أنها متكونة من أعضاء ينتمون 
إلى سبعة أحزاب تتصدرها النهضة ونداء 
تونس؛ فهل هم مطالبون جميعا بالسكوت 

عما ستنتهي إليه أعمال اللجنة من النتائج 
التي قد تكون ُمِديَنة للنهضة؟ ومهما يكن من 
أمر فإن التهديد ميكن أن ُيَعدَّ اعترافا ضمنيا 

مبا يريد اإلسالميون نفيه عنهم. وليس 
هو في احلقيقة أسلوبا غريبا عن خطابهم 

السياسي، وقد كان أخطره التهديد باحلرب 
األهلية إن لم تتواصل سياسة ”التوافق“ 

التي تسمح لهم بأن يكون لهم حضور 
ومشاركة في احلكم. وكلها ظواهر تدل على 

أن القول باالنتقال من اإلسالم السياسي إلى 
اإلسالم الدميقراطي هو مجرد تلميع ظرفي 

لصورة احلزب السياسية لدى األجانب، 
سرعان ما ميحوه في تونس ما يصدر عن 

اجلماعة من ردود الفعل العنيفة على ما 
يوّجه إليها من النقد وخاصة على ماضيها 

في السلطة، وقد كان من نتائجه املباشرة 
ظهور شبكات تسفير الشباب التونسي ذكورا 

وإناثا إلى ميادين القتال لنصرة ”اإلسالم 
الغاضب“.

وأما احملاسبة فإن التونسيني ينتظرونها 
منذ سنة 2014، ولم تقع وال نظن أنها ستقع 

نتيجة سياسة التوافق أوال ثم نتيجة 
”امللفات“ التي تهدد بها اجلماعة خصوَمها. 

وإذا كانت اجلماعة تريد أن تندمج في 
املجتمع التونسي حقا وأن ُتقبل مثلما ُيْقبل 

أي حزب مدني، فعليها أن تقبل أنها غير 
معصومة من اخلطإ وأن مرورها بالسلطة في 

عهد الترويكا قد رافقته أخطاء كثيرة ما زالت 
البالد تعاني من تبعاتها، وأن نقد التونسيني 
لها ليس داّال على إنكارهم حلقها في الوجود 
السياسي بل هو دال على رفضهم لبرنامجها 

املاضوي الذي تريد أن ُتْرِجَع به البالد 
والعباد إلى القرون البالية اخلوالي. فإن 

تاريخ الشعوب الراقية املتحضرة يسير إلى 
األمام وال يرجع إلى الوراء.

د. إبراهيم بن مراد
كاتب وجامعي تونسي

} فاجأ وزير الداخلية اجلزائري الرأي 
الوطني هذا األسبوع بقوله إن حكومة 

الوزير األول عبداملجيد تَبون تنوي تطبيق 
الدميقراطية التشاركية في اجلزائر وتدعو 

املواطنني اجلزائريني إلى املشاركة في 
مناقشة وإثراء قانون تسيير الشؤون العامة. 

من املعلوم أن هذا التقليد السياسي املدعو 
بالدميقراطية التشاركية ليس من بنات أفكار 
النظام اجلزائري حيث أن جتربة هذا النمط 
من الدميقراطية مستوردة من الغرب حيث 

نشأت وترعرعت كفكر فلسفي وكممارسة 
سياسية في امليدان. من املعروف أيضا 

أن عددا من املفكرين والفالسفة الغربيني 
منهم األملاني يورغن هابرماس، واألميركي 

جون راولس هم الذين وضعوا األسس 
الفكرية للدميقراطية التشاركية سعيا منهم 
لتجاوز نخبوية الدميقراطية البرجوازية، 

والدميقراطية الليبرالية والليبرالية اجلديدة.
ال شك أن الدميقراطية التشاركية هي 

نتاج لتطور الفكر الفلسفي الغربي وعرض 
من أعراض الفشل الذريع الذي منيت به 
الدميقراطية التمثيلية التي تتميز أيضا 
بنخبوية ملفتة للنظر رغم ادعاء األنظمة 
السياسية التي تعمل بها أنها نابعة من 

االنتخابات الشعبية احلرة والشفافة.
وهنا نتساءل ملاذا يحاول النظام 

اجلزائري نسخ واستيراد خيار الدميقراطية 
التشاركية علما أن اجلزائر قد تخلت 
منذ زمان طويل عن التقليد السياسي 

واالجتماعي املدعو باجلماعية األفريقية 
الذي يقترب جزئيا مفهوما ومضمونا 

من الدميقراطية التشاركية؟ ثم، هل ميكن 
أن يتعايش في آن واحد النظام الرئاسي 

املركزي الذي يكبل الدميقراطية في اجلزائر 
مع الدميقراطية التشاركية التي تعني حسب 
التعريف الذي يعطيه لها عدد من املوسوعات 

”بأنها نظام ميَكن من مشاركة املواطنني في 
صنع القرارات السياسية ذات األولويات 
بالنسبة إليهم عن طريق التفاعل املباشر 

مع السلطات القائمة واملشكالت املطروحة. 
كما تتفق على أن الدميقراطية التشاركية 

تتبنى مفهوما جوهريا يأخذ بعني االعتبار 
دور املواطنني في املشاركة في صنع القرار 

السياسي وتدبير الشأن العام، كما أنها 
تتسم بالتفاعل بني املواطنني واحلكومات أو 

املستشارين احملليني“.
ماذا يعني النظام اجلزائري بهذه الدعوة 
في هذا الوقت بالذات بعد انتهاء االنتخابات 

التشريعية ذات املضمون التمثيلي الشكلي 
املناقض ملفهوم الدميقراطية التشاركية؟ 

ثم متى شارك الشعب اجلزائري في إدارة 
شؤون البالد على نحو مباشر وملموس منذ 

االستقالل إلى يومنا هذا؟ وفي الواقع فإن 
النظام اجلزائري يرمي من وراء رفع شعار 

الدميقراطية التشاركية إلى التغطية على 
األزمات التي تعاني منها البالد وال ينوي 
حقا تغيير سلوك احلكومة التنفيذية. هنا 

يطرح هذا السؤال أيضا من الذي سيشارك 
في هذه املناقشات في ظل رفض األحزاب 

املعارضة سياسات النظام احلاكم وفي ظل 
إقصاء املجتمع املدني املستقل عن مؤسسات 

احلكم كقوة ثقافية وفكرية ومهنية وفنية 
من احلياة السياسية؟ كيف ميكن تطبيق 

الدميقراطية التشاركية في بلد تتحكم 
فيه ذهنية الرجل احلاكم األوحد والبنية 

الثقافية التقليدية التي أفرزت وال تزال تفرز 
شكل احلزب الواحد املسيطر على الواجهة 

السياسية والذي يلغي بواسطة مختلف 
احليل واملراوغات إمكانية بناء معمار 
التعددية احلزبية احلقيقية في اجلزائر؟

في هذا السياق ينبغي تسجيل 
مالحظة أساسية وهي أن ثمة في اجلزائر 
مشكلة مزمنة لم جتد حتليال جديا أو حال 

موفقا أال وهي مشكلة التعارض الدائم 
بني الواقع السياسي مع أبسط املبادئ 

األولية للدميقراطية ناهيك عن الدميقراطية 
التشاركية مبعناها الفكري والعملي 

واألخالقي.
يبدو واضحا أن وزارة الداخلية 

اجلزائرية ترمي بشكل موارب، من وراء 
دعوتها للمواطنني للقيام بإثراء قانون 

الدميقراطية التشاركية، إلى حتقيق أهداف 
خطط وال يزال يخطط لها النظام احلاكم 

في اجلزائر منها خلق قوة بديلة حتل محل 
أحزاب املعارضة وتتعارض معها وكذلك 

من أجل حتطيمها بواسطة احليلولة دونها 
ودون صنع عمق شعبي لها في اجلزائر 

العميقة.
ومن ناحية أخرى فإن املقصود أيضا هو 

إلهاء الشعب عن املشكالت احلقيقية التي 
تدمر حياة املواطنني وفي مقدمتها ضعف 

الدخل وغالء املعيشة، وهزال املنظومة 
التعليمية، وتفشي الفساد املالي في أعلى 

هرم مؤسسات الدولة فضال عن البطالة 
املستشرية بني أوساط الشباب وغيرها من 
املشكالت البنيوية التي تنذر فعليا باخلطر.

الجزائر: وهم الديمقراطية 

التشاركية

أزراج عمر

التشا

كاتب جزائري

حامد الكيالني
كاتب مغربي
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اقتصاد
{إبرام اتفاق تجاري مع الواليات المتحدة بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي لن يكفي وحده 

لتعويض أثر االنفصال}.

ديفيد ليدينغتون
وزير العدل البريطاني

{الوقـــت قد حـــان ألن يعمل االتحـــاد األوروبي على أن تدفع الشـــركات الدولية مثل الشـــركات 

األميركية العمالقة فيسبوك وأمازون وغوغل حصة عادلة من الضرائب}.

برونو لو مير
وزير املالية الفرنسي

حممد محاد

} بدأت القاهرة في إلزام املزارعني بتســـجيل 
ميتلكونهـــا  التـــي  والدواجـــن  احليوانـــات 
بالوحدات البيطرية التابعـــة لوزارة الزراعة، 
حتى تتمكن من حصر الثـــروة احليوانية في 
البالد ومحاصرة االقتصاد العشوائي، ومنح 

املربيني تراخيص ملزاولة النشاط.
ويقول املســـؤولون إن هذا األمر ســـيمكن 
الدولة في نهاية املطاف من تقنني االستثمارات 
الكبيـــرة والصغيـــرة والتكيف مـــع متطلبات 

االقتصاد العاملي.
وترمي اخلطوة، حســـب تصريحات وزير 
الزراعـــة املصري عبداملنعـــم البنا، إلى حصر 
حجـــم تلك الثروة لالســـتفادة منهـــا وتعظيم 
إنتاجها للمساهمة بشكل عملي في سد الفجوة 

الغذائية من اللحوم البيضاء واحلمراء.
وتأتـــي اخلطـــوة ضمن ســـياق اقتصادي 
عـــام، حيـــث تريـــد احلكومـــة تقنـــني جميع 
األوضـــاع، ومعرفة حجم الثـــروات في البالد، 
متهيـــدا للدخول فـــي دورة رقمية جديدة تفيد 

االقتصاد املصري.
وناشـــدت وزارة الزراعة املواطنني سرعة 
التسجيل، ومن املرجح أن تشهد الفترة املقبلة 
تطبيق غرامـــات على املخالفني وفق تشـــريع 

تعكف الوزارة على إعداده.
ووصـــل إجمالي حجم اإلنتـــاج احليواني 
نحو مليون طن، بينما يبلغ إجمالي االستهالك 
نحو 10 ماليـــني طن ســـنويا، وبالتالي تصل 
الفجـــوة الغذائيـــة من اللحـــوم عموما بنحو 
9 ماليني طن، وهذه نســـبة عالية ال تتناســـب 
مـــع التطلعـــات املصرية للحد من االســـتيراد 
الضغـــوط الواقعة عليها بســـبب  وتخفيـــف 

ارتفاع سعر الدوالر.

وتنتج مـــزارع الدواجن نحـــو 2.5 مليون 
دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، ولسد 

جزء من فجوة البروتني.
وتســـاهم الدواجن في ســـد نحو 35 باملئة 
من فجـــوة البروتـــني احليوانـــي مبصر، كما 
يصل عـــدد مزارع الدواجن إلـــى نحو 47 ألف 
مزرعة، املرخص منها 20 ألف مزرعة، والباقي 

خارج املنظومة الرسمية.
وتشـــمل اإلجـــراءات اجلديـــدة املربني في 
املناطـــق الريفية والفئات التي تربي الدواجن 
فوق أســـطح املنازل في املدن احلضرية، وهي 
طريقة جلأت إليها مؤخرا بعض األسر في ظل 

زيادة أسعار الدواجن بصورة كبيرة.
وقال محمد شـــرف رئيس شعبة القصابني 
”القواعـــد  إن  للقاهـــرة،  التجاريـــة  بالغرفـــة 
اجلديدة تستهدف تقنني أوضاع العاملني في 

تربية احليوانات والدواجن“.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن مشـــروع تربيـــة 
الثـــروة احليوانيـــة، يجـــب أن يكـــون مكتمل 
األركان، من ناحيـــة الرعاية الطبية واخلدمية 
ونوع الســـاللة التي تتـــم تربيتهـــا، فالهدف 

سالمة املربني وصحة وأنواع احليوانات.
وكشـــف تقرير لوزارة الزراعة واستصالح 
األراضـــي عـــن انخفـــاض نصيب الفـــرد من 
اللحوم احلمراء إلى 7 كيلوغرامات في العام، 
مبعدل يصل إلى 18 غراما يوميا وهو أقل من 
متوســـط نصيب الفرد عامليـــا البالغ 24 غراما 

في اليوم.
وأضاف أن حصر هذه الثروة ميكن وزارة 
الزراعة من حصر كميات وأنواع التحصينات 
التـــي حتتاجهـــا احليوانـــات لضمـــان عـــدم 
نقلهـــا لألمـــراض املختلفة للمربيـــني وكذلك 

املستهلكني.

وضرب مرض إنفلوانزا الطيور مصر عام 
2006، وأدى إلى توقـــف صناعة الدواجن بعد 
أن توطـــن الفيروس في عدد من مناطق البالد 

آنذاك.
وشكك شرف في قدرة احلكومة على حصر 
املربـــني للحيوانات، ال ســـيما أن عـــددا كبيرا 
منهـــم مـــن املتوقـــع أن يتهربوا مـــن عمليات 
التســـجيل في مديريـــات الزراعـــة، خوفا من 

خضوعهم للضرائب في مراحل الحقة.
ويصـــل ثمـــن الذكر مـــن نـــوع اجلاموس 
إلى نحو 1100 دوالر، وتســـتغرق تربيته نحو 
عامـــني، أما البقـــر فيبلغ حوالـــي 850 دوالرا 

وتصل فترة تربيته 30 شهرا.
ويتجـــه البعـــض مـــن املربـــني إلـــى ذبح 
احليوانـــات خـــارج املجازر الرســـمية جتنبا 
لعمليـــات الكشـــف الطبـــي التـــي تقـــع على 

احليوانات قبـــل ذبحها، خاصـــة في املناطق 
الريفية في مصر.

احليوانات  تســـمني  مشـــروعات  وبـــدأت 
بالريف في االختفاء من على الســـاحة تقريبا، 
بسبب إهمال الدولة لهذا امللف الهام واالجتاه 
نحو اســـتيراد اللحـــوم احلمـــراء والبيضاء 

بكميات كبيرة من اخلارج.
وتعد البرازيل وأوكرانيا من أهم األسواق 

التي تستورد منها مصر الدواجن املجمدة.
وقال السيد مشـــالي رئيس احتاد منتجي 
الدواجـــن إن ”العشـــوائية هي الســـمة التي 

تسيطر على صناعة الدواجن في مصر“.
أن بيانـــات االحتاد  وأوضـــح لـ”العـــرب“ 
رصدت نحو مليون طائـــر يتم إنتاجها يوميا 
مـــن املزارع غير املرخصـــة أو التي تربي فوق 

أسطح املنازل.

وأرجع هروب املزارعـــني واملربني للقطاع 
غير الرســـمي إلى الشـــروط التعجيزية التى 
تضعهـــا وزارة الزراعة لضـــم هذا القطاع إلى 
املنظومـــة الرســـمية إلى جانـــب املخاوف من 

فرض ضرائب كبيرة عليهم.
وأشـــار إلى أنه مـــن ضمن تلك الشـــروط 
التعجيزيـــة، أن تبعـــد كل مزرعـــة عن األخرى 
بنحو 500 متر على األقل، وهو شـــرط يصعب 
تنفيـــذه عمليا، حيث تتركز املـــزارع منذ قدمي 

األزل مبصر في مناطق محددة.
وتســـتورد مصـــر نحـــو 80 باملئـــة مـــن 
األعالف لتغذية الدواجن من مختلف األسواق 
اخلارجية، وتتمثل في الـــذرة الصفراء وفول 
الصويـــا املغذية للدواجن، إلى جانب األدوية، 
وكذلـــك أمهات الدواجن، وفق بيانات حكومية 

رسمية.

شــــــكك خبراء في قدرة وزارة الزراعة مبصر على حصر حجم الثروة احليوانية والداجنة 
ــــــي بحوزتهم لدى  ــــــالد بعــــــد إلزامها جميع املربيني بتســــــجيل احليوانات والطيور الت بالب
املصالح احلكومية، بهدف دمج الثروة ضمن االقتصاد الرسمي لتعزيز مساهمته في سد 

فجوة الغذاء اآلخذة في االتساع.

الشكوك تحاصر خطط القاهرة حول سد الفجوة الكبيرة في اللحوم

[ الحكومة تقنن تربية الحيوانات والدواجن لتغطية الطلب المتزايد  [ تزايد مخاوف المربين من فرض ضرائب جديدة عليهم

تعديل مقاييس اإلنتاج

} لندن – أعلنت شـــركة ديـــل، عمالق صناعة 
اإللكترونيات في الواليات املتحدة أنها أطلقت 
أحدث كمبيوتر لها يقوم بشـــحن الكهرباء من 
دون احلاجة إلى األســـالك، وســـيمكن للزبائن 
اقتنـــاء هـــذه األجهـــزة اعتبارا من األســـبوع 

املقبل.
اجلديـــدة  األجهـــزة  إن  الشـــركة  وتقـــول 
ستكون بصيغة كمبيوتر محمول أو كمبيوتر 
لوحي حتت اسم ”التيتود 7285“. وحتمل هذه 
األجهـــزة ميزة أطلق عليها ”واي تريســـيتي“ 
التـــي تشـــابه واي فـــاي ولكـــن بدال مـــن نقل 

املعلومات ســـتكون مهمتها نقل الكهرباء إلى 
هذه األجهزة.

وأطلقت تســـمية هذه امليزة التي لم تسبق 
شـــركة ديل في ابتكارها أي شركة تكنولوجيا 
معروفة، على اسم الشركة التي ابتكرتها واي 

تريسيتي.
وقامت واي تريسيتي وهي شركة هندسية 
واملهنـــدس  الفيزيائـــي  أسســـها  أميركيـــة، 
الكهربائـــي مارين ســـلوجاك، بابتـــكار ميزة 
لنقل الطاقة الســـلكيا باســـتخدام أجهزة نقل 

واستقبال احلقول املغناطيسية.

وتعرف عمليـــة نقل الطاقة الســـلكيا على 
أنها عملية تتم داخـــل أي نظام حيث يتم نقل 
الطاقـــة الكهربائية من مصـــدر قدرة إلى حمل 

كهربائي من دون وجود أسالك موصلة.
واســـتطاعت شركة ديل االستفادة من هذه 
امليزة عبر توظيفهـــا في أجهزتها في محاولة 
منها إلتاحة ميزة واي تريسيتي للمستخدمني 
العاديني بعـــد أن كانت مجرد ميزة متاحة في 

مختبرات االبتكارات التقنية.
وقـــال أليكـــس كروزين مدير شـــركة واي 
تريســـيتي األميركية تعليقا على هذا االبتكار 
إنه ”تطور بارز في عالم األجهزة الكهربائية“، 
مشـــيرا إلـــى أن كبـــرى الشـــركات العامليـــة 
ميكنها عمليا إدماج ميزة واي تريســـيتي في 

منتجاتها.

وأكـــد كروزيـــن أن نقل الكهرباء الســـلكيا 
سيكون الطريقة املتداولة في السنوات املقبلة، 
وســـيكون هذا االبتكار الكبير خالل ســـنوات 
قليلة مجـــرد ميزة اعتياديـــة ويومية، وخالل 
سنوات قليلة سيشعر املستخدم أنه أمام حالة 
طبيعيـــة لنقل الكهرباء متاما كما يشـــعر اآلن 
عندما يشحن أي جهاز كهربائي عبر األسالك.

ويـــرى اخلبير فـــي شـــؤون التكنولوجيا 
جيف إيغـــل، أن ديل وسامســـونغ، العضوين 
فـــي جمعية نقـــل الكهرباء الســـلكيا، هما من 
أبرز مصنعي األجهزة اإللكترونية املنخرطني 

بتوظيف ميزة نقل الكهرباء السلكيا حاليا.
وأوضـــح إيغـــل أن هناك مؤشـــرات أولية 
حتمـــل توقعات بأن شـــركة أبـــل األميركية قد 

تضيف هذه امليزة جلهاز اآليفون اجلديد.
وبـــدأ اســـتخدام مصطلح نقـــل الكهرباء 
الســـلكيا للمـــرة األولـــى في مشـــروع مبعهد 
إشراف  حتت  للتكنولوجيا،  ماساتشوســـتس 

مارين سلوجاك.
وجنـــح الباحثـــون فـــي املعهد فـــي إنارة 
مصبـــاح كهربـــي بقـــدرة 60 وات الســـلكيا، 
مســـتخدمني ملفني نحاس 5 لفـــات قطرها 60 
ســـم (24 إنـش تقـريبا)، على مســـافـة متـرين 

(7 قـدم).
ووصلت نسبة الكفاءة إلى ما يقرب من 45 
باملئـــة. وقد مت تصميم امللفات ليناســـب تردد 
9.9 ميجـــا هرتز، يصـــل طولها املوجي إلى 30 

مترا تقريبا، وعلى نفس احملور.
ومت توصيل أحد امللفني مباشـــرة مبصدر 
الطاقـــة، واآلخر مبصباح. وبالفعل متت إنارة 
املصبـــاح حتى مـــع وجود عازل خشـــبي بني 

امللفني.
وأعلـــن الباحثون في نهايـــة التجربة عن 
جناحهم في إنارة مصباح الســـلكيا بقدرة 60 
واطا بكفاءة 90 باملئة على مسافة ثالثة أقدام.

وتعمل ميزة ”واي-تريسيتي“ على حتويل 
الطاقة إلى أمواج عاليـــة التردد وبقوة عالية 

لتخلق أمواجا مغناطيســـية ميكـــن اعتبارها 
”حقال مغناطيســـيا“، يقوم اجلهاز الكهربائي 
بالتقاط هـــذه الترددات وحتويلهـــا إلى طاقة 

كهربائية كما لو أنها جاءت عبر األسالك.
وهـــذه امليزة متكـــن من نقـــل الكهرباء من 
مصدرها التقليدي عبر الهواء أو اإلسمنت أو 
اخلشب ملدى طويل نسبيا حتى تقوم األجهزة 
الكهربائية بالتقاط هذه املوجات املغناطيسية 

واالستفادة منها.
ويتوقـــع إيغل أن يتم توظيـــف ميزة واي 
تريســـيتي في مجاالت متعددة مثل السيارات 
الكهربائية وحتى في األجهزة الصناعية مثل 
ماكينـــات اخلياطـــة أو ماكينات النســـيج أو 

ماكينات إنتاج العلب البالستيكية.
وقال اخلبير إنه ”ببساطة ميكن أن تصبح 
هذه الطريقة بديال عن األســـالك في أي مصنع 

أو شركة مستقبال“.
ويرى اخلبراء أن أحد أكبر منافســـي واي 
تريســـيتي حاليا هو ميزة الشـــحن باملالمسة 
أو ما يســـمى تقنيا ”احلث املغناطيسي“ الذي 
يعمل على نقـــل الكهرباء عبـــر وضع اجلهاز 
الكهربائـــي على منصـــة في وضعيـــة معينة 

ومالمسة محددة إلطار الشحن.
ويعتقد إيغل أن طرق الشـــحن الالســـلكي 
ميكـــن أن تتم بعـــدة طرق منها عبـــر األمواج 
املغناطيسية أو أمواج الصوت فائقة السرعة 

أو عبر أشعة الليزر.
ويقـــول كروزيـــن إن ميزة واي تريســـيتي 
ســـتلقى قبول املســـتخدمني مقارنـــة بالطرق 
املنافســـة األخرى ال ســـيما أن شـــركته تعمل 
على إصدار نســـخة جديـــدة وأكثر تطورا من 

النسخة األولية لهذه امليزة.
ويؤكد اخلبراء أن أسعار األجهزة اللوحية 
ذات القـــدرات الفائقة ســـتصل إلـــى أضعاف 
أســـعار الكمبيوتر، وبالتالي لن تقتصر عملية 
املفاضلة بينهما علـــى املزايا التقنية فقط، بل 

ليتوافق مع القدرة الشرائية للمستخدمني.

لن يحتاج املســــــتخدمون في املستقبل ألي شــــــاحن كهربائي في أجهزة الكمبيوتر بفضل 
ــــــة مؤخرا حيث يتوقع خبراء التكنولوجيا أن تشــــــعل  تقنية أطلقتها شــــــركة ديل األميركي

املنافسة مع كبار املصنعني.

شحن من دون أسالك
ُ
ديل تطلق أول كمبيوتر ي

[ الشركة األميركية تتيح ميزة {واي تريسيتي} لشحن الجهاز  [ أبل قد تضيف ميزة الشحن الالسلكي لجهاز آيفون الجديد

جيل جديد يغير مستقبل صناعة الكمبيوتر

أليكس كروزين:

نقل الكهرباء السلكيا 

سيكون الطريقة المتداولة 

في السنوات المقبلة

مليون طن حجم إنتاج 

مصر من اللحوم، بينما يبلغ 

إجمالي االستهالك نحو 10 

ماليين طن سنويا
1

محمد شرف:

الزراعة تستهدف حصر 

الثروة وزيادة اإلنتاجية 

وسالمة المربين والحيوانات

جيف إيغل:

ديل وسامسونغ أبرز 

شركتين توظفان ميزة نقل 

الكهرباء السلكيا
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اقتصاد
{علينـــا الوعـــي بالمطالـــب الملحـــة المتعلقة بالعدالـــة االجتماعيـــة وتكافؤ الفـــرص لتمكين 

المواطنين من المساهمة في خلق الثروة واالستفادة من ثمارها}.

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

{اســـتضافة الرياض لقمة مجموعة العشرين ســـتحمل داللة من الدول الصناعية على أن دولة 

مثل السعودية يمكن االعتماد عليها في قيادة مسيرة االقتصاد العالمي}.

عبدالرحيم نقي
أمني عام احتاد غرف دول مجلس التعاون اخلليجي

} سنغافورة – تتزايد الضغوط على االقتصاد 
القطـــري املرتبك في ظـــل املقاطعة اخلليجية، 
والتي أدت إلـــى ارتفاع تكاليف الشـــحن إلى 

مستويات قياسية، بحسب احملللني.
وفي واحـــدة مـــن اإلشـــارات القوية على 
األثـــر الذي حلـــق بقطر، هي إدخـــال مصافي 
نفط آســـيوية تعديالت على ترتيبات الشـــحن 
اخلاصة بهـــا لتحميل اخلام القطري بســـبب 

األزمة اخلليجية.
ووفقا ملا كشـــفت عنـــه مصـــادر وبيانات 
شـــحن من منصة آيكون لتومســـون رويترز، 
يلجأ املشـــترون إلى تأجير ســـفن إضافية أو 
حتميل النفـــط من الســـعودية واإلمارات قبل 

قطر لرخص التكاليف.
وتظهر املؤشـــرات أيضا حتميل مزيج من 
شـــحنات قطرية وإيرانية كي يلتزم املشترون 
بقيـــود علـــى املوانئ والشـــحن تفرضها دولة 

اإلمارات والسعودية.
وتبـــرز التدابير اخلطـــوات التي تتخذها 
شـــركات التكرير اآلسيوية والتجار للمحافظة 
على تدفق إمدادات اخلام، لكن املناورات تزيد 

الوقت والتكاليف على تعامالتهم.
وقـــال مصـــدر فـــي شـــركة تكريـــر كورية 
جنوبية إن ”تكلفة الشـــحن زادت ألن السفن ال 
تســـتطيع التوقف في املوانئ الســـعودية بعد 
حتميـــل اخلام القطري وأعتقـــد أن العديد من 
مشتري النفط في شمال شرق آسيا قلقون إزاء 

التكاليف اللوجيستية املرتفعة“.
وأعلنـــت الســـعودية واإلمـــارات ومصـــر 
والبحريـــن حظرا علـــى الســـفن املتجهة إلى 
موانئها بعد الدخول إلى قطر أو التوجه إليها 

أو نقل اخلام القطري في إطار العقوبات.
وعطلت املقاطعة إجراء شائعا في القطاع 
يتمثل في التحميل املشـــترك للخـــام من دول 

مختلفة علـــى نفس الناقلة لتوفيـــر التكاليف 
اللوجيستية.

وميكـــن للمشـــترين حتميل مـــا يصل إلى 
مليونـــي برميل، أي ما يعادل 4 شـــحنات نفط 
قياسية من الشرق األوسط حجم الواحدة 500 
ألف برميل، على ناقلة عمالقة أو مليون برميل 

على ناقلة من فئة سويس ماكس.
ومـــا زال وضع وتطبيق ذلـــك احلظر أمرا 

تلفه الضبابية.
وقالت ثالثة مصادر بشـــركات تكرير نفط 
آســـيوية إن ”شـــركة بترول أبوظبي الوطنية 
(أدنوك) أكـــدت لهم أن بوســـعهم التوجه إلى 

املوانئ القطرية بعد التحميل في اإلمارات“.
وأكـــد مصدر رابع ذلك األمـــر، لكن بيانات 
صادرة عن ســـلطات املوانئ اإلماراتية ال تزال 

حتظر الناقالت ذات الصلة بقطر.
وقال ابهيناف تشـــاندرا املديـــر التجاري 
لدى وكالة شرف للشحن والذي يعمل من دبي 
إنه ”لم ير بعد ســـفنا حتمل خاما قطريا تتجه 

إلى موانئ سعودية أو إماراتية“.
وقـــال متعامل مع شـــركة تكريـــر نفط في 
جنـــوب شـــرق آســـيا إن ”فصـــل التحميالت 
القطريـــة عـــن حتميـــالت أدنوك هـــو اخليار 

األفضل، لكنه مكلف“.
وتظهر بيانات منصة آيكون أن مستأجري 
الســـفن ممن حملـــوا نفطا قطريا فـــي أواخر 
يونيـــو املاضي حتـــى أوائل يوليـــو اجلاري 
اضطروا إلى ترك مساحات غير مستغلة على 

الناقالت.
وتنتج قطر نحو 600 ألف برميل يوميا، ما 
يجعلها أحد صغار منتجي النفط في الشـــرق 
األوسط، لكن أكثر من نصف صادراتها يذهب 

إلى اليابان وسنغافورة وكوريا اجلنوبية.

 المقاطعة الخليجية تعرقل صادرات قطر النفطية
[ المشترون يحملون النفط السعودي واإلماراتي لتقليص الخسائر  [ حظر الموانئ يضاعف تكاليف شحن الخام القطري

تتفاقــــــم املتاعب االقتصادية التي تعاني منها قطر بســــــبب املقاطعــــــة اخلليجية املفروضة 
عليها، بعد ظهور مؤشــــــرات تؤكد أن مشــــــترين من آســــــيا يشــــــحنون النفط الســــــعودي 
ــــــي األقل تكلفة قبل النفــــــط القطري، وهو ما اعتبره محللون ســــــيزيد من إرباك  واإلمارات

الدوحة ماليا في الفترة املقبلة.

ابهيناف تشاندرا:

لم نلحظ بعد سفنا تحمل 

خاما قطريا تتجه إلى موانئ 

سعودية أو إماراتية

} الريــاض – عـــززت الســـعودية من خطوات 
بتنويـــع  املتعلقـــة  اســـتراتيجيتها  تنفيـــذ 
االقتصاد بنقـــل القطاع الصحـــي إلى مرحلة 
جديـــدة من خالل حتويل املرافق الصحية إلى 
شـــركات تشـــبه شـــركات القطاع اخلاص لكن 

تديرها الدولة.
ويؤكـــد اخلبراء أن هذا النمط ســـيخفض 
العبء على موازنة الدولة وسيزيد من حتقيق 
العوائد وسيوفر فرص عمل جديدة وسيسهم 

في تطوير اخلدمات الصحية. 

وكشـــفت وزارة الصحة عن خطط للتحول 
إلى نظام الشركات، وذلك بفصل املستشفيات 
واملراكز الصحية عن الـــوزارة وحتويلها إلى 
شـــركات تتنافس على أسس اجلودة والكفاءة 

واإلنتاجية.
ووفـــق إحصائيـــات رســـمية، يبلـــغ عدد 
املستشـــفيات احلكومية 288 مستشـــفى و127 

مستشفى يتبع للقطاع اخلاص.
وتهـــدف الـــوزارة إلـــى حتســـني فعاليـــة 
املرافق، وزيادة تركيزها على الدور اإلشرافي 

والتنظيمي لتحســـني القطاع الصحي بأكمله، 
مع احتفاظ احلكومة مبلكيتها.

وقـــال وزيـــر الصحـــة توفيق بـــن فوزان 
الربيعـــة في سلســـلة تغريدات على حســـابه 
الرســـمي في ”تويتر“ إن ”التحول في الصحة 
ســـوف يحدث نقلة نوعية في جودة وســـرعة 
اخلدمة ويركـــز على تعزيز صحـــة املواطنني 

ووقايتهم من األمراض“.
ومن أهـــداف وزارة الصحة ضمن برنامج 
التحـــول الوطني، حتســـني كفاءة اســـتخدام 
وإنفـــاق املـــوارد املتاحة إلى جانب حتســـني 
كفـــاءة وفعالية قطـــاع الرعايـــة الصحية من 
خالل تكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي.

ويـــرى الوزيـــر أن عملية التحول ســـتمر 
مبراحـــل متعـــددة وتتطلب وقتا علـــى املدى 

املتوســـط، وقال إن ”عملية التحول في القطاع 
الصحي سوف تتم تدريجيا على عدة سنوات 
ألنها تتطلب تغييرا في الكثير من السياسات 

واإلجراءات واألنظمة“.
ونقلت وسائل إعالم محلية في وقت سابق 
عن مصدر مطلـــع بالوزارة قوله إن ”البرنامج 
سينفذ على 6 مراحل ستستغرق ثالث سنوات، 

وستطبق املرحلة األولى مبدينة جدة“.
وكان العاهل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز قد وافق على تبنـــي التحول على 
أن تكون الصحة العامة سياســـة وأولوية في 
جميع األنظمة والتشـــريعات، وهو ما يتطلب 
عمل جميـــع اجلهات احلكوميـــة على حتقيق 
هـــذا الهدف بحيث تكون الصحـــة أولوية في 

جميع السياسات.
ويقـــول خبـــراء اقتصـــاد ســـعوديون إن 
هذه النقلة في القطـــاع تندرج ضمن األهداف 
األساسية لـ”رؤية السعودية 2030“، واملتعلقة 
بتغيير أساليب إدارة القطاعات االستراتيجية 

للدولة في املستقبل وزيادة كفاءتها.
تغييـــر  إلـــى  الســـعودية  واضطـــرت 
اســـتراتيجيتها االقتصاديـــة العـــام املاضي، 
بعـــد تراجع أســـعار النفـــط إلى مســـتويات 
غير مســـبوقة منذ منتصف 2014، ما تســـبب 
في عجـــز كبير في املوازنـــة حيث حتاول ردم 
الفجوة الكبيرة بإيجـــاد مصادر دخل جديدة 

ومستدامة.
ولـــن يؤثـــر هـــذا التحـــول اجلديـــد على 
اخلدمـــات التي تقـــدم للســـعوديني حيث أكد 
مشـــعل الربيعـــان املتحدث الرســـمي باســـم 
وزارة الصحة اســـتمرار تقدمي خدمات العالج 
باملجـــان للمواطنني، بعد خطـــة تطوير نظام 

إدارة املستشفيات العامة باململكة.
وقـــال الربيعـــان فـــي مقابلة مـــع اإلعالم 
الســـعودي إن ”قـــرار وزارة الصحة بتحويل 
املستشفيات التابعة لها إلى شركات حكومية 
يعنـــي حتـــول األداء إلـــى نظـــام الشـــركات 

وليس اخلصخصـــة“، موضحا أن آلية صرف 
امليزانيات املالية لهذه املستشفيات ستتغير.

وأوضـــح أن الشـــركات احلكوميـــة التـــي 
اخلطـــة  مبوجـــب  املستشـــفيات  ســـتملك 
اجلديدة، ســـتعامل مبوجب نظـــام املخرجات 
وليس املدخالت وســـتتلقى ميزانياتها املالية 
مـــن الدولـــة حســـب األداء واخلدمـــة املقدمة 

للمواطنني.
وقـــال إن ”تطبيـــق خطـــوات التحول إلى 
شركات سيأخذ سنوات وهناك جلان تعمل في 

الوقت احلالي على تنفيذ هذه اخلطة“.
وشـــدد على أن مفهوم شـــراء اخلدمة من 
الشـــركات احلكوميـــة التي ستنشـــأ، يعكس 
مقدار امليزانيات التي ســـتدفع للشركات التي 
ستدير املستشـــفيات العامة، قياسا مع أدائها 

في خدمة املواطنني.
وخصصـــت احلكومة فـــي موازنـــة العام 
احلالـــي 120 مليـــار ريـــال (32 مليـــار دوالر) 

للرعاية الصحية والتنمية االجتماعية.
وذكرت وزارة الصحة في بيان أنه ”ســـيتم 
إنشـــاء ’برنامـــج الضمـــان الصحي وشـــراء 
بهـــدف تنفيذ آلية جديدة  اخلدمات الصحية‘ 
لتمويـــل الشـــركات وفقـــا ألســـاليب الشـــراء 

االستراتيجي“.
وكان تقريـــر صـــدر عن خبراء في شـــركة 
األهلي كابيتال اعتبـــروا فيه القطاع الصحي 
قطاعـــا دفاعيـــا مدعومـــا بآفاق النمـــو وقوة 

الطلب وسط زيادة عدد السكان.
ووفـــق برنامـــج التحول ســـترتفع حصة 
القطاع اخلاص من اإلنفاق على الصحة من 25 
باملئة إلى 35 باملئة بحلول 2020، ما ســـيجلب 

فرصا جديدة للمستشفيات اخلاصة.
ولدى الســـعودية أكبر قطـــاع صحي بني 
دول اخلليج، حيث تستحوذ على 48 باملئة من 
إجمالي إنفاق احلكومـــات اخلليجية في هذا 
املجال، وفق شـــركة أردينت أدفايســـوري أند 

أكاونتنغ.

أكد اقتصاديون أن حتويل املستشــــــفيات الســــــعودية إلى شــــــركات يأتي ضمن مساعي 
ــــــاض إلصالح االقتصاد عبر التقليل من النفقات احلكومية وتطبيق أســــــاليب القطاع  الري
اخلاص في اإلدارة لزيادة الكفاءة ورفع اإلنتاجية مبا يتالءم مع رؤية 2030 لتنويع مصادر 

الدخل.

خطة سعودية طموحة لتحويل المستشفيات إلى شركات
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خطوات تثري الناتج المحلي

توفيق الربيعة:

تحويل المرافق الصحية إلى 

شركات سيحدث نقلة في 

جودة الخدمات

مشعل الربيعان:

ال خصخصة في قطاع 

الصحة السعودي بل تحول 

إلى نظام الشركات

آيكون:

مشترون ممن حملوا نفطا 

قطريا تركوا مساحات غير 

مستغلة على الناقالت

} الدوحة - جلأت احلكومة القطرية الستيراد 
العشـــرات من رؤوس األبقـــار لتغطية النقص 
املتنامـــي في مادة احلليب والتي تأثرت بفعل 
املقاطعة اخلليجية املفروضة عليها منذ مطلع 

يونيو املاضي.
ووصلـــت إلى قطر أمس، املجموعة األولى 
مـــن أبقـــار مجرية نقلـــت جوا مـــن العاصمة 
املجرية بوادبست بهدف دعم مخزون مشتقات 

احلليب في اإلمارة الغنية.
وتعتبر أبقار الهولســـتني، التي استقرت 
في مزرعـــة تقع على بعد نحو 80 كلم شـــمال 
الدوحـــة، متثل القطيـــع األول من بني حوالى 
4 آالف بقرة مـــن املفترض أن تصل تباعا الى 

قطر بحلول أغسطس املقبل.

وقال جون دور املدير املسؤول في مجموعة 
”بلدنـــا“ التي تـــوزع احلليب ومشـــتقاته لقد 
”جلبنا 165 من أبقار الهولستني لدعم منتجات 
احلليب“. وقـــد نقلت األبقار على منت طائرات 

شحن تابعة للخطوط اجلوية القطرية.
وأضـــاف أن ”هنـــاك 35 بقرة قـــادرة على 
توفير احلليب بينما ســـتكون الباقية وعددها 
135 جاهـــزة لذلـــك في غضون أســـبوعني الى 

ثالثة“.
االمـــارات  ودولـــة  الســـعودية  وفرضـــت 
والبحرين ومصر على قطر عقوبات اقتصادية 
بســـبب دعم الدوحة لإلرهـــاب، وكذلك إغالق 
املجـــاالت اجلوية أمـــام طائراتهـــا واحلدود 

السعودية البرية معها.

لكـــن الدوحة، بدأت منذ فـــرض العقوبات 
عليهـــا تعتمـــد علـــى طـــرق ومصـــادر بديلة 
الستيراد املواد الغذائية لتغطية الطلب احمللي 

خاصة في ما يتعلق باحلليب واللحوم.
وقال دور إن ”املنتجات احمللية تغطي بني 
10 و15 باملئـــة من حاجات الســـوق في الوقت 
احلالـــي“، مشـــيرا إلى أنه في الســـابق كانت 
معظم مشـــتقات ومنتجـــات احلليب تأتي من 

السعودية ودولة االمارات.
ويتـــم تـــدارك النقـــص الذي تســـببت به 
مقاطعـــة الـــدول األربـــع لقطـــر حاليـــا عبـــر 
الـــواردات التركيـــة، إال أن ”نوعيتها ال ميكن 
مقارنتهـــا باملنتجات احمللية، وفـــق ما يقوله 

املسؤول في الشركة القطرية.

قطر تلجأ الستيراد األبقار لتغطية النقص في الحليب
 بلد األبراج الشاهقة بال حليب



} باريــس - لـــم يكف مـــا فعلـــه البعض من 
السياســـيني الفرنســـيني من جتاوزات مالية 
وعمليـــات احتيـــال جعلهم عرضـــة للمالحقة 
القضائية، حتى أطلت أخيرا وزيرة فرنســـية 
تعمل في حكومـــة إميانويل ماكرون بفضيحة 

يبدو أنها ستدفعها إلى االستقالة.
وأشارت صحيفة ”إكســـبريس“ الفرنسية 
في تقرير نشـــرته علـــى موقعهـــا اإللكتروني 
مطلع األسبوع إلى احتمال قيام وزيرة الدولة 
الفرنســـية لشؤون املساواة بني الرجل واملرأة 
مارلـــني ســـكيابا، بكتابـــة عدة كتب جنســـية 
فكاهية مســـتخدمة االســـم املســـتعار: ماري 

مينيللي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أنه يحتمل أن 
تكون مارلني ســـكيابا هي التي ألفت الكتابني 
اجلنســـيني ”جتـــرأوا علـــى تكويـــن صداقة 
جنســـية“ و“كيف ميكن حتويل أي شـــاب إلى 
بـــراد بيت خـــالل 30 يوما“ وغيرهمـــا. لكن لم 

يثبت ذلك بعد.
وتقول الصحيفة إن ذلك الســـبب هو الذي 
دفـــع الكثير مـــن الصحافيني إلى الشـــك بأن 
ماري مينيللي ليس أكثر من اســـم مســـتعار، 
وكان تصريـــح مارلـــني ســـكيابا بالقـــول في 
مقابلة خالل شـــهر أبريل من عـــام 2011، إنها 
كتبت كتابا عن الطالق لصالح دار النشـــر ”ال 

موزاردين“.

وكانت دار النشـــر املذكورة قد طرحت في 
شهر أكتوبر من العام ذاته، بالفعل للبيع كتابا 

عن الطالق، ولكن من تأليف مينيللي.
ومـــع ذلـــك، ردت دار بيع الكتـــب الكندية 
”أرشـــامبو“ علـــى موقعها فـــي اإلنترنت على 
تلـــك الرواية بالقـــول إن ”مؤلفـــة الكتاب هى 
ســـكيابا“، وذلك علـــى الرغم من وجود اســـم 

مؤلفة أخرى على غالف الكتاب.
وفي خضم ذلـــك اجلدال الذي يبدو أنه لن 
ينتهـــي قريبا، كما يقول املتابعون، نفى مكتب 
الوزيرة، وفقا ملا ذكرته الصحيفة الفرنســـية، 
أن يكون اسم ماري مينيللي يخفي في الواقع 

مارلني سكيابا.

ولم تكتف الوزارة بذلك، بل لقد نشر بعض 
املســـؤولني فـــي الـــوزارة رقم هاتـــف الكاتبة 
مينيللي، في خطوة اعتبرها مراقبون تســـاند 

وزيرتهم املثيرة للجدل.
لـــم  الفرنســـيني  الصحافيـــني  أن  ورغـــم 
يتمكنـــوا من لقاء مينيللي شـــخصيا، إال أنها 
قالت لهـــم إنها ”مقربة من ســـكيابا ولكنها ال 

تستعني بها أثناء تأليف الكتب اجلنسية“.
وأوضحت مينيللي أن االتفاق حول تأليف 
الكتاب عن الطالق وقع في البداية مع سكيابا، 
ولكن الوزيرة اعتذرت لعدم وجود الوقت وهو 
ما دفع مينيللي إلى تنفيذ العمل مبفردها ومن 

دون مساعدة من صديقتها أو أي آحد آخر.

رياض بوعزة

} دبلوماســـية المالبس، هي طريقة معروفة 
منذ زمن لدى الساسة، كأن يرتدي رئيس دولة 
أو سياســـي بارز ربطة عنـــق مثيرة أو ترتدي 
زوجة زعيم ما فســـتانا أو قبعـــة جذابة لنقل 
رسائل مشفرة، أي أن اســـتخدام لباس معين 

يكون كنوع من أنواع التواصل السياسي.
ويعتقـــد المتابعـــون أن أســـلوب عدد من 
السياســـيين في ارتداء مالبســـهم قد يضعهم 
فـــي إحـــراج أمـــام رواد الموضة فـــي العالم، 
كما حصل مع الرئيس دونالد ترامب بســـبب 
ربطـــات عنقه ”القديمـــة“. لكن مـــن النادر أن 

تصبح صيحة في عالم السياسة.
وإلى وقـــت قريب، كانت الجـــوارب تحاك 
لتلبس فقـــط، وال ســـيما عند أهل السياســـة 
حيث يختار معظم الزعماء والرؤساء جوارب 
ســـوداء في العادة تكون مالئمـــة للبدلة التي 

يرتدونها وحتى ال يثيروا التعليقات أيضا.
لكن اليـــوم اختلف الوضع علـــى ما يبدو 
خاصـــة عندما برزت ظاهـــرة فريدة من نوعها 
عند السياســـيين بارتداء زوج مـــن الجوارب 
يحمـــل تصاميم وألوانا غريبـــة تثير االنتباه 

وتجعل منهم مادة للتندر في بعض األحيان.
وهـــذا بالضبط مـــا يفعله رئيـــس الوزراء 
الكندي جاســـتن تـــرودو خالل ظهـــوره أمام 
عدســـات المصورين وكذلـــك نظيره األيرلندي 
المنتخب حديثا ليو فرادكار، وربما تصل هذه 
الموضة الغريبة إلى الرئيس الفرنسي الشاب 

إيمانويل ماكرون البالغ من العمر 39 عاما.

وتمكـــن ترودو مـــن إدارة األعناق إليه في 
الكثيـــر من المـــرات حينما ظهـــر بجوارب ال 
يرتديها في العـــادة إال المراهقون، إلى درجة 
أن البعض من المولعين بحياة هذا السياسي 
الشـــاب أطلقـــوا علـــى هـــذا التصرف اســـم 

”دبلوماسية الجوارب الملونة“.
ومـــن الواضـــح أن ارتـــداء رئيـــس وزراء 
كندا البالغ من العمـــر 44 عاما لهذا النوع من 
الجوارب أمر محســـوب بدقة، وليس كما يظن 

البعض أنه مجرد دعابة أو مزحة.
ولعـــل أكثر مـــا أثار االنتباه هو مشـــاركة 
ترودو مســـلمي بالده احتفالهـــم بعيد الفطر، 
حيـــث ارتدى جوارب ملونة كتب عليها باللغة 
العربيـــة ”عيد مبارك“. وهذا األمر لم يســـبقه 
أحد من قبل لذلك ينظر إليه الكثيرون على أنه 

يساند تعدد الثقافات في بالده.

وخالل مقابلة تلفزيونية في برنامج ”اليف 
مع كيلي وريان“ الشـــهر الماضي، ظهر ترودو 
مرتديا جوارب حمـــراء اللون مزخرفة بأوراق 

نبات اإلسفندان التي تتوسط علم كندا.
واســـتمتع ترودو كثيرا حين أهدى مذيعا 
البرنامج كيلي ريبا وريان سيكريست جوارب 
تحمل صورتيهما عربون محبة له بسبب حبه 

الشديد لهذه األنواع من الجوارب المميزة.
وقبـــل ذلك، ارتـــدى تـــرودو جوربين غير 
متطابقيـــن حمـــال رســـوما مـــن فيلـــم ”حرب 
عند لقائـــه برئيـــس وزراء أيرلندا  النجـــوم“ 
السابق، إندا كيني، بمدينة مونتريال الكندية 
في مايـــو الماضي، وذلك في نفس اليوم الذي 

يحتفل به العالم بسلسلة األفالم الشهيرة.
وقـــام بلفتـــة ذكية أخـــرى عندمـــا ارتدى 
جوارب خالل اجتماع حلف شـــمال األطلســـي 

(الناتـــو) فـــي بروكســـل، حملت علـــم الناتو. 
وغردت المستشـــارة األلمانيـــة أنجيال ميركل 
تقول إنهـــا ”جـــوارب رائعة لتـــرودو، رئيس 

وزراء كندا، خالل لقاء الناتو في بروكسل“.
ومـــن المؤكـــد أن فادكار (38 عاما) يســـير 
على نهج رفيق السياسة ترودو، فقد تمكن من 
خطف األنظار خالل اجتماعهما في األســـبوع 

الماضي بالعاصمة دبلن بجوربه الغريب.
وارتدى تـــرودو جـــوارب رماديـــة، بينما 
ارتدى فاداكار جوارب حمراء منقوشة بصور 
لشرطة الخيالة الكندية الملكية وأوراق شجر 

القيقب كنوع من الترحيب بضيفه.
لكن فـــاداكار تمادى أكثر خالل اللقاء وقام 
برفع ســـرواله أمام عدســـات الكاميرا ليكشف 
عـــن جواربه قبـــل أن يهـــدي ضيفـــه قميصا 

وجوارب خضراء.

الجوارب الغريبة صيحة جديدة تقتحم عالم السياسة
[ سياسيون ينسجون على منوال رئيس وزراء كندا صاحب فكرة الجوارب المنقوشة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ اختارت ملكة بريطانيا، إليزابيث 
الثانية، جنديا بريطانيا من أصول 
أفريقية يدعى نانا كوفي تويماسي 

لتولي مهام زوجها األمير فيليب، 
الذي تبدأ فترة تقاعده عن واجباته 

الملكية بحلول الخريف المقبل.

◄ نشر الرئيس الفرنسي الشاب 
إيمانويل ماكرون صورة سيلفي 

التقطها مع الوفد الفرنسي 
المسؤول عن الترويج لطلب 

العاصمة الفرنسية الستضافة دورة 
األلعاب األولمبية الصيفية في عام 

.2024

◄ علق رئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري على فيديو في 

الشبكات االجتماعية، ظهر فيه 
وهو يغني أغنية ”ديسباتيكو“ 

األكثر رواجا اليوم بالقول ”شكرا 
ألنكم ترسمون الضحكة على وجوه 

الناس“.

◄ دخل ولي العهد البريطاني 
األمير تشارلز وزوجته كاميال في 

نوبة ضحك أثناء حضورهما حفال 
غنائيا مؤخرا في كندا بسبب فرقة 

غناء كانت تغني بصوت غريب 
يعرف بـ”كتاجك“، وفق موقع ”ديلي 

ميل“.

◄ أطلقت شركة كافيار الروسية 
لإللكترونيات، نسخة من اإلصدار 
الجديد لهاتف نوكيا 3310 الشهير 

احتفاال باللقاء التاريخي بين 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
ونظيره األميركي دونالد ترامب.

◄ نظمت كوريا الشمالية الثالثاء 
الماضي، مراسم احتفالية بمناسبة 
نجاحها مؤخرا في إطالق صاروخ 
عابر للقارات، وكان الالفت حضور 

السيدة األولى لي سول تشجو، 
زوجة الزعيم كيم جونغ أون. 

باختصار

قطعت اجلوارب شوطا طويال منذ ظهورها 
ــــــى اآلن لتصل إلى ما هي عليه اليوم.  وحت
ــــــدو أنها جتــــــاوزت الوظيفــــــة التي من  ويب
شــــــأنها متــــــت حياكتهــــــا وأصبحت أحد 
أســــــلحة البعض من السياسيني وال سيما 
الشــــــباب منهم الذين ينهمكون في ابتكار 

بروتوكوالت لم يعهدها الناس من قبل.

رئيس وزراء أيرلندا ارتدى 

جوارب منقوشا عليها 

شرطة الخيالة الكندية 

الملكية ترحيبا بترودو

ترامب محرج من 

تصرفات نجله وصهره
} واشــنطن - تســـبب دونالـــد ترامب االبن، 
النجل األكبر للرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وصهره جاريد كوشـــنر في إحراج شديد ليس 

فقط للبيت األبيض، بل ألسرة ترامب أيضا.
وكشـــفت الصحافـــة األميركيـــة ”صفقـــة 
ســـرية“، سعى جاريد كوشـــنر، صهر الرئيس 

ترامب، إلى إبرامها مع قطر.
تقريرا  ونشرت مجلة ”نيويورك ماغازين“ 
كشفت فيه عن مساعي كوشـــنر، زوج إيفانكا 
ابنـــة ترامب، إلبرام صفقة عقارية مع الشـــيخ 
حمـــد بن جاســـم آل ثاني، رئيـــس وزراء قطر 

السابق وقيمتها نصف مليار دوالر.
وأشـــارت المجلة إلى أن المســـاعي لتلك 
الصفقة بدأت مع والد كوشنر، تشارلز كوشنر، 
بعقد محادثات مع الشيخ حمد، قبل أن يتولى 

رئاسة وزراء قطر.
واســـتمرت المحادثات مـــع جاريد، حتى 
أشـــهر قليلة، وسعى من خاللها صهر ترامب، 
الســـتغالل وجوده فـــي المكتـــب البيضاوي، 
وتوليـــه منصب مستشـــار الرئيـــس، للضغط 

سياسيا على الملياردير القطري الشهير.
وأكد موقع ”ذا إنترسبت“ تلك المعلومات، 
مشيرا إلى أن مفاوضات الحصول على الـ500 
مليون دوالر بدأت منذ العام 2007، واســـتمرت 
حتى أشهر قليلة قبل إعالن مقاطعة الدوحة من 

قبل السعودية واإلمارات ومصر والبحرين.
ونقـــل الموقع عن مصـــادر عديدة قوله إن 
رئيس وزراء قطر الســـابق، لـــم يكن يعترض 
علـــى الصفقة، بـــل ال يزال مهتمـــا بها، ولكنه 
كان يرغب في أن يجعلها مزيجا بين القروض 
وحقوق الملكية، وهو ما كان محل خالف بينه 
وبين كوشـــنر، ولكن تلك المفاوضات توقفت 

تماما عقب األزمة القطرية الحالية.
ومـــا أعـــاق تلـــك الصفقـــة إال تصريحات 
ترامب، التي أثنى فيها على معاقبة قطر، ولكن 
كوشنر، والقول لمصادر نقلت تصريحات إلى 
موقع ”إنترسبت“، كان يســـتخدم كافة أوراق 

الضغط الدبلوماسية األميركية على الدوحة.
وتســـبب لقـــاء النجـــل األكبـــر لترامـــب، 
بمحامية روســـية في خضم الحملة الرئاسية 
لوالـــده، في وضـــع البيت األبيـــض من جديد 
فـــي موقع دفاعي من قضية التدخل الروســـي 

الشائكة في االنتخابات الرئاسية األميركية.
تايمـــز“  ”نيويـــورك  صحيفـــة  وقالـــت 
األميركيـــة التي كشـــفت الخبـــر إن األمر كان 
يتعلـــق بالحصـــول علـــى معلومـــات محرجة 
حول هيالري كلينتون المنافسة الديمقراطية 

لترامب من قبل محامية مرتبطة بالكرملين.

وزيرة فرنسية تؤلف كتبا عن المتعة الجنسية باسم مستعار

طريقة استثنائية للتواصل

عقاب قاس ضد أمير 

هانوفر بسبب زوجته
} هانوفــر (ألمانيــا) - تـــزوج أمير هانوفر، 
إرنست أوغست اخلامس من حبيبته مصممة 
األزياء الروســـية يكاترينا ماليشيفا رغم عدم 
موافقة والده، وأقام حفل زفاف حسب التقاليد 

األملانية.
وجمعـــت األمير البالغ مـــن العمر 33 عاما 
وعروســـه التي تصغره بعامني عالقة عاطفية 
منـــذ عام 2012 وقد عاشـــا معا فـــي العاصمة 
البريطانيـــة لندن فترة طويلـــة، وفق صحيفة 

”ديلي ميل“ البريطانية.
ومتتلـــك العروس الشـــابة خـــط ”إيكات“ 
لألزيـــاء، وتصمم للعديد من جنمات هوليوود 

مثل سيينا ميلر وريتا أورا.
وُولدت ماليشـــيفا في روســـيا ثم عاشـــت 
في العاصمة التشـــيكية براغ، وفي ســـن الـ19 
انتقلـــت لتعيش فـــي بريطانيا حيث درســـت 

األزياء هناك.
ووفقـــا للصحيفـــة، فقد كان حفـــل الزفاف 
متواضعا ولم ينظم فـــي صالة فخمة، مقارنة 
بحفالت زفاف األمراء، أما العريس فقد حضر 
احلفـــل ببدلـــة وقميص وربطة عنـــق وارتدت 
عروســـة الروسية اجلميلة فســـتانا زهريا من 

احلرير.
ولم يكن والد األمير موافقا على زواج ابنه 
من مصممة األزياء الروسية، وقد اشترط عليه 
إعـــادة جميع املمتلكات التـــي أهداه إياها في 
حال مت الزواج، مـــن بينها قصر ماريونبيرغ، 

الذي استضاف حفل الزواج.
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إلى حشد طاقاتهم وتحفيز روح المثابرة لديهم أكثر}.

الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان
وزير الثقافة وتنمية املعرفة اإلماراتي

} إدارة وطلبة جامعة أربيل في إقليم كردستان العراق فاجأوا الناشطة الباكستانية احلائزة على جائزة نوبل للسالم ماالال يوسفزاي حني احتفوا 
الثالثاء املاضي بعيد ميالدها العشرين وقدموا لها كعكة كتب عليها اسمها وذلك خالل أول زيارة تؤديها للجامعة.



} طرابلــس - اعتبر المجلس األعلى ألمازيغ 
ليبيـــا، الثالثـــاء، أّن فتـــوى ”تحريـــم“ مذهب 
اإلســـالمية)،  المذاهـــب  (أحـــد  ”اإلباضيـــة“ 
الصـــادرة عـــن اللجنة العليا لإلفتـــاء التابعة 
البيضـــاء  ومقرهـــا  المؤقتـــة“،  لـ“الحكومـــة 

(شرق)، ”تحريض صريح“ على إبادتهم.
وقـــال المجلس، في بيـــان، إن الفتوى تعد 
”تحريضـــا صريحـــا علـــى اإلبـــادة الجماعية 
صارخـــا  وانتهـــاكا  ليبيـــا،  فـــي  لألمازيـــغ 
للمعاهـــدات والمواثيق الدوليـــة، وبّثا للفتن 
بين الليبيين، وتهديدا للســـلم االجتماعي في 

البالد“.
ولذلك أعرب المجلس عن ”رفضه القاطع“ 
لما جاء في فتوى اللجنة العليا لإلفتاء التابعة 
للحكومة المؤقتة، ودعا كافة الليبيين إلى عدم 
تلبية مثل هذه الدعوات العنصرية والخطيرة.
جاء بيـــان المجلس األعلـــى ألمازيغ ليبيا 
عقب تداول نشـــطاء فتوى نشرت على الموقع 
اإللكترونـــي للجنـــة العليـــا لإلفتـــاء بالهيئة 
العامة لألوقاف والشـــؤون اإلسالمية، التابعة 

للحكومة المؤقتة بالبيضاء شرقي البالد.
وجـــاء فـــي الفتـــوى أن ”اإلباضيـــة فرقة 
منحرفـــة ضالة، وهـــم من الباطنـــة الخوارج 
ولديهم عقائـــد كفرية، كعقيدتهم بـــأن القرآن 
مخلوق وعقيدتهم في إنكار الرؤية، فال ُيصّلى 

خلفهم وال كرامة“.
يذكر أن الهيئة العامة لألوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية بالحكومة المؤقتة بمدينة البيضاء 
ســـبق لهـــا التحريض ضد عدد مـــن التيارات 
الفكريـــة والدينية والسياســـية التي تشـــكل 
المجتمـــع الليبي، مثل مريدي التيار الصوفي 
والنشطاء بالتيار المدني والكّتاب والمثقفين 
وغيرهم. كما أصدرت مؤخرا بيانا ضد اليهود 
في ليبيا حمـــل عنوان ”العلمانيون وتمكينهم 

اليهود في ليبيا“.
خطورة القضيـــة وأهميتهـــا نابعتان من 
تداخـــل أبعاد كثيرة تشـــكل المشـــهد الليبي 
الراهن. ففضال عن تشـــرذم الحالة السياسية 
في ليبيا الموســـومة بتصارع ثالث حكومات 
على الحكم في ليبيا؛ اثنتان منها في طرابلس 

(غـــرب)، وهما الوفاق الوطنـــي الُمعترف بها 
دوليـــا، و“اإلنقـــاذ“، إضافـــة إلـــى ”الحكومة 
في مدينة البيضاء، التابعة لمجلس  المؤقتة“ 
النـــواب في طبـــرق، فإن المســـألة الليبية في 
ليبيا تمثل إحالة على بعدين يصعب فصلهما؛ 
البعد الديني المذهبي والبعد العرقي اإلثني. 
إذ ينتشر المذهب اإلباضي في صفوف أمازيغ 
ليبيا المنتشرين في جبل نفوسة غربي البالد، 
وخصوصا في جادو وكابـــاو ويفرن وزوارة، 
وهو ما يفســـر صدور البيان الرافض للفتوى 
من مجلـــس أمازيغ ليبيا، وهو ما يعني أيضا 
أن الفتـــوى ال تســـتهدف فقط أتبـــاع المذهب 
األباضي فـــي ليبيا بـــل تطال أمازيـــغ البالد 
وخارجها، باعتبار الصالت الكبيرة الواصلة 
بيـــن اإلباضيين في ليبيـــا والجزائر وجنوب 

تونس (جزيرة جربة تحديدا).
البعد اآلخر لخطورة الفتوى هو ما تعيشه 
ليبيا من هشاشة سياسية واجتماعية، خاصة 
مع توزع السلطة بين حكومات ثالث، وتنامي 
المـــد التكفيري، وعلـــو منســـوب االنتماءات 
القبلية، وكلها عوامل تتضافر لتفرز مشـــهدا 
متوتـــرا قابال لالنفجار مـــع توفر أي عامل أو 

قادح.
السياســـية  القـــوى  بعـــض  تحـــاول  وإذ 
والمدنيـــة الليبية بناء حالة سياســـية تقطع 
مـــع التطرف والتكفير وتؤســـس لدولة مدنية 
تتعايش فيهـــا كل المكونات، فإن هذه الفتوى 
تمثل انتكاســـة حقيقية وتهديدا لكل ما يبذل، 
داخليـــا وخارجيا، من جهود لرأب التصدعات 
التي انكشـــفت من ثورة فبراير 2011. في هذا 
الصدد أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان 
فـــي ليبيا في بيان اإلثنيـــن ”رفضها وإدانتها 
الدعـــوات التكفيريـــة والتحريـــض والعنـــف 
اللفظي واإلرهاب الفكـــري والديني المتطرف 
الذي تمارســـه هيئة أوقاف الحكومة المؤقتة، 
مـــن خـــالل تكفيـــر مكونـــات اجتماعيـــة (في 
إشـــارة إلى األمازيغ وهم معظم أتباع المذهب 
اإلباضي في ليبيا) وشرائح المثقفين واألدباء 
والصحافييـــن فـــي المجتمع، أو مـــن غيرها، 
واســـتغالل حالـــة انهيار وغياب مؤسســـات 
الدولة المدنيـــة الديمقراطية، لنشـــر وتعميم 
هـــذا التوجه الخطير بمـــا يحمل من تداعيات 
خطيرة على األمن والســـلم االجتماعي بشكل 
خـــاص واألمن الوطني بشـــكل عـــام وإدخال 
المجتمع الليبي في صراعات مذهبية، تضرب 
إســـفينا في مبدأ التعايش ومفاهيم المواطنة 

في ليبيا“.

وأكـــدت اللجنـــة أن التصرفات الســـابقة 
طالت المســـاجد والمدارس ووســـائل اإلعالم 
والمؤسسات الخدمية واالجتماعية في العديد 
من المناطق والمـــدن الليبية، معتبرة أن هذه 
محاولة لتغليب فكر مســـتورد ويخدم مصلحة 
قوى خارجية، تســـعى لتعميم نموذجها على 
بلدان المنطقة، وهو ما يهّدد التوافق والسلم 
االجتماعـــي والوطني، ويســـاهم فـــي تعقيد 

األزمة التي تعيشها البالد.
ومضى مقـــرر اللجنـــة الوطنيـــة لحقوق 
اإلنســـان في ليبيـــا أحمد حمزة فـــي االتجاه 
نفسه وقال ”الفتوى التي صدرت عن دار إفتاء 
حكومة الثني ضد إخوتنا األمازيغ اإلباضيين 
واعتبرتهـــم خـــوارج تؤكـــد لنا مـــن جديد أن 
الذين يصفون أنفسهم بالسلفية هم عبارة عن 
حركة أو جماعة أو تيار ديني متطرف جهادي 
تفكيـــري وجبت مقاومتـــه والوقوف ضده من 
اآلن قبل أن يتفاقم خطره. الســـلفية الجهادية 
في ليبيـــا أصبحـــت تمثل خطرا علـــى األمن 
والســـلم االجتماعي وعلى التعايش الســـلمي 
المشـــترك بيـــن جميـــع مكونـــات المجتمـــع 

االجتماعية والثقافية“.
كمـــا أصدر المركز الليبـــي لإلعالم وحرية 
التعبير بيانا حول فتوى تكفير الهيئة العامة 

لألوقـــاف للمذهـــب اإلباضي، وأعلـــن رفضه 
وإدانتـــه الشـــديدة لهـــذا الخطاب الـــذي يعد 
مساسا بوحدة وســـالمة نسيج الوطن ويهدد 
مبدأ التعايش الســـلمي ويســـيء لشريحة من 
أبنـــاء البلد، واعتبر أن هـــذا الخطاب جريمة 
خطيـــرة تنـــدرج تحت طائلـــة اإلرهـــاب وأن 
دعوات التكفير والعنف فكر دخيل ال يعبر عن 
الفهـــم الصحيح لمقاصد الديـــن الحنيف وال 

الهوية اإلسالمية الليبية.
وناشـــد كافـــة الســـلطات الليبيـــة اتخاذ 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمة تجـــاه المنابر 
والمؤسســـات الدينية التي تـــروج لمثل هذه 
الفتاوى التي تمثـــل اعتداء واضحا على حق 

المواطنة وحقوق اإلنسان.
الرفـــض لفتـــوى هيئـــة األوقـــاف التابعة 
للحكومـــة المؤقتـــة لم يقتصر علـــى الهيئات 
المدنيـــة والحقوقيـــة، التي رفضـــت األمر من 
منطلق ضـــرورة إعالء المواطنة والتســـاوي 
أمـــام القانون وحرية المعتقـــد، بل ورد أيضا 
من هيئات دينية على غرار رابطة علماء ليبيا 
التي شـــددت في بيان مقتضب أصدرته مساء 
الثالثاء على أنها حرصت منذ تأسيسها على 
تمتيـــن روابـــط األخوة في اإلســـالم والوطن، 
ونصت على عضوية علماء ومتخصصين من 

المذهب اإلباضي، جنبا إلى جنب مع علمائها 
من المذهب المالكي، تجسيدا لتعايش مذاهب 
ليبيا العتيقة المعنعنة بالســـند المتصل منذ 
قـــرون: المالكية واإلباضية. وأكدت نبذها لكل 
صوت يدعو إلى الفتنة والعنف والتكفير بين 

أبناء الوطن الواحد.
واضـــح أن فتـــوى اللجنة العليـــا لإلفتاء 
ومـــا أثارتـــه من رفض ليســـت قضيـــة دينية 
أو مذهبيـــة، بل هي مســـألة تهـــدد التعايش 
المجتمعي في ليبيا في ظرفية حساســـة تمر 
بهـــا البالد، ومـــا يؤكد ذلك وجـــود ضرب من 
اإلجمـــاع على رفض الفتـــوى وما احتوته من 
تكفير، وكان الرفض سياسيا ومدنيا وحقوقيا 
ودينيـــا، لوعي كل األطراف التي اســـتهجنت 
الفتوى بخطورتها على وضـــع البالد برمته، 
بـــل إنها يمكن أن تنفتـــح على فضاءات خارج 
ليبيا تبعا النتشـــار اإلباضيين في العديد من 
أقطـــار المغرب العربي. والفتوى، بما احتوته 
من نفس تكفيري متشـــنج، تدل أيضا على أن 
طريـــق التخلص مـــن ثقافة التكفير وتقســـيم 
الناس على الهويات الدينية والمذهبية، مازال 
طويـــال وهو ما يتطلب عمـــال مدنيا وحقوقيا 
وتعليميـــا دؤوبـــا مـــن أجـــل إشـــاعة ثقافة 

مجتمعية قائمة على المواطنة والقانون.

} دبــي - أكـــدت الشـــيخة لبنى بنـــت خالد 
القاسمي وزيرة دولة للتسامح رئيسة مجلس 
أمناء المعهد الدولي للتســـامح الدور العالمي 
الرائد الـــذي تقوم به دولة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة قيـــادة وحكومـــة وشـــعبا لتعزيز 
قيم التســـامح والســـالم والتعايش والوئام، 
وتجســـيد آمال وتطلعات الشـــعوب إلى واقع 
ملمـــوس يلمســـه كل مـــن يعيش علـــى أرض 
اإلمارات الطيبة أرض الخير والنماء والتآخي 

والعطاء.
وشـــددت خالل ترؤســـها االجتماع األول 
لمجلس أمنـــاء المعهد الذي عقـــد مؤخرا في 
متحـــف االتحـــاد بدبـــي على أهميـــة تحويل 
قيمة التســـامح إلى عمل مؤسســـي مستدام، 
ومضاعفـــة وتضافـــر وتنســـيق الجهـــود مع 
الجهات ذات العالقة لنشر وتعزيز قيمه محليا 

وإقليميا وعالميا.
وتنـــاول االجتمـــاع اســـتراتيجية المعهد 
من حيـــث الرؤيـــة المتمثلـــة في كونـــه بيت 
خبرة دوليا لترشـــيد السياســـات وترســـيخ 
قيم التســـامح والتعايش، ورسالته التي تركز 
على إبداع أفكار وسياســـات جديدة تســـاهم 
في ترســـيخ قيم التســـامح والمحبة والتآخي 
والمودة وبما يشـــجع على الحوار المســـتمر 
بيـــن مختلف الجنســـيات والثقافات واألديان 
والحضـــارات من جهة، وبما يعمل على تقديم 
الحلول العملية للتحديات التي تواجه العالم 

من جهة أخرى.
وناقش المجتمعون التصور العام لجائزة 
محمد بن راشـــد آل مكتوم للتسامح من حيث 
األهـــداف والمجـــاالت والفئـــات المســـتهدفة 

وإجـــراءات منحهـــا، وتطرقوا إلـــى مجموعة 
مـــن مبـــادرات المعهـــد التي ســـيتم تنفيذها 
خالل الفتـــرة المقبلة مثل عقـــد مؤتمر دولي 
ســـنوي بالتعاون مع األمانـــة العامة لمنظمة 
األمـــم المتحدة، وإبـــراز النمـــوذج اإلماراتي 
للتســـامح مـــن خـــالل تظاهرة  إكســـبو 2020 
وتعزيـــز قيم التســـامح عند الشـــباب، خاصة 
فـــي ظل ما وفرته وســـائل االتصـــال الحديثة 
وفضـــاءات التواصـــل االجتماعي في ســـبيل 
ترشيد السياسات المتعلقة بتحقيق التسامح 
والتعايـــش والقبول باآلخـــر، وتعميق الوعي 

تجـــاه قضايا التســـامح والبحث فـــي جذور 
التعصب واالنغالق والطائفية ووضع الحلول 

المناسبة للتصدي لها.
يذكر أن الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
كان قد أصدر القانون رقم 9 لسنة 2017 بإنشاء 
المعهد الدولي للتســـامح، وتاله المرسوم رقم 
23 لسنة 2017 بتشـــكيل مجلس أمناء المعهد 
برئاســـة الشـــيخة لبنى بنت خالد القاســـمي 
وعضويـــة كل من عهود بنت خلفـــان الرومي 
وزيـــرة الدولة للســـعادة، ونـــورة بنت محمد 
الكعبـــي وزيـــرة الدولـــة لشـــؤون المجلـــس 
الوطني االتحادي وشما بنت سهيل بن فارس 
المزروعـــي وزيـــرة الدولة لشـــؤون الشـــباب 
والدكتور حنيف حســـن القاســـم رئيس مركز 
جنيف لحقـــوق اإلنســـان والحـــوار العالمي 

والدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني المدير 
العـــام لدائـــرة الشـــؤون اإلســـالمية والعمل 
الخيري في دبي.. وســـلطان بطـــي بن مجرن 
وتركي بن عبدالله الدخيل ومازن جبران حايك 
و جيرالد فرانسيس الوليس وأحمد إسماعيل 
آل عبـــاس وصاني فاركي فاركي وأفيشيشـــا 

شاندوالل بهوجاني.
ويهدف إنشـــاء المعهد الدولي للتســـامح 
إلـــى بث روح التســـامح في المجتمـــع وبناء 
مجتمع متالحم وتعزيـــز مكانة دولة اإلمارات 
كنمـــوذج فـــي التســـامح ونبذ التطـــرف وكل 
مظاهـــر التمييز بين الناس بســـبب الدين أو 
الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة، إلى جانب 
تكريم الفئات والجهات التي تسهم في إرساء 

قيم التسامح وتشجيع الحوار بين األديان.
وأكد الشـــيخ محمد بن راشد أن ”اإلمارات 
هي العنوان األول للتسامح والتعايش وقبول 
اآلخر وأن التســـامح قيمة أساســـية في بناء 
المجتمعـــات وأهم ســـر في اســـتقرار الدول 
وســـعادة الشـــعوب “ الفتـــا إلى ســـعي دولة 
اإلمـــارات لترســـيخ ثقافة االنفتـــاح والحوار 
الحضاري في مجتمعاتنا والمساهمة في نبذ 

التعصب والتطرف واالنغالق الفكري“.
وقـــال ”نتطلع إلى توجيه أنشـــطة المعهد 
الدولي للتسامح لبناء وتأهيل قيادات وكوادر 
عربية شـــابة تؤمن بقيمة التسامح واالنفتاح 
والحوار بين األديان والثقافات“ ولذلك ”علينا 
أن نعمل منذ اآلن على جعل التســـامح مكونا 
ثقافيا وفنيا وإنسانيا مستداما بحيث يصبح 

منهج عمل وفكر وممارسة يومية“.
ويهـــدف قانـــون إنشـــاء المعهـــد الدولي 
للتســـامح إلى بث روح التســـامح واأللفة بين 
أفراد المجتمع وترسيخ مكانة الدولة كنموذج 
يحتـــذى بـــه للتســـامح والتعدديـــة الثقافية 
والدينية، باإلضافـــة إلى بناء مجتمع متالحم 

يرتكـــز علـــى التســـامح والســـالم والتعايش 
المشـــترك وقبـــول اآلخر. كما يهـــدف القانون 
إلى نبـــذ جميع مظاهر التمييـــز أو العنف أو 
الكراهية بســـبب الديـــن أو الجنس أو العرق 
أو اللـــون أو اللغة إلى جانب المســـاهمة في 

تحقيق أهداف البرنامج الوطني للتسامح.
وحســـب القانون تكـــون للمعهـــد المهام 
التاليـــة: اقتـــراح السياســـات والتشـــريعات 
الراميـــة إلى غـــرس قيم التســـامح واالعتدال 
فـــي المجتمـــع ورفعها إلى الجهـــات المعنية 
العتمادهـــا وعقـــد المؤتمـــرات الدوليـــة ذات 
العالقة بالتســـامح فـــي الدولة بشـــكل دوري 
وإعـــداد ونشـــر البحوث والتقاريـــر المتعلقة 
بقيـــم التســـامح. واإلشـــراف علـــى الجائزة 
وتمكينهـــا مـــن القيـــام بأنشـــطتها وتحقيق 
أهدافها والدخول في شراكات مع المؤسسات 
الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام 
وقيم التســـامح بين األجيال وتنظيم الندوات 
وورش العمل والمنتديات والبرامج التدريبية 
المتخصصـــة التـــي تهـــدف إلـــى إذكاء روح 
التســـامح والســـالم في العالم والتقريب بين 
شعوبه المختلفة، وإطالق وتشجيع المبادرات 
التي تهدف إلى تعزيز قيم التعايش المشترك 
بين كافـــة مكونـــات المجتمع ودعـــم اإلنتاج 
الفكـــري والثقافـــي الذي يدعو إلى التســـامح 
وترســـيخ قيمه في المجتمع وتقديم الخبرات 

الالزمة في مجال ترسيخ قيم التسامح.

فتوى تحريم اإلباضية في ليبيا.. إسفني يدق في عالقات املواطنة

املعهد الدولي للتسامح في اإلمارات.. مأسسة قيم التعايش 
لم ميض أكثر من شــــــهر على إنشــــــاء املعهد الدولي للتســــــامح في اإلمارات، حتى باشر 
املعهد أشــــــغاله ونشــــــاطه، وأكد االجتماع األول للمعهد إمكانية حتويل قيم التعايش بني 

األديان واحلضارات إلى عمل مؤسسي متواصل ومتراكم.

ــــــوى التي أصدرتهــــــا اللجنة العليا لإلفتاء التابعة للحكومــــــة املؤقتة في ليبيا، بتحرمي  الفت
ــــــى خارجها، والتي ندد بها  مذهــــــب اإلباضية، أثارت جدال ورفضا كبيرين في ليبيا وحت
ــــــس األعلى ألمازيغ ليبيا، ال لدواع دينية أو مذهبية أو تاريخية، بل ألن الفتوى متثل  املجل
تقويضــــــا لكل إمكانيات التعايش في مجتمع اســــــتوعب طويال اختالفاته العرقية والقبلية 
ــــــالد التي ال حتتمل قادحا  ــــــة، وأيضــــــا ألنها صدرت في ظرفية دقيقة متر بها الب واملذهبي

مضافا إلى عوامل التوتر املتوفرة أصال.

اختالفات لم تحل دون استمرار التعايش

[ إجماع سياسي وحقوقي وديني على إدانة الفتوى  [ لجنة اإلفتاء لها سوابق في التحريض على التيارات الفكرية والدينية والسياسية

الرفض لفتوى هيئة األوقاف التابعة 

للحكومـــة املؤقتة لـــم يقتصر على 

بل  والحقوقية،  الهيئـــات املدنيـــة 

ورد أيضا من هيئات دينية

◄

قانـــون املعهـــد يهـــدف إلـــى نبـــذ 

جميع مظاهر التمييـــز أو العنف أو 

الكراهية بسبب الدين أو الجنس أو 

العرق أو اللون أو اللغة

◄

«إذا كانت هذه الفتوى صادرة فعال عن الهيئة المذكورة فعلى الجهات المعنية حل الهيئة فورا 

ألنها ال عالقة لها بليبيا، وتجهل تماما ممارسة المذهب اإلباضي في ليبيا». 
إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى األمم املتحدة

«ليبيا أغلبها مالكية مع وجود إباضيين في المناطق األمازيغية، عرفنا تعايشـــا بين المذهبين، 

فالصالة واإلمامة والصيام وحتى المقابر مشتركة، فإلى أين تريد هذه الفئة الذهاب بنا؟». 
إبراهيم قرادة
رئيس اللجنة التنفيذية للمؤمتر الليبي لألمازيغية
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معهد يحول القيمة إلى فعل يومي 

تسامح

َْ



} القاهرة - يستكمل الروائي العراقي، المقيم 
في الســـويد، برهان الخطيب بروايته الجديدة 
”أخبار آخر العشـــاق“، روايته السابقة ”أخبار 

الصادرة عام 2012.  آخر الهجرات“ 
تحكي الرواية عن تداخل مصائر األفراد في 
مصير الوطـــن، عن صعوده وصعودهم في آن، 

أو العكس.
م الرواية بوضوح إلى القارئ،  العنوان يقدِّ
من ناحية المتن السردي، 3 شّبان ينتمون إلى 
ُأسر غنية ومتوسطة وفقيرة، تتقاطع حيواتهم 
علـــى منعطفـــات عامة خطـــرة، يتغّيـــر عندها 
الزمان، المـــكان، وتفترق فـــي الوطن، وتلتقي 
في الغربة، في مواجهة خيارات دامية أحيانا، 
خالصاتها تحـــوالت في نهايـــة الرواية، منها 
أن أكثرنا إحساســـا بالبراءة إزاء ما يجري من 

تدهور في الحياة الخاصة والعامة.
الرواية، الصادرة حديثا عن مؤسسة شمس 
للنشـــر واإلعالم في القاهرة، بانوراما ســـردية 

واســـعة تصور أحداثها في تلقائية شـــاعرية 
محكمة تكشف عن أعماق عالمنا الراهن المفعم 

بالمشـــاكل، وتتسم بنيتها بجدتها على 
مســـتوى اإلبداع العربي، اعتمادا على 
مزاوجـــة فـــن القصـــة القصيـــرة بفن 
الرواية، حيث تمكن قراءة فصولها، أو 
أخبارها المتصلـــة، بوصفها قصصا 

منفصلة.
يمكن اعتبار هـــذه الرواية حدثا 
كبيرا واحدا متعدد األوجه، يبدأ في 
الوطن وينتهي فـــي الغربة، معّبرا 
مـــن خاللـــه الخطيب عن تشـــظي 
التاريـــخ علـــى رقعـــة حرجـــة من 

جغرافيتنا العربية الفسيحة.
ويعيـــد الخطيب فـــي الرواية 

كتابة بعـــض قصصه الســـابقة، مزيـــال عنها 
غشـــاء البراءة الســـابق الذي يكســـو تجارب 
الكّتـــاب األولـــى مطلـــع الشـــباب، ليتغيـــروا 

بعد نضـــج تجاربهم فـــي المراحـــل المتقدمة 
مـــن العمـــر، ويتجلى غير المألـــوف فيها فوق 
مألوفهـــا الظاهر، ليخلـــص الخطيب إلى أن ال 
قيمـــة لرواية بريئة فـــي عالم 
غيـــر بـــريء، مفتتحـــا عالمـــا 

استثنائيا جديدا للسرد.
يذكر أن برهان الخطيب ولد 
بمحافظة  في بلـــدة ”المســـيب“ 
بابل العراقية عام 1944، وتخرج 
فـــي كلية الهندســـة ببغـــداد عام 
1967 حاصال علـــى البكالوريوس 
وأصدر  الميكانيكية،  الهندسة  في 
أول كتـــاب له مجموعـــة قصصية 
بعنوان ”خطوات إلى األفق البعيد“ 
عام 1967. وفـــي العام التالي أصدر 
روايـــة ”ضباب في الظهيرة“ عن دار 
الغري في النجف بعـــد أن كانت ممنوعة لعدم 
مالءمتها للتوجه السياســـي الســـائد، ثم كتب 

روايتـــه الثانية ”شـــقة في شـــارع أبي نواس“ 
لكنهـــا لم تصـــدر إال عام 1972 عـــن دار العودة 
في بيروت، ومنعت في العراق وسوريا. تبعتها 
عن دار عويدات  روايته ”الجســـور الزجاجية“ 
فـــي بيروت عام 1975، ثـــم صدرت له مجموعته 
عـــام 1980 عن  القصصيـــة ”الشـــارع الجديد“ 

وزارة اإلعالم العراقية.
وبعد لجوئه إلى الســـويد أســـس دار نشر 
”أوراســـيا“ في ســـتوكهولم عام 1990، ونشـــر 
مـــن خاللها رواياته الالحقـــة: ”نجوم الظهر“، 
”ســـقوط ســـبرطة“، ”ليلة بغداديـــة“. وفي عام 
1998 صـــدرت لـــه روايتـــه ”ذلـــك الصيـــف في 
إسكندرية“ عن دار النبوغ في بيروت، وفي عام 
2000 صدرت روايته ”الجنائن المغلقة“ عن دار 
”بوديوم“ الســـويدية في ســـتوكهولم، وأعادت 
وزارة الثقافة العراقية نشـــرها في جزأين عام 
2006. ثـــم أصدر مجموعة روايـــات منها ”على 

تخوم األلفين“ و“أخبار آخر الهجرات“.
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ثقافة

الرواية في كتابة ثانية

} هل يحق للمؤلف أن يعيد كتابة روايته 
وإعادة النظر فيها بعد فترة زمنية بطبعة 

الحقة؟
فعدا التصحيحات اللغوية والطباعية 

هل يمكن للروائي أن يغّير في مناخ سرديته 
قليًال أو كثيرًا بعد سنوات من طبعته 

األولى؟ هل هو تصحيح جوهري أم عابر؟ 
أم استدراك ما فات المؤلف؟ أم توثيق 

جديد ألفكار ُمسَتجدة؟ وما جدوى مثل هذا 
التغيير بعد عقود من سنوات مضت على 
الطبعة األولى أو الثانية أو الثالثة؟

هذا جدٌل ليس جديدًا كليًا لكنه يتكرر 
في فترات متقاربة أو متباعدة في جدوى 

(الكتابة الثانية) لرواية مضى على طبعها 
عدد من السنوات وتناولها القارئ وكتب 

الناقد عنها، وهو جدٌل طبيعي في غالبيته 
مع األخذ بعين االعتبار أن هناك َمن يشكك 

في جدوى إعادة اإلنتاج المطبوع على 
أساس أن (الكتابة األولى) هي الكاشفة 

لالوعي الكاتب وطريقة تفكيره المباشرة، 
على أن تكون الكتابة الثانية هي الوعي 

أو المسَتدَرك لألفكار، بل هناك َمن يصفها 
بأنها (الصناعة الواعية) لتخرج مثل هذه 

األعمال بُحّلٍة جديدة قد ال تشبه فطرة 
الكتابة األولى أو في األقل بعض أفكارها 

الجوهرية ال تشبه ما ورد في الطبعة األولى 
أو الكتابة األولى.

 أمامنا شواهد وآراء كثيرة في السرد 
العالمي والعربي ترى أن األمر طبيعي 

وربما مطلوب في بعض األحيان، فالرواية 
أو أي عمل سردي أدبي هو بالنتيجة 

ليس وثيقة تاريخية يتوجب أن ال نمسها 
ونحافظ على كيانها، بل هي نص إبداعي 

ينبغي أن يخرج بصورته المثالية أو 
القريبة من هذا التصور ألن حرية الكتابة 
تبيح للمؤلف أن يعيد النظر في كتاباته 

متى شاء، والنص اإلبداعي قابل للتشكل 
مرة ومرتين وثالثًا كما حصل مع رواية 

“ عشيق الليدي تشارلي“ للورنس والتي 
شهدت عدة تغييرات قام بها المؤلف 

لحساب ضبطها سرديًا ونفسيًا لتخرج 
بصورتها األخيرة، وال بد اإلشارة هنا إلى 
نجيب محفوظ الذي طّور قصة ”زعبالوي“ 
إلى رواية ضخمة أسماها ”أوالد حارتنا“ 
وسبق له أن أصدر ”القاهرة 36“ ثم أعاد 

كتابتها بعد أعوام لتحمل اسمًا جديدًا هو 
”القاهرة الجديدة“. وفي االستدراك العربي 

العراقي عمل فؤاد التكرلي على إعادة 
صياغة الحوار في روايته المعروفة ”الرجع 

البعيد“ إلى الفصحى بعد أن كان باللهجة 
المحلية الدارجة التي كانت عصّية على 

القارئ العربي، كذلك أعاد جمال الغيطاني 
كتابة قصته المعروفة ”مالك الحزين“ وفي 

هذا السياق تجدر اإلشارة إلى العالمي 
جيمس جويس حينما أعاد كتابة قصته 

”يوم شجيرة اللبالب“ في مجموعته 
”أهالي دبلن“ فأنضجها كليًا بعد مرور 

وقت ليس قصيرًا لتصبح ملحمته الشهيرة 
”يوليسيس“. كما أعاد لوفانو كتابة روايته 

”كاراميال“ ومثله روبيرت هاينالين الذي 
أعاد كتابة روايته ”غريب في أرض غريبة“.
أمثلة أخرى كثيرة تفصح عن إمكانية 
الكتابة الثانية ألي عمل أدبي وتصحيح 

مساراته البنائية وتدارك نواقصه السردية 
في اللغة والحوار وإكمال أو إمالء أفكاره 

بالجديد من الوعي المستقطب، بمعنى جواز 
حتى تصويبه فكريًا، فالفكر ال يحتكر الكاتب 

إلى النهاية وال يتملكه مع تطور روحه 
وآلياته وانتمائه إلى العصر. وهكذا يمكن 

أن نجد بعض الجدوى في الكتابة الثانية أو 
الثالثة لتوطيد الصلة من جديد مع القارئ 

والناقد وفي التلقي العام، ولو هناك َمن 
يرى أن مثل هذه الكتابة ستخلخل العالقة 
مع التلقي ال سيما مع االنزياحات الجديدة 
غير المتوقعة التي يقوم بها المؤلف بمثال 
تطوير قصة قصيرة إلى رواية ملحمية أو 
إعادة كتابة رواية وفق آلية فكرية أخرى 
(قد) ال تشبه آلية الكتابة األولى من بعيد 
أو قريب، أي ال تتشابه مع كتابة الفطرة 

السردية.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

◄ دشنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
ورشة عمٍل فنّية بالتعاون مع مدرسة 

الفنون الباريسية أتيليه دي سيفغ. 
وتأتي هذه الورشة ضمن اتفاقية 
مشتركة بين البحرين وفرنسا في 

مجاالت الثقافة والفنون.

◄ عقد المركز اإلقليمي العربي للتراث 

العالمي بالتعاون مع المركز الدولي 
للبحوث في اقتصاديات الثقافة 

ودراسات التراث العالمي في كراكوف 
ببولندا مؤخرا حلقة نقاش بعنوان 

”تجديد المناطق الحضرية في المدن 
التاريخية“.

◄ تستمر ورشة ”فن الشارع“، المنظمة 
في إطار موسم أصيلة الثقافي الدولي 

إلى غاية 21 يوليو الجاري. وتعد 
الورشة تجربة مبتكرة موجهة لألطفال 

تروم إعادة الرونق للمدينة وكشف 
روحها الطفولية.

◄ قّدمت جمعية القناع لفنون العرض 
بالجزائر مؤخرا عرضا مسرحيا 
تاريخيا يروي قصة ”الكاهنة“، 

ملكة األمازيغ التي ُتعدُّ من أشهر 
الشخصيات التاريخية األمازيغية.

◄ أصدرت الهيئة المصرية العامة 
للكتاب، في سلسلة التراث الحضاري 
كتابا بعنوان ”األدوار في الموسيقى“ 

تأليف صفي الدين عبدالمؤمن بن 
أبي المفاخر األرموي البغدادي، 

تحقيق وشرح غطاس عبدالملك خشبة 
ومراجعة محمود أحمد الحنفي.

◄ تنطلق في 15 يوليو في المنامة 
ورشة مسرح الصواري للتدريب 

المسرحي بمشاركة مدربين محترفين 
في مجاالت إعداد الممثل، واإلخراج، 

والمكياج والخدع البصرية، 
والسينوغرافيا، والتأليف، وغيرها من 

فنون المسرح.

باختصار

صدرت عن دار الســـالم للطباعة والنشـــر بالقاهـــرة، طبعة جديدة من كتاب {املرأة واألســـرة 

املسلمة من منظور غربي}، للمؤرخ واملفكر العراقي عماد الدين خليل.

تواصــــل قافلــــة أدبية جزائريــــة جوالتها بني واليــــات بومرداس وجيجل وعنابــــة حتى 24 يوليو 

الجاري، إحياء لذكرى الروائي الجزائري مولود معمري.

عبث كافكا وسوريالية دالي في لوحات مغربية

ال قيمة لرواية بريئة في عالم غير بريء

[ سعد نزيه فنان تشكيلي يرسم لوحات تشبه األسئلة  [ أفراح وأحزان المهرجين والعبي السيرك وعالمهم الملون

فيصل عبدالحسن  

} في لوحاته ينقل لنا الفنان التشـــكيلي سعد 
نزيـــه عالمًا من الحركـــة والدهشـــة والغرابة 
والحيوات الُمّتخمة بالُمْفجـــع والُمْفرح، ومن 
بين الشـــفاه العريضة المبتسمة تشرق دمعة 
الفنان وأحزانه. إنه عالم السيرك، الذي حلقت 
في أجوائه فرشاة الرسام، لتقول لنا تناقضاته، 
وتنقـــل لنا لحظات الفرح فيه باللون والحركة، 
حيث انشـــغل الفنان برسم الوجوه الغامضة، 
المنزوية في عتمته بألوانها النابضة بالحياة.

مزينة العرائس

مـــا ُيالحظ على لوحـــات نزيه، فيما عرض 
في محترفـــه بالرباط مؤخـــرًا، أو لوحاته في 
المعارض الدولية التي شارك فيها، وخصوصًا 
في البينالي الدولي للفن المعاصر بنيويورك، 
وما شاهده الجمهور المغربي في قاعة النادرة 
وسط مدينة الرباط -أكثر من 15 لوحة- المزج 
بين رسم البورتريه، ورسم اللوحة التجريدية 

التعبيرية.
فهـــو يراوح بين رســـم الوجـــوه الُمْلَغزة، 
التي تذكرك بعوالم كافكا األدبية، ورســـومات 
ســـلفادور دالـــي الســـريالية، لوحـــات تأخـــذ 
منعطفـــات الرســـم الفنتـــازي، ولغـــة الحلم. 
ويحـــاول بجدية أن يجد له كفنان شـــاب محطَّ 
قـــدم بين تيـــارات الرســـم الواقعيـــة المهمة، 
وباحثًا لـــه أيضًا عن بصمة خاصة به تنم عن 

تمرده، وبحثه عن هوية فنية خاصة.
 نزيه ال يذهب بعيدًا عن الفولكلور المغربي 
الملون، فقد أســـبغْت الطبيعـــة المغربية على 
خيالـــه الكثير من مفرداتهـــا، وألوانها بالرغم 
من التغريـــب الذي يحيط بعوالمـــه. فهو بين 

لحظـــة وأخرى يطل على تـــراث مغربي فطري 
غني يحيط به مـــن كل جانب من خالل التراث 
المغربي والمالبس التقليدية كالقب والجلباب 

والملحفة، والقفطان والبلغة.
نقل الفنان في معظـــم لوحاته آثار النكافة 
(ُمزّينة الَعَرائس) في ليالي العرس على وجوه 
العرائس، وتزيينهنَّ واإلشراف على ما يرتدين 
خـــالل حفلة العرس من مالبـــس مختلفة، وما 
حفظته ذاكرته مـــن الفولكلور كألوان الزرابي، 
التـــي يجدها حولـــه معلقة على الجـــدران أو 
مفروشة على األرضيات في البيوت المغربية، 
وما الحظه من التوشيات الجميلة على مناديل 
رؤوس الفتيات في الحقول، وما حملته النساء 
في المدينة من حقائب يد جلدية، وما اختزنته 
ذاكرتـــه عن البادية، من ســـروج خيول ُمزّينة، 
ومرصعـــة بالمعـــادن وأنـــواع النقـــوش على 
-احتفاالت  ُبوريـــدة“  التَّ الجلـــود وفرســـان “ 

الفروسية بالبادية المغربية- .
ونقل نزيه ما الحظه مـــن مختلف الزينات 
فـــي  األلـــوان  بمختلـــف  الملونـــة  واألعـــالم 
المناســـبات الدينية والرســـمية، وما اعتادت 
عليه العين من رؤية لوحات الفنانين المغاربة 
الفطرييـــن، التي يراها معلقة في أماكن عديدة 
فـــي المقاهي الشـــعبية، والـــدور والمعارض 

الجماعية للفطريين. 

ما وراء الوجوه

يوضـــح الفنـــان ســـعد نزيه في بوســـتر 
معرضه في النادرة مهمة التشـــكيلي، فيقول“ 
نقـــل العواطف واألحاســـيس إلـــى الرائي هو 
مبتغاي من الرســـم. أرســـم مـــا وراء الوجوه، 
وأظهر شـــعور ما كان مخبأ في وجه كل واحد 
منهم. عمومًا كل ما رســـمته وعرضته في هذا 
المعرض من اللوحات، هو عن حالة اإلنســـان 
وشـــعوره بالفـــرح والحـــزن، ومـــا يعتمل في 
نفســـه من التحدي لما يجري فـــي هذا العالم 
من فظائع. عادة يمكنني اســـتخدام العديد من 
التقنيات والوســـائط المختلفة، وأفعل ذلك مع 
وســـيلة معبرة مع ميل إلى الســـريالية في ما 

أرسمه بفرشاتي“.

ويضيـــف ”هنـــاك الكثيـــر مـــن الفنانيـــن 
المغاربـــة والفنانيـــن العالمييـــن، الذين أرى 
لوحاتهـــم، وأحتـــرم كثيـــرًا أعمالهـــم، لكنني 
ال أتأثـــر بها وأنا أرســـم لوحاتي. أشـــعر بما 
هو شـــخصي جدًا، وأعمالـــي الفنية هي نتاج 

مخيلتي الخاصة ومشاعري“.
ولد سعد نزيه في عام 1988 بالدار البيضاء، 
وعـــاش قريبًا من شـــاطئ المهدية، وانتقل مع 
أســـرته بعد ذلك إلى مدينـــة القنيطرة، ودرس 
وتخـــرج من مدرســـة الفنون بالـــدار البيضاء 
عـــام 2007. أمضى بعد ذلك أربع ســـنوات في 
تعلم الفنون البصرية التـــي ال يعيرها الناس 
اهتمامًا بالرغم من أهّمّيتها الجمالية كتصميم 

الرسوم البيانية.
تخـــرج منها فـــي عـــام 2011، ليجرب خلط 
األلوان، ليظهر لنا حقائـــق عن أفراح وأحزان 
المهرجين والعبي الســـيرك وعالمهم الملون، 
المبنـــي على حكايات خرافية تضحك األطفال، 

وتنمي لديهم روح التمرد ومحبة الجمال.
لوحات تعلم طرح األســـئلة عـــن معنى كل 
شيء وأهّمّية ما نراه على وعينا. أسئلة تجدها 
على وجوه المهرجين، وهي تبحث عن حقيقة 
الســـعادة والحزن، وأســـرار الخلق، والطفولة 
وأحالمهـــا الدائمـــة بالطيـــران، والتآخي مع 
الطيـــر والحيـــوان، فهـــو ينقـــل االبتســـامة 

والفولكلورالمغربي إلى بورتريهاته.
بـــدأ نزيـــه كمصمـــم جرافيـــك محتـــرف، 
لكنه ســـرعان مـــا تعود حب الرســـم. وبدأ في 
المشـــاركة في الكثير من الورشـــات الجماعية 
التي أكســـبته التجارب الكثيرة التي خاضها، 
وطريقة خاصة به لرســـم الوجـــوه، والعوالم 

الخرافية التي نراها في الكثير من لوحاته.

ببليوغرافيا

أكثر المعارض الجماعية تأثيرًا في الفنان 
ســـعد نزيه معرضه بداية عـــام 2014 في الهند 
في منطقة كاالنيرفانا. وبعد ذلك مشـــاركته في 
معرض جماعي آخر أثر فيـــه كثيرًا في مدينة 

حيدر أباد. وجـــاءت الكثير من التأثيرات على 
الفنـــان نزيـــه، مما تـــدرب عليه فـــي معارض 
جماعية ســـبقت هذيـــن المعرضين في مناطق 
مختلفـــة، كالمعرض الفردي فـــي النادرة 2015 
والجماعـــي تحت عنـــوان ”الفنان التشـــكيلي 
فـــي الربـــاط عـــام 2013. وتاله  فـــي المغرب“ 
بمشـــاركة في معـــرض جماعي في مـــزاد دار 
فـــارو، بالبرتغال عـــام 2013، ومعرض جماعي 
بمنطقـــة Xaraf الفـــن الفضاء، بإشـــبيلية عام 
2013، ومعرض جماعي بمدرسة الفنون بالدار 
البيضاء فـــي مهرجان ”pause’ART“عام 2013، 

بمراكش،  ومعرض جماعي في “جامـــع الفنا“ 
تحت عنوان ”ال لإلرهاب“ عام 2013.

شـــارك الفنان قبل ذلك في معرض جماعي 
في ذي الحدين في باب مرسى األساس، طنجة 
عـــام 2012. وســـاهم بمعرض جماعـــي لثالثة 
فنانيـــن فائزين بالمســـابقة اإلقليمية ”مفترق 
طبعـــة 2012، من  طرق من الفنانين الشـــباب“ 
قبـــل وزارة الثقافة. وشـــارك بمعرض جماعي 
ضـــم عددًا من الفنانين التشـــكيليين المغاربة 
بعنـــوان ”بدون حركـــة حـــدود“، بالرباط عام 
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العالقــــــة الفنية بني التشــــــكيلي املغربي ســــــعد نزيه وعالم الســــــيرك واملهرجني، قوية وقد 
جتســــــدت في أغلب البورتريهات التي رســــــمها وعرضها في معارضه الفردية واجلماعية 
في املغرب وخارجه. وكل لوحة من اللوحات التي ُعرضت له حكْت بشكل ما عن حياة أهل 

السيرك؛ أظهرْت وجوههم امللونة، وأشكال لباسهم الغريب وأحزانهم الباطنية.

مهرجون سرياليون بألوان مغربية

الفنـــان يســـتلهم مـــن الفولكلـــور 

المغربـــي، فقـــد أســـبغت الطبيعة 

المغربيـــة علـــى خيالـــه الكثيـــر من 

مفرداتها وألوانها

 ◄

ســـعد نزيه يراوح بين رســـم الوجوه 

الملغـــزة والفولكلـــور المغربي، كما 

يمـــزج بين رســـم البورتريه، ورســـم 

اللوحة التجريدية التعبيرية
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شريف الشافعي 

} ينظر وليد عالء الدين، المسرحي والروائي 
والشـــاعر، إلى الكتابـــة اإلبداعيـــة باعتبارها 
امتداًدا مكتوًبا للتفكير، وتسهم اآلداب والفنون 
في توســـيع نطاق التفكير، وليس نشر الفكرة. 
م“، يفسح المجال  وفي مسرحيته ”موالنا المقدَّ
واســـًعا للفكرة المجـــردة، والفعل السياســـي 
المباشـــر، من خـــالل ”أديب“ يقـــود ثورة ضد 
طاغية جاهـــل، قادته الصدفة وظـــروف هزلية 
اســـتثنائية إلى اعتالء عرش الحكم، في مملكة 
ا في  خيالية يسكنها األموات، أو األحياء شكلّيً

عالم ما بعد الموت.

الوسيلة المثلى

يوضح عـــالء الدين، في حواره لـ ”العرب“، 
أن جماليات الفن وعناصر المســـرحة هي التي 
تعنيه في المقام األول، فتوســـيع نطاق التفكير 
يعني دعوة القـــارئ أو المتفرج إلى مشـــاركة 
الكاتب الهم واستدعاء معطياته للقلق، أما إذا 
كان الهدف هو نشـــر الفكرة، فإن ذلك قد ُيخرج 
الكتابـــة من حّيزهـــا اإلبداعي، ليســـجنها في 
دائـــرة الوعظ والدعوة، فالمرشـــدون هم الذين 

يكتبون من أجل نشر فكرة.
للكاتب إســـهامات متنوعة، فله مسرحيات 

و“العصفور“،  منها: ”72 ســـاعة عفو“ 
وروايـــة بعنوان ”ابـــن القبطية“، وله 
في الشعر ”تفســـر أعضاءها للوقت“ 
“، وفـــي النقد  و“تردنـــي لغتي إلـــيَّ
”الكتابـــة كمعادل للحيـــاة“. ويعتبر 
وليـــد عـــالء الدين، الفائـــز بجائزة 
مســـرحي  نص  ألفضل  ســـاويرس 
العربي  لإلبداع  الشـــارقة  وجائزة 
فـــي المســـرح، أن كتاباته تنطلق 
مـــن وعيه بالمشـــترك اإلنســـاني 

الستدعاء ثقافة القارئ ومعارفه.
”موالنـــا  مســـرحية  تتســـع 
لطـــرح قضايـــا فكرية  م“  المقـــدَّ

وفلســـفية وسياســـية وإنســـانية، مـــن خالل 
مبّســـطة  وحـــوارات  داخليـــة  مونولوجـــات 
بالعاميـــة المصرية بين الشـــخوص األبرز في 
المســـرحية (األديب الثائر، المحامي المتملق، 
المهّرج الســـاخر، الجندي، السّياف، الحاكم)، 
ومن هذه القضايا على سبيل المثال: عدم قدرة 
اإلنســـان على فهم نفســـه، وال جدوى القانون، 
والعالقة بين القوة والعـــدل، وكمون مرادفات 

الحياة في العقل والقوة والوجود، وغيرها.
ال يـــرى وليد عالء الدين أنـــه حّمل الدراما 
مـــا ال تحتمله من أعباء، فمثل هذه األطروحات 
جـــاءت فـــي قالـــب فني، ومـــن خـــالل التفاعل 
الطبيعي بيـــن أبطال العرض، وضمن مســـار 
تنامي األحداث، يقول ”أردُت للقارئ أو المتفرج 
أن يشاركني التفكير في المساحة التي تقلقني. 
هـــذه هي الوســـيلة الُمثلى، فـــي رأيي، لغرس 
بذرة االهتمام بقضية أو فكرة في الوعي العام، 
فيفكر فيها ويطرح حلوًال لمشاكلها، وهذه هي 

الطريقة التي أعتقد أن األدب يعمل بها“.

م“ في  تدور أحداث مســـرحية ”موالنا المقدَّ
قالب هزلـــي، إذ تبدأ بلقاء في مـــكان مجهول، 
يبـــدو كأنه اآلخـــرة، بين ثالثة أشـــخاص، هم: 
األديب، والمحامـــي، والحداد المصارع مفتول 
العضـــالت. وهـــذا األخير الذي اســـتثمر قوته 
في وقت ســـابق بالتطوع فـــي القوات الخاصة 
بالجيـــش، هو الذي ســـينتصر على رفيقيه في 
معركة الســـلطة بالمملكة الجديدة، ليتّوج على 
عرش حكـــم والية األموات بفضـــل قوته، إذ لم 
يـــرض الثالثة بالتحكيم بينهـــم، الذي اقترحه 
”المهـــّرج“ ذو الطرطور، بعدما  مر عليهم فصار 

رابعهم.
م“ في  تتوالى األحداث، ليزداد ”موالنا المقدَّ
طغيانه ودكتاتوريته بعد توليه مقاليد الحكم، 
إلـــى درجة أن يأمـــر ببناء عـــرش جديد له من 
جماجم الشـــباب القويـــة، إذ لم يتحمل العرش 

القديم وزنه الثقيل، فتهّدم تحته.
في ظل الســـكوت على جرائمـــه المتتالية، 
ينبـــري األديـــب إلقناع الشـــعب بالثـــورة على 
الحاكـــم، لكـــن ال يتبعه ســـوى 
جنـــدي وعدد محدود مـــن أفراد 
الشـــعب، فتفشـــل الثورة، ويأمر 
الحاكـــم بالقبـــض علـــى األديب، 
ومـــن بيـــن التهـــم التـــي وجهت 
إليه أنه يرفـــض االنحناء للحاكم. 
وتنتهي المسرحية بإجهاض حلم 
الثورة، والحكم على األديب بحبس 
بنات أفكاره، وإجباره على االنحناء 
الدائم، مع فرض رقابة لصيقة عليه، 
في حين يلتزم األمـــوات أماكنهم في 

”الجمهورية الطرطورية“.
ربما يكون مدهًشا لقارئ مسرحية 
م“ أن يعـــرف أنهـــا مكتوبة قبل  ”موالنـــا المقدَّ
موسم الثورات العربية بسنين، وهذه المعلومة 

يؤكدها الكاتب وليد عالء الدين.
يقول الكاتب في حديثه لـ“العرب“ ”لو شعر 
أحد بأنها مكتوبة خصيًصـــا من أجل التعبير 
عن موقفي من األحداث الراهنة، فســـأعتبر ذلك 
شـــهادة نجاح. هذا العمل، بساطة، ينتمي إلى 
األدب المنطلق من وعي بالمشـــترك اإلنساني، 
ومن معرفـــة بطبائـــع البشـــر ورغباتهم التي 
ال تتغير بســـهولة، وبمخاوفهـــم التي ال تعاَلج 

كذلك بسهولة“.

اإلبداع والواقع

عن مـــدى إمكانيـــة التعويل علـــى اإلبداع 
كقيـــادة على أرض الواقـــع، أم أن النهاية على 
األرض في هذه الحالة ســـتكون بلون سوداوية 
المسرحية، حيث ســـجن بنات األفكار، وتتابع 

الشـــعب، يقول عالء  الدكتاتوريـــات، وانحناء 
الديـــن ”عندما يفتـــح طبيب عيادة الســـتقبال 
المرضـــى وعالجهم، هـــو ال يعلن أنه قادر على 
عـــالج كل من يزوره، لكنـــه يظل يحاول ذلك في 

كل يوم وفي كل مرة“.
بال شك هناك حاالت كثيرة تنجو، يستطرد 
وليد عـــالء الدين، فهـــل ُنعّول علـــى الطب في 
شفاء كل األمراض؟ ”ســـؤال إجابته المنطقية: 
ال بالطبع، فهناك ما لم ينجح الطب في عالجه، 
وهناك بعض األطباء يفشـــلون في عالج بعض 
المرضـــى، لكـــن الطب يقوم بمهمـــة ال نتصور 
العالـــم من دونها، واألطباء هم من يديرون هذه 

المهمة. وكل يوم يتحسن العالم بفضلهم“.
يـــرى ضيفنـــا أن اإلبـــداع مثـــل الطب، في 
هذه الحالة، يقوم بمهمته في تحســـين الوعي 
وتطويـــره وقيـــادة العقـــل وتحســـين أدواته، 
والمبدعون هم من يديرون هذه المهمة، رغم أن 
المشهد العام ما زال مليًئا بالتعصب والجهل، 
ويقول ”ال أميل إلى الحديث عن نهاية مأساوية 
في الواقع، وإن كانت هكذا في النص لضرورة 
ضبط عمليـــة الدعوة للتفكير، أمـــا في الواقع 
فإننا نتحدث عن عملية مستمرة اسمها الحياة، 
بها دورات تنجح وأخرى تفشـــل، وبنات أفكار 
تتعرض للســـجن وأخرى تنجو، ودكتاتوريات 
تعلو ثم تدوســـها األقدام. إنها الحياة، واألدب 

من وقودها ومحركاتها“.
تكاد تلتقي شـــخصيات مســـرحية ”موالنا 
في الجمـــع بين الجدية والســـخرية  م“  المقـــدَّ

والبســـاطة واللهجـــة  والتهكـــم و“التهريـــج“ 
العاميـــة والرموز الواضحة، ويفســـر المؤلف 
تلـــك التناقضات بأنـــه ال يطيق الشـــخصيات 
النموذجية (الـ“ســـوبر بشـــر“)، وال يعتقد أنها 
صالحـــة للتواصل مع المجتمعـــات، إذ ُتصنع 
هـــذه الشـــخصيات إمـــا إلخافة البشـــر، وإما 
لمنحهـــم الطمأنينـــة المطلقة، وهمـــا حالتان 
أبويتـــان ال تصلحـــان إلقامة الحـــوار أو حتى 

لتقديم القدوة.
يتســـاءل ”هل ترى القدوة في إنسان يعالج 
نواقصـــه ومخاوفـــه ونقاط ضعفـــه ويقاومها 
بصبـــر ودأب وحيـــرة وقلـــق فيفشـــل وينجح 
إلـــى أن يتغلـــب عليهـــا، أم في إنســـان مكتمل 
الَخلـــق واألدوات ال يصـــاب بقلـــق أو يقع في 
خطـــأ؟“، ثـــم يجيـــب ”األول قدوة، أمـــا اآلخر 

فوسيلة إحباط“.
على  م“  عن خطوات تجســـيد ”موالنا المقدَّ
خشـــبة المسرح، يشير وليد عالء الدين إلى أن 
الناشر أبلغه بأن النص تم ترشيحه ألكاديمية 
الفنـــون التابعة لوزارة الثقافة، ويقول المؤلف 
”ال أعـــرف إن كان النـــص ســـيلقى اهتمامهم أم 
ال، لكني بشـــكل عام أرى أن النص المســـرحي 
مبدعيـــن  مســـؤولية  الكتـــاب  دفتـــي  خـــارج 
آخريـــن، كالمخـــرج والدراماتورجـــي ومبدعي 
الســـينوغرافيا والديكور وغيرهـــم. إنها دنيا 
أخـــرى مـــن الفنـــون واإلبـــداع لهـــا قواعدها 
ومعاييرهـــا، وإن كانـــت مبنية على مـــا أثاره 

النص الذي أكتبه“. 

} أبوظبــي - يقدم الناقـــد عبدالملك مرتاض 
في كتابه الجديـــد ”التحليل الجديد للشـــعر“ 
معالجة تحليلية عبر خمســـة مستويات نقدية 
لَخْمِس القصائِد التي قّدمها شـــعراء المرحلة 
األخيرة من برنامج أمير الشـــعراء في موسمه 
السادس، والتي كان لها دور في تحديد الفائز 
باللقب الذي ظفر به حينها الشـــاعر السعودي 
حيـــدر العبداللـــه، فـــي حيـــن حصل الشـــاعر 
المصري عصـــام خليفة على المركـــز الثاني، 
والشـــاعر الموريتانـــي محمد ولـــد إدوم على 
المركـــز الثالث، وحـــّل الشـــاعر العراقي نذير 
الصميدعـــي رابعـــًا، وكان المركز الخامس من 
نصيب الشـــاعرة الســـودانية مناهـــل فتحي، 
والمركز الســـادس للشاعر الســـوري مصعب 

بيروتية.
وأوضـــح مرتـــاض عضـــو لجنـــة تحكيم 
برنامج أمير الشـــعراء منذ موســـمه األول عام 
2007 أّن فكرة الكتاب جاءت بهدف نقل التجربة 
النقديـــة التي يقـــوم بها مرتجـــال على الهواء 
مباشـــرة للقصائد الملقاة، إلى شـــكل مكتوب 
يســـتفيد منه القراء كمرجـــع لهم، ُيغني مكتبة 

القارئ العربي.
ورأى أّن شـــعراء المرحلـــة األخيـــرة قـــد 
اجتهـــدوا لبلوغ مســـتوى راق من الشـــعرية، 
وبرعوا في قـــرض قصائدهـــم العمودية على 
غير عمـــود الشـــعر التقليدي، وهي المســـألة 
الفنيـــة التـــي كان أول مـــن أثارهـــا ونّظر لها 

في الفكـــر النقدي العربي أبوعلـــي المرزوقي 
فـــي المقدمة المنهجية الكبيرة لكتابه ”شـــرح 

أشعار الحماسة ألبي تمام“.
وهـــؤالء الشـــعراء بـــرأي المؤلـــف قدموا 
موضوعات شـــعرية شديدة الشـــفافية، بالغة 

فـــي اللطـــف، ضاربة في التعميـــة، موغلة 
التهويـــم، دون أن يبتعـــدوا بها إلى 
الحّد الذي يجعلها صعبة على الفهم 
أو مســـتحيلة علـــى إدراك المتلقي، 
فكانت تقع في منتصف الطريق بين 
الفهم والّالفهم، باســـتثناء قصيدة 
ولـــد إدوم التـــي كانـــت مباشـــرة 
وليـــس  الموضـــوع،  اقتضاهـــا 
خروجًا عن األصول الفنية لكتابة 

القصيدة الحديثة.
وتضمـــن الكتاب فـــي بدايته 
بعنوان  مطّولة  منهجيـــة  مقدمة 
”ما قبل الشـــعر األول: النشـــأة 

والتكـــّون“، تطـــّرق فيهـــا المؤلـــف 
إلشـــكالية ُعمر الشعر العربي، والنشأة األولى 
لنظام الشـــعرية، وموضوعات األرجاز األولى، 
والشـــروع فـــي تقصيد الشـــعر، ومســـألة أّن 
اإليقاع أســـبق من الصورة الفنية في الشـــعر، 
إضافة إلـــى فكرة صناعة هذا الكتاب والجديد 
في شعريات هؤالء الشعراء الخمسة الشباب، 
فضـــال عن الجديد فـــي اإلجـــراءات التحليلية 

التي تّم اعتمادها في الكتاب.

وتضمنت المســـتويات الخمسة للمعالجة 
التحليليـــة للقصائـــد، المســـتوى األول وهو 
تحليل بنية اللغة الشـــعرية للقصائد الخمس 
(لـــكل مـــن حيـــدر العبداللـــه، عصـــام خليفة، 
محمـــد ولد إدوم، نذيـــر الصميدعي، ومصعب 
بيروتية)، ويـــرى المؤلف أن األديب بوســـعه 
العـــودة إلـــى بناء نصـــه قبل أن 
ينشـــره بيـــن القـــراء، فيزينـــه 
وينمقـــه، إلـــى أن يرضـــى عليه 

بشكل تام.
وتمحـــور المســـتوى الثاني 
حول تجلّيات الّدوللة في شـــعرية 
التداولـــي  اإلجـــراء  أي  اللغـــة 
التحليلـــي للقصائـــد، حيـــث يرى 
مرتاض أن النص الشـــعري يقســـم 
إلى قسمين، القسم األول يطلق علية 
”التـــداول األصغر“ وهـــو عبارة عن 
نص شـــعري ال يتجاوز حجمه جملة 
واحدة، أما القسم الثاني فيطلق علية 

”التداول األكبر“ ونصه الشعري يكون طويال.
وعالج المستوى الثالث تعاطي ”الحيززة“ 
فـــي المدونـــة بيـــن التفاعل والتفعيـــل، حيث 
يســـتخدم المؤلف مصطلـــح الحّيز عوضًا عن 
مصطلـــح الفضاء فـــي التحليالت الســـردية، 
والمقصـــود بكلمـــة الحيززة هنـــا أّن ال نهاية 
فـــي التصـــور، إذ يذكر المؤلـــف أّنه من خالل 
هذا المســـتوى أراد أن يتوســـع في المعالجة 

التحليليـــة للنصـــوص األدبيـــة، لذلك أنشـــأ 
مصطلـــح الحيز الـــذي يرى مـــن خالله معنى 

الفراغ المفتوح.
ويأتي المســـتوى الرابع بعنـــوان تعاطي 
األزمنـــة في المدونـــة بين التجلـــي والتخفي 
إضـــاءة مفهـــوم األزمنة الســـيميائية، وتعني 
األزمنة تحليل التأثيـــرات الزمنية الكامنة في 
الســـمات اللفظية وتفجير مندســـاتها وتقفي 
تمثالتهـــا، وتقصـــي تفاعالتهـــا مـــع بعضها 
البعض، وذلك بوساطة السمات اللفظية الدالة 
ســـيميائيا وغير الدالة تقليديا، على الزمن في 

ظواهر أمرها، وتجليات شأنها.
فيمـــا جـــاء المســـتوى الخامـــس بعنوان 
سيميائية األوقعة في المدونة: النغم والتنغيم 
والتناغـــم، عالج فيه المؤلف األبنية المتواقعة 
واللُّعـــب  الصوتـــي  وثراؤهـــا  العربيـــة  فـــي 
اإليقاعية في القصائد الخمس، وتفاعل اإليقاع 
وتبـــادل جماله، بين عناصر الســـمات اللفظية 

ذات األصوات المتقاربة أو المتشابهة.
الجدير بالذكر أن كتـــاب ”التحليل الجديد 
للشـــعر“ صدر حديثًا عن أكاديمية الشـــعر في 
لجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي وهي األكاديمية األولى من 
نوعها في العالـــم العربي، وحازت الريادة في 
المحافظة على الموروثين الشـــعبي والعربي، 
وتعزيز مكانة الشـــعر أكاديمّيـــا وفق معايير 

بحثية وعلمية دقيقة.
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للممثل واملخرج التونسي توفيق الجبالي.

صــــدرت حديثــــًا أحــــدث روايات الكاتــــب محمد جبريــــل {ورثة عائلــــة املطعني}، عن سلســــلة 

{أصوات أدبية} بالهيئة العامة لقصور الثقافة املصرية.

ما داللة الخربشة

على الورق

} عندما ينتابنا الملل من خطبة 
مسهبة أو مكالمة مزعجة من شخص 
ثقيل الظل أو يطول بنا انتظار موعد، 

عادة ما نميل إلى الخربشة على أي 
ورق أمامنا ولو كان جريدة أو فاتورة 
تسديد ما استهلكناه في مقهى، فنخط 

أشكاال وخطوطا بصفة آلية دون سابق 
تخطيط، ثم نتركها في مكانها أو 

نلقيها في سلة المهمالت. فهل تعّبر 
تلك الحركة عن عالقتنا بالعالم، أم هي 
مجرد وسيلة لملء الفراغ ودرء السأم؟
في كتابه ”شعرية الفضاء“، يفسر 
غاستون باشالر تلك الحركة العفوية 

ا، لحظة  بكونها ميكانيزًما الإرادّيً
حيرة يجد فيها خيالنا مجاال للتعبير 

خارج األطر، فنعود إلى طفولتنا 
حين كنا نرسم عفويا ونحن نحلم 

والقلم بأيدينا، لنغطي الكون بصورنا 
المعيشة. أما جيل دولوز، فيرى في 

تلك الخطوط محاولة اإلنسان للبقاء 
حتى بعد موته، وإدراج نفسه في 

خلود يناهض الترّدي البطيء للزمن 
المعيش، ويضيف في ”كتاب األلفباء“ 
أن الفن، أيا ما تكن قيمته، هو عملية 
قول وتحرير لقوة حياة، والخربشة، 

شأنها شأن أي فن، هي سعي لتحرير 
الحياة من السجون التي بنيناها.

كذلك هيغل في ”اإلستطيقا“ فهو 
ينفي أن تكون تلك الحركة مجانية، 

ألن اإلنسان عندما يخربش على ورقة، 
إنما يضفي على المادة روحانية 
ينطبع عليها فكره، ويحقق تلك 

الغاية بتحويل األشياء الخارجية، 
التي يسمها بميسم باطنه، فيجد 

فيها عندئذ حزَمه نفَسه. وبذلك تغدو 
الخربشة لدى اإلنسان وسيلة إلزالة 
شراسة غرابته من العالم الخارجي 

وجعله أليفا لديه.
غير أن أفالطون يذهب مذهبا آخر، 

ألن الخّط، أيا ما يكن وضوحه، من 
الكتابة إلى الرسم مرورا بالخطوط 

المنعرجة، لن يتوصل أبدا إلى التعبير 
عن جوهر األشياء الحق الذي تروم 

الداللة عليه. والسبب في رأيه أن 
”الكتابة قبر“، صورة ميتة عن حقيقة 

عليا، حية وخالدة. والذي يكتب أو 
يرسم أو يخط إنما هو أشبه بـ ”من 
يحاول كتابة ما يعرف على الماء“. 

وفي رأيه أن الخربشة هي مثال 
العالمة التي ال تقول شيئا، وال تحيل 

على أي شيء، ألنها ال شيء.
وأيا ما تكن داللة الخربشة 

وجدواها، فهي لحظة سهوم قد تكون 
أحيانا سببا في شهرة صاحبها، كما 

حصل لسان إكزوبيري، فقد توّلدت 
قصة ”األمير الصغير“ ورسومها إثر 

خربشة عفوية خطها على شراشف 
ورق في مطعم كان يجلس فيه رفقة 

ناشره األميركي، وما كاد يرسم صورة 
صبي غريب حتى قال له الناشر: ما 

رأيك لو تكتب قصًة لألطفال يكون 
بطلها هذا الصبّي؟

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

مســـرحية {موالنا املقـــدم} تطرح 

قضايا فكرية وفلسفية وسياسية 

وإنســـانية، مـــن خـــالل مونولوجات 

داخلية وحوارات مبسطة

 ◄

{سوبر بشر} ال تصلح لألدب وال للحياة [ وليد عالء الدين: شخصيات الـ
صراع األديب والحاكم في مسرح يحرر أصوات المجتمع

ناقد جزائري يحتفي بست قصائد من {أمير الشعراء}

ال يرتضي البعض اعتماد التأويل والتأريخ واإلســــــقاط السياسي كمعطيات أولية للتفاعل 
م“ للكاتب  مــــــع نص أدبي أو عمل فني، لكن بعض األعمال، ومنها مســــــرحية ”موالنا املقدَّ
ــــــة املصرية العامة للكتاب،  وليد عالء الدين، الصادرة أخيرا عن سلســــــلة املســــــرح بالهيئ
ــــــورات العربية، وصورة احلاكم  تصعــــــب قراءتها جمالّيًا مبعزل عن املرايا العاكســــــة للث

التقت الكاتب وكان لنا معه هذا احلوار. النمطي في املجتمعات العربية. ”العرب“ 

شخصياتي تمثلني وال أعرف نفسي حق المعرفة
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باختصار

◄ تطلق سفارات المعرفة التابعة 
لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة 
اإلسكندرية في نحو 20 محافظة 

مهرجان تمكين الشباب في الفترة 
من 15 يوليو الجاري حتى 15 

سبتمبر.

◄ تحتضن مدينة فاس من 14 إلى 16 
يوليو الجاري الدورة الـ13 للمهرجان 

الدولي للثقافة األمازيغية، تحت شعار 
”األمازيغية والتنوع الثقافي في 

مواجهة التطرف“.

◄ أعلن مجلس إدارة بريد الجزائر 
أنه قرر إلغاء استعمال اللغة 

الفرنسية في جميع الوثائق الرسمية، 
وتعويضها بوثائق محررة باللغة 

العربية. 

◄ افتتح أخيرا بقاعة سمهرم في 
مركز البلدية الترفيهي بصاللة 

بسلطنة عمان المعرض التراثي 
"تواصل األجيال"، وذلك ضمن 

الفعاليات التراثية لمهرجان صاللة 
السياحي 2017.



علي لفته سعيد

} بغــداد – زاد في اآلونة األخيرة عدد األعمال 
الدرامية العراقية التي يكون بطلها أو مكانها 
الريـــف، وهـــي أعمال يقـــول عنهـــا مؤّلفوها 
وممّثلوها إنها تأتي من أجل زرع البسمة على 
وجوه النـــاس في زمن احلـــزن، في حني يرى 
آخـــرون أنها حادت عن رســـالتها الكوميدية، 
لتبـــدو كأنهـــا محملـــة بضغائـــن مقصـــودة 

وموجهة ضد ابن اجلنوب حتديدا.
وهنـــا يقول املخرج املســـرحي غامن حميد 
إن غيـــاب الرقيب الفني خلـــط األوراق، فليس 
أي برنامج أو مسلســـل يتناول الواقع الريفي 
العراقـــي أو حتى العربـــي دقيق في توصيف 

احلالة أو املشهد الريفي.
حتمـــل  مثـــال  الكوميديـــا  ”إن  ويضيـــف 
مبرراتهـــا ســـواء علـــى املـــكان ومعطياته أو 
الشـــخصية وواقعهـــا، فاالبتعاد عـــن املدينة 
وحركتها وابتعـــاد الريفي عنها وعن إيقاعها 
رمبا يســـبب ذلـــك مواقف عـــّدة تثير الضحك 

أحيانا ورمبا السخرية“.
ويشير حميد إلى أن الصانع الدرامي نراه 
باحثا في أصـــول هذه العالقـــات مما يعطيه 
فســـحة لكتابة مشـــروعه الكوميـــدي، ويعتقد 
غـــامن أن املشـــكلة تكمن في مـــدى قدرته على 
توصيـــف تلك احلاالت وصياغتهـــا دراميا أو 

كوميديا، ”وهذه هي املشكلة“.
وميضي بقوله ”هناك ضعف في البحث أو 
في طريقة الكتابة، لذلك ترى بعض اإلنتاجات 
تســـخر بغير حّق من الريفي عامة ومن أمناط 
سلوكه وواقعه، أو تستهزئ بعالقاته وببعض 
املواقـــف التـــي جتعله منخرطا فيهـــا دون أن 

يرتكب ذنبا“.

سؤال الوصف

بـــدوره يـــرى الفنان حســـني علـــي هارف 
أن هـــذه الظاهرة بدأت في املســـرح التجاري 
كمـــا في بيت الطـــني، ثم ما لبثـــت أن انتقلت 
إلى الدراما التلفزيونية ال ســـيما الكوميدية. 
ويشـــير إلـــى أن هناك جانبا مـــن الصحة في 
التحفـــظ علـــى هـــذه الظاهرة التـــي حتط من 
قـــدر ورمبا كرامة الشـــخصية الريفية ســـيما 

اجلنوبية منها، باعتبار أن الكاتب يصّور هذه 
الشـــخصية بطريقة ســـاخرة وتهكمية لتظهر 

أقرب إلى البالدة والسذاجة.
ويضيف هـــارف ”بل أحيانـــا تظهر أقرب 
إلـــى الغبـــاء املزمـــن، ألنهـــا تظهـــره بطريقة 
مســـطحة تفتقر إلـــى العمق“، لكنه يســـتدرك 
قائـــال ”من جانب آخر تقـــوم الكوميديا كنوع 
درامي على ما هو دوني ووضيع من األحداث 
والشخصيات ليكون مادة للضحك وللمفارقات 
الكوميديـــة، وهذا ما يدفع صنـــاع الكوميديا 
وكتابهـــا إلى الذهاب إلى هذا املنحى بشـــكل 
قصـــدي ويجـــدون فـــي الشـــخصية الريفية 
ضالتهـــم، لكونها غير متواصلـــة مع احلداثة 
واملدنية، فتقع في مطبـــات ومفارقات. وألنهم 
يوغلون في هذا املنحى ويعّممونه على معظم 
الشـــخصيات الريفية يجدون أنفســـهم حتت 

طائلة االتهام باإلساءة“.
ويـــرى هارف أيضا أن ”املشـــكلة تكمن في 
أننا نتحســـس من الكوميديا والضحك بشكل 
عـــام ونعـــّده فّنا وضيعـــا ينال من إنســـانية 
اإلنسان وفي هذا بعض املبالغة والتطّرف في 
الرأي، الكوميديا فّن إنســـاني نبيل والضحك 
ســـمة إنسانية وحاجة بشـــرية، وهو فّن رفيع 
علينا أن جنيد صناعته ولكن بشـــكل مدروس 

ومحسوب ومنصف“.
ويعترف عامر صباح املرزوك، األستاذ في 
كلية الفنون اجلميلـــة- جامعة بابل، بإصرار 
صنـــاع الدرامـــا العراقية مع كل موســـم على 
تناول شـــخصية ابن الريف بشـــكل كوميدي، 
فيبرزون امللبس واللهجة بطريقة طرح ساذجة 
تفسد ذائقة املشاهد وجتعله ينفر من مثل هذا 
الطرح البسيط الذي ال يقدم إال اخلراب الفني.

ويعتقـــد أن هذا اخلراب بـــدوره جعل من 
الدرامـــا التلفزيونية العراقية خارج الســـرب، 
وانعكـــس ذلـــك جليـــا علـــى املمثـــل العراقي 
الـــذي يواجه صعوبـــة في املشـــاركة بأعمال 
درامية عربية كأقرانه من املمثلني الســـوريني 
واللبنانيـــني واملغاربـــة وغيرهـــم. وعبـــر عن 
ضرورة عـــدم رمي الكـــرة في ملعـــب اإلنتاج 
فقط، بقوله ”تقع املســـؤولية على عاتق الكادر 
الفني بدءا من املؤلف إلى املخرج ووصوال إلى 
املمثـــل، وعلينا أن نفكر بشـــكل جاد في تقدمي 

أعمال فنيـــة كوميدية راقيـــة تزيل احلزن عن 
املشاهد العراقي، دون املساس بذائقته“.

ويســـتدرك قائـــال ”علـــى هـــذه الكوميديا 
أن تكـــون نظيفة خاليـــة من األلفـــاظ البذيئة 
واملالبس الرثة واالنتقـــاص من أبناء الريف، 
مما يجعل املشـــاهد يضحك علـــى كادر العمل 

الفني ال على املوقف الكوميدي“.
النقديـــة، ويراها  ويؤيد املـــرزوك احلملة 
محقة فـــي لومها جلملة مـــن األعمال التي مت 
عرضها في املوسم الرمضاني املنقضي، ألنها 
أرجعت الفـــن العراقي إلى الوراء ولم تقدم ما 
يرتقي باســـم العراق، خاصة أن هذه األعمال 
تبث في العالـــم العربي وتنقـــل الوجه الفني 

العراقي.

التاريخ والذوق

ما يعتقده املعارضون ملثل هذه الكوميديا 
أو التنـــاول أن التاريـــخ بـــدأ مـــن املنطقـــة 
اجلنوبيـــة التي تتخذ منها هـــذه الكوميديات 
مجاال للســـخرية، فهي إذن تسخر من اجلنوب 

ومن الطيبة مثلما تسخر من التاريخ. 
وعن هذه اإلشـــكالية يقول الكاتب والفنان 
طالب خيون، وهو أحد الذين كتبوا في الدراما 
الريفيـــة ”الدراما اســـتولى عليهـــا التاجر أو 
املنتج، وهذا املنتـــج بصراحة يبحث عن املال 
وال عالقـــة له باألهداف التربويـــة أو الذوقية، 
فالتفـــت من حولـــه مجموعات مـــن املهّرجني، 

وبســـبب إهمال الدولـــة للثقافـــة ودور األدب 
بشـــكل عـــام متكن هـــؤالء من تصنيـــع دراما 
مبتذلـــة موضوعهـــا األســـاس هـــو الضحك 
الرخيص، وهي قريبة إلى املســـرح التجاري، 
حيث ال وجود  للنص أو املخرج، وبات املمثل 

الكوميدي هو سيد العمل“.
ويشـــاطره الرأي املخرج علي الشـــيباني 
بقولـــه ”لـــو أننـــا اســـتذكرنا تاريـــخ الدراما 
العراقيـــة التي تناولت حيـــاة الريف العراقي 
وطبيعـــة الشـــخصية الريفيـــة لوجدنـــا أنها 
ركـــزت في تناولهـــا على شـــخصيات بعينها 
ضمن جغرافية مكان بعينه، مبعنى أن الدراما 
بشقيها التلفزيوني واملسرحي كانت تأخذ من 
أبناء اجلنوب والوســـط حتديدا موضوعاتها 
وتنصـــرف عن ذكر الريف فـــي مناطق أخرى، 
مثـــل املنطقة الغربيـــة والشـــمالية وكأن هذه 

املناطق ليس فيها ريف“.
ويشـــير الشـــيباني إلـــى أن الدراما التي 
تناولت أبنـــاء الريف في املنطقـــة الغربية لم 
تكـــن تعير منـــاَخ الريف أهميًة بقـــدر نزعتها 
إلـــى عالم البداوة، بوصف هـــذا العالم يحمل 
والتضحيـــة  والشـــجاعة  البطولـــة  مالمـــح 
واألصالـــة، بالرغم مـــن أن املمثلني أغلبهم من 
أبناء اجلنوب والوســـط، ويبني ”هنا يبدو لي 
أن األيديولوجيات ســـاهمت في تكريس هذين 

النموذجني في الدراما الريفية“.
وفـــي املقابل، يـــرى املخرج مهـــدي هندو 
الوزنـــي أن الدراما العراقية توقفت عن ابتكار 

اجلديـــد فـــي املوضوعـــات منذ مـــدة طويلة 
خاصـــة في ما يتعلق بالدراما الريفية، فكررت 

كليشيهات عفا عليها الزمن.
ويقول ”يتوّجـــب على املؤلف أن يضع في 
احلســـبان الكثير من املتغيـــرات والتطورات 
التـــي طرأت على هذه البيئـــة، فلم يعد الريف 
كما كان، لم تعد البساطة في السكن أو امللبس 
أو طريقة التفكير وحتـــى اللهجة، لم تعد كما 

كانت عليه منذ ثالثني سنة خلت“.
ويشـــير إلـــى أن أغلب املسلســـالت تطرح 
واقعـــا يعود إلـــى زمن الثمانينـــات من القرن 
العشـــرين، ويوضـــح ”املسلســـالت احلاليـــة 
تعرض علينا بيوتـــا من الطني أو القصب، أو 
تصـــور لنا اغتصـــاب أرض أحد املزارعني من 
قبل ’احملفوظ‘، وهي أشياء لم تعد موجودة“.

ويعتقـــد الوزنـــي أن مـــن األخطـــاء التي 
يقع فيهـــا مؤلف الدراما اخللـــط بني املاضي 
واحلاضر في هذه البيئة الريفية التي تغيرت 
متاما، وأصبحت تنتمي إلى املدينة بشـــكل أو 
بآخـــر، ولذلك تأتـــي األعمال الدرامية بشـــكل 

هزيل وال تستحق املشاهدة.

ناهد خزام

} رغـــم الصـــورة التي تبـــدو عليهـــا القاهرة 
كوجهة رئيســـية لعدد كبير من الفنانني العرب 
منذ أمد بعيـــد، هناك مـــن الفنانني املصريني، 
وحتديدا املصريات، من اخترن مسارا معاكسا 
فـــي مجال الفـــن بعيدا عن القاهـــرة، محققات 
شهرتهن من خالل عملهن خارج إطار السينما 
والدراما املصرية، بل إن الكثير منهن لم يسبق 
لهن العمل من قبل فـــي أعمال مصرية، وكانت 
وجهتهن حتديدا نحو اخلليج الذي تســـتقطب 
صناعـــة الدرامـــا فيـــه العديـــد مـــن النجمات 
العربيات، واكتسب الكثير منهن شهرة واسعة 
بني اجلمهور اخلليجي، معتمدات على إتقانهن 
الشديد للهجات اخلليجية، حتى ظن الكثيرون 
أنهن من أبناء اخلليج كالفنانة أسمهان توفيق 
وهبة الدري وعبير أحمد ونور الغندور وعبير 
اجلندي ومليـــاء طارق، وغيرهن مـــن الفنانات 

الالتي يصنفن كنجمات خليجيات.
وتعد الفنانة أســـمهان توفيق التي حتمل 
اجلنســـية املصرية إلـــى جانب الفلســـطينية 
أقـــدم هـــؤالء الفنانـــات، فقـــد بدأ مشـــوارها 
الفني على مســـرح الكويت مطلع الســـتينات 
من القـــرن املاضي، وهي تعـــد واحدة من بني 
أشـــهر الفنانات اخلليجيـــات الالتي أدين دور 
األم، وكان أول عمل درامي لها مسلســـل ”لعبة 
األيـــام“، ومن بني أبرز أعمالها كذلك مسلســـل 
”الوجـــه املســـتعار“، و“حكايـــة روح روحـــي“ 
و“دمـــوع الرجال“، وغيرهـــا. وخاضت توفيق 

أيضا مجـــال التأليف واإلخراج الدرامي، ولها 
مشـــاركة وحيدة في الدراما املصرية من خالل 
مسلســـل ”فرقة ناجي عطالله“ مع النجم عادل 

إمام.
وظلـــت توفيـــق املصرية تعمـــل مبفردها 
فـــي الدرامـــا اخلليجيـــة لعدة ســـنوات حتى 
بدأ توافـــد جيل آخر مـــن الفنانات املصريات 
بدايـــة من منتصف ثمانينـــات القرن املاضي، 
من بني هؤالء الفنانـــة أمل عباس التي حتمل 
اجلنســـيتني املصرية والعراقيـــة، وقد عملت 
عباس فـــي الدراما اخلليجية منـــذ ثمانينات 
القرن املاضي عبر مشاركتها في بعض األدوار 
الصغيرة، غير أن جتربتها احلقيقية بدأت من 
الذي جنحت فيه بأدائها  مسلســـل ”احليالة“ 
دور ”حكيمـــة“ مـــع خالـــد النفيســـي، وكانت 
آخر مشـــاركاتها من خـــالل دور أم عدنان في 
املسلسل الكويتي ”اليوم األسود“ الذي عرض 

أخيرا في رمضان.
ومع تطـــور صناعـــة الدرامـــا اخلليجية، 
خاصـــة الكويتية، فـــي فترة التســـعينات من 
القـــرن العشـــرين تزايـــدت أعـــداد الفنانـــات 
املصريات الوافدات، ومن بينهن على ســـبيل 
املثـــال الفنانة عبير أحمد التي شـــاركت بقوة 
فـــي الدرامـــا اخلليجيـــة مـــن خـــالل العديد 
مـــن األعمـــال الالفتـــة، والتي كان مـــن بينها 
مسلســـل ”األصدقاء“ ومسلسل ”دروب الشك“ 

و“ريحانـــة“، كمـــا عملت  و“املقاصيـــص“ 
لفترة كمقدمة برامج في تلفزيون الكويت، 

وكان مسلســـل ”كالوس“ مـــن آخر األعمال 

التـــي عرضت لها في بداية العام اجلاري. أما 
الفنانة هبة الدري التي بدأت مشوارها الفني 
فـــي الكويت عـــام ١٩٩٧ وهي في ســـن الثالثة 
عشـــرة من خـــالل مشـــاركتها في املسلســـل 
الكويتي ”القـــرار األخير“، فتعد اليوم واحدة 
مـــن أبرز جنمـــات اخلليج الالتي تســـند لهن 

أدوار البطولة.
جامعـــة  فـــي  الطـــب  الـــدري  ودرســـت 
اإلسكندرية، لكنها تفرغت في ما بعد للتمثيل 
وتزوجت مـــن الفنان الكويتي نـــواف العلي، 

ولهـــا أكثر مـــن أربعـــني عمال 
دراميـــا وحوالـــي عشـــرين 

بينهـــا  مـــن  مســـرحية 
”عنبـــر و١١ ســـبتمبر“ 

و“عاملكشوف“.
كما شاركت خالل 

املوسم الرمضاني 
املنقضي في عملني 

دراميني هما  
”كحل أسود.. 

قلب أبيض“ مع 
عبدالله السيف 

وعبداحملسن 
النمر وبثينة 

الرئيسي، 
ومسلسل 

”إقبال يوم 
أقبلت“ 

مع الفنانة 
هدى حسني 
وصالح املال.

وبـــني أبـــرز الفنانـــات الالتـــي يحملـــن 
اجلنســـية املصريـــة تأتي كذلـــك الفنانة ملياء 
طـــارق التـــي بـــدأت مشـــوارها الفنـــي فـــي 
تسعينات القرن املاضي، وشاركت في العديد 
من املسلسالت اخلليجية التي كان من أبرزها 
”زمن اإلســـكافي“ و“القدر احملتـــوم“ و“أميمة 

في دار األيتام“ و“كسر اخلواطر“.
وتشـــارك أيضا الفنانة ناديـــة كرم، وهي 
شـــقيقة الفنانـــة عبيـــر أحمـــد، فـــي الدراما 
اخلليجيـــة منـــذ منتصـــف تســـعينات القرن 
العشرين، ولها العشرات من األعمال الدرامية، 
لكنهـــا عرفت حتديدا من خالل مشـــاركاتها 
املسرحية املتميزة ومن بينها مسرحيات 
”حكـــم احلـــاس“ و“فضيحة“ و“ســـوبر 
ســـتار“، ومـــن بـــني املسلســـالت التي 
شـــاركت فيها مسلســـل ”اثنـــان على 
و“زحف  و“زمان اإلسكافي“  الطريق“ 
و“زمانـــي علـــى كيفي“  العقـــارب“ 

و“بياعة النخي“.
أمـــا الفنانـــة منـــى عبداملجيد 
التي حتمل اجلنســـيتني املصرية 
والعراقيـــة، فقد بدأت حياتها 
الفنية كمساعد مخرج في 
عدد من األعمال الدرامية 
واملسرحية، 
لتتفرغ للمثيل 
في ما بعد، ولها 
العشـــرات من 
األعمال الدرامية 
عيـــة  واإلذا

واملسرحية.

وتأتـــي النجمـــة نـــور الغنـــدور كأحـــدث 
هـــؤالء النجمات، وهـــي التي بدأت نشـــاطها 
في تلفزيون الكويت كمقدمـــة برامج، لتقتحم 
بعـــد ذلـــك مجـــال التمثيـــل بقوة مـــن خالل 
مشـــاركتها فـــي مسلســـل ”ســـكن الطالبات“ 
عـــام ٢٠١٣، والـــذي تبعتـــه بعـــدد آخـــر مـــن 
املسلســـالت من بينها مسلســـل ”املدرســـة“، 
ومسلسل ”بني قلبني“ و“حياة ثانية“، وعرض 
لهـــا فـــي رمضان املنقضـــي مسلســـل ”اليوم 

األسود“.
ومن بني الفنانات الالتي حملن اجلنســـية 
املصريـــة من اعتزلـــن التمثيل بعـــد أن تركن 
بصمـــات واضحـــة فـــي الدرامـــا اخلليجية، 
كالفنانـــة عبيـــر اجلنـــدي التـــي كانـــت لهـــا 
والدرامـــا  املســـرح  فـــي  قويـــة  إســـهامات 
اخلليجيـــة منـــذ ثمانينـــات القـــرن املاضي، 
وكذلـــك الفنانـــة نســـرين أحمـــد التـــي بدأت 
مشـــوارها الفني من خالل مسلســـل ”ســـوق 
املقاصيـــص“ فـــي عـــام ٢٠٠٠، وتبعتـــه بعدد 
محـــدود مـــن األعمال قبـــل أن تعتـــزل العمل 
التلفزيونـــي نهائيـــا وتكتفـــي بالعمل كمعدة 
وأيضـــا  الكويـــت،  تلفزيـــون  فـــي  برامـــج 
الفنانـــة رشـــا مصطفى التي بدأت مســـيرتها 
الفنيـــة مـــن خـــالل مشـــاركتها في مسلســـل 
أعمالهـــا  ومـــن   ،١٩٩٣ عـــام  كـــرمي“  ”قاصـــد 
الدراميـــة ”املنقذون“ و“ســـابع جار“ و“دروب 
الشـــك“، كما أن لها مســـرحية وحيدة بعنوان 

”روبن هود“.
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تســـتعد لبلبة للدخول قريبا إلى مواقع تصوير مسلســـلها الجديد الذي يحمل عنوان {الشـــارع 

اللي ورانا}، ولم تكشف الفنانة املصرية عن تفاصيل دورها وال الطاقم الفني للعمل. تعاقد املمثل الســـوري باســـم ياخور مع املنتج تامـــر عبداملنعم على بطولة مسلســـل درامي دراما

جديد بعنوان {ممنوع من دخول مصر}، والذي سينافسان به في املاراثون الرمضاني القادم.

حسين علي هارف: 

كتاب الكوميديا يجدون 

في الشخصية الريفية 

ضالتهم

عامر صباح المرزوك: 

االنتقاص من أبناء 

الجنوب يجعل المشاهد 

يضحك على كادر العمل

مهدي هندو الوزني: 

الدراما العراقية توقفت 

عن ابتكار الجديد في 

الموضوعات 

الكوميديا العراقية تواصل استخفافها بابن الريف 

فنانات مصريات يخترن مسارا معاكسا للنجومية عبر الدراما الخليجية

واجه الفن العراقي الكثير من االنتقادات سواء على املستوى الفني العام أو على مستوى 
املضمون، وهي انتقادات تأتي في سياق النقد الذي يعد واحدا من أهم أركان االستمرارية 
والتطور في اإلبداع، ولكن االنتقادات الكثيرة والالذعة التي وجهت إلى املسلســــــالت أو 
البرامج التي يكون بطلها أو مكانها الريف عبر املسلسالت الكوميدية التي تريد إضحاك 
الناس ال غير، أثارت حفيظة املهنيني الذين استطلعت ”العرب“ آراءهم، فكان هذا التحقيق.

ُعرفت القاهرة بهوليوود الشــــــرق، وبكونها وجهة معتادة ومفضلة للكثير من الفنانني في 
املنطقة العربية، وكما كانت للعديد من النجوم العرب بصمات واضحة في تاريخ السينما 
املصرية، تستقطب الدراما املصرية أيضا الكثير منهم، حيث انطلقت شهرة بعضهم من 
خاللها، وفي املقابل هناك من املصريني من اختار املســــــار العكســــــي ليســــــطع جنمه من 

بلدان اخلليج.

[ التهكم على أهل الجنوب يوازي السخرية من التاريخ  [ سذاجة التناول جعلت الدراما العراقية تحلق خارج السرب 

إضحاك مفتعل

نور الغندور آخر المصريات المنضمات إلى الدراما الكويتية

اقتحمن  المصريـــات  مـــن  العديـــد 

الدرامـــا الخليجيـــة معتمـــدات على 

إتقانهن الشديد للهجة، حتى ظن 

الكثيرون أنهن خليجيات

 ◄
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جية، 
ت من 
ـــات 
ـبيل 
بقوة 
عديد 
ينها 
شك“

ت 

ي ب ي
اإلسكندرية، لكنها تفرغت في ما بعد للتمثيل
وتزوجت مـــن الفنان الكويتي نـــواف العلي،

ولهـــا أكثر مـــن أربعـــني عمال
دراميـــا وحوالـــي عشـــرين
بينهـــا مـــن  مســـرحية 

ســـبتمبر“ و١١ ”عنبـــر
و“عاملكشوف“.

كما شاركت خالل 
املوسم الرمضاني
املنقضي في عملني

دراميني هما  
”كحل أسود..
مع قلب أبيض“
عبدالله السيف

وعبداحملسن 
النمر وبثينة 
الرئيسي،
ومسلسل
”إقبال يوم

أقبلت“
مع الفنانة

هدى حسني 
وصالح املال.

ي م
شـــقيقة الفنانـــة عبيـــر أحمـــد، فـــي الدراما
اخلليجيـــة منـــذ منتصـــف تســـعينات القرن
العشرين، ولها العشرات من األعمال الدرامية،
لكنهـــا عرفت حتديدا من خالل مشـــاركاتها
املسرحية املتميزة ومن بينها مسرحيات
و“ســـوبر و“ و“فضيحة و“ ”حكـــم احلـــاس
ســـتار“، ومـــن بـــني املسلســـالت التي
شـــاركت فيها مسلســـل ”اثنـــان على
و“زحف و“زمان اإلسكافي“ الطريق“
و“زمانـــي علـــى كيفي“ العقـــارب“

وو“بياعة النخي“.
أمـــا الفنانـــة منـــى عبداملجيد
التي حتمل اجلنســـيتني املصرية
والعراقيـــة، فقد بدأت حياتها
الفنية كمساعد مخرج في
عدد من األعمال الدرامية
واملسرحية،
لتتفرغ للمثيل
في ما بعد، ولها
العشـــرات من
األعمال الدرامية
عيـــة واإلذا
واملسرحية.



} بوســطن – عثـــر باحثـــون من أميـــركا على 
دليل على أن ســـرطان األمعاء ميكن أن ينتشر 
في بقية اجلســـم مارا بالعقـــد الليمفاوية إلى 

أعضاء أخرى باجلسم.
واســـتطاع الباحثـــون التوصـــل إلى هذا 
الدليل من خالل إنشـــاء شـــجرة نسب جينية 
للنقيالت السرطانية. وقالوا إن هذا السرطان 
ميكـــن أن ينتقل عبر مســـار الـــدم إلى أعضاء 
أخـــرى باجلســـم مثـــل الكبـــد، وذلك حســـب 
ما أوضـــح الباحثـــون حتت إشـــراف كاميال 
ناكسيروفا من كلية هارفارد للطب في بوسطن 
في دراستهم التي نشرت في دورية ”ساينس“ 

املتخصصة.
ورأى هلموت أوغوستني من املركز األملاني 
ألبحاث السرطان في مدينة هايدلبرغ أن نتائج 

الدراسة تعد مبثابة ”نقلة علمية كبيرة“.
واعتمد الباحثون علـــى طريقة طورت من 
قبـــل بالفعل؛ حيث يحتـــوي املجموع الوراثي 
علـــى مصفوفات ملكون غوانني الذي يدخل في 
تكويـــن احلمـــض الريبي وهـــي مصفوفات ال 

متثل نواة لتكوين بروتـــني ما وتختلف حتى 
داخل أحد األورام.

فحـــص الباحثـــون 213 عينة من أنســـجة 
أخـــذت مـــن 17 مريضـــا مصابـــا بالســـرطان 
فـــي األمعـــاء الغليظة أو ســـرطان املســـتقيم 
وبالتحديـــد مـــن ثـــالث مناطـــق لـــدى هؤالء 
املرضى هي الورم الرئيسي ونقيالت موجودة 

في العقد الليمفاوية ونقيالت أبعد.
تبني للباحثـــني وجود اختالفـــات جينية 
لـــدى 11 مريضـــا (65 باملئـــة) بـــني النقيالت 
املوجودة في العقد الليمفاوية والعقد األبعد؛ 
وهو ما اعتبـــره الباحثون دليال على اختالف 
سيرة نشـــأة الورمني اخلبيثني ورجحوا بناء 
على ذلك أن نشـــأتهما رمبا كانت في منطقتني 
مختلفتـــني للورم، باإلضافة إلـــى أن النقيالت 
األبعد قد وصلت إلى أجزاء أخرى من اجلسم 
مرورا بالعقـــد الليمفاوية، وأن هـــذا االنتقال 

رمبا كان من خالل مسار الدم.
ولم يكـــن هناك لدى 6 مرضـــى (35 باملئة) 
أي خالف تقريبا بـــني النقيالت املوجودة في 

العقد الليمفاويـــة والنقيالت األبعد عن الورم 
األصلي.

وقال معدو الدراسة إنه على الرغم من أنه 
ال ميكن من خالل الطريقة املستخدمة معرفة ما 
إذا كانت هذه النقيالت السرطانية قد تطورت 
من نفس املنطقة الســـرطانية، أو أن النقيالت 
البعيدة نشـــأت مـــن النقيـــالت املوجودة في 
العقـــد الليمفاوية، هناك لـــدى هؤالء املرضى 
الكثيـــر من الدالئـــل على حدوث انقســـام في 
النقيالت البعيدة مـــن النقيالت املوجودة في 
العقد الليمفاوية. وقال أوغوستني إن باحثني 
برهنوا بالفعل من قبل على أن األورام ميكن أن 

تنتشـــر عبر األوعية الليمفاوية، وعبر األوعية 
الدموية ”فالنقيالت السرطانية ال تتكون دائما 
عبـــر العقد الليمفاوية فقط، ولكن لم يســـتطع 
الباحثون البرهنة علـــى ذلك حتى اآلن، إذ أن 
التقنيات الالزمة لتقـــدمي الدليل النهائي على 

ذلك غير متوفرة حتى اآلن“.
ويرى باحثون في األورام الســـرطانية أن 
نتيجـــة الدراســـة لـــن تغير شـــيئا مبدئيا في 

املمارسة العملية.
كمـــا أوضـــح الباحثـــون املشـــاركون في 
الدراســـة أن نقيالت العقد الليمفاوية ســـتظل 
حتتـــوي على دالئـــل على انتشـــار الورم، مما 
يجعـــل العقـــد الليمفاوية احلارســـة حســـب 
الباحث أوغوستني تستمر في االحتفاظ بدور 

مهم.
وقـــال الباحث األملانـــي ”إذا أثبتنا وجود 
نقيالت ســـرطانية هناك فإننـــا نعلم من خالل 
ذلـــك أن الورم قد بدأ في التنقل في اجلســـم… 
وهـــذا يعنـــي أن هـــذه العقد ســـتظل حتتفظ 

بأهمية بالغة في التشخيص“.

} واشــنطن – رغم كل التحذيرات من اجتناب 
الســـباحة أو االســـتلقاء حتـــت الشـــمس في 
الظهيرة، ال يلقي املصطافون لذلك باال ويفضل 
عـــدد كبير منهم اســـتغالل األشـــعة للحصول 
على الســـمرة التـــي يبتغونها. لكـــن متعتهم 
هذه تتحول ســـريعا إلى جحيم عندما يتحول 

االحمرار إلى حروق متفاوتة اخلطورة.
وفي الوقت الذي يفضل فيه األطباء اتباع 
تدابير وقائيـــة واالبتعاد متاما عن الشـــمس 
عنـــد ذروتها، وجـــد باحثون أنـــه ال ميكن في 
نهايـــة األمر منع النـــاس، طـــوال الوقت، من 

متضية اليوم على الشواطئ. 
وأفـــادوا بأنـــه ميكن العمل علـــى تخفيف 
وطأة األشعة احلارقة عبر استخدام الكرميات 
احلامية وارتـــداء القبعات والنظارات وتناول 
مكمـــالت الفيتامـــني د. فقـــد أفـــادت دراســـة 
أميركيـــة حديثـــة بـــأن تناول جرعـــات كبيرة 
مـــن فيتامـــني ”د“ ميكن أن يســـاعد في عالج 
آثـــار حروق الشـــمس على اجللـــد، ويحد من 

االلتهابات واالحمرار الناجم عنها.

أجرى الدراســـة باحثـــون بجامعة ”كيس 
األميركية، ونشروا نتائجها  وسترن ريسرف“ 
فـــي العدد األخير مـــن دورية انفســـتيغاتيف 

ديرماتولوجي.
والختبـــار فاعليـــة مكمـــالت فيتامني“د“، 
أجـــرى الفريـــق دراســـته علـــى مجموعة من 
األشـــخاص الذيـــن تناولوا جرعـــات تتراوح 
بـــني 50 ألفـــا و200 ألـــف وحـــدة دوليـــة مـــن 
فيتامني ”د“، ومجموعـــة أخرى تناولت عقاًرا 
ا، بعد ســـاعة واحدة من التعرض ألشعة  وهمّيً
الشـــمس فوق البنفســـجية املســـببة حلروق 
الشـــمس. وتابع الباحثون املشـــاركني يومًيا 
ملدة أسبوع، بعدها مت جمع عينات من أنسجة 

اجللد ملعرفة تأثير جرعـــات الفيتامني عليها.
ووجد الباحثون أن األشخاص الذين تناولوا 
جرعـــات عالية من فيتامني ”د“ متتعوا بفوائد 
طويلـــة األمد، مبا فـــي ذلك مـــا يتعلق باحلد 
مـــن التهـــاب اجللد بعد أقل من 48 ســـاعة من 

احلرق.
ووجـــدوا أيًضـــا أن املســـتويات املرتفعة 
مـــن فيتامني ”د“ في اجلســـم أدت إلى تراجع 
احمـــرار اجللـــد والتـــورم الناجت عـــن حروق 

الشمس.
يساعد  وقال فريق البحث، إن فيتامني ”د“ 
على تعزيـــز احلواجز الواقية فـــي اجللد عن 

طريق احلد من االلتهاب بصورة سريعة.
ونشـــر املوقع األملاني، دوتشه فيله، تقريرا 
عن خطر عدم املباالة بالتحذيرات والتوصيات 

التي تطلقها الهيئات الصحية، كل صائفة.
وجاء في التقريـــر أن الكثيرين ال يدركون 
مخاطر حروق اجللد نتيجة التعرض للشمس 
ويتعاملون معها باســـتخفاف، وهو ما حتذر 
منه الهيئة األملانية للحماية من اإلشـــعاع منذ 
أن بدأت قبـــل عامني في إصدار مؤشـــر لقوة 

األشعة فوق البنفسجية الضارة يوميا.
واعتبر طبيب األمـــراض اجللدية األملاني 
رالـــف فون كيدروفســـكي أن حروق الشـــمس 
مبثابة السم للجلد، فاألشعة فوق البنفسجية 
تتسبب في إحلاق الكثير من الضرر باحلمض 

النووي خلاليا الطبقة اخلارجية للجلد.
وميكـــن للجســـم إصـــالح الضـــرر الناجت 
عن األشـــعة فوق البنفســـجية ولكن في نطاق 
محـــدود، أمـــا إذا زاد عدد اخلاليـــا املتضررة 
عن حـــد معني نتيجة البقاء لفتـــرة طويلة في 

الشمس، فإن هذه اآللية تتوقف.
وغالبا تبـــدأ حروق الشـــمس في الظهور 
على اجللد بعد نحو ست ساعات من التعرض 
املكثف ألشـــعة الشـــمس. ويبدأ ذلك باحمرار 
اجللـــد وأحيانا تظهر االلتهابات على ســـطح 
البشـــرة بشـــكل حـــاد، وبعـــد عدة أيـــام تبدأ 
مرحلة التقشير، وهي دليل على موت اخلاليا 

املتضررة على سطح اجللد. 
اجلانب األخطـــر في حروق الشـــمس هو 
إمكان تســـببها في أضرار باحلمض النووي، 

األمر الذي قد يتســـبب على املدى الطويل في 
اإلصابة بسرطان اجللد.

وفقـــا للمراكـــز األميركية للســـيطرة على 
األمراض والوقاية منها، فإن التعرض لألشعة 
فوق البنفســـجية للشمس، ملدة 15 دقيقة فقط، 

ميكن أن يسبب تلف اجللد واحمراره.
بني أطبـــاء أن أول خطـــوة يجب اتخاذها 
عنـــد اإلصابة بحروق الشـــمس هـــي االبتعاد 
الفوري عن أشـــعة الشـــمس ثم محاولة تبريد 
اجللـــد عن طريـــق احلمـــام البـــارد أو وضع 

املناديل املبللة باملاء على البشرة. 
أمـــا مرضـــى القلـــب والـــدورة الدمويـــة 
فينصحـــون باســـتخدام املـــاء الفاتـــر وليس 

البارد. واخلطوة التالية تتمثل في االستعانة 
ببعـــض املنتجـــات البســـيطة مثـــل الزبادي 
وكمـــادات الشـــاي البـــارد ووضعهــــا علـــى 

البشــرة.
وجدير بالذكر أن خطورة اإلصابة بحروق 
ال تأتي نتيجة التعرض املباشر ألشعة الشمس 
فحســـب، بل إن الرمال الفاحتة واملســـطحات 
املائيـــة تعكـــس األشـــعة فـــوق البنفســـجية 
بدرجات مختلفة، إذ أن رمال الشـــاطئ تعكس 

ما يصل إلى 25 باملئة من إشعاع الشمس.
وحذر املكتب االحتادي األملاني للحماية من 
األشـــعة  من ركوب السيارة دون تغطية اجللد 
جيدا ألن األشعة فوق البنفسجية  الطويلة متر 

عبر النوافذ اجلانبية، وترفع خطر الشيخوخة 
املبكـــرة للجلد  من ناحية وكذلك خطر اإلصابة 

بسرطان اجللد من ناحية أخرى.
 ولتجنب هذه املخاطر، ينبغي حماية اجللد 
بارتداء مالبس ذات أكمام طويلة.  أما في حال 
ارتـــداء مالبـــس ذات أكمام قصيـــرة، فينبغي 
حينئذ معاجلة األذرع  بكرمي واق من الشمس.

 كما ينبغـــي توفير حماية إضافية لألطفال 
اجلالســـني علـــى املقاعـــد اخللفية  بواســـطة 

حاجبات الشمس في النوافذ اجلانبية.
وتوصي املراكز األميركية بارتداء األغطية 
الواقيـــة مـــن الشـــمس كالقبعـــات ونظارات 

الشمس وغيرها من املالبس الواقية.

مكمالت فيتامين د تعالج آثار حروق الشمس
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يشــــــهد العالم بأسره موجة كبيرة من احلرارة انسحبت أيضا على الدول األوروبية التي 
ــــــة ملواجهة احلرارة  عرفــــــت لعقود بلطافــــــة جوها، حتى خالل فصــــــل الصيف. وكمحاول
الشديدة، يهرع الكثيرون إلى الشــــــواطئ واألنهار والنافورات لتبريد أجسامهم، لكن كل 

ما يفعلونه، في حقيقة األمر، هو تعريض اجللد املبلول ألشعة الشمس.

[ حروق األشعة فوق البنفسجية بمثابة السم للجلد  [ التقشير دليل موت الخاليا املتضررة

قال أطباء أملان إن داء اكتناز الحديد يندرج ضمن األمراض الوراثية األكثر شـــيوعا وهو يحدث بســـبب طفرة جينية، وأوضحوا أن 
الجسم يمتص الحديد بشكل زائد عن الحد، مما يتسبب في تسممه ببطء.

سرطان األمعاء ينتشر أيضا عبر مسار الدم

التعرض لألشعة لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أن يتلف الجلد

} لندن  - ربطت دراســـة بريطانية حديثة بني 
الســـمنة املفرطة في مرحلة الطفولة، وإصابة 
األطفـــال بـــآالم رأس عظمة الفخـــذ أو الورك 
املزمنـــة التـــي حتتاج إلى تدخـــل جراحي في 

أغلب األحيان.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون مبعهـــد الطب 
االنتقالي التابـــع جلامعة ليفربول البريطانية 
ونشـــروا نتائجها في العدد األخير من دورية 

”أركايف أوف ديزيز إن تشايلهود“ العلمية.
وللوصـــول إلـــى نتائج الدراســـة، فحص 
فريق البحث بني عامي 1990 و2013، ســـجالت 
الرعايـــة الصحية حلوالـــي 650 من املصابني 
بآالم رأس عظمة الفخذ، ممن هم دون ســـن 16 

عاًما.
وبفحـــص أوزان األطفـــال، فـــي الفترة ما 
قبل تشـــخيص املرض، تبني أن األطفال الذين 
يعانـــون مـــن الســـمنة املفرطة تظهـــر لديهم 
مخاطر أعلى لإلصابة بآالم رأس عظمة الفخذ 

أو الورك املزمنة.
وقـــال دانيال بيري، قائـــد فريق البحث إن 
”هذه النتائج دليل على العالقة القوية بني آالم 

رأس عظمة الفخذ املزمنة وبدانة األطفال“.
وأضاف أن ”الدراســـة تســـاعدنا على فهم 
أفضـــل ألحد األمـــراض الرئيســـية التي تؤثر 

على الورك في مرحلة الطفولة“.
وبحســـب الدراســـة، فإن آالم الفخذ تؤثر 
علـــى نحو طفل واحـــد من بـــني 500. وتعتبر 
آالم رأس عظمـــة الفخـــذ أو الورك املزمنة أحد 
األشـــكال األكثر شـــيوعا للمرض خـــالل فترة 

الطفولة واملراهقة.
وأضافـــت أن هـــذه احلالة تتطلـــب دائما 
عمليـــة جراحية، ميكن أن تســـبب أملًـــا كبيًرا، 
وغالًبا ما تنتهي باســـتبدال مفصل الورك في 

مرحلة املراهقة أو سن البلوغ املبكر.

السمنة تسبب آالم 
الفخذ المزمنة

صورة وخبر

} أفاد باحثون بأنه ميكن أن نواجه حرارة 
الصيـــف في العمل من خالل بعض التدابير 
البســـيطة، منها اإلكثار من شرب السوائل 
وتهوئة املكتب في ســـاعات الصباح الباكر، 

مع غلق النوافذ خالل فترة الظهيرة.

} حتدث مشاكل الغدة الدرقية في 90 باملئة 
من احلاالت بسبب نقص اليود، لذلك ُيوصى 
بتنـــاول الكميـــة الكافية منـــه والبالغة 200 
ميكرو غـــرام والتي ميكـــن احلصول عليها 

بسهولة من األسماك البحرية واأللبان. 

فريق من الباحثني األميركيني برهن 
من قبل أن األورام يمكن أن تنتشـــر 
عبـــر كل مـــن األوعيـــة الليمفاويـــة 

واألوعية الدموية

◄

التعرض لألشـــعة فوق البنفســـجية 
يتســـبب فـــي الكثيـــر مـــن الضـــرر 
بالحمـــض النـــووي لخاليـــا الطبقـــة 

الخارجية للجلد

◄

} كشـــفت مجلـــة ”الصيدليـــات احلديثة“ 
أن اســـتمرار الســـعال بعد التهاب الشعب 
الهوائيـــة ألكثر من 3 أشـــهر يعني أن هناك 
مشـــكلة خطيرة؛ إذ عادة ما يستمر السعال 

مدة أسبوعني، ثم تتالشى األعراض.

} قـــال اختصاصي الطب الرياضي األملاني 
ماركـــوس شـــميت ينبغي، خـــالل الرحالت 
الطويلة، شرب كميات كافية من السوائل، ال 
تقل عن لترين خالل 6 ساعات، ومن األفضل 

شرب املاء والشاي وعصير التفاح.



} بغداد - تنتشـــر العشرات من الصفحات في 
ما يعرف بـ“الجيـــوش اإللكترونية“على موقع 
فيســـبوك األكثر شـــعبية بين مواقع التواصل 
االجتماعـــي لـــدى العراقييـــن، وتبـــث أخبارا 
مفبركـــة وتعليقـــات متهكمـــة عبـــر محترفين 

وخبراء في الصحافة والمونتاج.
ورغـــم أن هـــذه الظاهرة ال تخـــص العراق 
وحـــده، وتالحظ فـــي الكثير من بلـــدان العالم 
ومنهـــا الدول العربية، إال أن األمر الخطير هنا 
أنها تحظى باإلقبال وأصبحت عامال كبيرا في 
توجيـــه الرأي العام في العراق، دون وجود أي 
محاســـبة أو مالحقة لمروجي خطاب الكراهية 
والتحريـــض على العنـــف والفتنـــة المذهبية 

والطائفية.
ورصـــد بيت اإلعـــالم العراقي فـــي تقريره 
التاسع والعشـــرين هذه الظاهرة، من خالل 30 
صفحة على فيسبوك وكان معيار االختيار أنها 
ممولة عبر إعالنات مدفوعة تم توثيقها، والحظ 
مســـتخدمو مواقـــع التواصل كثرة انتشـــارها 
فـــي اآلونة األخيـــرة وحصلت علـــى اآلالف من 
المتابعيـــن خالل أيام قليلة، وغالبا ما يشـــمل 
اإلعالن الممـــول لهذه الصفحات أخبارا معينة 

تتضمن رسائل سياسية.
ويميز المدون والناشط مصطفى الصوفي 
بين الصفحات التي تعبر عن قضايا اجتماعية 
مهمة، وبيـــن تلك التي تبث خطـــاب الكراهية، 
معتبرا أن صفحـــات التواصل وما يطلق عليه 
بالجيـــوش اإللكترونية، هي ظاهـــرة إيجابية 
وهـــي جـــزء مـــن ثقافـــة اجتماعيـــة للتعبيـــر 
عـــن الـــرأي، ومطلب أساســـي مـــن متطلبات 

الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
ويضيف أن ”ثمة مغالطة يســـوقها البعض 
بخصوص تعميم عمل هذه الصفحات، حيث أن 
كل التيارات الدينية والسياســـية واالجتماعية 

وحـــركات الدفاع عـــن حقوق اإلنســـان تمتلك 
والضغـــط  للترويـــج  تنســـيقية  مجموعـــات 
وصناعة الـــرأي العـــام والتبشـــير الديني أو 
التثقيف السياسي والدعاية االنتخابية، وهذا 

جزء من ثقافة الديمقراطية وحقوق اإلنسان“.
غيـــر أنـــه رفض ”عمـــل بعـــض الصفحات 
التي تســـعى لبث خطـــاب الكراهيـــة وانتهاك 
خصوصيـــة األفـــراد، ألن هذيـــن النوعيـــن من 
الخطابات مخالفان للقانون ولإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان“.
ويرى الصوفـــي أن الموضوع اختلط على 
المتلقـــي ”ولـــم يعـــد الجمهور يميـــز بصورة 
واضحـــة بين من ينتهك القانون ويحرض على 
العنـــف، وبين من يعمل ألجل قضية ســـليمة“، 
ووفق رأيه ”فليس كل الفرق اإلعالمية الناشطة 
في هـــذا المجـــال يمكـــن وصفها بالســـذاجة 
والسطحية، لكن ثمة مشـــكلة في كل الصحافة 
العراقية، من حيث كونها صحافة صفراء تحب 
الفضائـــح والميـــل باتجاه التصعيـــد، ويمكن 
مالحظة هذا فـــي أغلب الفضائيات والصحف، 
وأن هـــذا األســـلوب هـــو ألجل جـــذب عواطف 

الجمهور“.
ونفـــى اعتبـــار كل المجموعـــات اإلعالمية 
التابعـــة للسياســـيين بنفـــس المســـتوى، ألن 
الكثير منها كما يرى ”عكست طبيعة السياسي 
وطريقته“ دون أن يتطرق إلى أســـماء صفحات 

ومدونين بعينهم.
ويتفق الكثير مـــن الصحافيين على ازدياد 
حجـــم تأثير هـــذه الصفحـــات إلـــى درجة أن 
وسائل اإلعالم تستقي بعض أخبارها وتقدمها 
للجمهور برغم افتقارها إلى المعايير المهنية، 
وباتـــت جـــزءا مهما مـــن مصـــادر المعلومات 
لدى الجمهور، وفق ما قـــال معدا التقرير منار 

عزالدين ومنتظر القيسي.
كما أن غيـــاب حق الحصول على المعلومة 
مـــن الجهـــات الرســـمية، واالفتقار إلـــى الحد 
األدنـــى المقبول مـــن حيادية وســـائل اإلعالم، 
أعطيـــا الظاهرة دورا أكبر لالنتشـــار، وســـط 
مخـــاوف من تزايد نشـــاطها أوقـــات األزمات، 
وبثهـــا أخبارا ومعلومـــات ال تخلو من خطاب 

كراهيـــة ضد أفراد ومجموعـــات في المجتمع. 
وترى الصحافية العراقية والناشـــطة المدنية 
نور القيســـي أن هذه المواقع أثرت على الرأي 
العام المحلي حيث ”حلت بعضها محل اإلعالم 
التقليدي في مجال صناعـــة الرأي العام، لذلك 
الحديـــث عنها أو محاربتهـــا أو حتى محاربة 

أخبارها المفبركة عملية صعبة“.
 وأضافت القيسي أن ”القضية لها وجهان، 
وممكـــن القول إن العاملين فـــي هذه الجيوش 
بعضها يعكس ســـطحية ثقافة القائمين عليها، 
لكن هنالك صفحات والتي تعتبر األكثر تأثيرا، 
يمتلـــك القائمـــون عليها من الـــذكاء والخبث، 
بحيـــث أنهـــم يســـتطيعون توصيـــل أو إقناع 
المتلقـــي بمعلومـــة جديـــدة وغيـــر متداولـــة، 
مثـــل افتعال حروب وتحريـــك الناس من خالل 

أسلوبهم المقنع“.
وعزت أســـباب انتشـــار هذه الظاهرة إلى 
”ضعف وسائل اإلعالم واعتمادها على التمويل 

الحزبـــي، وافتقـــار اإلعـــالم العراقـــي للرقابة 
القانونية واألخالقية للتعاطي مع المعلومة“.

وأوضحت أن ”لكل حزب أجنداته الخاصة 
وله خط ســـير ال يســـمح بالخـــروج عنه وهذا 
مـــا يقيد اإلعـــالم بعدم عرض الصـــورة كاملة، 
فيعرضهـــا منقوصـــة لصالح مذهـــب معين أو 
أجندة بعينها أو سياسي معين، بحيث يزيد أو 

ينقص من الحقيقة وفقا لما يخدم مصلحته“.
وأردفـــت أن ”األمر اآلخر واألهم عدم وجود 
قانـــون يحاســـب الكاتب علـــى أي خبر مفبرك 
لموضوع يؤجج الفتن الطائفية، والمثال األبرز 
على ذلك تلك الدعوات التي تزامنت مع ســـقوط 
الموصل وطالبت بقصـــف المدينة بالكيماوي 

أو تلك التي دعت إلى قتل األهالي“.
ووصفـــت القيســـي أســـلوب عمـــل بعض 
الصفحات بأنه شـــبيه بطريقة القاعدة وداعش 
بتجنيـــد الناس البســـطاء من خـــالل محاكاة 
عواطفهـــم لتحريكهـــا، خاصـــة وأن المجتمع 

عاطفي. فضال عن أن ضبابية اإلعالم الحكومي 
وصعوبة الوصول إلى المعلومة من اإلعالميين 
المســـتقلين، ســـاعدا علـــى انتشـــار مثل هذه 
الصفحـــات ومنحها فرصة أن تكـــون الصانع 

األول للرأي العام.
واقترحت أن يكون هنالك إعالم قوي مضاد، 
متحـــرر من الســـطوات الحزبيـــة، أو صفحات 
تعمل بنفس األســـلوب مهمتها كشف الحقيقة 

مثل صفحة تقنية من أجل السالم.
 ومـــن جهتـــه، يـــرى المـــدون واإلعالمـــي 
العراقي صالـــح الحمداني أن ظاهرة الجيوش 
اإللكترونية مؤثرة بشـــكل كبير، مبديا اعتقاده 
بأن موجة جديدة ســـتجتاح وســـائل التواصل 
كلمـــا اقتربنا مـــن االنتخابات التشـــريعية في 
أبريل 2018. وأضاف أن ”الجيوش اإللكترونية 
مهمتها التشويش والتسقيط والتسطيح، وهي 
تنجح بعفويتها وبســـاطتها التي نراها، فهي 

تستهدف فئة معينة“.
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ميديا
[ فيسبوك مصدر معلومات الشارع أكثر من وسائل اإلعالم  [ غياب المعلومة من الجهات الرسمية أعطى الظاهرة انتشارا أكبر

ضعف اإلعالم العراقي يمنح الجيوش اإللكترونية فرصة الصعود

مصدر اإلشاعة

حتظى ظاهرة اجليوش اإللكترونية على فيسبوك بتأثير على شريحة واسعة من اجلمهور 
العراقي، وتتمثل املشــــــكلة في أن غالبية هذه الصفحــــــات تروج ملعلومات مضللة وخطاب 
ــــــى العنف، في ظل غياب وســــــائل إعالم موثوقــــــة ومؤثرة وانعدام  ــــــة وحتريض عل كراهي

احملاسبة من قبل السلطات.

«اإلعـــالم العربي أصبح ليس فقط ســـلطة رابعة، وإنما هو الســـلطة األكثر تأثيرا في الشـــارع 

العربي خاصة في ظل وجود وسائل االتصال الجماهيرية}.

هيفاء أبوغزالة
رئيسة قطاع اإلعالم واالتصال باجلامعة العربية

«للكلمة املكتوبة مكان وأهمية وستســـتمر هـــذه األهمية خاصة في موضوع التحليل والعمق 

في الخبر، لكن في الوقت نفسه، صار الفيديو مهما للجميع}.

نارت بوران
املدير التنفيذي لألخبار لقناة سكاي نيوز عربية

◄ كشفت جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافة في العراق مقتل 9 صحافيين 

وإصابة 26 آخرين بجروح، خالل 
تغطية معارك تحرير مدينة الموصل، 

شمالي البالد، وقالت الجمعية في 
تقرير، الثالثاء، إن ”أكثر من 700 

صحافي محلي وعربي وأجنبي شاركوا 
في تغطية معركة تحرير الموصل“.

◄ دعت لولوة السالم مديرة إدارة 
إعالم الدول العربية بوزارة اإلعالم  

الكويتية إلى وضع تشريعات منظمة 
لإلعالم اإللكتروني ومواقع التواصل 

االجتماعي، مشيرة إلى األهمية 
المتزايدة لهذه المواقع في مكافحة 

اإلرهاب.

◄ أطلق سراح الصحافي اللبناني 
فداء عيتاني بعد إزالته عبارات القدح 
والذم من المنشور الذي كان قد نشره 

في صفحته على فيسبوك، والذي 
قام بسببه وزير الخارجية اللبناني 

جبران باسيل برفع دعوى ضّده، فيما 
رفض عيتاني التوقيع على تعّهد بعدم 

التعّرض مرة أخرى لباسيل.

◄ أطلقت مجموعة من الناشطين 
األكراد السوريين إذاعة جديدة 

مخصصة لمكافحة التطرف، تحمل اسم 
”فويس أوف ناس“، وتبث عبر اإلنترنت 

فقط، باللغتين العربية والكردية، على 
أن يتم توسيع نطاق البث عبر موجات 

”إف إم“ في الفترة القريبة.

◄ رفض المتحدث باسم الحكومة 
األلمانية شتيفن زايبرت االتهام 

الذي يقول إن أجهزة أمنية أجنبية 
استطاعت استبعاد صحافيين من 

قمة مجموعة العشرين ”جي20“، وقال 
زايبرت إن المكتب االتحادي لإلعالم 
والمكتب االتحادي لمكافحة الجرائم 
هما المسؤوالن عن إجراءات إصدار 

تصاريح للمراسلين فقط.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

} أنقرة - طالت حملة االعتقاالت والمالحقات 
التركية، موظفين بمؤسسة اإلذاعة والتلفزيون 
التركيـــة، فـــي إطار تحقيق يســـتهدف أنصار 
رجل الدين المقيـــم في الواليات المتحدة فتح 
اللـــه غولن المتهـــم بالوقـــوف وراء االنقالب 

الفاشل في يوليو الماضي.
وقالـــت وســـائل إعـــالم رســـمية إن تركيا 
أصـــدرت األربعـــاء أوامر العتقـــال 34 موظفا 
ســـابقا في التلفزيون، حيث تشتبه السلطات 
فـــي أن هؤالء الموظفين يســـتخدمون تطبيق 
بـــاي لـــوك للرســـائل المشـــفرة الـــذي تقول 
الحكومـــة إن أتباع غولن يســـتعملونه. وكان 

تم اإلفراج عنهم من قبـــل بعد التحقيق معهم 
لصلتهم المزعومة بمحاولة االنقالب.

وشـــنت الســـلطات التركية حملة مالحقات 
منـــذ  وناشـــطين  صحافييـــن  ضـــد  شرســـة 
محاولة االنقالب العـــام الماضي وحتى اآلن، 
وجـــرت أولى المحاكمـــات الشـــهر الماضي، 
فـــي إســـطنبول، بمحاكمة 17 شـــخصا بينهم 
صحافيون بارزون، في قضية عززت المخاوف 

إزاء حرية الصحافة في تركيا.
وتم توقيـــف الصحافيين بموجـــب قانون 
الطوارئ، الذي تم فرضه بعد وقت قصير على 
انقالب 15 يوليو الفاشـــل، ومن بين المتهمين 

الكاتبة المخضرمة نازلي اليجاك، التي كانت 
من أوائـــل الصحافييـــن الذيـــن اعتقلوا بعد 
االنقـــالب، وهـــي نائبة منذ عـــام 1999 وكتبت 

لصحف يومية عدة منها ”حرييت“.
كمـــا خضـــع للمحاكمـــة الكاتـــب الروائي 
أحمد ألتان، الذي كتـــب لصحيفتي ”حرييت“ 
كما تســـلم ســـابقا رئاســـة تحرير  و“ملييت“ 
صحيفـــة ”طرف“ المعارضة، وشـــقيقه محمد 
ألتان الذي وضع كتبا حول السياسة التركية.
وعلـــى الرغم مـــن اعتقال أكثر من عشـــرة 
صحيفـــة  فـــي  العامليـــن  مـــن  أشـــخاص 
المعارضـــة الذيـــن يحاكمون  ”جمهورييـــت“ 

بقضايـــا منفصلـــة، فإن التهـــم الموجهة ضد 
الشـــقيقين ألتان أثارت المخاوف حول حرية 

التعبير في تركيا.
ومن التهم الموجهـــة إلى األخوين الظهور 
فـــي برنامـــج تلفزيوني على محطـــة مناصرة 
لغولـــن، قبـــل االنقـــالب، وإعطاء إشـــارة بأن 

االنقالب بات قريبا.
وســـيحاكم صحافيو ”جمهورييت“ وبينهم 
رئيـــس التحريـــر الحالـــي مـــراد صابونجو 
والكاتـــب المخضرم قدري غورســـيل ورســـام 
يوليـــو  فـــي 24  كارت  موســـى  الكاريكاتـــور 

الجاري.

حملة االعتقاالت تطال موظفي التلفزيون التركي

} نتج عن التحول إلى نظام التحرير 
اإللكتروني المعتمد على شبكات محلية 

داخل الصحف، تعديل العالقة بين المحررين 
بالصحيفة والكتاب من خارجها من ناحية 

ومراسليها من ناحية أخرى. فأصبح 
المحررون اليوم يستخدمون األدوات 

التكنولوجية الحديثة في التعامل مع الكتاب 
ويطالبونهم باإللمام بالطرق المختلفة 
للتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة.

ال يقوم الصحافي في الصحيفة 
اإللكترونية بمهام محددة متخصصة، ولكنه 

يقوم بعدد من المهام المتداخلة. فهو يعّد 
التقرير ويجّهز التطبيقات المستخدمة في 
الموقع، ويتابع تعليقات الجمهور، ويجمع 

قاعدة من البيانات خاصة بالجمهور 
المستخدم. وهو معنّي بإثراء المحتوى 

بالوصالت الخارجية، والتأكد من عدم 
احتواء هذه الوصالت مواد تسيء إلى 

الموقع والجمهور المستخدم، وهذا الضغط 
الكبير في المهام وغياب التخصص يؤديان 
إلى الوقوع في األخطاء التي تتعلق بالدقة 
والموضوعية وإلى خلق المشاكل العديدة.

لقد أصبحت المؤسسات اإلعالمية تبحث 
اليوم عن الصحافي المتعدد المهام، وهو 

الذي يقوم بأكثر من دور ما بين التصوير 
والتحرير والتدقيق والمونتاج وإدارة 

حساب المؤسسة على شبكات التواصل 
االجتماعي، والمراسلة وتغطية األخبار 

بكافة أنواعها، والكتابة بكل فنونها. ومن 
بين تلك المهارات: أن يمتاز الصحافي 

بأسلوب مميز بالكتابة ولغة عربية سليمة، 
والتمكن من لغة أجنبية أخرى، حيث 

أصبحت ضرورة في سوق العمل بصفة 
عامة، وليس الصحافة فقط. كما أن امتالك 

الصحافي للثقافة اإللكترونية ضروري جدا، 
ألن أهم ما يميزه اإللمام بأدوات ومحركات 

البحث، والحصول على المعلومات 
والبيانات من مصادرها المناسبة، ومعرفة 
تطبيقات المحمول وبرامج الكمبيوتر من 

فوتوشوب وإكسل ومونتاج وتطويعها 
لتخدم صحافة الويب، باإلضافة إلى صناعة 
اإلنفوغرافيكس التي أصبحت مطلوبة بشكل 

كبير.
إن الكتابة الجيدة للصحافة الرقمية أو 

صحافة اإلنترنت تعتمد بشكل أساسي على 
ما يعرف باالقتصاد في اللغة، أي لغة (ما 

قل ودل)، وهو مبدأ تحتمه طبيعة اإلنترنت 
كوسيلة، ونوعية الجمهور المستهلك 

لمحتوى الصحافة الرقمية. واالقتصاد 
في اللغة مبدأ مطلوب في الكتابة لجميع 

وسائل االتصال، ذلك أن المساحة في 
الصحف تقتضي ذلك، كذلك الحال بالنسبة 

إلى الزمن الممنوح لخبر معين في اإلذاعة 
أو التلفزيون.

كما أن العديد مما يعرف بأدلة التحرير 
الصادرة من مختلف المؤسسات اإلعالمية 
الكبرى حرصت على وضع أسس واضحة 

لكتابة النصوص الخاصة بالصحافة 
الرقمية، ومعظم هذه الموجهات تركز بشكل 
أساسي على ضرورة االختصار عند الكتابة 

لصحافة اإلنترنت، واالختصار المقصود 
هنا ليس مجرد تقليل عدد كلمات النص 

فحسب، وإنما المقصود به أن يكون التركيز 
منصبا في األساس على التكثيف المفيد 

للقارئ.
ويقع الكثير من الصحافيين في مأزق 
استخدام اللغة التخصصية في قصصهم 

اإلخبارية، مرة بمبرر ضغط العمل وفي 
مرات كثيرة بسبب الكسل في البحث عن 

المعنى المباشر الذي يجب أن يقدم للقراء 
بدال عن إدخالهم في حيرة البحث بأنفسهم 
عن المعنى المراد. واألهم في رأيي ضرورة 

أن يتعرف الصحافي وبشكل مفصل على 
جمهور األونالين وخصائصه، وهذه 

المعرفة هي التي تتيح لكاتب النصوص 
الخاصة بالصحافة الرقمية ولمنتجي 

المحتوى الرقمي عامة أن يخرج بمادة 
تتوافق مع طبيعة هذا الجمهور.

إن الكثير من الصحافيين يسلكون طريق 
التحدي المشروع في الحصول على السبق 

الصحافي لبرهنة مهنيتهم واحترافيتهم 
داخل مؤسستهم محلية كانت أو عالمية. 

في ظل وجود صحافة المواطن التي 
شكلت عائقا كبيرا للبعض، خاصة من أجل 
الحصول على السبق الصحافي، أصبحت 

قدرة الصحافي في معرفة المعلومة وسرعة 
لملمة عناصر الخبر ومصادره الموثوقة 
وإرسالها للمؤسسة عمال مضنيا تقابله 
سرعة انتشار الخبر سواء عبر مواطن 
صحافي استطاع نقل المعلومة أو عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
خالصة القول، إن صحافي اليوم يواجه 

تحديا كبيرا في مجال التحرير الصحافي 
الرقمي، وهو تحد مركب ال يرتبط فقط 

بمهاراته الصحافية كما كان سابقا، وإنما 
يرتبط بثقافته اإللكترونية، وبرامجها 

التقنية اإلعالمية، وتطبيقاتها المختلفة مثل 
إنستغرام، سناب شات وواتس آب وغيرها، 

واكتسابه للمهارات الكتابية الرقمية التي 
ينبغي أن تتالءم مع رؤية العصر الرقمي.

نعم …ليس هناك أي أمر لم تغيره 
الصحافة الحديثة، إال أّن الثابت هو أّن 

الكتابة الحديثة الجيدة تترافق مع رؤية 
الصحافي المتعدد المهام! مثلما هي 

مسؤولية كليات اإلعالم في إعداد المهارات 
اإلعالمية الحديثة لطلبتها، والمتوافقة 

مع العصر الرقمي وسوق العمل اإلعالمي 
الجديد.

الكتابة الرقمية.. التحدي األكبر لصحافيي اليوم

د. ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية اإلعالم جامعة عجمان

صالح الحمداني:

موجة جديدة ستجتاح 

وسائل التواصل كلما اقتربنا 

من االنتخابات التشريعية



فصـــال  اإليرانيـــات  تخـــوض  طهــران -   {
جديـــدا في معركتهن ضد إلزامية احلجاب مع 
السلطات في بالدهن. إذ ترفض أعداد متزايدة 
من النســـاء فـــي إيران ارتـــداء احلجاب أثناء 
قيادة الســـيارة، ما أثار نقاشـــا على الشبكات 
االجتماعيـــة حـــول مـــا إذا كانـــت الســـيارة 

”مساحة خاصة“.
والقت حملة قيادة السيارة دون حجاب في 
إيران رواجا وترحيبا كبيرين على الشـــبكات 

االجتماعية.
وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على موقع 
فيســـبوك، املمنوع في إيـــران؛ إيرانيات يقدن 
سيارات دون حجاب كنوع من االحتجاج على 
قوانـــني ارتداء احلجاب بالكامـــل أثناء قيادة 
الســـيارة، وذلـــك ضمن حملة خللـــع احلجاب 
تقودها الصحافية اإليرانية ماســـيه ألينجاد 

التي تعيش في نيويورك.
تقوم الصحافية منذ مايو 2014 بتشـــجيع 
النســـاء علـــى نشـــر صورهن لتحـــدي قواعد 

ارتداء احلجاب.
وحتظى صفحة على فيســـبوك أنشـــأتها 
بأكثر من  ألينجاد بعنوان ”حريتي املسروقة“ 

مليون متابع.
وأجبرت النســـاء فـــي إيران علـــى ارتداء 
احلجاب منذ قيام ”اجلمهورية اإلسالمية“ عام 
1979، لكن تغير األمر اآلن مع حتدي اإليرانيات 

للسلطتني الدينية والقضائية في بالدهن.
ويقـــول مراقبون فـــي طهران إن النســـاء 
اللواتي يقدن وأغطية رؤوســـهن على أكتافهن 

أصبحن ميثلن مشهدا مألوفا.
وتزداد املصادمات بني النســـاء والشرطة 
األخالقية اإليرانية فـــي الصيف عندما ترتفع 

درجات احلرارة. 
وتقوم الشرطة مبصادرة السيارات التي ال 

ترتدي سائقاتها حجابا بصفة مؤقتة.
ولم تســـتلم النســـاء لألمر الواقع ما أثار 
غضب رجال الدين املتشددين في إيران خاصة 
أنهـــم أصبحوا يواجهون صعوبـــة كبيرة في 

إلزام النساء بارتداء احلجاب.
وقـــال الرئيـــس اإليرانـــي املعتدل حســـن 
روحاني إن الســـيارة مســـاحة خاصة للشعب 
يجب أن حتترم. وأكد في حديث عام 2015 على 

أن مهمة الشرطة ليست إدارة اإلسالم. 
ويعتقـــد الكثيرون في إيران أن املســـاحة 
اخلاصة تشـــمل داخل السيارة، ولكن السلطة 

القضائية والشرطة تعارضان هذا التفسير.
وقال هادي صادقي نائب رئيس الســـلطة 
القضائيـــة فـــي إيـــران األســـبوع املاضي إن 

”اجلزء غير املرئي من الســـيارة مثل الصندوق 
هو مســـاحة خاصـــة لكن هـــذا ال ينطبق على 

األجزاء املرئية من السيارة“.
وقد أثارت تعليقاته ردود فعل ساخرة على 
اإلنترنت، ونشر أحد مستخدمي تويتر صورة 
تظهـــر زوجني يحضنان بعضهما في صندوق 
سيارة. وكتب مستخدم آخر ”لقد قالت الشرطة 
إن الصندوق فقط هو مساحة خاصة، يعني أن 
أولئك الذين لديهم سيارة دون صندوق ليست 

لديهم أي مساحة خاصة“.
وغالبـــا ما متتنع وســـائل اإلعالم احمللية 
عـــن انتقاد احلجاب اإللزامـــي صراحة، ولكن 
النقاش حول ما يشكل مساحة خاصة قد سمح 
للصحـــف وحتـــى وكاالت األنبـــاء احلكومية 

بنشر مقاالت تعكس وجهات نظر اجلانبني.
ونشـــرت وكالـــة األنباء الرســـمية (إيرنا) 
االثنني مقاال بعنوان ”خاصة أو غير خاصة؟“. 
وخلق هذا السؤال نقاشا قانونيا ودينيا حول 

الفضاء اخلاص داخل السيارات.
وقال احملامي حسني أحمدي يناز لـ“إيرنا“، 
”إن التعدي على املســـاحات اخلاصة للشـــعب 
مبثابـــة انتهاك حلقوق املواطن“. وأضاف ”أن 
األمـــر يرجع إلـــى البرملانيـــني لتحديد املجال 

اخلاص وليست الشرطة“.

وقال ”إن القانون يؤكد أن املســـاحة داخل 
الســـيارة مســـاحة خاصة“.  وأطلـــق الرئيس 
حســـن روحاني ميثاق حقـــوق املواطن مطلع 
العام اجلاري معتبرا أن ”الســـيارة مســـاحة 
خاصة، وأنه مـــن واجب القائمني على تطبيق 

القانون احترام ذلك“.
ويتوســـع االنقســـام بـــني رجـــال الديـــن 

والرئيس املنتخب.
وكتـــب بهمن كشـــاورز، وهو محـــام بارز، 
مقـــاال في صحيفة ”شـــرق“ اإلصالحية، قائال 
ليس  إن ”ارتداء ما يسمى بـ‘احلجاب السيء‘ 

جرمية مبوجب القانون اإليراني“.
ورفض ســـعيد منتظر املهمـــدي املتحدث 
باسم الشرطة اإليرانية السماح للنساء بارتداء 
احلجاب غير الذي تفرضه السلطات، وأضاف 
”ما هو مرئي للعامة ليس فضاء خاصا ويجب 
احتـــرام القواعد داخل الســـيارات“. كما حذر 
اســـتخدام الزجاج  الســـيارات مـــن  أصحاب 

امللون ملنع اآلخرين من رؤية السيارة.
ولـــم يقتصر النقاش بشـــأن عـــدم ارتداء 
”الســـيارة  أن  أو  الســـيارة  فـــي  احلجـــاب 
بـــني اإليرانيـــني الليبراليني  مـــكان خـــاص“ 
أو اإلصالحيـــني، بـــل توســـع وشـــمل حتـــى 

املتشددين.

وقـــال أبوالفضل النجفـــي طهراني، وهو 
رجل ديـــن مقره في طهـــران، إن ”الســـيارات 
الشـــعبية مثل بيوت الناس، هـــي ممتلكاتهم 
ومســـاحة خاصة وانتهاك هذا الفضاء سوف 
يزعـــزع األمن األخالقي للناس وســـيضر بثقة 

املرأة في الشرطة“.
وقـــال يحيـــى كمالبـــور عضـــو البرملـــان 
اإليراني إن ”الفضاء داخل ســـيارات الشـــعب 
مكان خاص وال يحق للشرطة الدخول إلى هذا 

املكان من دون أمر قضائي“.
ويأتي هذا النقاش وسط خالفات متزايدة 
بني احلكومة والســـلطة القضائية املتشـــددة 
التي تعمل بشكل مستقل عن حكومة روحاني.
وعلى الرغم من القيود فإن النســـاء يتزايد 
نشاطهن في املجتمع اإليراني. وعينت ”إيران 
إير“ وهي شـــركة الطيران الوطنية في البالد، 
األحد، امراة للمرة األولى في منصب الرئيس 
التنفيـــذي. ويتعـــرض روحانـــي لضغوط من 
قاعدته االنتخابية لترشـــيح عدد قياســـي من 

الوزيرات في تعديل وزاري له الشهر املقبل.
وفي إشـــارة إلـــى املواقـــف املتغيرة ببطء 
دعـــا علي كرميي، وهو العب كـــرة قدم إيراني 
مخضرم، الســـلطات إلى السماح للمشجعات 

باحلضور إلى املالعب إلى جانب الرجال.
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@alarabonline
قررت نســــــاء إيرانيات حتدي الســــــلطات 
القضائية واألمنية فــــــي بلدهن، برفضهن 
ــــــداء احلجاب أثناء قيادة الســــــيارات،  ارت
ونشر صورهن على الشبكات االجتماعية.

} الرياض - حاز األربعاء هاشتاغ رومانسي 
#أكثر_كلمة_حتب_تســـمعها_ بعنـــوان 

من_احلب (احلبيب)، علـــى اهتمام املغردين 
في بعض الدول العربية. 

وعدد مغردون بعض الكلمات التي يريدون 
ســـماعها مـــن أحبابهم فيما شـــك آخرون في 
وجود احلب أصال. وطالـــب معلقون مبراعاة 
مشاعرهم ألنهم ال ميتلكون حبيبا. وقال معلق:

وطالب مغرد:

وتغزل مشارك في الهاشتاغ:

وقال مشارك ثان:

وكتب ثالث:

وتعني عبـــارة ”الله يطعني“ الله يجعلني 
آخـــذ مرضك أو التعب منك مثل عبارة ”فديتك 

نفسي“.
ونشـــر أحد املغردين استبيانا للرأي طرح 

فيه سؤاال:

ومـــن جملة 6000 مجيب علـــى االختيارات 
بنســـبة 60  تصـــدر اختيار لـ“أنهـــم كذابون“ 
باملئة فيما حل ثانيا ”لم تساعدهم الظروف“.

واحتوى الهاشتاغ على بعض التغريدات 
الساخرة: وقال معلق:

وكتب مغرد:

وكتب مغرد آخر:

اإليرانيات ينقلن معركة الحجاب إلى السيارات

تحد بدأ من فيسبوك 

} واشــنطن - رفـــع عـــدد مـــن مســـتخدمي 
تويتر، الثالثاء، دعـــوى قضائية ضد الرئيس 
األميركي دونالد ترامب واثنني من مســـؤولي 
االتصـــال في البيت األبيض، على خلفية حظر 
هؤالء املســـتخدمني من متابعة حساب ترامب 

الرسمي؛ إثر توجيههم انتقادات إليه.
وتقدم سبعة من املســـتخدمني األميركيني 
لتويتـــر بدعـــوى أمـــام محكمـــة احتادية في 
الدائـــرة اجلنوبيـــة بنيويـــورك ضـــد ترامب 
واثنـــني مـــن مســـاعديه، أحدهمـــا هو شـــني 

سبايسر املتحدث باسم البيت األبيض.
وتتضمـــن أوراق الدعوى اتهـــام الرئيس 
األميركي ومســـاعديه االثنني بانتهاك احلقوق 
الدســـتورية ملســـتخدمي تويتـــر األميركيـــني 
بحظرهم من متابعة حســـاب ترامب الرسمي، 

ومنعهم من متابعة أخباره وتصريحاته.
وحجـــب القائمـــون على إدارة احلســـاب 
الرســـمي لترامـــب هـــؤالء املســـتخدمني على 
خلفيـــة انتقادهم لعدد من تغريـــدات الرئيس 
األميركي والســـخرية منها، بحســـب صحيفة 

”ذا غارديان“ البريطانية.
يذكـــر أن عدد الدعاوى القضائية التي يعد 
الرئيـــس األميركي طرفا فيهـــا على مدار الـ30 
عاما املاضية بلغت أربعة آالف دعوى، بحسب 

وسائل إعالم أميركية.
مـــن جهته أعـــرب معهـــد ”نايت فرســـت 
أمندمينت“ في جامعة كولومبيا بنيويورك عن 
تضامنـــه مع املتضررين الســـبعة من احلظر، 
معتبرا أن فعل ترامب ميثل مخالفة للدســـتور 

األميركي. 
ويتابع احلســـاب الرســـمي لترامب، الذي 
تولى السلطة يوم 20 يناير املاضي، على موقع 

تويتر قرابة 33 مليون شخص.
ورصـــدت منصـــة تويتـــر أوديت لكشـــف 
احلسابات املزورة، ، ما ال يقل عن 11.6 مليون 
متابع وهمي لترامب على تويتر بني حسابات 

في سبات عميق وأخرى يديرها روبوت.
يذكر أن محامي مســـتخدمي توتير ســـبق 
أن أرســـلوا رســـالة إلى البيت األبيض يونيو 
املاضي أكدوا فيها أن الدستور مينع الرئيس 
األميركـــى من اســـتبعاد األشـــخاص بســـبب 
آرائهـــم، وتطلـــب الرســـالة مـــن الرئيس رفع 
احلصار عن املستخدمني املستهدفني كما هدد 
احملامون باتخاذ إجراء قانوني محتمل إذا لم 

ميتثل.
ووفقـــا ملوقع cnet تطرح الرســـالة قضايا 
التعديـــل األول املتعلقـــة باســـتخدام الرئيس 
لتويتر إلصدار بيانات حول السياسة العامة، 
وتقـــول الرســـالة إن احلظـــر يحد مـــن حرية 
التعبير عن طريق احلد من قدرة املســـتخدمني 

على مشاهدة تغريداته والتعليق عليها.
يذكـــر أن تغريدات الرئيس األميركى دائما 
ما تكـــون مثيرة للجدل وغير متوقعة، وهو ما 
يجعل ردود األفعـــال عليها متنوعة ومختلفة، 
ولكن ترامب ال يســـمح بهذا األمـــر ودائما ما 

يحظر املنتقدين.

مغردون محظورون 

يقاضون ترامب

احتفي محرك البحث غوغل، األربعاء، بالذكرى الـ٨٨ لميالد األديب السوداني الراحل الطيب صالح، تقديرا إلسهاماته الغزيرة 

في مجال األدب. وجعل غوغل صفحته الرئيسية عبارة عن رسم تعبيري لألديب الراحل الذي ُلقب بـ{عبقري الرواية العربية}.

من أشهر أعماله على اإلطالق هي رواية {موسم الهجرة إلى الشمال}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
الرومانسية تتصدر على تويتر

[ {مساحة خاصة أم عامة}.. نساء إيران يتحدين السلطات على الشبكات االجتماعية

Aida_SAFI_  

q_hanadi  

MeshariGhamdi 

Mr_Abdul3ziz

SBAlketbi  

AbdllahAlneaimi

Eng_Nimri 

ArchMaher

kowthermusa

greatsaying_  

Hadialamine  

StationCDRKelly

في تونس واجلزائر دالع، 
في العراق رقي وفي اليمن حبحب 

وفي سوريا، فلسطني، لبنان ومصر 
بطيخ. 

وفي املغرب دالح. #صيف.

ونقول كما قال الطيب صالح:
إنني أريد أن آخذ حقي من احلياة 

عنوة.

مسلمة تركية: - "ما شاء الله محتشمة 
ومحافظة على حجابها"

مسلمة سعودية: - "فاجرة كاشفة 
وجهها ال متثلنا"

الدين عندهم بحسب اجلغرافيا!

في الواقع معظم األشخاص الذين 
يفضلون اجللوس قرب النافذة 

في السيارة إن سألتهم عن تفاصيل 
الطريق ال يذكرون لك شيئا انهم في 

احلقيقة يفكرون بشخص ما.

الشتم والقذف الذي ميارسه إعالم 
#قطر املوجه ليس بجديد. 

عمر هذا األسلوب الدِنيء واملعتمد 
من قبل النظام القطري يتجاوز الـ٦ 

سنوات. ما العالج؟

لو كنت ضمن بعثة إغاثة.. 
لن أسأل اجلوعى عن دينهم.. 

ولن أدعوهم إلى ديني.. 
سأقوم بواجبي اإلنساني وأمضي!

يحدث أن جتالس شيخًا كبيرًا 
قد جتاوز الثمانني، يتغّنى باحلياة 

وجمالها بتفاؤل، وجتد شابًا في 
مقتبل العمر ذا عقل ممتلئ بالسواد 

والتشاؤم.

املظلوميات سبب تخلف الشعوب، 
مظلوميات مذهبية، عرقية، جندرية، 

نسوية.. كلها جتعلك فقط مريًضا، 
غافًال عن الوجهة الصحيحة لنيل 

الكرامة.

عندما تشعر أنك وصلت إلى النفق 
املسدود وأن املسار الذي تسير فيه 

ال يناسب ذاتك وطموحاتك، 
ال تقف لتندب حظك، فاملجال دائما 

مفتوح لتغيير املسار.

ال وجاهة ألي نقاش يتجاهل الدعوة 
ملعاقبة امليليشيات كلها. "حزب الله"، 

"النصرة"، "داعش"، "احلشد". كل 
مقاتليها -وداعموهم-، 

وإن اختلفت الِنَسب واألحجام.

سكوت كيلي
رائد فضاء أميركي.

اغتنم فترة جنونك ألنك ستعض 
االصابع ندمًا عليها مستقبال 

حني تنطفئ شعلة قلبك.

تتتابعوا

@555_lara 
_ _حتب_تســــــمعها _كلمة كثر #أ

من_احلب، كله على بعضه كذب. 

@Mesh3al_1983 
كل مافي األمر أنني ”أعشــــــقك“ #أكثر_
كلمة_حتب_تسمعها_من_احلب. 

@fofo_mahmadl 
_ _حتب_تســــــمعها _كلمة كثر #أ

من_احلب، كلمة الله يطعني.

@1yusoef 
_ _حتب_تســــــمعها _كلمة كثر #أ

من_احلب، حتى الكالم اململ حني تنطقه 
شفتيك يصبح جميال… من روايتي رصيف 

املساء.

@wwwiii99 
يا ليت نفهم معنى احلب أوال قبل أن نحب 
أن نســــــمع عنه. #أكثر_كلمة_حتب_

تسمعها_من_احلب.

@mr_ibram 
بعضهم ال  ــــــون“  ــــــن ”يحب ملــــــاذا أكثر الذي
ــــــزواج !؟ #أكثر_ يختمــــــون حبهــــــم بال
كلمة_حتب_تسمعها_من_احلب.

@al1zov 
_ _حتب_تســــــمعها _كلمة كثر #أ

من_احلــــــب، يحبهــــــا ألن لديها شــــــعرا 
طويال. وحتبه ألن لديه حلية جميلة. يعني 
العالقة ممكن ينهيها مقص في أي حلظة 

_ يا حسرتي.

energy9y 
_ _حتب_تســــــمعها _كلمة كثر #أ

من_احلب، األكل جاهز.

@FaisalAljbairi 
_ _حتب_تســــــمعها كثر_كلمة #أ
ــــــده في يدي  من_احلــــــب، إذا وضــــــع ي
ويكون في يده مــــــال ويقول والله إنها لك 
مني ما ترجع أقول له الله ال يحرمني منك 

واخذها.



} بكــني - يلجـــأ الموظفـــون الذيـــن يغلب 
عليهـــم النعـــاس في الصين إلى حل بســـيط 
وفي متناولهم ماديا ليحصلوا على قسط من 
الراحة بعد ســـاعات من العمل، إنها كبسولة 
القيلولـــة التي تمكنهم من اســـتئناف عملهم 
بنفس جديد في ظل موجة الحر التي تجتاح 

العالم.
ومشـــروع كبســـولة القيلولة هـــي فندق 
صغيـــر تبلغ مســـاحته 20 متـــرا مربعا فقط، 
مقســـمة إلـــى 3 مجموعـــات، كل مجموعـــة 
تحتوي على 6 كبســـوالت للنوم، ومكونة من 

طابقين.
وباســـتخدام الهاتـــف المحمـــول يمكـــن 
للزبائـــن حجز مـــكان للقيلولة في كبســـولة 
بيضاء ملساء تشبه كبسوالت الفضاء بسعر 
1.5 دوالر فقـــط لقاء نصف ســـاعة من الراحة 
خالل ســـاعات الذروة في فتـــرة الظهيرة، ثم 
يبدأ ســـعر العرض في االنخفاض إلى ســـتة 
يـــوان فقط فـــي األوقات األخرى مـــن النهار، 
فالكبســـوالت متوفـــرة للتخلص مـــن التعب 

وليس فقط للقيلولة.
وتشـــبه كبســـوالت القيلولة فـــي الفندق 

الصغير الذي أنشئ بمنطقة ”تشونغ 
قوان تسون“، مركز التكنولوجيا 
فـــي بكيـــن كبســـولة الفضـــاء 

في أفـــالم الخيـــال العلمي، 
إذ تحتـــوي علـــى خزانـــة 
للمالبـــس ومـــرآة وخدمة 
لالســـتمتاع  فـــاي“  ”واي 

بخدمة اإلنترنت، وعلى 
مروحـــة وهاتف 

وموصل 

للطاقـــة، وأيضا منفذ ”يـــو أس بي“، وضوء 
أبيض للقراءة، وآخر أزرق للنوم والراحة.

وتحتـــوي الكبســـولة التـــي يبلـــغ طول 
السرير فيها حوالي مترين، فيما يبلغ عرضه 
مترا واحـــدا علـــى الشراشـــف والبطانيات 
والمناديـــل المبللة وجميع اللـــوازم األخرى 
المخصصة لالستخدام الشخصي، حيث يتم 
التخلص منها في ســـلة قمامة فـــور مغادرة 
الزبـــون كي يتـــم تجديدها الســـتقبال زبون 

آخر.
وتعمل تلك الكبســـوالت عن طريق تطبيق 
خاص بها على الهاتف المحمول، فهي مزودة 
ببرمجيـــات يتم المســـح عليها باســـتخدام 
الهاتـــف ليتمكن الشـــخص مـــن الدخول إلى 

الغرفة.
ويمكن من خـــالل التطبيق تحديد الوقت 
الذي ستقضيه داخل الكبسولة، ومن ثم يغلق 
الباب بعدها تلقائيًا، وُيفتح أيضا تلقائيا مع 
انتهاء الوقت الذي قـــام بتحديده الزبون من 

خالل التطبيق.
قالـــت هـــان يـــو مديـــرة العمليـــات في 
”شيانغشـــوي ســـبيس“ وهي شـــركة ناشئة 
مقرها بكين قد بدأت نشـــاطها في العاصمة 
الصينيـــة في مايـــو الماضي وافتتحت 
فروعا لها في شـــنغهاي وتشـــنغدو 
”هناك طلب شـــديد بالفعل على هذه 
الكبسولة ألن الكثير من الموظفين 
يكابدون للعثـــور على مكان مريح 
يتمتع بالخصوصية ويمكنهم من 

غفوة قصيرة فيه“.
وتثبت الدراسات العلمية يوما 
بعـــد يـــوم، أن الفتـــرة القصيرة 
التـــي نقضيهـــا فـــي النـــوم في 
الظهيـــرة لهـــا الكثيـــر مـــن 
الجوانـــب اإليجابيـــة 
بالنســـبة إلـــى العمـــال 
والموظفيـــن خاصة 
حارا،  الطقس  يكـــون  عندما 
حيث أن الجســـم يحتاج إلى 
هـــذا الوقـــت مـــن الراحة كي 
يعود إلى نشاطه كما لو كان في 
الصباح، فالقيلولة، تســـمح للدماغ 

بإعادة ترتيب معلوماته، وللقلب باســـتعادة 
نشاطه، وتساعد على ضبط  نسب الهرمونات 
في الجســـم مما يجعله قادرا على الســـيطرة 
على االنفعال والتوتـــر. وتحتاج الدول التي 
تعيش صيفا حارا وتعمل مؤسساتها بنظام 
الحصتيـــن إلى مثل هذه الفنادق المخصصة 
للقيلولـــة ولفتـــرة راحة صغيرة الســـتعادة 
النشـــاط، فهل سنرى كبســـوالت القيلولة في 
الوطـــن العربي الـــذي يتميز مناخـــه بدرجة 

حرارة مرتفعة في فصل الصيف؟
ويشـــهد الوطـــن العربـــي مـــن المحيـــط 
إلى الخليـــج موجة حر الهب في الســـنوات 
األخيـــرة ما يجبـــر الموظفيـــن والمواطنين 
الذين يتواجدون بالشـــوارع على االتقاء من 
حر الشـــمس الحارقة في المقاهـــي المكيفة 
التـــي تصبح بدورهـــا خانقة بعـــد أن تكتظ 

بالزبائن.

وظهر هـــذا النوع من الفنـــادق ألول مرة 
في اليابان عام 1977، حيث صممت خصيصا 
لمســـاعدة ذوي الميزانيـــة المنخفضة الذين 
ال يســـتطيعون اســـتئجار منزل، أو من لديه 
ظروف مؤقتة تمنعه مـــن الوصول إلى بيته، 
أو لهؤالء الذين قد يشعرون بالتعب المفاجئ 
فـــي الشـــوارع ويحتاجون إلى إعادة شـــحن 
الطاقـــة ذاتيـــا، حيث إنها مـــزودة بكل ما قد 
يحتاجه الشخص ليتمتع بنوم هادئ ومريح 
حيث يجد فيها مكيف هواء وتدفئة وتلفزيونا 
صغيرا، ما أّهلها ألن تكون مأوى للمسافرين، 
وخاصـــة الشـــباب الذين يعشـــقون الســـفر 
ويبحثون عن ســـكن رخيـــص، فوجدوا فيها 
الحل السحري الذي يتناسب مع ميزانياتهم.

وانتقلت فنادق الكبسولة إلى الصين في 
عام 1983 ثـــم الهند وماليزيا في تســـعينات 
القرن العشـــرين، ووصل عددها إلى 90 فندقًا 

في شـــرق آســـيا، وهي تســـتخدم عادة عند 
انتظار المواعيد أو االســـتراحة أو في حالة 
اكتظـــاظ الفنـــادق الكبرى بالســـياح أو عند 
وقوع طوارئ لمرتادي الغابات ومن يقومون 
برحـــالت الســـفاري أو رحالت فـــي المناطق 
الجبلية أو الســـهول التي تمنـــع فيها إقامة 

الفنادق، حفاظًا على البيئة.
وتقول هان يو إن كبســـوالتها تختلف عن 
فنادق الكبســـولة اليابانية ألنها تســـتهدف 
نوعـــا مختلفا من الزبائن وهم من ينشـــدون 

قيلولة سريعة وليس النوم لليلة كاملة.
ولـــم تتحدث هان يو عـــن وضعية دورات 
الميـــاه والحمامات التي ســـتكون مشـــتركة 
إن وجـــدت، كمـــا لـــم توضح كيفيـــة معالجة 
بعض المشـــاكل التي قد تحصـــل في الغرف 
المتالصقـــة والضيقة مثل الشـــخير الذي قد 

يزعج الجيران في بقية الكبسوالت.
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خدمة أوبر الجديدة في المغرب تشـــكل تنافســـا ال يخلو من توتر واحتكاك مع ســـائقي سيارات 

األجرة المهنيين حول أحقية العمل بشوارع الدار البيضاء.

كبســـولة القيلولـــة تمكن الموظفين والعاملين من اســـتئناف عملهم بنفـــس جديد بعد قضاء 

وقت من النعاس والراحة في ظل موجة الحر التي تجتاح العالم.

ال مجال للكسل في دول تسعى إلى الفوز بأفضل املراتب املتقدمة في العالم االقتصادي 
واحلضاري، العمل قيمة ووســــــيلة لكل من يريد النجاح أفرادا ومجتمعات، فالصني التي 
أصبحت تخشــــــاها أعتى الدول املتقدمة تســــــعى إلى استغالل أغلب األوقات املخصصة 
للعمل، بل تســــــعى إلى أن يعمل شــــــعبها مبثل يومني في يوم واحد، لذلك ابتكرت إحدى 
الشــــــركات الناشئة غرفا صغيرة تشبه كبســــــولة الفضاء مخصصة للقيلولة والراحة في 
ــــــرة الظهيرة، فهل جتد هذه الفكرة موطنا لها فــــــي العالم العربي الذي يعاني من احلر  فت

الالهب في الصيف؟

كبسوالت القيلولة ابتكار صيني يحتاجه العرب

[ غرفة ضيقة لشخص واحد مجهزة بجميع الخدمات  [ نصف ساعة من النوم تعيد إلى الجسد نشاطه

انتعاشة بعد التعب

تحقيق

} الــدار البيضاء (المغرب) - باعتبارها أول 
فــــي المغرب  مدينة تحتضن شــــركة ”أوبر“ 
العربي وأفريقيا، تعرف شوارع مدينة الدار 
البيضــــاء مؤخــــرا حركية كبيرة فــــي قطاع 
النقــــل، مع اقتــــراح خدمة جديــــدة بمنظور 
جديــــد يســــاير تكنولوجيا التواصــــل التي 
اكتســــحت مختلف جوانب المعيش اليومي 

للناس.
والحال أن هذه الخدمة الجديدة تكتسي 
في بعض األحيان شــــكل تنافس ال يخلو من 
توتر واحتكاك بين ســــائقي سيارات األجرة 
المهنيين وســــائقي الشــــركة المختصة في 
تكنولوجيا النقل وســــيارات األجرة (أوبر)، 

حول أحقية العمل بشوارع المدينة.
وبيــــن مــــن يفضــــل ســــيارات 
األجــــرة العاديــــة ومــــن يلتجــــئ 

تعتمد  التــــي  أوبــــر  لخدمــــات 
علــــى تقنية الهواتــــف الذكية 
مــــن أجــــل ربط الصلــــة بين 
تتباين  والسائقين  الزبائن 
اآلراء، حيث بقيت فئة من 
لســــيارة  وفية  الزبائــــن 

التقليديــــة  األجــــرة 
األحمر)  (الطاكســــي 
لونهــــا  إلــــى  نســــبة 

المميــــز الذي يجعل منها رمزا 
من رمــــوز المدينة وجــــزءا من هويتها 

الثقافيــــة والحضارية، ولكــــن هناك من عمد 
إلى تشــــغيل هاتفه الذكــــي مفضال االتصال 
بأوبــــر في خطوة تكــــرس جليــــا رقمنة جل 

مظاهر الحياة.
وفــــي هذا الصــــدد، قالت المشــــرفة على 
مريــــم بلقزيز، إن  مجموعــــة ”أوبر المغرب“ 
”أوبر حققت نجاحا كبيرا بالمغرب، إذ تتوفر 
الشــــركة حاليا على 15 ألف ســــائق مســــجل 
و200 ألف ســــائق عرضي مسجلين بالمنصة 
داخل مدينة الدار البيضاء ما يثبت نجاحها 

فعليا“.
وأضافت أن المجموعة اســــتطاعت بفعل 
مقاربة تنمويــــة على المــــدى البعيد، تأمين 

مجموعــــة من العمليــــات التي أســــهمت في 
تحقيــــق هذا النجاح كـ“أوبر غرين“ بمراكش 
(خــــالل الــــدورة الثانية والعشــــرين لمؤتمر 
األطراف فــــي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشــــأن تغير المناخ ”المؤتمر العالمي كوب 
وهجينــــة،  كهربائيــــة  ســــيارات  عبــــر   (“22
وهــــي عبــــارة عــــن  خدمة  و“أوبــــر فــــوت“ 
لرحالت مجانية إلى مكاتب االقتراع من أجل 
التصويــــت، و“أوبر رمضان“ وهي عبارة عن 
تبرعــــات لصالح إحدى الجمعيــــات، و“أوبر 
سيداكســــيون“ للمساهمة في مكافحة مرض 

السيدا، إضافة إلى أنشطة أخرى.
وحــــول المنافســــة المحتدمــــة والصراع 
القائم بين سائقي الشركة وسائقي سيارات 
األجرة، قالت المســــؤولة فــــي حديث لوكالة 
المغــــرب العربي لألنبــــاء، إن بعض 
مستغلي سيارات األجرة ال 
يشتغل  أن  في  يرغبون 
مع  الســــائقين  بعــــض 
المجموعة  أن  رغم  أوبر، 
 300 مــــن  أكثــــر  أدمجــــت 
سيارة أجرة ووضعت تحت 
تصرفهم المنصة مجانا عبر 
عن  معربة  ”طاكســــي“،  خدمة 
أملهــــا في اســــتقبال المزيد من 

سيارات األجرة بالمنصة.
وبعدمــــا نفــــت المتحدثــــة أن 
تكون شركة أوبر منافسة لسيارات 
األجــــرة، أكــــدت أنهــــا توفــــر خدمة 
مختلفــــة وتكميليــــة، وأعربت عــــن أملها في 
إبــــرام اتفاق مع الدولــــة، أو تنظيم مالئم من 
أجل تطوير أنشطتها وتوسيعها لتشمل مدن 

مراكش والرباط وطنجة.
من جهتــــه، قــــال الكاتب العــــام لمهنيي 
النقل مصطفى شــــعون، إن األمــــر ال يقتصر 
فقط على أوبر، بل إن هذا النوع من الشركات 
تناســــل بشــــكل كبير، حتى وصل عددها إلى 
تســــع شــــركات، مضيفا أن الخطير في األمر 
أنهــــا ال تتوفــــر علــــى تصريح مــــن أي جهة 
مخولة والتي تعود بالنظر إلى وزارات النقل 

والداخلية والســــياحة، ما يجعلها تدخل في 
خانة الشركات الوهمية.

وســــجل المتحــــدث أن جودة الســــيارات 
المستعملة وسهولة استعمال التطبيق على 
اإلنترنت التي تعتمدها الشــــركة من العوامل 
التــــي تجذب الزبون، معتبرا في نفس الوقت 
أن هذا األمر ليس ســــببا كافيا بالنســــبة إلى 
الشــــركات من أجل االنقضاض على الســــوق 
واحتكارهــــا، ممــــا يفاقم حدة الصــــراع بين 
سائقي أوبر وسائقي ســــيارات األجرة الذي 
استمر منذ ثالث سنوات، ليبقى المواطن هو 

المتضرر األكبر.
وقال المسؤول إن المهنيين طرقوا جميع 
األبــــواب من أجل إيجاد حل لهذه األزمة التي 
تســــاهم، على حد قوله، في تفاقم أزمة الريع 
التي يعرفهــــا القطاع، الفتا فــــي هذا الصدد 
إلــــى أنه تــــم رفع دعوى قضائية ضد شــــركة 
أوبر بســــبب ما عرفته شوارع الدار البيضاء 

من تجاذبات بين ســــائقي الشــــركة وسائقي 
سيارات األجرة.

مــــن جهة أخرى، اســــتنكر األميــــن العام 
لفيدرالية مستغلي ســــيارات األجرة رضوان 
أبوديهــــي، التهديد الــــذي أصبح يحوم حول 
مســــتقبل ســــائقي ســــيارات األجرة في ظل 
”الهجوم الشرس الذي تمارسه هذه الشركات 

ما يشكل حيفا في حق السائقين“.
وأبــــرز أن أوبــــر ال تشــــتغل وفــــق قانون 
النقل العمومي المعمول به بالبالد، ووصف 
هذه الشــــركة بشركة ”النقل السري من النوع 
الممتاز، وأن األحرى بها أن تنتهج التراتيب 
القانونيــــة وتدفــــع الضرائب التــــي يدفعها 
أصحــــاب ســــيارات األجرة عــــوض اختصار 

المشوار وتفضيل الربح السريع“.
من جانبه، قال نائب الكاتب العام الوطني 
لالتحــــاد المغربي لســــيارات األجــــرة محمد 
الخليفة إن ســــائقي أوبر ال يملكون ترخيصا 

وال رخصة ثقة من أجل ممارسة هذه المهنة، 
مضيفا أنهم يقدمون على ممارســــات تسيء 
إلــــى ســــالمة المواطــــن، وإلى مهنة ســــائق 
سيارة األجرة بشكل خاص، بحيث يعتبرون 
هــــذه الخدمة مهنة إضافية إلى جانب عملهم 

األصلي.
واســــتنكر المتحــــدث مــــا يقــــوم بــــه من 
وصفهــــم بالـ“خطافة“ ألنهــــم يهددون مصدر 
العيــــش اليومي لســــائقي ســــيارات األجرة، 
داعيا إلى تقنين هــــذه المنصة والتنصيص 
علــــى إدماجهــــا للســــائق المهنــــي بمعايير 
محددة كالحصول على بطاقة مهنية وبطاقة 
عمل من المصالح المختصة لضمان حقوقه.

أما عبدالعزيز ناســــيك وهو مهني سائق 
ســــيارة األجرة من الصنــــف الثاني، فقد قال 
”إن المتضرر األكبر يبقى هو ســــائق ســــيارة 
األجرة حيــــث يتوجــــب عليــــه أداء واجبات 
التأميــــن التــــي تبلــــغ 8 آالف درهم ســــنويا، 
إضافة إلــــى مصاريف أخرى تتعلق بإصالح 

السيارة.
وعبر الســــائق المهني عن امتعاضه من 
مســــألة إقدام بعض سائقي أوبر على اكتراء 
ســــيارات واســــتعمالها في أداء مهام سيارة 
األجــــرة، متســــائال عن غياب فــــرص التكافؤ 
والمهنية والحرفية التي تؤطر هذه الخدمة، 
لكنــــه لم ينكر اســــتعداده بالمقابل للعمل في 
ظروف مماثلة لتلك التي تقترحها أوبر شرط 
أن تكــــون مصرحــــة من طــــرف الدولة وتوفر 

الظروف المهنية والعملية المالئمة.
وفي توضيح لها أكدت وزارة النقل، أنها 
لم تقم بالترخيص للشــــركة المذكورة بالقيام 
بأي نشاط يهدف إلى نقل األشخاص، مبرزة 
أن مركبــــات النقــــل الســــياحي أو المركبات 
التابعة لوكاالت كراء الســــيارات دون سائق، 
والتــــي تتعامــــل معها شــــركة أوبــــر تخضع 

لدفاتر تحدد شروط استغاللها.
وأبرزت الوزارة، أنه سيتم تعزيز المراقبة 
على أرباب هذه الســــيارات، وذلك للتأكد من 
احترامها لشــــروط االســــتغالل المحددة من 

قبل الحكومة.

 بعض زبائن سيارات 
األجرة ال يرغبون في أن 

يركبوا السيارات

 التي تعتمد على

تطبيق أوبر

جدل متصاعد بشأن سيارات أوبر في شوارع الدار البيضاء

معركة الجديد والقديم

الصغير الذي أنشئ بمنطقة ”تشونغغ
يجياا قوان تسون“، مركز التكنولو
فـــي بكيـــن كبســـولة الفضـــاء 

في أفـــالم الخيـــال العلمي، 
إذ تحتـــوي علـــى خزانـــة
للمالبـــس ومـــرآة وخدمة 
لالســـتمتاع فـــاي“ ”واي 

بخدمة اإلنترنت، وعلى 
مروحـــة وهاتف 

وموصل 

مقمققرهرهرها بكين قد بدأ
الصلصينيـــة في
فرفروعا لها
””هناك طل
الكبسولة
يكابدون
يتمتع ب
غفوة قص
وتثب
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} القاهرة - كشـــفت دراســـة علمية بريطانية 
أجراهـــا عـــدد مـــن املتخصصني فـــي جامعة 
”وارويك“، أن الكثير من الشباب رغم اتصفاهم 
بأنهم اجتماعيون أكثر من كبار السن، إال أنهم 
يخفون مشـــاعر ســـلبية داخلهم، تدفعهم إلى 
االنعزال بعيدا عن اآلخرين، ووصفت الدراسة 
فئة ما فوق الثالثني عاما بأنهم األكثر انعزاال 

عن محيطهم البشري.
وعن األسباب التي جتعل الشباب يعانون 
الوحدة واالنعزال يرى أســـتاذ الطب النفسي 
بجامعة األزهر، محمد كامل املهدي، أن أسبابا 
كثيرة قد تدفع اإلنســـان إلى الشعور بالوحدة 
مـــن بينها فقدان شـــخص له تأثيـــر كبير في 
حياته، أو بثقل املسؤوليات في ظل عدم وجود 

ه يسير على خطاه ونصائحه. موجِّ
وأضـــاف قائـــال ”هناك حـــاالت ال يفترض 
فيها وجود أسباب واضحة، بل تعتمد اعتمادا 
كليا على تركيبة اإلنســـان النفسية، فقد يكون 
صاحب شخصية أكثر حساسية مقارنة بغيره، 
أو ممن يدمنون احلالة الدرامية ويرغب طيلة 

الوقت في أن يظل بعيدا عن اآلخرين.
وأوضـــح ”بالتأكيـــد هـــذا ال ينطبق على 
كبار الســـن بقدر ما ينطبق على الشباب، وهو 
ما أكدته بعـــض األبحاث احلديثـــة، حيث إن 
الشباب هم األكثر شعورا بالوحدة مع توضيح 
بعض األســـباب والتنويه بأن بعض األسباب 
األخرى تظل مجهولة، ويظهر هذا الشعور من 
خالل ممارساتهم وتعاملهم مع اآلخرين، ورغم 
ذلك يحاولون املداراة على شعورهم بالوحدة، 
حيث يرغبون كثيرا في معايشة حالتهم بعيدا 

عن اآلخرين ودون أن يشعر أحدهم بشيء.
وأضـــاف املهـــدي موضحـــا ”ما يســـاعد 
الشباب على حتمل الشـــعور بالوحدة كونهم 

أصحاب شـــخصية قوية، بعكس كبار الســـن 
الذيـــن ال يســـتطيعون حتمـــل هذا الشـــعور 
ويعبرون عنه بتذمر طيلـــة الوقت، ويخبرون 
دعمهـــم  إلـــى  باحتياجهـــم  بهـــم  احمليطـــني 
ورعاياتهم واهتمامهم، وهو ما أكدته الدراسة 
البريطانية بكون الشـــباب أكثـــر حتمال لهذا 

الشعور وال يعترفون به عن قصد منهم“.
وأشـــار إلى أن اإلحصائيات التي أدرجت 
في الدراسة قالت إن من بني عشرة من الشباب 
هناك شخص واحد يعترف بشعوره بالوحدة، 
ورغبته في أن يعيش منعزال عن اآلخرين، ألنه 
يعتبـــر أنهم ال جدوى من وجودهم في حياته، 
أما البقية ممن يعانون الشـــعور بالوحدة من 
الشـــباب فقد يعزز لديهم هذا الشـــعور ســـوء 
معاملة األهل واألصدقـــاء لهم، حيث يرون أن 
الســـلوكيات والتعامل شـــيء هام الســـتمرار 
عالقاتهم باآلخرين، وطاملا أن هناك إشكاليات 
تعيق اســـتمرارها بصورتها املفروضة ينبغي 

االبتعاد عنها.
ومـــن جانبـــه، يلفـــت استشـــاري الطـــب 
النفســـي، ســـيد ســـالمة احلجار، إلى أسباب 
أخرى تؤثر على احلالة النفســـية للشباب رغم 
أنهم أصحاب إرادة حديدية وُيعرفون بقوتهم 
فـــي مواجهـــة الصعـــاب، ولكـــن تدفعهم تلك 
األسباب إلى الشـــعور بالوحدة وعلى رأسها 
خالفاتهم مع الشـــريك، التي تترك أثرا سلبيا 
لدى غالبية الشـــباب جتعل منهم أناســـا غير 
راغبـــني فـــي االختالط مبن حولهـــم خوفا من 

تكرار التجربة.
وبالتالـــي يلجأ البعض منهم إلى االنعزال 
باعتباره احلل األمثل لتفادي الصدمات، ولكن 
هؤالء ميثلـــون شـــريحة قليلة ممـــن يعانون 
الشـــعور بالوحدة، لهذا السبب قد يبدو األمر 
غامضا بالنســـبة إلى الشباب بوجه عام، فمن 
غيـــر املتوقـــع أن هـــذه الفئة العمريـــة ُتعاني 
حالة نفســـية مثـــل هذه، لتوافـــر كل املقومات 

االجتماعية اإليجابية لديهم.
كما لعبـــت البطالة دورا هاما في شـــعور 
الشباب بالوحدة بحسب الدراسة البريطانية، 
إذ كثيرا ما يفكر الشاب في الكيفية الصحيحة 

إلدارة حياتـــه مســـتقبال، وعندمـــا يعجز عن 
الوصـــول إلـــى حـــل ال يـــرى مخرجا ســـوى 
االنعزال بعض الشـــيء عـــن احمليطني، حيث 
يشـــعر الشـــاب حينها أنه يؤهل نفسه حلالة 
من الصفاء الذهنـــي، متنحه قدرة على تعديل 
حياته التي يحتمل أن ُتعاني اضطرابا بسبب 

عدم وجود عمل مناسب.
كما بني احلجار قائال ”قد ال يظهر الشعور 
بالوحدة لدى الشـــباب في بداية العقد الثالث، 
تبعا النشـــغالهم فـــي أمور تتعلق بالدراســـة 
والبحث عـــن عمل، ولكن مبجرد االنتهاء منها 
يدخل الشـــاب في حالة من االنعزالية والكآبة، 
وقـــد ال يســـتطيع تفســـيرها أو الوصول إلى 
مســـبباتها احلقيقيـــة، فكل ما يشـــعر به هو 
الرغبة فـــي االبتعاد عن محيطـــه االجتماعي، 
وهو ما أكدته الدراســـات النفســـية احلديثة، 

حيث يشعر الشـــباب بالوحدة بداية من بلوغ 
الثالثني عاما.

واعتمدت الدراســـات في ذلـــك على قياس 
عدد األصدقاء في بدايـــة العقد الثالث مقارنة 
بعددهـــم فـــي بداية العقد الرابـــع من عمرهم، 
ووجـــدت أن عدد األصدقاء يقل كثيرا كلما زاد 
عمر الشـــاب، حيث يصل الشـــعور إلى ذروته 
في العام اخلامس والثالثني من العمر، عندما 
يكـــون عدد األصدقـــاء محدودا جـــدا، ويقابل 
غالبية الشـــباب هذا بالصمت، الذي يعتبر من 
أكثر املؤشرات الدالة على إصابتهم بالوحدة.

كما أن ممارســـاتهم العنيفـــة تقود أيضا 
إلـــى وحدتهم التي يحتجـــزون داخلها، حيث 
ُيقابـــل الشـــباب الذيـــن ُيعانون مـــن الوحدة 
غالبية األمور بعنف شديد، ويرفضون النقاش 
ويعتمدون على القرارات احلاســـمة وإن كانت 

خاطئة، فهم ال ينظرون إلى مســـببات حالتهم 
بقـــدر مـــا يفكـــرون في كيفيـــة التأقلـــم معها 

بالطريقة التي يرونها صحيحة.
وحول آثار الوحدة الســـلبية قال باحثون 
من جامعة شـــيكاغو األميركية إن ”دراساتهم 
األخيرة أظهـــرت أن الشـــعور بالوحدة ينمي 
حـــس األنانيـــة عنـــد األشـــخاص، ويجعلهم 
يركزون على األمـــور التي تتعلق بهم وحدهم 

دون االنتباه إلى مشاكل وهموم اآلخرين“.
وبينوا أنهم توصلوا إلى هذه النتائج بعد 
دراســـات نفســـية أجروها على مدى 11 عاما، 
شملت أكثر من 200 شخص تراوحت أعمارهم 
بـــني 50 إلى 68 ســـنة، حيـــث تبـــني أن الذين 
يعانون من الشعور بالوحدة أصبحوا أنانيني 
أكثـــر من غيرهم، حتى أن شـــعورهم بالوحدة 

بدأ يؤثر على ردود أفعالهم وتصرفاتهم.

} عــامن - حــــذرت جمعيــــة معهــــد تضامن 
النســــاء األردنــــي ”تضامــــن“، مــــن االرتفاع 
املســــتمر لنســــبة الــــوالدات القيصريــــة فــــي 
املستشفيات األردنية، وأشارت إلى أن التقرير 
اإلحصائي الســــنوي لعام 2016 والصادر عن 
وزارة الصحة األردنية كشف أن عدد الوالدات 
التي متت في مستشــــفيات وزارة الصحة في 
مختلف محافظــــات اململكة لعــــام 2016 بلغت 
72168 حالــــة والدة منهــــا 19670 حالــــة والدة 
قيصريــــة وبنســــبة 27.2 باملئــــة مــــن مجموع 

الوالدات.
وأضافــــت جمعية ”تضامــــن“ أن الوالدات 
القيصريــــة داخل مستشــــفيات وزارة الصحة 
ارتفعت مبعــــدل 0.4 باملئة عن عام 2015، علما 
بأن حاالت الوالدة داخل مستشفيات احلكومة 
تشهد تراجعا منذ عام 2014، فيما تشهد نسبة 
الوالدات القيصرية ارتفاعا مبعدل 25.7 باملئة 

من مجموع الوالدات.

وقالت ”تضامن“ إن كتاب ”األردن باألرقام 
والصادر عـــن دائرة اإلحصاءات  لعام 2016“ 
العامة كشف تســـجيل 197.8 ألف حالة والدة 
خالل عام 2016 مما يعني وجود 125632 حالة 

والدة خارج مستشفيات وزارة الصحة.
وأكـــدت أن الـــوالدات داخل مستشـــفيات 
وزارة الصحة تشـــكل 36.4 باملئة من مجموع 
الوالدات في اململكة، وكانت أكثر الوالدات في 
مستشـــفى البشـــير بواقع 15103 والدة وتاله 
مستشـــفى األميرة بديعة بواقـــع 9095 والدة 

ومن ثم مستشفى الزرقاء بواقع 5835 والدة.
والحظت أن أعلى نســـبة والدات قيصرية 
في املستشـــفيات احلكومية لعـــام 2016 متت 
فـــي مستشـــفى األميـــرة بديعة حيـــث بلغت 
42.6 باملئـــة (3883 والدة قيصرية من مجموع 
الوالدات البالغ 9095 والدة)، تاله مستشـــفى 
البشير بنسبة 32.8 باملئة (4956 والدة قيصرية 
من 15103 والدات)، ومن ثم مستشفى الزرقاء 

بنســـبة 25.6 باملئـــة (1499 والدة قيصرية من 
5835 والدة)، وأقلها في مستشـــفى الرويشـــد 
بنسبة بلغت 3.4 باملئة (8 والدات قيصرية من 

مجموع الوالدات البالغ 234 والدة).
وأوصت منظمـــة الصحـــة العاملية بعدم 
اللجوء إلى الـــوالدة القيصرية إال في حاالت 
الضرورة الطبية، مشـــيرة إلـــى وجود توجه 
عاملي قـــد يكون على مســـتوى وبائي إلجراء 
العمليـــات القيصرية والتـــي تعمل في أغلب 
األحيـــان لصالـــح األطباء تســـهيال حلياتهم 

حيـــث تكـــون مواعيـــد الـــوالدة مخططا لها 
مسبقا وفي األوقات التي تناسبهم.

وأشـــارت املنظمة إلى أن املعدل الطبيعي 
حلـــاالت الوالدة القيصرية يجـــب أن يتراوح 
ما بـــني 10 و15 باملئة من مجمـــوع الوالدات، 
وإن جتـــاوز هـــذه املعـــدالت فقـــد يؤكد على 
أن الكثيـــر منها يتم دون حاجـــة أو ضرورة 

طبية.
وتؤكـــد ”تضامـــن“ أن النســـاء احلوامل 
ال يعرفـــن متامـــا املخاطـــر املتعلقـــة بإجراء 
العمليـــات القيصريـــة على حياتهـــن وحياة 
أطفالهـــن خاصـــة إذا كن يرغـــنب في إجناب 
املزيد مـــن األطفال في املســـتقبل، وغالبا ما 
يســـتمعن لرأي األطباء عندمـــا يتعلق األمر 
بقرار إجراء عمليـــة قيصرية. علما بأن خطر 
املـــوت في الوالدات القيصرية هو 13 لكل 100 
ألـــف والدة وفي الـــوالدات الطبيعية 3.5 لكل 

100 ألف والدة في الدول املتقدمة.
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خلصت دراسة حديثة إلى أن ممارسة التمارين الرياضية املعتدلة ملدة 30 دقيقة يوميا، لها تأثير إيجابي وفوري في جعل أجسام 

الفتيات والسيدات أكثر قوة ورشاقة، ووجدت أن التمارين الرياضية كان لها تأثير فوري على تحسني صورة الجسم.

يظل الشــــــعور بالوحدة من أقسى املشــــــاعر التي مير بها اإلنسان في حياته، وقد ارتبط 
هذا الشــــــعور في األذهان بتقدم اإلنســــــان في العمر، حيث يعتقد أن أكثر الناس تعرضا 
للشــــــعور بالوحدة هم كبار السن، أو من يفتقدون أشخاصا أثروا كثيرا في حياتهم، لكن 
يبدو أن األمر يطال الشــــــباب صغار السن أيضا، رغم أنهم الفئة العمرية األكثر اختالطا 

باآلخرين، واألكثر انفتاحا على العالم بتغّيراته االجتماعية والثقافية.

[ الشباب يشعرون باالنعزال أكثر من كبار السن  [ الشعور بالوحدة يبلغ ذروته في العام الخامس والثالثين من العمر
سوء معاملة األهل واألصدقاء يعزز شعور الشباب بالوحدة

موضةالنساء األردنيات يجهلن مخاطر العمليات القيصرية

أسرة

شـــخصا  أن  أكـــدت  اإلحصائيـــات 

واحدا من بني عشـــرة  شبان يعترف 

بشـــعوره بالوحـــدة، ورغبتـــه في أن 

يعيش منعزال عن اآلخرين

◄

القيصريـــة تعمل لصالح  العمليات 

األطبـــاء تســـهيال لحياتهـــم حيـــث 

تكـــون مواعيد الـــوالدة في األوقات 

التي تناسبهم

◄

الوحدة واالنعزال مصير الكثير من الشبان

األحمر يغزو 

موضة األحذية 
األملانية  } أفـــادت مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
بأن اللون األحمر يغـــزو موضة األحذية 
النســـائية في صيف 2017، ليضفي على 

املظهر ملسة أناقة تخطف األنظار.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمـــال فـــي موقعهـــا اإللكترونـــي أن 
األحمر يكســـو هذا املوســـم األحذية 
املســـطحة واألحذيـــة ذات الكعـــب 
العالـــي والصنـــادل والشباشـــب، 
مشـــيرة إلى إمكانية احلصول على 
إطاللة صيفية مشـــرقة ومبهجة من 
خالل تنســـيق احلـــذاء األحمر مع 
فستان صيفي يزدان باللون 

األبيض.
إطاللة  في  ترغب  وَمن 
وجاذبيـــة  جـــرأة  أكثـــر 
ميكنهـــا تنســـيق احلذاء 
األحمر مـــع قطع مالبس 
درجات  بإحـــدى  تزهو 
األخضر أو األصفر.
كمـــا أوردت 
”إيلي“ األملانية  
الســـاتان  أن 
يكســـو الصنـــادل 
 ،2017 صيـــف  في 
ليمنـــح املـــرأة 
وفخمة  أنيقة  إطاللـــة 
وإحساســـا  ناحية،  من 
أخرى  ناحيـــة  من  بالراحـــة 
بفضل ملمسه الناعم والرقيق، 

والذي يداعب القدم.
يزين  الساتان  أن  وأوضحت 
الصنـــدل بكل أشـــكاله، كصندل 
 “Mule” امليول املفتوح من اخللف
 “Lace-Up” والصندل ذي األربطة
أو الصنـــدل ذي النعـــل الضخم.
ويخطف الصندل الساتان األنظار 
إليه من خـــالل األلوان الصارخة، 
كاألحمـــر واألصفـــر، أو األلوان 
امليتاليك البّراقة، وال ســـيما اللون 

النحاسي.

} في الطريق إلى السوبر ماركت ألتقي 
جارتي وصديقها الهولندي، كانت هذه أول 

مرة أتعرف فيها على صديق جارتي رغم 
أنه مضى على قدومها إلى الحي أكثر من 

سنة. جاكلين (اسم مستعار) أستاذة جامعية 
وباحثة شؤون اجتماعية صدرت لها عدة 

مؤلفات في هذا الشأن، وصديقها كاتب وناقد 
أدبي. إستدعياني إلى فنجان قهوة فقبلت، 

بعد أن اتضح أنني أشترك مع صديق جارتي 
في حب نفس الشعراء والكتاب تقريبا.

خالل الجلسة التي جمعتنا أخبراني 
بقصة حبهما، وعرفت من جارتي أن صديقها 

الذي يكبرها بـ10 سنوات كان متزوجا من 
رسامة قبلها وله منها طفالن، وأنه ترك 

زوجته وطفليه من أجلها، بعد قصة حب 
استمرت عدة سنوات. قالت ذلك بفخر 

واعتزاز واضحين، ومن دون تحفظ أو تردد، 
وفي سياق بدا عاديا للغاية، مثلما يخبر 

أحدهم عن أي قصة حب عادية وبنفس 
المعنويات المرتفعة. قبل ذلك بأيام كنت قد 

تابعت بالصدفة فيديو لمذيعة على إحدى 
القنوات المصرية تحاصر ضيفتها بأسئلة 

مباشرة ومحرجة عن ”خطفها“ لرجل متزوج، 
والضيفة تدافع عن نفسها بقوة وانفعال، 

ومن بين ما قالته الضيفة إنه ال أحد يخطف 
أحدا، وإن الرجل عندما يقرر أن يترك زوجته 
من أجل امرأة أخرى فهذا قراره هو، يتخذه 

ألسباب مقنعة وقوية وبعد تفكير وتأن 
طويلين، وليس من أجل أحد.

بعد وصولي إلى هولندا بسنوات قليلة، 
تعرفت على صديقة كانت قد عملت معي 
في نفس المكتبة، وكنت ساعتها ال أزال 

طالبة وأشتغل في نهاية األسبوع من أجل 
كسب بعض المال. أخبرتني صديقتي أنها 
كانت على عالقة برجل، ثم بعد أن تعرفت 

على أخيه، وقعت في حب هذا األخير ووقع 
في حبها، فتركت الرجل األول من أجل 

أخيه، وعاشت مع األخ حياة سعيدة وآمنة، 
وأنجبت منه أطفاال. كانت صدمتي ساعتها 
بال حّد، فعندما حدث ذات مرة ما يشبه هذا 

في حينا التونسي انقلب الحي بأكمله رأسا 
على عقب، وُطلقت الزوجة، ونبذت عائلتها 

من الجميع، وهاجر الزوج، واختفى األخ إلى 
يوم الناس هذا.

أروي كل هذه القصص التي عايشتها 
بنفسي من أناس مقربين ألتساءل عن مفهوم 

العالقة بين المرأة والرجل وحدودها، أو 
بمعنى آخر: أين يمتحن الصواب؟ هل 
التخلي عن امرأة من أجل أخرى خطأ 

يجب أن يعاقب عليه الرجل والمرأة اللذان 
تجرآ على هذه الفعلة بالندم والمحاصرة 

والتخوين، والنبذ واإلقصاء؟ هل المرأة التي 
تركت رجال من أجل أخيه مذنبة تستحق 
عقاب وجلد المجتمع أم إنها على صواب 

عندما عرفت أن األخ أنسب وأقرب استجابة 
لنداء قلبها، والرجل الذي رأت أنه أب مناسب 

ألوالدها؟
الفرق بين مجتمعنا الذي يرفض هذه 

األشكال من العالقات واالستثناءات، ويدينها 
بشدة وبين مجتمعات تجيزها وتتعامل معها 
بشكل إنساني، هو أن ما يحركها هو الحب، 

وما يحركنا أشياء أخرى كثيرة من بينها 

نظرة المجتمع وأحكامه. عندما يترك رجل 
امرأة من أجل أخرى ألنه أحب الثانية، 
فهذا بالنسبة إلى المجتمعات األخرى 

سبب كاف ووجيه ومقنع لكل األطراف، 
بما في ذلك المرأة المتخلى عنها، بل 

إنه يصبح مطلبا أساسيا لها، فال حياة 
تستقيم بال حب.

وعندما تترك امرأة رجال لتحب 
أخاه، فهذا أيضا عمل شجاع من وجهة 

نظرهم، ألنها رفضت أن تبقى مع رجل ال 
تحبه، وذهبت إلى رجل تحبه. الحب هو 
المبرر الوحيد لعالقات البشر المتشعبة 

وانحراف سلوكهم عن المعتاد والمألوف، 
ألجله نبقى وألجله نذهب، وألجله نسامح 

ونغفر ونتقبل.
ال أحب عادة أن أجري المقارنات ”بيننا“ 
و“بينهم“، لكن ما قصدته هو الدعوة للتفكير 

في ما نراه تسيبا أخالقيا وانحرافا وتساهال 
من مجتمعات أخرى، هل هو فعال كذلك؟ أال 
يبدو األمر تفهما إنسانيا، واحتراما للفرد 
وخصوصيته وإعالء لخياراته فوق رغبة 

المجتمع؟ وسطوة و“تغول“ 

ال أحد يخطف أحدا

وحياة
إجناب
البا ما
ق األمر
ن خطر
0كل 100
3.5 لكل 

واجلمـــال فـــي موقع
األحمر يكســـو ه
املســـطحة واألح
العالـــي والصن
مشـــيرة إلى إم
إطاللة صيفية م
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فستان ص
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بفضل ملم
والذي يدا
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الصنـــدل بك
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ويخطف الصن
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كاألحمـــر وا
امليتاليك البّرا

النحاسي.
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} روما - ســـارعت إدارة نادي روما اإليطالي 
إلـــى قطع الطريق بشـــكل رســـمي أمام جميع 
رادجـــا  البلجيكـــي  بضـــم  املهتمـــة  األنديـــة 
ناينغوالن العب وســـط الذئاب وعلى رأســـها 
إنتر ميالن اإليطالي وتشيلســـي ومانشســـتر 

يونايتد اإلنكليزيني وذلك بتمديد عقده.
وأشـــارت تقارير صحافية موثوق بها إلى 
أن عمليـــة التفاوض حول متديد العقد تســـير 
بشـــكل إيجابـــي في ظـــل تقـــدمي إدارة نادي 
العاصمة لعقد ميتد لثالث سنوات براتب قدره 

5 ماليني يورو في العام.
وأوضحت أنه في حالة عدم متديد الالعب 
لعقده فإن إدارة النادي ال تشعر بالقلق مطلقا 
وال تنـــوي نهائيا التفريط فيـــه، نظرا المتداد 

عقده حتى صيف 2020.
وتـــرى إدارة رومـــا واملـــدرب إيزيبيو دي 
العمـــود  يعـــد  ناينغـــوالن  أن  فرانشيســـكو 
الرئيســـي للفريـــق في املوســـم املقبل في ظل 
رحيـــل بعـــض الالعبني وعلى رأســـهم النجم 
املصري محمد صالح الذي انضم إلى ليفربول 

اإلنكليزي.
ناينغـــوالن  البلجيكـــي  تعليـــق  وأثـــار 
التكهنـــات بشـــأن إمكانيـــة رحيله عـــن فريق 
العاصمـــة اإليطالية، فيما طمـــأن األرجنتيني 
دييغـــو بيروتي جمهور فريقه على مســـتقبل 
الالعـــب البلجيكـــي مع الذئـــاب قائال ”أعرف 
ناينغوالن منذ عام ونصف، وهو شخص يحب 
املرح كثيرا، وتعليقه على منشـــور سترومتان 

كان من باب الدعابة ليس أكثر“.
وكان كيفن ســـترومتان العب وسط روما، 
قـــد ودع زميله األملاني أنطونيو روديغر، الذي 
انضم رســـميا إلى تشيلسي، متمنيا أن تكون 

آخر مرة يودع فيها أحد زمالئه.
ـــق على  لكـــن ناينغـــوالن، جنـــم روما، علَّ
املنشور الوداعي لسترومتان على حسابه في 
إنســـتغرام ”ال أعلم“، ليزيد من التكهنات حول 

رحيله عن فريق العاصمة اإليطالية.
وعـــن رأيه في مونشـــي، املديـــر الرياضي 
اجلديد لروما، والذي عمل معه في إشـــبيلية، 
قـــال بيروتي ”أعرفه جيـــدا، لقد جلب صفقات 
رهيبة إلـــى إشـــبيلية، واشـــترى العبني غير 
مشـــهورين وأصبحوا جميعـــا عناصر هامة 

وباعهم بأسعار مرتفعة“.

روما يسعى 

لتحصين نجمه
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«األهلي املصري فريق كبير ويســـتحق الفوز بلقب الـــدوري، في املقابل أطالب العبي الزمالك رياضة

بمصالحة الجماهير في مباراة القمة وبطولة كأس مصر}.

أوغوستو إيناسيو
املدير الفني للزمالك املصري

} لندن - للعبـــة مهما كان نوعها خاصياتها 
ورونقها كما أســـلوبها وطريقة خوضها، لكن 
للســـّن عدادهـــا أيضـــا حيث تســـجل مراحل 
مختلفـــة من نشـــاط أي العب مـــن البداية إلى 
النهاية. املســـألة ال حتتاج إلى فلســـفة وعمق 
تدبير فقط هي التفاتة إلى جنوم كبار في عالم 
الكرة الصفـــراء لهم تاريخهم ونبضهم القوي 
في اإلرســـال. وتبـــرز من بني هـــؤالء النجوم 
األميركيـــة فينـــوس وليامـــس والبريطانيـــة 

جوهانا كونتا.
فقـــد باتـــت األميركيـــة فينـــوس وليامس 
والبريطانيـــة جوهانا كونتا، وهي أكبر العبة 
منـــذ 23 عامـــا وأول بريطانيـــة منـــذ 39 عاما 
تواليا، تبلغان نصف نهائي بطولة وميبلدون 
اإلنكليزيـــة لكـــرة املضـــرب، ثالـــث البطوالت 
األربـــع الكبـــرى، فيمـــا انتزعـــت التشـــيكية 
كارولينا بليســـكوفا صدارة التصنيف العاملي 

من األملانية أجنليك كيربر.
وفـــازت وليامـــس املصنفـــة عاشـــرة على 
أوســـتابنكو الثالثة عشـــرة  الالتفيـــة يلينـــا 
6-3 و7-5 وكونتا السادســـة علـــى الرومانية 
ســـيمونا هاليب الثانيـــة 6-7 (2-7) و6-7 (7-

5) و6-4.وأصبحـــت وليامـــس (37 عاما) أكبر 

العبـــة تبلـــغ دور الربع نهائي بعـــد مواطنتها 
من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا 
عـــام 1994، علمـــا وأن األخيـــرة بلغـــت نهائي 
ذات العام وخســـرت أمام اإلسبانية كونشيتا 
مارتينيز، فيما باتـــت كونتا أول بريطانية في 
دور الربـــع نهائي منذ 39 عامـــا وحتديدا منذ 

فيرجينيا وايد عام 1978.
وإضافة إلـــى خروجها من ربـــع النهائي، 
فقدت هاليب فرصة تصـــدر التصنيف العاملي 
بدال مـــن كيربر التي خرجت مـــن الدور الرابع 

بخسارتها أمام غاربيني موغوروتسا.
واســـتفادت بليســـكوفا، ثالثـــة التصنيف 
صـــدارة  بانتزاعهـــا  النتيجـــة  مـــن  العاملـــي 
مســـيرتها  فـــي  األولـــى  للمـــرة  التصنيـــف 
االحترافيـــة، علمـــا وأنهـــا خرجت مـــن الدور 

الثاني للبطولة اإلنكليزية.
وتســـعى فينـــوس، التـــي خســـرت نهائي 
أســـتراليا املفتوحة مطلع السنة احلالية أمام 
شـــقيقتها ســـيرينا، إلى بلوغ النهائي الثامن 
في وميبلدون وإحراز اللقب األول في ”الغراند 

سالم“ منذ عام 2008.
وكانت مواجهـــة الثالثـــاء املاضي األولى 
بني املخضرمـــة فينوس حاملة لقـــب البطولة 

اإلنكليزيـــة خمـــس مـــرات آخرها عـــام 2008 
والواعدة أوســـتابنكو (20 عامـــا) بطلة روالن 
غاروس الفرنسية 2017 ووميبلدون للناشئات 
2014، حيث احتاجـــت األميركية إلى 71 دقيقة 

فقط حلسمها.
ولم تكن أوســـتابنكو، التي فاجأت اجلميع 
في روالن غاروس بإحـــراز اللقب وهو باكورة 
ألقـــاب مســـيرتها االحترافيـــة، تبلغ ســـوى 3 
أسابيع عندما خاضت فينوس مباراتها األولى 

في وميبلدون عام 1997.
ودخلـــت فينـــوس حاملـــة ســـبعة ألقـــاب 
غرانـــد ســـالم املباراة بقوة وكّســـرت إرســـال 
أوستابنكو في الشوط الثاني وتقدمت 2-0 ثم 
3-0، وحافظـــت على أفضليتها حتى حســـمت 

املجموعة 6-3 في 29 دقيقة.
وتابعـــت فينـــوس تفوقها فـــي املجموعة 
الثانية، وكّســـرت إرســـال الالتفية في الشوط 
الثالث وتقدمت 2-1 ثم 3-1، بيد أن أوستابنكو 
ردت التحية في الشوط السادس مدركة التعادل 
3-3 ثـــم تقدمـــت 4-3، لكـــن خبـــرة األميركية 
مكنتها من كســـر إرسال الالتفية للمرة الثالثة 
في املبـــاراة والثانيـــة في املجموعـــة الثانية 
(في الشـــوط احلادي عشر) لتتقدم 6-5 قبل أن 

تنهيها واملباراة في الشوط الثاني عشر 5-7.
وكانـــت فينوس قد خرجت مـــن دور الربع 
نهائي للبطولـــة العام املاضي على يد األملانية 
أجنليك كيربر، وهي ترصد هذه الســـنة اللقب 
لكسر الرقم القياسي لشـــقيقتها سيرينا التي 
باتـــت العام املاضـــي أكبر العبة تتـــوج بلقب 

البطولة (34 عاما).
وقالـــت فينـــوس ”أنـــا أعشـــق التحـــدي، 
وليس من الســـهل دائما التعامل مع الضغط، 
إنك وحـــدك فقط متلكـــني اجلـــواب“، مضيفة 
”املنافسة تســـاعدك على التطور، ويتعني عليك 
تقـــدمي األفضل إذا كنت ترغبـــني في البقاء في 

املنافسة“. للسنين تأثيرها

فينوس وكونتا تدخالن {موسوعة} ويمبلدون لألعمار   

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توفي الرياضي اإلماراتي عبدالله 
حيايي إثر سقوط عمود حديدي عليه 

أثناء التمارين استعدادا لبطولة 
العالم أللعاب القوى لذوي الحاجات 
الخاصة التي تنطلق الجمعة بلندن.

 
◄ صادقت إدارة الترجي الرياضي 
على إعارة العبين اثنين إلى نادي 

شبيبة القيروان لمدة موسم واحد. 
ووقع رفيق الكامرجي وشمس الدين 
الصامتي على عقديهما رسميا لتتم 

الصفقة بعد مفاوضات بين الناديين.

◄ أكد المهندس محمود طاهر رئيس 
النادي األهلي المصري رفضه لتجديد 

المفاوضات مع النصر السعودي 
بخصوص رحيل التونسي علي 

معلول ظهير أيسر الفريق إلى الفريق 
السعودي خالل الموسم الجديد.

◄ فشل مجلس إدارة نهضة بركان 
المغربي في حسم صفقة قائد 

شباب الريف الحسيمي عبدالصمد 
المباركي، حيث توقفت المفاوضات 

ألسباب مالية ومدة العقد. وأعرب 
نجم الحسيمة عن رغبته في الرحيل 
بعد أن قضى مع الفريق عدة سنوات.

◄ تقدم نادي الزمالك المصري 
بعرض مغر جديد للمصري 

البورسعيدي يطلب فيه شراء أحمد 
كابوريا. وضاعف األبيض من قيمة 

العرض المقدم للحصول على خدمات 
الالعب إال أن العرض قوبل بالرفض.

◄ تراجع ياسين بن واضح عن 
فكرة االنضمام إلى شباب بلوزداد 

الجزائري وفضل االستمرار مع فريقه 
خالل الفترة المقبلة. وقرر ياسين 

البقاء في ناديه لموسمين مقبلين بعد 
إقناعه من إدارة الفريق.

باختصار

◄ انتقل حارس املرمى الفرنسي ستيف 
مانداندا إلى نادي مرسيليا قادما من 
كريستال باالس اإلنكليزي بعقد ميتد 

لثالثة أعوام. وخاض مانداندا (32 عاما) 
441 مباراة في تسعة مواسم أمضاها 

مع مرسيليا قبل أن ينتقل إلى 
الدوري اإلنكليزي. وانتقل 

احلارس في مطلع يوليو 2016 
إلى النادي اإلنكليزي 

بعقد كان من املقرر أن 
ميتد لثالثة مواسم، 

علما وأنه تولى حراسة 
مرمى لوهافر الفرنسي. 
وأحرز مانداندا سلسلة 
من األلقاب منها بطولة 

الدوري الفرنسي 
وكأس الرابطة ثالث 

مرات.

متفرقات

◄ أعرب رئيس اللجنة األوملبية الدولية 
توماس باخ عن أمله في التوصل إلى 
اتفاق قبل نهاية أغسطس املقبل بني 

مدينتي باريس الفرنسية ولوس أجنلس 
األميركية حول استضافة أوملبيادي 2024 
و2028. وأقرت اللجنة املجتمعة في لوزان 

السويسرية باإلجماع على مبدأ التصويت 
املزدوج ملنح أوملبيادي 2024 و2028 في 

جلستها العمومية 
القادمة. ويضمن ذلك 
عمليا لباريس ولوس 

أجنلس استضافة 
إحدى دورتي 2024 

أو 2028 من 
دون حتديد 

أي دورة 
تستضيفها 

كل منهما.

◄ أعرب جنم ألعاب القوى البريطاني 
محمد فرح عن أمله في إنهاء مسيرته 

بأفضل طريقة ممكنة في مونديال 2017 
أللعاب القوى الذي تستضيفه بالده من 

4 إلى 13 أغسطس املقبل من خالل إحراز 
ثنائية جديدة في سباقي 5 آالف متر 

و10 آالف متر للمرة الثالثة على 
التوالي بعد موسكو 2013 وبكني 

2015. وسيعود فرح (34 عاما) 
الذي أعلن الثالثاء اختياره 

خوض منافسات السباقني 
في مونديال لندن، 

إلى امللعب األوملبي 
بالعاصمة البريطانية 

الذي كان مسرحا 
إلجنازاته السابقة 
خصوصا ثنائيته في 

دورة األلعاب األوملبية في 
.2012

عمومية 
ضمن ذلك 
س ولوس 

تضافة 
2024 ي

ن ينتقل إلى
وانتقل

2016 يوليو
ي 
 أن
 ،
راسة
سي.
سلة 
طولة 

ث

عامـــا)   37) وليامـــس  فينـــوس 

دور  تبلـــغ  العبـــة  أكبـــر  أصبحـــت 

الربع نهائـــي بعد مواطنتها مارتينا 

نافراتيلوفا عام 1994

◄

الفرق التونسية تعود إلى مسارها الصحيح أفريقيا
[ تأهل األربعة الكبار في الدوري التونسي للدور الثاني مؤشر صحوة   

} تونــس - تراجعت هيبة الفرق التونسية في 
املســـابقات األفريقية لكرة القدم في الســـنوات 
األخيـــرة، لكنهـــا عادت مـــن جديد هـــذا العام 
لتشـــهد نوعا من الصحوة بعـــد تأهل الترجي 
والنجم الســـاحلي لـــدور الثمانيـــة في دوري 
األبطال وبلـــوغ الصفاقســـي واألفريقي الدور 

ذاته في كأس الكنفيدرالية.
ولم تكتف الفرق األربعة بالتأهل فحسب بل 

احتل كل فريق صدارة مجموعته.
وقال االحتاد التونســـي للعبة في بيان إنه 
يثمن هذا النجاح وجهـــود األندية األربعة، في 

التأهل لدور الثمانية في املسابقتني.
ورأى االحتاد أن هذا اإلجناز ميثل اعترافا 
بأحقية الدوري التونســـي املمتـــاز في احتالل 
املركز 23 عامليا إلـــى جانب كونه األفضل قاريا 
وعربيا في عام 2016، بحسب بيان صادر عنه.

أولوية ال حياد عنها

كان تألق أندية تونس في مسابقات أفريقيا 
انعكاســـا للمنافســـة القوية على لقب الدوري 
احمللـــي في املوســـم املاضـــي قبل أن يحســـم 
الترجي اللقب في األمتار األخيرة وبشكل مقنع.

ووضع الترجـــي الذي تصدر مجموعته في 
دوري األبطال التي تضم ماميلودي صن داونز 
حامل اللقـــب الفوز بالبطولة القارية على رأس 

أولوياته قبل بداية املوسم.
وعـــزز بطـــل تونس الـــذي يقـــوده املدرب 
املخضـــرم فوزي البنزرتي صفوفه بضم العبني 
يجمعـــون بـــني اخلبـــرة واملهـــارة الفنية مثل 
فرجاني ساســـي ومحمد علـــي منصر وأنيس 
البـــدري، وتعاقـــد مؤخـــرا مع العب الوســـط 
الكاميروني فرانك كوم، وماهر بن الصغير كما 
استعاد خدمات جنمه املعار إلى فريق إسباني 
هيثم اجلويني في خط الهجوم. وتشير تقارير 
صحافية إلى أن إدارة فريق باب ســـويقة تفكر 

في اســـتعادة جنمها يوســـف املســـاكني بعد 
إعالن قراره مبغادرة فريق خلويا القطري.

وجـــاء آخـــر العـــروض التي وصلـــت إلى 
يوســـف املســـاكني من نـــادي قيصري ســـبور 
التركي، لكن إلى اآلن لم تتحدد الوجهة اجلديدة 
لالعب امللقب لدى اجلماهير بـ”النمس“. ودخل 
الترجـــي الرياضي التونســـي هـــو اآلخر على 
اخلط الســـتعادة العبه يوســـف املســـاكني في 

إطار اإلعارة ولو ملدة 6 أشهر.
ووضعت إدارة الترجـــي ثقتها الكاملة في 
املدرب التونسي فوزي البنزرتي على أمل تكرار 
إجنـــازه عندما قاد الفريق إلـــى التتويج بلقب 

دوري األبطال للمرة األولى عام 1994.
الســـاحلي على اســـتقرار  وحافـــظ النجم 
تشـــكيلته في وجود احلارس أميـــن املثلوثي، 
والعبـــي الوســـط محمد أمني بـــن عمر وحمزة 
حلمر وإيهاب املســـاكني، إضافة إلى املدافعني 
وغـــازي  النقـــاز  وحمـــدي  بوغطـــاس  زيـــاد 
عبدالرزاق. لكن طموح الترجي، الذي نال اللقب 
آلخـــر مرة عام 2011، ســـيصطدم برغبة األهلي 

بطل مصر في تعزيز رقمه القياسي بنيل اللقب 
للمرة التاسعة في تاريخه واألولى منذ 2013.

أمـــا النجـــم الســـاحلي فســـيلتقي أهلـــي 
طرابلس الليبـــي الذي أطاح بالزمالك املصري، 
وصيف البطل في النســـخة املاضية. وفي هذا 
السياق أكد علي األســـود، نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي أهلي طرابلس الليبي، أنه إلى اآلن 
لم يتحدد مـــكان إقامة مباراة ذهاب ربع نهائي 
دوري أبطـــال أفريقيـــا أمام النجم الســـاحلي 

التونسي.

تحدي الظروف

في كأس الكنفيدرالية لم يتأثر الصفاقســـي 
الفائـــز باللقب أربع مرات بكثـــرة من تغييرات 
املدربني في فترة قصيـــرة وفرض هيمنته على 
بطولتـــه املفضلـــة. واعتمد الصفاقســـي على 
مواهب واعدة مثل املهاجم فراس شواط والعب 
الوســـط وليد القروي واملدافع حســـام دقدوق 
لبلوغ دور الثمانية، حيث سيواجه فتح الرباط 

املغربـــي. ومن املنتظـــر أن ميدد الصفاقســـي 
لثالثة العبني أيضا هم حسام بن علي وصبري 

بلحسني وهاني عمامو.
وبدوره يسعى النادي األفريقي، الغائب عن 
املســـابقات القارية في الســـنوات املاضية وقد 
عانى مـــن أزمات مالية وإدارية فضال عن تعدد 
اإلصابـــات بـــني العبيه، إلى شـــق طريقه نحو 
أدوار متقدمة بعد جناحه في تصدر مجموعته 
على حساب الفتح الرباطي وسيواجه مولودية 

اجلزائر في الدور املقبل.
ووجه رئيس االحتاد التونســـي لكرة القدم 
وديع اجلريء برقيات تهنئة للفرق التونســـية 
التي تأهلت إلـــى دور الثمانية لبطولتي دوري 

أبطال أفريقيا وكأس الكنفيدرالية.
وثمن اجلـــريء جهود األنديـــة وما حققته 
فـــي دور املجموعات من نتائج مميزة وضعتها 
فـــي مقدمة املتأهلني للدور التالي. وأشـــار إلى 
أن هذا اإلجنـــاز يثبت من جديد أحقية الدوري 
التونســـي لكرة القدم في تصنيفه الـ26 عامليا، 

واألفضل عربيا وأفريقيا سنة 2016.

استعادت الفرق التونســــــية املشاركة في 
مســــــابقتي دوري أبطــــــال أفريقيا وكأس 
ــــــة نوعا من هيبتها املفقودة في  الكنفيدرالي
ــــــة، معلنة التحدي وطامحة  األعوام املاضي
ــــــي، زمن  ــــــام اخلوال ــــــى اســــــتعادة األي إل
ســــــيطرتها على أغلب الكؤوس في القارة 

السمراء.

طموح الترجي الذي نال لقب دوري 

أبطال أفريقيا آخر مرة عام 2011، 

ســـيصطدم برغبة األهلي املصري 

في تعزيز رقمه القياسي

◄

«أشكر املســـؤولني في النجم الساحلي وأتمنى لهم التوفيق، وفي نفس الوقت أتمنى أن أوفق 

في تجربتي الجديدة وأقدم موسما جيدا يعكس قدراتي}.

عمار اجلمل
الالعب السابق للنجم الرياضي الساحلي التونسي
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إفادة حاصلة  



} لنــدن - غّير أنطونيـــو كونتي املدير الفني 
لتشيلسي بطل إنكلترا بوصلته ناحية املهاجم 
اإلســـباني ألفـــارو موراتـــا الذي بـــات محط 
اهتمام املدرب اإليطالي الساعي إلى تعويض 
فشله في التعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو 
الذي آثر االنتقال من إيفرتون إلى مانشســـتر 

يونايتد.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن تشيلسي 
قدم عرضا لريال مدريد اإلسباني لضم موراتا 
(24 عاما) يصل إلى 62 مليون جنيه إسترليني 
(80 مليـــون دوالر أميركي)، براتب أســـبوعي 
يصـــل إلـــى 150 ألف جنيه إســـترليني وبعقد 

ميتد على خمس سنوات.
إال أن التقارير نفســـها أفـــادت بأن النادي 
امللكي اإلســـباني يطالب باحلصـــول على 80 
مليون جنيه لقاء التخلي عن املهاجم الدولي.

وأدى كونتـــي دورا أساســـيا فـــي جـــذب 
موراتا إلى يوفنتوس اإليطالي في العام 2014 
وكان على وشـــك اللعب حتت إشـــرافه، إال أن 
املدرب اختار في العام نفســـه االنتقال لتدريب 

املنتخب الوطني اإليطالي.

رغبة شخصية

استنادا إلى تصريحات سابقة لالعب، فإن 
موراتا يبـــدي رغبة في اللعب حتت إشـــراف 

املدرب اإليطالي كونتي.
وقال الالعب ”أشـــعر بأننـــي مدين له ألنه 
أكثر مدرب آمن بـــي، وأكثر مدرب أراد ضمي، 
وجعلني أشـــعر بأنني قادر علـــى اللعب على 
مســـتوى عال (..) لم أحظ بعـــد بفرصة العمل 
معه، ولكنني متأكـــد من القيام بذلك عاجال أم 

آجال“.
ومن املمكن أن يحل موراتا بدال من مواطنه 
دييغو كوســـتا الذي أبلغه كونتـــي في نهاية 
املوسم املاضي، بأنه ال يدخل ضمن خططه في 
املوسم املقبل، على الرغم من تسجيله 20 هدفا 

ومساهمته الفعالة في استعادة تشيلسي لقب 
الدوري املمتاز.

ولـــم تكـــن العالقـــة جيـــدة بـــني كونتـــي 
وكوســـتا، ورجحت تقارير عـــدة أنه قد ينتقل 
للعب في الدوري الصيني أو العودة إلى ناديه 
السابق اإلسباني أتلتيكو مدريد على رغم من 
أن األخيـــر ال ميكنه ضـــم أي العب جديد حتى 
يناير املقبل بســـبب عقوبة مفروضة عليه من 
االحتـــاد الدولي لكـــرة القدم ”فيفـــا“ ملخالفته 

لوائح التعاقد مع الالعبني القاصرين.
ويذكر أن كوســـتا اضطر املوســـم املاضي 
إلى تقـــدمي اعتذاره للجهاز الفني لتشيلســـي 
بعد مشـــادة في مقر التدريـــب. وذكرت تقارير 
صحافيـــة حينهـــا أن تشيلســـي رفض عرضا 
أوليا لبيع كوســـتا (28 عاما) مقابل 22 مليون 
جنيـــه إســـترليني، ويســـعى علـــى األقل إلى 
اســـتعادة الـ32 مليون جنيه إســـترليني التي 

دفعها للتعاقد معه في 2014.
وســـاد اعتقـــاد لدى وســـائل اإلعـــالم بأن 
ملانشســـتر  الرئيســـي  الهـــدف  كان  موراتـــا 
يونايتد اإلنكليزي، ســـادس الـــدوري احمللي 
املوســـم املاضي والـــذي سيشـــارك في دوري 
أبطـــال أوروبـــا املوســـم املقبل بعدمـــا أحرز 
في مايو  لقب الدوري األوروبـــي ”يوروباليغ“ 
املاضي، إال أن فريق ”الشـــياطني احلمر“ أعلن 
نهاية األســـبوع املاضي االتفـــاق مع إيفرتون 
علـــى انتقال لوكاكـــو (24 عامـــا) والذي يقدر 
بنحو 75 مليون جنيه إســـترليني (85.5 مليون 
يـــورو)، فـــي أغلى صفقـــة انتقال بـــني أندية 

الدوري اإلنكليزي املمتاز.
وشـــكلت هذه الصفقة ضربة موفقة ملدرب 
يونايتـــد البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو، في 
املقابل فقـــد أثارت امتعاض كونتي ال ســـيما 
بعدما كان قد شـــرع فـــي محادثات مع لوكاكو 

من أجل االنتقال إلى تشيلسي.
وكان تشيلســـي تخلى عن لوكاكو لصالح 
إيفرتـــون عـــام 2014 مقابـــل 31 مليـــون يورو 
عندمـــا كان الفريـــق حتـــت إشـــراف املـــدرب 

البرتغالي مورينيو.
وقـــد يلجـــأ كونتي في حال فشـــل في ضم 
موراتا إلى التعاقد مع مواطن األخير املخضرم 
فرنانـــدو لورنتي (32 عامـــا) كخيار احتياطي 

ليكون بديال لكوستا على املدى القصير.

ولعب لورنتي مع يوفنتوس حتت إشراف 
كونتـــي فـــي 2013 وقدم مســـتوى جيـــدا مع 
سوانسي سيتي اإلنكليزي في املوسم املاضي.
وتعاقد تشيلسي مع العبني حتى اآلن هما 
احلارس األرجنتيني ويلي كابايرو في صفقة 
انتقال حـــر، واملدافع الدولي األملاني أنطونيو 

روديغر مقابل 29 مليون جنيه إسترليني.

خيبة مكررة

قد يتعرض كونتي خليبة أمل إضافية في 
ســـعيه لضم العب الوســـط الفرنسي تييمويه 
باكايوكـــو (22 عامـــا) من نـــادي موناكو بطل 
فرنســـا، إذ ذكرت تقارير صحافية أن يونايتد 
مســـتعد لتقدمي عـــرض يصل إلـــى 40 مليون 
جنيه بحســـب رغبة النادي الفرنســـي، بينما 

يقتصر عرض تشيلســـي حاليا على 35 مليونا 
فقط.

وإلى ذلك، كان يونايتد راغبا في ضم العب 
تشيلســـي الصربـــي نيمانيا ماتيتـــش، إال أن 
تقارير أشـــارت إلى أن هذه الصفقة قد ال جتد 
طريقهـــا إلى اإلجناز بعد ”توتـــر“ في العالقة 
بني تشيلســـي ومانشســـتر على خلفية صفقة 
لوكاكـــو الذي وقع رســـميا للشـــياطني احلمر 

االثنني املاضي.
ويســـعى نـــادي تشيلســـي اإلنكليزي إلى 
رد الصفعة إلى مانشســـتر يونايتد بعد فشل 
صفقـــة لوكاكو هـــدف البلوز األول في ســـوق 

االنتقاالت اجلارية.
كمـــا يتنافـــس الناديان على ضـــم تيموي 
باكايوكـــو من موناكو الفرنســـي ويســـتهدف 
تشيلسي خطف الالعب الذي أشارت أنباء إلى 

أنه اقتـــرب مؤخرا من قلعة ”أولـــد ترافورد“. 
وأفادت شـــبكة ”سكاي سبورتس“ البريطانية 
بأن تشيلسي على أعتاب إغالق صفقة الالعب 

الدولي الفرنسي. 
وأضافت أن باكايوكو ســـيخضع للفحص 
الطبي في تشيلسي هذا األسبوع، وقد يسافر 
مع الفريق إلى الصني في رحلته االستعدادية 

للموسم اجلديد. 
وأكدت الصحيفة أن الفحص الطبي لالعب 
تأخر بســـبب خضوعه جللسات عالج مؤخرا 
بعـــد العملية التـــي أجراها فـــي ركبته نهاية 
املوسم املاضي. وال تزال املفاوضات مستمرة 
بني الناديني حول قيمة انتقال الالعب التي قد 
تتـــراوح بني 35 و40 مليون جنيه إســـترليني، 
وفـــي املقابـــل رمبا ميهـــد باكايوكـــو الطريق 

ملاتيتش للرحيل عن البلوز.

حرب االنتقاالت تشتد ضراوة بين كبار الدوري اإلنكليزي
 [ عين كونتي على موراتا لرد صفعة لوكاكو  [ فرناندو لورنتي خيار احتياطي للمدرب اإليطالي

تشــــــتعل املنافسة يوما بعد آخر في سوق االنتقاالت الصيفية بني كبار األندية في العالم، 
لكن الدوري اإلنكليزي له نكهة خاصة في هذا املضمار تستمد صداها من حرب التكتيك 
ــــــن واخلفي بني عمالقة التدريب الذين بات كل واحد منهم يتحني الفرصة للفوز بأبرز  املعل

الالعبني.

رياضة
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{المـــدرب الجديد يملك خطابا واضحا، أما بخصوص العرض الصيني فهو أمر مغر، أعتقد أنه ال 

يوجد أي العب سيرفض األمر تماما}.

أندريه شورله
مهاجم فريق بوروسيا دورمتوند األملاني

{ال أعـــرف رغبة أندريا بيلوتي الحقيقية، لكنه مســـتمر معنا حتى اآلن، خاصة أن الفرق المهتمة 

بضمه لن تدفع قيمة الشرط الجزائي}.

أربانو كايرو
رئيس نادي تورينو اإليطالي

} ميونيــخ (أملانيــا) - شـــدد ماتيـــاس زامـــر، 
جنم بوروســـيا دورمتونـــد واملنتخب األملاني 
الســـابق، على أهمية منصب املدير الرياضي 
خاصـــة عندما يتعلق األمـــر بفريق مثل بايرن 

ميونيخ.
وشـــغل زامـــر منصـــب املديـــر الرياضي 
لبايـــرن ميونيخ ألربع ســـنوات قبل أن يعتذر 
عن اســـتكمال وظيفته ألســـباب صحية العام 
املاضـــي، ولـــم تعـــني إدارة النـــادي البافاري 
خليفـــة لـــه منـــذ ذلك احلـــني. وقـــال زامر في 
تصريحات صحافية ”أعتقـــد أن هذا املنصب 
مهم جدا للبافاري، وهذا يفســـر ســـعي إدارة 
بايرن ميونيخ إليجاد الشخص املناسب لشغل 

الفراغ في هذا املنصب“.
وأضـــاف الدولي األملاني الســـابق ”املدير 
الرياضـــي هـــو حلقـــة وصـــل بـــني الالعبني 
واملوظفـــني واملدربني ومجلـــس اإلدارة، وهذا 

يعزز من قوة النادي“. 
وتابع زامر ”في بعض األحيان تكون هناك 
بعض املشكالت بني املدرب وأخصائي العالج 
الطبيعي أو الطبيـــب.. هذا يحدث في احلياة 

اليومية“. 

ماتياس زامر: بايرن يحتاج 

مديرا رياضيا

} لنــدن - عّني مانشســـتر يونايتد اإلنكليزي 
قائـــدا جديـــدا للفريق ســـيخلف وايـــن روني 
الـــذي انتقل إلى إيفرتون. ووقع االختيار على 
العب الوســـط مايكل كاريك خلفا لروني الذي 
رحـــل عن الفريق بعد 13 عاما قضاها في أولد 

ترافورد.
وأعـــرب كاريك عن ســـعادته بهـــذا القرار 
على هامش مشـــاركته مع الفريق في املعسكر 
اإلعـــدادي في لـــوس أجنلوس. وقـــال كاريك 
”شـــعور رائع وشـــرف كبيـــر أن أحمل شـــارة 
قيـــادة مثل هـــذا النـــادي الرائع.. إنـــه العام 
الثاني عشـــر لي مع الفريق، فقد جئت للنادي 
وأنا في اخلامســـة والعشرين.. لم أتخيل أبدا 
أنني ســـأبقى كل هذه املدة وأن أحقق كل هذه 

اإلجنازات“.
وبســـؤاله عـــن طريقتـــه فـــي التعامل مع 
زمالئه بصفته القائد اجلديد ملانشســـتر، بعد 
العبـــني كبار، قال كاريك ”ســـأكّون نفســـي، ال 
ميكنك أن تتغير، ومـــن اخلطأ أن تتولى دورا 
جديـــدا ثم تتغير فجأة، أن تصرخ وتصيح في 

اجلميع، وأن تخبرهم مبا عليهم فعله“.

كاريك قائدا جديدا 

ليونايتد بعد روني
} برلني - بعد تأكيد خبر انتقاله الثالثاء إلى 
فريق بايرن ميونيخ األملاني بات العب الوسط 
جيمـــس رودريغيـــز ثانـــي كولومبـــي يرتدي 
قميص البافاري بعد أدولفو فالنســـيا وتاسع 

كولومبي يلعب في الدوري األملاني عموما.
ولعب فالنسيا الشـــهير بـ“القطار“ لبايرن 
في موســـم 1993-1994 وأحـــرز 11 هدفا وتوج 
مع الفريق بطال للـــدوري وكان أول كولومبي 

يتألق في أملانيا.

كما كان فالنسيا أول العب كولومبي يلعب 
في أملانيا ثم تبعه العبون آخرون ليأتي الدور 
على جيمس الذي فشـــل في حجز مكان له في 
التشـــكيلة األساســـية للمرينغي حتـــت قيادة 
املدرب الفرنسي زين الدين زيدان ما دفعه إلى 

الرحيل.
وكشـــف هوغو سانشـــيز جنم ريال مدريد 
األسبق سبب عدم جناح الكولومبي في حجز 
مكان أساســـي بالفريق امللكي. وقال سانشيز 

”جيمـــس رودريغيز كان يحتاج إلى الفوز بثقة 
زيـــدان في كل مبـــاراة، وليس ملبـــاراة واحدة 
فقط“. وأضاف ”اللعب في ريال مدريد يحتاج 
شـــخصية قوية، وهذا ما افتقـــده رودريغيز�. 
وأوضح سانشيز ”بيع موراتا سيكون مبثابة 

اإلسراف ولكني أمتنى أال يحدث“.
وبتعاقـــده مع جيمس رودريغيز زاد بايرن 
ميونيخ من قـــوة فريقه بالعب محبوب يتميز 
بخطورته أمام املرمى، وأظهر عقد االســـتعارة 
من ريال مدريد مدى الذكاء والعقلية التجارية 

الناجحة إلدارة الفريق البافاري.
وبناء علـــى رغبة املـــدرب اإليطالي كارلو 
أنشـــيلوتي فقـــد تعاقـــد بايـــرن ميونيخ مع 
الكولومبـــي جيمـــس رودريغيز على ســـبيل 
اإلعـــارة ملدة عامني من ريـــال مدريد مع وجود 
بنـــد ينص على إمكانية شـــراء عقـــد الالعب، 
الفائز بلقـــب هداف كأس العالـــم 2014 بعدما 

سجل ستة أهداف في البطولة.
وكان رودريغيـــز (25 عاما) قـــد انتقل إلى 
ريال مدريـــد في 2014 مقابـــل 80 مليون يورو 
قادما من موناكو الفرنســـي، وعاش قمة تألقه 
فـــي الفريـــق امللكي مع املدرب أنشـــيلوتي في 
موســـم 2014-2015، حيـــث خـــاض 46 مباراة 

رسمية سجل خاللها 17 هدفا وصنع 18.
لكن في املوسم املاضي وفي وجود املدرب 
زيـــن الدين زيدان أصبح جيمس مالزما ملقاعد 
البـــدالء، علما وأن عقده مـــع امللكي ينتهي في 
2020، وانخفضت قيمته السوقية حتى صارت 

50 مليون يورو.
وبنـــاء على معلومـــات لصحيفـــة ”بيلد“ 
األملانية، فإن مبلغ اإلعارة هو 10 ماليني يورو، 
وإذا ما رغب بايرن في شـــرائه فعليه أن يدفع 

35 مليون يورو.
وأعلـــن بايرن عن إمتـــام الصفقة في بيان 
رســـمي له. وقال كارل هاينز رومينيغه رئيس 
مجلس إدارة النادي ”نحن في غاية الســـعادة 
ألننا متكنا من إمتام هـــذا االنتقال، الذي كان 
ميثل رغبة كبرى بالنســـبة إلـــى مدربنا كارلو 
أنشيلوتي، بعدما سبق لإلثنني التعاون بشكل 

ناجح في مدريد“.
وتابـــع ”جيمس العـــب لديه القـــدرة على 
اللعـــب في مراكـــز مختلفة، فهـــو خطير على 
مرمى املنافس ويصنع أهدافا ويسدد الركالت 
احلرة بشـــكل رائع.. بهذه الصفقة متكنا مرة 

أخرى ودون شك من زيادة جودة فريقنا“.
النجـــم الكولومبي  ودون شـــك سيشـــكل 
إضافـــة إلـــى جـــودة الفريق والتي ســـتتأتى 
حتما من العب متميز سجل مع امللكي 36 هدفا 

وصنع 41 أخرى في 111 مباراة خاضها.

هل يستعيد جيمس رودريغيز هيبته مع البافاري

طاقة مهدورة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يسعى قرابة 20 ناديا للتعاقد 
مع الفرنسي كيرت زوما مدافع 

نادي تشيلسي اإلنكليزي خالل فترة 
االنتقاالت الصيفية الحالية. وذكرت 

تقارير صحافية إنكليزية أن تشيلسي 
يسعى إلعارة المدافع صاحب الـ22 عاما 
حتى يحصل على فرصة أكبر للمشاركة.

◄ انتقل قلب دفاع المنتخب الفرنسي 
ونادي إشبيلية اإلسباني عادل رامي 

رسميا إلى نادي مرسيليا الفرنسي بعد 
اتفاق بين الناديين. وكتب رامي عبر 
صفحته على موقع فيسبوك يقول إنه 

”تم التوصل إلى اتفاق بين إشبيلية 
ومرسيليا“.

◄ قضت محكمة فرنسية بمنع محاكمة 
كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد 
اإلسباني في قضية ابتزازه لمواطنه 
ماتيو فالبوينا بشأن شريط جنسي 

يعود لألخير، لتلغي بذلك حكما صادرا 
عن محكمة االستئناف بفرساي في 

ديسمبر الماضي.

◄ حذر بيتر بوس المدير الفني 
لفريق بوروسيا دورتموند األلماني 

من استعجال عودة ماريو غوتزه بعد 
خوضه ألول حصة تدريبية الجمعة 
الماضي، بعد غياب امتد ألكثر من 5 

أشهر.

◄ أعلن نادي شتوتغارت األلماني 
عن تعاقده مع الحارس الدولي رون 

روبرت زيلر، من صفوف ليستر سيتي 
اإلنكليزي. وانضم زيلر إلى ليستر 

سيتي العام الماضي قادما من هانوفر، 
لكنه لم يحصل على فرصة مع الفريق.

◄ أعلن نادي بالميراس البرازيلي عن 
تعاقده مع المهاجم ديفرسون القادم 
من ليفانتي اإلسباني والذي خاض 

الموسم األخير في صفوف ديبورتيفو 
أالفيس. وأوضح بالميراس في بيان 
له أن المهاجم البرازيلي سيصل إلى 
البالد خالل األيام القادمة للخضوع 

للفحوصات الطبية.

باختصار

ألفارو موراتا:

أشعر بأنني مدين 

ألنطونيو كونتي ألنه 

أكثر مدرب آمن بي

ربما القادم أفضل
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محمد بن امحمد العلوي

} أصيلة (المغــرب) – أضحى فن الجداريات 
معرضا تشكيليا في الهواء الطلق سمة غالبة 
وســـنوية ضمن فعاليـــات الموســـم الثقافي 
للمدينة، ولم تشذ الدورة الـ39 لهذه السنة عن 
هـــذه القاعدة، حيث حضـــر أكثر من 50 فنانا 
من مختلف الدول والمدارس الفنية ليعرضوا 
فنهم ســـواء داخل رواق مركز الحسن الثاني 
للملتقيـــات الدوليـــة أو مـــن خـــالل لوحات 
تشـــكيلية على الجدران الخارجيـــة للمدينة 

العتيقة ومنازلها.
وتم اقتراح مشغل صباغة جدارية «حكاية 
منضـــاال»، مـــن تنســـيق الفنانة اإلســـبانية 
مارتا دي بابلوس، وتكمن الفكرة الرئيســـية 
للمشـــروع في الوحـــدات الخزفية المشـــكلة 
للجدارية، وذلك لتعزيز الوعي لدى الجمهور 
بأهميـــة إعـــادة النظـــر فـــي الشـــكل الفني 
واالجتماعي والبيئي إلبداعات الخزفية على 

الجداريات.
وأضافت الفنانـــة دي بابلوس أن الهدف 
يتجلـــى فـــي خلق إحســـاس فني يكـــون في 
مقـــدور الجميـــع تملكه ويتم ذلـــك عبر دعوة 
ســـكان أصيلة للمشـــاركة بشـــكل تفاعلي في 
هذه الجدارية الخزفية، المصنوعة من بعض 

المواد مثل الزجاج والطين.
اليابانيـــة  التشـــكيلية  الفنانـــة  وقالـــت 
هـــدف  إن  لـ”العـــرب“  صاوانـــو  ميتســـوي 
الجداريات التشـــكيلية تشجيع اإلبداع الفني 
وإعطـــاء فرصـــة للفنان كـــي يفتـــح أواصر 
التواصل مع أكبـــر عدد من المتلقين، وأيضا 

تكريس نوع مـــن تقدير الذات لدى الكثير من 
الفنانيـــن من خالل المشـــاركة في مشـــروع 
اجتماعـــي إيجابي، مؤكدة أن جل الجداريات 
داخل مدينة أصيلة مهيأة بشـــكل جيد للرسم 
عليها، مضيفة أنـــه باكتمال اللوحة نكون قد 
هيأنا منصة تواصليـــة وجمالية بامتياز مع 

المواطن الذي يمر طيلة السنة من أمامها. 
ويرى من يلج أســـوار المدينة القديمة أن 
الوافدين عليها يستمتعون بلوحات فنية على 
الجدران ويلتقطون صورا للذكرى، وهناك من 
صادف عملية الرســـم فسجل أطوارها بلهفة 
سواء من طرف مهتمين بالميدان أو متذوقين 
للفن التشكيلي من سائحين مغاربة وأجانب.
 وأكدت بشرى إحدى بنات المدينة أن عمل 
لوحـــة فنية على الجدار تكون مرئية للكل هو 
فـــي حد ذاته تحد فني هائل وفرصة ســـنوية 
لتجديد جدران المدينة بلوحات جديدة، وهو 
أيضا تكريس لصورة المدينة الساحلية على 
المســـتوى المحلي والعالمي وتقريب وجهة 

نظر الفنان وموضوعه من الكل.
وتزينت المدينة بـــكل األلوان، إلى جانب 
تنافـــس الســـكان علـــى تزيين عتبـــة المنزل 

بتشكيلة من النباتات المزدانة باأللوان.
وأكدت ســـمية عبدالغاني، فنانة تشكيلية 
مـــن البحريـــن، أن مدينـــة أصيلـــة أصبحت 
تجمعا مهمـــا من الفنانين مـــن كافة مدارس 
الفن التشكيلي وانعكاسا لمختلف الثقافات، 
وتجربة مهمة تعكـــس حضارة قابلة للتفاهم 

والتواصل عبر الفن والثقافة.
وعبرت سناء الســـرغيني فنانة تشكيلية 
مغربية عن انطباعاتها اإليجابية بخصوص 

ورشات الرســـم التي تضم عددا من الفنانين 
من كل العالم، فهناك فنانون متخصصون في 
الحفر وآخرون في الفن التشـــكيلي حيث أن 

كل فنان يمتلك تقنياته الخاصة به.

ويتفنن رســـامو الجداريات في ترجمة ما 
يجـــول بخواطرهم من أفـــكار وتطلعات إلى 
ألوان متناسقة ومعبرة، دون أن تشكل عيون 

المارة أي عائق لتسلسل األفكار.

وقال عبدالكريم أحد سكان زقاق القاضي، 
لـ”العرب“، إن المدينة فنانة بطبعها فال يمكن 
أن تمـــر من زقاق دون أن يســـترعي انتباهك 

مرسم ألحد الرسامين من أبناء المدينة.

ــــــن جدرانها بألوان  ــــــة أصيلة املغربية، تتزي في كل موعد ســــــنوي للموســــــم الثقافي ملدين
متجــــــددة وتصورات جمالية مختلفة وتواقيع فنانني عامليني ومحليني تعطي املدينة فرصة 

جتديد نفسها.

مدينة تحكي فنا

} مـــا من أزمة متر، حتى نتنفس الصعداء، 
ونقـــول إنها مرت حتى ندخـــل أزمة أخرى، 
وكأننا أســـرى مقولة ألحد كتابنا العراقيني 
ســـابقا ”حرب تلـــد أخـــرى“، وهاهي حرب 
املوصل توشـــك علـــى االنتهـــاء، لتلد حربا 
أشـــرس من ســـابقتها وأخطر علـــى وحدة 
الوطـــن والدولـــة تتمثل بصـــراع املكونات 
التـــي عادت لتبني مشـــروع بايدن احملرض 
علـــى التقســـيم الثالثي بـــني مكونات األمة 
العراقيـــة، كما كان يحلو للنظـــام امللكي أن 
ُيوصف العـــراق، في طور تأســـيس الدولة 
العراقيـــة الناهظة آنـــذاك بقوة لتكون مركز 
حلـــف الســـانتو حينهـــا بعد أن اســـتعاد 
العراق والية املوصل مـــن الدولة العثمانية 
التي حتولت إلى تركيـــا احلديثة وعوضت 

بلواء اإلسكندرونة من سوريا.
وإذا كان األمـــس القريب فيه من الرجال 
واحلكمـــة واملعرفـــة والدرايـــة فـــي املتغير 
الدولـــي الكثيـــر مـــن الريادة ولـــه احلكمة 
في فنـــون التفاوض الذي اســـتمده عراقيو 
النظـــام امللكـــي مـــن معرفة طبيعة تشـــكل 
العالم اجلديد وقتهـــا، فإن جل الذين عادوا 
ليحكموا العـــراق احلالي هم مـــن أبناء أو 
أحفاد العهـــد امللكي، ولكـــن بعقلية ال متت 
ألولئـــك األفذاذ بصلة، هـــؤالء اجلدد حكاية 
بـــدأت مـــن العـــام 1958 حـــني قامـــت ثورة 
متوز وانقالب العســـكر علـــى العهد امللكي 
وحتويله إلى جمهوري، فهرب أبناء النظام 
امللكي وأســـرهم وأخذوا ما خف حمله وغال 
ثمنـــه وذهبوا إلى أوروبـــا وجلهم من أبناء 
البعثـــات الدراســـية التي أرســـلتها الدولة 
العراقية حينها، وصاروا أطباء ومهندسني 
وأصحـــاب شـــركات، وهم خالصـــة الثقافة 
العراقيـــة الرصينـــة بحق، وحـــني أعادهم 
الغرب إلينا ليتولوا دفة الســـلطة من جديد 
بُعيد سقوط بغداد العام 2003 ظّن الكثيرون 
من شـــعبنا أننـــا دخلنا عصـــر التكنوقراط 
من جديـــد، بتولي األطبـــاء واخلبراء الذين 
امتلكوا تقاليد املعرفة الغربية ومؤسساتها 
الرصينة التي حتترم املال العام، وتؤســـس 
التقاليد الدميقراطية التي ُحترم الفساد بل 
تعريه، وإنها ستحســـن األداء العام للدولة 
وصروفها، وســـتفكك األزمـــات التي خلقها 
النظام السابق، وستضع الشخص املناسب 
في املكان املناســـب، بإرادة راعـــي العملية 
السياســـية السيد األميركي برمير، وبعد أن 
ســـمعنا تصريح مهندس بنـــى أبوه أفضل 
املبانـــي والشـــوارع فـــي العاصمـــة يصف 
قصفها بالصواريخ بأنه يســـمع ســـمفونية 
يطرب لها، قلنـــا إن وراء ذلك مخططا كبيرا 
إلعمارهـــا وبنائهـــا ولنصبـــر معهـــم حتى 

ينفذوا ما وعدوا.
وهاهي أربعة عشر عاما، ونحن جميعا 
نشـــهد نتائج ما تعلموه من خبرات، تتمثل 
بشبح التقســـيم الطائفي واالنقسام اإلثني، 
وحصاد أســـوأ األلقاب في مراتب الفســـاد، 

وجوازنا من أسوأ جوازات العالم.

صباح العرب

مهرجان األزمات، 
من أبناء الذوات

} ردفــان (اليمــن) - اتخـــذت مدينـــة مينيـــة 
جنوبية إجراءات عقابية مشددة وغير مسبوقة 
ملنع إطالق الرصاص في األعراس واملناسبات، 

من أبرزها سجن العريس أو والد العروسة.
وتعد ظاهرة إطالق النار باألعراس في أغلب 
املـــدن واملناطـــق اليمنية من العـــادات املرافقة 
حلفـــالت الـــزواج وتتســـبب عادة فـــي حدوث 
حاالت قتل وإصابات نتيجة ســـوء االستخدام 
وما يســـمى بـ”الرصاص الراجع“، الذي يعود 
من األعلى ليســـتقر في رؤوس وأجساد بعض 
احلاضريـــن، إضافة إلى ما ينتـــج عن ذلك من 

إزعاج وتعكير لهدوء األحياء السكنية.
وشـــهدت مدينـــة ردفـــان، ثانـــي أكبر مدن 
محافظـــة حلـــج اجلنوبيـــة، اجتماعـــا أمنيـــا 
اســـتثنائيا، مؤخـــرا، كـــرس ملناقشـــة ووضع 
احللـــول لظاهـــرة إطالق الرصـــاص احلي في 
األعراس واملناســـبات والتـــي ال تنتج عنها إال 

خسائر في األرواح واملمتلكات.

ووفقـــا ملصادر إعالمية، فـــإن نتيجة اللقاء 
الذي ترأسه قائد احلزام األمني بردفان العقيد 
مختـــار النوبي ومدير أمن مدينة ردفان العقيد 
جـــالل محمد ســـالم، كانـــت اتخاذ إجـــراءات 
ضبطيـــة وعقوبات لـــكل من يطلـــق الرصاص 
احلـــي في األعراس واملناســـبات وفي أي وقت 

كان، باستثناء في حالة الدفاع عن األرض.
وتتمثـــل أبـــرز تلـــك اإلجـــراءات بأنه على 
املأذونني الشـــرعيني عند إجراء العقد للعريس 
أخـــذ التزامات عليه وعلى ولي أمر العروســـة 
بعـــدم إطـــالق األعيـــرة الناريـــة، وذلـــك عبـــر 
اســـتمارات يتم تســـليمها من قبـــل األمن لكل 
املأذونني الشـــرعيني في املدينة، ويتم تعميرها 
من قبل العريس وولي أمر العروسة. ومن يقوم 
بإطـــالق النار في األعراس وأيضا أي إصابات 
أو أضرار تنجم عن ذلـــك تعتبر عمدا ويتحمل 
مسؤوليتها صاحب املناســـبة، أي العريس أو 

ولي أمر العروسة.

وتتضمن تلك اإلجراءات، إلزام العريس أو 
ولي أمر العروســـة بترتيب حراسات ملن يقوم 
بإطالق النار من املشاركني في العرس كون أي 
منهما يعد املسؤول األول أمام األجهزة األمنية. 
وفي حالة مت إطالق النار من أي جهة كانت 
ومهما كان موقعها، فـــإن على األجهزة األمنية 
التحـــرك بطقـــم أو أكثـــر حســـب مـــا تقتضيه 
الضـــرورة وأخـــذ العريس أو والد العروســـة 
”صاحب العرس“ وإيداعه الســـجن لفترة ال تقل 
عن 10 أيام، وال يتم اإلفراج عنه إال بدفع غرامة 
ماليـــة قدرهـــا 100 ألف ريال (نحـــو 400 دوالر 
أميركي)، وتقوم اجلهة األمنية بتســـليم ســـند 
باملبلغ لذلك الشـــخص الذي عليه أيضا حترير 

تعهد كتابي بعدم التكرار.
كما شهدت اآلونة األخيرة انتشارا لظاهرة 
إلقـــاء القنابـــل في األعراس من قبـــل املدعوين 
بغـــرض التباهي ولفـــت األنظار عبـــر إحداث 

صوت أكبر من صوت الرصاص.

} لوس أنجليس - أزاح فيديو األغنية الواردة 
في فيلم فاســـت انـــد فيوريـــوس 7 األميركي  
الشريط الناجح جدا للمغني الكوري اجلنوبي 

ساي عن عرش األكثر مشاهدة منذ عام 2012.
وخسر فيديو كليب أغنية ”غانغام ستايل“ 
الناجحة جدا والتي اســـتحالت ظاهرة فعلية 
عبـــر اإلنترنت لـــدى صدورها، لقب الشـــريط 

األكثر مشاهدة عبر يوتيوب.
وتراجـــع شـــريط فيديـــو األغنيـــة بعدما 
احتفظ بهـــذا املوقع على مدى أربع ســـنوات 

ونصـــف الســـنة، إلـــى املرتبـــة الثانيـــة عبر 
يوتيوب، فيما تصدرت الترتيب أغنية ”ســـيو 
ملغنـــي الراب األميركـــي ويز خليفة  يو أغني“ 
والفنان األميركي تشـــارلي بوث. وقد شـــوهد 
الشـــريط حتى الثالثاء املاضي مليارين و896 

مليون مرة. 
ويجمع شـــريط هـــذه األغنية مشـــاهد من 
الفيلم مع موسيقى الراب وهي حتية إلى بول 
ووكر املمثل في سلسلة األفالم هذه الذي توفي 

في حادث سير.

وكان فيديـــو غانغـــام ســـتايل األول الذي 
يشـــاهد أكثر من مليار مرة عبر يوتيوب. وقد 
دفع جناحه مهندســـني في املوقـــع إلى إدخال 
تعديالت عندمـــا جتاوز عتبـــة 2.1 مليار مرة 
التـــي كانـــت احلـــد األقصى املمكـــن. وحققت 
األغنيـــة الكوريـــة جناحـــا هائـــال فاجأ حتى 

مغنيها ساي الذي حقق بذلك شهرة عاملية.
وقـــد غنى األمني العام لـــألمم املتحدة بان 
كي مون الكوري اجلنوبي أيضا، أغنية غانغام 

ستايل في مقر األمم املتحدة.

سجن العريس حل لمكافحة رصاص األعراس في اليمن

أغنية {غانغام ستايل} الشهيرة تزاح عن عرش يوتيوب

} واشــنطن – انتقلت المحامية اللبنانية صباح ناهي
أمل علـــم الدين وزوجهـــا الممثل جورج 
كلونـــي، بعـــد حوالي شـــهر علـــى والدة 
توأمهما، إلى إيطاليا، حيث يمتلك الثنائي 
بيتـــا يطّل علـــى بحيرة كومو الشـــهيرة. 
وشوهد الزوجان في أحد مطاعم المدينة.
وأتى ظهورهما عقب تداول الصحافة 
خبر تشديد الحراســـة على أمل وطفليها 
من قبل جورج حرصا على سالمتهم، بعد 
أن أشارت بعض المصادر إلى أن الممثل 
األميركي قد تلقـــى تهديدات في الماضي 
خاصة أن زوجته تعمـــل كمحامية دولية 
لحقوق اإلنسان ما يمكن أن يشكل خطرا 

على حياتها.
وأوضح المصدر أن جورج ال يشـــعر 
أن أمـــل والتـــوأم فـــي أمـــان فـــي الريف 
اإلنكليـــزي، لذلك فضل االنتقال حاليا إلى 
إيطاليا. وبحســـب مصـــادر إعالمية، فإن 
كاميرات الصحافييـــن تمكنت من التقاط 
صور لألم الحديثة 
وهـــي تنـــزل 
فـــي أحـــد 
المطارات 
اإليطاليـــة 
فقة  بر
زوجها 
وطفليها.

أمل كلوني تستقر 
مع عائلتها في إيطاليا

جداريات أصيلة المغربية تجمع فناني العالم في معرض تشكيلي مفتوح

ذي
وقد
خال
مرة
قت
تى

بان
غام

صور لألم الحديثة
وهـــي تنـــزل
فـــي أحـــد
المطارات
اإليطاليـــة
فقة بر
زوجها
وطفليها.
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