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} لنــدن - يتصاعـــد زخم أنشـــطة ولي العهد 
الســـعودي األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان فـــي 
بريطانيـــا، عبر لقاءات مكثفة اتســـمت بطابع 
احتفالي أحيانا، ضمن زيارة ”تاريخية“ يعّول 
الجانبـــان عليها لنقل العالقات إلى مســـتوى 
كاف لدعـــم جهود الرياض فـــي مواجهة نفوذ 
إيـــران المتصاعـــد في المنطقـــة، ويعزز رؤية 
لندن لبريطانيا ”أكثر عالمية“ بعد الخروج من 

االتحاد األوروبي.
ويريد األمير محمد االستثمار في مستقبل 
بريطانيـــا ”التـــي تســـير منفـــردة“ بعيدا عن 
التكتـــل األوروبـــي وتبحـــث عن اســـتقاللية 
تعيد لهـــا وزنها علـــى الســـاحة الدولية مرة 
أخرى، وفي المقابل تسعى الطبقة السياسية 
البريطانيـــة إلى االســـتثمار في عهـــد األمير 
الشـــاب، وبنـــاء تحالـــف اســـتراتيجي معه، 
باعتباره عاهال سعوديا قادما، من المتوقع أن 

يبقى في الحكم لعقود.
واستهل األمير محمد ارتباطاته، األربعاء، 
بزيارة إلى قصر بكنغهام إلجراء محادثات مع 
الملكـــة إليزابيث، وتناول الغـــداء معها، وهو 

تكريم نادر يقتصر على رؤساء الدول.
وبعدهـــا التقـــى ولـــي العهد الســـعودي 
برئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريـــزا ماي، 
ودشـــنا ”مجلـــس الشـــراكة االســـتراتيجية“ 
البريطانـــي- الســـعودي. وركـــز اللقـــاء على 
اتفاقات اقتصادية يتوقع أن يوقعها الطرفان، 
كمـــا ركز علـــى اإلصالحات المتســـارعة التي 
يقودها فـــي الداخـــل، لكّن الجانبيـــن األمني 

والسياسي كانا محور المباحثات.
وبعد االجتماع دافعـــت ماي عن العالقات 
السعودية مع بريطانيا، ردا على سؤال طرحه 
زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين، 
خالل جلسة في البرلمان، قائلة إن التعاون مع 
الســـعودية أنقذ أرواح المئات من األشخاص. 
وأضافـــت ”الصلـــة التي تربطنا بالســـعودية 
تاريخية. إنها مهمة وأنقذت أرواح المئات من 

األشخاص على األرجح في هذه الدولة“.
وقال عضـــو البرلمان البريطاني عن حزب 
إن  المحافظيـــن ليـــو دوتخيرتي لـ“العـــرب“ 
”بريطانيا تدعم األمير محمد شخصيا، وتدعم 

رؤية 2030 اإلصالحية التي يتبناها“.

وأضاف ”خالل هذه الزيارة ســـنؤكد لولي 
العهـــد الســـعودي أن بريطانيـــا تقف بجانب 
المملكـــة فـــي تحـــدي النفـــوذ اإليرانـــي في 

المنطقة، وفي وجه اإلرهاب“.
ومـــن المتوقـــع أن يبني الجانبـــان موقفا 
موحدا، كجزء من اســـتراتيجية تتبناها إدارة 
الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامـــب لحصار 

النفوذ اإليراني في الشرق األوسط.
ويحتل ملف دور إيران في اليمن خصوصا 
أولويـــة كبـــرى علـــى أجنـــدة األميـــر محمد، 
بالتزامن مع تنظيم نشـــطاء معارضين للحرب 
احتجاجـــات صغيـــرة أمـــام مقـــري الحكومة 
والبرلمان، قبيل اجتماع ولي العهد السعودي 

وماي.
ويحاول المســـؤولون السعوديون دحض 
المخاوف البريطانية من التداعيات اإلنسانية 
للحرب، انطالقا مـــن تفهم موقف حكومة ماي 

الصعب في مواجهة االنتقادات.
وقال مســـؤول ســـعودي ضمن وفد األمير 
محمـــد، طالبـــا عدم نشـــر اســـمه، لـ“العرب“ 
إن الريـــاض ”لم تتحدث إلى الغرب بالشـــكل 
الصحيـــح عن الحرب في اليمـــن، ولم توضح 
أبعاد اســـتراتيجية التحالـــف بطريقة وافية، 
وبالتالي فنحن نتفهم الضغوط التي تتعرض 
لها الحكومة مـــن قبل حزب العمال وجماعات 
الضغط اليسارية، واللوبي اإليراني في لندن، 

وسنعمل على إيضاح الصورة“.
وقـــال كواســـي كوارتينـــغ، العضـــو عـــن 
حزب المحافظين، ”الســـبب الرئيسي لوجود 
الدبلوماسية هو طرح المسائل الخالفية بين 
الحلفـــاء للنقـــاش بصراحة، لكـــن دعنا نكون 
واضحين هنا، نحن لســـنا في موضع اختيار 
جانب على حساب آخر، بل نقف مع السعودية 

إلى النهاية ضد إيران“.
وقالـــت مصادر دبلوماســـية فـــي لندن إن 
األمير محمد بن سلمان سيطرح ملف التنظيم 
الدولي لإلخوان المســـلمين، الـــذي يتخذ من 
لندن معقال له في أوروبا، كما ســـيطرح موقف 
دول المقاطعة العربية مـــن قطر، ومحاوالتها 
الضغط على الغـــرب التخاذ موقف منحاز في 

األزمة الخليجية يخدم مصالحها.
وسبقت زيارة األمير محمد الفتات ترحيب 
كبيرة انتشـــرت في بعض الشـــوارع والطرق 
الرئيسية في لندن، تقّدمه بوصفه قائدا عربيا 
إصالحيا يتبنى التغيير فـــي أحد أكثر بلدان 

المنطقة محافظة وتمسكا بالتقاليد.
وانعكـــس ذلـــك علـــى اهتمام سياســـيين 
وأعضـــاء برلمـــان نافذيـــن، تحدثـــت إليهـــم 
”العـــرب“، بمقابلة األمير الشـــاب واكتشـــاف 
رؤيتـــه للعالقات التي ســـتجمع ”الســـعودية 

الجديدة ببريطانيا الجديدة“.

} رام اللــه - كشـــفت مصـــادر فلســـطينية أن 
احتمال تنحي رئيس الســـلطة الوطنية محمود 
عّبـــاس (أبومـــازن) وارد جدا في ضـــوء تقّدمه 
فـــي العمر (83 عاما) من جهة واكتشـــافه خالل 
زيارتـــه األخيـــرة للواليات المتحـــدة أن حالته 
الصّحية ليســـت على ما يـــرام من جهة أخرى. 
وقالـــت هذه المصادر إن أبومـــازن لّمح إلى أن 
هذا االحتمال سيترك فراغا كبيرا في االجتماع 
األخيـــر للمجلس الثـــوري لحركة فتـــح، الذي 
تحدث فيـــه عن أّن هذا اللقاء قـــد يكون األخير 

الذي يجمعه بقياديي الحركة.
وأوضـــح قيـــادي فلســـطيني أن الوضـــع 
الصحي لرئيس الســـلطة الوطنية ليس السبب 

الوحيد الذي يمكن أن يدفعه إلى التنحي.
وأشـــار إلـــى أن الســـبب اآلخر يعـــود إلى 
انسداد األفق أمام أي تسوية بين الفلسطينيين 
وإســـرائيل واحتمـــال طـــرح اإلدارة األميركية 
لمشروع ســـالم يعتبر رئيس السلطة الوطنية 

أّنه ال يلبي الطموحات الفلسطينية.
وفي حين ذكر قيادي فلسطيني أن أبومازن 
يمّر بحالة نفســـية ســـيئة، قال إن أكثر ما يثير 
القلـــق هو تأييـــده ألن يكون محمـــود العالول 

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خليفة له.
والحـــظ أن العالـــول، وهو مـــن نابلس بدأ 
يجمع حوله مجموعات مسّلحة وذلك كي يكون 
فـــي موقع قّوة في حال اضطـــرار أبومازن إلى 
تـــرك موقعه. وذكـــر أن االعتـــراض األول على 
العالـــول ال يعـــود إلـــى أّنه كان من مســـاعدي 
خليل الوزير (أبوجهاد)، الذي اغتالته إسرائيل 
في تونـــس العام 1988 بل إلى عـــدم خبرته في 

المجال السياسي.
وتساءل هل تعّمد أبومازن أن تكون الساحة 
الفلســـطينية خالية من أي شخصية ذات وزن 

سياسي تستطيع أن تخلفه؟
وأشـــار في هذا المجـــال إلـــى أن العالول 
يمتلـــك تاريخا نضاليا مهّمـــا لكّنه ال يمتلك أي 
عالقـــات عربية ودولية تســـمح لـــه بلعب دور 
على الصعيد الوطني الفلســـطيني بما يسمح 
بتحقيـــق أي تقّدم على الصعيد السياســـي أو 

مواجهة التعّنت اإلسرائيلي.
عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  واتصـــل 
الثالثـــاء  الفلســـطيني  بنظيـــره  السيســـي، 
لالطمئنـــان بعـــد إجرائه فحوصـــات طبية في 

الواليات المتحدة األسبوع الماضي.
وتتناقض األخبـــار المتعلقة بصحة عباس 
وإمكانية تقديمه لالســـتقالة بما أعلن عن قرار 
للجنة التنفيذيـــة لمنظمة التحريـــر، األربعاء، 

بعقد المجلس الوطني يوم 30 أبريل المقبل.

} أنقــرة - تتجه األمور في الغوطة الشـــرقية 
الستنساخ ما جرى في حلب وحمص ومناطق 
أخرى حاصرتهـــا القوات الســـورية مدعومة 
بالغطـــاء الجـــوي الروســـي، حيـــث تنتهـــي 
العمليات إلى تســـليم المدينة للنظام السوري 
مقابل ضمانات روســـية تركية إيرانية تؤدي 
إلى انســـحاب مقاتلي المعارضة وعائالتهم، 
قد يتم االتفاق عليها بشكل تفصيلي في القمة 

الثالثية المقررة للرابع من أبريل المقبل.
ويقول متابعون للشـــأن الســـوري إن أمر 
الغوطة بات محســـوما في ظـــل عجز مجلس 
األمن عـــن التحـــرك لوقف عمليـــات القصف، 
فضال عن تساهل أميركي أوروبي تجاه قصف 
الواليات المتحدة  المدنيين، واستبعاد لجوء 
إلى تنفيـــذ ضربات خاطفة ضد ســـوريا على 

خلفية شبهات باستعمال أسلحة كيمياوية.
ونقلـــت وكالة األناضـــول التركية لألنباء، 
األربعـــاء، عن مصـــادر دبلوماســـية أن تركيا 

ستستضيف القمة التركية الروسية اإليرانية 
حول ســـوريا في الرابع مـــن أبريل القادم في 

إسطنبول.
ويشـــارك في القمة كل من الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان والروسي فالديمير بوتين 
واإليراني حسن روحاني. وذكرت المصادر أن 
بوتين ســـيصل في الليلة التي تســـبق انعقاد 

القمة.
وقال مصدر بمكتـــب أردوغان إن الرئيس 
التركـــي ونظيـــره اإليراني اتفقا فـــي اتصال 
هاتفـــي األربعاء على اإلســـراع بجهود تنفيذ 
وقف إطالق النار في منطقة الغوطة الشرقية.

وأضـــاف المصـــدر أن الزعيمين أكدا على 
أهمية أن تبذل تركيا وروســـيا وإيران جهودا 
مشـــتركة لتنفيـــذ وقف إطـــالق النـــار. وكان 
أردوغان قـــد أجرى أيضا اتصـــاال هاتفيا مع 
نظيـــره الروســـي الثالثاء لبحـــث التطورات 

الحالية في الغوطة.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن االنســـحاب 
الملـــف،  مـــن  عمليـــا  األوروبـــي  األميركـــي 
تـــرك مفاتيح الحل بيـــد هذه الـــدول الثالث، 
وأن األمـــور تســـير نحـــو ســـحب المقاتلين 
الموجودين بالمنطقة المحاصرة ونقلهم نحو 

مناطق في إدلب.
وتحرص تركيا على إنجاح هذه التســـوية 
بســـرعة، وهي تســـوية على المقاس الروسي 
مقابل الســـماح لها باالســـتمرار في هجومها 

على عفرين وفرض األمر الواقع هناك.
وكشـــف مصـــدر فـــي فيلـــق الرحمـــن أن 
الشـــرقية  الغوطـــة  منطقـــة  فـــي  مســـلحين 
المحاصـــرة علـــى أطـــراف دمشـــق يجـــرون 
مباحثـــات مع تركيا بهدف إجـــالء المئات من 

المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة.
وقـــال المصدر، الذي يعـــد فصيله من أهم 
فصائـــل المعارضـــة المســـلحة المتواجـــدة 
بالغوطة، إن الجماعات المســـلحة تأمل في أن 

تتمكـــن تركيا من تســـهيل التوصل إلى وقف 
إلطـــالق النار يســـتمر 24 ســـاعة مع روســـيا 
للسماح بدخول المساعدات إلى المنطقة، التي 

ال يزال يقطنها مئات اآلالف من األشخاص.
وتجدر اإلشارة إلى أن الـ240 مقاتال الذين 
ُيقترح إجالؤهـــم ينتمون إلـــى ”هيئة تحرير 

الشام“ المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا.
وتواصل دمشـــق التـــذرع بوجود مقاتلين 
متطرفيـــن لتبرير اســـتمرار عملياتها العنيفة 

في المنطقة.
وأرسلت قوات النظام السوري المزيد من 
التعزيزات العســـكرية إلى الغوطة الشـــرقية 
األربعـــاء، تزامنا مع تضييقهـــا الخناق على 

الفصائل المعارضة.
وذكـــر عقيد بالجيش الســـوري للتلفزيون 
الرســـمي أن ســـكان منطقة الغوطة الشـــرقية 
الخاضعة لســـيطرة المعارضة سيعودون إلى 

”حضن الدولة“ قريبا جدا.

وأضاف في بث قرب بلدة مســـرابا ”تلقينا 
تعليمات من القيـــادة العامة بفك الحصار عن 

أهلنا ضمن منطقة الغوطة الشرقية“.
وبمـــوازاة حملـــة القصـــف، بـــدأت قوات 
النظام هجوما برّيا األسبوع الماضي وتمكنت 
بموجبـــه حتى اآلن من الســـيطرة على 48 في 
المئة من مساحة المنطقة التي تسيطر عليها 

الفصائل المعارضة، وفق المرصد.
وقـــال مدير المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
لوكالة فرانس برس إن ”قوات النظام أرســـلت 
700 عنصر على األقل من الميليشيات األفغانية 
والفلســـطينية والســـورية الموالية لها مساء 

الثالثاء إلى جبهات الغوطة الشرقية“.
وانتشـــر هؤالء المقاتلون وفـــق المرصد 
على جبهات الريحان، الواقعة شـــمال شـــرق 
الغوطة الشـــرقية، وفي بلدة حرســـتا الواقعة 
غربهـــا، والتـــي يحـــاول النظام التقـــدم منها 

باتجاه مدينة دوما، أكبر مدن الغوطة.
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• أنقرة تستثمر عالقاتها إلخراج المقاتلين ودمشق تلوح بالحسم السريع  • األسد يرسل تعزيزات جديدة إلى الجبهة

قمة تركية روسية إيرانية لوضع ترتيبات الحل في الغوطة

دعم استثنائي لمحمد بن سلمان في بريطانيا
• بريطانيا تلقي بثقلها خلف السعودية في اليمن، ونقاش بشأن اإلخوان وإيران واألزمة الخليجية

ليو دوتخيرتي

بريطانيا تقف بجانب 

السعودية في تحدي النفوذ 

اإليراني في المنطقة

تنحي أبومازن وارد 

بسبب المرض

استقبال ملكي واستثمار في المستقبل

أبومازن على وشك الرحيلآراء
ص٩

} دبي - تصاعد تبادل الرســـائل السياسية 
بين السعودية وتركيا بشأن موضوع ثقافي 
بعد منـــع عـــرض المسلســـالت التركية في 

القنوات السعودية.
ولم تخف تركيا انزعاجها من قرار قنوات 
إم بي سي، بالتوقف عن عرض المسلسالت 

التركية ووصفته بأنه قرار سياسي.
ويعتقد مراقبون أن القرار رسالة واضحة 
ألنقرة بـــأن الرياض لن تســـمح بـــأي نفوذ 

ثقافي أو سياســـي لتركيا في ضوء مواقفها 
المتعارضـــة مع مصالح المملكة ســـواء في 
العالقة بإيران أو قطر أو جماعات اإلســـالم 

السياسي، وخاصة اإلخوان المسلمين.
وكانت مصادر قد أشـــارت إلى اســـتياء 
سعودي من المواقف التركية، وأنها لن تقف 
متفرجة على ما صار واضحا بأنه مثلث من 
الضغط السياســـي تتقاسمه تركيا مع إيران 

والجماعات اإلسالمية.

تركيا تفهم الرسالة السعودية ال نفوذ 

ثقافيا وال سياسيا
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} بريوت – رفضـــت احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنـــان واملكلفة بالتحقيق فـــي اغتيال رئيس 
احلكومة األســـبق رفيـــق احلريري فـــي العام 
٢٠٠٥، في جلســـة األربعـــاء طلبـــا لتبرئة أحد 
املتهمـــني األربعة من تهمـــة الضلوع في عملية 

االغتيال.
وقـــال القاضـــي ديفيـــد ري رئيـــس هيئـــة 
القضـــاة أن احملكمـــة ”وجدت أن االدعـــاء قّدم 
ما يكفي من األدلة التي ميكن أن تســـتند إليها 
في إدانة“ حســـني عنيسي. وتدارك القاضي أن 
احملكمـــة ”ال يزال بإمكانها تبرئة عنيســـي في 
نهاية احملاكمـــة“ في حال لم يتمكن االدعاء من 

إثبات التهم ”بشكل قاطع“.
وكان االدعـــاء قـــد أنهـــى مرافعته الشـــهر 
املاضـــي ضد عنيســـي وثالثة آخرين يشـــتبه 
بانتمائهـــم إلى حزب الله اللبناني، ويحاكمون 

جميعا غيابيا في هولندا.
وقبل بـــدء مرافعـــات الدفاع، قـــال محامو 
عنيســـي إنـــه يجـــب إســـقاط التهـــم اخلمس 

املوجهة ضده ألن االدعاء لم يقّدم أدلة كافية.
ووافـــق القضـــاة علـــى أن معظـــم األدلـــة 
املقّدمة ضد عنيســـي، والتي يســـتند معظمها 
إلى تســـجيالت من شـــبكات الهواتـــف النقالة 
وشرائح الهواتف املستخدمة في الهجوم، هي 
ظرفية. إال أن القاضية جانيت نوزوورثي قالت 
”عدد املصادفات كبيـــر لدرجة أن احملكمة لديها 
أدلة كافية ميكن االســـتناد إليها إلدانة عنيسي 

بالضلوع في الهجوم على احلريري“.

ويواجه حســـني عنيســـي (٤٤ عاما) خمس 
تهم أبرزها تســـجيل شـــريط فيديو مزّور نقل 
إلى مكتب قنـــاة ”اجلزيرة“ القطرية في بيروت 
يتبّنى اغتيال احلريري باســـم تنظيم إسالمي 

وهمي.

وشـــهدت بيروت فـــي ١٤ فبراير مـــن العام 
٢٠٠٥ انفجـــارا كبيـــرا اســـتهدف موكب رئيس 
الـــوزراء األســـبق رفيق احلريـــري ومعه وزير 
االقتصـــاد والتجارة األســـبق باســـل فليحان، 

فضال عن ٢٠ مدنيا كانوا متواجدين باملكان.
وكشـــفت حتقيقات جلنة التحقيق الدولية 
أن احلريـــري قتـــل بتفجيـــر شـــاحنة من نوع 
يقودهـــا انتحاري  كانتـــر“  ”ميتسوبيتشـــي – 
لـــم ُحتدد هويته، وشـــّكلت هـــذه العملية التي 
اعتبرهـــا مجلـــس األمـــن الدولـــي ”إرهابية“ 
منعرجا كبيرا في تاريـــخ لبنان، من تداعياتها 
انتهاء الوصاية الســـورية علـــى لبنان بخروج 
اجليش السوري في ربيع العام ٢٠٠٥، وانقسام 
لبنان إلى معســـكريني سياســـيني األول ٨ آذار 
ويقـــوده حزب اللـــه والثانـــي ١٤ آذار ويقوده 
تيار املستقبل الذي يتزعمه جنل رئيس الوزراء 

الراحل سعد احلريري.

ويقـــول سياســـيون لبنانيـــون إن القـــوى 
املدافعة عن سيادة لبنان ممثلة في القوى التي 
انضوت حتت غطاء ١٤ آذار لم تستطع مراكمة 
اإلجنـــازات في هذا الصدد لعوامل عدة لعل من 
بينها سيطرة احلسابات السياسية، ما أدى في 
النهاية إلى انفراط عقدها، وحتول لبنان بشكل 
تدريجي إلـــى الوصاية اإليرانيـــة عبر ذراعها 

حزب الله املتهم باغتيال احلريري.
وهنـــاك اليوم محـــاوالت إلعـــادة تصويب 
مســـار األمور والعودة إلـــى الثوابت التي بني 
عليهـــا التحالف، وذلك بدعم مـــن قوى إقليمية 

بيد أن ذلك ال يبدو سهال.
ويبقـــى األمر الذي يعّول عليـــه اللبنانيون 
إلعـــادة االعتبـــار للحريـــري األب حاليـــا هي 
احملكمـــة الدولية املكلفة بالتحقيق في اغتياله. 
وبلغت احملكمة أشـــواطا متقدمة في التحقيق 
وهـــي اليوم في مرحلتهـــا النهائية املخصصة 

لالستماع للدفاع عن املتهمني، والتي ستعقبها 
مرحلـــة التـــداول بـــني قضـــاة الغرفـــة األولى 
للمحكمة متهيـــدا للنطق باحلكم. ووفق خبراء 
ال ميكن حتديد موعد النطق باحلكم، ولكن على 
األرجح أن ذلك ســـيتم قبل نهاية العام احلالي، 

ما لم تطرأ مستجّدات جديدة.
وأصدرت احملكمة اخلاصـــة بلبنان خمس 
مذّكـــرات توقيف منذ العـــام ٢٠١١ بحق عناصر 
في حزب الله الشـــيعي اللبنانـــي، الذي رفض 

التهم، كما رفض بشكل قاطع تسليم املتهمني.
واملتهمان االثنان الرئيسيان هما مصطفى 
بدرالدين الـــذي كان يلقبه احملققـــون بـ“العقل 
املفكر“، قتل في سوريا، وسليم عياش الذي قدم 
على أنه الشـــخص الذي قـــاد الفريق الذي نفذ 
عملية االغتيال. وبدأت احملكمة عملها في األول 
مـــن مـــارس ٢٠٠٩ في الهاي وهـــي أول محكمة 

جنائية دولية تتيح محاكمة املتهمني غيابيا.

} القاهــرة - ذكـــر مســـؤولون إســـرائيليون 
األربعاء أن إســـرائيل ومصر تعمالن على وقف 
األعطال التـــي أصابت خدمة الهاتف المحمول 
بعد أن تسبب تشويش مصري على اإلرهابيين 
في ســـيناء فـــي انقطاعات للخدمة بإســـرائيل 

وقطاع غزة.
وتخوض القـــوات المصريـــة حملة كبيرة 
علـــى جهادييـــن في شـــبه جزيرة ســـيناء منذ 
التاســـع من فبراير الماضي، وذكر مســـؤولون 
إســـرائيليون أنه منذ 21 فبرايـــر بدأت القوات 
المصريـــة التشـــويش على نطاق مـــن ترّددات 
الهاتـــف المحمول في ســـيناء مما تســـبب في 

تعطل االستقبال في إسرائيل وقطاع غزة.
وأبلغ مســـؤول إســـرائيلي وكالة ”رويترز� 
مشـــترطا عدم الكشف عن اســـمه ”لم نر شيئا 
بهذه الكثافة واالستمرار على اإلطالق. حتى أن 
الفلســـطينيين يأتون إلينا طالبين مّنا التدخل 
لوقفه“. وقال المسؤول إن الهواتف تعطلت في 
أماكن بعيدة كالقدس وشمال إسرائيل وهو ما 

يتوقف على حالة الطقس.
وأكد مســـؤول مصري طلب عدم نشر اسمه 
اســـتخدام أســـاليب الحـــرب اإللكترونيـــة في 
ســـيناء. وقال ”بالتأكيد، نريـــد منع اإلرهابيين 

من التواصل“.
ونفى المســـؤول أن تكون إســـرائيل هدفا 
منشودا للتشويش، لكنه قال إن بعض متشّددي 

سيناء ُيشـــتبه في أنهم يســـتخدمون بطاقات 
إسرائيلية مهّربة لتشغيل الهواتف المحمولة، 
وإنهم قريبون بما يكفي من الحدود الســـتقبال 
خدمـــة الهاتـــف المحمول في إســـرائيل، ”مما 
يعنـــي أننا قد نحتـــاج إلى العمـــل ضد نطاق 

واسع من الترّددات“.

وأكـــد مواطنـــون بقطـــاع غـــزة، الحدودي 
مـــع مصر، أنهم يواجهون مشـــكالت في خدمة 
الهاتـــف. وأوضح مصدر لدى إحدى شـــركتي 
الهاتـــف المحمول الفلســـطينيتين أن خدمات 
الشـــركة تعطلت لمدة يوم في األسبوع السابق 

في جنوب غزة لكن تم حل المشكلة.

وكشـــفت شـــركة ”بارتنر“ لخدمـــة الهاتف 
المحمول اإلســـرائيلية إن عدة مئات من عمالء 
الشـــركة يشـــكون من مشـــكالت في االستقبال. 
فيمـــا لم تـــرّد ســـلكوم وبيليفون علـــى طلبات 

للتعليق.
وقال وزيـــر االتصاالت أيوب قرا في مقابلة 
مع إذاعـــة الجيش اإلســـرائيلي ”دون الدخول 
في تفاصيل، للمـــرة األولى في الجنوب نواجه 
وضعا غير مريح“. لكنه ذكر أن تفاهمات جرى 
التوّصـــل إليها ”بعد اجتماع مهـــّم للغاية عبر 
الحـــدود“ الثالثـــاء، وإنه يعتقـــد أن اضطراب 

االتصاالت سينتهي في غضون األيام القادمة.
وقبـــل أيام كشـــفت ”القنـــاة اإلســـرائيلية 
أن ســـكان مـــا يعرف بـ”غـــالف غزة“  الثانية“ 
اشتكوا رســـميا من اســـتمرار التشويش على 
هواتفهم النقالة، ألكثر من أســـبوع، األمر الذي 

عطل الكثير من مصالحهم.
واعتبر رئيس المجلس اإلقليمي لـ”أشكول“ 
جادي يركوني، أن ســـكان البلدة ”يدفعون ثمن 
قطاع غزة  وجودهـــم في المثلـــث الحـــدودي“ 
ومصر والنقب“، وطالب الجهات المختصة في 

تل أبيب بسرعة التدخل لحل المسألة.
وامتنعت القـــوة متعددة الجنســـيات (إم.
إف.أو)، وهي مجموعة دولية تأسست بموجب 
اتفاقية الســـالم بين إســـرائيل ومصر لمراقبة 

سيناء، عن التعليق.

} دمشــق - عقد مجلس األمن الدولي األربعاء 
جلســـة مغلقة حـــول عدم احتـــرام وقف إطالق 
النار الـــذي تقّرر في 24 فبراير لمدة شـــهر في 
ســـوريا، وذلـــك بطلب مـــن فرنســـا وبريطانيا 

بهدف ممارسة ضغوط على روسيا.
 وتزامـــن االجتماع مع تقدم حثيث للجيش 
الســـوري في الغوطة الشـــرقية، حيث نجح في 
شـــطر المنطقة إلى نصفين شماال وجنوبا، في 

استنساخ لسيناريو حلب.
ويـــرى مراقبون أن االجتمـــاع الذي وصف 
بـ“العاجل“ لم يحرز أّي تقدم على صعيد إجبار 
حلفـــاء دمشـــق على ممارســـة ضغـــوط عليها 

لوقف عمليتها العسكرية في الغوطة الشرقية، 
ويعكس هذا االجتماع حقيقة الشلل الذي باتت 

تعانيه المنظومة الدولية عموما.
وقبل االجتماع، قال الســـفير الفرنسي لدى 
األمم المتحدة فرنســـوا ديالتر في إشـــارة إلى 
روسيا وإيران ”إنه ألمر ملّح مواصلة الضغوط 

على من يملك تأثيرا على النظام السوري“.
وبعد عشـــرة أيام مـــن اعتماد قـــرار األمم 
المتحـــدة وقبل اجتمـــاع جديد حول ســـوريا 
ســـيكون عاّما، االثنين المقبل، من المتوّقع أن 
تطالب بعض الدول بتطبيق الهدنة المطلوبة.

وتابـــع ديالتـــر أنه مـــن الضـــروري أيضا أن 

توافق دمشق على التصاريح الالزمة ألي قافلة 
إنسانية ”وهذا ليس هو الحال اآلن“.

وعّبـــر عن األســـف ألن ”المدنييـــن هم أول 
الضحايـــا“ وأن الهجـــوم البـــري والجوي في 

الغوطة الشرقية ما يزال مستمرا.
من جهته، قال دبلوماسي آخر رافضا كشف 
اســـمه إن هناك ”إحباطا شديدا“ داخل مجلس 
األمن، مشـــيرا إلى دولة واحدة فقط هي روسيا 
ال تنّفـــذ القرار الذي يطالب بوقف إطالق النار. 
وأضـــاف أنه بعـــد الغوطة التي يركـــز النظام 
عليهـــا حاليا ”ســـتكون إدلب بالطبـــع النقطة 
لتركيزه. وقد اقترحت فرنســـا مؤخرا  التالية“ 

إنشـــاء آلية لمراقبـــة الهدنة لكن هـــذه الفكرة 
صعبة التنفيذ دون وقف فعلي للمعارك.

وبدأ الجيش السوري هجوما برّيا األسبوع 
الماضي تمّكن بموجبه حتى اآلن من السيطرة 
علـــى 48 في المئـــة من مســـاحة المنطقة التي 
تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة.

وقال المرصد الســـوري لحقوق اإلنسان إن 
القـــوات النظامية وضعت القطـــاع من األرض 
الفاصل بين شمال الغوطة وجنوبها في مرمى 
نيرانهـــا وهو ما يعنـــي فعليا قطـــع المنطقة 
المكتظة بالســـكان على مشـــارف دمشـــق إلى 

نصفين.

{االهتمام بحقوق اإلنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص من أهم القضايا التي تحظى أخبار

باهتمام عالمي بعصر اإلصالح والتغيير، لما له من انعكاسات إيجابية على األسر}.

باسل الطراونة
املنسق احلكومي حلقوق اإلنسان باألردن

{علـــى المـــرأة أال تنتظر أن يتنازل لهـــا الرجل عما يعتبره حقه. عليهـــا أن تأخذ المبادرة وتعتلي 

المنابر. عليها أن تفرض حضورها وتخوض غمار السياسة من باب الفاعل ال المتلقي}.
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◄ أكد املتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن األربعاء أن بالده تنتظر 

من الواليات املتحدة التدخل ملنع إرسال 
مسلحني أكراد من منبج إلى عفرين، حيث 

تشّن تركيا عملية ضد املنطقة اخلاضعة 
لسيطرة املسلحني األكراد.

◄ نشرت اجلريدة الرسمية في مصر 
األربعاء حكما أصدرته محكمة للجنايات 

األسبوع املاضي بإدراج جماعة والية 
سيناء املوالية لتنظيم الدولة اإلسالمية 
املتشدد وأكثر من 300 شخص متهمني 

باالنتماء إليها على قوائم اإلرهاب.

◄ قال قائد اجليش اللبناني جوزيف عون 
األربعاء، ”إننا جاهزون لردع أي اعتداء 

إسرائيلي والدفاع عن سيادة الوطن“ 
على خلفية التوتر املتصاعد بشأن النزاع 

احلدودي البري والبحري.

◄ ذكر الشركاء في حقل لوثيان البحري 
اإلسرائيلي للغاز الطبيعي أنه مت استيفاء 
جميع الشروط للسماح بتصدير الغاز إلى 

شركة الكهرباء األردنية.

◄ قضت محكمة أمن الدولة األردنية، 
األربعاء، باألشغال الشاقة ملدة 12 سنة على 
شاب متهم بالتخطيط لقتل ضابط أمن في 

محافظة مادبا (وسط).

◄ أطلقت الفلبني سراح مصري وصديقته 
الفلبينية بعدما اشتبه ممثلو اإلدعاء في 

أن الشرطة رمبا لفقت لهما تهمة االرتباط 
مبتشددين مؤيدين لداعش.

◄ ذكرت هيئة االستعالمات مبصر 
(حكومية) أنها قدمت احتجاجا رسميا إلى 

هيئة اإلذاعة البريطانية ”بي بي سي“، 
عما أوردته في فيلم وثائقي بثته سابًقا 
وتناول أوضاع حقوق اإلنسان في مصر.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

اجتماع مجلس األمن {العاجل} حول الغوطة ضجيج بال تأثير

التشويش على إرهابيي سيناء يصيب خدمة الهاتف بغزة وإسرائيل

ــــــرت احملكمة اخلاصــــــة بالتحقيق في  اعتب
ــــــي رفيق  ــــــوزراء اللبنان ــــــال رئيس ال اغتي
ــــــي قّدمها االدعاء  ــــــري أن األدلة الت احلري
كافية إلدانة حســــــني عنيسي أحد عناصر 
ــــــه، والذي يحاكم مــــــع 3 آخرين  حزب الل

غيابيا، حيث يرفض احلزب تسليمهم.

المحكمة الخاصة بلبنان ترفض تبرئة عنصر من حزب الله

توتر عال

[ رئيس هيئة القضاة: هناك ما يكفي من األدلة إلدانة عنيسي
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بانتظار رد االعتبار

ــان - أعلـــن الديـــوان الخاص بتفســـير  } عمّ
القوانيـــن في األردن أنه ليس هناك أي حصانة 
للـــوزراء أو النـــّواب أو األعيان فـــي القضايا 

المتعلقة بالفساد.
يأتي ذلك في وقت يواجـــه فيه األردن أزمة 
اقتصادية مســـتفحلة يحيل البعض أســـبابها 
إلى تفّشي مظاهر الفساد والمحسوبية، فضال 
عن أزمات الجـــوار التي شـــّكلت عبئا إضافيا 
على موارد الدولة في ظل وجود أكثر من مليون 

الجئ سوري.
ولطالمـــا وردت تقاريـــر إعالميـــة محليـــة 
تتحدث عن توّرط مســـؤولين في صفقات فساد 
أو تهـــّرب ضريبي أو في تشـــغيل أبنائهم في 
مناصب عليـــا، دون االلتـــزام بمعايير الكفاءة 

التي تؤهلهم لتوّلي تلك المناصب.
وشهدت قبة مجلس النواب خالل السنوات 
األخيرة جلسات صاخبة مرّدها اتهام مسؤولين 

بالفساد وتعيين أبنائهم في وظائف عليا.
وأوضح الديوان الخاص بتفسير القوانين 
أنه ”يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها 
الضابطة العدلية لـــدى هيئة النزاهة ومكافحة 
الفســـاد عند تلقيها شـــكوى بحق أحد الوزراء 
صالحية ســـماع األقـــوال وجمع االســـتدالالت 
واألدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيدًا 
إلحالتها إلى النيابـــة العامة التي تبدأ أمامها 

حصانة الوزير“.
جاء ذلك فـــي قرار أصـــدره الثالثاء يتعلق 
بصالحيات الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة 
ومكافحة الفساد في التعامل مع الشكاوى التي 
ترد اليهـــا ويكون أحد أطرافها أحد الوزراء أو 

األعيان أو النواب.
واعتبـــر الديوان أن القـــرار ”انتصار لمبدأ 
ســـيادة القانون الذي يشـــّكل مرتكزا أساســـيا 
للورقـــة الملكية النقاشـــية السادســـة بعنوان 
”سيادة القانون أساس الدولة المدنية“، ويقّدم 
مســـاحة كافية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
لممارسة ظائفها التخصصية على الفئات التي 
عالجها القرار في مرحلة جمع البيانات واألدلة 
الماديـــة بموضـــوع الشـــكوى قبـــل أن تطبق 

النصوص القانونية المتعلقة بالحصانة“.
ودعـــا العاهل األردني الملك عبدالله الثاني 
فـــي أكثـــر من مناســـبة إلى ضرورة محاســـبة 
المتوّرطين في قضايا فساد، مهما عال شأنهم، 
مشددا على أن الجميع سواسية أمام القانون.

وذكـــر الديوان أن هـــذا القرار يعكس درجة 
عالية من الشـــفافية ألعمال وإجـــراءات الهيئة 
وسياســـاتها في جمع البيانات واالســـتدالالت 
وأبعادهـــا وانعكاســـاتها وعالقتها بشـــبهات 
الفســـاد، التي نّص عليها قانون الهيئة بغض 
النظـــر عـــن أســـماء األشـــخاص أو مواقعهم 

الوظيفية.

ال حصانة للنواب والوزراء 

في قضايا الفساد باألردن

ل عليه 
ّ

األمـــر الوحيـــد الـــذي يعـــو

اللبنانيون إلعادة االعتبار للحريري 

األب حاليـــا هي املحكمـــة الدولية 

املكلفة بالتحقيق في اغتياله

◄



} لنــدن - اتهم الشـــيخ ســـلطان بن ســـحيم 
آل ثانـــي، عضو األســـرة احلاكمـــة في قطر، 
والوجه البارز في معارضة نظام الشيخ متيم 
بن حمد، أمير البالد الســـابق الشيخ حمد بن 

خليفة آل ثاني باغتيال والده.
وقال الشيخ ســـلطان الذي يرأس مجلس 
املعارضـــة القطرية في حـــوار تلفزيوني مع 

بثته مســـاء األربعـــاء، إّن  قنـــاة ”العربيـــة“ 
والده الشـــيخ ســـحيم قتل، قبل ثالثة عقود، 
غيلة وغـــدرا، مؤّكدا أن أمير البالد األســـبق 
الشـــيخ خليفة بن حمد بريء مـــن قتل والده 
وأّن املسؤول املباشر على عملية االغتيال هو 
األمير الســـابق الشـــيخ حمد بن خليفة. كما 
أّكد أن أســـرته متتلك األدّلة واحلجج الدامغة 

إلثبات ذلك االتهام، وأّنها ســـتقوم بكشـــفها 
الحقا.

وكانت الســـلطات القطرية قـــد نّفذت قبل 
أشـــهر عملية اقتحام لقصر الشـــيخ ســـلطان 
بالدوحة في عملية بدا أّنها تســـتهدف وثائق 

والده وأرشيفه الثري باملعلومات.
وتألفت القـــوة املقتحمة مـــن عناصر أمن 
الدولـــة الذين دخلـــوا القصر ليال بعد كســـر 
أبوابـــه وعاثـــوا فـــي محتوياتـــه وصـــادروا 
العشرات من احلقائب واخلزائن املعدنية التي 
حتوي جميع وثائق ومقتنيات أســـرة الشيخ، 

إضافة إلى األرشيف الضخم للشيخ سحيم.
وأمير قطر األسبق الشيخ خليفة، وهو أخ 
الشيخ ســـحيم، كان بحّد ذاته ضحّية انقالب 
نّفذه ضـــّده جنله، وولي عهده آنذاك الشـــيخ 
حمد والد األمير احلالي الشيخ متيم، وانتزع 
بفعله الســـلطة من يده، في مؤامرة تبّني الحقا 
أّن هدفها لم يكن مجّرد االســـتيالء على احلكم 
ونقلـــه من فـــرد إلى آخـــر، بل إحـــداث تغيير 
جذري في سياسة قطر وجتيير ثروتها خلدمة 
تنظيمـــات إرهابيـــة والدخول فـــي مغامرات 
لزعزعة أمن الدول العربية وفي مقّدمتها بلدان 

خليجية مجاورة.
وقـــال الشـــيخ ســـلطان إّن والده الشـــيخ 
ســـحيم كان علـــى عالقة جّيدة بأخيه الشـــيخ 
خليفـــة، وإّنه كان ”عضيده“ عندما كان يتولى 

قيادة البالد.
والشيخ سحيم بن حمد آل ثاني شخصية 
مهّمة فـــي تاريخ قطر املعاصـــر، حيث يعتبر 
مؤسسا لوزارة اخلارجية القطرية على شكلها 
احلديث. وقد توّلى منصب أول وزير خارجية 
لقطـــر ســـنة 1972. وتوفي ســـنة 1985 بشـــكل 
مفاجـــئ وفي ظروف غامضـــة، وقيل وقتها إّن 
أزمة قلبية أّملت به وهو ما نفاه جنله الشـــيخ 
ســـلطان قطعيا، مؤّكدا أّنه جرى قتله بالســـّم. 
واعتبر الشـــيخ سلطان أن التخلص من والده 
كان بدايـــة الترتيب الفعلـــي لالنقالب من قبل 
الشـــيخ حمـــد بن خليفـــة على والده الشـــيخ 

خليفة، لعلمه أن وجود الشيخ سحيم سيكون 
عائقـــا أمام املخّطط نظـــرا لكونه ”األخ الوفي 
والبـــار والعضيد للشـــيخ خليفة بـــن حمد“، 
ولكونـــه أيضـــا ولي العهـــد الشـــرعي، وهو 

صاحب التجربة السياسية.
وذكر الشــــيخ ســــلطان أن مؤامرات أمير 
قطر الســــابق امتدت إلى خارج حدود قطر، إذ 
أّنــــه هو من وّجه األمر املباشــــر بقتل الرئيس 

الليبي الراحل معّمر القذافي.
أما أكثــــر املؤامرات خطورة، فتمثلت وفق 
الشــــيخ ســــلطان في ســــعي حمد بــــن خليفة 
ومعه حمد بن جاســــم بن جبر رئيس الوزراء 
وزيــــر اخلارجية فــــي عهده، الغتيــــال العاهل 
السعودي الراحل امللك عبدالله بن عبدالعزيز 

في مكة، قبل أن تتكشف خيوط املخطط.
وعــــن احلكــــم احلالــــي القائــــم فــــي قطر، 
والذي يعارضه الشــــيخ سلطان قال إّنه عبارة 
عــــن ”تنظيم“ أعضــــاؤه األميــــر احلالي متيم 
بــــن حمد، واألمير الســــابق حمد بــــن خليفة، 
والشــــيخة موزة املســــند والدة متيم، ووزير 
اخلارجيــــة الســــابق حمــــد بن جاســــم، نافيا 
أن يكــــون هنالــــك أي دور ألســــرة آل ثاني في 
اتخاذ القرار السياســــي أو املواقف العدائية 
جتــــاه الســــعودية ودول اخلليــــج ومصر، بل 
إن هنالــــك عددا كبيــــرا منهم يرفض تصرفات 
متيم ووالده، بحسب رواية الشيخ سلطان بن 
ســــحيم الذي قال إن ســــتني باملئة من أعضاء 
العائلــــة احلاكمــــة فــــي قطر غيــــر راضني عن 
سياســــات الدوحــــة وأكثر مــــن 400 فرد منهم 

ممنوعون من السفر.

} بغــداد - تســـعى مجموعـــة مـــن القـــوى 
السياســـية العراقية الرافعة للواء العلمانية 
واملدنية، لفرض نفسها كرقم جدير باالهتمام 
في معادلة التنافس على املشـــاركة في قيادة 
البلـــد وصنع قـــراره من خـــالل االنتخابات 
العاّمة املقّررة لشهر مايو القادم، وذلك بعد 15 
سنة من هيمنة األحزاب والتحالفات الكبيرة 
ذات اخللفية الطائفية والقومية على املشـــهد 

السياسي واحتكارها للسلطة.
ورغـــم صعوبـــة مهّمتهـــا في كســـر ذلك 
االحتـــكار، إّال أّن قيادات تلـــك القوى ترى أّن 
هناك فرصة حقيقية الستمالة جانب مهّم من 
الشـــارع العراقي الناقم علـــى جتربة احلكم 
املســـتمّرة منذ ســـنة 2003 بعد أن خبر بشكل 
عملي ضررها املباشـــر وخســـائرها الكبيرة 
التي بلغت ذروتها خالل سنوات احلرب على 
تنظيم داعـــش وما رافقها من تعقيدات أمنية 

ومصاعب اقتصادية ومشاكل اجتماعية.
وفـــي ذروة احتجاجات صيف العام 2016 
بالعـــراق كان ميكن للحركة املدنية أن تتحول 
إلى رافعة سياسية مؤثرة، تغير شكل النظام 
السياســـي، بعدمـــا اســـتحكم تأثيرها على 
الشـــارع، ودفعته نحو التظاهـــر في مختلف 

محافظات البالد.

وبدا احلـــراك املدني مغريا حتى أّن زعيم 
التيـــار الصدري مقتدى الصدر أمر جماهيره 
بالتزام توجيهات قادة حركة االحتجاح الذين 

ينتمون جميعا إلى ذلك احلراك.
وتوج الصدر انفتاحه على احلركة املدنية 
بتحالفـــه مـــع احلـــزب الشـــيوعي العراقي، 
خلـــوض انتخابات مايو القادم ضمن حتالف 

”سائرون“.
وفي آخر انتخابات عامة شهدها العراق، 
حققـــت احلركة املدنيـــة 3 مقاعـــد نيابية من 
أصل 328 كرسيا في البرملان. لكن طموح قادة 
احلركة في حتقيق نتائج أفضل باالنتخابات 

القادمة كبر باالســـتناد إلـــى معطيات الواقع 
وتراجـــع بريق الشـــعارات الدينية والقومية 

وإغرائها لرجل الشارع.
وتراهـــن احلركـــة املدنيـــة على الشـــارع 
مجـــددا حلملها إلـــى البرملان، بثقـــل أكبر، ال 

سيما مع تعدد األوجه التي متثلها.
وفضال عن الشيوعيني، الذين حتالفوا مع 
الصدريني، يبرز حتالف متدن، الذي أسســـه 
زعيم حزب الشعب، النائب فائق الشيخ علي.
وال يخفي هذا التحالف نواياه الواضحة 
في خلخلة هيمنة أحزاب اإلســـالم السياسي 

على مفاتيح السلطة في العراق.
ورشـــح مـــن كواليس التحالـــف خبر عن 
ترشيح الشـــيخ علي ملنصب رئيس الوزراء، 

ولكن مراقبني يقولون إنها ”مجرد مزحة“.
ولم مينع خروج احلزب الشيوعي وحزب 
الشـــعب من اســـتمرار التحالـــف املدني في 
احلضور ضمن خارطـــة التنافس بني القوى 
العلمانيـــة في العـــراق، وإن كانـــت حظوظه 
تضاءلـــت كثيرا في احلصـــول على أي مقعد 

نيابي.
وتبـــرز مـــن بني القـــوى العلمانيـــة التي 
ســـتتنافس في االنتخابات العراقية ”املبادرة 
الوطنيـــة- موطنـــي“ التـــي شـــكلها الباحث 

والكاتب العراقي غسان العطية.
وّمت فـــي اجتمـــاع عقـــده التحالف املدني 
الدميقراطـــي العراقـــي مؤخـــرا مبقـــر حزب 
البصمة الوطنية وترأســـه رئيـــس التحالف 
علـــي الرفيعي، انتخـــاب العطيـــة باإلجماع 

رئيسا للقائمة االنتخابية للتحالف.
ومتّكـــن العطية خالل الســـنوات املاضية 
معتدلـــة  ألطروحـــات  ترويجـــه  خـــالل  مـــن 
مناهضـــة للطائفية والتقســـيم، ومدافعة عن 
الدولة املدنية واالنتماء الوطني من استمالة 
قاعـــدة ال بأس بها مـــن اجلماهير قد تتيح له 

املنافسة بجدية في االنتخابات القادمة.
ويقّر العطية بصعوبة إجناز حتّول نوعي 
وسريع في احلياة السياسية والتخّلص دفعة 
واحـــدة من االعتبارات الطائفيـــة، لكّنه يؤّكد 
إميانـــه بالعمل املرحلـــي، وأّن الوضع القائم 
وتراكمات السنوات املاضية يهيئان األرضية 
إلقنـــاع أوســـع طيف ممكـــن مـــن العراقيني، 
بـــأّن احلّل في العيش املشـــترك كمواطنني ال 

كمنتمني إلى طوائف وأعراق. ويقول غســـان 
العطيـــة لـ“العـــرب“ إّن ”الظـــروف الصعبـــة 
التـــي مّر بهـــا العراق، رغـــم مرارتها، فتحت 
عـــني املواطن علـــى محدودية أفـــق الطائفية 

والعرقية ودفعت إلى البحث عن بديل“.
ويضيـــف مؤّكدا ”أن علـــى القوى املدنية 
مسؤولية إثبات كفاءتها وقدرتها على تقدمي 
البديـــل الناجـــع، وعليها أال تكتفـــي مبجّرد 
الرهان على كبوات القوى السياسية الدينية 
والعرقية وفشلها في قيادة املرحلة السابقة“.
املدنيـــة  القـــوى  خـــوض  أن  ويؤّكـــد 
للعمـــل السياســـي ومن ضمنه املشـــاركة في 
حتقيـــق  بإمكانيـــة  واإلميـــان  االنتخابـــات 
اختراق مـــن خاللهـــا، ضـــروري لتثبت تلك 
القـــوى وجودهـــا علـــى أرض الواقـــع وعدم 
اكتفائهـــا بالتنظيـــر عبـــر منصـــات اإلعالم. 
ومـــع أن خارطة القـــوى املدنيـــة والعلمانية 

في انتخابات 2018، تبدو واســـعة، إال أن عدد 
املقاعـــد التي يتوقع أن حتصدها ليس كبيرا، 
وفـــق معظم االســـتطالعات والتقديرات. لكن 
هذا لـــم يحصنها من هجمات كثيفة يشـــنها 

إسالميون.
وأبـــرز قـــادة هـــذه الهجمـــات الداعيـــة 
اإلســـالمي عامر الكفيشـــي، الذي ينتمي إلى 
جناح نوري املالكي في حزب الدعوة، ويتخذ 
مـــن قناة ميلكها األخير منبرا لتهديد احلراك 

املدني في العراق.
وفي آخر حديث متلفز له، اتهم الكفيشـــي 
املدنيـــني العراقيـــني بأنهم ”يفســـدون عقول 
شبابنا وبناتنا في اجلامعات واملؤسسات“، 
مشـــيرا إلـــى أن ”أصحـــاب الفكـــر العلماني 
املتفســـخ، ينشـــرون مبادئ الكفـــر واإلحلاد 
الشيوعية الكافرة، واملبادئ القومية الشريرة 

واملدنية التي يتحدثون بها ليل نهار“.

ويقول النائب املنشق عن التيار الصدري، 
عقيل عبداحلســـني، إنه رفـــع دعوى قضائية 
ضـــد الكفيشـــي لـ“حتريضـــه ضـــد املدنيني 
اخلطر  واعتبارهم  العراقيـــني  والعلمانيـــني 

األكبر من داعش“.
ويقـــول رئيـــس التحالـــف املدنـــي علـــي 
الرفيعـــي، إن تصريحـــات الكفيشـــي ناجمة 
عـــن ”اخلـــوف مـــن احلـــراك املدنـــي ألنهـــم 
يعلمون حجم التعاطـــف الداخلي معه، وذلك 
يعود أساســـا لفشـــل اجلماعة التـــي ميثلها 
الكفيشي“. ويضيف أن ”التصريحات األخيرة 
ليســـت جديدة، وقد دأب منذ فترة على اإلدالء 
بتصريحـــات عبر الفضائيـــة التابعة للحزب 
والشـــخص املعـــروف“. ويـــرى الرفيعي أن 
الكفيشي ”يتعمد إطالق تصريحات كهذه في 
هذا التوقيت القريـــب من االنتخابات، بهدف 

تضليل رجل الشارع البسيط“.

القوى املدنية العراقية تسعى لكسر هيمنة األحزاب الدينية
[ أحزاب اإلسالم السياسي تستخدم رجال دين متطرفين في الهجوم على قادة الحركات المدنية

[ األمير السابق أمر بقتل القذافي وحاول اغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز
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أخبار

احلركات املدنية والعلمانية العراقية تدرك صعوبة مهّمتها في املنافسة على مكانة متقّدمة 
في احلياة السياسية العراقية التي لّغمتها أحزاب اإلسالم السياسي باالعتبارات الدينية 
والطائفية، لكّنها مع ذلك ترى فرصة حقيقية وّفرها فشــــــل تلك األحزاب في قيادة املرحلة 
الســــــابقة، ما فتح عني شريحة هامة من العراقيني على محدودية قدرتها على قيادة البلد، 

بل خطورة سياساتها في الكثير من األحيان.

«مصـــادرة األموال واملمتلـــكات وقطع الرواتب واألرزاق بعد 15 ســـنة من االحتـــراب والتراجع 

صدمة كبيرة ملن يتطلع إلى اإلصالح ومعالجة مشاكل املجتمع}.

حامد املطلك
عضو ائتالف الوطنية العراقي

«نبـــارك جهود واجتهـــادات املبعوث األممي الســـابق، ونرحـــب باملبعوث الجديد.. مشـــاكلنا 

وطنية وما لم نقر بها ونبادر إلصالحها فلن تفلح أي جهود إقليمية أو دولية في معالجتها}.

خالد بحاح
رئيس الوزراء اليمني السابق

قتلوا والدي ألنه ولي العهد الشرعي

بدايـــة  ســـحيم  الشـــيخ  اغتيـــال 

الترتيـــب الفعلـــي لالنقـــالب الذي 

انتـــزع بـــه الشـــيخ حمد بـــن خليفة 

الحكم من والده 

◄

غسان العطية:

ظروف العراق المريرة 

دفعت المواطن إلى

 البحث عن بدائل

هل يتحول غضب الشارع إلى عقاب انتخابي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ لقي ثالثة عسكريين بوزارة الدفاع 
الكويتية، األربعاء، مصرعهم في حادث 

تصادم بين مركبة عسكرية وأخرى مدنية 
على طريق السالمي وسط البالد.

◄ أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
العراقية، األربعاء، أحكاما باإلعدام 
والسجن المؤبد على 16 امرأة تمت 

إدانتهن باالنتماء إلى تنظيم داعش، 
ويحملن جنسيات عراقية وتركية 

وأذربيجانية. ومن بين المحكومات 
باإلعدام، إحدى أخوات زعيم التنظيم 

أبوبكر البغدادي. وتنتظر 14 امرأة أخرى 
صدور األحكام عليهن اليوم الخميس في 

تهم تتعلق بالقضية ذاتها.

◄ بدأ المبعوثان األميركيان إلى المنطقة 
أنتوني زيني، وتيموثي ليندركنغ، 

األربعاء، زيارتهما إلى سلطنة عمان 
بمحادثات مع بدر بن حمد بن حمود 

البوسعيدي أمين عام وزارة الخارجية 
العمانية، بشأن ”قضايا إقليمية ودولية 
وحّل األزمات بالحوار والطرق السلمية“.

◄ تقّرر في أبوظبي إنشاء نيابة عامة 
ودوائر قضائية متخصصة في كل محكمة 
ابتدائية للنظر في الجرائم المرتكبة ضد 
عمال الخدمة المساعدة (مصطلح يطلق 
على فئة من العاملين في 19 مهنة تشمل 
على وجه الخصوص العمالة المنزلية)، 

وذلك بهدف ”تعزيز فاعلية واستدامة 
العمليات القضائية وضمان الوصول 
الشامل للخدمات لجميع الفئات بما 

يحقق العدالة الناجزة والمحافظة على 
حقوق جميع فئات المجتمع كافة بمختلف 
مكوناته االجتماعية واالقتصادية والعرقية 

والدينية تحت مظلة سيادة القانون وبما 
يتناسب مع الضمانات والمعايير الدولية 

الناظمة لحقوق اإلنسان“.

الشيخ سلطان بن سحيم: حمد بن خليفة اغتال والدي بالسم
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} تونــس - قرر الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســـي تمديد حالـــة الطوارئ لمدة ســـبعة 
أشـــهر إضافية، وذلك في خطوة هي األولى من 
نوعهـــا منذ بدء فرض حالة الطوارئ في البالد 

في شهر نوفمبر من العام 2015.
ويســـمح تمديد الطوارئ للســـلطات بحظر 
تجـــّول األفـــراد والعربـــات ومنـــع اإلضرابات 
العمالية ووضع األشخاص في اإلقامة الجبرية 
وحظر االجتماعـــات، وتفتيـــش المحالت ليال 
ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث 
والمسرحية،  الســـينمائية  والعروض  اإلذاعي 
دون وجـــوب الحصـــول علـــى إذن مســـبق من 

القضاء.
وأثار هذا القرار غير المســـبوق تســـاؤالت 
وشكوكا عديدة حول الدوافع الحقيقية الكامنة 
خلفه، وقلقا متزايدا لدى غالبية المســـتثمرين 
الذيـــن ما فتئوا يطالبون بإلغاء حالة الطوارئ 
لتوجيـــه رســـائل إيجابيـــة إلى المســـتثمرين 

واألسواق السياحية والدول المانحة.
ولم يمنع وضوح األســـباب التي دفعت بها 
الرئاســـة التونســـية لتبرير هذا القرار، انتقال 
قلق الفاعلين االقتصاديين، ليالمس األوســـاط 
السياســـية التي أبدت توجســـا الفتـــا، اقترن 
مـــع تحذير مـــن مخاطر احتدام صـــراع مراكز 
القوى في البالد، وسط تباين واضح في اآلراء 
والمواقف التي تناولت أبعاده واســـتهدافاته، 

وتداعياته.
وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان وزعته 
مساء الثالثاء أن الباجي قائد السبسي قرر في 
أعقـــاب اجتماع لمجلس األمـــن القومي، تمديد 
حالـــة الطـــوارئ المعمول بها فـــي البالد منذ 
شـــهر نوفمبر من العام 2015 لمدة سبعة أشهر 

إضافية.
وســـبق للرئيـــس السبســـي أن أعلن حالة 
الطوارئ يوم 24 نوفمبر من العام 2015، عندما 
فجر انتحاري حافلة لنقل أفراد األمن الرئاسي 
في شـــارع محمد الخامـــس بتونس العاصمة، 

ما أســـفر عن مقتل 12 عنصـــرا أمنيا وجرح 17 
آخرين، إلى جانب مقتل االنتحاري.

وقامت الســـلطات التونســـية بتمديد حالة 
الطوارئ عدة مرات، كان آخرها في التاسع من 
فبراير الماضي، وقد ُحددت مدتها بشهر واحد، 
لتكون بذلك هذه المـــرة األولى من نوعها التي 

يتم فيها التمديد لمدة 7 أشهر دفعة واحدة.
وأوضحت الرئاســـة التونســـية في بيانها 
أن قرار التمديـــد يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 
يوم االثنين القادم، الفتة إلى أن اجتماع مجلس 
األمن القومي ”ُخصص الســـتعراض األوضاع 
األمنيـــة داخليا وإقليميا، وآخر االســـتعدادات 
إلنجاح المواعيد والمناسبات الوطنية الكبرى 
منهـــا االنتخابات البلديـــة (المحلية)، وتأمين 

الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان“.
وتابعت في توضيح ألســـباب هـــذا القرار، 
أنـــه تم خالل االجتماع المذكـــور ”التأكيد على 
أهمية بـــذل المزيد من الجهود لتأمين المواقع 

الحيوية إلنتاج الفوســـفات، والتسريع بعودة 
اإلنتـــاج وضمـــان ديمومته، مـــع الحرص على 
اتخاذ كل اإلجراءات الالزمـــة لتطبيق القانون 
وحمايـــة المصلحة العليا للوطـــن، مع احترام 

الحقوق والحريات المضمنة في الدستور“.
وقال الخبير األمني علي الزرمديني العقيد 
المتقاعد مـــن الحرس الوطني (الدرك) والمدير 
المركزي الســـابق بـــوزارة الداخلية لـ“العرب“ 
إن هـــذا القـــرار منطقـــي، ويدخـــل فـــي نطاق 
وأملته  للسبســـي،  الدســـتورية  الصالحيـــات 
التقييمات العامة لألوضـــاع، ومدى خطورتها 

على أمن البالد.
وينص الفصل الـ80 من الدستور التونسي 
على أنـــه يحق لـ“رئيـــس الجمهورية في حالة 
خطـــر داهم مهدد لكيـــان الوطن وأمـــن البالد 
واستقاللها، يتعذر معه السير العادي لدواليب 
الدولـــة، أن يتخـــذ التدابير التـــي تحتمها تلك 
الحالة االستثنائية… منها إعالن حالة الطوارئ 

بكامل تراب الجمهورية أو بعضه“.
وبحســـب علـــي زرمدينـــي، فـــإن الرئيس 
السبســـي اســـتخدم صالحياته الدســـتورية، 
باعتبـــار أن ”صورة الوضع علـــى الصعيدين 

اإلقليمي والدولي تعكـــس جملة من التحديات 
الكبيـــرة التـــي ال تقـــل خطـــورة عما تعكســـه 

الصورة على الصعيد الداخلي التونسي“.
واعتبـــر أن ”الوضـــع العـــام يتســـم بعدم 
االستقرار السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
واألمني، كما أن البالد ُمقدمة على استحقاقات 
هامة، منها االنتخابات المحلية في الســـادس 
من مايـــو الُمقبل، األمر الذي يســـتدعي اتخاذ 

كافة اإلجراءات الوقائية الستباق أي طارئ“.
ورفض فـــي المقابل، ما وصفـــه بـ“القراءة 
السياســـية“ لهـــذا القـــرار، قائـــال إن ”القراءة 
السياســـية ألبعاد قرار تمديد حالة الطوارئ ال 
ترتبط بالواقع األمني، ألنها تنطلق من سياقات 
التجاذبات السياســـية والحزبيـــة، وليس من 

ُمجمل التحديات التي تواجهها البالد“.
غير أن هـــذا الموقف الذي ينســـجم مع ما 
ذهبـــت إليه الرئاســـة التونســـية فـــي بيانها، 
تواجهـــه قـــراءة أخـــرى، تقـــول إن الهاجـــس 
الرئيـــس وراء هـــذا القـــرار هـــو االســـتعداد 
لمحاصرة صراع مراكز القوى الذي بدأ يحتدم 
فـــي البالد، باعتبار أن ال أحد يســـتطيع تحمل 
تبعاته، ال سيما في ظل األوضاع الراهنة التي 

تتسم بالهشاشة.
وخالل األسابيع القليلة الماضية، بدت حدة 
الخالفات واضحة بين مراكز القوى في البالد، 
وسط شـــعور لدى أغلب المراقبين بأن الصدام 
بيـــن اإلرادات اقترب كثيرا بســـبب تراجع دور 
المؤسســـات الدستورية الرئيســـة، متمثلة في 
البرلمـــان والحكومة، ولم تعد تشـــكل جزءا من 

المطبخ السياسي األعلى في البالد.
وعلى وقـــع هـــذه الخالفـــات الُمتصاعدة، 
بدت المعادلة الداخلية ُمتوترة، بسبب احتدام 
الصـــراع بين مراكـــز القوى داخل مؤسســـات 
الحكـــم، وتباين وجهـــات نظرها في العديد من 
األحداث، ما استدعى تمديد حالة الطوارئ في 

خطوة استباقية الحتواء تداعيات الصراع.

محمد بن امحمد العلوي

يرفض المغــــرب إضاعة الوقت  } لشــبونة – 
فــــي مفاوضات مع جبهة البوليســــاريو التي 
ال تملــــك القــــرار وتعتبر أداة في يــــد الجزائر 
الفاعــــل الحقيقــــي فــــي النزاع حــــول قضية 

الصحراء المغربية.
وهو مــــا دفع وزيــــر الخارجيــــة المغربي 
ناصــــر بوريطــــة إلــــى التأكيــــد خــــالل لقائه 
بالمبعــــوث األممــــي إلى الصحراء هورســــت 
كولــــر في العاصمة البرتغالية لشــــبونة، على 
ضرورة حضــــور الجزائر فــــي أي مفاوضات 
يمكن إجراؤها بشــــأن الصحــــراء  باعتبارها 

داعما أساسيا للبوليساريو.
وأشــــار إلى أن الوفــــد المغربي عقد ”لقاء 
ثنائيا“ مع المبعوث الشــــخصي لألمين العام 

لألمم المتحدة إلى الصحراء المغربية.

وشدد على أن ”األمر ال يتعلق بمفاوضات 
بل باتصال لمناقشــــة تطور ملــــف الصحراء 
المغربيــــة“. الفتا إلى أن ”المناقشــــات مكنت 
الوفد المغربي من التذكير بنشــــأة هذا النزاع 
اإلقليمي واالعتبارات السياســــية والقانونية 
والجيو اســــتراتيجية التي أدت إلى نشــــأته 

خالل سنوات السبعينات“.
ويــــرى صبري الحو، الخبيــــر في القانون 
الدولــــي والهجرة وقضية الصحراء، أن الوفد 
المغربي أراد من خالل هذه المباحثات تنبيه 
كولــــر، إلــــى الغاية مــــن المفاوضــــات ومدى 
قدرتهــــا علــــى التوصل إلى حــــل يلقى رضاء 

وقبول واتفاق الطرفين.
وأضاف لـ“العرب“، ”المفاوضات ليســــت 
غايــــة في حد ذاتهــــا، وال تنصــــب على تنازل 
طــــرف مــــن األطــــراف علــــى حقوقــــه“. وضم 
الوفــــد المغربي الــــذي يقــــوده بوريطة، عمر 

هالل الممثــــل الدائم للمملكــــة المغربية لدى 
األمم المتحدة، وســــيدي حمدي ولد الرشــــيد 
رئيس جهة العيون الســــاقية الحمراء، وينجا 

الخطاط رئيس جهة الداخلة وادي الذهب.
وأكــــد صبــــري الحــــو أن المغــــرب اعتمد 
خطــــوة جديــــدة مــــن خــــالل ضمــــان حضور 
صحراويــــي الداخل في المفاوضــــات لتقزيم 

البوليساريو ووضعها في حجمها.
وســــبق لهورســــت كولر عقد لقاءات على 
انفــــراد مع كل مــــن البوليســــاريو في 25 و26 
ينايــــر وموريتانيا فــــي 8 يناير، والجزائر في 

15 فبراير.
وأثار ناصــــر بوريطة في اللقــــاء الجهود 
التي يبذلهــــا المغرب في صحرائه، خصوصا 
بعد تفعيــــل النموذج التنمــــوي الجهوي في 
األقاليــــم الجنوبيــــة، باإلضافــــة إلــــى عرض 
تفاصيل مبادرة الحكم الذاتي بشــــكل مفصل، 
والتي تقرها المملكة كأرقى حل إلنهاء النزاع.

وأوضــــح أن المغرب جاء إلــــى االجتماع 
متســــلحا بالمرجعية المتضمنة في الخطاب 
الــــذي وجهه العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
السادس لألمة بمناسبة الذكرى الـ42 للمسيرة 

الخضراء يوم 6 نوفمبر الماضي.
ويرتكز الموقف المغربي، كما حدده الملك 
محمد الســــادس، على رفــــض أي حل لقضية 
الصحراء خارج ســــيادة المغرب الكاملة على 
صحرائه ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشــــهد 

المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
وينــــص علــــى ضــــرورة االلتــــزام التــــام 
بالمرجعيــــات التــــي اعتمدهــــا مجلس األمن 
الدولي لمعالجة هذا النزاع اإلقليمي المفتعل، 
باعتبــــاره الهيئــــة الدولية الوحيــــدة المكلفة 

برعاية مسار التسوية.
وســــجل المغرب تحفظه بخصوص نوايا 
المبعوث األممي توســــيع أطراف المشاورات 
لتشــــمل االتحاد األفريقي واالتحاد األوروبي 

ومجلس السلم واألمن األفريقي.
وأكــــد بوريطة للمبعــــوث األممي أن األمم 
المتحــــدة هي الجهــــة الوحيــــدة المخول لها 
اإلشــــراف على نزاع األقاليــــم الجنوبية، دون 

تدخل ألي هيئة أخرى إقليمية أو دولية.
ونصــــت المقــــررات الصــــادرة عــــن قمــــة 
االتحاد األفريقي على إشــــراك هذه المؤسسة 

القاريــــة في النزاع، وهو مــــا اعتبره مراقبون 
محاولة مــــن الجزائر ذات النفــــوذ القوي في 
أفريقيا إلحراج المغرب بعد اســــتعادة مقعده 

في االتحاد.
وتعكــــرت العالقــــة مؤخرا بيــــن المغرب 
واالتحــــاد األوروبي بعــــد أن أصدرت محكمة 
العــــدل األوروبيــــة قــــرارا نهائيــــا يعتبــــر أن 
اتفاق الصيد البحــــري بين االتحاد األوروبي 

والمغرب ”ال ينطبق على إقليم الصحراء“.
الحكومــــة  رئيــــس  قــــال  القــــرار  وعقــــب 
ســــعدالدين العثماني إن المغرب ”ال يمكنه أن 
يقبل ولن يقبل مســــتقبال أي مساس بثوابته 
الوطنية“، معتبرا أن ”مغربية الصحراء ثابت 

من ثوابت عالقات المغرب الخارجية“.
وبحسب معلومات واردة للحو فإن الوفد 
المغربي اشــــترط ضرورة إدانة البوليساريو 
بعد خرقها اتفاق إطالق النار ووجوب إرجاع 

الحالــــة إلى مــــا كانت عليه قبــــل الحديث عن 
استئناف أي مفاوضات.

وأضاف أن الوفد ناقــــش أيضا دور بعثة 
المينورســــو والرفــــع من كفاءتهــــا وقدراتها، 
إضافــــة إلــــى رد المغــــرب حــــول عــــزم األمم 
وســــائل تكنولوجية من  اســــتعمال  المتحدة 
أجل مراقبة فعالة وأوسع لمواجهة المخاطر 

اإلرهابية والتهديدات األمنية.
ويحــــذر مراقبــــون المغــــرب مــــن تمركــــز 
البوليســــاريو العلني في منطقــــة  الكركرات، 
وهي الخطــــوة التي يعتبرونهــــا عائقا ماديا 

وقانونيا أمام المفاوضات.
ويســــتبعد هــــؤالء المراقبون انســــحابها 
منها بســــهولة إذ تريد استغالل هذا التمركز 

لجعله سببا مباشرا في إشعال الحرب. 
ويــــرى صبري الحو أن الحــــرب أقرب من 
المفاوضــــات إذا لم تنســــحب البوليســــاريو 

مــــن الكركرات قبــــل أبريل. وأضــــاف ”رجوع 
البوليســــاريو إلى الكركرات يشــــير إلى عدم 
رغبتهــــا إلى جانب الجزائر فــــي المفاوضات 
وتريدان اســــتغالل شــــرط المغــــرب بإرجاع 
الحالــــة إلى مــــا كانــــت عليه قبل اســــتئناف 
المفاوضــــات فــــي ربح المزيد مــــن الوقت في 
انتظــــار تغييــــر الديناميكيــــة الدولية لرفض 

االنفصال والتقسيم السائد حاليا“.
وفي ســــياق متصل أوضح القائم بأعمال 
المغــــرب في جنيف، حســــن بوكيلــــي، خالل 
الــــدورة الـــــ71 للجنــــة الدائمــــة للمفوضيــــة 
الســــامية لشــــؤون الالجئين، أن الجزائر هي 
الدولــــة الوحيدة التي تعــــارض تنفيذ جميع 
الحلول المســــتديمة الممكنة من أجل ســــكان 
مخيمــــات تنــــدوف، وتربط ذلك بشــــرط تنفيذ 
مخطط للتســــوية عّفى عليه الزمن واســــتبعد 

نهائيا من قبل األمم المتحدة.

المغرب يشترط التفاوض مع الجزائر بدل البوليساريو بشأن الصحراء

[ بوريطة: األمم المتحدة الجهة الوحيدة المخول لها اإلشراف على النزاع  [ مراقبون يستبعدون استئناف المفاوضات على المدى القريب
مثل اللقاء الذي جمع املبعوث األممي إلى الصحراء املغربية هورست كولر بالوفد املغربي 
برئاســــــة وزير اخلارجية ناصــــــر بوريطة في العاصمة البرتغالية لشــــــبونة فرصة لعرض 

املغرب لشروطه قبل استئناف املفاوضات.

أثار قرار الرئيس التونســــــي الباجي قائد السبســــــي التمديد في حالة الطوارئ تساؤالت 
املراقبني حول الدوافع احلقيقية الكامنة خلفه، حيث لم يستبعدوا أن يكون بسبب احتدام 

صراع مراكز القوى في البالد.

أخبار
«المغرب يعرف مؤشـــرات مقلقة على أكثر من صعيد، نحن بحاجة إلى رؤية جديدة للممارســـة 

السياسية إلعادة االعتبار للشأن السياسي».

نزار بركة
األمني العام حلزب االستقالل املغربي

«مـــن حـــق الشـــباب أن يحتج لكـــن دون تعطيل المؤسســـات العمومية خاصة التـــي تعاني من 

صعوبات وحتى ال يجد من يتربص بها الفرصة للقضاء عليها}.

بوعلي املباركي
األمني العام املساعد لالحتاد العام التونسي للشغل

قراءات متباينة حول دوافع تمديد حالة الطوارئ في تونس

بانتظار تسوية لن تأتي قريبا

الخطر مازال قائما

◄ دعا عبدالقادر بن صالح رئيس 
مجلس األمة (الغرفة الثانية للبرلمان 

الجزائري) الثالثاء إلى تعميق التنسيق 
مع السعودية لمواجهة مختلف 

التحديات خاصة في مجال مكافحة 
اإلرهاب.

◄ عاد األربعاء إنتاج الفوسفات بشكل 
جزئي في منطقة الحوض المنجمي 

بمحافظة قفصة بعد توقف لعدة أسابيع 
الحتجاجات اجتماعية في وقت فاقت 

فيه الخسائر في القطاع أربعة مليارات 
دوالر.

◄ قتل ثالثة أشخاص وجرح 20 آخرون 
الثالثاء في اقتتال بين القبائل في جنوب 

ليبيا، بحسب مصادر طبية، في حلقة 
جديدة من اشتباكات مستمرة منذ شهر.

◄ قال سعدالدين العثماني رئيس 
الحكومة المغربية إن حكومته ”تمتلك 

اإلرادة الراسخة إلنجاح الحوار 
االجتماعي“، متعهدا بالتوصل إلى اتفاق 

مع النقابات خالل أبريل المقبل.

◄ دعا ائتالف من منظمات حقوقية في 
تونس إلى الخروج في مسيرة وطنية 
يوم السبت المقبل للدفاع عن مشروع 

قانون يدعم المساواة في الميراث بين 
الجنسين، في خطوة أثارت انتقادات 

من قبل المحافظين وعدد من األوساط 
الدينية.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن 
تسليم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية 
بتمنراست، وأنه ضبط بحوزته مسدس 
رشاش من نوع كالشنيكوف، وخزنتين 
مملوءتين وكمية من الذخيرة. وكشفت 

أن األمر يتعلق بالمسمى م. محمد، 
المدعو أبوعمار، الذي التحق بالجماعات 

اإلرهابية عام 2012.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

عـــودة البوليســـاريو إلـــى منطقـــة 

إلـــى  يشـــير  تصعيـــد  الكركـــرات 

عدم رغبتهـــا إلى جانـــب الجزائر في 

استئناف املفاوضات

◄
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علي الزرمديني:

القرار أملته التقييمات 

العامة لألوضاع، ومدى 

خطورتها على أمن البالد



{االنتخابـــات الرئاســـية المرتقبـــة فـــي فنزويال ال تلبي بأي شـــكل الحد األدنى من شـــروط إجراء أخبار

انتخابات حرة وذات مصداقية}.

زيد بن رعد احلسني
مفوض األمم املتحدة السامي حلقوق اإلنسان

{ستتم محاكمة مواطني روسيا المتهمين بالتدخل في االنتخابات األميركية، في حال تم إثبات 

انتهاكهم للقوانين الروسية}.

فالدميير بوتني
الرئيس الروسي

} بروكســل – أعرب رئيس المجلس األوروبي 
دونالد توسك عن استعداد التكتل األوروبي لبدء 
محادثات حول اتفاق مستقبلي للتجارة الحرة 
مع بريطانيا، محذرا من خالفات ال مناص منها 
في العالقة بسبب وجود خالفات بين بروكسل 
ولندن حول درجة وصول بريطانيا إلى السوق 

الموحدة واالتحاد الجمركي في المستقبل.
وقـــال توســـك فـــي مؤتمـــر صحافـــي في 
لوكســـمبورغ حيـــث عـــرض رؤيته لمســـتقبل 
العالقة مع لنـــدن ”انطالقا من الخطوط الحمر 
التـــي حددتها المملكة المتحـــدة، وحده اتفاق 
تبـــادل حر هو أمر ممكن وســـيكون أول اتفاق 
حـــول التبادل فـــي التاريخ يفضـــي إلى تباعد 

وليس إلى تعزيز العالقات االقتصادية“.

ونبـــه رئيس المجلـــس األوروبـــي إلى أن 
إلـــى خالفات  بالتأكيـــد  بريكســـت ”ســـيؤدي 
تجاريـــة بيـــن االتحـــاد األوروبـــي والمملكـــة 
المتحدة انطالقا من رغبة لندن في الخروج من 

السوق الموحدة واالتحاد الجمركي“.
ولم تبـــدأ بعد المفاوضات حول مســـتقبل 
العالقـــات التجاريـــة بيـــن االتحـــاد األوروبي 
والمملكـــة المتحـــدة، وتركزت حتـــى اآلن على 
تحضير المعاهدة التي تصادق على بريكســـت 
مع ملفـــات صعبة مثل كلفة الخـــروج ومصير 
المواطنيـــن األوروبيين المقيمين في بريطانيا 

ومستقبل الحدود األيرلندية.
وأكـــد أن االتحـــاد األوروبـــي ال يريد بناء 
”جـــدار“ يفصلـــه عـــن المملكـــة المتحـــدة بعد 
بريكســـت حتى لـــو كان االنفصال ســـيؤدي ال 

محالة إلى تباعد بينهما.
وتابـــع ”ال نريـــد بنـــاء جـــدار“، مضيفا أن 
االتحـــاد األوروبي ”يأمل بـــأن تصبح المملكة 
وتبـــدأ  قريبـــا  وشـــريكا  صديقـــا  المتحـــدة 

مفاوضـــات حـــول المســـتقبل بـــروح منفتحة 
وإيجابية“. وأشـــارت مســـودة نـــص االقتراح 
الـــذي أعـــده االتحـــاد األوروبي إلـــى أن قرار 
بريطانيـــا االنســـحاب مـــن الســـوق الموحدة 
واالتحاد الجمركي ”سيحد من عمق“ أي شراكة 
مستقبلية، حيث سيؤدي ذلك لسوء الحظ، إلى 

تداعيات اقتصادية سلبية“.
واســـتبعدت المذكرة القبول باقتراح لندن 
حـــول ”االختيـــار االنتقائي“، مشـــيرة إلى أن 
التجارة المستقبلية في مجاالت مثل الخدمات 
الماليـــة يجب أن تجســـد حقيقـــة أن بريطانيا 
”لن تشـــارك فـــي التنفيذ المشـــترك لإلجراءات 
التنظيمية واإلشرافية وإطار العمل القضائي“ 

مع االتحاد األوروبي.
وحذرت القواعد اإلرشـــادية من أن العالقة 
المســـتقبلية يجب أن تشـــمل ”ضمانات قوية“ 
تكفـــل فرصـــا متكافئـــة لمنـــع بريطانيـــا من 
الحصـــول على فوائد تنافســـية غير عادلة من 
خالل خفـــض معاييـــر االتحـــاد األوروبي في 
مجـــاالت مثل فـــرض الضرائـــب أو الضمانات 

االجتماعية والبيئية.
وتشـــير الخطوط اإلرشـــادية إلـــى أن ذلك 
ســـيتطلب قواعد ”موضوعيـــة“، باإلضافة إلى 
بناء آليات لتسوية الخالفات في اتفاق التجارة 

الحرة.
وكانت رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي أعلنت الجمعة خطتها للمرحلة االنتقالية 
لما بعد بريكســـت، مؤكـــدة أن بالدها لن تكون 
جزءا مـــن االتحاد الجمركي لكنها قد تدخل في 
شراكة جمركية مع التكتل األوروبي على مقاس 
بريطانيـــا، لتختار بذلك الخـــروج الصعب من 

االتحاد.
وقالت ماي إن بريطانيا قد تدخل في شراكة 
جمركية مـــع االتحاد األوروبـــي بعد خروجها 
مـــن االتحاد، مع ترتيبات سلســـة إلى حد كبير 
للجمارك على الحدود بما يقلل أي تأخيرات في 

الموانئ والمطارات.
وأضافـــت مـــاي أن الجانبين قـــد يبحثان 
نظامـــا تقبل بمقتضـــاه بريطانيـــا التعريفات 
الجمركيـــة التـــي تحددهـــا أوروبـــا للبضائع 

المرســـلة إلى االتحـــاد األوروبـــي، بينما يتم 
تطبيق تعريفات مختلفة للبضائع المرسلة إلى 

بريطانيا.
وأكـــدت أن بريطانيا ستســـعى إلى البقاء 
داخـــل وكاالت تنظيميـــة بعينها فـــي االتحاد 
األوروبـــي مثـــل تلـــك التـــي تنظـــم العمل في 
قطاعات الكيماويات والطيـــران والطب بهدف 

الحفاظ على مركزها في السوق.
وأضافـــت أنـــه ليـــس ضروريـــا أن تكـــون 
القوانيـــن البريطانيـــة مماثلة لتلـــك التي في 
االتحـــاد األوروبـــي لتحقيـــق نفـــس النتائـــج 
التنظيميـــة، لكنهـــا أشـــارت إلى أنـــه إذا قرر 
البرلمـــان عدم اإلبقاء على تلـــك المعايير، فإنه 
يجـــب عليه أن يدرك أن ذلك ربمـــا تترتب عليه 

عواقب في ما يتعلق بالنفاذ إلى السوق.

وأكدت رئيسة الوزراء أن الخدمات المالية 
يجب أن تكون جزءا من شراكة عميقة وخاصة 
مـــع االتحاد األوروبي بعـــد أن تغادر بريطانيا 
االتحاد، مشـــيرة إلى أنه ســـتكون هناك حاجة 
إلـــى إطار عمل تعاوني وموضوعي لإلشـــراف 

على الخدمات المالية بعد بريكست.
وجـــددت مـــاي رفضهـــا لمســـودة مقترح 
تقدمـــت بهـــا المفوضية األوروبيـــة حول بقاء 
أيرلندا الشـــمالية ضمن االتحاد الجمركي بعد 
بريكســـت، لتنهي بذلك مرحلـــة جدل تواصلت 

على مدى أسبوع مع بروكسل.
وقالـــت فـــي خطبة تحـــدد خططهـــا في ما 
يتعلق بمفاوضات بريكست، إن اتفاق الجمعة 
العظيمـــة أليرلندا الشـــمالية عـــام 1998 الذي 
يشـــكل جزءا مـــن أســـاس عملية الســـالم هو 

”إنجـــاز يجب علينا كلنا أن نفخر به ونصونه“. 
وأضافت أن بريكســـت تفرض ”تحديات خاصة 
للغايـــة“ بالنســـبة أليرلنـــدا الشـــمالية التـــي 
ســـتغادر االتحـــاد األوروبـــي مع بقيـــة أجزاء 
المملكـــة المتحدة، وأيرلندا التي ســـتظل دولة 

عضوا باالتحاد األوروبي.
واقترحـــت نموذجيـــن محتمليـــن للتجارة 
”بال أي عوائق“ عبر الحـــدود األيرلندية، قائلة 
إن مزايا كال الخياريـــن ”غير ممكنة في اتحاد 

جمركي“.
ودعت إلى اتفاق تجارة حرة يشـــمل معظم 
القطاعـــات ويتجاوز حدود االتفاق الموقع بين 
كنـــدا واالتحـــاد األوروبـــي، لكـــن ال يصل إلى 
مســـتوى ذلك الموقع مـــع النرويج العضو في 

المنطقة االقتصادية األوروبية.

االتحاد األوروبي يقترح اتفاقا للتجارة الحرة مع بريطانيا

ــــــرح االحتــــــاد األوروبي األربعاء اتفاقــــــا للتجارة احلرة مع بريطانيا بعد بريكســــــت ما  اقت
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي التي دعت اجلمعة إلى شــــــراكة  يتماهى مع خطة رئيســــــة ال
ــــــون تنازال أوروبيا  جمركية أوروبية تشــــــمل معظم القطاعــــــات، في خطوة رأى فيها مراقب
لبريطانيا هذه املرة على عكس املقترحات الســــــابقة التي تبادر فيها لندن بتقدمي التنازالت 

ملواصلة احملادثات.

الشيطان يكمن في التفاصيل

[ بروكسل ال تنوي إقامة جدار يفصل بريطانيا عن أوروبا  [ القواعد اإلرشادية األوروبية تحذر من منح لندن فوائد تنافسية غير عادلة

[ طهران تصعد من أجل تحسين شروط أي تفاوض محتمل على اإلتفاق النووي

دونالد توسك:

انطالقا من الخطوط التي 

حددتها لندن، وحده اتفاق 

تبادل حر هو الممكن

} طهران – نقلت وكالة فارس لألنباء عن قائد 
كبير بالحرس الثـــوري اإليراني قوله إن إيران 
زادت إنتاجها مـــن الصواريخ ثالثة أمثال، في 
خطوة استفزازية تجهض المساعي األوروبية 
وخاصـــة الفرنســـية لوقف تطويـــر الصواريخ 

الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية.
ونقلت فارس عن الجنرال أمير علي حاجي 
زاده، رئيـــس إدارة الفضاء بالحـــرس الثوري، 
قولـــه ”في الماضي كان يتعين علينا أن نوضح 
لجهات كثيرة أفعالنا لكـــن األمر لم يعد كذلك“، 
مضيفا في إشـــارة إلى الصواريخ ”إنتاجنا زاد 

ثالثة أمثال مقارنة بما سبق“.
وتابع حاجـــي زاده أن الحكومة والبرلمان 
ومســـؤولين إيرانييـــن آخريـــن متفقـــون على 
األخـــص علـــى الحاجة إلـــى صواريـــخ أرض 
أرض، فيما يتساءل مراقبون عن تطوير طهران 
لصواريخ يصل مداها إلى خمسة آالف كيلومتر 

إن لم تكن مخصصة ألغراض هجومية.
العســـكري  المســـؤول  تصريحات  وتأتـــي 
اإليرانـــي البارز، غـــداة زيارة وزيـــر الخارجية 
الفرنســـي جان إيـــف لودريان إلـــى طهران في 
محاولـــة إلقناع طهران بضرورة القبول بتعديل 
االتفـــاق النـــووي الموقع مع القـــوى العظمى، 
وذلك بـــإدراج بنـــد جديـــد يتعلـــق بالبرنامج 
الصاروخـــي، اســـتجابة للشـــروط األميركيـــة 

للحفاظ على االتفاق قائما.
وأكد علي أكبر واليتي، مستشـــار المرشـــد 
اإليرانـــي، أن وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي لن 
يجني مـــن زيارته إلى طهران شـــيئا يتعارض 
مـــع مصالحها، مشـــيرا إلـــى أنه حتـــى لو أن 
األميركيين حاولوا فـــرض القيود على برنامج 
بـــالده الصاروخي، فـــإن طهران لن تستســـلم 
لهم. وعلق واليتي على زيارة الوزير الفرنســـي 
قائـــال ”إن زيـــارة لودريان جـــاءت تلبية لدعوة 

من نظيره اإليراني ومن المؤكد أن مســـؤولينا 
أوضحوا له بدقة وجهات نظرنا، وأنه تيقن من 
أنه لن يجني من هذه الزيارة شيئا يتعارض مع 

مصالح اإليرانيين“.
وأضـــاف ”حتى لـــو أن األميركييـــن كانوا 
يسعون لفرض قيود على برنامجنا الصاروخي، 
فإن الشـــعب والحكومة اإليرانيين لن يستسلما 

لذلك“.
(الدول  وأبرمـــت إيـــران ومجموعـــة ”1+5“ 
دائمـــة العضويـــة بمجلـــس األمـــن إضافة إلى 
ألمانيـــا)، صيـــف 2015، االتفاق النـــووي الذي 
يلزمهـــا بتقليص قـــدرات برنامجهـــا النووي، 
مقابـــل رفع العقوبات المفروضـــة عليها، وذلك 
بعـــد نحو عامين مـــن التفاوض. وفـــي أكتوبر 

الماضـــي، هّدد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
باالنســـحاب مـــن االتفـــاق النووي ”فـــي حال 
فشـــل الكونغـــرس األميركي وحلفاء واشـــنطن 
في معالجة عيوبه“، متوعـــدا بفرض ”عقوبات 

قاسية“ على إيران.
وقـــال نائب الرئيس األميركـــي مايك بنس، 
االثنين، إن بالده ستنسحب من االتفاق النووي 
الذي أبرمته إيران مع ست دول كبرى عام 2015 

”إذا لم يتم إصالحه خالل األشهر المقبلة“.
وأوضح بنس فـــي خطاب ألقاه أمام فعالية 
ســـنوية للجنـــة الشـــؤون العامـــة األميركيـــة 
التي بدأت األحد الماضي،  اإلسرائيلية ”آيباك“ 
أن ”االســـتفزازات الخطيرة لـــن تتغاضى عنها 
أميـــركا، وال إســـرائيل وال حلفاؤهما“، مضيفا 
”سنحارب الموقف العدواني إليران في المناطق 
األخرى“. واستطرد ”ولن نسمح بتحول هزيمة 
داعـــش إلى نصر إليران“، فيما تســـتعد اإلدارة 
األميركيـــة فـــي الثاني عشـــر من مايـــو المقبل 

للنظر في تمديد أهلية االتفاق النووي.
طهـــران  اســـتخفاف  أن  متابعـــون  ويـــرى 
والوســـاطات األوروبية  بالتحذيرات األميركية 
مـــن أجـــل اإلبقاء علـــى االتفاق النـــووي قائما 

ســـيزيد مـــن عزلتهـــا دوليـــا عن طريـــق فرض 
المزيـــد من العقوبات علـــى اقتصادها المنهك. 
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية غربيـــة إن صبر 
واشنطن على التعنت اإليراني بشأن برنامجها 
الصاروخي بدأ ينفد، خاصة مع فشل الوساطة 
الفرنســـية في اقتالع تعهدات بشـــأن البرنامج 
الباليســـتي تلبـــي الشـــروط األميركية من أجل 

عدم االنسحاب من االتفاق النووي.
وتقـــول باريس إن طهران ملتزمة بشـــروط 
االتفاق النووي إال أنها قد ال تكون ملتزمة بجزء 
فـــي قرار األمم المتحدة رقم 2231 يطالبها بكبح 
أنشـــطتها الصاروخية الباليســـتية المصممة 

لحمل رؤوس نووية.
وقـــال مصدر دبلوماســـي فرنســـي ”في ما 
يتعلـــق بالصواريـــخ الباليســـتية ال يتوافـــق 
البرنامج اإليراني مع القرار 2231 ونشعر بقلق 
خـــاص إزاء نقل القدرة علـــى تصنيع صواريخ 
باليستية إلى أطراف إقليمية ونعني بهذا حزب 
الله“. وقالت مصادر قريبة من وزارة الخارجية 
الفرنسية إن الوزير الفرنسي توجه إلى طهران 
مستندا على مواقف فرنسية جرى اإلعالن عنها 
خالل األشـــهر الماضية، ســـواء على لسانه أو 
على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

بشأن برنامج إيران الصاروخي.
ســـبتمبر  فـــي  أعلـــن  قـــد  ماكـــرون  وكان 
الماضـــي على هامـــش المؤتمر العـــام لمنظمة 
األمـــم المتحدة أن ”االتفـــاق النووي بين إيران 
ومجموعة 5+1 لم يعد كافيا“، وكرر هذا الموقف 

في زيارته لإلمارات في نوفمبر الماضي.
ويرى ترامب ثالثة عيوب هي فشـــل االتفاق 
فـــي التعامل مـــع برنامـــج إيـــران للصواريخ 
والشروط التي يمكن للمفتشين بموجبها زيارة 
مواقع إيرانية تتعلـــق بالبرنامج النووي وبند 
الفتـــرة الزمنية الذي تنقضـــي بموجبه القيود 

المفروضة على إيران بعد عشر سنوات.

إيران تتحدى التحذيرات األميركية وتعلن مضاعفة صواريخها

طهران تستعرض صواريخها

ببباختصار
◄ وافق مجلس الوزراء األلماني على 

تمديد ست مهام خارجية للجيش، يشارك 
فيها نحو 2600 جندي، من بينها ثالث 

من أهم المهام التي يشارك فيها الجيش 
حاليا، وهي مالي وأفغانستان ومكافحة 

تنظيم داعش في العراق وسوريا.

◄ حذر الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي من اإلفراط في التفاؤل حول عرض 
بيونغ يانغ إجراء محادثات مع واشنطن 
بشأن نزع سالحها النووي، األمر الذي 
رحب به ترامب لكن إدارته شككت فيه.

◄ قالت الشرطة في سريالنكا األربعاء إن 
بوذيين هاجموا مساجد ومتاجر مملوكة 
ألشخاص من األقلية المسلمة في البالد 

أثناء الليل، رغم فرض حالة الطوارئ 
الستعادة الهدوء في الجزيرة التي تشهد 

انقساما حادا.

◄ عقدت الحكومة البريطانية األربعاء 
اجتماعا طارئا بعد االشتباه بتسميم 

عميل مزدوج روسي سابق وابنته بمادة 
ال تزال مجهولة بالنسبة للمحققين، حيث 

يهدف االجتماع إلى االطالع على التحقيق 
الذي تجريه شرطة مكافحة اإلرهاب 

البريطانية رغم أن شرطة سكتلنديارد لم 
تصف الحادث باإلرهابي.

◄ نددت وزارة الخارجية الروسية 
األربعاء بالعقوبات األميركية الجديدة 

على بيونغ يانغ بعدما خلصت واشنطن 
إلى أن كوريا الشمالية استخدمت غاز 

األعصاب لقتل األخ غير الشقيق للزعيم 
كيم جونغ أون في ماليزيا عام 2017.

◄ ذكر إبراهيم كالين المتحدث باسم 
الرئاسة التركية أن تركيا حصلت على 
معلومات تفيد بأن سفينة تابعة لشركة 

إكسون موبيل تتوجه صوب شرق البحر 
المتوسط الستكشاف النفط والغاز، وسط 

خالف بين أنقرة وقبرص بشأن القضية.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أمير علي حاجي زاده:

إنتاجنا من الصواريخ 

تضاعف ثالث مرات مقارنة 

بما سبق
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تواصل إيران حتديها للغرب بشأن برنامجها الصاروخي الباليستي الذي يهدد استقرار 
املنطقــــــة بعــــــد إعالنها األربعاء أن إنتاجهــــــا للصواريخ تضاعف ثالث مــــــرات، في خطوة 
رأى فيها مراقبون متاديا في االســــــتخفاف بالتحذيرات األممية ورفضا جلميع الوساطات 
األوروبية الســــــاعية إلى إنقــــــاذ االتفاق النووي مع طهران من خــــــالل تعديله بإدراج حظر 
تطوير الصواريخ الباليســــــتية، استجابة للشــــــروط األميركية من أجل احلفاظ على االتفاق 

قائما.



} أنقــرة - أقر البرلمـــان التركي، بتوجيه من 
الرئيس رجـــب طيب أردوغـــان، تمرير قانون 
يســـمح بالتحالفات االنتخابيـــة بين األحزاب 
ما يفتح الطريـــق لتحالف العدالـــة والتنمية 
والحركـــة القوميـــة. وكان أردوغـــان أعلن عن 
تشـــكيل حزبـــه تحالفا لالنتخابـــات مع حزب 
الحركة القومية تحت اسم ”تحالف الجمهور“.
ولم يســـتغرق االقتراح الذي تقدم به حزبا 
العدالـــة والتنمية والحركـــة القومية من أجل 
تعديل 26 مادة من قانون االنتخابات، ســـوى 
يوم واحد كي تقره اللجنـــة الفرعية المنبثقة 
عـــن اللجنة القانونية في البرلمان. والســـبب 
وفـــق الباحـــث التركـــي ذوالفقار دوغـــان، أن 

الحزبين كانا على عجلة من أمرهما.
ويشـــير دوغان، الكاتب فـــي موقع أحوال، 
بالتركيـــة والعربيـــة واإلنكليزيـــة، إلى أنه لو 
إجراؤها، ســـتأخذ  التعديـــالت المزمع  كانت 
ها  مجراها الطبيعي فيجب حينئذ أن يتم ســـنُّ
قبـــل نهاية مارس الجاري حتى يمكن تنفيذها 
في االنتخابـــات المحلية المزمع إجراؤها في 
30 مـــارس 2019. ووفقا للدســـتور، فإنه يمكن 
تطبيـــق التعديـــالت، التي يتـــم إقرارها، قبل 
تاريـــخ االنتخابات بعام كامل فـــي انتخابات 

العام التالي للعام الذي ُأجري فيه التعديل.
لهذا الســـبب، يجب أن يتم تمرير االقتراح 
المشترك بين حزب العدالة والتنمية والحركة 
القوميـــة قبل 30 مـــارس 2018، بـــأي حال من 
األحوال. وسيتم عرض االقتراح على الجمعية 
العامـــة، في موعـــد أقصاه األســـبوع المقبل. 
وربمـــا تمدد اللجنة العامـــة فترة عملها؛ ليتم 
إقرار هذه التعديالت، قبل انعقاد مؤتمر حزب 

الحركة القومية.

وســـيكون إقـــرار التحالـــف هـــو الورقـــة 
الرابحة، التي ســـيتقدم بها دولـــت باهجلي، 
المرشـــح لشـــغل منصب الرئيس العام لحزب 
الحركة القومية، خالل مؤتمر الحزب، المزمع 
انعقـــاده فـــي 18 مـــارس. وســـيظهر، في هذا 

المؤتمر، في صورة البطل الذي أنقذ حزبه.
ويقول الباحث والسياســـي التركي آيكان 
أردمير إنه منذ االنقالب الفاشـــل في تركيا في 
يوليـــو 2016، أردوغان يقوم بتدعيم ســـلطته 
والحصـــول على الشـــرعية عن طريـــق تبني 

القومية ليـــس في خطابه فحســـب بل وكذلك 
عن طريق تعميق تحالفه التكتيكي مع الحركة 

القومية من اليمين المتطرف.
ووصـــف نائـــب رئيـــس حـــزب الشـــعب 
الجمهـــوري التركي المعـــارض خلوق كوتش 
تحالـــف حزبـــي العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم 
المقبلـــة  لالنتخابـــات  القوميـــة  والحركـــة 
بـ“التحالف الشيطاني“، ونقلت صحيفة زمان 
التركي عن كوتش قوله إن ”التحالف المشـــار 
إليه، ما هو إال لجوء حزب منته سياســـيا إلى 

حزب آخر ســـعيا منـــه للحصول على نســـبة 
العشـــرة في المئة من أصـــوات الناخبين كي 
يتمكن من الدخول فـــي البرلمان مقابل القيام 

بما يكلفه رئيس الحزب اآلخر“.
ويشـــير موقع أحوال تركية، الذي تعرض 
للحجـــب في تركيـــا، إلـــى أن باهجلـــي على 
وشـــك أن يلقي جميع البيض في سالل حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم وذلـــك فـــي إطار 
تحالف مصيري بينهما استعدادا لالنتخابات 

المقبلة.
وتمهيدا لذلك مارس حزب الحركة القومية 
مناورات سياســـية عديدة كان خاللها يتماهى 
مع خطاب حزب العدالة والتنمية وسياســـاته 
بل إنه صار مســـاندا علنيا لسياسات الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان. وشـــوش هذا 
الواقع على خارطة األحزاب السياسية التركية 
وأبقى حزب الشعب الديمقراطي برئاسة كمال 
كليتشـــدار أوغلـــو بصفته حـــزب المعارضة 
الوحيـــد الذي يقف بشراســـة ضد سياســـات 

الحزب الحاكم وضد سياسات أردوغان.
كان التمهيـــد لسياســـات حـــزب الحركـــة 
القوميـــة قد تجلـــى عندما أعلـــن رئيس حزب 
الحركـــة القوميـــة، دولـــت باهجلـــي أنـــه لن 
يترشح لالنتخابات الرئاسية المقبلة المرتقب 
إجراؤها عـــام 2019، كما أن حزبه لن يقدم أي 
مرشـــح لالنتخابـــات ولكنه ســـيدعم الرئيس 

أردوغان.
وكانـــت اســـتطالعات رأي أظهرت مؤخرا 
انخفـــاض نســـبة أصـــوات حـــزب العدالـــة 
والتنميـــة الحاكم وحزب الحركة القومية. كما 
أظهرت أن حـــزب الحركة القوميـــة لن يتمكن 
من تجاوز العتبـــة االنتخابية. وربما كان ذلك 

سببا في تشـــبث باهجلي بالحزب الحاكم في 
خطوة انتهازية لالستفادة من فارق األصوات 
في االنتخابات. ولعـــل من أبرز مالمح تصّدع 
قواعد الحزب ويأســـهم من السلوك السياسي 
لزعيمه باهجلي قدم عدد كبير من أعضاء حزب 
الحركة القومية التركية استقاالتهم لالنضمام 
إلى الحزب الصالح الذي تترأسه ميرال أكشنر 

المنشقة عن الحركة القومية.
ولعل المساندة السياسية التي أعلن عنها 
باهجلي تجاه الكثير من المواقف واإلجراءات 
التـــي اتخذتهـــا الحكومـــة التركية برئاســـة 
أردوغان موضـــع الجدل واالنتقـــاد هي التي 
فاقمـــت أزمة حزبه فهو ال يكاد يترك مناســـبة 
أو موقفا للحكومة التركية إال ويعلن مساندته 
لـــه وبما في ذلك مأســـاة الحقـــوق والحريات 

السائدة في تركيا اليوم.
ولـــم يتأخـــر أردوغـــان فـــي الـــرد علـــى 
تصريحـــات رئيس حـــزب الحركـــة القومية. 
وبعد أن شكره على إعالن دعمه لمرشح حزب 
الرئاســـية  االنتخابات  والتنميـــة في  العدالة 
ـــه إليـــه دعوة لعقد لقـــاء يبحث  المقبلـــة، وجَّ
فيـــه الزعيمان الخطـــوات الالزمـــة تحضيرا 

لالنتخابات.
ووصف أردوغان قرار باهجلي بـ“الوطني“، 
مشـــيرا إلى ”ضرورة عـــدم التأخر في كل أمر 
ر“، في إشارة إلى تشكيل تحالف انتخابي  خيِّ
مع حزب الحركة القومية لالنتخابات المقبلة، 
لكن أيضا في إشـــارة إلى أن تركيا، وكما قال 
ياوز بيدر رئيس تحريـــر موقع أحوال تركية، 
بصدد صياغة نظام هجين يمزج بين اإلسالم 
السياســـي والقوميين المتشـــددين ما يجعل 

البالد تعاني من كابوس حقيقي.

} بــريوت - أقفلـــت وزارة الداخلية اللبنانية 
باب الترشـــيح لالنتخابات التشريعية المقبلة 
وأظهـــرت اللوائـــح الرســـمية أســـماء وعـــدد 
المرشحين لتلك االنتخابات التي ستجري في 6 
مايو المقبل. وبلغ عدد المرشحين 976 مرشحا، 
بينهم 111 ســـيدة، بما اعتبر أنه يشكل حيوية 
لدى الشـــرائح النســـائية في لبنـــان لالنتقال 
إلى المشـــاركة الحيوية في الحياة السياسية 
اللبنانيـــة. وترجح التوقعات مع ذلك فوز ثالث 

أو أربع سيدات في هذه االنتخابات فقط.
وفيما أنهى المرشحون بشكل فردي تقديم 
ملفاتهـــم التي تخول لهم خـــوض االنتخابات، 
إال أن مصير هذه الترشـــيحات ومسارها نحو 
دخول البرلمان خاضـــع لمداوالت مقبلة تحدد 
شـــكل التحالفات بين القوى السياسية وشكل 
المنافســـة التي ستجري داخل 15 دائرة موزعة 

على كافة المحافظات. 
ووجهـــاء  والتيـــارات  األحـــزاب  ولـــدى 
السياســـة في لبنان مهلة حتى 26 من الشـــهر 
الجاري مـــن أجل التقدم بلوائحهم الرســـمية، 
بمـــا يعني أن البالد ســـتكون على مســـافة 43 
يوما من موعد االنتخابات بعد ذلك، وســـتكون 
كافية إلطالق الحمالت االنتخابية بشكل دقيق 

يعتمد على معطيات رسمية تفصيلية. ولوحظ 
أن دائـــرة بيروت الثانية ســـّجلت أعلى رقم من 
الترشـــيحات بحيث وصل عدد المرشحين إلى 
117 مرشحا للتنافس على 11 مقعدا نيابيا، بما 
يعني أن مداوالت كثيرة ســـتجري خالل األيام 
المقبلة لسحب الترشيحات الزائدة أو المعيقة 
قبل نهاية مهلة العودة عن الترشـــيحات في 21 

من الشهر الجاري.
يخـــوض لبنـــان االنتخابات التشـــريعية 
وفـــق قانـــون انتخـــاب جديد تحـــاول القوى 
السياســـية، التي توافقت عليـــه بصعوبة، أن 
تقيـــم تحالفاتها وفقـــه بناء علـــى تفصيالت 
محلية ال يمكن أن تنســـحب علـــى كل الدوائر 

االنتخابية في البلد.
وفي مـــا عدا الثنائي الشـــيعي؛ حزب الله 
وحركـــة أمل، اللذيـــن يخوضـــان االنتخابات 
متحالفين داخل كافة الدوائر التي تجمعهما، 
فإن بقية التيارات السياسية ترسم تحالفاتها 
بالمفـــّرق بناء على ظـــروف كل دائرة وحاجة 

تلك التيارات إلى التحالف أو التنافس.
ويبدو من الصعب الســـيطرة على أصوات 
الناخبيـــن وفق القانون الجديد من حيث كونه 
خليطا بين النســـبي واألغلبي، من خالل بدعة 

الصـــوت التفضيلي، وأن األحزاب السياســـية 
مضطـــرة أن تتحالـــف مـــع أحزاب فـــي دائرة 
انتخابيـــة معينـــة مقابل خـــوض االنتخابات 
ضـــد بعضهـــم البعض فـــي دائـــرة انتخابية 
أخرى. وال ينطلق شـــكل العالقة بين األحزاب 
لجهة التحالف أو التنافـــس من قواعد تتعلق 
بخطابها السياسي، بل تمليه مصالح حسابية 
بحتة، مما ينزع عن السياســـة الحد األدنى من 

المصداقية والمبادئ.
تيـــار  زعيـــم  الحكومـــة  رئيـــس  ســـيعلن 
المســـتقبل، ســـعد الحريري، في احتفال يقام 
األحـــد المقبـــل، عن أســـماء مرشـــحي التيار. 
والظاهر أن زيارة الحريري األخيرة للسعودية 
لـــن تغيـــر مـــن شـــكل التحالفـــات التـــي كان 
التيار يعدها مســـتندا علـــى تحالف مع رئيس 
الجمهوريـــة ميشـــال عـــون من خـــالل التيار 
الوطني الحر، إال أن بعض األنباء بدأت تتحدث 
عـــن تحالفـــات بالمفرق ســـتجمع المســـتقبل 
بالقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع وبتيار 
زعيم الحزب التقدمي االشتراكي وليد جنبالط.
ويســـعى الحريري إلى نيـــل أكبر عدد من 
المقاعـــد المخصصـــة للســـنة فـــي البرلمان 
والبالغ عددها 27 مقعدا. وستشـــهد كتلة تيار 
المستقبل تراجعا بســـبب قانون االنتخابات 
الجديد الذي يتيح لمرشـــحين ســـنة خصوم 

لتيار المستقبل الفوز ببعض المقاعد.
ويتوقـــع أن تفـــوز حركة أمـــل وحزب الله 
بجـــل المقاعد الـ27 المخصصة للشـــيعة وأن 
بعـــض الدوائر ستشـــهد اختراقـــات يحققها 

مرشحون شيعة مناوئون للثنائية الشيعية. 
ويالحظ المتابعون أن األمين العام للحزب 
الســـيد حســـن نصرالله ونائبه الشـــيخ نعيم 
قاســـم يحثان الناخب الشيعي على التصويت 
على نحو غير مسبوق  لمرشـــحي ”المقاومة“ 
ويعكس إدراكا مـــن قبل قيادة الحزب بتراجع 
شعبيته االنتخابية مقارنة بالدورات السابقة 
التـــي كان فيهـــا يتصرف بثقـــة عالية على أن 

نتائجها مضمونة.
ولفـــت المراقبين ســـجاٌل خافت بين وزير 
الخارجيـــة جبـــران باســـيل، صهـــر رئيـــس 
الجمهوريـــة ورئيـــس التيار الوطنـــي الحر، 
وحزب الله على مســـألة فرض الحزب مرشحا 
فـــي جبيل من خارج عائـــالت المنطقة. وفيما 
نقلـــت الصحـــف امتعاض الحزب من ســـلوك 
باســـيل واتهامـــه بالتســـبب فـــي األضـــرار 
بالتحالف مع الثنائية الشـــيعية بسبب موقف 
باسيل من رئيس مجلس النواب وزعيم حركة 
أمـــل، نبيه بري، إال أن مراقبين يشـــككون في 
جدية هذا السجال ويعتبرونه انتخابيا متفقا 
عليه لتعزيز شعبية باسيل الطامح إلى الفوز 
ألول مـــرة بمقعد داخل البرلمان، كما شـــعبية 
حزبه داخل األوســـاط المسيحية مقابل حزب 

القوات اللبنانية.

علـــى الرغـــم مـــن أن ”ورقة نوايـــا“ جمعت 
حـــزب جعجع بحـــزب عون ووضعـــت القواعد 
األولى النتخاب األخير رئيســـا للجمهورية بعد 
تبني الحريري لترشـــيحه، فـــإن التحالف بين 
القوتين المسيحيتين بقي ركيكا فيه الكثير من 
االنتهازية ويجري بالقطعة، بما يسقط تماما ما 
كان أشيع بعد االنتخابات الرئاسية من خوض 
القوات والتيار االنتخابات متحالفْين للسيطرة 

على المشهد السياسي المسيحي.
ويســـعى الحريري إلرســـاء حـــد مقبول من 
التحالف بينه وبين جنبالط وجعجع وباســـيل 
فـــي الدوائـــر المشـــتركة، فيما تجهـــد ماكنته 
االنتخابية لمواجهة أخطار المنافسة في البقاع 
والشـــمال. والظاهر أن تحدي تيار المســـتقبل 
ســـيكون في مواجهـــة الالئحة التـــي يتزعمها 
رئيـــس الحكومة األســـبق نجيـــب ميقاتي في 
الشمال وســـط أنباء تتحدث عن ميل المستقبل 
لمهادنة الوزير الســـابق أشـــرف ريفي دون أن 
يتضح ما إذا كان ذلك نتيجة تواصل السعودية 

األخير مع الحريري في بيروت والرياض.
وتتحـــدث مصـــادر إعالميـــة عـــن أن تيار 
المســـتقبل ســـيتواجه مباشـــرة مـــع الثنائية 
الشـــيعية في أربع دوائر. وقالت هذه المصادر 

أن حزب الله يعمل على فوز المرشـــح الســـني 
أســـامة ســـعد في صيـــدا بعـــد إعـــالن رئيس 
الحكومـــة األســـبق فؤاد الســـنيورة عزوفه عن 
الترشـــح. وتقـــول األنباء إن الثنائي الشـــيعي 
األســـبق  للوزيـــر  الفـــوز  لتأميـــن  سيســـعى 
عبدالرحيـــم مـــراد القريـــب من حـــزب الله عن 
المقعد السني في البقاع الغربي. وتشهد دائرة 
بيروت الثانيـــة كما دائرة بعلبك الهرمل معركة 
بين المســـتقبل والثنائية الشيعية في محاولة 

لتسجيل الطرفين اختراقات متبادلة.
دخل لبنان رســـميا في حمـــى االنتخابات، 
والمداوالت الجارية تقوم على منطق ماكيافيلي 
يســـقط كل الثوابت عند هذا وذاك مقابل الفوز 
بمقاعـــد داخل قبة البرلمان. ويتناقض مشـــهد 
التحالفات القائمة أو التي ســـتقوم خالل األيام 
المقبلة في هـــذه الدائرة أو تلك يتناقض تماما 
مع حالـــة االســـتقطاب التي عرفهـــا لبنان منذ 
مقتـــل رفيق الحريري، بحيث أن خصوم األمس 
يخوضون االنتخابات متحالفين رغم عناوينهم 
السياســـية المختلفة والمتناقضة أحيانا، فيما 
حلفـــاء األمس متخاصمين يتناتشـــون المقاعد 
علـــى الرغم مـــن أن عناوينهم السياســـية تكاد 

تكون متطابقة.

قانون جديد لالنتخابات
◄ يقسم قانون االنتخابات الجديد لبنان إلى 
15 دائـــرة انتخابية ويقوم على أســـاس لوائح 
مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة األولى. 
ويتنافس املرشـــحون علـــى 128 مقعدا في 

البرملان.

قانـــون  مـــكان  النســـبي  القانـــون  يحـــل   ◄
كان  الـــذي  األكثـــري)  (القانـــون  الســـتني 
يعتمـــد التصويـــت وفقا لتقســـيمات إدارية 
ومحاصصـــة تراعـــي الخصوصيـــة الطائفية 

للقوى السياسية.

◄ قانون النســـبية يتم فيـــه توزيع املقاعد 
املخصصة للدائـــرة االنتخابية علـــى القوائم 

املختلفة حسب نسبة األصوات التي حصلت 
عليها كل قائمة في االنتخابات.

◄ يســـمح القانون، للمرة األولـــى في التاريخ 
اللبنانـــي، أن يشـــارك اللبنانيون خـــارج لبنان 
فـــي العملية االنتخابيـــة ويدخلهم إلى صلب 

الحياة الديمقراطية في الوطن األم.

◄ ينـــص القانـــون على وجـــوب أن تضم كل 
الئحـــة أربعني فـــي املئة كحد أدنـــى من عدد 
املقاعد فـــي الدائرة االنتخابية، أي بما ال يقل 
عن ثالثة مقاعـــد، وأن تتضمن مقعدا واحدا 
علـــى األقل من كل دائرة صغـــرى في الدوائر 

املؤلفة من أكثر من دائرة صغرى.

االنتخابات اللبنانية: قانون جديد يفرق 
في دائرة ويجمع في أخرى

بعد تسع سنوات، لم يتغير سوى القانون االنتخابي

كل التحالفات مباحة في حساب االنتخابات 

[ خصوم األمس يخوضون االنتخابات متحالفين رغم خطابهم المتناقض

[ تحالف الجمهور: مشروع انتهازي يجمع الحركة القومية مع العدالة والتنمية

في 
العمق

{لبنان ينتخب ٢٠١٨، لن يكون مجرد شـــعار بل ســـيتحول إلى واقع وحقيقة، وفعال إلى تجديد 
الديمقراطية في عروق الجسم اللبناني}.

نهاد املشنوق
وزير الداخلية والبلديات في لبنان

{لم يســـتغرق اقتـــراح حزبي العدالـــة والتنمية والحركـــة القومية لتعديل ٢٦ مـــادة من قانون 
االنتخابات سوى يوم واحد إلقراره}.

ذوالفقار دوغان
كاتب تركي

الخميس 2018/03/08 - السنة 40 العدد 610922

جتري في لبنان في الســــــادس مــــــن مايو املقبل انتخابات برملانية هــــــي األولى منذ العام 
2009، بعدمــــــا مدد املجلس احلالي واليته ملرتني خالل الســــــنوات املاضية جراء التوترات 
األمنية على وقع احلرب في ســــــوريا املجاورة والفراغ السياســــــي الذي اســــــتمر شهورا 
طويلة، قبل التوصل إلى تســــــوية سياسية في نهاية العام 2016 مت على أساسها انتخاب 
ــــــس للجمهورية وتشــــــكيل حكومة جديدة. ويجري االســــــتحقاق االنتخابي وفق قانون  رئي
جديد يقســــــم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية، ويقوم على أساس لوائح مغلقة ويعتمد النظام 

النسبي للمرة األولى.

اإلسالميون واليمين المتطرف شريكان.. إلى أين تمضي تركيا؟



} قبل سنوات، من بين سبع، في بدايتها 
وفي منتصفها، وقبل سنة، واآلن، كان 

السؤال: ماذا لو بقي بشار األسد بعد كل 
هذا الدمار وهذه التضحيات؟

لم تكن اإلجابة على السؤال سهلة، 
على الرغم من حالة الشك التي تثيرها 

المعارضات العسكرية، بشقيها السياسي 
والعسكري، بل بشقوقها وتصدعاتها، 

وأدائها الذي يصب المزيد من الشك على 
نار الثورة التي تحاول اإلبقاء على جذوة 

األمل.
أكثر من ذلك، كان الجواب على السؤال 

باإليجاب مرعبا لكل السوريين، وللذين 
غادروا البالد خاصة، فهذا يعني أن هذا 

االحتمال سيكون آخر عهدهم ببالدهم التي 
غادروها، وال أمل لهم بالعودة إال بزوال 

األسد وساللته من الحكم.
عشت هذا السؤال االفتراضي مرتين 

على األقل، فقد طرحه علّي صديق في يوليو 
2011، قبل أيام من مغادرتي دمشق، وكان 

جوابي الواثق أن السوريين كسروا حاجز 
الخوف إلى األبد، ولن تكون في مقدور 

األسد إعادة احتجازهم في البالد التي كان 
يعتبرها مزرعة ورثها عن أبيه.

وطرح السؤال ذاته صديق آخر في 
بيروت في نهايات عام 2014، لكن بشكل 

آخر، وتولى هو اإلجابة عليه: بشار األسد 
سيبقى، لكنه استوعب الدرس، بمعنى أنه 

سيخفف من قبضته األمنية على السوريين، 
ويمكن أن تنشأ في سوريا أحزاب وحركات 

سياسية تخفف من وطأة تفّرد الحزب القائد 
والحاكم إلى األبد.

لكن هذا السؤال الفاجع عام، واإلجابة 
عليه باإليجاب تعني أن السوريين 

سيواجهون إذالًال مضاعفًا من قبل النظام 
األسدي حتى من مرحلة ما قبل 2011، 

وسيكون اتجاه االنتقام إْن حصل، معكوسًا 
هذه المرة، بحيث يتحول ما كانت تخشاه 

”أقليات“ من انتقامات في حال انتصرت 
الثورة، إلى انتقام مرعب سيتوجه إلى 

الحاضنة ”السنية“، باعتبارها سببا في 
كل خراب سوريا، وستغذي هذا الحقد 

متالزمة نشوة االنتصار البربرية والخوف، 
المعهودة في مثل هذه الحاالت.

لكن هذا السؤال يبقى افتراضيا، 
على اعتبار أن الثورة لم تعلن هزيمتها، 
والنظام لم ينتصر، فسوريا مقسمة اآلن 

على أيدي روسيا وحلفائها، بما فيهم إيران 
وميليشياتها، وأميركا وحلفاؤها، بما 

فيهم تركيا، مع مناطق ظل تتبع لفصائل 
معارضة معتدلة، أو متطرفة، ما يعني أن 

إمكان انقالب أحد الطرفين، وقلبه الطاولة 
على الطرف اآلخر مسألة واردة.

ففي الغوطة الشرقية اآلن رهان في 
اتجاهين يرى األول أن مصيرها مصير 

حلب، ويرى الثاني أن الغوطة مختلفة عن 
حلب، وأن الحاضن الشعبي للفصائل التي 

ينتمي أفرادها إلى مدن الغوطة سيجعل 
المقاتلين أبعد ما يكونون عن االستسالم، 

مع رهان خفي على تهور النظام في 

استخدام صريح ومثبت للسالح الكيمياوي، 
ما يعطي أميركا وحلفاءها الذريعة لضرب 

النظام أمام عينْي روسيا التي قد تكون 
محرجة من فعلة حليفيها األسدي أو 

اإليراني. وليكون هذا االفتراض فاتحة لحل 
سياسي ستسعى إليه موسكو تفاديًا ألي 

صدام غير مرغوب فيه مع أميركا وحلفائها 
األوروبيين.

، كما  على أرض الغوطة، الحرب كرٌّ وفرٌّ
حصل في آخر شهرين من معركة حلب قبل 
أكثر من عام. وبعد أنباء عن سيطرة قوات 

نظام األسد وحلفائه والميليشيات على 
ثلث مساحة الغوطة البالغة 110 كيلومترات 

مربعة، تأتي الليلة التالية، ولمرات عدة، 
بتفاصيل عن مقتل العشرات من القوات 

المهاجمة في كل مرة، لكن دون تأكيدات من 
جهات محايدة عن صحة ذلك. 

وللتذكير بتفاصيل معركة حلب الشرقية، 
ففي أكتوبر 2016، كانت الفصائل المعارضة 

تتحدث عن السيطرة على حلب الغربية، 
بعد اقتحامها كلية المدفعية واألكاديمية 

العسكرية، لكن شهرين بعد ذلك كانا كافيين 
للطيران الروسي إلفراغ حلب الشرقية من 

كل العناصر المعارضة المسلحة، وعلى 
رأسها جبهة النصرة، تبعهم عشرات اآلالف 

من المدنيين، ثم سقطت حلب كلها في يد 
النظام وروسيا.

واليوم، ال شيء يؤكد أن فصائل 
الغوطة استوعبت دروس العنجهية التي 
جعلت النظام يتكلم بلسان المنتصر في 

آخر سنتين. هذا على الرغم من أن تعداد 
مقاتلي الفصائل هناك يتجاوز عشرين ألفا 

ممن يتمتعون بخبرة السنوات القتالية، 
وبتسليح معقول، لكن تقاسمهم مناطق 

النفوذ بين جوبر (فيلق الرحمن يعّد حوالي 
تسعة آالف)، ودوما (جيش اإلسالم يعّد 

حوالي عشرة آالف)، إضافة إلى مئات 
المقاتلين من حركة أحرار الشام، وهيئة 
تحرير الشام القاعدية، يربط هذه القوة 
بسيرة التناحر الدموي بين الفصيلين 

الرئيسيين، األمر الذي يقلل من احتمال 
توحدهم في هذه المعركة المصيرية.

وفي التفاصيل أن التنسيق موجود 
اآلن بين ”الفيلق“ و“الحركة“ في جبهة 

جوبر التي تبدو هادئة نسبيًا، على خالف 
جبهة دوما، على طريق المشافي، التي 

تشهد يوميًا قصفًا ومناوشات، فيما يتركز 
ضغط قوات النظام والميليشيات من الشرق 

لمحاصرة الغوطة من جهاتها األربع. 
وتواجه قوات النظام حاليًا في هذه 

الجهة ”جيش اإلسالم“ منفردًا، وإذا تمكنت 
القوات المهاجمة من السيطرة على بلدة 

مسرابا ستشطر الغوطة الشرقية إلى 
قسمين؛ شمالي (حرستا ودوما)، وجنوبي 

(عربين، زملكا، وحي جوبر).
ومن غير المرجح أن تفضي دعوة 
”الهيئة الشرعية لدمشق وريفها“ إلى 

إعالن ”النفير العام“ إلى نتيجة سريعة، 
بعد مناشدة الهيئة الفصائل العسكرية إلى 

”التوحد، وإلى تبييض سجونها“.
أما مسألة المراهنة على صمود هؤالء 
المقاتلين المنتمين إلى الغوطة الشرقية، 

باعتبار أن معركتهم ستكون دفاعا عن 
األرض والعرض، فقد ال تصمد أمام الكثافة 

النارية لقوات النظام وحلفائه، مدعومًا 
بالطيران الروسي. ففي سوابق كثيرة 

انهارت دفاعات هؤالء المقاتلين بعد وقت 
ليس طويال، فاختبرت حاضنة الثورة 

خيبة األمل، دون أن تستوعب الفصائل 
هذه النتائج حتى بعد حدوثها، ليقتصر 

رد فعل كل منها على تخوين األطراف 
األخرى لتبرئة نفسها، أو التهام طرف آخر 

بالتسبب في الهزيمة.
لكن، وعلى الرغم من اختالل التوازن 

العسكري لمصلحة النظام وحلفائه في كل 
معارك السنوات السبع، كانت الفصائل 

تحقق انتصارات تكتيكية مهمة، من دون 
أن تستوعب أن نصف طريق ال يؤدي 

إلى مكان، فارتهنت إلمالءات الممولين، 
واالستزالم لدول بعينها، وللمال، مع وجود 

شبهات خيانة وعمالة للنظام نفسه.
وفي النتيجة، سيبدأ العام الثامن من 

الثورة بتوقعات متشائمة جدا، إذا اقتصرت 
عناصر التوقع على قوة الفصائل، وإمكان 

توحدها، واستقالل قراراتها السياسية 
والعسكرية، وارتباطها بالمستوى 

السياسي األكثر تشتتًا من وضع الفصائل 
العسكرية.

أما األمل الوحيد الذي يمكن أن ينسف 
معادلة التشاؤم تلك، فهو مرة أخرى التدخل 
الخارجي. وألن سوريي الثورة، وفصائلها، 

متفرقون، فالرهان البعيد والوحيد اآلن على 
حدوث خالف كبير بين روسيا وأميركا. 

خالٍف علني يلجم طموحات البيت المافيوي 
الروسي، على أعتاب االنتخابات الرئاسية 

هناك، وكأس العالم في يونيو المقبل.

محمد أبوالفضل

} القاهــرة - يؤكـــد الطلـــب الـــذي تقدمت به 
دولة جنوب الســـودان للحصول على عضوية 
الجامعـــة العربية، األربعـــاء، أن هناك تغيرات 
تحـــدث في الفضاء اإلقليمـــي، وأن هناك فراغا 
استراتيجيا في المنطقة نجم عن غياب األدوار 
التقليديـــة التي كانت تقوم بهـــا بعض القوى 
الكبرى مكنتها ســـابقا من التحكم في موازين 

تطورات متفّرقة.
ووّجـــه حصـــول جنـــوب الســـودان علـــى 
االنفصال في يوليو 2011، ضربة قوية لتوازنات 
كانت تحســـب الســـودان على العمق األفريقي، 
وباستقالل الجزء الجنوبي منه تواتر الحديث 
عن شّد السودان للفضاء العربي وجنوبه نحو 

الفضاء األفريقي.
وبعد مضي نحو سبع سنوات، ال السودان 
انخرط فـــي فضائه العربي كعضـــو فاعل، وال 
الجنـــوب وجد نفســـه فـــي العمـــق األفريقي، 
وتداخلـــت الوالءات بصورة كبيـــرة، بما خّيب 
ظن من دفعوا نحو فصل الجنوب عن الشـــمال، 
بل لم تعد فكرة الجنوب كقاعدة مهمة لدول مثل 
الواليـــات المتحدة وبريطانيـــا تحظى باقتناع 

دوائر كثيرة.

وكّبد اندالع حرب أهلية في الدولة الوليدة 
منـــذ ديســـمبر 2013 وحتى اآلن، فكـــرة الدولة 
الحلـــم أو النمـــوذج خســـائر باهظـــة، ووضع 
على عاتق من تبنوا ســـيناريو االنفصال حمال 
ثقيال، ألنهم لم يتمكنوا من وقف الحرب األهلية 
التي ال تزال تـــدور رحاها بين الرئيس الحالي 

سلفاكير ونائبه األول ورياك مشار.
ويكشـــف تقدم جوبا بطلب رســـمي للدورة 
149 لـــوزراء خارجيـــة الـــدول العربيـــة، عـــن 
فقدان ثقة النظام الحاكم في جنوب الســـودان 
في حلفائه الرئيســـيين، مـــن األفارقة والقوى 
الدولية، ويؤكد أن الرئيس سلفاكير بدأ يبحث 
عـــن عمـــق جديد، يوفر لـــه دعما فـــي مواجهة 

خصومه في الداخل وفي اإلقليم.
ويشـــير تقدم المملكة العربية الســـعودية 
بتقديـــم طلب دولة جنـــوب الســـودان، إلى أن 
هناك حراكا جديدا تقوم به الرياض في القارة 
الســـمراء، فمن عرض الطلب هـــو أحمد قطان، 

ســـفير السعودية الســـابق في القاهرة، والذي 
تولـــى قبل أيـــام حقيبـــة وزير دولة للشـــؤون 

األفريقية.
لم يكـــن التفكير في ضم جنوب الســـودان 
للجامعـــة العربيـــة جديـــدا، ألن الفكرة طرحت 
منذ االنفصال ولم تلـــق ترحيبا من جوبا، ولم 
تســـع الدول العربية إلى تنفيذها، لكنها عادت 
لتداعب خيـــال األمين العـــام للجامعة العربية 
أحمـــد أبوالغيـــط، العام الماضـــي، وتجاوبت 
معهـــا جوبـــا تلميحا، بعـــد أن بـــدأت الحرب 
األهلية تشـــتعل ويفقد الرئيس سلفاكير الكثير 

من حلفائه في أفريقيا.
وال يقتصـــر التوقـــف عند طـــرح االنضمام 
للجامعـــة العربية على دولة جنوب الســـودان، 
فقـــد حدث ذلك مع إريتريـــا عندما حصلت على 
االســـتقالل في أبريل 1993، وكانـــت تطرح من 
حين آلخر بشـــأن دولة تشاد، باعتبار أن هناك 
جملة من القواسم المشتركة مع اللغة والثقافة 

العربية.
وفي جميـــع الحاالت كانت الـــدول الثالث، 
إريتريا وتشـــاد وجنوب السودان، تفضل عدم 
االنضمام للجامعة العربية، كي ال تغضب قوى 
أخـــرى ترفض هذا االتجـــاه وتقـــدم لها دعما 
اقتصاديا وسياسيا، كما أن االنضمام نفسه لن 
يجلب مزايا حقيقية، وسط األزمات التي تعاني 
منها الجامعـــة العربية والتي أصبحت عاجزة 
عن مواجهة رزمة كبيرة من المشكالت، ودورها 

اقتصر تقريبا على اجتماعاتها الدورية.
وكانـــت آخر دولـــة انضمت إلـــى الجامعة 
العربيـــة هي جـــزر القمر عـــام 1993، كنوع من 
البحـــث عـــن هوية ثقافيـــة، عندمـــا تأكدت أن 

الهوية األفريقية لن تعّبر عنها بصورة جيدة.
فـــي  العربيـــة  الجامعـــة  ميثـــاق  ويقـــول 
مادتـــه األولى ”يحق لكل دولة عربية مســـتقلة 
االنضمام بعـــد أن تقدم طلبا بذلـــك يودع لدى 
األمانـــة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس 
في أول اجتماع يعقد على مســـتوى المندوبين 

الدائمين“.
وحيال عدم نص المادة األولى من الميثاق 
على توضيح عدد األصـــوات الواجب توافرها 
للموافقـــة على طلب االنضمـــام، جرى التعامل 
علـــى اشـــتراط إجمـــاع الـــدول األعضـــاء في 
المجلس. وينص الميثاق علـــى ضرورة إقرار 
دســـاتير دول الجامعـــة للغـــة العربيـــة كلغـــة 
رســـمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان 

الذي يجيز التعامل بها رسميا في البالد.
وال يخلـــو التفكيـــر فـــي انضمـــام جنوب 
السودان من مزايا بالنســـبة لدولة مثل مصر، 
ســـاد التوتر عالقاتهـــا مع دولـــة إثيوبيا بعد 

شروع األخيرة في إقامة سد النهضة.

وعندمـــا تلتحـــق دولـــة جنوب الســـودان 
بالجامعـــة العربيـــة، أصبحت هنـــاك مبررات 
كبيـــرة لدعمهـــا، فنيا وسياســـيا وعســـكريا، 
فالعالقـــات الجيـــدة التي تقيمهـــا القاهرة مع 
جوبـــا اآلن والدعم الذي يقـــدم لها يتم فهمهما 
عنـــد كل مـــن إثيوبيا والســـودان علـــى أنهما 
موجهـــان إليهما مباشـــرة، بغـــرض أن توحي 
مصـــر أن لها نفـــوذا قويا في واحـــدة من دول 

حوض النيل الرئيسية.
كما أن تبني الســـعودية لفكـــرة الطلب في 
هـــذا التوقيت، يتســـق مع التناغم السياســـي 
الصاعد بين القاهـــرة والرياض والذي ظهرت 
تجلياتـــه خالل الزيارة التي قام بها ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان إلى مصر 
قبل أيام، ويعـــزز التحالف بين الجانبين، وأن 
كل دولـــة تحاول مســـاعدة الدولة األخرى على 

تجاوز التحديات التي تواجهها.
وبدأت القاهرة تعيد النظر في حســـاباتها 
حيال الكثير مـــن القضايا المزعجة بالنســـبة 
إليهـــا، وبينهـــا ملف ســـد النهضـــة، وتحاول 
االســـتفادة من الفراغ النســـبي الـــذي أحدثته 
الســـيولة السياســـية في الكثير مـــن الملفات 
اإلقليمية، وتراجع درجة الممانعات التي كانت 
تتبناهـــا قوى كبـــرى مثل الواليـــات المتحدة 
بشـــأن ســـعي بعض القوى إلـــى االقتراب من 
ملفات لهـــا خصوصية في الرؤيـــة األميركية، 

بينها إثيوبيا وجنوب السودان.
وتواجـــه الدولتـــان تحديـــات كبيـــرة على 
الصعيد الداخلي، وفشـــلت واشنطن في تقديم 
الدعـــم الكافي لـــكل منهما، وعدم مســـاعدتهما 

على تجـــاوز األزمات المعقـــدة، والتي وصلت 
في جنوب الســـودان إلى حالـــة الحرب األهلية 
الممتـــدة منـــذ خمس ســـنوات، ولـــم يعد هذا 
الخيـــار بعيـــدا عـــن إثيوبيـــا، في ظـــل تفاقم 
المشكالت العرقية التي أجبرت رئيس الوزراء 
هايلي ماريام ديســـالين على تقديم اســـتقالته 

مؤخرا.
فـــي المقابـــل، تـــرى الكثيـــر مـــن الدوائر 
السياســـية أن انضمام جنوب السودان أو أي 
دولـــة أخرى للجامعة العربيـــة، لن يضيف ألي 
من الجانبين قوة حقيقية، وســـط الترهل الذي 
تعانـــي منه الجامعـــة، كما أن الـــدول الراغبة 
فـــي االنضمـــام أو التي أبـــدت ذلـــك ال تحمل 
وزنـــا كبيـــرا، بل تضيـــف عبئا جديـــدا ألعباء 
الجامعـــة الكثيـــرة. ومـــا يقلل مـــن قيمة طلب 
جنوب الســـودان ويضعه ضمن سياق الدعاية 
السياسية أكثر من التعبير عن معاني جوهرية، 
أن الرئيس سلفاكير يعاني من أزمة هيكلية في 
بـــالده وقدم طلبه معتقـــدا أن الجامعة تمثل له 

غطاء أو وسيلة للحد من نفوذ معارضيه.
وهو ما يجعل فكرة الطلب نفسها قد تفّجر 
المزيد من المشـــكالت، ألن أحد المبررات التي 
استند عليها قادة جنوب السودان التاريخيين 
للحصـــول علـــى االنفصال انطلق مـــن التفرقة 
العنصريـــة في الســـودان، بيـــن ذوي األصول 
العربية واألفريقيـــة، والتي كانت تميل لصالح 
األولى، لذلـــك فالطرح الجديد يمكـــن أن يفّجر 
مشـــكالت داخليـــة تحـــول دون تمرير مســـألة 
االنضمـــام، وتحصرها في نطاق المناورات أو 

الهروب إلى األمام.

خطة لتقوية الدور 
العربي في أفريقيا

} القاهــرة - أقـــرت لجنة وزاريـــة عربية 
خطة التحـــرك العربي لمواجهـــة أجندات 
توسعية، من ذلك المخططات اإلسرائيلية، 
في أفريقيا وســـبل تنفيذ هذه الخطط على 

المستوى العربي العام.
بمواجهة  المعنيـــة  اللجنـــة  وشـــددت 
القـــارة  فـــي  اإلســـرائيلية  المخططـــات 
األفريقية، في اجتماعها بالجامعة العربية 
برئاســـة وزيـــر الدولة للشـــؤون األفريقية 
الســـعودي أحمـــد قطـــان، علـــى ضـــرورة 
التنســـيق مـــع البرلمان العربـــي في إطار 
تكامل الجهود المبذولة من طرف الجامعة 

العربية والبرلمان العربي.
وبحثـــت اللجنـــة مـــا تم إعالنـــه حول 
عـــزم زامبيـــا اســـتضافة القمـــة األفريقية 
اإلســـرائيلية عام 2018. كمـــا أكدت اللجنة 
الوزاريـــة في مشـــروع قـــرار رفعتـــه إلى 
المجلـــس الـــوزاري، على ضـــرورة تنفيذ 
إعالن فلســـطين الصـــادر عن قمـــة ماالبو 
العربية األفريقيـــة 2016 وتعزيز العمل مع 
االتحـــاد األفريقـــي لدعم قضية فلســـطين 
وقراراتها فـــي المحافل الدولية والتصدي 
ألي محـــاوالت التفافية على مكانة القضية 

الفلسطينية في القارة األفريقية.

في 
العمق

جنوب السودان عضو في الجامعة العربية: طرح صعب ال يخلو من مزايا

بحث عن بدائل 

{مصر ستســـتمر في تعزيز أطـــر التعاون الثنائي وتقديم المســـاعدات والدعـــم الفني لجنوب 
السودان، بما يسهم في دفع عملية التنمية في هذا البلد}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{مع تفاقم األعمال العدائية في ســـوريا، يتبلور اســـتعداد روســـيا لتوسيع دورها في المنطقة، 
حيث تصور نفسها كوسيط محايد لتعزيز المصالح الخاصة للكرملين}.

آنا بورشفسكايا 
باحثة في معهد واشنطن

طلـــب انضمـــام جوبـــا للجامعـــة له 
عالقة بحسابات سلفاكير الداخلية 
إقليمـــي  فـــراغ  مـــن  واالســـتفادة 

لحماية سلطته

◄
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[ جوبا تفقد الثقة في حلفائها الرئيسيين من األفارقة والقوى الدولية  [ سلفاكير يبحث عن عمق جديد يوفر له دعما ضد منافسيه

سؤال السنة الثامنة من الثورة السورية المستحيلة
علي العائد
كاتب وصحافي سوري

لم يتحول جنوب السودان إلى دولة ”سليمة“ وقوية كما كان يرّوج مؤيدو االنفصال ورعاته 
الدوليون، حيث جتد جوبا نفسها اليوم بعد سبع سنوات من االنفصال عاصمة لدولة لم 
تعرف الســــــالم واالستقرار، وتخلى عنها داعموها نتيجة االضطرابات الدموية املتواصلة 
منذ عام 2013 على خلفية نزاع بني الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار. ولم جتد 
هذه الدولة الناشــــــئة اليوم غير اســــــتمالة الدول العربية بحثا عن حليف في منطقة متوج 

بالصراعات وفي مواجهة الضغوط الداخلية املتراكمة.



} ”القوات األميركية باقية في العراق بل 
إن حلف الناتو سيعزز وجوده هناك أيضا“. 
يتوقع البعض أنه خبر سيء في الوقت الذي 

ال يكترث العراقيون العاديون به.
صار حضور القوات األميركية مفردة 
من مفردات املزاد السياسي املفتوح على 

”مفاجآت“ االنتخابات املقبلة. هناك َمن 
أفصح عن نيته رفع السالح ملقاومة قوات 
االحتالل األميركي. وهو انتباه متأخر من 
قبل ميليشيات شيعية تدين بوجودها في 

العراق لالحتالل الذي تنوي مقاومته.
أما مجلس النواب الذي يعيش أيامه 

األخيرة، فقد رفض ما كان موافقا عليه في 
أيامه األولى. 

لقد اكتشف النواب أن وجود القوات 
األجنبية ميّس بالسيادة الوطنية، فقرروا أن 

يطالبوا احلكومة بإنهائه.
أما احلكومة فإنها ليست في حاجة إلى 

أن تقف حائرة بني طرفني ال خصومة بينهما. 
فهي إضافة إلى أنها تعرف كل شيء، ما 

خفي من املسألة وما ظهر، فإنها تدرك أن 
خصومها يلعبون في الوقت الضائع، بل 

خارج امللعب.
أنصار إيران في امليليشيات وفي مجلس 

النواب يطالبون برحيل القوات األميركية 
فيما تلتزم إيران جانب الصمت.

ليس سرا أن إيران تعيش أزمة مزمنة مع 
الواليات املتحدة. في املقابل فليس سرا أيضا 

أن كل ما يجري في العراق ومنذ سنوات 
طويلة إمنا هو محصلة اتفاق أميركي 

إيراني.
إيران موجودة في العراق مبوافقة 

أميركية، فهل حتتاج الواليات املتحدة إلى 
موافقة إيرانية من أجل اإلبقاء على قواتها 

في العراق؟
ذلك سؤال ال يتعلق بالسيادة الوطنية 

في سياق املعادلة السياسية الواقعية 
في العراق. فالعراق وفق ذلك السياق بلد 

محتل. أما املشاهد الصورية في ما يتعلق 
باالنتخابات واألحزاب وتقاسم السلطة 
وتداولها دميقراطيا، فكلها موّجهة إلى 

رأي عام ليس له أي تأثير على املعادالت 
السياسية.

لقد تقاسم الطرفان (إيران والواليات 
املتحدة) املواقع واالختصاصات واالمتيازات 

وليس هناك ما يعّكر مزاجهما.
إن صرح مسؤول إيراني بأن بغداد 

ستكون عاصمة اإلمبراطورية الفارسية فإن 
اإلدارة األميركية ال ترد، وحني يؤكد قائد 

عسكري أميركي بأن الواليات املتحدة تنوي 
زيادة عدد جنودها في العراق فإن إيران ال 

تستنكر ذلك.
هناك تنسيق بني الطرفني على أعلى 
املستويات، هو ما ال يتناقض مع نقاط 
اخلالف بينهما. ”هل هما عدوان حقا؟“ 

سؤال ال قيمة له في عالم املصالح الذي طحن 
العراقيني من غير أن يفهموا فقرة واحدة من 

فقراته.
فهل علينا أن نصدق أن األطراف التي 
تدعو إلى رحيل القوات األميركية لم تطّلع 

على ذلك االتفاق ولم تره مجسدا على 
األرض؟

هناك الكثير من الكذب الذي ُيقال في 
العراق. كذب يكشف عن امتهان أصحابه 

لكرامة العراقيني من خالل إيهامهم بوجود 
مبدأ السيادة الوطنية.

واقعيا فإن السيادة الوطنية في العراق 
منتهكة ال بسبب وجود القوات األميركية 

الذي نص عليه اتفاق استراتيجي بني 
احلكومة العراقية واحلكومة األميركية 

فحسب، بل وأيضا بسبب وجود ميليشيات 
مسّلحة موالية إليران مت إحلاقها بالدولة 

عنوة حتت عنوان ”احلشد الشعبي“.
وإذا ما كانت تلك امليليشيات تناصب 
احلضور العسكري األميركي العداء علنا، 

فإنها في السر تخدمه. ذلك ألنها تضع نفسها 
في خدمة املشروع اإليراني الذي هو مبثابة 
اجلزء املكّمل ملشروع االحتالل األميركي. في 

كل احلاالت فإن الشعب العراقي يخرج من 
اللعبة مضحوكا عليه.

أعداء أميركا في الداخل العراقي هم 
أصدقاؤها في الوقت نفسه. ذلك ألنهم ال 

يجدون ضررا في الهيمنة اإليرانية التي ما 
كان لها أن تقع لوال موافقة أميركية. بعد كل 

هذا هل هناك أمل للعراق في أن يخرج من 
متاهته؟

العراق بلد ضائع ألن شعبه تعّرض ألكبر 
عملية تيه وتزوير في التاريخ. لقد صار على 
العراقيني أن يكّذبوا كل ما ُيقال لهم. وهو ما 

ال يقوى عليه إنسان، ألن احلياة حينها لن 
تكون ممكنة.

ليس من اإلنصاف مطالبة شعب بأكمله 
باالنتحار، لذلك صار ضروريا أن يعي الشعب 

العراقي أنه قد وقع ضحية لعبة يديرها 
أفاقون ال شأن لهم سوى مترير الوقت من 

أجل سرقة املزيد من ثرواته.

إيرانيو الوالء أميركيو 

الطباع

فاروق يوسف

الط

كاتب عراقي
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} تفاءل الكثير عندما عّمت االحتجاجات 
املـدن اإليرانية وأقاليمها غير الفارسية، 

آملني أن تتخلص املنطقة العربية 
ومجتمعاتها من نظام اجلمهورية اإلسالمية 

وسياساته الطائفية التي أدخلت املنطقة 
في أتون الصراع العقائدي الذي عّفى عليه 

الزمن.
وفي هذا السياق، يرى الكثير من 

املراقبني واملتابعني للشأن اإليراني أن هذه 
االحتجاجات التي بدأت شرارتها في األيام 

األخيرة من العام املاضي، والتي مازالت 
مستمرة في بعض املدن، وخاصة الرئيسة 

منها، لعدم قدرة احلكومة ومؤسساتها 
دفع رواتب العمال هناك، رمبا تفضي إلى 
إصالحات سياسية داخلية ورمبا خارجية.
إال أنه وبالنظر إلى واقع إيران وبنية 

النظام الكهنوتي املعقد احلاكم هناك، والذي 
يستمد دميومته من سيرة اخلميني وأفكاره، 

وكذلك مبا أن احلياة السياسية في إيران 
شبه معدومة وال توجد أحزاب ذات مشاريع 
سياسية تختلف عن النظام احلالي وطبيعة 
سياساته، أو منافسة له للوصول للسلطة، 

فإن حدوث أي نوع من اإلصالحات وإن 
كانت شكلية على األقل في املدى املنظور غير 

ممكن.
كما أن االنتخابات التي نشاهدها في 

جغرافية إيران السياسية، والتي عادة 

ما تعّول عليها دول اإلقليم حلدوث تغيير 
ما، ومنذ مجيء رجال الدين عام ١٩٧٩ يتم 
هندستها من قبل النظام وبإشراف املرشد 
نفسه. واملالحظ في األمر أن من يشارك في 
خداع الشعوب في إيران وجّرها للمشاركة 

في االنتخابات التي عادة ما تكون نسبة 
املشاركة فيها ال تقل عن ٧٥ باملئة، هم 

اإلصالحيون، وأخيرا املعتدلون، الوجه 
البشوش للمتشددين في طهران.

وللداللة على استحالة فكرة اإلصالح 
في إيران، فإن كافة الوعود التي قطعها 
نظام اجلمهورية اإلسالمية، وبأبعادها 

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، بدءا 
من عهد هاشمي رفسنجاني الذي أدخل 

العسكر (احلرس الثوري) للحياة السياسية 
واالقتصادية، ومرورًا مبحمد خامتي 

اإلصالحي الذي حصد أكثر من ٢٠ مليون 
صـوت من الراغبني بالتغيير وإصالح 

الوضع العام، ومحمود أحمدي جناد الذي 
أوصل البالد إلى حافة االنهيار االقتصادي، 

وختاما بحسن روحاني (ضرورة النظام)، 
الذي جاء بالوعود الرنانة إلصالح ما أفسده 
أسالفه. فشلت كل تلك الوعود السابقة فشًال 

ذريعا.
وفي هذا السياق أيضًا، وبالنظر إلى 

وجود أزمة ثقة بني أجنحة النظام اإلصالحية 
واألصولية من جهة، وبني النظام واملواطنني 

من جهة ثانية، دعا محمد خامتي الرئيس 
اإليراني اإلصالحي السابق واحملاصر في 
بيته حاليًا، لبدء حوار ومصاحلة وطنية 

للخروج من األزمة التي تعصف بالبالد. إال 
أن رموز التيار األصولي وعلى رأسهم املرشد 
علي خامنئي، رفضوا هذا الطلب كليًا، وقال 

األخير إّن هكذا حوارا ال معنى له. كما أن 
صادق الريجاني رئيس السلطة القضائية، 

وتأييدًا لرغبة املرشد، أكد أن املصاحلة 
تتم فقط في حال هناك اختالف في املبادئ 

والقضايا األساسية.
وعليه، إذا ما نظرنا لواقع إيران 

السياسي منذ تأسيس الدولة اإليرانية في 
الربع األول من القرن املنصرم، ونتيجة 
لإلدارة األمنية جتاه أبناء الشعوب في 

األقاليم غير الفارسية، جنده وضعًا مضطربا 
جدا. ومبا أن هذه اإلشكالية ليست وليدة 

اليوم، ومتجّذرة في الفكر الفارسي املسيطر 
على مقاليد احلكم ومؤسساته في طهران، 

منذ تأسيس الدولة البهلوية عام ١٩٢٦، فإن 
هذه اإلشكالية أحدثت صراعًا وجوديا إن 
صح التعبير. كما أن هذا الصراع أخذ في 
اآلونة األخيرة أبعادا مختلفة، ولم يقتصر 

على األوضاع االقتصادية واملعيشية 
املتدهورة في البالد، ولعل االحتجاجات 

املستمرة منذ سنوات بني السلطات والسكان 
األصليني في أذربيجان اجلنوبية واألحواز 
العربية ولرستان على مصادر املياه وحرف 

مجرى األنهار للعمق الفارسي تعتبر من 
اإلشكاليات اآلخذة بالتصاعد في جغرافية 
إيران السياسية، وبالتأكيد إذا ما تفاقمت 

سيتأثر اإلقليم برّمته.
ومن جانب آخر كشفت االحتجاجات 

حجم الفجوة بني النظام ومؤسساته الدينية 
والثقافية من جهة، واملجتمع املدني، حيث 

يشّكل الشباب ٢٠ مليون من مجموع السكان، 
من جهة ثانية. واملشاهد االحتجاجية 

اليومية التي نشاهدها في الشارع اإليراني 
خاصة تلك املتعلقة بالنشاط االجتماعي 

الثقافي النسوي الذي أخذ أبعادًا مختلفة، 
هي في الواقع جانب من الصراع الدائر بني 

النظام التقليدي الذي فرضه رجال الدين منذ 
أربعة عقود واحلداثة التي أصبحت هدفًا 

ومطلبًا رئيسًا للمجتمع املدني اإليراني.
هذا الوضع، يبّني لنا وبوضح ال ُلبس 

فيه، أن نظام اجلمهورية اإلسالمية لم يُعد 
قادرًا على ضبط الشارع اإليراني والسيطرة 

عليه. وباملقابل، فإن احلراك املجتمعي 
الراغب بالتغيير وإصالح الوضع العام 
أيضًا غير قادر أن يفرض مطالبه على 
النظام ومؤسساته األمنية والعسكرية 

وجمهوره. والدعوة الستفتاء عام في إيران 
من قبل حسن روحاني على القضايا املهمة 

واملصيرية كما سّماها األخير، ال سيما 
الرسالة التي وجهها لفيف من املثقفني 

اإليرانيني في األيام املاضية إلجراء استفتاء 
حول نوعية النظام، تدل على عمق األزمة في 

جغرافية إيران السياسية.

إيران: استحالة اإلصالح من الداخل

{في المظاهرات اإليرانية األخيرة هناك تحرك ضد نظام الولي الفقيه برمته، والذين تظاهروا 

ال يؤمنون باإلصالحات ألن هذا النظام غير قابل لإلصالح}.

حسن هاشميان
معارض إيراني

{التدخـــالت اإليرانية في العراق تشـــكل خطرا عليه وعلى وحدته واســـتقراره وأمنه. ونأمل أن 

يستطيع العراق بالتعاون مع دول الجوار أن يبني مستقبال أفضل لشعبه}.

عادل اجلبير
وزير اخلارجية السعودي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

} على الرغم من تركيز اإلعالم الذي متّوله 
قطر، على فرضية وجود حساسيات في 

العالقة بني السعودية واإلمارات، والتركيز 
في سياق هذه الفرضية، على وجود أجندات 

متعارضة جذريا لكال الدولتني، في اليمن 
واإلقليم؛ إال أن كل حكاية من نسج اخليال، 
عن ”مؤامرة“ يزعمها هذا اإلعالم، تتجاهل 
فرضية احلساسيات والتعارضات، وجتعل 

البلدين، السعودية واإلمارات، شريكتني 
حصريتني في هذه املؤامرة.

في رواية جديدة، أرهقت على األرجح 
اخليال الكيدي، وهي تتعلق باجلمهورية 

التونسية؛ قيل في أحد منابر اإلعالم املمّول 
من قطر، إن السعودية واإلمارات ضليعتان 

إلعادة الرئيس األسبق زين  في ”مؤامرة“ 
العابدين بن علي إلى السلطة. تقوم سردية 

الرواية على ما قيل إنها سطور ملغّرد سعودي 
أطلق على نفسه اسم ”مجتهد“. وأغلب الظن 
أن بن علي، الذي أخذها سريعا من قصيرها، 
وفّر إلى منفاه السعودي، ليس مستعدا هو 
نفسه، وليست لديه القناعة في العودة إلى 

احلكم في تونس، وال ميكن أن يتخّيل عاقل، 
سواء كان مجتهدا كذوبا أو كسوال خامال، 

أن عودة بن علي، تصلح وصفة ملعاجلة 
أوضاع تونس، ناهيك عن كون هكذا موضوع، 

ليس من بني الشواغل الكثيرة للسعودية 
واإلمارات، على اعتبار أن ما يروق لقيادتي 
البلدين، بالنسبة لتونس، هو تثبيت احلكم 

القائم فيها ومساندته، طاملا أن ”اإلخوان“ ال 
يحكمون من خالل ”النهضة“.

تستند السردية الساذجة، إلى ما تصفه 
”مصدر سعودي“ فتطلق العنان للتفصيالت، 
الغامض، مصدرًا وحيدًا،  ليتبدى ”مجتهد“ 

ُيبنى على ما يقول. أما زّج اسم دولة اإلمارات 
في احلكاية، فال مصدر له، وال ”مجتهد“ عليه. 

ومن املفارقات أن كل ما ُيقال عن اإلمارات 
في اإلعالم الذي متّوله قطر، على كثرته، لم 
يستند إلى تصريح أو إمياءة من اإلمارات 

نفسها، ألن قادة هذا البلد ال مييلون إلى 
الثرثرة واخلوض في لعبة التصريحات 

املتعلقة بشؤون دول أخرى، وال مييلون كذلك 
إلى اإلفاضة في احلديث عن أدوارهم في 

البلدان التي تعنيهم، في سياق مساعيهم إلى 
احليلولة دون بسط اإليرانيني نفوذهم على 
املشرق العربي، وتلك وجهة دفاعية بحتة، 

اقتضتها اعتبارات أمن اخلليج برّمته.
فما هو اخليط الرفيع الذي ميكن من 

خالله تخليق دور لإلمارات في ”مؤامرة“ ضد 
احلكم في تونس، علما بأن مثل هذه الوجهة 

أبعد ما تكون عن خيارات اإلمارات ورغباتها؟ 
وأي جدل ذلك الذي يزعم منبر إعالمي ممّول 

من قطر، أنه يدور في تونس حول زيارة 
يقوم بها وزير داخلية البالد، إلى السعودية، 

وما هي شواهد هذا اجلدل وما هي عالقته 
باإلمارات؟ لعل مراسل الصحيفة التي 

نشرت، وجد من مصلحته أن يغزل في هذا 
االجتاه، لكي يبرهن على جدارته وُيثاب. ذلك 

ألن سوق السجاالت العربية باتت بالنسبة 
ملن يريدون التربح، سوقًا مالئمة لتصريف 
بضاعة مغشوشة. فما نقرأه ونتعجب له، 

أّال تكون زيارة وزير للداخلية، معنٌي بالشأن 
األمني، أمرًا طبيعيًا، ال سيما عندما يكون 

التعاون في مثل هذه الظروف التي مير 
بها العالم العربي، مطلبا حيويا لبلد لديه 

احتياجاته من املعلومات واإلمكانيات. 
وبحكم أن فكرة إعادة بن علي إلى السلطة 

في تونس، مقاربة مستفزة، يتلقفها البسطاء 
بكل التطّير، فقد استخدمها امللّفقون وصنعوا 
منها سرديتهم لتأليب الشعب التونسي ضد 
بلدين ال مصلحة لهما في استعدائه ولهم كل 
املصلحة في صداقته. وبدا واضحا، أن األمر 
األهم، عند املشتغلني في اإلعالم القطري، هو 

إرضاء احلكم في قطر التي خاب مسعاها إلى 
تكريس أي حكم ”إخواني“ في العالم العربي.

والطريف أن الصياغة الركيكة، لتقرير 
يسترضي احلكم في قطر، تقول إن ”مصادر 

سعودية“ اتهمت البلدين، أي السعودية 
واإلمارات، بتوتير الوضع األمني في تونس، 
الوهمي يتهم  مبعنى أن ”املصدر السعودي“ 
بالده، ومعها بلد آخر بالتوتير. فأي مصدر 
هذا الذي يتهم بالده، علما بأن السعودية ال 
حزب شيوعيا فيها وال حزب ثوريا متطرفا، 

وال حزب مواليا إليران. ولو كان فيها مثل 
هذه األحزاب، ملا كانت معنية بخدمة قطر 
و”اإلخوان“. فمن أين جاء هذا املصدر؟

في هذا السياق، كمثال، سرعان ما بدأ 
املصدر الذي ُوصف أنه مطلع، يشكو من تكتم 

السعودية والوزير التونسي لطفي براهم، 
ما اضطر التقرير إلى االستعانة بالسعودي 

”مجتهد“ الذي يؤكد لإلعالم القطري، أن 
السعودية واإلمارات ”حتبان أسلوب التركيع 

مع الدول الضعيفة“ وبرهان ”املجتهد“ 
على هذا االتهام، هو أن الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي، لم يزر السعودية 
واإلمارات في جولته األخيرة، وال نعلم كيف 

يكون رفض التركيع هو سبب االستنكاف عن 
الزيارة، علما بأن املنطق يوجبها إن كان ثمة 

محاولة حقًا للتركيع، ألداء واجب تسجيل 
الرفض بشجاعة، ونقل وجهة النظر الشعبية 

التونسية، التي ترفض عودة رئيس أسبق.
في هذا السياق ُيلقي منطق اإلنكار 

املعهود في اخلطاب ”اإلخواني“ بظالله على 
تقارير اإلعالم القطري. فأّي عملية إرهابية 

خائبة، في أي مكان، ليست إال من صنيع 
آخرين وال عالقة حتى جلماعات ”السلفية 

اجلهادية“ بها، فهي عملية وهمية في لغتهم 
اإلعالمية. هكذا يقال حتى عن العمليات 

اإلجرامية التي جتري في سيناء، وينفذها 
إرهابيو ”السلفية اجلهادية“ رديفة ”املوساد“ 
في شبه جزيرة سيناء. فبعد كل عملية، يزعم 

”اإلخوان“ أن الدولة املصرية هي التي تقف 
وراء العملية، مبعنى أن ال إرهابيني في 

احلقيقة، وكل ما ُيقال ملفق. لكن هذا البؤس 
في املنطق لم يعد ينطلي حتى على الُسّذج.

بؤس تقارير اإلعالم القطري

جمال عبيدي
رئيس مركز مستقبل الشرق 
للدراسات والبحوث- لندن

بما أن الحياة السياسية في إيران شبه 

معدومة وال توجد أحزاب ذات مشاريع 

سياسية تختلف عن النظام الحالي، 

أو منافسة له للوصول للسلطة، فإن 

حدوث أي نوع من اإلصالحات وإن 

كانت شكلية غير ممكن

منطق اإلنكار المعهود في الخطاب 

{اإلخواني} يلقي بظالله على تقارير 

اإلعالم القطري. فأي عملية إرهابية 

خائبة، في أي مكان، ليست إال من 

صنيع آخرين وال عالقة حتى لجماعات 

{السلفية الجهادية} بها، فهي عملية 

وهمية في لغتهم اإلعالمية
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} ”سيدي الشيخ ننتظر فتوى جديدة“، 
هي آخر كلمات خاطب بها رئيس احلكومة 

التونسي السابق احلبيب الصيد رئيس 
حركة النهضة اإلسالمية راشد الغنوشي لدى 

مغادرته قصر القصبة. 
مفردات انتقاها الصيد آنذاك ليعّبر 

باقتضاب وبارتباك شديدين عن حجم خيانة 
األحزاب احلاكمة له وفي مقدمتها النهضة 

التي أوهمته ألكثر من عام أنها املساند األول 
له وحلكومته، ولكنها تركته في اللحظة 

احلاسمة وحيدا يصارع شبح الرحيل من 
رئاسة احلكومة.

بنفس الطريقة تقريبا، يجد يوسف 
الشاهد رئيس احلكومة احلالي، املسنود 

نظريـا من أربع منظمات وطنية كبـرى 
وأربعة أحزاب، نفسه اليوم محاصرا 

بانتقادات وهجومات االحتاد العام التونسي 
للشغل أحد أهم املوقعني على وثيقة قرطاج، 

وكان في وقت ليس بالبعيد أحد أكبر 
الداعمني له.

والغريب في احلرب التي باتت ُمعلنة 
بني رئيس احلكومة وأكبر منظمة عمالية 

في تونس ال يكمن في عودة الصراع األبدي 
والكالسيكي منذ ستينات القرن املاضي، 

بل في الصمت املُريب واملتعمد الذي فضلت 
انتهاجه كل األطراف املوقعة على وثيقة 
أولويات احلكومة املدعية أنها مساندة 

حلكومة يوسف الشاهد.
والبحث في معرفة مواقف ما تبقى من 

األطراف املساندة ملا يعرف بحكومة الوحدة 
الوطنية ليس هدفه بالضرورة الدفع نحو 

استفزازها قصد إحراجها إلعالن االستماتة 
في الدفاع عن احلكومة أو عن خياراتها 

ورئيسها، بقدر ما يكمن في وجوب إدراك 
التونسيني في هاته الفترات الصعبة 

واملفصلية حلقيقة متوقع كل طرف حزبي أو 
منظماتي يساند احلكومة نظريا.

وعبر القيام بعملية جرد أولي لردود 
أفعال األحزاب احلاكمة أو املساندة 

للحكومة بعد دعوة األمني العام الحتاد 
الشغل نورالدين الطبوبي في مرحلة أولى 
إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري، أو عقب 

تصعيده لهجة اخلطاب حيال سياسات 
الشاهد، يتبني مبا ال يدع مجاال للشك أنها 

وردت باهتـة وغير حاسمة، بل يشوبها 

الكثير من التحفظ والتوجس. ورغم محاوالت 
كل املوقعني على وثيقة قرطاج االختباء 
وراء تعّالت صعوبة الوضع وما تتطلبه 
املرحلة من استقرار لتأمني االنتخابات 

احمللية املرتقبة في مايو املقبل، فإن مواقفهم 
الشحيحة اقتصرت وبال استثناء على 

ترديد تلك العبارات اجلاهزة والدبلوماسية 
من قبيل ”نحن متمّسكون بوثيقة قرطاج 

وبحكومة الوحدة الوطنية“، وليس اإلفصاح 
علنا وقطعا عن دعم يوسف الشاهد أو عن 

توجه آخر واضح قـد يكون من أولوياته 
سحب البساط من حتت أقدام رئيس 

احلكومة.

ومن املفارقات العجيبة التي جتتاح 
رؤوس ُصناع السياسة واألحزاب احلاكمة 
في تونس أنها أصبحت ال تنتعش وال تدب 

فيها احلياة لتهرول لطرق باب قصر القصبة 
واالنتظار بالساعات ملقابلة رئيس احلكومة 

إال عند دق ساعة تقاسم كعكة احلكم، 
وخاصة لدى حدوث أي إعالن رسمي عن 

اعتزام القيام بتعديل وزاري أو تسميات في 
أعلى أجهزة الدولة.

وللتذكير فقط، فإن نفس األحزاب 
واملنظمات الداعمة حلكومة يوسف الشاهد 
التي أصرت عند إجراء آخر حتوير وزاري 

في نوفمبر عام ٢٠١٧، على قصف الرأي 
العام بوابل من البيانات التوضيحية 

والتصريحات النارية، أو اإلعالن عن إبقاء 
مجالسها الوطنية مفتوحة بتعلة وجوب أن 
تكون مواقفها متماهية مع حتديات املرحلة، 

جندها اليوم تعجز حتى عن الدعوة إلى 
تنظيم اجتماع يضم كل املوقعني على وثيقة 
اتفاق قرطاج لتدارس تطورات التصّدع بني 

احتاد الشغل واحلكومة أو األزمة السياسية 
احملدقة بالبالد.

وال يخفى على التونسيني اليوم أن 
متلمل األطراف الداعمة حلكومة الوحدة 

الوطنية وعدم إصداعها علنا مبواقفها حيال 
األزمة لم يأت من فراغ بل هو مبني على 

هاجسني أساسيني، أولهما هـو محاولة كل 
طرف جتنب فتح حرب قد تكون خاسرة مع 
احتاد الشغل الثقيل حجما والوازن نقابيا 

وسياسيا.
إذ أن ثماني سنوات فقط أثبتت أن كل 

األحزاب حكما ومعارضة ال تستطيع بل 
تهاب الدخول في صراع أو في مشاحنات مع 
احتاد الشغل أو قياداته خوفا من ردة الفعل 

العنيفة، والدليل على ذلك أن األمني العام 
نورالدين الطبوبي، ورغم اختالف التقييمات 

حول نهجه مقارنة بسلفه حسني العباسي، 
برهن أنه شوكة في حلق أي سياسي يحاول 
التمرد أو التسلط ومن ذلك على سبيل املثال 
قولته الشهيرة لراشد الغنوشي عند مطالبته 

يوسف الشاهد االلتزام بعدم الترّشح 
لالنتخابات الرئاسية ”من أنت كي تقرر 

مصير الرجل“.
أما ثاني األسباب فيبدو أنه سياسي 

بامتياز ويتعلق حتما بتكتيكات كل طرف 
يعتبر نفسه تورط في الدخول إلى حكومة 

الوحدة الوطنية رغم رفضه لتركيبة احلكومة 
أو حتى لرئيسها يوسف الشاهد، أي مبعنى 

أن بعض األطراف احلزبية الفاعلة قد 
تكون وجدت في متّرد املنظمة الشغيلة على 

احلكومة مظلة ويافطة مميزة تختبئ وراءها 
إلرساء مرحلة جديدة قد ال يكون من أهم 

عناوينها مستقبال يوسف الشاهد.
وبعيدا عّما يثار في الكواليس السياسية 

منذ عام تقريبا عن وجود حرب خفية بني 
القصبة وقرطاج، فإن دالئل الواقع السياسي 
تشير وبقوة إلى وجود إرهاصات كبرى في 

مستوى عالقة يوسف الشاهد حتديدا بحزبْي 
اُحلكم؛ نداء تونس وحركة النهضة، وخاصة 

منظمة األعراف وهي أكبر نقابة ألرباب العمل 
في تونس.

فمنظمة األعراف تدرك منذ تصـدع 
العـالقة بني احتاد الشغل والشاهد، أنه 

عليها التريث قبل إصدار أي موقف ألنها 
محملة بإرث مطلبي من منظوريها الغاضبني 

من عدة إجراءات اتخذتها احلكومة، وبعزم 
من رئيسها الشاهد في قانون موازنة البالد 

للعام احلالي.
أّما حزبي النهضة والنداء فبقيا ينتظران 

على الربوة وكأنهما في صف املعارضة 
القتناص أول فرصة قد تكون سانحة 

للتخلص رمبا من كابوس يزعجهما وفق 
املالحظني وهو ملف احلرب على الفساد، 

ولذلك فضال عدم االندفاع ترقبا ملا قد يأتي به 
رئيس اجلمهورية الباجي قائد السبسي من 

جديد في قادم األيام.
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{الوضـــع االقتصادي في تونس صعب جدا، وســـيتفاقم في حال عدم وضع تقييم صحيح بعيدا 

عن التملص من المسؤولية وإلقائها على اآلخرين}.

سمير ماجول
رئيس االحتاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

{رفض نظام األســـد وإعاقته نقل المســـاعدات للمدنييـــن ومحاصرتهم، يعـــد انتهاكا واضحا 

للقانون الدولي ويندرج في إطار الجرائم الدولية}.

باولو سيرجيو بينيرو
رئيس اللجنة التحقيق الدولية املستقلة حول سوريا

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

علي قاسم 

مختار الدبابي

كرم نعمة

تصدر عن

 Al-Arab Publishing House
املكتب الرئيسي (لندن)

The Quadrant
177 - 179 Hammersmith Road

London, W6 8BS, UK
Tel: (+44) 20 7602 3999
Fax: (+44) 20 7602 8778

لإلعالن

Advertising Department
Tel: +44 20 8742 9262

ads@alarab.co.uk

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 1977  

أسسها

أحمد الصالحين الهوني

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

} في هذا األسبوع قتل جزائريان اثنان 
في مدينة مرسيليا الفرنسية في ظروف 

غامضة، وخالل الشهر املاضي قتل أيضا ١١ 
جزائريا في هذه املدينة ذاتها، ولكن وزارة 

اخلارجية اجلزائرية وسفارتها بباريس 
لم تتحركا إطالقا على مستوى الدولة 

الفرنسية واالحتاد األوروبي لوضع حد لهذه 
املجازر التي تنفذها جهات فرنسية ميينية 

متطرفة أمام مرأى األجهزة األمنية الفرنسية 
ومؤسساتها املختلفة، بشكل ال يختلف عن 

املمارسات اإلرهابية التي عانت منها فرنسا 
وتعتبرها مناقضة ألخالقيات التعايش 

السلمي بني الثقافات واألعراق والديانات.
في هذا السياق يالحظ أن السلطات 

اجلزائرية لم تستدع السفير الفرنسي لدى 
اجلزائر رسميا لفتح النقاش بخصوص هذه 
االعتداءات املتكررة والبحث عن سبل القضاء 
عليها. ال شك أن الرأي العام اجلزائري ينظر 

باشمئزاز إلى سكوت السلطات اجلزائرية 
وإلى عدم اكتراثها مبسلسل قتل الرعايا 

اجلزائريني بشكل منهجي، وعلى نحو 
مخالف لألعراف الدولية وللقوانني الفرنسية. 

ومن املؤسف أن احلكومة اجلزائرية اكتفت 
حتى اآلن بالتنزه عن هذه األحداث الدموية 

البشعة، حيث لم متارس أي تدخل رسمي 
لدى السلطات الفرنسية ملناقشة تعقيدات 
هذا امللف على األقل، وذلك قصد الوصول 

معها إلى آليات مشتركة تتّم مبوجبها 
حماية اجلالية اجلزائرية ومعاقبة املجرمني 

املتطرفني الذين يهددون حياة أفرادها.
وفي هذا السياق ينبغي التذكير أن 

القوانني اجلزائرية تنص على حماية 
املواطنني اجلزائريني حيثما يوجدون في 

العالم ولكن ال أحد يطبق هذه القوانني، 
وجّراء ذلك فإن وزارة اخلارجية اجلزائرية ال 

تقوم بواجبها. وفضال عن ذلك فإن البرملان 
اجلزائري الذي ميلك حق محاسبة وزارة 
اخلارجية ال يزال صامتا وكأن املهاجرين 

اجلزائريني ليسوا جزءا عضويا من الشعب 
اجلزائري.

في الواقع فإن املراقبني السياسيني في 
اجلزائر يتساءلون عن األسباب التي أدت 
باحلكومة اجلزائرية إلى االكتفاء بالتنزه 

من بعيد وبدم بارد عن مجازر جاليتها 
املقيمة في فرنسا بشكل خاص، وعن مآسيها 

االقتصادية واالجتماعية في العالم بشكل 
عام. ولكن فحص طبيعة العالقة القائمة بني 
السلطات اجلزائرية املركزية وبني املهاجرين 

اجلزائريني في مختلف بقاع العالم وعلى 
مدى سنوات طويلة يبرز لنا أن النظام 

اجلزائري ال ميلك سياسة خارجية مبدئية 
وجدية لصالح قضية الهجرة بشكل عام، 

وكفيلة بضمان حماية أمن اجلالية الوطنية 
املقيمة في اخلارج وفي فرنسا بشكل خاص.

من املعروف أن النظام اجلزائري لم يفّعل 
في أي مرحلة زمنية أّي آلية مادية أو رمزية 

ناعمة من أجل التصدي للسياسات الفرنسية 
اليمينية املتطرفة التي متارس العنفني املادي 

والرمزي ضد اجلالية اجلزائرية، كما أنه لم 
يبذل أي جهد إلجراء مفاوضات جادة مع 
الدولة الفرنسية املركزية ومع املؤسسات 

الفرنسية الرسمية التابعة لها من أجل حفظ 
كرامة وحقوق اجلالية اجلزائرية التي عانت 

وال تزال تعاني من التحقير والتهميش 
االجتماعي والثقافي والتربوي واالجتماعي 

داخل فضاء اجلمهورية الفرنسية.
ال شك أن مؤسسة ودادية اجلزائريني في 

أوروبا التي أنشأتها السلطات اجلزائرية منذ 
السنوات األولى من االستقالل لم تتأسس 
على أسس صحيحة، بل كانت مجّرد دكان 

بيروقراطي عاجز عن إقامة عالقات احلوار 
مع أبناء اجلالية اجلزائرية املهاجرة، أما 

بقاياها بعد اختفائها من الوجود الرسمي 
فهي متشظية وال يجمعها جامع.

ال شك أن اليمني الفرنسي املتطرف 
محكوم بأيديولوجيا رهاب األجانب 

وباملمارسات العنصرية املوروثة عن العهد 
االستعماري، غير أن اللوم ينبغي أن يوجه 
أيضا إلى الدولة اجلزائرية التي لم حتول 
قضية الهجرة إلى حجر زاوية لسياساتها 

اخلارجية وشرط ملزم ألّي عالقة بينها وبني 
الدولة الفرنسية. 

لم تتأسس إلى حد اآلن في اجلزائر 
وزارة للهجرة مدعمة مبؤسسات ثقافية 

وإعالمية ومالية يكون شغلها الشاغل دمج 
أبناء اجلالية املهاجرة واإلشراف املادي 

واملعنوي على شؤونها الثقافية والتربوية 
واالجتماعية واالقتصادية والتنظيمية سواء 

في فرنسا أو في عموم أوروبا وغيرها من 
الدول األخرى.

إن إهمال اجلالية اجلزائرية من طرف 
دولتها هو السبب الذي جعلها تفقد مناعتها 

ويكّرس لديها االنكماش النفسي والثقافي، 
ويعمق اغتراب هويتها، ويجذر لديها 

اإلحساس بالدونية، وتصبح جراء ذلك 
فريسة لتحقير اليمني الفرنسي املتطرف. 

صمت جزائري عن جرائم 

مرسيليا

أزراج عمر

مرسي

كاتب جزائري

أبومازن على وشك الرحيل

} انتهى دور الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، وهو يدرك ذلك جيدا.

الشرعية التي يتمتع بها أبومازن 
منقسمة إلى شرعية داخلية وأخرى خارجية. 

كلتا الشرعيتني باتتا منقوصتني.
مشكلة عباس الرئيسية في قرار دونالد 

ترامب باعتبار القدس عاصمة إلسرائيل. 
القرار كان مبثابة ”اقتراع دولي“ على دور 

عباس وما ميثله في مستقبل التسوية 
السياسية.

مقاومة عباس للخطوات األميركية 
الراديكالية في دعم خيارات بنيامني نتنياهو 

افتقدت ألهم حليف كي تنتج استراتيجية 
واقعية وقدرة كافية على املناورة. هذا 

احلليف هو الوقت.
وفقا لدبلوماسي مهم في القاهرة، حتدثت 

معه باألمس، يبدو أن احلالة الصحية 
للرئيس أبومازن وصلت إلى مرحلة لم يعد 

قادرا معها على ممارسة مهامه. 
نقل عباس للمستشفى في الواليات 

املتحدة دق جرس إنذار بني األجهزة 
اإلستخباراتية، التي كانت تعلم بوضعه 

الصحي، لكنها رمبا كانت ال تدرك أنه تراجع 
إلى هذه الدرجة.

مشكالت القلب صارت عبئا واضحا 
على مزاج عباس وقدرته على االستماع 

إلى وجهات نظر مختلفة، كما أنها أصابته 
بقلق على مستقبل حركة فتح، وفقا لهذا 
الدبلوماسي املطلع على املسألة عن قرب.

خلق سلوك عباس اجلديد مخاوف 
في العواصم العربية ”الراعية“ للقضية 
الفلسطينية بشكل عام. ترشيح محمود 

العالول كنائب لعباس خيار آمن. هذا صحيح 
بالنظر إلى وزنه داخل فتح، لكنه يبقى خيارا 

آمنا بالنسبة لعباس فقط.
العالول شخص توافقي، من حيث 

التاريخ النضالي وانتمائه ملعسكر ”املقاومة 
الشعبية“. في النهاية اتبع أبومازن اخليار 
املتوقع الذي يتبناه أي زعيم متثل السلطة 

بالنسبة إليه أقصى غاية، ووقع خياره 
على شخص غير معروف دوليا وليس من 

الشخصيات التي قد متثل خطرا على إرثه.
إلى جانب ذلك لن يكون اختيار العالول 

كنائب للرئيس، إن مت، مبعثا على أي 
انقسامات حادة داخل صفوف احلركة. قد 

حتافظ التسريبات عن حتضير العالول 
للمنصب، إلى جانب احلديث عن اختيار 

صائب عريقات رئيسا ملنظمة التحرير، على 
متاسك فتح، لكنها قد تقسم فلسطني كلها.
الدستور يفرض تولي رئيس املجلس 

التشريعي (البرملان) في حال غياب الرئيس، 
ملهامه بغض النظر عن األسباب. مشكلة 

عباس هي أن رئيس البرملان هو عبدالعزيز 
الدويك، القيادي املعروف في حركة حماس، 

وتوليه املنصب في حالة وفاة عباس أو 
استقالته يقلب املشهد الفلسطيني متاما.

خيارات عباس صارت محدودة، وقدرته 
على احلركة أيضا، سياسيا وجسديا. 

التدهور احلاد واملفاجئ في احلالة الصحية 
للزعماء غالبا ما يؤثر بشكل مباشر على 

قراراتهم األخيرة، ويسهم في حتديد شكل 
املرحلة املقبلة التي تعقب رحيلهم.

لم يكن ذلك غريبا عند اتخاذ امللك حسني 
قراره بتغيير ولي العهد في اللحظات 

األخيرة، ولم يكن أيضا جديدا قرار امللك 
عبدالله بن عبدالعزيز بتعيني األمير مقرن بن 
عبدالعزيز وليا لولي العهد قبل وفاته بأشهر 

قليلة.
في أنظمة احلكم امللكية عادة، ال تؤثر 

التغيرات الراديكالية املفاجئة على استقرار 
الدولة ومتاسكها، لكن الوضع الفلسطيني 

مختلف.
ال تكمن مشكلة السلطة الفلسطينية في 

الطبيعة املفاجئة خلطط عباس أو األشخاص 
الذين يطرحهم لتولي مفاتيح السلطة من 
بعده، لكن املشكلة احلقيقية هي أن هذه 
اخلطط تضرب توازنا دقيقا بني القوى 

في الداخل، وتخلط أوراق القوى اإلقليمية 
والدولية الراعية.

ال تريد الدول العربية الرئيسية أن يرحل 
عباس عن القضية الفلسطينية، ويترك لهم 

خلفه قضية أخرى. ال أحد يرغب في أن 
تتحول املصاحلة الفلسطينية، التي ترعاها 
مصر وتكافح من أجل إنقاذها، إلى ”قضية 

فلسطينية“ أخرى، تعيش على املباحثات 
واملفاوضات والوساطات.

هكذا سيتحول النقاش حول رفض 
الوساطة األميركية ”التاريخية“ لعملية سالم 
بني اإلسرائيليني والفلسطينيني، إلى الكالم 
املكرر عن الوساطة املصرية، التي ستصبح 

مع مرور الوقت ”تاريخية“، في ”عملية سالم“ 
بني احلمساويني والفتحاويني.

لم يعد أحد لديه بوصلة اليوم. قرار 
ترامب أثار الغبار في أعني الفلسطينيني 

والعرب واألميركيني واإلسرائيليني أنفسهم. 
اجلميع صار يبكي ويصدر أصواتا محتقنة 
دون أن يقول شيئا، باستثناء اإلسرائيليني 
الذين باتوا اليوم ميلكون وحدهم الصوت 

العالي. 
الفرق هو أن دموع العرب هي دموع 

احلزن والهيستيريا وقلة احليلة، ودموع 
اإلسرائيليني هي دموع الفرح.

هيستيريا قرار ترامب وضعت عباس 
حتت ضغط كبير، وسحبت منه جميع 

أوراقه التي كان يجهزها جلولة جديدة 
مع اإلسرائيليني. رغم محاولته اإلفالت من 

مصيره العربي احملتوم، يدرك عباس في 
أعمـاقه أنه مـن املمكن أحيانا أن يركض 
بعيدا عـن العرب، لكنـه لن يصل إلى أي 

مكان.
إصرار عباس على املشاركة في املؤمتر 

الذي دعت إليه تركيا في أعقاب قرار ترامب، 
بحضور الرئيس اإليراني حسن روحاني، 

رغم حتفظات بعض الدول العربية املؤثرة، 
أظهرت للحظة عزمه على امليل للخيار 

التركي- اإليراني وتهميش القرار العربي. 
لكن مشكلة عباس هو أنه يكاد يكون الزعيم 

الوحيد في املنطقة الذي ال يتمتع برفاهية 
تنويع حتالفاته كما يشاء.

حاول الزعيم الراحل ياسر عرفات فعل 
الشيء نفسه خالل غزو العراق للكويت، 

واعتقد (بشكل غير مفهوم) أنه من املمكن 
اللعب على اخلالفات العربية وحتقيق 

مكاسب نوعية من وراء الغزو، لكنه اكتشف 
الحقا أن املسألة ليست بهذه البساطة.

أزمة الفلسطينيني تكمن في موقعهم 
اجلغرافي، وفي التاريخ أيضا. ال ميكنك 

ببساطة أن تصل إلى ما بعد جيرانك من دون 
أن متر بهم أوال. 

إذا لم يتمكن عرفات من القفز على جيرانه 
العرب من أجل الوصول إلى عرب آخرين ال 

يبعدون عنه كثيرا، فكيف يعتقد عباس أن 
بإمكانه تخطي املنطقة كلها للوصول إلى حل 

تركي- إيراني بال مستقبل.
أعقد أزمـات الفلسطينيني مع 

اإلسرائيليني كانت متر في السابق ألن 
الفلسطينيني لم يتحولوا إلى عبء على 

العرب، ولم يشكل العرب عبئا عليهم. اليوم 
أزمة عباس صارت مع إسرائيل وحماس 

والعرب وترامب. من بقي في هذه املعادلة 
كلها؟ ال أحد.

ليس هذا هو اخلوف األكبر على أّي حال. 
األزمة ستكون أكثر تعقيدا لو تسببت هذه 
العداوات في تعقيد القضية الفلسطينية، 

املعقدة أصال. حينها لن يصبح عباس عبئا 
على أحد، سوى الفلسطينيني أنفسهم.
في النهاية ال أحد يعرف من الذي 

سيقضي على اآلخر. 
هل قرار ترامب بشأن القدس هو الذي 
تسبب في التدهور املفاجئ لصحة عباس، 
أم سياسة عباس في مواجهة هذا القرار 

الظالم والغبي هي من ستقضي على أي أمل 
في استعادة الزخم اإلقليمي والدولي حول 

القدس!
الشيء الوحيد املؤكد هو أن عباس، 

الذي سيبلغ نهاية هذا الشهر عامه الثالث 
والثمانني، لن يخرج من األزمة هذه املرة 

سليما، سواء سياسيا أو صحيا. 
ما بات يهّم القوى اإلقليمية والدولية 
أكثر اآلن ليس بقاءه، لكن تقليل اخلسائر 

الناجمة عن خروجه قدر اإلمكان.

أحمد أبودوح
كاتب مصري

وسام حمدي
كاتب صحافي تونسي
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دالئل الواقع السياسي تشير وبقوة 

إلى وجود إرهاصات كبرى في مستوى 

عالقة يوسف الشاهد تحديدا بحزبي 

الُحكم؛ نداء تونس وحركة النهضة، 

وخاصة منظمة األعراف وهي أكبر 

نقابة ألرباب العمل في تونس

 ال أحد يعرف من الذي سيقضي على 

اآلخر. هل قرار ترامب بشأن القدس 

هو الذي تسبب في تدهور صحة 

عباس، أم سياسة عباس في مواجهة 

هذا القرار الظالم هي من ستقضي 

على أي أمل في استعادة الزخم 

اإلقليمي والدولي حول القدس



اقتصاد
{الحكومة المصرية تدرس إنشاء صندوق سيادي إلدارة الشركات الحكومية، تزامنا مع خطط 

إدراج تلك الشركات في بورصة األوراق المالية}.

خالد بدوي
وزير قطاع األعمال املصري

{شـــركة حديد اإلمارات تصـــدر منتجاتها إلى 40 بلدا، ولدينا بالفعـــل إجراءات في حال فرضت 

الواليات المتحدة رسوما على صادراتنا ومستعدون لذلك}.

سعيد الرميثي
الرئيس التنفيذي لشركة حديد اإلمارات

} الريــاض – كشـــفت مصادر مصرفية مطلعة 
أمس أن ولي العهد السعودي األمير محمد بن 
ســـلمان أصدر تعليمات للحكومة بحل خالف 
مع املصارف، تلقت مطالبات بسداد مدفوعات 
زكاة أعلى من توقعاتها ومتتد لفترات ســـابقة 

بأثر رجعي.
وقـــال محللـــون إن تلـــك املطالبـــات ميكن 
أن تؤثـــر على املصارف وتدفق االســـتثمارات 
األجنبيـــة واحملليـــة إلـــى أســـهمها. وأكدوا 
أن تدخل القيادة الســـعودية يســـعى لتفادي 
أي ضرر على مســـاعيها الراميـــة إلى تنويع 

االقتصاد.
وجاءت تلك األنباء في أعقاب إعالن بنوك 
ســـعودية كبيرة خالل األســـابيع املاضية عن 
مطالبـــة الهيئـــة العامـــة للـــزكاة والدخل لها 
بســـداد مدفوعات إضافية عن ســـنوات ترجع 
إلى عـــام 2002. وفي بعض احلـــاالت تتجاوز 
املطـالبـــات نصـــف صـافـــي الـربح الســـنوي 

للبنك.
وقد اعترضت املصـــارف احمللية على تلك 
املدفـوعــــات اإلضافيـة، التي تقــــدر بحـوالى 
9.8 مليــــار ريـــال (2.6 مليــــار دوالر) فـــي 11 
مـن البنوك االثني عشــــر املدرجة في الســـوق 

السعودية.
ويحـــذر مصرفيون من أن تلـــك املطالبات 
قد تضر بالســـيولة لدى البنـــوك، وأغلبها من 
املمولني الرئيســـيني لعجز املوازنة عن طريق 

مشتريات السندات احمللية.
وميكـــن لتلك املطالبـــات أيضا أن حتد من 
قـــدرة البنـــوك على إقراض القطـــاع اخلاص، 
وهـــو عنصـــر رئيســـي فـــي خطـــة اإلصالح 
احلكوميـــة الراميـــة إلـــى تقليـــص اعتمـــاد 
االقتصاد على النفـــط وخلق فرص عمل ملئات 

اآلالف من السعوديني العاطلني.

ونسبت وكالة رويتـرز إلى مصـادر مطلعة 
تأكيدهـــا أن جلنــــة تضم ممثلني عـــن الهيئـة 
العامـــة للزكــــاة والدخـــل والبنــــك املـركـــزي 
وأطرافـــا أخرى تشـــكلت في اآلونـــة األخيرة 

لدراسة القضية بتوجيه من ولي العهد.
وأشـــار أحد املصادر إلـــى أن اللجنة التي 
يرأســـها فهد املبارك احملافظ السابق ملؤسسة 
النقد العربي الســـعودي (البنك املركزي) الذي 
يعمـــل حاليـــا مستشـــارا في الديـــوان امللكي 
الســـعودي، قدمت توصياتها إلى الديوان وقد 
يتم إعالن تلك التوصيات في األسابيع القليلة 

املقبلة.
وال تفـــرض احلكومة الســـعودية ضريبة 
شـــركات علـــى البنـــوك احملليـــة وغيرها من 
الشـــركات، لكنهـــا تفـــرض عليها دفـــع زكاة 

نسبتها 2.5 باملئة من صافي الدخل.
وظل هناك خالف ألكثر من عشر سنوات بني 
البنوك والسلطات بشأن حجم مطالبات الزكاة 
التي يتعني على البنوك ســـدادها. لكن النزاع 
جذب اهتماما أكبر من جانب املســـتثمرين في 
اآلونـــة األخيرة في وقت تســـعى فيه الرياض 
جلذب استثمارات أجنبية مبليارات الدوالرات 
من مؤشـــرات األســـهم العاملية خالل العامني 

املقبلني.
حســـاب  طريقـــة  إن  مصرفيـــون  ويقـــول 
الزكاة مبهمـــة وإن املطالبات املالية الضخمة 
علـــى البنوك تهدد اســـتقرار القطاع املصرفي 

وأسواق رأس املال.
وأكـــد مصرفي ســـعودي أن ”األمير محمد 
بـــن ســـلمان حريص علـــى اســـتدامة الوضع 
القـــوي للقطاع املصرفي… وهـــو على علم تام 
بالتحديـــات االقتصادية وحريص على ضمان 
اســـتمرارية قدرة البنوك علـــى دعم االقتصاد 

ومتويل القطـــاع اخلاص“. ولـــم يصدر حتى 
اآلن أي تعليـــق مـــن البنك املركـــزي أو الهيئة 
العامـــة للزكاة والدخل وكذلك املكتب اإلعالمي 

للحكومة.
وتطعن البنوك في التقييمات، لكن محللني 
يقولـــون إن األمر قد يؤثر ســـلبا على أســـعار 
األســـهم فـــي القطـــاع املصرفي الـــذي يتوقع 
أن يجـــذب اســـتثمارات أجنبيـــة مبليـــارات 
الدوالرات، بينما تستعد السعودية لالنضمام 
إلـــى مؤشـــرات عاملية لألســـهم فـــي العامني 

القادمني.
وقال أحد العاملني باالســـتثمار املصرفي 
ببنك محلي ”لقد غيروا بشكل تعسفي الطريقة 
التي يقـــدرون بها قاعدة الضريبة، إنها مجرد 

وســـيلة من احلكومة للحصول على املزيد من 
املال“.

وقـــال مصرفي آخر إن هنـــاك حاجة ملحة 
إلى حل األزمة ســـريعا ألنها ”تأتي في توقيت 
ســـيء للغاية حيـــث حتاول الســـلطات تعزيز 
أســـواق رأس املال وتناقش إدراج مؤشـــرات 
عامليـــة. وهناك اهتمام كبير بحـــل األزمة قبل 
نهاية الشهر اجلاري أي قبل قرار اإلدراج على 

مؤشرات أف.تي.أس.إي“.
وتأمـــل الســـعودية فـــي احلصـــول على 
وضع الســـوق الناشـــئة خالل العـــام احلالي 
من مؤسســـتي أف.تي.أس.إي وأم.أس.ســـي.

آي ملؤشـــرات الســـوق، وهي حتـركات تتـوقع 
املجموعــــة املـاليـــة هيـرمـــس أن جتتـذب مـا 

يصــــل إلـــى 45 مليـــار دوالر مـــن التـدفقـــات 
األجنبية.

احلكومـــة  ســـندات  أن  البنـــوك  وتـــرى   
الســـعودية ال ينبغـــي أن تنـــدرج ضمـــن بند 
األصـــول الثابتة اخلاضعة للـــزكاة، نظرا إلى 

أن ذلك ال يتفق مع املمارسات العاملية املثلى.
وقـــال أحـــد املصرفيني إن علمـــاء دين من 
الهيئة العامة للـــزكاة والدخل أفتوا منذ زمن 
بأن جميع أنواع الســـندات احلكومية ينبغي 
التعامل معها على أنها أوراق مالية ال تنطوي 
على مخاطرة ومن ثم ينبغي أن تكون خاضعة 
للزكاة، لكنـــه وصف اإلجراء بأنه ينطوي على 
”نظـــرة ضيقـــة جدا إلـــى طريقة عمـــل القطاع 

املصرفي“.

تترقب املصارف وأســــــواق املال في السعودية احللول املقترحة لزيادة مطالبات مدفوعات 
الزكاة التي تلقتها مؤخرا، والتي أكدت أنها تصل إلى 2.6 مليار دوالر. ويرى محللون أن 
إيجاد حل لهذه القضية ميكن أن يدعم أشــــــهر املصارف وتدفق االســــــتثمارات إلى سوق 

األسهم السعودي.

الرياض تبحث عن حل لمطالبات الزكاة من البنوك

[ اعتراضات على مطالب زكاة قيمتها 2.6 مليار دوالر  [ حل األزمة يزيد فرص إدراج السعودية في مؤشرات األسواق الناشئة

بانتظار اتضاح حجم الحقوق وااللتزامات

} لنــدن – أكـــدت مجلة فوربـــس املتخصصة 
بإحصـــاء الثـــروات، أن اســـتبعادها جلميع 
الســـعوديني من قائمة أكبر أثرياء العالم التي 
أصدرتهـــا أمس ال يعني أن حجـــم ثرواتهم ال 

يؤهلهم لدخول القائمة.
لكنهـــا قالت إن حملة مكافحة الفســـاد في 
الســـعودية جعلت من الصعـــب معرفة احلجم 
الدقيق لثرواتهم وتفاصيل ما تخلى عنه كبار 

األثريـــاء مبوجـــب صفقات التســـوية إلطالق 
سراحهم، وما إذا كانت هناك مالحقات أخرى 

في املستقبل القريب.
أن  إلـــى  تشـــير  بياناتهـــا  أن  وأضافـــت 
مليارديـــرا واحدا على األقـــل لم يتم احتجازه 
لكنها تؤكد أيضا أنه تنازل طوعا عن جزء من 
ثروته للحكومة السعودية لتفادي مالحقته في 

حملة مكافحة الفساد.

وأوضحت فوربس أنها بسبب تلك احلملة 
لم تكـــن قادرة على تقدير ثـــروات أكبر أثرياء 
الســـعودية ولذلـــك اختـــارت عـــدم إدراجهم 
فـــي القائمـــة. وأدرجت في بيان نشـــرته على 
موقعها اإللكتروني لتوضيح ســـبب استبعاد 

أكبر أثرياء الســـعودية، عشـــرة أســـماء قالت 
إنها شـــطبتها من القائمة، أبرزها اسم األمير 
الوليد بن طـــالل الذي أطلق ســـراحه مؤخرا 
بعد تســـوية مع احلكومة لم يتم الكشـــف عن 

تفاصيلها.
وتضم قائمة املســـتبعدين أيضـــا كّال من 
محمد العمودي واألمير ســـلطان بن محمد بن 
سعود ومحمد العيسى وصالح كامل وعبدالله 
الراجحي وعبداملجيد احلكير وسلمان احلكير 

وفواز احلكير ومحمد صيرفي.
وكان األمير الوليد بن طالل قد احتل املركز 
45 بني أكبـــر أثرياء العالم فـــي العام املاضي 
بثروة قدرتها املجلـــة بنحو 18.7 مليار دوالر، 
في حني يقدر األمير ثروته بأكثر من ذلك بنحو 

10 مليارات دوالر.
وتشـــير ســـجالت املجلـــة إلى أنهـــا املرة 
األولـــى التي ال تتضمن فيهـــا قائمتها أّيا من 
األثرياء السعوديني، منذ أن بدأت املجلة بنشر 

القائمة في عام 1987.
وضمـت قائمـة هـذا العـام عـددا قيـاســـيا 
من أصحــــاب املليـارات حـــول العـالم والـذي 
وصــــل إلى 2208 أشـــخاص، من 72 دولة حول 
العالم بثـــروة إجمـاليـــة بلغـــت 9.1 تريليون 

دوالر.
وبحســـب فوربس، شـــملت القائمة للمرة 
األولى أثريـــاء من دولتي املجـــر وزميبابوي، 
فـــي وقت خرج فيه مـــن القائمة 121 مليارديرا 
سابقا بســـبب تراجع ثرواتهم أو بسبب رياح 
سياســـية معاكســـة، وبضمنهم الســـعوديون 

العشرة.
وتصـــدرت الواليـــات املتحـــدة قائمة عدد 
املليارديـــرات، الذين ارتفع عددهم ملســـتويات 
قياسية عند 585 مليارديرا، تلتها الصني بـ373 

مليارديرا.
واحتـــل األميركـــي جيف بيـــزوس، رئيس 
شـــركة أمـازون للتجـــارة اإللكترونية، صدارة 
القائمـــة حني قفـزت ثروته إلـــى أكثـر من 112 
مليـــار دوالر. تــــاله املصــــدر الســــابق ألكبر 
أثريـــاء العالم األميركي بيل غيتس مؤســـس 

شركة مايكروسوفت بنحو 90 مليار دوالر.
وجاء أميركـــي آخر هو املســـتثمر وارين 
بافيـــت في املركز الثالث بنحو 84 مليار دوالر، 
تاله رجل األعمال الفرنســـي برنار أرنو بنحو 

72 مليـــارا. وحل في املركـــز اخلامس الرئيس 
التنفيـــذي ملوقـــع فيســـبوك، األميركـــي مارك 

زوكربرغ بنحو 71 مليار دوالر.
 6 أســـماء  فوربـــس  قائمـــة  وتضمنـــت 
مليارديرات مصريني بثـــروات إجمالية تصل 
إلـــى 18.2 مليـــار دوالر، بعد ارتفـــاع ثرواتهم 
بنحـــو 1.2 مليار دوالر، وقد تصدرهم ناصيف 

ساويرس بنحو 6.6 مليار دوالر.
وتاله على التوالي كل من جنيب ساويرس 
ومحمـــد منصور وياســـني منصـــور ومحمد 

الفايد ويوسف منصور.
ومـــن العالمات الفارقة لقائمـــة هذا العام 
تراجع ترتيب الرئيس األميركي دونالد ترامب 
مبئتي مركـــز ليحتل املرتبـــة 766 بعد تراجع 
ثروتـــه بنحو 400 مليون دوالر لتبلغ 3.1 مليار 

دوالر.
وأرجعـــت املجلة ســـبب ذلك إلـــى معاناة 
سوق العقارات في نيويورك من تنافس كبير، 
وانخفـــاض القيمـــة الســـوقية لبعض مالعب 
الغولف اململوكة للرئيس األميركي، فضال عن 

عدد من التكاليف القانونية.

ــــــم بتغييرات كبيرة هذا العام، لكن  حفلت قائمة مجلة فوربس الســــــنوية ألكبر أثرياء العال
أكبرها كان استبعاد جميع أثرياء السعودية من القائمة بسبب صعوبة تقدير ثرواتهم بعد 

احلملة التي قادتها الرياض ضد الفساد على حد تعبير املجلة.

فوربس تستبعد السعوديين من قائمة أكبر أثرياء العالم

[ المجلة تؤكد استحالة تقدير ثروات السعوديين بعد حملة ضد الفساد  [ الرئيس األميركي يتراجع 200 مركز في سجالت الثروة

أمازون تتوج جيف بيزوس على عرش أكبر األثرياء
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تريليون دوالر حجم ثروات 

2208 مليارديرات من 

72 دولة حول العالم وهي 

مستويات قياسية
9.1

الهيئة العامة للزكاة 

والدخل تطالب بخضوع 

ما تملكه المصارف من 

السندات الحكومية للزكاة

مليار دوالر تدفقات 

متوقعة للسوق السعودية 

من الخارج إذا أدرجت في 

مؤشرات األسواق الناشئة

45

املستبعدون من قائمة فوربس

األمير الوليد بن طالل◄

محمد العمودي

األمير سلطان بن محمد بن سعود

محمد العيسى

صالح كامل

عبدالله الراجحي

عبدالمجيد الحكير

سلمان الحكير

فواز الحكير

محمد صيرفي

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

مجلة فوربس:

من الصعب معرفة ما تخلى 

عنه أثرياء السعودية بموجب 

تسويات إطالق سراحهم



اقتصاد
{هنـــاك اليوم حاجة ملحة إلعادة ترتيب منظومة االســـتثمار وأدواته في القطاعات اإلنتاجية، 

وبشراكة فاعلة مع مؤسسات القطاع الخاص}.

مرمي بنت محمد سعيد حارب املهيري
وزيرة دولة في اإلمارات

{منظمـــة أوبك لـــم تناقش تمديد تخفيضات اإلنتاج إلى العام المقبل. نشـــعر أنه مازال هناك 

فائض من المعروض في أسواق النفط العالمية}.

سهيل محمد املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي
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} هيوســتن (الواليات املتحــدة) - أعلن وزير 
الدولـــة اإلماراتـــي ســـلطان اجلابـــر أمس أن 
شركة أدنوك تخطط للتوسع في مجال التكرير 
والبتروكيماويـــات مع تنامـــي الطلب العاملي 
على الطاقة عبر بناء أكبر موقع عاملي متكامل 

في هذا املجال في الرويس بدولة اإلمارات.
وقال اجلابر الرئيس التنفيذي للشركة في 
مؤمتر ”أســـبوع ســـيرا“ للطاقة املنعقد حاليا 
مبدينة هيوســـنت األميركية إن ”االســـتثمارات 
في أنشـــطة املصب مثل التكرير والكيماويات 

ستشكل أكبر فرصة في املستقبل ألدنوك“.
وتخطط الشركة اململوكة حلكومة أبوظبي 
لزيـــادة إنتـــاج البتروكيماويـــات إلـــى ثالثة 
أضعـــاف ليصل إلـــى 14.4 مليون طن ســـنويا 

بحلول علم 2025.
فـــي  يتمثـــل  ”هدفنـــا  إن  اجلابـــر  وقـــال 
حتويـــل الرويس ألكبر موقـــع متكامل للتكرير 
والكيماويـــات فـــي العالم، ومضاعفـــة الطاقة 
البتروكيماويات  التكريرية وزيادة اإلنتاج من 

إلى ثالثة أمثاله“.
وتعمل الشركة العمالقة وفق استراتيجية 
مبتكرة لتصبح ركيزة أساســـية تضمن مرونة 
قطاع النفـــط والغاز ويعزز قدرته على التكيف 
مـــع املتغيـــرات ومواصلـــة حتقيـــق النجـــاح 

واإلجنازات مستقبال.
وأوضـــح اجلابـــر أن أدنـــوك حققت خالل 
الفتـــرة املاضيـــة مجموعـــة مـــن اخلطـــوات 
أرســـت أسســـا صلبة تتيـــح االنطـــالق نحو 
املرحلـــة التالية مـــن النمو والتوســـع والتي 
تتمثـــل أفضل فرصة حاليا فـــي مجال التكرير 

والبتروكيماويات.
وتعـــد أدنـــوك إحـــدى الشـــركات الرائدة 
عامليـــا في قطاع الطاقة، حيث تتنوع عملياتها 
واإلنتـــاج  االستكشـــاف  لتشـــمل  التشـــغيلية 

والتخزيـــن والتكرير والتوزيع وصوال لتطوير 
مجموعة واسعة من املنتجات البتروكيماوية.

ووفق بيانات رســـمية، تنتج أدنوك حوالي 
3 ماليني برميل من النفط يوميا، وأكثر من 9.8 
مليـــار متر مكعب من الغـــاز يوميا، ما يضعها 

ضمن قائمة أكبر منتجي الطاقة في العالم.
ويهدف حتول الشركة املنسجم مع رؤيتها 
االســـتراتيجية 2030 إلى توفيـــر فرص جديدة 
لالستثمارات املشـــتركة تشمل مجاالت ألعمال 

كافة لالستفادة من فرص التكامل.
ومتاشيا مع اســـتراتيجية أدنوك للتوسع 
فـــي مجال االستكشـــاف والتطويـــر واإلنتاج، 
أشـــار اجلابر إلى أن الشـــركة تخطـــط لطرح 
مناطـــق غير مستكشـــفة للنفـــط باإلمارات في 

مزادات في املستقبل القريب.
واســـتكملت الشـــركة األســـبوع املاضـــي 
توسيع شراكاتها االســـتراتيجية بضم شركة 
إنبكس اليابانية إلى حتالفاتها البعيدة املدى 
فـــي احلقول البحريـــة بعد أيـــام فقط من ضم 
شركة ثيبســـا اإلسبانية وإكمال حتالفاتها في 

احلقول البرية العام املاضي.
وتأتي هذه االتفاقيات لتؤكد ثقة األســـواق 
العامليـــة في قدرة شـــركة أدنـــوك على حتقيق 
أهدافها اإلنتاجية املستقبلية وخططها لتعزيز 
القيمـــة من املوارد البحرية حيث تعد اإلمارات 

من بني أهم موردي النفط للسوق اآلسيوية.
وقـــال اجلابـــر إن ”تقســـيم امتيـــاز ’أدما 
العاملـــة‘ البحـــري إلى 3 مناطـــق امتياز مثال 
ناجـــح علـــى برنامج أدنـــوك لتوســـيع نطاق 

الشراكات االستراتيجية“.
وتشـــير تقديرات وكالـــة الطاقـــة الدولية 
إلـــى أن الطلب على املنتجـــات البتروكيماوية 
ســـيتضاعف بنســـبة 150 باملئة بحلـــول 2040 

مدفوعا بنمو الطلب فـــي االقتصادات النامية 
في قارة آسيا.

وتراهـــن حكومـــة أبوظبي على أن يســـهم 
اعتماد استثمارات أدنوك البالغة قيمتها نحو 
109 مليارات دوالر في مشاريع النمو والتوسع 
على مدى الســـنوات اخلمس املقبلة في توفير 
املزيد من فرص الشراكة أمام الشركات احمللية 

في القطاعني العام واخلاص.
وحتى جتســـد خططهـــا التوســـعية على 
أرض الواقع ســـتنظم أدنوك ملتقى استثماريا 
فـــي التكريـــر والبتروكيماويـــات في منتصف 
مايـــو القـــادم بأبوظبـــي حيث ســـيتم خالله 
استعراض فرص التعاون واالستثمار املتاحة 
مبا يعـــزز محفظة أعمالها فـــي مجال التكرير 

والبتروكيماويات.

وفتح الرئيس التنفيذي للشركة الباب أمام 
حلضور امللتقى والذي  املشاركني في ”ســـيرا“ 
ســـتعلن من خاللـــه أدنوك عـــن خارطة طريق 
لتطوير أعمالها في التكرير والبتروكيماويات، 
إضافة إلى عدد من املشـــاريع االســـتراتيجية 

وخطط االستثمار املفصلة.
وتقوم أدنوك حاليـــا مبراجعة هيكلة رأس 
املال لتســـريع تنفيذ اســـتراتيجية 2030 للنمو 
الذكي عبر تركيز استراتيجية حتقق املزيد من 
املرونة والكفاءة والفعالية واإلدارة االستباقية 
حملفظـــة األصول مبـــا يتيح تأمـــني رأس مال 

إضافي الستثماره في فرص النمو اجلديدة.
وحققـــت أدنـــوك تقدما في ذلـــك من خالل 
االســـتفادة من أســـواق املـــال العامليـــة للمرة 
األولى شـــمل إصـــدار الســـندات الناجح ألحد 

خطوط أنابيب النفط اخلـــام التابع لها بقيمة 
3 مليـــارات دوالر والذي يعد أكبر إصدار جلهة 

غير سيادية في منطقة الشرق األوسط.
كما قامت بـــإدراج حصة أقلية من أســـهم 
”أدنـــوك للتوزيع“ في ســـوق أبوظبي لألوراق 
املالية وهو أكبر طرح أولي عام تشهده السوق 

خالل السنوات العشر األخيرة.
وتؤكد حكومة أبوظبي أنه ليس لديها نية 
لطرح جزء من أسهم مجموعة أدنوك لالكتتاب 
خاصة وأنها تقوم بدورها كمؤسسة تقود قطاع 

النفط والغاز واملشتقات والبتروكيماويات.
وترتكز سياسة اإلمارات االقتصادية بشكل 
عام على اعتمـــاد منهجيـــة التخطيط العلمي 
لصنع املستقبل حيث تعكف أدنوك على دراسة 

التوجهات بدقة لتحديد الفرص املتاحة.

عرضت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) خالل مؤمتر ”سيرا“ النفطي مالمح حتول 
استراتيجي من تصدير النفط اخلام إلى تركيز أنشطة املصب من خالل بناء أكبر منشأة 
عاملية للتكرير والبتروكيماويات لزيادة العوائد التي حتققها من االستثمار األمثل لثرواتها 

الطبيعة.

أدنوك في تحول استراتيجي لوقف تصدير النفط الخام

[ خطط إلنشاء أكبر موقع عالمي للتكرير والبتروكيماويات  [ أبوظبي تسعى لمضاعفة إنتاج البتروكيماويات 3 مرات بحلول 2025

منصة الستعراض الخطط بعيدة المدى

} اجلزائــر – عـــاد اجلـــدل داخـــل األوســـاط 
االقتصاديـــة في اجلزائر حـــول عزم احلكومة 
إصـــالح نظام الدعم املقـــدم للفقراء رغم تأكيد 
الرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقـــة اإلبقـــاء على 
السياســـة االجتماعية املترهلة التي تعتمدها 

الدولة منذ ستينات القرن املاضي.
ويعطـــي هذا التناقض دليـــال على ارتباك 
للسلطات التي تبحث  السياسات االقتصادية 
عن طوق جناة من األزمة التي تعيشها الدولة 
منذ منتصف 2014 بســـبب التدهور املتسارع 

لعائدات صادرات اخلام.

وطـــل وزير املالية عبدالرحمن راوية للمرة 
الثانية خالل وقت سابق من هذا الشهر ليقول 
إن ”تنفيذ سياسة رفع الدعم ليس سوى مسألة 
وقـــت“، وذلك بعد أيام مـــن تأكيد بوتفليقة أن 
الدعم احلكومـــي للفقراء أمر ال ميكن التراجع 

عنه رغم تبعات األزمة النفطية.
وأوضـــح راوية في كلمة له أمـــام البرملان 
أنـــه ال مفر من رفـــع تدريجي لسياســـة الدعم 

احلكومي، التي قال إنها ستتم وفق شروط.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن عدد 
املستفيدين من سياسة الدعم يبلغ نحو عشرة 

ماليني جزائري من إجمالي سكان البالد البالغ 
عددهم نحو 42 مليون نسمة.

وقال املدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية 
للتنميـــة االجتماعيـــة، فـــي وزارة التضامـــن 
الوطنـــي واألســـرة وقضايـــا املـــرأة، الهادي 
عوايجيـــة، لإلذاعـــة اجلزائريـــة، إن الوكالـــة 
”تتكفـــل بأكثـــر مـــن 1.1 مليون شـــخص عبر 

مختلف برامج الدعم“.
ويعتمـــد نظام الدعـــم املعمول بـــه حاليا 
على ركيزتني أساســـيتني، األولى التحويالت 
االجتماعيـــة، وهـــي مخصصـــات ماليـــة في 
املوازنـــة لتمويل الصحـــة والتعليم املجانيني 
لـــكل اجلزائريني مهما كان دخلهم، إضافة إلى 

توفير السكن بأسعار منخفضة.
وتتعلق الركيزة الثانية بتعويض سياسة 
مراقبة األســـعار املعتمدة إلى ســـنوات 1990، 

بدعم املـــواد الغذائية األساســـية وهي اخلبز 
والزيت والســـكر والطحـــني واحلليب، إضافة 

إلى دعم أسعار الكهرباء والغاز والنقل.
ومن الواضح أن نظام الدعم بشكله احلالي 
أثر كثيـــرا على املاليـــة العامة ال ســـيما وأن 
اجلزائر، عضو منظمة الـــدول املصدرة للنفط 
(أوبك)، تعتمد على هذا املورد الذي يؤمن أكثر 
من 90 فـــي املئة من احتياطات النقد األجنبي، 

ونحو 60 في املئة من موازنة الدولة سنويا.
ورصـــدت اجلزائر حوالـــي 17 مليار دوالر 
للدعـــم في موازنة هذا العـــام، ويتوزع ما بني 
دعم مباشـــر مببالغ ماليـــة للمعنيني به، وغير 
مباشـــر بتحمل الدولة لفارق ســـعر تســـويق 

املنتجات واسعة االستهالك.
ويبرز قطاع اإلســـكان ضمـــن أحد محاور 
الدعم، حيث يتم توفير مساكن مجانية للفقراء 
الذين ال يتعـــدى دخلهم الشـــهري 240 دوالرا 
تقريبا. كما يشمل الدعم مبالغ تقدم نقدا لذوي 
االحتياجـــات اخلاصة واألرامل وربات املنازل 

ومحدودي الدخل بني 50 و100 دوالر شهريا.
وكشف وزير التجارة محمد بن مرادي في 
مقابلـــة مع وكالة األنباء اجلزائرية الرســـمية 
مطلع فبرايـــر املاضي عن خطة عمل للحكومة 
لتوجيـــه الدعم فقط للفئات احملتاجة. وقال إن 
الوزارة ”تســـعى العتماد وســـيلة دفع تضمن 
وصول الدعم ملســـتحقيه علـــى غرار الصكوك 

املالية“.
وأشـــار بن مـــرادي إلى أنه ســـيتم حتديد 
قائمـــة لألشـــخاص والعائالت التـــي ميكنها 
االستفادة من دعم الدولة، وستحدد بالتعاون 
مـــع وزارة الداخليـــة وصنـــدوق التأمينـــات 
االجتماعية ومديريـــات التضامن الوطني في 

كافة الواليات.
لكن وزير الداخليـــة نورالدين بدوي خرج 
بعد أســـبوع منذ ذلك بتصريحـــات متناقضة 
متاما مع وزيـــري التجارة واملاليـــة، وقال إن 
بوتفليقـــة ”وجـــه تعليمات ملواصلة سياســـة 

الدعـــم االجتماعـــي رغم الظـــرف االقتصادي 
الصعب“.

وأكـــد هذا املوقـــف رئيس الـــوزراء أحمد 
أويحيى خالل جتمع شـــعبي في والية بسكرة 
جنـــوب البالد بعد ثالثة أيـــام من تصريحات 

وزير الداخلية.
ويقـــول مصطفـــى مقيدش، نائـــب رئيس 
املجلـــس الوطنـــي االجتماعـــي واالقتصادي، 
وهو هيئـــة حكومية، إن ”هنـــاك ضرورة إلى 
التوجه حاليا نحو الدعم املوجه ملســـتحقيه“، 
مذكـــرا أن اإلعانـــات التي تقدمهـــا الدولة كل 
ســـنة متثل 15 فـــي املئـة من النـــاجت الداخلي 

اإلجمالي.
وتفاعل اجلزائريون سريعا مع تصريحات 
وزراء احلكومـــة بخصـــوص نظـــام دعـــم في 
منصـــات التواصل االجتماعي وعبر وســـائل 

اإلعالم.
وعلقـــت صحيفـــة اخلبـــر اجلزائرية على 
مساعي الســـلطات بالقول إن ”احلكومة ترفع 
يدها عن الدعم“، مشيرة إلى أن اخلطوة التي 
كانـــت مجرد فكرة في 2014 بصدد جتســـيدها 

على أرض الواقع.
ودون نشـــطاء علـــى فيســـبوك تعليقـــات 
مختلفـــة لكنها ارتكزت علـــى محور الضغوط 
التي ميارســـها صنـــدوق النقـــد الدولي على 
اجلزائـــر لرفـــع الدعم عن الوقـــود وتخفيض 

األجور وغيرهما.
ومع دخول االقتصاد اجلزائري في األزمة 
املاليـــة عقـــب تهاوي أســـعار النفـــط، أوصى 
صنـــدوق النقد اجلزائر أكثر من مرة بضرورة 
إدخال إصالحات عاجلة للخروج تدريجيا من 

األزمة.
ويقـــول اخلبير االقتصادي لدى الصندوق 
أنـــدرو جويـــل إن حوالـــي 20 فـــي املئـــة من 
اجلزائريـــني األكثر ثراء يســـتهلكون 6 مرات 
أكثر مـــن الوقود من حوالـــى 20 باملئة األكثر 

فقرا.

متضي اجلزائر قدما في مغامرة محفوفة باملخاطر إلصالح نظام الدعم احلكومي، الذي 
يســــــتنزف احتياطاتها من العملة الصعبة، في ظل أزمــــــة تراجع عوائد صادرات الطاقة. 
ويقــــــول اقتصاديون إن اخلطوة قد تهدد الســــــلم االجتماعي رغــــــم اإلقرار بأنها ضرورة 

حتمية.

الجزائر تبدأ رحلة التخلي عن دعم الفقراء

[ مساع لمواءمة دعم السلع والخدمات مع مستويات الدخل  [ ترجيحات بانفجار احتجاجات شعبية بسبب نظام الدعم المرتقب

مغامرة حكومية محفوفة بالمخاطر

عبدالرحمن راوية:

تنفيذ سياسة رفع الدعم 

الحكومي ليس سوى 

مسألة وقت

ماليين جزائري يتمتعون 

بنظام الدعم من بين 

42 مليون مواطن، وفق 

التقديرات الرسمية
10

االستثمارات في أنشطة 

المصب مثل التكرير 

والكيماويات ستشكل أكبر 

فرصة ألدنوك مستقبال

الطلب على المنتجات 

البتروكيماوية سيتضاعف 

بحلول 2040 مدفوعا بنمو 

الطلب في آسيا



} يصـــادف اليـــوم الثامن من مـــارس يوم 
المرأة في أنحاء العالم، المرأة التي تعاني 
في هذه الخارطة أو تلك، غربًا وشرقا. غير 
أن المرأة في الشـــرق تشـــبه مدن الشـــرق 
القديمة وُقراها. وفي مدينة – امرأة تسمى 
”المحاويـــل“ ترتـــاح على ضفـــاف نهرها 
الـــذي لم يزل جاريا، قـــرب بابل األثرية في 
منتصـــف العراق، ولـــد جبر علـــوان الذي 
منح لوحاته للمـــرأة، نهاية األربعينات من 
القرن الماضي، واغترف من طين ذلك النهر 

ليصنع منحوتات تحاكي الفالحات هناك.
بـــدا ذلك الطفل منشـــدا باتجـــاه الطين 
فشّق لنفســـه طريقا مختلفا قياسا بأقرانه. 
ســـاعدته الظروف فـــي أن يذهب إلى بغداد 
ويدرس فـــي معهد الفنون الجميلة بقســـم 
النحـــت. كان ذلـــك مطلع ســـبعينات القرن 
الماضـــي، ولكـــن ميلـــه الفطري وهوســـه 
بأجســـاد أنثوية تغـــازل الطبيعـــة وتلهث 
وراء الجمال جعلـــه منتجا لخطاب جمالي 
تعبيري خـــاّص جـــدا، فاتجه إلى الرســـم 
التعبيري وعـــرف عنه بأنه المصّور البارع 
فـــي التلوين والخبير في أساســـيات اللون 

وتناقضاته.

 وألن ميولـــه األيديولوجـــي كان يومها 
ماركســـية فقد وّفرت لعلـــوان أن يهاجر من 
العراق عام 1972 مولّيا وجهته باتجاه روما 
مدينة األعمـــال النحتية التاريخية الكبرى. 
ومن هنـــاك عّزز تعليمه ثانيـــة وواكب أهم 
األسماء الفنية، فدرس اللون وعرف األسس 
التـــي يتفرع منهـــا عمل النحـــت، ليتخرج 
أواسط الســـبعينات من القرن الماضي من 

أكاديمية روما للفنون الجميلة.

كل تلـــك الدروس األوليـــة وّفرت له طاقة 
مع فرصة للعمل فبدا لنا هذا الفنان مختلفا 
في طرحه األســـلوبي والجمالي. ومع هذا لم 
نجده متأثرا بشـــخصية معّينه بل بمدارس 
وحـــركات. يقـــول علـــوان حين نســـأله عن 
تأثيـــرات اآلخريـــن عليـــه ”تأثـــرت بمجمل 
الحركـــة الفنيـــة األوروبيـــة، وتابعـــت الفن 
الكالســـيكي في عصـــر النهضـــة والباروك، 
بعدها ذهبت إلى متاحف أوروبا وشـــاهدت 
الفن الحديث االنطباعي والتجريدي. مجمل 
هـــذه التصّورات هـــي المحّفـــز والمؤثر فّي 
ولكن قد تســـتفزني ثـــورة بيكاســـو، أو قد 
تثيرني ثورة أخرى جميعها أردُت االستفادة 

منها“.
أمـــا عراقّيا فـــكان األســـاتذة الذين لهم 
عليـــه فضل، كما يقول، رســـول علوان وكان 
”متابعا لنـــا، وكان باحثا فـــي اللون كحالة، 
وليس كشـــكل وهذا ما يحســـب لـــه. وكذلك 
أثر فـــّي محمـــد مهرالدين فـــي بداياته، مع 
إننـــي كنت في صراع وخـــالف معه، ومحمد 
علي شـــاكر. وقبلهم أســـتاذنا جواد ســـليم 
وفائق حســـن وشاكر حسن آل سعيد. هؤالء 
كانـــوا حاضرين معي في التأثير في حياتي 

الفنية“.

علوان الغاضب من حياة العراقيات

أقـــام علـــوان العشـــرات مـــن المعارض 
الشـــخصية فـــي ســـوريا واألردن وتونـــس 
والكويـــت والبحريـــن ولبنـــان، إضافة إلى 
معارضه الكثيرة في أوروبا. وتمّيزت أعماله 
بتقّلبات حاالت المـــرأة في تعبيرية صارخة 
يعلوهـــا اللون األحمر كداللـــة على التقلبات 

الطبيعية.
ولطالمـــا تمنيت أن أطرح عليه تســـاؤال 
حيال هـــذا األمر، وما إن حانت فرصة لقائي 
بـــه حتـــى أخذنـــا الـــكالم عميقا نحـــو تلك 
التحّوالت التي يشير إليها، ومساهمتها في 

بلورة أفكاره وتقديم منجزه الفني.
يجيبني عن رســـمه للمرأة قائال ”قّدمت 
لي المرأة منجزا فنيا حاولت دائما أن أكون 
قريبـــا منها وأســـاهم في حريتهـــا، واقترب 
منهـــا، وأكـــون بالقـــرب من وعيهـــا. فأنا لم 
أمنحهـــا الحرية ولكن حاولـــت أن أكون إلى 
جانبهـــا فـــي أخـــذ الحرية ألنهـــا تؤخذ وال 
تمنح. واجتماعّيا أيضا كان لي تكّيف معها 
وما ساءني هنا في العراق هو ارتداد المرأة 
للعبـــاءة والحجاب وطريقة الزواج والعالقة 
وهـــذه الطقـــوس البدائية التـــي تؤّجج في 
داخلي الحســـرة واأللم علـــى بث هكذا وعي 

وأفكار جاهلية“.
نفهـــم من هذا الخطاب بأن للمرأة وضعا 
خاصـــا وفقـــا لرؤية علـــوان، فربمـــا يعّدها 
الكنز الروحي والميراث الحقيقي إلنسانيته 

وطريقته التعبيرية. ولهذا ال غرابة أن أعرف 
آراءه حينما أشـــير إليه كيـــف يفهم المرأة؟ 
فيجبني بلغة العارف الصوفي ”هي خزيني 
اإلنســـاني، فلقد منحتني أشـــياء كثيرة من 
الحب والحنان إلى الشـــيء الـــذي جعلتني 
أفكر فيه وحولتني من مفهومي الشرقي إلى 
معنى آخر، المرأة التـــي لعبت الدور وليس 
الرجل وبالتالي أنا أرســـمها بعّدة حاالت قد 

تكون صعبة قراءتها في اللوحة“.

صور المدينة القديمة

حيـــن جاء إلى مدينته بعد انقطاع طويل 
امتد ألربعين عاما. جمعني معه لقاء حميمي 
فـــي منزل الفنان فاخر محمد. تأملت ما فعله 
الشـــيب برأســـه. وكنت أنظر إلـــى تجاعيده 
وصعوبة الســـير بخطوات ثقيلة، لم يُدر في 

خلده أننا ولدنا معا في مدينة المحاويل.
 سألته: ما الذي تبّقى من ذكرياته في هذه 
المدينة؟ فقال ”بقي هـــذا النهر الذي يجري 
أمامنـــا وتلـــك المقهى القديمة وثمة شـــارع 
هنا أتذكـــره جيدا يبـــدو أن مالمح مدينتي 
تغّيـــرت كثيرا أو ذاكرتي أصابها الخلل وما 
إن توقـــف متأمال مالمح المدينة، حتى رأيت 
أن أغّير من وجهته وحنينه ألتساءل عن سر 
اهتمامـــه باللون األحمر فـــي أعماله الفنية، 
يقول علـــوان هذا التواجد فـــي األحمر إنما 
جاء للجمالية فقط وحاولت أن أســـتفيد منه 
كضوء وكحالة للمرأة في الحيض، ومن هنا 

رسمتها باألحمر كاملة“.
 الفلســـفات اللونية المختلفـــة قد تكون 
صحيحـــة، كما يقـــول علوان الـــذي يضيف 
”إن أهم مـــا يميزني االهتمـــام باللون ومنه 
األحمر، وما مّيزني عن زمالئي التشـــكيليين 
األوروبيين واالستفادة في نفس الوقت منهم 
هو البحث في اللون وبالنســـبة لي هذا أمر 
مهم وفّعال، فأهم شـــيء أراه في لوحتي هو 
اللـــون. لقد كنـــت دائما ميـــاال لكثافة اللون. 
أردت أن أضيف إلمامـــا إلى تجربتي يعمق 
االهتمـــام النفســـي والمـــادي بقيمـــة اللون 
ومنهـــا ألـــوان الشـــرق وأردت أن أضيـــف 
ما اكتســـبته عينّي مـــن ألوان الشـــرق إلى 
اللوحة األوروبية وأحد النقاد التشـــكيليين 
اإليطاليين قال عني (جبر جذوره في العراق 

وأوراقه تنمو في إيطاليا)“.

بمواجهة القماشة البيضاء
 

كتب الروائي الراحل عبدالرحمن منيف أن 
ل  في لوحات علوان ثّمة مركزا، وهو الذي يشِكّ
الثقل األساســـي فيها، أما األجـــزاء األخرى، 
فتماِثل الفراغ بالنســـبة للعمـــل النحتي، أي 
تتـــوزع وتتناغم لتخـــدم المركز، ومن أجل أن 
يكون في أقوى وأجلى حاالتـــه، فالكتلة التي 

تبـــرز، ال بـــد أن تكـــون في 
الموقع المناسب، 

أن توضع في المكان 
الذي يالئمها، وهذا 

ما يجعل النظر 
ز في لوحة  يترَكّ

جبر على 
البؤرة أوًال 
ثم ينسحب 

تدريجيًا إلى 
الجوانب، لكي 
يربط األجزاء 

ببعضها، 
وليكشف 

الصلة بين 
هذه األجزاء، 

وبالتالي 
مدى ترابطها 
وانسجامها.

وحين يباشر 
علوان العمل 

مواجها القماشة 
البيضاء يبدأ 

دون مخطاطاٍت 
سابقة، دون دفتر 
يوميات، وبعض 

األحيان دون فكرٍة، 
أو دون فكرٍة واضحٍة، 

لما يجب أن يرسم، لكن 
ما إن يبدأ اشتباكه مع 

األلوان، والعادة أن يفرش 
منها مقادير كبيرة، وينظر 

إلى بياض اللوحة، حتى 
ُيصاب بحالٍة من االنفعال 
أقرب إلى الهياج، إذا صح 

التعبير، ويشرع في الرحلة.
إنه يعمـــل، في المرحلة األولى، بســـرعٍة 
ٍق ال يقوى الســـيطرة عليه، وكأنه  كبيرة، بتدُفّ
الحمـــى. لكن ما تكاد األشـــكال – الكتل تأخذ 
مكانهـــا، تبّيـــن معالمها، حتى تهـــدأ وتيرة 
االنفعـــال، تتراجـــع، لتبدأ الحرفـــة والخبرة 
الطويلة، وهنا يظهر الحذق ويسيطر الهدوء، 
وتأخذ األشكال واأللوان واألجزاء بحوار من 
أجل أن تتناغـــم، أن تتكامل وتترابط، لتصل 
اللوحة إلى الهارموني الذي أشـــرنا إليه من 
قبل. ويختم منيف قائال ”إن الرحلة مع ألوان 
جبـــر بمقدار ما توّلـــد متعًة بصريـــًة، فإنها 
تطـــرح أســـئلة بالغة األهميـــة، ألنها تجعلنا 
نعيـــد النظر باأللوان التي حولنا، أو تجعلنا 

نراها بشكل مختلف عّما تعّودنا رؤيتها“.
لقـــد عرف جبـــر علوان، حقا، أنه رســـول 
العراقيين إلـــى المرأة في العالـــم كله، فنقل 
إليه رســـائلهم المليئـــة بالحب والشـــفافية 

والخيال.

القادم من بابل ليس مجرد رسام
جبر علوان

أجساد أنثوية راقصة في يوم المرأة العالمي

الروائي الراحل عبدالرحمن منيف يقول في ما كتبه عن جبر علوان إن في لوحاته ثمة مركزا، وهو الذي يشـــكل الثقل األساســـي فيها، أما األجزاء األخرى، فتماثل الفراغ بالنســـبة وجوه
للعمل النحتي، أي تتوزع وتتناغم لتخدم املركز.

المرأة في الشرق تشبه مدن الشرق 
القديمة وقراها. وفي مدينة – امرأة 

تسمى {المحاويل} ترتاح على ضفاف 
نهرها الذي لم يزل جاريا، قرب بابل 

األثرية في منتصف العراق، ولد جبر 
علوان الذي منح لوحاته للمرأة، واغترف 

من طين ذلك النهر ليصنع منحوتات 
جبر علوان يحتفل بالمرأة احتفال تحاكي الفالحات هناك

العارف الصوفي. ويقول عنها {هي 
خزيني اإلنساني، فلقد منحتني أشياء 

كثيرة من الحب والحنان إلى الشيء 
الذي جعلتني أفكر فيه وحولتني من 
مفهومي الشرقي إلى معنى آخر. أنا 

ارسمها بعدة حاالت قد تكون صعبة 
قراءتها في اللوحة}

خضير الزيدي 
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ال بـــد أن تكـــون في
 المناسب، 
ضع في المكان
الئمها، وهذا 
عل النظر

في لوحة 
ى 

أوًال 
ى

حب 
يًا إلى 
ب

ب، لكي
ألجزاء 

ها، 
ف 

بين 
جزاء، 
ي

رابطها
جامها.

ين يباشر
العمل 

ا القماشة
ء يبدأ 

خطاطاٍت 
 دون دفتر
ت، وبعض 
ن دون فكرٍة،

 فكرٍة واضحٍة، 
ب أن يرسم، لكن 
بدأ اشتباكه مع 
، والعادة أن يفرش
قادير كبيرة، وينظر
ض اللوحة، حتى

بحالٍة من االنفعال 
لى الهياج، إذا صح

ر، ويشرع في الرحلة.
 يعمـــل، في المرحلة األولى، بســـرعٍة
وكأنه عليه، يطرة الس يقوى ال بتدفق
ٍ ر ب ى و ر ي ل ي



} أبوظبــي – اختتمـــت الثالثـــاء في أبوظبي 
أشغال ”مؤمتر اإلمارات الدولي لألمن الوطني 
ودرء املخاطـــر ٢٠١٨“ حتت عنوان ”التســـامح 
والوســـطية واحلوار في مواجهـــة التطرف“، 
برعاية الشـــيخ ســـيف بن زايد آل نهيان نائب 

رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
والتحديـــات  املفاهيـــم  املؤمتـــر  وناقـــش 
واالستراتيجيات املتعلقة مبكافحة التطرف عن 
طريق اعتماد منهجيات التســـامح والوسطية 
واحلوار، للوصول إلى رؤى وتوصيات تسهم 
فـــي جتفيف منابـــع التطرف املختلفـــة، وبناء 
جبهـــة داخلية صلبة ومتماســـكة قـــادرة على 
حتصـــني املجتمـــع ضـــد محـــاوالت جماعات 
التطرف واإلرهاب الختراق نسيجه املتماسك.

وشـــارك فـــي فعاليـــات املؤمتـــر كوكبـــة 
مـــن املســـؤولني احلكوميـــني وصنـــاع القرار 
والسياســـات واألكادمييني واخلبراء وممثلني 
للمنظمـــات احلكومية وغيـــر احلكومية، فيما 
مثـــل املؤمتـــر، من خـــالل محاوره النقاشـــية 
وجلســـاته احلوارية وورش العمل املصاحبة، 
حلقة وصل ونقطة اتصال وتفاعل بني مختلف 
الفئات والشـــرائح من صناع قرار وسياســـات 
ومنظمـــات حكومية وغير حكومية وصوال إلى 

األفراد.
وشـــهد املؤمتر جلســـة حوارية رئيســـية 
بعنـــوان ”التســـامح والوســـطية واحلـــوار: 
مرتكزات للتعايش السلمي في مجتمع متعدد 
الثقافـــات“ و٦ جلســـات نقاشـــية، إضافة إلى 
جلســـة حوارية رئيســـية بعنـــوان ”اإلمارات 
كنمـــوذج رائد فـــي نشـــر التســـامح وتعزيز 
مفاهيـــم احلوار“، وورشـــا تضمنت مواضيع 
من بينها ”الوســـطية والتسامح واحلوار من 
منظـــور مؤســـس دولة اإلمارات الشـــيخ زايد 
بن ســـلطان آل نهيان“، و“توحيد لغة اخلطاب 
اإلعالمي ملكافحة التطرف“، و“مذكرة أبوظبي 
حـــول املمارســـات اجليدة للتعليـــم ومكافحة 
التطـــرف العنيف“، و“دور وســـائل التواصل 
االجتماعـــي فـــي تعزيـــز خطاب التســـامح“، 

و“احلسابات الوهمية وتخدير العقول“.
وفـــي ســـياق وضـــع املؤمتـــر فـــي إطاره 
أكـــد أحمد ناصر الريســـي مفتـــش عام وزارة 
الداخليـــة رئيـــس اللجنـــة العليـــا املنظمـــة 
لـ“مؤمتـــر اإلمـــارات الدولي لألمـــن املخاطر 

٢٠١٨“، أن املؤمتر ســـعى إلـــى إبراز دور دولة 
اإلمـــارات العربيـــة املتحدة كوطن للتســـامح 

واحلوار وقبول اآلخر.
وقال إن دولة اإلمارات منذ تأسيسها على 
يد املغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 
رحمه الله تقوم على القيم الوســـطية واحملبة 
وقبـــول اآلخر والتســـامح حيـــث يعيش على 
أرضها حوالي ٢٠٠ جنســـية بثقافات وديانات 
مختلفة، إميانا منها بأهمية العمل على تعزيز 
قيم الوســـطية واحلوار ونبذ الكراهية في ظل 
مـــا يدور حولنا في املنطقة بشـــكل عام، ولكن 
دولة اإلمارات اســـتطاعت بهذا النموذج الذي 
نريده من خالل هذا املؤمتر الســـير نحو بناء 
مجتمع مســـتقر ومتماســـك قادر على حتقيق 

الرفاهية والتقدم لكافة أفراد املجتمع.
الداخليـــة  وزارة  أن  الريســـي  وأضـــاف 
حترص على عقد هذه املؤمترات واالجتماعات 
التـــي تلقـــي الضوء علـــى مختلـــف القضايا 
محليـــا  العربـــي  العالـــم  يشـــهدها  التـــي 
وإقليميـــا، ومناقشـــة املفاهيـــم والتحديـــات 
التطرف  مبكافحة  املتعلقة  واالســـتراتيجيات 
واحلد مـــن خطورتها وانتشـــارها والوصول 
إلـــى مجتمع آمن متماســـك قادر على حتصني 

املجتمع من كل ما يهدده.
وأوضح علي بن متيم مدير عام مؤسســـة 
”أبوظبـــي لإلعـــالم“ في ورقـــة علميـــة قدمها 
خالل اجللسة الرئيســـية التي عقدت الثالثاء 
حتت عنوان ”التســـامح والوسطية واحلوار: 
مرتكـــزات للتعايـــش الســـلمي“، أن اإلمارات 
جنحـــت فـــي ترســـيخ طبيعتهـــا احلضارية 
بوصفهـــا مثـــاال حيـــا للتســـامح والتعـــاون 
والتكافـــل بـــني الشـــعوب، من خـــالل اعتماد 
آليات فـــي مكافحة التمييز ونبذ الكراهية بني 
األديان، الفتا إلى أن إصدار الشـــيخ خليفة بن 
زايـــد آل نهيان رئيس الدولـــة، قانون مكافحة 
التمييز والكراهية جاء تأكيدا لدور الدولة في 
جترمي كافة أشـــكال ازدراء األديان واملقدسات 

وخطابات الكراهية والتكفير.
واعتبـــر أن حـــركات اإلســـالم السياســـي 
وجميـــع احلـــركات املتطرفـــة ترفـــض مبـــدأ 
احلوار، نظرا لكونها حركات اســـتئصالية ما 
يدفعهـــا للقتل واإلرهاب والعنـــف والتهجير، 
مشددا على أن التجانس املجتمعي يتحقق من 
خالل وجود ثقافـــة حتترم التعدد وتدافع عنه 

وتؤمن باحلوار كوسيلة حلل املشكالت.
ودعا بـــن متيم إلـــى بلورة اســـتراتيجية 
إعالميـــة تقـــوم علـــى نبـــذ ثقافـــة الكراهيـــة 
واإلقصـــاء وخطاباتها، مبينا أن شـــيوع هذه 
الثقافـــة وما يعبـــر عنها من خطابـــات فكرية 
ودرامية هو خنجر مســـموم في صدر املجتمع 

يصعـــب علـــى أي مجتمع أن يتعافـــى منه إال 
بعـــد أن يدفع الثمن غاليا، لهـــذا يتوجب على 
املنصـــات اإلعالمية أن تتصدى لذلك عن طريق 
نشـــر الوعي مبا تنطوي عليه هذه الثقافة من 
نزعـــة تدميرية، وكذلـــك بلورة خطـــاب فكري 
وفني يقوم على التعددية الثقافية التي حتترم 
اخلصوصيات الثقافية، وقد أصبحت التعددية 
الثقافيـــة أحد أقوى عناصر متاســـك الهويات 

الوطنية في املجتمعات املتعددة الثقافات.
كما دعا إلى تسليط الضوء من خالل برامج 
فكرية وفنية على طبيعة مجتمع اإلمارات وما 
فيه من تعدديـــة ثقافية ودينية، فاإلمارات كما 
قـــال الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئيـــس الدولة رئيـــس مجلس الـــوزراء حاكم 
دبـــي ”دولة يعيـــش فيها جميع البشـــر، على 
اختالفاتهـــم التي خلقهم اللـــه عليها، مبحبة 
حقيقية وتســـامح حقيقي، يعيشون ويعملون 
معـــا لبناء مســـتقبل أبنائهـــم دون خوف من 
تعصب أو كراهية أو متييز عنصري أو تفرقة، 

بناء على لون أو دين أو طائفة أو عرق“.
وشـــدد على أهمية نشـــر الروح اإليجابية 
التـــي تقف ســـدا منيعا أمام الرؤى الســـلبية 
واحملبطة واملتشـــائمة، وبناء أعمـــال درامية 
وبرامـــج فكرية تعـــزز ثقة الشـــباب بواقعهم 
ومستقبلهم، من أجل بناء جيل مسلح بالوعي 
والفكر والثقافة، يؤمن بالتسامح ويكون قادرا 
علـــى الوقوف في وجـــه الفكر املتطـــرف. كما 
أشـــار إلى العالقة بني التســـامح والوسطية، 
باعتبارها عالقـــة جدلية، ففي ظل التســـامح 
تولد الوســـطية التي تعني االعتـــدال والبعد 
عن اإلفـــراط والغلو، وفي مناخات الوســـطية 

يقوى التسامح ويصلب عوده، وليس من شك 
أن الوســـطية هـــي طريق التقـــدم والنهوض، 
فـــإذا كان التطرف والغلو يقـــودان إلى العزلة 
والعنف، فإن بلورة مشروع يقود إلى التغيير 
احلضاري، ال تتشكل إال في مناخات االعتدال.

وأكد أن الوســـطية ترفض التخلف وتؤمن 
بضرورة تغييره، لكّنها تؤمن بالتدرج والعمل 
الدؤوب لبنـــاء مجتمع يقوم على التســـامح، 
فالفكـــر الوســـطي يفضـــي إلـــى االســـتقرار 
السياســـي واالجتماعـــي، فال تنميـــة من دون 
استقرار، وال اســـتقرار من دون اعتدال. يؤمن 
الفكر الوسطي باآلخر وال يرفضه ويسعى من 
أجل تأمني نقاط التقاء مع اآلخرين، ومن ثمار 
االعتـــدال زرع الثقة بني أبناء املجتمع الواحد 
وهو ما يشيع حالة من املودة، ويبني عالقات 
اجتماعيـــة إيجابيـــة، بعيـــدة عـــن التعصب 
واحلقـــد وكل ذلك يســـاعد في بنـــاء املجتمع 
وحتقيق حالة من االستقرار التي تهيئ املجال 

للتفاعل االجتماعي البناء.
وناقشـــت اجللســـة األولـــى مـــن فعاليات 
املؤمتر دور اإلعالم املســـؤول نحو اســـتعادة 
خطاب التسامح، حتدث فيها محمد احلمادي 
املدير التنفيذي للنشر، رئيس حترير صحيفة 
االحتاد، وســـلطان النعيمي أكادميي وباحث 
متخصص فـــي الشـــأن اإليرانـــي، وفرناندو 
ريفاس اخلبير األمني اإلسباني وأدار اجللسة 

أحمد املنصوري.
وقد شـــكل انعقاد هذا املؤمتر فرصة مهمة 
لكوكبـــة من املســـؤولني احلكوميـــني وصناع 
األكادمييـــة  والنخـــب  والسياســـات  القـــرار 
احلكوميـــة  املنظمـــات  وممثلـــي  واخلبـــراء 

ومنظمـــات املجتمـــع املدني ملناقشـــة املفاهيم 
املتعلقـــة  واالســـتراتيجيات  والتحديـــات 
مبكافحة التطرف، وذلك بوضع آليات واضحة 
الوســـطية وإشاعة روح  للتســـامح وتكريس 
احلـــوار، بهـــدف الوصول إلى رؤى مشـــتركة 
واخلـــروج بتوصيات من شـــأنها أن تســـهم 
فـــي جتفيف املنابـــع املتعددة للتطـــرف، ومن 
ثم بنـــاء جبهة داخلية تكـــون مبثابة احلصن 
املنيـــع حلماية املجتمعات من عبث اجلماعات 
املتطرفة وتوحيد اخلطـــاب اإلعالمي ملكافحة 

التطرف.
وإذا كان هـــذا املؤمتر يعد إحدى احملطات 
املهمة في ســـبيل احتواء املخاطر التي تواجه 
العديـــد مـــن الدول جـــراء العنف املستشـــري 
فـــي العالم، فـــإن دولة اإلمارات كانت ســـباقة 
إلى تأســـيس العديد من املبـــادرات التي يكمل 
كل منهـــا دور اآلخـــر في مجـــال محاربة الفكر 
املتطـــرف، كمركـــز هدايـــة حملاربـــة التطـــرف 
ملواجهة النشـــاطات  العنيف، ومركز ”صواب“ 
ومختلف اجلماعات  الدعائية لتنظيم ”داعش“ 
املتطرفـــة األخرى، ليأتي اليوم إطالق ”جمعية 
خالل  اإلمارات للتســـامح والتعايش السلمي“ 
هذا املؤمتـــر. وهي جمعية تهدف إلى إنشـــاء 
وتطوير منصة ذكية تعنى بدعم مختلف أوجه 
خطاب التسامح، من خالل إنشاء مركز تدريبي 
يقوم بتدريب وتأهيل العاملني فيه بهدف نشر 
ثقافة التسامح واحلوار. كما ستسعى اجلمعية 
إلى إظهار صورة اإلمارات احلضارية كواجهة 
للتعايش السلمي واملساهمة في إصدار الكتب 
واملجالت واملنشورات واحلث على دعم إجراء 

البحوث والدراسات في هذا املجال.

مؤتمر في اإلمارات يبحث سبل مواجهة التطرف بإشاعة قيم الحوار

احلديث عن مقاومة التطرف واإلرهاب وكل مظاهر الغلو، أصبح مقرونا في كل اخلطابات 
السياســــــية واللقــــــاءات البحثية بضرورة إشــــــاعة قيم التعايش والوســــــطية، بل إن الدول 
والكيانات التي توصلت إلى إشاعة قيم التسامح والوسطية والغلو في إطار عالقات تقوم 
على القانون واملواطنة، هي األقل تعرضا لنيران التطرف واإلرهاب. في هذا الســــــياق من 
احلديث عن العالقة اجلدلية بني إرســــــاء الوســــــطية ونبذ الغلو، انتظم في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة منذ أيام قليلة ”مؤمتر اإلمارات الدولي لألمن الوطني ودرء املخاطر ٢٠١٨“ 
الذي حمل وســــــما مركزيا ومحوريا ”التسامح والوسطية واحلوار في مواجهة التطرف“، 

والذي اختتمت أشغاله الثالثاء.

اإليمان بالتعدد سبيل إلبعاد مخاطر التطرف

{علينا االســـتفادة من اإلعالم في نشـــر قيم التســـامح. الكثير من القنـــوات الفضائية الدينية 

عززت االنقسام، واإلعالم تسبب بنقل رسائل داعش وروج لها}.

محمد احلمادي
باحث وصحافي إماراتي 

{دولة اإلمارات منذ تأسيسها تقوم على القيم الوسطية والمحبة وقبول اآلخر والتسامح، حيث 

تعيش على أرضها حوالي ٢٠٠ جنسية بثقافات وديانات مختلفة}.

أحمد ناصر الريسي
رئيس اللجنة العليا املنظمة ملؤمتر اإلمارات الدولي لألمن ودرء املخاطر 2018

الوســـطية ترفض التخلـــف وتؤمن 

تؤمـــن  لكنهـــا  تغييـــره،  بضـــرورة 

بالتدرج والعمل الدؤوب لبناء مجتمع 

يقوم على التسامح

◄

الرابطة اليهودية العالمية تسلم المغرب نسخا رقمية من أرشيفاتها

يوسف محادي

} ترك التراث اليهودي أثرا كبيرا في الثقافة 
املغربية، ســـواء في املعيش اليومي، من طبخ 
وصناعـــة تقليديـــة وطب بديـــل، أو من خالل 
الثقافة والفنون والسياسة. تعايش املسلمون 
واليهود في املغرب في ســـلم وأمان لآلالف من 
الســـنني، إلى درجة أن مـــن املغاربة من تزوج 
منهـــم وخـــاض معهـــم شـــراكات جتارية من 
دون تفرقـــة أو عنصرية أو تشـــدد. فاليهودي 
املغربي، وحتى اليوم، ال يجد مشكال في السفر 
والتجوال والتردد على اإلدارات لقضاء مآربه 
في ســـلم وأمان، فهو حســـب قانـــون اململكة 

املغربية مغربي كامل الوطنية.
وقد ســـعت حكومة ســـعدالدين العثماني 
إلـــى  املتعاقبـــة،  املغربيـــة  احلكومـــات  وكل 
التعريف باألثـــر اليهودي املغربي في املغرب، 
وتعريـــف األجيـــال الصاعـــدة بتـــراث أبناء 
وطنهم في البالد التي استوطنوها اآلالف من 
الســـنني فأثروا وتأثروا مبكوناتها اإلنسانية 
واالجتماعيـــة التي متتد منذ ذلـــك العهد إلى 

اليوم.

ومن هذا التوجه وعلى أساسه، مت التوقيع 
السبت املاضي على اتفاقية شراكة بني أرشيف 
املغرب والرابطة اليهودية العاملية، أعلنت من 

خالله مؤسســـة أرشـــيف املغرب أنها تسلمت 
من رابطة اليهود املغاربة املنتشرين في العالم 
اليوم، نســـخة رقمية من رصيـــد وثائقي غني 
باملعلومات يغطـــي الفتـــرة املتراوحة ما بني 
ســـنوات 1862 و1940، وهـــو رصيد يضم نحو 
1100 ملـــف رقمي، مجمـــوع صفحاته 235 ألفا 

و630 صفحة.
وفي تصريح لـ“العرب“، األحد املاضي في 
الرباط، أكد الدكتور جامع بيضا مدير مؤسسة 
أرشـــيف املغـــرب، أنـــه مت التوقيـــع الســـبت 
املاضـــي على اتفاقية شـــراكة حـــول موضوع 

تسلم مؤسسة أرشيف املغرب نسخة الرصيد 
الوثائقي لليهود املغاربة من يد مارك إيزنبرك 
رئيس الرابطة اليهودية العاملية، مشـــيرا إلى 
أن األرشـــيفات التاريخية للرابطـــة اليهودية 
العامليـــة في الفترة ما بني 1860 و1940 ”تعتبر 
مصدرا ال غنى عنه ملقاربة تاريخ هذه اجلمعية 
وتاريـــخ اليهـــود املغاربة“، التـــي ميكنها أن 
”تنيـــر عددا من اجلوانب األخـــرى من التاريخ 

العام املغربي“.
وأضاف الدكتور بيضا أن ذلك بالضبط هو 
ما جعل مؤسسة أرشيف املغرب، التي تضطلع 
مبهام جمـــع مصادر األرشـــيف املوجودة في 
اخلارج وحفظها وتيســـير االطالع عليها وفق 
ما جاء في القانون املنظم لألرشيف رقم 69/99 
املؤرخ فـــي 30 نوفمبر 2007، تتبنـــى املبادرة 

وتتحمس لتفعيلها.
وكانت مؤسســـة أرشـــيف املغرب أصدرت 
بالغـــا مبناســـبة توقيع اتفاقيـــة التعاون مع 
رابطـــة اليهود املغاربـــة، توصلـــت ”العرب“ 
بنســـخة منه، أفـــاد بأنـــه مت في املغـــرب في 
مدينة تطوان شـــمال اململكة عام 1862، إنشاء 
أول مدرســـة تابعة للرابطة اليهودية العاملية، 
وذلك قبل أن تنتشـــر شبكتها املدرسية لتشمل 

حواضر مغربية أخرى.
وأوضـــح البيان أن تلك املدارس ســـاهمت 
في حترير الشـــباب، ذكـــورا وإناثا، من خالل 
محـــو األميـــة والتعليـــم باللغات الفرنســـية 
والعبرية والعربية، التـــي مت اعتمادها خللق 
انســـجام تواصلي واجتماعي بني املســـلمني 

واليهود املغاربة.

وفـــي أواخـــر أربعينـــات القـــرن املاضي، 
يضيـــف البـــالغ، أنشـــأت الرابطـــة اليهودية 
العاملية مؤسســـات تعليميـــة جديدة واصلت 
عملهـــا بعد اســـتقالل املغرب في ســـنة 1956، 
وذلك من خالل دمج اللغة العربية في برامجها 
التعليمية، باإلضافة إلى تلقني التالميذ أسس 
بعض املهن الفنية والزراعية، وبعدها أنشأت 
الرابطة اليهودية مؤسســـات جديدة واصلت 
عملهـــا بعد اســـتقالل املغرب مـــن خالل أربع 
مؤسسات بالدار البيضاء كانت تفتح أبوابها 

لألطفال اليهود واملسلمني على حد السواء.
ويذكـــر أن وفـــدا فرنســـيا رســـميا رفيع 
املســـتوى، ترأســـته الوزيرة الفرنسية املكلفة 
بالشـــؤون األوروبيـــة ناتالي لـــوازو ووزيرة 
الثقافة الفرنســـية فرنسواز نيسن، وصل إلى 
املغرب في وقت ســـابق للتشاور حول رصيد، 
وصف باملهم، من ذاكرة اليهود املغاربة يوجد 
مبراكز األرشـــيف الفرنسية مكون من 43 ألف 
وثيقـــة رقمية متعلقة باليهـــود املغاربة خالل 
الفتـــرة التاريخية ما بـــني 1864 و1956، وهو 
رصيد مهم جدا سيســـاهم فـــي إغناء الرصيد 

األرشيفي وحفظ الذاكرة اليهودية املغربية. شركاء في بناء تاريخ الوطن

أرشـــيفات الرابطة اليهودية تعتبر 

مصـــدرا ال غنى عنـــه ملقاربـــة تاريخ 

جوانبـــا  وتنيـــر  املغاربـــة،  اليهـــود 

مجهولة من التاريخ املغربي

◄
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ــــــخ بلد ال يكتب بلغة دينية أو طائفية، وإمنــــــا يكتب بتضافر جهود كل مكونات الوطن  تاري
ــــــك فإن االطالع على تاريخ مكون ديني أو عرقــــــي معني في مرحلة معينة،  ــــــه، ولذل وثقافات
هــــــو النهاية تعرف على صفحة من صفحات تاريخ الوطن برمته، ولذلك فإن التعرف على 
أرشيف اليهود املغاربة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، مفيد لتمثل 
التاريخ املغربي وتاريخ املنطقة بشــــــكل أوســــــع، والدليل أن الدستور املغربي للعام ٢٠١١ 

يشدد على أن التراث اليهودي جزء أساسي من التراث والهوية املغربيني.



} خريبكة (المغرب) - يتناول كتاب ”الهجرة 
في السينما المغربية: تجليات ودالالت“، للناقد 
الحبيـــب ناصـــري، ثيمـــة هامة في الســـينما 
المغربيـــة، أال وهي الهجرة بنوعيها القانونية 
وغيـــر القانونيـــة، والتي تناولتهـــا العديد من 
األفالم، لكن الناقد يركز هنا من خالل دراســـته 
لنمـــاذج مـــن األفـــالم علـــى جوانـــب الهجرة 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ويبيـــن الكتاب، الصادر عن مطبعة ياموس 
بخريبكة المغربية، الشـــكل الـــذي تحقق عبره 
هـــذا الكون الداللـــي، واختار الناقد الســـينما 
كشـــكل فني يتميز عن باقي األشكال التعبيرية 
األخرى كالرواية، والقصة القصيرة، والشـــعر 
بالتعبير بالصوت والصـــورة، إلى جانب نقله 
للوقائع بموضوعية كبيرة، أكثر من أي شـــكل 

تعبيـــري آخر، إضافة إلى قدرة الســـينما على 
تقديـــم الصورة في أبعادها المختلفة 
بشكل تبدو الموضوعة محل الدراسة 

أكثر تجّسدا صوتا وصورة.
يدرس ناصري تســـعة وعشرين 
فيلمـــا مغربيا، أنتجت فـــي الفترة 
الزمنيـــة الممتـــدة مـــا بيـــن 1958 
و2007، واختيار الناقد لهذا العدد 
وهذه الفتـــرة الطويلة، كان بهدف 
الرصد الموضوعي لثيمة الهجرة 
منذ بدايات نشـــأة السينما وفي 
التطور المتوازي بين الســـينما 

المغربية وقضية الهجرة.
دراســـتين  إلـــى  كتابـــه  المؤلـــف  قســـم 
منفصلتيـــن ومتصلتيـــن في آن واحـــد، فاهتم 

فـــي البداية بإبراز تمظهرات وتجليات الهجرة 
فـــي األفـــالم الســـينمائية المختـــارة، 
الفصـــل الثاني إلى  ليتطرق في 
المعانـــي والـــدالالت االجتماعية 
للهجرة،  والثقافية  واالقتصاديـــة 
من خالل مقاربتها في األفالم التي 
توفرت على مجموعة من المكونات 
الفنية التـــي تتميز بها الســـينما، 
والموســـيقى  والمـــكان  كالزمـــان 
والمالبـــس، من خـــالل الوقوف عند 
شـــعرية كل مكـــون وإبـــراز دالالتـــه 

الثقافية.
ولسبر مكنونات هذه الخصائص 
الفنيـــة اعتمـــد الناقد علـــى مجموعة 
كالمنهـــج اإلحصائي  النقديـــة،  المناهـــج  من 

والوصفي والتاريخي والســـيميائي، في إطار 
ما يســـمى بالمنهج التكاملي، متجنبا المنهج 

الواحد الذي يفضي إلى رؤية أحادية.
القـــارئ لهـــذا العمـــل النقـــدي ســـيرى أن 
الكاتب يحتفي تارة بالســـينما كشكل تعبيري 
اســـتطاع أن يحوي أغلـــب الثيمات -إن لم نقل 
كلها- وتـــارة أخـــرى يحتفي بثيمـــة الهجرة، 
وهو ما وضعنا أمام مزالق قرائية، وتساؤالت 
من قبيل؛ هـــل الناقـــد أراد االحتفاء بموضوع 
الهجـــرة، كموضوع لـــم ينل حظـــه الكافي من 
الدراسة؟ أم أراد أن يسلط الضوء على السينما 
كشـــكل تعبيري يمزج بيـــن الصورة والصوت؟ 
لكن الناقد يدمج بينهما بعد تحليله لكل عنصر 
بشـــكل منفصل عـــن اآلخر ليصـــل إلى صورة 

متكاملة بين الفن وقضية الهجرة.

} أبوظبــي - اعتمدت الهيئة العلمية لجائزة 
الشيخ زايد للكتاب، مؤخرا، القوائم القصيرة 
للدورة الثانية عشرة للجائزة، وذلك في ختام 
اجتماعاتها التي عقدت برئاسة الدكتور علي 

بن تميم، األمين العام للجائزة.
وعطفـــًا علـــى اجتماعات الهيئـــة العلمية 
التـــي اطلعت على تقاريـــر التحكيم للعناوين 
المرشـــحة في الدورة الثانية عشرة من مجمل 
1191 عمـــال في كافـــة فروع الجائـــزة، أعلنت 
جائزة الشـــيخ زايد للكتاب، األربعاء 7 مارس 
الجاري، عـــن قوائمها القصيـــرة في مختلف 
فروعها مصّرحة باألعمال المرشحة للفوز في 

هذه الدورة.

هيمنة روائية

أولـــى القوائـــم التي أعلنت عنهـــا جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتـــاب كانـــت القصيـــرة في 
فـــرع اآلداب، حيث ضمت عـــددا من الروايات 
العربيـــة، أال وهـــي روايـــة ”يكفي أننـــا معًا“ 
للكاتـــب المصري عزت القمحـــاوي  الصادرة 
ســـنة 2017 عن الدار المصرية اللبنانية للنشر 
بالقاهرة، إضافـــة إلى روايتين صادرتين عام 
2017 كذلـــك عن دار هاشـــيت أنطـــوان/ نوفل 
ببيـــروت، هما رواية ”اختبـــار الندم“ للكاتب 
السوري خليل صويلح ورواية ”الشيطان يحب 

أحيانا“ للكاتبة الســـعودية زينب حفني، 
كما بلغـــت القائمـــة القصيرة هذا 

العام روايـــة ”عناقيد الرذيلة“ 
أحمد  الموريتانـــي  للكاتـــب 

عن  والصادرة  الحافظ  ولد 
العربية  الدار  منشـــورات 
للعلوم ناشـــرون ببيروت 

سنة 2016.
أّمـــا القائمة القصيرة 
الطفـــل  أدب  فـــرع  فـــي 

أعماال  فضمـــت  والناشـــئة 
ســـورية،  بهيمنـــة  تمّيـــزت 

حيث بلـــغ القائمة كتـــاب ”جدائل 
مهنـــد  الســـوري  للكاتـــب  خضـــراء“ 

العاقـــوص والصـــادر عن منشـــورات كلمات 

باإلمـــارات ســـنة 2017، وكتاب ”أنا ســـلمى“ 
للكاتبة السورية لينا هويان الحسن والصادر 
عـــن دار حكايا بيروت 2017. كمـــا بلغ القائمة 
اإلماراتية حصة  للكاتبـــة  كتاب ”الدينوراف“ 
المهيري عن منشورات دار الهدهد بدبي سنة 

.2017
وفـــي فـــرع المؤلف الشـــاب، ثالـــث فروع 
الجائـــزة، ضمت أعمـــاال أغلبها مـــن المغرب 
العربي كما تمّيزت بسيطرة الرواية على بقية 
األجنـــاس األدبية األخرى، حيـــث بلغ القائمة 
القصيـــرة روايتـــان وأطروحـــة علميـــة، أما 
الروايتان فهما ”ريح الشركي“ للكاتب المغربي 
محســـن الوكيلي، وهي من إصدار منشورات 
دار الســـاقي ببيروت 2017، و“أمطار صيفية“ 
للكاتب المصـــري أحمد القرمالوي والصادرة 
عن مكتبة الدار العربية للكتاب بالقاهرة 2017، 
فيما بلـــغ القائمة كتاب نقدي بعنوان ”الدرس 
البالغـــي العربي بين الســـيميائيات وتحليل 
الخطاب“ لألكاديمي الجزائري لخذاري ســـعد 
والصادر عن منشـــورات االختـــالف بالجزائر 

عام 2017.

حجب أحد الفروع

كما أعلنت جائزة الشـــيخ زايد للكتاب عن 
القائمة القصيرة في بقية فروعها، بداية بفرع 
الترجمـــة، حيث ضمت قائمتـــه القصيرة 
أعمـــاال مترجمـــة عن ثـــالث لغات 
والفرنســـية  اإلنكليزيـــة  هـــي 
واأللمانية، وكان أول األعمال 
بلوغ  مـــن  تمكنـــت  التـــي 
القائمـــة للمراهنـــة علـــى 
الجائـــزة، عمل منقول من 
اللغـــة اإلنكليزية بعنوان 
”الثـــورة الرابعـــة: كيـــف 
يعيـــد الغالف المعلوماتي 
تشـــكيل الواقع اإلنســـاني“ 
من تأليف لوتشيانو فلوريدي 
وترجمة لؤي عبدالمجيد الســـيد 
مـــن مصر، كما ســـيراهن علـــى جائزة 
هذا الفرع عمل ثان منقول من اللغة الفرنسية 

للمؤلف  بعنـــوان ”تاريخ العلوم وفلســـفتها“ 
توماس لوبلتييـــه وترجمه محمد أحمد طجو 
من سوريا، وهو من منشورات المجلة العربية 
بالرياض سنة 2017. وآخر أعمال القائمة كتاب 
منقـــول من اللغـــة األلمانية بعنـــوان ”نظرية 
للفيلســـوف تيودور ف. أدورنو،  استطيقّية“  
ترجمـــه ناجي العونلي مـــن تونس وصدر عن 

منشورات الجمل ببيروت 2017.
رابـــع القوائم القصيـــرة التي أعلنت عنها 
الجائـــزة كانـــت القائمـــة القصيـــرة في فرع 
الفنـــون والدراســـات النقديـــة، والتي تكونت 
مـــن ثالثة أعمـــال، كتابـــان مغربيـــان وكتاب 
تونســـي، أول الكتب المرشحة كان كتاب ”في 
بالغة الحجـــاج: نحو مقاربة بالغية حجاجية 
للباحـــث األكاديمي محمد  لتحليـــل الخطاب“ 
مشـــبال من المغرب، وهو من إصدارات كنوز 
المعرفة بعّمـــان 2017، وكتاب ”تطوير الحرف 
للباحث األكاديمي  العربي وتحديات العولمة“ 
مـــن  وهـــو  تورابـــي،  عبدالـــرزاق  المغربـــي 

إصدارات معهد الدراسات واألبحاث للتعريب 
بجامعة محمد الخامس بالرباط المغرب سنة 
2015. ليكون آخر أعمال القائمة القصيرة كتاب 
”الكتابة وبناء الشـــعر عند أدونيس“ للباحث 
عمـــر حفّيظ من تونس، وهو من إصدارات دار 

الساقي ببيروت 2015.
أمـــا في فـــرع الثقافة العربية فـــي اللغات 
األخـــرى، فتم ترشـــيح أربعة أعمـــال باللغات 
اإلسبانية والفرنســـية واأللمانية واإلنكليزية 
أال وهـــي كتـــاب ”التحكـــم فـــي الشـــهوات“ 
لمحمد حســـين بنخيـــرة، باللغة الفرنســـية، 
و“حيـــاة المباني“ للمعمـــاري رافاييل مانيو، 
واإلنـــكار:  و“الشـــيوع  اإلســـبانية،  باللغـــة 
العلوم والفلســـفة العربية فـــي عصر النهضة 
للباحـــث داغ نيكـــوالوس هاس،  األوروبيـــة“ 
باللغة اإلنكليزية، وأخيرا ”الســـحر القرآني“ 

للباحثة أنجيليكا نوييرث، باللغة األلمانية.
أما فـــي فرع النشـــر والتقنيـــات الثقافية 
فوصل القائمـــة القصيرة كل مـــن دار الكتاب 

الجديـــد، ودار التنويـــر والمؤسســـة العربية 
للدارســـات والنشـــر في بيروت، ودار توبقال 
في المغرب، فيما تقرر حجب الجائزة في فرع 

التنمية وبناء الدولة لهذا العام.
وبعـــد اعتمـــاد القوائم القصيـــرة لجائزة 
الشـــيخ زايد للكتاب لدورتها الــــ12 هذا العام 
واإلعـــالن عنها، ســـتعلن الجائزة عن أســـماء 
الفائزيـــن من بين هـــذه األعمال فـــي مختلف 
الفروع خالل األســـبوع القـــادم، تمهيدا للبدء 
في إجراءات اســـتقبال الفائزيـــن في أبوظبي 

الستالم جوائزهم بتاريخ 30 أبريل 2018.
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فـــي اتصال مـــع «العرب» عبر الناشـــر ماهر كيالي عن ســـعادته بترشـــيح «املؤسســـة العربية ثقافة

للدراسات والنشر» في القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب.

يســـتقبل املعهد الفرنســـي فـــي األردن املؤلفة والرســـامة اللبنانية املقيمة في فرنســـا ملياء 

زيادة، والتي ستقدم كتابها الذي يحمل عنوان «يا ليل يا عني».

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مسرحية ماكبيث بصيغة 

جديدة في البحرين

} المنامــة - ضمـــن فعاليـــات مهرجان ربيع 
الثقافة بالبحرين تعرض مسرحية ”ماكبيث“ 
مـــن تقديـــم فرقـــة ”S4K“ يومـــي 8 و9 مارس 
الجاري على خشبة الصالة الثقافية بالمنامة.
وتعـــرض المســـرحية الخميـــس 8 مارس 
على فترتين، فترة صباحية وأخرى مســـائية، 
فيما ســـتقدم الجمعة 9 مارس عرضا مسائيا 

واحدا.
والمسرحية مستوحاة من نص تراجيدي 
شكســـبير  ويليـــام  اإلنكليـــزي  للمســـرحي 
المعروفـــة التي تـــروي كيف أصبـــح محارب 
اســـكتلندي نبيل ملـــكا بعد ســـماعه نبوءات 
ثالث ســـاحرات بكل مـــا تحمله مـــن عناصر 
تشويق وإثارة ومن جرائم القتل التي اقترفها 
حتـــى يجلس على العرش، حيـــث اغتال ملكه 
دنكـــن ليجلس علـــى عرش اســـكتلندا مكانه، 
كما يتطرق العمل إلـــى المعارك الدامية التي 

خاضها ليحافظ على هذا العرش.
ويعيد جوليان شـــينيري ومات جيمبليت 
مـــن فرقـــة مســـرح S4K الموســـيقي أعمـــال 
شكســـبير الخالدة بطريقة سلســـلة تناســـب 
فيهـــا  ويمزجـــان  العمريـــة  الفئـــات  جميـــع 
النـــص األصلي بأســـلوب الحـــوار المعاصر 

والموسيقى الدينامية.
ويأتي مهرجـــان ربيع الثقافـــة هذا العام 
ضمن برنامج احتفاء هيئـــة البحرين للثقافة 
واآلثـــار بالمحرق عاصمة الثقافة اإلســـالمية 
لعـــام 2018. ويقام بتنظيم مـــن هيئة البحرين 
للثقافة واآلثـــار ومجلس التنمية االقتصادية، 
وبالتعاون مع مركز الشيخ إبراهيم بن محمد 
آل خليفـــة للثقافة والبحوث، ومعرض البارح 
للفنـــون التشـــكيلية ومركـــز الفونتيـــن للفن 

المعاصر.
ويقّدم مهرجان ربيع الثقافة الثالث عشـــر 
توليفـــة متنوعـــة مـــن الفعاليات واألنشـــطة 
التي تتناســـب مع مختلف شـــرائح المجتمع 
من معارض فنية وتشـــكيلية، نـــدوات فكرية، 
وحفـــالت  شـــعرية  وأمســـيات  محاضـــرات 
موســـيقية وعروض مســـرحية تســـتمر حتى 

نهاية شهر أبريل القادم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب: سيطرة للرواية وحضور الفت للمغرب العربي
[ اإلعالن عن القائمة القصيرة للدورة 12  [ في القائمة أعمال باإلسبانية والفرنسية واأللمانية واإلنكليزية

تواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب بفروعها املختلفة اهتمامها بالثقافة العربية، سواء في 
ما يتعلق باألدب أو الفنون أو الدراســــــات والترجمات وأدب الطفل، والالفت في اجلائزة 
أنها متحو احلدود الوهمية بني املشــــــرق العربي ومغربه، وهذا ما تؤكده القوائم القصيرة 
لفروعها هذا العام، والتي ضّمت أعماال مغاربية صادرة في الشرق، كما امتازت باختيار 
الفت ملواضيع مختلفة ومتنوعة من بني األعمال الـ١١٩١ التي ترشحت للجائزة هذا العام. 

الهيئة العلمية للجائزة تعتمد القوائم القصيرة

بعـــد اإلعالن عن القوائـــم القصيرة 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب، ستعلن 

الجائزة عـــن أســـماء الفائزين خالل 

األسبوع القادم

 ◄

دبي في الرواية العربية

} عدا القاهرة وبغداد ودمشق وبيروت 
لم تحَظ مدينة عربية باالهتمام السردي 

على مدار تاريخ الكتابة الروائية العربية 
سوى إمارة دبي التي أوجدت لها مساحة 
سردية الفتة بين عدد من األعمال الروائية 
والقصصية العربية، مثلما أوجدت المناخ 

المناسب للكثير من الفضائيات العربية 
واألجنبية التي تبث منها، كما هي أرض 
خصبة لبعض األفالم اآلسيوية ال سيما 
الهندية منها إضافة إلى ذلك فإنها قاعة 

مفتوحة للمعارض التشكيلية العربية 
والعالمية.

ولم يأت كل هذا النشاط من فراغ لوال 
وجود الدوافع الفنية والنفسية لتناوب 

دبي كمكان روائي وفني يتيح الكتابة 
بوجود مدينة استحدثت تجربتها العمرانية 
والسياحية والوظيفية واإلنسانية وتنشيط 

مفاصل الحياة بالمستحدثات اإللكترونية في 
دوائرها الخدمية وبفترة قصيرة من الزمن، 

لتكون دبي عالمة عربية حداثية ال يمكن 

تجاهل تطورها الحضاري والعمراني الباذخ 
الذي التحق بركب كبريات المدن العالمية.
بداية يجب أن نعرف أن دولة اإلمارات 
العربية تشهد إقامة العشرات والمئات من 

األدباء العرب والعالميين فيها من كل جهات 
األرض، وهذه اإلقامة المختلطة الفريدة من 
نوعها ضّمت جنسيات وأجناسا وديانات 
كثيرة تحت إطار التعايش السلمي الذي 

استوعبته المدينة الصغيرة بنجاح، وهذا 
االختالط اإلنساني المنتج والمتفّرد حقا 

جعل الحياة فيها أكثر سالسة وشفافية بما 
يمّكن اإلنسان فيها من أن يكون مسترخيا 

ومتأمال، يراقب الحياة العالمية التي تجري 
كل يوم بوجود حوالي 200 جنسية عربية 

وأجنبية، إضافة إلى ما وفرته حداثة العمران 
من صور جديدة في غرائب البناء وجمالياته 

الكثيرة، مقرونا بنشاطات ثقافية متعددة على 
مدار األيام من معارض تشكيلية وعروض 
سينمائية وإصدارات أدبية وثقافية عامة.

الحصة السردية إلمارة دبي وفيرة 
على ما يبدو، والرواية العربية التي ُكتبت 

من أجواء المدينة عاشها وتعايش معها 
الروائيون لنقول إن المكان كفضاء روائي 

حمل بنيته اللغوية والخيالية أيضا، 

فالكتابة لغة وخيال وتشكيل صوري إلعادة 
خلق األنموذج المكاني وفق معطيات 

السرد وموضوعته، لذلك نجد أن الكثير 
من الروايات التي يمكن أن نضعها شواهد 

سريعة تؤدي الغرض الوافي للكيان المكاني 
في دبي بوصفه كيانا فاعال ومؤثرا؛ فرواية 

مثل ”نسائي الجميالت“ ألمنية طلعت لم 
ُتكتب إال بعد إقامة امتدت ألكثر من عشر 

سنوات الستيعاب وحدات المكان المتشّكل 
من عناصر عمرانية وبشرية متناقضة 

حتما، لكن ربما سنلتقط بعض العناوين 
الروائية ال سيما تلك التي اتخذت من دبي 
مسرحا مكانيا لنصوصها الروائية، وهذا 

يعني إمكانية أن يكون المكان فضاء سرديا 
واسع المعالم وكثير الخصوصية إلمارة 

صغيرة امتلكت كل هذا الحضور الكبير في 
السرديات العربية.

”بر دبي“ للسوري زياد عبدالله من 
الروايات المبكرة التي جعلت من دبي مسرحا 

روائيا لها في بنية شاء لها الكاتب أن تكون 
بنية غير تقليدية انسجاما مع حداثة المكان 

وتشكالته السريعة في مواكبة العصر، 
بما يعني أن المكان فرض إلى حد كبير 

شروطه الواقعية بأن تكون الرواية ذات سمة 

تجريبية في حداثتها الفنية؛ فيما ينحو 
السعودي عبدالله الصايل في روايته ”شرفة 
دبي“ إلى معاينة النوع الثقافي البشري في 

تعدد الجنسيات الوافدة إلى المكان؛ لكن 
اليمني عبدالفتاح حيدرة في روايته ”دبي 

صنعاء والعودة“ يناِوب السرد بين الماضي 
والحاضر بواقعية فرضتها ظروف الحرب 

الدائرة في اليمن وإشكاالتها الطائفية التي 
أّدت إلى نشوبها؛ على أن الفلسطيني سمير 
الجندي في روايته ”حواء في دبي“ التي ال 
تبتعد عن السياسة كثيرا وإن حفلت بقصة 

حب غريبة إلى حد ما وغير متقنة كثيرا 
لكنها تواجه المصائر بطريقة بسيطة ولغة 
غير متكّلفة كثيرا، أما المصري ناصر عراق 
في روايته ”نساء القاهرة دبي“ فعكف على 
احتواء المكان اإلماراتي بتركيبته المرّكبة 

من جنسيات وأديان مختلطة عبر نساء 
القاهرة القادمات من شبرا، في هذا المسرد 

السريع يمكن استشفاف أن دبي خضعت 
سرديا إلى ما يسّمى بروايات المدن التي 

أنتجت الكثير من السرديات المدينية 
بوصفها أيقونة مكانية تحفل بالكثير من 

مفردات الحداثة والتغيير نحو آفاق عالمية 
واضحة المعالم.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
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كتاب يرصد خفايا الهجرة من خالل السينما المغربية
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} أبوظبي - بثت قناة اإلمارات وقناة بينونة 
ليلــــة الثالثاء آخر حلقــــات الجولة األولى من 
”شــــاعر المليون“ من مســــرح شــــاطئ الراحة 

بأبوظبي.
وفي بداية الحلقة أعلن المقدمان حســــين 
العامري وأســــماء النقبي عن اســــم المتأهل 
بتصويــــت الجمهــــور مــــن الحلقة الســــابقة، 
حيــــث تمّكــــن الشــــاعر الســــعودي نجــــم بن 
جزاع األســــلمي من الحصول على 77 بالمئة، 
وبالتالــــي انضــــم إلى بتــــول آل علي وصالح 
العنــــزي اللذيــــن أهلتهما لجنــــة التحكيم في 

الحلقة الماضية.
ليلة الثالثاء  واستضاف ”شاعر المليون“ 
الشــــاعر العمانــــي خميــــس المقيمــــي الذي 
شــــارك فــــي البرنامــــج بموســــمه األول، وقد 
أنشــــد المقيمي قصيدة على مســــامع جمهور 

الشعر.
وإثر ذلك وعلى مســــامع الجمهور ولجنة 
التحكيم المكونة من النقاد غســــان الحســــن 
وســــلطان العميمي وحمد الســــعيد، قدم آخُر 
ســــتة شــــعراء في المرحلة األولى نصوصهم 
النبطية التي رأوا أنها ستؤهلهم إلى االنتقال 
للمرحلة الثانية التي تتضمن 24 شــــاعرا من 
أصــــل 48، وكانــــت المواجهة الشــــعرية بين 
شاعرين من السعودية وشاعرين من الكويت 

وشاعر من األردن، وشــــاعر من سوريا، فمّثل 
السعودية كل من سالم حواس الحازمي وفهد 
عــــوض العازمي، ومّثل األردن صالح الهقيش 

الصخــــري، فيما مثل الكويــــت فيصل عايض 
العتيبي ومبــــارك الفغم الرشــــيدي، أما مهنا 

الماضي الشمري فمّثل سوريا.

واســــتطاع الشــــاعران صالــــح الصخري 
إلــــى  االنتقــــال  الشــــمري  ماضــــي  ومهنــــا 
المرحلــــة الثانيــــة بعــــد اتفاق أعضــــاء لجنة 
التحكيم على تأهيلهما، حيث حصل الصخري 
على أعلى درجة وهي 48، والشــــمري على 47 

درجة.
وقد استوجب ذلك من بقية الشعراء الذين 
تأهلوا بدرجات أقل االنتظار حتى األســــبوع 
المقبــــل إلعالن نتائج التصويت، وهم ســــالم 
حواس الحازمي الــــذي حصل على 42 درجة، 
ولكل من مبارك الفغم الرشــــيدي وفهد عوض 
العازمــــي 45 درجة، فيما نــــال فيصل عايض 

العتيبي 46 درجة.
ومن جهته أوضح الناقد سلطان العميمي 
أنه ســــيتم اإلعالن عن آلية ومعايير المرحلة 
الثانية خالل الحلقة المقبلة، والتي تتمثل في 

تنافس 24 شاعرا.
ومع ســــتة شعراء ســــتبدأ أحداث الحلقة 
التاســــعة، وهــــي الحلقة األولى مــــن المرحلة 
الثانيــــة، التي ســــتنطلق يوم الـ13 من شــــهر 
مارس الجــــاري، ليلتقي خاللها كل من صالح 
العنزي وراشد بن قطيما المري من السعودية، 
وعلي ســــالم الهاملي من اإلمــــارات، وعبدالله 
الطائي من سوريا، ومحمد الخطيمي الخالدي 

من الكويت، ومانع الهميمي من اليمن.

شريف الشافعي  

} القاهــرة - مفارقـــات كثيـــرة فـــي الثقافـــة 
المصرية، فالمؤسســـة الثقافية في مصر تتسم 
بالبيروقراطيـــة واالفتقـــار إلى الخيـــال، وفي 
الوقت نفســـه تفتح ذراعيها لمبادرات تنويرية 
مبتكرة للنهـــوض بالقوة الناعمة، وتوفر دعًما 
ا ال بأس بـــه للهامش بفعالياته  ـــا ومادّيً معنوّيً
األهليـــة المتطورة من مؤتمـــرات ومهرجانات، 

لكن قضية الحريات تبقى األكثر تعقيًدا.
أعـــادت بالغات جرى تقديمها للنائب العام 
بمصر المستشار نبيل صادق في مطلع مارس 
الجـــاري ضد فيلم تســـجيلي وديوان شـــعري 
وعرض مســـرحي، فتح ملف العالقة الشـــائكة 
بين الثقافة والســـلطة، وجـــاءت هذه البالغات 
المصـــري  للرئيـــس  تصريـــح  مـــع  متزامنـــة 
عبدالفتاح السيســـي بأن هناك فرًقا بين حرية 
الرأي واإلســـاءة. ووصف السيســـي اإلســـاءة 
للقـــوات المســـلحة والشـــرطة بأنهـــا ”خيانة 
عظمى تستوجب المحاسبة.. ولن يسمح بذلك 
مطلًقـــا“، ودعا وســـائل اإلعالم إلـــى التصدي 
للمســـيئين، وهـــو ما اســـتجيب له مـــن كّتاب 

وإعالميين مقربين من دائرة السلطة.
فـــي اآلن ذاته، انتفض مبدعـــون ومثقفون 
مســـتقلون ليفتحوا ملف الحريـــات من جديد، 
منادين بقراءة األعمال اإلبداعية في ســـياقها، 
ا على نحـــو يظلمها  وعـــدم تأويلهـــا سياســـّيً

ويفسدها.

ثالثة أعمال متهمة

 على الرغم من أن الرئيس المصري لم يذكر 
أعمـــاًال محددة في حديثه، فـــإن بعض التقارير 
ذهبـــت إلى أنه كان يقصد ثالثة أعمال بعينها، 
ويدعـــم هذه الفرضية تقديـــم بالغات ضد هذه 
ا في  األعمـــال، فضـــًال عـــن مهاجمتهـــا إعالمّيً

توقيت متزامن بما يشبه حملة موجهة.
تتمثـــل هذه األعمال في الفيلم التســـجيلي 
”ســـالب 1095“ للمخرجة ســـلمى عـــالء الدين، 
للشـــاعر جالل  وديوان ”خير نســـوان األرض“ 
للمخرج  البحيري، ومسرحية ”سليمان خاطر“ 

أحمد الجارحي.
مـــا حققـــه  يتنـــاول فيلـــم ”ســـالب 1095“ 
الرئيس السيســـي خالل 1095 يوًما على ألسنة 
معارضين ونشـــطاء سياســـيين، منهم شادي 
الغزالـــي حـــرب وممـــدوح حمزة وعمـــرو بدر 
ومحمد أنور السادات وعزة سليمان، وغيرهم.

ويتعـــرض جـــالل البحيـــري فـــي قصائده 
لمنجـــزات القـــوات المســـلحة بالتشـــكيك ”ما 
تصدقـــوش كدبنا.. مـــا تصدقوش يـــا والد، ال 
كســـبنا يـــوم معركـــة.. وال حمينا بـــالد“. أما 
مســـرحية ”سليمان خاطر“، فتتناول قصة أحد 
جنود القوات المسلحة الذي نفذ األوامر بمنع 

تخطي اإلسرائيليين الحدود المصرية بسيناء 
وقام بقتل سبعة منهم في أكتوبر 1985.

وأمـــرت نيابة أمـــن الدولـــة العليا بضبط 
وإحضـــار ســـلمى عـــالء الدين مخرجـــة فيلم 
”ســـالب 1095 يـــوم“، بتهمة تعمد نشـــر أخبار 
كاذبـــة للتحريـــض ضـــد الدولـــة، وتـــم حبس 
المونتيـــر طـــارق زيـــادة 15 يوًما علـــى خلفية 

إنتاجه الفيلم.
كما تقدم المحامي ســـمير صبري ببالغات 
عاجلة للنائب العام ونيابـــة أمن الدولة العليا 
والمدعـــي العـــام العســـكري، متهًمـــا جـــالل 
البحيري صاحب قصيدة ”خير نسوان األرض“ 
بالطعن في حديث النبي محمد والتطاول على 
القـــوات المســـلحة، ومتهًما أحمـــد الجارحي 
مخرج مسرحية ”سليمان خاطر“ ومؤلفها وليد 
عاطف بالتهكم على الجيـــش المصري والنيل 

من دوره في محاربة أعداء الوطن.
مـــن األمور الالفتة والمثيرة، أن دار ”ضاد“ 
التي نشرت ديوان جالل البحيري، سارعت في 
فســـخ تعاقدها معه، معتذرة عـــن الديوان، كما 
أوقف نادي الصيد عرض مســـرحية ”سليمان 
خاطـــر“، علـــى الرغـــم مـــن تصريح محســـن 
طنطاوي رئيس النادي بأن المسرحية ال تحمل 
أي تطـــاول على القـــوات المســـلحة، لكن قرار 

وقفها يأتي ”منًعا للمزايدات“، على حد قوله.
في توضيحه لألمور، أشار أحمد الجارحي 
في مداخالت  مخرج مسرحية ”سليمان خاطر“ 
تلفزيونية إلـــى أن العرض ال عالقة له بالقوات 
المســـلحة، ويجب أن ُيشـــاَهد في سياقه الفني 
والتاريخـــي، كما صـــرح جـــالل البحيري بأن 
ديوانه عمل ساخر يناقش القضايا المطروحة 

بطريقة تصل إلى الكوميديا.
بالتـــوازي مـــع التحقيقـــات، هاجـــم كتاب 
وإعالميـــون األعمـــال الثالثـــة محـــل الجـــدل، 
فيما يرى المتابع للمشـــهد بوضوح أن موقف 
وزيـــرة الثقافة إيناس عبدالدايـــم جاء منحاًزا 
إلـــى المعنى الســـلطوي للثقافـــة، إذ قالت إن 
لـــم تحصل على  مســـرحية ”ســـليمان خاطر“ 
تصريح رقابي، وتحقق في الواقعة، كما تحقق 
في توزيـــع ديوان جالل البحيـــري في معرض 

القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا.

المؤسسة على المحك

يضع المشهد الســـابق، وقضايا الحريات 
عموًمـــا، المؤسســـة الثقافية علـــى المحك في 
عالقتها بالسلطة، وتبدو التوجيهات الرسمية- 
األمنية هي المتحكمة في أداء الوزارة، كما في 
واقعة مســـرحية ”ســـليمان خاطـــر“ على وجه 
الخصوص، التي انبرى نقاد ومبدعون للدفاع 

عنها، في حين خذلتها الوزارة.
التأويل السياسي المباشـــر -الناجم ربما 
عن وشايات أمنية ودعوى عدم وجود تصريح 
بالعـــرض، وعلو الصوت اإلعالمـــي األجوف- 
يندرج في إطار األمور غير الفنية التي شـــّكلت 
رؤية الوزارة للمســـرحية، في حيـــن راح نقاد 
ومبدعـــون مســـتقلون يناصرون المســـرحية، 

ويهاجمون قرار وقف عرضها.
بل إن عدًدا من النقاد، منهم عصام الســـيد، 
ذهبـــوا إلـــى أن مســـرحية ”ســـليمان خاطر“ 

تســـتحق التكريـــم ال المنـــع، بوصفهـــا عمًال 
يتحـــدث عن بطـــوالت الجنود، وال يســـيء إلى 
الجيش، كمـــا أن عرضها لليلـــة واحدة بنادي 
الصيد االجتماعي ال يســـتوجب الحصول على 

تصريح.
واعتبـــر هؤالء وقـــف المســـرحية وتقديم 
بالغـــات ضدهـــا مزايـــدة غيـــر مقبولـــة على 
المواقـــف الوطنيـــة، وقـــراءة ســـطحية لنص 
يتجاوز التفسير السياســـي البحت، مطالبين 
بتشـــكيل لجنة من المسرحيين لتقييم العرض 
ـــا، وتبيان مـــا إذا كانت به إهانـــة للقوات  فنّيً

المسلحة أم ال.
في الوقت الـــذي أدينت فيه أعمال إبداعية، 
وتحركـــت ضدها بالغات، كرســـت المؤسســـة 
الرســـمية لتكريـــم عـــرض مســـرحي آخر، هو 
”ســـلم نفســـك“ الذي حضره الرئيس السيسي 
واألمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي 
بدار األوبرا المصرية مســـاء اإلثنين 5 مارس، 
وهو مـــن بطولة مجموعة من الشـــباب الهواة 

الدارسين بمركز تنمية اإلبداع.
جـــاءت إشـــادة الرئيس المصـــري بالعمل 
انطالًقـــا من موضوعـــه في المقـــام األول قبل 
فنياتـــه، ويتقصـــى المســـتجدات المجتمعية 
ويناقش قضايا راهنة منهـــا اإلرهاب والعنف 
ضـــد المـــرأة، وعلـــق الرئيس السيســـي على 
العرض بقوله ”تحدثتم عن مشـــاكل مجتمعنا، 
وحين تحدثتم عن الوطن والدفاع عنه نســـينا 
المشـــاكل“، وأوصى بدخول أبطال المسرحية 

األكاديمية الوطنية لتدريب الشـــباب للحصول 
على التأهيل المناسب.

فـــي ما يخص  من تناقضات ”المؤسســـة“ 
تجســـيداتها الثقافيـــة، أنهـــا حين تتناســـى 
الخطـــوط الحمراء تأخـــذ على عاتقهـــا رعاية 
مبـــادرات تنويرية غير نمطيـــة، فضًال عن دعم 

فعاليات أهلية متطورة في الفنون واآلداب.
مـــن هـــذه المبـــادرات التـــي تتبـــع آليات 
مبتكرة وأســـاليب شـــّيقة بهدف مساندة القوة 
الناعمة في اســـتعادة دورها اإلشعاعي: عاش 
هنا، حكاية شـــارع، إنقاذ السينما وإصالحها، 
أكشـــاك الثقافـــة، المكتبات المتنقلـــة، الدوري 
الثقافي، نـــادي القّراء المحترفيـــن، ضع كتاًبا 

وخذ كتاًبا، وغيرها.
ا  ومن الفعاليات األهلية الناجحة جماهيرّيً
ـــا التي تدعمهـــا وزارة الثقافة دون فرض  وفنّيً
وصاية على برامجها: مهرجان القاهرة األدبي، 
مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة، مؤتمر 
قصيـــدة النثر، مهرجان طنطا الدولي للشـــعر، 

مؤتمر شعر العامية، وغيرها.
هكذا تبقى الثقافة كمؤسسة على تأرجحها 
وتذبذبها بين االنتصار للثقافة كقيمة وإفساح 
المجال لها لالنطالق نحـــو آفاق أرحب، وبين 
التضييق عليها وفق محاذير مجتمعية ودينية 
وسياســـية، أو تحـــت مســـمى ”ضوابط حرية 
الرأي واإلبداع“، وهي مفاهيم نسبية فضفاضة 
قد يســـاء اســـتخدامها مع تعذر التقييم الفني 

المتخصص للنصوص األدبية.
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باالشـــتراك بني منشورات املتوســـط ودار الجزائر تقرأ، نشـــرت مؤخرا نسخة جديدة من رواية ثقافة

«جريمة في رام الله» للكاتب الفلسطيني عباد يحيى.

يقام حفل توقيع ديوان «يوم آخر من النعيم» للشـــاعرة عبيـــر عبدالعزيز، الفائز بجائزة معرض 

القاهرة الدولي للكتاب، وذلك الخميس في القاهرة.

} من الصفات التي تحفل بها كتب 
التراث نعت المرء بأنه حاضر البديهة، 

فهي دليل النباهة والفطنة، وسالح 
يجعل المرء قادًرا على الخروج من 
المواقف ظافرا، أو سالما من سهام 

الخصوم.
 وكان العرب يسّمون ذلك برَشقات 

اللسان، أو األجوبة الُمسِكتة.
ومن األمِثلة ما رواُه األبشيهي في 

”المسَتطَرف“عن رجل دَخَل مّرًة على 
معاوية، فقال له معاوية: إنك َلَدميم 

والجميُل خيٌر من الّدميم، وإنك َلَشريك 
وما للِه ِمن َشريك، وإّن أباَك ألعور 

والصحيُح خيٌر من األعور، فكيَف ُسْدَت 
َقوَمك؟ فقال له الرجل: إّنَك معاوية، 

وما معاوية إال كلبٌة َعَوْت فاسَتْعَوِت 
الكالب، وإنك البُن صْخر، والسْهُل خيٌر 

من الصخر، وإنك البُن َحْرب، والّسلُم 
خيٌر من اْلَحرب، وإّنَك البُن أمّية، وما 

أمّيُة إال أَمٌة صغيرة، فكيف ِصْرَت أميَر 
اْلُمؤمنين؟ أَكفاَك أم أزيُدك؟ فقال معاوية: 

ال أكثَر اللُه في الناِس مثَلك! فقال له 
الرجل: ُقْل معروًفا، فإّن َشرَّ الدعاِء ُمحيٌط 

بأهِله.
تلك األجوبة المفحمة التي تصدر 

فورا في نبرة مشوبة بالسخرية 
المبطنة، ال تعدمها ثقافة، إذ نجدها 

في أدبيات الشعوب قديمها وحديثها، 
يتناقل الناس شذراتها تناقلهم للحكم 

واألمثال، كدليل على ذكاء اإلنسان، 
حيثما كان. ففي سويسرا مثال، قال 

أحد المعجبين لموزارت ”أريد أن 
أكتب سيمفونية. هل لك أن تقترح 

علّي الطريقة التي أتوخاها؟“ فقال له 
موزارت ”السيمفونية شكل موسيقي 
بالغ التعقيد. من األفضل في رأيي أن 
تبدأ بـأغنية شعبية قبل المرور إلى 

السيمفونية“. فقال له المعجب ”ولكنك 
أّلفت سيمفونيات وأنت في الثامنة!“ 

فرد عليه موزارت ”صحيح، ولكن دون أن 
أسأل أحدا كيف أفعل“.

وفي إنكلترا، يروى أن الفيلسوف 
جورج برنارد شو قال لونستون تشرشل 
”احتفظت لك بتذكرتين للعرض األول من 

مسرحيتي. يمكنك أن تجيء بصديق… 
إن كان لديك صديق“. فرد عليه تشرشل 

”لن أستطيع حضور العرض األول. 
سآتي للعرض الثاني… إن كان ثمة 

عرض ثاٍن“.
وفي فرنسا، وقف أوتو أبيتز، سفير 

ألمانيا النازية أمام لوحة ”غرنيكا“ 
خالل المعرض العالمي الذي أقيم في 

باريس عام 1937، وقال لبيكاسو: ”أنت 
الذي اقترفت هذه الفظاعة؟“ فرد عليه 
بيكاسو: ”كال، بل أنتم“. ولعل أشهر 

األجوبة المسكتة عبر التاريخ ما قاله 
اإلسبرطيون لفيليب الثاني ملك مقدونيا 

حين هددهم قائال: ”لو أنتصر في هذه 
الحرب فسوف تصيرون عبيدي“، إذ 

قالوا له ”َلْو“.
حّبذا لو ينهض من بيننا من يعنى 
بجمع األجوبة المسكتة في أوساطنا 

الثقافية والفنية والسياسية، بوصفها 
من التراث الالمادي، فقد يفيد المهتمين 

بها.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

األجوبة املسِكتة

شاعرات في مراكش 

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} مراكش (المغرب) - تحتفي ”دار الشـــعر“ 
في مراكش بالمرأة الشـــاعرة فـــي عيد المرأة 
العالمـــي، وذلك يـــوم الجمعة 9 مـــارس 2018 
بالمكتبـــة الوســـائطية فـــي المركـــز الثقافي 
الداوديات على الساعة السادسة مساء، ضمن 

فقرة ”أصوات نسائية“.
وتستضيف دار الشعر الشاعرات خديجة 
ماء العينين وفدوى الزياني، ورشيدة الشانك، 
وهن يمثلن تجارب تختلف نصوصها ســـواء 
في شـــكلها بيـــن العمودي والتفعيلـــة والنثر 
أو فـــي المضامين والثيمات التـــي تكتب من 

خاللها كل شاعرة رؤيتها الخاصة للحياة.
وتســـهر علـــى تنشـــيط فقـــرة ”أصـــوات 
نســـائية“ الشاعرة واإلعالمية فتيحة النوحو، 
فيما تقدم الفرقة الموســـيقية ”راحة األرواح“ 
البعض مـــن ريبرتوارهـــا الغنائـــي، في ليلة 
اختـــارت دار الشـــعر فـــي مراكـــش أن تكون 

بصيغة المؤنث.
وتتواصل الســـبت 10 مـــارس 2018، على 
الســـاعة العاشـــرة صباحا، فقرة ”شـــاعر في 
ضيافـــة األطفـــال“، وهي ورشـــة فـــي تقنيات 
الكتابـــة الشـــعرية موجهة للفئـــات الصغرى 
تنشـــطها  بالشـــعر،  والشـــغوفين  والشـــابة 

الشاعرة خديجة ماء العينين.

هامش الحرية في مصر يصطدم بالخطوط الحمراء

[ بالغات ضد فيلم تسجيلي ومسرحية وديوان شعر تثير إشكالية التأويل السياسي للنصوص
الثقافــــــة كحالة أمــــــر، والثقافة كوزارة أمر آخر، وفي املشــــــهد املصري املتشــــــابك يتجلى 
الفصام أحياًنا بني الثقافتني، ويحدث التصالح في أحوال أخرى، ويبقى صوت الســــــلطة 
فارًضا نفســــــه كضابط لإليقاع، حتت مسمى ”ضوابط حرية الرأي واإلبداع“، ومع زيادة 

”اخلطوط احلمراء“ يتصاعد اجلدل.

هل يمكن حبس المبدع في إطار (لوحة للفنان أنس سالمة)

صالح الصخري المتأهل بقرار اللجنة

سعودي وأردني وسوري يتأهلون إلى المرحلة الثانية من «شاعر المليون»
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بالغات جرى تقديمها للنائب العام 

بمصـــر ضد أعمـــال إبداعية أعادت 

فتـــح ملف العالقـــة الشـــائكة بين 

الثقافة والسلطة

 ◄



محمد عبدالهادي

} القاهــرة - عندما ُيقدم السيناريســـت على 
التنقيب في مكتبـــة األعمال الفنية الختيار ما 
يصلـــح منها إلعـــادة التجســـيد، فإنه يمارس 
نوعا من المخاطرة شبيها بإلقاء عملة معدنية 
ذات وجهيـــن في الهواء، فإما أن يظهر قدراته 
علـــى جعل الفكـــرة ُحبلـــى بالجديـــد وإمتاع 
المشـــاهدين، أو يصبح كتاجر مفلس، يفتش 
فـــي دفاتره القديمة عّله يجد فـــي بياناتها ما 

ينقذه.
عرضـــت  األخيـــرة،  الســـنوات  وخـــالل 
قلبـــي“  ”رد  أعمـــال  المصريـــة  الفضائيـــات 
و“العار“  و“الطوفـــان“  الثانيـــة“  و“الزوجـــة 
وجميعهـــا  وســـكينة“  و“ريـــا  و“الباطنيـــة“ 
مقتبـــس من أفالم ســـينمائية تحمل العناوين 
نفســـها، بل إن بعض مؤلفيها التزموا بنفس 
تفاصيل العمل األصلي، والبعض اآلخر حاول 
االجتهـــاد بإلصـــاق قضايا ُمعاصـــرة ضمن 
األحـــداث كقضيـــة اإلرهـــاب، وكان آخـــر تلك 
األعمال المقتبســـة مسلســـل ”أبو العروسة“ 
الـــذي يحاكـــي الســـياق الدرامـــي لفيلـــم ”أم 
العروســـة“ الذي تم إنتاجه عـــام 1963، لعماد 

حمدي وتحية كاريوكا.
على  ورغـــم تأكيد أبطال ”أبو العروســـة“ 
وجود اختالفـــات بينه وبين ”أم العروســـة“ 
تتعلق بطول األحداث لســـتين حلقة تعادل 45 
ســـاعة على عكس الفيلم الـــذي ال يتجاوز 90 

دقيقـــة، إّال أن المضمـــون -وفقا للنقاد- ال 
يخرج عـــن معاناة األســـر المتوســـطة 
فـــي تجهيز بناتهـــا للـــزواج، وصراع 
والمشـــكالت التي تواجه  ”الحماوات“ 
ارتبـــاط شـــاب وفتـــاة ينتميـــان إلـــى 
مستوى اقتصادي واجتماعي ُمتفاوت.

مقارنات ظالمة

بعـــض األعمـــال التـــي تـــم 
استنساخها لم تكن في مستوى 
كمسلســـل  األصلـــي،  العمـــل 
المقتبس  الثانيـــة“  ”الزوجـــة 
من عمل يحمـــل العنوان ذاته 
والظلم،  القهـــر  عـــن  يتحدث 
ممثال في عمدة قرية يســـلب 
ويجبـــر  مزارعيهـــا  حقـــوق 
أحدهـــم على تطليـــق زوجته 
ويتزوجها قبل مضي أشـــهر 
العـــدة لتظـــل تراوغـــه حتى 

يفاجـــئ بأنها حامل من زوجها 
لتعود  مشـــلوال  ليمـــوت  األول، 

حقوق الفالحين إليهم.
وتقديـــم الفكـــرة ذاتها بنفس 
األداء فتـــح باب المقارنـــات ألداء 

الممثليـــن وجعـــل العمـــل مرفوضـــا 

جماهيريـــا، فال المشـــاهدون اســـتطاعوا أن 
يبتلعوا تجســـيد عمرو واكد لشكري سرحان 
في مشـــاهد االنكســـار وقلة الحيلة، وال آيتن 
عامر استطاعت أن تقنعهم بأنها بديل عصري 
لســـعاد حســـني في تحّوالتها بيـــن الضعف 
والقـــوة، وال عمـــرو عبدالجليـــل قـــّدم صورة 
الُعمـــدة الظالـــم كصالح منصـــور الذي كانت 
نظرة واحدة من عينيه كفيلة بإظهار شر دفين 

داخله.
وفـــي الثمانينـــات حقق فيلـــم ”الباطنية“ 
لنادية الجندي وفريد شوقي ومحمود ياسين 
أعلى اإليرادات في تاريخ الســـينما المصرية 
حينهـــا وظل بـــدور العرض لعـــام كامل، وفي 
2006 تـــم تحويلـــه إلى مسلســـل درامي لغادة 
عبدالرازق وصالح الســـعدني، ليظل المشاهد 
في مقارنة مستمرة بين مشاهد العملين حتى 
دخلت الجندي التي منحها الفيلم لقب ”نجمة 
الجماهير“ على الخط معلنة رفضها التام لكل 

من ُيقلد أعمالها.
األمـــر ذاته تكـــّرر مع مسلســـل ”رد قلبي“ 
المأخـــوذ عـــن فيلم لشـــكري ســـرحان ومريم 
فخرالدين، وكان هدفه سياسيا في المقام األول 
بالتعبير عن المســـاواة التـــي أوجدتها ثورة 
23 يوليـــو بين قطاعات المصريين متجســـدة 
فـــي ارتباط ضابـــط الجيش نجـــل ”جنايني“ 
فـــي حديقة الباشـــا بابنة رب عملـــه، وحاول 
المنتجون الجدد اللعب على وتر الرومانسية 
أكثـــر بين بطلي الدراما نيرمين الفقي ومحمد 

ريـــاض، لكنهـــا لـــم تكـــن 
كفيلـــة بإخراج العمل 

األصلي من أذهان 
الجماهير.

ويـــرى الناقـــد الفنـــي خالد محمـــود أن 
االقتباس من القديم وتقديمه في صورة جيدة 
أفضـــل من تقديم عمل جديد غيـــر جيد يفتقد 
المقومات الفنية األساسية، فاألهم هو القيمة 
المضافة للعمل ومدى مسايرته لروح العصر 
بعاداتـــه وتقاليده، وال ضرر فـــي تقديم عمل 
مقتبـــس كل عام بجانب أعمـــال تحمل أفكارا 

جديدة، والحكم يكون للجمهور.

الحكم للجمهور

يقول خالد محمود، لـ“العرب“، إن مسلسل 
”الطوفـــان“ نجح في جـــذب اهتمام الجمهور 
لمتابعـــة حلقاته، مقارنة بالفيلم األصلي 
الذي قدمه المؤلف والمخرج بشير الديك 
قبل 32 ســـنة، ربما ألن الفكرة إنســـانية 
فـــي المقـــام األول تتعلق بقتـــل األبناء 
أمهـــم لمنعها مـــن الشـــهادة على بيع 
والدهـــم قطعة أرض قبـــل وفاته، ولم 
يعط الفيلـــم الممثلين الوقت الكافي 
إلبـــراز انفعاالتهـــم وقدراتهـــم على 

عكس المسلسل.
عام  إنتاجه  تم  وفيلم“الطوفان“، 
1985 مـــن بطولة جماعيـــة لمحمود 
الفيشـــاوي  وفـــاروق  عبدالعزيـــز 
وأمينـــة رزق وكمال أبوريـــة وعبلة 
كامل وهالة صدقي ومحمود الجندي 
وإسعاد يونس، أما المسلسل الذي تم 
عرضه في العام 2017، بسيناريو وحوار 
وائل حمدي ومحمد رجاء، فقام ببطولته 
ماجد المصري ووفاء عامر وأحمد زاهر 
وآيتن عامر وفتحي عبدالوهاب ومحمود 

الجندي أيضا.
وأوضح الناقد الفني أن مسلســـل ”أبو 
العروســـة“ رغـــم اقتبـــاس فكرتـــه، إّال أنه 
اتســـم بأداء جيد ومختلف للممثلين الذين 
قدموا وجوها جديدة عليهم كســـيد رجب 

وسوسن بدر، ليخرج العمل في صورة عصرية 
تســـتهوي األسرة المصرية، على عكس بعض 
األعمـــال الجديدة التي تعتمـــد على التصوير 

وفنيات اإلخراج فقط.
وقـــال إن النقيـــض ينطبـــق علـــى بعض 
قلبـــي“  ”رد  كمسلســـل  الدراميـــة  األعمـــال 
اللذيـــن لـــم يصادفهما  و“الزوجـــة الثانيـــة“ 
الدرامـــي،  العمـــق  الفتقادهمـــا  النجـــاح 
فالشخصيات الجديدة افتقدت الوعي بطبيعة 
الدور الذي تقوم بـــه، ولم يقنع فريق العملين 
الجمهـــور بأنه أمام عمل يحمـــل اختالفا عن 

النسخة األصلية.

إعادة البريق

المدافعون عـــن إعادة إنتـــاج أعمال فنية 
قديمة، يقولـــون إنهم يعيـــدون إليها البريق، 
فاألجيال الجديدة لم تشـــاهدها وقت عرضها 
بالســـينمات، وال تتقبـــل عرضهـــا باألبيـــض 
واألســـود في قنـــوات األفـــالم الكالســـيكية، 
واألمر مرهون بتقديم العمل بشـــكل فني يكون 
إضافة إلى األصلـــي من ناحية تطور اإلخراج 

واألساليب الفنية واألداء التمثيلي.
ويـــرى السيناريســـت مجـــدي صابـــر أن 
االقتباس من األعمال الســـينمائية -أو إعادة 
إنتاجها- ليـــس حكرا علـــى المصريين، ففي 
الســـينما األميركية يتـــم تقديم نفـــس الفيلم 
أكثـــر من مـــرة بتقنيات ومعالجـــات مختلفة، 
كما أن السينما المصرية ذاتها تناولت بعض 
الروايـــات أكثر من مرة كروايـــة ”الكونت دي 

مونت كريســـتو“، وبالتالي ال يجـــوز توجيه 
اتهامات لصناع الدراما الحاليين باإلفالس.

و“الكونت دي مونت كريســـتو“ هي رواية 
للمؤلف الفرنســـي ألكســـندر دومـــا تعود إلى 
عام 1844، وتتناول قصة بحار تعرض للسجن 
ظلما ليتمكـــن من الفرار وينتقـــم من ظالميه، 
وتم اقتباســـها في فيلم ”أميـــر الدهاء“ لفريد 
شوقي ومحمود مرسي ونعيمة عاكف، بعد 14 
عاما من تجســـيدها في فيلـــم ”أمير االنتقام“ 
ألنور وجدي ومديحة يسري، وكان األبطال هم 

االختالف الوحيد بين النسختين.
ويـــرى بعـــض النقـــاد أن االقتبـــاس دون 
اإلشـــارة إلـــى العمـــل األصلي يدخـــل ضمن 
الســـرقة التي بـــات لها معنى أكثـــر ذوقا في 
الوســـط الفني يســـمى ”فورمـــات“، ُمعتبرين 
أن العنصـــر األساســـي هـــو الفكـــرة، وليس 
التفاصيل، بما يعني أنـــه ال يجوز الدفاع عن 
نسخ األعمال القديمة بحجة أن العمل الجديد 

طويل، وأنه يتضمن تفاصيل ووقائع أكثر.
لكن صابـــر يرفض اآلراء الســـابقة، قائال 
لـ“العرب“ إن فيلم ”أم العروسة“ كنموذج لعمل 
تم اقتباسه يعود إلى فترة الستينات من القرن 
الماضي ويتنـــاول حياة الطبقة المتوســـطة 
ومعاناتها بمصر، وهـــي قضية خصبة يمكن 
إعـــادة تقديمهـــا كل عقـــد أو عقديـــن بصورة 
جديدة، تتناول التطّورات التي شـــاهدتها تلك 
الطبقـــة والمجتمع ككل، والمحـــك هو طريقة 

المعالجة وكيفية تقديم مضمون مختلف.
ويخشـــى المتخّوفـــون مـــن فكـــرِة تكراِر 
األعماِل غياَب اإلبداع، ويقولون إن االستنساخ 
تعـــدى مرحلة إعـــادة إنتاج األفـــكار القديمة، 
بـــل وصل األمر إلـــى حد اقتباس ”أفيشـــات“ 
(ملصقات) المسلســـالت، فالجـــزء الثاني من 
”حدائق الشـــيطان“ تم اقتباسه من نهاية فيلم 
”شـــيء من الخوف“ لمحمود مرســـي وشادية 
الظالم حرقا،  الذي يجســـد نهاية ”عتريـــس“ 

وانقالب رجال عصابته عليه.

نضال قوشحة

} دمشق – قبل سنوات وتحديدا في عام 1999، 
فاجـــأت النجمة الســـورية أمل عرفـــة جمهور 
الدراما العربية بكتابة مسلسل تلفزيوني طويل 
اســـمه ”دنيا“، وقامت ببطولته أيضا، ثم قّدمت 
بمشـــاركة المخرج زهير قنـــوع عام 2015 جزءا 
ثانيا منه، وظهرت ككاتبة الحقا في مسلسالت 

”عشتار“ و“رفة عين“ وأخيرا ”سايكو“.
كمـــا قامـــت مؤخرا بقفـــزة مهنيـــة جريئة 
بدخولهـــا عالـــَم اإلنتـــاج مـــن خالل مسلســـل 
”ســـايكو“، الـــذي يحمل مواصفـــات خاصة به، 
وكان أحـــد األعمـــال التـــي لم تجـــد حظها من 
التوزيع في الموســـم الرمضاني الماضي على 
القنـــوات العربية، وال يـــزال ينتظر عرضه في 

الموسم الرمضاني القادم.
عـــدم  الســـورية  الفنانـــة  عـــن  ومعـــروف 
اســـتقرارها على خط فني واحد وهي الممثلة 
والمطربة والراقصة االستعراضية والكاتبة ثم 
المنتجـــة أخيرا، األمر الـــذي جعلها تقتحم كل 

هذه المجاالت وتنجح فيها جميعا.
وفي أحدث أعمالها في السينما هذه المرة، 
الذي يجري تصويره اآلن في دمشق، وهو فيلم 
للمخـــرج الســـوري المخضرم  ”عزف منفـــرد“ 
عبداللطيف عبدالحميد، ومن إنتاج المؤسســـة 

الثقافـــة  لـــوزارة  التابعـــة  للســـينما  العامـــة 
الســـورية، تقـــّدم أمل عرفـــة، كعادتهـــا دائما، 
شخصية استثنائية لسيدة تخوض غمار مهنة 
غريبـــة عن المرأة، وهي ســـائقة ســـيارة أجرة 

خاصة بالنساء.

وشـــخصية ريما، هي لســـيدة درســـت فن 
الموســـيقى بشـــكل أكاديمي عـــال، لكن ظروف 
الحـــرب في ســـوريا جعلتها تتجـــه إلى العمل 
كســـائقة ســـيارة أجرة للنســـاء، لتبدأ مرحلة 
جديدة في حياتها، حيث تتخلى عن آلة الكمان 
التـــي تعّلمت العـــزف عليها، لتصبح ســـائقة 
ســـيارة أجرة خاصة بالنســـاء، فتعيش عالما 
مختلفا عنها تماما وتواجه مشاكله وتفاصيله.

أمل عرفة التي أحبت، كما تقول، هذا الفيلم، 
ونقلت للمخرج رأيها المحب فور انتهائها من 
قراءة الســـيناريو، بّينـــت لـ“العرب“ قائلة ”في 
كل أعمالي التي أقّدمها أســـعى إلى تقديم حالة 

جديـــدة، وأحرص على أن أجد فـــي كل تجربة 
خطوة مختلفـــة. عندما قرأت هذا الســـيناريو 
’عـــزف منفرد‘، شـــعرت أنه يقّدم لـــي فعال حالة 
جديدة يضيفها إلى الفسيفســـاء التي قّدمتها 

سابقا سواء في السينما أو في التلفزيون“.
وتضيـــف ”في هذا الدور دخلت تجربة غير 
مسبوقة مع عبداللطيف عبدالحميد الذي أشعر 
أن العمـــل معه يتضّمن دائمـــا حالة من الفرح، 
وعندمـــا أنهيت قـــراءة الســـيناريو اتصلت به 
فورا قائلة له ما هذا العمل الرائع الذي كتبته؟ 
ما هذا الدفق اإلنساني الجميل؟ وبدأنا بعدها 
العمـــل بكل حـــب ممكن، وهو الـــذي كان يقول 
دائما، إنه ال بد من الحب لكي يعيش اإلنســـان 

بسالم“.
ورغـــم وجود حيز مـــن الغناء فـــي الفيلم، 
ورغم امتالكها القـــدرة الكاملة على أدائه، فإن 
مخـــرج الفيلـــم والفنانـــة عرفة لـــم يقّدما هذه 
المســـاحة التي ستقّدمها فنانة أخرى، عن هذا 
بّينـــت أمل ”مســـاحة دوري في الفيلم ليســـت 
كبيرة، لكن تأثير الشخصية في أحداثه كثيرة، 
وهي شـــخصية فاعلة ووجودها حاســـم، كذلك 
رغـــم وجود حيز من الغناء لشـــخصية أنثوية، 
فلست أنا من ســـيقّدمه، األســـتاذ عبداللطيف 
اختـــار لذلك ممثلـــة غير معروف عنها ســـابقا 
الغناء وهي حالة من التشويق الفني الجميلة، 
والفنانة الزميلة رنا شـــميس قادرة على تقديم 

هذا الجهد بشكل ناجح تماما“.
وأمـــل عرفة هـــي ابنة الموســـيقار الراحل 
ســـهيل عرفة (1935-2017)، درســـت في المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية وتخرجت منه عام 
1991، بـــدأت حياتها الفنية في الغناء من خالل 
األغنيـــة الشـــهيرة ”صبـــاح الخير يـــا وطنا“ 

بمشـــاركة الفنـــان فهـــد يكن، ثم دخلـــت مجال 
التمثيـــل بعـــد تخرجها مـــن معهد المســـرح، 
فعملـــت مع هيثم حقي، ثم قّدمت دورا هاما في 
مسلســـل ”الجوارح“ مع نجدة أنزور، ثم تتالت 
األعمال فشـــاركت في العشرات منها على غرار 
”ســـكان الريح“، و”شـــيء ما يحترق“، و”حمام 
القيشـــاني“، و”نهايـــة رجل شـــجاع“، و”عيلة 
خمـــس نجوم“، و”صعـــود المطـــر“، و”صوت 
الفضـــاء الرنـــان“، و”خان الحرير“، و”ســـحر 
و”بقعة  و”عالمكشوف“،  و”الوصية“،  الشرق“، 
ضوء“، و”أســـعد الوراق“، و”مدرســـة الحب“، 

و”الرابوص“، و”سايكو“، والقائمة طويلة.
ورغم كل هذه األعمال الدرامية التلفزيونية 
إّال أن أمـــل لـــم تشـــتغل كثيرا في مجـــال الفن 
الســـابع، فهـــي عبر ســـنوات مســـيرتها التي 
تقـــارب الثالثين عاما لم تقّدم ســـوى عدد قليل 
مع  من األفـــالم، كان آخرهـــا ”الليـــل الطويل“ 
المخـــرج حاتم علـــي، وتقول عن العـــودة إلى 
الســـينما في ”عزف منفرد“ إن ”السينما تشكل 
حالة وجود فّعالة للفنان، خاصة في ظل هيمنة 
الشـــعور بالقلق على أجواء العمل التلفزيوني 
بما يحتويه من صدامات وتكتالت، في السينما 
تعزيـــز لحالة الفـــن الثابت، المتـــزن، وهذا ما 
يشـــّجع أي فنان على االشـــتغال في الســـينما 

التي تقّدم له الكثير من الحب والعمل“.

خالد محمود:

االقتباس من القديم 

أفضل من تقديم  الجديد 

الفاقد للمقومات الفنية

أمل عرفة:

دوري في الفيلم يضيف 

إلى الفسيفساء التي 

قدمتها سابقا 

بات الكثير من مؤلفي األعمال الدرامية واملخرجني أســــــرى لألعمال الســــــينمائية القدمية 
ــــــارون منها أعماال تركــــــت انطباعات لدى اجلمهــــــور، فأعادوا تقدميهــــــا مجددا في  يخت
مسلســــــالت طويلة، ويفســــــر خبراء ذلك بإفالس في اإلبداع بينما يرى آخرون أنها إعادة 

لبريق أعمال تركت بصمة كبيرة في املاضي.

دأبت الفنانة الســــــورية أمل عرفة على تقدمي ما هو مفاجئ ومباغت في عالم الفن، فأمل 
التي جتيد فنون التمثيل والغناء والرقص االستعراضي وحتى الكتابة، قدمت في مسيرتها 
ــــــة العديد من املنعطفات التي وضعت من خاللها املتابع في حالة الدهشــــــة، وها هي  الفني
اليوم تعيد الكّرة أكثر من مرة من خالل دورها املركب في الفيلم اجلديد للمخرج السوري 

عبداللطيف عبداحلميد، واملعنون بـ“عزف منفرد“.

تحويل األفالم القديمة إلى مسلسالت.. بين االستنساخ واالستسهال

أمل عرفة.. سائقة تاكسي في فيلم سينمائي سوري

 [ إفالس فكري بحجة إعادة بريق الماضي  [ المشاهد في مقارنته بين العملين ينتصر لألصلي

مسلسل «الطوفان» مثل االستثناء

دور مركب لفنانة مغامرة

أطلـــق النجـــم اللبناني جو أشـــقر أحدث أغنياته «ليلتـــك فل»، التي قدمهـــا باللهجة املصرية، فنون

وذلك على موقع الفيديوهات يوتيوب بالتزامن مع طرحها على الفضائيات املختلفة.

تواصل الفنانة املصرية بوســـي تصوير مسلســـل «بيت الســـاليف»، وهو العمل الذي يعرض 

حاليا على شاشة قناة «أبوظبي»، وتشاركها في بطولة العمل عبير صبري ومنة فضالي.
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ث لســـتين حلقة تعادل 45
لفيلم الـــذي ال يتجاوز 90
ضمـــون -وفقا للنقاد- ال
وز ج ي ي م ي

األســـر المتوســـطة
ا للـــزواج، وصراع
تواجه  ـــكالت التي
ـــاة ينتميـــان إلـــى 
ُمتفاوت. واجتماعي

تـــم ل التـــي
مستوى   في
كمسلســـل 
المقتبس   “
نوان ذاته 
والظلم،  ر 
ة يســـلب

ويجبـــر   
ق زوجته
أشـــهر ي
غـــه حتى

ل من زوجها 
لتعود  ـــلوال 

هم.
ة ذاتها بنفس
مقارنـــات ألداء

العمـــل مرفوضـــا

المنتجون الجدد اللعب على وتر الرومانسية 
قي ومحمد 

الحكم للجمهور

يقول خالد محمود،
نجح في ج ن“ ”الطوفـــان
لمتابعـــة حلقاته،
الذي قدمه المؤلف
32 ســـنة، ربم 2قبل
فـــي المقـــام األو
أمهـــم لمنعها م
والدهـــم قطعة
يعط الفيلـــم
إلبـــراز انفعاال
عكس المسلس
وفيلم“الط
1985 مـــن بط
عبدالعزيـــز 
وأمينـــة رزق
كامل وهالة ص
وإسعاد يونس،
7عرضه في العام
وائل حمدي ومح
ماجد المصري وو
وآيتن عامر وفتحي

الجندي أيضا.
وأوضح الناقد ا
العروســـة“ رغـــم اق
اتســـم بأداء جيد و
قدموا وجوها جديد

المنتجون الجدد اللعب على وتر ال
أكثـــر بين بطلي الدراما نيرمين الفق
ريـــاض، لكنهـــا لـــم تكـــن

كفيلـــة بإخراج العمل 
األصلي من أذهان 

الجماهير.



} لندن – كشــــف باحثون أن مرض الســــكري 
ينقســــم إلى خمسة أنواع مختلفة ميكن عالج 

كل منها بطريقة مختلفة عن األخرى.
نشــــرت هيئــــة اإلذاعــــة البريطانيــــة، بي 
بي ســــي، تقريرا أظهر أن الشــــائع عن مرض 
السكري أنه ينقســــم إلى الفئة األولى والفئة 
الثانية، لكن باحثني من السويد وفنلندا يرون 
أن هنــــاك صورة أكثر تعقيدا لهذا املرض عما 
هو شــــائع، إذ اكتشــــفوا املزيد من أنواع داء 
الســــكري وأوضحــــوا أنهم فــــي طريقهم إلى 
بدايــــة عصر جديــــد لعالجه وحتديــــد طريقة 

عالج خاصة بكل مريض.
وقال خبــــراء إن االكتشــــاف الذي توصل 
إليه الباحثون يبشــــر مبستقبل أفضل لعالج 
مرض السكري، لكن التحول إلى طرق العالج 

اجلديدة لن يكون في وقت قريب.

وتصل نســــبة اإلصابة بهــــذا املرض إلى 
واحــــد من 11 شــــخصا على مســــتوى العالم، 
كمــــا تزيــــد اإلصابــــة به مــــن خطــــر األزمات 
والســــكتات القلبية والعمى والفشــــل الكلوي 

وبتر األطراف.
وتعرف الفئة األولى من داء السكري بأنها 
مرض يســــتهدف اجلهاز املناعي ويصيب 10 
في املئة من مرضى الســــكري فــــي بريطانيا. 
وتضر هذه الفئة بالغدد املســــؤولة عن إفراز 
مركــــب اإلنســــولني في اجلســــم، مــــا يضعف 
قدرتها على التحكم في مســــتويات السكر في 

الدم.
أمــــا الفئــــة الثانية مــــن مرض الســــكري 
فترجع اإلصابة بها إلى أســــلوب احلياة كأن 
تؤثر الدهون ســــلبا على الطريقة التي يعمل 

بها إفراز اإلنسولني.
واعتمــــد الباحثون املعدون للدراســــة، من 
مركز أبحاث الســــكري التابــــع جلامعة لوند 
السويدية ومعهد دراســــة الطب اجلزيئي في 

فنلنــــدا، علــــى بيانات اســــتمدوها من حتليل 
دم تفصيلــــي لعينة بحثية تتكــــون من 14755 

مريضا.
ونشــــرت نتائج البحث في مجلة النسيت 
املتخصصــــة فــــي دراســــات مرض الســــكري 
والغــــدد الصماء، وهي النتائج التي قســــمت 

مرضى السكري إلى خمس أنواع هي:
[ األول هــــو مرض الســــكري احلاد الذي 
يؤثر على املناعــــة الذاتية للمريض، ويصيب 
الشــــباب الذيــــن يتمتعــــون بصحــــة جيــــدة 

ويجعلهم عاجزين عن إفراز اإلنسولني.
[ النــــوع الثانــــي يصيب الشــــباب الذين 
يتمتعــــون بصحــــة جيــــدة يعكســــها املظهر 
اخلارجي بينمــــا يواجهون صعوبة بالغة في 
إفراز اإلنســــولني، لكن دون أي ضرر يقع على 

جهاز املناعة.
[ النــــوع الثالــــث يأتي في شــــكل مقاومة 
شــــديدة إلفراز اإلنســــولني، وغالبــــا ما يكون 
املصابــــون به يعانــــون من زيادة فــــي الوزن 
وتفــــرز لديهــــم كميات مــــن اإلنســــولني، لكن 

اجلسم ال يستجيب لها.
[ النوع الرابع، وهو مرض السكري الناجت 
عن السمنة احملدودة، وغالبا ما يصيب مرضى 

كانوا يعانون من زيادة في الوزن.
[ النـــوع اخلامـــس، وهو مرض الســـكري 
النـــاجت عـــن عوامـــل ذات صلة بالشـــيخوخة، 
وتظهر أعراضه مع التقدم في السن، وهو أخف 

أنواع اإلصابة مبرض السكري.
 وقال الباحث اليف غروب، أحد املشـــاركني 
في إعداد البحث اجلديد لبي بي ســـي إنه ”من 
األهميـــة مبـــكان أن نتخذ خطـــوة حقيقية في 
الطريـــق إلى توفير قدر أكبر من الدقة في طرق 

العالج“.
وأضـــاف أن ”وفقـــا للســـيناريو املثالـــي، 
ينطبق ما ســـبق على التشـــخيص ونستهدف 
حتسني طريقة العالج“، مرجحا أن املجموعات 
الثـــالث األكثر خطرا ينبغـــي أن تخضع لعالج 
أكثر تركيـــزا مقارنة بعالج املجموعتني األخف 

ضررا.
وميكـــن تصنيـــف مـــن يعانون مـــن مرض 
الســـكري من النـــوع األول علـــى أنهم مرضى 
الفئـــة الثانيـــة من هذا الداء لعـــدم املعاناة من 
مشكالت صحية تضر باملناعة الذاتية. وترجح 

الدراســـة إصابة مرضى هذه الفئة بالســـكري 
نتيجة لعيـــوب في خاليا إفراز اإلنســـولني، ال 
بسبب الســـمنة املفرطة. ولذلك ينبغي عالجهم 
بالطرق املســـتخدمة في عالج الفئة األولى من 

مرض السكري.
وينطـــوي النـــوع الثاني على خطـــر أكبر 
لإلصابـــة بالعمى بينما يشـــكل النـــوع الثالث 

خطرا على وظائف الُكلى. 
ويفيد الفحص املعزز في عالج أفضل لباقي 

املجموعات من مرض السكري.
قالت فيكتوريا سالم، االستشارية والباحثة 
في الطب الســـريري لدى إمبريـــال كوليدج، إن 

أغلب املتخصصني كانوا ”على علم بأن تقسيم 
مرض الســـكري إلـــى الفئة األولـــى والثانية ال 
ميكن اعتبـــاره نظاما دقيقا باملـــرة“. وأضافت 
أن ”هذا (البحث) يجسد مستقبال كيفية النظر 
إلى داء الســـكري كمرض“، لكنها حذرت من أن 
هذه الدراسة لن تغير الواقع العملي لعالج هذا 

املرض اليوم.
وفـــي ضـــوء إجـــراء الدراســـة فـــي الدول 
اإلســـكندنافية، قالت فيكتوريا سالم إنه ”رمبا 
يصـــل عدد أنـــواع اإلصابة بداء الســـكري إلى 
500 نـــوع فرعي اعتمادا على العوامل الوراثية 

ومؤثرات البيئة احمللية“.

 ورشـــحت عـــدد األنـــواع اخلمســـة التي 
توصلـــت إليها الدراســـة احلديثـــة للزيادة في 
املســـتقبل. وقـــال ســـودويش كومار، أســـتاذ 
الطـــب في كليـــة ورويك ”مـــن الواضح أن هذه 
مجرد خطـــوة أولى، لكننا نريـــد أن نعرف إذا 
مـــا كان العالج املختلف لكل نوع من أنواع داء 
السكري التي توصل إليها البحث سوف يؤدي 
إلى نتائج أفضل“. ورجحت إمييلي بيرنز، من 
جمعية الســـكري البريطانية، أن فهم األمراض 
قد يســـاعد علـــى ”تهيئـــة شـــخصية للعالج، 
وهو ما من شـــأنه أن يقلل من خطر املشـــكالت 

الصحية التي قد تنتج في املستقبل“.

للسكري خمسة أنواع لكل منها عالجه الخاص
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صحة
متكن العلماء من اكتشــــــاف أنواع جديدة من الســــــكري والذي لم يعد ينحصر فقط في 
نوعني اثنني. حتديد مالمح األنواع الثالثة األخرى للمرض سيسهل على الباحثني حتديد 
عالجات أدق وأكثر جناعة تتالءم مع خصوصيات كل نوع. وتتراوح خطورة هذه الفئات 

وفق ما تسببه من أعراض.

[ أخف أنواع السكري مرتبط بالشيخوخة  [ الفئة الثانية من املرض تهدد باإلصابة بالعمى

} برلني – املطارات ليســـت مكانا للكثير من 
البشـــر فحســـب ولكن أيضا لعدد ال حصر له 
من الفيروسات واجلراثيم البكتيرية. ويوجد 
عدد كبير للغاية من اجلراثيم في مكان بعينه 
ويتمثل في ماكينات اخلدمة الذاتية لتسجيل 

الوصول.
قد يكون األشـــخاص الذين يســـتخدمون 
يعرضـــون  الذاتيـــة  اخلدمـــة  ماكينـــات 
أنفســـهم خلطـــر أكبـــر للعـــدوى مـــن طاولة 
تســـجيل الوصول التقليدية، بحســـب بوابة 

”إنشورانس كوتس“ األميركية للتأمني.
وفي دراســـة، أخـــذ اخلبـــراء عينات من 
مســـتوى اجلراثيم من على أســـطح مختلفة 
بثالثـــة مطـــارات أميركية رئيســـية. وكانت 
النتيجة أن شاشات ماكينات اخلدمة الذاتية 
كانت بها أعلى مســـتويات التلوث باجلراثيم 
وتليهـــا أذرع املقاعـــد فـــي مناطـــق االنتظار 

وأزرار نوافير مياه الشرب.
وال توجد اجلراثيم علـــى أرض املطارات 
فحســـب ولكن أيضا فـــي الطائـــرات. وتبني 
وجود أغلبها على زر دفق املياه ”الســـيفون“ 
في املرحاض، تليه طاولة مقعد الراكب القابلة 
للطـــي. وتبني أن أقل مســـتوى من اجلراثيم 
يوجد على إبزمي حزام املقعد، بحســـب تقرير 
”إنشـــورانس كوتـــس“ الـــذي أشـــار إلى أن 

االختبارات ال ترقى إلى دراسة متثيلية.
وســـلطت دراســـة أخـــرى الضـــوء على 
نوعني من البكتيريا التي حتتمل أن تســـبب 
حاالت الوفاة بني البشـــر، وهـــي: إي كوالي 
للمثســـلني.  املقاومة  الذهبية  والعنقوديـــات 
وتتمكـــن هـــذه البكتيريـــا من العيـــش على 
األســـطح املختلفـــة داخل مقصـــورة طائرة، 

وتنتقل بسهولة بني البشر.
أوبـــورن  جامعـــة  فـــي  باحثـــون  ودرس 
األميركيـــة البكتيريا املوجودة على مســـاند 
الطائـــرات، واملقابـــض الدافقـــة للمرحاض، 
الطعـــام، وجيوب املقاعـــد، والتي  وصواني 
بهـــدف  قدمتهـــا خطـــوط الطيـــران ”دلتـــا“ 
إجـــراء الدراســـة. ومت تلقيح هـــذه األغراض 
بالبكتيريا، وتخزينها في ظروف حتاكي قوة 
الضغط املوجودة فـــي مقصورة الطائرة: أي 
مبعدل 75 درجة فهرنهايت ونسبة 20 في املئة 

من الرطوبة.

وبشـــكل عـــام، تعيـــش البكتيريا بشـــكل 
أطـــول علـــى األســـطح. وعلى ســـبيل املثال، 
متكنت جرثومة العنقوديات الذهبية املقاومة 
للمنثســـلني بالبقـــاء على قيد احلياة ســـبعة 
أيام على جيب مقعد القماش، وستة أيام على 
مسند ذراع املقعد واملقعد املصنوع من اجللد، 
وخمســـة أيام على ظل نافذة من البالســـتيك 
وصينيـــة الطعام، وأربعة أيـــام على مقبض 

املرحاض.
أما بكتيريا إي كوالي، فتمكنت من البقاء 
على قيد احلياة أربعة أيام على مسند الذراع 
املطـــاط، وثالثة أيـــام على صينيـــة الطعام، 

ويومني على مقبض املرحاض.
وقـــال املشـــرف علـــى الدراســـة كيريـــل 
فاغلينـــوف إن ”هـــذه البكتيريـــا تتكاثر في 
بســـبب  واملســـامات،  الصغيـــرة،  الزوايـــا 
حمايتها من الضغوطات البيئية مثل اجلفاف 
واألشعة فوق البنفسجية وأدوات التطهير“.

ولكـــن، أوضحـــت الدراســـة أن خصائص 
املواد املسامية ذاتها التي حتمي البكتيريا من 
التهديدات متنعها أيضا من االنتشار بسهولة.
وعلـــى النقيض من ذلك، تتكاثر البكتيريا 
على مواد أقل ســـمية مثـــل صواني الطعام، 

ومقابض املرحـــاض، وظالل النافذة بشـــكل 
أكبـــر من جيـــوب املقاعد واملقاعـــد اجللدية، 
ما يعني أن انتشـــار البكتيريا على األســـطح 

يرجح انتقالها بشكل أكبر إلى البشر.
ومن أجل أن يقي املســـافرون أنفسهم من 
البكتيريـــا، فـــإن األمر األمثل يتمثل مبســـح 

اليدين باملواد املطهرة قبل تناول الطعام.
وأشـــارت خطوط طيـــران ”دلتا“ ردا على 
الدراســـة إلى أن ”مواصفات كفاءة التنظيف 
موحدة فـــي جميع أنحاء عملياتنـــا بالكامل 
قبـــل املغادرة وعلـــى منت الطائـــرة إذا بقيت 
علـــى أرض املطـــار بني عشـــية وضحاها، ما 
يشـــمل إزالة جميع النفايات، ومســـح أسفل 
كل منضدة، والســـطوح واملقاعـــد، وتنظيف 

األرضيات واستبدال الوسائد“.

المطار والطائرات يعجان بعدد ال حصر له من الجراثيم

النوع الثالث من السكري يشكل خطرا على وظائف الكلى

رغـــم فوائد شـــاي امليرمية الكثيرة، حذرت طبيبة األطفال كالوديا ســـادي من إعطائه لألطفال األصغـــر من عامني، أما األطفال 

األكبر فال يجوز أن يشربوا أكثر من فنجانني يوميا.

الحياة
صحة

} نصـــح باحثون كبار الســـن الذيـــن يعانون 
من التهـــاب مفصل الركبة باحلركة والنشـــاط 
بدال من الســـكون والراحة للحفاظ على مفصل 
الركبة، فالتنزه سيرا على األقدام، مثال، يساعد 

على تليني املفاصل.

} أوضحت الرابطة األملانية ألمراض املسالك 
البوليــــة أن ممارســــة متارين قــــاع احلوض 
ميكن أن تســــاعد في عالج سلس البول الذي 
تتعرض له بعض الفتيات بسبب دخولهن في 

نوبة من الضحك.

إلى أن  } أشارت مجلة ”بيبي آند فاميلي“ 
الطفل يحتاج خالل عامه األول إلى حوالي 
600 ملليلتر يوميا من السوائل، وأوضحت 
أنـــه مـــن األفضـــل أن تكون هذه الســـوائل 

عبارة عن ماء.

} أشـــار أطبـــاء إلـــى أن إصابـــة الرجـــل 
باالكتئـــاب تظل غير معروفـــة لفترة طويلة، 
نظرا الختالف أعراضه عـــن األعراض التي 
تظهر لدى النساء، ويعد السلوك املتهور أو 

العدواني إحدى عالماته.

النوع الثالث للسكري يأتي في شكل 

مقاومة شـــديدة إلفراز اإلنســـولني 

وغالبـــا ما يعانـــي املصابـــون به من 

زيادة في الوزن

◄

شاشـــات ماكينات الخدمـــة الذاتية 

كانت بهـــا أعلى مســـتويات التلوث 

بالجراثيـــم وتليهـــا أذرع املقاعد في 

مناطق االنتظار

◄

 البكتيريا تعيش بشكل أطول على األسطح



} أجرت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنســـان 
تقييمـــا على طلـــب فريق الدفاع عـــن الكاتبين 
والصحافييـــن محمـــد ألتان وشـــاهين ألباي 
وخلصت إلـــى أن الحكومة التركيـــة ”انتهكت 

حقوقهما“ بشكل صريح.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارا بهذا 

الشأن خالل أسبوعين.
وتأكدت ”أحوال تركية“ من مصادر موثوقة 
مـــن أن المحكمة اتخذت القرار خالل جلســـات 

عقدت يومي 19 و20 فبراير.
ويعتقـــد أن قاضيـــا واحدا اعتـــرض على 
القـــرار وهـــو القاضي التركي أرجـــون أرجول 
الذي حل محل إشـــيل كراكاس الذي تنحى عن 

النظر في قضايا من هذا النوع.
جـــرى تعييـــن أرجـــول، وهـــو خبيـــر في 
قانون اإلدارة العامـــة، للنظر في هذه القضايا 
رغـــم بقائه وكيال فـــي وزارة العـــدل (في قرار 
القـــى انتقـــادات علـــى أســـاس أن تعيينه كان 
خرقـــا خطيرا لمبدأ النزاهـــة الذي تعتمد عليه 
المحكمـــة). وفي يناير من العام الماضي جرى 
تعيينـــه مفوضا في ”كوزا ألتين“ وهي شـــركة 

تسيطر عليها الحكومة التركية.
ومـــن المتوقـــع اآلن أن يقّدم أرجـــول رأيه 
المعارض إلى المحكمة خالل أســـبوعين. لكن 
رأيـــه لن يؤثـــر على القـــرار حيـــث أن قرارات 

المحكمة بشأن االنتهاكات نهائية.
وبعد قرار المحكمة، يفكر الجميع حاليا في 
رد فعل أنقرة في ما يخص موقف ”الضحيتين“ 
الســـجينين. لكن الظـــروف القانونية للرجلين 
مختلفة تماما ألن محمد ألتان صدر بحقه حكم 
مشـــدد بالســـجن المؤبد في 16 فبراير بينما ال 

تزال محاكمة شاهين ألباي جارية.
قد تفضل حكومة حزب العدالة والتنمية أن 
تتريث ألن ألتان قد صـــدر عليه الحكم بالفعل. 
لكن ينتظر من أنقـــرة أن تلتزم بقرار المحكمة 
األوروبية لحقوق اإلنســـان في قضية شـــاهين 
ألبـــاي وهو ما يســـتلزم اإلفـــراج الفوري عنه. 

وبعد الفضيحة التي ظهرت عقب قرار المحكمة 
الدستورية العام الماضي في ما يخص حقوق 
المفكريـــن ألتـــان وألباي اللذين تشـــير إليهما 
وسائل اإلعالم العالمية باعتبارهما ”سجينين 
سياســـيين“، فإن قرار المحكمة األوروبية هذا 
يشـــير بال شـــك إلى احتمال وصول العالقات 
بين الحكومة التركية والمحكمة األوروبية إلى 

نقطة حرجة.
احتجزت الســـلطات شـــاهين ألباي في 27 
يوليو عام 2016 ومحمد ألتان في 10 ســـبتمبر 
من نفس العـــام خالل موجـــة االعتقاالت التي 
أعقبت محاولة االنقالب الفاشـــلة في 15 يوليو 
2016. واالثنان من أبرز الشخصيات في الدوائر 
الليبرالية التركية وعمال لفترات  اإلصالحية – 

طويلة في التدريس األكاديمي بعدة جامعات.
وفي أول أقواله للدفاع أمام الدائرة الثالثة 
عشـــر بالمحكمة الجنائية العليا في إسطنبول 
عّبـــر ألباي عـــن ندمه وقال ”أقـــر بأنني لم أكن 
على دراية بأن للحركة وجها أسود ينخرط في 

أعمال غير مشروعة“.
”المؤشـــرات التي تدل علـــى أن أعضاء في 
حركـــة غولـــن تورطوا فـــي محاولـــة االنقالب 
فـــي 15 يوليو إلى هـــذا أو ذاك الحد صدمتني 
كديمقراطي ليبرالي دافع عن الحكومات المدنية 
طوال حياته وكتب ضد االنقالبات العســـكرية 
والوصايات العسكرية، وقد أوجدت في داخلي 
إحساســـا عميقا باإلهمـــال“. قدم فيســـل أوك 
محامي ألباي طلبا للمحكمة الدســـتورية في 8 

سبتمبر بإطالق سراح موّكله.

أعرضـــت المحكمـــة عن تقييـــم طلب ألباي 
لفتـــرة طويلة، ونتيجة لذلك قّدم المحامي طلبه 
هذه المـــرة إلـــى المحكمة األوروبيـــة لحقوق 
اإلنســـان في 28 فبراير 2017 مســـتندا على أن 
موّكله قد تعرضت حقوقه لالنتهاك وفقا للمادة 
الخامســـة مـــن المعاهـــدة األوروبيـــة لحقوق 
اإلنســـان التي تخص ”حرية وســـالمة الفرد“، 
وأيضا المادة العاشرة من نفس المعاهدة التي 

تخص ”حرية التعبير“.
وبعـــد تقديـــم الطلـــب، ســـألت المحكمـــة 
األوروبيـــة لحقوق اإلنســـان الحكومة التركية 
هل جـــرى اســـتنفاد كل التدابيـــر المحلية في 
القضية. وفي ردهـــا قالت أنقرة إن طلب ألباي 
إلـــى المحكمـــة الدســـتورية ال يـــزال يخضـــع 
للتقييـــم، وإنـــه ال ينبغي للمحكمـــة األوروبية 
لحقوق اإلنســـان اتخاذ قرار فـــي القضية قبل 

صدور حكم المحكمة الدستورية.
أصـــدرت محكمـــة قـــرارا في 22 ســـبتمبر 
2016 بإلقـــاء القبض على محمـــد ألتان بتهمة 
”التخطيـــط لالنقـــالب ومســـاعدة وتحريـــض 
أعضاء منظمـــة غولن اإلرهابية ونشـــر دعاية 

لها“ في تعليقات له خالل برنامج تلفزيوني.
وفي شـــهادته أمام االدعاء نفى ألتان التهم 
وقـــال ”إنني ضـــد االنقالبـــات طـــوال حياتي 
ولذلك من المســـتحيل لي أن أتعاون مع مدبري 
انقالب“. ”المقـــاالن اللذان كتبتهما كانا بهدف 
انتقاد المســـار السياســـي الســـيء لألحداث. 
أجزاء فقـــط من مقاالتي هي التي تكون موضع 
اهتمـــام وهو مـــا يفقدها معانيهـــا اإلجمالية. 

هدف مقاالتي هو التحذير وينبغي تقييمها في 
إطار حرية الصحافة“.

وطالـــب االدعاء بالســـجن المؤبـــد بتهمة 
”انتهاك الدســـتور“ لكل الصحافيين الســـجناء 
الســـتة الذين يمثلـــون أمام المحكمـــة ومنهم 
نازلـــي إليجاك. وجرت أولى جلســـات محاكمة 
ألتان في 19 يونيو 2017 بعد عشـــرة أشهر من 

إلقاء القبض عليه.
وفي أحدث جلســـة يـــوم 16 فبرايـــر 2018 
أصـــدرت المحكمـــة حكمـــا مشـــددا بمعاقبـــة 
الصحافيين الســـتة ومنهم أحمد ألتان ومحمد 

ألتان ونازلي إليجاك بالسجن المؤبد.
على الجانـــب اآلخر، فـــإن المحكمة العليا 
التـــي تنظر فـــي الطلب الذي قّدمـــه المحامون 
الموّكلـــون بالدفـــاع عـــن ألتان إلـــى المحكمة 
الدســـتورية فـــي 8 نوفمبر 2016 قـــررت في 11 
ينايـــر 2018 بأن ”احتجـــازه دون بدء إجراءات 
محاكمتـــه“ كان انتهـــاكا لحقـــه فـــي الحريـــة 

والتعبير وطالبت بإطالق سراحه.
لكـــن المحكمـــة المحلية أصـــّرت على قرار 

القبض عليه ورفضت إطالق سراح ألتان.
وقـــّدم فريق الدفـــاع عن ألتـــان الذي يضم 
المحاميـــن أرجيـــن جينمـــن وأورهـــان كمال 
جينجيز وفيســـل أوك طلبا للمحكمة األوروبية 
لحقـــوق اإلنســـان فـــي 12 ينايـــر 2017 يطالب 

باإلفراج عنه.
وأصدرت المحكمة الدستورية قرارا في 11 
يناير 2018 يطالب باإلفراج عن شـــاهين ألباي 

ومحمد ألتان.
وخلصـــت المحكمة فـــي قرارها الذي صدر 
بموافقة 11 عضوا واعتراض ســـتة إلى أنه قد 
تـــم انتهاك حـــق ألباي في التعبير والســـالمة 
الشـــخصية وحقـــه وفقـــا لحريـــة الصحافـــة 
مؤكدة أنه ”ال توجد أدلة كافية تبّرر اســـتمرار 

احتجازه“. 
لكـــن وللمرة األولى في تاريـــخ الجمهورية 
التركيـــة تتحـــدى محكمة محلية قـــرار محكمة 

أعلى وترفض إطالق سراح ألباي من الحجز.
وســـتعقد الجلســـة المقبلـــة أللبـــاي و20 
صحافيـــا وإعالميـــا آخرين في ســـيليفري في 

الخامس من أبريل.

} واشنطن - يشير محللون في وسائل اإلعالم 
إلـــى المخاطـــر المرتبطـــة بانتشـــار ”األخبار 
الوهميـــة“، لكنهم يتجاهلـــون غالبا تأثير هذه 
الظاهرة على الصحافيين أنفسهم، إذ أصبحت 
ذريعـــة مثاليـــة لألنظمـــة الدكتاتورية، لحبس 

الصحافيين وتبرير الرقابة.
وتقـــول كورتني ســـي رادش، مديرة قســـم 
الدفاع فـــي لجنة حمايـــة الصحافيين، أن هذا 
المصطلح يســـتخدم لتشـــويه ســـمعة صناعة 
بأكملها، وتحـــّول إلى تهديـــد للصحافيين، إذ 
بلغ عـــدد الصحافيين الذيـــن يعملون بصدق، 
وســـجنوا بســـبب نشـــرهم أخبـــارا كاذبة أو 
خياليـــة 21 صحافيـــا، وهـــو أعلـــى مســـتوى 
لـــه على اإلطـــالق. ونظـــرا إلى أّن القـــادة غير 
الديمقراطييـــن يســـتخدمون بشـــكل متزايـــد 
لمعارضة وســـائل  مصطلـــح ”أخبار مزيفـــة“ 
اإلعالم المســـتقلة، فمن المرّجح أن يستمر هذا 

العدد في االرتفاع.

وأضافت في تقرير علـــى منصة بروجيكت 
ســـنديكيت، يبدو الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامـــب مثاال واضحـــا على هذا االســـتخدام، 
مـــع دأبه المســـتمر على نعت وســـائل اإلعالم 
المعارضـــة لـــه بالكاذبـــة، كما نـــأت الواليات 
المتحـــدة، الرائدة عالميا فـــي الدفاع عن حرية 

التعبير، بنفسها عن هذا الدور.
وقد وّفـــرت تغريـــدات ترامب علـــى تويتر 
عـــن ”األخبـــار الوهميـــة“، تبريـــرات ألنظمـــة 
اســـتبدادية عديدة، في إجراءاتها ضد وسائل 
اإلعالم، ففي ديسمبر الماضي، نشرت صحيفة 
الحكومـــة  تديرهـــا  التـــي  اليوميـــة  الشـــعب 
الصينيـــة، تغريـــدات ورســـالة على فيســـبوك 
رّحبـــت بتصريحـــات ترامـــب حـــول األخبـــار 
المزيفة. وأشـــارت الصحيفة إلى أنها تحتوي 
على ”حقيقـــة أكثر ُعمقا حول وســـائل اإلعالم 

الغربية“.
وفي يناير الماضي، أشـــاد الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان بترامـــب لقيامه بتوبيخ 

مراسل قناة ســـي إن إن خالل مؤتمر صحافي 
مباشـــر. وقـــال أردوغـــان، الذي انتقد شـــبكة 
تغطيتـــه لالحتجاجات المؤيـــدة للديمقراطية 
فـــي تركيا فـــي عام 2013، إن ترامب قد أســـكت 

الصحافيين.
ورد ترامب المجاملة عندما التقى أردوغان 
بعـــد بضعة أشـــهر. وأشـــاد بنظيـــره التركي 
كحليف في مكافحة اإلرهاب، لكنه أخفى سجل 

أردوغان البائس في مجال حرية الصحافة.
الثـــالث  الـــدول  أن  مصادفـــة  يعتبـــر  وال 
المذكـــورة تناولـــت مفهـــوم ترامـــب ”لألخبار 
المزيفة“ بشـــكل أســـرع. ومن بين الصحافيين 
الذين اعتقلوا في جميع أنحاء العالم خالل عام 
2017، سجن أكثر من نصفهم في الصين ومصر 
وتركيا، وما زالوا مستمرين على ذات النهج، ال 
سيما مع صمت المجتمع الدولي على هجمات 
هذه الحكومات على وســـائل اإلعالم المستقلة، 

الذي كان بمثابة موافقة عليها.
وقد ألقي القبض علـــى معظم الصحافيين 
في تركيا خالل الســـنتين األخيرتين حيث كان 
تدهور حريـــة التعبير ســـريعا، منـــذ محاولة 
انقـــالب فاشـــلة في عـــام 2016، حيـــث عالجت 
المحاكـــم التركية حوالي 46 ألـــف قضية اتهم 
فيها أشـــخاص بإهانـــة الرئيـــس أو األمة أو 

المؤسسات.
ويجـــري التحقيق مع كل مـــن الصحافيين 
الــــ73 الموجودين حاليا في الســـجون التركية 
بتهمـــة ارتكابهـــم جرائم ضد الدولـــة. ويعتبر 
االتهام األكثر شيوعا للصحافيين هو االنتماء 

أو الدعم أو الدعاية لمنظمة إرهابية مزعومة.
وتوفـــر القوانيـــن الغامضـــة التـــي تخلط 
بيـــن تغطيـــة قضايا اإلرهـــاب ودعمـــه، غطاء 
للنظم التي ترمي إلـــى منع التغطية اإلخبارية 
الســـلبية. وعلى ســـبيل المثال، فـــإن محاولة 
الكتابـــة عن حـــزب العمـــال الكردســـتاني في 
تركيـــا أو عـــن األويغور في الصيـــن، قد تضع 
الصحافييـــن بســـرعة وراء القضبان للتعاطف 

مع اإلرهابيين.
ويواجـــه ما يقـــرب من ثالثة أربـــاع الـ262 
صحافيا الذين سجنوا في جميع أنحاء العالم 
اتهامـــات بالنشـــاط المناهـــض للدولـــة، وفقا 
لما جـــاء في الدراســـة األخيـــرة للجنة حماية 

الصحافيين.
ولكـــن حتـــى لـــو لـــم يتـــم القبـــض على 
الصحافيين، فإن بعض السياسيين يواصلون 

لتشـــويه  اســـتخدام مصطلـــح ”أخبار مزيفة“ 
مصداقية التغطية المشروعة.

وتكمـــن المفارقـــة فـــي أن جهـــود بعـــض 
الحكومات الغربية لمحاربة المحتوى العنيف 
أو المضلل من وســـائل اإلعالم االجتماعية، أو 
التصـــدي لتدخل روســـيا فـــي االنتخابات في 
عدة دول غربية، تم اســـتغاللها من قبل أنظمة 
مســـتبدة في تبرير الرقابة علـــى الصحافيين 
الصادقيـــن الذيـــن يقّدمون تقاريـــر عن أحداث 

حقيقية في أخطر األماكن في العالم.
وتحّولت األهداف المشـــروعة للحرب على 
األخبـــار الكاذبـــة إلى ســـالح بأيـــدي األنظمة 
المســـتبدة ضد الصحافييـــن الذين يزعجونها 

بكشف الحقائق.
وأشـــار التقريـــر إلى مـــا حدث فـــي العام 
الماضـــي، عندمـــا قـــررت يوتيـــوب احتـــواء 
المحتوى المتطرف، وأزالت المئات من مقاطع 
الفيديو المرتبطة بالنزاع في ســـوريا، بما في 
ذلك العديد من اللقطات التي نشـــرتها شـــبكة 
أخبار الشام، ووكالة قاسيون لألنباء، والمركز 

األنبـــاء  وكاالت  وجميـــع   – إدلـــب  اإلعالمـــي 
المستقلة التي نشرت هذه الكارثة.

وبالمثل، أغلق فيســـبوك حســـابات األفراد 
والمنظمـــات التي تســـتخدم المنصـــة لتوثيق 
العنف ضد الروهينغا المســـلمين في ميانمار، 
وهي أزمة وصفتها األمم المتحدة بأنها ”مثال 
أساســـي للتطهير العرقي“. وقال فيســـبوك إن 
هذا التصـــرف كان ردا على انتهاكات ”معايير 

المجتمع“ للمنصة.
ومنع تويتـــر الصحافييـــن المواطنين في 
مصر وســـوريا من اإلبالغ عن انتهاكات حقوق 
اإلنســـان، وفقا لما ذكـــره صحافيون تم إغالق 

حساباتهم.
وقد وصلت رقابـــة تويتر قلب أوروبا؛ ففي 
يناير، أزيلت مجلة ساخرة ألمانية من المنصة 
بعـــد أن أصدر البوندســـتاغ قانونا ينص على 
غرامـــات تصل إلى 50 مليـــون يورو (61 مليون 
دوالر) على شـــبكات التواصل االجتماعي التي 
ال تزيـــل المحتـــوى غير القانونـــي في غضون 
فتـــرة معّينة مـــن الزمن. وتنظـــر دول أوروبية 

أخرى في اتخاذ تدابير مماثلة إلجبار شـــركات 
اإلنترنت على مكافحة التضليل والتطرف.

وقد تكـــون القوانين التي تهـــدف إلى كبح 
خطاب الكراهية أو العنف أو ”األخبار المزيفة“ 
حســـنة النيـــة، إال أن تنفيذها كان قاســـيا، وال 
يتضمن ســـوى آليات قليلة لضمان المســـاءلة 
والشـــفافية أو إمكانيـــة عكســـها. وتســـتعين 
الحكومـــات بمصـــادر خارجيـــة للرقابـــة على 
القطاع الخاص، حيث يكـــون الهدف لمصلحة 
المســـاهمين في صميـــم عملية صنـــع القرار، 

وليس الحفاظ على حرية الصحافة.
ويجب على قادة البلـــدان الديمقراطية في 
العالـــم أن يعارضوا الهجمات غيـــر القانونية 
على الصحافة المســـتقلة، وهـــذا يعني إعادة 
النظر فـــي المحتوى غير الدقيق لألخبار. ومن 
أجل األداء الســـليم للمجتمع، هناك حاجة إلى 
وسائل اإلعالم الحرة النشطة، وليس التضليل 
الذي من شأنه أن يضعف ذلك. ولكن العالجات 
الرســـمية التي تؤدي إلى ســـجن الصحافيين، 

هي أسوأ من المرض نفسه.
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ميديا
[ ترامب وأردوغان يتبادالن اإلعجاب حيال مواقفهما المعادية للصحافيين  [ استغالل محاربة التطرف لفرض الرقابة على اإلعالم

{األخبار الكاذبة} تقدم خدمة لألنظمة المولعة باستهداف الصحافة

ــــــار الكاذبة ذريعة الســــــتهداف  اتخــــــذت العديد مــــــن األنظمة املســــــتبدة من ظاهرة األخب
ــــــني ومالحقتهــــــم، كما تلقف بعض السياســــــيني تغريدات ترامــــــب عن ”األخبار  الصحافي

الوهمية“، لضرب املثل بها، وتبرير إجراءات الرقابة على وسائل اإلعالم املستقلة.

القوانني الغامضـــة التي تخلط بني 
تغطية اإلرهاب ودعمه، توفر غطاء 
للنظم التي ترمي إلى منع التغطية 

اإلخبارية السلبية

◄

املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان: تركيا انتهكت حقوق الصحافيني
ياوز بيدر
رئيس تحرير موقع أحوال تركية

تبدأ الخميس في كوبنهاغن محاكمة المخترع الدنماركي بيتر مادسن المتهم بقتل الصحافية السويدية كيم فال في إطار قضية 
أثارت ضجة كبيرة لم تتكشـــف بعد مالبســـاتها بالكامل، ومن المقرر أن تمتد هذه المحاكمة على 12 يوما، إلجالء مالبسات مقتل 

الصحافية المستقلة التي ذهبت في أغسطس 2017 مع المخترع على متن غواصته بهدف إجراء مقابلة معه.

◄ نّددت السفارة الروسية فى لندن 
بتكهنات وسائل اإلعالم البريطانية حول 
احتمال وجود صلة بين الدولة الروسية 

ومرض غامض أصيب به جاسوس سابق 
فى إنكلترا، قائلة إن مثل هذه التكهنات 
ترقى إلى مستوى ”التشهير بروسيا“. 

وقالت السفارة في بيان لها إن ”الوضع في 
وسائل اإلعالم يتحول سريعا إلى امتداد 

جديد للحملة المناهضة لروسيا التي 
تقودها بريطانيا العظمى“.

◄ نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي 
اإلنساني بالتعاون مع نقابة الصحافيين 

األردنيين، الثالثاء، ندوة حول ”اإلعالم 
والقانون الدولي اإلنساني“. وأكد رئيس 

اللجنة مأمون الخصاونة أهمية الدور 
الذي تلعبه وسائل اإلعالم على المستوى 
المحلي أو الدولي في النزاعات المسلحة 

والتي تقع على عاتقه مسؤولية كشف 
انتهاكات القانون الدولي اإلنساني.

◄ بدأت فعاليات المؤتمر اإلقليمي األول 
حول دور ”وسائل اإلعالم في الحفاظ على 
التراث“، في المعهد السويدي في القاهرة، 

بمشاركة قيادات صحافية وإعالمية 
ومتخصصين في مجال الحفاظ على 

التراث. ويهدف المؤتمر إلى تفعيل دور 
اإلعالم في تأكيد األهمية التاريخية للتراث 

والهوية الحضارية للمدن.

◄ تداول ناشطون فيديو يظهر الصحافي 
الرياضي اليمني علي الريمي وهو يعمل 

في أحد محالت غسيل السيارات بعد 
توقف صحيفة الرياضة عن الصدور، وكان 

الريمي يشغل منصب نائب مدير تحرير 
الصحيفة، التي كانت تصدر عن مؤسسة 
الثورة الحكومية قبل سيطرة الحوثيين 

عليها، وقد تم توقيف راتبه هو وزمالؤه في 
الصحيفة من قبل الميليشيات.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

ظاهرة تسيء للصحافيين من جميع الجهات

هل حقا تتمتع تركيا بحريات صحافية؟
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} عمان - اهتم مستخدمو الشبكات االجتماعية 
األردنيون بتزايد حاالت االنتحار في بالدهم.

وكان األردن شـــهد خـــالل األيـــام املاضية 
تصاعـــدا في حـــاالت االنتحار، وقعـــت اثنتان 
منهـــا من فوق جســـر عبدون أشـــهر جســـور 
العاصمة عمان، والذي قررت أمانة عمان أخيرا 
دراسة حلول ملنع محاوالت االنتحار من فوقه.

وأكدت أمانة عمان، األحد، أنها ”تدرس عدة 
مقترحات مطروحة، للحّد من حوادث االنتحار، 

على جسر عبدون“.
وانتشر عبر الشبكات االجتماعية هاشتاغ 

#االنتحار_مو (ليس)_موضة. 
وكتب معلق على فيسبوك:

وقالت معلقة:

واعتبر آخر:

وكان الفتا سخرية الكثيرين من الهاشتاغ.
وكتب مغرد في هذا السياق:

وردت معلقة:

وأضافت:

أعلنت شـــركة {بالكبيري} الكندية أنها قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة فيسبوك. وتتهم بالكبيري شركة فيسبوك 

وتطبيقاتها الثالثة المملوكة لها، فيســـبوك ماســـنجر وواتســـاب وإنســـتغرام، بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأشارت 

{بالكبيري} إلى أن فيسبوك طورت تطبيقات الدردشة بناء على التقنية الحصرية الخاصة بأجهزة بالكبيري.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#االنتحار {موضة} في األردن

} أنقــرة - أثـــارت ردود متواليـــة وصفـــت 
بـ“املتوترة“ و“املتعالية“ ملسؤولني أتراك بشأن 
قرار مجموعة إم بي سي إيقاف بث املسلسالت 
التركية تهكم املغردين العرب ضمن هاشـــتاغ 
#إيقاف_عرض_املسلسالت_التركية. وأكد 
بعض املتفاعلني ســـاخرين أنهـــم بانتظار رد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بني حلظة 

وأخرى.
إســـطنبول  جتـــارة  غرفـــة  رئيـــس  وكان 
واملســـؤول عن ترويـــج املسلســـالت التركية 
للخـــارج أوزتـــورك أوران، قـــال إن مـــن مينع 

عرض املسلسالت التركية هو اخلاسر.
وأضـــاف أوران، أن تصرفـــا كهذا ال مينع 
الناس من مشاهدة األعمال التركية عبر قنوات 
أخرى متاحة للمشـــاهدين، إضافة إلى وجود 

الفضاء األوسع املتمثل باإلنترنت.
ومن جانبه، صّرح وزير الثقافة والسياحة 
التركـــي نعمان كورتومولـــوش، بأنه ”ال ميكن 
لسياسيني اثنني أو ثالثة يجلسون على طاولة 
اتخاذ قرار في شـــأن أي برامج سيشـــاهدها 

الناس. لقد وّلى هذا العصر منذ زمن“.
وأثـــار التعليـــق موجة نقـــاش خاصة في 
ظل تقييـــد احلريات غير املســـبوق في تركيا 

وحجب مواقـــع على شـــبكة األنترنت أبرزها 
موقع ويكيبيديا.

وقـــال معلقـــون إن اجلانـــب التركـــي لن 
يتخلى أبدا عـــن ”عنجهيته وغروره وتعاليه“ 
في ردوده، متناســـيا أن التلفزيونات العربية 

تســـتحوذ على نســـبة تقدر بـ17 باملئة من 
حجم صادرات تركيا من املسلسالت.
وقـــد فاجـــأت مجموعـــة قنوات 

إم بـــي ســـي مشـــاهديها االثنني 
5 مـــارس بقـــرار إيقـــاف عرض 
املسلســـالت التركيـــة عبر كافة 
األوســـط  بالشـــرق  قنواتهـــا 

وشمال أفريقيا.
وشـــمل القـــرار حـــذف كافة 

من  باملسلســـالت  املتعلقة  املـــواد 
مواقع الشبكة على اإلنترنت، وسحب 

احللقـــات الســـابقة املذاعـــة عبـــر منصتها 
اإللكترونية.

مـــن جانبـــه، رد املمثـــل التركـــي إنغـــني 
ألتـــان دوز ياطان، الذي يجســـد دور أرطغرل 
في مسلســـل ”قيامـــة أرطغرل“، بأن شـــبكات 
التواصل االجتماعي ســـتلعب دورا كبيرا في 

نقل الدراما التركية للعرب.

ويذكر أن قرار وقف بث املسلسالت التركية 
القى صدى واســـعا على الشبكات االجتماعية 

خاصة تويتر. وأثنى الكثيرون على القرار.
واعتبر املغرد الســـعودي شجاع املطرفي 
الهذلي ”قرار إيقاف املسلســـالت التركية بأنه 
جّيد رغم أنه جاء متأخرا.. هنا ال بد أن تلتفت 
أمانـــة العاصمة املقدســـة للمطاعـــم التركية 
التي ال يخلو شـــارع في مكة منها ومن األعالم 
التركيـــة املعلقة فـــي أركانهـــا.. واالنتباه إلى 
البـــازارات التركية التي يرّوج لها كل حني 
باســـم احلـــارة املكية وبدعم مـــن الدولة 

التركية“.
وقـــال احمللـــل محمد رشـــيد 
”خطـــوة جّيدة حتـــى وإن كانت 
متأخرة جدا، يكفي التســـويق 
والترويج لدولة دموية ظلمتنا 
كثيرا في املاضي وتتآمر علينا 

كل يوم في احلاضر“.
وأكـــد مغـــرد ”ال توجـــد قناة 
تركية تبث -مسلســـالت سعودية أو 
وحتولها إلى  خليجيـــة أو حتـــى عربيـــة – 
دبلجة باللغة التركية.. ، أتعلمون ملاذا؟ -ألنهم 
مازالوا ينظرون لنا كمتخلفني وتابعني لهم“.

ويقول آخر إن ”التاريـــخ العثماني ملطخ 
بالدماء وبدال من تثقيف األجيال بتلك احلقبة 
املظلمة يتم تلميـــع االحتالل على أنه خالفة.. 
التاريخ ثابت وعناصره فقط هي التي تتغير“. 

وناقشـــت املسلســـالت التركية عند بداية 
عرضها على الشاشـــات العربية قضايا احلب 
جلذب املشـــاهدين العرب، الذين يعيشون في 
بيئة محافظة قاحلة على املســـتوى املشـــاعر، 
لتصل أخيـــرا إلى تقدمي رؤية مغايرة للتاريخ 

بتواطؤ رسمي!.
وكتب مغرد في هذا الســـياق ”رئيس دولة 
يـــزور مواقع التصويـــر ويأخـــذ املمثلني في 
زياراتـــه إلى دول العربية، هذه ليســـت مجرد 

مسلسالت“.
وكان أردوغـــان قـــال لـــدى زيارتـــه ملوقع 
تصويـــر مسلســـل ”قيامـــة أرطغـــرل“ ”علينا 
كأتـــراك أن نكتب حكايتنا نحن أوال“. وأضاف 

”أرطغرل كان جوابا صارما“.
ويعتبـــر خبراء أن جنـــاح الدراما التركية 
لـــم يكن صدفة، فقـــد كان مخططا لـــه بعناية، 
فالرئيـــس الذي قمع كل صوت حّر أو معارض 
ال ميكنـــه أن يتـــرك ما هو أخطـــر، متمثال في 
القوة الناعمة، حلفنة من املخرجني واملنتجني 
أو مجموعة من مســـؤولي القنوات ومندوبي 

املبيعات. 
ويؤكـــد مغـــردون أن ”لألتـــراك احلق في 
صناعـــة قوتهم الناعمة، لكـــن البلدان العربية 
بدورها حتتاج إلى إعادة رســـم خارطة قوتها 
الناعمة كذلك وإضـــاءة مراكز قوتها ونفوذها 
لقطـــع الطريـــق على قوة تســـعى إلـــى إعادة 

أمجادها على حساب األمة العربية“.

وصف مغردون قرار إيقاف املسلســــــالت التركية على ”إم بي ســــــي“ باجلّيد، مؤكدين أن 
ــــــردود أثبت أن  ــــــي أبدا“. ويقول مغردون إن ”ســــــعار“ ال ــــــي متأخــــــرا أفضل من أال تأت ”تأت

اخلطوة مؤملة للجانب التركي.

تركيا مع حرية اإلنترنت إذا كانت تخدم مصلحتها فقط

على {السلطان} مراجعة الخطة

} بروكســل –  ألهم اســـتخدام دونالد ترامب 
املفرط خلدمة تويتر كاتبني فرنســـيني لتأليف 
كتـــاب صـــدر األربعاء فـــي فرنســـا وبلجيكا 
يتضمن توصيفا ساخرا للرئيس األميركي من 

خالل تشكيلة من ”أفضل“ تغريداته.
ويتابـــع حســـاب ترامب الشـــخصي على 

تويتر أكثر من 48.7 مليون متابع.
وهذا الكتاب الذي يحمـــل عنوان ”ترامب 
أجنـــزه مؤلـــف القصص  في مئـــة تغريـــدة“ 
املصورة فرنســـوا بـــوك وكاتبة الســـيناريو 

فانيسا دوامل.
ويقـــدم هذا الكتـــاب الصغيـــر الواقع في 
128 صفحـــة صـــورة كاريكاتورية عن الرئيس 
األميركـــي اخلامـــس واألربعني الـــذي انتخب 

سيدا للبيت األبيض في 2016.
وقال فرنســـوا بوك خالل تقدمي الكتاب في 
بروكسل إن ترامب ميلك ”بحسه الفكاهي غير 
املتعّمد واملباشـــر ومظهره األشبه باملهّرجني، 
كل خصائص شخصيات القصص املصورة“.

وأضـــاف ”هو يفكر بأمـــر ويقوله من دون 
مواربة ويجيب من دون أي تفكير“.

ويضـــم الكتـــاب تغريدات حقيقيـــة يعود 
أقدمها إلى ســـنة 2009، وهـــي مواقف حتامل 
فيهـــا ترامب علـــى هيالري كلينتـــون وميريل 
ستريب واملكسيكيني إضافة إلى أخرى مشككة 
في التغيـــر املناخـــي. كذلك يشـــمل تغريدات 
أخرى مزيفة يكمن للقـــارئ التعرف عليها في 
آخر الكتاب. غير أن مؤلفي الكتاب يؤكدان أن 
العمـــل يضم ”ثالث تغريـــدات متخايلة فقط“، 
وأشارا إلى أنهما ”جمعا“ تصريحات مختلفة 
عـــن املوضوع عينـــه كما نشـــرا مقتطفات من 

مقابالت أو برامج تلفزيونية.
وفـــي مقابلة تعـــود إلى العـــام 2006، عمد 
ترامـــب إلى التغـــّزل بجمـــال ابنتـــه إيفانكا 
املوجودة إلـــى جانبه قائال ”لو لم تكن ابنتي، 

لكنت على األرجح سعيت ملواعدتها“.
ويذّكـــر الكتـــاب كذلـــك بأن ترامب أرســـل 
علـــى مدى أكثر من 25 عاما صـــورا ليدْيه إلى 
صحافـــي في مجلة ”فانيتي فير“ ســـخرت من 

شكل أصابعه.
ورّد ترامـــب علـــى هـــذا الصحافـــي فـــي 
”نيويـــورك  صحيفـــة  أوردتهـــا  تصريحـــات 
بوســـت“ في 2011 ”أصابعـــي طويلة وجميلة 
علـــى غـــرار باقي أجزاء جســـمي كمـــا توثقه 

شهادات كثيرة“.
وكان الرئيس األميركي علق بسخرية على 
حفل توزيع جوائز أكادميية السينما األميركية 
”األوســـكار“، علـــى تويتر ”حفل أوســـكار مع 
أســـوأ تصنيف في التاريخ، واملشكلة هي أنه 
لم يعد لدينا جنوم، باســـتثناء رئيسكم (مزحة 

بالطبع)“.
وبلـــغ عدد مشـــاهدي حفل توزيـــع جوائز 
األوســـكار لهـــذا العـــام حوالـــي 26.5 مليون 
شخص، مســـجال انخفاضا بنســـبة 20 باملئة 

مقارنة مع العام املاضي.

تغريدات ترامب.. 

قصص فكاهية مصورة
[ #إيقاف_عرض_المسلسالت_التركية.. مغردون ينتقدون الردود التركية المتعالية

@sozana_sawah 
ــــــك من يجلس وميســــــك هاتفــــــه يغّرد  هنال
ضاحــــــكا ومســــــتهزئا بفكــــــرة االنتحار، 
يتصور نفســــــه بعيدا عنها، رجاء اســــــأل 
مــــــن حاول االنتحار عن أســــــبابه، ادعمه، 
ــــــه، انصــــــر الشــــــخص القوي  ــــــّو عزميت ق
بداخله، وال تكن موجودا في احلياة للتنّدر 

#االنتحار_مو_موضة.

@sozana_sawah 
أول ما ســــــمعت بهاشــــــتاغ #االنتحار_

ــــــى املفردات،  مو_موضــــــة، ضحكت عل
ــــــه، لكن بعد أن  وضحكــــــت على من قام ب
ــــــدور في عاملنا احلالي  ــــــت أن كل ما ي أيقن
ــــــد األعمى هو الســــــمة  مســــــرحية والتقلي
األساســــــية فيه، اقتنعت بفكرة أننا نختار 
ــــــا كمــــــا نختار قطعــــــة مالبس من  مصيرن
ــــــة، ولألســــــف ننتقي أســــــوأ قطعة  اخلزان

لدينا.

@hashtag_jo 
#االنتحار_مو_موضــــــة، حــــــان وقــــــت 
معاجلــــــة االنتحــــــار من جــــــذوره. إن كان 
مرضا نفســــــيا، فهو دور الطب. وإن كان 

اجتماعيا فهو دور احلكومة واملجتمع.

@msharayri 
ــــــل قليل كنت ماّرا وفجــــــأة لقيت عجقة  ”قب
(فوضــــــى)، قالوا لي فــــــي واحد أربعيني 
يريد أن يرمي نفسه من أعلى عمارة، قلت 
للضابط مرقني وبنزلك إياه، طلعت لفوق 
ــــــة قدرت أوصل للشــــــاب وفتحت  وباحليل
#االنتحار_ هاشــــــتاغ  ــــــه  وأريت ــــــر  تويت

مو_موضة، فأجهش بالبكاء ونزل معي 
باالصنصير“.

tounsiahourra

مجتمع تواصل نساؤه مبتسمات 
مضاعفة قطع اللحم في صحون 

الذكور في العشاء، ألن ”للذكر مثل حّظ 
تي أمام  األنثيني“. علي أن أبتلع ُغَصّ

واقع النساء العربيات.

abdullah_nadia

عدلت 'كلمة' في النشيد الوطني 
الكندي ألنها استثنت النساء. 

قبل أسابيع مت تعديل 'thy sons' إلى 
'of us'..  تفاصيل تصنع الفرق.

SaadAlshohaib

الضغوط النفسية في الصغر قد تكون 
سببا لالكتئاب عند الكبر ولو حتسنت 

ظروف الفرد.
كلما رفق اإلنسان بنفسه كان ذلك أبعد 

للهم واحلزن خاصة عند تقدم السن.

fahadalahmdi

النساء بطبعهن مساملات وطموحات 
ويشغلهن الشأن االنساني أكثر 

من الرجال بدليل جناح الدول التي 
حتكمها النساء. 

Msadness

اقرأ كل يوم شيئا ال يقرؤه أحد غيرك، 
فكر كل يوم بشيء ال يفّكر فيه أحد 

غيرك، إنه أمر سيء للعقل أن يكون 
دائمًا جزءا من اإلجماع.

TOLERANTQ8ya

كلما زاد عمرك عاما!
كلما ازددت خبرة.. جتعلك تستصغر 

أمورا كثيرة كانت تستهلك طاقتك 
ومشاعرك يوما! النضج سمة جتعلك 

تعيد ترتيب األشياء واألشخاص!

AALRASHEED1

كبرنا فلم جند مثاليات األولني، 
فال اجلار قبل الدار، 

وال الصديق وقت الضيق، 
وال األقربون أولى باملعروف!

Louiz_Hany

لو سمحتم يا جماعة أصحاب الطبقة 
الفقيرة توسع شوية للطبقة املتوسطة، 

والطبقة الغنية تنزل هنا مكان 
املتوسطة، املكان فارغ.. أما أصحاب 
رؤوس األموال خليكم مكانكم، #مصر.

observer_2012

يستمتع راعي الغنم بالهواء النقي 
الطلق ولذة النظر إلى السماء الزرقاء 

الصافية ويأنس بالشمس املشرقة، 
ورغبة احلرية لالنطالق في االرض 

والتأمل. ما من نبي إال ورعى الغنم...

nada9sa

#متى_تتخلص_السعودية_
من_التشدد حينما يتم تسليم املنابر 

ألصحاب العقول ال اللحى!
وحني يتم تسليم منصات التعليم
 ألصحاب الفكر الواعي ال املغيب.

2004Noor

بني سلطة العمامة وعقال املهوال.. 
قصص املذلني املهانني. 

#العراق.

تتابعوا

QueenRania  
امللكة رانيا العبدالله.

زكريا البطوش أبوعبادة

ــــــى ما منلك؛  في بلد كان اإلنســــــان فيه أغل
أصبح االنتحــــــار فيه ظاهرة شــــــبه يومية.. 
هل سألتم عن األســــــباب عوضا عن التندر 

مستهزئني؟
#االنتحار_مو_موضة.

#االنتحار_سببه_الفقر.

ف

Sawsan Shehadeh
هناك شــــــباب عم ينتحروا (ينتحرون) باليوم 
بدل املرة مليون مرة، والســــــبب قتل الطموح، 
ارحمونا من الفلســــــفة، انظروا إلى األسباب 

#االنتحار_مو_موضة.

ه
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إصـــالح الهواتف الذكية مهنة جديدة تســـتقطب الشـــباب الجزائري مـــن العاطلين عن العمل 

خاصة أولئك الذين لم يكملوا تعليمهم ألنها ال تحتاج تكوينا أو شهادة جامعية.

مصريات يقتحمن مهنا شاقة يعتقد الرجال أنها مهن خلقت لهم؛ فنجد المرأة المصرية في محل 

الجزارة، ونجدها سباكة ونجارة حاذقة وفي غير ذلك من الحرف األخرى. تحقيق

صابر بليدي

} الجزائر – استقطبت تجارة الهواتف الذكية 
وإصالحهـــا اآلالف من الشـــباب الجزائريين، 
ففي ظرف ســـنوات قصيرة صـــارت محالتهم 
تزاحم كبريات األنشـــطة التجارية في البالد، 
على غرار محالت بيع المالبس ومحالت األكل 
الســـريع، واألمر ال يتعلق بالعاصمة أو المدن 
الكبرى، بل امتد إلى القرى واألرياف، فرغم أن 
األمر يتعلق بأحدث تكنولوجيات االتصال، إال 
أن أنامل هؤالء العصاميين صارت تتحكم في 

كبريات العالمات العالمية.
رغـــم تجربتـــه في ديـــار الغربـــة وتجوله 
لسنوات في بعض العواصم الغربية كباريس 
وجنيف، إال أن محمد أمين، استقر به المطاف 
في محـــل صغير بإحدى الزوايـــا الضيقة في 
ســـاحة أودان بالعاصمة، إلصـــالح الهواتف 
الجوالة، واســـتطاع اكتســـاب شـــهرة كبيرة، 
بســـبب تمكنـــه من إصـــالح أعطـــاب مختلف 
العالمات الهاتفية، رغم أن المدرسة لفظته في 

سنواته األولى.
صار للمحل الذي يكتفي بإشـــارة بسيطة 
في الطريق العام تدل إلى الزاوية التي يتواجد 
فيهـــا، أن يكتســـب شـــهرة واســـعة وأصبح 
الزبائن يقصدونه من مختلف أحياء العاصمة 
والمـــدن المجاورة لها، ففي حيز محدود جدا، 
ينقســـم المحل إلى قســـمين، واحد الستقبال 
الزبائن وآخر شـــبيه بالمخبـــر وممنوع على 

غيره ولوجه ألنه يتطلب صمتا وتركيزا.
يمثـــل محل محمد أمين عينة بســـيطة عن 
حرفة عصرية، تشتغل على بيع أكسيسوارات 
الهواتـــف وإصالحها، وقـــد تمكنت في ظرف 
قصيـــر مـــن اســـتقطاب اآلالف مـــن الشـــباب 
الجزائريين الباحثين عن مصدر رزق، خاصة 
وأن األمـــر ال يتطلـــب رأس مـــال كبيـــرا، أو 
دبلوما أو دراســـات، فقليل من الذكاء والتعلق 
بالتكنولوجيـــات الحديثة والبحث في شـــبكة 
اإلنترنـــت، أو تكوين ســـريع، تكفي صاحبها 

ليصبح حرفيا في إصالح الهواتف الخلوية.
وزاد هوس الجزائرييـــن بالهاتف النقال، 
من توســـع نشـــاط إصالحه إلـــى درجة صار 
يزاحـــم فيهـــا كبـــرى النشـــاطات التجاريـــة 
والحرفية، بعـــد أن أصبح أصـــالح الهواتف 
ضروريا لما يمثل ســـعرها في بعض األحيان 
راتب شـــهر أو أكثر، واقتناؤه يمثل جهدا في 

االقتصاد والحسابات.
وبحســـب مصادر رســـمية، فـــإن المصالح 
لوحدها، منحت  العاصمـــة  التجارية لمحافظة 
نحو خمسة آالف ســـجل تجاري لممارسة هذه 
الحرفـــة، وأن الطلب عليها في تزايد مســـتمر، 
وكان انتشـــارها في مختلف األحياء والشوارع 
الراقية والشـــعبية والغنية والفقيرة. وأضافت 
المصادر، ”بعض العدد المسجل لدى مصالحها، 
يشتغل في إطار منظم مع العديد من الصانعين 

والناشطين في مجال الهواتف النقالة، في إطار 
مـــا يعرف بخدمات ما بعـــد البيع، بينما تزاول 
األغلبية الســـاحقة نشـــاطها في سياق حر، وال 
يخضـــع الحرفيون ألي دفتر شـــروط، ويقدمون 

خدماتهم بشكل مباشر للزبائن“.
والالفـــت أن المصالـــح التجارية وهيئات 
الرقابة، ال تشـــترط إلـــى حد اآلن أي تكوين أو 
شهادة اختصاص، وتكتفي بوثائق عادية في 
ملفات السجل التجاري، األمر الذي سهل على 
الشباب ولوج هذه الحرفة، ما دام األمر يتعلق 
بالسمعة التجارية لدى الزبائن، والقدرة على 

استقطابهم فقط.
واستفاد هؤالء من قلة االتفاقيات المبرمة 
ليبســـطوا  والمصلحيـــن،  الصانعيـــن  بيـــن 
هيمنتهم على الســـوق، ويســـدوا فراغا كبيرا 
فـــي مثل هـــذه الخدمـــات، فضال عـــن قدرتهم 

على المنافســــة وتقديم الخدمات واألســــعار 
المناسبة والخيارات التي يوفرونها للزبائن 

بشأن قطع الغيار ونوعية واألكسيسوارات.
وتعّد الجزائر نحو 40 مليون جهاز هاتف 
ومثل هذا العدد من االشتراكات في االتصاالت 
الجوالة، ما يؤهل حرفة تصليح هذه األجهزة 
ألن تكون مجال اســــتثمار مدّر وقابل للتوسع 
مــــن طرف هؤالء، الذين يتحــــدون تكنولوجيا 
العالمــــات الجوالــــة العالمية، رغــــم أن جلهم 
عصامّي وال يملك تخصصا دراسيا أو تكوينا 

في هذا المجال.
ويــــرى رئيــــس جمعيــــة للتجار 
والحرفيين، أن ”الهيئة لم تستطع 
ضبط الناشطين في مجال إصالح 
األكسيسوارات،  وبيع  الهواتف 
بسبب االنتشار الكبير للحرفة 
في مختلف ربوع البالد، لكن 
لدينا  المتوفــــرة  المعطيات 
تفيد بأن النشاط في حاجة 
من  وضبط  تنظيــــم  إلــــى 
طــــرف مصالــــح الرقابة 
الحكوميــــة، للحــــد من 
الفوضى المستشرية“.

بولنــــوار،  طاهــــر  وقــــال 
لـ“العــــرب“، إن ”مزاولــــي حرفــــة إصالح 

األكسيســــوارات،  وبيــــع  النقالــــة  الهواتــــف 
ال يتلقــــون أي تكويــــن حكومــــي أو خــــاص، 
ومصالح الســــجل التجاري ال تشترط شهادة 
في هذا المجال، فهم عصاميون تعلموا أسرار 
وخبايــــا الحرفة من تلقاء أنفســــهم، وبفضل 
التجربــــة صــــاروا يتحكمــــون فــــي مختلــــف 

التقنيات“. 
ودعا المصالــــح الحكوميــــة إلى ضرورة 
احتواء النشاط إلضفاء التنظيم واالحترافية 
عليــــه، وخلق تخصصات في هذا المجال لدى 
مراكــــز التكويــــن المهنــــي، ما دامــــت الحرفة 
تستهوي الشباب بشكل كبير، ولسد حاجيات 
ســــوق واعدة آخذة في التوســــع واالنتشار.

وفي حي بلفور بضاحية الحراش بالعاصمة، 
الذي يعد أكبر أســــواق الهواتف الخلوية في 
الجزائر، تفطن البعض لتنظيم دورات تكوين 
قصيــــرة للراغبيــــن فــــي االلتحــــاق بالمهنة، 
تترواح نفقاتها بين األلف واأللف وخمسمئة 
دوالر أميركي، إال أن األمر غير كاف بالنســــبة 
إلــــى أحمد بن طير (23 ســــنة)، الــــذي التحق 
حديثــــا بالحرفــــة، بســــبب تعــــدد العالمــــات 

وتطورها المتسارع.
ويمثــــل تحييــــن وفــــك الشــــفرة لبعــــض 
األجهــــزة الهاتفية، عملية معقدة ال تزال محل 
احتــــكار ناشــــطين معينين في هــــذه الحرفة، 
وأسرارها،  التكنولوجيا  تعقيدات  بســــبب 
وتتم بمقابل معتبر يشترطه هؤالء 
علــــى الزبائــــن، فــــي ظل 
هيمنة االحتكار وغياب 
المنافسة كما هو الشأن 
عمليــــة  إلــــى  بالنســــبة 
اإلصــــالح أو اللواحــــق 

وقطع الغيار العادية.
ويذكـــر الشـــاب بـــن 
طيـــر أحمـــد لـ“العرب“، 
أن ”حرفة إصالح الهواتف وبيع 
واألكسيسوارات، تعاني في المدة 
األخيـــرة من الركود بســـبب تكاثر 
المحـــالت المختصة، فالمردود الذي 
كانت توفره ألصحابها في وقت سابق 
لـــم يعد متاحـــا اآلن، لكن مع ذلـــك تبقى وجهة 
أولى للشـــباب الراغب في كسب مصدر رزق، ال 

سيما وأن األمر ال يتطلب تكوينا أو شهادة“.
تكويــــن  مــــدارس  توجــــد  ”ال  وأضــــاف، 
وال تنظيــــم للمهنــــة، وأجزم أن حركة ســــوق 
بلفــــور منــــذ نشــــأتها، هــــي حركــــة عصامية 
تعتمــــد على رأس المــــال والميــــول الخاصة 
للحرفي والولــــوج إلى اإلنترنت لالطالع على 
مســــتجدات أجهزة الهاتف النقال، فضال عن 
رغبة الزبائن فــــي تجاوز تعقيدات خدمات ما 

بعد البيع واالنتظار الطويل“.

} القاهــرة - بعــــد أن كانــــت فــــي الماضــــي 
القريــــب حكرا على الرجال، اقتحمت النســــاء 
مؤخرا مهنا غير تقليدية أو معتادة في مصر، 
فــــي خطوة اعتبرها مراقبــــون ”تحديا جديدا 

تنجح المرأة في اجتيازه“.
وطالما جســــدت الســــينما المصرية منذ 
خمســــينات القرن الماضي طموحات النساء 
بالعمل في مجــــاالت تقتصر بحكــــم العادات 
والتقاليــــد علــــى الرجال، لكنها لــــم تصل في 
تناولهــــا الفني إلى تلك المهــــن التي خاضت 

النساء غمارها في مصر مؤخرا.
وتحطيمــــا ألســــطورة ”للذكــــور فقط“، 

اقتحمت النســــاء بصــــورة الفتة مؤخرا 
(القصابــــة)،  الجــــزارة  مثــــل  مهنــــا 
وميكانيــــكا  والســــباكة  والنجــــارة، 
الســــيارات، رغم أن معظمهــــا يحتاج 

المزيد من القوة العضلية.
وتحتفل األمم المتحدة 

باليوم العالمي للمرأة، 
في 8 مارس من كل 
عام، غير أن البالد 

تحتفل يوم 16 
مارس سنويا 
بـ“يوم المرأة 

المصرية“، 
تليها احتفاالت 

شهيرة بعيد 
األمومة في 21 
مارس من كل 

عام.
”الطريق إلى 

األخشاب مفروش 
باألنتيكات“ من خالل 

هذا الممر عبرت 
فاطمة الشريف 

(26 عاما) من 
دراسة نظم 

وتطبيقات المعلومات 
إلى العمل في صناعة 

األخشاب.

وقالت الشريف، إن عملها في النجارة بدأ 
من خالل شــــراء األخشــــاب القديمة لصناعة 
”أنتيكات“، لتزيين غرفة نوم ابنتها الصغيرة 

ذات العامين.
وأضافــــت، ”عندمــــا نجحت فــــي صناعة 
تحف مميــــزة لتزيين غرفة نــــوم ابنتي ليلى، 
دار بخاطــــري التركيز علــــى صناعة منتجات 

خشبية، وبيعها من خالل اإلنترنت“.
وتابعت، ”توســــعت في صناعة المنتجات 
الخشــــبية، التي القت رواجا فــــي البيع على 
اإلنترنــــت، مــــا دفعني إلى شــــراء ألــــواح من 
الخشــــب المســــتعمل والجديد وتوفير 
آالت نجارة، حتى ُطلب مني صناعة 

أول غرفة نوم كاملة“.
والــــد زوج فاطمة لديه ورشــــة 
لصناعــــة األخشــــاب فــــي منطقــــة 
شــــعبية وســــط القاهرة، ويعمل في 
هذا المجال منذ أكثر من 40 عاما، 

حسب قولها.
وزادت، ”كانت أول غرفة 
نوم كاملة ُتطلب مني، هي 
الدافــــع وراء تــــرك عملي 
المبيعــــات في  بمجــــال 
شــــركة خاصــــة للعمل 
ورشــــة  في  بالنجارة 

والد زوجي“.
قائلة،  ومضــــت 
”دخلت الورشة ولم 
أخــــرج منها إلى أي 
عمل آخر منــــذ قرابة 

عام ونصف العام“.
وأشــــارت الشريف إلى 
أن نجاح عملها في مجال 
دفع  األخشــــاب  صناعــــة 
ترك  إلــــى  أيضا  زوجهــــا 
عمله في مجال الســــياحة 
ومشــــاركتها فــــي العمــــل 

بالنجارة.
وتحدد الشــــريف أبرز 
تواجهها  التي  المعوقات 

فــــي عملها الجديــــد، قائلــــة، ”ال تــــزال نظرة 
العاملين في هذه المهنة ترفض وتســــتهجن 
اقتحام النســــاء لها (…)، أحيانا أسمع كلمات 

ال تليق فقط لكوني امرأة“.
في األربعينات من عمرها، تحزمت ســــهام 
مغازي، بحبال غليظة على خصرها لتتســــلق 
الجدران الخارجيــــة للبنايات بغرض إصالح 
عيــــوب وأعطاب مواســــير الميــــاه والصرف 

الصحي.
مهنة لــــم تخطر يومــــا على بال الســــيدة 
زوجهــــا،  عــــن  انفصلــــت  التــــي  األربعينيــــة 
وتحملــــت عبء تربية 3 أبناء وحدها دون مال 
أو حذق حرفة، حتى تعلمت السباكة في مركز 
غير حكومي بإحدى المناطق الشعبية منذ 17 

عاما.
قالت سهام (63 عاما)، ”حتى اآلن أعمل في 
الســــباكة التي عشــــقتها بعد أن استطعت من 
خاللهــــا تربية وتعليم أبنائي الثالثة وتزويج 

فتاتين منهم“.
وأضافت، ”فوجئت بعد طالقي من زوجي، 
أن معي 3 أبنــــاء صغار دون أموال أو ُمعيل.. 
اضطررت للعمل في هذه المهنة، ثم عشــــقتها 

وواصلت في العمل بها مدة 17 عاما“.
وتابعت، ”اكتســــبت فــــي البداية تعاطف 
السيدات، وربات المنازل للحصول على عمل 
بالســــباكة، ثم اكتســــبت ثقة أزواجهن في ما 

بعد“.
ومضت قائلة، ”بعد 3 ســــنوات من العمل 
في الســــباكة أصبحت ’أســــطى‘ وهــــو اللقب 
الــــذي ُيمنــــح ألصحــــاب الخبــــرة فــــي المهن 

والحرف اليدوية“.
وأردفــــت، ”كبــــر ســــني منع عني تالســــن 
المتطفلين، كما أن ظروفي القاسية جلبت لي 
الكثير من التعاطف، وإجادتي للسباكة في ما 
بعد شجعت أصحاب محال األدوات الصحية 

على توفير فرص عمل لي لدى زبائنهم“.
واختتمت بالقول، ”أوالدي الثالثة أكملوا 
تعليمهم، واثنتان من أبنائي تزوجتا، وابني 
الوحيــــد أنهى تعليمه المتوســــط ويعمل اآلن 
فــــي مصنــــع للمالبــــس الجاهــــزة بالقاهرة، 
وأصبــــح لدي أحفاد وال زلــــت أعمل في مهنة 

السباكة“.
تعتبر نفسها ”إمبراطورة لحوم الجمال“ 
في منطقة البساتين (جنوبي القاهرة)، قضت 
نحــــو 40 عاما مــــن عمرها في مهنــــة الجزارة 
(القصابــــة) ورثتهــــا عن أســــالفها وأورثتها 

ألبنائها.
هويدا حســــني (54 عاما)، التي تعمل في 
مهنة الجزارة منذ أن كان عمرها 10 ســــنوات، 
اعترفــــت في بداية حديثهــــا قائلة إن ”المهنة 

شــــاقة وقضــــت علــــى أنوثتي في شــــبابي“. 
وتابعت هويدا، ”كنت الزوجة السابعة لرجل 
مســــن ومريض، أنجبت منه 4 أبنــــاء؛ بنتين 
وولدين، ولدي اآلن 11 حفيدا، جميعهم عاشوا 

في رخاء من مهنة الجزارة“.
وأضافت، ”ال أريد لبناتي العمل في مهنة 
الجــــزارة، فقــــد أخــــذت من عمــــري وصحتي 
وشــــبابي الكثيــــر، وخاصة أن مجــــال عملي 
في لحوم الجمــــال وليس العجول وهو مجال 

صعب في مهنة الجزارة“.
واختتمت بالقول، ”أعاني اآلن من متاعب 
صحية في قدمي بسبب الوقوف لمدة ساعات 
طويلــــة، لكني في المقابل ألقــــب بإمبراطورة 
البســــاتين“.  منطقــــة  فــــي  الجمــــال  لحــــوم 
المصريات يعملن بمهن شاقة كثيرة، فتراهن 
يقدن ســــيارات التاكســــي في الطريق المكتظ 

غيــــر مهتمات بمــــا يقوله النــــاس عنهن، هذه 
المهنة ليســــت جديدة علــــى المصريات، ففي 
دفاتــــر نقابــــة العاملين بالنقــــل البري توجد 
عضوات يعملن ســــائقات للتاكســــي منذ عام 

.1970
والممثلــــة المصريــــة عبلة كامل جســــدت 
دور سائقة تاكسي  في فيلم ”ســــيد العاطفي“ 
توفي زوجها تاركا لها ابنا دون معيل فتكفلت 
بتربيته بعــــد أن أهمله عمه الذي ســــلب منه 

ميراث والده. 
مصريات  االقتصادية  الظــــروف  وأجبرت 
كثيرات على العمل في مهن أخرى كماسحات 
أحذيــــة، وتاجــــرات متجوالت، كمــــا اقتحمن 
العمــــل بعربات الفول ليال فــــي القاهرة فقط، 
ليكســــبن لقمة العيش بكرامة وال يسألن أحدا 

معونة لتربية أطفالهن.

يبدو أن بعض الثوابت التي ترســــــخت في املجتمعات الذكورية العربية باخلصوص بدأت 
ــــــرات والرتب العليا في  ــــــت حكرا على الرجال مثل قيادة الطائ تتالشــــــى، فاملهن التي كان
اجليش واألمن أتقنتها املرأة وتبّوأت فيها مناصب عليا، ولم يقتصر حتّدي النســــــاء على 
ــــــف التي يعتبرها الرجال من اختصاصهم، حيث اقتحمت النســــــاء املهن واحلرف  الوظائ
الشــــــاقة كامليكانيك واجلزارة والتجارة وســــــياقة وســــــائل النقل العام، كمــــــا تفعل اليوم 
ــــــات الالتي جندهــــــن في كل مجاالت العمــــــل ليحققن اســــــتقالليتهن ويثبنت أنهن  املصري

جديرات باملساواة مع الرجال في احلقوق والواجبات.

حرفيو تصليح الهواتف في الجزائر عصاميون يواكبون التطورات التكنولوجية

ما خفي يوجد في اإلنترنت

مهنة ورثتها عن الرجال من عائلتها

النساء يعرفن أسرار المحركات

مصريات يحطمن أسطورة املهن 

الشاقة للرجال فقط
[ النساء {أسطوات} في النجارة والسباكة والتجارة

[ هويدا إمبراطورة لحوم الجمال في القاهرة

را ؤ ر ي ه
“للذكــــور فقط“، ” ــــا ألســــطورة
ســــاء بصــــورة الفتة مؤخرا
(القصابــــة)، الجــــزارة  ل 
وميكانيــــكا  والســــباكة 
رغم أن معظمهــــا يحتاج 

قوة العضلية.
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} لنــدن - في رســــالته بمناسبة اليوم الدولي 
للمرأة، الموافق للثامن من مارس، والذي يتم 
فيه االحتفال عالميــــا باإلنجازات االجتماعية 
والسياســــية واالقتصادية للنساء، قال األمين 
العام لألمــــم المتحــــدة أنطونيــــو غوتيريش 
”في هــــذه اللحظة الحاســــمة مــــن النضال في 
ســــبيل حقــــوق المرأة، إن الوقــــت قد حان كي 
يقف الرجل إلى جانــــب المرأة ويصغي إليها 
ويتعلم منها، فال بد من الشــــفافية والمساءلة 
إذا ما أريد للمرأة أن تحقق إمكاناتها الكاملة 
وأن ترتقي بنا جميعا في مجتمعاتنا المحلية 

ومجتمعاتنا واقتصاداتنا“.
وأضــــاف غوتيريــــش أن النســــاء يرفعــــن 
أصواتهــــن عاليــــا ويطالبــــن بتغييــــر دائــــم 
وبعدم التســــامح إطالقا باالعتداء والتحرش 
الجنســــيين والتمييــــز بجميــــع أنواعــــه، من 
أميــــركا الالتينيــــة إلــــى أوروبا وآســــيا، في 
وســــائل التواصــــل االجتماعــــي وفــــي مواقع 

تصوير األفالم وفي المصانع والشوارع.
وأشــــار إلــــى تحقيــــق تقــــدم تمثل 

في زيادة عدد الفتيــــات الملتحقات 
بالمــــدارس أكثــــر مــــن أي وقــــت 

مضــــى؛ وارتفــــاع عدد النســــاء 
اللواتي يمارســــن عمال مدفوع 
األجــــر ويؤديــــن أدوارا قيادية 
في القطاع الخاص واألوســــاط 

الحيــــاة  ومعتــــرك  األكاديميــــة 
السياسية وفي المنظمات الدولية، 

بما في ذلك األمم المتحدة.
ونبه إلى العقبات الجســــيمة التي مازالت 
ماثلــــة ”إذا ما أردنا التصــــدي إلى االختالالت 
التاريخية في موازين القوى التي يقوم عليها 

التمييز واالستغالل“.
وأفــــاد أن أكثر من بليــــون امرأة في جميع 
أنحــــاء العالم يفتقرن إلــــى الحماية القانونية 
من العنف الجنســــي العائلي. كما أن الفجوة 
فــــي األجور بين الجنســــين تبلغ نســــبتها 23 
بالمئــــة، وتصل إلــــى 40 بالمئة فــــي المناطق 
الريفيــــة، وال يحظى العمل غير المدفوع األجر 

الذي تقوم به العديد من النساء باالعتراف.
وقال غوتيريش إن نسبة تمثيل المرأة في 
البرلمانــــات الوطنية، تقل في المتوســــط عن 
الربع، وهذه النســــبة أقل من ذلك في مجالس 
اإلدارة، ودون اتخــــاذ إجــــراءات متضافــــرة، 
ســــتخضع المالييــــن مــــن الفتيات لتشــــويه 

أعضائهن التناسلية على مدى العقد المقبل.
وأوضــــح قائــــال ”نعلــــم اآلن أن التحرش 
واالعتداء الجنسيين كانا منتشرين في أماكن 
العمل واألماكن العامة والمنازل الخاصة، في 
لها في مجال المساواة بين  بلدان تفخر بســــجِّ
الجنســــين. وينبغي لألمــــم المتحدة أن تكون 
قدوة للعالم“. كما أكد على التزامه التام بعدم 
التسامح إطالقا إزاء التحرش الجنسي، وقال 
إنه أعد خططا لتحســــين اإلبالغ والمســــاءلة.

وأضاف ”نحن في األمم المتحدة نتضامن مع 

النســــاء حول العالم في كفاحهن للتغلب على 
أشــــكال الظلم التي يواجهنها، سواء كن نساء 
ريفيات يتعرضن للتمييز في األجور أو نســــاء 
حضريات ينظمن صفوفهن في سبيل التغيير، 
أو نســــاء الجئات معرَّضات لخطر االستغالل 
واالنتهــــاك الجنســــيين، أو نســــاء يواجهــــن 
أشــــكاال متداخلــــة مــــن التمييــــز، أي األرامل 
ونســــاء الشــــعوب األصليــــة والنســــاء ذوات 
اإلعاقة والنســــاء اللواتــــي ال يمتثلن للمعايير 

الجنسانية“.
وبّيــــن غوتيريش أن تمكيــــن المرأة يندرج 
في صلب خطة التنمية المســــتدامة التي اتفق 
قادة العالم على تحقيقها لتحسين حياة سكان 
العالم بحلول عــــام 2030. والتقدم المحرز في 
تحقيــــق أهــــداف التنميــــة المســــتدامة يعني 
إحــــراز تقدم بالنســــبة لجميع النســــاء في كل 

مكان كما قال غوتيريش.
وقــــال موضحا ”اســــمحوا لي بــــأن أكون 
واضحــــا: األمــــر ليــــس بمنة تغــــدق على 
المرأة. فالمساواة بين الجنسين مسألة 
من مســــائل حقوق اإلنسان، ولكنها 
كذلــــك مــــن مصلحتنــــا جميعــــا: 
وفتيات.  نســــاء  وفتيانا،  رجاال 
فعدم المســــاواة بين الجنسين 
والتمييــــز ضد المــــرأة يضران 

بنا جميعا“.
وتحتفــــل المرأة الســــعودية 
هذه السنة باليوم العالمي للمرأة 
بمذاق مختلف عن السنوات الماضية، 
حيث فتحت أمامها األبواب لممارســــة حياتها 
كغيرهــــا من نســــاء العالــــم بعد الســــماح لها 
بقيادة السيارة وحضور المباريات الرياضية. 
وكان العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بن 
عبدالعزيز أمر في سبتمبر الماضي بالسماح 
للنساء السعوديات بقيادة السيارات بدءا من 
يونيو هذا العام كجزء مــــن مبادرة إصالحية 

واسعة اقتصاديا واجتماعيا.
وقالــــت األميرة ريما بنت بندر آل ســــعود 
خــــالل نــــدوة نظمهــــا مجلــــس األطلســــي في 
واشــــنطن إن ”هناك أشــــياء يمكــــن الحصول 
عليها بســــرعة، ونحن نعلم أن باســــتطاعتنا 
القيام بهــــا، مثل وجود النســــاء في المالعب 
وقيادة المرأة للســــيارة، هذا شيء عظيم، لكن 
قيادة المرأة للسيارة ليست الهدف األسمى“.

وبمناســــبة اليــــوم العالمي للمــــرأة قالت 
خولة الســــركال المديرة العامة لنادي سيدات 
الشــــارقة ”يحتفل العالم في الثامن من مارس 
في كل عــــام بالمــــرأة وإنجازاتهــــا، باعتباره 
يومــــا مميزا وخاصا، ونحن في دولة اإلمارات 
نحتفــــل كل يوم ببناتنــــا، إذ يحمل كل يوم لنا 
إنجازا جديدا تقدمه المــــرأة اإلماراتية، وذلك 
بفضــــل الدور الرائد الذي تقــــوم به الدولة في 
دعم المرأة وترسيخ حضورها الفاعل، وكذلك 
دور قرينــــة حاكم الشــــارقة، الشــــيخة جواهر 
بنت محمد القاســــمي، رئيسة المجلس األعلى 

لشــــؤون األســــرة في دعــــم المــــرأة وتمكينها 
في مختلــــف المجاالت، ال ســــيما فئة الفتيات 
اليافعــــات، الالتي تظل الشــــيخة جواهر تؤكد 
أنهــــن القياديــــات والرائــــدات القــــادرات على 
المســــاهمة في االرتقاء بوطنهن في المجاالت 

كافة“.
وخالل مؤتمر صحافــــي، نظمه مركز األمم 
المتحــــدة لإلعالم بالربــــاط، بمناســــبة اليوم 
العالمــــي للمــــرأة قالــــت ليلي رحيــــوي ممثلة 
هيئة األمم المتحــــدة للمرأة بالمغرب العربي، 
إن المغرب ”ال يــــزال في حاجة إلى بذل جهود 

كبرى“ في مجال النهوض بحقوق المرأة.
وشــــددت على ضــــرورة أن تنعكــــس هذه 
الجهود لتصبح سياســــات عامــــة، تأخذ بعين 
االعتبــــار التطورات التي عرفتهــــا المرأة عبر 
العالم. وطالبت رحيوي وسائل اإلعالم بالعمل 
من أجــــل توصيل صوت النســــاء المناضالت 

ومطالبهن المشروعة.
ورأت النائبتــــان فــــي البرلمان التونســــي 
بشــــرى بالحاج حميــــدة عن الكتلــــة الوطنية 
ومنيــــة إبراهيــــم عن كتلــــة حركــــة ”النهضة“ 
اإلســــالمية، أن ما تحقق للمــــرأة ببالدهما من 
مكاســــب، ثــــورة دســــتورية وتشــــريعية نحو 
المســــاواة مع الرجــــل، معتبرتْين أّن الواقع ال 

يزال عاجزا عن مواكبتها.
ورغم مــــا تحّقــــق للمــــرأة التونســــية من 
مكاســــب، تعتبر بالحاج حميدة أن ”حضورها 
فــــي مراكــــز القــــرار مــــازال ضعيفا جــــدا وال 
يتناسب مع صورة تونس في الخارج“، محّملة 

”األحزاب مسؤولية ذلك“.
واعتبــــرت منيــــة إبراهيــــم ، بدورهــــا، أن 
”الواقــــع التونســــي يعجز عن مواكبــــة الثورة 
الدستورية والتشريعية، في عالقة بالمكاسب 

التي حققتها المرأة التونسية“.
ولفتت النائبة إلى وجود ”فئة من النســــاء 
يعانين مشــــاكل ال تليــــق بتونس، وخصوصا 
النســــاء في األرياف اللواتي يشــــتغلن بأجور 
زهيــــدة جــــدا، وينتقلــــن فــــي وســــائل نقل ال 
إنســــانية، ويتعرضــــن للعديد مــــن الحوادث، 

فضال عن االنقطاع المبكر عن التعليم“.
وأردفــــت ”نعمل في البرلمــــان على إيجاد 
قانون من أجل تحسين وضعية المرأة الريفية، 
وسنسعى إليقاف هذه الوضعيات ووضع حد 
لمثــــل هذه االنتهاكات لحقــــوق المرأة من قبل 

الدولة التونسية“.
وفــــي بيــــان صادر عــــن الجهــــاز المركزي 
لإلحصــــاء الفلســــطيني (حكومي)، بمناســــبة 
اليوم العالمي للمرأة، أظهرت أرقام إحصائية 
فلسطينية رســــمية، أن 47.4 بالمئة من النساء 
الفلســــطينيات فوق ســــن الـ15 عاما، عاطالت 
عن العمل. وتصل معدالت البطالة بين النساء 
الحاصالت على 13 ســــنة دراســــية فأكثر، إلى 
53.8 بالمئة من مجموع هذه الفئة من النساء.

وتعانــــي اإلنــــاث العامالت مــــن فجوة في 
معدالت األجــــور اليومية مقارنة مــــع الذكور، 
إذ بلغ معدل األجر اليومي لإلناث 84.6 شــــيكال 
(24.5 دوالر)، مقابل 119.6 شــــيكال (34 دوالرا) 

للذكور في 2017.
ويتفاقــــم انتهاك حقوق المــــرأة في الدول 
التي تشهد نزاعات مسلحة مثل اليمن وسوريا 
والعراق، حيث تعيش المرأة وضعا مأســــاويا 

يسلب منها أبسط حقوقها.

أظهر تقرير أممي حديث تفشـــي التمييز ضد النســـاء والفتيات في كل مكان، وبحســـب البيانات الجديدة املتاحة في 
89 بلدا، زاد عدد النساء الالتي يعشن على أقل من 1.90 دوالر في اليوم الواحد بمقدار 4.4 ماليني مقارنة بالرجال.

يقف العالم عند منعطف حاســــــم في مجال حقوق املرأة، فأشــــــكال الالمساواة التاريخية 
د بها اليوم أكثر من أي وقت مضى،  والهيكلية التي ســــــمحت بتفشــــــي القمع والتمييز ُيندَّ
كما قال األمني العام أنطونيو غوتيريش، مشــــــيرا إلى أن حتقيق املســــــاواة بني اجلنسني 
ومتكني النســــــاء والفتيات من األعمال غير املنجزة في عصرنا وأعظم التحديات املطروحة 

في مجال حقوق اإلنسان في العالم.

[ الناشطات في الريف والحضر يغيرن حياة المرأة

   حان الوقت كي يقف الرجل إلى جانب
المرأة ويصغي إليها ويتعلم منها

أسرة
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النساء يرفعن أصواتهن 
عاليا ويطالنب بالتغيير

أسى الغربة ومحنة اللجوء
تستقبل الالجئات السوريات 
اليوم العاملي للمرأة، بهموم 
تختزل معاناة شعب وقلوب 

مكلومة من فقدان األحبة وعيون 
دامعة، تستقبلن يوما يضاف 

إلى يوميات األزمة الدامية التي 
تهّز بالدهن منذ سنوات، وتشتد فيه 

آالمهن التي تتقاطع عندها مرارة الفقدان 
بأسى الغربة ومحنة اللجوء. إحداثيات مريرة 

ويوميات مثقلة مبشاهد القتل والدمار، وبأخبار 
املوت التي تطرق بابهن في كل حلظة لتخبرهن 
بفقدان عزيز لتفجر األلم في أعماقهن من جديد، 

ويغيب معه طعم احلياة واالحتفاالت.

استمرار محاوالت التهميش واالستبعاد
قال املدير التنفيذي جلمعية معهد تضامن النساء األردني 
منير ادعيبس، إن االحتفال باليوم العاملي للمرأة فرصة 

لكل نساء العالم مبن فيهن النساء العربيات للوقوف على 
التقدم احملرز ومواجهة التحديات، خاصة في ظل استمرار 
محاوالت التهميش واالستبعاد لهن، اضافة إلى أنه فرصة 
لتنفيذ نشاطات وفعاليات محلية للتأكيد وباستمرار على 

أن مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء ومتتعهن بكامل 
حقوقهن السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية من 

الوسائل الوحيدة للوصول إلى مجتمعات آمنة ومستقرة بدءا 
من األسرة وانتهاء بتنمية شاملة ومستدامة ال متييز فيها.

املساواة ال تحدث من تلقاء نفسها
حذرت وزيرة شؤون األسرة واملرأة في أملانيا كاتارينا بارلي من 
تعرض أوجه التقدم التي مت حتقيقها في املساواة بني النساء 
والرجال للخطر. وقالت بارلي مبناسبة يوم املرأة العاملي إن 

”املساواة ال حتدث من تلقاء نفسها. إننا نرى في املقابل أنه يتم 
التشكيك مجددا في أوجه التقدم التي يعتقد أنها مؤكدة“.

وشددت بارلي على ضرورة فعل املزيد من أجل حتقيق املساواة، 
ال سيما في سوق العمل، وقالت ”إنني سعيدة بأننا قمنا بإعادة 

تقييم أخرى ملهن الرعاية واملهن االجتماعية التي تعمل 
بـها أغلب النساء خالل مفاوضات تشكيل االئتالف احلاكم 

بأملانـيا“.

تزايد العنف الذكوري
 قررت نساء إسبانيا العامالت ورّبات املنازل على حد 
السواء، اإلضراب عن العمل في اليوم العاملي للمرأة، 

اخلميس، وأعلنت اجلماعات النسوية في بيان لها أن أكثر 
من ألف امرأة لقني مصرعهن خالل السنوات الـ14 املاضية، 

نتيجة تزايد العنف الذكوري، وأن النساء يتعرضن 
للتحرش اجلنسي في الشوارع وأماكن العمل والترفيه.

} كابــول - ال يزيد عـــدد اإلناث في منتخب 
أفغانســـتان لرفـــع األثقال عن العشـــرين في 
مقابل نحو مئـــة رجل، إال أنهن مســـتعدات 
لدحرجـــة جبال في مجتمـــع يعتبر الرياضة 

وصمة عار على النساء.
وهـــن يلتقين مرتين إلى ســـت مرات في 
األسبوع بالوسائل المتاحة في قاعة صغيرة 
تغطي أرضها سجادة حمراء في مقر اللجنة 
األولمبية األفغانية فـــي كابول، لرفع األثقال 
واإلطاحـــة بمحرمـــات راســـخة موروثة عن 

التقاليد.
وتؤكد كل الرياضيات هنا حصولهن على 
موافقة آبائهن وأزواجهن وتشـــجيعا منهم، 
على غرار راشـــدة بارهيز (40 عاما) صاحبة 
البنية القوية خالفـــا للكثير من الفتيات في 

أفغانستان النحيالت وقصيرات القامة.
وقد بدأت راشدة ممارسة الرياضة ألنها 
كانت تعاني من وزن زائد ومن ثم رفع األثقال 
عندما اعتمـــدت هذه الرياضة في كابول قبل 

سبع سنوات.
ترفع راشدة وهي ممددة على مقعد طويل 
مرتديـــة ســـرواال رياضيا مع حجـــاب على 
رأسها، 70 كيلوغراما، حسب ما يؤكد مدربها 
توتاخيل شاهبور. وتقول بين تمرينين ”قبل 

تسع ســـنوات كنت أذهب إلى قاعة الرياضة 
بالبرقـــع وكنـــت ســـمينة جدا ويبلـــغ وزني 
120 كيلوغرامـــا وكنـــت أمضـــي وقتـــي عند 
الطبيـــب. أمـــا وزنـــي اليـــوم فتراجـــع إلى 

82 كيلوغرامـــا“. والـــوزن القياســـي الـــذي 
رفعته راشـــدة حتى اآلن هو مئـــة كيلوغرام 
فنالـــت كأســـين ومجموعة مـــن الميداليات 
في مســـابقات محليـــة وإقليمية فـــي الهند 

وكازاخســـتان. وعند عودتها إلى منزلها في 
إحـــدى ضواحي كابول حيـــث الطرقات غير 
معبـــدة، عرضت جوائزها على ســـجادة في 
غرفـــة الجلوس. وبدال من أن تكون معروضة 
اآلن فـــي واجهـــة فهـــي مكدســـة فـــي كيس 

بالستيكي عادي.
وتقول ابنتها البكر لمى (22 عاما) ”نحن 
كســـوالت جدا إلزالة الغبار عنهـــا“. وتعلق 
راشـــدة قائلة ”من يهتم لذلك؟“. إال أنها تؤكد 
أن زوجها فخور جدا بها ويســـمح البنتيها 
بمرافقتهـــا، فيمـــا بـــدأت بيشـــتا (20 عاما) 
التـــدرب إلى جانب والدتها فـــي مقر اللجنة 
األولمبية األفغانية. لكنه ال يتســـاهل معهما 
بشـــأن التوجه إلى القاعة الرياضية على ما 
تقـــول الشـــقيقتان اللتان تذهبـــان خفية مع 

والدتهما عندما يكون والدهما في عمله. 
وتقـــول لمى ”يعتبر أننا مازلنا شـــابات 
جدا على ذلك. فالفتاة التي تمارس الرياضة 
هنـــا يصنفها فـــي خانة بنات الســـوء“، مع 

عجزها عن تفسير ذلك.
فمنذ نعومة أظافرهن في ســـن السادسة 
أو الســـابعة تقـــول األمهـــات لبناتهن إنه ال 
ينبغـــي عليهـــن الركـــض أو القفـــز وركوب 

الدراجة الهوائية.

ويـــرى 38 بالمئة من الرجـــال األفغان أن 
اللباس المناســـب للنســـاء فـــي الخارج هو 
البرقع، حســـب مـــا أظهرت دراســـة أجرتها 

مؤسسة ”ايجيا فوندايشن“. 
ويعتبر أكثر من الثلثين منهم أن النساء 
ينبغـــي أال يعملـــن خـــارج المنـــزل فيما لم 
تحصـــل 66 بالمئـــة من النســـاء األفغانيات 
على أي تعليم، حســـب ما جاء في الدراســـة 

وعنوانها ”أفغانستان في العام 2017“.
ويوضـــح شـــاهبور أنه وعندما أنشـــأت 
اللجنـــة األولمبيـــة األفغانيـــة اتحـــاد رفـــع 
األثقـــال اضطرت إلى الترويج لهذه الرياضة 

الستقطاب اإلناث.
ويقول هذا العســـكري البالغ 52 عاما إنه 
من واجبه تشجيع اإلناث وحمايتهن. ويؤكد 
”في حـــال فرضت انضباطـــا صارما كما هي 
الحال فـــي الجيش لن أجد أحـــدا في اليوم 

التالي. أنا أعاملهن كبناتي“.
ويضيف ”انظروا إلى مالبســـهن؛ هن ال 
يملكن أحذية مناســـبة“، مشيرا إلى سعدية 
أحمـــدي التي ترتـــدي ســـرواال رياضيا فيه 
ثقب كبير على مستوى الفخذ. وهي في سن 
الخامسة والعشـــرين العضو األكثر حصدا 

لأللقاب والجوائز في االتحاد.

نساء كابول يتحدين املجتمع برفع األثقال

تحدي مجتمع يعتبر الرياضة وصمة عار على النساء

23
باملئة نسبة الفجوة في 
األجور بني الجنسني، 

وتصل إلى 40 باملئة في 
املناطق الريفية

عيد 
المرأة 
االعالمي
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رياضة

تحالف ثالثي ضد ترشح المغرب 

الستضافة مونديال 2026
إعـــالم  وســـائل  ذكـــرت   - أنجلــس  لــوس   {
األربعـــاء أن رؤســـاء احتـــادات كـــرة القدم في 
كل من كندا ســـتيف ريد واملكســـيك ديسيو دي 
ماريا والواليـــات املتحدة كارلـــوس كورديرو، 
سيترأســـون الترشـــيح الثالثـــي الســـتضافة 

مونديال 2026. 
إن التغيير بعد اســـتقالة ســـونيل غوالتي 
من رئاسة االحتاد األميركي في 10 فبراير 2018 
على أعلى مستوى  يهدف إلى إظهار ”الوحدة“ 
للترشيح الثالثي الكندي، املكسيكي، األميركي 

في مواجهة الترشيح اآلخر الوحيد للمغرب.
وأكد الرؤســـاء الثالثة في البيان ”بصفتنا 
شـــركاء في رئاســـة ترشيحنا املشـــترك، نحن 
فخـــورون بتمثيـــل االلتـــزام املشـــترك لكنـــدا 
باســـتضافة  املتحـــدة  والواليـــات  واملكســـيك 
أول مونديال يشـــارك فيـــه 48 منتخبا، بوحدة 

واستقرار وثقة ال مثيل لها“. 
وسيكشـــف االحتـــاد الدولي للعبـــة (فيفا) 
فـــي 13 يونيو عشـــية انطالق مونديـــال 2018 
فـــي روســـيا، هويـــة الدولـــة أو الـــدول التي 
ستســـتضيف نســـخة 2026 مـــن كأس العالم، 

علما بأن قطر ستســـتضيف مونديال 2022. من 
املنتظر أن ينتقل وفد مغربي رســـمي في األيام 
السويســـرية حيث  القليلة املقبلة إلى ”لوزان“ 
مقر االحتـــاد الدولي و ذلك لوضع ملف املغرب 
رسميا الحتضان مونديال 2026 في 15 مارس. 

وســـيترأس الوفد مـــوالي حفيـــظ العلمي 
رئيس جلنة ترشيح املغرب الحتضان مونديال 
2026 لكـــرة القـــدم، وســـيضع ملـــف ترشـــيح 
املغرب لنيل احتضان العـــرس الكروي العاملي 
و املكـــون مـــن 40 ألف صفحة و مقســـم إلى 24 
محورا كما مت نســـخ 300 نسخة منه باإلضافة 
لنسخة إلكترونية، حيث يتضمن امللف املغربي 
التزامـــات احلكومة و كل وزير و رئيس مجلس 
جماعي على حدة و بالطبع توقيعاتهم جميعا.

كمـــا يتضمـــن امللـــف املغربي أبـــرز نقاط 
القـــوة التـــي ســـتجعله متفوقـــا علـــى ملـــف 
الثالثي األميركي الشـــمالي ومـــن بينها املوقع 
اجلغرافـــي القريب من أوربا وأفريقيا وآســـيا 
وكذلـــك التنصيـــص والتركيز علـــى التجارب 
التي خاضها املغرب حينما تقدم في مناسبات 

عديدة الحتضان كأس العالم.

«أعتقد أن الجهاز الفني للفراعنة كان ينتظر عودة مروان محسن، فهو العب مهم للمنتخب ومع 

املباريات سيعود ملستواه، وأرى أنه سيكون مهاجم املنتخب في كأس العالم}.

حازم إمام 
عضو مجلس إدارة احتاد الكرة املصري

«لدينـــا فرصة للتأهل في تونس، ونملك اإلمكانيـــات املطلوبة لذلك. من اآلن أدعو الجماهير 

أن تحضر لقاء العودة بأعداد غفيرة ملساندة الالعبني}.

برتران مارشان 
مدرب األفريقي التونسي

البطولة العربية لألندية تزاحم البطوالت القارية

األهلي المصري يقترب من دور مجموعات أبطال أفريقيا

 [ االتحاد العربي يخطب ود أندية الهالل واألهلي واالتحاد من السعودية للمشاركة في البطولة

} الرياض - بعث االحتاد العربي لكرة القدم، 
دعـــوات لألندية العربية التـــي يرغب االحتاد 
بتواجدها في البطولة العربية لألندية  2018. 
ووجه االحتـــاد العربـــي لكرة القـــدم، خطابا 
لالحتاد الســـعودي لكرة القدم، بتوجيه دعوة 
ألندية الهالل واألهلي واالحتاد للمشـــاركة في 
البطولة العربية 2018. وقام االحتاد السعودي 
لكرة القدم بتوجيه كتاب رسمي ألندية الهالل 
واالحتاد واألهلي ملعرفة موقفها من املشـــاركة 

في البطولة العربية من عدمها.
وعمـــد االحتاد العربـــي إلى زيـــادة قيمة 
اجلوائـــز املاليـــة للبطولـــة العربيـــة، حيـــث 
ســـيحصل صاحب املركـــز األول على 5 مليون 
دوالر و2.5 مليـــون لصحـــاب املركـــز الثانـــي 

ومليون دوالر لصاحب املركز الثالث. 
وأعلن االحتـــاد العربي لكـــرة القدم إقامة 
البطولة في الفترة من أغســـطس املقبل وحتى 
أبريل 2019، مبشاركة 32 فريقا، كما هو احلال 
بدوري أبطال أوروبا. وستقام املباريات بنظام 
الذهاب واإلياب بخـــروج املغلوب، بينما تقام 
املبـــاراة النهائية أحد يومـــي 28 أو 29 أبريل 

من العام املقبل.

مرحلة انتقالية

حتـــى اآلن، مت توجيـــه الدعـــوة إلى فرق 
الترجي والنجم الســـاحلي من تونس، ووفاق 
ســـطيف واحتـــاد العاصمـــة مـــن اجلزائـــر، 

واحملرق والرفاع من البحرين. 
ووجه االحتاد العربـــي لكرة القدم الدعوة 
إلـــى أنديـــة األهلـــي والزمالك واإلســـماعيلي 
كممثلني ملصر للمشـــاركة في النســـخة املقبلة 
للبطولة العربية لألندية. وقال عالء عبدالعزيز، 
مديـــر إدارة العالقات العامة باالحتاد املصري 
لكرة القدم: إن عملية االختيار جاءت بطلب من 

االحتاد العربي، وليس من االحتاد املصري.
وأوضح ”في السابق كان يتم اختيار بطل 
الدوري، وفي حالة االعتذار يشـــارك الوصيف 
أو بطـــل الـــكأس، ولكن في هذه النســـخة قام 
االحتـــاد العربي باختيار األندية اجلماهيرية، 
دون النظر في جدول ترتيب الدوري“. وشـــّدد 
عبدالعزيـــز على أن االحتـــاد العربي هو الذي 
يحدد الفرق املشـــاركة على مســـتوى البلدان 

العربية وليس مصر فقط. 
وأضـــاف، ”ســـتكون هذه البطولـــة مجرد 
مرحلة انتقالية، والنسخة بعد املقبلة ستكون 

هنـــاك معاييـــر ولوائـــح تتوافق مـــع نتائج 
املسابقات احمللية، بحيث يشارك بطل الدوري 

ووصيفه وبطل الكأس“.
كذلـــك اختـــار االحتاد العربي لكـــرة القدم 
فريق أهلي طرابلس لتمثيل ليبيا في البطولة، 
فـــي نســـختها الثانيـــة، وذلك بعد أن أرســـل 
االحتـــاد العربي خطابـــا إلى نظيـــره الليبي  
يعلمه فيها اختيار األهلي ممثال في البطولة. 
وأكد االحتاد العربـــي أنه ال ميانع مبدئيا في 
لعب األهلـــي على ملعبه نظـــرا ألنه ال يفرض 
أي عقوبة على األندية واملالعب الليبية إشارة 
إلى أن حظر املالعب مفروض من قبل االحتاد 

األفريقي فقط.
هـــذا وســـتلعب البطولـــة بنظـــام خروج 
املغلوب من مباراتني ذهابا وإيابا ومبشـــاركة 
الـ32 فريقا وستحضنت املغرب املباراة النهائية 
للنسخة الثانية للبطولة، في حني جاء اختيار 
األهلـــي لكونه حامل الثالثية احمللية في ليبيا 
املوسم املاضي بعد تألقه على املستوى احمللي 
والقاري بوصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال 

أفريقيا.
وأشـــار االحتـــاد العربي إلـــى أن اختيار 
األندية في هذه النسخة كان بطريقة استثنائية 
عـــن طريق الدعـــوات نظرا لتألـــق كل ناٍد في 
الدوري اخلاص بـــه وبالبطوالت القارية، وأن 
النســـخ القادمة ستشـــهد تأهل األندية بنظام 
محدد واختيـــار من االحتاد احمللي لكل فريق. 
يذكر أن النســـخة األولى من البطولة العربية 
شـــهدت غيابا لألنديـــة الليبية عن املشـــاركة 
بسبب تأخر االحتاد الليبي في تسمية النادي 

الذي يحق له متثيل ليبيا العام املاضي.
مـــن ناحية أخـــرى خلط االحتـــاد العربي 
أوراق االحتاد اجلزائري بعد كشـــفه عن قائمة 
األندية العربية التي ستشـــارك فـــي البطولة 
املوســـم املقبل. واختار االحتاد العربي ناديي 
وفاق ســـطيف واحتاد العاصمة للمشاركة في 
البطولة بصفتهما بطلني ســـابقني للمســـابقة 
العربية، بعدما أحرزها الوفاق في عامي 2007 

و 2008، ونالها االحتاد في 2013.
وجـــاء اختيار االحتـــاد العربـــي لألندية 
باالتفـــاق مع الراعي الرســـمي للبطولة، حيث 
مت اعتمـــاد معايير فنية وأخرى جماهيرية من 
شـــأنها إعطاء دفعة قويـــة للبطولة، مما يعزز 
من فرصهـــا في احلصول علـــى االعتراف من 
قبل االحتـــاد الدولي ليدرجهـــا ضمن أجندته 

السنوية.

وجـــاء اختيـــار وفـــاق ســـطيف واحتـــاد 
العاصمة مربكا لالحتـــاد اجلزائري، وخالطا 
لكل أوراقه، لدرجة تســـبب ذلـــك بإثارة الفتنة 
في أروقته، حيث وجهت أصابع االتهام حملمد 
روراوة بصفتـــه نائب رئيـــس االحتاد العربي 
واملســـؤول عن املســـابقات، والرئيس األسبق 
لالحتـــاد اجلزائـــري بعدما أصبحـــت عالقته 
فاتـــرة مع خليفته خيرالدين زطشـــي بســـبب 

الطريقة التي ُأبعد بها روراوة من ”الفاف“.

االرتقاء بالكرة العربية

كشـــف تركـــي آل الشـــيخ رئيـــس االحتاد 
العربي لكـــرة القدم، عن بعض تفاصيل رؤيته 
لالرتقاء بكـــرة القدم العربيـــة وإيصالها إلى 
العاملية، من خالل العمل على عدة مســـتويات؛ 
تبدأ بتطوير البنية التحتية لألندية من خالل 
جلب مســـتثمرين، فضال عن دعـــم االحتادات 
الفنـــي  األداء  بتطويـــر  مـــرورا  العربيـــة، 

واخلططي، إضافة إلى التنســـيق مع االحتاد 
الدولي لكـــرة القدم لإلشـــراف على البطوالت 
العربية واالعتراف بها، وصوال إلى املشـــاركة 

القوية في البطوالت العاملية.
وأكد آل الشـــيخ في حديثه حول تطلعاته 
للمرحلـــة املقبلـــة، أن هـــذه الرؤيـــة العامليـــة 
املتكاملـــة لالرتقـــاء بالرياضـــة العربيـــة لن 
تؤتـــي ثمارها كاملة إال بالتعـــاون مع األندية 
واالحتادات العربيـــة كافة، وهو ما بدأ العمل 
عليه ابتداء من جلب مستثمرين لبناء مشروع 
القـــرن للنادي األهلي، والذي يتمتع بشـــعبية 
جارفة على املستويني العربي واملصري، وأكثر 
األندية فـــوزا بالبطوالت احملليـــة واألفريقية، 

إضافة ملشاركاته في بطولة العالم لألندية.
وأوضـــح تركي آل الشـــيخ، والـــذي تولى 
رئاســـة االحتـــاد العربـــي لكـــرة القدم شـــهر 
ديســـمبر املاضي، وكان رئيسا شرفيا للنادي 
األهلـــي املصري، أن البداية ســـتكون بتطوير 
البنيـــة التحتيـــة من خالل بنـــاء ملعب جديد 

ليصبح واحـــدا من أكبر 10 مالعب في العالم، 
إن لـــم يكـــن أفضلها على اإلطـــالق، فضال عن 
خدمـــات متعددة جتعـــل منه مشـــروع القرن 
الذي ســـينقل األهلي للعامليـــة. إضافة للقيام 
بخطـــوات أخرى نحو االســـتثمار فـــي أندية 
مماثلة في كل من تونس واملغرب، ليسهم ذلك 
فـــي حتقيق رؤيتـــه كرئيس يتطلـــع لالهتمام 
بصناعة استثمار حقيقي وتنمية رياضية في 

الوطن العربي.
مـــن جانبه شـــرح هاني أبوريـــدة، رئيس 
احتاد الكرة املصري، نظـــام البطولة العربية 
اجلديد في النسخة املقبلة، مؤكدا أن البطولة 
ستتألف من 32 فريقا، جميعها تأتي باالختيار 
وليـــس بالتصفيـــات. وأضـــاف أبوريـــدة في 
تصريحـــات صحافية ”االحتـــاد العربي لكرة 
القدم برئاســـة تركي آل الشيخ رصد 5 ماليني 
دوالر للفائـــز بالبطولة العربيـــة املقبلة، وهو 
مبلـــغ أكبر حتى من مكافـــآت بطوالت أفريقيا 

وآسيا“.

} القاهــرة - وضـــع األهلي املصـــري، حامل 
الرقـــم القياســـي بعـــدد األلقـــاب األفريقية (8 
وآخرهـــا عـــام 2013) ووصيف بطل املوســـم 
املاضـــي، قدمه فـــي دور املجموعات ملســـابقة 
دوري أبطـــال أفريقيا لكرة القدم بفوزه الكبير 
على ضيفه مونانا بطل الغابون 4-0، وذلك في 

ذهاب دور الـ32 على ملعب القاهرة. 
ورغـــم الفوز الكبير للفريـــق املصري أمام 
5 آالف مشـــجع ســـمح بحضورهم املباراة من 
قبل رجـــال األمن، اعتبر مديره الفني حســـام 
بدري أن ”كرة القدم ال تعرف املستحيل، ونحن 
نســـعى بكل جهد لتجنب املفاجآت في مباراة 
اإليـــاب، فنتيجة اللقاء مرضية بنســـبة كبيرة 

ولكنها ليست حاسمة“.
وتابع ”كل مباراة نخوضها لها حساباتها، 
وكان يجب الفـــوز ذهابا، لكن مـــا زال أمامنا 
مباراة العـــودة للتأهل إلـــى دور املجموعات. 
هدفنـــا حتقيق الفوز في كل مبـــاراة، ونتمنى 
مواصلـــة خطوتنا بشـــكل إيجابـــي، لتحقيق 
كل البطوالت التي نشـــارك بها“. وحذا النجم 
الساحلي التونسي حذو األهلي وقطع شوطا 
هاما نحـــو دور املجموعات بفوزه على ضيفه 

بالتو يونايتـــد النيجيـــري 4-2. ودفع النجم 
الســـاحلي ثمن استرخائه بعد التقدم برباعية 
نظيفـــة، بتلقيـــه هدفني فـــي الدقيقتني 70 من 
ركلة جزاء لرافاييل أياغوا، و82 عبر توســـني 
أومويلـــي، لكنه ال يزال في وضع جيد حلســـم 
تأهله إلـــى دور املجموعات عندما يحل ضيفا 

على منافسه في 16 الشهر احلالي.
وحقق الترجي الرياضي التونسي، تعادال 
سلبيا بطعم االنتصار أمام مضيفه غورماهيا 
الكيني. وفرض الفريق الكيني سيطرة مطلقة 
منـــذ بدايـــة الشـــوط األول، وكاد أن يفتتـــح 
النتيجـــة منـــذ الدقيقة العاشـــرة عـــن طريق 
ميـــدي، لكن كرة األخير مـــرت فوق مرمى معز 

بن شريفية بقليل. 

وفي الدقيقة 17 وجد توسي سينغي نفسه 
وجهـــا لوجـــه مع حـــارس الترجـــي، وصوب 
بقوة لكـــن كرتـــه اصطدمت بالعارضـــة، قبل 
أن يخرجهـــا الدفـــاع لركنيـــة، كاد على إثرها 
أن يوّقـــع الفريـــق الكيني علـــى الهدف األول. 
وتواصل ضغط غورماهيـــا أمام تواضع أداء 

الفريق التونسي الذي اكتفى بالدفاع.
وعجز الفريقان عن هز الشـــباك على مدار 
شـــوطي املبـــاراة، ليتأجل حســـم التأهل إلى 
مباراة اإلياب التي ستقام في تونس منتصف 

الشهر اجلاري. 
ويكفي الترجـــي الفوز بأي نتيجة في لقاء 
العـــودة لضمان التأهل إلـــى دور املجموعات 
في املسابقة القارية، التي يحلم بالتتويج بها 
للمـــرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه بها عامي 
1994 و2011. فـــي املقابـــل، يطمـــح غورماهيا 
للفـــوز أيضـــا بأي نتيجـــة أو حتـــى التعادل 
اإليجابـــي، لإلطاحـــة بالفريق التونســـي من 

البطولة، ومواصلة مغامرته في املسابقة.
وفي منافســـات كأس االحتاد األفريقي قال 
منيـــر اجلعواني، مدرب نهضـــة بركان، إنه لم 
يتوقع الفوز بنتيجة 3-1 على ضيفه األفريقي 
التونســـي، فـــي ذهـــاب دور الــــ32. وأضاف 
اجلعوانـــي، خالل مؤمتر صحافـــي ”واجهنا 
فريقـــا صعبا وقويـــا، أعتقـــد أن اخلصم من 
أفضل 10 أنديـــة أفريقية، لذلك لم تكن مهمتنا 
ســـهلة أمامـــه“. وأضـــاف أنـــه كان يثـــق في 
مجموعته للوقوف والصمود في وجه الفريق 
التونسي. وأوضح اجلعواني ”لم أتوقع الفوز 
بهذه النتيجة، رغم ثقتي الكبيرة في الالعبني، 
لكني حزين ومســـتاء لتلقـــي مرمانا، هدفا في 
الوقت بدل الضائع“. وختم اجلعواني حديثه 
بقوله ”الفوز بثالثية نظيفة كان أفضل، خاصة 
أن الهدف الذي ســـجله األفريقي التونسي، قد 

يسبب لنا أزمة في مباراة اإلياب“. 
واستهل الزمالك املصري مسيرته ببطولة 
كأس االحتاد األفريقي هذا املوسم، باخلسارة 
1-2 أمـــام مضيفـــه واليتـــا ديتشـــا األثيوبي. 
بهذه النتيجة، تأجل حســـم التأهل لدور الـ32 
(اإلضافـــي) إلى مبـــاراة اإلياب التي ســـتقام 
على ملعب الســـويس اجلديد يـــوم 18 مارس 
اجلاري. وفرط احتاد اجلزائر في فوز كان في 
متناول يديه، بعدما اكتفـــى بالتعادل 2-2 مع 
مضيفه إيه إس مانيمـــا يونيون من الكونغو 

الدميقراطية.

الهالل السعودي ضيف ثقيل في البطولة العربية

تفوق واضح

الترجي التونســـي يكفيـــه الفوز بأي 

نتيجة في لقاء العودة ضد غورماهيا 

لضمان التأهل إلى دور املجموعات 

في املسابقة القارية

◄

رّشــــــح االحتاد العربي لكرة القدم ثالثة أندية ســــــعودية، هي الهــــــالل واألهلي واالحتاد، 
للمشــــــاركة في النســــــخة اجلديدة من البطولة العربية لألندية، التي تلعب بنظام مباريات 

الذهاب واإلياب في الفترة بني أغسطس 2018 وأبريل 2019.

◄ قرر االتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة 
وديع الجريء، تكليف لجنة مكونة من 
واصف جليل وحامد المغربي ومحمد 

العربي وعواز الطرابلسي، بإعداد مشروع 
قانون خاص للحد من ظاهرة العنف في 

المالعب واالحتجاجات ضد الحكام. كما قرر 
االتحاد توجيه خطاب إلى وزارة الرياضة 

إليجاد آليات وحلول جذرية للحد من ظاهرة 
العنف في المنشآت الرياضية.

◄ تكفل تركي آل الشيخ رئيس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، بدفع قيمة 
مستحقات مدرب فريق الشباب األسبق 

األوروغوياني ألفارو غوتيريز، وقدرها 4 
ماليين و766 ألف ريال، ليجنب النادي بذلك 
عقوبة خصم ست نقاط من رصيده بالدوري 

أو التداعيات التي قد تصل إلى هبوط 
الفريق إلى الدرجة األدنى.

◄ دعا مهاجم شباب بلوزداد سيد علي 
لكروم، جماهير النادي إلى الوقوف بجانبه 

والكف عن سب الالعبين، ال سيما أن تلك 
التصرفات من وجهة نظره ”ال تخدم بتاتا 

مصلحة النادي“. وقال لكروم إن الفوز على 
نكانا الزامبي ببطولة الكونفدرالية، رفع 

من معنوياتهم وسيدفعهم للعودة بنتيجة 
إيجابية أمام شباب قسنطينة.

◄ لم تتأكد مشاركة صانع ألعاب الرجاء 
البيضاوي عبداإلله الحافيظي في المواجهة 

المرتقبة األحد، أمام حسنية أكادير في 
الجولة 20 من الدوري بسبب عدم تعافيه 

من اإلصابة التي تعرض لها مؤخرا. وكان 
المدرب غاريدو عبر عن انزعاجه الشديد من 

كثرة الغيابات في صفوف الرجاء، خاصة 
عبداإلله الحافيظي صاحب التأثير الكبير 

على أداء الفريق وفعالية هجومه.

ببباختصار
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«نحتـــاج إلـــى التحلـــي بالهدوء وأن نفكـــر في كيفية العمل على تحســـني الفريـــق، الفوز بدوري 

األبطال هو عملية بطيئة، إنه أمر ال يتحقق في يوم واحد}.

ناصر اخلليفي 
رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي

«أنا ســـعيد بما يكفي للعب كرة القدم.. بكل تأكيد سأشـــعر بســـعادة كبيرة لو مثلت منتخب 

بالدي لكني أستمتع بمجرد لعب كرة القدم مجددا}.

جيمس تاركوفسكي 
مدافع فريق بيرنلي اإلنكليزي

زيدان يضيف إخفاقا جديدا لسان جرمان
} باريــس - أكد الفرنســـي زين الدين زيدان، 
املدير الفني لنادي ريال مدريد اإلســـباني، أن 
فريقه لعب مباراة مثالية ليطيح بباريس سان 
جرمان الفرنســـي من دور الستة عشر لبطولة 

دوري أبطال أوروبا. 
وقال املدرب الفرنســـي عقب املباراة التي 
فاز بها ريـــال مدريد 2-1 علـــى ملعب باريس 
ســـان جرمان ليتأهل إلى دور الثمانية لدوري 
أبطـــال أوروبـــا ”لقد كانـــت مبـــاراة مثالية“. 
وأضاف ”اخلطة أتـــت بثمارها، قدمنا مباراة 
جدية منذ البداية باللعب في املناطق األمامية 
وممارســـة الضغط“. وتابع زيدان الذي أرجع 
الفضل في التأهل لالعبيه ”ميكن ألي العب أن 
يشارك وسأكون ســـعيدا أيضا، قدمنا مباراة 
جيدة وهذا ما يهمنا، نســـتحق الوصول إلى 

دور الثمانية“.
في هذا السياق أشـــاد سيرجيو راموس، 
جنـــم دفاع نـــادي ريال مدريـــد، باخلطة التي 
أعدهـــا زيدان. وقال ”خطة مدربنا كانت جيدة 
للغايـــة، كانت لدينـــا الطريقة التي تناســـبنا 
وقمنا بتنفيذها جيدا“. وأضاف ”تســـببنا في 
إزعـــاج املنافس بالضغط في املناطق األمامية 
وقطع الكـــرات في نصف امللعب الثاني، حيث 
متكنـــوا من إغالق وســـط امللعب بشـــكل جيد 
ولكنهم تركوا مســـاحات كبيـــرة في األطراف 

وجنحنا في استغاللها جيدا“.
ورغـــم تفـــوق ريال مدريـــد فـــي مباراتي 
الذهـــاب والعـــودة بنتيجة 5-2، أكـــد املدافع 
اإلسباني أن املنافسة لم تكن سهلة، واستطرد 
قائـــال ”ال ميكـــن أن تكـــون مباريـــات األدوار 
اإلقصائية مريحة حتى لو كان األمر يبدو على 
هذا النحو للمشـــاهدين، ولكـــن كانت املباراة 
حماســـية بشكل كبير واحتاجت ملجهود بدني 
عال“. وتابـــع ”وبغض النظر عـــن تقدمنا في 
النتيجـــة كنا نســـعى إلى تســـجيل املزيد من 
األهداف لتســـهيل األمور بشكل أكبر“. وأشار 
راموس إلـــى أن مرور فريقه إلى دور الثمانية 
للبطولة األوروبيـــة خطوة مهمة نحو حتقيق 
الهـــدف األكبر (الفوز باللقـــب)، واختتم قائال 
”أنا ســـعيد بالتأهل ولكننا لم نفز بشيء بعد، 
ريال مدريد يستعيد هذه احلالة املعنوية التي 
طاملا ســـاهمت في اســـتمتاعنا باللعب واآلن 

علينا أن نحافظ عليها“.

غضب شديد

في الطـــرف املقابل أعرب األملاني 
وسط  العب  دراكسلر،  جوليان 

نادي باريس ســـان جرمان، 
عن أســـفه خلـــروج فريقه 

عشـــر  الســـتة  دور  من 
لبطولـــة دوري أبطـــال 
أوروبـــا، مشـــيرا إلى 
أن هذا الـــوداع املبكر 

للموســـم الثانـــي 
يجب  التوالي  علـــى 
الالعبني  يدفـــع  أن 
إلـــى التفكيـــر فـــي 
أخطائهـــم. وقـــال 
الـــذي  دراكســـلر، 

أكـــد أن فريقـــه 
اخلروج  اســـتحق 

مـــن البطولـــة ”مـــن 
تقبـــل  الصعـــب 

خروجنـــا بهـــذا الشـــكل املؤلـــم“. وكما حدث 
في العـــام املاضي، ودع باريس ســـان جرمان 
البطولـــة األوروبيـــة في دور الســـتة عشـــر، 
رغـــم ماليني الدوالرات التـــي أنفقها في إبرام 

الصفقات.
 وتابـــع دراكســـلر ”هذا يجـــب أن يدفعنا 
للتفكيـــر“. واختتم قائال ”لم أفهم هذا بشـــكل 
كامـــل، فوجئت وغضبت بعض الشـــيء“، في 
إشارة إلى الدفع به بشكل مفاجئ في املباراة. 
ودفـــع املدير الفني اإلســـباني لباريس ســـان 
جرمـــان، أوناي إميري، بالالعـــب األملاني في 
املباراة في الدقيقة 76 على حساب األرجنتيني 

أنخيل دي ماريا .

صغير أوروبا

كمـــا صبـــت الصحـــف الفرنســـية جـــام 
غضبها على الفريق الفرنســـي. وشنت حملة 
انتقـــادات هائلة على النادي الباريســـي الذي 
فشل مجددا في البطولة األوروبية رغم تدعيم 
صفوفـــه بالعديد من الصفقـــات الكبيرة على 
مـــدار الســـنوات املاضية والتـــي كان أبرزها 
ضم البرازيلي نيما ردا ســـيلفا من برشـــلونة 
اإلســـباني في صيف 2017 مقابل سداد الشرط 
اجلزائـــي في عقد الالعـــب والبالغ 222 مليون 
يورو ليصبح الالعب األغلى في تاريخ اللعبة 

حتى اآلن.
الرياضية أن  صحيفـــة ”ليكيـــب“  وذكرت 
”الالعبـــني أظهـــروا حدودهم في املســـابقة“. 
الشـــهيرة،  ووصفت صحيفـــة ”لو باريزيان“ 
حتت عنـــوان ”باريـــس يخســـر“، أن باريس 
ســـان جرمان هو ”صغير أوروبا“، وأكدت أن 
”الهزمية أوضحت إمكانيـــات الفريق حاليا“. 
وعلقـــت صحيفة ”ليبراســـيون“ على ســـقوط 
الفريـــق فـــي دوري األبطـــال بقولهـــا 
”إفالس في باريس“. وذكرت صحيفة 
قاســـية  ”الهزميـــة  فيغـــارو“   ”لـــو 

للغاية“.
كمـــا ألقـــت الصحف الفرنســـية 
اللوم على املدرب اإلسباني أوناي 
إميـــري املديـــر الفنـــي للفريـــق 
والذي فشـــل في العبور بالفريق 
مـــن هـــذا االختبـــار الصعـــب. 
وضاعفت هذه الهزمية من حجم 
الضغـــوط الواقعـــة على إميري 
الـــذي قـــد يواجه خطـــر اإلقالة 
في أي وقـــت بعد ضياع احللم 
اللقب  وهو  للفريق  الرئيســـي 

األوروبي.
وكشفت تقارير صحافية 
أن إدارة نادي باريس سان 
حددت  الفرنســـي،  جرمان 
اسم املرشح األبرز لتولي 
ابتداء  الفريـــق  تدريـــب 
من املوســـم املقبل، خلفا 

للمدرب أوناي إميري. 

يها“.

قابل أعرب األملاني
وسط العب 
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الدوري األوروبي.. بوابة ميالن وأرسنال 

الستعادة األمجاد
[ أتلتيكو مدريد يأمل في تعويض الخيبة المحلية من بوابة لوكوموتيف موسكو

} ميالنــو (إيطاليــا) - يتطلـــع فريـــق ميـــالن 
اإليطالي إلى استعادة شيء من املجد األوروبي 
الغابـــر عندما يســـتضيف أرســـنال اإلنكليزي 
اخلميس على ملعب ”ســـان ســـيرو“، وذلك في 
ذهـــاب الـــدور ثمن النهائـــي ملســـابقة الدوري 

األوروبي ”يوروبا ليغ“ في كرة القدم. 
ويعود الفريقان بالذاكرة إلى عام 2012 حني 
تواجهـــا في الدور ذاته لكن في مســـابقة دوري 
األبطال التي اعتاد الفريقان على املشاركة فيها، 
إال أن تراجع مســـتواهما في األعـــوام األخيرة 
تســـبب باكتفائهمـــا في خوض غمـــار ”يوروبا 
ليـــغ“. وفاز ميالن في حينها برباعية نظيفة في 
لقاء الذهاب الذي أقيم على أرضه بفضل ثنائية 
للبرازيلـــي روبينيو وهدف لكل من الســـويدي 
زالتان إبراهيموفيتش والغاني بواتنغ، قبل أن 
يرد أرســـنال بثالثية نظيفة في اإلياب ســـجلها 
خالل الشـــوط األول، ثـــم عجز فـــي الثاني عن 
الوصول إلى الشباك لتكون بطاقة ربع النهائي 
مـــن نصيب الفريق اإليطالي الـــذي خرج الحقا 

على يد برشلونة اإلسباني.

ومير الفريقـــان بفترة متناقضـــة متاما، إذ 
استعاد ميالن بتشكيلته الشابة ومدربه اجلديد 
العب وســـطه السابق جينارو غاتوزو األمل في 
املنافســـة على إحـــدى بطاقـــات دوري األبطال، 
وبلغ أيضا نهائي مســـابقة كأس إيطاليا حيث 
يتواجـــه مع غرميـــه يوفنتوس، ولـــم يذق طعم 
الهزميـــة في مبارياته الــــ13 األخيرة في جميع 
املســـابقات. أمـــا بالنســـبة إلى أرســـنال الذي 
تواجه أيضا مع ميالن في الدور ذاته من دوري 
األبطـــال عام 2008 وخرج منتصـــرا (0-0 ذهابا 
و2-0 إيابـــا)، فرفعت مجـــددا الالفتات املطالبة 
برحيـــل مدربه فينغر الذي يشـــرف على الفريق 
اللندني منذ 1996، وذلك بعد تلقيه هزمية جديدة 
وهذه املرة علـــى يد مضيفه برايتون 1-2 األحد 
في املرحلة 29 من الدوري املمتاز. وازداد موقف 

فينغر حرجا بعد هذه اخلسارة التي جاءت إثر 
ثـــالث هزائم متتالية محليا ضد اجلار توتنهام 
(0-1) فـــي الدوري، ثم مرتني بنتيجة كبيرة 3-0 
أمام مانشستر ســـيتي في نهائي مسابقة كأس 
الرابطـــة األحد املاضي، واخلميـــس في مباراة 
مؤجلة من املرحلة الســـابقة. كما مني أرســـنال 
بأربـــع هزائـــم متتالية في مختلف املســـابقات 
للمرة األولى منذ أكتوبـــر 2002، إذا ما أضيفت 
إلى تلك اخلســـارات املذكورة، خســـارته في 22 
فبراير في إياب الدور الثاني للدوري األوروبي 
”يوروبـــا ليـــغ“ على أرضـــه ضد أوسترســـوند 
الســـويدي (1-2 لكنه تأّهل لفـــوزه ذهابا 0-3). 
وكان فينغر مدد املوسم املاضي عقده حتى 2019 
رغم املطالبة بإقالته بعد فشل الفريق في التأهل 

إلى دوري األبطال للمرة األولى منذ 1998.
وخالفا للمرات الســـابقة التي طالبت فيها 
اجلماهير برحيل املدرب الفرنســـي الذي لم يفز 
بلقب الدوري املمتاز منذ 2004، صوت اإلثنني 88 
باملئة من مجموعة ”أرسنال سوبورترز تراست“ 
التي تضم ألف مشـــجع منتســـبني رسميا إلى 
النادي، بضرورة إقالة فينغر في نهاية املوســـم 
احلالي. وقال متحدث باســـم املجموعة ”الردود 
على اســـتطالع الرأي أظهرت مـــودة واحتراما 
كبيرين ألرســـني، لكنهـــا أظهـــرت أيضا وجهة 
النظـــر التي تقول بأنه لم يعد يتقدم بأرســـنال 
إلى األمام“، مضيفا ”رســـالتنا للنادي هي أنهم 
يجب أن يكونوا اســـتباقيني وأن يأخذوا القرار 

بإقالة فينغر عاجال وليس آجال“.
وفي ظل وجوده في املركز الســـادس بفارق 
13 نقطة عـــن املركز الرابع األخيـــر املؤهل إلى 
دوري األبطـــال، والذي يحتله جـــاره توتنهام، 
انحصر طموح ”املدفعجية“ مبســـابقة ”يوروبا 
ليـــغ“ التـــي تشـــكل مفتاحهـــم خلـــوض دوري 
األبطال املوسم املقبل، واألمر ذاته بالنسبة إلى 
ميالن الغائب عن البطولة، املتوج بلقبها ســـبع 
مرات، منذ 2014 (خرج من ثمن النهائي على يد 

أتلتيكو مدريد اإلسباني).
وعاد ميالن للمشـــاركة القارية هذا املوســـم 
للمـــرة األولـــى منـــذ أن اكتســـحه أتلتيكو 1-5 
بنتيجـــة مباراتـــي الذهـــاب واإليـــاب، كما أنه 
يخـــوض املســـابقة األوروبيـــة الثانيـــة للمرة 
األولـــى بصيغتهـــا اجلديـــدة يوروبـــا ليغ، إذ 
شـــارك باملســـابقة للمرة األخيرة موسم 2008-
2009 وخـــرج من ثمـــن النهائي علـــى يد فيردر 

برمين. وســـيكون ميالن الذي قـــد يجدد املوعد 
مـــع أتلتيكو كون األخير وصـــل أيضا إلى ثمن 
نهائي املســـابقة التـــي انتقل إليهـــا من دوري 
األبطال، أفضل حاال من أرســـنال على الصعيد 
البدنـــي أيضا بعد إرجاء مباراته احمللية األحد 
ضد جاره اللدود إنتر ميالن بســـبب وفاة قائد 

فيورنتينا الدولي دافيدي أستوري.
وعلى ملعبه ”واندا متروبوليتانو“، يسعى 
أتلتيكـــو إلـــى نســـيان اخليبـــة احملليـــة التي 
اختبرها األحد حني خســـر أمام برشـــلونة 1-0 
وابتعد بفارق 8 عـــن األخير في صراعهما على 
لقب الدوري اإلســـباني، وذلك عندما يستضيف 
لوكوموتيـــف موســـكو الروســـي. وبـــدا مدرب 
أتلتيكـــو األرجنتيني دييغو ســـيميوني أنه لن 
يتمكـــن من إحراز لقـــب الدوري احمللـــي للمرة 
األولـــى منـــذ 2014، وذلـــك ألن ”برشـــلونة في 
الظـــروف الطبيعية ال يخســـر أربـــع أو خمس 

مباريات من اآلن وحتى نهاية املوسم“.
وكان نادي العاصمة اإلسباني ميني النفس 
بأن يكون متواجدا في هذه املرحلة من املوســـم 
فـــي دوري األبطال، لكنه أنهـــى مجموعته ثالثا 
خلـــف رومـــا اإليطالـــي وتشيلســـي اإلنكليزي 
واضطـــر إلكمال مشـــواره القاري فـــي ”يوروبا 
ليغ“، املســـابقة التي أحرز لقبهـــا مرتني عامي 
2010 و2012، وفـــي حال أحرزهـــا للمرة الثالثة 
ســـيعادل الرقم القياسي املسجل باسم مواطنه 
إشبيلية من حيث عدد األلقاب في ”يوروبا ليغ“ 
(دون احتســـاب كأس االحتـــاد األوروبـــي التي 

أحرزها األخير مرتني أيضل).
وتعد األدوار املقبلة بأن تكون مثيرة في ظل 
وجـــود فرق كبيرة، بينها بوروســـيا دورمتوند 
األملانـــي الـــذي يتواجـــه اخلميس مـــع ضيفه 
ريد بول ســـالزبورغ، والتســـيو اإليطالي الذي 

يستضيف دينامو كييف األوكراني.
ويواصل اليبزيغ األملاني مغامرته األوروبية 
األولى عندما يستضيف زينت سان بطرسبورغ 
الروســـي، الفائز بكأس االحتـــاد األوروبي عام 
2008، فيمـــا يحل ليـــون الفرنســـي ضيفا على 
سســـكا موســـكو الروسي. ويلعب ســـبورتينغ 

البرتغالي مع فيكتوريا بلزن التشيكي.
ويلتقي مارسيليا الفرنسي مع أتلتيك بلباو 
اإلســـباني في مباراة أخرى قد تشهد استعانة 
خوســـيه آنخـــل زيغانـــدا املدير الفنـــي لبلباو 
بالالعب ميكيل بالينزياغا ظهير أيســـر الفريق 
العائد لصفوف بلباو بعد غياب دام 11 أسبوعا 
بســـبب اإلصابة. ولكن زيغاندا سيفتقد جلهود 
عدد من العبيه اآلخرين بســـبب اإلصابات التي 
ضربت الفريق في الفترة املاضية. كما قد يفتقد 
بلباو في هـــذه املباراة على ملعبه جلهود العب 

الوسط بينات إيتشباريا.

يواجه الفرنســــــي آرسني فينغر املدير الفني ألرسنال اإلنكليزي اختبارا صعبا قد يحسم 
مســــــتقبله مع الفريق حيث يلتقي ميالن اإليطالي في دور الســــــتة عشــــــر ملسابقة الدوري 
ــــــي. ويحتاج أتلتيكو مدريد إلى اســــــتعادة اتزانه عندما يلتقــــــي فريق لوكوموتيف  األوروب

موسكو الروسي.

اليد في اليد 

غاغو يواجه شبح الغياب عن المونديال

} بوينــس آيــرس - تعـــرض العب الوســـط 
األرجنتيني فيرنانـــدو غاغو، قائد نادي بوكا 
جونيورز، إلصابة جديدة فـــي الركبة اليمنى 

التي أبعدته عن املالعب لعدة أشهر بسبب 
قطع في الربـــاط الصليبي، األمر الذي قد 

يطيل فترة غيابه عـــن املباريات ويهدد 
حلمـــه في املشـــاركة فـــي مونديال 

. 2018
وكشفت صحيفة ”ال ناسيون“ 
األرجنتينية أن غاغو (31 عاما) 
غادر تدريبات بـــوكا جونيورز 
بعد أن هاجمته آالم شديدة إثر 
تعرضه لشـــد فـــي أربطة الركبة 
التي مت عالجها جراحيا مؤخرا.

وكان الالعـــب األرجنتينـــي قـــد 
حصـــل علـــى إذن بالعـــودة مـــن اجلهاز 

الطبـــي لفريقـــه بعـــد أن تعافـــى مـــن إصابة 
بقطـــع في الرباط الصليبي اخللفي واجلانبي 

للركبـــة فـــي اخلامس من أكتوبـــر املاضي في 
املبـــاراة التي تعادلت فيها األرجنتني ســـلبيا 
دون أهـــداف أمام بيرو في تصفيـــات أميركا 
اجلنوبيـــة املؤهلـــة لبطولـــة كأس العالم 

2018 بروسيا.
ودخل غاغو في ذلك اليوم إلى ملعب 
اللقـــاء قبـــل ســـت دقائـــق فقط من 
تعرضه لإلصابة. وخالل مسيرته 
لعـــب غاغو لصالـــح أندية ريال 
ورومـــا   (2011-2007) مدريـــد 
-2012) وفالنسيا   (2012-2011)

 .(2013
األرجنتيني،  املنتخـــب  ومع 
شارك غاغو في مونديال البرازيل 
2014 وبطولـــة كوبـــا أميـــركا أعوام 
2007 و2011 و2015 ودورة األلعاب األوملبية 
2008 ببكني، والتي شـــهدت تتويج األرجنتني 

بامليدالية الذهبية في منافسات كرة القدم.

3
أندية أوروبية لعب 

لها األرجنتيني 

فيرناندو غاغو وهي 

ريال مدريد وروما 

وفالنسيا

يواصـــل مغامرته  األملاني  اليبزيـــغ 

األوروبية األولى عندما يســـتضيف 

زينت الروسي، الفائز بكأس االتحاد 

األوروبي عام 2008

◄

انتقادات الذعة انهالت على الفريق 

الفرنســـي الذي فشـــل مجـــددا في 

البطولـــة األوروبيـــة رغـــم تدعيـــم 

صفوفه بصفقات كبيرة

◄

} قاد النجمان جيمس هاردن وكريس بول 
فريقهما هيوسنت روكتس إلى الفوز السادس 

عشر تواليا على حساب مضيفه أوكالهوما 
سيتي ثاندر بقيادة راسل وستبروك وكارميلو 

أنطوني 122-112، وتابع نيو اورليانز 
بيليكانز تألقه بفوز تاسع على التوالي في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني. وسجل 
هاردن 23 نقطة، وبول الذي كان حاسما في 
الثالثيات حيث جنح في خمس محاوالت، 
25 نقطة، وأضاف تريفور اريزا (15 نقطة) 

وإريك غوردون (14 نقطة) لهيوسنت الذي حقق 
فوزه الـ50 مقابل 13 خسارة. في املقابل، تألق 
وستبروك بتسجيله 32 نقطة (مع 7 متريرات).

} شدد االحتاد الدولي أللعاب القوى خالل 
اجتماعه مبدينة برمنغهام البريطانية، على 
أن إيقاف روسيا عن املشاركة في املنافسات 
الدولية، ال يزال قائما، إثر فضيحة االنتشار 

املمنهج للمنشطات بني رياضييها. وذكر 
االحتاد الدولي أن روسيا لم تتخذ بعد 

اخلطوات الكافية لإليفاء باملعايير املطلوبة 
ملكافحة املنشطات. وقال رون أندرسون، مدير 

مجموعة العمل املكلفة من قبل االحتاد الدولي 
أللعاب القوى مبراقبة برنامج روسيا ملكافحة 
املنشطات، إنه في حالة عدم جناح روسيا في 
تعزيز برنامجها ملكافحة املنشطات ”سيجرى 

مناقشة اتخاذ إجراءات أخرى“.

} منح فريق ساوبر، املنافس في سباقات 
الفورموال 1 للسيارات، الكولومبية تاتيانا 

كالديرون، ترقية جديدة لتكون سائقة جتارب. 
وتنافس كالديرون، املدعومة من جهات 

حكومية مكسيكية في سلسلة سباقات جي.بي 
3 هذا املوسم، بعد أن أنهت العام املاضي، في 

املركز الـ18 في الترتيب العام. وكان ساوبر، 
الذي يتخذ من سويسرا مقرا، أول فريق 

منافس في الفورموال - 1، ترأسه إمرأة، رغم 
أن مونيشا كالتنبورن تركت منصبها العام 
املاضي. وسيكون أنطونيو جيوفيناتسي، 

سائقا احتياطيا، ولم تشهد فورموال - 1 وجود 
أي سائقة رئيسية منذ 1976.

} انضم اثنان من جنوم التنس إلى بطولة 
كوينز كلوب البريطانية التي تقام على 

املالعب العشبية. وأعلن منظمو البطولة 
انضمام مارين سيليتش املصنف الثالث على 

العالم وغريغور دمييتروف املصنف الرابع. 
وخسر سيليتش نهائي بطولة وميبلدون 
العام املاضي على يد السويسري روجيه 
فيدرر فيما توج دمييتروف بلقب البطولة 

اخلتامية للموسم املاضي بالفوز على 
البلجيكي ديفيد جوفني في نوفمبر املاضي. 

وسبق لسيليتش ودمييتروف الفوز بلقب 
بطولة كوينز كلوب، حيث فاز بها سيليتش 

في 2012 ليحرزها دمييتروف في 2014.
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يتميـــز بطـــل أحـــدث أفـــالم  } نيودهلــي – 
بوليـــوود ”باد مان“ بأنـــه ال يرتدي قناعا أو 
يناضل ضد األشرار اخلارقني من غير البشر، 
لكنه بـــدال عن ذلك طـــّور آلة تقـــوم بتصنيع 

الُفَوِط الصحية النسائية.
ويدعى هذا البطل أروناكالم موروجانانثام، 
والفيلــــم الذي صــــدر مؤخرا للنجم اكشــــاي 
كومار فـــي دور البطولة يحكي قصة حقيقية. 
بــــه  يقــــوم  الــــذي  البطولــــي  العمــــل  وكان 
موروجانانثام منذ سنوات هو توفير الفوط 
للنســــاء الهنديــــات الالتي ال  الصحية ”باد“ 

يستطعن اقتناءها بسبب ثمنها الباهظ.
وقــــد أثــــارت حقيقة أن هنــــاك الكثير من 
النساء احملتاجات جدال واسعا حول الفيلم، 
وبالتالــــي دار موضــــوع الفيلــــم حــــول أحد 

محرمات املجتمع الهندي.
وعلى موقع انســــتغرام هناك ”حتدي باد 
أو (حتدي رجل الفوط الصحية)، حيث  مان“ 
يشارك جنوم بوليوود -مثل ديبيكا بادوكون 
وأنيل كابور- في التحدي، وينشرون صورا 

شخصية (سيلفي) ممسكني فوطة صحية.
شــــيء  وقالت أديتا جوبتا إن ”التحدي“ 
جيد، و“لكن من غير املعقول تصور أن مجرد 
فيلم وحده أو حملة كهذه ميكن أن يكون لهما 
تأثير كبير“، مضيفة “األمر يتعلق بشــــيء له 

جذور عميقة في ثقافتنا“.
وأسســــت جوبتــــا وزوجهــــا توهني بول 
شركة ”منســــتروبيديا“، وفي عام 2014 قاما 
بنشر كتاب فكاهي يحمل نفس االسم ويشرح 

للفتيات عملية احليض.
وأفادت أن الكتاب يســــتخدم في أكثر من 
250 مدرســــة ومنظمة، وحتى اآلن وصل إلى 
حوالــــي 150 ألف فتــــاة في الهنــــد. وتابعت 
”تبدأ الفتيات في التعرض للدورة الشــــهرية 

ألول مـــرة وهن في الصـــف اخلامس، ولكن ال 
يتم طرح املوضوع في املناهج الدراسية إال في 

الصف الثامن أو التاسع أو العاشر“. 
وأوضحت ”وحتى في هذا الصف، يتخطى 
املعلمون في الغالب هذا الفصل (لتجنب شرح 
الـــدورة الشـــهرية)“. وفي الكتب املدرســـية ال 
تظهر كلمات مثل ”العضو التناسلي األنثوي“. 
وفي املنزل نادرا ما تتعلم الفتيات أشـــياء 
تتخطـــى مجـــال اخلرافـــات. وتعتبـــر املرأة 
احلائـــض غيـــر طاهرة وال يســـمح لها بلمس 
اخلضـــار املخلـــل، أو اجللـــوس علـــى أريكة 
األسرة أو ملس األشياء التي لها دالالت دينية. 
وفي بعـــض األماكن، مبا في ذلـــك نيبال، يتم 
منع الفتيات من دخول منازلهن خالل دورتهن 

الشهرية، ويضطررن إلى النوم في كوخ.
وأفـــادت جوبتـــا بـــأن الدين يلعـــب دورا 
حاســـما فـــي كل هـــذا. عنـــد مدخـــل املعابد 
الهندوســـية غالبـــا مـــا تكـــون هنـــاك عالمة 
تقـــول ”ممنـــوع األحذية والكاميـــرات واملرأة 

احلائض”.
وقالـــت ديبســـيتا شـــار، رئيســـة احتـــاد 
الطلبـــة الهنـــود في جامعة جواهـــر الل نهرو 
فـــي العاصمـــة الهنديـــة نيودلهـــي ”عندمـــا 
أتت لي الدورة الشـــهرية ألول مـــرة، أعطتني 
والدتي قطعـــة قماش قطنية بدال عن منشـــفة 
صحية.. بعد كل اســـتخدام كان يتم غسلها ثم 

استخدامها مرة أخرى“. 
اليوم، والدتها تشـــتري الفـــوط الصحية، 
لكنهـــا تذهب إلى متجـــر بعيد حيث ال يعرفها 
العاملون فيه. وفي املتاجر التجارية الصغيرة 
في الهند حيث يجب أن ُتْطلب الســـلع مسبقا، 
يتم لـــف الفوط الصحية فـــي ورقة ثم توضع 
داخـــل كيس من البالســـتيك األســـود حتى ال 

يستطيع أن يراها أحد.

وأرسل ناشـــطون في العام املاضي فوطا 
صحيـــة ُكتبـــت عليها رســـائل بخـــط اليد في 
البريد إلى وزير املالية أرون جيتلي، يحتجون 
فيهـــا علـــى ضريبة علـــى الســـلع واخلدمات 
فـــي جميـــع أنحاء الهنـــد والتـــي دخلت حيز 

التنفيذ.
في يوليـــو املاضي، مت فرض ضرائب على 

الفوط الصحية بنسبة 12 باملئة.

ولكـــن فـــي الوقت نفســـه، لم يتـــم فرض 
ضرائب على ســـلع أخرى تعتبر أساسية، مثل 
نقطـــة بينـــدي أو اللون الذي تضعه النســـاء 

الهندوسيات املتزوجات على جباههن.
وأوضحت تريشـــا شيتي، مؤسسة منظمة 
”شـــي ســـيز“ (هي تقول) املدافعة عـــن املرأة، 
أنه بالنظر إلى انتشـــار الفقـــر في البالد، فإن 
التكلفة هي الســـبب الرئيسي، على الرغم من 

جهود بـــاد مان. وفـــي الوقت الراهـــن، تنظر 
احملكمـــة العليا الهندية فـــي دعوى مقدمة من 
منظمة شي سيز ضد الضريبة املفروضة على 

الفوط الصحية.
وتابعت أن كل فتـــاة تقريبا تأتيها الدورة 
الشـــهرية تبقى بعيدة عن املدرســـة؛ هناك ”23 
باملئـــة من الفتيات في الهنـــد يوقفن تعليمهن 

عند بداية احليض”.

حتدى أحدث أفالم بوليوود محرمات هندية مدافعا عن املرأة احلائض بدعم وتشــــــجيع 
من قبل جنوم نشــــــروا صورهم الشــــــخصية على موقع انســــــتغرام يظهــــــرون فيها وهم 

ممسكون بفوطة صحية.

التحدي يحاول خرق المسلمات 

{باد مان} فيلم يخرق المحرمات بشأن المرأة في السينما الهندية

تبدأ البقـــرة األملانية  } كلوبنبــورغ (أملانيــا) – 
الشـــهيرة احلاملـــة الســـم املغنيـــة األميركية 
”ليـــدي غاغـــا“، إجـــازة أمومـــة عندمـــا تضع 

مولودها الثامن في خريف هذا العام.
وقـــال هنريـــك فيلـــه، مالـــك البقـــرة التي 
توجـــت فـــي الكثيـــر من املـــرات ملكـــة جمال 
األبقـــار، األربعـــاء، إن عودة ليـــدي غاغا بعد 
ذلك الســـتعراض ســـماتها املميزة على منصة 
عـــروض ملكات جمال األبقـــار ”كاو ووك“ أمر 
غير محســـوم بعـــد، معتبرا أنه من الســـابق 

آلونه احلديث في ذلك.
وأوضح املـــزارع فيله (37 عاما) -وهو من 
ســـكان قرية إيســـن بالقرب من كلوبنبورغ في 
سكســـونيا السفلى شـــمالي أملانيا- أن األمر 
كله يعتمـــد على قوام البقرة بعد قضاء إجازة 

األمومة.
وأضاف قائال ”ينبغي أن تتقاعد وهي في 

قمة النجاح“.
وتوالى فوز البقرة ذات اجللد الذي يحمل 
اللونني األبيض واألســـود في مسابقات أجمل 

األبقار منذ عام 2013.
وبلغ عمر البقرة غاغا اآلن 11 عاما ونصف 
العام، وقد أنتجت 100 ألف لتر من احلليب في 

حياتها حتى اآلن.

ملكة جمال األبقار ليدي 
غاغا تبدأ إجازة أمومة

} بيشــاور (باكســتان) – أعلـــن حالقـــون فـــي 
محافظـــة خيبـــر بختونخوا في شـــمال غرب 
باكســـتان منع تشـــذيب اللحى وفـــق األمناط 
”العصريـــة“ لكونه يتعارض – حســـب رأيهم- 

مع التعاليم اإلسالمية.
وقال رئيـــس جمعية ســـليماني للحالقني 
شريف كهلو خالل مؤمتر صحافي في بيشاور 
عاصمـــة احملافظة إن ”إجناز تصاميم مختلفة 

للحى مخالف للسّنة النبوية“.
وأشـــار إلـــى أن احلالقـــني املنتمـــني إلى 
جمعيته في محافظـــة خيبر بختونخوا الذين 
تقدر أعدادهم بعشرات اآلالف، وعدوا جميعهم 

بااللتزام بهذا القرار كما سينشرون الفتات في 
محالهم تنبه الزبائن إلى هذا املنع.

ويتماشى هذا احلظر مع قرار مشابه اتخذ 
قبل أكثر من عقد حـــني وجهت مجموعات من 
املتمردين -بينها حركة طالبان الباكســـتانية- 
إلى احلالقـــني تهديدات بعواقـــب وخيمة في 
حال عمدوا إلى تشـــذيب حلـــى زبائنهم. كما 

كانت بعض محال احلالقة عرضة لهجمات.
ونفـــى كهلو تعـــرض جمعيته ألي ضغوط 

واصفا احلظر بأنه ”قرار طوعي“.
وقال ”التقينا بـــاإلدارات احمللية في املدن 
الرئيســـية واملقاطعات. وقد أكدت لنا تعاونها 

التام، غير أنها رفضت نشر أي مرسوم جلعل 
هذا القرار رسميا“.

 وأوضح ”ســـنحاول إقنـــاع (احلالقني غير 
املنتمـــني إلى اجلمعية) بتطبيق القرار لكننا لن 

نرغمهم على ذلك“.
ويأتي هـــذا احلظـــر في ظـــل االزدياد 
السريع لقاعات احلالقة اخلاصة بالرجال 

في كبـــرى املـــدن الباكســـتانية، وهي 
تقدم لزبائنها من الطبقات املتوســـطة 

أو امليســـورة في البالد خدمات للعناية 
الشـــعر  وقصـــات  والقدمـــني  بالوجـــه 

وخيارات للحالقة املواكبة للموضة.

حالقون باكستانيون يمنعون تشذيب اللحى وفق الموضة

} مذ غادرتها قســـرًا، قبل أربع عشرة سنة 
ونيف، وأنا لم أر مدينتي التي عشـــت فيها 
جـــل حياتي، وشـــاء قدري أن أعـــود إليها، 
طوعـــا، متحاشـــيا كل تلك الســـنني أال أرى 
تفاصيلهـــا، حتى أظـــل محتفظـــًا بزهوها 
وبصورتهـــا التي لن تغيب عـــن بالي وبال 
وا بها، ثمة مدن  املاليني من أهلها ومن مـــرّ
في العالم لها أكثر من داللة، أن تكون مكانًا 
للعيش فحســـب، تتخطى أبعادها األربعة، 
وتتجاوز خطوط الطول والعرض، مثل روح 
معلقة بني الســـماء واألرض، في نظر أهلها 
ومحبيها، كأنها طائـــرة واقفة، لفرط تعلق 
الناس بها ســـمًة ومحصلة ومغزى ودالالت 
ال تتوقف في معاٍن وال في حدود اجلغرافيا 

والتاريخ.
بغداد واحدة من تلـــك املدن القالئل في 
العالم، التي متلك ســـحرًا خفيا، برغم جور 
الزمان وقســـوته عليها، عدت إليها مرغمًا، 
ألضع نفسي في امتحان صعب كيف أراها، 
وهي مثخنة باجلراح تلوكها األلسن، عاهدت 
نفســـي أن أتصبر وأال أجهـــش بالبكاء، أن 
أتصرف كغريب يتعرف على مدينة أخرى لم 
يزرها من قبل، قررت أن ألبس ترسًا حلجب 
مشـــاعري، وأن أبدل دقات قلبي كي تبطئ، 
كي أمتكن مـــن أن أراها مـــن جديد رغم كل 
شـــيء، لكني رغم كل هذه االســـتحضارات 
والتصبر، وجدتنـــي مفجوعًا أدور بال حذر 
أو وجل، بال أدنى شعور باخلوف كي أراها، 
كي أعانق جدرانها املوشـــومة بالرصاص، 
أحـــدق فـــي وجـــوه أهلهـــا، أصـــرخ فيهم، 
أســـتنطقهم ألســـمع حشـــرجات أصواتهم، 
أتلمـــس ماذا تبقـــى فيها، بعـــد أن حطمت 
شـــوارعها، وأهملت مبانيها وصار مجدها 
أضغـــاث أحـــالم، لكن الناس جتـــرأوا على 
التصدي للفساد، زادت حفريات البحث عن 
السياسة وأهلها، عرف الناس أسرار اللعبة 
من ســـنني، وكيف وصلوا إلـــى ذاك احلال، 
هناك صحـــوة عارمة، وســـخرية هائلة من 
الطائفيـــة وأصحابها، بـــدأوا يدافعون عن 
املنتـــج الوطني ويناقشـــون امليزانيات في 
املقاهي، وتشـــتم ربات البيـــوت الغالء في 
األسواق وعند القصابني وأصحاب الفواكه 
واخلضر، ويســـألون عن السكان اجلدد في 
بيوت فّر أصحابها لشراء حياتهم، يبحثون 
كل يـــوم عن صـــور شـــوارعهم وأصحابهم 

الغائبني، وكيف كانت عامرة.
املبانـــي اجلديدة كأنهـــا مقحمة عليها، 
املـــوالت صـــارت رئـــة يتنفس مـــن خاللها 
املتبضعون خفايا املوضة اجلديدة، وبرغم 
خرابها ووجعها فإن البغداديني استعادوا 
أنفاسهم، بطرد اخلوف، واستذكار األصدقاء 
واجليران، صار عندهم أدب خاص، وأماكن 
جديدة وانتقلت بعض املقاهي من الرشـــيد 
املعـــزول إلى الكرادة، صارت مدينة ســـؤال 

كبير، إلى متى؟

صباح العرب

هل تحتضر المدن؟

صباح ناهي

 {غزالي غزالي} تعيد سعد لمجرد إلى المغرب
} الربــاط – يســــتعد املغنــــي املغربي ســــعد 
ملجــــرد الذي أوقــــف في أكتوبر 2016 بســــبب 
قضيــــة اغتصــــاب مفترضــــة فــــي العاصمة 
الفرنســــية باريس، للعودة إلى املغرب ”خالل 

األسبوع احلالي“.
وقد نشــــر املغني البالغ من العمر 32 عاما 
عبر موقع انستغرام االثنني رسالة أعلن فيها 
عــــن ”عودتي املؤقتة إلــــى بلدي املغرب خالل 
األيــــام املقبلــــة القريبة“ لطــــرح عمله اجلديد 

”غزالي غزالي“.
وأكــــد عبده بشــــير والــــد ملجــــرد أن ابنه 
ســــيعود إلــــى املغرب ”هــــذا األســــبوع“ بعد 
القضــــاء  مــــن  خــــاص  إذن  علــــى  حصولــــه 

الفرنســــي ملغادرة األراضي الفرنسية. واّتهم 
املغني املغربي الذي يتمتع بشــــعبية واسعة 
في العالم العربي -إذ شــــوهدت تســــجيالته 
املصــــورة مئــــات املاليــــني مــــن املــــرات عبر 
اإلنترنت- رسميا في 2016 باالعتداء اجلنسي 
على شــــابة في احلادية والعشرين من العمر 

في نهاية سهرة صاخبة.
وبعد توقيفه بتهمة ”االغتصاب مع أسباب 
و“ممارســــة أعمــــال عنف  مشــــددة للعقوبة“ 
متعمدة مع أســــباب مشددة للعقوبة“، خضع 
سعد ملجرد ملراقبة قضائية تلحظ وضعه قيد 
اإلقامــــة اجلبرية مع ســــوار إلكتروني وحظر 

اخلروج من األراضي الفرنسية.

وقد تكفــــل العاهل املغربي 
امللــــك محمــــد الســــادس بدفع 

مصاريف الدفاع عن سعد ملجرد. 
املراقبــــة  شــــروط  تخفيــــف  ومت 

القضائية في أكتوبر املاضي.
االتهامــــات  املغربــــي  النجــــم  وينفــــي 
باالغتصاب، قائال إنه عاش أســــوأ حلظات 

حياته خالل مرحلة التوقيف االحتياطي. 
وفي الواليات املتحدة كان ملجرد متهما 
أيضــــا في قضية اغتصاب تعــــود إلى عام 
2010، لكــــْن أســــقطت املالحقــــات في حقه، 
بحســــب مصدر مطلــــع على امللــــف. وأثار 

إعالن عودته آراء متباينة في املغرب.

شر أي مرسوم جلعل

قنـــاع (احلالقني غير
طبيق القرار لكننا لن

في ظـــل االزدياد 
خلاصة بالرجال 
ـتانية، وهي
 املتوســـطة

دمات للعناية 
الشـــعر  ـــات 

 للموضة.

ملغربي
س بدفع

د ملجرد. 
املراقبــــة 

ضي.
االتهامــــات ربــــي 
ش أســــوأ حلظات
قيف االحتياطي. 
 كان ملجرد متهما
ب تعــــود إلى عام
الحقــــات في حقه،
م ى إ و ب

على امللــــف. وأثار
ة في املغرب.
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