
} مسقط – تحمل زيارة وزير الدفاع األميركي 
جيمس ماتيس إلى سلطنة عمان مؤشرا على 
أن الواليات المتحدة تتحرك من وراء الســـتار 
لتنفيذ تعهدات قطعها الرئيس دونالد ترامب 
بأن أولى مهامه في الشـــرق األوســـط ستكون 

وقف التمدد اإليراني.
وقالت أوســـاط خليجية مّطلعة إن سلطنة 
عمان مهمة لدى األميركيين في العالقة بالملف 
اإليراني ألكثر من سبب، إذ يمكن أن تمثل قناة 
تواصـــل إلبالغ طهـــران بجدية واشـــنطن في 
مواجهـــة تحركاتها في المنطقة. وســـبق لها 
أن لعبت دورا محوريا في مفاوضات أميركية 
إيرانيـــة أفضت إلـــى تبني االتفـــاق النووي 
بصيغتـــه الحالية في عهـــد الرئيس األميركي 
الســـابق باراك أوباما ووزير الخارجية آنذاك 

جون كيري.
لكن المصادر تشير إلى أن جدية واشنطن 
هذه المرة قد تتجاوز مرحلة تبادل الرســـائل 
وإبـــداء اللوم تجاه طهران إلى دعوة مســـقط 
كي تلعـــب دورا مهما في ضرب القنوات التي 
يتسلل عبرها السالح اإليراني إلى المتمردين 
الحوثيين فـــي اليمن، ما يهـــدد أمن المالحة 
الدوليـــة وكذلـــك األمن القومي لـــدول الخليج 

حليفة واشنطن.
وتلفت إلـــى أن زيارة ماتيـــس تتزامن مع 
زيـــارة قائـــد القـــوات المشـــتركة البريطانية 
كريستوفر ديفريل إلى سلطنة عمان، ما يجعل 
األمـــر مرتبطا بتنســـيق جدي أوســـع لوقف 
التهديـــد اإليرانـــي، فضال عن كونه مؤشـــرا 
على تنســـيق أميركي بريطاني لتحريك الحل 
فـــي الملف اليمنـــي عبر خلق مناخ مناســـب 
لـــه، وذلك بوقف تدفـــق األســـلحة للمتمردين 
الحوثيين ودفعهم إلى المشـــاركة الجدية في 

مفاوضات السالم.
وكشـــفت مصادر أميركيـــة مواكبة لزيارة 
ماتيـــس إلـــى المنطقـــة أن واشـــنطن تعتبر 
ســـلطنة عمان شـــريكا أساســـيا في الجهود 
الدولية لمكافحة جماعـــات اإلرهاب كالقاعدة 
وداعـــش، وأن الدور العماني فـــي هذا اإلطار 

كان وال يزال أساسيا داخل الميدان اليمني.
واســـتقبل الســـلطان قابوس بن ســـعيد، 

سلطان عمان االثنين وزير الدفاع األميركي.
وحضـــر المقابلـــة الوزير المســـؤول عن 
شـــؤون الدفاع بســـلطنة عمان، بدر بن سعود 
بن حارب البوســـعيدي. وقالـــت وكالة األنباء 
العمانيـــة إنـــه جـــرى خـــالل المقابلـــة بحث 
العالقـــات الثنائية وأوجه التعاون بينهما في 

العديد من المجاالت.
وقبـــل ذلـــك، قـــال ماتيـــس للصحافييـــن 
المرافقين له فـــي رحلته إلى عمان ”أنا ذاهب 
إلى عمان لالســـتماع للســـلطان قابوس حول 

مـــا يمكن القيام به حيـــال هذا الوضع، وكذلك 
الوضع بالنســـبة إلى الشعب اليمني والحرب 

األهلية هناك“.
وكان البوســـعيدي زار الواليات المتحدة 
في نوفمبر الماضي، وتباحث مع قائد القيادة 
الوســـطى فـــي الجيـــش األميركـــي الجنرال 
جوزيف فتيل، مجاالت التعاون العسكري بين 

البلدين.
وكانت تقارير أميركية متخصصة تحدثت 
عن أن األجهزة األمنية والعســـكرية األميركية 
قلقـــة من حقيقـــة أن األســـلحة اإليرانية التي 
ترســـلها طهـــران للحوثييـــن تمّر مـــن خالل 

الحدود العمانية اليمنية.
وتضيف التقارير أن واشنطن ال تتحدث عن 
األمر بشكل علني وتعتبر أن عالقات الواليات 
المتحـــدة مع عمـــان تاريخية واســـتراتيجية 
قديمـــة، وأن هـــذا الملف الحســـاس يجب أن 

يناقش داخل الغرف المغلقة.
وتلفـــت مراجـــع أميركية مطلعـــة إلى أن 
االســـتراتيجية األميركيـــة المتعلقة بمواجهة 
إيران في الشـــرق األوســـط باتت تحتاج إلى 
تعـــاون كافـــة عواصـــم المنطقة لوضـــع حّد 
للتدخل اإليراني في بلدان المنطقة، ال ســـيما 
في اليمن، وأن ماتيس يأتي الستكشـــاف سبل 

الدور العماني في هذا الصدد.
وينقـــل عن مصادر في األمـــم المتحدة أن 
العالم يتجه إلى إقفال الملف اليمني من خالل 
مجموعة من المبـــادرات والتدابير، وأن وقف 
الدعـــم اإليرانـــي للحوثيين بـــات مدخال ألي 
تســـوية تنهي الحرب المندلعـــة في هذا البلد 

منذ عدة سنوات.
وذكرت مصـــادر قريبة مـــن البنتاغون أن 
زيارة وزير الدفاع األميركي إلى عمان وبعدها 
البحرين تهدف إلى تدعيم التعاون العســـكري 

بينهما وبين الواليات المتحدة.
وأضافـــت المصادر أن زيـــارة ماتيس إلى 
المنامة هدفها أساســـا زيارة مقر األســـطول 
الخامـــس األميركي في البحرين، إال أن لزيارة 
ماتيـــس إلـــى مســـقط التـــي وصلهـــا األحد، 
أغراضـــا أخـــرى تتعلـــق بمكافحـــة اإلرهاب 

ومواجهة السلوك اإليراني في المنطقة.
ويأتـــي الجهـــد األميركـــي متواكبـــا مـــع 
جهـــد بريطانـــي إليجاد مخـــرج ينهي الحرب 
فـــي اليمن. وكان وزيـــر الخارجية البريطاني 
بوريس جونســـون قد تحّرك فـــي هذا اإلطار، 
فجال فـــي المنطقة في ينايـــر الماضي، وزار 
عمان، في محاولة لتلّمس خارطة طريق للحل 

المتوخى.
وجاء تعيين األمين العـــام لألمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريش في فبرايـــر، البريطاني 
مارتـــن غريفيث مبعوثا خاصا لـــه إلى اليمن 

خلفا إلســـماعيل ولد الشـــيخ أحمـــد، بمثابة 
إشـــارة تعكس اهتمـــام لنـــدن بمقاربة الملف 

اليمني.
وكان البوسعيدي قد التقى أيضا االثنين، 
الســـير كريســـتوفر ديفريـــل قائـــد القـــوات 
المشتركة البريطانية الذي يزور مسقط، حيث 
تم خالل اللقاء اســـتعراض مجـــاالت التعاون 
العســـكري القائم بين البلدين، بحسب وكالة 

األنباء العمانية.
وجـــرى خالل اللقـــاء بحـــث التحضيرات 
السريع/3)،  (الســـيف  لتمرين  واالستعدادات 
الذي سيقام في السلطنة خالل أكتوبر القادم.

وأعـــادت لندن والرياض تأكيد تمســـكهما 
بالحل السياســـي في اليمن أثنـــاء زيارة ولي 
العهـــد الســـعودي األميـــر محمد بن ســـلمان 
األخيـــرة إلـــى بريطانيا، وإدانتهما للســـلوك 
اإليراني في المنطقة عامة وشـــجب تداعيات 

ذلك على السلم في اليمن.
وتـــرى أوســـاط دبلوماســـية أوروبية أن 
حركة ماتيس ستتكامل مع جهود دولية أخرى 
تعتمد على مزاج دولي جديد أجمع في مجلس 
األمن علـــى إدانة التدخـــل اإليراني في اليمن 
واستنكار تسليح طهران للحوثيين بصواريخ 

باليستية تهدد أمن الخليج.

} بغداد – بدأت الوعود السعودية واإلماراتية 
بدعم حكومـــة رئيس الـــوزراء العراقي حيدر 
العبادي تتحول إلى واقع في رسائل رمزية عن 
دعـــم بقائه لوالية ثانية، فـــي مواجهة ممانعة 
شـــديدة من أحزاب وجماعـــات ممولة من قبل 

إيران في العراق.
وســـلطت مبادرتان من الرياض وأبوظبي 
الضوء علـــى النهج الجديد الـــذي تتبعه دول 
الخليج في التعاطي مع خط االعتدال العراقي 
الذي يقـــوده العبـــادي. وتعهدت الســـعودية 
ببناء ملعب كبيـــر لكرة القدم في بغداد، بينما 
عرضـــت اإلمارات إعادة إعمـــار جامع النوري 
والمنارة الحدباء في الموصل، بعدما دمرهما 

تنظيم داعش.
وجـــاء اإلعالن عن المبادرتيـــن في صيغة 

بيانات رسمية صادرة عن مكتب العبادي.
واعتبـــر مراقبـــون إعالن مكتـــب العبادي 
عـــن المبادرتيـــن بهذه الصيغة الرســـمية هو 
التذكير بنتائج سياسة االنفتاح التي اتبعتها 

الحكومة العراقية مع دول الخليج مؤخرا.
وقـــال العبـــادي إن ”الملعـــب الُمهدى من 
الســـعودية إلى العراق سيتســـع لــــ100 ألف 

متفرج وفي العاصمة بغداد“. 
أما بشأن المبادرة اإلماراتية، فلم تتكشف 
المزيد من التفاصيل بعد، لكن مصادر عراقية 
تقول إن بغداد تنتظر وفدا استشاريا إماراتيا 

في غضون أيام، لمناقشة ترتيبات العملية.
وسارع مدّونون عراقيون إلى المقارنة بين 
الدور الـــذي تريد أن تلعبـــه دول خليجية في 

العراق، ودور إيران.
وكتب مدّونون أن طهران، التي تكرر مرارا 
أنها ســـاعدت العراق في حربـــه على داعش، 
”كانـــت تتقاضـــى مـــن بغـــداد ثمـــن كل طلقة 

تجّهزها للجيش العراقي“.
وردا علـــى موجـــة المقارنـــات، كتب أحد 
المدّونين على حســـابه فـــي تويتر، إن ”جمعا 
من العراقييـــن يريدون تســـمية الملعب الذي 

أهدته السعودية، بملعب اإلمام الخميني“.
وعاد ليقترح تسمية الملعب باسم ”الحشد 
الشعبي“، ما أثار موجة انتقادات الذعة ضده.

ويقـــول مراقبون إن إيران تخشـــى التمدد 
الناعم للنفوذ الخليجـــي في العراق، المتمثل 
بالمشـــروعات االقتصادية، علـــى غرار مجمع 
الرشيد الســـكني، الذي تعتزم شركة إماراتية 
تنفيذه قرب بغداد، ما يفتح الباب على مقارنة 
عراقية شعبية مع الدور اإليراني الذي اقتصر 

على عسكرة المجتمع العراقي.
ويضيـــف هـــؤالء أن انتخابـــات العـــراق 
المقـــررة في مايو القادم ربما تكون حاســـمة، 
إذ ستحّدد القوى المنتصرة فيها وجهة البالد 

الجديدة، بعد سنوات من العنف والتخبط.

} بيروت – كشـــفت مصادر سياسية لبنانية 
أن هناك وضعا يثير القلق في منطقة الجنوب 
حيـــث تنتشـــر القـــوة الدولية التابعـــة لألمم 
المتحـــدة بموجـــب القـــرار 1701 الصادر عن 

مجلس األمن في العام 2006.
وأوضحـــت هـــذه المصـــادر أن ذلك يعود 
إلى إصرار إســـرائيل على إقامـــة جدار عازل 
على طـــول حدودها مـــع لبنان مـــن دون أخذ 
في االعتبـــار لـ”خط الهدنة“ التي توصل إليه 

الجانبان في العام 1949.
وكان لبنان وإســـرائيل توصال إلى اتفاق 
علـــى قيام ”خـــط هدنة“ بينهمـــا بعد الحرب 
العربيـــة – اإلســـرائيلية االولـــى فـــي العـــام 
1948. وأمكـــن التوصـــل إلى هـــذا االتفاق في 
اجتماعات بيـــن الجانبين عقـــدت في جزيرة 

رودس اليونانية. 
ويتفـــق هـــذا الخط مـــع الحـــدود الدولية 
المعترف بها بين لبنان الذي استقل في العام 

1943 مـــن جهة وفلســـطين، التـــي كانت تحت 
االنتداب البريطاني من جهة أخرى.

ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون الجدار 
اإلســـرائيلي ســـببا الشتباك عســـكري ورّبما 
لحرب بين الجانبين، خصوصا أن إســـرائيل 
مصـــّرة على تمرير الجـــدار في أراض لبنانية 
تابعة لقرية العديسة بحجة حماية مستعمرة 

مسكفعام.
عقدهـــا  التـــي  االجتماعـــات  أن  وذكـــرت 
الجانبان العســـكريان اللبناني واإلســـرائيلي 
برعاية األمم المتحدة لم تســـفر عن أي نتيجة 

في ظل إصرار إســـرائيل علـــى اعتبار أن خط 
الهدنـــة لـــم يعـــد قائمـــا. وقالـــت أن الجانب 
اإلسرائيلي مصر على تمرير الجدار العازل في 
األراضي اللبنانية، بما يســـتجيب لهواجسه 
األمنية. وتتذّرع إسرائيل بأن لبنان لم يحترم 

خط الهدنة يوما واّنه خرقه مرات عدة.
وتشـــير إســـرائيل في هذا المجال إلى أن 
لبنـــان أعلن الحـــرب على إســـرائيل في العام 
1967، لكنه لم يشـــارك في اّي أعمال عسكرية. 
لكّن المأخذ اإلســـرائيلي األكبر على لبنان هو 
اتفاق القاهـــرة الذي وقعه لبنـــان مع منظمة 

التحرير الفلسطينية في العام 1969.
وتعتبـــر إســـرائيل توقيع اتفـــاق القاهرة 
بمثابة إلغاء لبناني من جانب واحد لـ”اتفاق 
الهدنة“. كذلك ترى إســـرائيل أن حرب صيف 
العام 2006التي تســـبب بها حزب الله، عندما 
خطف جنودا إسرائيليين من داخل أراضيها، 

سبب آخر العتبار ”خط الهدنة“ غير قائم.

وســـمح اتفاق القاهرة الـــذي رعاه جمال 
عبدالناصـــر قبل ســـنة من وفاتـــه ووقعه عن 
الجانـــب اللبناني العماد اميل بســـتاني قائد 
الجيش، وقتذاك، وياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذيـــة للفدائيين الفلســـطينيين بالتمركز 
فـــي منطقة جنوبية اســـمها العرقوب وشـــن 
عمليـــات منها على إســـرائيل. وســـّميت تلك 

المنطقة بـ”فتح الند“.
اللبنانية  السياســـية  المصادر  وأشـــارت 
إلى أن الخالف بيـــن الجانبين ال يقتصر على 
أراض تابعة لقرية العديسة، بل يتناول أيضا 

نقطة الحدود عند بلدة الناقورة الساحلية.
وقالـــت إن الخـــالف علـــى نقطـــة الحدود 
الســـاحلية في غايـــة األهّمية ألّنـــه يؤثر على 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل. 
وتعـــود أهّمية الحدود البحرية إلى وجود 
آبار للنفط والغاز اكتشفت في البحر. وتعترض 
إســـرائيل على ما يعتبره لبنان مناطق بحرية 

تابعـــة كليا له. وبين هذه المناطق ما يســـّمى 
البلوك رقـــم 9 الذي تدعو الواليـــات المتحدة 
إلـــى تقاســـمه بين لبنان وإســـرائيل بنســـبة 
ســـتين في المئة للبنـــان وأربعين فـــي المئة 

إلسرائيل.
وتتقاســـم لبنان ثالث وجهـــات نظر تدعو 
األولى إلى القبول بالعرض األميركي والثانية 
إلـــى اللجوء إلى التحكيم الدولي والثالثة إلى 
التمســـك بـــكل البلوك 9، أّيا يكـــن الثمن الذي 

سيتوجب على لبنان دفعه. 
وينـــادي حزب اللـــه برفض الذهـــاب إلى 
التحكيـــم الدولي كما يدعو رئيس الجمهورية 
ميشال عون إلى عدم قبول العرض األميركي.

ويرى سياســـيون لبنانيـــون أن حزب الله 
يعتمـــد وجهـــة النظر هـــذه لتبريـــر احتفاظه 
بســـالحه من منطلـــق اّنه حاجـــة لبنانية في 
ظـــّل ”االطماع اإلســـرائيلية“ بالنفـــط والغاز 

الموجود في البلوك 9.
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} بريوت – تقول أوســـاط سياســـية إن عودة 
العالقات السعودية اللبنانية إلى سابق عهدها 
تثير قلق بعض القوى اإلقليمية وعلى رأســـها 
إيران وقطر، األمر الـــذي يدفعهما إلى التحرك 
بزخـــم أكبر للتشـــويش على هـــذه العودة، من 
خـــالل تكثيف الدعـــم للقوى املناوئـــة للرياض 
(حـــزب اللـــه) أو جـــذب تلك التي ليســـت على 
توافـــق تـــام معها على غـــرار التيـــار الوطني 
احلر، خاصة وأن لبنان على أبواب اســـتحقاق 

مصيري.
ويشـــهد لبنان فـــي مايو املقبـــل انتخابات 
نيابيـــة ســـتجرى وفـــق قانـــون جديـــد وهـــو 
النسبية زائد الصوت التفضيلي، وستعيد هذه 
االنتخابات تشكيل املشـــهد السياسي في هذا 

البلد للسنوات الست املقبلة.
وترقب كل من إيران والســـعودية باهتمام 
هذا االســـتحقاق، حيث أن طهران تراهن عليه 
لتحقيق حزب الله ذراعها الرئيسية في املنطقة 
األغلبيـــة به، مبـــا يضمن لـــه الســـيطرة على 
مفاصل القرار السياســـي اللبناني، في املقابل 
تعول اململكة العربية الســـعودية على حلفائها 
من مكونات ١٤ آذار وعلى رأسهم تيار املستقبل 
للحيلولة دون حتقق الهدف اإليراني واحتفاظ 
لبنـــان بهامش من االســـتقاللية فـــي ظل غلبة 

سالح احلزب.

ويقـــول سياســـيون لبنانيـــون إن قطر من 
جهتهـــا تســـعى للدخـــول على خـــط التجاذب 
اإلقليمـــي في لبنـــان، وإن الرســـالة التي بعث 
بها األمير متيم بـــن حمد آل ثاني إلى الرئيس 
اللبنانـــي ميشـــال عون والتـــي تضمنت دعوة 

رسمية له لزيارة الدوحة تأتي في هذا السياق.
وكان رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون قد 
تســـلم االثنني رسالة خطية من أمير قطر نقلها 
إليه الســـفير القطري في لبنـــان علي بن حمد 
املـــري وتضمنت دعـــوة لزيارة قطـــر وحضور 
افتتـــاح املكتبة الوطنيـــة القطرية في ١٦ أبريل 

املقبل.
ويرجح مراقبون أن يلبي الرئيس ميشـــال 
عـــون الدعوة، خاصة وأن هـــذه الزيارة فرصة 
للحصول على تعهدات من الدوحة بشـــأن دعم 
لبنان في املؤمترات التي تنتظره وبينها مؤمتر 

روما لدعم اجليش اللبناني.
ويـــرى مراقبـــون أن هذه الدعـــوة القطرية 
للرئيس اللبناني ميشـــال عون ال ميكن قراءتها 
مبعزل عن رغبة قطر في كســـر عزلتها العربية، 
وأيضـــا محاولـــة الســـتمالة الرئيس ميشـــال 
عـــون وحزبـــه التيـــار الوطني احلـــر احلليف 

االستراتيجي حلزب الله.
ومعلـــوم أن الرياض تنظر إلى سياســـات 
التيـــار الوطني احلر على أنهـــا مهادنة حلزب 
اللـــه، وأن التيار لعب دورا أساســـيا في متكني 
احلزب من غطاء سياســـي لتنفيذ أجندة إيران 
اإلقليميـــة. هذا الوضـــع تريد قطر اســـتغالله 

وجتييـــره لصاحلهـــا وإيـــران، وهـــذا ليـــس 
بجديـــد فلطاملا كانـــت قطر داعما لسياســـات 
إيران وحـــزب الله في لبنان، وهناك العديد من 
احملطات الشـــاهدة على ذلك، ومنها حرب متوز 
٢٠٠٦ حينما تولت مهمة متويل مشـــاريع إعادة 
إعمـــار جنوب لبنان عبر مؤسســـات حزب الله 

وليس من خالل الدولة اللبنانية.
وحتـــى خالل اجتياح حـــزب الله للعاصمة 
بيـــروت في ٧ مايـــو ٢٠٠٧ كان موقـــف الدوحة 
ســـلبيا، ومتـــت مكافأتهـــا بـــأن تولـــت رعاية 
مفاوضـــات بني الفرقـــاء اللبنانيني أفضت إلى 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وفـــي أوج األزمة الســـورية تولـــت الدوحة 
رعاية مفاوضات بني حزب الله وجبهة النصرة 
في أكثر من مرة، ســـواء كان ذلك لتبادل أسرى 

بني اجلانبني أو مناطق.
ويرى مراقبون أن قطر تروم العودة مجددا 
إلـــى لبنان بغـــرض ضرب اجلهود الســـعودية 
ودعم موقف حزب اللـــه ومن يدور في فلكه في 
الساحة السياسية اللبنانية خاصة مع اقتراب 
االســـتحقاق االنتخابـــي واملؤمتـــرات الدولية 
املخصصـــة للبنان، وهـــذا الدعم من املرجح أن 
يتخـــذ أشـــكاال مختلفة. وكانت الســـعودية قد 

أوفدت الشهر املاضي إلى بيروت املستشار في 
الديوان امللكي نـــزار العلوال الذي أجرى جملة 
من اللقـــاءات ومنها مع الرئيس ميشـــال عون 
(اللقاء لم يدم سوى بضع دقائق) قبل أن يقطع 
جولته ويعـــود إلى الرياض الســـتقبال رئيس 
الـــوزراء اللبناني ســـعد احلريـــري الذي لبى 
دعوة رسمية من العاهل السعودي امللك سلمان 
بـــن عبدالعزيز وذلك في أول زيارة له بعد أزمة 

استقالته من رئاسة احلكومة.
وقـــد عـــاد احلريري بعـــد خمســـة أيام من 
زيـــارة اململكـــة، وذكرت مصادر قريبـــة منه أن 
تلك الزيارة كانت ”جـــد إيجابية“، وأن القيادة 
الســـعودية أبـــدت تفهما لتوجهـــات احلريري 
السياسية، مشـــددة في اآلن ذاته على ضرورة 

عدم ترك الساحة حلزب الله ومن خلفه إيران.
ويقـــول متابعون إن قطـــر راهنت في وقت 
مـــن األوقات على اســـتمرار األزمة بـــني لبنان 
والســـعودية، مســـتذكرين تصريحـــات وزيـــر 
خارجيتها محمد بـــن عبدالرحمان، التي تبنى 
فيهـــا ما يروجه حزب الله وحلفاؤه آنذاك حول 
أزمة اســـتقالة احلريري، واليوم بعد أن فشـــل 
هذا الرهـــان تبحث الدوحة عـــن زاوية جديدة 

تخترق عبرها املشهد اللبناني.

} دمشق - قصفت طائرة سورية االثنين بلدات 
تســـيطر عليهـــا المعارضة في جنـــوب البالد 
في أول هجـــوم منذ إعالن الواليـــات المتحدة 
وروســـيا العـــام الماضـــي عن اتفـــاق لخفض 

التصعيد في المنطقة الحدودية مع األردن.
ويرى متابعون أن الضربات الجوية للنظام 
الســـوري هي مثابة إنذار للفصائل المعارضة 
من اإلقدام على شن عملية عسكرية في الجنوب.

وكانـــت مصـــادر عدة قـــد تحدثـــت عن أن 
فصائـــل الجنوب تتحضر لعمل عســـكري ضد 
النظام وحلفائـــه بدعم من الواليـــات المتحدة 
لتخفيـــف الضغط على الغوطة الشـــرقية التي 
تتعـــرض لحملة شرســـة منذ فبرايـــر الماضي 

تهدف إلى إخضاع المعارضة هناك.
وقال مســـؤوالن من المعارضة لـ”رويترز“ 
إن ثمانـــي ضربـــات جويـــة على األقـــل نفذت 
على مناطـــق ريفية في محافظة درعا هي بصر 

الحرير والحراك والغارية الغربية والصورة.
والمنطقة الجنوبية المحيطة بدرعا واحدة 
من ثالث مناطق رئيسية في سوريا ال يزال عدد 
كبير من السكان فيها تحت سيطرة المعارضة 
باإلضافة إلى منطقة شـــمالية قرب الحدود مع 
تركيا ومنطقة الغوطة الشـــرقية على مشـــارف 

دمشق.
وركزت القوات التابعة للحكومة الســـورية 
جهودها على الغوطة الشـــرقية منذ 18 فبراير، 
إذ شـــنت عليها واحـــدة من أشـــرس حمالتها 
خالل هـــذه الحرب التي تدخـــل عامها الثامن، 
باعتبارهـــا تشـــكل ثغـــرة أمنية كبيـــرة تهدد 

العاصمة.
ورغم اإلدانات الدولية، وآخرها في اجتماع 
مجلـــس األمن االثنيـــن، حيث جـــددت كل من 
فرنســـا والواليات المتحدة مطالبتهما بوقف 
إطالق النار، وبالســـماح بإيصال المساعدات 
إلى السكان المحاصرين، بيد أن نظام الرئيس 
بشار األســـد وحليفتيه روسيا وإيران ال يبدو 
أنهم في وارد اإلصغاء ومصرون على حســـم 

ملف الغوطة عسكريا.
وحذرت ســـفيرة الواليـــات المتحدة باألمم 
المتحـــدة نيكـــي هايلي فـــي مداخلـــة لها في 

مجلس األمـــن من أنه عندمـــا يتقاعس مجلس 
األمن عن التحرك بشـــأن سوريا ”فهناك أوقات 

تضطر فيها الدول إلى التحرك بنفسها“.
وهذه المرة األولى التي تهدد فيها واشنطن 
بالتحرك ضد دمشـــق فـــي حال اســـتمرت في 
عمليتها بالغوطة، حيث أن التحذيرات السابقة 
ربطت األمر باستخدام النظام للغاز الكيميائي.
ويقـــول مراقبون إن التحرك األميركي ليس 
بالضرورة أن يكون مباشـــراتيا بل قد يتم عبر 
تحريك فصائـــل المعارضة فـــي مناطق أخرى 

مثل الجبهة الجنوبية.
وذكـــرت صحيفـــة ”جيروزاليـــم بوســـت“ 
اإلســـرائيلية وجود مؤشرات تفيد بأن فصائل 
المعارضة الســـورية تخطط لشن هجوم جديد 
واســـع النطاق في محافظتـــي القنيطرة ودرعا 

جنوب البالد.
وحسب تقرير نشرته الصحيفة اإلسرائيلية 
فإن التخطيط للهجوم يجري بدعم من الواليات 
المتحـــدة، ومن المرجح أنه يهدف إلى تخفيف 

الضغـــط علـــى المســـلحين المحاصريـــن في 
الغوطة.

ونقلـــت الصحيفة عن تقرير نشـــرته وكالة 
”األناضـــول“ التركيـــة الرســـمية الجمعـــة أن 
”مصـــادر موثوقا بهـــا“ عند الحدود الســـورية 
األردنيـــة أكـــدت زيـــادة الحضـــور األميركـــي 

العسكري في المنطقة في األسابيع األخيرة.
وذكرت مصادر الوكالة التركية أن الواليات 
المتحدة نشـــرت أكثر من 200 عسكري إضافي 
فـــي قاعدة التنف، مضيفـــة أن الخطوة اتخذت 
على خلفية انتشـــار قـــوات إيرانية في جنوب 
سوريا بالقرب من الجوالن المحتل، مع تسجيل 
أنشطة لحزب الله في مدينة البعث وبلدة خان 
أرنبـــة بمحافظة القنيطرة، علـــى بعد كيلومتر 

واحد فقط من مواقع للقوات اإلسرائيلية.
ونقلت ”جيروزاليم بوســـت“ عن مؤسســـة 
”ميدل إيســـت مونيتور“ المراقبـــة إعالنها أن 
بدء التحضيرات لهجـــوم الفصائل المعارضة 
الجديد تزامن مع وصول تلك القوات األميركية 

اإلضافيـــة إلـــى التنـــف، حيث تقـــع على وجه 
الخصوص غرفـــة عمليات ”الجيش الســـوري 
الحر“. وسجلت المؤسســـة أيضا وصول عدد 
من الضباط البريطانيين إلى الحدود السورية 

األردنية في الفترة نفسها.
ورود تقارير  بوســـت“  وأكدت ”جيروزاليم 
أخـــرى تتحـــدث عن إرســـال دمشـــق تعزيزات 
إضافية إلى مدينة درعـــا والمناطق الخاضعة 
لســـيطرتها في أريافها، بينما أشـــارت مصادر 
معارضـــة إلى أن الحكومة الســـورية تســـتعد 
لمعركة شرســـة في الجنوب وخاصة في محيط 

مدينة إزرع في ريف درعا الشمالي.
وفي تعقيب له على ضربات النظام األخيرة 
في الجنوب قال أحد قادة المعارضة إنها بدت 
وكأنها تحذير لمقاتلـــي الفصائل التي تخطط 
لشـــن هجوم خـــالل األيـــام المقبلـــة لتخفيف 

الضغط الواقع على رفاقهم في الغوطة.
وقـــال أبونبـــوت، وهـــو قائد عســـكري في 
التابع للجيش  فصيل ”لواء توحيد الجنـــوب“ 
السوري الحر، إن الفصيل يستعد لتنفيذ عملية 
لم يحدد موعدها بعد وإن النظام الســـوري نفذ 

ضربة استباقية.
ويـــرى مراقبون أن شـــن المعارضة لعملية 
في الجنوب يشـــكل تحديا كبيرا خاصة لألردن 
وإســـرائيل وإن أبـــدت األخيـــرة فـــي أكثر من 
مناســـبة عدم رضاهـــا على االتفاق الروســـي 
األميركي الـــذي اعتبرت أنه ال يحد من التهديد 

اإليراني لها.
في المقابل فإن االلتزام بموقف سلبي قد ال 
يكون جيدا، حيث أن النظام سيفكر بعد حسمه 
لجبهة الغوطـــة وبعدها إدلب في التوجه نحو 
الجنوب الســـتعادة السيطرة عليه، وهذا يعني 
بالضرورة انتهـــاء الصراع لصالحه وحليفتيه 
إيران وروســـيا، وهذا األمر بالتأكيد ســـيكون 

كارثيا بالنسبة للواليات المتحدة وإسرائيل.
والتقـــت روســـيا، التـــي تدعـــم الحكومـــة 
الســـورية، مـــع الواليات المتحـــدة، التي تدعم 
فصائـــل تابعة للمعارضة، ســـرا في األردن في 
يونيو وأعلنتا في الشـــهر التالي وقفا إلطالق 

النار في جنوب غرب سوريا.

{األردن يتابـــع التقارير اإلعالمية التي تتحدث عن صفقة القـــرن التي تعدها اإلدارة األميركية، أخبار

لكن لن يعلق عليها إال بعد صدورها بشكلها النهائي}.

محمد املومني
املتحدث باسم احلكومة األردنية

{اســـتراتيجية فرنســـا في ســـوريا في الوقت الحالي، تتركز على ممارسة أقصى درجات الضغط 

على األطراف التي لها نفوذ على النظام، الذي يواصل غاراته بمساعدة روسيا وإيران}.

السفير فرنسوا ديالتر
مندوب فرنسا الدائم لدى األمم املتحدة
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◄ وضعت إدارة مطار ”دوموديدوفو“ 
في موسكو في جدول احلركة اجلوية 
رحالت لـ“مصر للطيران“ بني موسكو 

والقاهرة اعتبارا من 18 مارس 
اجلاري.

◄ تسبب النزاع السوري الذي ينهي 
بعد يوم عامه السابع في مقتل أكثر 
من 350 ألف شخص، بينهم أكثر من 
مئة ألف مدني، وفق حصيلة أوردها 

املرصد السوري حلقوق اإلنسان.

◄ وقعت مصر وجنوب السودان 
مذكرة إلنشاء آلية للتشاور السياسي 
بني البلدين عقب جلسة مباحثات بني 

رئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير 
ووزير اخلارجية املصري سامح شكري 

في جوبا.

◄ اعتقل اجليش اإلسرائيلي أحد عشر 
صيادا فلسطينيا االثنني قرب شواطئ 

بحر رفح في جنوب قطاع غزة، وفق ما 
أعلنت مصادر أمنية ونقابة الصيادين.

◄ حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة 
”يونيسف“ االثنني من أن أطفال سوريا 
حاليا عرضة للخطر أكثر من أي وقت 
مضى مع اقتراب النزاع من بدء عامه 

الثامن اخلميس.

◄ صادقت اللجنة الوزارية اإلسرائيلية 
لشؤون التشريع االثنني على مشروع 

قانون إعفاء املتدينني من اخلدمة 
العسكرية، بحسب اإلذاعة اإلسرائيلية.

◄ يترأس األردن اخلميس إلى جانب 
مصر والسويد املؤمتر الوزاري 

االستثنائي لدعم وكالة األمم املتحدة 
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني 
(األونروا) في العاصمة اإليطالية روما.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ واشنطن تهدد بالتحرك ضد دمشق في حال استمر عجز مجلس األمن الدولي
هل تعيد واشنطن خلط أوراق األسد من بوابة الجنوب السوري

} عمــان - اســـتقبل العاهـــل األردنـــي الملك 
عبداللـــه الثانـــي االثنين في قصر الحســـينية 
بعمان الرئيس الفلســـطيني محمود عباس في 

أول لقاء بينهما منذ شهرين.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تستعد فيه إدارة 
الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب لطرح خطة 
للســـالم بين الفلســـطينيين واإلســـرائيليين، 
يرجح أن تلقى اعتراضات فلسطينية وعربية.

وركـــزت المباحثـــات بيـــن الملـــك عبدالله 
الثانـــي والرئيس عباس علـــى آخر التطورات 
على الســـاحة الفلسطينية، والجهود المبذولة 
لدفع عملية السالم، وفق بيان للديوان الملكي 

وصلت إلى ”العرب“ نسخة منه.
وبحســـب البيان شـــدد الملك عبدالله على 
”وقوف بـــالده بـــكل طاقاتهـــا وإمكاناتها إلى 
جانب الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه 
المشـــروعة في الحرية وإقامة دولته المستقلة 

على ترابه الوطني“.
وأكـــد اســـتمرار األردن في بـــذل الجهود، 
وبالتنســـيق مع مختلـــف األطـــراف المعنية، 
إلعادة إحياء عملية السالم وإطالق مفاوضات 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين استنادا إلى 
حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات 
الشرعية الدولية، وبما يفضي إلى إقامة الدولة 
الفلســـطينية المســـتقلة وعاصمتهـــا القدس 

الشرقية.
المعنية بملف  وكانت ”السداسية العربية“ 
القدس قد أجرت في فبرايـــر الماضي لقاء مع 
أعضـــاء دول االتحاد األوروبي في بروكســـل، 
تـــم االتفاق فيه على ضرورة ممارســـة االتحاد 
األوروبـــي ضغوطا علـــى الواليـــات المتحدة 
إلدخال تعديالت على خطة الســـالم التي تنوي 
طرحها، والتي وفق التسريبات تتضمن بنودا 

يصعب على الفلسطينيين تقبلها.
ولفـــت ملـــك األردن، إلـــى أن التوصل إلى 
الســـالم العادل والشـــامل هو السبيل الوحيد 
اإلســـرائيلي،  الفلســـطيني  الصـــراع  إلنهـــاء 

وتحقيق األمن واالستقرار في المنطقة.
مـــن جانبـــه، أشـــاد الرئيس الفلســـطيني 
بالجهـــود التـــي يبذلهـــا األردن فـــي الدفـــاع 
عـــن القضيـــة الفلســـطينية، ودعـــم الشـــعب 
الفلســـطيني، وحماية المقدســـات اإلســـالمية 

والمسيحية في القدس.
وكان عبـــاس قـــد وصـــل إلـــى العاصمـــة 
األردنية، في وقت سابق، في زيارة هي الثانية 
له لألردن خالل العام الجاري، بعد زيارة أولى 

أجراها في يناير.
ورافـــق عبـــاس صائـــب عريقـــات، ومدير 
المخابرات ماجد فـــرج، ووزير اإلدارة المدنية 
حسين الشيخ، والمتحدث باسم الرئاسة نبيل 

أبوردينة، والمستشار مجدي الخالدي.

الملك عبدالله وعباس 

يبحثان عملية السالم

لطاملا شــــــكل احلضور القطري في لبنان 
ــــــر، خاصة جلهــــــة عالقة  مــــــدار جدل كبي
ــــــوم تطفو هذه  ــــــه، والي الدوحــــــة بحزب الل
املســــــألة مجددا على الســــــطح بدعوة قطر 
للرئيس ميشــــــال عون لزيارتها في أبريل، 
أي قبل أقل من شــــــهر من انتخابات نيابية 
ــــــذي يطرح  ــــــان، األمر ال ــــــة في لبن مصيري

الكثير من التساؤالت.

قطر تتعمد التشويش على عودة السعودية إلى لبنان

تصعد وعينها على زميلها الروسي

[ الدوحة تدعو الرئيس عون لزيارتها في سياق محاوالت كسر عزلتها
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رسالة ملغومة 

قطر تســـعى إلـــى العـــودة مجددا 

إلـــى لبنان بغـــرض ضـــرب الجهود 

السعودية ودعم موقف حزب الله 

ومن يدور في فلكه

◄



} صنعــاء - أعلنـــت األمم املتحـــدة، اإلثنني، 
على لســـان ليز غراندي املعّينة حديثا منّسقة 
للشـــؤون اإلنسانية في اليمن ســـعيها إلقامة 
مؤمتر دولي في أبريل القادم بجنيف من أجل 

جلب الدعم اإلنساني للبلد.
وقالـــت غرانــــدي لـــدى وصـولهـــا إلـــى 
العاصمة صنعاء، ألول مـــّرة في إطار خّطتها 
اجلديـــدة إن املاليـــني من اليمنيـــني يعتمدون 
على املساعدات اإلنسانية من أجل البقاء على 

قيد احلياة.
وأكـــدت أن األمم املتحدة بحاجة إلى ثالثة 
مليارات دوالر اســـتجابة لألزمة اإلنسانية في 

اليمن، وأنـــه مت التعهد بتقـــدمي مليار دوالر، 
في حني يتم البحث عـــن مانحني لتوفير بقية 

املبلغ.
وكان منسق األمم املتحدة لإلغاثة الطارئة 
مـــارك لوكوك قـــد رّحب بالتعهد الســـخّي من 
السعودية واإلمارات بتقدمي مليار دوالر لدعم 
العمل اإلنســـاني فـــي اليمـــن، باإلضافة إلى 
تعهدهما بحشـــد 500 مليون دوالر إضافية من 

املانحني في املنطقة.
واختـــارت األمم املتحـــدة، ليـــز غرانـــدي، 
منســـقتها الســـابقة للشؤون اإلنســـانية في 
العـــراق، لتوّلـــي ذات املهمة فـــي اليمن، خلفا 

جليمـــي ماكغولدرليك الـــذي اتهمته احلكومة 
اليمنيـــة الشـــرعية أكثـــر من مـــرة باالنحياز 

مليليشيا احلوثي.
وأوضحـــت غراندي أن من أولويات العمل 
اإلنســـاني حاليـــا مكافحـــة مـــرض الكوليرا 
وانعـــدام األمـــن الغذائـــي. وأشـــارت إلى أّن 
األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش 
ســـيقوم بعقد مؤمتر كبيـــر مطلع أبريل املقبل 
من أجل جلب الدعم الدولي ملساعدة اليمن في 

األزمة اإلنسانية الكبيرة.
وكانـــت املســـؤولة األمميـــة قد ناقشـــت، 
األحد، الوضع اإلنساني في اليمن مع الرئيس 

املؤّقت عبدربه منصور هادي ووزير اخلارجية 
عبدامللـــك املخالفـــي بالعاصمـــة الســـعودية 

الرياض.
ووّجهـــت األمم املتحـــدة في نهايـــة يناير 
املاضي نـــداء للمانحـــني لتوفيـــر نحو ثالثة 
مليـــارات دوالر من أجل مســـاعدة أكثر من 13 
مليون ميني ضمن خطة االستجابة اإلنسانية 
للعام اجلـــاري. وأعلنـــت املنظمـــة حينها أّن 
22.2 مليون شـــخص في اليمن يحتاجون إلى 
مســـاعدات إنســـانية، مبا في ذلك 11.3 مليون 
شخص يحتاجون بشدة إلى مساعدات عاجلة 

للبقاء على قيد احلياة.

} البــرصة (العراق) – تعيـــش مناطق جنوب 
العراق حالة من االحتقان والغضب الشعبيني 
اللذيـــن بدآ يتحوالن إلى حـــراك احتجاجي ال 
يكاد ينقطع في ظّل ترّدي األوضاع املعيشـــية 
وتراجع اخلدمات وظهور تعقيدات أمنية ذات 
صلـــة بفوضى الســـالح واجلرميـــة بنوعيها 
الفردي واملنّظم، مبا في ذلك عمليات التهريب 
عبـــر احلدود مع إيران وجتارة املخّدرات التي 

انتشرت بشكل غير مسبوق.
وخالل الســـنوات املاضية التي شهد فيها 
العراق حربا ضروسا ضّد تنظيم داعش، ظّلت 
أغلب مناطق جنوب العـــراق، بعيدة عن أُتون 
احلرب التـــي أحلقت أضـــرارا بالغة مبناطق 
شـــمال وغرب البالد، غير أّن سّكان احملافظات 
اجلنوبيـــة، وبينها محافظة البصـــرة الغنية 
بالّنفـــط لم يســـلموا مـــن تأثيـــرات األوضاع 
العراقية الصعبة حيث تفّشـــى الفقر وارتفعت 

نسبة البطالة وقفزت نسبة اجلرمية.
وتعتبـــر مناطق جنوب العـــراق احلاضنة 
الشعبية األساسية لألحزاب الشيعية املمسكة 
مبقاليـــد احلكم والقائدة للعملية السياســـية، 
ما يجعـــل الكثير من االحتجاجات الشـــعبية 
تنصّب مباشـــرة على جتربة احلكم تلك وعلى 
القائمني عليها من كبار السياســـيني الشيعة، 
األمر يشّرع للمهتمني بالشأن العراق، احلديث 
عـــن أزمـــة ثقة غيـــر مســـبوقة بـــني األحزاب 

الشيعية العراقية وقواعدها الشعبية.
وجتّلت نقمـــة جماهير جنوب العراق على 
قـــادة األحزاب احلاكمة في أكثر من مناســـبة، 
حـــني تعّرضت تلك اجلماهير بشـــكل مباشـــر 

لهؤالء القادة خالل زيارات وجتّمعات حاولوا 
تنظيمهـــا في كبريـــات ُمدن اجلنـــوب، وآخر 
هؤالء عّمار احلكيم زعيم تيار احلكمة املنشّق 
عن املجلـــس األعلى اإلســـالمي الـــذي فاجأه 
شاعر شعبي بقصيدة معّبرة عن فساد الطبقة 
احلاكمة، خالل لقاء للحكيم بوجهاء وشـــيوخ 
عشـــائر في كربالء، ما ســـّبب له إحراجا بالغا 
ودفعه إلى إنهاء اللقاء على عجل واالنسحاب.

وتعكـــس كثير من االحتجاجات الشـــعبية 
تـــرّدي األوضـــاع املعيشـــية بجنـــوب العراق 
وعجـــز الدولـــة عن تلبيـــة حاجات أساســـية 

للسكان وصوال إلى الرواتب واملعاشات.
العراقيـــة، االثنني،  قـــوات األمـــن  وفّرقت 
بالقـــوة تظاهـــرة نّظمهـــا عّمال دائـــرة بلدية 
الزبير فـــي محافظة البصـــرة جنوبي البالد، 
احتجاجـــا على عـــدم دفع رواتبهـــم املتأخرة 

لشهرين متتاليني.
واحتشـــد العاملـــون فـــي مجـــال النظافة 
أمام مبنى بلدية الزبير، وأحرقوا أكداســـا من 
النفايات، فيما رشق آخرون املبنى باحلجارة 

وحاولوا اقتحامه.
وقال املالزم محمد خلف من قيادة عمليات 
البصـــرة إّن ”قـــوات األمن منعت باســـتخدام 
الهـــراوات، العاملني بأجـــور يومية في مجال 
رفـــع النفايات من اقتحام مبنـــى بلدية الزبير 

شمالي البصرة، واعتقلت عددا منهم“.
وأوضـــح لوكالـــة األناضـــول أّن القـــوات 
األمنيـــة ملزمـــة بتطبيـــق القانـــون وحماية 
كان  وإن  حتـــى  احلكوميـــة،  املؤسســـات 
املتظاهـــرون يطالبـــون بحقوقهـــم القانونية 
كالرواتب، مشـــيرا إلى أّن دوريات من الشرطة 
انتشرت حول مبنى البلدية حتسبا ألي طارئ.
وتعانـــي محافظة البصـــرة الغنية بالنفط 
أزمة كبيرة في ملف رفع النفايات، بسبب عدم 
توفر األموال الالزمة لدفعها كرواتب للعاملني 

بأجور يومية.
وفـــي قضاء الزبيـــر ذاته خرجـــت اإلثنني 
مظاهرات ثانية لشبان يطالبون بتوفير فرص 

عمل لهم في القطاع النفطي.
والقضاء املذكور مـــن أكبر أقضية العراق 
حيث متتّد مساحته على نحو نصف املساحة 

اإلجماليـــة حملافظـــة البصـــرة، ويعيـــش فيه 
نحو مليون نســـمة، ويضم منشـــآت ومرافق 
صناعيـــة ونفطيـــة هاّمـــة منها حقـــل الزبير 
والصلـــب ومصنع  النفطي ومصنـــع احلديد 

البتروكيمياويات ومصفاة الشعيبة.
وجلأ العشرات من الناشطني في محافظة 
البصـــرة الســـبت املاضـــي إلى جمـــع أكوام 
مـــن النفايـــات، ووضعها أمـــام مبنى مجلس 
محافظـــة البصـــرة وســـط املدينـــة، كنوع من 
االحتجـــاج على تكّدس النفايـــات في املناطق 

السكنية واألسواق.
وتعتبـــر البصـــرة مثـــاال واضحـــا علـــى 
املفارقة التـــي يواجهها العـــراق، وتتمّثل في 
وفرة الثـــروة وســـوء األوضـــاع االقتصادية 
واالجتماعية في نفس الوقت، األمر الذي يؤّكد 

وجود ســـوء تصـــّرف كبير وعجز عـــن إدارة 
املوارد وتوظيفها، وهي مسألة مرتبطة بشكل 
وثيق بظاهرة الفســـاد املنتشـــر علـــى نطاق 

واسع واملتغلغل في جميع مفاصل الدولة.
وخـــالل الســـنوات القليلـــة املاضية بدأت 
محافظـــات جنـــوب العــــراق تشـــهـد ظهـور 
معضلـــة كبيرة تتمثل في التنـاقص الســـريع 
للميـــاه، األمر الـذي أثر بشـــكل مباشـــر على 
احليــــاة االقتصاديـــة حيــــث بدأت أنشـــطـة 
فالحية وصناعية صغرى تضمحل وتتالشـــى 
مســـببة تناقصا في مـــوارد الـــرزق ومواطن 

الشغل.
وبدأ الشـــارع يرّدد أصداء هـــذه املعضلة 
حيث تظاهر، اإلثنني، أهالي قضاء سيد دخيل 
في محافظة ذي قار احتجاجا على ما يعتبرونه 

تراخيا حكوميا في معاجلة آثار جفاف شط آل 
إبراهيم، مهّددين باقتحام مجلس احملافظة إذا 

لم تتم االستجابة ملطالبهم.
ورغم ارتباط الكثير من االحتجاجات التي 
يشـــهدها جنوب العراق مبطالـــب خدمية، إّال 
أنهـــا ال تخلو من أبعاد سياســـية إذ كثيرا ما 
تتحّول املظاهرات إلى رفع شـــعارات مناهضة 
لألحزاب احلاكمة في البالد ولرموزها متهّمة 

إياهم بالفساد.
وحتمـــل األحـــزاب الشـــيعية ذات القاعدة 
الشعبية الواســـعة في مناطق جنوب العراق 
التظاهرات على محمل اجلّد مخافة أّن يترجم 
غضب الشـــارع إلى تصويـــت عقابي ضّد تلك 
األحزاب في االنتخابات النيابية املقّررة لشهر 

مايو القادم.

الغضب الشعبي يتصاعد بجنوب العراق مع اقتراب موعد االنتخابات
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أهالي جنوب العراق، رغم أّن مناطقهم لم تطلها احلرب على تنظيم داعش بشكل مباشر 
ولم يلحقها الضرر الذي حلق مبناطق شــــــمال وغرب البالد، إّال أّن األوضاع االجتماعية 
واالقتصادية واألمنية الســــــيئة للبلد ككّل متّســــــهم وتنعكس على أوضاعهم املعيشية، ما 
يجعــــــل غضبهم من الطبقة احلاكمة ال يقّل عن غضب جميع العراقيني في ســــــائر مناطق 

البالد.

«الكنيســـة ترفع صوتها لتقول كفى قتال للعراقيني من جميع املكونات.. على الدولة أن تفرض 

سلطتها وتمنع تكرار الجرائم التي تستهدف العراقيني بمن فيهم املسيحيون}.

األب مارتن هرمز
عضو ديوان الوقف املسيحي في العراق

«ضعف الحكومة وعدم وضوح أهدافها وغاياتها وغياب القيادة واملبادرة والحســـم، كل ذلك 

أدى إلى تراجع محاسبة املوظف العام وارتد سلبا على جودة الخدمات املقدمة}.

أحمد نبيل الفضل
نائب كويتي

مؤتمر دولي في أبريل القادم لدعم العمل اإلنساني باليمن

غضب الجنوب له وقع استثنائي

أوضاع سيئة في الجنوب
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أحيانا
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◄ أعلنت منظمة الصحة العالمية، 
اإلثنين، ارتفاع الوفيات جّراء مرض 
الدفتيريا في اليمن إلى 73 حالة منذ 

بداية انتشار المرض في أغسطس 
الماضي. وذكرت المنظمة في تقرير أّنه 
تم تسجيل 1294 حالة إصابة بالمرض 
أغلبها في محافظتي إب بوسط البالد 

والحديدة بغربها.

◄ أظهرت دراسة صدرت اإلثنين عن 
معهد ستوكهولم لبحوث السالم أن 

السعودية احتّلت المرتبة الثانية بعد 
الهند كأكبر مستورد لألسلحة في العالم 
خالل العقد الماضي، وأّن 62 بالمئة من 
واردات األسلحة الهندية كانت روسية 
الصنع، بينما مّثلت األسلحة المصّنعة 

في الواليات المتحدة ما نسبته 98 
بالمئة من واردات السعودية من السالح.

◄ يبدأ رئيس جمهورية تركمانستان 
قربانقلي بردي محمدوف، اليوم الثالثاء، 

زيارة إلى الكويت يجري خاللها 
مباحثات رسمية مع األمير الشيخ ُصباح 

األحمد الجابر الصباح.

◄ انطلقت في المنطقة الشمالية 
بالمملكة العربية السعودية فعاليات 
التمرين العسكري البّري السعودي 

األميركي المشترك ”الصداقة 2018“ الذي 
سيستمر لعدة أسابيع ”بهدف توثيق 
التنسيق المشترك وتوحيد إجراءات 

التخطيط وتطوير عمليات القيادة 
والسيطرة في ميدان المعركة في ظروف 

الحرب المختلفة وأساليب الحرب 
التقليدية وغير التقليدية“.

◄ أصدرت محكمة الجنايات المركزية 
في العراق أحكاما باإلعدام على 13 

امرأة يحملن الجنسية التركية إلدانتهن 
باالنتماء إلى تنظيم داعش، إضافة إلى 

حكمين بالسجن المؤبد على امرأتين 
تركيتين أخريين أدينتا في ذات القضية.

حضور استعراضي لتركيا

في معرض دفاعي قطري

} الدوحة - اّتخذ احلضور التركي في معرض 
ومؤمتـــر للدفـــاع البحري تقيمهمـــا قطر بعدا 
اســـتعراضيا واضحا ربطـــه متابعون للحدث 
باألزمة التي تعيشها الدوحة بعد مقاطعة أربع 

دول عربية لنظامها بسبب دعمه لإلرهاب.
وبحســـب هؤالء فإّن حضـــور كّل من وزير 
الدفاع التركي نورالدين جانكلي ورئيس أركان 
اجليـــش خلوصي أكار وعدد كبير من الضباط 
واملســـؤولني العســـكريني األتـــراك، الفتتـــاح 
معـــرض ”دميدكـــس ٢٠١٨“ إلى جانب الشـــيخ 
عبدالله بن حمد آل ثاني نائب أمير قطر، تضّمن 
رســـالة واضحة بشـــأن احلضور العســـكري 
التركي في اخلليج والذي جلبه النظام القطري 
ليكون ســـندا له بعد أّن رّوج لوجود تهديدات 
مـــن قبل بلدان اجلوار دون أن ينجح في إثبات 

أّي مظهر واقعي لتلك التهديدات.
وإضافة إلى حضور املســـؤولني، تشـــارك 
تركيـــا في املعرض عن طريق ٣٣ شـــركة عاملة 

في مجال الصناعات الدفاعية.
وتتمّيـــز العالقات بني قطـــر وتركيا بحالة 
من الوفاق املبني على دعم مشـــترك للجماعات 
اإلسالمية املتشّددة. ويقول معارضون للنظام 
القطري إّن بلدهم يرتبط بعالقة غير متكافئة مع 
تركيا ويجري استغالله من قبل نظام أردوغان 

حتت عنوان ”التحالف االستراتيجي“.



} بنغــازي (ليبيا) - أكد الناطق الرسمي باسم 
الجيش الليبي العميد أحمد المسماري مساء 
األحد، التحذيرات التي تصاعدت خالل الفترة 
الماضية من وجود مخطط يســــتهدف تقسيم 

البالد.
وكشف المسماري في مؤتمر صحافي عقد 
مساء األحد، عن وجود مساع تقودها أطراف 
دوليــــة لتقســــيم ليبيا، الفتا إلــــى ”أن القوات 
المسلحة لن تقبل بتقسيم البالد وأن رجالها 

سيموتون من أجل ذلك“.
وتصاعدت خشية المراقبين للشأن الليبي 
من أن يقود االنســــداد السياســــي إلى تقسيم 

البالد.
وكان المستشار السياسي السابق للقائد 
العــــام للجيــــش، محمــــد بويصير قــــد أعرب 
األســــبوع الماضي عن خشــــيته من أن تكون 
ليبيا تعيــــش مرحلــــة التفكك والســــير نحو 

االندثار.
وقال فــــي تدوينــــة على صفحتــــه بموقع 
فيســــبوك ”أخشــــى أن نكون بصدد معايشــــة 
مرحلــــة انتهــــاء وجــــود الكيــــان السياســــي 
المســــمى ليبيــــا، وأن فتــــرة تواجــــده ككيان 
متماســــك لمدة 60 عاما من 1951 إلى 2011 قد 

ولت بال رجعة“.
واعتبــــر بويصيــــر أن ”األقاليــــم الثالثــــة 
التاريخيــــة باتــــت ديناميكياتها السياســــية 
منحصــــرة داخلهــــا“ مشــــددا علــــى أن هــــذا 
االنحصار ســــينتج مع الوقت ســــلطة تحظى 
بدعم محلي وإقليمــــي ودولي من قبل أطراف 

تسعى لالستفادة من التفكك.
وأعلنــــت القيادة العامة للجيش برئاســــة 
المشــــير خليفة حفتر، دعمها لتشكيل مجلس 
رئاســــي من ثالثة أعضاء ينتمون إلى أقاليم 
ليبيــــا الثالثة، كما جــــددت التأكيــــد على أن 
تنظيــــم انتخابــــات تشــــريعية ورئاســــية هو 
المخرج الوحيــــد لألزمة التي تعصف بالبالد 

منذ العام 2011.
وقال أحمد المسماري، إن ”القيادة العامة 
للجيــــش تدعم فكرة تشــــكيل مجلس رئاســــي 
يتكون من ثالثة أعضــــاء يمثلون أقاليم ليبيا 

الثالثة، برقة وفزان وطرابلس“.

ويأتي هذا الموقف، فيما يتواصل الخالف 
بيــــن الفرقــــاء الليبيين حول تنفيــــذ االقتراح 
الذي تقدم به غسان سالمة، رئيس بعثة األمم 
المتحــــدة للدعم في ليبيا، والمبعوث الخاص 
لألمين العــــام لألمم المتحدة إلــــى ليبيا، في 
ديســــمبر الماضي، حول تعديل مواد السلطة 

التنفيذية باالتفاق السياسي.
وينص هذا االقتراح الذي تبلور في أعقاب 
جلســــات الحوار بين وفــــدي المجلس األعلى 
للدولــــة ومجلس النواب، والتي اســــتضفتها 
ونوفمبــــر  أكتوبــــر  شــــهري  خــــالل  تونــــس 
الماضيين، على أن ”السلطة التنفيذية تتكون 
من كل من مجلس رئاســــة الدولة (الرئاســــة)، 
ومجلس الوزراء (الحكومة)… وُيشكل مجلس 

رئاسة الدولة من رئيس ونائبين“.
ورغــــم أن هــــذا االقتــــراح تضمــــن آليــــة 
الختيار الرئيس والنائبيــــن من مناطق ليبيا 
الثــــالث الكبرى، فإن خالفات الفرقاء الليبيين 
تواصلت حول هذه اآللية ما حال دون اعتماد 

هذا االقتراح.

ومازال غسان ســــالمة، يتمسك باالقتراح 
المذكور، على أمل تحقيق توافق بين األطراف 
الليبيــــة على تشــــكيل حكومة إلدارة شــــؤون 

البالد حتى إجراء االنتخابات.
لكنــــه، يؤكد فــــي المقابل، علــــى أنه حتى 
لو لــــم يتم التوصــــل إلى التوافــــق المطلوب 
حــــول تعديل مــــواد الســــلطة التنفيذية، فإن 
االنتخابات التشريعية والرئاسية التي نصت 
عليهــــا خارطــــة الطريق وقــــد دعمها مجلس 

األمن الدولي، ستجرى خالل العام الجاري.
وترتكــــز خارطة الطريق التــــي أعلن عنها 
سالمة، في 20 سبتمبر الماضي، على 3 مراحل 
رئيســــية، تبــــدأ بتعديــــل االتفاق السياســــي 
الموّقــــع بمدينة الصخيــــرات المغربية في 17 
ديسمبر 2015، وعقد مؤتمر وطني للمصالحة، 
وإجراء انتخابات تشــــريعية ورئاســــية خالل 

العام الجاري.
ومــــع اقتــــراب موعــــد هــــذا االســــتحقاق 
االنتخابــــي الذي يأمل مجلــــس األمن الدولي 
أن يتم قبل شــــهر يوليو القــــادم، جدد العميد 

المســــماري، التأكيد على أن القيــــادة العامة 
للجيش الليبي تدعم تنظيم االنتخابات.

وقــــال إن الجيــــش الليبــــي ”مــــع إجــــراء 
االنتخابات، وسيقبل بنتائجها كيفما كانت“، 
مؤكــــدا في نفس الوقت أنه فــــي صورة تأخر 
تنظيم هذه االنتخابات، فإن الجيش ”سُيبدي 
مرونة من أجل مصلحة ليبيا“، باعتبار أنه ”ال 
مخرج لألزمة الراهنــــة إال من خالل صناديق 

االقتراع“.
وتزامن هذا الموقف مع إعالن المفوضية 
العليــــا لالنتخابــــات في ليبيا عــــن غلق باب 
تســــجيل الناخبين بالخارج، حيث كشفت في 
نشرتها اليومية، الصادرة االثنين، أن إجمالي 
عدد الناخبين الُمسجلين بالمنظومة بالخارج 

بلغت مساء األحد، 6092 ناخبا.
وانطلقت عملية تســــجيل الناخبين بشكل 
عام، في السادس من ديسمبر الماضي، حيث 
أظهرت ”إقباال متزايدا من الناخبين يفوق ما 

كان مخططا له“.
وقالــــت المفوضية العليــــا لالنتخابات إن 
هذا الموقف يعكس ”تمسك الليبيين بالخيار 
الديمقراطي كأساس لبناء المستقبل، وبحقهم 
في االنتخاب والمشاركة في اتخاذ القرار، في 
مسار واحد وهو مسار الديمقراطية والتداول 

السلمي على السلطة“.
ودعا المســــماري، في المؤتمر الصحافي 
الذي ُوصف باالســــتثنائي، المجتمع الدولي 
لحل األزمة أو ترك  إلى التدخل ”بنية حسنة“ 

المسألة لليبيين ليحلوا أزمتهم بأنفسهم“.
وتابــــع ”علــــى المجتمــــع الدولــــي تحّمل 
الوطنية“،  المصالحــــة  لتحقيق  المســــؤولية 
مؤكدا في هذا السياق أن المصالحة الوطنية 
هي ”مطلب شعبي ولكنه ال يشمل اإلرهابيين 

من تنظيمي داعش والقاعدة“.

   

وسام حمدي

المعارضـــة  أحـــزاب  انقســـمت   – تونــس   {
التونسية حول مصير حكومة يوسف الشاهد، 
ففي حين يدعو شق إلى ضرورة إجراء تعديل 
وزاري أو تغيير الحكومة برمتها، ترى أحزاب 
أخرى أن خروج البالد من األزمة التي تعيشها 
ال يتطلب تغيير الشـــخصيات، بقدر ما يتطلب 

تغيير الخطط التي تعتمدها الحكومة.
واعتبرت حركة تونس أوال، أنه ”ال مفر من 
تكليف حكومـــة مصلحة وطنية، تضم كفاءات 
من خارج المحاصصة الحزبية وتكون متفرغة 
لتنفيـــذ مخرجات العقـــد الوطني وغير معنية 
بأّي من االســـتحقاقات االنتخابية، طيلة فترة 

عهدتها“.
وجددت الحركة في بيان أصدرته االثنين، 
الدعـــوة إلـــى صياغـــة ”عقـــد وطنـــي جامع 
وملـــزم لكل األطراف السياســـية واالجتماعية 
والمدنية، يكـــّرس وحدة وطنية حقيقية تكون 
حول إصالحات اقتصادية ومالية واجتماعية 
جريئـــة، تفترض بعض التضحيـــات، على أن 

تتقاسم أعباءها كل األطراف بإنصاف“.
وأشـــارت الحركة إلى ”اســـتفحال األزمة 
بالبـــالد، على جميـــع األصعـــدة االقتصادية 
والماليـــة واالجتماعيـــة“، أمـــام مـــا وصفته 
بـ“عجـــز وقلة كفاءة مكونـــات منظومة الحكم 

للتدارك وقلب اتجاه التدهور“.
وتعيـــش تونس منذ ســـنوات علـــى وقع 
أزمة اقتصاديـــة واجتماعيـــة ازدادت حدتها 
مـــع اســـتئناف االحتجاجـــات واالعتصامات 
المطالبة بالتنمية والتشـــغيل، والتي تسببت 

في إيقاف إنتاج الفوسفات ألكثر من شهر.
ويتقاطـــع موقـــف حركة تونـــس أوال مع 
للشـــغل  التونســـي  العـــام  االتحـــاد  موقـــف 
الذي توتـــرت عالقته بالشـــاهد منذ أن رفض 
مطلبه بإجـــراء تعديل وزاري. وقال الشـــاهد 
نهاية الشـــهر الماضي في إجابة على ســـؤال 

بخصوص دعوات اتحاد الشغل إجراء تعديل 
وزاري إن ”رئيس الحكومة هو من يقرر إجراء 
تعديل على الحكومـــة، وهذا األمر ليس واردا 
اليـــوم“، متســـائال إْن ”كان لدى مـــن ينادون 
بالتغييـــر برنامج بديل وأهـــداف محددة مثل 

التي لدى حكومته؟“.
وســـعيا إلصالح ذات البين بين الطرفين، 
دعـــا الرئيـــس الباجـــي قائـــد السبســـي إلى 

اجتماع للموقعين على وثيقة قرطاج.
واعتبـــر األميـــن العـــام التحـــاد الشـــغل 
نورالديـــن الطبوبـــي أّن ”اجتمـــاع األطـــراف 
الموقعة علـــى وثيقة قرطـــاج الثالثاء، موعد 
مهـــم وســـيكون لقـــاء الوضـــوح والصراحة، 
خاصة أنـــه يأتي في ظرف حرج تمّر به البالد 

على جميع المستويات“.
ويأتـــي اجتمـــاع الموقعيـــن علـــى وثيقة 
اتفاق قرطاج بعد نحو شـــهرين على آخر لقاء 
طالب فيه الرئيس قائد السبســـي حينئذ، كل 
المســـاندين لحكومة يوسف الشاهد بضرورة 
تقديـــم مقترحات عملية تســـاهم فـــي حلحلة 
األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

في البالد.
واتفاق قرطاج وثيقة حّددت على أساسها 

أهداف حكومة الوحدة الوطنية وأولوياتها.
وتشـــمل تلك األولويات عدة أمـــور بينها 
”كســـب الحرب على اإلرهاب، وتســـريع نسق 

النمو والتشغيل ومقاومة الفساد“.
ووقعـــت علـــى تلـــك الوثيقـــة 9 أحـــزاب، 
وثـــالث منظمـــات وطنية، غيـــر أن التطورات 
السياســـية التي عرفتها البالد، تســـببت في 
انســـحاب أربعة أحزاب منها هي: حزب آفاق 
تونس، والحزب الجمهوري، وحركة الشـــعب، 
وحركة مشـــروع تونس مقابل انضمام منظمة 
وطنية رابعة إليها هي االتحاد الوطني للمرأة 

التونسية.
وال تؤيد األحزاب المنســـحبة من الوثيقة 
مقتـــرح إجراء تعديل وزاري جزئي أو شـــامل 

على الحكومة.
وقـــال المنجـــي اللـــوز القيـــادي بالحزب 
الجمهوري (حزب منسحب من وثيقة قرطاج) 
لـ“العـــرب“ إن حزبـــه لم يتلـــّق دعوة لحضور 
اجتمـــاع الموقعين على وثيقة قرطاج باعتبار 
أنه انسحب وبال رجعة منها بعد قيامه بعملية 

تقييم دقيقة أثبتت أن حكومة يوسف الشاهد 
لم تلتزم بتطبيق كل ما اتفق عليه من بنود في 

وثيقة قرطاج.
وأّكد اللوز أن الحزب الجمهوري ال يعتقد 
أن طرح مسألة إمكانية تغيير رئيس الحكومة 
أو جزء من فريقه الحكومي ســـيكون كافيا أو 
منقذا لتونـــس من أزمتهـــا الخانقة ألن األمر 
يتعّلق بفشـــل المنظومة الحاكمة برمتها وفي 
مقدمتها التحالف بين حزبي الحكم؛ النهضة 
ونداء تونـــس. وأّكد الصحبي بن فرج النائب 
بالبرلمـــان والقيادي بحركة مشـــروع تونس 
لـ“العرب“ أن حزبه حّذر ســـابقا مما تشـــهده 
البـــالد اليوم مـــن أزمة سياســـية خانقة وأنه 

بسبب ذلك قّرر االنسحاب من وثيقة قرطاج.
وأوضـــح بـــن فـــرج أن حركـــة مشـــروع 
تونس كانت قد أشـــارت إلى نفس التحفظات 
واالنتقادات التي يوجهها اتحاد الشغل اليوم 
إلـــى الحكومة أو لرئيســـها، مقـــّرا في الوقت 
نفســـه بفشـــل كل أعضاء الحكومـــة في أداء 

مهامهم.

لكنه اعتبـــر أن البالد ليســـت بحاجة إلى 
تغييـــر الحكومـــة، ألن تجـــارب تكـــرار تبديل 
الحكومات أو رؤســـائها على امتداد 8 سنوات 
لـــم ُتْجِد نفعا، مشـــيرا إلـــى أن ”األزمة تتعّلق 
أساســـا باالئتـــالف الحاكم الذي يقـــوده نداء 

تونس وحركة النهضة باألساس“.
واعتبر زهير المغزاوي األمين العام لحركة 
أن اجتماع  الشـــعب في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الموقعين على وثيقة قرطاج لن يأتي بأي شيء 
جديد، ألن الحزبين اللذين يقودانه وهما النداء 
والنهضة، كانا من أهم األطراف التي ساهمت 
في استفحال األزمة السياسية الراهنة بالبالد.

وأّكـــد المغزاوي أن تونـــس في حاجة إلى 
التخّلص من االئتالف الحاكم الذي أدخلها عبر 
خياراته السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

في نفق مظلم.
وشـــّدد المغزاوي على أن األزمة في تونس 
تتطّلـــب وجوب تقديم بدائـــل جديدة ال تتعلق 
باألشـــخاص أو باألســـماء بقدر مـــا يجب أن 
ترّكـــز أولوياتها علـــى توفير خيـــارات تغيير 

منوال التنمية بالبالد والُمضي قدما في تغيير 
السياسات االقتصادية الفاشلة التي زادت في 
معاناة الشـــعب الذي ثار فـــي 2011 ضّد الفقر 

والتهميش والبطالة.
مـــن جهتـــه، أّكـــد حـــزب آفـــاق تونـــس 
المنســـحب منذ مدة من وثيقـــة اتفاق قرطاج 
على لســـان رئيـــس مكتبـــه السياســـي كريم 
الهاللـــي لـ“العرب“ عـــدم تلقيه دعوة لحضور 
اجتمـــاع الموقعين على الوثيقـــة، إضافة إلى 
عدم التزامـــه بمخرجاته ألنه غادر الوثيقة بال 

رجعة.
وحّمـــل أفـــاق تونس فـــي اجتمـــاع مكتبه 
الماضـــي، الحكومة  السياســـي األخير األحد 
مســـؤولية غياب الحوكمة الناجعة في العديد 
من الملفات وخاصة عدم الشـــروع الفعلي في 
تنفيذ اإلصالحـــات االقتصادية الكبرى والتي 
كانت السبب الرئيســـي في مغادرته للحكومة 
وذلك لغيـــاب اإلرادة السياســـية الالزمة لدى 
حزبي النداء والنهضة اللذين يمثالن األغلبية 

البرلمانية.

المعارضة التونسية منقسمة بشأن مصير حكومة الشاهد
[ األحزاب المنسحبة من وثيقة قرطاج ترفض مطالب إجراء تعديل وزاري  [ دعوات لفك التحالف بين حركتي النهضة والنداء

[ حفتر يدعم إجراء االنتخابات وتقليص أعضاء المجلس الرئاسي

ال جتمع أحزاب املعارضة التونسية على مقترح إجراء تعديل وزاري على حكومة الشاهد، 
حيث ترى األحزاب الرافضة لهذا املطلب أن مشكلة تونس ليست في احلكومة وإمنا في 

التحالف بني حركتي النهضة ونداء تونس.

أخبار
«قرار خصم أجور األســـاتذة المضربين ال رجعة فيه. خصم األجور سيشمل الفترة الممتدة بين 

30 ديسمبر 2017 إلى غاية 30 يناير 2018».

نورية بن غبريط
وزيرة التربية اجلزائرية

«أستغرب عدم تعاطي مجلس الدولة مع مقترح تعديل االتفاق السياسي بنفس الكيفية التي 

تعاطى بها مع مشروع قانون االستفتاء}.

عبدالسالم نصية
عضو مجلس النواب الليبي

الجيش الليبي يؤكد وجود مساع لتقسيم البالد

الشاهد في مرمى نيران المعارضة

◄ قالت المفوضية األوروبية إنها 
تبنت برنامجا جديدا بقيمة 50 مليون 
يورو، لتحسين الظروف المعيشية في 

البلديات الليبية الرئيسية، في إطار 
صندوق الطوارئ ألفريقيا التابع لالتحاد 

األوروبي.

◄ طالب المئات من المحتجين بمدينة 
جرادة، شرقي المغرب، مساء األحد، 

السلطات باإلفراج عن 3 نشطاء يقودون 
االحتجاجات بالمدينة، قد أوقفتهم 

الشرطة خالل األيام الماضية.

◄ أعلنت أربعة أحزاب مغاربية، مساء 
األحد، إطالق مبادرة مشتركة لبحث 

مستقبل منطقة شمال أفريقيا وتقديم 
مقترحات وحلول للتحديات التي 

تواجهها. جاء ذلك في بيان مشترك وقعه 
قادة أحزاب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية من الجزائر، واألصالة 

والمعاصرة من المغرب، والحزب 
الجمهوري التونسي، واألمة من ليبيا.

◄ أطلقت الجزائر، مشروعا لتموين 
مناطق جنوب شرقي البالد، الواقعة على 
الحدود مع ليبيا، بالغاز الطبيعي، بكلفة 

إجمالية بلغت 250 مليون دوالر.

◄ نظم عدد من األطباء المقيمين 
والداخليين وطلبة الطب بكليات تونس، 

سوسة، المنستير وصفاقس مسيرة 
وطنية انطلقت من كلية الطب بتونس في 
اتجاه وزارة الصحة بدعوة من المنظمة 
التونسية لألطباء الشبان احتجاجا على 

عدم استجابة السلطات لمطالبهم وفي 
مقدمتها إعادة هيكلة الدراسات الطبية.

◄ أعلن الناطق باسم البحرية الليبية 
أيوب قاسم، عن إنقاذ 2500 مهاجر منذ 

دخول 2018، مبينا أنهم يعملون على 
إعداد إحصائية حول أعداد المهاجرين 

الليبيين فقط خالل الشهر الجاري.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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الصحبي بن فرج:

تجارب تغيير الحكومات 

أو رؤسائها على امتداد 8 

سنوات لم تجد نفعا

شبح التقسيم يطارد ليبيا

أحمد المسماري:

الجيش لن يقبل بتقسيم 

البالد، ورجاله سيموتون 

من أجل وحدتها



{إيران تحاول بناء إمبراطورية عدوانية والســـيطرة على القســـم المتبقي من الشـــرق األوسط، أخبار

بهدف الهيمنة في جميع أرجاء العالم}.

بنيامني نتنياهو
رئيس الوزراء اإلسرائيلي

{لـــن تحصل حكومـــة تقودها حركة خمس نجوم على ثقة الحزب الديمقراطي، ولن نســـمح ألي 

أحد بأن يستخدمنا، لذلك سنبقى في المعارضة}.

ماتيو رينزي
الرئيس السابق للحزب الدميقراطي اإليطالي

} لنــدن - رّجحت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي، تســـميم الجاســـوس الروســـي 
السابق ســـيرجي ســـكريبال وابنته يوليا في 
بريطانيا بغاز أعصاب تم تصنيعه في روسيا 
ويســـتخدم عســـكريا، في خطوة تزيد من حدة 

التوتر بين لندن وموسكو.
وقالت ماي أمـــام البرلمان البريطاني ”من 
المرجـــح جدا أن تكون روســـيا مســـؤولة عن 
الهجوم على سيرجي وابنته يوليا سكريبال“، 
موضحـــة أن غاز األعصاب الذي اســـتخدم في 

الهجوم هو من النوع الذي تطوره روسيا.
وأمهلت رئيســـة الوزراء البريطانية حتى 
نهاية الثالثاء، للكشـــف لمنظمة حظر األسلحة 
الكيميائية عن تفاصيل تطويرها لبرنامج غاز 

األعصاب نوفيتشوك.
وأكدت أن لندن اســـتدعت السفير الروسي 
لديها للمطالبة بإيضـــاح عما إذا كانت عملية 
تسميم جاسوس روسي ســـابق عمال مباشرا 

قامت به الدولة الروسية.
وأقر عميل مزدوج روســـي سابق االثنين، 
بأنـــه تلقـــى تهديـــدات عبـــر الهاتف، الشـــهر 
الماضـــي، تفيـــد بـــأن مكروهـــا قد يحـــدث له 
ولعمالء روس سابقين آخرين في بريطانيا من 

بينهم سيرجي سكريبال.
وقـــال بوريس كاربيشـــكوف، وهـــو عميل 
سابق في لجنة أمن الدولة السوفيتية (كي جي 
بي) وعمل جاسوسا لصالح التفيا، ”إن رسالة 
التهديـــد وصلته من مصدر موثـــوق به يعمل 

كضابط ميداني في جهاز األمن الروسي.“
واتهمـــت الســـفارة الروســـية فـــي لنـــدن 
الحكومـــة البريطانية بممارســـة ”لعبة بالغة 

فـــي طريقتها للتحقيق في تســـّمم  الخطورة“ 
العميل المزدوج الروسي السابق.

وقال المتحدث باســـم السفارة في بيان إن 
”سياســـة الحكومة البريطانيـــة الحالية تجاه 
روســـيا تعتبر لعبـــة خطرة للغايـــة مع الرأي 

العام البريطاني“.
وأضـــاف أن ”هـــذا يوجـــه التحقيق ضمن 
مســـار سياســـي عديم الجدوى، وينطوي على 
عواقـــب خطيـــرة طويلة األجل علـــى عالقاتنا 

الثنائية“.
وأكــــد المتحدث باســــم الكرملين ديمتري 
بيســــكوف أن موســــكو غيــــر معنيــــة بقضية 
تســــميم المواطن الروسي سيرجي سكريبال، 
العميل الذي يخضع للعالج بعد إصابته بغاز 

األعصاب في بريطانيا.
وقال بيســــكوف ”المواطن الروسي الذي 
تــــم ذكره عمل لمصلحة أحد األجهزة الخاصة 

البريطانيــــة والحادثــــة وقعت فــــي األراضي 
البريطانية وال روســــيا وال القيادة الروســــية 

معنية بهذه المسألة بأي حال من األحوال“.
وتصدر خبــــر إصابــــة العميل الروســــي 
الســــابق المقيم في لندن بالتســــمم، عناوين 
الصحــــف البريطانية الثالثاء الماضي، حيث 
ذكــــرت صحيفــــة ”ديلي ميــــل“ أن ســــكريبال 
انتقامية من زمالئه  ربما كان هدف ”ضربــــة“ 
الســــابقين، فيمــــا ذكــــرت أرملــــة ليتفينينكو 
أن صــــور العامليــــن  لصحيفــــة ”ذا تايمــــز“ 
الطبييــــن وهم يرتدون بــــدالت مضادة للمواد 
الســــامة ”أعادت لها ذكريــــات“ حادث زوجها 

الراحل.
وقال وليام برادر، مدير صندوق بريطاني 
للتحوط ترأس حملة ضد الكرملين بعد مقتل 
موظفه الســــابق ســــيرجي ماغنتســــكي أثناء 
هو  احتجازه في روسيا، إن ”االشتباه األول“ 

أن موسكو ضالعة في الحادثة، مشيرا إلى أن 
الكرملين ”يعتبر هذا الرجل خائنا لروسيا“.

وأضاف ”لهــــم تاريخ فــــي االغتياالت في 
روســــيا والخارج، ولهم تاريخ في اســــتخدام 

المواد السامة بما في ذلك في بريطانيا“.
وأعادت هذه الحادثــــة إلى األذهان حادث 
مقتل ليتفينينكو بمادة البولونيوم المشــــعة 
التــــي وضعــــت له في الشــــاي في لندن ســــنة 
2016، حيــــث قال تحقيق بريطانــــي إن عملية 
القتل ”ربما حدثت بموافقة“ الرئيس الروسي 
فالديميــــر بوتين، وحددت أنــــدري لوغوفوي 

وديمتري كوفتون كمشتبه بهما.
وحكــــم على ســــكريبال بالســــجن لمدة 13 
عاما بعد إدانته بالتجســــس في 2006 قبل أن 
يمنح حق اللجوء في بريطانيا بموجب اتفاق 
لتبادل الجواســــيس في 2010 بين موسكو من 

جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.

بريطانيا ترجح تورط روسيا في تسميم العميل سكريبال

ــــــوزراء البريطانية تيريزا  أّيدت رئيســــــة ال
ماي االثنني، ما ذهبت إليه وســــــائل إعالم 
بريطانية حــــــول تورط روســــــيا في حادثة 
تسميم العميل الروسي سيرجي سكريبال، 
ممهلة موســــــكو حتى الثالثاء للكشف عن 
ــــــل تطويرها لبرنامج غاز األعصاب  تفاصي

نوفيتشوك، الذي استعمل في احلادثة.

البصمة الروسية غير مستبعدة

[ موسكو ترى في االتهامات البريطانية مؤامرة سياسية ضدها

} ستوكهومل - أظهرت دراسة جديدة االثنين، 
ازدياد واردات الســـالح إلى الشـــرق األوسط 
وآســـيا بشكل كبير على مدى األعوام الخمسة 
الماضيـــة على خلفيـــة الحـــروب والتوترات 
في المنطقتين، حيث شـــكلت منطقة الشـــرق 
األوســـط 32 بالمئة من جميع واردات السالح 

في العالم.
وأفاد معهد ســـتوكهولم ألبحاث الســـالم 
”ســـيبري“ بأن الفترة بين العامين 2013 و2017 
شـــهدت زيادة بأكثر من الضعف في استيراد 
الســـالح فـــي منطقة الشـــرق األوســـط التي 
تمزقهـــا نزاعات عدة، وهي زيادة بنســـبة 103 

بالمئة مقارنة باألعوام الخمسة التي سبقت.
وأضافت الدراسة أن النقل العالمي ألنظمة 
األسلحة الرئيســـية ارتفع بنســـبة 10 بالمئة 
مقارنة بالســـنوات الخمس التي سبقتها، في 

استمرار التجاه تصاعدي بدأ قبل عقدين.
وذكر المعهد أن الســـعودية التي تخوض 
حربـــا ضـــد المتمرديـــن الحوثيين الشـــيعة 
المدعوميـــن من خصمهـــا اإلقليمي إيران هي 
ثاني أكبر مستورد للســـالح بعد الهند، حيث 
تستورد السعودية 61 بالمئة من أسلحتها من 

الواليات المتحدة و23 بالمئة من بريطانيا.
الجمعة،  والســـعودية  بريطانيـــا  ووقعت 
بروتوكـــول اتفـــاق لبيـــع الريـــاض 48 طائرة 
مقاتلـــة مـــن طـــراز ”يوروفايتر تايفـــون“ في 
صفقـــة بقيمـــة مليـــارات الـــدوالرات، وفق ما 

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية والدفاعية 
البريطانية ”بي إيه إي سيستمز“ في بيان.

وأشـــار المعهـــد إلى أن آســـيا تعـــد أكثر 
استيرادا للســـالح، حيث شكلت 42 بالمئة من 
تجـــارة الســـالح العالمية بيـــن العامين 2013 
و2017 ، حيـــث احتلت الهنـــد المرتبة األولى 
عالميا كأكبر مســـتورد للســـالح الـــذي يمثل 

62 بالمئـــة مـــن وارداتها. وازدادت شـــحنات 
األسلحة إلى الهند من الواليات المتحدة، أكبر 
مصدر للسالح في العالم، بأكثر من ست مرات 
خالل فترة مدتها خمسة أعوام، وفقا للمعهد.

المتحدة،  الواليات  وأوضحت الدراسة أن 
التي تعّد أكبر مصّدر للسالح في العالم، زادت 
مت  مبيعاتها بنســـبة 25 بالمئة، حيث أنها قدَّ

ل  أســـلحة إلى نحو 98 بلدا حـــول العالم، ُتمثِّ
أكثر من ثلث الصادرات العالمية.

وأوضـــح الباحـــث ســـيمون ويزمـــان أن 
”التوتـــرات بين الهنـــد من جهة، وباكســـتان 
والصين من جهة أخرى، تغذي الطلب المتزايد 
على األسلحة الرئيسية في الهند التي ال تزال 

غير قادرة على إنتاج السالح بنفسها“.
وأضـــاف ويزمان أن ”الصيـــن في المقابل 
تـــزداد قدرتها على إنتاج أســـلحتها وتواصل 
تعزيـــز عالقاتها مـــع باكســـتان وبنغالديش 

وبورما عبر تزويدها بالسالح“.
وبكيـــن، التـــي ازداد تصديرها لألســـلحة 
بنســـبة 38 بالمئة خالل فترة األعوام الخمسة 
التـــي تركز عليها الدراســـة، هي المزود األول 
للســـالح إلى بورما، حيث توفر 68 بالمئة من 
واردات األخيـــرة، فيما اســـتوردت بنغالديش 
71 بالمئـــة مـــن أســـلحتها من الصيـــن بينما 

استوردت باكستان 70 بالمئة.
ودفـــع العنـــف الـــذي مارســـته الحكومة 
البورمية ضد أقلية الروهينغا المســـلمة نحو 
700 ألف شـــخص إلى الفرار عبر الحدود إلى 
بنغالديـــش حامليـــن فـــي جعبتهم شـــهادات 
مروعـــة عن عمليـــات قتل واغتصـــاب وحرق 

اتهموا الجنود وعصابات بورمية بارتكابها.
وأثـــار النـــزاع تنديـــدات دوليـــة وصلت 
إلـــى حد فـــرض الواليات المتحـــدة واالتحاد 

األوروبي عقوبات على بورما.

} طهــران – أعلن العميد محمد ماراني، وهو 
أحد قادة الحرس الثوري اإليراني االثنين، عن 
مقتل أربعة انتحاريين تسللوا من بلد مجاور، 
في هجوم على نقطة مراقبة عسكرية بمحافظة 
سيستان-بلوشســـتان اإليرانيـــة القريبـــة من 

الحدود الباكستانية.
ووقـــع الهجـــوم في جنـــوب شـــرق إيران 
قـــرب مدينة ســـرفان في محافظة سيســـتان-
بلوشســـتان التـــي تبعـــد حوالـــي 50 كلم عن 
الحدود الباكســـتانية، كما ذكـــر بيان للحرس 
الثوري، مضيفا أن اثنيـــن من مقاتليه أصيبا 
خـــالل التصدي للهجوم الـــذي قتل خالله أحد 

المهاجمين لدى تفجيره سترة ناسفة.

وتتهم إيران باكستان بدعم مجموعة جيش 
العـــدل الجهاديـــة التي تتهمها الســـلطات في 
طهران بشـــن عدد كبير من العمليات المسلحة 

في سيستان-بلوشستان.
وتعتبـــر المواجهـــات بيـــن قـــوات األمن 
اإليرانيـــة والمســـلحين مألوفة فـــي محافظة 
سيستان-بلوشســـتان التـــي يشـــكل الســـنة 
والبلوش أكثرية سكانها، فيما يعد الشيعة 90 
بالمئة من الشـــعب اإليراني الذي ينتمي ثلثاه 

إلى اإلثنية الفارسية.
ومن 2005 إلـــى 2010، أدى تمـــّرد قامت به 
مجموعة بلوشـــية هـــي جند الله إلـــى زعزعة 
االســـتقرار فـــي سيستان-بلوشســـتان، حيث 

توقفت عمليا أنشطة هذه المجموعة بعد إعدام 
قائدها عبدالملك ريغي في منتصف 2010.

وتقول جماعـــة جند الله إنهـــا تقاتل ضد 
ما تصفـــه بالقمع السياســـي والديني لألقلية 
الســـنية فـــي إيـــران، حيـــث تبنت عـــام 2009 
المســـؤولية عـــن الهجوم الذي وقـــع في بلدة 
بيشين بالقرب من الحدود الباكستانية، وأدى 
إلـــى مقتل 42 شـــخصا بينهم عـــدد من ضباط 

الحرس الثوري اإليراني.
وتنشط الحركة المسلحة في مثلث حدودي 
ساخن، حيث تتخذ من جبال بلوشستان مأوى 
لها، ولعـــل وعورة الجبال التـــي تتحّصن بها 
هي الســـر وراء قوتها وقدرتها على االستمرار 

في مناهضة الدولة، حيـــث تضم الحركة أكثر 
مـــن 1000 مقاتـــل، ومنذ تأسيســـها لم تتوقف 
الجماعة عـــن تنفيذ الهجمات وشـــّن عمليات 
االختطاف التي تستهدف جنودا مستفيدة من 
أســـر الجنود لتفاوض الحكومة على إطالقهم 

فتحصل على فدية مادية.
وأصبحت الحركة المسلحة بفضل التأييد 
الـــذي تحظى به بين الشـــعب البلوشـــي، من 
أقوى وأبرز الحركات العاملة في اإلقليم، حتى 
أنها تصنف كأکبر حرکة سياسية وعسكرية 
تعارض النظـــام من الداخل، وقـــد تمكنت من 
توجيـــه ضربـــات موجعـــة لقـــوات الحكومة 

اإليرانية.

التوتر في الشرق األوسط وآسيا يغذي الطلب املتزايد على األسلحة

جماعة جند الله صداع مزمن إليران

} بروكســل – مّدد االتحـــاد األوروبي االثنين 
العقوبـــات التي فرضـــت على روســـيا جراء 
ضمها شـــبه جزيرة القرم ودعمها للمتمردين 

في شرق أوكرانيا، لمدة ستة أشهر أخرى.
وقـــال المجلـــس األوروبي إنه ســـيجري 
تمديـــد العقوبات، وبينها القيود على الســـفر 
وتجميد األصول المفروضة على 150 شخصا 
و38 شـــركة، حتى 15 ســـبتمبر القـــادم، فيما 

تشهد عالقات روسيا والغرب توترا شديدا.
وأضـــاف في بيان ”تقييـــم الوضع لم يعط 
مبـــررا لتغييـــر العقوبـــات المفروضـــة على 

النظام“.
ويقول التكتل األوروبي ودول غربية أخرى 
إن روسيا توفر شريان حياة لالنفصاليين في 
شـــرق أوكرانيا، حيث قتل جراء الصراع أكثر 
من عشـــرة آالف شـــخص منذ عام 2014، فيما 

تؤكد موسكو أنها لن تعيد المنطقة.
وكانت موســـكو قد اجتاحت شـــبه جزيرة 
القـــرم التابعة ألوكرانيا ســـنة 2014 وضمتها 
إليهـــا بالقـــوة، حيـــث تعتبر المنطقـــة منفذا 
اســـتراتيجيا للبحرية الروســـية نحو البحر 

األسود والمتوسط.
ومازالت الصدامات بين الجيش األوكراني 
واالنفصاليين مســـتمرة بصـــورة متكررة في 
شـــرق أوكرانيا رغم تعدد الهدنـــات المعلنة، 
حيـــث يلقي كل من الطرفيـــن على اآلخر اللوم 
على انتهـــاك اتفاقية مينســـك لوقـــف إطالق 

النار.
أوكرانيـــا وألمانيا وفرنســـا  قـــادة  وكان 
وروســـيا قد توصلـــوا، في مينســـك عاصمة 
روســـيا البيضاء سنة 2015، إلى اتفاق يقضي 
بوقـــف إطالق النار شـــرقي أوكرانيـــا وإقامة 

منطقة عازلة، وسحب األسلحة الثقيلة.
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة األميركية العام 
الماضـــي أن الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة 
أضافـــت 38 شـــخصا ومنظمـــة علـــى قائمـــة 
العقوبات ضد روســـيا والمتعلقة بالنزاع في 

أوكرانيا.
وجـــاء فـــي بيـــان للخزانـــة نشـــرته على 
موقعهـــا، أن العقوبات شـــملت 19 شـــخصا، 
و19 منظمة من روســـيا ودونباس على خلفية 

الوضع في أوكرانيا.
وشـــملت العقوبات الجديـــدة نادي ”ذئاب 
للدراجـــة النارية الذي يقـــع في مدينة  الليل“ 
موســـكو، ومؤسس هذا النادي دنيس راوزف، 
وبيتر ياروش رئيس دائرة الهجرة االتحادية 
الروســـية في القرم، إضافة إلى رئيس مجلس 
إدارة البنك الوطنـــي المركزي لمعاهدة حظر 

االنتشار النووي، أندريه ميلينكوف.

االتحاد األوروبي يمدد 

عقوباته ضد روسيا 

انتعاش تجارة األسلحة

ببباختصار
◄ قالت الشرطة النمساوية االثنين، إن 

جنديا نمساويا أطلق النار على رجل 
هاجمه بسكين أمام مقر السفير اإليراني 

في فيينا وأرداه قتيال، فيما يحاول 
المحققون معرفة المزيد عن المهاجم 

النمساوي ودوافعه.

◄ قطع وزير الخارجية األميركي ريكس 
تيلرسون أول رحلة له إلى أفريقيا ليعود 
إلى واشنطن بسبب أمور عاجلة تتعلق 
بالعمل، حيث كان من المقرر أن تستمر 

الرحلة يوما آخر.

◄ أرسلت كوريا الجنوبية مبعوثا إلى 
بكين وموسكو من أجل حشد دعمهما 
للقمة المقررة بين الرئيس األميركي 

دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ أون.

◄ قال مسؤول في مطار كاتمندو 
بنيبال، إن طائرة ركاب من بنغالديش 

تحمل 67 راكبا وأربعة من أفراد 
الطاقم سقطت االثنين أثناء هبوطها 
في المطار، مضيفا أنه جرى إنقاذ 17 
شخصا وانتشال العشرات من الجثث.

◄ بّدد قائد شرطة الفلبين رونالد 
ديال روسا االثنين المخاوف المتعلقة 

بإساءة استخدامه الصالحيات الجديدة 
المتعلقة بإصدار أوامر استدعاء 

للمحكمة وفقا للقانون الذي تم التصديق 
عليه مؤخرا، والذي يمنحه حق استدعاء 

األشخاص والوثائق المتعلقة بأي 
قضية جنائية.

◄ عين الحزب الحاكم في بوروندي 
االثنين الرئيس بيير نكورونزيزا زعيما 

أبديا أعلى ال يمكن االعتراض على 
قراراته، حيث سيسمح اللقب الجديد 

للرئيس باالعتراض على جميع القرارات 
التي تتخذها اللجنة المركزية للحزب 

الحاكم.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

ديمتري بيسكوف:

الحادثة وقعت في األراضي 

البريطانية والقيادة 

الروسية غير معنية 
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في 
العمق

{أســـباب االحتجاجات ال تزال قائمة وتتمثل في عدم وجود رضا شـــعبي عن النظام اإليراني في 
الشؤون السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية واألمنية}.

عبدالرضا رحماني فضلي
وزير الداخلية اإليراني

{الثورة اإليرانية اختطفتها جماعات وميليشيات متشددة صادرت األحالم وحجرت على الحرية 
الفردية وجعلت البعض يترحم على أيام الشاه رغم ما كان فيه من سوءات وفساد}.

آذار نفيسي
كاتبة إيرانية
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} طهــران - عوض شـــعار ”مرك بـــر أميركا“ 
(المـــوت ألميـــركا)، رفـــع المتظاهـــرون الذين 
خرجـــوا في نهايـــة العـــام 2017 ضـــد النظام 
في إيران، شـــعار ”مرك بـــر خامنئي“ (الموت 
لخامنئي)، في كلمتين لخصتا أزمة اإليرانيين: 

السياسية واالقتصادية والثقافية/القومية. 
ارتبـــط هذا الشـــعار، إلى جانب شـــعارات 
أخـــرى، رافضة لدعـــم إيران للميليشـــيات في 
لبنان والعراق واليمن وسوريا، ببعد اقتصادي 
واجتماعي غّطى على بعد آخر يعتبره الخبراء 
أكثر عمقا وخطرا على نظام والية الفقيه، وهو 
البعد القومي الثقافي، وقلق اإليرانيين الفرس 
على هويتهم، التـــي يغير مالمحها نظام والية 
الفقيه منذ أن غير اســـم البالد إلى الجمهورية 

اإلسالمية.

تلّخص الكاتبة اإليرانية آذار نفيســـي هذا 
القلق، في سيرتها الذاتية ”أشياء كنت ساكتة 
عنهـــا“، النابضة بالحنين إليـــران قبل الثورة 
”إن الذين شـــعروا بأنهـــم ُخدعوا ليســـوا هم 
العلمانيون، بـــل الثوريون الســـابقون، أولئك 
الذيـــن كانوا يحرســـون الشـــوارع ببنادقهم… 
ذهبـــوا إلى الحـــرب وعـــادوا منهـــا مبتوري 

السيقان، وبال أمل“.

العودة إلى الماضي

منـــذ ســـنوات قليلـــة، بـــات الفتـــا اهتمام 
اإليرانيين بأعيادهم ومناســـباتهم الفارســـية، 
وبعضها كان قـــد منعه النظـــام وحّرمه. وكان 

االحتفـــال بعيد قورش األكبر، في أكتوبر 2016، 
رســـالة تمّرد واضحة، حيث أقدم عدد كبير من 
اإليرانيين على كسر القواعد التي تمنع إحياء 
ذكـــرى قورش األكبـــر، مؤســـس اإلمبراطورية 

الفارسية األولى.
تحـــدى اآلالف مـــن اإليرانييـــن الســـلطات 
بقيامهم بمســـيرة لالحتفال بمـــا أطلقوا عليه 
”يـــوم قـــورش“ فـــي مقبرة قـــورش فـــي بلدة 
باســـارغاد، التـــي تبعـــد نحـــو 800 كيلومتـــر 
جنوبي طهران. وانتهى االحتفال باعتقال عدد 
من المشـــاركين. لكن، لم تُعد االعتقاالت ترهب 
اإليرانييـــن، وخصوصا الشـــباب، وكّلما أمعن 

النظام في القمع زاد التمّرد.
ويشـــير متابعون للشـــأن اإليراني إلى أن 
النظـــام فـــي طهران لـــم يســـتوعب التغييرات 
الطارئة على المجتمع وبســـبب تركيزه على ما 
يجري خارج البالد وغرقه في مســـتنقع الحرب 
فـــي المنطقة اإلقليمية لم ينتبه إلى حالة القلق 
التي يعيشـــها اإليرانيون الفرس. فالمظاهرات 
التـــي اندلعت في ديســـمبر 2017، لم تندلع من 

مناطق األقلّيات بل من كبرى المدن الفارسية.
فـــي االحتفاالت بيـــوم قـــورش األكبر، رفع 
اإليرانيون شـــعارات تطالب بحريـــة التعبير، 
لكنهـــم أيضا رفعوا شـــعارات قومية عنصرية 
مناهضة للعـــرب، ما يعكس حقيقة األزمة التي 
يعيشـــها النظـــام اإليراني الـــذي قطع الطريق 
عليهم في الســـنة المواليـــة (2017) حين قامت 
الســـلطات في 2017 بإقفال الطريق الرئيســـية 
بين مدينتي شـــيراز في الجنوب وأصفهان في 
الوسط التي توصل إلى موقع باسارغاد األثري 

حيث ضريح قورش.
ويشـــير أفشـــين مراشـــي، مديـــر برنامج 
الدراسات اإليرانية، وأستاذ في قسم الدراسات 
والمجـــاالت فـــي جامعـــة أوكالهومـــا، إلى أن 
اإليرانيين بدؤوا يعودون بشكل الفت إلى قراءة 
تاريخهـــم القديم، مضيفـــا أن هذا التاريخ بات 
مصدر إلهام لجيل جديد من الكّتاب اإليرانيين 
والمثقفيـــن والمؤرخين. ويشـــدد مراشـــي أن 
”اإليرانييـــن يقبلون بشـــكل كبير علـــى معرفة 
تاريـــخ إيـــران ما قبـــل اإلســـالم“، مضيفا أن 
اإليرانييـــن عادوا لترويج فكرة أن فترة ما قبل 
اإلســـالم هي العصر الذهبـــي إلمبراطوريتهم، 
حيـــث أن أول إعالن لحقوق اإلنســـان (على يد 
قـــورش) يبدو أكثـــر عدال مـــن حاضرهم، فيما 

تقول نفيســـي في سيرتها ”ما من قوة أجنبية 
قادرة على تدمير اإلسالم بالطريقة التي قام بها 

هؤالء األشخاص (قادة نظام والية الفقيه)“.

األربعاء األحمر

لـــم يحتفـــل اإليرانيون علنـــا بعيد قورش 
الســـنة الماضيـــة، لكنهـــم احتفلـــوا به خلف 
األبـــواب المغلقـــة وعلـــى مواقـــع التواصـــل 
االجتماعي، وســـط وعيد بأن يكون ”االحتفال 
فـــي الســـنة المقبلـــة (2018) مختلفـــا“. مازال 
تاريخ االحتفال بهـــذه الذكرى بعيدا، لكن هذه 
األيام، سيعّوضه احتفال آخر ال يقل أهمية عند 

اإليرانيين، وهو ”األربعاء األحمر“.
بـ“األربعـــاء  اإليرانييـــن  احتفـــال  يبـــدأ 
األحمـــر“، دائمـــا مع غـــروب شـــمس األربعاء 
األخير من السنة الفارسية. ويقوم اإليرانيون، 
الشـــباب خاصـــة، باالحتفال بهـــذا العيد منذ 
اآلالف مـــن الســـنين عـــن طريـــق عمـــل أكوام 
صغيـــرة مـــن الشـــجيرات والقطع الخشـــبية 
فـــي األماكن العامة ثم إشـــعال النيران بها في 
مداخـــل الطرقات، ويعمد الكثيـــرون إلى القفز 
فوقهـــا وهم يرددون أشـــعارا محليـــة. يجري 
هذا االحتفال الستقبال النوروز وإعالن مجيء 

الربيع وبدء السنة الفارسية الجديدة. والقصد 
من هذا االحتفال هو إحيـــاء األمل في التنوير 

والسعادة طوال العام المقبل.
لكن، هناك سبب آخر لالحتفال، وفق حسن 
محمودي، الناشـــط اإليرانـــي في مجال حقوق 
اإلنســـان. يقول محمودي، في متابعة نشـــرها 
على موقـــع ”أميركان ثينكر“، أن هذا االحتفال 
يضايـــق الحـــكام اإليرانييـــن الذيـــن وصفهم 
بـ“المكروهين“، حيـــث يتذّكر اإليرانيون مدى 
المعاناة التي مّروا بها على مدار التاريخ ضد 

الدكتاتورية وجهل القوى الرجعية.
بالنســـبة إلـــى اإليرانيين اليـــوم، فإن هذا 
يشـــمل على وجـــه الخصوص العصـــر الغابر 
الذي استمر لمدة 39 عاما من حكم الماللي في 
إيران، من 1979 حتـــى اآلن. ويؤكد محموي أن 
االحتفال بهذه المناســـبة، وغيرها من األعياد 
الفارســـية القديمة، تجعل اإليرانيين يطلعون 
في حقيقة أوضاعهـــم والحاجة إلى إنهاء هذا 

النظام.
ويضيف أن ”النيران المشتعلة في الثقافة 
الفارســـية توحـــي بالتفكير التأملـــي. لذا فإنه 
مـــن المألوف فـــي هـــذه االحتفـــاالت أن يفكر 
اإليرانيون في إنهاء ســـنوات القمع والتعذيب 
واإلعـــدام وانتهـــاكات حقـــوق اإلنســـان التي 

اســـتولت على بالدهم، والتفكير في بدء موسم 
الربيع، مع بداية السنة الفارسية الجديدة (20 
مارس 2018) التي ستجلب آماال من أجل إنهاء 

هذا النظام إلى األبد“.
ويتبـــع اإليرانيـــون الكثيـــر مـــن العادات 
احتفـــاال بـ“األربعاء األحمر“، حيث تقوم رّبات 
البيـــوت بتنظيـــف منازلهـــن اســـتقباال للعام 
الجديد. وفي هذا العام، يأمل الشـــعب اإليراني 
أن يتغّير النظام الحاكم بأكمله تزامنا مع بداية 

السنة الجديدة، وفق حسن محمودي.
وخـــالل العقـــود الماضيـــة، كان احتفـــال 
”األربعاء األحمر“ في جميع أنحاء إيران مسرحا 
للوقفات االحتجاجية والتعبير عن الغضب من 
سياســـات النظـــام. ففي العـــام الماضي، دوت 
أصـــوات انفجارات القنابـــل اليدوية واأللعاب 
الناريـــة باســـتمرار في العديد مـــن المدن كان 
يقـــوم بهـــا الشـــباب اإليرانيـــون الغاضبون، 
وانتهى االحتفال باندالع اشتباكات عنيفة بين 

الشباب وقوات األمن التي حاولت تفريقهم.
ويتوّقـــع محمودي أن يتخـــذ االحتفال هذا 
العام شكال مختلفا عن مهرجان العام الماضي، 
خاصة في ظـــل األجواء المحتقنـــة والخطوط 
الحمـــراء التي تـــم تجاوزها فـــي المظاهرات 
التي اندلعت في ديســـمبر 2017 ومازال دخانها 
متصاعدا فـــي مختلف المـــدن اإليرانية. وكان 
الداخليـــة اإليرانـــي عبدالرضا رحماني  وزير 
فضلـــي حّذر مـــن عودة وشـــيكة لالحتجاجات 
الشـــعبية المناهضة للنظام قائال إن ”شـــرارة 
واحدة تكفي النـــدالع االحتجاجات من جديد“. 
وقال فضلـــي في مقابلة له مـــع صحيفة إيران 
الحكومية األحد، إن ”أســـباب االحتجاجات ال 
تزال قائمة وتتمثل في عدم وجود رضا شعبي 
عن النظام في الشؤون السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية والثقافية واألمنية“.
كما حذر إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس 
الشـــعب  اإليراني، من خطر تحّول ”احتجاج“ 
إلى ”كراهية وغضب“. وفي خطابه الذي ألقاه 
في 6 مارس، تحدث عن المظاهرات العامة التي 
اندلعت في شـــوارع إيران فـــي يناير الماضي. 
وقال جهانغيري ”بالطبـــع، كان هناك البعض 
من الشـــعارات غيـــر المقبولة التـــي نادى بها 

اإليرانيون في المظاهرات“.
وأطلـــق ناشـــطون إيرانيـــون عبـــر مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي دعـــوات إلـــى تنظيـــم 
احتجاجـــات جديـــدة ضـــد النظام، بمناســـبة 
احتفاالت عيد النـــوروز، المقّرر له في الحادي 
والعشـــرين من مارس الحالي. وقال المغردون 
إن االحتجاجـــات المقبلة، ســـتكون بارقة أمل 

نحو قيام انتفاضة جديدة تسقط النظام.
وفـــي مســـعى إلـــى مواجهـــة أي تصعيد 
وعيـــد  األحمـــر“  ”األربعـــاء  احتفـــاالت  فـــي 
النوروزأصدرت الســـلطات تعليمات في جميع 
وســـائل اإلعالم لردع الناس عن االحتفال بهذا 
المهرجـــان. ورد المســـؤولون بتهديـــد كل من 
يحاول االحتجاج في هـــذا اليوم، فقد قال أحد 
المســـؤولين في أجهـــزة األمـــن إن المواجهة 
القمعيـــة ســـتكون مصيـــر ”الخارجيـــن على 
القانـــون“. ودعـــا المســـؤول المواطنيـــن إلى 
”تجمعات عائلية“ في ”األربعاء األحمر“، مؤكدا 
أن الجّو األسري سيكون أفضل بكثير لالحتفال 

بدال من االحتجاج.
فـــي المقابـــل، يؤكد حســـن محمـــودي إن 
اإليرانييـــن يخططون مـــع احتفـــال ”األربعاء 
األحمر“ إلـــى تقديم هذه الرســـالة إلى النظام 
”النـــار هـــي رمـــز لمعركتنـــا الطويلـــة ضـــد 
الدكتاتورية، ونحن جميعا نقف بجانب بعضنا 

البعض، ولن تؤثر علينا قوى القمع“.

صدام الهوية الفارسية والجمهورية اإلسالمية: النوروز مناسبة للتظاهر 

ثورة انقلبت إلى الضد

[ نيران {األربعاء األحمر} تلهب غضب اإليرانيين  [ استقبال السنة الفارسية الجديدة باالحتجاج بدل االحتفال
عندما خرج اإليرانيون في أواخر 2017 متظاهرين ضد النظام في بالدهم، رفعوا شعارات 
ذات أبعاد اقتصادية تنّدد باألموال التي تصرفها طهران على ميليشــــــيات غير إيرانية في 
العراق ولبنان وســــــوريا واليمن، فيما أكثر من نصف الشعب يعيش البطالة والفقر. وفي 
رّدة فعله األولى، جلأ النظام اإليراني إلى نظرية املؤامرة اخلارجية لتبرير هذه املظاهرات 
التي لم تهدأ إلى اليوم. لكن، هذا التبرير كان مبثابة صّب الزيت على النار، حيث زاد من 
تأجيج غضب اإليرانيني، الذين وجدوا أنفســــــهم محبوسني قسرا داخل بالدهم، أموالهم 
تصرف على غيرهم، وثقافتهم ضائعة وهويتهم الفارســــــية بدأت تذوب وسط هوية هجينة 

صنعها نظام والية الفقيه.

السلطات اإليرانية تلعب بالنار

} تفاجأ الكثير من المتابعين لتطّورات 
األحداث في إيران بالجرأة التي وصل إليها 
نظام الحكم بقيامه مؤخرا بالتعّدي الصريح 

والواضح والعلني على واحدة من أكبر 
المرجعيات الدينية الشيعية في العالم أال 
وهي المرجعية الشيرازية، وذلك باعتقال 

السيد حسين الشيرازي نجل المرجع صادق 
الشيرازي، وتغييبه القصدي عن عائلته 
وطالبه ومجالس درسه ال لشيء إال ألنه 

مارس حقه الذي أباحته له كل النواميس 
واألعراف والقوانين اإلنسانية بإبداء الرأي 

السلمي بقضية عامة ال زالت محّل جدل 
ونقاش كقضية والية األمة.

التعبير عن موقف سلمي -أيضا- يرتبط 
بتصّرفات نظام الحكم، التي ال تنعكس 
نتائجها على القائمين بها فقط، بل هي 

تنعكس سلبا أو إيجابا على المحكومين 
من الناس، وهم العشرات من الماليين، مما 

يعطيهم الحق اإلنساني والدستوري في 
بيان قبولهم بالصالح منها، وإعالن رفضهم 

الصريح بالطالح والمنحرف، فهذا هو 
ديدن الشعوب الحرة، وهذا المنهج مقبول 
ومرّحب به من قبل الحكومات التي تحترم 

حقوق الناس وحرياتهم، بل هذا ما يفترض 
أن يعمل به النظام الحاكم الذي يزعم أنه 

يستمد شرعيته الوجودية ومشروعيته 
الدستورية من االنتساب إلى منهج الرسول 

وأهل بيته الكرام.
ولكن يبدو أن القوى السياسية تتخذ 

من العترة الطاهرة مجرد غطاء يخفي وجها 
بشعا من الطمع، واالستئثار بالسلطة، 

واالستهانة بأبسط حقوق الناس وحرياتهم، 
فقد راقبنا ردود األفعال الصادرة من السلطة 

اإليرانية، وتلك الصادرة من أتباع المرجعية 
الشيرازية، فوجدنا أن معظم ردود السلطة 

المبّررة لعملها تقتصر على أمرين: األول، أن 
السيد حسين الشيرازي أساء لنظام الحكم 
في إيران عندما انتقد سلطويته واستبداده 

وأفقه الضيق مع المعارضة السياسية. 
والثاني، أن المرجعية الشيرازية مرجعية 

تقليدية تبالغ بالطقوس، أو ما يوّد تسميته 
بالخرافات، وأنها مرجعية بريطانية.
أما ردود أفعال أتباع المرجعية 

الشيرازية -باستثناء قلة محسوبة عليهم- 
فال تتعدى محاولة إثبات حقهم الدستوري 

والشرعي واإلنساني في التعبير السلمي عن 
الرأي، وعدم قبول اإلزاحة الوجودية لهم من 
قبل تيار سياسي وديني يعتقد أنه فقط من 
يمتلك الحق في تمثيل شيعة العالم وفرض 

تصّوراته السياسية عليهم، فهم شيعة 
أيضا ومن حقهم أن تكون لهم طريقتهم في 

الحياة واالجتماع والسياسة تتناسب مع 
اجتهاداتهم وتصّوراتهم.

وعند وضع حجج السلطة 
اإليرانية في الميزان للحكم 

عليها سنجد ما يلي:
[ لقد خرجت السلطة 

عن ميدان االحترام للحقوق 
والحريات اإلنسانية، لكونها 

صادرت أبسط حقوق 
اإلنسان في حرية 

الرأي والتعبير، ومن 
يصادر هذه الحقوق 

االبتدائية ال يستطيع 
أن يزعم احترامه 
للحقوق األخرى 

كحق الحياة وحق 
الملكية وحق التنقل 

وحق التجّمع 
واالجتماع وما شابه.

[ ال يمكن لهذه السلطة أن تّدعي 
حكمها وفقا لمنهج الرسول وأهل بيته 

عليهم السالم، فمنهج العترة الطاهرة مع 
المعارضة السياسية واضح ومعلوم، وليس 
فيه مصادرة للرأي أو حكم بالظّنة، أو إرهاب 

وتخويف لآلخر.
[ عدم استقرار السلطة وشعورها 

بالتهديد، فتضايقها واستعجالها في اتخاذ 
المواقف غير المحسوبة، يدل على اشتداد 

أزمتها الداخلية، وهي أزمة ستعاود الظهور 
مرة بعد أخرى بتحركات اجتماعية متمّردة، 
ومواقف حكومية متهّورة قد تنتهي بالنظام 

إلى السقوط.
[ نزع لباس تمثيل الشيعة من هذه 
السلطة، إذ كيف يستطيع شيعة إيران 

وغيرهم من شيعة العالم الشعور باألمان 
تحت حكم يهين المراجع وأبناء المراجع 
الذين حافظوا على علّو مقامهم بين أتباع 

هذا المذهب، فما بالك بالمواطن البسيط 
الذي قد ال ُيحسن التفكير والسلوك 
عندما يعّبر عن حاجاته ومطالبه، 
فهو بحكم سلوك السلطة محكوم 
عليه بالخضوع والطاعة األبدية 

سواء أحسنت السلطة أم أساءت، 
وهذا بالفعل جحيم سياسي يساوي 
بين الموت والحياة، ويحكم على 
شجرة الحرية باألفول بقرار 

من الحاكم.
[ اعتقاد السلطة 
بأن طقوس الناس 

وشعائرهم، 

وخياراتهم ال بد أن تتطابق مع طقوسها 
وخياراتها يمّثل اعتقادا غير سليم، ومنهجا 
في الحكم عّفى عليه الزمن، فالحكومات في 

الدول الحديثة بحاجة إلى توسيع أفقها، 
وسماع الرأي اآلخر، بل والتنازل لهذا الرأي 
عن السلطة في مرحلة ما، عندما ينال قبول 
ورضا الناس. في عصر اإلنترنت تستطيع 

الشعوب إسقاط حكوماتها برسالة تتناقلها 
عبر شبكات التواصل االجتماعي، وتستطيع 

أيضا مّد الجسور بينها لكسر احتكار 
السلطة للمعلومات، والقمع لم يُعد سبيال 

حكيما للحكومات الراغبة بالحفاظ على 
مصالحها ومصالح شعوبها.

[ نزع عباءة الدين وعدم جعلها قميص 
عثمان الذي تستباح فيه الكرامات، فالحكم 
اليوم بيد بشر قد يصيبون وقد يخطئون، 
ومن يحكم على سلوكهم ليس اجتهاداتهم 
وأحكامهم المستنبطة، إنما تحكم عليهم 

شعوبهم التي تمنحهم الحق في البقاء في 
الحكم من عدمه، والشعوب ال تقبل بسلطة 

تصادر حقوقها وحرياتها، كما ال تقبل 
بسلطة ال تجلب السعادة والرفاه لها سواء 

طال بقاء هذه السلطة في الحكم أم قصر.

النظام في إيران وصلت به الجرأة 
إلى حد قيامه مؤخرا بالتعدي الصريح 

والواضح على واحدة من أكبر 
املرجعيات الدينية الشيعية في العالم 

أال وهي املرجعية الشيرازية وذلك 
باعتقال السيد حسني الشيرازي

ي هم ري هم ون
لسياسة تتناسب مع 

تهم.
 السلطة
للحكم

لطة 
حقوق 
 لكونها

ع ب بين هم و ى و ين
هذا المذهب، فما بالك بالمواطن البسيط 

الذي قد ال ُيحسن التفكير والسلوك 
عندما يعّبر عن حاجاته ومطالبه،
فهو بحكم سلوك السلطة محكوم 
عليه بالخضوع والطاعة األبدية
سواء أحسنت السلطة أم أساءت،
وهذا بالفعل جحيم سياسي يساوي
بين الموت والحياة، ويحكم على 
شجرة الحرية باألفول بقرار 

من الحاكم.
[ اعتقاد السلطة 
بأن طقوس الناس

وشعائرهم، 

و
شعو
الحك
تصا
بسلط
طال

النظ
إلى ح
والو

املرج
أال وه

باعت

سراج الموسوي
كاتب عراقي

النار هي رمز ملعركتنا الطويلة ضد 
الدكتاتورية في إيران، ونحن جميعا 

نقف بجانب بعضنا البعض، ولن تؤثر 
علينا قوى القمع

حسن محمودي
ناشط حقوقي إيراني



أحمد قنديل

} يقـــّوض التعديل الـــذي أجرته الصين على 
دستورها بما يمكن الرئيس شي جين بينغ من 
السلطة مدى الحياة، نظام ”القيادة الجماعية“ 
والخالفة المنظمة الذي أرساه الزعيم الصيني 
السابق دينغ شياوبينغ عام 1982، لمنع عودة 
التجـــاوزات الدموية التي جســـدتها ”الثورة 
الثقافية“ التي قادها مؤسس الصين الشعبية 

ماوتسي تونغ، بين عامي 1966 و1976.
وبـــرر أعضـــاء المجلس الوطنـــي لنواب 
الشـــعب الصينـــي منـــح الرئيس فتـــرة غير 
محددة في السلطة بأنه ”يضمن الرخاء واألمن 
و“دعـــم وتطوير  الدائميـــن للحـــزب والبالد“ 
االشـــتراكية ذات الخصائـــص الصينيـــة في 
العصـــر الجديد“، في رؤيـــة تبدو في ظاهرها 
انقالبا على فكر مؤســـس الشيوعية الصينية 

ماوتسي تونغ.
ويؤكـــد التغير في مدة واليـــة الرئيس أن 
الصيـــن تمضي قدما في مســـارها االنفتاحي 
وســـتعمل على أن تكـــون ”القـــوى العظمى“ 
األخـــرى، مـــع الواليـــات المتحـــدة، بحلـــول 
منتصف القـــرن الحالي. ويأتي هـــذا التغيير 
في ظل بـــوادر حرب اقتصادية مع واشـــنطن 
وضغـــوط غربية متزايـــدة على بكين بشـــأن 
ملفات حقوق اإلنســـان والديمقراطية وحرية 

تدفق المعلومات.
وتتوقع الدراســـات أن تتفوق الصين على 
الواليـــات المتحـــدة في التجـــارة الدولية في 
عـــام 2025، وبحلول عام 2035 ســـتكون األولى 

فـــي العالم مـــن حيث حجـــم الدخـــل القومي 
اإلجمالـــي، وبحلـــول عـــام 2050 ســـوف يبلغ 
الدخل القومـــي الصيني تقريبا ضعف الدخل 

القومي األميركي.
والصين والواليات المتحدة في لعبة شـــد 
الحبل منذ مدة، التي تحولت إلى تكسير عظام 
في الفترة األخيرة بعد فرض الرئيس األميركي 
رســـوما علـــى واردات الحديـــد واأللومنيوم، 
وفـــي العام الماضي ســـجل الميزان التجاري 
بين بكين وواشـــنطن بمقدار 100 مليار دوالر 
عجزا أميركيا لصالح الصين، وفي نفس العام 
وصل االحتياطي الصيني من الدوالر فقط إلى 

3 تريليونات دوالر.
فـــي ظـــل التحـــول الكبيـــر فـــي االقتصاد 
الدولي، وتأهب الصين لحالة التدافع العنيف 
لتكون االقتصاد األول عالميا، أصبح المجتمع 
الصيني في حالة استنفار شديد ال مجال فيها 
لرفاهية الديمقراطية وأالعيب االنتخابات التي 
تربك المجتمعـــات، وهو ما قـــاد إلى التعديل 
الدســـتوري األخيـــر. وأكســـب تنامـــي القوة 
العسكرية الصينية في السنوات األخيرة بكين 
درجـــة عالية من الثقة بالنفس، ولم تعد تكترث 

كثيرا بالتهم التي يوجهها الغرب.
ويقود بقاء شـــي في منصبـــه لفترة أطول 
إلـــى تنفيذ مبادرتـــه الشـــهيرة ”طريق واحد 
وحزام واحـــد“، فالرئيس الصينـــي وقيادات 
الحـــزب الشـــيوعي أدركوا أن هـــذه المبادرة 
سيحتاج تنفيذها وتطويرها إلى فترات كثيرة 
من حكم الشـــخص الذي أطلقهـــا وليس فترة 
واحـــدة، في ضوء أهمية هذه المبادرة، والتي 

تعـــد الجوهرة التي تفاخر بها الصين العالم، 
وهي حلم الطبقة الرأسمالية الجديدة وملتقى 

أهداف العسكريين التوسعية.
وتـــؤدي إتاحة الفرصـــة للرئيس الصيني 
الحالـــي إلى الكثيـــر من التداعيـــات المهمة، 
أهمها تواصل المســـاعي للهيمنـــة على بحر 
الصين الجنوبي، األمر الذي برز بوضوح منذ 

قدوم الرئيس شي إلى السلطة في عام 2013.
ومنتظــــر أيضــــا أن تســــتمر بكيــــن فــــي 
اســــتكمال عملية إعادة بناء الجيش الصيني، 
فالرئيس شي أضفى على هذا الجيش، للمرة 
األولى، صفة العالمية، ألن للصين اآلن قواعد 
بحرية علــــى مدخل البحر األحمر وفي جنوب 
باكســــتان علــــى مقربة مــــن الخليــــج العربي 

وخليج عدن. 

تعتزم القيادة الصينية الحالية تخصيص 
175 مليار دوالر لموازنتها الدفاعية للعام 2018، 
بزيـــادة 8.1 في المئة مقارنـــة بالعام الماضي، 
مـــا يماثل ثالثة أضعاف الميزانية العســـكرية 

اليابانية مثال.
وتســـتخدم هـــذه الميزانيـــة فـــي تحديث 
القوات البرية والبحرية لمواجهة مثيلتها لدى 
الواليـــات المتحدة وحلفائها في منطقة شـــرق 
وجنوب شرق آسيا، وسوف تستثمر أيضا في 
نشر المقاتالت الصينية الحديثة وبناء حاملة 
طائـــرات نوويـــة، ويفضي كل ذلك إلى ســـباق 

ساخن للتسلح في منطقة شرق آسيا.
الدســـتوري  التعديـــل  يتســـبب  وقـــد 
والتبريرات التي صاحبته، في إقناع المزيد من 
دول وشـــعوب العالم بمنطق الضرورة إلعطاء 

ســـلطات أوســـع وأرحب للقادة السياســـيين.
وبالفعـــل لم يقـــو الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامب على مقاومة اإلغراء الذي يمثله مثل هذا 
التعديل، وتمنى أن تأخذ به الواليات المتحدة، 
ومع أن البعض نظر إلى هذه المقولة بسخرية، 
إال أن الكثيريـــن أخذوا مقولـــة ترامب بجدية، 
فالجميـــع يعـــرف مدى عـــدم اكتـــراث الرئيس 
ترامب بالدســـتور والقانون، لكـــن في بلد مثل 
الواليات المتحدة تقوم على المؤسسات وأهم 

مميزاتها من الصعوبة تحقيق أمنية ترامب.
ينبع قـــرار الصين بترك ســـقف الرئاســـة 
مفتوحـــا من إنجـــازات الرئيـــس الحالي، على 
المســـتويين االقتصـــادي والعســـكري، والتي 
حتمـــت اإلبقـــاء عليه الســـتمرار الصعود على 

الساحة العالمية واإلقليمية.

} ال تشعر أوروبا بالقلق من إعالن إدارة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب شن حرب 

تجارية عليها، بل المسألة أكبر من ذلك بكثير. 
األوروبيون يدركون أن عدم استثنائهم من 
الرسوم الجمركية الجديدة على صادرات 

الصلب واأللومنيوم إلى الواليات المتحدة 
إيذان بأن الوقت قد حان لسداد ما عليهم 

تاريخيا.
مشاعر ترامب تجاه أوروبا كانت واضحة 

منذ البداية، التجارة واالقتصاد هما الشق 
الثاني، بعد الدفاع، ضمن رؤية يمكن 

تلخيصها في أنها ”ثورة وطنية“ أميركية على 
االلتصاق التاريخي بأوروبا.

ترامب ذاته هو تعبير عن االنقالب على 
أسس استراتيجية شكلت عقيدة السياسة 

الخارجية األميركية منذ إعالن فرانكلين 
روزفيلت دعم أميركا لبريطانيا في قتال 

ألمانيا النازية في أوروبا.

ليس صحيحا أن ضجيج ترامب حول 
”غياب العدل“ في السياسات االقتصادية 
واإلنفاق الدفاعي بين أوروبا والواليات 
المتحدة هو تعبير عما يؤمن به ترامب 
ومساعدوه. ثمة شعور أميركي عام بأن 

الواليات المتحدة قدمت الكثير، وأن أوروبا 
تأخرت كثيرا في سداد الدين.

لم يبق هناك مجال لتفهم الرؤية األميركية 
القائمة على مبدأ ”حاجة الواليات المتحدة 

إلى أوروبا قوية، حتى تبقى هي قوية 
أيضا“. كل هذا يتغير اآلن مع استهداف 

ترامب للركيزتين األساسيتين اللتين تقوم 
األوروبية، وهما  عليهما العالقات األميركية – 

االقتصاد والدفاع.
عقيدة التعامل من منطلق الراعي ألوروبا 

كانت، في نظر حلقة الناخبين المؤيدين 
لترامب، تصلح في ما قبل معاهدة ماسترخت 

عام 1992، التي أعلنت اكتمال بناء االتحاد 

األوروبي كـ“شبه دولة وطنية“ كبيرة. لم يعد 
منطقيا لدى الكثير من األميركيين التمسك 

الواليات المتحدة لتوفير مظلة  بـ“قدر“ 
الحماية وضمان أمن أوروبا دون الحصول 

على أي شيء في المقابل.
عدد كبير من الناخبين األميركيين مازالوا 

يعتقدون أن بالدهم قدمت أرواحا كثيرة 
وأمواال طائلة إلنقاذ أوروبا، وأن األوروبيين 
مازالوا، في اعتمادهم على أميركا، يعيشون 

”زمن الحرب“.
لكن انهيار االتحاد السوفييتي أوائل 
تسعينات القرن الماضي حسم المسألة.

في الواقع، كان وضع الكتلة الشرقية 
دائما محددا لطبيعة العالقة بين ضفتي 

المحيط األطلسي. ليس ممكنا تجاهل تأثير 
استقرار روسيا وبداية خروجها من فوضى 
التسعينات على تغير نظرة األوروبيين إلى 

دورهم وموقعهم الجديد، ضمن االتحاد 
الصاعد. أول العوامل التي تأثرت بين 

الجانبين بعودة التهديد الروسي هي الثقة.
لم يعد األوروبيون يعتقدون أن الواليات 

المتحدة ستنجد أوروبا في حال وقوع أي 
غزو روسي، كما فعلت مع كل التهديدات 

األخرى طوال القرن الماضي. هذه العقيدة 
الجديدة كانت األساس إلعالن ”سان مالو“ 

عام 1998 بين رئيس الوزراء البريطاني آنذاك 
توني بلير والرئيس الفرنسي جاك شيراك، 

لتأسيس قوة عسكرية أوروبية مستقلة. لكن 
موقف الرؤساء األميركيين المتعاقبين، من 

بيل كلينتون وجورج بوش االبن وحتى باراك 
أوباما، كان حاسما في رفض أي ”جيش 

أوروبي“. الواليات المتحدة ارتأت في ذلك 
تهديدا ألسباب وجود حلف شمال األطلسي 
(الناتو)، بدرجة تفوق التهديد الروسي ذاته.
معوقات العالقة بين الواليات المتحدة 

وأوروبا ظلت كامنة تحت السطح حتى حدثت 
ثالثة تغيرات جوهرية، أولها ظهور قدرة 
روسيا على شن حرب ”غير تقليدية“ على 
شرق أوكرانيا بكفاءة عالية استطاعت من 

خاللها االستحواذ على شبه جزيرة القرم عام 
2014. عجز الغرب بشكل عام عن حماية النظام 

الجديد الحليف في كييف أعاد الحديث عن 
حتمية الجيش األوروبي، وتقليل االعتماد 

عسكريا بشكل كامل على الناتو، الذي لم يعد 
بالنسبة لترامب، وال االتحاد األوروبي، يمثل 

أعمدة األمن الرئيسية في القارة.
التغير الثاني هو ظهور التكنولوجيا 

كسلعة رخيصة منتشرة في يد الجميع، ثم 
تحولها إلى قوة هائلة قادرة على إحداث 

تغيير جذري في الخرائط السياسية 
واالجتماعية للبلدان الغربية، والسماح 

لقوى معادية ألوروبا وكل ما تمثله بالتعبير 
عن أفكارها، ثم امتالكها القدرة على تحديد 

شخصية رئيس الواليات المتحدة.

أما التغير الثالث فيتمثل في األعداد 
الضخمة من الالجئين الذين أغرقوا أوروبا 

في أعقاب األزمة السورية، وشكلوا ألول مرة 
خطرا على تماسك االتحاد األوروبي، وكانوا 
منطلقا لصعود تيارات اليمين المتطرف مرة 

أخرى.
كل هذه مقدمات قادت إلى نتائج منطقية. 

صار سهال اليوم مثال أن يتجه ترامب إلى 
أنصاره ويتسائل ”هل ترون من العدل أن 

ندفع 25 في المئة رسوما على صادراتنا من 
السيارات األميركية إلى أوروبا، بينما تكاد 
أوروبا ال تدفع شيئا على صادراتها لنا من 

الصلب واأللومنيوم؟ هل من اإلنصاف أن 
تحمل الواليات المتحدة على عاتقها الجزء 
األكبر من ميزانية الناتو، في نفس الوقت 

الذي ترفض فيه دول أوروبية ثرية تخصيص 
2 في المئة فقط من ناتجها القومي للدفاع؟“، 

بالطبع ستكون اإلجابة ”ال“ قطعية.
ألول مرة تصبح الواليات المتحدة هي 
الخطر الذي تتحسب منه أوروبا. في قمة 

ميونيخ لألمن، التي عقدت الشهر الماضي، 
اشتبك الحلفاء وكاد األمر يتطور ويصل إلى 

أزمة. اشتكى األوروبيون لنظرائهم األميركيين 
من أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون 

ووزير الدفاع جيمس ماتيس بالكاد ذكرا 
االتحاد األوروبي في خطابيهما أمام القمة. 

كل ما كان الوزيران يركزان عليه هو مشروع 
”رؤية ماكرون“ لالتحاد األوروبي، الذي، إن 

تحقق، فسيشكل فشال مدويا لالستراتيجية 
األميركية، وسيمحو عقودا من جهود الواليات 

المتحدة البقاء االتحاد األوروبي اتحادا فقط.
نجاح االستراتيجية األميركية في اإلبقاء 
على أوروبا في طور االتحاد كان متوقفا على 

دور بريطانيا، التي شكلت جبهة متقدمة 
أشبه بـ“حصان طروادة“، وعصا في عجلة 
تقدم أوروبا نحو مرحلة الدولة الواحدة. 

لكن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، 
فيما يعرف بـ“بريكست“، عجل باتجاه دفع 

األوروبيين واألميركيين لطرح السؤال 
الحرج: متى سنجلس على الطاولة لحسم 

ملفاتنا المؤجلة؟ هذا الوضع الجديد يخرج 
المؤسسات األميركية التقليدية من موقع 
رأس الحربة في الدفاع عن ثوابت العالقة 

مع أوروبا، وينقلها إلى موقع المقاومة. هذا 
الكالم يعني، بشكل مبسط، أن الـ“البراند“ 

الذي يقوده ترامب سيكون سائدا خالل 
العقد المقبل، وأن كل ما ستحاول أن تفعله 

الخارجية والدفاع والكونغرس وأجهزة 
االستخبارات هو تأخير تحوله إلى تقليد 

سياسي ملزم لكل اإلدارات األميركية الالحقة.
ليس أمام أوروبا اآلن سوى البدء 

باالعتماد على نفسها، وتخفيف االطمئنان 
إلى الواليات المتحدة في كل خططها، حتى ال 
يأتي اليوم الذي تجد فيه نفسها محاصرة من 

الشرق والغرب بقوتين عظميين ال تتوافقان 
مع مصالحها.

نعم، العالقة بين واشنطن وبروكسل 
منقوصة وليست أفضل ما يمكن الوصول 

إليه، لكنها على األقل أفضل ما هو متاح اآلن، 
وال بديل أمام الجانبين سوى التشبث بها.

في 
العمق

هل جاء الوقت كي تدفع أوروبا ما عليها للواليات المتحدة

أوروبا أصبحت عبئا

{القمة األوروبية المقبلة ستنظر في تقييم موقف أوروبي مشترك للرد على اإلجراءات الحمائية 
المعلنة من اإلدارة األميركية. كما أن مواصلة الحوار مع واشنطن مهمة}.

باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء اإليطالي

{أوروبا ال تفهم المنطق وراء الرســـوم الجمركية األميركية على الصلب التي تستند إلى مخاوف 
متعلقة باألمن القومي، لكنها ستجهز إلجراءات مضادة إذا كانت ضرورية}.

فرانس تيمرمانس
النائب األول لرئيس املفوضية األوروبية
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[ {ثورة وطنية} أميركية على االلتصاق التاريخي بأوروبا  [ حمائية واشنطن تدفع األوروبيين نحو االعتماد على أنفسهم
أحمد أبودوح
كاتب مصري

{البراند} الذي يقوده ترامب سيكون 
سائدا خالل العقد املقبل، وكل ما 

ستحاول أن تفعله الخارجية والدفاع 
والكونغرس وأجهزة االستخبارات هو 

تأخير تحوله إلى تقليد سياسي

عدلت الصني دستورها في 11 مارس احلالي إللغاء احلد األقصى لوالية الرئيس، ما ميهد 
الطريق أمام الرئيس شي جني بينغ للبقاء في السلطة ألجل غير مسمى، بعد انتهاء فترة 
واليته الثانية في عــــــام 2023، لتطبيق رؤيته حول حتول الصني إلى قوة عظمى اقتصاديا 

وعسكريا وسياسيا، مع حلول منتصف القرن احلالي.

مشروع إعادة بعث األمة: الصين من قيود ماو تسي تونغ إلى انفتاح شي جين بينغ

} طـــرح الرئيس الصيني شـــي جيـــن بينغ 
رؤيته ”حلم الصين“ في إطار مشروع بعنوان 
”إعادة بعث األمة الصينية“. ونجح في إجراء 
إصالح اقتصادي ســـاهم في الحّد من تراجع 
االقتصـــادي وتحجيم ملكيـــة الدولة  النمـــو 
للصناعة وتنفيذ مشروع النقل البري العمالق 

طريق الحرير.
وفرضت بكين سيطرتها على بحر الصين 
الجنوبـــي رغـــم المعارضة الدوليـــة، وعززت 
نفوذها على الصعيد العالمي عن طريق ضخ 
المليارات من الـــدوالرات في القارة األفريقية 
واآلســـيوية. ترافـــق ذلـــك مع نمو المشـــاعر 
القومية التـــي حضت عليها وســـائل اإلعالم 
الحكومية مع التركيز على شخصية جي بينغ 
إلى درجة أن البعض اتهموه بأنه يقود حملة 
إعالمية لتأليهه أسوة بالزعيم ماوتسي تونغ. وجه الطبقة الرأسمالية الجديدة

حلم الصين
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} باستعراضنا أيام املقاومة الشعبية 
1959، واحلرس القومي 1963، وفدائيي 

صدام 1979، وبعد اغتيال الزعيم عبدالكرمي 
قاسم، واحتراق عبدالسالم عارف، وطرد 
أحمد حسن البكر، وشنق صدام حسني، 
وتدمير دولة اخلليفة البغدادي، وضرب 
نوري املالكي باحلجارة واألحذية، كان 

متوقعا أن يكون العراقيون قد فهموا الدرس 
وأدركوا فداحة أثمان التسلط على الدولة 

بامليليشيات، واالستقواء باالحتالالت، 
واالختالسات، واستغالل فتاوى املرجعيات، 
واقتنعوا بأن ال شيء يحفظ كرامة املواطن 

ويفتح له أبواب املستقبل املزدهر القوي 
العزيز أكثر من التعايش والتراضي 

والتداول السلمي للسلطة، ومنع املعممني 
من أن ُيصبحوا أوصياء على السياسيني 
والعلماء واخلبراء، لكن كل هذه التمنيات 

تبخرت وخابت كل تلك الظنون.
ففي زمن الفوضى احلالي والتخابر مع 
مخابرات الدول الصديقة والشقيقة، ورغم 

اعترافات الفاسدين بفسادهم، على شاشات 
الفضائيات، وبرغم جميع امللفات التي دأبت 
جلنة النزاهة على إعالنها، مازالت املرجعية 

ال تعرف بالضبط َمن الفاسدون وَمن غيُر 
الفاسدين، ومازالت ال تعلم بأن فتواها التي 

أرادت بها اجتثاث داعش وحترير الوطن من 
موبقاتها حتولت إلى والدة لداعش جديد 

واحتالل جديد، وأصبحت احلاضنة احلانية 
على حرس ثوري عراقي تآخى مع حرس 

ثوري إيراني ليدوس على الدولة العراقية، 
وعلى احلكومة وعلى اجليش ورمبا على 

املرجعية ذاتها في قادم األيام، وليقاتل بدماء 
شبابه وبأموال اخلزينة العراقية املدينة، 

ال دفاعا عن العراق وال حتى عن املرجعية، 
بل عن نظام الولي الفقيه وعن إمبراطورية 

فارسية في غير زمنها وغير مكانها.
ومن أكثر من خمس عشرة سنة ونحن 

نكتب ونهتف ونخطب وجنادل السياسيني 
العراقيني بالتي هي أحسن، وندعوهم إلى 
”االلتزام بالعهود وإعطاء الناس حقوقهم 

وتقدميها على مصاحلهم الشخصية لينالوا 
خير الدنيا واآلخرة“، متاما كما تفضل وكيل 

املرجع بقوله في خطبة اجلمعة األخيرة.
وإذا كنا، نحن أبطال حروب الكلمات 
املتقاطعة، ال نفعل سوى مقاتلة الفاحتني 

واحملتلني واملختلسني باملقاالت والتعليقات 
ورسوم الكاريكاتير، فنحن معذورون، ألننا 

عجزة، ال مال لدينا وال سلطة وال سالح، 
ولكن ما بال املرجعية تقلدنا في عجزنا، 

وتنهج مثلنا بنهج ”إياِك أعني واسمعي يا 
جارة“، وهي التي تستطيع لو رأت منكرا، 
أن تغيره بيدها، وإن لم تستطع فبلسانها 

وفتاواها الصريحة احلازمة احلاسمة، 
وليس بقلبها، غمزا وملزا، وهو أضعف 

اإلميان.
ففي آخر جتلياته األسبوعية الوعظية 

الناعمة التي ينوب فيها عن املرجع األعلى 
السيد السيستاني قال ممثل املرجعية في 

كربالء الشيخ عبداملهدي الكربالئي إن 
”هنالك شكلني من الشخصية اإلنسانية، 

هناك اإلنسان الذي إذا كان له حق على غيره 
حَكَم بهذا احلق، وإذا كان احلق لغيره على 

نفسه لم يحكم باحلق، بل بالباطل“.
ثم التمس الشيخ الكربالئي املخاَطبني 
املقصودين فقال ”عليكم أن تفوا بالعهود، 

حيث أن هناك من يخشى الناس، وال يخشى 
الله سبحانه وتعالى“.

وكأن املرجعية لم تسمع بعُد، رئيَس هيئة 
احلشد الشعبي فالح الفياض، وهو يعلن أن 

”احلشد الشعبي هو ذراع الدولة العراقية، 
وأن اجليش العراقي أصبح اآلن في حال 

إسناد للحشد“.
وكأنها أيضا لم تسمع رئيس الوزراء، 

حيدر العبادي، وهو يعترف بصعوبة 
القضاء على الفساد، ويقول، في مقابلة مع 
مجلة تامي األميركية، ردا على سؤال بشأن 
الفساد، ”الناس يدعونني لوضع الفاسدين 

في السجن، من أين نبدأ؟“.
وكأنها، أيضا، لم تسمع بأن العبادي 

أصدر مرسوما يقضي بأن يحصل مقاتلو 
احلشد الشعبي على رواتب تتساوى مع ما 
يتقاضاه ”أقراُنهم“ من أفراد اجليش، كما 
سُتطبق عليهم قوانني اخلدمة العسكرية، 

وُسيقبل منتسبوه في الكليات واملعاهد 
العسكرية.

وكأنها لم تقرأ أن جلنة النزاهة البرملانية 
أعلنت عن ”اختفاء عدد من ملفات الفساد 

بعلم وزراء، وعن أن هناك ضغوطا على 
النزاهة وعلى القضاء من أجل عدم فتح تلك 

امللفات“.
وكأنها أيضا لم تسمع ولم تقرأ أن نوري 

املالكي أعلن أنه ”ال مانع لديه من تولي 
هادي العامري رئاسة الوزراء“، حتى وهو 

الذي سئل: لو قامت حرب بني العراق وإيران 
فمع من حتارب؟ فردَّ على الفور وبحماس: 

مع إيران طبعا دون أي شك.
فهل بعد كل ذلك يعتب علينا أحٌد إذا ما 

حمدنا الله على أننا لن نعيش حتى يأتي 
اليوم الذي نرى فيه ما فعلته املرجعية بهذا 
الوطن السليب، وبشعبه الصامت العجيب، 

ثم نترحم على أيام نوري املالكي وحيدر 
العبادي ومشعان اجلبوري مثلما نترحم 

اليوم على أيام صدام حسني؟

المرجعية وسياسة إياك أعني واسمعي يا جارة

{الشعب العراقي أمام مرحلة مفصلية تحدد مستقبله في االنتخابات المقبلة وال بد من مشاركة 

الجميع فيها والتصويت لمن هو أفضل لضمان مستقبل العمل السياسي في البلد}.

دوغالس سيلمان
السفير األميركي في العراق

{القائمـــة األخيرة التي أصدرتها هيئة المســـاءلة والعدالة أظهـــرت عدم وجود مراجعة حقيقية 

على األرض، وهو ما يعني أن الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

ددد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} أثار نشر قرار هيئة املساءلة والعدالة 
في العراق مبصادرة أموال وأمالك 4354 

ممن يسمون بأتباع وأزالم النظام السابق 
قلقا واستياء شعبيا وسياسيا واسعا 
ملا تضمنته تلك القائمة من حيف وظلم 
بحق الكثير ممن شملتهم قرارات هذه 

الهيئة بعد أربعة عشر عاما على قانون 
”اجتثاث البعث“. ولعل املنتقد األول لهذا 

القرار من داخل مؤسسة احلكم هو رئيس 
الوزراء حيدر العبادي والذي قال في 

مؤمتر صحافي يوم 6 مارس 2018 ”ال يجوز 
استخدام املساءلة والعدالة في الفساد أو 

الصراع“ واعتبر أن ”هذا املوضوع خطير وال 
يجوز أن يدخل في ملف الفساد أو الصراع 
السياسي“، واتهم هيئة املساءلة والعدالة 

بأنها تتعامل بازدواجية في عملها.
إن هذا اإلجراء الظالم يأتي تصعيدا 

ملنهج خلق األزمات داخل املجتمع العراقي 
بعد أن ظهرت دعوات سياسية هنا 

وهناك تعتقد بأن ظروف ما بعد داعش 
قد تساعد على بناء مناخ وبيئة سلمية 

معتدلة تصاحلية تخفف ظروف التهميش 
والتعصب الطائفي السياسي التي ساعدت 

على إنتاج داعش، لكن العقلية السياسية 
السائدة مازالت متمسكة مبنهجها، وحتاول 
اإليحاء بالعدو املتربص بالعملية السياسية 

وهم ”البعثيون“ حيث تنشط التعليقات 
والتعقيبات اإلعالمية القائلة إن هناك 

مخططا برعاية أميركية لتسلل ووصول 
بعض البعثيني إلى السلطة عن طريق 

البرملان املقبل، وهذا ما دفع هيئة املساءلة 
والعدالة حسب ما أعلنوا لتوقيت توجيه 

ضربة إلى هؤالء عن طريق مصادرة أموال 
هذا العدد الكبير. ومعروف أنه في عام 2017 

صدر قانون املساءلة والعدالة املعدل رقم 
72 وقيل إن ممثلي السنة قد وافقوا عليه 
ونشر في جريدة الوقائع العراقية وأمهل 

هيئة املساءلة والعدالة وهي هيئة تنفيذية 
لتطبيقه خالل تسعني يوما، وقد تأخرت 

الهيئة عن إصدار القوائم املشمولة لكنها 
ارتأت تنفيذه بإصدار هذه القوائم، وقد 

دافعت عن نفسها أمام الرأي العام بأنها 
جهة تنفيذية لذلك القانون مما يشير إلى أن 

هناك أهدافا سياسية من وراء نشره.
ومن املفارقة أن بعض القوى السنية 

في البرملان كانت قد وافقت على قانون 
املساءلة والعدالة في حلته اجلديدة الذي مت 

مبوجبه إصدار القائمة الفضيحة، واملفارقة 
األكثر هي أن رئيس البرملان السني سليم 
اجلبوري الذي وافق على القانون املذكور 

طالب بعد الضجة األخيرة بعدم وقوع 
ضحايا تلك القائمة إلى أيدي الفاسدين 

البتزازهم أو ابتزاز عوائلهم. لقد وضح من 
خالل األسماء املشمولة بتلك القائمة أنها 

تعمدت الظلم والعقاب اجلماعي ليس على 
األفراد احملكومني وفق قرارات احملكمة 

اجلنائية ضمن فترة ”العدالة االنتقالية“ 
التي انتهت منذ عام 2008 ولم تكن هناك 
ضرورة لبقاء ”املساءلة والعدالة“ إال إذا 

كانت من أجل أن تظل سيفا مسلطا يجدد 
حالة االنتقام والكراهية التي سادت منذ 

عام 2003 وحلد اليوم.
فقرارات الهيئة حسب وجهة نظر 

القانونيني غير دستورية ذلك أن الدستور 
يعتبر ”امللكية الشخصية“ مصانة وال 

يجوز التعدي عليها، كما ال يجوز شمولها 
بالتبعية العائلية على األبناء واألحفاد حتى 

الدرجة الثانية.
ومن الطعون األساسية ضدها أنها 

احتوت على أسماء لسياسيني أو عسكريني 
قسم منهم متوفون منذ زمن طويل قبل 

عام 2003 مثل اجلندي الراحل فاضل 
الشكرة الذي أعدم في محكمة املهداوي عام 

1959 التهامه مبؤامرة الشواف ضد حكم 
عبدالكرمي قاسم، وشخصية سياسية أخرى 
هو فيصل حبيب اخليزران الذي فصل من 

حزب البعث عام 1962 وظل خارج العمل 
السياسي حتى وفاته. واملثال اآلخر هو 

الراحل العميد صالح الساعدي الذي أعدمه 
رئيس النظام السابق صدام حسني التهامه 

مبؤامرة 1979 ومات في السجن في ذلك 
الوقت، إضافة إلى تضمنها لشخصيات 

عسكرية مت استدعاؤها للخدمة في اجليش 
العراقي ملكانتها املهنية وكانوا ضباطا 

مشهود لهم بالكفاءة واإلخالص مثل اللواء 
طالب شغاتي والشهيد طارق صداك الدليمي 

مدير شرطة األنبار الذي استشهد على 
يد داعش، كما أن هناك الكثير ممن سجل 

التاريخ العسكري الوطني لهم بصمات في 
الدفاع عنه كعراقيني أحبوا بلدهم العراق، 

أمثال وزير الدفاع األسبق سلطان هاشم 
ورفاقه القادة العسكريني اآلخرين القابعني 
منذ أربعة عشر عاما في السجون، إضافة 

إلى قادة عسكريني مثل الفريق الركن الراحل 

ثابت سلطان الذي أعدمه صدام حسني 
مبؤامرة مزعومة لقلب نظام احلكم في 

التسعينات.
كما شهد العراق شخصيات في وزارات 

احلكم السابق ذات مهنية عالية مثل 
وزير التجارة السابق محمد مهدي صالح 
املعروف بوزير ”البطاقة التموينية“ التي 

شكلت جتربة عاملية وليست محلية عراقية 
في إنقاذ العوائل العراقية زمن احلصار 

اجلائر بني 1991 و2003، وبعد سجنه من قبل 
احملتل األميركي أطلق سراحه ومتت تبرئته 
من قبل القضاء العراقي وهو مقيم في شقة 
متواضعة بائسة في األردن، ووزراء آخرون 

عرفوا بالنزاهة واملهنية يعاقبون اليوم 
مبصادرة أموالهم وأمالكهم، وهذا القصاص 

اجلائر يخالف أبسط املبادئ الشرعية 
القائلة ”ال تزر وازرة وزر أخرى“ كما يخالف 

أبسط مبادئ حقوق اإلنسان.
يّدعي املدافعون عن قرار املصادرة أنه 
انتقام لآلالف ممن عارضوا البعث وصدام 

حسني وأن هذا الذي يجري هو جزء من 
رّد االعتبار للضحية، ولكن السؤال هل 
من اإلنصاف أن يكون الرد على الظلم 

بظلم أقسى، وإلى متى ستستمر دوامة 
االنتقام والكراهية. كما يدعي املسّوقون 

الستمرار تلك السياسة بأن هناك مؤامرة 
أميركية إليصال البعثيني إلى احلكم 

وينبغي التصدي احلاسم لها. وال نعرف 
كيف يساعد األميركان البعثيني وهم الذين 

خططوا ونفذوا عملية إزاحة حكمهم عبر 
االحتالل العسكري عام 2003.

إن املقصود بهذه املسرحية الساذجة 
وتخويف الشارع  جتديد صناعة ”العدو“ 

الشيعي لكي يكون هؤالء املتنافسون أبطاال 
أمامهم يدفعون عنهم أخطار سرقة السلطة، 
كما أنهم يدعون إلى تفعيل قانون ”محاربة 

اإلرهاب“ وتقدمي ضحايا جدد أغلبهم 
أبرياء من تلك االفتراءات، واجلميع يعلم 

بأن هذه اللعبة اجلديدة ستساعد دون شك 
على جتديد نشاط املتطرفني واإلرهابيني 

وصناعة داعش جديد. وهي لعبة ستشيع 
االضطرابات والتوتر بالبلد وتسعى للحفاظ 

الفاسدين والفاشلني لدورة  على ”هيبة“ 
انتخابية مقبلة.

ويبدو أن إطالق حيدر العبادي ملوقفه 
الواضح من هذه القضية يشكل نقطة 

لصاحله في ما إذا كان يسعى إلى إشهار 

سيف العدالة الضائعة في العراق، وبغض 
النظر أن يكون موقفه الرسمي واإلعالمي 

هذا جزءا من حملته االنتخابية، إال أنه 
ميتلك فرصته التاريخية كما هي الفرص 
العديدة املتوفرة أمامه لكي يكون زعيما 

سياسيا وطنيا وليس محلال سياسيا، ألن 
السلطة بيده اآلن وبإمكانه اتخاذ إجراءات 

رادعة تعيد البلد إلى أن يخطو خطوات 
نحو السلم األهلي وإبعاد مخاطر التخندق 

الطائفي املرير. بإمكانه مثال إلغاء ”هيئة 
املساءلة والعدالة“ التي حتولت إلى سيف 

مسلط لالقتصاص من املعارضني أو 
املظلومني وعوائلهم.

إن استخدام هذه الوسائل الترويجية 
غير اإلنسانية للحصول على مكاسب 

انتخابية لبعض القوى الشيعية بقدر ما 
ستعمق حالة اإلحباط العام لدى املجتمع 
العراقي والسني بصورة خاصة وتفضح 
مقولة ”التسوية السياسية“ املزعومة بني 

الشيعة والسنة، فإنها لن تقدم مكسبا 
لتلك القوى داخل الوسط الشيعي املتذمر 

من قادته الذين يرفعون شعارات الدفاع 
والتي لم تعد فاعلة وسط  عن ”الطائفة“ 

التخلي عن حقوقهم في احلياة وترك 
الفئة الكبيرة وهي الشباب ضحية البطالة 

ومنتجاتها في تعاطي املخدرات وشيوع 
اجلرمية والتفكك االجتماعي، فبدعة صناعة 

”العدو البعثي“ ال أثر لها داخل األوساط 
الشيعية التي اكتشفت أنها محاولة للتهرب 

من املسؤوليات السياسية واألخالقية 
واستحقاقاتها أمام اجلمهور املفترض 
ألولئك املتنافسني في جولة االنتخابات 

املقبلة.

االنتقام والكراهية في {المساءلة والعدالة} بالعراق

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

ما بال المرجعية تقلدنا في عجزنا، 

وتنهج مثلنا بنهج {إياك أعني واسمعي 

يا جارة}، وهي التي تستطيع لو رأت 

منكرا، أن تغيره بيدها، وإن لم تستطع 

فبلسانها وفتاواها الصريحة الحازمة 

الحاسمة

بدعة صناعة {العدو البعثي} ال أثر 

لها داخل األوساط الشيعية التي 

اكتشفت أنها محاولة للتهرب من 

المسؤوليات السياسية واألخالقية 

واستحقاقاتها أمام الجمهور 

المفترض ألولئك المتنافسين في 

جولة االنتخابات المقبلة
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قرارات الهيئة حسب وجهة نظر 

القانونيين غير دستورية ذلك أن 

الدستور يعتبر الملكية الشخصية 

مصانة وال يجوز التعدي عليها، كما ال 

يجوز شمولها بالتبعية العائلية على 

األبناء واألحفاد 



آراء

} كلما التقيته كان صديقي الشاعر العراقي 
تركي كاظم جودة يكرر دعاءه ”سلط الله عليك 

َمن ال يرحمك“ وكان يقصد الرئيس العراقي 
الراحل صدام حسني، أو النظام السياسي 

احلاكم في العراق برمته.
لم يكن جودة شيوعيا وال إسالميا. كان 

مستقال ونافرا مما يحيط به من قطيعية 
يأنف من شم روائح عفونتها. وكان أيضا 
محبا للعروض الشعرية واحلياة النزيهة 

بالقوة نفسها.
ال أدري ما الذي حل به اليوم. أعتقد أنه 

في أسوأ حاالته بعد أن متت االستجابة 
لدعائه بطريقة لم يكن يتوقعها.

فبعد أن غزت الواليات املتحدة العراق 
وحطمت دولته وحلت جيشه وخطفت قادة 
نظامه السياسي وأعدمتهم، سلمته ألسوأ 

أبنائه. انتهازيو الفرص القذرة الذين ال 
يتورعون عن القيام بأي شيء إشباعا 

لنزعاتهم الهمجية وأطماعهم التي ليست لها 
حدود.

حني وقع عليهم االختيار، اختبرتهم 
األجهزة األميركية بكل دقة وعمق. وضعتهم 

حتت املجهر وفحصتهم جيدا، بحيث أنها 
حني أطلقت أيديهم كانت مطمئنة إلى أنهم لن 

يتركوا شيئا إال واحلقوا به اخلراب.

ما لم يفعله احملتل من خالل قواته 
التي ارتكبت جرائم تعجز اللغة عن وصف 

بشاعتها فعله أولئك العراقيون الذين 
قدموا على مركب الغزو وشعارهم ”جئنا 

لننتقم“، وهو شعار أضفوا عليه الكثير من 
الهاالت الطائفية حني رفعوا راية ”يا لثارات 

احلسني“ مبا يشير إلى أن حربهم على 
العراقيني لن تنتهي.

معهم حّلت اللعنة بأرض العراق.
وإذا ما كان عراقيون قد استبشروا خيرا 

بإزاحة النظام العراقي السابق، وإن حدث 
ذلك عن طريق الغزو األميركي الذي انطوى 

على ثمن باهظ، فإن االنتقال إلى مرحلة 
اللعنة اإليرانية التي هي لعنة أبدية قد 

أصابت أولئك العراقيني األبرياء املخدوعني 
مبقتل. ومن املؤكد أن صاحبي الشاعر كان 

واحدا منهم.
لقد تبخرت اآلمال برحمة متأخرة حني 

جاء َمن ال يرحم العراقيني ليحكمهم.
فإيران التي تهيمن على العراق حاليا 

لن ترحم أحدا من العراقيني، شيعة كانوا أم 
سنة، عربا كانوا أم أكرادا.

بالنسبة إليران فإن العراق واحد. ليس 
هناك عراقان أو ثالثة. ذلك العراق هو الذي 

ترى فيه إيران صورة العدو مكتملة. فهي 

ليست معنية مبا رّوجه َحَملة ثقافة االحتالل 
من مفردات كان الغرض منها متزيق النسيج 

االجتماعي العراقي حتت دعاوى طائفية 
مضللة.

إيران تعرف أن اجلنود والضباط الذين 
حاربوها ضمن صفوف اجليش العراقي عبر 

ثمان سنوات كانت أغلبيتهم من الشيعة. 
وهي تعرف أيضا أن معظم سكان اجلنوب 

العراقي الذي تسكنه غالبية شيعية ال 
يطيقون سماع مفردة ”عجمي“ التي تطلق 

على اإليرانيني.
لذلك فإنها ال تسعى إلى استرضاء شيعة 
العراق، بل تسعى إلى استعبادهم من خالل 

األحزاب املوالية لها ورجال الدين الذين 
يوظفون مرويات التناحر املذهبي في عملية 

القبول بإيران باعتبارها حامية للمذهب 
وسده األخير الذي إن انهار ينهار املذهب.

شيعة العراق في موقف صعب اآلن. لقد 
مت اختطافهم من أجل املذهب فإذا بهم يقعون 

في أسر إيران، الدولة التي ترى فيهم عدوا.
وهنا بالضبط تكمن املسافة التي 

تفصل بني الطبقة السياسية احلاكمة وبني 
الشعب. هناك شيء من السم اإليراني في 
كل ما تتخذه تلك الطبقة من قرارات صار 

على الشعب العراقي أن يتجرعه. وهي 

وصية خمينية خالدة. فمثلما جترع مؤسس 
اجلمهورية اإلسالمية السم حني قبل بإنهاء 

احلرب مع العراق، صار على الشعب العراقي 
برّمته أن يتجرع السم ذاته.

إنها لغة االنتقام عينها. غير أن إيران هذه 
املرة لن تستثني أحدا من العراقيني. فإذا كان 
رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي قد طارد 
أتباع يزيد بأتباع احلسني، فإن إيران ال جتد 

فرقا بني الفريقني. كلهم هدف لها.
لقد سلط احملتل وليس الله على العراقيني 

َمن ال يرحمهم فعال. أما كان في إمكان 
العراقيني أن يغيروا من مسارات ذلك املصير؟
نعم كان في إمكانهم أن يقوموا بذلك، غير 
أنهم لم يفعلوا بسبب متكن الغواية الطائفية 

منهم. لقد خانهم التفكير والتقدير والفهم 
حني قدموا الطائفة على العراق. وكانت إيران 

حتفر لهم قبرا بحجم رغبة أحزابهم الدينية 
في االنتقام.

لو أن أحدا في البصرة صرخ محتجا على 
حرب اإلبادة في الفلوجة، ملا انتهى العراق 

ضيعة فارسية.

لن ترحمكم إيران

{السماح للنظام بمواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب السوري دون أي عواقب، لن يجعل هناك 

أي استقرار في المنطقة وال نهاية لدورة اإلرهاب الفظيعة}.

هادي البحرة
عضو الهيئة السياسية في االئتالف الوطني السوري املعارض

{الحلـــف األطلســـي والدول الغربيـــة يجب أن يمارســـا ضغوطا اكبـــر على روســـيا، ألنها القوة 

األساسية في سوريا والمخاطر جدية بحصول تصعيد إذا لم يتم وضع أي حدود}.
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} احلروب الفيسبوكية ومعها اجلدل املستعر 
حاليا حول موضوع املطالبة باملساواة في 

امليراث تؤّكد أن القضية لم تطرح على النقاش 
العمومي بالشكل املطلوب ولم تكن موضوع 
حوار اجتماعي واقتصادي وثقافي موسع 

ميكنه أن يؤسس لتوافق مجتمعي في قضية 
جّد شائكة ومعقّدة.

ذلك أّن مطلبية املساواة في امليراث هي 
في عمقها املعرفي تشريع قانوني من خارج 

دائرة الشريعة بل من خارج أكبر الدوائر 
املقاصدية في النّص الدينّي، وهي في التجربة 

السياسية تأسيس ملقولة مدنية الدولة مبا 
هي جتاوز كامل للمنظومة الدينية، وهي في 

التفكير اإلنسانّي بحث عميق في مقوالت 
”اجلندرة“ و“امللكية اخلاصة“ يالمسان نقدّيا 

املقاربة الدينية، وهي في التفكير املدنّي إعادة 
تأثيث ملقولة املجال العاّم واخلاّص.

قضية املساواة في امليراث، ليست نزهة 
أو ترفا ثقافيا ملجموعة من الناشطني في 

املجال النسوّي أو مكمن مزايدة أيديولوجية 
ضّد احملافظني واملتمسكني بحرفية النص 
الدينّي، بل هي منظومة ”تشريعية ثقافية 

مدنّية“ ملجتمع قائم راض بها، أو ملجتمع قادم 
سيرضى بها.

ولألسف لم تتمّثل جلنة احلريات 
الفردية واملساواة في تونس، القضية من 
زواياها احلضارية والثقافية العميقة وال 
من مقاربات البيئة االجتماعية والدينية 

للمساواة في امليراث، ولم تدفع إلى ”أعلمة 
النقاش“ في قضايا النّص واالجتهاد في 

منظومة االجتهاد، وبراديغمات الدولة املدنية 
والعلمانية، واحلريات الفردية والعاّمة.

ولوال بعض االجتماعات الضيقة للغاية 
وذات الدورية الضعيفة مع قلة من األكادمييني 

والباحثني في مثل هذه املواضيع املذكورة 

آنفا، جلزمنا بأنها جلنة فنية بحتة لطرح 
مشاريع قوانني طلبها الفاعل الرسمي ممثال 

في الرئيس الباجي قايد السبسي.
صحيح أن األستاذة بشرى بلحاج حميدة 
رئيسة اللجنة، قد أعلنت في يناير املنصرم، 

تأخير اإلعالن عن نتائج مشاوراتها إلى 
يونيو عوضا عن فبراير الفارط، لتكريس 

املزيد من التشاركية في مشاورات اللجنة، 
غير أّن الصحيح أيضا أّن اللجنة لم تنخرط 

جّديا في دمقرطة احلوار حول تقاسم امليراث 
ولم حتّول القضية من اقتراح فاعل رسمي 

إلى موضوع تطارح مجتمعي يؤصل المتزاج 
اآلراء العريضة حول املوضوع، ويحول دون 

تصييره إلى محّل جتاذب اجتماعي حاد 
صلب املجتمع باإلمكان حاليا رصد مؤشراته 

اخلطيرة على أكثر من مفصل.
وعلى الرغم من التقصير الواضح 

من اللجنة في التعاطي مع ملّف تاريخي 
ومصيري إال أنه على اللجنة أن تتدخل بشكل 
استباقي، لكي متنع تطور إرهاصات االنقسام 
املجتمعي على وقع شعارات متناقضة تفضي 

إلى استدرار انقسام قدمي جديد بعناوين 
دينية على أّنه ”من ليس مع تقاسم امليراث 
ظالمي وداعشّي“ و“من مع تقاسم امليراث 

مرتّد وصابئ عن الدين“.
على اللجنة أن متنع اجتاه اجلدال إلى 

منحاه األحادي واجتاهه التناقضي وأن 
تؤسس خلطاب اتصالي عقالني ومسؤول 

قوامه تصالح املشروع مع بيئته ومع البنى 
الفكرية والرمزية واالعتبارية للمجتمع، وأنه 

مؤصل على مقاربة التعدد والتوسع ومزيد 
استيعاب املياسم املدنية ضمن املقاربات 

القانونية والتشريعية في البالد.
تدخل اللجنة والتي على رأسها ومن بني 

أفرادها ثلة من العقالء املسؤولني، بات واجبا 

اليوم ال فقط ألن خطاب الكراهية واالنقسام 
بات يطل برأسه من شبكات التواصل 

االجتماعي ويهّدد بإعادة استحضار مفاهيم 
ودالالت ومصطلحات التناقض والصور 

النمطية السمجة، بل أيضا ألن ملفات التباين 
الشائكة جتسد األوراق الرابحة احلقيقية 
للمستثمرين في االنقسام والساعني إلى 
االحتراب السياسي بوقود األيديولوجيا.

فصقور النهضة يتصيدون هذه اللحظة 
للمزايدة على مسار التوافق مع النداء، 

وصقور األخير ينتظرون هذا امللف لالستدالل 
على عدم جدية النهضة في تأصيل مدنية 

الدولة، وصقور املعارضة يتحينونها للمزايدة 
على أحزاب احلكم التي تركت جلنة بلحاج 

حميدة دون إسناد برملاني، والشعبيون 
يستثمرون هذا امللف للمزايدة في قضايا 

الهوية والدين، أما السلفيون من كافة ألوانهم 
فينتظرون اخلطوات القادمة لتدشني موسم 

عودة سدنة الفقه وسند الشريعة حتت شعار 
”اسمعوا منا بعد أن سمعتم منهم“، وحتت 

”منهم“ باإلمكان وضع قائمة ال تنتهي من 
األحزاب السياسية التونسية.

التوافق السياسي واالجتماعي واحد 
من أهم مكاسب الثورة التونسية، وحري 

مبن دخل اإلصالحات القانونية والتشريعية 
موحدا أن يخرج منها أكثر حلمة وتراصا، فال 

قيمة إلصالح قانوني يتملكه البعض عنوان 
حداثة، ويتجّسده اآلخرون مقولة اغتراب.

االستثناء التونسي كامن في نحت 
املعادالت الصعبة وتكريسها، ثنائية ”احلداثة 

واملقاصدية“ و“مؤسسة العائلة واحلريات 
الفردية“ و“الدولة واحلريات العامة“، 

و“احلوار زمن االختالف في األدوار واألفكار“، 
وهو مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى 

بتكريس كل هذه الثنائيات واملعادالت.

حتى ال نعود إلى مربع االنقسام على الهوية

علي األمين
كاتب لبناني

لماذا التغطية الدولية على جريمة الغوطة الشرقية؟
} ما يجري في الغوطة الشرقية عملية 

إبادة واضحة إلحدى أكبر ضواحي مدينة 
دمشق، فهذه املدينة التي تضم نحو 

أربعمئة ألف مواطن سوري، تتعرض لعملية 
تدمير ممنهج، متهيدًا ألكبر عملية تغيير 

دميوغرافي تشهدها العاصمة وريفها، بعد 
داريا ومخيم اليرموك، وغيرها من املدن 

والبلدات املمتدة بني ريفي دمشق الغربي، 
وصوال إلى ريف حمص، مرورا بكل املدن 
والبلدات السورية احملاذية والقريبة من 

احلدود اللبنانية الشرقية والشمالية.
جتري عملية التغيير الدميوغرافي من 

خالل تنفيذ عملية عسكرية يشارك فيها 
الطيران احلربي الروسي والسوري جّوا، 

عبر غارات جوية تستهدف األحياء واألبنية 
السكنية، ومن خالل قتل أكبر عدد ممكن 

من املدنيني، فيما تنفذ القوات البرية وعلى 
رأسها الفرقة الرابعة في اجليش السوري، 

باإلضافة إلى ميليشيات تابعة إليران 
العمليات القتالية البرية، وإطالق اآلالف من 
القذائف املدفعية والصواريخ على الغوطة 
من دون توقف، على الرغم من صدور قرار 

مجلس األمن الدولي رقم ٢٤٠١ بشأن الهدنة 
في سوريا، فإن شيئًا لم يتغّير على األرض، 
استمرت العمليات العسكرية من قبل النظام 

وحلفائه، على نفس الوتيرة، ومن دون 
تهّيب أي موقف صدر أو ميكن أن يصدر 

عن أي دولة أو مؤسسات دولية إنسانية، 
فيما ذكرت تقارير دولية أّن النظام السوري 

استخدم ويستخدم غاز الكلور حتى بعد 
صدور قرار الهدنة.

املوقف الفرنسي املنّدد واملهّدد، لم يلق 
أّي صدى لدى النظام وحلفائه، أما املوقف 
األميركي الذي ال يزال يلـمح إلى استخدام 

القوة ضد النظام السوري بسبب استخدامه 
األسلحة الكيماوية، فهو لم يغّير من وتيرة 
العنف الدموي لآللة السورية العسكرية وال 
للطائرات الروسية التي تستخدم مقذوفاتها 

لتدمير الغوطة بحجة ضرب اجلماعات 
اإلرهابية، فيما تعمل إيران وميليشياتها 

على استكمال عملية القضم والذي سيؤدي 
في نهاية املطاف إلى تدمير الغوطة كخطوة 

إستراتيجية إلحكام النفوذ على ما بقي 
خارج السيطرة في دمشق وريفها، واألهم 

هو توفير شروط أكبر عملية تهجير لضرب 
وتقويض ما تبقى من حاضنة الثورة 
السورية التي لم يجد النظام السوري 

وحلفاؤه وسيلة إلنهائها إّال بالقضاء على 
حواضنها الشعبية الواسعة.

ما يثير القلق والريبة في ما يجري 
اليوم في الغوطة الشرقية، هو الصمت 
الدولي الذي وإن كانت اإلدانة هي لغة 

بعض التصريحات واملواقف ومضمونها، 
إّال أّنها تنطوي على محاولة التبرؤ من 

اجلرمية، أكثر من أي سعي جّدي لوقفها، 
فاجلرمية الكبرى في الغوطة تتم من دون 

استعجال، كأمنا القاتل مطمئن إلى أّن أحدًا 
ليس في وارد وقفه عن ارتكاب جرميته، 

بل ثّمة ما يوحي بتغطية دولية لهذه 
اجلرمية، لغايات ومصالح إستراتيجية. 

فالتغيير الدميوغرافي املؤسس على تدمير 
ممنهج حلواضر سوريا يبدو أنه يلّبي 

مصالح الدول املؤثرة في الساحة السورية 
والدولية، من هنا فإن اطمئنان النظام 
السوري وحلفائه لردود الفعل الدولية 

الصوتية، يجعله أكثر انخراطًا في عملية 
التدمير والتغيير الدميوغرافي، وهذا ما 

يترافق أيضا مع غياب شبه كامل ألي موقف 
عربي جتاه ما يجري من جرائم ترتكب في 
الغوطة، وهو صمت يعكس إما حالة عجز 

كامل للدول العربية عن التخفيف من املأساة 
في الغوطة، وإما تقّبل لكل ما يطال الغوطة 

ومن ورائها سوريا من جرائم إنسانية 
وسياسية لن تكون الدول العربية مبنأى عن 

تداعياتها.
كما أّن إسرائيل التي تدرك مصاحلها 

اإلستراتيجية واألمنية على وجه 
اخلصوص، تعلم أن ما يجري من جرائم 
دميوغرافية على مقربة منها في اجلنوب 
السوري، هو الهدية اإلستراتيجية التي 
تقدم لها من قبل روسيا وإيران والنظام 
السوري، ذلك أّن إسرائيل تدرك أّن إيران 

التي تلوح بصواريخها من سوريا ولبنان، 
ليست هي اخلطر الوجودي عليها، ومع 
الشرخ املذهبي واالجتماعي الذي أحدثه 
الدخول اإليراني العسكري إلى سوريا، 

فإّن تداعياته على املجتمع السوري وعلى 
الفسيفساء اللبنانية، ستشّكل عنصر 

أمان إستراتيجي على املدى الطويل، وهي 
مصادر اخلطر التي تدعي إسرائيل وجوده 
فيهما، إذ من الناحية اإلستراتيجية أصبح 

العداء بني إيران وأنصارها من جهة، 
والبيئة العربية السنية من جهة ثانية، 

يتجاوز أي عداء آخر لكال الطرفني وال سيما 
العداء إلسرائيل.

لقد ساهمت احلرب السورية عمومًا 
واحلرب على الغوطة اليوم، في ترسيخ 

العداء السوري إليران في البعد االجتماعي 
في احلد األدنى، باعتبار أّن الثابت في 

سوريا هو الشعب السوري أما نظام األسد 
فسيتغير إن لم يكن اليوم فبعد سنوات، من 

هنا سيبقى عنصر االنقسام والعداء بني 
مكّونني؛ شيعي تديره إيران عبر حزب الله 
في لبنان وعلى حدوده مع إسرائيل، وآخر 
طبيعي هو العمق الشعبي السوري املمتد 

إلى حدود اجلوالن احملتّل من قبل إسرائيل، 
هذا االنقسام والعداء املعمد بدماء عشرات 
اآلالف، هو بوليصة التأمني األهم إلسرائيل 

للعشرات من السنني القادمة، ذلك أن ما 
رسخته األزمة السورية لدى املكّون الشيعي 

في لبنان في ظل الوصاية اإليرانية عليه، 
هو اخلطر القادم من العمق العربي السني، 

وفي املقابل ثّمة وعي ترسخ لدى املاليني 
من السوريني أن إيران وبأدواتها املذهبية 

العربية هي من أوغل في دم السوريني.
الغوطة جرمية ترتكب بأيد سورية 
وإيرانية وروسية، لكّنها جرمية جتري 

تغطيتها دوليا، ليس لهدف يتصل بحماية 
نظام األسد، بل لهدف آخر تدمير البنية 

املجتمعية حول إسرائيل مبزيد من إحداث 
الشروخ في داخلها من جهة، ولترسيخ 

معادالت تقوم على جعل العداء إلسرائيل 
عداء لفظيا، لكنه في الواقع يلعب دور 

حرس احلدود إلسرائيل لعقود قادمة.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

9الثالثاء 2018/03/13 - السنة 40 العدد 10927

ما يثير القلق في ما يجري في الغوطة 

الشرقية هو الصمت الدولي، الذي 

وإن كانت اإلدانة هي لغة بعض 

التصريحات ومضمونها إال أّنها تنطوي 

على محاولة التبرؤ من الجريمة أكثر 

من أي سعي جدي لوقفها

إيران لن تستثني أحدا من العراقيين. 

فإذا كان رئيس الوزراء العراقي نوري 

المالكي قد طارد أتباع يزيد بأتباع 

الحسين، فإن إيران ال تجد فرقا بين 

الفريقين. كلهم هدف لها

حري بمن دخل اإلصالحات القانونية 

موحدا أن يخرج منها أكثر لحمة 

وتراصا، فال قيمة إلصالح قانوني 

يتملكه البعض عنوان حداثة، 

ويتجسده اآلخرون مقولة اغتراب



اقتصاد
{الصين ال تريد الدخول في حرب تجارية مع الواليات المتحدة ولن تبدأ حربا من هذا النوع، لكنها 

قادرة على معالجة تلك التحديات والدفاع عن مصالح الشعب الصيني}.

تشونغ شان
وزير التجارة الصيني 

{المزحة الشـــائعة في جزيرة أيســـلندا الباردة تقول إن ارتفاع درجة حرارة األرض يجب أن يكون 

من دواعي سرورنا، لكن األمر لم يعد مثيرا للضحك}.

جودني يوهانسون
رئيس أيسلندا

} بغداد  – أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
أنها ستقلص وارداتها من املنتجات النفطية 
بنســــبة 25 باملئة مــــع إعادة تأهيــــل مصافي 
النفــــط اخلام التــــي دمرت خــــالل احلرب مع 

تنظيم داعش.
وقال وزير النفــــط العراقي جبار اللعيبي 
في بيــــان إن الــــوازرة أصبحــــت تنتج أيضا 
املزيد من املنتجات النفطية من خالل معاجلة 
ســــوائل الغاز الطبيعي والغاز املصاحب لكن 

دون أن يحدد إطارا زمنيا خلفض الواردات.
وكانت الــــوزارة قد أعلنت خالل األشــــهر 
القليلــــة املاضية عن زيــــادة الطاقة اإلنتاجية 
ملصفاة كركــــوك النفطية، إضافــــة إلى إطالق 
عمليــــات إلعــــادة تأهيل وحدتــــني في مصفاة 
بيجــــي تبلغ طاقــــة كل منهمــــا 70 ألف برميل 

يوميا.

وتقلصت طاقة التكرير في العراق بشــــكل 
كبير منذ منتصف عام 2014 حني احتل تنظيم 
داعش أكثر من ثلث مساحة البالد وبضمنها 
عدد مــــن املصافي أبرزها مصفاة عراقية قرب 

مدينة بيجي.
واستعادت القوات العراقية السيطرة على 
املصفــــاة في عام 2015 لكــــن عانت من أضرار 
جســــيمة. وتعتمد البالد حاليا بشكل أساسي 
علــــى مصفاة الــــدورة فــــي بغــــداد ومصفاة 

الشعيبة في محافظة البصرة.
وأوضــــح اللعيبــــي أن تقليــــص الواردات 
يأتــــي بفضل إعادة تأهيل عــــدد من املصافي، 
التــــي تعرضــــت للتدمير من قبــــل العصابات 
اإلرهابية، والتي ســــاهمت في إضافة كميات 

جديدة لإلنتاج الوطني.
وتشــــير تقديرات حكومية إلى أن العراق 
يستورد ما قيمته 5 مليارات دوالر سنويا من 
مشــــتقات النفط، لســــد احلاجة احمللية التي 

تقــــدر بنحو 600 ألف برميل يوميا، يســــتخدم 
جــــزء كبير منها فــــي محطات توليــــد الطاقة 

الكهربائية.
وقــــال الوزير إن حتقيق االكتفــــاء الذاتي 
من إنتاج الغاز الســــائل كان لــــه األثر الكبير 
في تقليص نسبة االستيراد، من خالل تغطية 
جزء كبير من االســــتهالك فــــي بعض املرافق 

وتعويضها بالغاز السائل.
وأوضــــح أن زيــــادة اإلنتــــاج جــــاءت بعد 
تشــــغيل وحــــدات إنتاجية لبعــــض املصافي 
احلديثــــة والصينيــــة فــــي األنبــــار ومصفاة 
كركــــوك، إضافــــة إلــــى مصفــــى القيــــارة في 

محافظة نينوى.
وميلــــك العــــراق مصفاتــــني كبيرتني هما 
الــــدورة، وتصل طاقتها إلــــى 210 آالف برميل 
يوميا، والشــــعيبة التي تصل طاقتها إلى 140 
ألــــف برميل يوميــــا، إضافة إلــــى 11 مصفاة 
أخرى أصغر حجما منتشــــرة في كامل أرجاء 

البالد.
وعلى صعيد آخر كشف اللعيبي أن وزارة 
النفــــط وشــــركة جنــــرال إلكتريــــك األميركية 
تضعــــان اللمســــات النهائيــــة لتوقيــــع عقــــد 
اســــتثمار الغاز املصاحب مــــن حقول ذي قار 
الــــذي مــــن املؤمل إبرامــــه قبل نهاية الشــــهر 

اجلاري.
وقال خالل استقباله أمس وفدا من شركة 
جنــــرال إلكتريك إن خطط الــــوزارة تهدف إلى 
التعــــاون مــــع الشــــركات العامليــــة الرصينة 
الســــتثمار الغاز وإيقاف حرقه ومنها شــــركة 
جنرال إلكتريك التي تنفذ في العراق عددا من 

املشاريع في مجال النفط والطاقة.
وأضــــاف أن هــــذا العقد يعد مــــن العقود 
املهمــــة علــــى صعيــــد اســــتثمار الغــــاز، وأن 
هنــــاك العديد من العقود الســــتثمار الغاز في 
احملافظات األخرى وإشراك الشركات العراقية 

وتوفير فرص العمل للعراقيني.
وأكد مدير شركة جنرال إلكتريك في العراق 
توفيق العز أن الشــــركة ماضية في استكمال 
كافة اإلجــــراءات لتوقيع العقــــد بالتعاون مع 
شــــركة عراقية وتشــــغيل األيدي العراقية في 
املشروع وبقية مشــــاريعها األخرى، والسعي 

إلى تطوير العمل املشــــترك مــــع وزارة النفط 
مبا يحقــــق االرتقاء بقطاع النفــــط والغاز في 

العراق.
وكان اللعيبــــي قد ذكر الشــــهر املاضي أن 
”الــــوزارة ومن خالل املشــــاريع االســــتثمارية 
التي طرحتها للتنافس أمام الشركات العاملية 
تطمح في الوصول إلــــى معدالت إنتاج عالية 
مــــن املنتجــــات النفطيــــة تصل إلــــى 2 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2022“ .
وعادت الــــوزارة ألول مرة إلى تولي إدارة 
بعض املشاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع 
حقــــل الناصرية، بعــــد توقف ذلــــك النوع من 
اإلدارة املباشــــرة منذ عــــام 2003 حني حتولت 
احلكومة لتســــليم جميع املشــــاريع للشركات 

األجنبية.

وتستعد الوزارة اليوم لتصدير الغاز إلى 
الكويت مبعدل 50 مليون قدم مكعب يوميا من 
حقــــل الرميلة في مرحلــــة أولى على أن يرتفع 
إلــــى 200 مليون قدم مكعــــب يوميا في مرحلة 

الحقة.
وتخطــــط الــــوزارة لوقــــف حــــرق الغــــاز 
املصاحــــب الــــذي كان يهدر على مــــدى عقود 
بوضع ضوابط جديدة لعمل الشركات واتفاق 
مع شركة ســــيمنز األملانية الستغالله بالكامل 

بحلول عام 2021.
وتخطط الوزارة إلنشاء 6 مصافي جديدة 
في العراق، إضافة إلى انطالق أعمال إصالح 
وحدتــــني في مصفاة بيجــــي، التي كانت أكبر 
املصافــــي العراقية وتعرضــــت للتدمير خالل 

سيطرة تنظيم داعش واحلرب ضد التنظيم.

ووقعــــت الــــوزارة الشــــهر املاضــــي عقدا 
إلنشــــاء مصفــــاة قــــرب مدينة كركــــوك ودعت 
الشــــركات األجنبية من أجلف تقدمي العروض 
لبناء وتشــــغيل مصفــــاة جديدة قــــرب مدينة 
املوصل  شمال البالد وإنشاء مصفاة ومجمع 
للبتروكيماويات في ميناء الفاو، إضافة إلى 3 
مصاف أخرى فــــي محافظات ذي قار واألنبار 

ونينوى.

} الريــاض - أكدت شــــركة أرامكــــو النفطية 
السعودية أمس أنها تواصل مراجعة خيارات 
اإلدراج املزمع في إحــــدى البورصات العاملية 
وسط ترجيحات البعض بأن الطرح املقرر في 
النصــــف الثاني من العام اجلاري، ســــيؤجل 

حتى 2019.
وذكــــرت أرامكــــو في بيان أنــــه ”باإلضافة 
إلى إدراج أسهم في السوق املالية السعودية 
(تداول)، هناك مجموعة من اخليارات الدولية 

التي تخضع للمراجعة الدؤوبة“.
وتتنافس كبرى البورصات العاملية بشدة 
للظفر بحصة من طرح أرامكو الذي ســــيكون 
األكبــــر فــــي التاريخ، ومــــن بينهــــا بورصات 
ولنــــدن  األميركيتــــني  وناســــداك  نيويــــورك 
وطوكيــــو وهونــــغ كونــــغ وتورنتــــو الكندية 

وسنغافورة.
ويعد بيع حوالي 5 باملئة من أسهم الشركة، 
التي تصل قيمتها الســــوقية إلــــى تريليوني 
دوالر، حجــــر الزاوية خلطــــة اإلصالح ”رؤية 
التــــي يرعاهــــا ولي العهد الســــعودي   “2030
األمير محمد بن ســــلمان والهادفة إلى تنويع 

موارد االقتصاد بعيدا عن اخلام.
ولــــم تعلــــق أكبر شــــركة نفط فــــي العالم 
على مــــا جاء في صحيفة ”فايننشــــال تاميز“ 
البريطانية بأن مســــؤولني ســــعوديني أبلغوا 
نظراءهــــم البريطانيني أثناء زيارة ولي العهد 
إلى لندن األسبوع املاضي عن احتمال تأجيل 
الطرح إلى العام املقبل والذي تطمح الرياض 

من ورائه جلمع نحو 100 مليار دوالر.
ونســــبت الصحيفــــة للمصــــادر قولها إن 
الســــلطات الســــعودية كانت تســــتهدف طرح 
الشــــركة في النصــــف الثاني مــــن 2018، لكن 
إجراءات االكتتاب في بورصة أجنبية بشــــكل 

متزامن أو الحق، تتم مناقشتهما.
وعلق معهد ”كابيتال إيكونوميكس“ املالي 
على إمكانية التأجيل بالقول إن ”اخلطوة في 
حــــال متت ليســــت مفاجئة إذا مــــا نظرنا إلى 
التعقيدات احمليطة بالعملية برمتها“، مؤكدا 
أن األمر قد يســــاعد علــــى متديد اتفاق خفض 

إنتاج النفط بني الدول املصدرة للخام.
وكان وزيــــر الطاقــــة خالد الفالــــح قد قال 
في مقابلة مع ”ســــي.إن.إن“ إن بالده متخوفة 
بشــــأن الطرح املزمع جلزء من أســــهم الشركة 
اململوكة للدولة، في بورصة نيويورك بســــبب 

املخاطر العالية احملتملة التي قد تواجهها.

تســــــارعت وتيرة خطط وزارة النفط العراقية لتقليص واردات املشــــــتقات وخفض إحراق 
الغاز املصاحب في وقت تســــــعى فيه الستكمال عقول إنشاء 6 مصافي جديدة في أنحاء 
ــــــالد، وذلك في إطار خطة طموحة لبلوغ طاقة تكرير تصــــــل إلى مليوني برميل بحلول  الب

عام 2022.

خطط عراقية لخفض واردات المشتقات النفطية بنسبة 25 بالمئة
[ إعادة تأهيل المصافي وإنشاء 6 أخرى في أنحاء البالد  [ جنرال إلكتريك تستثمر الغاز المصاحب في حقل ذي قار
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العجز ينهش االقتصاد التركي وأنقرة تعض اليد التي تطعمها

} في وقت تتصاعد فيه املخاوف من 
االرتفاع السريع في تضخم العجز في 

احلساب اجلاري التركي، تعض أنقرة اليد 
التي متتد بالعون إلى اقتصادها الهش.

في ذروة متاعب االقتصاد التركي 
يزعم الرئيس أردوغان وأركان حكومته 

أن أوروبا ليس بوسعها التخلي عن 
تركيا، لكن الواقع يؤكد أن أنقرة تبالغ في 
تقديراتها وأنها حتتاج أوروبا أكثر بكثير 

من حاجة األخيرة إليها.
خالل العام املاضي، انهالت انتقادات 

أردوغان على قادة أوروبا وبلغت حد 
اتهام أملانيا وهولندا مبمارسات ”نازية“. 

ورغم ذلك، بقيت أوروبا أكبر مصدر 
لالستثمارات في تركيا، في وقت يحتاج 
فيه أردوغان إلى كل ليرة إضافية لدعم 

األوضاع االقتصادية املتردية.
وكشفت بيانات مرّوعة نشرت مؤخرا 
أن العجز التجاري التركي مع بقية دول 

العالم تضاعف في يناير مبقارنة سنوية 
ليصل إلى 9 مليارات دوالر، وهو ما دفع 

ألبحاث السوق  مؤسسة ”آسيا أنهيدجد“ 
للتحذير من أن الوضع أصبح خارج نطاق 

السيطرة.
وزاد أردوغان الطني بّلة عبر 

التخفيضات الضريبية وإتاحة القروض 
بأسعار فائدة منخفضة ليعمق عجز 

احلساب اجلاري ويحول السوق التركي 
إلى ثقب أسود يبتلع كل ما يأتيه من 

السلع املستوردة.
ولتجنب مخاطر الركود االقتصادي، 

يتعني سّد عجز احلساب اجلاري عبر 
تدفقات رؤوس األموال األجنبية في وقت 
يسعى فيه أردوغان للفوز في االنتخابات 

الرئاسية املقبلة حلسم التحول املثير 
للجدل إلى النظام الرئاسي الكامل.

ينبغي دق ناقوس اخلطر من اقتراب 
االقتصاد التركي من نقطة االنهيار، في 

ظل استمرار تراجع االستثمارات األجنبية 
املباشرة التي هي شريان حياة االقتصاد 

التركي حيث تغذي النمو ومتنع انهيار 
قيمة الليرة.

وأّدى توتر العالقة بني واشنطن وأنقرة 
إلى انخفاض تدفق االستثمارات األميركية 

في العام املاضي إلى 171 مليون دوالر 
وتبتعد مبسافة شاسعة عن ذروتها في عام 

2007 حني بلغت 4.2 مليار دوالر.
أصبحت أوروبا املصدر الرئيسي 

للتدفقات النقدية، التي يحتاجها االقتصاد 
التركي بشدة للبقاء صامدا، حيث ضخت 

العام املاضي 5 مليارات دوالر، أي أكثر 
من ثلثي إجمالي التدفقات التي بلغت 7.4 

مليار دوالر فقط.
وحتى حني اختار وزير اخلارجية 

مولود جاويش أوغلو التودد إلى االحتاد 
األوروبي بكتابة مقال في صحيفة دايلي 

تلغراف البريطانية ارتكب عدة أخطاء 
تبدأ من العنوان املتعجرف ”حان وقت 

دحض اخلرافات بشأن تركيا. أوروبا ليس 
بوسعها التحرك من دون تركيا“ وال تنتهي 

باختيار تؤيد به تفكك االحتاد 
األوروبي.

ومضى يقول حتت 
ذلك العنوان إن أوروبا 
من دون تركيا ستصبح 

ضعيفة ومعرضة 
للخطر وإن تركيا 

ميكن أن تكون سندا 
للتكتل األوروبي ”بفضل 

اقتصادها الذي ينمو 
مبستويات يتمنى أي بلد 

أوروبي بلوغها“ في حني أن 
أمراض االقتصاد التركي قل 

نظيرها في العالم.
ويأتي ذلك املوقف بعد الفتور 

الذي أبداه قادة أوروبا جتاه اهتمام 
تركيا املتجدد واملفتعل بتنشيط العالقات 
مع االحتاد األوروبي. فقد صدم أردوغان 

خالل زيارته لباريس في يناير املاضي 
بإعالن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون 

صراحة أن الوقت حان لوضع حد للنفاق 
في التظاهر بوجود إمكانية لتحقيق تقدم 

في مفاوضات انضمام تركيا لالحتاد 
األوروبي.

ولم يتردد ماكرون في اإلشارة إلى 
تدهور أوضاع حقوق اإلنسان بشكل 
مستمر منذ فرض حالة الطوارئ بعد 
محاولة االنقالب في يوليو 2016. كما 

صدرت انتقادات أخرى كثيرة ألنقرة من 
كبار املسؤولني األوروبيني تؤكد أنهم ما 

عادوا يخشون مساوماتها وتهديداتها 
بشأن الالجئني.

لكن بدال من طرق أبواب أخرى لتعزيز 
الروابط االقتصادية مثل السعي لتعزيز 
اتفاقية االحتاد اجلمركي التي ميكن أن 

تفيد االقتصاد التركي كثيرا وجتذب املزيد 
من االستثمارات األجنبية، يصّر أردوغان 

على أنه لن يقبل بأقل من العضوية 
الكاملة.

وتتخبط أنقرة في البحث عن عالقات 
تخفف أزماتها مثل روسيا وقطر، لكن تلك 

العالقات ال ميكن أن تعوض توتر عالقاتها 
بأكبر شركائها التجاريني. وتشير البيانات 
إلى أن الشركات الروسية لم تستثمر سوى 

4 ماليني دوالر فقط في تركيا 
العام املاضي.

أما االستثمارات 
القطرية فتراجعت من 
420 مليون دوالر في 

عام 2016 إلى 100 
مليون دوالر فقط العام 

املاضي، وهو مبلغ ال 
يعادل سوى 0.055 باملئة 

من االستثمارات اآلتية 
من هولندا، أكبر مساهم 

في احلد من العجز التجاري 
التركي بنحو 1.8 مليار دوالر.

كما أن اندفاع أردوغان إلى أفريقيا لم 
يحقق سوى عائد ضئيل، ولم تسجل تركيا 

سوى فائض جتاري هامشي للغاية مع 
القارة في يناير.

وال يتوقف أردوغان عن زيادة متاعب 
االقتصاد التركي عبر تعكير العالقات مع 
اجليران، فتجده يتعمد استفزاز اليونان، 

تارة من خالل إثارة النزاع على اجلزر 
في بحر إيجة، وتارة عبر املطالبة بحصة 
من اكتشافات الغاز قبالة شواطئ قبرص 

املقسمة.

وفي ديسمبر املاضي، عشية زيارة 
ألثينا كانت وسائل اإلعالم التركية 

تصفها بأنها عالمة فارقة في العالقات 
بني البلدين، أثار أردوغان ألسباب يتعذر 
تفسيرها مسألة إعادة ترسيم احلدود في 
بحر إيجة املثبتة في معاهدات تعود إلى 

فترة ما بعد احلرب العاملية األولى.
ومع منع تركيا لقبرص الدولة العضو 

في االحتاد األوروبي من التنقيب عن 
الغاز في البحر املتوسط، تثبت التوترات 
السياسية مع أثينا أن لها عواقب أوسع 

على العالقات التركية مع أوروبا، وبالتالي 
على نظرة رجال األعمال في أوروبا لتركيا. 
وال شيء من هذا يشكل خبرا سارا بالنسبة 

لالقتصاد التركي.
األرقام ال تكذب، فالعجز التجاري 

التركي يصل حاليا إلى 12.5 باملئة من 
الناجت احمللي اإلجمالي، في حني يقوض 
التضخم اجلامح آثار النمو االقتصادي 

املرتفع. وفي ظل غياب اإلرادة السياسية 
التخاذ خطوات إلبطاء االقتصاد قليال، 

يبدو الوضع في غاية اخلطورة.
وتشير مؤسسة ”آسيا أنهيدجد“ إلى 
أن العجز التجاري اليوناني بلغ 8 باملئة 

من الناجت احمللي اإلجمالي قبل انهيار 
البالد متاما في عام 2009. ويؤكد ذلك 

أردوغان بحاجة ماسة التخاذ خطوات 
جادة إلعادة العالقات مع أوروبا إلى 

مسارها الصحيح وإصالح صورة البالد 
في دول القارة.

وفي كل األحوال يبدو مستبعدا حدوث 
طفرة كبيرة في االستثمارات ما لم تتحسن 

العالقات بشكل ملحوظ وسريع، وهو ما 
يتطلب من أردوغان اتخاذ إجراءات عاجلة 

تهدف إلى وضع حد النزالق تركيا إلى 
احلكم االستبدادي، ومن بينها إنهاء حالة 
الطوارئ، وهو أمر ال يرغب في القيام به.

ويبدو أفق االقتصاد التركي قامتا 
مع اقتراب مجلس االحتياطي الفيدرالي 

األميركي والبنك املركزي األوروبي من 
تشديد السياسات املالية. وسيؤدي ذلك 
حتما إلى رحيل رؤوس أموال كثيرة من 

األسواق الناشئة مثل تركيا إلى األسواق 
األميركية واألوروبية.

مارك بنتلي

استثمارات قطر وروسيا 

العام الماضي لم تعادل 

سوى أقل من واحد بالمئة 

من استثمارات هولندا 

في تركيا

تأجيل محتمل لطرح

أرامكو حتى 2019

لط ل ت ل تأ

جنرال إلكتريك:

نستكمل العقد لتطوير 

العمل مع وزارة النفط 

لالرتقاء بقطاع النفط والغاز

جبار اللعيبي:

ننتج المزيد من المشتقات 

النفطية من خالل معالجة 

سوائل الغاز الطبيعي

كاتب في موقع أحوال تركية



حرب الحديد واأللمنيوم

حممد محاد

} القاهرة – أجبرت شرارة املواجهات التجارية 
التـــي أطلقها الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
مؤخـــرا، احلكومة املصرية علـــى حتريك ورقة 
جماعات الضغط االقتصادية بحثا عن مصالح 
مشـــتركة مـــع الواليـــات املتحـــدة لتفـــادي أي 

انعكاسات محتملة على االقتصاد املصري.
وتأمل القاهرة في احلصول على اســـتثناء 
من تلك الرســـوم حلماية صادراتها من احلديد 
إلى الواليـــات املتحدة والتي ميكن أن تتعرض 

لرسوم بنسبة 25 باملئة.
وتعـــول جماعات الضغط فـــي مفاوضاتها 
الراهنة على إحيـــاء مباحثات اتفاقية التجارة 
احلـــرة بني القاهرة وواشـــنطن، والتي توقفت 

منذ سنوات.
وانطلقـــت هـــذا األســـبوع فـــي واشـــنطن 
مباحثـــات تنظمها غرفـــة التجـــارة األميركية 
بالقاهرة ضمن فعاليـــات بعثة ”طرق األبواب“ 
التي تســـتمر حتـــى اخلميس املقبل ملناقشـــة 

املصالح االقتصادية بني البلدين.
ويتوقـــع أن تلحق رســـوم ترامـــب املثيرة 
للجـــدل أضرارا بصـــادرات مصر مـــن الصلب 
للســـوق األميركية التي تبلغ سنويا 178 مليون 
دوالر، مما يضطرها للبحث عن أسواق جديدة 

في ظل منافسة شرسة على احلصص.
وأكدت مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن جهاز 
مكافحة الدعم واإلغراق التابع لوزارة التجارة 

والصناعة ســـيتقدم خالل األيـــام املقبلة بطلب 
رســـمي لوزارة التجـــارة األميركية الســـتثناء 

مصر من تلك الرسوم.
وأوضحت املصادر أن حجم صادرات مصر 
من الصلـــب للواليات املتحدة ال يتجاوز نصف 
باملئة، مـــن إجمالـــي الـــواردات األميركية من 

الصلب والتي تقدر بنحو 34 مليون طن.
واســـتبعد عمر مهنا رئيس مجلس األعمال 
املصـــري األميركي موافقة اجلانـــب األميركي، 
ورجح أال يتم حل املشـــكلة إال من خالل توقيع 

اتفاقية التجارة احلرة بني البلدين.
وشـــهدت مفاوضـــات التجـــارة احلرة في 
املاضي الكثير من العثرات، لكن القاهرة متفائلة 
حاليا بســـبب تفضيل لالتفاقيات الثنائية على 

حساب االتفاقيات متعددة األطراف.

وقـــال مهنا لـ“العرب“ إن ”مباحثات الدورة 
احلاليـــة لبعثـــة طـــرق األبـــواب، أكـــدت على 
اإلســـراع في توقيع اتفاقية التجارة املشـــتركة 

بني القاهرة وواشنطن“.
وأوضح أن اإلدارة األميركية ســـتطلب من 
الكونغرس إحياء املفاوضات في أبريل املقبل، 
في وقت تســـعى فيه واشنطن لتوسيع وصول 
منتجاتهـــا إلى األســـواق األفريقيـــة ملواجهة 
تنامي نفوذ الصني في القارة، وهي تســـتهدف 
بشكل خاص أسواق مصر وإثيوبيا ونيجيريا 

ودولة جنوب أفريقيا.
وتتصدر أميركا قائمة املستثمرين في مصر 
بنحـــو 22 مليـــار دوالر من خالل 1222 شـــركة. 
وبلـــغ تدفق اســـتثمارات الشـــركات األميركية 

العام املاضي نحو 2.4 مليار دوالر
واستقبلت القاهرة خالل األسابيع املاضية 
3 وفـــود من كبـــار املســـؤولني األميركيني، هم 
نائـــب الرئيس مايـــك بنس واملمثـــل التجاري 
روبـــرت اليتايزر ووزير الدفاع جيمس ماتيس، 

ما يعكس تقارب العالقات بني البلدين.

ورغـــم التقـــارب السياســـي، إال أن ذلك لم 
يثـــن اإلدارة األميركيـــة عن خفـــض املعونات 
االقتصاديـــة ملصر، وتراجعـــت بنحو 50 باملئة 

ووصلت لنحو 75 مليون دوالر.
واســـتطاعت لغة املصالـــح أن تذيب جزءا 
كبيرا من جبل اجلليد بني القاهرة وواشـــنطن 
والتـــي وصلـــت حلالة جمود خـــالل فترة حكم 

الرئيس السابق باراك أوباما.
ومتخض ذلك عن تأســـيس غرفـــة للتجارة 
األميركيـــة فـــي واشـــنطن والقاهـــرة ومجلس 
األعمـــال املشـــترك بـــني البلدين، الـــذي يضم 

مختلف القطاعات في منتصف العام املاضي.
ويضم املجلس 120 مستثمرا، ميثلون نحو 
50 شـــركة كبرى في مجاالت الطاقـــة واألدوية 
والبتروكيماويات والشـــحن واخلدمات املالية 
واالستشارات القانونية واالستيراد والتصدير.

وكشـــف أنيـــس أكليمندوس رئيـــس غرفة 
التجارة األميركية بالقاهرة ســـابقا، لـ“العرب“ 
أن اإلصالحات االقتصادية التي نفذتها القاهرة 
العام املاضي عززت من موقفها التفاوضي في 

اخلارج على كافة األصعدة االقتصادية.
وتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة احلرة مع 
أميـــركا مراحـــل متقدمة، ما يعـــزز من مصالح  

الشركات املصرية في السوق األميركية.
لكـــن أليكس شـــلبي رئيس غرفـــة التجارة 
أن ”إدارة  األميركية الســـابق أكـــد لـ“العـــرب“ 
ترامب تســـتهدف التخارج من االتفاقيات التي 

تعطي الدول ميزات وحوافز تفضيلية“.
واســـتبعد توقيع االتفاقية بني البلدين في 
ظـــل هجمـــات ترامب علـــى جميـــع االتفاقيات 
التجارية، لكنه دعا الشـــركات املصرية للبحث 
عن فرص اســـتثمارية مع الشـــركات األميركية 

التي لديها رغبة في التوسع باملنطقة.

جماعات ضغط مصرية لتفادي حروب ترامب التجارية
[ تحركات مصرية للحصول على استثناء من الرسوم الجمركية واستئناف مفاوضات التجارة الحرة  

 توسيع الشراكات لتفادي الصدام

{يفتـــح مؤتمـــر ومعرض إبداعات عربيـــة المنعقد في دبي  المجال لإلبـــداع واالرتقاء بمختلف القطاعـــات الحيوية وتعميق مفهوم 

االبتكار في المنطقة والعالم}.

عبدالسالم املدني
رئيس أندكس القابضة ورئيس مؤسسة إبداعات عربية
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} لندن – حذرت شركة صحار أملنيوم العمانية 
أمس من أضرار الرســـوم اجلمركية األميركية 
على صناعـــة األملنيوم العاملية. وأشـــارت إلى 
أنها قد تتضرر بشـــكل غير مباشر من الرسوم 
التـــي فرضهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامب على 

واردات األملنيوم.
وقالت الشـــركة التي تعـــد من أكبر منتجي 
األملنيوم في منطقة الشـــرق األوســـط، إنها لن 
تتأثر مباشـــرة ألنهـــا ال تصدر خـــام األملنيوم 
إلى الواليات املتحدة في الوقت احلالي، لكنها 
أضافت أن التأثير ســـوف ميتد إلى األســـواق 

اإلقليمية التي تنشط بها الشركة.
ويرجح محللون أن تشـــتعل املنافســـة بني 
منتجي احلديد واألملنيوم للحصول على حصة 
في األســـواق فـــي ظل تخمة املعـــروض، األمر 
الذي قد يؤدي إلى تراجع األسعار بشكل كبير.

وأحـــدث قـــرار الرئيس األميركـــي عاصفة 
كبيـــرة في أنحـــاء العالم حني فرض رســـوما 
على إمـــدادات األملنيوم الـــواردة إلى الواليات 
املتحدة بنسبة 10 باملئة وعلى واردات احلديد 
بنسبة 25 باملئة. ولم يستثن القرار سوى كندا 
واملكســـيك وهناك إشـــارات إلى احتمال إعفاء 

أستراليا أيضا.
وتتضح مخاوف شـــركة صحـــار لألملنيوم 
واملنتجني اآلخرين في التداعيات األولية للقرار 
والتـــي دفعت أســـعار األملنيوم إلـــى التراجع 
بنســـبة تصل إلى 3 باملئة بعـــد أول إعالن عن 

الرسوم اجلمركية األميركية اجلديدة.
كما تراجعت أسعار أســـهم معظم شركات 
تعديـــن احلديـــد واألملنيـــوم منذ صـــدور قرار 

ترامب بنسب تبلغ في املتوسط نحو 3 باملئة.
ورغـــم أن األســـعار اســـتعادت جـــزءا من 
خسائرها إال أن توقعات املتعاملني في األسواق 

ترجـــح أن تنخفـــض األســـعار بدرجـــة كبيرة 
حني تشـــتد املنافســـة في األســـواق في فائض 
املعـــروض، وخاصة من الصني التي تنتج أكثر 
من نصف إمدادات األملنيوم في العالم وفي ظل 

انخفاض تكاليف اإلنتاج لديها.
ويرى محللون أن االقتصاد العاملي أصبح 
مرتبطا بقاعدة األواني املســـتطرقة وأن قرارا 
من قبل قوة اقتصادية كبيرة تنعكس أصداؤه 

في معظم أنحاء العالم.
ومـــن املتوقـــع أن يـــؤدي فرض الرســـوم 
األميركية، حلمايـــة املنتجات املماثلة املصنعة 
في الواليات املتحدة، إلـــى زيادة في معروض 
األملنيـــوم في األســـواق اإلقليميـــة، األمر الذي 
يرجح االضطرار لدخول حرب أسعار لتسجيل 

مبيعات جديدة.
وتأسســـت الشـــركة الُعمانيـــة فـــي عـــام 
2004 وهي ملكية مشـــتركة بني شـــركات النفط 
العمانيـــة بنســـبة 40 باملئة وشـــركة أبوظبي 

الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 40 باملئة أيضا، 
في حني متلك شـــركة ألـــكان وهي وحدة إنتاج 
األملنيوم الكندية التابعـــة ملجموعة ريو تينتو 

متعددة اجلنسيات نسبة 20 باملئة.
وتنطبـــق املخـــاوف على صناعـــة احلديد 
العمانية ألن الرســـوم األميركية ميكن أن تفاقم 
تخمـــة املعروض وتؤدي إلى تراجع األســـعار 
أيضـــا مـــع اشـــتداد املنافســـة للعثـــور على 

األسواق.
وقـــال علي بـــن مســـعود الســـنيدي وزير 
التجـــارة والصناعـــة في ســـلطنة عمـــان، إن 
وزارتـــه تقدمت بطلب رســـمي إلـــى احلكومة 
األميركيـــة لتقدمي إيضاحات حـــول تأثير قرار 

رفع رسوم األملنيوم والصلب.
وتشـــير األرقـــام الرســـمية إلـــى أن إنتاج 
ســـلطنة عمـــان يتجـــاوز إنتاج الســـلطنة من 
الصلب نحو مليوني طن سنويا، باملرتبة الـ44 

عامليا.

وذكر الوزير علـــى هامش معرض ومؤمتر 
ُعمـــان العقاري، أنـــه التقى أمس مبســـؤولي 
مصانـــع األملنيـــوم واحلديـــد فـــي الســـلطنة 
للتشاور بشأن تأثيرات القرارات األميركية في 

ظل وجود اتفاقية جتارة حرة مع واشنطن.
وأوضح أن اتفاقية التجارة احلرة املوقعة 
بني البلديـــن تنص على إعفاء هـــذه املنتجات 
مـــن الضرائب. وأشـــار إلى أن حجـــم واردات 
الســـلطنة مـــن الواليـــات املتحدة يبلـــغ نحو 
مليـــاري دوالر مقابـــل صادرات بنحـــو مليار 

دوالر سنويا.

اتســــــعت ردود األفعال على قرار الرئيس 
ــــــى واردات  األميركــــــي فرض رســــــوم عل
شــــــركة  وحــــــذرت  ــــــوم.  واألملني ــــــد  احلدي
ــــــوم العمانية مــــــن األضرار  صحــــــار أملني
ــــــر املباشــــــرة، في وقت رجــــــح محللون  غي
منو املعارضة األميركية الداخلية بســــــبب 
األضرار التي سيلحقها القرار بالشركات 

الصناعية واملستهلكني.

تراهن الســــــلطات املصرية على جماعات ضغط اقتصادية لتفادي احلروب التجارية التي 
ــــــة املثيرة للجدل. وتطمح من  أشــــــعلها الرئيس األميركــــــي دونالد ترامب بقراراته احلمائي
خالل ذلك الستئناف مباحثات اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة سعيا للخروج 

بأخف األضرار من املواجهات التجارية.

صحار ألمنيوم تتوقع أضرارا غير مباشرة لرسوم ترامب
[ مسقط تخشى اشتداد المنافسة على األسواق وتطلب إيضاحا من واشنطن بشأن الرسوم

مخاوف من حرب أسعار للحصول على أسواق

أكبر منتجي األملنيوم 

إنتاج العالم 57.6 مليون طن

الصين 31 مليون طن

روسيا 3.58 مليون 

كندا 3.25 مليون طن 

الهند 2.75 مليون طن 

اإلمارات 2.4 مليون طن 

استراليا 1.68 مليون طن

النرويج 1.23 مليون طن

البحرين 970 ألف طن

أميركا 840 ألف طن

أيسلندا 800 ألف طن

البرازيل 790 ألف طن

السعودية 690 ألف طن 

◄

إنتاج العالم 1630 مليون طن

الصين 808 ماليين طن

اليابان 105 ماليين طن

الهند 96 مليون طن 

أميركا 79 مليون طن

روسيا 71 مليون طن

كوريا الجنوبية 69 مليون طن 

ألمانيا 42 مليون طن 

تركيا 33 مليون طن

البرازيل 31 مليون طن

أوكرانيا 24 مليون طن 

أكبر منتجي الحديد

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

كندا 40 % 7 مليار دوالر

الصين 9.7 % 1.7 مليار دوالر

روسيا 9.1 % 1.6 مليار دوالر

اإلمارات 8 % 1.4 مليار دوالر

البحريـــن 3.5 % 602 مليـــون 

دوالر

األرجنتين 3.2 % 392 مليون 

دوالر

مليـــون   392  %  2.3 ألمانيـــا 

دوالر

الهند 2.1 % 371 مليون دوالر

اســـتراليا 2.1 % 362 مليـــون 

دوالر

جنوب أفريقيا 2 % 340 مليون 

دوالر

واردات األملنيوم األميركية 

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

◄

كندا 15.6 % 5.2 مليار دوالر

البرازيل 9.1 % 3 مليا دوالر

كوريـــا الجنوبيـــة 8.3 % 2.8 

مليار دوالر

روسيا 8 % 2.7 مليار دوالر

المكســـيك 7.1 % 2.4 مليار 

دوالر

اليابان 4.8 % 1.6 مليار دوالر

المانيا 4.6 % 1.5 مليار دوالر

تركيا 3.7 % 1.2 مليار دوالر

تايوان 3.7 % 1.2 مليار دوالر

جنـــوب افريقيـــا 2.9 % 982 

مليار دوالر

الصيـــن، 2.7 % 900 مليـــون 

دوالر

واردات الصلب األميركية

علي بن مسعود السنيدي:

طلبنا من واشنطن تقديم 

إيضاحات بشأن قرار رفع 

رسوم األلمنيوم والصلب

 صحار ألمنيوم:

تأثير الرسوم األميركية 

سيمتد إلى األسواق 

اإلقليمية التي ننشط فيها

عمر مهنا:

مبادرة المسار السريع 

تضع القاهرة على أولويات 

واشنطن االقتصادية

أليكس شلبي:

إدارة ترامب تريد الخروج 

من االتفاقيات التي تمنح 

الدول حوافز تفضيلية



هشام النجار 

} القاهرة – يســـعى التيار الســـلفي في مصر 
إلـــى امتصاص صدمـــة التغييـــرات اجلارية 
في اململكة العربية الســـعودية، على املستوى 
الدينـــي والثقافي واالجتماعي، كي ال تنعكس 
ســـلًبا على أوضاعه الداخلية، في وقت يعاني 
فيه مـــن أزمات حادة وتراجع في مكتســـباته 

االجتماعية والسياسية.
املقصـــود بالتيار الســـلفي هنا، هو جناح 
الدعـــوة الســـلفية العلميـــة التـــي ميثلها في 
املشهد السياسي حزب النور السلفي ومركزها 
في مدينة اإلســـكندرية على البحر املتوســـط، 
أمـــا جناحـــا الســـلفية احلركيـــة والســـلفية 
اجلهاديـــة، فموقفهما منحاز جلماعة اإلخوان 
وقطـــر وتركيـــا، ويتعامالن مع املســـتجدات 
كورقـــة مضافة إلى مزيد مـــن التحريض ضد 
التوجهات احلضارية التي تتبّناها السعودية 

ومصر واإلمارات والبحرين.
وبحســـب اســـتطالع ”العـــرب“، حرصت 
غالبيـــة من قيادات وأعضاء الدعوة الســـلفية 
فـــي مصر، علـــى وصـــف توّجهـــات االنفتاح 
العام باململكة كونها ”موجة انفتاح تغريبي“، 
والذريعة لدى هؤالء أن األمر ”مجرد إجراءات 

سياسية مفروضة من الغرب“.

هل جنت عليهم رعونة اإلخوان؟

ذهب وائل مجدي عبداملنعم، عضو الدعوة 
الســـلفية باملنصورة في شـــمال القاهرة، إلى 
أن مـــا يدور في الســـعودية شـــبيه مبا جرى 
فـــي مصـــر بســـبب ”رعونـــة وتهـــور جماعة 
اإلخوان التي تبّنت الثورية للوصول السريع 
للســـلطة، فأثر ذلك على مكتسبات اإلسالميني 
وفي مقدمتهم ما أحرزته الدعوة الســـلفية من 

مكاسب خالل فترة وجيزة“.
ووضع عبداملنعـــم، التيار الســـروري في 
الســـعودية مكان جماعة اإلخـــوان في مصر، 
وقـــال ”إن تبّنـــي هـــذا التيار النهـــج الثوري 
وطابع التمّرد ضـــد احلكم في اململكة العربية 
الســـعودية، أّدى إلى إتاحة الفرصة أمام دعاة 

االنفتاح من ليبراليني وعلمانيني“.

وقـــال أحمد نـــادر األمير، عضـــو الدعوة 
الســـلفية بالقاهرة، إن التيـــارات التي تتبّنى 
الصـــدام مع احلـــّكام مثل اإلخـــوان في مصر 
وجماعة جهيمان والســـرورية في السعودية 
هي ”من عّمقـــت الفجوة بني العلماء والقصر، 
وأدت الريبـــة جتاه التيار اإلســـالمي بســـبب 
هواجـــس الســـعي إلـــى االنفـــراد بالســـلطة 
واستخدام العنف إلى سيطرة العلمانيني على 
مشهد النخبة، وهي املقدمة الطبيعية حملو ما 

رسخه التيار السلفي من مفاهيم“.
لـــم يُفت البعـــض من املنتمني إلـــى التيار 
الســـلفي فـــي مصر اإلشـــارة لوجاهة ســـعي 
الســـلفية في مصر إلـــى أن تتبوأ مراكز صنع 
القـــرار والتشـــريع بعـــد الثـــورات، محتّجني 
مبنهـــج علمـــاء الســـلف قدًميا لكـــي ال ينفرد 
بالقـــرب مـــن احلـــكام الداعني إلـــى املنكرات 

واملفاسد.
وحـــّرض عضو الدعوة الســـلفية حســـن 
الســـرس، على عدم ترك الساحة ليستأثر بها 
العلمانيون سواء في مصر أو في السعودية، 
حيث قال ”ال يصّح ترك الدعوة إلى احلكومات 
علـــى طـــول اخلـــط وال يصـــح للدعـــاة تـــرك 
احلكومـــات من غيـــر دعوة، إمـــا بالبعد وإما 
بالصـــدام كـــي ال ُيســـتبَدلوا بغيرهم ممن ال 

يشغلهم َهّم الدين“.
ويرفـــض القطـــاع الكبيـــر من الســـلفيني 
التكّيـــف مع املســـتجّدات واإلميان بـــأن ثّمة 
تغّيـــرات تـــدور فـــي العالم املعاصـــر تتطلب 
إجراء تعديالت هيكلية على الرؤية واخلطاب 

وتتناســـب مع متطّلبات املرحلة التي تتســـم 
باإليقاع الســـريع، ويصّر هؤالء على التمّسك 
بسياسة االنغالق التي توفر لهم فرصة كبيرة 
للسيطرة على أتباعهم وتوسيع نطاق النفوذ، 
مـــا يحقق مكاســـب تفّوق ما ميكـــن جنيه من 

وراء أّي جتديد ممكن.

انتهازية سياسية وتوجس

ورفض صالح أبوالعباس الداعية السلفي 
باإلســـكندرية، دعـــوات اللجوء إلـــى الصدام 
والعنف، الفًتا إلى أن ترتيب احلكام للمقاصد 
يختلـــف عن ترتيـــب الفقهاء الذيـــن يجعلون 

املقصد الديني هو األولى بالرعاية.
وأضاف ”مخالفات احلكام وتفاقم املنكرات 
ال تدفع للصدام، ولو تبّنى الســـلفيون الصدام 
ملـــا اختلفوا عن اإلخوان وباقي اجلماعات في 
شـــيء، واحلل فـــي تبّني الطريـــق اإلصالحي 
الذي يتيـــح على املدى الطويل امتالك حضور 
طاغ وسط الكتل املجتمعية، وهي التي تضغط 
بالطرق السلمية ونفوذها الشعبي إلصالح ما 

أفسده اآلخرون“.
واســـتبعد الداعية الســـلفي تامـــر عزت، 
الصـــدام مـــع األنظمة في الســـعودية ومصر، 
وقـــال ”نتعايش مع الوضـــع القائم بطريقة ال 
توصلنا إلى نتائج كارثية، كما فعل اإلخوان“، 
مشـــيرا إلى ”أن هناك فروقا كبيرة بني منهج 
اإلخوان واملنهج الســـلفي، والتوجه ســـيظل 
نحـــو احلفاظ على أمن البلديـــن مع انتقاد ما 

يحدث“.
حاولت الدعوة الســـلفية فـــي مصر إجراء 
الواقـــع  مقتضيـــات  مـــع  تتأقلـــم  تغييـــرات 
السياســـي، وهـــو ما أحـــدث انشـــقاًقا داخل 
التيار الســـلفي، وانحاز البعض لرؤية الرموز 
الرافضني لتلك التغييرات، ومنهم أبوإســـحق 

احلويني وأحمد النقيب وإسماعيل املقدم.
وقالـــت البعـــض مـــن الدوائـــر الســـلفية 
إن التغييـــرات مّســـت ثوابـــت راســـخة لدى 
الســـلفيني، فتأسيس حزب سياســـي (النور) 
يعنـــي اإلميان بالدميقراطية التـــي كانت تعّد 
كفـــًرا وقبول باملشـــاركة في تشـــريع القوانني 
الوضعية، وقبلوا مبـــدأ وضع املرأة واألقباط 

على قوائم احلزب االنتخابية.
ويرجع صمت الســـلفيني مبصر، إلى أنهم 
يعدون مظاهر امللبس والتشـــدد في مســـائل 
األغانـــي واحلفالت واالختالط بني اجلنســـني 
أمـــًرا دينًيا، يـــؤدي التنازل بشـــأنه لفقدانهم 
السمت املمّيز لهم. ويعّدون القضايا املرتبطة 
بالتأثير املباشر على أوضاعهم ومكتسباتهم 
السياســـية من قبيل املواءمـــات، ويجدون لها 
مخارج شرعية من باب الضرورات التي تبيح 
احملظـــورات أو وضعها حتت بنـــد ”املصالح 

املرسلة“.
ويعود ذلك للحرص على ما يربط ســـلفيي 
مصر باململكة العربية السعودية، وكي يّفوتوا 
الفرصـــة على الفصائـــل اإلســـالمية املناوئة 
لهم فـــي الســـاحة املصرية، التـــي ”يعتقدون 
أنها تتصّيد لهم األخطاء وتســـعى إلى املزيد 
من تشـــويه الصـــورة لـــدى جمهـــور احلالة 

اإلسالمية“.
وقال ســـامح عبداحلميد، القيادي السابق 
بحزب النور السلفي، إن التغييرات السعودية 
”ال تؤثر على الســـلفيني مبصر فـــال تنازل عن 
الثوابت ألن احلفالت الغنائية حرام ولن نغّير 
قناعاتنـــا تقليـــًدا ألي أحد أو جهـــة أو دولة، 
فنحن نستمد الشرع من القرآن والسّنة وليس 

من دولة أو حكومة“.
وشـــّدد الوجـــه الســـلفي عبداحلميد على 
أن لـــكل مجتمع خصوصياته وللســـلفيني في 
مصـــر منهجهم وعلماؤهـــم وواقعهم اخلاص 
بهـــم، وقـــال ”إن قيادة املرأة للســـيارة مبصر 
تقيها مـــا تالقيه من مضايقـــات وحترش في 
املواصـــالت العامـــة، األمر الـــذي يختلف عن 

الواقع السعودي“.
وأكد تامر عزت ”الســـلفي احلّق ال يتنازل 
عن منهجه لكن قد يضطر لقبول الوضع القائم 
طاملا ال يســـتطيع تغييره لألفضـــل بطريقة ال 
توصـــل إلى ضـــرر أكبر، فالقبـــول ليس رًضا 

بالواقع إمنا من باب دفع مفاسد أعظم“.

وصف ســـامح عبداحلميد ما أقـــدم عليه 
حـــزب النور فـــي ملفي املرأة واألقبـــاط أثناء 
االنتخابات باملواءمات السياسية التي تدخل 
فـــي باب الضـــرورة، مؤكًدا أن الســـلفيني في 
مصر ال يقدمون تنازالت مجانية، متسائًال عن 
جـــدوى ومردود زيارة ولي العهد الســـعودي 
األمير محمـــد بن ســـلمان للكاتدرائية ولقائه 

بالبابا تواضروس الثاني؟
وفّســـر أحمـــد هـــالل القيـــادي بالدعـــوة 
السلفية اإلســـكندرية دعوة البابا تواضروس 
واملســـيحيني إلى زيارة اململكة كونها توّجها 
جديـــدا ”قد تكـــون نتيجة إمـــالءات خارجية 

وضغوط دولية فرضت عليه“.
وقال محمد بيه فرج عضو الدعوة السلفية 
بدمنهور في شمال مصر، ”سواء كانت الدعوة 
والزيـــارة طواعيـــة أو بإمـــالءات، املهم أنها 
تؤدي إلى طريق واحد وهو فرض العلمانية“.
وأوضـــح هـــالل، أن املنهـــج الســـلفي ”ال 
يخضـــع وال يتكّيـــف مع املخالفات الشـــرعية 
التي أقدمت عليها الســـعودية، ورفض علماء 
الســـلفية هذه املخالفات، واملنهج الســـلفي ال 
يتلّون وال يتغّير ألننا ال نستقيه من األشخاص 

لكن نستمده من الكتاب والسّنة“.
يتجاوز الســـلفيون في مصر فرضية كون 
التغييرات الســـعودية حالة خاصة بوضعية 
تركيبـــة الســـلطة املرتبطة بظروف النشـــأة، 
األمر الذي بات حمًال ثقيًال على اململكة بالنظر 
لتحديات الصراعات اإلقليمية وحتديات ملف 

اإلرهاب.

انحناء لمرور العاصفة

وجـــاءت مزايداتهـــم انطالًقـــا مـــن واقع 
مختلـــف شـــهد قيام دولـــة مدنية قبـــل عقود 
طويلـــة وتعتبـــر الســـلفية أمرا دخيـــًال عليه 
منذ ســـبعينات القرن املاضي، وهذه املفاهيم 
املتشـــّددة اخلاصة باملرأة واحلريات الفردية 
العقيـــدة  فـــي  املختلـــف  باآلخـــر  والعالقـــة 

محصورة داخل النطاق السلفي.
ويجتهد ســـلفيو مصر الســـتغالل احلدث 
الســـعودي بغرض إحراز نقاط لصاحلهم من 
جهـــة محاولة إظهار أنفســـهم كتيـــار يحمي 
املجتمـــع من االنهيـــار األخالقـــي، ومن جهة 
إظهار رفضهم ملســـيرة التغيير بالســـعودية، 
على الرغـــم من أنها تقود لتنـــوع وحريات ال 

تقارن مبا عليه الواقع املصري.
واعتبـــر القيـــادي الســـلفي عبداحلميـــد 
الزرقـــا، التغييرات بالســـعودية ”نذير شـــؤم 

ونســـأل الله أن يقينا الفنت ما ظهر منها وما 
بطن وننتظر رد فعل العلماء هناك“.

ودعا الزرقـــا إلى التحـــرك بفاعلية لوقف 
ما أســـماه ”االنحدار السريع للدولة احملافظة 

التي هي ثمرة السلفية وليس العكس“.
لم يختلف املوقف الرسمي للدعوة السلفية 
كثيًرا، لكن ّمت التعبير عنه بلغة أقّل حّدة وأكثر 
دبلوماسية، وأبدى جمال متولي عضو اللجنة 
التشـــريعية حلزب النور وعضو الهيئة العليا 
للحزب احترامه خليارات الشـــعب السعودي، 
فيما شـــّدد على أّن التغييرات مســـألة تخّصه 

وحده.
وأوضح متولـــي أن التغييرات ينبغي أن 
تتوافـــق مع ثوابت املجتمعات وما اســـتقّرت 
عليـــه، مشـــدًدا علـــى أّن التغييـــر احلقيقـــي 
مرتبـــط بالتطّور التقنـــي والعلمي والنهوض 

االقتصادي.

انقسام حاد 

االنفتــــاح  إجــــراءات  تضــــاف  ال  وكــــي 
الســــعودية كورقــــة جديدة يوظفهــــا خصوم 
الســــلفيني في الصراع معهم، انقســــم التيار 
بشأن أسلوب التعاطي مع احلدث، فمنهم من 
آثر السكوت، متعّلًال بأنه شأن داخلي يخّص 
الســــعودية، ومنهــــم مــــن هّون وقــــع احلدث 
وتأثيــــره على عمــــوم الســــلفيني، متعّلًال بأن 
ما يتّم اســــتحداثه في السعودية هو موجود 
مبصــــر قبــــل مئــــة عــــام، والعلمــــاء يقومون 

بدورهم في اإلنكار والنصح.
وذهــــب البعض منهم إلــــى إظهار احلالة 
الســــلفية املصرية كمســــتقلة عن نظيرتها في 

السعودية فكريا واقتصاديا.
وقال العضو بالدعوة السلفية باملنصورة 
هشــــام اخلطيب، إن للســــلفية جــــذور أصيلة 
وهــــي قدميــــة منــــذ أن مت تأصيلهــــا على يد 
أحمــــد بن حنبل، ومن بعده ابــــن تيمية الذي 
أسس مدرســــتها العلمية على أسس واضحة 
ومتينة، ثم رســــم مالمحهــــا حديًثا وترجمها 
لواقــــع عملي محمد بن عبدالوهاب، وذلك كله 

كان قبل ظهور آبار النفط.
الدعــــوة  عضــــو  غــــامن،  شــــريف  وقــــال 
باإلســــكندرية، إن الدعوة الســــلفية ”ال تتلقى 
دعمــــا ماديا مــــن أي جهة خارجيــــة، والدعم 
الســــعودي للدعــــوة بالبالد العربيــــة توقف 
بعــــد تفجيــــرات ســــبتمبر عــــام 2001، بعــــد 
نشــــأة مصطلح الســــلفية اجلهادية وتوظيف 
ممارســــات زعيــــم القاعدة أســــامة بــــن الدن، 

بغرض تشــــويه اململكة العربية الســــعودية. 
ويــــدرك رموز التيار الســــلفي في مصر أبعاد 
األزمة التي يواجهها عموم التيار اإلســــالمي 

في مصر بعد عزل اإلخوان عن السلطة.
الســــلفيني  إقصــــاء  مطالبــــات  وتتكــــّرر 
عــــن السياســــة خللطهــــم الدعــــوي واحلزبي 
ولتشــــددهم في قضايــــا تؤثر بالســــلب على 
وحــــدة النســــيج الوطني املصــــري، كما تكثر 
الشكوى من الفتاوى التي يصدرها السلفيون 
وتعّكــــر علــــى املصريــــني صفــــو حياتهم في 

مناسبات احتفاالتهم وأعيادهم.
كمــــا يخــــوض الســــلفيون معركــــة حتــــّد 
مــــع الفصائل اإلســــالمية األخــــرى، ويراهن 
شيوخهم على ما يوظفونه من بعض املخارج 
الشــــرعية إلقنــــاع القواعد باملواءمــــات التي 
يضطــــرون إليهــــا، ملجرد إبقائهم في املشــــهد 
واحلفــــاظ على نفوذهــــم وحضورهم الدعوي 

في احملافظات.
وينظــــرون إلى التغييرات في الســــعودية 
مــــن زاوية كونهــــا خطوة داعمة بشــــكل أكبر 
مما ســــبق فــــي اجتــــاه التحالف بــــني مصر 
والسعودية، األمر الذي يعدونه أهمية قصوى 
للتصدي للخطر اإليراني والتمّدد الشيعي في 

املنطقة العربية وأفريقيا.

ويؤكــــدون أوًال علــــى ضــــرورة مواصلــــة 
حضورهم وأنشــــطتهم املجتمعيــــة، معتبرين 
املجتمــــع أصل التغيير، ولــــم تنجح القرارات 
األخيرة في اململكة إال بعدما أن حظيت بقبول 
مجتمعي من قطاعات لديها الرغبة في امتالك 
احلرية، مع التغييرات الهائلة التي تشــــهدها 
املجتمعات املجــــاورة ومع ثــــورة االتصاالت 

والسماوات املفتوحة.
احلضــــور  يســــند  أن  ضــــرورة  ويــــرون 
املجتمعــــي مظلة سياســــية وتأثيــــر نخبوي 
سلفي في قمة هرم الســــلطة، ويعّللون ظهور 
التيارات املتشــــددة واملســــلحة بعزوف التيار 
الســــلفي عن املشاركة السياسية، واألهم أنهم 
يقرنون بني تركهم للسياسة وانعزالهم الشأن 
العام وهيمنة العلمانيني على مشــــهد التأثير 

وتوجيه األحداث.
وانطالًقا ممــــا متّيزوا به مــــن براغماتية 
وتأقلــــم مع التحــــّوالت واملتغيــــرات الكبيرة، 
يؤكدون على ضرورة مواصلة حضور دعاتهم 
في املشــــهد السياســــي والفضــــاء اإلعالمي، 
ممن لديهم ”بصيــــرة بالفنت ألن باب املصالح 
واملفاســــد كبير ال يحســــنه أي أحــــد حتى ال 

يحدث شطط يصيب العقيدة“.

صدمة السلفيني في مصر من التحوالت بالسعودية.. شهادات مرتبكة

{أكثر من نصف رجال الدين يمكن إقناعهم بدعم اإلصالحات التي نســـعى إلى تنفيذها من خالل التواصل والحوار، وهناك نســـبة 

قليلة منهم لهم جمود فكري}.

األمير محمد بن سلمان
ولي عهد اململكة العربية السعودية

[ المرونة المحدودة تبررها االنتهازية السياسية  [ رفض التكيف ال يخرج عن دائرة المؤامرات العلمانية واإلمالءات الخارجية

اإلصالحات في السعودية ال تنظر إلى الخلف
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السلفي الحق ال 

يتنازل عن منهجه 

لكن قد يضطر 

لقبول الوضع القائم

نحتاج إلى اقتالع 

جذور الكفر وإقامة 

دولة العدل والخالفة 

واحترام الشريعة

 يجب عدم ترك 

الساحة ليستأثر بها 

العلمانيون في مصر 

والسعودية

ما أقدم عليه حزب النور 

في ملف األقباط يؤكد 

أن السلفيين ال يقدمون 

تنازالت مجانية

سامح عبدالحميدحسن السرسيونس مخيونتامر عزت

إسالم سياسي

تقّدم اإلصالحات والتطويرات املجتمعية في اململكة العربية الســــــعودية بخطى مدروســــــة 
وعلى وتيرة مرتفعة ودون عراقيل تذكر، أربك األوساط السلفية في مصر، وجعلها تبحث 
عــــــن مبررات متوخية في ذلك النقد الذاتي وحتميل املســــــؤولية لســــــلوك التيار اإلخواني 
تارة، ومتبنية نظرية املؤامرة اخلارجية تارة أخرى، ومن هذه اجلماعات من ينأى بنفســــــه 
ومييل إلى القول باخلصوصيات والتفريق بني احلالتني املصرية والسعودية.. لكّن الرفض 

واضح واالنحناء للعاصفة لم يعد ذا جدوى. 

غالبيـــة من قيـــادات وأعضاء الدعوة 

الســـلفية فـــي مصـــر، حرصـــت على 

باململكة  االنفتـــاح  وصف توجهات 

كونها {موجة انفتاح تغريبي}

◄

تركهـــم  بـــني  يقرنـــون  ســـلفيون 

للسياســـة وانعزالهم الشـــأن العام 

وهيمنـــة العلمانيـــني علـــى مشـــهد 

التأثير وتوجيه األحداث

◄



} تونس - لم يكد يمر شهر واحد على تعرضه 
العتـــداء عنيف من قبل شـــخصين، أســـفر عن 
كســـر ســـاقه وجروح في وجهـــه. حتى صرح 
مؤسس حركة تونس إلى األمام عبيد البريكي، 
أن هـــذا االعتداء لم يكن صدفـــة، بل إنه يجزم 
أن النائب التونسي عدنان الحاجي مستهدف 

وأنه يطالب السلطات التونسية بحمايته.
شـــخصية الحاجي ارتبطـــت بملف حارق 
عجزت معـــه كل الحكومـــات المتعاقبة تقريبا 
عن إيجـــاد حل له ويطرح جدال واســـعا اليوم 
فـــي تونـــس. ملـــف الفوســـفات، أكبـــر ثروة 
تكتنزها تونس إذ كانت لسنوات مضت تتقدم 
دول العالم فـــي تصديرها. يتحدر من محافظة 
قفصة، وســـط غرب تونس، حيـــث دوّي حديد 
المناجـــم وريـــاح الرديف الرمليـــة والصخور 
الكلســـية التي ُتنحت مـــن صوانها العديد من 

الشخصيات لتبعث بها إلى الوجود.
هو القادم من ُهناك، حيث اإلنسان البسيط 
الـــذي يطفـــح بأكثر مـــن لغة وأكثـــر من لهجة 
كلمـــا تحّدث، تـــارة بلغة نقابيـــة وتارة أخرى 
بلغة سياســـية رصينـــة ومّتزنـــة دون إرباك، 
وأخرى بلغة تاريخية تعـــود إلى المكان، لتقر 
في مجملها بضرورة تســـّيد قفصة على عرش 
الذاكـــرة الشـــعبية للتونســـيين في مســـتوى 
النضال. قفصة التي تفخر بأنها وحدها كانت 
حضارة قائمة بذاتها حملت اســـم ”الحضارة 

القبصية“.

 الحاجـــي يترأس في البرلمان التونســـي 
قائمة مســـتقلة تدعـــى ”رد االعتبار“ عن دائرة 
قفصـــة، وهو أيضـــا قيـــادي بارز فـــي حركة 
انتفاضة الحـــوض المنجمي ســـنة 2008. من 
مواليـــد أكتوبـــر 1958 بالرديـــف، وهو مدّرس 
تعليـــم ابتدائـــي تخلى عـــن المســـطرة وقلم 

الرصاص ليتفرغ للعمل النقابي.

انتظروا المزيد

الواقف على مالمح هذا الرجل يلحظ أنها 
امتزجت بمكونات المكان وُصبغت بطقوســـه 
عبـــر مراحـــل طويلة مـــن تاريـــخ النضال في 
تونس بدءا مع الزعيم الحبيب بورقيبة، مرورا 
بالمرحلـــة الحرجة مع الرئيس األســـبق زين 
العابديـــن بن علي وليس انتهـــاء بالحكومات 
المتواتـــرة بعد ثـــورة 14 ينايـــر 2011. ينطق 
الحاجـــي بأعلى صوتـــه تحت قبـــة البرلمان 
علـــى إثر االحتجاجـــات األخيـــرة التي جدت 
فـــي تونس حول رفع األســـعار مذكرا الجميع 
”ما جـــدوى الديمقراطية إذا لـــم تقترن بعدالة 
اجتماعية. الديمقراطية تكون اجتماعية أو ال 
تكـــون. إذا لم تكن هناك عدالـــة اجتماعية وال 
توجد حقـــوق للمظلومين وحقـــوق للطبقات 
الفقيرة والمهّمشة فال توجد ديمقراطية. هذه 
هي تونـــس بكل صورهـــا وتفاعالتهـــا.. هذا 
شعبنا ماذا نفعل اليوم؟ بورقيبة بجاللة قدره 
تراجـــع فـــي 1984، بن علي اهتز عرشـــه وقال 
كلمته الشـــهيرة (غلطوني) أما أنتم فانتظروا 

المزيد“.

 هذا هـــو الحاجي عندما يطفـــح بالكالم، 
وهذه هـــي صورته كلما اشـــتدت حرقة على 
بنـــي جلدتـــه، لكن كل هـــذا ال يشـــفع للرجل 
أســـلوبه الذي يميل أحيانا إلى لغة الشارع، 
وفق توصيف البعض. فيما األهم من كل ذلك 
وفق متابعي اإلشـــاعات التي تغمز إلى دوره 
في عقد مساومات وصفقات تحت الطاولة مع 
جهات نافذة حول تعطيل نشـــاط الفوسفات 

وكلفته الكثير، آخرها تعرضه لعملية عنف.
ظـــل هـــذا الرجل إلـــى زمن مـــاض قريب 
رافضا لـــكل المقاربـــات التنموية الفاشـــلة 
ســـلوكا وممارســـة وتطبيقا علـــى الميدان، 
لكـــن متابعين يقـــّرون بأن مالمحـــه تغّيرت 
شـــيئا فشـــيئا وتاهت في ثنايـــا المعارضة 
الكالســـيكية ولم يعد يكتشـــف نفســـه ال في 
صالونـــات النخـــب اليســـارية الحالمة التي 
تتقاذفهـــا روحانيات الثورة بعيدا عن صوت 
الميـــدان، وال بين أهلـــه وخالنه وبيئته التي 

نهل منها الكثير وأخرجته للناس.

حبيس بيئته 

يقول عنـــه البعض إنه بغـــض النظر عن 
ســـلوكه، فإن الرجـــل يكتنز بداخلـــه رصيدا 
مكثفا من التفاعل بين كل العناصر التاريخية 
واألنثروبولوجيـــة للمكان، حيث يبرز كمزيج 
عجيـــب تفّتـــق دفعة واحـــدة في ســـنة 2008 
وكتب فـــي تلك األيـــام الموغلة فـــي التعتيم 
اإلعالمي والتضليل الممارس غصبا سطورا 
ســـيظل التاريخ حافظا لها لتضاف إلى إرث 
قفصة النضالي، واضعا لنفســـه مصعدا آخر 
خالف به كل أنواع الركوب في ســـلم الشهرة 
السياســـية المزعومة، التـــي ال ترحم إن ضّل 

أصحابها الطريق.
ورغم أنـــه لم ينل حظه إعالميا كغيره من 
المتنطعين والمتفاخرين بتجاربهم النضالية 
في تونس، على قلتهم خالل سنوات حكم بن 
علي، فإنه في المقابل يبدي أنفة كبيرة وشدة 
صبـــر فـــي كل لقاءاته اإلعالميـــة التي يظهر 

فيها، على ندرتها.
تـــدّرج الرجل في النضـــال النقابي تحت 
مظلة االتحاد العام التونسي للشغل في نقابة 
التعليم األساسية وكان صوته صادحا بكلمة 
”ال“ التـــي لم يتجـــّرأ أحد علـــى إطالقها زمن 
حكم بن علي. رفعت قفصة ومحافظات أخرى 
محرومـــة بينهـــا القصرين وســـيدي بوزيد 
والقيـــروان كل الالءات بوجـــه نظام بن علي 
وصدحت الحناجـــر ”ال للتهميش. ال للحقرة. 
ال للبطالة. وال للمقاربـــة التنموية الخاطئة“ 
التي تناست تلك الجهات وحرمتها من أبسط 

حقوقها.
فوجئ التونسيون حينها برجل ال يعرفون 
عنه سوى القليل. رجل ضخم البنية جسديا، 
بعينين داكنتين وشـــفتين غليظتين وصوت 
جبلـــي عـــال يختـــزل كل مشـــكالت الحوض 
المنجمي. يطلق عليه لقب ”أســـد المناجم“، 
وهـــو العليـــم بأغوارهـــا ودواميســـها التي 
أخـــذت العديد من رجاالت الحوض المنجمي 
علـــى فتـــرات متباينة من تاريـــخ نضال هذه 

المنطقة مع استخراج مادة الفوسفات.
عديدة هي المرويـــات واألحاديث وكثيرة 
هي األغاني وحتى المسلســـالت واألشـــرطة 
الســـينمائية وغيرها التي تروي تاريخ هذه 
المنطقـــة ومعاناة أهلها مع اســـتخراج هذه 
المادة منذ االســـتعمار إلى يـــوم الناس هذا، 
فيمـــا تهتز األبـــدان وتقشـــعّر كلما صدحت 
حناجـــر فرقـــة ”أوالد المناجم“ عاكســـة آالم 
الناس، فاضحة سياسة النظام في التهميش 
والظلـــم والحرمـــان. مـــن هنـــا كانـــت نقمة 
قفصـــة وغيرها مـــن المحافظـــات الداخلية 

على سياســـة النظام ومقاربتـــه التنموية 
الخاطئة لتدّشنها أحداث الرديف صيف 
العـــام 2008، والتي يصعب محوها من 

ذاكرة التونسيين.

سنوات جمر بن علي

ملحمـــة  فـــي  الحاجـــي  بـــرز 
الحوض المنجمـــي في العام 2008 
ضد نظام بن علي، وكان مســـنودا 
بســـواعد أهلية تكّن تقديرا واسعا 
النضالي.  وتاريخـــه  الرجـــل  لهذا 
ُحوكم ”أســـد المناجم“ وسجن وتّم 
تعليـــق عضويته فـــي االتحاد العام 

انتفاضة  بســـبب  للشغل  التونســـي 
والتحـــّركات  المنجمـــي  الحـــوض 

االجتماعية بالجهة التي قادها.
يـــروي الحاجي ذلك بحرقـــة الممتن 

لما فعلـــه األهالي في الرديـــف، مذّكرا بما 
صنعـــه المعتصمون في دار االتحاد المحلي 
بالرديف عندمـــا أصدروا بيانـــا يدعون فيه 
الســـلطة إلى التراجع عن الخيار األمني غير 
الناجع ويطالبون بفتـــح حوار جدي وبحث 
عن حلـــول جذرية لألزمة. بينمـــا تقول عنها 
الراحلـــة والمناضلـــة هـــي األخـــرى زوجته 
جمعة الحاجي في كتاب لإلعالمي المنصف 
بـــن مراد ”لقـــد اعتبرت الوقـــوف إلى جانب 
زوجي واجبا لم أنتظر منه جزاء وال شكورا، 
كانت صحتي هي الثمن الـــذي دفعته مقابل 
نضالي الذي ذقت فيه شـــتى أنواع التعذيب 
مـــن قبل قـــوات األمـــن التي الزمتنـــي كظّلي 
وحرمتنـــي من العيـــش كســـائر المواطنين 
ال لشـــيء إال ألنني ثرت علـــى الواقع الجامد 
الظالم وســـاندت المتظاهريـــن في الحوض 

المنجمي فوقع قمعنا بشراسة“.
 وتضيف جمعة أيضا ”أتذكر كيف كانوا 
التـــي كنت أحمل  يفتشـــون امتعتي و‘القفة‘ 
فيها الطعـــام إلى عدنان عندمـــا كنت أزوره 
فـــي ســـجن القصريـــن، كما تعرضـــت مرات 
ال تحصـــى وال تعـــد لإليقافـــات ثـــم تجددت 
مســـيرة العذاب ’الحلو‘ إثـــر نقل زوجي إلى 
أحد الســـجون بتونس العاصمة، إذ أنني لم 
أتمكن من اكتراء منزل يؤويني بسبب أوامر 
’فوقية‘ تّلقتها ترسانة بشـــرية ورافقتني في 
كل تحركاتي القريبـــة والبعيدة، ولوال تدّخل 
االتحاد العام التونســـي للشغل لتمكيني من 
منـــزل ألبقى بجانب زوجي إلى حين انقضاء 
عقوبتـــه لكنت تعرضـــت للتشـــّرد والعذاب 
خاصـــة بعـــد أن أصبحت أعانـــي من قصور 
كلوي بعد تعرضي لتعنيف وحشـــي من قبل 
(البوليسية). تعنيف أدى إلى تمزق عرق في 
يدي اليســـرى حرمني حتى من التمتع بكلية 
قد منحنـــي إياها زوجي عدنان ســـنة 2001. 

ومن يومها بّت رهينة غسيل كلوي يومي“.
األهم، من ذلك كله، هو التحدي الذي قاده 
الحاّجي ضد الســـلطة بكل شجاعة واقتدار، 
فـــكان القائـــد األوحـــد والملهم فـــي معركة 
الحوض المنجمي، الشيء الذي كلفه السجن 
والعزل ولكنه في المقابـــل منحه قدرا كبيرا 
مـــن الحب والتعاطف بين أترابه وأهاليه في 
قفصـــة. فيما يرى منتقـــدون للرجل أن طابع 
تصّيد الفـــرص صورة أخرى ال يمكن فصلها 
عن هذه الشخصية التي تحركها األدلجة أكثر 
من أي شـــيء آخر حيث يغالي في االنتساب 

للمكان والذود عنه.
يذكر التونســـيون جميعا وممن عايشوا 
تلك الفترة قبل ســـقوط النظام في 2011 كيف 
كانت إشارة منه تبعث بالمدينة إلى الهدوء، 
فيما تحّول إشـــارة أخرى المدينة إلى بركان 
هائج. بينما يؤكـــد متابعون أن الرجل كانت 

بيده كل 
مفاتيح 

الحـــرب والســـلم 
فـــي جدليـــة العالقـــة بين قفصة والســـلطة 

المركزية آنذاك.
هذه هـــي الصـــورة الحقيقيـــة للحاجي، 
صـــورة يتفاعل فيهـــا ما هو واقعـــي مع ما 
هـــو براغماتـــي نفعـــي مصلحي باألســـاس 
يتملك الرجل ويحرك ســـواكنه. وهي صورة 
تعززهـــا أيضـــا اتهامات تربـــط ضلوعه في 
كل التحركات الشـــعبية المعطلة لإلنتاج في 
قفصة وأنه يقف وراء رفض نقل الفوســـفات 
عبر الوســـائل التقليدية التي كانت معتمدة، 
كالقطـــار. وترويجـــه المتـــالك وســـائل نقل 
خاصة، عبر شـــاحنات وغيرها، دون أن يدرأ 

عن نفسه تلك التهم.
لكـــن مهما بدا من تعّنت يبديه الرجل فقد 
تمكنـــت الحكومة مؤخرا من فرض ســـلطتها 
لتعـــود معهـــا آلـــة اإلنتـــاج من جديـــد إلى 
الدوران، وفق أخبـــار مؤكدة تدعمها مصادر 
رســـمية أكـــدت أن عملية اإلنتاج اســـتؤنفت 
بنســـق حثيـــث ولـــن تســـمح للخارجين عن 
القانون وســـلطة الدولة بفرض سلطتهم مثل 

الحاجي وأمثاله.
يـــرى بعـــض المتابعيـــن للحاجـــي بأن 
محطتـــه األخيـــرة انتهـــت تقريبـــا مـــع ذلك 
العنوان الكبير المســـّمى ثورة 14 يناير 2011 
لتطرحه دفعة واحـــدة عضوا بارزا في هيئة 
بن عاشـــور أو الهيئـــة المســـتقلة لالنتقال 
الديمقراطـــي. بعدهـــا تـــوارى الحاجي عن 
األعيـــن طويـــال ليعود عضـــوا داخل مجلس 
نواب الشـــعب كمرشح مســـتقل. فيما األهم 
بحسب معجبين بشخصية الرجل أنه لم يكن 
يحتاج إلى ماكينة حزبية لتحرك أحاســـيس 
العامـــة والخاصـــة تجاهه، ذلـــك أن رصيده 
النقابـــي يكفي ليجعـــل منه أســـطورة تقبل 
التدريـــس فـــي التاريخ السياســـي الحديث 

لتونس.

العيش على الذاكرة

أسئلة عديدة يطرحها المراقبون للباجي، 
مـــا الســـّر وراء تغييـــر الحاجـــي لبوصلته 
النضالية؟ هل هو تكتيك متعمد أم فرض عليه 
غصبا؟ ما هو اللغز الـــذي أطفأ هذا البركان 
الهائج ليقـــوده إلى التراجـــع والعيش فقط 
على ذاكرة لم تؤرخ لنفسها ولم تثّبت أركانها 

بشكل كاف؟ 
هـــل هـــذا هـــو 
فعـــال عدنـــان الحاجي 
أم شـــبح ينتحـــل شـــخصية الرجل؟ أســـئلة 
حارقة وأخـــرى عصّية على الفهـــم تنهل من 
موضوعيـــة التقييم لشـــخصية رجـــل ُعرف 
بغير ما يســـلك اآلن، فيما يقر متابعون بأنه 
ربما هكذا تكون النهايات في عالم السياسة، 
إما أســـيرا لفكرة الوصول إلى السلطة وإما 

أسيرا لذاتية تنّكرت لتاريخها.
احتـــار البعض فـــي التحول الـــذي يلف 
شخصية هذا الرجل الذي انطلق من الميدان 
ثائـــرا فكيف له أن يتركه إلى برلماني لطيف، 
هـــادئ بربطة عنق وإن كان ليس من هواتها، 
فيما يقر البعض اآلخر بأن قبة مجلس باردو 
ربمـــا غّيرت الكثير من مقـــال الرجل ومقامه، 
لكـــن مدافعين عنـــه يقولون إنـــه حتى داخل 
البرلمـــان فقد ظل الرجـــل محافظا على وزنه 
النقابي، متمســـكا بجـــذوره وأصله، مدافعا 

على أهله وبيئته التي لم يتنكر لها يوما.

لكن من المفارقات أحيانا أال يسمع ألسد 
المناجـــم زئير داخل قبـــة البرلمان، فيما يقر 
منتقـــدوه بأنه ربما يكون اختيارا مدروســـا 
باالنزواء في ركن صامـــت ال ضجيج يعتريه 
وال ضوضـــاء تلفـــه، حتى أن حضـــوره يكاد 
يكون باهتا ال موقـــف ملفتا له وال اختيار له 
ســـوى االبتعاد عن عائلته الفكرية ومن تربى 
في أحضانهم وكان منهـــم يوما، في الجبهة 
الشـــعبية التي ال يتوانى فـــي اإلطباق عليها 

بسالح نقده واصفا إياها بالمتعالية.
يقـــول الحاجـــي عـــن اليســـار عمومـــا، 
والجبهة خصوصا، وهو الذي كان جزءا منه 
يومـــا إن ”أمراض اليســـار الطفولي تقتلهم، 
ألن قـــادة الجبهـــة متكبـــرون سياســـيا وال 
يريدون النزول إلى الشعب. أما من يتحدثون 
عن رفضي االنضمـــام إلى الجبهة ال يعرفون 
أنهم لم يناقشوا معي هذا الموضوع أصال“.

ربما هـــي األقدار أحيانا التي دفعت بهذا 
الرجـــل جثـــة برلمانيـــة هامدة ال تقـــدر على 
البـــروز وال تســـتطيع التأثيـــر، وربما أيضا 
وفـــق توصيف البعض، تناقـــض في تركيبة 
الذات المأزومة بأحوالها وأحوال من حولها 
قد حّوله من ثائر ميداني قوي يهابه الجميع 
إلى شـــخص ناعم نعومة األحزاب الليبرالية 
وهادئ هدوء المرتمين في أحضان السلطة.

يبدو الحاجي كمن تنّكر لصوالته وجوالته 
الطويلة في ميادين النضال ومواقفه المغالية 
في التشـــّبث بروحية المكان واالنتساب إليه 
ليجد نفســـه مذبذبا تارة هنا زمن المصالح، 

وتارة أخرى هناك زمن النضال.

يساري من قفصة مالمح وجهه تختزل محنة الجنوب
عدنان الحاجي 

ثائر مستهدف يصرخ: ما جدوى الديمقراطية؟

الحاجي يقول عن اليســـار عموما، والجبهة الشـــعبية خصوصا، وهو الذي كان جزءا منه يوما إن {أمراض اليســـار الطفولي تقتلهم، ألن قادة الجبهة متكبرون سياســـيا وال يريدون وجوه
النزول إلى الشعب}. 

عدنان الحاجي يترأس في البرلمان 
التونسي قائمة مستقلة تدعى {رد 

االعتبار} عن دائرة قفصة، بعد أن كان 
أحد قياديي حركة انتفاضة الحوض 

المنجمي البارزين سنة ٢٠٠٨

جميع  المقاربات التنموية الفاشلة 
يرفضها الحاجي سلوكا وممارسة 

وتطبيقا، لكن متابعين يقرون بأن 
صالبته تغّيرت شيئا فشيئا وتاهت 

في ثنايا المعارضة الكالسيكية، ولم 
يعد يكتشف نفسه في صالونات 

النخب اليسارية الحالمة التي تتقاذفها 
روحانيات الثورة بعيدا عن صوت 

الميدان

[ احلاجـــي يبدو كمن تنّكـــر لصوالته وجوالته الطويلة في ميادين النضـــال ومواقفه املغالية في 
التشّبث بروحية املكان واالنتساب إليه ليجد نفسه مذبذبا تارة هنا وتارة هناك.

[ بعض املتابعني للحاجي يرون أن محطته األخيرة انتهت تقريبا مع ذلك العنوان الكبير املسمى 
ثورة 14 يناير 2011، لتطرحه دفعة واحدة عضوا بارزا في هيئة بن عاشور.
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بتـــه التنموية 
رديف صيف 
وي ب

محوها من 

لحمـــة 
2008 م
ســـنودا 
واسعا 
ضالي. 
جن وتّم
اد العام
انتفاضة
تحـــّركات

ها.
رقـــة الممتن
ــف، مذّكرا بما
االتحاد المحلي
انـــا يدعون فيه
خيار األمني غير
وار جدي وبحث
نمـــا تقول عنها
األخـــرى زوجته
عالمي المنصف
قـــوف إلى جانب
وال شكورا، جزاء

بيده كل
مفاتيح

الحـــرب والســـلم
فـــي جدليـــة العالقـــة بين قفصة والســـلطة

المركزية آنذاك.

بشكل كاف؟
هـــل هـــذا هـــو
فعـــال عدنـــان الحاجي
أم شـــبح ينتحـــل شـــخصية الرجل؟ أســـئلة
تنهل من الفهـــم وأخـــرى عصّية على حارقة



أحمد رجب

} ترفد الكاتبة السورية نجاح إبراهيم عنوان 
كتابهــــا الجديد ”شــــهريار يصعــــُد الزّقورة“ 
بعنــــوان فرعي يفّســــره ”قــــراءة في الســــرد 
الروائي الشــــهرياري“، ولم تكن المخاتلة في 
العنوان فحسب بل فيما يحيل إليه، فشهريار 
يســــتدعي شــــهرزاد وحكاياتها، لكنــــه هنا ال 
يسمع لها بل نراه مشــــغوال بارتقاء الزّقورة، 
وهي درج صاعد إلى الســــماء طلبا للوصول 
إلــــى األعالــــي، يعــــود تاريخيا إلــــى عصور 
الســــومريين والبابليين واآلشــــوريين. فكأن 
شهرزاد التي جربت مشــــقة الحكي أللف ليلة 
وليلــــة، تتبادل األدوار مع شــــهريار، فتمتطي 
مقصورتهــــا بينمــــا هو يتابع ســــعيه الرتقاء 

درجات الزّقورة/ صهوة السرد.

صانع سيرة الصحراء

تحاول إبراهيم ”تسليط الضوء على سرد 
شهريار، من وجهة نظر شهرزاد التي مارست 
الّســــرد ذات زمن وما تزال، فهذه التي ستقول 

رأيا فيما سرد“.
وقد آثــــرت الكاتبة أن تقــــدم رحلة بحثها 
عن شهريار السارد بحسب الترتيب األبجدي 
ألســــماء الروائيين أصحاب األفكار المغايرة، 
فــــكان أولهم إبراهيــــم الكونــــي بروايته ”من 
أنــــت أيها المالك؟“ التي يمتزج فيها الواقعي 
باألســــطوري والميتافيزيقــــي، وهــــي تصف 
الكونــــي بأنه صانع ســــيرة الصحــــراء، فكل 
أعمالــــه عنها، مشــــيدة بمفرداتهــــا، ناهال من 

أساطيرها.
تبــــدأ روايــــة ”مــــن أنــــت أيها المــــالك؟“ 
الذي يعني اسمه  باســــتماتة بطلها ”مّســــي“ 
(موالي) فــــي لغة األمازيغ، في تســــجيل ابنه 

الذي اختار له اســــم يوجرتن ويعني ”البطل 
األكبــــر“ في لغة األســــالف وُعرفهــــم، أراد أن 
يســــجله في الدوائر الحكومية فــــي المدينة، 
بيد أّنها لم تعترف بهذا االســــم ألنه ليس من 
األسماء المنزلة لديها، وألّن ”أسماء األسالف 
فــــال يمكنه أن  وصايــــا في عنــــق األخــــالف“ 
يستبدل االســــم بآخر إذ يصبح بمثابة الردة 
التي يحاســــب عليها المرتد، فسلك مّسي كّل 

الطـرق دون فـائدة لدرجة أنـه ســــلب 
منـه اســــمه أيضا، فصــــار عليه أن 
يســــتعيد االســــمين معا، ما جعله 
فــــي محاولــــة حثيثــــة لإلعالن عن 

وجودهما.
إلى  البطل  المحاولــــة  قــــادت 
صفقــــة،  معــــه  ليعقــــد  ”البــــاي“ 
أن يكــــون دليــــال لــــه في شــــركة 
استكشاف النفط في الصحراء، 
مقابل أن يحّرر له ابنه يوجرتن 
وعــــده  كمــــا  المعتقــــل،  مــــن 
باســــترداد اسميهما معا، وفي 
الصحــــراء وبعد الوصول إلى 

النفــــط يكتشــــف األب أن البــــاي 
خدع يوجرتــــن فدله على الحجر المقدس، لذا 
يعّم البــــالء وتحل اللعنة حين يهرب يوجرتن 
من مّســــي، وينتســــب إلــــى عصابة مســــلحة 
تقّرر نســــف مكتب الســــجل المدنــــي انتقاما 
من مســــؤوليه لعدم اعترافهم بالمهاجرين من 

الصحراء.
علــــى هــــذه الطريقــــة أيضا يقــــارب كتاب 
”شــــهريار يصعــــُد الزّقــــورة“ تســــع روايــــات 
لمبدعيــــن مــــن ســــوريا، في تســــع دراســــات 
منفصلة لكن تبّين عن قواسم مشتركة تركتها 
شهرزاد الناقدة لفطنة القارئ، فرواية ”حارس 
إلبراهيــــم الخليل، تبّيــــن عن كاتب  الماعــــز“ 
يحاصره الماضي، فأغلب كتاباته تتناول ذلك 
الماضــــي، وتحيله إلى عالم له رائحة تشــــبه 
رائحــــة بئر مهجورة، مختلطة بعبق الخرافة، 
فهــــل هذه لعنة تتلبس الكاتب أم حنين مفتقد 
لزمن جميل مضى، أم تنّصل مما هو آت؟

وفــــي ”المــــاُء والّدم“ لمفيد عيســــى تعود 
الرواية إلى لحظة انفصال ســــوريا عن مصر، 
فتفتــــح بوابــــة الذاكرة على أحــــداث عاصفة، 

وفــــي رواية أيمن الحســــن ”أبعد مــــن نهار“ 
يعــــود الكاتب إلــــى الماضي ليرصــــد تحّوال 
كبيرا أو باألحــــرى تحّولين كبيرين في حياة 

مجموعة من البشر أو مجتمع ما. 
والتحوالن هما: احتالل القنيطرة من قبل 
العــــدو، ونزوح أهلها عنها إلــــى حارة فقيرة 
التصقت بالعاصمة دمشــــق تدعــــى الزفتية. 
والتحــــول الثاني هو العودة إلــــى القنيطرة 

بعد تحريرها.
األبطال  أن  الكاتبــــة  وترى 
هنــــا يهربون مــــن حاضر قاس 
مفعم بالخوف، صورته روايات 
لعيســــى  منكســــرة“  ”أحــــالم 
ضامــــرة“  و”قــــالع  درويــــش، 
لعبدالرحمــــن حــــالق، وقد نجد 
في الرواية رصــــدا لهزائم الّروح 
كما فعل عدنان فــــرزات في ”جمُر 
في  الحجلي  وأيــــوب  النكايــــات“، 
”أبواُب الّروح الســــبعة“، كذلك في 
لمحمد جاسم  رواية ”شمُس الّدين“ 
الحميــــدي، الــــذي يقــــول نصــــه ”ال 

ء  يعود إلى الــــوراء، والّزمن عظٌم نخر شــــي
لم يكتس لحما، ولــــن ينهض من رقدة“، لكنه 
يعــــود بنا إلى ماضي هــــؤالء الذين اختارهم 
وانتقاهــــم ليصنــــع منهم أســــطورته بعد أن 

نهضوا من أجداثهم.

أصابع لوليتا

تــــرى الكاتبة أن واســــيني األعرج يصنع 
نصوصه من تغاصن الشخصيات واألجناس 
األدبيــــة، فهو يّتكئ على شــــخصيات واقعية 
ينتشــــلها من التاريخ الجزائري، شخصيات 
هامة لها وقــــع بين فئات الشــــعب، ثم يخلق 
شخصيات أخرى توازيها في الثقافة، وربما 
المكانة، وقــــادرة على الحوار معها. فالحامل 
األساســــي في نصوصــــه كلها هــــو المثقف، 
الشــــخصية التي يعتمدها محــــورا لروايته. 
وشــــخصية المثقف هذه التي ينتقيها، كثيرا 
ما تكون الكاتب ذاته، يعطيها الكثير من آرائه 

وأفكاره؛ حتى سيرته الذاتية.

ثّمة كاتب  وفي روايتــــه ”أصابع لوليتــــا“ 
يدعــــى يونــــس مارينــــا وهو يســــاري، يكتب 
مقاالت تكشــــف فضائح جرت بعد االستقالل، 
ويتخذ موقفــــا رافضا للحركة االنقالبية التي 
أطاحــــت بحكــــم الرئيس أحمد بــــن بلة. فهي 
شخصية مثقلة بالوعي، متســــربلة بالتحّرر، 
بيــــد أّن قدرها كان الهــــروب إثر مالحقة الفئة 
الطاغية. استطاع يونس مارينا أن يهرب إلى 
أوروبا، وتحــــّول في المنفى إلى روائي كبير، 
جعلته على رأس  فروايته ”عرش الشــــيطان“ 

قائمة المطلوبين من قبل المتشددين. 

ولــــم تكــــن الشــــخصيات التــــي تناولتها 
الرواية أقل شأنا من بطلها يونس مارينا، لقد 
زرع حولها شخصيات مثقفة تحمل مع البطل 
الكثير من هموم الوطن لتمضي األحداث إلى 

النهاية محققة هدفا معّينا.
أما عــــن تغاصن األجناس عند واســــيني 
األعرج فترى نجاح إبراهيم أن رواية ”أصابع 
تقــــّدم نّصا إبداعيــــا مفتوحا يجعله  لوليتا“ 
كاتبــــه خليطـــــا مــــن كّل الفنــــون واألجنـاس 
األدبيــــة، فهــــو يضعك بنصوصــــه أمام األدب 

ورأيه فيه.
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ينظـــم فـــرع اتحاد كتاب وأدباء اإلمارات في رأس الخيمة مســـاء األربعاء جلســـة قراءة في كتاب ثقافة

{أيام الفيروز} للكاتبة املصرية هويدا عطا.

نالت األميرة دانا فراس، ســـفيرة منظمة اليونسكو للنوايا الحسنة، ورئيسة الجمعية الوطنية 

األردنية للحفاظ على البترا، جائزة شخصية التراث العربي للعام 2018.

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

مبادرة إماراتية مرشحة 

لجوائز التميز بلندن

} الشارقة - اختارت اللجنة المحّكمة لجوائز 
التمّيز الدولية 2018 مبادرة ”لغتي“ -المبادرة 
الســـاعية إلـــى دعـــم التعليم باللغـــة العربية 
بوسائل ذكية ألطفال وطالب مدارس الشارقة- 
ضمـــن قوائمها النهائية عن فئـــة ”المبادرات 
في الجائـــزة التي يقدمها معرض  التعليمية“ 
لندن للكتـــاب بالتعاون مع اتحاد الناشـــرين 

البريطانيين.
وكانـــت ”لغتي“ المبادرة العربية الوحيدة 
التي وصلـــت إلى قائمـــة الترّشـــحات، نظير 
جهودها الملموســـة في ســـبيل تأسيس واقع 
متقـــدم لدعـــم تعليم األجيـــال الجديـــدة للغة 
العربيـــة، إلى جانب مبادرات مختلفة من كندا 
وأستراليا على صعيد الفئة ذاتها، حيث سيتم 
اإلعالن عن الفائزين في حفل يقام على هامش 
فعاليات الـــدورة الـ47 لمعـــرض لندن للكتاب 
الذي يقـــام خالل الفترة مـــن 10 إلى 12 أبريل 

المقبل.
وتستضيف الجائزة في قائمتها القصيرة 
27 دولـــة وتضـــم 17 فئة خاصـــة باإلنجازات 
المميزة على المســـتوى الثقافـــي والمعرفي، 
بمـــا فيها مجاالت النشـــر الدولي وبيع الكتب 
والنشـــر األكاديمي والعلمي، إلى جانب نشر 
كتـــب األطفـــال والترجمـــة األدبيـــة واإلبداع 

الرقمي.
وذكـــرت بدرية آل علي، مدير مبادرة لغتي، 
أن المبـــادرة اســـتطاعت أن تحقـــق حضورا 
واضحـــا على المســـتوى العربـــي والعالمي، 
حيث يعكس ترشـــحها لجائزة تعتبر من أهم 
جوائز التميز في العالـــم، أهميتها ومكانتها 
علـــى صعيد رفد األجيـــال الجديدة بمضامين 

أكثر حداثة وتطورا لتعّلم لغتهم األم.
وأضافـــت أن هذا اإلنجاز يحســـب إلمارة 
الشـــارقة ودولة اإلمـــارات العربيـــة المتحدة 
التـــي نجحت في بناء قاعـــدة عملية للنهوض 
بمعارف وثقافة األجيـــال الجديدة، وجاء هذا 
الترّشح ثمرة للجهود والعمل المتواصل الذي 

استمر منذ انطالق المبادرة في عام 2013.

ما رأي شهرزاد إن كان شهريار هو الراوي؟
[ كتاب نقدي يتناول تجارب أهم الروائيين العرب  [ الهروب من الحاضر سمة بارزة يشترك فيها أغلب الروائيين

”شهريار يصعُد الزّقورة“ عنوان مراوغ قد يحسبه القارئ عتبة تفضي به إلى فضاء رواية، 
ــــــه في حقيقته عنوان كتاب نقدي يجــــــول بقارئه في عوالم روائيني رجال كما ترى ذلك  لكن
املرأة الناقدة من ناحية، ومن ناحية أخرى ال حتاكم الناقدة النصوص جنســــــيا مثلما قد 
يتبادر للذهن للوهلة األولى، بل هي تدرس النصوص الروائية مشــــــّكلة عالمات التشــــــابه 

والتخالف بني كتابها.

شهريار تحت مجهر شهرزاد

الناقـــدة تحـــاول تســـليط الضـــوء 

على ســـرد شـــهريار من وجهة نظر 

شـــهرزاد التي مارســـت السرد ذات 

زمن وما تزال

 ◄

الكاتبـــة آثرت أن تقدم رحلة بحثها 

عن شهريار السارد بحسب الترتيب 

األبجدي ألســـماء الروائيين أصحاب 

األفكار المغايرة

 ◄

أدب الرحالت التعاقب والخيال

} يزخر أدب الرحالت في العالم بالتجارب 
المتداخلة واإلحاالت والتناص واالقتباس 

في الكثير من األحيان. وإذا ما تجاوزنا 
النقطة الجوهرية الملتبسة الخاصة بالحّد 

الفاصل بين الخيال والوقائع في ذلك األدب، 
فإن التجارب المبكرة في مجال أدب الرحالت 
ستكشف لنا بطريقة محّيرة ذلك التعاقب أو 

التشابه أو حتى االنتحال بين الكثير من 
الروايات. 

وضمن بحثي في أدب الرحالت الهولندي 
مؤخًرا، في مسعًى خاص لتسليط الضوء 

على مستشرقة ومغامرة هولندية مغمورة، 
وقع بين يدّي صدفة، كتاب مثير آخر عن 
رحلة خيالية لصبّي ناٍج من حادث غرق 

سفينة يصل إلى جزيرة خيالّية غير معروفة 
أو ليس لها وجود على الخرائط تدعى 

”كرينك كيسمز“ حيث ال وجود للمعتقدات 
واألديان.

ظهرت الرواية على ما يبدو في العام 
1708 وتوجد نسختها األصلية األولى في 

مكتبة جامعة اليدن الهولندية، وتصف 
الرحلة المضنية للسفينة إلى عدد من 

البلدان والجزر واألصقاع الخيالّية وعدد من 
األحداث والوقائع التي لم يكن لها وجود 

ة  إّال في رأس الكاتب، وهي قصة سفر خياليَّ
ا كتبها طبيب هولندي يدعى  مبكرة جّدً

زول هندريك سميكس الذي اخترع بالًدا 
تدعى كرينك كيسمس، لتكون معادًال خيالًيا 

ألوروبا القرون الوسطى حيث التزّمت 
الديني وعدم المساواة واضطهاد الطبقات 

الفقيرة آنذاك. 
ة  في كيسمس يشعر المرء بالحريَّ

والمساواة وتتمتع المرأة بحقوق متساوية 
ة  مع الرجل، وال وجود لألديان، بل ثمَّ

أعراف متسامحة تنظم حيـاة البشر الذين 
ال يؤمنون بالسماء والجحيم، كرّد فعل 
مغال الدعاءات الالهوتيين آنذاك الذين 

كانوا يروون قصصا خارقة ومخيفة عن 
الجحيم الذي ينتظر البشر وكيف سيعاقب 

الله شعبه، وكان من الصعب العثور على 

المثل االجتماعية التي وصفها سميكس في 
القرن الثامن عشر، حين كان الدين والكنيسة 

ا والمساواة بين  طاغيان ومؤثران جّدً
المرأة والرجل شيء من الطوباوية، ولعل 

هذه الحقيقة المّرة تحديًدا هي التي دفعته 
لتأليف قصته مبتكرا بواسطتها طريقة ما 

النتقاد مجتمعه وفي الوقت نفسه تقديم 
الواقع البديل المتخّيل.

لقد ظهرت قصة سيمكس المثيرة عن 
البلد الخيالي كرينك كيسمز في العام 

1807 كما ذكرت، وهي تعد في هذه الحال، 
الرواية األوروبية األولى التي تصف معاناة 

صبي ينجو من غرق سفينة ويعيش على 
ة، وبهذا تكون قد سبقت رواية  جزيرة خياليَّ

”روبنسون كروزو“ الشهيرة للكاتب دانيال 
ديفو بأكثر من أحد عشر عاما، وتمكنت من 
تحقيق شعبية وانتشار واسعين في وقتها، 

ألنها كانت منـاسبة تماًما لتوضيح أن 
العالم يمكن السيطرة عليه بواسطة الخيال 

ولتشكل نقطة انطالق مضيئة بامتياز، 
كما يذكر البـاحث الهـولندي يـورغن در 

سخوتنغ.

وُتظهر كال الروايتين الشخصية الرئيسة 
في نهاية المطاف على جزيرة مهجورة ـ 

متخّيلة ـ وتضطر إلى االعتماد على نفسها 
لتثبت أّن اإلنسان قادر دوًما على بناء عالمه 
ة بشكل مطلق،  الخاص، إذا توفرت له الحريَّ
وبفضل االنضباط والتفاؤل والثقة في الله 

وليس في الكنيسة، كما ُتظهر كال الروايتين 
نجاة الشخصية ـ صبي في الحالتين ـ من 

غرق سفينة وتحّطمها في البحر، في وصف 
يتشابه كثيًرا. 

ولعل الحكم على دانيال ديفو وعمله ذائع 
الصيت باالنتحال أو االستناد واالستفادة 

من فكرة رواية هندريك سميكس، لم يكن 
منطقًيا أو محّط شكوك، لوال أن الوقائع 

وسجالت الجمارك الهولندية أثبتت الحًقا 
بأّن دانيال ديفو كان قد عمل جاسوًسا 

ا لصالح إنكلترا في هولندا قبل تأليفه  تجارّيً
قصته الشهيرة، وكان قد تعّلم الهولندية 

ولديه القدرة على قراءتها، كما أن المحققين 
الهولنديين قد عثروا الحًقا على مخطوطات 

لكتب قواعد اللغة الهولندية في أدراج 
مكتبه.

محمد حياوي
كاتب عراقي
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} الريــاض - ينطلق ”معرض الرياض الدولي 
للكتاب“ في العاصمة السعودية األربعاء تحت 
شعار ”الكتاب.. مســـتقبل التحول“، بمشاركة 

أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية.
وتحل اإلمارات ضيفة شرف على المعرض 
الذي ُيقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات 

والمعارض بين 14 و24 مارس الجاري.
ويشـــهد المعـــرض هـــذا العـــام نحـــو 80 
فعالية ثقافية، تتنوع بين ورش عمل وندوات 
ثقافية وأدبية وأمســـيات شعرية ومسرحيات 
وجلســـات حوارية عن مجاالت الكتب مع عدد 

من المؤلفين.
ويعد ”ماراثون الترجمة“ الفعالية الجديدة 
في نســـخة هذا العام مـــن المعرض، والهادفة 
إلـــى ترجمة ما ال يقل عـــن 200 مقال من اللغة 
العربيـــة إلى اللغتين اإلنكليزية والفرنســـية، 

بجودة عالية؛ بغية تنشـــيط حركـــة الترجمة 
في مجاالت وثيقة الصلة بالثقافة الســـعودية 

وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.
وقـــال المشـــرف علـــى معـــرض الرياض، 
عبدالرحمـــن بن ناصـــر العاصم، إن المعرض 
سيشـــهد خالل دورته هذا العام تنظيم فعالية 
”ماراثـــون الترجمة“ التي ســـتقام بمشـــاركة 

واســـعة من المترجمين بهدف إثراء النشاط 
الثقافـــي فـــي المملكـــة، موضحا أن ســـبب 
كشعار  اختيار ”الكتاب.. مستقبل التحول“ 
لنســـخة المعرض هذا العام، يأتي مواكبة 
لمرحلـــة التطّور واالزدهار التي يشـــهدها 

القطاع الثقافي في السعودية.
الدولي  الرياض  ”معرض  وُيصنف 
للكتاب“، الذي تشـــرف علـــى تنظيمه 
وزارة الثقافـــة واإلعـــالم الســـعودية، 

كأكبـــر الفعاليات الثقافية في المملكة وأهمها 
خاصة مـــن ناحية المبيعات، حيث يعد األكثر 

مبيعا من بين معارض الكتاب العربية.
واســـتقبل المعـــرض في دورته الســـابقة 
للعام الماضي أكثر من 400 ألف زائر على مدى 
10 أيام، فيما بلغ إجمالي المبيعات 72 مليون 
ريـــال (نحو 19 مليـــون دوالر). وتســـهم هذه 

التظاهرة في تطوير صناعة النشـــر والتأليف 
وطنيا وإبراز قيمة الثقافة الســـعودية، عالوة 
على ابتكار أساليب جديدة للتواصل المعرفي 
والتبـــادل الثقافي بيـــن المملكـــة وبقية دول 
العالم. ويستضيف المعرض في كل عام بلده 
كضيف شـــرف، ويخصص لـــه جناحا لعرض 
تاريخه وأدبـــه وإصداراته لـــزوار المعرض، 
ويكـــون له نصيب مـــن الفعاليـــات والندوات 

الثقافية المصاحبة للمعرض.
ويأتـــي انطـــالق المعـــرض هـــذا العام 
بالتزامن مـــع تحوالت ثقافيـــة واجتماعية 
تشـــهدها الســـعودية في اآلونـــة األخيرة، 
كان أبرزها إعالنها فـــي فبراير الماضي 
عـــن البدء في بنـــاء دار لألوبرا بالبالد،  
كما أقرت مطلع الشـــهر الجاري بنود الئحة 

الترخيص لدور السينما.

ماراثون للترجمة في معرض الرياض الدولي للكتاب

شاط
ــبب
شعار 
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} الشــارقة - في كتابه ”السرد المفتون بذاته 
من الكينونة المحضـــة إلى الوجود المقروء“ 
يركـــز الناقـــد العراقي رســـول محمد رســـول 
مصطلحا نقديا جديدا من خالل قراءته لرواية 
”ساق البامبو“ للكويتي ســـعود السنعوسي، 

وقد أطلق عليه ”السرد المفتون بذاته“.
يعـــرف رســـول المصطلـــح بأنـــه احتفاء 
الكتابـــة الروائية بذاتها، ويعنـــي أيضًا بأنه 
الرواية التالية أو الرواية الثانية، أو الحكاية 
التحتية التي تظهر داخل الرواية التي تحمل 
عنوانا واسما لمؤلف ما“. وهو وجود إبداعي 
ـــل، وقد تحولـــت كينونتـــه المحضة أو  متخيَّ
األساســـية إلـــى موضوعة حكائيـــة من خالل 
تمفصلهـــا فـــي مســـالك أجناســـية جماليـــة 
حكائية، كالقصص والروايات والمســـرحيات 

وغيرها.
المصطلـــح،  تاريـــخ  رســـول  يســـتعرض 
موضحـــا ظهوره في عـــام 1925 عندما نشـــر 
الروائي والناقد الفرنســـي جـــورج دوهاميل 

كتابـــه ”مقـــال عن الروايـــة“، ثم تـــاله جيرار 
جينيت عام 1967 في كتابه ”خطاب الحكاية“، 
بعد ذلك تطور اســـتخدام المصطلح. فروبرت 
شـــولز اشـــتغل نقديا في هـــذا الحقل دون أن 
يقدم له تعريفا مانعا، وقد حاول في عام 1970 
تعريـــف مـــا وراء الرواية عن طريق تفســـير 
طبيعة التخييـــل الروائي التجريبي المعاصر 
له عبر أربعة محاور في النقد األدبي يســـميها 
والفلسفي،  والســـلوكي  والبنيوي  بالشـــكلي 
رابطا تجليات ما وراء الرواية بتلك المدارس 

النقدية المختلفة.
بينمـــا تنامـــت إســـهامات آخريـــن مثـــل 
الروائـــي والناقد األميركي ويليـــام غاس فقد 
هـــدف فـــي كتابـــه “الســـرد وصـــور الحياة“ 
الصـــادر فـــي 1970، إلـــى اصطفـــاء مصطلح 
يقترب بوصفه الداللي من روح التغيرات التي 
اجتاحـــت الرواية، وذلك انطالقـــا من قناعته 
بـــأن عالم ما وراء النظريات يوجد في الرواية 
كمـــا يوجد في الرياضيـــات واللغة واألخالق، 
مشيرا إلى تجارب بورخيس و صمويل بيكيت 
ونابوكوف وغيرهم ممن تصدوا لتيار الرواية 
التقليدية فاقتربوا من عوالم ما وراء التخييل 

القصصي. 
خلص غـــاس إلى تعريف مـــا وراء القص 
بأنـــه ”القص الذي يجذب االنتباه إلى نفســـه 
كونـــه صنعة ليطرح األســـئلة عن العالقة بين 
الســـرد والواقع“. فـــي فرنســـا كان تزفيتيان 

تودوروف وتجاربه التي وظفت كينونة السرد 
كأحـــد العوامل الداخلـــة في الكـــون الداللي 
لألعمـــال اإلبداعيـــة، مســـتخدما مصطلحات 
مثل االســـتعارة والوصف النصـــي وذلك في 
كتابه ”شعرية النثر“ (1971)، ويواصل الكتاب 
اســـتعراض رؤى المنظريـــن الغربييـــن مـــن 

المؤسســـين لنزعة ما وراء الســـرد 
وصوال  إلى باتريشـــيا واو وديفيد 
لودج، مؤكدا أن رؤاهم استقرائية، 
فتلك النزعة فـــي الكتابة الروائية 
سبقت التنظير لها لكن وجدت في 
التنظيرات رؤى دفعتها قدما إلى 
األمام لتحقق الشيوع باعتبارها 

نزعة إنسانية عامة.
وقـــد انتقلت تلـــك النزعة 
إلـــى اإلبـــداع العربـــي منـــذ 
ثالثينـــات القـــرن العشـــرين 
علـــى يد طه حســـين وتوفيق 
الحكيـــم، وعرفتهـــا العـــراق 

عبـــر تجارب جبـــرا إبراهيم جبرا 
في الخمســـينات، غيـــر أن كتابتهم كانت ذات 
طابع إرهاصـــي قبل صياغة وتداول مصطلح 
عربـــي يفســـرها، لكن العقود التالية شـــهدت 
تطورا للمصطلح وللنزعة القصصية المعبرة 
عنه على يد روائيين ونقاد مثل إدوار الخراط 
ومحسن جاســـم الموسوي وســـعيد يقطين، 
وأيضـــا صالح الديـــن بوجاه الذي اســـتلهم 

أفـــكار جينيـــت وبـــارت وبوتور فـــي تناوله 
ألعمـــال صبـــري موســـى وخصوصـــا رواية 

”فساد األمكنة“.
ال يمكـــن النظر إلى الســـرد المفتون بذاته 
كمجـــرد تقنيـــة بال مضمـــون، فهو يكتســـب 
هويته مـــن انتمائه لبنية ما بعـــد التقنية أو 
وجـــود حكائي متخيـــل له خطابـــه الجمالي 
ظهـــر  إذا  أمـــا  والمضمونـــي، 
فســـوف  محضة  كينونة  كمجرد 
يكون جثة بـــال روح، فال بّد لذلك 
الســـرد من التجســـد في قصة أو 
رواية، فهـــو بذلك يظهر بوجهين: 
األول داخلـــي أو خلفـــي بوصفـــه 
نظامـــا يقدم ذاتـــه المحضة كبنية 
قابلة لالنخراط في شـــكل تعبيري، 
والثانـــي معلوم بوصفـــه موضوعا 
الحاجـــة  تنتفـــي  هنـــا  مســـرودا، 
الســـتعارة المصطلحـــات الغربية إذ 
تتكاثف معانيها عند معنى يجســـده 
الناقد رســـول  في مصطلح ”الســـرد 

المفتون بذاته“.
المصطلـــح الجديـــد الذي لـــم يتبلور بعد 
فـــي نظريـــة متكاملة لكن ذلــــك ال يعني غياب 
العناصر التي تشـــغل البناء المعرفي للسرد 
المفتـــون بذاته، ومنهـــا النـــاص أو الكاتب، 
والتجنيـــس، والمخطوط، ومعمـــار الحكاية، 
والشـــخصية والقـــارئ، بـــل وفعلـــي الكتابة 

والقراءة نفسيهما، فمثلما يشرك -هذا النمط 
من الســـرد- القـــارئ في بنـــاء المعنى،  تقوم 

القراءة بنفس الدور.
الناقد األكاديمي رسول محمد رسول وعبر 
أربعة فصول شغلت مساحة ثلثي كتابه رصد 
تاريـــخ مصطلحات ما وراء الســـرد وما وراء 
الرواية متتبعا تناميها وتطورها في نظريات 
النقد الغربي، كذلك اســـتعرض  تجارب النقاد 
العرب في التعامل مـــع هذا المفهوم، ثم بلور 
رؤيتـــه الخاصة التي تحاول بناء مفهوم بديل 
غير معـــرب يتمثل هذه المفاهيـــم، فإن توقف 
جهده عند صوغ المصطلح سيكون كالحطاب 
الـــذي جمع حطبا كثيرا، لكن لم يشـــعل النار، 
وحتـــى ال يقـــول أحدهـــم ”مـــا جـــدوى عمل 
الحطـــاب من دون نار؟“، فكان ال بّد أن  يتوقف 
فـــي الفصل األخيـــر عند عدد مـــن النصوص 
الروائية العربية التي انتهجت أسلوب السرد 
المفتون بذاتـــه كنمط في الكتابـــة اإلبداعية، 
ومـــن هذه النصوص التي توقف عندها رواية 

لطفية الدليمي ”عالم النساء الوحيدات“. 
يشـــير الناقد إلـــى التناص بيـــن العنوان 
المركـــزي للروايـــة وعنوان المخطـــوط الذي 
تجـــده الراويـــة  األنثى فيشـــكل رواية داخل 
الرواية، ويتوزع الســـرد بين ما تقرأ منى في 
المخطوط وبين ما ترويه عن حياتها الخاصة، 
في تجربة سردية يحضر فيها الطابع األنثوي 

مقابل غياب الطابع النسائي.

زكي الصدير

} صـــدرت مؤخرا عـــن دار تشـــكيل الكويتية 
مجموعـــة نصوص جديدة للشـــاعرة الكويتية 
عائشـــة العبدالله حملت عنوان ”أرّبي الذئاب 
في ســـلة القش“. وتأتي هـــذه المجموعة بعد 
مجموعتهـــا األولى ”خمســـة أوتـــار في يدي“ 
الصـــادرة عـــن دار مســـعى فـــي 2014، والتي 
انطلقت فيهـــا من الصـــوت الداخلي الخاص 
بالشـــاعرة، ومن التجربة الذاتيـــة الوجدانية 
التـــي تحيط بها باختـــالف تياراتها العاطفية 
وانحناءاتها، باإلضافـــة إلى عالقة هذه الذات 

باألشياء والتفاصيل من حولها.

خارج التسمية

عـــن تجربتهـــا الجديـــدة ”أرّبـــي الذئاب“ 
التي تشـــي من عنوانهـــا بمناطق متوحشـــة 
فـــي اللغـــة وخلق الكائنـــات الشـــعرية، تقول 
عائشـــة العبدالله ”هـــي عبارة عـــن مجموعة 
من النصـــوص كتبت في الفتـــرة ما بين 2015 
إلـــى2017، جـــاءت أكثـــر تركيزا علـــى المرأة 
ومكنونـــات ذاتها والتحديـــات التي تواجهها 
مـــن كل صوب، خاصة أنها توافقت مع الحدث 
الجديد الـــذي مررت به وقتها وهـــو األمومة، 
بـــكل تجلياتها وصعوباتهـــا والمخاوف التي 

ترافقها“.
 ورغم شـــاعرية النص، وتماسكه الواضح 
للمتلقـــي فـــي قوالبه المجازيـــة العالية إال أن 
العبداللـــه اختـــارت أن تطلقـــه دون قيد تحت 
مسمى ”نصوص“. مبتعدة بذلك عن كل الجدل 
القائـــم علـــى مســـتوى التســـميات والقوالب 

واالعتراف التي قد تطال قصيدة النثر.
 تقول ضيفتنا معلقة عن هذا الشـــأن ”هي 
مجموعـــة مـــن قصائد النثـــر أطلقتهـــا تحت 
مسمى النصوص بعيدا عن كل اإلشكاالت التي 
ال تزال تحدث أمام مســـمى القصيدة، أردت أن 
أكتـــب نصا حـــرا يحمل رؤيتـــي الخاصة في 

الحياة بـــكل تفاصيلها، دون أن أعّول 
على المسمى، بل على الدهشة“.

صوت المرأة

يشعر القارئ في نص العبدالله 
أنـــه أمـــام صـــوت المـــرأة بـــكل 
حموالتهـــا الثقافيـــة والوجودية، 
وكأنهـــا كانـــت تتكّلم مـــن خالل 
النصوص باســـم قبيلة النســـاء 
في مجتمـــع ال يكتـــرث بها، وال 
يتواصل مع متطلباتها الحياتية 

والنفســـية فـــي عالـــم متغّير، ال يمكـــن التنّكر 
لطبيعته القاسية على سلوك المرأة العربية.

تتفـــق العبدالله مـــع هذا الـــرأي وتعتبره 
أمـــرا منطقيـــا لكونها امرأة تعايـــش بدقة كل 
الصراعات التي تمر بهـــا المرأة في المجتمع 
أمـــام التضحيات التي تطلب منها على الدوام 

تحت مبررات مختلفـــة، األمر الذي جعل منها 
كائنـــا قـــد ترّبى علـــى الضعف، مجبـــرة على 
االنقياد في مســـارات محددة سلفا، سواء كان 

ذلك الخضوع ملموسا أو معنويا.
تقول شاعرتنا ”من الطبيعي جدا أن يأتي 
الشـــعر مرآة لهذا الواقع الذي مازالت تعاني 
فيه المرأة ما تعاني، خاصة حين تقرر التمرد 
على عـــادات المجتمـــع البالية، واالســـتقالل 
بحياتهـــا وفـــق قناعاتهـــا الخاصـــة، دون أن 

ُيمارس عليها الوصاية أحٌد“.
 قادنا الحديث إلى المنطقة المغايرة التي 
ذهبـــت إليهـــا ضيفتنا في تجربتهـــا الجديدة 
على مســـتوى االشـــتغال ما بيـــن مجموعتها 
األولى ”خمســـة أوتار في يـــدي“، الصادر في 
2014، وكتابها األخير ”أرّبي الذئاب في ســـلة 

القش“.
وعـــن ذلـــك توّضح الشـــاعرة بـــأن كتابها 
الســـابق كان التجربة األولى، فهو -كما تعّبر 
عنه- مثـــل الحب األول في حياة المرء، تتدفق 
فيه المشاعر طازجة وعفوية، معتبرة إياه مثل 
المادة الخام األولية للصنـــع، أما مجموعتها 
الجديدة فقد عملـــت على أن تأتي أكثر نضجا 
وتركيزا، فكان االشتغال عليها أصعب، جاعلة 
من الرمـــز نافذا، واإلشـــارة الفتـــة، والمعنى 
قاسيا رغم طراوة العبارة. تقول ”أن ُتكتب كل 

كلمة في محلها دون زيادة أو نقصان“.

كسر األطر

 وعن قراءتها للمشـــهد الشـــعري الشبابي 
المعاصر فـــي الكويت ترى العبدالله أنه ”رغم 
جميع األصوات التي تنادي بســـطوع الرواية 
وتالشـــي الشـــعر، إال أننـــي أرى أن المشـــهد 
الشـــعري في الكويت في تطور وازدهار، وذلك 
على أصعدة شتى، في أنواع الشعر وأشكاله، 
كما أعتقد أن ما يميز األمســـيات الشعرية في 
الكويت هو الطابع الشـــبابي الذي تقوم عليه، 
في الحقيقة هناك شـــريحة كبيرة من الشباب 
في الكويت الذين لم يوفر لهم المشهد 
اإلعالمـــي أو دور النشـــر دعما 
حقيقيـــا ممـــا أدى إلـــى غيابهم 

وعدم ظهورهم وانتشارهم“.
وفي سؤال عن ملف ”البدون“ 
الكويـــت وكيـــف أن المنتج  فـــي 
صعيـــد  علـــى  الكويتـــي  األدبـــي 
الشـــعر والروايـــة، وأيضـــا علـــى 
مستوى األعمال الدرامية، قد تناول 
باالشـــتغال علـــى واقـــع الكويتيين 
”البـــدون“، فهل اســـتطاع المثقفون 
الكويتيـــون أن يتحّولـــوا إلـــى كتلة 
ضاغطـــة باتجاه تشـــكيل حل جذري 

لهذه القضية اإلنسانية العميقة؟
تجيب ضيفتنا ”ال شـــك أن قضية ’البدون‘ 
من أكثر القضايا اإلنســـانية المحزنة، والتي 
هي ال تخص فئة بعينها، بل تخص كل إنسان 
حر يؤمن بحق اإلنســـان في أن يكون له وطن، 

وأن يمـــارس كل حقوقـــه البديهية على أرضه. 
هي قضية كل شـــخص يرفـــض الظلم ويطالب 
بالعدالة. والكثير مـــن األعمال األدبية تناولت 
وعرضت أبعادهـــا. ودعمت  قضيـــة ’البـــدون‘ 
كل خطاب سياســـي ينادي بحـــل تلك القضية، 
ولكـــن فـــي رأيـــي إن األدب في نهايـــة األمر ال 
يمكن أن يكون منبرا سياســـيا، دور األدب هو 
تكوين الوعي اإلنساني عند الشعب، وبالتالي 
يمكن أن يســـاهم هذا الوعي في تشـــكيل كتلة 

ضاغطة“.
وعـــن الربيع العربي ومـــا أفرز من مفاهيم 
جديدة للكتابة والشعر، وهل استطاع أن يكسر 
الحالة الكالســـيكية على مســـتوى المضمون 
والشكل، أم أن المثقف عاد بعد الربيع العربي 
إلى الدائرة األولى مجددا حامال معه إحباطاته 
وانكساراته مرة جديدة ليعود بذلك إلى المربع 

األول؟
تعّلق شـــاعرتنا بأنه ”مـــن الطبيعي أن ما 
سّمي بـ’الربيع العربي’ فتح أبوابا كانت مغلقة 
لمـــدة طويلة في عصر الصمت والدكتاتوريات 
العربية المتجذرة، وأعتقد أن مجرد كسر هذه 

األطر االســـتبدادية أودى بنا إلى مساحات لم 
يكن الشـــعر العربي يستطيع أن يخوضها، أو 
ربما كانت كامنة تظهر على استحياء، ولكنها 
صارت تظهر واضحة جليـــة، وبالتالي عندما 
نقرأ تحديدا للجيل الشـــاب في الوطن العربي 
نالحـــظ تجديدا على مســـتوى الفكـــرة وعلى 
مســـتوى المعالجة والقالب أيضـــا، هناك من 
يكتب شـــعرا على الطريقة الكالســـيكية بلون 
حداثي، وهناك بالمقابل ثورة في قصيدة النثر 
على مســـتوى الصـــور واألفـــكار ومعالجتها، 
واســـتلهام كبير من معاني الثـــورات العربية 
وعدم المســـاومة على الحريـــة ورفض ألبوية 

السلطة بكل أشكالها“.
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يعقد املجلس األعلى للثقافة املصري، بالتعاون مع مختبر الســـرديات في مكتبة اإلسكندرية، ثقافة

األربعاء، ندوة ملناقشة رواية {شغف} للكاتبة املصرية رشا عدلي.

ضمن البرنامج املوازي لعروض املهرجان الوطني للفيلم بطنجة في دورته التاسعة عشرة، تم 

أخيرا عرض فيلم {العيون الجافة} للمخرجة نرجس النجار.

} مع احتدام الصراع بين النظريات 
الشمولية الشيوعية الليبرالية الغربية، 

اتخذت عالقة األدب بالواقع بعدا جديدا، 
كانت في ظاهرها ذات طبيعة جمالية، 
لكنها في مضمونها كانت تعبيرا عن  

صراع سياسي- أيديولوجي، يتخذ من 
الثقافة أداة لتعزيز الهيمنة على العالم.

على هامش هذا الصراع وتعبيرا 
عنه ظهرت مفاهيم جديدة، هيمنت على 
األدب عقودا طويلة، مثل مفهوم االلتزام 

ونظرية الفن للفن، أو استقاللية األدب عن 
الواقع، ونظرية االنعكاس. كان التباين بين 

مصطلح أدب الواقع، والواقع في األدب 
يعبر عن إشكالية هذه العالقة. في األول 

هناك تحديد لهوية األدب، وفي الثاني 
تحديد لهوية الواقع في األدب.

كان يمكن لهذه العالقة أن تظل خارج 
دائرة السجال النقدي والفكري، لو لم 

تدخل األيديولوجيا، كمحرك أساس في هذا 
السجال، عندما اجتهد منظرو الفكر واألدب 

الماركسيون، في ربط عالقة بالواقع أو 
عالقات اإلنتاج، بينما حاول منظرو الثقافة 
الليبرالية تحرير الكاتب أو األدب من هذه 

العالقة. في الشعر اتخذ الصراع على 
شكل الكتابة الشعرية بعده، بين قصيدة 

التفعيلة وقصيدة النثر في إطار هذا 
الصراع الثقافي، الذي اتخذ بعدا جماليا 
وفكريا، بين التيار القومي والماركسي، 

والتيار الليبرالي في الثقافة العربية.
انتهت الشيوعية مع سقوط مركزها، 
فتراجع السجال حتى كاد يغيب، لوال أن 
دارسي األدب مازالوا مشغولين بالبحث 

في عالقة األدب بالواقع. النقد الثقافي هو 
مساهمة أخرى جديدة  الستعادة معنى 
هذه العالقة، وتجليها جماليا في األدب. 

انتهت الشمولية الثقافية الشيوعية، 
وبقيت الشمولية الليبرالية ، لكن األدب ظل 

يشكل واقعه الخاص، في مغامرة الكشف 
واالكتشاف لسيرورة الوعي الجمالي 

للكتابة الجديدة. على الرغم من ذلك ال أحد 
ينكر تأثير الليبرالية الجديدة على األدب.
جدل الثقافة الليبرالية مع ذاتها على 
صعيد طروحاتها الشمولية، اتخذ شكال 

مغايرا مع ظهور تيار ما بعد الحداثة، 
ونقده الشديد، للطابع الشمولي لهذه 

الثقافة، وفشلها في تكريس قيمها الثقافية، 
كوسيلة لتحقيق التقدم في العالم. ظهرت 

فلسفة الشك محل العقل، الذي كانت تدعيه 
الحداثة.

خارج هذا الجدل كانت تجليات الواقع، 
أو جماليات الكتابة عن الواقع، تتخذ 

أشكاال ومظاهر مختلفة، كما في الرواية 
الجديدة. غاب الواقع فيها، ليظهرمن خالل 

انعكاسه النفسي على شخصيات أبطال 
الرواية.

حتى في أكثر أشكال الكتابة الشعرية 
انزياحا، بقيت ظالل الواقع وعالماته 

حاضرة فيه. أعيد بناء الواقع واللغة على 
نحو مختلف، يعكس وعي الشاعر الجديد. 

جماليات هذه الكتابة األدبية، في أكثرها 
رمزية، لم تبرح حدود هذه العالقة وتمثلها 
بما يجعل السؤال يتجدد: من يغني اآلخر 

األدب أم الواقع؟

مفيد نجم
كاتب سوري

واقع األدب شاعرة كويتية تربي ذئاب المخيلة خارج األقفاص

[ عائشة العبدالله: األدب ليس منبرا سياسيا
يالحظ القارئ أثناء تناوله لعدة جتارب حديثة للجيل الشــــــعري الشــــــبابي جتاوزه للجدل 
ــــــي، فطاملا كان قادرا على  القدمي احلديث حول تصنيف النص على أســــــاس جنســــــه األدب
صناعة الدهشــــــة لدى املتلقي، حيث إنه نص حر ميكن قراءته بأي تصور مفتوح. فالعديد 
ــــــص املفتوح دون االهتمام بقولبته  مــــــن املجموعات األدبية احلديثة أتت مواكبة لتقنيات الن
حتت مسمى الشعر أو القصة أو الشذرات. صحيفة ”العرب“ توقفت مع الشاعرة الكويتية 

عائشة العبدالله في حوار حول كتابها األخير املدرج حتت تصنيف ”نصوص“.

دور األدب تكوين الوعي

ي

السرد المفتون بذاته بنية ما بعد التقنية
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هناك شـــريحة كبيرة من الشـــباب 

فـــي الكويت لم يوفر لهم المشـــهد 

اإلعالمي أو دور النشر دعما حقيقيا 

مما أدى إلى غيابهم

 ◄

الناقد يرصد تاريـــخ مصطلحات ما 

وراء الســـرد وما وراء الرواية متتبعا 

تطورها ومســـاراتها فـــي نظريات 

النقد الغربي والعربي

 ◄



شريف الشافعي

} القاهــرة - أمـــر ُمبّشـــر للســـينمائيين في 
مصـــر أن تلتفت الدولة ممثلـــة برأس قيادتها 
السياســـية إلى ”الفن السابع“ بهدف االرتقاء 
بـــه، وأن تأخـــذ وزارة الثقافـــة المصرية على 
عاتقها مســـؤولية تفعيل المقترحات والرؤى 
الداعمة للفن السابع وتحويلها إلى تطبيقات 
عمليـــة ومشـــروعات يمكـــن تنفيذهـــا لدعـــم 

السينما ومواجهة مشكالتها الحقيقية.
واألمـــر األهـــم، بعـــد المبـــادرات الجادة 
والنوايا الطّيبة أن تمضي الجهود في المسار 
وأن  العصـــر،  لتحديـــات  المواكـــب  الســـليم 
يتم التخطيـــط واإلنجاز بمعرفـــة مختّصين، 
وأن تؤخـــذ فـــي االعتبار التطـــّورات المذهلة 
والتقنيات الحديثة التي تعتمدها السينما في 

البلدان المتقّدمة في هذا الفن.
فهل تتحقق أحالم وزارة الثقافة المصرية، 
بقيادة الوزيرة إيناس عبدالدايم، في انتشـــال 
الســـينما المصرية من كبوتها، اســـتنادا إلى 
توصيـــات اللجـــان الفنيـــة المختّصـــة ودعم 
القيادة السياسية، أم يتحّطم الحلم مرة أخرى 
على صخـــرة البطء الحكومـــي في تخصيص 

المقّررات المالية؟

مشكالت ال تحصى

معلوم أن السينما المصرية التي تجاوزت 
القـــرن مـــن الصناعـــة واإلنتـــاج، عانـــت في 
الســـنوات األخيرة العديد من المشكالت التي 
جعلت القطاع، الذي كانـــت مصر رائدته على 
المســـتوى العربي، يرتّد إلـــى مراتب دونية، 
ولعـــل من أبـــرز هذه المشـــكالت تدّخل نجوم 
األفالم في كتابتها وإخراجها وتفصيلها على 
مقاســـهم، وعودة المضمون الذي كان ســـائدا 
فـــي أفـــالم المقاوالت، مـــع ســـيطرة االبتذال 
والعنف و“اإلفيهات“ والدراما الرخيصة، على 

نحو غير مسبوق.
وهناك أمور أخرى أيضا، من قبيل تسريب 
األفـــالم الجديـــدة وإذاعتها عبـــر يوتيوب أو 
غير المعتمدة،  القنوات الفضائية ”الطفيلية“ 
ووجود ســـيف الرقابة الذي قد ُيستخدم ضد 
أفالم دون أخرى، وارتفاع تكلفة التصوير في 
األمكنة األثرية والسياحية لمن أراد إنتاج فيلم 
جاد، عالوة على سيطرة بعض المحتكرين من 

غير الفنيين على اإلنتـــاج، وضعف ميزانيات 
األفـــالم على الرغم من ارتفـــاع أجور أبطالها، 
مـــن  والعشـــرات  العـــرض،  دور  وانحســـار 

المشكالت والمعوقات األخرى.
ويأمل الســـينمائيون فـــي أن تكون الدولة 
على درايـــة كاملة بهذه المالبســـات، من أجل 
رســـم خارطـــة إصـــالح ونهوض شـــاملة لفن 
الســـينما المتعثر، وإعادة الحياة إلى صناعة 

تكاد البطالة تسيطر على قوامها.
ووســـط هذه اآلمال تتجلى تخوفات عدة، 
مثل ضعف الميزانيات الحكومية المخّصصة 
لمثـــل هذه الشـــؤون، وإســـناد المشـــروعات 
اإلصالحيـــة إلـــى إدارييـــن وموظفيـــن ال إلى 
فنييـــن، وغيـــاب الرؤيـــة الكلية للمشـــهد، إذ 
يجري التركيز على جانب دون بقية الجوانب 
األخـــرى، واعتماد خطـــط التطوير على آليات 
قديمة ربما صلحت نسبيا في زمن قديم، لكنها 

لم تعد مناسبة.
والمتابـــع للشـــرارة التي أضاءت مشـــهد 
االهتمام الرســـمي بصناعة الســـينما بمصر 
يجدها انطلقت في مؤتمر الشـــباب في يوليو 
الماضـــي باإلســـكندرية في جلســـة ”صناعة 
الدولة الفاشلة.. آليات المواجهة“، التي صرح 
فيهـــا الرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 
عن اســـتعداد الحكومة لتقديـــم الدعم المادي 
لصناعـــة الســـينما، بهـــدف ”تثبيـــت دعائم 
الدولـــة، ومواجهـــة محـــاوالت إضعاف وهدم 
الوطن، ورســـم إســـتراتيجية متكاملة إلنتاج 

سينمائي ينمي الشعور الوطني“.
وتبلورت دعوة الرئيس في صيغة مبدئية، 
من مالمحها تشـــكيل فريق عمل يضم المنتج 
مدحـــت العدل إضافة إلى آخرين لطرح تصّور 
محّدد في هذا االتجاه، وأعلن الرئيس بوضوح 
عن اســـتعداد وزارات الدولة المختلفة لتقديم 

العون من أجل النهوض بالسينما.
ويؤكـــد الرئيس السيســـي في مناســـبات 
متعّددة إيمانه بمكانة وأهمية السينما، وقال 
في يناير الماضي على هامش مؤتمر ”حكاية 
وطن“ إن األعمال الســـينمائية الجيدة ”يؤّجر 
أصحابهـــا“، وأنه يتأّلم مـــن وجود ألفاظ غير 
الئقة بالســـينما، حيث أن الســـينما الحقيقية 
النظيفة هي التي تدعو إلى األخالق وترّســـخ 

الثوابت المجتمعية.
وبـــدوره، قـــّدم مدحـــت العـــدل خطوطـــا 
عريضة لتصّوراته حول المســـار اإلصالحي، 
بهـــدف إعـــادة الفاعلية للســـينما وقوة مصر 
الناعمـــة، منها إنتاج أفالم عـــن حرب أكتوبر 
وعن الثورات والشـــهداء المصريين، وحماية 
المنتج الســـينمائي من ســـرقات الفضائيات، 
وتوجيه مضمون األفالم الجديدة إلى التنوير 
وتغيير المجتمع، وأن تكون هذه األفالم حائط 

صد لمخططات إفشال الدولة.

وفي نوفمبر الماضي أوصت اللجنة التي 
يرأســـها العدل من أجل بحـــث العقبات التي 
تواجه الســـينما في تقرير لها قّدمته للرئيس 
السيســـي، بضرورة التكريـــس إلنتاج أعمال 
تنويرية لمحاربـــة التطـــرف والظالمية التي 

تعيد القطاع إلى الوراء.
ودعت اللجنة الدولة إلى مســـاندة األفالم 
الجادة وتوفير الحماية لها، وسن قوانين من 
أجل منـــع القنوات التي تســـطو على األفالم، 
فضال عن تيســـير إجراءات التصوير، وزيادة 
الدعم المقّدم من وزارة المالية للمركز القومي 
للسينما إلى 50 مليون جنيه سنويا على األقل 
(2.84 مليـــون دوالر)، كمـــا حّثـــت اللجنة على 
تسهيل بناء دور السينما في محافظات مصر 
المختلفة، وناشدت القنوات الفضائية لشراء 

المزيد من األفالم المصرية.
وعلـــى صعيد مواز، دخلـــت وزارة الثقافة 
المصرية على الخـــط انطالقا من التوجيهات 
الرئاســـية، وأكـــدت إينـــاس عبدالدايم وزيرة 
الثقافـــة اهتمامهـــا الدائـــم بتطويـــر صناعة 
الســـينما باعتبارهـــا اللغة األرقـــى لمخاطبة 

الشعوب.
وكان حلمي النمنم وزير الثقافة الســـابق، 
صّرح فـــي أعقـــاب االهتمام الرئاســـي بملف 
الســـينما بـــأن الـــوزارة تخّطط بشـــكل جاد 
لتأسيس شركة للسينما، بهدف إنقاذ السينما 
مّما هي فيه من أمراض، وإنتاج أفالم ”ترتقي 

بوعي المصريين“.

وعلى الرغم مـــن دعم القيادة السياســـية 
وتحّمـــس وزارة الثقافـــة، فإن ملف انتشـــال 
الســـينما من أزمتها ال ُيدار بالسرعة الكافية، 
تخصيـــص  فـــي  الماليـــة  وزارة  تتباطـــأ  إذ 
المقـــّررات الالزمة لتطوير صناعة الســـينما، 
كما تتباطأ وزارتا االســـتثمار والتخطيط في 
االلتفات إلى السينما، وال تملك وزارة الثقافة 
ولجانها الفنية غير التوصيات والتوجيهات.

وال شـــك أن توجه الدولة بالنظر والرعاية 
والدعـــم لفن الســـينما على نحـــو أكثر جدية 
ســـيكون له مـــردود إيجابي، ليـــس فقط على 
المنتج الفنـــي الذي ســـتقّدمه الدولة بل على 
ســـينما القطاع الخاص، إذ ستنصرف شرائح 
مـــن الجمهور إلـــى متابعة نوعيـــة أخرى من 
األفالم غير الســـائدة في الوقـــت الحالي، بما 
سيدفع صناع السينما إلى إعادة حساباتهم.

ومن مخاوف المتشـــّككين في قدرة الدولة 
علـــى إنعاش الســـينما، بخـــالف التباطؤ في 
تخصيـــص المقـــّررات الماليـــة أن العناوين 
اإلصـــالح  بشـــأن  تـــرّددت  التـــي  العريضـــة 
الســـينمائي تـــكاد تكـــون مقترنـــة حتى اآلن 
بمضمـــون األفـــالم فقـــط، أي بالرغبـــة فـــي 
توجيههـــا تثقيفيا وربما سياســـيا دون بقية 

مشكالت صناعة السينما، وما أكثرها.
ومـــن المخاوف أيضا، أن إنشـــاء شـــركة 
للســـينما قـــد يبدو حـــال ماضوّيـــا يعيد إلى 
األذهـــان تجربـــة القطـــاع العـــام فـــي القرن 
الثقافـــة  وزارة  أّسســـت  حينمـــا  الماضـــي، 

”المؤسســـة العامة للسينما“ وانتهت التجربة 
بفشل ذريع، رغم ما أنتجته من بعض األعمال 

المهمة.

حلول حقيقية

يطمـــح ســـينمائيون إلـــى معالجـــة جادة 
وحقيقية ألزمة السينما المصرية كفن وصناعة 
في الوقت نفسه، وهذا يمكن أن يتم دون إنتاج 
رســـمي لألفالم أو تحكم مباشـــر مـــن جانب 
الدولة في فنيات األعمال، إذ يمكن للدولة مثال 
دعم الصناعـــة ككل وتقديم تســـهيالت كبيرة 
وإعفاءات للعاملين في المجال، وإلغاء الكثير 
من القيود وتوسعة الفضاء للحريات والجرأة 
فـــي التعبير، وإتاحة المزيـــد من دور العرض 
مهرجانات  وإقامة  التصوير  وأســـتوديوهات 
دولية وأســـابيع ســـينمائية لتبادل الخبرات، 

وما إلى ذلك.
وإذا ســـلكت الدولـــة مثل هذه المســـارات 
التـــي تنظـــر إلى الســـينما كمنظومـــة كبرى، 
فمن الممكن التخّلص من مشـــكالت الســـينما 
المســـتعصية التي تتمثل أبـــرز تجلياتها في 
االحتـــكار اإلنتاجـــي والفقر التقنـــي والفني 
وتهافت العرض وضعف الحضور الجماهيري 
وغياب القضية واالبتذال المضموني وابتزاز 
الجهات اإلدارية والســـطو على أعمال أجنبية 
تحـــت مســـّمى االقتبـــاس، ما جعل الســـينما 

واجهة مسيئة للدولة في الكثير من األحيان.

سمير خليل

} بغداد – اختتمت في بغداد فعاليات مهرجان 
3 دقائـــق فـــي 3 أيـــام الســـينمائي بنســـخته 
الثالثة، والذي استمر لثالثة أيام بمشاركة 900 
فيلـــم عراقي وعالمي وبحضـــور الفت لألفالم 
األجنبية مـــن أوروبا وأميـــركا، وعرضت في 
المهرجان المئات من األفالم من العراق ودول 
العالم المختلفة، ال يزيـــد طول الفيلم الواحد 
عن 3 دقائق، بمشاركة واسعة من طلبة الفنون 

الجميلة ومحبي الفن والسينما.
وكانـــت لجنـــة فـــرز األفـــالم المكونة من 
الحســـن  حمـــود  علـــي  الســـينمائي  الناقـــد 
والمخرج المسرحي إبراهيم حنون والمخرج 
الســـينمائي مالك عبد علي، قـــد اختارت مئة 
فيلم، من بينها 50 فيلما أجنبيا ومثلها عراقيا 
مـــن مجمـــوع  780 فيلما أجنبيـــا و120 فيلما 
عراقيا تنافست على جوائزه، لتذهب الجائزة 
الذهبية لألفالم األجنبية للفيلم األميركي ”كي 
للمخرج نيناد كولكارني، وهو فيلم  سي لوك“ 
وثائقـــي ثالثي األبعاد عن الوقـــت وما يعنيه 
للناس، فيمـــا ذهبت الجائـــزة الفضية للفيلم 
للمخرجة أنا مانتزاريس،  البريطاني ”إيناف“ 
والبرونزية للفيلم اإليراني ”مزهرية“ لمخرجه 
فاهيـــد بيمانـــي، ويتحـــدث عن طفلـــة تضع 

الزهور في أحذية والدها المبتورة قدمه.
وفـــي األفـــالم العراقيـــة ذهبـــت الجائزة 
للمخـــرج رامي غانم  الذهبيـــة لفيلم ”مهـــن“ 
حميد، وهو فيلم ينتقد بســـخرية بعض رجال 
الديـــن الدجالين، فيما آلـــت الجائزة الفضية 
لفيلـــم ”ضو“ للمخرج مرتضـــى علي الزيدي، 
وهـــو ”أنيميشـــن فنتازي“، وذهبـــت الجائزة 

البرونزيـــة مناصفة لكل من فيلم ”ماريوناتي“ 
للمخرج علي طالب، والذي يتحدث عن قســـوة 
الحـــرب واإلرهـــاب، وفيلـــم ”الـــدرس األول“ 
للمخرج حسين شبر، وهو ”أنيميشن“ يتحدث 

عن عمالة األطفال وحرمانهم من الدراسة.
وافتتح المهرجان بعـــرض فيلم ”األنفاس 
األخيرة“ لمخرجه مهند حســـن السوداني، ثم 
اعتلـــى رئيـــس المهرجان حكمـــت البيضاني 
وأعضـــاء لجنة التحكيم الرســـمية للمهرجان 
المخـــرج محمـــد شـــكري جميـــل والمنتجـــة 
وصانعـــة األفـــالم مارغريت غلوفـــر والناقدة 

السينمائية عائشة الدوري، منصة العرض.

المهرجـــان  رئيـــس  شـــكر  كلمتـــه  وفـــي 
الحضـــور ورعاة المهرجان، وأبدى ســـعادته 
بالمشـــاركة الواســـعة وخاصة من الشـــباب، 
وقـــال ”هـــذه الـــدورة تختلف عن ســـابقاتها 
بمنافســـة األفالم األجنبيـــة، وخصصنا فيها 
ثالث جوائز لألفـــالم العراقية ومثلها لألفالم 
األجنبية التي خضعـــت للمقاييس والمعايير 
نفســـها التي وضعتها لجنة الفـــرز، واختيار 

األفالم الصالحة للمشاركة في المهرجان“.
وشـــكر المدير التنفيذي لمؤسســـة مدينة 
الفن وعضـــو اللجنة التحضيريـــة للمهرجان 
علي محمد ســـعيد الجهات الراعية للمهرجان 

وقـــال ”الســـينما مرآة الشـــعوب، وعاكســـة 
لثقافاتهـــا وفنونهـــا، مهرجاننا يقـــّدم أفالما 
تختصر الزمـــن والوقت، هنـــاك جهود رائعة 

أسهمت في إنجاح هذا المهرجان“.
وشـــارك فـــي المهرجـــان كل مـــن العراق، 
ســـوريا، رومانيـــا، كنـــدا، الجزائـــر، بيـــرو، 
بريطانيا، فرنسا، الواليات المتحدة، إيطاليا، 
إيران، أوكرانيا، بولندا، أســـتراليا، هنغاريا، 

روسيا، قطر، األرجنتين وسويسرا.
ويهتم المهرجـــان بالفيلـــم القصير الذي 
يتحـــّدد بثالث دقائـــق فما دونها، ويســـتقبل 
األفـــالم العراقيـــة والعالميـــة المشـــاركة في 
المســـابقة الرســـمية للمهرجان الـــذي انطلق 
ألول مرة عام 2013، إذ تخضع األفالم لعمليات 
المشاهدة والتقييم واختيار األفضل من بينها 

لعرضه على الجمهور.
ويقام المهرجان في الثالث من شهر مارس 
من كل عـــام، وبلجنة خبـــراء مكونة من ثالثة 
حـــكام، وتمنح ثـــالث جوائز لثالثـــة فائزين، 

إضافة إلى جائزة لجنة الحكام الخاصة.
أصبح  ”المهرجـــان  البيضاني  وبحســـب 
تقليـــدا ســـنويا ثابتا نســـعى مـــن خالله إلى 
إشـــاعة وترســـيخ الثقافـــة الســـينمائية لدى 
الشـــباب، وجعلهم في تحد دائم مع أنفســـهم 
مـــن أجل صناعـــة فيلم قصير فـــي زمنه كبير 
بمضمونـــه، وليـــس ســـهال أن تصنـــع فيلما 
قصيرا بثالث دقائق يحمـــل مضامين وأفكار 
وأبعاد الفيلـــم الروائي الطويـــل، ليحّقق من 
جراء ذلك خرقا إبداعيا جديدا ال غنى عنه في 

هذه المرحلة وكل المراحل المقبلة“.
وشـــهد اليوم األول للمهرجـــان عرض 15 
فيلمـــا منها عشـــرة محلية وخمســـة أجنبية، 

وكانـــت األفالم العراقيـــة كالتالي ”روح فنية“ 
لمخرجـــه إبراهيم جعفر، و“حـــّالق“ لمخرجه 
لعباس هاشم،  حسن العزاوي، و”إلى الوراء“ 
و”الـــدرس األول“ لحســـنين شـــبر، و”غليان“ 
لحســـين حافـــظ،  لياســـر األعســـم، و”وتـــر“ 
لحيدر  أليوب عمـــار، و”لعب“  و”نيوم بـــارك“ 
ســـمير خليل، و”العرضحالجي“ للؤي فاضل، 
و”مهن“ لرامي غانم حميد، وعرض من األفالم 
األجنبيـــة اثنان من إيران وواحـــد من كل من 

الواليات المتحدة وفرنسا وروسيا.
ويذكر أن مؤسســـة مدينة الفن للســـينما 
والتلفزيـــون كانت قـــد أبرمت اتفـــاق تعاون 
ســـينمائي مع مؤسســـة إيطاليـــة، يهدف إلى 
دعم األفالم الســـينمائية الشبابية للمخرجين 

العراقيين.
 كما يهدف إلى اختيار عشرة أفالم شاركت 
ضمن الـــدورة الثالثة من المهرجان، وعرضها 
فـــي إيطاليا، بهدف تعريف الجمهور اإليطالي 
بأفالم السينمائيين العراقيين الشباب، حسب 
مـــا أعلـــن حكمـــت البيضاني، والـــذي حضر 
توقيـــع االتفاق فـــي إيطاليا العـــام الماضي 
بمشـــاركة الناقد الســـينمائي العراقي عرفان 
رشيد، مؤكدا اختيار خمسة أفالم شاركت في 
الدورة الثانية، إضافة إلى عشرة أفالم شاركت 

في الدورة الثالثة.

انتهت فنانة بوليوود من أصل سيرالنكي جاكلني فرنانديز من تسجيل أغنية جديدة، ستكون سينما

ضمن أحداث الفيلم السينمائي الجديد {رايس 3} مع النجم سلمان خان.

يســـتعد النجم املصري كريم عبدالعزيز لتصوير فيلمه الجديد {نادي الرجال الســـري}، والذي 

يكتبه أيمن وتار ويخرجه خالد مرعي ويقوم بإنتاجه لؤي ووائل عبدالله.

حكمت البيضاني:

المهرجان بات تقليدا 

سنويا ثابتا يرسخ الثقافة 

السينمائية لدى الشباب

تعاني صناعة الســــــينما، التي شــــــهدتها مصر منذ أكثر من 120 عاما، منذ ســــــنوات من 
مشــــــكالت ال حصر لها، منها ســــــيطرة قلة من احملتكرين و“أهل السوق“ من غير الفنيني 
على اإلنتاج، وانحســــــار دور العرض وتراجعهــــــا، يضاف إلى ذلك الفقر التكنولوجي في 
املعدات واألســــــتوديوهات وجميع عناصر الصناعــــــة، إلى جانب ضعف ميزانيات األفالم 
على الرغم من ارتفاع أجور أبطالها، األمر الذي جعل كل املهتمني بالقطاع يتحركون من 

أجل إعادة إشعاع القوة الناعمة ملصر. 

سينما الدولة.. هل تعود من جديد في مصر؟

{مهن} العراقي يتوج بالذهب في مهرجان 3 دقائق في 3 أيام

[ الفن السابع حائط صد لمواجهة هدم الوطن  [ المؤسسة الرسمية تراهن على إمكانية إطالق {سينما نظيفة}

{المومياء} أحد أهم األفالم المصرية الرائدة

فيلم {ساعة} أمتع جمهور المهرجان
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تحلـــم  المصريـــة  الثقافـــة  وزارة 

أزمتهـــا،  مـــن  الســـينما  بانتشـــال 

وهنـــاك بـــطء مـــن {الماليـــة} فـــي 

تخصيص المقررات

 ◄



أحمد جمال

} القاهــرة - وضعـــت جامعـــة القاهرة خطة 
لتطويـــر فلســـفتها التعليميـــة أخيـــرا، تقوم 
على تدريس التفكيـــر النقدي لجميع المراحل 
التعليميـــة داخـــل الجامعـــة، بدءا مـــن العام 
المقبـــل، كمقدمـــة لتغيير المناهج وأســـاليب 
التقويم بحيث تعتمد على المناقشة والتحليل.
وربمـــا تســـاعد الخلفية العلميـــة لرئيس 
الجامعة محمد عثمان الُخشـــت، الذي عمل من 
قبل رئيسا لقسم الفلســـفة بكلية اآلداب، على 
تطبيق استخدام الفلسفة والمنطق في تنوير 
عقول الطالب، بعد أن نظم العديد من الدورات 
التدريبية بالجامعة لتطوير أسلوب التدريس 
والتحول من الحفظ إلى أسلوب يعزز التفكير 

النقدي.
وألف الُخشت 57 كتابا في مجاالت مختلفة 
أبرزهـــا الفلســـفة، ودار منهجها العلمي حول 
ضـــرورة تبنـــي العقالنيـــة الناقدة كوســـيلة 
للتفكيـــر والبحـــث، وهو معـــروف أنه يجمع 
بيـــن العقالنيـــة والروحانية معا فـــي رؤيته 

الفلسفية.

وهـــذه هي المـــرة األولى التـــي تفكر فيها 
فلســـفية  مـــادة  بتدريـــس  مصريـــة  جامعـــة 
مـــن  وهـــي  الطـــالب،  لجميـــع  متخصصـــة 
الخطوات الجادة التـــي من الممكن أن تحدث 
خرقـــا للمنظومـــة التعليميـــة التقليدية التي 
كانـــت تهمل العلـــوم الفلســـفية واالجتماعية 

لتطوير عقول الطالب.
وقال عبدالله التطاوي، المستشار الثقافي 
لرئيـــس جامعـــة القاهـــرة، إن تدريـــس الفكر 
النقدي يأتي ضمن خطة تحويل الجامعة إلى 
ما يســـّمى بمركز أكاديمي من ”الجيل الثالث“ 
يرعـــى البحث في التقنيـــات المبتكرة والنمو 
االقتصادي، وهو ما يتناقض مع طريقة النظر 
إليهـــا في الماضي باعتبارهـــا مركزا تدريبيا 

لموظفي الحكومة في المستقبل.
وأضاف فـــي تصريحات لـ“العرب“، نطمح 
فـــي أن نخرج طالبـــا مثقفا قـــادرا على النقد 

والتحليل ومناقشـــة المشـــكالت والبحث عن 
حلول علمية قابلة للتطبيق في مقابل التفكير 
العشوائي المرتجل الذي يعتمد على استقبال 
وتفريـــغ  واالســـتظهار  والحفـــظ  المعلومـــة 

المعلومات.
وأقـــر مجلـــس جامعـــة القاهـــرة تدريس 
المادة، وأعلنت الجامعة عن مســـابقة لتأليف 
المنهج الخاص بها، على أن ُيعتمد تدريســـها 
بشـــكل نهائي من المجلس األعلى للجامعات، 
المختـــص في وضع الخارطة التعليمية داخل 
الجامعات، عقـــب االنتهاء مـــن تأليف المادة 

وعرضها عليه.
وأشـــار التطاوي إلى أن المادة سوف يتم 
تدريســـها فـــي الجامعات المصريـــة األخرى 
العام القادم حين يقرر المجلس ذلك، الفتا إلى 
أن تدريســـها سيكون إلكترونيا لطالب جامعة 
القاهرة علـــى أن تتاح لجميـــع التخصصات 
واجتيازهـــا  التعليميـــة  المراحـــل  وجميـــع 
سيكون شرطا أساسيا للحصول على الشهادة 

الجامعية.
ويعـــد التفكيـــر النقـــدي أحـــد المناهـــج 
الفلسفية التي تخاطب عقول الطالب، ويصنف 
علميـــا على أنـــه من أهـــم األدوات الفاعلة في 
مواجهـــة تمدد األفكار المتطرفة والتي تتغذى 
على العقـــول المغلقـــة، ويعتبـــره الكثير من 
المهتمين بشـــؤون مكافحة اإلرهاب وســـيلة 
أساســـية لتأســـيس العقل النقدي الذي يفسر 
ما يطرح أمامه من أفكار، فيما يساعد التفكير 
النقدي في المقابل فـــي تصعيب المهمة على 

التنظيمات اإلرهابية في جذب الشباب إليها.
وتشـــتد الحاجة إلى تكوين العقل النقدي 
بعد ثورة المعلومات التي أدت التي تدفق في 
كل المجـــاالت المعرفية، ما يســـتدعي تكوين 
عقل نقدي، ويســـتوجب أهمية تصنيف فيض 
المعلومـــات للتفرقة بين الصحيـــح والزائف 

والمتحيز والموضوعي.
وتحاول مؤسســـات تعليمية في مصر أن 
تخـــرج من أزمة الفراغ الفكري الذي يتســـبب 
فيه المناهج الدراســـية القائمـــة على الحفظ 
والتلقيـــن واالنتقال إلى إعمـــال العقل الذي ال 
يســـمح بأن تصب في ذهنه معلومات خرافية 
أو غير صحيحة وتجعله يفكر أكثر من مرة في 

ما يستقبل من هذه األفكار.
ويمثـــل عـــدم ترك الطـــالب فريســـة للفكر 
الجماعـــات  لبعـــض  واالنتمـــاء  المتشـــدد 
المتطرفة، مدخال رئيســـيا لإلصـــالح وتقليم 
أظافـــر الجماعات اإلرهابيـــة التي نجحت في 

بعـــض القـــرى التـــي تعاني فقـــرا وجهال في 
تجنيد أعداد كبيرة من الشباب المتعلم.

ويـــرى خبـــراء أن التعليم الســـلبي الذي 
يعتمد على قياس ذاكرة الطالب بدال من إعمال 
عقلـــه، هو أحد األســـاليب المغذيـــة لإلرهاب، 
ألن ذلك يســـاهم في استقبال األفكار المتطرفة 
مـــن دون أن يكـــون هنـــاك إعمال جيـــد للعقل 
لتفنيدها، ما يولد عقال مغلقا تسهل السيطرة 

عليه وتحويله إلى مصدر للعنف.
وأكـــد عصـــام جميـــل، أســـتاذ المنطـــق 
والتفكير العلمي بجامعة القاهرة، أن تدريس 
تلك المادة من األســـلحة الفعالة ضد التطرف 
والتعّصب الفكري، فهي تعمل على تنمية ملكة 
التفكير الصحيح أو النقص في كافة المجاالت 

العلمية واألدبية والسياسية.
وأضاف لـ“العرب“ أن جميع صور التطرف 
الفكـــري والتعصـــب تقوم في أساســـها على 
حجج واهية ضعيفة أو فاسدة، كما أنها تتخذ 
األقوال المشهورة والحيل الخطابية واألحكام 

السائدة كأمور مسلم بها ضد أي نقاش.
ويســـاعد التفكيـــر النقـــدي علـــى تعلـــم 
مجموعة من المهارات، منها اســـتخدام األدلة 
بمهـــارة ونزاهـــة والتمييز بين االســـتدالالت 

المنطقية الصادقة والزائفة، والتعرف على ما 
في آراء اآلخرين من خدع ومغالطات.

لكن تحقيق فاعلية تدريس التفكير النقدي 
يصطدم بجملـــة من المشـــكالت، مثل تطبيق 
المادة في ظل عدم تغيير فلسفة المناهج بشكل 
عام، ألن تدريب طالب الجامعة على االستذكار 
منذ الصغر يّصعب مهمة اســـتفادتهم الفكرية 
من تدريـــس المادة الجديدة، وهـــو ما يرتبط 
بأساليب التقويم التي تشجع على األمر ذاته، 
وبالتالي فتطبيق المادة بشكل إلكتروني قد ال 

يحقق المرجو منه.
كمـــا أن عدم وجود اســـتراتيجية تعليمية 
متكاملة بيـــن وزارة التربيـــة والتعليم، وهي 
مختصـــة بشـــؤون التعليـــم قبـــل الجامعي، 
ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي 
تشـــرف علـــى التعليم الجامعي، ســـوف يؤثر 
ســـلبا على إيمان الطالب بأهمية تغيير طرق 

التفكير المعرفية.
وأشـــارت مصادر حكومية بوزارة التربية 
إلـــى أن النظام التعليمي  والتعليم لـ“العرب“ 
الجديد ســـوف يتم تطبيقه على طالب رياض 
العـــام  االبتدائـــي  األول  والصـــف  األطفـــال 
الدراســـي المقبل، ويســـتهدف تغيير فلســـفة 

التعليـــم المصـــري والتركيـــز علـــى الجانب 
العقلي للطالب حتى المرحلة الجامعية.

وتســـتعد بعض الجامعات المصرية لعقد 
مؤتمـــر دولـــي نهاية شـــهر مـــارس الجاري 
بعنـــوان ”دور الجامعة فـــي مواجهة التطرف 
تشـــارك فيه جامعة العريش بمنطقة  الفكري“ 

شمال سيناء.
وقـــال كمـــال مغيـــث، الخبيـــر التربـــوي 
المصـــري، إن مواجهة األفـــكار المتطرفة من 
خـــالل التعليـــم ينبغـــي أن تبدأ مـــن صياغة 
مناهـــج تعليمية تهتم بالهوية الثقافية للدولة 
وترتقـــي بفكـــرة المواطنة، والتـــي حدث لها 
تجريـــف مقصود مـــن قبل جماعات متشـــددة 
ســـيطرت على مفاصل التعليـــم المصري منذ 

ثمانينات القرن الماضي.
أن تأليـــف المناهج  وأضـــاف لـ“العـــرب“ 
المصريـــة في جميـــع المجـــاالت أضحى بيد 
أســـاتذة ومدرســـين تأثروا بأفكار متشـــددة 
سادت خالل فترة التســـعينات وبداية األلفية 
الجديدة، مـــا أفرز المناهـــج الحالية البعيدة 
عن أعمال العقل، بل تؤدي إلى زيادة النعرات 
الطائفية أحيانا من خالل اهتمامها بفئة على 

حساب أخرى.

} عــامن - تطرح مســـألة قبـــول الطالب في 
بعـــض الجامعـــات العديـــد من المشـــكالت، 
خصوصـــا إذا كانت مقترنـــة بعملية انتقائية 
لصالح جامعة بعينها على حســـاب أخرى، ما 
يؤثر ســـلبا على فرص الطالب ويخلق لديهم 
بعض الشكوك ويؤثر على تحصيلهم العلمي.

ومثـــال للجـــدل الحاصل تعكســـه جامعة 
آل البيـــت األردنيـــة التي شـــهدت حالة إرباك 
تســـببت فيها قـــرارات وزارة التعليم العالي، 
والتـــي منحـــت بموجبها جامعـــات األطراف 
اســـتثناءات بعد صدور قائمة القبول الموحد 

للطالب.
وكان االســـتثناء األول بالسماح للجامعة 
بالقبول المباشر، أما الثاني فتمثل في منحها 
اســـتثناء من الحـــد األدنى للقبـــول بالموازي 
للطلبة الحاصلين على معدالت بين 60 بالمئة 
و64.9 بالمئـــة والقبول فـــي البرامج الموازية 
في التخصصات التي تشـــترط أسس القبول 

الحصول على الحد األدنى فيها 65 بالمئة.
وربط مســـؤولون في الوزارة االســـتثناء 
األول (القبول المباشر) بتحقيق الطالب الحد 
األدنـــى لمعدل القبول التنافســـي الذي حظي 
بموجبه الطالب على ”القبول الشتوي“، حيث 
اســـتفاد من هذا القرار 39 طالبا فقط. في حين 
أن 720 طالبا تقدموا بطلبات لم يستفيدوا من 
قرار القبول المباشـــر، لعدم تحقيقهم شـــرط 
المعدل، وبالتالي بات خيارهم الثاني القبول 

الموازي.
وهـــو مـــا صّعـــب وأّزم الموقف بحســـب 
المسؤولين في وزارة التعليم األردنية، ذلك أن 
حجم المقاعد المتاح القبـــول فيها بالجامعة 
على الموازي، بحســـب أســـس القبـــول التي 
تشـــترط أال يزيد عـــن 30 بالمئة من المقبولين 
بالبرنامج العـــادي، يقدر بــــ533 مقعدا، وهو 
أقل مـــن عدد المتقدميـــن للقبـــول بالجامعة. 
وبحســـب المعطيات، فإن عـــدد الطالب الذين 

يمكن قبولهم ســـيكون فقط 533 طالبا في حال 
التزمـــت الجامعة بتنســـيبات هيئـــة اعتماد 
مؤسســـات التعليم العالي وقـــرارات مجلس 
التعليـــم العالي، ما يجعـــل 187 طالبا وطالبة 
دون فرصة قبول بالجامعـــة، يضاف إلى هذا 
العدد 1400 طالب تقدموا بطلبات لالســـتفادة 
من االستثناء الثاني المخصص للطلبة الذين 
معدالتهم بيـــن 60 بالمئة و64.9 بالمئة، أي أن 

هذا االستثناء لم تستفد منه الجامعة.
وبحســـب إحصائية وحدة تنسيق القبول 
المباشر، فإن العدد المقرر القبول فيه بجامعة 
آل البيـــت، الذي أقره مجلـــس التعليم العالي 
بلـــغ 1671 طالبا في حين رشـــح للقبول فيها، 
بحسب قائمة القبول الموحد 1484 طالبا، غير 
تلك التي رشـــحتهم الوحدة مـــن خالل قائمة 

إساءة االختيار. 

ومع صدور نتائج القبول واعتذار الجامعة 
للطالب الذين ال تنطبق عليهم شـــروط القبول 
المباشـــر، وبات خيـــار بعضهـــم اللجوء إلى 
الموازي، صـــب الطلبة الذين لم يحصلوا على 
فرصـــة القبـــول جـــام غضبهم علـــى الجامعة 

باعتبار أنها ال ترغب في قبولهم.
واســـتنادا إلى بعض القـــراءات لمضامين 
هذه االستثناءات التي يقدمها بعض الخبراء، 
فـــإن مجلـــس التعليـــم العالـــي بقراراته تلك 
ضرب بعـــرض الحائط مضاميـــن وتوصيات 
المـــوارد  لتنميـــة  الوطنيـــة  االســـتراتيجية 
البشـــرية، والتي تســـعى إلى زيادة وتشجيع 
الطـــالب علـــى االلتحـــاق بالتعليـــم التقنـــي 
والتطبيقـــي، وتحديـــدا ضمـــن فئة الشـــهادة 
الجامعيـــة المتوســـطة، كمـــا أنهـــا ال تخـــدم 
توجهـــات وزارة التعليم العالي، التي تســـعى 

إلى تصحيح التشوه في الهرم الجامعي لجهة 
زيادة شـــريحة الملتحقين وخريجي الشهادة 
الجامعية المتوســـطة التـــي يفترض أن تكون 

في تخصصات تقنية وتطبيقية.
وكان أكاديميـــون قد أجمعـــوا على أهمية 
توجيه الطالب نحو التعليم التقني والتطبيقي 
لخلق فرص عمل جديدة في ســـوق العمل غير 
أنهم أكـــدوا أن القرار يحتاج إلـــى المزيد من 
الدراســـة وتوفير البيئة المالئمة لذلك بطريقة 
عملية ترتبـــط بأنظمة الدراســـة والعمل وبما 

يضمن تقبل ذلك اجتماعيا.
وأكد وزيـــر التعليم العالي األســـبق وليد 
المعانـــي على أهمية الخطـــوة، لكن مع توفير 
البدائـــل المناســـبة مـــن الناحيـــة األكاديمية 
والعملية لعدم خلق إشكالية جديدة لهذه الفئة 

من الطالب.
وقـــال المعانـــي إن القرار يجـــب أن يكون 
متبوعا بخطوات عمليـــة إلنفاذه وزيادة إقبال 
الطـــالب علـــى التوجه نحـــو هذا النـــوع من 
التعليم ودراســـة فرص العمل المتاحة وإنفاذ 
قـــرارات إدارية مع تعديالت على نظام الخدمة 

المدنية لمصلحة التعليم التقني ومنتسبيه.
ومن اآلثـــار المترتبة عن القـــرار أيضا أن 
الـــوزارة بقرارها هذا حرمـــت جامعات أخرى 
مثل الحســـين بن طالل والطفيلـــة التقنية من 
االســـتفادة من هـــذه االســـتثناءات، بحكم أن 
الطالب فـــي مفاضلتـــه للحصول علـــى مقعد 
جامعـــي ســـيختار البعـــد الجغرافـــي، والذي 
ســـيكون بحكم القرب لصالح جامعة آل البيت 

وليس جامعة الحسين بن طالل.
لتنمية  الوطنية  االســـتراتيجية  وتضمنت 
الموارد البشـــرية بديلين إللغـــاء القبول على 
البرنامـــج المـــوازي في الجامعات الرســـمية 
يختلفـــان مـــن جهة مـــن ســـيتحّمل تعويض 
الجامعات عن رســـوم المـــوازي، حيث يتطلب 
البديل األول قيام الحكومة بذلك، وهو يتجاوز 

قدرتها في ظل الظـــروف االقتصادية الحالية، 
حيث يصل مقدار التعويض المطلوب إلى 136 
مليون دينار سنويا في نهاية المطاف، بحسب 
تأكيدات ســـابقة لوزير التعليـــم العالي عادل 

الطويسي.
بينما يقتـــرح البديل الثاني رفع الرســـوم 
الجامعية، وهو األمر الذي أكد الوزير على عدم 
فاعليته وواقعيته، إْذ يصل ارتفاع الرسوم في 
بعـــض التخصصات في حال تبني هذا البديل 
كمـــا هو إلى حوالـــي 190 بالمئة من الرســـوم 

الحالية في البرنامج العادي.

وأشـــار الطويســـي إلى أن وزارة التعليم 
العالي ســـتقدم بديال ثالثـــا يعرض بصيغتين 
تقومـــان على المـــزج بيـــن البديليـــن اللذين 
تضمنتهما االستراتيجية، أحدهما مبني على 
إلغاء القبول في الموازي خالل عشـــر سنوات 
وبزيادة 5 بالمئة سنويا على الرسوم، والثاني 
يقوم على اإللغاء خالل ســـبع سنوات وبزيادة 
ســـنوية 7 بالمئة على الرســـوم، في حين تقوم 
الحكومة بتقديم تعويض الفارق بين الحالتين.
االســـتراتيجية  مضاميـــن  عـــن  وبعيـــدا 
الوطنيـــة لتنميـــة الموارد البشـــرية، الخاصة 
بالتعليم التقنـــي والتطبيقي، وكذلك المتعلقة 
بالبرنامـــج المـــوازي، وتأثيـــر االســـتثناءات 
على باقـــي جامعات األطراف، فإن االســـتثناء 
المتعلـــق بالقبول الموازي مـــن حيث المعدل 
الخـــاص بالفئة بين 60 بالمئـــة و64.9 بالمئة، 
وكذلك اســـتثناء القبول المباشر، سيكون من 

حصة الجامعات الخاصة.

17 الثالثاء 2018/03/13 - السنة 40 العدد 10927

تعليم

تدريـــس التفكير النقدي يســـاعد 
علـــى تعلـــم مجموعة مـــن املهارات 
منهـــا التمييـــز بـــني االســـتدالالت 

املنطقية الصادقة والزائفة

◄

«قـــرار التوجه نحو التعليم التقني والتطبيقي يجـــب أن يكون متبوعا بخطوات عملية إلنفاذه مع 
توفير البدائل المناسبة من الناحية األكاديمية والعملية».

وليد املعاني
وزير التعليم العالي األسبق

«تدريـــس الفكـــر النقدي يأتي ضمن خطة تحويـــل الجامعة إلى ما يســـمى بمركز أكاديمي من 
الجيل الثالث يرعى البحث في التقنيات المبتكرة والنمو االقتصادي».

عبدالله التطاوي
مستشار رئيس جامعة القاهرة املصرية

[ معوقات هيكلية تحول دون تطبيق استراتيجية االلتحاق بالتعليم التقني والتطبيقي
استثناءات القبول في الجامعات تعمق أزمة الطالب األردنيين في البحث عن بدائل

تباحث مستمر

الفلسفة طريق جامعة القاهرة لتحصين طالبها فكريا

تأخــــــذ مواجهة األفكار املتطرفــــــة عبر املناهج التعليمية داخــــــل اجلامعات حّيزا هاما في 
املناقشــــــات التي تشهدها الساحة التعليمية والثقافية في مصر بالتزامن مع سعي دؤوب 
للدولة يهدف إلى خلق جدار عازل يفصل طالب اجلامعات واملدارس عن كل ما هو مغال 

في األساليب املتشددة واخلارجة عن املسار السليم لتكوينهم.

[ تجربة جديدة تستهدف تطوير طرق التدريس والتقويم  [ التفكير النقدي يصطدم بأسلوب تعليمي يقوم على الحفظ والتلقين

تجربة رائدة

طالبا تقدموا بطلبات ولم 
يستفيدوا من قرار القبول 

المباشر لعدم تحقيقهم 
شرط المعدل
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} بيــروت - يخوض 16 إعالميـــا لبنانيا من 
مختلف التوجهات، غمار المعركة االنتخابية 
النيابية، أمال فـــي تغيير الواقع الذي لطالما 
انتقدوه فـــي تقاريرهم الصحافية وبرامجهم 
التلفزيونيـــة، معوليـــن على تفاعل الشـــعب 
اللبنانـــي مـــع اإلعالم الـــذي يتأثر بـــه نظرا 

لمساحة الحرية الموجودة لديه.
ويحاول هـــؤالء الصحافيون حجز أماكن 
فـــي لوائح األحـــزاب الكبـــرى، أو الترشـــح 
مـــع لوائـــح المجتمـــع المدني، ومـــن بينهم 
الصحافي المستقل علي األمين مالك ورئيس 
تحرير موقع ”جنوبية“ اإللكتروني، المعارض 
بشدة لسياسة حزب الله وهو أقرب إلى فريق 
14 آذار المناهض للمحور السوري-اإليراني.
ويخـــوض األميـــن المعركـــة فـــي دائرة 
جنوبية يســـيطر عليها بالكامل ”حزب الله“ 
وحركة ”أمل“ الشيعية، ومن الصعب تسجيل 
خروقات كبيرة، إال أنه يشـــدد على أّن ”هدف 
المعركة سياســـي إليصال االعتراض، وليس 

من أجل الفوز بمقاعد نيابية“.
وقال إّن ”ترشـــح الصحافيين يعطي دفعا 
أكبـــر للمعركـــة (االنتخابات)، ويســـاهم في 
إيصـــال الصوت أســـرع“. وأضـــاف أن ”من 
حـــّق جميع الناس الترّشـــح لالنتخابات، إال 

أن هنـــاك واقعا يفرضه ســـالح حزب الله في 
جنوب لبنان، ونحن قررنا مواجهته“.

تمـــّد  خارجيـــة  ”دول  تكـــون  أن  ونفـــى 
الصحافييـــن اللبنانييـــن بالســـالح من أجل 
أن  ورأى  الخطـــوة“.  هـــذه  علـــى  اإلقـــدام 
”االنتخابات ســـتتمّيز بندرة المال السياسي، 
ألن الـــدول الكبرى ال تمّول المعارك بالشـــكل 

الذي كانت تموله سابقا“.

وينتمي األمين ألســـرة شيعية من جنوب 
لبنان، وقّدم ترشـــيحه عن دائرة ”بنت جبيل، 
والنبطيـــة، ومرجعيـــون، وحاصبيـــا“. وأكد 
أن التحالفـــات االنتخابيـــة لـــم تنتـــِه بعـــد، 
وخصوصـــا مـــع قـــوى ”14 آذار“ المناهضة 

للمحور اإليراني-السوري.
وبرزت أيضا من بين األســـماء المرشحة، 
اإلعالميـــة جيســـيكا عـــازار مقدمـــة األخبار 

علـــى قناة ”أم تـــي في“ اللبنانيـــة. وهي من 
الصحافيـــات الشـــابات، وقد حصـــل صدام 
بينها وبين المدير العام السابق لألمن العام 
اللـــواء جميل الســـّيد عبر مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
ويعد الســـّيد من الضبـــاط األربعة الذين 
اعتقلوا بعد عـــام 2005، على خلفّية اتهامهم 
بالتـــوّرط فـــي جريمة اغتيـــال الرئيس رفيق 

الحريري في 14 فبراير 2005.
وأكـــدت عـــازار أن ترشـــيحها ينطلق من 
ثوابت عّدة أهمها أنها ”تســـعى إلى التغيير 
واإلصـــالح في البلد“. وشـــددت على أن أمام 
اللبنانيين فرصـــة للتغيير في 6 مايو (موعد 
االنتخابـــات البرلمانيـــة) ”وأنـــا أحترم قرار 

الناس“.
وأشـــارت إلى أنها ”تخوض االنتخابات 
فـــي دائرة صعبة“، وأنهـــا ”تراهن على حس 
الناس وقرارهم باالنقـــالب على الواقع الذي 

يعيشونه“.
ولفتـــت إلـــى أنهـــا ”مرشـــحة مســـتقلة، 
تخوض االنتخابات على الئحة حزب (القوات 

اللبنانية)، وتطمح لتحقيق نتيجة جيدة“.
والقت خطوة ترشـــح عازار استحســـانا 
كبيرا من بعـــض اللبنانيين؛ خصوصا فريق 
”14 آذار“، كمـــا انتقـــد فريـــق آخـــر الخطوة. 
وقالت عـــازار إنها عملت كمقدمـــة أخبار لـ9 
ســـنوات فـــي قنـــاة ”أم تي فـــي“، و“ناضلت 

سياسيا قبل هذه المّدة“.
وأضافت ”لم أكن أترّشح لو لم أكن مطلعة 

على األجواء السياسية، وصاحبة تجربة“.
ودعت عازار ”الناس إلى تحكيم ضميرهم 
والتصويت وفـــق قناعاتهم. في النهاية نحن 
نحترم رأيهم وكل شـــيء يقررونه“. ويتوجب 
على كل مرشـــح أن يدخل الئحة لكي يخوض 
االنتخابـــات، ويقفل باب تأليـــف اللوائح في 
26 من الشـــهر الحالي. وتجـــرى االنتخابات 
المقبلـــة وفق النظام النســـبي، على المقاعد 
الـ128 فـــي مجلس النـــواب الذي يتقاســـمه 

المسلمون والمسيحيون مناصفة.
وتضاف إلى األمين وعازار، مجموعة من 
الصحافييـــن المعروفين في لبنـــان، أبرزهم 
روال حـــداد مـــن صحيفـــة النهـــار اللبنانية 
واإلعالمية بوال يعقوبيان محاورة سياســـية 

في تلفزيون المستقبل.

} لنــدن - ناشــــدت هيئة اإلذاعــــة البريطانية 
”بي بي سي“ األمم المتحدة في جنيف حماية 
حقــــوق صحافييهــــا وعائالتهم، بعــــد ازدياد 
”مضايقــــات“ الســــلطات اإليرانيــــة وتعاملها 

معهم كما لو أنهم جواسيس وعمالء.
وتأتي الخطوة غير المسبوقة بعد توجيه 
الشــــبكة نداءات لطهران دون جــــدوى بوقف 
المضايقات ضد أفراد فريق عملها في خدمات 
الشبكة باللغة الفارسية، وازدادت المضايقات 
العــــام الماضــــي بعدمــــا أطلقــــت الســــلطات 
اإليرانية تحقيقا لالشــــتباه بأن عملهم يشكل 

”جريمة ضد األمن القومي في إيران“.
وقال توني هول مدير عام الهيئة في بيان 
االثنين، إن ”بي بي سي اتخذت هذه الخطوة 
غير المســــبوقة بمناشــــدة األمم المتحدة، ألن 
محاوالتنــــا إلقناع الســــلطات اإليرانية بوقف 

مضايقاتها تم تجاهلها تماما“.

وتابـــع ”فـــي الواقـــع لقـــد ازداد العقـــاب 
الجماعـــي لصحافيـــي خدمـــات بي بي ســـي 
بالفارســـية ســـوءا خالل الســـنوات التســـع 

الماضية“.
ويتوقع أن يناقش مجلس حقوق اإلنسان 
التابـــع لألمـــم المتحـــدة في جنيـــف التقرير 
المفصـــل حـــول قيـــام الســـلطات اإليرانيـــة 
باعتقال وســـجن ومنع أسر صحافيي بي بي 

سي الفارسية من السفر.
ويحاول صحافيو بي بي ســـي اآلن زيادة 
الضغـــوط من أجل الحصـــول على دعم الدول 
األعضاء عبر إلقاء كلمة خالل جلســـة مجلس 
حقـــوق اإلنســـان فـــي األمـــم المتحـــدة هذا 
األسبوع. وستنظم بي بي سي مجموعة أنشطة 

باالشـــتراك مع االتحاد العالمـــي للصحافيين 
من أجـــل إبراز األوضـــاع المشـــحونة، وقال 
هول ”األمر ال يتعلق فقط ببي بي ســـي، لسنا 
المنظمـــة اإلعالميـــة الوحيدة التـــي تتعرض 
للمضايقـــات أو تضطـــر إلـــى المســـاومة في 

تعاملها مع إيران“.
وتابع ”نحن نطالـــب المجتمع الدولي في 
األمم المتحدة بدعم بي بي سي وحماية الحق 

في حرية التعبير“.
وتقول بي بي ســـي إن صحافيي محطتها 
التلفزيونية بالفارسية، التي تبث عبر األقمار 
االصطناعيـــة، في لندن وعائالتهـــم في إيران 
منذ إطالق  يتعرضون ”الســـتهداف ممنهـــج“ 

المحطة في 2009.
ووجـــه محامـــو خدمـــات بـــي بـــي ســـي 
العالمية، باســـم فريق عمل الخدمة الفارسية، 
نداء عاجال إلى مقرري األمـــم المتحدة ديفيد 
كاي وأســـماء جهانغير فـــي أكتوبر الماضي، 
لكن لم تثمر المحاوالت أي اســـتجابة من قبل 

السلطات اإليرانية.
وتتعامـــل الحكومة اإليرانية مع صحافيي 
الخدمة الفارســـية في بي بي ســـي على أنهم 
مخربـــون وجواســـيس أجانـــب، لـــذا يعيش 
هـــؤالء الصحافيين في حالة خـــوف من تلقي 
مكالمة هاتفية تخبرهم بأن أحد أفراد أسرتهم 
مريض أو يحتضر، أو أنه قد اسُتدعي شخص 

يعرفونه ويحبونه لالستجواب.
فعلـــى ســـبيل المثـــال، قبل أشـــهر قليلة، 
اجتمع صحافيون في الخدمة الفارســـية لبي 
بي ســـي في حفل تأبين شـــخص لـــم يلتق به 
معظمهـــم، بهـــدف تقديـــم الدعم لزميـــل كان 
والـــده قد توفـــي للتو فـــي إيران. نظـــرا ألنه 
لـــم يكـــن قـــادرا على حضـــور مراســـم الدفن 

في إيران. 
واكتفــــى الصحافي بتعاطــــف زمالئه في 
العمل في غرفة بوســــط العاصمة البريطانية 
لنــــدن. وهــــي قصة مألوفــــة للغاية بالنســــبة 
للعاملين في الخدمة الفارســــية لبي بي سي، 

إذ فقد أكثر من 30 موظفا آباءهم ولم يتمكنوا 
من وداعهــــم خالل العقــــد الماضــــي. وتلقت 
صحافية أخرى في الخدمة الفارسية لبي بي 
سي اتصاالت عبر سكايب، تطالبها بالتوقف 
عــــن العمل مــــع بي بي ســــي، أو علــــى األقل 
الموافقة على التجســــس على زمالئها، مقابل 

حرية شقيقتها البالغة من العمر 27 عاما.
واعتقلت قوات األمن شقيقتها خالل غارة 
ليلية على منــــزل والدها في طهران، وُتحتجز 
في ســــجن إيفين السيء الســــمعة في إيران. 

وقالــــت الصحافية ”عندما قلــــت ال، احتجزوا 
شــــقيقتي في حبس انفــــرادي لمدة 17 يوما“. 
وســــجلت الصحافيــــة المكالمــــة مــــع عمالء 

االستخبارات.
وتقــــول بي بــــي ســــي إن إيــــران صّعدت 
مــــن حملــــة التخويــــف، بمــــا في ذلــــك تهديد 

الصحافيين واعتقال أقاربهم وحظر السفر.
وكانت بداية استهداف السلطات اإليرانية 
لصحافيي الخدمة الفارســــية في بي بي سي، 
بعد االنتخابات الرئاســــية اإليرانية المثيرة 

للجــــدل في عــــام 2009، عندمــــا اتهمت طهران 
القوى األجنبية بالتدخل في شؤونها.

 يذكر أن بي بي ســـي فارســـي، التي تبث 
برامجهـــا علـــى التلفزيـــون والراديـــو إلـــى 
جانب موقعهـــا اإللكتروني ممنوعـــة قانونيا 
في إيـــران، لكن األرقام األخيرة تشـــير إلى أن 
الخدمة العالمية لبي بي ســـي تتمتع بجمهور 
يصل عدده إلى 13 مليون شـــخص في البالد، 
وذلك يضعها في المرتبة السابعة ضمن أكبر 

األسواق اإلخبارية لبي بي سي في العالم.

ميديا
[ حملة التخويف تتضمن تهديد الصحافيين واعتقال أقاربهم وحظر السفر  [ خدمات بي بي سي تحظى بشعبية داخل إيران

بي بي سي تناشد األمم المتحدة إليقاف إيران عن استهداف صحافييها

متارس طهران كل أشكال الترهيب والتخويف ضد الصحافيني اإليرانيني العاملني في بي 
بي ســــــي فارسي، الذين تعتبرهم خونة ومخربني، وال جتد حرجا من استهداف عائالتهم 
وأقاربهــــــم داخل إيران، ما دفع الهيئة البريطانية إلى التوجه لألمم املتحدة، لوقف احلملة 

املمنهجة ضد صحافييها في القسم الفارسي.

ترشـــح الصحافيـــني يعطـــي دفعا 
أكبر للمعركة االنتخابية ويساهم 
إيصـــال صـــوت املعارضـــني  فـــي 

بشكل أسرع

◄

واقع ينتظر التغيير

لسنا المنظمة الوحيدة 
التي تتعرض للمضايقات 

من إيران

توني هيل:

هددت القناة الرسمية {الوطنية} في تونس بالتوقف عن بث مباريات الدوري المحلي لكرة القدم، في حال عدم توفير الحماية 
الالزمة ألطقمها الصحافية، وذلك غداة إصابة اثنين من الصحافيين العاملين معها إثر اعتداء من قبل مشجعي فريق النجم 

الساحلي، على هامش مباراته ضد النادي األفريقي في البطولة المحلية.

صحافيون يخوضون معركة االنتخابات النيابية 
أمال في تغيير لبنان

نقل الحقائق جريمة بنظر السلطات اإليرانية

صحافة ينتجها الذكاء االصطناعي

} وكأننا أمام مشاهد من سلسلة الخيال 
العلمي ونحن نتابع أخبار ما سيحققه 

الذكاء االصطناعي من إنجازات وما 
سيحدثه من تطورات في حياتنا اليومية.

تقارير خبراء ومراكز أبحاث ومتابعين 
كلها تتحدث عن الذكاء االصطناعي في 

ما يشبه أسطورة من األساطير عن عالمنا 
المعيش بعد نصف قرن.

لكن قبل ذلك وفي خالل سنوات معدودات 
من اآلن يوم يصبح عدد أجهزة الكمبيوتر 

المربوطة بالشبكة العالمية قد قارب 
األربعين مليار جهاز وحيث تتم برمجة كل 
ما حولنا رقميا، سوف تتغير وقائع كثيرة.

وجه آخر للتحول سوف يشمل استغناء 
عن الكثير من الخدمات البشرية، إذ سيقوم 

الذكاء االصطناعي بتلك المهمات تقريبا 
أو قسم منها وبما فيها السائق اإللكتروني 
والسيارة المسيرة رقميا وما إلى ذلك،

لكن القصة سوف تكتسب شكال آخر في 
ما يتعلق بالصحافة التي سوف يتدخل فيها 

الذكاء االصطناعي.
بالطبع هنالك الكثير من الكالم 
والتكهنات حول استحواذ الذكاء 

االصطناعي على الكثير من المهام وتوفير 
الوقت والجهد لإلنسان/المحرر، لكن في 
المقابل تشير دراسة نشرها الباحث ن. 

نيومان إلى أن الذكاء االصطناعي سوف 
يوفر استراتيجيات عمل غير متوقعة في 

خدمة الصحافة.
سيبقى العقل البشري موجها وفاعال 

على الرغم مما نسمعه عن المحرر الروبوت 
وما إلى ذلك، لكن الذكاء االصطناعي سوف 

يوفر لغرفة األخبار نظاما رقميا تفاعليا 
غير مسبوق من خالل تدفق المعلومات 

بانسيابية وكثافة ال حدود لها.
الذهاب لموقع الحدث بوساطة الذكاء 

االصطناعي واألقمار الصناعية سوف يتيح 
قدرا أكبر من المصداقية فضال عن تحري 

األخبار المزيفة والملفقة بشكل أسرع 
وأدق، ال سيما وأن الشكوى من هذا النوع 

من األخبار صارت هاجس الصحافيين 

واإلعالميين فضال عن كل من يتلقى األخبار 
ويتابع الصحافة.

واقعيا هنالك أيضا كالم كثير عن مجتمع 
الروبوت الذي سيحل في كل ركن ممكن بديال 

للطاقات البشرية، لكن الذكاء االصطناعي 
سوف يوفر في هذا المجال عناصر داعمة 

ومطورة لبيئة العمل الصحافي لجهة سهولة 
وتنوع المصادر اإلخبارية.

لكن في المقابل هنالك من يرى أن 
إحساسا باالغتراب سوف يولد بالتزامن مع 
هيمنة الذكاء االصطناعي الذي سوف ينتج 

أيضا صحافة هجينية مختلفة عما هو سائد.
البرمجيات واللوغاريتمات سوف تتدخل 

أيضا إلنتاج صحافة رقمية يدعمها الذكاء 
االصطناعي مختلفة في شكلها ومحتواها 

وذات فضاء تفاعلي واسع.
هذا النوع من الصحافة المجهولة بدال 
من أن نقول هجينية هو الذي سوف يختار 

ثيماته اليومية وقصصه اإلخبارية التفاعلية 
اليومية وهو الذي سوف يحدد ما يعرف 

بالبيئات الصحافية ومواطن الخبر.
منتج الخبر في شكله التفاعلي سوف 

يجد سرعة فائقة في تعرف البرمجيات 
واللوغاريتمات على نسق الخبر وأشكاله 
ومساحاته، وبالتالي سوف يقع تدفق في 

األخبار يتداخل فيها ما هو من إنجاز بشري 
وما هو من إنتاج الذكاء االصطناعي.
في دراسة نشرتها الباحثة كارينا 
أندروود في موقع ”تيك اميرجينس“ 

ناقشت فيها شكل الصحافة واألخبار من 
خالل عدد من مؤسساتها الراسخة مثل 

نيويورك تايمز ورويترز وغيرهما في مرحلة 
الذكاء االصطناعي قدمت فيه نماذج حّية 

مما يمكن أن ينتجه الذكاء االصطناعي 
في غرفة األخبار. وفي ذات الوقت تعرض 

لتجربة سابقة كانت قد أجرتها صحيفة 
نيويورك تايمز تحت عنوان (المحرر) والتي 

أدمجت فيها مهام غرفة األخبار بالذكاء 
االصطناعي وكانت الحصيلة تحول جذري 

في شكل ومحتوى وكم ونوع األخبار وحتى 
التفضيالت ونظام األهمية واألسبقيات.
واقعيا ليس هنالك رجم بالغيب وال 

خياالت بعيدة من ضرب الخيال العلمي، بل 
إن الذكاء االصطناعي حقيقة متغلغلة في 
صحافة المستقبل القريب وليس البعيد.

طاهر علوان
كاتب عراقي
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} بيــروت - أثار رفع تيار املســـتقبل ”اخلرزة 
شعارا حلملته االنتخابية نقاشا على  الزرقاء“ 

الشبكات االجتماعية.
وقال رئيس تيار املســـتقبل سعد احلريري 
فـــي جتمع ألنصـــاره ”كل صوت فـــي صناديق 
االقتراع، ســـيكون ’خرزة زرقـــاء‘ حلماية البلد، 
سيادته، املساواة فيه. خرزة املستقبل الزرقاء، 

هي التي حتمي لبنان“. 
وحظـــي الشـــعار ببعـــض التهّكـــم، وقـــال 
العمـــل  مـــن  انتقـــل  احلريـــري  إن  مغـــردون 

السياسي، إلى التنجيم.
فـــي املقابل نال الشـــعار إعجـــاب مغردين 

أكدوا حاجتهم إلى خرزة زرقاء حلمايتهم. 
وغـــرد احلريـــري األحد على حســـابه على 

تويتر:

وعلـــى الفـــور انتشـــر هاشـــتاغ #نحنا_
اخلرزة_الزرقـــا، وســـرعان ما تصـــدر الترند 

اللبناني على تويتر. وسخرت معلقة:

وهمزت مغردة:

وتساءل مغرد:

وقالت اإلعالمية رشا اخلطيب:

وكتب متفاعل:

وطالب مغرد: 

يذكر أن الشعار اعتبر جتديدا في الشعارات 
السياسية. وقال معلقون إنه مثل دعاية ناجحة 

لتيار املستقبل.
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أعلنت وزارة الدفاع األســـترالية حظر تطبيق وي شـــات الصيني، مما يعني أنه غير مســـموح تحميله على الهواتف الرسمية، 

بينما تم الســـماح باستخدام موقع فيســـبوك. ومن المحتمل أن يكون األمر متعلقا بمخاوف أمن البيانات داخل أستراليا، إذ 

حذر تقرير صدر في أكتوبر من أن أستراليا كانت هدفا للتجسس والتدخل األجنبي.

} أبوظبــي - أثـــارت زيارة الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيان ولي عهـــد أبوظبي نائب القائد 
األعلـــى للقـــوات املســـلحة، للشـــاعر والفنان 
الشـــعبي اليمنـــي فضل محمـــود صالح، الذي 
يتلقـــى العالج والرعاية الطبية في مستشـــفى 
برجيل بأبوظبي، اهتمام مســـتخدمي منصات 
التواصل االجتماعي من اليمنيني واإلماراتيني.
وتـــداول مغـــردون صـــورا ومقطـــع فيديو 

الزيارة على نطاق واسع. 
وقوبلـــت زيـــارة الشـــيخ محمـــد للشـــاعر 
وممازحتـــه، بإشـــادة من قبل نشـــطاء مينيني 
اعتبروهـــا ”لفتـــة إنســـانية جتاه أحـــد رموز 

اليمن“.
وأعاد مغردون تفعيل هاشتاغي 

يد  ا _محمد_بن_ز ا شـــكر #
_ _بن _محمد ا شـــكر # و
زايد_شـــكرا_إمارات_
اخلير، الذي تصـــدر الترند 

اإلماراتي.
محمود  فضل  واشـــتهر 
صالـــح، الذي يعرف باســـم 

فضـــل الردفانـــي فـــي دولـــة 
اإلمارات العربية املتحدة، بعد 

مقطع ”يا إماراتي أنت حياتي“، 
الذي صوره جندي إماراتي، وانتشر 

بشـــكل واســـع عبـــر وســـائل التواصل 
االجتماعي.

وقال معلقـــون إن ”املناضل فضل الردفاني 
قّبـــل جنديا إماراتيا على خده، وردها الشـــيخ 
محمد بن زايد قبلة على رأســـه، إنها مدرســـة 
زايد اخلير“، مؤكدين أن الشـــيخ محمد ”ضّمد 
جـــراح الشـــاعر اليمنـــي الـــذي أهـــدى دولة 
اإلمـــارات والقوات املســـلحة قصيدة شـــعرية 
ثّمـــن فيها اجلهود والدماء املبذولة في ســـبيل 

استقرار اليمن“.
ونشـــرت صحيفة اليمـــن اآلن تدوينة على 
فيسبوك، وقالت ”الشـــيخ محمد بن زايد يزور 
الشـــاعر فضـــل الردفانـــي في املستشـــفى في 

أبوظبـــي بعـــد نقله إلـــى اإلمارات قبل أشـــهر 
لتلقـــي العالج هـــو وابنـــه اجلريـــح.. ويقّبله 
على رأســـه ويأمر بتأهيل منزله بخور مكســـر 
وبراتـــب شـــهري، ليرســـم لوحـــة عظيمة عن 
التواضـــع واإلنســـانية.. وفـــي اجلانب اآلخر، 
رئيـــس اجلمهورية عبدربه منصـــور هادي لم 
يـــزر جريحا مينيا منذ اندالع املعارك في 2015. 
نتمنـــى من حكومـــة الفنـــادق أن تتعلم أصول 
احلكم الرشـــيد، فاألشياء البســـيطة تترك أثرا 

في نفوس املواطنني“.
وأكد معلق مينـــي ”املناضل فضل محمود 
الردفانـــي كثيـــرا ما خبرته ســـاحات النضال، 
وهو الذي أدى بصوته الشـــجي أغنية ’بوس 
التـــراب‘، هـــا هـــو اليوم ينـــال لفتة 
كرميـــة من رجـــل اخلير الشـــيخ 
وجه  الذي  #محمد_بن_زايد 
في وقت سابق بنقل الردفاني 
إلى اإلمـــارات للعالج ويجي 
ســـراجات..  مطفـــني  لـــك 

يتفلسفوا عن اخلير“.
وكتب السياسي اجلنوبي 
البارز هاني بن بريك في تويتر 
”الوفاء ألهل الوفـــاء والتواضع 
من أعظـــم صفات القـــادة. أبوخالد 
كّرم اليوم اجلنـــوب كله بزيارته للمناضل 
فضـــل الردفانـــي“. وأضـــاف ”املناضـــل فضل 
محمـــود الردفاني نطق اليـــوم عن كل جنوبي، 
هكذا هـــم اجلنوبيون معادنهم الذهب. شـــكرا 
صاحب السمو الشـــيخ محمد، شكرا مناضلنا 

فضل فقد عبرت عنا جميعا“.
وقال معلق ”الشيخ زايد ما مات، فقد خّلف 

رجاال متواضعني قمة في البساطة والنقاء“.
واعتبـــر مغرد مينـــي ”ســـتبقى خالدا في 
تاريـــخ اجلنوب املعاصر يا أبـــا خالد تكرميك 

لهذا الرجل تكرمي لنا كلنا“. 
وقـــال جابر محمد ”عندما يكـــون القائد ذا 
أخـــالق ومـــروءة وإنســـانية وتواضـــع تكون 
النتيجة بهذا املســـتوى، الشيخ محمد بن زايد 

يزور ابن ردفان واجلنـــوب فضل الردفاني في 
املستشفى“.

وقال احملامي اليمني يحيى غالب ”الشـــيخ 
محمد بن زايد يزور فنان ثورة شـــعب اجلنوب 
املناضـــل فضل الردفاني.. هـــذه قيم زايد، هذه 
سمات زايد يتوارثها أوالد زايد“.  وكتب حساب 
شـــبكة نخبة حضرموت ”الشيخ محمد بن زايد 
فـــي عيد ميالده الذي وافق الـ11 من مارس، قام 

بزيارة الرجل البسيط فضل الردفاني“.
وقال شـــيخ قبيلة بن عطاف اليمنية جمال 
بـــن عطـــاف ”الشـــيخ محمد بـــن زايـــد يلتقي 
باملناضـــل فضل الردفاني بعـــد تكّفل اإلمارات 
بعالجـــه هـــو وابنـــه اجلريـــح، بينمـــا زعماء 
الشرعية منشغلون ببناء أرصدتهم واملكر على 
اجلنـــوب وأهله! هل رأيتم مســـؤوال رفيعا في 
الشـــرعية يزور جرحى في الهند أو الســـودان 
أو مستشـــفيات الســـعودية!“. وقـــال مغرد في 
سياق آخر ”اإلخوان كل حديثهم ضد اإلمارات 
واملقاومـــة اجلنوبية ألنهم لم يحققوا أي نصر 
أو تقـــدم في أي جبهة غيـــر القنوات اإلعالمية 

املزيفة“.  
وتهكم مغرد ”اإلمارات من أغنى دول العالم 
في كل املجاالت، يأتيـــك واحد إخواني مفلس، 
القات ميأل فمه يثرثر، اإلمارات جاءت لتســـرق 
اليمـــن. لعلمك #اإلمارات جاءت اليمن بناء على 
طلب هادي ضمن قـــوات حتالف حلماية اليمن 

من بطش احلوثي“.
وأكـــد آخر ”ليس بغريب علـــى اإلخوان أن 
يهاجموا دولة #اإلمارات ويشـــككوا في دورها 
فـــي اليمـــن ألن مشـــروعهم التخريبـــي الهدام 
تضـــرر بســـبب مشـــروع #اإلمـــارات: التنمية 

والبناء #سقطرى_اجلديدة“.
وأشـــار متفاعـــل إلى أنه ”من أســـباب علّو 
أصـــوات النشـــاز الصـــادرة من اإلخـــوان في 
اليمـــن أن هـــؤالء الفاســـدين لـــم يســـتطيعوا 
االستيالء على مساعدات اإلمارات #اإلخوان_

يختطفون_الشرعية“.
وختم مغرد ”مبجرد شعور املسؤول عندنا 
بالقـــوة يتنصل مـــن وعـــوده ويقفـــل جواله، 
مســـؤولون يتالعبون بوطـــن ومبلف اجلرحى 
#محمد_بن_زايـــد  والشـــيخ  والشـــهداء 
بتواضـــع وفي عيـــد ميـــالده انشـــغل بزيارة 

الشاعر اجلنوبي فضل الردفاني“.

زيارة الشــــــيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي للفنان الشــــــعبي اليمني فضل 
الردفاني، لقيت إشــــــادات واســــــعة من النشــــــطاء اليمنيني الذين أكدوا أن املسؤولني في 
بالدهم يتالعبون بالوطن في وقت ينشــــــغل فيه الشيخ محمد بن زايد في يوم عيد ميالده 

بزيارة شاعر جنوبي.

التواضع من صفات القادة

@saadhariri
من يحب ســــــعد لينتخب لوائح املســــــتقبل 
أينمــــــا كانت، فــــــي كل الدوائر! يجعل من 
صوته، يوم االنتخاب، #نحنا_اخلرزة_

الزرقا التي حتمي لبنان.

@JackobFrangieh 
ــــــا اخلــــــرزة الزرقــــــا؟ على  على شــــــو بدن
ــــــة؟  عالزبال (املــــــاء)؟  عاملــــــّي  ــــــاء؟  الكهرب
عالفســــــاد؟  عالَدْين؟  عالفقر؟  ــــــة؟  عالبطال
ــــــي عالكفــــــاءات؟  ــــــي بتغّط عالوســــــايط يّل

عالسياحة؟ وغيرها كثير.

@KhatibRasha 
ــــــق على موضــــــوع اخلرزة  ــــــرت التعالي كث
الزرقــــــاء؟ كل القصة أنهــــــا تعبير مجازي 
بطريقة مهضومة وحلوة عن اللون األزرق 
لتيار املستقبل وفكرة للحملة االنتخابية.. 
ــــــل وتاخــــــدوا القصص  حــــــاج حتليل وهب
حملل ثاني وأبعد من ما بتحمل #العني_

تطرقكون #نحنا_اخلرزة_الزرقا.

  @Minou_Beirut 
اســــــتخدام رمــــــز متجــــــذر فــــــي موروثنا 
االجتماعي مجازيا لإلشــــــارة إلى حماية 
الوطن ال يقل من تيار املستقبل في شيء. 

حاج تنّقوا! #نحنا_اخلرزة_الزرقا.
@malakdaher

خلصــــــت مرحلة الســــــما الزرقــــــا، وصرنا 
مبرحلة اخلــــــرزة الزرقــــــا، ناطرين مرحلة 
#نحنا_اخلــــــرزة_ الزرقــــــا.  الســــــنافر 

الزرقا.

jallalina

#النمو الوحيد الذي حتقق في
 #بلد_اإلضراب_الدائم هو منو 

#الطفيليات مبعناه الواقعي واملجازي 
#تونس.

MutairiHind

لو اقتنع البشر 
بأنهم مجرد فئران جتارب عند آخرين 

لتقلص شعورهم باخلذالن واخليبة 
بعد كل جتربة فاشلة.

lahetbe

#وين_متكني_املرأة_السعودية
هل ألغت اجلامعات خروجك دون 

محرم؟ املستشفيات هل الزالت تطلب 
توقيع احملرم؟ تصريح السفر، اخلروج 

من السجن؟ أين التطورات؟

أبرز تغريدات العرب

spray_sa

باختصار:
احذف الرسائل التي تؤذيك وابتعد 
عمن تكره، ال جتامل كذًبا وال توافق 

خًجال، وال تفعل ما ال تريد، لم مينحك 
الله هذه النفس لتعذبها.

ARJaber

بقدر احتياجنا للُحب والعاطفة.. 
نحتاج اخليال.

Aelmahy_

"لو ليك حاجة عند الكلب قل له يا 
سيدي". حلقيقة أن مثل هذه األمثال 

املصرية والعربية جعلت منا حفنة من 
املرتزقة، وجعلت الكالب يصدقون أنهم 

بالفعل سادة.

Abii______Omii

تعبنا يا #صديقي لكن ال أحد يستطيع
االستلقاء أثناء #املعركة.

كن قويآ فاحلياة متيت الضعيف قهرا.

itsmarar

في خدمة اسمها "حاال" زي أوبر وكرمي 
لكن بتكاتك وموتوسيكالت حاسة أن 

اخلدمة اجلاية ستكون اطلب وسنرسل 
لك أحدا يضعك على كتفه ويجري بك 

في الشارع. #مصر.

Alghamdi97

"فكرت باالنتحار.. لكني شعرت بحزن 
أكبر ألني سأكون وحيدًا في قبري! 
طفل في العاشرة من عمره يعاني 

من االكتئاب بسبب انفصال والديه 
وتعرضه للتعنيف من جدته!

ra7eeq_ma5toum

حتلق حاجبها لتعيد رسمه بقلم
#أختاه_موتي.

M__albugaily

من حتب؟ األكل
ال ال، أقصد من البشر 
قصدك الذين يطبخون؟
ال، أقصد القريب لقلبك

أحب من يعزمني على األكل.

تتابعوا

Ghada_alSamman
غادة السمان
أديبة سورية.

مغردون: الشاعر 

اليمني قبل جنديا 

إماراتيا على خده فردها 

الشيخ محمد قبلة 

على رأسه
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زيارة الشيخ محمد بن زايد لشاعر يمني 

حديث تويتر
[ #شكرا_محمد_بن_زايد.. إشادات واسعة بتواضع الشيخ محمد

} القاهــرة - أعلن وزيـــر االتصاالت المصري 
ياسر القاضي االثنين أن بالده ستطلق ”قريبا 

جدا“ موقع فيسبوك خاصا بها.
وأكـــد أن ”مصـــر خطت خطـــوات إيجابية 
وفاعلـــة فـــي مجـــال إنشـــاء وســـائل تواصل 
مجتمعيـــة مصريـــة خالصـــة، على غـــرار دول 
كثيرة في العالم“، مشـــيرا إلى ”أن بالده يجب 
أن تكـــون جزءا من التفاعـــل الدولي والعالمي 
في مجاالت التواصل االجتماعي وليست دولة 

مستهلكة كما كنا قبل سنوات مضت“.
وأضـــاف القاضـــي، خـــالل كلمته بورشـــة 
العمـــل التي نظمتهـــا وزارة العـــدل ”يجب أن 
تكـــون لدينـــا القـــدرة علـــى حمايـــة البيانات، 

وحماية المواطنين لحماية استقرار الدولة“.
وأثـــار إعـــالن الوزير جدال على فيســـبوك. 
واعتبـــر معلقـــون أن األمـــر غير مقبـــول وأن 

تحركاتهـــم ســـتكون مراقبة لمصـــادرة حقهم 
في حريـــة الرأي والتعبيـــر، مؤكدين أنه ما إن 
يتـــم فتح الموقع الجديد ســـتحجب الشـــبكات 
االجتماعية األخرى على غرار فيسبوك وتويتر.
وقـــال معلق ”األمـــر خطير على مســـتقبل 
الدولـــة المصريـــة التـــي يضيق فيهـــا هامش 

الحرية شيئا فشيئا“.
فـــي المقابل أكد آخـــرون أن الخطوة مهمة 
لحمايـــة ”أمـــن مصـــر“، معتبريـــن أن ”موقع 

فيسبوك سبب خراب بالدهم“.
وتقدر إحصائيات عدد مستخدمي اإلنترنت 
فـــي مصـــر بــــ50 مليـــون مســـتخدم، منهم 38 
مليونا يستخدمون موقع التواصل االجتماعي 

فيسبوك.
من جانب آخر، أعلن الوزير أنه ”تم االنتهاء 

من مشروع جرائم المعلومات اإللكترونية“.

وقـــال القاضي، إنه تم االنتهاء من القانون 
فـــي وزارة العـــدل، وتـــم عرضه علـــى مجلس 
الـــوزراء الذي وافق عليه، وتمـــت إحالته إلى 
البرلمان لمناقشته وإقراره، لحمايته البيانات 

الشخصية للمواطنين والدولة.
وأضـــاف أنه ”بعد ثـــورة 25 يناير تمكنت 
الجماعـــات المتطرفة من اســـتقطاب أصحاب 

الفكر غير السوي“.
وأشـــار إلـــى أن مشـــروع قانـــون مكافحة 
الجريمـــة المعلوماتيـــة، الـــذي تـــم وضعـــه 
بالتعـــاون بين وزارتـــي العـــدل واالتصاالت 
وبمشـــاركة عـــدد مـــن الجهـــات المعنية ذات 

الصلة، يتوافق مع المعايير العالمية.
ولفت إلـــى أن حجـــم العقوبات الســـالبة 
القانـــون  بمشـــروع  جـــدا  محـــدود  للحريـــة 

المقترح..

إطالق فيسبوك مصري قريبا

هاشتاغ اليوم
الحبة الزرقاء أهم من الخرزة الزرقاء في لبنان

@Auroremattar2
ــــــون  #نحنا_اخلرزة_الزرقــــــا، و١٠ بعي

احلساد، الدويلة لن تقوى على الدولة.

@amer_hallal 
يا شــــــيخ ســــــعد كان الزم تختار شــــــعار 
#نحنا_احلبة_ ــــــة  االنتخابي ــــــك  حلملت
ــــــدل #نحنا_اخلرزة_الزرقا،  الزرقان ب

بتجبلك أصوات أكتر؟



صيدالنية أردنية تقود حمالت توعوية بأهمية حسن التعامل مع األدوية منتهية الصالحية، من 

خالل تحويل أفكارها ورسائلها إلى مجسمات فنية مصنوعة من هذه األدوية.

شـــاب مصري يســـتخرج من عظام الحيوانات، متحديا قبح منظرها ورائحتها الكريهة، مجسمات 

فنية رائعة، شارك بها في معارض محلية ودولية للحرف اليدوية.

} عمــان - اســـتلهمت أشـــجان الناعـــوري، 
صيدالنيـــة بالعاصمـــة األردنية عمـــان، فكرة 
إبـــداع لوحـــات فنيـــة مـــن أقـــراص العـــالج 
منتهية الصالحيـــة، من مريض قصدها بهدف 
استفسارها عن كمية كبيرة من األدوية منتهية 
الصالحية، وبـــدال من التخلص مـــن الحبوب 

حولتها إلى إبداع فني.
وعندمـــا اســـتخدمت الناعـــوري أقـــراص 
الـــدواء لتغطي بها زجاجا مكســـورا لديها في 
الصيدلية كانت النتيجة لوحة فنية على شكل 
زهرة فريدة من نوعها وفي غاية الجمال، ومنذ 
ذلك الحين تستغل الشـــابة األردنية موهبتها 
في محاولة نشـــر الوعي بشأن األدوية منتهية 

الصالحية.
وقالـــت الناعوري عن ذلـــك ”عندما جاءني 
أحد المرضـــى وعرض علي كميـــة كبيرة جدا 
مـــن األدوية منتهيـــة الصالحيـــة وطلب مني 

المشورة حولها استأذنته في أخذها“.
وأوضحـــت ”راودتني الفكـــرة حينها بأن 
أستغل هذه األدوية لمعالجة كسر بلوح زجاج 
في الصيدلية، بدل رميها في ســـلة المهمالت، 
فقمـــت بإلصـــاق األدوية مكان الكســـر وكانت 
النتيجـــة مذهلـــة، إذ حصلت على شـــكل وردة 

جميلة غطت قبح اللوح المكسور“.

وشددت الناعوري على أنها تريد التأكد من 
أن العائالت تتخلص بشـــكل مالئم من أقراص 
الـــدواء منتهيـــة الصالحيـــة نظـــرا للخطورة 

الكبيرة التي تمثلها ال سيما على األطفال.
وقالت ”لـــدي العديد من الرســـائل الهامة 
التـــي أرغب في توجيههـــا للعائالت من بينها 
أن تحســـن األســـر االعتناء باألدوية وأال تهمل 
االنتبـــاه إلـــى تواريـــخ انتهائها وعند الشـــك 
يجب أن تســـارع بعرضها على الصيدلي، ومن 
بينها كذلك أن يكون هناك تعاون بين شـــركات 
األدوية والصيدليـــات والتواصل مع العائالت

داخـــل منازلهـــا، لتوفير حاويـــات طبية يمكن 
التخلـــص مـــن األدويـــة منتهيـــة الصالحيـــة 

داخلها“.
وصممت الناعوري معطفا طبيا من أقراص 
مســـكنات األلم بيضاء اللون وحقن أنســـولين 
للفـــت أنظار األطباء والصيادلة بشـــأن أهمية 

ارتدائه أثناء التعامل مع الكيماويات.
وُيظهـــر عمـــل فني آخـــر للشـــابة األردنية 
متمثال في مســـدس ورصاصة ُتطلق منه على 
زهرة قالـــت الصيدالنيـــة إنها شـــعرت بأنها 
ُمضطرة لرسمه بعد ارتفاع عدد القتلى بسبب 
إطالق النار احتفاال في حفالت الزفاف، وتطلق 

على هذه المبادرة (ال تطلقوا الرصاص).

وأشـــارت الناعوري إلى أنها ال تعتزم بيع 
أعمالها الفنية التي تســـتخدمها كوســـائل في 

حملة تنظمها بشأن قضايا تشعر بها بقوة.
وأفـــادت ”عندما أحصل على أدوية منتهية 
الصالحية، فإنني أســـتوحي من ألوانها أفكار 
لوحاتـــي الفنيـــة، فمثال عندمـــا جاءتني كمية 
كبيرة مـــن األدوية ذات اللـــون األبيض، وهي 
عبارة عن مسكنات ألم، وكانت بحوزتي وقتها 
كمية من إبر األنسولين كنت حصلت عليها منذ 
فترة، وبما أن هذه اإلبر صغيرة وتوضع عادة 
في أكياس بالســـتيكية يمكنهـــا أن تؤذي عند 
رميها في النفايات األشخاص الذين يتعاملون 
مع النفايـــات وكذلك عمال النظافة، وهو ما قد 
يشـــكل خطورة كبيرة على حياة هؤالء، فكرت 
في تشـــكيل عمل فني من هـــذه األدوية يحمل 
مغزى ورســـالة مفادها أهمية ارتداء المعطف 

األبيض داخل الصيدلية“.
وذكـــر تقرير حكومـــي صدر فـــي 2015 أن 
صناعة األدوية واحدة من أكبر الصناعات في 
األردن وأنها تحتل المركز الثاني في القطاعات 

الموجهة للتصدير.
وأضـــاف التقريـــر أن هدر األدويـــة وعدم 
أكبـــر  مـــن  لمخزونهـــا  جيـــدة  إدارة  وجـــود 

التحديات التي تواجه هذه الصناعة.

شيرين الديداموني 

} القاهــرة - قـــد ينتبه الكثير مـــن المارة في 
بعض الشـــوارع المصرية إلى عربات خشبية 
محملـــة بعظام الحيوانـــات وال يلتفتون إليها، 
باعتبار أنها فـــي الطريق إلى مربي الكالب أو 
ســـالل المهمالت، وال أحد يعلم أنه ســـتصنع 

منها تحف لحيوانات صماء.
وتؤكـــد متابعـــة واحدة من هـــذه العربات 
وهي تخترق شوارع في القاهرة لتدخل منطقة 
الحســـين التاريخيـــة، أنها تســـير نحو هدف 
معين، لتصل إلى ســـكة البادســـتان، المعروفة 
بـ“ربع السلســـلة“، وهي بنايـــة يعود تاريخها 
إلى العصر الفاطمي وســـميت بهذا االسم منذ 
كان الوافدون يميزون المكان بسلســـلة معلقة 
فوق باب خشـــبي عتيق تتوســـطه يد حديدية 

تستخدم كأداة للطرق عليه.
وتوقفـــت العربـــة أمام بـــاب عتيق وترجل 
إنه  أربعيني لتفريغ حمولتـــه، قائال لـ“العرب“ 
يأتـــي بعظام الحيوانات مـــن منطقة ”المذبح“ 

بالســـيدة زينب في وســـط القاهرة وبعض 
محـــالت الجـــزارة المنتشـــرة حولهـــا، 
وأحيانـــا يجمعها من ســـالل المهمالت 
المجاورة للمجازر إلى ”ربع السلسلة“ 
لبيعها بســـعر ال يتعدى الجنيه للكيلو 

الواحد لورشة صغيرة.
وأضاف محمود حسين أن صاحب 
الورشـــة يمنحه إكراميات ســـخية كي 
يأتي له بمواصفات معينة من العظام، 
وهـــو يتعامـــل مع تلـــك الورشـــة منذ 

حوالي عشرين عاما.
ولـــم يحجـــب البـــاب الـــذي وقف 
أمامه شـــيئا خلفه، فقط تم إسناده على 
الحائـــط، لكنـــه كان فاصال بيـــن جمال 
وفخامـــة منطقة خـــان الخليلي األثرية 
وبين قبح وعشـــوائية ”ربع السلسلة“ 

بعـــد أن تحول الفندق الريفي الكبير إلى ورش 
للحرفيين. وظهر على يمين الباب مدخل ألربعة 
أدوار، تبـــدأ بـــدرج علـــوي متهالك، قـــد يكون 
صعـــوده مرهقا للغاية ويحتاج النحناء الرأس 
قليال. وغرف متناثرة يمينا ويسارا في ممرات 
متآكلة الجدران يقترب عددها من الخمســـمئة 
معظمها أصبح مغلقا، والغرف األخرى ينبعث 
منها خليط من أصوات اآلالت مع أغان شعبية 

وحولهـــا أصحابهـــا إلى محـــالت صغيرة 
للحرف المختلفة.

وتوجد على يســـار الســـلم تحف 
يدويـــة الصنـــع معروضـــة داخـــل 
خشـــبية، تشـــبه المتجر  ”فاترينة“ 
الصغيـــر، واجهتهـــا مـــن الزجـــاج 
وداخلهـــا تحف مختلفة األلوان على 
شـــكل فيلة وجمال وسفن وأحصنة، 

والبنـــي،  واألصفـــر  األبيـــض  منهـــا 
وبجوارها الفتة على غرفة كتب 

عليهـــا 

بخـــط عربي أصيل ”الورشـــة الفنية لتشـــغيل 
العـــاج واألبنوس“. الغرفة ملحقـــة بها أخرى 
يتـــم الصعـــود إليها عبـــر أربعة أدراج ســـلم، 
وذات ســـقف منخفض، كأنها فّصلت خصيصا 

لشخص واحد وأدوات عمله.
ويجلس شـــاب في العقـــد الثالث من عمره 
على مقعد خشبي شبه متهالك، أمام آلة قديمة 
تلتف في شـــكل دائري وســـط صخب أصوات 

منبعثة من راديو قديم.
وكان هنـــاك فـــارق كبير بيـــن منظر عظام 
الحيوانات التي تفتـــرش أرضية الغرفة وبين 
التحـــف المصنوعـــة منهـــا، فعندمـــا تتحول 
الهواية إلى تحد يصبح القبح جماال 
والنفايـــات قطعا فنيـــة رائعة، هذه 
العبـــارة تلخص قصة نجـــاح وائل 
حسن ســـلطان، الحاصل على شهادة 
جامعية في القانـــون من جامعة عين 

شمس بالقاهرة.
ويعد سلطان أشـــهر نحات للعظام 
والوحيد في المكان الذي  في ”ربع السلســـلة“ 
احترف تصنيع التحف الفنية من أرجل عظام 

الحيوانات.
ولدى الشاب الثالثيني قناعة أن اإلبداع 
ال يحتاج أدوات خاصة أو شهادة علمية من 
أرقـــى الجامعات، لكنه بحاجـــة فقط لنظرة 
مختلفة ألبسط األشياء التي اعتادت األعين 
علـــى رؤيتهـــا، وقتها تتولد أفـــكار يمكن من 

خاللها تشكيل ما هو جديد.
وقال ســـلطان لـ“العرب“، وهو مشغول في 
صناعة تماثيل صغيرة على هيئة حيوانات، إن 
عمال الحرف المختلفة نزحوا من قراهم بحثا 
عن العمل والمال، وانتقلوا إلى ”ربع السلسلة“ 
ثم حولوا غرفهم إلى ورش، واحتفظوا بأرائك 
صغيـــرة للنـــوم فيها، وكانوا يذهبـــون لزيارة 

أسرهم مرة كل أسبوعين.
واضطر الســـكان األصليـــون بعد فترة من 
الزمـــن للرحيـــل من المـــكان، في حالة أشـــبه 
بهجرة جماعية وهربوا من ضوضاء الماكينات 

وطقوس الحرفيين الغريبة عليهم.
وتردد سلطان منذ الصغر كثيرا على ورشة 
والده، ولـــم ينفر من رؤية عظام الحيوانات أو 

رائحتها الكريهة، وكان يتعامل معها بشـــغف 
وتفكيـــر، حتـــى أتقن فن النحـــت وأضاف إليه 

لمسات فنية خاصة.
واكتشـــف منـــذ نعومـــة أظافره أنـــه يملك 
مفاتيح ســـر المهنـــة، ولديه موهبة اســـتطاع 
من خاللها تشكيل رســـومات رائعة وتحويلها 
إلى مجســـمات باســـتخدام عظـــام الحيوانات 
المذبوحـــة أو النافقة حديثا.  وتغلب الشـــاب 
علـــى الرائحـــة المنبعثة من العظـــام والمواد 
الكيميائية المستخدمة، بتركيب أدوات لتوفير 

هواء نقي.
ولم يستطع التحكم في الشظايا 
البيضـــاء المتطايـــرة مـــن العظام 
والتـــي مـــألت المـــكان وتعلقـــت 

برموشـــه وجعلت مالبســـه رثة 
مغطاة بطبقة بيضاء.

أنـــه  لـ“العـــرب“  وأكـــد   
يعمل بمفرده ويقوم بنشـــر 
مجموعة من العظام أمامه 
ومنها يســـتوحي أفكاره، 
وقبل ذلك عليه االختيار 

ويفضـــل  بعنايـــة، 
الحصول على عظام األرجل 

والفخذين للجمال والبقر للحيوانات 
النافقة والمذبوحة حديثا ألنها أكثر ســـهولة 

في التنظيف والعمل عليها.
وتعـــد إبرة الخياطة المصنوعة من العظام 
وبها فتحة، من أقدم االكتشـــافات التي عرفتها 
البشـــرية، وعثر علمـــاء اآلثار علـــى إبر تعود 
للعصـــر الجليدي األول وكانـــت النواة األولى 

الختراع آلة الخياطة.
ويضع ســـلطان عددا من العظـــام في إناء 
كبير به سائل كيميائي مضاف إليه األكسجين، 
حتـــى يتخلص مـــن المواد الدهنيـــة والنخاع 
الموجود في داخلها، ليحصل على عظام خالية 
تماما من الدهون، وتلك المرحلة تســـاعد على 

تفتيح لون العظام.
وتنتقـــل العظـــام بعـــد ذلـــك إلـــى مرحلة 
”التقطيع“ باســـتخدام المنشار أوال، ثم تخضع 
القطع العظمية لماكينة تطلق عليها ”صينية“، 
بها أقراص دائرية حادة لها أســـنان متعرجة، 

ويقـــوم بتقطيع تلك العظـــام حتى تصلح لعدة 
أشـــكال، ورغـــم صـــوت الماكينـــة المزعج، إال 
أنه ينتج مجســـمات مختلفة لعرائس وســـفن 

وحيوانات.
وتتولى أصابع الشاب عملية الحفر والبرد 
إلبـــراز معالم المجســـم بحرفية ودقـــة وتركيز 
ألنهـــا كما قـــال ”المرحلة األهم إمـــا أن يخرج 

منها شيء أو ال شيء“.
وتعـــود القطـــع مجددا إلـــى إنـــاء المادة 
الكيميائية إلعـــادة تنظيفها وتلميعها وإضفاء 
المزيـــد من البيـــاض عليها، لتدخـــل بعد ذلك 
المرحلـــة األخيرة كي تصبـــح صالحة للعرض 

والبيع. 
ويقوم الشاب بإدخال قطعه 
ماكينـــة  إلـــى  الفنيـــة 
فرش  وبها  ”التلميـــع“ 
القطع  فيقـــرب  كثيـــرة، 
الفرشـــاة  إلى  العظميـــة 
يمسحها  ثم  دورانها  أثناء 
بأداة تســـتخدم في التلميع، 
ويعيد تلـــك العملية أكثر من 
مرة ليحصل على منتج أملس.

ويختـــار بعـــد ذلـــك اللـــون 
المناسب لتماثيله، فإما أن يبقيها 
على لونها األبيض وإما أن يكسبها 

لونا مختلفا كي تبدو طبيعية.
ويصنع ســـلطان في اليوم الواحد ما يقرب 
مـــن ثالثين قطعة مختلفة األحجام واألشـــكال، 
ومؤخرا قام بتشـــكيل سالســـل وإكسسوارات 

لتلبية رغبات المشترين.
ويقوم ســـلطان في فترة الرواج السياحي 
بتشـــكيل تحـــف كبيـــرة ألنهـــا األكثـــر جذبـــا 
للســـائحين ويتعـــدى ثمـــن القطعـــة الواحدة 

ثالثين دوالرا.
 واعترف الشـــاب أن السياح يعرفون جيدا 
قيمة وجودة تلك التحف ويتعاملون معها كرمز 

لبعض اآلثار التي يصعب الحصول عليها.
وأوضح ســـلطان أنه شـــارك فـــي معارض 
محليـــة ودولية للحرف اليدويـــة ليحافظ على 
مهنته من االندثار ويبيع ما صنعت يداه بثمن 

جيد.

يســــــتلهم محام مصري شــــــاب من رؤيته لعظام احليوانات الكثير من األفكار، فتتولى أصابعه 
ــــــك طريقها إلى  ــــــة ودقة وإتقــــــان حتويل هذه العظام إلى مجســــــمات فنية، لتجد بعد ذل بحرفي

األسواق واملعارض احمللية والعاملية.

صيدالنية تقود حمالت توعوية بصنع أعمال 

فنية من األدوية منتهية الصالحية

شاب مصري يمتهن النحت على عظام الحيوانات بدل املحاماة
[ الهواية تحول القبح إلى تحف فنية رائعة  [ السياح يقبلون على كل ما هو جديد ومختلف
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صعـــوده مرهقا للغاية ويحتاج النحناء الرأس 
ممرات  قليال. وغرف متناثرة يمينا ويسارا في
متآكلة الجدران يقترب عددها من الخمســـمئة 
معظمها أصبح مغلقا، والغرف األخرى ينبعث 
منها خليط من أصوات اآلالت مع أغان شعبية 

وحولهـــا أصحابهـــا إلى محـــالت صغيرة 
للحرف المختلفة.

تحف  وتوجد على يســـار الســـلم
يدويـــة الصنـــع معروضـــة داخـــل 
خشـــبية، تشـــبه المتجر ”فاترينة“ 
الصغيـــر، واجهتهـــا مـــن الزجـــاج
وداخلهـــا تحف مختلفة األلوان على

شـــكل فيلة وجمال وسفن وأحصنة، 
والبنـــي،  واألصفـــر  األبيـــض  منهـــا 

وبجوارها الفتة على غرفة كتب 
عليهـــا

منبعثة من راديو قديم.
وكان هنـــاك فـــارق
الحيوانات التي تفتـــر
التحـــف المصنوعـــة م
الهواية إلى ت
والنفايـــات ق
العبـــارة تلخ
حسن ســـلطان
ال جامعية في
شمس بالقاهر
ويعد سلطا
و ”ربع السلســـلة“ في
احترف تصنيع التحف

الحيوانات.
ولدى الشاب الثال
ال يحتاج أدوات خاص
أرقـــى الجامعات، لك
مختلفة ألبسط األشي
علـــى رؤيتهـــا، وقته
خاللها تشكيل ما هو ج
وقال ســـلطان لـ“ال
صناعة تماثيل صغيرة
عمال الحرف المختلفة
عن العمل والمال، وانتق
ثم حولوا غرفهم إلى و
صغيـــرة للنـــوم فيها،
أسرهم مرة كل أسبوعي
واضطر الســـكان ا
الزمـــن للرحيـــل من ال
بهجرة جماعية وهربوا
وطقوس الحرفيين الغر
وتردد سلطان منذ ا
والده، ولـــم ينفر من رؤ



} الربــاط - أفـــادت اإلحصائيـــات األخيـــرة 
الصـــادرة عـــن المندوبية الســـامية للتخطيط 
حول وضعيـــة المرأة المغربيـــة، بأن 1 من كل 
6 أسر ترأســـها امرأة، إذ ”ترتفع نسبة النساء 
اللواتي يترأســـن أسرهن بالوســـط الحضري 
بنســـبة 18.6 في المئة، في حين ال تتجاوز هذه 
النسبة 11.6 في المئة بالوسط القروي، وهو ما 
يدل على الدور الكبير والفعال الذي تضطلع به 

المرأة المغربية داخل األسرة“.
وتـــكاد المـــرأة المغربية تعمـــل في جميع 
الماديـــة  بالمســـؤولية  للنهـــوض  المجـــاالت 
ألســـرتها، حتـــى تلك التـــي تحفهـــا المخاطر، 
فتجدها تعمل في التجـــارة والحرف التقليدية 
والمصانـــع  العموميـــة  واإلدارات  والفالحـــة 
وغيرهـــا من المهـــن التي تتطلـــب جهدا بدنيا 
كبيـــرا وقضاء ســـاعات طـــوال خـــارج المنزل 

وبعيدا عن األسرة.

وفـــي هذا الســـياق، يـــرى أســـتاذ العلوم 
االجتماعية بجامعة محمـــد الخامس بالرباط، 
ســـعيد بنيس، أن هناك تطورا لوضعية المرأة 
داخل المجتمع المغربي، ال ســـيما أنها تمكنت 
مـــن اقتحام مواقـــع عديـــدة ومختلفـــة داخل 
الديناميـــة المجتمعية، اســـتطاعت من خاللها 
شـــغل عدة مهن كانـــت حكرا علـــى الرجل، من 
قبيل مهن الســـياقة والســـلطة والشرطة، وهي 

مهن تدخل في إطار القطاع المنظم.
وأضاف بنيـــس أن المرأة المغربية عملت، 
كذلـــك، على التعاطـــي مع مهن أخـــرى تنتمي 
للقطاع غير المنظم من قبيل حراسة السيارات 
وبيع الســـجائر بالتقسيط وتنظيف مراحيض 
المقاهي، مبـــرزا أن المهن األولـــى تحيل على 
صفـــات اعتبارية داخل المجتمـــع، فيما يحيل 
النوع الثانـــي من المهن على تمثالت ســـلبية 
تمس بصـــورة المرأة ويمكن توصيفها بكونها 

”مهن البؤس“. 

وأشـــار إلى أن التحول على مســـتوى بنية 
األســـرة المغربية وارد على ضوء االنتقال من 
األســـرة النووية إلى األســـرة المركبة وتداخل 
الوظائف على المســـتوى الرمـــزي مثل تربية 
األطفـــال وتعليمهـــم، والمســـتوى المادي أي 
المساهمة في ميزانية األسرة وتدبير الشؤون 
اليوميـــة. وأوضح أن منطق مؤسســـة الزواج 
أضحى مرتكزا علـــى تهيئة األدوار بين الرجل 
والمرأة، بل وتقاسمها من خالل شراكة ثنائية 

في التدبير والتخطيط لشؤون األسرة.
ومـــن ربـــات األســـر اللواتـــي نجحـــن في 
الجمع بين المســـؤولية الماديـــة المتمثلة في 
تغطية مصاريف البيت والمسؤولية األخالقية 
المتعلقة بتربية األبناء، هند.م (40 ســـنة) التي 
دفعتهـــا ظـــروف اجتماعية قاهرة إلـــى الهمة 
والتشـــمير عن ســـواعدها لتغييـــر وضعيتها، 

لتحقق بذلك االستقاللية المادية.
تقـــول هند ”واجهت ظروفا صعبة بســـبب 
قلـــة الموارد المالية وتهـــرب طليقي من الوفاء 
بمســـؤولياته، خصوصا نفقات األطفال. وبدل 
الجلـــوس مكتوفة اليدين، اضطررت إلى العمل 
بإحدى المقاوالت فـــي القطاع الخاص.. بحكم 
أنني أتوفر على مستوى تعليمي عال“. وهكذا، 
اســـتعادت هند األمل في حياة أفضل وتمكنت 
مـــن التمرد على الظـــروف االجتماعية القاهرة 
وإعالة أســـرتها، بشكل لم يؤثر على دورها كأم 

لثالثة أطفال ما زالوا في حاجة إلى الرعاية.
وتشير إحصائيات المندوبية إلى أن نسبة 
األرامـــل والمطلقـــات من بين النســـاء اللواتي 
يرأســـن أســـرا تبلغ 55 بالمئـــة أي حوالي 655 
ألفـــا، و14 بالمئة حوالي 170 ألفا على التوالي. 
وهـــذا مـــا يجعل الكثيـــر من النســـاء يخرجن 

للعمل مضطرات بسبب الفقر أو الحاجة.
وفي تعليقـــه على هـــذه اإلحصائيات، أكد 
بنيس أن ثمة أســـبابا أدت إلى ارتفاع نســـبة 
النساء ربات األســـر، فهناك أسباب اقتصادية 
تحيل مباشـــرة علـــى بطالة الـــزوج أو فقدانه 
لعمله، وأسباب اجتماعية تهم الطالق ووضعية 
األرامل وتنصل الزوج من المسؤولية المادية.

وأوضح أن األسباب االقتصادية تعد نتيجة 
مباشـــرة لاللتـــزام المـــادي الـــذي تضطلع به 
المرأة المغربية تجاه الزوج واألبناء لتشـــبثها 
بمؤسســـة الزواج كحاضـــن اجتماعي لعالقة 

المرأة بالرجل، أما األسباب االجتماعية فتشكل 
قطيعة أو اســـتقالة من مؤسسة الزواج التي ال 
تحترم فيهـــا األدوار وال تنبنـــي على التعاون 
والتدبير المشترك لشؤون األسرة لتصبح فيها 

المرأة المعيل الوحيد للعائلة.
وإذا كانت هند قد استطاعت أن توفر دخال 
مالئما ألسرتها بفضل مستواها الدراسي، فإن 
وضعيتهـــا ال تنطبق على معظم ربات األســـر، 
فالنســـاء خرجن إلى ســـوق العمـــل من جميع 
الشرائح. فحســـب معطيات المندوبية فإن ”67 
بالمئـــة من ربات األســـر ال يعرفـــن القراءة وال 
الكتابة، حيث تصل هذه النسبة إلى 57 بالمئة 
بالوسط الحضري و88 بلمئة بالوسط القروي“.
ومـــن بين هـــؤالء النســـاء، فاطمـــة.ح (50 
ســـنة) التي توفي زوجها منذ عقدين من الزمن 
تـــاركا ثالثة أبنـــاء، أكبرهم ال يتجاوز العشـــر 
سنوات، وأصغرهم لم يكمل بعد سنته األولى. 
تقول فاطمـــة ”فقدت بعد وفـــاة زوجي، وضعا 
اجتماعيـــا جيدا، وأصبحت علـــى عتبة الفقر، 
ووجدت نفسي، أمام ثالثة أفواه إن لم أطعمهم 

ســـيموتون جوعا“. وأضافت ”في بداية األمر، 
قررت االنطـــالق من الصفر، فبـــدأت بتحضير 
الخبـــز والحلويـــات وبيعهما، اســـتطعت من 
خاللهما أن أعيل أسرتي بالرغم من الصعوبات 
والعقبـــات المتمثلـــة في المداخيـــل الضعيفة 

واالنتظار الرهيب لزبائن تجود بهم السماء“.
وبفضـــل عزيمتهـــا وإصرارها اســـتطاعت 
فاطمـــة، التي لـــم تطـــأ قدماها قط المدرســـة، 
أن تغيـــر تدريجيا من وضعيتها السوســـيو-

اقتصاديـــة. وهي اليـــوم، بصـــدد التفكير في 
مشـــروع يمكـــن أن يســـاعدها علـــى تحقيـــق 
اســـتقالليتها المادية في مشـــهد يجسد بحق 
نموذجا للمرأة المغربية المكافحة والمناضلة.
وإذا اســـتطاعت المرأة أن تصبح شـــريكا 
رئيسيا ومســـاهما اقتصاديا في تدبير شؤون 
األســـرة، فإن هـــذه الوضعية قـــد تنطوي على 
ســـلبيات محتملة، يلخصها بنيـــس في تأثير 
وتيـــرة العمل علـــى الحيـــاة األســـرية للمرأة 
وتدقيقـــا تجـــاه أبنائهـــا، ال ســـيما مـــع عدم 
تواجدهـــا بجانبهم في بعض الفترات العمرية 

الحرجـــة، وكذلـــك على حياتهـــا الخاصة، على 
اعتبار أنها تضحي بتطلعاتها الشـــخصية في 
ســـبيل تربية ومواكبة أبنائهـــا، مما يؤدي بها 
إلـــى نهج ســـلوك اجتماعي ينتـــج عنه تحييد 
الحمولة العاطفية واإلحساس بالذات وتغييب 
المشاريع الفردية لتعارضها أو عدم انسجامها 

مع واجب والتزام معيلة األسرة.
وأضاف أن هذه األخيرة تضيف إلى دورها 
كامـــرأة وأم دور الرجل، وكل ذلك على حســـاب 
حالتهـــا الصحيـــة وكبح طموحاتهـــا الفردية، 
فهي تركز على تحقيق مشاريع أبنائها، فتصير 
فـــردا مجتمعيا ال يتمتع بشـــخصية مســـتقلة 
بل ترهن وجودها ومســـاهمتها وفاعليتها في 

المجتمع بدورها في إعالة أسرتها.
وخلص إلى أن هذه الوضعية تبشر بظهور 
فئة نســـائية جديـــدة يتوجب علـــى القطاعات 
المعنية والوزارات المكلفة ومنظمات المجتمع 
المدني تشـــخيص وضعيتهـــا ورصد تطورها 
واستشراف مستقبلها للعمل على إدماجها في 

المجتمع وتلبية مطالبها.

تنصح صاحبات البشـــرة الجافة بإعادة تطبيق العطر عدة مرات خالل اليوم، أو باســـتعمال كريم معطر برائحة العطر نفسها يتم 
وضعه على البشرة قبل تطبيق العطر مما يحافظ على ثباته لفترة أطول.

أثبتت املرأة املغربية قدرتها على الفعل والريادة في ميادين شــــــتى، فقد اقتحمت بشــــــكل 
واســــــع مجاالت كانت حكرا على الرجل كســــــبيل لتحقيق الذات أو من أجل االســــــتقالل 
املــــــادي، لكن أحدا لم يكن يتصور أنها ســــــتحل محل ”رب“ األســــــرة، بعد أن كانت هذه 

املسؤولية مسنودة إلى الرجل في أغلب الثقافات حتى احلديثة منها.

[ المرأة المغربية تعمل في جميع المجاالت للنهوض بأسرتها  [ نساء يتمردن على الظروف االجتماعية واالقتصادية
ربات األسر يقتحمن مهنا صعبة رغبة في تحقيق االستقاللية المادية

نساء يخرجن للعمل مضطرات بسبب الفقر

أسرة

أمرية فكري

} القاهرة – أقدم شاب مصري في العقد الثالث 
من عمره مؤخرا على تدشـــني دوري لكرة القدم 
يجمع املتزوجني فقـــط، بهدف تكوين صداقات 
وعالقات اجتماعية خارج منزل الزوجية تكون 

بعيدة عن الزوجة واألوالد واملسؤولية.
وأراد الشـــاب بفكرتـــه أن يخـــرج نفســـه 
وأصدقاءه من دوامة الزواج ومشكالته واحلنني 
إلـــى كـــرة القدم مـــرة أخرى، والتـــي أصبحت 
مصدر سعادة رئيسيا للكثيرين، ويجدون فيها 

متعة تعوضهم عن متاعبهم الزوجية.
وخـــالل وقت قصير، اســـتطاع عماد فوزي 
املقيـــم فـــي القاهرة، جمـــع قرابـــة 15 ألفا من 
املتزوجـــني لتكوين فـــرق كرويـــة ضمن دوري 
املتزوجني، أمال في تنظيـــم أول محاكاة لكأس 

العالم حتت شعار ”للمتزوجني فقط“.
أغـــرى صاحـــب الفكـــرة عـــددا كبيـــرا من 
أو ”خفض  املتزوجني بشـــعار ”نـــّزل كرشـــك“ 
دهون جســـمك“، في محاولة الســـتقطاب املزيد 
من املتزوجـــني الذين أخذتهم مشـــاغل احلياة 
الزوجية عن ممارسة الرياضة عبر املشاركة في 

بطولة رياضية من صنعهم.
ويتـــم االشـــتراك في الـــدوري عبر رســـالة 
يبعثهـــا املتزوج على موقـــع التواصل ”واتس 
آب“ للشخص املســـؤول عن املنطقة أو املدينة، 

ومفّوض من مؤســـس الفكرة بجمع من يريدون 
املشاركة، ومت نشر أرقام املعنيني في كل منطقة 
على موقع  على صفحة ”كـــورة يا متزوجـــني“ 
التواصل االجتماعي فيســـبوك، وهي الصفحة 

الرسمية لدوري املتزوجني.
وقال عماد فوزي صاحب الفكرة لـ“العرب“ 
إن الكثيـــر مـــن املتزوجني في مصـــر أصبحوا 
مشـــغولني فقط باحلياة العملية واألســـرية، ما 
أضفى نوعا من الكآبة وامللل داخل املنزل، األمر 
الذي انعكس على األبناء والزوجات، الفتا إلى 
أن ترفيه الزوج عن نفسه له انعكاسات إيجابية 
على أســـرته. وأضاف أن الفكرة ترســـخ لثقافة 
التعارف وتكوين عالقات وصداقات اجتماعية 
بـــني الالعبني، وبني زوجاتهـــم وأبنائهم داخل 

امللعب وخارجه.
وانتشرت فكرة دوري املتزوجني في الكثير 
من مدن محافظات القاهرة واجليزة والقليوبية، 
املعروفـــة بـ“القاهرة الكبـــرى“، وأصبح في كل 
مدينة أكثر من فريق، ويلعب الرجال املتزوجون 

ويكون اجلمهور من الزوجات واألبناء.
وأشـــار مؤســـس دوري املتزوجـــني إلى أن 
”أكثـــر الرجـــال يتذرعـــون بالتعـــب واإلرهاق 
لعـــدم إخراج زوجاتهم وأبنائهـــم للتنزه بعيدا 
عـــن املنزل، لكـــن املشـــاركة في مباريـــات كرة 
القـــدم تدفعهم إلـــى اصطحاب أفراد أســـرهم 
لتشجيعهم، وهو ما يقوي الروابط االجتماعية، 

وأصبحت الزوجة واألبناء واألصدقاء ســـعداء 
أكثر من الزوج نفسه“.

مـــا مييز التجمع الرياضـــي بني املتزوجني 
السياســـية  االنتمـــاءات  خلـــع  يشـــترط  أنـــه 
واالنحيـــازات الكرويـــة والدينية بني الالعبني، 
وجتنب وقوع مشـــادات لفظيـــة بينهم، كما أنه 
يلزم املشـــاركني بإزالة األلقاب، فال يوجد سوى 
كلمـــة ”كابنت“ حتـــى وإن كان الالعب طبيبا أو 

مهندسا أو ضابطا أو قاضيا.

ويشـــارك فـــي دوري املتزوجني أشـــخاص 
مـــن مهن ووظائف عادية ومرموقة، ويتعاملون 
داخل امللعب وفق ما تفرضه طقوسه الرياضية 
من تسامح، وكزمالء في فريق كروي يهدف إلى 
جتديد النشاط والذكريات. وال تشترط املشاركة 
فـــي دوري املتزوجـــني وزنا أو ســـنا معينا أو 
مهارات في اللعب، ويكفي أن يكون الشـــخص 
متزوجـــا وتخطى ســـن الــــ28 عامـــا، ويحظر 
علـــى اجلميع التدخني داخـــل امللعب أو اللعب 
بخشـــونة، ألن الدوري ال يهدف إلى املنافســـة 

بقدر ما يسعى إلى نسيان هموم احلياة.
وحتمـــل الفرق املشـــاركة في هـــذا التجمع 
الكروي أســـماء فـــرق عاملية وليســـت مصرية 
لتجنـــب أن تكـــون هنـــاك منافســـة أو تعصب 
لنـــاد محلي معـــني، وهنـــاك أســـماء لفرق من 
عينة ”تشيلســـي“ و“ليفربول“ و“ما نشيســـتر 
و“برشـــلونة“، فضـــال عن أســـماء  يونايتـــد“ 
منتخبـــات مثل اليابـــان وفرنســـا واألرجنتني 

والبرازيل وتونس واملغرب.
ويعكف مؤسس الفكرة على توسيع نشرها 
فـــي باقـــي احملافظات، لتكـــون بطولـــة دوري 
املتزوجني موجودة فـــي جميع مدن البالد، وال 
يتـــم اقتصارها على نطـــاق جغرافي بعينه، ال 
سيما أن األمر اســـتهوى الكثيرين، وظهر ذلك 
مـــن التفاعل الالفـــت على الصفحة الرســـمية 

لـ“دوري املتزوجني“.

دوري كروي في مصر للمتزوجني وأسرهم

} اتخذت النساء في كل أقطار العالم من عيد 
المرأة العالمي فرصة للتنديد بالكثير من 

الممارسات في حقهن وكانت طرق تعبيرهن 
مختلفة، من بينها الخروج في مسيرات 

شهدت الحضور الذكوري جنبا إلى جنب مع 
المرأة لمساندتها في مطالبها.

قد يبدو كل هذا جيدا، لكن ما دفعني 
إلى الخوض في هذه المسألة أنه استرعى 
انتباهي تجرد المتظاهرين نسوة ورجاال 

من مالبسهم وكتابة مطالبهم على أعضائهم 
التناسلية، وطبعا هذا أمر مألوف وطبيعي 
للغاية في الشق الغربي من الكرة األرضية 
وليس بجديد على مجتمع تعود أن يكون 

متصالحا مع جسده ومع أجساد اآلخرين، 
ومع ذلك استوقفتني الصور المنشورة 

لبعض هؤالء العراة وجعلتني أغوص إلى 
أبعد من مجرد مشاهدتهم دون ثياب. لم أكن 

أرى أجسادا عارية مقززة تحملني على إسدال 
حجابي على وجهي العروبي خجال، بل 

رأيت فكرا ال يدعي الخفر وال يسهب في ذكر 
الفضائل والمواعظ ويبطن استراق نظرات 

الشهوة والرياء بعيون متربصة مفترسة.
ولطالما أثبت الغربيون أن الجسد ليس 

عائقا بل الفكر هو الحاجز والعقبة أمام 
تواصل األفراد بين بعضهم البعض.

ال أدعو إلى التعري وال أتبنى ثقافة 
التجرد من المالبس وال أرمي إلى التقليد 

األعمى للغربيين وال أعني التشبع من زادهم 
اللغوي أو المرجعي، بل أريد أن ألفت االنتباه 

إلى الفوارق الكبيرة في النظرة إلى الجسد 
وإلى المرأة بشكل خاص، فالشعوب الغربية 

تقيم العديد من االحتفاالت والمهرجانات 
المرتبطة بعاداتها وتقاليدها على مبدأ 
التجرد من المالبس وإعطاء فسحة من 

الراحة للجسد، على الرغم من االختالط بين 
الجنسين في احتفال واحد ومكان واحد 
دون أن تنقلب األجساد إلى جسد واحد.

في المقابل المجتمعات العربية سواء في 

احتفاالتها أو حياتها اليومية العادية مهما 
زادت أقمشة األجساد أو انحسرت تفضح 
العيون المبعثرة يمنى ويسرى عن تربص 

وشهوانية وعدوانية غير مبررة.
الحظت في الصور أن بعض الرجال خير 
عدم خلع تبانه، وكذلك بعض النساء حرصن 

على ارتداء حماالت صدر وتبانات، وهذا 
يوضح مساحة الحرية التي يدورون في 

فلكها ويكشف أن المشاركة والخروج بصوت 
واحد ال يعنيان أن يكون الجمع جسدا واحدا 

مكشوفا غير مستور وإنما يؤكد تفاعل كل 
فرد مع جسده بكل شفافية.

هذا المشهد أعاد إلى ذهني نكتة ”إيقاف 
جندي أفريقي عار بالشارع واستفساره عن 

سر تخليه عن ثيابه فقال إنه في إجازة وهذا 
لباسه المدني“، قد تبدو هذه الطرفة مضحكة 

لكنها غير بريئة ألنها تقزم األفارقة على 
أنهم بدائيون يعيشون عراة، ومع ذلك كونوا 

مجتمعات متعايشة في خليات أسرية.
ما أريد قوله أن جغرافيا جسد المرأة 

ال يجب أن تلعب دورا كبيرا في رسم حدود 
عالقاتها بالرجل، وأن تفاصيل الجسد 

الذكوري ال تتيح له بالضرورة أن يضيع في 
متاهات لعوب تحيك الدسائس والمؤامرات، 

فالجسد الطيني مصيره االلتحام باألرض 
والعودة إلى أصوله الترابية وال تسمو إلى 

األعالي غير النفس األبية، وهذه ليست نظرة 
أفالطونية تعلي النفس على الجسد وتحط 
من شأنه، بل دعوة إلى تحكيم ملكة العقل.

فماذا يعني لو أن جميع الرجال على وجه 
البسيطة أغوتهم بنات أمنا حواء فذاقوا 

من شجرة التفاح، وبدت لهم سوآتهم؟ هل 
سيعبثون ويقيمون قبائل وشعوبا برغباتهم 

الحيوانية؟ مهما كانت نتيجة هذا العبث فإنه 
من المؤكد أن الضوابط األخالقية والروابط 

العشائرية تدين الجسد وتحبسه داخل 
عقليات متشبعة بأفكار تختلف تمام االختالف 

عن ممارساتها وسلوكياتها الفعلية، على 
الرغم من أهمية تعلم حسن التعامل فبالنهاية 

لم يخطئ الكاتب اللبناني جبران خليل 
جبران حين قال ”جمال الروح هو الشيء 

الوحيد الذي يستطيع األعمى أن يراه“.

ثقافة التجرد من املالبس
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شيماء رحومة
كاتبة من تونس
ةة اا شش

و ب

األسباب االقتصادية نتيجة مباشرة 
لاللتـــزام املـــادي الـــذي تضطلع به 
املـــرأة املغربية تجاه الـــزوج واألبناء 

لتشبثها بمؤسسة الزواج

◄

مـــن  املزيـــد  محاولـــة الســـتقطاب 
املتزوجني الذين أبعدتهم مشـــاغل 
الحياة الزوجية عن ممارسة الرياضة 

وعدم االعتناء بأنفسهم

◄

ترفيه الزوج عن نفسه ينعكس إيجابيا على أسرته
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رياضة

األهلي المصري يستهدف أبطال 

أفريقيا ومونديال األندية
} القاهرة - أكد سيد معوض املدرب املساعد 
للفريـــق األول لكـــرة القـــدم بالنـــادي األهلي 
املصري أن الفـــوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 
والعـــودة مـــن جديد إلـــى مونديـــال األندية، 
مـــن أهم األهداف التي يســـعى اجلهاز الفني 

والفريق إلى حتقيقها في الفترة املقبلة. 
وأضاف ”حققنا نتيجة جيدة أمام مونانا 
الغابونـــي (4-0) فـــي مباراة الذهـــاب بدور 
الـ32 بـــدوري أبطـــال أفريقيا، التـــي أقيمت 
فـــي القاهرة، ولكـــن هناك حالة مـــن التركيز 
على مبـــاراة العـــودة التي تقام يـــوم 17 من 
الشـــهر اجلاري في الغابـــون للعودة بنتيجة 

إيجابية“.
وتطرق معـــوض إلى احلديـــث عن رحلة 
الغابـــون قائال في تصريحات نشـــرها موقع 
األهلي على اإلنترنت ”إن الغابون بشكل عام 
بلد جيد ولكن مدة الطيران فقط هي األصعب، 
أما عن األجواء املناخية فاألهلي متعود على 
القارة أفريقيا ســـواء ارتفاع درجات الرطوبة 

أو حالة اجلو بشكل عام“. 
ومـــن جانبه، قال حســـام البـــدري املدير 
الفنـــي للفريـــق األول إن الفـــوز الـــذي حققه 
األهلي علـــى إنبي 1-0 في الـــدوري املصري 
يشـــكل دفعة معنوية قبل السفر إلى الغابون، 
مشـــددا علـــى أن التعامل مع مبـــاراة مونانا 

سيكون في منتهى اجلدية. 
واســـتقر اجلهاز الفني لألهلي على بقاء 
ســـيد معوض فـــي القاهـــرة لقيـــادة متارين 
الالعبـــني الذين لن تشـــملهم قائمـــة الفريق 

األربعـــاء.  فجـــر  املقـــررة  الغابـــون  لرحلـــة 
وكشف ســـيد عبداحلفيظ مدير الكرة باألهلي 
أن الفريـــق حصـــل علـــي راحـــة االثنني من 
التدريبـــات علـــى أن يبـــدأ الثالثـــاء اإلعداد 
ملواجهة مونانا، مشـــيرا إلى أن التنسيق مع 
مســـؤولي الســـفارة املصرية في الغابون مت 
على أكمل وجه، وجرى االطمئنان على ظروف 
اإلقامة واالنتقـــاالت وملعب التدريب وغيرها 

من األمور التنظيمية.

من ناحية أخرى أعلن نادي األهلي جتديد 
عقـــد أحمد فتحي، مدافـــع الفريق األول لكرة 

القدم، ملدة عامني. 
وقـــال ســـيد عبداحلفيـــظ ، مديـــر الكرة 
بالنـــادي األهلـــي، إن فتحـــي حســـم جتديد 
عقده قبـــل أن يحصل على إذن بالســـفر إلى 
السعودية ألداء العمرة والعودة لالنتظام في 

متارين الفريق قبل السفر إلى الغابون. 
وأوضح عبداحلفيـــظ أن فتحي لم تكن له 
أيـــة مطالـــب ووقع العقد دون أي شـــروط أو 
تفاصيـــل، تاركا لألهلي تقديـــر قيمة التعاقد 

بالشكل املناسب.

«هناك إدارة جديدة ســـتبدأ عملها من املوســـم املقبل برئاســـة نواف املقيرن، وهناك اتفاق 

اآلن بأن نركز على ما تبقى من املوسم، والكل حريص على استمرار لويس سييرا}.

حمد الصنيع 
رئيس نادي احتاد جدة السعودي

«لـــن نتحدث عن التحكيم ألننا دفعنا ثمن الحرب ضد منظومة الفســـاد التي تضرب كرة القدم 

التونسية. أؤكد لكم أن إدارة النجم ستواصل املعركة ضد منظومة الفساد}.

رضا شرف الدين 
رئيس نادي النجم الساحلي التونسي

أهلي جدة يتطلع لثمن نهائي أبطال آسيا

مصر تدشن أول مركز لطب القلب الرياضي في أفريقيا

 [ الجزيرة اإلماراتي يدرك أن الخسارة ستعقد وضعه في السباق القاري

 [ السد القطري يتطلع للثأر من ناساف األوزبكستاني

} الريــاض - يتطلــــع أهلي جدة الســــعودي 
إلى وضع قدم في ثمن نهائي مســــابقة دوري 
أبطــــال آســــيا لكــــرة القــــدم عندما يســــتقبل 
الثالثــــاء الغرافــــة القطــــري ضمــــن اجلولــــة 
الرابعة من منافســــات املجموعة األولى، فيما 
يأمل الســــد القطري بالثأر من ضيفه ناساف 

األوزبكستاني ضمن املجموعة الثالثة. 
ويتصــــدر أهلي جــــدة املجموعــــة األولى 
برصيــــد 7 نقــــاط بفارق 3 نقاط أمــــام الغرافة  
واجلزيــــرة اإلماراتي الذي يحــــل ضيفا على 
تراكتور سازي اإليراني صاحب املركز األخير 
بنقطــــة واحــــدة. في املقابل، يتقاســــم الســــد 
صدارة املجموعة الثالثــــة برصيد 6 نقاط مع 
ناســــاف وبريســــيبوليس اإليراني الذي يحل 
ضيفــــا على الوصــــل اإلماراتي صاحب املركز 

األخير من دون رصيد.

فوز ثالث

على ملعــــب مدينة امللك عبدالله الرياضية 
بجدة، يطمح األهلي إلى حتقيق انتصار ثالث 
يعوض به إهداره فرصــــة الفوز على الغرافة 
في عقر دار األخيــــر في اجلولة الثالثة عندما 
تقدم بهدف حتى الدقيقة األولى من الوقت بدل 
الضائع حيث اســــتقبلت شباكه هدف التعادل 
(1-1). وميني األهلي النفس باستغالل عاملي 
األرض واجلمهــــور لتحقيق فــــوزه الثالث في 
دور املجموعات لالقتراب من التأهل بنســــبة 
كبيرة والتفرغ للمنافسات احمللية إذ تنتظره 

مباريات حاسمة في الدوري والكأس.
ويعتبــــر األهلي حاليا فــــي أفضل حاالته 
الفنيــــة واملعنويــــة خصوصا بعــــد أن قلص 
الفــــارق بينه وبــــني الهالل متصــــدر الدوري 
وحامــــل اللقــــب إلى نقطة واحــــدة. لكن مهمة 
الفريــــق الســــعودي لــــن تكــــون ســــهلة أمام 
الغرافة الطامح إلى اخلروج بنتيجة إيجابية 

للمحافظــــة علــــى حظوظه في املنافســــة على 
بطاقتي املجموعة.

مــــن جهتــــه، يأمــــل اجلزيرة فــــي حتقيق 
مــــا عجز عنــــه ذهابا عندما يحــــل ضيفا على 
تراكتور سازي رغم افتقاده لهدافه األول علي 
مبخوت بســــبب اإليقــــاف. وتعــــادل الفريقان 
ذهابا في أبوظبــــي 0-0، لكن اجلزيرة يتطلع 
لتحقيق نتيجة إيجابية في تبريز تبقيه ضمن 
املنافســــني في املجموعة. ويــــدرك اجلزيرة أن 
اخلسارة ستعقد وضعه، ال سيما أن تراكتور 
ســــازي الرابع واالخير والذي كان حصد أول 
نقطة أمامه، سيشــــاركه نفس عدد النقاط في 
حــــال فوزه عليــــه. ويفتقد اجلزيــــرة لعناصر 
مؤثــــرة حيث يغيــــب عن صفوفــــه ثنائي خط 
الهجوم علي مبخوت وأحمد العطاس والعب 
الوسط محمد جمال لإليقاف، وسيستعيد في 
املقابــــل خدمات صانع ألعابــــه املغربي مبارك 
بوصوفــــة بعدمــــا كان قــــد غاب عــــن مباراة 

الذهاب بسبب اإليقاف.
وســــيكون اعتمــــاد الهولنــــدي هينك تني 
كات مــــدرب اجلزيرة على حتــــركات بوصوفة 
والبرازيلي رومارينيو دا ســــيلفا في الهجوم 
لتعويــــض غياب مبخــــوت والعطــــاس. وأكد 
أحمد ســــعيد إداري اجلزيرة أن فريقه يطمح 
لتحقيق ثالث نقاط والتعويض أمام تراكتور 
ســــازي رغم صعوبة املهمة. وقال سعيد ”كنا 
األقرب الغتنام الفوز في ملعبنا ولم نوفق رغم 
وفرة الفرص، واعتقد أن الالعبني ســــيقدمون 
مباراة أقوى في إيران للتعويض“. واعتبر أن 

”عودة بوصوفة تشــــكل الدافع لزمالئه في هذا 
التوقيــــت، حيث أنه صاحــــب إمكانيات عاليه 
وخبرة ميدانيه في املباريات الكبيرة وخاصة 

خارج الديار“.

مهمة ثأرية

فـــي املجموعة الثالثة وعلـــى ملعب خليفة 
الدولـــي في الدوحة، يســـعى الســـد إلى الثأر 
من ضيفه ناســـاف واالقتـــراب خطوة من ثمن 
النهائي. وكان ناســـاف أوقـــف البداية القوية 
للســـد عندما هزمه 1-0 االثنني املاضي وأحلق 
به اخلســـارة األولـــى بعد أن خســـر مباراتيه 
األوليني. وخاض الســـد املبـــاراة األخيرة في 
الدوري احمللي أمـــام أم صالل بالصف الثاني 
حيث فضل مدربه البرتغالي جوزفالدو فيريرا 
إراحـــة جنومه حتســـبا للمواجهـــة األصعب 
الثالثاء والتي يســـعى فيها لالنتصار الثالث 
خصوصا بعد عودة قائده اإلســـباني تشـــافي 
إثر تعافيه من اإلصابة التي حرمته من خوض 
مباراة الذهـــاب. وقال فيريرا عقـــب مباراة أم 
صالل اجلمعـــة املاضي ”الكل يعلـــم أن تركيز 
الســـد علـــى مبـــاراة ناســـاف، ونحـــن نعاني 
مـــن ضغط املباريـــات وأمتنـــى أال يكون هناك 

إصابات بني الالعبني“.
وأضـــاف ”غاب عنـــا التوفيق فـــي مباراة 
الذهاب وأمتنـــى أن يحالفنا في اإلياب“. وفي 
املجموعـــة ذاتها، يتطلع الوصل اإلماراتي إلى 
حتقيـــق فـــوزه األول بعد ثالث هزائـــم عندما 
يســـتضيف بيرســـيبوليس فـــي مبـــاراة تعد 
الفرصة األخيرة له لتجديد آماله في املنافســـة 
على إحدى بطاقتـــي املجموعة. ويأمل الوصل 
األخير فـــي املجموعة مـــن دون نقاط أن تكون 
اســـتعادته لبعض عناصره األساســـية عامال 
مســـاعدا لتحقيـــق الفوز على بيرســـيبوليس 
والثـــأر منه بعدما كان خســـر أمامه ذهابا في 
طهران بهدفـــني نظيفني. ويعود إلى تشـــكيلة 
الوصـــل الثنائي البرازيلـــي فابيو ليما وكايو 
كانيدو وعلي ســـاملني وعبداللـــه النقبي بعدما 
غابـــوا عن لقـــاء الذهاب لإلصابـــة واإليقاف.
ومن ناحية أخرى يسعى اجلزيرة األردني إلى 

مواصلـــة انطالقته القوية عندما يســـتضيف 
الســـويق العماني الثالثاء علـــى ملعب عمان 
الدولي في ختام اجلولة الرابعة من منافسات 
املجموعـــات  دور  ضمـــن  األولـــى  املجموعـــة 
ملســـابقة كأس االحتاد اآلســـيوي لكـــرة القدم. 
ويتقاســـم اجلزيرة الصدارة مع القوة اجلوية 

برصيد 7 نقاط لكل منهما.

وفـــي املجموعـــة الثالثة يدافـــع الفيصلي 
األردني، حامل لقب نســـختي 2005 و2006، عن 
الصدارة عندما يحل ضيفا على ظفار العماني 
فـــي صاللة. ويتصدر الفيصلي برصيد 7 نقاط 
بفارق نقطتني أمام الوحدة السوري الذي يحل 
ضيفا على األنصـــار اللبناني صاحب 3 نقاط، 

فيما يحتل ظفار املركز األخير بنقطة واحدة.

أمحد حافظ

} القاهــرة - افتتـــح فـــي مصـــر، أول مركـــز 
لطب القلب الرياضـــي في أفريقيا، وهو األكبر 
من نوعه في الشـــرق األوســـط، متخصص في 
إجـــراء الفحوصات علـــى الالعبني في األلعاب 
الرياضية املختلفة قبل وأثناء مشـــاركاتهم في 
البطـــوالت احمللية والعربيـــة والدولية، للتأكد 

من صالحية املشاركة من عدمها. 
واجتهـــت مصر نحـــو اقتحام طـــب القلب 
الرياضي بشـــكل ينهي احتـــكار الدوحة لهذا 
التخصـــص، وكانت قطر الوحيدة في الشـــرق 
األوســـط التي متتلك مركـــزا طبيا متخصصا 
في فحوصات القلـــب الرياضي على الالعبني، 

وتتعاقد معه كثير من األندية في املنطقة.

اتفاقية مشتركة

يتبـــع املركز مستشـــفى وادي النيل التابع 
جلهاز املخابرات العامة في مصر، وأنشئ وفق 
اتفاقية مشتركة مع جامعة ليفربول اإلنكليزية، 
ويتـــم تأهيل وتدريـــب مرضى القلـــب باملركز 
مبعرفة خبراء ومســـؤولني في هذا التخصص 
الدقيـــق بفريـــق  ليفربـــول اإلنكليـــزي الـــذي 
يحتـــرف فـــي صفوفه العب املنتخـــب املصري 
محمد صالح. وتســـعى القاهرة إلى اســـتقدام 
العبي املنتخبني السعودي واملغربي املشاركني 
في بطولة كأس العالم املقبلة في روسيا إلجراء 
فحوصات على القلب قبل مشـــاركاتهم، بعدما 
تعاقد املنتخب التونســـي مع مركز ”ســـبيتار“ 
املوجـــود فـــي الدوحة لالطمئنـــان على صحة 

العبيه قبل البطولة.

وقال أحمد أشـــرف املديـــر التنفيذي ملركز 
القلب الرياضي في مصر لـ“العرب“ إن القاهرة 
أصبحت متتلـــك أجهزة تتخطى تلك املوجودة 
فـــي الدوحة، وهناك دعم سياســـي الفت لفكرة 
أن تكـــون القاهرة ضالعة فـــي هذا التخصص 

النادر رياضيا مبنطقة الشرق األوسط.
وأضـــاف مديـــر مركـــز القلـــب الرياضـــي 
بالقاهرة، أن ”الرياضة أصبحت اســـتثمارا له 
خصوصية شـــديدة، وقررت مصر أن تقتحمه 
بقـــوة، ألن أمراض القلب تـــؤرق جميع األندية 
واملنتخبـــات يذهـــب ضحيتهـــا العبـــون تقدر 
أســـعارهم بأرقام خيالية مـــن الدوالرات، ومن 

هنا انطلقنا“. 
وأوضـــح أن مصـــر متتلـــك مركـــزا طبيا 
حتديد  التكنولوجيـــة  بإمكانياتـــه  يســـتطيع 
صالحيـــة الالعب ملمارســـة اللعبـــة مجددا أم 
االعتزال قبل الوفاة املفاجئة، فضال عن حتديد 
متى وكيـــف تتوقف عضلـــة القلب فـــي أثناء 

ممارسة الرياضة.
وأشـــار إلى أنه ”لم يعد من املقبول في هذا 
االستثمار الضخم، أن تكون هناك دولة واحدة 
حتتكـــر هذا املجال في الشـــرق األوســـط، في 
إشارة لقطر، حيث جرى التفكير بشكل جاد ألن 
تصبح مصـــر موجودة في االقتصاد الرياضي 
بشكل قوي“. ومن بني األجهزة الرياضية إلجراء 
فحوصات طبيـــة على الرياضيـــني، أنه ميكن 
عمل فحوصات موســـعة بشكل ديناميكي على 
قلب الالعب حتت املاء عبر األقمار االصطناعية 
لعمق يصل إلى 30 مترا، إذا كانوا ميارســـون 
رياضة الغطس أو السباحة. وبالنسبة لالعبي 
كرة القدم، أصبح بإمـــكان األندية واملنتخبات 
لصق أجهزة صغيـــرة احلجم على منطقة قلب 

الالعب متصلـــة باملركز، ملراقبة القلب بشـــكل 
حلظي بكل وظائفـــه، وفي حالة وجود مخاطر 
علـــى الالعب فاجلهاز يعطي إشـــارة بضرورة 

توقف الالعب واالستراحة.

الموت المفاجئ

قال أشـــرف لـ ”العـــرب“ ”بهـــذه التقنيات 
احلديثة تبتعد املالعـــب عن اخلوف من املوت 
املفاجئ لالعبني بسبب أمراض القلب، ال سيما 
أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدالت الســـكتة 
القلبية عند الرياضيني، ما يؤدي لوفاة البعض 
منهم، مع أن هذه الفئة تتميز مبستويات بدنية 

استثنائية، واألمر ذاته ينطبق على احلكام“.
وأصبح بإمـــكان الفرق الرياضية بشـــتى 
األلعاب، التأكد من سالمة أّي العب يتم التعاقد 
معه مببالـــغ مالية كبيرة، وحســـب كالم مدير 
مركز القلب املصري، ”كل مرض بالالعب ميكن 
تداركه واكتشافه بســـهولة أثناء الفحوصات، 
إال أمراض القلب نظرا لدقتها.. أما اآلن أصبح 
بإمكاننا حتديد موعـــد اعتزال الالعب قبل أن 

يكون قلبه غير قابل لإلرهاق“.
ويعد تخصـــص طب القلـــب الرياضي من 
اجلامعات املصرية  النادرة فـــي  التخصصات 
والعربيـــة واألفريقيـــة، وهنـــاك توجه مصري 
للتوســـع في هـــذا التخصص بكليـــات الطب. 
واســـتعانت القاهرة باخلبير السعودي مبارك 
املطـــوع املتخصـــص فـــي الطـــب الرياضـــي 
والتأهيـــل كخبير دائم ضمن فريق مركز القلب 
الرياضـــي، ما يســـاهم في اســـتقطاب األندية 
الســـعودية إلجراء الفحوصات للرياضيني في 

املركز املصري.

منافسة شرسة

الوصل اإلماراتي يستضيف نظيره 

لتجديـــد  اإليرانـــي  بيرســـيبوليس 

آمالـــه فـــي املنافســـة علـــى إحدى 

بطاقتي املجموعة

◄

ســـيد عبدالحفيـــظ ، مديـــر الكـــرة 

بالنادي األهلي، قال إن فتحي حسم 

تجديـــد عقده قبـــل أن يحصل على 

إذن بالسفر إلى السعودية

◄

يعول أهلي جدة الســــــعودي على جماهيره الوفية في مواجهة الغرافة القطري على ملعب 
اجلوهرة املشــــــعة بحثا عن الفوز ضمن اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة األولى في 

دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتطلع لتعويض ما فاته خالل مباراته السابقة.

} أعلن نبيل معلول املدير الفني للمنتخب 
التونسي، قائمة الالعبني الذين سيشاركون 

في املعسكر التحضيري لنسور قرطاج املقرر 
انطالقه اليوم الثالثاء، حتضيرا ملونديال 2018. 

ويأتي هذا املعسكر مبشاركة العبي النادي 
الصفاقسي كرمي العواضي وعالء املرزوقي 

وياسني مرياح، إلى جانب احملترفني بالسعودية 
وهم احلارسان أمين املثلوثي وفاروق بن 

مصطفى، وفرجاني ساسي وفخر الدين بن 
يوسف ومحمد أمني بن عمر. فيما سيلتحق 

بقية الالعبني باملعسكر األحد 18 مارس 
ليستمر املعسكر حتى 27 من الشهر نفسه، 
وتتخلله مباراتان وديتان مع إيران يوم 23 
مارس، وكوستاريكا يوم 27 من الشهر ذاته.

} استعاد سيباستيان أوجيه صدارة بطولة 
العالم للراليات بعد فوزه في املكسيك مع 

فريق ام-سبورت فورد. وأنهى بطل العالم 
5 مرات الرالي متفوقا على اإلسباني داني 
سوردو سائق هيونداي وجاء البريطاني 

كريس ميك الفائز برالي املكسيك العام 
املاضي في املركز الثالث مع فريق سيتروين. 

وحصل أوجيه حامل اللقب، الذي فاز في 
سباقني من ثالثة حتى اآلن هذا املوسم، 

على 4 نقاط إضافية بعد حتقيقه ثاني أسرع 
زمن في مرحلة القوة األخيرة التي فاز بها 

األستوني أوت تاناك. ودخل الفرنسي أوجيه 
الرالي متأخرا بعشر نقاط عن البلجيكي 

تييري نوفيل سائق هيونداي.

} أخفق الصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
محطته األولى بعد جراحة في املرفق، 

ليخسر مباراته األولى في دورة إنديان ويلز 
األميركية لكرة املضرب، أولى دورات املاسترز 

لأللف نقطة لدى احملترفني، والتي أكد 
السويسري روجيه فيدرر املصنف أول عامليا 

جاهزيته للدفاع عن لقبه فيها. في املقابل، 
بدأ فيدرر حملة الدفاع عن لقبه بنجاح 

بفوزه على األرجنتيني فيديركو ديلبونيس، 
علما أن املصنفني الـ32 األوائل أعفوا من 

خوض الدور األول للدورة األميركية. وغاب 
ديوكوفيتش، املصنف أول في العالم سابقا 
واملتوج في إنديان ويلز خمس مرات، منذ 
مطلع فبراير بعدما خضع لعملية جراحية.

متفرقات

ز  .2

ية
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«لقد انتقلت إلى باريس ســـان جرمان بســـبب مشروع النادي ولتقييمهم لي كالعب، ولكن لكي 

أكون صادقا ال أرى أن راتبي يتماشى مع قدراتي، إنه كبير جدا}.

داني ألفيس 
العب باريس سان جرمان الفرنسي

«خالل هذه املدة شعرت باإلحباط في الكثير من املباريات التي حققنا فيها نتائج كبيرة .. وقد 

اهتزت شباكنا بأهداف متأخرة كما حدث أمام إيفرتون وكريستال باالس}.

بيتر تشيك 
حارس مرمى أرسنال اإلنكليزي

إصابة هاري كين تثير قلق توتنهام العنف في المالعب يهدد الحضور الجماهيري في المونديال

آرثر ميلو ينهي رحلة البحث 

عن خليفة لتشافي في برشلونة

} لنــدن - يشـــعر فريق توتنهام هوتســـبير 
بالقلق البالغ، عقب إصابة مهاجمه هاري كني 
فـــي كاحل القـــدم خالل فوز الفريـــق 4-1 على 
مضيفه بورمنوث، في املرحلة الثالثني لبطولة 

الدوري اإلنكليزي.
وتعـــرض كني لإلصابـــة في كاحـــل القدم 
اليمنى خـــالل املباراة، عندما حـــاول متابعة 
إحدى التمريرات وتســـديد الكرة في الشباك، 
لكنـــه اصطدم بالبوســـني أزميـــر بيغوفيتش 
حارس مرمى بورمنوث، الذي خرج من مرماه 

ملالقاته.
ومت اســـتبدال كـــني باألرجنتينـــي إيريك 
ماوريســـيو  األرجنتينـــي  وصـــرح  الميـــال. 
بوكيتينـــو، مدرب توتنهام عقـــب املباراة ”إن 
كني تعـــرض لإلصابة في كاحـــل القدم األمين 
ورمبا فـــي األربطـــة، إنها شـــبيهة باإلصابة 
التي تعرض لها أمام ســـندرالند مطلع املوسم 

املاضي“. وقضى كني شهرين للتعافي من تلك 
اإلصابة، ما بني شهري سبتمبر ونوفمبر عام 
2016، قبل أن يغيب مرة أخرى ملدة أســـبوعني 
ونصف األسبوع بسبب معاودة نفس اإلصابة 
لـــه ما بني مـــارس وأبريل من العـــام املاضي. 
وأضـــاف بوكيتينو ”أشـــعر بالقلـــق، ننتظر 
نتيجـــة الفحوص الطبية التي ســـيخضع لها 
الالعب، وســـنحدد على إثرها مـــدة غيابه عن 

الفريق“.
وتابـــع ”بطبيعـــة احلـــال، نشـــعر بالقلق 
بشـــأن إصابته ونتمنى أال تكون مشكلة كبيرة 
بالنســـبة له وللفريق ونأمـــل عودته إلينا في 
أســـرع وقت“. يذكـــر أن كني يتقاســـم صدارة 
هدافي الـــدوري اإلنكليزي مـــع النجم الدولي 
املصري محمد صالح العـــب ليفربول برصيد 
24 هدفا لـــكل منهما قبل ثمانـــي مراحل على 

انتهاء املسابقة.

} مدريد - كشـــفت وســـائل إعالم إسبانية 
أن االحتـــاد األوروبـــي لكرة القـــدم ”يويفا“ 
قـــرر اتخاذ إجراءات صارمـــة ضد اجلماهير 
املثيرة للشـــغب واملعروفة باســـم ”ألتراس“، 
كما قرر أيضا معاقبة أنديتها التي تفشل في 
الســـيطرة عليها أو تتقاعس عن القيام بهذا 

الدور عمدا. 
ومن املقرر أن يقوم اليويفا بتعديل الئحة 
االنضبـــاط وتغليظ العقوبات الـــواردة بها، 
حيث من املنتظـــر أن تصدر في األيام القليلة 
املقبلة بعض القرارات اخلاصة بإغالق بعض 

املالعب جزئيا أو كليا. 
وذكـــرت صحيفـــة آس اإلســـبانية أن من 
أبرز املالعب التي تنتظرها عقوبات صارمة، 
ملعـــب األمـــراء، معقل باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، وذلك بسبب اســـتخدام جماهيره 

بشـــكل مفـــرط لأللعاب النارية خـــالل مباراة 
األخيـــر أمام ريال مدريد اإلســـباني في إياب 
دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وبدأت ظاهرة العنف فـــي املالعب األوروبية 
على يد األلتراس تتزايد بشـــكل خطير خالل 

اآلونة األخيرة.
وشـــهدت األيـــام الــــ15 األخيرة سلســـلة 
من أعمال الشـــغب والعنف فـــي مالعب كرة 

القـــدم بدول مختلفـــة مثل اليونان وفرنســـا 
وإنكلترا وإســـبانيا. وكان اليومان األخيران 
فـــي املالعـــب األوروبية هما األكثـــر صخبا، 
بعدما اقتحم أنصار ليل الفرنسي وويستهام 
اإلنكليزي وباوك اليونانـــي مالعب اللقاءات 
األخيرة لفرقها في مسابقات الدوري احمللي. 
وبلغـــت األحداث ذروتها فـــي اليونان عندما 
اقتحم رئيس نادي باوك، إيفان ســـافيديس، 
ملعب لقـــاء فريقه أما إيك أثينـــا األحد وهو 

يحمل سالحا ناريا مهددا حكم املباراة.
ودقت تلك املشـــاهد أجراس اخلطر داخل 
أروقـــة اليويفا واالحتاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“ على حد الســـواء، فبعد تســـعني يوما 
تنطلق منافسات مونديال 2018 بروسيا، مما 
يجعل من األحداث املذكورة هاجســـا قد يدفع 
اجلماهير إلى العزوف عن حضور املباريات. 

} مدريد - عاد مسلســـل بحث برشلونة عن 
خليفة لتشـــافي للظهور مرة أخرى واحلديث 
يتعلـــق بالبرازيلي آرثر ميلـــو، موهبة فريق 
غرمييو الذي اســـتمر الفريـــق الكتالوني في 
متابعتـــه منـــذ يناير املاضـــي والتفاوض مع 
فريقـــه ووكالئـــه من أجـــل ضمه قبـــل إمتام 

الصفقة مؤخرا مقابل 30 مليون يورو.
لكـــن موعد وصول آرثر للبارســـا لم يحدد 
بصورة نهائية في يوليو املقبل أو يناير 2019 
لوجـــود ثالثة العبني غيـــر أوروبيني بالفريق 
”كوتينيو وباولينيو ويـــاري مينا“. ويتوجب 
رحيـــل أحدهـــم أو إنهـــاء فيليـــب كوتينيـــو 
إجـــراءات حصوله على اجلنســـية البرتغالية 
لكي يســـتطيع آرثر القدوم في الصيف املقبل. 
وتتمنـــى إدارة برشـــلونة إنهـــاء آرثـــر رحلة 
النـــادي فـــي البحث عـــن خليفة لتشـــافي في 
املوســـم املقبل، فهل ينجح صاحب الـ21 عاما 

في تلك املهمة؟

تفعيل االتفاق

في هذا الصدد قال برشلونة متصدر دوري 
الدرجـــة األولى اإلســـباني األحـــد إنه توصل 
التفـــاق مبدئي يســـمح له بالتعاقـــد مع العب 
الوســـط البرازيلي الشاب آرثر ميلو مقابل 39 
مليـــون يورو (47.99 مليون دوالر). وســـيكون 
بوســـع النـــادي الكتالونـــي تفعيـــل االتفاق 
وتنفيذه فـــي يوليو 2018 إذا أراد املضي قدما 
فـــي إبرام الصفقـــة واحلصول علـــى خدمات 

صانع اللعب ابن احلادية والعشرين.
وقال برشلونة في بيان ”إذا ما قرر النادي 
فـــي النهايـــة تنفيـــذ االتفاق املبرم فـــإن مبلغ 

الصفقـــة ســـيكون 30 مليـــون يورو 
إضافـــة إلى تســـعة ماليـــني يورو 
تدفـــع حتت بنود أخـــرى“. وتألق 
آرثر املعروف مبهاراته في مترير 
الكـــرة فـــي كأس ليبرتادوريـــس 
عندمـــا ســـاعد فريقه علـــى الفوز 

بلقب البطولة األولى لألندية 
فـــي أميـــركا اجلنوبية 

في  الثالثـــة  للمـــرة 
نوفمبر املاضي.

برشـــلونة  وضم 
العبا  اإلسباني، 

أسطوريا بصفوفه 
سنوات  خالل 

فيها  كان  طويلة، 
مصدر ثقل وقوة 

الكتالوني  للفريـــق 
أمـــام أي خصـــم، لكن 

بعد رحيله فشـــل البارسا 
فـــي العثـــور علـــى بديل 

يتعلق  واحلديـــث  له. 
تشـــافي  باألســـطورة، 
أبدع  الـــذي  هيرنانديـــز، 

خالل مواســـم عديـــدة في 
لكنه تســـبب في  ”كامب نو“ 

شرخ بوسط البارسا، بعدما كان محرك الفريق 
الكتالونية، عندما غادر  وعازف ”التيكي تاكا“ 
في صيف 2015 نحو السد القطري. ترك تشافي 
فراغا كبيرا في وسط الفريق الكتالوني والذي 
حاولت إدارة البارســـا سده منذ رحيل الالعب 
بالتعاقد مـــع أكثر من  امللقـــب بـ“املايســـترو“ 
العب وسط، الذين أطلق عليهم البعض ”خلفاء 

تشافي“.
بداية رحلة برشـــلونة لتعويض تشـــافي، 
كانت في ذات الصيف الذي رحل به هيرنانديز 
بالتعاقـــد مـــع الدولي التركـــي أردا توران من 
أتلتيكـــو مدريد مقابـــل 40 مليون يورو، بعدما 
أبدع مـــع الروخي بالنكوس، لكـــن األمور في 

كامب نو اختلفت كثيرا عن مدريد.
حاول تـــوران التأقلم منذ قدومه مع طريقة 
لعب برشـــلونة، بجوار إنييســـتا وبوسكيتس 
لكنه فشل في ذلك ليغادر الفريق الكتالوني في 

الصيف املاضي عائدا لتركيا.
ومن توران إلى البرتغالـــي أندريه غوميز 
الـــذي ضمه برشـــلونة من فالنســـيا مقابل 35 
مليـــون يورو في صيف 2016، خلالفة تشـــافي 
هيرنانديـــز وتقويـــة خط الوســـط. وقد صدم 
غوميـــز الذي قدم مســـتوى رائع مع فالنســـيا 
برشـــلونة  عشـــاق  البرتغالـــي،  واملنتخـــب 
مبســـتوى مخيب وأداء ضعيـــف جعله بعيدا 
عن خالفة تشـــافي. وأطلقت جماهير برشلونة 
صيحات االســـتهجان ضد غوميز في املوســـم 
اجلـــاري، والذي بات قريبا مـــن مغادرة كامب 
نو في الصيف املقبل، بالرغم من قناعة املدرب 

إرنستو فالفيردي بقدراته.

خليفة آخر

جماهيـــر  هجـــوم   فتـــرة  خـــالل 
برشـــلونة على غوميـــز، ضاع خليفة 
آخر أو مـــن كانت إدارة برشـــلونة 
تتوســـم فيه ذلـــك وهو الشـــاب 
دينيس سواريز، الذي غاب عن 
املشـــاركة في مباريات عديدة 
بقـــرار فني مـــن فالفيردي 
هـــذا املوســـم. وعندمـــا 
في  للمشـــاركة  عـــاد 
الكتالوني  السوبر 
املاضي  األسبوع 
إسبانيول،  أمام 
تعـــرض لإلصابة 
ليواصل غيابه عن البارسا 
من  أعـــاده  كان  والـــذي 
فياريال في صيف 2016.

غ م
ن 30 مليـــون يورو 

عة ماليـــني يورو 
أخـــرى“. وتألق 
اراته في مترير
ليبرتادوريـــس
يقه علـــى الفوز

لى لألندية 
وبية 

ي 

نة 

ي 
لكن 

لبارسا 
ى بديل 

علق 
شـــافي 
أبدع ي 
يـــدة في

ســـبب في 

ي
مبســـتوى مخيب وأداء ضع
عن خالفة تشـــافي. وأطلقت
صيحات االســـتهجان ضد غ
م اجلـــاري، والذي بات قريبا
نو في الصيف املقبل، بالرغم

إرنستو فالفيردي بقدراته.

خليفة آخر

ه فتـــرة  خـــالل 
برشـــلونة على غوم
آخر أو مـــن كانت
تتوســـم فيه ذ
دينيس سوار
املشـــاركة ف
بقـــرار فن
هـــذا ا
عـــا
ا

ليواصل
والـــذي
فياريا

يونايتد يرفع شعار الحذر في مواجهة إشبيلية
[ روما يتطلع للبقاء في دائرة صراع دوري األبطال من بوابة شاختار األوكراني

} برلني - يسيطر احلذر على كل من مانشستر 
يونايتد اإلنكليزي وبرشلونة اإلسباني خالل 
اســـتكمال مباريات جولة اإلياب، بعدما فشل 
أصحـــاب األرض فـــي حتقيـــق الفـــوز خالل 
املباريات األربع التي أقيمت األسبوع املاضي 
في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. 
وتستكمل مباريات جولة اإلياب باملباريات 
األربع الباقية حيث يلتقي مانشســـتر يونايتد 
مع إشـــبيلية اإلســـباني ورومـــا اإليطالي مع 
شـــاختر دونيتســـك األوكراني الثالثـــاء فيما 
يحـــل بايـــرن ميونـــخ األملانـــي ضيفـــا على 
بشـــكتاش التركـــي ويلتقـــي برشـــلونة مـــع 

تشيلسي اإلنكليزي األربعاء.
ويترقب البرتغالي جوزيه مورينيو املدير 
الفنـــي ملانشســـتر يونايتـــد احلالـــة البدنية 
لالعبـــه الفرنســـي بـــول بوغبا قبـــل اختيار 
تشـــكيلة املباراة أمام إشـــبيلية. وغاب بوغبا 
عـــن مباراة الذهاب في إســـبانيا كما غاب عن 
مباراة الفريق التـــي تغلب فيها على ليفربول 
2-1 في الدوري اإلنكليزي بسبب اإلصابة مما 
يعني أن خوان ماتا وســـكوت مكتوميناي قد 

يحتفظان مبكانيهما في خط وسط الفريق.

ويفتقد إشـــبيلية في هـــذه املباراة جلهود 
اإلســـباني خيســـوس نافاس جنم مانشستر 
ســـيتي ســـابقا والـــذي يعاني مـــن اإلصابة. 
ولم يســـبق إلشـــبيلية حتقيق الفـــوز في أي 
مباراة خاضها بإنكلترا في تاريخ مشـــاركاته 
بالبطـــوالت األوروبيـــة لكنه حقـــق 3 تعادالت 
علما بـــأن التعـــادل اإليجابي ســـيكون كافيا 

للعبور بإشبيلية إلى دور الثمانية.
ومني إشبيلية بالهزمية 0-2 أمام فالنسيا 
في الدوري اإلســـباني لتتضاءل فرص الفريق 
فـــي احتالل املركز الرابع بالدوري اإلســـباني 

والذي يتأهل صاحبه لدوري األبطال األوروبي 
في املوسم املقبل. وقال غابرييل ميركادو مدافع 
إشبيلية ”املباراة مبثابة نهائي بالنسبة إلينا، 
علينا بذل كل ما بوســـعنا للعبـــور إلى الدور 

التالي“.

فائز يتمناه الكبار

اعتبـــر الكثيـــرون بعـــد إجـــراء قرعة دور 
الـ16 لـــدوري أبطال أوروبـــا، أن الفريق الذي 
ســـيفوز من مواجهة روما اإليطالي وشاختار 
األوكراني، ســـيكون اخلصم السهل واملفضل 
جلميـــع فرق دوري األبطال فـــي ربع النهائي. 
ويتطلـــع رومـــا إلـــى بلـــوغ دور الثمانية في 
املســـابقة للمرة األولى منـــذ 2008 حيث يكفيه 
الفوز 1-0 على ملعبه أو حتقيق أي فوز بفارق 

هدفني.
وفاز شـــاختار دونيتســـك علـــى روما في 
مباراة الذهاب بهدفني لهدف، وتبقى فرصهما 
كبيـــرة للتأهل إلى الدور القـــادم حينما ُتلعب 
مبـــاراة العـــودة علـــى امللعـــب األوملبـــي في 

العاصمة اإليطالية روما، الثالثاء.
مـــن الناحية النظرية، فإن فريق شـــاختار 
األوكرانـــي هـــو أقل الفرق التـــي متلك العبني 
متمرسني أو ميلكون خبرة كبيرة في املواعيد 
احلاســـمة، فرغـــم أن رومـــا لديـــه العديد من 
النجوم الشبان، لكنه ميلك كذلك بعض النجوم 
ممـــن لديهـــم خبرة كبيـــرة مثـــل دانييلي دي 
روســـي، رادجا ناينغوالن وإيدين دجيكواألمر 

الذي يفتقده الفريق األوكراني.
ورغم أنهما لعبا مباريـــات كبيرة في دور 
املجموعات أمام خصوم ممتـــازة من الناحية 
الفنية، فشـــاختار فاز على مانشســـتر سيتي 
ونابولي، فيما فاز روما على تشيلســـي ذهابا 
وأحرجـــه إيابا في لندن، لكن مباريات املراحل 
اإلقصائيـــة تختلف شـــكال ومضمونا، ومتلك 
فيها الفرق األفضـــل حصانة دفاعية احلظوظ 

األكبر لالنتصار.
لكـــن دفاع رومـــا تراجع كثيرا فـــي الفترة 
األخيـــرة، ويعاني من أجل احلفاظ على نظافة 
شباكه على أرضية ميدانه، بينما ميلك شاختار 
مشـــاكل دفاعيـــة كبيـــرة خاصة فيمـــا يتعلق 

باملســـاحات التي يتم تركها خلف الظهيرين، 
وقد اســـتقبل 4 أهـــداف فـــي 4 مباريات على 
ملعبـــه في دوري األبطـــال، بينما روما يواجه 
مشـــاكل كبيرة فـــي صالبته الدفاعيـــة عندما 
يلعـــب خارج ميدانه، حيث اســـتقبل 7 أهداف 
في 3 مباريات لعبها خـــارج ميدانه في دوري 

األبطال هذا املوسم.
وفيمـــا يتعلـــق بالشـــق الهجومـــي، فإن 
الفريقـــني لديهمـــا أســـلحة مميـــزة وخاصة 
على األطراف، لكن شـــاختار يعتمد أكثر على 
إيجاد مساحات جلناحيه السريعني مارلوس 
وبيرنارد، وســـيجد صعوبة كبيرة في الذهاب 
بعيـــدا في دوري األبطال. في املقابل فإن روما 
ميلك حلوال أكثـــر، خاصة في ظل وجود رأس 
حربة متمرس وأكثر خبرة وهو إيدين دجيكو، 
الذي بدأ يســـتعيد مستواه في الفترة األخيرة 
بصورة نســـبية، ولذلـــك فإن شـــاختار يبدو 
اخلصم األســـهل في دور الثمانيـــة من دوري 

األبطال لعمالقة أوروبا.

فرصة محسومة

تبـــدو فرصة بايـــرن في اللحـــاق بفريقي 
يوفنتـــوس وريال مدريد اإلســـباني وليفربول 
دور  إلـــى  اإلنكليزيـــني  ســـيتي  ومانشســـتر 
الثمانية شـــبه محســـومة حيث يحـــل الفريق 
ضيفـــا على بشـــكتاش التركـــي بعدما انتهت 
مبـــاراة الذهاب بينهما في ميونخ بفوز بايرن 

5-0 على ملعبه.
وبرهـــن يوفنتوس اإليطالي في األســـبوع 
املاضـــي على صعوبـــة التكهـــن بالنتائج في 
مباريـــات دوري األبطـــال حيـــث تغلـــب على 
مضيفه توتنهام اإلنكليـــزي 2-1 في عقر داره 
إيابـــا رغـــم تعـــادل الفريقني 2-2 فـــي مباراة 

الذهاب على ملعب يوفنتوس. 
ويطمـــح كل مـــن برشـــلونة ومانشســـتر 
يونايتد إلى االستفادة من التعادل الذي حققه 
خارج ملعبه ذهابا، حيث تعادل برشـــلونة مع 
تشيلســـي في عقـــر داره 1-1 ذهابا كما تعادل 

مانشستر على ملعب إشبيلية سلبيا.
وفيما تبدو مهمة برشـــلونة ومانشســـتر 
يونايتد أســـهل من ضيفيهما، أكدت املواجهة 
بـــني توتنهـــام ويوفنتـــوس أنه ما من شـــيء 

مضمون في هذه البطولة. 
ويعـــود األرجنتينـــي ليونيل ميســـي إلى 
قيادة هجوم برشـــلونة بجانب لويس سواريز 
بعدما غاب ميسي عن مباراة الفريق أمام ملقة 

في الدوري اإلسباني.

يستضيف ملعب أولد ترافورد مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في إياب دور الـ16 من 
دوري أبطال أوروبا، وتأتي هذه املباراة بعد تعادل كال الفريقني في مباراة الذهاب بنتيجة 
سلبية لترتفع نسب التأهل للشياطني احلمر. في حني يصطدم فريق روما اإليطالي بفريق 

شاختار األوكراني.

الطموح يتحدى الخبرة

كونتي يتوعد باالستبسال أمام برشلونة
} لندن - أكد أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي 
بطل إنكلترا أنه يتعني على العبيه االســـتعداد 
خلـــوض معركة كبيرة في مواجهة برشـــلونة 
االســـباني األربعـــاء إذا أرادوا التأهـــل لدور 

الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. 
وانتهـــت مبـــارة الفريقني بالتعـــادل 1-1، 
وأحـــرز برشـــلونة هـــدف التعادل عـــن طريق 
جنمه وهدافه ليونيل ميســـي فـــي الدقيقة 75 
بعد أن تقدم تشيلسي بهدف حمل توقيع العب 
وسطه البرازيلي ويليان في الشوط الثاني في 
ذهاب دور 16 في العاصمة البريطانية الشـــهر 
املاضـــي. وتوقع كونتي أن يواجه فريقه مهمة 
صعبـــة في ملعب كامب نو أمـــام بطل أوروبا 

خمس مرات في لقاء العودة احلاسم.
وقـــال املدرب اإليطالي ”علينا أن نقدم أداء 
جيدا للغايـــة، فعندما تلعب في مواجهة فريق 
من هـــذا النوع، والذي أعتقـــد أنه أحد أفضل 
الفرق في العالم، فإنه يتعني عليك االســـتعداد 

للمعاناة كما حدث لنا في مباراة الذهاب حيث 
كنـــا في أفضل حال تقريبـــا“. وأضاف كونتي 
”فريـــق تشيلســـي احلالـــي ال يتمتـــع بخبرة 
كبيـــرة إذ أن كثيرا من العبينا يشـــاركون في 
دوري األبطال للموسم الثاني فقط، لكن يتعني 
علينا العمل كفريق والعمل على إعداد أنفسنا 
للمعانـــاة في بعض األحيـــان وعلينا دوما أن 
نضع في اعتبارنا أن بوســـعنا احلصول على 

فرصة للتسجيل“.
وفـــي لقـــاء الذهاب تفـــوق برشـــلونة في 
االســـتحواذ على الكرة لكـــن احلظ عاند فريق 
كونتـــي بعـــد أن ارتـــدت كرتـــان لويليان من 
إطار مرمى الضيوف في الشـــوط األول. وقال 
كونتي أيضا ”بالنظـــر إلى قدرة املنافس على 
االستحواذ والســـيطرة على الكرة خاصة في 
ملعبـــه فإنه يتعني علينـــا التحلي بالكثير من 
الصبر والتركيز وانتظار احلصول على فرص 

ثم استغاللها بأفضل صورة ممكنة“.

إشـــبيلية اإلســـباني لـــم يســـبق له 

تحقيق الفوز فـــي أي مباراة خاضها 

مشـــاركاته  تاريـــخ  فـــي  بإنكلتـــرا 

بالبطوالت األوروبية

◄

األخيرة شـــهدت سلســـلة  األيـــام 

من أعمال الشـــغب في مالعب كرة 

القـــدم بدول مختلفـــة مثل اليونان 

وفرنسا وإنكلترا وإسبانيا

◄

إدارة برشـــلونة تتمنى أن ينهي آرثر 

ميلو، موهبة غريميـــو، رحلة النادي 

في البحـــث عن خليفة لتشـــافي في 

املوسم املقبل

◄



الثالثاء 2018/03/13 
24السنة 40 العدد 10927
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} القاهــرة - أذهلت ســـائحة روسية النساء 
فـــي مصر بعـــد أن خضعـــت لعمليـــة والدة 
طبيعية ســـهلة في مياه مدينة دهب الواقعة 
على البحر األحمر في محافظة جنوب سيناء 
املصرية، وخرجت من املاء في غضون دقائق 

وكأن شيئا لم يحدث.
ورافق السائحة الروسية زوجها وطبيب 
روســـي إلى داخل البحر بعد شـــعورها بآالم 
املخاض، ولم تســـتغرق عملية الوالدة الكثير 
من الوقت، ففي غضون دقائق أجريت خاللها 
مجموعـــة مـــن التمارين اخلفيفـــة حتت املاء 
لتبسيط عضالت احلوض، مت إخراج اجلنني.

وعقب إمتـــام الوالدة كان الزوج ميســـك 
احلبل الســـّري للطفـــل، بينمـــا كان الطبيب 
يقوم بإنزال اجلنـــني حتت املاء لتنظيفه فور 
خروجه من رحم أمه، في مشـــهد غير مألوف 
لـــدى املصريـــني بأن يتـــم غمر طفـــل حديث 

الوالدة داخل مياه البحر.
وخرجت األم من املاء دون عالمات تشـــير 
إلى أنهـــا كانت حامال أصـــال، وظهرت وهي 
ترتدي مالبس البحر وتتحرك جتاه الشاطئ 
الرملي بشكل طبيعي، وكأنها انتهت للتو من 

نزهة داخل املاء.
ووثق مواطن مصري يدعى محمد سعيد 
وعدد من أفراد أسرته عملية خضوع السائحة 
للوالدة الطبيعية، وكانوا يشاهدون األمر من 

نافذة منزلهم املطل على البحر مباشرة.

إن والدة  وقال محمد ســـعيد لـ“العـــرب“ 
الســـائحة داخل مياه البحر لم تستغرق أكثر 
من 10 دقائق، حيث استرخت فوق سطح املاء 
بني األمواج وكان زوجها ميسكها من اخللف، 
فيما يقـــوم الطبيـــب بتماريـــن رياضية لها 
حتـــى أجنبت. وأضاف أن الســـائحة خرجت 
بعـــد الوالدة واحتضنت طفلهـــا وحملته إلى 
منزلها، ولم تظهر عليها عالمات األلم، وكانت 
تســـير بشـــكل طبيعي، قبل أن يقوم الطبيب 
الـــذي كان مرافقا لها بقطع احلبل الســـّري، 
ما يشـــي بأن األســـرة جـــاءت للبحر بغرض 

الوالدة، ولم يكن األمر مفاجئا لها.
ومع انتشـــار الصور التـــي توثق عملية 
الوالدة على صفحـــات التواصل االجتماعي، 
أصيبت النســـاء بحالة من الدهشة، لسهولة 
ما حدث، وخروج الســـائحة مـــن البحر دون 
أن تظهـــر على منطقة بطنهـــا تبعات احلمل 

والترهالت، وبدا جسمها رياضيا ونحيفا.
وســـخر متابعون لعملية والدة السائحة، 
مـــن النســـاء املصريـــات، متحججـــني بأنها 
أجنبـــت داخـــل البحر بشـــكل ســـلس ودون 
احلجـــز عند طبيـــب مببالغ ماليـــة كبيرة وال 
صراخ وعويل أو االســـترخاء أليام في املنزل 
لالســـتراحة بعد الـــوالدة مثلمـــا يحدث عند 

بعض الزوجات في مصر.
وثقافة الوالدة باملاء انتشـــرت كثيرا عند 
املصريني القدامـــى، األمر الذي توثقه جدران 
معبد إدفـــو ودنـــدرة (جنوب مصـــر)، حيث 

توجد غرفة خاصة بالوالدة.

وقـــال عارفون مبنطقة دهـــب املصرية إن 
عمليـــات الـــوالدة الطبيعية حتـــت املاء هي 
ثقافة منتشرة بني السياح الروس، وبعضهم 
يحضـــر إلـــى املدينة قبل حلـــول موعد والدة 

الزوجة وتستمر اإلقامة حتى حلظة املخاض، 
وبعدها تخضع للوالدة داخل البحر.

ودعا ناشـــطون على املواقع االجتماعية، 
احلكومة املصرية إلى اســـتثمار هذه الثقافة 

والترويج للســـياحة العالجية بني اجلاليات 
األجنبيـــة، وتوثيق مثل هذه احلاالت للتأكيد 
علـــى أن ميـــاه البحر في منطقـــة دهب متثل 

بيئة مالئمة إلجراء الوالدات الطبيعية.

دفع التقاط صور لســــــائحة روسية أجنبت طفلها داخل البحر مبساعدة زوجها وطبيبها 
اخلاص، العديد من الناشــــــطني على املواقع االجتماعية ملطالبة احلكومة املصرية بتوثيق 
مثل هذه احلاالت واستثمارها في الترويج السياحي بني اجلاليات األجنبية ملنطقة دهب 

على أنها بيئة مالئمة إلجراء الوالدات الطبيعية.

الوالدة في المياه المصرية تحيين للثقافة الفرعونية

} هذا األسبوع استمتعت بفيلمني ملخرج 
واحد اسمه ألكساندر بني. أحببت املخرج 
ولو بشــــيء من النرجســــية؛ أحببته ألنه 
يشــــبهني في شــــغفه بالالفتــــات. عموما، 
لســــت وحيدا في هــــذا (أي فــــي حب من 
يشــــبهني) فقد شــــهد األســــبوع خطوبة 
مغن مشــــهور المــــرأة تشــــبهه. والروائي 
اإلنكليزي إيفلن ووه تزوج امرأة اســــمها 
إيفلن وصار اســــمها بالــــزواج إيفلن ووه 
أيضا، وأظنه أحب فيها اســــمها الذي هو 

اسمه.
الفيلمــــان مــــن أفالم الرحــــالت وقطع 
املسافات الشاسعة بالسيارة في الواليات 
املتحدة. ورغم التضاريس واملســــافات ال 
يفوت املخرج مالحظة الالفتات. إشــــارات 
الطريق والفتات عيادات األطباء في املدن 

وأسماء الكنائس والشوارع وكل شيء.
فــــي كل مدينــــة أو بلد أزوره أســــعى 
للتعــــرف عليــــه من الفتاته: حــــس النكتة، 
الذوق في اخلطــــوط واأللوان وخصائص 
أخرى. اختيار اســــم احملل يخبرك شــــيئا 
عمن اختار االســــم. القاهرة تضج بأسماء 
ونعــــوت مبالغــــة مــــن قبيل: ملــــك الكفتة 
وأميــــر الكبدة. جتــــد عربة فــــول مكتوبا 
عليها بكل اســــتعالء ”إن خلص الفول أنا 

مش مسؤول“.
فــــي القاهــــرة أيضا هنــــاك محل يبيع 
مالبــــس حجــــر النــــوم اخلليعــــة شــــيئا 
مــــا (الجنري) اســــم احملــــل ”دلعنــــي دلع 
شخلعني شخلع“، وهذه الفتة تبعث على 
االبتســــام مهما كان يومــــك وكان مزاجك 
وتنبؤك أنك في مدينــــة حتب أن تضحك. 
صاحــــب محل اخلضروات فــــي أي مدينة 
فــــي العالم حني يريــــد أن يقول إنه خفض 
سعر الفجل سيســــتخدم تعبيرا ويوظف 

خطا وحجم الفتة كلها تشي بثقافته.
في الطريق اجلبلي بني بيروت ودمشق 
وفي موسم الثلوج حني يكون لزاما عليك 
السياقة ببطء وحذر، أذكر أني رأيت الفتة 
كبيــــرة تقول: أســــرع وال يهمك أبو راجي 
يجــــي يلّمك. وواضح أن أبــــا راجي ميلك 

شركة انتشال سيارات محطمة.
في زياراتــــي للمنطقة العربية أحرص 
على أن أصطحب ابني املولود في إنكلترا، 
أريــــده أن يــــرى األشــــياء وهي فــــي طور 
التصنيع. الطفل هنا لم ير طرشــــيا ُيعمل 
أو قميصا يخاط أو دجاجة ُتذبح. كل شيء 
يراه على رف في السوبرماركت: الدجاجة 
وبرطمان الطرشي. كنت أصطحبه للفرجة 
في حارة طويلة في القاهرة فيها ورشات 
ومحالت: محل جتليد كتب ودكان طرشي 

وأيضا ”سلخانة دجاج وبط وخالفه“.
هلع الصبي لرؤيــــة ذاك املزيج املفزع 
من الريش والدماء. في احملل هذا يذبحون 
دجاجا وبطا وأوزا وحماما وهناك صراخ 
وريش يتطاير ومشــــهد مفــــزع حقا. حملل 
الرعب هذا اســــم طبعا. ســــألني ابني ما 
اســــم هذا احملل فقرأت الالفتة وترجمتها 
له بأمانة؛ كان اسم احملل ”جنة الطيور“.

صباح العرب

الفتات ودالالت

حسين صالح

روسية تلد طفلها في مياه البحر األحمر بسيناء

} جانيس (اهلند) – علقت الســـلطات الهندية 
مهام طبيبني وفتحت حتقيقا بعدما اسُتخدمت 
ســـاق مبتورة ملريض كوســـادة لتسنيد رأسه 
عليها، بحسب ما أفاد مسؤول في مستشفى.

فـــي  مســـؤول  كاوشـــيك،  ســـادنا  وقـــال 
مستشـــفى ماهاراني الكســـميباي في منطقة 
جانسي (وسط الهند)، ”أنشأنا جلنة من أربعة 
أشـــخاص لتحديد هوية اجلهة التي وضعت 

الساق املبتورة حتت رأس املريض“.
وأشـــار إلى أن ”تدابير حازمة ستتخذ في 
حـــال كانت املســـؤولية تقع علـــى عاتق طاقم 
العمـــل لدينـــا“، وذلك إثر نشـــر صـــور تظهر 
املريـــض على حمالة مع ســـاقه املبتورة حتت 
رأســـه. ومت التعريف باملريض على أنه شـــاب 
في الثامنة والعشـــرين يدعى غانشيام أصيب 

بجروح خطيرة جراء حادث حافلة.
وقال أقرباء للمريض في تصريحات لقناة 
”ان دي تـــي في“ احمللية إن أفـــراد طاقم العمل 

في املستشفى رفضوا إعطاءه وسادة.
وأوضـــح أحـــد هـــؤالء واســـمه جاناكي 
براســـاد للقناة ”عندما وصلنا إلى املستشفى، 
رأينا أن ســـاقه تســـتخدم كوســـادة“، مضيفا 
”طلـــب مرات عدة مـــن األطباء التدخـــل لكنهم 
وطلبوا مـــن أقرباء املريض شـــراء  رفضـــوا“ 

وسادة بأنفسهم من السوق احمللية.
وتعانـــي املستشـــفيات احلكومية الهندية 

غالبا من نقص في التجهيزات والتمويل.

مستشفى يستخدم ساقا 
مبتورة لمريض كوسادة

} ســاوث أيالند (نيوزيلنــدا) - دفع ذكاء ببغاء 
الكيا الذي يقتصر وجوده على ســـاوث أيالند 
اجلزيرة اجلنوبية لنيوزيلنـــدا، أنصار حماية 
احليـــاة البريـــة ووكاالت إدارة الطـــرق إلـــى 
التعـــاون معا إلقامـــة مالعـــب مخصصة لهذه 

الطيور.
فـــي  تســـببت  الببغـــاوات  هـــذه  وكانـــت 
حـــدوث وقائع غريبة في نوفمبـــر 2016 جعلت 
عمـــال الطرق يشـــعرون بالذهول فـــي كل مرة 
يعـــودون فيهـــا الســـتئناف عملهـــم، فـــي نفق 
هومر الكائـــن مبنطقة نائية عند مدخل محمية 
ميلفورد ســـاوند الطبيعيـــة، املدرجة في قائمة 
اليونسكو، حيث كان العمال يجدون أن األقماع 
البالســـتيكية التي وضعوها في مواقع معينة 

من الطريق قد تغيرت أماكنها.
وعندمـــا كان العمـــال يفحصـــون الصـــور 
املســـجلة على كاميرات املراقبـــة، كانوا يرون 
مجموعـــة من طيور الكيا وهـــي حترك األقماع 
بعيدا عن أماكنها، وأعـــرب بعض اخلبراء عن 
اعتقادهـــم بـــأن الطيور حركت األقماع بشـــكل 
متعمـــد من حـــارات الطـــرق املوضوعـــة فيها 
ونقلتها إلى وســـط الطريق، وذلك لتجبر حركة 
املرور على التوقف ممـــا يتيح الفرصة لها ألن 
تتسول الطعام من السائحني املتواجدين داخل 

السيارات.

وترى شركة داونر خلدمات البنية التحتية 
التي تنفذ أعمال الصيانة بالطريق السريع أن 
هذه الطيور الفضولية متثل خطورة كبيرة على 
الســـالمة، وأيدت إقامة مالعب خاصة لها على 

جانبي الطرق.
وقالت متحدثة باسم الشركة إن ”امللعب مت 
تصميمه بشـــكل يجعل الببغاوات في حالة من 
االنهماك الذهني، وهو مزود بســـاللم وأجهزة 
دوارة تطفو على سطح املاء، وإطارات للتأرجح 
والتسلق ميكن للطيور أن تلهو بها أو تفككها، 
والهدف من هذه األلعاب أن تلهيها عن تعريض 
نفسها للخطر ومن التسبب في حدوث إعطاب 

وخسائر للبشر“.
وأضافـــت “إننـــا نراقـــب أيضـــا امللعـــب 
بكاميـــرات حتى يتمكن الباحثـــون من جامعة 
كانتربـــري من حتليل ســـلوكيات هذه الطيور، 

وتطوير أساليب جديدة للتفاعل معها“.
وأوضحت تامســـني أور ووكر من صندوق 
احلفـــاظ على ببغاء الكيـــا أن هذه الفصيلة من 
الطيور تنتمي إلى أقدم ســـاللة من الببغاوات 
فـــي العالم، والتي تشـــمل فصيلتـــي الكاكابو 

والكاكا املهددتني بشدة بخطر االنقراض.
وقالت إن “ببغاوات الكيا تتمتع بذكاء عال 
ميكنها من حل املشـــكالت، وقد تكيفت مع بيئة 

شديدة القسوة في ساوث أيالند“.

وعلـــى الرغم مـــن أن طيور الكيـــا ال يعرف 
عنهـــا أنها ”تتحـــدث“ مثل فصائـــل أخرى من 
الببغاوات، فـــإن ذكاءها يضارع قوة ذكاء طفل 
فـــي الرابعة من عمره، وهـــي مماثلة للثدييات 
في درجـــة الذكاء. وحيث أنه ال يزال يعيش في 
البرية ما يقدر بنحو خمسة آالف من ببغاوات 

الكيـــا، فقـــد مت إدراجها في قائمـــة األحياء 
املعرضة خلطر االنقراض في نيوزيلندا.

وتابعـــت أور ووكـــر أن ”مالعب الكيا 
تهـــدف إلى جـــذب هذه الببغـــاوات بعيدا 
عن مناطق اخلطورة مثل الطرق السريعة، 
ومن املأمول أن تسهم في تقليل احتماالت 
قيام الببغـــاوات بإحلاق الضرر مبمتلكات 
األفـــراد، وذلـــك عـــن طريق إتاحـــة مناطق 

أخرى جتذب اهتمامها“. 
وقالـــت إنه ”من املأمـــول أيضا أن تتيح 
املالعب الفرصة لتوعية الناس بعدم إطعام 
ببغاوات الكيا، وأيضـــا بأهمية حماية ما 

تبقى لدينا من هذه الطيور“. 
ومت حتـــى اآلن إنشـــاء ثالثـــة مالعب 
في أنحاء من ســـاوث أيالنـــد بنيوزيلندا، 
وبحســـب أور ووكـــر فـــإن النتائـــج تبدو 
مشـــجعة، ولكن ال يزال الوقت مبكرا للحكم 
على ما إذا كانت هذه املالعب ســـتنجح في 
إنقاذ الببغاوات من مشاعر الفضول لديها.

بناء مالعب خاصة تالئم ذكاء ببغاوات الكيا

أعلنت الممثلة األميركية كاميرون دياز أنها اعتزلت التمثيل ولن تشارك في أي أفالم جديدة، مؤكدة أنها تعيش حالة 
شبع فني وال تريد المزيد. وذكر مصدر مقرب من دياز أنها ترغب في االستمتاع بحياتها األسرية الخاصة مع زوجها 

الموسيقي بينجي مادن الذي تزوجته عام 2015.

I

} شـــاب ســـعودي يلتقط سيلفي مع صديقه وهو ميارس هواية التفحيط (القيام بحركات بالسيارة مع إحكام السيطرة عليها) في أحد شوارع مدينة 
تبوك، شمال السعودية.
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