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} بغداد – فشـــلت إيران فـــي حتويل التقارب 
العراقـــي مع محيطه اخلليجـــي وكأنه يجري 
إلعادة عالقتها املتوترة بالســـعودية، وسحب 
رد الرياض احلاســـم على تسريبات الوساطة 
بينها وبني طهران البســـاط مـــن حتت رجلي 
إيران التي حتاول اختراق املوقف الســـعودي 
واخلليجـــي ككل الرافض ألي تقارب معها في 

ضوء دورها التخريبي في املنطقة.
وصرح مصدر سعودي مسؤول بأن اململكة 

لم تطلب أي وساطة بأي شكل كان مع إيران.
ونقلـــت وكالـــة األنباء الســـعودية (واس) 
األربعاء عن املصـــدر قوله إن ما مت تداوله من 

أخبار عار من الصحة جملة وتفصيال.
وأكد املصـــدر ”متســـك اململكـــة مبوقفها 
الثابـــت الرافـــض ألي تقارب بأي شـــكل كان 
مع النظام اإليراني الذي يقوم بنشـــر اإلرهاب 
والتطـــرف في املنطقة والعالم ويقوم بالتدخل 

في شؤون الدول األخرى“.
ونفت مصـــادر لـ“العرب“ في مكتب رئيس 
الـــوزراء العراقي حيـــدر العبـــادي، أن يكون 
العـــراق تلقى طلبا ســـعوديا في هذا الشـــأن، 
معبرة عن استغرابها من إدالء وزير الداخلية 
قاسم األعرجي بهذه التصريحات لدى زيارته 

إيران.
ويحاول اإليرانيون منع تقارب شخصيات 
شـــيعية عراقية بارزة مـــع الرياض وإظهارها 
علـــى أنهـــا جـــزء مـــن جهـــود الوســـاطة مع 
الســـعودية، وليـــس اختراقا ســـعوديا نوعيا 

للساحة العراقية.
وكان األعرجـــي قـــال في مؤمتـــر صحافي 
فـــي طهران مؤخـــرا إن الســـعودية طلبت من 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التدخل 
للتوســـط بني الرياض وطهـــران، لكنه تراجع 
عـــن ذلك مبجرد عودته إلى بغداد، ما يكشـــف 
أن تصريحه فـــي إيران كان الهدف منه إطالق 
بالونة اختبار ملعرفة موقف الســـعودية وردة 

فعلها.
واعتبرت أوســـاط خليجية أن تصريحات 
املصدر تكشف بوضوح أن السعودية لم تتخذ 
موقف املمانعـــة من التعامل مـــع إيران عبثا، 
وأن موقفها ثابـــت من الدور التخريبي إليران 
في العراق وسوريا ولبنان واليمن والبحرين، 
وأن ال مبرر ألي وساطة طاملا أن طهران تعمل 
على استهداف األمن القومي للسعودية ودول 

اخلليج وللمنطقة ككل.

ويعـــرف الســـعوديون أن وجـــود حســـن 
روحاني على رأس الســـلطة، ومن قبله محمد 
خامتي أو هامشي رفسنجاني ممن رغبوا في 
االنفتاح على الرياض بزعم كونهم إصالحيني، 
ال يختلف عن وجود من يصنفون باملتشـــددين 
مثل أحمـــدي جناد، وأن األمـــر مجرد أالعيب 
سياســـية ما عادت تنطلي علـــى أحد، وأنه لم 
يعد هناك وقت الختبار النوايا احلسنة لدولة 

لم تلتزم بأي اتفاقيات إقليمية أو دولية.
وقال متابعون للشأن اخلليجي إن طهران 
تتحســـس من الطريقة التي تـــرد بها الرياض 
على املشـــروع اإليراني بعـــد أن وجدت إيران 
نفسها لسنوات وهي تتحرك من دون مشروع 

عربي مضاد.
وتسببت تصريحات األعرجي، بشأن طلب 
السعودية وســـاطة بني الرياض وطهران، في 
حرج بالغ لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي 
سارع إلى االســـتفهام بشأن التصريح، وطلب 

نفيه، وفقا ملصادر مطلعة.
وحـــاول األعرجي، عندما عـــاد إلى بغداد، 
التخفيـــف مـــن وقـــع تصريحاتـــه، معلنا أن 

العراق ملس رغبة ســـعودية بتطبيع العالقات 
مع إيران، لكنه لم يكلف بالوساطة بينهما.

وينتمـــي األعرجي إلى منظمة بدر، بزعامة 
السياســـي العراقي هادي العامري، املعروف 

بصالته الوثيقة مع طهران.
وقـــال سياســـي مقرب من رئيـــس الوزراء 
العراقـــي، إن ”الوزير العراقـــي، رمبا تعرض 
لضغـــط مـــن قبـــل طهـــران، للخـــروج بهـــذا 

التصريح“.
وأضاف السياسي في تصريح لـ“العرب“، 
أن ”األعرجـــي كان يفتـــرض أنـــه ينقـــل إلـــى 
اإليرانيني رسالة ســـعودية محددة جدا بشأن 
التعـــاون فـــي موســـم احلـــج، وضمـــان أمن 
احلجـــاج، لكنه رمبا تعرض لضغـــط إيراني، 
فحول الرســـالة الســـعودية إلى طلب أوســـع 

للوساطة الشاملة“.
ولم يســـتبعد السياسي العراقي، أن تكون 
طهران، حاولـــت ”تصوير التقارب بني العراق 
والســـعودية، على أنه مجرد مشـــروع وساطة 
بني الرياض وطهـــران، من خالل الضغط على 

األعرجي، لإلدالء بهذا التصريح“.

وأضاف أن ”وضع العبادي حاليا ال يسمح 
له بلعب دور الوسيط. فهو يريد تعزيز عالقات 
العراق مبحيطه، واستثمار االنفتاح اخلليجي 

على حكومته“.
ويـــرى السياســـي العراقـــي أن ”محاولة 
إيران إفراغ االنفتاح اخلليجي على العراق من 
مضمونه، تصطدم بالتصور األميركي اجلديد، 
الذي يؤمن بضرورة تقاســـم النفوذ التجاري 
واألمنـــي فـــي املنطقة، وهو ما يفســـح املجال 

أمام السعودية لتعزيز وجودها في العراق“.
وأشـــار إلى أن ”االنفتاح الســـعودي على 
العراق يتعلق برؤية استراتيجية، تستند إلى 
ضرورة تصحيح مســـار التعامـــل مع بغداد، 
وتعزيز دور املعتدلني الشـــيعة، وعلى رأسهم 
العبـــادي، وزعيـــم التيـــار الصـــدري، مقتدى 

الصدر، في مواجهة التمدد اإليراني“.
إن  يقـــول  العراقـــي،  السياســـي  ولكـــن 
الســـعودية ”ال تريد أن تدفع العبادي والصدر 
في أتون حرب مع األجنحة الشـــيعية املوالية 
إليران في العراق.. بل تريد تعزيز دورهما في 

السلطة، للحد من توسع نفوذ طهران“.
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} الكويت – أعربت مصادر سياســـية كويتية 
عـــن اعتقادها بـــأن وزير اخلارجيـــة القطري 
الشـــيخ محّمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني حمل 
إلـــى أميـــر الكويـــت الشـــيخ ُصبـــاح األحمد 
اجلابر الصبـــاح مجموعة من املقترحات التي 
تســـتهدف إعطاء دفع إلى الوساطة الكويتية 
بـــني قطر والدول املقاطعة لهـــا. ومن بني هذه 
املقترحـــات نقاط حتـــّدد مدى اســـتعداد قطر 
لاللتـــزام بالضمانات التي أخذت الكويت على 
عاتقها تقدميها للدول املقاطعة لقطر كي تعيد 

العالقات معها وإنهاء األزمة.
وأوضحـــت أن الوزيـــر القطـــري كان أقّل 
تشـــنجا من املاضي في طرحه بعد اكتشـــاف 
الدوحة أن واشـــنطن ليســـت في وارد اتخاذ 

موقف منحاز لها في األزمة مع الدول األربع.
وشّككت املصادر ذاتها في أن يكون الطرح 
القطـــري اجلديـــد كافيـــا إلعادة احليـــاة إلى 
الوساطة الكويتية التي باشرها أمير الكويت 

بعيد اندالع األزمة في اخلامس من يونيو.
وقالت إن الوساطة الكويتية جوبهت، إلى 
اآلن، مبوقف ســـعودي في غاية التصّلب يقوم 
علـــى فكـــرة أن ال حاجة ألّي ضمانـــات من أّي 
نـــوع كان من أجل تنفيذ قطـــر املطلوب منها. 
وأضافت أن عدم اقتناع السعودية بالضمانات 
عائد إلى أّنه ســـبق ألمير قطر الشيخ متيم بن 
حمد آل ثاني أن وقع في العام 2014 على وثيقة 
تتضمـــن كّل الشـــروط التـــي طرحتهـــا الدول 

األربع، لكّنه لم يلتزم أّيا منها.
وكشفت أن الدوحة التي بدأت تعّد نفسها 
ألزمة طويلـــة مع الـــدول األربـــع، تهّيئ ملزيد 
من التصعيـــد مع اململكة العربية الســـعودية 
وتتظاهر في الوقت نفسه بأّنها على استعداد 

للتوصل إلى حلول وسط معها.
وقال متابعون للشأن اخلليجي إن الدوحة 
تســـعى لتطويق النتائج االقتصادية السلبية 
للمقاطعـــة والتي بدأت تظهر بشـــكل ســـريع 

فاق توقع الســـلطات القطرية، رغم رهان قطر 
على االســـتيراد من تركيـــا وإيران، الفتني إلى 
أن املكابـــرة السياســـية ســـتمنعها من تقدمي 

التنازالت الضرورية إلنقاذ اقتصادها.
ورجـــح املتابعـــون أن تســـتمر الدوائـــر 
املتحكمة فـــي القرار القطـــري بالتصعيد، أي 
”األمير الوالد“ الشيخ حمد بن خليفة، ورئيس 
وزرائه، الشـــيخ حمـــد بن جاســـم، واحلرس 
القدمي الـــذي عمل معهما، والزعـــم بأن البالد 

قادرة على التحمل أكثر.
ولفتـــوا إلـــى أنه مـــن الصعب علـــى هذه 
الدوائر تطويـــق خالفاتها مـــع دول اخلليج، 
خاصـــة في ضوء ما يتكشـــف يومـــا بعد آخر 
مـــن تآمر الدوحـــة على أمـــن جيرانها. وآخر 
صفحـــات التآمـــر كشـــف عنهـــا التلفزيـــون 
البحريني األربعاء، حيـــث بث اتصاال هاتفيا 
للشـــيخ حمد بن جاسم مع علي سلمان األمني 

العام جلمعية الوفاق احملظورة.

وطالب رئيـــس الوزراء القطري الســـابق 
بعدم وقف االحتجاجات عام 2011. كما كشـــف 
التسجيل عن أن قطر نسقت مع احملتجني على 
تقـــدمي مبـــادرة داعمة للمعارضـــة البحرينية 
ومن بني أهم بنودها تشـــكيل حكومة انتقالية 

في البحرين خالل شهرين.
وتبـــرأ الشـــيخ حمد بن جاســـم من قوات 
درع اجلزيرة، متاما مثلما فعل حمد بن خليفة 
بـــن عبدالله العطية مستشـــار أميـــر قطر في 
تســـريبات ســـابقة مع معـــارض بحريني من 
هـــذه القوات، نافيـــا وجود أي قـــوات قطرية 
مقاتلة ضمن تشكيلة قوات درع اجلزيرة التي 
تعمل في البحرين، وأنها موجودة فقط بصفة 

مراقب.
وأكـــد العطية أن قطر ضغطت باجتاه عدم 
املشـــاركة الفاعلـــة في درع اجلزيـــرة بوصف 
بحســـب تعبير  هذه القـــوة بـ“قوات احتالل“ 

املعارض البحريني حسن علي سلطان.

ويأتي التســـريب اجلديد ليؤكد ما ســـبق 
أن كشـــفته وســـائل إعالم بحرينية عن وجود 
دور قطـــري فعال في التآمر على البحرين عبر 
تقدمي الدعم للمعارضة املرتبطة بإيران بهدف 

إيصالها إلى سّدة احلكم.
وأشـــارت وســـائل اإلعالم البحرينية إلى 
قيام الشـــيخ حمد بن جاســـم في مارس 2011 
باتصاالت مكثفة مع علي ســـلمان قبيل دخول 
قـــوات درع اجلزيـــرة إلى البحريـــن، وتقدميه 
مجموعـــة من األفكار اعتبرهـــا الحقا ”مبادرة 

قطرية حلل األزمة في البحرين“.
وكشـــفت أنه خـــالل تلك االتصـــاالت طلب 
الشـــيخ حمد بن جاســـم من الوفاق، ”ضرورة 
التنســـيق بينها وبـــني اجلمعيـــات املتحالفة 
معها لضمان اســـتمرار احملتجني في الشارع، 
بحيـــث تقوم قطر بالضغـــط على البحرين من 
أجـــل أن تفتح اجلهات األمنيـــة جميع الطرق 

وتوقف احلراسات وترفع نقاط التفتيش“.

خيبة قطر من الدور األميركي تدفعها إلى العودة للوساطة الكويتية

} واشــنطن - كشـــفت مصـــادر أن اعتـــراض 
إســـرائيل علـــى التفاهمات التـــي جتري بني 
الواليـــات املتحـــدة وروســـيا حـــول اخلروج 
بترتيبات أمنية أنشـــأت في األسابيع األخيرة 
عدة ”مناطق خلفض التوتر“ في ســـوريا، بات 
جديا وينـــذر بإمكانية إطالق تـــل أبيب عمال 

عسكريا واسعا في سوريا.
وقالـــت املصـــادر إن التصريحـــات التـــي 
أدلى بها رئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
نتنياهـــو حول حتفظه على املنطقة التي جرى 
التفاهـــم حولها بني واشـــنطن وموســـكو في 
عمان تتســـق مع معطيات وتقارير خرجت بها 
أجهزة أمن إســـرائيلية تتحدث عن منّو خطر 

على أمن إسرائيل في الداخل السوري.
وكشفت وسائل إعالم إسرائيلية عن توجه 
وفد أمني ميثـــل مجموعة من األجهزة األمنية 
اإلســـرائيلية، ويضـــم رئيس جهاز املوســـاد 
يوســـي كوهني، إلى الواليات املتحدة ملناقشة 

الوضع األمني في سوريا.
وســـيصل الوفد إلـــى واشـــنطن في وقت 
الحق هذا األسبوع، وســـيجتمع مع مستشار 
األمـــن القومي فـــي البيت األبيـــض اجلنرال 
هربـــرت ماكماســـتر واملوفـــد األميركـــي إلى 
الشرق األوســـط جازون غرينبالت وعدد آخر 

من كبار املسؤولني األميركيني.
وتقـــول املصادر إن االجتماعات لن تناقش 
مسألة املفاوضات مع الفلسطينيني بل شؤون 
األمـــن املتعلقـــة بســـوريا ولبنـــان. وتتحدث 
املعلومات عن أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب قد ســـاهم في ترتيب 

هذه الزيارة.
واألربعاء، قالت وســـائل إعالم إسرائيلية 
إن االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية كشفت 
عن منشـــأة عسكرية في شـــمال غربي سوريا 
رجحـــت املعلومات بأن تكـــون مصنعا إلنتاج 

صواريخ طويلة املدى.
وأظهـــرت صور خاصـــة التقطتهـــا أقمار 
صناعية تابعة للجيش اإلســـرائيلي للمنطقة 
املزعومـــة أن هذه املنشـــأة رمبا تكون مصنعا 
للصواريخ قيد اإلنشـــاء يتم بناؤه بإشـــراف 

إيران وبحماية من اجليش السوري.
وقال تقرير إســـرائيلي إن املنشـــأة تعمل 
بإشـــراف إيرانـــي وتقع قـــرب بلـــدة بانياس 

القريبة على البحر املتوسط.
ورجـــح خبـــراء أن املكان ســـيكون مخزنا 
للصواريـــخ الكبيـــرة صاحبة املـــدى الطويل، 
باإلضافـــة إلـــى مصنـــع خـــاص بالصواريخ 
اعتبر اخلبراء أن هندسته متقاربة مع هندسة 

املنشآت العسكرية في إيران.
وتأتـــي زيارة الوفد اإلســـرائيلي، حســـب 
مراقبني في واشـــنطن، لتســـتكمل التحذيرات 
التـــي أطلقهـــا نتنياهـــو مـــن تنامـــي النفوذ 

اإليراني في املنطقة، ال سيما في سوريا.

هل تستعد إسرائيل 
{عمل أمني} في سوريا لـ

الصراع على السلطة مستمر في الجزائر
ص ٦

العبادي يستغرب 
تصريحات األعرجي عن 
وساطة حكومته بين 

السعودية وإيران

استعداد أمني سعودي ملنع إرباك موسم الحج

املغاربة يترقبون خطابا ملكيا مكمال لخطاب عيد العرش
ص ٤

السوريون ينافسون املصريني في سوق العمل األردني
ص ١١

ّ



} دمشــق – يشّن تنظيم داعش حملة اعتقاالت 
في صفوف الشـــبان الذين يفـــّرون من التجنيد 
اإلجبـــاري الذي فرضه فـــي محافظة دير الزور 
شـــرقي ســـوريا، وفق ما أكده املرصد السوري 

حلقوق اإلنسان.
ويخشى التنظيم اجلهادي من عملية كبرى 
تســـتهدفه فـــي دير الـــزور، خاصـــة وأنه بات 
محاصـــرا من أكثر مـــن جهة من قبـــل القوات 
احلكومية السورية وامليليشيات اإليرانية التي 
تدعمها، بعد الســـيطرة على السخنة في ريف 

حمص الشرقي. ويزداد قلق التنظيم مع إدراكه 
بقـــرب نهاية نفوذه في مدينـــة الرقة املجاورة، 
رغم قتال عناصره بشراســـة ضد قوات سوريا 

الدميقراطية.
وأوضـــح املرصد، وهـــو جماعـــة حقوقية 
ســـورية معارضـــة تتخذ مـــن اململكـــة املتحدة 
مقرا لها، أنه مت احتجاز الرجال الذين تتراوح 
أعمارهـــم بني 20 و30 عاما فـــي مدينة امليادين 
التي يسيطر عليها التنظيم في ريف دير الزور 

الشرقي.

وقال املرصد إن مســـلحني من داعش بدأوا 
في الدعوة إلى التجنيد اإلجباري في دير الزور 
األســـبوع املاضي خالل خطبـــة صالة اجلمعة 

وكذلك عبر مكّبرات الصوت واملنشورات.
ودفعـــت هـــذه اخلطوة العديد مـــن الرجال 
للفـــرار إلـــى مناطق في ريف حلب واحلســـكة، 
حيـــث توجـــد مخيمـــات إليـــواء األشـــخاص 

القادمني من كل من دير الزور والرقة.
وتتعّرض دير الـــزور لغارات من قبل قوات 
التحالـــف الدولـــي، فضـــال عن غـــارات أخرى 

من جانـــب طائرات روســـيا وحليفهـــا النظام 
الســـوري. كما تشـــهد تقّدما للقوات احلكومية 
الســـورية من اجلهات الثالث، ويعـــّول النظام 
على حـــدوث انتفاضة في صفوف املدنيني ضد 
التنظيـــم، خاصـــة وأن العديد من املؤشـــرات 
تكشـــف عن حالة متلمـــل غير مســـبوقة جّراء 

اإلجراءات املشددة لداعش.
ومـــا يزال النظـــام يحتفظ ببعـــض النقاط 
في دير الزور بيد أنـــه تبقى الغلبة لداعش في 

احملافظة التي تكتنز ثروات هامة من الطاقة.

} بريوت - يتعرض الالجئون الســـوريون في 
لبنان إلـــى ضغوط كبيرة لدفعهـــم إلى العودة 
إلـــى بالدهـــم دون أي ضمانـــات، خاصـــة وأن 
غالبيتهـــم يعادون النظام في ســـوريا، في ظل 

جتاهل واضح من األمم املتحدة ملا يحدث.
وجـــرت مؤخـــرا صفقـــات إخـــالء البعض 
من املناطـــق اللبنانية احلدوديـــة من املقاتلني 
والالجئني الســـوريني باجتاه ســـوريا وســـط 
ضبابيـــة تامة حـــول ظـــروف تلـــك الصفقات 
وأثمانها، ووســـط غياب تام ألي آليات تضمن 
مصيـــر أولئك الالجئـــني وما يخطـــط لهم في 

بلدهم األصلي بعد تركهم لبلد اللجوء.
وكان اآلالف مـــن الالجئـــني انتقلـــوا إلـــى 
الداخـــل الســـوري دون أي غطاء دولي ســـواء 
فـــي الصفقة التـــي متت مع جبهة فتح الشـــام 
(النصـــرة ســـابقا)، أو في تلك التـــي متت مع 

”سرايا أهل الشام“ التي جرت بعد ذلك.
في الصفقة األولى أخلي ســـبيل 120 مقاتال 
من اجلبهة وأكثر من 7 آالف مدني وسط ضجيج 
إعالمي هائل حتدث عن انتصار عسكري حققه 
حـــزب الله في جرود عرســـال. فيما أن الصفقة 
الثانيـــة أخلـــت 350 مقاتال مع ثالثـــة آالف من 
املدنيني وسط ســـكون وهدوء واكب مفاوضات 

سرية أشرفت عليها أجهزة األمن اللبنانية.
وفيما توجـــه مقاتلو النصـــرة واآلالف من 
املدنيني الذيـــن صاحبوهم إلى مدينة إدلب في 
الشمال السوري، فإن الالفت مع ”سرايا الشام“ 
أن االنتقال جرى إلى مدينة فليطة داخل منطقة 
القلمون الســـورية غير البعيدة عن احلدود مع 

لبنان.
وفـــي احلالتـــني واكبـــت قوات حـــزب الله 
املنســـحبني وأشـــرفت ورعت عمليات اإلخالء، 
ولم يســـجل أي تدخل ملؤسسات األمم املتحدة 
في هـــذا املضمار، ولـــم حتـــظ الصفقتان بأي 
مراقبـــة أممية، مبا يحرم هذه االتفاقات من أي 
ضمانات أو معايير دولية لضمان أمن وسالمة 

هؤالء الالجئني.

ويرى مراقبـــون أن األمر مت في ظل جتاهل 
تـــام للمجتمـــع الدولـــي، وهـــو مـــا يجعلهـــم 
يســـتحضرون ذلك املثل القائل ”الصمت عالمة 

الرضا“.
ونقلت صحيفة الغارديـــان البريطانية عن 
موظفني في األمم املتحدة يعملون بشكل طوعي 
فـــي لبنان، أن الالجئني الذين نقلتهم احلافالت 
إلـــى الداخل الســـوري امللتهب كانـــوا ضحية 
اتفاقـــات ملتبســـة أبرمت في خدمـــة أجندات 
سياســـية غامضة، وأنه لم يكن أمام اآلالف من 
الالجئني خيار إال الصعـــود في تلك احلافالت 

ومغادرة منطقة جرود عرسال.
وكانت املعركة التـــي فتحها حزب الله قبل 
أســـابيع ضد تنظيم النصرة في جرود عرسال، 
تواكبت مـــع جدل داخلي لبنانـــي حول وجود 
أكثـــر من 1.5 مليون الجئ ســـوري فـــي لبنان، 
وهذا اجلدل شاركت فيه كل األحزاب والتيارات 
السياســـية اللبنانية، كل حســـب وجهة نظرته 
وأجندتـــه السياســـية الداخليـــة، كمـــا عالقته 

السلبية أو اإليجابية مع النظام السوري.
واتخذت منطقة عرســـال من هذا الســـجال 
مساحة خاصة داخل من يعتبرها بؤرة الجئني 

يقدر عددهـــم بحوالي 100 ألف شـــخص، ومن 
يعتبرهـــا مركز إرهاب يهدد أمـــن البلد برمته، 
ومـــن يعتبرهـــا منطقـــة لبنانية فتحـــت قلبها 
لضحايا املأســـاة السورية وهي ضحية أجندة 
معادية من قبل حزب الله، كونها تشكل جتمعا 
سنيا كبيرا داخل بيئة شيعية في شمال البقاع 

اللبناني يسيطر عليها احلزب.
والظاهـــر أن النقاش حول مصير الالجئني 
الســـوريني ال ينحصر فقط في لبنان، بل يتمدد 
باجتـــاه أولئك الالجئـــني في تركيـــا واألردن، 
لكـــن صيغة اجلدل في لبنـــان يختلط فيها نزق 
العنصريـــة داخل دولة متعـــددة ممتدة على 18 
طائفة دينية، كما يالمســـها ما يخطط ملستقبل 
لبنـــان في املشـــهد اإلقليمي، ال ســـيما من قبل 
املوالني لدمشـــق وطهران، من سعي دؤوب إلى 
تغيير العالقة بني لبنان وســـوريا، حتى إذا ما 
اســـتدعى ذلك تغييرا دميغرافيا يبدل من هوية 
القـــرى احلدودية بني البلديـــن، وهذا متاما ما 
يحصل من خالل إرســـال الالجئـــني إلى إدلب 
وليس إلـــى مدنهم وقراهم التي عمل حزب الله 
وامليليشيات اإليرانية األخرى على تفريغها من 

سكانها حتت ذريعة مكافحة اإلرهاب.

وتتحدث اإلحصـــاءات عن وجـــود حوالي 
مليون الجئ ســـوري مســـجلني فـــي املفوضية 
العليا لالجئني. لكن تقديرات أخرى تكشف عن 
وجود 500 ألف آخرين غير مســـجلني ينتشرون 

في كافة أنحاء لبنان.
وتنقـــل الغارديان عن الجئني في بيروت أن 
العاصمة اللبنانية تســـعى اليـــوم إلى دفعهم 
للعودة إلى سوريا بعد أن حقق النظام السوري 
تقّدما عسكريا على كثير من مناطق البالد بدعم 

كامل من روسيا وإيران وميليشياتها.
ويقول نبيل حمصي، وهو الجئ في لبنان، 
إن ”الضغـــوط ترتفع لدفعنـــا إلى مغادرة البلد 
واقناعنـــا أن األمـــور عادت إلـــى مجاريها في 
ســـوريا“. وكانت اجلمعيات املنـــاط بها تقدمي 
العـــون لالجئني قد أعربت مؤخرا عن قلقها من 
الضغوط التي متارس على الالجئني السوريني 

في لبنان وتركيا.
ويرى مراقبون أن هواجس املجتمع املدني 
لن حتول علـــى ما يبدو دون إجبـــار الالجئني 
على العودة إلـــى بلدهم دون أي ضمانات، مبا 
سيشـــكل الحقا انفجـــارا داخل ســـوريا، يفتح 

أبواب حروب أخرى بني مناطق العودة.

اتفاقات ملتبسة ضحيتها الالجئون في لبنان
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[ األمم المتحدة تتغاضى عما يواجهه السوريون داخل األراضي اللبنانية  [ التغيير الديمغرافي على حدود سوريا ولبنان بات أمرا واقعا
ــــــع املؤشــــــرات تعكس وجــــــود عملية  جمي
ممنهجــــــة إلجبار الالجئني الســــــوريني في 
لبنان على العودة إلى بلدهم، في غياب أي 
حضور لألمم املتحدة التي تقول منظمات 

حقوقية إنها تخلت عن دورها في امللف.

داعش يفرض التجنيد اإلجباري في دير الزور وسط مخاوف من انتفاضة

} عــامن – حقق اإلســـالميون فـــي انتخابات 
مجالـــس احملافظـــات والبلديـــات فـــي األردن، 
املفاجـــأة بإحرازهـــم فـــوزا مهما فـــي عدد من 
احملافظـــات، لعـــل أبرزها الزرقـــاء، فيما بقيت 

الغلبة للعنصر العشائري كما هو متوقع.
مـــع  الثالثـــاء  موعـــد  علـــى  األردن  وكان 
االنتخابـــات احملليـــة، التي لم تتجاوز نســـب 
التصويـــت فيهـــا 32 باملئـــة، ما يعكـــس حالة 
مـــن انعـــدام الثقة فـــي امكانية أن يـــؤدي هذا 
االســـتحقاق إلـــى تغيير ملموس فـــي واقعهم 
االقتصـــادي واإلمنائـــي، رغم أنه جـــرى وفق 

قانون جديد لالمركزية أقر في العام 2015.
وتنافـــس أكثر من ســـتة آالف مرشـــح على 
1833 مقعـــدا في 100 مجلـــس مدينة وبلدة و12 

مجلس محافظة (مجالس إقليمية جديدة).
واستبقت جماعة اإلخوان، األربعاء، الهيئة 
العليا لالنتخابات بإعالن فوز نصف مرشحيها 
في االنتخابات التي قد قاطعتها لقرابة 15 سنة 

ردا على قانون االنتخابات النيابية.
ولعـــل االنتصار األهم الذي حتقق للجماعة 
هـــو في محافظـــة الزرقاء شـــرقي األردن حيث 
متّكن القيادي الصقوري علي أبوسكر من الفوز 
برئاســـة بلدية الزرقـــاء، التي كانت املنافســـة 
عليها شرســـة. والزرقاء هي ثانـــي أكبر بلدية 

بعد عمان، وهي مركز ثقل اإلسالميني.
وكان ترشـــح أبي ســـكر لهذا االســـتحقاق 
محـــّل أخذ ورد جلهـــة أنه كان قـــد صدر حكم 

بســـجنه ســـابقا، بيد أن القضاء األردني حسم 
األمر لفائدته.

ووفـــق تصريحات مـــراد العضايلة رئيس 
جلنـــة االنتخابـــات فـــي حـــزب جبهـــة العمل 
اإلسالمي فقد فاز التحالف الوطني الذي تقوده 
اجلماعة بـ67 مقعدا، ”من ضمنها رئاســـة ثالث 
بلديـــات مـــن أصل ســـت مت الترشـــح لها وفي 

مقدمتهـــا بلدية الزرقاء الكبـــرى التي فاز فيها 
علي أبوسكر“.

وأضاف ”كما فـــاز التحالف بـ25 مقعدًا في 
مجالـــس احملافظـــات الالمركزية مـــن أصل 48 
تقدم لها ومبا نسبته 52 باملئة في 8 محافظات، 
و5 أشخاص فازوا بعضوية مجلس أمانة عمان 

الكبرى من أصل 12 مرشحا قدمهم التحالف“.

ومضـــى قائـــال ”علـــى مســـتوى املجالس 
البلديـــة، حتقق الفوز بـ41 مقعـــدًا من أصل 88 
ترشـــحوا لهذه املجالس“. ولم تقتصر املفاجأة 
فقط على اإلخوان بل أيضا على حزب الوســـط 
اإلسالمي الذي متّكن من اقتناص 32 مقعدا من 

ضمنهم رئاسة ثالث بلديات، وفق بيان له.
ويـــرى متابعـــون أن الفـــوز الـــذي حققـــه 
اإلســـالميون في هـــذه االنتخابـــات يعود إلى 
عـــدة عوامل من بينها خواء الســـاحة احلزبية 
في األردن، حيث إن األحزاب املدنية تكاد تكون 
غير موجودة في املشـــهد، في ظل انشغالها في 
صراعاتهـــا الضيقـــة، وعدم قدرتهـــا على بناء 
آليات تواصل مع الشـــارع األردني، ومتســـكها 
بخطاب لم يعد مجديـــا. ويضيف املتابعون أن 
احلالـــة العاصفـــة التي مير بهـــا اإلقليم لعبت 
دورها في التأثير على مواقف املواطن األردني، 

حيث بات هناك ميل واضح لإلسالميني.
ويشهد األردن صراعات دامية على جنباته 
اتخـــذت عدة أبعـــاد لعـــل أخطرهـــا الطائفية 
والتعصب الديني، وهذا بالتأكيد له تأثير كبير 

على طبيعة املجتمع األردني.
ويشـــير هؤالء إلـــى أن اجلماعـــة بالتأكيد 
ستعمل على اســـتغالل هذه النتيجة إلعادة مد 
حبل الود مع الدولة األردنية، ولكن يبقى األمر 
ليس بالســـهولة املتوقعـــة، فصحيح أن النظام 
حريص على عدم إنهاء احلالة اإلخوانية، ولكنه 
بالتأكيد سُيبقي على حركاتها حتت السيطرة.

فراغ الساحة السياسية يفسح املجال إلخوان األردن في االنتخابات املحلية

العبرة بما بعد االستحقاق

بانتظار مصير مجهول

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير الخارجية التركي مولود 
تشاووش أوغلو األربعاء إن روسيا أكثر 
تفهما لموقف تركيا بشأن وحدات حماية 

الشعب الكردية السورية من الواليات 
المتحدة.

◄ فتحت السلطات المصرية األربعاء 
معبر رفح البري مع قطاع غزة للسفر في 

االتجاهين ألول مرة منذ خمسة أشهر.

◄ ألغى البرلمان اللبناني األربعاء مادة 
قانونية مثيرة للجدل تعفي المغتصب 

من العقوبة إذا تزوج ضحيته وذلك بعد 
حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد اإلعالم 

الرسمي وناشطون.

◄ اتفق السودان وإثيوبيا على 
ضرورة التنسيق السياسي، واألمني 
واالقتصادي بينهما، وتوحيد الرؤى 
تجاه القضايا الثنائية ذات االهتمام 

المشترك.

◄ قال سكان في قرية كوبر في رام الله 
األربعاء إن القوات اإلسرائيلية هدمت 
منزل عائلة عمر العبد الذي قتل الشهر 

الماضي ثالثة مستوطنين طعنا في 
منازلهم بمستوطنة حلميش المجاورة.

◄ ُقتل مجند وأصيب 3 آخرون، 
األربعاء، فى هجوم لمسلحين مجهولين 

على دورية شرطية بمحافظة شمال 
سيناء، شمال شرقي مصر، وفق مصدر 

أمني.

◄ تفقد المفوض السامي لشؤون 
الالجئين باألمم المتحدة، فليبيو 

غراندي أوضاع الجئي دولة جنوب 
السودان في معسكر ”النمر“ بوالية 

شرق دارفور غرب السودان.

باختصار

أخبار
{الرئيس محمود عباس مصر على سياسته االنفصالية بين غزة والضفة وتعامله مع غزة وكأنها 

منطقة ليست ضمن الشعب الفلسطيني».
حازم قاسم
املتحدث باسم حركة حماس

{العالقـــة مع النظام الســـوري هي موضوع خالفي بين اللبنانييـــن وإن حّله مرتبط بحل القضية 
السورية، وال بد أن نبقي على الموقف الرسمي القاضي بالنأي بالنفس».

غسان حاصباني
وزير الصحة اللبناني

اســـتعاد اجليـــش اللبناني،  } بــريوت – 
األربعـــاء، عدة تالل اســـتراتيجية في جرود 
رأس بعلبك، على احلدود مع ســـوريا، ضمن 
عمليـــة محدودة تســـتهدف تضييق اخلناق 

على تنظيم داعش متهيدا للقضاء عليه.
وتأتي عمليات اجليش بعد أيام من طي 
صفحـــة النصرة وأهل الشـــام التـــي أثارت 
جدال كبيـــرا في ظل الضبابيـــة التي رافقت 

معاجلتها.
وســـيطرت وحدات خاصـــة من اجليش 
اللبناني، الـــذي حصل مؤخرا، على مركبات 
ومدرعات أميركيـــة، على مجموعة مرتفعات 
و“خابية  منهـــا ”قنزوحـــة مـــراح الشـــيخ“ 
الصغيـــر“ و“طلعـــة اخلنزيـــر“ و“شـــميس 
خزعل“. وكانت ”ســـرايا أهل الشام“ (فصيل 
من اجليش احلر) تســـيطر على التالل، قبل 
انســـحابها منذ أيام ضمن اتفاق أبرمته مع 

حزب الله اللبناني.
وفي الســـياق ذاته، أشارت وكالة األنباء 
اللبنانيـــة الرســـمية إلـــى مواصلة اجليش 
قصفـــه املدفعـــي والصاروخي علـــى مواقع 
داعش في جرود رأس بعلبـــك منذ الثالثاء. 
وتواصل القصف هـــذا يتزامن مع تعزيزات 
لعناصـــر اجليش انتشـــرت باجلـــرود، وفق 

الوكالة.
ويتمركـــز التنظيم اجلهـــادي في أطراف 
بلدات القاع ورأس بعلبـــك والفاكهة (ضمن 
سلســـلة جبـــال لبنـــان الشـــرقّية املتاخمة 

للحدود السورّية).
وتلف الضبابيـــة موعد انطالقة العملية 
الكبـــرى ضد داعـــش، ومن سيشـــارك فيها، 
ففيما تقول احلكومة إن اجليش ســـيتوالها 
مبفرده، بيـــد أنه عمليا يبدو األمر صعبا إن 
لم يكن شـــبه مستحيل جلهة أن هذه املنطقة 
تتداخل مع ســـوريا، وبالتالي ال بد من طرف 
على اجلهة املقابلة يدعـــم اجليش، وإال فإن 
األخير ميكن أن يقع في مصيدة االستنزاف.

وتدرك القيادة السياسية اللبنانية األمر، 
بيـــد أنها تصـــر على القـــول إن اجليش هو 
من ســـيدير احلرب ضد داعش دون مساعدة 
أي طرف، وهذا األمر يفســـره مراقبون بأنه 
”ليس كل ما يقـــال هو الواقع“، ويلفتون إلى 
أن الكثيـــر مـــن التطورات التـــي جدت على 
الســـاحة اللبنانية فـــي الفتـــرة األخيرة لم 

تتسم بالشفافية.

الجيش اللبناني يضيق 
الخناق على داعش

الالجئون الذين نقلـــوا إلى الداخل 
الســـوري كانـــوا ضحيـــة اتفاقـــات 
ملتبســـة أبرمت في خدمة أجندات 

سياسية غامضة

◄



} بغــداد - أثـــار الفشـــل في تقريـــب وجهات 
النظر بين األطراف السياسية الكردية الساعية 
لتنظيـــم اســـتفتاء على اســـتقالل كردســـتان 
العراق، وحكومـــة بغداد المركزيـــة فزع أنقرة 
المتخّوفـــة مـــن قيام دولة كردية فـــي المنطقة، 
ودفعهـــا إلـــى رفع فّزاعـــة الحـــرب األهلية في 

العراق.
وجاء ذلك بالتوازي مع رفع وتيرة التنسيق 
التركي مـــع إيران المعنيـــة بدورها بالقضية 
الكردية والتي تمتلك أوراقا مهّمة لمعالجتها، 
على رأســـها األحزاب الدينية والميليشـــيات 
الشيعية الممســـكة بزمام السلطة في العراق، 
والقابلـــة لالســـتخدام فـــي إحباط مســـاعي 
تأســـيس دولة كردية، مثلما استخدمت سابقا 

في خدمة قضايا إيرانية هاّمة.
ولم تفـــض زيارة قـــام به وفد كـــردي إلى 
بغـــداد وأجـــرى خاللهـــا مباحثات مـــع عدد 
والشخصيات  السياســـيين  المســـؤولين  من 
البرلمانيـــة والحزبية إلـــى النتيجة المرجّوة 
بالعدول عن فكرة تنظيم االســـتفتاء أو تأجيل 
تنظيمه، مـــا جعل العراق، ومعه إيران وتركيا 
أمـــام حقيقة جديدة، وهي تقّدم أكراد المنطقة 
بثبـــات نحو تأســـيس دولة قوميـــة لهم، رغم 
كّل العوائـــق والصعوبـــات التـــي تواجه ذلك 

المسعى.
وعلى الرغم من الخالفات التركية اإليرانية 
الحاّدة بشـــأن عدد من القضايا والملفات على 
رأسها الملف السوري، إّال أّن وتيرة التنسيق 
بين الطرفيـــن بدت خالل الفتـــرة األخيرة في 
ارتفـــاع غيـــر مســـبوق. وقام رئيـــس األركان 
العام اإليراني اللواء محمد باقري قبل يومين 
بزيارة إلى تركيـــا أجرى خاللها مباحثات مع 

عدد من كبار المسؤولين األتراك بشأن عدد من 
القضايا من بينها القضية الكردية.

وتعليقا على التنسيق اإليراني التركي ضّد 
مســـاعي إنشاء دولة كردية وما يمكن أن يصل 
إليه مـــن مّديات، قال إبراهيـــم إبراهيم، مدير 
المركـــز اإلعالمي لحزب االتحـــاد الديمقراطي 
في أوروبا، إّن ”التحالف التركي اإليراني ضد 
الشـــعب الكردي ليس بجديـــد وهناك اتفاقات 
اســـتراتيجية بيـــن عـــّدة أنظمة فـــي محاربة 
الشـــعب الكردي أينما وجد. وسيناريوهاتهم 
اإلرهابيـــة ليســـت بجديـــدة علينـــا“، واصفا 
”موقـــف إيـــران تجاه الشـــعب الكـــردي عامة 
بالموقف العدائي العنصري الحاقد“، ومؤكدا 
أّن ”االستفتاء سيتم وقد ال يصل إلى مستوى 
االســـتقالل لكنـــه سيشـــّكل خطوة مشـــروعة 
ســـتبّين للعالم إمكانية اســـتقالل األكراد وأّن 
مـــن حقهم أن تكون لهـــم دولة وهذا ما يخيف 

الفرس واألتراك معا“.
ويقول مراقبون إّن الدولة الكردية المستقلة 
إذا ُقّيض أن تقوم فإنها ســـتكون ثمرة مباشرة 

لسياستي كل من تركيا وإيران في المنطقة.
فمن جهة توّرطت تركيـــا تحت قيادة حزب 
العدالة والتنميـــة وزعيمه رجب طيب أردوغان 
بشـــكل ســـلبي في الملـــف الســـوري ودعّمت 
حـــركات إســـالمية متشـــّددة حرفـــت الثـــورة 
السورية عن مسارها وأغرقتها في عنف دموي 
لـــم يلبث أن عبر الحدود إلـــى العراق، وهو ما 
ســـاهم بشـــكل مباشـــر في بروز األكراد كقّوة 
سياسية وعســـكرية فاعلة في التصّدي لتنظيم 
داعش ومنحهم فرصة المطالبة بدولة مستقّلة.
ومن جهـــة ثانية فرضت إيـــران عن طريق 
األحزاب الدينية الموالية لها، سياسات طائفية 
في العـــراق منّفرة للمكّونات الدينية والعرقية، 
وأعطت األكراد مشـــروعية المطالبة باالنفصال 

عن البلد الطارد لمكّوناته.
ويتخّوف عراقيون من أن ُيســـتخدم بلدهم 
المفتـــوح على التأثيـــرات الخارجيـــة، والذي 
يســـتعد للخروج مـــن حقبة حـــرب مرهقة ضّد 
تنظيم داعش، ميدانا لتصفية حسابات إيرانية 

تركيـــة ضـــّد األكراد ومســـرحا لقمـــع النوازع 
االستقاللية الكردية.

ويبني المتخّوفون هواجســـهم على وجود 
جهـــات عراقية من بينها ميليشـــيات مســـّلحة 
شـــديدة الوالء إليـــران مســـتعدة لتنفيذ أوامر 
طهران، وإذ اقتضى األمر خوض صراع مسّلح 

داخل البلد.
وشـــّدد هـــادي العامـــري، زعيم ميليشـــيا 
بدر، أقوى الميليشـــيات الشـــيعية في العراق، 
األربعـــاء، بعد اســـتقباله وفد إقليم كردســـتان 
الخـــاص بإجـــراء المباحثات مـــع بغداد حول 
االستفتاء، على ”أهمية وحدة العراق والتركيز 
على اللحمة الوطنية واستبعاد خيارات الحرب 
بيـــن مناطـــق البالد، إضافـــة إلى جعـــل مبدأ 

الحوار هو األساس لحل المشاكل“.

وأوضـــح الوفد من جهتـــه في بيان ”وجود 
مشـــاكل لم ُتحل مـــن قبل المركز (بغـــداد) وأّن 

خيار االنفصال مازال قائما“.
وحـــّذر وزيـــر الخارجيـــة التركـــي مولود 
جاويـــش أوغلـــو، األربعاء، من أن االســـتفتاء 
على اســـتقالل إقليم كردســـتان العراق المقرر 
للخامس والعشـــرين من ســـبتمبر القادم يمكن 

أن يؤدي إلى حرب أهلية.
وقال ردا على ســـؤال خالل مقابلة مع قناة 
”تـــي آر تـــي“ التركية إن االســـتفتاء في العراق 
”لن يؤدي ســـوى إلـــى تفاقم الوضـــع“ في هذا 
البلد الذي يواجه العديد من المشـــاكل، مضيفا 

أن ”هذا يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية“.
مشـــروع  أن  أنقـــرة  اعتبـــرت  ولطالمـــا 
االستفتاء خطأ، ويشكل تهديدا لوحدة أراضي 

العـــراق. ورغم العالقـــات الجيدة مـــع الزعيم 
الكردي العراقي مســـعود البارزاني، فإن تركيا 
نفسها تعاني من نزاع مع االنفصاليين األكراد 
أوقـــع أكثر من أربعين ألف قتيل منذ عام 1984، 
كما أنها تعارض بشـــدة قيـــام دولة كردية على 

حدودها.
وبعـــد أن توّرطت أنقرة لســـنوات في دعم 
المتشـــّددين علـــى األراضي الســـورية بالمال 
والســـالح والمقاتلين القادميـــن عبر األراضي 
التركية مـــن مختلف أصقـــاع العالم، اضطرت 
صيـــف ســـنة 2016 إلى شـــّن حملة عســـكرية 
واسعة النطاق على هؤالء المتشّددين أنفسهم 
في شـــمال ســـوريا لمنع األكراد السوريين من 
الوصل بين المناطق التي كانوا ينتزعونها من 

تنظيم داعش ويسيطرون عليها.

حرب أهلية في العراق ضمن أوراق طهران وأنقرة لمنع قيام دولة كردية 
[ تركيا وإيران ساهمتا في إذكاء النوازع االستقاللية لألكراد  [ فشل الحوار بين بغداد وأربيل بشأن االستفتاء
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أخبار

مع وجود أحزاب وميليشيات عراقية على استعداد لتنفيذ كّل السيناريوهات خدمة ألجندة 
إيران وحماية ملصاحلها، فإن ســــــيناريو الصدام املسّلح مع أكراد البلد كآخر حّل ملنعهم 
في التمادي مبشــــــروع تأسيس دولة مستقّلة لهم، يظل واردا وهو ما لّوحت به أنقرة التي 

تلتقي مع طهران في املوقف من الدولة الكردية. 

«زيارتي للعراق الشـــقيق جاءت ضمن املساعي العربية املتواصلة لتوحيد الصف بوجه أخطار 
اإلرهاب والتدخل الخارجي واالنقسامات العرقية والطائفية}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
وزير اخلارجية البحريني  

«معركة تحرير قضاء تلعفر ســـتكون ســـهلة على قوات جهاز مكافحـــة اإلرهاب.. نمتلك كافة 
التفاصيل عن الطبيعة الجغرافية ووضع داعش داخل القضاء}.

طالب شغاتي
رئيس جهاز مكافحة اإلرهاب العراقي

السيناريو األسوأ 

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى نائب العاهل السعودي األمير 
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، األربعاء، 

اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية 
األميركي ريكس تيلرسون، قالت وكالة 
األنباء السعوية الرسمية ”واس“ إنه 

جرى خالله ”استعراض العالقات 
الثنائية بين البلدين، باإلضافة إلى بحث 

تطورات األوضاع في المنطقة“.

◄ قالت األمم المتحدة، األربعاء، 
إنها تلقت تمويالت لخطة االستجابة 
اإلنسانية في اليمن بلغت 38.4 بالمئة 

من المبلغ المطلوب والمقّدر بـ2.37 مليار 
دوالر.

◄ أجلت القوات العراقية أكثر من 500 
مدني من أطراف قضاء تلعفر بشمال 

غرب البالد، تمهيدا القتحام مركز 
القضاء الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، 

حيث تّم إلى حدود األربعاء حشد نحو 
40 ألف مقاتل من القوات العراقية من 

جيش وشرطة وحشد شعبي وعشائري 
إلتمام الحملة.

◄ أحبطت قوات التحالف العربي، 
األربعاء، محاولة جديدة من قبل 

ميليشيا الحوثي الستهداف ميناء المخا 
على الساحل الغربي لليمن، بزورق 
مفّخخ بكمية كبيرة من المتفجرات 

ومتحّكم به عن بعد، وقامت تلك القوات 
بتدميره قبل أن يبلغ هدفه.

◄ تفّقد وزير الدولة السعودي لشؤون 
الخليج العربي ثامر السبهان، األربعاء، 

بصحبة المبعوث األميركي لدى 
التحالف الدولي ضد داعش، بريت 
ماكغورك منفذ عرعر الحدودي بين 

السعودية والعراق، والذي أعلن حديثا 
عن إعادة فتحه بشكل دائم.

◄ فرضت القوات األمنية العراقية، 
األربعاء، حظرا شامال للتجوال في 

المحور الغربي لمدينة الموصل ضمن 
حملة لتعقب عناصر من تنظيم داعش.

باختصار

} المنامة - انتقدت مملكة البحرين تصريحات 
لوزيـــر الخارجية األميركي، ريكس تيلرســـون 
تضمنـــت انتقادات ألوضاع الحريـــات الدينية 
بالمنامة، واعتبرتها ”غير مناسبة وتكشف عن 

سوء فهم عميق للحقائق“.
وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية 
البحرينيـــة بعد ســـاعات من مؤتمـــر صحافي 
عقده تيلرســـون بمناســـبة إصـــدار الخارجية 
األميركيـــة تقريرهـــا الســـنوي عـــن الحريات 
الدينيـــة، واتهمـــت فيها الســـلطات البحرينية 
بـ“اعتقـــال رجال الدين الشـــيعة والمعارضين 

السياسيين“.
واعتبـــر محّللـــون خليجيـــون أن هجـــوم 
تيلرســـون علـــى المنامة أّكد مجّددا االنقســـام 

داخل اإلدارة األميركية ووجود عّدة محاور غير 
متناغمة داخلهـــا، ومن ضمنهـــا محور وزارة 
الخارجيـــة التي بدت في العديـــد من المواقف 
منحـــازة ضـــّد دول الخليج الســـاعية لبســـط 

االستقرار في المنطقة والتصدي لإلرهاب.
والبحريـــن مـــن ضمـــن مجموعـــة الـــدول 
لإلرهـــاب  دعمهـــا  بســـبب  لقطـــر  المقاطعـــة 
واحتضانهـــا وتمويلها لجماعاته، والتي تضم 

أيضا كال من السعودية واإلمارات ومصر.
غيـــر أن المحّلليـــن ال يفصلـــون مثـــل هذه 
”االنتقـــادات الروتينيـــة“ الصـــادرة عن فروع 
اإلدارة األميركيـــة عن تكتيك سياســـي معهود 
يقوم على الضغط على الدول، بما فيها الحليفة 
لواشـــنطن، باســـتخدام ملفات حقوق اإلنسان 

لتلميع الصـــورة األميركية غيـــر الناصعة في 
المجال، مـــن جهة، وللحفاظ، مـــن جهة ثانية، 
على موقع الفوقية وإعطـــاء الدروس لآلخرين 

البتزازهم وتوجيه مواقفهم من قضايا معّينة.
وسبق لواشـــنطن أن أثارت غضب المنامة 
بتعليقها على أحكام وإجراءات قضائية تراها 
البحريـــن ضروريـــة للتصدي لنـــوازع العنف 

وتهديد الوحدة االجتماعية للبلد.
ويعتبـــر بحرينيـــون مثـــل تلـــك المواقف 
األميركيـــة تدخال في شـــأن بحرينـــي داخلي، 
ومساســـا بقرارات ســـيادية لبالدهم وتشكيكا 

في نزاهة قضائها.
وقال تيلرســـون إن أفرادا من أبناء الطائفة 
الشـــيعية في البحرين ”يواصلـــون اإلبالغ عن 

تمييز مستمر في التوظيف الحكومي والتعليم 
والنظام القضائـــي“، داعيا المنامة إلى ”الكف 

عن ممارسة التمييز“ ضدهم.
وفي ردها على هـــذه التصريحات، اعتبرت 
الخارجيـــة البحرينيـــة أّنهـــا ”غيـــر مناســـبة 
وتكشـــف عن سوء فهم عميق للحقائق، ومبنية 

على أسس ومعلومات غير صحيحة“.
وشـــددت على ”أن تاريخ مملكـــة البحرين 
متسم بالتعايش واالنسجام الديني“. وتابعت 
”جميع البحرينيين بمذاهبهم المختلفة ومنهم 
أبنـــاء الطائفـــة الشـــيعية، خدمـــوا ومازالوا 
يخدمـــون بالدهم وهـــم في مناصـــب مختلفة 
كوزراء ونواب وقضاة وصحافيين وأكاديميين 

ودبلوماسيين، وغيرهم“.

املنامة لتيلرسون: راجع معلوماتك

حملة إماراتية ملساعدة 
اليمنيني في عيد األضحى

}  أبوظبــي - ُأعلــــن، األربعــــاء، فــــي دولــــة 
اإلمــــارات العربية المتحدة عــــن إطالق هيئة 
الهالل األحمر اإلماراتي حملة إنسانية واسعة 
النطاق في اليمن بمناسبة عيد األضحى الذي 

سُيحتفل به بعد أقّل من شهر.
وأمر بإطالق تلك الحملة التي تشمل ”أسر 
الشــــهداء والجرحى“ اليمنيين، الشيخ محمد 

بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
وســــتنّفذ الحملة وفق مــــا ورد في مؤتمر 
صحافي لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي تحت 
وتتضمن  شــــعار ”وصّية زايد بأهل اليمــــن“ 
”توفير احتياجات أســــر الشــــهداء والجرحى 
من األضاحي وكســــوة العيد وهدايا األطفال 
وتوزيــــع مبالغ من المــــال وأضاٍح وقســــائم 

شرائية. 
وتبــــدأ عمليــــة توزيــــع المســــاعدات على 
مستحقيها من 20 أغسطس الجاري وتستمر 
حتــــى ثالث أيــــام عيد األضحى فــــي مختلف 

المحافظات اليمنية.
وأشار محمد عتيق الفالحي، األمين العام 
لهيئـــة الهـــالل األحمر اإلماراتـــي، في مؤتمر 
صحافـــي إلى وضـــع خطة متكاملة لتوســـيع 
مظلة المســـتفيدين مـــن الحملة، مذّكـــرا بأّن 
”تداعيـــات األزمـــة القائمـــة في اليمـــن خلفت 
واقعا إنســـانيا صعبا و تعقيـــدات في جميع 
مجاالت الحيـــاة وفاقمت من حجـــم المعاناة 

على الساحة اليمنية“.

العـــراق  أكـــراد  أعطـــت  إيـــران 
مشـــروعية املطالبـــة باالنفصـــال 
بفرضهـــا سياســـات طائفيـــة فـــي 

البلد منفرة ملكوناته

◄

} طيار سعودي يحلق مبروحية فوق مدينة مكة ضمن مهام الرقابة األمنية للبقاع املقدسة مبناسبة موسم احلج، والذي سخرت السعودية إمكانيات 
ضخمة لتأمينه وضمان حسن سيره.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - يتوقع مراقبون للشـــأن السياسي 
فـــي المغرب قـــرب إجراء تغييـــرات مهمة على 
المشهد السياســـي من بينها تعديل التشكيلة 

الحكومية الحالية.
وظهرت عـــدة قـــراءات من طـــرف محللين 
وأســـاتذة للقانون الدســـتوري تبرز الوسائل 
التي يمنحها الدســـتور إلـــى العاهل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس لتجـــاوز الظـــروف 
االجتماعية والسياسية التي تمر بها البالد وال 

سيما ضعف األداء الحكومي.
ومن أبرز تلك الوسائل تفعيل الفصل 59 من 

الدستور المتعلق بحالة االستثناء.
وشـــخص خطـــاب الملك محمد الســـادس 
خـــالل عيد العـــرش فـــي 29 يوليـــو الماضي، 
الوضعيـــة الحزبيـــة والسياســـية بالبلـــد من 
منطلـــق تقاريـــر وتقييم مبني على مؤشـــرات 

سوسيو- اقتصادية دقيقة.
وقـــال العاهل المغربي فـــي خطاب العرش 
”إذا كنـــا قد نجحنا في العديـــد من المخططات 
القطاعيـــة، كالفالحـــة والصناعـــة والطاقـــات 
المتجـــددة، فإن برامج التنميـــة التي لها تأثير 
مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين ال 

تشرفنا وتبقى دون طموحنا“.
وأرجع ذلـــك إلى ”ضعف العمل المشـــترك 
في الكثير من المياديـــن وغياب البعد الوطني 
التناســـق  بـــدل  والتنافـــر  واالســـتراتيجي 
بـــدل  والمماطلـــة  والتبخيـــس  وااللتقائيـــة، 

المبادرة والعمل الملموس“.
وينـــص الفصـــل 59 من الدســـتور على أنه 
”إذا كانـــت حوزة التـــراب الوطني مهـــددة، أو 
وقـــع من األحـــداث مـــا يعرقل الســـير العادي 
للمؤسســـات الدســـتورية، أمكن للملك أن يعلن 

حالة االســـتثناء بظهير، بعد استشـــارة كل من 
رئيـــس الحكومـــة، ورئيـــس مجلـــس النواب، 
ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة 

الدستورية، وتوجيه خطاب إلى األمة“.
المتوقعـــة  الســـيناريوهات  وبخصـــوص 
أجملهـــا  بالمملكـــة،  العـــام  الوضـــع  إزاء 
الباحـــث المغربي محمد الزهـــراوي في ثالثة 
األول  يتمثـــل  إذ  أساســـية،  ســـيناريوهات 
فـــي إجـــراء تعديل حكومـــي وإحالـــة الوزراء 
والمسؤولين الواردة أســـماؤهم ضمن تقارير 

التحقيق على القضاء.
ويتمثل السيناريو الثاني في حل البرلمان 
والدعوة إلـــى انتخابات ســـابقة ألوانها، وفي 
األثنـــاء يتـــم تفعيـــل مجموعـــة من القـــرارات 
لتطهير الحقل السياسي من خالل إحالة ملفات 
المشـــتبه بهم على القضاء، ال سيما وأن هناك 
تقارير للمجلس األعلى للحســـابات والمفتشية 
العامـــة لـــإلدارة الترابيـــة تهـــم مجموعة من 

المنتخبين ظلت على الرفوف منذ مدة طويلة.
أما الســـيناريو الثالث فيتمثـــل في إعالن 
حالـــة االســـتثناء، وتعييـــن حكومـــة وحـــدة 
وطنية، وخـــالل هذه الفترة يتـــم تفعيل حزمة 
مـــن القرارات واتخاذ بعض المبادرات، غير أن 
هذا الحل يظل مســـتبعدا حســـب الزهراوي إذ 
ستكون له انعكاسات سلبية على صورة البالد.
ويـــرى بن يونـــس المرزوقـــي، الخبير في 
القانون الدســـتوري بكليـــة الحقوق في وجدة، 
أن هناك فرقا بين عدم انتظام سير المؤسسات 
الذي ُيمكن أن يؤدي إلى إعالن حالة االستثناء، 
وبين التقصير في التســـيير أو ســـوء التدبير 

الذي له آليات أخرى لإلحاطة به.
ويضيف ”وعليه، يبقى احتمال إعالن حالة 
االســـتثناء إمكانيـــة فقـــط ينبغي اســـتحضار 

الشروط الشكلية لإلعالن عنها“.
وينتظـــر المغاربـــة خطابـــا ملكيـــا في 20 
أغســـطس الجـــاري بمناســـبة ”ثـــورة الملـــك 
والشعب“، إذ يتوقعون أن يكون مكمال لخطاب 

عيد العرش نهاية الشهر الماضي.
وتوقع عبدالمنعــــم لزعـر الباحث المغربي 
في العلوم السياســــية والقانون الدســــتوري 
أن يأتي الخطاب الملكـــي القادم بعناوين ذات 

نفـــس تقييمي لمـــردود السياســـات القطاعية 
والمؤسساتية أي تتمة لخطاب العرش األخير.
وأضـــاف لزعـــر لـ“العـــرب“ إن خطـــاب 20 
أغســـطس قد يدشن نقلة جديدة بنفس إجرائي 
نحـــو تفعيل الســـلطة الماديـــة والرمزية آللية 

الخطاب.
وتابـــع ”الشـــيء المؤكـــد هـــو أن طبيعـــة 
اللحظة السياســـية والرهانات الجديدة للحقل 
السياسي ستتحكم في محتوى الخطاب سواء 
اختـــار هذا المحتوى منهـــج التقييم أو اختار 
منهـــج التقويم نحـــو تفعيل الســـلطة المادية 
والرمزيـــة آلليـــة الخطـــاب لتقويـــم مـــا يمكن 

تقويمه“.
وأوضح أن اللحظة السياسية التي يعرفها 
المغـــرب تشـــهد حالة مـــن الترقـــب المرتبطة 
بتفعيل آثار خطاب العرش األخير، مشيرا إلى 

أنه ال يمكن لهذا الترقب أن يســـتمر إلى ما بعد 
خطاب 20 أغســـطس ثم يجب اســـتحضار كون 
نتائـــج التحقيق في مشـــاريع الريـــف وغيرها 
من المشاريع مازال مســـتمرا ويمكن أن يشكل 
خطاب 20 أغســـطس فرصة سياســـية لتفعيل 

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان العاهل المغربي أكد في خطابه في 29 
يوليو الماضي، أنه ”عوض أن يبرر المســـؤول 
عجـــزه بترديد أســـطوانة يمنعونني من القيام 
بعملـــي، األجدر به أن يقدم اســـتقالته، التي ال 
يمنعـــه منها أحد“، مضيفـــا أن ”المغرب يجب 
أن يبقى فـــوق الجميع، فوق األحـــزاب، وفوق 

االنتخابات، وفوق المناصب اإلدارية“.
ونشـــرت وسائل إعالم محلية األربعاء خبر 
اســـتقالة وزير الدولة المكلف بحقوق اإلنسان، 
مصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية، من 

الحكومة التي أبلغها شـــفويا لرئيس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي لتنفيذه خـــالل أجل قد 
يكـــون أقصـــاه بدايـــة الدخول السياســـي في 

أكتوبر المقبل.
وأكـــد الرميـــد، أن ”االســـتمرار فـــي تقلـــد 
المسؤولية الحكومية من عدمها مجرد تفصيل، 
والمهـــم هو أن يقوم المســـؤول بواجبه ما دام 
مســـؤوال، وإذا رأى أن ال جدوى من االستمرار 

في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة“.
وقال محمد الزهراوي إن تســـريب استقالة 
الرميـــد مـــدروس والغـــرض منـــه التســـويق 
السياسي، مضيفا أن الحديث عنها في الظرفية 
الراهنـــة ما هي إال محاولة الســـتباق القرارات 
القادمة بهـــدف تلميع صورة حزبـــه ومحاولة 
الحفـــاظ على الرصيد النضالـــي المتبقي أمام 

مناضلي حزبه العدالة والتنمية.
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} نيويورك - طالبت مالي التي شهدت االثنين 
هجمات عـــدة ضد مخيمات لألمم المتحدة، من 
مجلس األمن الدولي الثالثاء مســـاعدة إلنشاء 
قوة عسكرية مشـــتركة تتألف من قوات خمسة 

بلدان في منطقة الساحل.
وقال ســـفير مالي عيسى كونفورو إن ”هذه 
األعمـــال اإلجرامية تظهر أن من المهم والملّح“ 
إنشاء قوة عسكرية مشتركة من بلدان الساحل 

”بدعم من المجتمع الدولي“.
وخالل اجتمـــاع لمجلـــس األمن مخصص 
لألمن فـــي أفريقيا، طلبت مالي من ”كل البلدان 
الشـــريكة“  الدوليـــة  والمنظمـــات  الصديقـــة 

المســـاعدة في تأميـــن الميزانية لهـــذه القوة 
العسكرية.

وُتقـــّدر الميزانيـــة الســـنوية لهـــذه القوة 
المؤلفة من خمســـة آالف عنصر بــــ423 مليون 
يورو، لكن حتى اليوم لم يتم تأمين ســـوى 108 

ماليين يورو.
تأميـــن  أن  المالـــي  الســـفير  وأوضـــح 
”المعـــدات الالزمة“ للقوات العســـكرية هو من 
بيـــن ”االحتياجات المباشـــرة“ للدول الخمس 
المشاركة في هذه القوة (النيجر وتشاد ومالي 
وموريتانيـــا وبوركينا فاســـو)، باإلضافة إلى 
تأمين شـــبكة تواصل بين الوحدات العسكرية 

وقياداتها والمساعدة على إجالء الجرحى.
وأشـــار إلـــى أن الهـــدف هـــو نشـــر أولى 
الوحـــدات فـــي أكتوبـــر، علـــى أن تكـــون كافة 
القـــوات تعمل في مارس مع األولوية للعمليات 

العسكرية عبر الحدود.
ويشـــهد شمال مالي اشتباكات متكررة بين 
جماعات مســـلحة متنافســـة، كما أنه مســـرح 

لنشاط الجهاديين.
وســـيطرت مجموعات إسالمية متطرفة في 
ربيع 2012 على شـــمال مالـــي، قبل أن تطردهم 
منـــه قـــوة دوليـــة شـــنت حملتها بدايـــة 2013 

بمبادرة فرنسية.

لكـــن ال تزال مناطق خارج ســـيطرة القوات 
الماليـــة والفرنســـية والدولية التـــي تتعرض 
لهجمات رغم توقيع اتفاق ســـالم في منتصف 

.2015
وأكـــد الرئيـــس المالـــي إبراهيـــم أبوبكر 
كيتا الثالثاء فـــي واغادوغو أن الدول الخمس 
في مواجهة  في مجموعة الســـاحل ”موحـــدة“ 

”اإلرهاب“.
وصـــرح كيتـــا للصحافييـــن فـــي القصـــر 
الرئاســـي فـــي واغادوغو في حضـــور رئيس 
بوركينا إن ”مجموعة الساحل موحدة في هذه 

الظروف، لن نستسلم ولن نخاف“.

مالي تطلب دعما عسكريا أمميا ملواجهة اإلرهاب

} موســكو – قال القائـــد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفة حفتـــر، إن إيطاليـــا أوضحت 
لليبيا طبيعة العملية التـــي تنفذها في المياه 

اإلقليمية الليبية.
اتصلـــت  إيطاليـــة  أطرافـــا  أن  وأوضـــح 
بالمســـؤولين الليبييـــن وأوضحـــت لهـــم أن 
العمليـــة تهدف إلى مســـاعدة خفر الســـواحل 
الليبي وليس لها أي هدف عســـكري، الفتا إلى 
أن األزمـــة بينه وبيـــن إيطاليا انتهت. وأضاف 

قائـــال ”نحـــن ال نضـــرب ضيوفنـــا“. وأعطـــى 
حفتر، منذ نحو أسبوعين أوامره لسالح الجو 
بالتصـــدي ألي قطعـــة بحرية إيطاليـــة تنتهك 
حرمة السيادة الليبية وذلك على خلفية تحريك 

إيطاليا لبوارجها نحو ليبيا.
وبدأت إيطاليا عملية بحرية محدودة قالت 
إنها تهدف إلى مساعدة خفر السواحل الليبي 
على الحد من تدفـــق المهاجرين، لكن مراقبين 
ربطوها باللقاء الفرنســـي واعتبروها نوعا من 

التصدي لمســـاعي فرنسا في الســـيطرة على 
الملف الليبي.

ولم يخف حفتر انزعـــاج إيطاليا من اللقاء 
قائـــال ”يبدو أن لقاء فرنســـا أزعج اإليطاليين، 

لكننا ماضون قدما“.
والتقى حفتر نهاية يوليو الماضي، برئيس 
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج 

في باريس.
وخلص االجتمـــاع إلى اتفاق الرجلين على 
وقـــف إطالق النـــار، وتنظيم انتخابـــات عامة 

بحلول ربيع 2018.
وبعد يوم زار الســـراج رومـــا لتقوم في ما 
بعد باإلعالن عن تحريـــك بوارجها نحو ليبيا. 
وأكـــد حفتـــر أن الســـراج اتخذ قرار الســـماح 
بالقطع البحريـــة اإليطالية الدخول إلى المياه 
اإلقليميـــة الليبيـــة دون أن يقـــوم باستشـــارة 

القيادة العامة للجيش.
وتدعم روما بقوة حكومـــة الوفاق. ولديها 
قـــوات في مدينـــة مصراتة تقـــول إنها تحرس 
مستشـــفى ميدانيا أعدته لعالج جرحى عملية 
”البنيان المرصوص“ لكنها لـــم تغادر المدينة 
رغم تحرير مدينة ســـرت من تنظيم داعش منذ 

ديسمبر الماضي.
وفي المقابل، تدعم فرنســـا منذ ســـنة 2014 
قوات الجيش الليبي في حربه على الجماعات 
اإلرهابية. ورغم دعمهـــا لحكومة الوفاق فإنها 
كانـــت أولـــى الـــدول األوروبية التـــي طالبت 
بضـــرورة أن يكـــون لحفتر مكان في المشـــهد 

السياسي.

وشـــدد حفتر على تمســـكه باتفاق باريس 
لكنه لفت إلى أن الســـراج لم ينفذ الوعود التي 
قطعهـــا. وأضاف ”الســـراج ال يمتلـــك القدرات 
المطلوبة ويعاني صعوبـــة في تنفيذ وعوده»، 
مؤكًدا في الوقت نفســـه أن عالقته الشـــخصية 

بالسراج جيدة ويكن له االحترام.
وأوضح  حفتر خالل حديثه لقناة ”روســـيا 
قائال ”نحن مســـؤولون عـــن التزامنا  اليـــوم“ 
الشـــخصي، ولكني لست مســـؤوال عن سلبية 

السراج في الوفاء بوعوده“.
واعتبـــر حفتـــر ”أن المبعوثيـــن األمميين 
السابقين إلى ليبيا فشلوا في جهودهم الرامية 
إلى المصالحة بين كل الفرقاء في البالد، ألنهم 

كانوا يستمعون بأذن واحدة“.
ويعّد غسان سالمة ســـادس مبعوث أممي 
خاصا إلى ليبيا، إذ تولى مهام منصبه رسميا 
مطلع أغســـطس الجاري خلفا لأللماني مارتن 

كوبلر.
ويتهـــم الليبيـــون المبعوثيـــن األممييـــن 
الســـابقين باالنحيـــاز ألطراف معينـــة وهو ما 

حال دون توصل أي مبعوث لحل األزمة.

خليفة حفتر: ال أهداف عسكرية للعملية اإليطالية على سواحلنا
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خاصة بجريمة اغتيال الزعيم الليبي 
الراحل معمر القذافي.

◄ أعلن الناطق باسم الحكومة 
الموريتانية، وزير الثقافة محمد 

األمين ولد الشيخ، مساء الثالثاء، 
إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية 
للبرلمان) ونقل صالحياته للجمعية 

الوطنية (الغرفة األولى للبرلمان)، وذلك 
بعد إعالن المجلس الدستوري للنتائج 

النهائية لالستفتاء الدستوري.

◄ قالت حركة الشعب التونسية 
الثالثاء إن إجراء االنتخابات المحلّية 
في موعدها المعلن في كنف الّشفافّية 

والّنزاهة لن يكون ممكنا ما لم يتم 
توفير مناخ انتخابي يقطع مع 

الّتجاوزات المسجلة في انتخابات 
سنتي 2011 و2014، خاصة في مجال 
حياد اإلدارة وضمان حيادّية المرفق 
اإلعالمي والتصدي للمال الّسياسي 

الفاسد.

◄ بحث قادة أركان موريتانيا ومالي 
والنيجر والجزائر في نواكشوط، 
الثالثاء، سبل تعزيز التعاون في 

المجال العسكري وتنسيق الجهود 
لمواجهة التحديات األمنية المشتركة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، 
الثالثاء، عن اكتشاف ”ورشة لصناعة 

المتفجرات، و8 مخابئ لإلرهابيين“ 
بمحافظة تيبازة شمال البالد، في إطار 

عملية عسكرية للجيش.

◄ أوقفت األربعاء محكمة استئناف 
البيضاء قرار إحالة مسودة الدستور 
الليبي إلى مجلس النواب، واعتماد 

قانون االستفتاء.

باختصار

توقعات بتغييرات واسعة في املشهد السياسي املغربي
[ وزير عن حزب العدالة والتنمية يقدم استقالته  [ المغاربة يترقبون خطابا ملكيا مكمال لخطاب عيد العرش

يترقب املغاربة خطابا ملكيا في الـ20 من الشهر اجلاري يكون تكملة خلطاب العرش الذي 
ألقاه العاهل املغربي امللك محمد السادس نهاية يوليو املاضي، إذ من املتوقع أن يعلن من 
خالله عن جملة من اإلجراءات إلخراج البالد من الوضع السياسي واالجتماعي الصعب 

الذي متر به.

اقتربت ساعة الحساب

أخبار
{بعض الضباط يقومون بزيارة بعض الدول لمناقشـــة مواضيع عسكرية دون موافقة مسبقة. 

هذه األفعال من األعمال محظورة على العسكريين ويعاقب عليها القانون}.

فايز السراج
رئيس املجلس الرئاسي حلكومة الوفاق الليبية

{تونـــس تحـــل في المرتبة الثانية عربيا على مســـتوى هجرة الكفاءات بعد ســـوريا التي تأتي في 

المرتبة األولى وفق تقرير عربي صادر في هذا الشأن سنة 2009}.

محمد الطرابلسي
وزير الشؤون االجتماعية التونسي

أن تسريب استقالة  يرون  مراقبون 

ومحاولة  مدروس  الرميد  مصطفى 

صــورة  لتلميع  تــهــدف  استباقية 

حزب العدالة والتنمية

◄

يؤكد  الليبي  للجيش  العام  القائد 

ويتهم  ــاريــس  ب بــاتــفــاق  تمسكه 

الوعود  تنفيذ  في  بالتلكؤ  السراج 

التي قطعها

◄



} برلــني - قبـــل نحو خمســـة أســـابيع على 
االنتخابات التشـــريعية في ألمانيا لم يحسم 
نحو ربـــع األلمان الذين يحق لهـــم االنتخاب 

موقفهم من المشاركة في االنتخابات.
وبحسب اســـتطالع للرأي، ارتفعت نسبة 
األلمـــان الذين ال يعتزمـــون اإلدالء بأصواتهم 
في االنتخابات أو لم يحســـموا أمر مشاركتهم 
بعد بــــ2 بالمئة عن األســـبوع الماضي لتصل 
إلى 26 بالمئة، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها 

في االستطالع منذ نهاية يناير الماضي.
تجـــدر اإلشـــارة إلـــى أن نســـبة الذين لم 
يشاركوا في االنتخابات التشريعية التي جرت 

عام 2013 بلغت 28.5 بالمئة.
المســـيحي،  التحالف  شـــعبية  وتراجعت 
المنتميـــة إليه المستشـــارة أنجيـــال ميركل، 
في االستطالع الذي نشـــرت نتائجه األربعاء، 

بنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 29 بالمئة.
وظل الحزب الديمقراطي الحر عند نســـبة 
8 بالمئـــة، ووفقا لهذه النتيجة يمكن للحزبين 
تشـــكيل ائتالف حاكـــم بنســـبة 47 بالمئة من 

األصوات المتحصل عليها.
ولـــم تتغيـــر شـــعبية الحزب االشـــتراكي 
الديمقراطي الشريك في االئتالف الحاكم حيث 
استقرت عند 23 بالمئة، بينما ارتفعت شعبية 
إلـــى 9 بالمئة، واســـتقرت  حـــزب ”اليســـار“ 
و“البديـــل من أجل  شـــعبية حزبي ”الخضر“ 

ألمانيا“ عند 8 بالمئة.

وبحســـب االســـتطالع، تتقدم المستشارة 
ميركل على منافسها على منصب المستشارية 
مارتـــن شـــولتس، زعيـــم الحزب االشـــتراكي 
الديمقراطـــي، بفـــارق كبيـــر، حيـــث حصلت 
ميـــركل علـــى تأييـــد 51 بالمئـــة مـــن األلمان 
لتشـــغل منصب المستشارية لفترة رابعة على 
التوالي، بينما بلغت نســـبة تأييد شولتس 22 
بالمئة، لتتقدم ميركل على منافسها بفارق 29 

بالمئة.

وتغـــذي هـــذه النتائـــج مخـــاوف داخـــل 
األوســـاط السياســـية والشـــعبية في ألمانيا 
من اســـتفادة اليمين الشعبوي والمتطرف من 
النسبة الكبيرة للناخبين الذين لم يحددوا بعد 
خياراتهم في التصويت لكسبهم، مستفيدا من 
تنامي المخاوف من مشاكل الهجرة واإلرهاب 

واإلسالموفوبيا.
ويقود حـــزب البديل ذو النزعـــة اليمينية 
المتطرفـــة حملة انتخابيـــة مثيرة للجدل ذات 

شـــعارات قوميـــة، ويطـــرح ضمـــن برنامجه 
السياسي عدة محاور ترتبط بملفات الحد من 
موجات الهجرة ومكافحة اإلرهاب، إلى جانب 
التصدي لما يعتبره ”أسلمة ألمانيا“ بما يمثل 

ذلك من تهديد للقيم األلمانية.
وحـــذر المجلـــس األعلـــى للمســـلمين في 
ألمانيـــا خـــالل األيـــام الماضية مـــن توظيف 
اإلسالم في سياق الصراع االنتخابي، معتبرا 
أن ”المواضيع الخاصة باإلســـالم تحوز على 
متابعـــة واهتمام األلمان. ويشـــكل ذلك مصدر 

إغراء للسياسيين لتناول تلك المواضيع“.
 ووجـــه رئيس المجلس أيمـــن مزيك نداء 
لكل األحزاب السياســـية لتفـــادي التحريض 
ضد المســـلمين في الحمـــالت االنتخابية ”كل 
ما يمكنني فعله هو مناشـــدة السياســـيين أال 
ينحدروا إلى ذلك المستوى، ألن المسلمين هم 

من سيدفعون الثمن“.
وصف رئيس المجلس األعلى للمســـلمين 
للمســـلمين،  حزب البديـــل بأنه حزب ”معاد“ 
مضيفا أنه ”يعارض الحرية الدينية المكفولة 
بموجب الدســـتور. حزب البديل يعّرف نفسه 

بأنه ضد المسلمين“. 
لقياس  أجرى االســـتطالع معهد ”فورسا“ 
مؤشـــرات الرأي بتكليف من مجلة ”شـــتيرن“ 
األلمانيـــة ومحطـــة ”آر تـــي إل“ التلفزيونية. 
وشـــمل هـــذا االســـتطالع أكثر مـــن 2507 من 

المواطنين األلمان.

} واشــنطن - تســـارعت خطـــوات تطويـــق 
التصعيـــد المتبـــادل بين الواليـــات المتحدة 
وكوريا الشمالية لنزع فتيل التهديد العسكري 
بين الجانبين، فبالتزامن مع مساعي العواصم 
اإلقليميـــة للوســـاطة وجهت واشـــنطن دعوة 
مباشـــرة لبيونغ يانغ لفتح قنـــوات التواصل 

والحوار.
وأعلنت المتحدثة باســـم وزارة الخارجية 
األميركية هيثر نويـــرت أن الواليات المتحدة 
ســـتكون مســـتعدة إلجراء محادثات مع زعيم 
كوريا الشـــمالية كيم جونج أون ”عندما يحين 

الوقت المناسب“.
وشـــددت نويرت على أن خيـــار أي حوار 

متروك لزعيم كوريا الشمالية.
وأوردت وســـائل إعالم رســـمية في كوريا 
الشـــمالية أن زعيـــم البالد أرجأ قـــرار إطالق 
صواريـــخ صـــوب جزيـــرة غـــوام األميركيـــة 
فيمـــا ينتظـــر ليـــرى مـــا ســـتفعله الواليات 

المتحدة.
وتأتي هذه الدعوة المباشـــرة اســـتمرارا 
للتحول الـــذي شـــهده خطاب الدبلوماســـية 
األميركيـــة خالل األيام األخيرة والذي اتســـم 
بقـــدر كبير من المرونة والحـــرص على إبداء 
حســـن النوايا بعد التشـــدد الـــذي طغى على 
تصريحات الرئيس ترامب خالل بداية األزمة.

وفي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع 
تويتر األربعاء أشاد الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بقـــرار الزعيم الكوري الشـــمالي حول 
تأجيـــل  مهاجمـــة جزيرة غوام، وهـــو ما من 
شـــانه أن يسهم في جهود وقف التصعيد بين 

البلدين.
وكتـــب ترامب قائال ”أخـــذ كيم جونج أون 
قرارا حكيما جدا ومعقوال“، مضيفا أن ”البديل 

كان يمكن أن يكون كارثيا وغير مقبول“.
خطاب الخارجيـــة األميركيـــة الذي اتجه 
بشكل مباشر إلى بيونغ يانغ في محاولة لكبح 

تسارع مجريات التوتر يأتي استمرارا لسلسة 
تصريحـــات إيجابيـــة أطلقها مســـؤولون في 
إدارة الرئيس ترامب في منذ بداية األســـبوع 
الحالي والتي صبت في اتجاه عقلنة األوضاع 
وإبراز نوايـــا الواليات المتحدة ضمن شـــبه 

الجزيرة الكورية.
وأكـــد وزيـــر الخارجية األميركـــي ريكس 
تيلرســـون الثالثاء أن بالده ال تزال مســـتعدة 
إلجراء حـــوار محتمـــل مع كوريا الشـــمالية، 
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب مقال كتبه 
وزير الدفاع األميركي جيمس ماتيس ونشرته 
صحيفة ”وول ســـتريت جورنـــال“، اعتبر فيه 
للواليـــات المتحدة في تغيير  أن ”ال مصلحة“ 

النظام في بيونغ يانغ.
ويرى محللـــون أن خطـــاب التهدئة الذي 
غلـــب على مواقف اإلدارة األميركية كان بهدف 
إتاحة المجال أمام جهـــود األطراف اإلقليمية 
وبشكل خاص االتصاالت التي أجرتها كل من 
موســـكو وبيكين مع الزعيم الكوري الشمالي 

لدفعه نحو إبداء خطوة للتهدئة.
ويرجح المراقبون أن كيم جونغ أون يسعى 
عبر قراره إلى إبرام مقايضة سياســـية ترتبط 
أساســـا بالمناورات العسكرية المشتركة بين 
واشنطن وسيول في شـــبه الجزيرة الكورية، 
إلى جانـــب تخفيـــف العقوبـــات االقتصادية 

المسلطة على بالده.
ويلتقي هذا الرأي مـــع التصريحات التي 
أدلى بها وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف بشأن السياســـات األميركية المتعلقة 
بتشديد العقوبات االقتصادية على بيونغ يانغ 

نتيجة برنامجها الصاروخي.
وقال الفروف في مؤتمر صحافي مشـــترك 
مـــع نظيره البوليفي فيرنانـــدو أواناكوني إن 
”إمكانيـــات الضغط االقتصادي على ســـلطات 

كوريا الشمالية قد نفدت“.
وأضـــاف وزيـــر الخارجيـــة الروســـي ”ال 
يمكننا أن ندعم تلك األفكار التي ال يزال بعض 
شـــركائنا يبلورونها، والتي تهدف في الواقع 
إلى خنـــق كوريا الشـــمالية اقتصاديا بكل ما 
يترتب على ذلك من تداعيات إنســـانية كارثية 
وســـلبية على مواطني هذا البلد. وننطلق من 
أن كافـــة قـــرارات مجلس األمـــن الدولي التي 
فرضـــت عقوبـــات اقتصاديـــة خطيـــرة جدا، 

تضمنت التزامات مجلس األمن بمواصلة دعم 
عملية استئناف المفاوضات السياسية“.

وأشـــار إلى أن لهجة تصريحات واشنطن 
وبيونغ يانغ في اآلونة األخيرة أصبحت أكثر 
هدوءا، داعيا إلى استخدام الطرق السياسية 
الدبلوماسية فقط للتأثير على كوريا الشمالية.
ويفســـر المتابعـــون هـــذه التصريحـــات 
بكونها دعوة لواشنطن العتماد نهج سياسي 
في التعاطي مع الملـــف الكوري والتخلي عن 
أسلوب العقوبات االقتصادية والتي تعد أحد 
عوامل زيـــادة التوتر والتصعيـــد باعتبار أن 
بيونغ يانغ غالبا ما تلجأ إلى ردود استفزازية 
تقابل بها أي عقوبات جديدة مفروضة عليها.

وال يســـتبعد المراقبون أن تسهم المرونة 
التي اتسم بها الخطاب األميركي بالتوازي مع 
االتصاالت الصينية والروسية في فتح قنوات 
اتصـــال غير معلنة وغير مباشـــرة في مرحلة 

أولى بين واشـــنطن وكوريا الشمالية للحوار 
خالل األشهر القادمة.

أن  إلـــى  سياســـيون  محللـــون  ويشـــير 
تصريحـــات الزعيـــم الكوري األخيرة بشـــأن 
إرجـــاء أي عمـــل عســـكري ضد جزيـــرة غوام 
حملـــت فـــي طياتها رســـائل مبطنـــة للطرف 

األميركي و جاءت بمثابة فتح نافذة للحوار.
وقـــال كيم جونغ أون ”مـــن أجل نزع فتيل 
التوتر والحؤول دون نزاع عسكري خطير في 
شـــبه الجزيرة الكورية، فإنه من الضروري أن 
تتخذ الواليات المتحـــدة أوال خيارا مالئما“، 

من دون أن يحدد هذا الخيار.
ويحظى االتجاه نحو فتح باب للمفاوضات 
مع بيونغ يانغ بدعم صناع القرار األوروبيين 
والذين ســـاهموا قبل سنوات ضمن مجموعة 
الدول الست في المفاوضات المتعلقة بالملف 

النووي الكوري الشمالي.

وقالت المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
إن التفـــاوض هـــو الحـــل الوحيـــد للمخاوف 
بشأن كوريا الشمالية، وإنها تبذل كل الجهود 

الممكنة للتوصل إلى حل سلمي.
وأضافت ميـــركل ”أعـــارض تماما خطاب 
التسلح ويجب السعي للحل عبر المفاوضات“، 
مبينة أنـــه يمكن ”تفـــادي كارثـــة ويجب فعل 
كل مـــا هو ممكـــن وأنا على األقـــل أفعل كل ما 

يمكنني فعله“.
وقـــال وزيـــر الخارجية األلمانـــي زيغمار 
غابرييـــل إن الجميـــع قلقـــون بشـــأن تصاعد 
العنـــف، لكـــن الضغوط الصينيـــة على كوريا 

الشمالية تزيد من شعوره بالتفاؤل.
وأضـــاف ”أصبحنـــا أكثر تفـــاؤال وأعتقد 
أن الضغط الصيني ســـاهم فـــي التصريحات 
الصـــادرة عن كوريا الشـــمالية بشـــأن إرجاء 

خطط قصف غوام“.

5

{ال يســـتوي من يطرحون رؤى فاشـــية ومـــن يعارضونهم. أعتقد أن مـــن المهم لكل من هم في أخبار
موقع مسؤولية أن يدينوا األفكار اليمينية المتطرفة}.

تيريزا ماي 
رئيسة احلكومة البريطانية

{التهديد بالتدخل عســـكريا في شؤون فنزويال أمر غير مقبول، إن روسيا ودول أميركا الالتينية 
تدعوان إلى ضرورة تجاوز الخالفات داخل هذا البلد بالطرق السلمية}.

سيرجي الفروف 
وزير اخلارجية الروسي

واشنطن تدعو كوريا الشمالية للحوار
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باختصار

◄ أعلن زعيم المعارضة الكينية رايال 
أودينجا أن المعارضة ستطعن في فوز 

الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في 
انتخابات الرئاسة، وذلك أمام المحكمة 
العليا. كما دعا إلى تنظيم احتجاجات 
حاشدة سلمية، وتنفيذ عصيان مدني 

وإضرابات عمالية.

◄ قال محمد تقي كروبي نجل مهدي 
كروبي القيادي بالمعارضة اإليرانية 

والمحتجز حاليا أن والده بدأ إضرابا 
عن الطعام األربعاء بهدف المطالبة 

بإنهاء بقائه رهن اإلقامة الجبرية 
بمنزله وتقديمه للمحاكمة.

◄ أفاد مصدر أمني في بوركينا فاسو 
لوكالة فرانس برس أن المجموعة التي 

هاجمت مساء األحد في واغادوغو 
مطعم إسطنبول وقتلت 18 شخصا، 

”جاءت على األرجح من شمال مالي أو 
من نواحي الحدود“.

◄ أعلنت الشرطة اإلسرائيلية أنها 
اعتقلت في األسبوع الماضي 72 
مقدسيا تشتبه في مشاركتهم في 

مواجهات ضد الشرطة جرت في أنحاء 
القدس الشرقية المحتلة بعد الهجوم 

الذي وقع عند مدخل المسجد األقصى 
وأدى إلى مقتل شرطيين.

◄ طلبت أنقرة من السلطات األلمانية 
التحقق من صحة تقارير تفيد بوجود 

عادل أوكسوز، الداعية الديني والمتهم 
بأنه أحد مخططي االنقالب الفاشل في 

تركيا العام الماضي، على أراضيها.

◄ أقر برلمان والية سكسونيا السفلى 
بمدينة هانوفر األلمانية حظر ارتداء 

النقاب في المدارس بالوالية مستقبال، 
وقالت وزيرة التعليم المحلية للوالية 

إن ”القانون وضع حدا واضحا للملبس 
الذي يرجع لدوافع دينية بالمدرسة“.

شــــــهد مسار تطويق التوتر األخير بني واشــــــنطن وكوريا الشمالية تطورا الفتا في اجتاه 
التهدئة والتســــــوية بعد الدعوة املباشــــــرة التي وجهتهــــــا اإلدارة األميركية للنظام الكوري 

الشمالي للحوار وإيجاد مخرج لألزمة احلالية.

تصريحات املســـؤولني األميركيني 
قـــد تمهـــد العتمـــاد نهج سياســـي 
جديد مع النظام الكوري الشـــمالي 

وتفتح بابا للمفاوضات

◄

الحمالت الدعائية لم تنجح في إقناع الناخبين األلمان

أكثر من ربع األملان لم يحددوا خياراتهم االنتخابية

خطاب مرن تمهيدا للحل السياسي

لندن تستبعد إقامة حدود مادية مع أيرلندا بعد بريكست
} لنــدن - اســـتبعدت الحكومـــة البريطانية 
األربعـــاء إقامـــة حـــدود ماديـــة مـــع أيرلندا 
بعـــد خـــروج بريطانيا من االتحـــاد األوروبي 
(بريكســـت) وذلك في وثيقـــة اعتبرت محاولة 
للضغـــط على االتحاد عبر ربط هذه المســـألة 

بالعالقات التجارية المستقبلية معه.
بـــدء  األوروبيـــة  المفوضيـــة  وترفـــض 
مفاوضـــات تجارية مع المملكـــة المتحدة قبل 
حل ثالث نقاط ذات أولوية هي مصير مواطني 
االتحاد، وكلفة بريكست، ومسألة الحدود بين 
أيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.
في ملـــف أيرلنـــدا، ذكرت متحدثة باســـم 
بـ“ضرورة  األربعـــاء  األوروبيـــة  المفوضيـــة 

إجـــراء حـــوار سياســـي قبل االنصـــراف إلى 
الحلول التقنية“.

لكـــن المملكـــة المتحدة ترى أن الشـــراكة 
التجارية المســـتقبلية ومفاوضـــات الخروج 

يجب بحثهما في الوقت نفسه.
وكررت لندن ذلك األربعاء في وثيقة تفصل 
موقفها بشـــأن الحـــدود األيرلنديـــة، الفاصل 
البري الوحيـــد مع االتحاد األوروبي، قبل بدء 
جولة مفاوضات جديدة في آخر أغسطس في 

بروكسل.
ورد وزيـــر الخارجية األيرلندي ســـايمون 
كوفيني بحذر، مرحبا ”بالتوضيح الضروري“ 
للندن، ال ســـيما التزامهـــا الحفاظ على عملية 

الســـالم في أيرلندا الشـــمالية وحرية التنقل 
بيـــن البلدين، فيما حذر من بقـــاء ”الكثير من 
األســـئلة بال أجوبة“، مشددا على رفض بالده 
”اســـتخدامها ورقة مســـاومة فـــي مفاوضات 

أوسع“.
وقد تثير إقامة حدود مادية بين جمهورية 
أيرلندا ومقاطعـــة أيرلندا الشـــمالية التابعة 
للندن بعد بريكســـت في مـــارس 2019، صدمة 
القتصـــاد المنطقتيـــن المتداخلتيـــن بشـــكل 
كبيـــر، كمـــا قد تضعـــف اتفاقات الســـالم في 

الشمال.
وكرر الوزير البريطاني لشـــؤون بريكست 
األربعاء أن بـــالده ال تريد العودة إلى المراكز 

الحدوديـــة التي ترمز إلى حـــدود مادية، وقال 
”لدينـــا مبـــادئ واضحـــة جـــدا، وأولويتنـــا 
التوافق على انعدام البنى التحتية الحدودية 
التي تشـــكل عودة إلى المراكـــز الحدودية من 
زمن ولى، وهي غير مقبولة تماما لدى المملكة 

المتحدة“.
وللتوصـــل إلى ذلـــك اقترحت لنـــدن على 
االتحاد األوروبي مقاربتين؛ أوالهما ”شـــراكة 
جمركيـــة جديـــدة“ تجيـــز ”انعـــدام الحـــدود 
بالكامل بيـــن المملكـــة المتحـــدة وأيرلندا“، 
قد تشمل إلغاء  وثانيتهما ”ترتيبات جمركية“ 
تصاريـــح دخول وخـــروج الســـلع واتفاقات 

تجارية خاصة بأيرلندا الشمالية.

  [ مبادرات متبادلة للتهدئة تمهد لفتح طريق المفاوضات  [ أوروبا وموسكو تدعمان خيار الحل السياسي



[ تعيين أويحيى محاولة الغتيال مشروعه الرئاسي في المهد  [ تبون ارتكب خطأ االعتقاد بأنه كان محميا من بوتفليقة  

[ االتفاقيات حرمت المعارضة من تمثيل حقيقي وجعلتها ظال لموسكو

حلم «الصراع» على السلطة في الجزائر يبدأ بإقالة رئيس الوزراء

االنفراد الروسي باتفاقيات خفض التصعيد في سوريا يربك موقف المعارضة
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في 
العمق

«جهات داخل السلطة في الجزائر قلقة من الوزير األول عبدالمجيد تبون بسبب الطريقة 
التي أدار بها الحرب ضد الفساد».

عبدالرزاق مقري
سياسي جزائري

«اتفاقيـــات خفض التصعيد مجـــرد عملية لتوزيع األدوار تجري ضد إرادة الســـوريين، وال 
نعتقد أنها نجحت فعليا في إنهاء القتال بين قوات النظام ومسلحي المعارضة».

صالح مسلم
رئيس حزب االحتاد الدميقراطي الكردي السوري

} اجلزائر – أعاد الرئيس اجلزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة الثالثاء املاضي السياسي املخضرم 
واخلبيـــر في إدارة األزمات أحمد أويحيى إلى 
رئاسة الوزراء، وهو املنصب الذي شغله ألول 
مرة في التســـعينات من القـــرن املاضي عندما 
كانـــت اجلزائـــر تواجه متّردا إســـالميا. وقال 
مكتب بوتفليقة إن أويحيى (65 عاما) ســـيحل 
محـــل عبداملجيد تبـــون الذي شـــغل املنصب 

لثالثة أشهر فقط.
وســـُينظر إلى أويحيى علـــى األرجح على 
أنـــه عامل مؤثـــر لتحقيق االســـتقرار في وقت 
حتاول فيها اجلزائر إجراء تعديالت اقتصادية 
ملواجهـــة االنخفاض في أســـعار النفط والتي 
تســـببت بالتبعية في خفض إيـــرادات الدولة. 
ولم يذكر بيان الرئاســـة ســـببا لهذا التغيير. 
وتولـــى أويحيى رئاســـة الـــوزراء ثالث مرات 
من قبـــل وكان أحدث منصب تواله هو منصب 

رئيس ديوان رئيس اجلمهورية.
ورأى احمللل اجلزائري أرســـالن شيخاوي 
أن ”أويحيـــى هو أحد رجـــال الدولة املعروفني 
ولديـــه اخلبرة إلدارة األزمـــات“. وبات النظام 
السياســـي فـــي اجلزائـــر يتســـم بالغموض. 
وأصبـــح الظهـــور العلني للرئيـــس بوتفليقة 
(80 عامـــا) نادرا منذ تعرضه جللطة عام 2013، 
لكن مبوجب الدستور اجلزائري يعني الرئيس 
رئيس الوزراء. وزادت حدة التنافس السياسي 
حـــول بوتفليقة منذ تدهـــورت حالته الصحية 
مـــا أثار تســـاؤالت وجدال حول كيفيـــة انتقال 
الســـلطة إذا تنحى عن منصبـــه قبل أن تنتهي 

واليته في 2019.

حرب على السلطة

في الفترة التي سبقت قرار إعفاء تبون من 
منصبه أثيرت تكهنات في وسائل اإلعالم حول 
عدم الرضا عنه بسبب خالفاته مع علي حداد، 
وهو رجل أعمال بارز مقرب من الرئاسة. وقال 
مصدر كبير لرويترز طالبا عدم نشـــر اسمه إن 
تبون اعتبر أيضا مخالفا للسياسة اخلارجية 

التـــي تعد حكـــرا على الرئاســـة بعـــد أن عقد 
اجتماعا مـــع رئيس الوزراء الفرنســـي إدوار 

فيليب في وقت سابق هذا الشهر.
وفـــي أول تعليق له بعد إقالتـــه قال تبون 
”وفائـــي للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة ســـيبقى 
كامال“. ويتوقع مراقبون أن تكون إقالة رئيس 
الـــوزراء اجلزائري بداية حلـــرب طاحنة على 
الســـلطة وخالفة الرئيس املريـــض عبدالعزيز 

بوتفليقة.
وكانت الرئاسة اجلزائرية أعلنت في بيان 
لهـــا الثالثاء أن الرئيـــس بوتفليقة أنهى مهام 
رئيس الوزراء وعني مدير مكتبه أحمد أويحيى 
خلفا لـــه، طبقا للمادة 92 من الدســـتور، وذلك 
بعد استشـــارة األغلبية البرملانية. وينتظر أن 
يعّني بوتفليقة أعضـــاء احلكومة اجلديدة في 
الســـاعات القادمة، ولـــو أن أغلـــب التوقعات 
تشير إلى توجه أويحيى إلى االحتفاظ بأغلبية 
الوزراء الذين شـــكلوا حكومة تبون، عدا رمبا 
وزير الصناعة، جحمـــوب بدة، الذي أزعج كثيرا 

لوبيات املال واألعمال. 
ويأتي تعيـــني أويحيى البالغ من العمر 65 
عاما بعـــد أيام من الصراع احلـــاد بني رئيس 
الوزراء األســـبق عبداملجيد تبون ومســـؤولني 
نافذين في رئاســـة اجلمهورية، بينهم أويحيى 
نفســـه بحســـب مصادر محســـوبة على تبون 
الذي لم يســـتمر في منصبـــه أكثر من 80 يوما 
بعدما حل بديال لعبداملالك سالل. ولم يستبعد 
بعض املتابعني للشـــأن السياسي في اجلزائر، 
أن يكـــون قـــرار الرئيـــس بوتفليقـــة بإعـــادة 
أويحيى لرئاسة اجلهاز التنفيذي هو محاولة 
منه أو مـــن محيطه املباشـــر لتحييد أويحيى 
واغتيال حلمه الرئاسي قبل معركة االنتخابات 

الرئاسية املقررة عام 2019.
شـــكل خبر إقالة تبون صدمـــة للموالني له 
وللمتعاطفـــني معه. وقال بشـــير، وهو مواطن 
جزائري طلب عدم ذكر اسمه بالكامل، إن ”هذا 
القرار ســـيخدم دون شـــك األوليغارشيا  ’حكم 
األقلية‘ التي ســـيطرت فعال على مقاليد الدولة 
مســـتغلة مرض الرئيس وانسحابه من املشهد 
العام“. ويرى سفيان، مواطن جزائري آخر، أن 
”عزل تبون بعد شـــهرين ونصـــف من تنصيبه 
هو رســـالة غير مطمئنة للداخل كما للخارج“. 
إال أن صديق شهاب، القيادي في حزب التجمع 
الوطنـــي الدميقراطي، قلل من هـــذه املخاوف 
واعتبـــر تعيينه قرارا صائبـــا، منّوها مبناقب 

أويحيي الذي وصفه بالرجل ”الوطني الفذ“.

وبـــدت اجلزائر قبـــل أيـــام وكأنها تعيش 
بـــوادر أزمـــة سياســـية مفتوحـــة بـــني أركان 
الســـلطة نفسها، حيث ســـاهمت تعليمات من 
بوتفليقة وجهها لرئيس الوزراء األســـبق عبر 
تلفزيون ”النهـــار“ اخلاص، الذي يعد في نظر 
القانـــون اجلزائـــري قناة أجنبيـــة، وليس من 
خـــالل قنوات االتصال الرســـمية، فـــي ارتفاع 
حمى النقـــاش حول حقيقة مـــن يحكم البالد، 
خاصـــة وأن التعليمات تضمنـــت ”توبيخات“ 
ودعوة من الرئيس لرئيس وزرائه إلى التوقف 
عـــن التحـــرش برجـــال املـــال واملســـتثمرين، 
والعـــودة إلـــى القوانـــني فـــي حال تســـجيل 
جتاوزات، بحجـــة أن ذلك يضر بصورة البالد 

أمام املستثمرين األجانب.
غير أن األمـــني العام حلزب جبهة التحرير 
الوطني جمال ولد عباس، أكد السبت املاضي، 
أن عبدالعزيـــز بوتفليقـــة هو احلاكـــم الفعلي 
للبالد وال وجود لســـلطة موازية، منوها خالل 
لقائه بكوادر حزبه الذي يعد القوة السياســـية 
في اجلزائـــر، أنه لن يناقـــش أو يحلل ما قاله 
رئيس اجلمهوريـــة باعتباره احلاكـــم الفعلي 
وصاحب القرار، كما أنه مطلع على كل امللفات.

بوادر أزمة سياسية

قـــال جياللي ســـفيان، رئيس حـــزب ”جيل 
جديـــد“ املعـــارض، إنـــه ”منـــذ ظهور ســـعيد 
بوتفليقـــة في مقبـــرة العالية (خالل تشـــييع 
جنـــازة املرحوم رضـــا مالك رئيـــس احلكومة 
األســـبق)، حتت حماية البروتوكول الرئاســـي 
واســـتفزازه لرئيس الوزراء أمام الرأي العام، 
الداخليـــة  التوازنـــات  أن  اجلزائريـــون  أدرك 

للنظام قد انكسرت“.
وأضاف ”إن نشر التوبيخ الرئاسي املزعوم 
لرئيـــس الـــوزراء عبداملجيد تبـــون عبر قناة 
تلفزيونيـــة خاصة، والذي من شـــأنه إضعافه 
والتحضير لتنحيته، قطع الشـــك باليقني على 

أن النظام انشطر إلى طرفني على األقل“.
وأشـــار إلى أن هـــذه األزمـــة املفتوحة لن 
تهدأ برحيـــل رئيس الـــوزراء، داعيا احلكومة 
إلـــى رفض أي قرار يرمي إلى إقالتها بحكم أن 
ذلك القـــرار ليس منبثقا عن اإلرادة ”العمومية 
املصّرح بها للرئيس الرســـمي“، مشيرا إلى أن 
”هيكل النظام الذي يتصدع اآلن بشـــكل واسع، 
ال يعاني فقط من شغور منصب الرئيس بل هو 

محاولة انتحال الصفة“.
ويقول نورالديـــن بوركروح، وزير التجارة 
األسبق وأحد الشخصيات املعارضة، إنه ”كان 
من األجـــدر أن يســـتدعي رئيـــس اجلمهورية 
رئيـــس الوزراء أو أن يتحـــدث معه هاتفيا في 
انتظـــار أن ينهـــي مهامه بـــدل أن يتحدث عنه 

وكأنه مجرم سيتم القبض عليه قريبا“.
وأشـــار مراقبـــون إلى أن تبـــون يدفع ثمن 
نيتـــه املعلنة مبهاجمة هذا االرتباط بني بعض 

رجـــال األعمال وكبار السياســـيني. وكان وعد 
أثنـــاء تقـــدمي برنامجـــه بـ“الفصل بـــني املال 
قائال إن ”الدولة هي الدولة واملال  والســـلطة“ 

هو املال“.
وفـــي يوليـــو املاضـــي أصـــدرت احلكومة 
سوقال أســـتاذ العلوم السياسية في اجلزائر 
رشـــيد تلمســـاني إن تبـــون ”حاول املســـاس 
”الطبقـــة  إلـــى  املنتمـــني  بعـــض  مبصالـــح“ 
األوليغارشـــية احمليطـــة بالرئيـــس مثل علي 
حـــداد“ رئيـــس أربـــاب العمـــل. أمـــا خليفته 
أويحيـــى فإنه شـــخصية بارزة في السياســـة 

اجلزائرية خالل الســـنوات العشرين املاضية، 
وخدم بإخالص بوتفليقة رغم العالقات املعقدة 

بينهما أحيانا.
ويعرف أويحيى في اجلزائر باســـم ”رجل 
األعمـــال القذرة“ منذ أن عرف نفســـه على هذا 
النحـــو بعـــد أن قاد إصالحات التقشـــف التي 
طالب بها صندوق النقد الدولي إبان تسعينات 
القرن املاضـــي خالل احلرب األهلية. وأشـــار 
األكادميي رشيد جرمي للصحافة الفرنسية إلى 
أن ”تبون ارتكب خطأ االعتقاد بأنه كان محميا 

من بوتفليقة“. 

جاكلني زاهر

} القاهــرة - زادت اتفاقيات خفض التصعيد، 
التـــي متكنت روســـيا مـــن التوصـــل إليها في 
ســـوريا، من تخوفـــات فصائل فـــي املعارضة 
بعدما شـــعر بعضهـــا، ورمبا داعموهـــا، بأنه 
مت تهميشـــهم، فيما شـــعرت فصائل أخرى بأن 
روسيا أخرجت مسار أستانة عن هدفه األصلي 
وجنحـــت فـــي القضـــاء علـــى فـــرص الضغط 

للتوصل إلى انتقال سياسي.
ورغم حالة االســـتياء العام لدى املعارضة، 
فإن هناك مؤشـــرات على أنها لن تقاطع جولة 
أســـتانة القادمة، إما بضغط ما من تركيا وإما 
إلظهار أنها ال تزال موجودة على الساحة وإما 
علـــى األقل إلنقاذ ما ميكن إنقـــاذه من األهداف 
التـــي انطلقـــت من أجلهـــا االحتجاجـــات في 

سوريا قبل سنوات.
وانتقـــد العميـــد أحمد بـــري، رئيس أركان 
اجليش احلـــر ورئيس وفد فصائـــل املعارضة 
باجلولة اخلامسة من أستانة، مسارعة الروس 
مباشـــرة بعـــد نهايـــة هـــذه اجلولة إلـــى عقد 
اتفاقيات منفـــردة ومنفصلة خلفض التصعيد 
مـــع فصائـــل بعينها مـــن املعارضـــة أو أهالي 
منطقة ما، مشددا على أن هذا يقضي فعليا على 

مسار أستانة ويقسم املعارضة وقوى الثورة.
وحـــول ما إذا كان هذا االســـتياء ســـيؤثر 
على مشـــاركة املعارضة في اجلولة القادمة من 
املفاوضات التـــي ُتعقد برعاية روســـية تركية 
إيرانيـــة، قـــال بري فـــي تصريحـــات إعالمية 
إن ”اخلارجيـــة الكازاخيـــة أعلنـــت أن اجلولة 
السادســـة ســـتكون نهاية الشـــهر اجلاري ولم 
نتســـلم بعد أي دعوات بشـــكل رســـمي، ولكن 
إذا وصلتنا ســـندرس أوال احملـــاور املطروحة 
ملناقشـــتها في اجتماع سيعقد في العشرين من 

هذا الشهر للفصائل العسكرية التي شاركت في 
اجلولة اخلامسة“.

وشـــدد على أن ”قرارنا باملشاركة من عدمه 
ســـيعتمد علـــى مدى جديـــة النظـــام وداعميه 
الروس للعودة إلى مسار أستانة األساسي، أي 
خفـــض التصعيد وفك احلصـــار ووقف إطالق 

النار بشكل عام، ودون ذلك لن نذهب“.
ورعـــت روســـيا ثـــالث اتفاقيـــات خلفض 
التصعيـــد في ســـوريا، إحداها شـــمال حمص 
وذلـــك بوســـاطة مصريـــة، والثانيـــة خلفض 
التصعيد في الغوطة بوســـاطة مصرية أيضا، 
والثالثـــة خلفـــض التصعيد فـــي جنوب غرب 

ســـوريا برعاية أميركية روسية أردنية وتشمل 
محافظات الســـويداء والقنيطرة ودرعا. ويدور 
احلديث حاليا عن مســـاع إلعالن منطقة رابعة 

في إدلب.
وتوقـــع القيـــادي باجليـــش احلـــر محمد 
الشـــامي ذهاب وفد مصغر مـــن ممثلي بعض 
الفصائـــل ألســـتانة ”نتيجـــة ضغـــوط تركية 
وخليجيـــة ودولية متارس حاليـــا بالفعل على 

بعض الفصائل املسلحة“.
وأكـــد الشـــامي أن ”الهـــدف احلقيقـــي من 
اجتماع أستانة القادم هو التفاهم بني الواليات 
املتحدة وتركيا حول قضية السيطرة على إدلب 

ومســـاحة نفوذ كل منهما بها“، ورأى أنه ”في 
حال فشل اجلانبان في التفاهم ستلجأ الواليات 
املتحدة مجددا إلى حليفها الرئيسي، املقصود 
به األكراد لتنفيذ هجوم على إدلب حتت ذريعة 

تطهيرها من النصرة“.
وأضاف ”رمبا العقبة الوحيدة التي تعوق 
تنفيذ هذا الســـيناريو هو أن تقـــوم تركيا برد 
فعـــل انتقامي واســـع ضـــد األكـــراد مبهاجمة 

عفرين املعقل الرئيسي للقوات الكردية“.
وعن حقيقة ما إذا كانت تركيا تضغط على 
فصائل املعارضة التي تدعمها لعدم املشـــاركة 
في اجلولة القادمة حتى يتم اشـــتراط أن تكون 
أنقـــرة هي راعيـــة اتفاق خفـــض التصعيد في 
إدلـــب، بعدمـــا اختـــارت روســـيا كال من مصر 
واألردن لرعاية االتفاقيات الثالث السابقة، لفت 
املستشار السياسي للهيئة العليا للمفاوضات 
يحيـــى العريضي إلى أن ”العالقة بني روســـيا 
وتركيا على درجة من القوة تنتفي معها حاجة 
األخيرة إلمتام مقايضـــة تدعم فيها مصاحلها 

على حساب الثورة السورية“.
وقـــال العريضـــي ”من يتحدث عن شـــروط 
ومقايضات ما بني األتراك والروس واألميركان 
بشـــأن إدلب يتناســـى متاما صعوبة األوضاع 
علـــى األرض فيها خاصة مـــع وجود هيئة فتح 
الشام (النصرة سابقا) وسيطرتها مؤخرا على 

األوضاع“.
وأشـــار العريضي إلى أن ”البعض قد يرى 
أن اتفاقيات خفض التصعيد جعلت من روسيا 
صاحبـــة الكلمة العليـــا بســـوريا دون منازع، 
ولكنها في احلقيقة أخضعت موســـكو البتزاز 
والنظام  واألكـــراد  واإلســـرائيليني  األميركيني 

األسدي“.
ورأى أنهـــا ”فضحـــت أســـلوب الروس في 
التعامل بشـــكل تكتيكـــي مع األزمة الســـورية 

لتضّيـــع علـــى الســـوريني حقوقهـــم وفـــرص 
املعارضة في الضغط للتوصل إلى حل سياسي 

شامل وعادل“.
وأعـــرب عضو املكتـــب السياســـي للهيئة 
ياســـر فرحان عن قناعته بضرورة ”اســـتمرار 
مسار أستانة كونه يتم بالتوازي مع محادثات 
جنيف التي تبحث االنتقال السياســـي، كما أن 
هذا املســـار هو الطريق الوحيد لوقف شـــامل 
إلطـــالق النار حلفـــظ أرواح املدنيني، وحتى ال 
تتحـــول احلواجز واملســـارات التـــي أوجدتها 
اتفاقيـــات التخفيض إلى خطـــوط فصل تهدد 

وحدة البالد“.
وبالرغم مـــن إقراره بـــأن اتفاقيات خفض 
التصعيد قللت بالفعل من نزيف الدم السوري، 
فإنـــه حذر مـــن أن ”تعّمـــد النظام عقـــد تهدئة 
مبنطقة وضرب أخرى ســـيمكنه في النهاية من 
إســـقاط كل املناطق إما عبر العمل العســـكري 
وإما بواســـطة اتفاقيات اإلذعـــان التي يضطر 
أهالـــي املناطـــق إلى عقدهـــا من أجـــل إيقاف 
القصـــف وفـــك احلصار عـــن مناطقهـــم، وفي 
احلالتني يكـــون معنى هـــذا إعـــادة االعتراف 
بشـــرعيته والقبول بتسوية طاملا أكدنا رفضها 

في جنيف وأستانة“.
وأوضـــح القائـــد العـــام حلركـــة ”حتريـــر 
الوطـــن“ العقيـــد الركن فاحت حســـون قلقه من 
اتفاقيـــات خفـــض التصعيـــد، واعتبـــر أنهـــا 
”حرمـــت الثـــورة واملعارضة مـــن أن يكون لها 
متثيـــل حقيقـــي، وجعلتها ظال لروســـيا التي 
تعلن منفـــردة اتفاقيات خفض التصعيد وتلزم 

اجلميع بتنفيذها“.
ونفى حسون، الذي شارك في كل اجتماعات 
أستانة منذ بدايتها، تعرض أي فصيل عسكري 
لضغـــوط من جانب تركيـــا أو الدول اخلليجية 

الداعمة للثورة فيما يتعلق مبسار أستانة.

إزاحة المنافسين من طريق السلطة

جــــــددت إقالة رئيس الوزراء اجلزائري عبداملجيد تبون التســــــاؤالت حول طبيعة املشــــــهد 
السياســــــي احلالي في اجلزائر في ظل حالة املرض التي يعاني منها الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة. وفي الوقت الذي أراد فيه بوتفليقة أن يفّند التشــــــكيكات حول أنه مازال احلاكم 
الفعلي للبالد وأنه ال وجود لسلطة موازية، فإن إقالة تبون كشفت عن بوادر أزمة سياسية 
مفتوحة في اجلزائر لن تنتهي بإقالة رئيس الوزراء، حيث من املتوقع أن تكون اإلقالة بداية 

حلرب طاحنة على السلطة خلالفة الرئيس املريض.

عزل عبداملجيد تبـــون رئيس الوزراء 
الجزائري بعد شهرين ونصف الشهر 
من تنصيبه هو رســـالة غير مطمئنة 

للداخل كما للخارج

◄

القرار السياسي في قبضة موسكو
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[ خامنئي يحاصر المعتدلين بتعزيز جديد لنفوذ المحافظين  [ التركيبة تكشف شيخوخة النظام وفجوة داخل المؤسسات اإليرانية 

[ مخاوف من احتكار الرئيس الفلسطيني تمثيل منظمة التحرير بالتأسيس لكيانات موازية

األصولية تتغول في مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران

جلسة المجلس الوطني الفلسطيني خطوة جديدة تعمق االنقسام الداخلي

لـــم تعتـــد إيـــران منـــذ اندالع  } القاهــرة – 
ثورتها اإلســـالمية عام 1979 على سيطرة تيار 
سياســـي واحد على مؤسســـات صنع القرار، 
ودائما يســـعى النظام إلى إعادة ضبط إيقاع 
التوازنات السياســـية، من خالل منح الفرصة 
للتيـــار األضعف لتعزيز نفوذه من جديد وعبر 
العمل على تكوين أجنحة سياســـية متنافسة 

داخل التيار األقوى.
من هنا ميكن تفسير حرص املرشد األعلى 
للجمهوريـــة علي خامنئي على إعادة تشـــكيل 
مجمع تشـــخيص مصلحـــة النظـــام بغالبية 
واضحة للمحافظني األصوليـــني، وفقا للقرار 

الذي أصدره في 14 أغسطس اجلاري.
وعني خامنئي رجل الدين احملافظ محمود 
هاشمي شاهرودي في منصب رئيس املجلس 
خلفا ألكبر هاشـــمي رفســـنجاني الذي توفي 
في 8 ينايـــر املاضي، وأبقى على قائد احلرس 
الثوري األســـبق محســـن رضائي في منصب 
أمـــني املجلـــس، واختـــار مســـؤولني حاليني 

وسابقني وعددا من رجال الدين لعضويته.
ومـــن بـــني الشـــخصيات اجلديـــدة التي 
انضمت إلى املجمع للمرة األولى، املرشـــحان 
اخلاســـران في االنتخابات الرئاسية األخيرة 
إبراهيم رئيسي املشرف على العتبة الرضوية 
ومحمـــد باقر قاليبـــاف رئيس بلديـــة طهران 
الســـابق ومحمد باقري رئيـــس أركان القوات 
املسلحة، بينما حافظ رؤساء السلطات الثالث 
(ومنهـــم روحانـــي) وفقهـــاء مجلـــس صيانة 

الدستور (وعددهم ستة) على عضويتهم.
وتشـــير االختيـــارات فـــي مجملهـــا إلـــى 
أن خامنئي يســـعى إلـــى إعـــادة تعزيز نفوذ 
احملافظـــني األصوليـــني مـــن جديـــد، بعد أن 
تســـببت نتائـــج انتخابات مجلس الشـــورى 
ومجلس اخلبراء والرئاســـة التي أجريت في 
فبراير وأبريل 2016 ومايو 2017 على التوالي، 
فـــي تراجعـــه بشـــكل ملحـــوظ لصالـــح تيار 

املعتدلـــني الذي يضم اجلنـــاح املوالي للنظام 
مـــن تيار اإلصالحيني واجلنـــاح التقليدي من 

تيار احملافظني.
ورأى املرشـــد أن النتائـــج البـــارزة التي 
حققهـــا املعتدلون في تلك االنتخابات ال تصب 
فـــي صالح تكريـــس موقعه باعتبـــاره الرجل 
األول داخـــل النظـــام، كما ميكـــن أن تدعم من 
فرص مشـــاركتهم في إعادة صياغة الترتيبات 
والتوازنات السياســـية خالل املرحلة القادمة، 
التي قد تشهد استحقاقات أكثر أهمية، أبرزها 
اختيار خليفة خلامنئي نفســـه، في ظل تقدمه 
في الســـن وخضوعـــه لعمليـــة جراحية على 
البروســـتات في ســـبتمبر 2014، بشـــكل دفع 
النظـــام إلى إعداد قائمة مبرشـــحني محتملني 

لتولي منصب املرشد خلفا له.

تضخيم متعمد

أبـــدت إيران ووســـائل إعالمهـــا اهتماما 
خاصـــا بقرار تشـــكيل املجمـــع، لدرجة دفعت 
جهات عديـــدة إلى املبالغة فـــي تقييم موقعه 
داخل النظام، لكـــن في ثنايا هذا القرار، كانت 
هناك إشـــارات إلى أن املرشد ال مينح املجمع 

أهمية أكبر من تأثيره الفعلي على األرض.
وكان مـــن الالفـــت أن القـــرار صـــدر بعد 
ثمانية أشـــهر من وفاة رئيس املجمع هاشمي 
رفســـنجاني فـــي ينايـــر 2017 ونحو ســـبعة 
أشـــهر من انتهـــاء فترته الســـابقة، مبا يعني 
أن خامنئـــي لم يكن فـــي عجلة من أمره عندما 
أصدره، وأنه لم تكن هناك مســـتجدات تفرض 

اإلسراع في إعادة تشكيله.
وترتبـــط أهميـــة املجمع في املقـــام األول 
بوجـــود رفســـنجاني، لدرجة دفعـــت البعض 
إلى التكهـــن بأن اإلبقاء على هذه املؤسســـة، 
التي ال متـــارس دورا فعليا علـــى األرض منذ 
فتـــرة طويلـــة رغم الســـلطات العديـــدة التي 
مينحهـــا لهـــا الدســـتور، كان مـــن أجـــل عدم 
إخـــراج رفســـنجاني من النظـــام، بعد أن هزم 
في االنتخابات الرئاســـية عـــام 2005 وتعرض 
لضغوط قوية نتيجة دعمه ملطالب ما يســـمى 
بـ“احلركة اخلضراء“ في االنتخابات الرئاسية 

عام 2009.
ويوحي قرار املرشد باإلبقاء على الرئيس 
الســـابق محمـــود أحمـــدي جناد عضـــوا في 
املجمع، رغـــم خالفاتهما األخيرة، بأن األول ال 
يعـــول كثيرا على الدور الذي ميكن أن يقوم به 

املجمع في املرحلة املقبلة.

وحتى لو كان خامنئي يســـعى إلى حصار 
تيـــار املعتدلـــني وتقليص قدراتهـــم، فإن لديه 
أدوات أخـــرى يســـتطيع من خاللهـــا حتقيق 
ذلك، على غرار مجلس صيانة الدستور، الذي 
ميتلك صالحية البت في قوانني وتشـــريعات 
مجلـــس الشـــورى وتبيـــان مـــدى مطابقتها 
الدستور ويستطيع رفضها مستندا العتبارات 

فضفاضة.
كمـــا أن نفـــوذ املعتدلـــني فـــي البرملان ال 
يعني عدم قـــدرة احملافظـــني األصوليني على 
عرقلـــة مشـــروعاتهم، بدليل جنـــاح األخيرين 
فـــي االحتفاظ برئاســـته، على نحـــو ما حدث 
في مجلس خبراء القيادة، املسؤول عن تعيني 
وعـــزل املرشـــد، الذي لـــم مينع الفـــوز البارز 
للمعتدلـــني فـــي انتخاباته األخيرة ســـيطرة 

احملافظني على هيئته الرئاسية.
وميكن القول إن املرشد ميتلك بدائل عديدة 
يســـتطيع من خاللها إعادة ضبـــط التوازنات 
السياســـية، بشكل يضع ســـقفا محددا للدور 
الذي ميكن أن يقوم به املجمع في هذا السياق.

أزمة النظام

تكشف اختيارات املرشـــد ألعضاء املجمع 
عن وجـــود أزمة حقيقية داخل النظام ســـوف 
تتصاعد خالل املرحلـــة املقبلة، وهو ما يعود 
إلى اعتبارين: األول؛ اســـتمرار تدوير السلطة 
داخل النظـــام بدال من تداولهـــا، حيث يواجه 

األخير دائما خيارات محدودة للتعامل مع أي 
فراغ يحدث داخل مؤسســـاته، وهو ما تعكسه 
التركيبـــة اجلديدة للمجمع الذي يتولى معظم 

أعضائه مناصب أخرى رئيسية في النظام.
الرئيــــس اجلديد للمجمع هــــو في الوقت 
ذاته نائب رئيس مجلس اخلبراء، وكان رئيسا 
للســــلطة القضائيــــة قبل ذلــــك، وتولى أيضا 
منصب رئيس جلنة الفصل في املنازعات بني 
الســــلطات الثالث، وأحد املرشــــحني الدائمني 

ملنصب املرشد رغم أصوله العراقية.
كمــــا أن أحمد جنتي، الذي يتولى رئاســــة 
مؤسستني رئيسيتني في النظام، هما مجلس 
اخلبراء ومجلس صيانة الدســــتور، عضو في 
املجمع، واألمر نفسه بالنسبة إلى علي واليتي 
وزير اخلارجية األســــبق الذي عينه املرشــــد 

مستشارا له للشؤون الدولية.
ويكشف االختيار الثاني شيخوخة النظام، 
إذ لوحظ أن معظم أركانــــه الذين مت تعيينهم 
أعضاء في املجمع طاعنون في الســــن، بشكل 
يوحي بوجود فجوة جيلية سوف يعاني منها 
النظام قريبا رغم أن الشباب يشكلون النسبة 

األكبر في املجتمع اإليراني.
ويبلغ رئيس املجمع هاشــــمي شاهرودي 
مــــن العمر 69 عاما، وتعرض ألزمة صحية في 
مايو املاضــــي لدرجة ظهرت معها شــــائعات 
بوفاته، ويبدو أن تلك األزمة كانت أحد أسباب 
تأخير صدور قرار إعادة تشــــكيل املجمع. كما 
وصــــل أحمد جنتي رئيس مجلســــي اخلبراء 

والصيانــــة إلــــى عامه الـــــ90، ويبلغ املرشــــد 
خامنئي 78 عاما.

رمبا يكون اجلديد في األمر تعيني إبراهيم 
رئيســــي عضوا في املجمع، وهو أحد األوجه 
اجلديدة فــــي نخبة رجال الديــــن التي تتطلع 
ملمارسة دور سياسي في املرحلة القادمة، وكان 
أحد املرشحني احملتملني خلالفة خامنئي، إال 
أن هزميته في االنتخابات الرئاســــية األخيرة 

سوف تخصم من فرصه في هذا السياق.
كمـــا أن تعيني باقر قاليبـــاف في املجمع 
جـــاء لتعويضه عـــن فقدان منصبـــه كرئيس 
لبلدية طهران لصالح مستشار الرئيس محمد 
علي جنفي الـــذي حصل على أغلبية أصوات 
مجلـــس طهـــران البلـــدي في 10 أغســـطس 

احلالي.
ومــــع أن التوازنات متغيــــرة وتعكس في 
الظاهر ديناميكية واضحــــة، غير أنها تخفي 
في الباطن صراعات سياســــية محمومة ميكن 
أن تتصاعــــد مســــتقبال مع اقتــــراب االختبار 

األصعب اخلاص باختيار خليفة خلامنئي.

التحريـــر  منظمـــة  قـــرار  أثـــار   - اهللا  رام   {
الفلســـطينية، بعقد جلســـة املجلـــس الوطني 
في أقرب وقت ممكن، جدال فلســـطينيا داخليا، 
فيما رأى خبراء أنها خطوة قد تعّمق االنقسام 

الداخلي.
وقررت اللجنـــة التنفيذية ملنظمة التحرير، 
الســـبت املاضـــي، مواصلـــة املشـــاورات بني 
القوى املختلفة، بشـــأن عقـــد املجلس الوطني 

”بأسرع وقت ُممكن“.
وكانـــت آخر مـــرة انعقـــد فيهـــا املجلس 
الوطنـــي، الـــذي ميثل أعلى ســـلطة للشـــعب 
الفلســـطيني في الداخل والشتات، عام 1996. 
ويضـــم املجلـــس الوطني، الذي تأســـس عام 
1948، ممثلـــني عـــن الشـــعب الفلســـطيني في 
الداخـــل واخلـــارج؛ مـــن مســـتقلني ونـــواب 
برملانيـــني، وفصائـــل فلســـطينية باســـتثناء 

حركتي حماس واجلهاد اإلسالمي.
وأوصـــت اللجنة املركزيـــة حلركة فتح في 
جلســـتها التي عقدتها األسبوع املاضي بعقد 
املجلس، مـــن أجـــل ”انتخاب جلنـــة تنفيذية 
ومجلـــس مركـــزي للمنظمـــة، واملصادقة على 

برنامجها السياسي“.
ورفضـــت قوى فلســـطينية ومنهـــا حركتا 
”حماس“ و“اجلهاد اإلســـالمي“ عقد اجللســـة 
قبل إعادة تشكيل املجلس من جديد، كي ميثل 

كافة الفصائل. 
ونفى عضـــو اللجنة التنفيذيـــة للمنظمة 
واصل أبويوســـف، أن يكون عقد املجلس فيه 
تهميش لبعض الفصائل، أو تعميق لالنقسام 

الفلسطيني.
وقـــال أبويوســـف إن ”اللجنـــة التنفيذية 
للمنظمة اتخذت قرارا فـــي اجتماعها األخير، 

باستمرار املشـــاورات مع كافة الفصائل لعقد 
جلسة للمجلس الوطني“.

وأضاف عضـــو اللجنة التنفيذية للمنظمة  
”لـــم يتـــم اســـتثناء أي فصيل فلســـطيني من 
املشـــاورات أو املشـــاركة“، مؤكدا أن ”اللجنة 
التنفيذية ملنظمة التحرير تســـعى لعقد جلسة 
تضـــم كافة الفصائـــل الفلســـطينية“. واعتبر 
هاني املصري مدير املركز الفلسطيني ألبحاث 
السياســـات والدراســـات مســـارات فـــي عقد 
اجللســـة دون مشاركة الفصائل املهمة، خطوة 

من شأنها أن تعمق االنقسام الداخلي.

وقال املصـــري إن ”الرئيس محمود عباس 
يســـعى إلى جتديد شـــرعيته من خـــالل عقد 
املجلـــس الوطنـــي وانتخـــاب جلنـــة تنفيذية 
جديدة، للظهور أمام العالم باملمثل الشـــرعي 

والوحيد للشعب الفلسطيني“. 
وأضاف ”عقد املجلس الوطني مبن حضر 
ومن دون رؤية وبرنامج سياســـي، ســـيتحول 
مـــن صـــراع علـــى مؤسســـات الســـلطة إلى 
صـــراع مفتوح على شـــرعية التمثيل“. وتابع 
”عقـــد املجلس دون حركتي اجلهاد اإلســـالمي 
وحماس يشكل خطرا على املشروع الوطني“.

وقال حازم قاســـم املتحدث باســـم حماس 
في بيان ســـابق إن ”عقد املجلس قبل جتديده 
يعني عدم متثيله ســـوى لقيـــادة حركة فتح“. 
واعتبـــر قاســـم أن ”قرارات املجلـــس الوطني 
ســـتكون فاقدة املضمون الوطني وغير ُملِزمة 

ألحد“.
ولفـــت ناجـــي شـــّراب الكاتـــب واحمللـــل 
السياسي إلى أن ”عقد جلسة الوطني ستؤدي 
إلى تعميق االنقسام الفلسطيني الداخلي بني 
الضفة الغربية وقطاع غزة“، وســـيدفع حركة 
حماس وفـــق تعبيره ”لعقد جلســـة للمجلس 

التشريعي“.
الوطنـــي  املجلـــس  ”عقـــد  وأضـــاف 
الفلســـطيني نابع من قلق وتخوفات للرئيس 
محمود عباس وحركة فتح من اتخاذ املجلس 
التشـــريعي الفلســـطيني (البرملـــان) قرارات 
هامة تهـــدف إلى تغيير فـــي البنية الهيكلية 

ملؤسسات الدولة“.
ورأى شـــّراب أن ”تلـــك املخـــاوف زادت 
عقب عقد جلســـة لنـــواب حركـــة حماس في 
املجلس التشريعي مؤخرا، مبشاركة القيادي 
املفصول من حركة فتح محمد دحالن، ونواب 

تابعني له“.
وتابـــع ”بإمـــكان حماس وبالشـــراكة مع 
نواب دحالن عقد جلســـة للمجلس التشريعي 
(برملـــان الســـلطة) بثلثي األعضـــاء واتخاذ 
قرارات هامة كنزع الشرعية عن الرئيس، وهو 
األمر الذي من شـــأنه أن يدخل الفلسطينيني 

في صراع الشرعيات“.
ورأى شـــراب أن ”الرئيـــس الفلســـطيني 
يســـعى من خـــالل جلســـة الوطنـــي لتجديد 

شرعيته وقد يلجأ حلل املجلس التشريعي“.

كما لفت إلـــى أن ”عقد املجلـــس الوطني 
يعطي الرئيس الفلســـطيني تفويضا للظهور 
كممثل شـــرعي وحيد في التسوية السياسية 
مع إسرائيل، التي تســـعى الواليات املتحدة 

األميركية إلحيائها“.
وحـــذر إبراهيم املدهـــون الكاتب واحمللل 
السياسي، من مخاطر عقد مجلس وطني دون 

رؤية وبرنامج شراكة وطنية موحدة. 
وقـــال املدهـــون ”عقـــد املجلـــس الوطني 
فـــي رام اللـــه دون توافـــق بـــني الفصائـــل 
الفلســـطينية، قفزة في الهواء ويفرغ املنظمة 

من مضمونها“.
ورأى أن الرئيـــس الفلســـطيني يســـعى 
الحتـــكار متثيل منظمة التحريـــر واالنطالق 
في مـــا وصفها بـ“كيانات ومجالس موازية“. 
واتفـــق املدهون علـــى أن جلســـة ”الوطني“ 
ستعمق االنقسام الفلسطيني، وتزيد الفجوة 

بني حركتي فتح وحماس. 
واجلغرافي  السياسي  االنقســـام  ويسود 
أراضي الســـلطة الفلســـطينية، منذ منتصف 
يونيـــو 2007، إثر ســـيطرة حماس على قطاع 
غـــزة، بينما بقيت حركة فتـــح بزعامة عباس 
تديـــر الضفة الغربيـــة، ولم تفلح وســـاطات 

إقليمية ودولية في إنهاء هذا االنقسام.

إمتثال ألوامر المرشد

الفصائل بحاجة إلى توافق

عكس حرص املرشــــــد األعلى اإليراني علي خامنئي على إعادة تشكيل مجمع تشخيص 
مصلحة النظام اإليراني بغالبية واضحة للمحافظني األصوليني، متســــــك طهران بنسقها 
السياسي ورهانها على اخلط املتشدد ملواصلة حتقيق حلمها في التوسع في املنطقة دون 
اكتراث لتبعات هذه السياسة على األمن العربي. كما كشفت تعيينات مجمع التشخيص 
عن وهم نهج االعتدال التي حاولت التسويق له عبر جتديد الرئاسة حلسن روحاني ممثل 
التيار املعتدل، وبرهن خامنئي بذلك عن نزعته اإلقصائية في الســــــلطة وســــــعيه حلصار 

املعتدلني من خالل تعزيز نفوذ األصوليني من جديد.

في 
العمق

«االنهيـــار الداخلي يهدد بقاء النظام اإلســـالمي في إيران، إضافة إلى حجم الفســـاد االقتصادي 
واإلداري، حيث تمثل قنابل موقوتة في أي حين يمكن أن تنفجر».

محسن رضائي
أمني مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران 

«في حال اســـتمرت حركتا حماس والجهاد اإلســـالمي في رفض المشاركة في المجلس الوطني، 
فسنبحث عن صيغ للذهاب لعقد الجلسة تجاوزا للعقبات التي تضعها الفصائل».

سليم الزعنون
رئيس املجلس الوطني الفلسطيني

اختيارات املرشـــد ألعضـــاء املجمع 
تكشـــف عن وجـــود أزمـــة حقيقية 
داخل النظام سوف تتصاعد خالل 

املرحلة املقبلة

◄

معظـــم أركان املجمـــع الذيـــن تـــم 
الســـن،  فـــي  طاعنـــون  تعيينهـــم 
بشـــكل يوحي بوجود فجـــوة جيلية 

سوف يعاني منها النظام

◄

انعقاد املجلـــس الوطني دون رؤية 
وبرنامـــج سياســـي، ســـيتحول مـــن 
صراع على مؤسســـات السلطة إلى 

صراع على شرعية التمثيل

◄

محمد عباس ناجي
رئيس تحرير دورية 
مختارات إيرانية
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} سادت حالة من الهلع في أوساط حزب 
الدعوة اإلسالمي برئاسة نوري املالكي، 

وبدأت قياداته في املكتب السياسي ومجلس 
شورى احلـزب عقد سلسلـة اجتماعات، لبحث 

أنباء وتقارير سياسية، انتشرت على مواقع 
وشبكات إخبارية وقنوات فضائية عـراقيـة، 

منذ نهـاية األسبـوع املـاضي، كشفـت عن 
تـبادل رسائل بـني وزارة اخلـارجية األميركية، 

وحزب البعث العربي االشتراكي بقيادة 
عزة الدوري خالل الشهور القليلة املاضية، 
كتبت بلغة هادئة وحملت احتراما متبـادال، 
وتنـاولت الكثير من القضايا اخلالفية بني 

الطرفني، األمر الذي يوحي بإمكانية بدء حوار 
أميركي – بعثي، يتوقع مباشرته في العام 

املقبل، ورمبا في النصف األول منه، بعد أن 
يكون التحالف الدولي بقيادة واشنطن قد 

فرغ من إنهاء وجود تنظيم داعش في أغلب 
املناطق العراقية.

ووفق تلك التقارير التي أحدثت فزعا 
ظاهرا لدى الكثير من األطراف السياسية 

والكتل النيابية العراقية التي تابعتها بقلق، 
فإن اإلدارة األميركية توصلت إلى أن احلوار 

مع حزب البعث بقيادة عزة الدوري، بات 
ضرورة يفرضها مسار األحداث السياسية 

الراهنة في العراق، استعدادا لتدشني مرحلة 
جديدة أطلق عليها ”مرحلة ما بعد داعش“، 

وعلى ضوء تخندق التحالف الشيعي، 
باستثناء التيار الصدري، وإصرار أكبر 

األطراف فيه (حزب الدعوة) على التشبث 
مبكاسبه وامتيازاته التي حصل عليها مع 

حلفائه طيلة سنوات حكمه املاضية، ومطالبته 
حاليا بإعطاء دور سياسي مليليشيات 
احلشد الشعبي يضاف إلى مهماتها 

األمنية والعسكرية، وسعيه إلى إشراكها 
في االنتخابات احمللية والبرملانية املقرر 

تنظيمها في أبريل من العام املقبل، في وقت 
ما زال رئيس احلكومة والقائد العام للقوات 

املسلحة حيدر العبادي متذبذبا في موقفه إزاء 
حتول العديد من فصائل احلشد إلى عناوين 

سياسية، بعضها حصل على الترخيص 
الرسمي من مفوضية االنتخابات والبعض 

اآلخر ينتظر.
ووفق ناشطني عراقيني يقيمون في 

الواليات املتحدة ولهم صالت عمل أو تعاون 
مع دوائر وجهات رسمية أميركية، فإن 

توجهات إدارة الرئيس دونالد ترامب باحلوار 
مع حزب البعث، جاءت في أعقاب دراسات 

أعدتها مراكز بحث شهيرة، ومجموعات 
استشارية يستعني بها دائما البيت األبيض 

ووزارتا اخلارجية والدفاع والكونغرس 
ومستشارية األمن القومي ووكالة الـ”سي 

آي ايه“، في إعداد تقييمات وتصورات عن 
كيفية التصدي لألزمات الدولية وأفضل 

احللول واملعاجلات لها، وقد أجمعت هذه 

املراكز وغيرها املتخصصة في شؤون الشرق 
األوسط، على أن حزب البعث بقيادة عزة 
الدوري في العراق يشكل عامل توازن في 

املنطقة، وهو القوة السياسية الوحيدة التي 
متتلك خبرات في مواجهة العنف الطائفي 

والعنصري، وله جتارب ناجحة بهذا الصدد 
في السنوات التي سبقت االحتالل.

وقد توصلت تلك املراكز التي يعمل 
فيها كثير من وزراء اخلارجية والدفاع 
والدبلوماسيني السابقني واجلنراالت 

املتقاعدين، إلى أن قيادة عزة الدوري حلزب 
البعث تنتهج الواقعية في نشاطها السياسي، 
وجتنبت اخلوض في نزاعات طائفية وعرقية 
شهدها العراق في السنوات املاضية، مؤكدة 

أن البعث هو احلزب الوحيد في العراق الذي 
يضم قادة وكوادر وأنصارا ومتعاطفني من 

مختلف الطوائف والقوميات واألقليات، حتى 
إنه تفوق في تنوعه على احلزب الشيوعي 

العراقي الذي انشطر قوميا إلى حزبني عربي 
وكردي، وارتكب رئيسه السـابق حميد مجيد 

املـوسى خطيئة سياسية غير مسبوقة، عندما 
انخرط في عضوية مجلس احلكم االنتقالي 

الذي شكله احلاكم األميركي املدني بول برمير 
في صيف العام ٢٠٠٣ ضمـن اخلانة الشيعية، 

مما عرضه إلى انتقادات ساخرة شككت 

بعلمانيته املزعومة، في حني جنح الدوري، 
رغم أنه من أصول سنية عربية وصوفي 
السلوك، في ضبط إيقاع احلزب وجنبه 

الوقوع في املستنقع الطائفي، وقاده في طريق 
هو أقرب إلى الليبرالية، مع أن احلزب علماني 

في مبادئه ومفاهيمه، وقومي وحدوي في 
نزعته ومنهجه، ولكن كفاءة الدوري وواقعيته 
وتفهمه لظروف العراق، حافظت على استقرار 

احلزب سياسيا واجتماعيا.
وتستعجل أوساط أميركية مقربة من 
دوائر صنع القرار في الواليات املتحدة، 
احلوار مع حزب البعث بقيادة الدوري، 

اعتقادا منها أن هذا احلوار إذا عقد اآلن 
فإنه أفضل ألميركا وأنفع للعراق من انتظار 
حوار أميركي قد يتأخر مع احلزب في غياب 

الدوري ألي سبب كان، خشية ظهور قيادة 
متشددة تقود جيال بعثيا متمردا، ال يقبل 
اللقاء مع واشنطن مستقبال، وقد لوحظ 

في الفترة السابقة نزول أعـداد كبيرة من 
السفراء والدبلوماسيني السابقني واجلنراالت 

املتقـاعدين ممن عملوا في العـراق بعد 
احتالله، إلى ساحات السجال السياسي، 

ونقد سياسات وإجراءات الرئيسني السابقني 
جورج دبليو بوش وباراك أوباما في العراق 
بشدة، من ضمنهم السفير بول برمير، موقع 

قرار اجتثاث البعث الذي اعترف بأنه نفذ ما 
صدر إليه من واشنطن بهذا اخلصوص.

ووفق مصادر في مكتب العالقات 
اخلارجية حلزب البعث وهو أنشط مكاتب 

احلزب وله متثيل في عدد من الدول األوروبية 
كفرنسا والنمسا وإسبانيا وبريطانيا 

وإيطاليا وأملانيا وبلجيكا إضافة إلى الواليات 
األميركية، فإن الرسائل لم تنقطع بني احلزب 
ووزارة اخلارجية األميركية في عهد الرئيس 
ترامب، وقد ساهمت هذه املراسالت في كسر 

احلاجز النفسي والسياسي بني اجلانبني، 
خصوصا وأن الرئيس األميركي احلالي، أشاد 

في حمـالته االنتخـابية بسياسات رئيـس 
النظام السابق صدام حسني (رغم دكتاتوريته) 

في بسط األمن واالستقرار في العراق، 
وتصديه احلازم إليران ومشاريعها العدوانية 
في املنطقة، وتهكم على بوش الذي قاد حملة 

غزو العراق، وسخر من أوباما الذي سحب 
قواته، تاركا البلد في فوضى عارمة استغلتها 

إيران وأحزابها وميليشياتها.
احلوار األميركي البعثي الذي يتوقع أن 

تكون جولته األولى في عاصمة أوروبية يعتقد 
أنها باريس، ستترتب عليه نتائج وانعكاسات 

على العراق، ال نريد استباق احلديث فيها 
ونترك للمستقبل القريب الكشف عنها.

حوار أميركي ــ بعثي مرتقب يغير قواعد اللعبة بالعراق

{تدشـــين حملة لدعم مشـــيرة خطاب في ترشـــحها لمنصب مدير عام اليونســـكو يخص مصر 

كلها، وعلى الجميع الوقوف إلى جانب مرشحة مصر ألن اليونسكو ضمير العالم}.

محمد العرابي
وزير اخلارجية املصري األسبق

{خيار االســـتفتاء يجب أن يكون ضمن األطر الدســـتورية مع األخذ باالعتبار الظروف التي تمر 

بها البالد. نحترم توجهات جميع األطراف بما يتوافق مع الدستور ويعزز اللحمة الوطنية}.

سليم اجلبوري
رئيس مجلس النواب العراقي

} مساء األربعاء 23 سبتمبر2009 عاد وزير 
الثقافة املصري العتيد فاروق حسني إلى 

القاهرة، في طائرة خاصة ببرملاني من رجال 
املال متهم باالستيالء على أرض للهيئة 
املصرية العامة للكتاب في شارع فيصل 

بالقرب من بيتي، وأمّر عليها ليال ونهارا، 
وأحتسر مرتني في اليوم الواحد ذهابا وإيابا 
على ثورة 25 يناير 2011 التي منحتنا أمال في 
استعادة تلك األرض، بعد احلرية، ثم جتمدت، 

الثورة وقضية استرداد أرض الدولة. هيئة 
الكتاب تتبع وزارة الثقافة، والوزير ال يعنيه 

تبديد املال العام، وال يخجله كسر عني 
احلكومة بامتطاء طائرة خاصة مبلياردير، 

والشعب ال يعرف كم حّملته احلكومة في 
حملة فشلت في الدفع بالوزير املثير للزوابع 

إلى قمة اليونسكو.
حسني عّرف املاء باملاء، وقال في املطار 
إن ”املنافسة على منصب رئاسة اليونسكو 
مت تسييسها“. ال أسهل على أي فاشل من 

االرتكان إلى نظرية املؤامرة. وبسرعة جتاوز 
خسارته، ولم يسأل عن األموال املهدرة في 
خطة تسويقه، ما دام حسني مبارك طمأنه 

قائال ”ارم ورا ظهرك“، ومن املطار وجه 
حسني الوزير الشكر حلسني الرئيس والبنه 

جمال الرئيس الفعلي.
سأبدأ من محطة قريبة، من حلم مصر 
بالعودة إلى املشاركة في كأس العالم لكرة 
القدم، الصعود إلى النهائيات أمل في حد 
ذاته مهما تكن النتائج. لم يكن مثارا ماذا 
سنفعل بعد الصعود؟ فاملشاركة غاية، حلم 

باخلبز احلاف جلائع بليد ال تستفزه موائد 
عامرة مبا يكافئ اجتهاد أصحابها املوهوبني. 

وقد حتقق احللم في مونديال 1990 
بإيطاليا. كان أداء الفريق هزيال، تعادل 

سلبيا مع أيرلندا، وهزمته إنكلترا بهدف، 
وتعادل مع هولندا. تلخصت خطة املدير 

الفني ”اجلنرال“ محمود اجلوهري في تكتل 
الفريق في نصف ملعبه؛ مع احللم بانتهاز 

هبة ال متنحهـا السماء للكسالى، خلطف هدف 
من هجمة مرتدة. جنحت اخلطة في تأمني 

مرمى مصر فلم يصب إال بهدفني، أما هدف 
التعادل مع هولندا فمن ضربة جزاء. اعتمد 

”اجلنرال“ على ”تعقيد“ اخلصم من اللعب 
املتكافئ وتسجيل األهداف، فأصيب املدير 

الفني ملنتخب أيرلندا باليأس، ومتنى أن يفك 
العبو مصر عقدة املباراة حتى لو سجلوا 

هدفا وتساءل ”إذا كان املصريون ال يريدون 
لعب الكرة، فلماذا جاؤوا؟“. وبسبب اجلنرال 

اجلوهري عّدل االحتاد الدولي لكرة القـدم 
(الفيفا) قـوانني اللعبة، باحتساب إعادة الكرة 

حلـارس املرمى خطأ إذا أمسكها، لكي ال 
يكتفي احلارس باالستحواذ على الكرة التي 

يعيدها إليه زمالؤه.
خطة اجلوهري هي فلسفة حكم مبارك، 

وقد شبهه الكاتب املصري كامل زهيري 
بحارس مرمى ينجح في صد الكرات فيحمي 
شباكه، ولكنه ال يحقق فوزا وال يسجل هدفا. 
هي بالدة االستقرار وحركة العاجز في محله 

ليتفادى أن جترفه رمال متحركة، ولكنه ال 
يسبح وال يتقدم خطوة. هكذا حلموا بتنظيم 

بطولة كأس العالم 2010، في دولة تنقصها 
فلسفة ”الدولة“ مبؤسساتها التي ترتبك لو 
مرض الرئيس، وفتحت احملاكم قاعاتها ملن 

أعلنوا عن مرض مبارك عام 2007. وقبل ذلك 
بأربع سنوات كتبت في جريدة ”العربي“ 

الناصري مقاال عنوانه ”عن وهم املونديال 
وأشياء أخرى“، في 7 ديسمبر 2003، بعد 

أسبوعني من ترنح حسني مبارك، وإصابته 
بإغماءة أثناء خطابه في مجلس الشعب 

(19 نوفمبر 2003)، وقلت ”لنا أن نتصور أن 
الوعكة الصحية الطارئة التي أملت بالرئيس 

(وفقا للصك الرسمي املصري) قد حدثت 
عام 2010، أثناء إقامة أربع مباريات أو 

قبيل بدئها. في مثل هذه احلالة ستنشغل 
الفضائيات عن مباريات ألغيت ببث مادة 

مسلية أشبه مبلهاة لم تخطر على بال أوسع 
الكتاب خياال“.

فهل أصابت مصر بترشيح السفيرة 
والوزيرة السابقة مشيرة خطاب ملنصب 

املدير العام لليونسكو؟ لن أسارع إلى تقدمي 
إجابة، وليتك تنتظر حتى أنتهي من هذا 
املقال، لكي نصل معا إلى مشروع إجابة.

إذا استبعدنا التحالفات والتواطؤات، فإن 
التصويت لهذا املوقع ولغيره من املناصب 

الدولية املرموقة يستند إلى أمرين، أولهما 
خبرات وكفاءات املرشح في مجاله. وليس 
ملرشحة مصر تاريخ من اإلسهام الثقافي 

وتقتصر خبراتها على العمل الدبلوماسي، 
فهل هذا كاف؟ ميكن ملرشح كفء أن ميثل 

نفسه، إذا خذلته دولته فترشحه دولة أخرى، 
وملصر ”سوابق“ منها ترشيحها للسفير 
محمد شاكر عام 1997 مديرا عاما للوكالة 

الدولية للطاقة الذرية، ولكن املنصب ذهب 
إلى املصري محمد البرادعي. وبعد عامني 

كان إسماعيل سراج الدين نائب رئيس 
البنك الدولي ينافس على منصب املدير 

العام لليونسكو مدعوما من 18 حائزا على 
جائزة نوبل، كان اختيار دول منظمة الوحدة 

األفريقية باستثناء مصر التي انطلق من 
أرضها قرار ترشيح السفير السعودي غازي 

القصيبي، بناء على قرار مجلس وزراء 
اخلارجية العرب في مارس 1999.

األمر الثاني فهو ما تتمتع به دولة 
املرشح من سمعة طيبة في هذا املجال، وال 

أظن مصر حتوز نصيبا كبيرا من املصداقية 
إذا تعلق األمر بترميم اآلثار وصيانتها، 

وحمايتها من االعتداء البصري ولو متثل 
في زحف أبراج سكنية حتجب موقعا أثريا، 

بدليل اللجوء إلى اليونسكو في شأن لم 
حتسمه الدولة األشبه بشركة استثمارية 

في نهاية حكم مبارك. ففي عام 2007 قدمت 
اليونسكو شروطا للموافقة على استكمال 

مشروع مركز القاهرة املالي والسياحي 
”أبراج القلعة“ املواجه لقلعة صالح الدين 
األيوبي ولوحت املنظمة بحذف القلعة من 

قائمة التراث العاملي، إذا زاد ارتفاع ”أبراج 
القلعة“ على 31.55 مترا.

بلعبة اإللهاء واالستحمار جتري خديعة 
اجلماهير في الداخل، فتقام مهرجانات ال 
يراها إال جمهور محلي ال دور له أو تأثير 

في عمليات التصويت ذات املعايير الدولية 
الصارمة. كان املسؤول عن ملف تنظيم 
مونديال 2010 وزير الرياضة علي الدين 

هالل، وقد تخلى عن عمله أستاذا للعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة، وتفرغ إلجناز 

مهمة عائلية، فعمل مهندسا ملشروع توريث 

مصر جلمال حسني مبارك، ثم فوجئ 
املصريون في 15 مايو 2004 بإعالن جوزيف 

بالتر رئيس الفيفا فوز جنوب أفريقيا 
بتنظيم البطولة حلصولها على 14 صوتا، 
ويليها املغرب بعشرة أصوات، ولم حتصد 

مصر صوتا واحدا، فصار ”صفر املونديال“ 
فضيحة ومثال للفشل.

جند وزير ”صفر املونديال“ مساكني 
وباحثني عن لقمة عيش للرقص، في مواكب 
محلية للدعوة إلى استحقاق مصر لتنظيم 
كأس العالم، وكان جابر عصفور أكثر ذكاء 
من تقليد ذلك السلوك البلدي، فأتى بدعم 

173 مثقفا عربيا لوزيره فاروق حسني. لعبة 
نوعية ليس لها صدى في التصويت، ولكنها 

تثبت أن البعض من رموز اليسار العربي 
رضوا بدور الصقور املخصية، في مقابل 

التردد على القاهرة كل بضعة أشهر.
ردوا الفاتورة بتوقيع بيان يساند وزيرا 

فاجأ املصريني بإعالنه في التلفزيون عن 
مصادرة ثالث روايات. ووصفوه بأنه ”رجل 

االنفتاح الثقافي“، وفي ختام البيان قال 
عصفور إن ”موقف املساندة نابع من أن 
حسني لديه مشروع ثقافي للتصالح بني 

الثقافات والتوفيق بني األضداد والتصالح 
بني اإلنسان والطبيعة واإلنسان ونفسه“.

رمبا تكون مشيرة خطاب جديرة بهذا 
املنصب، إال أنها متثل مصر، فهل يدعمها 

ثقل مصري؟
لن أتناول الصورة الذهنية ملصر، وقد 

أصابها تشّوه ال يخلو منه أصل يعاني 
التصحر السياسي، في عود سريع غير حميد 

إلى سنوات ما قبل ثورة 25 يناير. 
كتبت في جريدة ”العرب“ في 24 أبريل 

2017 بعنوان ”زيارة السيسي تختصر عمر 
مهرجان دولي“ عن سابقة اختصار عمر 

مهرجان اإلسماعيلية ”بقرار سياسي للمرة 
األولى“ في تاريخ املهرجانات في أي بلد آخر 

له عالقة بتنظيم أنشطة ثقافية ذات طابع 
”دولي“. فهل اختلفت مصر مبارك 2003 عن 

مصر السيسي 2017؟ سـؤال أجلت طرحه حني 
طلبت التمهل، حتى أنتهي من كتابة املقال، 
وتنتهي من القراءة، فهل لديك مشروع إجابة؟

طيف اليونسكو.. جائع يحلم بالخبز ويلعب بخطة الجوهري

أوساط أميركية مقربة من دوائر صنع 

القرار في الواليات المتحدة، تستعجل 

الحوار مع حزب البعث بقيادة عزة 

الدوري، اعتقادا منها أن هذا الحوار 

إذا عقد اآلن، فإنه أفضل ألميركا 

وأنفع للعراق

هارون محمد
كاتب عراقي

إذا استبعدنا التحالفات والتواطؤات، 

فإن التصويت لهذا الموقع ولغيره من 

المناصب الدولية المرموقة يستند إلى 

أمرين، أولهما خبرات وكفاءات المرشح 

في مجاله. وليس لمرشحة مصر تاريخ 

من اإلسهام الثقافي وتقتصر خبراتها 

على العمل الدبلوماسي

سعد القرش
روائي مصري
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آراء
} في العراق دولة فاسدة. حقيقة ال ينكرها 

أحد. بل إن البعض يؤكد أن الفساد هو 
عقيدة تلك الدولة، إن سقط الفساد تسقط 

الدولة.
”أما كان الوضع أفضل في ظل االحتالل 

األميركي؟“ يتساءل الكثيرون من غير أن 
يأملوا في استعادة زمن النظام السابق، ال في 
سنوات احتضاره يوم كان العراق محاصرا، 
وال في سنوات تألقه يوم كان العراق منفتحا 

على العالم.
كان االحتالل األميركي نوعا من احلل 
من وجهة نظر اليائسني من قدرة الشعب 

العراقي على إزاحة الطاغية عن عرشه.
ولكن احلل األميركي كان قد انطوى 

منذ فقرته األولى على فكرة تفكيك الشعب 
العراقي وإعادته إلى ما كان عليه قبل قيام 

الدولة العراقية احلديثة في عشرينات القرن 
املاضي.

لقد استند األميركيون على نظرية 
بريطانية سبق للشعب العراقي أن أفشلها 

من خالل تخطيها بنسيجه االجتماعي 
املتماسك. غير أن املعارضة العراقية السابقة، 

التي وجدت في االحتالل سلما للوصول 
إلى السلطة، وجدت في نظام احملاصصة 

الطائفية فرصتها التاريخية لالستيالء على 
ثروات البلد.

من غير اعتماد ذلك النظام لم يكن في 
إمكان اللصوص األميني استالم مفاتيح 
اخلزانة العراقية. وكما يبدو فإن سلطة 

االحتالل لم جتد َمن هو أكثر كفاءة في تنفيذ 
مشروعها في تدمير العراق من الداخل سوى 

أولئك اللصوص.
كان املشروع األميركي قائما في األصل 

على شرعنة الفساد.
لم تلتزم سلطة االحتالل األميركي 

بالقوانني الدولية التي تنظم وضع الدول 
احملتلة، وباألخـص على مستـوى احلفاظ 
على القوانني واملمتلكات العامة، ال لشيء 

إال ألن احلرب التي شنتها الواليات املتحدة 
قامت على أسس كاذبة ال يقرها القانون 

الدولي.
بدا واضحا أن املوضوع ال يهدف إلى 
استبدال نظام بنظام، بل استبدال عراق 

بعراق آخر. بحيث يبدو العراق الذي 
ستنتجه املاكنة األميركية في ما بعد عراقا 

غريبا عن نفسه.
وهو ما حدث فعال. لقد متت إزالة كل 

الثوابت، ولم يعد العراق قادرا على إدامة 

زخم مقومات وجوده كدولة قادرة على 
اجلمع بني مواطنيها وهي جزء من محيطها 

الطبيعي.
لن يكون بعيدا عن الواقع القول إن ذلك 

العراق الغريب عن نفسه كان غريبا عن 
مواطنيه، كما لو أن سلطة االحتالل حني 

ركبته كانت تفكر بالغنائم التي سيجنيها 
أتباعها من منتسبي األحزاب التي قضى 
منتسبوها جل أعمارهم في بلدان اللجوء 

دون سواهم.
وهكذا فقد حتول العراق إلى ما يشبه 

الصراف اآللي الذي يلبي طلبات حملة 
اجلنسيات األخرى وَمن يخدمهم من 

املواطنني احملليني في مشروع فساد غير 
مسبوق في التاريخ.

في ظل عقيدة الفساد التي جتمع في 
سقيفتها مختلف األحزاب ذات الشعارات 
الدينية ليس هناك مجال للتفكير في حق 

الشعب بالتمتع بثروته بطريقة دميقراطية 
شفافة، تسيل من خاللها الثروات على هيئة 

خدمات في التعليم والسكن والعالج الصحي 
والطرق والنقل العام واألمن والصرف 

الصحي والكهرباء واملاء الصالح للشرب 
والضمان االجتماعي.

بدال من كل ذلك قام الفاسدون بتأسيس 
نظام اجتماعي يقوم على الفوضى. فنشأت 

بسبب االنهيار األخالقي املدعوم بفقر، 
لم جتد فيه املؤسسة الدينية ما يسيء، 

عصابات للخطف والقتل باألجرة واملتاجرة 
باألطفال والنساء وبيع األعضاء البشريةـ 
ناهيك عن إحالل العرف العشائري محل 

القانون في فض النزاعات بني األفراد 
واجلماعات.

لقد توسعت دائرة الفساد في العراق 
بحيث تخطت حدود الدولة لتصل إلى 

املجتمع. هناك اليوم املاليني من احملرومني 
ممن لم يعد يهمهم البحث عن أسباب 
ومسببي حرمانهم، بقدر ما يهمهم أن 
ينافسوا الفاسدين في مـا ميلكونه من 

ثروات.
صار احلصول على املال هدفا في حد 

ذاته بغض النظر عن وسائل الوصول إليه. 
وهي حقيقة محبطة ما كان لها أن تفرض 
وجودها لوال قيام نظام احملاصصة الذي 

أتاح الصعود إلى السلطة للفاسدين.
في العراق اليوم دولة فاسدة، ولكن 
األخطر من ذلك أن ينظم املجتمع حركته 

منسجما مع إمالءات فساد الدولة.

دولة فاسدة في العراق.. ما أخبار المجتمع؟

الجزائر.. انتصار الفساد المالي على الدولة الوطنية

{إســـقاط نظام األســـد ضرورة ال خيار ونحن غيـــر مخولين بالتنازل عن مطالب الشـــعب. وعلى 

العالم إدراك أن ما يجري في سوريا ليس صراعا على سلطة بل ثورة ضد االستبداد}.
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} لم ميض على تعيني وتنصيب عبداملجيد 
تبون وزيرا أول على رأس احلكومة 

اجلزائرية إال أقل من ثالثة أشهر حتى أقاله 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من منصبه 

الثالثاء املاضي، وعّني بدال منه مدير ديوانه 
أحمد أويحيى، علما أن هذا األخير قد شغل 
من قبل منصب رئيس الوزراء مرات عديدة 

وذلك على مدى عشر سنوات كاملة.
ويرى الكثير من احملللني املهتمني 

بالشأن السياسي اجلزائري الراهن أن إقالة 
عبداملجيد تبون من منصبه بهذه السرعة 

ودون فتح أي حوار معه، باعتباره أكبر 
مسؤول تنفيذي في احلكومة ومباشرة بعد 

عودته من عطلته الصيفية بفرنسا، تعني أن 
الوضع السياسي اجلزائري منتج لألزمات 

وأنه يتميز بعدة خصائص سلبية منها: 
االرجتال الفوضوي في اتخاذ قرارات تعيني 

وإقالة كبار رجال الدولة، ووجود أزمة عميقة 
في أعلى هرم احلكم وتتمثل في انعدام وحدة 
املوقف والرؤية والبرنامج وأسلوب املمارسة 
لدى املسؤولني في احلكومة التنفيذية الذين 
ينتمون في الواقع إلى عدة أجنحة سياسية 

وأمنية وعسكرية متناقضة ومتصارعة داخل 
النسق العام للنظام نفسه، وانفراد الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة ومعه أفراد عائلته 
واجلماعة التي تدور في فلكها، بالسيطرة 

على مقاليد األمور على مستوى جميع 
األجهزة املفصلية في البالد.

ال شك أن إقالة السيد تَبون متثل فضيحة 
جديدة للنظام اجلزائري احلاكم بكل املعايير، 

ألن عدم احملافظة على استقرار جهاز 
احلكومة التنفيذي في أي دولة يعني أشياء 
كثيرة وفي مقدمتها وجود فوضى عارمة في 

األسلوب املتبع في إدارة شؤون املواطنني 
وتطبيق برامج التنمية املسطرة.

وفي احلقيقة فإَن انتقاء رئيس الدولة 
والوزراء في اجلزائر، منذ انفجار الصراع 

املسلح على السلطة في العام ١٩٦٢، ال يخضع 
لقواعد املمارسة الدميقراطية، وملنطق اختيار 

الرجل املناسب في املكان املناسب الذي 
يضمنه التخصص عن جدارة، أو النجاح 

السياسي في هذا احلزب الوطني أو ذاك، أو 
الفاعلية اإلدارية املنتجة، بل إنه يتم دائما 

إما باستخدام القوة والزجر، وإما بالتعسف 
الرمزي في الغرف املظلمة املغلقة وذلك وفق 

حسابات شللية، أو عشائرية، أو جهوية 
إثنية ومن أجل مكافأة كل من يبدي الطاعة 

والوالء املطلقني لرئيس الدولة ولألجهزة 
التي حتكم البالد بالعصا الفوالذية.

على هذا األساس ميكن لنا أن نفهم 
األسباب احلقيقية التي أدت وال تزال تؤدي 
إلى فشل اجلزائر، منذ االستقالل إلى يومنا 

هذا، في بناء أركان الدولة العصرية وأسسها 
الثقافية والسياسية والفكرية، وإلى اغتيال 

الذهنية احلداثية املتطورة فيها، وإلى 
عدم إفراز النخب السياسية الدميقراطية 

عقيدة وتكوينا ثقافيا وسلوكا يضمن العمل 
باألخالقيات التي تستلهم الوازع الوطني 
ونبذ السياسات املغرقة في النرجسية في 

فضائها السياسي واالجتماعي.

وفي الواقع فإن انتشار الفوضى 
الذي تتميز به عمليات انتقاء املسؤولني 

الكبار للقيام مبهام بناء الدولة ومجتمعها 
هو منوذج منطي في عمق بنية الثقافة 

السياسية اجلزائرية التقليدية واملتخلفة 
وهو املسؤول مباشرة عن إخفاق التنمية 

بكل أنواعها ومجاالتها على مدى ٥٥ سنة من 
االستقالل. ال يعقل، مثال، أن يشغل السيد 
عبداملجيد تبون منصب وزير، ثم منصب 
وزير أول، تسع مرات وعلى مدى ٢٦ سنة 

كاملة من دون أن تعرف األجهزة التي عينته 
هويته السياسية التي ينتمي إليها، وكذا 

خياراته التي يؤمن بها طوال هذه املدة بل 
إن األدهى واألمَر هو أن تبون قد شغل أيضا 

منذ العام ١٩٧٥ مناصب أساسية وحساسة 
جدا في الدولة اجلزائرية وهي مناصب أمني 

عام لكل من واليات أدرار وباتنة واملسيلة، 
ووالي (محافظ) لكل من واليات اجللفة 

وأدرار وتيارت وتيزي وزو، وهذا يعني أن 
عمره السياسي واإلداري اإلجمالي كرجل 

دولة يقدر بـ٤٢ عاما، ولكننا نفاجأ اآلن فقط 
أن ال أحد في النظام احلاكم أدرك من قبل 
أو يدرك اآلن أن هذا الرجل يرفض فكرة 

خلط السياسة باملال في مجال إدارة شؤون 
الدولة، األمر الذي يعني أن موقفه هذا 

مناقض جلوهر املنطق العام الذي يتحكم 
في سلوك الدولة اجلزائرية الذي وصفه 
القيادي املعروف في حزب حركة مجتمع 
السلم اإلسالمي ووزير الدولة اجلزائري 

بوجرة سلطاني في احلوار الذي أجرته معه 

مؤخرا جريدة الشروق اليومي اجلزائرية 
بقوله إن ”العالقة بني السياسيني وبني رجال 

األعمال متجذرة منذ ميالد الدولة الوطنية“ 
في اجلزائر، وأن لهؤالء األخيرين نفوذا في 

احلياة السياسية اجلزائرية.
ونفهم من تأويل أبوجرة سلطاني أن 

إقالة عبداملجيد تبون من منصبه تعني أن 
الرئيس بوتفليقة يصطف إلى جانب رجال 
األعمال وأصحاب املال، الذين قاموا بالدعم 

املالي حلمالته االنتخابية الرئاسية التي 
خاضها منذ عودته من منفاه إلى العمل 

السياسي في اجلزائر من جهة، ومن جهة 
ثانية فإن إجراء اإلقالة الذي قام به هو من 

أجل اإلبقاء على عالقة السياسيني بأصحاب 
الثروة التي يصفها سلطاني بأنها خاصية 
جوهرية ثابتة للثقافة السياسية اجلزائرية.

وفي احلقيقة فإن أبوجرة سلطاني 
يفرض هنا فهما تعسفيا لألسباب التي 
فرخت وال تزال تفَرخ عالقة التواطؤ بني 

السياسيني وبني أصحاب املال في احلياة 
السياسية اجلزائرية الراهنة، حيث أن 

التفسير املوضوعي يتمثل أساسا في عجز 
النظام اجلزائري عن بناء الدولة الدميقراطية 

احلديثة التي يسود فيها القانون، وتطرد 
من فضائها مافيا املال الفاسد التي تخرب 

أخالقيات العمل السياسي وتغتصب حرمة 
الدولة الوطنية.

عدم المحافظة على استقرار جهاز 

الحكومة التنفيذي في أي دولة يعني 

أشياء كثيرة في مقدمتها وجود فوضى 

عارمة في األسلوب المتبع في إدارة 

شؤون المواطنين وتطبيق برامج 

التنمية المسطرة

هيبة الدولة التي تصنعها عدالة 

القانون وحماية الحريات وصون حقوق 

الجميع، تحولت لتهمة معلبة وجاهزة 

ألي فعل يتعلق بحرية الرأي والتعبير 

ولمن يتجاوزون الخطوط الحمراء 

العريضة، لتجعل من الصحافة مهنة 

مستحيلة

} ثوابت كثيرة تغيرت في أذهان السوريني 
منذ العام ٢٠١١ ومن أهمها قدرتهم على 
التعبير والرفض بعد سنوات طويلة من 
القمع واالستبداد وحتكم األفرع األمنية 

وقانون الطوارئ في احلياة املدنية 
للسوريني، إال أن هذه القدرة على التعبير 

التي اكتسبها السوريون لم تدفع عجلة 
النظام السوري لتجاوز ثوابت القمع 

ومصادرة احلريات، بحيث ال يبدو مستهجنا 
أن تظهر سوريا في تصنيفات ”حرية 

الصحافة“ للعام ٢٠١٦ في املرتبة ٢٢ عربيا من 
أصل ٢٤ دولة، و١٧٧ عامليا من أصل ١٨٠ دولة 

في حرية الصحافة والصحافيني.
حرب مفتوحة ومعارك طاحنة طالت 
السوريني بكافة أطيافهم كانت حصيلة 

حراك شعبي لنيل املطالب واحلقوق وتطبيق 
قوانني الدميقراطية وحقوق اإلنسان، وفتح 

املجال أمام حرية الصحافة والرأي. هذه 
املطالب اعتبرتها احلكومة السورية- في 
حينها- مطالب محقة وحتتاج إلى تفعيل 

احلوار بني املجتمع والسلطات القائمة، لكن 
هذا احلوار وحتقيق املطالب بقي في عالم 
الغيب. فقد وثق املركز السوري للحريات 
الصحافية ٥٠ انتهاكا بينها ١٢ حالة قتل 
قام بها النظام وميليشياته حتى يونيو 

املاضي. ووثقت بدورها الشبكة السورية 
حلقوق اإلنسان مقتل ٥٠٨ صحافيني على 

يد قوات النظام منذ مارس ٢٠١١ حتى 
العام ٢٠١٦، عدا عمن يقبعون في السجون 
وتتم محاكمتهم في محكمة اإلرهاب التي 
تعمل كبديل فعلي عن محكمة أمن الدولة 

ومتارس دورها في االعتقال التعسفي 
وتفصيل التهم الفضفاضة للمعتقلني، والتي 

جتد سندها في قانون العقوبات السوري 
واملواد اخلاصة في اجلرائم الواقعة على 

أمن الدولة، ومنها النيل من ”هيبة الدولة“ 

التي أشعلت استنكارا واسعا وردود فعل 
غاضبة في صفوف الصحافيني السوريني، 

املوالني قبل املعارضني، بعد نشر الكتاب 
املوجه من وزير العدل السوري هشام الشعار 

إلى مجلس الوزراء في ٨ مايو املاضي 
والذي جاء ردا على كتاب رئيس احلكومة 

عماد خميس بتاريخ ٢٠ أبريل ٢٠١٧، والذي 
يطلب فيه ”إعداد مذكرة تفصيلية حول ما 

تتناوله بعض الوسائل اإلعالمية واإلعالميني 
في اإلعالم الرسمي من قضايا ومواضيع 

تستهدف العمل احلكومي وتساهم في 
إضعاف هيبة الدولة واالنتماء الوطني لدى 

املواطنني“.
وورد في الكتاب ”يرجى التعميم على 
وزارات الدولة كافة، وموافاة وزارة العدل 
باملواضيع الصحافية املتعلقة باملوضوع 

اآلنف الذكر ليصار إلى معاجلتها وفقا 
لألنظمة والقوانني النافذة“، ما يدل على أن 

املوضوع قد أقر، وأن الصحافيني باتوا حتت 
مرمى مالحقة وزارة العدل كرأس حربة لها 
احلق في اعتقال أي صحافي ينتقد املظاهر 

املشينة.
ما تضمنه هذا الكتاب من تهديد 

للصحافيني ليس جديدا، فمن املعروف 
أن معظم الكتاب والصحافيني السوريني 

توجهوا للنشر خارج حدود الوطن في 
الصحافة العربية أو األجنبية، إال أنها 

املرة األولى التي يتبنى النظام ”رسميا“ 
قرار التضييق على اإلعالم، حيث كان ينكل 
ويضيق على الصحافيني وهو يرفع شعار 

حرية الصحافة وإعالء دور اإلعالم الذي 
يصفه السوريون أنه إعالم من كوكب آخر 

بسبب بعده كل البعد عن مشاكلهم السياسية 
واخلدمية.

لهذا مت اعتبار الكتاب وتهديده العاملني 
في وسائل اإلعالم بداية لتكميم أفواههم 

والتضييق عليهم وسط نوايا حكومية يجري 
إعدادها ملنع الصحافيني من تناول احلكومة 
وأدائها، ومن تسليط الضوء على االنتهاكات 

الكثيرة التي يواجهها السوريون من قبل 
بعض مسؤولي النظام العسكريني واألمنيني 

(سرقة وخطف وقتل)، وفتح ملفات الفساد 
املكّدسة في مؤسسات الدولة، خصوصا أنه 

بتاريخ ١٥ مارس ٢٠١٧ صدر قرار يقضي 
بإيقاف أحد املراسلني بسبب كشفه مالبسات 

سرقة املدنيني ومنازلهم الذي قامت به 
امليليشيات التابعة للنظام في حلب.

كتاب وزارة العدل أدى إلى موجة غضب 
عارمة لدى صحافيي ”املواالة“ وحتولت 

صفحاتهم إلى مانشيتات وتساؤالت موّجهة 
للحكومة عن تعريفها لهيبة الدولة ومعايير 

إضعافها، وهل تعتبر سرقة املال العام 
واحتكار املواد التموينية ورفع األسعار 

والتضييق على الناس والتنغيص عليهم 
مساهمات جبارة في تقوية هيبة الدولة، وعن 
وزارة العدل التي تدوس على العدل والعدالة 

وتقمع وحتارب من يطالب بها في مخالفة 
واضحة لبنود الدستور السوري الذي ينص 

”أن لكل مواطن احلق في أن يعرب عن رأيه 
بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل 

التعبير األخرى“.
الصحافة املهنة املقموعة واملصادرة 
من قبل النظام باتت حتت مرمى نيرانه، 

والدستور السوري الذي يشّرع ”أن الدولة 
تكفل حرية الصحافة“، لم ميتلك قدسية 

تنفيذ بنوده ”الصورية“، أما هيبة الدولة 
التي تصنعها عدالة القانون وحماية 

احلريات وصون حقوق اجلميع، حتّولت 
لتهمة معلبة وجاهزة ألي فعل يتعلق بحرية 

الرأي والتعبير وملن يتجاوزون اخلطوط 
احلمراء العريضة، لتجعل من الصحافة مهنة 

مستحيلة.

سوريا.. هيبة الدولة تهمة تالحق الصحافيين

هوازن خداج
كاتبة سورية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

توسعت دائرة الفساد في العراق 

بحيث تخطت حدود الدولة لتصل إلى 

المجتمع. هناك اليوم الماليين من 

المحرومين ممن لم يعد يهمهم البحث 

عن أسباب ومسببي حرمانهم، بقدر ما 

يهمهم أن ينافسوا الفاسدين في ما 

يملكونه من ثروات

أزراج عمر
كاتب جزائري
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اقتصاد
{يجب زيادة األموال المقدمة من االتحاد األوروبي وألمانيا لنشر االستقرار في أفريقيا. ال ينبغي 

ترك عصابات التهريب تحدد من يأتي إلى أوروبا}.

فولفغانغ شويبله
وزير املالية األملاني

{جوهـــر العالقات االقتصادية والتجارية الصينية األميركية هو المنفعة المتبادلة… لن يكون 

هناك فائز، وإنما خاسران إذا تحولت األمور إلى حرب تجارية}.

هوا تشون ينغ
املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الصينية

} نيويورك – اتسعت الهوة الكبيرة بني مدراء 
الشـــركات ونقابـــات األعمـــال األميركية وبني 
الرئيـــس دونالد ترامب بعـــد أن كان معظمهم 

من املرحبني بوصوله إلى البيت األبيض.
وكانـــت موجـــة التفـــاؤل التـــي اجتاحت 
اصحـــاب العمل قد بلغت فـــي يونيو املاضي 
أعلى مســـتوى لها منـــذ 3 ســـنوات، مدفوعة 
باألمل في أن ينجح الرئيس في تطبيق جدول 
أعماله احملفز للنمو والذي يشـــمل اقتطاعات 

ضريبية.
لكن ترامب فقد اليوم دعم العديد من املدراء 
التنفيذيني الذين غادروا املجلس االستشـــاري 
لشؤون التصنيع بسبب ردة فعله على أحداث 
شارلوتســـفيل عندما قام شـــاب مـــن املنادين 
بتفوق العـــرق األبيض بدهـــس مجموعة من 
املشـــاركني في تظاهرة مضادة فـــي فرجينيا 
ما أدى إلى مقتل امرأة، في دليل على اســـتياء 

الشركات الكبيرة من الرئيس امللياردير.
وفي نكســـة جديدة للرئيـــس اجلمهوري، 
رابطة  أعلن رئيس ”االحتاد األميركي للعمل – 
املنظمـــات الصناعيـــة“، أكبـــر نقابـــة عمالية 
فـــي الواليات املتحدة، اســـتقالته من عضوية 
مجلس مهمته تقدمي املشـــورة للرئيس بشـــأن 

االقتصاد.
وانضم ريتشـــارد ترومكا بذلك إلى مدراء 
تنفيذيني آخرين، من بينهم رؤســـاء شـــركات 
ميرك للصيدلة واندر آرمور وانتل، إضافة إلى 

حتالف التصنيع األميركي.
وقال ترومكا في بيان ”ال ميكننا أن نشارك 
فـــي مجلس مع رئيس يتســـاهل مع التعصب 
واإلرهاب الداخلي… علينا أن نســـتقيل باسم 
عمـــال أميركا الذيـــن يرفضون أي شـــكل من 
أشـــكال إسباغ الشـــرعية على هذه اجلماعات 
العنصرية“. ولم يتأخر ترامب املعروف مبيله 
الـــى اجلدل فـــي الرد. وغرد علـــى تويتر ”لكل 

مدير تنفيـــذي يغادر مجلـــس التصنيع، لدي 
كثيرون يأخذون مكانه“.

وقد انتشـــرت تكهنات بشـــأن قرب مغادرة 
مدراء آخرين. وقد تســـاءلت شـــبكة بلومبيرغ 
اإلخبارية قائلة ”مديـــر تنفيذي يغادر مجلس 

ترامب: من التالي؟“.
وقال اخلبير االقتصادي جويل ناروف إنه 
يعتقد أن آخرين يرغبون في االحتجاج لكنهم 

”في مأزق“.
وأضاف ”من ناحية، تتطلب منهم وظيفتهم 
حتقيق أكبر عائدات للمســـاهمني. ومن ناحية 
أخـــرى ال ميكنهـــم جتاهل اآلثـــار االجتماعية 

للخطوات التي تقوم بها شركاتهم“.
وكانت معظم املؤشرات من كبرى الشركات 
إيجابية في األيام األولى لرئاســـة ترامب التي 
بدأت فـــي 20 يناير املاضي. لكـــن برزت أولى 
مؤشرات االستياء منذ األيام األولى حني انتقد 
رئيس شركة بل تيم كوك وسواه إجراءات منع 

السفر التي أمر بها ترامب.
وخاض عمـــالق العقـــارات فـــي مانهاتن 
املعركـــة االنتخابيـــة صديقا لقطـــاع األعمال 
متعهـــدا بخفـــض الضرائب وإلغـــاء قرارات 
واتخـــاذ خطوات أخرى لتعزيز النمو في أكبر 

اقتصاد في العالم.
وفـــي يونيـــو، اســـتقال رئيـــس مجموعة 
”تيســـال“ لصناعـــة الســـيارات إيلون ماســـك 
ورئيس مجلـــس إدارة ”ديزني“ بوب إيغر من 
املجلس االستشاري للبيت األبيض بعد إعالن 
ترامـــب قرار االنســـحاب مـــن اتفاقية باريس 

للمناخ.
ومـــع ذلـــك، ارتفـــع ”مؤشـــر التوقعـــات 
االقتصاديـــة“ الصـــادر في يونيو عـــن املدراء 
التنفيذيـــني ملجموعـــة ”بيزنـــس راوند تيبل“ 
والذي يقيس خطط إنفاق وتوظيفات الشركات 

في األشـــهر الســـت املقبلة ليصـــل إلى أعلى 
مستوياته منذ عام 2014.

جوشوا  وقال رئيس ”بيزنس راوند تيبل“ 
بولـــنت للصحافيني ”أعـــرف أن غالبية املدراء 
التنفيذيـــني يعتقـــدون أن تطبيـــق إصالحات 
ضريبية إيجابية فعال، ال يزال أكثر من ممكن“.
وبالطبـــع، واجهت خطـــط ترامب املتعلقة 
بالشـــركات عراقيل أخرى في األشـــهر الستة 
األولى من واليته، وال يعرف ما إذا كان تراجع 
شعبيته بني رؤساء الشركات الرائدة، سيعيق 

تقدمه.
لكن املـــدراء التنفيذيني يواجهون بالتأكيد 
خيارا صعبا بالنســـبة إلى البقاء في معسكر 
رئيس تتراجع نســـبة التأييـــد له، لكنه يتمتع 
بدعم غالبيـــة الناخبني اجلمهوريني واخلطط 

الضريبية التي يؤيدونها.

مـــن  للخزانـــة  ســـابق  وزيـــر  وكتـــب 
الدميقراطيـــني لورنس ســـامرز فـــي مقال في 
واشـــنطن بوســـط ”بعد عطلة نهاية األسبوع 
هـــذه، ال أدري ما هي األســـباب التي ســـتدفع 

املدراء التنفيذيني هؤالء لالستقالة“.
وأضـــاف ”شـــيطنة مجموعـــات عرقيـــة؟ 
حصلت. إلغاء اتفاقيـــات دولية تدعم مصالح 
الشـــركات؟ حصـــل. املنفعـــة الشـــخصية من 
الرئاســـة؟ حصلت أيضا. اإلخفـــاق في تنفيذ 

وعود طنانة؟ حصل هذا أيضا“.
ويبدي النشطاء من اجلانبني اندفاعا إزاء 

املسألة.
فمجموعـــة ”غـــراب يور واليـــت“ املناوئة 
لترامـــب والتي تقاطـــع الشـــركات التي تبيع 
منتجاته، حتث متابعيها على تويتر باستمرار 
على مراسلة الشـــركات التي ال يزال مدراؤها 

أعضاء في مجالس البيت األبيض. وفي جانب 
احملافظني، هاجمت مجموعات مثل ”ناشونال 
ســـنتر فور بابليك بوليسي“ املدراء النتقادهم 

ترامب.
والعـــام املاضـــي، متـــت مقاطعة شـــركة 
بيبســـي لفترة وجيزة بعد أن أعربت مديرتها 
التنفيذية أندرا نويي علنـا عن أسفها لنتيجة 
االنتخابات بعـد إعالن فوز ترامب بالرئاســـة 
فـــي نوفمبـــر املاضـــي. وبعـــد فتـــرة قصيرة 
انضمـــت إلى مجلس استشـــاري فـــي البيت 

األبيض.
وأدانت نويي ومـــدراء كبار آخرون بينهم 
رئيس مصرف ”جي بي مورغن“ هذا األسبوع 
العنصرية في شارلوتسفيل، لكنهم لم يلمحوا 
إلـــى خطـــط ملغـــادرة مجالس استشـــارية في 

البيت األبيض.

تشــــــير التقلبات الصاخبة في األوساط السياســــــية واالقتصادية األميركية إلى أن شهر 
العســــــل في عالقة مدراء الشــــــركات األميركية بالرئيس دونالد ترامب وصل إلى نهايته، 
وأنهم بدأوا باالبتعاد عنه بســــــبب مواقفه املثيرة للجدل من االضطرابات العنصرية التي 

حدثت مؤخرا.

انتهاء شهر العسل بين ترامب ومدراء الشركات األميركية

[ رجال األعمال يبتعدون عن الرئيس بسبب مواقفه المثيرة للجدل  [ استقاالت جديدة من مجالس ترامب االقتصادية االستشارية

العنصرية خط أحمر يفصل قطاع األعمال عن ترامب

اقتراض سعودي جديد

من السوق املحلية

} الريــاض – أعلنت وزارة املالية الســـعودية 
أمـــس أنها تنوي طـــرح اإلصـــدار الثاني من 
برنامج الصكوك احلكومية بالريال السعودي 

خالل األسبوع املقبل.
ولـــم يحدد مكتـــب إدارة الديـــن العام في 
الــــوزارة حجـــم اإلصــــدار، لكنــــه قــــال إنـه 
سيرتبط بظروف وأوضاع السوق وأنه سيتـم 
نشـــر بيان مبزيد مــــن التفـاصيـــل في وقـت 

الحق.
وكان أول إصـــدار للصكـــوك الســـعودية 
املقومة بالعملة احملليـــة قد اجتذب في يوليو 
املاضي، طلبات اكتتـــاب بقيمة 51 مليار ريال 

سعودي (13.6 مليار دوالر).
وقالـــت وزارة املالية في بيـــان حينها، إن 
نســـبة تغطية االكتتاب بلغت 3 أضعاف حجم 
اإلصدار النهائي، الـــذي قالت إن قيمته بلغت 

17 مليار ريال (4.5 مليار دوالر).
وكانـــت احلكومة قـــد ذكرت في ديســـمبر 
خالل إعالن موازنة العام احلالي أنها ستصدر 
سندات وصكوكا لتوفير التمويل الالزم لسداد 

العجز في املوازنة.
وتعاني الســـعودية، التي تعـــد أكبر دولة 
ُمصدرة للنفط فـــي العالم، من تراجع حاد في 
إيراداتهـــا املالية، الناجتة عن تراجع أســـعار 

النفط اخلام منذ منتصف 2014.
وأقـــرت الســـعودية في ديســـمبر املاضي 
موازنـــة 2017، بإجمـالـــي نفقــــات تصـل إلى 
237.3 مليار دوالر، مقابل إيرادات بقيمة 184.5 
مليـــار دوالر وعجز متوقع بقيمـــة 52.8 مليار 

دوالر.
وأظهرت بيانات النصـــف األول من العام 
أن العجز بلغ نحو 19.4 مليار دوالر رغم إعادة 
بـــدالت ومخصصات موظفـــي احلكومة، األمر 
الذي يرجـــح انخفاض العجز في مجمل العام 

عن التقديرات األولية.
احلكومـــة  النفـــط،  تراجعـــات  ودفعـــت 
الســـعودية إلى طرح أول سندات دولة مقومة 
بالدوالر العام املاضي، جمعت من خاللها 17.5 
مليـــار دوالر، إضافة إلى قرض دولي بقيمة 10 

مليارات دوالر.
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف 
األول من العام اجلـــاري نحو 91 مليار دوالر، 
بعد أن بلـــغ نحو 84.4 مليـــار دوالر في نهاية 

العام املاضي.

اليابان تتطلع الستخدام لب الخشب في صناعة السيارات
} كيوتــو (اليابــان) - شـــهد ســـباق شـــركات 
الســـيارات العامليـــة علـــى تصنيع ســـيارات 
أخف وزنـــا حتـــّوال نوعيا فـــي اليابان حيث 
تتجه شـــركات صناعة مكونات السيارات إلى 

استخدام اخلشب كبديل للصلب.
وشـــركات  يابانيـــون  باحثـــون  ويقـــول 
لتصنيع أجزاء الســـيارات إن مادة مشتقة من 
لب اخلشـــب يبلغ وزنها ُخمـــس وزن الصلب 
وميكـــن أن تزيـــد متانتها خمس مـــرات على 

متانته.
وأكـــدوا أن املـــادة املعروفة باســـم ألياف 
الســـليلوز الدقيقة (النانوية) قد تصبح بديال 
عمليـــا للصلب فـــي العقود القادمـــة رغم أنها 
تواجه منافسة من مواد كربونية، لكنهم قالوا 
إن الطريق مازال طويال قبل استخدامها على 
املســـتوى التجـــاري. وســـيكون خفـــض وزن 
الســـيارة عامال جوهريا في ســـعي شـــركات 

صناعة الســـيارات لتوســـيع نطاق استخدام 
مكون  فالبطاريـــات  الكهربائيـــة.  الســـيارات 
أساســـي لكنه باهظ الكلفة في تلك السيارات 
ولذلك فإن خفض وزن الســـيارة ســـيؤدي إلى 
تقليل كمية الطاقة التي حتتاجها مبا يخفض 

التكاليف.
ويعمـــل الباحثـــون فـــي جامعـــة كيوتـــو 
وشركات كبرى موردة ملكونات السيارات مثل 
دينســـو كورب أكبر الشـــركات املوّردة لشركة 
تويوتا وكذلك شـــركة دايكيو نيشـــيكاوا على 
اســـتخدام لدائن بالستيكية مدمجة مع ألياف 
الســـليلوز الدقيقة من خالل تفتيت ألياف لب 
اخلشب ملئات األجزاء من املايكرون الذي ميثل 

جزءا من ألف جزء من امللليمتر.
وقد اســـتخدمت ألياف الســـليلوز الدقيقة 
في مجموعـــة مختلفة من املنتجـــات بدءا من 

احلبر إلى املعروضات الشفافة.

غير أن احتمال استخدامها في السيارات 
أصبـــح ممكنا من خالل ”عمليـــة كيوتو“ التي 
تخلـــط فيها ألياف خشـــبية معاجلة كيميائيا 
باللدائـــن مع تفتيتهـــا في الوقت نفســـه إلى 
ألياف دقيقة، األمر الذي يخفض تكلفة اإلنتاج 

مبقدار اخلمس عن العمليات األخرى.
وقال البروفسور هيرواكي يانو من جامعة 
كيوتو والـــذي يقـــود فريق البحـــث لرويترز 
فـــي مقابلة ”هـــذا هو أقـــل تطبيقـــات ألياف 
الســـليلوز الدقيقة كلفة وأكثرها متانة ولهذا 
الســـبب فنحن نركز على استخدامه في أجزاء 

السيارات والطائرات“.
وتعمل اجلامعة مع شركات توريد مكونات 
الســـيارات حاليـــا على تطوير منـــوذج أولي 
لســـيارة باســـتخدام مكونات أساسها ألياف 
السليلوز الدقيقة على أن يكتمل النموذج عام 

.2020

وقال يوكيهيكو إيشـــينو املتحدث باســـم 
شـــركة دايكيـــو نيشـــيكاوا التـــي تتعامل مع 
شـــركتي تويوتا ومـــازدا ”نســـتخدم اللدائن 
كبديـــل للصلب منـــذ فترة ونأمل بأن توســـع 
أليـــاف الســـليلوز الدقيقة نطـــاق اإلمكانيات 

لتحقيق هذا الهدف“.
وتســـتخدم شـــركات صناعـــة الســـيارات 
بدائل أخرى خفيفة الوزن إذ تســـتخدم بي.أم.

دبليـــو بوليمرات معززة بأليـــاف الكربون في 
ســـيارتها الكهربائية آي3 وفي ســـياراتها من 

الفئة السابعة. 
ومن أكثر املواد اســـتخداما أيضا سبائك 
الصلب عالي املقاومة واألملنيوم ألنها أرخص 

وقابلة إلعادة تدويرها.
وقال البروفســـور يانو إنه اســـتلهم فكرة 
البحث من صورة لطائرة الشـــحن ”ســـبروس 
(أي الـــوزة األنيقـــة) التـــي صنعها  جـــوس“ 
امللياردير األميركي هاوارد هيوز من اخلشـــب 
بالكامل تقريبا عام 1947 وكانت في ذلك الوقت 

أكبر طائرة في العالم. 
وتبلغ كلفة إنتـــاج الكيلوغرام الواحد من 
أليـــاف الســـليلوز الدقيقة جتاريـــا حوالي 9 

دوالرات.
ويهدف يانـــو خلفض التكلفة إلى النصف 
بحلول عام 2030 ويقول إن ذلك ســـيجعل هذه 
املـــادة منتجا له جـــدواه االقتصاديـــة. وتبلغ 
تكلفة إنتـــاج الكيلوغرام الواحد من ســـبائك 
الصلب عالي املقاومة واألملنيوم نحو دوالرين 

في الوقت احلالي.
ويتوقـــع خبـــراء الصناعـــة أن ينخفـــض 
ســـعر ألياف الكربون إلى نحو عشرة دوالرات 

للكيلوغرام بحلول عام 2025.
ويقـــول محللون إن ســـبائك الصلب عالي 
املقاومـــة واألملنيـــوم ســـتظل أكبـــر البـدائل 
شـــيوعا لســـنوات نظرا ألن شـــركات صناعة 
مكونات الســـيارات ســـتحتاج لتغيير خطوط 
اإلنتـــاج والتوصل إلى ســـبل لتثبيـــت املواد 
اجلديـــدة مثل أليـــاف الســـليلوز الدقيقة في 

أجزاء السيارات. سباق إلنتاج سيارات أخف وزنا

ريتشارد ترومكا:

ال يمكننا أن نشارك في 

مجلس مع رئيس يتساهل مع 

التعصب واإلرهاب الداخلي

هيرواكي يانو:

ألياف السليلوز أقل كلفة 

وأكثر متانة وهي مالئمة 

ألجزاء السيارات والطائرات

لورنس سامرز:

ترامب يشيطن المجموعات 

العرقية ويتنصل من 

االتفاقات ويقدم وعودا طنانة
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اقتصاد
{مصـــدر قلق الدول الموقعة على االتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط نابع من زيادة اإلمدادات 

من دول مثل الواليات المتحدة وكندا}.

وليد خدوري
خبير اقتصادي ونفطي

{اإلمـــارات والســـعودية ســـتطبقان ضريبة القيمة المضافـــة اعتبارا من مطلـــع العام المقبل. 

وتستطيع بقية دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها حتى نهاية عام 2018}.

خالد البستاني
مدير عام الهيئة االحتادية للضرائب في اإلمارات

} لنــدن – أعلـــن صنـــدوق الثروة الســـيادي 
القطـــري أنـــه يخطـــط جلولـــة جديـــدة مـــن 
االســـتثمارات األجنبيـــة، فـــي محالـــة حلرف 
األنظار عـــن التداعيات القاســـية التي يعاني 
منهـــا بســـبب املقاطعة التـــي تفرضها 4 دول 

عربية على قطر.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي جلهـــاز قطـــر 
لالســـتثمار أمس إنـــه ال نية لتســـييل أصول 
أجنبية، مثلما تكهن بعض املســـتثمرين، وأن 
الصندوق سيعلن قريبا عن استثمارات عاملية 

كبيرة جديدة.
القطريـــة  ”لوســـيل“  صحيفـــة  ونســـبت 
إلـــى الشـــيخ عبدالله بن محمد بن ســـعود آل 
ثانـــي الذي يدير الصندوق قولـــه ”لقد أنهينا 
للتـــو جولة في عدة دول حول العالم وســـوف 

تسمعون عن استثمارات كبيرة قريبا“.
وحتاول الســـلطات القطرية أن تبدي عدم 
اكتراثهـــا باملقاطعـــة التـــي أدت إلـــى أزمات 
اقتصادية كبيرة في البالد ودفعت الســـلطات 
لضـــخ مليـــارات الـــدوالرات ملعاجلـــة أزمـــة 
السيولة الناجتة عن موجة نزوح للمستثمرين 

من البالد.
ويتعـــرض اقتصـــاد قطـــر لضغـــوط منذ 
اخلامـــس مـــن يونيو حني قطعت الســـعودية 
واإلمارات العربيـــة املتحدة والبحرين ومصر 
العالقات الدبلوماسية وخطوط النقل اجلوية 
والبحريـــة والبريـــة معهـــا بســـبب دعمهـــا 

لإلرهاب.
وســـحبت بنوك مـــن تلـــك الـــدول ودائع 
وقروضـــا مـــن قطـــر، ممـــا دفـــع جهـــاز قطر 
لالســـتثمار إلـــى إيـــداع مليارات الـــدوالرات 
فـــي البنوك احملليـــة حلمايتها مـــن التعرض 
لضغوط متويلية. ورغم مـــا ميلكه جهاز قطر 
لالســـتثمار من احتياطيات نقدية يعتقد أنها 

تزيـــد على 300 مليـــار دوالر، يعتقد الكثير من 
اخلبـــراء االقتصاديني أنه قد يبـــدأ قريبا في 
تسييل بعض أصوله اخلارجية مثل احليازات 
أو الســـندات أو األســـهم أو حتـــى العقارات 

بهدف مواصلة دعم االقتصاد.
لكن الشيخ عبدالله قال أمس إن العقوبات 
املفروضة على قطر لم تؤثر على استراتيجية 
جهـــاز قطر لالســـتثمار. ولـــم يـــدل الرئيس 
التنفيـــذي للصندوق الســـيادي بتفاصيل عن 

االستثمارات اجلديدة املزمعة.
ويرى محللون أن احلكومة القطرية تتخبط 
في محاوالتها للتغلب على التداعيات القاسية 
للمقاطعـــة. وأكـــدوا أن اإلعـــالن الدعائي عن 
خطة لزيادة استثمارات جهاز قطر لالستثمار 
في اخلارج ميثل محاولة لشـــراء موقع بعض 

الدول من املقاطعة.
وتتماشى تصريحات الشيخ عبدالله مع ما 
الحظه مصرفي من القطاع اخلاص على دراية 
بعمليات جهـــاز قطر لالســـتثمار، والذي قال 
لرويترز إنه لم يلحـــظ أي عمليات بيع أصول 

كبيرة من الصندوق في الشهرين األخيرين.
ويتناقـــض ذلـــك مـــع البيانات الرســـمية 
القطريـــة التي تظهر أنها أودعـــت 10.9 مليار 
دوالر فـــي بنوكها خالل يونيـــو املاضي فقط، 
ويرجـــح مصرفيون مـــن بنوك جتاريـــة أنها 

أودعت املزيد من األموال منذ ذلك احلني.
وأظهرت بيانات من البورصة السويسرية 
أمس أن إجمالي حصة جهاز قطر لالســـتثمار 
في بنك كريدي سويس السويسري، أحد أبرز 
االســـتثمارات األجنبية للجهاز، انخفض منذ 

يونيو املاضي.
وانخفضـــت حصة قطر التـــي تضمن لها 
حق التصويت في بنك كريدي سويس، مبا في 
ذلك حقوق شراء، إلى 15.91 في املئة من 17.98 
في املئـــة في يونيـــو. وتراجع جـــزء احلصة 
احملتفظ به في صورة أسهم مسجلة إلى 4.936 

في املئة من 5.01 في املئة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى مصدر أوروبي 
مطلع قوله إن جهاز قطر لالستثمار باع بعض 
األســـهم لكن القدر األكبر مـــن االنخفاض في 

احلصـــة التي تضمـــن لقطر حـــق التصويت 
يرجع إلى تقلص نســـبة حيازاتها خالل زيادة 

رأسمال البنك.
وقـــال مصدر مقرب مـــن احلكومة القطرية 
إن التغيـــر في حصة الدوحة فـــي بنك كريدي 
ســـويس جزء مـــن ”إعادة التـــوازن الطبيعية 

للمحافظ“.
وأشار إلى أن جهاز قطر لالستثمار قلص 
استثمارات كبيرة أخرى مثل حصته في البنك 

الزراعي الصيني.
ويـــرى محللـــون أن تلـــك الدول تـــرى أن 
إجـــراءات املقاطعـــة احلاليـــة كافيـــة وأنهـــا 
تداعياتهـــا على اقتصاد قطر تتفاقم يوما بعد 

يوم.
وأظهرت تقاريـــر دولية مؤخرا تفاقم أزمة 
الســـيولة في املصـــارف القطرية بعد اتســـاع 
ســـحب العمالء ألموالهـــم نتيجة املخاوف من 
اتســـاع أزمات البالد السياسية واملالية، رغم 
تسابق املؤسسات السيادية القطرية إلى ضخ 

مليارات الدوالت في املصارف احمللية.
وأكدت وكالة بلومبيرغ األميركية لألخبار 
املاليـــة واالقتصاديـــة نهاية الشـــهر املاضي 
أن الودائـــع األجنبية لدى املؤسســـات املالية 
القطرية انحدرت في الشهر املاضي بنسبة 7.6 
باملئـــة لتصل إلى أدنى مســـتوياتها منذ نحو 

عامني.
ويقول محللون إن املقاطعة ستفرض على 
الدوحة اســـتنزاف احتياطاتهـــا املالية ألنها 
جتبرها على ضخ مليارات الدوالرات في قربة 
مثقوبة للدفاع عن عملتها في مواجهة انحدار 

ثقة املستثمرين مبستقبلها االقتصادي.
وكان الريال القطري قد كســـر حاجز ربطه 
بالـــدوالر وحترك قبل أســـابيع على انخفاض 
يصل إلى 4 باملئة عند 3.7838 ريال للدوالر رغم 
جلوء الدوحة إلى تســـييل الكثير من األصول 
الســـيادية للدفاع عن العملة احمللية ومعاجلة 

نقص السيولة في املصارف القطرية.

أكــــــد محللون أن احلكومة القطرية تتخبط في محاوالتها للتغلب على التداعيات القاســــــية 
للمقاطعة التي تفرضها 4 دول عربية عليها. وأكدوا أن اإلعالن عن خطة لزيادة استثماراتها 

األجنبية ميثل محاولة لشراء مواقف بعض الدول من املقاطعة.

الدوحة تهرب من المقاطعة إلى زيادة استثماراتها األجنبية

[ الصندوق السيادي يؤكد أنه يخطط لجولة من االستثمارات الجديدة  [ محاولة جديدة لشراء مواقف الدول من المقاطعة

محاولة للتغطية على نزيف األموال من النظام المصرفي القطري

مليار دوالر أودعتها قطر 

في المصارف المحلية في 

يونيو فقط بحسب البيانات 

الرسمية القطرية

10.9

} عــامن - تشـــير البيانات إلـــى أن العمالة 
الســـورية عززت مواقعها في قطاع البناء في 
األردن، الـــذي كان طوال عقـــود ماضية حكرا 
على املصريني، وســـط عـــزوف األردنيني عنه 

بسبب مشّقة العمل في هذا القطاع.
وقالت منظمـــة العمل الدوليـــة مؤخرا إن 
األردن بـــدأ بإصـــدار تصاريح عمـــل لالجئني 
الســـوريني العاملني في قطـــاع البناء دون أن 
تربطهـــا بصاحـــب عمل معني. وبذلـــك، تكون 
العمالة الســـورية دخلت أحـــد أكثر القطاعات 

حيوية للعمالة املصرية في األردن، إلى جانب 
قطاع اخلدمات واملطاعم.

ويـــرى متخصصـــون فـــي ســـوق العمل 
األردنـــي أن تأثير انتشـــار العمالة الســـورية 
في قطاعات مهنية وحرفية ســـيكون محدودا 
على العمالة املصرية، التي تســـيطر على عدة 
قطاعات منذ عقود بسبب إحجام األردنيني عن 

العمل فيها.
وتقـــول منظمـــة العمـــل الدوليـــة إن عدد 
السوريني الذين يحملون تصاريح عمل ارتفع 

فـــي نهاية العام املاضي إلى 40 ألفا من نحو 4 
آالف في نهاية عام 2015.

وتشير تقديرات دائرة اإلحصاءات العامة 
األردنيـــة إلـــى أن عـــدد العمالـــة املصرية في 
األردن بلغ نحو 390 ألفا، وهي متثل نسبة 6.6 
باملئة من عدد السكان وتشكل نحو 61.6 باملئة 

من إجمالي العمالة الوافدة املسجلة.
ويبلغ عدد العمال غير األردنيني في سوق 
العمـــل نحو 1.4 مليـــون عامل وهو رقم يعادل 
تقريبا عـــدد العمال مـــن املواطنـــني. ويتركز 
نشـــاط العمالـــة املصرية في قطاعـــات البناء 

والزراعة وخدمات الطعام.
وقال املستشـــار العمالي حمادة أبوجنمة، 
األمني العام الســـابق لـــوزارة العمل األردنية، 

ســـمات  األردن  فـــي  الســـورية  ”للعمالـــة  إن 
وخصائص تختلف عن العمالة املصرية“.

وأوضح لوكالة األناضول أن ”الســـوريني 
يظهرون بشـــكل ملفـــت في مهـــن حتتاج إلى 
حرفيـــة عاليـــة، بينمـــا يتركـــز املصريون في 
قطاعـــات أعمال البناء الشـــاقة والزراعة أكثر 

من القطاعات األخرى“.
وأشار إلى أنه ”في حال تواجد السوريني 
فـــي قطاعات يقبـــل عليها املصريـــون، فإنهم 
غالبا ما ينفذون األعمال حلسابهم اخلاص أو 

بنظام املقاوالت“.
وأكد زهير العمري رئيس جمعية مستثمري 
قطـــاع اإلســـكان أن ”الســـوريني يعملون في 
األردن مبهن توفر لهم الراحة البدنية، مقارنة 
بالوظائف التي يقبل عليها املصريون، والتي 
حتتاج إلى مجهود جسماني عال، مثل أعمال 
البناء وحديد التســـليح، التي ارتبط تنفيذها 

بهم منذ عقود“.
وأضاف أن الســـوريني متواجدون في هذه 
املهـــن في األردن منذ عقـــود، حتى قبل اندالع 
احلـــرب في بالدهـــم عـــام 2011، مثـــل أعمال 
النجارة والبالط وأعمال التمديدات الصحية.

وأشـــار إلى أن أي منافســـة بـــني العمالة 
الســـورية واملصرية، ســـتفرض على صاحب 
العمل اللجـــوء إلى العامل األقـــل أجرا، وهو 

املصري.
لكن أســـعد القواسمي نقيب جتار األلبسة 
يرى أن ”العمالة السورية باتت تستحوذ على 
وظائف كانت شـــبه مخصصة للمصريني مثل 
التحميل والتنزيل، إذ باتوا يستحوذون على 
نحـــو 40 باملئة مـــن فرص املصريـــني في هذا 

القطاع“.
وأضاف أن ”الســـوريني باتوا ينتشـــرون 
ولكـــن بشـــكل محـــدود في مشـــاغل األلبســـة 
واملصانع، وأصبحوا يشكلون نسبة تقارب 20 
باملئـــة في هذا القطاع، وذلك فـــي إطار التزام 
األردن مبخرجات مؤمتر لندن الذي يســـتهدف 

توظيف نحو 200 ألف سوري“.

وقـــال القواســـمي ”إنه وفي ظل تســـهيل 
إجراءات توظيف السوريني في عدة قطاعات، 
يفتـــرض علـــى احلكومة فـــي املقابـــل تنظيم 
عملهم مبا يضمن استمرارية وجودهم بالعمل 
مثـــل إصدار تصاريح أمنية تضمن اســـتدامة 

عملهم بالوظيفة“.
وبدأ األردن إصدار تصاريح عمل لالجئني 
ســـوريني عاملني في قطاع البنـــاء، تكون غير 
مرتبطة بصاحب عمل معني أو مبنصب محدد 
وفقـــا ملا قالته منظمة العمل الدولية في أحدث 

بياناتها حول األردن.
ويبلغ عدد الالجئني الســـوريني في األردن 
نحـــو 1.3 مليـــون شـــخص وفقـــا للحكومـــة 
األردنيـــة، بينهـــم 657 ألفـــا مســـجلون لـــدى 
املفوضيـــة ويعيـــش معظمهـــم فـــي مناطـــق 

حضرية.
ويعاني األردن من أزمات اقتصادية قاسية 
بسبب تداعيات احلروب واألزمات في البلدان 
احمليطة مثل ســـوريا والعراق وانسداد حركة 

التجارة بني البلدين.
وكشـــفت بيانـــات البنك املركـــزي األردني 
أمس عن تراجع األصول االحتياطية في نهاية 
الشـــهر املاضي بنســـبة 6.7 باملئة على أساس 
ســـنوي لتصل إلـــى 11.1 مليار دينـــار (15.65 

مليار دوالر).
وكشـــفت بيانات أخرى صـــادرة عن دائرة 
اإلحصـــاءات العامـــة األردنية ارتفاع أســـعار 
املســـتهلك (التضخـــم) في يوليو بنســـبة 1.8 

باملئة على أساس سنوي.
وبدأت احلكومة بتطبيق إجراءات تقشفية 
منـــذ فبرايـــر املاضـــي، تضمنت رفع أســـعار 
الوقود وفرض رسوم جديدة ورفع أخرى، على 
بعض القطاعـــات منها االتصـــاالت وخدمات 

األحوال الشخصية.
وأدى تدفـــق الالجئني إلـــى األردن، خاصة 
مـــن ســـوريا، إلى ارتفـــاع أســـعار اإليجارات 
بنحو 2.3 باملئة منـــذ مطلع العام اجلاري، مع 

انتقال أعداد كبيرة للعيش خارج املخيمات.

قال محللون إن العمالة الســــــورية في األردن متكنت من ترسيخ مواقعها في سوق العمل 
وخاصة في الوظائف التي حتتاج ملهارات عالية، في وقت تؤكد فيه احلكومة األردنية أنها 

ملتزمة باملبادرة الدولية التي تهدف لتوظيف 200 ألف عامل سوري.

العمالة السورية تنافس المصرية في سوق العمل األردني

[ السوريون يرسخون مواقعهم في وظائف المهارات العالية  [ الحكومة األردنية تؤكد التزامها بهدف توظيف 200 ألف سوري

عمالة سورية ماهرة وقادرة على المنافسة

حمادة أبونجمة:

العمالة السورية في األردن 

لها سمات وخصائص تختلف 

عن العمالة المصرية

الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني:

أنهينا جولة في عدة دول 

وسوف تسمعون عن 

استثمارات كبيرة قريبا

أسعد القواسمي:

السوريون ينتشرون في 

مشاغل األلبسة وأصبحوا 

يشكلون 20 بالمئة في القطاع



} تايبيــه - اعتـــذرت الرئيســـة التايوانيـــة 
تســـاي إينج وين األربعاء عـــن انقطاع التيار 
الكهربائـــي علـــى نطـــاق واســـع فـــي أنحاء 
البـــالد الثالثـــاء، وتعهدت بإعـــادة النظر في 
وضع شـــبكة الكهرباء باجلزيرة بهدف تأمني 

استقرار النظام.
وقالت فـــي اجتماع للجنة الدائمة املركزية 
حلزبهـــا التقدمـــي الدميقراطـــي احلاكم، في 
تايبيـــه ”أعتذر نيابـــة عن إدارتي بشـــدة عن 
اإلزعـــاج والقلق اللذين حدثـــا. ما كان ليحدث 

هذا األمر“.
وكانـــت االنقطاعـــات الواســـعة قد حدثت 
الثالثاء واســـتمرت لســـاعات نتيجة عطل في 

محطة كهرباء تاتـــان، مبقاطعة تايوان، وهي 
أكبر منشـــأة لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي 

في تايوان.
وقـــد أثر العطل، الناجم عن خطأ بشـــري، 
على إمـــدادات تقدر بـ4.65 مليون كيلوواط من 
الكهرباء لنحو 6.68 مليون منزل في 17 مدينة 

ومقاطعة على البر الرئيسي لتايوان.
ودعت تســـاي إلى مراجعة شاملة ”ألنظمة 

إمدادات الطاقة الهشة“ في البالد.
وبـــدا أن األزمـــة شـــارفت علـــى االنتهاء 
األربعاء دون أن تترك أثرا كبيرا على شـــركات 
التكنولوجيـــا الرائـــدة في البـــالد. وتعهدت 
رئيســـة الوزراء لني تشـــوان بالسعي ملراجعة 

خارجية لشبكة اإلمداد بالكهرباء في اجلزيرة 
والرد بصفة شـــخصية على أســـئلة البرملان. 
وقال مســـؤولون إنه تقرر تشـــكيل فريق مهام 

للتحقيق في سبب انقطاع الكهرباء.
وقال املتحدث احلكومي هســـو كو-يوجن 
فـــي مؤمتـــر صحافـــي ”تتطلـــب قوة شـــبكة 
الكهربـــاء فـــي تايوان وثباتها فحصا واســـع 
النطاق وأيضا متابعة من محققني خارجيني“.
وجـــاء انقطاع الكهرباء فـــي أجواء بلغت 
حرارتهـــا 32 درجـــة مئوية وأحـــدث حالة من 
الفوضى مـــع تعطل عمل املطاعم والشـــركات 
الصغيـــرة، كمـــا توقفت إشـــارات املـــرور عن 

العمل وتعطلت املصاعد.

وقالت شـــركة سي.بي.سي كورب اململوكة 
للدولة والتـــي توفر إمدادات الغاز، في مؤمتر 
صحافـــي، إن االنقطـــاع جنـــم عـــن ”مشـــاكل 
هيكلية“ وخطأ بشري، وهو ما أثر في النهاية 
للكهرباء  على عمليات شـــركة ”تايوان باور)“ 

واململوكة للدولة.
وأضافـــت أنها ســـتعوض شـــركة تايوان 
باور وستتحمل املسؤولية وإن كانت لم حتدد 
التكلفة. وقالت تايوان باور إن هذا كان أســـوأ 

انقطاع في البالد منذ زلزال 1999.
وعلى إثر االنقطاعات، تقدم وزير الشؤون 
باســـتقالته  تشـــيه-كوجن  لـــي  االقتصاديـــة 

األربعاء.

} باريس - قدم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون شـــكوى قضائية ضد مصور صحافي 
بتهمـــة ”المضايقـــة ومحاولة االعتـــداء على 
حياتـــه الخاصـــة“، خـــالل قضائـــه عطلة في 
مرسيليا المطلة على البحر المتوسط جنوبي 

فرنسا.
وذكر بيان صادر عن قصر اإلليزيه الثالثاء 
أن ”ماكـــرون قـــدم الشـــكوى القضائية بحق 
المصور الصحافي، بعـــد إصرار األخير على 
مالحقته واقتحام حياتـــه الخاصة رغم تلقيه 

عدة تحذيرات من قوات األمن“.
وأضـــاف اإلليزيه أن ”المصـــور دأب على 
انتظار الرئيس الفرنســـي أمـــام مدخل منزله 
ومالحقتـــه بواســـطة دراجـــة ناريـــة بطريقة 
تحتـــوي علـــى خطـــورة، كمـــا تعـــدى علـــى 

خصوصيات الرئيس األحد الماضي“.
وفرض ماكرون منذ دخوله اإلليزيه قيودا 
على الصحافييـــن الذين يتابعـــون تحركاته، 
وهو ما سبب بعض المشاكل بين الصحافيين 
وفريق حماية ماكرون. ومنذ انتخاب ماكرون 
ألول مـــرة، قـــدم عـــدة شـــكاوى قضائية ضد 
صحافيين، في الوقت الذي لم يقدم فيه ســـلفه 
فرنســـوا هوالند أي شـــكوى قضائية ضد أي 

صحافي خالل فترة واليته.
وذكرت وســـائل إعالم فرنسية أن الرئيس 
يقضـــي حاليا عطلته الصيفيـــة برفقة زوجته 
بريجيت في مقر اإلقامة الخاص بحاكم مدينة 
مرســـيليا الذي يطـــل على البحر المتوســـط 

(جنـــوب)، ويفصلـــه عـــن أعين النـــاس جدار 
مرتفع مزود بكاميرات مراقبة.

وحســـب مصدر نقلت عنه وكالـــة رويترز 
فإن ”المصور الحق الرئيس في عدة مناسبات 
وحدث فـــي إحداها اقتحـــام للممتلكات، وهو 
مـــا أدى إلى التقدم بشـــكوى بتهمـــة اإلزعاج 
وانتهـــاك الخصوصيـــة“. واختـــار الرئيـــس 
وزوجتـــه عـــدم اإلفصـــاح عـــن وجهتهما في 
العطلة، لكن صحيفـــة ”جورنال دو ديمانش“ 
كشفت في مطلع األسبوع عن مكان إقامتهما.

ويتفق تفضيل ماكرون التزام السرية في ما 
يتعلق بخططه في العطالت وتجنبه لوســـائل 
اإلعالم في مرســـيليا مع أسلوب قيادته خالل 
أول 100 يوم له في السلطة. ويمارس الرئيس 
الفرنســـي الشـــاب، البالغ من العمر 39 عاما، 

رقابة شـــديدة على اتصـــاالت اإلليزيه وقلص 
بشـــكل كبير مـــن تواصلـــه مـــع الصحافيين 

مقارنة ببعض الرؤساء السابقين.
وكان الرئيـــس الســـابق فرنســـوا هوالند 
الذي أراد أن ُينظر إليه على أنه ”رئيس عادي“ 
كثيـــرا ما يعقد لقاءات صحافية غير رســـمية، 
كما اســـتقل القطار إلى كوت دو أزور في أول 
عطلة صيفية لـــه كرئيس للبالد ووجه الدعوة 
لوسائل اإلعالم لالنضمام إليه والتجول معه.

يذكر أن ماكرون أكمل االثنين 14 أغسطس 
مئـــة يوم فـــي اإلليزيـــه، مع تراجـــع كبير في 

شعبيته بحسب آخر استطالعات الرأي.
وتبدو األرقام األخيرة في استطالع الرأي 
بفرنســـا بمثابـــة تحذيـــر للرئيـــس إيمانويل 
ماكرون، إذ أعرب 36 بالمئة فقط من الفرنسيين 

عن ارتياحهـــم ألداء الرئيس، مقابل 62 بالمئة 
قبـــل ثالثة أشـــهر، بحســـب معهـــد ”إيفوب“ 
الســـتطالعات الرأي، في تراجع غير مســـبوق 

منذ هبوط شعبية جاك شيراك عام 1995.
ويثيـــر ماكـــرون، منـــذ خوضـــه العمـــل 
السياســـي قدرا كبيرا من الحماسة والرفض 
على حد الســـواء، إذ يبعـــث لدى البعض أمال 
في التغيير، فيما يجســـد برأي البعض اآلخر 

النخبة السياسية واالقتصادية.
وفـــي ســـياق الحديث عن عالقـــة الرئيس 
الفرنسي مع الصحافة، يذكر أن ماكرون أعرب 
في اتصـــال هاتفي أجراه الثالثاء مع الرئيس 
التركـــى أردوغـــان، عـــن قلقـــه إزاء احتجـــاز 
صحافي فرنسي في تركيا حسب ما ذكر قصر 

اإلليزيه.

قضية ضد مصور توتر عالقة ماكرون بالصحافة
[ الرئيس الفرنسي يدشن مرحلة جديدة قوامها تقليص التعامل مع الصحافيين

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ دعا وزير الداخلية األلماني 
إلى تطبيق إجراءات صارمة ضد 

مشجعي كرة القدم الذين يرتكبون 
أعمال عنف على أن تشمل المنع من 
دخول المالعب، وذلك بعد أن عطلت 

ألعاب نارية ونيران مباراة في 
مدينة روستوك االثنين.

◄ وجه وزير االقتصاد الروسي 
السابق ألكسي أوليوكاييف الذي 
يحاكم في موسكو بتهمة الفساد، 

أصابع االتهام األربعاء إلى أجهزة 
االستخبارات الروسية الواسعة 

النفوذ ورئيس مجموعة ”روسنفت“ 
مؤكدا أنهما أوقعا به.

◄ قبل أسابيع على االنتخابات 
التشريعية تعتزم المستشارة 

األلمانية أنجيال ميركل الرد على 
أسئلة شباب من أصحاب القنوات 

الشهيرة على شبكة يوتيوب في بث 
مباشر على مدار ساعة. وهذه ثاني 
مقابلة تجريها ميركل عبر يوتيوب، 

حيث أجرت قبل عامين حديثا حصد 
أكثر من 5 ماليين مشاهدة.

◄ قالت تقارير صحافية إن الرئيس 
األميركي دونالد ترامب يعتزم 

بناء فندق في أربيل عاصمة إقليم 
كردستان العراق. وقال موقع فوربي 

ميدل األميركي إن تقارير إعالمية 
نقلت رغبة الرئيس ترامب في بناء 
فندق في مدينة أربيل، وتحديدا في 

ناحية عنكاوا.

◄ رد رئيس وزراء باكستان السابق 
نواز شريف على قرار المحكمة 

العليا بإقالته بتهمة الفساد، مطالبا 
بمراجعة قضيته. وأقالت المحكمة 

العليا شريف أواخر يوليو الماضي 
عقب تحقيقات في اتهامات بالفساد. 

وفي االلتماس الذي قدمه لمراجعة 
قضيته، فند فريق شريف القضائي 

19 نقطة تطعن في حكم المحكمة.

باختصار

ــــــق الفاصل بني حرية التعبير  اخليط الدقي
وحــــــق النفاذ إلى املعلومــــــة، وبني احترام 
ــــــاة اخلاصــــــة للشــــــخصيات العامة،  احلي
قضية عادت إلى اجلدل في فرنســــــا على 
خلفية شكوى تقدم بها الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون ضــــــد مصور صحافي 
انتهك خصوصياته العائلية واقتحم حياته 

اخلاصة.

سيدة زيمبابوي األولى 

مالحقة من الشرطة
} جوهانســربغ - رفضت ســـيدة زيمبابوي 
األولى جريس موغابي تسليم نفسها للشرطة 
في جنوب أفريقيا الثالثـــاء، بعدما تردد أنها 

هاجمت امرأة في فندق في جوهانسبرغ.
وقـــال المتحدث باســـم الشـــرطة فيشـــنو 
نايـــدو، الـــذي أعلن أنه ال يســـتطيع تســـمية 
المشـــتبه بها قبل مثولها أمـــام المحكمة، إن 

خطة تسليم نفسها لم تنفذ.
أفريقيـــا  بجنـــوب  الشـــرطة  وزيـــر  وكان 
فيكيلـــي مبالـــوال قد قـــال في وقت ســـابق إن 
جريس موغابي ســـلمت نفسها للشرطة وعلى 

وشك المثول أمام المحكمة.
وقال نايدو ”كان هناك تفاوض مع فريقها 
القانوني لتسلم نفسها، ولكن ذلك لم يتحقق“.

ولـــم يتضح بعد مـــا إذا كانت موغابي ال تزال 
في جنـــوب أفريقيا. وقال نايـــدو إنه ال يمكن 
اعتقالها حتى تصدر المحكمة مذكرة توقيف.

وتوجد جريـــس (52 عامـــا)، زوجة رئيس 
زيمبابوي روبرت موغابي، في جنوب أفريقيا 
حاليـــا لتلقي العـــالج من إصابة فـــي الكاحل 
تعرضت لها خالل حادث ســـير، حســـب إفادة 

موقع ”نيوز 24“ اإلخباري.
وحدد الموقع هوية المـــرأة التي أهانتها 
موغابي بأنها عارضة األزياء جابريال إنجلس 
(20 عاما). وقالت إنجلـــس للموقع إنها قامت 
بزيـــارة نجلـــي موغابي فـــي فنـــدق بمنطقة 
ســـاندتون الراقية في جوهانســـبرغ في وقت 

متأخر األحد.
ونقل الموقع عن إنجلس القول إنه ”عندما 
دخلـــت جريس لم أكن أعلم من تكون. وتقدمت 
وهي تحمل سلك كهرباء وبدأت تضربني به“.

وأشـــارت عارضة األزياء إلـــى أن جريس 
موغابـــي اتهمتهـــا باإلقامة مـــع ابنيها. وقال 
كبيـــر مســـؤولي األمن فـــي إقليـــم جوتينج، 
ســـيزاكيلي نكوســـي-مالوباني إن جريس قد 
”انزعجت للغاية واســـتاءت“ من التقارير التي 
قالت إن ”األشخاص من عينة جريس“ ال بد أن 

ُيظهروا مثل هذا السلوك.
وذكرت بوسابهي نزومالو المتحدثة باسم 
نكوسي- مالوباني أن امرأة شابة مصابة في 
الرأس بإصابة خطيرة، قائلة إنها المرأة التي 

اعتدت عليها موغابي.
وتفيد التقارير بأن الحصانة الدبلوماسية 
لن تحمـــي موغابـــي، ألنها كانـــت في جنوب 

أفريقيا في رحلة خاصة.
ويشـــار إلـــى أن جريس موغابـــي من بين 
المرشـــحين المرجحين لخالفـــة زوجها الذي 

يحكم زيمبابوي منذ عام 1980.

رئيسة تايوان تعتذر لشعبها عن انقطاع الكهرباء

عالقة قاصرة قبل أن تبدأ

الرئيس الفرنســـي يمـــارس رقابة 

على اتصـــاالت اإلليزيه وقلص من 

تواصلـــه مـــع الصحافيـــني مقارنة 

بالرؤساء السابقني

◄

أوباما يغرد ضد 

العنصرية
} فيرجينيا  - نالت تغريدة للرئيس األميركي 
الســـابق باراك أوبامـــا املرتبـــة األولى ألكثر 
تغريـــدة حصـــدت إعجابات فـــي تاريخ موقع 
التواصـــل االجتماعي تويتـــر، فنالت خالل 3 

أيام حوالي 3 ماليني إعجاب.
وأدان أوباما في تغريدته العنصرية عقب 
احتشـــاد مؤيـــدي التيـــار اليمينـــي املتطّرف 
فـــي مدينـــة شارلوتســـفيل بواليـــة فيرجينيا 
األميركيـــة، حيـــث اقتبـــس فـــي تغريدته قول 
رئيس جنوب أفريقيا الراحل نيلسون مانديال 
”ال أحد يولد كارها لشـــخص آخر بسبب لونه 
أو عرقه أو ديانته“. وأتبع تغريدته باقتباسات 
أخـــرى من ســـيرة مانديال ”املســـيرة الطويلة 
نحـــو احلرية.. علـــى الناس تعلـــم الكراهية؛ 
ألنهم لو تعلموا كيف يكرهون فيمكن تعليمهم 
احلب؛ ألن احلب يخرج بشكل طبيعي من قلب 

اإلنسان، على خالف الكراهية“.
في املقابل أثار الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب عاصفة جديـــدة من االســـتنكار عمت 
الواليـــات املتحـــدة الثالثـــاء، بتأكيـــده على 
أن مســـؤولية أعمـــال العنـــف التـــي هـــزت 

شارلوتسفيل تقع على "كال الطرفني".
وكان ترامب قد ندد بـ"مجموعة كو كلوكس 
كالن، والنازيـــني اجلدد والعنصريني املؤمنني 
بتفوق الرجل األبيض،ومجموعات أخرى تبث 
خطاب الكراهية"، ولكن كلماته فقدت قوتها في 

غضون ساعات.
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كريستوف كاستانير
املتحدث باسم احلكومة الفرنسية

} إطاللة على أطفال من أعراق مختلفة، عاد فيها باراك أوباما الرئيس األميركي السابق إلى إرث املناضل اجلنوب أفريقي نيلسون مانديال 
واستلهم منه منت التغريدة، في ما عد إدانة مضمرة حلكم خلفه دونالد ترامب.



} فيرجينيــا (أميــركا) - هـــل يظـــن الرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب، أنـــه بات بمنأى عن 
االنتقادات وردات األفعال والتيارات المضادة 
لمجرد وصولـــه إلى البيت األبيض وترأســـه 
لســـدة حكم أكبـــر دول العالم نفوذا وســـطوة 
وأكثرهـــا تشـــعبا وخطـــورة في سياســـاتها 

الداخلية والخارجية؟
أعمـــال عنـــف حدثـــت أخيـــرا فـــي مدينة 
شارلوتســـفيل في والية فيرجينيـــا األميركية 
وأدت الـــى مقتل امرأة فـــي الثانية والثالثين 
مـــن العمر، عندما صدمت ســـيارة حشـــدا من 
المتظاهريـــن المعارضيـــن لتجمـــع لليميـــن 
المتطرف في شارلوتسفيل، بينهم أعضاء في 
مجموعة كو كلوكس كالن العنصرية، كما أدى 
الحادث إلى اصابة 19 شخصا آخرين بجروح 
أضيفـــوا إلى جرحى آخرين أصيبوا بســـبب 

المواجهات التي جرت.
أحداث شارلوتســـفيل، المدينة التي تضم 
50 ألف نسمة، ويصّوت سكانها بشكل ساحق 
إلـــى جانـــب الديموقراطيين وهـــم معروفون 
بانفتاحهـــم، ويفتخـــرون بجامعتهـــم التـــي 
أسسها عام 1819 الرئيس توماس جيفرسون، 
هذه األحداث دعت إلى طرح السؤال الجوهري: 
هل شـــجعت لغة ترامـــب المناهضة لألجانب 
المتطرفيـــن اليمينيين وســـهلت انتقالهم إلى 
التحرك؟ كل المؤشـــرات تدل علـــى ذلك، فهذه 
للتصعيد،  والمرشـــحة  الدامية،  االضطرابات 
قابلها ترامب من نادي الغولف ـ حيث يمضي 
إجـــازت ـ بكلمـــة باهتة وقد حاول أن يمســـك 
العصا من الوســـط، مكتفيا بتحميل الطرفين 
المتواجهيـــن المســـؤولية نفســـها، ووقـــف 
”خصما وحكما“ أمام جمـــوع المتضررين في 

كراماتهم وحرماتهم وحرياتهم.
خّيب ساكن البيت األبيض آمال الكثير من 
األميركيين الذين كانوا ينتظرون من رئيسهم 
إدانـــة واضحـــة وشـــديدة لهـــذه المنظمـــات 
المتطرفـــة التي تؤمن بتفـــوق العرق األبيض 
وتـــزدري األعراق األخرى في ســـفور عنصري 
واضح، يكشر عن أنياب التطرف، وفي حادثة 
تعيـــد إلـــى األذهان أكثـــر صفحـــات التاريخ 

األميركي ظلمة ودموية.

قـــال ترامـــب مـــن بدمينســـتر فـــي والية 
نيوجيـــرزي الســـبت الماضـــي، وبلغة رخوة 
تشـــبه لكنة شهود الزور ”ندين بأشد التعابير 
الممكنـــة تظاهـــرة الكراهية الضخمـــة هذه، 
والتعصـــب األعمـــى وأعمـــال العنـــف من أي 
جهة كانت“. هكذا يســـتوي الحمل مع الذئب، 
الضحية مـــع المجرم في ذهنيـــة رئيس دولة 
عظمى، كان األجدر به أن يكون مخلصا لمبادئ 
الدســـتور األميركي، والرجاالت المؤسســـين، 
ويبقى على مســـافة واحدة وقريبة مع جميع 
األميركييـــن مهما اختلفـــت أعراقهم وتنوعت 

ثقافاتهم وعقائدهم.
عـــاد ترامـــب األحـــد الماضـــي وحـــاول 
تصحيـــح موقفـــه عندما أعلن متحدث باســـم 
البيـــت االبيـــض أن الرئيـــس األميركي يندد 
”بكل أشـــكال العنف“ بما فيها ”بالتأكيد“ ذلك 
الذي يمارسه المنادون بتفوق العرق األبيض 

والنازيون الجدد.
وقال المتحدث إن ”الرئيس قال بقوة أمس 
إنه يدين كل أشـــكال العنف وانعدام التسامح 
والكراهيـــة. وهذا يشـــمل بالتأكيـــد المنادين 
بتفوق العرق األبيـــض و(جماعة) كو كلوكس 
المجموعـــات  وكل  الجـــدد  والنازييـــن  كالن 

المتطرفة“.
كمـــا كان مـــن الضـــروري ـ وعلى ســـبيل 
حفـــظ مـــاء الوجـــه ـ أن تعلن من قبلـــه ابنته 
تنديدهـــا  ترامـــب،  إيفانـــكا  ومستشـــارته 
بـ“العنصريـــة وأصحاب نظريـــة تفّوق العرق 
األبيض والنازيين الجدد“، معتبرة في سلسلة 
مـــن التغريـــدات أن ”ال مكان داخـــل المجتمع 

األميركي“ لمثل هذه األفكار.
ومهمـــا يكـــن مـــن أمر فـــإن هـــذه الزيادة 
المتقشـــفة في جرعات اإلدانة المحتشـــمة، ال 
تجعـــل ترامب فـــي وضعية بـــراءة الذئب من 
دم ابن يعقوب، وال تبرئه من سياســـة رسمها 
لنفسه منذ بداية تحضيره لحملته االنتخابية 
والتحالفـــات  الـــوالءات  مـــن  شـــبكة  عبـــر 
والمغازالت لرموز اليمين وأقطاب العنصرية 

السافرة أو المقّنعة.
ال يتـــردد الكثير مـــن جمهـــور المراقبين 
والمحلليـــن والسياســـيين ـ وحتـــى البعض 
مـــن حلفائـــه الجمهورييـــن ـ فـــي الربط بين 
موقف ترامب الفاتر من أحداث شارلوتســـفيل 
وبين الغموض الـــذي يلف موقفه إزاء اليمين 
المتطرف منذ حملته االنتخابية السابقة، كما 
أّنـــه ال يخفـــى على أحد من أّن قســـما ال بأس 
به من اليميـــن البديل ”الت رايت“ دّعم ترامب 
خـــالل االنتخابات الرئاســـية الســـابقة، وهو 

الذي تجّنب مرارا النأي بنفسه عن بعض هذه 
المجموعات والمسؤولين عنه، والذين يكّنون 

عداء تاريخيا للمسلمين واليهود والزنوج.
ونتيجـــة ذلك تعـــرض ترامـــب النتقادات 
حتـــى من قلـــب فريقه الجمهـــوري، على غرار 
ما فعل ســـيناتور فلوريدا ماركو روبيو، الذي 
أعرب عن األمل بـ“ســـماع الرئيس وهو يصف 
حقيقة ما حصل في شارلوتســـفيل، وهو ليس 
سوى هجوم إرهابي قام به من يؤمنون بتفّوق 

العرق األبيض“.
ومـــن جهته قـــال الســـيناتور الجمهوري 
ليندســـي غراهام، الذي بات يتجه أكثر فأكثر 
نحـــو زيـــادة انتقاداتـــه للرئيـــس األميركـــي 
”لو كنت رئيســـا للواليـــات المتحـــدة وأعرب 
هؤالء األشـــخاص عن تعاطفهم مع شـــخصي 
وبرنامجي، فإن األمر كان سيطرح لي مشكلة“.

ما سبق ذكره من زيادات في لهجة اإلدانات 
لهـــذه الموجـــة العنصريـــة، ومـــن انتقادات 
لسياســـة الرئيـــس األميركي التي مـــا انفكت 
تصّب الزيت على النـــار، ال تدعو إلى التفاؤل 
المفرط بمستقبل التعايش والسلم األهلي في 
الواليات المتحدة، وال تبرئ حتى بعض الذين 

التزموا بواجب التنديد إذا أخذنا في االعتبار 
وليســـت  أننا نتحدث عن ”ديمقراطية عريقة“ 
”ناشـــئة“، وأّن الدولـــة التـــي تقـــع فيها هذه 
األحداث هي أكثر الدول تشـــدقا بالديمقراطية 
وتنديدا بما يحدث في بالد أخرى من خروقات 
حقوقيـــة وممارســـات عنصريـــة ثـــم أن كلمة 
”أميركا“ في كل أصقاع العالمـ  ومنذ نشـــأتهاـ  
قد ارتبط اسمها بأرض تحقيق األحالم بعيدا 

عن كل المنغصات العنصرية وغيرها.
المعضلة األخرى تتمثل في كيفية معالجة 
هذه األحـــداث علـــى الطريقـــة األميركية، هو 
أن ُتقّزم المســـألة وتتحول إلـــى مجرد قضية 
جنائية يعاني فاعلها من اضطرابات نفســـية 
قد تحـــدث فـــي أّي مجتمع صناعـــي متطّور، 
ويـــدرج الملف طّي الكتمان في حال انحســـار 
األحداث وعـــدم تفاقمها. وبعدها يعود ترامب 
وأنصاره إلـــى مواصلة إطـــالق التصريحات 
والتهديـــدات العنصريـــة التـــي تنضح حقدا 
وكراهيـــة. أغلـــب الظـــن أن هذا ما ســـيحدث 
بعد أن تســـعى الشـــرطة الفدرالية إلى معرفة 
دوافع قيام جيمس فيلدز، البالغ عشرين عاما 
من العمر بدهـــس المتظاهريـــن المناهضين 

للعنصريـــة فـــي المدينة بعـــد أن وّجهت إليه 
تهمة القتل وتعمد العنف، وسيمثل أمام قاض 

االثنين المقبل.
ربما يمثل خروج الرئيس الســـابق باراك 
أوبامـــا عن صمته مستشـــهدا بكلمات الزعيم 
الراحل نيلســـون مانديال ـ رمـــز النضال ضد 
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ـ أكثر من 
معنـــى ”ال احد يولد وهو يكره شـــخصا آخر 

بسبب لون بشرته أو أصوله أو ديانته“.
نعـــم ال أحـــد يولد كارهـــا وحاقـــدا ولكّن 
كثيريـــن يصغـــون ويترّبـــون ويتغـــّذون على 
خطـــاب عنصري تحريضـــي، يخاطب الغرائز 
وتتشـــابك فيه المصالح كما حدث ويحدث في 

أوساط اليمين األميركي.

} ســراييفو – النزعات القومية والعرقية التي 
يتمســـك بها سياســـيون ومتنفذون وأصحاب 
مصالح في بالد كثيرة، تقف عائقا أمام انفتاح 
العقائـــد الدينية المختلفة وتعايشـــها، ذلك أّن 
العصبيـــات السياســـية واأليديولوجية، ورغم 
ابتعادها عن التدين (الذي غالبا ما يتهم بخلق 
المســـافات)، تقف عائقا أمـــام طريق التواصل 
والتجاور الذي يرغب به أبناء ديانات مختلفة 

في إقليم جغرافي واحد.
ديانـــات كثيرة تعارفـــت وتحاببت وتآلفت 
عبـــر التاريـــخ، لكـــّن الجغرافيـــا السياســـية 
وصانعيها من أصحاب السلطة والنفوذ، سعت 
إلـــى تقســـيمها وعملت على بـــث الفرقة وزرع 
الحساســـيات وتغذيـــة األحقاد في مـــا بينها، 
ونخـــّص بالذكـــر الديانات الســـماوية الثالث 
والتي يربطها ناظم عقائـــدي حميد يرّكز على 
نقاط اللقاء ويستبعد شـــوائب الخالف وهي، 
وبحســـب ترتيب ظهورها الزمنـــي: اليهودية 

والمسيحية واإلسالم.
االنزالقـــات التـــي تقع فيها فكـــرة ”الديانة 
كثيـــرة وخطيرة، فهـــي وعلى عكس  القومية“ 
ما تحتويه كل الديانات ذات الطابع اإلنســـاني 
المحض، تكّرس الفرقـــة والتعصب األعمى بل 
وتفّتت الديانة الواحـــدة لتحّولها إلى طوائف 
مسّيسة، تنضح تعصبا وعدائية وإلغاء لآلخر.

طبيعـــي أن تأخـــذ العقائد ألـــوان ومالمح 
معتنقيهـــا، وتجعـــل رمـــوز عقيـــدة مـــا أليفة 
ومستأنســـة ألبنـــاء منطقـــة ما، مثـــل أيقونة 
الســـيد المســـيح ومالمح رســـمها في أفريقيا 
التي تختلف عن آســـيا التـــي تختلف بدورها 
عـــن أوروبـــا، وكذلـــك لغـــة الصـــالة واألدعية 
وطرق إحياء المناســـبات، لكّن ما ليس طبيعيا 
أن تجعـــل من رمز الصليب شـــكال معقوفا كما 
فعلت النازية على ســـبيل المثـــال، وقس على 
ذلك فـــي ديانات كثيرة أخرى كان قد ســـجنها 
السياسيون في أقفاص األيديولوجيا وحّرموا 
عليها االنفتـــاح والتحاور مع العقائد األخرى، 

بل وحّرموا عليها القيام بوظيفتها األساســـية 
في تمثل قيـــم الخير والمحبـــة والذهاب نحو 

اآلخر.
الحـــروب والصراعـــات السياســـية فعلت 
فعلها فـــي تدجيـــن العقائد الســـماوية وعمل 
اســـتخدام  على  والمتحاربـــون  السياســـيون 
الدين ســـالحا ومتراســـا ضد بعضهم بعضا، 
لكـــّن الرهان علـــى انتصـــارات التاريخ ما زال 
قائما، وكذلك الرهان على رجال الدين أنفسهم، 
وهم يعلمون أكثر من السياسيين بأّن ما يجمع 

أكثر بكثير مما يفّرق.
من يعايـــش ويرى رجـــال دين مـــن عقائد 
مختلفة، يتشّكون من تدخل رجال السياسة في 
شؤون تقاربهم، يدرك بالتأكيد أّن الناس كثيرا 
ما يظلمون العقائد ويتهمونها بتوسيع الهوة 
بين سكان اإلقليم الواحد في حين أن الديانات 

السماوية تقّرب والسياسات البشرية تبّعد كما 
يحدث في منطقة البوسنة بعد سنوات من ذلك 

االقتتال العرقي المدّمر.
إن  البوســـنة  فـــي  الديـــن  رجـــال  يقـــول 
السياسيين يقفون في طريق التعايش السلمي 
بين المســـلمين واليهود والمســـيحيين الذين 
يحاولـــون الصفـــح ونســـيان الفظائـــع التي 
حدثت خالل الحرب في التســـعينات من القرن 

الماضي.
وتقـــف المئات مـــن الكنائس والمســـاجد 
والمعابد اليهودية شـــاهدة على خمسة قرون 
من ماضـــي البوســـنة الذي اتســـم بالتعايش 
بيـــن األديـــان. وتعـــرف العاصمـــة ســـراييفو 
فيما تمارس  محليا باســـم ”القدس الصغيرة“ 
التجمعات العرقية الرئيســـية فيها من الصرب 

األرثوذكس والكروات.

لكـــن المفتـــي حســـين كفازوفيتـــش زعيم 
المسلمين هناكيشـــير إلى أن أصحاب العقائد 
ليـــس بوســـعهم تحقيـــق الســـالم بمفردهـــم. 
وقال ”النخبة السياســـية عليهـــا فعل المزيد. 
عن  بداية ســـيكون من الجيد أن تكف ’النخبة‘ 
اســـتغالل الدين لخدمة أهدافها السياســـية.. 

مهمتنا نحن بالطبع أال نسمح لهم بذلك“.
ورغـــم إصـــرار القوميين فـــي كل مجموعة 
عرقية على االنعزال عن المجموعتين األخريين 
إال أن رجـــال الدين يحرصون على رأب الصدع 
بعد الحرب التي استمرت من 1992 وحتى 1995 
وأودت بحيـــاة نحـــو مئة ألف مدني وشـــردت 

الماليين.
ويقـــول الراهـــب زيليكو بركيتـــش في دير 
كرالييفـــا سوتييســـكا، وهـــو من أقـــدم أديرة 
الفرنسيسكان في البوسنة، ”ال يمكن للبوسنة 
أن تصمد إال كدولة متعددة األعراق مهما حاول 
الساسة إقناعنا باســـتحالة ذلك“، ويتفق معه 

نظراؤه من اليهود والمسلمين.
ويستشـــهد جاكوب فينشي رئيس الجالية 
اليهودية في البوســـنة بســـراييفو مثاال على 
التعـــاون الوثيـــق وقـــال إن المســـلمين هناك 
ســـاعدوا اليهود على االختبـــاء خالل الحرب 
العالميـــة الثانيـــة وإن اليهود وفـــروا الغذاء 
ألتبـــاع كل األديان في الحصـــار الذي فرضته 

قوات صرب البوسنة لمدة ثالث سنوات.
وقال ”إن سراييفو هي أفضل دليل على أن 
العيش معا ممكن وأنه السبيل الوحيد للحياة 

بالنسبة إلينا“.
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أحداث شارلوتسفيل.. محاصيل حملة انتخابية بدأت بزراعة الكراهية

السياسيون يعرقلون التعايش بني الديانات الثالث في البوسنة

شعارات العار التي يصعب مسحها

[ ترامب ليس على مسافة واحدة من كل األميركيني  [ غضب وإدانة ألسلوب الرئيس في «اإلدانة»

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال ممثلو ادعاء سويسريون إنهم 
اتهموا إماما إثيوبيا بالتحريض على 

العنف وبجرائم أخرى وزعموا أنه 
دعا أتباعه في أحد المساجد إلى قتل 

المسلمين الذين ال يؤدون الصالة.

◄ ذكر وزير الداخلية المحلي بوالية 
بريمن األلمانية، أولريش مويرر، أن 
ترحيل اإلسالميين، المصنفين على 

أنهم خطيرون أمنيا، يتعين أن يكون 
من اختصاص السلطات في الحكومة 

االتحادية.

◄ ذكر رئيس الوكالة االتحادية األلمانية 
للعمل، ديتلف شيله، أن نحو 21360 الجئا 

التحقوا منذ أكتوبر الماضي بدورات 
إدماج شاملة إلعدادهم لسوق العمل 

والحياة اليومية في ألمانيا.

◄ تحدثت مصادر إعالمية عن مقتل 20 
وإصابة 30 من عناصر ما يسمى بجيش 

اإلسالم في تفجير انتحاري بمحافظة 
درعا السورية.

◄ نفى الجيش األميركي  تقارير أفادت 
بأن ضربة جوية نفذها في إقليم ننكرهار 

شرق أفغانستان قتلت ما يصل إلى 
16 مدنيا وقال إن العملية لم تقتل إال 

مسلحين متشددين.

◄ شهدت إسبانيا دعوات لإلفراج عن 
كاتب اعتقل في برشلونة إثر مذكرة 

أصدرتها بحقه السلطات التركية، التي 
تتهمه بإهانة الرئيس أردوغان واالرتباط 

بـ“مجموعة إرهابية“ لم تحددها.

باختصار

«يحتـــاج اجتثاث خطـــاب الكراهية  إلى التحول مـــن الرعوية برموزها المتعددة إلى المؤسســـية 
اإلنمائية تحت مظلة خطاب وطني موحد يجمع مكونات الهوية الوطنية».

أألمير احلسن بن طالل 
رئيس منتدى الفكر العربي

«اإلخـــوان يريدون أن تظل المنطقة ظالما دامســـا، لكي يقدموا أنفســـهم علـــى أنهم النور في 
نهاية النفق. كل فتحة هواء في السقف، كل مخرج يمنح أمال يقلص أهميتهم».

خالد البري
تسامح كاتب مصري

ماذا ميكن أن ينتظره رئيس بنى حملته االنتخابية على خطاب وصف بالكراهية والســــــعي 
ــــــى إثارة النعــــــرات العنصرية واألحقاد العرقية وإيقاظها مــــــن حتت رماد ذاكرة ما زالت  إل
متخمــــــة باجلراح؟ لعــــــّل أفضل تعليق ميكن قوله لليمني املتطــــــرف ودعاة الكراهية هو املثل 

الشائع ”من يزرع الشوك يجني اجلراح“.

طريقة دونالـــد ترامب فـــي اإلدانة 
قطـــرة قطـــرة  ال تبرئه مـــن تبعات 
سياسة رسمها لنفســـه منذ بداية 

تحضيره لحملته االنتخابية

◄

ال أحـــد يولد كارهـــا وحاقـــدا ولكن 
كثيرين يصغون ويتربون ويتغذون 
علـــى خطـــاب عنصـــري تحريضـــي، 

يخاطب الغرائز

◄

ديانـــات كثيرة تآلفت عبـــر التاريخ، 
لكن الجغرافيا السياســـية، ســـعت 
إلـــى تقســـيمها وعملـــت علـــى بث 

الفرقة وزرع الحساسيات

◄

مآسي سراييفو خلفها السياسيون وليس رجال الدين



} الشــارقة – كانـــت الكتاتيب في المســـاجد 
مجـــاال تثقيفيـــا هامـــا لتعلـــم اللغـــة والخط 
العربّيْيـــن، قبل أن تكون أمكنـــة لتعلم أصول 
الديـــن، إذ كانت تمثل أولـــى خطوات األطفال 
في أبجديات المعرفة وطريقها، أال وهي اللغة.
إحياء لهذه العادة أطلقت إدارة الشـــؤون 
الثقافية بدائرة الثقافة في الشـــارقة أنشـــطة 
فنيـــة متنوعة عبر برنامـــج ”كتاتيب“ المعني 
بتعليـــم الخط العربي في مســـاجد الشـــارقة 
خالل شهر أغسطس الحالي، وشملت األنشطة 
ورشـــًا ومحاضـــرات في فنون الخـــط العربي 
المختلفة، والتي يقبل عليها رواد المســـاجد 

من شتى األعمار.
فـــي إمارة الشـــارقة بمســـجد ”عمـــار بن 
أشرف األستاذ مصطفى العبيدي على  ياسر“ 
مجموعة مـــن الورش التي القـــت إقباًال كبيرًا 

مـــن الجمهور، منها ورشـــة “كتابة البســـملة 
بخط النسخ“، حيث تدرب المشاركون خاللها 
على كتابة البسملة حسب قواعد خط النسخ، 
وورشة ”تقنيات تذهيب الزخارف النباتية في 
المدرســـة التركية“، وفي هـــذا النوع من الفن 
يســـتطيع المشاركون تعلم كيفية إضفاء قيمة 

جمالية على العمل الخطي.
كما أقيمت ورشة بعنوان ”ميزان البسملة 
بإشـــراف األستاذ أيمن غزال  في خط الرقعة“ 
فـــي مســـجد النور بالشـــارقة، حيـــث تناولت 
الورشـــة شـــرح قواعد خـــط الرقعـــة وكيفية 
كتابة البسملة ضمن قواعد هذا الخط وتبيان 

ميزانها.
وفـــي مدينة الذيـــد نظم البرنامج ورشـــة 
“الورق المقهر“  في مســـجد ”عمار بن ياســـر“ 
التي أشـــرف عليها األستاذ مصطفى النشوي 

الـــذي ركـــز من خاللهـــا على توضيـــح أنواع 
الخامـــات الورقية الخاصة المســـتخدمة في 

كتابة الخط ومميزاتها وطرق الكتابة عليها.
كما نظمت أنشـــطة البرنامـــج في البعض 
مـــن المؤسســـات الحكوميـــة والتعليمية في 
اإلمارة، كمراكز الطفل فـــي مدن مختلفة منها 
المليحـــة والمـــدام والبطائـــح وكلبـــاء، وفي 
نادي سيدات المدام، ونادي مليحة الرياضي، 
ونـــادي البطائح الرياضـــي، ومن هذه الورش 
ورشـــة ”خط الرقعة“ في مركـــز الطفل بمدينة 
المدام بإشـــراف األستاذ شـــاهر طريف، وتم 
خاللهـــا تعلم المبادئ األساســـية فـــي كتابة 
هـــذا الخط وتطبيقهـــا باألمثلة لحاالت بعض 

األحرف.
كما نظمت ورشـــة ”الحروف المتشـــابهة 
في خط النســـخ“ بإشراف األستاذ أحمد رأفت 

في مركز الطفل بمدينة كلباء، حيث تم شـــرح 
الحروف المتشـــابهة فـــي جزئها األخير وهي 
حروف: س – ص – ق – ل – ن – ي، وشـــرحت 
الفروقات البســـيطة بين هذه الحروف، بعدها 
قـــام األطفال بكتابـــات تطبيقيـــة، إذ خاضوا 
تجربة كتابة الحروف العربية وتم تصحيحها 
من قبل المشـــرف، ثـــم كوفئ األطفـــال بكتابة 

أسمائهم بشكل جميل ومنسق.
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باالشتراك بني منشورات ضفاف ومنشورات االختالف صدرت أخيرا الطبعة الثانية من  رواية 

{متاهة إبليس} لبرهان الشاوي.

عند ال فونتين الضفادع تريد ملكا والذئب يأكل العشب ولألرنب قرنان

{الكتاتيب} تظاهرة ثقافية لألطفال في مساجد الشارقة لقاءات حول الفن 

التشكيلي في األردن

[ حكايات خرافية عمرها أربعة قرون تحكي عصرنا اليوم  [ كاتب أنقذته خرافاته من مقص الرقابة وسيفها

حسونة المصباحي 

} مؤخرا أصدر األكاديمي والكاتب الفرنسي 
إيريك أورســــانا، الــــذي كان مستشــــارا لدى 
الرئيــــس الراحــــل فرنســــوا ميتــــران، كتابــــا 
بعنــــوان ”ال فونتيــــن- مدرســــة للنزهة“، قدم 
من خالله قراءة لعصرنا وقضاياه السياسية 
واالجتماعيــــة والثقافيــــة وغيرهــــا من خالل 
خرافــــات جــــان دو ال فونتين الشــــهيرة التي 
ال تــــزال تمثــــل عالمة بارزة فــــي تاريخ األدب 

الفرنسي الكالسيكي.
كان ال فونتيــــن معاصرا لثالثة من عظماء 
فرنسا؛ األول هو راسين، مؤلف التراجيديات 
علــــى الطريقة اإلغريقيــــة. الثاني هو موليير، 
الكاتب الســــاخر الــــذي أضحك ملك فرنســــا 
”الذهبــــي“ لويس الرابع عشــــر بمســــرحياته 
الكوميديــــة. أما الثالث فهــــو بوالو الذي كان 
ناثرا من طراز رفيع، به كان يســــتعين الملوك 
والــــوزراء لكتابــــة خطبهــــم في المناســــبات 
الرسمية. وفي حين كان هؤالء ينعمون جميعا 
بكرم لويس الرابع عشــــر الذي كان يعتبر أهل 
األدب والفــــن خدما له، حرم ال فونتين من تلك 
النعــــم، ألنه صديق لنيكــــوال فوكيه الذي تقلد 
مناصب رفيعة، وكان واســــع الثــــراء ومحبا 
للفــــن واألدب، وألهلهمــــا قبــــل أن يحكم عليه 

بالسجن المؤبد مع مصادرة كل أمالكه. 
وكان ال فونتيــــن قارئــــا نهمــــا لمؤلفــــات 
كبــــار أدباء اإلغريــــق والرومــــان، وبهم تأثر، 
خصوصا إيزوب الذي كان يصفه بـ“المعلم“. 
وقد عــــرف ال فونتين بإقبالــــه الجنوني على 

ملذات الحياة، وبحبه للنساء. 
وفي حين اشــــتهر معاصروه المذكورون، 
مكث هو في الظل، ولم تدركه الشــــهرة إال في 
الســــنوات األخيرة مــــن حياته. وبعــــد وفاته 
ازدادت هــــذه الشــــهرة اتســــاعا ليصبح أحد 

أعمدة األدب الفرنسي في جميع العصور.

ويشير إيريك أورســــانا إلى أن ال فونتين 
كان يطلق من خــــالل خرافاته البديعة أفكاره 
بشــــأن الحياة والناس، وبشــــأن كل القضايا 
التي كانت تشغل عصره الموسوم بالدسائس 

والمؤامرات. 
وكانــــت الحيوانات فــــي تلــــك الخرافات 
مرايــــاه، وحلفــــاءه، واألقنعــــة التــــي يتخفى 
وراءها. ومثل ســــتاندال الــــذي كان يقول إن 
الروايــــة ”مرآة نجول بها على طول الطريق“، 
كان ال فونتيــــن يعتبــــر كل خرافة من خرافاته 
مــــرآة يســــتعملها لتتحدث باســــمه، وتنطق 

بأفكاره. 
وقــــد أنقذتــــه خرافاته من مقــــص الرقابة 
ومن ســــيفها القاطع. في رسالة بعث بها إلى 

المونســــينيور لو دوفــــان، كتب ال 
فونتين يقول:

كل شيء يتكلم في كتابي
وما تقوله موّجه لنا جميعا

أنا أستعمل الحيوانات لكي أعلم 
الناس

الحكمة والموعظة الحسنة
خرافات عابرة للزمن

يــــرى إيريــــك أورســــانا أن 
خرافــــات ال فونتيــــن ال تــــزال 
تتمتع بحيوية تسمح لنا بأن 
نرى فيها أنفســــنا وعصرنا، 
وأن نقرأ من خاللها القضايا 

التــــي تشــــغلنا فــــي مجــــاالت مختلفــــة 
ومتعددة. صحيــــح أن العصور تغيرت، ولكن 
اإلنســــان لم يتغيــــر خصوصا في مــــا يتعلق 
بقضاياه الحياتيــــة والوجودية. فهو ال يزال 
يخشــــى الموت، ويفزع منــــه، وال يزال يبحث 
عن الوسائل التي تقيه البرد والحر والجوع. 
كمــــا أن القوي هو دائمــــا المتحكم في مصير 

الشعوب واألمم. 
وروما التي كانت باألمس باسطة نفوذها 
علــــى منطقــــة البحــــر المتوســــط عوضتهــــا 
امبراطوريــــة أخــــرى هي الواليــــات المتحدة 
األميركيــــة التــــي تنشــــر أســــاطيلها فــــي كل 
البحــــار وكل المحيطات. لذلــــك وجب تحذير 
كل اإلمبراطوريات المستبدة والظالمة مثلما 
فعــــل ال فونتين إذ قد يأتي يــــوم وتعرف هذه 
اإلمبراطوريــــات الجــــوع والبــــؤس، وتبكــــي 

نســــاؤها بنفس الحرقة التي بكت بها نســــاء 
شعوب كانت تعاني من الهيمنة والقهر.

 ورغــــم الثــــورات الكبيرة التــــي أطاحت 
بأنظمــــة االســــتبداد، ال تزال شــــعوب كثيرة 
تعاني من مظالــــم حكامها. وقد يتخلص هذا 
الشــــعب أو ذاك من طاغية إّال أن هذا الطاغية 
ســــرعان ما يعود في ثوب جديد ليكون أشــــد 
قســــوة وشراسة من سابقه. وهذا ما عبر عنه 
ال فونتين فــــي ”الضفادع تطلب ملكا“. ويكثر 
الديمقراطيــــون والثوريــــون فــــي عصرنا من 
تمجيد الشعب، والتكلم باسمه. لكن ال فونتين 
يحذرنــــا مثلما فعــــل حكماء العــــرب القدماء 
أمثال الجاحــــظ وابن خلدون والتوحيدي من 
جهــــل ”العامة والدهمــــاء“، ومن 
بطشــــها، وجنونهــــا. وفي إحدى 
خرافاتــــه هــــو يقــــول إنــــه ”يمكن 
الطعن فــــي حكم الشــــعب“. وثمة 
خرافــــات يشــــنع فيهــــا ال فونتين 
بالدجالين  الحيوانــــات  خــــالل  من 
والمنافقيــــن مــــن أهــــل السياســــة 
واإلعــــالم في عصرنــــا، أولئك الذين 
يمتلكــــون ”أفواها واســــعة، وعقوال 

صغيرة“.
فونتيــــن  ال  يكــــون  أن  ويمكــــن 
مدافعا عن الطبيعــــة وعن البيئة. ففي 
”الفيلســــوف الســــيتي (متعلــــق ببالد 
ســــيتيا جنوبي روســــيا)، يشــــّهر ال فونتين 
بالذيــــن يخربــــون الطبيعة فــــي كل الفصول، 
ويدّنســــونها، ويقطعــــون األشــــجار الجميلة 
بوحشــــية وشراســــة. وفي ”الذئب والرعاة“، 
يتعهــــد الذئــــب بعــــدم أكل اللحم مســــتقبال، 
ناصحا نفســــه بأكل ما ينفــــع ويفيد، ويعني 

بذلك العشب. 
ونجــــد في خرافات ال فونتيــــن نقدا الذعا 
للمصابيــــن بجنون االســــتهالك، ولمكدســــي 
السلع والثروات، وللذين ال تشبع بطونهم ألن 
عقولهم خاوية، وفقيــــرة. وال يغفل ال فونتين 
أيضــــا عن التشــــنيع بالمجــــازر والتصفيات 
العرقيــــة التي ال تــــزال إلى حــــد اليوم تلطخ 
تاريخ اإلنســــانية بالعار. وفي ”أذنا األرنب“، 
هو يحدثنــــا عن حيوان بقرنين جرح األســــد 

فاغتاظ هــــذا األخير، وأصدر قــــرارا بمنع كل 
حيــــوان بقــــرون من دخــــول ”مملكتــــه“. لذلك 
فــــرت بعيدا الثيران واألكبــــاش واأليائل وكل 
الحيوانــــات ذوات القــــرون. وأصيــــب األرنب 
المســــكين بالذعــــر ظانا أن أحد جواســــيس 
األســــد قد يشي به، زاعما أن أذنيه الطويلتين 
قد تكونان قرنيــــن. لذلك ودع صديقه الجدجد 

ليلتحــــق بأصحــــاب القــــرون. في الســــنوات 
األخيــــرة من حياته، قــــرأ ال فونتين نصا أمام 
أعضاء األكاديمية الفرنسية التي منعه لويس 
الرابع عشــــر من دخولها بســــبب مســــاندته 
لنيكوال فوكيه، وفيه يعتذر عن كتابة خرافات. 
لكــــن في اليوم التالي تناول الريشــــة وواصل 

كتابتها. 

كثيرون هم الذين انشــــــغلوا من القدماء واحملدثني بالشاعر والكاتب الفرنسي جان دو ال 
ــــــني (١٦٢١-١٦٩٥)، واهتموا بخرافاته وحكاياته التي القت شــــــهرة عاملية خاصة بعد  فونت
ــــــاب ”كليلة ودمنة“  ــــــات متاما مثلما هو احلال في كت ــــــك التي جّل أبطالها حيوان ــــــه، تل وفات

لعبدالله بن املقفع.

ال تشبع بطونهم ألن عقولهم خاوية

ال فونتيـــن كان يطلـــق مـــن خـــالل 

خرافاتـــه البديعـــة أفـــكاره بشـــأن 

الحياة والناس، وبشأن كل القضايا 

التي كانت تشغل عصره

 ◄

مـــرآة  خرافاتـــه  مـــن  خرافـــة  كل 

يســـتعملها ليقدم أفكاره وما زالت 

هذه الخرافات تتمتع بحيوية تسمح 

لنا بأن نرى فيها أنفسنا

 ◄

أنشـــطة فنيـــة متنوعة عبـــر برنامج 

{كتاتيـــب} المعنـــي بتعليـــم الخط 

العربي في مساجد الشارقة وتقديم 

ورش ومحاضرات ثرية

 ◄
} عمان – كشـــف القائمون على ســـمبوزيوم 
برقـــش الدولـــي للفنون عـــن فعالياتـــه التي 
ســـتحتضنها محميـــة برقـــش الطبيعية في 
شـــمال األردن الشـــهر املقبل، بحضور العديد 
من الفنانني التشـــكيليني األردنيـــني والعرب 

والعامليني.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للسمبوزيوم 
أن  الكوفحـــي  خليـــل  التشـــكيلي  الفنـــان 
وجه  الســـمبوزيوم ”ملتقى دولـــي للنحاتني“ 
الدعـــوة إلـــى الكثير من التشـــكيليني ســـواء 
األردنيـــني أو مـــن مختلف أنحـــاء العالم، من 
بينهـــم: آيشـــه كازســـيو جابريـــل ويندالنـــد 
(أملانيـــا)، أمل باشـــا (مصـــر)، هيثم اجلوهر 
ومنى املرشـــد وعطارد الثاقب (الكويت)، منال 
أبوصقر وعواطف الســـقا (فلســـطني)، بابيتا 
داس (الهنـــد)، باإلضافـــة إلـــى مجموعة من 

الفنانني التشكيليني األردنيني.
وأضـــاف الكوفحي أن إقامـــة هذا احلدث 
الذي تنظمه جمعية الرواد للفنون التشـــكيلية 
بالتعـــاون مع وزارة الســـياحة، تثري احلياة 
الثقافيـــة األردنيـــة وتدفـــع باجتـــاه تعزيـــز 
وتنشـــيط اإلبـــداع في احلقل التشـــكيلي لدى 
قطاعات واسعة من املجتمع احمللي، من خالل 
االحتكاك املباشـــر بني الفنانني املشاركني من 

أقطار مختلفة.
وأكد أن هذا سيســـاهم في إثراء التجربة 
الفنيـــة واالندمـــاج الثقافـــي بـــني الفنانـــني، 
فضال عن التعريف بالفنان األردني وتشـــجيع 
السياحة الفنية والترويج للمواقع السياحية 
وخاصة غابات برقـــش باإلضافة إلى املناطق 

التراثية واألثرية باملنطقة.
وبـــّني أن برنامج الفعاليات يشـــتمل على 
لقاءات جتمع بني الفنانني املشاركني وورشات 
للرســـم احلر عـــن الطبيعة فـــي غابات برقش 
وموقـــع جنة جـــودة ورحلـــة تعريفيـــة فنية 
وسياحية ملسار اليرموك السياحي، وسيكون 
اختتـــام الســـمبوزيوم بإقامـــة معـــرض فني 
في غاليـــري مركز إربد الثقافـــي يضم أعمال 

املشاركني في الورشة.
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القارئ املستقل

} في النص األدبي طبقات متعددة قابلة 
للتفسير والتأويل والقراءات النقدية 

المختلفة، وال يخلو نص سردي من هذا 
التوصيف، لهذا ستحدد القراءة نوعيات 

القراءة المتعددة لدى القارئ بوصفه 
مستقِبًال وباّثا كما تصرُّ نظريات القراءة 

على هذه الفكرة المركزية في مختلف 
طروحاتها النقدية؛ فالقارئ يمأل فجوات 

النص كما يقول آيزر وهي فجوات محتملة 
تختلف بطبيعتها من نص إلى نص 

اجتماعيًا وأدبيًا وجماليًا وفنيًا، ومثل هذه 
الطبقات المتراكمة في النص السردي ال 
تخلو من المعاني الداّلة، وإْن كان الناقد 

هرش يقول بأن النص له معنى واحد 
على اعتبار أن المؤلف وحده هو مصدر 

المعنى وال ينبغي تشتيت النص بمعاٍن غير 
موجودة وتأويالت تتابع نظريات القراءة 

واستجابة القارئ لها، وسواء كان له معنى 
واحد أو عدة معاٍن فالقارئ الذي ُأدِخَل 

في هذه المتاهة ال وجود ضامن له كليًا؛ 
بمعنى ليس من السهولة إيجاد مثل هذا 

القارئ الحصيف الذي يعمل عمل المؤلف 
في تأويله وتفسيره وإناطته لمهمة النص 

بشكل شامل، وهذا القارئ الذي يشّكل 
الجمهور العام.

 وهنا لنأخذ الجمهور السردي بشكل 
خاص؛ والذي يجاور النص ويحاوره 

ويستجلي سماته كما يريد منظرو الحداثة 
في نظريات التلقي واالستقبال، هو قارئ 

متشعب ومن ثقافات متعددة وأجواء ال 
تتشابه وفضاءات شرقية وغربية غير متفقة 

أساسًا على أبسط البديهيات النقدية، 
فالشرق يترجم من الغرب ويفرضه كواقع 
حال على القراءة العامة، والشرق العربي 

غير قادر على استحداث نظرياته الجمالية 
كما يبدو بالرغم من سعة السرد الروائي في 
البالد العربية، فمثل هذا القارئ الموصوف 

أعاله هو غير مؤهل كليًا لإلحاطة الكلية 

بمرامي النص أو معانيه، وحينما يستقتل 
منظرو الحداثة النقدية وما بعدها لتمثيل 

هذه األجواء الخيالية للقراءة الفاحصة 
الدقيقة إلنتاج النص ثانية عبر الوسيط 
– القارئ هو أمر غير ممكن الحدوث حتى 
لو أخذنا برأي جيرار جينيت القائل إن 

القارئ يقرأ نفسه فإن األمر ال يعدو سوى 
تزكية لجمالية النصوص بشكلها العام 

وإشراك القارئ في التلقي العمومي وليس 
التفصيلي، لذا نجد أن هناك من يرى أن 

العالقة المتوقعة بين القارئ والقراءة 
هي عالقة أفقية أدبيا وجماليًا وعمودية 

اجتماعيًا، ولكننا نرى وجوب إظهار 
القارئ المستقل الذي ال تعنيه النظريات 

المتقاطعة وال آفاق النقد مترامية األطراف 
وال التأويالت المتراكمة التي تحّمل النص 

ما ال طاقة له به.
القارئ المستقل إذن هو الداخل إلى 

النص والخارج منه برؤية شخصية من دون 
أن يكون بديًال ألحد أو ينوب عن المؤلف 

بتقديم طروحات جانبية لملء فجوات 

النص، ومن دون أن يكون ذا سلطة وهمية 
تزيد من طبقات النص تأويًال  ووهمًا، فإذا 

وثقنا من قدرة المؤلف الجمالية والفنية 
ومع نصه ذي الطبقات المتراكبة قد ال نثق 

بقدرة القارئ على تحليل نصه وتأويل 
مضامينه وفتح طبقاته السفلى والعليا 

وإمالئها، حتى القارئ السوبر والفائق ال 
يمكن أن يحل محل المؤلف الذي ينتج عالمه 

الواقعي أو الخيالي بطريقته الفريدة، وال 
نعتقد أن القارئ المستقل سيعنيه مثل هذا 

االقتحام غير المبرر لبناء شامخ، بقدر ما 
يعنيه كيف سيتطابق أو يفترق مع النص 

بالحسابات الجمالية والفنية المعتادة، وأن 
ال يكون المهيمن المستقبلي على النص، 
فهذا أمر مشكوك فيه، ألن النص الراقي 
-خياليًا وجماليًا- ال يمكن الضغط عليه 

بقراءة مسبقة قبل القراءة الطبيعية، لهذا 
يجب أن ُيبَتعد به عن هذه الحافات غير 
المبررة لكي ُتعاد قراءته دائمًا في ضوء 

مستجدات نقدية ميتا جمالية ُتعنى بشباب 
النص في كل مرة. 

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

صــــدرت عن دار {أنطوان هاشــــيت/ نوفــــل} رواية جديــــدة بعنوان {مملكة الجــــواري} للكاتب 

اليمني محمد الغربي عمران.



شريف الشافعي   

} انطالًقا من فلسفة ”توصيل الكتاب وروافد 
الثقافـــة والمعرفـــة إلى كل إنســـان“، عاد إلى 
النـــور في ثوب جديد وتقنيات معاصرة خالل 
األيام القليلة الماضية مشروعان تضطلع بهما 
وزارة الثقافة المصريـــة؛ األول: هو المكتبات 
المتنقلـــة فـــي الحدائـــق العامـــة واألمكنـــة 
المفتوحـــة وفي القرى والنجوع. والثاني هو: 
أكشاك الثقافة في محطات المترو واألتوبيس 
والقطار ووسائل المواصالت العامة المختلفة 
وفي الميادين والحدائـــق واألندية الرياضية 

وغيرها من الساحات.
هل ينجح المشـــروعان التنويريان في ما 
يهدفان إليه من نشر للثقافة والجمال ومقاومة 
للعنف والظالم والقبح؟ ســـؤال يفرض نفسه 

بقوة على المشهد الثقافي بمصر.
المتابـــع للحالة الثقافيـــة بمصر، يجد أن 
هذين المشـــروعين، اللذين عـــادا مؤخًرا إلى 
الحياة مـــرة ثانية، لـــم يأتيا من فـــراغ، إنما 
دعـــت إليهما في هذه اللحظـــة الراهنة ظروف 
ومالبســـات ملحـــة. هذان المشـــروعان كذلك، 
لم ينبتـــا من عدم، إذ عرفتهمـــا وزارة الثقافة 
المصريـــة فـــي وقـــت ســـابق، ســـواء كأفكار 

مجردة، أو كتطبيق عملي.

شواهد عملية

أبرز ما دعا إلى إعادة إحياء المشـــروعين 
رغبـــة مؤسســـات الدولة فـــي مواجهة العنف 
واإلرهـــاب من خالل الثقافة والقـــوة الناعمة، 
ا من خالل شواهد عدة، منها:  ويظهر ذلك جلّيً
احتـــواء المكتبـــات المتنقلـــة التي شـــهدتها 
حديقـــة الحيوان وحديقـــة األزهر خالل األيام 
القليلـــة الماضية علـــى عدد كبير مـــن الكتب 
المخصصة لتفنيد األفكار الظالمية، وتصريح 
حلمـــي النمنـــم وزيـــر الثقافة خـــالل افتتاح 
المكتبة المتنقلة بحديقة األزهر في أغســـطس 
الجاري بـــأن ”مقاومة العنف“ من أهم األدوار 

التي ستلعبها هذه المكتبات.
من الشواهد كذلك، أن عودة فكرة ”األكشاك 
في محطـــات المتـــرو واألتوبيس  الثقافيـــة“ 
والقطار ووســـائل المواصـــالت العامة، تبدو 
ا بمثابة رد فعل على انتشـــار ”أكشـــاك  ضمنّيً
ذات الصبغة الدينيـــة، التي ظهرت  الفتـــوى“ 
مؤخًرا في محطات المترو. وقد صرح أشـــرف 

عامـــر رئيس الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة 
على نحو واضح بأن فكرة أكشـــاك الثقافة تتم 
بلورتهـــا اآلن ”بعد ظهور أكشـــاك الفتوى في 
محطات المترو“، وأن من أهم أدوارها ”نشـــر 
األفكار اإليجابية، ومحاربة التيارات الظالمية 

والهدامة“.
على  تنبنـــي فكـــرة ”المكتبـــة المتنقلـــة“ 
فلســـفة الوصول إلى القارئ حيثما يكون، من 
خالل ســـيارات ووحدات متحركـــة، بإمكانها 
بلـــوغ كافة المناطق. وقد عـــرف العالم ظهور 
المكتبـــات المتنقلة للمرة األولى في بريطانيا 
والواليـــات المتحدة من خـــالل العربات التي 

تجرها الخيول، والقوارب المتحركة.
وفي ما يخص مصر، أنشـــأت ”دار الكتب“ 
المكتبـــات المتنقلة في العـــام 1984 من خالل 
ســـيارات نقـــل ضخمـــة، وكانـــت لـــدى الدار 
مكتبتان مجهزتان تضم الواحدة قرابة عشرة 
آالف كتـــاب، وأضيفـــت إليهمـــا مكتبـــة ثالثة 
فـــي العـــام 1990 كهدية من المجلـــس الثقافي 
البريطاني، وكانت مخصصـــة لكتب األطفال، 
ثم توالى إنشـــاء المكتبات المشـــابهة، لتصل 

إلى ست مكتبات.
وقد ظلـــت هذه المكتبات تخـــدم المناطق 
المختلفة التي ال تتوفر بها مكتبات ثابتة، حتى 
توقفـــت الخدمة في أعقاب 25 يناير 2011. وقد 
عانت تجربة المكتبـــات المتنقلة في ظهورها 
األول من مشكالت أخرى إدارية، منها صعوبة 
توفير أمكنة أحياًنا لعبور وانتظار السيارات 
الجائليـــن  الباعـــة  ومضايقـــات  الضخمـــة، 
وســـائقي ســـيارات األجـــرة، وبيروقراطيـــة 
الموظفيـــن في الجامعـــات والحدائق ومراكز 
الشباب واألندية والساحات الشعبية وغيرها 
من األمكنة التي تتطلـــب إصدار تصاريح من 
أجل دخول سيارة المكتبة المتنقلة وخروجها.
وما بيـــن توقـــف المكتبـــات المتنقلة في 

2011، وعودتهـــا فـــي صيـــف 2017 مـــن خالل 
وزارة الثقافة، شهدت مصر بعض ”المبادرات 
الخاصة“ في هـــذا اإلطار، منها مكتبة ”تلوين 
ورسم وحكي قصص“ بمعرض القاهرة الدولي 
للكتاب في فبراير الماضي، برعاية مؤسســـة 
”مصر الخير“، وســـيارة المكتبـــة المتنقلة في 
محافظـــات مصـــر المختلفـــة في العـــام 2016 
بإشـــراف المؤسســـة ذاتها، ومبادرات أخرى 

من معهد غوته األلماني، وبعض دور النشر.
أما المبادرة الثانيـــة، التي أعيد إحياؤها 
من جديد منذ أيام قليلة بمصر، فهي ”األكشاك 
الثقافيـــة“، وتعود جذورها األولـــى إلى فكرة 
طرحهـــا الدكتـــور محمـــد أبوالفضـــل بدران 
عقب رئاســـته الهيئة العامة لقصـــور الثقافة 
في نوفمبر 2015، ويســـتهدف المشـــروع نشر 
أكشـــاك في محطات مترو األنفاق واألتوبيس 
والقطار فضًال عن الحدائق العامة والميادين 
واألندية والســـاحات، بالمحافظات المختلفة. 
من خالل هذه األكشـــاك يمكن ألي فرد عابر أن 
يقرأ أو أن يستعير كتاًبا من إصدارات الدولة 
مقابل مبلغ رمزي يسترده عندما ُيعيد الكتاب.

صياغة عصرية للمشروعين

تحتضن وزارة الثقافة المصرية هذه األيام 
و“األكشـــاك  مبادرتـــي ”المكتبـــات المتنقلة“ 
الثقافيـــة“، وفـــق صياغة عصريـــة ومعطيات 
جديـــدة، لتفـــادي تعثـــرات المشـــروعين في 
ظهورهما األول، وقد بدت بالفعل تجليات هذه 
الرؤية المغايرة المتطورة على نحو ملموس، 
بما يدفع إلى بذل جهود أكبر لتحقيق األهداف 

المنشودة.
بالنســـبة إلى المكتبات المتنقلة، تجاوزت 
الفكـــرة مجرد عرض مجموعة مـــن الكتب في 
مـــكان مفتـــوح، لتصبح إنشـــاء مركـــز ثقافي 

تنويـــري متكامـــل، يتضمن القـــراءة الورقية 
واإللكترونية وورش الرسم لألطفال واكتشاف 
المواهب في إلقاء الشعر والموسيقى والغناء، 

وأنشطة مسرح العرائس، وغيرها.
وشهد شهر يوليو الماضي مشاركة اآلالف 
من المواطنين في تجربـــة المكتبات المتنقلة 
”متعددة األنشـــطة“ في حديقة حيوان الجيزة، 
واشـــتملت الفعاليـــات على التلوين والرســـم 
والصلصال واألراجوز وتعليم الخط العربي، 
وتـــم توزيـــع عدد مـــن الكتـــب المجانية على 
الحضور، وتفعيل خدمة ”االستعارة المجانية 

للكتب لمدة يوم“.
تكـــررت التجربة في ”حديقـــة األزهر“ منذ 
أيام قليلة، وهي الحديقة األشهر بالقاهرة، إذ 
ا، وتعددت  يرتادها قرابة مليوني مواطن سنوّيً
األنشـــطة إلى جوار القراءة، إذ شملت الشعر 
واإلنشـــاد وتعليـــم األطفال الرســـم ومســـرح 

العرائس وألوان الترفيه والتنزه المختلفة.
هـــذه الرؤيـــة العصرية للمكتبـــة المتنقلة 
بإمكانها أن تكون األنســـب في تحقيق أهداف 
الدولة، وعلى رأسها: التشـــجيع على القراءة 
ونشـــر الوعـــي والتثقيـــف وروح الجمال إلى 
جـــوار الترفيـــه، وتحقيـــق التنويـــر بمعناه 
الحقيقي، بمـــا يضمن نبذ العنـــف ومواجهة 

قوى اإلرهاب والتطرف.
وتتحـــرك الهيئـــة العامة لقصـــور الثقافة 
إلنجاز المبـــادرة الثانية ”األكشـــاك الثقافية“ 
على أرض الواقع، وفق آليات جديدة مبتكرة، 
إذ أعلـــن أشـــرف عامـــر رئيـــس الهيئـــة أن 
الفكـــرة في طريقها إلـــى التحقق لدعم القراءة 
ونشـــر الثقافة وإشـــعاعات التنوير وتشجيع 
المواهب في الفنون المختلفة وإقامة فعاليات 
وبرامـــج متكاملة، وذلك في محطـــات المترو 
والمواصـــالت العامـــة والمياديـــن واألنديـــة 
والحدائق وغيرها، في جميع محافظات مصر.
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ثقافة
أقيمت األربعاء بغاليري الدغليس في عمان أمســـية شعرية للشاعر راشد عيسى قرأ فيها عددا 

من قصائد ديوانه األخير {دمعة النمر}، وقدمه الشاعر والتشكيلي محمد العامري.

هذان املشـــروعان عـــادا مؤخرا إلى 

الحياة مرة ثانيـــة وقد دعت إليهما 

فـــي هـــذه اللحظة الراهنـــة ظروف 

ومالبسات ملحة

 ◄

[ مبادرتان مصريتان للتنوير تعودان إلى الحياة بتقنيات جديدة
أينما كان القارئ يمكن الوصول إليه

ــــــة واإلنترنت  في عصــــــر األنظمــــــة الرقمي
اجلذب  ووســــــائل  ــــــة  اإللكتروني ــــــب  والكت
والتشــــــويق الالمتناهية، تصير املبادرات 
الثقافية التي تســــــتهدف التنوير والترفيه 
وتغذية العقول ومقاومة العنف بحاجة إلى 
أجنحــــــة من طراز خــــــاص، كي تتمكن من 
التحليق عالًيا في ســــــماء النجاح. لم يعد 
كافًيا لنشــــــر الثقافة املجتمعية املنشــــــودة 

إنشاء مكتبات تقليدية.

العودة إلى الحياة

انهارت الهويات املغلقة

التخييل والكذب

}  يعّرف لويس أراغون الرواية بفن 
الكذب الحق، جامعا بين ضّدين، 

الكذب والحقيقة، موحيا بأن الرواية 
كذب مصوغ بطريقة توهم بأنه حقيقة. 

فهل الفن الروائي كذب بالفعل؟ وإذا 
كان كذلك، فهل يمكن أن نقيم الحجة 

على افترائه؟ أم هو كذب من نوع 
خاص ال يحاَسب إال على مدى تماسكه 

وقدرته على اإلقناع؟
الكذب الروائي هو التخييل، أي 

ابتكار من وحي الخيال، قد يصّح 
اعتباره كذبا بالمعنى األدبي، كخلق 

على غير مثال، وليس بالمعنى 
األخالقي كرغبة متعمدة في تزييف 

الحقيقة. فقد يكون صورًة عن الواقع، 
كما في الرواية الواقعية، أو إيهاما 

به من خالل رؤية ذاتية لواقع ما. 
وقد يكون دعوة إلى الحلم والهروب 
إلى عالم طوباوي، أو مواربة تتستر 

بالحكي في نقد أوضاع سياسية 
ودينية الجتناب الرقابة، أو تعبيرا 

عن حقيقة وجودية وفلسفية كما 
في روايات سارتر وكامو. وقد يكون 
أيضا تبسيطا لحقائق علمية معقدة، 
واستباقا ألخطار قد تهدد البشرية، 

وفي روايات الخيال العلمي خير 
مثال؛ وفي شتى األحوال هو اشتغال 
على الواقع لجعله أقرب ما يمكن إلى 

الفهم، واقتراح تأويل له. وهذا كله 
ال يدخل في باب الكذب، ألن الروائي 
ال يبحث عّمن يصّدقه، بل عّمن ُينِعم 

النظر في أدبه لتبّين معانيه، الظاهر 
منها والخافي.  

إن التخييل والكذب شيئان 
مختلفان. فاألول هو محاولة لالقتراب 

من الحقيقة، يعلن عن نفسه وجنسه 
منذ الغالف بأنه من وحي الخيال، 

وإن تشبه بالواقع، ينافس العلم في 
رغبة اإلمساك بالحقيقة، وفي األقل 

النظر إليها من زوايا أخرى، دون أن 
يستعمل أدواته، بغرض فتح باب 

آخر نحو تلك الحقيقة. أما الثاني، 
أي الكذب، فإنه يختلف عن التخييل 
في هاتين النقطتين، إذ هو ال يعلن 

عن نفسه بل يخفي طبيعته، وال 
يبتغي إظهار الحقيقة أو إدراكها، 

بل يهدف أساسا إلى تزويرها، 
وتغطيتها والتعتيم عليها، أو إزالة 
أثرها تماما. أضف إلى ذلك مسألة 

إقامة الحجة، فالتخييل ال يمكن 
بأي حال من األحوال أن نقيم الدليل 

على تزييفه الحقائق، ألنه ال يّدعي 
نقل الواقع بأمانة، وال سرد أحداث 

التاريخ سردا موضوعيا، وال التثبت 
من هوية أبطاله كي نتأكد أنهم وجدوا 
بالفعل أم ال، حتى وإن استقى الروائي 

مادته من أحداث معلومة، على غرار 
تولستوي في ”أنا كارنينا“، وستندال 

في ”األحمر واألسود“، وفلوبير في 
”مدام بوفاري“، ونجيب محفوظ 

في ”اللص والكالب“، أو من حقبة 
تاريخية محددة كما هو الشأن في 
رواية ”اسم الوردة“ ألمبرتو إيكو.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

} عمــان- حلــــل المفكــــر التونســــي فتحــــي 
التريكي معانــــي الهوية واالختالف والتماثل 
والصــــراع والــــذات واآلخــــر في ممارســــات 
المجتمــــع العربي المعاصر الســــائدة، والتي 
قــــادت إلى تفاقــــم التمايز وشــــيوع المظاهر 

السلبية بين األفراد والجماعات.
وأوضــــح التريكــــي في محاضــــرة حملت 
عنــــوان ”الهويــــة وعالقتهــــا بالديمقراطيــــة 
والتعددية والحداثــــة“، نظمت أخيرا بمنتدى 
عبدالحميد شــــومان الثقافي، وأدارها الوزير 
األســــبق الدكتور زيد حمــــزة، أن هذا العصر 
الحديث جعــــل من تلك القضايا هموما يومية 
وأزمات راهنة على أكثر من صعيد سياســــي 
واجتماعي وثقافــــي ظّل فيها كابوس المحرم 

معيقا لإلبداع واالنعتاق والتطور.
وقال المفكر التونسي الذي أثرى المكتبة 
العربية بالعديــــد من اإلصدارات الالفتة منها 
”الهويــــة ومآالتهــــا“ و“قــــراءات فــــي فلســــفة 
التنوع“، إن ”الكتابــــات والتآليف المعاصرة 
غربــــا وشــــرقا، تعاني مــــن قلق الســــؤال عن 
الهويــــة واالختالف واآلخر، مع أن بعض هذه 
الكتابــــات إما مغالية فــــي الخصوصية تعبر 
فــــي معظمها عــــن ذات متألمــــة وقلقة تعيش 
آالم الغربــــة والتهميــــش، وإمــــا مغاليــــة في 
الكونية والتحديث ناسية تكويناتها المحلية 
ومعطياتها التراثية وصبغتها الخصوصية“.

وأشــــار التريكــــي الحاصــــل علــــى درجة 
الدكتــــوراه مــــن جامعــــة الســــوربون، إلى أن 
التأمــــل في الــــذات العربية يحمــــل في الوقت 

نفســــه ألم التهميــــش والغلبة رغــــم ثرواتها 
الماديــــة والمعنويــــة الضخمــــة وبهجة روح 
تاريخهــــا الذي يســــكنها بوصفهــــا قد حملت 
يوما مــــا الســــلطة الماديــــة والحضارية، إّال 
أنها ما زالت تؤمن بأنها تحمل شروط نهضة 

جديدة وفعالة.
ورأى المفكر التونســــي أن شــــروط يقظة 
وجدتهــــا الــــذات العربية فــــي أوائــــل القرن 

العشــــرين في عدد من المناحــــي منها العلوم 
والتكنولوجيــــا، إال أنهــــا في الوقــــت الراهن 
أخذت تعود إلى المــــوروث القديم الذي تحلم 
بانبعاثه من جديد، مشيرا إلى أنه على الرغم 
مــــن التحّوالت الواســــعة ظـهر هنــــاك انهيار 
للهويات المنغلقة التي وجدت نفسها مجبرة 
علــــى التقتيــــل والتخريب واإلرهــــاب إلثبات 

ذاتها.

واعتبــــر المحاضر أن االنتماء االجتماعي 
والتاريخي لن يكون في المســــتقبل هو محّدد 
الــــّذات الوحيــــد والّرئيســــي ولن يكــــون أبدا 
عمادهــــا، بل أكثر من ذلك لم تعد الّســــلطة في 
مســــتوياتها المختلفــــة (العائلة، المدرســــة، 
الدولة) هي التي تحّدد مجاالت التفكير وحقول 
االنتمــــاء، ألّن ثورة االتصــــاالت الحديثة -بما 
في ذلك اإلنترنت- قد فتحت إمكانّية المشافهة 
اليومّية مع اآلخر بالصــــورة والصوت مثلما 
أصبحــــت هذه التقنية كالفطريات تنبت بدون 
انتظام بحيث يصعب احتواؤها وتنســــيقها، 
لذلــــك لم تعد إعــــادة امتالك القــــول والتعبير 
واالســــتحواذ علــــى المعلومــــة ملكا لســــلطة 
أو فــــرد أو جماعــــة وغــــدت مفاهيــــم الحرية 
والديمقراطية والغيرية مســــالك جدية لتأقلم 
الهوية مع مســــتجدات الحاضر ثقافة وعلما 

وسياسة.
وأكــــد التريكــــي أن الوقت الراهــــن يثبت 
أن المنطقــــة العربيــــة تعاني مــــن أزمة هوية 
وتحديات جســــام، الفتا إلى أن أســــباب هذه 
األزمــــة عائــــدة إلى ما يجــــري داخــــل الذات 
العربية فضال عن غياب الحرية والديمقراطية 
عــــن منظومات الحكــــم في العديد مــــن بلدان 
المنطقة وهو ما أسس لمجتمعات ”مرعوبة“ 
وتمــــارس خياراتها المصيريــــة بضغوط، ما 
أدى إلى غياب العدالة والمســــاواة، وبالتالي 
تصبــــح أســــس التقــــدم والنجــــاح الفــــردي 
والجماعي محكومة بمنظومة تنأى عن األخذ 

بمعايير التأهيل والتنافس الحر والعادل.

فتحي التريكي: الذات الثقافية العربية مريضة بالمغاالة

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

أكاديمية الشارقة 

للفنون
} لنــدن - أعلن عضو املجلـــس األعلى حاكم 
الشارقة، الشيخ ســـلطان بن محمد القاسمي، 
عـــن افتتـــاح أكادمييـــة الشـــارقة للفنون في 
شـــهر مارس ٢٠١٨ بالتزامن مع أيام الشـــارقة 

املسرحية.
وقـــال القاســـمي إن مشـــروع أكادمييـــة 
الشـــارقة للفنـــون هو مشـــروع قـــدمي، لم يتم 
الشروع فيه إال بعد التأكد من كفاءة برامجها 
األكادمييـــة وإدارتهـــا من خـــالل التعاون مع 

جامعات عريقة في املجاالت الفنية.
وبـــني أن الكثير مـــن اجلامعـــات العاملية 
اشـــتركت في بلورة فكرة تأســـيس األكادميية 
ومت االتفاق مع جامعة ســـري اإلنكليزية على 
وضع البرامج األكادميية، والعمل على اإلدارة 
والتوجيه واالشتراك في الفعاليات التي تقوم 

بها جامعة سري وجامعات الشارقة.
جـــاء ذلك في كلمـــة ألقاها خالل مراســـم 
توقيـــع اتفاقية تفاهم بني أكادميية الشـــارقة 
للفنون وأكادمييـــة جيلدفورد للفنون بجامعة 
العاصمـــة  فـــي  مؤخـــرا  اإلنكليزيـــة  ســـري 
البريطانية لنـــدن. وتأتـــي االتفاقية في إطار 
تأســـيس أكادمييـــة الشـــارقة للفنـــون وبناء 
عالقات تعاون أكادميي وتعليمي واالستفادة 
من اخلبرات التعليمية مع اجلامعات العاملية 

العريقة في مجال الفنون األدائية.

عن منشــــورات الجمل صدرت أخيرا رواية {املشطور، ست طرائق غير شرعية الجتياز الحدود 

نحو بغداد} لضياء جبيلي.



صابر بليدي

} الجزائر – حقق مسلسل ”اخلاوة“ (اإلخوة) 
الذي انفردت ببثه خالل شهر رمضان املنقضي، 
اخلاصة، مفاجأة كبيرة  قناة ”اجلزائرية وان“ 
للمشاهدين واملهتمني بالشأن الدرامي احمللي، 
حيث اســـتطاع حتقيق نسبة مشـــاهدة عالية 
رفعت أسهم القناة في املشهد الفضائي احمللي، 
وارتقى بها إلى مصاف القنوات املتنافسة على 

استقطاب املشاهد اجلزائري.
ومتكن املسلســـل من الشـــذوذ عـــن قاعدة 
االرجتال والسطحية التي اتسمت بها الدراما 
اجلزائريـــة خالل الســـنوات األخيـــرة، بفضل 
اللمســـة الفنية والتقنية الســـينمائية العالية 
التـــي أضفاها املخرج التونســـي مديح بلعيد 
على الســـيناريو الـــذي كتبته ســـارة برتيمة، 
وشـــاركت فـــي جتســـيده كوكبة مـــن الفنانني 
واملمثلـــني اجلزائريـــني املتميزين علـــى غرار 

حسان كشاش وعبداحلق بن معروف.

وســـاهم فريـــق عمـــل ”اخلاوة“ فـــي حبك 
السرد الدرامي للسيناريو، واستطاع أن يؤكد 
على أن احلق يبرهن دائما على انتصاره، رغم 
األحقـــاد والضغائـــن التي تترســـب بني أفراد 
العائلة الواحدة، وهو ما جســـدته قصة الثري 
كرمي مصطفـــاوي وعائلته، بعدمـــا خّلف عند 
وفاتـــه أو مقتله وصية تـــرك العائلة (الزوجة 
والبنات) أمانة في رقبة عثمان، لعدة اعتبارات 
منهـــا عدم ثقته في شـــقيقه حســـان، املعروف 
بطمعه ومحاولته االستيالء على جزء كبير من 

أموال العائلة.

صراع عائلي

تـــدور أطـــوار القصة حول أحـــداث ميزت 
حياة رجـــل األعمال الثري كـــرمي مصطفاوي، 
وانفجار خالفات ومشـــاكل عائليـــة بني أفراد 
العائلة بعد رحيله، خاصة إثر انكشـــاف السر 
الدفني بعد عقدين من الزمن استنفدا في صراع 
حاد حول االســـتفراد بامليراث والتركة الكبيرة 

التي تركها في الداخل واخلارج.
ويرى املمثـــل عبداحلق بن معروف، العائد 
إلـــى التلفزيون بعد جتارب مســـرحية عديدة، 
أن ”اجلمهـــور اجلزائـــري تنفـــس الصعـــداء 
بعد عرض مسلســـل ’اخلاوة‘، واألصداء التي 

تصلنا ســـواء من الشـــارع أو عبـــر صفحات 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي تؤكـــد تعلق 

اجلمهور باملسلسل وأحداثه“.
وأضـــاف ”املالحـــظ أن اجلمهور اشـــتاق 
لألعمال املميزة، بعد التدهور الكبير واالنحدار 
الـــذي عرفه اإلنتاج التلفزيوني في الســـنوات 
القليلـــة املاضيـــة، فاجلمهـــور اجلزائري ظلم 
كثيـــرا ويحتاج إلى دراما جزائرية، ميكنها أن 
حتل محـــل الدراما العربية أو التركية، خاصة 
خالل شـــهر رمضان، أين تشـــتد املنافسة على 

استقطاب اجلمهور العربي“.

سابقة درامية 

حققـــه  الـــذي  الباهـــر  النجـــاح  أمـــام   
لدى املشـــاهد اجلزائري،  مسلســـل ”اخلاوة“ 
واالنطباعات اإليجابية التي تركها في الدوائر 

الفنيـــة والتلفزيونيـــة، تكون الشـــركة 
املنتجـــة بصـــدد التوصل إلى 

اتفاق مـــن أجل عرضه في 
واحدة مـــن أكبر القنوات 
التابعة ملجموعة ”أم بي 

سي“.
وفي هذا الشـــأن 
تداول بعض املمثلني 
املشاركني في العمل، 

عبـــر صفحاتهـــم 
اخلاصة على شبكات 
التواصل االجتماعي، 

خبـــر أن مسلســـل 
الـــذي عرضتـــه  ”اخلـــاوة“ 

خالل شهر رمضان الكرمي قناة 

”اجلزائرية وان“ اخلاصة، ســـيبث بعد أسابيع 
علـــى واحـــدة -أو أكثر- من القنـــوات التابعة 

ملجموعة ”أم بي سي“.
وبحســـب مصـــادر مســـؤولة في الشـــركة 
املنتجـــة، فـــإن ”االتصـــاالت فعـــال جارية بني 
الطرفـــني، وإذا مت التوصل إلـــى اتفاق في هذا 
الشـــأن، فإنه يعتبر ســـابقة في تاريخ الدراما 
اجلزائرية، حيث يتم ألول مرة عرض مسلســـل 

جزائري على شاشة عربية كبيرة“.
الفنيـــة،  وحســـب صفحـــة ”آراب ســـتار“ 
تصـــدر قائمة األعمال  فإن مسلســـل ”اخلاوة“ 
الدراميـــة العربيـــة التي عرضت خالل شـــهر 
رمضان املنقضي، على غرار ”الهيبة“ و“قناديل 
و“غرابيـــب ســـود“  و“أرض جـــو“  العشـــاق“ 
و“احلرباية“، ما يؤكد جناحه محليا وإقليميا، 
واســـتقطابه جلماهيـــر عريضة مـــن اجلزائر 

والعالم العربي.
وســـاد انطبـــاع لـــدى اجلمهـــور 
املسلسل  بأن  والنقاد  واملتتبعني 
أجنـــز بطريقـــة احترافيـــة 
عالية، وأن املمثلني كانوا 
على قدر عال من البراعة 
األدوار  تأديـــة  فـــي 
وتقمص شـــخصيات 
ولـــم  الســـيناريو، 
يســـتبعد هـــؤالء أن 
مقدمـــة  فـــي  يكـــون 
األعمـــال الدراميـــة 

العربية لعام ٢٠١٧.
قنـــاة  وكانـــت 
اخلاصة  ”اجلزائريـــة وان“ 
قـــد راهنـــت منـــذ انطالقاتهـــا 

املتجـــددة في األشـــهر األخيرة على مسلســـل 
”اخلـــاوة“، باعتبـــاره أضخم عمـــل درامي في 
القنـــوات اجلزائرية خالل الســـنوات األخيرة، 
وأنـــه ســـيضعها على خـــط التنافـــس الندي 
مـــع القنـــوات اخلاصة واحلكومية ويكســـبها 

جمهورا في الداخل واخلارج.
وضم املسلسل كوكبة من الفنانني واملمثلني 
املتميزين في الســـاحة الفنيـــة اجلزائرية على 
غـــرار املمثل حســـان كشـــاش الـــذي أدى دور 
البطولـــة، إلـــى جانـــب كل مـــن عبداحلـــق بن 
معـــروف، وعبدالنور شـــلوش وموني بوعالم 
(خالتـــي بوعـــالم)، واملغني كاديـــر اجلابوني 
الذي أدى أغنية ”تتر“ املسلسل ”احك يا زمان“ 
باقتـــدار ومتيـــز، فـــي أول جتربة لـــه في عالم 

التلفزيون.
وقـــال كاديـــر اجلابونـــي في هذا الشـــأن 
”توجهـــت إلى هذا اللون الغنائـــي، بعدما صار 
محل تنافـــس بني النجوم العـــرب الذين كانوا 
يتنافســـون على التمثيل لينتقلـــوا إلى الغناء، 
مما شـــجعني علـــى التوجـــه إلى هـــذا اللون 
الغنائي، ال سيما أن لي جمهورا عريضا جتاوز 
حـــدود التراب الوطني، واألغنية تتماشـــى مع 
أحداث السيناريو وتعتبر صورة مختزلة ألهم 

أحداث املسلسل“.

عقدت اللجنة العليـــا ملبادرة دعم  } بغــداد – 
الدراما العراقية برئاســـة مجاهـــد أبوالهيل، 
رئيس مجلس أمناء شـــبكة اإلعـــالم العراقي 
ورئيس اللجنـــة العليا، اجتماعا جديدا ضمن 
سلســـلة اجتماعاتهـــا املتواصلـــة والهادفـــة 
إلـــى إجناح العملية الفنية وتســـويق األعمال 
العراقية إلى خارج الشاشة العراقية، وحتريك 
عجلة اإلنتاج الفني الدرامي بعد توقف استمر 

ما يقرب من أربعة أعوام.
وأكـــد أبوالهيل أن هـــذا االجتماع يعد من 
االجتماعـــات املفصلية والنوعية التي عقدتها 
اللجنـــة، حيث ضيفت اللجنة ممثلي شـــركات 
الهاتف النقال ”زين العراق“ و“آســـيا ســـيل“ 
بحضـــور أعضاء اللجنة العليـــا بالتعاون مع 
هيئـــة اإلعـــالم واالتصـــاالت، ومت فيه عرض 
مشـــروع املبادرة وإطالق خطتهـــا التنفيذية 
املتمثلـــة في تأســـيس صندوق دعـــم الدراما 
العراقيـــة الـــذي يشـــكل نقطـــة االرتـــكاز في 
مشـــروعها الفكري واجلمالي واإلبداعي لدعم 
ونهضـــة الدرامـــا العراقية في ظـــل الضائقة 

املالية التي يشهدها البلد.
اللجنـــة  تشـــكيل  أن  أبوالهيـــل  وأكـــد 
يعـــد خطوة مهمـــة جـــاءت بعد سلســـلة من 
االجتماعـــات التي عقدتها جلنـــة مبادرة دعم 
الدرامـــا العراقيـــة طوال عام ونصـــف العام، 
من أجل النهـــوض بالدراما وإعـــادة عجلتها 
إلـــى الدوران على أســـس صحيحة وســـليمة 
ْني وإخراجها  تليق بالفنان واملواطـــن العراقيَّ
مـــن هيمنة القطـــاع العام، وتفعيل مســـاهمة 
ومتويل القطاع اخلاص لصندوق دعم الدراما 
العراقيـــة إلنتاج أعمال فنيـــة عراقية رصينة، 
فضال عن العمل على تسويقها عربيا. وأوضح 
أن دعم القطاع اخلاص، مبا في ذلك شـــركات 

الهاتـــف النقـــال والبنوك اخلاصة وشـــركات 
التحويل املالـــي ورجال األعمـــال العراقيون، 
لصندوق دعـــم الدراما العراقيـــة ال يقف عند 
حـــدود التمويل، وإمنا يشـــمل جانب الرعاية 
إلنتـــاج أعمال دراميـــة عراقية جديدة شـــكال 
ومضمونا ترقى إلى مصاف األعمال العربية، 
إن لم تكن منافســـة لها، وتســـويقها وحتقيق 
شراكة حقيقية مع الفنانني العراقيني في إطار 
مهمة وطنية شـــاملة تليق بالفنـــان واملواطن 
ْني، حيث ســـيتم إيداع أموال الداعمني  العراقيَّ
ضمن حســـاب خاص بالصندوق في حســـاب 

خاص فـــي البنك املركـــزي العراقي ومبوجب 
إجراءات حســـابية منســـجمة مـــع الضوابط 

والتعليمات املتبعة في البنك.
وقـــدم عـــدد مـــن أعضـــاء اللجنـــة العليا 
طروحاتهـــم التي تصب فـــي مصلحة املبادرة 
واألهداف الطموحة التي تتوخاها في ســـبيل 
إشـــراك القطـــاع اخلاص كشـــريك أساســـي 
فـــي حتريـــك عجلـــة الدرامـــا العراقيـــة، مبا 
يحقـــق املســـؤولية االجتماعيـــة واملجتمعية 
لشـــركات القطاع اخلاص في دعم هذا املفصل 
احليـــوي من مفاصل العملية الثقافية والفنية 
واإلبداعية وإنقاذها للدرامـــا العراقية، حيث 
ستســـجل هذه املواقف الداعمة لصاحلها من 

جميع النواحي.
ومـــن جانبهما أبدى ممثال شـــركتي ”زين 
العراق“ و“آســـيا سيل“ اســـتعدادهما لتقدمي 
الدعـــم املالي املطلوب لهـــذا الصندوق مببالغ 

مجزية ومبا تسمح به ميزانيات هذه الشركات 
والضوابـــط واإلجراءات املتبعـــة فيها، حيث 
أعلن علـــي الزاهد الرئيس التنفيذي لشـــركة 
”زيـــن العراق“ عـــن تبرع الشـــركة مببلغ قدره 
أربع مئة ألف دوالر، كمـــا أعلن عامر الصناع 
الرئيس التنفيذي لشـــركة ”آســـيا ســـيل“ عن 

التبرع مببلغ مماثل.
ومت االتفـــاق علـــى أن يتـــم إرســـال كتاب 
رســـمي من الشـــركتني حول تبرعهما باملبالغ 
املذكورة إلى اللجنة العليا ملبادرة دعم الدراما 
العراقية، ليتم ضمهما إلى حســـاب الصندوق 

الذي سيفتح في البنك املركزي العراقي.
كمـــا مت االتفاق على أن يشـــمل هذا الدعم 
وهـــذه الشـــراكة األخـــذ مببـــدأ الرعايـــة من 
الشـــركتني لبعـــض األعمـــال الدراميـــة بعـــد 
دراســـتها واالتفاق بشـــأنها، وفقا خلطة عمل 

اللجنة العليا للمبادرة.
وأكـــد صالـــح ماهود ســـلمان مديـــر عام 
اإلدارة فـــي البنـــك املركزي العراقـــي، أنه مت 
أيضا خالل األسبوع اجلاري، عقد اجتماعات 
مماثلة برعاية محافظ البنك مع رابطة البنوك 
اخلاصـــة العراقية ومجلـــس األعمال الوطني 
العراقي وشـــركات التحويل املالي والصيرفة 

تصب في اإلطار ذاته.
وجرت مناقشـــة عقد اللجنة العليا للحفل 
التعريفي باملبادرة وأهدافها الشـــاملة والذي 
أقيـــم الثالثـــاء بأحـــد نـــزل بغـــداد، حضره 
ممثلـــو جميع اجلهـــات املذكـــورة آنفا، فضال 
عن اجلهات الســـاندة ونخبة مـــن جنوم الفن 
العراقـــي والكتـــاب واملخرجـــني واإلعالميني 
متهيـــدا ملؤمتـــر املانحـــني والداعمـــني الذي 

سيعقد في الـ١٦ من سبتمبر املقبل.
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تقـــرر البـــدء في تصوير املسلســـل الجديـــد {تحت الصفـــر} للنجم املصري طـــارق لطفي في 

ديسمبر املقبل، ومن املقرر أن يتم اختيار النجوم املشاركني في العمل قريبا. انضمت املمثلة السورية سامية الجزائري إلى أسرة مسلسل {جيران}، الذي تدور أحداثه حول دراما

مجموعة من الشباب من جنسيات عربية مختلفة يتشاركون منزال في أبوظبي.

عبدالحق بن معروف: 

الجمهور الجزائري تنفس 

الصعداء بعد عرض 

المسلسل

مجاهد أبوالهيل: 

االجتماع تمخض عن 

دعم مالي جيد ألجل دعم 

الدراما العراقية

 {الخاوة} يشذ عن قاعدة االرتجال والسطحية في الدراما الجزائرية

سالف فواخرجي فنانون ومانحون يطلقون مبادرة لدعم دراما العراق وتسويقها عربيا

تنسحب من {روح}

شذ مسلســــــل ”اخلاوة“ عن االرجتالية والسطحية التي ميزت أغلب األعمال الدرامية في 
اجلزائر خالل الســــــنوات األخيرة، واستطاع استقطاب املشــــــاهدين والنقاد، خاصة مع 
الرغبة التي أبدتها بعض الفضائيات العربية القتنائه، حيث متكن املخرج التونسي مديح 
بلعيد مع كوكبة من الفنانني واملمثلني من حبك البناء الدرامي، وصناعة اإلثارة والتشويق 

في قصة السر القدمي وصراع املصالح وحسابات اإلرث بني أفراد العائلة.

في ظل الضائقة املالية التي يشــــــهدها العراق، ومن أجل دعم الدراما العراقية وتسويقها 
ــــــا ملبادرة دعم الدرامــــــا العراقية خطتها  ــــــة، أطلقت اللجنة العلي خارج الشاشــــــات احمللي
التنفيذية املتمثلة في تأســــــيس صندوق دعم الدراما العراقية الذي يشــــــكل نقطة االرتكاز 

في مشروعها الفكري واجلمالي واإلبداعي لدعم ونهضة الدراما العراقية من جديد.

[ المسلسل في طريقه إلى العرض على كبرى الشاشات العربية  [ المخرج التونسي أضفى لمسة سينمائية على السيناريو

صراع المال والجمال سر دفين

نحو دراما جادة ومنافسة

الحق في مسلســـل {الخاوة} يبرهن 

دائمـــا علـــى انتصاره، رغـــم األحقاد 

والضغائن التي تترســـب بين أفراد 

العائلة الواحدة

 ◄

أعلنت النجمة الســـورية سالف  } دمشــق – 
فواخرجـــي انســـحابها رســـميا من مشـــروع 
مسلســـل ”روح“، رغم أن اجلهة املنتجة وّقعت 
معها عقد العمل بأفضل الشروط. ومع ذلك لم 
تلمس النجمة الســـورية الحقا اجلدية الالزمة 
من جانب شـــركة اإلنتاج في إمتام املشـــروع، 
والظـــروف  اإلنتاجيـــة،  املتطلبـــات  وتوفيـــر 

املالئمة إلطالق عملية التصوير.
وكان مـــن املقـــرر أن يبدأ منتصف شـــهر 
أبريل الفائت، وتأجل مرارا دون إبداء أسباب 
واضحة، أو حتى اســـتكمال التعاقد مع باقي 
فريق العمل مـــن فنانني وفنيني، ما أدى فعليا 
إلـــى اإلضـــرار بســـالف كونها تفرغـــت لهذا 

العمل، واعتذرت عن أعمال عديدة ألجله.
وإذ تؤكـــد فواخرجـــي على التعـــاون مع 
املخـــرج املصـــري خالـــد احلجر في مشـــروٍع 
قريـــب، إّال أنها جتزم بأن مسلســـل ”روح“ لم 
يعـــد مطروحا على جـــدول أعمالها للموســـم 

الدرامي املقبل.
وســـتبدأ النجمـــة الســـورية قريبـــا فـــي 
تصوير دور البطولة في املسلســـل السوري-

اللبناني املشترك ”هوا أصفر“، الذي سينتهي 
تصويـــره قبـــل نهاية العـــام احلالـــي ٢٠١٧، 
ليعـــرض في رمضـــان ٢٠١٨، وهو مـــن بطولة 
سالف فواخرجي ويوسف اخلال ووائل شرف 
ويامن احلجلي وفادي صبيح ورامز األســـود 
ونادين حتسني بيك وأنطوانيت جنيب وإيلي 

شالوحي.
وعنه تقول ســـالف ”ســـعيدة باملشـــاركة 
ضمـــن عمل درامي لبناني وســـوري، ما يثبت 
للعالم أجمع تكاتف سوريا ولبنان معا، فنحن 

يد واحدة في كافة املجاالت“.
كمـــا ال تـــزال فواخرجـــي ملتزمـــة أدبيـــا 
مبشروع املسلسل املصري ”هجرة الصعايدة“ 
مع املنتـــج محمد فوزي، وهـــو العمل املؤجل 
منذ املوســـم الفائت، رغم عـــدم وضوح الرؤية 
حول املشـــروع، وعدم معرفة ما إذا كان سيتم 

إنتاجه للموسم املقبل أم ال؟

حققـــه الـــذي  الباهـــر  ـــاح 
لدى املشـــاهد اجلزائري،  وة“
جابية التي تركها في الدوائر 

ونيـــة، تكون الشـــركة
 التوصل إلى
عرضه في
القنوات
”أم بي

ـــأن
ثلني
مل، 
م

كات 
عي، 

ـل 
ي عرضتـــه

ان الكرمي قناة 

، ما يؤكد جناحه م احلرباية و
واســـتقطابه جلماهيـــر عريض

والعالم العربي.
وســـاد انطبـــاع لـ
والنقا واملتتبعني 
أجنـــز بطري
عالية، وأن
على قدر
فـــي 
وتقمص
السـ
يســـت
يكـــو
األعم
العربية
و
”اجلزائريـــة
قـــد راهنـــت من



} برلــني – يعـــد الصـــداع من أكثـــر املتاعب 
شـــيوعا، والتي تنتابنا جميعـــا من وقت إلى 
آخر. ولكـــن في بعض األحيـــان يظل الصداع 
مالزما ملرضـــاه، وُيحول حياتهـــم إلى جحيم 
وُيعيقهم عن ممارســـة حياتهم اليومية، وهو 

ما يستلزم استشارة الطبيب.
وقال األســـتاذ هارمتان جوبل، كبير أطباء 
عيـــادة األلم مبدينة كيـــل األملانية، يوجد أكثر 
من 360 شكال للصداع، مشيرا إلى أن الصداع 
فـــي بعض األحيان ال يكـــون عارضا مصاحبا 
ملـــرض ما، بل يكون هو ذاتـــه املرض. وُيعرف 
الصداع حينئذ باســـم ”الصداع األساســـي“، 
ويشـــمل الصداع النصفي والصداع التوتري 

والصداع العنقودي.
الصـــداع النصفـــي: غالبا مـــا يظهر هذا 
النوع في شـــكل ألم يشـــبه اخلفقان أو الطرق 
على جانب واحد من الرأس، وهو مزعج بشكل 
كبيـــر، مما يتطلـــب الراحة في الفـــراش، كما 
أنـــه يجعل املصاب ذا حساســـية ضد الضوء 
والضوضـــاء وأحيانـــا ضد بعـــض الروائح، 

ويصيبـــه بالشـــعور بالغثيـــان والرغبـــة في 
التقيؤ.

ومـــن جانبه، قـــال جونتر رامبـــاخ، نائب 
رئيس الرابطة األملانية لعـــالج األلم، إن نوبة 
الصداع تســـتمر من أربع ســـاعات إلى ثالثة 
أيـــام. وتتمثـــل مســـببات الصـــداع النصفي 
في التوتر واألضواء الســـاطعة واملوســـيقى 

الصاخبة واحتساء الكحوليات.
ولتجنب هجمات الصداع النصفي ينصح 
شـــارلي جاول، األمني العام للجمعية األملانية 
ملكافحـــة الصداع والصـــداع النصفي، باتباع 
أســـلوب حيـــاة ثابـــت ومنتظم، ويقـــوم على 
النوم املنتظم وفترات الراحة ومواعيد الطعام 
املنتظمـــة، باإلضافـــة إلى ممارســـة رياضات 
قوة التحمل، مثل الســـباحة واملشي والركض 

وركوب الدراجات الهوائية.
الصداع التوتري: قـــال جوبل إن أكثر من 
50 باملئـــة من حاالت الصـــداع تنتمي إلى هذا 
النوع، موضحا أن ألـــم الصداع التوتري أقل 
حدة من ألم الصداع النصفي. ويظهر في شكل 

ضغط على كال اجلانبني، وتســـتمر نوبته من 
نصف ساعة حتى أسبوع كامل.

وأضاف جوبـــل أن هذا النوع من الصداع 
يحدث على سبيل املثال عند اجللوس 

أمـــام الكمبيوتر طـــوال اليوم، مع 
عـــدم حركـــة الكتفـــني والرقبـــة 

وعدم تغيير وضعيتهما لفترة 
طويلة.

من  النـــوع  هـــذا  ولعالج 
جـــاول  ينصـــح  الصـــداع 
بزيـــت  الصـــدغ  بتدليـــك 
اســـتخدام  أو  النعنـــاع 
يتعني  ولكـــن  املســـكنات، 
مراعاة عدم تعاطي الدواء 
إال في حال عدم حتمل األلم.

وللوقايـــة ُينصـــح باحلركة 
وقد  واالسترخاء. 
تســـاعد مضادات 

االكتئـــاب فـــي 
الصداع  حـــاالت 

املزمن، الذي يحدث بشـــكل متكرر ألكثر من 15 
يوما.

الصـــداع العنقـــودي: قال جوبـــل إن هذا 
النـــوع يظهر في جانب واحـــد من منطقة 
العـــني، وكأن ســـكينا قـــد طعـــن هذه 
املنطقة. وتســـتمر نوبة هذا الصداع 
مدة تتـــراوح بـــني 15 و180 دقيقة، 
كما يظهر أكثـــر من مرة في اليوم، 
ويصاحبه تدلي اجلفن وسيالن أو 
انسداد األنف أو دموع في العني.

املصـــاب  عـــالج  ويتـــم 
بالتريبتـــان فـــي شـــكل بخاخ 
األنـــف أو حقـــن، كمـــا ميكـــن 
عالجـــه باألكســـجني الذي يتم 
استنشـــاقه عن طريـــق كمامة 
التنفس. وميكن الوقاية 
منـــه عـــن طريق 
بعض األدوية 
مثل  األخـــرى 

الكورتيزون.

} أوتــاوا – وجـــدت دراســـة كنديـــة حديثة أن 
كل شـــخص أثر بشـــكل كبير على املجموعات 
امليكروبيـــة اخلاصة بجلد شـــريكه، وذلك إثر 
دراســـة أجراهـــا باحثـــون علـــى امليكروبيوم 
اجللدي لدى 10 من األزواج النشـــطني جنسيا 
والذين يعيشـــون معا، وبعد حتليل 330 عينة 
جلـــد مت جمعها من 17 جزءا من اجلســـد لكل 
مشـــارك، أوضح الباحثون في جامعة واترلو 
الكنديـــة أن خوارزميـــات الكمبيوتر املعتمدة 
علـــى حتليل البيانـــات امليكروبية، قادرة على 
حتديد األزواج املرتبطني بدقة تصل نســـبتها 

إلى 86 باملئة.
وأوضح  جوش نيوفيلد، عالم األحياء في 
جامعة واترلو واملؤلف املشارك بالدراسة قائال 
”كان اجلانب األكثر إثارة للدهشـــة في الدراسة 
هـــو أننا متكنـــا من حتديد بصمـــة ميكروبية 

مشتركة بني األزواج الذين يعيشون معا“.
وأفادت نتائج الدراســـة بأن القدمني غالبا 
ما تكونـــان اجلزء األكثر احتماال الســـتضافة 
املجموعات امليكروبية املشتركة بني الزوجني.

ويرجـــح الباحثون أن امليكروبات يلتقطها 
اجللد من املنزل، حيث يســـقط من البشر أكثر 
من مليون جســـيم بيولوجي كل ســـاعة، ومن 
الســـهل، بشـــكل خاص، على القدمـــني التقاط 
ميكروبات جديدة، ســـواء في احلمام املشترك 
بني الزوجني، على سبيل املثال، أو حتى أثناء 
املشي بقدمني حافيتني في جميع أنحاء املنزل.

ومعظم البكتيريا املتواجدة على اجللد غير 
ضارة أو مفيدة، إذ متنع امليكروبات املســـببة 
لألمراض من استيطان تلك املنطقة من اجللد، 

ولكن ال ُيعرف الكثير عن هذا النظام البيئي.
وأوضح الدكتور نيوفيلد أنه ”كلما ازدادت 
معرفتنا بالعوامل التي تؤثر على امليكروبيوم 
البشـــري، مبا في ذلك امليكروبات التي تغلف 
أجسادنا، ازداد فهمنا للحواجز التي حتمينا 
من املرض، وتدريب جهازنا املناعي واالرتباط 

بالبيئات التي نســـكنها“. ويشـــار إلى وجود 
عوامل أخـــرى، مثل النـــوع االجتماعي، تؤثر 
على ميكروبيوم الشـــخص أكثـــر من قربه من 
شـــريكه، حيـــث أن أي عينة أخذت من جســـم 
امـــرأة ســـتتطابق مع عينة أخـــرى أخذت من 
منطقة أخرى من جســـدها بصـــورة أكبر مما 

تتطابق مع شريكها.
ومن جانبها ترى آشلي روس، وهي مؤلفة 
مشـــاركة في هذه الدراســـة وطالبة ماجستير 
في علم األحياء في جامعة واترلو، أن الشريك 
ال يـــزال يلعـــب دورا هاما في تشـــكيل ”ملفك 
امليكروبي“، مشـــيرة إلى أنـــه ”وإن لم يكن له 
الـــدور الرئيســـي، فهو يعد قطعـــة أخرى من 

اللغز“.
وأشـــارت إلى أنه باإلضافـــة إلى القدمني، 
يتقاسم األزواج مجموعات ميكروبية متماثلة 
على اجلذع، والسرة، واجلفون. وذكرت روس 
أن تبـــادل املجموعـــات امليكروبيـــة قد يحدث 
أحيانا أثناء النوم في الفراش ذاته ومشـــاركة 

األغطية.
إلـــى  وزمالؤهـــا  روس  وتوصلـــت  هـــذا 
أن املجموعـــات امليكروبيـــة املتواجـــدة على 
الفخـــذ يحددها النـــوع االجتماعي، إذ متكنت 
خوارزميات الكمبيوتر من التمييز بني الرجال 
والنســـاء بدقـــة بلغت نســـبتها 100 باملئة من 

خالل حتليل العينات وحدها.
وتعتبـــر روس أن هـــذا األمر قـــد تكون له 
عالقـــة بتأثـــر البكتيريا املتواجـــدة على فخذ 
املـــرأة مبيكروبيـــوم املهبـــل، منبهـــة إلى أنه 
وبالنظر إلى حجم العينة الصغير املكونة من 
20 مشـــتركا، فإنه من الصعـــب تعميم النتائج 
علـــى اجلميـــع، وأكـــدت برفقة زمالئهـــا، أنه 
ســـيكون من املفيد إجراء دراسة على األزواج 

من مختلف األعراق واألجناس.
وخلص نيوفيلد إلـــى أنه قد يكون لنتائج 
الدراســـة تطبيقـــات عملية لتصميـــم األماكن 
العامة واملســـاحات املشتركة للحد من انتشار 

مسببات األمراض بني األفراد.
وقالت دراســـة أجنزت في وقت ســـابق إن 
جلد اإلنســـان مـــأوى لكم هائل مـــن اجلراثيم 
أكبر عددا وتنوعـــا بكثير مما كان معتقدا في 
السابق، حيث يعيش على اجللد أكثر من مئة 
ضعـــف من أنواع البكتيريا. وأشـــارت إلى أن 
أجـــزاء في اجلســـم كاإلبطني الرطبـــني قريبة 

الشـــبه بالغابـــات املطيرة املداريـــة من حيث 
نـــوع النظام البيئـــي الذي تقطنـــه البكتيريا، 
في حـــني أن هنـــاك مناطق أخرى مـــن اجللد 
أشـــبه بالصحاري اجلافة، منبهة إلى أن نفس 
املناطـــق من اجللد في أنـــاس مختلفني جتنح 
إلى إيواء مجموعات مشـــابهة مـــن البكتيريا 
وأن هـــذه التفاوتـــات في البيئـــات البكتيرية 
قد تفســـر ملاذا بعض شكاوى اجللد متيل إلى 

التأثير في مناطق معينة من اجلسم.
وتوصـــل الباحثون إلى هـــذه النتائج من 
خالل دراسة التجمعات البكتيرية التي تعيش 
على اجلسم باستخدام حتليل جيني للحمض 
النووي املوجود على اجللد بدال من األســـلوب 
القدمي بأخذ عينة من اجللـــد ومحاولة إنبات 

امليكروبات في املختبر.
وقالت املشرفة على الدراسة جوليا سيرج، 
من املعهد الوطني لبحوث اجلينوم البشـــري 
في بتيســـدا بواليـــة ميريالنـــد األميركية، إن 
”أكثر ما أدهشـــني هو هذا التنـــوع الهائل في 
البكتيريـــا التي تعيش على اجللد، والكشـــف 
الثانـــي هو أن اجللـــد كصحراء بهـــا مناطق 

رطبة كاجلداول مثل اإلبطني وواحات معزولة 
مفعمة باحلياة حيث توجد أحواض غنية بها 

تنوع كبير مثل السرة“.
وأضافـــت ”نحن بحاجة إلـــى التوقف عن 
التفكير فـــي أن كل البكتيريا مؤذية. فالنظافة 
الشـــخصية مطلوبة، لكن أن تكون أنظف ليس 

بالضرورة أن تكون أصح“.
ووجد الباحثون أن اجللد ميكن تقســـيمه 
إلى ثالثة مواطن بيئية رئيسية: رطبة ودهنية 
وجافـــة. واألماكن الدهنية احتـــوت على أكبر 
خليط متسق من امليكروبات وشملت احلواجب 
وجوانـــب األنف. واملناطق الرطبة كانت داخل 
األنف واملناطق الكفية بني األصابع. واملناطق 

اجلافة شملت راحة اليد واملقعدة.
مجموعـــات  دراســـة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
البكتيريا على اجللد ســـتعني على فهم حاالت 
معينة للجلد وتســـاعد في الرد على تساؤالت 
مثـــل ملاذا داء الصدفية مييـــل إلى التأثير في 
الكـــوع اخلارجي بينما اإلكزميا غالبا ما تؤثر 
في الثنية الداخلية للكوع. وكشـــفت الدراسة 
أن معظـــم بكتيريـــا اجللـــد غير مضـــرة ومن 

احملتمل أنها حتافظ علـــى صحة اجللد مبنع 
اإلصابة مبيكروبات أضر.

يشـــار إلى أن دراســـة أعدهـــا باحثون من 
جامعـــة كـــوالرادو فـــي باولدر فـــي الواليات 
املتحدة كشـــفت أن أكِفّ النســـاء حتتوي على 
طيـــف أوســـع من أنـــواع اجلراثيـــم املختلفة 
مقارنـــة مبا هـــو موجود لـــدى نظيراتها عند 
الرجال، وأن أيدي البشـــر جتتذب من صنوف 
البكتريـــا أعـــدادًا أكبر بكثير ممـــا كان ُيعتقد 

سابقًا. 
وبينـــت أن 150 نوعا مختلفا من اجلراثيم 
والكائنات احلية الدقيقة املختلفة تعيش على 
راحة يـــد الفرد الطبيعي لدى كل من النســـاء 

والرجال على حد سواء.
وأوضح الباحثون إنهم يأملون أن تساعد 
نتائج البحث العلماء في إرساء قاعدة صحية 
لدراسة أنواع الكائنات البكتيرية التي تعيش 
على جســـم اإلنسان، ومن شأن هكذا قاعدة أن 
تســـاعد العلماء أيضا فـــي حتديد أي من هذه 
الكائنات التي ترتبط بأنـــواع محددة بعينها 

من األمراض دون سواها.

دراسة تحدد بصمة ميكروبية مشتركة بين األزواج

17 الخميس 2017/08/17 - السنة 40 العدد 10725

صحة
أكدت دراســــــة حديثة أن األزواج ال يتقاسمون األســــــرة واحلمامات والغذاء فحسب وإمنا 
يتشــــــاركون أيضا امليكروبيوم اجللدي أو ما يعرف ببكتيريا اجللد، وامليكروبيوم هو نظام 
بيئي صغير من البكتيريا والفطريات والفيروســــــات والكائنات احلية الدقيقة األخرى التي 
تعيش داخل وخارج اجلســــــم، حيث يستضيف كل سنتيمتر مربع من اجللد ما بني مليون 

ومليار من الكائنات احلية الدقيقة.

[ األقدام األكثر احتماال الستضافة املجموعات امليكروبية املشتركة  [ الشريك يلعب دورا هاما في تشكيل ملف شريكه امليكروبي

أوصى مختصون مرضى التهاب الجلد العصبي بحماية بشـــرتهم من األشـــعة فوق البنفســـجية بواســـطة الكريمات املحتوية على 
ُمعامل الحماية الفيزيائي أو املعدني؛ وينبغي استخدام كريم واق من الشمس ذي ُمعامل حماية ال يقل عن 20 درجة.

الصداع ليس بالضرورة عارضا لمرض ما بل هو ذاته مرض

األزواج يتشاركون بكتيريا الجلد

} بكني  - كشـــفت دراسة حديثة أن استنشاق 
الهواء امللوث يرفع هرمونات التوتر، وهو ما 
قد يســـاعد في تفسير ســـبب ارتباط التعرض 
للتلـــوث لفتـــرات طويلة باإلصابـــة بأمراض 

القلب واجللطات والسكري وقصر العمر.
وركز الدكتـــور هايـــدوجن كان من جامعة 
فـــودان في شـــنغهاي بالصني وزمـــالؤه على 
اآلثار الصحية للجســـيمات الدقيقة، التي يقل 
قطرها عن 2.5 ميكرومتر، املنبعثة من مصادر 

صناعية والتي ميكن استنشاقها.
وفي حني أن مستويات اجلسيمات الدقيقة 
تراجعت في أميركا الشـــمالية في الســـنوات 
األخيرة فإنها تتزايد في مختلف أنحاء العالم.
وقال كان ”هذا البحث يضيف دليال جديدا 
على أن التعرض للجسيمات الدقيقة ميكن أن 
يؤثـــر على أجســـامنا وهو ما قـــد يؤدي (بعد 
فتـــرة) إلـــى زيـــادة املخاطر احمليطـــة بالقلب 

واألوعية الدموية“.
ونشـــرت الدراســـة اجلديـــدة فـــي دورية 
”سركيوليشـــن“ وشـــملت 55 طالبـــا جامعيـــا 
يتمتع بالصحة في مدينة شنغهاي التي تعتبر 
مســـتويات التلوث بها متوسطة باملقارنة مع 

مدن صينية أخرى حسب ما ذكر كان.
ووضـــع الدكتـــور كان وزمـــالؤه منقيات 
للهواء تعمل في غرف نوم مجموعة من الطالب 
وأخـــرى ال تعمل في غرف نوم مجموعة أخرى 
وتركوها تســـعة أيام. وأزيلت منقيات الهواء 
من الغـــرف ملدة 12 يوما ثم أجـــرى الباحثون 
اختبـــارا آخر ملدة تســـعة أيـــام وضعوا فيها 
منقيات ال تعمل في غرف املجموعة التي كانت 
في غرفهـــا أجهـــزة تعمل، ووضعـــوا أجهزة 

تعمل في غرف املجموعة األخرى.
امتـــدت  اللتـــني  الفترتـــني  نهايـــة  وفـــي 
كل منهمـــا تســـعة أيـــام، اختبـــر الباحثـــون 
مســـتويات مجموعة واســـعة من اجلسيمات 
الدقيقة في الدم والبول. وارتفعت مســـتويات 
هرمونات التوتـــر والكورتيزول والكورتيزون 
واألدرينالـــني والنورادرينالـــني فـــي األجواء 
األكثـــر تلوثـــا وكذلك مســـتويات الســـكر في 
الدم واألحماض األمينية واألحماض الدهنية 

والدهون.

تلوث الهواء يرفع 
هرمونات التوتر

 سبيل املثال عند اجللوس 
بيوتر طـــوال اليوم، مع
ــة الكتفـــني والرقبـــة
ر وضعيتهما لفترة 

من  النـــوع  هـــذا   
جـــاول  ينصـــح 
بزيـــت صـــدغ 
اســـتخدام أو 
يتعني ولكـــن   ،

م تعاطي الدواء 
عدم حتمل األلم.

ُينصـــح باحلركة 
وقد  ء. 
ضادات 
فـــي

صداع 

النـــوع يظهر في جانب واحـــد من م
العـــني، وكأن ســـكينا قـــد طعـــن
املنطقة. وتســـتمر نوبة هذا الص
0و180 د مدة تتـــراوح بـــني 15
كما يظهر أكثـــر من مرة في
اجلفن وسيال ويصاحبه تدلي

انسداد األنف أو دموع في 
املص عـــالج  ويتـــم 
شـــكل بالتريبتـــان فـــي
األنـــف أو حقـــن، كمـــا مي
عالجـــه باألكســـجني الذ
استنشـــاقه عن طريـــق
التنفس. وميكن ال
منـــه عـــن
بعض األ
األخـــرى
الكورتيز

صورة وخبر

} قال بيرنـــد كالدني األمني العام للجمعية 
األملانية لطـــب العظام وجراحات العظام إن 
آالم أســـفل الظهر، التي ال ترجع إلى ســـبب 
عضوي مثـــل االلتهابات، قد يكون ســـببها 
نفســـّيا، مثـــل التوتـــر والقلـــق والغضب. 
نواجهـــه  أن  ميكـــن  التوتـــر  أن  وأوضـــح 

بتقنيات االسترخاء.

} قـــال مختصـــون إن الينابيع الســـاخنة 
تساعد على االســـترخاء واالستشفاء؛ حيث 
إنهـــا حتـــارب التوتـــر النفســـي واإلجهاد 
اجلســـدي مـــن ناحية، وتخفف مـــن متاعب 
بعض األمراض من ناحية أخرى. وأوضحت 
أن الينابيـــع الغنيـــة باحلديد تعـــزز عملية 

تكوين الدم وحتفز عملية األيض.

} أكــــد باحثون بريطانيــــون أنهم توصلوا 
إلى طريقة إلنتاج لقاح جديد ملكافحة مرض 
شلل األطفال باستخدام مستخلصات نباتية 
من فصيلــــة التبغ. وأنتــــج اللقاح الصناعي 
اجلديــــد من خالل زرعه فــــي أوراق نبتة من 
فصيلة التبــــغ، وبعدها اســــتخلص العلماء 

اللقاح من األوراق.

جلد اإلنسان مأوى لكم من الجراثيم 
أكثر عددا وتنوعـــا مما كان معتقدا  
حيث يعيش على الجلد أكثر من مئة 

ضعف من أنواع البكتيريا

◄

} نبه رئيس الرابطة األملانية ألطباء أمراض 
الصدر واجلهاز التنفسي أندرياس هيلمان 
إلى أن العالج املناعي ميكن أن يحمي الطفل 
املصاب باحلساســـية مـــن اإلصابة بالربو. 
وأوضـــح أن الطفـــل املصاب يكـــون ُعرضة 
النتقال مســـببات احلساســـية من املسالك 

التنفسية العلوية إلى الشعب الهوائية.



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – اســـتطاعت الصحافة اإللكترونية 
في المغرب أن تســـحب الجمهور شيئا فشيئا 
من الصحافة الورقية التقليدية، وأصبحت تعد 
بالمئات حيث تسجل الماليين من الزيارات، إال 
أن قانون الصحافة والنشـــر بالمغرب الجديد، 
أدخلهـــا فـــي دوامة مـــع انتهاء الفتـــرة التي 

حددتها الحكومة لتسوية وضعها القانوني.
ومنظمـــات  رســـمية  جهـــات  وتســـعى 
ومؤسســـات عديدة إلى الضغط على الحكومة 
لتمديد فترة تسوية أوضاع الجرائد والمواقع 
اإلخباريـــة وفق قانون الصحافة، إذ أن الفصل 
125 يفـــرض عامـــا واحدا للقيام بذلـــك ابتداء 
مـــن تاريخ نشـــر القانون الذي كان في شـــهر 

أغسطس من العام الماضي.
وطالبت فرق األغلبيـــة البرلمانية بتعديل 
هـــذه المادة مـــن قانـــون الصحافة والنشـــر، 
وتمديد آخر أجل لفترة التســـوية، وقال رشيد 
القبيل، عضو لجنة التعليم والثقافة واالتصال 
بمجلـــس النـــواب، إن مقتـــرح قانـــون تعديل 
المادة 125 من قانون الصحافة والنشـــر الذي 
أعدتـــه فرق األغلبية، تمت إحالته إلى رئاســـة 
المجلـــس التي ســـتقوم هي األخـــرى بإحالته 
إلى لجنـــة التعليم والثقافة واالتصال من أجل 

المناقشة.
وتبدي الحكومـــة مرونة مع هذه المطالب، 
حيث قال محمد األعرج، وزير الثقافة واالتصال، 
إن الحكومـــة تتجه إلى إعداد مرســـوم قانون، 
يمدد بموجبه تطبيق مقتضيات المادة 125 من 
قانون الصحافة والنشر ”ستة أشهر إضافية“ 
ابتداء من 15 أغسطس الجاري، وكشف أن هذا 

التوجه الحكومي قيد الدراسة.

وأكد بالغ التنســـيقية الوطنية للدفاع عن 
الصحافـــة واإلعـــالم، إن ما تضمنـــه القانون، 
يعتبر ”تناقضات صارخـــة تنم عن االرتجالية 
والتســـرع فـــي إصـــدار القوانيـــن الملفوفـــة 
بنية اإلقصـــاء الممنهج والتقليـــص المبرمج 
للصحافة اإللكترونيـــة واإلعالم الرقمي بصفة 
خاصـــة وحريـــة الـــرأي والتعبير وممارســـة 

الصحافة بصفة عامة“.
وأكد المسؤول الحكومي، أن التوجه القائم 
في الحكومة يقول بتمديد المهلة 6 أشـــهر بدال 

من عام وقد طالبت به األغلبية البرلمانية.
وأوضح الوزير محمد األعرج، أن مرســـوم 
القانـــون قد يصدر قبـــل 15 ســـبتمبر المقبل، 
مشـــيرا إلـــى أن مقتضيات قانـــون الصحافة 
والنشـــر دخلـــت حيـــز التنفيذ ابتـــداء من 15 
أغســـطس الجاري، لكن هناك أجال مدته شهر 
تمنحه النيابـــة العامة والســـلطات العمومية 
للمنابـــر اإلعالمية من أجل تســـوية وضعيتها 
طبقا للقانـــون، وتابع ونحن ســـنتحرك خالل 

تلك الفترة.
ومن أبرز المســـتجدات في مشروع قانون 
الصحافـــة والنشـــر المغربـــي، أن منح بطاقة 
الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب 
ومســـتقل للصحافيين، باإلضافة إلى اشتراط 
شـــهادة جامعية لممارســـة مهنـــة الصحافة، 
والحماية القضائية واالجتماعية للصحافيين، 
وحمايـــة مصـــادر الخبر، وإقرار مبدأ حســـن 
النية، وحمايـــة الصحافيين مـــن االعتداءات، 
والتنصيص علـــى أن منع ومصادرة الصحف 

أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري.
 ودخلت مدونـــة الصحافة والنشـــر، حيز 
التنفيـــذ بعد صدورها في الجريدة الرســـمية، 
والمتضمنـــة للقانـــون المتعلـــق بالصحافـــة 
والنشر، إلى جانب القانون المختص بالنظام 
والقانون  المهنييـــن،  للصحافيين  األساســـي 

المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.
 ويقـــول مؤيـــدو المادة 125 إنها ســـتضع 
حدًا للممارســـة العشـــوائية لمهنـــة الصحافة 
اإللكترونيـــة وقطـــع الطريـــق علـــى الذيـــن ال 
يتوفرون على المؤهالت العلمية أو التعليمية 

التي تســـمح لهم بإدارة المواقـــع، بينما يرى 
معارضو هـــذا القانون أنه يكبـــل حرية الرأي 
والتعبيـــر ويضـــع قيودًا من شـــأنها أن تمس 

بجوهر حرية الرأي والتعددية.
وتشـــهد الساحة اإلعالمية في المغرب منذ 
عامين، جدًال مســـتًمرا حـــول تقنين الصحافة 
اإللكترونيـــة، األمـــر الـــذي يعتبـــره البعـــض 
محاولـــة من الحكومة للقضـــاء على الصحافة 
اإللكترونيـــة المســـتقلة بعدمـــا تمكنـــت مـــن 
الصحافة الورقية، فيما يراه آخرون بادرة أمل 
لوقـــف األعمال التي يعتبرونهـــا ”ال أخالقية“ 

والشائعة بالمواقع اإللكترونية.
ويشترط قانون الصحافة والنشر الجديد، 
أن تتوفر في مدير النشر شروط منها أن يكون 
حاصـــال على شـــهادة اإلجازة علـــى األقل، أو 

شهادة متخصصة في مجال الصحافة مسلمة 
من طرف مؤسســـات التعليـــم العالي العام أو 
الخـــاص أو دبلوم معتـــرف بمعادلته لها، وأن 
يكون حاصال على صفـــة صحافي مهني وفقا 
للمقتضيـــات الـــواردة في التشـــريع المتعلق 

بالصحافي المهني.
وأعلـــن محمـــد األعـــرج  أن77 موقعا فقط 
تستوفي  الشـــروط التي ينص عليها القانون 
الصحافة والنشـــر الذي صادق عليه البرلمان 
فـــي 10 أغســـطس 2016، مضيفـــا أن المواقع 
األخرى مطالبة بتســـوية وضعيتها القانونية 
مـــع هذا القانـــون قبل انتهاء أجل ســـنة التي 
حددهـــا القانـــون (15 أغســـطس 2017 تاريـــخ 
صدور القانون في الجريدة الرسمية). وحسب 
معطيـــات 2017 أشـــار محمد األعـــرج، إلى أن 

الســـلطات المعنيـــة تلقت 420 طلبا لتســـوية 
أوضاع المواقع اإللكترونيـــة مع المقتضيات 
القانونية، إال أن 343 منها لم تستوف الشروط 

القانونية.
وأثارت نقابـــات مهنيي اإلعالم واالتصال، 
مـــع األعرج، االنتبـــاه إلى الشـــروط المجحفة 
لمدونـــة الصحافـــة والنشـــر والتأكيـــد علـــى 
ضرورة  تمديد آجال تطبيقها على مؤسســـات 

اإلعالم اإللكتروني.
وقـــال عبداإللـــه التهانـــي مديـــر االتصال 
والعالقات العامة بوزارة الثقافة واالتصال، إن 
القانون الجديد وبعـــد انتهاء المهلة المحددة 
في سنة أصبح جاري العمل به، مشيرا إلى أن 
لجنة خاصة ستقوم برفع تقرير لوزير االتصال 

حول الوضع وهو من سيتخذ القرار.
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ميديا
[ فرق األغلبية البرلمانية تطالب بتعديل قانون الصحافة والنشر  [ مؤيدو القانون يأملون بوضع حد للفوضى في الصحافة

شعبية المواقع اإلخبارية تدفع الحكومة المغربية إلى التعامل معها بمرونة

تشهد الساحة اإلعالمية في املغرب جدال حول تقنني الصحافة اإللكترونية، وقد ازداد مع 
انتهاء مهلة احلكومة للمواقع اإللكترونية بتسوية أوضاعها، وانتقاد البعض ملواد القانون 

الذي اعتبره تضييقا على الصحافة اإللكترونية.

«قناة الجزيرة فقدت الكثير من متابعيها، وتالشى تأثيرها بسبب التناقضات التي تقوم عليها 

سياستها التحريرية، وإغالق مكتبها في إسرائيل محاولة لتحسين سمعتها».

علي الرميحي
وزير اإلعالم البحريني

«الصحافيـــون تعلمـــوا مهارة الرقابة الذاتيـــة لمواجهة الرقابة، وأصبـــح 60 بالمئة من الجمهور 

السعودي يتجاهل الصحف التقليدية والقنوات الفضائية بالتوجه إلى مواقع التواصل».

نايف احلداري
باحث سعودي في اإلعالم

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال قصر اإلليزيه إن الرئيس 
الفرنسي إميانويل ماكرون عبر خالل 

مكاملة هاتفية مع الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان عن قلقه إزاء احتجاز 

تركيا طالبا فرنسيا يدرس الصحافة. 
وألقت قوات حرس احلدود التركية 

القبض على لو بورو عند احلدود مع 
العراق في أغسطس بعد أن ضبطت 
بحوزته صورا ومقابالت مع مقاتلني 

أكراد.

◄ حذر تقرير جديد لـ“مراسلون بال 
حدود“ من أن ”االجتاه املتشدد“ غالبا 
باسم األمن القومي تسبب في تراجع 

اململكة املتحدة في تصنيف الدول 
التي تتمتع بأكبر حرية للصحافة 
في العالم، إذ احتلت املركز الـ٤٠. 

وقالت املنظمة إن الدول األسكندنافية 
هي األكثر حرية في العالم، بحسب 

صحيفة اإلندبندنت البريطانية.

◄ قال املصري عمرو وردة العب كرة 
القدم بفريق فيرينسي البرتغالي إنه 
وّكل شركة قانونية ملقاضاة صحيفة 

برتغالية زعمت ”وجود نية لدى ناديه 
اجلديد فسخ عقده بسبب واقعة 

حترش أقدم عليها“، وأوضح في بيان 
”خالل األيام املاضية عرفت كيف ميكن 
لبعض األشخاص أن يكونوا سيئني 

للغاية، وتعلمت أن البعض ال يهتم إال 
بإيذاء اآلخرين عبر اتهامات خاطئة“.

◄ أصدر مركز حماية وحرية 
الصحافيني في األردن تقريرا أوليا 

حول االنتهاكات التي تعرض لها 
اإلعالميون أثناء قيامهم بواجبهم في 

تغطية االنتخابات البلدية والالمركزية 
الثالثاء، وقال املركز في تقريره األولي 

إن ١٣ صحافيا ومصورا صحافيا 
قد تعرضوا ملنع التغطية وحجب 

املعلومات واملضايقة أثناء قيامهم 
بواجبهم املهني خالل متابعتهم 

للعملية االنتخابية.

باختصار

أزمة المواقع تصب في مصلحة الصحف

} دبــي – بلغ التضييق اإليراني على العاملني 
فـــي وســـائل اإلعـــالم األجنبية، حد ســـلبهم 
حقوقهم األساســـية في البـــالد، مبنع أكثر من 
150 إيرانيا من العاملني احلاليني والســـابقني 
واملتعاونني مع هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي.
من إجراء تعامالت مالية كبيرة في  بي.ســـي“ 
إيـــران في خطـــوة جديدة ضد وســـائل إعالم 

أجنبية تعتبر معادية لطهران.
ومينع القرار 152 شخصا من أي تعامالت 
حتتاج إلى تسجيل مثل بيع أو شراء عقارات 
أو أي ”أصـــول منقولـــة أو غيـــر منقولة“ في 
إيـــران وهي قيود قالت بي بي ســـي، الثالثاء 

إنها تعد فعليا مبثابة جتميد أصول.

وصدر قرار احملكمة فـــي يوليو من مكتب 
ممثل ادعاء في ســـجن إيفني بطهران وصادق 
عليه نائب املدعي العام اإليراني في أغسطس 
قبل أن تبلغ به كل مكاتب التسجيل في البالد. 

ولم يعط قرار احملكمة تفسيرا لهذه اخلطوة.
ودعت فرانشيسكا أنسورث مديرة اخلدمة 
العاملية في بي.بي.سي السلطات اإليرانية إلى 

العدول عن هذا اإلجراء.
وقالـــت في بيـــان ”نحن نشـــجب ما يبدو 
أنـــه هجـــوم موجـــه علـــى طاقم بي.بي.ســـي 
باللغة الفارسية والعاملني السابقني باإلذاعة 
وبعـــض املتعاونني. إنه أمر مـــرّوع أن يعاني 
أي شـــخص من عواقب قانونية ومالية بسبب 

ارتباطه بإذاعة بي.بي.ســـي“. وتابعت ”نحن 
نناشـــد الســـلطات اإليرانية العـــدول عن هذا 
األمر بشـــكل عاجل والســـماح لطاقم بي.بي.
سي احلالي والسابق بالتمتع بنفس احلقوق 

املالية التي يتمتع بها باقي املواطنني“.
وقـــال البيـــان إن املوظفـــني فـــي القســـم 
الفارسي وأعضاء عائالتهم يتعرضون بشكل 
روتيني ملضايقات واستجوابات من السلطات.
واتهمـــت إيران هيئة اإلذاعـــة البريطانية 
بالتحريض على االضطرابات بعد فوز محمود 
أحمـــدي جناد في انتخابات الرئاســـة في عام 
2009 وقالـــت إن صحافييهـــا كانوا ينشـــرون 

مواد ضد مصلحة اجلمهورية اإلسالمية.

وفـــي العام التالـــي منعـــت اإليرانيني من 
االتصال بالعشـــرات من املؤسسات األجنبية 
ومنهـــا بي.بي.ســـي التي قالت إنها تســـعى 

لإلطاحة باحلكم الديني في إيران.
باللغـــة  بي.بي.ســـي  إدارة  ووصفـــت 
الفارســـية أمر احملكمة بأنه محاولة أخرى من 
جانب القضاء اإليراني إلســـكات الصحافيني 

احملايدين.
وقـــال أمير عظيمـــي القائـــم بأعمال مدير 
بي.بي.ســـي باللغة الفارســـية إن صحافييها 
”ســـيواصلون تقـــدمي أخبـــار مســـتقلة غيـــر 
منحازة وموثوق بها إلى الناطقني بالفارسية 

في مختلف أرجاء العالم“. 

إيران تنتقم من مواطنيها العاملين في «بي بي سي} بسلب حقوقهم

تكنولوجيا اإلعالم: أمم مندهشة وأمم صاعدة!

} دخلت البشرية منذ الثمانينات مرحلة 
جديدة، أبرز مالمحها السيل المتدفق من 
المعلومات العصّية عن اإلدراك لحجمها 

ونوعها وكثافة بثها. ويصعب على أي دولة 
حاليا أن تمنع التدفق اإلعالمي والمعلوماتي 
القادم إليها من خارج حدودها عبر اإلنترنت، 

واألقمار الصناعية، والقنوات الفضائية 
وغيرها.

ونتيجة التقدم في تكنولوجيا االتصال 
واإلعالم تكّون نظام معلوماتي عالمي (متعّدد 
الجنسيات) مرتبط بوسائل اإلعالم الجديدة 
والمتعددة على الشبكة، حيث تتدفق رسائل 

متنوعة مترجمة كلها إلى اللغة العالمّية 
للترقيم العددي لتخطي الحدود، وإقامة 

نظام (متعدّد الجنسيات) للمعلومات. كما أن 
تطوير ظاهرة المزج بين األجهزة اإلعالمية 

والهاتف والتلفزيون، ومزج الصورة 
المتحركة والصوت والنصوص والبيانات، 
مكنها من الدخول إلى البيوت والمؤسسات 
والمنتديات عن  طريق مجموعة متنوعة من 

الشبكات التفاعلية والوسائط المتعددة.
واستطاع الواقع االفتراضي ألول مرة في 
تاريخ البشرية كسر حاجزي الزمان المكان، 

حيث زمن الواقع االفتراضي هو زمن متحرك 
يسعى للوصول إلى الثبات، إلى الواحد 

المطلق، وفي الزمن الرقمي هناك بعدان أو 
ركنان فقط هما السرعة والزمن، ويغيب بل 
ينتفي عامل المسافة، حيث المسافة نهاية 

تقترب من الصفر وحيث السرعة تساوي 
الزمن وحيث الزمن يساوي واحد، وحيث 
الرقمان الوحيدان الموجدان هما الصفر 

والواحد، وفي هذا المجتمع يعيش ويتفاعل 
أفراده مع بعضهم البعض في الواقع 

االفتراضي. وفي هذا المجتمع هناك اقتصاد 
جديد هو االقتصاد الرقمي، وهناك سياسة 
جديدة هي السياسة الرقمية، وحروب من 

نوع آخر؛ أشّد وأقسى، هي الحروب الرقمية، 
وهناك ثقافة أخرى، وعالقات إنسانية 

وعاطفية متشابكة ومختلفة كل االختالف عما 
يجري في العالم الواقعي.

إن التحدي الذي يواجه العالم اليوم هو 
أن منافع ثورة تكنولوجيا المعلومات ليست 

موزعة توزيعًا متساويًا بين البلدان المتقدمة 
والبلدان النامية أو في داخل المجتمعات. 

فهناك الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى المزيد 
من التهميش، وخاصة لدى أولئك الذين 

يعيشون في المناطق النائية والريفية وفي 
المناطق الحضرية المهمشة، وهذا يتطلب 
توفير عوامل أساسية أبرزها: بناء مجتمع 

معلومات، وإقامة أشكال جديدة من التضامن 

والشراكة والتعاون بين الحكومات وأصحاب 
المصلحة اآلخرين، والتضامن الرقمّي على 
الصعيدين الوطني والدولي على السواء. 
وضمان استفادة الجميع من الفرص التي 

تتيحها تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ودون شك لقد غّيرت تقانات المعلومات 

واالتصاالت واالقتصادات المجتمعات 
العربية، وأدخلتها قسرًا وسريعًا في العولمة. 

بيد أن هذه التغيرات ومع كّمها الكبير، لم 
تأت بعد إلى العمق، لتحقيق قفزة نوعية 

على مستوى العمل االقتصادي، والممارسات 
الفكرية والمجتمعية. مع االعتراف بأّن 

لجمود الحكومات العربية مسؤولية كبيرة 
في ذلك.

لقد ارتبط تعاظم الدور المحوري 
لإلنترنت بتقديم مقاربات جديدة تجاوزت 

مفاهيم اإلعالم واالتصال، فالشبكة الدولية 
رفعت من درجة التشبيك بين المجتمعات، 

وعززت من مفاهيم وركائز الديمقراطية، لقد 
حلقت فوق المفاهيم التقليدية ألمن الدولة، 

وتجاوزت أزمات التنمية كالتغلغل والتوزيع 
والهوية والشرعية، لتشكل مفهوما جديدا 

لمفهوم ”الموطن العالمي االفتراضي“، 
و“الرأي العام اإللكتروني“، و“الديمقراطية 

اإللكترونية“، وذلك بفعل تزايد مصادر 
المعلومات المفتوحة وتزايدها، وتوالدها 

وتعاملها بمنطق الذكاء الجماعي.

مختصر القول، إن التكنولوجيا تضم 
التقنية وتتعداها، بمعنى أن التكنولوجيا هي 

معارف ومضامين وثقافة ونظم قيم تتحول 
تطبيقيا إلى تقنية، أي إلى أدوات وأجهزة 

وعتاد ووسائل عمل.
وكل تقنية إذن هي في محدداتها 

ومرجعيتها وخلفيتها نتاج ثقافة وحضارة 
ونظام قيم، وإذا انسلخت عن هذا أصبحت 
مجرد أدوات ال مكان لها وال زمان. ويمكن 
التأكد من ذلك من خالل استحضار نماذج 

االتصال لهذه التكنولوجيا حيث ستصبح في 
القرن المقبل مقياس تقدم األمم وباروميترا 

حقيقيا على مدى قابلية ثقافتها على مسايرة 
العصر ومسايرته تكنولوجيا، ليس التلميح 

هنا إلى (األمم البطيئة واألمم السريعة) 
ولكن أيضا إلى ما بدأ يتكرس كأمم فقيرة 

معلوماتيا أو أمم غنية، إلخ.
ثمة الكثير من الشواهد في العصر 

الحالي بأن البشرية تمكنت بشكل أو 
بآخر من القبض أخيرًا على خناق أدوات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. على 

الرغم من وجود آراء أخرى معارضة لذلك 
تقول إننا مازلنا في بداية عصر المعلومات، 

أو كما يقول البعض إننا مازلنا في مهد 
عصر المعلومات في ظل مجتمعات صاعدة، 
ومجتمعات مندهشة تنتظر قدرها أن تهزها 

بقوة صدمة المستقبل!

التوجـــه القائـــم فـــي الحكومة يقول 

بتمديد مهلة تسوية أوضاع املواقع 

6 أشهر بدال من عام، وقد طالبت به 

األغلبية البرملانية

◄

د. ياس خضير البياتي
أستاذ بكلية اإلعالم جامعة عجمان



} تونــس - مازال التفاعل ناشطا على مواقع 
التواصـــل االجتماعي حـــول إقـــرار الرئيس 
التونســـي الباجي قايد السبســـي للمساواة 
في امليراث بـــني الرجل واملـــرأة، ومنح املرأة 
التونســـية احلـــق فـــي الـــزواج مـــن أجنبي، 
والذي شـــهد نقاشـــا واســـعا حتى في العالم 
العربـــي، وانضم املصريـــون إلى اجلدل حول 
املوضوع بعد تدخل األزهر ومعارضته للقرار، 
وتضامنـــوا مع التونســـيني رافضـــني تدخل 
األزهر في شأن داخلي لبلد عربي آخر، ونظموا 
حملة تبارك للمرأة التونسية حقوقها، وتدعو 
األزهـــر إلى االبتعاد عن السياســـة وااللتفات 
قليال ملشـــاكل املصريني وبذل اجلهد ملواجهة 
أفـــكار التطـــرف ونبذ العنـــف واإلرهاب التي 

تغزو عقول الشباب.
وقال أحد املغردين املصريني:

األزهـــر لم يفـــت بتكفير داعـــش الذي قتل 
املســـلمني واملسيحيني وفجر في مصر ويفتي 
في أمر يخص تونس! يا أزهر خليك في حالك.

وعلق ناشط:
لست ضد اجلدل بشـــأن املساواة وال ضد 
االختالف، أنا ضد اســـتغالل الدين الستعباد 
النســـاء واحتكار الدين من مؤسسة دينية، يا 

أزهر ال تتدخل في ما ال يعنيك.
وطالبت ناشـــطة مصريـــة األزهر بأن يجد 
حلـــوال ملشـــكلة التحرش في الشـــوارع والتي 
أصبحت ظاهـــرة خطيرة مازال األزهر صامتا 
عنها، وقالت ”من األولويات يا أزهر أنك تفتي 

في التحرش ضد املرأة“.
وقال مغرد:

لطاملا كانت مؤسسة األزهر 
قويـــة يضرب بها املثل تخّرج 
كبار،  وفقهـــاء  علمـــاء  منها 
ماذا جـــرى لها يا ترى، ملاذا 
وسخت مبادءها بالسياسة؟

وأضاف آخر:
األزهر له عني ويتكلم! ما 

تدخلوش في الشـــأن الداخلي 
لبالد تانيـــة، خلينا في كوارثنا 

لســـه بـــدري قوي على مـــا نوصل 
لتونس.

وانتقـــدت ناشـــطة تقصيـــر األزهـــر في 
االهتمـــام مبشـــاكل املســـلمني احلقيقية ضد 
من يســـاهمون بتشويه اإلســـالم، ما أدى إلى 
هروب الكثير من املسلمني من دينهم، وكتبت: 
عمل إيه بتاع األزهر لعودة املسلمني لصحيح 

دينهم غير أنه قاعد بيســـف فلوسنا؟ افرح يا 
روح أمـــك باألبهـــة واحلماية وعيـــط من عدد 

امللحدين وعلي خيبتك.
وقال مغرد:

تونس ســـاوت املرأة بالرجـــل في امليراث 
وطبعـــا طلـــع األزهـــر اعترض وقـــال إن هذا 
يتصادم مع الشريعة ويخالف الثوابت بالرغم 

من أنه شأن داخلي.
وكان عباس شـــومان، وكيل شـــيخ األزهر 
الشـــريف، قـــد اســـتنكر تأييـــد دار اإلفتـــاء 
التونســـية لدعوة الرئيس التونســـي 
قايد السبسي للعمل على حتقيق 
املساواة بني الرجل واملرأة في 
امليراث، وقال إن هذه الدعوة 
تظلـــم املـــرأة وال تنصفهـــا 
وتتصادم مع أحكام شريعة 

اإلسالم.
الدعوات  بأن  صرح  كما 
زواج  بإباحـــة  املطالبـــة 
املســـلمة من غير املسلم ليست 
كما يظـــن أصحابها في مصلحة 
املرأة، فـــإن زواجا كهـــذا الغالب فيه 
فقـــد املـــودة والســـكن املقصود مـــن الزواج، 
حيث ال يؤمن غير املســـلم بدين املســـلمة وال 
يعتقد متكني زوجته من أداء شـــعائر دينها.. 
فتبغضه وال تســـتقر احلياة الزوجية بينهما، 
بخالف زواج املســـلم من الكتابية ألن املســـلم 
يؤمن بدينها ورســـولها وهـــو مأمور من قبل 

شريعته بتمكني زوجته من أداء شعائر دينها، 
فال تبغضه وتستقر الزوجية بينهما.

وســـخر ناشـــط مصـــري مـــن كالم األزهر 
بخصوص زواج تونسية من أجنبي قائال:

النـــاس متضايقـــة إن في تونـــس عاوزين 
يجـــوزوا الســـتات مـــن الكفار... طـــب ما هم 
بيتجوزونا مسلمني وبيكفرونا في عيشتنا...

سيبوهم يأدبوا الكفار... خليهم يكفروهم.
وكتب آخر:

األزهر مـــات إكلينيكيا... مـــش معنى إني 
ضد فكرة القانون التونســـي (وهما أحرار في 
بلدهـــم)... أنا مش ممكن أعتمد على كالم عمم 

األزهر البالية.
وعلق مغرد:

هـــم ال مؤاخـــذة علمـــاء األزهـــر واخدين 
اإلســـالم مقاولة وهم اللـــي فاهمني الدين بس 

في العالم؟
وطالب ناشـــطون األزهر بالتكلم وإصدار 
الفتاوى لتطبيق الشـــريعة في مناطق الريف 
املصري التي يهضم فيها حق املرأة الشـــرعي 
بامليراث وال يسمح لها العرف باحلصول على 

ميراثها، وكتبت مغردة:
األزهر وجمهوره الرافض ملســـاواة تونس 
في اإلرث دفاعا عن الشريعة… الُعرف في ريف 
مصر لو اإلرث أرض الســـت ال ترث مطلقا، لم 
نر أحدا يدافع عن الشـــريعة ما هو السبب يا 
ترى؟ وعلقت ناشطة أنه ال يحق لألزهر التدخل 
طاملا دار اإلفتاء التونسية وافقت على القرار: 

دار اإلفتـــاء التونســـية تؤيـــد زواج املرأة من 
”غير املســـلم“ واملســـاواة في اإلرث.. سبقتينا 
بســـنوات ضوئية يا تونس اخلضراء.. فمهال 

علينا!
ونشـــر املســـؤول عن الشـــؤون السياسية 
فـــي حركة نداء تونس برهان بســـيس تدوينة 
على صفحته في فيســـبوك، رّد فيها على وكيل 
األزهـــر عباس شـــومان الذي قـــال إّن دعوات 
التســـوية بني الرجل واملرأة في امليراث تظلم 
املرأة وال تنصفها وتتصادم مع أحكام شريعة 

اإلسالم. 
األزهـــر  دخـــل  وقـــد  بســـيس”أما  وقـــال 
املصـــري على اخلـــط فمن املفيـــد التذكير بأن 
نقاشـــنا التونســـي الداخلـــي يظـــل ظاهـــرة 
صحيـــة ومطلوبة مهما بلـــغ حجم اختالفاتنا 
جتـــاه قضايا مثيرة للجدل مثل املســـاواة في 
اإلرث أو زواج املســـلمة بغيـــر املســـلم، لكـــن 
أن تقتحـــم علينا مؤسســـة مثل األزهر ســـبق 
أن أفتـــت بحرمـــة بث فيلم الرســـالة ملصطفى 
العقاد وصنفت مشـــاهدته ضمن احملرم دينيا 
وتدخـــل على خـــط تداولنا الداخلـــي لقضايا 
تهـــم مجتمعنا التونســـي فذلك أمـــر يدعونا 
لتحصني أجواء اجلدل الفكري والثقافي بيننا 
كتونســـيني من أي تشـــويش خارجي فقط عن 
طريق جعلها رفيعة املســـتوى راقية املضامني 
ال تقع مهمـــا بلغ االختالف فيهـــا في مصيدة 
التكفير املتبادل… محافظـــون يكفرون غيرهم 

دينيا… وحداثيون يكفرون غيرهم مدنيا..“.
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تضامــــــن مصري تونســــــي واســــــع على 
مواقع التواصل االجتماعي، يرفض تدخل 
األزهر في الشــــــؤون التونسية بخصوص 
حتقيق املســــــاواة بني الرجــــــل واملرأة في 
امليراث، فيما يحتاج املصريون من األزهر 

معاجلة مشاكلهم اخلطيرة.

} بيــروت - ١٤٠ كلمـــة ليســـت كافيـــة بنظر 
اللبنانيـــني ليعـــددوا قائمة املشـــاكل الطويلة 
والتي ال يعرف معناها إال من يحمل اجلنسية 
اللبنانية، وفق تعبير املغردين في لبنان الذين 
وجدوا في هاشتاغ #شو_مشاكل_اللبناني، 
فرصـــة للحديث عـــن همومهم ومـــادة للتندر 
والســـخرية مـــن واقـــع ليس هناك أمـــل كبير 

بتغييره.
الزعمـــاء  أن  علـــى  اللبنانيـــون  ويتفـــق 
ومـــع  مشـــاكلهم،  أكبـــر  هـــم  السياســـيني 
هـــذا يصـــرون علـــى التمســـك بهـــم، فقالـــت 

مغردة:

وجاء في تغريدة:

وأضاف مغرد:

وكتب ناشط:

اللبنانـــي  مشـــكلة  أن  البعـــض  واعتبـــر 
األولى تتمثـــل بـ”أنه لبناني“، وبأنه غير قادر 
علـــى التحـــرر من التبعيـــة السياســـية، فقال 

أحدهم:

وأضافت أخرى:

وســـخرت مغردة من الزعماء السياســـيني 
وكتبت:

واسترســـل العديـــد مـــن الناشـــطني في 
تعداد مشـــاكل الواقع اخلدماتي واالجتماعي 
واملعيشي عبر سلسلة من التغريدات املتتابعة، 

فيما اختصرها البعض وقال أحدهم:

مصريون يدعمون التونسيين على تويتر ضد األزهر

حقوق المرأة التونسية ال تلغي هويتها

} الرياض – اجتاح تطبيق ’صراحة‘ السعودي 
الســـوق العاملية للهواتف الذكية بعد حتقيقه 
أرقامـــا غيـــر مســـبوقة فـــي عـــدد التنزيالت 
وإجمالي عدد املُستخدمني، إلى جانب تصدره 
اهتمامـــات العديد من وســـائل اإلعالم، والتي 
أفردت له مساحات واسعة على مدار األسابيع 
املاضيـــة، واصفـــة إيـــاه بالـصيحـــة التقنية 

اجلديدة وغير املسبوقة.
ويســـمح التطبيق للمســـتخدمني بإرسال 
رسائل نصية من شخص إلى آخر دون الكشف 
عن هوية املرسل، وأظهر متجر التطبيقات من 
آبل، آب ستور، أن التطبيق السعودي جاء في 
املرتبة األولى في ٣٠ دولة على مستوى العالم، 
متصدرا بذلك قائمة التطبيقات املجانية، وفق 
ما ذكر موقع البوابة العربية لألخبار التقنية.

وخالل الثالثـــني يوما املاضية فقط، وصل 
عدد تنزيالت التطبيق على أجهزة آيفون نحو 
١٤ مليونـــا، بينما بلغ حتميـــل التطبيق على 
أجهزة أندرويد قرابة الـ٩ ماليني، أما إجمالي 
عدد املُستخدمني املُسّجلني في املوقع فتجاوز 
الـ٣٣ مليون شـــخص، في حني بلـــغ عدد زوار 
املوقـــع اإللكتروني للتطبيـــق نحو ٢٩٤ مليون 

زائر، بحسب األرقام الرسمية.
أبـــرز  أحـــد  ”صراحـــة“  تطبيـــق  ويعـــد 
املشـــاريع احملتضنة من قبـــل برنامج ”بادر“ 
حلاضنات ومســـرعات التقنيـــة التابع ملدينة 
امللـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية، وتتلخص 
فكرته في إعطاء املســـتخدمني فرصة التعبير 
عن آرائهم ومشـــاعرهم، أو توجيه االنتقادات 
واملالحظات إلى أشـــخاص آخرين بواســـطة 
الرســـائل النصيـــة عبـــر التطبيـــق أو املوقع 

اإللكتروني ودون الكشف عن هويتهم.
والتطبيـــق الذي لـــم متِض على إنشـــائه 
سوى تســـعة أشهر من قبل املبرمج السعودي 
زين العابدين توفيق، وبـــدأ كموقع إلكتروني 
موجـــه نحـــو املوظفني فـــي القطاعـــني العام 
واخلـــاص بغرض احلصـــول على نقـــد بناء 
في ســـرية تامة من زمـــالء العمل أو األصدقاء 
لتعزيـــز نقـــاط القـــوة ومعاجلـــة الضعف في 
مجـــاالت العمل أو احمليـــط االجتماعي، حظي 
وخالل فترة زمنية قصيرة بشـــعبية واســـعة 
فـــي العالم العربـــي، وازدادت هذه الشـــعبية 
عامليا بعد أن بدأ استخدامه باإلنكليزية، حتى 
أصبح تطبيقا يســـتخدمه اجلميع ملعرفة آراء 
اآلخرين نحوهم ودون معرفة من قام بإرســـال 
تلك الرســـالة أو مصدرها وال الدولة املرســـلة 

منها الرسالة.
ويـــرى مؤســـس التطبيـــق وهـــو خريـــج 
جامعة امللك فهد للبترول واملعادن، أن انتشار 
التطبيق واجتياحه السوق العاملية يعود إلى 
أن املســـتخدمني وجدوا فيه فرصة لتحســـني 
أنفسهم من خالل معرفة آراء اآلخرين نحوهم 

عبر منصة مجهولة املصدر.
وأضاف توفيق ”النـــاس يقولون احلقيقة 
أكثر إذا ُأخفيـــت هوياتهم، ولهذا جاءت فكرة 

تسمية التطبيق بـ”صراحة“.

«صراحة} السعودي يجتاح 

سوق الهواتف الذكية

أعلنت شركة إنستغرام عن إطالق ميزة جديدة لخدمة مشاركة الصور والفيديو القصير خاصتها، تتيح للمستخدمين الرد 

على التعليقات بشكل يشبه إلى حد كبير خدمات التواصل االجتماعي األخرى. وقالت إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك 

«اليوم نجعل المحادثات الدائرة حول منشورات إنستغرام أسهل عن طريق إضافة سالسل التعليقات}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تغريدة واحدة ال تكفي اللبناني لتعداد مشاكله 

ناشطون طالبوا 

األزهر بإصدار الفتاوى 

لتطبيق الشريعة في 

الريف الذي يهضم 

حق المرأة

[ مغردون يطالبون األزهر اإلفتاء بشأن التحرش الجنسي بدل التدخل في حقوق التونسيات
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في دائرة الّضوء، اكتسبُت قدحا 
َوَمدحا. ذقُت الّنجاح ُحًبا واغتيابا.

تعّثرت، تأّملت، تغّلبت وتعّلمت.
اليوم مناعتي أقوى من سمومهم.

الشعب ال يعرف الطائفية، طائفتنا 
هي الكويت، عم احلزن الشعب بوفاة 

عبداحلسني عبدالرضا والشيخني وليد 
العلي وفهد احلسيني رحمهم الله…

العجيب دفاع حكومة قطر عن إيران!
دول اإلرهاب ملتمة على قولة املثل 

”اجتمع تعيس احلظ مع خايب 
الرجاء“.

كلنا لدينا ذلك الشخص الذي كنا نكلمه 
٢٤ ساعة .. واآلن ال نعرف عنه شيئا..

نداء نداء نداء إلى من يناصر احلق 
والعدل، ممن يستطيع مراسلة جمال 

ريان إمطاره بالسؤال: أين هم الغفران 
ملاذا تتجاهل اجلزيرة قضيتهم؟

عبثا نهرب..
من سعة الصمت إلى ضيق الكالم..
ثم نعلق بني فكرتني انقطع بينهما 

جسر املجاز!

فيديو إهانة الشاب السوري في لبنان: 
سقط البعث في سوريا وعاش في 

لبنان.

#نيويورك األولى وأبوظبي الثانية في 
قائمة أفضل مدن العالم للحياة.

وال عزاء للذين يخلطون السياسة مع 
غيرة النساء.

لكل موظف دولة في موقعه
اتقي الله في عملك وباألخص ملا

عملك يكون مسؤول عن سالمة أرواح
بريئة واحتكاك يومي بأفراد الشعب.

#مصلحتنا_لبنانية ال سورية وال 
إيرانية وال أي شي تاني.

عبدالله بوشهري
ممثل كويتي.

ال تستحِقر أحدا وترى نفَسك ِفي 
الِقمم، فكّلنا ِمن ِطني والتراب نهاية 

كل بشر.

تتتابعوا

@mou3arada
#شو_مشــــــاكل_اللبناني؟ بيشوف كل 
الزعماء حرامية إال زعيم منّزل من السماء.

@MamdoYaacoubi
#شو_مشــــــاكل_اللبناني؟ مش مطلوب 
حد يحللو مشــــــاكلو هو بحال بس أنت يا 

وسواس ويا زعيم الطائفة حل عنو بقى.

@alihammoud0
#شو_مشاكل_اللبناني؟ بيحلم بالتغيير 
وال يعــــــرف أنو كلهم رح يرجعوا نواب في 

البرملان.

@Samah_Kasamani
شو_مشاكل_اللبناني؟ مشكلة اللبناني 
هــــــي بقناعته أن الزعيم هو حامي وجوده، 
مــــــع أن احلقيقة هــــــي أن اللبناني محافظ 

على وجود الزعيم مع األسف.

@Abbas Haidar  
#شو_مشــــــاكل_اللبناني؟ أنو ما عرف 
بحياتو طعم الدولة ليعرف قيمة وجودها! 
بتالقــــــي الحق األحــــــزاب والزعمــــــاء وما 

بيعرف ميشي ورا الدولة!

@RAlaaeddine
#شو_مشاكل_اللبناني؟

ما شــــــاطر إال باحلكي والشعارات وعند 
أول طلقة رصاص بينســــــى جاره ورفيقه 

وبصف مع طايفته وزعيمه.

@faten_Hijazy
عنا وزير للشــــــاي ونائب للحليب بس بعد 

ناقصنا واحد للقهوة!

  @YazbekWehbe
#شو_مشاكل_اللبناني؟ مش أساسية 
شــــــوية كهربا على شــــــوية مــــــي على بطء 
باإلتصــــــاالت واإلنترنت على شــــــوية هدر 
وسمســــــرة وفســــــاد… كلها مشاكل مش 

حرزانة يعني.



فيصل عبداحلسن 

} الربــاط – العرس في المغرب سلســـلة من 
الحلقات منها الخطوبة وليلة الحناء وعملية 
الدفـــوع قبل ليلة الدخلة وهـــي عملية تقديم 
هدايـــا مالية للعروســـين لمســـاعدتهما على 
تكاليـــف العرس، وكذلك هدية قوالب الســـكر 
التي يحملها أقارب العريس إلى العروسة في 
الخطبة، وتختلف هذه العادات من منطقة إلى 
أخـــرى، فالعرس الرباطي يختلف عن العرس 
الفاسي والعرس في المناطق الجنوبية، لكن 
بعض المظاهر العصرية للعرس بدأت توحد 

احتفاالت الزواج في كل المملكة.
وتبـــدأ تحضيرات العرس عنـــد أول لقاء 
بين أهل العروســـين، ويتـــم االتفاق على كل 
التفاصيل من شبكة ومالبس العروس وحفلة 
العـــرس وما إلـــى ذلك من جزئيـــات صغيرة 

وكبيرة.

عادات ال يعرفها المشارقة

بعد موافقة أهل الفتاة على الشـــاب الذي 
تقدم لخطبتها، يقدم الخطيب هدية لخطيبته 
تتكون من كسوة وسكر وحناء، باإلضافة إلى 

بعض أنواع الطعام.
ويعتبـــر الســـكر ركنا أساســـيا في هدية 
العروس، ال يزال جميـــع المغاربة يحرصون 
علـــى هـــذا العرف مهمـــا اختلف المســـتوى 

المادي واالجتماعي ألهل العريس.
ويشـــترط أن يكون وزن قوالب السكر ما 
يســـاوي 64 كيلوغراما، وإذا نقص الوزن أو 
زاد كان ذلـــك فأال ســـيئا. وعندما يرفض أهل 
الخطيبـــة الخطيب تعاد قوالب الســـكر إلى 
أهل الخاطب، وهذا يعنـــي رفض أهل البنت 

زواج ابنتهم من المتقدم لها.
يراهـــا  التـــي  األخـــرى  العـــادات  ومـــن 
المشـــارقة غريبة، حمل العروس على هودج 
يســـمى في المغرب عماريـــة، ويطوف حوله 
راقصـــون يرتدون الزي التقليـــدي المغربي، 
ويعـــود أصل هـــذه العادة إلى فتـــرة ما قبل 
دخول اإلســـالم حيـــث كان األفارقة واألمازيغ 
يحتفلون بعروســـهم بهذه الطريقـــة وكأنها 

غنيمة اجتهدوا في الحصول عليها.
وتعـــزف للعروســـين فـــي زفتهمـــا فرقة 
فتعلو  موسيقية شـــعبية تســـمى ”الدقاقية“ 
أصوات طبولهـــم وأهازيجهـــم الدارجة إلى 

الهزيع األخير من ليلة العرس.
ومـــن العـــادات الغريبـــة والتـــي ال تزال 
حاضـــرة في حفل العـــرس المغربي وخاصة 
في الرباط، كســـر بيضة علـــى رأس العروس 
أمال في أن تكون المرأة والدة كثيرة النســـل. 

وفي البوادي المغربيـــة تقوم عائلة العريس 
بتحضيـــر طبق وريقـــات الحنـــاء المجففة، 
وفوقه بيـــض الدجاج ليكون ضمـــن الهدايا 
التـــي تحمل للعروس، حيـــث تطلي العروس 
أطرافها بالحناء قبـــل الدخلة، وفي الصباح 
تقوم بســـلق البيض لتأكله مع العريس أمال 
في أن تكون حياتهما سعيدة ويرزقا بالذرية.
وعلـــى الرغم مـــن تنـــوع هـــذه العادات 
واختالفهـــا مـــن منطقة إلى أخـــرى، إال أنها 
بدأت تتوارى في المدن مع مرور األيام لتبقى 
األريـــاف والقرى محافظة علـــى هذه العادات 

التي تميز المغرب عن الشعوب األخرى.
في يوم الحناء تســـتعد عائلـــة العروس 
الستقبال ما يسمى ”بالدفوع“ وهو عبارة عن 
هدايا العريس لعروسته وهي أطباق محملة 
باألثواب ذات األلوان الزاهية لخياطة ألبسة 
العروس التي ترتديها ليلة العرس مع أقمشة 
أخـــرى لخياطة الجلباب، إضافة إلى األحذية 
ومالبس النوم والمالبس الداخلية والعطور 
وأكيـــاس من الحناء والحلويـــات، فضال عن 
الذبيحة التي تكون حسب المستوى المادي 

للعروس.
وفـــي الليل تأتي ”النقاشـــة“ لتزيين كفي 
العروس، وقدميها بنقوش جميلة وطالســـم 
خاصـــة لمنع الحســـد، والنظرات الشـــريرة 

وأعمال السحر.
وفـــي صبـــاح يـــوم الزفـــاف يقـــوم أهل 
العريس بحجز حّمام عمومي للعروس، فيزين 
ويعطر، ويبخر، وتوقد فيه الشموع الستقبال 
العـــروس التـــي تصحبها إلى الحمـــام أمها 
وأخواتها وقريباتها وجاراتها وصاحباتها. 
وتســـتقبل فيه العروس وموكبهـــا بالبخور، 
والزغاريد والشـــموع، وترديـــد الصالة على 
الرســـول الكريم، وتعلو أثنـــاء ذلك األهازيج 

واألغاني وسط رقصات صديقات العروس.
 

التريتور

مـــع تســـارع نمـــط الحيـــاة وخاصة في 
المدن بدأت عادة أهل العريس والعروسة في 
االهتمـــام بطبخ أشـــهى المأكوالت للضيوف 
تتالشـــى، فبعـــد أن كانت النســـاء من أقارب 
العريـــس وجاراتـــه يتنافســـن علـــى إعـــداد 
المأكـــوالت المغربية التقليديـــة أوكلت هذه 
المهمـــة لمتعهـــد األعـــراس الـــذي يهتم بكل 
تفاصيل العرس المتعلقـــة باالحتفال وطعام 

الضيوف والحلويات وما إلى ذلك.
ســـنة)   75) زهيرانـــي  الحـــاج  يقـــول 
الخمســـينات  فـــي  ”األعـــراس  لـ“العـــرب“، 
والستينات بالمغرب كانت أكثر بذخا ومتعة 
للضيـــوف، وكانـــت مكلفة أيضا كمـــا اليوم، 

ومتعبة ألهل العريـــس والعروس، فقد كانت 
األعـــراس تســـتمر ألســـبوع كامـــل، وتذبح 
خاللها عدة ذبائح، ويبقى الطعام مبذوال لكل 
أبنـــاء الحارة واألقـــارب كبيرهم وصغيرهم، 
لكن اليوم تغيرت األعراس وأصبح التريتور 
أو متعهد األعراس والحفالت هو الذي يقوم 

بتنظيم األعراس مقابل مبلغ مالي محدد“.
وأضـــاف الحـــاج ”متعهد األعـــراس يعدُّ 
طباخيه، وأدواته لتقديـــم الطعام للضيوف، 
بعد أن يتفق مع العريس على عدد الضيوف، 
فيعد الطعام والحلويات ويقدمها نادلوه في 
أحســـن األطباق، وأفضل األعراس اليوم في 
المغرب ال تدوم ســـوى ليلـــة أو ليلتين، تجد 
فيها األطباق المغربية الشهيرة، كالكسكسي، 
والطاجين والبســـطيلة، والدجـــاج والحمام 
من البلدي  المحشي، والحلوى بأنواعها بالسَّ

والشاي األخضر بالنعناع“.
التريتـــور راجـــي توفيق (45 ســـنة) قال 
لـ“العـــرب“ عـــن األعـــراس التـــي نظمها في 
الصيف ”عملـــي الحقيقي يكون في الصيف. 
ففي هذا الفصل يعـــود المهاجرون المغاربة 
إلـــى الوطـــن، وكل واحد يحلـــم بقضاء ليلة 
العمـــر في بلـــده. فالصيف بالنســـبة لي هو 
فصل العمل، ودخلي الشهري فيه أكثر من 15 

ألف درهم (1621 دوالرا). 
وإذا صـــادف أن كلفـــت بتنظيم عرس من 
نوع ’عـــرس ألف ليلة وليلة‘ ألحـــد األغنياء، 
فيكـــون دخلي أكثر من هـــذا بمرتين أو ثالث 
مرات. وكذلـــك يتضاعف دخل من يعمل معي 

في هذا النوع من األعراس“.
ويتذكـــر توفيق، فيقول ”قبـــل أيام قليلة 
نظمت عرسا في الرباط، أراد فيه أبو العريس 
أن توضـــع العمارية (هـــودج العروس) على 
جمل، وأن يقام العرس في حديقة قصر كبير 

تم تأجيره لقضاء عدة ليال لضيوفه فيه. 
وكان عدد الضيـــوف أكثر من 200 مدعو. 
وقـــد كلفـــت بجـــزء من العمـــل إضافـــة إلى 
خمســـة آخرين من ممولي الحفالت من الدار 

البيضاء“.
ويضيـــف راجـــي ”األعـــراس الصغيـــرة 
والمتوسطة تقام في ساحة أمام بيت العريس 
في الحارة، مما يتطلب إقامة خيمة، ونحاول 

أن نجعلهـــا محكمـــة، فـــال يدخلها أحد 
غير الضيوف، ألن عادة في األحياء 

الشـــعبية يكثر الفضوليون الذين 
يتسببون في مشاكل في األعراس 

ويضايقون الضيوف. 
اإلنارة  شـــبكة  بتهيئة  ونقوم 
فيهـــا، وننصب أجهـــزة الصوت 
والموســـيقى  األغنيـــات،  لبـــث 
إلشاعة البهجة في الحاضرين. 

أما األعـــراس الفقيرة، وهي 
التي يتم إعدادها فوق ســـطوح 
العمـــارات أو البيـــوت فنقـــوم 
بترتيب خيمة خاصة بها حسب 
المســـاحة المتاحـــة، ونزينهـــا 
باإلكسسوارات، ونهيئ عددا من 
الموائد، ومكانا شرفيا لجلوس 
للمـــكان  ولدينـــا  العريســـين. 
الشرفي كرســـي (ملوكي خاص 
مذهب) يجلس عليه العروسان. 
كما نهيئ طعام العشاء والشاي 

األخضر والحلوى“.
ويقـــول جمـــال زكريـــا (30 

ســـنة) عـــن تكاليف عرســـه، وقد 
اختار تريتور من معارفه لتنظيم 
حفلة عرســـه ”العرس المتوســـط 
ومع عـــدد معقول مـــن الضيوف 

في المغـــرب يكلـــف 15 ألف درهم 

(1621 دوالرا)، وطبعـــا هـــذه مصاريـــف ليلة 
الزفاف التي أشـــرف عليهـــا التريتور، وقدم 
خاللهـــا لنا ولضيوفنـــا خدمة ممتـــازة، مع 
طعام عشـــاء مكون من عدة أطباق والحلوى. 

العروس)  (مزينة  ’النكافـــة‘  وكلفتنا 
نحـــو 2500 درهم (270 دوالرا) وهي 
التي أشـــرفت على زينة العروس، 
وتغييـــر أطقـــم مالبســـها خالل 

حفلة العرس“.
”ال  زكريا  واســـتطرد 

تختلف أعـــراس األغنياء عن 
أعراس متوسطي الحال في 
المغرب ســـوى فـــي مكان 
العـــرس وعدد الضيوف. 
وللمقتدرين، ومتوسطي 

ذاتها  الخطـــوات  الحـــال، 
في االســـتعداد للعـــرس، التي تبدأ 

باالتفاق بين عائلتي العريس والعروس على 
الشبكة وجهاز العروس والمهر“.

النكافة

النكافة هي المرأة المســـؤولة عن فساتين 
العروس يوم العرس، حيـــث ترتدي العروس 
الفســـاتين من اختيارها، كما تســـاعدها على 
طيلـــة  واإلكسســـوارات  الفســـاتين  ارتـــداء 
ســـهرات العرس، وعـــادة ما تحضـــر النكافة 
اللبـــاس المغربـــي التقليـــدي، ومجموعة من 
الفســـاتين المغربية التي تظهر بها العروس 

في فترات مختلفة من السهرة.
وما بين النكافة والعروسة تحصل طرائف 
عديدة خاصـــة إذا كانت المالبـــس ضيقة أو 
متسعة على العروس. تحكي نزيهة رّحال (40 
ســـنة)  لـ“العرب“ عن ذكريات عرسها ضاحكة 
”النكافة التي ســـاعدتني على ارتداء فســـتان 
التي كانـــت أكمامها  العـــرس؛ ’المنصوريـــة‘ 
طويلة مصنوعة من الحرير، ومطرزة بأحجار 
ملونـــة، كانـــت األحجـــار 
واألصداف  الصغيرة 
في الثوب قاســـية 
الملمس في منطقة 
ظهري، 

وأخذت أحّك جلد ظهري بسببها في كل فرصة 
أرى فيها العريس وأهله مشـــغولين عن النظر 
نحوي، حدث ذلك أثناء جلوســـنا في ’القعدة‘ 
أي كوشـــة العـــرس، وكانت مشـــدات الصدر 

ضاغطة أيضا على صدري“.
وتكمـــل رّحال ضاحكة ”كانـــت ليلة عرس 
عصيبة وقاســـية بالنسبة لي، أكثر ما 
للجميع  أبتســـم  أن  أزعجني 
وأنـــا أتألـــم وخصوصـــا 
ليلة  فـــي  عرســـنا  صادف 
صيفيـــة حـــارة أكثـــر مـــن 

المعتاد، ورطبة“.
شـــريكان  فاطمة  وتـــروي 
وهي نكافة (65 سنة)، ذكرياتها 
عن عـــرس زينت فيـــه العروس، 
وســـاعدتها فـــي ارتداء فســـاتين 
العـــرس األربعة التـــي ظهرت فيها 
العرس.  ليلـــة  للضيـــوف  العـــروس 
وكانـــت أم العريس من الُموسوســـات 
من أن تعمل الحاســـدات البنها سحرا يضيع 
عليه وعليهم فرح تلك الليلة. ”لذلك طلبت مني 
أن أحضـــر معي ثالث حارســـات (مســـاعدات 
للنكافـــة) يجلســـن علـــى كراس قرب كوشـــة 
العروســـين، لمنع كل من تســـول لها نفســـها 
االقتراب من العروسين وإيذائهما بعمل سحر 

ضار“.
وتكمل شريكان قصتها الطريفة ”طمأنتها 
بأني مســـتعدة لألمر وتوفير ثالث حارســـات 
محترفـــات فـــي دفـــع األذى عن العروســـين، 
وأخبرت جارات لي بأن يحضرن العرس، وكل 
واحدة لها بالطبع أجرتها عند انقضاء الحفل. 
وكانـــت كل واحـــدة منهن تذكر بقنديشـــة 
عيشـــة (جنية أســـطورية لها شـــكل مخيف)، 
فاطمأنـــت أم العريـــس الختيـــاري الصائـــب 
للحارســـات، ومرت الليلة بســـالم واســـتلمت 
في تلـــك الليلة أجرتـــي، واســـتلمت جاراتي 

الحارسات أجورهن“.
وتضيف فاطمـــة النكافة ”منذ ذلك العرس 
صـــارات جاراتـــي يصاحبنني إلـــى كل حفلة 
زواج، ألجـــل حماية العروســـين مـــن األعمال 

الشريرة والحسد“.

الشيخات

ال يخلـــو عرس في المغرب من الســـهرات 
التـــي تؤثثهـــا مغنيـــات الفولكلـــور الراقص 
الالتـــي عرفـــن باســـم ”الشـــيخات“ ومفردها 
شـــيخة، حيـــث تصـــدع الموســـيقى والغناء 

الشعبي.
يقـــول الحاج ”تســـتمر كل ليلـــة من ليالي 
العرس فـــي الغناء والرقص حتـــى الصباح، 
كما تحيي  الشيخات المشهورات في المغرب 
حفالت الغنـــاء فتعلو أنغـــام العيطة والغناء 
الجبلي والموســـيقى السوســـية لتصل إلى 

آخر بيت في الحارة. 
بالدقـــة  تبـــدأ  األعـــراس  وكانـــت 
المراكشـــية التي تبث في نفوس الناس 
الجبليـــة  بالعيطـــة  وتنتهـــي  الفـــرح، 

بأصوات ساحرة بهيجة“.
األعـــراس  خيـــام  وتـــزدان 
بمختلف  المتـــرددة  باألضـــواء 
المتأللئة،  والنشـــرات  األلـــوان 
ومـــا إن يحل الفجـــر حتى يبدأ 
للعروســـين،  ســـيارات  موكـــب 
التقليدية،  العرس  بمالبس  وهما 
ومعهما األهل واألصحاب، متجها 
إلـــى ســـاحل المحيـــط، للتبـــرك 
وشـــروق  المحيـــط  برؤيـــة 

الشمس على مياهه.
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أعـــراس األغنياء ال تختلـــف عن الطبقات األخرى ســـوى بالضيوف، فالبعض يؤجـــر قاعة األفراح 

واآلخرون يحتفلون في الحارة.

العـــادات في العرس المغربي تختلف عن العادات في المشـــرق، كمـــا تختلف داخل المملكة من 

منطقة إلى أخرى، فالعرس الرباطي مثال يختلف عن مناطق الجنوب.

ال تزال العديد من العادات والتقاليد متوارثة في أعراس الشعب املغربي رغم دخول بعض 
املظاهر العصرية في األفراح وخاصة لدى الطبقات الغنية واملتوســــــطة، ومن هذه التقاليد 
من يراها غريبة بل باعثة على الضحك وخاصة من أهل املشرق مثل هدية قوالب السكر 

التي يصل وزنها بالكيلوغرامات

األعراس الصيفية في المغرب توائم بين التقليد والمعاصرة
[ الهودج مفخرة العروس المغربية  [ متعهد جديد لحفالت األعراس يريح من المتاعب
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سمية عبداهلادي

} كشـــفت دراســـة كنديـــة أجريت فـــي جامعة 
”كيبيـــك“، أن ممارســـة الشـــباب للقمـــار تزيد 
مـــن احتمـــاالت إصابتهم باألمراض النفســـية 
واالضطرابات الســـلوكية واالجتماعية بنسبة 
تزيد عن 30 باملئة، كما يخلق منهم هذا السلوك 
أشـــخاًصا ضعفاء غيـــر قادرين علـــى التحكم 
في أنفســـهم، باإلضافـــة إلى تراجـــع قدراتهم 
علـــى التحكـــم فـــي رغباتهم وشـــهواتهم التي 
تصبـــح هي احملـــرك الرئيســـي لســـلوكياتهم 

وتعامالتهم.
وتوصلـــت دراســـة حديثة إلـــى أن األطفال 
الصغـــار الذيـــن عانوا مـــن الصدمـــة واألذى 
اجلســـدي مبا في ذلـــك العنف فـــي املنزل، هم 
األكثر ميـــال إلى إدمان لعب القمـــار واإلصابة 

باضطرابات في مرحلة البلوغ.
وقالت إن األطفال الذين يعانون من القمار، 
وهو اضطراب شـــائع، هم أكثـــر ميال للمعاناة 
من اإلصابات، والصعوبات الزوجية، والتشرد، 

واملشاكل املالية واإلجرام في سن البلوغ.
وأوضحـــت أماندا روبرتـــس، عاملة النفس 
الشـــرعي فـــي جامعـــة لينكولـــن، فـــي اململكة 
املتحدة، قائلة ”هذا يشير إلى أن اضطراب لعب 
القمار ال يحدث من تلقاء نفسه، وإمنا هو رمبا 
بسبب أعراض املشاكل االجتماعية والسلوكية 

والنفسية األخرى من بعض األفراد“.
وقالـــت ”وجدنـــا أنه بـــني الرجـــال، يبقى 
اضطـــراب لعب القمار مرتبطا بشـــكل فريد مع 
الصدمـــات النفســـية وضغوطـــات احلياة في 
مرحلـــة الطفولـــة والبلوغ بعد تعديل مشـــكلة 

الكحول وإدمان املخدرات“.
وفحـــص املشـــرفون علـــى الدراســـة، التي 
نشـــرت في دوريـــة الســـلوك اإلدمانـــي نتائج 
اســـتبيان شـــمل أكثـــر مـــن 3000 رجـــل، حول 
مجموعة متنوعة مـــن عوامل احلياة، ووجدوا 
أن مـــا يزيـــد قليال على الربع مـــن الذين لديهم 
مشاكل مقامرة مرضية محتملة شهدوا عنفا في 

املنزل وفي مرحلة الطفولة. وقال 10 باملئة إنهم 
تعرضوا لإليذاء اجلســـدي في مرحلة الطفولة، 
بينما قال 7 باملئة إنهم تعرضوا إلصابة هددت 

حياتهم.
وكشـــف 23 باملئة من الرجال، مت تشخيص 
حالتهـــم على أنها مشـــكلة مقامـــرة، عن عالقة 
أقل ضررا مع القمار مقارنة مع أقرانهم، الذين 
قالوا أيضا إنهم شهدوا عنفا في املنزل، بينما 
كانـــت نســـبة املقامرين دون مشـــاكل ســـابقة 
8 باملئـــة فقـــط، مقابـــل 9 باملئة بالنســـبة إلى 
املقامرين الذين عانوا من مشـــاكل ســـابقة، و4 

باملئة للمقامرين من غير مشاكل سابقة.
وشـــددت الدراســـة علـــى ضـــرورة تقدمي 
خدمات عالجيـــة للمصابني بداء لعـــب القمار 
لتشـــمل الفحـــص الروتينـــي ألحـــداث احلياة 
املؤملة أو تعاطي املخدرات، بحيث ميكن عالجه 

بطريقة أفضل.
ومـــن جانبها تقـــول الدكتـــورة والء نبيل، 
استشاري الطب النفسي إن األسباب التي تدفع 
اإلنسان إلى اللجوء إلى املقامرة باملال بأشكاله 
املختلفـــة متعددة، حيث يعانـــي هذا النوع من 
الفـــراغ الدائم، الذي عادة مـــا يكون نقمة على 
صاحبـــه، فقد يعتبر الشـــباب أن الفراغ الدائم 
نـــوع من املوت البطيء، لذلـــك ال يكون حريصا 
على حياته مقارنة بالشـــباب العامل، ما يدفعه 
ذلك إلى ممارسة القمار، الذي يصيبه في نهاية 
املطاف بالكثير من األمراض النفســـية، والتي 

تتنوع ما بني توتر وقلق واكتئاب.
كما أشـــارت إلى أن الشـــباب الـــذي عانى 
منـــذ الصغر من اضطرابات نفســـية، يكون من 
السهل عليه ممارســـة القمار، حيث تالزمه تلك 
االضطرابات مع تقدمه في السن إلى أن يصبح 
شـــاًبا، وتدفعه بكل تأكيد إلى ممارسة القمار، 

باإلضافة إلى ذلك البعد الديني.
وأضافت نبيل أن السعي وراء جمع األموال 
يكون دافًعا قوًيا إلى ممارسة املقامر، فاملقامرة 
من األلعاب التي تنتهي بخســـارة طرف مقابل 
مكســـب اآلخر، ويكـــون احملدد هو املـــال، لذلك 
يلجأ إليها البعض من الشباب لتحقيق مكاسب 
مادية، ويعّد شعور الشاب بالنقص من األسباب 
التي ترمي به بني أحضان املقامرة باملال، حيث 
يشـــعر البعض من الشـــباب بأن شيًئا ما ال بد 
أن ميتلكه لكي يشـــعر بقيمته في احلياة وبني 
أصدقائـــه، وهي أن يفرض رغباتـــه على ذاته، 
ويجعل منها املقـــوم الوحيد حلياته، وبالتالي 

يكون من األشخاص الذين تتحكم بهم رغباتهم 
دون وعي، اعتقـــاًدا منهم أنه بذلك يخلق لذاته 

قيمة بني البشر.
كما أن صداقة أصحاب السوء من األسباب 
الدافعة ملمارســـة القمار، حيث يقـــود أصدقاء 
الســـوء عادة إلى ارتـــكاب األخطاء، ومن بينها 
املقامرة، فقد تتغلغل بداخلهم أفكار سيئة بأنه 
من األلعـــاب املباحـــة وليس بها شـــائبة تنال 
من صاحبهـــا، ولكن هي فـــي حقيقتها تصيب 
ممارســـيها بالكثير من األمراض النفسية، من 
أبرزها القلق والتوتر واالكتئاب، وجتعل منهم 

أشخاًصا منبوذين اجتماعًيا.
كما يصيب القمار اإلنسان مبرض التوّحد، 
بالرغم من كونه مرًضا أكبر نســـبة من مصابيه 
هـــم األطفال، إال أنـــه يصيب البالغني بنســـب 
مختلفـــة أيًضـــا، ولكـــن يطلـــق عليـــه العزلة 
االجتماعيـــة. فقد تؤثـــر ممارســـة القمار على 
حياة اإلنســـان االجتماعية، وقد يشعر بانعدام 
رغبتـــه فـــي التحـــدث أو لقاء اآلخرين، ســـوى 
من ميارســـون معه تلك اللعبـــة، فتأثيرها على 
اإلنسان أشبه بتأثير املخدرات عليه، إلى جانب 

ذلك يعتقد اإلنسان أنه من الوسائل التي متكنه 
مـــن الهرب مـــن مشـــاكله احلياتيـــة، ولكن في 
احلقيقة هي وسيلة لزيادة تعقيدها أكثر، حيث 
يكون اإلنســـان حتت تأثير إشباع رغباته وهي 
التي تقوده وحتركه بحيث يفقد تدريجيا قدرته 

على التحكم بذاته والسيطرة عليها.
مـــن ناحيتهـــا توضـــح الدكتورة ســـامية 
اجلندي، أستاذ علم النفس االجتماعي بجامعة 
األزهر، أنه من املؤكد أن هناك أخطارا نفســـية 
على ممارســـي القمار من الشباب، حيث يخلق 
منهم أشـــخاص عدميو اإلرادة، أكثر انصياًعا 
لرغباتهم، أقل اختالًطا باآلخرين، وأشـــخاًصا 
أكثر ســـلبية وال مباالة، ولكونها من املمارسات 
التي يصعب على العبها التخلص منها سريعا، 
يكون من السهل وقوع اإلنسان فريسة للعوائق 
االجتماعية واألمراض النفســـية، حيث يشـــعر 
وكأنـــه غيـــر راض علـــى كافة عالقاتـــه، ويبدأ 
تدريجيا في التخلص منها، قد يكون ذلك ملجرد 
تقـــدمي عدد مـــن النصائح له، والتـــي غالًبا ما 
تدور جميعها حول ضرورة اإلقالع عن ممارسة 
القمار، لذلك ال يجد أمامه ســـوى التخلص من 

عالقاته االجتماعية بدعـــوى أنها غير مجدية، 
ولكـــن في احلقيقـــة هي عائـــق اجتماعي أمام 

حتقيق رغبته في االستمرار باملقامرة باملال.
وعـــن كيفيـــة اإلقالع عـــن ممارســـة القمار 
ومعاجلـــة الرغبـــة الداخليـــة فـــي حـــب املال، 
تشـــير اجلندي إلى ضرورة إعادة بناء اإلنسان 
نفسًيا وفكرًيا ووضع ضوابط أخالقية ودينية 
لســـلوكياته وحياته بشكل عام، ما يخلق رادعا 
دينيـــا وأخالقيـــا يحميه من التدمير النفســـي 

واالجتماعي.
كمـــا ينبغي علـــى احمليـــط االجتماعي من 
أســـرة وأصدقاء متابعة أبنائهـــم منذ الصغر، 
حتـــى ال يكونون مؤهلني للوقوع في براثن تلك 
املمارسات املنحرفة، فال بد من سد كل الثغرات 
النفســـية التـــي ميكـــن أن تقـــود الشـــاب إلى 
املقامرة باملال. باإلضافـــة إلى تقومي العالقات 
االجتماعية لإلنســـان وإيجاد محيط اجتماعي 
ذي تأثيـــر إيجابي عليه، يحميـــه من الرغبات 
املنحرفة السلبية، ومن سيطرة الغريزة املادية 
عليه، ما يلقي به إلى الهاوية نفسًيا واجتماعًيا 

وأخالقًيا ودينًيا.

}  برلــني - كلنـــا نرتكب أخطـــاء في احلياة. 
ومن اجليـــد أن يخبرك أحدهـــم عند فعل هذا 
أنـــه ال بأس وأنه باإلمكان التعلم من األخطاء. 
غيـــر أن هـــذا ال يكون دائما مفيدا، ســـيما في 

مكان العمل.
وتوضح اخلبيرة النفســـية تابيه شيل من 
جامعـــة هاجـــن بأملانيا عند مناقشـــة اخلوف 
مـــن اخلطـــأ أن ”ارتـــكاب األخطاء لـــه تأثير 
على احتـــرام الـــذات“، ويعني ارتـــكاب خطأ 
في األســـاس أنك لم تفعل ما أردت أو خططت 
لفعله. وهـــذا ميكن أن يؤدي إلى رأي ســـلبي 
من أصدقائك أو رئيســـك في العمل. إال أنه من 
املمكن التعلـــم من اخلطأ. وتقول كريســـتينه 

كفالن، خبيرة علم النفـــس، ”األخطاء وطريقة 
تعاملك معها أفضل فرصة للمزيد من التطور“.
وهـــذا ما تـــراه أيضا االستشـــاري املهني 
أوتـــه بولكـــه، حيث تقول إن األخطاء تســـمح 
باإلبداع وتتيـــح الفرصة لعمليات التســـاؤل 
أو حتديـــد أهـــداف جديـــدة. وحلـــدوث هذا، 
يحتاج املوظفون والفرق والشركات إلى بداية 
التعامـــل مع أخطاء مـــكان العمل. وهذا يعني 

وجود ثقافة أنه ”ال بأس� من حدوث أخطاء.
والســـؤال األول الذي ينبغي على املرء أن 
يســـأله لنفســـه هو ما إذا كان يتعّني نســـيان 
اخلطأ أم حتليله؟ وتقـــول بولكه إنه من املهم 
اعتبـــار كل حالـــة بشـــكل مختلـــف. ”ال ميكن 

معاجلـــة كل مشـــكلة بنفـــس الطريقـــة“. وإذا 
كان األمر أكبر من مجرد ســـكب كوب القهوة، 
فينبغـــي أن تأخذ وقتك فـــي النظر إلى اخلطأ 
عن كثب. وبشـــكل مثالـــي ينبغي أال تركز على 
الذنب أو ما الذي يحدث في ما بعد، بحســـب 
كفالن، ولكـــن ما الذي ميكـــن أن تفعله أفضل 

املرة املقبلة.
أخطـــاءك  تتجنـــب  أن  يشـــمل  ال  وهـــذا 
والهروب منهـــا، ولكن كن منفتحا عليها. ماذا 
لو هذا ليس شـــائعا في عملك؟ تنصح شـــيل 

قائلة ”فقط ابدأ ”. 
وعلـــى ســـبيل املثـــال أخبر زمـــالءك عن 
أخطائك. ويفعل هذا بشـــكل دوري األشخاص 

الذي يعملون حلســـاب أنفســـهم، وعـــادة ما 
يحضرون فعاليـــات في الليالي التي يتم فيها 
تقاسم قصص اإلخفاقات املهنية. وتقول شيل 
إنـــه ميكن تنفيذ شـــيء مماثل فـــي الكثير من 

الشركات.
وأخيرا ميكـــن ألرباب العمـــل فعل الكثير 
لتعزيز ثقافة اإلخفاق. وبحســـب بولكه ينبغي 
على املزيد من أرباب العمل التفكير من منطلق 
أنـــه ”ال ميكنك طهـــي أومليت من دون كســـر 
البيـــض“. التعامل على نحو بناء مع األخطاء 
يضمن أنه لن يتم جتنبها. ”وبصفتك رئيســـا، 
مـــن األفضل أن يكون لديـــك فريق يعترف مبا 

فعله من وجود فريق من اجلبناء“.

21الخميس 2017/08/17 - السنة 40 العدد 10725
أكد مختصون على أال يزيد وزن الحقيبة عن 5 باملئة من وزن الجســـم. ومن البدائل الصديقة للظهر حقائب الظهر والحقائب ذات 

الحزام، التي يتم ارتداؤها بشكل عرضي على الصدر، حيث إنها تعمل على توزيع الثقل بصورة أفضل.

يخوض بعــــــض الناس جتربة املقامرة باملال بأشــــــكالها املختلفة بكامل إرادتهم، ســــــواًء 
ألســــــباب مادية أو نفســــــية أو اجتماعية، إال أنه ســــــرعان ما تتراجع تلك اإلرادة لصالح 
الرغبات والشــــــهوات املادية التي تصبح احملرك الرئيســــــي لســــــلوكياتهم وتعامالتهم مع 
اآلخرين، فيضحون أســــــرى للتفكير املادي، الذي يقودهم إلى الهاوية نفســــــًيا وأســــــريا 

واجتماعًيا وأخالقًيا ودينًيا.

[ ممارسة الشباب للقمار تصيبه باالضطرابات السلوكية  [ تعرض األطفال لألذى الجسدي يجعلهم أكثر ميال إلى إدمان القمار
المقامرة بالمال تفقد اإلنسان قدرته على التحكم في رغباته

سلوك يخلق أشخاصا ضعفاء

ديكورارتكاب األخطاء يؤثر على احترام الذات

الزجاج امللون يغزو 
عالم األثاث والديكور

} أوردت مجلة ”إيلي“ األملانية أن الزجاج 
امللون يغزو عالم األثاث والديكور حاليا، 
لُيشـــيع في املنزل أجواء البهجة وُيضفي 

عليه طابعا ساحرا يخطف األنظار.
وأوضحـــت املجلة املعنيـــة باملوضة 
واجلمـــال علـــى موقعهـــا اإللكتروني أن 
املزهريـــات واملصابيـــح تتألـــق حاليـــا 
باأللـــوان الزاهية، مثل األخضر والوردي 

واألزرق واألحمر واألصفر.
ليشـــمل  االجتـــاه  هـــذا  امتـــد  كمـــا 
الطاوالت اجلانبيـــة أيضا، والتي جتمع 
بـــني الفخامـــة واخلفـــة فـــي آن واحـــد. 
وبتنســـيقها مع اخلامات املخملية، فإنها 
تضفـــي على الغرفة طابعا ينطق باألناقة 

والفخامة.
وقـــال خبراء الديكور إنـــه من املمكن 
أن يستخدم الزجاج امللون بشكل تقليدى 
ال يخلـــو مـــن اجلاذبيـــة لعمـــل األبواب 
والنوافذ، كما ميكن أن يســـتخدم بأشكال 
غيـــر تقليدية كصنع الســـقف بأكمله من 
مثلثـــات من الزجـــاج امللون لـــن حتتاج 
معهـــا لتزيني الســـقف بالنجـــف أو بأي 

شيء آخر.

أسرة

} تثير تونس هذه األيام  جدال واسع 
النطاق واهتماما من الرأي العام في الداخل 
والخارج بسبب إقدامها على إقرار المساواة 

التامة بين الجنسين في اإلرث والسماح 
للمرأة المسلمة بالزواج من غير المسلم 

وهو الموضوع الذي استوفى جوانبه من 
قبل وسائل اإلعالم والمتابعين ورجال 

الدين بين من يؤيد ومن يعارض، ومن يكفر، 
وسأتناول الموضوع من جانب آخر وتجربة 

شخصية مرت علي في خضم هذا الجدل.
كنت قد نشرت على صفحتي الفيسبوكية 
سطرين قصيرين أشرت فيهما إلى أن تونس 

تتجه نحو المساواة وتزويج المسلمة من 
غير المسلم، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة 

من األصدقاء، أغلبها في صالح القرار.
لكن ما لفت انتباهي تعليقان: األول من 
أحد األصدقاء وهو صحافي وشاعر عربي، 

أبدى استغرابه من أن تونس تأخرت في 
اتخاذ القرارين، وكان يعتقد أن المساواة 

في اإلرث تمت منذ ستينات القرن الماضي، 
عندما أقرت مجلة األحوال الشخصية جملة 
من القرارات، من بينها منع تعدد الزوجات 
في إطار خطة وطنية شاملة لتمكين المرأة 

من مكاسبها وتحقيق المساواة الكاملة بين 
الجنسين.

وما لفت نظري في هذا التعليق هو أن 
القرار الذي يرى كثيرون أنه تقدمي أكثر من 
الالزم ويتنافى مع مبادئ الدين اإلسالمي، 
يجده البعض متأخرا عما عرفت به تونس 

من جرأة وإصرار على تحقيق المساواة بين 
الجنسين!

والحقيقة أن ما يفسر تأخر تونس 
في ما يتعلق باإلرث هو وجود نص ديني 
صريح يمنح الرجل ضعف نصيب المرأة، 

عكس تعدد الزوجات القابل لالجتهاد، 
ووجود نص ديني صريح هو ما جعل إقرار 
المساواة في اإلرث يعد أول خطوة حقيقية 

جريئة في اتجاه تجديد الخطاب الديني.

أما التعليق الثاني فهو نوع من التذكير 
بأن الخوف من منح المرأة نصف الميراث 
هو ضياع ميراث واسم العائلة، ألن الثروة 

ستذهب في النهاية إلى رجل غريب، فالرجل 
حاضن للثروة واالسم بينما المرأة مضيعة 

لكليهما.
وهو ما يفسر استمرار وجود النزعة 

القبلية إلى حد يومنا هذا في بلد يعد أبعد 
ما يكون عن القبيلة والتعصب للتاريخ 

والموروث القبلي، فضال عن النزعة 
العنصرية التي تمنح االبن حق حفظ اسم 

العائلة وثروتها دونا عن اإلبنة. وربما 
سيكون على تونس في المستقبل أن تترك 
للعائلة التونسية حق اختيار لقب أبنائها 

من بين لقبي األم واألب بدل اعتبار لقب 
األب خيارا بديهيا ومسلما به.

وِفي نفس السياق وصلتني رسالة 
من سيدة تبدي فرحتها وابتهاجها بقرار 

التسوية، مشيرة إلى أنها ابنة لرجل فنان، 
وتعاني منذ سنوات من أجل الحفاظ على 

ثروة والدها األدبية والفكرية، وجمع 

موروثه الفني وحقوقه األدبية إال أنها 
تجد صعوبة وتعطيل من أعمامها الذين 

يشاركونها الميراث باعتبارها االبنة 
الوحيدة، وال يعنيهم الجانب الفني واألدبي 

بقدر ما يعنيهم  الجانب المادي.
في ما يتعلق بزواج المسلمة من غير 

المسلم، أحب فقط أن أذكر بأنه ال يوجد أي 
نص  قانوني يمنع التونسية من الزواج 

من غير المسلم، فقط  منشور وزاري وفقه 
القضاء. ويعتبر الفصل 6 من الدستور 
الجديد، المتعلق  بحرية الضمير نصا 

دستوريا  جريئا يمنح ًالمرأة حق اختيار 
قرينها بغض النظر عن الدين وكل أشكال 

التمييز األخرى، ولكن المؤكد أن مجلة 
األحوال الشخصية، الصادرة  قبل العهد 

الدولي للحقوق المدنية والسياسية لم 
تمنع زواج  التونسية بغير المسلم، وال 
يتعدى األمر كونه منشورا وزاريا  يضع 
شروط ”إسالم“ الزوج األجنبي حتى يتم 

تسجيل العقد بشكل رسمي في دفاتر الحالة 
المدنية.

هل حقا الرجل حاضن لإلرث واملرأة مضيعة له
لمياء المقدم
كاتبة من تونس

قق الال اا لل
و ب

اضطـــراب لعب القمار ال يحدث من 
تلقاء نفســـه، وإنما بسبب أعراض 
املشـــاكل االجتماعية والسلوكية 

والنفسية من بعض األفراد

◄
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«ســـألعب لفريق كبير بتاريخه وإنجازاته، وهذه التجربة ســـتكون إضافة كبيرة إلى مشـــواري. رياضة

جئت ألحقق اإلضافة للفريق، وأعد الجماهير بتقديم قصارى جهدي حتى يتقدم النصر}.

محمد فوزير 
العب فريق النصر السعودي

ســـيرجي  األوكرانـــي  يعتـــزم   – الريــاض   {
ريبـــروف، املديـــر الفنـــي ألهلي جـــدة، الدفع 
بالبرازيلي ليوناردو ســـوزا، أحدث احملترفني 
األجانـــب املنضمـــني إلى الفريق الســـعودي. 
ويلتقـــي أهلـــي جـــدة، اخلميس، مـــع الفتح 
فـــي اجلولـــة الثانية مـــن الدوري الســـعودي 
للمحترفـــني، قبـــل أن تتوقف املســـابقة عقب 

نهاية هذه اجلولة ملدة شهر تقريبا.
ويســـعى ريبـــروف، إلى االطمئنـــان على 
حالة الالعب، قبل املوقعة املصيرية في ذهاب 
ربع نهائي دوري أبطال آســـيا الثالثاء املقبل 
مع بيـــروزي اإليراني، ومن املتوقـــع إقامتها 
بالعاصمـــة العمانيـــة مســـقط. مـــن جانبها، 
جهزت إدارة أهلي جـــدة، طائرة خاصة لتنقل 
الفريـــق من جدة إلى مســـقط، خلوض مباراة 
بيروزي اإليراني. وكان األمير تركي بن محمد 
العبدالله، رئيس هيئة أعضاء شـــرف النادي، 
قد أقام مأدبة عشـــاء لالعبـــني، وذلك في إطار 
دعم الفريـــق، قبل مبـــاراة الفتـــح، لتعويض 

خسارة اجلولة األولى أمام االتفاق.
ومـــن ناحية أخرى باتت فـــي حكم املؤكد، 
مشـــاركة الثنائـــي أحمد العكايشـــي، وأحمد 
عســـيري، مـــع احتاد جـــدة في مباراتـــه أمام 
الفيحـــاء، الســـبت املقبـــل، باجلولـــة الثانية 

مـــن الـــدوري. وغـــاب الثنائي عـــن املواجهة 
االفتتاحيـــة للفريـــق فـــي الدوري األســـبوع 
املاضـــي، أمام الباطن لإلصابـــة، وظهر تأثير 
غيابهما جليا على ”العميد“ الذي خسر (3-1).
وشـــارك الثنائي بـــدر النخلي، وياســـني 
حمـــزة، في دفاع االحتاد أمـــام الباطن، وقّدما 
مـــردودا متواضعـــا، لينجـــح الفريـــق القادم 
مـــن محافظة حفر الباطن، في تســـجيل ثالثة 
أهـــداف مبرمى فـــواز القرني. وفـــي الهجوم، 
شـــارك ربيع ســـفياني في غياب العكايشـــي، 
وظهـــر خجوال للغاية وســـط مدافعي الباطن، 
وفشل في صنع الفارق، أو تشكيل أي خطورة 

على مرمى املنافس.
وتعرض الثنائي العكايشـــي، وعســـيري، 
لإلصابـــة فـــي نهايـــة يوليو املاضـــي، خالل 
التحضيرات الصيفية للموسم اجلديد، وغابا 
عن دورة تبوك مطلع الشـــهر احلالي. ويبحث 
االحتـــاد، عن فـــوز يعيـــد إليه التـــوازن، قبل 
توقف دوري جميل ملا يقارب الشـــهر، من أجل 
مواجهتي املنتخب السعودي املصيريتني أمام 
اإلمارات، واليابان، ضمن اجلولتني األخيرتني 

من تصفيات مونديال روسيا 2018.
ومن جانـــب ثان نفـــى عبداللـــه القريني، 
رئيـــس الشـــباب، أن يكـــون قـــرار إيقافه ملدة 

عام، أبعده عن رئاســـة النـــادي، مبديا تفاؤله 
برفـــع العقوبـــة املوقعة عليـــه. وعاقبت جلنة 
االنضباط باحتاد الكرة الســـعودي، القريني، 
باإليقـــاف ملدة عـــام وتغرميـــه 300 ألف ريال؛ 
التهامه االحتاد ورئيسه بالفساد، على خلفية 
انتقال احلارس محمد العويس، من الشـــباب 

إلى أهلي جدة.
وقال القريني ”إيقافـــي يتعلق مبا يخص 
كرة القدم فقط. ما زلت رئيســـا للشباب. هناك 
قضية منظـــورة لـــن نتكلم عنها اآلن. أشـــكر 
اجلماهير الشـــبابية والرياضيـــة على الدعم 
الذي وجدته منها“. وأضاف ”اجلماهير تعرف 
من هـــو القريني فـــي حبه وإخالصـــه لعمله 
وناديـــه، وننتظـــر العدالة“. من جهـــة ثانية، 
اعتبر القريني، أن املهاجـــم الدولي املخضرم 
ناصر الشـــمراني ”عاد إلى بيته“، بعد قضائه 
4 مواسم مع الهالل. وضم الشباب، الشمراني، 
33 عاما ملـــدة عامني، قادما مـــن الهالل، الذي 
انتقل إليه من الشـــباب في صيف 2013. وقال 
”الشـــمراني عاد إلى بيته، وســـعداء بتواجده 
معنا. بكل تأكيد سيشـــكل إضافة إلى زمالئه، 

ونرجو أن يعيدوا توهج الشباب“.
وعن طول مفاوضـــات عودته إلى الفريق، 
علـــق بالقول ”جتمعنا مع إخواننا في الهالل، 
عالقة مميـــزة جدا في التعامل منذ ســـنوات. 
كانت هناك بعض العقبات وانتهت، وحسمت 
الصفقة بفضل تواجـــد رجال مخلصني أمثال 
األمير فهد بن خالد، واألمير عبدالله بن خالد، 
فـــي ظل رعاية الرمز األمير خالد بن ســـلطان، 

القلب النابض للشباب“. 
وعبر رئيس الشباب عن متنياته بانتفاضة 
الفريق بداية من اجلولة الثانية، بعد السقوط 
في االفتتاح أمام أحـــد (2-1)، رافضا احلديث 
عن نوعية العقوبات املنتظرة في حال اإلخفاق 
من جديـــد؛ حيث تناقـــش هذه األمـــور داخل 

البيت الشبابي.

} برلــني – أصبح نادي بوروســـيا دورمتوند 
األملانـــي يبحث عـــن بديل للالعب الفرنســـي 
عثمان دميبلى. فمنذ إعالن دميبلى مترده على 
ناديه، ودورمتوند يبحث عن البدائل حتســـبا 
لرحيله. وينتظر نـــادي غرميو بورتو أليغرى  
من دورمتوند تقدمي عرض لضم املهاجم لوان، 
24 عاما، الفائز مع منتخب البرازيل بأوملبياد 
ريـــو 2016. لكن ليس لـــوان هو البديل املقترح 
الوحيـــد فهنـــاك أيضا الفرنســـي ماكســـويل 
كورنـــت، 20 عاما، العب ليون، الذي يلعب اآلن 
ملنتخب ساحل العاج، بعد أن لعب لكافة فئات 

الناشئني مبنتخب فرنسا.
جماهيـــر  تتمنـــاه  رمبـــا  آخـــر  خيـــار 
البوندســـليغا العربيـــة، إنـــه ريـــاض محرز، 
النجم اجلزائري، مهاجم ليســـتر سيتي الذي 
كان أحـــد أعمدة الفريق الفائـــز بالبرمييرليغ، 
فيما عرف ”مبعجزة ليســـتر ســـيتي“. ويبلغ 
ريـــاض 26 عاما، وقيمته الســـوقية 30 مليون 
يورو، ولديه من اخلبـــرة والقدرات ما يجعله 
بديال رائعا لدميبلى. ومن ليستر سيتي أيضا 
ميكن لدورمتوند، التعاقـــد مع دماراي غراي، 
21 عاما، الـــذي يريد الرحيل عن ليســـتر هذا 
الصيف، فهو جناح أيســـر موهوب ويناســـب 

متطلبات دورمتوند في خليفة دميبلى.
وميلك غراي عقدا مع ليســـتر حتى 2020، 
وكان العـــب منتخب إنكلترا للناشـــئني قد قدم 
إلـــى  فريق بيرمنغهـــام في بداية عـــام 2016، 
مقابـــل 5 ماليـــني يـــورو، وأحرز معـــه بطولة 
الـــدوري. وميكـــن للمـــدرب بيتـــر بـــوس، أن 
يجلـــب تلميذه أمني يونس، 24 عاما، من ناديه 
الســـابق أياكس أمســـتردام. وجنح بوس في 
منح الفرصة لالعب األملاني من أصول لبنانية 
للتألق في هولندا، وتبلغ قيمته السوقية حاليا 
7 ماليني يورو، وال شك أن عودته للبوندسليغا 

من جديد أمر سيفرح به يونس.
وإذا لـــم يـــرد دورمتونـــد الذهـــاب بعيدا 
فيمكنـــه التعاقد مع األملانـــي يوليان براندت، 
العـــب جـــاره ليفركـــوزن، والذي تبلـــغ قيمته 
الســـوقية 20 مليون يورو. وإضافة إلى هؤالء 
جميعـــا هناك أســـماء أخرى قد تكـــون بديلة 
لدميبلى في دورمتوند، ورمبا نفاجأ بأســـماء 
غيـــر مذكورة هنا أصال فباب االنتقاالت مازال 

مفتوحا حتى 31 أغسطس. جاهز للتحدي

أهلي جدة يتسلح بالبرازيلي ليوناردو أمام الفتح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ لن يتمكن الوداد البيضاوي، من 
االستعانة بجهود الوافد الجديد، 

محمد نهيري، قادما من الفتح 
الرباطي، خالل بطولة دوري أبطال 

أفريقيا. وتأهل الفريق البيضاوي إلى 
ربع النهائي، وسيواجه صن داونز 

الجنوب أفريقي.

◄ عادت بعثة الجيش الملكي 
من البرتغال، بعد معسكر تدريبي 

مغلق دام 10 أيام، خاض خالله 
الفريق العسكري 3 مباريات ودية. 

وسيستأنف الالعبون تدريباتهم بعد 
الخميس، حيث سيبدأ الفريق مرحلة 

اإلعداد للمنافسات الرسمية.

◄ أعلنت لجنة االنضباط باالتحاد 
العربي لكرة القدم، بعد اجتماعها 

برئاسة حميد حداج عن تسليط 
عقوبات على الفيصلي األردني، 

عقب أحداث الشغب بنهائي البطولة 
العربية لألندية، التي أقيمت بمصر.

◄ تعود عجلة دوري المحترفين 
الجزائري إلى الدوران بداية من تاريخ 
25 أغسطس الذي سيشهد خوض أربع 

مباريات، بينما ستدور المباريات 
المتبقية السبت 26 أغسطس 2017.

◄ استقال مدرب حراس شبيبة 
القبائل إلياس بن حاحة من منصبه، 

بعد اختالفه مع الرئيس الجديد 
مليك أزالف، حول بنود العقد الذي 

يربطه بالنادي. وطلب الرئيس الجديد 
لشبيبة القبائل مليك أزالف، من إلياس 

بن حاحة، مراجعة بعض بنود العقد.

◄ سافر منتخب تونس للكرة الطائرة 
للناشئين، إلى البحرين، للمشاركة 

في بطولة العالم بالمنامة، بداية من 
الجمعة، بمشاركة 20 منتخبا.

باختصار

األهلي يحقق الثنائية وينتزع الكأس من أنياب المصري
[ الفوز تحقق بعد أن تخلى البدري عن الحذر.. وثالث دقائق فصلت حسام حسن عن اللقب

عامد أنور

} القاهرة – أعاد األهلي كأس مصر (للمرة 36 
في تاريخه)، إلى دوالب بطوالت النادي بجوار 
درع الـــدوري الذي توج به قبل عدة أســـابيع، 
وفاز فـــي املباراة النهائية الثالثاء، على فريق 
املصري البورسعيدي بهدفني مقابل هدف، في 
مباراة انتهـــى وقتها األصلـــي بالتعادل دون 
أهداف، وجاء التسجيل للفريقني خالل شوطي 

املباراة اإلضافيني.
ويلتقـــي الفريقـــان مجددا الشـــهر املقبل 
فـــي بطولـــة كأس الســـوبر املصريـــة، حيـــث 
يشـــارك األهلي لكونـــه بطال للـــدوري، بينما 
يشـــارك املصـــري كوصيف لصاحـــب الكأس، 
وهـــي املباراة التي مـــن املتوقع أن تكون أكثر 
ســـخونة من سابقتها، ألن رغبة فريق املصري 
فـــي الثـــأر كبيرة، وســـتواجه أمانـــي األهلي 
بتحقيق العالمة الكاملة. هناك مقولة شـــهيرة 
لالعب الزمالك الســـابق، فـــاروق جعفر وهي 
”ال تأمـــن األهلـــي إال بعد ركـــوب احلافلة“، في 
إشـــارة إلى قدرة العبي الفريق على التسجيل 
وإحـــداث الفارق حتى اللحظـــات األخيرة من 
عمـــر املباراة، وهذا ما حدث حرفيا أمام فريق 

املصري في نهائي الكأس.
املباراة كانت منافســـة قوية بني احلماس 
واخلبـــرة، أما احلمـــاس فهو ما بثه حســـام 
حســـن، املدير الفني لفريق املصري في نفوس 
العبيـــه، أمال في حصد أول بطولة في تاريخه 
التدريبي، بينما تفوقت خبرة حســـام البدري، 
املديـــر الفنـــي لألهلـــي، عندما جـــازف ودفع 
بعمرو جمال بديال عن حسام عاشور، متخليا 
عن الســـيطرة علـــى منطقة منتصـــف امللعب، 

وأمر العبيه بالهجوم الضاغط على املنافس.
وأجـــاد دفـــاع فريـــق املصري فـــي إغالق 
املســـاحات أمـــام العبي األهلي أغلـــب فترات 
اللقاء، وتألق حارســـه بوســـكا فـــي الذود عن 
مرماه في مناسبات قليلة، بينما تواجد حسام 
حســـن في املنطقـــة الفنية ولـــم يتوقف حلظة 

عن حتفيز العبيه حماســـيا قبـــل أن يحفزهم 
خططيـــا، بينما وقف البـــدري يفكر في حلول 
مناســـبة لفك هذا التكتـــل الدفاعي، وفي عقله 
املاليـــني من جماهيـــر األهلي املتعطشـــة إلى 
حتقيـــق لقب غاب ملدة عشـــرة أعـــوام. وأدرك 
البدري أن التخلي عن احلذر هو احلل األمثل، 
فتحقق له ما أراد، لكن األغرب هي تيمه (روح 
الفانلـــة احلمـــراء)، التي اشـــتهر بهـــا فريق 
األهلي، وكأن من يرتدي قميص النادي تسكنه 

روح حتفز بداخله الرغبة في االنتصار.
نســـجت اجلماهيـــر هـــذه اجلملـــة، بعد 
أن اســـتطاع الفريـــق حتقيق عـــدة بطوالت ال 
تنســـى في اللحظات األخيـــرة، أبرزها بطولة 
دوري أبطال أفريقيا 2006، بهدف العبه محمد 
أبوتريكـــة التاريخي في شـــباك الصفاقســـي 
التونسي، وبطولة كأس الكنفيدرالية األفريقية 
2014 بهـــدف متعب األســـطوري في اللحظات 
األخيرة. كما تكرر األمر نفســـه في آخر بطولة 
كأس مصر حققها األهلي، وكانت على حساب 
غرميه التقليدي الزمالك عام 2007، في واحدة 
من أجمـــل مباريـــات الفريقني، وفـــاز األهلي 
بنتيجة (4-3)، بعد لقاء ماراثوني، وكلما تقدم 
الزمالـــك بهدف، أدرك العبـــو األهلي التعادل، 

حتى انتهت بهذه النتيجة.
فـــاز حســـام البـــدري بالبطولـــة التي لم 
يحققهـــا طوال مشـــواره مـــع األهلـــي، وقال 

فـــي مؤمتر صحافـــي عقب اللقاء، إنه ســـعيد 
بتحقيـــق بطولـــة الـــكأس للمـــرة األولى في 
مشـــواره التدريبي، ولفت إلى سيطرة الفريق 
علـــى مجريات اللعب طـــوال اللقـــاء، وإهدار 
عدة فـــرص، لكنه لم يفقد األمل في اســـتعادة 
اللقب الغائب إلســـعاد اجلماهير، وأنه سيبدأ 
التحضير ملواجهة الترجي التونســـي بدوري 
أبطال أفريقيا الشهر املقبل. قال حسام حسن 
خالل املؤمتر الصحافـــي، إنه راض عما قدمه 
فريقه أمام األهلي، وكان األقرب إلى الفوز، بعد 
أداء جماعي منظم وحلول هجومية أمام فريق 
كبير، مشـــيرا إلى أن أهداف األهلي جاءت من 
ســـوء متركز لالعبني، وإن كانت تفصلهم على 

البطولة ثالث دقائق فقط.
ما قاله مدرب املصري يشير إلى أن الفريق 
فّرط في فرصة حصد لقب الكأس للمرة الثانية 
في تاريخه، واســـتعادة البطولـــة التي لم يفز 
بها ســـوى مرة واحدة عام 1998 على حســـاب 
”املقاولـــون العرب“، لكن ما جعل ذلك بعيدا عن 
الفريـــق هو الفرق الواضح في اللياقة البدنية 
مـــع العبي األهلي، فقد شـــهد الوقت اإلضافي 
ســـقوط أكثر من العب من العبي املصري على 

األرض بسبب اإلجهاد.
الفـــوز أعاد به األهلي ذكريات ســـيئة إلى 
فريق املصري وجماهير بورســـعيد، وفي عام 
1984 كان املصري على مقربة من التتويج بلقب 

الكأس، وجنح في احلفـــاظ على تقدمه بهدف 
طـــوال املباراة، حتى جـــاء العب األهلي عالء 
ميهوب ليفســـد هذه الفرحـــة بهدف التعادل 
لألهلي في الدقيقة األخيرة، ليحتكم الفريقان 

إلى وقت إضافي ويفوز األهلي بنتيجة (-3 1) 
ويتوج باللقب.

تعد هـــذه املبـــاراة الظهور األخيـــر لقائد 
فريق األهلي، حســـام غالي، الذي انتقل حديثا 
لالحتراف في صفوف النصر السعودي، مقابل 
850 ألف دوالر، األمر نفسه بالنسبة إلى زميله 
عمرو جمال الذي سيغادر األهلي بذكرى طيبة 
وإحـــراز هدف أعاد األمل إلى فريقه في نهائي 
الـــكأس، وانتقـــل جمال لالحتـــراف في فريق 
بيدفيســـت اجلنوب أفريقي. كما كانت املباراة 
عنوانـــا إلنهـــاء املقاطعـــة من مجلـــس إدارة 
األهلـــي ملباريات املصري البورســـعيدي، منذ 
أحداث ملعب بورسعيد التي راح ضحيتها 72 
من مشجعي الفريق، وبعد خمس سنوات عاد 
مجلس األهلي برئاسة محمود طاهر، وتواجد 
فـــي مقصورة ملعـــب برج العـــرب، إلى جوار 
أعضاء مجلس إدارة املصري برئاســـة سمير 
حلبية، التزاما ببروتوكول لقاءات نهائي كأس 

مصر. 
وقبـــل أن يحقـــق فريـــق األهلـــي الثنائية 
احمللية هذا املوسم، فإنه فعلها في 13 مناسبة 

من قبل.

أنهى فريق النادي األهلي املصري موسمه 
الكروي بنجــــــاح، وحقــــــق الثنائية احمللية 
(الدوري والكأس) من دون هزائم، ولم يبق 
له سوى حتقيق لقب السوبر املصري، كي 
يكتمل عقد اإلجنازات في موسم استثنائي 

شاق وغير منتظم.

الفريقان يلتقيان في نهائي السوبر 

كبطل  ـــي  ـــل األه ـــشـــارك  ي ــث  ــي ح

املــصــري  يــشــارك  بينما  لــلــدوري 

كوصيف لصاحب الكأس

◄

مشـــاركة الثنائي أحمد العكايشي، 

وأحمد عســـيري، مع اتحاد جدة في 

مباراته أمام الفيحاء، الســـبت باتت 

في حكم املؤكد

◄

«مـــا قيل عن رحيـــل هجهوج للفتح ليس صحيحـــا،  مازال برفقة الوداد، ولـــم نتلق أي عرض في 

شأنه. ميركاتو الفريق ال يزال مستمرا ولم نغلقه بعد، ونتشاور باستمرار مع املدرب}.

سعيد الناصيري 
رئيس نادي الوداد البيضاوي املغربي

◄ اختارت جلنة احلكام باالحتاد 
األفريقي لكرة القدم ”كاف“، املصري أمني 

عمر، إلدارة مباراة ليبيا واجلزائر في 
تصفيات أمم أفريقيا للمحليني، املقررة 
العام املقبل في كينيا. ويعاون عمر، في 

إدارة اللقاء املقرر اجلمعة في تونس، 
كّل من: محمود أبوالرجال، 
مساعد أول، وأحمد توفيق 

مساعد ثان، ومحمد احلنفي، 
حكم رابع. وكانت مباراة 
الذهاب التي أقيمت هذا 

األسبوع في اجلزائر، 
قد انتهت بفوز ليبيا 

(2-1). يذكر أن 
املباراة هي أول لقاء 

قاري للحكم أمني 
عمر، بعد دخوله 
القائمة الدولية.

◄ يستأنف املنتخب التونسي لكرة 
السلة، حتضيراته لبطولة أمم أفريقيا، 

التي تنطلق الشهر املقبل. وكان الالعبون، 
قد حصلوا على راحة عقب انتهاء جولة 

الفريق األوروبية بفرنسا وإسبانيا، التي 
خاضوا خاللها عددا من املباريات الودية. 

وأخيرا دخل نسور قرطاج في 
معسكر بالعاصمة التونسية، 

دعا إليه املدرب البرتغالي ماريو 
باملا، الالعبني الذين شاركوا 

في اجلولة األوروبية. 
يذكر أن تونس ستنافس 

على بطولة أفريقيا 
التي تنطلق في 8 
سبتمبر املقبل، ضمن 

املجموعة الثالثة التي 
تضم الكاميرون، وغينيا، 

ورواندا.

◄ أعلنت السويسرية تيميا باشينسكي 
املصنفة 24 عامليا أنها ستغيب عن بطولة 
أميركا املفتوحة للتنس بسبب معاناتها 
من إصابة في اليد. وكانت باشينسكي، 

التي ستغيب عن بطولة نيو 
هيفن هذا الشهر أيضا، تعاني 

من إصابة في الفخذ خالل 
بطولة وميبلدون الشهر املاضي 

لكنها قالت إنها متأثرة أيضا 
من إصابة في يدها منذ العام 
املاضي. وكتبت باشينسكي، 
التي بلغت قبل نهائي بطولة 

فرنسا املفتوحة هذا العام، 
في حسابها على أنستغرام 
”لسوء احلظ كنت مضطرة 

إلى االنسحاب من نيو 
هيفن وأميركا املفتوحة“.

متفرقات

موسم الحصاد ينطلق

دورتموند يفكر 

في الجزائري رياض محرز

والرجال،
د توفيق
د احلنفي،
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} برلني - يتطلع املدير الفني لبايرن ميونيخ 
كارلو أنشيلوتي إلى استعادة اللقب األوروبي 
حتى يتجنب عقدة اإلقالة بعد املوسم الثاني، 
في وقت يبـــدو فيه الفريق البافاري مرشـــحا 
بقوة للدفاع عـــن لقبه احمللي والفوز بالدوري 
األملاني لكرة القدم (بوندســـليغا) في املوســـم 
اجلديد. ويســـتطيع بايرن التغلب على مشكلة 
ارتفاع معـــدل أعمار العبي الفريق وكذلك عدم 
التعاقد مـــع العبني من العيـــار الثقيل ليتوج 
بلقـــب البوندســـليغا للمـــرة السادســـة على 
التوالـــي لكن حلـــم الفوز بلقـــب دوري أبطال 
أوروبا ســـيظل بعيد املنال في ظل املســـتوى 

احلالي للفريق.
ويحتـــاج مشـــجعو وأنصـــار بايـــرن إلى 
عدم النظر إلى ســـجل أنشـــيلوتي مع األندية 
التي تولى تدريبها ســـابقا حيث عانى املدرب 
اإليطالي الشـــهير مـــن عقدة املوســـم الثاني. 
وأقيل أنشـــيلوتي من تدريـــب بارما اإليطالي 
بعد موســـمه الثاني مع الفريق وهو ما حدث 
أيضـــا بعـــد موســـمه الثاني مـــع يوفنتوس 
اإليطالي وتشيلســـي اإلنكليـــزي كما رحل عن 
باريس ســـان جرمان الفرنســـي بعد موسمني 
فحســـب ولم يتردد ريال مدريد اإلســـباني في 

إقصائه بعد املوســـم الثاني مـــع الفريق. ولم 
يكســـر أنشـــيلوتي هذه القاعدة إال في الفترة 
القصيـــرة التي قضاهـــا في تدريـــب ريجينا 
وفتـــرة تدريبه الطويلة لفريق ميالن. ومع بدء 
موســـمه الثاني في قيادة بايرن، تبدو أشياء 

كثيرة سانحة بالنسبة إلى أنشيلوتي.

إيذان بالرحيل

من الناحية النظرية على األقل، يتعني على 
الفريق الفوز مجددا بلقب البوندسليغا ليكون 
الســـادس على التوالي في املســـابقة احمللية. 
ولكـــن، هـــل يكـــون هذا أمـــرا مقنعـــا ملجلس 
إدارة النـــادي؟ ويحتاج مســـؤولو النادي من 
أنشـــيلوتي قيادة الفريق الستعادة لقب دوري 
األبطال األوروبي. ولهذا، قد يصبح أي فشـــل 
للفريـــق في البطولـــة األوروبية هذا املوســـم 
إيذانا برحيل أنشـــيلوتي عـــن تدريب الفريق 
البافـــاري بنهايـــة املوســـم احلالي. وخســـر 
أنشيلوتي جهود الالعبني فيليب الم وتشابي 
ألونسو وما يتمتعان به من جرأة وثقة هادئة 
وذلـــك بعـــد اعتزالهما اللعب بنهاية املوســـم 

املاضي.

ولم يكن أي من الالعبني الذين تعاقد معهم 
بايرن فـــي فترة االنتقـــاالت الصيفية احلالية 
على مســـتوى أو خبرة الم وألونسو. وتعاقد 
بايرن مع سيباستيان رودي ونيكالس سويله 
من فريق هوفنهامي كما ضم كورينتني توليسو 
من فريق ليون الفرنسي في صفقة هي األغلى 
في تاريخ النادي رغم اقتصار مســـيرة الالعب 
الدوليـــة علـــى مبـــاراة واحدة مـــع املنتخب 

الفرنسي.
واستعار بايرن الالعب الكولومبي الدولي 
جيمـــس رودريغيز من ريال مدريد اإلســـباني 
بعدمـــا عانى الالعـــب من عدم االســـتعانة به 
كثيـــرا في مباريـــات الريال املوســـم املاضي. 
ولم يتضح بعد مـــا إذا كان الالعب قادرا على 
التأقلم مع طبيعة البوندســـليغا التي تختلف 
عن الـــدوري اإلســـباني. ويغيـــب الالعب عن 

صفوف الفريق حاليا بسبب اإلصابة.

انتقادات موجهة

انتقد حارس مرمى بايرن الســـابق أوليفر 
كان النـــادي لعـــدم إنفاقـــه بشـــكل أكبر على 
تدعيـــم صفوف الفريق خاصة مع ما تشـــهده 
سوق انتقاالت الالعبني حاليا من استثمارات 
ضخمة منها انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا 
مـــن برشـــلونة اإلســـباني إلى باريس ســـان 
جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو (263 

مليون دوالر).
وصـــرح أوليفر كان قائـــال ”إذا أراد بايرن 
أن يكون من بـــني أبرز ثالثة أو أربعة فرق في 
أوروبا، فليس لديه مفر من املشـــاركة في هذه 
الصفقات الضخمة لتدعيـــم صفوف الفريق“. 
ولكن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي 
للنـــادي البافـــاري يرفض هـــذه الدعوات إلى 

اإلنفاق ببذخ في سوق االنتقاالت. 
وقـــال رومينيغـــه ”ال نريد فعل هـــذا، وال 
نســـتطيع فعله أيضا“. كما تأثر بايرن سلبيا 
برحيل العبه البرازيلي دوغالس كوســـتا إلى 
يوفنتوس اإليطالي حيث أصبحت لدى الفريق 
مشـــكلة حقيقية في اجلناحني األمين واأليسر 
مع كبر ســـن النجمني الهولنـــدي آريني روبن 
والفرنســـي فرانـــك ريبيـــري وإمكانية غياب 
أي منهمـــا عن بعض فترات املوســـم بســـبب 

اإلصابات.

} مدريــد - تنطلق فعاليات املوســـم اجلديد 
للدوري اإلسباني اجلمعة لتتجه أنظار املاليني 
من عشـــاق كـــرة القدم فـــي أميـــركا الالتينية 
صـــوب هـــذا الدوري الـــذي يضـــم العديد من 
جنوم أميركا الالتينية والذي يعتبر مؤشـــرا 
جيـــدا ملا ميكـــن أن يقدمه هـــؤالء النجوم مع 
منتخبات بالدهم في املونديال الروســـي بعد 

أقل من عام واحد.
وقبـــل بدايـــة فعاليـــات املوســـم اجلديد، 
افتقـــدت بطولـــة الدوري اإلســـباني اثنني من 
النجوم البارزين من العبـــي أميركا الالتينية 
حيـــث انتقل جيمس رودريغيز من ريال مدريد 
اإلســـباني إلى بايـــرن ميونيـــخ األملاني على 
ســـبيل اإلعارة ملدة عامني كما رحل نيمار عن 
برشـــلونة اإلســـباني إلى باريس سان جرمان 
فـــي صفقة هي األغلـــى في تاريخ كـــرة القدم 
حيث ســـدد الفريق الفرنسي الشرط اجلزائي 
فـــي عقد الالعب وتبلغ قيمته 222 مليون يورو 

(263 مليون دوالر).
ورغم هذا، ســـيواصل الدوري اإلســـباني 
جذبه الهتمام ومتابعة املشـــجعني في أميركا 
الالتينية خالل املوســـم األخير قبل املونديال 
ليونيـــل  األرجنتينـــي  ويتصـــدر  الروســـي. 
ميســـي مهاجـــم برشـــلونة، والفائـــز بجائزة 
الكرة الذهبية ألفضـــل العب في العالم خمس 
مرات ســـابقة، قائمة جنوم أميـــركا الالتينية 

احملترفني في الدوري اإلسباني.

أبرز النجوم

يعتبر ميســـي أحد أبرز النجوم في تاريخ 
اللعبة كما ينتظر الالعب موسما مهما للغاية 
بالنســـبة إليـــه خاصة فـــي ظل رحيـــل نيمار 
إلى الدوري الفرنســـي وهو ما يعيد تســـليط 
األضواء بكاملها على ميسي الذي يعتمد عليه 

الفريق اآلن بشكل شبه تام.
ويسعى ميسي إلى تقدمي موسم استثنائي 
ليكـــون حافـــزا إضافيـــا لـــه قبـــل املونديال 
الروســـي الـــذي ينتظـــر أن يتأهـــل املنتخب 
األرجنتيني لـــه بقيادة مديـــره الفني اجلديد 
خورخي ســـامباولي. وينطبق هذا أيضا على 
األرجنتينـــي اآلخر خافيير ماســـكيرانو زميل 
ميسي في صفوف برشـــلونة. ويواجه ميسي 
وماســـكيرانو مع منتخب التانغو األرجنتيني 
اختبـــارا صعبا بعد أســـبوعني حيـــث يلتقي 
الفريق منتخب األوروغواي في تصفيات قارة 

أميركا اجلنوبية املؤهلة ملونديال 2018.
وتشـــهد هذه املبـــاراة املرتقبـــة مواجهة 

محتملة بـــني ميســـي وماســـكيرانو ولويس 
سواريز زميلهما في صفوف برشلونة. كما قد 
تشـــهد املباراة نفسها مشـــاركة دييغو غودين 
وخوســـيه ماريـــا خيمينيز مدافعـــي منتخب 
األوروغـــواي اللذين يلعبـــان ألتلتيكو مدريد 
اإلســـباني حتـــت قيـــادة املـــدرب األرجنتيني 

دييغو سيميوني.
ويضـــم أتلتيكـــو عـــددا آخـــر مـــن العبي 
األرجنتـــني مثل أوغوســـتو فيرنانديز وآنخل 
كوريـــا ونيكـــوالس جايتان ولوســـيانو فيتو 
الذين يسعون إلى التألق في هذا املوسم املهم 
قبل املونديال الروسي. ويضم ريال مدريد هذا 
املوســـم ثالثة من جنوم أميركا الالتينية وهم 
حارس املرمـــى الكوســـتاريكي الدولي كيلور 
نافاس والعبا الوســـط البرازيليان مارســـيلو 

وكاسيميرو.
كما ستكون من املهم للغاية متابعة املدرب 
األرجنتيني إدواردو بيريزو في موسمه األول 
مع فريق إشـــبيلية حيث تولى تدريب الفريق 
خلفـــا ملواطنـــه ســـامباولي. وكان بيريزو قد 
قدم مســـيرة رائعة بقيادته لفريق سلتا فيغو 
اإلســـباني. ويضم فريـــق إشـــبيلية عددا من 
العبـــي األرجنتني أيضا مثل غابرييل ميركادو 
ونيكو باريخا وخواكني كوريـــا والعائد إيفر 
بانيغا إضافة إلـــى عدد آخر من جنوم أميركا 
الالتينية مثل البرازيلي جانسو والكولومبي 

لويس فيرناندو مورييل.
كمـــا يخـــوض املـــدرب األرجنتيني لويس 
زوبيلديا جتربته األولى في الدوري اإلسباني 
كمدير فنـــي لفريق ديبورتيفـــو أالفيس حيث 
تولـــى مســـؤولية الفريـــق خلفا ملاوريســـيو 
بيليغرينو الذي انتقل لتدريب ســـاوثهامبتون 
اإلنكليزي. وعاد املكســـيكي أنـــدري غواردادو 
إلى الدوري اإلســـباني من خالل اللعب ضمن 
فريـــق ريـــال بيتيس بينما سيشـــهد املوســـم 
احلالي األشـــهر األخيـــرة للمكســـيكي اآلخر 
كارلـــوس فيال مهاجـــم ريال سوســـييداد في 
الـــدوري اإلســـباني حيـــث أعلـــن الالعب عن 
انتقاله إلى الدوري األميركي في يناير املقبل.

ومـــازال الدوري اإلســـباني قبلـــة لنجوم 
أميركا الالتينية، إذ يبدو أن الالعب البرازيلي 
فيليـــب كوتينيـــو لـــن يتراجـــع عـــن حلمـــه 
باالنضمام إلى صفوف برشـــلونة اإلســـباني، 
بعد أن ألقى بكل أوراقه من أجل حتقيق هدفه 
بارتـــداء قميـــص النادي الكاتالونـــي. واتخذ 
كوتينيـــو خطوة جديـــدة إلى األمـــام بعد أن 
تقدم بطلب رســـمي إلدارة ليفربول اإلنكليزي 
اجلمعة املاضي للســـماح له بالرحيل، مطالبا 

إياها مبتابعة مفاوضاته مع برشلونة. وأبلغ 
كوتينيـــو مدربه في ليفربـــول، األملاني يورغن 
كلوب، بأنه ال يفكر فـــي ارتداء قميص النادي 

اإلنكليزي مرة أخرى.

مخاطرة كبيرة

رغم املخاطرة التي قد تكلفه عدم املشـــاركة 
في بطولة كأس العالم، قرر كوتينيو التضحية 
بكل شيء من أجل عدم تفويت فرصة االنضمام 
إلى برشـــلونة. وخاض كوتينيو، الذي وصل 
إلى ملعب األنفيلد، معقـــل ليفربول، عام 2013 
مع النادي اإلنكليزي على مدى خمسة مواسم، 
180 مباراة وســـجل 42 هدفـــا، ويرى أنه خالل 
تلـــك الفترة أظهر إخالصـــا واحتراما كبيرين 

لليفربول وجماهيره.
ولذلـــك، اتخذ كوتينيو، بعد أن تقدم بطلب 
رســـمي إلدارة ليفربول، خطـــوات تصعيدية، 
وأبـــدى اســـتعداده ملتابعـــة املباريـــات مـــن 
املدرجات خالل املوســـم اجلديد إذا لم يسمح 
له ناديـــه بالرحيل كما يرغب. يذكر أن الالعب 

الدولـــي البرازيلـــي لـــم يشـــارك الثالثاء في 
لقـــاء فريقه أمام هوفنهـــامي األملاني في الدور 
التمهيدي لبطولة دوري أبطال أوروبا بداعي 
معاناته من إصابة في الظهر، وهو ما اعتبره 

البعض إنذارا أول من الالعب جتاه ناديه.
وناقش مسؤولو برشلونة الوضع احلالي 
للصفقـــات التـــي يرغب النـــادي فـــي عقدها 
واخلطة التي يتبعها في هذا اإلطار. وأوضحت 
الصحيفة اإلســـبانية أن أحـــد املواضيع التي 
تطرق إليها مجلـــس إدارة النادي الكاتالوني 
كان يتعلـــق بصفقة ضـــم الالعـــب البرازيلي 

باولينيو، الذي انضم رسميا إلى الفريق. 
يذكر أن برشـــلونة لم يكـــن يرغب في دفع 
أكثـــر مـــن 25 مليـــون يـــورو للحصـــول على 
خدمات باولينيو إال أنه اضطر في النهاية إلى 
رفع هـــذه القيمة إلـــى 40 مليون يـــورو لضم 

الالعب.
ولكـــن فـــي ظل تضخـــم أســـعار الالعبني 
بشكل كبير في سوق االنتقاالت احلالية وندرة 
الصفقـــات املعروضة عدل برشـــلونة عن رأيه 
القـــدمي ورضخ إلـــى املطالب املاليـــة الكبيرة 

لنـــادي غوانغجو إيفرغرانـــد الصيني إلمتام 
صفقة ضم باولينيو.

وأوضحـــت التقارير الصحافية أن مجلس 
إدارة برشلونة أكد بشـــكل قاطع في اجتماعه 
علـــى أهمية ضـــم الالعبني عثمانـــي دميبلي 
كوتينيـــو  وفليبـــي  دورمتونـــد)  (بروســـيا 
(ليفربول)، اللذيـــن كان يراهن عليهما النادي 
منذ فتح بـــاب موســـم االنتقـــاالت الصيفية. 
وشدد مســـؤولو برشلونة على ضرورة القيام 
بـــكل ما يلـــزم من أجل خطـــف هذين الالعبني 
بأي ثمن ألنهما، على حد قول صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“، يقدمان تضحيات كبيرة من أجل 

االنضمام إلى صفوف النادي الكاتالوني.

نجوم أميركا الالتينية يسيطرون على الدوري اإلسباني
[ رحيل نيمار يدفع ميسي لتقديم موسم استثنائي  [ األرجنتيني زوبيلديا يخوض تجربته األولى كمدرب لفريق أالفيس

ال يزال الدوري اإلســــــباني لكرة القدم عامرا بالعديد من جنــــــوم أميركا الالتينية املنتظر 
تألقهم في املوسم األخير قبل بطولة كأس العالم 2018. وذلك رغم رحيل البرازيلي نيمار 

دا سيلفا إلى الدوري الفرنسي والكولومبي جيمس رودريغيز إلى الدوري األملاني.
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{في غياب نيمار ثمة نقص في الهجوم، لكن كما قلت سابقا، أن نصبح أفضل يعني أن نتحسن 

في كل المراكز.. ثمة نيمار واحد واآلن لم يعد موجودا معنا، لذا علينا التحسن كفريق}.

سيرجيو بوسكيتس
العب نادي برشلونة اإلسباني

{كان هناك فراغ كبير عندما فقدنا فليتشر، وغاريث سيمأل هذا الفراغ. إنه العب رائع وتصرفاته 

خالل اللعب بمثابة نموذج يحتذى، علما أن إيفرتون عرض عليه تجديد عقده لعامين}.

طوني بوليس 
مدرب فريق وست بروميتش ألبيون اإلنكليزي

هيمنة مطلقة

اإلسباني ســـيواصل جذبه  الدوري 

الهتمـــام ومتابعة املشـــجعني في 

أميـــركا الالتينيـــة خـــالل املوســـم 

األخير قبل مونديال روسيا

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يتمنى ستيفن جيرارد، أسطورة 
ليفربول، رؤية أحد أبرز العبي مانشستر 

يونايتد، بقميص الريدز. وقال جيرارد، 
إن ليفربول كان يحتاج العبا مثل 

الصربي نيمانيا ماتيتش، المنتقل 
هذا الصيف إلى مانشستر يونايتد من 

تشيلسي.

◄ قال ليستر سيتي اإلنكليزي إن العبه 
توم لورنس رحل إلى ديربي كاونتي. 
وشارك الالعب في أربع مباريات مع 

الفريق وتمت إعارته إلى روثرهام 
يونايتد وبالكبيرن روفرز وكارديف 

سيتي وإيبسويتش تاون.

◄ سيغيب ويلفريد زاها العب كريستال 
باالس لمدة 4 أسابيع بسبب إصابة 
في الركبة خالل خسارة فريقه 0-3 

أمام هدرسفيلد تاون الوافد الجديد في 
الدوري اإلنكليزي السبت الماضي.

◄ لم يسافر رافينيا ألكانتارا، مع فريقه 
برشلونة، خالل الجولة األخيرة في 

الواليات المتحدة األميركية، تحضيرا 
للموسم الجديد، بسبب اإلصابة. وال 

يعرف برشلونة موعد عودة ألكانتارا من 
اإلصابة.

◄ أبدى راينهارد غريندل رئيس 
االتحاد األلماني لكرة القدم موقفا يتسم 

بالتسامح، رغم أحداث العنف األخيرة 
بالمالعب األلمانية، وقال إنه ال تفترض 
معاقبة جماهير فريق بشكل عام بسبب 

سلوك عدد قليل.

◄ كشفت نجمة كرة المضرب األميركية 
سيرينا وليامس، أنها تستعد لعودة 

قوية والدفاع عن لقبها في بطولة 
أستراليا المفتوحة، أولى البطوالت 

األربع الكبرى للموسم المقبل، والمقررة 
مطلع السنة المقبلة.

باختصار

هذا االتجاه الصحيح

} مانشسرت (إنكلرتا) - وضع بيب غوارديوال 
مـــدرب مانشســـتر ســـيتي، عينه علـــى أحد 
أهداف برشـــلونة، للتعاقد معه هذا الصيف. 
ويرغـــب غوارديوال، الذي ســـبق لـــه تدريب 
برشلونة، في التعاقد مع إدين هازارد، صانع 
ألعاب تشيلسي، بعد فشله في ضم أليكسيس 

سانشيز من أرسنال. 
وعاد هازارد من اإلصابة في كاحل القدم، 
والتي أبعدته عن مباراتي أرســـنال في الدرع 
اخليريـــة، وبيرنلـــي في اجلولـــة األولى من 

البرمييرليغ، واللتني خسرهما البلوز.
وساهم هازارد، 26 عاما، في حصد فريقه 
للقـــب الـــدوري اإلنكليـــزي املوســـم املاضي 
حتت قيادة اإليطالـــي أنطونيو كونتي. وقال 
الالعب، فـــي مايو املاضي، إنـــه لم يتفاوض 
بعد مع إدارة تشيلســـي، على متديد عقده مع 
الفريق، وال يعلم ما ســـيحدث في املســـتقبل. 
يذكر أن غوارديوال، كان يرغب في التعاقد مع 
التشيلي ألكسيس سانشـــيز، لكن املدفعجية 

أبدوا متسكهم بالالعب.

} باريس - أكد باريس سان جرمان الفرنسي 
إعارة جناحه اإلســـباني خيسي الذي أصبح 
خارج حســـابات نادي العاصمة، إلى ستوك 
سيتي اإلنكليزي حتى نهاية املوسم احلالي. 
وهي املرة الثانية التي ُيعار فيها اإلســـباني 
البالغ 24 عاما منذ انضمامه إلى سان جرمان 
الصيف املاضـــي قادما من ريال مدريد مقابل 
25 مليـــون يورو، إذ أمضـــى النصف الثاني 
من املوســـم املاضي في مسقط رأسه مع الس 

باملاس.
ولم يشارك الالعب اإلسباني، الفائز بلقب 
دوري أبطـــال أوروبا مرتني مـــع ريال مدريد، 
ســـوى في 9 مباريات مع النادي الباريســـي 
ضمن الدوري الفرنسي (سجل هدفا واحدا)، 
ويبـــدو أنـــه ال يدخل فـــي حســـابات مدربه 

ومواطنه أوناي إميري.
وأصبح خيسي ســـادس العب ينضم هذا 
الصيف إلى فريق املدرب الويلزي مارك هيوز.

مانشستر سيتي يضع 

هازارد تحت المجهر

خيسي من سان جرمان 

إلى ستوك سيتي

أنشيلوتي يتطلع إلى استعادة لقب أبطال أوروبا
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} الكويــت – كان أنـــور الرفاعي يجلس مع 
أصدقائـــه فـــي محل أســـامة الصغيـــر لبيع 
الطيـــور، فاقترح أحدهم إدخـــال طائر البوم 
وعرضـــه للبيـــع فـــي المحـــل. فـــي البداية 
استغرب الرفاق الفكرة وقالوا لن يطلبه أحد، 
لكن حينما عرضت الفكرة على حساب الفريق 
بموقع التواصل االجتماعي إنســـتغرام القت 
ترحيبا كبيرا وإقباال شـــديدا. وبـــدأ العديد 
مـــن محبي الطيور يطلبـــون البوم، ومن هنا 
ازدادت الفكرة ترّســـخا وبدأ أســـامة ورفاقه 
رحلة تأسيس فريق لتربية البوم واستيراده 

من الخارج.
ورغم ما تنطوي عليه تربية هذا النوع من 
الطيور، الذي يعتبر من الطيور الجارحة، من 
خطـــورة خصوصا إذا كان هناك أطفال داخل 
المنـــزل وال يفهمون كيفية التعامل مع البوم، 
فإن حب هـــذه الهواية تمكن مـــن قلب هؤالء 

الشباب وقبلوا التحدي.
وقال الرفاعي، أحـــد أعضاء فريق البوم، 
”حبـــي لتربية الطيور بشـــكل عـــام وللطيور 
الجارحة بشـــكل خاص يستهويني ويعلمني 
الصبـــر، وأجـــد لـــذة خاصـــة فـــي االهتمام 
بهـــذا الكائن الحي، فأنا مـــن يقدم له الطعام 
والشراب والنظافة والرعاية الصحية.. طائر 
البوم يحتاج إلى معاملة خاصة فهو شـــديد 

التعلق بالشخص الذي يقوم برعايته“.
وأوضـــح الرفاعي أنـــه بـــدأ ورفاقه قبل 
عام تقريبا بتأســـيس فريق لتربية البوم في 
الكويت وقاموا بتدشـــين حســـابهم الرسمي 
على موقع التواصل االجتماعي إنســـتغرام، 
وحاولـــوا أن يتعلمـــوا كل ما هـــو جديد في 
تربيـــة البـــوم وكيفيـــة معاملتـــه ورعايتـــه 
الصحيـــة وطرق اســـتيراده، ويضـــم الفريق 
اآلن خمســـة أعضاء تجمعوا على حب تربية 
هذا الطائر، ولديهم خمسة طيور جميعها تم 

استيرادها من الخارج بطرق رسمية.
ويســـعى هـــذا الفريق إلى التطـــور أكثر 
واقتنـــاء المزيـــد مـــن طيـــور البـــوم خـــالل 
المرحلة المقبلة خصوصا بعدما تم اعتماده 

كفريـــق عمل تطوعي من قبل وزارة الشـــؤون 
االجتماعية الكويتية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للفريق هو 
نشـــر الوعي حول تربية طائـــر البوم وتعليم 
كل من يرغب في ممارسة هذه الهواية وكيفية 
تقديـــم الطعام والشـــراب للطائـــر وتدريبه، 
مضيفا أن فكرة البوم ترتبط في المجتمعات 
بالتشاؤم وسوء الطالع، ونريد أن نمحو هذه 

الفكرة ألنها غير صحيحة.
وتابـــع الرفاعـــي أن مـــن ضمـــن أهداف 
الفريق تســـهيل المهمة لكل شـــاب يرغب في 
اقتناء طائـــر البوم ألن هنـــاك طرقا ال بد من 
اتباعها حتى نســـتطيع الحصول على طائر 

بوم سليم ولديه شهادة صحية معتمدة.
وقال إن أعضاء الفريـــق كانوا يحاولون 
دائمـــا تبادل المعلومات حـــول كل ما يخص 
تربيـــة البوم عبـــر واتســـاب، فتعلموا كيفية 
ربط طائر البوم من ســـاقيه وتنظيفه وتقديم 
الطعـــام له، وخـــالل اللقاء األســـبوعي الذي 
يجمعهم كان كل عضو يأتي بالطائر الخاص 
به ويتبادلون الخبرات ويطّبقون المعلومات 

التي اكتسبوها على الطيور.
وتعتبـــر بريطانيـــا المصـــدر الرئيســـي 
للفريق الســـتيراد البوم، ويأتي الطائر مرفقا 
بشـــهادة صحية ويمنع بيعـــه أو مصادرته، 
فيما يعتمد سعره أساسا على ندرته وحجمه.

وكشـــف الرفاعي أن البوم يتغذى من لحم 
الدجـــاج الصغير أو الفئران الصغيرة وتأتي 
هذه اللحوم مجمـــدة ومعقمة من خالل محل 
واحد فقط في الكويت يستوردها من الخارج 
بشهادات صحية أيضا، وال يجوز أن يقدم له 

الدجاج العادي أو اللحوم العادية.
ونفى أن يكون هناك أي غرض تجاري أو 
هدف ربحي وراء ممارســـة هذه الهواية، فقط 

هي هواية نستمتع بممارستها. 
ويســـعى فريـــق طائـــر البوم إلـــى طلب 
مســـاندة الدولة بتخصيص مكان لممارســـة 
هـــذه الهوايـــة مثـــل الفروســـية والرمايـــة 

وغيرهما.

وقال أحمـــد الميل، الذي يعشـــق الحياة 
البرية، ”بدأت في تربية الصقور وكنت أسعى 
لتحديث هوايتي، فاتجهت إلى البوم وطبقت 
مـــا تعلمته في تربيـــة الصقور عليـــه. ويعد 

أخطر نوع البوم الوحشي على اإلنسان،الذي 
يعيش في الصحراء وهناك أنواع أخرى منها 
مـــا يعيش في مناطق بـــاردة بأوروبا، ومنها 

ما يعيش في أجواء حارة وسط الصحراء“.

تربية البوم مزحة على إنستغرام تستأثر بقلوب الكويتيين

} مالميــدي (بلجيكا) - أعـــدت بلدة بلجيكية 
طبـــق ”أومليـــت“ عمالقا مســـتخدمة عشـــرة 
آالف بيضة فـــي مقالة عرضهـــا أربعة أمتار، 
مّتبعة بذلك تقليدا مستمرا منذ 22 عاما وسط 

مخاوف بشأن تلوث البيض في أوروبا.
وجرى ســـحب الماليين من بيض الدجاج 
من رفوف المتاجر األوروبية نتيجة المخاوف 
المتعلقة باستخدام مبيد الفيبرونيل الحشري 
الممنوع في سلسلة الغذاء لما يمكن أن يلحقه 
من أضرار بأعضاء جســـم اإلنســـان. وتجمع 
المئات من األشخاص في بلدة مالميدي بشرق 

بلجيكا غير آبهين بهذه المخاوف. واستخدم 
الســـكان المحليون 6500 بيضـــة لصنع طبق 
أومليت الذي يبلغ قطره 4 أمتار، وجرى إعداده 
في مقالة عمالقة في ميدان عام في إطار تقليد 
يعود إلى ســـنوات في المدينة الواقعة شـــرق 

بلجيكا، 24 كيلومترا غرب الحدود األلمانية.
وأظهـــر مقطع فيديو علـــى صفحة محبي 
طبـــق األومليت العمالق في أرجاء العالم على 
موقـــع التواصـــل االجتماعي فيســـبوك عددا 
مـــن الســـكان المحليين وهم يرتـــدون قّبعات 
طويلـــة ومالبس تعود إلى القرون الوســـطى 

ويســـتخدمون مالعق خشـــبية طويلة لتقليب 
خليط البيض في وعاء ضخم.

وأضاف الموقع أنه جـــرى التحقق من أن 
اآلالف من البيض المســـتخدم في صنع طبق 
أومليت خالية من المبيد الحشري فيبرونيل.

وقالت بندكته ماثي، رئيسة الفرع المحلي 
لنـــادي طبق األومليت، إنها واثقة من أن طبقا 

آمنا سيتم تناوله.
وذكرت وكالة األنباء البلجيكية ”بيلغا“ أن 
حوالي ألف شـــخص حضروا حفل صنع طبق 
األومليت الكبير. وجرى توزيع طبق األومليت 

العمالق على المارة والضيوف الذين حضروا 
الفعالية مجانا. 

والتهم الحاضرون تحت أشـــعة الشـــمس 
وعلى وقع الموسيقى طبق األومليت العمالق 
الذي أعد على موقد بالهواء الطلق في النادي 
العالمي لفرســـان طبق األومليت الذي تأسس 

عام 1973.
الســـلطات  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
البلجيكية أغلقت سبع مزارع أخرى للدواجن 
البيـــض بصـــورة مؤقتة بعد اكتشـــاف بيض 

ملوث بالمبيد الحشري فيبرونيل.

} ولينغتــون - منعت إحـــدى قبائل الماوري، 
وهم الســـكان األصليون لنيوزيلنـــدا، خططا 
لتعبئة ماليين اللترات من المياه في زجاجات 
مـــن نبع مياه فـــي جزيرة بشـــمال نيوزيلندا، 
حيث قالت إن تلك المياه مقدســـة ولديها قوة 

على الشفاء.
واعترضـــت قبيلـــة روكاوا، وهـــي قبيلـــة 
إقليميـــة، على الخطـــة بدعـــوى أن الحصول 
على المياه مباشـــرة من نبع تي بونا أو النبع 
األزرق، ســـيقلل مـــن القـــوة الروحيـــة لقبائل 

الماوري.
وكانت شـــركة التعبئة نيوزيالند بيور بلو 
ليمتد قدمت طلبا للحصول على حقوق تتعلق 
بأخـــذ 6.9 مليون لتر من المياه يوميا من نبع 

تي بونا، من أجل تصديرها.
وتخطط الشـــركة إلنشـــاء مصنـــع لتعبئة 
المياه وتشـــييد ”أكبر مصنـــع لتعبئة اإلنتاج 
في نصف الكرة الجنوبي وتصدير 100 بالمئة 
من منتجاته“. وبحســـب الطلب المقدم، هناك 
60 مليون لتر من المياه تتدفق يوميا من النبع 
(22 مليار لتر سنويا). لكن قبيلة روكاوا تقول 
إنهـــا ترى الميـــاه المتدفقة داخـــل ذلك النبع 
بأنها ”األكثر قدســـية ولها قوة شفاء جسديا 

وروحيا“.
يشار إلى أن قبائل الماوري في نيوزيلندا 
تنظر إلى المياه على أنها جوهر الحياة كلها.

} واشــنطن - قـــام مجهولون بتخريب نصب 
لينكولن الشـــهير في واشـــنطن وكتبوا عليه 
كلمـــات بذيئـــة بالطـــالء األحمر، بحســـب ما 
أعلنته إدارة الحدائـــق الوطنية المعنية بهذه 

المواقع.
وتـــم اكتشـــاف الكتابة على أحـــد األعمدة 
الضخمـــة في النصب المكـــرس للرئيس الذي 

ألغى العبودية في أميركا.
ولم تســـمح الصورة التي نشـــرتها إدارة 
الحدائق بقراءة الكتابة بوضوح، لكن الوكالة 

الحكومية قالت إنها ”تبدو شتيمة“.

وتم اكتشـــاف المزيـــد مـــن الكتابات غير 
الواضحـــة بطـــالء فضـــي على خارطـــة أحد 
متاحـــف سميثســـونيان الواقعـــة على جادة 
كونستيتيوشـــن المحاذية لحديقة ناشـــونال 
مول، كما أن شـــرطة الحدائق األميركية تقوم 
بعملية تمشيط مكثف لعلها تجد آثار تخريب 

أخرى.
وقالـــت إدارة الحدائق الوطنية إن العمال 
يســـتخدمون مادة خاصة مخففة لنزع الطالء 
عـــن النصب المكرس للرئيس الــــ16 للواليات 
المتحـــدة، على أحد طرفي ناشـــونال مول في 

العاصمـــة األميركيـــة. وتحتاج إزالـــة الطالء 
بالكامل إلى العديد من المراحل.

وتقوم شرطة الحدائق األميركية بالتحقيق 
في الحادثة، وهي ليســـت األولـــى من نوعها 
التـــي لحقت بالصروح الكثيرة في واشـــنطن 

هذا العام.
وبحسب وسائل إعالم محلية تم في فبراير 
الماضي تخريب نصب لينكولن ونصب الحرب 
العالميـــة الثانيـــة ونصب واشـــنطن بكتابات 
غريبة مثل ”جاكـــي أطلقت النار على جي.إف.

كي“ الرئيس األميركي الراحل جون كينيدي.

بلجيكيون يعدون طبق {أومليت} عمالقا حفاظا على البيض من التلوث

قبيلة تمنع تعبئة 
مياه النهر في زجاجات

تمثال لينكولن يواجه ردودا على إلغائه للعبودية

أســــــس أصحاب محل لبيع الطيور في الكويت فريقا لتربية البوم، على موقع إنستغرام 
في إطار مزحة، فالقت ترحيبا كبيرا وإقباال ما جعلهم يتعّلمون قواعد التعامل مع البوم 

عبر واتساب ويسعون إلى استيراده وبيعه.

مهمة صعبة لكنها ممتعة ومطلوبة

} تضـــرب وال تقـــاس تلـــك األمثـــال التي 
يرّوجها الناس فيما بينهم وكأنها مسّلمات 
خلص إليها هـــذا املجتمع أو ذاك. واألمثال 
خالصـــة خبرة الشـــعوب وعنـــوان عريض 
لطـــرق تفكيرها. قـــد تبدو بســـيطة عابرة، 
لكنهـــا ذات معنى. ولكثـــرة ترددها تصبح 
قواعـــد أخالقيـــة للمجتمعـــات، وهـــي في 
محصلتهـــا تعابير شـــاعت على ألســـنتها. 
القصد من تكرارها تثبيـــت املعنى وتدعيم 

القول. 
ولكل أمة أمثالهـــا املبثوثة في حاراتها 
وأزقتهـــا وتالوينهـــا البيئية، فـــي الغالب 
تســـتل من روح املجتمع وســـلوكه العفوي 
البســـيط االعتيادي، وهي أيضا معّبرة عن 
كالم الناس ولهجتهـــم الدارجة وتقاليدهم 
التلقائيـــة التـــي تخـــرج بصـــورة أحـــكام 
ومعاييـــر أخالقيـــة، كّل حســـب روحيتـــه 
وقدرتـــه علـــى صياغة تاريخـــه االجتماعي 
العفـــوي واملتدفق. تأتي كاملـــاء الزالل على 
ألســـنة بعض الشـــعوب احلية، بعضها له 
حكايـــات معلومـــة في التاريـــخ العربي من 
قالها ملك حمير،  بينها ”جّوع كلبك يتبعك“ 
”وإياك أعني واســـمعي يا جارة“ على لسان 
ســـهل الفزاري أو ”مواعيـــد عرقوب“ تعود 

ألعرابي من يثرب. 
لكـــن األمثـــال تطـــورت بعدمـــا قطعت 
املجتمعات أشواطا وتنوعت بيئاتها، فخفة 
دم املصريني ومرحهـــم وتالعبهم باملفردات 
أنتجت أمثلة تخطت ثالثة آالف مثل شعبي، 
جمعها في كتاب العالمة أحمد تيمور باشا 
وهي مبثابة كنوز احلكمة الشعبية لشاربي 
مـــاء النيل فـــي وقت متّيزت أمثـــال الثقافة 
الشـــعبية العراقية باجلديـــة والغرابة معا 
إضافة إلى تعدد املعاني، فقد جمع الشـــيخ 
جالل احلنفـــي، وكيل جامع اخللفاء ببغداد 
األسبق، في كتابه جمهرة األمثال البغدادية، 
باقة شاملة من األمثال املتداولة على ألسنة 
أهالـــي بغداد على مّر العصـــور تفصح في 
الكثير من معانيها عـــن احلالة االجتماعية 
للمجتمع البغدادي وتظهر حكايات أخرجت 

من قاع املدينة وحاراتها، وتنوع سكانها. 
فصياغة األمثلة سهل ممتنع من الصعب 
حتديد قائلهـــا وأحيانا تروى احلكاية دون 
بعدهـــا املكاني أو الزماني، وهذا الشـــائع، 
لكنها تدّلل على قيمة البيئة التي أخرجتها.
 وقد تتشابه األمثلة الشعبية في معانيها 
وتختلف في صياغتها وألفاظها، إما لتكرار 
احلوادث وتشابهها وإما النتقالها بتصرف 
ألسنة الناس، باستخدام اللهجات الدارجة 
لديهم مع احلفـــاظ على املعنى، فحني يقول 
املصريـــون ”أربـــط احلمار جنـــب رفيقه إن 
في  ما تعلم من شـــهيقه يتعلم مـــن نهيقه“ 
هو بنفس  معنى ”وكلقرين باملُقارن َيقِتدي“ 
املعنى الشـــامي ”من عاشـــر السعيد يسعد 
وهو املثل العراقي  ومن عاشر املتلوم يتلم“ 
”الطيـــور على أشـــكالها تقـــع“، وحني يورد 
املصريون ”ناس يأكلوا البلح وناس يترموا 
هو بـــذات املعنـــى العراقي ”اخلير  بنواه“ 
لبوخضيـــر والزبـــل للخاجنيـــة“، وحادث 
احتراق احلمام املصري املخصص للنســـاء 
أنتـــج عبر ”اللي اختشـــوا ماتوا“، في حني 
حريـــق احمللـــة البغدادية أنتـــج مثل ”عرب 
ويـــن طمبـــور وين“، فـــي وقت يّتعـــظ فيه 
احلجازيون مـــن احلريق مبثل ”الله يكفينا 

شر احلريق والزعيق وقاطع الطريق“. 
ال تصـــاغ األمثـــال أو تـــروى إال لقيمة 
داللتهـــا واملفارقـــة فـــي معناهـــا، وهي ”ال 

ّجتير“ إال للموروث الشعبي دون سواه.

صباح العرب

األمثال الشعبية
 من يكتبها؟

صباح ناهي

ححح  ببب

قالت الفنانة اللبنانية ديانا 
حداد، إن أغنيتها الجديدة 

«نايمة بالعسل»، التي طرحتها 
أخيرا عبر المحطات الفضائية 
يمكن مشاهدتها عبر تقنية 

«3 دي» ثالثية األبعاد، مضيفة 
أنها تعتبر أول مطربة عربية 

تصور وتخرج عملها بهذه 
التقنية.

B

ألغى العبودية في
ولم تســـمح ال
الحدائق بقراءة ال
الحكومية قالت إن

أنها تعتبر أول مطربة عربية 
تصور وتخرج عملها بهذه 

التقنية.
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