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} الريــاض – وصفت أوســـاط خليجية مّطلعة 
املتناقضة  القطريـــني  املســـؤولني  تصريحات 
حول قضيـــة تدويل احلج بأنها جزء من خطة 
تهدف إلى اختالق األزمـــات الثانوية للتهرب 
من حتديـــد موقف واضح مـــن األزمة املتعلقة 
بعقوبـــات الرباعـــي العربـــي ضدها بســـبب 
عالقتهـــا باإلرهـــاب، فـــي الوقت الـــذي تتبع 
فيـــه قطر خطى إيران فـــي افتعال األزمات مع 

السعودية من بوابة احلج.
واتهم وزيـــر اخلارجية القطري، الشـــيخ 
محمد بـــن عبدالرحمـــن آل ثاني، الســـلطات 
السعودية بتســـييس قضية احلج، في سياق 

األزمة اخلليجية الراهنة.
وقـــال فـــي مقابلـــة أجرتهـــا معـــه قنـــاة 
”اجلزيـــرة“ القطرية، ”لم يصدر أي تصريح من 
أي مســـؤول قطري بشأن تدويل احلج، كما لم 
يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه النظر في قضية 

احلج كقضية دولية“.
وشـــدد علـــى أن قطـــر ”لم تســـيس احلج 
بينما مت تسييسه لألسف من قبل السعودية“، 
مضيفا ”ســـئمنا من الرد على فبركات إعالمية 

واختراع قصص من ال شيء“.
وقالت األوســـاط اخلليجية إن الســـعودية 
واإلمارات والبحرين ومصـــر تعرف متاما أن 
تصريحـــات وزير اخلارجية القطري الشـــيخ 
محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني النافية للجوء 
بالده إلـــى األمم املتحدة لتقدمي شـــكوى ضد 
الســـعودية بخصوص مزاعـــم التضييق على 
احلجاج، هدفها جلب الدول األربع إلى ساحة 
نقاش جديدة تلهي عن التمسك بالنقاط الـ13، 
وهو مـــا جدده اللقـــاء الـــوزاري الرباعي في 

املنامة األحد.
ورجحت أن يكون هناك ترتيب مشترك بني 
قطر وإيران في قضية احلج؛ األولى في سياق 
توظيـــف كل الوســـائل غير املشـــروعة إلثارة 
غيـــظ الســـعودية، والثانية تســـتثمر التنطع 
القطري لتوظيفه في ســـياق صراع املواقع مع 
السعودية التي كان لها دور أساسي في جعل 

مواجهة طهران أولوية أميركية.
ويبـــدو التنســـيق قائمـــا بـــني الدوحـــة 
وطهـــران املتحمســـة ملنح خبرتهـــا في مجال 
مشـــاغبة الســـعودية فـــي قضية احلـــج إلى 
قطر، لكن متابعني للشـــؤون اخلليجية حذروا 
مـــن أن دخول قطر مجـــال اللعبة اإليرانية في 
التشكيك بقدرة السعودية على توفير الشروط 
املناسبة لتســـهيل أداء احلجيج للمناسك في 

ظروف مريحة بعيدا عن اخللفيات السياسية 
والطائفية واملذهبية، من شأنه أن يقطع طريق 

العودة أمامها إلى البيت اخلليجي املشترك.
وقال الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير 
خارجية البحرين، إن ”ترديد قطر للتصريحات 
اإليرانيـــة حـــول تســـييس احلـــج هـــو كالم 
مرفـــوض. هذا الكالم ال يصـــدر إال من األعداء 
اإليرانيني، وترديد شـــخص قطري لهذا الكالم 

يضع بالده في تلك اخلانة“.
ولم يســـتبعد املتابعـــون أن حتذو الدوحة 
حذو الســـلوك اإليراني بـــأن تلجأ إلى حتريك 
لإلخـــوان  التابعـــني  واحلجـــاج  حجاجهـــا، 
املســـلمني، للقيام باحتجاجـــات رمزية تتولى 
قناة اجلزيرة تضخيمهـــا، الفتني إلى أنهم قد 
ال يرفعون شـــعارات تدافع عـــن قطر واملطالبة 
بفـــك املقاطعة عنهـــا، وأن األقـــرب أن يلعبوا 
ورقة األقصى يافطة الحتجاجهم، متاما مثلما 

يخطط اإليرانيون للقيام به.
وأكد مجلس حكماء املســـلمني، في بيان له 
االثنني مـــن أبوظبي، أنه يرفـــض أي محاولة 
لتســـييس احلـــج، محـــذرا فـــي بيـــان له من 
”دعـــوات إقليميـــة تســـعى الســـتغالل أحداث 
القدس للدعوة إلى االحتجاج والتظاهر خالل 
موســـم احلج، مشـــددا على أن هذه الدعوات 
حتمـــل فـــي طياتهـــا أهدافا طائفيـــة مغرضة 

إلفساد موسم احلج“.
واستغرب املتابعون تكذيب وزير خارجية 
قطـــر االتهامـــات املوجهة إلى بـــالده بتدويل 
احلج، مع أن جهة رســـمية قطرية أخرى، هي 
اللجنـــة الوطنيـــة القطرية حلقوق اإلنســـان، 
ســـبق أن أعلنت عن رفع الدوحة شـــكوى إلى 

األمم املتحدة ضد السعودية.
وتســـاءلوا: هل سيلجأ الشـــيخ محمد بن 
عبدالرحمـــن آل ثاني إلى الزعـــم بأن جهة ما 
قـــد اخترقت موقع اللجنة ونشـــرت البيان، أم 
سينفي وجود اللجنة أصال، ويتمسك بوجود 
”فبـــركات إعالميـــة واختـــراع قصـــص من ال 

شيء“.
وكشـــفت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان 
في قطر أنهـــا رفعت إلى املقرر اخلاص باألمم 
املتحدة املعني بحرية الدين والعقيدة شـــكوى 
حول ”العراقيل والصعوبات أمام حجاج دولة 
قطر مـــن املواطنـــني واملقيمني ألداء مناســـك 

احلج“.
وذكـــرت اللجنـــة فـــي بيـــان لها الســـبت 
أنها عبرت عن ”قلقها الشـــديد إزاء تســـييس 
لتحقيـــق  واســـتخدامها  الدينيـــة  الشـــعائر 
مكاسب سياسية“، ووصفت ذلك بأنه ”انتهاك 
صارخ جلميع املواثيق واألعراف الدولية التي 

تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية“.
وقالت إنها ستبعث برسائل إلى املفوضية 
العليـــا حلقـــوق اإلنســـان فـــي األمم املتحدة، 

ومنظمـــة التعاون اإلســـالمي، وجامعة الدول 
العربيـــة بشـــأن ”العراقيـــل التـــي تضعهـــا 
الســـلطات السعودية أمام املواطنني القطريني 
واملقيمـــني بدولة قطر ألداء مناســـك شـــعائر 

احلج“.
والشـــؤون  األوقـــاف  وزارة  وأعلنـــت 
اإلســـالمية القطرية مســـاء الســـبت عن وقف 
التسجيل إلكترونيا على موقعها ألداء فريضة 
احلج لســـنة 2017 لإليحاء بوجود عراقيل، إال 
أن تصريحات الحقة نســـبت للـــوزارة نفت أن 
تكون قـــد أغلقت باب التســـجيل، وقالت إنها 
”تنتظر معرفة اجلهـــات العليا املخولة بتقدمي 

ضمانات في اململكة العربية السعودية“.
ولفـــت مراقبـــون إلـــى أن خيـــار قطـــر ال 
يحســـب حساب املســـتقبل، وأنه ســـيزيد من 
تصلـــب املوقف الســـعودي، وهو يتناقض مع 

الوساطات الكثيرة التي دفعت بها قطر إلثناء 
السعودية عن تشـــددها، ومحاولة خلق متايز 

في املواقف بينها وبني اإلمارات ومصر.
وقال وزيـــر اخلارجيـــة الســـعودي عادل 
اجلبير إن ”طلب قطر تدويل املشـــاعر املقدسة 
عدوانـــي وإعالن حرب ضـــد اململكة، ونحتفظ 
بحـــق الرد علـــى أي طرف يعمـــل على تدويل 

احلرمني“.
وتتمســـك الريـــاض بحصـــر خالفهـــا مع 
قطر، كما إيران، على اجلانب السياسي وعدم 
إدخال مناسك احلج في اخلالفات واملناكفات.

وأكدت وزارة احلج والعمرة في السعودية 
أنه ”فـــي ظل الوضـــع السياســـي الراهن مع 
الدوحـــة فإن حكومة اململكـــة ترحب بضيوف 
بيت الله احلرام مـــن احلجاج واملعتمرين من 

مختلف دول العالم، مبا فيها قطر“.
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} صنعاء – رفع موقف الواليات املتحدة الداعم 
ملبادرة املبعوث األممي إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمد من سقف اآلمال بحل في اليمن، في وقت 
ساد فيه االقتناع بأن ولد الشيخ فقد أي حظوظ 
لالستمرار كوسيط في األزمة في ظل اتهامات 

له مبجاملة احلوثيني.
وكشف السفير األميركي لدى اليمن ماثيو 
تولـــر، عن اعتزام واشـــنطن لعـــب دور قيادي 

أكبر في حل األزمة اليمنية.
وأكـــد تولر في مؤمتر صحافـــي على دعم 
بـــالده جلهود ولد الشـــيخ، ورحـــب بتعاطي 
احلكومة اليمنية بإيجابية مع اخلطة األممية 
األخيـــرة حـــول احلديـــدة، مضيفـــا أن هناك 

إشـــارات إيجابية مـــن حزب املؤمتـــر التابع 
للرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح في ما 

يتعلق باخلطة.
وأشار السفير األميركي إلى أن ”احلوثيني 
الذيـــن قامـــوا أساســـا باالنقـــالب، ميتلكون 
أســـلحة يجب أن تكون بيد الدولة، وال يزالون 

هم املعضلة بالنسبة للتوصل إلى اتفاق“.
أن  اليمنـــي  للشـــأن  متابعـــون  واعتبـــر 
تصريحات تولر تكشـــف عن أن إدارة الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب ســـتهتم بدفع احلل 
السياسي في اليمن، وفق رؤية مغايرة ملا كان 
طرحه وزير اخلارجية السابق جون كيري من 

مبادرة لتأبيد األزمة.
وتوقع املتابعون أن يكون الدور األميركي 
حاســـما هـــذه املـــرة فـــي إجبـــار احلوثيني 

على قبـــول املبـــادرة األممية ســـواء ما تعلق 
باحلديـــدة، أو بحـــل األزمـــة ككل، الفتني إلى 
أن إدارة ترامـــب تفهم ســـر املماطلة احلوثية 
وارتباطها بأجندة إيران الهادفة إلى توســـيع 
دائرة الفوضـــى ومنع أي اســـتقرار ميكن أن 

يفهم كنصر للسعودية.
ويعاود ولد الشـــيخ جهوده إلحياء املسار 
السياسي اليمني من خالل جولة جديدة يزمع 
القيام بها األســـبوع القادم تبدأ من العاصمة 

السعودية الرياض.
ووفقـــا ملصادر خاصة حتدثـــت لـ”العرب“ 
ترتكز اجلهود املزمعة لولد الشـــيخ مع جتدد 
احلديـــث عن معركة احلديدة في أعقاب فشـــل 
مســـاعي التوصـــل إلـــى اتفاق حـــول مصير 
إدارة امليناء االســـتراتيجي الذي يتشـــبث به 

احلوثيون، وتعتبره احلكومة اليمنية شريانا 
رئيسيا إلمداد املتمردين بالسالح من إيران.

وفي ســـياق ما عـــرف عـــن احلوثيني من 
قدرة علـــى امتصـــاص الضغوط السياســـية 
مـــن خالل تقدمي تنـــازالت إعالمية، دعا رئيس 
اللجنة الثورية العليـــا للحوثيني، محمد علي 
احلوثي، األحد، الســـعودية إلـــى هدنة خالل 
فترة احلج واألشـــهر اُحلرم، يتم توقيعها في 

البيت احلرام.
وأكد احلوثي على أن كل األطراف ستلتزم 
بالهدنـــة وذلك عن طريق إيقاف املواجهات في 

جميع جبهات القتال وفك احلصار.
واعتبـــر مراقبون أن تصريحـــات القيادي 
احلوثي تأتي كمحاولـــة لعدم إظهار اجلماعة 
املســـلحة كطرف وحيد معرقـــل للتوصل إلى 

أي اتفـــاق بعد أن عمل الرئيس الســـابق على 
إرسال رسائل إيجابية للسعودية.

ولفـــت احمللل السياســـي اليمنـــي فارس 
البيـــل إلـــى أن اليمنيني باتوا غيـــر متفائلني 
كثيرا بجولة أممية جديدة، بعد خيبات كثيرة، 
وباألخص أن هذه اجلولة باتت محصورة في 

إطار ميناء احلديدة فقط.
وأشار البيل في تصريح لـ”العرب“ إلى أن 
كل اجلهود األممية إلحالل السالم في اليمن قد 
تعثرت، وباتت األمم املتحدة والدول الوسيطة 
تبحث فقط عن اختراق بســـيط، وإن كانت قد 
تغيرت نبرة واشنطن الرسمية وألقت بالالئمة 
بوضوح على احلوثيني بعد أن كانت تعاملهم 
كطرف له قيمة سياسية وتوازيه بالشرعية من 

جهة التفاوض واالعتبار املعنوي.

ضوء أخضر أميركي داعم لمبادرة ولد الشيخ بشأن الحديدة
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الهواتف الذكية قاتل للمشاة في الشوارع
ص ١٩

{األصليني} فيلم أسئلة بال إجابات
ص 16 

تسييس الحج، لعبة فشلت فيها إيران وتسعى قطر إلى استخدامها

إسرائيل تناور إلنقاذ 
سمعة قناة الجزيرة

يـــرى مراقبـــون فلســـطينيون  } رام اهللا – 
أن إغـــالق إســـرائيل مكتـــب قنـــاة اجلزيرة 
منـــاورة إلنقـــاذ ســـمعة القناة التـــي باتت 
في احلضيض فلســـطينيا وعربيا، بســـبب 
انحيازها للجماعات املتشـــددة، ودورها في 

التحريض على األمن القومي العربي.
ويقـــدم القـــرار اإلســـرائيلي فـــي هـــذا 
التوقيـــت حتديدا قنـــاة اجلزيـــرة القطرية 

كضحية أكثر مما يتهمها بالتحريض.
وأعلن وزير االتصاالت اإلسرائيلي أيوب 
قرة أن إســـرائيل بدأت اخلطـــوات العملية 

إلغالق مكتب شبكة اجلزيرة فيها.
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 
نتنياهو قال األربعاء إنه ســـيعمل على غلق 
مكتـــب القنـــاة في إســـرائيل متهمـــا إياها 

بالتحريض على أحداث العنف في القدس.
وتســـاءل املراقبـــون الفلســـطينيون عن 
سر تلويح إســـرائيل مبثل هذه اخلطوة في 
هـــذا الوقت، مـــع أن تغطيتها ألزمة األقصى 
األخيرة ال تضاهى قياســـا بتغطيات سابقة 
وفي أوج األزمات املؤثرة على إســـرائيل في 
االنتفاضة الثانية، أو خالل اجتياح غزة من 

2008 وحتى 2014.
واعتبـــر هؤالء أن إغـــالق القناة في هذه 
اللحظة سيجعل اجلزيرة تستعيد بعض ما 
فقدته من اهتمام ومتابعة بســـبب انكشاف 
دورها في موجـــة الربيع العربـــي، وتعبيد 
الطريق أمام صعود اإلســـالميني للســـلطة، 
وما رافق ذلك من حمالت دعائية ملجموعات 
من املتشددين مبا سمح بظهور تنظيم داعش 
وحتويل ســـوريا وليبيا إلى ساحة قتال بني 
أجندات مختلفة كانت األجندة القطرية أحد 

الفاعلني فيها بالدعم والتمويل والتدريب.
يذكـــر أن الدوحـــة توّلت نســـج عالقات 
علنية مع إسرائيل واســـتقبلت مسؤوليها، 
واســـتخدمت قناة اجلزيـــرة كرافعة تطبيع 
مفـــرط جعلت مـــن الوجود اإلســـرائيلي من 

عادات البيوت العربية.
واســـتخدمت الدوحـــة عالقـــة اجلزيرة 
اإلســـرائيلية حلمايـــة النظـــام  بـ”احلالـــة“ 
السياســـي منذ عـــام 1995، وأن األمر لم يكن 
خيـــارا يلبـــي االحتياجـــات املهنيـــة للقناة 
اإلخباريـــة فقـــط، بل كان يهـــدف إلى إظهار 
استعداد نظام الدوحة اجلديد آنذاك بقيادة 
الشـــيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الذهاب 
بعيدا في كســـر ما كان يعتبر من احملرمات 

من أجل كسب وّد إسرائيل.



} دمشق - يحرز اجليش السوري تقدما الفتا 
في اجلهة الشـــرقية، وســـط خفـــوت الصوت 
األميركـــي الذي كان يعتبرها لوقت قريب خطا 

أحمر على دمشق عدم جتاوزه.
ووصـــل اجليش الســـوري وامليليشـــيات 
املوالية له إلى ضفاف نهر الفرات، وســـيطروا 
علـــى عدد مـــن البلدات والقرى جنوب شـــرق 

محافظة الرقة شمال شرق سوريا.
وقـــال قائـــد ميدانـــي يقاتل فـــي صفوف 
اجليش إن ”اجليش السوري وقوات العشائر 
وصلـــوا ألول مرة إلـــى ضفاف نهـــر الفرات، 
وســـيطروا على عدة تـــالل ومرتفعات حاكمة 
وبلدة الغامن العلي وقـــرى اجلبيلي والرابية 

وحويجة شنآن“.
وأفـــاد املصدر بأن اجليـــش ”يحاصر اآلن 
باقـــي عناصر تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في 
بلدات زور شمر والصبخة والشريدة واجلبلي 

والرحبي ورجم هارون وتل املرود“.
ويقاتـــل إلـــى جانـــب القـــوات احلكومية 
مسلحو العشائر وهم من أبناء محافظة الرقة 
فضال عن مقاتلني شـــيعة مدعومني من إيران، 
وبهـــذه اخلطوة بـــات النظام قريبـــا جدا من 

احلدود اإلدارية لدير الزور.
ويسعى النظام للســـيطرة على دير الزور 
هذه احملافظـــة االســـتراتيجية بالنظر إلى ما 
حتتويه من ثـــروات طاقية، فضال عن موقعها 

اجلغرافي الذي يحد العراق.
والســـعي إلى السيطرة على دير الزور بدأ 
من أكثر من محور، فإلى جانب جنوب شـــرقي 
الرقـــة فتح النظـــام محورا مـــن ريفي حمص 
وحماة، وحقق من خالله تقدما واســـعا حيث 
بـــات على مشـــارف مدينة الســـخنة. كما فتح 

محورا من البادية السورية.
ويرى مراقبون أن هذا التقدم الذي يحققه 
النظـــام على اجلهة الشـــرقية، ال ميكن قراءته 
مبعـــزل عن التفاهمـــات األميركية الروســـية، 
حيث على مـــا يبدو هناك اتفـــاق جار تنفيذه 
بخطى بطيئة يقضي بأن تكون اجلهة الشرقية 

وخاصة محافظة دير الزور من حصة دمشـــق، 
وفـــي املقابل تبقـــى احلســـكة وأريافها حتت 
ســـيطرة اإلدارة الذاتيـــة التي يشـــرف عليها 

األكراد.
ويستدل هؤالء باملوقف املثير الذي اتخذته 
اإلدارة األميركيـــة قبل أيام بوقف دعمها ألحد 
الفصائـــل فـــي ريف حمص الشـــرقي بســـبب 
مترده علـــى القـــرار القاضي بعـــدم مهاجمة 

اجليش السوري.
املاضـــي  اخلميـــس  البنتاغـــون  وأعلـــن 
عـــن قطع العالقـــات مع فصيل ”لواء شـــهداء 
القريتني“. وأوضح ريان ديلون املتحدث باسم 
التحالف الدولـــي أن هذا الفصيل، الذي كانت 
الواليـــات املتحدة تعتبره حتى اآلونة األخيرة 
بني حلفائها على األرض الســـورية، أقدم دون 
أي تنســـيق مسبق مع واشـــنطن أو التحالف 
علـــى التوغل في منطقة تخفيف التوتر املتفق 
عليها بني الواليات املتحدة وروســـيا، وشـــن 
عمليـــة ال تهدف إلـــى محاربة داعـــش بل إلى 

مواجهة القوات احلكومية.
وهذه هـــي املـــرة األولى التي يقـــرر فيها 
البنتاغون اتخاذ خطـــوات كهذه بحق فصيل 
مدعـــوم منه في ســـوريا، وأوضح ديلون أنهم 
يعتزمون استعادة عدد من املعدات العسكرية 

التي قدمها إلى الفصيل.
وتؤكد اخلطوة وفق املراقبني أن الواليات 
املتحـــدة قد حســـمت أمرها باجتـــاه وقف أي 
عمليات تستهدف اجليش في اجلهة الشرقية.

ويعتبـــر هـــؤالء أن التصعيـــد األميركـــي 
فـــي األشـــهر املاضيـــة ضد اجليـــش وقصفه 
ملواقع متركزه في البادية الســـورية على وجه 
اخلصوص لم يكن الغرض منه سوى حتسني 
شروط التفاوض مع روسيا، حيث أن الواليات 
املتحـــدة فـــي واقع األمـــر غيـــر حريصة على 
تثبيت موطئ قدم لها شـــرق ســـوريا بقدر ما 
كان حرصهـــا على ضمان عدم ســـيطرة إيران 
على هذا اجلانب، وأيضا انتزاع اتفاق بشـــأن 
اجلنوب الســـوري املتاخم إلسرائيل (وهو ما 

مت فعال).
ويستغرب املتابعون كيف بإمكان الواليات 
املتحدة ضمان عـــدم تكريس إيـــران لنفوذها 
في الشرق الســـوري، خاصة وأن ميليشياتها 
طـــرف فاعل في عمليات اجليـــش اجلارية في 

هذا اجلانب.

ومعلـــوم أن إيران تطمـــح إلى تركيز هالل 
شيعي يبدأ بالعراق ومير عبر سوريا وصوال 
إلـــى لبنان، ولطاملا اعتبرت واشـــنطن أن هذا 
تهديد كبير ألمنها القومي ال ميكن السماح به 

حتت أي ظرف.
وقـــال كبير مفاوضي املعارضة إلى جنيف 
إن  محمـــد صبرا فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
وصول قوات النظام املدعومة من امليليشـــيات 
اإليرانيـــة إلـــى الضفة الشـــرقية تطور خطير 
جدا ال ســـيما في حال استطاعت هذه القوات 
الوصول إلى احلـــدود العراقية ألن هذا يعني 
أن إيران حققت حلمها بالسيطرة على اجلسر 

البري الواصل من ديالى إلى بيروت.
ولفـــت صبرا إلى أن هـــذا التطور ال ميكن 
فصله عـــن تطورات الوضع فـــي غرب العراق 
ألن إيران تعمل على إحكام سيطرة امليليشيات 
التابعة لهـــا على اجلانب العراقي من احلدود 
الســـورية العراقية، وهذا ســـيؤدي إلى تغيير 

في موازين القوى في املنطقة وليس في سوريا 
فقط. ويقول البعـــض إنه ال ميكن القول إن ما 
يطبخ في الغرف املغلقة األميركية والروســـية 
بعيـــد عن إيران، مستشـــهدين مبا يحصل في 
جرود عرسال والقلمون الغربي الذي بالتأكيد 

يأتي في صلب التفاهمات اجلارية.
وبدأ االثنـــني تطبيق املرحلـــة الثانية من 
اتفاق إخراج النصرة من جرود عرسال، حيث 
وصلـــت قوافل من احلافـــالت لنقل اآلالف من 
متشـــددي اجلبهـــة ومن الالجئـــني من منطقة 
احلـــدود اللبنانيـــة إلـــى إدلب (شـــمال غرب 

سوريا).
وقالـــت وحـــدة اإلعـــالم احلربـــي التابعة 
حلزب الله في وقت سابق سيرحل نحو تسعة 
آالف مقاتل وأقاربهم إلى منطقة تسيطر عليها 

املعارضة في سوريا.
وتؤكد أوساط سياسية لبنانية أن االتفاق 
وما ســـبقه مـــن عملية عســـكرية حلـــزب الله 

في املنطقـــة احلدودية في صلـــب التفاهمات 
اجلارية حول سوريا.

ويشـــير خبـــراء إلى أن الواليـــات املتحدة 
تبدو مقتنعة بوضع حد لألزمة السورية ولكن 
مـــع ضمانات بوجـــود قواعد لهـــا في بعض 
املناطق وأيضا بإبقاء الســـيطرة الكردية على 
املناطق التـــي مت حتريرها مـــن داعش وتبلغ 
مســـاحتها أكثـــر مـــن 20 باملئة مـــن األراضي 
الســـورية. ويشـــير هؤالء إلى أن هذا التوجه 
األميركي محفوف باملخاطر جلهة أنه سيسمح 

إليران بتنفيذ خطتها التوسعية في املنطقة.
وقـــال صبـــرا ”لألســـف حتـــى اللحظة ال 
وجود لسياسة أميركية واضحة جتاه العربدة 
اإليرانية في املنطقة، فبينما نسمع تصريحات 
متشـــددة ضـــد إيـــران مـــن قبل املســـؤولني 
األميركيني جند علـــى األرض تعاونا يتناقض 
مع هذه التصريحات، ومعركة املوصل قد تكون 

خير دليل على هذا التعاون بني اجلانبني“.

هل تخلت واشنطن عن شرق سوريا لصالح األسد وإيران
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[ الجيش السوري يتقدم صوب دير الزور على مرأى من القوات األميركية  [ حزب الله والنصرة ينفذان المرحلة الثانية من اتفاق عرسال
تقدم اجليش السوري شرقا ال ميكن قراءته مبعزل عن التفاهمات الروسية األميركية التي 
كان من نتائجها اتفاق وقف القتال في اجلنوب والغوطة الشرقية، ويرى مراقبون أن هذه 

التفاهمات خاصة بالنسبة إلى اجلبهة الشرقية ليست بعيدة عن إيران.

} القاهــرة - أيدت محكمـــة النقض املصرية 
االثنـــني براءة محمد الظواهري شـــقيق زعيم 
تنظيم القاعدة من تهم تأسيس خلية متشددة 
والتخطيط ملهاجمة وتدمير منشآت عامة، في 
حني خففـــت أحكاما باإلعـــدام على 10 آخرين 
حوكموا معه إلى السجن املؤبد، وفق ما أكدته 

مصادر قضائية.
وكانـــت محكمة جنايـــات القاهرة قد برأت 
محمـــد الظواهـــري و16 آخرين فـــي 2015 في 
القضيـــة التـــي عرفـــت إعالميا باســـم (خلية 
الظواهري) وقضت باإلعدام شنقا على عشرة 

والســـجن املؤبـــد واملشـــدد 15 ســـنة على 32 
آخرين.

والســـجن املؤبد وفـــق القانـــون املصري 
25 عاما، ويقول خبراء قانونيون إن الســـجن 
املشـــدد يحرم احملكوم عليه من العفو عن جزء 
من العقوبة حلســـن الســـيرة والسلوك خالل 

قضائها.
وطعـــن احملكـــوم عليهـــم في احلكـــم أمام 
محكمة النقـــض، أعلى محكمة مدنية مصرية، 
كمـــا طعنت النيابـــة العامة في براءة الســـتة 

عشر متهما.

وقال مصدر إن محكمـــة النقض صححت 
احلكم بأن قضت بالسجن املؤبد على احملكوم 
عليهم باإلعدام وأيدت الســـجن املؤبد واملشدد 
15 سنة على 32 وبراءة الظواهري و16 آخرين.
وســـبق إخالء ســـبيل الظواهري بتدابير 
احترازيـــة بينها العرض علـــى القضاء كل 45 

يوما.
وكانـــت الســـلطات قد ألقـــت القبض على 
محمد الظواهري و57 إسالميا آخرين بعد عزل 
الرئيس السابق محمد مرسي املنتمي جلماعة 
اإلخوان املســـلمني، وقدمتهـــم للمحاكمة بتهم 

تأســـيس جماعة أسســـت على خـــالف أحكام 
القانـــون وحيازة أســـلحة وذخيرة ومفرقعات 
دون ترخيص واالنخراط في أعمال عســـكرية 
خـــارج البالد، لكـــن النيابة العامة لم تنســـب 

للمتهمني تهم شن هجمات في مصر.
وأعلن اجليـــش املصري عزل مرســـي في 
يوليـــو 2013 بعـــد احتجاجات حاشـــدة على 
حكمه، وشهدت مصر منذ ذلك التاريخ العديد 
مـــن الهجمـــات اإلرهابية، تبناها فـــي الغالب 
تنظيم الدولة اإلســـالمية وبعـــض اجلماعات 

احملسوبة على اإلخوان مثل حركة حسم.

القضاء املصري يؤيد براءة شقيق زعيم القاعدة من {خلية الظواهري}

للذكرى

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت المديرية العامة لقوى األمن 
الداخلي اللبنانية االثنين توقيف 

أربعة لبنانيين شكلوا شبكة ”إرهابية 
خطيرة تعمل لصالح تنظيم داعش“.

◄ يصل وزير الخارجية المصري 
سامح شكري إلى العاصمة 

السودانية الخرطوم، األربعاء، 
للمشاركة في اجتماعات لجنة 

التشاور السياسي المشتركة بين 
البلدين.

◄ قالت رئاسة األركان العامة 
التركية إنها أوقفت جنودا أساؤوا 

معاملة أربعة أشخاص ُضبطوا خالل 
محاولتهم التسلل من سوريا إلى 

تركيا.

◄ ُقتل 4 أشخاص جراء تفجير 
انتحاري استهدف مجلس صلح بين 
فصيلي ”حركة أحرار الشام“ و“هيئة 

تحرير الشام“ التي تقودها جبهة فتح 
الشام (النصرة سابقا) في محافظة 

حلب شمالي البالد.

◄ استأنف العشرات من 
المستوطنين اإلسرائيليين 

اقتحاماتهم للمسجد األقصى، 
اإلثنين، بحراسة عناصر من الشرطة 

اإلسرائيلية.

◄ هرب أربعة محبوسين مصريين 
من المحكوم عليهم جنائيا االثنين 

من محبسهم داخل سجن مركز 
شرطة أجا بمحافظة الدقهلية بشمال 

القاهرة، وهذه ثاني حادثة تحصل 
في يومين.

◄ تلّقت بلدة النشابّية الخاضعة 
لحصار الجيش السوري مساعدات 

أممية هي األولى منذ 5 سنوات.

باختصار

أخبار
{الســـودان حريـــص على تعزيز التعايش بيـــن كافة األديان وكفالة الحريـــة الدينية، بما يحقق 

األمان واالستقرار الديني}.

عمر البشير
الرئيس السوداني

{رئيس الحكومة يجب أن يتلقى التهاني على المواقف الهامة التي عبر عنها وعلى مدى الحكمة 

التي تحلى بها في زيارته إلى واشنطن، ويجب على حزب الله أن يشكره على مواقفه}.

عمار حوري
قيادي في تيار املستقبل اللبناني

محمد صبرا:

وصول قوات النظام إلى 

الضفة الشرقية تطور 

خطير جدا

} اخلرطوم - تنتظـــر اخلرطوم بفارغ الصبر 
موعـــد رفع العقوبات األميركيـــة عنها، والذي 
حـــددت إدارة الرئيس دونالـــد ترامب تاريخا 
جديدا له وهو الثاني عشر من أكتوبر املقبل.

هذا االنتظار مسكون بالكثير من الهواجس 
مـــن أن يكون قـــرار اإلدارة األميركية ســـلبيا، 
األمر الذي سيشـــكل ضربة قاســـية لالقتصاد 
الســـوداني على وجه اخلصـــوص، وأكثر ما 
يقلـــق نظام الرئيـــس عمر البشـــير هو تدخل 
بعض األطراف التـــي وصفها وزير اخلارجية 

السوداني إبراهيم غندور بـ“الشياطني“.
وقال الوزير الســـوداني أمـــام مؤمتر عقد 
باخلرطـــوم حتـــت عنـــوان ”نســـاء األحزاب 
والقوى السياسية“ إن االتصاالت مع واشنطن 
توحي بأن العقوبات األميركية على الســـودان 
ســـترفع بحلول أكتوبر، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الفرضية تبقى رهينة عدم تدخل ”الشياطني“.

ومعلوم أن املعارضة السياسية واملسلحة 
الســـودانية لديهـــا حتفظات كبيـــرة على رفع 
العقوبات، قبل أن يلتزم الرئيس عمر البشـــير 
بتنفيذ إصالحـــات تؤمن االنتقال الدميقراطي 

في هذا البلد.
وكانـــت املعارضـــة قـــد تلقت فـــي يوليو 
املاضي خبـــر تأجيل الرئيـــس دونالد ترامب 
قرار رفع العقوبات بترحاب الفت، مشددة على 
ضرورة إبقاء األمر كورقة ضغط إلجبار النظام 
علـــى تغيير نهجـــه وتقدمي تنـــازالت إلجناح 

عملية السالم.

االعتراضات على قرار رفع العقوبات دون 
حل القضايا اخلالفية في الســـودان، وحتقيق 
االستقرار في أقاليمه املشتعلة (دارفور والنيل 
األزرق وجنـــوب كردفان)، ليس فقط من جانب 
املعارضـــة الســـودانية بل أيضـــا لدى بعض 

دوائر صنع القرار في الواليات املتحدة.
وأوضح غندور ”هناك مجموعات أميركية 
كبيـــرة كانت تؤيد فـــرض العقوبـــات، مقابل 

مجموعات أخـــرى صغيرة تطالـــب برفعها“. 
وأضاف ”لكـــن املوازين انقلبـــت حاليا داخل 
الواليات املتحدة“، مشـــيرا إلى أن مجموعات 
الضغط ضعفت وأصبح الصوت األعلى ينادي 

برفع العقوبات.
ولفت إلى وجـــود ”بعض القلة“ بالواليات 
املتحـــدة، يســـعون لإلبقـــاء علـــى العقوبات، 
وأعطـــى عـــن ذلك مثـــال لثالثـــة صحافيني لم 

يكشف عن أسمائهم، قال إنهم ”قدموا دفوعات 
يـــوم 29 يونيـــو للواليـــات املتحـــدة من أجل 
إبقاء العقوبات ألن الســـودان غير آمن وهناك 
اختطـــاف واضطهاد لطالب دارفـــور بجامعة 
بخـــت الرضـــا“، واعتبـــر الوزير هـــؤالء ”قلة 

معزولني“.
ونفى وجود ملفات ســـرية تتفاوض عليها 
احلكومـــة الســـودانية مـــع اإلدارة األميركية، 
وقـــال في هـــذا الشـــأن ”العقوبـــات مرفوعة، 
ورأس شـــعبنا مرفوع، وليســـت هناك أجندة 
سرية تفاوضنا فيها مع اإلدارة األميركية وكل 

ملفات التفاوض متاحة للجميع“.
وكانت واشنطن قد حددت خمسة مسارات 
لرفـــع العقوبات مـــن بينها تعـــاون اخلرطوم 
معها في مكافحة اإلرهاب، واملساهمة في حل 
أزمة جنوب الســـودان، والسماح للمساعدات 
اإلنســـانية بالوصول إلى مناطـــق النزاع في 

دارفور وجنوب كردفان والنيل األزرق.
ولفـــت غندور إلى أن ”احلوار مع الواليات 
املتحدة أصبح منذ العام 2015 حوار مؤسسات 
كاملـــة، بعد أن كان حوار مؤسســـة ملؤسســـة 
..اآلن أصبح حوار حكومة الســـودان مجتمعة 

بكل مؤسساتها“.
ويرى مراقبـــون أنه ال ميكن التفاؤل كثيرا 
بإمكانية رفع العقوبات األميركية في أكتوبر، 
خاصـــة وأن ملف حقوق اإلنســـان واحلريات 
وهو الســـبب في تأجيلها املرة األولى ال يزال 

مثار جدل في السودان.

الخرطوم تخشى من تأثيرات {الشياطني} على قرار رفع العقوبات

التركيز في هذه الفترة مطلوب



} بغــداد - رصـــدت مصـــادر عراقيـــة حراكا 
وصفته بـ“غير االعتيادي“ داخل حزب الدعوة 
اإلسالمية الحاكم في العراق وربطته بمساعي 
عـــدد من المقّربيـــن من رئيس الـــوزراء حيدر 
العبادي لالنشـــقاق وتأسيس تيار مستقّل عن 
الحزب الذي يقـــوده رئيس الوزراء الســـابق 
نـــوري المالكـــي، في مقابـــل مســـاع مضاّدة 
ووســـاطات إلقناع هؤالء بالعـــدول عن الفكرة 
واإلبقـــاء على وحـــدة الحزب ولو شـــكليا، أو 
تأجيـــل االنشـــقاق إلى مـــا بعـــد االنتخابات 

النيابية المقبلة.
غيـــر أّن ذات المصـــادر لفتت إلى غموض 
موقف العبادي من قضّية االنشـــقاق، وترّدده 
المحتمـــل إزاءها لرغبته في عدم التشـــويش 
وصـــرف األنظـــار فـــي الوقـــت الحالـــي عن 
استكمال الحرب ضّد تنظيم داعش، واستعادة 
ما بقـــي من مناطق بيـــد التنظيم في شـــمال 

البالد وغربها.
وأّكـــدت فـــي المقابـــل أّن انشـــقاق حزب 
الدعـــوة أصبـــح أمرا شـــبه مؤّكـــد وإن تأّجل 

لبعض الوقت.

وكشـــف االنقســـام الـــذي طـــال المجلس 
األعلى اإلسالمي، أحد أكبر األحزاب الشيعية 
في العـــراق مؤّخرا، بانشـــقاق زعيمـــه عّمار 
الحكيـــم وتأسيســـه حركة جديدة تحت اســـم 
تيـــار الحكمـــة، عمق الخالفـــات التي تعصف 
باألحـــزاب الدينيـــة الحاكمة فـــي العراق منذ 
ســـنة 2003 من الداخل بســـبب صراعات بين 
قادتهـــا ورموزها على قيادة المرحلة العراقية 
الجديـــدة في فترة ما بعـــد الحرب على تنظيم 
داعش، وتبـــادل لالتهامات بالمســـؤولية عن 

الفشل الذريع في قيادة المرحلة السابقة.

ويبدو العراق خالل الفترة الحالية مقبال 
على مرحلــــة انتقالية، هي مرحلة الخروج من 
الحرب على تنظيم داعش والتي ساهمت رغم 
ما خّلفته من خسائر كبيرة ومن دمار هائل في 
تعريــــة الكثير من الحقائق وأكثرها وضوحا؛ 
اســــتحالة مواصلة حكم البلــــد وقيادته بذات 
السياســــة التي أوصلته إلــــى حاّفة االنهيار، 
وبــــذات الشــــعارات الدينية وحتــــى الطائفية 
التــــي لم تعــــد تعني شــــيئا للجيــــل العراقي 

الصاعد.
وال تبدو العالقة بإيران بعيدة عن عاصفة 
االنقســــامات التي تجتاح األحزاب الشــــيعية 
العراقيــــة، فــــي ظّل ظهــــور أصــــوات مطالبة 
بإعــــادة تقييم تلك العالقة فــــي ضوء النتائج 
التي ترّتبت عنهــــا، والتخفيف منها بالتحّول 
من التبعيــــة الكاملــــة لطهران ورهــــن القرار 
العراقي لها، إلى نوع من الشــــراكة والتوازن 

في عالقة البلد بجميع بلدان محيطه.
ويعتبر متابعون للشأن العراقي أّن سريان 
حّمى االنقاســــامات داخل األحزاب الشــــيعية 
العراقيــــة، يمّثل بحّد ذاته دليــــال على وجود 
حركــــة انتفاض داخل تلك األحــــزاب للخروج 
مــــن الجّبة اإليرانية التــــي ضمنت خالل الـ14 
سنة الماضية حّدا أدنى من الوحدة الداخلية 
لتلك األحزاب، مع الســــماح من حين إلى آخر 
بحــــدوث انشــــقاقات محــــدودة داخلهــــا لكْن 

مسيطر عليها إلى أبعد حّد.
وتؤّكــــد ذات المصادر أّن قناعة ترّســــخت 
لدى المحســــوبين على شــــّق حيــــدر العبادي 
داخــــل حزب الدعــــوة باســــتحالة اســــتمرار 
االرتبــــاط بنــــوري المالكي تنظيميــــا بعد أن 
تحّول في نظر الغالبية العظمى من العراقيين، 
بمن في ذلك جمهور الحزب ذاته، إلى مسؤول 
عن استشراء الفساد وعن حالة شبه اإلفالس 
المالــــي التــــي آل إليهــــا العــــراق، فضال عن 
مســــؤوليته المباشــــرة عــــن انهيــــار القوات 
المسّلحة ما أتاح لتنظيم داعش احتالل أكثر 

من ثلث مساحة العراق سنة 2014.
ويريــــد الداعون إلى االنشــــقاق عن حزب 
الدعوة اســــتثمار صورة حيدر العبادي خالل 

االنتخابــــات القادمة كقائد للنصر على تنظيم 
داعش في مقابل صورة المالكي كمسؤول عن 

الهزيمة أمام التنظيم.
ومــــن الســــيناريوهات المطروحة من قبل 
الداعين لالنشقاق عن حزب المالكي -توّضح 
المصادر ذاتها- الدخول في تحالف انتخابي 
مع التيــــار الصدري بزعامة مقتــــدى الصدر، 
والتيار الجديد لعّمــــار الحكيم، تيار الحكمة، 
نظــــرا لتقارب الــــرؤى معهما بشــــأن ضرورة 
المراجعــــة واإلصالح، وأيضا المصالحة بين 
مكّونات المجتمع العراقي العرقية والطائفية، 

إضافة إلى مصالحة العراق بمحيطه العربي 
وإحداث التوازن في عالقاته اإلقليمية.

لكّن ســــببا براغماتيا آخر قــــد يدفع بهذا 
الســــيناريو، ويتمّثــــل فــــي اســــتثمار مقدار 
الجماهيريــــة التي اســــتطاع مقتــــدى الصدر 
أن يجمعهــــا بعرض نفســــه خالل الســــنوات 
الماضية كمعارض شــــرس للمالكــــي وداعية 
لإلصــــالح، وبقيادتــــه حــــراكا احتجاجيا في 
الشــــارع ألجل الدفع باإلصالحات، فضال عن 
أن عمار الحكيم نجح إلى حّد ما في اســــتمالة 
األوســــاط الشــــبابية العراقية بعرض نفســــه 

كمجــــّدد ومعتدل ومســــاير للعصر، في مقابل 
تشّدد الحرس القديم داخل المجلس الذي كان 

يرأسه.
وغير بعيد عن قضية االنتخابات، تناقلت 
مواقــــع إلكترونيــــة عراقيــــة، االثنيــــن، قــــول 
إسكندر وتوت القيادي بائتالف دولة القانون 
الذي يقوده نــــوري المالكي والمؤّلف من عّدة 
أحــــزاب أكبرهــــا حــــزب الدعــــوة، إّن المالكي 
والعبادي، وهادي العامري زعيم منظمة بدر، 
ســــيخوضون االنتخابــــات القادمة تحت راية 

كتل سياسية جديدة.

عدوى االنقسامات تسري داخل األحزاب الشيعية العراقية
[ حزب الدعوة على خطى المجلس األعلى  [ مالمح تحالفات سياسية جديدة استعدادا لالنتخابات القادمة
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أخبار

”اجلّبة“ اإليرانية التي ضمنت إلى حّد اآلن حّدا أدنى من وحدة األحزاب الشيعية العراقية، 
قد ال تكون في الفترة القادمة قادرة على لعب نفس الدور، في ظل ظهور متّردات داخل تلك 
األحزاب ودعوات ملراجعة العالقة مع طهران واحلّد من التبعية لها في ظل تقييم ما ترّتب 

عنها من نتائج سلبية.

«السؤال الذي ال بد أن تسأله قطر لنفسها قبل أن تدخل في تعهد جديد هو: هل هي مستعدة 
لاللتزام بتعهد آخر أم ستستمر بنفس نهجها السابق بتوقيع التعهدات ونقضها}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية اإلماراتي

«القضاء على اإلرهاب يحتاج فترة ليســـت بالقصيرة ويســـتدعي تغيير البيئة الحاضنة للتطرف 
التي تقوم على الطائفية السياسية والتهميش واإلقصاء}.

إياد عالوي
نائب الرئيس العراقي

فراق حتمي وإن تأجل

} يمنيون تجمعوا االثنين بأعداد غفيرة في ســـاحة بالعاصمة صنعاء ليشـــهدوا اإلعدام العلني رميا بالرصاص لرجل أدين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ 
للمشاركة والتعقيبمن العمر ثالثة أعوام.

news@alarab.co.uk

◄ تبّنى تنظيم داعش هجوما على 
سفارة العراق في العاصمة األفغانية 
كابول جرى االثنين ولم يسفر سوى 

عن مقتل المهاجمين األربعة الذين فّجر 
أحدهم نفسه أمام بوابة السفارة، فيما 
اقتحم آخرون مقّر السفارة واشتبكوا 
بالرصاص لساعات مع قوات أفغانية 
خاّصة تمّكنت في األخير من القضاء 

عليهم.

◄ رفضت محكمة بريطانية النظر في 
دعوى تقّدم بها رئيس أركان الجيش 
العراقي السابق عبدالواحد شنان آل 
رباط ضد رئيس الوزراء البريطاني 

األسبق توني بلير لمشاركته بشكل غير 
قانوني في غزو العراق واحتالله.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
عن مقتل رجل أمن وإصابة 6 آخرين 

في هجوم إرهابي بمقذوف متفجر في 
حي المسورة بمحافظة القطيف شرقي 

المملكة.

◄ وصل إلى الكويت، االثنين، الوزير 
المسؤول عن الشؤون الخارجية 

بسلطنة عمان يوسف بن علوي في 
زيارة لم يعلن عنها مسبقا، وربطتها 
مصادر سياسية بمساعي الوساطة 

التي تقودها الكويت بين قطر والدول 
األربع المقاطعة لها بسبب دعمها 

لإلرهاب.

◄ قالت وزارة الدفاع العراقية إن 20 
عنصرا من تنظيم داعش قتلوا خالل 

غارة جوية شنها الطيران العراقي 
االثنين على منطقة تل صفوك قرب 

الحدود مع سوريا.

◄ قالت منظمة األمم المتحدة للطفولة 
يونيسف، االثنين، إن مدارس تتسع 
لـ4.5 مليون طفل يمني لن تستأنف 

العمل في العام الدراسي القادم بسبب 
عدم دفع رواتب المعلمين.

باختصار

} أبوظبــي - احتضنـــت العاصمـــة اإلماراتية 
أبوظبـــي، االثنيـــن، اجتماعا عاجـــال لمجلس 
حكماء المســـلمين برئاسة شـــيخ األزهر أحمد 
الطيب خّصص لمناقشـــة انتهـــاكات االحتالل 

اإلسرائيلي لحرمة المسجد األقصى.
وصدرت عن االجتماع دعوة إلى عدم إقحام 
قضيـــة القدس ضمن موســـم الحج للنأي بهذه 
المناســـبة الدينية الكبرى عن التسييس، وذلك 
في ظّل صدور دعوات إقليمية تسعى الستغالل 
أحداث القدس األخيـــرة للدعوة إلى االحتجاج 
والتظاهـــر فـــي البقـــاع المقّدســـة.  وأوضـــح 
المجلس في بيان له ما تحمله تلك الدعوات في 

طياتها من أغراض سياسية وطائفية.

وجـــاء فـــي البيـــان أن مجلـــس حكمـــاء 
المســـلمين إذ يؤكد أن ما يحدث من انتهاكات 
إسرائلية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته 
هـــو إرهاب حقيقـــي تجّرمـــه كافـــة القوانين 
واألعراف والمواثيق الدوليـــة، فإنه يحذر من 
أن استمرار هذا اإلرهاب يقّوض فرص السالم 
ويشـــعل فتيـــل حرب دينيـــة قد تقضـــي على 

المنطقة بأسرها.
كما ورد في البيان ذاته أّن مجلس الحكماء 
إذ يدعو األمة العربية واإلســـالمية إلى توحيد 
الجهـــود لنصـــرة القدس والمســـجد األقصى 
المبـــارك فإنه في الوقت ذاته يحذر من دعوات 
إقليمية تســـعى إلى اســـتغالل أحداث القدس 

للدعوة إلى االحتجاج والتظاهر خالل موســـم 
الحج، مشـــددا على أن هذه الدعوات تحمل في 
طياتها أهدافا طائفية مغرضة إلفســـاد موسم 
الحـــج موضحـــا أن نصـــرة األقصى ليســـت 
بالتظاهـــر أو االحتجـــاج خالل موســـم الحج 
ولكـــن بدعم صمود الشـــعب الفلســـطيني في 

مواجهة اإلرهاب الصهيوني.
وكان علي راشد النعيمي أمين عام مجلس 
حكماء المســـلمين قد عقد  إثر اجتماع االثنين 
مؤتمـــرا صحافيـــا أكـــد خالله أهميـــة مؤتمر 

األزهر العالمي لنصرة القدس.
وأشـــار إلـــى أن قضية المســـجد األقصى 
ال تتعلق بمؤسســـة أو هيئـــة واحدة بل يجب 

على جميع المؤسسات ذات العالقة أن تجتمع 
التخـــاذ المواقف الالزمة. وأكد أن الحج عبادة 
يجتمع فيها المســـلمون من شتى بقاع األرض 
ألداء الفريضة مشيرا إلى أن البعض -لألسف 
الشـــديد- يســـعى إلى تســـييس هذه العبادة 

وتوظيفها وفق أجندات محددة.
وأوضـــح أن هنـــاك بعض الدعـــوات التي 
صدرت خالل األيام الماضية الســـتغالل موسم 
الحـــج للقيام بمظاهـــرات واحتجاجات بحجة 
نصرة القدس مؤكدا أن موســـم الحج للعبادة 
فقـــط ويجـــب أن يتجرد فيـــه المســـلم من كل 
المواقف واآلراء التي تخرجه عن ســـياق أداء 

المناسك.

تكريم سعودي 
للقوات املصرية

} القاهــرة - أمـــر العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بـــن عبدالعزيز باســـتضافة ألف حاج 
من أســـر الضحايا من أفراد الجيش والشرطة 
المصريين ألداء مناســـكهم على نفقة المملكة، 
وذلـــك فـــي حركـــة تضامنيـــة مـــع مصـــر في 
مواجهتهـــا ضـــد الجماعـــات اإلرهابيـــة التي 
صّعدت خالل الســـنوات الماضية من نشاطها 

على األراضي المصرية.
وجاء اإلعالن عن هـــذه الحركة التضامنية 
في بيان للسفارة السعودية لدى القاهرة صدر 
االثنيـــن. وقال المنـــدوب الدائـــم للمملكة لدى 
جامعـــة الدول العربية وســـفيرها لدى القاهرة 
أحمد قطان إّن الملك ســـلمان ”أمر باستضافة 
ألف من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة 

المصرية ألداء فريضة الحج هذا العام“.
وأوضـــح قطان أن هذه األمـــر الملكي يأتي 
”تكريمـــا وتقديـــرا منه ألســـر الشـــهداء الذين 
ضحوا بأرواحهم في سبيل الدفاع عن وطنهم“، 

وفق البيان ذاته.
وكان الســـفير قد ذكر فـــي تصريحات أدلى 
بها في وقت سابق إلحدى الفضائيات المصرية  
أنه ”ســـتتم اســـتضافة ألف من أســـر الشهداء 
الفلســـطينيين“، موزعين بالتساوي بين قطاع 
غزة والضفة الغربية، مشـــيرا إلى أن هذا األمر 
معمول به منذ سنوات ولكن هذه السنة أضاف 
الملك سلمان بن عبدالعزيز ألفا من أسر شهداء 

القوات المسلحة والشرطة المصرية.

التخلص من صورة املالكي السلبية 
في أعني طيف واسع من العراقيني 
{قائد}  واستثمار صورة العبادي كـ

للنصر على تنظيم داعش

◄

دعوة من أبوظبي للنأي بالحج عن التسييس بذريعة نصرة القدس



} القاهرة - وصل وفد مكون من 28 شخصية 
مـــن مدينـــة مصراتـــة القاهـــرة بدعـــوة مـــن 
السلطات المصرية. وسيلتقي الوفد بوفد ثان 
عن المنطقة الشـــرقية في إطار جلسات تهدف 

إلى عقد مصالحة بين المنطقتين.
وقـــال عضـــو مجلـــس النواب عـــن مدينة 
مصراتة محمد الرعيض، إن لقاء القاهرة بين 
شخصيات من بنغازي ومصراتة يبدأ االثنين 
ويســـتمر ثالثة أيام، بحضور الفريق محمود 
حجـــازي رئيـــس اللجنـــة المصريـــة المكلفة 
بالملف الليبي، مشيرا إلى أن المبادرة جاءت 

بناء على دعوة من الحكومة المصرية.
ويتكـــون وفـــد مدينـــة مصراتـــة مـــن 28 
شـــخصية عبارة عن خليط من نواب مصراتة 
(مجلس النـــواب ومجلس الدولـــة ) وأعضاء 
عن المجلس البلدي للمدينة ومن السياسيين 

واألعيان.
ولـــم تصدر أي معلومات حول وصول وفد 
المنطقة الشـــرقية من عدمه، لكن وسائل إعالم 
محلية قالت إن الوفد مشـــكل من أعيان قبائل 
المنطقة الشـــرقية على غرار قبيلتي المغاربة 

والعواقير وشخصيات سياسية واجتماعية.
وهذا ثالث اجتماع تشارك فيه مصراتة في 

القاهرة. 

وكانـــت مصـــر اســـتضافت فـــي الفتـــرة 
الماضيـــة وفـــدا سياســـيا عـــن المدينة ضم 
عددا مـــن أعضاء مجلس النـــواب المقاطعين 
للجلســـات وأعضاء المجلـــس األعلى للدولة، 
كمـــا اســـتضافت قبل نحـــو أســـبوعين لقاء 
عســـكريا جمع عســـكريين من  مدينة مصراتة 

وآخرين عن القيادة العامة للجيش.
ووصف رئيـــس الوفد العســـكري لمدينة 
مصراتة ســـالم جحا، عقب عودته من القاهرة 
اللقـــاء باإليجابـــي. وأوضح جحـــا أنه تمت 

مناقشـــة سبل توحيد المؤسسة العسكرية في 
أجواء أخوية ســـادها اإلحساس بالمسؤولية 
واآلثـــار  بالنتائـــج  و“وعيـــا  الوطـــن  تجـــاه 
اإليجابيـــة التي تترتب على نجاحنا في اتفاق 

يثمر عنه توحيد المؤسسة العسكرية“.
وقـــال عضـــو المركـــز اإلعالمـــي لعملية 
”البنيـــان المرصـــوص“ أحمـــد الروياتـــي إن 
زيارة الوفد تأتي من أجل اســـتكمال سلســـة 
اللقـــاءات التـــي ترعاها الســـلطات المصرية 
عبر رئيس أركان القوات المســـلحة المصرية 
الفريـــق محمود حجـــازي ووزيـــر الخارجية 

المصري سامح شكري.
وأكد الروياتي أن الوفد سيلتقي وفدا كبيرا 
من أعيان وقيادات المنطقة الشرقية لمحاولة 
إذابة الجليد بين مصراتة والمنطقة الشـــرقية 
عموما ولمحاولة توضيح واســـتيضاح نقاط 

الخالف وسبل تذليلها.
وأوضح أن وفد مدينة مصراتة سيســـتهل 
زيارتـــه بلقـــاء حجـــازي وشـــكري وعـــدد من 
القيادات والساسة المصريين اإلثنين على أن 
يكون لقاؤهم بالوفد الممثل للمنطقة الشرقية 

الثالثاء.
وطفت الصراعـــات الجهوية والقبلية على 
ســـطح األحداث عقب اإلطاحة بنظـــام العقيد 
الراحـــل معمر القذافي. واحتـــدم الصراع في 
مـــا بعد بين بنغـــازي ومصراتة أبرز مدينتين 
ســـاهمتا في إســـقاط نظام القذافـــي. وتتهم 
المنطقـــة الشـــرقية أو ما يســـمى بإقليم برقة 
مدينـــة مصراتة بدعم الجماعات اإلرهابية في 

مدينة بنغازي.
واتهم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة 
حفتـــر في أكثر من مناســـبة مدينـــة مصراتة 
بإرســـال جرافات محّملة بالسالح والمقاتلين 
إلى ما يسّمى بـ“مجلس شورى ثوار بنغازي“، 
في حين ترفض المدينة إلصاق التهمة بكامل 
المدينـــة وتؤكد أن المتطرفيـــن داخل المدينة 

هم من كانوا يدعمون اإلرهابيين.
سياســـية  جهـــود  أي  أن  مصـــر  وتـــدرك 
لحـــل الخالفات بيـــن الجانبين لـــن يكتب لها 
النجـــاح في صورة مـــا لم يتـــم التوصل إلى 
اتفاق مصالحة اجتماعية بين أعيان وشيوخ 
القبائل. ومازالت ســـلطة القبيلـــة وقوانينها 

نافذة في ليبيا. ويحصر مراقبون الخالف في 
ليبيـــا بين مدينتي مصراتـــة وبنغازي. ويرى 
هـــؤالء أن التوصل إلى اتفاق بيـــن الجانبين 
ســـيكون أولـــى الخطـــوات الحقيقيـــة لحـــل 

المعضلة الليبية سياسيا.
وتزامنـــا مـــع انطالق الجهـــود المصرية، 
وصلت قوة عســـكرية تابعـــة للجيش الوطني 

إلى منطقة الخمسين شرق مدينة سرت.
وقالـــت وســـائل إعـــالم محليـــة إن القوة 
العســـكرية تمركـــزت بالكيلومتـــر 50 شـــرق 
المدينـــة، ونصبـــت نقطة تفتيش الســـيارات 
المـــارة بالطريـــق الرئيســـي، وهو ما يفســـر 
حالة االســـتنفار األمني الذي تشهده المدينة 
منـــذ ليلة الســـبت. ونقلت وســـائل إعالم عن 
مصادر محلية أن المدينة تشهد حالة استنفار 

وانتشـــار سيارات مســـلحة بكثرة، منذ مساء 
الســـبت بمداخـــل المدينـــة وحـــي الزعفران 
وجزيـــرة دوران أبوهـــادي، كما نشـــرت قوة 
عســـكرية قوامها 20 ســـيارة مســـلحة بطريق 
النهر المجاور لمشـــروع األبقار شرق المدينة 

تحسبا ألي طارئ.
وتســـيطر على مدينة ســـرت ميليشـــيات 
موالية لحكومة الوفاق تابعة لمدينة مصراتة، 
وهي نفس الميليشـــيات التي حّررت المدينة 

من تنظيم داعش.
ووقعت ســـرت ســـنة 2015 تحت ســـيطرة 
تنظيم داعش قبل أن تقوم ميليشيات مصراتة 
بطرد التنظيم من المدينة بدعم جوي أميركي 
مـــا ألحـــق ضـــررا كبيـــرا بالمدينـــة. ويثير 
التحـــرك الذي تزامن مع بدء جهود المصالحة 

اســـتفهامات كثيـــرة. ويرجـــح مراقبـــون أن 
يكون تقـــدم قوات الجيش تمهيدا النســـحاب 
ميليشـــيات مصراتة من ســـرت، وال يســـتبعد 
هؤالء أن يكون االنسحاب أحد شروط المنطقة 

الشرقية للتصالح مع مصراتة.
ويضـــع حفتر عينه على مدينة ســـرت منذ 
اإلعالن عـــن تحريـــر مدينة بنغـــازي. ويقول 
مراقبون إن السيطرة على سرت ستسهل على 

الجيش مهمة اقتحام طرابلس.
وباتـــت مدينة ســـرت منذ تحريـــر منطقة 
الجفرة نهايـــة مايو الماضي من ميليشـــيات 
”القوة الثالثة“ وما يســـمى بـ“ســـرايا الدفاع 
عن بنغازي“ محاصـــرة من قبل قوات الجيش 
من الشرق والجنوب ومن قبل كتائب بني وليد 

من الغرب.
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◄ تمكنت قوات الجيش الجزائري 
من تحييد ستة إرهابيين، وصفتهم 

بـ“الخطيرين“ االثنين خالل عملية بحث 
وتفتيش بمنطقة صفصافة بمحافظة 

تيبازة الواقعة على بعد 120 كلم غرب 
العاصمة الجزائر.

◄ أنقذت سفينة تابعة للبحرية 
األيرلندية 109 من المهاجرين قبالة 
سواحل ليبيا األحد، بناء على طلب 
من المركز اإليطالي لتنسيق اإلنقاذ 

البحري.

◄ أكد األمين العام المساعد لالتحاد 
العام التونسي للشغل بوعلي المباركي 
عقب لقائه برفقة الوفد النقابي المرافق 

له الرئيس السوري بشار األسد، دعم 
سوريا في معركتها ضد اإلرهاب 
والميليشيات المسلحة ومساندة 

الشعب السوري في دفاعه عن سيادته 
الوطنية واحترام حقه في تقرير 

مصيره.

◄ فّرقت قوات األمن الموريتانية مساء 
األحد مظاهرة كانت المعارضة تعتزم 
القيام بها في أحياء شمال العاصمة، 

حيث تدخلت القوات عند محاولة 
نشطاء المعارضة االنطالق من نقطة 

تجمع للمتظاهرين الذين يرفضون 
استفتاء على تعديالت دستورية.

◄ أكد رئيس حزب تكتل القوى 
الديمقراطية أحمد ولد داداه أن 

موريتانيا اآلن تعيش دكتاتورية من 
أشنع الدكتاتوريات، مجددا رفض حزبه 
المشاركة في االستفتاء على التعديالت 

الدستورية الذي وصفه بالمهزلة.

◄ رّحب رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج 

بإقرار الهيئة التأسيسية لصياغة 
مشروع الدستور مسودة الدستور 

الليبي، داعيا األطراف المعنية إلى 
تهيئة الظروف لالستفتاء الشعبي.

باختصار

مصر تستكمل جهود حل األزمة الليبية بااللتفات للملف االجتماعي
[ القاهرة ترعى مصالحة بين مدينة مصراتة والمنطقة الشرقية  [ الجيش الليبي يتقدم باتجاه مدينة سرت

ترّكز مصر في جهودها حلل األزمة الليبية على التوصل إلى اتفاق بني املنطقة الشــــــرقية 
ومدينة مصراتة، إدراكا منها بأن انتهاء األزمة يبقى رهني إنهاء اخلصام بني اجلانبني.

سرت هدفهم المقبل

«داعش يحاول التذكير بوجوده بعد النجاحات التي حققها الجيش التونســـي وقوات األمن عبر أخبار
استهداف عناصر إسناده وخالياه النائمة».

بلحسن الوسالتي
الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسي

{إرسال قطع بحرية إيطالية إلى المياه الليبية ال يشكل انتهاكا لسيادة ليبيا، واألمر ال يتعلق 
بإرسال ضخم ألساطيل كبيرة وأسراب طائرات حربية}.

باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء اإليطالي

مصر تدرك أن أي جهود سياســـية 
لحـــل الخالفـــات بـــني الجانبـــني لن 
يكتـــب لهـــا النجاح في صـــورة عدم 

التوصل إلى مصالحة اجتماعية

◄

مساهل والجبير يبحثان 
جهود مكافحة اإلرهاب

} الرياض – بحث وزير الخارجية الســـعودي 
عـــادل الجبير مع نظيره الجزائـــري عبدالقادر 
مســـاهل في جدة غربي السعودية، سبل تعزيز 
العالقات الثنائية والجهود المشتركة لمكافحة 
اإلرهـــاب والتطـــرف، إضافة إلـــى موضوعات 

أخرى ذات االهتمام المشترك.
ووصل مســـاهل إلى جدة مســـاء األحد في 
مســـتهل جولة عربية تشـــمل 8 دول لمناقشـــة 
عدة قضايا إقليمية على رأسها أزمتي الخليج 

وليبيا، وفق بيان للخارجية الجزائرية.
وقالت الوزارة في بيانها إن الجولة تشـــمل 
”الســـعودية، مصر، ســـلطنة عمـــان، البحرين، 
قطـــر، الكويت، األردن، والعـــراق“، دون إعطاء 

توضيح مفّصل لترتيب زيارة تلك الدول.
وحســـب البيان يحمل مســـاهل في جولته، 
التـــي لم تحـــدد مدتها، ”رســـالة مـــن الرئيس 
الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لملوك ورؤســـاء 
هذه الـــدول“. كما يناقش ”العالقـــات الثنائية 
وسبل ووســـائل تعزيزها، إضافة إلى المسائل 
اإلقليمية والدولية خصوصا الوضع في العالم 
العربـــي واألزمـــات التـــي تعاني منهـــا ليبيا 

وسوريا واليمن ومنطقة الخليج“.
وذكـــر البيـــان أن الجولة ســـتتناول أيضا 
ملفـــات ”مكافحـــة اإلرهـــاب والتطـــرف وكذلك 

التجربة الجزائرية في القضاء على التطرف“.

} تونــس - أوقـــف األمن التونســـي خمســـة 
عناصر مـــن بينهم امـــرأة بمدينـــة رمادة في 
جنوب البالد لالشـــتباه بصالتهم بتنظيمات 

إرهابية.
اإلرهـــاب  مكافحـــة  وحـــدات  واعتقلـــت 
العناصر الخمسة في حملة مداهمات بالمدينة 
التابعة لمحافظة تطاوين في الجنوب، بحسب 

ما أعلنت إذاعة تطاوين االثنين.
وأفادت اإلذاعة بأنه تـــم خالل المداهمات 
إيقاف سبعة أشخاص تم نقلهم إلى العاصمة 
للتحقيـــق معهم بشـــبهة االنتمـــاء إلى تنظيم 
إرهابي، قبل أن يتم إطالق سراح اثنين منهم، 
واالحتفاظ بخمســـة أشـــخاص بينهم امرأة. 
وأشارت إلى ضبط شـــيفرات لهواتف خلوية 

وسيارات خالل العملية.

وكانـــت مدينة رمادة شـــهدت فـــي فترات 
ســـابقة حاالت اختفاء للعشـــرات من شبابها، 
ليتم الكشـــف الحقا عـــن التحاقهم بتنظيمات 

متشددة في ليبيا.
وكّثفـــت قوات األمن التونســـي مؤخرا من 
عملياتها االســـتباقية التي تســـتهدف خاليا 
نائمة فـــي المناطق القريبة مـــن العاصمة أو 

الجهات الداخلية.
وتعكـــس العمليـــات االســـتباقية جاهزية 
قوات األمن التونســـية وجهودها المتواصلة 
في التصدي للعمليات اإلرهابية، التي تؤكدها 
خاصـــة حمالت االعتقـــال الواســـعة لحاملي 

األفكار المتطرفة.
ويثيـــر تقهقر الوضـــع األمني فـــي ليبيا 
مخاوف الســـلطات في تونـــس من إمكانية أن 

يتســـلل الجهاديون إليها عـــن طريق الحدود.
ويقـــول خبراء أمنيون إنه رغـــم تقهقر تنظيم 
داعـــش في ليبيـــا إال أنه مـــازال يمثل تهديدا 
ليـــس فقط بالنســـبة إلـــى ليبيا، لكـــن أيضا 
بالنســـبة إلى جيرانها وأوروبا، ويرى هؤالء 
أن الفراغ األمني والسياســـي ســـمح للتنظيم 

باالنتشار.
البنيـــان  قـــوات  باســـم  الناطـــق  وكان 
المرصـــوص محمـــد الغصري قال األســـبوع 
الماضـــي إنهم رصدوا تحـــركات لعناصر من 
التنظيـــم جنوب مدينة ســـرت، حيـــث يحاول 
داعش إعادة التمركز واختراق صفوف القوات 

الليبية في الجنوب.
ويتوقع مراقبون هـــروب أعداد كبيرة من 
مقاتلي داعش في العراق وســـوريا إلى ليبيا 

بعد تقهقرهم. وتحّسبا لتسلل الجهاديين عبر 
الحدود الطويلة مع ليبيا عززت تونس حماية 
حدودها. وشـــّيد الجيش التونســـي ســـاترا 
ترابيا يزيد طوله على 200 كيلومتر إضافة إلى 
حفر خندق مائي شمل جزءا كامال من الحدود. 
فيمـــا تقـــوم القـــوات البريطانيـــة واأللمانية 
بتدريب القوات التونسية في حماية الحدود.

األمن التونسي يوقف متشددين على الحدود مع ليبيا
تنظيـــم داعـــش فـــي ليبيـــا مـــازال 
يمثل تهديدا ليس فقط بالنســـبة 
إلى ليبيـــا، لكن أيضا بالنســـبة إلى 

جيرانها وأوروبا

◄
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أخبار
{تحـــت إدارة الرئيس دونالد ترامب، ترفض الواليات المتحدة األميركية أي محاولة الســـتخدام 

القوة والتهديدات والترهيب أو النفوذ في دول البلطيق أو ضد أي من حلفائنا}.

مايك بنس
نائب الرئيس األميركي

{ال نأبـــه بمـــا يقوله الرئيس األميركي دونالد ترامب. ما يهمنا هو ما يقوله شـــعب فنزويال، كفى 

تخريبا للجمعية الوطنية، يجب إرساء النظام}.

نيكوالس مادورو
الرئيس الفنزويلي
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باختصار

◄ أصدرت أعلى محكمة إدارية في 
فرنسا حكما االثنين، يلزم حكومة 

الرئيس إيمانويل ماكرون بضرورة 
توفير مياه الشرب لمئات المهاجرين 
الذين يقيمون في أوضاع متردية في 
كاليه المدينة الساحلية شمال البالد.

◄ أكد متحدث باسم رئيسة الوزراء 
البريطانية تيريزا ماي االثنين، أن 
حرية انتقال األفراد بين بريطانيا 

واالتحاد األوروبي ستنتهي في مارس 
عام 2019 عندما تنفصل بريطانيا عن 

االتحاد.

◄ هّددت شخصيات بارزة في منطقة 
دلتا النيجر المضطربة الغنية بالنفط 
في نيجيريا االثنين، باالنسحاب من 

محادثات سالم مع الحكومة إذا لم 
يتم الوفاء بمطالبها في إيجاد حلول 

لتنمية منطقتهم بحلول نوفمبر 
المقبل.

◄ أفاد مسؤولون االثنين عن مقتل 
21 شخصا في الهند نتيجة الصواعق 

المرافقة لعواصف موسم المطر في 
الهند، حيث تسببت اإلمطار الغزيرة 

بمصرع حوالي 700 شخص منذ 
يونيو الماضي.

◄ أدى كبير موظفي البيت األبيض 
الجديد جون كيلي القسم االثنين 

بحضور الرئيس دونالد ترامب الذي 
عّينه ضمن تعديالت في فريقه مؤكدا 

”عدم وجود فوضى“ في فريقه.

◄ حّثت الصين االثنين، الواليات 
المتحدة على عدم الربط بين الملف 

الكوري الشمالي والمحادثات 
التجارية الجارية بين البلدين، ردا 

على اتهام الرئيس األميركي دونالد 
ترامب لبكين بـ“عدم التحرك“ وسعيه 
إلى زيادة الضغوط على بيونغ يانغ 

بعد تجربتها الصاروخية األخيرة.

انتخابات فنزويال تعمق الهوة بين المواالة والمعارضة

تبدد آمال ترميم العالقات بين الكرملين والبيت األبيض

} موســكو - تصاعدت المواجهة بين روسيا 
والواليـــات المتحـــدة، االثنيـــن، بعـــد تبـــادل 
عقوبـــات جديدة بـــدت بمثابة ضربة شـــديدة 
آلمـــال التقارب التـــي أثارها انتخـــاب دونالد 

ترامب رئيسا.
وال يترك إعالن الرئيس الروســـي فالديمير 
بوتين األحد، وجوب مغادرة 755 دبلوماســـيا 
أميركيـــا األراضي الروســـية، فـــي إجراء غير 

مسبوق، أي مجال للشك.
ويبـــدو أن الخطوة الروســـية تأتي تذكيرا 
من الرئيس بوتيـــن لنظيره األميركي بامتالكه 
ألوراق قوية تمّكنه من هوامش مناورة واسعة 
في المواجهة المحتدمة بين البلدين منذ عقود.
وعـــّول الكرملين إبان صعـــود نجم ترامب 
في االنتخابـــات التمهيدية للحزب الجمهوري 
ومـــا رافقها من تصريحات تعّبر عن رغبته في 
إحداث تقارب مع موسكو على قطب العقارات 
لبدء حملة تطبيع شـــاملة من شـــأنها أن ترمم 

العالقات الثنائية.
وبعد ســـتة أشـــهر من تنصيب الملياردير 
األميركـــي رئيســـا، لـــم تتبـــدد آمال تحّســـن 
العالقـــات بين البلدين فحســـب، بـــل تجّددت 
أجواء المواجهة في الحـــرب الباردة الجديدة 

بين موسكو وواشنطن.
وصّرح المتحدث باســـم الكرملين ديمتري 
بيســـكوف االثنيـــن، ”نتمنـــى تطـــورا متينـــا 
لعالقاتنا ونلحظ بأسف إننا في الوقت الراهن 

بعيدون عن هذا الهدف المثالي“.
وأضـــاف إن ”الخـــروج مـــن هـــذا الوضع 
يتطلب إرادة لتطبيـــع العالقات واإلحجام عن 
محـــاوالت فرض األمـــور بالعقوبـــات. رغم كل 
شـــيء شدد الرئيس (بوتين) على حرصنا على 
مواصلة التعاون أينما تتطلب مصالحنا ذلك“. 
وازداد تدهـــور العالقات األميركية الروســـية، 

المتوتـــرة بســـبب النزاعـــات فـــي أوكرانيـــا 
وســـوريا، بعـــد اتهامـــات بتدخل روســـيا في 
االنتخابـــات الرئاســـية التي أوصلـــت ترامب 
إلى البيت األبيض وفتحت واشـــنطن تحقيقا 

بشأنها.
وبعد تصويتين بإجماع شبه تام األسبوع 
الفائـــت فـــي مجلســـي الكونغـــرس األميركي 
ُأقرت عقوبات اقتصادية جديدة على موســـكو، 
ردت عليها روســـيا بفرض تقليص كبير لعدد 
العاملين في البعثات الدبلوماســـية األميركية 
على أراضيها مـــن دبلوماســـيين أو موظفين 

فنيين.
وأعلن بوتين، مساء األحد، عبر التلفزيون 
هذا القرار الذي يســـري في األول من سبتمبر، 
ويلزم األميركيين تخفيض عـــدد العاملين في 
الســـفارة والقنصليات إلـــى ثلثه تقريبا أي ما 
يوازي 455 موظفا، في شـــكل متســـاو مع عدد 
موظفي الممثليات الدبلوماســـية الروسية في 

الواليات المتحدة.
ويتعلق هذا اإلجراء غير المسبوق بمجمل 
الموظفين، ويشـــمل بالتالي الموظفين الروس 

في الممثليات األميركية.
ورد نائـــب الرئيـــس األميركـــي مايك بنس 
علـــى التحـــرك الروســـي األخيـــر بقوله خالل 
زيارته التي انتهـــت االثنين إلى دول البلطيق 
”نأمل بأيام أفضل وعالقات أفضل مع روســـيا 
ولكن التحرك الدبلوماســـي األخير الذي قامت 
به موســـكو لن يعيق التزام الواليات المتحدة 
بأمننـــا وأمـــن حلفائنـــا وأمن الـــدول المحبة 

للحرية حول العالم“.
وتزامنـــت جولة بنـــس فـــي دول البلطيق 
(إســـتونيا والتفيـــا وليتوانيـــا) مـــع اإلجراء 
الروسي في خطوة رأى فيه محللون إنها تهدف 
إلى طمأنة تلك الدول المحاذية لروسيا والتي 
تأمل بتعزيز الوجود العسكري األميركي على 

أراضيها.
وتخشـــى دول البلطيق وبولندا، وجميعها 
محاذية لروســـيا، هجوما روســـيا محتمال في 
وقت يقوم الحلف األطلســـي بنشر أربع كتائب 
متعددة الجنسية في هذه الدول بشرق أوروبا. 

ومن جهتها، تتهم روســـيا الحلف بأنه يسعى 
إلى تطويقها.

وعّجلـــت العقوبـــات االقتصادية األميركية 
وعـــدم وجـــود أي مؤشـــرات قوية مـــن البيت 
األبيـــض علـــى اســـتعداد أميركـــي لتطبيـــع 
العالقات مع موســـكو بنفاذ صبـــر الكرملين، 
وقال بوتين في مقابلة نشرت مقاطع منها قناة 
”روســـيا 24“ العامة ”انتظرنـــا مطوال على أمل 
أن يتغّير الوضع نحـــو األفضل (…) لكن يبدو 
أنـــه حتى لو أن الوضع ســـيتغير، فلن يحصل 

ذلك في وقت قريب“.
وسادت هذه األجواء موسكو االثنين، حيث 
لم تتوقع الصحف والخبراء أي مصالحة رغم 
وعود ترامب بالعمل على التقارب مع روســـيا، 
بل عودة التدهور الذي شـــهدته رئاســـة سلفه 

باراك أوباما.

وأوضـــح نيكـــوالي بتروف من المدرســـة 
العليـــا لالقتصاد في موســـكو أن ”اإلجراءات 
التي اتخذتها روسيا تعكس توسيعا وتعزيزا 

للمواجهة مع الواليات المتحدة“.
وأضـــاف المحلل السياســـي إن ”روســـيا 
ال تملـــك قدرا كبيـــرا من المـــوارد االقتصادية 
والعســـكرية للرد بعقوبات، لكن روسيا قادرة 
على إلحـــاق الضرر بالواليـــات المتحدة على 
مستوى السياسة الدولية“، مشيرا إلى احتمال 

وقوع ”هجمات معلوماتية جديدة“.
فيكتـــور  السياســـي  المحلـــل  واعتبـــر 
أوليفيتـــش في صحيفـــة إيزفســـتيا الموالية 
للكرمليـــن إن عقوبـــات الكونغـــرس األميركي 

”بددت آمال موسكو بتطبيع سريع“.
من جهتهـــا أوردت صحيفة فيدوموســـتي 
الليبراليـــة إن ”آمـــال تحســـن العالقـــات بين 

روســـيا والواليـــات المتحدة انهـــارت حتما“ 
متحدثة عن ”مستوى جديد في حرب العقوبات 
(…) يهدد بإلحاق خسائر بروسيا اكبر من تلك 

التي ستطاول الواليات المتحدة“.
ويبدو أن المستثمرين قلقون من هذا الرأي 
نظرا إلى تراجع أســـواق المال الروسية، بعد 
تحســـن عقب انتخاب ترامب. وقد سجل سعر 
الروبل تراجعا وكذلك مؤشـــر موســـكو ار تي 

اس الذي خسر أكثر من 1 بالمئة.
وأوضـــح الخبير االقتصـــادي كريس ويفر 
مؤسس شـــركة ماكرو ادفايزوري االستشارية 
ان ”العقوبات األخيرة ســـتعزز رسالة مفادها 
للمستثمرين  أن روســـيا تمثل مجازفة كبيرة“ 
داعـــي  ال  أنـــه  كثيـــرة  شـــركات  و“ســـتعتبر 
للمخاطرة وستنتظر لرصد تطور األوضاع في 

السنوات المقبلة“.

[ موسكو تقدم على طرد مئات الدبلوماسيين األميركيين  [ الخطوة الروسية تذكير بامتالك بوتين لهوامش مناورة
قلصت اإلجراءات الروســــــية واألميركية األخيرة من آمــــــال تطبيع العالقات املتهدورة بني 
البلدين بسبب التضارب الكبير في املصالح لدى القوتني، ويعتبر إقدام موسكو على طرد 
مئات الدبلوماسيني األميركيني مبثابة إعالن عن نفاد صبر الكرملني من عدم قيام ترامب 

بأي حترك من شأنه رفع مستوى الثقة بني اجلانبني.

ال أمل في األفق

} برلني  - اســـتغرب مراقبون في ألمانيا بطء 
الســـلطات األمنية األلمانية فـــي تحديد طبيعة 
االعتـــداء الذي جرى في أحـــد متاجر هامبورغ 
وتعـــدد  الماضـــي،  الجمعـــة  البـــالد،  شـــمال 
الروايـــات حـــول حادثـــة يفترض أنهـــا فردية 

وتمت السيطرة عليها بسرعة.
وتســـلمت النيابـــة العامـــة الفدراليـــة في 
ألمانيا، االثنين، التحقيق في هجوم بواســـطة 
ســـكين في ســـوبرماركت فـــي هامبـــورغ بعد 
التوصـــل إلـــى أن المهاجم لديـــه دافع ”تطرف 

إسالمي“ على األرجح.
وفي غضـــون ذلك فتح رجـــل عراقي كردي 
يحمل رشـــاش ”إم 16“ النـــار داخل ملهى ليلي 
يعج بالرواد في جنـــوب ألمانيا نتيجة خالف 
شـــخصي، ما أدى إلـــى مقتل حـــارس الملهى 
وإصابة أربعة أشـــخاص بجروح قبل أن تقتله 
الشـــرطة، بحســـب الســـلطات التي استبعدت 

وجود دافع إرهابي.
وأوضحـــت الشـــرطة أن المهاجم ”أصيب 
بجروح بالغة في تبادل إطالق نار مع شرطيين 
حين هّم بمغادرة الملهى قبل أن يتوفى متأثرا 

بجروحه في المستشفى“. 
وصرح ممثل النيابـــة يوهانز-جورج روث 
أنه ”ال يوجد ما يشـــير إلى أن المسلح إسالمي 

أو أن له خلفية إرهابية“.
وأضـــاف ”كل شـــيء يشـــير إلـــى خـــالف 
شـــخصي تفاقم بهذه الطريقة الفظيعة“. وأفاد 
بيـــان للنيابة العامـــة الفدرالية بشـــأن حادث 

متاجـــر هامبورغ أنـــه ”يبدو أن هنـــاك خلفية 
تطرف إسالمي في الحادث، وتؤكد التحقيقات 

الجارية أن المتهم كان متطرفا“.
وذكـــرت أوســـاط متخصصة في الشـــؤون 
األمنية وفي شـــؤون الجماعات اإلســـالمية أن 
تردد سلطات الشرطة في تصنيف هذه االعتداء 

ما بين جنائي وإرهابي، طرح أسئلة حول قدرة 
أجهزة المخابرات األلمانية على امتالك قاعدة 
بيانات دقيقة تشـــمل كافة األفراد الذين يشتبه 
بـــأن لديهم معتقـــدات متطرفـــة أو عالقات مع 
منظمات إرهابية خارجيـــة. وقال بيان النيابة 
العامة إنه ال مؤشرات إلى أن الشاب البالغ من 

العمر 26 عاما واسمه أحمد ينتمي إلى جماعة 
جهادية مثل داعش.

وأضاف البيان أنه قبل يومين من الهجوم، 
قرر الشـــاب ”أخيـــرا تبّني نمط حيـــاة مماثل 
لمعتقداته، وانه في يوم التحرك، قرر أن يرتكب 

اعتداء على أمل أن يموت شهيدا“.
غيـــر أن خبـــراء فـــي شـــؤون الجماعـــات 
الجهاديـــة حذروا بشـــدة مـــن إمكانية تضخم 
ظاهـــرة جديدة مقلقـــة بعد القضـــاء الميداني 
علـــى تنظيـــم داعش، وذلـــك من خـــالل ظهور 
هجمـــات  إرهابية يقوم بها أشـــخاص فرادى 
أو ضمـــن مجموعـــات ضيقة وبشـــكل انفعالي 
وانتقامـــي دون أن يكون لها أي صلة مباشـــرة 

بأي تنظيمات إرهابية معينة.
وقـــال وزيـــر داخليـــة والية هامبـــورغ، إّن 
الشـــاب الـــذي نفذ هجومـــا بالواليـــة، ”مختل 

عقليا“، مشيًرا لـ“وجود أدلة على تطرفه“.
وأضاف ”الشـــاب مختل عقليـــا، وثمة أدلة 
على تطرفه“، نافيا في الوقت نفســـه امتالكهم 

أي أدلة حول ارتباط الشاب بأي تنظيم.
ودعـــت هـــذه األوســـاط إلـــى تغييـــر نمط 
المالحقة األمنية ووسائل جمع البيانات لتطال 
شـــرائح أخرى لم تكـــن تصل إليهـــا المراقبة 

التقليدية التي تقوم بها األجهزة األمنية.
وبعد ظهر الجمعة دخل الشاب سوبرماركت 
في شـــارع حيوي بهامبورغ واســـتل ســـكينا، 
وطعن شخصين آخرين ثم هرب وأصاب 4 على 

الطريق، قبل أن يتغلب عليه المارة. تساؤالت بشأن االسترتيجيات األلمانية لتعقب المتطرفين

متطرف وراء اعتداء هامبورغ

} كاراكاس - تشـــهد فنزويـــال حالـــة غيـــر 
مســـبوقة من االنقســـام غداة انتخاب جمعية 
تأسيســـية يريدها الرئيس نيكوالس مادورو، 
في حين يستعد معارضوه لتظاهرات جديدة.

وتخللت اليوم االنتخابي األحد، مواجهات 
أســـفرت عن عشرة قتلى ما رفع الحصيلة إلى 
أكثر مـــن 120 قتيـــال، خالل أربعة أشـــهر من 
التظاهرات ضد الحكومة. وقاطعت المعارضة 
االنتخابات، معتبرة إنها تهدف فقط إلى تمديد 

حكم مادورو الذي تنتهي واليته في 2019.
وتضم الجمعية 545 عضوا وستدير شؤون 
البـــالد لفترة غير محددة علـــى أن تبدأ عملها 
األربعـــاء من مقر البرلمان الـــذي يهيمن عليه 
المعارضون في ”طاولة الوحدة الديمقراطية“.

وعلى الجمعية التي تتقدم ســـلطتها على 
الجميع بمـــن فيهم الرئيس أن تعّد دســـتورا 
جديدا يشـــكل بديال من ذلك الذي أصدره عام 

1999 الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
بأنهـــا  االنتخابـــات  مـــادورو  ووصـــف 
تاريخية. وقالت السلطات إن عدد المشاركين 
فيها تجاوز 8 ماليين مقترع، أي 41.5 في المئة 
من القاعدة الناخبة. وكانت المعارضة جمعت 
أكثـــر من 7.6 ماليين صوت في 16 يوليو خالل 

استفتاء ضد مشروع الجمعية.
وأكد مـــادورو، أمـــام أنصاره في ســـاحة 
بوليفار بوســـط كـــراكاس أن الجمعية ”ولدت 
بشرعية شعبية كبيرة“، مضيفا ”على الجمعية 
التأسيسية أن تدرك السلطة التي بين يديها“.

مـــن جهتـــه، اعتبـــر المعـــارض خوليـــو 
فنزويـــال  أن  البرلمـــان  رئيـــس  بورغيـــس 

”استفاقت أكثر انقساما وعزلة“.
واســـتقبلت المعارضة نتيجة االنتخابات 
بدعوات جديدة إلى التظاهر االثنين واألربعاء 
علـــى وقـــع تنديـــد دولـــي وتهديـــد بعقوبات 

أميركية جديدة ”قوية وسريعة“.
وســـبق أن فرضت واشنطن عقوبات مالية 
علـــى 13 مســـؤوال حكوميـــا فنزويلّيا ســـابقا 

وحاليا.
وأعـــرب االتحاد األوروبي عـــن قلقه حيال 
”مصيـــر الديمقراطيـــة“ فـــي فنزويـــال، مبديا 
”شـــكوكا جدية في إمـــكان االعتـــراف بنتيجة 

االنتخابات“.

وأعلنت عشر دول بينها الواليات المتحدة 
وكولومبيـــا واألرجنتيـــن وإســـبانيا أنها لن 

تعترف بالجمعية.
وشـــهد األحد صدامات بيـــن المعارضين 
وقوات األمن في كراكاس ومدن أخرى استخدم 
المطاطـــي والغاز المســـيل  الرصـــاص  فيها 

للدموع والحجارة والزجاجات الحارقة.
مـــن جهتـــه، قـــال أحـــد قـــادة المعارضة 
إنريكـــي كابريليس ”ال نعترف بهـــذه العملية 
المزورة، إنها الغية بالنســـبة إلينا، إنها غير 

موجودة“.
ورأى بول هير أستاذ العالقات الدولية في 
جامعة بوسطن األميركية والسفير البريطاني 

األسبق لدى كوبا أن مادورو ”لم يفز“.

ديمتري بيسكوف:

الخروج من الوضع الحالي 

يتطلب إرادة حقيقية 

لتطبيع العالقات
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رافق تدفــــق النفط، قبل أكثر من 60  } ديب – 
عاما فــــي دول اخلليج العربــــي، تدفق متواز 
للماليني من األيــــدي العاملة األجنبية، ولعدد 
كبير من الشــــركات النشــــطة فــــي العديد من 
املجاالت االقتصادية واالستثمارات. وأضحت 
دول اخلليــــج العربي وال ســــيما بعد طفرتي 
النفط األولى والثانية في منتصف السبعينات 
وبداية الثمانينات البديل الرئيســــي ألوروبا 
بالنســــبة إلى الكثير من اليد العاملة العربية 

واألجنبية.

وعلــــى امتداد عقود، شــــهدت دول مجلس 
التعاون اخلليجي حتوالت كبرى. ومع تطوير 
قطاعاتها االقتصادية من النفط والغاز عرفت 
منــــوا هائال فــــي دخلها من العملــــة الصعبة 
وفي عدد ســــكانها إلــــى حد أنها غــــدت أكبر 
دول مســــتوردة للعمال األجانب فــــي العالم، 
حيــــث يعيش فيهــــا اليوم حوالــــي 17 مليون 
أجنبي ويرتفع العــــدد إلى 23 مليونا أو أكثر 
بعد إضافة عائالتهم، أي قرابة نصف ســــكان 
اخلليج وعددهم 48.8 مليون شخص، بحسب 

أرقام رسمية.
مع الوقــــت، وتغّير الكثير مــــن املعطيات، 
بدأ اخلليــــج يتغير، وبدأت تظهر سياســــات 
جديدة تقلــــص من االعتماد الكلــــي على اليد 
العاملــــة األجنبية، بعضهــــا مرتبط باجلانب 
االقتصادي، حيث يرى فخري الفقي، املستشار 
السابق في صندوق النقد الدولي، أن ”تباطؤ 
معــــدالت النمو يدفع للمزيد مــــن اإلجراءات“، 
الفتا، في تصريحــــات نقلتها عنه وكالة أنباء 
األناضول، إلــــى أن ”إقرار نظم ضريبية ورفع 
أســــعار احملروقــــات، هي أبرز احللــــول التي 
وضعهــــا صندوق النقد الدولــــي للخفض من 

آثار األعباء االقتصادية“.
ورســــميا، أعلنــــت الســــعودية عــــن البدء 
بتطبيق فرض رســــوم على العمالة األجنبية، 
ومرافقيهــــا اعتبارا من يوليو اجلاري، بواقع 
100 ريال سعودي (26.6 دوالرا) عن كل مرافق. 
ويرتفع الرسم الشهري عن كل مرافق، إلى 200 
ريال (53.3 دوالرا) العام املقبل، و300 ريال (80 
دوالرا) في العام الالحق له، و400 ريال (106.6 

دوالرات) بحلول 2020.
من األســــباب األخرى التي أدت إلى رســــم 
خطط جديدة جعلــــت، وكما يقول البعض من 
العمالــــة، ”اخلليــــج العربي لم يعــــد كما كان 
للوافديــــن“، سياســــات التوطــــني التي بدأت 
الــــدول اخلليجيــــة فــــي تطبيقهــــا، لتحقيــــق 

التوازن في ســــوق العمل بني العمال األجانب 
واليــــد العاملــــة مــــن املواطنــــني مــــع ارتفاع 
مســــتوى التعليم وتصاعــــد مطالب التوظيف 

في صفوف الشباب.
ويذهب الدبلوماســــي البريطاني السابق 
والباحــــث املتخصــــص فــــي شــــؤون املنطقة 
العربية أوليفر مايلز إلى أبعد من ذلك متحدثا 
عن دور الــــذكاء االصطناعي وعلم الروبوتات 
وإقبــــال دول اخلليج العربــــي على التطورات 
التكنولوجيــــة فــــي تقليــــص اعتمادهــــا على 

العمال األجانب في املستقبل.
ويرى مايلز أنه قــــد تكون اإلمكانات التي 
يقدمها الذكاء االصطناعــــي وعلم الروبوتات 
مغريــــة حيث ســــتكون الكثير مــــن الوظائف 
التي تقوم بها العمالــــة الوافدة حاليا عرضة 
للمكننــــة. وهذا أمر مرجــــح بأن يحدث في كل 
أنحــــاء العالــــم، لكن مبا أن الــــدول اخلليجية 
متلك األموال الالزمة لشــــراء املعدات ميكن أن 
يحدث ذلك في اخلليج في وقت مبكر وأســــرع 

من أماكن أخرى. 
وإن ثبتــــت صحة هــــذا التخمــــني عندها 
ميكــــن أن تنخفــــض احلاجــــة إلــــى العمالــــة 
الوافــــدة بحدة، ومــــن ثم ســــيكون تأثير ذلك 
على اقتصاديات البلدان املرســــلة وكذلك على 

التركيبة السكانية للخليج تأثيرا كبيرا.
ويــــرى اخلبير االقتصــــادي محمد العون، 
أن تأثــــر العمالــــة األجنبية باخلليــــج يعتبر 
أمرا طبيعيــــا في ظل التطــــورات والتغيرات 
املتالحقة في ســــوق العمل اخلليجي، ســــواء 
بفرض رســــوم على الوافديــــن أو خطط إعادة 

توطني العمالة كحل للقضاء على البطالة. 
وبــــني العون، فــــي تصريحــــات صحافية، 
”أن تلــــك التطــــورات األخيرة ســــتدفع بعض 
العمالة الوافدة إلى العودة، لعدم القدرة على 
االستمرار في العمل أو إعادة عائالتها لتجنب 
الرســــوم اجلديدة“، موضحا أن انسحاب تلك 
العمالة التي تســــيطر على اجلانب األكبر من 
املهن في منطقة اخلليج ”بصورة مفاجئة“، قد 

يؤدي إلى تعطل حركة االقتصاد.
وبحســــب دراســــة حول البطالة في الدول 
العربيــــة، صدرت عن صنــــدوق النقد العربي 
فــــي العــــام املاضي، تصــــل معــــدالت البطالة 
(كنســــبة من إجمالي القوى العاملة) في ُعمان 
والبحرين والســــعودية عنــــد 7.9 باملئة، و7.4 
باملئة و5.7 باملئة على التوالي. فيما تصل في 

الكويت إلى 3.1 باملئة و0.5 باملئة في قطر.

تأميم الوظائف

يرصــــد أوليفر مايلز في دراســــة نشــــرها 
العوامــــل  بعــــض  ديجســــت،  أراب  موقــــع 
االقتصادية والسياســــية التي شــــكلت حركة 
اليــــد العاملــــة وأثرها علــــى الــــدول العربية 

اخلليجيــــة وعلى البلدان ”املرســــلة“، وتأثير 
التحوالت الداخلية واخلارجية فيها، مشــــيرا 
إلى أن العمالة األجنبيــــة في اخلليج العربي 
تنقســــم إلــــى فريقني جــــاءا علــــى مرحلتني. 
امتــــدت املرحلة األولى من خمســــينات القرن 
املاضي إلى الثمانينات كان فيها العمال عربا 

باألساس. 
ويذكــــر كمثال أن العمــــال اليمنيني كانوا 
ممثلــــني بشــــكل قــــوي فــــي اململكــــة العربية 
الســــعودية، وبقوا ميثلون 27 باملئة من القوة 
العاملة في 1990. وكان املصريون واألردنيون 
(غالبــــا مــــن أصــــل فلســــطيني) والالجئــــون 
الفلســــطينيون ممثلــــني بنســــب كبيــــرة في 
مجــــال التعليم (حيث كانــــت هناك حاجة إلى 
أعداد كبيرة من املدرسني واألساتذة في وقت 

قصير)، لكن في مجاالت أخرى كذلك.
مــــن  انطالقــــا  الثانيــــة،  املرحلــــة  وفــــي 
الثمانينــــات إلى اليــــوم مت تفضيــــل العمالة 
الوافدة من بلدان جنوب آسيا وجنوب شرقها. 
فــــي اإلمارات مثال يفوق عدد املقيمني من غير 
العــــرب عدد العــــرب من خارج البالد بنســــبة 
ثالثــــة لواحد، لكن هذا ال يعنــــي أنه ال يوجد 
عدد مهم من العرب فــــي البلدان اخلليجية إذ 
ال يزال يوجــــد مليون وربع املليون من العرب 

األجانب في اإلمارات العربية املتحدة.
في تســــعينات القرن العشــــرين شــــرعت 
األنظمــــة اخلليجية في محاولــــة خفض عدد 
املهاجريــــن بصفــــة عامة عن طريــــق ”تأميم“ 
الوظائــــف (من خــــالل الســــعودة والتقطير، 

إلخ.). 

وحدث ذلك باألخص في القطاع العمومي 
مبــــا أن املشــــغلني في القطاع اخلــــاص غالبا 
ما كانوا يحبذون العمــــال األجانب نظرا إلى 
تفوقهم فــــي التحمس للعمل علــــى املواطنني 
احملليــــني، وهــــذا فــــي ظــــل شــــيوع خاصية 
ضعــــف العالقة بــــني املجهــــود واملكافأة في 
اقتصاديــــات  مثــــل  الريعيــــة  االقتصاديــــات 
اخلليج. ويدل تواصل هــــذه احلمالت لتأميم 

القوة العاملة على أنها لم تكن ناجحة.
كما اعتمدت األنظمة اخلليجية سياســــات 
ال تشــــجع على اندماج العمالــــة الوافدة مهما 
كانــــت أصولها. ويقول أوليفــــر مايلز إنه من 
املمكن تفهم ذلــــك نظرا ألعداد الوافدين الذين 
بإمكانهم في حال استقرارهم بصفة دائمة أن 
يغيروا التركيبة الســــكانية للدول اخلليجية. 
ومــــع ذلك متكنــــت جاليات مــــن الوافدين من 
االســــتقرار في بعــــض األماكن وذلــــك بتزايد 
أعداد املعولني وظهور اجليل الثاني والثالث 

من املهاجرين.

استراتيجية مختلفة

قـــال جمـــال عجيـــز، اخلبيـــر االقتصادي 
(مصـــري مقيم في اإلمـــارات)، إن الصعوبات 
املتزايـــدة التـــي تواجه العمالـــة األجنبية في 
اخلليج، جـــاءت كانعكاس مباشـــر للتحديات 
التـــي تواجه بلدان تلك املنطقـــة، التي ال تزال 
تعانـــي من تداعيـــات تراجع عائـــدات النفط. 
فيمـــا يشـــير اخلبيـــر االقتصـــادي اإلماراتي 
محمد العســـومي، في دراسة صدرت عن مركز 

اإلمارات للدراســـات والبحوث االستراتيجية، 
إلـــى أن االهتمـــام مبســـألة التوطـــني زاد في 
الســـنوات األخيـــرة بعـــد تراجع نســـبة اليد 
العاملة من املواطنني، وظهور مالمح تغيير في 

هوية املجتمعات اخلليجية وخصوصيتها.
ويزداد الوضـــع تعقيدا مع ازدياد احلاجة 
إلى اليـــد العاملـــة األجنبية ملقابلة التوســـع 
االقتصادي. فاألســـباب الرئيسية التي دفعت 
دول اخلليـــج العربي إلى تقليص عدد العمالة 
األجنبيـــة، ال تعود إلى أزمـــة اقتصادية، كما 
يقول بعـــض اخلبـــراء، بل هي اليـــوم، وكما 
يشـــير العســـومي، بحاجة إلى املزيد من اليد 
العاملة خصوصا فـــي قطاع اخلدمات للعبور 
نحو مرحلـــة ما بعـــد اقتصاد النفـــط، لكنها 
اليـــوم تتبع اســـتراتيجية مختلفة عن مرحلة 
الطفرة النفطيـــة، فبينما كان االعتماد في تلك 
املرحلـــة كليا على العمالـــة األجنبية، فإن دول 
اخلليج العربي اليوم تسعى إلى إيجاد صيغة 
توفيقيـــة بني معدالت النمو املرتفعة واحلاجة 
إلى اليد العاملة األجنبية من جهة واحملافظة 
على الهوية الوطنية واخلصوصية املجتمعية 

من جهة أخرى.

الخليج لم يعد كما كان.. تحديات متزايدة تواجه العمالة األجنبية

يقول محمود عبدالرزاق، وهو طبيب بيطري مصري عاد لتّوه من الســــــعودية بشكل نهائي، 
ــــــوم الكثيرون من أمثال  ــــــج ”لم يعــــــد كما كان للوافدين“، وهــــــي عبارة يرددها الي إن اخللي
عبدالرزاق من العمالة األجنبية العائدة من دول خليجية ألســــــباب عديدة منها السياســــــات 
اجلديدة التي بدأت تتبعها دول اخلليج العربي ملواكبة تغييرات كثيرة أدت إلى وضع خطط 
ــــــة إلى جانب فرض ضريبتي القيمــــــة املضافة واالنتقائية،  التوطــــــني وتقنني أوضاع العمال

ناهيك عن نفقات املعيشة املرتفعة.

في 
العمق

الحاجة إلى العمالة الوافدة باقية لكن بشروط وقوانين منظمة

«المتغيرات المتوقعة في الخليج سيكون لها أثر ليس فوريا على العاملين هناك، هذه القرارات 
ستؤثر على كم التحويالت، إضافة إلى الضغط على الموارد المحدودة للبالد».

مفلح عقل
خبير اقتصادي

«العمالة الوافدة ســـواء من مصر أو األردن أو الســـودان أو اليمن، ســـتكون مخيـــرة بين الواقع 
المعيشي الصعب في بلدانها وبين ارتفاع رسوم اإلقامة في إحدى دول الخليج العربي».

فخري الفقي
مستشار سابق في صندوق النقد الدولي

[ معادالت معقدة تحدد مسارات العمال الوافدين  [ تطورات المرحلة تفرض االنحياز لخيار تقليص االعتماد على العمالة األجنبية

تأثر العمالة األجنبية بالخليج يعتبر 
أمـــرا طبيعيا فـــي ظـــل التطورات 
والتغيـــرات املتالحقـــة فـــي ســـوق 

العمل الخليجي

◄

محمد العسومي:
ال بد من استقطاب الكفاءات 

األجنبية مع التقليل من 
العمالة الفائضة والهامشية

ليبيا: الحلول التي تدنو ثم تبتعد

} تدخلت الرئاسة الفرنسية بشكل مباشر 
في شخص الرئيس إيمانويل ماكرون هذه 

المرة في صلب األزمة الليبية من باب البحث 
عن الحل الممكن، وفي أقرب وقت ممكن، 

لهذه األزمة الكبيرة التي كان لفرنسا في عهد 
نيكوال ساركوزي دور محوري في تحديد 

مساراتها السلبية ولم تساهم والية فرنسوا 
هوالند في الدفع بها نحو الحل المنشود.

سلوك براغماتي أكيد هذا الذي اعتمده 
الرئيس الفرنسي عندما قرر تيسير لقاء بين 

قطبين أساسيين في األزمة الليبية ليس 
ممكنا تصور حل لها دون انخراطهما القوي 

والملموس فيه، وهما المشير خليفة حفتر 
قائد الجيش الليبي الحالي وفايز السراج 
رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
لهذا االختيار أسباب وجيهة؛ فخليفة 

حفتر هو الرجل العسكري القوي المدعوم 
من الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا 

والذي أعاد بناء القوات المسلحة الليبية 
في عملية حرب متواصلة على الميليشيات 

المسلحة والتنظيمات اإلرهابية في بنغازي 
وعدد من المدن الليبية األخرى، األمر الذي 
حوله إلى عنصر محوري في صنع حاضر 

ومستقبل ليبيا، حربا وسالما.
وليس باألمر اليسير التأكيد هنا على 

الدعم الذي يحظى به من قبل الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر 
أن مصير ليبيا عنصر جوهري في تحديد 

طبيعة التهديدات التي تواجه األمن القومي 
المصري خاصة من جانب اإلرهاب الذي 
تحولت ليبيا إلى إحدى أخطر بؤره في 

شمال أفريقيا. كما يحظى بتأييد الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين الذي يعمل على 

تجاوز ما تعتبره القيادة الروسية سلبيات 
موقفها من قرار مجلس األمن الدولي رقم 

1973 الخاص بليبيا عام 2011.
أما فايز السراج فهو محصلة توافقات 
دولية وليس ممكنا تجاهل موقعه الرمزي 
في كل عملية سياسية جدية في ليبيا على 

قاعدة المبادئ األساسية لوثيقة الصخيرات 
حول المصالحة الوطنية، وإن كان نفوذه 
الفعلي على األرض ال يرقى إلى ما كانت 
األمم المتحدة ترغب فيه، عندما منحته 

دعمها وحاولت حصر الشرعية السياسية في 
المجلس الرئاسي الذي يرأسه، إذ لم يستطع 
عمليا إثبات وجود حكومته على األرض في 
مواجهة حكومة اإلخوان والميليشيات التي 

تدعمها من جهة، وحكومة عبدالله الثني 
المؤقتة التي اعترضت على شرعيته ألنه لم 
يتقدم أمام مجلس النواب بأي برنامج ولم 
تحظ حكومته بالتالي، بثقة النواب الليبي 
كما تقتضي ذلك اتفاقية الصخيرات ذاتها.

فهل تستطيع فرنسا إخراج الرجلين 
من خنادق التنافس القوي شبه التناحري 
إلدخالهما ضمن دوائر التعاون والشراكة 

إلخراج ليبيا من أزمتها؟

يؤكد بيان باريس على مبادئ هامة في 
قاعدة بناء المرحلة المقبلة في ليبيا على 

أساس نبذ اللجوء إلى السالح إال ما تعلق 
بمحاربة اإلرهاب ومنعه من التوسع في 

البالد وانطالقا من التوافقات األساسية التي 
اعتمدت في الحوار الوطني في الصخيرات 
التي  لم تكن تحظى بدعم حفتر بينما كانت 

قاعدة تشكيل المجلس الرئاسي الذي يستمد 
منه السراج شرعيته على المستوى الدولي. 

إن اإلشارة الواضحة إلى هذه الوثيقة 
من حيث احترام أهم مبادئها  توضح أن 

جهودا كبيرة قد بذلت من قبل أطراف األزمة 
الليبية لالقتراب، ولو تدريجيا، نحو الحل  
خاصة متى تم االلتزام بتنظيم االنتخابات 
التشريعية والرئاسية خالل السنة المقبلة 

بشروط مالئمة ومقبولة من طرف الجميع. 
ويبدو أن األمر األكثر أهمية، راهنا، هو 

كيف ستتصرف القوى المؤثرة في المشهد 
السياسي الليبي مع مختلف بنود بيان 
باريس ومدى التزامها باالحتفاظ بمناخ 

التوافق الحالي وعدم االنزالق إلى اعتماد 
تأويالت لتلك البنود تبعدها عن أجواء لقاء 
باريس واللقاء السابق بين حفتر والسراج 

في اإلمارات العربية المتحدة.
ولعل السؤال األكثر إلحاحا اليوم هو: 
هل ستضطر قطر إلى التراجع عن أدوارها 

في دعم اإلخوان بعد األزمة التي تتخبط 
فيها في عالقاتها مع دول مجلس التعاون 

الخليجي أم أنها ستقوم بكل ما في وسعها 
إلفشال أي اتفاق بين الرجلين إذا كان على 

حساب المؤتمر الوطني العام؟ وما هي 
أهم األوراق التي تحتفظ بها بخصوص 

إدارة األزمة في ليبيا بعد التوتر الصريح 
والواضح بينها وبين قائد الجيش المدعوم 

من مصر واإلمارات  التي هي من أهم دول 
حصار قطر راهنا.

إن دخول الرئيس الفرنسي الجديد 
على خط األزمة الليبية بهذا الزخم يدل 

على حقيقتين أساسيتين أدركتهما القيادة 
الفرنسية: األولى، أن سياسات ساركوزي 

وهوالند لم تكن موفقة في مقاربة هذه األزمة 
بما يعيد فرنسا إلى طاقم قيادة إدارتها 

والبحث عن الحلول الواقعية القابلة للحياة، 
وبالتالي، فإن على الرئاسة الفرنسية إعادة 

النظر في تلك السياسات القاصرة.

الثانية: أن لدى القيادة الفرنسية أوراقا 
يمكن أن تلعبها وعليها أن تلعبها إلعادة 
األزمة الليبية إلى سكة الحلول الواقعية 
والممكنة انطالقا من توفير ما يمكن من 

الشروط داخل ليبيا، وفي محيطها وعلى 
صعيد األمم المتحدة.

ولعل ما يدعم هذه الحقيقة كون البيان 
الختامي لالجتماع قد ركز على كل العناصر 
اإليجابية التي تراكمت في المرحلة السابقة 

إلعطاء تصور تركيبي للحل يعتمد على 
اتفاق الصخيرات ويستند إلى قرار األمم 

المتحدة الداعم للمجلس الرئاسي ولحكومة 
الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج وعدم 

تجاهل الشرعية االنتخابية لمجلس النواب 
والحكومة المؤقتة في شرق البالد ودعمهما 
القوي لقائد الجيش الوطني الليبي المشير 

خليفة حفتر الذي أعاد تنظيم الجيش في 
خضم الحرب على الميليشيات المسلحة 

والتنظيمات اإلرهابية التي تنشط بقوة في 
ليبيا والتي ترغب في تحويلها إلى قاعدة 
قوية لإلرهاب الدولي. وخاصة منه تنظيم 

داعش الذي يواجه معارك مصيرية في 
العراق وسوريا والذي يحتاج إلى متنفس 

في شمال أفريقيا.
إن األزمة الليبية قد عرفت مراحل كانت 

تتراءى فيها الحلول قريبة جدا لكنها ال تلبث 
أن تتوارى عن األنظار بافتعال خالفات هنا 

أو تدخالت هناك. لكن هذا ال ينفي أن أجواء 
التفاؤل هي التي تسود الوضع بعد وثيقة 

باريس.

األزمة الليبية عرفت مراحل كانت 
تتراءى فيها الحلول قريبة جدا لكنها 

ال تلبث أن تتوارى عن األنظار بافتعال 
خالفات هنا أو تدخالت هناك. لكن 
هذا ال ينفي أن أجواء التفاؤل تسود 

بعد وثيقة باريس

حسن السوسي
كاتب مغربي
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} واشنطن – في األيام األولى من احلرب على 
اإلرهاب، أمضى الرئيـــس جورج و.بوش أمرا 
تنفيذيا رقم 13224. استهدف املرسوم الرئاسي 
املؤرخ في 23 ســـبتمبر 2001 أموال القاعدة عن 
طريق ”منع املعامالت“ مع اإلرهابيني املشـــتبه 
بهم. قال بوش في ذلك الوقت ”املال هو شريان 
احليـــاة للعمليـــات اإلرهابيـــة، ونحـــن نطلب 
مـــن العالم وقـــف عملية الدفع“. وبعد خمســـة 
أيـــام حذا مجلس األمـــن الدولي حذو الواليات 
املتحدة داعيا الدول إلـــى منع متويل اإلرهاب 
واحلد منه في أول قرار موضوعي منذ هجمات 

احلادي عشر من سبتمبر.
بعـــد مـــرور أكثر من خمســـة عشـــر عاما، 
يقّدم بيتر نيومان، مدير املركز الدولي لدراســـة 
التطرف، تقييما لهذه االســـتراتيجية، ويعتبر 
أنها فشلت في حتقيق هدفها مبواجهة متويل 
اإلرهاب إذ توجد اليـــوم املزيد من التنظيمات 
اإلرهابيـــة ومتلك مقدارا أكبـــر من املال من أي 
وقت فـــي املاضي. مثـــال في ســـنة 2015 كانت 
ميزانيـــة تنظيـــم الدولة اإلســـالمية تصل إلى 
1.7 مليـــار دوالر ممـــا يجعل منـــه أغنى تنظيم 
إرهابي في العالم. وفي ذات السنة كان مجموع 
األرصدة املجمدة التابعة لإلرهابيني أقل من 60 
مليون دوالر، وهنـــاك ثالث جهات فقط حجزت 

أكثـــر من مليـــون دوالر (إســـرائيل واململكة 
العربية السعودية والواليات املتحدة).
بدافـــع مـــن فرضيـــة أن اإلرهاب 

له تكلفة مالية، ســـعت احلكومات 
على مدى ســـنني إلـــى قطع نفاذ 
املالية  املنظومة  إلى  اإلرهابيني 
العامليـــة. ومن أجـــل ذلك أعدت 
األرصدة  وجمدت  سوداء  قوائم 

ال  تنظيميـــة  قوانـــني  وفرضـــت 
حتصـــى وال تعـــد مصممـــة حلظر 

متويـــل اإلرهاب، مما كلـــف القطاعني 
العمومي واخلاص املليارات من الدوالرات.

رمبا تكون هذه املقاربـــة ردعت اإلرهابيني 
عن اســـتخدام املنظومة املاليـــة الدولية، لكن ال 
وجود ألي دليل على أنها أحبطت حملة إرهابية 
علـــى اإلطالق. أغلب الهجمات ال حتتاج إال إلى 
قـــدر ضئيل مـــن املال، ومييـــل اإلرهابيون إلى 
استعمال نطاق واسع من طرق حتويل األموال 
وجمعها، والكثير منها تتجنب املنظومة املالية 

الدولية.
بـــدال مـــن مواصلة البحـــث عـــن اإلبر في 
كومة قـــش، يتوجب علـــى احلكومـــات تعزيز 
مقاربتهـــا ملجابهة متويل اإلرهـــاب، وذلك عن 
طريق حتويل تركيزهم بعيدا عن القطاع املالي 
وتبني اســـتراتيجية أوســـع تتضمن خيارات 

بتطبيـــق  ومرتبطـــة  وعســـكرية  دبلوماســـية 
القانون، وإال ستضّيع احلكومات الوقت واملال 
علـــى اســـتراتيجية ال ميكنهـــا حتقيـــق األمن 

لسنوات كثيرة مقبلة.

طرق كسب املال

املشـــاكل املرتبطـــة بهـــذه االســـتراتيجية 
احلاليـــة أعمق، حيث أن فكـــرة متويل اإلرهاب 
أصال مضللة، فهي تعني ضمنا وجود مجموعة 
مـــن الطـــرق املاليـــة املعينة التي تســـتخدمها 
كل التنظيمـــات اإلرهابيـــة. ال شـــيء أبعد من 
هـــذا عن احلقيقـــة. إن مفهوم متويـــل اإلرهاب 
يتحدد بالغاية منه، وهذا ما يجعل من الصعب 

التعميم حول مصادره وطرقه.
فـــي الواقـــع تقـــوم التنظيمـــات اإلرهابية 
املختلفـــة بتمويل عملياتهـــا بطرق تختلف عن 
غيرها، وبالنسبة إلى الشبكات العابرة للحدود 
مثل القاعدة قد تختلـــف الطرق حتى من مكان 
إلـــى آخر. وحتـــدد ثالثة عوامـــل كيفية متويل 
التنظيمات اإلرهابية لعملياتها؛ يتمثل العامل 
األول في مستوى الدعم للتنظيم. على الرغم من 
أن عـــددا قليال جدا من النـــاس ال يختلفون في 
أن القاعدة وداعش تنظيمان إرهابيان، توصف 
أغلب التنظيمات األخـــرى إرهابية من قبل 
بعض احلكومات ولكن ليس من حكومات 
أخـــرى. وعندما تتـــورط التنظيمات 
فـــي حـــروب أهليـــة تتهـــم فيها 
جميع األطراف بارتكاب فظاعات 
ميكنها في الغالب التعويل على 
الناس  من  الطوعية  املساهمات 
التنظيمات  هـــذه  تدعـــي  الذين 
متثيلهـــم، والدعـــم املالـــي مـــن 
املتعاطفـــة  اخليريـــة  اجلمعيـــات 
في اخلارج، وحتـــى الدعم من الدولة. 
وليس باستطاعة القوانني املالية القضاء على 
أي مـــن هذه املـــوارد التمويليـــة، فقط الضغط 
السياسي املســـتمر أو العقوبات أو التفاوض 

حول احللول ميكنها ذلك.
يرتبط العامل الثاني مبدى قدرة التنظيمات 
على اســـتغالل االقتصاديات احملرمة، إذ كثيرا 
مـــا يســـتفيد اإلرهابيون من تهريـــب اآلثار أو 
النفـــط أو الســـجائر أو البضائـــع املقلـــدة أو 
األملـــاس أو العـــاج. وعـــادة مـــا يعمـــدون إلى 
استغالل الشبكات القائمة وكثيرا ما يتعاونون 
مع املجرمني، فإنتاج الهيروين في أفغانســـتان 
يعود إلى ســـبعينات القرن العشـــرين، أي قبل 
وقت طويل مـــن وصول طالبان إلى الســـاحة. 
كما أن الصيد اجلائر في شرق أفريقيا لم يبدأ 

مع ميالد حركة الشباب، ولن ينته بانهيار هذه 
اجلماعة. ومسالك التهريب في العراق وسوريا 
التي وجدت على مدى عقود بالتأكيد ســـتبقى 

بعد داعش.
ونتيجة لذلك، فإن البضائع التي تســـتفيد 
منها التنظيمات اإلرهابيـــة (النفط في العراق 
أو الســـجائر في منطقة الساحل أو األملاس في 
غرب أفريقيا) تعكس ببساطة االقتصاد املمنوع 
ملنطقـــة معينـــة أو أخـــرى. وبالتالـــي ملجابهة 
متويـــل اإلرهاب حتتـــاج احلكومـــات معاجلة 
البنـــى االقتصاديـــة الكامنة في هـــذه املناطق، 
أو علـــى األقـــل قطـــع ارتباطـــات هـــذه البنى 
باإلرهاب. إن تعزيز التنمية وحتسني احلوكمة 
ومحاربة الفساد ســـتلعب دورا أكبر بكثير من 
منع اإلرهابيني من اســـتخدام املنظومة املالية 

الدولية.
العامـــل الثالـــث في تشـــكيل الطـــرق التي 
ميـــول بها اإلرهابيون أنشـــطتهم هـــو قدرتهم 
على الوصول إلى املصادر املشروعة للمال. لقد 
عرفت الســـلطات األميركية بن الدن في البداية 
كممول لإلرهـــاب، ومع ذلك فإن مـــوارد ثروته 
(مال عائلته ومشاريع البناء والزراعة التي كان 

ميلكها) كانت قانونية بالكامل. 
وباملثل أقـــام اجليش اجلمهوري األيرلندي 
عدة مشـــاريع مبـــا في ذلـــك خدمات تاكســـي 
وفنادق كانت مســـجلة بطريقة قانونية وتدفع 
الضرائب املتوجبة عليها، لكن هذا التنظيم كان 
يوظـــف األرباح في متويل كفاحه املســـلح. مبا 

أن اإلرهابيني يستطيعون التعويل على مصادر 
الدخل الشـــرعية، فإن وقف احلنفية أصعب من 

محاربة غسيل األموال أو اجلرمية املنظمة.

ال توكل املهمة إلى البنك

بعد مضي أكثر من عقد ونصف العقد على 
بداية احلرب على متويل اإلرهاب، على صانعي 
السياســـات أن يقروا بعيـــوب مقاربتهم التي 
يعتمدونها حاليا. ليس بإمكان الوسائل املالية 
إيقاف املهاجمني الفرديني عن دهس حشـــد من 
الناس بالسيارات، أو ميكنها فعل الكثير عندما 
تســـيطر بعض التنظيمات مثـــل تنظيم داعش 
على رقعة من األرض وحتصل على أغلب دخلها 
من داخلهـــا. على صانعي السياســـات اإلقرار 
بأن احلرب على متويل اإلرهاب، بالشـــكل الذي 
مت منذ ســـنة 2001، كانت في الكثير من األحيان 
مكلفـــة وذت نتائج عكســـية، وأضـــرت بأناس 
أبرياء وشـــركات دون التمكن بشكل واضح من 

تقييد قدرة اإلرهابيني على العمل. 
وما لم جتـــد احلكومات طرقا إلحداث ثورة 
فـــي كيفية تبادل املعلومات مـــع القطاع املالي، 
لن يعـــدو مجهودهـــا أن يكون مضيعـــة للمال 

والوقت.
بـــدل ذلك يتوجـــب على احلكومـــات إدماج 
جهودهـــا للحـــد مـــن متويـــل اإلرهـــاب ضمن 
اســـتراتيجياتها األوســـع ملكافحـــة اإلرهـــاب. 
وعوضـــا عـــن تفويض هـــذه املهمة لـــوزارات 

املالية، وهو ما من شأنه أن يدمي التركيز املفرط 
على القطاع البنكـــي، يجب على احلكومات أن 
تدخلها في قراراتها السياســـية والدبلوماسية 

والعسكرية األشمل.
فـــي بعـــض األوقات قـــد تتضمـــن األعمال 
الهادفة إلى محاربـــة متويل اإلرهاب املنظومة 
املالية، لكن في مناسبات أخرى على احلكومات 
أن تســـتخدم اجليش وقـــوات تطبيق القانون. 
وأخيـــرا يجب أن تصمم طـــرق مكافحة متويل 
اإلرهاب بحسب التنظيم واملسرح املستهدفني، 
فاجلماعـــات اإلرهابيـــة جتمع األمـــوال بطرق 
شـــتى لكن احلكومـــات متيل إلى الـــرد بنفس 
املجموعـــة الضيقة مـــن األدوات املســـتخدمة 

ملكافحة اإلرهاب. 
إن تضييـــق اخلناق على متويـــل اإلرهاب 
في بروكســـل يجـــب أن يبدو مختلفـــا جدا عن 
فعل الشـــيء نفســـه فـــي الرقة، ففي بروكســـل 
قـــد يتضمـــن ذلك القيـــام بحمـــالت أمنية ضد 
العصابـــات واجلرائـــم البســـيطة. أمـــا فـــي 
ســـوريا فذلك يتطلب قصف املنشـــآت النفطية 
ومســـتودعات النقـــود. وعوضا عن ممارســـة 
الضغط من أجل اســـتصدار قرارات في مجلس 
األمـــن، يجـــب على احلكومـــات اتبـــاع مقاربة 
موجهـــة وأكثر براغماتية حلرمـــان اإلرهابيني 
من مصادر دخلهم. بعد قضاء أكثر من خمســـة 
عشر سنة وصرف املليارات من الدوالرات على 
استراتيجية لم تأت بنتيجة واضحة، آن األوان 

العتماد مقاربة جديدة.

تعقب المال.. استراتيجية فاشلة في الحرب على اإلرهاب

ال شــــــك أن تنظيم الدولة اإلســــــالمية فقد الكثير من قوته وماله بفقدانه أراضيه في سوريا 
ــــــى اإلرهاب، فالوضع املالي  ــــــك ال يكفي إلعالن االنتصار في احلرب عل والعــــــراق، لكن ذل
لداعش وإن كان في حالة يرثى لها إال أنه، حسب بيتر نيومان، مدير املركز الدولي لدراسة 
التطــــــرف، يبقى مصدر خطر وتهديد، في ظل االســــــتمرار في العمل بذات االســــــتراتيجية 
املتبعة منذ ســــــنة 2011 فــــــي مواجهة متويل اإلرهاب، وهي اســــــتراتيجية يصفها نيومان، 
في حتليل نشــــــرته مجلة سياســــــات دولية ”فورين أفيرز“، بأنها مكلفة وذات نتائج عكسية، 
وأضرت بأبرياء دون التمكن بشــــــكل واضح مــــــن تقييد قدرة اإلرهابيني على العمل وجمع 

املال.

في 
العمق

أبرياء يدفعون ثمن السياسات الفاشلة

«خطاب الملك محمد الســـادس لهذه الســـنة شـــكل تشـــريحا لواقع يتميـــز بتحقيق المغرب 
للعديد من المكاسب وإنجاز العديد من اإلصالحات».

محمد بنحمو
رئيس املركز املغربي للدراسات االستراتيجية

«فكرة تمويل اإلرهاب أصال مضللة، فهي تعني ضمنا وجود مجموعة من الطرق المالية المعينة 
التي تستخدمها كل التنظيمات اإلرهابية».

بيتر نيومان
مدير املركز الدولي لدراسة التطرف

[ طرق المكافحة يجب أن تصمم بحسب التنظيم والمسرح المستهدفين  [ مسالك التهريب في العراق وسوريا وجدت منذ عقود 

خطاب 29 يوليو والمفهوم الجديد للسلطة

} كم كلفة عدم االستقرار وانعدام األمن؟ 
الثمن باهظ بال شك. وما تعرفه بعض 

الدول العربية من انعدام األمن وانتشار 
أشالء الدمار ال يمكن إال أن يشعرنا باليأس 

والقنوط. لكن بصيص األمل يبقى دائما 
موجودا وهناك نماذج حية داخل مناطق 

الحرائق المنتشرة على خارطة العالم العربي 
رغم قلتها تشعرنا بذلك األمل.

المغرب من الدول التي استطاعت أن 
تنجح في تدبير هذه اللحظة التاريخية التي 
تمر منها المنطقة رغم التحديات. يسير البلد 

نحو هدفه بخطى ثابتة، ودون مبالغة نقول 
إن المغرب استطاع أن يتأقلم مع محيطه 
ويصنع مقارباته في التصدي للمشكالت 

االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
منذ ثماني عشرة سنة رفع الملك محمد 
السادس شعار ”المفهوم الجديد للسلطة“، 

مفهوم ال تزال مالمحه تتراءى كل سنة ومع 
كل منعطف وفي كل أزمة أو تحد. تجلى 

المفهوم عندما أجاب العاهل المغربي على 
احتجاجات حركة 20 فبراير المتزامنة مع ما 
اصطلح عليه ”الربيع العربي“، فكان خطاب 

9 مارس الذي تمخض عنه دستور اعتبره 
الكثيرون ثوريا.

وها هو تحد آخر يمر منه البلد تشكل 
في أحداث الحسيمة واالحتجاجات التي 

استمرت أكثر من ثمانية أشهر، خرج الناس 
هناك مطالبين بالكرامة وتفعيل مشاريع 
التنمية بالمنطقة. تطورت األحداث على 

صدامات بين األمن والمحتجين وفشل 
مسؤولي المنطقة في تدبير الملف.

خرج العاهل المغربي باعتباره رئيس 
الدولة وضامن وحدتها وحسن سير 

مؤسساتها، مخاطبا شعبه في التاسع 
والعشرين من يوليو قبيل يوم واحد من 

احتفاالت عيد العرش. فشرح الوضع بكل 
واقعية وموضوعية، عندما قال إننا نعيش 

اليوم في مفارقات صارخة من الصعب 
فهمها، أو القبول بها. فبقدر ما يحظى به 
المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن 
تقدير شركائنا، وثقة كبار المستثمرين، 

تصدمنا الحصيلة والواقع بتواضع 
اإلنجازات في بعض المجاالت االجتماعية، 
حتى أصبح من المخجل أن يقال إنها تقع 

في مغرب اليوم.
هناك سرعتان؛ األولى سابقة للزمن 

ومتناغمة مع طموحات الشعب تسير بها 
المؤسسة الملكية كمعبر عن نبض الشارع، 
وسرعة أخرى ال تكاد تحس بها تسير بها 

طبقة السياسيين واإلداريين. هنا يكمن 
الخلل، فمغرب واحد وسرعتان متمايزتان 

ستكون النتيجة سلبية ودون المستوى 
المطلوب.

النجاح في قطاع دون آخر ينعكس 
سلبا على الكل، فقد عرف المغرب أوراشا 

كثيرة وهامة على كل المستويات السياسية 
والقضائية واالجتماعية واالقتصادية، لكن 

كانت يد العبث أيضا مشاركة في تقليل 
المردودية على المواطن المغربي العادي، 

ذاك المواطن الذي يعيش في األحياء 
الهامشية والنجوع البعيدة والقرى النائية 

هو من يجب أن يستفيد من غلة الوطن وليس 

قلة قليلة ال ترى في الوطن سوى مصالحها 
الخاصة.

وحسب تشريح الملك محمد السادس 
للوضع فذلك راجع باألساس، في الكثير من 

الميادين، إلى ضعف العمل المشترك، وغياب 
البعد الوطني واالستراتيجي، والتنافر بدل 
التناسق وااللتقائية، والتبخيس والتماطل 

بدل المبادرة والعمل الملموس.
االستقرار الحقيقي يساهم فيه الجميع 

والمسؤولية يجب تحملها من الجميع 
أيضا، فالمؤسسة الملكية بالمغرب تعرف 
مسؤولياتها كعنصر مركزي داخل الدولة 
وكضامن لالستقرار، واالستقرار يتحقق 

بشكل تام غير منقوص عندما تقترن 
المسؤولية بالمحاسبة وعندما يذهب 

المسؤول اإلداري إلى عمله حامال فكرة 
جديدة وأمال متجددا وحلوال مبتكرة وفوق 

ذلك تراه يحمل هم كل األسر المغربية 
ومتطلباتها.

خطوة نحو األمام تحتاج دعما إضافيا 
وجهدا متكاثفا، فالمغرب به طاقات بشرية 

يجب استثمارها وليس قتل األمل فيها. 
والبداية من داخل المؤسسات العمومية، 

فمن بين المشاكل التي تعيق تقدم المغرب، 
كما يقول الملك، ضعف اإلدارة العمومية، 

سواء من حيث الحكامة، أو مستوى النجاعة 
أو جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

إذن حاجة المغرب أكيدة إلى عقلية 
إبداعية تهندس بابتكار للحلول وتعطي 

إمكانيات متعددة للخروج من المآزق وتدبير 
المشاكل دون تركها تتراكم. وحاجتنا إلى 

كل أفكار تغني قاموسنا السياسي المغربي 
وتقوي نموذجنا التنموي واالجتماعي.

من حق الملك أن يقرع السياسيين، فاليد 
الواحدة ال تصفق وال بد للطبقة السياسية 

أن تقوم بواجبها، فالعاهل المغربي يتحدث 
بلسان الشعب وهذا األخير يلوذ به في 

المحن والشدائد. وكثيرا ما كان تدخل الملك 
بردا وسالما على الكثير من األسر واألفراد 
الذين عانوا من شطط في استعمال السلطة 

من إحدى المؤسسات.
الحقيقة هي أننا في حاجة إلى ماكينة 

إلنتاج جيل من السياسيين واإلداريين 
يتمتعون برؤية استشرافية تتماشى مع 
روح العصر، فالتنمية المناطقية تتطلب 

جهدا مزدوجا من اإلدارة والقطاعين العام 
والخاص، وهنا يورد العاهل المغربي 

قراءته لحل المشاكل التي تعيق التنمية 
بالقول إن العامل والقائد، والمدير والموظف 

والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون 
بالعمل كأطر القطاع الخاص أو أكثر وبروح 
المسؤولية وبطريقة تشرف اإلدارة وتعطي 
نتائج ملموسة ألنهم مؤتمنون على مصالح 

الناس.

إنه المفهوم الجديد للسلطة الذي أتى به 
الملك محمد السادس في أول خطاباته في 
العام 1999، وها هو يعيد صياغته بطريقة 
وصيغة أخريين في خطاب العرش 2017، 

مفهوم يتطور ويتجدد ويحتاج إلى تنزيل 
مستمر إلى أرض الواقع.

تم إطالق سراح نسبة مهمة من 
الشباب الذين خرجوا محتجين بالحسيمة 
والنواحي، أولئك الذين مجدوا قتل السفير 

الروسي بتركيا. وهذا المسعى من طرف 
العاهل المغربي أعطى نفحة إضافية لهذا 
المفهوم ودرسا مغربيا بأنه لن يحيد عن 
طريق تعميق أسس دولة الحق والقانون.

تدبير السلطة مضن فعال لكن المؤسسة 
الملكية استطاعت أن تثبت مع الوقت أنها 
استشرافية وقريبة من تطلعات وطموحات 

وأحالم الشعب. وهذا ال ينعكس على بعض 
السياسيين الذين يقدمون على امتصاص 

مقدرات البالد والعباد دون أن يرف لهم جفن 
ودون أن يتحملوا مسؤولياتهم في خدمة 

هذا الوطن.
فحماية االستقرار واألمن ليست فقط من 
واجبات األجهزة األمنية، فالطبقة السياسية 

والمسؤولون اإلداريون المغاربة يتحملون 
الجزء اآلخر من هذه المسؤولية الكبرى.

المطلوب وضع الرجل المناسب في مكانه 
المناسب والقطع مع الزبونية واالرتشاء 

للوصول إلى المنصب، وهذا سيساهم 
قطعا في إضفاء المشروعية على األحزاب 

والسياسيين واإلدارة أيضا، ويجعل المفهوم 
الجديد للسلطة ليس مناسبة احتفالية وإنما 
قاعدة تتراكم بها اإلنجازات وتتحطم فوقها 
كل مفاهيم االتكالية والخنوع والالمسؤولية.

املغرب نجح في تجاوز التحديات 
واستطاع أن يتأقلم مع محيطه ويصنع 

مقارباته في التصدي للمشكالت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية

محمحمد بن امحمد العلوي
كاتب مغربي

تراجع نسبة املشاركة 
املرئية الدعائية 
لداعش على توتير

إلى 92 باملئة
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} وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير 
يقول ”طلب قطر تدويل املشاعر املقدسة 

عدواني وإعالن حرب ضد اململكة“. دولة قطر 
قد أعلنت احلرب على السعودية بتقدميها 

مذكرة شكوى رسمية تطالب بتدويل العتبات 
املقدسة في مكة واملدينة. قضية هددت بها 

طهران مرارا ولم تقدم عليها. وهي فكرة 
اخلميني الشهيرة. وكدليل جديد على أن 

اخلمينية واإلخوان املسلمني مشروع واحد، 
نهضت قطر بتنفيذ حلم اخلميني عمليا.

السعودية تتجه نحو التنوير وقوة اململكة 
األساسية ليست أنها دولة نفطية ضخمة 

وحليف قوي للواليات املتحدة فقط، بل بسبب 
وجود العتبات املقدسة ملليار مسلم. السعودية 

وطن النبي محمد أعظم عربي طلعت عليه 
شمس.

دولة قطر تعرف ذلك جيدا وال تريد أن 
متتلك اململكة كل ذلك املجد، إضافة إلى 

العقل والتنوير احلديث فماذا فعلت؟ قدمت 
شكوى دولية إلى األمم املتحدة تطالب 

بتدويل احلجيج وسحبه من سيطرة الدولة 
السعودية. ماذا تريد قطر؟

تريد قطر وقف التحول التنويري 
السعودي، وأن تشغل اململكة بالدفاع عن 

حقها بخدمة احلرمني الشريفني وأن اململكة 
بلد إسالمي محافظ يطبق الشريعة وغير 

ذلك من الكالم الذي يوقف التحول االنفتاحي 
واجلدل التنويري.

قطر خلفها اإلخوان املسلمون، شياطني 
بلباس بشر، يريدون وقف الدمج الفطري 

احلاصل في خيال املسلمني بني النبي محمد 
والكعبة من جهة، وبني الدولة السعودية من 

جهة أخرى.
السعودية ترى في التنوير وفي الفكر 
العقالني احلديث خيرا كثيرا. فال ينقص 

اململكة الكفاءات وال املثقفني الكبار. خلمسة 
عقود وهي متأل جامعات أميركا بشباب 
املوهوبني، وال مفر من التنوير في رؤية 

اململكة ٢٠٣٠ ألن التحول الصناعي يفترض 
التحول االجتماعي العلماني.

تركيا مثال ميجدها اإلخوان املسلمون 
ويطلق القرضاوي على أردوغان كلمة ”أمير 
املؤمنني“، واحلقيقة تركيا مدينة للمجتمع 

التركي العلماني في حتولها الصناعي 
وإجنازاتها االقتصادية. من السياحة األجنبية 

وحدها جتني تركيا ٤٠ مليار دوالر سنويا، 
وهي سياحة غربية خالصة في معظمها. 

البارات واملالهي وحفالت القمار واستقبال 
النجوم العامليني للغناء في الكازينوهات 

واملنتجعات.
هذا في نظر اإلخوان مقبول جدا، 

فاملهم مشروعهم السياسي. بينما يالحقون 
السعودية على مشروعها اخلاص بالتحول 
التنويري ورؤية ٢٠٣٠. ال يعجبهم أن تنجح 

اململكة في املستقبل القريب باستقبال األجانب 
لسياحة أخرى غير السياحة الدينية. ال 

يعجبهم أن جتمع اململكة يوما بني أموال 
احلجيج وأموال السياحة العادية. ال يريدون 

اململكة أن تنجح في اجلمع بني احلاجات 
الروحية واحلاجات الدنيوية.

اإلخوان املسلمون ُيصعبون مشروع 
السعي نحو الرفاع على السعودية بتقدمي 
شكوى إلى األمم املتحدة لتدويل احلجيج. 

ال أعرف ما هي املشكلة في أن تكون 
السعودية مهبط الوحي وِفي نفس الوقت 

دولة تنويرية تنسجم مع العصر احلديث. 
اإلخوان املجرمون بخبثهم يريدون إحراج 

اململكة بسؤال خاطئ: هل تريدون الـ”وحي“ 
و”محمد“ ونبذ الكفر، أم تريدون العقل الغربي 

ونبذ اخلرافات؟
السعودية لم تسيس احلجيج بل اخلميني 

فعل ذلك، وفرض التظاهر السياسي وسبب 
كوارث دموية عدة مرات أشهرها عاما ١٩٨٧ 

و٢٠١٥. مع هذا التزمت اململكة دوما بحق 
املسلمني اإليرانيني بأداء مناسك احلج بحرية 

وأمان. السعودية لم تسيس احلجيج بل 
اإلخوان املسلمون فعلوا ذلك. يصرحون علنا 

بأنه يصعب عليهم عقد اجتماعات دولية 
بسبب الرقابة على نشاطاتهم اإلرهابية، 

وإنهم جلأوا إلى حيلة اللقاء واالجتماع في 
احلجيج والعمرة.

أخطر شيء قام به اإلخوان هو خلط 
التفكير املعاصر بالدين. فهم يستخدمون 
املراجعات الثقافية احلديثة ويخلطونها 

بالفكر الديني. يدخل أحدهم في جدل فكري 
ثم يفاجئك بالدليل الشرعي. هو يعتبر النص 
الديني والقياس الفقهي واالستدالل الشرعي 
مصادر أساسية للعقل واحلقيقة والسياسة.

الفكر السياسي املعاصر يعني قطيعة مع 
العقل الغيبي وال سبيل إلى تثوير الدين أو 

حتويله إلى أحزاب في العصر احلديث. العقل 
احلديث قائم على براغماتية وفهم إنساني 
جديد. نحن ال نستطيع خلق حلول واضحة 

لوجودنا داخل حيلة إخوانية تعتبر كالم 
األولني دليال عقليا لإلشكاليات السياسية 

املعاصرة وللحقيقة املطلقة.
لقد مت تسليط األضواء على احليلة 

الفكرية التي خلقها اإلخوان منذ حسن البنا 
وسقوط الدولة العثمانية. فمنذ أن أفاق 

العرب على احلضارة الغربية كانوا يتساءلون 
ملاذا تقدم الغرب وتأخر املسلمون؟ وكانوا 

يحاولون بصدق اللحاق باحلضارة اجلديدة.
اإلخوان قلبوا اآلية. بدال من االحتفال 

بسقوط اخلالفة العثمانية وحترر العرب من 
نير القهر التركي، جعلوا من ذلك مؤامرة على 

اإلسالم، وبدال من التفكير بتخلفنا صاروا 
يهاجمون الغرب على أنه متفسخ أخالقيا وأن 

املسلمني أرقى روحيا وأخالقيا منهم. هذه 
أكبر خدعة ثقافية صنعها اإلخوان املجرمون. 

احلنني إلى اخلالفة التركية واحتقار الغرب 
وتشويهه بنظر فقراء املسلمني.

إن ضرب حكومة قطر ومقاطعتها وتأديب 
اإلخوان قد انعكس على املنطقة باخلير 

الغامر، بدأنا نستشعر الراحة. قطر كانت 
تبقي اجلدل الطائفي ساخنا. قناة اجلزيرة 

ودعم متطرفني باملال والسالح. بعد التأديب 
السعودي لقطر حدث استرخاء وبدأ احلوار 

العقالني يأخذ مكانته في املنطقة.
لن ينتكس املشروع التنويري السعودي 

ولن تتراجع اإلصالحات، ولن تفشل رؤية 
اململكة ٢٠٣٠. الذي سيفشل هو احلكومة 

القطرية وحلفاؤها من اإلخوان.
السعودية دولة عاقلة وحكيمة. ألم 

تتحمل من قبل سخافات الشاعر العراقي 
مظفر النواب ولم تصدر بحقه فتوى ولم 
تهدده على اإلطالق. شاعر مدح اإلرهابي 

جهيمان العتيبي علنا ”يا جهيمان حدق/ فما 
ميلكون فرائصهم/ فإذا طوفوا كان وجهك 
أو سجدوا“، ويقول ”أيها الناس أعلن أن 
احلجيج سالحا مبكة في السنة القادمة“، 

وامتدح احلزام الناسف ”إنني صبٌّ أسمي 
كل ما يسلب لبي خمرًة/ إن كان حسنا أو 
قراح املاء من كف كرٍمي أو حزاما ناسفا أو 

بيت شعر أو مداما“، ويقول بأنه ينتمي إلى 
محمد شرط دخول مكة بالسالح وميتدح 

اخلميني ويغازله ”مبايٌع وبي خصاْم“. مع 
هذا السعودية رأت في مظفر النواب شاعر 

أغان جيد ومجرد شاعر مخبول. والسعوديون 
يسمعون شعره الغنائي باستحسان ويغفرون 

له شعره املكتوب في حالة سكر. ولو احتاج 
إلى عالج أو مساعدة ال اعتقد بأن اململكة 

تتردد بعالجه ومساعدته. اململكة دولة حكيمة 
وعاقلة شعبا وحكومة.

السعودية تستقبل وزير الداخلية العراقي 
قاسم األعرجي املتخرج من كلية األركان في 

كاشان اإليرانية بفيلق بدر، وكان مبثابة 
جندي لدى اجليش اإليراني. وتستقبل مقتدى 

الصدر مؤسس أول ميليشيا في العراق.
يزور مقتدى الصدر حاليا بلدا ال يلتقط 
الشعرات التي سقطت من جسده للتبرك. ال 

أحد هناك يشرب املاء الفائض من قدحه، وال 
أحد يلعق يده وعمامته. والكرسي الذي جلس 

عليه لن تزداد قيمته، وفي الفندق الذي ينام 
فيه ستغسل الشراشف للضيف اجلديد، ولن 

يحتفظ ببطانيته أحد. إنه في بلد آخر ال مكان 
فيه للخرافات العراقية، ولكن ميكننا االتفاق 

معه بشأن مهووسي العراق. فهذا الرجل مهما 
كان ”إمام الغوغاء“ وقد قال السلف ”ال تسبوا 

الغوغاء فإنهم يخرجون الغريق، ويطفئون 
احلريق، ويؤنسون الطريق، ويشهدون 

السوق“.
السعودية تسامح وترحب بالعودة إلى 

العقل وتساعد على الصالح واإلصالح 
وليست حقودة. لن تهز اململكة حاالت احلقد 
اإلخوانية والقطرية. الدوحة هي التي رحلت 

عن ”احلمى“ وخير لها أن تعود قبل أن يستبد 
بها الكمد واجلنون.

الحجيج بسالم في مكة برعاية المملكة

{تصريحـــات مســـؤولي النظـــام القطـــري وادعاءاتهم المتعلقة بالحج ليســـت ســـوى حلقة في 

مسلسل االنكشاف التاريخي لهذا النظام أمام المجتمعين العربي واإلسالمي}.

نايف العلياني
كاتب وإعالمي سعودي

{أبواب الحرمين مفتوحة أمام جميع المســـلمين، والمملكة تحذر دوما من تســـييس واستغالل 

الشعائر الدينية، لكن الدوحة تحاول صرف النظر عن مطالبتها بوقف دعم اإلرهاب}.

أحمد بن عبدالعزيز القطان
السفير السعودي لدى مصر

} لم يسبق أن كانت القيادة اإليرانية 
وامتدادات فيلق القدس التابع للحرس 

الثوري شديدة ”التهذيب“ حيال اإلجراءات 
اإلسرائيلية على املسجد األقصى، كما شهدنا 
خالل األسابيع القليلة املاضية، واحلديث عن 

”التهذيب“ هنا يفرضه منطق األيديولوجيا 
اإليرانية التي طاملا بررت متددها ودعمها 

ملجموعات تابعة لها في معظم الدول العربية، 
في سياق ما تسميه حترير القدس أو إنهاء 

إسرائيل من الوجود إلى اإلدعاء بالقدرة 
على تدمير إسرائيل خالل سبع دقائق 

ونصف الدقيقة، فالقضية الفلسطينية هي 
الذريعة التي بها جنحت قيادة والية الفقيه 

في اختراق املجتمعات العربية ودولها، 
وأظهرت قدرة على العرقلة والتدمير من دون 

أن تستطيع هذه ”القيادة اإللهية“ أن تقدم 
منوذجا سياسيا ودنيويا يظهر مدى قدرتها 

على تقدمي مثال حي وجذاب إلطار إنساني أو 
إلهي أو دستوري يفضح النماذج السياسية 

القائمة في الدول العربية.
األيديولوجيا اإليرانية قدمت أسوأ 

النماذج على صعيد االجتماع السياسي في 
املنطقة العربية، ليس بسبب الدمار الذي 

رافق سيطرتها اجلزئية أو الكلية في بعض 
الدول العربية، بل في تالزم هذه السيطرة مع 
االنقسام داخل هذه الدول وتفتت مجتمعاتها 

وبرز املثال اإليراني عربيا متفوقا على كل 
أعداء املنطقة في أدجلة االنقسام باسم الدين 

أو املذهب وترسيخه.
رفعت هذه األيديولوجيا شعار وحدة 

املسلمني كسبيل لنهوض األمة العربية 

واإلسالمية من كبوتها، وطريقا للتخلص من 
النفوذ الغربي في املنطقة، لكّنها فعليا كانت 

في العقد األخير أكثر من تفوق في االستثمار 
في تفتت األمة وانقسامها، وأكثر من نأى عن 

مواجهة من يفترض أّنهم أعداء هذه األمة 
بحسب ما روجت القيادات اإليرانية منذ 

نحو أربعة عقود، فأكبر صفقة أجنزتها إيران 
مع الغرب، أي املشروع النووي اإليراني، 
ّمت بقوة طاقة مشاركتها عمليا في تدمير 

العديد من الدول العربية، وهنا لسنا في إطار 
تبرئة النظام العربي من مسؤولياته على 
هذا الصعيد، لكن ما ال يجب أن يغيب عن 

بال املراقب وهو يقيم السياسة اإليرانية في 
املنطقة العربية، أّنها كانت من األساس تصف 

األنظمة العربية على أّنها أنظمة ال متثل 
شعوبها، بل خانت دولها واألمة، وهذا خطاب 

مستمر وال يزال منذ عقود. وبالتالي ألن 
األيديولوجيا اإليرانية تنطلق في مشروعها 

في املنطقة العربية من هذا األساس وتضيف 
إليه أّنها تفضح تآمر العرب على فلسطني، 

فإن احلصيلة األولية التي ميكن تلمسها 
لهذا املشروع على امتداد نفوذه هو أن فيلق 

القدس كان شديد االحترام للمصالح األميركية 
واإلسرائيلية. لم يطلق يوما رصاصة واحدة 

في وجه إسرائيل، كما كان وال يزال يفعل 
حيال العديد من القوى التي تهدد نفوذ إيران 

وأذرعها في العراق أو سوريا، بل إّن السياسة 
اإليرانية اإلسالمية أو القومية تتناغم مع أّي 

اقتراح يعيد بلورة املجتمعات على أساس 
مذهبي أو طائفي، إذ تتهاوى كل الشعارات 

عن وحدة املسلمني أمام أطماع السيطرة 

والنفوذ، أو في سبيل املصالح املباشرة 
للسلطة اإليرانية، ودائما على حساب وحدة 

املجتمعات الوطنية أو وحدة املسلمني.
في املقلب اللبناني وهو البلد الوحيد الذي 

ميكن أن نقول إّن إيران من خالل حزب الله 
تسيطر على مفاصل الدولة فيه، لم يتح حلزب 

الله أن يتعامل مع هذه الدولة باعتبارها 
وطنا ودولة يحق له أن يكون موجودا بكل ما 

تقتضيه شروط الدولة الطبيعية.
فحزب الله طاملا مّيز نفسه عن بقية 
اللبنانيني باعتباره قوة مقاومة تواجه 

اخلطر اإلسرائيلي، وتروج دائما للقضاء على 
الكيان الصهيوني وحترير القدس، هو دخل 

إلى سوريا وفي إحدى الذرائع التي روج 
لها لتبرير قمع الثورة السورية ، أّنه يريد 

أن يواجه املشروع األميركي الصهيوني في 
هذا البلد، فكانت احلصيلة أّن احملترم في 

سوريا من قبل إيران هو املشروع األميركي 
الصهيوني، وهذا ما أكده اتفاق اجلنوب 

السوري الذي طرد إيران وأتباعها من جنوب 
سوريا من دون أّي اعتراض إيراني، رغم أن 

وظيفة هذا االتفاق ضمان أمن إسرائيل، وهذا 
ما تؤكده القواعد األميركية التي تقام في 

سوريا من دون أن تتلقى أي تهديد إيراني 
أو من قبل حزب الله. ما أجنزته إيران في 

سوريا قمع املعارضني السوريني أما العدو 
اإلسرائيلي بحسب التنظير اإليراني فال 

رصاصة وجهت جلندي إسرائيلي أو أميركي.
بحّجة مقاتلة إسرائيل احتفظ حزب 

الله بالسالح في لبنان، لكّنه استقوى على 
اللبنانيني والسوريني، وبحّجة القدس 

دخلت إيران إلى العديد من الدول العربية، 
لكن حينما قامت إسرائيل بتهديد املسجد 

األقصى بإجراءات عدوانية، كان حزب الله كما 
إيران منهمكا في حرب أخرى عنوانها قتال 

اإلرهابيني في جرود عرسال اللبنانية والقيام 
بحملة تطويع للبنانيني باعتباره ينوب عن 

جيشهم في مواجهة هذا اخلطر الذي كان هو 
أحد مسبباته، وأول من استثمر هذا الوجود 

ملصالح إيرانية وحلماية سالحه الذي ال 
ينافس إال سالح الشرعية اللبنانية وال يهدد 

فعليا إال قيام دولة لبنانية ذات سيادة.
أوراق التوت تتساقط عن عورة املشروع 

اإليراني لتكشف أنه مشروع رفع شعار 
املقاومة والغاية هي السلطة والتحكم 

باللبنانيني والسوريني وعدم املس باملصالح 
اإلسرائيلية والغربية في هذين البلدين، رفع 

شعار وحدة املسلمني وأفضل من استثمر 
في الشروخ املذهبية التي قسمت املنطقة 

وقزمتها فيما حزب الله يعلن عن انتصار وراء 
انتصار. تتدمر املنطقة وحزب الله منتصر، 
وإيران تبتهج بانتصارها، ُحتاَصُر القدس 
فال نسمع أّي تهديد إيراني شبيه مبا دفع 

حزب الله قبل خمس سنوات إلى الزج باآلالف 
من مقاتليه في سوريا ألّنه اعتبر أّن مقامات 
شيعية مهددة في سوريا، أولى القبلتني لم 

تهز وجدان حزب الله، وإذا أحسنا الظن 
بنوايا حزب الله وإجراءاته فإّن القدس ليست 
على وزن دمشق، وال املسجد األقصى بأهمية 

مقام السيدة زينب في دمشق، وإذا أسأنا 
الظن فليست الشعارات الدينية إال وسيلة 

يجري استخدامها وقت احلاجة.

شعارات إيرانية كشف زيفها من {األقصى} إلى {وحدة األمة}

إذا أحسنا الظن بنوايا حزب الله 

وإجراءاته فإن القدس ليست على وزن 

دمشق، وال المسجد األقصى بأهمية 

مقام السيدة زينب في دمشق، 

وإذا أسأنا الظن فليست الشعارات 

الدينية إال وسيلة يجري استخدامها 

وقت الحاجة

علي األمين
كاتب لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

السعودية لم تسيس الحجيج بل 

الخميني فعل ذلك، وفرض التظاهر 

السياسي وسبب كوارث دموية عدة 

مرات أشهرها عاما 1987 و2015. 

مع هذا التزمت المملكة دوما بحق 

المسلمين اإليرانيين بأداء مناسك 

الحج بحرية وأمان

ُِ
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آراء

} ال أحد يجادل في مكانة السيد السيستاني 
الدينية، وال في درجة إخالصه آلل البيت 

والتزامه مببادئهم وتعاليمهم، وال في ما ينقله 
عنه وكالؤه من فتاوى وخطابات وبيانات 

خاصة بأحكام الدين والشريعة.
ولكنه حني يغادر مقامه الديني ويدخل 

عالم السياسة واحلكم يصبح واحدا من 
السياسيني، ويكون من حق أي كان من أهل 
الرأي والبيان أن يتصدى لفكره السياسي، 

وأن يدقق في صواب مواقفه وقناعاته 
السياسية أو خطلها، ثم يسأل، هل متخضت 

تدخالته في أمور احلكم والسياسة عن 
تعزيز الهوية الوطنية العراقية أم شاركت 

في متزيقها؟ وهل عملت على حتقيق العدالة 
وسلطة القانون، أم ساعدت على تعميق 

االنقسام بني أبناء الوطن الواحد، وسهلت 
هيمنة الفكر الطائفي التمييزي التهميشي 
الذي أسس لكل هذا اخلراب العظيم الذي 

حلق بالهوية الوطنية، والذي أصبحت معه 
كلمات ناعمة، حتى لو كانت صادرة من مقام 
السيد السيستاني نفسه، غير مجدية بعد أن 

انتهت صالحيتها من زمن طويل؟
أعلن الشيخ عبداملهدي الكربالئي، نيابة 

عن السيد السيستاني ”أن اإلميان بأن التعدد 
الديني واملذهبي أمر واقع، وينبغي معرفة 

كيفية التعامل اإليجابي البناء مع التعددية 
مبا يصون املجتمع من الصراع ومن استخدام 
العنف“، وطالب بـ”التعامل بعقالنية وواقعية 

وعدالة مع التعددية“.
وأكد ”أن من األمور اخلطيرة التي أريق 
بسببها الكثير من الدماء البريئة هو تكفير 

اآلخر ملجرد املخالفة في بعض القضايا 
العقدية“.

وأكد ”أن الوعي مبا تفرضه املصالح 
العليا للمسلمني واملصالح الوطنية العامة 

التي هي أهم بكثير من املصالح الضيقة 
التي يتصور البعض أنها مصالح للمذهب 

والطائفة، يستدعي مراعاَة احلقوق الثقافية 
واالقتصادية واالجتماعية للجميع، ضمن 

دائرة حقوق املواطنة التي يتساوى فيها 
اجلميع، والتعايش على قاعدة املبادئ 

واملصالح املشتركة، ودرء مفاسد االختالف 
والشقاق املضرة للجميع“.

ولكن الشعب العراقي، بصراحة، ال يعفي 
السيد السيستاني، شخصيا، من مسؤولية 

ما حل بالوطن العراقي من خراب يصعب 
إصالحه إال بعمل خارق وثورة شعبية كاسحة 

ال تبقي وال تذر.
وأول مآخذه عليه أنه لم يكتِف بعدم 

اإلفتاء مبقاومة االحتالل األميركي، بل هادنه 
وسايره وقبل بأن يصبح املرشد األعلى إلدارة 

احلاكم املدني األميركي بول برمير، وخاصة 
في ما يتعلق بالدستور الذي كتب على عجل، 

وأرسى قواعد احملاصصة الطائفية العنصرية 
التي أنتجت املوبقات األخرى التي ال تنتهي.
وثانيها سكوُته، من أول الغزو األميركي، 

عن حتالف السياسيني األكراد مع األحزاب 
اإليرانية العراقية، واحتكار الوطن واملواطنة، 

وتعميم تهمة ”الصّدامية“ و”اإلرهاب“ على 
طائفة كاملة، واستعداء اجليوش األميركية 

عليها، وقتل أكبر عدد ميكن قتله من أبنائها، 
وإتخام السجون واملعتقالت باآلالف ممن 

ميكن اختطافهم واعتقالهم، وتهجير من ميكن 
تهجيُره منهم، دون متييز بني محسن ومسيء.

ثم سكوته عن تدفق آالف املجندين، 
بكامل سالحهم من اجلارة إيران، ثم عن 

تسابق الوكالء العراقيني إليران على إنشاء 
امليليشيات، رافعني أعالم آل البيت وصورهم 
وشعاراتهم، وهم يعملون حتت قيادة احلرس 

الثوري ال خلدمة العراق ووحدته الوطنية، 
بل لترسيخ وتعميق الفرقة واالختالف 

واالقتتال والفتك بكل من يرفض اعتبار 
العراق مستعمرًة إيرانية عادت إلى أصحابها 

الشرعيني.
ألم يكن السيستاني هو الذي ”أمر“ سلطة 
االحتالل األميركي باختيار إبراهيم اجلعفري 

وعبدالعزيز احلكيم ومحمد بحر العلوم 
وموفق الربيعي وأحمد اجللبي وإياد عالوي 

أعضاء ورؤساء في مجلس احلكم سيء 
الصيت؟

ألم ُيجبر السيستاني سلطة االحتالل 
األميركي على التخلي عن فكرة االستفتاء 

الشعبي العام الختيار النظام السياسي 
واستبدالها مبسرحية تسليم السيادة، 

وتعيني عالوي رئيسا مؤقتا للوزراء؟ ألم يصّر 
على كتابة الدستور بأسرع ما ميكن؟

ألم يتدخل، عبر املتنفذين من أتباعه في 
جلنة كتابة الدستور، في صياغة عدد كبير من 

أحكامه التي أسست للمحاصصة الطائفية 
العنصرية التي فصصت الشعب العراقي 

إلى مكونات يسعى كل مكـّون منها القتطاع 
أكبر ما يستطيع اقتطاعه من الفريـسة، حتى 

لو أحرق الوطن ورمى مبصير شعبه في 
املجهول؟

ألم يأمر جميع القوى السياسية الدينية 
الشيعية التي تأمتر بأمره بأن ُتنّصب نوري 

املالكي فرعونا جديدا، في الدورة األولى؟ وألم 
يباركه في الدورة الثانية؟ وألم يسكت، ومازال 

يسكت، عن حتضيره لدورة ثالثة رغم ثبوت 
فساد حزبه ومستشاريه وظلمهم وتقصيرهم 

عن خدمة املواطنني؟
العراق نوري  وهل قال شيئا عن ”أسد“ 
املالكي الذي سافر إلى روسيا، باسم الدولة 
العراقية، ونيابة عن ”جميع طوائف الشعب 
العراقي وقومياته وأديانه املتعددة“، سواء 

منها املوالية إليران أو املعاِرضة، مطالبا 
بوتني بالتفضل والتكرم والتنازل واألمر 

بإرسال جيوشه بكامل أسلحتها، إلى العراق، 
كما فعل في سوريا، ثم بعد أن يعود إلى 
”عرينه“ يهاجم، دون خوف وال حياء، َمن 

وصفهم بـ”الشركاء الذين فتحوا أبواب الوطن 
أمام التدخالت اخلارجية“؟

وهل قال شيئا عن حمالت االعتقال 
واالختطاف والقتل والتهجير والتعذيب 

واالغتصاب وحرق األسرى وهم أحياء، طيلة 
أيام حكم نوري املالكي، وأيام خليفته حيدر 

العبادي؟
وهل تطرق، مرة واحدة، لطوفان البضائع 

اإليرانية السيئة واملخدرات التي أغرقت 
الوطن، وجعلت محافظات اجلنوب العراقي، 
أكثر من الوسط والشمال، األعلى في أعداد 

املنتحرين؟
وهل رد، يوما، على زعم القائد العسكري 

املهزوم مهدي الغراوي بأنه أبلغ املرجعية 
بوجود حتركات ومحاوالت الحتالل مدن 

عراقية من قبل الدواعش، فلم حترك ساكنا، 
كما يقول؟

وهل طالب ولو مرة واحدة، بالتحقيق 
اجلدي احملايد العادل في ظروف نشوء تنظيم 
الدواعش، وفي ظروف وأسرار احتالله لألنبار 

ونينوى وصالح الدين وديالى، ومحاسبة 
املُدان، أيا كان، ومن أي حزب أو طائفة كان؟
وهل أوضح حقيقة فتواه حول ”اجلهاد 
الكفائي“ التي استغلها اإليرانيون فأنشأوا 

احلشد الشعبي، واستدرجوا اآلالف من 
املتطوعني ذوي النوايا الوطنية احلسنة 
لالنضمام إليه، وجعلوا قيادته احلقيقية 

لـ”أوالدهم“ املطيعني، هادي العامري وأبي 
مهدي املهندس وقيس اخلزعلي، ثم جاهروا 

بأنه ”حشدهم“، وبأنه حرسهم الثوري 
العراقي، ثم يباهي قادته العراقيني بأن والءهم 

للولي الفقيه ولقاسم سليماني، وليس للسيد 
السيستاتي، وال لرئيس الوزراء والقائد العام 

للقوات املسلحة، حيدر العبادي؟
وهل قال شيئا عن التجاوزات واملخالفات 

واجلرائم التي ارتكبت بدوافع طائفية إرهابية 
تكفيرية متخلفة أساءت لرسالة احلشد، نفسه، 

ولهيبة املرجعية ولسمعة الطائفة كلها؟
وهل قال أو فعل شيئا عن املسرحيات 

املغشوشة التي يتسابق اليوم، كبار 
السياسيني الفاسدين الذي اشتكى، هو نفسه، 

من فسادهم مرات عديدة، من أجل بقاء كل 
منهم في موقعه وسلطته بعيدا عن أي حساب 

وكتاب؟
وأخيرا إنه من احملزن أن يتقهقر سلطان 

املرجعية وهيبتها إلى احلد الذي صارت معه، 
مثال املاليني العراقية العاجزة واملغلوبة على 

أمرها، ترى املنكر والبغي والعدوان واالحتالل 
وال متلك سوى الكالم الناعم عن ”املواطنة 

الصاحلة والتماسك االجتماعي وعدم إثارة 
اخلالفات بشكل يثير الفنت والصراعات 

املذهبية“، وهي تعلم علم اليقني بأن رقعتها 
أصغر من الشق الذي صنعه احلرس الثوري 

وفيلق القدس وقاسم سليماني في الثوب 
العراقي اجلميل العزيز.

هل حتق دعوة املظلوم ملعانقة الظالم، 
واملسروق لتقبيل يد السارق، والتسامح مع 

من لم ُيسامح؟ هذا هو السؤال.

هل يمكن التسامح مع من لم يسامح

متى يتوقف العقاب الظالم لعرب العراق السنة

{من يســـمون بســـنة المالكي عززوا الطائفيـــة في العراق، فهم الذين كانـــوا يحملون للحكومة 

ولألجهزة األمنية الصورة السوداوية عن مجتمعهم الذي كان يرفض تمثيلهم}.

أثيل النجيفي 
محافظ نينوى السابق

{تقدم الواليات المتحدة الدعم لعناصر من قوات الدفاع الشعبي اجتازت شروط فحص صارمة، 

للتأكد من عدم ارتكابها انتهاكات لحقوق اإلنسان وعدم ارتباطها بأي منظمات إرهابية}.
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} ال بد من اإلشارة إلى أن الدفاع عن حقوق 
املواطنة املسلوبة للعرب السنة في العراق 
وتبيان أوضاعهم املزرية منذ عام 2003 ال 

يعني موقفا طائفيا مناوئا للسلطة احلاكمة 
باسم الشيعة رغم إن السنة لم يحكموا 
العراق أو يشاركوا في حكمه حتت راية 

طائفتهم. ولهذا االعتبار وبعد كل ما جرى 
ضدهم ال يجوز إخراس صوت احلقيقة أو 

اتهام رافعيها بأنهم منحازون أو لهم أغراض 
تستهدف إزاحة احلكم، فليس من يؤشر على 
تلك األوضاع من العراقيني أو منظمات األمم 

املتحدة أو الدول الكبرى أو املنظمات إنسانية 
ُيتهم ”بالداعشية“ أو ”املؤامرة“ فقد احترقت 

ورقة داعش، أو أنهم يريدون اختطاف 
االنتصار في املوصل.

هذه االتهامات ال تغطي على مسلسل 
القصاص من أهل هذه املدينة بعد توصيفهم 
بأنهم حاضنة اإلرهاب ألنهم ضحية كبرى له، 

بعد حترير املوصل على يد القوات العراقية 
وقبل إجناز حترير باقي مناطق العراق 

األخرى بدأت اللعبة السياسية املضطربة 
انطالقا من البيت الشيعي الذي تهاوت أركانه 

منذ وقت ليس بقليل، وكانت عقدة األحزاب 
الكبيرة هي في كيفية إخراج السيناريو 

القادر على مواجهة االستحقاقات السياسية 
الداخلية واخلارجية وكيفية التعامل مع 

الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي دخل 
البيت األبيض وفي جعبته الكثير حول ملفات 

املنطقة والعراق بالشكل الذي يقلق أحزاب 
اإلسالم السياسي على مصيرها، خصوصا 

إنه يتعاطى مع هذا امللف على محورية 
تقليص الدور اإليراني في كل من سوريا 

والعراق واملنطقة. هذه الرسالة األميركية 
وصلت إلى تلك األحزاب التي ال حلول 

جاهزة عندها، فهي ال متتلك اخلبرة واملهارة 
السياسية للتعاطي مع املخاطر اجلديدة 

لكونها أكبر من قدراتها املكرسة للحفاظ على 
الكراسي املخضبة بدماء الضحايا والنهب 

وبالفساد الذي حتمي إمبراطوريته تلك 
األحزاب، ولم يكن أمامها سوى االسترشاد 

بقدرات طهران في التعاطي مع هذا النوع من 
األزمات والتي لديها قدرات اللف واملناورة في 

عالقاتها اإلقليمية والدولية.
فهي مثال قادرة على التوفيق بني 
الشعارات العلنية بالعداء ”للشيطان 

األكبر“ أميركا، والعمل معها في الباطن 
في كأفغانستان والعراق وسوريا. ذلك أن 
اخلصومة السياسية ليست عداء عاطفيا 

يستخدمه السياسيون لقيادة اجلمهور فقط، 
ويبدو أن األحزاب الشيعية الكبيرة أخذت 

تتعرف على هذا النوع من التعاطي السياسي، 
ففي إعالن بعض قادتها خصومة أميركا 

فإنهم يريدون إيصال رسائل لواشنطن ”بأننا 
هنا وعليكم التعامل معنا وليس مع غيرنا“.

ما يجري وفق هذا الترتيب عملية جراحية 
معقدة داخل اجلسم السياسي الشيعي 

في العراق قد تفقده الكثير مما كان عليه 
من مظاهر وكبرياء منحتهما له السلطة، 

فحصل الفرز والتقسيم بني الصقور املعلنني 
مجابهتهم لألميركان حتت ما يسمى محور 
”املمانعة“ أي محور إيران الشعبوية ويقف 

على رأسه نوري املالكي الذي لديه ترتيباته 
المتصاص حالة املوصل بوجه رفاقه وفي 

مقدمتهم العبادي والصدر وضد أهل املوصل، 
والدخول في السباق االنتخابي مبكرا وزيارته 

ملوسكو تقع ضمن هذه الفعاليات، حيث وجه 
رسائل مزدوجة للداخل الشيعي بأنه موجود 

وقادر على اللعب واالنفالت من احملاصرة 
الشيعية، كما وجه رسالة لإلدارة األميركية 

حني طالب الروس بوجود عسكري في العراق 
يقابل الوجود األميركي، وليقول لهذه اإلدارة 

إن سيناريوهات التغيير السياسي التي 
يعتقد بأنها تقودها حاليا للتخفيف من 

املأساة الكبرى للعرب السنة وتعديل املوازين 
السياسية لن جتد طريقها للتنفيذ، وستجابه 
في حالة االضطرار عبر قوة السالح املنتشر 

في كل مكان.
أما الفريق الشيعي الثاني وهو الذي 
اختيرت له سياسة املهادنة مع األميركان 

وحتى مع احمليط العربي السني الذي 
يسعى بصورة جدية إلى مساعدة العراق 

ومحافظاته اخلارجة من الدمار والرغبة في 
تنظيم حملة إعمار جدية خصوصا من قبل 

كل من السعودية واإلمارات. إعالنات املهادنة 
تسير وفق نظرية ”التقية الشيعية“ لكن لم 
تصل إلى احلالة اجلدية في مغادرة النهج 

السياسي العقابي ضد السنة والتخلي عنه 
بإجراءات واضحة، وميثل هذا الفريق حيدر 

العبادي الذي يحاول مسك العصا من الوسط 
وإلى جانبه ما يحصل من انهيارات تنظيمية 

في مجلس احلكيم الذي قرر أن يلوذ بنفسه 
من املصير املرتبك باالنفصال عن مجلسه 
ومجلس والده وعمه الراحل محمد باقر 

احلكيم الذي أسست له طهران هذا املجلس 
خالل احلرب العراقية اإليرانية. وهناك من 
يقول إن إيران رضيت عن قراره التجديدي 

الشكلي هذا ضمن محاوالتها تقدمي تطمينات 
لألميركان إلجراءات انفتاحية ستنسحب 

على باقي التشكيالت الشيعية. وحالة عمار 
احلكيم نابعة من شعوره باحملاصرة ألسباب 

ذاتية وسياسية تتعلق بالترف السياسي 
واملالي التي وصل إليها على حساب العاملني 

معه من القيادات لكنه يرى بأنه متفضل 
عليهم باجلاه واملال والنفوذ، ولهذا أسس 
حزبه اجلديد حزب احلكمة الوطني والذي 
يرتبط باسمه واسم عائلة احلكيم لكن هذا 
االنشطار والتخلي عن رفاقه سيضعف من 
جماهيريته التي تراجعت، وستشهد األيام 
املقبلة انشطارات في حزب الدعوة بسبب 
أزمة عدم السماح لنوري املالكي بالوالية 

الثالثة عام 2014 مما أدى إلى متسكه مبواقعه 
السياسية ومبواقفه املتطرفة وشعوره بسرقة 

السلطة منه وتقدمي بديل من داخل قيادة 
حزب الدعوة ذاته متمثال بالعبادي، ولهذا 

جرت االستقطابات على وقع معركة املوصل 
وحتريرها مما ولد الشعور عند العبادي 

بأنه األجدر بالسلطة من املالكي أو غيره من 
الرموز الشيعية األخرى.

جميع األحزاب الشيعية الكبيرة تعيش 
فوبيا فقدان السلطة وساعة احملاسبة بينهم 

وبني الشعب قد حانت، ولهذا يعتقدون أن 
تغيير العباءات وألوان الرايات ستحقق 
أغراض التمويه عن املواجهة السياسية 

اجلدية والعبور إلى موسم االنتخابات املقبل، 
باعتقاد واهم بأن عمليات الترويض واإلذالل 

ضد الطائفة العربية السنية وترويج أطروحة 
التخويف من البعثيني أو السنة وربطهم 
بداعش، إضافة إلى سياسة إغراق بعض 

الشيعة بالعطايا السخية ميكن أن حتميهم 
إلى حني االنتخابات.

حزب الدعوة لم يقدم احللول املوضوعية 
ألزمة العراق السياسية وهي التخلي عن 

سياسة التمييز الطائفي ضد العرب السنة، أو 
تقدمي إجنازات احلياة الكرمية لعموم شعب 

العراق. ولم ميارس مسؤولياته من خالل 
سلطة احلكم في تعطيل هوس املوتورين 

املتطرفني والذين يجددون شعارات الكراهية 
واحلقد والثأر في كل مناسبة.

إن قادة حزب الدعوة وزعاماته لم يجربوا 
سياسة العدل واملواطنة والقانون رغم 

أنها شعارات تظلل كتلهم السياسية. فهل 
سيخسرون شيئًا لو اتبعوا سياسة إنصاف 
عرب العراق السنة وهم من أهل العراق، أم 
إن فوبيا ضياع السلطة هي املسيطرة على 
مخيالتهم السياسية. ملاذا لم يتمكن حيدر 
العبادي من تنفيذ شعارات اإلصالح التي 

جاء للحكم بديال عن املالكي وفقها؟ معتقدًا 
أن إجنازه العسكري سيغطي على جميع 
االستحقاقات الوطنية مع أن املعركة ضد 

اإلرهاب والفساد واحدة. كما أنه لم يباشر 
حصر السالح بيد الدولة في ظل عودة 

مسلسل االغتياالت للمدنيني داخل بغداد، ولم 

يوقف االنتهاكات ضد أبناء املوصل وغيرها، 
ولم يتخذ إجراءات واضحة في إنهاء حمالت 
القتل والتغييب واخلطف اجلماعي في حزام 

بغداد حتت شعار مطاردة فلول داعش.
ملاذا ال يفكر حزب الدعوة بعقل سياسي 

غير إقصائي وينهي مرحلة االضطراب 
السياسي واألمني، وبذلك يكسب الشارع 
العراقي بسنته وشيعته قبل فوات األوان.

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} يوم السبت ٢٩ يوليو كان يوما مختلفا 
متاما في املغرب، ذلك أن املاليني من املغاربة 

كانوا ينتظرون ظهور امللك محمد السادس 
على شاشة التلفزيون إللقاء خطاب العرش، 

في ظل حالة توتر اجتماعي وسياسي عاشته 
اململكة طيلة األشهر التسعة املاضية بسبب 

احلراك واالحتجاجات في منطقة الريف. 
كانت التوقعات مرتفعة وكان اجلميع ينتظر 

أن تأتي الكلمة األخيرة من امللك شخصيا، 
بعد أن انكمشت الطبقة السياسية على 
نفسها طوال الفترة املاضية ودخلت في 

حروب قبلية في ما بينها حول املسؤولية 
عما يجري في منطقة الريف.

هذا هو اخلطاب الثاني الذي انتظره 
املغاربة بفارغ الصبر، بعد خطاب التاسع 

من مارس ٢٠١١ في أوج أحداث الربيع 
العربي. في ذلك اخلطاب أطلق العاهل 

املغربي دينامية سياسية جديدة، وأعلن عن 
تعديل دستوري جوهري وسع من صالحيات 

رئيس احلكومة، الذي لم يعد يسمى الوزير 
األول، وتعهد بالنزول بكل ثقله لضمان 

انتخابات دميقراطية. وقد منح الدستور 
اجلديد مكاسب مهمة لفائدة األقليات وحقوق 

اإلنسان والتنمية والعدالة االجتماعية 
وحرية التعبير، وكان ذلك التعديل الدستوري 

األوسع في تاريخ املغرب منذ أول دستور 
عام ١٩٦٢.

ولكن الدساتير ال تصنع الطبقة 
السياسية وال تستطيع أن تأتي بعقليات 
جديدة، كل ما مبستطاعها أن تفعله هو 
توفير البنية السياسية املؤطرة للعمل 

السياسي واالقتصادي والثقافي، ولكن إذا 
لم توجد الطبقة السياسية القادرة على 

استيعاب التغيرات والتجاوب مع التطلعات 
العليا للدولة فإن جميع تلك املكاسب تصبح 

مجرد حبر على ورق، وعوض أن ترتفع 
الطبقة السياسية إلى مستوى الدستور 
يهبط الدستور إلى مستوى تلك الطبقة، 

ويبقى التغيير مجرد شعار.
وقد فهم امللك محمد السادس أن تلك 
الدينامية التي أطلقها قبل ست سنوات 

لم تثمر النتائج املتوخاة، ولذلك جاء 
خطاب العرش يوم السبت املاضي حادا 
في لهجته وكأن امللك يريد بذلك أن يعيد 
القطار إلى سكته. إنها املـرة األولى التي 
يوجـه فيها امللك نقدا عنيفا إلى الطبقة 

السياسية، ويعلن بكل صراحة أنه لم يعد 
يثق فيها، ويتساءل عن جدوى املؤسسات 

والعملية االنتخابية، وجدوى وجود األحزاب 
السياسية، وجدوى تشكيل احلكومات، إذا 
كانت األمور قد بقيت على ما هي عليه منذ 

إطالق مبادرة ٢٠١١ التي كان لها صدى 
شعبي واسع.

حتدث امللك لغة جديدة مختلفة، هي لغة 
جميع املواطنني الذين كانوا يرددون نفس 

الكالم جتاه النخبة السياسية واالنتخابات 
والعمل احلكومي، وأظهر انحيازه التام 

إلى املواطن العادي الذي ينظر إلى العمل 
السياسي في البالد كمصدر للثراء والنفوذ، 
ال كوسيلة خلدمة املصالح العليا للمواطن. 

واألكثر من ذلك أنه انتقد دون مواربة 
املسؤولني الذين يتخفون وراء القصر امللكي 
عندما يفشلون في مهامهم، ما يجعل القصر 

في مواجهة مباشرة مع املواطن، ودعا 
هؤالء إلى تقدمي استقالتهم واالنسحاب من 
املسؤولية وترك مواقعهم ملواطنني آخرين، 

ألن املغرب فيه نساء ورجال ذوو كفاءات، 
واعتبر عدم القيام باملسؤولية خيانة.

كان واضحا أن امللك بات أكثر انزعاجا 
من طريقة تدبير الشأن العام في البالد، 

ففي خطابه دخل في املوضوع مباشرة دون 
مقدمات، وعلى غير العادة خصص اخلطاب 
كله لقضايا الداخل ولم يعرج على القضية 

األساسية، وهي قضية الصحراء، إال في 
النهاية وفي سطرين أو ثالثة. صحيح أن 
امللك سبق له في املاضي أن وجه إشارات 
قوية لدعم اإلصالح في املغرب، ولكنه هذه 

املرة كان أكثر صرامة وركز على ضرورة 
تطبيق الفقرة األولى من الفصل الثاني من 

الدستور التي تنص على ربط املسؤولية 
باحملاسبة، ألن عدم إدراك املسؤولني بأن 
هناك محاسبة ملا يقومون به يشجع أكثر 

على التراخي وعلى التمادي في اإلخالالت.
ويتوقع أن تعقب اخلطاب إجراءات 
زجرية فعلية تطال بعض املسؤولني في 

الدولة واحلكومة، خصوصا في ضوء 
التحقيق الذي أجنز قبل نحو شهر في 

املشروعات املعطلة في إقليم الريف، والذي 
لم يرفع الستار بعد عن مضامينه، فقد 

قال في خطابه ”إننا في مرحلة جديدة ال 
فرق فيها بني املسؤول واملواطن في حقوق 
وواجبات املواطنة، وال مجال فيها للتهرب 

من املسؤولية أو اإلفالت من العقاب“، 
وبذلك أطلق امللك تعاقدا سياسيا جديدا بني 

املواطن والدولة، وبني الطبقة السياسية 
واملواطنني.

املغرب وتجديد التعاقد 

السياسي

إدريس الكنبوري

الس

كاتب مغربي
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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اقتصاد
{ينبغـــي إيـــالم الرئيـــس التركي رجـــب طيب أردوغـــان اقتصاديا… هـــذا هو الموضـــع األكثر 

حساسية بالنسبة إليه وسيثير توتره بسرعة بالغة}.

كاترين غورينغ إكارت
املرشحة الرئيسية حلزب اخلضر في االنتخابات األملانية

{شـــركة ألفابيت تهدف إلى تدريب 10 ماليين شـــخص في أفريقيا على مهارات اإلنترنت على 

مدى السنوات الخمس القادمة لجعلهم أكثر تأهيال للتوظيف}.

ساندر بيتشاي
الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت التي متلك غوغل

} الرياض - أعلنت شـــركة ”سعودي أوجيه“ 
اململوكة لورثة رئيس الوزراء اللبناني الراحل 
رفيق احلريري، فـــي تعميم على موظفيها عن 
خروجها من السوق الســـعودي بشكل نهائي 

وكامل اعتبارا من يوم أمس االثنني.
ونقلـــت صحيفة عـــكاظ الســـعودية أمس 
عن مصادر مطلعة قولها إن شـــركة السعودية 
للكهرباء أوقفت خدماتها عن شـــركة ”سعودي 

أوجيه“ اعتبارا من يوم أمس.
وأشارت إلى أن الشركة لم تكن متلك سوى 
3 عقود ملشـــاريع مازالت مدتها مفتوحة، وهي 
عقد تشغيل وصيانة ملدة 15 عاما جلامعة امللك 
عبدالله للعلوم والتقنية، ومشـــروع بناء قصر 
خادم احلرمني الشريفني في طنجة، إلى جانب 

مشروع بناء في مشاعر منى.
وكشفت املصادر أنه مت التعاقد مع شركات 
أخرى إلدارة مشـــاريع الشـــركة، التي أســـدل 
الســـتار على نشاطها في الســـعودية بعد 39 
عامـــا من تأسيســـها من قبل رئيـــس الوزراء 

اللبناني الراحل رفيق احلريري.
وكانـــت وزارة العمل والتنمية االجتماعية 
قـــد ذكرت فـــي بيـــان علـــى موقـــع التواصل 
أنهـــا تعمـــل على نقل  االجتماعـــي ”تويتـــر“ 
600 ســـعودي في الشـــركة إلى منشآت أخرى، 
وتوجيـــه صنـــدوق تنميـــة املوارد البشـــرية 
بهدف إيجاد فرص عمل مناســـبة للسعوديني 

اآلخرين.
وقالت املصادر بشأن مستحقات العاملني 
الســـعوديني واألجانـــب في ســـعودي أوجيه 
إن وزارة العمل والتنميـــة االجتماعية، أكدت 
للموظفـــني أن صـــرف املســـتحقات غير مؤكد 

حتى اآلن؛ لعدم وجود أصول للشركة حاليا.
وأشـــارت إلى أن املوظفني األجانب جلأوا 
إلـــى محامني مـــن أجل متابعة مســـتحقاتهم، 
بينما طلبت وزارة العمل من الســـعوديني رفع 

قضية على الشركة لدى محامي الوزارة.

وزعت خطابا  وكانت ”ســـعودي أوجيـــه“ 
على جميع منســـوبيها وموظفيها بداية شهر 
يونيو املاضي يفيد بأن 31 يوليو اجلاري هو 
آخر يوم عمل للشـــركة، متضمنا مدة اإلخطار 

املنصوص عليه في نظام العمل.
وكشفت مصادر مطلعة أن شركة ”العمران 
التـــي تعـــود ملكيتها  احلديثـــة للمقـــاوالت“ 
بنســـبة 90 في املئـــة إلى هانـــي العظم صهر 
سعد احلريري (شقيق زوجته) وميلك النسبة 
املتبقيـــة عدي موســـى الشـــيخ (ابـــن إحدى 
زوجات رفيق احلريري) حصلت على مشـــروع 

جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية.
وأكدت نقل خدمـــات نحو 2600 موظف من 
ســـعودي أوجيـــه، منهم 150 موظفا ســـعوديا 
فقط، إلى تلك الشـــركة. أما بشـــأن مشـــروعي 
طنجة والبناء في مشـــاعر منى فقد مت التعاقد 

مع شركات مستقلة إلدارة املشروعني.
وقالـــت املصادر إن ”املشـــاريع التي كانت 
تديرهـــا شـــركة ســـعودي أوجيـــه كالديوان 
امللكي في الرياض انتقلت إلى شـــركة ســـدر، 
التي لم تســـتوعب كل موظفي سعودي أوجيه 
بل اســـتقطبت 350 موظفا فقـــط، وذلك لوجود 
موظفني أساســـيني في الشـــركة“. ولم يعرف 

مصير املوظفني اآلخرين.
وأضافـــت املصادر أن ”شـــركة الســـمامة 
حصلت على مشروع الديوان امللكي في مدينة 
جـــدة، واســـتوعبت املوظفـــني األجانـــب فقط 
ونقلت نحو 250 موظفا ســـعوديا من موظفي 

سعودي أوجيه“.
وأشارت املصادر إلى أن الوزارة ذكرت أن 
رواتب العاملني في ســـعودي أوجيه املتأخرة، 
والتي تصل إلى نحو 14 راتبا، سيتم صرفها، 

إال أنها لم حتدد موعدا لذلك.
وتضررت شركة سعودي أوجيه من تراجع 
اإلنفاق احلكومي السعودي بعد تراجع أسعار 

النفط بســـبب اعتمادها الشـــديد على العقود 
احلكومية. 

وكانت مصادر مطلعة قد أكدت في سبتمبر 
2016 أن احلكومة الســـعودية مدينة لسعودي 
أوجيـــه بنحـــو 8 مليـــارات دوالر، عن األعمال 
التـــي نفذتها الشـــركة، وأن الريـــاض وافقت 
بالفعل على تسديد 2.67 مليار دوالر منها، لكن 

لم يتضح ما إذا مت تسديدها بالفعل.
وأدى تأخر احلصول على املستحقات إلى 
معاناة الشـــركة من سداد التزاماتها للشركات 
األخـــرى والرواتب املتأخـــرة ومكافآت نهاية 

اخلدمة للعمال.

وقال محللـــون إن مصير الشـــركة مرتبط 
باعتبـــارات اقتصاديـــة فقـــط بعـــد أن أصدر 
العاهل الســـعودي امللك سلمان بن عبدالعزيز 
قبـــل عـــام أمـــرا مبعاجلـــة املصاعـــب املالية 
التي تعاني منها شـــركة ســـعودي أوجيه في 

السعودية.
وشـــملت اإلجـــراءات الســـعـودية تدابيـر 
إمكـانـــات  وتأمــــني  العمــــال  أجـــور  لـدفـــع 
مغـادرتهم الســـعودية وتوفير خدمات اإلقامة 

والبقاء.
وأكـــد محللون حينهـــا أن اإلجراءات التي 
أعلنـــت عنها احلكومـــة الســـعودية تؤكد أن 

الشركة ”لم تف بالتزاماتها التعاقدية وخالفت 
نظام العمل ولوائحه التنفيذية“.

وذكرت مصادر ســـعودية أن تدخل العاهل 
السعودي مبثابة تدبير هدفه الدفاع عن صورة 
البالد في األسواق الدولية وعدم السماح ألزمة 
”ســـعودي أوجيه“ بإرباك عالقات الرياض مع 

شركائها الدوليني.
ويرى مراقبـــون أن الرياض ال تزال تعتبر 
احلريري الشـــخصية األســـاس فـــي عالقاتها 
بالســـاحة السياســـية اللبنانيـــة وأن مصير 
ســـعودي أوجيـــه ال عالقـــة لـــه بـــأي ملفات 

سياسية.

أســــــدل الســــــتار أمس على نشاط شركة سعودي أوجيه في الســــــعودية بعد أن كانت من 
كبرى شركات املقاوالت في البالد ملدة 39 عاما. وأكدت مصادر مطلعة نقل جميع مشاريع 

الشركة مع احلكومة السعودية إلى شركات أخرى.

إسدال الستار على نشاط شركة سعودي أوجيه في السعودية

[ االعتبارات االقتصادية تضع نهاية لنشاط الشركة بعد 39 عاما  [ تحويل مشاريع الشركة مع الحكومة السعودية إلى شركات أخرى

 إغالق األبواب نهائيا

} لندن - كشـــفت شركة فيســـبوك أمس أنها 
ســـتبدأ تقدمي خدماتهـــا التلفزيونية بإطالق 
قنـــاة في منتصف شـــهر أغســـطس اجلاري، 
مؤكدة امتام االستعدادات وأبرمت اتفاقات مع 

شركات صناعة األخبار والبرامج الترفيهية.
وأشـــارت مصـــادر مطلعـــة مولـــت إنتاج 
الكثير من البرامج التلفزيونية التي ســـتطرح 
في وقت الحـــق على املوقع، إلى أن املشـــروع 

سيصبح جاهزا بالكامل في غضون شهر.
وقـــال نائب رئيـــس الشـــراكات اإلعالمية 
في فيســـبوك، نيـــك غرودين، فـــي بيان ”ندعم 

مجموعـــة صغيـــرة مـــن الشـــركاء واملبدعني 
ونفحـــص عروضهـــم التـــي ميكنها تشـــكيل 
جمهـــور واســـع حولهـــا وهـــي متتـــد مـــن 
الرياضة إلى الكوميديـــا وكذلك ألعاب الواقع 

االفتراضي“.
وأضـــاف ”نحن نركز علـــى العروض التي 
يقدمها الشركاء، ونســـاعدهم على فهم أعمق 
ملـــا نريده مـــن برامج عبر مختلـــف القطاعات 

واملواضيع“.
وذكـــرت صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 
األميركيـــة أن فيســـبوك أبرمـــت اتفاقات مع 

اســـتوديوهات فـــي هوليوود إلنتـــاج برامج 
تلفزيونية خاصة بالشـــركة من املتوقع أن يتم 

االنتهاء منها أواخر الصيف احلالي.
ونقلت الصحيفة عـــن مصادر مطلعة على 
تفاصيل املشـــروع قولها إن ”فيســـبوك أبدت 
اســـتعدادها لتمويل كل حلقة من البرامج مبا 
يصل إلى 3 ماليـــني دوالر“، وهو مبلغ مقبول 

جدا إلنتاج محتوى بجودة عالية.
وأضافـــت أن مـــدة احللقـــة الواحـــدة من 
البرامـــج لن تتجـــاوز 10 دقائـــق وأن البرامج 
تستهدف املســـتخدمني من الفئة العمرية بني 

17 إلى 30 عاما.
وسيوفر قســـم الفيديو اجلديد ملستخدمي 
فيســـبوك باقة منوعة من احملتويات تســـعى 
شـــركة فيســـبوك من خاللها إلى تقدمي خدمة 

تتفـــوق بها علـــى يوتيوب، لكنهـــا لن تنافس 
مزودي األفالم مثل نتفليكس وشو تامي.

وتؤكـــد خبيـــرة اإلنترنت شـــانون ليو أن 
خدمة فيسبوك التلفزيونية ستنافس يوتيوب 
وغوغل، لكنها لن تدخل في ســـباق مع خدمات 
مثـــل نتفليكس، التي تنافـــس بدورها خدمات 
الكابـــل التلفزيونيـــة حيث يتوقـــع أن تزاحم 

السينما وقد تزيحها من الوجود.
وأكـــدت أن نتفليكس لديهـــا أكثر من 100 
مليون مشترك حول العالم، كما أنها استطاعت 
جذب نحو 5 ماليني مشترك جديد خالل العام 
احلالي مـــع توقعات أن تزيد أرباحها بشـــكل 
كبير. ويبلغ حجم نفقـــات هذا العام حوالي 6 

مليارات على إنتاج برامج تلفزيونية.
شـــركة  مديـــر  هاســـتينغز  ريـــد  وحـــذر 
نتفليكـــس، العاملني في مجال اإلعالم من عدم 
التردد من التغيير قائال ”ال تخافوا من التحرك 
قدما وال تقلقوا من التغيير، وإال ســـتتجاوزكم 

املشاريع اإلبداعية على اإلنترنت“.
ووقعت فيســـبوك صفقات مع عدة شركات 
صناعـــة األخبـــار والترفيـــه لصناعة عروض 
بخدمة فيديو ستحتوي على فيديوهات طويلة 

وقصيرة مع فواصل إعالنية.
وأوضحـــت مصـــادر مطلعة أن فيســـبوك 
كانـــت تتوقع أن يكـــون املشـــروع جاهزا قبل 
حوالي شـــهر، لكنه استغرق وقتا أطول، ومن 

احملتمل أن حتدث بعض التأخيرات األخرى.
وتسعى فيســـبوك من خالل إنشاء محطة 
تلفزيونيـــة خاصـــة بهـــا علـــى اإلنترنت إلى 
احلصـــول على املليارات من الـــدوالرات التي 

تنفق على اإلعالنات.
ويتوقـــع أن يكـــون حجم اإلعالنـــات هذا 
العـــام بحـــدود 70 مليـــار دوالر. ومـــع إطالق 
خدمة التلفزيون ستصبح شركة فيسبوك أحد 
أكبر املنافسني في العالم على سوق اإلعالنات 

أونالين.

وبحســـب وكالة بلومبرغ االقتصادية، فقد 
تعاقدت فيسبوك مع مديرين تنفيذيني سابقني 

بالتلفزيون واإلعالم لرعاية القسم اجلديد.
ويعتقـــد اخلبراء أن املنافســـة ســـتحتدم 
وســـتزيد الضغوط على فيســـبوك في الفترة 
املقبلة، ال ســـيما مع وجود مســـاع من تويتر 
وســـناب تشـــات إلطـــالق ميـــزة البـــث احلي 

التلفزيوني بالشراكة مع بلومبرغ.
وسبق أن أعلنت شـــبكة فوكس سبورتس 
األميركيـــة في يونيو املاضـــي، عن عقد صفقة 
مع فيسبوك لبث مباريات    دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم مباشرة عبر اإلنترنت خالل املوسم 

القادم.  
ومن الواضح أن املســـؤولني في فيسبوك 
ال يفكرون فقط في اقتحام مجال الفيديوهات، 
ولكن يبـــدو أيضا تركيزهم منصبا على جبهة 
األجهزة حيث تقوم الشـــركة العمالقة بتطوير 

مكبر صوت ذكى.
وتســـتفيد شـــركة فيســـبوك مـــن جتربة 
أبـــل التي اصـــدرت منذ ســـنوات خدمة ”أبل.

تي.في“ حيث يركز الرئيس التنفيذي للشـــركة 
تيم كوك على االســـتثمار فـــي أدوات االتصال 
املســـتقبلية واالهتمـــام بخدمـــات الترفيه في 
املنزل مثل التلفزيون الذكي وصوال إلى الذكاء 

االصطناعي والواقع االفتراضي.
ويصـــف خبـــراء أبل.تي.فـــي بأنـــه نظام 
إلكتروني متكامل الســـتقبال وتخزين امليديا، 
مثل األفـــالم والصوتيات والصور، وتخزينها 

ضمن قرص صلب سعته 40 غيغابايت.
ويســـتند اجلهـــاز فـــي فكرته إلـــى عملية 
اســـتقبال املعلومـــات باالتصـــال ســـلكيا أو 
السلكيا ألخذ املعلومات وإتاحتها للمستخدم 
من خـــالل عرضهـــا علـــى شاشـــات ذات دقة 
فائقة واالســـتفادة من مزايا الصوت الفراغي، 
بحيث ُميكن للمستخدم أن يعرض أفالمه على 

الشاشات عالية الدقة السلكيا عبر اجلهاز.

ــــــع أنشــــــطتها وخدماتها باقتحام ســــــوق اإلنتاج  عززت شــــــركة فيســــــبوك جهودها لتنوي
التلفزيوني في مســــــعى لزيادة حصتها في أسواق اإلعالنات. وقالت إن تلفزيون فيسبوك 

أونالين سيقدم باقة منوعة من البرامج متتد من األخبار اجلادة إلى برامج الترفيه.

فيسبوك تقتحم سباق شركات التكنولوجيا إلى أسواق التلفزيون

[ إطالق محطة تلفزيونية لتعزيز حصة الشركة في سوق اإلعالن  [ فيسبوك تعلن توقيع صفقات مع شركات صناعة األخبار والترفيه

ملعب جديد لفيسبوك

ريد هاستينغز:

ال تخافوا من التغيير وإال 

ستتجاوزكم المشاريع 

اإلبداعية على اإلنترنت

شانون ليو:

تلفزيون فيسبوك سينافس 

يوتيوب وغوغل لكنه لن 

يحاول منافسة نتفليكس

شركة السعودية للكهرباء 

أوقفت خدماتها عن شركة 

{سعودي أوجيه} اعتبارا من 

يوم أمس االثنين

نقل بعض مشاريع سعودي 

أوجيه إلى شركة العمران 

الحديثة للمقاوالت 

المملوكة ألقارب الحريري
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اقتصاد
{ثروة جيف بيزوس مؤســـس شـــركة أمازون ارتفعت إلى 90.9 مليـــار دوالر ليصبح أكبر أثرياء 

العالم متفوقا على ثروة بيل غيتس البالغة 90 مليار دوالر}.

بيانات إحصائية
مجلة فوربس األميركية

{التونسيون المغتربون في أنحاء العالم يمثلون طاقة بشرية ومخزونا اقتصاديا كبيرا. وتونس 

بحاجة لتطوير مساهمتها في االقتصاد المحلي}.

يوسف الشاهد
رئيس احلكومة التونسية

} لنــدن – أعلـــن البنـــك املركـــزي القطري عن 
تراجـــع حاد في صافـــي احتياطياته من النقد 
األجنبـــي. وقـــال إنها فقدت نحـــو 10 مليارات 
دوالر في شـــهر يونيو املاضي، ليكشـــف بذلك 
حجم الثمن الذي يدفعه حلماية العملة احمللية.
وأكدت بيانـــات مصرف قطـــر املركزي عن 
تراجع صافي احتياطـــي النقد األجنبي بنحو 
10.4 مليار دوالر في شهر يونيو املاضي لتصل 
إلـــى 24.4 مليـــار دوالر، ما يعنـــي انخفاضها 
بنســـبة تقـــارب 30 باملئـــة لتصـــل إلـــى أدنى 

مستوياتها منذ عام 2012.
وتكشـــف تلـــك البيانات حجـــم التداعيات 
القاســـية التي يعاني منهـــا االقتصاد القطري 
وما ميكن أن ينتظره في مستقبال، خاصة تأكيد 
الـــدول املقاطعة وهـــي الســـعودية واإلمارات 
ومصر والبحرين إمكانيـــة تصعيد إجراءاتها 

إذا لم تتوقف الدوحة عن دعم اإلرهاب.
ويـــرى محللـــون أن ذلك التراجـــع ال ميثل 
ســـوى القمـــة الطافية من جبـــل اجلليد وأنها 
تعكس تراجع ثقة أسواق املال العاملية باآلفاق 
االقتصادية وترجيحها لعدم قدرة الدوحة على 

مواصلة الدفاع عن الريال على املدى البعيد.
وتبدو السلطات املالية والسيادية القطرية 
مضطـــرة ملواصلة ضخ الســـيولة فـــي ”قربة 
بســـبب موجة نـــزوح األمـــوال من  مثقوبـــة“ 
املصـــارف القطريـــة ورهان األســـواق العاملية 
على تراجع الريال فـــي العقود اآلجلة، إضافة 
إلى ارتفاع تكلفة التأمني على الديون القطرية.
وال ميكن معرفـــة الثمن الذي يدفعه النظام 
املصرفي القطـــري إال إذا أضيفت املبالغ التي 
ضختها املؤسسات الســـيادية ملواجهة موجة 

نزوح األموال وسحب الودائع من املصارف.
وتشـــير األرقـــام الصـــادرة عـــن املركـــزي 
القطـــري إلى حجـــم التحديـــات الصعبة التي 

تواجه الدوحة.

وأكدت وكالـــة بلومبيـــرغ االقتصادية في 
األســـبوع املاضـــي أن موجة ســـحب العمالء 
لـــدى  األجنبيـــة  الودائـــع  دفعـــت  ألموالهـــم 
املؤسســـات املاليـــة القطرية إلـــى تراجع حاد 

لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامني.
وكشفت البيانات أن الودائع األجنبية لدى 
اجلهات املقرضة في قطـــر وعددها 18 مصرفا 
ومؤسســـة مالية، انخفضت فـــي نهاية يونيو 
املاضـــي بنســـبة 7.6 في املئة مقارنة بالشـــهر 

السابق لتصل إلى نحو 46.5 مليار دوالر.
وأشارت إلى أن الكثير من العمالء سحبوا 
من صناديقهم االستثمارية في قطر بعد تفجر 
األزمة الدبلوماســـية مـــع الـــدول األربع التي 

تطالب الدوحة بالتوقف عن دعم اإلرهاب.
ويـــرى محللـــون أن التحديـــات ميكـــن أن 
تتفاقم بشـــكل كبير في حال اســـتمرار األزمة، 
حيث ســـيواجه االقتصاد القطـــري عجزا أكبر 
في سيولة القطاع املصرفي، مما سيدفع جهاز 

قطر لالستثمار لبيع املزيد من أصوله.
وســـتجد الدوحة نفسها أما خيارات مالية 
صعبـــة بني مواصلة حرق األمـــوال للدفاع عن 
عملتها واســـتنزاف احتياطاتهـــا املالية وبني 
تقييد الواردات وتخفيض قيمة الريال القطري 

من خالل فك ارتباطه بالدوالر األميركي.
وانعكســـت املخـــاوف املاليـــة علـــى قطاع 
االســـتثمار الـــذي دخـــل فـــي حالـــة ارتبـــاك 
وغموض. وشـــهدت بورصـــة الدوحة عمليات 
بيع واســـعة لألســـهم القطرية، مع تراجع ثقة 

املستثمرين في شتى قطاعات السوق.
ورجحت كارال ســـليم، اخلبيرة االقتصادية  
فـــي بنـــك ســـتاندرد تشـــارترد، ”أن تتعرض 
مســـتويات الســـيولة فـــي النظـــام املصرفـــي 
القطـــري إلى ضغـــوط كبيرة بســـبب اخلالف 

الدبلوماسي مع جيران قطر“.

أقرت الســــــلطات املالية القطرية بالثمن الباهظ الذي تدفعــــــه للدفاع عن الريال، ومواجهة 
تراجع ثقة املســــــتثمرين باالقتصاد القطــــــري، التي أدت إلى تراجع احتياطياته املالية إلى 

أدنى مستوياتها منذ 5 سنوات.

المركزي القطري يكشف الثمن الباهظ للدفاع عن الريال

[ االحتياطات تفقد 10.4 مليار دوالر لتصل أدنى مستوى في 5 سنوات  [ تراجع الثقة يجبر الدوحة على نزف األموال للدفاع عن عملتها

المصارف القطرية في رحلة نحو المجهول

كارال سليم:

من المرجح تعرض مستويات 

السيولة في قطر لضغوط 

كبيرة بسبب المقاطعة

هوانغ ليكسن:

نخطط لدمج المنطقة 

النموذجية الصينية اإلماراتية 

في مبادرة طريق الحرير

بالمئة انخفاض احتياطات 

المركزي القطري في يونيو 

فقط رغم ضخ المؤسسات 

السيادية لمليارات الدوالرات
30

} أبوظبــي - دخلـــت إمارة أبوظبـــي مرحلة 
جديدة في شـــراكتها االقتصاديـــة مع الصني 
بإبرام اتفاقية تعاون استراتيجية مع حكومة 
مقاطعة جيانغســـو تهدف إلى تنفيذ مشاريع 
استثمارية مشتركة عبر االستفادة من الفرص 

املتنامية في البلدين.
ووقعـــت موانـــئ أبوظبي أمـــس، اتفاقية 
مع شـــركة االســـتثمار والتعاون وراء البحار 
(جوســـيك)  الصينيـــة  جيانغســـو  ملقاطعـــة 
لتشـــغيل جزء في منطقة التجارة احلرة مليناء 

خليفة التابعة ملدينة خليفة الصناعية. 

ويؤكـــد اقتصاديـــون أن دولـــة اإلمـــارات 
عمومـــا، وإمارة أبوظبي بشـــكل خاص، تنظر 
إلـــى الصني باعتبارهـــا حليفا اســـتراتيجيا 
وطرفا أساســـيا في معادلة حتقيق االنتعاش 
األمثل  واالســـتثمار  واالســـتقرار  االقتصادي 

ملواردها.
وحتت مظلة االتفاقية، مـــن املقرر أن تبدأ 
خمـــس شـــركات صينيـــة العمل فـــي املنطقة 
الصناعيـــة باســـتثمارات مبدئيـــة 300 مليون 
دوالر، ممـــا يدعم خطط التنوع االقتصادي في 

اإلمارة الغنية بالنفط.

ويتوقع أن تســـهم هذه االســـتثمارات في 
توفيـــر أكثر من 1400 فرصة عمل وكذلك تعزيز 
القوة املاليـــة للمنطقة وتعميـــق روابطها مع 
مبادرة ”احلزام والطريق“، التي أحيتها بكني 

ووفرت لتنفيذها أكثر من 60 مليار دوالر.
ويقول مسؤولون في أبوظبي إن الشركات 
تعمـــل فـــي قطاعات شـــتى من الكهربـــاء إلى 
املعادن واملوارد الطبيعية واألنشطة املصرفية.
وصـــّرح محمد جمعة الشامســـي الرئيس 
التنفيـــذي ملوانئ أبوظبي بأن الشـــركة وقعت 
اتفاقا ملدة 50 عاما مع شـــركة جوسيك لتأجير 
2.2 كيلومتـــر مربع مبنطقـــة خليفة الصناعية 

في أبوظبي.
وأكد أن اتفاق التأجير هو األكبر في منطقة 
خليفـــة حتى اآلن، الفتا إلى أن االســـتثمارات 

األجنبية املباشرة في الصناعة ستسهم بشكل 
إيجابـــي فـــي النـــاجت احمللـــي اإلجمالي غير 
النفطـــي ألبوظبـــي، مما سيســـاعد في تنويع 

املوارد االقتصادية غير النفطية.
وتعمل دولة اإلمارات ضمن اســـتراتيجية 
متكاملـــة لتنويع اقتصادها في كافة املجاالت، 
األمـــر الذي يـــراه خبـــراء خطوة اســـتباقية 

حصنت بها نفسها من تراجع عوائد النفط.
وجذبت منطقـــة خليفـــة الصناعية، التي 
افتتحت في 2012، استثمارات بنحو 15 مليار 
دوالر بنهاية العام املاضي، من دول من أبرزها 
البرازيـــل والهنـــد واليابـــان وبريطانيـــا في 
صناعـــات متنوعة تبدأ مـــن األغذية واملعادن 

إلى البتروكيماويات واأللومنيوم.
ونقلت وكالة األنبـــاء اإلماراتية (وام) عن 
رئيس مجلـــس إدارة موانـــئ أبوظبي، أحمد 
اجلابـــر، قوله إن ”االتفاقية تأتي متاشـــيا مع 
استراتيجيتنا نحو تعزيز التنمية االقتصادية 
وحتقيـــق إضافة نوعيـــة للنشـــاط الصناعي 
والتجاري فـــي منطقة التجـــارة احلرة مليناء 

خليفة“.
وأشار إلى أن ”املنطقة من األمثلة الناجحة 
على االستفادة من أحدث التقنيات وتسخيرها 
لضمان الســـرعة والكفاءة والفعالية من خالل 
منظومة متكاملـــة تدعم منو وازدهار قطاعات 

الصناعة والتجارة واخلدمات اللوجستية“.
وتسعى الشـــركات الصينية بشكل متزايد 
في السنوات األخيرة إلى استغالل الفرص في 
دول اخلليـــج، إذ يســـعى العمالق االقتصادي 
اآلســـيوي للتوسع في اخلارج لتحقيق طموح 

إعادة بناء طرق جتارة احلرير.
وقالـــت هوانـــغ ليكســـن، نائـــب احلاكـــم 
التنفيـــذي حلكومـــة مقاطعة جيانغســـو، إن 
”هنـــاك حالـــة مـــن التكامـــل بني جيانغســـو 
وأبوظبـــي من خالل ما تتمتعـــا به من ثروات  
ونظم صناعية فضال عن تسريع تكّيف الهياكل 

الصناعية وتعزيز التحول االقتصادي“.

وجيانغســـو  ”أبوظبـــي  أن  وأضافـــت 
عازمتـــان علـــى مواصلة العمل معـــا لتعميق 
التعـــاون بينهما في مجـــاالت تطوير القدرات 
الصناعية واإلســـهام في جنـــاح مبادرة حزام 

واحد – طريق واحد“.
وكشفت عن خطط لدمج املنطقة النموذجية 
الصينيـــة اإلماراتيـــة للتعـــاون الصناعي في 
البرنامـــج الضخم ملبادرة طريـــق احلرير كي 
والتبادالت التجارية  تصبح منوذجا للتعاون 

بني الصني ودولة اإلمارات.
وفازت شـــركة كوســـكو شـــيبينغ بورتس 
ليمتـــد الصينية فـــي العام املاضـــي، بامتياز 
مدته 35 عاما لبناء وتشـــغيل رصيف حاويات 
في ميناء خليفة. وقالت كوسكو في ذلك احلني 
إنها تنوي استثمار أكثر من 700 مليون دوالر.

ويعكـــس حجـــم التجـــارة غيـــر النفطية 
املتنامية بني البلدين الشـــراكة االستراتيجية 
اآلخذة في التشـــكل بني الطرفني، إذ تعد دولة 
اإلمارات الشـــريك التجاري الثاني للصني في 
الشرق األوسط بوصول حجم التجارة البينية 

إلى نحو 70 مليار دوالر.
ولكن احلافز القوي الذي يدفع اإلماراتيني 
لدفـــع عالقتهـــم مـــع الصينيـــني إلـــى مرحلة 
الشـــراكة هو التغيرات االقتصاديـــة الكبيرة 
التي تتعرض لهـــا الصني، ثاني أكبر اقتصاد 

عاملي وأكبر مستورد للنفط.
وأطلـــق البلـــدان فـــي عـــام 2015 صندوق 
االستثمار االســـتراتيجي املشـــترك بقيمة 10 
مليارات دوالر لتعزيز التعاون االقتصادي بني 
البلدين، وذلك خـــالل زيارة ولي عهد أبوظبي 

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لبكني.
وتتولـــى إدارة الصنـــدوق شـــركة مبادلة 
وشركة تابعة للبنك الصيني للتنمية، ويهدف 
إطـــالق الصنـــدوق، الـــذي ســـيموله البلدان 
مناصفة، هو تشـــكيل محفظـــة متوازنة تضم 
اســـتثمارات جتارية متنوعة وتغطي طيفا من 

قطاعات النمو.

عززت الشــــــركات الصينية رهانها على إمارة أبوظبي كبوابة إلى أســــــواق منطقة الشرق 
ــــــئ أبوظبي. وتوقع  األوســــــط حــــــني أبرمت مقاطعة جيانغســــــو اتفاقية هي األكبر مع موان

محللون أن تعطي االتفاقية زخما جديدا لنشاط منطقة التجارة احلرة في ميناء خليفة.

الشركات الصينية تراهن على أبوظبي كبوابة ألسواق المنطقة

[ 5 شركات تضخ 300 مليون دوالر في منطقة التجارة الحرة  [ 1400 فرصة عمل ستوفرها االستثمارات الصينية الجديدة

سقف عال من الطموحات

سلطان أحمد الجابر:

االتفاقية مع جوسيك تهدف 

لتنويع النشاط الصناعي في 

منطقة التجارة الحرة

شكايات يمني ويسار تكشف القلق القطري

} جنيــف – قـــال محللـــون إن اتســـاع عدد 
الشكاوى التي تقدمت بها السلطات القطرية 
إلـــى عدد من املؤسســـات واملنظمات الدولية 
يكشف حجم القلق املتصاعد بسبب التداعيات 
القاســـية الناجمة عن املقاطعة التي تفرضها 
الســـعودية واإلمارات ومصر والبحرين على 

الدوحة بسبب دعمها لإلرهاب.
فقد نســـبت وكالة رويترز أمس ملمثل قطر 
لدى منظمة التجارة العاملية األمير علي الوليد 
آل ثانـــي قوله إن احلكومـــة القطرية تقدمت 
بشـــكوى واســـعة النطاق إلى املنظمة أمس 
االثنني ضد املقاطعة التجارية التي تفرضها 

عليها السعودية واإلمارات والبحرين.

كما كشـــف ممثل قطر لدى املنظمة عن أن 
الدوحة ســـوف تثير مســـألة املقاطعة أيضا 
أثنـــاء اجتمـــاع للمنظمـــة الدوليـــة للطيران 

املدني (إيكاو) التابعة لألمم املتحدة.
وبتقدميها رسميا ”طلب إجراء مشاورات“ 
مـــع الدول الثالث، وهي اخلطـــوة األولى في 
نزاع جتاري، فإن قطر تعطي تلك الدول مهلة 
60 يوما لتســـوية الشكوى أو مواجهة دعوى 
قضائية في منظمة التجارة وعقوبات جتارية 

انتقامية محتملة.
املقاطعـــة  إن  يقولـــون  اخلبـــراء  لكـــن 
املفروضة على الدوحة شـــأن سيادي داخلي 
للدول الثالث وهي التـــي تقرر فتح أجوائها 

أو موانئهـــا وأســـواقها للتعامل مع أي دولة 
أخرى.

وأكدوا أن الدول الثالث لم تتصرف سوى 
في شأن داخلي في مؤسساتها الوطنية، وأن 
شكاوى الدوحة تكشف خشـــيتها من اتساع 
املقاطعة إذا أصرت على رفض املطالب بوقف 

دعم اإلرهاب.
وتأتـــي حتـــركات الدوحـــة بعـــد تفاقـــم 
تداعيات املقاطعة التي أدت إلى ارتباك واسع 
في النظـــام املصرفي وتراجع ثقة األســـواق 
املاليـــة العامليـــة بعملتها مـــا أدى إلى موجة 
هروب واســـعة لروس األمـــوال من املصارف 

القطرية.



شيرين الديداموني

} ”النقوط“ في األفراح مظهر حســـن ومحمود 
ألنه أحد املوروثات والتقاليد التي متارس في 
طقوس الـــزواج، والتي يجـــب أن ال تندثر مع 
مرور الزمـــن وينبغي أن يتناقلهـــا األبناء عن 
األجداد، بل وأن يطوروها ويغّيروا من شكلها 
لتســـاير العصر، إذ أنها تصب في النهاية في 
غاية تعميق أشـــكال التكافـــل االجتماعي بني 

الناس.
ظهرت تلك العادة وانتشـــرت في الكثير من 
املجتمعات القدمية والزمت املقبلني على الزواج 
لفك ضائقتهـــم املالية، نظرا إلى حاجة صاحب 
الفـــرح فـــي كثير مـــن األحيـــان إلى مســـاعدة 
اآلخريـــن له مبختلف أشـــكالها؛ ســـواء كانت 
خدمات أو نقودا أو ســـلعا لتغطيـــة التكاليف 
وتلبيـــة املتطلبـــات التي تســـتدعيها مثل هذه 

املناسبات مع إمكان ردها في املستقبل.
الظاهرة تشكل جزءا من النسيج االجتماعي 
للمجتمعـــات العربية ومقياســـا حقيقيا حملبة 
اآلخرين للعروســـني وتقديرهـــم لهما والتعبير 
عن مـــدى فرحتهم بزواجهما، فاإلنســـان كائن 

اجتماعي بطبعه.
وال تقتصـــر قيمـــة النقوط علـــى أهميتها 
االجتماعيـــة املوروثـــة فقـــط بـــل تتمثـــل في 
أهميتهـــا املادية أيضا، حيـــث قد يضطر املُقِدم 
على الزواج أحيانا إلى اســـتدانة مبالغ كبيرة 
للوفاء بالتزاماته الزوجية حتت وطأة الظروف 
اخلاصـــة التي يعيشـــها، وهنا تأتـــي النقوط 

لتكون ”املُنقذ“ له من وطأة تلك الديون.
ثـــم إنها علـــى جانب آخر وعـــاء يدخر فيه 
”الدافـــع“ مبلغـــا من املـــال ســـيحصل عليه إذا 
مر مبناسبة مشـــابهة فتكون متنفسه الصغير 
من أزمـــات قد يتعرض لها في بداية مشـــواره 
احلياتـــي، خاصـــة وأّن البعض مـــن عائداتها 
توظـــف لســـد الثغـــرات املالية والديـــون التي 
خلَّفْتهـــا طقوس الزواج، وبالتالي ســـوف يجد 
صاحب العرس بعد انقضاء الفرح مبلغا ماليا 

يواسيه ويعينه.
في أحيان كثيرة تسمو النقوط على اجلانب 
املادي ليتعـــّداه إلى اجلانب املعنوي، من حيث 
خلق حالة شـــعورية يعّبر بها األشـــخاص عن 
مشـــاركة وجدانية ومواســـاة لآلخرين، عالوة 
علـــى هـــذا تتحـــول ”النقوط“ لتصبـــح حديث 
اجللسات والسهرات كنوع من التفاخر وكداللة 
علـــى قيمة العروس لدى أهلهـــا وأهل زوجها، 
خاصـــة عندما يكون هناك شـــيء مميز قد ُقدم 
كـ“نقـــوط“، مثـــل الذهـــب من أســـاور وخوامت 
وغيرها، أو مبلغ مالي كبير مت إهداؤه للتباهي 
أمام املدعوين ما مينحها الهيبة أمام اجلميع.

اعتاد الناُس في وقِتنا احلاضر على أنواع 
أخـــرى مـــن النقـــوط أفرزتها طبيعـــة احلياة 
العصريـــة، كاملبالغ التي يجمعهـــا الزمالء في 
العمـــل ملـــن يقبل منهـــم على الـــزواج أو لديه 
مناســـبة بحيث تشـــكل في محصلتهـــا دعما 
ماديـــا ولو بســـيطا، وكذلك ”تنقيـــط“ املولود 
اجلديـــد ملســـاعدة والديه في نفقاتـــه، وأيضا 
تنقيـــط املريـــض باملـــال لســـد جـــزء كبير من 

تكاليف العالج.
كمـــا أن هناك نقوطـــا تدفع فـــي األحزان، 
فإذا ما مـــات في عائلة أحـــد أفرادها قام أحد 
األشـــخاص بتحمـــل تكاليف جتهيـــز الطعام 
ألفراد تلك العائلة ومساندتهم ماليا، ثم إذا ما 
وقع من قام بالتكلفة هو أو أحد َذويه في حزن 
ُمماثـــل حتمَلـــِت العائلُة األولى مؤونـــَة إعداِد 

الطعام لها كمعاملة باملثل ورد للجميل.
انتشـــر في بعض البلدان العربية أسلوب 
جديد لالســـتفادة مـــن النقوط وللهـــروب من 
حرج تقدمي النقوط بشـــكل مباشر وفج يحرج 
الطرفـــني، وهو إرفـــاق رقم احلســـاب البنكي 
اخلـــاص بالعريـــس مـــع بطاقة دعـــوة حفلة 
الزفـــاف لالســـتفادة من نقوط الـــزواج، حيث 
يقوم كل شـــخص بالذهاب إلـــى البنك ووضع 

املبلغ الذي يتناسب مع وضعه املادي.
تلك الطريقة أتاحت لألقارب املقيمني خارج 
الدولة أيضًا املشـــاركة في مســـاعدة العريس 
والعـــروس، كما أنها توفـــر الوقت واجلهد من 
خالل إمكانية حتويل املـــال عبر اإلنترنت بدًال 
مـــن التجّول في األســـواق واحملالت بحثا عن 
هدية باهظة الثمن قد تكون جهازا كهربائيا أو 
أداة منزلية قد ال يكون العروسني بحاجة إليها 
نظرا لتكرارها، ويتيح هذا األسلوب للعروسني 
بعـــد الزواج شـــراء مـــا يحتاجانـــه فعال على 
ذوقهما اخلاص وليس حسب أذواق اآلخرين.

اتبعت إحدى شـــركات تقنيـــات املعلومات 
أســـلوبا مختلفـــا وعصريـــا إلـــى حـــد كبير، 
التي تتضمن كل ما  يســـمى بـ”قائمة الزفاف“ 
يحتاجه العروسان اجلديدان من أدوات منزلية 
ومكمـــالت ألثاث املنزل، ثم يتـــم وضعها بأحد 
احملـــالت الكبـــرى باالتفاق مـــع صاحب احملل 
الذي يكون علـــى علم باملوضوع، لتوفير مبالغ 
من مستلزمات املنزل اجلديد تكون متوافقة مع 

ذوق العروسني وفي حاجة إليها.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه 
فـــي مصر باتت ”أفـــراح النقـــوط“ حيلة ذكية 
يلجأ إليهـــا املصريون حلل أزمـــة أو اخلروج 
من ضائقة مالية، وجميع املشاركني في ”أفراح 
إلى  يدفعون قدرا معّينا من ”النقوط“  النقوط“ 
أن يأتي دورهم لتحصيل ما جمعوه، مع وجود 
قواعد محددة يجب االلتزام بها لكل املشاركني.

كما ال تســـقط الجرائـــم بالتقادم  } القاهــرة -
مهمـــا مرت عليها الســـنوات فكذلـــك ”النقوط“ 
التـــي يحصـــل عليهـــا العروســـان فـــي بداية 
زواجهمـــا، فهـــي دْين عليهما ال يســـقط عنهما 
مهما طـــال به الزمن، بل وينتقـــل من جيل إلى 
جيل ليتوارثه األحفاد إن لم يكن قد تم ســـداده، 
وهـــي كما يقول المثـــل المصري الـــدارج ”كل 

شيء سلف ودين.. حتى الدمع بالعين“.
شـــهدت حفـــالت الـــزواج تغيـــرات جذرية 
حّولـــت ”النقـــوط“ من عـــادة اجتماعية جميلة 
ونوع من المســـاعدة والدعم للـــزوج إلى عبء 
يثقل كاهله ويرهقه على المدى البعيد، حتى أن 
البعض من األزواج بالرغم من مرور الســـنوات 
مـــا زالـــوا يحتفظـــون بدفاتر قديمـــة متهالكة 
تحتـــوي على قائمـــة طويلة عريضة بأســـماء 
ليقوموا بســـدادها  الذين قامـــوا بـ“تنقيطهم“ 
في مناســـبات مماثلة لنفس الشخص أو ذويه 
مـــن إخوة وأبنـــاء وأقارب، فهي تظل سلســـلة 
معّلقة في رقبة من يأخـــذه يلتزم برّده أخالقيا 

واجتماعيا.
أصبحـــت كثرة المناســـبات واألفراح عبئا 
على رواتب العرســـان الجـــدد، حيث يقتطعون 
مبلغـــا من راتبهـــم الشـــهري لســـداد النقوط 
والهدايـــا التـــي تلّقوها في حفـــالت زواجهم، 
وبالتالـــي فهـــي وإن كانـــت محببة وتســـاعد 
العروســـين في بدايـــة مشـــوارهما، إال أنها ال 

تخلو من كلفة عالية على المدى البعيد.
الوجاهة والمباهاة اللتـــان اكتنفتا الكثير 
مـــن أمور الـــزواج لم تدعا أمـــر ”النقوط“ على 
ما هـــو عليـــه، وإنما صـــارت هنـــاك مزايدات 
ومبالغات العتقاد البعض من الشـــباب العربي 
أن ُجـــوده وكرمه هو فقط بالمبلـــغ الذي ُيعلقه 

على سترة العريس خالل حفل الزفاف.
في بعض الحفـــالت باتت النقـــوط مرادفا 
للتبذير من أجل المباهاة وحب الظهور، وهناك 
اآلن الكثيـــرون مـــن المصابيـــن بمـــرض حب 
الشهرة الذين يدفعهم هذا المرض إلى ارتكاب 
تلـــك األفعال لمجرد أن ُيظهـــروا لآلخرين مدى 
ســـخائهم لينالـــوا الثناء والمديـــح، ويقومون 
بمحـــاكاة الغيـــر وتقليدهـــم كـــي ال يوصفوا 
بالبخـــل، ومن ثم يتم إنفاق أمـــوال باهظة من 
دون تبّصـــر أو نظـــر في العواقب التي ســـتقع 
على رأس من حصل على هذا المال في ما بعد.

البعـــض من أثرياء األســـر العربية تعمدوا 
فـــي اآلونة األخيـــرة بعثرة ونثـــر مبالغ كبيرة 
على مرأى من الجميع، وهو ما يســـبب إحراجا 
كبيـــرا ألصحـــاب الدخـــول المتوســـطة، وقد 
يحرمهم ذلك من حضور حفل الزفاف أصال، بل 
وقـــد يضطرون إلى أخذ ”ُســـلفة“ أو قرض من 
بنك أو صديق ليتمكنـــوا من تقديم هدية الئقة 

أمـــام الحاضرين تضاهي اآلخريـــن، وفي كلتا 
الحالتين فإن هذا يسبب إحراجًا للعروسين.

في المجتمعـــات التي تحولـــت إلى النمط 
االســـتهالكي الترفـــي وتميـــل إلـــى التباهـــي 
واالعتداد بالمظاهر والمبالغة في االســـتهالك 
هّما شـــاغال ومقلقا، ُيخلف  صارت ”النقـــوط“ 
وراءه ضغائـــن وأحقـــادا وتفـــككا فـــي البنية 
االجتماعية داخل البلد الواحد بدال من التالحم 
والتآخي، فالمســـاءلة والمحاسبة التي تجري 
من أجل ”النقوط“ من شـــأنها أن تدمر النسيج 
االجتماعي اإلنســـاني الـــذي لطالما تميزت به 

األسر العربية.
وتحولت عادة ”النقوط“ مؤخرا إلى ســـبب 
في جرائم راح ضحيتها أشـــخاص تشـــاجروا 
عند تقســـيمها، وانتشـــرت قصـــص كثيرة عن 
معاناة األزواج من ســـلبيات ”النقوط“ بســـبب 
الظـــروف التي يكـــون عليها العروســـان أثناء 
عملية تقديـــم ”النقوط“، حيـــث ال يتم االنتباه 
للمبالـــغ التي يتم تقديمها مـــن قبل المدعوين، 

ويختلط ”الحابل بالنابل“.
هناك زيجات لم تتم وكان مصيرها الفشـــل 
بســـبب الخالف علـــى أي العائلتين تســـتحق 
النقـــوط. هل هم أهل العريس أم أهل العروس؟ 
وقـــد رفعت زوجات قضايا تطلبـــن فيها الُخلع 
بســـبب أن أزواجهن اســـتولوا على نقوطهن، 
وأخريـــات أصبحـــت حياتهـــن علـــى المحـــك 
النعـــدام الثقة من جانب الـــزوج إلخفاء زوجته 
القيمـــة الحقيقية لما حصلت عليـــه من نقوط 
والســـخرية  في الزواج، وطـــاردت ”المعايرة“ 
البعض من األزواج لعـــدم قدرتهم تحت ضغط 
الحياة على االلتزام بهذه العادات االجتماعية، 

سواء كانت أفراحا أو أتراحا.
تلك األســـباب وغيرها كانـــت دافعا للعديد 
من المقبلين على الزواج أن يكتبوا في أســـفل 
بطاقة الفرح ”حضوركم يشـــرفنا.. ونعتذر عن 
قبول النقوط“، والكثير من الفتيات بتن يرفضن 
تلقي النقوط، وبعضهن أصبحن تمهرن بطاقة 
دعوتهن بكلمات متميـــزة، مثل ”انثروا الورود 
بـــدًال مـــن النقـــود“، أو ”نقطتي فـــي وجودكم 

وليست في أموالكم“.
ظهرت فـــي بعض البلـــدان العربية مؤخرا 
مبادرات شـــبابية تنادي بإلغاء عـــادة النقوط 
فـــي حفالت الزواج، ورفض الشـــباب اســـتالم 
جميع الهدايـــا المالية، وتمنـــوا أن تزول هذه 
العادة من المجتمعـــات العربية ألنها تقلل من 
شـــأن العريس وقدرته على تدبير أموره بنفسه 
وتشجع الشـــباب على االتكالية واالعتماد على 
الغير بدال من االعتماد على النفس والعمل بجد 
لتوفيـــر المـــال الالزم قبل طرق أبـــواب الناس 

لطلب بناتهم للزواج.

} كثيـــرة هي العـــادات االجتماعية التي تغيـــرت وجهاتها، لتســـتحيل أعباء أو 
تباهيـــا أو مجـــرد تقاليد. وحتولها مـــن مقاصدها األصلية التي نشـــأت من أجل 
حتقيقهـــا إلى تكرار اجتماعـــي ال يحقق ما كانت تهدف إليه، حصل مبرور العقود 

والسنوات ونتيجة تضافر عوامل عديدة غيرت العادة وغاياتها ومقاصدها.
درجت كل املجتمعات العربية اإلســـالمية على مســـاعدة املُقدمني على األفراح 
واألعراس، بأن ابتكرت حلوال تهدف إلى أن يتقاسم املجتمع األعباء التي تتطلبها 
املناســـبة. ولئن اختلفت طرق ومســـميات تقدمي املســـاعدات املاليـــة للعريس أو 
للعروس إال أن املضمون كان نفسه: الوعي بأن املناسبة تتطلب تضافر كل اجلهود 
وإدراكا بأن االشتراك في األفراح يفترض أساسا االشتراك في التكاليف واألعباء. 

إلى هنا تبدو الفكرة نبيلة بل مجدية حتى باملعنى االقتصادي للكلمة.
لكـــن التغّيـــرات االجتماعيـــة واالقتصاديـــة الكبيـــرة والعارمة التي مّســـت 
املجتمعات العربية، منذ عقود، والتي أفرزت آثارها على كل شيء، توازت أيضا مع 
تغّيرات فـــي التعاطي االجتماعي مع األفراح ومع عادات التكافل. فتحّولت عادات 
”النقـــوط“، (هي كلمة عربية لهـــا مرادفاتها العامية الكثيرة حســـب كل قطر عربي 
فهي تسمى النقطة في مصر والوقعة في العراق والرمو في تونس إلى غيرها من 
التســـميات العامية العربية) إلى شكل من أشـــكال التباهي االجتماعي وانحرفت 
لتصبـــح بدورها عبئا يضاف إلى مختلف األعبـــاء االجتماعية األخرى. االنحراف 
األول متّثل في الســـعي إلى تقدمي مبالغ كبيرة للعريـــس أو للعروس، وهي مبالغ 

قد تتجاوز طاقة وإمكانيات صاحب الهبة أو املساعدة، هنا أصبح للعملية مقصد 
أساســـي هو محاولة إبراز املظهر االجتماعي والتباهي. وتقدمي مبلغ كبير يفرض 
على اآلخرين الســـعي إلى مواكبته أو منافسته، ما يفرز إحراجا ملن ال يتوفر على 

إمكانيات كبيرة تتيح له خوض هذه ”املنافسة“.
االنحـــراف الثاني متّثل في أن املســـاعدة حتّولت إلى ”دين“ يتوّجُب ســـداده، 
وابتكرت لذلك عمليات ووثائق لتسجيل املبالغ املقدمة من قبل كل شخص، يحتفظ 

بها العريس على أن يسّددها في مناسبة قادمة أو فرح قادم.
األصـــل في العادة أنها مســـاعدة أو تقاســـم لألعباء، وإحســـاس جماعي بأن 
املناســـبة تتطلب تضافر اجلهود، وهو ال ينسحب فقط على األفراح واألعراس بل 
ميكن أن جند صداها في عمليات البناء واملآمت وغيرها من األحداث واملناســـبات 
التـــي قد ال يكون بوســـع فرد أو عائلـــة أن تتحمل كلفتها املاديـــة. هنا يتوفر بعد 
اجتماعي وقيمي يتوجُب تثمينه وتعزيز غاياته ومقاصده، لكن ما ال ميكن تثمينه 
أو احلث عليه هو االنحرافات التي طالت العادة، وهاجرت بها نحو مقاصد أخرى، 
بأن حّولتها إلى ديون وتباه وأحيانا إلى ضرب من املشروع الذي يفتتحه أحدهم، 
حني يربط بني فرحه أو عرســـه وبني املداخيل التي ســـيتحصل عليها نتيجة ذلك. 
االنحرافات املشار إليها أنتجت أجناسا شتى من املشاكل واخلالفات واخلصومات 
الناجتـــة عن ســـوء فهم النقوط أو املســـاعدة املادية للعريـــس أو للعروس. تروى 
حكايـــات كثيرة عـــن هذه العادة، وعـــن حتّولها إلى فرصة لتـــداول أموال كثيرة. 

ففي إحدى املناطق احلدودية التونســـية، يقال إن كل مهّرب يشتري سيارة رباعية 
الدفع بعد زواجه مباشـــرة من األموال التي حصل عليها أثناء حفل زواجه، وبعد 
أن حصل غالبيتها من زمالئه املهّربني، الذي يقّدمون له األموال بســـخاء كبير. هل 
االنحرافات التي مســـت هذه العادة، تقتضي الدعـــوة إلى التخلي عن النقوط كما 

بدأت ترّوج بعض الدعوات في العديد من املجتمعات العربية؟
الواضـــح أن عـــادة النقـــوط، مثل غيرها مـــن العـــادات االجتماعيـــة، تأثرت 
بالتغّيـــرات االقتصادية واالجتماعية احلادة، وال شـــك أن كل مجتمع يقوم بعملية 
حتيـــني لعاداته االجتماعية بأن يحاول مواكبتها أو تطويرها مبا يواكب العصر، 
إال أن التغييـــرات التي مّســـت النقوط كانت في أغلبها ســـلبية وحّولتها من قيمة 
اجتماعية ترنو إلى املساعدة، إلى مجال استنزاف لكل األطراف. ولكن ذلك ال يعني 
ضـــرورة إلغاء العادة بل تصويبهـــا وإعادتها إلى مدارها االجتماعي، وهو ما بدأ 
يظهر مؤخرا عبر العديد من احلركات الشبابية في الواقع أو في مواقع التواصل 
االجتماعـــي، وهي مبادرات بدأت من االعتذار املســـبق علـــى قبول النقوط، ورمبا 
تتطور إلى رفض املبالغ الضخمة التي تعني أّن من قّدمها تعّســـف على إمكانياته 

من أجل تقدمي مبلغ يليق به قبل أن يفكر في أن يكون مفيدا ملن سيحصل عليه.
النقوط عادة اجتماعيـــة نابعة من قيم التكافل والتضامن االجتماعي، حتّولت 
إلـــى ابتزاز مقنع، ولكـــن كل ذلك ال ُيدين العادة بل ُيدين القائمني بها، ولعل بعض 

الوعي باملسافة الفاصلة بني التكافل واالبتزاز كفيل بإعادة األمور إلى نصابها.

تشارك في فك األزمة وتعميق 
للتكافل االجتماعي

ديون ال تسقط بالتقادم 
ومباهاة عفا عليها الزمن

عادة {النقوط}.. انحراف القيمة االجتماعية من التكافل إلى االستنزاف
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أضداد

الظاهرة تشكل جزءا من 
النسيج االجتماعي ومقياسا 

لمحبة اآلخرين للعروسين 
وتقديرهم لهما والتعبير 

عن مدى فرحتهم بزواجهما، 
فاإلنسان كائن اجتماعي 

بطبعه

حفالت الزواج شهدت 
تغيرات جذرية حّولت 

{النقوط} من عادة اجتماعية 
جميلة ونوع من املساعدة 

والدعم للزوج إلى عبء يثقل 
كاهله ويرهقه على املدى 

البعيد

«فـــي املجتمع الفلســـطيني تخفف النقوط من أعباء العرس، رغـــم أنها  تبدو نوعا من املجاملة 
لكنها مفيدة في تحمل تكلفة العرس جماعيا، ويتم تدويرها كأنها قرض مؤجل}.

مجدي املالكي 
أستاذ علم االجتماع في جامعة بيرزيت

«النقطة فكرة قديمة جدا ومن املوروث لدى املصريني، كنوع من الدعم االجتماعي في األفراح 
ولتكوين أسر جديدة، بينما األفراح املزيفة حديثة على املجتمع املصري}.

مسعود شومان
رئيس حترير سلسلة الدراسات الشعبية في مصر

[ تغيرات في التعاطي االجتماعي مع األفراح ومع عادات التضامن  [ التباهي والديون يمثالن أكبر انحرافات العادة عن مقاصدها

تسابق من أجل الوجاهة

العادات القديمة للتكافل



الثالثاء 2017/08/01 - السنة 40 العدد 10709

تحديات

} واشــنطن – في بداية القرن العشـــرين بلغ 
عدد أفراد الطبقة الوسطى العاملية حوالي 90 
مليون فرد، ومع الثورة الصناعية وتطوراتها 
اتســـعت رقعة هذه الطبقة لتصـــل اليوم إلى 
حوالي 3.3 مليار شـــخص ينتمون إلى الطبقة 
الوسطى العاملية. ومن خالل هذا الرقم تشكل 
الطبقة الوســـطى أكبر مجموعة، وتستمر في 

الزيادة بنسق سريع.
يرصد هذا التطور وولفانغ فانلغر اخلبير 
في البنـــك الدولـــي، وهومي هـــراس اخلبير 
ودراســـات  إحصائيات  ضمـــن  االقتصـــادي، 
قـــام بهـــا اخلبيران ونشـــرها مؤخـــرا معهد 
بروكينغز. وتشـــير الدراســـة إلـــى أن الطبقة 
الوسطى تسير في اجتاه الوصول إلى أربعة 
مليـــارات بحلـــول 2021، وخمســـة مليـــارات 
بحلول ســـنة 2027، وهو ما ميثل 60 باملئة من 

مجموع سكان العالم.
يقســـم فانلغر وهـــراس العالـــم إلى أربع 
مجموعـــات حســـب الدخل: الفقـــراء املدقعني 
والفئة الضعيفة والطبقة الوسطى، واألغنياء. 
يعاني الفقراء املدقعون (أقل من 1.90 دوالر في 
اليوم) من حرمان شـــديد مبـــا في ذلك اجلوع 
واألمّية واملوت املبكـــر لألمهات واألطفال. أما 

الضعفاء أو القريبون من الفقر (من 1.90 دوالر 
إلـــى 11 دوالرا فـــي اليوم) فقـــد تخلصوا من 
الفقـــر املدقع لكنهم ال ميلكـــون موارد إضافية 
لينفقوهـــا، وهم عرضة للعـــودة إلى الفقر إذا 
ما داهمتهـــم البطالة أو اجلفاف أو املرض أو 

أي أزمة أخرى.
وميكن ملمثلـــي الطبقة الوســـطى (بني 11 
دوالرا و110 دوالرات فـــي اليـــوم) أن يأملـــوا 
في أن يعيشـــوا حياة كرميـــة ويتخلصوا من 

مخاوف الوقوع في الفقر املدقع. 
وتعـــرف هـــذه الطبقـــة أيضا بــــ ”الطبقة 
املســـتهلكة“، أي املجموعة التي يحرك طلبها 

للسلع واخلدمات أغلب االقتصاديات.
 وأخيـــرا، األغنياء (أكثـــر من 110 دوالرات 
في اليوم)، وهم يعيشون حياة رفاهية نسبية، 
وعـــادة ميكنهم توفير أي ســـلعة اســـتهالكية 

معيارية.
كثيرا ما يهتم صانعو السياسات واإلعالم 
باملجموعتـــني علـــى طرفـــي التصنيـــف، أي 
مبحاربة الفقر واحملافظة على احلياة الراقية 

عند األثرياء. 
ويذكـــر أن املجتمع الدولي جعل من وضع 
حـــد للفقـــر املدقع بحلـــول 2030 أحـــد أهدافه 

الكبـــرى، لكـــن أكثر مـــن 90 باملئة من ســـكان 
العالم ينتمـــون إلى املجموعتني في الوســـط 

حيث حتدث معظم احلركة بني املجموعات.

أهمية الطبقة الوسطى

علـــى الرغم مـــن حديث بعـــض الناس عن 
تراجع الطبقة الوســـطى في البـــالد الغربية، 
فاحلقيقـــة أن الطبقة الوســـطى العاملية تنمو 
بســـرعة غير مســـبوقة، ففـــي كل ثانية يدخل 
خمســـة أشـــخاص جـــدد الطبقة الوســـطى. 
ومع صعود األشخاص ســـلم الدخل تتناقص 

مجموعة ”قريب من الفقر“ بنسق مماثل.
وكانـــت من أهـــم النتائـــج التـــي أفرزتها 
املعطيات التي قام فانلغـــر وهراس بتحليلها 

ودراستها:
[ في منتصـــف ســـنة 2017 كان هناك 3.5 
مليار شخص في الطبقتني املتوسطة والعليا، 
وسيصل هذا العدد إلى 5.6 مليار بحلول 2030 

(زيادة بحوالي 60 باملئة).
[ صعود الطبقة الوسطى ظاهرة آسيوية 
فـــي الغالـــب: 87 باملئـــة من املليـــار املقبل من 
الداخلني إلى هذه الطبقة سيكونون آسيويني.
[ إذا كان لشـــركة ما مليـــار حريف اليوم 
(لديهـــم أكثـــر من 11 دوالرا من تعـــادل القدرة 
الشـــرائية في اليوم)، من املفتـــرض أن تكون 
الشـــركة قادرة علـــى جذب 1.6 مليـــار حريف 
بحلـــول 2030. لكـــن احلفـــاظ علـــى النصيب 
من الســـوق العاملية ســـيتوقف أساســـا على 
جـــذب الداخلني اجلدد إلى الطبقة الوســـطى 

املوجودين في معظمهم في الصني والهند.
[ ستتحول سوق الطبقة الوسطى العاملية 
أيضا نحو الطـــرف األدنى بتخرج األميركيني 
واألوروبيني ويصبحون أغنياء ويحل محلهم 
اآلســـيويون ذوو اإلنفاق املتدني. ولن يتراجع 
هـــذا االجتاه إال بعد قرابة ســـت ســـنوات، ثم 
سيتســـبب النمو في آســـيا في زيادة مطردة 
للقدرة على اإلنفاق لدى املســـتهلك من الطبقة 

الوسطى.
كتب الكثير عن أهمية الطبقة الوسطى في 
الدميقراطي.  والتجديد  االجتماعي  االستقرار 
ويوضح فانلغر وهراس في دراســـتهما أن ما 
يحدث لهذه الطبقـــة له عالقة كبيرة ومتزايدة 
بالنســـبة إلى األعمال. تقريبا كل شركة دولية 
ترغـــب في زيادة نشـــاطها في حاجـــة إلى أن 
تستهدف الطبقة الوسطى، وذلك ألنه ال يوجد 
من األثرياء إال عدد محـــدود في العالم (حاليا 
قرابة 190 مليونا). وهذا العدد ال يســـمح لهذه 
الشـــركات بتحقيق األربـــاح الكافية عن طريق 

إسداء اخلدمات لهم وحدهم.
وإذا دخل الفرد الطبقة الوســـطى سيكون 
لديه البعـــض من املال اإلضافـــي الذي ميكنه 
صرفـــه لتلبية حاجيات تتجاوز األساســـيات، 
مثل شـــراء لعبـــة لطفل أو رمبـــا الذهاب إلى 

مطعم أو الســـينما. واالنتقال إلى اســـتهالك 
اللحـــم والدجاج والذهاب في إجازة والســـفر 
بالطائـــرة ملقابلة أصدقاء أو أفراد من العائلة، 
وهـــي كلها جزء من جتربة الطبقة الوســـطى، 
كما هو الشأن بالنســـبة إلى صرف املال على 

الصحة والتعليم والتأمني.
 علـــى املســـتوى العاملي، يبلغ اســـتهالك 
الطبقة الوســـطى قرابة 37 ترليون دوالر، وهو 
ما يجعلها تســـاهم فـــي النمـــو العاملي أكثر 
مـــن أي عنصر آخـــر من عناصـــر الطلب. لكن 
الشـــيء األهم بالنســـبة إلى عالم األعمال هو 
تقسيم الطبقة الوسطى إلى قطاعات متمايزة. 
املنتوجـــات املختلفة جتـــذب مجموعات دخل 
مختلفة. فهم جتزئة وتفاصيل املعطيات (وهو 

شيء أصبح ممكنا حاليا) يقدم قيمة أكبر.
ويتوقـــع اخلبيـــران أن يســـتمر الصعود 
االقتصـــادي آلســـيا أكثر مـــن أي وقت مضى، 
وتشهد أفريقيا زخما دميغرافيا قويا، ويتوقع 
البنـــك األفريقـــي للتنميـــة أن تزيـــد طبقتها 
املتوسطة عن 300 مليون شخص؛ كما تتوسع 
االقتصاديات في األميركتني وفي أوروبا، وإن 

كان ذلك بنسق أبطأ بكثير.
لكن ومثلما تشـــكل هذه الطبقة قلب العالم 
والدينامـــو الـــذي يحرك اقتصادياتـــه، تعتبر 
أيضـــا مصدر قلق وتهديد وعدم اســـتقرار في 
ظل إحســـاس متصاعد من هذه الطبقة بغياب 
العدالة االجتماعية وضعف االهتمام بحقوقها 
ومتطلباتها، وهو حتد سيزيد في ارتفاع عدد 

هذه الطبقة.

قائدة الثورات

يذكر املفكر األميركي فرانسيس فوكوياما 
في مقال له نشـــره في صحيفة ووال ســـتريت 
جورنـــال فـــي خضـــم تصاعـــد االحتجاجات 
االجتماعيـــة في أنحاء كثيرة مـــن العالم، من 
أوروبا إلى الشـــرق األوسط، وفي األميركيتني 
وآســـيا، أن وضـــع الطبقـــة الوســـطى يحدد 
بشكل أفضل من خالل التعليم واملهنة وملكية 
األصـــول، وهي عوامـــل تعتبـــر بدورها أكثر 

موضوعية في توقع السلوك السياسي.
الطبقـــة  أفـــراد  أن  فوكويامـــا  ويضيـــف 
الوســـطى ال يريدون األمن فقط ألسرهم ولكن 
اخليـــارات والفرص أيضا. أولئك الذين أنهوا 
املرحلـــة الثانويـــة أو أولئـــك الذيـــن زاولوا 
التعليـــم اجلامعـــي هم على بينـــة أكثر بكثير 
من األحداث في أجزاء أخرى من العالم، وعلى 
تواصل مع أناس مـــن طبقة اجتماعية مماثلة 

في اخلارج من خالل التكنولوجيا.
األســـر التي لديها أصول دائمة مثل املنزل 
لديها اهتمام أكبر بكثير بالسياسة. الطبقات 
املتوســـطة متيل إلى دفع الضرائب، لذا لديها 
مصلحة مباشـــرة في جعل احلكومة خاضعة 
للمســـاءلة. األهـــم من ذلـــك، األعضـــاء الذين 

وصلوا حديثا إلى الطبقة الوســـطى هم أكثر 
حتركا وفقا ملا أسماه أستاذ العلوم السياسية 
الراحل صامويل هنتنغتون ”الفجوة“؛ بسبب 
فشـــل املجتمع فـــي تلبية توقعاتهـــم بارتفاع 
ســـريع للنهوض االقتصادي واالجتماعي، في 
حـــني يناضل الفقراء من أجـــل البقاء من يوم 
إلـــى يوم، فإن الناس الذيـــن خابت آمالهم في 
الطبقة الوسطى هم أكثر عرضة لالنخراط في 

النشاط السياسي للحصول على مطالبهم.
كان هـــذا واضحـــا فـــي ديناميـــة الربيع 
العربـــي، حيـــث يقـــول فوكويامـــا ”يجب أال 
نندهش مـــن أن احملركني الرئيســـيني للربيع 
العربـــي كانـــوا مـــن املتعلمـــني التونســـيني 
واملصريني الذين لديهم مطالب خاصة بفرص 

العمل واملشاركة السياسية“.
قامـــت االنتفاضات املطالبة بتغيير النظام 
من قبل عشـــرات اآلالف من الشباب املتعلمني، 
فقـــد أنتجـــت كل من تونـــس ومصـــر أعدادا 
كبيرة من خريجي اجلامعات على مدى اجليل 
املاضـــي، ومع مـــرور الوقت بـــات هذا اجليل 
يرفـــض ممارســـات األنظمة التي تقـــوم على 
احملســـوبية والرأسمالية الكالسيكية، فيما لم 
تتطور البلدان بسرعة كافية اقتصاديا لتوفير 
فرص عمل ألفواج متزايدة من الشباب، وكانت 

النتيجة ثورة سياسية.
األحـــداث  هـــذه  أن  فوكويامـــا  ويذكـــر 
ليســـت ظاهرة جديدة، مســـتحضرا الثورات 
البلشـــفية والصينية والفرنســـية التي قادها 
أفراد ســـاخطون مـــن الطبقة الوســـطى، وإن 
كان مســـارها تأثر في وقـــت الحق بالفالحني 
 (1848) والعمال والفقراء. في ”ربيع الشعوب“ 
اندلعت الثورة تقريبا في كل القارة األوروبية، 
وهو نتاج مباشـــر لنمو الطبقات املتوســـطة 

األوروبية خالل العقود السابقة.

الطبقة الوسطى.. قلب العالم النابض وعنوان استقراره
[ نمو الطبقة الوسطى يوفر فرصا كبيرة ويطرح تحديات صعبة  [ عدد األغنياء المحدود ال يسمح للشركات بتحقيق األرباح

يعــــــرف عالم االجتماع األملاني ماكس فيبر الطبقة الوســــــطى بأنهــــــا مجموعة األفراد الذين 
يعيشــــــون في مســــــتوى اقتصادي واجتماعي يأتي بني الطبقة العاملة وطبقة األغنياء؛ وهي 
اليوم الطبقة التي تشــــــكل الســــــواد األعظم من ســــــكان العالم واحملرك الرئيســــــي لتفاعالته 
ــــــة واالقتصادية. وحســــــب فيبر عادة ما يعتبر اتســــــاع حجم الطبقة  السياســــــية واالجتماعي
الوســــــطى في املجتمع أمرا إيجابيا في بنية املجتمعات، لكــــــن هذه اإليجابية يجب أن تكون 
مقترنة بتحقيق حد أدنى من الرخاء، فحسب معادلة عالم االجتماع األميركي سيمور مارتن 

ليبست، التحول الدميقراطي مرتبط بنمو الطبقة الوسطى عبر التنمية االقتصادية.

«الفرصة اآلن ســـانحة لوضع سياســـات تســـاعد الدول على ضمان عدالة أكثر في التوزيع وتالفي مشكالت عدم المساواة المفرط 
الذي يعرقل النمو المستدام».

كرستني الغارد
املديرة العامة لصندوق النقد الدولي
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وضع الطبقة الوسطى يحدد 
وأفرادها  التعليم.  خــالل  من 
ولكن  فقط  األمــن  يريدون  ال 

الخيارات والفرص أيضا

"
فرانسيس فوكوياما

 الطبقة الوسطى ظاهرة آسيوية

3.3 مليار شخص ينتمون إلى الطبقة الوسطى العاملية

5 أشخاص جدد في 
العالم يدخلون كل ثانية 

الطبقة الوسطى

37 ترليون دوالر قيمة استهالك الطبقة الوسطى

ملية



} الشــارقة - بمبادرة من المجلس اإلماراتي 
لكتـــب اليافعين، الفرع الوطنـــي من المجلس 
الدولـــي لكتـــب اليافعيـــن، تســـتضيف دولة 
اإلمارات العربية المتحدة منذ مطلع أغسطس 
الجاري، الـــدورة الثانية مـــن ”معرض الكتب 
الهـــادف إلـــى مســـاعدة األطفال  الصامتـــة“ 
الالجئيـــن علـــى تجـــاوز حاجز اللغـــة، وذلك 
للمرة األولى في العالم العربي ومنطقة الشرق 

األوسط.
تســـتضيفه  الـــذي  المعـــرض  وســـيفتح 
مؤسسة الشـــارقة للفنون أبوابه للزوار اليوم 
األول من أغسطس، ويستمر على مدار ثمانية 
أســـابيع في ”مبنى الطبق الطائر“، ويضم 54 
كتابـــًا مصورًا، منها 51 كتابـــًا قام باختيارها 
المجلـــس الدولـــي لكتـــب اليافعيـــن مـــن 18 

دولـــة أجنبية وثالثـــة كتب مشـــاركة من دول 
عربية، وتوفر هذه الكتـــب لألطفال والفنانين 
والمصممين والرســـامين وناشري الكتب في 
المنطقة فرصة لالطالع على عالم نشـــر الكتب 

الصامتة.
ويســـعى المعرض إلى تعزيز مهام مبادرة 
”كان يا مـــا كان“، إحـــدى مبـــادرات المجلس 
اإلماراتي لكتب اليافعين، الهادفة إلى إنشـــاء 
مكتبـــات ثابتة ومتنقلـــة لألطفـــال القاطنين 
فـــي المناطق التـــي تعاني مـــن صعوبات في 
الوصـــول إلى الكتـــاب، نتيجـــة االضطرابات 

االجتماعية، والكوارث الطبيعية، والحروب.
وحول القيمة الثقافية واألدبية والتعليمية 
للكتب الصامتة، قالت مروة العقروبي، رئيس 
المجلـــس اإلماراتي لكتـــب اليافعين، ”تمتلك 

الصور لغـــة عالميـــة تفوق قوتهـــا البصرية 
وقدرتهـــا التواصليـــة قـــوة اللغـــة المنطوقة 
والمكتوبـــة، ولمســـنا ذلـــك بشـــكل عملي من 
خـــالل الفرص التي وفرتهـــا الكتب المصورة 
التي ال تحتوي على نصوص مكتوبة لألطفال 
الالجئيـــن حيـــث لعبـــت دورًا في تســـليتهم 
وتثقيفهم والتخفيف من اآلثار النفســـية التي 

واجهوها خالل رحلة اللجوء“.
وأضافـــت ”يســـعدنا أن نســـتضيف هذا 
المعـــرض العالمي المتنقـــل، والذي نجح في 
نشـــر الوعي والمعرفة بيـــن زواره من جميع 
أنحـــاء العالـــم، علـــى أرض دولـــة اإلمـــارات 
العربية المتحدة، ويحتوي المعرض األول من 
نوعه على صعيـــد المنطقة مجموعة غنية من 
الكتب الصامتة التي تمتلك قوة سردية بصرية 

كبيـــرة، وتشـــكل تجربـــة تعليميـــة وتربوية 
فريـــدة للزوار من جميع األعمـــار، ونتمنى أن 
يشـــكل المعرض حافزًا للمؤلفين والرسامين 

والناشرين العرب إلصدار كتب مشابهة“.
وانطلق مشروع ”الكتب الصامتة“ عام 2012 
بمبادرة من المجلس الدولـــي لكتب اليافعين 
في جزيرة المبيدوزا التـــي تعتبر أكبر الجزر 
اإليطالية في البحر المتوســـط ونقطة الدخول 
األوروبية األساســـية للمهاجريـــن والقادمين 
من منطقة أفريقيا والشـــرق األوســـط، بهدف 
تزويـــد األطفال الالجئيـــن والمتواجدين على 
الجزيرة بمجموعة من الكتب المصورة التي ال 
تحتوي على نصوص، وذلك لمساعدتهم على 
تجـــاوز الحواجز اللغوية، وفهـــم هذه الكتب 

واالستمتاع بها.
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ثقافة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

 شهوة الحضور

} تعد شهوة احلضور شهوة عامة عند 
جميع الناس كل في احلقل الذي ينتمي 
إليه ويسعى للحضور فيه، لكن معشر 
املنتمني إلى العمل الذهني أشد الناس 

شهوة للحضور، بل هم أشد شهوة من أهل 
السياسة. ألن الولع باألنا الذاتي لديهم قوي 
جدًا، حتى لتجدن من السياسيني وأصحاب 
املال رغم حضورهم في احلياة عبر سلطتهم 

من يسعى لزيادة حضوره بالعمل الذهني، 
ناهيك عن السياسيني الذين يسعون 

حلضور ثقافي وبخاصة بعد تقاعدهم من 
السياسة.

وشهوة احلضور ال تكون إال بالناس، 
فالناس هم من يحققون لشهوة احلضور 

حضورها.

وبالتالي ال تنفصل شهوة احلضور عن 
االعتراف، االعتراف من الناس، أي اجلمهور 

املنتمي إلى نوع شهوة احلضور.
وداخل كل صنف من أصناف العمل 

الذهني-اإلبداعي العلمي هناك من هم من 
صنف الطغاة، وهؤالء من ذوي احلضور 
الطاغي، أي املتخمني باحلضور والذين 

لم تعد شهوة احلضور جزًءا من همومهم، 
ملا حتقق لهم من اعتراف املجمع املعرفي-

الذهني الذي ينتمون إليه ومؤسساته. 
وهؤالء من تتهافت عليهم طلبات احلضور 

في اجلرائد واملجالت واملؤمترات واملتاحف 
ودور النشر والسينما واملسرح. وُيكتب 

عنهم عرضًا ونقدًا ومدحًا وذمًا وال 
يخوضون معاركهم الفكرية والنقدية إال مع 

من هم في مستواهم من احلضور فقط.
وهناك صنف من متوسطي احلضور 

وعندهم شهوة االنتقال إلى مرحلة احلضور 
العاصف، لكن مواهبهم ال تسمح لهم 

بتحقيق ما يسعون إليه.. ومن جمهور من 
الروائيني والشعراء الذين يحول الطغاة 

املبدعني في هذين املجالني دون حضورهم.
و يبقى صنف النكرات الذين هم فجعون 

للحضور دون توافر أية أسباب لهذا.
يحيلنا املعجم إلى ثراء الفعل الثالثي 

”نكر“ ولكن حسبنا القول بأن النكرة هو غير 
املعروف، وِفي لغة التفاهم اآلن النكرة ما ال 

حضور له بني الناس. وِفي كل فئة من الناس 
نكراتها، فإن قلت: هذا شاعر نكرة، فهذا 

يعني أنه شاعر ولكن ال قيمة له بني جمهور 
الشعراء، وهكذا.

ومن بعض األكادمييني االستظهاريني 
الذين يحفظون عن ظهر قلب نصوصًا من 
هنا ونصوصًا من هناك. ومن جمهوٍر من 

املترجمني والذين ينتمون إلى التأليف 
املترجم، أي إنهم يؤلفون نصوصهم عن 

طريق ترجمة لنصوص، ومن صحافيني ممن 
يكتبون حول املشكالت اليومية بطابع سردي 

وشبه نقدي ويظلون في حقل العابر. وهم 
غالبًا ما يتوسلون حضورهم عبر العدوانية 

جتاه طغاة القول، أي طغاة احلضور.
 وهنا يجب أن منيز بني من متنحه 

الكتابة حضورًا، وبني من يتوسل الكتابة 
حتقيقًا لشهوة احلضور. في احلالة األولى 

تكون الكتابة هاجسًا معرفيًا وجماليًا 
وأخالقيًا تدعمها موهبة قوية تقوده إلى 

احلضور، فيما نحن في احلالة الثانية أمام 
كتابة هاجسها احلضور.

 وغالبًا فإن صاحبها قليل احلظ من 
احلضور إال ما ندر.

وقائل يقول لي: لم تأت لنا باألمثلة 
العينية على األنواع الثالثة. ال أستطيع 

أن أفعل ذلك، احترامًا للجميع. حسبي أن 
أجعل كل من له عالقة بالعمل الذهني أن 

يتأمل ذاته ليعرف ذاته، وأن يتأمل القارئ 
هذه األنواع كي يكون قادرًا على التمييز بني 

الغث والسمني.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في اإلمارات 

أعلـــن صنـــدوق التنمية الثقافيـــة، عن توافر كتـــاب {كاريكاتير طوغان} الجزء األول، لشـــاكر 

عبدالحميد في منافذ منفذ املجلس األعلى للثقـافـة بدار األوبرا املصرية. 

تقيم دار اآلن ناشـــرون وموزعون، حفل توقيع ومناقشـــة رواية {أحيـــاء على بحر ميت}، للكاتب 

عبدالحافظ الحوارات، وذلك يوم األحد 6 أغسطس الجاري بعمان.

مهرجان أفينيون المسرحي الحادي والسبعون ينتصر للمرأة 

[ من أنتيغون إلى كريستينا فيدال نساء وهبن المسرح الحياة  [ 59 عرضا وحضور أفريقي بارز

محمد يوسف

} أفينيون (فرنسا) - اختتمت الدورة الحادية 
والســـبعون من مهرجان أفينيون المســـرحي 
بمدينة أفينيون الفرنســـية، الذي تشـــارك فيه 
فرق مسرحية تدعى من مختلف أصقاع العالم، 
حيث يحاول المهرجان دعـــوة أبرز اإلنتاجات 

المسرحية الفرنسية والعالمية إلى فعالياته.
حققـــت هذه الـــدورة من المهرجـــان أرقاما 
مهمة في عروضه الرســـمية ”اإلين“، فقد بلغت 
مجمل العروض المشـــاركة فـــي هذه الدورة 59 
عرضا، وبيعت فيه 112 ألف تذكرة دخول، بينما 
وزعت بالمجمل 152 ألف بطاقة دخول، إذ هناك 

بعض العروض المجانية.
إضافة إلى العروض الرسمية كان الجمهور 
على موعد مع عـــروض ”األوف“ أفينيون الذي 
انطلقـــت دورته األولى فـــي عـــام 1969 متأثرًا 
بروح الـ68 وبات مع مرور السنين يقترب أكثر 
من روح المؤســـس جان فيالر الـــذي كان يرى 
المســـرح خدمة عامة كالغاز والكهرباء والماء. 

ويســـمح األوف للجميـــع بالعـــرض وكثيرًا ما 
تتحمل الفرقة المشاركة أعباء التكاليف ومهمة 
اجتذاب الجمهور، وقد تجـــاوزت عدد األعمال 

المشاركة هذا العام األلف عمل.

عروض متنوعة

تحـــت عنوان ”المـــرأة القوية“ وبإشـــراف 
وبرمجـــة المديـــر الفنـــي للمهرجان الرســـمي 
الكاتـــب والمخـــرج أوليفيه بي، الذي يشـــغل 
منصبـــه منـــذ أربعة أعـــوام، ُقدمت فـــي دورة 
هذا العام عروض تميـــزت بتنوعها الجغرافي 
وبتنـــوع موضوعاتها وتعـــدد الهويات الفنية 
لصناعهـــا. كمـــا تجدر اإلشـــارة إلـــى أن دورة 
هذا العام شـــهدت حضورًا ملحوظـــًا لألعمال 
القادمة من القارة األفريقية وبخاصة العروض 
الراقصـــة، حيث عرضت ســـتة أعمال من مالي 
وســـاحل العـــاج وروانـــدا وبوركينـــا فاســـو 
وجنـــوب أفريقيا. أما عن المشـــاركات العربية 
فـــي البرنامج الرســـمي، فاقتصـــرت على عمل 

”بكيـــت دمعـــًا مـــن دون عيـــن“ للكريوغـــراف 
التونسي رضوان المؤدب، الذي عمل مع عشرة 
راقصين، ورسم حركتهم على موسيقى األغاني 
التراثية التونســـية التي أداهـــا الفنان محمد 

شبيل.
وفـــي الحديث عـــن أبرز ســـمات دورة هذا 
العـــام، نالحـــظ غياب األســـماء البـــارزة التي 
كانت تتواجد بشـــكل مســـتمر فـــي المهرجان 
كتوماس أوســـترماير ووجدي معوض وساشا 
فالس وروميـــو كاستيلوتشـــي وغيرهم، وذلك 
على حســـاب حضور أسماء أخرى شكلت روح 
دورة هذا العام كــــ: تياغو رودريغيس، وكيتي 
ميتشل، وسيمون ســـتون، وسوتاشي مياغي، 

وغيرهم.
بالتوازي مع الثيمة الرئيســـية للمهرجان، 
كانـــت البداية من اليابان مع عرض ”أنتيغون“ 
الـــذي كان بمثابـــة تحفـــة بصريـــة قدمت في 
ســـاحة الشرف داخل قصر الباباوات (المسرح 
األبهـــى فـــي أفينيـــون). فـــي عـــرض المخرج 
سوتاشـــي مياغي ســـتكون المملكة اإلغريقية 

عائمة على ســـطح مـــن الماء، وعليهـــا تتوزع 
كتل الممثلين والعروش والموســـيقيين الذين 
يـــؤدون تراجيديـــا ســـوفوكليس. ال تعديالت 
كبيـــرة على النص األصلي، إال أن الخشـــبة تم 
تجهيزهـــا لتبدو الحكايـــة وكأنها تروى ضمن 
مشهد طقســـي غير منته، الفضاء أشبه بمعبد 
كبير تشغل الظالل خلفيته الكبيرة، كما خففت 
رشـــاقة حركـــة الممثليـــن مـــن هول المأســـاة 

المقدمة.
حـــاول المخـــرج اليابانـــي االســـتفادة من 
جماليات الرؤية الخاصة التي توفرها ســـاحة 
الشرف في قصر الباباوات، ذاهبًا نحو األقصى 
فـــي التجريب لالســـتفادة من مـــوروث ثقافته 
البصـــري والموســـيقي، موظفًا في المســـعى 
ذاته القدرات الصوتيـــة الهائلة لممثليه لتبدو 

أنتيغون وكأنها حكاية يابانية أساسًا.
لهذا العام، كان  أحد اكتشـــافات ”أفينيون“ 
االسترالي ســـيمون ســـتون (32 عاما)، مخرج 
فيلـــم ”االبنـــة“(2016) المأخوذ عن مســـرحية 
”البطة البرية“ لهنريك إبســـن. قدم ستون عمل 
”IBSEN HUIS“ المأخـــوذ عـــن أعمـــال الكاتـــب 
النرويجـــي ليـــروي باللغـــة الهولنديـــة، وعبر 
ســـاعات أربع تقريبًا، حكاية تمتد من ستينات 
القرن الماضي حتى لحظتنا الراهنة يندد فيها 
بالنفـــاق االجتماعي والرياء الـــذي يحيط بكل 
المجتمع وبالقضايا التي شـــغلت كاتب ”بيت 

الدمية“.

عبر ديكور شـــديد الواقعية شـــغل الزجاج 
جزًءا كبيرا منه، زج الشـــاب االسترالي بأبطال 
إبسن داخل ذلك البيت (السجن) ليتحولوا مع 
مـــرور العرض إلى أشـــباح تعيد قراءة إبســـن 
ضمن إحداثيات اللحظة الراهنة من عالم اليوم.

نساء ثائرات

جـــاءت دورة أفينيـــون هـــذا العـــام لتقدم 
صورة للمرأة يتقاطع ويتداخل فيها السياسي 
مـــع االجتماعي والثـــوري، ســـواء أكانت هذه 
البطلة متواجدة في المأســـاة أو في النصوص 
المســـرحية الشـــهيرة أو في واقعنا السياسي 
المعاصـــر (كالعرض الذي كتبـــت نصه وزيرة 

العدل السابقة كريستيانا توبيرا).
على النحو الســـابق تتبعنا حكايات بدأت 
ولم تنته مع آخر ســـتار أســـدل في المهرجان 
”أنتيغون“ الذي تعد بطلته أولى الشـــخصيات 
النســـائية الثائرة في التاريـــخ حيث دعت إلى 
تحدي الســـلطة والقوانين واألعراف المعمول 
بهـــا، مرورًا بنورا هنريك إبســـن التي شـــكلت 
ركلتها لبـــاب بيتها وقرارهـــا بالخروج إحدى 
بدايـــات الطريـــق لتحـــرر المـــرأة فـــي القرن 
الماضـــي، وليـــس انتهـــاء بكريســـتينا فيدال 
العاملـــة بالمســـرح (ملقنـــة) والتـــي أخرجها 
البرتغالي تياغـــو وردريغيز لتروي عن هامش 

سكنته خالل ربع قرن في الكواليس.

مضى شــــــهر يوليو، وودعت أفينيون آالف املســــــرحيني بعد التقاءات، على مدار الشــــــهر 
املاضي، في فعاليات الدورة احلادية والســــــبعني من مهرجانها املسرحي الشهير. والذي 
يعرف مدينة أفينيون خارج أيام املهرجان، يدرك أن املدينة أثناءه تلعب دورًا آخر؛ تصير 
فضاًء مسرحيًا يشغله ممثلون وعازفون ومهرجون ومتفرجون، على عكس الكآبة والرياح 

اللتني تشغالن أزقة املدينة خارج أوقات املهرجان.

دورة هـــذا العـــام قدمـــت عروضـــا 

تميزت بتنوعهـــا الجغرافي وبتنوع 

مواضيعها وتعدد الهويات الفنية 

لصناعها

 ◄

سيتحولون إلى أشباح في البيت السجن  {أنتيغون} تحفة بصرية على ركح من الماء

أول معرض عربي للكتب الصامتة  سندريال مصرية 

جديدة
} القاهــرة - عن دار اكتب للنشـــر والتوزيع 
بالقاهرة صدرت حديثا المجموعة القصصية 
“ســـندريال حافيـــة“ للكاتبـــة المصريـــة وفاء 
شـــهاب الديـــن. وتحـــاول المؤلفة فـــي هذه 
المجموعة أن تســـتلهم أهم شخصيات األدب 
العالمـــي التي تحولت إلـــى أيقونة، أال وهي 

سندريال، كي تعيش واقعنا اآلن.
تطـــرق قصـــص شـــهاب الديـــن الواقـــع 
المصـــري، وتنقلـــه دون ”روتـــوش“ أو زيف. 
هـــذا الواقع انتقل من مرحلة إلى مرحلة، لكنه 
ظل ينظر إلـــى المرأة نظرة دونيـــة؛ يعاقبها 
علـــى ”الخطيئـــة“ دون أن يفكر فـــي الدوافع 
واألسباب. نهايات مأســـاوية تلك التي حفت 
بقصص شـــهاب الدين؛ منهـــا الرجم والموت 

لألنثى والفخر للذكر.
سندريال المصرية لم يكن جزاؤها الحياة 
الهانئـــة والمســـتقبل المشـــرق؛ إذ كان واقع 
قصص شـــهاب الدين غير ذلـــك، فكانت اآلالم 

والعذابات مصير المرأة البطل.
ترجـــع قصـــة ســـندريال إلـــى العصـــور 
الغابرة، فقد ذكر المؤرخ اإلغريقي ســـترابون 
قصـــة مماثلة عـــن خادمة مصريـــة من أصل 
يوناني تدعـــى روهدوبس التـــي تخلفت عن 
حفـــل أحمس الثاني بســـبب قيامهـــا بأعمال 
عن الخادمات األخريات. 
وسرق  نســـر  فأتى 
ووضعـــه  حذاءهـــا 
فطلب  األميـــر.  أمام 
األميـــر مـــن جميـــع 
تجربة  رعيته  نســـاء 
فكانـــت  الحـــذاء 
روهدوبس الوحيدة 
التي الءمهـــا الحذاء. 
فوقع األمير في غرامها 

وتزوجها.

عن



زكي الصدير

} دّشـــنت في لنـــدن مؤخرًا دار عرب للنشـــر 
والترجمـــة، والتـــي ســـتهتم بطباعـــة الكتب 
المترجمة من العربية إلـــى اإلنكليزية للمنَتج 
طباعـــة  إلـــى  باإلضافـــة  العربـــي،  الثقافـــي 
اإلصـــدارات العربيـــة ذات التوجـــه اإلبداعي 

والفكري واألدبي والسياسي.
وبحســـب مديـــر الـــدار الشـــاعر العماني 
ناصر البـــدري فإن الدار ســـتعطي أولوياتها 
لتعريف القـــارئ اإلنكليـــزي بالثقافة العربية 
بجنبتيهـــا الحديثة والتراثية، حيث تســـعى 
الـــدار للعمل علـــى إصدارات جديـــدة ألمهات 
الكتب العربية التراثية من شعر وسرد وسيرة 
وترجمـــات لتعريف القـــارئ اإلنكليزي بعمق 
الثقافة العربيـــة وأصالتها وامتالكها لثروات 
فكرية وثقافية وفلسفية يمكن المراهنة عليها، 
خصوصـــا وأن المكتبـــة اإلنكليزية تفتقر إلى 
مثل هـــذه الكتب المترجمة مقارنة بالترجمات 

األخرى لثقافات العالم المختلفة التي تحتفي 
الســـابقين  ومفكريها  وفالســـفتها  بأدبائهـــا 

والالحقين.
الـــدار  أن  لـ“العـــرب“  البـــدري  وأضـــاف 
-وعلى مدى ســـنوات طويلـــة- الحظت غياب 
حقوق الترجمة والمترجم في الوطن العربي، 
األمـــر الذي دفعهـــا إلـــى التفكيـــر الجاد في 
االهتمام بهذا الحقـــل المعرفي المهم، وجعله 
فـــي أولويـــات اســـتراتيجيتها القادمـــة في 
الطباعـــة، والعمل على إبـــرام تعاقدات جادة 
مـــع مترجمين عرب وغير عـــرب للوصول إلى 
صيغـــة أدبية عالية الجودة تتناســـب مع ثقل 
الثقافة العربية وعمقها المعرفي واإلنســـاني. 
وذلك عبر التواصل مع المؤسســـات العالمية 
العلمية المختصة، ومـــع الجامعات العريقة، 

ودور النشر األجنبية الكبيرة.
وأشـــار مدير الـــدار إلى أن الكتب ســـيتم 
توزيعهـــا فـــي جميـــع المعـــارض العربيـــة 
والمكتبـــات الكبيرة فـــي العواصـــم العربية 

عبـــر شـــراكة ”دار عـــرب“ مع ”دار مســـعى“، 
لصاحبهـــا الشـــاعر محمـــد النبهـــان، التـــي 
ستعمل بدورها على صناعة الكتاب وإخراجه 
بصورة احترافية فنية ذات بعد بصري مرتبط 

بمحتواه.
وأوضـــح البدري لـ“العرب“ أن أول كتابين 
ســـيتم إصدارهما في مطلع أغسطس الجاري 
هما رواية ”كهف آدم“ للروائي العماني يونس 
األخزمـــي، ومجموعة ”هذا األلم الذي يضيء“ 
للشاعر العراقي عدنان الصائغ، وهو اختصار 

لثالثة وثالثين عامًا من تجربته الشعرية. كما 
تسعى الدار بالتعاون مع هيئتها االستشارية 
خـــالل هذا العـــام إلى إصـــدار مجموعة كتب 

عربية وأجنبية ضمن خطة شهرية.
إنـــه ”في ظل  يقـــول البـــدري لـ“العـــرب“ 
اإلصـــدارات العربيـــة الكثيفة تقـــف دار عرب 
مهتمة بالجودة وليـــس العدد، فكتاب حقيقي 
واحد في الســـنة يضيف شـــمعة خير من ألف 
كتـــاب يزيـــد الظالم. فإلـــى جانـــب اهتمامنا 
بنشر اإلبداع العربي في عالمه األصل، تسعى 
دار عـــرب أيضا إلـــى نقل هذا اإلبـــداع بكافة 
واالجتماعية  والسياســـية  األدبيـــة  صنوفـــه 
والفكرية ليكون متاحًا للقارئ الغربي. من هنا 
فإننـــا ندعو كافة المهتمين بهـــذا الجانب من 

مترجمين أو ُكّتاب لمشاركتنا هذا التوجه“.
وعن اختيـــار العاصمـــة البريطانية لندن 
موطنًا النطالق الـــدار يقول البدري ”جاء هذا 
االختيـــار ليســـهم في الوصول إلـــى األهداف 
التي تسعى الدار إلى تحقيقها من خالل النشر 
والترجمة، فهي، باإلضافة إلى تعاونها مع دار 
مسعى للوصول إلى القارئ العربي في الوطن 
العربي، تعمـــل على إيصال هذا اإلبداع بلغته 
األصـــل إلى القـــراء العرب في الغـــرب وكذلك 
مترجًمـــا ليكون في متناول يد القارئ الغربي، 

ولندن مكان مالئم لتحقيق هذا الغرض“.
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املرأة والطبيعة 

والثقافة

} العالقة بين المرأة والطبيعة في الشعر 
العربي القديم والحديث يمكن استجالؤها 
من خالل صفات الجمال، التي كان الشعر 

يتغنى بها. قارئ اليوم يمكن أن يجد غرابة 
في تلك الصور من الجمال عند الشاعر 
القديم. تحوالت معاني الجمال لجسد 

األنثى كانت تتكون في سياقات تاريخية 
وثقافية مختلفة.

عندما كانت عالقات اإلنسان مع 
الطبيعة أكثر قربا وحميمية كانت رمزية 

اإلخصاب وطقوسه في األساطير وفي 
الشعر والحياة توحد بينهما. كالهما كانا 
رمزين للحياة وتجددها الدائم. تجلت هذه 
الرمزية في أبعادها الجمالية واألسطوية 

والدينية في فنون عصر النهضة األوروبي. 
هذه العالقة انعكست على عالقة الرجل 

بها. الخوف من الطبيعة انتقل إلى الخوف 
من المرأة. شخصية المرأة الساحرة في 
األسطورة والحكايات القديمة هي تمثيل 

واضح لهذه العالقة من الخوف.
قبل هذا كانت المرأة في حكاية الخلق 

التوراتية مسؤولة عن مصير البشر 
البائس بعد طردهم من الفردوس. في 

هذا السياق تقول الباحثة كاميلي باليا 
في كتابها ”أقنعة جنسية“ إن الديانات 

السماوية مع نقلها لمركز العبادة من 
األرض إلى السماء جعلت األنوثة تتراجع 

بينما كانت السلطة الذكورية تعزز قيم 
هيمنتها.

على الرغم من ذلك لم تستطع هذه 
الديانات أن تلغي هذا الحضور الرمزي 

للمرأة عندما حاولت أن تتكيف مع الثقافة 
الشعبية السائدة. كثرة عدد القديسات 

في الديانة المسيحية مثال جلي يدل على 
عمق حضور هذا البعد الرمزي للمرأة على 

المستوى الوجودي والروحي للمجتمع.
محاوالت السيطرة على الطبيعة 

رافقتها محاوالت السيطرة على المرأة 
وإخضاعها لسلطة الرجل. على الرغم من 
تقدم الحضارة المذهل، والمكاسب التي 

حققتها المرأة في الغرب لم يزل أجر المرأة 
أقل من أجر الرجل في العمل. إنه جزء 

من استمرار محاولة السيطرة على المرأة 
وإخضاعها.

الشعر المتفلت من سطوة المنطق 
والمتمرد على الواقع بوصفه والدة جديدة 

للغة والصورة والجمال كان األكثر تمثال 
للمعاني الرمزية للمرأة. القاسم المشترك 

بينهما على هذا المستوى ساهم في 
ديمومة هذه العالقة من اإلثراء المتبادل. 
كانت المرأة وما زالت فيه ترمز لألرض 

والطبيعة والجمال.
في قصائد وأناشيد الحب العظيمة عند 

نيرودا وأراغون وبعض شعراء الحداثة 
العربية كانت المرأة والطبيعة صنوين. 
ما من جمال ودهشة وسحر خارج إطار 

هذه العالقة في الشعر والحب معا. ربما 
كان أدونيس هو االستثناء الوحيد بين 

هؤالء الشعراء. ابتذال رمزية جسد المرأة 
في عصر االستهالك دليل آخر على امتهان 

قيمتها وتسخيره ألغراض مادية بحتة.
لقد ترافق ذلك مع تدمير الطبيعة 

وتراجع وظيفة اإلخصاب عند المرأة، 
وبالتالي غياب الترابط في رمزية العالقة 

مع األرض.

مفيد نجم

و

كاتب سوري

مشـــروع عربي طموح لترجمة أهم 

العربية ونشـــرها  األعمال األدبية 

لتحقيـــق  لنـــدن  فـــي  وتوزيعهـــا 

االنفتاح على األدب العربي 

Q

ثقافة

علي حسن الفواز

} ”المثقــــف الــــذي يــــدّس أنفه“ هــــو عنوان 
الكتــــاب الجديــــد للكاتب ســــعد محمد رحيم، 
والــــذي اســــتعاره الكاتــــب مــــن الفيلســــوف 
جان بــــول ســــارتر، ليكون دالته في ترســــيم 
والمتــــورط  الباحــــث  المثقــــف  توصيفــــات 
وغيــــر  المســــتعملة  الخطابــــات  بصناعــــة 
المستعملة، أو المثقف النخبوي والمسلكي، 
األيديولوجــــي والتنويري  أو حتى المثقــــف 
والديني، أو المعارض والموالي، أو الموهوم 

بشعارات الحرية واليسار والحداثة.
تضمــــن الكتاب مدخــــال رؤيويا لتوصيف 
”وجود المثقف في المجتمع والعالم“ وأربعة 
أقســــام انحنــــت على مجموعة مــــن المباحث 
التــــي قارب فيهــــا المؤلــــف أســــئلة المثقف 
وإشــــكاالته، وناقــــش موضوعات لهــــا أثرها 
في تمثــــالت وعيه للحداثــــة وقيمها، وطبائع 

عالقاته الفكرية واإلنسانية وغيرها.

وعود التنوير

المؤلــــف  مناقشــــة  األول  القســــم  شــــمل 
لموضــــوع ”األنســــنية في أفــــق ثقافتنا“ عبر 
التعّرف على نشأتها، وعلى تداولية مفاهيمها 
التــــي تخــــّص ”الــــذات الفردانيــــة والعقــــل 

والحريــــة“، وعبر اســــتقراء عالقتها 
الحداثة،  وبقيم  والجســــد  بالسلطة 
وما بعد الحداثة، فضال عن مناقشة 
”مآالت األنســــنية في الفكر العربي 
الحديــــث“ مــــن خــــالل اســــتبطان 
النهضــــة  ”فكــــر  فــــي  تمثالتهــــا 
أو من خــــالل تأثراتها  العربيــــة“ 
األوروبــــي“  التنويــــر  بـ“فكــــر 
الفرنســــية“  الثــــورة  و“مبــــادئ 
الماركســــية،  واألطروحــــات 
التمثــــالت  هــــذه  انعكســــت  إذ 
علــــى تمظهرات الفكــــر القومي 

الدينــــي  اإلصــــالح  وهواجــــس  النهضــــوي، 
والسياســــي. ورغم بروز بعض مظاهر الفكر 
الليبرالي وبروز ممارسات محددة للعلمانية، 
إّال أّن الجدل حولها ظّل ســــاخنًا، وُملتبســــًا، 
وخاضعــــًا لمؤثــــرات الســــلطة، وللكثيــــر من 
المرجعيات األيديولوجية والدينية األصولية.

في مبحث ”لماذا تعّثر الفكر األلســــني في 
الفضاء الثقافي العربي“ يضعنا المؤلف أمام 
أطروحــــات مفارقة، بعُضها يخــــّص التاريخ، 
وبعضهــــا يخّص نمطيــــة الخطــــاب الثقافي 
المعرفــــي، فضــــال عّما يخصُّ ضعــــف البنى 

الثقافية المؤسساتية.
القســــم الثاني مــــن الكتــــاب، الصادر عن 
دار سطور ببغداد، اســــتبطن مقاربة المؤلف 

لمفهوم التنويــــر، ولصراعات الهوية، إذ عمد 
إلى مناقشة مرجعيات هذا المفهوم والصراع 
حوله، وطبيعــــة تمثالتهما في الفكر العربي، 
على مســــتوى الســــيرورات، أو على مستوى 
تحولهما إلى مصدر إلنتاج العنف الهوياتي، 
حيث تتبدى هيمنة مظاهر القوة/ الســــلطة/ 
الجماعــــة إلنتــــاج ســــرديات الهويــــة، مقابل 
تقاطعهــــا مــــع التاريخ ومنتجاتــــه، وضعف 
”االســــتثمار السياســــي لمــــا هو إنســــاني“ 
والــــذي جعل من الظاهرة الثقافية تعبيرا عن 
التي تعيشــــها الهوية، وخضوعها  ”الهجنة“ 
لتداعيــــات ”العالقــــة مــــا بيــــن الُمســــتعِمر 
والُمستعَمر باالعتماد المتبادل بعضهما على 

بعض، حتى في صياغة هويتيهما“.
أزمة فهــــم التنوير هي المدخل الذي طرح 
من خاللــــه المؤلف رؤيته للعالقــــة بين األنا 
واآلخــــر إذ يمهد هذا الفهم أفقًا لفكِّ االلتباس 
الذي يخــــصُّ مركزية اآلخر، وهشاشــــة األنا، 
والــــذي يعني وجــــود عقدة فــــي التعاطي مع 
إشــــكاالت فهــــم هــــذا التنويــــر الــــذي يرتبط 
الكولونيالــــي، ونظرته  برســــالِة وقوِة اآلخر 
إلى التمــــّدن والتحّضر، وللقبول بفلســــفاته 
ونظراتــــه لمفاهيم الحق والعــــدل واألخالق 
والدولة والهوية والعلم، والتي قادت المؤلف 
إلى طرح أسئلته ”عن أي تنوير نتحدث؟ وهل 
هو التنوير المســــتعار من تاريخ الفكر لآلخر 
الغربــــي وتجربته؟ أم التنويــــر مثلما نجد له 

قبسات في تراثنا الفكري؟“.
إلى  تحولــــت  األســــئلة  هــــذه 
وإلنتاج  الخــــالف،  إلثــــارة  مصدر 
والهويــــات  الصــــراع،  ظاهــــرة 
المغلقــــة/ الهويــــات القاتلــــة كمــــا 
ألن  معلــــوف،  أميــــن  يســــميها 
االختــــالف ســــيتحول إلــــى صراع، 
و“اللبرلــــة  التنويــــر  فرضيــــة  وأّن 
ســــتكون أمام  الفكرية والسياســــية“ 
رعب ثقافي وهوياتــــي وأصولي، من 
الصعب مواجهة تأويالته، ومنازعاته 
السياســــية والدينية، تلك التي تفرض 
تمثالتها في المقدس أو في المخيال العربي، 
أو حتى في الخطاب السياسي/ الحاكمية، أو 

في الخطاب الثقافي ذاته..

خطورة الدسيسة

انخــــرط المؤلف فــــي القســــم الثالث من 
الكتاب بمناقشــــة ظاهرة ”المثقف الذي يدّس 
أنفه“ والتي تتجــــاوز حدود ما هو اجتماعي 
أو أنثربولوجــــي لتضعنا أمــــام مجموعة من 
الصــــور التي يتمثلهــــا ”المثقف“ في وجوده 
بوصفــــه  أو  خارجــــه،  أو  الســــياق،  داخــــل 
المهني، أو فــــي تمثالته وأقنعته التي اقترح 
وجودها بعض المثقفين المصابين بهاجس 
القلــــق الثقافــــي/ الهوياتــــي أمثــــال إدوارد 
ســــعيد وفرانز فانون وهومي بابا وسبيفاك؛ 
إذ يعيــــش هذا المثقــــف ُعقد واســــتيهامات 
ما بعــــد الكولونيانية، والبحــــث عن هويته، 
وعــــن خصوصيتــــه وقدرتــــه علــــى صناعــــة 
الظاهرة الوطنية للثقافــــة، أو النأي بالنفس 

عن الهوامش الضاغطــــة، تلك وضعها هؤالء 
في ســــياق محنة الهويــــة والــــذات والعالقة 
غيــــر المتوازنة مع اآلخــــر. فالمثقف كما يرى 
واضحــــة، و“الحيز  بعضهــــم بــــال ”منطقــــة“ 
العمومــــي“ ال يمنحه ثقــــة بوجوده، وال فرادة 
لــــه في عمله، كما أّن ”السوسيوسياســــة“ في 
الشــــرق ال تتيح له مجاال خاصــــا للتعبير عن 
وجوده فــــي الخارطة االجتماعيــــة، لذا تأخذ 
انشــــغاالته في السياســــة وفي األيديولوجيا 
والتحــــّزب، وحتــــى فــــي المثيولوجيــــا ُبعدا 
تعويضيــــا لمواجهــــة التحــــدي العمومي، أو 

االغتراب الهوياتي.
صــــورة المثقــــف العراقي لم تكــــن بعيدة 
عــــن التعــــّرض ألوهام ”الدسيســــة“ من خالل 
االنهمام بالسياسة، إذ تحولت هذه السياسة 
إلى مجال ”وطني“ و“نقابي“ فضال عن كونها 
ممارســــة في شروط ”العضوية“ أو في سياق 
التعّرف على ما يجري في العالم الذي يحوطه، 
والذي يدفعه -اضطرارا- إلى التصّدي للكثير 
من الُعقد التي ال عالقة مباشــــرة لها بـ“مهنة“ 

الثقافة إْن جازت التسمية.
فالمثقفــــون العراقيــــون، ومنذ عــــام 1921 
وجدوا أنفســــهم أمام خيــــارات صعبة، حيث 
وجد المثقف نفســــه مدسوســــا فــــي الصراع 
الوطنيــــة والثورية،  السياســــي ذي الصبغة 
وحيــــث طبيعــــة الواقــــع العراقي المشــــغول 
بالصراعــــات والتناقضات، وحيــــث الوظيفة 
االجتماعيــــة ببعدهــــا النفســــي والنخبــــوي 
والتطهيــــري والنقابي، والتــــي رهنت فاعلية 
النضــــج الثقافي بالنضج السياســــي، وحيث 

القدرة على ممارسة الوظيفة المدنية بنوع من 
الحذر، والتوهم بما يســــمى شعارات المثقف 
العضــــوي، والتــــي تمنــــح المثقــــف توصيفا 
سياســــيا وقياديا أكثر مما تجعله أكثر تمثال 

لوظيفته المعرفية واإلبداعية.
يقودنــــا المؤلــــف إلــــى قــــراءة ”تمثــــالت 
في البيئــــة الثقافيــــة العراقية من  الحداثــــة“ 
خــــالل قــــراءة أطروحــــات فاطمة المحســــن، 
و“تمثالت  عبر كتابيهــــا ”تمثالت النهضــــة“ 
وباتجاه اســــتقصاء مفهوم التمّثل  الحداثة“ 
و“الحداثة“  الثقافي، عبر إشكاالت ”النهضة“ 
إذ شــــكلتا هاجســــا ملتبســــا للمثقفين، وألّي 
مشــــروع ثقافي، إذ تقول المحسن ”إن ارتبط 
مشــــروع الحداثــــة العربيــــة ببنــــاء الدولــــة 
الوطنية، فقد كان النموذج العراقي شأنه شأن 

نماذج عربية أخرى“.
لكن هــــذا التمّثل لم يكن آمنــــا، ألّن تحّول 
الدولــــة وتفــــكك منظومتها جعالهــــا مصدرا 
الضطهــــاد المثقــــف، وتهميــــش دوره، مقابل 
تمركز الدولة عبر منظومة الســــلطة والعسكر 
واألدلجــــة، وهــــو ما جعــــل المثقــــف متورطا 
في االنشــــغال بالمعارضة السياســــية، وأكثر 
عرضة لالغتراب، والنفــــي، والحبس والقتل، 
وتحّولــــه إلــــى أنمــــوذج لألضحيــــة التي تم 
إخضاعها لشروط االنقالبات العسكرية، حيث 
زادت من تهميش المثقف، وعزل مؤسســــاته، 
وإخضــــاع التاريخ والمدرســــة والمؤسســــة 
ذاتها لتأطيرات قسرية، مقابل ذهاب المثقف 
إلى المزيد من األوهام، بما فيها أوهام الحرية 

والثورة والحداثة غير الَمحمية من أحد.

المثقف العربي يدس أنفه في أوهام اآلخرين

االقتراب كتب عربية باللغة اإلنكليزية في لندن

من ألف مترشح

ُيثير توصيف املثقف جدًال واســــــعًا، ورمبا ســــــجاًال طويًال حول تعريفه، وحول وجوده في 
الوظيفة وفي السياق والفاعلية واملعنى، وهذا ما يجعله شخصًا خالفّيا وسط عالٍم تسوده 
الكثير من مظاهر الصــــــراع االجتماعي واأليديولوجي، فضال عن مظاهر اجلهل والغلو، 
والتي ُتخضعه حلساســــــيات قد تتهمه باملــــــروق، أو تدفعه إلى البحث عن هويته العضوية 
الضائعة. لكن أخطر ما ُيتهم به املثقف هو الدسيسة، أي هو الشخص الذي ”يدّس أنفه“ 

في كل شيء.

ــــــف أصقاع العالم،  ــــــات من الضــــــروري التعريف بالثقافــــــة العربية ومنتجاتها في مختل ب
وبلغات مختلفة، لتقدمي الصورة احلقيقية للحضارة والثقافة العربيتني وللمشهد اإلبداعي 
الزاخــــــر بالكثير من املواهب، وفي هذا اإلطار بدأت بعض دور النشــــــر العربية في تقدمي 

مؤلفات عربية بلغات أخرى في أوروبا ترويجا للثقافة العربية.

ماذا أفعل وأين وجهي؟ (لوحة للفنان هاني مزهر)

الكتاب تضمن مدخال هاما لتوصيف 

{وجود المثقف في المجتمع والعالم} 

وأربعـــة أقســـام أخرى تطرح أســـئلة 

المثقف وإشكاالته
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} أبوظبــي - تلقت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
فـــي اإلمارات أكثر مـــن 725 ترشـــيحا للدورة 
الثانية عشـــرة منذ بـــدء فتح باب الترشـــيح 

لدورة 2017-2018 في مايو الماضي.
وذكـــر الموقع الرســـمي للجائزة أخيرا أن 
معظم المشـــاركات جاءت فـــي فرعي ”المؤلف 
فيما حلت فروع ”التنمية  و“اآلداب“  الشـــاب“ 
وبناء الدولة“ و“الفنون والدراســـات النقدية“ 

و“أدب الطفل“ في المركز الثالث.
وجـــاءت الترشـــيحات في مختلـــف فروع 
الجائزة من معظم الـــدول العربية وتصدرتها 
مصـــر بنســـبة 31 بالمئة فيما جاءت خمســـة 
بالمئة من الترشيحات من دول أجنبية شملت 
وبريطانيا  والســـويد  والدنمـــارك  أســـتراليا 
والنمســـا والواليات المتحدة األميركية وكندا 

وروسيا وفرنسا.
ونذكـــر أن جائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
تأسســـت في 2006 وهي جائزة مستقلة تمنح 
ســـنويا للمبدعيـــن والمتميزين مـــن مختلف 
أنحاء العالم تقديرا إلســـهاماتهم في مجاالت 

التأليف والترجمة والعلوم اإلنسانية.

َ[ المستعمر والمستعمر يتصارعان ويتنافسان على صناعة الهوية
َ

ُُ



سارة محمد 

} القاهرة – في فيلم ”األصليين“ يفتح الكاتب 
المصري أحمد مراد، وهو روائي شاب حققت 
أعماله أعلى المبيعات وُتعد هذه هي تجربته 
األولــــى في كتابة الســــيناريو، بــــاب التحاور 
مع العقل، ويفند األفــــكار الحاضرة الجاهزة، 
ويقــــوم بمراجعــــة التاريخ بحقائقه المســــلم 
بها، كما يستعرض المســــتقبل في شكل غير 
تقليدي وســــط ثورة التكنولوجيا التي يغرق 

العالم كله فيها اآلن.
وســــمير عليــــوة الذي يلعــــب دوره الفنان 
ماجــــد الكدواني، موظف ملتــــزم بأحد البنوك 
يفاجــــأ بإنهاء خدمته تعســــفيا دون إبداء أي 
أســــباب محددة، فيدخل في مرحلة من التأزم 
النفســــي، خاصة وأنــــه كان مخلصا جدا في 
عملــــه وفي خدمتــــه للبنك التي اســــتمرت 15 
عاما، ووسط أزمته وهمومه يسمع طرقا على 
باب منزله وعندما يفتح يجد أن الطارق جهاز 
”موبايل“ ليس لــــه صاحب، وعند فتح الهاتف 
المحمول والتفتيش فيه يكتشف عليوة عالمه 
الداخلــــي المحمل بصــــوره وفيديوهاته منذ 
الطفولة، مــــرورا بمراحل دراســــته الجامعية 

وزواجه.

اختراق ودهشة

هنا تبدأ الدهشة تسيطر على البطل الذي 
يشــــعر بأنه مختــــرق إلى أبعد ممــــا يتصوره 
عقله من خالل المشــــاهد التي وصلت إلى حد 
وجوده مع زوجته بغرفتهما، وبعد قليل يتلقى 
اتصاال هاتفيا من أحد من هؤالء ”األصليين“، 
يلعــــب دوره الفنــــان خالد الصاوي، واســــمه 

رشدي أباظة.
ال عالقــــة لرشــــدي أباظــــة هــــذا بالممثل 
المصــــري الراحل الــــذي حمل نفس االســــم، 
بل هو شــــخصية غامضــــة تبدأ معهــــا حالة 
التحاور العقلي مع المشــــاهد، والرجل الذي 
أدى دوره باقتــــدار خالــــد الصــــاوي بحرفيته 
المعهودة، هو رجل بدا على مالمحه انتماؤه 
إلى ســــتينات القرن الماضي، كما وشت بهذا 
هيئة مالبســــه وتسريحة شــــعره الكالسيكية 
واســــتخدامه للدراجــــة تارة وللســــيارة التي 

تنتمــــي إلى موديالت ذلــــك العهد تارة أخرى. 
األســــئلة تبدأ منذ اللحظــــة التي يعرض فيها 
العمــــل علــــى الكدواني  الصــــاوي ”رشــــدي“ 
”ســــمير“ المتقاعد، بعد أن يغريه بالمال الذي 
سيحل له الكثير من أزماته المالية، خصوصا 
مع حالــــة اإلنفــــاق المبالغ فيها لدى أســــرته 
التي ال رابط بينها، بســــبب أن كل واحد فيها 
منشغل بجهازه المحمول حتى وهم جالسون 

معا داخل غرفة واحدة.
الكاتــــب أحمد مراد أراد فــــي فيلمه تقديم 
قراءة متأنية لحياة شــــخص تتشابه تفاصيل 
حياته مع الكثيرين مّنا، واســــتعرض العديد 
من األفكار واألطروحات التي تبدأ من مشــــهد 
البداية، ويظهر البطل سمير داخل أحد المراكز 
الكبرى  التجارية العمالقة ”الهايبــــر ماركت“ 
محمال بالكثير من المشتريات في إشارة غير 
مباشــــرة إلى فكرة هوس الشــــراء التي باتت 
مسيطرة على الشخصية المصرية بالرغم من 
أن أغلب ما يتم شراؤه ال يتم استخدامه، وهو 
التي تلعب  ما تؤكده زوجة البطل ”ماهيتاب“ 
دورها الفنانة الســــورية كنــــده علوش، حين 

تصر على طلب البيتزا يوميا للعشاء.
في شــــخصية ســــمير يتقــــارب البطل مع 
الكثير مــــن النماذج المجتمعيــــة التي طالما 
عاشت في عباءة أسرتها، سواء على مستوى 
زواج تفرضــــه األم عليــــه، أو علــــى مســــتوى 
ممارسة الرياضة التي ورثها سمير عن أبيه، 
ويظهــــر ذلك في عدة مشــــاهد أهمهــــا تناوله 
الطعــــام مع والدتــــه ويعاتبها علــــى تزويجه 
من هــــذه الزوجــــة، وأيضا في مشــــهد الحلم 
الــــذي يتكّرر بين الحيــــن واآلخر ويتخيل فيه 
نفسه كمطرب بأحد برامج اكتشاف المواهب 

الغنائية.
ضعــــف الشــــخصية الواضح لدى ســــمير 
يؤهلــــه لقبــــول الوظيفة التــــي يعرضها عليه 
رشــــدي، أي مراقبة عدد من المواطنين داخل 
غرفة مغلقة بإحدى شــــركات االتصال الكبرى 
تحتوي علــــى أجهزة بصمة اليــــد وكاميرات 
مراقبــــة ألي رقم هاتف يدخله على الشاشــــة، 
ثم يصبح ســــمير مهتما بشخصية ثريا جالل 
التي درســــت الحضــــارة المصريــــة وحفظت 
نصوصهــــا القديمة، كل ذلك مــــع إيهامه بأنه 
شــــخص وطني، ويمثــــل روح الوطــــن، وهو 
الوصــــف الــــذي يســــتخدمه رشــــدي طــــوال 

األحداث.
إلــــى هنا يضع المؤلُف المتفرَج في دوامة 
من األفكار والتفاصيل المثيرة، قبل أن ينتقل 
في الجزء الثاني إلى أحداث متداخلة مرتبكة 
إلى حد كبير بالرغــــم من الثراء والعمق الذي 
منحــــه للعمل، وتجلى االرتباك في المشــــاهد 

الروحانية التي تم وضعها دون تفسير واضح 
أو مباشــــر لها، فتارة يصطحب رشــــدي بطله 
إلى مســــجد تقام فيه جلسة لإلنشاد الصوفي 
ويجبره على ارتداء العباءة والتحرك بجسمه 
نحو اليمين ونحو اليسار كما يفعلون، ثم في 
مشهد آخر يصحبه إلى داخل أحد التجمعات 
القبطيــــة التــــي يقــــوم فيها رشــــدي بمعاقبة 
البطــــل بلصق وشــــم كلمة ”بهيــــة“ على كتفه 
لمجرد مخالفته إلحدى القواعد المتفق عليها 

بينهما.
بعد ذلك يطرق المؤلف بابا آخر ربما أراد 
منه تناول فكرة تسليمنا بالموروث باعتباره 
عقيدة مسلما بها، ويظهر ذلك في سرده لقصة 
”ياســــين وبهية“ الشعبية على أنها رمز للحب 
والنقاء، وهنا يكشــــف رشــــدي جهل ســــمير، 
فهو رغم امتالكه أرشــــيفا ضخما من الجرائد 
القديمــــة التي تحتوي إحداها على قصة بهية 

إّال أنه مع ذلك ال يعرف عنها شيئا.

العودة إلى الطبيعة

المؤلف يشــــير بطريقة غير مباشــــرة إلى 
حالــــة الجهل العام المنتشــــرة لــــدى األغلبية 
العظمى التي اكتفت باســــتقاء معلوماتها من 
شبكة اإلنترنت دون الرجوع إلوثائق والكتب 

حتى.

ثريــــا جالل، التي أدت دورها ِمّنة شــــلبي، 
تعلــــق البطل بها بعــــد مراقبتهــــا وحضوره 
تاريــــخ  فيهمــــا  ســــردت  لهــــا  لمحاضرتيــــن 
الحضــــارة الفرعونيــــة القديمــــة، وهــــي منذ 
ظهورهــــا إلى نهايــــة الفيلم ال توجد إشــــارة 
واضحــــة إلــــى الرســــالة التي يريــــد المؤلف 
طرحها من خاللها، ويبقى المشاهد ألكثر من 
نصف األحداث معتقدا أن ثريا عميلة وخائنة 
وجاسوســــة على الوطــــن، لكنه يكتشــــف في 

الدقائق األخيرة أنها ليست كذلك.
ســــمير عليوة يجد نفســــه في النهاية في 
أرض الواحــــات التــــي ورثهــــا عــــن أبيه بعد 
أن يكــــون قد تخلص من قبضــــة ”األصليين“، 
وألقى بهاتفه في الصحراء وراح ينشــــئ قرية 
بعد  ســــياحية تحمل اســــم ”اللوتس األزرق“ 
إعجابــــه بالبحث الــــذي أجرته ثريــــا وأكدت 
فيه أن المصري القديــــم كان يتحلى بالمحبة 
والحيويــــة، وكأن الكاتــــب أراد هنا أن يطرح 
أن الحــــل هو الهروب من تكنولوجيا الحاضر 
والعودة إلى الطبيعة والحياة البدائية، وهو 
مــــا توفر في القرية الســــياحية الخالية تماما 

من التكنولوجيا.
رغــــم هــــذا الطــــرح الفلســــفي المكثف لم 
يجــــب الفيلم عن الســــؤال األساســــي: من هم 
األصليون؟ وعما إذا كان هذا االسم هو مجرد 
إشارة إلى مستقبل قد يكون العالم فيه يراقب 

بعضــــه بعضــــا، أم أنهــــم أشــــخاص يعملون 
لصالح شبكات تجّسس معينة؟

الغمــــوض وعــــدم الترابــــط بيــــن األفكار 
بسالسة جعال الفيلم يفشل في وضع المتفرج 
أمــــام هــــدف محــــدد، وهو مــــا جعــــل أفكاره 
غامضة، أما المخــــرج مروان حامد فهو مميز 
بين أبناء جيله، وأوجد لنفسه مدرسة حرفية 
خاصة به في سن صغيرة وضع فيها بصمته 
التي تتســــم بالعناية بــــأدق التفاصيل، وبقي 
محافظــــا علــــى كادراتــــه المفعمــــة بالطاقــــة 
والتفاعــــل لدى المشــــاهد الــــذي يتحاور معه 

بلغة الكاميرا.
ويبقى أن خالد الصاوي وماجد الكدواني 
ممثالن استثنائيان بين نجوم جيلهما، ولهما 
حضور خاص ومدرستان في األداء تتطّوران 
من عمــــل إلى آخر، لذلك فهما دائما على رأس 
االختيــــار ألداء األدوار العميقــــة والفلســــفية 

البعيدة عن المألوف.

ار المأمون عمّ

} باريس – تعرض صاالت السينما الفرنسية 
فيلم ”إيريس“، إخراج وبطولة الفرنســـي من 
أصول جزائرية جاليل ليسبير الذي شارك في 
كتابـــة الفيلم إلى جانب أندرو بوفيل، ويحكي 
عن جريمة اختطاف إيريس، زوجة مدير البنك 
أنتوان دوريو، لنكتشـــف أثناء الفيلم مؤامرة 
قام بها أنتوان مع عشـــيقته من أجل التخلص 
من زوجته وإلصـــاق التهمة بصاحب ”كراج“ 
(مرأب للســـيارات) غارق فـــي الديون، لتنقلب 
المؤامـــرة الحقا ضـــد أنتوان حين يكتشـــف 
صاحـــب المرأب ما يحدث ويقرر االنتقام ممن 

يحاول اإليقاع به.
ويبدأ الفيلم بمشـــهد في مطعم باريســـي، 
أنتوان يتناول الغداء مع إيريس التي ما تلبث 
أن تختفي من أمام المطعم فجأة، دون أي أثر، 
لنكتشف الحقًا أنها اتفقت مع صاحب المرأب 

على أن يخطفها مقابل بدل مادي.
الحبكة البوليســـية فـــي الفيلم مبنية على 
أســـاس المفارقات بين ما نظن أنه حدث وبين 
حقيقة ما تقوم به الشـــخصيات، فكل مشـــهد 
يكشـــف لنا عـــن دوافع مختلفة عـــن تلك التي 
نظن أننـــا نعرفها، فنحن أمام غرباء كّل واحد 
منهم يخّبئ ســـرا ويظن أن خالصه ســـيكون 

بالنقود.
وما يميـــز هذه الشـــخصيات أن كال منها 
يمثـــّل قطاعـــا اجتماعيـــا، ما يتيـــح لنا رصد 
ردود األفعال المختلفة حول الضحية، فالمال 

والجنـــس والســـلطة تتصارع في مـــا بينها، 
وكل منهـــا يحاول معرفة حقيقـــة الجثة التي 
وجدها صاحب المرأب عوضا عن المرأة التي 
اختطفها، والتي نكتشـــف أنها ليســـت زوجة 
أنتوان، بل عشيقته التي باالتفاق معه وضعت 
جثـــة زوجتـــه الحقيقية فـــي الشـــقة لتلصق 
بصاحـــب المرأب جريمة قتـــل إيريس التي ال 

نعـــرف كيف فارقت الحياة، فنحن أمام ضحية 
ال نعـــرف عنهـــا الكثيـــر، جثة تحضـــر فجأة 
مسببة خلال في نظام العالقات بين القطاعات 

السابقة.
ونكتشـــف في الفيلم أن أنتـــوان مازوخي 
لـــه فانتازمات شـــبقّية، ونتيجة رفض زوجته 
لهذه الممارسات يلجأ إلى عشيقة سادّية تقوم 
بجلده وتلبية رغباته، لتتحول العشـــيقة إلى 
كائن فيتيشـــي، إذ َيطلب ِمنها أن تتقمص دور 
إيريـــس، أن تحفظ حركاتها وطريقة مشـــيها 
وكالمهـــا لتكون تجســـيدا لرغباته الســـرّية، 
لتســـتبدل زوجتـــه التـــي ال تماثـــل المتخّيل 
الذي ُيريد، فعشـــيقته غـــرض قابل للنحت بما 
يوافـــق تصّوره، كما أنها المســـؤولة عن قتل 

زوجته، فإيريس اكتشفت زوجها وعشيقته في 
إحدى جلســـاتهما السرية، وبعد عراك بينهما 
ينتهـــي األمر بإيريس ميتة تنزف أمام جســـد 
أنتـــوان المنهار مـــن آثار التعذيب الســـادي، 
فالغـــرض الفيتشي/العشـــيقة تزداد قدســـية 
بعين أنتـــوان، كونها رســـمت طريق خالصه 
من زوجتـــه، أصبح بإمكانـــه أن يخضع كليا 
لها، أما الهيمنة الجنســـية والخصاء الرمزي 
الذي تمارســـه العشـــيقة فيعوضهمـــا أنتوان 
بإذالل من هم أدنى منه، فهو يتالعب بصاحب 
المرأب ليحّمله مسؤولية الجريمة وعدم كشف 

الحقيقة.
وينتهـــي الفيلم بمفاجأة لـــم تكن متوقعة، 
فالشـــرطة تكتشـــف جثة إيريس وجثة أنتوان 
الذي انتحر إلى جانبها، لكّننا نكتشـــف الحقا 
وعبـــر جملة واحـــدة يقولها صاحـــب المرأب 
آخـــر الفيلـــم، أن جريمـــة القتـــل بحـــد ذاتها 
كانـــت مؤامـــرة لإليقـــاع بأنتـــوان، فحضور 
العشـــيقة كفيتيش يتجاوز استخدام الجنس 
مـــن أجـــل الســـيطرة، فهي قـــادرة علـــى أخذ 
وضعيـــات مختلفـــة، هي تهيمن ســـواء كانت 
ذات قوة أم ال، ورد الفعل تجاهها ســـواء كان 
كراهية أم حبا يضمن لها الســـيطرة، وهذا ما 
يضمن نجاتها في النهاية، هي عكس الزوجة 
التـــي تموت منـــذ البداية، بل حتـــى قبل بدء 
الحبكة، هـــي تحضر في الذاكـــرة فقط، وكأن 
موتها كان محتوما ألّنها لم ترتق إلى المتخيل 

الشبقّي لزوجها.
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اختارت إدارة مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي تعقد فعالياته في سبتمبر املقبل بكندا، 

فيلم {الشيخ جاكسون} للنجم املصري أحمد الفيشاوي ليكون فيلم ختام املهرجان.

تقرر عرض فيلم {جاب هاري مت ســـيجال} لنجمي بوليوود شـــاروخان وأنوشـــكا شارما بصاالت 

السينما الهندية في الرابع من أغسطس الجاري، وهو العمل الثالث الذي يجمع بني النجمني.

{األصليين} فيلم مصري يغرق المشاهدين في دوامة الفلسفة  

رحيل نجمة الشاشة {إيريس} فيلم عن عشيقة تخدع من حولها وتنجو من العقاب

الفرنسية جين مورو

”األصليون“.. من هم؟ ســــــؤال ســــــيبقى عالًقا بذاكرة املشــــــاهد ويثير شغفه وفضوله طوال 
مدة مشــــــاهدته للفيلم املصري الذي يحمل نفس العنوان ”األصليني“، الذي طرح مؤخرا 
بدور العرض املصرية في منافسة مع أفالم موسم عيد الفطر التي تنوعت بني الكوميدي 

واألكشن.

بدأت مســــــيرة املخرج واملمثل الفرنســــــي من أصول جزائرية جاليل ليســــــبير عام 1995، 
لتتالى بعدها أدواره الســــــينمائية املميزة، إذ نال جائزة السيزار الفرنسية عام 2001 عن 
دوره في فيلم ”موارد بشرية“، كما عمل كمخرج وكاتب لعدد من األفالم التي نالت شهرة 
كبيرة في فرنسا وعلى الساحة العاملية، أهمها فيلم ”إيف سان لوران“ الذي حصل بطله 

بيير نيني على جائزة األوسكار ألفضل ممثل عام 2015.

[ سيناريو يقدم شالال من األسئلة بال إجابات  [ الصاوي والكدواني في دورين استثنائيين خارج المألوف 

رسائل مشفرة بين بطلي الفيلم

جريمة قتل غامضة في باريس

المؤلـــف يفتـــح فـــي الفيلـــم بـــاب 

التحـــاور مع العقـــل، ويفند األفكار 

الحاضرة الجاهـــزة، ويقوم بمراجعة 

التاريخ بحقائقه المسلم بها

 ◄

البوليســـية فـــي {إيريس}  الحبكة 

مبنيـــة على أســـاس المفارقات بين 

ما نظـــن أنه حدث وبيـــن حقيقة ما 

تقوم به الشخصيات

 ◄

الغموض وعدم الترابط بين األفكار 

بسالســـة جعال الفيلم يفشـــل في 

وضع المتفـــرج أمام هـــدف محدد، 

وهو ما جعل أفكاره غامضة

 ◄

} باريــس – توفيـــت بمنزلهـــا فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس االثنين الممثلة الفرنســـية 
جيـــن مـــورو التي تعـــد إحدى أكبـــر نجمات 
ستينات القرن الماضي في السينما الفرنسية 

عن 89 عاما.
وكانت مورو قد بدأت حياتها الفنية ممثلًة 
فـــي المســـرح الباريســـي قبـــل أن تنتقل إلى 

السينما في الخمسينات من القرن العشرين.
وجاءت شـــهرتها بعد قيامها ببطولة فيلم 
”جول وجيـــم“ للمخـــرج فرنســـوا تريفو عام 

.1962
وارتبطت لفتـــرة بالعمل في أفالم المخرج 
الفرنســـي لوي مـــال أحد أعمـــدة حركة أفالم 
الموجة الجديدة مثل ”مصعد إلى المشـــنقة“ 

و“العشاق“.
وقـــد حصلت علـــى عـــدة جوائـــز محلية 
ودولية منها جائزة أحسن ممثلة في مهرجان 
”كان“ عام 1960 عـــن دورها في فيلم ”7 أيام و7 

ليال“ للمخرج بيتر بروك.
وعملـــت مـــورو أيضا مـــع عدد مـــن أهم 
مخرجي الســـينما العالميـــة ومنهم األميركي 
أوروســـون ويلز في فيلم ”المحاكمة“، وتوني 
رتيشاردســـون في ”مدموازيل“، وإيليا كازان 
”التايكـــون األخيـــر“، وحصلـــت علـــى جائزة 
”بافتا“ ألحسن ممثلة عن دورها في فيلم ”فيفا 

ماريا“ للمخرج لوي مال عام 1967.
ورفضت مورو قبول دور مســـز روبنسون 
(1967) لمايـــك نيكولز  فـــي فيلـــم ”الخريـــج“ 
الذي أّدته آن بانركوفت ورشـــحت لألوسكار، 

وواصلت العمل حتى سنواتها األخيرة.
وفـــي عـــام 1992 حصلـــت علـــى جائـــزة 
ســـيزار ألحســـن ممثلة عـــن دورها فـــي فيلم 
”الســـيدة العجـــوز التي ســـارت فـــي البحر“، 
وأخرجت مـــورو فيلمين هما ”لوميير“ (1976) 

و“المراهقة“ (1979).



أحمد حافظ

} القاهــرة - دفع التراخي الحكومي بشـــأن 
التوســـع في إنشـــاء مدارس وجامعات جديدة 
والجامعات  اســـتفحال اقتصاد المدارس  إلى 
الخاصـــة، مـــع بـــدء موســـم التقـــدم للعـــام 
الدراســـي الجديد، إذ أصبـــح التعليم الخاص 
البديـــل الوحيد أمـــام الطالب بعدمـــا اكتفت 
المؤسســـات التعليميـــة الرســـمية باألعـــداد 

المطلوبة لديها.
ورغـــم وجـــود نحـــو 52 ألف مدرســـة و15 
جامعـــة حكومية موزعة علـــى مختلف األقاليم 
المصريـــة، إال أن هـــذا العدد لم يعـــد كافيا إال 
الســـتيعاب 75 بالمئـــة فقـــط من عـــدد الطالب 
المستجدين سنوّيا، وبالتالي فهناك 25 بالمئة 
ليس أمامهم بديل ســـوى االلتحـــاق بالتعليم 

الخاص.
وأضحى التوسع في هذا النظام التعليمي 
(الخاص) يســـير بخطوات سريعة للغاية، بعد 
إدراك المستثمرين في هذا المجال أن الحكومة 
لـــم تعد لديها قدرات ماليـــة تمكنها من الوفاء 
بالتزاماتها ببناء مـــدارس ومعاهد وجامعات 

جديدة تحتضن جميع الطالب المستجدين.
 بلغـــت درجـــة اإلقبال على االســـتثمار في 
التعليـــم الخاص إلى حد أن هناك رجال أعمال 
ويمتلك كل  بـــات ُيطلـــق عليهـــم ”األباطـــرة“ 
واحـــد منهم ما ال يقل عـــن 10 مدارس ومعاهد 
خاصـــة، وألن ذلـــك ضد القانـــون يلجأون إلى 
حيل تســـجيل ملكية هذه المؤسسات بأسماء 
أبنائهم وزوجاتهم بينمـــا يكون رجل األعمال 
هـــو الممثـــل القانونـــي لـــكل هـــذه المدارس 
والمعاهـــد، وبالتالي فإن التكاليف الدراســـية 

تصب في خزينته الخاصة.
 مشـــكلة المدارس والجامعات الخاصة في 
مصر تتمثل في عدم وجود ما يلزمها بالقواعد 
المنظمة للتكاليف الدراســـية، وترى أن نسب 
الزيـــادة المقررة ســـنوًيا من وزارتـــي التربية 
والتعليـــم، والتعليم العالـــي منخفضة للغاية 
وتسبب لها خسائر فادحة، األمر الذي يدفعها 
إلى فرض زيادات غير قانونية لتحقيق هامش 

ربح كبير.

المـــدارس  فـــي  األماكـــن  شـــح  وأمـــام   
والجامعـــات الحكوميـــة، وعدم وجـــود بديل 
ســـوى التعليم الخاص، تجد األســـر نفســـها 
مضطرة إلى الرضوخ لدفع المزيد من األموال 
نظيـــر قبـــول أبنائهـــا، كما أن أصحـــاب هذا 
”البزنـــس“ يتعاملون وفق هـــذه القاعدة دون 

رقيب.
وتصـــل كثافة الفصل الواحد في المدارس 
الرســـمية ببعض المحافظات إلـــى نحو 120 
طالًبـــا، مـــا يعنـــي أن هناك 4 طـــالب يتلقون 
التعليم وهم يجلســـون في مساحة متر مربع 
واحـــد، في حيـــن يشـــترط القانـــون المنظم 
للمـــدارس الخاصـــة أال يزيد عدد الدارســـين 

بالفصل الواحد على 40 طالًبا.
وتتعامل الحكومة مع مســـألة المصاريف 
بالتعليم الخاص بحساسية شديدة، وترى أنه 
ال يمكن زيادة المصاريـــف عن الحد المعقول 
حتى ال يضعها ذلك في مواجهة غير محسوبة 
مع المجتمـــع، ويفهم البعـــض أن ذلك مقدمة 
لخصخصـــة التعليـــم، أو أن الحكومة تخلت 
عن دورها في توفير تعليم مناســـب بتكاليف 
منخفضـــة بل ومجانية لجميع فئات المجتمع 

حسب ما يلزمها به الدستور.
 تتـــراوح تكاليف المـــدارس الخاصة في 
مصر سنوًيا ما بين 6 آالف جنيه (334 دوالرا) 
دوالرا)   1114) ألفـــا  و20  العاديـــة  للمـــدارس 
للمدارس المتميـــزة ومعاهد اللغات، في حين 
تتضاعـــف في المـــدارس الدوليـــة لتصل إلى 
نحو 200 ألف جنيه (حوالي 9 آالف دوالر) في 
العام الدراسي الواحد، إضافة إلى ثمن الكتب 
الدراسية ومعاليم وسائل النقل التي تمتلكها 

المدارس.
وتبدأ مصروفـــات الجامعات الخاصة من 
30 ألـــف جنيه (1670 دوالًرا) كحٍد أدنى وتصل 
إلـــى 120 ألف جنيـــه (حوالـــي 5 آالف دوالر) 
ببعض الكليات، حســـب تصنيـــف كل جامعة 
وترتيبهـــا ومكانتهـــا العلميـــة ومســـتويات 

الرفاهية داخلها.
وقـــال متابعـــون لواقع التعليـــم في مصر 
إن اكتظاظ المؤسســـات التعليمية الرســـمية 
بالطالب ونظرة المجتمـــع للتعليم الحكومي 
علـــى أنه منهار، فضال عن اشـــتراط الحكومة 
ا متقدمة لاللتحاق بالمدارس الرسمية، كل  سّنً
ذلك يدفع األســـر إلى إلحـــاق أبنائها بالتعليم 
الخاص بغض النظر عن وجود شـــغورات في 

التعليم الحكومي أو عدم وجودها.
 عالوة على ذلك فإن المدارس والجامعات 
الخاصة ال تشـــترط مجاميع درجات مرتفعة 

لاللتحاق بهـــا، وتحديًدا فـــي مرحلة ما بعد 
الشـــهادة اإلعداديـــة بالنســـبة للتعليـــم قبل 
الجامعـــي، ومرحلـــة الشـــهادة الثانوية عند 

االلتحاق بالكليات والمعاهد.
 وأكد رضا مســـعد، الخبيـــر التربوي، أن 
انخفاض مجاميع الثانوية العامة هذا العام، 
ووصول نسبة الرســـوب بين الطالب إلى 25 
بالمئة، أنعشـــا خزائن الجامعـــات الخاصة، 
خاصـــة وأن الـ25 بالمئة مـــن طالب الثانوية 
العامة ال مفر أمامهـــم من االلتحاق بالكليات 
والمعاهـــد الخاصة في ظل ارتفاع تنســـيق 

القبول بالجامعات الحكومية بشكل كبير.
 عدد الراســـبين فـــي الثانوية العامة هذا 
العام، ســـواء من رســـبوا في مادة واحدة أو 
عدة مـــواد، بلغ نحو 140 ألف طالب، حيث أن 
عـــدد طالب الثانوية هذا العـــام كان 560 ألف 

طالب.
أن ارتفاع   وأضـــاف مســـعد لـ“العـــرب“ 
التنســـيق بالجامعـــات كان رســـالة حكومية 
واضحة مفادها أن الدولة لن توفر بعد اليوم 
تعليًما مجانًيا سوى للطالب المتميزين فقط، 
ألنه لم يعد بإمكانها إنفاق مبالغ مالية طائلة 
طوال ســـنوات الجامعة على طالب راســـبين 
ال أمـــل في أن يكونوا مـــن الذين تعول عليهم 

الحكومة في المســـتقبل، حيث أنهم يريدون 
مجـــرد الحصـــول علـــى شـــهادات، ومن ثم 
بـــات علـــى هـــؤالء االلتحـــاق بالجامعـــات 

الخاصة.
 وأشـــار إلى أن الحكومـــة تتعامل بنفس 
المبدأ تقريًبا مع أســـر األطفـــال الذين بلغت 
أعمارهم ســـن االلتحاق بالمدارس، ورســـالة 
الحكومة هي: ”هذه مدارســـنا، وهذه قدراتنا 
الماديـــة، ومن ال تعجبـــه الكثافـــة المرتفعة 
بالفصـــول، أو نوعية التعليـــم المقدم فيها، 
فليذهب إلى المدارس الخاصة ليحصل على 
تعليم مختلف وعليه أن يدفع مقابل ذلك آالف 
الجنيهـــات، أمـــا المـــدارس الحكومية فهي 

ألبناء البسطاء فقط“.
 وبرهـــن بعض المراقبيـــن لواقع التعليم 
المصـــري علـــى أن الحكومة تدعم التوســـع 

في التعليـــم الخاص بقوة، مـــن خالل تذليل 
العقبـــات أمامه، وترى أنه البديل المناســـب 
لتعويـــض النقـــص الشـــديد فـــي المدارس 
والكليـــات الحكومية مقارنـــة بأعداد الطالب 

كل عام.
وتتعامل الحكومة بتراخ شديد مع مسألة 
رقابـــة التكاليـــف الدراســـية إلدراكها أن ذلك 
ســـوف يلزمهـــا بدفـــع المليارات في إنشـــاء 
مبـــاٍن تعليمية جـديدة لتوفيـــر بديل التعليم 

الخاص.
 وحســـب وزارة التربيـــة والتعليـــم، فإن 
الحكومة إذا أرادت خفض الكثافة بالمدارس 
الرســـمية فإنها ســـوف تحتاج إلـــى نحو 50 
مليار جنيه لبناء 10 آالف مدرسة جديدة خالل 
3 سنوات، لكن الظروف االقتصادية الصعبة 
حالًيا تحول دون تحقيق أي خطوة ملموسة 

في هذا المجال خالل الفترة الراهنة.
 ويمثـــل تطبيق القانـــون بحذافيره على 
المدارس الخاصة التـــي تغالي في التكاليف 
دون سند قانوني أزمة حقيقية، ألن ذلك يعني 
إغالقها ومن ثم تشريد اآلالف من الطالب في 
الشوارع لحين البحث عن مدرسة بديلة، وهو 
ما تتجنبه وزارة التربية والتعليم، ويجعلها 

تتعامل بليونة مع هذه المسألة المعقدة.
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تعليم
ترهل التعليم الحكومي ينعش التعليم الخاص في مصر

أصبح االلتحاق مبدرســــــة أو جامعة خاصة في مصر، حتى وإن كانت تكاليفها السنوية 
ــــــول الطالب في البعض من  عشــــــرات اآلالف مــــــن اجلنيهات، أمًرا صعب املنال، بل إن قب
املدارس بات يتطلب تدخال ووســــــاطة قوّية من شــــــدة اإلقبال عليها، في ظل رفع احلكومة 
يدها عن اإليفاء بوعود توفير أماكن داخل املؤسسات التعليمية احلكومية للطالب اجلدد.

[ انخفاض مجاميع طالب الثانوية العامة أنعش الجامعات الخاصة  [ القطاع الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب الطالب المستجدين

التعليم الخاص يتغول في ظل الحاجة إليه

تطبيـــق القانـــون بحذافيـــره علـــى 
املـــدارس الخاصة التـــي تغالي في 
التكاليف دون ســـند قانوني يمثل 

أزمة حقيقية للحكومة

◄

الخاص،  التعليـــم  الحكومة تدعـــم 
بتذليـــل العقبات أمامـــه، وترى أنه 
البديل املناســـب لتعويض النقص 

في املؤسسات الحكومية

◄

«إرساء مدرسة منصفة، جاذبة للطالب وعالية األداء، يستدعي العمل على نحو مشترك، كلما 
كنا متحدين في االختيارات والمبادئ، كنا أقوى، بشكل يتيح التغلب على المصاعب».

عمر عزميان
رئيس املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في املغرب

«المجتمـــع بحاجة إلى المدارس الخاصة والدوليـــة؛ ألن الدولة غير قادرة على توفير أماكن لكل 
أبنائها بالتعليم الحكومي، فالتعليم الخاص الجامعي وما قبله يدعمان الدولة والمجتمع».

هانى أباظة 
وكيل جلنة التعليم في البرملان املصري

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكــــد رئيــــس المجلــــس األعلى 
للتربيــــة والتكويــــن والبحــــث العلمــــي عمر 
عزيمــــان، في أشــــغال الدورة الثانية عشــــرة 
للمجلــــس األعلى للتربيــــة والتكوين والبحث 
العلمــــي، األســــبوع الماضي، فــــي ما يخص 
”برنامــــج عمــــل الــــوزارة لتطبيــــق اإلصالح 
التربوي“، أنه رغم تسجيل بعض المؤشرات 
اإليجابيــــة بخصــــوص االرتقــــاء بالمدرســــة 
المغربيــــة، إال أن اإلصالح لم يحدث بعد األثر 
المرتقب علــــى أرض الواقع، موضحا أننا ما 
زلنا نشتغل في سياق يطبعه الشك تجاه أداء 

المدرسة المغربية.
التعليــــم  واقــــع  أن  عزيمــــان  وأضــــاف 
المغربي يســــتدعي مضاعفــــة الجهود في ما 
يخــــص التفكير العميــــق، والرصــــد الدقيق، 
والتتبــــع الدائــــم والمنتظم وكذلــــك االقتراح 
والتقييــــم، ويكون ذلك بمراعاة أهداف الرؤية 
اإلســــتراتيجية إلصالح التعليــــم 2030-2015، 
وبالتجاوب مع انتظارات المجتمع وتطلعات 

الشباب.
وأعلن وزيــــر التربية الوطنيــــة والتكوين 
والبحــــث العلمي،  والتعليــــم العالي  المهني 
محمــــد حصــــاد، أثنــــاء مداخلته في أشــــغال 
الدورة الثانية عشرة للمجلس األعلى للتربية 
والتكوين والبحث العلمي، عن تطوير تدريس 
اللغــــة العربيــــة بالســــنة األولى مــــن التعليم 
االبتدائــــي وإدراج اللغة الفرنســــية باعتماد 
منهجيــــة التعليــــم الشــــفهي، خــــالل الدخول 
المدرسي المقبل، فضال عن تطوير هذه اللغة 
بالمســــتويين الخامس والسادس من التعليم 

االبتدائي.
واعتبر حصاد أن االرتقاء بأدوار المؤسسة 
التعليمية يمر عبر استهداف خمسة مكونات 
مفصليــــة تتمثل على التوالــــي في الفضاءات 

التعليميــــة والتجهيــــزات، والمربي، واإلدارة 
التربوية، والتلميذ، واألسرة.

وتتضمـــن الرؤية اإلســـتراتيجية إلصالح 
االهتمـــام   (2030-2015) المغربيـــة  المدرســـة 
بالمدرسة كرافعة إستراتيجية لتطور المجتمع. 
وتقوم هذه اإلستراتيجية على مقاربة تشاركية 
وتشـــاورية تتطلع إلى بناء مدرسة لإلنصاف 
وتكافـــؤ الفـــرص، مدرســـة الجـــودة للجميع، 
ومدرســـة إلدماج الفرد والتطـــور االجتماعي. 
وتروم تعميم إلزامية التعليم ما قبل المدرسي، 
ووضع تمييز إيجابي لفائدة المدرسة القروية.
وتتحقـــق أهـــداف هـــذه الرؤيـــة حســـب 
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للتربيـــة والتكوين 
والبحـــث العلمـــي، من خـــالل تعزيـــز وتقوية 
التنســـيق والتعاون مع كل الفاعلين، وخاصة 
المؤسســـاتيين منهم، بمـــا يمّكن المجلس من 

موضوعية  وإحصائيـــات  معطيـــات  اعتمـــاد 
دقيقـــة وموثوقة ومحينة ترتكـــز عليها أعماله 

في التقييم وتقديم المقترحات والتوصيات.
ودعا وزيـــر التربيـــة الوطنيـــة والتكوين 
المهنـــي والتعليـــم العالي والبحـــث العلمي، 
محمـــد حصـــاد، جميـــع الفاعليـــن التربويين 
إلى وجـــوب إيـــالء االهتمام الـــالزم للتالميذ 
المتعثرين، خاصة بالســـنة األولى من التعليم 
االبتدائي، التي تعتبر أساس التمدرس الجيد، 
حتـــى ال يكـــون أي تلميـــذ في هذا المســـتوى 

مضطرا إلى التكرار والرسوب.
وأشـــاد عمـــر عزيمـــان بالعمـــل الجماعي 
والمنهجية التشـــاركية التي تستهدف االرتقاء 
بالمدرســـة، وذلك بعد انقضاء ثالث ســـنوات 
علـــى تنصيب أعضاء المجلس من قبل العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.

وأكــــد وزير التربيــــة الوطنيــــة والتكوين 
والبحــــث العلمي،  والتعليــــم العالي  المهني 
أن عدد المنقطعين عن الدراســــة سجل خالل 
الموســــم الحالــــي انخفاضــــا بواقــــع 50639 
تلميــــذا، ليســــتقر فــــي نحــــو 279177 تلميذا، 
مقارنــــة بـ329618 تلميذا تم تســــجيلهم خالل 

الموسم الدراسي 2016-2015.
وشــــدد الوزيــــر على أنــــه إذا لم يشــــتغل 
الجميــــع علــــى التعليــــم األّولــــي واالبتدائي 
فلــــن يتقــــدم التعليــــم المغربي أبــــدا، مؤكدا 
علــــى اعتماد معايير تضمــــن ظروف تحصيل 
مالئمــــة من خــــالل تخفيــــف أعــــداد التالميذ 
داخــــل الفصول للوصول فــــي نهاية المخطط 
إلــــى 30 تلميــــذا فــــي الفصــــل الواحــــد كحد 
أقصى بالســــنتين األولى والثانية من التعليم 
االبتدائــــي و34 تلميذا في الفصل كحد أقصى 
فــــي باقي المســــتويات. ونوه وزيــــر التربية 
بأهمية اإلعداد لمراجعة البرامج والتوجهات 
التعليميــــة واألطــــر المرجعيــــة لالمتحانات، 
مشيرا إلى أن المناهج الدراسية لم يطلها أي 

تغيير منذ 15 سنة خلت.
وكان رئيــــس المجلــــس األعلــــى للتربيــــة 
والتكويــــن والبحــــث العلمــــي، قد أكــــد على 
أن اإلصــــالح العميــــق يتطلــــب سلســــلة من 
السياســــات الجديدة التي تروم بالخصوص 

ضمان مدرسة الجودة بالنسبة للجميع.
ورافقت ”المخطط االســــتعجالي“ إلصالح 
التعليــــم (2009-2012)، الــــذي كان يهدف إلى 
إنقــــاذ النظــــام التعليمي المغربــــي، إخالالت 
ماليــــة كبيرة حالــــت دون الوصول إلى نتائج 
مرضيــــة، األمر الــــذي أكده المجلــــس األعلى 
للحســــابات فــــي تقاريــــره. ومــــن بيــــن هذه 
اإلخالالت الخروقات التي شابت عملية اقتناء 
بعــــض الوســــائل التعليمية من لــــدن خمس 
أكاديميــــات جهوية للتربيــــة والتكوين و114 

مؤسسة تعليمية.

ودعـــا رئيس المجلـــس األعلـــى للتربية 
والتكويـــن والبحـــث العلمي، إلـــى مضاعفة 
جهود اإلصالح مع التركيز أساسا على توطيد 
وتطوير أحد االختيارات اإلستراتيجية التي 
كرســـها المجلـــس، والمتمثلة فـــي االنفتاح 
والحـــوار المســـتمر والتشـــاور الموصول، 

سواء داخل المجلس أو مع باقي الفاعلين.

وشدد عمر عزيمان على أن إرساء مدرسة 
األداء،  وعاليـــة  للطـــالب  جاذبـــة  منصفـــة، 
يســـتدعي العمـــل علـــى نحو مشـــترك، بدءا 
بالشـــركاء اإلســـتراتيجيين، موضحا بالقول 
”إننـــا كلمـــا كنـــا متحديـــن فـــي االختيارات 
واألفكار والمبادئ والقيم، كنا أقوى، بشـــكل 
يتيـــح التغلـــب علـــى المصاعـــب، مهما كان 
حجمها، مـــا يمكن من رفع ســـقف إنجازاتنا 

وطموحاتنا“.
وأبـــرز وزيـــر التربية حصاد أنه ســـيتم 
خـــالل الدخـــول المدرســـي المقبـــل إرســـاء 
وتفعيـــل اإلطار المرجعي للتعليم، إذ ســـيتم 
اســـتقبال التالميذ البالغين من العمر خمس 
سنوات ونصف السنة في مؤسسات التعليم 
العمومي بالسنة األولى من التعليم االبتدائي، 
على أن يتم اســـتقبال تالميذ التعليم األولّي 
(4 و5 ســـنوات) بكيفية تدريجية، بما يضمن 
تحقيق نســـبة 67 بالمئة مـــن تعميم التعليم 
خـــالل الموســـم 2021-2022 وبلـــوغ التعميم 
الكامل سنة 2027، وذلك وفق توجهات الرؤية 

اإلستراتيجية للتعليم.

[ االرتقاء بالمدرسة العمومية ينطلق من مراحل التعليم األولية ومن تعميم التعليم
المؤشرات اإليجابية في إستراتيجية إصالح التعليم المغربي ال تحجب حجم الصعوبات

أساس اإلصالح يكون في مراحل التعليم األولى

اإلصـــالح العميق يتطلب سلســـلة 
من السياســـات الجديدة التي تروم 
بالخصوص ضمان مدرســـة الجودة 

بالنسبة للجميع

◄



} بيروت – ظهر ما يســـمى باإلعالم احلربي 
في مناطق الصراعات التي تقودها أو تشارك 
فيهـــا إيـــران، وأضحـــى هذا اإلعالم ســـالحا 
وامليليشـــيات  املنظمات  تســـتخدمه  موازيـــا 
العابـــرة للحـــدود؛ والتـــي يشـــغلها احلرس 
الثوري اإليراني في العراق وســـوريا ولبنان 

واليمن.
وحتاول إيران من خالل تســـمية ”اإلعالم 
عبـــر  معاركهـــا“،  ”نقـــاء  إظهـــار  احلربـــي“ 
اســـتعراض صور وهمية ألهداف حروبها في 
املنطقة. كما يشـــكل التكتيـــك اجلديد احتكارًا 

صارخًا ملصادر املعلومات امليدانية.
وعـــادًة ما تســـتخدم اجليـــوش النظامية 
أن  غيـــر  العســـكري“،  ”اإلعـــالم  مصطلـــح 
اجلماعـــات والفـــرق القتالية تســـتخدم عادة 
مصطلـــح ”اإلعالم احلربـــي“، حيث يعمل هذا 
املصطلح على االستئثار بقلوب املدنيني وربط 

الصورة الذهنية لهم باحلرب الدائرة.
يذكـــر أنه فـــي اإلعالم احلربـــي، املقاتلون 
والقادة امليدانيون هم املسؤولون عن تصوير 

األحـــداث امليدانية عبر تزويدهـــم بكاميرات، 
وحتـــى بالطائرات مـــن دون طيـــار التي يتم 
استخدامها على نطاق محدود تزّود بكاميرات 
ألخـــذ صور مـــن اجلو، مع وجـــود صحافيني 
وإعالميـــني مدربـــني علـــى تكتيـــكات اإلعالم 
احلربي، يعملـــون على املونتاج وربط الصور 
املختلفة وإرســـالها إلى وسائل إعالم املمانعة 
مـــع موافقة عســـكرية بكل تأكيـــد قبل ضخها 

بشكل مؤدلج للجمهور.
وبدأ مفهـــوم اإلعالم احلربـــي يتبلور في 
شـــكله احلالي مع انطـــالق الدعايـــة النازية، 
ووجدت إيران في املفهوم أداة موازية للسالح 

فعملت على نشر االثنني معًا.
وحتولت عبارة اإلعالم احلربي إلى عالمة 
مسجلة حلزب الله، بوصول الثورة اإليرانية، 
إذ اســـتخدمها حـــزب اللـــه لتوثيـــق عملياته 
العسكرية، متهيدا لعرضها في وقت الحق مبا 

يخدم توجهه العقائدي واملذهبي.
وعملت امليليشـــيات املرتبطة بإيران، على 
نقل نســـخة طبق األصل مـــن اإلعالم احلربي 

وتصديره إلى ســـاحات الصـــراع التي امتدت 
من العراق وسوريا إلى اليمن.

ولم يقتصر حضور اإلعـــالم احلربي على 
املناصرين، وانتقـــل باملواد البصرية واحلرب 
النفســـية التـــي ال تتـــرك مجـــاال للتفكير إلى 

املشهد اإلعالمي العام.
وانعقـــد مؤمتـــر جنيف من أجل الســـالم 
في اليمن، خـــالل فبراير من العام 2015، وكان 
الوفـــد احلوثـــي يعمـــل هناك حتت إشـــراف 
إعالمي للقيادي فـــي حزب الله ناصر أخضر، 
وهـــو املســـؤول األول عن امللـــف اليمني وهو 

أيضا إحدى حلقات الوصل مع إيران.
في غضون ذلك، حتولت بيروت إلى محطة 
ســـفر للحوثيـــني، وخضعـــوا فيها لـــدورات 
تدريب في اإلعالم احلربي. وأكدت مصادر في 
التحالف العربي رصدها خبراء من حزب الله 
يعملـــون في اليمن لصالح مـــا يعرف باإلعالم 

احلربي.
وتكرر مصطلح اإلعالم احلربي في العراق 
الذي تخوض فيه امليليشيات املوالية لطهران 

حتت عنوان احلشـــد الشـــعبي، حروبًا هدفها 
فرض النفوذ اإليراني على العراقيني كافة، من 

جنوب البالد إلى شمالها.
وفي ســـوريا، ميليشيات أخرى مبسميات 
مختلفة، والقاســـم املشـــترك دائمـــًا وأبدًا هو 
إيـــران: املرجعيـــة الوحيدة وصاحبـــة القرار 

الفصل.
كان مسؤول العالقات العامة في حزب الله 
محمد عفيف قد أشـــار خـــالل مؤمتر إعالمي 
في دمشـــق عام 2015، إلى الطبيعـــة الدعائية 
لإلعالم احلربي الذي ”هو إعالم جهة محددة، 
ينقل أخبارهـــا ويصـــور انتصاراتها ويظهر 
أبطالهـــا وشـــهداءها ويتكتم قدر املســـتطاع 
وحـــده  وهـــو  وهزائمهـــا  خســـائرها  علـــى 
املخـــّول بالدخـــول إلـــى املواقع غيـــر املأذون 

بدخولها“.
ويشرح ”كما نكتب على شاشات التلفزيون 
’مقابلـــة حصريـــة‘، فـــإن اإلعـــالم احلربي هو 
حصـــري. اإلعـــالم احلربـــي فـــي املقاومة هو 

’إكسكلوزيف‘ املقاومة“.

صابر بليدي

} الجزائر – اكتست بعض الصحف الجزائرية 
الخاصة برداء األبيض واألســـود، بعدما قررت 
التخلص مـــن األلوان، أمال فـــي تقليص تكلفة 
الطبع وتماشيا مع تراجع عائدات اإلعالن، كما 
قلصـــت عدد صفحاتها مـــن 24 إلى 16 صفحة، 
لتحقيق نفس الغرض، في حين توجهت أخرى 
إلـــى الحلول القاســـية بتســـريح الصحافيين 
القنـــوات  أغلبيـــة  تعيـــش  بينمـــا  والعمـــال، 
التلفزيونيـــة الخاصـــة، حالـــة من االنســـداد 
بســـبب أوضاعها القانونية الغامضة والمالية 

المزرية.
ويقـــول مراقبـــون إن األســـابيع المقبلـــة 
ســـتخصص لتنظيم القطاع اإلعالمي والحد 
مـــن الفوضى والفســـاد اللذيـــن هيمنا عليه 
خالل السنوات األخيرة، حيث أفضت أساليب 
تســـيير اإلعالن الحكومي إلى زيادة األثرياء 
ثـــراء، وزيـــادة الفقـــراء فقـــرا، نظيـــر غياب 
الشـــفافية وهيمنة المحســـوبية فـــي توزيع 

اإلعالن الحكومي على الصحف المحلية.
وكان التغييـــر الـــذي مـــس رأس الوزارة 
ومســـؤولي الوكالـــة الحكوميـــة المحتكـــرة 
لإلعالن، قد ترك ارتياحا للناشرين والمهنيين، 
خاصـــة في ما يتعلق باالســـتغناء عن الوزير 
الســـابق لإلعالم حميد قريـــن، الذي عمق من 
أزمة اإلعـــالم الجزائري، بســـبب التصورات 
التـــي حيـــدت الواقـــع الحقيقـــي، واكتفـــت 

بخطابات هامشية وممارسات احتكارية.
وشـــكلت القبضة الحديدية بين الحكومة 
وبعض رجال األعمـــال النافذين، أحد عوامل 
تأخر الحكومة في معالجة الفساد الذي ينخر 
اإلعالم الجزائري، خاصة في ظل الحديث عن 

اعتبار الوزير الجديـــد للقطاع جمال كعوان، 
هو أحـــد ”التابعين“ لرجل األعمال علي حداد 
فـــي الحكومة الحالية، فقد ســـبق لـــه أن أدار 
المملوك لرجل األعمال  مجمع ”وقت الجزائر“ 
المذكور، قبل أن يعيـــن بإيعاز منه على رأس 
وكالة النشر واإلشهار (اإلعالن) الحكومية، ثم 

وزيرا لالتصال.
وتقـــول مصـــادر مطلعـــة إن المواجهـــة 
المفتوحة بين الحكومة وبعض رجال األعمال 
النافذين، على خلفية النفوذ المشـــبوه، يحتم 
علـــى الســـلطة إجـــراء تعديل فـــي الحكومة 
الوجـــوه  بعـــض  مـــن  للتخلـــص  الحاليـــة 
المحســـوبة على رجـــل األعمـــال القوي علي 

حداد، وعلى رأسها وزير اإلعالم الحالي.
وصرح ناشـــر رفض الكشـــف عن هويته 
لـ“العرب“، بأن الخطاب الســـائد في الساحة 
حول لجم نفوذ رجال األعمال في مؤسســـات 
ومفاصل الدولة، ومحاربة الفســـاد المتراكم 
طيلة السنوات الماضية، لم تظهر لمساته إلى 
حد اآلن على قطاع اإلعالم، حيث ال تزال نفس 
األساليب الماضية هي المهيمنة على تسيير 
اإلعـــالن الحكومـــي (المصـــدر األول لتمويل 
الصحـــف)، كما ال تزال القنـــوات التلفزيونية 
تعيـــش فوضـــى عارمـــة نتيجة عدم تســـوية 

وضعياتها إلى حد اآلن. 
وكانـــت مصـــادر سياســـية، قـــد كشـــفت 
لـ“العـــرب“، أن رئيـــس الـــوزراء عبدالمجيد 
تبـــون، يتجه نحـــو حلحلة أزمتـــي األحزاب 
السياســـية غيـــر المعتمـــدة، والفضائيـــات 
التلفزيونيـــة، مـــن أجـــل إنهـــاء الوضع غير 
السياســـية  المؤسســـات  لهـــذه  الطبيعـــي 
واإلعالميـــة، مما ســـاهم في تغذيـــة احتقان 
الوضع الداخلي وأســـاء لصـــورة البالد، في 
ظل وجود العشـــرات من األحزاب السياسية 
التي اســـتوفت الشـــروط الالزمة ولم يرخص 
لها مـــن طرف وزارة الداخلية، فضال عن أكثر 
مـــن أربعين قناة جزائريـــة، لكنها موطنة في 

عواصم عربية وأوروبية.
ويعـــود أول ظهور للقنـــوات التلفزيونية 
المملوكة للقطاع الخاص إلى العام 2012، بعد 

إقرار الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة 
فـــي 2011 حزمـــة من اإلصالحات السياســـية 
شـــملت االنفتاح الســـمعي البصـــري، إال أن 
األوضاع االســـتثنائية التي لجأ إليها مالكو 
الفضائيات إلطالق قنواتهم، بقيت سائدة إلى 
حـــد اآلن، ولم يتم التكيف مـــع قانون اإلعالم 
الصـــادر فـــي 2012، بســـبب تـــردد الحكومة 
واالفتقـــار إلـــى اإلمكانيات التقنيـــة الالزمة 

الحتضان العشرات من القنوات الفضائية.
وتذكـــر مصـــادر تقنيـــة، أن مركـــز البث 
التلفزيوني الحكومي في العاصمة، ال تتجاوز 
طاقته أكثر من 13 قناة تلفزيونية، خمس منها 
محجوزة للقنوات الحكومية، والباقي ال يمكن 
تلبيتـــه لكل الطلبـــات المقترحة مـــن القطاع 
الخاص، وهو ما يضع الهيئة في وضع حرج، 

فـــي كيفية منح التـــرددات المحدودة، خاصة 
وأن عدد الفضائيات الخاصة فاق 40 فضائية 
موطنة في عواصم عربية وأوروبية، وتنشـــط 
كإعالم خارجي رغم اهتمامها الكلي بالشـــأن 

المحلي.
ومـــع إقـــدام الســـلطة علـــى إقفـــال بـــث 
فضائيتي ”األطلـــس“ و“الوطن“، على خلفية 
للواليـــة  بوتفليقـــة  لترشـــح  معارضتهمـــا 
الرئاســـية الرابعة، فإن قنوات عديدة اختارت 
االختفاء الطوعي من األقمار الصناعية بسبب 
شـــح الموارد المالية، وهو نفس الســـيناريو 
الـــذي انتهـــت إليه العشـــرات مـــن الصحف 

المحلية والجهوية.
يذكـــر أن الجزائر تعد من الـــدول القليلة 
التـــي يفتقد فيهـــا قطاع اإلعالم إلـــى نقابات 

وتنظيمـــات مهنيـــة، للدفـــاع عـــن مصالـــح 
منتسبيه والحوار أو الضغط على السلطة.

وأدى تراجـــع مداخيـــل البالد مـــن النقد 
األجنبي بســـبب تهـــاوي أســـعار النفط منذ 
منتصف العـــام 2014، إلى انتهـــاج الحكومة 
لسياســـة تقشـــفية أثرت بشـــكل مباشر على 
قطـــاع اإلعـــالم، خاصـــة مع الغمـــوض الذي 
يلـــف توزيـــع اإلعـــالن الحكومـــي، وتغـــّول 
مؤسســـات إعالمية مسنودة إلى جهات نافذة 
فـــي عالم المـــال واألعمال والسياســـة، حيث 
تمتلك شخصيات رســـمية ومالية مؤسسات 
إعالميـــة، وتســـتحوذ علـــى اإلعـــالن بفضل 
نفوذها ومواقعها المؤثرة، مما أفقد المشهد 
مبدأ تكافؤ الفـــرص والتوزيع العادل للثروة 

واألزمة معا.
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ميديا
[ توزيع اإلعالن الحكومي على الصحف يتطلب مراجعة  [ غض الطرف عن الفساد المالي والسياسي أفلس المؤسسات اإلعالمية

أزمة اإلعالم الجزائري تعيده إلى األبيض واألسود

يتخبط اإلعالم اجلزائري اخلاص خالل السنوات األخيرة في أزمة خانقة تتطلب مراجعة 
عاجلة للمشــــــهد، لكونه يشكل أحد أوجه الفساد املالي والسياسي واإلعالمي الذي ساد 

املرحلة األخيرة.

اإلعالم الحربي عالمة مسجلة لميليشيات إيران في المنطقة

«هنـــاك حاجة إلى دعم الصحافيين حتى يعملوا بشـــكل مســـتقل ومهني في دول تخشـــى من 

سماع أي صوت للمعارضة. إن حرية اإلعالم تتطلب وجود إرادة سياسية».

كارولني فوميان
املديرة التنفيذية ملؤسسة إيرونديل السويسرية.

«كان األولى بمجلس النواب األردني االستعجال بمناقشة وإقرار قانون الحصول على المعلومات 

والذي مازال يراوح مكانه منذ سنوات».

راكان السعايدة 
نقيب الصحافيني األردنيني

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أدانت جلنة دعم الصحافيني بشدة 
قيام قوات إسرائيلية باقتحام العديد 

من املكاتب اإلعالمية الفلسطينية 
والعربية والدولية العاملة في الضفة 

الغربية.

◄ قررت السلطات البريطانية سحب 
رخصة من إذاعة ”إميان إف إم“ 

لبثها خطبا للملهم الروحي لتنظيم 
القاعدة، األميركي من أصول مينية 

أنور العولقي. وقالت إن ”هيئة تنظيم 
االتصاالت البريطانية (أوفكوم) تعتبر 

احملطة مسؤولة عن انتهاكات جدية 
للغاية للمعايير اإلعالمية“.

◄ اعتقلت شرطة ميامنار أحد أبرز 
الصحافيني في البالد، في مطار 

بالعاصمة ياجنون األحد، حسبما 
أفادت به وسائل إعالم محلية. ويواجه 

سوي وين عدة قضايا بعد اتهامه 
بالتشهير بالكاهن القومي املتطرف 

ويراثو في وقت سابق من العام 
اجلاري.

◄ شيعت مدينة سلمية وسط سوريا، 
املراسل املتعاقد مع قناة روسيا اليوم 

خالد اخلطيب، الذي قضى األحد، 
بنيران تنظيم داعش في قرية البغيلية 

بريف حمص الشرقي.

◄ أطلقت مجموعة املكتب، جريدة 
إعالنية ضخمة على جدران ”فندق 
سميراميس“ وسط دمشق. ويقول 

أصحاب هذه الفكرة إنها ”أكبر جريدة 
في العالم“.

◄ ذكرت صحيفة أفرينسيل اليومية 
التركية، أن محكمة بإقليم ديار بكر 
جنوب شرقي البالد، قضت باعتقال 
كاتب عمود بالصحيفة التي تنتقد 
احلكومة. وأضافت الصحيفة أنه 

”مت اعتقال يوسف كاراتاس في إطار 
حتقيق بشأن حزب قومي كردي منحل 

اآلن“.

باختصار

أقنعة إجبارية للصحافيين

} صحافة الحروب واألزمات التي عصفت 
بالعالم كانت وال تزال نوعا استثنائيا 

وإشكالّيا من الصحافة، وما عصفت بالعالم 
حرب عالمية أو إقليمية أو محّلية إال ودار 

حولها جدل عن األداء الصحافي ومهمة 
الصحافيين وماذا جرى هناك في الجبهات 

وأين هي حدود المصداقية والزيف والتضليل 
في القصص التي ُقّدمت إلى الرأي العام.
صحافيون مقّنعون أو صحافيون من 

دون أقنعة تلك هي الصفة التي الزمت جيل 
صحافيي األزمات والحروب؛ حيث تتوارى 

شخصياتهم ومواقفهم التي يؤمنون بها 
وتنسحق أمام قوة المؤسسة المالكة 

والسلطات وسطوة الرقيب.
لم تكن حرب فيتنام أّول حرب يشتعل 

حولها الجدل في جدواها ونتائجها الكارثية 
من جهة ووظيفة الصحافة والصحافيين 

فيها، الحديث عن دور الرقابة في اجتزاء 
الوقائع وحجب حقائق بعينها كان أمرا 
معتادا كما هي الحال في أي حرب على 

الرغم من أن أرشيف تلك الحرب الكارثية 
كان يشير إلى مرونة استثنائية في إطالق 

حرية الصحافيين للسفر إلى مواقع الحرب 
وتغطيتها، تلك الحرب التي قارب عدد 

ضحاياها على مليوني إنسان.
اإلشكالية الوحيدة في ما يتعلق 

بالتغطيات الصحافية كانت في المسكوت 
عنه المتعلق بعدد القتلى من الجيش 

األميركي حيث كانت أعدادهم في تصاعد 
مستمر.

لم يكن األمر مختلفا كثيرا في حرب 
احتالل العراق، الجنود األميركان الملفوفون 

باألعالم األميركية كانت تالحقهم عدسات 
وأقالم الصحافيين وخاصة لجهة اإلفصاح 

عن أعدادهم الحقيقية وليست أعدادهم التي 
يحصيها قادة ميدانيون ثم يعلنون ما ُيسمح 

لهم بإعالنه ثم ما ُعِرف بلعنة العراق التي 
الحقت الجنود وهم عائدون إلى بالدهم وهم 

 PTSD يستغيثون من عاهة ما صار يختصر
أو متالزمة اضطرابات ما بعد الصدمة، 

الصحافيون ما لبثوا أن التزموا الصمت أمام 
تلك الظاهرة الكارثية المفضية إلى عمليات 

انتحار شبه يومية يرتكبها أولئك المحاربون 
األميركان المحطمون لكن األمر ما لبث أن 
أحيل إلى كونه مشكلة طبية نفسية عقلية 
ال تستحق أكثر من استشارات في عيادات 
متخصصة ومواقع إرشادية على اإلنترنت 

وبذلك الزم الصحافيون االستقصائيون 
الصمت.

يسكت الصحافي تحت الضغط الرسمي 
ولكون العدد الحقيقي للقتلى يرتبط باألمن 

العسكري واالستخباري والمعنويات ويسكت 
عن أعداد المنتحرين.

الصحافي وهو يرتدي قناع تعويم الذات 
وإسكات الضمير في الساحات األكثر تفجرا 

وكارثية وكذلك في وسط األحداث التي تتطلب 
ضميرا إنسانيا يقظا تثير قضية إشكالية 

تتعّدى قّصة المصداقية والتضليل اإلعالمي 
إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير، إلى السكوت 

اإلجباري الذي يمنع الصحافي من جلب 
الحقيقة كاملة إلى الرأي العام، ربما حصل 

ذلك في حروب وصراعات سابقة حيث لم تكن 
التكنولوجيا التواصلية قد وصلت إلى ما 

وصلت إليه اليوم.
الجنود الذين كانوا يتقّدمون في معركة 
الموصل كان الكثيرون منهم يحملون معهم 

هواتف نّقالة ذكّية وحديثة وّثقوا بواسطتها 
أعمالهم الحربية وعندما وجدوا فرصة 

للولوج إلى الشبكة العنكبوتية كانت مقاطع 
الفيديو قيد تداول اآلالف من المتابعين 

واستعيض عن الصحافي الموّثق وانسحب 
ذلك على بعض االنتهاكات التي تم السكوت 

عنها وفضحتها كاميرات الجنود.
الصحافة تنادي دوما بالحرية، صحافة 

وصحافيون من دون أقنعة، وال رقابة وال 
ممنوع لكّن واقع الحال يقول إن األقنعة 

اإلجبارية سوف تبقى تالحق الصحافي في 
أكثر أدواره حساسية لكي يحجب قسما 

من الحقيقة متواريا خلف قناع المؤسسة 
اإلجباري.

طاهر علوان
كاتب عراقي

حرية معطوبة

الســـاحة  فـــي  الســـائد  الخطـــاب 

حول لجـــم نفـــوذ رجال األعمـــال في 

لـــم تظهر  املؤسســـات اإلعالميـــة 

ملساته حتى اآلن

◄



} واشــنطن - أصبحت هونولولو أول مدينة 
أميركيـــة رئيســـية متنع املارة مـــن النظر إلى 
هواتفهم احملمولة أو كتابة الرســـائل النصية 
أو اســـتخدام األجهـــزة الرقمية أثنـــاء عبور 

الطريق.
ويهـــدف هذا اإلجراء، الذي ســـيدخل حيز 
التنفيـــذ في هونولولو عاصمـــة والية هاواي 
األميركيـــة وأكبر مدنها في أكتوبر املقبل، إلى 
احلد من اإلصابـــات والوفيات التي تنجم عن 

”تشتت االنتباه أثناء السير“.
وتنّص اإلجراءات اجلديـــدة على غرامات 
تتراوح بني ١٥ و٣٥ دوالرا لألشـــخاص الذين 
يرتكبـــون مخالفات ألول مرة ويجري ضبطهم 
وهم ينظرون إلى األجهزة من بينها الكمبيوتر 
احملمول أو الكاميرات الرقمية. فيما ُتستثنى 
االتصاالت بخدمات الطوارئ من هذا احلظر.

ووقـــع عمـــدة مدينـــة هونولولـــو كيـــرك 
كولدويـــل اخلميـــس املاضـــي على مشـــروع 
القانـــون اجلديـــد الـــذي يحمل اســـم ”قانون 
بعدما أقره مجلس املدينة  السير دون انتباه“ 

بسبعة أصوات مقابل رفض اثنني.
وينص التشريع اجلديد على أنه ”ال يجوز 
ألي من املارة عبور الشارع أو الطريق السريع 

وهم يشاهدون جهازا إلكترونيا“.
ويواجه مـــن يكـــررون ارتـــكاب املخالفة 

غرامات تصل إلى ٩٩ دوالرا.
املدينة  ســـكان  بعض  واعتـــرض 

واتهموا  اجلديـــد  القانـــون  على 
احلكومـــة باملبالغـــة في فرض 

الرقابة.
”لدينـــا  كالدويـــل  وقـــال 
كمدينـــة  مؤســـفة  ســـمعة 
رئيسية ُتصاب فيها أعداد من 

املارة على مفترق الطرقات أكثر 
تقريبـــا من أي مدينـــة أخرى في 

البالد (الواليات املتحدة)“، بحسب ما 
نقلت عنه وكالة رويترز.

وأضـــاف ”أحيانا أمتنى لـــو لم تكن هناك 
قوانني نضطر إلى إصدارها، وأن يسود املنطق 
الســـليم، لكننا أحيانا نفتقد املنطق السليم“. 
والعام املاضـــي، مت توجيه اللـــوم جزئيا في 
االرتفاع احلـــاد في وفيات املشـــاة بالواليات 
املتحدة إلى أولئك الذين يستخدمون هواتفهم 

الذكية أثناء القيادة أو عبور الطريق.

وتقدر جمعية ســـالمة الطرق السريعة في 
الواليـــات املتحدة أن هنـــاك ٦ آالف حالة وفاة 
بني املشـــاة في عـــام ٢٠١٦، وهو أعلى رقم منذ 

أكثر من ٢٠ عاما.
وفي السنوات الست األخيرة، زادت حاالت 
الوفيـــات بني املشـــاة مبعدل أربعـــة أضعاف 

معدل الوفيات اإلجمالية على الطرقات.
ويقـــول التقريـــر إن هنـــاك عـــددا مـــن 
العوامل التي ميكن أن تتســـبب في مثل 
هذه احلاالت، مبا في ذلك اســـتخدام 

الهاتف احملمول.
وأضـــاف التقريـــر قائال ”إن 
عامال حديثا يســـهم فـــي زيادة 
وفيات املشـــاة وهو االســـتخدام 
املتزايـــد للهواتف الذكية من قبل 
جميع مستخدمي الطرقات، والتي 
(الهواتـــف) ميكن أن تكـــون مصدرا 

هاما إللهاء كل من السائقني واملشاة“.
ووصـــف ريتشـــارد رتينغ معد الدراســـة 
النتائج بأنهـــا ”مفزعة متامـــا“، مضيفا ”من 
الواضـــح أن شـــيئا مـــا يحدث. هذه ليســـت 

الزيادة الوحيدة“.
وقـــال رتينـــغ إن اســـتخدام البيانات عبر 
الهواتـــف احملمولـــة ارتفـــع بقوة، إذ شـــهد 
عامـــا ٢٠١٤ و٢٠١٥، وهي أحـــدث فترة تتوافر 
إحصـــاءات عنهـــا، تضاعفا في كـــم البيانات 

املســـتخدمة في الواليات املتحـــدة بينما قفز 
عدد الرسائل متعددة الوسائط املرسلة بنسبة 

٤٥ باملئة.
مبعهـــد  الباحـــث  كالور،  شـــارلى  وقـــال 
تكنولوجيا النقل بوالية فرجينيا، إن استبدال 
الهواتـــف ذات األزرار بالهواتـــف الذكية زاد 

أيضا من املخاطر.
الذكيـــة  الهواتـــف  وأضـــاف ”اســـتخدام 
أصعـــب كثيرا كثيـــرا.. قدراتها أكبـــر بكثير.. 
إنســـتغرام، سنابشـــات، فيســـبوك، كل هـــذه 

التطبيقات جتعلها خطيرة جدا“.
وقالت كارا ماســـيك، املتحدثة باسم رابطة 
الســـالمة علـــى الطـــرق، إنـــه يصعـــب أيضا 
ضبط الســـائقني الذين تشتت تركيزهم بسبب 

الهواتف احملمولة. 
وفـــي حـــني حتظـــر ١٤ والية متامـــا حمل 
الهواتف احملمولة باليـــد أثناء القيادة، متنع 
٣٢ والية فقط الكتابة علـــى الهواتف، وهو ما 
يستلزم من شـــرطة املرور إثبات أن السائقني 
الذيـــن يتم رصدهم وهم يحملـــون هواتف أو 

يستخدمونها لم يكونوا يكتبون عليها. 
وتفاوتـــت النتائـــج بـــني الواليـــات فـــي 
الدراســـة، فبينمـــا شـــهدت ٣٤ واليـــة زيـــادة 
فـــي وفيـــات املشـــاة، تراجعـــت النســـبة في 
١٥ واليـــة أخرى، فيما اســـتقرت النســـبة في 

واليتني.

وقالـــت اجلمعيـــة امللكيـــة للوقايـــة مـــن 
احلـــوادث فـــي بريطانيا إنها تـــرى أيضا أن 
الهواتـــف احملمولـــة تشـــتت االنتباه بشـــكل 

خطير.
وقال مدير الســـالمة علـــى الطرق نك لويد 
”يتعرض املزيد واملزيد من املراهقني والشباب 
اليافـــع لإلصابـــة نتيجة للتشـــتيت بســـبب 
عبورهـــم الطريـــق أثناء اســـتخدام هواتفهم، 
وميكـــن أن يكون ذلك نتيجة إلجـــراء محادثة 
أو االســـتماع إلى املوســـيقى أو كتابة رسائل 

نصية أو استخدام اإلنترنت“.
وفـــي الصـــني قامت بعـــض املدن برســـم 
خطوط بيضاء ســـميكة تفصل بـــني األرصفة 
املخصصـــة ملدمنـــي الهواتـــف الذكيـــة وبني 
املمـــر العادي وكذلك مت رســـم صـــورة لهاتف 
محمـــول مـــع عبـــارة مكتـــوب عليهـــا هاتف 
بخـــط واضـــح للداللـــة على ممر مســـتخدمي 
الهواتـــف، بينما مت رســـم صورة تشـــير إلى 
منع اســـتخدام الهاتـــف احملمول علـــى املمر 

العادي.
وتأتـــي هـــذه الفكـــرة الذكية بعـــد تزايد 
أعداد مدمني الهواتف الذكية بشـــكل ملحوظ 
مما أصبح يشـــكل تهديدا حلياتهم، وبالتالي 
قدمت هذه الطريقة نوعا من اآلمان ملستخدمي 
الهواتف ميكنهم من جتنب االصطدام براكبي 

الدراجات واألشخاص اآلخرين.
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إذا كنت من األشخاص الذين يتواصلون 
مع اآلخرين بإرســــــال رســــــائل نصية أو 
التواصــــــل عبر تطبيقــــــات الهاتف الذكي، 
ــــــاك غرامة فرضتها  فيجــــــب احلذر ألن هن
ــــــة أميركية على هؤالء األشــــــخاص.  مدين
وقريبا قد حتــــــذو حذوها مدن عاملية للحد 

من وفيات املشاة.

} عمــان - منذ أيام، يتصدر هاشتاغ بعنوان 
#إلغاء_٣٠٨ قائمة الهاشـــتاغات األكثر تداوال 
في األردن. كما حقق الهاشتاغ انتشارا واسعا 

على موقع فيسبوك.
وتنـــّص املـــادة ٣٠٨ من قانـــون العقوبات 
األردنـــي على أنه ”يعفـــى مغتصب األنثى من 

العقوبة في حال زواجه من ضحيته“.
وجـــاءت معظم التغريدات عبر الهاشـــتاغ 
مؤيدة إللغاء املادة ٣٠٨ مـــن القانون األردني. 
كما تضمنت التغريدات قصصا عن حاالت قيل 

إنها تضررت بسبب هذه املادة.
ووصف املغردون املادة بأنها انتقاص غير 
مقبول من حتّضر شعب األردن وبأنها اعتداء 
صارخ علـــى كرامة املـــرأة وطالبـــوا بتغليظ 

العقوبة على املغتصب.
وغردت احلقوقية األردنية هالة عاهد:

وقالت مغردة:

واعتبر مغرد:

وقال آخر:

وكتب متفاعل:

واعتبرت مغردة:

وأضافت:

وفي نفس السياق غرد أحدهم:

يذكر أن مجلس النواب اٍألردني ســـيصوت 
إللغـــاء املـــادة ٣٠٨ من العقوبات  في جلســـته 

الثالثاء.

الهواتف الذكية.. قاتل متسلسل للمشاة في العالم

خطر موت 

}  واشــنطن – دعـــت مســـؤولة التشـــغيل في 
شركة فيسبوك إلى توفير قدر أكبر من العدالة 
في األجـــور بني الرجـــال والنســـاء من خالل 

تفعيل سياسات تضمن ذلك.
وقالت شـــيريل ســـاندبيرغ إن ”البداية قد 

تكون بدفع رواتب جيدة للنساء“.
وأضافت ”نخبر الفتيات أال يبدأن في تقلد 
أدوار قيادية في ســـن صغيرة، لكننا نشـــجع 
الفتيـــان على ذلك في ســـن صغيرة جدا، وهو 

ما أراه خطأ“.
وأعربت عن اقتناعها بأن لدى كل شـــخص 
قدرة داخلية على القيادة، وال بد من أن نفسح 
املجال أمـــام اجلميع للتوجه إلى اخليار الذي 
يريدونه، ليس على أســـاس النوع، لكن ”على 
أســـاس واقعهم وما يريـــدون أن يكونوا عليه 

في املستقبل“.
واحتلت ساندبيرغ دائرة الضوء عام ٢٠١٣ 
(تقدمي) الذي   “Lean in” عندما نشرت كتابها

تناول متكني املرأة في مكان العمل.
وكان الكتاب الذي يتصـــدر القائمة األكثر 
مبيعـــا حـــول العالم، لكنـــه واجـــه انتقادات 
تضمنـــت أنـــه موجه للنخـــب وغيـــر واقعي 
بالنسبة إلى النســـاء الالتي ال تتمتعن بنفس 

االمتيازات التي حصلت عليها الكاتبة.
ومن خالل املقابلة، طالبت ساندبيرغ ببذل 
املزيد من اجلهود من أجل تقليص الفجوة في 

األجور بني الرجال والنساء.
واعترفت أيضا بأنها عانت شـــخصيا من 
ضعف الثقة بالنفس أثناء دراستها في جامعة 
هارفـــارد األميركيـــة، وأن الكثير من النســـاء 
تعانـــني من التقليل مـــن قيمتهن احلقيقية، ما 

مينعهن من املطالبة بزيادة في الرواتب.
وقالـــت ”نحتاج إلى البدء فـــي دفع أجور 
جيدة للنســـاء، ونريد سياســـة تفعل من أجل 

توجيه األفراد والشركات نحو هذا الهدف“.
وأضافـــت ”بالتأكيـــد تتقدم النســـاء إلى 
الوظائف بنفس املعدل الذي يتقدم به الرجال، 
كما يســـعني إلـــى املناصـــب بنفـــس حماس 

الرجال“.
دايـــف  املفاجئـــة  زوجهـــا  وفـــاة  وبعـــد 
غولدبيـــرغ، وصفت مديرة فيســـبوك نفســـها 

بأنها أصبحت ”شخصا مختلفا“.
وتوفـــي زوجها إثر أزمـــة قلبية في صالة 
ألعاب رياضية، ما أدى إلى ســـقوطه وإصابته 
في الرأس أثنـــاء قضاء عطلة نهاية أســـبوع 

بعيدا عن املنزل.
ومنذ وفـــاة زوجها، أصبحت ســـاندبيرغ 
أكثر تفهما لظـــروف اآلخرين، واتخذت القرار 
بتمديـــد فترة العطلة التـــي يحق للعاملني في 
فيســـبوك احلصول عليها عند وفاة أحد أفراد 

األسرة إلى عشرين يوما.
وقالـــت أيضا إنـــه كان من املهم بالنســـبة 
إليهـــا أن تدعـــم العاملـــني وأن تعـــزز ثقتهم 

بأنفسهم إذا أرادوا االلتحاق بالعمل.
وأكـــدت أنها تســـعى للحفاظ علـــى تركة 

زوجها في صورة ”حياة، وأمل، ومتعة“.

ساندبيرغ تدعو 

إلى إنصاف النساء

وقع الرئيس الروســـي فالديمير بوتين على قانون جديد يحظر اســـتخدام التكنولوجيا التـــي تمكن من الوصول إلى المواقع 

المحظـــورة علـــى اإلنترنت. ويهدف هـــذا التدبير ظاهريا إلى الحد من المحتوى المتطرف، ولكـــن بعض الخبراء قالوا إن هذه 

الخطوة تهدف إلى منع الروس من رؤية المحتوى الذي ينتقد بوتين، باإلضافة إلى التواصل سرا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#إلغاء_308.. مطلب شعبي في األردن
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االغتراب ليس شيئا مؤقتا،
هو سيفسدك إلى األبد،

لن تعود أنت.

الصوت الذي داخلك ودائمًا يذكرك 
بأن أهدافك كثيرة وصعبة وبعيدة.

هي أقرب مما تتخيل.

يظنون تنظيم احلج 
مثل تنظيم كأس العالم،

ميكن شراؤه باملال.

الذين يستوردون العقار باهظ الثمن 
لعالج فيروس سي يهدفون إلى زعزعة 

ثقتنا في املنتج احمللي الذي شوهه 
البروفيسور عبدالعاطي! #مصر.

جدتي ال تعرف عدوا في هذه احلياة 
سوى إسرائيل وأم وفيق "الفسادة أم 

عني ضيقة" كما تقول "جدتي ال علم لها 
بأن اجلميع أصبحوا أعداء،

أعداء للجميع.

#لو_كنت_بكيفي ألف العالم واحضر 
حفالت غنائية أجنبية وعربية اختار 

الذي أعجبت به واطلبه للزواج أتسوق 
دون توقف

 أسبح في كل بحر ونهر.

اياك ثم اياك ان تصدق #املطوع حني 
قال أنا مع احلرية مع حقوق املرأة
مع املساواة مع الدميقراطية

مع حرية االعتقاد مع االنفتاح.
#حقيقة.

أْن تظفر بصديق
 يعني أن جزءا من املناطق القامتة 

في تفكيرك وعاطفتك ستظفر بحزمة 
من ضوء وطاقة من نور!

#اليوم_العاملي_للصداقة.

التغيير والتنوير في املجتمعات، 
يقوده املفكرون الشجعان.

أما اجلبناء، فيتوارون في أول هزة.!!

* تريد حياة مريحة؟ ١- ال تقرأ ٢- ال 
تفكر ٣- كن سطحيًا ٤- صدق رجال 
الدين والسياسة ٥- اتبع القطيع

*تريد حياة حقيقية؟ 
١-افعل العكس.

بيت االعالم العراقي.

قا الفكر املعاق يبقى صاحبه ُمعَوّ
حتى ميوت ِفكر من عّوقة.

تتتابعوا

@Hala_Deeb
الشكر الكبير ملن دعم مطلب #إلغاء_٣٠٨ 
ــــــد  والتغري العريضــــــة  ــــــى  عل ــــــع  بالتوقي
واملشــــــاركة بالوقفة؛ بحاجة إلى استمرار 

الدعم للضغط على البرملان الثالثاء.

@deekblog
ــــــة وال األهل وال الضحية يجب أن  ال النياب
تكون لديهم الصالحية إلســــــقاط حق عام 
(حق املجتمع) فــــــي عقاب املغتصب.. مع 

#إلغاء_٣٠٨.

@DrMuhannadAzzeh
تســــــّرنا دعوتكــــــم حلضــــــور عقــــــد قران 
ــــــى جالدها في مكتب احلاكم  الضحية عل
اإلداري ومينع اصطحاب كل من ال يعرف 

ما معنى اغتصاب #إلغاء_٣٠٨.

@Salmanims
ــــــل املقترح على املادة ٣٠٨ يفســــــح  التعدي
ــــــة وأهلها  املجــــــال للضغــــــط على املغتصب
ــــــر أقوالهم وتزويجهــــــا ملغتصبها. ال  لتغيي

بديل عن #إلغاء_٣٠٨.

@Salmanims
ــــــر ممن  ــــــة الُقَصّ ــــــا جميعــــــا حماي واجبن
اســــــتغلهن وغّرر بهن، ال تســــــلموهن لهم 
قربانا باسم الشرف والسترة، ال بديل عن 

#إلغاء_٣٠٨.

@NadaNasir5.
#إلغاء_٣٠٨ يجب إلغاؤها ال تعديلها..

@rula_samain
يجــــــب أن جنتهــــــد، كمجتمــــــع وأفــــــراد، 
لنتخلص من النظرة املركزية وننظر للمرأة 

على أنها متساوية في اإلنسانية.

@Odai_Bataineh
ــــــك نقودا؟ تريد أن  تريد أن تتزوج وال متل
تتزوج وأهل العروس لم يوافقوا؟ بســــــيطة 
ــــــا فــــــي األردن، اغتصبهــــــا،  احلــــــل عندن

تتزوجها مباشرة #إلغاء_٣٠٨.

آالف حالة

 وفاة بني املشاة في 

عام 2016 وهو أعلى 

رقم مسجل
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} بيــروت  - من يقصد قريـــة عرجس، البلدة 
الشـــمالية الوديعـــة في حضن قضـــاء زغرتا، 
ســـيلحظ حركة غير اعتياديـــة باتت منذ فترة 
غير وجيزة تشكل نمطا جديدا تستفيق وتغفو 
على مساره عرجس والتي يعني اسمها باللغة 

اإلغريقية ”القرية الصغيرة“.
باتت هـــذه البلدة، الواقعـــة على بعد 100 
كيلومتر مـــن العاصمة بيـــروت، مقرا حيويا 
لتصويـــر األعمال الدرامية مـــن لبنان ومصر 

وسوريا.
وخالل األعـــوام القليلة الماضية شـــهدت 
عرجس  تصوير 80 بالمئة من مشاهد ما يزيد 
عـــن 20 عمال دراميا عربيا، إلى جانب عدد من 

األفالم اللبنانية.
واســـتقبلت البلدة في شهر مايو الماضي 
ورشـــة تصوير لألعمـــال الدراميـــة وتم فيها 
وفي جارتها بنشـــعي تصوير مشـــاهد كثيرة 
من مسلســـل ”بلحظة“، ويقـــول أحد الممثلين 

فيه فيصل اسطواني إنها بلدة جميلة وكريمة 
وتحب الفنون.

ويخيم الهـــدوء على شـــوارع عرجس، إذ 
تسكنها نحو 500 نســـمة مقابل ألف و500 من 
أبنائها المغتربين خارج البالد، ال ســـيما في 
البرازيل وكندا والواليات المتحدة وأستراليا.
ويقول زغني الخيـــر رئيس اتحاد بلديات 
زغرتـــا ”إن عرجس تحولت منذ 2014 إلى بلدة 
نموذجية، بسبب خطة إستراتيجية وضعتها 
البلدية، حيث تم تبليط شـــوارعها بالحجارة 

وزراعة األشجار واألزهار“.
وشملت الخطة أيضا، طبقا لما قاله الخير، 
توزيع مشغالت موســـيقى في مختلف أنحاء 
البلدة، تبث منـــذ الفجر وحتى منتصف الليل 

أغاني ومعزوفات من مختلف أنحاء العالم.
ومن يزور عرجس ويتمشـــى في شوارعها 
حديثـــا بالحجر يالحظ  وأزقتهـــا المرصوفة 
العـــدد الكبير من القصـــور والفلل التي تعود 

إلـــى أبناء القرية، خصوصا المغتربين منهم، 
مما حـــول هـــذه البيـــوت إلى اســـتديوهات 

لتصوير اإلنتاج اللبناني.
أن  إلـــى  المحلـــي  المســـؤول  ويشـــير 
وهدوءها يحفـــزان المنتجين  البلـــدة  معمار 

أعمالهـــم  لتصويـــر  والمخرجيـــن 
فيها، إذ تســـهل التنقالت السريعة 

المطلوبة لفرق العمل.
ومن ميـــزات عرجـــس أيضا 
قربهـــا مـــن بلـــدة إهـــدن، ذلك 
المصيف الشهير الذي ترتاده 
العائـــالت الثرية، األمر الذي 
كل  توفيـــر  علـــى  يســـاعد 
اللوجستية  المســـتلزمات 
إداريـــة  معامـــالت  مـــن 

ومصرفية وفندقية.
كان  البدايـــة  وفـــي 

أصحاب القصور يستضيفون 
أســـرة المسلســـل وكان التصوير يتم 

مجانا، لكن اليـــوم ومع كثرة الطلب على هذه 
القصور أصبح التصوير مدفوع األجر.

وأصحـــاب هـــذه البيـــوت يميـــزون بين 
اإلنتاج اللبنانـــي وبين اإلنتاج العربي، حيث 
يتـــم تأجير أحد القصور للنهار الواحد بمبلغ 

ألف دوالر بينما لإلنتاج اللبناني فالتسعيرة 
أقل من ذلك.

وهنـــاك مسلســـالت كثيـــرة صـــورت في 
عرجس خالل الســـنتين األخيرتيـــن قد يكون 
ومسلســـالت  أبرزها فيلم ”الســـيدة الثانية“ 
حصـــدت نجاحـــا جماهيريـــا مثـــل ”عالقات 
خاصة“، ”عشـــق النســـاء“، ”24 قيراط“ وقبل 
و“جذور“  الممنـــوع“  ”الحـــب  ذلـــك 

و“وين كنتي“.
عرجس  في  ودارت 
حـــرام“  ”حـــب  قصـــة 
بأنها  توصـــف  قرية  في 
إلى  بالنســـبة  نموذجيـــة 
وهذا  اللبنانيـــة،  الدرامـــا 
العنـــوان مـــا هـــو إال اســـم 
مسلسل درامي لبناني يضاف 
إلـــى قصة عرجس مـــع الدراما 

اللبنانية.
واســـتقطاب الدراما اللبنانية 
انعكـــس علـــى حركـــة العمـــل في 
القرية، خصوصا في فصل الشـــتاء 
عندما تفرغ بشـــكل شـــبه كامل من ســـكانها 
المقيميـــن في بيـــروت أو المغتربيـــن الذين 

يقصدون ربوعها في فصل الصيف.

وقـــرب القريـــة مـــن بحيرة بنشـــعي التي 
تنشـــط على ضفافها حركة المطاعم والفنادق 
والمالهي ســـاهم أيضا في عملية االستقطاب 
هذه، إذ أن الممثليـــن والمصورين والتقنيين 
والمخرجيـــن يبيتون في أحد فنادق بنشـــعي 
أو زغرتـــا، خصوصـــا عند تصوير المشـــاهد 

الليلية.
وقرب البلدة من إهدن أيضا يســـاعد على 
توفير كافة األمور اللوجستية التي يحتاجها 
التصوير مثل المصارف والمطاعم  والفنادق 
والمؤسســـات اإلدارية، وكذلك الخدمات التي 
توفرها المنطقة، حتى أن الممثلين والتقنيين 
باتـــوا علـــى صداقة وثيقـــة مع أبنـــاء القرية 
وجوارها، حيث يتوزعـــون في أوقات فراغهم 
على المقاهي والمطاعم في ساحة الميدان في 
إهدن وعلى ضفاف بحيرة بنشـــعي، وهذا ما 
تظهره الصور الفوتوغرافيـــة لنجوم األعمال 
الدرامية مع الناس، والتي تنشـــر بكثافة على 

مواقع التواصل االجتماعي.
ناصيف سليمان صاحب فندق على ضفاف 
بحيرة بنشـــعي القريبة مـــن عرجس يؤكد أن 
”اســـتقطاب عرجس للدراما يعكس حركة عمل 
في فصل الشتاء، وأن باقة كبيرة من الممثلين 

باتوا لياليهم في الفندق“.

} دمشق - قد يبدو سوق القيشاني كغيره من 
أسواق دمشق القديمة من حيث تاريخه القديم 
ونمـــط بنائـــه، لكن ما يميزه عـــن غيره تزيين 
اللون األبيض لواجهاته، فالسوق متخصص 
ببيع فساتين األعراس واإلكسسوارات، وهذا 
مـــا يجعـــل زبائنه فـــي أغلبهم من الســـيدات 
اللواتـــي يبحثـــن في تفاصيله عـــن ضالتهن، 
وهن يســـتمتعن بالشراء في مكان تختلط فيه 
األصالـــة والعادات والتقاليد بكل ما هو جديد 

ويواكب الموضة الحديثة.
ويعتبر القيشاني من أشهر وأقدم األسواق 
المتخصصـــة فـــي بيع مســـتلزمات العرائس 
وتقصده النســـاء مـــن أغلب المدن الســـورية 
وحتى من الدول المجاورة قبل اندالع الحرب، 
بســـبب جودة بضائعه وتنوعها وأســـعارها 
المنافسة، حسب الحاج مصطفى صاحب أحد 

المحالت في السوق.
وشـــّيد ســـوق العرائس على موقع حّمام 
القيشـــاني الذي كانت النســـاء الدمشـــقيات 
يقصدنـــه كمنتـــدى اجتماعي يتعارفـــن فيه، 
ويتعرفن في نفس الوقت على الفتيات اللواتي 

أصبحن في سن الزواج لخطبتهن.
وظـــل الحمام مقصدا للعرائس وعائالتهن 
حتى بعـــد أن تحول من حمام عـــام 1907 إلى 
سوق متخصص في بيع كل ما يلزم العرائس 
من فساتين الخطبة والزفاف واإلكسسوارات 
المناســـبة من عقود وأساور متنوعة وتيجان 
مرصعة، وباقات الورد األبيض المصنوعة من 

نفس أقمشة الفساتين.
ويشـــير مصطفـــى إلـــى أن كل البضائـــع 
الموجودة في ســـوق القيشـــاني هي صناعة 
محلية وبأيادي ورش موجودة ضمن السوق، 
وهناك مصممـــون في مجال الخياطة يقومون 
دائمـــا باالطالع على أحـــدث خطوط الموضة، 
ويضيفون التعديالت على القطع بحسب طلب 
الزبائن، كما يقومون بتنفيذ أي تصميم يطلب 
منهم، كذلك توجد ســـيدات يقمن بشـــك القطع 

بالخرز الملـــون واألحجار وزخرفتها بشـــكل 
يدوي جميل ومتقن.

ويذكـــر مصطفـــى أن محالت الســـوق في 
الســـنوات األخيرة توســـعت كثيـــرا من حيث 
العدد وهـــي ال تزال تحتفـــظ بطابعها القديم 
رغـــم عمليـــات الترميـــم، موضحـــا أن أغلب 
المحالت تتكـــون من طابقيـــن يفصلهما درج 
حجري، حيث يختص الطابق األرضي بعرض 
المنتجـــات أمـــا الطابق الثانـــي فيكون رحبا 
لتقيـــس فيه العـــروس الفســـتان براحتها ألن 
شـــراء فستان الســـهرة أو العرس يحتاج إلى 
تـــأن ووقت، خاصة أن العـــروس تأتي ومعها 
والدتها وإخوتها ومرافقون من طرف العريس.
وال تخرج العروس من الســـوق إال ومعها 
كل مـــا تحتاجه من لوازم العـــرس التي يغلب 
عليهـــا األبيـــض واأللـــوان الزاهيـــة وبريـــق 
اإلكسسوارات الجميل الذي يخطف األبصار، 
كما ترتســـم علـــى وجهها ابتســـامة الرضى 
وهي تحمل معها ما تشـــتهي عيناها ويناسب 

ميزانيتها.
وتقـــول الســـيدة أمـــل جهادي مـــن رواد 
الســـوق ”توجـــد في هـــذا الســـوق كل أنواع 
وأشكال فســـاتين األعراس، وتمتلئ واجهات 
المحـــال بهـــذه الفســـاتين بـــكل موديالتهـــا 
وأشكالها، فمنها ما هو مصنوع بشكل يدوي، 
واآلخر حســـب طلب الزبائن، وتأتي العروس 
إلـــى هنا وتقـــوم بشـــراء جميـــع حاجياتها؛ 
حيث يكتظ الســـوق بالزبائن القادمين من كل 
مكان، وتنشـــط الحركة في الســـوق خصوصا 
فـــي الصيف لكثـــرة األفراح المقامـــة في هذا 

الفصل“.
ويقـــول أحمد صالحة صاحـــب محل لبيع 
اإلكسســـوارات في الســـوق ”أحرص على أن 
تكون تشـــكيلة اإلكسســـوارات لـــدي مواكبة 
للموضـــة، وكل مـــا يهـــم العـــروس وخاصة 
التيجـــان التي ال تـــزال رائجـــة ومحببة لدى 
الكثيـــر من الدمشـــقيات كي تشـــعر العروس 

بأنها ملكة في يوم عرســـها، إضافة إلى الطقم 
األبيض الذي يرافق الفســـتان ويشمل الحلق 
والطوق واإلســـوارة والخاتم، والذي عادة ما 
يكون إما من اللولو وإما من حجارة األلماس 
الصناعية والتي يضفي بريقها على الفستان 

المزيد من التألق“.
ومـــن جهتهـــا، تقول رؤى صبـــاغ عروس 
قدمت مع والدتها وحماتها إلى السوق لتختار 
فســـتان العرس، ”لم أفكر طويال بالمكان الذي 
سأشـــتري منـــه فســـتاني وأتيت إلى ســـوق 
القيشـــاني ألنتقـــي منه ما أحـــب، ألنني أعلم 
أن به مصممين وأيـــادي تعمل بذوق وإتقان، 
وأنا سعيدة بذلك كون والدتي وجدتي قصدتا 

السوق للغرض ذاته وهذا يعني لي الكثير“.
وتتابـــع صباغ أن ما يميز هذه األســـواق 
القديمـــة أن العـــروس تتجول فيهـــا دون أن 
تكتـــرث بالمطـــر الغزيـــز بالخـــارج أو حتى 

بشمس الصيف.
وتميز الســـوق خالل الســـنوات الماضية 
اســـتثمار  علـــى  الشـــاب  الجيـــل  بإقبـــال 
محالـــه وتطوير طـــرق العرض فيـــه وتنويع 
المعروضـــات، عبر اســـتثمار لبيـــوت عربية 
تقليدية مجاورة للسوق والمحال التي وجدت 
مكان حمام القيشـــاني، التي جـــرى ترميمها 
وتحويلها إلى محال ألحقت بـسوق العرائس.
وتعرضـــت حركة البيع في الســـوق إلى 

تراجع بسبب انتشار أسلوب جديد يتعلق 
بأثـــواب العـــرس والســـهرة والخطبـــة؛ 

وهـــو التأجيـــر إذ يشـــتري الكثيرون 
من أصحـــاب المحالت في أســـواق 

أولئـــك  أو  األخـــرى  دمشـــق 
المتخصصون في مستلزمات 

وصالونات  العروس 
أثواب  النســـائي،  التزيين 
األعراس من الورشـــات أو 
مضطرين  أشـــخاص  مـــن 

ويقومـــون  لبيعهـــا، 
بتأجيرهـــا للعـــروس مقابل 

مبلغ مالي أقل بكثير من سعر 
شـــراء الثوب؛ حيـــث ترتديه في 

حفل زفافها وتعيده فـــي اليوم التالي 
للمحل الذي استأجرته منه.
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ســـوق القيشـــاني في دمشق متخصص ببيع فســـاتين األعراس واإلكسسوارات، وهذا ما يجعل 

أغلب زبائنه من الصبايا اللواتي يبحثن عن فستان وإكسسوارات ليلة العمر.

 عرجس بلدة لبنانية صغيرة شـــهدت خالل الســـنوات الماضية تصوير 80 بالمئة من مشاهد ما 

يزيد عن 20 عمال دراميا عربيا، إلى جانب عدد من األفالم اللبنانية.

عرجــــــس بلدة صغيرة جدا في لبنان اســــــتطاعت أن تصبح ســــــتوديو هاما جدا لتصوير 
الدراما اللبنانية والعربية في السنوات الثالث األخيرة، وذلك بفضل القصور التي شيدها 
ــــــاء البلدة املغتربون، إضافة إلى حزم إدارة البلدية في تهيئة الشــــــوارع واحلفاظ على  أبن

النظافة وتوفير أجواء الراحة للعاملني في فن الدراما الذين يقصدون املكان.

حمام القيشــــــاني ليس عنوانا ألحد أشــــــهر األعمال الدرامية التاريخية السورية فحسب، 
وإمنا ألحد أشهر أســــــواق مدينة دمشق القدمية أيضا. فهذا السوق تعرفه أغلب صبايا 

املدينة املقبالت على الزواج حيث يوفر لهن أبهى احللل ليظهرن أميرات في ليلة العمر.

عرجس قرية الدراما العربية في لبنان

سوق القيشاني في دمشق طريق العروس إلى فرحة العمر

[ القصور ديكورات شيدها المغتربون  [ معمار البلدة يحفز المخرجين على التصوير

قصور لقصص درامية مثيرة نجوم عرب يرتاحون في البلدة الصغيرة

أماكن

عرجس تتحول 

منذ 2014 إلى بلدة 

نموذجية، بسبب خطة 

إستراتيجية وضعتها 

البلدية

يوم عرســـها، إضافة إلى الطقم  بأنها ملكة في
األبيض الذي يرافق الفســـتان ويشمل الحلق 
والطوق واإلســـوارة والخاتم، والذي عادة ما 
يكون إما من اللولو وإما من حجارة األلماس 
الصناعية والتي يضفي بريقها على الفستان 

المزيد من التألق“.
ومـــن جهتهـــا، تقول رؤى صبـــاغ عروس 
قدمت مع والدتها وحماتها إلى السوق لتختار 
”لم أفكر طويال بالمكان الذي  ”فســـتان العرس،
سأشـــتري منـــه فســـتاني وأتيت إلى ســـوق 
القيشـــاني ألنتقـــي منه ما أحـــب، ألنني أعلم 
أن به مصممين وأيـــادي تعمل بذوق وإتقان، 
وأنا سعيدة بذلك كون والدتي وجدتي قصدتا 

السوق للغرض ذاته وهذا يعني لي الكثير“.
وتتابـــع صباغ أن ما يميز هذه األســـواق 
القديمـــة أن العـــروس تتجول فيهـــا دون أن 
تكتـــرث بالمطـــر الغزيـــز بالخـــارج أو حتى 

بشمس الصيف.
وتميز الســـوق خالل الســـنوات الماضية 
اســـتثمار  علـــى  الشـــاب  الجيـــل  بإقبـــال 
محالـــه وتطوير طـــرق العرض فيـــه وتنويع 
المعروضـــات، عبر اســـتثمار لبيـــوت عربية 
تقليدية مجاورة للسوق والمحال التي وجدت 
مكان حمام القيشـــاني، التي جـــرى ترميمها 
وتحويلها إلى محال ألحقت بـسوق العرائس.
وتعرضـــت حركة البيع في الســـوق إلى 

تراجع بسبب انتشار أسلوب جديد يتعلق 
بأثـــواب العـــرس والســـهرة والخطبـــة؛ 

وهـــو التأجيـــر إذ يشـــتري الكثيرون 
من أصحـــاب المحالت في أســـواق

أولئـــك  أو  األخـــرى  دمشـــق 
المتخصصون في مستلزمات 

وصالونات  العروس 
أثواب  النســـائي،  التزيين 
األعراس من الورشـــات أو 
مضطرين  أشـــخاص  مـــن 

ويقومـــون  لبيعهـــا، 
بتأجيرهـــا للعـــروس مقابل 

مبلغ مالي أقل بكثير من سعر 
شـــراء الثوب؛ حيـــث ترتديه في

التال اليو ف وتعيده زفافها فل
موديالت وتحسينات حسب الطلب



يمينة محدي

} ال يبدي معظم الشـــبان املتزوجني حتمســـا 
كبيرا للســـكن مع والديهم رغـــم األعباء املالية 
واالقتصاديـــة التـــي يواجهونها فـــي حياتهم 
بســـبب غالء املعيشـــة وارتفاع أســـعار إيجار 
املساكن، خوفا من املشـــاكل التي قد تطرأ بني 

أمهاتهم وزوجاتهم. 
واختفـــى تدريجيا منـــوذج بيـــت العائلة 
الكبير الـــذي كان قبل عقود من الزمن يتســـع 
لآلباء وأبنائهم واألحفاد وأبنائهم، وقد يسكنه 
العشرات من األفراد في بعض القرى واألرياف 

رغم صغر مساحته أحيانا.
وبدال من الســـكن مع العائلة حتت ســـقف 
واحـــد خصص البعض من األبناء عطلة نهاية 
األســـبوع إلحيـــاء اللمة العائلية واســـترجاع 
ذكريـــات الطفولة، وإتاحة الفرصـــة للعائالت 
املتصاهـــرة لاللتقاء وتوطيـــد أواصر القرابة 
والـــود بينهم، غير أن هـــذا التقليد بدأ يختفي 
أيضا من العديد من األوساط األسرية، وأصبح 
أغلب اآلباء املســـنني يعيشـــون مبفردهم، وال 
يجدون من يســـاعدهم على مجابهة املشـــاكل 

الصحية ملرحلة أرذل العمر.
ورغـــم أن هـــذه اللقـــاءات قد تتحـــول في 
بعض األحيـــان إلى مواعيـــد للعتاب واجلدل 
واالختالف وحتى الشجار، إال أن علماء النفس 
يـــرون أن منافع اللقاء أكثـــر من مضاره، نظرا 
ألن العالقـــات العائليـــة واالجتماعية أثمن ما 

يبقى لإلنسان في مراحل عمره األخيرة.
ويرى أســـتاذ علم النفس التربوي العراقي 
ســـليمان شـــيخو أن الطموح الال محدود في 
العصـــر احلالي قد عّوض القناعة والبســـاطة 
التـــي كانت ســـائدة فـــي املاضـــي، وأن أغلب 
الشـــباب أصبح يتتطلع دائمـــا إلى الكثير وال 

يرضى بالقليل في جميع أمور احلياة.
وقال شيخو لـ”العرب“، ”في املاضي كانت 
هناك قناعة مبا قســـمه اللـــه، باإلضافة إلى أن 

صلة الرحم قويـــة ومبجلة من اجلميع، وكبير 
العائلـــة وهـــو في الغالـــب يكون بيـــده احلل 
والربط جلميع أمور األســـرة املوسعة، فال أحد 
يكســـر كلمته أو يخرج عن طاعتـــه وهو الذي 
يتدبر شـــؤون اجلميـــع“. وأضـــاف ”لقد أدى 
التســـامح فـــي املاضي إلى إدامـــة احلياة بني 
األسر املتعددة التي يجمعها سقف واحد، ولم 
تكـــن النزعة األنانية مســـيطرة عليهم، أما في 
الوقت احلاضر فاجلميع يحلم بالبيت املستقل 

وبالعيش األفضل وبالدخل املادي املرتفع“.
وأوضـــح ”مع تغّيـــر احلياة بشـــكل دائم، 
وتبدلهـــا، ودخـــول معطيات جديـــدة وخروج 
أخـــرى، تغّيـــرت العـــادات والتقاليـــد بشـــكل 
مســـتمر، وكل ذلـــك بســـبب الغـــزو الثقافـــي 
األجنبي للبلدان العربية عن طريق الفضائيات 
واألجهزة الذكية واإلنترنت، مما أّثر على كيان 
األسرة العربية وعلى عقلية املرأة التي لم تعد 
ربة بيت فحســـب، بل موظفة لديها استقاللية 
ماديـــة وقادرة على إعالة أســـرتها ومســـاعدة 
زوجها في بناء حياة مستقلة بعيدا عن أهله“.
وختم شيخو بقوله ”اجليل اجلديد ال يرغب 
في أن يتدخل اجليل القدمي في حياته ويعتبره 
غير قادر على فهم احليـــاة العصرية، واجليل 
القـــدمي يعتبر اجليـــل اجلديد متهـــورا وغير 
قادر على حتّمل املســـؤولية، ولكن هذا ال يجب 
أن يدفعهـــم إلـــى القطيعة، ألن االنســـجام بني 
األقارب والشـــعور بدفء العالقات االجتماعية 
والقيـــم العائلية، أهم وصفة للســـعادة وراحة 

البال“.
وال يرحب غالبية األشخاص الذين سألتهم 
”العرب“ بفكرة الســـكن في بيت العائلة الكبير، 
بســـبب خوفهم من املواقف القمعيـــة التي قد 
حترمهم من حرية القرار والتصرف في شؤون 

عائالتهم.
وقالت التونســـية ســـامية ماني العيوني 
(مدّرســـة) ”من حســـن حظي أنني أقطن بعيدا 
عـــن بيـــت العائلـــة، فاجتماعاتنـــا فيـــه تبدأ 
بالترحاب وتنتهي باخلصومات، ولذلك أفّضل 
أن أكون ســـيدة بيتي أطبخ ما أشاء وأقول ما 
أشـــاء، فال أحد في بيتي يعد علي خطواتي أو 

ميلي علي كيف أتصرف مع زوجي وأبنائي“.
موضحة  وأضافـــت العيونـــي لـ“العـــرب“ 
”في بيـــت العائلة اجلميع يريـــد أن يتدخل في 

حياتـــك، وفي جميع احلاالت الكنة مطالبة بأن 
حتـــرس أفعالها وأقوالها حتى ال يغضب منها 
هـــذا أو ذاك، ولكـــن هيهـــات أن يرضوا عنها، 
ألن إرضاءهـــم غاية ال تـــدرك.. فأحيانا يتحّول 
بيت العائلة إلى ما يشـــبه الركح ولكن ملسرح 

حقيقي، ولذلك أحبذ بيتي ثم حريتي“.
فيما ال يبدي الصحافي الفلســـطيني سامر 
عواد أي حتمس للسكن مع والديه عند زواجه 
مســـقبال، معلال قـــراره مبا عايشـــه من خالل 
جتربة أشقائه الذين تزوجوا وسكنوا في بيت 

عائلته.  
وقال عـــواد ”العيش في بيت مســـتقل عن 
العائلـــة األولى أفضل حل للمحافظة على الود 
واالحترام بني اآلباء واألبناء املتزوجني ولغلق 

باب املشاكل الذي قد ينغص حياة اجلميع“.
وأوضح ”أشـــقائي الذين لم يسكنوا معنا 
مشـــاكلهم قليلـــة جـــدا باملقارنة مع أشـــقائي 
الذيـــن عاشـــوا وزوجاتهـــم معنـــا فـــي نفس 
البيت، أعتقد أن لكل أســـرة خصوصياتها، وال 
يجـــب أن يعرف األهـــل كل صغيرة وكبيرة عن 
الزوجني، وهذا هو أهم عامل لنجاح العالقات 
الزوجيـــة“. وتبرز هنا فجـــوة كبيرة بني جيل 

اآلباء املتمســـك بقيمه القدمية التي نشأ عليها 
ويريد أن يورثها لنســـله، وجيل الشباب الذي 
عاش في ظل انفتاح اجتماعي وثقافي واســـع، 
وبالتالي يرفض االنصياع لكل ما هو موروث، 

ويريد أن يتخذ زمام أمور حياته بنفسه.
ويرى التونســـي خالد الســـاملي ( مرشـــد 
تربوي) أن االســـتقرار في احلياة الزوجية، ال 
ميكن أن يتحقق وال بأي شكل من األشكال، إذا 
مت اجلمـــع بني احلماة والكنـــة في بيت واحد، 

فهما ستجدان ألف تعلة إلثارة املشاكل.
وأضاف الســـاملي ”أغلـــب الزوجات اليوم 
يحبذن االستقالل بحياتهن بعيدا عن حمواتهن 
العتقادهن أنهن سيتدخلن في حياتهن اخلاصة 
وميلني آراءهن على أبنائهن، باإلضافة إلى أن 
الزوج  ســـيصبح مشـــتتا وعاجزا عن إرضاء 
أمـــه وحماته في نفس الوقت، مما ســـيزيد من 
وتيرة املشاكل بينه وبني شـــريكة حياته، وقد 
يدفعـــه ذلك إلـــى الطالق، ولذلـــك فمن األفضل 
االســـتقاللية عن البيـــت الكبير، حتـــى يكون 

االستقرار من نصيب اجلميع“.  
إال أن البعـــض يحـــدوه حنـــني كبيـــر إلى 
بيت العائلـــة املزدحم والضاج باآلباء واألبناء 

واألزواج والزوجـــات واألحفـــاد، ويتمنـــى لو 
يعود الزمن إلى الـــوراء لتعود اللمة واللحمة 
العائليـــة اللتـــان أصبحتـــا عملـــة نـــادرة في 

عصرنا الذي طغت عليه املادة.
وقالـــت نادية معتـــوق قايدي (ربـــة بيت) 
”بيـــت العائلة يعتبر بالنســـبة إلـــّي أهم مكان 
لتوطيـــد العالقات بـــني األهـــل واحلفاظ على 
الروابط األســـرية، لذلك كنت أمتنى العيش مع 

عائلة زوجي (حماتي وحمايا)“.
وأضافت قايدي ”لقد فقد بيت العائلة كيانه 
وتفّرق األهل واألقرباء بسبب كثرة االلتزامات 
التي تضطرهم للســـكن مبكان آخر، باإلضافة 
إلى أن املرأة املتزوجة أصبحت تفّضل أن تبني 
بيتها اخلـــاص، وتكتفي بزيارات املجاملة إلى 

بيت العائلة“.

} القاهرة - على مدى 5 سنوات، ظلت تنافس 
الرجال في أعمالهم، متخفية في زيهم اخلشن، 
بشـــعر قصير؛ كي تنفق على أبنائها الصغار 

وزوجها املقعد.
بهية ســـليمان، الســـيدة البالغة من العمر 
32 عاًمـــا، ظهـــرت األحد، خالل لقاء مســـؤول 
حكومـــي، علـــى طبيعتهـــا األنثويـــة مرتدية 
مالبس النساء، بعد أن ظلت على هيئة الرجال 
ملدة 5 ســـنوات، ممتهنـــة قيـــادة ”التوكتوك“ 
(ســـيارة أجـــرة صغيـــرة ثالثية اإلطـــارات)، 
بإحدى قرى محافظة بني سويف وسط مصر.
قبـــل نحو 15 عاًما، تزوجت بهية، من رجل 
يكبرهـــا بنحو 16 عاًما، يبلـــغ حالًيا 48 عاًما، 
أجنبـــت منـــه 4 أبناء، قبـــل أن يصاب مبرض 

أفقده النطق واحلركة، فاضطرت الزوجة التي 
كانـــت في ربيعها الـ27 آنـــذاك إلى تولي زمام 

قيادة املنزل.
ورغم املوروثات القاسية، التي متنع املرأة، 
في صعيد مصر املعروف مبحافظته الشديدة، 
كانت بهية تذهب في الصباح مع عمال البناء 
األشـــداء، وفي املســـاء تقود ”التوكتوك“، بدًال 

من زوجها املقعد.
وقالـــت بهية، فـــي تصريحـــات صحافية، 
مضايقـــات  علـــى  حتايلـــت  إنهـــا  مؤخـــًرا، 
وحترشـــات العمـــال بهـــا، كونها ســـيدة، عن 
طريق تغييـــر هيئتها كاملة، فقصت شـــعرها 
وارتـــدت مالبـــس الرجال. وبعد ســـنوات من 
العناء، قرر محافظ بني سويف، شريف حبيب، 

توفير مســـاعدات معيشـــية لها وألسرتها، ما 
دفعها إلـــى العودة إلى احليـــاة األنثوية مرة 

ثانية.
وقالـــت احملافظة، في بيان لهـــا األحد، إن 
احملافـــظ اســـتقبل بهيـــة، وكّرمها وقـــّدم لها 

مساعدات عينية.
ونقـــل البيـــان عـــن احملافظ تأكيـــده على 
”توفيـــر حياة كرميـــة ألســـرتها وألمثالها من 
املواطنـــني، وكافـــة أوجـــه الرعاية املعيشـــية 

والصحية لها“.
وحتلم بهية، مبشـــروع صغيـــر إلى جانب 
عملهـــا لتغطيـــة نفقـــات منزلهـــا، مضيفة في 
تصريحـــات، ”لن أيـــأس وســـأظل أكافح حتى 
يتحقـــق حلمي، فـــي إقامـــة مشـــروع صغير، 

يعيدنـــي إلـــى طبيعتي كســـيدة وأم بعيًدا عن 
مهن الرجال“. وبني حني وآخر، تظهر مبادرات 

مصريـــة غيـــر حكوميـــة، ملســـاعدة حـــاالت 
إنسانية مثل بهية، غير أن الكثير منها، وفق 
تقارير صحافية، غرضه الظهور اإلعالمي، 

وسرعان ما يتراجع عن املساعدة.
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أكد مختصون في مســـتحضرات التجميل التي تحتوي على عطور معينة، مثل الالفندر أو الليمون، أن لها تأثيرا إيجابيا على الحالة 

املعنوية واملزاجية، كما أنها تقلل هرمون التوتر (الكورتيزول)، وتقوي جهاز املناعة.

األديب اللبناني جبران خليل جبران محق بقوله ”أوالدكم ليسوا أوالدكم إنهم أوالد وبنات 
احلياة املشتاقة لنفسها“، فمرارة خيبة األمل في األبناء وفقدانهم وقت قلة احليلة، أصبحا 

من حتصيل احلاصل في األسر العربية.

[ اللمات العائلية تكسر روتين الحياة العصرية  [ العالقات االجتماعية تبعد شبح العجز عن المسنين
بيت العائلة الكبير يضيق على أصحابه

طاولة الطعام ال تحلو إال باللمة العائلية

موضةمصرية تعود إلى أنوثتها بعد ٥ سنوات بزي الرجال

أزياء تمنح املرأة 
إطاللة مريحة وأنيقة

النمساوية أن  } أوردت مجلة ”وومان“ 
الســـروال القماشـــي الواسع ميثل جنم 
املوضة النسائية في صيف 2017 ليمنح 
املرأة إطاللة مريحة وأنيقة في آن واحد.

وأوضحـــت املجلة فـــي موقعها على 
اإلنترنت أن الســـروال القماشي الواسع 
يتألق هذا املوســـم بالتقليمات، التي 
تضفي عليه طابعًا كالسيكيًا أنيقًا، 
حيث إنه يســـتلهم إطاللـــة أيقونة 
املوضة في ثالثينات القرن املاضي 

كوكو شانيل.
السروال  تنســـيق  وميكن 
القماشـــي ذي التقليمـــات مع 
بلـــوزة فخمة وحذاء ذي كعب 
عـــال للحصـــول علـــى إطاللة 
أنيقـــة مناســـبة للعمـــل، فـــي 
حني ميكن تنســـيقه مع صندل 
وتـــوب قصيـــر كاشـــف للبطن 
للحصول على إطاللة كاجوال 

ومتحررة.
أن  ”وومان“  أوردت  كمـــا 
مطبوعات الفواكه تهيمن على 
صيف  فـــي  النســـائية  املوضة 
2017، لتمنح املرأة إطاللة لذيذة 

تشيع أجواء البهجة واملرح.
مطبوعـــات  أن  وبّينـــت 
الفواكه، خاصة املوز واملوالح 
واألناناس،  والبطيخ  والكرز 
تزين هذا الصيف الفســـاتني 
والتنانيـــر والقطـــع الفوقية 
واحلقائـــب، لتســـتحضر 
أجواء العطالت الشـــاطئية 

املبهجة.
وَمن ترغـــب في إطاللة 
بالرقـــة  مفعمـــة  صيفيـــة 
فتنصحها  واألنوثـــة، 
بتنســـيق تنورة  ”وومان“ 
مبطبوعـــات  فســـتان  أو 
الفواكـــه مع حـــذاء يزهو 

باللون الوردي.

أسرة

 ظلـــت بهيـــة تنافـــس الرجـــال في 
أعمالهم، متخفية في زيهم الخشن، 
بشعر قصير؛ كي تنفق على أبنائها 

الصغار وزوجها املقعد

◄

} ”ال تعبثوا بمالبسي“، مسيرة نظمتها 
مئات التركيات احتجاجا على ما وصفنه 
بالعنف المسلط عليهن من الرجال الذين 
يطلبون منهّن ارتداء مالبس أكثر حشمة.

وحملت النسوة مالبس قصيرة مثل 
الشورت أو السروال القصير، في أعقاب 

تعرض شابة تركية لالعتداء من قبل رجل 
في حافلة بمدينة إسطنبول، الرتدائها 

سرواال قصيرا.
هذه الحادثة ذكرتني بـ“شالط النساء“، 

وهي قصة واقعية لمجهول كان يضرب 
أرداف النساء بآلة حادة يرجح أن تكون 

شفرة حالقة أو سكين عقابا لهن على 
لباسهن المغري وهو يجول شوارع تونس 

على متن دراجة، وهو ما استلهمت منه 
المخرجة التونسية كوثر بن هنية فيلما، 
حاولت من خالله إعادة تمثيل جرائم هذا 

السفاح في حق األرداف. كما أنني شاهدت 
الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل 
االجتماعي، ونقل ما حصل للفتاة التركية 

داخل الحافلة، وال أراه يخرج عن كونه 
اعتداء على حق المرأة في االستمتاع 

بحريتها الشخصية، وال أظن المعتدي 
يعي معاني مقولة ”تنتهي حريتك عندما 

تبدأ حرية اآلخرين“، وحريتها في اختيار 
ما يناسبها من لباس ال يتجاوز حريته أو 
حرية غيره ممن يصادفونها حيثما ذهبت، 

في النظر إليها.
وهنا قضية أخرى يحاول بعض الرجال 

تنصيب أنفسهم قضاة يحكمون وينفذون 
الحكم ويجيزون ألنفسهم تسليط العقاب 

بحجج واهية تقوم على مبدأ غض البصر، 
دون أن يفهموا جيدا أن الله أمر الرجال 

والنساء بغض األبصار عّما حّرم الله تعالى 
عليهم، والمراد غض البصر عن العورة 

وعن محل الشهوة، ال التدخل في اختيارات 
اآلخر لمالبسه بدعوى أنه حرك غرائزه 

الشهوانية، وبالتالي يبدو لي أن معاقبة 
المرأة هي معاقبة ضمنية للرجل لنفسه 

األمارة بالسوء.  
وال يعني هذا أن تتجرد المرأة من 

كل قواعد الحشمة واالحترام وأن تحول 
جسدها إلى لوحة إعالنية يلصق عليها 

رهط من المارة نظرات حادة تخترق 

حرارتها نعومة ال عهد لها منذ السلف 
بالظهور للعلن. ومع ذلك ال بد من التنبيه 

إلى مسألة هامة وهي قضية الجسد 
والهوية داخل المجتمعات العربية 

المحافظة، والتي تختلف كل االختالف عن 
الغرب الذي أعطى الحرية للمرأة لتتجرد 
حتى من جسدها، دون أن تعرقل النظرات 

الذكورية مسارها، ال أحد يحشر أنفه 
الفضولي داخل حقائب اآلخرين الفكرية 
وينبش في عوراتهم بعيون ثاقبة وآذان 

متحفزة.
شعوب غير مسلمة لكنها تطّبق تعاليم 
اإلسالم دون إدراك لنصوصه، نجحت في 

خلق فضاء مناسب للتعايش بين الجنسين 
ألنها فقط تحترم حرية اآلخرين، أما 

المجتمعات العربية فإنها تقيد الحريات 
لتنفيذ نواميس دينية تعكس رؤية ضبابية 

مبرمجة وفق طريق محفوفة باالنزالقات 
نحو هاوية ال قرار لها من القراءات 

والتصورات التي حادت عن مسارها 
الحقيقي ومع ذلك تصر على البقاء.

المجتمع الرجالي الذي عاقب المرأة 
وفق أهوائه ال لذنب فقط ألنها تلحفت 

بقطع قماش تناسب جسدها أو إحساسها 

بالتفرد والثقة والقوة، هو نفسه 
من فرض عليها دون وعي هذا ألنه 

بصري بامتياز يخير أن تكون 
أنثاه جسدا طريا نابضا بالحياة 

متناسقا يقع في هواه مفتونا 
مغرما، وهو نفسه من يترك 

للمرأة حرية اختيار مالبسه ليلتقي 
أصدقاءه مزهوا فرحا بوجود امرأة 

في حياته تنتقي له بعناية فائقة 
مالبسه وتحرص على نظافته.

ثم إن الثياب مهما قصرت أو 
طالت ليست بالضرورة ما يعكس 

أفكارنا أو توجهاتنا في الحياة أو 
مدى تديننا وتقيدنا بالتعاليم الدينية، 

إنما هي فقط حرية شخصية تعكس 
عالقة خاصة بين األفراد وأجسادهم، 

فالمرأة ليست وحدها المعنية 
بالقضية، فحتى الرجل في صميم 
المعمعة، ألن البعض من القوانين 

تنّص مثال على عدم تواجده ببعض 
المؤسسات العمومية بمالبس غير 

الئقة  في حين ال تمنع دخول المرأة 
إلى نفس الفضاء بثياب مثيرة لجدل 

ال ينتهي.
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نادية معتوق قايدي:
بيت العائلة فقد كيانه 
وتفرق األهل واألقرباء 
بسبب كثرة االلتزامات

سامر عواد:
العيش في بيت مستقل 

عن العائلة أفضل حل 
الستقرار األسرة
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متفرقات

◄ فاز العداء اإلثيوبي فييسا ليليسا 
والعداءة الكينية بريدج كوسغي 

باملاراثون النصفي للعاصمة الكولومبية 
بوغوتا، والذي يقام سنويا في األحد 

األخير من شهر يوليو. 
يذكر أن ماراثون بوغوتا يشهد منذ وقت 

طويل سيطرة العدائني األفارقة سواء 
في منافسات الرجال أو 
السيدات. وفاز ليليسا، 

احلائز على امليدالية 
الفضية في أوملبياد 

ريو دي جانيرو، 
بسباق الرجال في 

ساعة وأربع 
دقائق و30 

ثانية، 
فيما 
فازت 

كوسجي 
بسباق 

السيدات 
في ساعة و12 

دقيقة و16 ثانية. 

◄ احتفت السباحة اإلسبانية ميريا 
بيلمونتي بفوزها بامليدالية الفضية 

لسباق 200 متر صدر في بطولة العالم 
للسباحة بالعاصمة املجرية 

بودابست. يذكر أن مجموع 
ما فازت به بيلمونتي في 

البطولة ثالث ميداليات. 
وقالت بيلمونتي بعد 
حلولها في املركز 

الثاني ملنافسات 200 
متر صدر بعد املجرية 
كاتينكا هوزو صاحبة 

املركز األول ”أنا 
راضية للغاية بامليدالية 

الفضية وأشعر بسعادة 
كبيرة للحصول على 

ثالث ميداليات من 
بينها واحدة ذهبية“. 

الثالثاء 2017/08/01 - السنة 40 العدد 10709

«فرانكي يعد مرشـــحا من بني املرشحني وال يزال مجلس اإلدارة يدرس السير الذاتية. الجلسة رياضة

كانت للمفاوضات ولم يتم االستقرار على شخص بعينه}.

أحمد مرتضى منصور
عضو مجلس إدارة نادي الزمالك املصري

} باريس  - تقدم السويســـري ستانيســـالس 
فافرينكا إلى املركز الرابع على الئحة تصنيف 
العبي كـــرة املضرب احملترفني الصادر االثنني 
دون أن يلعـــب، وذلـــك على حســـاب الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش الذي أعلن انتهاء موسمه 
بســـبب اإلصابـــة فـــي مرفقـــه األميـــن. وكان 
ديوكوفيتـــش يتقـــدم بفـــارق 185 نقطـــة عن 
فافرينـــكا في تصنيف األســـبوع املاضي، بيد 
أن الصربي خســـر 1000 نقطـــة في التصنيف 
اجلديد فتراجع إلى املركز اخلامس بفارق 455 
نقطة خلف السويسري الذي خسر بدوره 815 

نقطة.
وإلى ذلك تقدم األملاني ألكســـندر زفيريف 
ثالثـــة مراكـــز وبات ثامنـــا للمـــرة األولى في 
مســـيرته االحترافية، كما تقدم األميركي جون 
إيسنر بطل دورة أتالنتا على حساب مواطنه 
راين هاريســـون مبركزين ليصبـــح في املركز 
الثامن عشـــر. واللقب هو الثاني على التوالي 
إليســـنر الذي يحســـمه لصاحله منذ هزميته 
فـــي الدور الثاني ببطولة وميبلدون. وصنعت 
ضربة إرســـال إيســـنر الهائلة الفارق إذ جنح 

الالعب األميركي البالـــغ عمره 32 عاما في 85 
باملئة مـــن نقاط إرســـاله األول ضد منافســـه 
املصنـــف الرابع. وبحصوله على اللقب 12 في 
مسيرته ســـيتقدم إيســـنر مركزين إلى املركز 
18 فـــي التصنيـــف العاملي وســـيتجاوز جاك 
ســـوك ليصبح أعلى العب أميركـــي من حيث 
التصنيف. وبلغ ايسنر، الذي أحرز لقب بطولة 
نيوبورت األســـبوع املاضي، املباراة النهائية 

في أتالنتا سبع مرات في آخر 8 سنوات.

التقدم األكبر

صعد اإليطالي فابيو فونييني، الذي أحرز 
لقـــب دورة غشـــتاد السويســـرية األحد رافعا 
رصيده إلى 5 ألقاب في مســـيرته االحترافية، 
6 مراكـــز وصـــار فـــي املرتبـــة 25، فيما خرج 
الفرنســـي غايل مونفيس من نادي العشـــرين 

األوائل بفقدانه 6 مراكز وبات في املركز 22.
وكان التقدم األكبـــر في التصنيف اجلديد 
لألرجنتيني ليونادرو ماير املتوج بلقب دورة 
هامبـــورغ األملانيـــة للمـــرة الثانيـــة بعد عام 

2014 وهمـــا اللقبـــان الوحيدان في مســـيرته 
االحترافية، إذ صعد 89 مركزا ليصبح املصنف 
49، بينما تقـــدم وصيفه األملاني فلوريان ماير 

45 مركزا وبات في املركز 56. 
وبقي البريطاني أندي موراي في الصدارة 
أمام اإلســـباني رافائيل نادال والسويســـري 

روجيه فيدرر.
وجـــاء ترتيـــب الالعبني أصحـــاب املراكز 
العشـــرة األولى كمـــا يلـــي: البريطاني أندي 
موراي فـــي املركز األول برصيـــد 7750 نقطة، 
اإلســـباني رافائيل نـــادال في املركـــز الثاني 
برصيـــد 7465 نقطـــة، السويســـري روجيـــه 
فيدرر فـــي املركز الثالث برصيـــد 6545 نقطة، 
السويسري ستانيســـالس فافرينكا في املركز 
الرابـــع برصيـــد 5780 نقطـــة، الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـــش في املركز اخلامس برصيد 5325 
نقطة، الكرواتـــي مارين ســـيليتش في املركز 
الســـادس برصيـــد 5155 نقطـــة، النمســـاوي 
دومينيك ثيم في املركز الســـابع برصيد 4065 
نقطـــة، األملاني ألكســـندر زفيريـــف في املركز 
الثامـــن برصيـــد 3150 نقطـــة، اليابانـــي كي 
نيشـــيكوري في املركز التاســـع برصيد 3140 
نقطـــة والكندي ميلوس راونيتـــش في املركز 

العاشر برصيد 3130 نقطة.

نادي العشرين

اقتربـــت الصينية بنغ شـــوياي من نادي 
العشـــرين األوليـــات في التصنيـــف العاملي 
لالعبـــات كرة املضـــرب احملترفـــات الصادر 
االثنـــني بعـــد تتويجهـــا األحد بلقـــب دورة 
نانتشـــانغ الصينية على حساب اليابانية ناو 
هيبينو. وتقدمـــت بنغ (31 عاما)، التي توجت 
بثاني لقب في مســـيرتها االحترافية، 9 مراكز 

وباتت في املركز الثالث والعشرين. مصير مجهول

ديوكوفيتش يتراجع في التصنيف العالمي للتنس

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أحرز منتخب المغرب للشباب 
الميدالية الذهبية لأللعاب 

الفرنكوفونية التي تقام في أبيدجان 
عاصمة كوت ديفوار. وحقق المنتخب 

المغربي الميدالية الذهبية على 
حساب صاحب األرض والجمهور 

المنتخب اإليفواري.

◄ يعقد مجلس إدارة االتحاد 
المصري لكرة القدم برئاسة هاني 
أبوريدة اجتماعا الثالثاء من أجل 
حسم فتح باب القيد لألندية. وعلم 
أن هناك حالة من االنقسام تسيطر 

على مجلس الجبالية بشأن فتح باب 
القيد بشكل استثنائي للنادي األهلي 

من عدمه.

◄ قدم نادي أم صالل القطري 
العبيه الجدد الذين تم التعاقد معهم 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية وهم 
المغربي عادل الرحيلي والمحليين 

رامي فايز وخالد الزكيبا وباسل 
زيدان وماهر يوسف ومصطفى 

عبدي.

◄ حضر حمادة صدقي، المدير 
الفني لمنتخب مصر للمحليين، 
تمارين فريق األهلي،  وُعلم أن 

صدقي يفاوض البدري لضم ثالثي 
فريق األهلي أحمد الشيخ وهشام 

محمد وإسالم محارب إلى منتخب 
المحليين.

◄ نفى األمير فيصل بن تركي 
رئيس نادي النصر السعودي إقالة 

البرازيلي ريكاردو غوميز المدير 
الفني للفريق األول من منصبه. وأكد 
رئيس نادي النصر أن الجهاز الفني 

بقيادة غوميز مستمر في قيادة 
الفريق خالل الموسم المقبل.

باختصار

النجم البريطانـــي أندي موراي بقي 

العاملـــي  فـــي صـــدارة التصنيـــف 

نـــادال  رافائيـــل  اإلســـباني  أمـــام 

والسيوسري روجيه فيدرر

◄

عرب أفريقيا يسيطرون على المربع الذهبي للبطولة العربية
[ فريق الترجي التونسي المرشح األول لنيل اللقب  [ األخطاء التحكيمية كادت تفسد العرس الكروي العربي

عامد أنور

يعـــد فريق الترجي التونســـي  } القاهــرة – 
املرشـــح األول للفـــوز بلقب البطولـــة العربية 
لألنديـــة، مـــن قبل النقـــاد واملتابعـــني وحتى 
العبي البطولة أنفســـهم، وهو مـــا أقره العب 
فريق الهالل السعودي عبدالرحمن اليامي في 
تصريحات له، حيث قال إن الترجي هو األوفر 
حظا ألنـــه ميلك مقومـــات النجـــاح. وانتهت 
مساء االثنني منافســـات الدور األول للبطولة 
الذي أجريت فيه 18 مباراة أسفرت عن صعود 
4 فرق من بني 12 فريقا إلى الدور قبل النهائي. 
ثـــالث  إلـــى  املشـــاركة  الفـــرق  وقّســـمت 
مجموعـــات، حيث تنافســـت فـــرق املجموعة 
األولـــى علـــى ملعـــب الســـالم فـــي العاصمة 
القاهرة، بينما أجريت منافســـات املجموعتني 
الثانية والثالثة على ملعبي اإلسكندرية وبرج 

العرب باإلسكندرية.
وحســـم الثالثي الفيصلي األردني، الفتح 
الرباطي املغربي، والترجي التونســـي التأهل 
للمربع الذهبي للبطولـــة العربية بعد احتالل 
صدارة املجموعات الثالث على الترتيب، فيما 
حجز األهلي املصـــري املقعد الرابع في الدور 
نصف النهائي للمسابقة، كأفضل فريق يحتل 

املركز الثاني في املجموعات الثالث.
وجتـــرى منافســـات الـــدور قبـــل النهائي 
األربعـــاء على ملعـــب برج العرب فـــي مدينة 
اإلسكندرية الســـاحلية بحضور نحو 25 ألف 
متفرج. ويفصل الـــدور األول عن قبل النهائي 
يومي راحـــة اللتقاط األنفاس للفـــرق الباقية 
باملنافسة، وهي فرصة (راحة) أيضا ملن ودعوا 
البطولة حلزم حقائبهم واملغادرة إلى بلدانهم. 
ويشـــهد هـــذا الدور ســـيطرة أنديـــة قارة 
أفريقيا بعد تأهل ثالثة فرق من أصل أربعة من 
القارة السمراء، وهي الفتح، الترجي واألهلي، 
فيما جاء التمثيل اآلســـيوي لفريق الفيصلي 

األردني رغم مشاركة ستة فرق آسيوية.
وشـــهد الـــدور األول ســـطوع جنـــم أندية 
والعبـــني وأفول جنـــم آخريـــن. واعتبر العب 
األهلي الســـابق عادل عبدالرحمن أن البطولة 
هـــي خير إعداد فنـــي وبدني جلميـــع األندية 

املشـــاركة لتعزز انطالقتها في املوسم اجلديد 
إن  لـ“العـــرب“  وقـــال  القاريـــة.  والبطـــوالت 
املباريات التي أجريت اتســـم معظمها بالقوة 
واحلماس ما تســـبب في خـــروج غير متوقع 
لبعض األندية مثـــل الزمالك املصري والنصر 
والهالل الســـعوديني، كما كان األهلي املصري 
قاب قوســـني من مغـــادرة البطولة، لكن نتائج 
املجموعات األخرى منحته فرصة الصعود إلى 
الدور قبل النهائي كأفضل فريق صاحب املركز 

الثاني.
ويعتبـــر فريقا الترجي والفيصلي األفضل 
بعدمـــا متكنا من إنهاء الـــدور األول بالعالمة 
الكاملـــة (9 نقـــاط مـــن ثالثة انتصـــارات) في 
دور املجموعـــات، فيما فشـــلت خمســـة أندية 
في حتقيـــق أي انتصار في الدور األول. وكان 
الفتح أقوى هجوميـــا بعدما متكن العبوه من 
تســـجيل ســـبعة أهداف، فيما ميتلـــك النصر 
الســـعودي أضعف خـــط دفاع، حيـــث اهتزت 

شباكه في 7 مناسبات. 
وشهد الدور األول غزارة تهديفية بتسجيل 
45 هدفـــا في 18 مباراة أقيمـــت حتى اآلن ولم 

ينته أي لقاء فيها بالتعادل السلبي.
ومثلما حقق فريق الترجي العالمة الكاملة 
فـــي الصعود إلـــى قبل النهائي بتســـع نقاط، 
جمعها من الفوز فـــي مبارياته الثالث بالدور 
األول، كاد بطـــل الدوري التونســـي للموســـم 
املاضي أن يخرج من هذا الدور بشباك نظيفة 
ودون أن ُيســـجل في مرمـــاه أي هدف، غير أن 
العبي الهالل الســـعودي أفسدوا عليه حتقيق 
ذلك. ولم تســـتقبل شـــباك الترجـــي أي هدف 
خـــالل مباراتيه في اجلولتني األولى أمام نفط 
الوســـط العراقـــي (1-0)، والثانية أمام املريخ 
الســـوداني (2-0)، لكـــن الهالل ســـجل هدفني 
فـــي مرمى الترجي فـــي املبـــاراة التي انتهت 

لصاحله بنتيجة (2-3).
وفي املقابل جاء التمثيل املتواضع ملمثلي 
األندية السعودية من أبرز ما أسفر عنه الدور 
األول للمســـابقة، حيـــث ودع فريقـــا النصـــر 
والهـــالل البطولة رغم أن األندية الســـعودية 
تعتبر األكثر تتويجا باأللقاب العربية برصيد 
6 ألقاب حصدتها 5 أندية، هي االتفاق (مرتني) 
ولقب واحد لكل من الهالل واألهلي والشـــباب 

واالحتاد.
وجاءت البطولة العربية لتســـطر شـــهادة 
ميـــالد بعـــض الالعبني علـــى رأســـهم العب 
الفتـــح املغربي محمد فوزير الذي أطلقت عليه 
اجلماهير لقب ”ميســـي املغربـــي“، وذلك بعد 
أن أظهر الالعب مهـــارات فنيه عالية وضعته 

في صـــدارة هدافي البطولة بعد انتهاء دورها 
األول بأربعة أهـــداف، كما حقق ثنائي األهلي 
عمرو بركات وإســـالم محـــارب انطالقة قوية 
وشهدت البطولة إحراز كل منهما لهدفه األول 

مع الفريق املصري.
وبعيـــدا عـــن منافســـات الالعبـــني، كادت 
األخطـــاء التحكيمية أن تهـــدد جناح البطولة 

املباراة  منذ  األخطـــاء  هـــذه  ظهـــرت  وقـــد 
االفتتاحية بني األهلي والفيصلي، بعدما ألغى 
هدفا صحيحا  احلكم البحريني نواف شكرهللا 

لألهلي بداعي التسلل.
النفـــط  لفريق  آخـــر  هـــدف  إلغاء  مت  كما 
العراقي في مباراته أمام الترجي أحرزه مؤيد 
سمير العجان بقرار من احلكم املوريتاني علي 

ملغيفري، وتطور األمر إلى حد تهديد مسؤولي 
وتقدمـــوا  البطولة،  من  باالنسحاب  النفـــط 
فيمـــا  العربي،  االحتاد  إلى  رسمي  باحتجاج 
لم حتمل بقية املباريـــات أي أخطاء حتكيمية 
تذكـــر، وهـــو ما أكـــدت عليه اللجنـــة املنظمة 
حرصـــا منها على الوصـــول بالبطولة إلى بر 

األمان.

ــــــغ الـ600 ألف دوالر، بعد صعودها  ــــــت أندية الفيصلي، الفتح، الترجي واألهلي مبل ضمن
إلى الدور قبل النهائي بالبطولة العربية لألندية املقامة في مصر حتى 5 أغسطس املقبل، 
ولم تبق ســــــوى خطوتني فقط ألي من هذه األندية، تتمثل في تخطي الدورين قبل النهائي 

والنهائي القتناص جائزة املليونير ونصف املليون دوالر.

البطولـــة العربيـــة جاءت لتســـطر 

شـــهادة ميالد بعض الالعبني على 

رأســـهم العب الفتح املغربي النجم 

محمد فوزير

◄

«مازلت وســـأظل العبا لنادي الرجاء الذي منحني الكثير خاصة جماهيره التي أدين لها بالفضل 

ملا بلغته من مستويات فنية كبيرة وأعدها بتقديم األفضل دائما}.

عصام الراقي
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} القاهــرة  - أوقعت قرعة الدور قبل النهائي 
للبطولة العربية لألندية فريق األهلي املصري 
فـــي مواجهـــة الفيصلـــي األردنـــي، والترجي 

التونسي مع الفتح الرباطي املغربي. 
وأقيمت القرعة االثنني بحضور اجلزائري 
محمـــد روراوة، النائـــب األول لرئيس االحتاد 
العربي لكرة القـــدم، والذي أكد على رغبته في 
خـــروج البطولة بصـــورة مشـــرفة حتى آخر 
مبـــاراة، الفتا إلـــى أن االحتـــاد العربي تلقى 
طلبـــات من دول عديدة الســـتضافة النســـخة 
املقبلة مـــن البطولة. وتنطلـــق مباريات الدور 
قبـــل النهائـــي األربعـــاء فـــي الثامنة مســـاء 
بتوقيت القاهرة، وقد اختير ملعب برج العرب 

الســـتضافة مباراة األهلي والفيصلي بحضور 
25 ألف متفـــرج وافقت عليها األجهزة األمنية، 
بينما تقام املواجهة التي ستجمع بني الترجي 
والفتح على ملعب اإلســـكندرية وسط حضور 
متوقـــع أن يبلغ 7 آالف متفـــرج. وقال روراوة 
إنه في حالة التعادل سيقام وقت إضافي مدته 
نصف ساعة على شوطني، وإذا استمر التعادل 
يحتكم الفريقان إلى ركالت اجلزاء الترجيحية. 
ويحصـــل صاحـــب املركـــز األول علـــى مبلـــغ 
مليونـــني ونصف مليـــون دوالر بينما حتصل 
األندية الصاعدة إلـــى الدور قبل النهائي على 
600 ألـــف دوالر، فيمـــا يحصـــل صاحب املركز 

الثاني على 500 ألف دوالر إضافية.

وتعد مواجهـــة األهلي والفيصلي مواجهة 
ثأرية بالنسبة إلى الفريق املصري الذي خسر 
مباراته االفتتاحية على يـــد الفيصلي بهدف، 
وهـــو ما يرشـــحها لتكـــون مواجهة ســـاخنة 
وقوية خصوصـــا بعد املســـتوى اجليد الذي 
ظهر عليه الفريـــق األردني.فيما لم يلتق فريقا 
الفتح والترجي في البطوالت العربية من قبل، 
لذلك تعد املباراة مفاجأة بالنسبة إلى االثنني، 
ولـــم يتبق أمام مدربيهما ســـوى املتابعة عبر 

لقطات الفيديو للمباريات السابقة بالبطولة.
وتأتي حماسة املباراة املتوقعة من التاريخ 
الذي يحفظ هـــذه الصفة في غالبية مواجهات 

الفرق املغاربية.

األهلي في مواجهة ثأرية أمام الفيصلي.. والترجي مع الفتح للمرة األولى



} مدريد – مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو 
جنم نـــادي ريال مدريد اإلســـباني لكرة القدم 
االثنني أمام محكمة قرب العاصمة اإلسبانية، 
في قضيـــة تهرب ضريبي بقيمـــة 14.7 مليون 
يورو، لينضم إلى سلســـلة من الالعبني الذين 

واجهتهم سلطات الضرائب اإلسبانية. 
وحضر رونالدو (32 عاما)، أفضل العب في 
العالـــم أربع مرات آخرها العـــام املاضي، إلى 
محكمة ضاحيـــة بوزيولو دي ألكارون الراقية 
حيث يقيـــم، بعد انتهاء إجازته الصيفية التي 
تخللتها جولة ترويجيـــة في الصني، وعودته 

إلى إسبانيا برفقة صديقته وعائلته.
ووصل النجم البرتغالي إلى احملكمة ومثل 
أمـــام القاضي، ولـــم يدل بـــأي تصريح. وكان 
متحدث باســـم محامي الدفاع عن الالعب أكد 
أن موكله ”ســـيذهب وميثل بشـــكل طبيعي“، 
رافضـــا الدخول في التفاصيل. والتزم الالعب 
البرتغالي الصمـــت بعد التحقيقات القضائية 
التي جرت معه واستمرت 90 دقيقة على خلفية 
اتهامـــات بالتهرب الضريبي التي وجهت إليه 
مؤخرا. وغـــادر رونالدو قاعة احملكمة دون أن 

يدلي بأي تصريحات صحافية.
وال يعـــد الالعـــب الفائـــز بأربـــع كـــرات 
ذهبية، النجم األول فـــي ريال مدريد الذي يتم 
التحقيـــق معه من قبـــل القضاء علـــى خلفية 
التهـــرب الضريبـــي، فقـــد اتهـــم فـــي قضايا 
مشـــابهة مدربه الســـابق، البرتغالـــي جوزيه 
مورينيو، ومواطناه بيبـــي وفابيو كوينتراو، 
باإلضافـــة إلى األرجنتينـــي أنخيل دي ماريا. 
يذكر أن جميـــع املذكورين يتعاملون مع وكيل 
العبـــني واحـــد وهـــو خورخي مينديـــز، الذي 
أدلى بأقوالـــه هو اآلخر أمام نفـــس القاضية 
قبل أقل من شـــهر، في قضيـــة تتعلق بالالعب 
الكولومبي رادميل فالكاو. وحكم على ميســـي 
ووالده خورخي عام 2016 بالســـجن 21 شهرا 
إلدانتـــه بتهرب ضريبـــي بقيمـــة 4.16 مليون 
يورو، إال أن القضاء اإلســـباني قرر في يوليو 
احلالي اســـتبدال عقوبة الســـجن (التي كانت 
لن تنفذ في أي حال بحســـب النظام القضائي 
في إسبانيا)، واالستعاضة عنها بغرامة مالية 

إضافية.

إخفاء المداخيل

يوجـــه القضـــاء اإلســـباني إلـــى رونالدو 
تهمة تهرب ضريبي بقيمـــة 14.7 مليون يورو 
واســـتغالل  أميركـــي)،  دوالر  مليـــون   17.3)
”هيكلية شـــركة أنشـــئت في العام 2010 إلخفاء 

مداخيل حصل عليها في إســـبانيا من حقوق 
بيع الصور، عن ســـلطات الضرائب“. وتعتبر 
الســـلطات ما قام بـــه رونالدو ”خرقـــا إراديا 
اللتزاماته الضريبية في إســـبانيا“، وذلك عن 
طريـــق شـــركات ”أوفشـــور“ التـــي مقرها في 
اجلزر العذراء البريطانية، وأخرى في أيرلندا 

املعروفة بتساهلها الضريبي.
ولـــم ينخرط الالعـــب البرتغالي حتى اآلن 
في استعدادات ما قبل املوسم اجلديد لفريقه، 
كونـــه ال يزال يتمتـــع بعطلتـــه الصيفية بعد 
مشاركته مع منتخب البرتغال في بطولة كأس 
القارات األخيرة بروسيا. ويأتي غياب رونالدو 
في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد حلسم 
اللقب األول له في املوسم اجلديد عندما يلعب 
مباراة الســـوبر األوروبي بعد أسبوع تقريبا، 
رغـــم أنه لم يفز في أي من مبارياته التجريبية 

الثالث التي خاضها مؤخرا.
وأثناء مشـــاركته في بطولة كأس القارات، 
أشاعت الصحافة العاملية أن رونالدو قد يغادر 
ريـــال مدريد خالل فتـــرة االنتقـــاالت احلالية 
بسبب اســـتيائه من املشكالت القضائية التي 
تواجهـــه في ظل تقاعس ناديه عن مســـاندته. 
ولم يتفوه رونالدو خالل البطولة بأي تصريح 
حول هـــذا املوضوع من أجل وأد الشـــائعات. 
وعلـــى اجلانب اآلخر، يســـتبعد ريـــال مدريد 
إمكانيـــة رحيل جنمه الكبيـــر، فيما أكد زمالء 

رونالدو تفانيه وإخالصه في العمل.
ويتبقى لفريق املدير الفني الفرنســـي زين 
الديـــن زيدان مباراة إعداديـــة واحدة فقط في 
الواليـــات املتحـــدة األميركية يـــوم الثالث من 
أغســـطس أمام فريق مكون من جنوم الدوري 
األميركي لكرة القدم، وذلك قبل مباراة السوبر 
األوروبي أمام مانشســـتر يونايتد في الثامن 

من نفس الشهر.
وتشير السلطات إلى أن رونالدو صرح عن 
مداخيل مرتبطة بإســـبانيا بقيمة 11.5 مليون 
دوالر فقـــط بني عامي 2011 و2014، في حني أن 
القيمة احلقيقيـــة ملداخيله خـــالل تلك الفترة 
ناهزت 43 مليون يورو. كما تتهمه الســـلطات 
بأنه رفض بشـــكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 
28.4 مليون يورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة 

بني عامي 2015 و2020 إلى شركة إسبانية.
إال أن رونالـــدو يصـــر منـــذ البدايـــة على 
براءته من هذه التهم، وأنه قام بالتصريح عن 
مداخيله كاملة وبشـــكل رســـمي. ومنذ توجيه 
االتهـــام إليه في يونيو املاضي، التزم رونالدو 
الصمت إلـــى حد كبير، واكتفـــى بالقول قبيل 
مشـــاركته مع منتخب بالده في كأس القارات 

في هذه  في روســـيا، إنه ”مرتـــاح الضميـــر“ 
القضيـــة، ليضيف بعد يومـــني أن الصمت هو 

”أفضل رد“ على االتهامات.

هدوء كبير

رغـــم هذا الهدوء على اجلبهـــة القضائية، 
تفاعلت القضية بشـــكل واســـع فـــي عالم كرة 
القـــدم، ال ســـيما بعدمـــا تبعتها سلســـلة من 
التقاريـــر الصحافية عن نيـــة الالعب، أفضل 
هـــداف في تاريخ النادي امللكي اإلســـباني مع 
407 أهداف، في الرحيل عن الفريق الذي انضم 
إلـــى صفوفه عـــام 2009 قادما من مانشســـتر 
يونايتـــد اإلنكليزي. وأحملت هذه التقارير إلى 
وجـــود رابط بني االتهام القضائي اإلســـباني 
ورغبة الالعـــب البرتغالي فـــي االنتقال للعب 
مع ناد آخر في بلـــد آخر. إال أن رونالدو أدلى 
في مراحل الحقة بتصريحات صحافية شـــدد 
فيها على نيتـــه البقاء مع الفريـــق الذي قاده 

في املوســـم املاضـــي إلى إحراز لقـــب الدوري 
احمللي للمرة األولى منذ عام 2012، واالحتفاظ 
بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على 
التوالي. كما أشار مدرب الفريق الفرنسي زين 

الدين زيدان إلى بقاء العبه. 
وحسب تقارير خلبراء في قضايا الضرائب 
واملداخيل في إســـبانيا، يواجـــه رونالدو في 
حال إدانته ”غرامة ال تقل عن 28 مليون يورو“، 
وقد تصدر بحقه عقوبة بالســـجن ثالثة أعوام 

ونصف عام. 
وبحســـب مجلة ”فوربس“، بـــات رونالدو 
منـــذ متديد عقده مـــع ريال فـــي نوفمبر 2016 
حتـــى 2021، الرياضي األعلى دخال في العالم، 
وحقـــق في موســـم 2016-2017 نحو 93 مليون 

دوالر.
من ناحية أخرى طلب كريستيانو رونالدو، 
الهـــداف التاريخـــي لريال مدريد اإلســـباني، 
من فلورنتينـــو بيريز، رئيس النـــادي امللكي، 
التراجع عن إمتام صفقة ســـعى النادي كثيرا 

إلبرامها خالل األيام املاضيـــة، وهي  التعاقد 
مع مهاجـــم موناكو الفرنســـي كيليان مبابي، 
ألنه يخشـــى أن يؤثر تواجده في الفريق على 
حظوظه املستقبلية في الفوز بالكرة الذهبية. 
كما يخشـــى اجللوس على دكة البدالء ملبابي، 

أو حتى االضطرار إلى مغادرة الفريق.
وكانـــت تقاريـــر صحافية أشـــارت إلى أن 
ريـــال مدريـــد عـــرض 160 مليونا إســـترلينيا 
للتعاقد مع مبابي، في صفقة ســـتكون األغلى 
في التاريخ إذا ما متـــت حاليا، إال أن موناكو 
رفض العرض، مؤكدا أن الالعب ليس للبيع. 

كابوس التهرب الضريبي يطارد نجوم كرة القدم
 [ كريستيانو رونالدو يلتزم الصمت بعد التحقيقات القضائية  [ عقوبة قاسية تنتظر النجم البرتغالي في حال إدانته

ــــــد لكرة القدم االثنني  ــــــى الالعب البرتغالي كريســــــتيانو رونالدو جنم نادي ريال مدري أدل
بأقواله أمام القضاء اإلسباني في االتهامات املوجهة إليه بالتهرب الضريبي.   
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{انضمـــام نيمار ســـيكون صفقة قوية ألنـــه من أفضل نجوم كرة القدم في العالم، وســـيضيف 

للفريق في الموسم الجديد. عالقتنا جيدة للغاية بالالعبين البرازيليين في سان جيرمان}.

خافيير باستوري 
العب باريس سان جرمان الفرنسي

{متأكد من بقاء سانشـــيز مع الفريق في الموســـم المقبل ألن باب التفـــاوض لبيعه مغلق، ولو 

نجحنا في تجديد عقده فليكن، أما دون ذلك فلن يؤثر األمر كثيرا على الفريق}.

آرسني فينغر 
املدير الفني لنادي أرسنال اإلنكليزي

صدمة كبرى

رونالـــدو فـــي حـــال إدانتـــه يواجه 

غرامة ال تقل عـــن 28 مليون يورو، 

وقـــد تصدر بحقه عقوبة بالســـجن 

ثالثة أعوام ونصف العام

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال اإلسباني ساندرو راميريز، 
مهاجم إيفرتون اإلنكليزي، إنه محظوظ 
للعب بجوار األرجنتيني ليونيل ميسي، 

الهداف التاريخي لبرشلونة، وواين 
روني. وانضم ساندرو إلى صفوف 
إيفرتون، قادما من ملقة اإلسباني.

◄ أعلن ريال مدريد اإلسباني أنه 
سيواجه نظيره اإليطالي فيورنتينا في 

23 أغسطس المقبل في النسخة الـ38 
من بطولة كأس سانتياغو بيرنابيو 

الودية التي ينظمها في ملعبه الشهير 
في صيف كل عام. وأكد الملكي أن 
اللقاء سيكون تكريما لذكرى فوزه 

بكأس أوروبا للمرة الثانية.

◄ نجح فريق بايرن ميونيخ في ضم 
الثنائي نيكالس سولي وسبيستيان 
رودي خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
الجارية. وانضم هذان الالعبان إلى 

صفوف البافاري قادمين من هوفنهايم 
األلماني.

◄ صعد نادي تشاكاريتا جونيورز 
إلى دوري الدرجة األولى األرجنتيني 
بعد تعادله مع ضيفه أرخينتينوس 

جونيورز في المرحلة السادسة 
واألربعين من القسم الثاني من 
المسابقة ليتوج بلقب الوصيف.

◄ سيتوجه رئيس االتحاد الروسي 
أللعاب القوى دميتري شلياختين إلى 

لندن في وقت الحق من األسبوع الحالي 
ليتحدث إلى مسؤولي االتحاد الدولي 

للرياضة في محاولة إلنهاء اإليقاف 
الدولي المفروض على بالده.

◄ طالب المدافع الصيني المعتزل 
فان تشيي العبي بالده بالسير على 

خطى مواطنهم المهاجم تشانغ يونينغ 
واختبار قدراتهم ومهاراتهم في كرة 
القدم في بطوالت األدوار األوروبية 

للعبة الشعبية.

باختصار

مانشســـتر  بـــات   - (إنكلــرتا)  مانشســرت   {
يونايتـــد اإلنكليـــزي، بقيـــادة مدربـــه جوزيه 
مورينيـــو، مهـــددا باحلرمان مـــن ضم صفقة 
جديدة، رغـــم االتفاق علـــى تفاصيلها. وقالت 
صحف بريطانية إن مانشســـتر يونايتد اتفق 
مع اإليفواري ســـيرجي أورييه، العب باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، على ضمـــه في فترة 
االنتقـــاالت الصيفية اجلارية، مشـــيرة إلى أن 
قرارا سابقا مبنعه من دخول لندن يهدد إمتام 
الصفقة. وأشـــارت إلى أن أورييه اعتدى على 
ضابط شرطة بفرنســـا، ولذلك حرمته سلطات 
اململكـــة املتحـــدة من دخول لندن فـــي نوفمبر 
خلـــوض مباراة ضـــد أرســـنال اإلنكليزي في 
دوري أبطال أوروبا. وطعـــن الالعب في قرار 
منعـــه من دخـــول بريطانيـــا، وهناك جلســـة 

استماع في قضيته يوم 7 أغسطس املقبل.
وكان باريس سان جرمان طلب من الالعب 
البحـــث عـــن فريـــق جديـــد بعـــد التوقيع مع 
البرازيلي داني ألفيس. وواجه أورييه املوسم 
قبل املاضي أزمة في باريس سان جرمان، حني 
انتقـــد املدرب الســـابق لوران بـــالن، مما دفع 
النادي إلى التخطيط لفسخ عقده. ولكنه خرج 
واعتذر على القناة الرسمية للنادي الفرنسي، 
لتتحول العقوبة إلى غرامة وإبعاد عن معسكر 

الفريق.

صفقة تبادلية

وفي ســـياق متصل تلوح في األفق صفقة 
تبادلية بني باريس ســـان جرمان الفرنســـي، 
وإنتر ميالن اإليطالي، خـــالل فترة االنتقاالت 
الصيفيـــة اجلاريـــة. وذكرت صحيفـــة ”توتو 
ســـبورت“ اإليطاليـــة أن إنتـــر ميالن يســـعى 
للتعاقـــد مع اإليفواري ســـيرجي أورييه الذي 
باتت فرصه ضعيفة في االستمرار مع الفريق 
في ظل وجود الثنائي توماس مونييه، والوافد 
اجلديد داني ألفيس. وأشـــارت الصحيفة إلى 
أن إدارة النـــادي اإليطالـــي تعرضـــت لصدمة 
بعدمـــا علمت بنية النـــادي الباريســـي ببيع 

أورييه مقابل 25 مليون يورو.
 لذا فإن مســـؤولي إنتر ميالن حتركوا في 
أكثر من اجتاه لتقليـــل املقابل املادي للصفقة 
بإبـــرام صفقة تبادلية، حيـــث مت عرض العب 
الوســـط البرتغالي جواو ماريـــو على النادي 
الباريســـي في انتظار موافقـــة أوناي إميري 

املدير الفني للفريق. وغـــاب أورييه عن جولة 
باريس ســـان جرمان فـــي الواليـــات املتحدة 
اســـتعدادا  الوديـــة  واملباريـــات  األميركيـــة، 
للموســـم اجلديد، وكذلـــك لقاء الســـوبر أمام 
موناكـــو، لتبقى أيامه معـــدودة داخل جدران 

النادي الفرنسي.
مـــن جانبـــه حســـم البرتغالـــي جوزيـــه 
مورينيو املدير الفني لنادي مانشستر يونايتد 
اإلنكليـــزي مصير البلجيكي مـــروان فياليني 
مـــع الفريق، في ظل تلقيـــه أكثر من عرض في 
الفترة األخيرة. وقال مورينيو في تصريحات 
صحافية ”قلعة ســـراي التركي ميكنه التوقيع 
معي أســـهل من ضـــم فياليني، مـــروان ليس 
للبيـــع ألنـــه هـــام جـــدا لفريقي في املوســـم 

املقبل“. 

مصير محسوم

وكان الصربـــي نيمانيـــا ماتيتـــش العب 
تشيلســـي اإلنكليـــزي علـــى بعد خطـــوة من 
اإلعالن الرســـمي عـــن انضمامه إلى مســـرح 
األحالم مببلغ 40 مليونا إسترلينيا، وذلك بعد 

ظهـــوره بقميص تدريبات الشـــياطني احلمر. 
على الصفقـــة بقوله  وعلـــق ”سبيشـــال وان“ 
”كل ما أعملـــه أن ماتيتش يرغب في االنضمام 
إلينـــا، ولكني ال أحب احلديـــث عن أي صفقة 
قبل انتهائها بصورة رســـمية، ألنه من الوارد 
تغير األمور في األوقات األخيرة“. وأكد املدير 
الرياضي لنادي قلعة ســـراي التركي، ســـينك 
إرجـــون، أن هناك مفاوضـــات جارية من أجل 

احلصول على فياليني. 
وقال ”مروان ســـيغادر مانشستر يونايتد، 
وهو على ردارنا، لقد قدمنا عرضا، ونحن على 
مقربـــة من التوصل إلى اتفاق، ســـتكون هناك 
مفاجآت في سوق االنتقاالت، نحن بحاجة إلى 

العب مثل فياليني في وسط امللعب“.

مهارات خارقة

} توتنهــام (إنكلرتا) – رد هـــاري كني، مهاجم 
توتنهـــام اإلنكليزي، على تصريحات اإليطالي 
أنطونيو كونتي، املدير الفني لنادي تشيلسي، 

حول رغبته في التعاقد معه. 
وقال كني في تصريحات صحافية ”بالطبع 
هذه عبارات عظيمة دون شـــك، ولكني ال أفكر 
فـــي الرحيل عـــن توتنهام“. وتابع ”ال يشـــغل 
بالي حاليا وال أركز في شـــيء سوى التدريب، 

وتطوير ذاتي ألكون جاهزا للموسم املقبل“.
وكان كونتي أعلـــن من قبل رغبته في ضم 
هـــداف الـــدوري اإلنكليزي في آخر موســـمني 
بقولـــه ”لو أن هنـــاك العبا واحـــدا أرغب في 
التعاقد معـــه فهو كني، ألنه مهاجـــم متكامل، 
وأحـــد أفضـــل الالعبني في العالـــم، فهو قوي 
بدنيـــا، وجيـــد مع الكـــرة أو دونهـــا، ومتميز 
في األلعاب الهوائية، كمـــا يجيد اللعب بكلتا 

قدميه“. 
وسجل كني 29 هدفا في الدوري اإلنكليزي 
املوســـم املاضي، ليخطـــف لقب الهـــداف من 
البلجيكـــي روميلو لوكاكـــو، مهاجم إيفرتون 

وقتها ومانشستر يونايتد احلالي.

} لنــدن - قبل انطالق املوسم اجلديد للدوري 
اإلنكليـــزي املمتاز لكـــرة القدم تعرض جيمس 
مكلني جناح نادي وســـت بروميتـــش ألبيون 
إلصابـــة في الركبـــة رمبا يغيب بســـببها عن 
املالعـــب. وبســـبب اإلصابة خـــرج مكلني (28 
عامـــا) وهـــو أيرلندي فـــي الدقيقة الــــ48 من 
املباراة الودية التي انتهت بهزمية فريقه 2-1 

أمام بريستول روفرز فريق الدرجة الثالثة.
وقال طوني بوليس مدرب وست بروميتش 
”إصابة جيمس هي القلق األكبر بالنسبة إلينا 
فـــي الوقت الراهـــن ألنها في منطقـــة الركبة. 
وســـيخضع الالعب لفحص باألشـــعة ملعرفة 

التفاصيل“.
وكان بوليس قرر إشراك مكلني في املباراة 
بـــدال من مـــات فيليبـــس الذي فضـــل املدرب 
إراحته بعد أن اشتكى من مشكلة في عضالت 
الفخذ اخللفية. وأضاف بوليس ”اشتكى مات 
فيليبس من مشكلة في عضالت الفخذ اخللفية 

فكان البد من عدم املخاطرة بإشراكه“.

كين: ال أفكر في الرحيل 

عن توتنهام   

شبح الغياب يطارد 

مكلين مع ألبيون

مانشستر يونايتد مهدد بالحرمان من صفقة جديدة

إنتـــر ميـــالن يســـعى للتعاقـــد مـــع 

اإليفـــواري ســـيرجي أورييـــه، الذي 

باتت فرصه ضعيفة في االســـتمرار 

مع الفريق الفرنسي

◄
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} بون (ألمانيا) – استبدل الالجئ الفلسطيني 
السوري أيهم أحمد لغة الكالم بأنغام البيانو، 
حيث انتشرت صوره وهو يعزف على البيانو 
وســـط الدمار في مخّيم اليرموك قرب دمشق 
فـــي مختلف الصحـــف المحليـــة والعالمية، 
علما وأنه يعيـــش اآلن في ألمانيا حيث ُيقيم 
الحفالت الموســـيقية للفت النظـــر واالنتباه 

إلى الحرب وويالتها في سوريا.
وصّرح أحمد لموقــــع مهاجر نيوز خالل 
حفلــــة أقامتهــــا المفوضيــــة العليا لشــــؤون 
الالجئيــــن التابعــــة لألمم المتحــــدة في بون 
(غرب ألمانيا)، ”أنا من مخّيم قرب العاصمة 
الســــورية دمشــــق.. أنا الجئ فلسطيني كنت 
أعيش في ســــوريا حيث كّنا تحت الحصار، 
أتيــــت إلى ألمانيا بجواز ســــفر فلســــطيني، 
ليس جــــوازا بمعنــــى الكلمــــة، وإنما مجرد 
وثيقة ســــفر خاصة بالالجئين الفلسطينيين 

في سوريا“. 
وأضـــاف ”أنـــا فـــي ألمانيـــا منـــذ نحو 
عام ونصـــف العام، وأعيـــش اآلن في مدينة 
فيســـبادن غربي ألمانيا.. إنني أسكن في نزل 
لالجئين قبل وبعد أن بدأت العمل في ألمانيا، 
رغـــم أني قادر على اســـتئجار شـــقة، لكنني 

أفضل أن أشارك أبناء وطني المعاناة“.
وتابع عازف البيانو ”درســـُت الموسيقى 
فـــي جامعـــة حمـــص وفـــي المعهـــد العالي 
للموســـيقى بدمشق، وهي مشـــابهة لدراسة 
الموســـيقى في ألمانيا، ولكـــن ربما الجودة 
الموســـيقى  نعـــزف  كنـــا  لكننـــا  تختلـــف، 

الكالسيكية أيضا هناك“.

وأوضح ”تعلمت الموسيقى من ملحنين 
وموسيقيين عظام مثل شوبان ورحمانينوف 
ومــــوزارت وتشايكوفســــكي، لكــــن لــــم أبدأ 
حفلتي اليوم بموسيقى هؤالء، ألنه من المهم 
أن أقول لمــــاذا عزفت على قارعة الطريق في 
ســــوريا؟ وألن كثيريــــن يعزفون الموســــيقى 

الكالسيكية“.
ووفقــــا للموقــــع األلماني دويتشــــه فيله، 
قال أحمد ”أؤلف بنفســــي موسيقاي وأكتب 
و‘يا  األغانــــي وألحنها مثــــل ’إنس اســــمي‘ 
إلهي، لماذا نحن هنا‘، كما أعزف الموسيقى 
دون أشــــعار، وهي تعّبر عما أشعر به تجاه 
الوطن. حين يكون لدي بيانو وأبدأ العزف ال 

أستطيع التوقف“.
وأضاف ”عندما أبدأ العزف على البيانو 
والغناء كما كنت أفعل في الشــــارع في مخيم 
اليرموك، أشــــعر وكأنني عــــدت إلى الوطن، 
أشعر بنفســــي أغني في الشارع مع األطفال؛ 
إنه شيء خاص جدا بالنسبة إلّي. هل تعرف 
نحن الموســــيقيون نريد أن نكبر مع األشياء 
التي حولنا، لكن هذه األشــــياء لم تعد معي. 
مهم جــــدا بالنســــبة إلــــّي أن أحتفــــظ بهذه 

الذكريات، حيث أنها ال تزال جديدة“.
وتابع أحمــــد ”إنه وضع صعب جدا، قبل 
الحرب لم أشعر بمثل هذه الحالة؛ حيث كنت 
أذهــــب إلى الجامعة وألتقــــي أصدقائي، ولم 

أفكر للحظة بأنني الجئ“. 
وأوضــــح ”لكن حيــــن قررُت تــــرك البالد، 
عرفت أنه ال يمكنني الســــفر بطريقة شرعية 
ألنني ال أملك ســــوى وثيقة السفر هذه. اآلن 

لدّي وثيقة ألمانية، إنها وثيقة سفر وليست 
جواز ســــفر. مكتوب فيها محل والدتي مخيم 
اليرمــــوك، ومذكــــور فيهــــا أيضا أنــــه ليس 
معروفا من أي بلد أنا، ألنني لســــت ســــورّيا 

وال فلسطينّيا! إنني بال وطن“. 
وتابع عازف البيانو ”لهذا أشعر أنني في 
وطني حين أعزف على البيانو، فالموسيقى 
تبقينــــي على قيــــد الحياة. إننــــي ال أفكر في 

هويتــــي حين أعــــزف على البيانو، وأشــــعر 
أنني ضائع دونه“. 

وأشــــار إلــــى أنه مــــن الجيــــد أن ”هناك 
بيانــــو في كل مكان، حيث ال تســــتطيع حمل 
البيانو على ظهرك حيثما تذهب. وأينما تقام 
الحفــــالت يكون هناك بيانو في متناول اليد. 
وحيثما ذهبت، حتى البيت الذي اســــتأجرته 
كان فيه بيانــــو، ولدي جهاز بيانو إلكتروني 

أيضا؛ وكل شــــيء على ما يــــرام مادام هناك 
بيانو بالقرب مني“.

وختــــم أحمد قائال ”أنــــا اآلن في ألمانيا، 
وهي ال تشــــبه سوريا في شــــيء، فهي آمنة. 
زوجتــــي وولداي في أمان هنا، إنني ســــعيد 
جــــدا. وأؤلــــف اآلن كتابا سينشــــر قريبا في 
ألمانيــــا هنا حيث أعيــــش اآلن، لكني أخطط 

لقضاء الوقت مع عائلتي“.

الجئ فلســــــطيني ســــــوري يعتبر آلة البيانو وطنه وبطاقة هويته، واألداة التي من خاللها 
ــــــني والعالم قصص احلرب عن ســــــوريا وويالتها، مؤكدا أنه  ــــــروي في حفالته لألملاني ي

سيتوج رسالته بكتاب سينشر قريبا بأملانيا.

استنطاق المفاتيح الصماء

} ال تفهمونـــي خطأ. ليـــس كل ثأر يتضمن 
أذى أو لطمة أو شرا. الثأر الذي أحتدث عنه 
يشـــتمل على الهدايا والتحيات واالبتسام. 
الـــرد فعل ثأري. من يقـــول لك ”كيف حالك؟“ 
ســـتقول له فـــورا ”كيف حالك أنـــت؟“ يعني 
تعاملـــه كمن يقـــول ”أنت ملعـــون“ فتجيبه 

”ملعون أنت“.
وبهذا نســـتطيع أن نؤكـــد بثقة أن الثأر 
غريزة وطبع إنســـاني أصيـــل. ما أن يهديك 
أحد شـــيئا حتى تفكر في رد الصاع صاعني 
فتهديه أنت شيئا. حتى التحية ترد بأحسن 
منهـــا. يقول أحدهم الســـالم عليكم فتبادره 
اللـــه  ورحمـــة  الســـالم  ”وعليكـــم  بالقـــول 
بتشف وابتســـامة صفراء ظافرة.  وبركاته“ 

الظفر يأتي من إحساسك بإدراك الثأر.
هنـــاك طبعا لؤماء ال يتركـــون لك مجاال 
لرد الصـــاع صاعني وال يســـمحون ألحد أن 
يـــرد التحية بأحســـن منها. نـــاس يلغ بهم 
اللؤم أنهم يفاحتونك بقول ”الســـالم عليكم 
ورحمـــة الله وبركاته“ فال متلك ســـوى الرد 
باملثل. هؤالء ميكن النظـــر إليهم بتعريفني: 
هم إما من النوع الذي يحاصر احلسنات وال 
يريد لك أن ترد التحية بأحســـن منها وبذلك 
تصيب حســـنة، وإمـــا أنهم مانعـــون للثأر 
كما شـــرحت قبل بضعة ســـطور. محاصرة 
احلســـنات حالة موجودة وهناك من يتعامل 
على أســـاس أن كل من يحصل على حســـنة 
قد آذاه، وكأن عدد احلســـنات املمكن أخذها 
محدود وكل من يسحب واحدة سينقص من 

نصيب غيره.
في بيتنا مخزن للهدايـــا الثأرية. أعرف 
املخزونة  والشـــوكوالتة  البســـكويت  علـــب 
هناك وكيف تلقيناهـــا ثأرا من هدية مماثلة 
قدمناها ألحد. وهناك أشياء أخرى تلقيناها 
أو  من باب الثأر أيضـــا. توجد ”برطمانات“ 
علب زجاجية متوسطة احلجم حتتوي على 

مربيات مهداة من اجليران اإلنكليز.
يصنـــع الناس هنـــا مربيـــات بإصرار، 
واألهـــم والفريد هـــو ما يعرف بالتشـــاتني 
وهو ضـــرب من مخلل الفواكه في نســـخته 
اإلنكليزيـــة (أصله هنـــدي ومختلف) ويقف 
في الوســـط بني املربى واملخلل. شـــيء مثل 
طرشـــي النجـــف فيه خل وفيه حـــالوة لكنه 
أسمك قواما. التشاتني موضوع فيه إجاص 
أو تفـــاح أو أي فاكهـــة جتود بهـــا احلديقة 
أواخـــر الصيـــف. اإلنكليزيـــات مـــن ربات 
البيوت يصنعن التشـــاتني وبســـبب تعلق 
هـــذا الشـــعب بالتدوين والتوثيـــق، يضعن 

ورقة عليها تاريخ الصنع.
املربـــى  علـــب  وعلـــى  املجمـــدات  فـــي 
والتشـــاتني هناك عالمة تدل املستخدم على 
املادة املوجودة وتاريخ التجميد. عشـــت في 
العـــراق ردحا طويال من عمري ولم أر عالمة 
علـــى األكياس فـــي املجمدة، نعـــرف ما في 
الكيس بالتخمني. نحـــب املفاجآت. أمضيت 
بعضا مـــن الوقت أحـــاول أن أتذكر تواريخ 
تلقينـــا كل هديـــة فـــي خزانـــة الهدايا هذه. 
متنيت لو كنت مولعا بالتدوين مثل اإلنكليز، 

فتحسرت وأغلقت باب مستودع الثأر.

صباح العرب

مستودع الثأر

} القاهــرة - توصلـــت مجموعـــة مـــن طلبة 
الهندســـة امليكانيكية إلى فكرة ملساعدة ذوي 
اإلعاقـــة علـــى التنقـــل فـــي شـــوارع القاهرة 

الصاخبة.
وطـــّور فريق مـــن طلبـــة جامعـــة حلوان 
بالقاهرة، لسّد فجوة في السوق، مركبة تعمل 
بالطاقـــة الشمســـية متّكـــن ذوي االحتياجات 
اخلاصة من السفر ملســـافات طويلة مبفردهم  

ودون حاجة للحصول على أي مساعدة .
وقـــال أحمـــد عـــادل لبيب رئيـــس الفريق 
املشـــارك فـــي املشـــروع ”منـــذ بداية الســـنة 
الدراســـية فّكرنـــا فـــي إجناز مشـــروع تخّرج 
يخدم املقعدين بالذات ويســـهل عليهم التنقل، 
ال ســـيما عند قطع مسافات طويلة كالسفر من 
مصر اجلديدة ملدينة نصر، أو من مدينة نصر 

للمعادي“.
وأضـــاف ”لذلك بدأنـــا في إجراء دراســـة 
شـــاملة حـــول األجهـــزة املتوفـــرة فـــي البلد 
بالفعل لهؤالء املرضى وبحثنا في إمكانياتها 
ومـــا تقدمه لهم، فوجدنا صنفني إما كراســـي 
متحركـــة كهربائية وإما يدويـــة، والحظنا أن 
إمكانيـــة التنقل بها ملســـافات بعيدة محدودة 

ومتعبة وغير ممكنة“.
وأوضـــح لبيـــب ”مـــن هنـــا جـــاءت فكرة 
ثالثية العجالت  مشروعنا املتمثلة في ’عربية‘ 
يستطيع من خاللها ذوو االحتياجات اخلاصة 

قطع مسافات طويلة، وسيكون باستطاعة أي 
مقعد قيادتها بنفســـه دون مساعدة وفي حال 
تعطلت به بها نظام طوارئ، علما وأن سرعتها 
تصل إلى حدود 55 كيلومترا في الساعة، وهي 
سرعة مناســـبة جدا ألوضاع املرور عندنا في 
مصر وحتول دون تعـــرض ذوي االحتياجات 

اخلاصة ألي حوادث سير “.
وشـــرح أحـــد الطلبـــة طريقـــة عمـــل هذه 
املركبات اآللية، موضحا: يتم تشغيل السيارة 

بطريق التحكم عن بعد.
 وحرص الطلبة على تقليل تكاليف تشغيل 
الســـيارة، لذلـــك قاموا بتثبيت ألـــواح للطاقة 
الشمســـية على سطحها لشحن البطارية التي 

تقوم بتشغيل احملرك.
ويقـــول الطلبـــة إن الســـيارة ذات الثالث 
العجالت ســـتمّكن أيضا املعوقـــني في البالد 
من احلصول على شـــعور باالســـتقالل وقدرة 

مستقلة على التحرك دون مساعدة من أحد.
الســـيد  غفـــران  الفريـــق  عضـــو  وقـــال 
”مشـــروعنا باألساس من أجل مراعاة إحساس 
املقعدين بالعجز ألن الكراســـي املتوفرة سواء 
الكهربائية أو اليدوية حركتها بطيئة جدا في 
الشـــارع.. وهذا ما يجعل املرضى غير قادرين 
علـــى التفاعل مـــع املجتمـــع أو التصريح مبا 
يشـــعرون به من عجز ويدفعهم للبقاء باملنزل 

بدل اخلروج ومواجهة احلياة“.

وأوضح الســـيد ”هذه الســـيارة تبدو حال 
مناســـبا لتنقل املقعدين، ال ســـيما إلى أماكن 
عملهـــم أو إلـــى أي مـــكان وخاصـــة األماكن 
البعيدة.. وهذا ما قد يكســـر احلاجز النفسي 
لديهـــم وفي نفس الوقت يخلـــق لديهم تفاعال 
مع املجتمـــع ويقضي أيضا على إحساســـهم 
بالعجـــز الداخلـــي ويســـاعدهم علـــى التنقل 

براحة أكبر“.
ووفقا ألصحاب املشروع، فإنه مت جتهيز 
بنظـــام  الثـــالث  العجـــالت  ذات  الســـيارة 
للطوارئ ملســـاعدة الســـائق في حال وجود 

عطل فني.
وحصل الطلبة على التمويل والدعم من 
عدد مـــن الرعاة واملؤسســـات حيث جمعوا 
28 ألف جنيه مصـــري (أكثر من 1500 دوالر 

أميركي) إلمتام النموذج األولي.
وفـــي الوقت الراهن، يركز املهندســـون 
الشـــبان جهودهـــم على إتقان مشـــروعهم 
وجتويـــده، قبل أن يحّولـــوا انتباههم إلى 
جمع املزيد مـــن رأس املال جلعل منتجهم 
مناسبا لالستخدام على نطاق جماهيري.

ولم يقـــدم طلبة الهندســـة امليكانيكية 
أو املشـــرفون عليهم أي تفاصيل إضافية 
بخصوص مشروعهم، أو مواعيد جتربته 
بشكل عملي، ولم يظهر بعد إن كانت هناك 

جهة ميكن أن تتبنى املشروع. 

طلبة يهدون سيارة بالطاقة الشمسية للمقعدين
حسين صالح

} أوتــاوا – توفر مزرعـــة لحيوانات األلباكا في 
كنـــدا، فرصـــة للراغبين في ممارســـة الرقص 
وتعلمـــه داخـــل المزرعة والقيـــام بالعديد من 

النشاطات التفاعلية مع حيواناتها األليفة.
وتقّدم المزرعة 6 أسابيع من دروس الرقص 
واللياقـــة البدنيـــة برفقة حيوانـــات األلباكا، 
حيث يستمر الدرس 45 دقيقة، وتليه 15 دقيقة 
للتفاعل مع األلبـــاكا وإطعامها والتقاط صور 

السيلفي معها.
وقالـــت آن باتمـــان مـــن إدارة المزرعة في 
تصريـــح لها لغلوبـــال نيـــوز ”الجميع يأتون 
إلـــى المزرعـــة لممارســـة الرقص علـــى وقع 
الموســـيقى وســـط تواجد حيوانات األلباكا، 
ويحصلـــون على فرصة للتـــدرب على مختلف 

أنواع الرقص“.
وأضافت ”تتميز حيوانات األلباكا بكونها 
حيوانات ودودة، وهي اجتماعية وتتفاعل مع 
البشـــر بشكل جيد. إّن الناس هنا يحبون هذه 
الطريقة كثيرا ويرغبون باللعب مع حيوانات 

األلباكا، وخاصة األطفال الصغار“.
وأوضحت باتمـــان قائلة ”تتبـــع المزرعة 
سياســـة مرنة مع المتدربيـــن، إذ يحق لهم أن 
يلتحقـــوا بـــدروس الرقـــص دون الحاجة إلى 

التفاعل مع الحيوانات إن رغبوا بذلك“.
وبحســـب موقع يـــو بـــي آي اإللكتروني، 
فإن تكاليـــف دروس الرقص تتـــراوح بين 10 
و15 دوالرا كنديا للـــدرس الواحد، وُيطلب من 

السياح التسجيل بشكل مسبق في الدروس.

مزرعة تدعو لمشاركة 
حيواناتها دروس الرقص

حضرت عارضة األزياء البريطانية نعومي كامبل حفل زفاف إحدى صديقاتها في بيروت. وغادرت كامبل الكنيسة 
قبل انتهاء العرس بدقائق. وأشارت مصادر إعالمية إلى أن العروس تعمل مع عارضة األزياء في مكتب إلحدى الوكاالت 

العالمية، وحضرت خصيصا من أجل زفافها.
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