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} واشــنطن - يصر حزب اللـــه اللبناني على 
جّر إســـرائيل إلـــى حرب واســـعة النطاق في 
أعقـــاب اعتماد مناطق خفـــض التصعيد على 
الحدود الســـورية مع إســـرائيل، وفقا لتقارير 
إسرائيلية قالت إن إيران ساعدت الحزب على 
إنشاء مصانع صواريخ وخزنها تحت المنازل 

والمدارس والمستشفيات في لبنان.
وتســـبب ذلك في دخـــول رئيـــس الوزراء 
اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو في مواجهة مع 
إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب، إذ رفض 
نتنياهـــو خطـــة أميركية تشـــمل وقف إطالق 
النار علـــى الحدود الســـورية مع إســـرائيل. 
وقال إن ذلك سيســـمح للحزب بالحصول على 
أســـلحة قادرة على اإلخـــالل بموازين القوى 
العســـكرية مع الميليشيات المدعومة من قبل 

إيران.
وهدد مسؤولون إســـرائيليون بشن حرب 
مدّمـــرة على لبنان إذا مـــا تمكن حزب الله من 
الحصـــول على صواريخ قـــادرة على اختراق 
أنظمة دفاع جوي متعـــددة المهام تتمتع بها 

إسرائيل.
وقـــال المســـؤولون اإلســـرائيليون إن تل 
أبيـــب لن يكون أمامها خيار في حال نشـــوب 
حرب إال ضرب البنى التحتية اللبنانية، وأنه 
لهـــذا الســـبب ”توجـــه إســـرائيل التحذيرات 

لتجنب تلك الحرب المدمرة“.
وقالـــت مصادر فـــي واشـــنطن إن اإلدارة 
األميركيـــة قـــد أوضحـــت لرئيـــس الحكومة 
اللبنانيـــة ســـعد الحريـــري أثناء زيـــارة قام 
بها مؤخرا إلى واشـــنطن، أنه من مســـؤولية 
الحكومـــة اللبنانيـــة التخلـــص مـــن مصانع 
الصواريخ والتأكد مـــن خلو جنوب لبنان من 
وجـــود مســـلح ال يخضع لســـيطرة الحكومة 
اللبنانيـــة كما ينـــص على ذلك قـــرار مجلس 

األمن رقم 1701.
إســـرائيليون  دبلوماســـيون  ويمـــارس 
لتكثيـــف  األميركيـــة  اإلدارة  علـــى  ضغوطـــا 

وتصعيد عقوباتها ضد إيران وحزب الله.
وقـــال الســـيناتور األميركـــي عـــن واليـــة 
ويسكنســـن مارك دوبوفيتز في مقال نشـــرته 
األميركية  جريـــدة ”وول ســـتريت جورنـــال“ 
إن نتنياهـــو ”اعتبر أن التفاهمات الروســـية 
األميركية تسمح لحزب الله والقوات اإليرانية 

بالتحصن وإعادة بناء خطوطهما وقواعدهما 
على الحدود السورية اإلسرائيلية“.

ويلتقي قلـــق رئيس الوزراء اإلســـرائيلي 
من تعاظم خطر إيران في شـــمال إسرائيل مع 
مـــا كان أعلن عنه رئيس جهاز االســـتخبارات 
العســـكرية اإلســـرائيلية الجنـــرال هرتســـي 
هليفـــي في يونيو الماضـــي، إذ قال حينها إن 
الحرس الثوري اإليرانـــي بالتعاون مع حزب 
الله يعكفون على بنـــاء مصنع للصواريخ في 

لبنان.
جهـــاز  رئيـــس  تصريحـــات  وجـــاءت 
االستخبارات العسكرية في مؤتمر هرتسيليا 
األمني والسياســـي رفيع المستوى، الذي قال 
خاللـــه أيضا ”نحن نرى أن حزب الله ينشـــئ 
صناعات عســـكرية على أراضي لبنان بفضل 
العلم والمعرفة والخبرة اإليرانية. إنه ُيصّنع 

أسلحة قتالية وينقلها إلى جنوب لبنان“.
وتحدثـــت معلومـــات هليفي عـــن مصنع 
أسلحة يقع على عمق 50 مترا ويحظى بحماية 
ضـــد الهجمـــات الجويـــة، وأن بإمكانه إنتاج 
صواريخ عالية التقنيـــة يصل مداها إلى 480 

كيلومترا، ومزودة بنظام تحكم متقدم.
وأكد مســـؤولون أمنيون في إسرائيل على 
ضرورة القيام بضربات استباقية لتدمير هذه 

الصواريخ قبل أن تصبح جاهزة للعمل.
لكن تقارير اســـتخباراتية إسرائيلية قالت 
إن ذلك سيؤدي إلى نشوب حرب وإلى انهمار 
صواريخ حزب الله على الداخل اإلســـرائيلي، 
وإلـــى رد إســـرائيلي قـــد يوقـــع اآلالف مـــن 

الضحايا المدنيين.
ويشـــير مقال الصحيفـــة األميركية إلى أن 
هذا األمر يقلق اإلدارة األميركية التي تخشـــى 
أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التعقيد في منطقة 

تحاول جاهدة إدارة الصراعات بها.
وتكشـــف تقاريـــر دوليـــة متخصصة عن 
أن إيـــران قـــد قامت خالل الســـنوات األخيرة 
بتهريب صواريخ عبر الطرق البرية والجوية 
إلى حزب الله، وأن إســـرائيل قد قامت تكرارا 
بقصف شـــحنات كانت متجهة إلى حزب الله 

في لبنان عبر األراضي السورية.
ونقلت مصادر أميركية عن أوســـاط قريبة 
مـــن وزارة الدفـــاع اإلســـرائيلية أن تل أبيب 
تراقب وتضرب أي فائض كمي ونوعي بإمكانه 

تشكيل خطر على أمن إسرائيل ومدنييها.
إال أن مصـــادر مخابراتيـــة كشـــفت أنـــه 
ورغم الضربات التي قامت بها إســـرائيل ضد 
شـــحنات ومخازن صواريخ حـــزب الله خالل 
األعوام األخيرة، فإن حجم ترســـانة حزب الله 
مـــن الصواريخ يقدر حاليـــا بحوالي 150 ألف 
صاروخ، فيمـــا كان يقدر هـــذا العدد بحوالي 

50 ألفا في بداية حـــرب عام 2006، إضافة إلى 
أن كمية هـــذه الصواريخ المّطردة تضاف إلى 
تقـــدم نوعياتها التي باتت أكثـــر فعالية ودقة 

في أهدافها.
و“القبة  وتمتلك إســـرائيل نظم ”الســـهم“ 
الحديدية“ وصواريخ ”ديفيد سلينغ“ المضادة 

للصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.
وتقول تقارير إســـرائيلية إن إيران وحزب 
الله يبحثان عن ســـبل جديـــدة الختراق نظام 

الحماية اإلسرائيلي.
ويقـــول دوبوفيتـــز، وهـــو أيضـــا رئيس 
مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيـــات وهي 
مؤسسة أبحاث في واشنطن، إنه ”في حال لم 
يتمكن نظام الحماية اإلسرائيلي من التصدي 

لـــكل صواريخ حـــزب الله، فذلك ســـيؤدي إلى 
ســـقوط مدنيين إســـرائيليين، ما ســـيدفع تل 
أبيب إلى إرســـال قواتها الجوية لشن غارات 
شـــاملة قد تكـــون متواكبة مـــع عمليات غزو 

كبرى لألراضي اللبنانية“.
ونقـــل المقـــال الـــذي شـــارك فـــي كتابته 
مايـــك غاالغر، الضابط الســـابق في مخابرات 
قـــوات المارينز األميركية، تحذيرات أوســـاط 
إســـرائيلية من أن تلك الحرب قـــد تكون أكثر 
تدميـــرا من تلـــك التي جـــرت عـــام 2006 بين 

إسرائيل وحزب الله في لبنان.
إســـرائيل  أن  األوســـاط  هـــذه  وأضافـــت 
ســـتعتبر أن بيروت مســـؤولة عن الصواريخ 

التي يطلقها حزب الله.

} القاهــرة - قالـــت مصـــادر ليبيـــة مقيمـــة 
بالعاصمـــة المصريـــة إن تهديدات المشـــير 
خليفـــة حفتـــر قائـــد الجيش الليبـــي بضرب 
الســـفن اإليطالية في المياه الليبية هو رسالة 
سياســـية بالدرجـــة األولى إلى رومـــا لتعديل 
موقفهـــا المنحاز لرئيس المجلس الرئاســـي 

لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج.
وأشـــارت المصادر في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن خالف حفتـــر مع إيطاليا مـــرّده أنها 
تضغط ليضمن أي اتفاق سياســـي دورا فاعال 
للجماعـــات المتحكمـــة في طرابلـــس اعتمادا 
على اتفاقيات ســـابقة بين الطرفين تتولى من 
خالله الميليشيات الحفاظ على مصالح روما 
وبينها إعطاء األولوية لإليطاليين في مشاريع 

إعادة اإلعمار.
واعتبـــرت أن معارضـــة إيطاليـــا التفـــاق 
باريـــس األخيـــر تعود باألســـاس إلـــى كون 
األطراف اإلقليمية التي تقف وراءه ترفض أي 
تعاون مع الجماعات المهيمنة على طرابلس، 
وتتـــرك األمر لليبييـــن ليختـــاروا مصير تلك 
الجماعـــات خاصـــة أن أغلبهـــا متـــورط فـــي 
اإلرهاب والعمل بالوكالة لفائدة دول مثل قطر 

وتركيا.
وتتســـم عالقات قائد الجيـــش الليبي مع 
إيطاليـــا بالبـــرود من البداية بســـبب وقوفها 
وراء اتفاق الصخيرات الذي تم االشتغال عليه 
بشـــكل يجعل المؤسسات الليبية المستقبلية 
مقســـمة بين جماعة الغرب وجماعة الشـــرق 

ويمهد لتقسيم البالد.
وتقـــول إيطاليا إنها تتفـــاوض على مهمة 
القطع البحرية مع الحكومة الليبية المعترف 
بهـــا دوليـــا برئاســـة فايـــز الســـراج، وتبدي 
تجاهلهـــا لـــدور حفتر رغـــم المكاســـب التي 
حققها على األرض ســـواء كنجاحات عسكرية 
بمواجهة المجموعات اإلرهابية، أو كنجاحات 
دبلوماســـية بعـــد توســـع دائـــرة المطالبين 

بالرهان عليه في أي حل مستقبلي.
وبـــدأت إيطاليـــا األربعاء عمليـــة بحرية 
محدودة تحت عنوان مساعدة خفر السواحل 

الليبي على الحد من تدفق المهاجرين.
وانضم رئيس الهيئة السياسية للتحالف 
الوطني الليبـــي، محمود جبريل، إلى صفوف 
حفتـــر في معارضـــة التدخـــل اإليطالي. وقال 
جبريل إنه إذا ثبت أن المجلس الرئاســـي قد 
أعطى صالحيات للســـلطات اإليطالية بخرق 
المياه اإلقليميـــة الليبية فإن ذلك يعد تجاوزا 
لصالحياتـــه، وأعرب عن تأييده لقرار الجيش 

الليبي بضرب أي قطعة بحرية أجنبية.

} الدوحة - اعتبرت أوساط خليجية أن اتجاه 
قطـــر لتبني قانون يجيز منـــح اإلقامة الدائمة 
لنوعيـــة خاصة من الوافدين ومســـاواتهم في 
المعامـــالت مـــع المواطنين هدفه األساســـي 
تغيير ديموغرافية البلد واستيعاب أعداد من 
قيادات جماعة اإلخوان المســـلمين الهاربين 
من القضاء في بلدانهـــم األصلية، وتحويلهم 
إلـــى ورقة دائمة البتـــزاز دول الجوار إعالميا 

وسياسيا.
وذكـــرت وكالـــة األنباء القطريـــة ”قنا“ أن 
مجلس الـــوزراء القطري وافـــق األربعاء على 
مشـــروع قانون بشـــأن منـــح بطاقـــة اإلقامة 
الدائمة لألجانب، وهي خطوة تعد ســـابقة في 

منطقة الخليج.
وبموجب األحـــكام الجديدة يحـــق ألبناء 
المـــرأة القطرية المتزوجة مـــن غير قطري أن 
يحصلـــوا على اإلقامـــة الدائمـــة، إضافة إلى 
الذيـــن ”أدوا خدمات جليلـــة للدولة“ أو ”ذوي 
الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة“.

وأشـــارت األوســـاط الخليجيـــة إلـــى أن 
مشـــروع القانون لم يلق حماســـا في السابق 
بســـبب مخاوف من أن يفقد القطريون المزايا 
التـــي تفصلهـــم عـــن الوافديـــن، لكـــن األزمة 
القطرية مع الدول األربع سّرعت باتخاذ القرار 
وإقرار إعطاء اإلقامـــة الدائمة لنوعية خاصة 
تحتاجها قطر في تنفيذ سياســـاتها الداخلية 

واإلقليمية.
ويرسل مشروع القرار، وفق هذه األوساط، 
رســـائل طمأنـــة لفئـــات مـــن الوافديـــن تفكر 
في المغـــادرة الســـريعة خوفا مـــن تداعيات 
المقاطعة خاصـــة ما تعلق باألزمـــة الغذائية 

والصحية وصعوبة السفر من وإلى قطر.
وذكـــرت تقارير مختلفة أن أعـــدادا كبيرة 
مـــن العمالة بـــدأت بمغادرة قطـــر، والبعض 
اآلخر يتهيأ لذلك مستفيدا من العطل الصيفية 

وتحسبا لتأزم الوضع االقتصادي واألمني.
ولفتت مراجـــع خليجية إلى أن الهدف من 
المشروع ليس تشـــجيع العمالة المتخصصة 

للبقاء في قطر بشـــكل أطول، فأي كفاءة تغادر 
يمكـــن انتداب بديل لها، لكن الهدف هو إعطاء 
انطباع بأن الدوحة ال تعيش تحت أي ضغط.

ويعتبـــر هـــذا المشـــروع بمثابة مســـوغ 
قانوني يســـمح باســـتيعاب وتوطيـــن رموز 
إخوانية بارزة مثلما منحت من قبل الجنسية 
القطرية ليوســـف القرضـــاوي رئيس االتحاد 
العالمي للعلماء المسلمين، وسُتمنح لقيادات 
أخرى من اإلخوان أو من الجماعة اإلســـالمية 
الذين فروا إلى الدوحة بعد ثورة الثالثين من 

يونيو 2013 لمواصلة الحمالت على مصر.
وترجح هـــذه المراجـــع أن تشـــمل قائمة 
الذين ســـيتم توطينهم قيـــادات ظلوا تابعين 
للقاعـــدة وذراعها في ســـوريا جبهة النصرة 
(هيئة تحرير الشـــام) أو لطالبان ممن أفرجت 
عنهم الدوحة في صفقات مع حزب الله وإيران 
والميليشـــيات الشـــيعية العراقيـــة، والذيـــن 
احتفظت بهم قطر لتوظفهم في مهمات خاصة 

وقت الحاجة.

وشـــدد متابعون لشـــؤون الخليج على أن 
الخطوة القطرية تهدف إلى تسوية الوضعية 
القانونيـــة لبعـــض األفـــراد والكيانـــات ممن 
صنفتهـــم، أو ربمـــا تصنفهـــم، الـــدول األربع 
على قائمتها الســـوداء، لقطع الطريق على أي 

مطالب بتسليمهم.
وحذر المتابعـــون من أن الخطوة القطرية 
قد تشمل مطلوبين خليجيين ممن استضافتهم 
الدوحة في الســـابق، وأن ذلك قد يكون مقدمة 
للزج بهم في حمالت وقت اللزوم ضد بلدانهم.

لكنهم ألمحوا إلى أن الخطوة األكثر أهمية 
هي تحويـــل القطرييـــن إلى أقليـــة، وإحداث 
تغيير ديموغرافـــي كبير يقطع المواطنين عن 
هويتهم الخليجية وبنـــاء هوية هجينة يكون 
الوالء فيها لألسرة الحاكمة في الدوحة وليس 
لقطـــر وعمقهـــا الخليجي، وهو ما ســـيجنب 
القيـــادة أي ضغـــوط أو ضوابـــط أخالقية أو 
عشائرية تمنعها من استعمال مختلف أدوات 

الخصام ضد أشقائها.

وفتحت مؤسسات حكومية وخاصة قطرية 
أبواب االنتـــداب في قطـــاع التعليم بمختلف 
مراحلـــه أمام منتســـبي الدول التـــي انحازت 
لقطـــر في أزمتها، أو علـــى األقل حافظت على 
الحيـــاد، وهي خطوة تكشـــف عـــن نوايا بناء 

قطيعة دائمة مع المحيط الخليجي.
وفضال عن هدفه السياســـي المباشر، أي 
مناكفـــة دول الجوار وتحويـــل قطر إلى إمارة 
للمغضـــوب عليهـــم والهاربيـــن مـــن العدالة، 
فـــإن الســـلطات القطرية قد تكـــون هدفت من 
وراء هـــذا التوطين إلى تخفيف النقد الموجه 
إليها بخصوص العمالة األجنبية العاملة في 

منشآت مونديال 2022.
ويرى المراقبـــون أن المنظمات الحقوقية 
واإلنســـانية التي تنتقد بشدة تعاطي قطر مع 
العمالـــة الوافـــدة، ال تبحث عـــن تمتيع هؤالء 
باإلقامـــة الدائمة بل الحصـــول على حقوقهم 
الماديـــة والمعنوية وفق مـــا يقتضي القانون 

الدولي.
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} غــزة – أعلنت حركـــة حماس اخلميس عن 
مبادرة من ســـبع نقاط للمصاحلة مع السلطة 
الفلســـطينية والرئيس محمـــود عباس ترتكز 
علـــى إلغاء إجـــراءات احلكومة الفلســـطينية 
األخيـــرة وبينها إحالة اآلالف من املوظفني في 
غـــزة إلى التقاعـــد، مقابل إلغـــاء اللجنة التي 

شكلتها حماس إلدارة القطاع.
وجاءت هذه املبادرة ردا على مبادرة أخرى 
طرحها الرئيس عبـــاس مكونة من ثالث نقاط 
وهي إلغاء جلنة إدارة القطاع، ومتكني حكومة 
الوفـــاق الوطني مـــن تولي مهامهـــا وأخيرا 
االســـتعداد النتخابات رئاسية وتشريعية، في 
مقابل إلغـــاء تدريجي لإلجراءات العقابية في 

القطاع.
وكان عبـــاس يطمـــح فـــي أن تقبل حماس 
مبادرتـــه كمـــا هي في خطـــوة الهـــدف منها 
باألساس نســـف التفاهمات التي جرت بينها 
والقيادي الفلســـطيني محمـــد دحالن برعاية 

مصرية.
وقد شـــكلت املبادرة التي طرحتها حماس 
الفلســـطينية التي اعتبرتها  للســـلطة  ضربة 

تعجيزية وال ميكن القبول بها.
ويعتقـــد علـــى نطـــاق واســـع أن اجلناح 
البراغماتـــي النامي داخل حمـــاس كان يدرك 
الهـــدف خلف حتـــرك عباس نحـــو املصاحلة 
فارتأى تقدمي تلك املبـــادرة إلحراجه واختبار 

مدى نيته في السير نحو مصاحلة فعلية.
وقال عضو املكتب السياســـي في حماس 
صـــالح البردويل في بيـــان ”إن حركة حماس 
متد يدها للمصاحلة الفلســـطينية على أسس 
واضحة وســـليمة ومعمقة“، مطالبا بـ“اإللغاء 
الفوري لـــكل اإلجراءات التي فرضت على غزة 

بحجة تشكيل اللجنة اإلدارية احلكومية“.
كما أعلن اســـتعداد ”حماس إلنهاء اللجنة 
احلكومية ملهمتها الطارئة فور استالم حكومة 

الوفاق مسؤولياتها كافة في قطاع غزة“.
برئاســـة  الفلســـطينية  احلكومة  وأحالت 
رامي احلمدالله في مطلع يوليو أكثر من ستة 
آالف من موظفيها فـــي قطاع غزة إلى التقاعد 
املبكـــر. وقبـــل فترة مـــن ذلك توقفـــت عن دفع 

فاتورة الكهرباء التي تؤمنها إسرائيل لتغذية 
القطـــاع، ما دفع األخيرة إلى خفض اإلمدادات 
بالتيـــار الكهربائي. كما أعلنـــت احلكومة في 

أبريل خفض رواتب موظفيها في قطاع غزة.
وجاءت هذه اإلجـــراءات في إطار ضغوط 
علـــى احلركة إثـــر إعالنها في مارس تشـــكيل 
جلنة خاصة إلدارة شـــؤون قطـــاع غزة تألفت 
من سبعة أعضاء، ولكن حماس جنحت نسبيا 
في االلتفاف عليها بالقبول بتحقيق مصاحلة 
مع القيـــادي محمد دحالن، الذي بات يشـــكل 
هاجســـا بالنســـبة ألبي مازن في ظـــل تنامي 

حضوره الشعبي والسياسي.
وفي ســـياق تطرقه إلى املبـــادرة اجلديدة 
شدد البردويل على ”الشروع الفوري في حوار 
وطني ومشـــاورات لتشـــكيل حكومـــة وحدة 
وطنية وتفعيل املجلس التشريعي الفلسطيني 

بالتوافق ألداء مهامه املنوطة به“.
وتضمنت مبادرة حماس أيضا ”التحضير 
النتخابـــات تشـــريعية ورئاســـية وانتخابات 
املجلس الوطنـــي، وعقد اجتماع فوري لإلطار 
القيـــادي املؤقـــت ملنظمـــة التحريـــر التخـــاذ 

القرارات الوطنية امللزمة للجميع“.
وكان عبـــاس قـــد التقى الثالثـــاء املاضي 
في مقر الرئاســـة في رام الله وفدا من حماس 
برئاســـة ناصرالدين الشـــاعر، الذي اســـتمع 

ملطالب عباس وكيفية رأس اجلسر بينهما.
ومعلوم أن داخل حمـــاس جناحني؛ األول 
براغماتي تقوده القيادات املوجودة في قطاع 
غـــزة التي تدعم االنفتاح على دحالن، والثاني 
وهو اجلناح احملسوب على قطر وتركيا الذي 
يفضل التمســـك بجلباب عبـــاس على القبول 

بدحالن املقرب من مصر واإلمارات.
عـــن  اخلميـــس  حمـــاس  إعـــالن  وعقـــب 
مبادراتهـــا توالت ردود األفعـــال الرافضة لها 

من مسؤولي فتح التي يرأسها عباس.
وقال أســـامة القواسمي الناطق باسم فتح 
”هذه ليســـت مبـــادرة وإمنا شـــروط تعجيزية 
مضيفـــا  الفلســـطينية“،  املصاحلـــة  لعرقلـــة 
”حمـــاس ترفـــض مبـــادرة الرئيـــس وتضـــع 
شـــروطا تعجيزية لتعميق االنقســـام وفصل 
قطـــاع غزة والذهـــاب في حتالفهـــا مع محمد 
دحالن لفصل غزة حتت ما يســـمى املشـــروع 

اإلسرائيلي إليجاد قيادات بديلة“.
وأشـــار الناطـــق باســـم فتح إلـــى أن ”ما 
تقدمـــت به حماس ليس مبـــادرة، وإمنا وضع 
للعصي في دواليب املصاحلة، وهو دليل على 

أن حركة حماس لم تتغير وأن احلركة ماضية 
قدما في مشروعها االنقسامي االنفصالي“.

مـــن جهته شـــدد عضو اللجنـــة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلســـطينية أحمد مجدالني 
على أن املبادرة الوحيدة املطروحة في الوقت 
الراهـــن هي مبـــادرة الرئيـــس محمود عباس 
األخيـــرة، والتي طرحت ثالثة شـــروط إلمتام 
املصاحلة الفلســـطينية، الفتـــا إلى أن أعضاء 
الوفـــد الذين زاروا عباس لـــم ميثلوا حماس؛ 
وإمنا بصفاتهم الشـــخصية واالعتبارية، وأن 

الزيارة كانت لالطمئنان على الرئيس، مشددا 
علـــى أن زيارة الوفد جاءت بطلب من أعضائه 
وبصفة فردية، ولم يكونوا مكلفني من حماس.

وكانـــت معطيـــات حتدثـــت عـــن أن ســـر 
االســـتعجال الذي ظهر لدى عباس للمصاحلة 
مـــع حماس هو وضعه الصحـــي، الذي أجبره 
قبل أيام على الدخول إلى املستشـــفى، ويريد 
أبومازن (82 ســـنة) التحضيـــر ملرحلة ما بعد 
حكمه، وهو يعمل على أن ال يكون دحالن أحد 

روادها.

تصادم مبادرات يطيح بفرصة املصالحة بني حماس وعباس
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[ فتح ترفض مبادرة حماس الجديدة وتعتبرها تعجيزية

[ الواليات المتحدة تمهد دبلوماسيا لعمل عسكري في إدلب

ــــــني حركة حماس والرئيس محمود عباس، تنتهي  جولة جديدة من املزايدات السياســــــية ب
كالعــــــادة باتهامــــــات متبادلة حول الطرف املســــــؤول عن تكريس االنقســــــام في اجلســــــد 

الفلسطيني.

عينا موسكو وواشنطن على شمال غرب سوريا بعد اتفاق حمص

تفيـــد العديد من املؤشـــرات بأن  } دمشــق – 
التصعيد الدبلوماســـي اجلـــاري بني الواليات 
املتحدة وروســـيا بســـبب ملـــف العقوبات، لم 

يؤثر على التعاون بينهما في سوريا.
ولعـــل أبرز هـــذه املؤشـــرات هـــو توصل 
الطرفـــني في القاهرة إلـــى اتفاق جديد خلفض 
التصعيد في شـــمالي حمص دخل حيز التنفيذ 

ظهر اخلميس.
وكانـــت وزارة الدفاع الروســـية أعلنت في 
وقت ســـابق أن ”فصائـــل املعارضـــة املعتدلة 
والقوات احلكومية ســـتلتزم وقفا تاما إلطالق 

النار“ في ريف حمص (وسط) الشمالي.
وتشـــمل املنطقـــة املعنية وفق موســـكو 84 
بلـــدة يبلـــغ عـــدد ســـكانها أكثر مـــن 147 ألف 
نســـمة. وأوضح املتحدث باســـم وزارة الدفاع 
الروســـية اجلنرال إيفـــور كوناتشـــنكوف في 
بيـــان أن وقف إطالق النـــار الذي أبرم مبوجب 
اتفاق مت التفاوض حوله في القاهرة في يوليو 
بني العســـكريني الروس وفصائل املعارضة، ال 
يشـــمل تنظيـــم الدولة اإلســـالمية وجبهة فتح 
الشـــام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها 

مع تنظيم القاعدة).
وبني املدن التي يشـــملها وقف إطالق النار 
الرسنت وتلبيسة واحلولة التي كانت من أوائل 
البلدات التي شهدت احلركة االحتجاجية على 

نظام الرئيس بشار األسد في العام 2011.
بعد  وهذه ثالـــث منطقة ”خلفـــض التوتر“ 
منطقتـــني أقيمتا فـــي يوليو فـــي جنوب غرب 

سوريا والغوطة الشرقية بالقرب من دمشق.
وما كانت لهذه االتفاقات أن ترى النور لوال 
التعاون األميركي الروسي، وجدية الطرفني في 
إنهاء الوضع السائد في هذا البلد الذي مزقته 

احلرب على مدار سبع سنوات.
وبحســـب وزارة الدفاع الروســـية، ســـتتم 
إقامـــة حاجزي تفتيش وثالثـــة مراكز للمراقبة 
للشـــرطة العسكرية الروسية على حدود منطقة 

خفض التوتر في حمص اعتبارا من اجلمعة.
العســـكريني  أن  كوناتشـــنكوف  وأوضـــح 
الـــروس ســـيكلفون خصوصـــا بـ“الفصل بني 

األطراف املتحاربـــة ومراقبة وقف إطالق النار 
وتأمني وصول القوافل اإلنسانية وكذلك إجالء 
املرضـــى واجلرحـــى“. وأضـــاف أن املعارضة 
ســـتقوم من جهتها بفتح الطريـــق الذي يربط 
بـــني حمص وحماة (احملاذية) من جهة الطريق 

السريع ومير عبر منطقة خفض التوتر.
وأكـــد اجلنرال كوناتشـــنكوف أن روســـيا 
”ســـتبذل كل اجلهود املمكنة ليعود الســـالم في 

أسرع وقت ممكن إلى األرض السورية“.
وحتضر روســـيا لعقـــد جولـــة جديدة من 
احملادثـــات بني احلكومة الســـورية والفصائل 
املعارضة في أستانة في أواخر شهر أغسطس.

وهنـــاك حالـــة مـــن التفـــاؤل تســـود حول 
قـــرب انتهاء الصراع في ســـوريا حتى أن أحد 
قيادات فصيل معارض صرح بأن قتال اجليش 

السوري انتهى.
ويتوقع أن تتســـارع وتيرة االتفاقات حول 
مناطق خفض التصعيد في سوريا، ولكن هناك 
حتديات كبيرة مازالـــت موجودة وأهمها إدلب 

التي باتت حتت سيطرة شبه كلية لهيئة حترير 
الشام التي تقودها جبهة فتح الشام (النصرة).
وحذرت الواليات املتحدة من عواقب وخيمة 
في ظل ســـيطرة اجلبهة على احملافظة الواقعة 

شمال غرب سوريا.
وفـــي رســـالة نشـــرت علـــى اإلنترنـــت في 
وقـــت متأخـــر من األربعـــاء قال أكبر مســـؤول 
فـــي وزارة اخلارجية األميركية عن السياســـة 
في ســـوريا، مايـــكل راتني، إن الهجـــوم الذي 
شنته هيئة حترير الشـــام، عزز سيطرتها على 
احملافظة و“هو يعرض مســـتقبل شمال سوريا 
خلطـــر كبير“. وأوضح راتنـــي الذي وقف وراء 
محادثات ســـرية مع موســـكو جـــرت في عمان 
بشـــأن وقف إطـــالق النار في اجلنوب ”شـــهد 

شمال سوريا واحدة من أكبر مآسيه“.
وقال راتني ”في حالة هيمنة جبهة النصرة 
على إدلب ســـيكون من الصعـــب على الواليات 
املتحـــدة إقنـــاع األطراف الدوليـــة بعدم اتخاذ 

اإلجراءات العسكرية الالزمة“. 

ويرى مراقبـــون أن تصريحات راتني متهد 
في الواقع لعملية عسكرية روسية في احملافظة، 
ويرجح هؤالء أن هناك تفاهما أميركيا روســـيا 

مسبقا بشأنها.
واجتاح مقاتلون معارضـــون معظمهم من 
اإلســـالميني إدلـــب عام 2015 فأحلقوا سلســـلة 
هزائم باجليش السوري إلى أن تدخلت روسيا 
لتغير دفة احلرب لصالح الرئيس بشار األسد.

ومحافظـــة إدلـــب هـــي الوحيـــدة الواقعة 
بالكامل حتت ســـيطرة املعارضـــة وكانت هدفا 
رئيسيا للضربات اجلوية الروسية والسورية.

وعاشـــت املنطقة الزراعية فتـــرة راحة منذ 
توصلـــت روســـيا وتركيا إلى اتفـــاق في مايو 
املاضي أقر إقامة أربـــع مناطق لعدم التصعيد 
في أجزاء مختلفة من ســـوريا منها واحدة في 

محافظة إدلب.
وقـــال راتني ”يجـــب أن يعلـــم اجلميع أن 
اجلوالنـــي وعصابتـــه هـــم املســـؤولون عـــن 
في  العواقـــب الوخيمـــة التي ســـتحل بإدلب“ 
إشـــارة إلى أبـــي محمد اجلوالنـــي الذي يقود 

هيئة حترير الشام.
وفـــي أقـــل مـــن ثالثة أيـــام هاجـــم مقاتلو 
اجلوالني جماعة أحرار الشـــام وسيطروا على 

الشريط احلدودي مع تركيا.
وهناك شـــكوك كبيـــرة في أن تكـــون تركيا 
متورطة في الهجـــوم، خاصة وأنه كان موقفها 

سلبيا من حترك النصرة.
وسعت هيئة حترير الشام لتهدئة املخاوف 
ولم حتاول السيطرة على احملافظة بالكامل لكن 
هناك شـــكوكا كبيرة بـــني الكثيرين في املنطقة 

في أن هدفها النهائي هو احتكار النفوذ.
وقـــال راتنـــي جلماعـــات املعارضـــة التي 
اضطـــرت إلـــى العمل مـــع اجلهاديـــني بدافع 
حتقيق منفعة أو احلفاظ على النفس إن عليها 

أن تبتعد عن اجلماعة قبل ”فوات األوان“.

استراحة محارب

عزلة ستطول

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ صادقت محكمة االستئناف 
العسكرية األردنية الخميس على حكم 

السجن المؤبد مع األشغال الشاقة بحق 
جندي أردني قتل 3 جنود أميركيين في 

قاعدة الجفر العسكرية.

◄وضع رئيس الوزراء اإلسرائيلي 
بنيامين نتنياهو حجر األساس لتجمع 

استيطاني يضم أكثر من ألف وحدة 
استيطانية جديدة في مستوطنة ”بيتار 

عيليت“ في الضفة الغربية.

◄ انتهت المرحلة الثانية من اتفاق 
وقف إطالق النار بين حزب الله وجبهة 

النصرة وتم نقل مسلحي الجبهة 
وعائالتهم وغيرهم من النازحين 

السوريين بواسطة 116 حافلة، إضافة 
إلى 17 سيارة للصليب األحمر اللبناني 

نقلت جرحى ”النصرة“.

◄ قضت محكمة جنايات مصرية 
الخميس بسجن 50 شرطيا لمدة ثالث 

سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم 
بسبب إضرابهم عن العمل في يناير 

احتجاجا على قرار بتخفيض أيام 
اإلجازات وتعديل نظام التشغيل.

◄ اتفقت الخرطوم والقاهرة الخميس 
على ضرورة ”التعاون والتنسيق 

المشترك، للحفاظ على العالقة 
التاريخية واألبدية“ بين البلدين.

◄ صادقت المحكمة العليا اإلسرائيلية 
الخميس على هدم 4 منازل تعود 
لفلسطينيين في الضفة الغربية.

◄ قالت الكنيسة المصرية األرثوذكسية 
إنها أنهت أزمة دير األنبا مكاريوس مع 

الحكومة جراء سداد مقابل مالي.

باختصار

أخبار
{التصرفات اإلســـرائيلية ضد الشعب الفلســـطيني تعمل على خلق مناخ متوتر، وستكون لها 

عواقب ال يمكن الســـيطرة عليها في حال اســـتمرت».
نبيل أبوردينة
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية

{ما حصل في جرود عرســـال هو تعادل بين جبهة النصرة وحزب الله في التســـوية، لكن الخاسر 
األكبر الدولة أو ما تبقى من مظهر الدولة».

مصطفى علوش
النائب اللبناني السابق

أسامة القواسمي:
ما تقدمت به حماس ليس 
مبادرة، وإنما وضع للعصي 

في دواليب المصالح

العليـــا  أعلـــن رئيـــس الهيئـــة  } عــامن – 
لالنتخابـــات البلديـــة والالمركزية في حزب 
مـــراد  األردنـــي  اإلســـالمي  العمـــل  جبهـــة 
العضايلـــة عدم وجـــود أي تغيير في املوقف 

حيال مشاركة حزبه في االنتخابات املقبلة.
جاء ذلك ردا على تسريبات حتدثت عن أن 
احلزب يتجه ملقاطعة االســـتحقاق املقرر هذا 
الشـــهر جراء ما اعتبره التدخل الرسمي في 

العملية االنتخابية.
ويســـعى احلـــزب الذي يشـــكل الـــذراع 
السياســـية جلماعة اإلخوان املســـلمني غير 
املرخصـــة إلى حتقيق إجنـــاز انتخابي يكفل 
له الســـيطرة على كبرى البلديـــات األردنية، 
ليعـــوض بذلك النتائج الضعيفة التي حققها 

في االستحقاق النيابي.
وقال مـــراد العضايلـــة ”إن الهيئة العليا 
لالنتخابات البلديـــة والالمركزية في احلزب 
هي اجلهـــة املخولة إلصـــدار أي تصريح أو 

قرار حول االنتخابات املقبلة“.
وشـــدد العضايلة على أن ”موقف الهيئة 
املعلن هو املشاركة في االنتخابات املقبلة وإن 
كان هناك أي موقف آخر ستصدره الهيئة في 

حينه“.
وحســـم احلـــزب مؤخـــرا في مرشـــحيه 
لرئاســـة البلديات في ثالث بلديات رئيســـية 
كبـــرى وهي إربد (شـــمال) والزرقاء (شـــمال 
شـــرق) والرصيفـــة، ودعم عددا من رؤســـاء 
البلديات في مختلف محافظات اململكة، وفق 

ما أكده العضايلة في وقت سابق.
ويوجد لدى احلزب، بحســـب رئيس هيئة 
االنتخابـــات التابعـــة له، عدد من املرشـــحني 
لعضويـــة البلديات في مختلـــف احملافظات، 
الفتا إلى أن لدى احلزب 50 مرشحا لالمركزية 
على مســـتوى الوطن منهم 20 مرشـــحا على 

مستوى العاصمة عمان.
وكان احلـــزب قد أعلن فـــي يناير املاضي 
قـــراره باملشـــاركة فـــي االنتخابـــات البلدية 
والالمركزية بعد أكثر من 10 سنوات مقاطعة، 
نتيجـــة مـــا اعتبـــره تدخـــالت فـــي العملية 
االنتخابية، وكانت آخر مشـــاركة للحزب في 

العام 2007.
ويســـعى حزب جبهـــة العمل اإلســـالمي 
خلوض االســـتحقاق املقرر في 15 أغســـطس 
اجلـــاري ضمن قائمـــات ائتالفيـــة على غرار 
االنتخابات البرملانية، في محاولة للتقرب من 
املكونات السياســـية والتســـويق إال أنه قادر 

على تبني رؤى منفتحة على اجلميع.
ويشـــكك كثيـــرون في إمكانيـــة أن يحقق 
احلزب إجنـــازا مهمـــا في هذا االســـتحقاق 
فـــي ظل التراجـــع الكبير في شـــعبيته جراء 
انكشـــاف مشروع اإلســـالم السياسي، فضال 
عن اخلالفـــات داخل اإلخوان علـــى القيادة، 

التي تعطي صورة سلبية عن احلزب.

إخوان األردن: 
لن ننسحب من االنتخابات

دور مصر يتصاعد في سوريا.. وسيط 
ص7معترف به من قوى فاعلة في األزمة



} صنعاء – حّققت القــــوات اليمنية المدعومة 
من التحالــــف العربي، الخميــــس، المزيد من 
التقّدم على حساب قوات المتمّردين الحوثيين 
والرئيس الســــابق علي عبداللــــه صالح، في 
أكثــــر من جبهــــة، وذلــــك بالتزامن مــــع عودة 
المبعوث األممي إســــماعيل ولد الشيخ أحمد 
إلى المنطقة في محاولة إلعادة إطالق مســــار 
السالم، على أســــاس مبادرة جديدة تتمحور 
حول حّل عقدة ميناء الحديدة االستراتيجي.

ويقول مّطلعون علــــى األوضاع الميدانية 
في اليمن، إن مســــار أحداث وتطّورات الحرب 
خــــالل األســــابيع الماضيــــة بات يرّجــــح كّفة 
القــــوات المواليــــة للحكومــــة الشــــرعية على 
حســــاب قــــوات الحوثي وصالــــح المتراجعة 
ميدانيــــا والتــــي تواجه مصاعب لوجســــتية 
لجهــــة اإلمــــداد وتجديــــد القــــوات وتعويض 
الخســــائر، فيمــــا أن دعــــم التحالــــف العربي 
المتنّوع لقوات الشــــرعية يمنحها القدرة على 
إحــــداث الزخم المطلوب للحفــــاظ على وتيرة 

التقّدم الحالية.
ويــــرى محّللــــون سياســــيون أّن الوضع 
العســــكري القائم فــــي اليمن قد يســــاعد ولد 
الشيخ على تليين موقف الحوثيين من مسار 
الســــالم، والتخفيض من سقف اشتراطاتهم، 
محّذريــــن فــــي ذات الوقــــت مــــن اإلفــــراط في 
التفاؤل لكــــون قرار الحرب والســــلم يتجاوز 
المتمّرديــــن بحّد ذاتهم، إلــــى داعمتهم إيران 
والتي ال تنظر إلى اليمن سوى باعتباره ورقة 
ضمن ملّف الصراع األشمل على النفوذ الذي 
تخوضه في المنطقة ككّل عن طريق مجموعة 

من األدوات من بينها الحوثيون.
وعلى مــــدى األســــابيع الماضيــــة توالت 
انتصارات القوات الموالية للشرعية اليمنية 
على حســــاب قوات الحوثــــي وصالح. وأعلن 
الجيــــش اليمنــــي، المدعــــوم مــــن التحالــــف 
العربــــي، الخميــــس، الســــيطرة علــــى مواقع 
جديدة في مدينة ميدي بمحافظة حجة بشمال 

البالد.

عن  ونقــــل موقع الجيــــش ”ســــبتمر نت“ 
مصدر عسكري بالمنطقة العسكرية الخامسة 
قوله، إن قوات الجيــــش الوطني بميدي غرب 
محافظــــة حجــــة تمكنت من إحكام الســــيطرة 
علــــى آخر طرق إمداد الميليشــــيات في مدينة 
ميــــدي والتالل المطلة على المدينة من الجهة 

الغربية.
وأكد المصدر أن هذا التقدم جاء إثر هجوم 
شــــنه الجيش الوطني ”وكبد فيه الميليشيات 

خسائر كبيرة في األرواح والعتاد“.
وأضاف أن الجيــــش الوطني بهذا التقدم 
يكــــون قد أحكم الحصار على مدينة ميدي من 
جهة الغرب بعد الســــيطرة على معظم مداخل 

وطرق إمداد الميليشيات نحو المدينة.
”العمليــــات  أن  ذاتــــه  المصــــدر  وأكــــد 
العســــكرية مســــتمرة وهي تأتي ضمن خطة 

عســــكرية لتحرير كامل الســــاحل الغربي بعد 
التقــــدم الكبير الذي حققــــه الجيش في المخا 
واستعادته لمعسكر خالد األسبوع الماضي“.

ومن جانبه أفاد مســــؤول محلي بالجوف 
بمقتــــل وإصابة عدد مــــن الحوثيين والقوات 
الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح، 

إثر معارك مع قوات الجيش الوطني.
وقال القيادي المحّلي بالمقاومة الشعبية 
عبدالله األشــــرف إن معارك عنيفة اندلعت في 
جبهــــة حام بمديرية المتــــون، تمكنت خاللها 
قــــوات الجيش من التقدم في عدد من المواقع 
في سلسلة جبال حام، وأسفرت عن سقوط عدد 
من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات 

إضافة إلى أسر خمسة من عناصرها.
وعلـــى الســـاحل الغربي لليمن ســـيطرت 
قـــوات الجيش الوطني، الخميس، على ســـتة 
مواقع شمال مديرية موزع غربي محافظة تعز.
القـــوات  أن  عســـكري  مصـــدر  وأوضـــح 
مواقـــع  علـــى  هجومهـــا  كثفـــت  الحكوميـــة 
الحوثيين شمال موزع، وسيطرت على مواقع 
اســـتراتيجية بين منطقتـــي الهاملي والكدرة 

باتجاه النجيبة. 

وفــــي هذه األجواء التصعيدية، اســــتأنف 
المبعوث األممــــي إلى اليمن جهــــوده إلعادة 
إطالق مسار السالم المتّوقف عمليا منذ شهر 
أغســــطس من العام الماضــــي عندما توقفت 
محادثات الســــالم بين الفرقــــاء اليمنيين في 
الكويت بعد أن انتهت إلى طريق مسدود دون 

تحقيق أي نتيجة. 
وبدأ ولد الشــــيخ األربعاء جولته الجديدة 
مــــن العاصمــــة العمانيــــة مســــقط. وذكر في 
التواصــــل  بموقــــع  حســــابه  عبــــر  تغريــــدة 
االجتماعــــي ”تويتر“، أنه عقــــد لقاء مع وزير 
الخارجية العماني، يوســــف بن علوي وصفه 

اإليجابي جدا“. بـ“ 
وأشار إلى أن سلطنة عمان، أعربت خالل 
اللقــــاء ”عن الحاجــــة إلى إنهاء حــــرب اليمن 
في أقرب وقت ممكــــن، وجددت دعمها لجهود 

السالم التي تقودها األمم المتحدة“.
وكشــــف أنه ســــيعقد خالل هذا األســــبوع 
واألســــبوع المقبل، اجتماعات فــــي المنطقة 
لتفعيــــل عملية الســــالم ووضع حــــد للوضع 

الكارثي في اليمن.
ومــــن المرجــــح أن يكون اللقــــاء مع وزير 
الخارجيــــة العماني قد ناقش جهود مســــقط 
إلقناع ”الحوثيين“ بالخارطة األممية الخاصة 

بميناء الحديدة.
وأواخر العام الماضي، انضمت ســــلطنة 
عمــــان، إلى اللجنة الرباعية للســــالم باليمن، 
باعتبارها دولة مراقبــــة، إلى جانب الواليات 

المتحدة وبريطانيا والسعودية واإلمارات.
وقد تكون هذه الجولــــة هي األخيرة لولد 
الشــــيخ، حيث ذكرت مصــــادر أممية في وقت 
ســــابق، أن فترة عمله ســــتنتهي في سبتمبر 
القادم، وأن هناك خالفات داخل مجلس األمن 
فــــي ما يخــــص التمديد له، مــــا يجعل جولته 
الحاليــــة بمثابــــة فرصتــــه األخيــــرة لتحقيق 

إنجاز ما في الملف اليمني.

} بغــداد - مــــررت الكتل النيابيــــة العراقية، 
مادة في قانــــون االنتخابــــات المحلية، يمنع 
األحــــزاب الصغيرة والناشــــئة، من الحصول 
على مقاعد فــــي مجالــــس المحافظات، خالل 
االقتــــراع المنتظر في أبريل 2018، ما تســــبب 

في جدل واسع وموجة انتقادات.
وبدا أن القانون موّجــــه للتصّدي لظاهرة 
توالــــد األحزاب فــــي العراق وطمــــوح بعض 
القــــوى الناشــــئة النتــــزاع نصيب مــــن كعكة 
السلطة من أيدي الشخصيات والقوى القائدة 
للعملية السياســــية منذ 2003 والتي أصبحت 
لدى شــــرائح واســــعة من العراقييــــن عنوانا 

للفشل وتراجع الدولة في مختلف المجاالت.
ويمّثل هذا المعطى أرضية مواتية للتغيير 
في حال تركــــت للمواطن حّريــــة االختيار في 
انتخابات حــــّرة ونزيهة بعيدة عــــن تأثيرات 
المال السياســــي ومختلف صنــــوف الضغط 
والترهيــــب، وهــــو مــــا لــــن يكــــون متاحا في 
االنتخابات القادمة، حيث أن القوى الممسكة 
بزمــــام الســــلطة، وغالبيتهــــا العظمــــى مــــن 
األحزاب الدينية، ال تزال تمتلك وســــائل إدارة 
اللعبــــة االنتخابية بدءا من وضع تشــــريعات 
لها تكّرس هيمنــــة تلك القوى وصمودها ضّد 
تيار التغيير الــــذي هّب بقّوة وبدا أن له بعدا 
جماهيريا وعمقا بالشــــارع الناقم على تجربة 

الحكم السابقة وقادتها ورموزها.
وفــــي حالة توافق نــــادرة بين كبرى الكتل 
البرلمانية، الســــنية والشــــيعية، مرر النواب 
العراقيــــون، بأغلبية مريحــــة، مادة في قانون 
االنتخابات المحليــــة، تتعلق باعتماد صيغة 
االنتخابي،  معدلة، من نظام ”ســــانت ليغــــو“ 
المرشــــحين  أصــــوات  باحتســــاب  الخــــاص 
الفائزين، تتيح لألحزاب الكبيرة، االستحواذ 
علــــى الجزء األكبر من المقاعد، داخل مجالس 

المحافظات.

وبالرغم من تجاهل األطراف الرسمية في 
بغداد، للموعد الدســــتوري إلجراء انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات، الــــذي كان محددا في 
ســــبتمبر المقبل، فإن هناك شــــبه توافق على 
دمج هــــذه االنتخابــــات، باالنتخابات العامة، 

المقررة في أبريل 2018.
ويمثــــل إقرار قانــــون عــــادل لالنتخابات 
في العراق، ركنا أساســــيا مــــن مطالب حركة 

االحتجاج العراقية، منذ عامين.
لكن إقرار البرلمان العراقي، لصيغة (1.9) 
فــــي توزيع مقاعد مجالــــس المحافظات، مثل 
ضربــــة كبيرة لهذه الحركــــة، التي يعتقد قادة 
بارزون فيهــــا أنهم تعرضوا للخــــداع، بعدما 
وعدهــــم نواب بأخذ مطلبهــــم الخاص بعدالة 

قانون االنتخابات، بعين االعتبار.
ويقــــول القيــــادي فــــي الحزب الشــــيوعي 
العراقي، وأحد أبرز وجــــوه حركة االحتجاج 
فــــي العــــراق، جاســــم الحلفــــي، إن ”قانــــون 
االنتخابــــات الذي أقــــره البرلمان هو انتصار 
لنهــــج المحاصصــــة وتكريــــس الســــلطة بيد 
من دّمــــر البلد وبدد ثرواته“، مشــــيرا إلى أن 
”المشــــاكل التي واجهها العراق كانت بسبب 
الكتل السياســــية التــــي أدارت البلــــد بإرادة 

أجنبية ال بإرادة وطنية“.
ويضيــــف الحلفــــي، ”كالعــــادة، ال يكفــــي 
وكبــــار  المحاصصــــة  ورمــــوز  المتنفذيــــن 
الفاسدين، تشــــريع قوانين تؤبد وجودهم في 
السلطة وتعيد إنتاجهم فيها، ومن ذلك قانون 
انتخابات يضمن فوزهم وحدهم وإبعاد القوى 
التــــي تناهــــض نهجهم. فإلى جانــــب ذلك هم 
يحرفون اتجاه الصراع الحقيقي، ويحولونه 
مــــن صراع على ’المنجز“ الــــذي قدموه -وهم 
أحرزوا الفشــــل التام فــــي كل المجاالت- إلى 
صراع غير شــــريف ضد الرافضيــــن لنهجهم 

وسياساتهم“.
وشــــهدت مواقع التواصل االجتماعي في 
العراق، جدال واســــعا بشأن القرار البرلماني، 
وانطلقــــت دعوات إلى تفعيل حركة االحتجاج 

التي تراجع زخمها منذ مطلع الصيف.
ودعا نشــــطاء إلــــى تظاهرة حاشــــدة في 
ساحة التحرير، وســــط بغداد اليوم الجمعة، 

للتعبيــــر عن رفض هــــذا القانــــون، ينتظر أن 
يشارك فيها المدنيون، إلى جانب أتباع التيار 
الصــــدري الذي أصدر زعيمــــه مقتدى الصدر، 
الخميــــس، بيانا دعــــا فيه إلــــى أن ال تقتصر 
المظاهرات على العاصمة وأن تشمل مختلف 

مراكز المحافظات.
وطالبت كتلــــة األحرار البرلمانية، التابعة 
للتيار رئاســــة البرلمان بالكشــــف عن أسماء 
النواب الذيــــن صوتوا بالموافقــــة على مادة 
”ســــانت ليغــــو“ المعــــدل لـ“فضحهــــم أمــــام 

العراقيين“.
لكــــن النواب الذين يدافعون عن إقرار هذه 
الصيغــــة في توزيــــع المقاعد، يقولــــون إنها 
الضامــــن الوحيد لتشــــكيل مجالــــس محلية 

فعالة.
ويقول هؤالء، إن السماح بصعود األحزاب 
الصغيرة، يعنــــي وجود أعضاء موزعين على 

كتل عــــدة في أي مجلس، ما يعني اســــتحالة 
تحقيق توافق بينهم على أي قرار.

ويقــــول النائــــب مشــــعان الجبــــوري، إنه 
صــــوت بالموافقة علــــى هذه المــــادة، بعدما 
كان شــــاهدا على عمليات شــــراء أصوات في 
مجالــــس محافظــــات األنبار وصــــالح الدين 
ونينوى، لدعم ترشــــيح محافــــظ ما أو إقالته. 
ويضيــــف أن األحــــزاب التي تتبنــــى قرارات 
معينــــة، تدفــــع مئــــات اآلالف من الــــدوالرات 
للحصــــول على أصــــوات أعضاء مــــن قوائم 
صغيرة في مجالس المحافظات، مشــــيرا إلى 
المعدلة، تضمن عدم  أن صيغة ”سانت ليغو“ 
تشظي الكتل الممثلة في مجالس المحافظات.

وفي محاولة المتصاص غضب الشــــارع، 
تقــــدم 70 نائبــــا فــــي البرلمــــان، إلــــى هيئــــة 
رئاســــة مجلس النواب، بطلب يتضمن إعادة 
التصويت علــــى مادة توزيــــع المقاعد. وبعد 

جدل شهدته جلســــة الخميس في هذا الشأن، 
قررت الرئاســــة عقد جلســــة خاصــــة لزعماء 
الكتل النيابية، السبت، لحسم هذا الموضوع.
ولكــــن مادة توزيــــع المقاعد، ليســــت هي 
العقبة الوحيدة التــــي يواجهها البرلمان في 
قانــــون االنتخابــــات، إذ تمثل مشــــكلة إجراء 
االنتخابــــات فــــي محافظــــة كركــــوك الواقعة 
بشــــمال البالد عقدة حقيقيــــة، ال ينتظر حلها 

قريبا.
ويختلف العرب واألكراد في كركوك، بشأن 
الصيغــــة التي يجب اعتمادهــــا في انتخابات 
المحافظة، وسط غياب تام ألي حلول وسطى، 
مــــا يرجح التوقعات التي تشــــير إلى إمكانية 
تأجيــــل انتخابــــات هــــذه المحافظــــة الغنية 
بالنفط، والتي يسكنها خليط قومي من العرب 
واألكــــراد والتركمان، وهــــو موضع نزاع بين 

بغداد وأربيل.

األحزاب الدينية العراقية تحصن مواقعها في السلطة ضد رياح التغيير
[ قانون انتخابي يعرقل وصول األحزاب الناشئة لمجالس المحافظات  [ دعوات إلعادة تفعيل الحراك االحتجاجي بالشارع
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أخبار

القوى التي قادت العملية السياســــــية في العراق منذ ســــــنة 2003 وتقاسمت السلطة وفق 
ــــــدأ احملاصصــــــة ال متتلك أي رصيد من املنجزات يتيح لهــــــا احلفاظ على مواقعها من  مب
خــــــالل صناديق االقتراع، لكّنها في املقابل متتلك مــــــن النفوذ واملقدرات املادية واألدوات 
ــــــل انتخابات على مقاســــــها تكون فيها هــــــي الرابحة في  ــــــة، مــــــا يتيح لها تفصي القانوني

كّل احلاالت.

ــــــرض أن يســــــاعد الوضع امليداني القائم في اليمن املبعــــــوث األممي على تليني موقف  يفت
احلوثيني من مســــــار السالم والتخفيض من سقف اشتراطاتهم، غير أن املوقف احلقيقي 
لهؤالء يبقى رهني داعمتهم إيران التي ال تنظر إلى اليمن سوى باعتباره ورقة ضمن ملّف 

الصراع األشمل على النفوذ الذي تخوضه في املنطقة ككّل.

«الحكومة برئيســـها ووزرائها تظل تحت الرقابة البرملانية رغم أصوات متقلبي املواقف الذين 
كانوا في وقت سابق ضد الحكومة ونجدهم اآلن يدافعون عنها رغم أن نهجها لم يتغير}.

رياض العدساني
 نائب كويتي

«مماطلـــة النظـــام اإليرانـــي فـــي التحقيـــق بحادثتي اقتحام ســـفارة الســـعودية فـــي طهران 
وقنصليتها  في مشهد تعزز فرضية تورط الحرس الثوري وقوات الباسيج في االعتداءين}.
محمد بن صقر السلمي
 رئيس مركز اخلليج العربي للدراسات اإليرانية

{اختيار} يستحق االعتذار

عمل مماثل ينتظر ولد الشيخ إلزالة األلغام من طريق السالم
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ كشفت الهيئة االتحادية للتنافسية 
واإلحصاء بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة، الخميس، أن العدد الفعلي 
لسكان الدولة بلغ إلى غاية 31 ديسمبر 

2016، تسعة ماليين و121 ألفا و167 
نسمة بحسب السجالت اإلدارية 

الوطنية. وتعتمد دولة اإلمارات في 
تحديد عدد السكان على تلك السجالت 

لما توّفره من دقة في النتائج وسرعة في 
إتاحة البيانات.

◄ أسفر تفجير سيارة مفّخخة نّفذه 
انتحاريان عند حاجز أمني في منطقة 
رضوم بمحافظة شبوة جنوبي اليمن 

عن مقتل خمسة جنود من القوات 
التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها 

دوليا.

◄ أفاد مصدر عراقي بأن األردن يصر 
على الحصول على ضمانات أميركية 

إلعادة فتح معبر طريبيل الحدودي مع 
العراق، معتبرا أن الطريق الدولي الذي 
يربط البلدين مازال يشكل خطرا كبيرا 
في ظل استمرار تمركز عناصر تنظيم 
داعش في أجزاء من محافظة األنبار 

التي يمر بها الجزء األكبر من الطريق 
رغم أّن شركة أمنية أميركية ستتولى 

تأمينه.

◄ مثل الشيخ أحمد الفهد الصباح 
الرئيس السابق لالتحاد الكويتي لكرة 

القدم أمام النيابة العامة لسؤاله في 
قضية التالعب بميزانية دورة كرة القدم 
”خليجي 16“ التي أقيمت تحت إشرافه 

سنة 2003.

◄ أصدرت وزارة الصحة الكويتية 
الئحة جديدة برسوم الخدمات الصحية 
للوافدين من زائرين ومقيمين، متضّمنة 

زيادة كبيرة في األسعار سُيشرع في 
تطبيقها انطالقا من شهر أكتوبر القادم.

باختصار تصعيد يرافق محاولة ولد الشيخ إعادة إطالق مسار السالم في اليمن

ّ

جاسم الحلفي:
قانون االنتخابات الذي أقره 
البرلمان يبقي السلطة بيد 

من دمر البلد وبدد ثرواته

قـــوات الحوثـــي وصالـــح  متراجعة 
ميدانيا وتواجه مصاعب لوجستية 
لجهـــة إيصال اإلمـــدادات وتجديد 

القوات وتعويض الخسائر

◄



} نواكشــوط - يدلي الموريتانيون بأصواتهم 
السبت في استفتاء دستوري دعا إليه الرئيس 
محمد ولد عبدالعزيـــز ويقضي بإلغاء عدد من 
المؤسســـات بينها مجلس الشيوخ، في خطوة 

تعتبرها المعارضة المتشددة غير شرعية.
ويقضي التعديل الدستوري الذي أعد خالل 
حوار بين الســـلطة والمعارضـــة التي توصف 
بالمعتدلـــة في ســـبتمبر وأكتوبـــر الماضيين، 
بإنشاء مجالس جهوية بدال من مجلس الشيوخ 
وإلغاء محكمة العدل السامية ومنصب وسيط 
الجمهورية والمجلس اإلسالمي األعلى وتغيير 

العلم الوطني.
ودعـــي حوالـــي 1.4 مليـــون موريتاني إلى 
التصويت بداية من  الســـاعة السابعة صباحا 
من الســـبت، ويتوقـــع أن تعلـــن النتائج مطلع 

األسبوع المقبل.
وانتهـــت الحملة التي ســـبقت االســـتفتاء 
وشـــهدت توترا وأعمال عنف خـــالل تجمعات 
للمعارضـــة التـــي أعلنـــت ”مقاطعـــة فعليـــة“ 
لالقتـــراع مـــن أجل خفض نســـبة المشـــاركة، 

الخميس بتجمع أخير يعقده ولد عبدالعزيز.
واتهـــم الرئيس المســـتاء من فشـــل إقرار 
المشـــروع في مجلس الشيوخ المؤيد بأغلبيته 
المعارضيـــن  المجلـــس  أعضـــاء  للســـلطة، 
إلـــى  الشـــعب  ودعـــا  بالفســـاد،  للتعديـــالت 
”التخلص من المجلس الذي يشـــكل خطرا على 

مستقبل البلد وعلى ديمقراطيته“.
ويؤكد ولد عبدالعزيز الذي يقوم بحملة في 
جميع أنحاء البالد لحشـــد التأييد للتعديالت، 

أن المعارضة تريد أن ”تنشر الفوضى“.
ودانـــت المعارضـــة المتشـــددة المجتمعة 
فـــي تحالف ”المنتـــدى الوطنـــي للديمقراطية 
في بداية الحملة التعديالت معتبرة  والوحدة“ 
أنهـــا ”مغامـــرة غيـــر مجدية“ و“انقـــالب على 
الدســـتور“. وهي تتهم الرئيس ولد عبدالعزيز 

”بالميل الخطير إلى االستبداد“.

وتـــرى المعارضة أن قرار عرض التعديالت 
في اســـتفتاء تمرير قســـري لهـــذه التغييرات 
بعدما رفضت في البرلمان، وتخشى أن تسهل، 
على مـــر الوقت، تعديل مدة الوالية الرئاســـية 

المحددة بسنتين حاليا.
وتعهـــد رئيـــس الدولة مـــرات عـــدة بعدم 
المســـاس بعـــدد الواليـــات الرئاســـية، مؤكدا 
أن ”الدســـتور ال يمكـــن أن يتغيـــر لمصالـــح 
شـــخصية“، لكنه لم يتمكن مـــن تهدئة مخاوف 

المعارضة.
وتتهم المعارضة ولد عبدالعزيز بالســـعي 
إلى تعديل الدستور بما يتيح له الترشح لوالية 
ثالثة، بعد التخلص من مجلس المستشـــارين 
الذي يضم عـــددا كبيرا مـــن مناوئيه ومحكمة 

العدل السامية المعنية بمحاكمة الرئيس.
وفاجأ رئيس الحكومة الموريتانية  يحيى 
ولـــد حدميـــن منـــذ نحو أســـبوعين الشـــعب 

الموريتاني بتصريح يؤكد عزم ولد عبدالعزيز 
الترشـــح لفترة رئاســـية ثالثة، وذلـــك في أول 
تصريـــح رســـمي منذ إعـــالن ولـــد عبدالعزيز 
عدم ترشـــحه لفتـــرة ثالثـــة احتراما لنصوص 

الدستور.
ورفـــض الرئيس ولـــد عبدالعزيز الســـبت 
الماضـــي الـــرد علـــى اتهامـــات المعارضة له 
بالســـعي لوالية رئاســـية ثالثة. وقال إنه ليس 
علـــى اســـتعداد لنقـــاش موضـــوع المأمورية 

الثالثة في الوقت الحالي مع أي جهة.
وكان الجنرال السابق ولد عبدالعزيز وصل 
إلى الســـلطة في انقالب في 2008. وقد انتخب 
رئيســـا فـــي 2009 ثم أعيـــد انتخابـــه في 2014 

لخمس سنوات.
وأقر النواب النص في التاســـع من مارس 
لكنه رفض مـــن قبل أعضاء مجلس الشـــيوخ. 
وأثأر قـــرار الرئيـــس تجاوز رفـــض البرلمان 
للنـــص وعرضه للتصويت عليه في اســـتفتاء، 
جـــدال حـــادا ودفـــع المعارضـــة وعـــددا مـــن 
المدافعين عن الدســـتور إلى الطعن في شرعية 

هذا اإلجراء.

وبـــدأ نحو عشـــرين مـــن أعضـــاء مجلس 
الشـــيوخ اعتصامـــا فـــي المجلـــس األربعـــاء 
للمطالبـــة باعتـــذارات من قبـــل الرئيس بعدما 
اتهمهم بالفساد، وبالتخلي عن االستفتاء، كما 

ذكر مصدر برلماني.
وبســـبب مقاطعتها للتصويت، اســـتبعدت 
المعارضة المتشـــددة من األوقات المخصصة 
للحملة الرســـمية، باســـتثناء حـــزب واحد هو 

”اللقاء الديمقراطي الوطني“.
وقال رئيس الحزب محفوظ ولد بتاح إن كل 
األحزاب األخرى المشـــاركة في الحملة لحشـــد 
التأييد لتعديـــالت حصلت على حصص كبيرة 
في وســـائل اإلعـــالم. وعبر عن أســـفه ”لحملة 
صعبة وغير متســـاوية في توزيع أوقات البث“ 

وكذلك ”افتقاد اإلدارة والجيش إلى الحياد“.
وتابـــع ”لدينا دقيقة على التلفزيون ودقيقة 
ونصـــف الدقيقـــة على اإلذاعـــة الوطنية بينما 
تحصـــل حوالي مئـــة من األحزاب السياســـية 
على الباقي أي 99  األخرى التي تؤيد ”النعـــم“ 

بالمئة من الوقت النظامي“.
وأضـــاف المعـــارض ”على الرغـــم من هذا 
الضجيج اإلعالمي ألنصار النعم، نحن واثقون 
أن الموريتانيين سيرفضون المشروع المنافي 

للدستور والمخالف لخياراتهم الديمقراطية“.
في  بأصواتهـــم  الموريتانيـــون  وســـيدلي 
صندوقين؛ واحد للتعديالت الرئيسية والثاني 
لتغيير العلم الذي سيضاف إليه خطان أحمران 
يرمزان إلى دماء ”شهداء المقاومة“ لالستعمار 
الفرنســـي. وكانت موريتانيا أعلنت استقاللها 

في 1960.
وشـــاركت المئـــات مـــن النســـوة، مســـاء 
األربعاء، في مســـيرة بالعاصمـــة الموريتانية 

نواكشوط، رفضا للتعديالت الدستورية.
وجابت المســـيرة، التي دعت إلى تنظيمها 
أحـــزاب المعارضـــة الموريتانيـــة المقاطعـــة 
لالســـتفتاء الدســـتوري، شـــوارع نواكشـــوط 
الرئيســـية، قبـــل أن تنتهـــي باجتماع وســـط 
المدينة. وهتفت المشاركات في المظاهرة ضد 
الحكومة والرئيس ولـــد عبدالعزيز، كما عبرن 

عن رفضهن للتعديالت الدستورية.

منى المحروقي

} أعطى المشـــير خليفـــة حفتر القائـــد العام 
للجيش الليبي أوامره لســـالح الجو بالتصدي 
ألي قطع بحرية إيطالية تنتهك حرمة الســـيادة 

الليبية.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية إن حفتر أعطى 
أوامره كذلك للبحرية الليبية في بنغازي وراس 
النوف وطبرق بالتصدي لجميع القطع البحرية 
اإليطالية التي ال تملك تصاريح دخول رســـمية 

إلى المياه اإلقليمية الليبية.
وبـــدأت إيطاليـــا األربعـــاء عمليـــة بحرية 
محدودة لمســـاعدة خفر السواحل الليبي على 
الحـــد مـــن تدفـــق المهاجرين، وهـــي القضية 
التي أصبحـــت مصدرا للجدل السياســـي قبل 
االنتخابـــات العامـــة المقـــرر إجراؤهـــا العام 

القادم.
وأعلنـــت إيطاليـــا عـــن العملية األســـبوع 
الماضـــي، قائلة إنها تأتي بنـــاء على طلب من 
حكومـــة الوفـــاق الوطني المدعومـــة من األمم 

المتحدة.
وقالـــت تقاريـــر إعالميـــة إن إيطاليا كانت 
تأمل في بداية األمر في إرســـال ست سفن إلى 
المياه اإلقليميـــة الليبية، لكن تم تقليص حجم 

الخطط بعد احتجاجات من طرابلس.
وقالـــت وزيـــرة الدفـــاع روبرتـــا بينوتـــي 
للبرلمان الثالثاء ”ســـنقدم الدعم اللوجيســـتي 
والفني لســـفن البحرية الليبية وسنســـاعدها 

وندعمها في تحركات مشتركة ومنسقة“.
وأضافـــت ”لـــن يقـــع أي ضـــرر أو تجاهل 
للســـيادة الليبية ألن هدفنا قبل كل شـــيء هو 
تعزيـــز الســـيادة الليبيـــة“، مشـــددة علـــى أن 
إيطاليا ليســـت لديها النية فـــي فرض حصار 

على الساحل الليبي“.

وأشـــارت صحف إيطالية الخميس إلى أن 
الحكومة قللـــت من تهديدات منســـوبة لحفتر 
بقصف أي سفينة إيطالية تدخل المياه الليبية، 
واصفة ما صدر عنه بأنه ”مجرد دعاية“، حيث 

”ال يوجد أي خطر حقيقي“.
وتصـــر إيطاليـــا علـــى أن تحركهـــا يهدف 
باألســـاس إلى التصدي للهجرة غير الشرعية، 
لكـــن متابعيـــن يشـــككون فـــي تصريحاتهـــا، 
ويؤكـــدون أن هدفها هـــو حماية مصالحها في 

ليبيا ومنع الجيش من دخول طرابلس.
وتدعم روما بقوة حكومـــة الوفاق، ولديها 
قـــوات في مدينـــة مصراتة تقـــول إنها تحرس 
مستشـــفى ميدانيا أعدته لعالج جرحى عملية 
”البنيان المرصـــوص“، لكنها لم تغادر المدينة 
رغم تحرير مدينة ســـرت من تنظيم داعش منذ 

ديسمبر الماضي.
إيطاليـــا للمجلس  ويعود ســـبب انحيـــاز 
الرئاســـي لخوفهـــا على مصالحهـــا حيث تقع 
5 مـــن أصل 6 من مشـــاريعها في أقصى الغرب 

الليبي الذي تسيطر عليه حكومة الوفاق.

وحصلـــت إيطاليا من خالل شـــركة ”إيني“ 
على عقـــود ضخمة عام 2007 الســـتثمار الغاز 
بمنطقة مليتا غرب ليبيـــا. وقال عضو مجلس 
النواب صالـــح أفحيمة لـ“العرب“ إن ”تحركات 
إيطاليا لها عالقة بمطامعها في ليبيا وخوفها 
من أن تســـتولي دولة أخـــرى على نصيبها من 

الكعكة الليبية“ في إشارة إلى فرنسا.
وأوضـــح أن إيطاليا لم تتحرك إال بعد لقاء 
باريس الـــذي جمـــع حفتر ورئيـــس المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج منذ أكثر 

من أسبوع وهو ما يؤكد مخاوفها.
وخلص االجتمـــاع إلى اتفاق الرجلين على 
وقـــف إطالق النـــار، وتنظيم انتخابـــات عامة 

بحلول ربيع 2018.
وأخرج اللقاء الصراع الفرنســـي اإليطالي 
حـــول ليبيا إلى العلن. وزار الســـراج بعد يوم 
مـــن اللقاء إيطاليـــا حيث التقـــى نظيره باولو 
جنتيلونـــي. وقـــال أفحيمـــة إن إيطاليـــا تريد 
نسف مخرجات لقاء باريس، موضحا أن تحرك 
إيطاليا وســـع الهوة بين الفرقاء السياســـيين 

فـــي ليبيا بعـــد أن اقتربوا مـــن التوافق، وهو 
مـــا تعكســـه المواقـــف المتباينة مـــن التدخل 

اإليطالي.
وتدعم فرنسا منذ سنة 2014 قوات الجيش 
الليبي فـــي حربها على الجماعـــات اإلرهابية. 
ورغم دعمها لحكومة الوفـــاق لكنها كانت أول 
الدول األوروبية التي طالبت بضرورة أن يكون 

لحفتر مكان في المشهد السياسي.
وفـــازت فرنســـا عام 2010 من خالل شـــركة 
”توتال“ بعقد الستثمار الغاز بحوض ”نالوت“ 
غرب البـــالد، قبل أن تقوم ليبيـــا بإلغاء العقد 

معها بسبب خالف قانوني.
ويبدو أن فرنسا التي لديها استثمارات في 
منطقة الهالل النفطي الذي سيطر عليه الجيش 
ســـبتمبر الماضي، تســـعى أيضا الســـترجاع 

صفقة حوض نالوت.
لكن الواضح أن إيطاليا وحلفاءها وخاصة 
بريطانيا يحولون دون رجوع فرنسا إلى منطقة 
”نالـــوت“، التي تتحدث تقاريـــر عن أنها تحوي 

مخزونا من الغاز يكفي أوروبا لمدة 30 عاما.
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◄ قالت وزارة الداخلية التونسية إن 
الوحدات المختصة في مجال مكافحة 
اٍإلرهاب التابعة لإلدارة العامة لألمن 
الوطني تمكنت من القبض على رجل 

وامرأة مفتش عنهما من أجل االنتماء 
إلى تنظيم إرهابي.

◄ صادق مجلس النواب المغربي 
باإلجماع في قراءة ثانية على 17 

اتفاقية دولية ثنائية ومتعددة األطراف، 
ترتبط أساسا بالفضاء العربي 

واألفريقي، باإلضافة إلى الصين.

◄ قالت المديرة العامة للصحة بتونس 
نبيهة بورصالي الخميس إن ديون 

الجرحى الليبيين منذ أحداث اإلطاحة 
بنظام العقيد الراحل معمر القذافي 

قاربت 200 مليون دينار، أي حوالي 83 
مليون دوالر.

◄ ضبطت قوات الجيش الجزائري 
بمحافظتي بومرداس وباتنة كمية من 
المواد المتفجرة وقذيفة هاون ولغما 

تقليدي الصنع، وذلك وفقا لما جاء في 
بيان لوزارة الدفاع الجزائرية الخميس.

◄ قال األمين العام المساعد لالتحاد 
العام التونسي للشغل بوعلي المباركي 
إن وفد االتحاد أكد خالل لقائه بالرئيس 

السوري بشار األسد أن قطع العالقات 
مع سوريا كان قرارا خاطئا وخاضعا 

إلمالءات خارجية، وال يمثل شعب 
تونس.

◄ أنهى وزير الخارجية الجزائري 
عبدالقادر مساهل زيارته إلى مصر 
باتفاق مع نظيره المصري سامح 
شكري على آلية للتنسيق وتبادل 

المعلومات حول جهود حل األزمة في 
ليبيا.

باختصار

إيطاليا تحرك بوارجها نحو ليبيا للتصدي للهجرة أم للدفاع عن مصالحها
[ حفتر يأمر قوات الجيش بمواجهة القطع البحرية اإليطالية  [ روما: تهديدات حفتر مجرد دعاية

[ السلطة تستبعد المعارضة المتشددة من الحملة الرسمية لالستفتاء

تصــــــر إيطاليا على أن تدخلهــــــا في املياه 
ــــــى احلد من  ــــــة يهدف إل ــــــة الليبي اإلقليمي
ــــــر الشــــــرعية، لكــــــن مراقبني  الهجــــــرة غي
يرون أن الدافع الرئيسي لتحريك إيطاليا 
لبوارجهــــــا نحو ليبيا هــــــو تقويض مبادرة 
فرنســــــا التي يقول مراقبون إنها سحبت 

البساط من حتت قدميها.

يصوت املوريتانيون السبت على التعديالت الدستورية وسط احتقان سياسي حاد، حيث 
تتهم املعارضة الرئيس محمد ولد عبدالعزيز بتجاوز الدســــــتور والســــــعي لتمهيد الطريق 

لوالية رئاسية ثالثة من خالل إجراء تعديالت على الدستور.

ورقة تحركها إيطاليا وفقا لمصالحها

ال صوت يعلو فوق صوت السلطة

اتفاق مبدئي 
بني مصراتة وبرقة

أعلنت مصـــر الخميس عن  } القاهــرة – 
توافـــق وفدين ليبيين مـــن برقة ومصراتة 
علـــى 4 ثوابت بهـــدف حل األزمـــة الليبية 
األطـــراف  بيـــن  المصالحـــة  وإنجـــاز 

المتصارعة في البالد.
وعقد محمـــود حجازي رئيـــس أركان 
الجيش المصري المكلـــف بالملف الليبي 
لقـــاءات على مدى 3 أيام مع وفدين ليبيين 
مـــن إقليم برقـــة ومدينة مصراتـــة يزوران 
القاهـــرة حاليـــا ”إلنهـــاء حالة االنقســـام 

وترسيخ المصالحة الوطنية في ليبيا“.
وتوافق الوفدان الليبيان على 4 ثوابت 
وهي: تعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة 
كافـــة أشـــكال التطرف واإلرهـــاب، وإقامة 
دولـــة مدنيـــة ديمقراطية حديثـــة، وتهيئة 
مناخ مناســـب للتهدئة عبر وسائل اإلعالم 

لوقف حمالت التأجيج والفتنة.
كمـــا تناولـــت المشـــاورات عـــددا من 
الشـــواغل التي يتعيـــن معالجتها إلنجاز 
المصالحة في ليبيـــا، أبرزها نبذ اإلرهاب 
ومكافحـــة جماعـــات الجريمـــة المنظمـــة 
والميليشـــيات الخارجـــة عـــن القانـــون، 
وإيجاد آلية للتعويـــض عن األضرار التي 

خلفتها األعمال اإلرهابية.
واتفق المشـــاركون على ”خارطة عمل 
وفـــق جدول زمني وآلية للقـــاءات المقبلة، 
بهدف الوصول إلى مصالحة حقيقية تعزز 
سبل العيش المشترك بين مكونات الشعب 
الليبـــي وتنهـــي حالة االســـتقطاب وتعيد 

لليبيا لحمتها االجتماعية“.
تحت  والمشـــاورات  اللقـــاءات  وجرت 
رعايـــة اللجنـــة المصرية المعنيـــة بليبيا 
(المشـــكلة بقرار مـــن الرئاســـة المصرية 
ويرأســـها حجـــازي) مـــع كل وفد بشـــكل 
منفرد، ثم بشـــكل مشـــترك مع ممثلين عن 

الوفدين دون شروط مسبقة.
وبوتيرة شـــبه متواصلة، تستقبل دول 
جوار ليبيا وعلى رأســـها مصر والجزائر 
وسياســـية  رســـمية  وفـــودا  وتونـــس، 
وعسكرية ليبية من مختلف التوجهات، في 
إطار وســـاطات لحل األزمة بالتنسيق مع 

األمم المتحدة.
وهذا ثالث اجتماع تشارك فيه مصراتة 

في القاهرة.

«مؤيدو النظام الســـابق ال يعترفون بالعلم والنشـــيد الحاليين وهم ليســـوا بالفئة التي يمكن أخبار
االستغناء عنها. ليبيا يجب أن يكون لها نشيد وعلم جديدان يجمعان كل الليبيين».

عبداملنعم الشريف
عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي

{الخطـــاب الملكـــي في عيد العرش مثل لحظة فارقة وملهمة فـــي التاريخ المعاصر للمغرب لما 
تضمنه من رسائل مباشرة إلى مختلف الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين بالبالد}.

حكيم بن شماش
رئيس مجلس املستشارين املغربي

املوريتانيون يصوتون على التعديالت الدستورية وسط احتقان سياسي



} واشــنطن - هاجم الرئيس األميركي دونالد 
ترامـــب الخميس، الكونغـــرس واتهمه بعرقلة 
جهود تحسين العالقات مع روسيا على الرغم 

من توقيعه لعقوبات تستهدف موسكو.
وتقـــوض العقوبـــات الجديـــدة أي فرصة 
لتطبيع العالقات بين القوتين النوويتين على 
الرغم من إشارات التقارب التي أرسلها ترامب 
عندمـــا كان ال يزال مرشـــحا للرئاســـة، حيث 

وصف الرئيس بوتين بالزعيم القوي.
وذكـــر ترامـــب أن العالقات بين واشـــنطن 
وموســـكو أســـوأ مـــن أي وقت مضـــى وألقى 
كان  الـــذي  الكونغـــرس  علـــى  بالمســـؤولية 

مستعجال في تشديد العقوبات االقتصادية.
ورد الـــروس منـــذ األســـبوع الماضي عبر 
اإلعالن عن خفض كبير في الطاقم الدبلوماسي 

األميركي على أراضيهم.
وصعدت موســـكو من لهجتهـــا بعد توقيع 
ترامـــب العقوبات ضـــد روســـيا لتدخلها في 
االنتخابات الرئاســـية في الواليـــات المتحدة 

ودورها في أوكرانيا.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الروســـي ديمتري 
مدفيديف إن العقوبات ”إعالن حرب اقتصادية 
قد تشـــكل ”نهاية اآلمال  شـــاملة ضد روسيا“ 
الروســـية فـــي تحســـين العالقات“. وســـخر 

مدفيديف من ”ضعف“ البيت األبيض.
وأخـــذ البيت األبيض علمـــا بهذا التدهور 
الجديـــد فـــي العالقـــات المتوتـــرة أصال منذ 
وصـــول إدارة أميركيـــة اعتبرت فـــي البداية 

مؤيدة للكرملين في يناير.
وكتـــب ترامـــب علـــى تويتـــر الخميس أن 
”عالقاتنا مع روســـيا بلغت مستوى منخفضا 

خطيرا جدا لم تصله من قبل“.
ولم يشـــر ترامب إلـــى الملفـــات الخالفية 
العديدة مع موســـكو (ســـوريا وأوكرانيا) وال 
االتهامـــات بتدخـــل روســـيا فـــي االنتخابات 
الرئاســـية وال االشـــتباه بتواطـــؤ بيـــن فريق 
حملته والســـلطات الروســـية الـــذي هو مدار 

تحقيق.
واتهـــم أعضـــاء الكونغرس بالتســـبب في 
هـــذا الفتـــور، قائال ”يمكنكم أن تشـــكروا على 

ذلـــك أعضـــاء الكونغـــرس، وهم األشـــخاص 
ذاتهـــم الذين ال يســـتطيعون منحنـــا برنامجا 
للرعاية الصحية“، في إشـــارة إلى عدم موافقة 

الكونغرس على برنامجه للرعاية الصحية.
ووقـــع ترامب قانـــون العقوبـــات األربعاء 
مذعنا لضغـــوط الكونغرس بعد فشـــل البيت 
األبيض في منع القانون أو تخفيفه، بعيدا عن 
اإلعـــالم. وبدا تحفظه واضحا فـــي بيان عقب 

التوقيع قال فيه إن النص ”تشوبه عيوب“.
ورأى ترامـــب أن ”الكونغرس وفي عجلته 
لتمرير هذا القانون، ضمنـــه عددا من األحكام 
بما فـــي ذلك تقييـــد قدرة  غيـــر الدســـتورية“ 

الرئيس على ”التفاوض“ مع روسيا.
وقال ترامب ”قمت ببناء شركة عظيمة فعال 
تساوي المليارات من الدوالرات. كان هذا سببا 
كبيرا النتخابي. كرئيس يمكنني إبرام صفقات 
مع دول أجنبية أفضل بكثير من الكونغرس“.

هـــذه  الروســـية  الصحـــف  واســـتغلت 
صحيفـــة  فكتبـــت  ترامـــب،  النتقـــاد  المـــادة 
كومسومولســـكايا برافـــدا واســـعة االنتشـــار 
”األمـــر ال يتعلق بالعقوبـــات، وإنما بمعرفة من 

هو السيد الحقيقي للبيت األبيض“.
بـــات  العالقـــات  تحســـين  ”إن  وأضافـــت 
اليوم مســـألة حياة أو موت للرئيس األميركي 
الخامس واألربعين. إذا لم يكن بوسعه أن يقول 
ال للمعارضة اليوم، فقد يكون مشـــروع القانون 

المقبل مذكرة بحجب الثقة عنه“.
ويســـتهدف القانـــون الـــذي يتضمن أيضا 
إجراءات ضـــد كوريا الشـــمالية وإيران، قطاع 
الطاقـــة ويعطي واشـــنطن القـــدرة على فرض 
عقوبات على شركات تنشط في تطوير األنابيب 
ويفرض قيودا على مصدري األسلحة الروس. 

ويقيد القانون خصوصا صالحية الرئيس 
لجهة إلغاء عقوبات ســـارية على موســـكو، في 

آلية غير مسبوقة تعكس عدم ثقة الجمهوريين 
الذيـــن يهيمنـــون علـــى الكونغـــرس والقلقين 
من تصريحـــات ترامب الودية تجـــاه الرئيس 

الروسي فالديمير بوتين.
ويأمل الـــروس في أن تعـــارض الكثير من 

الدول المعنية العقوبات األميركية الجديدة.
وصرح المتحدث باســـم الكرملين دميتري 
بيسكوف ”نرى أن سياســـة العقوبات قصيرة 

النظر وغير شرعية وبال فرص“.
وأضـــاف ”لذلك فإن جميـــع المعنيين بهذه 

الفوضى مستعدون للدفاع عن مصالحهم“.
ويمكـــن لتلك العقوبات أن تطال دوال أخرى 
تقوم بصفقات مع روســـيا، لذلك أوردت صحف 
ألمانية خصوصا تصريحات لرؤســـاء عدد من 
المؤسســـات االقتصاديـــة الكبرى فـــي أوروبا 
تدعو االتحـــاد األوروبي للتحرك من أجل وقف 

الخطوات األميركية الجديدة.
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{الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب خطر على بلده وعلى العالم أجمع، وهو يعتقد أن السياســـة أخبار

حلبة مالكمة، وفي حال أصبحت مستشارا فسأواجهه بشكل واضح قدر اإلمكان}.

مارتن شولتز
مرشح االشتراكيني الدميقراطيني ملنصب املستشارية في أملانيا

{ال يوجد خالف في ألمانيا بين ميركل وشـــولتز حول أوروبا، ونحن لم نجد ذلك في فرنســـا، فكان 

هناك االختيار بين أوروبا تكون أو ال تكون}.

جان كلود يونكر
 رئيس املفوضية األوروبية

ترامب يهاجم الكونغرس ألجل الزعيم بوتين
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باختصار

◄ أعلنت الشرطة األوروبية ”يوروبول“ 
الخميس، عن تفكيك شبكة تتخذ قيادتها 

من إسبانيا مقرا، تهرب بطريقة غير 
شرعية إلى المملكة المتحدة مواطنين 

إيرانيين مقابل حوالي 25 ألف يورو لكل 
منهم، باستعمال جوازات سفر مزورة.

◄ وجهت الشرطة األسترالية الخميس، 
اتهامات لرجلين بالتخطيط لعمل إرهابي 

بسبب دورهما في مؤامرة تم إحباطها 
”تستلهم نهج متشددين“ إلسقاط طائرة، 

وكان الرجالن من بين أربعة أشخاص 
اعتقلوا مطلع األسبوع في إطار 

مداهمات لمكافحة اإلرهاب.

◄ أجرى رئيس الحكومة الياباني 
شينزو آبي، تعديال حكوميا شمل 

خاصة وزارتي الخارجية والدفاع بهدف 
استعادة الثقة التي زعزعتها فضائح، في 

وقت تطرح قضايا حاسمة في مجاالت 
األمن والدبلوماسية واالقتصاد.

◄ هاجم متشددو حركة الشباب 
الصومالية موقعا نائيا للشرطة 

الكينية وقتلوا أحد أفرادها قبل أيام 
من االنتخابات العامة التي يسعى من 
خاللها الرئيس أوهورو كينياتا للفوز 

بفترة ثانية وأخيرة.

◄ علق برلمان كوسوفو الخميس، أولى 
جلساته منذ االنتخابات التي جرت في 
يونيو الماضي، حيث لم تشهد الجلسة 

وجود أغلبية تتمكن من وضع جدول 
لألعمال، وتختار رئيسا للمجلس وتتخذ 

خطوات لتشكيل حكومة جديدة.

◄ وصل الخميس إلى بريتوريا الرهينة 
الجنوب أفريقي ستيفن ماكغاون الذي 

كان محتجزا لدى تنظيم القاعدة في 
مالي منذ 2011، وقالت الحكومة إنها لم 

تدفع فدية مقابل تحرير الرهينة.

املؤبد {للفرسان الثالثة} في تهم تتعلق باإلرهاب ببريطانيا

ــــــس األميركي دونالد ترامب يشــــــن  الرئي
ــــــى الكونغرس األميركي  هجوما الذعا عل
بعد أن وجد نفسه مرغما على التوقيع على 
ــــــات األميركية اجلديدة، وموســــــكو  العقوب
ــــــا لرفــــــض اإلجراءات  ــــــى أوروب تعّول عل

اجلديدة الصادرة عن واشنطن.

} أنقــرة - تعهدت أنقـــرة الخميس، بمنع كل 
نشـــاط معاد للصين تقوم بـــه جماعات صينية 
معارضة على األراضـــي التركية، بعد تغير في 
موقف أنقرة التي كانت ســـابقا قريبة من أقلية 
األويغور، المجموعة اإلثنية المسلمة في شمال 

غرب الصين الناطقة باللغة التركية.
ويشـــير محللون إلـــى أن هذه االســـتدارة 
المفاجئة ألنقرة في عالقتها بالصين من خالل 
التضييـــق علـــى أقلية األويغـــور التي يحتمي 
الكثير مـــن أفرادهـــا بتركيا تأتي بعـــد فقدان 
األتـــراك ألي بارقة أمـــل في إمكانيـــة انضمام 

بالدهم إلى االتحاد األوروبي.
ويؤكد هؤالء أن رســـوخ قناعة لدى العدالة 
والتنميـــة باســـتحالة نجاحه فـــي إدارة ملف 
االنضمام إلى االتحاد األوروبي، يدفع أردوغان 
إلى طرق األبواب الصينية في محاولة القتحام 
أسواقها الواعدة وجلب استثماراتها الكبيرة.

وتأمل تركيا على ســـبيل الذكر في رفع عدد 
السياح الصينيين بتركيا، وقال مسؤول تركي 
بـــارز أن بـــالده تنتظر زيارة 3 ماليين ســـائح 
صينـــي لتركيا، مـــن بين 100 مليون شـــخص 

يخرجون من بالدهم لغرض السياحة.
واعتبـــر وزيـــر الخارجية التركيـــة مولود 
تشـــاوش أوغلـــو خـــالل مؤتمـــر صحافي مع 
نظيره الصيني وانغ يي بعد اجتماع التزم فيه 
الطرفـــان بالعمل معا لمحاربـــة ”اإلرهاب“، أن 
”األمن الصيني بمثابة أمن بلدنا“. وتعهد قائال 
”إننا لن نســـمح بأي نشـــاط معـــاد للصين في 

تركيا على اإلطالق… وســـنتخذ إجراءات لمنع 
نشر أخبار ضد الصين“.

وتأتي هذه التصريحات في وقت بدأت فيه 
الصين عملية واســـعة لتعزيز األمن في منطقة 

الحكم الذاتي شينجيانغ التي تضّم األويغور.
ويشـــكو قســـم من مجموعـــة األويغور من 
التمييـــز الدينـــي واالجتماعـــي واالقتصادي، 

وقـــد نفذت مجموعة متطرفة مـــن األويغور في 
الســـنوات األخيرة هجمات بالســـالح األبيض 
وتفجيرات أدت إلى مقتل المئات من األشخاص 

في المنطقة وفي جميع أنحاء الصين.
إســـالميين  وتتهـــم الصيـــن ”انفصاليين“ 
مرتبطيـــن بمجموعات أجنبيـــة بأعمال العنف 

وتفرض تدابير أمنية مشددة في المنطقة.

ودافعت تركيا في الســـابق عن هذه األقلية 
الناطقـــة بلغة مشـــابهة للغة التركيـــة، واتهم 
الرئيس التركـــي رجب طيب أردوغان عام 2009 
بكين بارتكاب ”نوع من اإلبادة“ في شينجيانغ. 
وســـارت تظاهرات عنيفة مناهضة للصين في 

تركيا عام 2015.
إال أن العالقات بين أنقرة وبكين تحســـنت 
بعد التباعد بين نظام أردوغان والدول الغربية.

وتـــرى تركيا في الصين شـــريكا اقتصاديا 
رئيسيا يســـمح لها بتعديل موازين القوى مع 

دول االتحاد األوروبي.
وتوتـــرت العالقات التركيـــة األوروبية بعد 
محاولـــة االنقـــالب العام الماضي بســـبب قلق 
الغرب مـــن حملة القمـــع، إذ أقالت الســـلطات 
التركية نحو 150 ألف شـــخص أو أوقفتهم عن 
العمل كما اعتقلت أكثر من 50 ألفا لالشتباه في 
صلتهم برجـــل الدين فتح الله غولن المقيم في 
الواليات المتحدة الذي تلقي أنقرة باللوم عليه 

في محاولة االنقالب.
وقـــال أردوغـــان أيضا إنه ســـيوافق ”دون 
على عقوبة اإلعـــدام إذا صوت البرلمان  تردد“ 
لصالـــح إعادتهـــا في خطـــوة ســـتنهي فعليا 
مساعي تركيا لالنضمام إلى االتحاد األوروبي.
وينظـــر على نطاق واســـع إلـــى التصعيد 
التركي األخير في وجه االتحاد األوروبي ودول 
كبيـــرة فيه على غرار ألمانيـــا على أنه محاولة 
مـــن النظام للتغطية على فشـــله في إدارة ملف 

االنضمام إلى االتحاد. مظاهرات لن تتكرر في تركيا

تقرب تركي للصني من بوابة التضييق على األويغور بعد تالشي حلم أوروبا

} لنــدن - أدانت محكمة فـــي لندن 4 أعضاء 
بخلية متشـــددة أطلقوا على أنفســـهم اســـم 
”الفرســـان الثالثـــة“ بالتآمر لشـــن هجوم في 
بريطانيا بعد التحدث عن خططهم على خدمة 

الرسائل المشفرة.
وأدانـــت المحكمـــة نويد علـــي (28 عاما) 
وخبيـــب حســـين (25 عاما) ومحـــب الرحمن 
(33 عامـــا) وطاهر عزيز (38 عاما) بتهم تتعلق 

باإلرهاب.
وكان علي وحســـين قد سجنا من قبل لما 
يزيد عـــن ثالثة أعوام بتهـــم تتعلق باإلرهاب 

بعد أن ســـافرا إلى باكستان في 2012 للتدريب 
المسلح.

وأدين محـــب الرحمن علـــى نحو منفصل 
بحيازة مواد لها صلة باإلرهاب في 2012.

وقالـــت الشـــرطة إن الرجـــال الذيـــن نفوا 
االتهامـــات كانـــوا يخططـــون لتنفيـــذ هجوم 
يســـتلهم فكر تنظيـــم الدولة اإلســـالمية على 

األراضي البريطانية.
وقالت سو هيمنج من مكتب االّدعاء العام 
في بريطانيا ”هؤالء األشـــخاص جمعهم نفس 
اإليمان بالمفهـــوم المتطرف للجهاد ووصلوا 

إلـــى مرحلـــة التخطيـــط لعمليـــة“. وأضافت 
”الهجمـــات التـــي وقعـــت في اآلونـــة األخيرة 
أظهرت نوع الفزع الذي يمكن أن يسببه هؤالء 

المتهمون إذا لم يتم إيقافهم“.
وكان قد ألقي القبض على الرجال األربعة 
فـــي عملية ســـرية في أغســـطس 2016 بعد أن 
عثرت الشـــرطة على قنبلة أنبوبية ومســـدس 
باللغة  وســـاطور محفور عليـــه كلمة ”كافـــر“ 

العربية في سيارة علي.
وعثـــرت الســـلطات أيضـــا علـــى ســـيف 
ســـاموراي في ســـيارة عزيز، والعثـــور على 

الســـاطور أعاد إلى األذهان مقتل الجندي لي 
ريجبـــي في عام 2013 عندما اســـتخدم رجالن 
أسلحة بيضاء في محاولة لقطع رأس الجندي.
واستمعت المحكمة خالل الجلسة إلى أن 
علي وحســـين ومحب الرحمن وهم من ويست 
ميدالندز بوسط إنكلترا انضموا إلى جماعات 
متطرفـــة على مواقـــع التواصـــل االجتماعي 

وتبادلوا أفكارا عنيفة على اإلنترنت.
وقالت الشرطة إنهم اشتروا هواتف لتنفيذ 
هجـــوم وناقشـــوا خططهـــم ضمـــن مجموعة 
دردشة على تطبيق تليغرام للرسائل المشفرة.

[ موسكو تعول على أوروبا لرفض العقوبات األميركية الجديدة

آسف رفيقي بوتين: الكونغرس أقوى مني

} باريــس – أقـــّر البرملـــان الفرنســـي نهائيا 
اخلميس، قانونا يتعلق بأخالقيات السياسة 
ومينع توظيف أفراد مـــن عائالت البرملانيني 
كمســـاعدين لهم، في أول ورشـــة تشـــريعية 

كبيرة في عهد الرئيس إميانويل ماكرون.
وكان الرئيـــس اجلديـــد قـــد وعـــد بإقرار 
ســـريع لقانون األخالقيات السياســـية، بعد 
حملـــة انتخابية شـــهدت قضايا شـــككت في 

نزاهة بعض املرشحني.
وطالت هـــذه القضايا خصوصا مرشـــح 
اليمني فرنســـوا فيـــون املشـــتبه بتورطه في 
اســـتغالل زوجتـــه وأبنائه لوظائـــف وهمية 

كعاملني في البرملان.
وصـــادق البرملان ومجلس الشـــيوخ على 
نســـخة مشـــتركة من مشـــروع قانون ”الثقة 
في احلياة السياســـية“ بغالبية ســـاحقة، مع 
383 صوتا مؤيدا مقابـــل 3 أصوات معارضة 

باإلضافة إلى أن 48 امتنعوا عن التصويت.
ومينع هـــذا القانـــون الـــوزراء والنواب 
وأعضـــاء الســـلطات التنفيذيـــة احمللية من 
توظيف أحـــد أعضاء العائلـــة القريبة ضمن 
فريـــق عملهـــم، حتـــت طائلة الســـجن لثالث 
ســـنوات ودفع غرامـــة قدرهـــا 45 ألف يورو، 
مع احتمال أن يفرض عليهم تســـديد األموال 

العامة املدفوعة للموظف.
وصّفق نـــواب األكثريـــة البرملانية وقوفا 
بعد تصويتهم على النص األول الذي يجسد 

التزامات ماكرون.
ورّحبت وزيرة العدل نيكول بيلوبيه بهذه 
”اخلطوة اإليجابية بالنســـبة إلى مواطنينا“، 
وفيما اعتبر النائب الشـــيوعي بيار داريفيل 
أن القانـــون الـــذي أقّر هو مثـــل ”الفيل الذي 
يلد فأرة“، رّد الوسطي لورانس فيشنيفسكي 

عليه بالقول إن ”الفأرة مفيدة وفعالة“.
ومـــن املتوقـــع أن ُيقـــّر األربعـــاء القـــادم 
نهائيا مشروع قانون آخر يتعلق بأخالقيات 
السياسة ويلغي املخصصات املالية التي كان 
يحصل عليهـــا النواب لتوزيعها على بلديات 

وجمعيات يختارونها.
وجـــاء تصويـــت اخلميس يومـــا واحدا 
بعد إعطاء البرملان الفرنســـي اإلذن للحكومة 
الفرنســـية بإصالح قانـــون العمل مبعزل عن 
البرملـــان، وهي النقطة التـــي جعلها الرئيس 
ماكـــرون أولويـــة بهـــدف إيجاد فـــرص عمل 

جديدة عبر منح الشركات املزيد من الليونة.
وأقـــر مجلس الشـــيوخ في قـــراءة أخيرة 
األربعـــاء قانونـــا مينح احلكومـــة صالحية 

إصالح قانون العمل مبراسيم.
ومبوجـــب هذا القانـــون التي تنـــدد بها 
النقابات، فإن البرملان لن يناقش اإلصالحات، 

بل سيكتفي باالطالع عليها.

حظر توظيف أقارب 

السياسيين بفرنسا



} صنعــاء – ”كيـــف يحصل اليمن الذي مزقته 
احلرب على اآليس كرمي؟“، يرسم هذا التساؤل 
الذي طرحتـــه مجلة ذي اكونوميســـت إحدى 

مفارقات احلرب في اليمن. 
تقـــول املجلة البريطانية إنه رغم انتشـــار 
وباء الكوليرا وارتفاع معدالت ســـوء التغذية 
والوهـــن االقتصـــادي، ال يزال فرع ”باســـكن 
روبنز“ يعج بالكثير من اآليس كرمي الذي ُينقل 

إلى العاصمة في شاحنات حافظة للبرودة.
وأرفـــق التقرير برســـم كاريكاتوري يظهر 
مقاتال مينيا ميســـك بيد اآليـــس كرمي وباليد 
األخرى بندقيته، في صورة تلخص الكثير من 
واقـــع اقتصاد احلرب فـــي اليمن، حيث ميكن 
جلـــب أي بضاعة مهمـــا كانت، حتـــى اآليس 

الكرمي املثلج.
ويقـــول بيتـــر ساليســـبوري الباحث في 
املعهـــد امللكـــي البريطاني للشـــؤون الدولية 
(تشـــاتام هـــاوس)، إن حقيقة أنـــه ميكن نقل 
الســـلع املختلفة عبر املدن املختلفة في اليمن 
هـــي أمر جيـــد، ولكن في الوقت نفســـه تظهر 

مساوئ اقتصاد احلرب في اليمن.
وينقل ساليســـبوري في حتقيق نشر جزء 
منه في مجلة العالم اليوم الصادرة عن تشاتام 
هاوس (عدد أغســـطس- ســـبتمبر 2017)، عن 
أحد رجـــال األعمال، الذي طلب عدم الكشـــف 
عن اســـمه، تأكيده أنه يستطيع احلصول على 
أي شـــيء يريده دون تفتيشه طاملا أنه ميكنك 
رشوة املسؤولني على نقاط التفتيش واملعابر 

التجارية.
ويعتبـــر  مصدر مينـــي أن الالمباالة التي 
أصابـــت العاملـــني بنقاط التفتيـــش جزء من 
جتارة واســـعة حتدث في اخلفاء، مشيرا إلى 
أنه نـــادرا ما يبحث الرجال الذين يحرســـون 
نقاط التفتيش على طول الطريق في محتويات 
الشاحنات وأحيانا يتم منعهم من قبل قادتهم.

املتاجرة بالحرب

التجـــار  علـــى  كان  قريـــب  وقـــت  حتـــى 
وشـــركات النقل التعامل مع احلواجز القبلية 
والعصابات املســـلحة وتنظيم القاعدة، ولكن 
اآلن تكســـب الكثيـــر مـــن امليليشـــيات الدخل 
اخلاص بها من فرض الضرائب على التجارة، 
وكنتيجة لذلك انتشـــرت قوات األمن على طول 
الطرق فـــي الدولة بشـــكل أكبر مـــن أي وقت 

مضى.
ويقدر العديد من رجـــال األعمال أن تكلفة 
دفـــع الضرائـــب عنـــد نقـــاط التفتيـــش التي 

أنشـــأتها احلكومات املتنافسة في اليمن تزيد 
من تكلفة الســـلع بنحو 10 إلـــى 15 باملئة. وال 
يقـــدر على دفع الضرائب غيـــر مجموعة قليلة 

من اليمنيني ميسوري احلال.
ومـــر قرابة عامـــني ونصف العـــام، حتى 
اليوم، منذ اندالع احلرب الشـــديدة في اليمن، 
دون بروز أي مالمح في إنهائها، ال ســـيما أن 
طرفي األزمة مستمران في التصعيد العسكري 
في العديد من جبهات البالد األفقر في العالم. 
وفي ظل الوضع احلالي، يســـتغرب الكثير من 
اليمنيني مسألة إطالة احلرب في بالدهم التي 

لم تكن متوقعة.
ويلقـــي الكثيـــرون اللـــوم علـــى اجلانـــب 
اخلارجي الـــذي أصبح يتحكـــم بزمام األمور 
في البالد. ويقول الباحث السياســـي اليمني 
رياض األحمدي، في تصريحات لوكالة األنباء 
األملانية، إن احلرب في بالده طالت العديد من 
األســـباب، أولها أهمية اليمن اإلســـتراتيجية 
وخروج القرار عن األطراف احمللية إلى القوى 
اإلقليمية والدولية التي لها مصالح من إطالة 
أمـــد احلـــرب ورمبا تريـــد إيصـــال البلد إلى 

مرحلة االنهيار التام والتقسيم. 
ويرى األحمدي أن هناك ســـببا آخر إلطالة 
احلـــرب في اليمن، وهو أن أي مســـار ســـالم 
تتواله األمم املتحدة يعبـــر عن مصالح الدول 
الغربيـــة والقـــوى اإلقليمية وليـــس مصلحة 
الداخل اليمني، ولهذا الســـبب فإن بقاء احلل 
بيد األمم املتحدة أحد عوامل استمرار احلرب.
ومـــن بني األســـباب التي أدت إلـــى إطالة 
احلرب فـــي اليمـــن، اختالف وجهـــات النظر 
لـــدى الفاعلني فـــي التحالف العربـــي بقيادة 
السعودية، باإلضافة إلى عوامل أخرى تتمثل 
في تأثير العامل اخلارجي على مكونات فاعلة 

في البالد. 
ويـــرى الكاتـــب الصحافـــي والباحث في 
الشـــؤون السياسية عدنان هاشـــم أن ”سبب 
إطالة احلـــرب في اليمن يكمن فـــي أن ال أحد 
متكن بعد من فرض سيطرته العسكرية على كل 
البالد لعدة أســـباب منها الطبيعة اجلغرافية، 
املعســـكرين  داخـــل  املتفاقمـــة  واخلالفـــات 
املتحاربـــني، مع ضعف التدريـــب لدى القوات 
احلكوميـــة التابعة للرئيـــس  عبدربه منصور 

هادي واختالل مركزية القيادة والسيطرة“.
 ويضيف في تصريـــح نقلته وكالة األنباء 
األملانيـــة أنـــه ”مـــن الواضـــح أن الفاعلـــني 
الدوليني خاصة في جنـــوب اليمن والفصائل 
املعارضـــة للحكومة تخضع لهيمنـــة مفاعيل 
خارجية، تبعا ملشـــاريع أخرى تتأسس وتنشأ 

إلـــى ما بعد اســـتكمال احلرب، قـــرب املضيق 
الدولـــي العام“. إلـــى جانب ذلك، يـــورد بيتر 
ساليســـبوري اقتصـــاد احلرب ضمـــن قائمة 
أســـباب تواصل الصراع وتعقد عملية السالم 
في البـــالد. وينقل عن مصـــدر ميني قوله  إن 
”السياســـيني واجلماعات املسلحة في صنعاء 
يســـتفيدون من احلـــرب“. ويضيـــف املصدر 
”ينظـــر دبلوماســـيون من الغـــرب إلى احلرب 
واألزمة اإلنسانية ويعتقدون أنهم يجب عليهم 
أن يوقفوهـــا، ولكـــن األمـــوال الضخمة التي 

تنتجها تلك احلروب حتول دون ذلك“.
وتدفـــع احلوافـــز املغرية الكثيـــر من قادة 
امليليشـــيات إلى االعتقاد بضرورة اســـتمرار 
الصـــراع، خاصة وأن املجموعـــات التي كانت 
مهمشـــة ســـابقا هي التي تســـيطر اآلن على 
مســـاحات واســـعة من األراضي مبـــا في ذلك 
طـــرق التجارة املربحة، ويعبر عن ذلك املصدر 
اليمني يقوله ”إذا انتهت احلروب، ســـيتوقف 

املال. فلماذا إذن يتم إيقافها؟“.

نفوذ امليليشيات

يشـــهد اليمن حربـــا بني القـــوات املوالية 
للرئيـــس عبدربـــه منصـــور هادي املســـنودة 
بقـــوات التحالـــف العربي من جهـــة وجماعة 
أنصار الله احلوثية والقوات املوالية للرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح من جهة أخرى. 
وتقضـــي احلكومة اليمنية الكثيـــر من وقتها 
خـــارج البالد، حيـــث اتخذ الرئيـــس عبدربه 
منصـــور هادي، الذي أطيح بـــه في أوائل عام 
2015، مـــن الريـــاض مقـــرا له بدال مـــن عدن، 
املدينة الساحلية اجلنوبية التي اعتبرها مقرا 
للحكومـــة بعد فراره من صنعاء في أوائل عام 

.2015
وينقل ساليسبوري عن مصادر في الداخل 
اليمنـــي أن إدارة عبدربـــه منصـــور هـــادي ال 
تشـــارك في لعبـــة االحتياالت التـــي تتم اآلن 
في اليمـــن، على الرغم مـــن أن حلفاء الرئيس 
اليمني يســـتفيدون من سياسة االحتكار التي 

ميارسونها على إمدادات الوقود إلى عدن.
وبالنســـبة إلى قادة ميليشيات احلوثيني، 
كانـــت احلرب طريقا للســـلطة والثـــروة معا. 
وذكرت تقارير إعالمية أن احلوثيون أنشـــأوا 
نحو 20 شركة نفطية جديدة الستيراد الوقود 
مملوكة لقيـــادات في اجلماعـــة وموالني لها، 
ويقول خبراء إن احلوثيني يســـتهدفون أرزاق 
مئات اآلالف من املوظفني وأســـرهم وطريقتهم 

تكرس نهج العصابات وجتار احلرب.
وفي املقابل، شـــهد أعضاء احلزب احلاكم 
الســـابق، حزب املؤمتر الشعبي العام، الدمار 
الســـريع الـــذي حـــل بالدولـــة اليمنيـــة التي 
ســـاعدوا في بنائها جنبا إلى جنب مع انهيار 
ثرواتهـــم الشـــخصية التي ارتبطـــت بانهيار 
االقتصاد العام للدولة. وهم يودون للحرب أن 
تنتهي، لكن ليس إذا كان ذلك يعني أن عبدربه 
منصور هادي وحلفائه هم من سيحكم الدولة، 
أو أن شـــركاءهم احلوثيني هم من سيصعدون 

إلى القمة.
وفي املناطق األخرى التي تســـيطر عليها 
احلكومـــة احملليـــة، مثـــل جنـــوب محافظـــة 
حضرمـــوت، جتنـــي احلكومـــة الكثيـــر مـــن 
األمـــوال من خـــالل الضرائب التـــي تفرضها 
على البضائع التي تدخـــل ميناء املكال، حيث 
ميكنهـــا بهذه األمـــوال دفع تكاليـــف إصالح 
البنية التحتية واخلدمات الطبية األساســـية 
والكهرباء، إلـــى جانب املســـاعدة املقدمة من 

دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وفي مأرب، في وسط اليمن، متكن احلاكم، 
وهـــو زعيـــم قبلي، مـــن متويـــل اخلدمات عن 
طريـــق بيع الغاز املعبأ فـــي أحد حقول النفط 

في احملافظة.
وفـــي الوقت الذي ال تكفي فيه هذه األموال 
ملنع انتشـــار املجاعة بني الفقـــراء في اليمن، 
توفر املـــوارد الالزمة للحفـــاظ على نفوذ تلك 
امليليشـــيات والقادة السياسيني، وهي مسألة 
إشـــكالية ألن مفاوضات السالم التي تتوسط 
فيهـــا األمم املتحـــدة تتطلب تشـــكيل حكومة 
”الوحـــدة“ التـــي مـــن املؤكـــد أنها ســـتطالب 
بإرســـال عائدات الضرائب ومبيعـــات النفط 
والغـــاز إلـــى مدينـــة صنعـــاء. وهي ليســـت 
بالفرصة املناســـبة بالنســـبة إلـــى العديد من 
املجموعات احملليـــة، الذين ال يدينون بوالئهم 
حلكومة عبدربـــه منصور هادي، أو للحوثيني 

أو لعلي عبدالله صالح.
يعـــد االقتصـــاد املـــوازي أحـــد أســـباب 
استمرار احلرب، ولن يحســـمها إال االقتصاد 
أيضا. ويفســـر ساليســـبوري ذلـــك بأنه دعم 
والتحالف  حكومـــة عبدربه منصـــور هـــادي 
العربـــي القتصـــاد البـــالد وتوقيته ســـيكون 
الطريقة التي ستســـتعيد من خاللها احلكومة 
الشـــرعية الهيمنـــة على البـــالد، وتواجه بها 

القوة املشتركة لتحالف احلوثي-صالح.
لكـــن، تبقـــى هنـــاك عوائق حتيـــط بهذه 
اخلطـــة، من ذلـــك أنه في ســـبتمبر 2016، أراد 
الرئيس اليمني أن ينقل مقر البنك املركزي من 
صنعاء التي سيطر عليها احلوثيون إلى عدن. 
وصرح بأن الســـبب في ذلك هو أن االنقالبيني 
كانـــوا ينهبون إمدادات البنك، لكن احلكومات 
الغربية حذرت مـــن أن نقل مقر البنك املركزي 
ســـيعطل االقتصاد ويعمق األزمة اإلنســـانية. 

ويتســـاءل العديد من املراقبني عما إذا كان ما 
يحدث هو جزء من اخلطة الستمرار الصراع.

ومنذ أواخر عام 2016، شن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية هجوما عسكريا على ميناء 
احلديدة الذي يسيطر عليه احلوثيون، الواقع 
على الساحل الغربي لليمن، والذي يستخدمه 
احلوثيون إلحضار األسلحة اإليرانية. ويفسر 
بيتر ساليسبوري هذه اخلطوة بأنها محاولة 
للضغط على االنقالبيـــني اقتصاديا إلجبارهم 
علـــى املوافقـــة على عقـــد اتفاق ســـالم موات 

حلكومة عبدربه منصور هادي.
ومبـــا أن اليمن يســـتورد 90 فـــي املئة من 
أغذيتـــه، وتأتـــي نحـــو 70 باملئة مـــن واردات 
الدولـــة عبر ميناء احلديدة، يحذر اخلبراء من 
أن إعادة الســـيطرة على احلديدة ستؤدي في 
النهاية إلى قطع إمداد الغذاء الضعيف أصال، 

وانزالق البالد نحو مجاعة تامة. 
لكن املشـــكلة هـــي أن التحالـــف احلوثي-

صالـــح ميكن أن يكتفـــي بالبضائع التي تأتي 
داخل الشـــاحنات عن طريق البر. وفي الواقع، 
إذا مت وقـــف ميناء احلديدة، فمـــن املرجح أن 
تـــزداد حركة املـــرور على الطرق بشـــكل كبير 
ليزداد معها أيضا الدخـــل الذي حتصل عليه 
نقـــاط التفتيش واجلمـــارك. ويقـــول املصدر 
اليمنـــي بأســـف ”يعيـــش احلوثيـــون، بينما 

يتضور اليمنيون جوعا“.

[ المنتفعون من خراب الحرب: إذا انتهى الصراع سيتوقف المال  [ أيادي الحوثيين تطبق على خناق االقتصاد اليمني

اقتصاد الحرب طريق للسلطة والثروة في اليمن

ــــــف 2014 حربا بني القوات املوالية للحكومة من جهة، ومســــــلحي  يشــــــهد اليمن منذ خري
جماعــــــة أنصار الله (احلوثي)، والقوات املوالية للرئيس الســــــابق علي عبدالله صالح من 
جهة أخرى. وكانت احلرب ســــــببا في أوضاع إنسانية وصحية صعبة، فضال عن تدهور 
حاد في اقتصاد البلد مقابل ظهور اقتصاد مواز يعد املستفيدون منه واألغنياء اجلدد في 

اليمن أحد أسباب استمرار احلرب.

في 
العمق

«الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله صالح يمر بأضعف لحظاته في هـــذا الصراع، حيث أكد 
البعض أن وحدات من الجيش كانت موالية له  انشقت عنه لالنضمام إلى الحوثيين».

إريك بيلوفسكي
زميل زائر في برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن

«الخيـــار الوحيـــد للخـــروج من األزمة فـــي اليمن هـــو تنفيذ مخرجات الحـــوار الوطنـــي والمبادرة 
الخليجية وتطبيق القرار األممي ٢٢١٦».

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الوزراء اليمني
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أغنياء الحرب يزرعون ألغاما في طريق السالم

األزمة اإلنسانية في اليمن

بيتر ساليسبوري:
الحوافز المغرية لقادة 

الميليشيات تدفع نحو 
حرصهم على استمرار الصراع

} صنعــاء – جـــاء في تقرير ملكتب تنســـيق 
الشؤون اإلنسانية التابع لألمم املتحدة، أن 
ســـبعة ماليني من املواطنني اليمنيني باتوا 

على وشك املجاعة.
وقـــال التقريـــر ”فـــي بلد يشـــهد واحدة 
من أكبر األزمات اإلنســـانية فـــي العالم، من 
الصعب أن نتصور ما يحتاجه الناس أكثر“. 
وأضاف ”ســـبعة ماليني شـــخص في اليمن 
باتوا يعيشـــون على وشك املجاعة، في حني 
يعاني 2.3 مليون طفل دون سن اخلامسة من 

سوء التغذية“.
وتابع التقرير ”يحتاج ثلثا الســـكان إلى 
املساعدة اإلنســـانية واحلماية“، مشيرا إلى 
أن ”كل شيء أصبح مطلوبا بشكل عاجل في 
اليمـــن، كاملأوى والغـــذاء واملياه واخلدمات 
الصحيـــة والصـــرف الصحي والســـالمة“. 

وتطرق التقرير إلى قصص إنسانية لبعض 
العائـــالت النازحـــة، والبالـــغ عددهـــا 407، 
جتمعت فـــي مخيم خـــارج مدينـــة ”خِمر“، 
مبحافظـــة عمـــران (شـــمال)، الفتـــا إلى أن 
”املدنيـــني األبرياء في اليمـــن تأثروا بصراع 

وحشي“.
ومنذ تصاعد النـــزاع في اليمن، فر أكثر 
من 3 ماليني شـــخص مـــن ديارهم بحثا عن 
الســـالمة واألمن، فـــي الوقت الـــذي ال يزال 
مليونا شـــخص مشـــردين داخليا في جميع 

أنحاء البلد.
وأعربـــت األمم املتحدة فـــي تقريرها عن 
قلقها الكبير من أســـوأ تفش لوباء الكوليرا 
فـــي العالـــم، الفتة إلـــى أن ”الســـكان باتوا 
ميوتـــون مـــن أمـــراض قابلة للعـــالج، كون 
اخلدمات الصحية األساسية لم تعد متاحة“.

األمم املتحدة: سبعة ماليني يمني باتوا على وشك املجاعة
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} لـــم تكـــن القاهرة راغبة في القيـــام بأي دور 
فاعل في األزمة الســـورية على مدار الســـنوات 
املاضيـــة، واكتفت مبراقبـــة األوضاع عن كثب، 
وعندما ســـقط نظام اإلخوان في مصر وتبّينت 
الكثير من مخاطر اإلرهاب الذي ضرب ســـيناء 
تأكدت أن ما يجري في ســـوريا له انعكاســـات 

قوية على األمن القومي ملصر.
وبـــدأت القاهـــرة متـــد بصرهـــا ملزيـــد من 
االقتـــراب، لكنـــه اقتـــراب طفيف، وظـــل حذرا، 
وهي الســـمة الرئيسية التي كانت عالمة بارزة 
وتتحكم في مفاصل السياســـة اخلارجية ملصر 
فتـــرة مـــن الوقت، إلـــى أن ظهـــرت تصريحات 
واضحة لعدد من املســـؤولني صّبت في صالح 
مســـاندة نظام بشار األســـد، مع اعتراف بحق 

الشعب السوري في اختيار قيادته.
بقي الـــدور املصـــري مثيرا للحـــذر الزائد 
والتريث الفائق عن احلد، إلى أن بدأ االستقرار 
يتضاعف في مصـــر، ويتم تطبيع العالقات مع 
قـــوى خارجية متباينة ســـلمت باألمـــر الواقع 
اجلديد فـــي البـــالد، وتخلت عن شـــعارات ما 
يســـمى بدعم ”شـــرعية اإلخـــوان“، ووصف ما 
جـــرى فـــي 30 يونيـــو 2013 على أنـــه ”انقالب 
وقتها أعادت القاهرة ترتيب الكثير  عسكري““ 
مـــن أوراقهـــا، أمـــال فـــي أن تســـترد عافيتها 

اإلقليمية، ومن خالل البوابة السورية.
جرت ميـــاه كثيفة، بعضها ظاهر ومعظمها 
خفي، بشأن موقف مصر من األزمة، الذي فهمه 
كل طرف حســـب املربع الذي يقف داخله، مؤيد 

للنظام السوري أم مؤيد للمعارضة؟
في ظل هذا التقسيم، استفادت القاهرة ألن 
حذرها مّكنها من حتقيق مكاســـب نوعية، وقلل 
درجة عداواتها، باســـتثناء القـــوى التقليدية، 
املتطرفـــني وقطـــر وتركيا، وحتّولـــت إلى وجه 
مقبول، أو غير مرفـــوض على األقل، من جانب 

قوى كثيرة وفاعلة في األزمة.
لذلك عندمـــا تهيأت الظروف وجرى البحث 
عـــن العـــب إقليمي يصلـــح لدور الوســـيط، لم 
جتد روســـيا، وهي فاعل أساسي في األراضي 

الســـورية، والواليات املتحـــدة وهي فاعل ثان، 
ولـــكل منهما حلفـــاء، غير مصـــر للدخول على 
هـــذا اخلط، األمر الذي بدا واقعا حقيقيا عندما 
نضـــج االجتـــاه الراميإلى التهدئـــة، وتطورت 
عالقات مصر مع الســـعودية، وأصبحت األزمة 
السورية من أهم نقاط التوافق بعد أن كانت في 

مقدمة عناصر التنافر.

اتفاقان مهمان

يتناســـب دور الوســـيط مع مصـــر، ووجد 
انســـجاما الفتا في سياســـتها اخلارجية على 
مدار أكثر مـــن عقدين، وهو مـــا ظهر بوضوح 
(وال يزال) فـــي القضية الفلســـطينية، بالتالي 
فاســـتدعاء القاهرة كوســـيط فـــي البعض من 
جوانب األزمة الســـورية يتســـق مـــع التاريخ 

واجلغرافيا والسياسة واألمن أيضا.
عندمـــا أعلن عـــن جناح وســـاطة مصر في 
الغوطة الشرقية بالتنســـيق مع روسيا الشهر 
املاضـــي، قيل إن هـــذا الدور لن يتجـــاوز هذه 
احلدود ثم يتالشـــى، لكن ”العرب“ نشـــرت منذ 
أســـبوع أنه سيكون ملصر دور أكبر في سوريا، 
تستعد للقيام به بالتنسيق مع أطراف إقليمية 

ودولية.
وعندمـــا مت اإلعـــالن عن هدنة في شـــمالي 
حمـــص (دخلت حيـــز التنفيذ ظهـــر اخلميس 
3 أغســـطس 2017)، بـــدأ احلديـــث يتزايـــد عن 
هذه املســـألة، التي تتجاوز احلـــدود الظاهرة 
إلـــى كثير مـــن التحليـــالت، فهـــو يأتي ضمن 
انســـجام وتوافق مـــع قوى مؤثـــرة، ويتوافق 
مع مجمل األهداف االســـتراتيجية التي يهدف 
إليها الرباعي املصري والســـعودي واإلماراتي 

والبحريني.
وكانت محادثات عقـــدت في القاهرة في 31 
يوليو املاضي بني ممثلي وزارة الدفاع الروسية 
وفصائل مـــن املعارضة الســـورية، تكّونت من 
ممثلني عن جيش اإلسالم وحركة أحرار الشام، 
عالوة على وفد رســـمي ميثل النظام السوري، 
ومت التوصل إلى اتفاق حول نظام عمل منطقة 
خفض التصعيد الثالثة، شمالي مدينة حمص، 
وتضم 84 بلدة، واملنطقة تضم مناطق يســـكنها 
نحـــو 150 ألف شـــخص. ويتقاتل في حمص 4 
قوى رئيسية، هي: أحرار الشام وجيش اإلسالم 
(يبلـــغ عـــدد مقاتليهمـــا نحو 30 ألـــف عنصر) 
وهيئـــة حترير الشـــام (جبهـــة النصرة) فضال 
عن تواجد ضعيـــف لعناصر تنتمي إلى تنظيم 

الدولة اإلسالمية.
وجنحـــت القاهرة فـــي 22 يوليـــو املاضي 
في الوســـاطة وتوقيع اتفاق هدنة في الغوطة 

الشـــرقية بالتنسيق مع وزارة الدفاع الروسية. 
وتضمـــن االتفاق وقف جميـــع أنواع العمليات 
القتاليـــة مـــن قبل اجليـــش الســـوري وقوات 
املعارضة. وتتمركز الشرطة العسكرية الروسية 
في نقـــاط مراقبة عند مدخل الغوطة الشـــرقية 

ملراقبة مدى االلتزام بوقف إطالق النار.
لم يشـــمل اتفاقا الغوطة الشرقية وحمص 
جبهـــة النصرة وفيلق الرحمن بســـبب الرفض 
املصـــري القاطـــع للتعامـــل مـــع أّي تنظيمات 
إرهابيـــة ومتطرفة مدعومة من قـــوى إقليمية، 
فأحد أهـــداف القاهـــرة جتفيف املنابـــع التي 
تعتمـــد عليهـــا الدوحـــة فـــي املنطقة وكشـــف 

أالعيبها.
وأشـــار اتفاق حمـــص إلى وقـــف األعمال 
القتاليـــة والعدائية والســـماح بوجود ممرات 
أمنة وإدخال املســـاعدات واملعونات اإلنسانية 
من قبل هيئـــات دولية والتعهـــد باالبتعاد عن 

جبهة النصرة، بل وقتالها حال ظهورها.
ورفضـــت مصـــر الطلب الذي تقـــّدم به وفد 
كل من أحرار الشـــام وجيش اإلسالم واخلاص 
بوجود ضمانات للهدنة مـــن قبل تركيا وقطر، 
ألن القاهرة ال تريد أن يكون لكليهما أي دور في 
الوســـاطة التي تقوم بها بالتنسيق مع روسيا 

لفتح الطريق أمام تسوية حقيقية.

حسابات وتقديرات

ما يجـــري بخصوص الوســـاطة املصرية 
عملية معقدة تدخل فيها حســـابات وتقديرات 
مختلفة، رمبـــا يكون الدور الروســـي مفهوما 
بحكم العالقات الوثيقة بني موسكو والقاهرة، 

والتي متتد وتشـــمل قضايـــا وملفات تتعدى 
حدود ســـوريا، لكن هناك ثالثـــة عوامل تلعب 

دورا مهما في تعزيزه خالل الفترة املقبلة.
العامل األول: أن مصر تتحرك في ســـوريا 
مبوجـــب تفاهم وتعاون وتنســـيق مع كل من 
الســـعودية واإلمارات والبحرين، يعني ضمن 
التحالـــف الرباعي الصاعد وليســـت منفصلة 
عنه كما يتصـــّور البعض، األمر الذي يفســـر 

التقدم الذي أحرزته حتى اآلن.
من مصادر سياســـية في  وعلمت ”العرب“ 
القاهرة أن لقاءات وزراء خارجية الدول األربع 
ال تقتصـــر فقط علـــى األزمـــة القطرية وطرق 
مواجهتها وأدوات ردع الدوحة، فاالجتماعات 
التـــي عقدت في كل من القاهرة وجدة واملنامة 
مؤخـــرا، تطّرقـــت إلى حزمة قضايـــا إقليمية، 
أبرزها األزمة الســـورية، والتي ليســـت بعيدة 
عن مجـــال املواجهة مع قطـــر، وجرى االتفاق 
على أن تكـــون القاهـــرة رأس احلربة في هذا 
التحالف والتمهيد للتســـوية، بحكم مؤهالت 

كثيرة متلكها مصر حاليا.
العامل الثاني: أن الرئيس الســـوري بشار 
األســـد يرتاح لدور مصـــر التـــي أعلنت أكثر 
من مـــرة مســـاندتها لوحدة الدولة الســـورية 
وتأييدهـــا للجيوش الوطنية وعقدت سلســـلة 
طويلـــة من االجتماعات في القاهرة ودمشـــق، 
حضرتهـــا وفود أمنيـــة رفيعة املســـتوى من 
الدولتـــني، ومعظمهـــا لـــم يتم اإلعـــالن عنه، 
والقليـــل مت الكشـــف عنـــه، وقّدمـــت مصـــر 
مساعدات فنية وخبرات أمنية كبيرة لسوريا.

قبـــول  إن  لـ“العـــرب“  املصـــادر  وقالـــت 
وارتياح دمشق لدور القاهرة كان الفيصل في 

جناح اتفاقـــي الغوطة ثم حمص، ألن األســـد 
يـــدرك أن مصر حليف رئيســـي لـــه، ولديهما 
قواسم مشتركة تعزز أواصره، كما أن اإلدراك 
التاريخـــي أن أمـــن مصـــر يبـــدأ من ســـوريا 
يسيطر على التقديرات اإلستراتيجية للجيش 
املصـــري، لذلك يتم الدفاع، بوســـائل مختلفة، 
عن عـــدم ســـقوط النظام الســـوري، خوفا من 
انهيار مكونـــات الدولة، ووصـــول تداعياتها 

للعمق املصري.
العامل الثالث: لدى املصريني اعتقاد جازم 
أن سوريا مفتاح حقيقي للدور اإلقليمي ملصر، 
والنجاح في الوســـاطة ميكن أن يكون مقدمة 
ألدوار أخـــرى أكثـــر أهمية فـــي املنطقة، وكل 
تقدم معنوي يتحقق للقاهرة ميثل مكســـبا له 

ويساعد على توسيع نطاق دور بالده.
لهذه األهميـــة أصبح امللف الســـوري في 
حوزة الرئيس عبدالفتاح السيســـي شخصيا 
ويولـــي له اهتمامـــا خاصا، ويأمـــل أن يصل 
اآلخرون لقناعات بأن مصر وســـيط يستطيع 
تذليـــل الكثيـــر مـــن العقبات، ليس مـــن واقع 
اخلبرة في هذا الفضاء فقط، لكن بحكم الدراية 
بتفاصيـــل عديـــدة فـــي ســـوريا، والرغبة في 
تطويق ارتدادات األزمة هناك على املنطقة، من 
خالل عمليات نشر اإلرهاب وعودة املتشددين 
من سوريا، والتي جتد من يرعونها ويقدمون 

الدعم الالزم لها. 
وتظـــل التحديـــات التي تواجـــه القاهرة، 
وتتمثل فـــي القوى الرافضة لتواجدها (تركيا 
وقطـــر والفصائـــل اإلرهابية التـــي تدور في 
فلكهما) عامال جوهريا في حتديد مصير الدور 

املصري في سوريا.

[ وساطة معقدة تدخل فيها حسابات مختلفة  [ اتفاقا الغوطة الشرقية وشمالي حمص يعيدان للقاهرة جانبا من دورها اإلقليمي
دور مصر يتصاعد في سوريا.. وسيط معترف به من قوى فاعلة في األزمة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اخلميس التوّصل إلى اتفاق في القاهرة حول إنشاء منطقة 
ثالثة لتخفيف التوتر في ســــــوريا شــــــمال مدينة حمص السورية. ويأتي هذا االتفاق بعد 
زمن قصير من رعاية مصر التفاق آخر بني روســــــيا واملعارضة الســــــورية يخص منطقة 
الغوطة الشــــــرقية، ضمن خطوات تســــــلط الضوء على الدور املصري الصاعد في امللف 

السوري.

في 
العمق

«حركة حماس تمد يدها للمصالحة الفلسطينية على أسس واضحة وسليمة ومعمقة وتطالب 
باإللغاء الفوري لكل اإلجراءات التي فرضت على غزة».

صالح البردويل
عضو املكتب السياسي في حماس

«نجـــاح مصـــر في التوصل التفاق لوقف إطـــالق النار بين الدولة الســـورية وبعض قوى التمرد، 
للمرة الثانية خالل أيام يعيدها العبا أساسيا في أزمات المنطقة».

مصطفى بكري
نائب في البرملان املصري

تدخل مزدوج األهداف

المصالحة الفلسطينية.. تفاهمات ومخاوف

} ال يتردد الوطنيون الفلسطينيون 
والعرب القوميون وال يتلعثمون، في تأييد 
أي توجه لدى رئيس السلطة الفلسطينية 
إلى المصالحة الوطنية، علما أن البعض 

الفلسطيني على يقين أن ما يجري تداوله 
حول هذا التوجه الجديد، ليس أكثر من 

مناورة ستنتهي قبل موعدها المقرر.
ُنقلت عن صالح البردويل، النائب في 

المجلس التشريعي الفلسطيني، رؤية حماس 
لبعض المتطلبات الرئيسة كمستلزمات 

مستعجلة لكي تدور عجلة المصالحة. وكرجع 
الصدى، جاء الجواب من الطرف العباسي: إن 

الشروط تعجيزية.
كان البردويل قد انتقى لغته، فقال إن 

حماس ترى، ولم يقل إن حماس تشترط. ولم 
يكن ثمة تعجيز فيما قاله البردويل، أحد نواب 

حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني. 
نقول ذلك رغم علمنا بأن اشتراطات حماس 

سوف تهطل، بعدئذ، وستكون خليطا من 
ماء وَبَرْد. فمع تأييد الوطنيين الفلسطينيين 

ومساندتهم ألي خطوة تصالحية يتوجب 
عليهم معاينة أي كالم في هذا السياق، 

بمنظور السياسة ومنطقها.
ربما غاب عن كثيرين أن الذين أنجزوا 

تفاهمات القاهرة كانوا حريصين على وضع 
القاعدة السياسية التي يقوم عليها التوافق 

على الخطوط العامة لعملية إنقاذ غزة، بعد أن 
أصبحت هذه المنطقة تتنفس بصعوبة، وظل 

عباس يريد نزع األنابيب عنها.
في التوطئة السياسية لعملية التفاهم، 
قال الطرفان المتفاهمان، وهما إصالحيو 

فتح وقيادة حماس في غزة إن المسعى ُيبنى 
من الوجهة اإلستراتيجية على وثيقة األسرى 

المتعلقة بالتسوية وعلى برنامج اإلجماع 
الوطني، ومن الوجهة التكتيكية على قرار 

الطرفين الشريكين في التفاهم، بأن يتجنبا، 
بوسائل العالقات اإلقليمية والدولية، أي 

حرب يشنها العدو على غزة، ألن غزة ليست 
بحاجة إلى حروب. قال الطرفان ذلك دون 

تلعثم، وكانت وال زالت لديهما الجرأة، 
ألن يسموا األشياء بأسمائها. فالمحتلون 
هم العدو، ولدى الوطنيين الفلسطينيين 

اشتراطات للتسوية، التي إن لم تتحقق فإن 
الصراع ماٍض الى يوم القيامة!

إن أحد أهم مآزق عباس ناجم عن 
انقالب في األولويات. قيل مرارا إن األمن 

يتأسس على السياسة وليس العكس. فإن 
حددنا أهداف المسار السياسي، يصح أن 
تنشأ عملية أمنية تخدمه، وهذا ما فعلته 

قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في بداية 
تطبيقات أوسلو. لكن عندما ينقلب المحتلون 

على مسار التسوية تنتهي تلقائيا العملية 
األمنية في لحظة انهيار قاعدتها السياسية 
وتصبح المسألة، من الجانب الفلسطيني، 
عسيرة ومريرة وجارحة وعادال موضوعيا 

للتواطؤ مع العدو، ولن تفلح محاوالت 
تجميلها.

كان ”التنسيق“ في مرحلة التطبيقات 
األولى طبيعيا وال يستهدف المجتمع ألنه 
نشأ أصال لكي ال يتوغل العدو في مناطق 

السيطرة األمنية الفلسطينية. أما اليوم 
فقد أصبح المحتلون يعتقلون الناس من 

جوار مقر الرئاسة الفلسطينية، ومن جوار 
منزل عباس، وينتهكون المناطق المصنفة 
”أ“ ويسّدون آفاق التسوية ويطلقون أشرار 
المستوطنين على الناس والزرع والطرقات.

اختار عباس أن يتوسل من خالل األمن 
ابتسامة أميركية تعقبها ابتسامة إسرائيلية 
ساخرة واهما أنهما ابتسامتان سياسيتان 

تتحققان مرة وتستعصيان على التحقق 
مرات. يستقبله دونالد ترامب مرة بحفاوة 
ملعوبة فيظنها انفراجا، ثم يزجره ويعّنفه 
في فلسطين نفسها، فيراها انتكاسة. لقد 

وضع نفسه في هذه المتاهة، ألنه َقَلَب 
األولويات، وارتضى أن تتأسس السياسة 
على األمن، وليس أن ُيبنى ويترتب األمن 

على السياسة.
في هذه اللحظة، يجري حديث عن 

مصالحة بين عباس وحماس. لكن كل من 
يرحب من الفلسطينيين بهذا التوجه، 
والفتحاويون اإلصالحيون من بينهم، 

يتساءلون: هل الرجل، الذي لم يستطع 
رفض المطلب اإلسرائيلي واألميركي، 

اآلثم اجتماعيا وإنسانيا، قطع رواتب أسر 
فلسطينية تعذبت وأشقتها تبعات العمل 

الوطني يجرؤ على وقف التنسيق األمني مع 
إسرائيل. الجواب: ال.. بالطبع.

 فإن كان الناطق الذي يلقنه األمن 
العباسي يسارع إلى وصف رؤية حماس 

بأنها تعجيزية، وقد أسقط منها البردويل 

مطلب وقف ”التنسيق األمني“، فماذا والحال 
هذه، عندما يدخل الطرفان في مباحثات 
األمني  جدية، ويصبح وقف ”التنسيق“ 

شرطا أساسيا؟
إن رفض مجموعة عباس للرؤية التي 

طرحها البردويل يعكس الموقف الحقيقي 
للسياسات العامة وللسياسة االجتماعية 
التي تضمرها مجموعة عباس المتنفذة 

وتتبناها، وإال ما هو التعجيز في مطلب 
أن يتراجع عباس عن اإلجراءات غير 

القانونية وغير الدستورية التي اتخذها 
بحق الموظفين الغزاويين من سلطته وبحق 

قطاع الخدمات في غزة؟ وما هو التعجير، 
في تفعيل ”المجلس التشريعي“. وما هو 
التعجيز في عقد اجتماع لإلطار القيادي 

الفلسطيني الذي أجازه عباس نفسه. فإن 
كان هذا هو جوهر الرؤية الحمساوية 

المقتضبة لمستلزمات بدء عملية المصالحة، 
فهل يصح اعتبارها تعجيزية قبل أن يصل 

الطرفان إلى األسئلة التي يعجز عنها كل 
منهما.

رب سائل: ما هي األسئلة التي يعجز 
عنها عباس وتعجز حماس عنها؟ الجواب، 

بالنسبة إلى عباس يتعلق باشتراطات 
المحتلين وبـ“التنسيق“ معهم أمنيا 

ضد أرادة الشعب الفلسطيني وبمخاوف 
االنسحاب من المشهد السياسي مع وجود 

منظومة دستورية وقانونية. أما الجواب 
بالنسبة إلى حماس فهو اللعثمة في 

السياسة، أو المضمضمة فيها، وخلطها 
بكل مفردات األيديولوجيا والرنين المنبري، 
توخيا للُحسنيين، مباهج السلطة مع مباهج 

الخطاَبة ولو على حساب شقاء المجتمع 
المحاصر. كذلك فإن المطالب التعجيزية، 

تتعلق بمصير ”التمكين“ الذي أحرزته 

حماس في غزة، واتكاء جماعة اإلخوان عليه، 
وبمخاوف حقيقية، من استحواذ الشعب على 

إرادته.
لم يعد أمام الفلسطينيين إال التوافق 

على إعادة بناء النظام السياسي، انطالقا 
من حقائق ومعطيات ال مناص من جعلها 
ُمحّفزا على التحرك عاجال. ومن أهم هذه 
الحقائق أن الطبقة السياسية لم تعد في 

موضع ثقة الشعب الفلسطيني بعد أن 
سجلت فشال ذريعا في أن تكون قدوة، 

ال سيما وقد عجزت حتى عن أخذ حقها 
في المشاركة السياسية من رأس السلطة 
الفلسطينية، فما بالنا بعجزها عن األخذ 

بيد الشعب الفلسطيني إلى خطوات ُمحكمة 
على طريق االستقالل الوطني. ومن بين هذه 
الحقائق والمعطيات، أن التسوية السياسية 
ال تزال بعيدة، واألوجب أن ينشغل المهتمون 

بالعمل الوطني الفلسطيني على ترتيب 
البيت الداخلي واستقطاب قطاعات شعبية 
لمساندة إعادة بناء النظام السياسي، بدءا 
بتجديد أطر منظمة التحرير الفلسطينية، 

مرجعية كل الفلسطينيين، وفي الوقت نفسه 
إعادة االعتبار للثقافة الوطنية، وتعلية 

شأن وضرورة وأهمية إبقاء الصراع قائما 
طالما أن المحتلين يعربدون. فال مصالحة 

ذات ُبعد استراتيجي وفق المعطيات 
الداخلية الفلسطينية الراهنة. هناك أفق 

لتوسيع التفاهمات على أن تشمل األراضي 
الفلسطينية والمجتمع الفلسطيني وتتعلق 
بشؤون الحياة وحقوق المواطنين وتكريس 
العدالة وبناء المنظومة القضائية المستقلة، 
وإنهاء التفرد وفتح مسارب النجاة والتقدم 

توطئة الستكمال بناء النظام السياسي، 
وتسهيال له وصوال إلى التمكين لإلرادة 

الشعبية الفلسطينية.

لم يعد أمام الفلسطينيني إال التوافق 
على إعادة بناء النظام السياسي، انطالقا 
من حقائق ومعطيات ال مناص من جعلها 

محفزا على التحرك عاجال

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

اتفاقا حمص والغوطة الشرقية لم 
يشمال جبهة النصرة وفيلق الرحمن 
بســـبب رفض مصـــر التعامل مع أي 

تنظيمات متطرفة

◄



} دائما كانت التحالفات السياسية هشة في 
عراق ما بعد االحتالل. فبالرغم من طابعها 

الطائفي فإن تلك التحالفات ال تقوم على 
أساس عقائدي باملعنى السياسي احلديث. 

وقد يكون غريبا أن تكون املنطلقات النظرية 
الدينية التي تستند إليها أحزاب تلك 

التحالفات مصدر شقاق أكثر مما تكون قاسما 
مشتركا لالتفاق.

ما بدا واضحا حتى اآلن أن تلك التحالفات 
كانت تقام على أساس املصالح املشتركة التي 

لم تكن ثابتة مبا يكفي للحفاظ على نوع من 
االستقرار الذي يضمن استمرار املتحالفني في 

الوفاء بتعهداتهم.
وإذا ما كان الوالء إليران قد شّكل قاعدة 
لوفاق شيعي، كان األساس لقيام التحالف 

الوطني الذي يضم الكتل واألحزاب السياسية 
الشيعية ومن ثم ضبط إيقاع حركتها والتحكم 

بخالفاتها، فإن األحزاب الطائفية السنية لم 
تكن متلك مرجعية واحدة تستند إليها في 

تنظيم صالتها، بعضها بالبعض اآلخر، وهو 
ما أعاق إمكانية نشوء حتالف سني على غرار 

التحالف الشيعي.
غير أن صورة البيت الشيعي متماسكا 

لم تكن سوى صناعة إيرانية قابلة للتلف 
في أي حلظة كأي صناعة إيرانية أخرى. 

فتلك الصورة جتمع نقائض ال ميكن اجلمع 
بينها كل الوقت وبطريقة الئقة. فالتنافس 

بني عائلتْي احلكيم والصدر الذي يقوم على 
أساس طبقي ال ميكن أن يقود إلى تسوية 
مقبولة من قبل الطرفني. غير أن اخلالف 
األكثر خطورة هو ذلك الذي افتعله حزب 

الدعوة احلاكم حني شّن حروبا على التيار 
الصدري لم يكن الهدف منها احتواء التيار، 
بل شطبه من اخلارطة السياسية من خالل 

إحلاق الهزمية به وشرذمته والزج بأفراده في 
املعتقالت.

كان نوري املالكي هو رائد فكرة اإللغاء 
التي صارت جزءا من عقيدة حزب الدعوة في 

تسييره لعالقته الفوقية باآلخرين. وهو ما 
يشير إلى أن العداء سيكون أساسا للعالقة 
بني الطرفني (الدعوة والتيار الصدري) في 

املستقبل، بحيث صار حذف حزب الدعوة من 
املعادلة السياسية في العراق هو واحد من 

أهم أهداف التيار الصدري.
الصدام الدموي املسلح الذي وقع بني 

حزب الدعوة والتيار الصدري في غير مناسبة 
كان من املمكن أن يتكرر بني األحزاب الشيعية 

لوال وجود قاسم سليماني ضابطا لإليقاع، 
كما أن تلك األحزاب جنحت في استبعاد وقوع 

احتكاك بينها من خالل توزيع ما يقع في 
قبضتها من العراق على هيئة إقطاعيات ذات 

حدود مرسومة، ال ميكن تخطيها.
غير أن كل تلك اإلجراءات االستباقية ملنع 

وقوع صدام شيعي- شيعي لم تؤد إال إلى 
تأجيل ذلك الصراع ذلك ألنها لم تقض على 

أسبابه.
اليوم وبعد انقضاء األمل في قيام حتالف 

سني بعد الدمار الهائل الذي حلق باملدن 
ذات الغالبية السنية يكون الطرف الثاني في 
معادلة الدولة الطائفية، فإن القوى احلزبية 
الشيعية تسعى كل على طريقتها إلى تبرئة 

نفسها من األسباب التي أدت إلى فشل 
العملية السياسية التي رعتها إيران من خالل 

حتميل حزب الدعوة وحده مسؤولية ذلك 
الفشل كاملة.

وإذا ما عرفنا أن كتلة حزب الدعوة كانت 
دائما هي الكتلة األكبر في مجلس النواب 

العراقي، فإن ذلك يعني أن أي انقالب شيعي 
على احلزب املذكور لن يؤدي إلى تشظي 
التحالف الوطني فحسب، بل إلى حرب 

شيعية- شيعية لن تتمكن إيران من منع 
وقوعها أو وقف تداعياتها.

وقد يكون حتذير نوري املالكي من وجود 
مؤامرة دولية تهدف إلى إسقاط نظام احلكم 
في العراق، أي نظام حزب الدعوة ومن حوله 

أحزاب التحالف الوطني، إشارة ذات داللة 
إلى شعور زعيم حزب الدعوة بأن هناك قوى 
سياسية شيعية تسعى إلى اإلطاحة بنظامه 

مستعينة بقوى إقليمية ودولية.
تقاسمت األحزاب الشيعية في ما بينها 

ثروات العراق وفق برنامج صارم أشرف 
عليه حزب الدعوة، غير أنها في مواجهة 
استحقاقات املرحلة القادمة التي يتوقع 

الكثيرون أنها ستكون خالية من التهديدات 
املصيرية بعد القضاء على داعش، لن تقف 

وراء حزب الدعوة الذي صارت ال تخفي 
استياءها من سياساته االستعالئية.

ما يخيف األحزاب الشيعية املتمردة 
أن يكون حزب الدعوة مستعدا أكثر مما 

توقع ملواجهة مصيره من خالل االستعانة 
مبيليشيات احلشد الشعبي التي صار نوري 

املالكي يعتبر نفسه زعيمها الروحي.
انهيار التحالف الوطني الشيعي وشيك. 

غير أن ذلك االنهيار قد ال يقع إال بعد أن 
حتسم الواليات املتحدة أمرها في شأن النفوذ 

اإليراني في العراق بشكل قاطع.

انفراط عقد التحالف 

العراقي الحاكم

فاروق يوسف

ا

كاتب عراقي
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} بكل مقياس من املقاييس، كانت زيارة 
الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر 

للمملكة العربية السعودية في غاية األهّمية، 
خصوصا أنه التقى نائب امللك ولّي العهد 

األمير محمد بن سلمان في جدة، على الرغم 
من أن مقتدى ال يشغل منصبا رسميا.

ال شك أن اخلطوة السعودية املتمثلة 
في استقبال مقتدى الصدر في غاية الذكاء، 

إضافة إلى أن توقيتها كان مناسبا، على 
الرغم من أن ثّمة من يعتبر أنها تأخرت 

كثيرا. وهذا قول ميكن أن يكون مثار أخذ 
ورّد طويلني إذا أخذنا في االعتبار أنه سبق 
للسعودية أن أرسلت إلى بغداد سفيرا، هو 

ثامر السبهان، ما لبث أن تعّرض حلملة قوية 
رافقتها تهديدات أدت إلى سحبه. ولكن ما 

يبقى ثابتا قبل كل شيء أن ال عداء سعوديا 
للعراق والعراقيني، بغض النظر عن الطائفة 
واملذهب واملنطقة والقومية. إضافة إلى ذلك، 

هناك متلمل عراقي، ليس معروفا بعد إلى 
أّي حّد سيبلغ مداه، من الوجود اإليراني 

الضاغط ومن األحزاب املذهبية التي رعتها 
وما زالت طهران ترعاها من أجل تكريس 

واقع جديد ال عودة عنه في العراق حتت الفتة 
”احلشد الشعبي“. ميّثل ”احلشد“ في الواقع 

اإليراني في  امتدادا لـ”احلرس الثوري“ 
األرض العراقية ال أكثر.

كان ال بد من خطوة سعودية جديدة 
لتأكيد املؤكد جلهة أّن اململكة منفتحة على 

كل ما من شأنه تطوير العالقات السعودية- 
العراقية في وقت متّر فيه املنطقة مبرحلة 

في غاية الدّقة. في أساس هذه املرحلة التي 
تصب في إعادة تشكيل الشرق األوسط، مبا 

في ذلك منطقة اخلليج، الزلزال العراقي الذي 
بدأ في العام ٢٠٠٣ والذي ال تزال املنطقة كّلها 

تعيش في ظّل تداعياته.
سارعت إيران في ٢٠٠٣ إلى وضع يدها 

على العراق. حصل انكفاء عربي عن هذا البلد 
األساسي، بل احملوري، خصوصا أن إدارة 

جورج بوش االبن خاضت احلرب الهادفة إلى 
إسقاط نظام صدام حسني مبشاركة إيرانية 

واضحة. األهم من ذلك كله، أن إيران لم تكتف 
باحللول مكان االحتالل األميركي بعدما عملت 

على إزاحته، بل ساهمت بشكل مباشر في 
اختراق كل املؤسسات العراقية أو تدميرها 
من جهة، وتغيير طبيعة العراق ومدنه، بدءا 

بالبصرة القريبة منها، من جهة أخرى.
ميّثل مقتدى الصدر حالة عراقية ال ميكن 

االستهانة بها، بغض النظر عن مزاجيته 
والشكوك في مدى قدرته على الذهاب بعيدا 

في السير في خط مستقّل عن إيران. لكّن 
ما ال ميكن االستخفاف به أّنه ميتلك قدرة 

على جتييش قسم ال بأس به من العراقيني 
وتعبئتهم ليس من زاوية شيعية فحسب، بل 
من زاوية عربية أيضا. هل ميكن الرهان على 
مقتدى الصدر، أم أن مثل هذا الرهان يفترض 
أن يكون على مسائل أخرى في الوقت ذاته؟

ما يطرح هذه املسائل التي قد يجوز 
الرهان عليها الصعوبات التي تواجه 

املشروع اإليراني في العراق. قام هذا املشروع 
على إحلاق العراق بإيران مبوافقة أميركية. 

كان أبرز تعبير عن هذه املوافقة مؤمتر 
املعارضة العراقية الذي انعقد في لندن في 
كانون األول- ديسمبر من العام ٢٠٠٢، أي 

قبل أربعة أشهر من بدء احلملة العسكرية 
على العراق. لوال إيران، لم يكن في اإلمكان 

عقد هذا املؤمتر، الذي أشرف عليه مسؤولون 
اميركيون وقتذاك. كان هناك الضوء األخضر 
اإليراني النعقاد املؤمتر. قبضت إيران سلفا 

ثمن الضوء األخضر إذ سمحت مبشاركة 
فصائل شيعية فيه. صدر عن املؤمتر بيان 
يشير إلى ”األكثرية الشيعية“ في العراق. 

حصلت ترجمة عملية لهذه العبارة الحقا حني 
حل املفوض السامي األميركي بول برمير 

اجليش العراقي، وحني تشّكل ”مجلس احلكم 
االنتقالي“ الذي كّرس تهميش السّنة العرب 

في العراق.

يكاد مير خمسة عشر عاما على مؤمتر 
لندن. الثابت الوحيد أن العراق لن تقوم له 

قيامة. كان العراق مفيدا جدا إليران وخشبة 
خالص القتصادها في مرحلة ارتفاع أسعار 

النفط. استطاعت إيران االستفادة إلى 
أبعد حدود من موارد العراق ومن مليارات 
الدوالرات التي جناها البلد في مرحلة كان 
فيها سعر برميل النفط يزيد على مئة دوالر.
لعّل أهّم ما فعلته إيران في العراق منذ 
٢٠٠٣ ال يتمثل في القضاء على املدن، بدءا 
بالبصرة وانتهاء باملوصل، مرورا ببغداد 
طبعا. يظل أهم ما فعلته هو التخلص من 

الوجود األميركي، بعدما استسلم لها باراك 
أوباما من جهة، وخلق قوى تابعة لها 

مباشرة مثل ميليشيات ”احلشد الشعبي“ 
من جهة أخرى. هذا النموذج، الذي اسمه 
”احلشد الشعبي“ هو ذلك املطلوب تعميمه 

في املنطقة كلها، في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن وحيث أمكن…

تدخل السعودية على العراق من بوابة 
مقتدى الصدر ولكن من دون جتاهل األبواب 

واملسائل األخرى التي ميكن الرهان عليها 
أيضا، من نوع فشل املشروع اإليراني الذي 
ليس لديه ما يقّدمه للعراق باستثناء نشر 

البؤس والتخّلف وامليليشيات املذهبية التي 
كان تدمير املوصل آخر إجنازاتها.

سيبقى في نهاية املطاف سؤال محّير، 
يترافق بالطبع مع أسئلة أخرى، من نوع هل 
من أفق للمشروع اإليراني في العراق، بل في 

داخل إيران نفسها؟
هذا السؤال احملير مرتبط بإدارة دونالد 

ترامب وموقفها الفعلي من إيران. إلى أي 
حد ستكون هذه اإلدارة واعية بالدور الذي 
تلعبه إيران انطالقا من العراق في نشر كل 
أنواع الفوضى في املنطقة وفي كل اجتاه 

من االجتاهات. ليس ما يشير، إلى اآلن، إلى 
استيعاب أميركي في العمق للدور التخريبي 

الذي تلعبه إيران وذلك على الرغم من كّل 
التصريحات الصادرة عن كبار املسؤولني في 
إدارة ترامب. ولكن هل يعني ذلك االستسالم 

العربي إليران في العراق؟
من هذا املنطلق، كان استقبال محمد بن 

سلمان ملقتدى الصدر حدثا بحد ذاته. أعطى 
االستقبال بعدا جديدا للسياسة السعودية 
في املنطقة. مثلما أن إيران تستطيع اللعب 
في اليمن من أجل مضايقة السعودية وكّل 

دولة من دول اخلليج العربي، تستطيع 
السعودية البحث عن حلفاء طبيعيني في 

العراق. تفعل ذلك كي تثبت أن قرار حتويل 
العراق مستعمرة إيرانية وجرما يدور في 

الفلك اإليراني ليس قدرا، على الرغم من كل 
ما قام به جورج بوش االبن. تكمن مصيبة 
جورج بوش االبن وإدارته في إهمال البعد 

اإليراني للمسألة العراقية وحصر الهّم 
األميركي بالتخلص من صّدام حسني ونظامه 
البائس الذي بدأ بعض العراقيني يترحمون 

عليه حاليا.
أيا تكن نتيجة استقبال السعودية ملقتدى 

الصدر، يظّل أن العراق يبدو مقبال على 
أحداث كبيرة، خصوصا أن ليس ما يشير 

إلى أن األكراد الذين ُوعدوا بـ”الفدرالية“ في 
مؤمتر لندن للعام ٢٠٠٢، مثلما ُوعد الشيعة 

بالهيمنة على العراق، على استعداد للتراجع. 
بل إّنهم مصرون اكثر من أي وقت على 

الذهاب إلى أبعد في ضوء احللف القوي مع 
الواليات املتحدة واليأس من إصالح أي شيء 

في النظام الذي أنشأته إيران في العراق 
بفضل أشخاص عادوا إلى بغداد على دّبابة 

أميركية.

مقتدى الصدر في السعودية.. يظل حدثا

{إيران تتبع سياســـات اســـتفزازية إزاء الـــدول العربية وخاصة دول الخليج، بهـــدف ابتزاز هذه 

الدول التي تتبع سياسات النفس الطويل وسياسات التهدئة مع إيران}.

عبداملنعم املشاط
عميد كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة املستقبل بالقاهرة

{زيارة مقتدى الصدر إلى الســـعودية تمثل شـــخصيته الدينية وليس للحكومة العراقية عالقة 

بها. اإليجابي أن السعودية قابلت تلقائية وصراحة الصدر بتلقائية وصراحة}.

صالح العبيدي
املتحدث باسم مقتدى الصدر

} كل قضية سياسية تتعلق بالشأن العربي 
يسعى اإلعالم اخلميني واإلخواني إلى 

وضعها في إطار عقائدي ويعيد صياغتها 
برؤية تخدم دول مشاريع اإلسالم السياسي.

لم تكن األزمة األخيرة التي افتعلتها 
إسرائيل في املسجد األقصى لتخفيف الضغط 

موضوع إعالم مشاريع اإلسالم السياسي 
إلثارة الرأي العام العربي ضد اململكة 

العربية السعودية، ولكن تبادل الزيارات 
وفتح آفاق احلوار بني اململكة والتيارات 

السياسية الشيعية في العراق ناال نصيبهما 
من التشكيك في نوايا اململكة وأهدافها من 

تلك الزيارات، خاصة في اإلعالم اإليراني 
ومؤسساته العربية. ماذا تريد السعودية من 

شيعة العراق، وماذا تريد إيران منهم؟
في عددها الصادر في أغسطس من عام 
١٩٨٣ نشرت مجلة الدستور فقرة من وصية 

اخلميني على غالفها جاء فيها ”هذه وصيتي، 
عندما تنتهي احلرب مع العراق علينا أن نبدأ 
حربا أخرى، أحلم أن يرفرف علمنا فوق عمان 

والرياض ودمشق والقاهرة والكويت“.
إذا كانت بني السعودية والعراق روابط 
ثقافية قومية ومصالح سياسية واقتصادية 

مشتركة، وبني العراق وإيران مشروع طائفي 
يستغل موارده البشرية واالقتصادية للتوسع. 

ما الذي يجعل إيران خيارا لشيعة العراق ال 
السعودية؟ عالقة إيران أو السعودية بشيعة 

العراق مسألة غير خاضعة للمفاضلة أو 
املوازنة للحكم بني جهتني، هي إما خالص 

الشيعة من مشروع اخلميني بعروبتهم، وإما 
استنزافهم بطائفيتهم.

بعد رحلة املنفى، دخل املرجع الشيعي 
محمد باقر احلكيم إلى العراق من البصرة، 
وفي خطبته أمام احلشود التي استقبلته، 

ُبَحّ صوته وهو يكرر بأن جتربة اجلمهورية 
اإلسالمية اإليرانية في احلكم ال تصلح للعراق 
وال تنسجم مع طبيعة نسيجه املتنوع. محمد 

باقر احلكيم الذي اختاره اخلميني لزعامة 
املجلس األعلى للثورة اإلسالمية بعد محمود 

الهاشمي، جرفته السياسة اإليرانية، دخل 
دهاليزها وفهم حقيقة أهدافها، اعترض على 
تطبيق جتربة والية الفقيه في العراق فقتلوه.
وعندما سئل رجل الدين الشيعي املعروف 
أحمد الوائلي في لقاء مصور عن سبب رفضه 
لدعوة الزيارة املوجهة له من إيران، قال ألنه ال 

يريد أن يكون طرفا في مشروع، وزيارته إلى 
إيران ستفسر كتأييد للمشروع، لذلك فّضل 

البقاء في الكويت ألنه كان رافضا للمشروع 
اإليراني الذي حّذر منه كثيرا، ولو بشكل غير 

مباشر محافظا على تقليد مراجع الشيعة 
بإبعاد العوام عن اخلالفات.

أما مفكر حزب الدعوة السيد غالب 
الشابندر فقد بكى على إحدى الفضائيات 

العراقية، متوسال باإلمام خامنئي طالبا منه 

تعمير بغداد وحماية أرواح الشيعة. جاءت 
توسالته ضمن جدل سياسي مع قيادي في 

املجلس األعلى وآخر من التيار الصدري حول 
الواقع املأساوي للشيعة بعد هيمنة إيران 

على القرار السياسي في العراق. في النهاية 
إيران تقدم مصلحتها القومية على انتمائها 

املذهبي، وتتخذ من شيعة العراق قربانا 
ملشروعها.

وألن والء التيارات السياسية الشيعية 
إليران عقائدي ال سياسي ميكن التراجع عنه 

بسهولة، ال بد أن يكون موضوع الزيارات 
املتبادلة مع السعودية خاضعا لظروف 

فرضتها احلرب على اإلرهاب وما رافقها من 
متغّيرات على الصعيد السياسي وامليداني. 
متغّيرات رمبا أدت إلى انقسام قيادات حزب 

الدعوة واملجلس األعلى بني أتباع ملشروع 
والية الفقيه، وبني أصحاب توجهات وطنية 

فرضتها عليهم اإلدارة اجلديدة للبيت 
األبيض. وقد تكون تلك االنقسامات مجرد 

محاوالت متفق عليها ملواجهة الضغط 
األميركي على إيران واجلهات التابعة لها في 

احلكومة.
في كلتا احلالتني السعودية قوة ال ميكن 

لألحزاب التابعة إليران جتاهلها، وموقفها من 
سياستها يعتمد على رغبتها باحلرب التي 

تصدرها إيران اخلمينية للمنطقة، أو السالم 
الذي تسعى إليه السعودية دفاعا عن نفسها.

شيعة العراق بين السعودية وإيران 

كان ال بد من خطوة سعودية جديدة 

لتأكيد المؤكد لجهة أن المملكة 

منفتحة على كل ما من شأنه تطوير 

العالقات السعودية- العراقية في 

وقت تمر فيه المنطقة بمرحلة في 

غاية الدقة

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

السعودية قوة ال يمكن لألحزاب 

التابعة إليران تجاهلها، وموقفها من 

سياستها يعتمد على رغبتها بالحرب 

التي تصدرها إيران الخمينية للمنطقة، 

أو السالم الذي تسعى إليه السعودية 

دفاعا عن نفسها

كافي علي
كاتبة عراقية
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آراء
} أسالت زيارة الزعيم العراقي السيد 

مقتدى الصدر إلى اململكة العربية السعودية 
حبرا كثيرا يفوق ذلك الذي ُكتب في التعليق 

على زيارات مسؤولني عراقيني رفيعي 
املستوى زاروا البلد والتقوا مبسؤوليه. 

قيل في ذلك إن الصدر ميثل في عباءته 
وما يحتله داخل املشهد السياسي العراقي 

ما يجعل من احلدث مفترقا في املزاجني 
العراقي والسعودي، ذلك أن أصحاب 

املقامات الرسمية تنحصر زياراتهم مبا هو 
بروتوكولي في الشكل والذي قد ال يكسر 

القشور لسبر لّب املضامني.
قبل زيارة الصدر وقبل الزيارات املرتقبة 
لزعماء عراقيني آخرين، زار رئيس احلكومة 
العراقي حيدر العبادي الرياض في يونيو 

املاضي، مبا اعتبر تطورا واعدا في عالقات 
البلدين، وزار وزير الداخلية العراقي 

قاسم األعرجي في منتصف يوليو املاضي 
السعودية مناقشا مع نظيره ومسؤولي البلد 

شؤون األمن وملفاته. ولئن ميّثل العبادي 
حالة داخل حزب الدعوة مناكفة لرئيس 

الوزراء السابق نوري املالكي مع ما ميثله من 
دعم وتأييد إيرانيني، فإن األعرجي ال ميثل 
أي مناكفة للسطوة اإليرانية، بل إنه قريب 

من طهران وواحد من رعاة ميليشيات احلشد 
الشعبي التي لم توّفر الرياض مناسبة 

النتقادها وإدانة سلوكها، ناهيك عن إعجابه 
وانبهاره باجلنرال اإليراني الشهير قاسم 

سليماني.
غير أن ما هو أهم ويعتبر مفصليا 

ومفاجئا في سياق عالقة الرياض ببغداد 
منذ اعتالء امللك سلمان بن عبدالعزيز عرش 
بالده، هو تلك الزيارة املفاجئة التي قام بها 
وزير اخلارجية السعودي عادل اجلبير في 

فبراير املاضي. وعلى ضوء ذلك احلدث ميكن 
فهم ما تاله من أحداث تفتح صفحات جديدة 
غير مفهومة في طبيعة املقاربة اجلديدة التي 

تتقدم بها السعودية باجتاه العراق.
تبدو زيارات املسؤولني العراقيني أنها 
تستجيب النفتاح الرياض دون أن جتيب 

على هواجسها.
وتبدو السعودية في مسعاها احلديث 
أنها ال تستثمر في أوهام تتجاهل طبيعة 
وهوية النظام السياسي العراقي، بل إنها 

تتعامل مع قماشة طبقة سياسية تعمل 
وفق األمر الواقع اإليراني داخل العراق، 

فيما جزء كبير من تيارات العراق، بشيعته 

ون إلى طهران بصفتها  وسنته وأكراده، يحجُّ
عاصمة القرار العراقي دون منازع منذ غزو 

عام ٢٠٠٣.
لم يصدر شيء كثير يفصح عن فحوى 

اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي األمير 
محمد بن سلمان بالسيد مقتدى الصدر 

والوفد املرافق له. ورمبا أن الصورة التي 
نشرتها وسائل اإلعالم كافية إلعالن منط 
آخر في شكل تعاطي الرياض مع ساسة 
بغداد، مع العلم أن صورة أخرى كانت 

جمعت الصدر بالعاهل السعودي الراحل 
امللك عبدالله بن عبدالعزيز عام ٢٠٠٦ دون 
أن تفضي إلى تآلـف حقيقي أصيل ميثـل 

اختراقا سعوديا في قلب الصدر وفي قلب 
العراق.

قد يبدو أن الرياض ال تروم جذب والء 
العراقيني للمحيط العربي بدل ذلك باجتاه 
إيران. وقد يبدو أيضا أن الرياض مدركة 
ملآالت غيابها وغياب العرب عن ”العراق 

اجلديد“، وبالتالي مدركة ملدى النفوذ الذي 
بسطته إيران جراء ذلك الفراغ الفاضح 
الذي أتاحه العرب وأمعنوا به جتاهال 
للعراق. وبالتالي فإن السعودية، ووفق 

روحية مؤسسة احلكم في عهد امللك سلمان 
وبراغماتية أدواتها، تتعامل مع طبيعة اجلار 

العراقي بصفته أمرا واقعا وجب االعتراف 
به كقاعدة ألي خارطة طريق جديدة بني 

الرياض وبغداد.
قد ال يغيب عن أبجدية العاملني في 

شؤون اجلغرافيا السياسية أن الصراع 
اجلاري منذ عقود بني السعودية وإيران، 
والذي يأخذ أشكاال وأمناطا مختلفة في 
ميادينه من اليمن إلى لبنان، تغافل من 

اجلانب السعودي عن حقيقة أن ال مواجهة 
حقيقية إليران وأن ال جناعة ألي جهد 

يقف سدا منيعا ومانعا لالختراق اإليراني 
للمنطقة، إال من خالل العراق. فهذه ضريبة 

اجلغرافيا التي أدركها العرب سابقا، فراحوا 
يدعمون نظام العراق السابق في حربه 

الشهيرة ضد إيران.
في ذلك أن الرياض ال تقارب العراق 

لتحريره من السطوة اإليرانية، بل رمبا تطل 
عليه، في هذا التوقيت، ألنه حتت السطوة 

اإليرانية.
يعرف القادة السعوديون أن مداوالتهم 

مع املسؤولني العراقيني، الرسميني 
واحلزبيني، ليست مداوالت سرية جتري 

داخل جدران سعودية آمنة، بل هي شفافة، 
تكاد تكون علنية، تصل تقاريرها بانسياب 

إلى غرف احلكم الكبرى في طهران. 
وأغلب الظن، أن السعودية التي ال تخفي 
خصومتها إليران، تطلق من خالل امليدان 

العراقي إستراتيجية مفادها اإلعالن بانتهاء 
حقبة الفراغ العربي في هذا البلد، وبأن 

السعوديني واخلليجيني أوال، ثم العرب من 
بعدهم، يعيدون االعتبار لعراقهم بصفته 

قاعدة أصيلة من قواعد األمن اإلستراتيجي 
للمنطقة برمتها.

قد جتوز مالحظة أنه، ورغم فلتان أبواق 
عراقية، توالي إيران، منتقدة زيارة الصدر 

وما قبلها وما سيليها، فإن طهران قد ال 
يزعجها أو يقلقها ”حجيج“ قادة العراق إلى 
السعودية، خصوصا وأن ليس في مداوالت 

الغرف املغلقة ما لن تعرفه. ثم إن إيران 
التي ”يشكو“ وزير خارجيتها محمد جواد 

ظريف من امتناع السعودية عن احلوار 
مع بالده، قد جتد في ذلك الوصل العراقي 

السعودي ما ميكن أن يؤسس لقواعد جديدة 
في تعايش وتناكف الرياض وطهران، 

ذلك أن احلاكم اإليراني بات، منذ عاصفة 
احلزم في اليمن وتبدل مزاج البيت األبيض 

و”تفاقم“ تفاهمات واشنطن وموسكو في 
سـوريا… إلخ، مدركا حملدودية سقوفه 

ولتدهور مساحات نفوذه والرتباك بنيوي في 
طموحاته من أجل قيام ”إمبراطورية إيرانية 

عاصمتها بغداد“.
ال يهم الرياض أن يأتيها ساسة العراق 

نكاية بالوصاية اإليرانية، أو تصفية 
حلسابات ظرفية بني ذلك الزعيم وطهران. 
وتدرك السعودية أن نسج العالقات على 

قواعد كيدية مصيره فشل حني ُتسّوى أمور 
املتخاصمني وتنتفي حوافز النكايات. وإذا 

ما أرادت السعودية بناء عالقات جديدة 
مع العراق، فذلك على أساس يجعل من تلك 
العالقات مصلحة عراقية لكافة العراقيني، 

وليس حلساب فريق من العراقيني. غير 
أن سياسات الدول اخلارجية ال تقوم على 

معايير خيرية بل على معايير املصالح، 
وعليه فإن للرياض إستراتيجية كان عبر 

عنها وزير اخلارجية عادل اجلبير في زيارته 
املفاجئة في فبراير املاضي ”عالقات مميزة 

ورغبة مشتركة ملكافحة اإلرهاب، ووقوف 
الرياض على مسافة واحدة من جميع 

املكونات العراقية“.

ال يغيب عن بال املراقب أن مزاجا دوليا 
أميركيا أراد غداة غزو العراق عام ٢٠٠٣ إبعاد 

السعودية والعرب عن أبواب العراق. كانت 
إدارة الرئيس جورج بوش االبن تنفخ في 

العالم نزقها غداة اعتداءات ١١ سبتمبر ٢٠٠١، 
مقصية أهل املنطقة عن أي فعل، مرّحبة مبا 
ينتجه ذلك من انسياب إيراني داخل العراق.

وال يغيب عن بال املراقب أن مزاجا 
دوليا أميركيا آخرا قد برز في عهد الرئيس 

األميركي السابق باراك أوباما عمل على 
تهيئة الظروف للتوصل إلى االتفاق النووي 
الشهير، مبا في ذلك عدم استفزاز طهران في 

ميادين نفوذها، مبا في ذلك العراق.
وعليه فإن اجلهد السعودي الراهن يناور 

داخل مشهد دولي آخر بات يتيح تطورا 
في عالقات الرياض ببغداد. ولئن كانت 

السياسة هي فن املمكن، فإن الرياض تتلقف 
املُتاح وجتتهد في رسم قواعد جديدة على 
خلفية صراع علني بني واشنطن وطهران 

على النفوذ ومساحاته في العراق وسوريا، 
واملمرات التي تصل العاصمة اإليرانية 

ببيروت.
وعليه فإن مداوالت السعوديني مع ساسة 

العراق تغرف من زاد يسمح للعراق نفسه 
بإعادة التموضع على نسق يختلف عن 

مزاج ٢٠٠٣، كما يسمح للسعودية بتموضع 
آخر يجعل من الرياض عاصمة فاعلة في 

يوميات هذا العراق الذي يتغير. ورمبا في 
املصافحة العاجلة في تركيا بني وزيري 
خارجية السعودية وإيران ما يلـّمح إلى 

جتاوز البلدين حساسيات الشكل، وما يفّسر 
”مغامرة“ الرياض اجلديدة في العراق.

كيف تتحرك الرياض باتجاه العراق؟

أي مخاض ينتظر تونس في 2019

{ما صرح به راشـــد الغنوشـــي بخصوص دعوته الشـــاهد لعدم الترشـــح النتخابات 2019 مناف 

لمبدأ الديمقراطية ألنه من حق كل مواطن الترشح لالنتخابات الرئاسية}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{المملكة العربية الســـعودية تواصل نجاحها في احتواء العراق وإعادته لعروبته، وتطهيره من 

األدوات اإليرانية التي سلمته لطهران وابتزت مقدراته}.
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} يبدو أن راشد الغنوشي (٧٦ عاما) زعيم 
حزب حركة النهضة التونسية قد حزم أمره، 

وقرر الترشح لالنتخابات الرئاسية للعام 
٢٠١٩، كل املؤشرات على ذلك، حتى القيافة 

اجلديدة وربطة العنق الزرقاء املنسجمة مع 
اللون املميز حلمامة اجلناح التونسي من 

التنظيم العاملي لإلخوان املسلمني.
وبعد أكثر من أربعة عقود، سيكون 

أفضل منفذ خلروج الغنوشي من رئاسة 
حركة النهضة، هو حكم البالد، خصوصا في 

ظل انهيار شبه تام ملنظومة العمل احلزبي 
والسياسي بالبالد، باستثناء انضباط 
اإلخوان الذي يشكل في حد ذاته دافعا 

للتكهن بأنهم قادرون على الزحف نحو سدة 
الرئاسة في قصر قرطاج، مستفيدين من 

غياب أي منافس فعلي لهم.
وحتى عندما رحب أغلب التونسيني 

ببوادر ظهور زعيم سياسي جديد هو 
رئيس احلكومة احلالي يوسف الشاهد 
(٤٢ عاما) الذي حظي بشعبية توصف 
بأنها جارفة نتيجة إعالنه احلرب على 

الفساد، وجترؤه على عدد من الفاسدين 
والزج بهم في السجون أو حتديد إقامتهم، 

جاء الغنوشي ليطلب منه ترك منصبه إن 
كان يريد الترشح لالنتخابات القادمة، في 

استعادة ملا سبق أن عرفته البالد في أوائل 
العام ٢٠١٤ عندما مت تكليف حكومة كفاءات 
وطنية برئاسة املهدي جمعة، بإدارة شؤون 
البالد وتنظيم انتخابات رئاسية وبرملانية، 

رغم أن الوقائع التي دفعت إلى ذلك، هي 
االغتياالت السياسية واالضطرابات األمنية 
واالحتجاجات الشعبية التي فرضت تنظيم 

حوار وطني قادته أربع منظمات غير حكومية 
هي االحتاد العام التونسي للشغل واالحتاد 
العام التونسي للصناعة والتجارة واملنظمة 
التونسية حلقوق اإلنسان وعمادة احملامني، 

ومبشاركة أبرز الفعاليات السياسية، لينتهي 
باملصادقة على دستور جديد وبإقرار تشكيل 

حكومة كفاءات مستقلة تضمن شفافية 
ونزاهة االنتخابات.

وهاهو راشد الغنوشي يستعيد املشهد 
ذاته، رغم أن الظروف احلالية أفضل بكثير 
مما كانت عليه في العام ٢٠١٤ خصوصا من 

الناحية األمنية واالجتماعية، حيث يدعو 
رئيس احلكومة احلالية إلى االستقالة 
من منصبه إذا كـان يطمح إلى الترشح 

النتخابات ٢٠١٩، وكأنه يجّس نبض الرئيس 

الباجي قائد السبسي (٩١ عاما)، الذي 
يعتبره املراقبون عراب يوسف الشاهد 

والدافع به إلى املنافسة على صدارة املشهد، 
فاستقالة الشاهد ستعني حتما أنه سيترشح 

ملنصب لن ينافس عليه السبسي من جديد، 
أما عدم اجتاه الشاهد للترشح، فمعناه أن 

السبسي قد يتجه إلى خوض غمار املنافسة 
على فترة جديدة جتعل منه أكبر رؤساء 

العالم سنا.

أما املثير لالستغراب فعال، فهو ما يدور 
في الكواليس من أن بعض قيادات جناح 
جنل الرئيس السبسي، حافظ، من حزب 
حركة نداء تونس ال ترى مانعا في الدفع 
بالغنوشي إلى قصر قرطاج في حال عدم 
اجتاه السبسي األب لترشيح نفسه، فتلك 

القيادات التي ارتبطت بعالقات وطيدة 
بقطر وتركيا وفجر ليبيا وباتت حتتكم 

على مكاسب مهمة مادية ومعنوية، ال تخفي 
عداءها ليوسف الشاهد رغم أنه مرشحها 
لرئاسة احلكومة، كما أنها تبدو أكثر ميال 

لتأمني نفسها ومصاحلها حتت جناحْي 
حمامة النهضة، بدل االرتقاء إلى مستوى 

التنافس السياسي معها.
ولن متانع تلك القيادات الندائية من 

االندفاع مع حركة النهضة إلجراء حتويرات 
في دستـور البالد خـالل العام القـادم، 

سيكون من أولوياته االنتقال من النظام 
البرملاني احلالي إلى نظام رئاسي، ليجد 

الغنوشي نفسه في أواخر العام ٢٠١٩ رئيسا 
للبالد، وفق النموذج الذي بلغه مؤخرا 
صديقه وحليفه رجب طيب أردوغان في 

تركيا.

إن اجتاه الغنوشي للترشح للرئاسة 
التونسية سيطرح الكثير من األسئلة 

احلارقة، خصوصا أن أول رئيس إخواني 
وهو محمد مـرسي أطيح بـه في ثورة 

شعبية بعد عام من بلوغه سدة حكم مصر 
حتت مظلة املرشد، كما أن حديث الغنوشي 

عن انتماء حزبه ملا يسمى بـ”اإلسالم 
الدميقراطي“ ال يزال غير مقنع للتونسيني، 

فمواقف النهضة من امللفات اخلارجية ال 
تزال مرتبطة مبواقف اإلخـوان، سواء في 

ما يتعلق بالوضـع في ليبيا أو فلسطني أو 
مصر أو سوريا أو غيرها، وحتى حديث 

الغنوشي األحـد املاضي عن ”حصار“ 
تتعـرض له قطـر، يعني أنـه يتبنى وجهة 

نظر الدوحة التي تدعي أنهـا محاصرة رغم 
أن لديها منافذ جوية وبحرية تعمل بكل 

حرية.
كما أن اإلسالميني أنفسهم ال يعترفون 

بدميقراطية في اإلسالم، وإمنا بالشورى 
التي تتبناها النهضة، ويقصى منها كل من 

يختلف عنها في الفكر والعقيدة، وأغلب 
من يتحدثون عن إسالم دميقراطي إمنا 
يستهدفـون مراكز القـرار السياسي في 
الغرب املستعد البتـالع طعم الوهم من 
صناعة اإلخوان، وليس قواعد اإلسالم 

السياسي في الدول العربية التي يدركون 
أنها قد تنتخب اإلخوان ولكنها تستفتي 

السلفيني.
أضف إلى ذلك، أن الوضع احمللي 

بتناقضاته وصراعاته، لن يعرف االستقرار 
في حال وصول شخصية متأدجلة إلى 

احلكم.
فالتونسيون أثبتوا أن ال أحد ميكن 

أن يحكمهم مبرجعية أيديولوجية سواء 
كانت يسارية أو ميينية، خاصة وأن جتربة 

اإلسالميني من خـالل حكومـة الترويكا ال 
تزال متّثل الدرس القاسي الذي يفترض 

أن يفكر فيه النهضويون قبـل التفكير في 
الوصول إلى كرسي الرئاسة.

املؤكد حاليا أن تونس لن تخرج من 
مخاضاتها املتـالحقة، خصـوصا في ظـل 

شبه قطيعة بني عامة الشعب والنخب 
السياسية، تستغلها حركـة النهضة 

في تفعيل مفهوم السمع والطاعة لدى 
منخرطيها، لتحقق لنفسها دورا فاعال في 

السلطة اعتمادا على من ال يذهب لصناديق 
االقتراع، أكثر من االعتمـاد على ناخبيها، 

وقد يكون املخاض األكبر هو الذي لم 
تعرفه البالد بعد، وستجد نفسها أمامه في 

انتخابات العام ٢٠١٩.

تجربة اإلسالميين من خالل حكومة 

الترويكا ال تزال تمثل الدرس 

القاسي الذي يفترض أن يفكر فيه 

النهضويون قبل التفكير في الوصول 

إلى كرسي الرئاسة

الرياض ال تقارب العراق لتحريره من 

السطوة اإليرانية، بل ربما تطل 

عليه، في هذا التوقيت، ألنه تحت 

السطوة اإليرانية

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

لئن كانت السياسة هي فن الممكن، 

فإن الرياض تتلقف الُمتاح وتجتهد 

في رسم قواعد جديدة على خلفية 

صراع علني بين واشنطن وطهران 

على النفوذ ومساحاته في العراق 

وسوريا، والممرات التي تصل العاصمة 

اإليرانية ببيروت

تونس لن تخرج من مخاضاتها 

المتالحقة، في ظل شبه قطيعة 

بين عامة الشعب والنخب السياسية 

تستغلها حركة النهضة في تفعيل 

مفهوم السمع والطاعة لدى 

منخرطيها، لتحقق لنفسها دورا فاعال 

في السلطة

الحبيب األسود
كاتب تونسي
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اقتصاد
{النمـــوذج الســـويدي الـــذي تمكـــن من خلق انســـجام بيـــن المنافســـة والحرص علـــى العدالة 

االجتماعية، يعد مصدر إلهام لفرنسا في محاوالتها إصالحات سوق العمل}.

إميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{حجم اإلنفاق على المعونات االجتماعية في ألمانيا ارتفع في العام الماضي بنســـبة 3.7 بالمئة 

بمقارنة سنوية ليصل إلى 918 مليار يورو (1.1 تريليون دوالر)}.

أندريا ناليس
وزيرة الشؤون االجتماعية األملانية

} اجلزائر - تشـــهد اجلزائـــر هذه األيام حالة 
من االنقســـام بشـــأن مؤمتر للحـــوار الوطني 
تعتزم احلكومة إطالقه، لبحث ســـبل معاجلة 
تداعيات انهيار أســـعار النفـــط على اقتصاد 

البالد املتأزم.
احلكومـــة  إن  اقتصـــاد  خبـــراء  ويقـــول 
حتاول التنصل من املســـؤولية حول األوضاع 
االقتصادية الســـيئة التي متر بها البالد التي 
تفاقمـــت منـــذ منتصـــف 2014 جـــّراء تراجع 
عائدات النفـــط، بعقد هذا املؤمتـــر، معتبرين 

سياساتها عشوائية.
وكان رئيس الـــوزراء، عبداملجيد تبون، قد 
أعلـــن منتصف الشـــهر املاضـــي، أن حكومته 
الرئيـــس  مـــن  األخضـــر  الضـــوء  ”تنتظـــر 
عبدالعزيـــز بوتفليقـــة إلطالق نقـــاش وطني 
مع مختلف الشـــركاء حول سبل مواجهة آثار 
األزمة االقتصادية الناجتة عن انهيار أســـعار 

النفط“.
وســـيركز املؤمتر، الذي لـــم يتحدد موعده 
بعـــد، على ملف أموال الدعـــم االجتماعي، أي 
طرق الدعم املباشر وغير املباشر، الذي تقدمه 
احلكومـــة للفئـــات الفقيـــرة، مثل دعـــم مواد 
غذائية أساســـية وأســـعار الوقـــود وإعانات 

أخرى تكّلف اخلزينة 21 مليار دوالر سنويا.
وقال نعيم زايدي، أستاذ العلوم السياسية 
فـــي جامعة اجلزائر العاصمـــة، إن ”احلكومة 
تريـــد من خالل هـــذه اخلطوة إعـــادة صياغة 
توجهها في ما يخص سياســـة الدعم املطبقة 

حاليا“.
واعتبر أن ملف الدعم أو السياسة املرتبطة 
به عشـــوائية حيث يســـتفيد منها من هو في 

حاجة إليه ومن هو ليس في حاجة إليه.
وأوضـــح أن هذا األمر يضع احلكومة أمام 
إشـــكاليتني، األولى اقتصاديـــة مالية في ظل 

نـــدرة املـــوارد، والثانية ذات بعـــد اجتماعي 
تتعلـــق بالعدالة في توزيع املـــوارد املدعومة، 
مشـــيرا إلـــى أن ”الوظيفـــة التوزيعيـــة للقيم 
املادية واملعنوية من املهام الرئاسية ألي نظام 

سياسي“.
ومنذ ســـنوات، يردد مسؤولون جزائريون 
أنـــه يجب إعادة النظر في هذا الدعم ألن جزءا 
كبيرا منـــه يذهب إلى غير مســـتحقيه، بينما 
تعاني البـــالد من أزمة اقتصادية خانقة جراء 

ما يطلق عليه البعض ”الصدمة النفطية“.
وحتظـــى مبـــادرة احلكومـــة بدعـــم مـــن 
أحزاب املواالة خاصـــة حزب التجمع الوطني 
الدميقراطـــي، ثاني أكبر األحزاب احملســـوبة 
على السلطة احلاكمة بعد حزب جبهة التحرير 
الوطنـــي احلاكـــم، إذ دعا مـــرارا إلى مراجعة 

سياسة الدعم االجتماعي.
كما أعلنت حركة النهضة (حزب إســـالمي 
معـــارض)، الشـــهر املاضـــي، دعمهـــا لدعوة 
رئيس الـــوزراء إلى مؤمتر حوار حول ســـبل 
مواجهة األزمة االقتصادية، مشـــددة على أنها 
تســـاند ”كل خطوة من شأنها محاربة الفساد 

واحلفاظ على املال العام“.
وقـــال عبدالرزاق مقري، الرئيس الســـابق 
حلركـــة مجتمع الســـلم، أكبر حزب إســـالمي 
باجلزائر، إن هناك ”ضجرا رســـميا علنيا من 
التحويالت االجتماعية، إلى حد جعل السلطة 
السياســـية تنـــزل مـــن كبريائهـــا لتطلب من 

األحزاب فتح حوار بهذا اخلصوص“.
ورفـــض حزب جبهـــة القوى االشـــتراكية 
املعارض اليســـاري املبـــادرة احلكومية، التي 
ينظر إليهـــا على أنها مماطلـــة مفضوحة من 
قبل احلكومة لتغطية فشلها في تسيير شؤون 

الدولة.

وذكـــر احلزب في بيان الشـــهر املاضي أن 
”إطالق مبـــادرات وحوارات صورية مشـــوهة 
واالقتصاديـــني  السياســـيني  الفاعلـــني  مـــع 
واالجتماعيـــني يهـــدف إلـــى احملافظـــة على 

الوضع السياسي الراهن، وربح الوقت“.
كمـــا اتهم حزب اجلبهة القومي، الســـلطة 
الفاعلـــني  وإقحـــام  ”توريـــط  علـــى  بالعمـــل 
السياســـيني واالجتماعيـــني فـــي برنامجهـــا 
التقشـــفي، الـــذي يســـعى إلـــى التراجع عن 

املكتسبات االجتماعية“.
االقتصـــادي زايدي أن  ويعتقـــد اخلبيـــر 
النظـــام السياســـي فـــي اجلزائر والـــذي ميّر 
بأزمة، يســـعى من خالل احلـــوار الوطني إلى 
”وضع حـــد لسياســـة غيـــر معقولة لتســـيير 
املـــوارد وتوزيعهـــا ومـــن ثـــّم الســـعي إلـــى 

توســـيع قاعدته االجتماعية التي هي أساسية 
الستقراره“.

وتعاني اجلزائر من تبعية مفرطة إليرادات 
النفط ومشتقاته، التي تشّكل أكثر من 95 باملئة 
من مداخيل البالد مـــن النقد األجنبي، كما أن 
املوازنة العامـــة تعتمد على نحو 60 باملئة من 

هذه املداخيل النفطية والغازية.
األجنبـــي  النقــــد  احتيـاطـــي  وتراجــــع 
للجـزائـــر بنحـــو 30 مليـــار دوالر فـــي عـــام، 
ليســـتقر عند حـــدود 114 مليـــار دوالر نهاية 
العام املاضي، مقابـــل 144 مليار دوالر بنهاية 
2015، وفقا حملافظ بنك اجلزائر املركزي محمد 

لوكال.
كمـــا رافـــق األزمـــة النفطيـــة انهيـــار في 
احتياطـــات اجلزائر مـــن النقـــد األجنبي، إذ 

فقدت في ثالثة أعوام أكثر من 80 مليار دوالر، 
لتهبط من 193 مليار دوالر، نهاية 2013 إلى 112 

مليار دوالر، نهاية فبراير املاضي.
وأعلنت اجلزائر، العضو في منظمة الدول 
املصـــدرة للنفط (أوبك)، في أبريل املاضي، عن 
منوذج جديـــد للنمو االقتصـــادي حتى 2030، 
يرّكـــز على إصالح النظـــام الضريبي لتحقيق 
املزيد مـــن اإليرادات وتقليـــص االعتماد على 

صادرات الطاقة.
وأطلقت مشروعات اقتصادية في قطاعات 
الســـيارات واإلســـمنت والنســـيج والوقـــود 
واحلديـــد والصلـــب وغيرهـــا مـــن القطاعات 
االستراتيجية، على أمل كبح فاتورة الواردات 
ونزيف النقـــد األجنبي والتحّول تدريجيا إلى 

التصدير خالل السنوات القليلة املقبلة.

اضطرت احلكومة اجلزائرية للبحــــــث عن منافذ للهرب من أزماتها االقتصادية املتفاقمة، 
بالبحث عن كبش فداء يتحمل معها مســــــؤولية فشــــــل سياســــــاتها، في وقت تتســــــع فيه 
االنقســــــامات داخل األوساط السياســــــية واالقتصادية خوفا من تداعيات خطط احلكومة 

العشوائية.

السلطات الجزائرية تلجأ إلى خصومها للتنصل من فشلها االقتصادي

[ الحكومة تبحث عن منافذ للهروب من تفاقم أزماتها المالية  [ انقسام كبير في الجزائر حول طريقة مواجهة الصدمة النفطية

فشل جميع حسابات الحكومة الجزائرية

عبدالمجيد تبون:

ننتظر الضوء األخضر لمناقشة 

جماعية لسبل مواجهة آثار 

األزمة االقتصادية

عصيان مدني يتحدى صناعة سيارات الديزل في ألمانيا، معقل فضيحة التالعب بمقاييس االنبعاثات

الخطوط القطرية تضطر إللغاء خطط 

شراء حصة في أميركان إيرالينز
اجلويـــة  اخلطـــوط  اضطـــرت  الدوحــة –   {
القطريـــة إلى التراجع عن نيتها شـــراء حصة 
تصل إلى 10 باملئة من شركة أميركان إيرالينز، 

بعد معارضة الشركة األميركية للصفقة.
وحاولت الشـــركة تبريـــر التراجع بالقول 
إنه ”بعد دراسة إمكانيات االستثمار من شتى 
النواحي واألخذ بعني االعتبار البيانات املالية 
املعلنة مؤخـــرا للخطوط اجلويـــة األميركية، 
توصلـــت اخلطـــوط اجلوية القطريـــة إلى أن 

االستثمار ال يلبي األهداف املوضوعة له“.
وأضافت أنها ”ســـوف تستمر بالبحث عن 
فـــرص اســـتثمار بديلة في الواليـــات املتحدة 

وغيرها من الدول مبا يلبي أهدافها“.
وكان الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أميركان 
إيرالينـــز وليـــم دوغـــالس باركـــر قـــد أكد أن 
الشـــركة ”غير متحمسة بشـــكل خاص“ بشأن 
رغبة اخلطوط القطرية شـــراء حصة من أسهم 
الشـــركة، وذلك في رســـالة إلـــى املوظفني في 

أعقاب الكشف عن اهتمام اخلطوط القطرية.
ويرى محللـــون أن الشـــركة كانت حتاول 
من خالل تلك الصفقة تخفيف أزمتها اخلانقة 
بســـبب إغالق مطـــارات وأجواء الســـعودية 
واإلمـــارات والبحرين ومصر بوجه طائراتها، 

والذي عطل نشاط جانب كبير من أسطولها.
وأكـــدوا أن اخلطوط القطريـــة حاولت من 
خـــالل تلك اخلطـــوة االلتفاف علـــى إجراءات 
األميركية  الســـلطات  واســـترضاء  املقاطعـــة 

للمساهمة في إنهاء األزمة مع جيرانها.
وأشـــاروا إلى أن محاولة رشـــوة شـــركة 
أميركية كبرى لم تكن كافية حلل املشـــكلة ألن 
املوقـــف األميركي الرســـمي، الـــذي يعّبر عنه 
الرئيـــس دونالد ترامـــب، لم يتغّيـــر وهو مع 
اســـتمرار الضغط على قطر حتى تســـتجيب 

للمطالب اخلليجية.
وكشـــفت مناورة اخلطـــوط القطرية حجم 
األزمة التي تعاني منها الشـــركة بعد فقدانها 
عشـــرات الرحالت إلى الدول املقاطعة، إضافة 
إلـــى أن تلـــك الرحـــالت كانت تـــزّود رحالتها 

األخرى بعدد كبير من املسافرين.
ويبـــدو أن اخلطوط القطرية كانت تريد أن 
تبعث برســـالة إلى الدول املقاطعة تفيد بأنها 
ميكن أن تتفاوض مع شـــركة أميركان إيرالينز 
لنقل بعض رحالتهـــا إليها لتدخل من خاللها 

إلى األسواق اخلليجية املغلقة.

وأكد محللون أن خطة الشـــركة ولدت ميتة 
بســـبب صعوبة تنفيذها، خاصة أن الشـــركة 
األميركيـــة ال متلـــك أي حضـــور فـــي منطقة 
الشرق األوســـط، إضافة إلى أنها تقود جبهة 
نزاع بني شركات أميركية مع شركات الطيران 

اخلليجية وبضمنها اخلطوط القطرية.
وتشـــير تقديرات احملللني إلى أن اخلطوط 
القطريـــة مـــن أكبر اخلاســـرين مـــن املقاطعة 
املفروضة على الدوحة والتي أّثرت على جميع 

رحالت شبكتها اإلقليمية والعاملية.
وال تقتصر خســـائر الشـــركة علـــى فقدان 
عدد كبير مـــن الرحالت الكثيفـــة إلى عدد من 
أكبر أســـواقها مثل الســـعودية واإلمارات، بل 
تؤثـــر على جميع رحالتها األخرى ألن الدوحة 
ال متثـــل وجهة نهائية ملعظم املســـافرين على 

رحالت الشركة.

وتعتمد اخلطوط القطرية بشـــكل أساسي 
على رحالت الترانزيت بسبب احلجم الصغير 
للبـــالد كوجهة نهائيـــة للمســـافرين حيث ال 
يدخل ويخرج من مطارها الدولي سوى نسبة 

ضئيلة من املسافرين.
ويشـــّكل املســـافرون إلى الدول اخلليجية 
املجاورة من رجال األعمال والســـياح والعمال 
العرب واآلســـيويني واألفارقة نسبة كبيرة من 
زبائـــن اخلطـــوط القطرية حيث ميـــرون عبر 
الدوحة إلى الوجهات الكثيـــرة التي أطلقتها 

الشركة في السنوات األخيرة.
كمـــا أدى إيقاف رحالت شـــركات الطيران 
الســـعودية واإلماراتية واملصرية والبحرينية 
إلـــى قطر إلـــى إيقـــاف تدفق املســـافرين إلى 
الدوحـــة لالنتقـــال عبـــر اخلطـــوط القطريـــة 
إلـــى دول اخلليج األخرى وأوروبـــا وأفريقيا 

وأستراليا ودول األميركتني.
وفرض إغالق أجـــواء الدول املقاطعة على 
اخلطوط القطرية البحث عن مســـارات معّقدة 
وطويلة لرحالتها وخاصة إلى الدول العربية 

وقارة أفريقيا.

تصاعد معارضة سيارات الديزل رغم تحديث تقنياتها
} برلــني – تصاعـــد اجلدل في أملانيا بشـــأن 
مســـتقبل ســـيارات الديزل رغم إعـــالن اتفاق 
بني شركات السيارات على حتديث برامج تلك 
السيارات لتحســـني تنظيف عوادمها وحتفيز 
أصحاب السيارات القدمية على شراء سيارات 
أكثر مراعاة للبيئة من خالل منحهم تسهيالت 

وتخفيضات مالية.
وقـــال خبيـــر املواصـــالت بيتر مـــوك إن 
ســـيارات الديزل بالبرامج اجلديـــدة تتجاوز 
هـــي األخرى بعدة أضعـــاف احلدود القصوى 
املســـموح بها النبعاثات أكاســـيد النتروجني 
الضارة بالصحة. وتشير هيئة البيئة األملانية 
إلى أن سيارات الديزل وفق تصنيف ”يورو 6“ 
تتسبب في 507 مليغرامات من االنبعاثات في 
كل كيلومتر تقطعـــه وهو ما يعادل 6 أضعاف 

املسموح به البالغ 80 مليغراما.
وأضـــاف مـــوك ”إذا افترضنـــا أن حتديث 
برامج احلاسوب ســـيخفض العوادم الضارة 

بواقع 30 باملئة فســـوف تظل تتســـبب في 355 
مليغراما من االنبعاثات عن كل كيلومتر“.

وأعلنت شـــركة فولكســـفاغن يوم األربعاء 
عزمهـــا حتديث برامج التخلـــص من العوادم 
في نحو 4 ماليني ســـيارة ديزل استدعتها في 
أملانيـــا على خلفية فضيحـــة التالعب في قيم 

عوادم سيارات من هذا النوع.
جـــاء ذلك بعد اجتماعات قمـــة الديزل بني 
مسؤولي الواليات األملانية واحتادات صناعة 
الســـيارات ونقابات العمال لبحـــث تداعيات 
حظر سير ســـيارات الديزل القدمية في بعض 
املدن بسبب االرتفاع امللحوظ في تلوث الهواء.

وعبر أوليفر كريشـــر، نائـــب رئيس الكتلة 
البرملانيـــة حلزب اخلضر عن خيبـــة أمله من 
نتائج قمة الديزل وأكد أنه ســـيواصل جهوده 
لفـــرض حظر قضائـــي على ســـيارات الديزل 
القدميـــة التي ال تفـــي باملعاييـــر البيئية في 

أملانيا.

تبــــدو  ال  األملـانيـــة  احلكومـــة  أن  وأكـــد 
مستعدة للتدخل من أجل حل مشكلة انبعاثات 
سيارات الديزل واحلفاظ على صحة املواطنني 
مـــن خالل فـــرض إجـــراءات ملزمة لشـــركات 

السيارات.
ويـــرى مـــوك أن اقتـــراح خفـــض العوادم 
الضـــارة بيئيا من خالل اســـتبدال أجزاء من 
الســـيارات القدميـــة مكلـــف ومرهـــق ”ولكنه 
ســـيكون فّعـــاال جدا في حالـــة جناحه… حيث 
ستصبح السيارات املعّدلة نظيفة بشكل قريب 

من سيارات الديزل األحدث“.

وليم دوغالس باركر:

أميركان إيرالينز غير 

متحمسة بشكل خاص بشأن 

عرض الخطوط القطرية

مليار دوالر، قيمة الدعم 

الذي تخصصه الحكومة 

سنويا للفئات الفقيرة، وفق 

بيانات رسمية
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أوليفر كريشر:

حزب الخضر سيواصل 

جهوده لفرض حظر قضائي 

على سيارات الديزل القديمة
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اقتصاد
{مشـــاريع البنية التحتية في اإلمـــارات باتت مثاال يحتذى عالميا ونحن نواصل الســـعي لتطوير 

كفاءة المشاريع وتطبيق أفضل الممارسات في مختلف المجاالت}.

حسن جمعة املنصوري
وكيل وزارة تطوير البنية التحتية في اإلمارات

{مصر تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دوالر في الربع األول من العام 

المقبل، وال نية إلصدار المزيد من السندات خالل العام الجاري}.

عمرو اجلارحي
وزير املالية املصري

انقســـمت آراء احملللني بشـــأن  } القاهــرة – 
القاســـية  العالجيـــة  اإلصالحـــات  وتيـــرة 
لالقتصـــاد املصري بعد إعـــالن احلكومة رفع 
أســـعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي 

اعتبارا من بداية الشهر احلالي.
جرعـــة  أن  وخبـــراء  مســـؤولون  وأكـــد 
اإلصالحـــات الكثيفة ضرورية لتجـــاوز كافة 
االختالالت االقتصاديـــة واملالية دفعة واحدة، 
وأن اإلصالحـــات اجلزئيـــة والترقيعيـــة قد ال 

تؤدي إلى أّي نتائج.
لكـــن بعـــض احملللـــني قالـــوا إن وتيـــرة 
العالجات ســـترهق املواطنـــني، الذين قد ينفذ 
صبرهم بعد الضربات الشديدة لتحرير أسعار 
الصرف ورفع أســـعار الوقود والكهرباء التي 

قلصت القدرة الشرائية بشكل كبير.
وقالت احلكومة أمس إن رفع أســـعار مياه 
الشرب ورســـوم الصرف الصحي اعتبارا من 
بداية أغســـطس اجلاري يهـــدف إلى تقليص 
الدعم احلكومي من أجل خفض عجز امليزانية 

وإنعاش االقتصاد.
وأظهـــرت األرقام التي نشـــرتها الصحف 
الرســـمية زيادة سعر مياه الشرب لالستخدام 
املنزلي بنسبة 50 في املئة ليصل إلى 45 قرشا 
للمتر املكعب في شـــريحة االســـتهالك األولى 

التي تقف عند سقف 10 أمتار مكعبة.
وجرى رفع ســـعر الشـــريحة الثانية التي 
تزيد على 10 أمتار وتصل إلى ســـقف 20 مترا 
مكعبـــا بنســـبة 71.4 في املئة لتصـــل إلى 1.2 
جنيه مصري للمتر املكعب. وبلغت الزيادة في 
الشـــريحة الثالثة بني 20 إلـــى 30 مترا مكعبا 
نسبة 6.5 في املئة لتصل إلى 1.65 جنيه للمتر 

املكعب.
أما شـــريحة االســـتهالك املنزلـــي الرابعة 
بـــني 30 إلى 40 مترا مكعبا فأصبح ســـعرها 2 

جنيـــه للمتر املكعب، في حني ارتفعت أســـعار 
الشريحة التي يزيد اســـتهالكها على 40 مترا 

مكعبا إلى 2.15 جنيه للمتر املكعب.
كمـــا تضّمنت القـــرارات اجلديـــدة زيادة 
رســـوم الصرف الصحي التي حتسب كنسبة 
مـــن فاتـــورة املياه بنســـبة 10.5 باملئـــة لتبلغ 
63 قرشـــا (اجلنيـــه املصري يعـــادل 100 قرش 

والدوالر يعادل 18 جنيها مصريا).
تـــزال  ال  األســـعار  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
منخفضة باملعايير العاملية لكنها تشكل ضربة 
شـــديدة للكثير من املصريني بعد اإلصالحات 
الكثيرة التي أدت إلى غليان األســـعار وارتفع 

التضخم إلى أكثر من ثالثني في املئة.
كما تضّمنت القرارات زيادة أســـعار املياه 
لألغـــراض غيـــر املنزليـــة بنســـبة 22.2 باملئة 
للمؤسســـات احلكومية لتصل إلـــى 2.2 جنيه 
للمتـــر املكعـــب. ومت رفع أســـعار االســـتهالك 
التجاري بنسبة 20 باملئة ليصل إلى 2.4 جنيه 

للمتر املكعب.
أما أســـعار امليـــاه لالســـتهالك الصناعي 
فقفزت بنسبة 17.5 باملئة لتصل إلى 3.35 جنيه 
للمتر املكعب. وكانت أعلى األسعار من نصيب 
االســـتهالك الســـياحي حيث ارتفعت األسعار 
بنســـبة 17.2 باملئة لتصل إلى 3.4 جنيه للمتر 

املكعب.
وأشـــار املتحدث باسم الشـــركة القابضة 
للمياه والصرف الصحي محيي الصيرفي، إلى 
أن تلك الزيادات تصّب في مصلحة املواطنني. 
ودعا إلى ترشيد االستهالك قائال إن املواطنني 
الذين يقومون بترشيد االستهالك سيالحظون 

انخفاض فواتيرهم بدل ارتفاعها.
وكانـــت مصـــر أعلنت الشـــهر املاضي عن 
زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لالستخدام 

املنزلي والتجاري بنســـب تتجـــاوز 40 باملئة 
اعتبارا من بداية الشهر احلالي.

وتعاني مصر مـــن ارتفاع حاد في معدالت 
التضخـــم منذ حترير أســـعار الصـــرف الذي 
أدى لفقـــدان اجلنيه لنحو نصف قيمته مقابل 
الـــدوالر. كما رفعت أســـعار الوقـــود في إطار 
سلســـلة واســـعة من اإلصالحات االقتصادية 
للحصول على قرض قيمته 12 مليار دوالر من 

صندوق النقد الدولي.
ويقول محللـــون إن االقتصاد املصري بدأ 
يلمـــس نتائج أوليـــة لإلصالحـــات من خالل 
حتّســـن ثقة املســـتثمرين باالقتصاد وارتفاع 
احتياطات البنك املركزي من العمالت األجنبية 
إلى مســـتويات تفوق ما كانت عليه قبل ثورة 

يناير 2011 حني بلغت الشهر املاضي أكثر من 
36 مليار دوالر.

فـــي هـــذه األثنـــاء قالـــت وزارة التجـــارة 
والصناعـــة املصرية أمـــس إن عجـــز امليزان 
التجاري هبط بنســـبة 46 باملئة على أســـاس 
ســـنوي في النصـــف األول من العـــام احلالي 
ليصـــل إلى 13 مليار دوالر، مع منو الصادرات 
وانخفـــاض الـــواردات. وذكـــرت فـــي بيـــان 
صحافي أن الصادرات ارتفعت بنسبة 8 باملئة 
في األشـــهر الستة األولى من العام لتصل إلى 
11.130 مليار دوالر في حني تراجعت الواردات 

بنسبة 30 باملئة لتبلغ نحو 24 مليار دوالر.
وعزا وزير التجارة والصناعة طارق قابيل 
حتّســـن التجارة اخلارجية إلـــى ”اإلجراءات 

التـــي اتخذتهـــا الـــوزارة للحّد من اســـتيراد 
منتجات متدنية اجلودة وحتقيق املســـتهدف 
من خطة تنمية الصادرات وترشـــيد الواردات 

واحلّد من استنزاف العمالت الصعبة“.
وأشـــار إلى أن العوامل التي أســـهمت في 
تراجع عجـــز امليزان التجاري تشـــمل ”زيادة 
االعتماد على الصناعة احمللية من خالل إحالل 
املنتجـــات احمللية محّل املنتجات املســـتوردة 
التـــي لها مثيـــل محلي ويتم اســـتيرادها من 

اخلارج“.
وتعمل احلكومة املصرية منذ العام املاضي 
على تقليص وارداتها من خالل تقييد استيراد 
الســـلع غير األساسية وزيادة اجلمارك بنسب 

كبيرة على الكثير من السلع.

تســــــارعت وتيرة اإلصالحات القاسية التي جتريها احلكومة املصرية ملعاجلة االختالالت 
الهيكلية لتصل أمس إلى رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، بعد سلسلة 
واسعة من اإلصالحات التي وّجهت ضربات شديدة إلى القدرة الشرائية ملعظم املصريني.

العالجات االقتصادية الجراحية تصل إلى مياه شرب المصريين

[ زيادات كبيرة لجميع شرائح االستهالك المنزلي والتجاري والصناعي  [ الحكومة تدعو إلى ترشيد االستهالك لخفض الفواتير

خارج نطاق التغطية

} تونــس - تهـــدد املراقبـــة الصارمة حلركة 
األمـــوال فـــي تونس العشـــرات مـــن وكاالت 
األســـفار احملليـــة التي متر بأوضـــاع صعبة 
أصال منذ أكثر من ســـت سنوات، ما أثار جدال 

في األوساط االقتصادية بالبالد.
وتزايـــدت في الفتـــرة األخيرة أزمة شـــح 
النقد األجنبي، الـــذي أصبح عائقا كبيرا أمام 
الســـياحة اخلارجية للمواطنني، بينما تكافح 
احلكومة إلنعاش قطاع الســـياحة مجددا بعد 

أن فقد مكانته بسبب اإلرهاب.

وكشف محمد علي التومي، رئيس اجلامعة 
التونسية لوكاالت األسفار، أن تشدد احلكومة 
مع حركة األموال يهدد نشاط 200 وكالة أسفار 

محلية.
وقـــال التومـــي خـــالل مؤمتـــر صحافـــي 
األســـبوع املاضـــي، إن ”الوكاالت قـــد تواجه 
مالحقـــات قضائيـــة ألن التزاماتهـــا جتاوزت 
الســـقف احملـــدد من طـــرف احلكومـــة، وهذا 
يهدد صورة تونس فـــي اخلارج“. وخصصت 
احلكومـــة للعام اجلاري 25 مليون دينار (10.2 

مليـــون دوالر) لتمويل النشـــاطات اخلارجية 
لوكاالت األسفار العاملة في البالد.

وقـــال فهمـــي احلوكـــي مديـــر املصالـــح 
املشـــتركة في وزارة السياحة، في وقت سابق 
إن ”ارتفاع الطلب القياسي من وكاالت األسفار 
هـــذا العـــام دفعنا إلجـــراء جلســـات تقييمية 
باكـــرا.. نحن بصدد البحث عـــن حلول عاجلة 

ملسألة سقف التحويالت مع البنك املركزي“.
ويعمل بالبالد أكثر من 700 وكالة أســـفار 
بصفة قانونية، وفق أرقام اجلامعة التونسية 
للفنادق. وقد ارتفعـــت احلجوزات التي قامت 
بها في الســـنوات األخيرة متاشيا مع حتسن 
مســـتوى معيشـــة التونســـيني وإقبالهم على 

السفر للخارج.

أســـتاذ  الشـــكندالي،  رضـــا  واســـتبعد 
االقتصـــاد باجلامعـــة التونســـية، أن يكـــون 
إلجـــراء التخفيـــض مـــن املبالـــغ املخصصة 
لنشـــاطات وكاالت األســـفار، الـــذي قامـــت به 

احلكومة ”انعكاس كبير على اقتصادنا“.
واعتبـــر أن وكاالت األســـفار قـــادرة على 
تنويع نشـــاطها وكســـب الســـياحة الداخلية 
على حســـاب الســـياحة في اخلارج من خالل 
الســـياحة الثقافية والصحيـــة واألثرية وعدم 
االقتصـــار على الســـياحة الشـــاطئية، إذا لم 
تتحصل على العملة الصعبة التي متّكنها من 

مواصلة نشاطها.
ويـــرى أن نوعيـــة الســـياحة الوافدة إلى 
تونس هي سياحة فقيرة وليست جالبة للعملة 
الصعبة وال حتدث أي انعكاس على االقتصاد 

وال سيما توفير فرص عمل غير مباشرة.
وتعّمقـــت أزمة إيـــرادات الدولة من العملة 
األجنبية بعد تراجع مداخيل قطاع الســـياحة 
املغتربني،  وحتويالت  االســـتثمارات  وتقلص 
فضال عن االضطراب في صادرات الفوسفات.

ووفق بيانات نشرها البنك املركزي أواخر 
يوليو املاضي، فإن احتياطي البالد من العملة 
األجنبيـــة ال يتجاوز 5 مليارات دوالر، في حني 
كان يصل إلى نحو 13.5 مليار دوالر في 2010.

ويلقي اخلبراء باملســـؤولية على احلكومة 
في ما يتعلق بتقلص احتياطات البالد النقدية 
بســـبب جلوئهـــا إلى االقتراض مـــن صندوق 
النقد الدولي بالعملة الصعبة كخيار إجباري 

للخروج من األزمة.
ويقـــول الصـــادق جبنـــون، اخلبيـــر فـــي 
اســـتراتيجيات االستثمار، إن من أسباب شح 
النقـــد األجنبي االنخفـــاض املتواصل للدينار 
مقابـــل اليـــورو، الذي شـــهد ارتفاعـــا كبيرا 
مؤخـــرا، نظرا لالنتعـــاش االقتصـــادي التي 
تعرفه منطقـــة اليورو، وكذلك بســـبب ضعف 

االقتصاد التونسي.
ووصلت قيمة الدينار إلى أدنى مســـتوى 
لها مقابل العمالت األجنبية منذ سنوات، فقد 

تراجعـــت إلى نحـــو 2.83 دينار أمـــام اليورو 
وإلى 2.41 دينار أمام الدوالر نهاية األســـبوع 
املاضـــي، ما دفـــع البعض إلـــى مطالبة البنك 

املركزي بتدخل عاجل إلنقاذ الوضع.
وخالفا ملـــا يـــراه الكثير مـــن املختصني، 
يعتقـــد جبنـــون أن ســـياحة التونســـيني في 
اخلارج ليســـت قطاعا اســـتراتيجيا بالنسبة 
لالقتصـــاد التونســـي، وقد تتســـبب في عجز 
فـــادح في امليزان التجـــاري وبأزمة اقتصادية 

أكبر.
وقـــال إن ”الدولـــة في حاجة الســـتقطاب 
العملـــة الصعبة من اخلـــارج والداخل وليس 
خروجهـــا مـــن تونـــس“، الفتا إلـــى أن إجراء 
احلكومة املتعلق مبنع الشـــراء ببطاقة الفيزا 
كارد مـــن اخلـــارج في خطـــوة للحفـــاظ على 
احتياطي العملة الصعبة هي خطوات جزئية.
وأكد أن اخلطوات الرئيسية لم تتخذ بعد، 
وهي تفعيـــل القيود االحتياطيـــة املنصوص 
عليهـــا في اتفاقيـــة منظمة التجـــارة الدولية، 
وإعـــادة التفاوض في االتفاقيات التجارية مع 

تركيا والصني وإيطاليا وبريطانيا.
ويحـــذر خبـــراء ومحللـــون مـــن خطورة 
االختـــالالت الهيكليـــة التـــي تعانـــي منهـــا 
التوازنـــات املاليـــة فـــي تونس، وحـــذروا من 
تداعيات خروج اإلنفاق عن ســـيطرة احلكومة 
وجلوئهـــا املتزايد إلـــى االقتـــراض الداخلي 

واخلارجي.
ويقول مراد احلطـــاب اخلبير االقتصادي 
املختـــص فـــي املخاطر املالية إن املشـــكلة في 
تونـــس تكمن في التوريد الـــذي يتجاوز طاقة 
البـــالد، فالتوريد وصل إلى حـــدود 10 مليون 
دوالر في يونيو املاضي، بحســـب إحصائيات 

املعهد الوطني لإلحصاء.
وأكد أن ارتفـــاع التوريد أثر على البعض 
مـــن القطاعات التي تعتمـــد حتويالت للعملة 
الصعبـــة علـــى غرار قطـــاع وكاالت األســـفار 
باعتبار أن لها أنشطة تتطلب اإلنفاق بالعملة 

األجنبية.

انتقد خبراء ومختصون القيود التي تفرضها احلكومة التونسية على حركة النقد األجنبي 
اخلارج من البالد، والتي أدت إلى ظهور مصاعب لشركات السياحة والسفر احمللية عند 

حجز التذاكر والفنادق في اخلارج للسياح التونسيني.

شح السيولة النقدية يحرم التونسيين من السياحة الخارجية

[ 200 وكالة أسفار مهددة بالتوقف بسبب تقييد حركة األموال  [ قيود حكومية صارمة الحتواء نزيف االحتياطات المالية المتالشية

بانتظار تخفيف القيود على التحويالت للخارج

الصادق جبنون:

سياحة التونسيين في الخارج 

ليست قطاعا استراتيجيا 

بالنسبة القتصاد تونس

وزارة السياحة:

نحن بصدد البحث عن 

حلول عاجلة لمسألة سقف 

التحويالت مع البنك المركزي

محيي الصيرفي:

يمكن للمواطنين خفض 

فواتيرهم بدل ارتفاعها من 

خالل ترشيد استهالك المياه

بالمئة نسبة تراجع العجز 

التجاري المصري في النصف 

األول من العام بسبب نمو 

الصادرات وانخفاض الواردات
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} الربــاط - تتمثــــل مهمــــة مجلــــس اجلالية 
املغربية باخلارج في ضمان املتابعة والتقييم 
للسياســــات العمومية للمملكة املغربية جتاه 
مواطنيهــــا املهاجريــــن وحتســــينها بهــــدف 
ضمــــان حقوقهــــم وتكثيــــف مشــــاركتهم في 
التنميــــة. ويضطلع املجلس بوظائف اإلحاطة 
بإشــــكاليات الهجرة واستشرافها واملساهمة 
فــــي تنميــــة العالقات بني املغــــرب وحكومات 
ومجتمعــــات بلدان إقامة املهاجرين ويســــهر 
علــــى تنفيــــذ هــــذه املهمــــة جــــل العاملني في 
املجلس وعلى رأســــهم األمني العــــام عبدالله 

بوصوف.
يؤكــــد أمني عام مجلــــس اجلالية املغربية 
باخلــــارج في حواره مع ”العرب“ أن التعايش 
بني اإلسالم والغرب لم يعد اليوم محل نقاش 
ألنه صار يفرض نفسه بشكل قوي، داعيا إلى 
وضع فقه عصري يتناسب ووضعية املسلمني 

في الغرب.
ويشير بوصوف إلى أن اجلماعات الدينية 
املتشــــددة في الغرب تســــاهم في خلق أجواء 
التوتر والضغينة بني املسلمني واألوروبيني، 
وأن املسلمني يعيشــــون في ظل قوانني الدول 
األوروبيــــة، وهــــم مواطنون أوروبيــــون لهم 
حقــــوق وعليهــــم واجبات متامــــا مثل جميع 

املواطنني اآلخرين.

وألن املســــلمني في أوروبا يعيشون اليوم 
وضعية غير مســــبوقة، فهــــم من جهة ضحية 
اجلماعات املتطرفة التي تعطي صورة سلبية 
عنهــــم للمواطنــــني األوروبيــــني واحلكومات، 
ومــــن جهة ثانية ضحيــــة العنصرية وكراهية 
األجانــــب، فــــإن بوصوف يشــــدد علــــى أنه ال 
يختلــــف اثنان في أن وقــــع األعمال اإلرهابية 
يكــــون أقــــوى علــــى اجلاليــــات املســــلمة في 
الــــدول الغربيــــة ويجعلهــــا تعيــــش معانــــاة 
مزدوجة، ســــواء تعلق األمر بهجمات باريس 
أو بروكســــيل أو نيس أو حتى كيبيك، فكلها 
جرائــــم إرهابية ال ميكــــن ألي دين أو ثقافة أن 

يتقبلها.
ضحيــــة  راح  أنــــه  بوصــــوف  ويالحــــظ 
العمليات اإلرهابية أبرياء من جميع الديانات 
مبا فــــي ذلك مجموعــــة من املســــلمني، لكنها 
أســــهمت في نفس الوقت في تأجيج خطابات 
التيارات اليمينية املتطرفة التي باتت تشــــير 
للجاليــــات املســــلمة باألصبــــع وتصنفها في 
خانــــة املجرمني، وجتعل منها شــــماعة تعلق 
عليها مشاكل املجتمع، بهدف دغدغة الشعور 
الوطني لــــدى املواطنــــني «األصليني» ألهداف 

سياسية وانتخابية.
إن اجلماعات املتشددة كيفما كان توجهها 
التطــــرف  تنتــــج  أن  إال  ميكنهــــا  ال  الدينــــي 
وكلهــــا عوامل  والعنصريــــة ورفــــض اآلخر؛ 
تســــاهم في تفــــكك املجتمع وتولــــد الضغينة 
بني أفراده. فقد عانى املســــلمون من تداعيات 
التطرف أكثــــر من غيرهم من املجموعات، ولم 
يكفوا عن التنديد باألعمال اإلرهابية والتبرؤ 
من مرتكبيها فحسب، بل خرجوا في مسيرات 
في باريس وبروكســــيل وحتدثوا في وسائل 
اإلعــــالم وأصــــدروا بالغــــات إلدانــــة العنف 
واإلرهــــاب، ألن مصيرهم مرتبط مبصير باقي 
مكونات املجتمع وما ميس غيرهم ميسهم هم 

أيضا.
لذلــــك ال داعــــي للحديث عن املســــلمني في 
أوروبــــا كمجموعــــات مســــتقلة تعيــــش على 
هامــــش املجتمعــــات األوروبيــــة، أو ككيانات 
تطمح في التوســــع داخــــل الفضاء األوروبي. 
ألن هذا اخلطاب يفتقد للدقة وللواقعية، وفق 

أمني عام مجلس اجلاليــــة املغربية باخلارج، 
ويعطي شــــرعية خلطاب التخويف والتهويل 
الــــذي تتبنــــاه أحــــزاب اليمني املتطــــرف في 
فرنســــا وهولندا وإيطاليا، فالغالبية العظمى 
من املسلمني في الغرب تعيش في ظل قوانني 
الــــدول األوروبية، وهم مواطنــــون أوروبيون 
لهم حقوق وعليهم واجبات متاما مثل جميع 

املواطنني.
ويعتقــــد بوصوف أنه يجــــب إعادة النظر 
فــــي قضيــــة التعامل مــــع اجلاليات املســــلمة 
كفئة مســــتقلة تعيش على هامش املجتمعات 
الغربية ولديها مطالب فئوية، وليســــت هناك 
طريقة أنسب من االندماج في املجتمع الغربي 
واحترام قوانني دوله، وجعل االنتماء املتعدد 
عامــــل إثــــراء لثقافة هــــذا املجتمــــع، وإدراج 
املطالــــب اخلصوصيــــة في إطار عام يشــــمل 
مطالــــب املجتمــــع ككل. باإلضافــــة إلــــى ذلك 
فــــإن الدفاع عــــن القضايا من داخــــل الهيئات 
اجلمعوية والسياســــية الغربيــــة يجعل هذه 
األخيرة تتبناها كقضايا إنســــانية وليســــت 
كملفات قومية أو فئوية، وهو ما يســــاهم في 
حتقيق مكتسبات أفضل ويعطي شرعية أكثر 

لهاته املطالب.
وحــــول إمكانيــــة حتقق ســــيناريو صدام 
احلضــــارات، الذي بشــــر به بعــــض الغربيني 
في التســــعينات بســــبب الوضعيــــة اخلاصة 
للمســــلمني في أوروبا اليــــوم يقول بوصوف 
”ال أعتقــــد بأن نظرية هنتنغتــــون حول صراع 
احلضــــارات ميكنهــــا أن تكــــون إطــــارا عاما 
لنقــــاش وضعية اإلســــالم في أوروبــــا. فهي 
فكرة طرحت حولها العديد من النقاشــــات في 
العالم وكانت موضوع نقد من لدن العديد من 
املفكرين. وكلنــــا يعلم بأنها فكرة مت توظيفها 
من طرف تيارات سياسية في الغرب خصوصا 
في الواليات املتحدة من أجل تبرير اختيارات 
سياســــية ساهمت في رسم خارطة العالم بعد 

أحداث 11 سبتمبر“.
وأردف أن ما ينقض هذه النظرية ويجعلها 
غيــــر قابلة ألن تســــقط على عالقة املســــلمني 
باملجتمعات األوروبية ميكن االســــتدالل عليه 
بشــــواهد تاريخية وبالواقع املعيش. تاريخيا 
أثبت املســــلمون قدرتهم على العيش في وئام 
داخل املجتمعات األوروبية وهو ما جســــدته 
عالقــــة املســــلمني بغير املســــلمني مــــن يهود 
ونصــــارى خالل فتــــرة احلكم اإلســــالمي في 
األندلس، بحيث كانت هناك عالقة انســــيابية 
بني املســــلمني وغير املســــلمني، وأســــهم هذا 
التمــــازج في نهضــــة فكريــــة وعمرانية كانت 
انطالقــــة للحضــــارة الغربية. وبعد ســــقوط 
األندلس حافظ املسلمون على عالقات جتارية 

وثقافية مع مدن أوروبية مثل صقلية.
واســـتنادا إلـــى التاريـــخ القريب يشـــير 
بوصوف إلى أن هجرة اليد العاملة املســـلمة 
نحـــو أوروبا خصوصا من الـــدول املغاربية 
كتبت صفحات من التعايش والتعاون بينهم 
وبني باقي الديانـــات إلى درجة فتحت بعض 
الكنائس أبوابها للمسلمني إلقامة صلواتهم، 
وســـاهم مســـيحيون ويهود في بنـــاء أماكن 

عبادة للمسلمني. 
كما أن األنظمة العلمانية في أغلب الدول 
األوروبية شكلت فضاء مناسبا للمسلمني من 
أجل ممارسة ديانتهم أسوة بباقي الديانات، 

من دون أن يشـــكل ذلك أي تصـــادم مع باقي 
أفراد املجتمعات.

إن املســـلمني اليوم مواطنـــون أوروبيون، 
وهم املجموعات الدينيـــة الثانية في أكثر من 
دولة أوروبية. وال يجب النظر إلى األقلية التي 
تنجرف نحو التطرف ســـواء مـــن هذا الطرف 
أو ذاك علـــى أنها املقياس الـــذي يحدد وضع 
املســـلمني في الـــدول األوروبيـــة، فاليوم وفي 
ســـياق األخطار احملدقة باإلنسانية فإن جميع 
احلضارات مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى 
احلـــوار والتبادل، وأمـــا االنغالق أو اجلنوح 
نحو املواجهة فهو أمر يهدد اســـتمرار احلياة 

داخل املجتمع الواحد ويؤدي إلى التفكك.
ويرجح محللون أن بعض الشـــباب املسلم 
املهاجر يلتحق باجلماعات اإلرهابية، ألسباب 
تعود إلى الظـــروف االجتماعية واالقتصادية 
أو بســـبب ضعـــف التأطيـــر الدينـــي، غير أن 
بوصوف يرى أنه ال ميكن احلديث عن ســـبب 
مباشر واحد يؤدي بالشـــباب في أوروبا إلى 
االرمتـــاء فـــي حضـــن اجلماعـــات اإلرهابية، 
فاألســـباب متشـــابكة، والدوافـــع تختلف من 
شـــاب إلى آخـــر، لكـــن املالحظ هـــو أن أغلب 
الشـــباب الذين يســـتهويهم خطـــاب التطرف 
يفتقـــدون إلى املعرفـــة العلميـــة بالدين وإلى 
تأطير ميداني يقـــدم أجوبة واضحة ومقبولة 
لدى هذا الشباب الذي تتضافر عوامل يتداخل 
والثقافـــي  واالجتماعـــي  االقتصـــادي  فيهـــا 

لتجعله ينزوي في الهامش.
وينوه بوصوف بأنه من الضروري اإلشارة 
إلى السياســـات العمومية التي ال تدمجهم في 
املشـــاريع وال تبلـــور برامج تســـتهدف الرفع 
مـــن قدراتهم وتشـــركهم في حركيـــة املجتمع 
الثقافية واالقتصادية، وهذه السياســـات وما 
متارسه من متييز في حقهم جتعلهم في بحث 
مســـتمر عن طرق بديلة للتعبيـــر عن الرفض 
واالحتجـــاج، وهـــي طـــرق متاحـــة ومعوملـــة 
بواسطة التكنولوجيا وال تتطلب جهدا كبيرا 
لبلوغها، ممـــا يجعل هؤالء الشـــباب يقبلون 
على مـــا يجدونـــه أمامهم من كتب إســـالمية 
متاحة ال ميكنهم تكوينهـــم العلمي أو الديني 
من التمييز بينها، وال يسعفهم احلس النقدي 

ألخذ مسافة بني مضامينها.
ويقول إن هناك شبه غياب للتأطير الديني 
املعتدل القريب من عقلية هذه األجيال الشابة، 
وهناك أيضـــا ندرة في املراجع الدينية املبنية 
على الوســـطية واالعتـــدال باللغات األجنبية، 

بجانـــب عدم إتقـــان أغلب األئمـــة للغات التي 
يتحـــدث بهـــا الشـــباب، ممـــا يخلـــق حاجزا 

تواصليا من الصعب جتاوزه.
وبحســـب بوصوف فإن املشكلة اجلوهرية 
بالنســـبة للشباب املســـلم هي ضعف التأطير 
الديني، خصوصا في صفوف األئمة باعتبارهم 
املســـؤولني عن ترويج اخلطـــاب الديني. لذلك 
فاألولويـــة فـــي محاربة الفكـــر املتطرف تكمن 
فـــي كيفية محاصرته من خالل حتصني األئمة 
واملرشدين بفكر ديني منفتح ينهل من التاريخ 
اإلســـالمي الزاخر بأحداث ووقائع ونصوص 
تزكي قيم التســـامح والعيش املشـــترك، وكذا 
مبعرفـــة علمية سوســـيولوجية الســـتحضار 
البعـــد املرتبـــط بثقافة وحضـــارة املجتمعات 

األوروبية.
ودعا الكاتـــب املغربي بوصوف في الكثير 
مـــن مؤلفاتـــه إلى ضـــرورة وضع فقـــه جديد 
للمسلمني الذين يعيشـــون في الغرب، ويقول 
إن املشـــكلة تكمن في أشكال التدين وليس في 
الدين في حد ذاته، فالســـياق الذي يعيش فيه 
املســـلمون في الغرب مختلف كليا عن السياق 
االجتماعي والثقافي في الدول اإلسالمية. ففي 
الـــدول الغربية ال يعتبر اإلســـالم دينا أغلبيا 
مثلما عليـــه األمر في الدول املســـلمة، كما أن 
أغلـــب األنظمة السياســـية الغربية بنيت على 
أساس الفصل بني الدين والدولة، وحتى الدول 
التي ال تعتمد العلمانية كنظام حكم جند أنها 
قد مـــرت بتجارب تاريخيـــة وصراعات دينية 
وسياســـية جعلتها أكثر ليونة مـــع التعددية 

الدينية وأكثر قابلية الحتضان اآلخر.
وألجل ذلك فالنموذج الديني األكثر مالءمة 
للمســـلمني فـــي الغرب بحســـب بوصوف هو 
النمـــوذج املنفتـــح واألكثر قابليـــة للتواصل 
مع اآلخر، والذي يتماشـــى مع اخلصوصيات 
الثقافية والسياسية واالجتماعية للبيئة التي 
يعيش فيها، من دون إحـــداث أي قطيعة بينه 
وبـــني الديانـــات األخرى. وهـــذا األمر يتطلب 
اجتهـــادا فكريا ومجهودا علميا كبيرا من قبل 
املســـلمني إلعادة النظر في بعـــض التأويالت 
اجلامـــدة للديـــن، وللتوجهـــات التـــي تغلـــق 
بـــاب االجتهـــاد ملســـايرة العصر. فـــال ميكن 
للمجتمعات األوروبية املؤسســـة على تقديس 
حقوق اإلنســـان واملســـاواة واحلرية أن تقبل 
بوجـــود تأويل دينـــي يدعم التفرقـــة الدينية 
أو يرفـــض دين اآلخر أو يفـــرض وصاية على 

حريته.
ويقول ”إننـــي غير متفق مع الطرح القائل 
بأن اإلسالم ال يتماشى مع السياق األوروبي؛ 
ألنه من حيث القوانني ال شـــيء مينع اإلسالم 
من العيـــش جنبا إلى جنب مع باقي الديانات 
فـــي أوروبا أو في األنظمـــة العلمانية، بالرغم 
من وجود بعض املمارســـات السياســـية التي 
تضـــع بعض العراقيل أمام املمارســـة الدينية 
للمســـلمني ألن القيـــم اإلســـالمية النبيلـــة ال 
تختلـــف في شـــيء عن القيـــم الكونيـــة، مثل 

العدالة واحترام اآلخر والقبول باالختالف“.
ويســـوق بوصـــوف أمثلـــة عـــن النماذج 
الكثيرة لصور التعايش بني املسلمني وغيرهم 
في احترام ويقول إن ”أول ما جســـدها بشكل 
التـــي تعتبر مرجعا  ملموس ’وثيقـــة املدينة‘ 
أساســـيا فـــي احتـــرام التعدد الدينـــي، حتى 
فـــي ســـياق كان فيـــه اإلســـالم دينـــا أغلبيا، 
بـــل إن الوثيقة اعتبـــرت املســـلمني واليهود 
أمة واحـــدة في املدينة، لذلـــك أعتقد أنه ال بد 
مـــن صياغـــة مفاهيـــم فقهية جديدة تناســـب 
وضعية املســـلمني فـــي الغـــرب، وتأخذ بعني 
االعتبـــار اخلصوصيات التي متيز هذه الفئة، 
واملعطيـــات التاريخية للفقه اإلســـالمي الذي 

خلف لنا تراثا هائال ال بد من اســـتيعابه، كما 
كان األمـــر فـــي األندلس وصقليـــة، بل وكذلك 
التحـــوالت الفكريـــة والفلســـفية فـــي الغرب 
التي حصلت في مســـألة عالقة الدين بالدولة 

واملجتمع وموقع األقليات الدينية“.

وباعتبـــار بوصـــوف مؤرخـــا وذا جتربة 
مديدة وسط املســـلمني في أوروبا، فهو يعتقد 
أنـــه من املمكن بناء جتربة تاريخية مشـــتركة 
بني اإلســـالم والغرب تســـاعد على التعايش، 
ويذهـــب أكثر من ذلك بالقول إنه ”لم يعد األمر 
موضوعا يحتمل النقاش، بل أصبح التعايش 
بني اإلســـالم والغرب واقعا يفرض نفسه على 
جميع األطروحـــات املضادة لهـــذا التعايش. 
فاإلســـالم أصبح جزءا من املجتمعات الغربية 
بالنظر ألعداد مواطني الدول الغربية املنتمني 
إلى الديانة اإلسالمية، والدول الغربية في ظل 
العوملة ال ميكنها أن تعيش في معزل عن الدول 

اإلسالمية“.
ويضيف أمني عام مجلس اجلالية املغربية 
باخلـــارج ”صحيح أن بعـــض األحداث تزعزع 
هذا التعايش، وأن بعض اخلطابات السياسية 
املتطرفة جتعل مـــن الصدام والتخويف أصال 
جتاريا لبعـــض التيارات السياســـية ووقودا 
حلمالتها االنتخابية، وتأثيرها يجعل العديد 
مـــن أفراد املجتمعات الغربية يتبنون خطابها 
خصوصـــا عندما يتزامن مـــع أحداث إرهابية 
أو ظرفيـــة اقتصاديـــة صعبـــة، لكـــن ميكننا 
النظر أيضا إلى نصف الكأس اململوء. فعالقة 
املسلمني بالغرب ال ميكن تلخيصها في مواقف 
بعض السياســـيني واملفكريـــن اليمينيني، أو 
بعض الدعاة املتشددين املدافعني عن التكفير 

والعنف“.
ومن خالل دراســـة جتربة هجرة املسلمني 
نحـــو أوروبـــا والغـــرب عمومـــا يتبـــني بأن 
التعايـــش هو املبدأ الســـائد. فاألجيال األولى 
من املهاجرين لم تطرح لها أبدا املسألة الدينية 
أي مشـــكلة في االندماج في املجتمع األوروبي 
واملســـاهمة في بناء حضارته واإلســـهام في 
اســـتقراره وازدهاره. كما أن األجيال اجلديدة 
املنحدرة من هذه الهجرة قدمت مناذج مشرفة 
تعزز هـــذه التجربة التاريخية فـــي التعايش 
واحلوار وقبول اآلخر، منها شـــابات وشـــبان 
اســـتطاعوا البروز في جميـــع املجاالت داخل 
هـــذه املجتمعـــات، وبلغوا أعلـــى املراتب من 
دون التخلـــي عن هويتهم ومـــن دون التنصل 

من أصولهم.
لعل نسبة املسؤولني السياسيني من وزراء 
ونـــواب برملانيـــني وعمـــداء مـــدن ومنتخبني 
املنحدرين من هذه الهجرة في فرنسا وهولندا 
وإيطاليا وبريطانيا وكندا وغيرها، دليل آخر 
علـــى أن تعايش اإلســـالم مع القيـــم الغربية 
ليـــس بالســـراب أو باألمر املســـتحيل، ولكنه 
واقع معيش يتطلب فقـــط احترام اآلخر، ومد 
جسور التواصل والتعاون واحلوار بني جميع 

األديان بعيدا عن اإلقصاء أو الصدام.
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لقاء
التعايش بين اإلسالم والغرب فرض نفسه ولم يعد محل نقاش

[ عبدالله بوصوف: يجب وضع فقه جديد يناسب المسلمين في المهجر  [ مشكلة التطرف تكمن في أشكال التدين وليست في الدين

اعتزاز المغاربة في الخارج بهويتهم يسهل اندماجهم في المجتمعات الغربية

عبد الله بوصوف أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج

هناك شبه غياب للتأطير الديني 
المعتدل القريب من عقلية هذه 

األجيال الشابة، وهناك أيضا ندرة في 
المراجع الدينية المبنية على الوسطية 

واالعتدال باللغات األجنبية

الجماعات المتشددة كيفما كان 
توجهها الديني ال يمكنها إال أن تنتج 

التطرف والعنصرية ورفض اآلخر وكلها 
عوامل تساهم في تفكك المجتمع

تضررت صورة اإلسالم واملسلمني خالل السنوات املاضية في الدول الغربية، وأثر ذلك 
بشكل مباشــــــر على املهاجرين املسلمني في هذه الدول حيث سادت اإلسالموفوبيا على 
وقــــــع العمليات اإلرهابية. هذا الوضع أربك أوضــــــاع اجلالية املغربية في اخلارج وخلق 
حاجة ملحة إلى مســــــاعدتها في نشر صورة اإلســــــالم التي تتمحور حول التعايش بني 
أتباع مختلف الديانات السماوية حتى ال تظل هويتها اإلسالمية عائقا أمام اندماجها في 
املجتمعات الغربية. وتفطنت اململكة املغربية إلى ضرورة العمل على هذا اجلانب فأنشأت 
مؤسسة وطنية تسهر على متابعة سياسات اململكة لضمان حقوق مواطنيها في اخلارج 
وهي مجلس اجلالية املغربية باخلارج. واختير املؤرخ عبدالله بوصوف ليشــــــغل منصب 

أمني عام املجلس.

إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

«عاهـــل المغرب أعطى توجيهات لمســـؤولين مغاربـــة للقيام بجوالت مكثفة فـــي البلدان التي 
تضم أكبر عدد من أبناء الجالية المغربية للتدخل لحل مشاكلهم».

عبدالكرمي بنعتيق
الوزير املكلف باملغاربة املقيمني باخلارج في املغرب

«عدد المغاربة المقيمين في الخارج ارتفع من ١٫٧ مليون ســـنة ١٩٩٨ إلى أكثر من ٤٫٥ ماليين 
حاليا، نحو ٧٠ بالمئة منهم ال تتجاوز أعمارهم ٤٥ سنة، ٢٠ بالمئة من بينهم ولدوا بالخارج».
سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية



مهام طه

} انطالقا من حتليل البنـــى الداللية للخطاب 
اإلخوانـــي تاريخيا ميكن مالحظة استشـــراء 
والعصبوية  األيديولوجـــي  التعصـــب  ثقافـــة 
لألفـــراد  الدينـــي  والتصنيـــف  التنظيميـــة 
واملجتمعـــات والنزعـــة التكفيريـــة الكامنة في 
ثنايـــا الكثير مـــن األدبيـــات اإلخوانية، وعليه 
فإن املراجعة الوحيدة التي ميكن أن نســـميها 
مراجعـــة حقيقية هـــي تلك التـــي تنتهي بحل 

اجلماعة وتفكيك بنيتها الفكرية واملؤسسية.
أزمـــة اإلخوان تكمـــن في هويـــة اجلماعة 
ومضمونهـــا، في شـــكلها ومحتواهـــا، فهناك 
ترابـــط عضوي بني املبنـــى التنظيمي واملعنى 
األيديولوجي للفكـــرة اإلخوانية، وبني غاياتها 
ووسائلها، وال ميكن التعويل على أي مراجعة 
ال تفـــكك بنيـــة التطـــرف الكامنة فـــي النظرية 
اإلخوانيـــة عبر تفكيك العقيـــدة والتنظيم معا 
بصورة جذريـــة، وليس االكتفـــاء ببهلوانيات 
براغماتيـــة تتضمن تعديـــل األدوات أو تغيير 

الوجوه أو جتديد اخلطاب.
إال  معاجلتهـــا  ميكـــن  ال  مشـــكلة  وثمـــة 
مبراجعات جذرية تفكك أسس وجود اجلماعة. 
تتجلى هذه املشـــكلة فـــي املقاربـــة العقائدية 
الشـــمولية التي تعتنقها اجلماعـــة في تناول 
واالقتصـــاد  واالجتمـــاع  السياســـة  قضايـــا 
والثقافة، فكل شؤون اإلنسان توضع في ُعرفها 
األيديولوجي حتـــت مقصلة العقيـــدة وتقاس 
مبعيـــار دينـــي، ما يـــؤدي إلى قمـــع احلريات 
واخلصوصيـــات وتكبيل حرية الفرد وســـلب 
إرادتـــه وزّجه في صراعات نفســـية ووجودية 
داخليـــة مريـــرة من جهـــة، وأطيفة السياســـة 
ومتزيـــق املجتمـــع وإثـــارة النعـــرات الدينية 

واملذهبية من جهة ثانية.

القضيـــة ليســـت عقلنـــة ســـلوك جماعات 
اإلســـالم السياسي، لكن املشـــكلة في أن رمزية 
وجودهـــا في املجتمعـــات تؤدي إلـــى تكريس 
”مواطنـــة دينيـــة“ متييزية تعـــّرف األفراد على 
أســـاس الهويـــة الدينيـــة وتزاحـــم ”املواطنة 
الدســـتورية“ الوطنية اجلامعـــة، ما يؤدي إلى 
إنشـــاء ”مجتمـــع فئوي“ داخـــل املجتمع العام 
و“دولـــة داخـــل الدولة“، مـــع ”طبقيـــة دينية“ 
تصّنف الناس على أســـاس االنتماء أو االلتزام 
الديني، فنكون إزاء عملية شطر أفقي وعمودي 
للمجتمع، وهو املشـــهد الذي شرحه األكادميي 
الفلســـطيني خالـــد احلروب وقـــال إنه يعكس 
”داعشـــية كامنـــة“ فـــي مجتمعاتنا أســـس لها 
صعود اإلسالم السياسي مطلع القرن املاضي. 

على ذلك، ال تتجّسد مشكلة األصولية في جدلية 
التطـــرف واالعتـــدال، ولكـــن في فكـــرة وجود 

”اجلماعة الدينية“ من األساس.
الرابطـــة  اإلخوانـــي  الفكـــر  ويحـــّول 
األيديولوجيـــة بني أفراد اجلماعـــة إلى رابطة 
طائفية كأنها ”قرابة دم“، فيجعلهم ينظرون إلى 
اجلماعة نظرة شـــخصية وأسرية فيعتبرونها 
”أّمهـــم“ الـــرؤوم، وال ميكن إلنســـان أن يراجع 
عالقته بأمـــه فهذا ”عقوق“. كمـــا يتداخل هذا 
الوعي احلزبي مع وعي أبوي ســـلطوي يسود 
املجتمعـــات العربية ويفـــرض على أعضاء أي 
جماعة قبلية أو سياسية خضوعا واستسالما 

إلمالءات وإكراهات قياداتها.
هذا املنطق القبلـــي القهري هو الذي يتيح 
لقيـــادات جماعة اإلخوان الهيمنة على أفرادها 
وجمهورها. وبالتأكيد يسهم توظيف الروايات 
الدينيـــة فـــي تعزيز قدســـية اجلماعة في وعي 
أعضائهـــا وأنصارهـــا باعتبارهـــا ”الطائفـــة 

املنصورة“ و“الفرقة الناجية“.
مشـــكلة اإلخـــوان هـــي مشـــكلة األصولية 
الدينية في الشرق األوسط، وستبقى اجلماعات 
الدينية تتناســـل وتعيد إنتاج نفســـها في ظل 
هيمنـــة الوعي األصولي الدينـــي على املنطقة. 
ويتطلـــب تفكيك هـــذه اجلماعـــات تفكيك بيئة 
التطرف وجتفيف منابعه ومغذياته السياسية 
وهذا  والثقافية،  واالجتماعيـــة  واالقتصاديـــة 
لن يحصل إال بإنشـــاء بيئة لالعتدال والتنمية 
والتنويـــر والعدالة واالندمـــاج، تكون مضادة 

ومعاكسة لبيئة التطرف.
وأســـوأ ما ميكن أن تبتلى به أي جماعة أن 
ينظر أعضاؤها إليها نظرة طائفية، مبعنى أن 
يعتبروا أنفســـهم ”طائفـــة“ أو ”طبقة“ معزولة 
عـــن املجتمـــع اجتماعيـــا وثقافيـــا وقيميا، ال 
مجرد تيار سياســـي يتبنـــى وجهة نظر معينة 
إزاء قضايـــا عامة. كتب عضو في اإلخوان مرة 
مشخصا واقع جماعته فقال إنها ”مبرور الزمن 
أصبحت ساللة من البشر يتزاوجون وينجبون 
ويرّبـــون أوالدهم وبناتهم علـــى حب اجلماعة 
وتعاليمها“، مبعنى أنها صارت مبثابة ”إثنية“ 
شديدة اإلحساس بذاتها والتحسس من اآلخر 
ونقـــده. هـــذه الطبيعـــة ”الســـاللية“ لإلخوان 
جتعـــل عملية املراجعة مبثابة عملية انســـالخ 
قـــاس عن الذات أو انتحار ال يقوى عليه الكثير 
مـــن أعضاء اجلماعة، ألنـــه يعني إدانة ذواتهم 
وانتماءاتهم األســـرية واالجتماعية، والتسبب 
بجرح نرجسي غائر ومؤلم للذات، وهي مسألة 
تصبح معقدة حني تدخل على خطها اعتبارات 
فئويـــة وطبقيـــة وطائفية مرتبطـــة بتراتبيات 
املجتمـــع االجتماعيـــة واالقتصاديـــة وصراع 

املصالح واملكانة والنفوذ والفرص فيه.
الديـــن في اخلطاب اإلخوانـــي هو إطار أو 
غطاء لتغليـــف الدوافع واحملـــركات احلقيقية 
لأليديولوجيا الشـــمولية التـــي تتمحور حول 
الصـــراع على ســـبل الوصـــول إلى الســـلطة 
لصبغـــة  املجتمعـــات  وإخضـــاع  والهيمنـــة 
اجلماعـــة. أمـــا علـــى مســـتوى األفـــراد، فلكل 

عضـــو في اجلماعة قصة شـــخصية تشـــكلها 
أزماتـــه النفســـية واحلياتيـــة اخلاصـــة التي 
دفعتـــه إلى االنتماء للجماعـــة. ولم يعد مطلب 
تفكيـــك جماعات اإلســـالم السياســـي ضرورة 
للمجتمعـــات فقـــط؛ ولكنـــه قبل ذلـــك ضرورة 
ألعضاء اجلماعات أنفســـهم، فهم بانسحابهم 
منهـــا تنظيميا وفكريـــا ينقذون أنفســـهم من 
احملرقـــة والعزلة واأللم واخلرافة، ويســـهمون 
فـــي تخفيـــف حالـــة االســـتقطاب واالحتقـــان 
والكراهيـــة في املجتمع. لقد أصبحت اجلماعة 
اجتماعـــي معزول عن املجتمع  مبثابة ”غيتو“ 
الكبير الذي ال يخلو بدوره من غيتوهات أخرى 
تشـــّكلت على أسس طبقية واقتصادية وفئوية 
واجتماعية وجهوية، وبالتالي فاجلماعة جزء 
من االنقســـام والتناقض والتشظي االجتماعي 
وأحـــد جتلياتـــه، وليســـت كمـــا ترى نفســـها 
مبعوثة رســـاليا ودينيا إلخـــراج املجتمع من 

أزماته وعثراته وتناقضاته.
االجتماعـــي  التخنـــدق  خطـــورة  تتمثـــل 
النـــاجت عـــن تطبيق الفكـــر اإلخوانـــي في أنه 
يجعـــل اجلماعة في حالة تضـــاد مع املجتمع. 
وهنا يتوضح حجم اخلطيئة السياســـية التي 
ترتكبها قيـــادات اإلخوان، والقـــوى اإلقليمية 
الراعيـــة لهـــا بحق كتلة بشـــرية مـــن املنتمني 
للجماعة عندمـــا يضعونها في مواجهة الدولة 
واملجتمـــع، فيفتحون بذلك املجال لكل أشـــكال 

التناحر االجتماعي والسياسي والعنصرية.
إن التمايز الديني الـــذي صنعته اجلماعة 
لنفسها في مصر خالل عقود يرتد عليها اليوم 
في صورة متييز سياســـي واجتماعي يتعرض 
له أفرادها من الســـلطة واملجتمع. إنها جتني 
ما زرعته يداها. وعليها أن تنهي حالة التمايز 
والتعالي الديني بتنازالت سياســـية صريحة، 
وانســـحاب مـــن املواجهة كي ينتهـــي التمييز 
ضدها ويتوقف هذا الصراع املؤلم. وما فرض 
علـــى قادة اإلخـــوان مراجعاتهـــم األخيرة هو 

التحوالت احمللية واإلقليمية والدولية، وليست 
الســـرديات األخالقويـــة التي يســـوقونها عن 
التجديد واالنفتاح. ويتمحور خطاب املراجعة 
حول الوســـائل واألدوات، لكنه ال يقارب الرؤية 
التأسيســـية للجماعـــة القائمة علـــى االعتقاد 
بالتفـــوق الديني على املجتمـــع. وتعكس هذه 
املراجعات براغماتية سياســـية إلعـــادة إنتاج 
الـــذات وليس ملســـاءلتها. البراغماتية قشـــرة 
لتغليف نواة التشـــدد الصلبة ووسيلة حمائية 

للحفاظ على الذات املتخندقة.
كما أن املراجعات حتتاج إلى فكر جتديدي 
وتنظير سياســـي، وهو ما تفتقر إليه اجلماعة، 
فلم يعد لديهم من املنظرين غير راشد الغنوشي، 
زعيـــم حركة النهضة التونســـية، الـــذي بدأت 
أفكاره تتقادم، كما أن النزعة الســـلطوية التي 
أبداها بعد ثورة تونس، كزعيم سياسي، نحتت 
مـــن رصيده كمفكر إســـالمي ”إصالحي“ كانت 
تنظيراتـــه ُملِهمة في احلقل اإلســـالمي، لكنها 
أخـــذت طابعا حزبيا بعـــد إطالق عمل النهضة 
وانخراطهـــا في الصـــراع السياســـي، بعد أن 
كانت األوســـاط اإلســـالمية تتداول أطروحات 
الغنوشـــي باعتبارها نظريـــات معرفية تهدف 

إلى خدمة اإلسالم واحلضارة اإلنسانية.
وهنـــا نحن إزاء ظاهرة الفتـــة هي التحول 
الذي يطال النظرية السياسية بعد تغّير السياق 
التداولـــي الـــذي يتم تناولها فـــي إطاره. وهي 
فكرة غابت عـــن الوعي األصولـــي اجلماعاتي 
لعقود، فالنظرية التي ابتكرها حسن البنا قبل 
تســـعة عقود بـــدت مثالية وثورية فـــي وقتها، 
لكنهـــا لم تعـــد صاحلة لهـــذا العصـــر نهائيا 
بعد التحوالت املعرفيـــة والتاريخية والكونية 
الهائلة التي شهدتها البشرية على كل الصعد.

نعيش موســـم القفز من ســـفينة اإلخوان. 
النهضـــة التونســـية تقـــول إنهـــا ليســـت من 
اإلخـــوان، وحماس نأت بنفســـها عن اجلماعة 
األم. وبالتالـــي كل اإلخوان تبني أنهم ليســـوا 

من اإلخوان. إذا كنتم تتبرأون من اإلخوان فمن 
تبّقى في اجلماعة كي يتحّمل مسؤولية ما آلت 

إليه أوضاعها وأوضاع مجتمعاتها؟
وال تشـــّكل هـــذه االنســـحابات املعلنة من 
اجلماعـــة انقالبـــا علـــى الفكـــر اإلخواني، بل 
تبدو محاولة للمحافظـــة عليه، إذ فرضت أزمة 
احلالـــة اإلخوانية على النهضة وحماس إعالن 
االنفصـــال تنظيميـــا عـــن اجلماعة كـــي تنجو 
وتســـتمر فـــي متظهرات  ”الفكـــرة اإلخوانية“ 

سياسية أو حزبية وتنظيمية جديدة.

يتعامـــل اخلطـــاب اإلخواني مـــع مختلف 
القضايـــا مبعزل عـــن االعتبـــارات املوضوعية 
والعقالنية، وعبر مدخل واحد هو االســـتثمار 
السياسي والذرائعية املفرطة، فاجلماعة لديها 
اســـتعداد لالســـتثمار في كل القضايا حتى لو 
كان أفرادها هم من يدفعون ثمن هذا االستثمار، 
ولذلـــك تخـــرج علينـــا اليـــوم نخـــب إخوانية 
كنوع  و“النقـــد الذاتي“  بســـردية ”املراجعات“ 
من االســـتثمار الـــذي يعكس نفعية سياســـية، 
على الرغم من أن هذه املناورات ســـتطيل أزمة 
اجلماعة وتداعياتها القاســـية علـــى قواعدها 

وعلى املجتمعات التي تنشط فيها.
ويعرف كل من يدرس فكر اجلماعة أن مفهوم 
املراجعـــة والنقـــد لديها ال يعني ســـوى إعادة 
إنتـــاج الـــذات وحتصينها. جماعـــة اإلخوان، 
من الصعـــب أن تراجع نفســـها أو أن تنقدها، 
ألن املســـألة ليســـت مســـألة فكر أو سياســـة؛ 
املسألة بالنســـبة إلى قادة اجلماعة وأعضائها 
شـــخصية وفئوية، فقد حتولـــت اجلماعة إلى 
قبيلـــة معزولـــة ومعكســـر مغلـــق، ونقدها من 
اخلارج أو نقدها الذاتي لنفسها يعني بالنسبة 
إليهـــا تهديـــد وجودهـــا الذي لم يعـــد وجودا 
سياســـيا أو حزبيا بـــل حتول مـــع الزمن إلى 
وجود شخصي لكل زعيم وكل فرد فيها، بحيث 
ذابت احلدود الفاصلة بني الشخصية املعنوية 
للجماعـــة والشـــخصيات الطبيعية ألعضائها. 
وبذلك حتولت خالفات اجلماعة األيديولوجية 
مـــع خصومها إلى عداوات فئوية وشـــخصية، 
وتطورت صراعاتها السياســـية إلى صراعات 
اجتماعيـــة وطائفية، وطبقا ألعـــراف اجلماعة 
صار كل فرد فيها ملزما بأن يتحمل مســـؤولية 
كل قرارات القيادة وتداعياتها، وأن يدفع الثمن 

ويضحي في سبيل هذه السياسات.
تكمـــن مشـــكلة املراجعـــات التـــي يجريها 
اإلخوان في كونهـــا ”مراجعات حزبية“، هدفها 
ترتيـــب البيـــت الداخلـــي وتأهيـــل اجلماعـــة 
فـــي  األيديولوجيـــة  ”رســـالتها“  الســـتئناف 
األســـلمة، وليس تفكيـــك أصـــل األيديولوجيا 
التـــي قامت عليها أو حـــّل التنظيم. رمبا ميكن 
أن يحالف النجاح بعض مراجعات اجلهاديني 
واإلســـالميني إذا كانـــت فردية، ذلـــك أن منطق 
الفرد غيـــر منطق اجلماعـــة، فاهتمامات الفرد 
عندمـــا يراجـــع أفكاره تتمحـــور حول خالصه 
من محنـــة االنتماء احلزبـــي واملالحقة األمنية 
والوصـــم االجتماعي وعودته ملمارســـة حياته 
الطبيعيـــة، أما اهتمام اجلماعة في مراجعاتها 
فهـــو كيف تعزز وضعهـــا احلزبي ومتوضعها 
السياســـي والعـــودة للتصارع على الســـلطة، 
حيـــث تلعب نرجســـية القيـــادات أو انغالقها 
وصراع األجنحة داخل اجلماعة دورا في تعزيز 
األيديولوجي  واحلـــران  التنظيميـــة  املكابـــرة 

واستعصاء التغيير داخل اجلماعة. 
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قفز تكتيكي من السفينة الغارقة.. االنفصال عن اإلخوان لحماية اإلخوان
هنالك تعويل مبالغ فيه على ما يسمى مراجعات اإلخوان، في حني أن اجلماعة غير مؤهلة 
أيديولوجيا إلجراء أي مراجعة ألن نظريتها األصولية التأسيســــــية القائمة على العنصرية 
الدينية واليقني اجلازم بتفوق الذات ونقائها ترفض كل أشكال النقد واملراجعة التي ميكن 
أن جترح نرجسية اجلماعة، فاملراجعة تتناقض جوهريا مع األفكار التي أنشأت اجلماعة 
وهي املفاصلة العقائدية مع املجتمعات والعزلة الشعورية عنها والتطهر من ”جاهليتها“.

أخاديد فكرية غائرة ال تنفع معها مراجعات شكلية

[ البراغماتية قشرة لتغليف نواة التشدد الصلبة  [ مراجعات ال تفضي إلى حل الجماعة ال يعول عليها

{مراجعـــات اإلخوان ليـــس لها أي تأثير إيجابـــي خاصة وأنها لم يرد بها أي اعتذار رســـمي إسالم سياسي
للشعب، وكل ما في األمر أن الجماعة تحمل الفشل ألعضاء التنظيم القديم}.

سامح عيد
باحث في الشؤون اإلسالمية وعضو مشروع مصر رائدة التنوير

{المراجعات التي أعلنتها جماعة اإلخوان يجب أن تكون فكرية ال سياسية وحركية فقط. 
البد على اإلخوان أن يعلنوا نبذهم لألفكار القطبية التي تدعو لتكفير المجتمعات}.

خالد الزعفراني
خبير في شؤون احلركات اإلسالمية

  

كشـــف كتاٌب صـــدر مؤخرا في  } القاهــرة – 
األســـواق واملكتبـــات املصريـــة عـــن أســـرار 
مخططـــات مـــا ُيعـــرف بـ“الربيـــع العربـــي“ 
وأجندتـــه املؤامراتيـــة التـــي اعتبـــرت مصر 
جائزتها الكبرى، ومت االســـتعداد إلســـقاطها 
عبـــر مـــا حـــدث فـــي 25 ينايـــر 2011، قبلهـــا 
بســـنوات، وفق ما ُعرف بـ“الشـــرق األوســـط 
الكبيـــر“ ونواته األولى التي نشـــرت ألول مرة 
الفصليـــة العبرية في  في مجلـــة ”كيفونيـــم“ 
عددها الصادر في 14 فبراير 1982 حتت عنوان 
”خطة مـــن أجـــل إســـرائيل فـــي الثمانينات“ 
للصحافي والدبلوماســـي اإلسرائيلي السابق 

أوديد يينون.
ـــز الكتـــاب الـــذي جاء حتـــت عنوان  وركَّ
”احلصاد األســـود.. ما فعله اإلخوان مبصر“ 
ملؤلفه اللـــواء عبداحلميد خيرت، وكيل جهاز 
مباحث أمن الدولة األســـبق، ورئيس مجلس 
إدارة املركـــز املصـــري للبحوث والدراســـات 
األمنيـــة، على فضح مخطـــط تنظيم اإلخوان 
وجماعتـــه فـــي مصـــر، للقفـــز علـــى أحداث 
25 ينايـــر، والوصـــول للســـلطة بالعمالة مع 
أجهـــزة مخابـــرات غربية، كانت إمـــارة قطر 
محطـــة مهمة في التآمـــر وتنفيذ املخطط من 
خالل أوهـــام قياداتها، ومعهـــا أداتها ”قناة 
التي باتـــت- وفق األجندة- صوت  اجلزيرة“ 
التنظيم الدولـــي، ومنصة اجلماعة اإلرهابية 
لضـــرب اســـتقرار مصر وكل منطقة الشـــرق 
ت 41 فصال،  األوسط. ومن خالل 9 أبواب، ضمَّ

تنوّعت ما بني ســـرد جـــذور املؤامرة الكبرى، 
وكبار عمالئها ونخبتها السياسية ودكاكينها 
”الثوريـــة“، تناول اللواء خيـــرت خفايا اللعبة 
الدولية واإلقليمية والتواطؤ الداخلي من قبل 
جماعة اإلخـــوان ورموزهـــا اإلرهابية لضرب 
مؤسسات الدولة املصرية، وعلى رأسها جهاز 
الشرطة، لتسهيل املهمة لبثِّ سمومهم متهيدا 
لقمـــع بقيـــة املؤسســـات األخـــرى (اجليش/ 
القضاء/ اإلعالم/ األزهر/ الكنيســـة) ومن ثم 
كبت الشعب وترويضه عبر مخططات األخونة 

والتمكـــني، لتحقيق حلمهم في حكم 
البالد ملا ال يقل عـــن 500 عام كما 

اعترفوا الحقا.
وكيـــل جهـــاز أمـــن الدولـــة 
األسبق اعترف في مقدمة الكتاب 
بأنـــه ال يـــؤرخ لهـــذه املرحلـــة، 
ولكـــن يحـــاول أن يجعلنا نفهم 
”الربيـــع  حقبـــة  ونســـتوعب 
إقليميـــا، ومن منظار  العربي“ 
ما حدث في مصر يحاول لفت 
االنتبـــاه إلـــى أهميـــة معرفة 
اإلجابة على السؤال األخطر: 
هـــل ما حـــدث فـــي 25 يناير 

2011 ثـــورة شـــعبية، أم مجـــرد 
موجـــة احتجاجية عادية، تواجد َمن يشـــحن 
لها قبل أن يســـتخدمها نحو هدف أبعد وأشد 
لؤما يطال الوطن الكبير؟، دون أن يغفل الدور 
الســـرِّي ملراكز الــــThink Tank والتي ظاهرها 

مؤسســـات فكرية بحثية، بينما هي باألساس 
مراكز جلمـــع املعلومـــات وتدريب النشـــطاء 
على أعمـــال التخريب  و“احلـــركات الثورية“ 

والعنف والفوضى.
وبخبـــرة أكثـــر مـــن 35 عاما فـــي متابعة 
عناصر تيارات اإلســـالم السياسي في مصر، 
يحـــاول اللواء خيرت في كتابـــه إيضاح ملاذا 
مت اختيـــار يوم 25 يناير بالـــذات موعدا لبدء 
املوجة الفوضوية، وحتويلها من ذكرى وطنية 
تخلد بطولة قسم شرطة اإلسماعيلية عام 1952 
ضد االحتالل، لتكون طعنة في خاصرة الدولة 
الوطنية باسم ”الثورة“، وكيف 
كانت عملية ”التحويل الذهنية“ 
هـــذه هدفا في ما بعـــد جلماعة 
للقضـــاء  اإلرهابيـــة  اإلخـــوان 
الوطنيـــة  املناســـبات  كل  علـــى 
في الذاكـــرة املصريـــة وتزويرها 
وأخونتهـــا وصناعـــة تاريخ آخر 

خاص بهم.
ومن هذه النقطة ينطلق الكتاب 
ليوضـــح وبالتفصيل كيف كانت 25 
ينايـــر عنوانًا للبلطجة السياســـية 
والدينية، التـــي أدت في النهاية إلى 
وصول مرشح اإلخوان محمد مرسي 
للســـلطة، مع شـــرح موثق لكل ما حدث 
خالل العام األســـود من فترة حكم املرشد، من 
جتاوزات مهينة لكل ما هو مصري، وباألساس 
ترســـيخ مفهـــوم اإلرهاب الفكـــري والترهيب 

املعنـــوي ليكـــون مقدمة منطقية نســـتطيع أن 
نفهم مـــن خاللها ما يجري حاليـــا من إرهاب 
دموي على يد اجلماعة وميليشياتها التكفيرية 

واإلجرامية.
وبالكثير من التفاصيل، يســـرد لنا اللواء 
خيرت بطوالت شـــباب الضباط الذين تصدوا 
ملخطـــط اجلماعـــة وعرضوا أنفســـهم للخطر 
فـــي وقت صعـــب ال يقبل احليـــاد، لنفهم كيف 
انحـــازت الداخلية حلضن الشـــعب رغم كل ما 
تعرضت له من تشويه ومؤامرات، ونعي أكثر 
من خالل مجريـــات أحداث هذه األيام كيف أن 
نفس شباب الضباط واألفراد هم وقود احلرب 

احلالية على عناصر التنظيمات اإلرهابية.
وبالتوازي مع ذلك، يشرح أيضا دور الكتلة 
الصامتة ”حزب الكنبة“ وفي القلب منها املرأة 
املصرية، وبروزها كفاعل رئيس في عملية عزل 
مرسي وإزاحة نظام حكم املرشد في مصر، في 
ثـــورة 30 يونيـــو 2013 والتي أهالـــت التراب 
على املشـــروع اإلخواني في الشـــرق األوسط، 

عته إلى زبالة التاريخ. وشيَّ

الحصاد األسود.. ما فعله اإلخوان بمصر
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كتاب يفضح مخطـــط اإلخوان في 
مصـــر للقفز على أحـــداث 25 يناير 
والوصـــول للســـلطة بالعمالـــة مع 

أجهزة مخابرات غربية

◄

مشـــكلة  هـــي  اإلخـــوان  مشـــكلة 
وســـتبقى  الدينيـــة،  األصوليـــة 
الجماعات الدينية تتناســـل في ظل 

هيمنة الوعي األصولي

◄

مراجعـــات اإلخـــوان هـــي مراجعـــات 
البيـــت  ترتيـــب  هدفهـــا  حزبيـــة 
الداخلي وتأهيل الجماعة الستئناف 

{رسالتها} األيديولوجية

◄



عبدالله مكسور

} االشـــتغال بالعمل الثقافي في دول اللجوء 
الجديـــدة التـــي وصـــَل إليهـــا عـــدٌد كبير من 
العاملين بالحقل الثقافي في بلدانهم األصلية، 
أو تلـــك التي كانوا يقيمـــون بها قبل انتقاِلِهم 
ل تحديـــًا حقيقيًا  إلـــى القارة األوروبيـــة، يمثِّ
دافعـــه الرئيـــس إثبات الـــذات أوًال، وبطبيعة 
َيين اثَنين، األول هو  الحال قـــد يصطدم  بتحدِّ
عدم القدرة على االســـتمرار بســـبب اختالف 
ل -في غالب  الفضاء الثقافي الجديد وعدم تقبُّ
األحاييـــن- فكرَة إبـــراز الوافـــد الجديد، أما 
التحدي الثانـــي فهو المعايير األوروبية التي 
د الكثير من األفكار أو المشاريع  ترُفُض أو تقيِّ
لعـــدم خدمتهـــا ما تريـــده الثقافـــة األوروبية 

بالدرجة األولى.

مشاريع ثقافية

أمام هذه الطروحات هناك مشاريع عديدة 
اســـتطاعت اليوم ترك بصمة حقيقية –رغم كل 
المصاعب- في الدوائر الحياتية التي يعيشها 
الالجئون، قيمة هذه المشـــاريع تأتي بالدرجة 
ن من الصدمـــة الثقافيـــة التي  األولـــى لتهـــوِّ
يعيشها الوافد الجديد، الصدمة الثقافية بكل 
مســـتوياتها المختلفة؛ المعرفية والحضارية 

والسلوكية، وغيرها. 
سنســـتعرض فـــي هـــذا البحث عـــددًا من 
المشـــاريع التي قامت في المنطقة الفالمانية 
ا  بين هولنـــدا وبلجيكا، أو ما يعـــرف أوروبّيً

بالبلدان الخفيضة.

التـــي تتخذ  منظمـــة ”نســـاء ســـوريات“ 
جنوبي أمســـتردام  من مدينة ”سوســـنهايم“ 
العاصمـــة مقرًا لها، بَنت مشـــاريعها الثقافية 
والمجتمعيـــة بصبـــر جميل، اصطـــَدم مرارًا 
بتحديات عمَل القائمـــون عليها على تذليلها، 
حتى قامـــت المنظمة -بجهـــود فردية ذاتية- 
بإنشـــاء ”مدرســـة الياســـمين“ لتعليـــم اللغة 
العربيـــة ألطفـــال الالجئين مجانـــا، هذا إلى 
جانب مشـــروعات مجتمعيـــة أخرى. لقد أدرك 
القائمون علـــى هذه المنظمـــة أهمية الحفاظ 
علـــى اللغة العربيـــة لدى األطفـــال أوال، فهذه 
اللغـــة هي الهوية التي ســـيحملها الطفل معه 
ه عربي يعيش في  ره دومًا بأنَّ وهي التي ستذكِّ

أوروبا.
 تتخذ مدرســـة الياســـمين في سوسنهايم 
من مدرســـة بلجيكية حكومية مقرًا لها، حيث 
تم استئجار المبنى في عطلة نهاية األسبوع، 
وبجهود فردية أيضًا وبدعٍم من سيدة أميركية 
تعيش في أميركا، وتهتم باللغة العربية، قامت 
بتقديم العديد من األدوات التعليمية للمدرسة، 
تلك األدوات تساعد األطفال على عملية التفكير 
التحليلـــي والتركيبي على حد الســـواء، كما 
تقسم الصفوف في المدرسة إلى ثالث مراحل، 
األولـــى خاصـــة باألطفـــال الذيـــن ال يعرفون 
شـــيئًا عـــن العربيـــة، والثانية ألولئـــك الذين 
يعرفون قليًال بعد أن درســـوا الصفوف األولى 
في أوطانهـــم األصلية، والثالثـــة للمتحدثين 
المتقدميـــن، حيث تركـــز هـــذه المرحلة على 
علـــوم النحـــو والقواعـــد، وتعتمـــد مدرســـة 
الياســـمين في وســـائل التعليم على أســـاتذة 
محترفيـــن من الواصلين حديثـــًا إلى هولندا، 

ِته أو ندرِته في  وهي تعاني من شح الدعم وقلَّ
أغلب األحيان.

تحت شـــعار ”البيت، بيتُكم“ وبحبٍّ شديد 
وحميميـــة كبيـــرة يســـتقبل ســـامر القادري 
افتتحـــت  التـــي  ”صفحـــات“  مكتبـــة  ار  زوَّ
فرعهـــا بأمســـتردام منذ أشـــهر قليلـــة، بعد 
إقامتهـــا بإســـطمبول عقب انتقال المشـــروع 
ومؤسســـه مـــن العاصمة الســـورية دمشـــق 
نحو تركيـــا، الفكرة التي القـــت نجاحًا كبيرًا 
في إســـطنبول ووضعت المدينة على خارطة 
عيـــن والناشـــرين العرب بعـــد أن لفَتت  الموزِّ
األنظار إليها، انتقلـــت اليوم مع الحفاظ على 
مركزهـــا التركـــي إلـــى العاصمـــة الهولندية. 
اتخذ ســـامر القـــادري خطوات ســـريعة بعد 
وصولـــه إلـــى هولنـــدا، فاقترح الفكـــرة على 
صنـــدوق دعـــم األدب فـــي أمســـتردام حيـــث 
ســـاعدوه على تحويل الحلم إلى حقيقة، وكان 
مـــكان المكتبـــة العربيـــة األولى فـــي هولندا 
بالقـــرب من مركز المدينة وعلى ضفاف إحدى 

قنواتها المائية.

 ال شـــك أّن هناك مغامـــرًة بافتتاح مكتبة 
عربية فـــي أوروبا في ظل وجود جالية تعاني 
فـــي األصـــل من مصاعـــب اقتصاديـــة كبيرة، 
إضافـــة إلـــى أن مســـألة نقل الكتـــب العربية 
وإيصالهـــا إلـــى القـــارة األوروبيـــة تتطلـــب 
الخضـــوع للقوانيـــن المعمول بهـــا في دول 
أوروبـــا، والحديـــث هنـــا عن نظـــام ضرائب 
مختلف كليـــًا عن المنطقـــة العربية. وإضافة 
إلـــى كوِن ”صفحات“ مقرًا لبيع وعرض الُكُتب 

العربية فإنها فناٌء واسٌع لألطفال العرب الذين 
يتم إشراكهم في ورشـــات عمل متنوعة خالل 

أيام األربعاء من كل أسبوع.

المتطوعون السوريون

”المتطوعـــون  مشـــروع  فكـــرة  بـــدأت 
الســـوريون“ في مدينة أنتويربـــن البلجيكية، 
إحـــدى أكبر مدن اإلقليم الفالماني في المملكة 
ذات األقاليم المتنوعة، بتأسيٍس من مجموعة 
من الشـــباب الســـوريين الذين وصلوا حديثًا 
إلى بلجيكا، ما إن حصلوا على أوراق اإلقامة 
حتى اصطدمـــوا بعوائق كثيـــرة كان أبرزها 
اللغة، وألنَّ الهولندية يتم تعليمها بالهولندية 
فقط في المراكـــز التي ُتعنى بتدريس اللغات، 
وجـــدوا أنَّ من الحاجة بمـــكان تنظيم دروس 
تعليـــم اللغـــة الهولنديـــة أو النيدرالندية كما 
ُتعـــَرف رســـميًا باللغـــة العربيـــة، اعتمـــدوا 
في هـــذا الجهد علـــى الجئين وصلـــوا قبلهم 
بســـنوات قليلة، والفكرة التـــي بدأت بومضة 
بســـيطة صـــارت اليوم مدرســـة يأتـــي إليها 
الكبـــار من العـــرب لتعلُّم الهولنديـــة بلغتهم، 
فشـــرح القواعـــد وتصريف األفعـــال واألزمنة 
باللغـــة العربيـــة يجعـــل مـــن أي لغـــة أمـــام 
متعلِّمهـــا الناطـــق بالعربيـــة بســـيطة البناء 

والتكوين.
بعـــد تأســـيس مدرســـة اللغـــة الهولندية 
للكبـــار، التفَتـــت المجموعـــة التي يرأســـها 
يوسف قويقة إلى أهمية تعليم األطفال العرب 
لغتهـــم األم، فكانـــت فكرة ضم مدرســـة اللغة 
العربيـــة إلى مركـــز تعليم اللغـــة الهولندية، 
وبعد شـــهر من االنطالقة الرسمية وصَل عدد 
األطفال في مدرســـة ”المتطوعون السوريون“ 
إلى ما يقارب 75 طفال، تم تقسيمهم أيضًا إلى 
ثالثة مستويات بين مبتدئ ومتوسط ومتقدم، 
إضافة إلى وجود مرشد نفسي يساعد الطالب 
الذين يواجهون مشاكل في التلقي أواالندماج 

مع األطفال اآلخرين.

علـــى صعيـــد آخـــر يعمـــل ”المتطوعون 
على مســـاعدة الالجئين اآلخرين  السوريون“ 
بجهـــود ذاتيـــة فردية، فأمام مســـألة صعوبة 
الحصـــول علـــى رخصة قيـــادة الســـيارة في 
م هذه المنظمة دروســـًا مجانية  بلجيكا، ُتقـــدِّ
نظريـــة باللغة العربيـــة لغيـــر القادرين على 
الحصول على هذه الدروس باللغة الهولندية، 
نظرًا لقيام الحكومـــة البلجيكية بحصر نظام 
تعليـــم القيـــادة باللغة العربية في بروكســـل 
العاصمـــة فقط. قابلُت في هـــذا المركز العديد 
من الشبان والعائالت القادمين من مدن بعيدة 

عن أنتويربن.
وفـــي النطاق ذاتـــه أســـس ”المتطوعون 
الســـوريون“ مركـــزًا رديفًا يســـاهم في تنمية 
مواهب الطفل العربي من خالل مساعدته على 
إبراز مواهبه حيث تبدأ العملية الفنية باللعب 
بالمعجون وتتطور لتصبح رسمًا على الورق.
في مدينـــة ”ميخليـــن“ الفالمانية الواقعة 
بيـــن العاصمة بروكســـل وأنتويربن، أســـس 
شـــباب ســـوريون أيضـــًا منظمـــة ”جســـور 
ثقافية“، تتمثل مهمتها الرئيسية في احتضان 
المواهب العربية ودعـــم الالجئين المبدعين، 
إضافة إلى إنشـــاء مدرســـة للغـــة العربية في 
المدينة نفسها والتنسيق مع جامعة بروكسل 
الحـــرة في العاصمـــة حيث تم افتتـــاح ثالثة 
فـــروع هناك لتعليم العربيـــة ألبناء الالجئين، 
كمـــا تنظـــم جمعية ”جســـور ثقافيـــة“ برامج 
قـــراءات أدبية ســـتنطلق في أكتوبـــر المقبل 
اب والشعراء والصحافيين  بمجموعة من الُكتَّ
العـــرب ضمن تظاهرة ثقافية ســـتحمل اســـم 

”أصوات عربية“.
طبعـــًا كل هـــذه المشـــاريع يتـــم إنجازها 
بجهـــود فرديـــة مجانيـــة، حيـــث ال يتقاضى 
العاملـــون فيهـــا من إداريين أو مدرســـين أي 
أجور أبـــدًا، ورغـــم المعانـــاة الحقيقية التي 
يتكبدها القائمون على هذه المشـــاريع إال أن 
هناك رغبة حقيقية في إكمال هذه المهمة رغم 

صعوبة تأمين المناهج الدراسية. 
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تقيم ورشـــة الزيتون األدبية بالقاهرة مســـاء اإلثنني القادم 7 أغسطس ندوة ملناقشة ديوان ثقافة

{أحد عشر ظال لحجر} للشاعر املصري فتحي عبدالسميع. 

توقع الشـــاعرة السورية ديمة الجباعي مجموعتها الشعرية {علمت آدم كل األسماء}، الصادرة 

عن دار التكوين، وذلك بدمشق يوم األربعاء 9 أغسطس الجاري.

اللغة العربية تشكل هاجسًا لالجئني في هولندا وبلجيكا
[ مراكز لتعليم العربية افتتحها الجئون سوريون بجهود ذاتية فردية  [ االشتغال بالعمل الثقافي في دول اللجوء تواجهه مصاعب جمة

م صورة الالجئني  ــــــذي يقدِّ ُتعَتَبر وســــــائل اإلعالم الغربية هــــــي الناقل الوحيد –غالبًا- ال
العــــــرب إلى القارة األوروبية قبل أن يتعرف عليهم املجتمع عن طريق االحتكاك املباشــــــر 
دون أو هاربون من بالد  م الالجئني على أنهم ضعفاء، مشــــــرَّ اليومــــــي، هذه القنوات تقــــــدِّ
تعصف بها احلروب أوتخضع ألنظمة دكتاتورية. في هذه التغطية سنحاول تسليط الضوء 

على جتارب ثقافية حقيقية قام بها وافدون حديثًا إلى هولندا وبلجيكا.

حوار الثقافات متطوعون ألجل الثقافة العربية

هذه المشـــاريع يتم إنجازها بجهود 

يتقاضـــى  ال  إذ  مجانيـــة؛  فرديـــة 

أو  إدارييـــن  مـــن  العاملـــون فيهـــا 

مدرسين أي أجور أبدا

 ◄

 نون النسوة الغاضبات 

} اشتكت بعض السيدات العربيات 
الناشطات في منظمات نسوية من وطأة 
نون النسوة وثقلها على اللفظ في لغتنا 
املتعصبات لذّم  وتصدت ”الفيمينستات“ 

هذه النون اجلميلة شبيهة القمر حني 
يحتضن جنمة الصباح إينانا، وطالبت 

متحمسة من بني املجموعة الغاضبة بإلغاء 
هذه النون والتخلص منها العتقادها بأنها 

تنطوي على نوع من التمييز اللغوي بني 
الذكور واإلناث، وفي الضجة التي صاحبت 

مقترحهن، قدمت أكثرهن صخبا وغضبا 
براهني تسند ادعاءها من آراء بعض 

األكادمييني الغربيني التي تقول بوجود 
”متييز بني املذكر واملؤنث في اللغات 

السامية“.
يتناقض موقف هؤالء النسوة العربيات 

مع نضال النسويات الغربيات الساعيات 
إلى تأنيث لغة اخلطاب التي ظلت تتوجه 

إلى املذكر طوال العصور، واقترحن صيغة 
تخاطب اجلنسني معا ”له/ لها، معه/ 

معها، إليه / إليها.. الخ“، وكان لهن ما 
أردن.

تأكد لي حينها وأنا استمع إلى 
”الفيمينستات“ أنهن لم يطلعن على 

كتابات الباحث الراحل هادي العلوي 
مؤلف املعجم العربي املعاصر وهو 

العارف املتعمق بأسرار لغتنا العربية 
وكنوزها فقد ذكر ”إن تقاسم التذكير 

والتأنيث بني مفردات اللغات السامية 
وأدواتها مناصفة إمنا يعود إلى املكانة 

التي متتعت بها املرأة في احلضارات 
السومرية واألكدية والبابلية واآلرامية 
والفينيقية وهي حضارات شّرعت في 

بواكيرها لنظام املشتركات االقتصادية 
األولى، ومن تلك النظم األولى احتفظت 

املرأة مبكانة مرموقة ظهرت بوضوح في 
التشريعات التي اعتمدتها تلك احلضارات 
كما انعكست على ظاهرة التأنيث في اللغة 
وهي ظاهرة تفتقر إليها الكثير من اللغات 

احلية في عاملنا.
ويعرف املهتمون باللغات السامية مدى 

موازنة هذه اللغات بني الوجود الذكوري 
واألنثوي، بل إن لغتنا العربية وهي أكبر 
اللغات السامية وأكثرها اكتماال وأحدثها 

من حيث الظهور، تؤنث معظم ظواهر 
الطبيعة كالشمس والسماء والكواكب 

واملجرة واألرض والعواصف مثلما تؤنث 
األحداث الكبرى في احلياة اإلنسانية 

كاحلرب والهدنة واالتفاقية واملعاهدة 
والسلم، وال تتوقف عند هذا احلد من 

غلبة التأنيث فتؤنث احلكومة والوزارة 
واململكة واالمبراطورية واملدينة والسوق 
واملكتبة واملستشفى واملدرسة واجلامعة 

واألكادميية، ومتضي إلى أبعد من ذلك 
فتؤنث معظم جموع التكسير املتداولة في 
لغتنا الفصحى والعامية كاألنهر والوديان 

واألجنم واألوجه واألقوام؛ ففي املعجم 
العربي املعاصر جند أن أعضاء اجلسم 

تتقاسم مناصفة التأنيث والتذكير، وهذا 
ما لم تعرفه النسوة الغاضبات اللواتي 

جاهرن بعدائهن لنون النسوة، فقد جاننب 
املروءة في احلكم على اللغة من وجهة نظر 

اآلخر الغريب والتفسيرات القائمة على 

ربط لغتنا بكل ما هو ذكوري عنيف وقاس 
دون البحث في جذور اللغة وفهم طبيعتها 

والوقوف على أصولها احلضارية.
وفي الرد على محاوالت إلغاء نون 
النسوة ممن يجدون في الغرب وحده 
أمنوذجا للتحرر فإن هؤالء املوهومني 

يخالون التحرر املجتمعي في التطابق مع 
الذكورة ويحصرون موضوعة حترر املرأة 
بإحلاقها بالرجل مصدر القوة والفعل في 

املجتمعات الغربية، إذ تتنازل املرأة عن 
اسم عائلتها وتتخذ اسم أو لقب زوجها 

بينما حتتفظ املرأة العربية بلقب عائلتها 
وهذه ميزة تقف ضد اإلحلاق الذي تفرضه 

القوانني الغربية.
لقد تعاظمت الذكورية في مجتمعاتنا 

في الفترة العباسية واألموية حني اتسعت 
الدولة وازدهرت اقتصاديا وتوسعت 

جغرافيًا وجيء باجلواري واملستعبدات 
واحملظيات من أطراف اإلمبراطورية 

اإلسالمية إلى حواضر اخلالفة وقصور 
اخللفاء، ففقدت النساء الكثير من مكانتهن 

املرموقة التي حفظتها لهن التشريعات 
األولى، قبل أن تتعرض هذه التشريعات 
إلى تفاسير املتفقهني التي توافق أهواء 

السلطة وتخدم دميومتها ومصاحلها 
واستمرار نفوذها.

لطفية الدليمي
كاتب عراقية 

املوهومون يخالون التحرر املجتمعي 

للمرأة في التطابق مع الذكورة 

ويحصرون موضوعة تحررها بإلحاقها 

بالرجل مصدر القوة والفعل

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسابقة إماراتية

في التأليف المسرحي

} الفجيــرة - أطلقت هيئـــة الفجيرة للثقافة 
واإلعالم، أخيرا، مسابقتها العربية في تأليف 
نصوص المونودراما لعامي 2017 و2018، على 
أن ينتهي اســـتقبال األعمال المترشحة في 31 
ديســـمبر القـــادم، ويتم اإلعالن عـــن الفائزين 
يـــوم 30 يناير من عام 2018، وقبل بدء فعاليات 
الـــدورة الجديـــدة لمهرجان الفجيـــرة الدولي 
للفنون، بحســـب فيصل جواد مدير الشـــؤون 

الثقافية بـ«الهيئة».
للمســـابقة،  شـــروطًا  وحـــددت «الهيئـــة» 
أبرزها اعتمـــاد اللغة العربيـــة الفصحى لغة 
كتابة النص، وليســـت العاميـــة العربية، وأال 
يقـــل عـــدد كلمات النـــص عـــن 3000 كلمة وال 
يزيـــد على 3500 كلمـــة، وأن يتوافق النص مع 
القواعد األساســـية للكتابة الدرامية، على أن 
تالمس الفكـــرة القضايا الكبـــرى، مع مراعاة 
طبيعـــة المجتمع العربي، وأال يكون النص قد 

شارك في مسابقات أخرى.
وأوضح فيصل جواد أن «الهيئة» ســـتقوم 
بنشـــر النصوص العشـــرة الفائـــزة في كتاب 
خـــاص، كما ســـتعمل علـــى جمع األرشـــيف 
السابق تمهيدًا إلقامة مكتبة شاملة للمهرجان.
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ثقافة
أدب الكتب

وأدب الحياة

} رغم تعقيدات مشاغل الدنيا التي 
تجفف أوعية الذاكرة أستعيد من حين 

آلخر حرارة إحدى جلساتي الممتعة مع 
المثقف الالمع ورجل الدولة الجزائري 
االستثنائي والراحل مولود قاسم حيث 

قدم لي فيها الوصية التالية بأسلوبه 
المعبأ بالسخرية والجّد ”ال تضيع 

وقتك في قراءة معظم كتابات كتابنا 
المعاصرين ألنها تصدر غالبا عن 

قراءاتهم للكتب التي صدرت بدورها عن 
كتب أخرى، وأدعوك أن تقضي ما تيّسر 
لك من عمرك في االستئناس بكتب الذين 
غرفوا من تجاربهم الحياتية في الزمان 

والمكان ومن معاناتهم في عصورهم“.
في ذلك الوقت كنت أظن أن صديقي 

مولود قاسم كان يغالي في النقد 
التعميمي لمعظم ما يكتب ويطبع في 

زماننا هذا، وخاصة في الجزائر، ولكن 
التجارب أكدت لي بما فيه الكفاية أن 

معظم ما يكتب وينشر راهنا في بلداننا 
ما عدا القليل منه هو فعال ترديد ألفكار 

وردت وتكررت بطرق مختلفة في كتب 
كتبت من قبل في مؤلفات أخرى نقلت 
هي بدورها من كتب أخرى وهكذا بال 

نهاية.
هناك إذن فرق كبير بين أدب الحياة 

وأدب الكتب، ويتمثل هذا الفرق في 
االختالف الموجود، مثال، بين الحب 
الذهني الناشف وبين الحب الواقعي 

الملموس والمتوقد، وكذلك بين العالقة 
الذهنية بالمجتمع وبشره وبين عالقة 
المعايشة اليومية المتوترة والصادقة 

معه ومعهم. في هذا الخصوص 
وجدت كتابا كامال أنجزه، منذ سنوات 

طويلة، الكاتب المصري الشهير 
توفيق الحكيم وخصص معظم فضائه 
لتحليل ومناقشة مصطلح أدب الحياة، 
ومصطلح أدب الكتب ومصطلح األدب 

في سبيل الحياة، وفي هذا السياق 
يتحدث الحكيم أيضا عن الفرق 

الشاسع بين كل هذه المصطلحات 
ويبرز ذلك بقوله ”االتجاه المميز لألدب 

الجديد هو ال شك أدب الحياة، وأود 
قبل كل شيء أن أسميه ’أدب الحياة’ 

ألن عبارة ’األدب في سبيل الحياة’ 
قد أثارت لبسا وغموضا في األذهان 
وجعلت الكثيرين يقولون إن كل أدب 

حتى المأخوذ من بطون الكتب القديمة 
في السير والحكم والبالغة إنما هو في 

سبيل الحياة وتجميلها وتهذيبها“.
ويالحظ أيضا أن أدب الحياة 

يقوم على ”التجربة الحّية إلنسان أو 
عصر أو شعب“، ويجب أن ”تكون هذه 
التجربة صادقة…“، وأكثر من ذلك فإن 

”أدب الحياة أصعب من أدب الكتب، 
ألنه أكثر اتساعا وغورا، ألنه يشمل 

الكتب والحياة معا“. وفي الحقيقة فإن 
موقف توفيق الحكيم من أدب الحياة 

ال يقصي العمق الثقافي والمعرفي 
والتاريخي، بل إنه يعتبر هذه العناصر 

جزءا عضوّيا من نسيج أدب الحياة 
الذي يصطلح عليه بـ“أدب التجربة 

ة“. الحَيّ

أزراج عمر
كاتب جزائري

عن دار النســـيم للنشـــر والتوزيع بالقاهرة صدرت للشاعر والروائي املصري أسامة الزيني رواية 

بعنوان {السبية}.

صدر حديثا عن منشـــورات الجمل كتاب بعنوان {العلم املرح} للفيلســـوف األملاني فريدريش 

نيتشه بترجمة التونسي علي مصباح.

كيف نقرأ األدباء الكالسيكيين العرب؟
[ يجب إعادة االعتبار لعظماء الكالسيكيين العرب في مجال الفكر واألدب والشعر

حسونة المصباحي

} لم يكن إيطالو كالفينو (1923-1985) روائّيا 
وقاّصـــا كبيرا فقـــط، وإنما كان أيضـــا ناقدا 
نبيهـــا وقديرا. وهذا ما تكشـــف عنـــه العديد 
مـــن المقـــاالت والمحاضـــرات التـــي ألقاهـــا 
ســـواء داخل إيطاليا أم خارجها، وفيها تناول 
بالبحث أعمال فالســـفة ومفكرين وشعراء من 
مختلف الثقافات واللغات من أمثال الفرنسي 
ديـــدرو، والبريطانـــي ديكنـــز، واألرجنتينـــي 
بورخيس، والروســـي تولســـتوي، واألميركي 

همنغواي.
في دراســـة لـــه حملت عنـــوان ”كيف نقرأ 
األعمـــال الكالســـيكّية؟“، اهتـــم كالفينـــو بما 
وصفه بـ“األعمال التي نحن نقرأها دائما، فإذا 
ما فرغنا من قراءتها عدنا إلى قراءتها مجّددا 
بنفس الحماس وبنفس المتعة“. وهو يشـــير 
إلى أن قراءة أعمال كتاب كالسيكيين كبار من 
أمثال هيرودوتس، المؤرخ اإلغريقي الشهير، 
وحتى أعمـــال بالـــزاك وزوال، أصبحت نادرة 

لدى األجيال الشابة.

الغرب وإرثه

يرى إيطالو كالفينو أن األعمال الكالسيكية 
هـــي تلك التـــي تحدث تأثيـــرا خاّصا، فارضة 
نفسها كشـــيء ال يمكن أن ينسى أبدا. وحتى 
إن تخّفـــت داخل ثنايا الذاكـــرة الجماعّية، أو 
الفردّيـــة، فإنهـــا تترك بذرتها التـــي ال تموت. 
وهـــي أيضـــا تلـــك األعمـــال التي تكـــون كّل 
قـــراءة جديدة لهـــا بمثابة االكتشـــاف المبهر 
لمضامينها تماما مثلما هو الحال في قراءتنا 
األولـــى لها. فهـــي ال تنتهي أبدا مـــن قول ما 
تبتغـــي أن تفصح عنه. وحين تصل إلينا هذه 
األعمال، فإنها تكـــون حاملة معها أثر قراءات 
ســـبقت قراءتنا لها، جاّرة خلفها أثر ما خّلفته 
في الثقافة، أو في الثقافات التي اخترقتها في 

اللغة، وفي التقاليد.
وبيـــن وقـــت وآخـــر تخّصـــص كبريـــات 
المجّالت األوروبية ملفـــات خاّصة بواحد من 
كبار الكالســـيكيين من الفالســـفة، والشعراء، 
والكتـــاب ســـواء من العصـــر اإلغريقـــي، أو 
الرومانـــي، أو مـــن عصـــر النهضـــة، أو مـــن 
عصر األنـــوار. وغالبا ما تكون تلـــك الملّفات 
رابطـــة بين أفكار هؤالء، والقضايا الّســـاخنة 
التي يعيشـــها العالم راهنا، فلسفّية كانت، أم 

سياسّية، أم اجتماعية أم غير ذلك.
وفـــي مقال له نشـــر فـــي العـــدد المزدوج 
الفرنســـية لهـــذا الصيف،  لـ“المجلة األدبية“ 
أشـــار الكاتب فرانز-أوليفيي غايزبار إلى أن 
قراءة مذكرات سان-ســـيمون الشـــهيرة التي 

تعود إلى القرن الســـابع عشر يمكن أن تضيء 
الحياة السياســـية في فرنســـا راهنا. وهناك 
شـــخصيات تحدث عنها سان-ســـيمون تكاد 
تكون شبيهة بشخصيات معاصرة، كما لو أن 
فرنســـا ظلت على حالها منذ تلك الفترة حتى 
هذه الســـاعة، فلم تعرف تغيرات، وال ثورات، 
وال تحـــوالت. فالرئيـــس الفرنســـي الســـابق 
نيكـــوال ســـاركوزي مثـــال يشـــبه الماركيز دو 
باربزيو الـــذي كان متعكر المـــزاج دائما، لذا 
كان يأتـــي بأفعال ال يمكن تصورها أبدا. وأما 
الوزيرة السابقة رشـــيدة داتي فتشبه األميرة 
داركـــور التي كانـــت ”تغير خدمهـــا كل يوم، 
وتتعامل مع الجميع بخبث، وعنف، ودناءة“.

الكالسيكيون العرب

مقابـــل هـــذا، يحـــّق لنـــا أن نســـأل: كيف 
نتعامـــل نحـــن العـــرب مـــع كبـــار المفكرين 
والشعراء والكتاب الذين صنعوا مجد ثقافتنا 
فـــي عصـــور إشـــعاعنا الحضـــاري؟ وعلينا 
أن نعتـــرف أوال بأننـــا ال نعرف هـــؤالء جيدا. 
فالطرق المســـتعملة فـــي دراســـة آثارهم في 
المدارس والجامعات مملة، وسطحية، وفقيرة 
في محتواها ومضامينها بحيث تجعل الطلبة 
ينصرفـــون عنهـــا، بل قـــد يظهـــرون نحوها 
االحتقـــار والالمبـــاالة. كمـــا أن هـــذه الطرق 
تحيلهم وتحيل آثارهم إلـــى الماضي البعيد، 
وال تربطهم، وتربطهـــا بحاضرنا، وبقضاياه، 

ومشاكله في مختلف المجاالت.
ثمـــة حـــكام ورجـــال ديـــن وشـــخصيات 
اجتماعيـــة كبيرة يتحدث عنهـــم الجاحظ، أو 
ابن خلـــدون، أو الطبـــري، أو األصفهاني، أو 
غيرهم يشـــبهون إلى حد كبيـــر معاصرين لنا 
نراهـــم ونســـمعهم ونعيش معهـــم. ولو نحن 
ســـعينا إلى إبـــراز أوجه التشـــابه بين هؤالء 

وأولئك لكانت المنفعة واإلفادة كبيرتين.
 كما يجدر بنا أن نتعامل معهم ومع آثارهم 
انطالقـــا مـــن أوضاعنـــا الراهنة السياســـية 
والثقافيـــة واالجتماعية وغيرها. وفي البلدان 
الغربيـــة المتقدمـــة، نحن نعاين أن ”أســـعار 
اآلثار الكالســـيكية متيســـرة للجميع بمن في 
ذلك فقراء الطلبـــة، بحيث يصبح بإمكانهم أن 
يقـــرأوا أعمال هوميـــروس وأفالطون ودانتي 
وشكســـبير وفلوبير وغيرهم بأثمان بخســـة، 
وفي طبعـــات كتب الجيب. أمـــا عندنا فاآلثار 
الكالســـيكية العظيمـــة تصـــدر فـــي مجلدات 
ضخمـــة وثقيلـــة وباهظة الثمن. لـــذا يصبح 
من الصعب ترويجها لكي يســـهل على الطلبة 
وعامة القراء اقتناؤها واالستفادة منها. وهذا 
ما يفســـر ويبرر انعدام تأثيرهـــا مقابل تأثير 
الكتـــب القديمـــة الصفراء التـــي تحرض على 
العنف، والكراهية، وتبـــاع بأثمان زهيدة، بل 

قد توزع مجانا.
وعلينـــا أن نشـــير أيضـــا إلـــى أن حركة 
النهضـــة العربّيـــة عرفـــت مثقفيـــن ومفكرين 
أفـــذاذا لعبـــوا أدوارا مهّمة للغايـــة في يقظة 
التـــي  المعـــارك  وفـــي  العربّيـــة،  الشـــعوب 
خاضتها ضد االستبداد، والجهل ، والتخّلف، 

والتزّمت الديني بمختلف أشـــكاله، وأنواعه. 
وكان المفكر الّســـوري المرموق عبدالرحمان 
الكواكبـــي من أبرز هؤالء، ومـــن أكثرهم فهما 
للتاريخ العربي، وللواقع بتضاريســـه األشـــّد 

تعقيدا في المجال السياسي بالخصوص.
كان كتـــاب الكواكبي ”طبائع االســـتبداد“ 
أثـــرا رائعا في رصد أســـباب االســـتبداد في 
البـــالد العربّيـــة، مبرزا بالخصـــوص أنه، أي 
االستبداد، ســـبب انحطاط أّمة العرب، وسبب 
كّل المحـــن، وكّل الكـــوارث التـــي حّلـــت بها 
فـــي الماضي وفـــي الحاضر. وجميـــع طبائع 
االستبداد التي أشار إليها الكواكبي في كتابه 
المذكـــور تنطبق على أنظمـــة عربية من زمننا 

الراهن.
في مصر ولبنان وتونس والعراق، خاض 
كّتاب ومفّكرون بارزون معارك ضارية من أجل 
تنوير العقول، وفتح بصائر األفراد والجماعات 
على مظاهر التمّدن والحضارة في الغرب. كما 
أنهـــم انتقـــدوا الّتعّصب الدينـــي والعقائدي، 
ودافعـــوا عن قيم التســـامح، واالنفتاح، وغير 
ذلك من القيم اإلنســـانّية النبيلة. إّال أن أعمال 
هـــؤالء اإلبداعيـــة والفكريـــة وغيرهـــا ظلـــت 
محدودة التأثير ألســـباب عدة، منها االحتراز 
الذي تبديه إزاءها األنظمة السياسية وأجهزة 
الرقابـــة الدينية واألخالقية. ومنها أيضا عدم 
إدراجهـــا في البرامج المدرســـية والجامعية، 
والمتطرفـــون  األصولّيـــون  اســـتغّل  وقـــد 

المتشّددون دينّيا هذا الفراغ الهائل ليفرضوا 
وجودهـــم فـــي الفضـــاءات االجتماعّية، وفي 
المســـاجد، وفي المدارس والجامعات لنشـــر 
أفكارهـــم الظالمّية المتخّلفـــة بدعوى ”نصرة 

اإلسالم والمسلمين“.
 أّدى هـــذا ”الّزحـــف األصفـــر“ إلى إغراق 
المجتمعـــات العربّيـــة في أشـــكال جديدة من 
االســـتبداد والطغيان، وفي المزيد من الفتن، 
والّنزاعات الطائفّيـــة والقبلية. وبذلك ينطفئ 
كل نـــور معرفي في نفس اللحظة التي يشـــع 
فيهـــا ليســـود الظالم مـــن جديد. ولـــن يعّطل 
هـــذا الزحف الظالمـــي المرعب ســـوى إعادة 
االعتبار لعظماء الكالسيكيين العرب في مجال 
الفكـــر واألدب والشـــعر، وتوفير طبعات جيب 
بأثمـــان بخســـة ألعمالهم لكي تشـــهد الرواج 
األوســـع الذي تســـتحقه، ولكي يكون تأثيرها 
أعمق وأكثر إفـــادة ونجاعة لمواجهة ”الجهل 
المعمم“، ومحاربة كّل أشكال الطغيان والّظلم 

والتخّلف والتزّمت.

ينفر الكثير من الشــــــباب العربي اليوم من مصطلح ”كالســــــيكي“، معتبرا إياه كل ما هو 
قــــــدمي تالد بال نفع أو مصلحة. النفور من كل ما هو كالســــــيكي خلق جيال ال ميلك وعيا 
كافيا مباضيه، بل ويصل به احلد إلى محاولة القطيعة العنيفة معه، فيما تزخر احلضارة 
العربية بآداب ”كالســــــيكية“ تعد مدخال كونيا إلى عوالم األدب والفن والفكر. فلماذا هذا 

العزوف من الشباب العربي عن األدب الكالسيكي.

الكتب الكالسيكية المجلدة ال تالقي الرواج

األعمال الكالسيكية تحدث تأثيرا 

خاصـــا، فارضة نفســـها كشـــيء ال 

يمكـــن أن ينســـى، حتـــى إن تخفت 

داخل الذاكرة الجماعية 
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األدباء العـــرب القدامى يجدر بنا أن 

نتعامل معهم ومع آثارهم انطالقا 

مـــن أوضاعنـــا الراهنة السياســـية 
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نضال قوشحة

} بخمـــس حكايات مؤلمة، لخمس نســـاء من 
سوريا، تجمع آنا عكاش، المسرحية السورية، 
تفاصيـــل عرضها المســـرحي الـــذي قدم على 
خشـــبة مســـرح أبوخليـــل القباني فـــي قلب 
العاصمة دمشـــق، لتروي من خالل حكاياتهن 
الوجع الســـوري. قامت بـــأداء األدوار خمس 
ممثالت هن: إيمان عودة، إنعام الدبس، رشـــا 

الزغبي، لبابة صقر وجولييت خوري.
في العرض الذي أنتجته مديرية المسارح 
والموســـيقى فـــي المســـرح القومـــي، التابع 
لوزارة الثقافة، تجتمع نســـاء خمس، ليروين 
بأســـلوب متـــواز قصصهن من خالل مشـــهد 
اســـتهاللي يجمعهن وهو مجلـــس العزاء، ثم 
تبدأ على ألسنتهن حكاية كل منهن لتفاصيلها، 
التي ربمـــا تتقاطع مع حكاية امرأة أخرى في 

بعض تفاصيلها وأوجاعها.
هنا، لم تعتمد آنا عكاش على مبدأ مسرحي 
ودرامي أساســـي، وهو الصراع الدرامي الذي 
يجب أن يكون موجودا في العرض المسرحي 

حتـــى يخرج مشـــوقا، بل عرضـــت الحكايات 
الخمس بشـــكل متواز حينـــا، ومتقاطع حينا 

آخر مع حكايات أخرى.
عـــن خطورة هذا األســـلوب والمغامرة في 
اتباعه في عرض مســـرحي يفترض التشويق 
واإلثارة تقول آنا عـــكاش مخرجة العرض إن 
”النص عبارة عن مونولوجات لخمس نســـوة 
يعانين ألم فقدان الرجـــل في حياتهن من ابن 
وزوج وحبيـــب. حتى لتـــكاد حكاية كل منهن 
تشابه حكاية األخرى من حيث ألم الفقد. وتلك 
هي المفاصل التي اعتمدت فيها على الجوقة. 
فالكثيـــر من الجمل الشـــخصية المعينة قابلة 
تمامًا ألن تلفظ على لســـان شخصية ثانية أو 
ثالثـــة. العمل بمجملـــه كان مغامرة، فكل طرح 
جديد من حيث النـــص وطريقة التقديم يكون 
بمثابـــة الصدمـــة في البداية، ومـــن الطبيعي 
أن تختلـــف اآلراء حوله بين القبول والرفض، 
دون وجود مســـاحة وسطى بين الرأيين. لكن 
بالعموم تلـــك هي الطريقة التـــي أحب العمل 
بها. والمتعة تأتي من التجريب وكسر السائد 

والمتعّود عليه في المسرح السوري“.

فـــي  دخـــل  ”هـــن“  المســـرحي  العـــرض 
موضوعـــة هامـــة وعميقـــة، تعـــاش اآلن في 
المجتمع الســـوري بالكثير من الحرقة واأللم، 
وتحـــدث عنها بوجـــع، وهي مســـألة الحرب، 
بمظالمهـــا وأوجاعها. لكن رغـــم كل ذلك األلم 
طرح العرض فكرة األمل، وأن الحياة ســـتكون 
أقوى وأفضل، وســـوف تكون لهؤالء النســـوة 

أيام أجمل في مستقبلهن. 
تقـــول عـــكاش ”المـــرأة في هـــذه الحرب 
ابتلعت الســـكين وســـكتت على الوجع، وهي 
اآلن تنتظـــر أن يمـــر الوقت خفيفـــًا كي يخف 
األلم، لكنها لن تنســـاه. ورغـــم كل ما مرت به 
ما زالـــت تحمل في قلبها أمـــل أن يأتي اليوم 
الـــذي يتوقف فيه كل ذلـــك. والدليل هو ختام 
العرض حيث قامت النسوة بفك مجلس العزاء 

رافضات كل هذا الموت“.
المخرجـــة  اســـتخدام  للنظـــر  الفتـــا  كان 
فـــي العرض للديكـــور البســـيط، المتغير، في 
تموضعاتـــه المكانية عبر حـــركات الممثالت، 
وكذلـــك تداخل العنصر البصري عبر ســـاليد 
الصـــور الضوئيـــة التـــي كانت تعـــرض بين 
حين وآخـــر على قطع الديكور لتزيد من كثافة 
اللحظـــة الدرامية، كذلـــك كان حاضرا اعتماد 
أســـلوب الجوقة، والموقع أحيانا، على نقرات 
الدفوف التي بين أيدي هؤالء النسوة، وكأنها 
وجـــدت لتعزز فكرة النبض، التـــي تتعالى أو 

تنخفض حسب مجريات الحكايات المقدمة.
ونلفـــت هنا إلـــى أن آنا عـــكاش أكاديمية 
مسرحية، درست اللغة اإلنكليزية، ثم المسرح 
في المعهد العالي للفنون المســـرحية، قســـم 
النقد، في دمشـــق، ثم تحصلت على ماجستير 
فـــي العلـــوم الثقافيـــة مـــن المعهـــد العالي 

للفـــن المســـرحي في تونس. كتبـــت في النقد 
المســـرحي، وألفـــت العديد من المســـرحيات 
واألعمال التلفزيونية، وبعضها كان لألطفال، 
وعملـــت فـــي الترجمـــة، حيث ترجمـــت كتاب 
”تاريـــخ األزيـــاء المســـرحية“. لهـــا مجموعة 

قصصية بعنوان ”الفرح“.

مونولوجات لخمس نسوة يعانين ألم فقدان الرجل
النســــــاء، في األزمة الســــــورية، كن من دفع ثمنا غاليا، فكن األمهــــــات والزوجات والبنات 
ــــــى اللواتي رحل الرجال عن بيوتهن، وتركن فــــــي مهب الريح بني مخيمات جلوء أو  الثكال

مراكز إيواء أو رمبا في أماكن أكثر سوءا.

خمسة أحالم قد تتحقق



عواد علي

يتنـــاول الفيلم الروائـــي الطويل  ــان –  } عمّ
للمخـــرج األردني محمود المّســـاد ”إنشـــالله 
(125 دقيقة) الذي شـــارك المخرج  اســـتفدت“ 
فـــي مونتاجه ومّثل دورا رئيســـا فيه، أحداثا 
مســـتوحاة مـــن الواقـــع األردنـــي بأســـلوب 
الكوميديـــا الســـوداء، وبنظـــرة ســـاخرة إلى 
أوســـاط اجتماعية وإدارية مختلفة تســـيطر 
الكفـــاءة،  وانعـــدام  البيروقراطيـــة  عليهـــا 
ويشـــوبها الفقـــر والســـخط والفســـاد علـــى 
المستوى الفردي الذي ال يخلو منه أي مجتمع 

عربي تشبه حاله حال المجتمع األردني.

عالقات متشنجة

بطـــل الفيلم أحمد فـــّراج (أدى دوره أحمد 
ظاهر، الذي يمّثـــل أول مرة في حياته) مقاول 
بناء بســـيط، وصاحب أسرة تتكون من زوجة 
وطفلين، لكنه شـــخصية المبالية محيرة، إلى 
جانب إخفائهـــا روحا ســـاخرة منحتها خفة 
تتســـاوق مع قبولها بمآالتها برضى ظاهري 

على األقل.
ُيحكم على فّراج بالحبس مدة ثالثة أشهر 
لعجزه عن تســـديد 1800 دينار أردني استلمها 
مقابـــل إتمامه مشـــروع بناء يعـــود إلى أحد 
األشـــخاص، ولعدم إكماله العمل وتأّخره عن 
إرجـــاع المال اعُتبر في نظـــر القانون متهربا 

ومتحايال.
يأمل فّراج وهو في السجن، أن يساعده ابن 
عمتـــه على دفع المبلغ لكي ُيفرج عنه، رغم أنه 
يمتلك ســـيارة وبإمكان زوجته بيعها وتسديد 
المبلـــغ، ويتضـــح مـــن االتصـــاالت الهاتفية 
المتكررة بينه وبين ابن عمته أن الثاني ينتظر 
تخليص مجموعة أجهزة ”كومبيوتر“ محمول 
من الجمارك كان قد اشتراها من كندا ليبيعها 
في الســـوق، وحين يفلح فـــي تخليصها، من 
خالل رشـــوة مديـــر الجمارك بخـــروف بلدي، 

يتعـــرض لعملية احتيال يســـرق فيها أحدهم 
تلك األجهزة.

لكـــن الشـــرطة تكتشـــف الســـارق، وهـــو 
”إبراهيم“ أحـــد أصدقاء فـــرّاج (مّثل المخرج 
دوره) حينما تســـتخدم زوجتـــه أحد األجهزة 
فـــي البيـــت إلجـــراء اتصـــال مع أهلهـــا عبر 
”الماسنجر“، فتقتحم الشرطة البيت وتستولي 
على األجهزة وتعيدها إلى صاحبها، باستثناء 
جهاز واحد يحتفظ به الشـــرطي سلمان، الذي 
كان يحلم منذ مدة طويلة بامتالك ”كومبيوتر“ 
لينضم إلى عالم ”الفيســـبوك“ لمآرب عاطفية، 
وهـــي مفارقة ال تخلو مـــن المبالغة، رغم أنها 
تشـــير إلى ضعف دخل الشـــرطي وعجزه عن 
شـــراء هـــذا الجهاز الـــذي صار فـــي متناول 

الجميع.
وتزداد هـــذه المفارقة غرابـــة حين يتلقى 
الشـــرطي مكالمـــة هاتفيـــة من زوجتـــه، وهو 
يحرس فـــي عربـــة ترحيل مجموعة ســـجناء 
خطرين متهمين بتهديد ”أمن الدولة“ (يرتدون 
الـــزي البرتقالـــي)، تخبـــره فيها بـــأن بيتهم 
تعّرض للســـرقة، وكان فّراج داخل تلك العربة 
أيضا لترحيله إلى مركز اســـتالمه بعد انتهاء 

فترة محكومّيته.
ويبـــدو مشـــهد عربـــة الترحيـــل مثيـــرا 
جدا، ففي الوقت الذي ينشـــغل فيه الشـــرطي 
بمكالمـــة زوجتـــه خلف حاجز مـــن القضبان، 
يفتح الســـجناء الخطـــرون قيودهم الحديدية 
عـــن معاصمهم أمام أنظار فـــّراج بحجة أنهم 
يريـــدون أن يدخنـــوا، ويحاول فـــّراج أن ينبه 
الشرطي إلى ذلك بالدق على الحاجز، لكن هذا 
كان مســـتغرقا في مكالمته الهاتفية، مأخوذا 
بنبأ ســـرقة أثـــاث بيته.. كل ذلـــك كان يحدث 
في المشـــهد الختامي للفيلم بينما كانت عربة 
الترحيل محاطة بحراسة مشددة خارجها من 

سيارات الشرطة وهي تقطع الشوارع!
هـــل كان تصرف فـــّراج في هذا المشـــهد 
ينبع من حرص مجتمعي ومســـؤولية وطنية 
وأخالقيـــة، أم خوفـــا مـــن حـــدوث مواجهـــة 
بين الشـــرطة والســـجناء تصيبه شـــظاياها 
وهـــو الذاهب إلى حريتـــه بعدما تقرر اإلفراج 

عنه؟
يبـــدو أن االحتمـــال الثانـــي أقـــرب إلـــى 
الحقيقـــة، خاصـــة أن في ســـلوكه قبل دخوله 
الســـجن العديد من المواقف الســـلبية، وأبرز 
مثـــال على ذلـــك محاولته في المشـــهد األول 

ســـرقة الكهرباء من األسالك المجاورة لسطح 
داره بمعونة شـــخص آخر، ناهيك عن أنه غير 
حريص على أســـرته، فهو يقضي وقتا طويال 

مع أصدقائه في لعب القمار.
مشـــكلة المقـــاول فـــّراج كان يمكـــن حلها 
بســـهولة لـــوال حدوثها في منـــاخ طغى عليه 
التحايـــل والتالعب وســـادته عالقـــات نفعية 
ضيقـــة تنغص على النـــاس حياتهم وتدفعهم 
إلـــى التوافق معهـــا، وبهذا يدخـــل المجتمع 

بأكمله في دائرة فساد ال تنتهي.
الموظف والشـــرطي يرتشـــيان والمحامي 
والعالقـــات  ويكذبـــان،  يتالعبـــان  والقريـــب 
المتشـــنجة بين الســـجناء، باختالف أسباب 
دخولهم إلى الســـجن، تعكس موضوعيا سوء 
العالقـــات فـــي الخارج، وأنســـب عنـــوان لها 

”األنانية وغياب التضامن المجتمعي“.

براعة األداء

تكمـــن براعة الفيلـــم فـــي األداء التلقائي 
األخاذ للممثلين: أحمـــد ظاهر، ماهر خماش، 
نديـــم الريمـــاوي، عـــدي حجـــازي، محمـــود 
إبراهيـــم، نبيل كونـــي وآخرين يعـــّد أغلبهم 
هواة أو لم يكن لهم حضور ملفت في السينما 

والمســـرح والتلفزيـــون، عـــدا الممثلين عدي 
حجازي الـــذي أدى دور ابن عمة فّراج، وماهر 
خمـــاش الـــذي أدى دور ســـجين يهيمن على 
رفاقه الســـجناء فـــي المهجـــع ويبتزهم ببيع 
بعض المواد الغذائيـــة، لكنهم يتمردون عليه 
فـــي النهايـــة ويهينونه، في إشـــارة ذكية من 
المخرج/المؤلف إلى أن ما يحدث في السجن 

صورة مماثلة لما يحدث في قاع المجتمع.
كذلك أبـــرزت مهارة التصويـــر وانتقاالت 
الكاميـــرا والمونتـــاج جماليـــات الفيلم على 
نحـــو مدهش، وعّمقت دالالت فضاء الســـجن، 
والعالقـــات المتوتـــرة بين الســـجناء، الذين 
ُيصّنف أغلبهم مـــن ذوي ”الياقات البيضاء“، 
أي الذين ارتكبـــوا جرائم ذات طبيعة مالية ال 
تنطـــوي على عنف أو مخـــدرات، بين احتيال 

وتزوير وشهادة زور.
لكـــن ثمة تشـــتتا انتـــاب الســـيناريو كان 
يمكـــن تالفيـــه بالتركيز على الخط الرئيســـي 
لحبكة الفيلم، واالستغناء عن بعض المشاهد 
الثانويـــة، والثيمـــات غيـــر المعقولـــة التـــي 
أراد صانـــع الفيلـــم أن يكشـــف مـــن خاللهـــا 
رؤيته للواقـــع االجتماعـــي ومفارقاته، ورغم 
ذلك يمكن القول إن فيلم ”إنشـــالله اســـتفدت“ 
يشـــّكل إلى جانب فيلم ”ذيب“ لناجي أبونوار 

(2014) إضافة نوعية إلى السينما الروائية في 
األردن.

من الجديـــر بالذكـــر أن ســـيناريو الفيلم 
فاز بمنحـــة الهيئة الملكيـــة األردنية لألفالم، 
وتحصـــل علـــى جائـــزة ”شاشـــة“ مـــن هيئة 
أبوظبـــي لألفـــالم 2011، وجائـــزة تلفزيـــون 
”آرتي“ الفرنســـية ألفضل مشـــروع سينمائي، 
وجائـــزة ”جلوبل فيلم انيشـــاتيف األميركية“ 
2012، كمـــا اختير الســـيناريو مـــن بين أكثر 
مـــن 160 ســـيناريو من مختلف أنحـــاء العالم 
ضمن مهرجان  للمشاركة في برنامج ”آتليير“ 
”كان“ الســـينمائي الدولي، وُعرض في الدورة 
الـ41 من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، 
وفـــي مهرجان دبـــي الســـينمائي الدولي في 
دورتـــه الثالثة عشـــرة ضمن مســـابقة األفالم 

العربية الطويلة ”المهر العربي“.

محمد أشويكة

} الرباط – تندرج العروض المتنقلة ضمن ما 
يمكن أن يسمى عروض القرب التي تذهب إلى 
الناس حيث هم، وتستدعيهم إليها، كاشفة عن 
رؤى مغايـــرة من شـــأنها أن تحفز المتفرجين 
على تأمـــل أحوالهم وذواتهـــم، وفتح عالقات 
المقارنة في ما بينها وبين األشباه أو األغيار، 
فليســـت الســـينما عاكســـة دائما النتظارات 
الناس، بل قد تكون صادمة، ومخلخلة للمعتاد 

لديهم أو فاتحة ألعينهم على الجديد.
ولنـــا في تاريخ مثـــل هذه التجـــارب منذ 
الزمـــن الكولونيالـــي مـــرورا بفترة مـــا بعد 
االستقالل خير دليل؛ إذ كانت األفالم الوثائقية 
والدراميـــة الصحيـــة والفالحيـــة والترفيهية 
تذهـــب إلـــى القـــرى والمداشـــر والتجمعات 
ُمْغـــِرٌض  بعضهـــا  الصغـــرى،  الحضريـــة 
وأيديولوجي، وبعضها اآلخر وثائقي توعوي 
يهدف إلى االرتقاء بالناس ومســـاعدتهم على 
تحســـين أوضاعهم، ووقاية أنفسهم، والرفع 

من مردودهم الفالحي.
وتراجـــع المغـــرب بشـــكل كبيـــر فـــي ما 
يتعلق بالعـــروض الســـينمائية القروية، فقد 
والملتقيات  والتظاهرات  المهرجانات  اهتمت 
السينمائية المنتشـــرة في جل البقاع بالمدن 
فقـــط، وصارت تنظـــم داخل األماكـــن المغلقة 
(دور الســـينما، قاعات متعددة التخصصات، 

دور الشـــباب، قصـــور المؤتمـــرات…)، ولـــم 
يعد يخـــرج منها إلـــى الفضـــاءات العمومية 
المفتوحـــة إّال القليـــل، وغالُب الظـــن أن األمر 
يرجـــع إلـــى الحـــد مـــن التجمـــع، والخوف 
المضمر مـــن النقاش العلني الذي كان النادي 
الســـينمائي يشـــكل بؤرتـــه األساســـية إبان 
الستينات والسبعينات وبداية الثمانينات من 
القرن الماضي، حيث انتشـــر الفكر اليســـاري 
التقدمي المدعوم باألفـــكار التنويرية، فكانت 
األفالم وســـيلة حقيقية لنشـــر الفكـــر النقدي 
التغييري، فضال عن نقل األفكار الجديدة التي 
تؤزم مثيالتها التقليدية مما ســـاهم في خلق 
نخب بديلة كان لها الفضل في خلق ديناميكية 
فـــي دفع المجتمـــع السياســـي والمدني نحو 
التطور رغم الكلفـــة الباهظة التي دفعتها ثلة 

من المناضلين.
وتلجأ بعـــض المهرجانـــات والتظاهرات 
الســـينمائية المغربية إلـــى اعتماد العروض 
الســـينمائية المتنقلـــة، لكـــن غالبيتهـــا تظل 

محصـــورة على المـــدارات الحضريـــة، وقلة 
منها تحظى باالنتشـــار في األوســـاط القروية 
المقصيـــة من الحق فـــي الفرجة، وقد مكنتني 
تجربتـــي الشـــخصية األخيرة كمكلف بقســـم 
الســـينما خـــالل الـــدورة الرابعـــة لمهرجان 
الحوز من مالمســـة مدى النجاح الذي حققته 
العـــروض الســـينمائية المتنقلـــة فـــي قرية 
آزرو، وفـــي منطقتي غمـــات وإمليل، إذ تفاعل 
الجمهـــور الذي وصل عدده في بعض األحيان 
إلى ثالث مئة شـــخص مع كل األفالم بما فيها 

الوثائقية.
وتطرح هـــذه المعطيـــات إعـــادة التفكير 
في الترويـــج للمنتوج الســـينمائي المغربي، 
ومســـألة العدالة الترفيهية والثقافية، وقضية 
فك العزلة عن المناطق الهامشية والبعيدة عن 
طريـــق التفكير في دعم المبادرات الرامية إلى 
بنـــاء قاعات القرب، وتشـــجيع ثقافة الصورة 

بشكل واسع.
بالفضـــاءات  وطيـــدة  عالقـــة  للســـينما 
العموميـــة، وهنا تكمن قيمة وأهمية مثل هذه 
ُعُهم،  العروض، فهي تقترب مـــن الناس وُتَجمِّ
تحثهـــم على التواصل كقيمة إنســـانية كبرى 
تدفـــع الفاعليـــن نحو فتـــح أواصـــر الحوار، 
وتطويـــر آلياتـــه وأخالقياتـــه، وذلـــك بغيـــة 
الوصـــول إلـــى خلـــق وتطوير فعل إنســـاني 
من شـــأنه أن يرقى بالممارســـات االجتماعية 
وغيرها  والثقافية  واالقتصادية  والسياســـية 
نحـــو األفضـــل، فالفضـــاء العمومـــي حقيقة 
واقعية عاكسة لما يعتمل داخل المجتمع، وما 
يروج بين الناس من قيـــم وأفكار وتصورات. 
وبهـــذا المعنـــى تكون الســـينما داخـــل هذا 
الفضاء مســـاعدا أساســـيا على رفد المخيال 
الفردي والجماعـــي بمقترحات جديدة تحفزه 

على النقد والتجديد والمقارنة.
ويمكـــن أن تكـــون العروض الســـينمائية 
المتنقلـــة ُمْنِقًذا لبعـــض المهرجانات التي ال 
تعرف إقبـــاال جماهيريا كبيرا رغم ميزانياتها 
الضخمـــة، فغالبا مـــا نجـــد أن المدعوين هم 

الذيـــن يؤثثـــون قاعات الســـينما ويحضرون 
النـــدوات وكأننـــا نســـتضيف النـــاس مقابل 
الترفيـــه والمـــآدب كمـــا يحدث فـــي األعراس 
والحفالت، وذلك في ظل غياب (هروب) شـــبه 
تـــام للجمهور العـــادي، وكأننا أمـــام مقاطعة 
منظمـــة لمثل هـــذه التظاهرات! ومـــن األمثلة 
الناجحـــة والهامـــة التـــي يمكـــن أن نضربها 
فـــي هذا البـــاب، العـــروض الجماهيرية التي 
ينظمها مهرجان مراكش بساحة ”جامع الفنا“ 
الشهيرة، والتي تعرف تفاعال كبيرا مع األفالم 
والضيوف، سيما إذا كانت ألصحابها شعبية 

كبيرة كنجوم هوليوود وبوليوود.
وعرفت الفترة االســـتعمارية رواجا كبيرا 
للعروض السينمائية المتنقلة بالنظر ألهمية 
التواصل مع ”األهالي“ كأولوية لدى السلطات 
الفرنســـية، فقـــد كانـــت تســـعى لنشـــر قيـــم 
ومعتقدات بديلة عن تلك التي يعتنقها الناس، 

ويذيعها المقاومون.
ولئـــن ظلت تلـــك الممارســـة حاضرة بعد 
انصـــراف المســـتعمر، فقـــد تقلصـــت نتيجة 
انتشار قاعات السينما بالمدن، والتي وصلت 

إلى رقم قياســـي في ســـنوات الثمانينات من 
القـــرن الماضي (حوالي 250 قاعة)، بالرغم من 
أن سكان البوادي يعانون إلى اليوم من غياب 

فضاءات الترفيه والقراءة.
ويمكـــن للقافلة الســـينمائية أن تلعب دور 
الوســـيط بين صناع األفالم والجمهور البعيد 
مـــن جهة، وبين الدولـــة والمواطنين من جهة 
ثانيـــة، فقد تعجز الوســـائل األخرى من قبيل 
التلفزيون ووســـائط التواصل االجتماعي عن 
نشـــر قيم الحداثـــة والمواطنـــة والتعدد في 
ظل انتشـــار األميـــة، وتقلص فـــرص النقاش 

العمومي التفاعلي.
وبناء عليه، فإن العروض المتنقلة تشـــكل 
حـــال مؤقتا لعرض األفالم في ظل عجز الدولة 
عن تعميم الثقافة بشـــكل عام، وقطعا للطريق 
على أصحاب الفكر الواحدي الذين ينتعشون 
في األماكـــن البعيدة بطرق خاصـــة وملتوية، 
ويحاربون الســـينما الجادة بشـــتى الوسائل 
القتناعهـــم الراســـخ بقدرتهـــا علـــى تحريـــك 
الجماهيـــر والدفـــع بالنقـــاش نحـــو التحرر 

والتطور.
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يقف املمثل السوري غسان مسعود للمرة الثالثة أمام كاميرا املخرج ريدلي سكوت بعد فيلمي سينما

{مملكة السماء} و{آلهة وملوك}، ليطل قريبا في فيلمه الجديد {كل أموال العالم}.

يجهز النجم املصري أحمد حلمي حاليا في سرية تامة لفيلمه الجديد الذي يحمل عنوان {حلم}، 

والعمل عن سيناريو ألحد املؤلفني الشبان ومن إخراج خالد مرعي.

{إنشالله استفدت}: كوميديا سوداء تعري البيروقراطية األردنية

القوافل السينمائية بالمغرب.. طريق معبد نحو فكر مستنير

بعــــــد جتربة ثرية في إخراج األفالم الوثائقية، قدم املخرج األردني محمود املّســــــاد فيلمه 
الروائي األول ”إنشالله استفدت“، وهو من تأليفه وإنتاج أردني- أملاني- هولندي استمر 
تصويره شــــــهرين في مناطق مختلفة من األردن، لكــــــن أغلب أحداثه جرى تصويرها في 
سجن متروك للنساء بعّمان، وقد أشاعت بعض املواقع اإللكترونية أن هيئة اإلعالم املرئي 
واملسموع األردنية منعت عرض الفيلم جتاريا، ألنه ينال من هيبة الدولة، لكن مدير الهيئة 
فّند ذلك، وســــــمح بعرضــــــه للجمهور خالل يوليو املاضي في دارين للســــــينما بالعاصمة 

عّمان.

ــــــرا في تقريب املنتوج  ــــــد التجارب امليدانية بأن للعروض الســــــينمائية املتنقلة أثرا كبي تفي
الســــــينمائي من الناس، وخلق فرص حقيقية للتواصل الفني والفكري بينهم، وفك العزلة 
عن األقاليم واملناطق البعيدة عن القاعات الســــــينمائية التي صارت تنقرض يوما بعد آخر 
فــــــي املغــــــرب والَعالَم العربي عموما، وهــــــو األمر الذي يدفعنا إلى إعادة التفكير بشــــــكل 
جدي في إحياء القوافل الســــــينمائية، والتعريف باألفالم املغربية التي تدعمها الدولة، وال 
يراها إّال نزر قليل من املغاربة، فقد أبرزت جتارُب العروض الســــــينمائية بالعالم القروي 
والفضــــــاءات املفتوحة داخل بعض املدن، ســــــيما منها األحياء الهامشــــــية، مدى النجاح 

املتحقق والتفاعل احلاصل مع القضايا التي تطرحها األفالم.

[ مفارقات ال تخلو من مبالغات مضحكة مبكية  [ السجن صورة مماثلة لما يحدث في قاع المجتمع 

أداء تلقائي وتصوير بارع

نشر ثقافة الصورة للجميع
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األداء  فـــي  الفيلـــم تكمـــن  براعـــة 

التلقائـــي األخـــاذ للممثليـــن رغـــم 

أن غالبيتهـــم هواة ولـــم يكن لهم 

حضور سابق في السينما

 ◄

العروض المتنقلـــة تقطع الطريق 

على أصحاب الفكر الواحدي الذين 

ينتعشـــون فـــي األماكـــن البعيدة 

بطرق خاصة وملتوية

 ◄

مهارة التصوير وانتقاالت الكاميرا 

والمونتـــاج أبرزت جماليـــات الفيلم 

علـــى نحو مدهـــش وعمقت دالالت 

فضاء السجن

 ◄



} بيــروت – للمرة الثانية يعرض التشـــكيلي 
الســـوري غيـــالن الصفـــدي المولـــود ســـنة 
1977 في مدينة ســـويداء، بصالـــة ”آرت الب“ 
البيروتية آثاره الفنيـــة الجديدة تحت عنوان 
”علـــى العـــرض أن يســـتمر“، معبـــرا فيهـــا 
بطريقتـــه الخاصة عن أن الفن وســـيلة فتاكة 
للتعبيـــر، مهما كان هذا التعبير قاســـيا، أو ال 
يالقي استحســـان البعض من الجمهور، أو ال 
ينسجم مع رغبتهم في رؤية نص فني مزركش 

بالورود وُمحصن بالنوايا الطيبة/الزائفة.
لن يكـــون من المبالغة البّتـــة العثور على 
مقاربـــة هائلة ما بين ما قدم الفنان الســـوري 
الموهـــوب غيالن الصفـــدي من أعمـــال فنية 
تحت العنـــوان الذي اختاره لمعرضه الجديد، 
وعنوان وكلمات وأجواء األغنية الكالســـيكية 
فـــي آخـــر ألبـــوم لفرقـــة ”كويـــن“ اإلنكليزية 

الشهيرة، ”على العرض أن يستمر“.
وعلى الرغم من اختالف مناســـبة النصين 
الفنيين، كالهما يتكلمان عن األلم واإلحساس 
بطيف الموت الُمخيـــم بثقله على كافة مرافق 
الوجود مع حضور شـــرس للرغبة في الحياة. 
ولئـــن كانت أغنيـــة ”الكوينز“ مســـتوحاة من 
المرض القاتل الذي كان يفتك بجســـد المغني 
األساســـي فـــي الفرقـــة فريد مركـــوري، الذي 
استطاع أن يؤدي األغنية حتى وهو على شفير 
الموت، فإن الفنان التشكيلي السوري استقى 
معالم ومفردات جميـــع أعماله المعروضة من 
األلم البشـــري، وباألخص الحرب على سوريا، 
وســـلطته على جميع  ومن حتمية ”األســـود“ 

مرافق الحياة، حتى تلك المضيئة منها.
وفـــي حيـــن تتكلـــم األغنيـــة عـــن األقنعة 
الُمجملة، وبراعة التمثيل اإليمائي، وما يجري 
أمـــام ومن وراء ســـتارة المســـرح الوجودي، 
يقدم غيالن الصفدي أعمـــاال تنضح بالمهزلة 
الوجودية، ال ســـيما تلك التي أنتجتها الحرب 

من أحوال نفسية واجتماعية، وذلك من خالل 
شخوص رّصهم الفنان مع بعضهم البعض في 
رسومات واضحة الخطوط وغامضة الخفايا، 

وهم في أوج غربتهم عن بعضهم البعض.
ويقـــدم الفنان مشـــاهد العزلـــة والبرودة 
الشـــبحية في لوحـــات وكأنهـــا مقتطعات من 
شـــريط مصّور مأخوذ بالسرد أوال، وال يجيء 
الجانب الفني والجمالي من األعمال إّال لخدمة 
األفـــكار المطروحة عبر شـــخصيات تمثل كل 
واحـــدة منها حالـــة مصدعة مـــا أو لها وجه 
شـــبيه بوجه الفنان، كما تحضر في اللوحات 
صور لشـــخصيات معروفة كشـــخصية ”دون 

كيشوت“.
وتبرز في المعرض لوحة أراد فيها الفنان 
مقاربة لوحة شـــهيرة للفنان الروسي شاغال، 
ولكـــن من خالل منطق آخر تحـــول فيه الحلم 
في لوحة شاغال األصلية إلى كابوس ”أصيل“ 
في لوحته، كما يعم تأثر الفنان بالنزعة الفنية 
التعبيرية الســـوداوية للفنـــان األلماني أوتو 
ديكس، ولكـــن بأســـلوبه الخـــاص ومفرداته 
المستقاة من محيطه العربي والسوري بشكل 

خاص.
يقـــدم غيالن الصفدي معرضه هذا بكلمات 
تبعد أي التباس عن المغزى الذي أراد إيصاله 
للناظر إلى أعماله، يقول ”في هذا الزمن الذي 
نعيش فيه، حيث تسيطر الحروب والعنصرية 
والدمار، وبالرغم من جّو العزلة والوحدة التي 

نغرق فيها أكثر فأكثر، فنحن أبطال وســـنظل 
كذلك على خشـــبة المســـرح لتقديم مسرحية 
اســـمها الحياة.. الممثلـــون الذين يتزاحمون 
في لوحاتـــي هم قادمون من مـــاض يخصني 
ومن مســـتقبل يعنيني، شـــخصيات قد أكون 
تعرفـــت عليهـــا من خلـــف الســـتارة أو تحت 
أضواء العرض.. أحالمهم وكوابيسهم تدفقت 
في اللوحات لتمثلهم في المسرحة الكرنفالية 
القاتمـــة، أنتم (المشـــاهدون) فيها أيضا، في 
النهاية مهما كانت فداحة األمر.. على العرض 

أن يستمر“.
وما يميز أعمال الفنان الســـوري هو أنها 
خالفا للعديـــد من األعمـــال لفنانين آخرين ال 
تأخذ على عاتقها ”فضح“ حاالت التردي خالل 
وبعـــد اندالع الحـــرب الســـورية، وهي أيضا 
ليســـت بصدد اإلشارة إلى اهتراء القيم بشكل 

عام وعلى مستوى اإلنسانية جمعاء.
ويبـــدو أن ما أراد إظهاره هو إعادة عرض 
ما ُيعرض أصال على ســـاحة الوجود على أنه 
معلوم لدى الكل وليـــس بحاجة إلى من يلفت 
النظـــر إليه، وربما هنا يكمن صلب المأســـاة، 
وقد بـــرع الفنـــان فـــي التعبير عـــن ذلك عبر 
تقشـــف لوني مقتصر على األســـود واألبيض 

والرمادي.
والصفدي باســـتخدامه لتلـــك األلوان، إن 
جاز اعتبارها ألوانا، أخرج هول المأســـاة من 
محدودية الزمن والجغرافيـــا، إنها صور لكل 

مكان وكل زمان، وهـــي تذكرنا كثيرا بالصور 
الفوتوغرافية باألسود واألبيض التي التقطها 
صحافيون سابقون كثر عن الحروب وآثارها، 
فكيفما نظرت إليها ”اآلن“، تجدها خارجة عن 
ســـلطة الزمن، تقف شـــاخصة بعين الُمشاهد 
متحديـــة القابليـــة للذوبان فـــي خرافة ارتأت 
تقســـيم الوجود إلـــى ثالثة أقســـام متتالية: 

الماضي والحاضر والمستقبل.
وليس هذا فحســـب، يكمـــن تمّيز آخر في 
أعمـــال الصفـــدي، فمعارضـــه الســـابقة التي 
اعتمد فيها على اســـتخدام كل األلوان ال سيما 
األلوان الحارة، لم تكن خارج الجّو اإلنســـاني 
المـــأزوم بالرغـــم من أنها أعمـــال أنتجت قبل 
الحرب الســـورية، ويكفي تذكـــر تلك النظرات 
الجاحظة في عدم ”طفولي“، وتحملها أجسادا 
تختنـــق بألوانها، أما في هذا المعرض، حيث 
انكفأت األلوان بعيـــدا جدا بدت أعمال الفنان 
أكثر هدوءا وقبوال للجرح الذي يبدو أن نزيفه 
تأجل حتى جاءت الحرب الســـورية لتشرعنه 

وتضيف إليه أبعادا جارحة أخرى.
هكذا هو الوجود اآلن في زمن انعدمت فيه 
أصـــول الرحمة، وبات مـــن الضروري التكيف 
مع ”انعدامها“ كي تســـتمر الحياة بأي شـــكل 
من األشـــكال، لعلهـــا تعود بهيئـــات مختلفة، 
بلون أو من دون لون شريطة أن تعشعش فيها 

عصافير ُتدمع من شدة الضحك. 
* م.ع
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علي لفته سعيد

} كربــالء (العراق) – أقيم بجمعية المصورين 
العراقييـــن في كربالء (وســـط العراق) معرض 
ضم ثمانين صورة فوتوغرافية بمحاور عديدة 
جمعها خيٌط واحد، هـــو الجمال واللقطة التي 

تريد إعادة الذاكرة.
ثمة خيوٌط متشـــابهة وإن اختلفت الزوايا 
مثلمـــا اختلفـــت المحـــاور، فهنـــاك الصـــورة 
الحربية ودخانهـــا والصورة الرياضية وثيلها 
األخضـــر والتـــراث وتلك األقواس اإلســـالمية 
والطابوق العتيق لدروب وأزقة كربالء القديمة 
التـــي يمتد عمرهـــا ألكثر من 300 عـــام، وهناك 
أيضا صور حيـــاة الناس وهم يتنقلون ما بين 
المقاهي واألســـواق والعمل والكسبة، لتسجل 
لحظات الزمن وتجاعيد العمر ومحنة االنتماء 
إلـــى المكان، والصـــراع من أجـــل البقاء بعمر 

ينمو فيه السالم وراحة البال.
صـــور التقطتها عدســـات مصورين حصل 
الكثير منهم على جوائـــز عالمية في بريطانيا 
والصين وأميـــركا والبرازيل واإلمارات وإيران 
وغيرها من البلدان التي أجريت فيها مسابقات 

العالم المختلفة.
ويقول رئيس جمعية المصورين العراقيين 
عـــالء الميالـــي إن أكثر من 50 مصـــورا بينهم 
خمـــس مصورات شـــاركوا في هـــذا المعرض 
الـــذي حمـــل شـــعار ”الصـــورة رســـالة محبة 
وســـالم“، وهذا الشعار يبين ما هي القصديات 
التي تحملهـــا الصور وما هي الرســـائل التي 
يريـــد المصورون بّثها، خاصة وأنهم  شـــكّلوا 
فرقا لهم لكي يتنافســـوا ليس علـــى الجوائز، 
بـــل على كيفية التقاط صـــورة تكون معّبرة عن 
الحالـــة التي يوّدون توثيقهـــا، وكان هّم جميع 

الفـــرق الفنية، هـــو مواجهة الخـــراب والموت 
الذي يحيط بالمواطن العراقي.

ويضيف ”إن هذه الفعاليات ليســـت حجرا 
يرمـــى في بركة، بـــل هي الضوء الـــذي يغطي 
الحياة وال نريد للظلمة أن تكون هي الســـائدة 
أو أن لنا مياها راكدة“، فمن بين هذه الفرق كما 
يقول أمين ســـر جمعية المصورين في كربالء 
غســـان الربيعي ”الفريق الفوتوغرافي الحربي 
وفريـــق عيون كربـــالء والفريـــق الفوتوغرافي 
الرياضي واآلخر لمصوري العتبتين الحسينية 
والعباســـية، فضال عن مصوريـــن آثروا البقاء 
حتـــى ال يتخّصصوا في محوٍر محـــّدد فتكون 

عدستهم هي صاحبة القول الفصل“.
ويشـــير الربيعي إلى أن جنس المصورين 
فـــي كربالء ال يقتصـــر على الذكـــور، بل هناك 
مصـــورات بارعـــات انتمين إلى أغلـــب الفرق 
وزرن جبهات الحرب ووثقن انتصارات القوات 

األمنية على عصابات داعش.
وهنا يقول المصور الحربي ذياب الخزاعي 
الذي شارك بثالث صور ”أمضينا نحن الفريق 
الفوتوغرافي الحربي أسابيع عديدة في جبهات 
الحرب متنقلين ما بين جرف الصخر والفلوجة 
والرمـــادي وامرلي وصالح الديـــن والموصل 
لنوّثق االنتصـــارات والتضحيات التي يقّدمها 

أبناء العراق ضّد هذه العصابات“.

ويضيف ”لكن لم نكن نحمل هذا الهّم فقط، 
بل كنا نبحـــث عن لقطات تعّبر عـــن الفرح في 
أجـــواء الدخـــان والمعارك، نبحـــث عن صورة 
تحمل بين طياتهـــا روح البقاء، الحرب واحدة 
واالنتصـــار لـــه طعم العســـل، ولكـــن الصورة 
ستبقي هذا االنتصار شهدا مستمر المذاق وله 
عنوان الحرب بلغة الســـالم، لذا كانت الوجوه 
وحركـــة الغبار والصور التي شـــاركنا بها هي 
خالصة كّل هذه األســـابيع، وأغلب الصور هي 
صور مغّلفة بالحّب والجمال، مثلما هي مغّلفة 

بالحزن واالنتصار“.
 والصـــور هنـــا ميـــزان العيـــن، فالمتلقي 
يبحث عن تلـــك اللحظات التي يمكن أن تعطيه 
روح الذاكرة أو عمـــق التأّمل والمضي ما بين 
ألوان الصورة وتلـــك التدرجات الظاللية التي 
ال يمكـــن للعين أن تغافلها، تشـــعر أن الصورة 
ال تلتقطها عدســـٌة، بل عين المصّور ذاتها التي 
أينعت لوحة فنية فأغمض عينيه، فكانت لوحة 
تعّلـــق على الجدران وتحكي قّصة زمن أو قصة 
لقطـــة حياتية أو رياضيـــة أو دينية وتلك التي 
تمازج فيها ما بين الســـماء والغيوم والقباب، 
مثلما تسعى إلى تصوير الحقول والسنابل في 
تمّوجاتها مع الريح أو حتى تلك النسائم التي 

تهب في صيف عراقّي قائظ.
صوٌر تتنقل في أجواٍء متعّددة، ســـبطانات 
مدفعيـــة ال تريد أن تقول إنها تســـعى للحرب، 
فغّلفت الســـماء بالّلـــون األصفـــر مثلما تظهر 
الجندي وهو يجلـــس خلف أكياس الجنفاص، 
متمنيا أن يعود أدراجه بعد النصر، لكن العدو 
يحتاج إلى ترّبص من نوٍع آخر، وهي شـــبيهة 
لصورة الجنـــدي الذي ُيمســـك ببندقيته وثمة 
ضـــوٌء في الســـماء يختـــرق إصفـــرار الحرب، 
وكأنهـــا تـــؤّذن إما للنصـــر وإما للعـــودة إلى 
الحياة والعيش بســـالم، بـــل إن الصورة التي 
تظهـــر الجنود وهم بيـــن ورود الحقول وزهرة 
عباد الشـــمس كأّنها تعلـــن االنتماء إلى النماء 
والديمومـــة، وليـــس إلى المـــوت والقتل. وفي 
المعرض ثمة تأويل قابع في الروح بأن الحياة 

للجمال وليست للحرب، لذا فإن (بسطال) جندي 
يســـحق على أثٍر لســـاٍق رســـمت حوله وجوه 
مشـــعلي الحـــروب، لتكون واحدة مـــن الصور 
المتميـــزة في المعـــرض، ولكن اللعنـــة دائما 
تطارد صناع الســـالم وهي متساوقة مع صور 
اآلثـــار التي تزخر بهـــا المحافظة والتي تصل 
إلـــى أكثر من 500 موقع أثري مكتشـــف ومحّدد 
غير تلك التي لم يتم اكتشـــافها، وهي تمتّد من 
عصور ما قبـــل التاريخ كآثـــار الطار وعصور 
مـــا قبل اإلســـالم كقصر شـــمعون المســـيحي 
وكنيســـة االقيصر التي يمتـــد عمرها إلى أكثر 
من 170 عاما قبل اإلســـالم إلى حصن األخيصر 
اإلســـالمي المعروف، وخانات المســـافرين في 

زمن العثمانيين.

فوتوغرافيون عراقيون يحولون ويالت الحرب إلى حالة جمالية
ثمانون صورة فوتوغرافية أسســــــت ملعرض أقامته جمعية املصورين العراقيني في كربالء 
ــــــت بألوانها املختلفة وثيماتهــــــا املتنّوعة قاعة  مبناســــــبة عيد املصــــــور العراقي، صوٌر زّين
اجلمعية في مركز املدينة، والتي حتتضن الكثير من الفعاليات املهمة طوال العام الواحد.

أجساد تختنق بالرمادي

صور مغلفة بالحزن واالنتصار

} عندما قدم الفنان التشكيلي اإليراني 
مهدي درويشي المولود في طهران سنة 

1988، معرضه البيروتي األخير تحت 
عنوان ”بعيدا عن المتناول“، مستعرضا 

فيه مجموعة من اللوحات الُمقلقة لم 
يقصد تصوير أنصاف وجوه أو نظرات 
بشرية من خلف عدسات الهواتف الذكية 

المستطيلة والضيقة، بل أراد الفنان 
جعل تلك العدسات أشبه بعيون خارقة 

شاخصة إلى الداخل والخارج، كما أراد 
إظهارها منقطعة عن الخارج والداخل في 

اآلن ذاته في وحشة مريبة.
لوحاته تتمحور بعيدا عن ”همجية“ 

وزيف صور ”السيلفي“ التي يلتقطها 
ويعرضها الكثير من الناس على صفحات 

التواصل االجتماعي، والتي ُكتبت عنها 
اآلالف من المقاالت والدراسات حتى اآلن.

”عيون“ مهدي درويشي المعروف 
عنه غوصه في عتمات الوجود األكثر 

عتمة، تتمحور من ضمن تالوين وأحجام 
واحدة حول معنى الهوية اإلنسانية من 

خالل عيون شبكات التواصل االجتماعي، 
ال سيما تلك التي تركز على الصور 

كإنستغرام وفيسبوك.
أخرج الفنان ”عين“ تلك الشبكات 

التواصلية إلى العلن في التباس مفهومي 
بالرغم من أنه واقعي/فّج، ومن هنا تماما 

عّم جّو القلق وانتشر في كل األعمال 
المتشابهة ليسيطر على أي محاولة قراءة 

للعناصر القليلة في المشاهد المرسومة 
التي يقتصر حضورها على ثالث طبقات.

الطبقة األولى، وهي أشبه بأبواب 
حديدية سوداء تخترق أعالها مستطيالت 

صغيرة وضيقة وهي صلة الوصل 
والتواصل؛ فاالنقطاع بين ما هو خلف 
الباب/هيكل الهاتف الذكي الخارجي، 

والطبقة المتوسطة حيث أنصاف الوجوه 
ذات العيون الشاخصة إلينا وإلى ذاتها 

في الوقت نفسه، وراء هذه العيون 
البشرية نعثر على ضيق مسطح مضيء 

وكأنه يشّع من قمر قريب، قمر خصص له 
الفنان لوحة منفصلة يقف فيها هو اآلخر 

خلف ستارة الجسد الخارجي للهاتف 
المحمول، ما بين الخارج والداخل ال 

يوجد فقط المستطيل الصغير فحسب، 
بل ُمضافة إليه قضبان فوالذية تشبه تلك 

التي تصطف في نوافذ السجون.
في أعمال الفنان أسامة بعلبكي 

التي قدم معظمها في معرض أطلق عليه 
عنوان ”ظالل الوحشة“ تأمل شعرّي 

للذات ودعوة للُمشاهد أن يشاركه في 
هذا التأمل، أما  لوحات الفنان درويشي 
فتغلب عليها صفة القطع النهائي مع أي 

صيغة خارج رهاب النظرة الُمتحجرة 
وإن بدت متوجهة إلى اآلخر وإلى الذات.

وعلى الرغم من االختالف بين 
أعمال الفنان اإليراني مهدي درويشي 

وأعمال الفنان اللبناني أسامة بعلبكي، 
التي تتمحور حول استكشاف الذات 

بتلويناتها التي هي أيضا تكاد تقتصر 
على األسود واألبيض، ثمة تقارب عميق 

جدا؛ إذ تمثل أعمال الفنان بعلبكي 
كما تمثل أعمال الفنان درويشي نسخة 
معاصرة من معنى ”الخدع البصرية“، 
فكالهما يقدم للُمشاهد مشاهد رّطبها 

ضوء القمر العليل بصوره الُملتبسة التي 
ترينا العالم الخارجي والداخلي بشكل 

مختلف.
ضوء القمر الرائي يعشق لوحات 
الفنان أسامة بعلبكي، إن كان متخفيا 

في لوحات األوتوبورتريه الكثيرة التي 
رسمها باألسود واألبيض أو في تلك 

الجديدة التي يتمظهر فيها شكليا في 
لوحاته األخيرة متوسطا سماء بيروت 

الليلية، كذلك األمر بالنسبة للوحات 
مهدي درويشي المعروضة تحت عنوان 

”بعيدا عن المتناول“.
لوحاتهما من هذا المنطلق هي 

خدع بصرية تصور للناظر مرئيات هي 
غير حقيقتها (في لوحات درويشي هي 

منقوصة وفي لوحات بعلبكي تمتلك 
نبرة سريالية عالية)، لكنها صور بعد 

معالجتها بالدماغ، أو بالعين الثالثة، إن 
جاز التعبير، شديدة ”الحقيقية“، إنها 
صور/لوحات ذات عمق ُمقلق تفرض 

نظرة جديدة إلى اآلخر وإلى الذات.
لوحات/صور ُيمكن أن تكون لجميع 
البشر إن هم امتلكوا شيئا من البصيرة 
التي تمكنهم من أن يتلقفوا االلتباس ما 

بين الخارج والداخل، واآلني والدائم، 
والمزيف والحقيقي، والمنشود والمفقود 

في غمرة واحدة دون أو يسبب ذلك لهم 
شيئا من اإلعياء البيولوجي المتمثل 
في عوارض عضوية ونفسية على حد 

السواء، عوارض ال يسهل التخلص منها.

قمر الخداع البصري

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

تقدم التشـــكيلية التونســـية فاتن الرويســـي الســـبت بقصر الجم، قبل العرض الســـيمفوني 

املرتقب ألوبرا فيينا، معرضا فنيا يجمع بني اللوحات والتنصيبات والعروض الضوئية.

ينتظـــر الفنان الســـعودي أحمد فلمبان إصـــدار كتابه الجديد {فن في نصـــف قرن: أضواء على 

توهجات الفن التشكيلي السعودي}، والذي يعد إضاءة عن التجربة الجمالية السعودية.

شخوص تتجاور في خطوط واضحة وحاالت غامضة

يقدم الفنان التشــــــكيلي الســــــوري غيالن 
شــــــهادة  ــــــى  عل احلاصــــــل  الصفــــــدي 
ــــــون اجلميلة من  ــــــوس فــــــي الفن البكالوري
مدينة دمشق، مجموعة من األعمال الفنية 
املشــــــغولة باألكريليك واحلبر األسود على 
القماش، أعمــــــال وضعها في صالة ”آرت 
بالعاصمــــــة اللبنانية بيروت بأحجام  الب“ 
ــــــى العرض أن  مختلفــــــة حتــــــت عنوان ”عل

يستمر“.

غيـــالن الصفدي يقدم أعماال تنضح 

باملهزلـــة الوجودية، ال ســـيما تلك 

التـــي أنتجتهـــا الحرب الســـورية من 

أحوال نفسية واجتماعية

 ◄

عـــني  العـــني،  ميـــزان  الصـــور هنـــا 

املصـــور ذاتهـــا التي أينعـــت لوحة، 

فكانـــت لوحـــة تعلق علـــى الجدران 

وتحكي قصة زمن

 ◄

[ تشكيلي سوري يقدم لوحات في عرض يستمر لتستمر الحياة



} جــدة (الســعودية) – أكـــد وزراء اإلعالم في 
الـــدول المقاطعـــة لقطـــر في جـــدة الخميس، 
خـــالل اجتماعهـــم أن ”حكومـــة قطـــر ترعـــى 
خطـــاب الكراهية ويجب التصدي له“، مقدمين 

استراتيجية لتحجيم هذا الخطاب.
وحضر االجتماع الذي ترأسه وزير اإلعالم 
السعودي عواد بن صالح العواد، وزير اإلعالم 
البحرينـــي علي بن محمـــد الرميحي، ورئيس 
مجلـــس إدارة المجلس الوطني لإلعالم بدولة 
اإلمارات، وزير الدولة سلطان الجابر، ورئيس 
المجلـــس األعلـــى لإلعـــالم بجمهورية مصر 

العربية مكرم محمد أحمد.
وطـــرح المؤتمرون اســـتراتيجية للتعامل 
مع قطر وأبواقهـــا اإلعالمية خاصة منها قناة 

”الجزيرة“ خالل الفترة المقبلة.
وذكـــرت مصـــادر صحافيـــة أن االجتماع 
ناقش ملف قنـــاة الجزيرة القطرية، والرّد على 
افتـــراءات بعضهم بأن غلق القنـــاة في الدول 
األربـــع هو اعتداء على حرية الرأي، إذ نصبت 
القناة نفســـها راعيًا ”للربيـــع العربي“، بينما 
للجماعـــات اإلرهابية ومصدرًا  أصبحت بوقًا 

لبث الفتن واالنقسامات.
وتستهدف االســـتراتيجية اإلعالمية أيضا 
توجيـــه خطـــاب إعالمي إلـــى العالم يكشـــف 
ويفضـــح االدعـــاءات القطريـــة بشـــأن األزمة، 
العربيـــة  للمقاطعـــة  الحقيقيـــة  واألســـباب 
خاصـــة  والمعلومـــات،  بالبيانـــات  للدوحـــة 
أن الدوحـــة ”بارعـــة“ في اســـتخدام أســـلوب 

المماطلة.
وتدفع الدوحة مبالغ مالية خيالية لتحسين 
صورتها عالميا وقد استطاعت تطويع شركات 

عالقات عامة لخدمتها.

كما ســـتقوم االســـتراتيجية على ضرورة 
مخاطبـــة الشـــعب القطري وتوضيـــح موقف 
الـــدول المقاطعـــة لقطـــر وأن الموقـــف مـــن 
المقاطعـــة ليس المقصود به الشـــعب القطري 
ولكـــن السياســـة المتبعة في قطـــر هي األزمة 

الحقيقية.
وتقترح االستراتيجية كيفية تطوير اإلعالم 
المحلي بالشكل األمثل، لكي يستغني المواطن 

العربي عن قناة الجزيرة كليًا.
ويطالـــب خبراء بوضع خطة عمل واضحة 
وطويلـــة المـــدى، لتقديم بديـــل إعالمي عربي 
ناضج يحمي المقدرات العربية، وليس تعامال 

وقتيا راهنا مع األزمة.
ليلـــى  أوضحـــت  الســـياق،  هـــذا  وفـــي 
عبدالمجيد عميد كلية اإلعالم بجامعة القاهرة 
ســـابًقا أن الدول األربع تستطيع مواجهة قناة 
الجزيرة بطرق غير مباشرة وتهميش ما تقدمه 

من أكاذيب وعدم تكراره وتجاهله.
وقالت ”فقدت الجزيرة الكثير من متابعيها 
حاليـــًا بســـبب تدنـــي مصداقيتهـــا ودورهـــا 
الواضح فـــي تخريب بعض الـــدول، لكن على 
الـــدول األخـــرى أن تجد بديًال أمثـــل للمواطن 
العربـــي مـــن خـــالل تقويـــة وســـائل إعالمه 
المحلية وتقديمها للحقيقة والمعلومات بشكل 

جيد“.
من جانب آخر، أكد المؤتمرون على أهمية 
استمرار التنسيق اإلعالمي المشترك لمواجهة 
التطـــرف واإلرهاب بشـــتى أنواعـــه، من خالل 

الوسائل اإلعالمية المختلفة.
وقـــال البيان الختامي إن الســـعودية على 
مـــدى التاريـــخ قامت بـــدور عظيم فـــي خدمة 
الحجاج ورعايتهم وبذلت الجهود في تسهيل 
أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين، 
وعلى الرفض القاطع للدعـــاوى الموجهة إلى 
تســـييس الحج، والزج بهذه الشعيرة الدينية 

في خدمة أهداف إعالمية وسياسية مغرضة.
اإلعـــالم  أســـتاذ  العالـــم  صفـــوت  وكان 
السياسي بجامعة القاهرة قد أكد أن قطر تلجأ 
إلى المنافذ اإلعالمية لتحسين صورتها وتقوم 

بتوظيف القنوات التابعة لها ووسائل اإلعالم 
اإلقليمية والدولية من أجل ذلك. 

وأضـــاف العالـــم أن الدوحـــة اســـتطاعت 
توظيف شركات عالقات عامة أميركية لدعمها.
وأعلنـــت مصـــر والســـعودية واإلمـــارات 
والبحريـــن فـــي الخامس من يونيـــو الماضي 
قطع عالقاتها الدبلوماســـية مـــع قطر، متهمة 

إياها بدعم وتمويل اإلرهاب.
وكان الوزيـــر البحرينـــي علي بـــن محمد 
الرميحي قال في افتتاح اجتماع وزراء اإلعالم 
العـــرب الشـــهر الماضـــي إن ”قنـــاة الجزيرة 
القطرية وقنوات الفتنة المملوكة إليران تسعى 
بشـــكل ممنهج الســـتهداف األمن واالســـتقرار 
وترويـــج الشـــائعات واألكاذيـــب“. ودعا إلى 

ضـــرورة ”العمل الجاد علـــى محاربة اإلرهاب 
بكل أشكاله وصوره وتجفيف منابعه“.

وأعرب عن األســـف النتشار قنوات ”بعيدة 
مـــن المهنية، تقـــود مؤامرات مشـــبوهة لقلب 
الحقائق“، وأضـــاف أنه تقدم باقتراح ”التخاذ 
قـــرارات جادة بحـــق القنوات المثيـــرة للفتنة 

والعنف واإلرهاب“.
وقال األمين العام للجامعة أحمد أبوالغيط 
إن ”المشـــاهد التي يتعرض لها العالم العربي 
ُتدمي القلوب، وحان الوقت لتســـمية األشـــياء 
بأســـمائها من دون مواربـــة، فاإلعالم العربي 
أصبح جزءًا من األزمـــة الراهنة، ولعب الكثير 
من المنابر اإلعالمية أدوارًا سلبية بل ومريبة 
في األزمات التي شهدتها بلدان عدة، وتحولت 

إلى منصات لبث ســـموم التجريح والتحريض 
وأصبحت أدوات إلذكاء الفتنة ونشر البلبلة“، 
مضيفا ”آن لنا أن نقف من هذا اإلعالم الموقف 

الرافض والقاطع والمدين“.
يذكـــر أن وزير الدولة للشـــؤون الخارجية 
أنور قرقاش وجه، رســـالة إلى زيد بن رعد، ردا 
علـــى اإلحاطة اإلعالمية التي أدلى بها الناطق 
باســـم المفوض بشـــأن طلب حكومات بإغالق 

شبكة الجزيرة اإلعالمية.
وأكد قرقاش، في رسالته، أنه ”رغم األهمية 
األساســـية لحمايـــة الحق في حريـــة التعبير 
فهذه الحماية ليســـت مطلقة، وهناك قيود على 
هذا الحق يســـمح بها القانون الدولي من أجل 

حماية األمن القومي والنظام العام“.
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ميديا
[ وزراء إعالم الدول المقاطعة لقطر يقترحون إدارة خطاب إعالمي دولي قوي  [ أبواق الدوحة اإلعالمية منابر لدعم اإلرهاب

استراتيجية إعالمية لمحاصرة خطاب الكراهية القادم من قطر

وزراء اإلعالم في الدول الداعية إلى مكافحة اإلرهاب يضعون استراتيجية ملواجهة خطاب 
ــــــة الذي تبثه قطر، عبر إيجاد بديل إعالمي محلي قوي وفضح ممارســــــات أبواق  الكراهي

قطر اإلعالمية دوليا.

«ال يـــزال مصير العشـــرات من الصحفيين في الموصل مجهـــوال، ونحن ال نعرف إن كان هؤالء قد 

قتلوا أو سجنوا أم أنهم مختبئون».

دلوفان برواري
مدير منظمة الدفاع القانوني للجرائم ضد حرية الصحافة

«قناة الجزيرة جناح عســـكري يهدف إلى مشـــروع تخريبي في المنطقـــة العربية، هذه القناة لم 

تكن قناة تنويرية لكونها جاءت للدفاع عن التطرف والجماعات اإلرهابية».

أحمد املسلماني
صحافي مصري

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ أكد رئيس احلكومة التونسية 
الشاهد التزام احلكومة بتسوية جزء 

من الوضعيات املهنية للصحافيني 
العاملني في مؤسسات اإلعالم 

العمومي، كما جّدد التزامه بدعم 
املؤسسات اخلاصة التي متر 

بصعوبات على شرط التزامها باحترام 
قوانني الشغل بالنسبة إلى العاملني 

لديها وااللتزام باملعايير املهنية.

◄ أفرجت محكمة أبيدجان، عن 
صحافيني إيفواريني اثنني بعد 

مرور ٤٨ ساعة عليهما في احلبس 
االحتياطي بتهمة ”نشر معلومات 
مغلوطة“. وذكر راديو (أفريقيا أن 
رئيس حترير صحيفة يومية دان 

أوبيلي، والصحافي باجلريدة إيف 
كيوو سيمثالن أمام احملكمة االبتدائية 

بأبيدجان في الـ٢٠ من أكتوبر املقبل.

◄ تلقى مراسل تلفزيوني روسي 
لكمة على الوجه خالل بث مباشر 

في منتزه مبوسكو خالل االحتفاالت 
التقليدية بيوم املظليني. وكان نيكيتا 
رزفوزجاييف من محطة ”أن تي في“ 

التلفزيوية املؤيدة للكرملني، يشيد 
مبهنية وحدات املظليني الروس عندما 

اقترب منه رجل وتفوه بكالم غير 
واضح حول اجتياح أوكرانيا. وعندما 
طلب منه الصحافي بلطف أن يسكت، 
عاجله الرجل بلكمة في مستوى الذقن 

ما اضطره إلى وقف البث.

◄ سجنت السلطات التركية الثالثاء 
صحافيا فرنسيا مستقال تشتبه 

مبمارسته أنشطة ”إرهابية“ على صلة 
باملقاتلني األكراد في سوريا، وفق ما 
أفادت مصادر قضائية وكالة فرانس 
برس األربعاء. واعتقل لو بورو الذي 

تعاون مع قناة ”تي في ٥ موند“ 
الفرنسية األسبوع الفائت عند معبر 

اخلابور احلدودي بني العراق وتركيا، 
ويقول عبر تويتر إنه طالب في مجال 

الصحافة.

باختصار

محاكمة الجزيرة

سالم الشماع

} عمــان – صدر عن دار البدايـــة في العاصمة 
األردنية عمان كتـــاب ”دفاتر صحافية عراقية.. 
للصحافي  البعث والصحافة مرحلة عام 1968“ 
العراقـــي الدكتور مليح إبراهيم صالح شـــكر، 

جنل الكاتب الصحافي إبراهيم صالح شكر.
وتأتـــي أهمية هـــذا الكتاب مـــن كونه أول 
دراســـة تتحـــدث عن بعـــض مفاصـــل احلياة 
الصحافية العراقية، مهنيا وسياسيا وقانونيا، 
في الســـنوات العشـــر األولى مـــن تولي حزب 
البعـــث نظـــام احلكم بعد 17 يوليـــو عام 1968، 
في حني اقتصرت كتب املذكرات، التي أصدرها 
بعض الصحافيني علـــى احلديث عن جتاربهم 
الشـــخصية في الصحافة من دون التطرق إلى 

لة. الشؤون األخرى ذات الِصّ
وعرضـــت صفحات هذه الدراســـة، التي قد 
تثير جدال واســـعا بني الصحافيني العراقيني، 
التجربـــة الصحافيـــة للمؤلـــف، وفـــي الوقت 

نفســـه عرضـــت احلالـــة التـــي كانـــت عليهـــا 
الصحافة واإلعـــالم في املرحلـــة، التي أعقبت 
17 يوليـــو 1968، مـــع محاولـــة التعـــرف على 
النشـــاط الصحافي ألحزاب البعث والشيوعي 
والدميقراطي الكردستاني في عقد السبعينات 

من القرن العشرين.
ويجـــد القـــارئ، في هـــذا الكتـــاب، أيضا 
محاولة جريئة في نفـــض الغبار عن محاوالت 
الكيـــد لزمـــالء صحافيني، شـــهدتها الصحافة 
العراقية في الســـنة األخيرة مـــن املرحلة التي 

تناولتها هذه الدراسة، وهي سنة 1979.
يقـــول املؤلـــف ”ال أّدعي بأننـــي أغطي في 
هـــذه الدراســـة كل تفاصيـــل تعامـــل البعـــث 
وقادته ومســـؤوليه ورجاله مع أجهزة اإلعالم 
والصحافة بعد عام 1968، لكنني أحاول هنا أن 
أبدأ اخلطـــوة املطلوبة في البحث، وهي وضع 
اللبنـــات األولى لدراســـات بهـــذا اخلصوص، 
والتـــي ال بّد وأن تكون بعيدة عن لغة الشـــتائم 
والتخويـــن واإلقصـــاء، وبعيـــدا عن اإلســـاءة 

والتجريـــح، ألن أولئك الرجال والنســـاء كانوا 
فـــي إطـــار خدمتهم الوطنية للعـــراق من خالل 
أجهزة لهم خبرة فـــي إدارتها وتطويرها حتى 
أصبحت أجهزة إعـــالم وصحافة مرموقة، وقد 

أبلى بعضهم بالء حسنا“.
وقسم املؤلف كتابه إلى ثالثة أبواب، ضمت 
سبعة فصول، فيما اشـــتمل الباب الثالث على 
ملحق ضم نصوص قوانني وأنظمة مؤسسات 

الصحافة واإلعالم بعد يوليو 1968.
واحتـــوى الباب األول فصلني حتدث فيهما 
املؤلف عـــن رحلته األولى فـــي عالم الصحافة، 
التي بدأها في الوكالة العربية السورية لألنباء 
(ســـانا)، وأتبعها في رحلته مـــع وكالة األنباء 
العراقية (واع)، فيما ضّم الباب الثاني خمســـة 
فصول حتدث فيها عن احلكومة والصحافة في 
الثالثة عشـــر يوما األولى (من 17 إلى 30 يوليو 
1968)، والصحافـــة وفقا للتجربة الثانية حلكم 
البعـــث، بعد 30 يوليو 1968، وصحافة األحزاب 
الكرديـــة، والصحافة الشـــيوعية فـــي ظل حكم 

البعث، وحديث اإلفك ومطاردة الصحافيني.
واعتمد املؤلف على لقاءات لشهود املرحلة 
التي تناولتها دراســـته إما عـــن طريق مقابلة 
السخصيات أو عن طريق املراسالت، مما أغنى 
الدراسة بشـــهادات حية حلوادث مازال بعض 

أبطالها أحياء.
ويصدر للمؤلف بعد هذا الكتاب مباشـــرة، 
كتاب آخر من الدار نفســـها بعنوان ”صفحات 
مـــن تاريخ العـــراق.. تراث الكاتـــب الصحافي 
إبراهيم صالح شـــكر“، ويضم مقاالت ووثائق 
ورســـائل والـــده الكاتـــب الصحافـــي إبراهيم 

صالح شكر.

مليح صالح شكر يفتح دفاتر صحافية في زمن عراقي ملتبس

طالبـــان  حركـــة  أصـــدرت   – أبــاد  إســالم   {
الباكســـتانية الثالثـــاء، النســـخة األولى من 
مجلة للنساء تهدف على ما يبدو إلى إقناعهن 
باالنضمام إلى احلركة املســـلحة واملشـــاركة 
في ”اجلهاد“. ونشـــرت حركة طالبان النسخة 
األولـــى مـــن مجلة ”ســـنة خولة“، نســـبة إلى 
صحابيـــة معروفة في اإلســـالم، وعلى غالفها 
صورة المرأة ترتدي البرقع الذي يغطي كامل 

اجلسد والوجه.
وفـــي املجلة مقابلة مـــع زوجة زعيم حركة 
طالبـــان التـــي لم يقـــع ذكر اســـمها، حتدثت 
فيها عـــن زواجها من فضل الله اخلراســـاني 
عندمـــا كان عمرها 14 عاما. وقالت ”أســـألكن 
ملـــاذا كل هذه الضجـــة في كل مـــكان اآلن عن 
زواج القاصـــرات، علينـــا أن نفهم أنه إذا ترك 
الصبيـــان والفتيـــات الناضجـــون دون زواج 
فتـــرة طويلة، فقـــد يصبحون مصـــدرا للدمار 

األخالقي للمجتمع“.
وورد في املقـــال االفتتاحي، أن الهدف هو 
حتفيز املســـلمات إلى التقـــدم واالنضمام إلى 

صفوف من وصفتهم املجلة بـ“املجاهدين“.
وتضمنـــت املجلـــة أيضـــا عمـــودا حتت 
عنـــوان ”انهضـــن يا بنـــات حواء فقـــد حان 

وقـــت الشـــهادة“، ويقدم النصائـــح للراغبات 
في اجلهاد، ويشـــدد علـــى ”تنظيم التجمعات 
أخواتكـــن  ودعـــوة  املنـــزل،  فـــي  الســـرية 

اجلهاديات اللواتي يفكرن مثلكن، ووزعن 
التـــي تتحدث  املـــواد املكتوبة 
عن فريضـــة ”اجلهاد“، ونظمن 
اجلســـدية  التدريبـــات  دروس 
كيفيـــة  تعلمـــن  ألخواتكـــن. 
األســـلحة البسيطة،  استخدام 

واستخدام القنابل اليدوية“.
صدرت  التي  املجلـــة  وفي 
لطبيبـــة  مقـــال  باإلنكليزيـــة 
باكستانية تصف فيها قرارها 
بالتخلي عـــن التعليم الغربي 
املتشـــدد  اإلســـالم  وتبنـــي 
بعنـــوان ”رحلتي من اجلهل 

إلى الوعي“.
ترجمة  املجلة  نشرت  ثم 
زعيـــم  لبيـــان  إنكليزيـــة 
حتت  جـــاء  الذي  التنظيـــم 

يخاطب فيه نساء  عنوان ”النســـاء املؤمنات“ 
املســـلمني ويذكرهَنّ بقدر زوجـــة فرعون التي 

ضرب الله بها املثل في الصبر واإلميان. 

ولم ينَس محررو املجلة أن يضيفوا ِقسما 
خاصا باألطفال، جاء حتت عنوان ”تعالوا إلى 

اجلهاد مع املجاهد الصغير عمر“.
وفي هذا القسم يحكي 
من يدعـــى بالطفـــل عمر 
البالـــغ مـــن العمر بضعة 
إلى  انضـــم  كيف  أعـــوام 
فـــي  الشـــريعة  مدرســـة 
ميارس  وأنـــه  خراســـان، 
التدريبات اليومية ويخدم 
ويســـاعدهم  ”املجاهدين“ 
في أوقـــات فراغه، كما دعا 
األطفـــال إلـــى التخلي عن 
آبائهم والهجرة ”في سبيل 
بالتنظيم  وااللتحـــاق  الله 

واالستشهاد“.
وتنشـــر حركـــة طالبان 
األوردو  باللغتني  مطبوعات 
أمـــل  علـــى  واإلنكليزيـــة 
إلـــى  املجنديـــن  اســـتقطاب 

صفوفها.
وكانـــت احلركـــة تنشـــط على فيســـبوك 
وتويتر لكن ّمت إغـــالق صفحاتها على مواقع 

التواصـــل االجتماعـــي. من جانبها، كشـــفت 
دار اإلفتـــاء املصريـــة عن العالقـــة بني املجلة 
النســـائية األولى التي أصدرتها حركة طالبان 
باكســـتان وبـــني تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي، 
مؤكـــدة أن االثنـــني يجمعهمـــا نفـــس الفكـــر 

واالنحراف.
وقال مرصـــد الفتاوى التكفيرية والفتاوى 
املتشـــددة التابع لدار اإلفتاء املصرية في بيان 
نشـــره على صفحته الرســـمية على فيسبوك 
األربعاء، إن حركة طالبان الباكستانية أصدرت 
النســـخة األولى من مجلة نســـائية تهدف إلى 
إقناع النساء باالنضمام إلى احلركة املسلحة 

واملشاركة في ما يزعمون أنه ”جهاد“. 
وبحســـب املرصـــد (هدفـــه رصـــد الفكـــر 
املتطرف وتفنيده والـــرد عليه)، فإنه باطالعه 
على املجلـــة الصادرة باللغة اإلنكليزية اتضح 
من الوهلة األولى ضعف إخراجها الفني الذي 
لم َيرَق إلى إصـــدارات تنظيم داعش املختلفة 

رغم أنه يحاول تقليدها. 
وقال املرصد إن تنظيم طالبان الباكستاني 
يســـير على نهج داعش في التغرير بالنســـاء 
وحتريضهـــن علـــى االنضمـــام إلـــى التنظيم 

واستغاللهن لتنفيذ العمليات االنتحارية.

{سنة خولة} طالبان تسعى لتجنيد النساء من خالل مجلة
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منابر إعالميـــة لعبت أدوارًا ســـلبية 

بل ومريبة فـــي األزمات التي تعصف 

بالعالـــم العربـــي وقـــد حـــان الوقـــت 

لتسمية األشياء بأسمائها

◄

مليح إبراهيم صالح شكر:

أحاول من خالل هذه 

الدراسة أن أبدأ الخطوة 

المطلوبة في البحث



} عمان - حتت شعار #توت_توت_توت_
شد_حيلك_يا_ســـعود (كتكوت)، انطلقت 
تشجيعات مســـتخدمي الشبكات االجتماعية، 
األربعاء، للنائب األردني يحيى الســـعود الذي 
أعلـــن مباطحة أورين حزان عضو الكنيســـت 

اإلسرائيلي.
وأطلـــق ناشـــطون هاشـــتاغ #مباطحة_
القـــرن، الذي ســـرعان مـــا انتشـــر عربيا على 
نطاق واســـع. كما انتشـــرت عدة هاشـــتاغات 
على الشبكات االجتماعية على غرار #يحيى_

السعود #انتصار_يحيى #هروب_حزان.
وخاب أمل مستخدمي الشبكات االجتماعية 

بعد إلغاء املباطحة.
يذكر أن مقتـــل أردنيني في الـ٢٣ من يوليو 
على يد حارس في الســـفارة اإلســـرائيلية في 
عمان قال إنـــه كان يتصرف دفاعا عن النفس، 
أثار موجـــة غضب في عمان وأذكى املشـــاعر 
املؤيدة للفلســـطينيني ودفع الواليات املتحدة 

إلى التوسط في اخلالف.
ويـــوم احلادث كتب حزان علـــى تويتر أن 
األردنيـــني ”الذيـــن نواصـــل إمدادهـــم باملياه 
يحتاجون  والذين ندافـــع عن (…) ليل نهـــار“ 

”إعادة تربية“.
واســـتفزت كلماته املشـــرع األردني يحيى 
الســـعود الذي اشـــتهر بحدة الطبـــاع فكتب 
على تويتر ”يالقيني على اجلســـر إذا هو زملة 
(رجـــل)“. وكان من املقـــرر أن يتنازل الرجالن 

صباح األربعاء عند احلدود.
ومـــع اقتراب املوعد احملدد نشـــر الرجالن 
صورا لهما على وسائل التواصل االجتماعي 
وهمـــا يقـــودان ســـيارتيهما إلى جســـر امللك 
حسني الذي يربط بني األردن والضفة الغربية 

التي حتتلها إسرائيل.
لكـــن حزان لـــم يكمل الرحلة بعـــد أن أمره 
مكتـــب نتنياهو بالعودة. ولم يـــرد أي تعليق 
مـــن األردن. وقال حزان على تويتر إنه يشـــعر 

بخيبة األمل ألن النزال لم يتم.
وقال السعود للصحافيني ”اليوم نتنياهو 
شـــاف يحيى سعود جاد إنه ينزل على اجلسر 
ويفرك خيشـــومة لهذا القذر قال له ارجع احنا 

األردنيني مش قدهم“.
وقال معلـــق على فيســـبوك ”#مباطحة_
القرن، نتنياهو يحرم العبنا #يحيى_السعود 

الشجاع ومن خلفه مجلس النواب من تسجيل 
انتصار ســـاحق كان في متنـــاول اليد“، فيما 
أكد معلقون آخرون أن ”املنسحب هو اخلاسر 

وعليه فإن السعود هو الفائز“.
وتهكم مغـــردون علـــى انســـحاب النائب 
اإلســـرائيلي، مؤكدين انتصار النائب األردني 
فـــي ”املباطحـــة“ التي لم جتر أصـــال، وعدوا 
أول فوز للعـــرب على إســـرائيل منذ  األمـــر “ 

النكبة!“.
وكان أحد األشخاص تساءل عن مكان بث 
اللقاء بني الســـعود وحزان ليـــرد عليه معلق 
علـــى الشـــبكات االجتماعيـــة ”مباطحة القرن 

ستبث عبر ناشيونال جيوغرافيك“.
وقـــال مغرد ســـاخرا ”املادة ٢ مـــن قانون 
الطـــوش أّيام املدرســـة املســـحوب مغلوب يا 
#أورين_حزان #الســـعود وصل اجلســـر ولم 

يجدك يا جبان #هرب_حزان“.
وتهكـــم مغرد ”الصحافيـــون يحاولون في 
هذا الصباح معرفة احلـــد الفاصل بني املزاح 
واجلـــد، وهم مضطربـــون وال يعلمون إن كان 
مطلوبا منهم التوجه إلى أريحا لتغطية حدث 
القرن، حيث ميكـــن أن تقام ”املباطحة“، أم أن 
عليهم االنتظار ألن األمر كله مزاح. يقال ”مزح 

الزالم جد“.

في املقابل اعتبر ناشـــط ”طوشة“ (ضجة) 
النائب األردني مع اإلســـرائيلي نّفســـت -عن 
جهـــل ودون وعـــي- احتقان الوطـــن العربي 
علـــى أحـــداث ”إعـــدام الســـفارة“، وكســـرت 
حاجـــز التطبيع كما كســـره اإلعـــالم العربي 
والسياسة من ذي قبل ولو كان ذلك باالشتباك 
اللفظـــي عبر الهاتف، املشـــهد يبدو مقيتا إلى 
درجـــة ال توصف والنائب يتلـــو آيات النصر 
والتمكني وهو في طريقه ملمارسة لعبة العناق 

”املباطحة“.
واعتبر آخر ”مع االنشـــغال بـ#مباطحة_

القرن، شـــوفوا هـــذا اخلبـــر وأعطوني رأيكم 
طالـــت أعماركـــم ”أطلقـــت إســـرائيل، الليلة 
املاضيـــة، بنجـــاح، قمرْيـــن اصطناعيـــْني من 

إنتاجها إلى الفضاء“.
يذكـــر أنه بعـــد أن عجز النائبـــان األردني 
واإلسرائيلي عن االلتقاء و“التباطح“، جنحت 
قنـــاة تلفزيونية إســـرائيلية فـــي ربط اتصال 

هاتفي بني الرجلني.
ولم يدم الســـجال بني ”السعود“ و“حزان“ 
فـــي هـــذه ”املباطحـــة“ الهاتفيـــة طويـــال، إذ 
اســـتمات النائب األردني فـــي مطالبة غرميه 
باالعتذار للشـــعب األردني عن منشور تويتر، 
إال أن األخيـــر رفـــض، فمـــا كان مـــن النائـــب 

األردني إال أن خاطب خصمه في نهاية املطاف 
بعبـــارة ”اقلب وجهك يا مجرم“، قبل أن يقطع 

اخلط، وينتهي احلوار غير املباشر.
وللســـعود ماض ”مليء باإلثارة“، إذ أعاد 
مســـتخدمون، نشـــر مقطع فيديو من جلســـة 
للبرملان األردني، وهو يصرخ بجملته الشهيرة 

”أقعدي يا هند“.
وكانـــت عضـــو مجلـــس النـــواب األردني 
هند الفايز قـــد رفضت اجللوس إلعطاء الكالم 
لغيرها، فقال النائب يحيى الســـعود ”أقعدي 
يا هند، الله ال يســـامح اللي جاب الكوتا على 
هالقّبـــة“. وتابـــع ”الله ينتقم مّنـــو اللي جاب 

الكوتا على هالقّبة، اقعدي يا بنت“. 
فطلـــب رئيـــس املجلس محـــو اجلملة من 
محضر اجللسة. فرّدت هند ”يا حيف على هيك 
رجال، الكوتا أحســـن من الواسطة“. ثم طلب 
رئيـــس املجلس من النائب الســـعود االعتذار، 
فرفض وكّرر ”الله ال يسامح اللي جاب الكوتا 

على املجلس“.
وقبل ٤ سنوات مثال، لم يتردد السعود في 
ضرب أحـــد زمالئه حتت القبـــة وخلع حذاءه 
أمامـــه، كما لـــم يتردد فـــي إثـــارة العديد من 
املشاجرات، كما هدد أحدهم بنتف حليته. وال 

يخفي السعود عداءه الواضح إلسرائيل.
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@alarabonline
أشعل هاشــــــتاغ #مباطحة_القرن، موقع 
تويتر وتصدر قائمة الهاشــــــتاغات األعلى 
ــــــداوال بعدما تفاعل املغــــــردون مع دعوة  ت
عضو  النائب يحيى الســــــعود ”مبباطحة“ 
حــــــزان.  آرون  اإلســــــرائيلي  الكنيســــــيت 
ــــــت ردود فعل املغردين ما بني مؤيد  وتباين
ومعارض لدعوة املباطحة، لكن الســــــخرية 

والطرافة سادتا أغلب الردود.

} باريــس - أثـــار انتقـــال العـــب كـــرة القدم 
البرازيلي نيمار من فريق برشلونة لالنضمام 
إلى فريق باريس سان جرمان اململوك من قبل 
مؤسســـة قطر لالســـتثمارات الرياضية جدال 

واسعا.
وأطلق مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعية 
#نيمار_من_برشـــلونة_إلى_ هاشـــتاغ 
باريـــس للحديـــث عـــن صفقة شـــراء الالعب 
وأظهـــر مغردون مـــن دول عربية تفاعال كبيرا 

مع اخلبر.
أخـــذت بعض التغريدات طابعا سياســـيا 
حيث لـــم تخل مواقـــع التواصـــل االجتماعي 
مـــن انتقـــادات لدولـــة قطـــر خاصـــة أن هذا 
القـــرار يأتـــي في ظـــل مقاطعـــة دول اخلليج 

للدوحة. 
وفي حني انتقد البعض هذه الصفقة، اعتبر 
آخـــرون أن توقيتهـــا له بعد سياســـي إلظهار 
عـــدم تأثر قطـــر واقتصادهـــا مبقاطعة الدول 

املجاورة.
وغرد الكاتب واحمللل محمد رشيد:

وقال حساب على تويتر:

وعبرت مغردة عن خيبة أملها:

وشرح حساب على تويتر:

وكتب إعالمي:

وأضاف:

مـــن جانبـــه غرد املذيـــع الرياضـــي غاري 
لينكير:

#مباطحة_القرن بين نائبين إسرائيلي وأردني حديث تويتر

من الفائز

أثـــارت التقييمـــات الســـلبية   – واشــنطن   {
   The جـــدا“ لفيلم الرســـوم املتحركـــة اجلديد”
Emoji Movieجـــدال واســـعا علـــى الشـــبكات 

االجتماعية.
قـــد  املشـــاهدين  أنَّ  التقييمـــات  وتزعـــم 
علـــى  املوجـــودة  باإلميوجـــي،  يســـتمتعون 
اســـتمتاعهم  مـــن  أكثـــر  الذكيـــة  هواتفهـــم 
برمـــوز اإلميوجي التي صورت على الشاشـــة 

الكبيرة.
الرمـــوز  أو  ”اإلميوجـــي“  وأصبحـــت 
التعبيريـــة جزءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، 
فعندمـــا نعجز عن الـــرد بالكلمات املناســـبة 
نســـتعني بالرموز التعبيرية إليصال ما نشعر 

به أثناء الدردشة على الهاتف.
ويتيـــح فيلم الرســـوم املتحركـــة اجلديد 
عالـــم  اكتشـــاف  فرصـــة   The Emoji Movie
اإلميوجي املليء باألسرار، ومشاهدة الوجوه 
التعبيرية التي اعتاد املســـتخدم اســـتعمالها 
في محادثاته الهاتفية، وهي تتحدث بأصوات 
تتناسب مع الشخصيات التي وضعها لها في 

مخّيلته.
فيلـــم The Emoji Movie من إنتاج شـــركة 
Sony Pictures، ويخوض في احلياة الســـرية 
لإلميوجـــي احملاصريـــن في الهاتـــف الذكي، 
إذ يتمنـــى كل إميوجـــي منهـــم أن يســـتعمله 
مســـتخدم الهاتف، والبطل هنا ”جني“ ويلعب 
دوره الصوتي تي جي ميلر، وهو رمز تعبيري 
فريد من نوعه، قادر على تغيير تعابير وجهه، 
إال أنـــه يســـعى ألن يكـــون طبيعيـــا مثل بقية 

اإلميوجي.
والفيلـــم مـــن بطولة تـــي جي ميلـــر، وآنا 
فارس، وصوفيا فيرجارا، وباتريك ستيوارت، 
وجيمس كورد، ومـــن إخراج توني ليونديس، 
وانطلـــق فـــي الـ٢٨ مـــن يوليو املاضـــي بدور 

العرض حول العالم.
وقال جون ديفور، الناقد مبوقع ”هوليوود 
ريبورتر“، إن فيلم The Emojie Novie للمخرج 

توني ليونديس، في غاية الغباء“.
ووصف ديفور ســـيناريو الفيلم بأنه ”غير 

مقنع على نحو غريب“.
واعتبرت إمييلي يوشـــيدا، الناقدة مبوقع 
”فيلتيـــر“ الفيلـــم بأنـــه ”مربـــك وال يجـــب أن 

يخصص لألطفال“.
ويوضـــح غلـــني كينـــي، الناقـــد بصحيفة 
”نيويروك تاميز“، أنَّ ”هوليوود، تروج للفكرة 
القائلـــة بأن البالهة العصريـــة ميكن أن تبدو 

أخف، عن طريق تلميعها“.
لكنه حظي باســـتقبال نقدي شديد السوء، 

إلى درجة قالت معها
صحيفـــة ”الغارديـــان البريطانية“ إنه عن 
الفيلم الـــذي كلفت صناعتـــه ٥٠ مليون دوالر 
ال ينبغي لألطفـــال مشـــاهدته، معتبرة أن كل 
مشـــاهد الفيلم هي عبـــارة عن إعالن ترويجي 

مدفوع الثمن“.
يذكـــر أن العالم احتفـــل بيوم ”اإلميوجي“ 

العاملي يوم الـ١٨ من يوليو املاضي.

اإليموجي خارج الهاتف 

الذكي غبية

تعمل شـــركة فيســـبوك على تطوير جهاز {دردشـــة فيديوية} مخصص للمنزل بحجم جهاز الكمبيوتر المحمول، وهو أول 

منتـــج رئيـــس قد يصدر من مختبرهـــا التجريبي لألبحاث  {المبنى٨ Building٨}، ويبدو أن الشـــركة على وشـــك أن تخطو 

خطوة كبيرة نحو األجهزة المادية.   

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#نيمار_من_برشلونة_إلى_باريس.. صفقة فاسدة

[ انتصار السعود بعد انسحاب حزان: أول فوز للعرب على إسرائيل منذ النكبة
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التفريق بني "الدين" و"التدّين" 
فكرة ما عادت مفهومة.

أصبح اإلسالم عندنا مقدما 
على اإلميان، واملذهب مقدما 

على اإلسالم، واحلديث مقدما 
على القرآن، ورجل الدين مقدما 

على اجلميع! أي بؤس هذا؟!

من يرددون عبارات مثل (هذا كبرك 
وتسوي كذا) ساهموا في إيجاد 

مجتمع يشيخ قبل أوانه، ال يشارك 
أطفاله أو عائلته بعض مباهج 
احلياة خشية نقد هذا أو ذاك.

القراءة هي فرصتك الوحيدة للجلوس 
مع ُعظماء الزمن واالستماع بهدوء 

لصخب جتاربهم / أفكارهم في املكان 
الذي ُحتب والوقت أيضًا.

العالم اليوم ال يعاني من أزمة أصدقاء 
حقيقيني، بل يعاني من أزمة خصوم 

شرفاء!

ال تندم على فعل األشياء الرائعة 
والكرمية.. حتى عندما تكتشف 

مستقبًال أنك قدمتها ملن ال يستحقها.
على األقل: كنت أنت رائعا وكرميا 

عندما قدمتها.

هذا احلر سيمضي.

#الفن يلمس اخليوط الغامضة 
املنسوجة في أعماق نفسي ذلك املكان 

العميق الصامت احلائر بعيد اآلفاق.

عظيمة مهنة احملاماة 
حيـنما يشعر احملامي انه عالج جراحا 

آنية في الصدور تلك اجلراح التي 
يزداد عمقها كلما ازداد الظلم ولن 

تزول إال بإزالة الظلم.

من الروائح املقدسة:
القهوة، الالفندر، احلناء، االرض بعد 

سقوط املطر.

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور
العب كرة قدم برازيلي.

#الوطن_العربي_يعني
- فوضى - جهال - خيانات - قتال 
-عبودية - حروبا - ضياعا - غموضا
هكذا أراه وأكثر. حقيقة ال أرى شيئا 

جميال. رمبا أكون متشائما!!

تتتابعوا

@jihanesafatly 
لن يقول أي أحد بعــــــد اآلن ”وجود هؤالء 
في فريق واحد ُيعتَبر نوعا من اإلجرام في 
حــــــق كرة القدم“ وداعا MSN.. #نيمار_

من_برشلونة_إلى_باريس.

@forcabarca_ar 
 MSNالـ واألســــــطوري  التاريخي  الثالثي 
جنح في تسجيل ٣٦٤ هدفا: – ميسي ١٥٣ 
نيمار ٩٠  ســــــواريز ١٢١ هدفا. –  هدفا. – 

هدفا. – نهاية ثالثي تاريخي.

@hamed_alharthis
رســــــميا عقد نيمــــــار اجلديد: 5 مواســــــم 
الراتب األســــــبوعي (بعد الضرائب)  574 
ــــــون يورو.  ألف يورو. وســــــنويا 27.5 ملي

ويقولك ليش نيمار انتقل.

@hamed_alharthi 
نيمــــــار العب كرة قدم محترف يلعب الكرة 
ــــــش. العرض املقدم له  مــــــن أجل لقمة العي
ــــــده واحلوافز وقيمــــــة انتقاله تعادل  ولوال

ميزانية دول كيف له أن يرفض؟

GaryLineker@
أوه نيمار، هناك فقط طريق واحد للخروج 
من برشلونة وهذا الطريق هو للخلف جلد 

محترم.

@MBRachid 
انتقال نيمــــــار إلى باريس يكلف قطر ٥٥٠ 
ــــــون يورو، وهي صفقــــــة عالقات عامة  ملي
ــــــر مــــــن كونها شــــــراء العب.  فاســــــدة أكث
ــــــل ماكرون  ــــــس الفرنســــــي إميانوي والرئي

يدرك ذلك.

@FCBinsider 
ــــــن يصدقها،  ــــــرة وبعضكم ل األرقام كبي
لكن هذا بالفعل ما ســــــيدفعه جهاز قطر 
لالســــــتثمار في عملية انتقال نيمار. من 
دون ردة فعل، كرة القدم ســــــتتحول إلى 

فوضى.



}  بغــداد - خـــالل األيـــام القليلـــة الماضيـــة 
تعّرضت مجموعة من األطباء العتداءات بالقتل 
والتهديـــد، أجبرت العشـــرات منهـــم على ترك 
عملهـــم، بينمـــا اختار بعضهم مغـــادرة البالد 
التفكير فـــي الهجرة، فيما يعمل آخرون ســـرا 

بعيدا عن األنظار.
األســـبوع الماضـــي توفي الطبيب ســـليم 
عبدالحمـــزة متأثـــرا بطعنات تعـــرض لها من 
قبـــل مســـلحين مجهوليـــن اقتحمـــوا عيادته 
الخاصـــة فـــي منطقـــة المعامل ببغـــداد، كما 
اختطـــف الطبيبـــان محمـــد علـــي زايـــر الذي 
يعمل في مستشـــفى الحكيم في مدينة الصدر 
وســـعد عبدالحر في عيادتـــه الخاصة ببغداد 
الجديدة، وقتلت طبيبة األسنان شذى فالح في 
مركـــز صحي في منطقة الوشـــاش، جميع هذه 

الحوادث جرت في بغداد في أسبوع واحد.
وتثير قضيـــة االعتداء علـــى األطباء جدال 
واســـعا في العـــراق، وأعرب عدد مـــن األطباء 
عن اســـتيائهم الشـــديد لهذه االعتـــداءات غير 
المســـؤولة بحقهـــم، مطالبيـــن بالحـــد منها، 
مؤكديـــن أن الحلـــول التي أمامهـــم اليوم هي 

مغادرة البالد.
ويقول نقيب األطبـــاء العراقيين عبداألمير 
محســـن إن عملية اغتيـــال األطباء اســـتهتار 
بكل القيم اإلنســـانية واســـتهداف ممنهج ضد 

الكوادر الطبية.

غياب أمني

وزارة الداخليـــة فتحـــت تحقيقـــا في هذه 
الحـــوادث، وأعلنـــت اعتقال ثمانـــي عصابات 
متورطـــة في خطـــف وقتل األطباء فـــي بغداد، 
ولكن العراقيين الذين انشـــغلوا منذ أيام بهذه 
الحـــوادث كان لهم رأي آخر، ويقولون إن هناك 
مخططا الســـتهداف الكفاءات العلمية، واألكثر 
من ذلك أن األطباء بدأوا في ترك مستشفياتهم 
وعياداتهم الخاصة والتخطيط لمغادرة البالد.

في الســـادس والعشـــرين من مارس 2013 
أصـــدر مجلس النواب العراقـــي قانون حماية 

علـــى  ينـــص  والـــذي  األطبـــاء 
”المعاقبة بالحبس مدة ال تقل عن  
ثالث ســـنوات وبغرامـــة ال تقل 
عن عشرة ماليين (ثمانية آالف 
دوالر أميركي) تقريبا، لكل من 
يدعي بمطالبة عشـــائرية أو 
غير قانونية ضد طبيب عن 

نتائج أعماله الطبية“.
ورغم أن القانون قد 
صدر منذ ســـنوات، إال 
أن االعتداءات ما زالت 

مســـتمرة بحـــق األطبـــاء 
العراقييـــن، خاصة مع تزايد وجود 

الجماعات المسلحة وغياب القانون ووجود 
األعراف والعشائرية، ما دفع لجنة الصحة في 
مجلس النواب العراقي إلى المطالبة بضرورة 

تطبيق القانون والعمل به وعدم إهماله.
ومن الضروري أن تعمل السلطات المعنية 
علـــى بدء تطبيـــق قانون حمايـــة األطباء، وأالَّ 
يبقـــى القانـــون مجرد تشـــريع موجـــود، ألن 
لألطباء دورا كبيرا في إنقاذ حياة الناس، وهم 

جزء من منظومة الدولة والمجتمع العراقي.
في منطقـــة الحارثية أحدى أحيـــاء بغداد 
العيـــادات الطبية،  والمعروفـــة بكثرة  الراقية 
اقتحـــم مســـلحون مجهولون عيـــادة الطبيب 
الجراح ســـامر العطـــار وضربـــوه بقوة حتى 
فقد الوعي، وبينما ســـارع سكرتيره إلى نقطة 
التفتيش القريبة من العيادة طلبا للنجدة، كان 

المسلحون قد الذوا بالهروب.

الطبيـــب ســـامر قرر عـــدم إبالغ الشـــرطة 
خوفا على حياته، واتخذ قرارا حاسما بإغالق 
عيادتـــه بهـــدوء واصطحب عائلتـــه إلى إقليم 

كردستان، ويفكر اآلن في مغادرة البالد.
وقال في اتصال هاتفي مع موقع ”نقاش“، 
”ال أحـــد يحمـــي األطباء فـــي العـــراق وهناك 
والقوانيـــن  تســـتهدفنا،  مســـلحة  عصابـــات 
العشـــائرية، واألجهـــزة األمنيـــة عاجـــزة عن 
حمايتنـــا“. وتحـــدث طبيـــب فضل لســـالمته 
عـــدم اإلفصاح عن هويته، عـــن اعتداء تعرض 
لـــه خالل عمله في أحد المستشـــفيات، أصبح 
يهدد حياته بشـــكل جدي. وأوضح أنه تعرض 
والتهديـــد  العشـــائرية  والمالحقـــة  للضـــرب 
بالقتل ومطالبـــات بمبالغ مالية كبيرة، وحجة 
أداء  فـــي  تقصيـــره  كانـــت  المعتديـــن 

واجباته.
الطبيـــب  هـــذا  وقـــال 
وعـــدم  الحالـــي  الواقـــع  إن 
األمنية  الســـلطات  اســـتجابة 
لمطالـــب حمايتـــه، دفعـــاه إلى 
اعتـــزال العمل بشـــكل نهائي، إذ 
أصبح يفكر فـــي الهجرة واللحاق 
حملـــة  مـــن  ســـبقوه  مـــن  بركـــب 

الشهادات العليا.
ويسعى أكثر من 600 طبيب للتحول 
إلى مهن أخرى خشية االختطاف وتكرار 
حاالت االعتداء عليهم، بحسب إحصاءات 
وزارة الصحـــة، وضحـــوا بســـنين الدراســـة 
الطويلة والوضع االجتماعي المرموق، بعد أن 

ارتفعت وتيرة االعتداءات عليهم.
مثل هذه األحداث تجعـــل األطباء يعبرون 
عـــن ترددهم فـــي اتخاذ قرار بإجـــراء عمليات 
جراحيـــة خوفا مـــن أن تحـــدث مضاعفات قد 
تؤدي بالنتيجة إلى أن يصب أهل المريض أو 
المريضة جام غضبهم علـــى الطبيب الجراح، 
خاصـــة وأن مثـــل هـــذه المضاعفـــات تحدث 
أحيانا وال تعني على اإلطالق أن الطبيب أخطأ 

بشكل أو بآخر.
ويعيش األطباء في المستشـــفيات العامة 
معانـــاة يوميـــة تبدأ مـــن قلة االحتـــرام التي 
يبديهـــا النـــاس ألشـــخاص يبذلـــون الجهود 

لمســـاعدة المحتاجيـــن، وكثيرا مـــا يتعرض 
طبيـــب أو طبيبة إلى الضرب على يد أهل أحد 

المرضى.

تحرك األطباء

في 25 من الشهر الماضي نظم األطباء في 
بغداد وغالبيـــة المحافظات اعتصاما موحدا 
داخل المستشـــفيات احتجاجـــا على تصاعد 
ظاهرة اســـتهداف األطباء في البالد، ورفعوا 
شـــعارات تطالـــب وزارة الصحـــة والحكومة 
بحمايتهم، وحذروا من تناقص أعداد الكوادر 

الطبية بسبب هذه االعتداءات.
وقـــال نقيـــب أطبـــاء العـــراق عبداألمير 
محســـن خالل اعتصام في مقر نقابة األطباء 
إن ”العراقيين، ومنهم األطباء، يقاتلون الشـــر 

بمختلف أنواعه منذ 2003“.
وأضـــاف ”ثقلت على األطبـــاء االعتداءات 
والقتـــل  الخطـــف  وعمليـــات  والتجـــاوزات 
الممنهج، ما أدى إلى هجرة اآلالف منهم خوفا 

على عائالتهم“.
وأكـــد أن ”الطبيـــب ثـــروة وطنيـــة يجب 
الحفـــاظ عليهـــا“، محمـــال األجهـــزة األمنية 

مسؤولية التقصير في حماية الكادر الطبي.
واقترح إجراءات علـــى الحكومة العراقية 
لتوفيـــر الحمايـــة لألطبـــاء، منها التنســـيق 
بيـــن النقابة واألجهزة األمنيـــة لتوفير البيئة 
المناســـبة لعمـــل الطبيـــب، وتشـــكيل قـــوة 
اســـتخبارية بهـــذا الشـــأن، وتفعيـــل قانون 
حماية األطباء، وأداء القضاء دوره في حماية 
األطبـــاء، ورفـــض حمـــالت بعـــض القنوات 
الفضائيـــة والصحـــف ضـــد األطباء بســـبب 

األجور المرتفعة أو التقصير في العمل.
وأكد أن ”النقابة ســـتلجأ إذا لم يتم تفعيل 
مطالبها إلى إجراءات أخرى لحماية األطباء“.
وتدرك وزارة الصحة العراقية ما يواجهه 
بعض األطباء، لكنهـــا عاجزة، وتحمل أجهزة 
األمن مسؤولية حمايتهم والمؤسسات الطبية 
مـــن االعتـــداء، والداخليـــة العراقيـــة تنحي 
بالالئمة علـــى ما تصفه وضعا عاما وشـــاذا 

تمر به البالد غيب هيبة الدولة والقانون.
ويقـــول مدير عام صحة بغـــداد في جانب 
الكرخ جاســـب الحجامي، إن ”الجرائم التي 
تستهدف األطباء في اآلونة األخيرة خسارة 
للبلد، وتســـتهدف إفراغ العراق من أطبائه 
وكفاءاته العلمية ذات التخصصات النادرة 

وهؤالء ثروة ال يمكن تعويضها بسهولة“.
ويؤكـــد الحجامـــي أن ”الكثير من هذه 
الكفاءات هاجرت خارج البالد في األعوام 
الســـابقة نتيجة ألفعـــال القتل والخطف، 
ويجـــب بـــذل الجهـــود من اجـــل حماية 

ثروات وعقول البلد العلمية“.

قانون {الفصلية}

أعادت  األطبـــاء  اســـتهداف  ظاهـــرة 
ذكريات مؤلمة إلى العراقيين عندما تصاعدت 
عمليات قتل الكفاءات العلمية بشـــكل ممنهج 
من األطباء والمهندســـين وأساتذة الجامعات 
وكبار ضبـــاط الجيش العراقي الســـابق بعد 
2003 من قبل فصائل مســـلحة يخشى الجميع 

التحدث عنها في الوقت الحاضر.

نائب رئيس الجمهورية إياد عالوي اعتبر 
في بيان رســـمي أن ”ما جرى يشير إلى عودة 
ظاهرة اغتيال األطباء والكوادر العلمية، هذه 
الممارســـات اإلجرامية النوعية توصل رسالة 
مهمة مفادها أن مرحلة ما بعد داعش لن تكون 
آمنة، بل ستكون أكثر دموية إلفراغ البالد من 
كل الطاقات القادرة علـــى قيادة مرحلة البناء 

وإعادة اإلعمار“.
المســـلحون المجهولون ومافيات السرقة 
الذيـــن يمارســـون القتل والخطـــف واالبتزاز 
ليسوا المشكلة الوحيدة لألطباء، فهناك أيضا 
القوانيـــن العشـــائرية التـــي تالحقهم في كل 
مكان، فالطبيب الذي يفشـــل في معالجة أحد 
المرضى قد يدفع الثمن عبر قانون ”الفصلية“ 
ويعني دفـــع أموال طائلة إلى عائلة المريض، 

وقيمة األموال تحددها العشائر.
المختـــص  عبداألميـــر  ســـرمد  الطبيـــب 
فـــي أمـــراض القلـــب كان ضحيـــة القوانين 
العشـــائرية، قبل ســـتة أشـــهر أجـــرى عملية 
خطيرة فـــي القلب لرجل متقدم في الســـن لم 
يكتـــب لهـــا النجـــاح، أقدمت قبيلـــة المتوفى 
علـــى إغـــالق عيادته بالقـــوة وكتبـــت عليها 
وتعني في المفهوم  عبارة ”مطلوب عشائريا“ 
الشـــعبي خيارين؛ إما يتعـــرض لألذى وربما 

القتل وإما دفع أموال الدية.
ويقـــول عبداألمير ”اســـتطاعوا الوصول 
إلى منزلـــي وهددوا عائلتي، اضطررت بعدها 
إلى دفع مبلغ ديـــة قدره مئة ألف دوالر لعائلة 
المتوفـــى بالرغم مـــن أن التقارير الطبية قبل 
إجـــراء العمليـــة كانت تشـــير إلى أن نســـبة 
نجاحها محـــدودة وعائلته وافقت على تحمل 
النتائـــج، وبعد إجـــراء العمليـــة تنصلوا من 

ذلك“.
قـــرر عبداألميـــر أيضـــا مغـــادرة البـــالد 
إلـــى األردن، ولكنه مازال يمـــارس مهنته في 
العـــراق بشـــكل ســـري، ويقـــول ”اتفقـــت مع 
أحـــد مستشـــفيات بغـــداد بحجـــز مواعيـــد 
للمرضـــى علـــى أن أزور المستشـــفى لمـــدة 
أسبوع في كل شهر بشكل سري، أقوم خاللها 
بمعالجـــة المرضى مـــن زبائنـــي المعروفين 

وأقربائهـــم، وبعدها أعود إلـــى األردن لثالثة 
أسابيع“.

هجرة الكـــوادر الطبية إلى خـــارج البالد 
أوجـــدت أزمة حقيقية بيـــن المواطنين الذين 
بدأوا بدورهم الســـفر واللحـــاق بأطبائهم أو 
أطباء الدول المجاورة، ويعتبر لبنان واألردن 
وإيـــران والهنـــد بلدانـــا مفضلـــة للعراقيين 
للعالج، وهو ما أضاف أعباء مالية كبيرة على 

كاهل العراقيين.

تشديد العقوبات

أعلـــن رئيـــس لجنـــة الصحـــة والبيئـــة 
البرلمانيـــة، قتيبة الجبوري األربعاء الماضي  
عن إجراء تعديل تشـــريعي على قانون حماية 
األطباء ليتضمن تشديد العقوبات المفروضة 

على المعتدين على الكوادر الطبية.
وقال الجبوري في بيان صحافي إن ”لجنة 
الصحة والبيئـــة عقدت  مؤتمرا بحضور عدد 
مـــن الناشـــطين في مجـــال الصحـــة والبيئة 
العامليـــن فـــي وزارة الصحـــة فـــي مختلـــف 

االختصاصات“.
وأضـــاف أن ”الهـــدف مـــن المؤتمـــر هو 
مطالبـــة الحكومـــة بتفعيـــل قانـــون حمايـــة 
األطباء الذي تم تشريعه من قبل لجنة الصحة 
مؤخرا لغـــرض حماية األطبـــاء والكوادر في 
المؤسســـات الصحيـــة بعد أن كثـــرت ظاهرة 

االعتداء عليهم وعمليات القتل ضدهم“.
وتابـــع رئيـــس لجنـــة الصحـــة والبيئـــة 
البرلمانيـــة أن ”اللجنـــة أخذت علـــى عاتقها 
إجـــراء تعديل تشـــريعي على قانـــون حماية 
األطبـــاء ليتضمن التعديل تشـــديد العقوبات 
المفروضة على المعتدين على الكوادر الطبية 
وكذلك إضافة فقرات أخرى تشـــمل حماية كل 
الكـــوادر الصحيـــة العاملة في المؤسســـات 

الصحية وليس األطباء فقط“.
ولفت إلـــى أن ”اللجنة تناشـــد المرجعية 
الدينيـــة أن تأخـــذ علـــى عاتقهـــا فـــي إحدى 
خطب الجمعـــة توجيه كل مؤسســـات الدولة 
الحمايـــة  توفيـــر  بضـــرورة  والمواطنيـــن 
الالزمة للكـــوادر العاملة في وزارة الصحة 
لغـــرض الحفاظ على ديمومـــة العمل في 
المؤسســـات الصحية ومنـــع هجرة هذه 
الكـــوادر إلى 
خـــارج 
العراق“.
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بحسب إحصاءات وزارة الصحة، وضحوا  بسنين الدراسة الطويلة.

أطبـــاء يتعرضون يوميا للتهديد واالبتزاز ما أجبر العشـــرات منهم على ترك عملهم، بينما اختار 

 بعيدا عن األنظار.
ّ
بعضهم مغادرة البالد، فيما يعمل آخرون في السر

منذ سنوات تكثر في العراق حاالت االعتداء 
على األطباء، خاصة في املناطق التي يكثر 
فيها الطابع العشائري، مما دفع عدد من 
ــــــى أماكن أخرى  ــــــى االنتقال إل األطباء إل
ــــــح عياداتهم بعيدا عــــــن البيئات التي  وفت
تســــــيطر عليها القبلية والعشــــــائرية، فيما 
هجر آخرون مهنتهم التي درســــــوا طويال 
ــــــوا عليها وهاجــــــر آخرون تاركني  ليحصل

مصير مرضى العراق إلى املجهول.
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} القاهــرة - كانت بداية اســـتخدام مصطلح 
”اإلصالحية“ في الواليـــات املتحدة األميركية، 
للتعبير عـــن املكان الذي يوضـــع فيه األطفال 
كمســـمى أفضل من مصطلح الســـجن، ويعبر 
عن الهدف الرئيســـي منها كمؤسسة تأهيلية 
وليســـت عقابية، لكن في معظم األحيان كانت 
هذه املؤسســـات احتجازية، ومع مرور الوقت 
وخاصة خـــالل فترة خمســـينات وســـتينات 
القـــرن العشـــرين ُلوحـــظ أنه يتم اســـتغالل 
األحداث األصغر سنا من األحداث األكبر سنا، 
وأن األطفـــال يعتبرون الســـجناء األكبر منهم 
قدوة وموجهني لهـــم في احلياة، وبذلك تطّور 
مصطلح اإلصالحية ليكون وصمة عار في حّد 

ذاته.
وكشف اجلهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء 
بالقاهرة، عن وجود قصور شـــديد وســـلبيات 
في مؤسســـات دور الرعايـــة لألحداث خاصة 

املتعلقة بالفتيات.

وأكـــد علـــى أهميـــة التوســـع في إنشـــاء 
مؤسســـات ودور رعايـــة لألطفـــال، مع حصر 
جميـــع احتياجات هـــذه املؤسســـات وإجراء 
لألحـــداث بصـــورة  متابعـــة وتقـــومي دوري 
مســـتمرة، بهدف تخريج طفل مؤهل للتعايش 
مع املجتمع منضبط سلوكيا، وعدم مساعدته 

على أن يكون مجرما في املستقبل.
ووجد التقرير الذي أعده اجلهاز، أن هناك 
نقصا شـــديدا في مؤسســـات رعاية األحداث 
ووجودها في 12 محافظة، وتتركز املؤسسات 
اخلاصـــة بالفتيـــات فـــي 3 محافظـــات فقط، 

باإلضافـــة إلى عدم وجود مؤسســـات عقابية 
للفتيـــات الصـــادرة ضدهن أحـــكام باحلبس، 
حيث يتم وضعهن في الســـجون العامة، وهو 
األمـــر الـــذي من شـــأنه أن يعرضهـــن ملخاطر 
عديدة ونشأة اجتماعية غير سوية تؤدي إلى 

انحرافهن بصورة أكبر وليس تأهيلهن.
ولفـــت التقريـــر الـــذي أعده اجلهـــاز إلى 
وجود عدة ســـلبيات، أهمها عـــدم كفاية قدرة 
االســـتيعاب املتاحة بالعديد من املؤسســـات 
الستقبال احلاالت، وضيق األماكن املخصصة 
للمبيت أو اخلاصة مبمارســـة بعض األنشطة 
الرياضية والفنيـــة، باإلضافة إلى عدم وجود 
غرف خاصة باملذاكرة والتحصيل الدراســـي، 
وتهالـــك شـــبكات الصرف الصحـــي بعدد من 
املؤسســـات وتســـرب املياه منها إلـــى عنابر 
املبيـــت، وعـــدم وجود وســـائل نقـــل للحاالت 
الطارئـــة للعـــالج، أو للتوجـــه إلى جلســـات 
احملاكـــم، وهو األمر الذي يعود بالســـلب على 

نفسية األحداث.
كما أشـــار إلى تهالـــك العديد مـــن اآلالت 
وانخفـــاض  بالـــورش  املوجـــودة  واملعـــدات 
كفاءتها ونقـــص اخلامات الالزمـــة للتدريب، 
وكان األهم من كل ذلك هو عدم وجود أخصائي 
اجتماعي ونفسي في املؤسسات، مما أدى إلى 
عدم إجراء متابعة نفســـية مـــع الطفل ونقص 
املشـــرفني، فلم تعد مؤسســـة األحـــداث مكانا 
إلصالح الطفل أخالقيا وسلوكيا، بل أصبحت 
هـــي التي تؤهلـــه لكي يخـــرج عنيفـــا كارها 

للمجتمع.
وتقـــول عزة العشـــماوي، األمينـــة العامة 
للمجلـــس القومي لألمومة والطفولة في مصر 
إن املؤسســـة العقابيـــة اخلاصـــة باألحـــداث 
تعانـــي منذ ســـنوات طويلة من تـــرّدي البنية 
التحتيـــة لها، وعـــدم انضبـــاط املتخصصني 
العاملـــني بهـــا، وعـــدم تأهيلهـــم للتعامل مع 
األطفـــال، فهؤالء األطفـــال ارتكبوا جرائم ضد 
املجتمـــع ويجري عقابهم، مما يســـتلزم وضع 

برامـــج تأهيليـــة لتحويـــل طاقتهم الســـلبية 
والعنف املوجود بداخلهم بعد معرفة أسبابه، 
إلى طاقة إيجابية تفيـــد املجتمع، ويكون ذلك 
مـــن خـــالل تعميق ثقتهـــم بأنفســـهم وتنفيذ 

أنشطة من شأنها إعادة تأهيلهم النفسي.
ونبهت إلى أن الواقع مخالف لذلك متاما؛ 
ألن إعـــادة تأهيل األطفال حتتـــاج إلى كوادر 
بشرية تؤمن بأن هذا العمل إنساني في املقام 
األول، لكـــن هذه الكوادر حتتـــاج إلى التدريب 
بصـــورة مســـتمرة لتنمية مهـــارات االتصال 
والتواصـــل مع األحـــداث ومتابعتهم، لضمان 
عدم خروجهم عن ميثاق الشـــرف املطلوب من 
األخصائي االجتماعي والنفسي الذي يتعامل 
مع الطفل في املؤسسات العقابية، وللتأكد من 
عدم وجود أي ممارســـات مخالفة أو شاذة من 
شأنها أن تدمر مســـتقبل الطفل وجتعله أكثر 

إجراما.
وعن املشـــاكل التي تعاني منها مؤسسات 
أمنيـــون  خبـــراء  أفـــاد  األحـــداث،  رعايـــة 
متخصصون في إدارة رعاية األحداث، أنه من 

أهم املشـــاكل التي تواجهها املؤسسات ودور 
الرعايـــة االجتماعيـــة املوجـــودة حاليا، عدم 
تأهيلهـــا وإعدادها للتعامل مع األطفال، وعدم 
تقدمي أي برامج تطويريـــة تأهيلية تليق بها، 
وهـــو األمر الذي يؤدي إلى اكتســـاب األطفال 
الذيـــن يدخلونها أســـاليب إجراميـــة جديدة، 

تصنع من الفرد عنصرا إجراميا.
 كما أن املؤسسات التي تستخدم أساليب 
متطورة حتصل على متويالت خارجية تؤدي 
إلى القضاء على قيمة االنتماء لدى الطفل إلى 

املجتمع، فيخرج وهو يبحث عن الهجرة.
وأفاد متخصصون أمنيون أنه مع األسف 
ال توجـــد في مصر بأكملهـــا دار رعاية واحدة 
على طراز متقـــدم، ويرجع ذلـــك لغياب الدور 
األساسي للقائمني على برامج إصالح وتأهيل 

األطفال بتلك املؤسسات.
 كمـــا أن املعضلة تكمن في أن مؤسســـات 
الرعايـــة بدال مـــن أن تخرج أطفـــاال صاحلني 
للتعايـــش في املجتمع، وهـــو ما يعتبر دورها 
األساســـي، تخـــرج أطفـــاال أكثـــر اجراما مما 

كانوا عليه، حيث يتعلمون بداخلها أســـاليب 
إجرامية جديدة، وهذا ما يدمر مستقبل الطفل 

عند اخلروج منها.
والهيئـــات  الدولـــة  اخلبـــراء  ويطالـــب 
املعنية، بالتكاتف لتطوير مؤسســـات الرعاية 
وســـائل  بأحـــدث  واألحـــداث  االجتماعيـــة 
التكنولوجيـــا، ودعمهـــا بالعناصر البشـــرية 

املؤهلة واملدربة للتعامل مع األطفال.
وأشـــار اخلبراء إلـــى أن اإلعـــالم يتحمل 
دورا كبيـــرا فـــي احلـــد مـــن مشـــكلة أطفـــال 
الشوارع من خالل تكثيف احلمالت الصحافية 
والتلفزيونيـــة عـــن هذه القنابـــل املوقوتة في 
الشـــوارع.. كما أن إحصائيات اإلدارة العامة 
ملباحث رعايـــة األحداث (بوزارة الداخلية) في 
جميـــع احملافظات، تؤكد أن أطفال الشـــوارع 
يبلـــغ حوالي 50 ألـــف طفل، ويرجع الســـبب 
في وجودهم إلـــى الظروف االقتصادية وعجز 
األســـرة عن القيـــام بدورها فـــي اإلنفاق على 
أطفالهـــم، وازدياد حـــاالت الطـــالق، وإهمال 

الدولة لهؤالء األطفال.

} عــامن - توصلت دراســـة أردنية حديثة إلى 
أن غيـــاب الرقابة األســـرية وفقـــدان العالقات 
األسرية ألســـلوب احلوار مع الطفل ومناقشته 
وعدم تثقيفه وتوعيته في التربية اجلنسية، من 
األسباب الرئيسية للتحرش اجلنسي باألطفال.
وأفـــادت نتائج الدراســـة التي جاءت حتت 
عنـــوان ”قضيـــة التحـــرش باألطفال: دراســـة 
اجتماعية لألسباب واحللول“ بأن غياب الوازع 
الديني واألخالقي، وســـهولة مشـــاهدة األفالم 
اإلباحيـــة والثقـــة الزائـــدة باخلـــدم واألقارب 
وعدم مراقبة ســـلوكهم مع األطفال، من أسباب 
تفشـــي هذه الظاهرة التي باتت تؤرق األســـر 

واملجتمعات.
كما كشفت الدراســـة أن غياب دور املدرسة 
فـــي التوعيـــة والتثقيف وعـــدم متابعة الطلبة 
داخل مرافق املدرســـة من األسباب التي تؤدي 
إلـــى حـــدوث التحـــرش. وأوضحت املشـــرفة 

علـــى الدراســـة الباحثـــة إينـــاس عليمات من 
اجلامعة الهاشـــمية بكلية امللكة رانيا للطفولة، 
أن قضيـــة التحـــرش اجلنســـي واالعتـــداءات 
اجلنســـية عمومـــا، وحتديـــدا الواقعـــة علـــى 
األطفال خصوصا، تتصـــدر اهتمام القطاعات 
الرســـمية وغير الرســـمية كافة، التي تعمل في 
مجال حقوق اإلنســـان في جميع أنحاء العالم، 
حيث يتفق اجلميع على ضرورة التصدي لهذه 
االنتهاكات ومحاربة جميع أشـــكال االعتداءات 

على األطفال.
وقالت عليمـــات إن اخلطة العالجية األولى 
لطفـــل تعرض للتحـــرش تختلف حســـب عمر 
الطفل ومدى تأثر الطفـــل بالتحرش، وتختلف 
أيضـــا باختـــالف الدعم الذي يجـــده من أفراد 

األسرة وقوة الصدمة التي تعرض لها الطفل.
وشددت الدراسة على ضرورة تقدمي برنامج 
متكامـــل من الـــدورات التدريبيـــة املتخصصة 

فـــي اإلرشـــاد األســـري والنفســـي للباحثـــني 
واملختصني مـــن جميع املناطق واملتعاملني مع 
مشـــاكل األفراد واألســـر، وعقد دورات تدريبية 
عن كيفية اكتشـــاف حـــاالت اإلســـاءة الواقعة 
علـــى الطفـــل لألخصائيـــني واألخصائيات في 
املـــدارس واتخـــاذ التدابير الوقائيـــة مبا في 
ذلك البرامـــج اإلعالمية والتثقيفية الرامية إلى 
تغير االجتاهات نحو قضية التحرش اجلنسي 

باألطفال.
كمـــا أوصـــت بإطـــالق حمـــالت للتوعيـــة 
املجتمعيـــة حـــول مخاطر التحرش اجلنســـي 
باألطفال، وإعداد مجموعة من األدلة التدريبية 
املتخصصة فـــي احلماية من العنف والتحرش 
موجهة للعاملني االجتماعيني مع الطفل وتبني 
سياســـات داعمة لثقافة الالعنف، وزيادة وعي 
قطاعات اإلعـــالم واالتصال باملؤسســـات ذات 
الصلـــة وإدراج حقـــوق الطفل ضمـــن املناهج 

التدريســـية للوقايـــة مـــن العنـــف والتحرش 
اجلنسي.

وأشـــارت إلى أن دور وسائل اإلعالم يتمثل 
في إنتـــاج وعرض برامج توعوية عن التحرش 
اجلنســـي، وتوعية األطفال في حالة استخدام 

اإلنترنت.
املؤسســـات  دور  إلـــى  الدراســـة  ونبهـــت 
التربويـــة فـــي احلد مـــن التحرش اجلنســـي 
باألطفال في املدرسة، وضرورة إشعار املعلمني 
واإلداريـــني بخطورة هذه القضية وإشـــراكهم 
في البرامج الوقائية وعقد محاضرات تثقيفية 
وتوعويـــة لألطفـــال، وكذلـــك املراقبـــة اجليدة 
مـــن قبـــل املعلمني واملرشـــدين للطـــالب خالل 
االســـتراحات والفرص، وإجراء دورات توعية 
للمعلمني واملرشـــدين النفســـيني فـــي املدارس 
التخـــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة في حـــال حدوث 

التحرش اجلنسي.
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أكدت دراســـة صينية أن شـــرب الشاي األخضر يســـاعد على فقدان الوزن خالل بضعة أشهر، كما يعزز وظائف الدماغ أيضا، ويعد 

الشاي األخضر أكثر املشروبات استهالكا بعد املاء، وقد يكون البديل األكثر قبوال ملحاربة البدانة املفرطة وضعف الذاكرة.

”اإلصالحية“ أو ”األحداث“، هــــــو املكان الذي يوضع فيه األطفال واملراهقون الذين ارتكبوا 
ــــــث يتم وضعهم تنفيذا لألحــــــكام القضائية إلبعادهم عن  ــــــم ومخالفات للقانون، حي جرائ
املجتمع وإعادة تأهيلهم وإصالحهم ســــــلوكيا وأخالقيا، إال أن ما يحدث يكون غير ذلك، 
حيث يخرج األطفال من اإلصالحية دون أن يحظوا بأي نوع من التربية أو إعادة التأهيل 
السلوكي واألخالقي، بل قد يتحولون إلى مجرمني وأكثر جنوحا نحو اجلرمية، مما يجعل 

اإلصالحية سالحا ذا حدين؛ فإما تهذيب وإصالح، وإما ملجأ لتخريج املجرمني.

[ فقدان مؤسسات األحداث لدورها يدمر مستقبل الطفل  [ دور الرعاية االجتماعية تشكو عدم تأهيلها للتعامل مع األطفال
{اإلصالحية} لم تعد مكانا إلصالح الطفل أخالقيا وسلوكيا

 عجز عن وضع حد للجنوح نحو الجريمة

جمالغياب رقابة األسرة سبب رئيسي للتحرش باألطفال

زيت جوز الهند صديق 
البشرة أم عدوها 

} يشـــهد زيت جوز الهند رواجا كبيرا 
فـــي عالم التجميل فـــي اآلونة األخيرة. 
وتختلـــف آراء خبـــراء التجميـــل حول 
فوائد وأضرار زيت جـــوز الهند. وهنا 
يتبـــادر إلى الذهن الســـؤال التالي هل 
زيت جوز الهند صديق للبشـــرة أم عدّو 

لها؟
الســـؤال،  هـــذا  علـــى  ولإلجابـــة 
أن زيت  أوضحت مجلـــة ”فروينديـــن“ 
جـــوز الهنـــد يعـــد مبثابة ســـر جمال 
أنيســـتون  جينيفـــر  مثـــل  النجمـــات، 
وفتيـــات عائلة كردشـــيان؛ حيـــث إنه 
غني بفيتامني E والبروتني واألحماض 

الدهنية املشبعة.
وأضافـــت أنـــه يعمـــل علـــى إمداد 
البشـــرة بالرطوبـــة ومينحها ملمســـا 
مخمليا ومظهرا يشّع نضارة وحيوية، 

فضال عن تأثيره املضاد للبكتيريا.
ومع ذلك، ال يخلـــو زيت جوز الهند 
مـــن العيوب؛ حيث إنـــه يعزز من فرص 
ينبغـــي على املرأة،  ظهور البثور.لذلك 
التي متيل بشـــرتها إلـــى ظهور البثور 

والتهيـــج، االبتعـــاد عـــن 
زيت جـــوز الهند؛ 

قد  إنـــه  حيث 
يتسبب في 

انسداد 
املسام 
وميهد 

الطريق 
لظهور 
البثور 

والشوائب.

أسرة

الصادرة ضدهـــن أحكام  الفتيـــات 
بالســـجن يتم وضعهن في السجون 
لنشـــأة  يعرضهـــن  ممـــا  العامـــة، 

اجتماعية غير سوية

◄

} منذ طفولتي وأنا أحفظ على ظهر قلب 
أن صوت البوم ينذر بالشؤم، وكنت إذا 

ما رأيت بوما أرميه بأي شيء حتى يذهب 
بعيدا، وال أقترب منه أو أنظر إليه خوفا من 

األذى الذي يمكن أن يصيبني جراء ذلك.
وطالما نسج الكثيرون مثلي حكايات 
عديدة حول هذا الطائر، منها أنه يجلب 

اللعنة، وأن صوته ينذر بالدمار والخراب، 
ويحّملونه الكثير من الذنوب التي ال حول له 

وال قوة عليها، إلى درجة أن البعض يتعّوذ 
بالله من رؤيته.

لم أكن أدرك وقتها أن بعضا مما تعلمته 
من آبائي وأجدادي ليس سوى افتراضات 
وهمية وال أساس لها من الصحة، بل هي 

أشبه بقصص الجاحظ التي سردها عن 
طريق أسلوب العنعنة، ليكشف من خاللها 
كيف تنتقل بعض الروايات من فم هذا إلى 
أذن ذاك، لتصبح في النهاية مجرد تلفيقات 

أو خرافات، ال يقبلها العقل وال يقّرها 
العلم.

عندما انتقلت للعيش في لندن وجدت 
أن الناس هنا مختلفون في تعاملهم مع 

طيور البوم والغربان، فال أحد يبغضها أو 
يرجمها بالحجر أو يعلق عليها توجساته 

من المستقبل وخوفه من الموت، بل إن 
البعض منهم ينظر إليها بإعجاب ويحمل 

إليها األطعمة، ويسرد عنها الكثير من 
الحكايات الطريفة وهناك من بين أفضل 

المطاعم في لندن مطعم أطلق عليه صاحبه 
اسم ”بوف“ أي البومة.

ال يسكن البوم في لندن باألماكن 
المهجورة، بل بالحدائق العمومية المحاذية 

للمنازل وال يكف عن النعيق، وخاصة في 
المساء، ومع ذلك لم أر من أزعجه هذا األمر، 

أو سكنته الهواجس مما قد سيحل به من 
لعنة بسبب مجاورة البوم لمنزله، بل على 
العكس، فالناس مستأنسون بطائر البوم 
رغم أن وجهه ليس فاتن الحسن وصوته 

ليس عذبا.
صوت البوم ليس سوى خارطة توجيهية 
يعتمدها هذا الطائر للظفر بفريسته، فجهاز 

التصفية والتحليل في دماغه، هو الذي 
يقوم بمضاعفة اإلشارات الصوتية إلعطائه 

توجيها أكثر دقة لموقع الفريسة.

ومثل هذه الميزة الفريدة تجعل فرص 
افتراس البوم لصيده المقبل أو وجبته 

القادمة، أدّق تصويبا، غير أنها في 
مجتمعاتنا العربية لها تفسير آخر، يغلب 
عليه التشاؤم، وعدم اعتماد العقل في ما 

يساق إلينا من معتقدات نتأثر بها، وتصبح 
في غالب األحيان من المسلمات.

وأريد أن أعرج في مقالي هذا على 
ظاهرة أخرى لم أعهدها في بالد الرافدين، 

تنّم عّما وصل إليه المجتمع العراقي من 
تخلف مريع، إلى حّد إيذاء النفس بشق 

الرؤوس بالسيوف وضرب الظهور بسالسل 
الحديد في تسويغ لمعاقبة الذات بشأن 

قصة تاريخية ملتبسة، والمريع في ذلك أن 
األطفال يقلدون هذه األفعال الشنيعة في 

إيذاء النفس بمباركة آبائهم.
والمشكلة األكبر تكمن في أن الصغار 
يكونون دائما ضحايا لمعتقدات الكبار، 

فهم يتأثرون كثيرا باألفكار المحيطة بهم 
في بيئتهم، وعندما يفكر من حولهم تفكيرا 

ساذجا ومحدودا، فإن األطفال سيغدون مثله 
عاجال أو آجال، فشخصية اإلنسان تتكون 
في مراحل عمره األولى وليس من السهل 

تغييرها أو إعادة تعديلها عند الكبر.

أين العقل الذي اصطفانا به الله إذا كان 
اإلنسان غير قادر على التفكير به لمعرفة 

الصواب من الخطأ، أين العقل الذي يفترض 
أن بني البشر يتميزون به عن الحيوانات، 
إذا كان اإلنسان يهوي على رأسه بمعول 

كما يهوي على جذع الشجرة أو يدفع 
طفال ال يفقه من الدنيا شيئا إلى أن يتعلم 
تقاليد بالية، ويساهم في تسطيح تفكيره، 
فيصبح عند كبره عاجزا عن التخلص من 

الخرافات والخزعبالت التي شحن بها عقله 
في الصغر.

أال ينطبق على أغلب ما يسود في 
مجتمعاتنا من تقاليد وخرافات بالية قول 
أبي الطيب المتنبي ”ذو الَعقِل َيشَقى في 
الّنعيِم بَعْقِلِه/ َوأخو الَجهاَلِة في الّشقاَوِة 

َينَعُم“.
المؤسف أن مجتمعاتنا 

العربية تزحف نحو 
الجهل، في حين تتسابق 
المجتمعات الغربية نحو 

العلم والتقدم وتحقق 
يوميا أشواطا من التفوق 

العلمي واالزدهار في العديد 
من المجاالت.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن
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زيت جـــوز الهند؛ 
قد  إنـــه  حيث 

يتسبب في 
انسداد 
املسام
وميهد

الطريق 
لظهور
البثور 

والشوائب.

ة أو يدفع 
 إلى أن يتعلم 
سطيح تفكيره، 
 التخلص من 

 شحن بها عقله 

يسود في
فات بالية قول
َيشَقى في  قل
ي

ِة في الّشقاَوِة
ي ى ي ىِ

جاورتني البومة ولم تصبني اللعنة
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«اختيار أنطوني كاســـيريس جاء بعد دراســـة متأنية ومفاضلة بني عـــدد من الالعبني األجانب، رياضة

وبتوصية من الجهاز الفني الذي أشاد بإمكانيات الالعب الفنية}.

محمد العامري 
املدير التنفيذي لنادي الوصل اإلماراتي

} لنــدن – يتطلع القطري معتز برشـــم إلحراز 
امليداليـــة الذهبيـــة فـــي بطولة العالـــم أللعاب 
القوى التي تنطلق اجلمعة في لندن. ويشـــارك 
فـــي مســـابقة الوثب العالـــي لـــدى الرجال 29 
رياضيا من 19 دولة، أبرزهم برشـــم الذي حقق 
أفضل رقم هذه السنة (2.38 م في أوسلو)، علما 
بأن أفضل رقم في مســـيرته هو 2.43 متر، وهو 
ثاني أفضل رقم في تاريخ املســـابقة، حققه في 

بروكسل عام 2014.
ورشـــح الكوبي خافيير سوتومايور، حامل 
الرقم القياسي العاملي في الوثب العالي، برشم 
للفـــوز بالذهبيـــة، وقـــال ”أعتقـــد أن مبقدوره 
حتقيـــق الفـــوز. لقد تطـــور كثيرا فـــي األعوام 
املاضية، وأصبح الفارق كبيرا بينه وبني باقي 

املنافسني“. 
ورجـــح ســـوتومايور أن يحقق برشـــم (26 
عاما) في بطولة العالم التي تقام بني الرابع من 
أغســـطس و13 منه، ”رقما بـــني 2.38 متر و2.40 
متر، أي مســـتواه الطبيعي، وهذا سيمكنه من 

الفوز بالذهبية“.
ونال برشـــم فضيـــة ألعاب ريـــو األوملبية 
2016 مســـجال 2.36 متـــر، بفـــارق ضئيـــل عن 
الكندي ديريك دروان (2.38 م)، ليحقق ميداليته 

األوملبية الثانية بعد برونزية لندن 2012. 
وقد وعد بتطوير مســـتواه إلحراز الذهبية 
األولى لقطر في أوملبيـــاد طوكيو 2020. ويأمل 
برشم في إحراز ميداليته العاملية الثانية بعدما 
أحرز فضية نســـخة موسكو 2013، محققا 2.38 

متر خلف بوهدان بوندارنكو (2.41 متر).

مشارك استثنائي

عن مشـــاركة الســـوري مجدالدين غزال في 
املســـابقة، قال ســـوتومايور ”هو مشارك جيد، 

لكنه يفتقد لالستقرار في نتائجه“. 
وبلغ أفضل رقم لغزال هذه السنة 2.32 متر، 
علما بأن أفضل رقم في مسيرته يبلغ 2.36 متر. 
ويحتل غزال املركز الســـابع في ترتيب الدوري 
املاســـي لهذه السنة بـ11 نقطة. وتقام تصفيات 

الوثب العالي اجلمعة والنهائي األحد. 
وأحـــرزت قطـــر 5 ميداليـــات فـــي تاريـــخ 
مشـــاركاتها في بطولة العالم، عبر سيف سعيد 
شـــاهني (ذهبيتان فـــي 3 آالف متـــر موانع في 
باريس 2003 وهلســـنكي 2005) ومبارك حســـن 

الشامي (فضية في املاراتون في أوساكا 2007)، 
وبرشـــم (فضية موسكو 2013) وجيمس كواليا 

كروي (برونزية 5 آالف متر في برلني 2009).
يتصدر العـــداء اجلامايكي يوســـني بولت 
قائمة أبرز النجوم الذيـــن ينتظر تألقهم خالل 
بطولة العالم أللعاب القـــوى واملقرر انطالقها 
اجلمعـــة في العاصمة البريطانية لندن، وتضم 
القائمـــة يوســـني بولت الـــذي يعد أحـــد أبرز 
الرياضيـــني فـــي تاريخ ألعاب القوى ســـيودع 
عالـــم أم األلعاب مـــن خالل هذه النســـخة من 
بطـــوالت العالـــم، وذلك قبـــل أيـــام قليلة على 

احتفاله بعيد ميالده احلادي والثالثني. 
وخســـر بولت في خمسة فقط من 86 سباقا 
نهائيا على مدار مســـيرته الرياضية حتى اآلن 
في مســـافتي 100 و200 متر منـــذ أن ظهر على 

الساحة في 2008.
كذلـــك وايد فان دي نيكيرك العداء اجلنوب 
أفريقـــي الذي خطف األضـــواء من بولت خالل 
دورة األلعـــاب األوملبيـــة املاضيـــة (ريـــو دي 
جانيـــرو 2016) عندمـــا حطم الرقم القياســـي 
لسباق 400 متر والذي كان مسجال باسم مايكل 
جونسون حيث قطع مسافة السباق في 03. 43 
ثانية قبل قليل من نهائي ســـباق 100 متر الذي 

فـــاز بولت بلقبه. واآلن، يأمـــل العداء اجلنوب 
أفريقـــي فـــي الدفاع عـــن لقبه العاملـــي لنفس 
الســـباق. كما يشارك في ســـباق 200 متر. وإذا 
فاز بلقب الســـباقني ســـيصبح أول عداء يفوز 

بالسباقني سويا منذ جونسون.
ويأمل العـــداء البريطاني مو فرح (املولود 
في الصومال) في إنهاء مســـيرته مع سباقات 
املضمـــار من خـــالل الفوز بســـباقي 5000 متر 
وعشـــرة آالف متر فـــي بطولة العالـــم أللعاب 
القـــوى بلندن خالل األيام القليلة املقبلة لتكون 
املرة اخلامســـة التي يحرز فيهـــا هذه الثنائية 

بالبطوالت العاملية. 
وينتظـــر أن يحظـــى فرح بدعـــم جماهيري 
هائل في لندن خـــالل هذه البطولة قبل انتقاله 
لســـباقات املاراثـــون، علما بأنه فرض نفســـه 
ضمن أفضل العدائني في تاريخ هذه املسافات.

اهتمام كبير

ال جتتذب مسابقة الوثبة الثالثية اهتماما 
كبيـــرا من املتابعني ملنافســـات ألعـــاب القوى، 
ولكن األميركي كريستيان تايلور أحكم قبضته 
علـــى هذه املســـابقة بشـــكل لم يحـــدث من أي 

رياضي ســـابق. ويأمل تايلور الفائز بالذهبية 
األوملبيـــة لهـــذه املســـابقة مرتـــني فـــي الفوز 
بلقبها خـــالل بطولة العالـــم املرتقبة في لندن 
ليكون الثالث لـــه في بطوالت العالم. كما يحلم 
بتحطيم الرقم القياســـي للمســـابقة واملسجل 
باســـم البريطانـــي جوناثـــان إدواردز منذ عام 

1995 ويبلغ 18.29 مترا.
وفي مشـــاركته في بطولـــة العالم املاضية 
(كازان 2015)، قلص تايلور الفارق مع هذا الرقم 
القياســـي إلى ثمانية ســـنتيمترات. كما سجل 
18.11 متـــرا فـــي العام احلالي. فـــي ظل نتائج 
األوملبيـــاد املاضـــي وبطولة العالـــم املاضية، 
ورغـــم وجود روبـــرت هارتينغ جنم ســـباقات 
رمي القرص في هذه البطولة، ســـيكون الرهان 
احلقيقـــي أللعاب القوى األملانيـــة في مونديال 
القـــوى بلندن خالل األيام القليلـــة املقبلة على 

مسابقة رمي الرمح.
وينتظـــر أن يتنافس علـــى الذهب في هذه 
املســـابقة كل مـــن يوهانس فيتر الذي ســـجل 
94.44 متـــر ومواطنـــه البطـــل األوملبي توماس 
رولر (93.90 مترا) حيـــث يتفوق االثنان بفارق 
كبير على باقي منافسيهما، وقد يكتسح األملان 
ميداليات هذه املســـابقة حيث يحتل مواطنهما 
أندرياس هوفمان املركز الثالث في قائمة أفضل 

نتائج املسابقة خالل 2017.
أحدث جنمة جامايكية في ســـباقات العدو 
هـــي إيلني طومســـون، حيث أحـــرزت امليدالية 
الذهبيـــة لـــكل مـــن ســـباقي 100 و200 متر في 
أوملبيـــاد ريـــو دي جانيـــرو. كما تســـعى اآلن 
إلحـــراز لقبهـــا العاملـــي األول رغـــم صعوبـــة 
املنافســـة أمام عداءات بـــارزات مثل الهولندية 
دافني شيبرز حاملة لقب العالم لسباق 200 متر 
وبعض األميركيات. وتتصدر طومســـون قائمة 
أفضل نتائج سباق 100 متر في عام 2017 بزمن 

يبلغ 10.71 ثانية. أبحث عن قفزة نوعية

برشم يحلم بذهبية الوثب العالي في مونديال القوى

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يدرس االتحاد العربي لكرة القدم 
مناقشة اقتراح إقامة بطولة عربية 
للمنتخبات. ولم يتم تحديد األسس 

التي يتم على أساسها اختيار 
المنتخبات التي سوف تشارك، إضافة 

إلى عدم تحديد موعد النطالقها.

◄ يواكب هيرفي رينارد مدرب 
المنتخب األول للمغرب بكثير من 
االهتمام مباريات فريق المحليين 

بقيادة جمال السالمي، وذلك لمتابعة 
عدد من العناصر التي استدعاها في 

فترات سابقة لمنتخب أسود جبل 
األطلس، وتقييم مستوياتها الفنية.

◄ طلبت إدارة أهلي جدة البطاقات 

الدولية لالعبين المحترفين المنضمين 
حديثا إلى الفريق من أجل تسجيلهم 

رسميا لدى اتحاد الكرة السعودي 
العتمادهم آسيويا قبل انتهاء الموعد 

النهائي للقوائم يوم 15 أغسطس.

◄ استقرت إدارة مولودية الجزائر 
على تعيين اإلسباني فيرناندو فاسكيز 

مدربا جديدا للفريق. ووصل المدرب 
السابق لريال بيتيس للشروع في عمله 

مع عميد األندية الجزائرية، وتقديمه 
لوسائل اإلعالم.

◄ أكملت إدارة نادي الفيحاء اتفاقها 
مع فهد الشمري حارس مرمى فريق 
التعاون السابق، وتم التوقيع معه 

لمدة 3 مواسم مقابل مليون ريال عن 
كل سنة.

◄ انتدبت إدارة الملعب التونسي 
متوسط الميدان إلياس الجريدي الذي 

أمضى عقدا لمدة 5 سنوات. تجدر 
اإلشارة إلى أن الجريدي لعب لصفوف 

ليون الفرنسي، ونشط الموسم الماضي 
في نادي تادكاستر اإلنكليزي.

باختصار

◄ أرجأ اجلهاز الفني لفريق الهالل بقيادة 
األرجنتيني رامون دياز، إرسال قائمة 

فريقه اخلاصة بدوري أبطال آسيا. 
ويرغب اجلهاز الفني في أخذ املزيد من 
الوقت قبل أن يحسم قراره بشأن املفاضلة 
بني احلارس الدولي علي احلبسي 
واملهاجم األوروغوياني ماتياس 

بريتوس، الختيار أحدهما 
ليكون احملترف األجنبي 

الرابع في قائمة الفريق 
حسب لوائح البطولة. 

وأمهل االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم 
األندية املشاركة في 
األدوار املقبلة من 

البطولة، حتى يوم 
14 أغسطس اجلاري 

لرفع القوائم النهائية.

متفرقات

◄ أعلن بطل العالم سابقا في الوزن 
الثقيل األوكراني فالدميير كليتشكو 

اعتزال املالكمة، اخلميس، ليلغي بذلك 
مباراته التي كانت مقررة في مواجهة 

البريطاني أنطوني جوشوا. وكان جوشوا 
فاز بالضربة القاضية على 

كليتشكو (41 عاما) في 
اجلولة الـ11 

من مباراتهما 
في إستاد 

وميبلي اللندني 
الشهير في 

أبريل املاضي. 
وجاء إعالن 
كليتشكو عن 

اعتزال املالكمة عبر 
موقعه الرسمي على 

اإلنترنت. 

◄ خرج التونسي مالك اجلزيري 
والفرنسيان غايل مونفيس حامل اللقب 

ولوكاس بوي من الدور الثاني لدورة 
واشنطن الدولية لكرة املضرب للرجال 
والسيدات، التي تعد حتضيرا لبطولة 
الواليات املتحدة، آخر البطوالت األربع 

الكبرى لهذا املوسم. 
وخسر اجلزيري أمام اجلنوب 

أفريقي كيفن اندرسون املصنف 
اخلامس عشر، ومونفيس 

السادس أمام الهندي يوكي 
بهامبري الصاعد من 

التصفيات، وبوي السابع 
أمام األميركي طومي 
بول. وكان مونفيس 

توج بلقب الدورة العام 
املاضي على حساب 

الكرواتي العمالق 
إيفو كارلوفيتش.

العـــداء البريطاني مو فرح يأمل في 

إنهاء مسيرته مع سباقات املضمار 

من خالل الفوز بسباقي 5000 متر 

وعشرة آالف متر

◄

الفيصلي.. جواد انطلق بقوة إلى نهائي السباق العربي
[ المدرب نيبوشا أعاد البريق للنشامى ولم تعرف تصريحاته الحجج الواهية

عامد أنور

} القاهرة – جدد الفيصلي امللقب بـ“النشامى“ 
تفوقه على األهلي املصري، وأحلق به الهزمية 
األربعـــاء بهدفني مقابل هـــدف، في قبل نهائي 
البطولة العربية، التي تستضيفها مصر حتى 
5 أغســـطس اجلاري، وقبل ذلـــك وحتديدا في 
اليوم األول للبطولة، فاز الفيصلي على األهلي 
فـــي املبـــاراة االفتتاحية، في اجلولـــة األولى 
ملباريـــات املجموعـــة األولى، لتكـــون البداية 
والنهاية بهزميتني لبطل الدوري املصري على 

يد الفريق األردني. 
الثقة والعزمية واإلصرار، ســـالح الفريق 
األردني فـــي الوصول إلى املبـــاراة النهائية، 
وبالعودة إلى الـــوراء وفي املؤمتر الصحافي 
الذي ســـبق البطولة، تســـابق مدربـــو الفرق 
املشاركة في سرد مبررات اإلخفاق، واضطرار 
بعضهم إلى خوض منافسات البطولة بالعبي 
الصف الثانـــي والصفقات اجلديـــدة التي لم 
تنســـجم مع الفريق بعـــد، وأكد البعض اآلخر 
أنـــه حضر إلـــى القاهـــرة للتجهيز للموســـم 

اجلديد في بطولة ودية.
من بني كل هذه التصريحات، خرج نيبوشا 
وحـــده يتحـــدث بنبـــرة الواثق مـــن حضوره 
للتتويج بلقب البطولة العربية في نســـختها 
الســـابعة والعشـــرين، ومع انطـــالق املباراة 
األولـــى للفريق أثبـــت املدرب والعبـــوه أنهم 
فريق قوي ال يســـتهان به، وكانت هذه املباراة 
حتديدا مبثابة حتذير شـــديد اللهجة إلى بقية 
األندية املشاركة، حيث تفوق فيها على األهلي 

صاحب التاريخ واإلجنازات.
خرج الفيصلي من دور املجموعات محققا 
العالمـــة الكاملة (9 نقاط مـــن ثالث مباريات)، 
وبعد فوزه على األهلي بهدف للمهاجم املتميز 

يوسف الرواشـــدة كرر الفوز بالنتيجة نفسها 
علـــى فريق نادي نصر حســـني داي اجلزائري 
في اجلولـــة الثانية، وكان املهاجـــم دومينيك 
مينـــدي صاحب هـــدف املباراة، وفـــي مباراة 
اجلولـــة الثالثـــة واألخيـــرة تفـــوق الفيصلي 
على الوحـــدة اإلماراتي بنتيجة (2-1)، وأحرز 
أهداف الفريق، لوكاس سيمون وأكرم الزوي.

أثبت نيبوشـــا أنه اســـتعد جيـــدا وجهز 
فريقـــه للتتويـــج باللقب أيا كان منافســـه في 
النهائي، وكان فريقه األكثـــر تنظيما وتعامال 
مع املباريات، خصوصا مواجهة قبل النهائي 
أمام األهلي، ورغم اســـتحواذ الفريق املصري 
علـــى الكرة فـــي أغلب فتـــرات املبـــاراة، كان 
الفيصلي أكثر تركيـــزا وثباتا، وجنح العبوه 
في التحّول من الدفاع إلى الهجوم في أســـرع 

وقت وأقل عدد من التمريرات.
على عكـــس أغلب مدربي البطولة، شـــارك 
نيبوشا بالقوام األساسي للفريق منذ املباراة 
األولـــى، وبالتوليفة نفســـها التـــي قادته إلى 
النهائي. كما كان الذكاء حليفا لالعبي الفريق 
األردني أمام األهلي في احلفاظ على الهدفني، 
واستغالل العدد القليل من الفرص أمام املرمى 
للتســـجيل، على عكس بطل مصر الذي جاءته 
أكثر من 10 فرص مؤكدة أمام املرمى لكن دون 
جدوى. مثلما تألق الالعبون لوكاس ســـيمون 

وأكرم الزوي ويوســـف الرواشـــدة ودومينيك 
ميندي وبـــالل قويدر، ومن خلفهـــم املدافعان 
أنس العمايرة وســـالم العجالني وغيرهم، كان 
في مؤخرة الصفوف حـــارس أبدع في حماية 
عرين فريقه، وهو معتز ياســـني، ولوال وجوده 
فـــي املرمـــى، ألحرز العبـــو األهلـــي وابال من 

األهداف.
كانت حنكة نيبوشـــا سببا في تفوقه على 
األهلي، ليس بســـبب العوامـــل الفنية وفارق 
اخلبـــرة أو املهـــارات، لكن ألنه بـــدأ املواجهة 
مبكـــرا قبل أن تطأ أقدام الالعبني أرض ملعب 
برج العرب في مدينة اإلســـكندرية الساحلية، 
وانطلقـــت املواجهة من أمـــام ”ميكروفونات“ 
اإلعالميني، بتصريحات ذكية أطلقها نيبوشـــا 
وقال ”إن األهلي ســـيفعل أي شيء للفوز على 

الفيصلي“.
كما جنح نيبوشـــا في إيهـــام األهلي بأنه 
ســـيلعب بخطة دفاعية، وهو مـــا حدث خالل 
املبـــاراة، وكان الفريـــق يتراجع إلـــى ما بعد 
منتصـــف امللعـــب عنـــد فقـــد الكـــرة، وعندما 
ينجـــرف العبو األهلـــي نحو الهجـــوم طمعا 
فـــي التســـجيل، كان العبو الفيصلي يشـــنون 
هجمات مرتدة وســـريعة ومنظمة، مستثمرين 
بذلك املســـاحات التي كان يخلفها تقدم العبي 
األهلـــي. أدخلت هـــذه التصريحات على فريق 

األهلـــي الطمأنينـــة والثقة فـــي التفوق على 
فريق أقل كثيرا في املســـتوى أمام بطل مصر، 
غيـــر أن النتيجـــة خالفـــت كل التوقعات، ولم 
يفلح األهلي فـــي التفوق على الفيصلي للمرة 
الثانيـــة في أقل من 10 أيـــام، فضال عن دخول 
العبيـــه متأخرا أجواء املباراة، ما تســـبب في 

عدم حتقيق الفوز.
جـــاءت  النهائـــي،  قبـــل  مبـــاراة  عقـــب 
تصريحات نيبوشا والالعبني للصحافيني بني 
الواثقة والساخرة، فقد أكد نيبوشا أنه يرغب 
في مالقاة األهلي مرة ثالثة، وذلك بسؤاله عن 
الفريق الذي يرغب في مواجهته في النهائي. 
وأضاف، بعد هزمية األهلي في املباراة األولى، 
قال إنها مباراة في بطولة ودية ولعب بالفريق 
الثاني، وفي لقـــاء نصف النهائي ضم الفريق 
خسمة أو ستة العبني جدد وأيضا جنحوا في 

الفوز عليه.
من خـــالل قـــراءة جيدة للمنافـــس، وضع 
نيبوشـــا يديه على نقاط ضعـــف األهلي الذي 
يعانـــي مـــن ثغـــرات دفاعيـــة قاتلة، وســـجل 
الفيصلـــي هدف الفوز في املبـــاراة األولى من 
خطـــأ دفاعي، وهو ما تكرر في املباراة الثانية 
فقد جاء الهدف األول وســـط سرحان من دفاع 
األهلي، وأحـــرز مدافعه أحمـــد فتحي الهدف 

الثاني باخلطأ في مرماه. 

ــــــة العربية  قبل انطالق منافســــــات البطول
ــــــة فــــــي 22 يوليو املاضــــــي، لم يكن  لألندي
ــــــي في حســــــبان النقاد  ــــــي األردن الفيصل
ــــــة  لألندي توقعاتهــــــم  خــــــالل  واملتابعــــــني 
املرشــــــحة لنيل اللقب أو حتى تخطي دور 
املجموعات، إال أن املونتنيغري، نيبوشــــــا 
ــــــي للفريق، قدم  ــــــر الفن ــــــش، املدي يوفوفيت
جــــــوادا عربيا أصيال اســــــتطاع أن يحلق 

بعيدا في املاراثون الكروي العربي.

نيبوشـــا أثبـــت أنـــه اســـتعد جيدا 

وجهـــز فريقـــه للتتويـــج باللقب أيا 

كان منافســـه فـــي النهائـــي، وكان 

فريقه األكثر تنظيما

◄

«املـــدرب ألـــكاراز حدد لنـــا برنامجا علينا احترامه لخلـــق االندماج، ال ســـيما أن املنتخب املحلي 

الليبي يضم العبني من املنتخب األول، وهو األمر الذي سيصعب علينا املهمة}.

الطيب مزياني
 العب املنتخب احمللي اجلزائري

أرقام سيحفظها التاريخ
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} نيون (ســويرسا) - أكـــد االحتاد األوروبي 
لكـــرة القـــدم ”يويفـــا“ برئاســـة الســـلوفيني 
ألكسندر تشـــيفيرين أنه ســـيفحص تفاصيل 
صفقـــة االنتقـــال احملتملـــة للبرازيلـــي نيمار 
دا ســـيلفا إلـــى صفوف باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي لكي يقـــف على مـــدى توافقها مع 
قواعـــد ”اللعـــب املالي النظيف“، مشـــيرا إلى 
أن النادي الباريســـي ال يـــزال لديه وقت لكي 
يضبط أمـــوره املالية. ورفضت رابطة الدوري 
اإلســـباني ”الليغـــا“ اســـتالم قيمـــة الشـــرط 
اجلزائي املدرج في تعاقد نيمار مع برشلونة، 
حيث أكدت أنها لديها قناعة بأن باريس ســـان 
جرمـــان يخرق قواعد االحتـــاد األوروبي لكرة 
وقوانني االحتـــاد األوروبي.  القـــدم ”يويفـــا“ 
وأرســـل االحتاد األوروبي بيانا يؤكد فيه أنه 
”على جميع األندية فـــي أوروبا احترام قواعد 
اللعب املالي النظيـــف ويجب عليها إثبات أن 
خسائرها ال تتخطى 30 مليون يورو على مدى 

ثالثة أعوام“.

ال شكوى رسمية

يأتي موقف االحتاد األوروبي بعدما قامت 
رابطة الدوري اإلســـباني لكـــرة القدم برفض 
تســـلم أمـــوال البند اجلزائي التي ســـيدفعها 
النجم البرازيلي لبرشـــلونة. ومبوجب أنظمة 
العقود في كرة القدم اإلســـبانية، يتوجب على 
الالعب نفســـه أن يدفـــع مبلغ ”شـــراء العقد“ 
كإيداع لدى رابطـــة الدوري، على أن تقوم هي 

بتحويله إلى النادي ”البائع“.
وقـــال متحـــدث باســـم الرابطـــة ”حضـــر 
املمثلـــون القانونيـــون لالعـــب إلـــى رابطـــة 
الدوري اإلســـباني لكرة القـــدم من أجل إيداع 
(املبلغ) البنـــد اجلزائي، فرفضته“. ولم يشـــأ 
ممثلو نيمار احلديث إلـــى الصحافيني الذين 
احتشـــدوا أمام مقر رابطة الدوري اإلسباني. 
وبدوره أكد االحتـــاد األوروبي أنه ”كجزء من 
الرصد املســـتمر لألندية حتـــت قواعد اللعب 
املالـــي النظيف، ســـينظر االحتـــاد األوروبي 
في تفاصيل هذا االنتقال في الوقت املناســـب 
لضمـــان أن باريس ســـان جرمان لـــم يخالف 
متطلبات اللعب املالي النظيف“، مشـــيرا إلى 
أن ”انتقـــال نيمـــار إلى باريس ســـان جرمان 
سيترك تأثيره على الوضع املالي للنادي على 

مدى عدة سنوات“.

ختم البيان ”ليس لدينا أي تعليق نضيفه 
على ما قلناه (األربعاء) بأننا لم نتلق شكاوى 
مـــن أي شـــخص بخصـــوص هذه املســـألة“. 
وتعـــارض رابطة الدوري اإلســـباني الطريقة 
التي ســـينتقل عبرها نيمار إلى ســـان جرمان 
ألنه، وبحسب رئيسها خافيير تيباس، املسألة 
ال تقتصر على نيمار بل إنها قد تطال مستقبال 

أندية أخرى.
وخالفـــا ملا كشـــفه االحتـــاد األوروبي في 
بيانـــه عن عـــدم تلقيه أي شـــكوى بخصوص 
صفقة نيمار، أعلن تيباس الســـبت إنه يعتزم 
التقدم باعتراض أمام السلطة الكروية القارية 
ضد ســـان جرمـــان ”ألنهـــم يخالفـــون قانون 
االحتـــاد األوروبـــي لكـــرة القدم للعـــب املالي 
النظيف كما يخالفون قواعد املنافسة اخلاصة 
باالحتاد األوروبي“. وهدد ”ســـنتقدم بشكوى 
أمـــام االحتاد األوروبـــي لكرة القـــدم وإذا لم 
يتحرك ســـنرفع القضية أمام محاكم املنافسة 
في سويســـرا وبروكســـل“، متابعا ”من هناك، 
ال نســـتبعد اللجـــوء إلى احملاكم في فرنســـا 

وإسبانيا“.
وســـبق لالحتاد األوروبي أن عاقب ســـان 
جرمان في 2014 ملخالفتـــه قاعدة اللعب املالي 
النظيـــف، وفرض عليه خـــوض دوري األبطال 
بــــ21 العبا بدال من 25، وحـــدد املبلغ الذي في 
إمكانـــه انفاقه في ســـوق االنتقـــاالت عند 55 
مليـــون يورو لعـــام واحـــد. وعوقـــب النادي 
بغرامـــة قدرها 20 مليون يورو ســـنويا لثالثة 

أعوام، إال أنها رفعت عنه بعد العام األول.
ورأى أندريا ترافرسو، رئيس جلنة اللعب 
املالي النظيف وترخيـــص األندية في االحتاد 
األوروبي، أن سان جرمان سيتعامل بحذر مع 
مسألة نيمار لئال يعّرض نفسه لعقوبة أخرى 

قد تبلغ حد حرمانه من املشاركة القارية.

قيمة الصفقة

انتقـــد يورغن كلـــوب املديـــر الفني لفريق 
ليفربول اإلنكليـــزي صفقة انتقـــال نيمار من 
برشلونة إلى باريس ســـان جرمان الفرنسي، 
مؤكـــدا أنه يأمل أن تكـــون مثل هذه الصفقات 
”اســـتثنائية“ فـــي كـــرة القـــدم. وقـــال املدرب 
األملانـــي إن هناك ناديني أو ثالثـــة في العالم 
ميكنها دفـــع مثل هذه القيمة فـــي االنتقاالت.
وقـــال كلـــوب في إشـــارة منـــه لنظـــام اللعب 

املالـــي النظيف الذي قدمـــه االحتاد األوروبي 
للعبة فـــي 2011 ”اعتقدت دائما أنه مت اختراع 
اللعـــب املالي النظيف حتى ال حتدث مثل هذه 
األشـــياء“. وأضـــاف كلوب ”ولكـــن، بوضوح، 
اللعـــب املالي النظيف لم يتعـــد كونه اقتراحا 

وليس قاعدة فعلية. ال أعلم، ال أفهمه“.
وذكر االحتـــاد األوروبـــي لكـــرة القدم أن 
قواعد اللعب املالي النظيف ســـتنفذ في حالة 
انتقال نيمار، وأن هذه األندية لن يســـمح لها 
بخســـائر تزيد عن 30 مليون يورو خالل ثالث 

ســـنوات. ووضعت هذه القواعد حتى ال تنفق 
األندية األوروبية أكثر مما جتنيه. وقال كلوب 
”هذه ليســـت اخلطـــوة التاليـــة، ال أعتقد ذلك. 
أعتقد وأمتنى أن يظل هذا اســـتثنائيا- ولكن 

من يعلم“.
مـــن جانبه علـــق جوزيه مورينيـــو، املدير 
الفني ملانشســـتر يونايتد، على صفقة انتقال 
نيمار مهاجم برشـــلونة إلـــى صفوف باريس 
ســـان  جرمـــان. وقـــال مورينيـــو ”عندما دفع 
مانشســـتر يونايتـــد 110 ماليني يـــورو لضم 

بول بوغبا، أكدت أن الصفقة ليســـت باهظة“.
وأوضح ”من املمكن قول غير ذلك، عند شـــراء 
العب ال يســـتحق هذا املبلغ، أو ال ميلك قدرات 

استثنائية“. 
وأضاف املـــدرب البرتغالي ”لـــذا ال أعتبر 
أن 222 مليـــون يورو رقمـــا مبالغا فيه لنيمار، 
ألنه من أفضل العبي العالم، وقيمة تســـويقية 
كبيرة، وإدارة باريس ســـان جرمان تعلم ذلك، 
فاملشـــكلة ليســـت نيمار، بل النتائـــج املترتبة 

على هذه الصفقة“.

االتحاد األوروبي يراقب تفاصيل صفقة نيمار
 [ كلوب: اللعب المالي النظيف لم يتعد كونه اقتراحا  [ مورينيو: المشكلة ليست نيمار، بل النتائج المترتبة على هذه الصفقة

ــــــل صفقة االنتقال املتوقع  أكــــــد االحتاد األوروبي لكــــــرة القدم أنه يراقب عن كثب تفاصي
للبرازيلي نيمار من برشــــــلونة اإلســــــباني إلى باريس ســــــان جرمان الفرنسي في صفقة 
ــــــورو، وهي قيمة البند اجلزائي في العقــــــد الذي يربط الالعب  قياســــــية تبلغ 222 مليون ي

بفريقه احلالي.

رياضة
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{أســـتطيع الحديث عـــن نيمار كالعب، ال يخفى على أحد أنه كبير ومســـتواه رائـــع للغاية، لكن 

بالنسبة إلى األمور األخرى، هي قرارات وأشياء في الواقع ال يروق لي الحديث عنها}.

كيلور نافاس 
حارس مرمى فريق ريال مدريد اإلسباني

{كاراسكو أبلغني أن األمور منظمة بفريق موناكو، وهو ما تأكدت منه حتى اآلن، فاألمور تسير 

على ما يرام، فهو فريق يساعد على تطوير قدرات العبيه لألفضل، وهو ما أسعى إلى تحقيقه}.

يوري تيليمانس 
العب وسط موناكو الفرنسي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ توّقع مدرب أرسنال اإلنكليزي 
أرسين فينغر أن يحترم المهاجم 

التشيلي ألكسيس سانشيز قراره بعدم 
الرحيل. وعاد سانشيز إلى تمارين 

فريقه بعد إجازة طويلة بعد مشاركته 
مع منتخب تشيلي في كأس القارات في 

روسيا.

◄ قال نادي إيفرتون المنافس في 
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم إنه 
مدد تعاقده مع قائده فيل جاجيلكا العب 

منتخب إنكلترا لعام إضافي ليستمر 
االرتباط بين الطرفين حتى 2019.

◄ تعاقد نادي هيرتا برلين األلماني 
مع النمساوي فالينتينو الزارو على 

سبيل اإلعارة من نادي سالزبورغ مع 
وجود خيار الشراء في نهاية اإلعارة. 

ولعب الزارو كل مسيرته االحترافية مع 
سالزبورغ عدا فترة إعارة قضاها في 

فريق ليفيرينغ.

◄ تقرر غياب نوح جويل بازي، مهاجم 
فريق هانوفر األلماني عن بداية الدوري 

األلماني لكرة القدم، بعدما أصيب في 
الفخذ خالل مباراة ودية. وذكر النادي 

أن جويل بازي أصيب بتمزق في 
األوتار خالل مواجهة فريق جيرمانيا 

إيغيستورف.

◄ أعلن الحارس اإليطالي المخضرم 
مورغان دي سانتيس عن اعتزال كرة 

القدم مع فريقه موناكو الفرنسي، وهو 
القرار الذي كان يفكر فيه بجدية منذ 
عدة أسابيع. وانضم إلى فريق روما 

اإليطالي بصفته مديرا للفريق.

◄ نجح االتحاد التركي لكرة القدم في 
التعاقد مع المدرب الروماني ميرتشا 
لوتشيسكو لتولي المسؤولية الفنية 

لمنتخب البالد األول. ووّقع لوتشيسكو 
على عقد يمتد لعامين مع وجود بند 
يسمح بتمديد التعاقد لعام إضافي.

باختصار

} برلــني - ينطلق املوســـم الكروي األملاني، 
الســـبت، مبباراة كأس الســـوبر احمللي، في 
الوقـــت الذي يبدو فيه بايـــرن ميونيخ، الذي 
سينافس بوروسيا دورمتوند في هذا اللقاء، 
بصدد مواجهة أزمة، بعد األداء الباهت الذي 
قدمـــه خالل مرحلة اإلعداد للموســـم اجلديد، 
بشكل ال يبشر ببداية جيدة للفريق البافاري. 
ومن إجمالـــي 6 مباريات خاضها بايرن أمام 
فـــرق أوروبية خـــالل فترة اإلعداد للموســـم 
اجلديد، مني الفريـــق بخمس هزائم ولم يفز 
ســـوى مرة واحدة أمام تشيلسي اإلنكليزي. 
وفي كأس أودي الوديـــة، حل بايرن ميونيخ 
فـــي املركز األخير، بعـــد أن تعرض لهزميتني 
دون أن يســـجل هدفا واحدا، في حني اهتزت 

شباكه بخمسة أهداف.
وإلـــى جانب النتائـــج الســـيئة، تزايدت 
معانـــاة البافـــاري مبوجـــة اإلصابـــات التي 
طالـــت الفريق، حيث تعرض خـــوان بيرنات 
إلصابة في الكاحل، بينما أصيب الكولومبي 
جيمـــس رودريغيـــز ليبتعد عـــن املالعب ملدة 

أربعة أسابيع. 

وأشار النادي البافاري إلى أن رودريغيز 
لن يتعافى قبل مباراة كأس الســـوبر األملاني 
أمـــام بوروســـيا دورمتوند أو قبـــل املباراة 
األولى في البوندســـليغا، التي سيواجه فيها 

بايرن ميونيخ نظيره باير ليفركوزن.
ولم يكشـــف نادي بايرن ميونيخ عن املدة 
التـــي يحتاجها الالعـــب الكولومبي حتديدا 
حتـــى يتعافـــى مـــن إصابته التـــي حلقت به 
الثالثاء في العضلة اخللفية من الفخذ األمين 
خالل املباراة التي سقط فيها النادي األملاني 
بثالثيـــة نظيفة أمام ليفربـــول اإلنكليزي في 
بطولـــة كأس أودي الودية.  وأكد نادي بايرن 
ميونيـــخ أن رودريغيز ســـيغيب عن املالعب 

خـــالل األســـابيع املقبلـــة، مما يعنـــي غيابه 
إلى ما بعد املرحلة األولى من البوندســـليغا. 
ويغيـــب أيضا عن صفوف البايرن في مباراة 
كأس الســـوبر األملانـــي الالعـــب اإلســـباني 
تياغو ألكانتارا بسبب معانته من إصابة في 

عضالت البطن.
فـــي كأس أودي الودية، جـــاءت الهزمية 
األصعـــب أمـــام ليفربـــول الذي فـــاز بثالثية 
بيضاء علـــى البايرن، والتـــي كادت أن تزيد 
ألربعـــة لوال إلغـــاء هدف آخر للريـــدز، بينما 
كان وقع الهزمية في مباراة نابولي اإليطالي 
(0-2) أقـــل حدة، نظـــرا ألن تشـــكيلة الفريق 
البافاري كانت قائمة على الالعبني الشـــباب. 
وعن الهزمية أمام ليفربول، أشـــارت وسائل 
اإلعـــالم األملانيـــة إلى أن ”رد الفعل األســـهل 
هـــو قول إنهـــا كانت مجـــرد مبـــاراة ودية“، 
مستطردة ”لكن األمر لم يكن كذلك، كانت قبل 
كل شيء مباراة تعكس كافة مشكالت الفريق 

هذا الصيف“.
ومن املثير للفضول هو أن بايرن اســـتهل 
مرحلة اإلعداد للموسم اجلديد بأداء جيد في 
بطولة كأس تيليكوم التـــي فاز بها، حتى أن 
البعـــض تغّنى باحلالة اجليـــدة التي يتمتع 
بها الفريق بالنســـبة لهذا التوقيت من العام. 
وكان تومـــاس مولـــر هو جنم هـــذه البطولة 
احملليـــة، حيث بدا في طريقه نحو اســـتعادة 

أفضل حاالته.
علـــى الرغم من ذلـــك، تبدلـــت األمور مع 
بدايـــة جولة الفريـــق اآلســـيوية. وقد تعود 
هذه النتائج الســـيئة لغيـــاب العبني مهمني 
عن الفريق، مثـــل جيروم بواتينغ والهولندي 
روبـــن واحلـــارس مانويـــل نويـــر، الذين لم 
يعـــودوا للفريـــق بعد، فضال عـــن أن اعتزال 
اإلسباني تشـــابي ألونسو والقائد فيليب الم 
أفقد البايرن رجلني كان لهما دور القيادة في 
امللعب. وفي حلظة ما، ســـيحني أيضا موعد 
رحيل فرانك ريبيري وروبن، بعد تقدمهما في 

العمر.
وفي ظـــل هـــذا املشـــهد، يكتســـب كأس 
الســـوبر األملانـــي هذا املوســـم أهميـــة أكبر 
بالنسبة إلى بايرن مقارنة باألعوام املاضية. 
ويبـــدو الفريق حاليا فاقـــدا لهيكله واتزانه، 
بينمـــا تتزايد الضغـــوط على املديـــر الفني 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي وسط شكوك حول 

وضعه في النادي البافاري. استعادة االبتسامة مسؤولية الجميع

} باريس - حســـم املهاجم الفرنســـي الواعد، 
كيليان مبابي، مســـتقبله مـــع فريقه موناكو، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية اجلارية. 
واســـتقر مبابـــي، على الرحيل عـــن ناديه 
احلالي، وفقا ملا ذكرته صحف فرنســـية والتي 

قالت إنه حدد مهلة أسبوع لترك النادي. 
ورمبا يكون الالعب قد شـــعر بامللل نتيجة 
عدم وجود أي جديد من موناكو، حول التمديد 
احملتمـــل لتعاقـــده معه، باإلضافـــة إلى تأثره 
برحيـــل رفاقه، مـــن بينهم املدافع الفرنســـي 
ميندي الـــذي انتقل إلى مانشســـتر ســـيتي. 
وأضافـــت أن مبابي (18 عامـــا) أخطر محيطه 

والبعض من رفاقه بقرار رحيله عن موناكو.
وتبـــرز من بني األنديـــة املهتمة باحلصول 
على خدمـــات مبابي، ريال مدريد وبرشـــلونة 
اإلسبانيني، وباريس ســـان جرمان الفرنسي، 
واملان ســـيتي وليفربول اإلنكليزيني. الرحيل 
املرتقب لنيمار عن برشلونة، رمبا يفتح الباب 

أمام انتقال مبابي للنادي الكاتالوني.

} إســطنبول - ذكـــرت الصحافـــة التركية أن 
املهاجـــم الدولي اإلســـباني ألفـــارو نيغريدو 
انتقـــل إلى بشـــيكتاش بطل الـــدوري التركي 
لكـــرة القـــدم لثـــالث ســـنوات بعـــد أن قضى 
موسما ونصف مع ميدلزبره اإلنكليزي. انضم 
بطل  نيغيريدو إلى فريق ”النســـور الســـود“ 

املوسمني املاضيني لثالث سنوات.
وسيحصل نادي فالنســـيا اإلسباني على 
مبلغ 2.5 مليون يورو لقاء التخلي عن الالعب. 
ووصـــل نيغريـــدو (31 عاما) إلى إســـطنبول، 
وأجـــرى الزيـــارة الطبيـــة الروتينيـــة قبل أن 

يصبح االنتقال رسميا اجلمعة.
ودافع نيغريدو عن ألوان مانشستر سيتي 
اإلنكليـــزي أيضا، وخاض 21 مباراة دولية مع 
منتخب إســـبانيا ســـجل خاللهـــا 10 أهداف. 
وبضم نيغريدو، حصل النادي اإلســـطنبولي 
علـــى خدمات العب ميلك جتربة واســـعة على 
الصعيـــد األوروبي، وكان ضرب بقوة الشـــهر 
املاضي عندما ضم املدافـــع الدولي البرتغالي 

بيبي من ريال مدريد اإلسباني.

مبابي يحسم 

مصيره في موناكو

بشيكتاش التركي يظفر 

بخدمات نيغريدو

كأس السوبر األلمانية.. فرصة بايرن لتصحيح المسار

البافاري فاقد لهيكله واتزانه، بينما 

تتزايد الضغـــوط على املدير الفني 

كارلو أنشـــيلوتي وســـط شـــكوك 

حول وضعه في النادي

◄
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} غــزة – يحلم الفلســـطينيون منذ عشـــرات 
السنين بميناء خاص بهم على ساحل البحر 
المتوســـط يجوبـــون عبـــره مختلـــف أنحاء 
العالم، لكنهم مضطرون للرضا بمركب خشبي 
ثابت على أحد شواطئ غزة تحول إلى مطعم 

يلقى رواجا كبيرا.
وقـــد ال يبـــدو المركـــب لولـــو روز مبهرا 
للرائي، لكن الطلب شديد على موائده الثماني، 
إذ يقف الزبائن من أهل غزة في طابور طويل 
في انتظار أن تســـنح لهم فرصة تناول وجبة 
بحريـــة في موقـــع غير عادي، يســـمعون فيه 
هدير األمواج على جانبـــي المركب حتى إذا 

لم يكن باستطاعتهم اإلبحار.
وقالـــت منـــار شـــقورة (19 عامـــا) طالبة 
الحقوق التي اســـتطاعت الفـــوز بمائدة في 
مقدمة السفينة ”فكرة الســـفينة فكرة جميلة 
لكن لألســـف هـــي ال تبحر، أرغب بشـــدة في 
اإلبحار بها، أن تتحرك السفينة صوب البحر 

سيكون أمرا في غاية الروعة“.
وكانـــت غزة في العصـــر الروماني ميناء 
مهما على البحر المتوسط يلتقي فيه التجار 
في أســـفارهم بين آســـيا الوســـطى وشمال 
أفريقيـــا. واســـتمر هذا الوضـــع قائما حتى 

القرن العشرين والحرب العالمية األولى.
غيـــر أن ما تال ذلك من ســـنوات لم تســـر 
على هذا المنوال. فبعد اســـتيالء إســـرائيل 
على قطـــاع غزة في حرب 1967 تعطل الميناء 
فعليا. وفي منتصف التســـعينات وبمقتضى 
اتفاقات أوســـلو وضعت خطـــط إلقامة ميناء 
أكبر بكثير لخدمة سكان القطاع البالغ عددهم 
اآلن مليونـــي نســـمة، لكـــن هـــذه الخطط لم 

توضع موضع التنفيذ. وسحبت إسرائيل في 
عام 2005 قواتها ومســـتوطنيها من القطاع، 
غير أنها مازالت تســـيطر على منافذ الدخول 
والخـــروج وتتحكم فـــي المجاليـــن البحري 
والجوي لغزة. ويشعر ســـكان القطاع بأنهم 
محاصرون، ما يغذي مشاعر اإلحباط لديهم.

ورغـــم الجهود الفلســـطينية والدولية، ال 
تســـمح إســـرائيل ببناء ميناء جديد استنادا 
ألســـباب أمنية، إذ تخشـــى أن تعمـــد حركة 
حماس اإلسالمية التي تسيطر على غزة منذ 

2007 إلى تهريب السالح للقطاع.
ويطالـــب وزيـــر االســـتخبارات والنقـــل 
اإلســـرائيلي بتنفيـــذ فكـــرة إقامـــة جزيـــرة 
صناعية قبالة ساحل غزة لتكون بمثابة مرفأ 
وتضم منشـــآت أخـــرى، لكن هـــذه الفكرة لم 

تحظ حتى اآلن بدعم الحكومة.
ولذا أصبـــح المركب لولـــو روز الوجهة 
التـــي يقصدها أهل غزة لإلحســـاس بالبحر 
وتصور أنفسهم وهم في سفينة تمخر عبابه.

وكان أصحاب المركب يســـتخدمونه في 
الصيـــد، غير أن القيود المشـــددة المفروضة 
على اإلبحار جعلت نشاط صيد األسماك غير 
مربح، إذ أنه ال يسمح لهم بالتوغل في البحر 
سوى لمسافة ستة إلى تســـعة أميال بحرية 
بـــدال من 20 ميال بحريا وفق المتفق عليه في 

اتفاقات أوسلو.
وقـــال ثابـــت الترتوري صاحـــب المطعم 
”جاءت فكرة الســـفينة من الرغبة الشديدة في 
بث شعور بين كل من يقصدها أنه فعال داخل 
البحـــر ومســـتمتع باألجـــواء البحرية، وأنه 

يبحر بسالم“.

وأضـــاف الترتوري ”نأمل أن يســـمح لنا 
يوما ما بأن نمتلك ســـفنا سياحية، ال نكتفي 
من خاللها باألكل فـــي الميناء بل نجوب بها 

كل شبر في العالم“.
وقالـــت مصـــادر تعنى بالبيئـــة في بيان 
إن ”نتائج الفحوصـــات التي أجريناها تبّين 

أن 50 بالمئـــة من مياه شـــاطئ بحر غزة غير 
صالحة لالســـتجمام“، وهو ما فاقم شـــعور 
األهالي بالحنين للبحر واالستمتاع بأجوائه.

وأضافـــت ”الوضـــع البيئي فـــي القطاع 
تفاقم بشـــكل كبير في ظل األوضاع الصعبة 

الذي نمر بها نتيجة ألزمة الكهرباء“.

وتابعـــت المصـــادر البيئية فـــي بيانها 
”انقطـــاع الكهربـــاء بشـــكل مســـتمر أجبرنا 
علـــى تصريف المياه العادمة وغير المعالجة 
لشـــاطئ بحر غـــزة، مما أدى لوصول نســـبة 
التلوث إلى مستويات عالية جدا من الصعب 

معالجتها في الوقت الراهن“. 

مطعم لولو روز يجدد أحالم أهل غزة مبيناء على البحر املتوســــــط، لذلك يقف زبائنه في 
طوابير في انتظار الفوز مبائدة شاغرة يرحلون من خاللها في رحلة بحرية حول العالم 

داخل سفينة ال تتحرك.

االستسالم لشعور بهمسات البحر

} شـــعبان اخترعـــا آلـــة واحـــدة لســـببني 
مختلفني قبل مئات الســـنني، شـــعب القطب 
املتجمد الذي ابتكر النظارات امللونة لوقاية 
العينني من وهج الثلج حني تســـفعه أشـــعة 
الشمس فيصبح أشبه مبرآة تبهر األبصار. 
والشـــعب الصيني الـــذي ابتكـــر النظارات 
امللونـــة ذاتهـــا ليرتديها القضـــاة. فقد كان 
هؤالء مضطرين حلجب أعينهم بهدف إخفاء 
مشاعرهم داخل قاعة احملكمة وأثناء نطقهم 

باألحكام.
وأنصح بني الوقـــت واآلخر بالبحث في 
ذاكرة العلم ومعها تاريخ األشياء من حولنا، 
إذ أن غالبيـــة ما يحيط بنـــا، لم يوجد أصال 
لألغراض التي فكر فيهـــا صانعوه األوائل. 

وهنا التشويق الذي ال حدود له.
أقرب األشـــياء هي تلـــك التي تختبئ في 
بيتـــك، ومن بينهـــا ذاك الـــذي ابتكره روي 
بالنكيت، الـــذي أراد صناعة ثالجات خارقة 
باســـتخدام غاز الفلورنيلـــني. فقام بتخزين 
هذا الغاز مع ثلج داخـــل علبة محكمة. لكنه 
حـــني فتح العلبة إلخراجه، لم يجد الغاز، بل 
وجـــد كائنا آخر قـــد نتج عـــن التفاعل، فقد 
حتول الغاز إلى مادة صلبة سوداء التصقت 
بجـــدران العلبـــة. فحـــاول إزالتها بشـــتى 
الوســـائل، لكن ذلك كان صعبا، فأطلق عليها 

اسم ”تيفال“.
وقبل أن تخرج من مطبخك، عليك أن تقرأ 
الســـالم على روح مهندس الرادارات بيرس 
سبنسر، الذي كان مشـــغوال متاما في عمله 
بداية قبل 70 ســـنة، فخطر له أن يقضم شيئا 
من قطعة الشوكوال التي في جيبه، فوجدها 
قد ذابـــت، مع أن اجلو بارد جدا، فانتبه إلى 
أنه يقف بالصدفة قـــرب ”صمام إلكتروني“. 
أراد سبنسر جتريب شيء مختلف، فأحضر 
بعـــض حبات الذرة في كيس، ووضعها أمام 
الصمـــام، فانفجر الكيـــس، فأعلن عن والدة 

أول ميكروويف في التاريخ.
ومن يدري ملاذا وجـــد الكثير من األفكار 
والصراعات باألصل، وهل موجودة لألسباب 
املعروفة حاليا، أم ألسباب جنهلها؟ فالسبب 
في العربية هو ”شيء ُيتوّصل به إلى غيره“، 
وحتـــى نصل إلى ما نريده يتوجب علينا أن 
نصعد تلك األســـباب الشـــبيهة بالســـاللم، 
وإن لـــم نصل فهذا يعني أننـــا صعدنا على 
ســـاللم خاطئـــة أو هبطنا بســـاللم خاطئة. 
أما أشـــهر موضع وردت فيه ”األسباب“ فهو 
بيت ابن نباتة الســـعدي البغـــدادي ”من لم 
ميت بالســـيف مات بغيره/ تعددت األسباب 

واملوت واحُد“.
ابن نباتـــة كان رقيقا محبـــا ألرضه قال 
عنها ”َســـقى اللـــُه أرضا ال أبـــوُح بِذْكِرها/ 
فُتْعـــَرُف أشـــجاني بهـــا حَني ُتذكُر/ ِســـوى 
أّنها مســـكيُة الترِب ريُحها/ َتـــروُق وَتْنَدى 
والَهواِجُر َتْزُفُر“. ولكن ذلك الرجل كان ناقما 
أيضا على عصره العربي، الذي لم يكن يهتم 
بالعلـــم والفنون، فقـــال يوما ”بـــالٌد أنُفُس 
األحـراِر فيها/كَضّب القاِع ُتروى بالنســـيِم/
يجوُز بها وينفـُق كلُّ شيٍء/سوى اآلداِب طرًا 

والعلـوِم“.

صباح العرب

عدسات ملونة

} لنــدن – قال المجلـــس العالمي لصحة المخ 
إن ممارسة األنشطة التحفيزية للدماغ تتفوق 
علـــى األلعاب الذهنية لصحة المخ، وذلك على 

عكس المتصور.
وذكـــرت هيئة اإلذاعـــة البريطانية بي بي 
ســـي أن المجلس طالب األشخاص بممارسة 
أنشـــطة تحفيزية، مثل تعلم الطهي أو العزف 
علـــى آلـــة موســـيقية أو تصميـــم األغطية أو 
االعتناء بالحدائق للحفاظ على صحة الدماغ.

وأصـــدر المجلس الذي يعـــد ثمرة تعاون 
دوليـــة بيـــن علمـــاء وخبـــراء فـــي الصحـــة 
والسياســـات، تقريرا عن أفضل ســـبل تحفيز 

المخ والحد من تراجع القدرة المعرفية.
وبحسب التقرير، فإنه كلما بدأ الشخص 
ممارســـة هذه األنشطة في ســـن مبكرة كلما 

كان ذلـــك أفضل لوظائـــف المخ مع تقدمه في 
العمر.

وكشـــف التقرير أنه بالرغـــم من أن الكثير 
من الناس يعتقـــدون أن ألعاب اإلنترنت، مثل 
األلغاز واأللعـــاب الذهنية، مصممة خصيصا 
لتحســـين صحة المخ، إال أن الدالئل المتعلقة 

بالمزايا ”ضعيفة إلى حد االنعدام“.
وقـــال التقرير إنه لم يثبـــت بالدليل، على 
سبيل المثال، أن لعبة سودوكو تساعد العبها 

في تحسين قدرته على إدارة شؤونه المالية.
ويوصـــي التقريـــر بالبحـــث عن أنشـــطة 
جديدة تتحـــدى الطريقة التقليدية في التفكير 
ومشاركتها اجتماعيا، إلى جانب اتباع أسلوب 
حياة صحي، مشيرا إلى بعض األنشطة، مثل 
البحث في شـــجرة العائلة، االلتحاق بفصول 

االعتناء  الطهـــي،  الفوتوغرافـــي،  للتصويـــر 
بالحدائـــق، تعلم تكنولوجيـــا جديدة، الكتابة 

اإلبداعية والمشروعات الفنية.
وقـــال جيمـــس غودويـــن كبيـــر العلمـــاء 
بمؤسســـة إيدج يـــو كيـــه البريطانيـــة التي 
ساعدت في تأسيس المجلس العالمي لصحة 

المخ، إن تراجع قدرة المخ ليس حتميا.
وأضاف ”توجد أنشـــطة كثيـــرة يمكن أن 
نبدأ بها اليـــوم وتتيح مزايـــا لصحة المخ، 
مثل اللعب مع األحفاد واللعب في الحدائق“.

وكانـــت دراســـة أميركية هـــي األولى من 
نوعها، كشـــفت أن برنامجا إلكترونيا لتدريب 
املخ قد يســـاعد في احلد من مخاطر اإلصابة 
مبرض اخلرف بني البالغني األصحاء بنسبة 

48 باملئة.

واستمرت الدراسة على مدار عشر سنوات. 
وكان عـــدد من أطباء األعصـــاب وعلم النفس 
اإلدراكي قـــد رفضوا من قبـــل األدلة اخلاصة 
بالتأثير اإليجابي لبرامج 
الكمبيوتـــر اخلاصـــة 
بالتدريبـــات واأللعاب 
الذهنيـــة. ووقعـــت 
مجموعة مكونة من 70 
طبيبا على خطاب عام 
2014 للتصدي حلمالت 
لبرامـــج  الترويـــج 
وألعـــاب الكمبيوتر 

الذهنية.

الطهي يتغلب على األلعاب الذهنية في الحفاظ على صحة المخ

اإلماراتيـــة  الفنانـــة  أعلنـــت   – أبوظبــي   {
الشـــابة ميرا دخولها المعتـــرك الغنائي في 
الســـاحة الخليجية والعربية من خالل طرح 
أولـــى أغنياتهـــا العاطفية ”يـــا حب خذني“، 
التواصـــل االجتماعي  عبر جميـــع وســـائل 

واإلذاعات.
وأكدت ميـــرا أنها باتت جاهـــزة لدخول 
عالـــم الغنـــاء بعد مجهـــود كبيـــر قضته في 
عمليـــة البحث عن األعمـــال الغنائيـــة التي 
اختارت منهـــا هذه األغنية، حيث تقول ”أتت 
أغنيـــة ’يا حب خذني‘ بعـــد مجهود كبير في 
البحث ثم التحضير واإلنتاج، وأنا ســـعيدة 

بـــأن هذا المجهود أثمر هذه األغنية الجميلة 
العاطفية التـــي أحببت أن تكـــون انطالقتي 
أمام الجمهور في وطنـــي اإلمارات والخليج 
والوطـــن العربي، والتي تم تســـجيلها ضمن 
أعلى مستويات وتقنيات إنتاج األغنيات في 

العالم العربي“. 
وأضافت ”أرى أنها بداية ممتازة للظهور 
خاصـــة وأن األغنية تظهر جوانـــب متعددة 
مـــن صوتي، حيـــث حصلت بحمـــد الله على 
إطـــراء مجموعة كبيـــرة من صنـــاع األغنية 
الخليجيـــة والعربيـــة“، مؤكـــدة أنهـــا تعمل 
وفـــق خطة إداريـــة وإعالمية مدروســـة، وأن 

أغنيتها المنفردة المقبلة باتت شـــبه 
جاهزة من الناحية اإلنتاجية، وأنها 
نتيجـــة تعاون مع أســـماء كبيرة من 
ناحية الشـــعر والتلحيـــن والتوزيع 
تصويرها  بصدد  وأنها  الموسيقي، 
بطريقـــة الفيديو كليب فـــي أوروبا 
تحت إدارة إخراجية أوروبية أيضا.
وأطلقت ميرا أغنيتها األولى في 

صفحتها بموقع اليوتيوب، إلى 
جانب حساباتها المختلفة في 
التـــي  االجتماعيـــة  المواقـــع 

تحمل اسمها.

{يا حب خذني} اإلماراتية ميرا تبدأ مشوارها الفني بـ

إبراهيم الجبين

} طهــران – اختـــار اإليرانيـــون التعبير عن 
رفضهـــم الرتفـــاع أســـعار البصل مـــن خالل 
التنـــدر بوصفـــه الوســـيلة األمثـــل واأللطف 
واألنجع إليصـــال صوتهم إلى صاحب القرار، 
حيث أحدثت أخبار ارتفاع أســـعار البصل في 
إيران ضجة كبيرة بين سكان البالد على مدى 

األسابيع القليلة الماضية.
ويبدو أن هذه الضجة التي أحدثها ارتفاع 
ســـعر البصل قد وصلت إلى مواقع التواصل 
االجتماعي، حيث يســـلط مســـتخدمو موقعي 
التواصـــل االجتماعي تويتر وإنســـتغرام في 
إيران الضـــوء على ظاهرة الغالء هذه بالكثير 
من روح الدعابة، من خـــالل مقارنتهم للبصل 
بالحجـــر الكريـــم، واأللماس النـــادر، والذهب 

الغالي.
وبحســـب موقـــع ســـي إن إن، قـــام بعض 
المســـتخدمين بنشـــر العديـــد مـــن الصـــور 
ألنفسهم وهم يرتدون قالدات عّلقت عليها قطع 

من البصل، لتبدو وكأنها مجوهرات ثمينة.
كما نشـــر آخـــرون صـــورة لخاتـــم زواج 
سوليتير استبدلت حجرة األلماس عليه بحبة 
بصل صغيرة، وأرفق معها تعليق يقول ”خاتم 

الزواج األغلى في إيران“.
مواقـــع  مختلـــف  مســـتخدمو  وتـــداول 
التواصـــل االجتماعـــي أيضـــا صـــورة تظهر 
مزارعـــا ينـــام بين أعـــداد هائلة مـــن أكياس 
البصـــل، واصفين إياه بـ“الملـــك الذي يخبئ 

ثروة وكنزا كبيرين“.

إيرانيون يستبدلون 
األلماس والياقوت بالبصل

مركب على شاطئ غزة يقدم لزبائنه الطعام واألمل في اإلبحار

ن كبيـــر العلمـــاء
لبريطانيـــة التي
س العالمي لصحة

يس حتميا.
 كثيـــرة يمكن أن 
ـــا لصحة المخ، 
ب في الحدائق“.
ة هـــي األولى من
إلكترونيا لتدريب
ن مخاطر اإلصابة
ألصحاء بنسبة 

بالتأثير اإليجابي لبرامج
الكمبيوتـــر اخلاصـــة
بالتدريبـــات واأللعاب
الذهنيـــة. ووقعـــت
0مجموعة مكونة من 70
طبيبا على خطاب عام
2014 للتصدي حلمالت
لبرامـــج الترويـــج 
وألعـــاب الكمبيوتر

الذهنية.

تت شـــبه
ية، وأنها
كبيرة من 
والتوزيع 
صويرها 
ي أوروبا 
ية أيضا.
ألولى في

إلى 
في
ـي 
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