
} واشــنطن - عّقـــد تصعيـــد منســـق يتبنـــاه 
مســـؤولون إيرانيـــون كبار مـــن مهمة الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة 
صعبة إلى واشـــنطن مـــن أجل إقنـــاع نظيره 
األميركـــي دونالد ترامـــب ببقاء بـــالده ضمن 
االتفاق النووي، بينما يعتقد خبراء أميركيون 

أن ماكرون في ”مهمة مستحيلة“.
وال تبـــدو األطراف األوروبية في االتفاق قد 
أفاقـــت من مفاجأة تقترب كل يـــوم من تحّولها 
إلى واقع، يتجسد في إعالن ترامب في 12 مايو 
المقبل إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاســـية 
علـــى إيران. لكـــن حزمـــة التهديـــدات القادمة 
مـــن طهران تصـــّب في حجج ترامـــب، الذي قد 
يوظفها لفرض وجهة نظره من أن إيران تناور 
مـــع المجتمـــع الدولـــي، وأن ”علـــى الواليات 

المتحدة تلقين اإليرانيين درسا“.
ووصـــف ترامب خـــالل اســـتقباله ماكرون 

االتفاق النووي اإليراني بأنه ”كارثة“.

وقال ترامب إن ”الناس يعرفون موقفي من 
االتفـــاق، إنه اتفاق فظيع“، محذرا من أن إيران 
ستواجه مشكالت أكبر إذا استأنفت برنامجها 
النووي، مضيفا ”إلـــى أي مكان تذهب إليه في 
الشـــرق األوســـط، يبدو أن إيران تقف وراء كل 

مشكلة“، مشيرا إلى الصراع في اليمن كمثال.
وقال الرئيـــس الفرنســـي للصحافيين إنه 

يرغب في احتواء إيران بالمنطقة.
وفـــي مقابلـــة أذيعـــت عشـــية وصوله إلى 
واشـــنطن، اســـتخدم ماكـــرون قنـــاة فوكـــس، 

المفضلة لدى ترامب لعرض وجهة نظره.
وقـــال ماكـــرون ”إذا قمت بشـــن حرب ضد 
الجميع (…) حرب تجاريـــة ضد أوروبا وحرب 
في سوريا وحرب ضد إيران، فإن هذا لن يعطي 
نتيجة. أنت تحتاج إلى حلفاء. ونحن هم هؤالء 

الحلفاء“.
وحـــذر الرئيـــس اإليراني حســـن روحاني 
ترامـــب، الثالثـــاء، مـــن مغبة االنســـحاب من 

االتفاق النـــووي الذي وقعته طهران مع القوى 
العالمية في عام 2015، وقال إن ترامب سيواجه 

”عواقب وخيمة“ إذا حدث ذلك.
وكان وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف قد هـــدد في حوار مع مجلـــة نيويوركر 
األميركية، بانســـحاب بالده مـــن معاهدة الحد 
من انتشـــار األســـلحة النووية أن.بي.تي، حال 
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي.
وذكر ظريف أنه ”إذا أرادت أميركا القضاء 
على االتفـــاق النووي، فلديها هذا الخيار ولكن 

يجب أن تواجه تداعياته“.
ولدى ماكرون، الذي ستلحق به المستشارة 
األلمانية أنجيال ميركل في زيارة إلى واشنطن 
تبـــدأ الجمعة، خيارات ســـيحاول طرحها على 

ترامب، ليس من بينها ”تمزيق“ االتفاق.
ويقـــول خبـــراء أميركيـــون إنـــه مـــن غير 
المحتمل أن يعلن ترامب ”انســـحابا كامال“ من 
االتفاق في مايو المقبل، بل سيعيد فرض حزمة 

كبيرة من العقوبات، التي من شأنها أن تتسبب 
في انهيار االتفاق تلقائيا. 

وفـــي حيـــن يمنـــح الدســـتور األميركـــي 
الرئيس الحق في ســـحب بـــالده من االتفاقات 
والمعاهـــدات الدولية، يصـــّر ترامب على إلقاء 
عبء االتفاق النووي على الكونغرس، من أجل 
إجبـــار الحلفاء األوروبيين علـــى قبول القرار، 

واالندماج في مفاوضات حول اتفاق جديد.
وكشـــف مراقبـــون للشـــؤون اإليرانيـــة أن 
طهـــران تعّول على جهود بقيـــة الدول الموقعة 
علـــى االتفاق فـــي إقناع ترامب بعـــدم اإلطاحة 
باالتفـــاق، وأن تهديدات روحانـــي وتحذيرات 
ظريـــف جاءت لترفد تلك الجهود ”على الطريقة 

اإليرانية التي ال يجيدون غيرها“.
وكشف مصدر دبلوماســـي مرافق للرئيس 
الفرنســـي في زيارته إلى واشـــنطن أن باريس 
تفهم من التهديدات اإليرانية بعدا آخر موجها 
إلى أوروبا وماكرون نفســـه برفع السقف أمام 

أي ضغوط قد تمارســـها باريـــس على طهران 
إلصـــالح االتفاق وبحث مســـائل برنامج إيران 
للصواريخ الباليســـتية وتدخل طهران في دول 

المنطقة.
وتخشـــى إيران مـــن أن تدفع ثمنـــا جديدا 
لبقاء واشـــنطن داخل االتفـــاق خصوصا وأن 
نفوذها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان بات 
موضع نقـــاش داخل األروقـــة الدولية متعددة 

األطراف.
وتستغرب أوساط مراقبة اللهجة التهديدية 
لروحانـــي وقبـــل ذلك للمرشـــد علـــي خامنئي 
وتعتبـــر أن مـــا يمكـــن أن يســـوق مـــن خطب 
شـــعبوية في داخل إيـــران ال يلقى أي رواج في 
العالـــم، وأن إيران ال يمكـــن أن تنال من أي بلد 
يقرر االنســـحاب من أي اتفاق معها، خصوصا 
أن المنســـحبين مـــن االتفاق كما المتمســـكين 
به لن يســـمحوا بعـــودة إيران إلى اســـتئناف 

برنامجها إلنتاج القنبلة النووية.

} بغداد - ال تســـتبعد أوساط سياسية عراقية 
أن تســـفر االنتخابـــات العامـــة المنتظـــرة في 
العراق عن سلســـلة من التغييرات في المشهد 
السياســـي، أبرزهـــا عملية تبـــادل مواقع بين 
العـــرب الســـنة واألكـــراد في منصبـــي رئيس 
الجمهوريـــة ورئيـــس البرلمـــان، ما يســـتلزم 
تغييرا في الشـــخصية الشـــيعية التي تشـــغل 
منصب رئيـــس الوزراء، وفقـــا لتوقعات الفوز 
والخســـارة فـــي هذا االقتـــراع، والـــدور الذي 
ســـتلعبه إيران في األسابيع القليلة التي تعقب 

إعالن نتائجه.
وآخر عربي شغل منصب رئيس الجمهورية 
فـــي العراق، كان غازي الياور، الذي تنحى بعد 
انتخابـــات العـــام 2005 لصالـــح الراحل جالل 
الطالبانـــي، عندمـــا كان رئيـــس الجمهوريـــة 
الحالـــي فـــؤاد معصـــوم، ممثـــال لألكـــراد في 

البرلمان العراقي.
وكشـــفت مصادر سياسية مطلعة في بغداد 
عن ”بوادر تفاهم بيـــن العرب واألكراد، لتبادل 

منصبي رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان“.
وتقول المصادر إن ”خميس الخنجر، زعيم 
المشـــروع العربي، الذي شـــكل قائمة بعنوان 
’القـــرار العراقي‘، لخوض انتخابـــات البرلمان 
المقـــررة فـــي 12 مايو، هـــو أبرز المرشـــحين 
السنة لشغل منصب رئيس الجمهورية“. بينما 
السياســـي الكردي برهم صالح مرشح لرئاسة 

البرلمان العراقي.
ويرتبـــط الخنجـــر وهو رجل أعمـــال مثير 
للجـــدل يقيم في األردن منذ ســـنوات، بعالقات 

وثيقة مع قطر وتركيا.
ومؤخـــرا غّيـــر الخنجر، الـــذي ينحدر من 
مدينة الفلوجة في محافظة األنبار غرب العراق، 
نبرتـــه إزاء زعيم ائتالف دولـــة القانون نوري 
المالكي، الذي كان يتهمه في ما سبق بالتبعية 
إليران، وتغذية النعرات الطائفية وإطالق أيدي 
قادة الميليشيات الشيعية الموالية لطهران في 
الجيش العراقي. وبـــدا أن الخنجر في ظهوره 
المتلفز مؤخرا، يبرر أخطاء المالكي التي سبق 

له أن وجه لها أشد االنتقادات.
وتكشـــف المصادر أن وصول الخنجر إلى 
موقـــع رئيـــس الجمهوريـــة في العـــراق، وهو 
الطريد السابق بتهمة دعم اإلرهاب، يحتاج إلى 
مباركـــة إيرانية صريحـــة. ووفقا للمصادر فإن 

”هذه المباركة ليست مستبعدة“.

واستكماال لمشهد المحاصصة في الساحة 
السياســـية العراقية، فإن حصول الســـنة على 
منصـــب رئيـــس الجمهورية يســـتلزم حصول 
األكـــراد على منصـــب رئيس البرلمـــان، بعدما 

تأكد احتكار الشيعة لمنصب رئيس الوزراء.
ويقول النائب عن ائتالف المالكي، جاســـم 
محمـــد جعفـــر، إن األروقة السياســـية تشـــهد 
حراكا لتســـمية مرشـــح كردي لمنصب رئيس 

البرلمان.
ويضيف أن القوى الشيعية ال تمانع تغيير 
المواقـــع بين الســـنة واألكراد، ما دام ســـيتم 
تحت قبة البرلمان وعبر التوافق، مشـــيرا إلى 
أن السياســـي الكردي المخضرم برهم صالح، 
مرشـــح لتولي منصب رئيس البرلمان العراقي 
فـــي الدورة القادمة، في حال جرى االتفاق على 
إســـناد منصب رئيس الجمهورية لشـــخصية 

سنية.

ويتنافس مشـــروعان سياسيان في العراق 
حاليـــا، أولهما يدعو إلى أغلبية سياســـية في 
البرلمان القادم، وثانيهمـــا يصر على التوافق 

السياسي في إدارة البالد.
ويعـــد زعيم ائتـــالف دولة القانـــون نوري 
المالكـــي، أبـــرز دعـــاة األغلبيـــة السياســـية، 
بعدما تســـبب التوافق السياسي، العام 2014، 
واجتياح داعـــش، في قطع طريقـــه نحو والية 
ثالثـــة في منصـــب رئيس الوزراء الذي شـــغله 

لدورتين متتاليتين.
ويعتـــرف قيـــس الخزعلـــي، زعيـــم حركة 
عصائـــب أهـــل الحـــق المقربـــة مـــن إيـــران، 
بـــأن العبـــادي والمالكـــي، فضـــال عـــن زعيم 
منظمة بدر هادي العامري، هم أبرز المرشحين 
لشـــغل منصـــب رئيـــس الـــوزراء فـــي الدورة 

القادمة.
ويقـــول الخزعلـــي إن تحالـــف الفتح الذي 
يضم معظم القوى السياسية العراقية الموالية 
إليـــران، وضع شـــروطا علـــى واليـــة العبادي 

الثانية، من دون اإلفصاح عنها.
أبـــرز  أن  كشـــفت  مطلعـــة  مصـــادر  لكـــن 
شـــروط تحالف الفتـــح لدعم العبـــادي تتمثل 
فـــي الحصـــول علـــى وزارة الداخلية لمرشـــح 
ترضى عنه عصائب أهـــل الحق التي يتزعمها 
الخزعلي، فضال عن إسناد وزارة النقل لمنظمة 

بدر بزعامة العامري.

وقالـــت المصـــادر إن ”الفتـــح لديـــه قائمة 
مناصـــب يريد الحصول عليهـــا، قبل الموافقة 

على والية ثانية للعبادي“. 
لكـــن المناصب المذكورة، ربما تســـهم في 
ترســـيخ النفـــوذ اإليرانـــي في أجهـــزة الدولة 
العراقيـــة، وفقا لمراقبين، لذلك فإنها قد تواجه 
بالرفض، وألجل ذلك يبدو أن المالكي والعامري 
لديهما حظوظ أيضا في منصب رئيس الوزراء، 

فـــي حال واجه العبـــادي صعوبات في الحفاظ 
على موقعه.

ويشدد مراقب عراقي في تصريح لـ“العرب“ 
علـــى أن فكرة حكـــم األغلبية السياســـية التي 
تنطـــوي على قدر من االســـتقطاب الطائفي لن 
تجد لهـــا أذنا صاغيـــة في واشـــنطن، في ظل 
إمكانية أن يســـتبعد المالكي وهو صاحب تلك 

الفكرة من المشهد بشكل نهائي.
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} بيــروت - ال يريـــد حـــزب اللـــه البحث عن 
أســـباب تراجـــع شـــعبيته في مواقـــع نفوذه 
التقليديـــة، ويســـتمر بالهـــروب إلـــى األمام، 
وتحميل األطراف المنافســـة مسؤولية األزمة 
التـــي يعيشـــها لبنان، وهذه المـــرة من بوابة 

الملف االقتصادي.
وقالت أوســـاط لبنانية إن الحزب يريد أن 
يحّمـــل الحكومة مســـؤولية الفشـــل في إدارة 
الملـــف االقتصادي، حتى يســـهل عليه وضع 
اليد على هذا الملف الحساس إلكمال السيطرة 
علـــى لبنـــان فـــي ضـــوء الهيمنة العســـكرية 

واألمنية والتحكم بالمشهد السياسي.
وكان أميـــن عـــام الحزب حســـن نصرالله 
تطـــرق منذ أيام إلـــى الملـــف االقتصادي في 
لبنـــان، مؤكدا أن ”الفريق الـــذي تولى الملف 
االقتصادي منذ عقود فشل“، مبينا أن ”القطاع 
الزراعـــي والصناعي في أســـوأ حالة والبنية 
التحتيـــة بالرغم من صرف المليـــارات عليها 

ليست بأفضل حال“.
وأشارت األوســـاط اللبنانية إلى أن اتهام 
الخصوم باألزمة يهدف إلى فسح المجال أمام 
الحزب الستثمار األموال اإليرانية التي تصل 
إليه بشكل سري في ظل العقوبات المفروضة 
عليه أميركيا وعربيا، في مشـــاريع اقتصادية 

تقوي من هيمنته على المشهد.
وال يريد الحزب أن يكتفي بالســـيطرة على 
مناطـــق نفـــوذه التقليدية وتوظيـــف األموال 
اإليرانيـــة في كســـب والء دائم لـــه عن طريق 
مشـــاريع اقتصاديـــة واجتماعيـــة وصحيـــة، 
بـــل يريـــد أن يتمدد إلى مناطـــق أخرى خارج 

الضاحية الجنوبية.
ويســـتغل الحـــزب األوضـــاع االقتصادية 
الصعبـــة فـــي المناطـــق التـــي تعـــود إلـــى 
فيهـــا،  واســـعة  أراض  لشـــراء  مســـيحيين 
مســـتفيدا من التقـــارب بينه وبيـــن القيادات 
المســـيحية في الملفات السياســـية وخاصة 

موضوع انتخابات الرئاسة.
ويقول محللـــون إن األزمـــات االقتصادية 
التـــي يتحدث عنها نصرالله هـــي، في مرحلة 
أولـــى، نتيجة لهيمنة النظام الســـوري حليف 
الحـــزب، علـــى مفاصـــل الحيـــاة السياســـية 
واالقتصاديـــة فـــي لبنـــان، وهي، فـــي مرحلة 
ثانيـــة، نتيجة لهيمنة الحزب على قرار الدولة 
وخلق حالة من التوتر في عالقاتها الخارجية 
خاصة مع دول الخليج ذات الثقل االقتصادي 

والسياحي والمالي في لبنان.
ويلفت المحللون إلى أن التركيز على األزمة 
االقتصاديـــة وتحميل الحكومـــة ومن ورائها 
الرئيس ســـعد الحريري مسؤولية األزمة جزء 
من خطة إلفشـــال التهدئة مع الســـعودية وما 
يتوقعـــه اللبنانيـــون من اســـتثمارات وتدفق 
للسياح، وتعبيد الطريق أمام المال اإليراني.
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} دمشــق -  قـــال الرئيـــس األميركـــي دونالد 
ترامـــب إنه ال يـــزال مصّرا على ســـحب قوات 
بالده من ســـوريا، مشددا في اآلن ذاته على أنه 
يريـــد ترك أثر قوي ودائم في هـــذا البلد، األمر 
الذي يطرح تســـاؤالت حول كيف سيحقق هذا 
األثر فـــي حال أخلى الســـاحة الســـورية أمام 

روسيا وإيران وتركيا؟
وأوضـــح ترامـــب خـــالل مؤمتـــر صحافي 
عقده مـــع نظيره الفرنســـي إميانويل ماكرون، 
”أريد ســـحب القوات األميركية من سوريا ولكن 
دون منـــح إيران فرصـــة الوصول إلـــى البحر 

املتوسط “.
وشّدد على أنه يبحث مع الشركاء التوصل 
إلى حل للقضية الســـورية ضمن إطار شـــامل 

يأخذ في االعتبار الوجود اإليراني.
وإليران حضور قوي في سوريا عبر املئات 
من عناصر احلرس الثوري اإليراني والعشرات 

من امليليشيات املوالية لها من جنسيات عدة.
وتسعى إيران إلى جانب دعم حليفها نظام 
الرئيس بشـــار األســـد إلى تكريـــس نفوذ دائم 
لهـــا في هذا البلد وإقامـــة حزام أمني ميتد من 
العراق مرورا بســـوريا وصوال إلى لبنان املطل 

على البحر املتوسط.
وأكد الرئيس الفرنســـي إميانويل ماكرون 
بدوره خـــالل املؤمتر الصحافي أنـــه اتفق مع 
ترامـــب على أن أزمة ســـوريا ينبغـــي أن تكون 

جزءا من إطار أوسع في التعامل مع إيران.
ولم يعلق ماكرون على جتديد ترامب رغبته 
في االنســـحاب من ســـوريا، األمر الذي يطرح 
تســـاؤال حـــول مـــا إذا كانت هنـــاك خطة عمل 

جديدة سيتم اعتمادها في سوريا؟
وكانـــت أوســـاط دبلوماســـية غربية أكدت 
فـــي وقت ســـابق علـــى أن الرئيس الفرنســـي 
إميانويل ماكرون ســـيعمل خـــالل اجتماعه مع 
نظيـــره األميركـــي دونالـــد ترامب، إلـــى إقناع 
األخير بوجوب عدم ســـحب القـــوات األميركية 
من سوريا، بالنظر إلى تداعيات ذلك اخلطيرة، 
ســـواء جلهة مكافحة اإلرهاب وأيضا في عالقة 
بالهواجـــس املتعلقة بالوجود اإليراني في هذا 

البلد.
وصرح ماكـــرون خالل املؤمتـــر الصحافي  
بـــأن ”احتـــواء إيـــران فـــي املنطقـــة إحـــدى 
األولويـــات“، وبالتالـــي فإن انســـحاب القوات 

األميركية من شـــمال شـــرق ســـوريا يتعارض 
مع هـــذا الهدف. وســـبق وأن صـــرح الرئيس 
إميانويل ماكرون بعيد ضربة فرنسية أميركية 
بريطانية على مواقع سورية يشتبه بتصنيعها 
أسلحة كيمياوية، بأنه جنح في إقناع الرئيس 
األميركـــي بتعديل مواقفه من مغادرة هذا البلد 

الذي حتول إلى حلبة صراع دولية.
بيد أن البيت األبيض سرعان ما نفى األمر، 
مؤكدا أن الرئيس األميركي ال يزال على موقفه.
وتوقعـــت مصادر غربيـــة أن يكون ماكرون 
قد عرض خـــالل املباحثات خطـــة عمل لتالفي 
اخلطـــوة األميركيـــة منهـــا تعزيز املســـاهمة 
العســـكرية الفرنسية في شـــمال شرق سوريا 
التي تسيطر عليها قوات سوريا الدميقراطية، 

عبر إرسال املزيد من العناصر إلى هناك.
أهميـــة  ســـوريا  شـــرق  شـــمال  ويشـــكل 
اســـتراتيجية باعتباره يقع على احلدود مع كل 

من تركيا والعراق.
وتضع أنقرة نصـــب عينها التمدد في هذه 
املنطقة بداعـــي مقارعة التهديـــد الكردي، وقد 
أعلـــن عن ذلـــك صراحـــة الرئيـــس رجب طيب 

أردوغان، فيما تســـعى إيران هـــي األخرى إلى 
تعزيـــز حضورها في هذا الشـــطر مبـــا يخدم 
تنفيذ مشروع احلزام األمني الرابط بني العراق 

وسوريا ولبنان.
وفـــي وقت ســـابق قـــال وزيـــر اخلارجية 
الواليـــات  إن  الفـــروف،  ســـيرجي  الروســـي 
املتحدة، خالفا لتصريحات اإلدارة األميرية، ال 

تنوي مغادرة سوريا.
وأوضـــح الفـــروف، في كلمـــة ألقاها خالل 
اجتمـــاع وزراء خارجيـــة الـــدول األعضاء أن 
”الواقـــع عكـــس ذلـــك؛ حيـــث تعمـــل الواليات 
املتحدة بنشاط على االنتشـــار شرقي الفرات، 

وال تنوي اخلروج من هناك“.
وذكـــر أن ”الواليات املتحدة أنشـــأت هناك 
ســـلطات محلية“. وأشار إلى أن فرنسا تشجع 
كذلـــك علـــى هـــذه اخلطـــوات، وأن الرئيـــس 
الفرنســـي إميانويـــل ماكـــرون دعـــا الواليات 
املتحـــدة إلى البقاء حتـــى تطبيع األوضاع في 
ســـوريا. وبـــدا واضحا أن الرئيس الفرنســـي 
يســـعى لتكريس بالده كرقم صعب في املعادلة 
السورية، وقد حاول بداية طرح نفسه وسيطا 

بني روســـيا والواليات املتحدة في هذا امللف، 
وأيضا طرح الوساطة بني األكراد وتركيا، بيد 
أنه لم يجد التجاوب املطلوب، فكانت اخلطوة 
املوالية هي تصّدر جبهة املناهضني الستخدام 
النظام السوري لألســـلحة الكيمياوية وترجم 
ذلك بشن فرنســـا والواليات املتحدة بريطانيا 
هجوما علـــى مواقع يشـــتبه باحتوائها ملواد 

كيمياوية في أبريل اجلاري.
وأشـــاد ترامـــب الثالثـــاء خـــالل املؤمتر 
الصحافي بهـــذا التعاون الثالثـــي، حيث قال 
”اتخذنا عـــددا من القرارات املهمة في ســـوريا 
إلى جانـــب حلفائنـــا“. وأضاف ”إلـــى جانب 
فرنســـا وبريطانيـــا قمنا بـــرد حـــازم (مطلع 
األســـبوع املاضـــي) علـــى اســـتعمال النظام 
السوري لألسلحة الكيمياوية (في دوما بغوطة 
دمش الشرقية في السابع من الشهر اجلاري)“.

وتزامن اجتماع ماكرون وترامب مع انعقاد 
مؤمتر في بروكســـل، يبحث سبل دعم املدنيني 
السوريني، خاصة في مناطق سيطرة املعارضة 
(إدلـــب مثال) وأيضـــا في الدول املســـتضيفة 

للماليني منهم وبينها لبنان واألردن.

} القاهــرة - قضــــت محكمــــة عســــكرية في 
مصر الثالثاء، بالســــجن خمس سنوات على 
الرئيس السابق للجهاز املركزي للمحاسبات 
احلكومي هشــــام جنينــــة، بعد إدانته بنشــــر 

معلومات تضر بالقوات املسلحة.
وقــــال محامي جنينة علي طه إن ”احملكمة 
العســــكرية املنعقــــدة بالقاهرة قررت ســــجن 
جنينة ٥ ســــنوات، إثــــر إدانته بنشــــر أخبار 
كاذبة تســــيء للجيــــش“. ويعد احلكــــم أّوليا 
وقابــــال للطعــــن عليه أمــــام محكمــــة الطعون 

العسكرية، وفق القانون املصري.
وأوقفت الســــلطات املصرية هشام جنينة 
فــــي فبرايــــر املاضي ومت التحقيــــق معه أمام 

النيابــــة العســــكرية بتهمة ”نشــــر معلومات 
مــــن شــــأنها اإلضــــرار بالقــــوات املســــلحة“ 
عقب إجرائــــه مقابلة مع موقع ”هافبوســــت“ 
العربي، النسخة العربية من املوقع اإلخباري 
األميركــــي، أكد فيهــــا امتالك رئيــــس األركان 
األسبق ســــامي عنان وثائق ”تدين أشخاصا 

كثيرين“.
وكان جنينة مسؤوال عن حملة عنان الذي 
أعلن نيته الترشــــح النتخابات الرئاسة التي 
جرت في مارس املاضي، لكن السلطات أوقفته 
في ينايــــر املاضي وأحالته إلى التحقيق أمام 
القضاء العســــكري بتهمة مخالفــــة القوانني 
العســــكرية، باعتباره ترشح لالستحقاق فيما 

هو ال يــــزال على ذمة املؤسســــة العســــكرية.
وأخلي ســــبيل ســــامي عنان قبل نحو أسبوع 
بتهمة ”مخالفته للقواعد العسكرية“، بيد أنه 
ظــــل قيد احلبس إلــــى حني محاكمتــــه بتهمة 

تزوير محررات رسمية.
وفي املقابلة التي تســــببت في سجنه زعم 
جنينــــة أن عنــــان ”ميتلك وثائــــق وأدلة على 
جميــــع األحداث الكبرى بالبالد وتلك الوثائق 
ليست موجودة داخل مصر“، مشيرا إلى أنها 
تتعلــــق بالفتــــرة التي تلت ثــــورة يناير ٢٠١١ 

والتي أسقطت نظام حسني مبارك. 
وأضــــاف أن هذه الوثائــــق ”بالطبع تغير 
املســــار وتديــــن أشــــخاصا كثيريــــن“، مؤكدا 

أنــــه ”إذا تعرض (عنان) إلــــى محاولة تصفية 
أو اغتيــــال فســــتظهر هذه الوثائــــق“. وعقب 
نشــــر املقابلة وجــــه محامي عنــــان انتقادات 
جلنينــــة وكتب في صفحته على فيســــبوك إن 

تصريحاته ”عارية متاما من الصحة“.
وهشــــام جنينة (٦١ عاما) هــــو أحد رموز 
حركة اســــتقالل القضاء فــــي مصر، قبل ثورة 
يناير ٢٠١١، وتولى رئاســــة اجلهــــاز املركزي 
للمحاســــبات (أعلى جهاز رقابــــي) عام ٢٠١٢، 
ثــــم مت إعفــــاؤه مــــن منصبه فــــي ٢٠١٦، بقرار 
رئاســــي بقانون مت اســــتحداثه في ٢٠١٥، إثر 
كشــــفه أرقاما تقول الســــلطات إنه مبالغ فيها 

عن حجم الفساد في مصر.

{رغم تصريحات ترامب حول نيته ســـحب القوات األميركية من سوريا، فإن الواقع عكس ذلك؛ أخبار

حيث تعمل الواليات المتحدة على االنتشار شرقي الفرات، وال تنوي الخروج من هناك}.

سيرجي الفروف
وزير اخلارجية الروسي

{قوات األمن الســـوداني تســـتخدم العنف والترهيب وغيره من أشـــكال االنتهاكات إلســـكات 

النساء. وتتفاقم االنتهاكات في ظل غياب المساواة بين الجنسين في المجتمع}.

أريستيد نونونسي
خبير األمم املتحدة املستقل املعني بحالة حقوق اإلنسان في السودان

األربعاء 2018/04/25 - السنة 40 العدد 10970

◄ قال علي حيدر وزير املصاحلة 
الوطنية في احلكومة السورية الثالثاء، 

إن دمشق تخطط الستعادة جيب 
خاضع لسيطرة املعارضة شمالي 

مدينة حمص قريبا بعدما تكمل 
اتفاقات استسالم مع جماعات مسلحة 

حول العاصمة.

◄ أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة 
الفلسطينية نبيل أبوردينة أن أي 

محاولة لترويج أفكار مشبوهة ومن أي 
جهة كانت، وحتت أي شعارات غامضة 
ومواقف غير نهائية، لن تكون لها قيمة 

أو جدوى.

◄ قتل 18 عنصرا على األقل من 
اجليش السوري واملسلحني املوالني 

له خالل الساعات األخيرة من املعارك 
الدائرة في جنوب دمشق ضد تنظيم 

الدولة اإلسالمية، وفق ما أفاد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان الثالثاء.

◄ قالت مصادر فلسطينية إن جثمان 
العالم في مجال الطاقة فادي البطش، 

الذي ينتمي حلركة حماس ومت اغتياله 
السبت في كواالملبور، سيصل إلى قطاع 
غزة خالل يومني بعد موافقة السلطات 

املصرية على نقله عبر حدودها.

◄ أعلنت قوى األمن الداخلي في لبنان 
الثالثاء، عن توقيف ”كادر عسكري“ 

من تنظيم داعش بعد دخوله األراضي 
اللبنانية قادما من سوريا.

◄ هدمت إسرائيل فجر الثالثاء 
منزال في الضفة الغربية يعود لعائلة 

الفلسطيني أحمد القمبع، الذي تتهمه 
باملساعدة في قتل حاخام يهودي.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

خمس سنوات سجنا لجنينة بتهمة نشر أخبار مسيئة للجيش المصري

يشــــــكل الوجــــــود العســــــكري األميركــــــي 
ضمانة لعدم تغّول روســــــيا وتركيا وإيران 
على امللف الســــــوري، وقد بدا واضحا أن 
الرئيس الفرنسي إميانويل ماركون يكافح 
من أجل استمراره، بيد أنه للرئيس دونالد 

ترامب رأيا مختلفا.

ترامب: أريد االنسحاب من سوريا دون منح إيران فرصة الوصول للمتوسط
[ ماكرون اتفق مع ترامب على تسوية األزمة السورية ضمن إطار شامل  
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ماكرون يستحضر كل قدراته إلقناع ترامب 

قذيفة تودي بحياة كادر 

من حزب الله في صيدا

} بــريوت - لقـــي عنصـــر تابـــع لحـــزب الله 
الثالثاء، مصرعه في انفجار داخل منزله بحارة 

صيدا جنوب لبنان.
وفـــق التحقيقـــات األولية فـــإن قذيفة ”آر.
بي.جـــي“ انفجرت بالشـــاب بالل حســـن عبدو 
خـــالل صيانته لهـــا بمنزلـــه، وفق مـــا ذكرته 

مصادر مطلعة.
وكانـــت عناصـــر من حـــزب اللـــه والقوى 
األمنيـــة قد فرضـــوا طوقا أمنيا مشـــددا حول 

منزل الشاب، مانعين أحدا من االقتراب منه.
وقال شـــهود عيان لوســـائل إعـــالم محلية 
إنهـــم ســـمعوا مع الســـاعة العاشـــرة صباحا 
صـــوت انفجار قوي ولم تتصاعد إثره ســـحب 
دخان باســـتثناء غبـــار جراء ســـقوط جزء من 
حائط غير مرتفع يســـّور مدخل المبنى المؤلف 

من طبقات عدة.
ولفت البعض منهم إلى أن حزب الله يشغل 
أحد منـــازل المبنى وال يقيم فيـــه مركزا ثابتا، 

إنما تتردد عليه عناصره بين الحين واآلخر.
والتزم حزب الله الصمت فيما قالت مصادر 
من داخله إن ما تعرض له الشاب بالل عبدو هو 

حادث عرضي.

} القــدس - حّذر وزير الدفاع اإلســـرائيلي 
أفيغـــدور ليبرمـــان الثالثـــاء، مـــن أن بالده 
ســـتدمر أي نظام دفاع جوي روســـي متقدم 
في ســـوريا، يتم اســـتخدامه ضد الطائرات 
اإلســـرائيلية، إال أنه أكد على عدم وجود أي 

رغبة في التصعيد مع موسكو.
وجاء ذلك على خلفية تصريحات روسية 
تفيد بإمكانية تســـليم موسكو ملنظومة أس 
٣٠٠ املضـــادة للصواريـــخ إلى دمشـــق، بعد 
الضربات الغربية على مواقع سورية يشتبه 
في أن نظام الرئيس بشار األسد يستخدمها 

لتصنيع أسلحة كيمياوية.
وقال أفيغدور ليبرمان إن اجليش سيرد 
في حال استخدمت سوريا صواريخ دفاعية 

روسية ضد طائراته.
للموقـــع  الثالثـــاء،  ليبرمـــان،  وذكـــر 
اإللكتروني لصحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“، 
”ما هو مهم بالنســـبة إلينا هو أن األســـلحة 
الدفاعية التي متنحها روســـيا لســـوريا لن 
تســـتخدم ضدنـــا، وإذا ما مت اســـتخدامها 

ضدنا فإننا سنرد“.
وهذا أول تعقيب من مســـؤول إسرائيلي 
علـــى إمكانية حصول النظام الســـوري على 
منظومـــة أس ٣٠٠ املتطـــورة. وكانت تقارير 
إسرائيلية وروسية قالت االثنني إن إسرائيل 
طلبت من روســـيا عدم تزويد ســـوريا بهذه 

املنظومة.
ولكـــن ليبرمان قـــال ”أنا أســـتمع وأقرأ 
غالبيـــة هـــذه التقارير، ولكن ال أســـاس لها 
من الصحـــة، ولكن يجـــب أن يكون واضحا 
بأنـــه إذا ما أطلق أحد علـــى طائراتنا، فإننا 

سندمره“.
وأضاف ”في حني أن إســـرائيل ال تتدخل 
فـــي الشـــؤون الســـورية، فإننا لن نســـمح 
إليران بإغراقها باألنظمة املســـلحة املتطورة 
التي ســـيتم توجيهها ضد إسرائيل“. وتابع 
ليبرمان ”إيران هي املشكلة وليست روسيا، 
ألن األنظمة الدفاعية الروســـية موجودة في 

سوريا ولم تستخدم ضد إسرائيل“.
وهناك تنسيق روسي إســـرائيلي بشأن 
التحـــرك في األجـــواء الســـورية، وقد قامت 
إسرائيل بشـــن العشـــرات من الغارات على 
مواقـــع يعتقـــد أنها تابعة إليـــران أو حلزب 
الله اللبناني في ســـوريا، ونادرا ما وجهت 

موسكو انتقادات لهاته الضربات.

ليبرمان يهدد باستهداف 

أس 300 في سوريا

} العاهل األردني الملك عبدالله الثاني يبحث في قصر الحســـينية مع رئيس هيئة األركان المشـــتركة للقوات المســـلحة الباكستانية الفريق أول زبير 
محمود حياة والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البدلين خاصة في مجال مكافحة اإلرهاب.



} النجف (العراق) - جلأ رجل الدين الشيعي 
العراقـــي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، 
الدينية لنزع الشـــرعية  لتوظيـــف ”ســـلطته“ 
عن اســـتخدام ”اســـم احلشـــد الشـــعبي“ في 

االنتخابات، قائال إّن ذلك ”ممنوع“.
وينافـــس الصـــدر ذاتـــه فـــي االنتخابات 
املقـــّررة للثاني عشـــر من مايـــو القادم ضمن 
ائتالف أنشـــأه مع عدد من القوى السياســـية 
حتت اسم ”ســـائرون“ على أمل حتقيق نتائج 
أفضل تضمن له مشاركة أوسع في قيادة البلد 
خـــالل املرحلة القادمة، لكّن مســـاعيه تصطدم 
مبنافســـني شرســـني وأقوياء من أبناء عائلته 
السياســـية الشـــيعية، وخصوصـــا كبار قادة 
امليليشيات املشّكلة للحشـــد الشعبي، والذين 
يســـتثمرون بشـــكل جّيد في مشـــاركة األخير 
الفاعلة باحلرب على تنظيم داعش ومساهمته 
فـــي حتقيق النصـــر على التنظيم ما أكســـبه 
شـــعبية واســـعة داخل األوســـاط الشـــيعية 
التـــي متّثل القاعـــدة االنتخابية للصدر وكبار 

منافسيه.
وحتـــّول احلشـــد متاما مثـــل النصر على 
داعـــش مبثابة ”عالمة جتاريـــة“ عالية القيمة 
يتنـــازع عدد كبير من الفرقاء السياســـيني في 
العـــراق األحقية بامتالكها واســـتخدامها في 
االنتخابـــات في ظـــّل افتقارهم إلـــى البرامج 
االنتخابيـــة الواضحة، فضال عن أّنهم جميعا 
من املشـــاركني بدرجات مختلفة في حكم البلد 
طيلة الـ١٥ ســـنة املاضية، ويفتقرون إلجنازات 
ميكنهم تســـويقها للناخبني، ما عدا االنتصار 

العسكري على تنظيم داعش.
ومثلمـــا يحـــاول الصـــدر نـــزع شـــرعية 
اســـتخدام اســـم احلشـــد في االنتخابات من 
قبل قـــادة األحزاب وامليليشـــيات الشـــيعية، 
فإّن هـــؤالء أنفســـهم، يحاولون نزع شـــرعية 

استخدام رئيس الوزراء حيدر العبادي للنصر 
على داعش ألغـــراض انتخابية، معتبرين ذلك 

”سطوا“ على إجناز شاركوا هم في حتقيقه.
ويقـــود العبـــادي ائتالفـــا انتخابيا يضّم 
طيفا واســـعا من الشخصيات ذات االنتماءات 
السياسية والقومية والطائفية املتعّددة حتت 
اســـم حتالف النصر، فـــي إحالة صريحة على 
قيادته احلرب على تنظيم داعش والتي أفضت 

إلى هزمية التنظيم عسكريا.
وغيـــر بعيد عن ذات الســـياق يتجّمع عدد 
مـــن كبار قادة امليليشـــيات املشـــّكلة للحشـــد 
بقيادة زعيم  الشـــعبي، ضمن ”حتالف الفتح“ 
منظمة بـــدر هادي العامري ومبشـــاركة قيس 

اخلزعلي املنشق عن التيار الصدري.
والعامـــري من املرشـــحني بقـــوة لترؤس 
احلكومـــة، وفـــي حـــال ســـعى لذلك ســـيكون 
مدعوما بقّوة من قبل إيـــران التي تعتبره من 

أوفى أتباعها وأقوى أذرعها في العراق.
ومقتـــدى الصـــدر بحـــّد ذاته مشـــارك في 
تشـــكيل احلشد الشـــعبي بامليليشـــيا التابعة 
له والتي حتمل اســـم سرايا السالم، لكّنه دأب 
على أخذ مسافة عن قادة األحزاب وامليليشيات 
الشـــيعية املدعومة من إيران، مظهرا قدرا من 
االســـتقاللية عن طهران، وذلك باالستناد إلى 

مكانة أسرته وتاريخها في مجال التشّيع.
وكان التنافس مع هؤالء ”اإلخوة األعداء“ 
قـــد وصل حـــّد التصـــادم معهم عســـكريا في 
الفتـــرة األولى مـــن حكم زعيم حـــزب الدعوة 
اإلســـالمية رئيـــس الـــوزراء الســـابق نوري 
املالكي الـــذي لم يترّدد ســـنة ٢٠٠٨ في إطالق 
حملة عسكرية حملت اسم صولة الفرسان ضّد 
ميليشـــيا الصدر التي كانت آنذاك حتمل اسم 

”جيش املهدي“.
إّن  العراقـــي  للشـــأن  متابعـــون  ويقـــول 
شـــعورا بالتهميش واإلبعاد عن مدارج القرار 
السياســـي يالزم الصدريني، وهـــو ما يأملون 

بتداركه في االنتخابات القادمة.
وقال مقتـــدى الصدر الذي ميارس الفتوى 
بشـــكل مقّنع حتت واجهة اإلجابة عن أســـئلة 
أتباعـــه، والتـــي يرّجح أّنها أســـئلة مطروحة 

أصـــال مـــن الدائـــرة الضيقة له بهـــدف إثارة 
قضايا يرغب باخلـــوض فيها وتوضيحها إّن 
”استغالل اسم احلشـــد في االنتخابات ممنوع 

بل لعله حرام“.
ورّدا على سؤال ”بشأن موقفه من الفاسدين 
الذين يســـتغلون اسم احلشد الشعبي للعودة 
خلـــداع النـــاس الســـذج مجـــّددا وخصوصا 
بعـــد جتاهلهم لقول املجـــّرب ال يجرب (عبارة 
استخدمتها املرجعية الشيعية العليا كموقف 
من بعض املرشحني لالنتخابات) والشلع قلع 
(شـــعار رفع في االحتجاجات الشعبية يطالب 
باقتالع الفاســـدين من أجهـــزة الدولة)“، قال 
الصـــدر ”أنصحهـــم بعدم مواجهـــة املرجعية 
وعدم املســـاس بها، فهذا مضر بسمعة املذهب 

واإلســـالم“، داعيا إلى ”تقدمي املصالح العامة 
على اخلاصة“.

والصـــدر الذي يعّول علـــى مكانته الدينية 
النتزاع مكانة سياســـية مالئمـــة، يلعب أيضا 
ورقة االختالف عن أعضاء عائلته السياســـية 
الشـــيعية، الذيـــن احترقـــت صورهـــم بفعـــل 
مشـــاركتهم في جتربة احلكم الفاشلة وتلّوثت 

سمعتهم بشبهات الفساد.
وخـــالل فـــورة الغضـــب الشـــعبي التـــي 
تفّجـــرت بالشـــارع العراقي خالل الســـنوات 
املاضية بســـبب ســـوء األوضاع وترّديها على 
مختلف األصعـــدة، متّكن الصدر من القفز إلى 
واجهة االحتجاجات وقيادتها رافعا شعارات 
اإلصـــالح والتغييـــر. وال يفتقـــر قائـــد التيار 

الصـــدري إلى قـــدر من الشـــعبية في صفوف 
الطبقات الضعيفة من أبناء الطائفة الشيعية. 
وقـــد حـــاول إثـــراء جماهيريته باســـتقطاب 
أتبـــاع التيارات املدنية وعلى رأســـها احلزب 

الشيوعي شريكه في ائتالف ”سائرون“.
ومع ذلك يرى خبراء الشـــؤون السياسية 
أّن حظـــوظ الصدر في حتقيـــق اختراق كبير 
فـــي االنتخابات املرتقبة ليســـت كبيرة، نظرا 
لقّوة منافسيه الذين لن يترّددوا في استخدام 
مواقعهم بالســـلطة وقّوتهم املالية في كســـب 
االنتخابـــات، والوصـــول مجّددا إلـــى مواقع 
القـــرار التي تتيـــح لهم مواصلة قيـــادة البلد 
خـــالل فترة ما بعد داعش، رغم ضحالة رصيد 

جتربتهم السابقة في احلكم.

الحشد الشعبي {العالمة التجارية} األعلى قيمة في االنتخابات العراقية
م استخدام اسم الحشد ألغراض انتخابية  [ مرشحون بال برامج ومتنافسون بال إنجازات

ّ
[ مقتدى الصدر يحر

[ خلفيات سياسية وقبلية وراء ثالثة استجوابات لحكومة الشيخ جابر المبارك
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أخبار

ــــــات عراقية يتقّدم إليها مرّشــــــحون مجّردون متاما مــــــن أي برامج انتخابية،  فــــــي انتخاب
وتشــــــارك فيها بشكل واسع أحزاب وشخصيات ســــــاهمت في قيادة البالد منذ 15 عاما 
دون حتقيق أي إجنازات ميكن االســــــتناد إليها الســــــتمالة الناخبني، يغدو التنافس على 
اســــــتخدام اإلجناز الوحيد املتحّقق في احلرب ضّد داعش وتوظيف القوى التي شاركت 

في حتقيقه أمرا منطقيا إلى أبعد حّد.

«حـــل مجلس األمـــة (البرملان) حق خالص ألمير البالد وهو من يقدر توقيته وأســـبابه.. وفق ما 

لدي من معلومات ال يوجد أي مبرر أو سبب يدعو لذلك}.

مرزوق الغامن
رئيس البرملان الكويتي

«ميليشـــيات إيـــران اإلرهابية في اليمن تواجه أكبر عملية تفتيت عظـــام: تحرير 90 باملئة من 

األراضي اليمنية، مصرع كبار قياداتها وإغالق أهم منافذ تهريب السالح إليها}.

سلمان األنصاري 
رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

مقتدى الصدر:

استغالل اسم الحشد 

الشعبي في االنتخابات 

ممنوع بل لعله حرام

} الكويــت - خّيـــم التوّتر مجـــددا على عالقة 
الســـلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، 
مع انطالق موجة استجوابات نيابية لحكومة 
الشـــيخ جابـــر المبـــارك الصبـــاح الح معهـــا 
ســـيناريو حّل مجلـــس األّمـــة (البرلمان) وهو 
إجـــراء أصبـــح مألوفا وشـــبه قاّر فـــي الحياة 

السياسية الكويتية.
ومـــع تقديم ثالثة نـــواب بالمجلس طلبات 
باســـتجواب رئيـــس الـــوزراء ووزيريـــن فـــي 
حكومته، دار الحديث عـــن إمكانية لجوء أمير 
البالد الشـــيخ صبـــاح األحمد لحـــّل البرلمان 
تفاديـــا لنشـــوب أزمـــة كبيـــرة بيـــن المجلس 
والحكومـــة. وعّبـــر عـــن ذلك بوضـــوح النائب 
بمجلس األّمة محمد الدّالل قائال إن ”قرار الحل 

غير مستبعد، فاألمور متغيرة بالبالد“.
واالســـتجوابات النيابيـــة حق دســـتوري 
ألعضاء مجلـــس األّمـــة كأداة رقابية على عمل 
الحكومة، لكنه واقعيا يستخدم كأداة سياسية 
لتصفية حســـابات ”حزبية“ وحتى شـــخصية، 
بـــل مناطقيـــة وطائفيـــة، كما يلمس مـــن وراء 

االستجوابات الثالثة الجديدة.
وبادر رئيس مجلـــس األمة، مرزوق الغانم، 
إلـــى التقليل مـــن إمكانية حل البرلمـــان نافيا 

وجود مبّرر معقول لذلك في الوقت الحالي.
واالستجوابات الثالثة المطروحة للنقاش، 
هي لكّل من وزير النفط ووزير الكهرباء والماء، 
بخيت الرشـــيدي، مـــن النائبيـــن عبدالوهاب 
البابطيـــن وعمـــر الطبطبائـــي، وتتعلـــق بما 
يعتبـــره النائبان ”أوجه قصور ومخالفات“ في 
أداء الوزير. والثانـــي لرئيس مجلس الوزراء، 
الشـــيخ جابر المبارك الحمـــد الصباح، وتقدم 
بـــه النائب حمـــدان العازمي، في ســـتة محاور 
منها قضية الفساد وتأخر الحكومة في إصدار 

لوائح تنفيذية. 
أما االســـتجواب الثالث فلوزيرة الشـــؤون 
االجتماعيـــة والعمـــل، هنـــد الصبيـــح، ومـــن 
أبرز محـــاوره ”االنحراف فـــي تطبيق القانون 

والتعسف وإساءة استعمال السلطة“.
الكاتـــب  قـــال  األول  االســـتجواب  وعـــن 
الصحفـــي، ذعـــار الرشـــيدي إنه ”اســـتجواب 
سياسي بامتياز، وربما يحوي تحركا سياسيا 

أبعد من الوزير نفسه“.

وأضـــاف الرشـــيدي، فـــي حديـــث لوكالة 
األناضول ”هذا االستجواب متعدد االتجاهات، 
وأحدهـــا علـــى األقـــل يســـتهدف الوزيـــر، أما 
االتجاهات األخرى فهي أبعد من االســـتجواب 
نفسه، لكن الحكومة سَتْعُبر االستجواب بشكل 

مريح ودون مشكالت تذكر“. 
وعن استجواب رئيس مجلس الوزراء، قال 
الكاتـــب الصحفي، طارق الدريـــس، إن ”الدافع 
لالســـتجواب واضح ومعلن مـــن النائب بغض 

النظر عن المحاور“.
ولفـــت إلى موقـــف النائـــب العازمي، مقدم 
االستجواب في ما يخص توزيع دوائر المجلس 
البلدي حيث قال في وقت سابق موجها حديثه 
إلـــى رئيس مجلس الوزراء ”يوجد ظلم بتوزيع 
الدوائر. وأنا أتكلم كقبيلة العوازم، فال تضعني 

بهذه الصورة وال تحرجني بهذه الطريقة“.
وكان مجلس الوزراء أصدر المرسوم رقم 94 
لسنة 2018 بتحديد الدوائر االنتخابية لعضوية 
المجلس البلدي، وُنشـــر في الجريدة الرسمية 

”الكويت اليوم“ في 25 مارس الماضي.
وبدأت شرارة التصعيد من جانب العازمي 
حيـــن أعلن في اليـــوم التالـــي اعتزامه توجيه 
اســـتجواب إلـــى رئيس مجلس الـــوزراء ما لم 

يتم ســـحب المرســـوم. واعتبر العازمي آنذاك 
أن ”ضـــم منطقتي مبارك الكبيـــر وجابر العلي 
إلـــى منطقة الصباحية، رغـــم أنها في محافظة 
األحمدي فـــي دائـــرة واحدة، هـــو توزيع غير 
عادل وغير منصف وفيه ظلم لألقلية واألغلبية 

الموجودة في الدوائر“. 
وأردف الدريـــس أن ”منطلق االســـتجواب 
قبلـــي بغطاء سياســـي؛ فالدائرة العاشـــرة من 
دوائـــر المجلـــس البلـــدي ذات وزن انتخابـــي 
لقبيلة العوازم، وكرســـيها محسوم لمرشحها، 
أما في الدائرة التاسعة فتعتبر من األقليات، في 
حين تمثـــل قبيلة العجمان األغلبية االنتخابية 

وكرسي الدائرة لها“.
وتابـــع ”بإضافـــة منطقتي مبـــارك الكبير 
وجابـــر العلي (جنـــوب الكويت) إلـــى الدائرة 
العاشـــرة ُيضعـــف ذلك حظـــوظ العـــوازم في 
الحصول على كرسي آخر في الدائرة التاسعة 
بالمجلس البلدي، ويزيد من احتماالت الخالف 

داخل القبيلة على كرسي العاشرة“.
البلـــدي  المجلـــس  انتخابـــات  وتجـــرى 
فـــي العشـــرين مـــن مايـــو المقبـــل ويتنافس 
فيها 73 مرشـــحا في عشـــر دوائر على عشـــرة 
مقاعـــد. ولفت إلى أن ”العازمي ســـبق أن أعلن 

اســـتجوابا لرئيـــس الوزراء إن لم يطلق اســـم 
أحـــد أبنـــاء العوازم على شـــارع فـــي الدائرة 
االنتخابية الخامسة (تضم محافظة األحمدي) 
لمجلس األمة“. واعتبـــر أن ”تضمين  صحيفة 
االستجواب ستة محاور لقضايا حساسة صنع 
غطاء سياسيا، إلبعاد تهمة االستجواب القبلي 
وإحراج النواب، ال سيما من استجوبوا رئيس 

الوزراء في قضايا متطابقة“.
وبالنسبة إلى االســـتجواب الثالث المقدم 
من النائب صالح عاشور (شيعي) للوزيرة هند 
الصبيح، فسبق أن قدم النائب نفسه استجوابا 
للوزيرة، وانتهى بالتوصيات آنذاك، وســـيكون 

هذا هو اللقاء الثاني بينهما على المنصة.
خلفيات االســـتجواب تعود، حســـب أستاذ 
اإلعالم في جامعة الكويت أحمد الشـــريف إلى 

”حل وزيرة الشؤون جمعية الثقلين“ الشيعية.
وأصـــدرت الصبيـــح قرارا بحـــل الجمعية 
المذكـــورة في مـــارس الماضي اســـتنادا إلى 
”وجـــود مخالفـــات ماليـــة وإدارية جســـيمة“، 
وحظرت على أعضاء مجلس اإلدارة والعاملين 

فيها التصرف بأموالها ومستنداتها.
وأضاف الشـــريف أن ”النائب بدأ التمهيد 
منذ ذلـــك الوقت بأســـئلة برلمانية وجهها إلى 
الوزيرة حول أســـباب الحل وتشـــمل صحيفة 
االســـتجواب محـــورا عـــن التعســـف في حل 

الجمعيات والَمَبّرات الخيرية“.
ولفت إلى أن الوزيرة ردت على هذا المحور 
في اســـتجواب سابق قبل ثالثة أشهر قائلة إن 
”أي جمعيـــة صدر بحقها قرار حل لم يكن القرار 
مزاجيا، وإنما جاء بعد تشكيل لجنة من ماليين 
وإداريين وقانونيين، وقرارات الحل مدروســـة 
وقانونية“. وُســـئلت الصبيح بشأن الجديد في 
استجواب عاشـــور واختالفه عن االستجواب 
الســـابق فأجابـــت: ”ال يوجد اختالف ســـوى 

جمعية الثقلين“.

دا الحكومة الكويتية
ّ

عاصفة استجوابات تداهم مجد

{سائرون} بين نصر العبادي وفتح العامري كيف سيعبر الـ

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى العاهل السعودي الملك سلمان 
بن عبدالعزيز اتصاال هاتفيا من الرئيس 

البرازيلي ميشيل تامر قالت وكالة 
األنباء الرسمية السعودية ”واس“ 
إّنه جرى خالله ”استعراض أوجه 

التعاون السعودي البرازيلي خاصة في 
المجاالت االقتصادية“.

◄ قررت محكمة التمييز العراقية 
إعادة محاكمة الفرنسية ميلينا بوغدير 

البالغة من العمر 27 عاما التي حكم 
عليها بالسجن سبعة أشهر بتهمة 

دخول البالد بصفة غير قانونية، ولكن 
هذه المرة بتهمة اإلرهاب وفق ما 

أكده مصدر قضائي موضحا أن موعد 
المحاكمة الجديدة سيكون الثاني من 

مايو المقبل.

◄ قّدمت الفلّبين، الثالثاء، اعتذارا 
رسميا للكويت عن قيام سفارة مانيال 

بمساعدة عامالت فلبينيات على الهرب 
من منازل مشّغليهّن، األمر الذي اعتبرته 

الكويت انتهاكا لسيادتها واستدعت 
سفير الفلبين الستفساره بشأن ما أقدم 

عليه موّظفان بسفارته.

◄ أعلن مبعوث رئيس طاجيكستان إلى 
العراق، الثالثاء، عن تسّلم بالده من 

السلطات العراقية أطفال عوائل تنظيم 
داعش الحاملين للجنسية الطاجيكية 

ممن ولدوا بمدينة الموصل أو جاء 
بهم آباؤهم وأمهاتهم الذين قاتلوا في 
صفوف التنظيم، وظلوا عالقين هناك 

بعد نهاية الحرب.

◄ قررت محكمة بحرينية، الثالثاء، 
حجز القضية التي يحاكم فيها زعيم 

جمعية الوفاق الشيعية التي تم حّلها 
في وقت سابق، علي سلمان وشخصين 

آخرين بعدة تهم، من بينها التخابر 
مع قطر، للنطق بالحكم في جلسة 21 

يونيو 2018“.

االستثناء هو أن ال تكون هناك استجوابات

هند الصبيح:

ال جديد في االستجواب 

الحالي سوى موضوع 

جمعية الثقلين



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - اعتـــرف ســـعدالدين العثمانـــي، 
األمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، 
بوجـــود خالفات داخـــل حزبه، مـــا دفعه إلى 
تدشين حوار داخلي في محاولة لرأب الصدع 
بيـــن قيادات الصـــف األول والثانـــي. وكانت 
أولى خطوات تنظيم هذا الحوار تكوين لجنة 

أقرتها األمانة العامة للحزب لهذا الغرض.
وذكر العثماني أن ”رؤية الحوار تتمثل في 
تجاوز بعض االختالفـــات واالختالالت داخل 
الحزب، وتشـــكيل قراءة جماعية للمرحلة، بما 
يمكن من اعتماد أفكار جديدة على المســـتوى 

الفكري والمنهجي والتربوي“.
ولفـــت العثمانـــي إلـــى أن آليـــة الحـــوار 
الوطني ليست بالجديدة، حيث سبق أن طّبقت 
سنة 2008، وهي التي أقرت بأطروحة النضال 

الديمقراطي.
ويعكس الحوار تواصـــل األزمة الداخلية 
التـــي يعيشـــها الحزب منـــذ تعييـــن العاهل 
المغربي الملك محمد السادس للعثماني خلفا 

لعبداإلله بن كيران على رأس الحكومة.
وأثـــار تنـــازل العثمانـــي أثنـــاء تشـــكيل 
الحكومـــة انتقـــادات الذعة وقوّيـــة من طرف 
بالتنّكـــر  اتهمـــوه  الذيـــن  الحـــزب،  صقـــور 
لمخرجات نتائج انتخابات السابع من أكتوبر 

أثناء تشكيل الحكومة.
وانقسم حزب العدالة والتنمية منذ تشكيل 
حكومـــة العثماني إلى تياريـــن، أحدهما داعم 
لعبداإللـــه بن كيـــران، وآخر يدعـــم العثماني 

ويعرف أيضا بتيار ”االستوزار“.
وقال عبداإلله السطي، الباحث في العلوم 
السياســـية لـ“العـــرب“، إن حالـــة االحتقـــان 
المترتبـــة علـــى إعفـــاء بـــن كيران مـــن قيادة 
الحكومـــة الثانية للحزب، ثـــم االعتراض عن 
ترشحه لوالية ثالثة داخل الحزب، وّلدت حالة 

اســـتقطاب حاد مـــازال يعاني منهـــا الحزب. 
وهو مـــا أكـــده العثماني الذي شـــدد على أن 
”التطـــورات التي شـــهدها الحـــزب بّينت أنه 
في حاجة إلى تغيير وتدقيق على المســـتوى 
الفكـــري والتربـــوي، وأننا بحاجـــة كذلك إلى 
تدقيقات على المستويين الفكري والتربوي“.

وانتخـــب العثمانـــي في فبرايـــر الماضي 
لرئاســـة حـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــا مثل 

انتصارا لتيار االستوزار داخل الحزب.
وأعلن العثماني مباشـــرة عقـــب انتخابه 
أنه يفكر في إطـــالق حوار داخلي بين أعضاء 
الحـــزب بهدف صياغة أطروحـــة ما بعد والية 

األمين العام السابق عبداإلله بن كيران.
وقـــال ”أظـــن أن حزبنـــا يجـــب أن يفتخر 
بوجـــود التنوع، وأقـــول دائما إن حزبنا ليس 
ســـتالينيا ليكون ألعضائـــه رأي واحد وفكرة 

واحـــدة وتقييم واحد، بالعكـــس كلما تعددت 
اآلراء واألفـــكار ســـيكون هناك غنـــى للحزب، 

وبالتالي كل عضو سيجد مكانه في الحزب“.
وأضاف ”كثيرون كانوا يتنبأون بانقســـام 
الحـــزب وتم الترويج لهـــذه األطروحة وكانوا 

يتمنون فشل الحزب، لكّنكم خّيبتم ظنونهم“.
وتابع ”مهما تكن االختالفات سنكون قوة 
واحـــدة في الطريق إلى األمام، ويجب التحلي 

بالعزيمة الكاملة لالستمرار“.
واعتبـــر مراقبـــون حينئذ أنـــه بانتخاب 
ســـعدالدين العثماني أمينـــا عاما يكون حزب 
العدالة والتنمية قد آثر الوحدة والتماسك رغم 
حدة التنافس والصراع بين تيار االســـتوزار 
وأنصـــار بـــن كيـــران الذيـــن ســـيطروا على 
المجلس الوطني، مما يؤكد وجود مفاوضات 
ســـّرية بين الطرفين نتج عنها تقســـيم السلط 

بينهمـــا. وتبادل التياران المتنافســـان داخل 
الحـــزب على مدى أكثـــر من ســـنة االتهامات 
واالنتقادات التي أخرجت الصراع للعلن، وهو 
مـــا دفع المراقبيـــن للتنبؤ بإمكانية انقســـام 

العدالة والتنمية.
ويعتقد المحلل السياسي حفيظ الزهري، 
أن هـــذا الحوار من شـــأنه إنقـــاذ الحزب من 
االنقســـام الـــذي الح علـــى ضـــوء تزايد حدة 
الخالفات بين تيار االستوزار وتيار بن كيران.

ويرى حفيظ الزهـــري أن بروز جيل جديد 
شـــبابي داخل المجلـــس الوطني للحزب وفي 
هياكله المحلية سيســـاهم في عرقلة مساعي 

تيار االستوزار للسيطرة على زمام الحزب.
وقـــال عبدالعالـــي حامي الديـــن، القيادي 
بالحـــزب، إن ”مـــن مهـــام الحـــوار الداخلـــي 
المرتقـــب تذويـــب جـــزء كبير مـــن الخالفات 
حقيقـــي  بعضهـــا  الموجـــودة،  السياســـية 
وبعضهـــا متوهم، مع ضرورة التشـــديد على 
أن األمر يتعلق بحوار إلدارة االختالف وليس 

إللغائه“.
وأضاف ”كما يهدف إلى رصد الصعوبات 
التنظيميـــة والتواصليـــة التي كشـــفت عنها 
المرحلة الســـابقة؛ مع بلورة مداخل اإلصالح 
والمؤسساتي  والسياسي  والمنهجي  الفكري 
والتنظيمـــي، مـــا مـــن شـــأنه أن يشـــكل أداة 

النطالقة متجددة“.
ويتســـاءل مراقبون عن قدرة أعضاء لجنة 
الحـــوار على بلورة أطروحة توجيهية يمكنها 
أن تكـــون أرضيـــة للنقـــاش والتوافـــق بيـــن 
التيارين المتناقضين. لكن عبداإلله الســـطي 
يعتبـــر أن التوافـــق ممكن مـــادام هناك اتفاق 

على الحوار.
وتوقـــع الســـطي أن يتمكـــن الطرفان من 
بلورة صيغـــة مالئمة قد تفرز أطروحة جديدة 
للحـــزب، خصوصـــا مـــع استشـــعار الحزب 

لمستوى التراجع الذي عرفته شعبيته.

   

} الرباط – يتابع مراقبون للشـــأن السياســـي 
في ليبيا باهتمـــام المفاوضـــات التي يرعاها 
المغـــرب بيـــن الفرقـــاء الليبييـــن منـــذ بداية 
األســـبوع، حيث استقبل رئيس مجلس النواب 
عقيلـــة صالح ورئيس المجلـــس األعلى للدولة 
خالد مشـــري وعدد من الشخصيات السياسية 
األخرى المحسوبة على إقليمي برقة وطرابلس 

وخاصة مدينة مصراتة.
ويـــرى هـــؤالء المراقبـــون أن التصريحات 
الصادرة عن األطراف المشاركة في المفاوضات 
تشـــير إلى أن الصراع الليبي مقبل على مرحلة 
جديـــدة تفرض إعادة توزيع األوراق في البالد، 
غير مســـتبعدين انحراف تلك المفاوضات عن 
خارطـــة الطريق األممية التي طرحها المبعوث 

األممي غسان سالمة سبتمبر الماضي.
وتوقع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب 
الليبي فـــي طبرق (شـــرق)، الثالثاء، تشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية واحدة، فـــي ليبيا نهاية 

.2018
والتقى صالح، ليلة االثنين خالد المشـــري 
فـــي أول لقاء بيـــن الطرفين منـــذ انتخاب هذا 

األخير مطلع أبريل الجاري.
وقـــال صالح قبـــل مغادرتـــه الربـــاط بعد 
يومين من المشـــاورات ”أتوقع أنه بنهاية هذا 
العام، ســـتحل المشـــاكل في ليبيا، وستشـــكل 
حكومة وحدة وطنية واحدة“. وأشـــار إلى أنه 
طلب رســـميا من المغـــرب أن يحـــث األطراف 
الليبية، وأيضا مبعـــوث األمم المتحدة لليبيا، 
على ”ســـرعة الحل المطلـــوب لتعديل االتفاق 

السياسي، لتمر ليبيا من أزمتها الراهنة“.
وأثـــارت تصريحـــات عقيلة صالح بشـــأن 
التوصـــل إلى تشـــكيل حكومـــة نهايـــة العام، 
شـــكوكا لدى المراقبين فـــي أن يكون قد جرى 
االتفـــاق بين الطرفين علـــى تأجيل االنتخابات 

إلى ما بعد إصدار الدستور.
وتتكـــون الخطة األممية مـــن ثالث مراحل 
تبدأ بتعديل االتفاق السياســـي مرورا بإجراء 
مصالحـــة وطنيـــة شـــاملة وانتهـــاء بإصدار 

الدستور وإجراء انتخابات قبل نهاية العام.

لكـــن تعنـــت الفرقـــاء الليبيين حـــال دون 
التوصـــل إلـــى إجمـــاع بشـــأن تعديـــل اتفاق 
الصخيرات، ما دفع سالمة إلى التلويح بإجراء 
االنتخابـــات وإبقـــاء الوضـــع علـــى حاله، أي 
دون توحيد الســـلطات، وهو ما لقي رفضا من 
قبل عدة دول في مقدمتهـــا بريطانيا وإيطاليا 

المتهمتان بدعم اإلسالميين في ليبيا.
ويضغط اإلخـــوان وحلفاؤهـــم اإلقليميون 
والدوليون بطريقة غير مباشـــرة من أجل عدم 
إجـــراء االنتخابات خالل هذا العـــام، متخذين 
من إصدار الدستور مطية لتحقيق هذا الهدف، 
وهو ما كان يرفضه الجيش بقيادة خليفة حفتر 

الذي يصر على إجراء االنتخابات هذا العام.
واســـتبق خالد المشـــري زيارتـــه للمغرب، 
بلقاء ســـفير بريطانيا لدى ليبيـــا فرانك بيكر. 
وكشـــف عـــن أربعة ملفـــات سيناقشـــها خالل 
لقائه عقيلـــة صالح والتي تتضمن آلية اختيار 
أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والمناصب 
الســـيادية، وقانون االســـتفتاء على مشـــروع 
الدســـتور، وقانـــون االنتخابـــات البرلمانيـــة 

المقبلة.

وكان مشري قال إن المجلس األعلى للدولة 
مستعد لتقديم التنازالت وسيدخل المفاوضات 
دون أي شـــروط، لكـــن مراقبيـــن اعتبـــروا أن 
إدراج قانون االســـتفتاء على الدســـتور ضمن 
المفاوضـــات يؤكـــد أن اإلخوان سيشـــترطون 
تقديم االســـتفتاء على الدستور ومن ثم إجراء 

االنتخابات.
ويعني هذا الشرط، لو تمت الموافقة عليه، 
تأجيـــل االنتخابـــات التشـــريعية والرئاســـية 
نظرا إلى ما ستســـتغرقه عملية االستفتاء على 
الدســـتور من وقـــت، خاصة مـــع الرفض الذي 
تلقاه مسودة مشـــروع الدستور خصوصا في 
إقليم برقة ولدى البعض من المكونات الثقافية 

كالتبو واألمازيغ.
ويرفـــض تيار اإلســـالم السياســـي إجراء 
االنتخابـــات هذا العام نظرا لتراجع شـــعبيته 
بســـبب اقتـــران صورتـــه بدعـــم الجماعـــات 
المتطرفة والميليشـــيات المســـلحة التي تمنع 

قيام دولة مدنية في ليبيا.
وتقـــول بعـــض األطـــراف الداعمـــة لهـــذا 
التقـــارب إن اســـتبعاد الشـــخصيات المعرقلة 

للوفـــاق على غـــرار الرئيس الســـابق لمجلس 
الدولة عبدالرحمن السويحلي ومرض المشير 
خليفة حفتر سيســـاعد على حلحلة األزمة التي 

تتخبط فيها ليبيا منذ سنوات.
وقـــال عضـــو مجلـــس الدولـــة عبدالقادر 
حويلـــي ”إن اللقـــاء بين الرئيســـين تم في ظل 
ظـــروف أفضل مـــن ســـابقتها على أمـــل إزالة 
الســـلبيات بعد إزاحة شخصيتين غير مرغوب 
فيهما من الشرق والغرب والمتمثلتين بخليفة 
حفتـــر وعبدالرحمـــن الســـويحلي“. وأضـــاف 
أن المستشـــار عقيلـــة صالح أتى هـــذه المرة 
بتفويض كامل من قبيلة العبيدات ألن المنطقة 
الشـــرقية تدار عبر القبائل التي تؤيد اللقاء مع 

مشري.
وتدعم هذه التصريحات القراءة التي تشير 
إلى أن ليبيا مقبلة على مرحلة جديدة ســـيكون 
فيهـــا حفتر الـــذي يوصف بالرجـــل القوي في 

ليبيا خارج المشهد السياسي.
وتأتي هذه االجتماعات والمفاوضات وسط 
تضارب لألنباء حول صحة خليفة حفتر، الذي 
يخضع للعالج في باريس منذ نحو أسبوعين.

مفاوضات الرباط تمهد لمرحلة جديدة في ليبيا
[ عقيلة صالح: أتوقع تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا نهاية 2018

ــــــي انعقدت  متهد املفاوضــــــات الليبية الت
على مدى اليومني املاضيني في العاصمة 
ــــــدة في ليبيا  ــــــة الرباط ملرحلة جدي املغربي
سيكون القائد العام للجيش املشير خليفة 

حفتر خارجها.

أخبار
«المنافســـة في عرض البحر بين خفر الســـواحل الليبي والمنظمات غيـــر الحكومية، تضع حياة 

المهاجرين غير الشرعيين في خطر».

جوزيبي بيروني
سفير إيطاليا لدى ليبيا

«عـــدم توفر الخطـــوط الجوية المباشـــرة والدعم المالي وغيـــاب البنوك التونســـية في الدول 

األفريقية، يجعالن عملية الدخول إلى األسواق األفريقية صعبة}.

سمير ماجول
رئيس منظمة األعراف في تونس

ل بالحوار الداخلي
ّ
خالفات العدالة والتنمية املغربي تعج

عقيلة صالح يفتح الباب لإلخوان

◄ أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر 
أن إرهابيا قام بتسليم نفسه للسلطات 

العسكرية في منطقة تامنراست بأقصى 
جنوب البالد.

◄ قالت السلطات األمنية في المغرب 
االثنين، إن التحقيق ال يزال مستمرا 

مع مغربي يشتبه في إشرافه على 
”تدريبات عسكرية“ في المملكة يحضرها 

إسرائيليون.

◄ حكم على ثالثة موريتانيين االثنين، 
بالسجن لسنة واحدة مع التنفيذ لقيامهم 

”بالشتم بالعبودية“ في سابقة لهذا 
النوع من الجنح في هذا البلد، الذي تدين 
منظمات غير حكومية استمرار ممارسات 

العبودية فيه.

◄ كشف مدير الهجرة بوزارة الداخلية 
الجزائرية حسان قاسيمي، أن بالده 

خصصت 20 مليون دوالر للتكفل بموجات 
الهجرة التي تجتاح حدودها الجنوبية 

وتقف وراءها شبكات االتجار بالبشر.

◄ قال السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك 
بيكر، إن بالده على استعداد للمساهمة في 

إعمار مدينة سرت ودعم األجهزة األمنية 
وصيانة المؤسسات التعليمية والصحية 

وإنعاش االقتصاد.

◄ دعا الناطق الرسمي باسم الجبهة 
الشعبية في تونس حمة الهمامي، الناخبين 

إلى التوجه بكثافة يوم 6 مايو القادم إلى 
مراكز االقتراع، مؤكدا أّن تغيير األوضاع 
بالمناطق البلدية مرتبط بمشاركتهم في 

اختيار مجالس بلدية جديدة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

املعرقلـــة  الشـــخصيات  اســـتبعاد 

للوفـــاق كعبدالرحمـــن الســـويحلي 

حفتـــر  خليفـــة  املشـــير  ومـــرض 

سيساعد على حل األزمة

◄
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الخالفات تؤثر على شعبية الحزب

ق 
ّ

األمن الجزائري يفر

بالقوة احتجاجا لألطباء
صابر بليدي

} الجزائر - تعرض اعتصام األطباء المقيمين 
بوســـط العاصمـــة الجزائريـــة، إلـــى القمـــع 
والتضييق من طـــرف قوات األمن، التي طّوقت 
منذ الســـاعات األولى لصبـــاح الثالثاء مداخل 
ومخارج العاصمة، وانتشـــرت بشكل الفت في 
مختلف الســـاحات والشـــوارع لمنـــع األطباء 
مـــن الوصول إلـــى ســـاحة األميـــر عبدالقادر 

لالعتصام.
ويشـــن األطبـــاء المقيمـــون فـــي الجزائر 
منـــذ عـــدة أشـــهر حركـــة احتجاجيـــة داخـــل 
المستشـــفيات وفي العاصمـــة والمدن الكبرى 
كقســـنطينة ووهـــران، للتنديـــد بمـــا يصفونه 
بـ“تعنت الحكومة في تلبية االنشغاالت المهنية 
واالجتماعية المرفوعة إليها، وتعّمد إفشال كل 

مساعي الحوار والوساطة“.
ووجـــد العشـــرات مـــن األطبـــاء أنفســـهم 
محاصريـــن مـــن طرف عناصـــر األمـــن، الذين 
طوقوا وســـط العاصمة، ومنعوا المعنيين من 
الوصول إلى ســـاحة األميـــر عبدالقادر، فضال 
عـــن التضييـــق عليهم واعتقـــال البعض منهم 
في مركبات للشـــرطة، كما تـــم تحرير محاضر 
للموقوفيـــن، بحجـــة التجمهر غيـــر المرخص 

وإزعاج الحياة العامة للمواطنين.
وذكر شـــهود عيان أن ”قـــوات األمن منعت 
بالقوة مســـيرة األطباء رغم طابعها الســـلمي، 
وحالت دون وصول العشـــرات منهم إلى ساحة 
األميـــر عبدالقادر، بشـــتى الوســـائل من أجل 
الحيلولة دون تنظيم االعتصام، في إحدى أبرز 
ســـاحات العاصمـــة الواقعة بمنتصف شـــارع 

العربي بن مهيدي“.
وفاقم عرض الحكومة لقانون الصحة على 
البرلمان من أجل المناقشـــة والمصادقة، حالة 
االحتقان لدى فئة األطباء المقيمين والعاملين 
في قطاع الصحة، لما ينطوي عليه ما أســـماه 
رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية إلياس 
مرابـــط بـ“تقديـــم القطاع االســـتراتيجي هدّية 

للوبيات“.
ويثير قانون الصحة الجديد جدال واســـعا 
لـــدى الطبقـــة السياســـية والعمالية، بســـبب 
التحـــوالت العميقة التي حملهـــا تجاه ما كان 
يعرف بـ“مجانية الصحة“، كمكســـب اجتماعي 
للجزائرييـــن، ومراجعتـــه لبعـــض المســـائل 
والتبـــّرع  والتشـــريح  باإلجهـــاض  المتعلقـــة 

باألعضاء.
ودعـــت رئيســـة حـــزب العمال اليســـاري 
لويزة حنـــون، الحكومة إلى ”ســـحب القانون 
مـــن البرلمـــان“، واعتبـــرت المشـــروع المقدم 
لنـــواب البرلمـــان تراجعا عن التكفـــل بالفئات 
االجتماعية الهشة، في ذروة األزمة االقتصادية 

التي تتخبط فيها البالد.
لألطبـــاء  المســـتقلة  التنســـيقية  وكانـــت 
المقيمين نّددت بمشـــروع القانـــون، واعتبرته 
تكريسا لتوجهات الحكومة الرامية إلى مراجعة 

دور الدولة في ضمان الخدمات الصحية.

[ مراقبون: الحوار ينقذ الحزب من االنقسام



{أتمنـــى من سويســـرا عدم النظـــر إلى االتحاد األوروبـــي على أنه أرض عدو لهـــا، وقبول قوانين أخبار

االتحاد مقابل منحها حرية أكبر في دخول السوق األوروبية}.

فرانك-فالتر شتاينماير
الرئيس األملاني

{إذا جاء دونالد ترامب أو أنجيال ميركل إلى الشيشان، فسوف نعتقلهما على الفور ونسجنهما، 

وإن فتحا حسابات هنا فسوف نوقفهما فورا}.

رمضان قديروف
رئيس الشيشان

} أنقــرة - انتقد الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغان انضمـــام نواب من حـــزب المعارضة 
الرئيسي في البالد إلى أحدث األحزاب التركية 
لتمكينه من المشـــاركة في االنتخابات المبكرة 
المقررة فـــي يونيو المقبل، فـــي خطوة باغتت 
حـــزب العدالة والتنميـــة الحاكم الـــذي يراهن 
على تشتت أصوات المعارضة لضمان مواصلة 

قبضته على الحكم.
ويرى محللون أن الدعوة النتخابات مبكرة 
في يونيـــو القادم، قبل 16 شـــهرا من موعدها، 
إنما يؤكد شعور الرئيس بالقلق  على أن الدعم 
الـــذي يتمتع بـــه آخذ في التـــآكل، وربما أيضا 
يشـــعر من أن تزداد حدة المشـــاكل االقتصادية 
التي تعاني منها تركيا بوتيرة متســـارعة، وقد 
تكلفه أصواتا إذا أجريت االنتخابات في أجواء 

سيئة.
واتهم أردوغان، أحزابا معارضة بالســـعي 
الوحيـــد  هدفـــه  انتخابـــي  تحالـــف  لتشـــكيل 
معاداته شخصيا، ما يعكس مراهنته على بقاء 
المعارضة مشـــتتة لضمـــان طريق مفتوح نحو 
والية رئاسية جديدة عّزز صالحياتها باستفتاء 

شعبي يمنح الرئيس صالحيات واسعة.

وقال في جلســـة برلمانية أمام نواب حزبه 
”عقدنـــا تحالفـــًا انتخابيًا شـــفافًا وصريحًا مع 
حـــزب الحركة القومية، فيما اآلخرون يســـعون 
فـــي الخفـــاء، لتشـــكيل تحالف هدفـــه الوحيد، 
العداء لرجب طيب أردوغان“، مضيفا أن ”هبوط 
البرلمان إلى هذا المستوى أمر كارثي بالنسبة 

إلينا“.
وشهد البرلمان التركي ميالد حزب سياسي 
جديـــد أطلق عليه اســـم  حزب إيـــي“ أي حزب 
الخير، وذلك بعد أن انضم إليه 15 نائبا من حزب 
الشـــعب الجمهـــوري، أكبر أحـــزاب المعارضة 
في البـــالد، لتأميـــن العدد الكافي مـــن النواب 
للحزب كي يتمكن من المشاركة في االنتخابات 
القادمة.وبموجـــب  والتشـــريعية  البرلمانيـــة 

القانون التركي فإن الحزب الجديد مع 15 نائبا 
إضافيا تحولوا إليه يمكن أن يشـــكل مجموعة 
نيابية تتيح له خوض االنتخابات، حيث يحدد 
القانون التركي كتلة برلمانية متكونة على األقل 

من 20 نائبا لخوض غمار االنتخابات.
الرئاســـي  المـــزدوج  االقتـــراع  ويكتســـي 
والتشـــريعي في يونيو القادم أهمية كبيرة ألنه 
سيدشن بدء سريان معظم اإلجراءات التي تعزز 
ســـلطات رئيس الجمهورية والتي تم اعتمادها 
في اســـتفتاء دســـتوري في أبريل 2017 ونصت 
بالخصوص علـــى التخلي عـــن منصب رئيس 

الحكومة.
وتقـــول الحكومـــة إن التغييـــرات ضرورية 
لتســـهيل آليـــة اتخاذ القـــرار، لكـــن المعارضة 
تعتبر أن هذه التعديالت سوف تؤدي إلى حكم 

الرجل الواحد.
جـــورزال،  ســـيفالدين  البروفســـور  وقـــال 
مديـــر مركز البحوث االجتماعيـــة واالقتصادية 
في إســـطنبول التابع لجامعة بهتشـــه شـــهير، 
إن ”أحـــزاب المعارضة التركيـــة يتعين عليها، 
تشكيل تحالف انتخابي كبير إذا كانت تريد أن 
تهـــزم الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان في 

االنتخابات البرلمانية والرئاسية“.
وأضاف جـــورزال ”إن التغلـــب على هيمنة 
رجـــب طيـــب أردوغـــان يســـتلزم مـــن أحزاب 
المعارضة الرئيســـية، حزب الشعب الجمهوري 
وحزب الشـــعوب الديمقراطـــي الموالي لألكراد 
والحزب الصالح وحزب الســـعادة اإلســـالمي، 
تشـــكيل تحالف انتخابي للدعوة بشكل مشترك 

إلى العودة للديمقراطية البرلمانية“.
وتابـــع ”التحالـــف األكثر فاعلية ســـيكون 
بتدخـــل جميع أحـــزاب المعارضة فـــي اتفاق، 
أقـــول من بـــاب التأكيد إن هـــذه األحزاب تتفق 
على حقوق اإلنســـان والديمقراطيـــة والحاجة 
إلـــى العودة إلى النظـــام البرلمانـــي ألن هناك 
ضـــرورة لوجود تحالف مـــن أجل الوصول إلى 
نظـــام برلمانـــي ديمقراطي يرتكـــز على حقوق 

اإلنسان“.
واستدرك ”أعتقد أن حزب العدالة والتنمية 
ال يظن أن أردوغان يحظى بالدعم الشعبي الذي 
يؤهله للفـــوز في الجولة األولى من االنتخابات 
الرئاسية القادمة، وهو ما يضطره إلى االنتقال 
للجولـــة الثانية، وهذا هو الســـبب الذي جعل 

حـــزب العدالة والتنمية يحتـــاج إلى دعم حزب 
الحركة القومية من أجله“.

ويتعيـــن علـــى أردوغان الحصـــول على 50 
بالمئة زائد صوتا واحدا للفوز في االنتخابات 
الرئاســـية من الجولة األولى، وإذا لم يحقق أي 
من المرشـــحين األغلبية الالزمـــة، تجرى جولة 

إعادة.
ويتمثـــل التحـــدي األكثـــر مصداقيـــة أمام 
أردوغـــان في ميرال أكشـــنار وزيـــرة الداخلية 
الســـابقة التي تحظى بشـــعبية وأسست حزب 
الصالـــح القومي فـــي العام الماضـــي، بعد أن 
انفصلـــت عن حـــزب الحركة القوميـــة اليميني 

المؤيد ألردوغان.
وأكدت أكشنار، الســـيدة األولى التي تولت 
وزارة الداخليـــة التركيـــة أواخـــر تســـعينات 
القرن الماضي، فـــي مقابلة مع وكالة الصحافة 
الفرنســـية أنهـــا تريـــد مواجهـــة أردوغان في 

االستحقاق االنتخابي القادم.
وبات طموحهـــا في الوصول إلى كرســـي، 
ســـرا معروفا، منذ إطالقها فـــي أواخر أكتوبر 
الماضي، لحزب أطلقت عليه اســـم ”الجيد“ بعد 
عام ونيف، على اســـتقالتها مـــن حزب الحركة 

القومية.
ويشكل نشـــوء قوة محافظة جديدة تقودها 
شـــخصية تتمتع بكاريزما حدثا سياسيا مهما 
على الســـاحة السياســـية التركية، التي يهيمن 
عليهـــا أردوغـــان وحزبـــه العدالـــة والتنميـــة 

اإلسالمي.
ويـــرى خبـــراء أن حـــزب ”الجيد“ ســـيفوز 
بعـــدد مـــن األصـــوات التـــي تصب عـــادة لدى 
العدالـــة والتنميـــة، فيمـــا تعمل أكشـــنار على 
جذب المســـتائين من أردوغان بالتعهد بتفكيك 
التعديـــالت الدســـتورية المثيرة للجـــدل التي 

اعتمدت في استفتاء أبريل الماضي.
وقالت المرشـــحة لالنتخابات الرئاسية إن 
هذا النظام ”يمنح كل ما في تركيا، كل السلطات 
وكل القرارات، إلى رجل واحد“، متعهدة بإعادة 
النظـــام البرلمانـــي فـــي صـــورة فوزهـــا على 

أردوغان.
وكانت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
األميركيـــة هيذر نورت قد شـــككت، فـــي نزاهة 
وشـــفافية العملية االنتخابيـــة المرتقبة تحت 
حالـــة الطوارئ التـــى مددها البرلمـــان التركي 
لشـــهرين إضافيين قبل يوم مـــن إعالن مقترح 

االنتخابات المبكرة، ما يثير تساؤالت عديدة.
وقالت نورت ”من الصعب إجراء انتخابات 
حـــرة ونزيهة وشـــفافة خـــالل حالـــة الطوارئ 
التركية القائمـــة منذ عامين تقريبـــا“، مضيفة 

”لدينـــا مخاوف بشـــأن قدرتهم علـــى إجرائها 
خـــالل هـــذا النـــوع من حالـــة الطـــوارئ، نود 
بالطبـــع أن نرى انتخابات حـــرة ونزيهة ولكن 

هناك خوفا أيضا“.

أردوغان قلق من تكتل معارض يربك فوزه في االنتخابات

بدأ القلق يســــــاور حزب العدالة والتنمية احلاكم في تركيا ومرشحه لالنتخابات الرئاسية 
املبكــــــرة رجــــــب طيب أردوغان، عقب دعم املعارضة حلزب ناشــــــئ متهيدا ملشــــــاركته في 
ــــــات العاجلة، ما دفع بأردوغان إلى انتقاد تضامن املعارضة، وقد خال أن إعالن  االنتخاب

انتخابات عاجلة سيباغتها ويعرقل عملية توحيد صفوفها.

التصفيق ال يخفي القلق

[ الرئيس التركي يمدح نفسه بذم غيره  [ المعارضة تتجاوز صدمة إعالن انتخابات مبكرة

سيف الدين جورزال:

أردوغان ال يحظى بالدعم 

الشعبي للفوز في الجولة 

األولى من االنتخابات

} بيشاور (باكستان) - اتهمت حركة للدفاع عن 
قبائل الباشـــتون، الجيش الباكستاني النافذ 
بقمـــع أبنائها ودعم مســـلحي حركـــة طالبان 
المتشددة، وتعد مثل هذه االتهامات نادرة في 
باكستان حيث يعتبر الكثيرون انتقاد الجيش 

الذي يتمتع بنفوذ كبير، مجازفة.
ومنـــذ ينايـــر الماضي، انضـــم اآلالف من 
األشـــخاص إلى حركة حماية الباشتون التي 
أسســـها منصور بشـــتين، وهم يريدون إدانة 
التمييـــز الذي يقولون إنهـــم يتعرضون له في 
باكســـتان، وكذلك عمليات اإلعدام خارج إطار 

القضاء واالختفاء القسري لألشخاص.
وقال منصور بشـــتين أمام حشد كبير في 
الهو ”عندما نتحدث عن العســـكر، نتحدث عن 
األقوياء، نتحدث عن الجنراالت الذين يتخذون 

القرارات“، مدينا ”الوسائل القذرة للجيش“.
وتقول الحركة إن الجيش الباكستاني أّمن 
قواعد لبعض الجماعات المتطرفة بعد سقوط 
حكـــم حركة طالبان في أفغانســـتان في نهاية 

2001 بعد التدخل األميركي.
المتمرديـــن  هـــؤالء  أن  الحركـــة  وتؤكـــد 
الذيـــن يعتبرون ”رجال طالبـــان الصالحين“، 
اســـتخدموا لمهاجمة أفغانستان انطالقا من 
المنطقـــة القبلية الباكســـتانية التي تقع على 

حدود هذا البلد.
ويشـــكل الباشـــتون الذيـــن يبلـــغ عددهم 
نحو ثالثين مليون شـــخص، نحـــو 15 بالمئة 
من الســـكان، ويبـــدو وضعهم غيـــر مريح في 

باكستان.
األخـــرى  اإلثنيـــة  المجموعـــات  وتنظـــر 
ببراعتهـــم  عرفـــوا  الذيـــن  الباشـــتون  إلـــى 
القتالية منذ عهد اإلســـكندر األكبر، على أنهم 
محاربـــون قبليـــون رجعيون، وهـــذا عندما ال 
تجعلهـــم األحكام المســـبقة مجرد شـــعب من 

اإلرهابيين.
وتأتـــي انتقادات حركة حماية الباشـــتون 
متطابقة مع ما تقوله واشنطن وكابول اللتان 
تتهمان إسالم آباد منذ فترة طويلة باستخدام 

طالبان كقوة رديفة وبإيوائها على أراضيها.
وكانـــت الواليات المتحدة التي تنشـــر 14 
ألف جندي في أفغانســـتان، علقـــت في يناير 
الماضـــي مســـاعدتها العســـكرية لباكســـتان 

متهمة إسالم آباد ”بالكذب واالزدواجية“.

الباشتون يتهمون جيش 

باكستان بدعم طالبان

5األربعاء 2018/04/25 - السنة 40 العدد 10970

} القــدس - أعلنـــت الحكومـــة اإلســـرائيلية 
الثالثـــاء، أنهـــا ســـتتخلى عن خطـــة للترحيل 
القسري للمهاجرين األفارقة الذين دخلوا البالد 
بشـــكل غير قانوني، مشيرة إلى أنها ستواصل 
البحث عن خيارات لترحيل المهاجرين طوعا.

وقالت ســـلطات الهجرة في رد مكتوب إلى 
المحكمـــة العليـــا إنها لم تعد تعمـــل على هذا 
الخيـــار، حيث كانت الحكومة تعمل على إعداد 
خطة لترحيل اآلالف معظمهم رجال من إريتريا 

والسودان إلى بلد ثالث على غير رغبتهم.
وكان رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو قد أعلن في وقت ســـابق، إلغاء اتفاق 
جديـــد مع المفوضية الســـامية لألمم المتحدة 
لشـــؤون الالجئين بشـــأن إعادة توطين اآلالف 
مـــن المهاجرين األفارقة، مذعنـــا لضغط التيار 

اليميني عليه إللغاء االتفاق.
وبعد ساعات من إعالن االتفاق الذي عارضه 
اليمينيون، إذ أنه يمنح آالف المهاجرين الحق 
فـــي البقاء بالبالد، نشـــر نتنياهو رســـالة في 
صفحتـــه على فيســـبوك قائال إنه قـــرر تعليق 

االتفاق إلى حين إجراء مراجعة أخرى.
وأضاف في بيان أصدرته رئاســـة الوزراء 
”لقـــد اســـتمعت باهتمـــام للتعليقـــات الكثيرة 
المتعلقـــة باالتفـــاق، ومن ثم وبعـــد أن وازنت 
مرة أخرى بين المزايـــا والعيوب، قررت إلغاء 

االتفاق“.

وتابـــع ”رغم القيود القانونية والصعوبات 
الدوليـــة المتراكمـــة ســـنواصل التحرك بحزم 
الستكشـــاف كل الخيارات المتاحـــة لنا إلبعاد 
المتســـللين“. و أعلن بعد ذلـــك أن االتفاق مات 
خـــالل اجتماع مـــع ممثلين عن ســـكان جنوب 

تـــل أبيب وهـــي منطقـــة فقيرة اجتذبـــت أكبر 
عدد من المهاجرين ويريد الكثير من ســـكانها 
طرد األفارقة. وقالت المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشـــؤون الالجئين إنهـــا تأمل في أن 
تعيد إسرائيل النظر في القرار قريبا، وعرضت 

العمـــل معهـــا لتحديـــد ”متطلبـــات الحماية“ 
لطالبي اللجـــوء في البلد والتعامل معها، فيما 
قال منتقـــدو نتنياهو إن تراجعـــه عن االتفاق 

إشارة إلى ضعف سياسي.
ومثل مصير 37 ألف أفريقي في إســـرائيل 
معضلة أخالقية لدولة تأسســـت كمالذ لليهود 
من االضطهاد ووطن قومي لهم، حيث تتعرض 
الحكومة اليمينية لضغوط من قاعدة ناخبيها 
القومييـــن من أجل طـــرد المهاجريـــن، بينما 

يدعو آخرون إلى استيعابهم.
وكانـــت الحكومة تمضي قدمـــا في خطط 
لترحيل الكثير منهم إلى رواندا عندما تدخلت 
المحكمة العليا في إســـرائيل وعلقت عمليات 

الترحيل في مارس الماضي.
وطبقا لالتفاق كان ســـيتم نقل نحو 16250 
شـــخصا من بين نحو 37 ألف مهاجر أفريقي، 
معظمهم مـــن إريتريـــا والســـودان، إلى دول 

غربية.
وشـــرعت الســـلطات اإلســـرائيلية، خالل 
فبراير الماضي، في إرســـال إنذارات إلى آالف 
المهاجرين األفارقة لمغادرة البالد أو عقابهم 
بالحبس، فـــي الوقت الذي عرضت فيه جوائز 
ماليـــة لمن يعـــود منهم إلى بلـــده طواعية أو 
يغادر إلى بلد ثالث، حيث عرضت الســـلطات 
على من يغادرون البالد طواعية جائزة قدرها 

3500 دوالر وتذكرة طائرة.

} ســيول - يصل الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونـــغ أون الجمعة، إلـــى المنطقـــة المنزوعة 
الســـالح بين الكوريتين لعقـــد قمة تاريخية مع 
رئيس كوريـــا الجنوبية مون جـــاي-إن، تعتبر 
تتويجـــا للتقارب الدبلوماســـي الذي بدأ مطلع 

العام على شبه الجزيرة.
وســـتكون الترســـانة النووية لبيونغ يانغ 
في صلب المباحثات خـــالل الزيارة األولى من 
نوعها لزعيمها إلى الجنوب منذ انتهاء الحرب 
الكورية قبل 65 عاما، وقد تناقش أيضا معاهدة 

سالم تنهي رسميا النزاع بينهما.
والقمة التي ســـتنعقد في الجانب الجنوبي 
لقرية الهدنة بانمونجوم، هي الثالثة من نوعها 

فقط، بعد لقاءين في بيونغ يانغ كان آخرها قبل 
11 عاما، بهدف تمهيد الطريق أمام قمة مرتقبة 

بين كيم والرئيس األميركي دونالد ترامب.
وتأتـــي هذا القمـــة بعد جهود دبلوماســـية 
حثيثة على شـــبه الجزيرة فـــي أعقاب األلعاب 

األولمبية الشتوية في الجنوب.
وتأتـــي التطـــورات علـــى نقيـــض صـــارخ 
ألحـــداث العام الماضي عندما نفذت بيونغ يانغ 
تجربتهـــا النووية السادســـة واألقوى لها على 
اإلطالق حتى اآلن، وأطلقت صواريخ قادرة على 
الوصول إلى األراضي األميركية فيما تبادل كيم 
وترامب اإلهانات الشـــخصية والتهديدات بشن 

حرب.

وفرض مجلس األمن الدولي مجموعات من 
العقوبات على الشمال، ومنها تدابير تستهدف 
قطاعـــات الفحـــم وصيد األســـماك واألقمشـــة، 

وواردات النفط.
وتطالب واشـــنطن بيونغ يانغ بالتخلي عن 
الســـالح الذي أمضت عقودا في تطويره وتقول 

إنه ضروري لها لحمايته من غزو أميركي.
وفي نهاية األســـبوع الماضي أعلنت بيونغ 
يانغ وقف تجارب إطالق الصواريخ الباليستية 
العابرة للقارات، وقـــال كيم إن ”موقع التجارب 

النووية في الشمال أنجز مهمته“.
ولـــم تعلن بيونغ يانـــغ التزامات أخرى لكن 
ذلـــك لم يمنع ترامـــب من القول ”لـــم نتخل عن 

شـــيء ووافقوا على نزع السالح النووي ووقف 
التجـــارب“. واالثنيـــن، اعتبر مون ذلـــك ”قرارا 
مهمـــا نحو نزع الســـالح النـــووي بالكامل من 
شـــبه الجزيرة الكورية“، غير أن الشـــمال أعلن 
في السابق عن وقف مثل تلك التجارب وتحدث 
أيضـــا عن نزع الســـالح النووي فيمـــا انهارت 

اتفاقيات سابقة بنهاية األمر.
وفي القمتين الســـابقتين بيـــن الكوريتين، 
التقى والد كيم وســـلفه كيم جونغ أيل بالرئيس 
الكـــوري الجنوبـــي الراحـــل كيـــم داي-جونغ، 
لكـــن في النهايـــة لم يتمكنا مـــن إبطاء الجهود 
العسكرية للشمال والتي تسارعت في عهد كيم، 
الذي يشعر إنه يمكنه التفاوض من موقع قوة.

إسرائيل تتخلى عن خطة الترحيل القسري للمهاجرين األفارقة

قمة تاريخية بني الكوريتني سعيا إلى السالم

حيرة بانتظار التسوية

أزمة سوق العقارات بعد إضافي لدعوة 

أردوغان إلى انتخابات مبكرة

أزم
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}  واشــنطن – لم يكن مـــن المؤكد أن يحصل 
مايـــك بومبيـــو علـــى موافقة لجنـــة العالقات 
الخارجيـــة فـــي مجلـــس الشـــيوخ، لمقتـــرح 
تعيينـــه وزيـــرا للخارجية، لكن فـــي اللحظات 
األخيرة أعطـــى تأييد الســـيناتور الجمهوري 
رانـــد بول لبومبيـــو، بعـــد أن كان معارضا له 
بســـبب مواقف متعلقة بحرب العراق وقضايا 
المراقبة والتنصت، غالبية ضئيلة لمدير وكالة 
االستخبارات المركزية، وجّنب الرئيس دونالد 
ترامب انتكاسة في سعيه لتعيين بومبيو على 

رأس الدبلوماسية األميركية.

بعـــد تصويت شـــهد توترا كبيرا بســـبب 
غياب أحد أعضـــاء اللجنة وتغيير ســـيناتور 
إلى دعم بومبيو،  ديمقراطي لتصويته من ”ال“ 
قـــال رئيـــس اللجنة الســـيناتور بـــوب كوركر 
”ســـوف نقدم تقريـــرا إيجابيا إلـــى المجلس“. 
وقـــال بول إنـــه غّير موقفه بعدمـــا تحدث إلى 
وإثر لقائه مـــع بومبيو،  ترامب ”مرات عـــدة“ 
مضيفـــا أن الرئيـــس أكد له أن حـــرب العراق 
كانت خطأ وأنـــه يريد إنهاء الوجود األميركي 

هناك وفي أفغانستان.
ويقول خبراء إن التطـــور األخير الحاصل 
في مســـتوى العالقات مـــع كوريا الشـــمالية، 
وإعالن بوينغ يانغ تعليـــق برنامجها النووي، 
يدعمـــان موقـــف مديـــر المخابرات الســـابق، 
ليحصل على النصـــاب الديمقراطي المطلوب. 
وكان بومبيو توجه ســـرا إلـــى بيونغ يانغ في 
نهاية مارس ليقابل زعيم كوريا الشـــمالية كيم 
جونـــغ أون الذي يتوقع أن يعقد قمة مع ترامب 

في مطلع يونيو.
عـــن  الشـــمالية  كوريـــا  تعلـــن  أن  وقبـــل 
تعليـــق برامجها النوويـــة والصاروخية، وجه 
الديمقراطيون انتقادات حادة لبومبيو وترامب، 
حيث انتقدهما السناتور روبرت منينديز، أكبر 
عضو ديمقراطي في لجنة الشـــؤون الخارجية 
بمجلس الشـــيوخ األميركـــي الفتقارهما لرؤية 
اســـتراتيجيه في مجاالت السياسة الخارجية 
بوجـــه عام. كمـــا انتقـــد بومبيو أيضـــا لعدم 
كشـــفه عن رحلته األخيرة لكوريا الشمالية في 
اجتماعاته مع المشـــرعين. وقال إنه سيعارض 

ترشـــيح الرئيس دونالد ترامب لمايك بومبيو 
وزيرا للخارجية، فـــي المقابل عبر بوب كوركر 
عن سعادته بعقد بومبيو لهذا االجتماع، وقال 
“منذ ســـنوات ونحن نحتفظ بقنوات ســـرية مع 

كوريا الشمالية من خالل المخابرات”.
وكان تصويت اللجنـــة رمزيا إلى حد كبير 
بعدما حصل بومبيو على ما يكفي من األصوات 
لتصديق مجلس الشيوخ بكامله على ترشيحه 
قبلهـــا، عندمـــا أعلـــن ديمقراطيـــان يواجهان 
تحديات صعبة في إعادة انتخاباهما في 2018 
وهما الســـيناتور جو مانشين والسيناتور جو 

دونيلي أنهما سيدعمان الترشيح.
وقـــال بـــوب كوركـــر، أحـــد أبـــرز منتقدي 
ترامـــب، ”أدرك أن أصدقائـــي الديمقراطييـــن 
يشعرون في الكثير من الحاالت أن دعم بومبيو 
يعتبـــر دعمـــا لسياســـات إدارة ترامـــب، التي 
يكرههـــا الكثيـــرون منهم، لكن مـــن الضروري 
المضي قدمـــا“. وقد أعلن مانشـــين ودونيلي، 
أنهمـــا ســـيدعمان بومبيـــو، قبل ســـاعات من 
قيـــام لجنـــة العالقـــات الخارجية فـــي مجلس 
الشـــيوخ بالتصويت ضده. وانضم مانشـــين، 
حاكم والية فرجينيـــا الغربية، ودونيلي، حاكم 
واليـــة إنديانـــا، إلى هايـــدي هيتكامب، حاكمة 
واليـــة داكوتا الشـــمالية، كأول ثالثـــة أعضاء 
ديمقراطيين في مجلس الشيوخ لدعم المرشح. 
ويســـتعد جميعهم إلعادة انتخابهم هذا العام 
في الواليات التـــي دعمت ترامب في عام 2016. 
وغرد مانشين على تويتر قائال ”بعد االجتماع 
مع مايك بومبيو، ومناقشـــة وجهات نظره في 
السياسة الخارجية، وبالنظر إلى خبرته كمدير 
لوكالة االســـتخبارات المركزية وأدائه المتميز 
فـــي الخدمة العامـــة، ســـأصوت لصالح مايك 

بومبيو ليكون وزيرا للخارجية األميركية“. 
لفت الكاتب األميركي ليســـتر مونسون في 
تحليل نشرته صحيفة ذوهيل، إلى أن معارضة 
ترشـــيح مايك بومبيو ســـتضر الديمقراطيين 
في لجنة العالقات الخارجية بمجلس الشيوخ 
بشكل كبير وستؤثر على قدرتهم على لعب دور 
في تشـــكيل وتحسين سياســـات إدارة ترامب، 
لذلـــك ”عليهم إعادة النظـــر في معارضتهم قبل 

فوات األوان“.
ويضيـــف مونســـون أنـــه فـــي الســـنوات 
األخيـــرة، كانـــت إحـــدى النقـــاط المضيئة في 
الفـــرع التشـــريعي هي الـــروح الحزبيـــة التي 
كانت تشـــجع عمل لجنة العالقـــات الخارجية 
في مجلس الشيوخ، ففي ظل قيادة كل من بوب 
كوركر وروبـــرت منينديز، عملت اللجنة بمثابة 

جهة مراجعة وتحقيق إلدارتي أوباما وترامب.
فـــي عهـــد الرئيـــس أوباما، قامـــت اللجنة 
بكتابة وتمرير قانون االتفاق النووي اإليراني 
وأقرته، والذي ســـّهل مهمة إشراف الكونغرس 
على خطـــة العمل المشـــتركة الشـــاملة، وهي 
االتفاق بيـــن إيران والواليات المتحدة وخمس 
دول أخرى بشـــأن برنامج إيـــران النووي غير 
المشـــروع. وخـــالل الســـنة األولى مـــن إدارة 
ترامـــب، أصدرت اللجنة عقوبـــات صارمة ضد 
إيران وروســـيا وكوريا الشـــمالية، كما راقبت 
وفحصت خطـــة اإلدارة األميركية إلعادة هيكلة 

وزارة الخارجية ووكاالت المساعدة األجنبية.
ويخشـــى المراقبـــون مـــن أن يؤثـــر هـــذا 
االنقســـام الحاد على قـــرارات المجلس ولجنة 
الشـــؤون الخارجية ومختلف لجان الكونغرس 
المعنيـــة بتقييم القرارات الرئاســـية المتعلقة 
بالسياســـة الخارجية، من ذلك قرار دعم قوات 

التحالف العربي في اليمن. 
وتقول ألكســـاندرا غوتوفســـكي، الباحثة 
في مؤسســـة الدفـــاع عـــن الديمقراطيات، إن 
لجنة العالقات الخارجية في مجلس الشـــيوخ 
ضغطـــت، الثالثاء الماضي، بشـــدة على كبار 
دعـــم  لتبريـــر  األميركيـــة  اإلدارة  مســـؤولي 
الواليـــات المتحدة لجهـــود التحالف العربي 
فـــي اليمن.وتضيف أنه علـــى أعضاء مجلس 

الشـــيوخ طرح هـــذه القضية، لكـــن تركيزهم 
الضيق أضاع عليهم أيضا فرصة طرح أسئلة 
علـــى نفـــس القدر مـــن األهمية حـــول المهمة 
األميركيـــة الغامضـــة لمكافحـــة اإلرهاب في 
اليمـــن، والتـــي تقوم بها إدارة ترامب بشـــكل 

مكثف وحاد.
وفي جلســـة االستماع التي عقدت الثالثاء 
الماضي، ركزت أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ 
باهتمـــام على قـــدرة الواليـــات المتحدة على 
”تحسين سلوك الســـعودية في الحرب والدفع 
إليجاد حل سياســـي إلنهاء هذا الصراع�، في 
حملة بدت موجهة ضد سياسة الرئيس دونالد 
ترامـــب وتقاربه مع الرياض أكثر من تركيزها 
على مكامن الخطر الحقيقي في اليمن؛ تنظيم 
القاعدة والجماعات اإلرهابية من جهة وإيران 

ودعمها للحوثيين من جهة أخرى.
ويؤكد ليستر مونسون أن الخاسر الوحيد 
فـــي هذه المعركة ســـيكون مجلس الشـــيوخ، 
الذي سيفقد صالحياته ومسؤولياته، وسيفقد 
قدرته على أن يكون جهة مراجعة وتحقيق ألي 
تجاوزات محتملة لهذه اإلدارة، باإلضافة إلى 
دوره المؤثر في تحديد السياسات الخارجية 
بومبيـــو  وألن  الســـبب،  ولهـــذا  األميركيـــة. 
يتمتع بمـــا يؤهله لهذا المنصـــب، يجب على 
أعضـــاء حزب األقلية فـــي اللجنة إعادة النظر 

فـــي تصويتهـــم ودعمه، ألنه مـــن مصلحتهم، 
ومصلحة البلد، أن يفعلوا ذلك.

ينقســـم الديمقراطيون في ما بينهم بينما 
يســـيرون على طريـــق العودة إلى الســـلطة، 
وهـــم محصورون بيـــن خدمة قاعدة الشـــعب 
الغاضبـــة مـــن إدارة الرئيس دونالـــد ترامب 
وبيـــن مناشـــدة الناخبين فـــي الواليات التي 
تميل إلـــى الجمهوريين والذين ســـيحتاجون 
إلـــى تصويتهم من أجل فرض الســـيطرة على 
الكونغـــرس. تفصـــل أقـــل من ســـبعة أشـــهر 
انتخابـــات التجديـــد النصفـــي للكونغـــرس 
(6 نوفمبـــر 2018)، ومـــازال الديمقراطيـــون ال 
يمتلكون جدول أعمال شـــامال يشـــي بطريقة 
حكمهـــم إذا فـــازوا باالنتخابـــات، األمر الذي 
يفســـر تبّدالتهم األخيرة ويضعهم أمام حقيقة 
نهايـــة عهد أوباما وضـــرورة التأقلم مع عهد 
ترامـــب والتفكيـــر بعقلية هـــذا العهد وليس 

بعقلية عهد سابق.

} دبي – يشكل مقتل القيادي الحوثي صالح 
ضربة  الصماد رئيس ”المجلس السياســـي“ 
قاســـية للمتمرديـــن الذيـــن يســـيطرون على 
العاصمة صنعـــاء، ونجاحا للتحالف العربي 
ســـيؤدي إلى المزيد من إضعاف االنقالبيين 
ودفعهم إلى تقديم تنـــازالت تقرب الخطوات 
نحو الحل السياسي والتقليص من التدخالت 
العسكرية. واعتبر مراقبون مقتل الصماد في 
هذا التوقيت الذي تحتشد فيه قوات الجيش 
الوطنـــي اليمني مدعومـــة بالتحالف العربي 
على مشـــارف مدينة الحديدة االســـتراتيجية 
وانتقـــال المعارك إلى عمـــق محافظة صعدة 
مؤشـــرا على حالة االنهيار الشامل التي تمر 
بها الجماعة على مختلف األصعدة ال ســـيما 

السياسية والعسكرية.

يشـــير مصطفى عالني، من مركز أبحاث 
الخليـــج، إلـــى أن الحوثيين يدفعـــون نحو 
عســـكرة الصـــراع، ويقول إنـــه ”ال يوجد أي 
خيـــار آخر (ســـوى الخيـــار العســـكري) في 
هـــذه المرحلة. الحوثيون ليســـوا مرنين في 
التوصـــل إلى تســـوية سياســـية“، مؤكدا أن 
”التحالـــف يحقق تقدما حقيقيا على األرض“. 
ويرى عالنـــي أن التحالف حقق تقدما طفيفا 
علـــى الصعيـــد الميداني، مشـــيرا ”ليســـت 
انتصارات كبيرة، لكنها تتقدم ببطء شـــديد“ 

على أربع جبهات.
ويشـــرح أن األهداف حاليـــا هي ”صعدة 
(شـــمال) العاصمـــة األيديولوجية للحوثيين 

وهم من األقلية الزيديـــة، وصنعاء العاصمة 
السياســـية، باإلضافة إلى تعز (جنوب غرب) 
العاصمـــة االقتصادية، والحديدة وهي ميناء 
كبير على البحر األحمر“، ويضيف ”من الهام 
أن هنـــاك تقدما نحو هذه األهـــداف األربعة. 

ليس سريعا للغاية ولكنه تدريجي“.
ويعتبـــر آدم بـــارون، المحلل فـــي معهد 
المجلـــس األوروبي للعالقـــات الخارجية، أن 
مقتـــل الصمـــاد ”أكبر نجـــاح للتحالف حتى 
اآلن، ودليـــل على أن قدراته االســـتخباراتية 
تطـــورت“. ورجحت المصـــادر انعكاس هذه 
التطورات بشـــكل مباشر على جبهات القتال 
المختلفة في ظل فشل أي من قيادات الجماعة 
الحوثية فـــي تعويض الخســـائر البشـــرية 

والمادية التي منيت بها.
وكان الصمـــاد واجهـــة الحوثييـــن فـــي 
المفاوضات السياسية محليا وخارجيا، وقد 
تـــرأس أول وفد رســـمي للجماعة إلى طهران 
فـــي األول من مارس، وأعلـــن عقب عودته عن 
تنظيم رحالت للطيران اإليراني إلى صنعاء، 
وتوقيـــع اتفاقيات مـــع الحكومـــة اإليرانية 
تتعهـــد بموجبها بدعم ســـلطة الحوثيين في 

مجاالت الكهرباء والمشتقات النفطية.
ويشـــير عالني إلـــى أنـــه وباإلضافة إلى 
الصمـــاد، وهـــو أول قيادي سياســـي حوثي 
يتعـــرض للقتـــل، هنـــاك ”25 قائدا عســـكريا 
على األقـــل“ قتلوا، مؤكدا ”هذا أمر هام. إنها 
انتكاسة. ألن هؤالء األشـــخاص لديهم دائما 
طريقـــة لحمايـــة أنفســـهم، وتحركاتهم دوما 
ســـرية للغاية. ويعرفون أنهم مســـتهدفون“. 
وتوقعـــت مصادر مطلعـــة أن تشـــهد الفترة 
القادمـــة المزيـــد من الخســـائر فـــي صفوف 
القيـــادات الحوثية التي تنتمي للصف األول، 
وهو ما ســـيلقي بظالله بشكل متصاعد على 
معنويـــات أتباع الجماعة وســـيؤدي بالتالي 

إلى خســـارة الحوثيين للمزيـــد من المناطق 
التـــي ال تزال تحت ســـلطتهم وخصوصا في 
جبهات الســـاحل الغربي وصعدة والبيضاء 

وتعز.
ووصف فهد طالب الشـــرفي، القيادي في 
حزب المؤتمر وأحد أبناء صعدة  في تصريح 
لـ“العرب“، خســـارة الحوثيين للصماد بأنها 
كبيرة، مشيرا إلى أن زعيم الجماعة الحوثية 
كان يعول إلى حد كبير على كاريزما ومرونة 
الصماد فـــي إدارة العديد مـــن الملفات التي 
فشـــلت فيها قيادات حوثية أخـــرى، كما كان 
يســـتثمر وجوده الرمزي على رأس االنقالب 
إلرضاء شـــريحة واسعة من أبناء القبائل في 
محافظـــة صعدة التي ينتمـــي إليها الصماد، 
فيما يمثل مقتله انتكاسة كارثية على تماسك 

الميليشـــيا الحوثيـــة في جبهـــات محافظة 
صعدة التـــي انتقلت إلى عمق مناطق النفوذ 
الفكري للجماعة ومعاقلها األساسية في مران 
وضحيـــان التـــي باتت في مرمى اســـتهداف 
قوات الجيش الوطنـــي التي تحاصر صعدة 

من أربعة محاور.
ومحـــاوالت  المفاوضـــات  كل  وفشـــلت 
التوصل إلى وقف إلطالق النار في اليمن منذ 
ســـيطرة المتمردين الحوثييـــن، المدعومين 
من إيران، على العاصمة صنعاء في سبتمبر 
بقيـــادة  عســـكري  تحالـــف  وتدخـــل   ،2014
الســـعودية في النزاع في مـــارس 2015 لدعم 
حكومـــة الرئيس اليمنـــي عبدربـــه منصور 
هـــادي. وينتقـــد خبـــراء أميركيـــون الـــدور 
األميركي في اليمن، مشـــيرين إلـــى أنه وفي 

الوقـــت الذي تشـــارك فيه القـــوات األميركية 
بشـــكل مباشـــر في تعطيل تنظيمي القاعدة 
والدولة اإلسالمية، ال يقدم الجيش األميركي 
ســـوى دعم محدود غير قتالـــي للجهود التي 

تقودها السعودية لهزيمة الحوثيين.
ويؤكـــد الخبـــراء ضرورة دعـــم التحالف 
العربـــي، مشـــيرين إلـــى أن مقتـــل الصماد 
يعني سيطرة الجناح المتشدد داخل جماعة 
الحوثي بقيـــادة مهدي المشـــاط، الذي تمت 
تســـميته خليفة له، مـــا قد يلقـــي بتداعيات 
خطيـــرة علـــى الحـــرب فـــي اليمـــن، وفرص 
السالم الذي وعد المبعوث األممي إلى اليمن 
البريطانـــي مارتـــن غريفيث برســـم خارطة 
جديدة له في غضون شـــهرين. ويقلل المحلل 
السياســـي اليمني فـــارس البيل مـــن أهمية 
تعيين المشـــاط بـــدال من الصمـــاد قائال إنه 
”ال يعني ســـوى محاولة الحوثييـــن الظهور 
بمظهـــر المتماســـك أو القادر علـــى التحكم 

بالسلطة“.
وفي 17 من أبريل الماضي، تعهد غريفيث 
أمام مجلس األمن بتقديم ”إطار للمفاوضات 
في غضون شـــهرين“، ولكن أســـالفه فشـــلوا 
في التوصل إلى حل للنزاع اليمني. ويشـــير 
عالني إلـــى أن غريفيث قد تكون لديه ”فرصة 
أكبـــر“ للنجـــاح ”بســـبب تزايـــد الضغـــوط 
العســـكرية“ على الحوثيين، مشيرا إلى أنهم 
قـــد يكونون مســـتعدين ”للتنازل سياســـيا“ 
نتيجة ذلك. ويحذر تقرير صدر عن مؤسســـة 
الدفـــاع عـــن الديمقراطيات مـــن تنامي نفوذ 
تنظيمـــي القاعدة والدولة اإلســـالمية نتيجة 
الفراغ في الســـلطة الذي ترســـخه إيران في 
اليمن، مشـــيرا إلـــى أن الجماعات الســـلفية 
الجهادية اإلرهابية وإيران تشـــكالن تهديدا 
كبيرا ألي محاولة للتوصل إلى حل سياســـي 

إلنهاء هذا النزاع.

في 
العمق

{بعـــد االجتماع مع مايك بومبيو ومناقشـــة وجهات نظره في السياســـة الخارجية، وبالنظر إلى 
خبرته كمدير لوكالة االستخبارات المركزية أصوت لصالحه ليكون وزيرا للخارجية}.

جو انتشني 
سيناتور دميقراطي

{مقتل الصماد قد يؤثر على الهيكلية السياســـية التي أنشـــأها الحوثيون، لكن لن يترك فراغا 
كبيرا، باعتبار أن القائد الفعلي للميليشيا هو عبدالملك الحوثي}.

ياسني التميمي
محلل سياسي ميني
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تمرير تعيين بومبيو وزيرا للخارجية: توافق يليق بعهد ترامب

مقتل الصماد يفاقم الضغوط على الحوثيين في اليمن

[ الديمقراطيون يودعون عهد أوباما ويراجعون حساباتهم في مواجهة انتخابات التجديد النصفي

[ الجماعة الحوثية تعجز عن تدارك خسائرها المادية والبشرية ومسايرة تقدم التحالف العربي

ــــــت جلنة العالقات اخلارجية في مجلس الشــــــيوخ األميركي على دعم خيار الرئيس  صوت
ــــــد ترامب بتعيني مايك بومبيو وزيرا للخارجية، في مشــــــهد متداخل يعكس إلى حد  دونال
ــــــد الوضع العام في اإلدارة األميركية في عهد ترامب، حيث القرارات املفاجئة واآلراء  بعي
املتضاربة واخلالفات حول ترامب نفسه، وسياسته اخلارجية ”أميركا أوال“، لكن حيثيات 

التصويت تعكس أيضا انتهاء عهد باراك أوباما والدخول فعليا في عهد ترامب.

سنمضي قدما

قوات الشرعية على مشارف صعدة

آدم باروزن: 
مقتل الصماد أكبر نجاح 

للتحالف ودليل على تطور 
قدراته االستخباراتية 

ليستر مونسون: 
معارضة ترشيح مايك بومبيو 

ستضر الديمقراطيين في 
لجنة العالقات الخارجية 

راند بول: 
غيرت موقفي ألن ترامب 

أقنعني بأنه سيسحب الجنود 
األميركيين من العراق
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{اإلمـــارات برجالهـــا وفرقها اإلغاثية كانت وال تزال حاضرة بقوة في الصومال، تغيث وتقدم كل 

دعم ممكن لتجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها الصومال}.
عبدالقادر شيخي محمد احلامتي
سفير الصومال لدى اإلمارات

{مصـــر حريصة على تفعيـــل التعاون مع االتحاد األوروبي في مجال الطاقة، انطالقا من األوضاع 
الدولية الراهنة وفي ظل االرتفاع المستمر ألسعارها}.

 حسن يونس
 وزير الكهرباء والطاقة املصري

} مقديشــو – اقتحـــم جنـــود مـــن الجيـــش 
الصومالي مركز تدريب كانت تديره اإلمارات، 
في العاصمة مقديشـــو، في خطوة نســـفت كل 
الجهـــود الراميـــة إلى بناء صومال مســـتقر، 
وتغييـــر الصـــورة النمطيـــة عـــن هـــذا البلد 
األفريقـــي الهّش، الـــذي يرتبط ذكره أساســـا 
بعمليـــات القرصنـــة فـــي الســـاحل األفريقي 
وخطف الرهائن األجانب لطلب الفدية وحركة 

شباب الصومال اإلرهابية.
وبايعـــت هـــذه الحركـــة تنظيـــم الدولـــة 
اإلســـالمية، لكن مازال فيه شـــق يوالي تنظيم 
القاعـــدة، ما يعني انشـــقاقا فـــي صفوف هذا 
التنظيـــم والمزيد من اإلرهاب فـــي الصومال 
والمنطقة. وكان الهدف الرئيســـي من اتفاقية 
التعـــاون العســـكري الموّقعة بيـــن الحكومة 
الصومالية ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
عام 2015، مساهمة اإلمارات في تدريب القوات 
الصومالية لمواجهة هذه التحديات، خصوصا 
ما يتعلق باإلرهاب، بعد نجاح جهود إماراتية 
ســـابقة في مجال محاربـــة القرصنة البحرية 

انطالقا من سواحل الصومال.

لكن، استقرار الصومال، ال يناسب أجندات 
دول مثل قطر وتركيا وإيران. واستقطبت هذه 
األطـــراف الرئيس الصومالـــي محمد عبدالله 
فرماجـــو، الـــذي بّيـــن مـــن خـــالل التصعيد 
األخيـــر أنه يقـــّدم مصالحه على الســـالم في 
البـــالد. وغّذت هذه األطـــراف غضب فرماجو، 
والحكومـــة في جنـــوب الصومـــال، التي رغم 
الدعـــم الدولي واإلقليمي مـــازال يراوح مكانه 
مـــن الفقـــر والفســـاد وضعـــف التنميـــة، من 
جمهوريـــة أرض الصومـــال، وبقيـــة أقاليـــم 
البالد، التي نأت بنفســـها عن فساد الحكومة 
في مقديشـــو، وســـعت إلى تطوير سياساتها 
وتنميتهـــا الداخليـــة من خـــالل التواصل مع 

جهات خارجية، منها اإلمارات.
ويؤكد الباحث الصومالي، عبدالنور معلم 
محمـــد، أن دولـــة اإلمارات العربيـــة المتحدة 
تلعـــب دورا محوريـــا في مســـاعدة الحكومة 
الصوماليـــة في إعـــادة بناء تشـــكيل الجيش 
الذي انهار بعد ســـقوط الحكومة العســـكرية 

برئاسة اللواء محمد سياد بّري عام 1991. 

ويـــرى معلم محمد أن التطـــّورات األخيرة 
ســـتؤثر ســـلبا على عملية إعادة بناء تشكيل 
الجيش الذي يخوض حربا مع حركة الشباب 
اإلسالمية، مشيرا، في تصريحاته لـ“العرب“، 
إلى أن اإلمارات قّدمت تســـهيالت كبيرة ألكثر 
مـــن 2000 جنـــدي صومالـــي وكانـــوا يتلقون 
مرتبـــات بانتظـــام مـــن قبلها ضمـــن اتفاقية 

التعاون العسكري بين الدولتين.
ويحّذر من أّن اإلمارات أكبر شريك تجاري 
للصومـــال، وتدهور العالقـــات يمكن أن يؤثر 
على الجوانب التجاريـــة واالقتصادية، وهذا 
يفتح الباب أمام نشـــاط القرصنـــة والتجارة 
غيـــر المشـــروعة ويعيـــد المنطقة إلـــى مربع 

خطف الرهائن.
قال جنود وســـكان إن جنـــودا من الجيش 
الصومالي تبادلـــوا إطالق النار في العاصمة 
مقديشـــو االثنين مع محاولـــة مجموعة منهم 
اقتحام مركز تدريب كانت تديره اإلمارات قبل 

أن تنهي برنامج تدريب هناك.
ويعّد االشتباك المسلح الذي وقع االثنين، 
بيـــن أفـــراد مـــن الجيـــش الصومالـــي وبين 
متدربيـــن صومالييـــن في المركـــز اإلماراتي، 
مؤشـــرا على صعوبة إعادة تشكيل قوات أمن 
متحدة في البلد الذي انهارت سلطته المركزية 
في عام 1991، وفـــي وقت تواجه فيه الحكومة 
المدعومة مـــن المجتمع الدولـــي، التي جرى 

انتخابها العام الماضي، تحديات كبيرة.
ودربـــت اإلمـــارات المئـــات مـــن الجنود 
الصومالييـــن منذ عـــام 2014 فـــي إطار جهد 
تدعمـــه البعثة العســـكرية لالتحـــاد األفريقي 
لهزيمة إسالميين متشددين، وتأمين البالد من 
أجـــل الحكومة التي تحظـــى بدعم دول غربية 

وقطر وتركيا واألمم المتحدة.
لكـــن، اضطـــرت اإلمـــارات إلـــى إيقـــاف 
برنامجها التدريبي في الصومال هذا الشـــهر 
ردا علـــى مصادرة قـــوات األمـــن الصومالية 
المالييـــن مـــن الـــدوالرات واحتجازها طائرة 
إماراتيـــة لفتـــرة وجيـــزة، في تصعيـــد يضّر 
بالصومال ويضعه أمام فوهة بركان اإلرهاب، 
فـــي وقت تتصاعد فيـــه التقارير التي تتحدث 
عـــن أّن الجماعـــات اإلرهابيـــة المهاجرة من 
الشـــرق األوسط شـــّدت رحالها نحو المنطقة 

األفريقية.
وقال أحمد نور، وهـــو أحد الجنود الذين 
تلقـــوا تدريبا فـــي إطـــار البرنامـــج الذي لم 
يكتمـــل، لرويتـــرز ”هاجمتنـــا بعـــض قـــوات 
الجيش الصومالي في القاعدة وأرادوا نهبها 
لكننا صددنا هجومها“. وقال جندي آخر تلقى 
التدريب اإلماراتي ويدعى عبدالرحمن عبدالله 
إن بعض الجنود الذيـــن تلقوا التدريب فروا. 
وأضاف ”قفـــز أكثر زمالئي من فـــوق الجدار 
وفروا ومعهم أسلحتهم. ترك آخرون أسلحتهم 

وهربوا لذا اضطررت (للفرار) أيضا“. ويشير 
علي شيخ آدم يوسف، الباحث الصومالي في 
العلـــوم القانونيـــة والسياســـية، في تصريح 
لـ“العرب“ إلى أّن هشاشـــة األمـــن الصومالي 
تمتد جذورها إلى انهيار المؤسسات األمنية، 
منذ ثالثة عقود بعد انهيـــار الدولة المركزية، 
إضافة إلى وجود تنظيمات مســـّلحة مرتبطة 
بمؤثرات عالمية مثل حركة الشـــباب التي تعّد 
أكبر مهّدد لألمـــن الصومالي يواجه الحكومة 

والمنطقة عموما.
ويوضح أّن الفشل األمني في البالد يعود 
إلـــى عـــدة عوامل أبرزهـــا: ضعف التنســـيق 
بيـــن األجهـــزة األمنيـــة المختلفـــة، وضعف 
كفـــاءات وقـــدرات عناصر الشـــرطة والجيش 
علـــى التعامل مع حركة الشـــباب، عالوة على 
مـــا يعانيه الجندي الصومالـــي من تخّبط في 

الروح القتالية وتنوع الوالءات.
ويرى علي شـــيخ آدم يوسف أن ”مستقبل 
العالقـــة اإلماراتيـــة الصومالية مرهون بمدى 
تســـارع األحـــداث فـــي ظـــل وجود وســـاطة 
عربية“، فـــي حين يؤكد خبراء آخرون أن قطر 
وتركيـــا تعمالن علـــى قطع أي طريـــق إلعادة 
هـــذه العالقات. وكشـــفت وكالة ”ســـبوتنيك“ 
الروسية أن الحكومة القطرية منحت نظيرتها 
الصومالية شـــحنة مكّونة مـــن 30 حافلة نقل 
ورافعتين لنقل البضائع من السفن، وجاء ذلك 
في خضم األزمـــة المفتعلة مع اإلمارات. وتعّد 
هذه المنحـــة القطرية الثانية خالل شـــهرين 

تقّدم للحكومة الفيدرالية.
وتقـــّدم تركيا، التي تملك قاعدة عســـكرية 
في الصومال، وقطر مساعدات مالية وتنموية 
إلـــى الســـلطات الفيدراليـــة التـــي تصب في 
النهاية في مصلحة مقديشـــو، مما أثار بعض 

الخالفات والنزاعات حول تقاسم المساعدات 
الخارجية الممنوحة للصومـــال بين األقاليم. 
ويضع الرئيس الصومالي نفســـه في مواجهة 
العديد من التحديـــات في مقدمتها الجماعات 
المتطرفـــة وأيضـــا تـــردي وتراجـــع الوضع 
األمني، باإلضافة إلى ســـلطة العشـــائر التي 
تحّد من الســـلطة التنفيذية إلى جانب الوضع 

االقتصادي الهش.
ويؤكـــد مراقبـــون أّن الصوماليين هم من 
ســـيدفعون ثمـــن لعـــب الرئيـــس الصومالي 
وحكومتـــه بأمـــن البـــالد، في وقـــت يتصاعد 
فيـــه الغضـــب الشـــعبي مـــن سياســـته ومن 
عودة انتشار الفســـاد في البالد، التي بعد أن 
تراجعت درجة على مؤشـــر منظمة الشـــفافية 
الدولية كأثر بلدان العالم فســـادا، سنة 2016، 
عـــادت واحتلـــت مركزهـــا القديم علـــى رأس 

القائمة سنة 2017.
توّجـــه رئيـــس بونتالند (بالد بنط) شـــبه 
المســـتقل عبدالولي محمد علي غاس، السبت 
الماضـــي إلى اإلمارات بعد أســـبوع من إلغاء 
الدولـــة الخليجيـــة مهمتهـــا التدريبيـــة فـــي 
الصومال، مؤكـــدا على أهمية الدور اإلماراتي 
فـــي المعركة ضـــد اإلرهـــاب والقرصنة داخل 

المنطقة.
وقال محمد علي غاس، في حديث صحافي، 
إن اإلمــــارات بذلــــت مجهودا يســــتحق الثناء 
فــــي ما يتعلــــق بإعادة بناء القوة العســــكرية 
الوطنيــــة لألمة التي كانت تعاني من المعارك 

الدامية منذ عدة سنوات. 
ويوضــــح خبراء صوماليــــون أن الرئيس 
فرماجو، اســــتفاد من دعم اإلمــــارات ودروها 
في ترسيخ االستقرار في البالد، خالل حملته 
االنتخابيــــة التي قادته إلى الفــــوز في 2017. 

ويقــــول ســــامويل أوكيرور، مراســــلة شــــبكة 
األنبــــاء اإلنســــانية، ايريــــن، إن فرماجــــو قد 
اســــتفاد من كون أن البعض يــــرون أنه يمثل 
الزعيم المناسب لبناء جيش صومالي وطني 
قوّي، ويســــرع خروج بعثــــة االتحاد األفريقي 
فــــي الصومال، ويحقــــق االســــتقرار واألمن، 
ويكبح التدخالت من جانب الدول المجاورة، 
ويصــــون كرامة الصومــــال وســــيادته، لكن، 
الواقع يشــــير إلــــى أن الرئيس حــــاد عن هذا 
الطريــــق وسياســــته تهــــدد بإعــــادة البــــالد 
إلــــى مربــــع الفوضــــى واالنقســــام المحفوف 

بالمخاطر.
وكان مــــن المقــــرر أن تبدأ بعثــــة االتحاد 
األفريقــــي ســــحب قواتهــــا في شــــهر أكتوبر 
2018، على أن تســــتكمل انســــحابها بالكامل 
بحلــــول ديســــمبر عــــام 2020، حيث ستســــّلم 
مواقعهــــا للجيش الصومالــــي الوطني، الذي 
سيبلغ عدده على األرجح 20 ألف جندي فقط. 
لكــــن، المؤشــــرات الراهنة تشــــير إلى عكس 
ذلك، وتصاعد التحذيرات من ســــحب القوات 

األفريقية من الصومال.
ونقلت صحيفــــة غارو أوناليــــن، ومقرها 
بوتالنــــد، عن مســــؤولين في اإلقليــــم، الواقع 
شــــمال البــــالد، أّن تذبذب العالقــــات وانعدام 
الثقــــة همــــا نتيجة عدم وجــــود خطة إصالح 
دستورية في الصومال ألن السلطات السابقة 
فشــــلت فــــي إنهاء مهمــــة الدســــتور المؤقت، 
باإلضافــــة إلــــى أن اإلدارة الحالية مشــــغولة 
ببعض القضايا السياســــية. ونتــــج عن ذلك 
عــــدم وجود خطــــة توضيح شــــاملة لبرنامج 
تقسيم المساعدة الخارجية للصومال، وكذلك 
عــــدم توضيح القوى السياســــية بيــــن الدول 

االتحادية والسلطات المركزية.

} القاهرة - أعرب ميغيل آرياس كانتيه 
مفوض الطاقة والمناخ باالتحاد األوروبي، 

خالل زيارة أجراها لمصر األسبوع الجاري، 
عن تطلع االتحاد األوروبي لزيادة التعاون 

المشترك مع مصر بشكل ”وثيق“، كاشفا 
عن تأييد االتحاد األوروبي لجهود برنامج 

الحكومة المصرية لإلصالح االقتصادي 
واالجتماعي.

واتفق الطرفان على دعم مساعي مصر 
الحثيثة لتتحول إلى مركز إقليمي في قطاع 

الطاقة، بتحقيق شراكة استراتيجية مع 
االتحاد األوروبي، ناقش المسؤولون سبل 

دعم المشروعات البترولية، ورفع كفاءة 
الموارد البشرية المصرية، ومشروعات 

تحسين كفاءة الطاقة.
وغّرد إيفان سوركوش، سفير االتحاد 
األوروبي في القاهرة، االثنين، عبر تويتر 
مشيدا بمناخ البالد، داعيا إلى االستفادة 

من الطاقة الشمسية، الفتا أنه في طريقه إلى 
مدينة برج العرب باإلسكندرية الفتتاح محطة 

طاقة شمسية مبتكرة، بتمويل من االتحاد 
األوروبي، وتحويلها إلى مثال ُيحتذى به 

في التعاون المثمر بين القاهرة وبروكسيل، 
بتكلفة تقدر بـ22 مليون يورو. ويفكك التقاء 

األهداف بين مصر واالتحاد األوروبي في 

مجال الطاقة، معضالت أزمات متكررة في 
االعتماد على مصدر احتكر تصدير منتجات 

الطاقة تزامن معه أزمات سياسية، ويغذي 
طموحات القاهرة في تحقيق أهدافها 

اعتمادها الستراتيجية التنمية المستدامة 
(مصر 2030) وذلك لتمهيد طريق المستقبل 
للطاقة المتجددة التي تطمح أن تحقق فيه 

القاهرة الصدارة.
هذه النوعية من الخطوات يصعب 

فهمها بعيدا عن التفاعالت الدولية في إطار 
ما يجري من ترتيبات وإجراءات في مجال 
النفط والغاز على الصعيد الدولي. فوسط 
االكتشافات الجديدة وإعادة رسم خريطة 

هذه النوعية من الموارد، من الضروري فهم 
التحركات التي تمت في هذا السياق.

 في العام 2006 عندما ترأست روسيا 
مجموعة الثمانية الكبار، أعلن فالديمير 
بوتين أنه سيكون عام ”أمن الطاقة“ في 

العالم، وذلك بهدف بلورة أحد أهم مرتكزات 
سياسة روسيا الخارجية وهو عنصر الطاقة 

بكل روافده وأشكاله. حينها كانت موسكو 
تستعيد السيطرة على شبكة أنابيب نقل 

الغاز إلى دول االتحاد األوروبي.
تمتلك روسيا 6 بالمئة من المخزون 

النفطي العالمي، وتستخرج منفردة ما يقرب 
من 12 بالمئة من اإلنتاج اليومي العالمي، 

وفي قطاع الغاز تمتلك 27 بالمئة من 
المخزون العالمي، وتنتج يوميا حوالي 22 

بالمئة من اإلنتاج العالمي.

ويسد االتحاد األوروبي حوالي ربع 
احتياجاته من النفط والغاز من روسيا 

وحدها، ويتم شحن حوالي 80 بالمئة من 
الغاز و31 بالمئة من النفط و30 بالمئة من 

الفحم عبر األراضي األوكرانية.
ونتج عن ذلك بناء روسيا لعالقات 

اقتصادية مع جيرانها في القارة األوروبية 
بعد سقوط االتحاد السوفييتي، خاصة أن 
موسكو تعتمد في اقتصادها على تصدير 

منتجات الطاقة الرابحة.
وأكد مكتب اإلحصاء األوروبي 

(يوروستات) ارتفاع مؤشر اعتماد االتحاد 
على واردات روسيا من الطاقة إلى 65.8 

بالمئة في عام 2012، في مقابل 63.4 بالمئة 
في 2009. بتلك الطريقة امتلكت موسكو 
معظم مصادر الطاقة لالتحاد األوروبي، 

هادفة إلى توسيع نفوذها االقتصادي، ومن 
ثّم استخدامه ضمن أوراق اللعبة السياسية 

لصراع القوى العالمية.
وفي العام نفسه، اكتشف االتحاد 

األوروبي أن أزمته تكمن في سيطرة روسيا 
على مصادر الطاقة على أراضيها بعد 

أن قررت موسكو قطع إمدادات الغاز عن 
أوكرانيا، نتيجة فشل المفاوضات بينها 

وبين شركة الغاز الروسية التابعة لحكومة 
الكرملين ”غازبروم“ التي كانت ترغب في 
التوصل مع أوكرانيا إلى اتفاق بموجبه 

أربعة أمثال السعر الذي كانت تدفعه حينها.
وانخفضت إمدادات الغاز الروسي في بعض 

دول االتحاد األوروبي، بالرغم من إعالن 
موسكو اقتصار االنقطاع عن أوكرانيا فقط. 

ولم يكن االنخفاض مؤثرا بشكل مباشر على 
المواطن األوروبي، ألن الدول التي عانت من 

النقص كان لديها احتياطي يتراوح بين شهر 
لثالثة شهور. 

واهتزت بذلك ثقة األوروبيين في روسيا 
التي استخدمت فيها الطاقة كورقة ضغط في 

اللعبة السياسية، وأوعز االتحاد األوروبي 
تعديالت أسعار الغاز التي تصدره ألوكرانيا 

إلى استياء روسيا من الثورة البرتقالية 
في عام 2004 التي أتت بالرئيس فيكتور 

يوشينكو إلى الحكم، حيث كان يسعى جاهدا 
لالنضمام إلى االتحاد األوروبي، لكن أقصاه 

حلفاء موسكو. ولم تكن تلك المرة األولى 
واألخيرة التي يفكر فيها األوروبيون في 
الخروج من عباءة روسيا كشريك يسيطر 

على إمدادات الطاقة. 

ففي ظل تصعيد خطير عام 2009، اتهمت 
روسيا كييف بسرقة الغاز بعد إثارة مشكلة 

الفواتير غير المدفوعة، ومن ثم أغلقت بشكل 
كامل جميع أنابيب الغاز التي تزّود غرب 

أوروبا عبر أوكرانيا.
وفي عام 2014، ضّمت روسيا شبه 

جزيرة القرم التي كانت تابعة ألوكرانيا بعد 
احتجاجات واسعة، ثم استفتاء أكد رغبة 

شبه جزيرة القرم في االنضمام إلى روسيا. 
واعتبر االتحاد األوروبي آنذاك هذه الخطوة 
انتهاكا للقانون الدولي والتعّدي على سيادة 

دولة. وجّددت على إثرها نيتها الجادة في 
تنويع مصادر الطاقة، وتقليص اعتمادها 

على إمدادات موسكو كورقة ضغط.
نتيجة لما تمارسه روسيا من نفوذ 

عبر استخدام الطاقة وتهديدها بالورقة 
االقتصادية بالسيطرة على مصادر الطاقة 
خالل كل موقف سياسي تصعيدي، باتت 

مصداقيتها على المحك أوروبيا. حيث أثيرت 
دعوات قوية داخل الكتلة األوروبية للبحث 
عن مصادر بديلة للغاز ال تعتمد فقط على 
روسيا وأوكرانيا، بالتوجه نحو مصادر 

الطاقة المتجددة، ومصادر يمكن إنتاجها 
محليًا، والتوجه نحو بالد جنوب وشرق 

المتوسط. 
وفي إطار البحث عن بدائل في بالد شرق 

المتوسط، كانت المصالح المشتركة بين 
مصر واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة 

حال استراتيجيا لمفهوم ”أمن الطاقة“.

سياسات الحكومة تقوض األمن الهش في الصومال

مصر واالتحاد األوروبي: التقاء المصالح عبر أمن الطاقة

وضع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو نفسه في مأزق كبير من خالل التصعيد 
األخير مع دولة اإلمارات العربية املتحدة، الذي أفضى إلى قرار أبوظبي إنهاء مشاركتها 
العسكرية واملالية في مهمة إعادة بناء القوات الصومالية. يعيد هذا املوقف الصومال الذي 
يعيش أوضاعا سياسية واقتصادية وأمنية بالغة الهشاشة إلى دائرة الفوضى، وسط قلق 
صومالي ودولي متصاعد من أن يساهم غياب الدور اإلماراتي في حدوث انتكاسة كبرى 
تنسف جهود إخراج الصومال من واقع الصراع واالحتراب الداخلي الذي ترّدى فيه منذ 

مطلع تسعينات القرن املاضي.

[ الجيش يهاجم جنودا صوماليين في منشأة تدريب إماراتية لالستيالء عليها  [ السلطة تقدم مصالحها على السالم في البالد

في 
العمق

محمود سعيد موسى
باحث في العالقات العربية- األوروبية

سياسة الحكومة الصومالية تعمل على إدامة عدم االستقرار 

الصوماليون من سيدفع ثمن لعب 
الرئيس الصومالي وحكومته بأمن 

البالد، في وقت يتصاعد فيه الغضب 
الشعبي من سياسته 

في إطار البحث عن بدائل كانت 
املصالح واألهداف املشتركة بني مصر 

واالتحاد األوروبي في مجال الطاقة حال 
استراتيجيا ملفهوم أمن الطاقة



} حني احتل األميركان العراق وضعوا 
الدميقراطية في الدرجة األولى من سلم 

املكاسب التي وعدوا بها الشعب العراقي.
قالوا إنهم كذبوا في ما يتعلق بأسلحة 

الدمار الشامل وعالقة النظام العراقي 
بتنظيم القاعدة من أجل إسقاط ذلك النظام 

االستبدادي ونشر الدميقراطية. فالعراقيون 
شعب يستحق أن ينعم بواحدة من أعظم 
هبات العالم الغربي، أقصد الدميقراطية.
لقد هبطت الدميقراطية األميركية من 
السماء على العراقيني باعتبارها وصفة 
جاهزة ال يحتاج تطبيقها أي عناء ُيذكر.
ومبا أن تلك الدميقراطية قد هبطت 

باملظالت، فإن األميركان لم يجاملوا األحزاب 
الدينية حني أوصلوها إلى سدة احلكم.

فالدميقراطية صارت هي األخرى نوعا 
من القدر. وَمن يؤمن بالقدر أكثر من دعاة 

اإلسالم السياسي الذين تعهدوا باإلبقاء على 
الفقر، بل وزيادة مستوياته وتنوع أسبابه 

باعتباره قدرا ال مناص من اخلضوع له.
حينها استسلم العراقيون للدميقراطية 

مثل مريض يتجرع دواء مرا أمال في الشفاء. 
ولم تكن صدفة أن ذلك الدواء قد أسقم 

املريض ولم يشفه، ال لشيء إال ألنه كان دواء 
زائفا أو على األقل منتهي الصالحية.
وليس من باب املشاكسة القول إن 

العراقيني في وقت مبكر من رحلتهم في 
غياهب الدميقراطية صاروا يحنون إلى 

نظام استبدادي يعيد إليهم الشعور باألمان، 
وينقذهم من جنونهم الطائفي، ويعيد إلى 

الدولة شيئا من الهيبة واالحترام.
لم يكن العراقيون جياعا إلى دميقراطية 

تهبط عليهم بالعمائم. لذلك كان اخليار 
الدميقراطي أقسى عليهم من رؤية املفارز 
التي تبحث عن الهاربني من خدمة العلم 

لتقبض عليهم وترسلهم إلى ساحات احلرب 
أو ساحات اإلعدام.

كل احلروب التي خاضها العراق في ظل 
قيادته (الرشيدة!) السابقة هي أقل خشونة 

من دميقراطية حلت من خاللها معادلة 
احلالل واحلرام محل القانون، واستباحت 

امليليشيات الطائفية والعرقية مبوجبها 
العراق من شماله إلى جنوبه حاملة راياتها 

الكئيبة التي تذكر بأسوأ مراحل التاريخ 
العربي ــ اإلسالمي.

وكما يبدو فإن األميركيني كانوا حريصني 
على جتريب تلك الدميقراطية اخلشنة في 

العراق. الدليل الظاهر على ذلك ميكن العثور 
عليه في احلادثة الشهيرة التي تلقى فيها 

الرئيس األميركي جورج بوش االبن حذائي 
منتظر الزيدي. حدث ذلك في مؤمتر صحافي 

ُعقد ببغداد كان بوش يعبر فيه عن دعمه 
وإسناده لنوري املالكي الذي هو من وجهة 

نظر االقتصاديني األميركيني عراب أكبر 
عملية فساد شهدها التاريخ.

ولكن بوش في دعمه للمالكي إمنا عبر عن 
إخالصه للعملية الدميقراطية التي ال يزال 

العراق يعيشها بنجاح منقطع النظير.
الغريب في األمر أن الواليات املتحدة 

التي فرضت الدميقراطية على العراق بالقوة 
املسلحة لم تتعب نفسها في البحث عن 

دميقراطيني يقومون بأداء املهمة، بل عهدت 
بتلك املهمة ألحزاب تعرف أنها ال تؤمن 

بالدميقراطية. وهي بذلك تكون قد وفرت 
غطاء الستبداد سيفتك بالشعب العراقي 
بطريقة رعناء تخلو من أي ذكر للثوابت 

الوطنية واإلنسانية.
لقد انحطت الدميقراطية في العراق 

بكرامة اإلنسان إلى مستويات غير مسبوقة 
لم يرد لها ذكر في تاريخ االستبداد. ففي ظل 

الدميقراطية فتحت خزائن البالد للصوص 
احملليني والعامليني. وعلى أنغام نشيدها 

تسرب األطفال من املدارس التي لم يعد لها 
ذكر، وصار خّريجو اجلامعات يتلون أناشيد 

دينية طائفية بدال من قسم الوالء للوطن 
واإلنسانية. وكان انهيار القطاع الصحي 
واحدا من بركاتها. كما أن العراق بعد أن 

صار دميقراطيا تخلى بشكل مطلق عن 
الزراعة والصناعة.

أما حني عمَّ الفساد كل مفاصل الدولة، 
بل وسّمم نفوس العراقيني فقد كان ذلك 

مؤشرا إلى أن العراق قد وصل إلى ذروة 
الدميقراطية، حسب الوصفة التي كانت 

واحدة من هبات االحتالل األميركي.
وإذا ما كانت االنتخابات هي الوجه 

الوحيد الظاهر من وجوه تلك الدميقراطية، 
حيث يتساوى الفقراء واألثرياء فيها، فإن 

عمليات التزوير املمنهج الذي تعرضت 
له تلك االنتخابات قد مزجت الدميقراطية 

بالفساد وهو ما كان مطلوبا لكي يدرك 
الشعب العراقي أن الدميقراطية التي وضعت 

بني يديه إمنا هي قبر لقيمه بكل ما تنطوي 
عليه تلك القيم من دعوة للمساواة واإلخاء 
والعدالة. سيسمي العراقيون في املستقبل 

هذه املرحلة بـ”مرحلة القبر الدميقراطي“ 
وسينظرون من خاللها إلى أنفسهم بغضب.

قبر اسمه الديمقراطية

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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} يعطي االعتداء على الزميل علي األمني 
في بلدته شقرا الواقعة في جنوب لبنان 

مجّرد فكرة عّما ينتظر اللبنانيني في حال 
فوز ”حزب الله“ في االنتخابات النيابية 

التي يبدو البلد مقبال عليها في السادس من 
أيار – مايو املقبل. لم يتوقع احلزب الساعي 

إلى الهيمنة على لبنان واللبنانيني حجم 
ردود الفعل على ما أقدم عليه في حق علي 
األمني ابن العائلة اجلنوبية العريقة، التي 

منها العلماء والفقهاء في الدين واالجتهاد. 
هذه العائلة التي ال حتتاج إلى شهادة في 

الوطنية من أحد، خصوصا من حزب مذهبي 
ليس سوى لواء في ”احلرس الثوري“ 

اإليراني.
في كّل األحوال، يفترض في االعتداء الذي 

تعّرض له علي األمني بصفة كونه مرشحا 
في الئحة ”شبعنا حكي“ عن مقعد شيعي في 
إحدى دوائر جنوب لبنان أن ينبه اللبنانيني 
إلى خطورة االستحقاقات التي يبدو بلدهم 

مقبال عليها. تأتي هذه االستحقاقات في 
ظّل ظروف إقليمية أقّل ما ميكن أن توصف 
به أّنها معقدة، إضافة إلى أّنها حتمل في 

طياتها مخاطر كبيرة.
تستدعي هذه التعقيدات وجود سعي 
دؤوب لدى ”حزب الله“ إلى اإلمساك أكثر 

بورقة لبنان. يحدث ذلك في وقت بات يتوجب 
على إيران أن تفهم أنها ليست في موقع 
يسمح لها بالبقاء في سوريا وحّتى في 

العراق الذي اعتقدت أّنه صار في جيبها 
بعدما قّدمته لها الواليات املتحدة على صحن 

من فّضة في العام ٢٠٠٣.
ليس سّرا أن االعتداء على السيد علي 
األمني، وهو سيد حقيقي، مرتبط باألزمة 

العميقة التي مير فيها ”حزب الله“ والذين 
يقفون خلفه في طهران. هذه أزمة مرتبطة 

إلى حّد كبير بفشل املشروع التوّسعي 

اإليراني القائم على إثارة الغرائز املذهبية 
أوال وأخيرا.

من مظاهر الضعف التي يعاني منها 
”حزب الله“، ذلك اإلصرار على اإلمساك 

بلبنان، وببيروت حتديدا، واحلصول على 
األكثرية، ولو األكثرية البسيطة، في مجلس 

النواب اجلديد عبر يتامى النظام األمني 
السوري – اللبناني السعيد الذكر. األكيد أن 

القانون االنتخابي العجيب الغريب الذي 
جتري على أساسه االنتخابات ميكن أن 

يساعد احلزب في حتقيق هدفه. لكّن ذلك ال 
يعني أن اللبنانيني عموما، مبا في ذلك أبناء 

الطائفة الشيعية الذين يعرفون ”حزب الله“ 
عن كثب، سيتوقفون عن املقاومة. ما أّكده 
الرئيس سعد احلريري مرارا في اجلوالت 

االنتخابية التي يقوم بها بصفة كونه زعيم 
”تّيار املستقبل“ أن املقاومة مستمّرة وأن 

لبنان لم يستسلم بعد.
في مثل هذه األّيام من العام ٢٠٠٥، في 

السادس والعشرين من نيسان – أبريل 
حتديدا، انسحب اجليش السوري من لبنان. 
جاء انسحابه نتيجة غضب اللبنانيني على 
الذين اغتالوا رفيق احلريري. هؤالء صاروا 

معروفني جدا، بل إنهم معروفون أكثر من 
اللزوم. معروفة اجلهة احملّرضة ومعروفة 
اجلهة املنّفذة ومعروف األشخاص الذين 
تولوا املهمة البشعة التي استهدفت، عبر 

اغتيال رجل، اغتيال وطن اسمه لبنان.
لم متض سوى تسعة أسابيع على 

استشهاد رفيق احلريري حّتى صار السوري 
خارج لبنان. منذ خروج السوري من لبنان، 

ال تزال هناك محاوالت إلحالل الوصاية 
اإليرانية بديال من الوصاية السورية. ليست 

االنتخابات املقبلة سوى خطوة أخرى على 
طريق بلوغ هذا الهدف عن طريق قانون 

انتخابي سعى ”حزب الله“ من خالله إلى 

شرذمة للقوى التي منعته مرارا من حتقيق 
االنقالب الكبير الهادف إلى حتويل لبنان 

مستعمرة إيرانية.
كانت االغتياالت التي استهدفت الشرفاء، 

بدءا بسمير قصير، اخلطوة األولى على 
طريق إسكات املقاومة اللبنانية. كانت حرب 
صيف ٢٠٠٦ خطوة أخرى على طريق إغراق 

لبنان في الدمار من أجل تغطية جرمية 
اغتيال رفيق احلريري. لم تكن حرب صيف 
٢٠٠٦ خطوة كافية للتغطية على اجلرمية. 

كان ال بّد من احتالل وسط بيروت، ثم غزو 
العاصمة واجلبل في أيار – مايو ٢٠٠٨. لم 

يكن ذلك كافيا إلسكات املقاومة اللبنانية التي 
ردت بإحلاق الهزمية بـ“حزب الله“ والذين 
يقفون خلفه في انتخابات العام ٢٠٠٩ التي 
منعت إيران من استكمال وضع اليد على 

لبنان.
ما نشهده اليوم استكمال للمحاولة 

االنقالبية التي من فصولها مشاركة ”حزب 
الله“ في احلرب على الشعب السوري منذ 
العام ٢٠١١، وهي حرب سبقها انقالب على 
حكومة الوحدة الوطنية التي شّكلها سعد 

احلريري من أجل احملافظة على ما بقي من 
مؤسسات الدولة اللبنانية وإنقاذ ما ميكن 

إنقاذه.
ما نشهده اليوم أيضا هو سعي لظهور 

”حزب الله“ في مظهر من ميتلك مشروعا 
اقتصاديا للبنان. لو كان احلزب ميتلك حقا 

أي مشروع غير مشروع إفقار اللبنانيني 
ونشر البؤس في كل منطقة يستطيع 
الوصول إليها، ملا كان سعى إلى عزل 

لبنان عن محيطه العربي، خصوصا عن 
دول اخلليج على رأسها اململكة العربية 

السعودية. لو كان بالفعل يريد اخلير للبنان 
واللبنانيني لكان سّلم املتهمني في اغتيال 

رفيق احلريري ورفاقه إلى احملكمة الدولية.
يتبّني كل يوم أن حقد ”حزب الله“ على 
رفيق احلريري وعلى كل من بنى حجرا في 

بيروت هو من النوع الذي ال حدود له. هناك 
حقد ليس بعده حقد على لبنان وعلى كل 

لبناني ناجح وعلى بيروت بالذات.
لم يكن االعتداء على علي األمني مجّرد 

اعتداء على شيعي لبناني ترشح ضد ”حزب 
الله“ في إحدى دوائر جنوب لبنان. أظهر هذا 
االعتداء إلى أي حد وصل احلزب في إفالسه 

من جهة، وإلى املدى الذي يبدو مستعدا 
للذهاب إليه من جهة أخرى. يفعل ذلك من 
أجل تأكيد أن املشروع التوّسعي اإليراني 
ما زال حيا يرزق، وأن لبنان جزء من هذا 

املشروع، وأن بيروت عاصمة عربية أخرى 
تقع حتت السيطرة اإليرانية. مطلوب من 

بيروت أال تقاوم. لكن من قاوم اإلسرائيلي 
في ١٩٨٢ سيستمر في مقاومة اإليراني في 

٢٠١٨، علما أن مقاومته لإليراني صار عمرها 
سنوات وسنوات.

ليس كالم وزير الداخلية اللبناني نهاد 
املشنوق عن أن اخليار صار واضحا وأّنه بني 

مشروعني سياسيني، وأن معركة بيروت في 
االنتخابات املقبلة هي بني هذين املشروعني، 
سوى كالم واقعي. إما بيروت العربية، وإما 
بيروت الواقعة حتت الهيمنة اإليرانية. ذنب 
علي األمني أنه قال ال للهيمنة اإليرانية. قال 
ال لـ”حزب الله“. قال ال إليران. كلمة ال التي 

قالها كان ميكن أن متّر لو لم يكن شيعيا من 
جنوب لبنان ميتلك حيثية. حيثية تؤكد أّن 
وضع إيران يدها على الشيعة العرب وعلى 

بيروت العربية ليس قدرا…

مجرد فكرة عما ينتظر اللبنانيين

ض له 
ّ
يفترض في االعتداء الذي تعر

علي األمين بصفة كونه مرشحا في 

الئحة {شبعنا حكي} عن مقعد شيعي 

في إحدى دوائر جنوب لبنان أن ينبه 

اللبنانيين إلى خطورة االستحقاقات 

التي يبدو بلدهم مقبال عليها

8
{االعتـــداء على اإلعالمي علي األمين جريمة موصوفة تدل على هوية الجاني الذي يحلل لنفســـه 

إلغاء اآلخر. كل التضامن مع السيد األمين والعار للدويلة وكل من يغطي أفعالها}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{ما تعرض له علي األمين دليل على عدم تحمل حزب الله وجود أي صوت معارض ولو في اإلطار 

الديمقراطي، ويعكس نواياه بفرض سطوته على الساحة التي ينتمي إليها}.

إيلي كيروز
نائب عن كتلة القوات اللبنانية

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

} اتفاقية التعاون التي وقعها األمني العام 
لرابطة العالم اإلسالمي الدكتور محمد 

العيسى األسبوع املاضي مع رئيس املجلس 
البابوي في الفاتيكان الكاردينال جان لويس 
توران، لها دالالت كثيرة. لم تكن مصادفة أن 
يتم توقيع االتفاقية في العاصمة السعودية 
الرياض، وأن تشمل إنشاء جلنة عمل دائمة 

بني الرابطة واملجلس البابوي، برئاسة 
الدكتور العيسى والكاردينال توران لتحقيق 

”األهداف املشتركة“.
معظم دول اخلليج تسعى الحترام 

كل األديان على أراضيها، كّل بأسلوبها 
وطريقتها. حرية الدين ُتدرج في دستور 

الكويت واإلمارات العربية املتحدة والبحرين.
في منتصف عام ٢٠١٧، لبيُت دعوة 

كرمية من السيدة بيتسي ماتيسون، األمني 
العام الحتاد اجلاليات األجنبية في املنامة، 

حلضور احتفالية جميلة. الهدف هو نقل 
رسالة حضارية من شعب البحرين إلى 

جميع شعوب العالم بكل ثقافاتهم ودياناتهم 
وطوائفهم. هذا ليس بغريب على البحرين، 

فهذا البلد العريق بتاريخه وشعبه يحتضن 
مختلف األديان والطوائف مبا فيها األوقاف 

السنية واجلعفرية واألرثوذكس واملعبد 
اليهودي والسيخ الهندية والهندوسية 
واملعبد البوذي والكنيسة الكاثوليكية.

كذلك كان لي شرف حضور مناسبتني 
هامتني في املنامة. األولى ضمن زيارة 

مجموعة من الُكّتاب واإلعالميني للملك حمد 
بن عيسى آل خليفة في مجلسه الكرمي الذي 

جمع العديد من أطياف املجتمع البحريني 
مبختلف دياناتهم وطوائفهم. أما املناسبة 

الثانية فهي تلبية دعوة حلضور غبقة 
رمضانية في كنيسة ”القلب املقدس“ والتي 

احتضنت جميع مكونات املجتمع البحريني 
الكرمي. في كال املناسبتني كانت الرسالة 

واضحة وهي التأكيد على العيش في وئام 
ومحبة وسالم. هذه ليست شعارات رنانة، 

ففي البحرين ُتقام الصالة في املسجد بجانب 
املآمت، واملعبد بجانب الكنيسة بكل مودة 

واحترام.
أما في اإلمارات العربية املتحدة، فقد شد 
انتباهي تصريح للقسيس أندرو تومبسون، 

راعي األبرشية األجنليكانية سانت أندرو 
في أبوظبي، أن وضع املسيحيني في دول 

اخلليج صّحي ومتعدد اجلنسيات. باملناسبة 
تضم اإلمارات العربية املتحدة كنائس في 

أبوظبي ودبي والشارقة، وأغلبية املسيحيني 
فيها يأتون من دول شرق آسيا وبعض الدول 

العربية.
هذه حتما ليست دعوة ”للتبشير“ أو 

تشجيع العتناق املسيحية أو الستعراض 
الرموز الدينية. في اإلمارات على سبيل 
املثال، هناك اتفاق ”شفهي“ بعدم عرض 

الرموز الدينية في األماكن العامة احتراما 
للثقافة واحلساسيات احمللية. الكنيسة 

األرثوذوكسية الروسية في الشارقة، 
والكنيسة اإلجنيلية في الكويت، وكنسية 

عوالي في البحرين ال تلزم أو حتى حتض 
غير املسيحيني على اعتناق الديانة 

املسيحية.
شد انتباهي إشادة رئيس املجلس 

البابوي أثناء زيارته للرياض باجلهود 
التي تبذلها رابطة العالم اإلسالمي لتعزيز 

العالقات اإليجابية والبناءة مع أتباع األديان 
األخرى وخاصة املسيحيني. الكاردينال 

جان لويس توران أشار خالل الزيارة 
إلى أن ”نفس العناية اإللهية التي قادت 

خطاكم إلى روما ملقابلة البابا فرانسيس 
واملجلس البابوي، هي التي جمعتنا اليوم 
في السعودية، مهبط اإلسالم وبلد احلرمني 

الشريفني، أهم مكانني مقدسني بالنسبة 
للمسلمني؛ حيث القبلة التي يوّلي املسلمون 

إليها وجوههم أينما كانوا، ونحوها يشد 
ماليني املسلمني رحالهم للحج والعمرة“.

رمبا لن نسمع أجراس الكنائس قريبا في 
السعودية، ولكن اإلميان بالروابط الروحّية 
اخلاّصة القائمة بني املسلمني واملسيحيني 
يظل من األهداف النبيلة للديانتني. ال مكان 

هنا للمرجفني من االعتدال السعودي؛ املذكرة 
التي وقعتها السعودية مع املجلس البابوي 
للحوار بني األديان تؤكد مبا ال يدعو للشك 

على ضرورة احلوار في عالم متعدد األعراق 
والثقافات واألديان.

أجراس الكنائس في الخليج

معظم دول الخليج تسعى الحترام كل 

األديان على أراضيها، كل بأسلوبها 

وطريقتها. حرية الدين تدرج في 

دستور الكويت واإلمارات العربية 

المتحدة والبحرين

عبداهللا العلمي
عضو جمعية االقتصاد 
السعودية



آراء

} أنظار العرب واملسلمني مشدودة بلهفة 
احلنني إلى اململكة العربية السعودية، حنني 

إلى املقدس مكانا وزمانا، وتلك حالة غير 
جديدة ألن ميراث اإلميان املتراكم، هو الدافع 
إلى االستمرارية، رغم محاوالت دوائر عديدة 
حتويل العالقة بني السعودية وقلوب املاليني 

التي تهوي إليها إلى تذمر وتوتر وفوضى 
وإلى انقطاع لو أمكن، لكن اجلديد اليوم في 
احلنني نحو السعودية، يتمثل في النظر إلى 

التغيير احلاصل هناك وما يحمله من تناقض 
بني فهم للدين وانعكاس ذلك على احلياة 

في التجربة السابقة، وبني عصرنة املجتمع 
السعودي وما سيترتب عليه من تعاط مع 

أحداث وقضايا العرب واملسلمني.
هناك مخاوف واسعة النطاق على 

املستويني العربي واإلسالمي مما يجري في 
السعودية اليوم، ومن تلك املخاوف، وفي 

ركن بعيد غير هادئ، يظهر طرح يركز على 
مصير السعودية مستقبال، حامال “ فوبيا“ 

من هزات غير محتملة العواقب، انطالقا من 
أن كل املعطيات الراهنة تشير إلى تغير سريع 

ينقل املجتمع السعودي من النقيض إلى 
النقيض، هنا توّظف األخالق والقيم والعادات 

باعتبارها حواجز صّد، وكأن على صانع 
القرار في السعودية أن يفكر من وراء ُجُدر، 
وذلك الطرح، إن ُقِبل أو متَّ األخذ به، يضعنا 

أمام سؤال جوهري، نصه: هل على صانع 
القرار السعودي أن يهتم برد الفعل الداخلي 

من التغيرات التي يحدثها ضمن استراتيجية 

واعدة ما دام األمر يخص الداخل، أم عليه أن 
ُيوِلي اهتماما لردود األفعال العربية واملسلمة 
مادامت اململكة تقود العالم اإلسالمي عقائديا 

وسياسيا وعسكريا في الوقت الراهن؟
ال أعتقد أن هذا السؤال غائب عن عقل 

صانع القرار في السعودية، لكن إلى أي مدى 
هو مهتم بالبحث عن إجابة له؟ الواضح أن 

انشغاله مبتطلبات اجلبهة الداخلية والتفاعل 
معها، سلبا أو إيجابا، ألهاه عن التفكير في 
ما سيترتب من تغيير داخلي على صعيدي 

األمتني العربية واإلسالمية، وأعطى انطباعا 
عاما بأن ”السْعَودة“ أولوية في الداخل، وهذا 
أمر مطلوب وضروري لكنه محفوف بجملة من 
املخاطر، من أهمها أن السعودية، على خالف 

كل الدول، مجبرة على القيام بدور قيادي 
على مستوى العالم اإلسالمي، وأن يكون 

هذا األخير حاضرا في كل استراتيجياتها 
وخططها، ألن تلك هي قوتها احلقيقية وليست 

ثروتها كما يروج البعض، ذلك ألنها البلد 
اآلمن طبقا لدعوة أبينا إبراهيم عليه السالم.

التغيير في السعودية شأن داخلي خالص، 
إذا نظرنا إليه من الزاوية الوطنية، سواء في 

بعدها اجلغرافي أو البشري أو التاريخي، 
وتبعا لذلك فإن الذي يحق له احلسم فيه جلهة 
قبوله أو رفضه هو الشعب السعودي مبختلف 

فئاته وطبقاته، وميكن ملن هو غير سعودي، 
متابعة املشهد في اململكة، وحتليل ما يحدث 

والتعليق عليه، لكنه مهما أوتي من قدرة على 
التحليل أو اكتسب من معلومات، ليس طرفا 

في صناعة األحداث داخل السعودية أو في 
تنفيذ استراتيجيتها أو إحداث التغيير فيها، 

وما نتابعه من الناحية اإلعالمية، خاصة 
في اإلعالم اإللكتروني، من تهويل للسلبيات 

نتيجة التغيرات احلاصلة مع أنها ال تزال في 
بدايتها، يعتبر تشويشا على مقاصد التغيير 

وأهدافه. 
القول بأن التغيير في السعودية شأن 
محلي وخاص، وأنه ال يحق لألقربني أو 

األبعدين التدخل فيه، يتطلب أمرين من صانع 
القرار السعودي، األول أن ال يتدخل في شؤون 

الدولة األخرى إال عندما تقتضي املصالح 
القومية للمملكة ذلك. األمر الثاني أن ال يقع 

في نفس األخطاء التي وقع فيها بعض القادة 
العرب خالل العقود املاضية من محاوالت، 

أحيانا بالعنف، لتصدير خياراتهم الوطنية، 
خاصة منط السلطة ونظام احلكم، وهذا يعني 
أن السعودية مطالبة اليوم في ظل التغييرات 

الواسعة واجلريئة، بتنشيط الذاكرة اجلماعية 
لألمة بحيث يتسع االجتهاد والتعايش 

ألصحاب الرؤى والنظريات املختلفة املتعلقة 
بالدين، على أن تستثنى منهم جماعات 

العنف واإلرهاب وأهل الغل، وتيارات اإلسالم 
السياسي.

غير أن االستجابة لألمرين السابقني 
ستجعل السعودية بعيدة عن التدخل في 
شؤون الدول اإلسالمية، وهذا سيفقدها 
دورها، بحكم أنها أرض الوحي وفيها 

مقدساته، وإليها تشد الرحال ألداء فريضة 

احلج، ومبا أنها مجبرة على دورها الديني، 
حتى لو رفضت هي ذلك، أو حاولت أن تكون 

دولة مدنية على النحو الذي تركز عليه بعض 
أطروحات قادة رأي سيدخلون البالد في 

صراع بات وشيكا، أو يجعلون اململكة تفقد 
قوتها املنبثقة أساسا من املقدسات الدينية، 

التي حتاول دول إسالمية ومعها دول أجنبية 
تدويلها حلاجات في نفسيهما، فإن ذلك 

يعطيها احلق في التدخل ضمن أطر واضحة 
للعالقات مع الدول اإلسالمية صاحبة الشأن، 
مبا يحقق احلنني، الذي تكلمت عنه في بداية 

املقال، وهذا سُيحّملها شرف قيادة األمة.
ولكي تكون قائدة فعليها أن توفق بني 

مشاريعها احمللية، ورسالتها في العالم، 
وتكون في مقدمة الصفوف للدفاع عن 

القضايا الكبرى مادام اإلسالم موجها لكل 
البشر، منه تنطلق حتى لو رجحت كفة الدولة 

املدنية، وحتركت داخل حدودها، وأصبحت“ 
السعودة“ مشروعا مبجال ونافذا ومثمرا.

التغييرات السعودية.. أولوية الدوافع الداخلية

{المجلس الوطني ســـيعقد في موعده في 30 أبريل الجاري، وتعزيز أوضاع مؤسســـات منظمة 

التحرير أمر مهم باعتبار ذلك جزءا من االنتقال إلى الدولة ومواجهة التحديات}.

عزام األحمد
عضو اللجنة املركزية حلركة فتح الفلسطينية

{زيـــارة الكاردينال توران إلى المملكة العربية الســـعودية، تأكيد ألهميـــة الدور القيادي الذي 

تقوم به المملكة لترسيخ قيم الحوار بين األديان ومكافحة التطرف}.
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} من الصعب أن ُيفهم صراع البيانات الذي 
جّد الليلة قبل املاضية بني الهيئة اإلدارية 
لالحتاد العام التونسي للشغل واجلامعة 

العامة للتعليم الثانوي، خارج سياق 
التجاذبات احلاصلة صلب املنتظم النقابي 
األكثر تأثيرا في املشهدية العامة التونسية.

نقول من الصعب ألن الفرضيات التي 
سيقت منذ الساعات األولى إلصدار البيانني 
النقابيني املختلفني حد التناقض، على غرار 
ازدواجية اخلطاب أو استراتيجية ”احلديد 

واحلرير“ غير قادرة على االنسجام مع فاعل 
نقابي اعتاد الوضوح في الرؤية والصالبة في 

املوقف واحترام قرارات النقابة املركزية.
ودون دخول في القراءات القانونية عن 

إلزامية قرارات الهيئة اإلدارية للنقابات 
القطاعية واجلهوية، فإنه من الواضح أّن 

تباينا في املواقف خرج عن سياق التعددية 
والدميقراطية النقابية الداخلية املعتادة في 
االحتاد، إلى العلن وأمام الرأي العام احمللي.
وهو تباين في املواقف ال يخفيه االحتاد، 
وال يخجل منه بل على العكس فهو انعكاس 

حلالة ”الدمقرطة“ التي تعرفها املنظمة 
الشغيلة والتي تفتقر إليها الكثير من 

األحزاب، ولكن أن يتحّول هذا االختالف إلى 
شبه حروب بيانات فهو ما ال ينسجم مع 

مقاربة وحدة املوقف بعد التعدد في اآلراء.
واحلقيقة التي ال بّد أن تعرض في هذا 

السياق كامنة في أّن االحتاد العام التونسي 
للشغل هو الذي بادر إليجاد مبادرة شجاعة 

ترمم نسبيا العالقة بني اجلامعة العامة 
للتعليم الثانوي ووزارة التربية، والتي 

وصلت، العالقة، إلى حالة من املكاسرة ولي 
الذراع واملزايدات التي يدفع مئات اآلالف من 

مزاولي التعليم الثانوي فاتورتها الباهظة من 
مستقبلهم من حتصيلهم العلمي.

في ظل لعبة لي الذراع بني اجلامعة 
والوزارة، ووسط متابعة جد سلبية من طرف 
احلكومة ملجريات األحداث، ومع تبرع العديد 
من األطراف لدق اإلسفني بني الطرفني طمعا 

في إسقاط مكتسب التعليم العمومي كمصعد 
اجتماعي وكمنبر معرفي، آل االحتاد على 
نفسه مهمة تقدمي التنازالت املؤملة في حق 

منظوريه ولصالح املجموعة الوطنية، حتى 
وإن كانت النتيجة تصدعا في العالقة بني 

الهيئة اإلدارية والنقابة القطاعّية. مبثل هذه 
املناقبية الوطنية تعامل احتاد الشغل، وهو 

يدرك أّن ما يدفعه للسلم االجتماعي قد ينجر 
عنه اضطراب داخل أوساطه.

لم يكن أمام احلكومة سوى املراوحة 
بني خطاب الترهيب والترغيب، فاملؤشرات 
الصادرة عن امليزانية املرصودة لسنة ٢٠١٩ 

وتوصيات صندوق النقد الدولي وانهيار 
الدينار وتضخم األسعار، كلها عناوين 

أزمة قائمة لن تسمح لها بهامش كبير من 
التحّرك، سيما وأّن قيمة الزيادات املطلوبة من 
األساتذة تقدر بنحو ٥٠٠ مليون دينار تونسي.

في املقابل لم يكن أمام اجلامعة العامة 
للتعليم الثانوي سوى االستمرار في نسق 

التصعيد الذي عرف لسعد اليعقوبي األمني 
العام للجامعة العامة أن يحشد إليه نسبا 

محترمة من أساتذة التعليم الثانوي، ذلك أن 
تدهور الواقع يعتبر أهم أدوات التجييش.
وكما أن نقابة التعليم الثانوي وجدت 

نفسها على حافة الهاوية، فأي تراخ 
في املطلبية يعتبر خيانة لـ“تضحيات“ 

األساتذة املهددين باالقتطاع من أجورهم، 
فإن احلكومة كانت تدير امللف كاملاشي على 
الرمال املتحركة، ذلك أنها تعرف أّن مسلكية 

أدائها مع قطاع التعليم الثانوي ستكون 
مثاال لسحبه على مجاالت التعليم العالي 

واألساسي والصحة واملناجم والعدل.
معظم املتابعني كانوا ينتظرون مبادرة 

تسوية الشجعان من احتاد الشغل وليس من 
احلكومة، وكانوا على ثقة بأن الوازع الوطني 

الذي يحرك الفاعل االجتماعي لن يتأخر 
حتى وإن كانت احلكومة هي املطالبة بالفعل 

وتقدمي املبادرة وليس العكس.
هل ستقدر املبادرة التي تقدمت بها الهيئة 

اإلدارية على جتاوز البيان األخير للجامعة 
العامة للتعليم الثانوي؟ تقديرنا أن خطوة 

االحتاد ستتلوها خطوة من احلكومة إلثبات 
حسن النية وبداية ترتيب امللفات من األصعب 

إلى األسهل، وهو ما من شأنه أن يساهم 
في تغليب فرضية االنفراج على االنفجار، 

الذي يبقى ماثال أمام التونسيني ال سيما مع 
كثرة األلغام وتعدد النافخني في نار اخلالف 

والفتنة.

تونس.. غلبة فرضية االنفراج على االنفجار

خطوة االتحاد ستتلوها خطوة من 

الحكومة إلثبات حسن النية وبداية 

ترتيب الملفات من األصعب إلى 

األسهل، وهو ما من شأنه أن يساهم 

في تغليب فرضية االنفراج على 

االنفجار

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

المجلس الوطني الفلسطيني بين الفراغ واالمتالء
} بعد أسبوع واحد، ُيفترض أن تشهد 

مدينة رام الله احملتلة حدثا يلخص املشهد 
الفلسطيني بكل عالماته وتصدعاته، وبكل 

ما يتبدى من انقسامات النخب الفلسطينية 
فيه. إنه االجتماع الذي ينعقد حتت الفتة 

الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الوطني 
الفلسطيني، برملان املنفى الذي أضيف 

إليه أعضاء املجلس التشريعي للسلطة، 
الذين انتخبوا في يناير ٢٠٠٦. ويختزل هذا 
االنعقاد املزمع حقيقة بائسة أضنت الشعب 

الفلسطيني، وهي احتدام اخلالفات الداخلية 
بني الكيانات الفلسطينية بدل حلها واستعادة 

اللحمة، على الرغم من توصل أطرافها إلى 
العديد من االتفاقات التي ُوقعت، واختلق 

لها املوقعون عليها، في كل مرة، بهجة 
زائفة. فاالتفاقات ال ُتنفذ وتنجح، بنصوصها 

وحسب؛ وإمنا باالختبار احلقيقي وبصدق 
النوايا والرغبات، ولهذا االختبار سياقاته.

أول هذه السياقات، يتعلق بطبيعة املشكلة 
التي يتصدى االتفاق حللها، وما إذا كانت 
واضحة متاما لدى أطراف االتفاق أنفسهم 

قبل سواهم، بحيث يتأكد لهم أنهم يتحدثون 
عن الشيء نفسه، على أساس توصيف مشترك 

ملسار اخلط التاريخي العام وتفصيالته، 
فعندئذ يتحققون مما إذا كانوا ميلكون بالفعل 

عقد اتفاق نافذ في موضوعه أم ال ميلكون. 
ثم تأتي في السياق نوعية العناصر املؤثرة 
سلبا في املشكلة أو املأزق. تركيبتها، قوتها، 

قدرتها على احلركة املستقلة، بعيدا عن 
األطراف الراغبة في إدامة املأزق وتعميقه. 
وهناك سياق ثالث الختبار نوايا األطراف 

الفلسطينية، يتعلق برؤية العناصر املؤثرة 

إلى مطالبها، على أصعدة األمن والقراءات 
السياسية واملصالح، وتبيان ما إذا كانت 
تساعد، أو ال تساعد، على إجناح االتفاق. 
وميكن أن تشكل البيئة العامة، وتفاعالت 

املرحلة واملواريث السياسية والفكرية 
والقناعات املُسبقة؛ سياقات أخرى الختبار 
نوايا الطرفني األصليني، فتح وحماس، أو 

غيرهما من العناصر املؤثرة فيهما. باحملصلة، 
فشلت اتفاقات ما ُسمي مجازا ”املصاحلة 
الفلسطينية“ علما بأن الواقع، يقول إنها 

اتفاقات مصاحلة بني كيانني، يجثم كل منهما 
على أرض فلسطينية محتلة أو محاصرة، وقد 
ضاق الشعب الفلسطيني مبمارسات كليهما، 

وظل موحدا في وجدانه وأمنياته.
غير أن محمود عباس رئيس السلطة 

الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، 
الداعي إلى اجتماع حتت الفتة املجلس 

الوطني الفلسطيني، أهدى خصومه 
احلمساويني الكثير من املزايا واملساندين 

والشركاء في املوقف الرافض لالنعقاد 
بهذه الشاكلة وفي املكان املُقرر. كان اإلهداء 

العباسي للطرف احلمساوي، من خالل 
قراراته اخلارجة عن كل منطق وعن كل 

عاطفة وكل إحساس باملسؤولية، وبلغته 
السياسية التي تأنفها الذائقة الفلسطينية 

وذائقة املتعاطفني مع فلسطني، وحتى ذائقة 
من يختبرون جودة الكالم وصواب التفوهات 

في احلياة السياسية العامة. فبهذه الهدايا 
أصبح االنعقاد، في حال اإلصرار عليه، 

يقتصر على فئتني: واحدة غالبة، وإن كانت 
ستصبح الغالبية في القاعة ال في املجتمع، 

تنوي تكريس احلال املزرية ومفاقمتها، 

والثانية ضئيلة وغير متثيلية تشارك حتاشيا 
ألن تتعرض لعقوبات تطال قدرتها على 

استئجار مكاتبها، لكنها ُتغّلف موقفها بالزعم 
أنها ستشارك لكي تطرح بعض املواقف 

في بعض قضايا احلال، بينما هي تعرف 
أن القرارات، كما نصوص االتفاقات، شيء، 

وااللتزام بها وتنفيذها شيء آخر.
نعلم من خالل نظرة سريعة على املشهد 
اإلقليمي العام، أن منظومة الدول العربية، 

منشغلة مبشكالتها أو بالتحسب ملخاطر 
تتربص لها، ولم تعد معنية بتفصيالت 

األحوال في فلسطني، ال سيما وأن مصر، 
الدولة األكثر وزنا في اإلقليم، فعلت على 
مر عقد وأكثر، وال تزال، املستحيل لكي 

يتصالح الطرفان املتخاصمان، ولم تصل 
إلى نتيجة. وطوال سنوات الفعل، نبهت إلى 
اآلتي اخلطير، وحذرت من مآالت اخلصومة 

وتأثيراتها على الورقة السياسية الفلسطينية 
التي لم يعد ميلك الشعب الفلسطيني سواها. 

فقد أحبط عدوهم احملتل، املقاومة بالنيران 
وأحبط املقاومة بالسياسة، وفي املقاومتني، 
كانت لطرفي اخلصومة إسهامات جوهرية 

ساعدت إسرائيل على إجناز اإلحباط.
ففي املقاومة، سادت العاطفة وكانت 

ردود األفعال من اجلانب الفلسطيني غير 
محسوبة في حجمها، وكأن احلرب متر 

كما اخلطبة العصماء من فوق املنبر. وفي 
سياقها، كان الطرف الذي ينصح بالتأني، 

أو يريد أن يحسب ونبه إلى مخاطر االندفاع 
فورا إلى احلرب، انطالقا من بنية اقتصادية 

واجتماعية موجوعة،، يتعرض لسهام 
اخلطيب كخائن.

أما في السياسة فكان الرهان على 
األميركيني بالدرجة األساس، وكان الطرف 

الذي يتقّصى التسوية ال يعرف دروبها، وال 
يدرك أن البعد االجتماعي للسياسة، هو الذي 

يؤمن حضور الكتلة الشعبية معه وعندئذ 
ميكن أن يؤثر إقليميا ودوليا. ففي هذا البعد 

يضبط السلوك وينصرف صاحب خيار 
السياسة إلى إرضاء شعبه ال االستعالء عليه 

ومالحقة أبنائه املقاومني الذين خرجوا من كل 
جوانب الفراغ املؤسساتي والبذخ السلطوي 

والشقاء في احلياة، وغياب اللغة الرصينة 
التي تتحدث عن تسوية ال بد منها دون أن 

تفارق الثقافة الوطنية.
فكيف لواحد، ُيفترض أنه ولّي األمر في 

مرحلة صعبة، أن يزعم القداسة للتنسيق 
األمني مع االحتالل، وأن يتظارف ويتحدث 

عن كون شعبه خادما وحتت حذاء هذا 
االحتالل، فيما هو يتوسل التسوية، علما بأن 
الذين يحاول إقناعهم بأنه يستحق التسوية 

املتوازنة، مقتنعون أصال، ويتمنون في 
قرارة أنفسهم أن يربح القائل الكتلة الشعبية 

الفلسطينية، لكي يؤثر في مجرى األحداث.
يحتدم الشقاق بني النخب السياسية 
الفلسطينية، من خالل العناد واالنعقاد 

املشوه الجتماع ينتحل متثيل الفلسطينيني. 
فالداعي يدعو الضيوف، كمن يرش على املوت 

ُسّكرا. والضيوف بدورهم، يسجلون محاولة 
للمساعدة على أن تبقى الرمزيات الفلسطينية 
حاضرة، حتى ولو كان حضورها بال حيثيات. 
فرئيس السلطة واملنظمة، يذهب إلى االجتماع 

الذي دعا إليه، قادما من فراغ مؤسساتي، 
وكان األجدر، أن يذهب قادما من امتالء.
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عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

هل على صانع القرار السعودي أن 

يهتم برد الفعل الداخلي من التغيرات 

التي يحدثها ضمن استراتيجية واعدة، 

أم عليه أن يولي اهتماما لردود األفعال 

العربية والمسلمة مادامت المملكة 

تقود العالم اإلسالمي عقائديا 

وسياسيا وعسكريا؟

فشلت اتفاقات ما سمي {المصالحة 

الفلسطينية} علما بأن الواقع، يقول 

إنها اتفاقات مصالحة بين كيانين، 

يجثم كل منهما على أرض فلسطينية 

محتلة أو محاصرة، وقد ضاق الشعب 

الفلسطيني بممارسات كليهما، وظل 

موحدا في وجدانه وأمنياته



اقتصاد

} مكناس (املغــرب) - أظهرت بيانات حديثة 
أن املغـــرب جنح فـــي حتدي ظاهـــرة اجلفاف 
ضمن اســـتراتيجية ”املغرب األخضر“ ليحقق 
قفزة في مســـتويات إنتاج احملاصيل للموسم 

الزراعي احلالي.
وقـــال وزير الفالحة املغربي عزيز أخنوش 
خالل افتتاح الدورة العاشـــرة مـــن ”املناظرة 
الوطنية للفالحة“ املنعقدة في مكناس إن ”من 
املتوقع أن يبلغ محصول احلبوب املغربي 9.82 
مليون طن في 2018، مبا يتماشى مع محصول 

العام املاضي رغم تأخر هطول األمطار“.
ويتجاوز حجم احملصول أحدث التقديرات 
الرســـمية والتي أشـــارت حملصـــول يقارب 8 

ماليني طن.
وأثار تأخر نزول األمطار في بداية املوسم 
احلالـــي، القلـــق ازاء حتقيـــق نتائـــج هزيلة 
وارتفاع أســـعار املواد الزراعيـــة، لكن هطول 
األمطار في األشهر األخيرة بدد هذه املخاوف.

وأكـــد أخنوش أنـــه رغم البدايـــة الصعبة 
”متكنـــا من تـــدارك األمر“ ســـريعا. وقـــال إنه 
”في ضـــوء احملصول اجليد للموســـم احلالي 
ســـيخفض املغرب وارداته مـــن القمح ويرفع 

الرسوم اجلمركية بدءا من مايو“.
وتشـــكل الزراعـــة أكثـــر مـــن 15 باملئة من 
اقتصاد املغـــرب ويعمل بها نحو 35 باملئة من 

القوة العاملة. 

وذكرت وزارة الفالحة في بيان أن محصول 
العام احلالي يشمل 4.81 مليون طن من القمح 
اللني و2.28 مليون طن من القمح الصلد و2.73 

مليون طن من الشعير.
وأوضحـــت أن أكثر مـــن 4.5 مليون هكتار 
ُزرعت بالقمح اللني والقمح الصلد والشـــعير 
في 2018 مقارنة مع 5.4 مليون هكتار قبل عام.

تشـــير إحصاءات املكتـــب الوطني املهني 
للحبـــوب والقطاني إلـــى أن املغرب أنتج قبل 
عـــام 4.89 مليـــون طن من القمـــح اللني و2.19 
مليـــون طن من القمح الصلد و2.46 مليون طن 

من الشعير.
واستورد املغرب العام املاضي 4.19 مليون 
طن من القمح اللني، و8.5 مليون طن من القمح 

الصلد، و4.4 مليون طن من الشعير.
الســـتقرار  ضروريـــة  القمـــح  وإمـــدادات 
املغرب، حيث أن اخلبز والسيمولينا (السميد) 
يشكالن ســـلعتني أساسيتني للســـكان البالغ 

عددهم 35 مليون نسمة.

} تونــس - كشـــف البنك املركزي التونســـي 
عـــن خطط لفـــرض قواعـــد حوكمـــة مصرفية 
جديدة، في إطار استراتيجية موسعة لتحسني 
أداء القطـــاع الذي يعاني مـــن أزمة مالية غير 

مسبوقة.
وسيعلن املركزي عن تفاصيل تلك القواعد 
فـــي النصف الثاني من العـــام اجلاري، والتي 
يتوقع أن تكون سارية املفعول بعد إقرارها من 

مجلس إدارة البنك.
ويؤكد محللون أن القطاع املصرفي تزايدت 
متاعبه بشـــكل ملحوظ في الســـنوات الســـبع 
األخيرة، في ظل األوضاع االقتصادية الصعبة 
التـــي تعيشـــها البالد، لكن اخلطـــوة اجلديدة 
تعد ضربة مزدوجة إلصـــالح النظام املصرفي 

وإخراجه من الركود.
ونســـبت وكالة األنباء التونسية الرسمية 
للمديـــرة العاّمـــة للرقابـــة البنكية فـــي البنك 
املركـــزي ناديـــة قمحـــة، تأكيدهـــا أن القواعد 
اجلديدة ســـتحدد مقاييس أكثر دقة وشفافية 
ومن املفترض أن متكن كافة البنوك من إرســـاء 

ممارسات احلوكمة الرشيدة بأكثر جناعة.

وأوضحـــت خـــالل نـــدوة نظمهـــا املعهد 
التونســـي للدراســـات االســـتراتيجية حـــول 
”حوكمة البنوك التونسّية“ أن القطاع املصرفي 
ال يـــزال حلـــد اآلن ال يطبق األنظمـــة احلالية 

بالشكل املطلوب، لذلك سيتم استبدالها.
وقالـــت إنه ”بعد خمس ســـنوات من تنفيذ 
البنك املركزي قواعد تتعلق باحلوكمة الرشيدة 
وأكثر من عام ونصف العام على صدور قانون 
البنـــوك واملؤسســـات املالية، فـــإّن اخلالصة 
تشـــير إلـــى أّن كافـــة البنـــوك مطابقـــة علـــى 
مستوى الشكل ملتطّلبات التشريعات في مجال 
احلوكمة، لكن على مســـتوى الفعل واملمارسة 

يبقى الكثير إلجنازه“.
وســـتلزم القواعد اجلديدة مجالس اإلدارة 
في جميـــع البنوك والبالغ عددها 24، بالتعامل 
أكثـــر في مـــا يتعلـــق بحوكمة املخاطـــر، كما 
ســـيحدد مقاييس أكثـــر دقة الختيـــار أعضاء 
مجلس إدارة املســـتقلني باعتبار أهمية دورهم 

تبعا لترأســـهم على التوالـــي للجنتي املخاطر 
والتدقيق.

كما ســـتفرض األنظمـــة اجلديـــدة تقييما 
خارجيا ألشغال مجالس اإلدارة فضال عن أداء 

كل عضو باملجلس من قبل مكتب خارجي.
وتطـــرق الوزيـــر املستشـــار لـــدى رئيس 
احلكومة فيصل دربال فـــي الندوة إلى الفارق 
بـــني األداء املالي للبنوك املرتبط غالبا بعوامل 
أخـــرى غيـــر املتعلقـــة باحلوكمة علـــى غرار 
السندات القابلة للتنظير وأمناطها التنظيمية 
للمراجعـــة  قابلـــة  مردوديتهـــا  تبقـــى  التـــي 

والتدقيق فيها.
وقال دربال، إنه ”استنادا لألبحاث املجراة 
فـــي هذا االجتاه، فإن آليات احلوكمة الداخلية 
للبنوك لم تضمن دورها في املراقبة وفي تأمني 
التصرف الرشـــيد فيها، كمـــا أنها أفضت إلى 
تصرف غير حذر في مخاطر القروض، بســـبب 

إخالالت في احلوكمة“.
ويطالـــب خبراء القطاع املالـــي في تونس 
بضرورة دعم التشـــريعات املوجـــودة وقانون 
البنـــوك واملؤسســـات املالية بقانـــون داخلي 
يصـــدر عن البنك املركـــزي يعمل على توضيح 
اجلوانب غير الدقيقة وإخضاع حوكمة البنوك 
لنظـــام تقييـــم خارجي قصد حتســـني حوكمة 

البنوك.
وهناك مقترحات لزيادة عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة املســـتقلني وإلغـــاء منع نفـــاذ اخلبراء 
احملاســـبني لهـــذه املناصب وضبـــط مقاييس 
موضوعية لتحقيق ذلـــك وحتديد الوضعيات 

املتعلقة بتضارب املصالح.
وباإلضافـــة إلـــى ذلك، يـــرى اخلبـــراء أن 
مراقبة التزام األعضاء وحتديد السن القصوى 
وتعزيز حضـــور املرأة في هـــذه املجالس أمر 

ضروري لتعزيز دور القطاع في االقتصاد.
ودفعت األزمـــات املالية احلكومة للتفتيش 
في الدفاتر القدمية بحثا عن قروضها املنسية 
لدى املصارف اململوكة للدولة، بسبب احملاباة 
وتدني املعايير وضعف الرقابة املصرفية على 

مدى سنوات.

املغرب يتحدى الجفاف 

ويحقق قفزة في إنتاج املحاصيل

املركزي التونسي يفرض 

قواعد حوكمة مصرفية جديدة

[ الشركات تطالب الحكومة بدعم مالي إضافي للخروج من الركود
[ االرتفاع الجنوني لمعدالت الفائدة يلقي بالليرة في حفرة عميقة

المخطط األخضر يؤمن غذاء المغاربة

فاتورة طبيعية ألخطاء أردوغان
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} دفعـــت دعـــوة الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان إلجـــراء انتخابات رئاســـية مبكرة، 
كبرى شـــركات العقـــارات في البـــالد ملطالبة 
احلكومة باحلصول على دعم مالي ملساعدتها 
للخـــروج من كبوتها بســـبب ارتفاع أســـعار 

الفائدة التي أدت لركود في القطاع.
ويبـــدو أن متاعب شـــركات العقارات، في 
ظـــل ارتفاع أســـعار املنازل بواقـــع ثلث معدل 
التضخم، إمنا هي نتيجة مباشـــرة إلجراءات 
حكومية الغرض منها حتفيز االقتصاد، لكنها 
تسببت في دفع أســـعار الفائدة لترتفع بأكثر 
مـــن 10 باملئة وانخفاض قيمة الليرة إلى أدنى 

مستوياتها أمام الدوالر.
ونظـــرا ملخـــاوف أردوغان بشـــأن حدوث 
هزات أكبر فـــي االقتصاد، فإنـــه أدرك حتمية 
تقـــدمي موعد االنتخابـــات إلى يونيـــو املقبل 

لضمان فوزه بفترة رئاسية ثانية.
وتســـببت قرارات احلكومة مبنح إعفاءات 
ضريبية وضمانات قروض في ارتفاع نســـبة 
الفائدة على أسعار املستهلكني إلى 10.2 باملئة 

وارتفاع تكلفة اإلنتاج إلى 14.3 باملئة.
وأدت تلك اإلجراءات أيضا إلى زيادة عجز 
املوازنـــة احلالي إلى نحـــو 6 باملئة من الناجت 
احمللي اإلجمالي، وهو األمر الذي أدى لتراجع 

قيمة الليرة.
ومّثل تراجع قيمـــة العملة إلى 4.17 باملئة 
من الدوالر ضربة مزدوجة لشركات اإلنشاءات، 
التي اقترض معظمها بالدوالر أمال في متويل 

توسعاتها.
وقال فائزالله يتجني، رئيس رابطة شركات 
العقـــارات والتطويـــر العقـــاري خـــالل كلمة 
ألقاها مبؤمتر في إســـطنبول مؤخرا إنه ”من 
الضروري أن متنح احلكومة إعفاءات ضريبية 
اآلن لشـــركات العقارات لتعويضها عن ارتفاع 
معدالت الفائدة، مع تبســـيط ضريبة املبيعات 

على العقارات وتقليصها“.
وارتفعت أسعار املنازل اجلديدة في تركيا 
بواقـــع 3.7 باملئة في مـــارس املاضي، أي نحو 
ثلـــث نســـبة التضخم، وذلـــك وفقـــا لبيانات 
مارس الصادرة عن رابطة شـــركات العقارات 

والتطوير العقاري.
وأشـــارت بيانات رســـمية إلى أن األسعار 
ارتفعت مبعدل شـــهري بواقـــع 0.4 باملئة، مع 

ارتفاع قيمة العقارات األكبر حجما بواقع 0.1 
باملئة فقط، في حني ارتفعت تكلفة املواد اخلام 

املستخدمة في البناء بنحو 17 باملئة.
ويعنـــي معـــدل التضخم احلالـــي املرتفع 
أن البنـــوك، لكـــي حتقق ربحا، باتـــت مطالبة 
باحلصـــول علـــى أســـعار فائـــدة أكبـــر ممن 
يشـــترون املنـــازل. واآلن أصبحـــت معـــدالت 
الرهن العقاري في تركيا تتجاوز واحدا باملئة 
شهريا، وهو عامل نفسي تقليدي يبعد الناس 

عن شراء العقارات.
وهنـــاك أيضا تراجع في الثقة االقتصادية 
لدى شـــركات اإلنشـــاءات، وهو أمر يشير إلى 
مشـــاكل أعمق في القطاع. فلقد تراجعت الثقة 
إلـــى 78.9 باملئة في مارس مقابـــل 83.8 باملئة 
في فبراير، وفقا ألحدث استطالع أجراه معهد 
اإلحصاءات الرسمي ونشـــر في نهاية مارس 

املاضي.
وكان هذا أكبـــر تراجع في جميع قطاعات 
االقتصاد، فأي نسبة أقل من 100 باملئة تعكس 
حالة من التشاؤم حيال مستقبل البالد في ظل 

السياسات اخلاطئة ألردوغان.

ال مكان أوضح من مدينة إسطنبول، حيث 
تظهر فيها مشـــاكل قطاع العقـــارات التركي، 
وهي كبرى مـــدن البالد ويســـكنها 15 مليون 

نسمة.
وإلى الشرق من بنديك قرب مطار صبيحة 
كوكجن في منطقة أناتوليا، ســـتجد عشـــرات 
العمـــارات باهظة الثمن غيـــر مكتملة أو غير 
مسكونة. وتتناثر كذلك أبراج سكنية في غرب 
املدينة خلف مطار أتاتورك، وهو أهم مطارات 

إسطنبول.
وتظهر فـــي العاصمة أنقـــرة، أيضا مبان 
قرب مطارها الرئيســـي وهي إما غير مسكونة 

مبعدل يصل للنصف أو لم يكتمل بناؤها.
ويقـــول نظمي دورباكايـــوم، رئيس رابطة 
املطوريـــن العقاريـــني في إســـطنبول، إن على 
احلكومـــة املســـاعدة على تعزيـــز القطاع من 
خـــالل طـــرح محفـــزات ألصحـــاب الدخـــول 

املنخفضة لشراء عقارات.
وأوضـــح أن نحو 85 باملئـــة ممن يرغبون 
في شـــراء منزل للمرة األولـــى ميكنهم حتمل 
دفع قسط شهري يتراوح بني 365 دوالرا و490 

دوالرا.
وتعاني ثقة املســـتهلكني في تركيا تراجعا 
بدورهـــا مع اقتـــراب موعـــد االنتخابات. وقد 
انخفضت النســـبة إلى 71.3 باملئة مقابل 72.3 

باملئة في فبراير، وفقا ملكتب اإلحصاء.

كمـــا أن البطالة فـــي ازدياد حيـــث ارتفع 
معدلها إلى 10.8 باملئة في يناير املاضي، وهو 
أعلى معدل في عشرة أشهر، مقابل 10.4 باملئة 

في ديسمبر.
وتتســـبب أســـعار األراضي اجلنونية في 
تآكل أرباح معظم شـــركات العقارات، وفقا ملا 
قالـــه إردين تيمور رئيس شـــركة نيف التركية 

للتطوير العقاري.
ويضيف تيمور أن تكاليف شراء األراضي 
فـــي إســـطنبول ميكن أن تشـــكل أكثـــر من 50 
باملئـــة من التكاليف اإلجماليـــة التي يتحملها 
املطـــورون، مقابل نســـبة تتراوح بني ســـبعة 

وخمسة عشر باملئة فقط في أوروبا.
وقـــال أردوغـــان خـــالل مؤمتـــر للتطوير 
العقـــاري، فـــي بيـــان إن البـــالد ”تعتمد على 
شركات اإلنشـــاءات ملساعدتها على أن تصبح 
بني أكبر عشـــرة اقتصادات في العالم بحلول 
عام 2023، وهو العام الذي ستحتفل به مبئوية 

تأسيسها“.
وحتتل تركيا اليوم املركز الســـابع عشـــر 
في ترتيب االقتصادات العاملية، إذ تبلغ قيمته 

حاليا حوالي 850 مليار دوالر.
وال يزال من الضروري، بحســـب احملللني، 
أن تتضاعـــف قيمته ثالث مرات، ليصل حلجم 
االقتصاد الروســـي صاحب املركز العاشر بني 

اقتصادات العالم.
ويؤكد محللون أن فـــي الدعوة النتخابات 
مبكرة خطر على الرئيس نفســـه، فاالنتخابات 
عادة مـــا تؤدي إلى تراجع اقتصادي بســـبب 
ميل املســـتهلكني والشـــركات على حد ســـواء 

لتأجيل القرارات االقتصادية.
وبينمـــا قـــد تقـــل هـــذه االحتمـــاالت مع 
انتخابـــات مبكـــرة، فـــإن املؤكـــد أن أردوغان 
ســـيواجه حتديـــا جديا مـــن ميرال أكشـــينار 
زعيمة حزب اخليـــر والتي متثل أهم بديل من 
اجلنـــاح اليميني حلكم أردوغـــان منذ وصول 
حزبـــه العدالة والتنمية لســـدة الســـلطة عام 

.2002
ولن يكـــون األمر ســـهال ألردوغان بوجود 
أكشـــينار، فلديها فريق اقتصادي رفيع يعمل 
وراءها، بقيادة احملافظ السابق للبنك املركزي 
دورموش يلماز، الذي انتقد بشدة السياسات 
االقتصادية املتبعـــة، ووصفها بأنها تكرار ملا 
فعله ســـابقوه قبـــل اندالع األزمـــة املالية عام 

.2001
ومـــن الواضح متاما أن قطاع اإلنشـــاءات 
كان عمـــاد النمـــو االقتصادي فـــي تركيا منذ 
وصـــول أردوغـــان للســـلطة، وبالتالـــي فـــإن 
على الرئيس التركي تقدمي إجراءات ســـريعة 
ملســـاعدة هذا القطاع املهم بالنسبة للناخبني، 
وأصحاب األعمال، إذا أراد جتنب خسارة دعم 
انتخابي جوهري، حني يحل موعد التصويت 

بعد أسابيع قليلة.

عكست أزمات قطاع العقارات في تركيا، مشكلة عميقة في عصب االقتصاد الذي ظهرت 
عليه أعراض الركود في الفترة األخيرة، وقد كشــــــف هذا الوضع بشــــــكل ال يدع مجاال 
للشــــــك، األســــــباب احلقيقية وراء قرار الرئيس رجب طيب أردوغــــــان، الدعوة النتخابات 

رئاسية مبكرة أواخر يونيو املقبل.

أزمة سوق العقارات بعد إضافي لدعوة 

أردوغان إلى انتخابات مبكرة

إردين تيمور:

تتسبب أسعار األراضي 

وارتفاع التكاليف في تآكل 

أرباح شركات العقارات

فائزالله يتجين:

على الحكومة منح الشركات 

إعفاءات ضريبية لتعويضها 

عن ارتفاع الفائدة

دورموش يلماز:

اإلجراءات المتبعة حاليا 

تكرار لما جرى قبل اندالع 

األزمة المالية عام 2001

{آمـــل أن يعفـــي دونالد ترامـــب االتحاد األوروبـــي من الرســـوم الجمركية علـــى واردات الصلب 

واأللمنيوم، ألننا ال ندخل في حرب تجارية مع حلفائنا}.

إميانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي

{الديون في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، تراجعت في الربع األول من هذا العام لتبلغ 63.9 

مليار دوالر بمقارنة سنوية، لكنها تبقى ثاني أعلى مستوى منذ 2012}.

تقرير صادر عن
وكالة {موديز} للتصنيف االئتماني

مارك بنتلي

و ر ب ي ر

كاتب في موقع أحوال تركية

نادية قمحة:

قواعد الحوكمة الجديدة 

ستحدد مقاييس أكثر دقة 

في القطاع المصرفي

فيصل دربال:

استنادا لألبحاث، فإن آليات 

الحوكمة الحالية لم تحقق 

دورها في المراقبة

عزيز أخنوش:

في ضوء المحصول الجيد 

لهذا الموسم سنخفض 

الواردات الزراعية
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} الرياض - يتســـارع إيقاع خطط السعودية 
في بلـــورة مالمح خطة التحـــول االقتصادي، 
حني يتم تدشـــني أكبر مشـــروع ترفيهي على 
مســـتوى العالم، ضمن باقة مشاريع ترفيهية 

أخرى.
ويدشن العاهل السعودي امللك سلمان بن 
عبدالعزيـــز األربعاء مدينة ”القدية“ الترفيهية 
قرب العاصمة الرياض، في إطار سلســـلة من 
املشاريع االستثمارية الكبيرة، التي تهدف إلى 

تنويع االقتصاد لوقف االعتماد على النفط.
ويقول املسؤولون إن مشروع القدية الذي 
سيتم تشييده في جنوب غرب الرياض، سيمتد 
على مســـاحة 334 كيلومترا مربعا، وستوجد 
فيه مراكـــز لأللعاب وأنشـــطة للمغامرات في 
الهـــواء الطلـــق وجتـــارب الســـفاري ومرافق 

رياضية.
وســـتصبح القديـــة أكبر مدينـــة ترفيهية 
مبساحة 334 كيلومترا مربعا وحجم إنشاءات 
ضخـــم، متفوقـــة على أكبـــر املـــدن الترفيهية 
ومبســـاحة أكبـــر ثالث مـــرات مـــن نظيراتها 

عامليا.
في والية  وســـتكون مدينة ”ديزني النـــد“ 
فلوريـــدا األميركيـــة مبســـاحتها البالغة 110 
كيلومتـــرات مربعـــة بعدها فـــي الترتيب، ثم 
مدينة ”6 فالجز“ في والية تكســـاس األميركية 
مبساحتها البالغة كيلومترين مربعني، وتليها 
مدينة ”ديزني الند“ في باريس مبســـاحة 1.94 
في  كيلومتـــر مربع، ثم منتجـــع ”ديزني الند“ 

هونغ كونغ بامتداد 1.3 كيلومتر مربع.
ويرى محللـــون وخبراء اقتصـــاد أن هذه 
اخلطوة ســـتتبعها خطوات أخرى في القطاع 
الذي تعول عليه الريـــاض كواحد من الركائز 

االســـتراتيجية في ”رؤية الســـعودية 2030“، 
التي جتســـد أكبر إصالح اقتصادي في تاريخ 

البالد.
ونقلت وكالة األنباء الرسمية السعودية عن 
فهد بن عبدالله تونسي، األمني العام للمجلس 
التأسيســـي للمدينة الترفيهيـــة العمالقة، أن 
”املشـــروع يعكس مســـاعي احلكومة احلثيثة 

لتطوير املشاريع العمالقة“.
وأضاف تونســـي، وهو مستشار بالديوان 
امللكي الســـعودي، أن ”من شـــأن مدينة القدية 
الترفيهية أن تساهم بشـــكل فاعل في حتقيق 
العديد من العوائد االقتصادية املباشرة وغير 

املباشرة“.
وأكـــد الرئيس التنفيذي للمشـــروع مايكل 
رينيجـــر أنه يتوقع أن يســـاهم املشـــروع في 
جـــذب املزيد مـــن االســـتثمارات األجنبية في 
قطاعات الترفيه وغيرها، ولكن لم يحدد تكلفة 

املشروع.
وباشر ولي العهد السعودي الشاب األمير 
محمد بن سلمان البالغ من العمر 32 عاما حملة 
إصالحـــات في بـــالده في إطار اســـتراتيجية 

واسعة وشاملة، تهدف إلى جذب االستثمارات 
اخلارجيـــة وتنويع االقتصـــاد لوقف االرتهان 

التاريخي بالنفط.
وأبهـــرت الرياض املســـتثمرين بسلســـلة 
مـــن مشـــاريع التكنولوجيا العمالقـــة، وتريد 
احلكومـــة خصوصا إقامة منطقـــة اقتصادية 
ضخمـــة أطلق عليها اســـم ”نيـــوم“ ووصفت 
على املستوى  بأنها ستكون ”سيليكون فالي“ 
اإلقليمي. وباالضافة إلى ذلك تســـعى إلى بناء 
منتجع ســـياحي على البحـــر األحمر وكالهما 

يقدران مبئات املليارات من الدوالرات.
وينفق الســـعوديون املاليني من الدوالرات 
سنويا ملشـــاهدة عروض سينما وزيارة أماكن 
للترفيه في أماكن ســـياحية مجاورة مثل دبي 

والبحرين.
وأعلنت الهيئة العامـــة للترفيه احلكومية 
فـــي فبراير املاضي أن هناك أكثر من خمســـة 
آالف حدث ترفيهي خـــالل العام اجلاري وأنه 
سيتم استثمار 240 مليار ريال (نحو 64 مليار 
دوالر) في قطاع الترفيه في الســـنوات العشر 

املقبلة.

ويؤكد تونسي أن حوالي ثلثي السعوديني 
حتت ســـن الـ35 عاما، لذلك هناك حاجة ماسة 
إلى ما يوفره مشروع القدية من أماكن ترفيهية 

جاذبة لهم.
ويتوقع أن يســـاهم املشروع في توفير 30 
مليار دوالر، التي ينفقها الســـعوديون كل عام 
على الســـياحة والترفيه خارج البالد. وسيتم 
توظيـــف هذه األمـــوال فـــي اإلنفـــاق لتنمية 

االقتصاد احمللي.
العامـــة  االســـتثمارات  صنـــدوق  ووقـــع 
السعودي في وقت ســـابق هذا الشهر اتفاقية 
الرائدة عامليا في  مع شركة ”ســـيكس فالجز“ 
املتنزهات الترفيهيـــة لتطوير وتصميم متنزه 

في مدينة القدية يحمل عالمتها التجارية.

عززت السعودية من خطواتها نحو اقتحام 
صناعة الترفيه بتدشني العاهل السعودي 
امللك ســــــلمان بن عبدالعزيز أكبر مشروع 
ــــــم، يتوقع أن  ترفيهي على مســــــتوى العال
ــــــرة خلزينة الدولة، في  يحقق مداخيل كبي
ــــــع االقتصاد  إطار خطــــــط اإلصالح لتنوي

وجتسيد ”رؤية السعودية 2030”.

السعودية تقتحم صناعة الترفيه بتدشين أكبر مدينة ماله في العالم

[ 30 مليار دوالر عوائد سنوية متوقعة من مدينة {القدية}  [ الحكومة تخصص 64 مليار دوالر لتنفيذ مشاريع جديدة بحلول 2028

{القدية} ديزني الند السعودية

} الريــاض - أعلنت وزارة املالية السعودية 
أمس أنها أكملت طرحا جديدا من السندات 
اإلسالمية بقيمة خمسة مليارات ريال (1.33 
مليار دوالر)، وذلك في إطار ســـعي احلكومة 
لتغطية العجز في موازنتها العامة بســـبب 

انخفاض أسعار النفط.
وباعـــت الوزارة ســـندات ألجـــل خمس 
ســـنوات بقيمة 3.8 مليار ريال (مليار دوالر) 
وســـندات ألجـــل ســـبع ســـنوات بقيمة 750 
مليـــون ريـــال (200 مليون دوالر) وســـندات 
ألجل عشـــر ســـنوات بقيمة 450 مليون ريال 

(120 مليون دوالر).
وطرح الصكـــوك هذا هـــو الثاني العام 
احلالي بعد اســـتكمال الطرح األول الشـــهر 
املاضـــي، بقيمـــة 4.8 مليـــار دوالر. وكانـــت 
الســـعودية قد جمعت األسبوع املاضي مبلغ 

11 مليار دوالر من بيع السندات.
وجمعت السعودية 9 مليارات دوالر بعد 
أن فتحـــت اكتتابا هـــو األول من نوعه لبيع 
ســـندات إســـالمية بالدوالر في أبريل العام 
املاضي ألجل خمس سنوات وعشر سنوات.

وأعلنت احلكومة الشهر املاضي موافقة 
مجموعـــة من البنـــوك واملؤسســـات املالية 
األجنبيـــة، علـــى إعادة متويل قـــرض دولي 
مجّمـــع بقيمـــة 10 مليـــارات دوالر وزيـــادة 

حجمه بـ6 مليارات دوالر.
ويأتي بيع الســـندات اإلسالمية بعد أن 
توجهـــت الســـعودية في أكتوبـــر 2016 إلى 
ســـوق الدين العاملـــي التقليـــدي ألول مرة، 
وجمعـــت حينها 17.5 مليار دوالر في إصدار 

للصكوك.
ومنذ تدهور أســـعار النفـــط عامي 2014 
ســـجلت اململكـــة عجـــزا فـــي املوازنـــة بلغ 
مجموعـــه 260 مليـــار دوالر فـــي الســـنوات 
املاليـــة املاضيـــة، وتتوقع عجـــزا بقيمة 52 
مليار دوالر هذا العام، بحسب أرقام رسمية.

وســـحبت احلكومة أكثر مـــن 245 مليار 
دوالر مـــن احتياطها املالـــي منذ نهاية 2014 
لتغطية العجـــز، ولكن الرياض لديها أدوات 
أخـــرى لتأمني أموال إضافيـــة للخزينة عبر 

اإلصالحات االقتصادية التي تنفذها.

الرياض تطرح سندات 

إسالمية جديدة

{أســـعار النفط الراهنة في األســـواق العالمية والتي بلغت نحو 74 دوالرا للبرميل، تعتبر عادلة 

للمنتجين والمستهلكين}.

عبداملؤمن ولد قدور
الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك اجلزائرية

{الشباب في أفريقيا عنصر قوة سيعمل على تيسير التحاق القارة بالعالم الرقمي والتكنولوجي 

الجديد الذي هو بصدد التشكل}.

فوزي بن عبدالرحمن
وزير التكوين املهني والتشغيل التونسي

} أبوظبــي - بدأت دول اخلليـــج العربي في 
جنـــي ثمار االتفـــاق املبرم بـــني منظمة الدول 
املصدرة للبترول (أوبـــك) ومنتجني خارجها، 
بعد أن أعطت توقعـــات احملللني زخما جديدا 
حلكومات املنطقة لتعزيـــز معدالت النمو هذا 

العام.
ولم تكـــن حكومـــات دول اخلليـــج تتوقع 
عودة أسعار النفط لالرتفاع بقوة، لكن جتاوز 
سعر اخلام حاجز الـ74 دوالرا للبرميل، أعطى 

آماال واســـعة في منو قوي قـــد يتراوح بني 2 
و3 باملئة.

وال تختلـــف تقديرات احملللني عن توقعات 
العامليـــة،  واملؤسســـات  البحـــوث  شـــركات 
ويقول البنك الدولـــي إن اإلصالحات الداعمة 
للقطاعـــات غيـــر النفطية وتوفيـــر الوظائف، 
وزيادة االستثمارات في البنية التحتية بدول 
اخلليج، ســـتدعمان ارتفاع النمو إلى 2 باملئة 

العام اجلاري.

وحتوم أســـعار النفط حاليا عند أســـعار 
معقولـــة مدعومة بجهود أوبـــك ومنتجني من 
خارجها لدعم تـــوازن األســـواق العاملية عبر 
اتفاق خلفض اإلنتاج من املقرر العمل به حتى 

نهاية العام احلالي.
ويـــرى مـــروان الشرشـــابي مديـــر إدارة 
األصول لدى ”الفجر“ لالستشـــارات املالية أن 
التقديرات تشـــير إلى أن اقتصـــادات اخلليج 
ستشـــهد منوا جيدا في نهايـــة العام اجلاري 
على خلفيـــة املكاســـب القوية التـــي حققتها 

أسعار النفط منذ بداية العام اجلاري.
وقال اخلبير االقتصـــادي ”نرجح منوا قد 
يصل إلـــى أكثر من 2 باملئة بالنســـبة لغالبية 

دول اخلليج“، لكنه لم يشـــر إلـــى ما إذا كانت 
مقاطعة السعودية واإلمارات والبحرين لقطر، 

ستؤثر على الدوحة.
ويعتقـــد الشرشـــابي أن جنـــاح كل مـــن 
اإلمـــارات والســـعودية فـــي تطبيـــق ضريبة 
القيمـــة املضافـــة، كأول بلديـــن فـــي منطقـــة 
اخلليج يعتمدان هذه الضريبة، سيعزز كثيرا 
مـــن إيراداتهما، إلى جانب مبادرات حتســـني 
وضبـــط النفقات التـــي تتبعهـــا دول اخلليج 

الست.
وخفضـــت دول اخلليـــج دعـــم الطاقة بعد 
تهاوي أســـعار النفط فـــي منتصف 2014، كما 
جلـــأت إلى خفـــض اإلنفاق على املشـــروعات 

احلكومية التي تقود النمو.
وبدأت كل من السعودية واإلمارات تطبيق 
ضريبة القيمة املضافة اعتبارا من مطلع العام 
اجلاري، وهـــي ضريبة غير مباشـــرة يدفعها 
املســـتهلك وتفـــرض علـــى الفارق بني ســـعر 

الشراء من املصنع وسعر البيع للمستهلك.
وجاء تطبيـــق تلك الضريبة فـــي محاولة 
لتعزيز وتنويع اإليرادات املالية غير النفطية، 
في ظل تراجع أســـعار النفـــط، مصدر الدخل 

الرئيس في اخلليج.
ويقول احمللل االقتصادي جمال مروان إن 
اقتصادات اخلليج بـــدأت لتوها في التعافي، 
متوقعا أن حتقق بنهاية العام احلالي نســـب 
منو تتراوح بني 2 و3 باملئة مع الصعود القوي 

للنفط.
ورهن اخلبير حتقيق هذه النســـب املقدرة 
لنمو االقتصادات اخلليجية، باستمرار صعود 
النفط أو اســـتقراره عند هذه املستويات، لكنه 
يتوقع في الوقت ذاته أن تتراجع أسعار اخلام 

قليال إلى حدود 70 دوالرا للبرميل.
ويـــرى أن هناك إيرادات جديدة ســـتدخل 
فـــي موازنـــات دول اخلليج، خالل الســـنوات 

القادمة، أبرزها عوائد ضريبة القيمة املضافة، 
املتوقع أن تتجاوز املليارات من الدوالرات في 

السنوات األولى من تطبيقها.
وحسب تقديرات غير رسمية، من املقدر أن 
جتمـــع احلكومتان الســـعودية واإلماراتية ما 
يصـــل إلى 21 مليار دوالر فـــي 2018، من جراء 

تطبيق الضريبة املضافة.
وكان مـــن املقـــرر أن تطبـــق جميـــع دول 
اخلليـــج الضريبة املضافـــة اعتبارا من مطلع 
العـــام اجلاري، لكـــن الكويت وســـلطنة عمان 

أعلنتا تأجيلها إلى العام القادم.
ولـــم تختلـــف هـــذه التوقعات كثيـــرا عن 
تقديـــرات احمللـــل االقتصادي محمـــد العون، 
الـــذي أكـــد أن األوضاع املالية لـــدول اخلليج 
على أعتاب حتســـن كبير في األشهر القادمة، 
”خصوصا بعدمـــا صعدت أســـعار النفط إلى 

مستويات لم نشهدها منذ سنوات“.
وقال العون إن ”دول اخلليج تتحرك بخطى 
ثابتـــة نحـــو تطبيـــق املزيد مـــن اإلصالحات 
الداعمـــة للقطاعات غيـــر النفطية، إضافة إلى 

زيادة االستثمارات في البنية التحتية“.
ولكن اخلبير حذر من العواقب االقتصادية 
الســـتمرار األزمة اخلليجيـــة التي أثرت كثيرا 
علـــى قطر وظهرت آثارها في معظم القطاعات 

االقتصادية.
ويتوقـــع صنـــدوق النقد الدولـــي أن تظل 
أســـعار النفط منخفضة على املدى املتوســـط، 
وستكون محاطة بدرجة عالية من عدم اليقني، 
وبالتالي فإن مواصلة تصحيح أوضاع املالية 

العامة ستظل مطلبا حيويا.
وأكـــد خبـــراء الصنـــدوق على ضـــرورة 
اســـتمرار دول اخلليج فـــي تنفيذ اإلصالحات 
بخصوص أسعار الطاقة، وقالوا إن تصحيح 
أوضاع املاليـــة العامة أمر ال مفر منه لتحقيق 

االستقرار املالي على املدى الطويل.

أكد محللون أن انتعاش أســــــواق النفط العاملية بفضل سياسة خفض اإلنتاج التي تتبعها 
منظمة أوبك ومنتجون خارجها، أعطى بارقة أمل حلكومات دول اخلليج الست، التي تعتمد 

بشكل كبير على عائدات النفط في متويل إيرادات موازناتها، لتسريع منو اقتصاداتها.

انتعاش أسواق النفط يسرع نمو اقتصادات دول الخليج
[ تعافي األسعار يحدد بوصلة الوظائف والقطاعات غير النفطية  [ حكومات المنطقة تتحرك بثبات نحو تطبيق المزيد من اإلصالحات

مؤشرات األسعار ترفع منسوب الطموحات الخليجية

فهد بن عبدالله تونسي:

مدينة القدية الترفيهية 

ستساهم في تحقيق عوائد 

كبيرة للسعودية

مدير إدارة األصول لدى 

{الفجر} لالستشارات يؤكد أن 

تعافي األسعار يعطي دفعا 

القتصادات الخليج

اإلصالحات الداعمة للقطاعات 

غير النفطية وزيادة اإلنفاق 

على البنية التحتية سترفعان 

النمو إلى 2 بالمئة العام الجاري

مايكل رينيجر:

المشروع سيجذب المزيد 

من االستثمارات األجنبية 

في قطاع الترفيه



تحديات

برلــــني  مهرجــــان  افتتــــاح  خــــالل   - لنــدن   {
الســــينمائي فــــي فبراير املاضــــي، اتخذت كلير 
بينز، املخرجــــة البريطانيــــة، مقعدها حلضور 
عرض خاص لفيلم إسباني أحدث ضجة كبيرة، 
كانــــت بينز تأمل في أن يتــــم عرضه في واحدة 
من دور العرض التابعة لشركات بيكتشر هاوس 
ســــينيماز، وهي سلســــلة دور عرض بريطانية 

تديرها هي بنفسها.
في أحــــداث الفيلــــم وعنوانه ”مــــرض يوم 
األحــــد“، تقــــف بنّيــــة تخلــــى عنهــــا أبواها في 
مواجهة أمها امليســــورة احلال فــــي قرية نائية 
باجلبال، وأبدى مخرج الفيلم راموت ســــاالزار 
قــــدرة فائقة على أنــــه ميلك موهبــــة في عرض 
امليلودراما امللحمية لطــــرح مقارنات مع أعمال 

صانع األفالم اإلسباني بيدرو أملودوفار.
قالت بينــــز ممتدحــــة العــــرض ”كان فيلما 
رائعا، فيلم ُصنع ليشــــاهد فقط في الســــينما“. 
لكن سرعان ما استدركت بقولها ”عندما جلست 
في مقعدي ألشــــاهد الفيلم.. حينها فقط الحظت 

شعارا!“.
ما الــــذي الحظته بينز إلى درجــــة املفاجأة 
واالندهــــاش؟ يجيب عــــن هذا الســــؤال الكاتب 
البريطاني ســــيمون أســــبورن فــــي مقاله على 
صحيفــــة الغارديان البريطانية بقوله ”حســــنا، 
إلى جوار اسم شركة اإلنتاج اإلسبانية صانعة 
الفيلم، ظهر شــــعار نيتفليكس الشهير، الذي ال 
يتوقف عن إثارة اجلدل، لقد قامت شــــركة البث 
اإللكتروني العمالقة، التي أعلنت قبل أيام فقط 
أن عدد املشــــتركني في خدماتهــــا قد جتاوز 125 

مليونا، بتمويل الفيلم“.

 يتابــــع أســــبورن ”أدركت بينــــز على الفور 
أن شــــيئا كهذا قد قّلص إلى حــــد كبير فرصها 
في االجنذاب أكثر إلــــى العرض، حيث أضافت 
”ذهبنا من فورنــــا إلى املنتج في محاولة للبحث 
عن حل، ففي إســــبانيا هناك إصدار مســــرحي، 
لكــــن نيتفليكس لــــم تكن ترغب فــــي القيام بأي 

شيء آخر“.
يشير الكاتب البريطاني إلى أن ”قوة شركة 
الترفيه عبر اإلنترنت، التي يشترك في خدماتها 
125 مليــــون شــــخص تعاظمت إلــــى درجة أنها 
امتلكت اجلرأة على غــــرار مهرجان برلني، على 
جتاهل حدث ســــينمائي مميــــز بحجم مهرجان 
كان الســــينمائي“. متســــائال ”فهل بات عشاق 
الســــينما ووســــائل البــــث التقليدية يخشــــون 
املســــتقبل بســــبب ســــيطرة أحــــدث الوســــائل 

التكنولوجية على بث العروض إلكترونيا؟“.

عروض في المنازل

اعتبارا من يونيو، ستضيف نيتفليكس فيلم 
”مرض يوم األحد“ إلى قائمة هائلة من احملتوى 
تعرضهــــا علــــى جمهورها لالســــتمتاع بها في 
املنزل. تقول بينز، وهي نفسها من بني مشتركي 
نيتفليكــــس ”ال اعتراض لدّي علــــى ما تقوم به 
نيتفليكس كتجــــارة. لكن عرض فيلم كهذا بهذه 
الطريقة، وليس على الشاشــــة الكبيرة، شــــيء 

محبط فعال. إنه أمر يثير اخلزي“.
 يكشــــف أســــبورن أن ”ما تشــــعر بــــه بينز 
يعكــــس صراعا هائــــال داخل شــــركات اإلنتاج 
الســــينمائي والتلفزيوني حول العالم“. ويفسر 
ذلك قائــــال ”في وقت ســــابق، الشــــهر املاضي، 
نشــــب خالف بني نيتفليكس ومؤسسة السينما 
األوروبية قبل شــــهر واحد علــــى موعد انطالق 
مهرجان كان. فالشركة، التي ترفض اإلجابة عن 
أي أســــئلة، تعرض بني احلــــني واآلخر أفالمها 
في عدد محدود من دور السينما، مبررة ذلك بأن 
هذه األفالم ستصبح في دائرة الترشيحات لنيل 

جوائــــز املهرجان“. ويلفت أســــبورن أنه ”حتى 
في هــــذه احلالة، ُتعــــرض األفالم كذلــــك لفائدة 
مشــــتركي املنازل فــــي نفس الوقــــت، وهو أمر 
يخالف كل التقاليد املعروفة في عالم الســــينما. 
وباتت صناعة الســــينما تخشــــى مما قد يحدث 
في املســــتقبل والذي يهدد تواجدها، بل تخشى 

على هذا الفن ذاته“.
ويضيــــف ”لقــــد قوبــــل شــــعار نيتفليكس 
بصافرات اســــتهجان حني ظهر على الشاشــــة 
أثنــــاء عرض فيلمــــي أوكيــــا وميروفيتس، في 
مهرجان كان العــــام املاضي، وهما فيلمان كانا 
ضمــــن األفالم املرشــــحة لنيل جائزة الســــعفة 

الذهبية“.
وأوضح تييري فرميو املدير الفني ملهرجان 
كان متحدثا لصحيفة هوليوود ريبورتر الشهر 
املاضي ”حني وقع اختيارنا على هذين الفيلمني، 
فكرت أنه بوســــعي إقناع نيتفليكس بالســــماح 
بعرضهما في دور الســــينما (الفرنسية)، وكان 
تقديري في غير محله، فلقد رفضت ذلك“. وبعد 
محــــاوالت أخرى غير ناجحة، قــــرر فرميو منع 

أفالم نيتفليكس من املشاركة في املسابقة.
كما أعلن تيد ســــانداروس املدير املســــؤول 
عن احملتوى في األسبوع املاضي في نيتفليكس 
بنشوة كبيرة أن ”الشركة لن تشارك في مهرجان 

كان ولن تعرض أفالمها خارج املسابقة“. 
وقال هذا املســــؤول ملوقع فاريتي ”الشركة 
هي التي وضعت الشروط. لقد اخترنا أن نكون 
مستقبل الســــينما لكن إذا اختار مهرجان كان 
العيــــش في صفحات التاريخ الســــينمائي، فال 

بأس“.
ويفسر الكاتب البريطاني هذا اخلالف بني 
املهرجان والشــــركة بأنها حتاول االســــتحواذ 
على األفالم وعرضها خارج املســــابقة. ويعتقد 
أنها ”ليســــت املــــرة األولى التــــي يعيش فيها 
العالــــم ”هــــوة ثقافية ”. ويســــتدرك قائال ”لكن 
لم يســــبق أن وقف احلرس القدمي للسينما في 

مواجهة وحش رقمي ال يتوقف عن التطور“.
وتابــــع ”هو وحش امتلك القدرة على رفض 
أمجد املهرجانات“. مشيرا إلى أن ”سانداروس 
بــــدا مرتاحــــا متامــــا وهــــو يعلــــن انســــحاب 
نيتفليكــــس من مهرجــــان كان حتــــى أنه وجد 

الوقت لتوجيه كلمات قاسية إلى فرميو“.
ويضيف أسبورن ”بعد أن قرر مدير مهرجان 
كان منع التقاط صور الســــيلفي على السجادة 
احلمراء للمهرجان ألنها تسيء للجودة وتعطل 
إيقاع صعــــود الدرج“. فقد أردف ســــانداروس 
متعجبا ”ما أوجــــه التطور األخرى في صناعة 

اإلعالم الذي يود فرميو التصدي لها“.
وفي قلــــب هذا الصراع حققــــت نيتفليكس 
تطورا الفتا هــــذا العام. فوفقــــا ألرقام جديدة، 
أضافت الشــــركة 7.4 مليون مشــــترك جديد بني 
ينايــــر ومــــارس املاضيــــني. وخالل األســــابيع 
القليلــــة املقبلــــة، ســــيصبح أكثــــر مــــن نصف 
املشتركني في خدمات الشــــركة خارج الواليات 
املتحدة (اشــــتراكاتها تشمل جميع دول العالم 
باســــتثناء الصني وكوريا الشــــمالية وسوريا 

باإلضافة إلى منطقة القرم).
وزادت أربــــاح الشــــركة بنســــبة 43 باملئــــة 
فــــي العــــام املاضي لتحقــــق 3.7 مليــــار دوالر. 
وباإلضافة إلى هذا فإن الشــــركة وبعد عشرين 
عاما من مشــــاركة أفالم وعروض تلفزيونية من 
إنتاج مســــاهمني آخرين، وجمع بيانات ال تقدر 
بثمن عن املســــتهلكني خالل تلــــك الفترة، تنفق 
حاليــــا ثمانية مليــــارات دوالر علــــى احملتوى، 
بينهــــا 700 مليــــون علــــى عــــروض تلفزيونية 
خاصــــة بهــــا و80 فيلمــــا وهو عــــدد يصل إلى 
ضعــــف عدد األفالم في أي شــــركة إنتاج أخرى 
ونحو خمسة أمثال ما تنفقه (بي.بي.سي) على 

اإلنتاج التلفزيوني سنويا.
 ويبــــدو تطــــور شــــركة نيتفليكــــس الفتــــا 
لالنتبــــاه ويتســــاءل الكاتــــب البريطاني قائال 
”كيف أصبحــــت نيتفليكس قابضة على صناعة 
الســــينما؟ وكيف تفسر ثقافة الشركة جناحها، 
وهــــي التــــي شــــيدت بفضــــل قــــدرات مديرها 

ومؤسسها ريد هاستينجز فقط؟
يجيب أسبورن ”السبب هو أن نيتفليكس، 
وبعيــــدا عن الصرخات التــــي تدعو إلى حماية 
حقوق عشاق الســــينما، فإن الشركة تقف أمام 
حتديــــات تفرضهــــا شــــركات منافســــة جديدة 
وقدمية، فالشركات التي تقدم خدمات البث على 
اإلنترنــــت، مثل أمازون وهولو وأبل تســــتثمر 
بسرعة، بينما تسحب ديزني احملتوى اخلاص 
بهــــا مــــن نيتفليكس قبــــل أن تطلــــق خدمتها 
املنافســــة للبــــث اإللكتروني في أواخــــر العام 
املقبــــل“. ويعتقد أســــبورن أن ”هذه املنافســــة 
الشرســــة واملعركة احملتدمة بني هاته الشركات 

هو األمر البالغ األهمية بالنسبة لنيتفليكس“.

وكانــــت الصحفية األميركيــــة جينا كيتنج 
مؤلفة إصــــدار ”نيتفليكــــس: املعركة احملتدمة 
علــــى أعني األميركيني“ قد أشــــارت لدى صدور 
الكتــــاب عــــام 2012 إلــــى أن ”متابعــــة مشــــهد 

التنافس هذا سيكون رائعا“.
 وبينــــت كيتنــــج أن ”املعركة ســــتكون بني 
نيتفليكس وبلوكباســــتر وبعدها ستكون هناك 
معركــــة أخرى مــــع إتش.بــــي.أو“، لذلــــك بدأت 
نيتفليكس كمــــكان لتأجير أشــــرطة دي.في.دي 
عــــام 1997، ومنت فــــي أوائل األلفيــــة اجلديدة. 
لكن هاســــتينجز وهو عالم كمبيوتر من مواليد 
بوسطن حتلى بالصبر في انتظار فرصته. وفي 
عام 2002، قالت نيتفليكس في األوراق احلكومية 
التي أرفقتها ببيع أول طرح من أســــهمها ”حني 
تسنح الفرصة، فإننا نعتقد أننا في وضع جيد 

لتقدمي مساهمة رقمية ملشتركينا“.
وأضافت كيتنج ”كان هذا قبل ثالث سنوات 
من ظهور يوتيوب حني كان اإلنترنت عن طريق 
االتصــــال الهاتفي ال يزال شــــائعا في وقت كان 
عدد املشــــتركني في خدمات دي.في.دي 600 ألف 
شخص. ويجدر التذكير أن هاستينجز قرر قبل 
خمس ســــنوات من هذا بالضبط أن يطلق على 

شركته اسم نيتفليكس.
ورصد جارث نيم ذلك التحول في التلفزيون 
البريطانــــي على مدى أكثر مــــن 20 عاما، وهو 
الــــذي عمل لدى ”بي.بي.ســــي“ ولدى شــــركات 
إنتاج مســــتقلة. وكان نيم وراء إنتاج سالســــل 
و“ســــتيت  تلفزيونيــــة مــــن قبيل ”ســــبوكس“ 
أوف بالي“ و“هاســــل“. وقــــال نيم عن التمويل 
”بطريقــــة أو بأخرى، ينفق املنتــــج نحو مليون 

جنيه إسترليني في الساعة“.
ويلفت أسبورن أن ”هذا النموذج ظل سائدا 
إلى أن قــــام نيم بإنتاج سلســــلة داونتون آبي 
لصالح شــــبكة آي.تي.في، واعتبر مبثابة نقطة 
حتول للدرامــــا البريطانية في اخلارج، خاصة 
في الواليات املتحدة حيث كانت شــــبكة بي.بي.
أس منتجا شريكا. وأسس هذا احلدث لنموذج 

جديد من التعاون املربح“.
وقــــال نيم ”ال يزال املنتجــــون البريطانيون 
ينفقــــون اليوم مبالغ تصل إلــــى 850 ألف جنيه 
إســــترليني في الســــاعة، لكنها لم تعد تشــــكل 
80 أو 90 باملئــــة مــــن امليزانيــــة مثلما كانت في 
الســــابق، بل إنها اليوم تشكل ما نسبته 50 أو 

حتى 30 باملئة“. 
لكن يالحظ أســــبورن أنه ”طــــرأ تغيير على 
هذا النموذج مرة أخرى“. حيث يبني أنه ”حني 

بدأت نيتفليكس وشركات أخرى شراء احملتوى 
الفنــــي بكميات كبيــــرة من أجــــل تلبية رغبات 
مشتركيها. أصبحت لدى املنتجني نافذة أخرى 
لتحقيــــق اإليرادات فبدأوا في متويل العروض 
ترقبــــا للحصول على عقود بــــث لتزيد بالتالي 

امليزانيات وترتفع معها اجلودة“.
ويســــتنتج الكاتب أن هذا ”قــــاد إلى زيادة 
في عــــدد مشــــتركي نيتفليكس، ومــــرة أخرى 

ساعدتها قدرتها الهائلة على اإلنفاق على 
إنتاج عروضها اخلاصة“.

واحدة  حلقــــة  تكلفة  وكانــــت 
مــــن عرض مثل ”ذا كــــراون“ أو 
الــــذي أنتجته شــــركة  ”التاج“ 
ِلفت بانك بيكتشرز البريطانية 
حلســــاب نيتفليكــــس (أكثر من 
عشرة ماليني جنيه إسترليني.) 

وحتولت الشــــركة إلى مركز الثقل 
وأصبحــــت نيتفليكــــس موطنا أكثر 

جذبا بالنسبة للعاملني في التلفزيون وفي 
السينما.

االستحواذ على اإلنتاج

في عام 2015، عرضت قناتا ”بي.بي.ســــي.
تو“ و“بي.بي.سي أميركا“ السلسلة األولى من 
عرض ”ذا الســــت كينجدام أو اململكة األخيرة“ 
وهو عرض درامي باهظ التكلفة أنتج من وحي 
سلســــلة قصص ساكســــون ســــتوريز للكاتب 

برنارد كورنويل.
وقــــد أنتــــج نيــــم السلســــلة لصالــــح ”بي.

بي.ســــي“، لكــــن نيتفليكــــس أبــــدت اهتمامــــا 
ووجــــدت العــــرض جذابا للجمهــــور املتحمس 
ملشاهدته حول العالم. وقال نيم ”املوسم األول 
لم يحقــــق الكثير علــــى ”بي.بي.ســــي أميركا“ 
لكنــــه ”كان رائعا علــــى نيتفليكس في الواليات 

املتحدة“.
لذا حلــــت نيتفليكــــس محل ”بي.بي.ســــي 
أميــــركا“ في السلســــلة الثانية واشــــتركت في 
إنتاجــــه مع ”بي.بي.ســــي“ و“كارنيفال“. وهذا 
الشــــهر، أعلنت كارنيفال أن ”السلسلة الثالثة 
من العرض (ذا الست كينجدام) ستكون إنتاجا 
حصريا من نيتفليكس“. وقال نيم ”يبدو وكأن 
مهمتهم هــــي دعم رواة القصــــص ومطالبتهم 

باالستمرار“.
أما بالنســــبة لصناع األفالم الصغار يعتقد 
أســــبورن أنــــه ”ميكــــن لهــــذا الدعم أن يشــــكل 

الفارق بــــني النجاح في إنتــــاج فيلم أو العجز 
عن إنتاجه. وقدم مثــــال املخرج البريطاني آدم 
راندال الذي عانى لسنوات للعثور على متويل 
إلنتاج فيلم ”آي بوي“، الذي يحكي قصة خيال 

علمي مثيرة ملراهق.
ويقول أســــبورن ”كان الفيلم نقال عن قصة 
خرجت للنــــور عام 2020. وبحلول عام 2015، لم 
يتمكن راندال واملنتج الذي عمل معه من جمع 
ســــوى 600 ألــــف دوالر. بعد ذلــــك حصلت 
نيتفليكس علــــى القصة. وقال راندال 
آنــــذاك ”تواصلنــــا عبــــر الهاتــــف 
فــــي أوائل 2016 وبعدها بســــاعة 
واحــــدة كان االتفــــاق قد مت على 
امليزانيــــة  وزادوا  مشــــاركتهم. 
إلــــى نحو مليون ونصف املليون 

دوالر“.
و يشير أسبورن إلى أن ”راندال 
بات يرى أنــــه لوال تدخــــل نيتفليكس 
ألنتــــج الفيلــــم بنصــــف امليزانية فقــــط لكان 
عانى للحصــــول على موافقة موزعني أو رعاية 
مهرجانــــات. وعبــــر راندال عن ســــعادته بدعم 
الشــــركة قائال ”كان احلصــــول على جمهور من 
صغار السن في نيتفليكس أمرا مثاليا وحظي 
الفيلم مبشــــاهدة جمهور دولي عريض يتجاوز 

كل ما توقعته“.
تنتجهــــا  التــــي  األفــــالم  طوفــــان  ووســــط 
نيتفليكــــس وتعرضهــــا، يالحــــظ أســــبورن أن 
”إيرادات عروض مثل (فرينــــدز)، و(ذي أوفيس 
آند جوســــيب جيــــرل) ال تزال حتقــــق ما يصل 
إلى 80 باملئة من نســــبة املشاهدة في اخلدمة“، 
مستندا إلى حتليل صدر في أكتوبر املاضي عن 

شركة نيلسن لألبحاث.
ويلفــــت الكاتــــب البريطاني متســــائال أنه 
”بينمــــا تنتــــج نيتفليكس الكثير مــــن احملتوى، 
ألســــباب بينهــــا احلصــــول على مــــا يكفي من 
مواد في حال حذت شــــركات أخرى حذو ديزني 
وانســــحبت من املجال، فهل هــــذا يثير مخاوف 
املنتجــــني واملخرجني بســــبب إمكانيــــة توقف 

العرض التقليدي لألفالم السينمائية“.
وقد أشار جيمس ميردوخ، املدير التنفيذي 
لشركة توينتي فيرست سينتشري فوكس العام 
املاضــــي إن ”نيتفليكــــس وأمازون ســــتكونان 
مقبــــرة للعــــروض. فــــي الوقت الذي ال تكشــــف 
فيه نيتفليكس عن أعداد املشــــاهدين، وال حتى 

لصناع البرامج“’.
 فيما يرى نيــــم أن ”هناك قدر من الغموض 
هنا، حني يحقق عرض ما جناحا تخرج الشركة 
لتقــــول إنه حقــــق جناحــــا ونريد املزيــــد منه.. 
األمر أشــــبه باالنســــياق وراء احلياة العصرية 
والتعامــــل فقط عبر فيســــبوك وتويتر، حســــب 
الطريقــــة التي يعيش بها النــــاس هذه األيام“. 
ويتابع ”من الرائع أن يعرض عملك عبر برنامج 
شــــهير مثل راديو تاميز، لكن األمر لم يعد بذات 

األهمية مثلما كان قبل خمس سنوات“.
ويخلص الكاتب البريطاني سيمون أسبورن 
في ختــــام مقاله أنه بالنســــبة لنيتفليكس، فإن 
اقتنــــاص محتــــوى غيــــر متوقــــع أمــــر ال يقل 
أهميــــة عن منــــوذج مثل سلســــلة ”هاوس أوف 
كاردز“و“سترينجر ثينجز“. مشيرا إلى تصريح 
جوشــــوا جانز وهو خبير اقتصادي متخصص 
في السياســــات التنافســــية في مقــــال بدورية 
هارفــــارد بينزنيس ريفيو فــــي أكتوبر املاضي 
الــــذي قال فيه ”بينما قد ال يبدو مالئما لشــــركة 
إنتــــاج تقليدية أن توافق على سلســــلة ال تروق 
ســــوى لنصف باملئــــة من مشــــاهديها، فإن هذه 

نسبة كافية بالنسبة لنيتفليكس“.

نيتفليكس عمالق البث اإللكتروني يزاحم دور السينما
 [ الشركة تخالف تقاليد عالم السينما باستباق عرض األفالم في المنازل  [ خدمة نيتفليكس تهدد العروض التقليدية

حتّولت وســــــائل البث اإللكتروني التي توفرها شــــــركات مثل“نيتفليكس“ إلى هاجس يؤرق 
صناع الســــــينما في كل العالم، حيث يتخّوف هؤالء من أن تســــــتحوذ الشركة على عرض 
ــــــك بتحفيز املتلقي على  أحــــــدث األفالم على اإلنترنت قبل عرضها بقاعات الســــــينما، وذل
االســــــتمتاع باملشــــــاهدة في منزله، األمر الذي يهدد بأن تتحول هــــــذه اخلدمة إلى ”مقبرة 
للعروض التقليدية“ خاصة وأنها جنحــــــت في إغراء منتجي الدراما البريطانية واألميركية 
ــــــة، لذلك باتت تنافس أكبر املهرجانات العاملية كمهرجان برلني وكان  بتمويل أعمالهم الفني
السينمائيني، وقد وضع القائمون على مهرجان كان مؤخرا قيودا على هذه الشركة ملنعها 

من املشاركة في املسابقة الرسمية املزمع تنظيمها في ٨ مايو القادم.

«شـــركة نيتفليكس تحمل كراهية غريبة تجاه دعم دور الســـينما، فهي تتبع سياســـة طائشـــة من خالل طرح وعرض األفالم 
على شبكات اإلنترنت في وقت واحد}.

كريستوفر نوالن
مخرج بريطاني 

نيتفليكس تنافس أكبر املهرجانات العاملية

 مشهد من فيلم {كوداكروم} أنتجته خدمة نيتفليكس

بشـــراء  نيتفليكـــس  بـــدأت  حـــني 
املحتـــوى الفنـــي بكميـــات كبيـــرة، 
أصبحت لدى املنتجـــني نافذة أخرى 

لتحقيق اإليرادات

�
 سيمون أسبورن
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مليارات دوالر
قيمة ما تنفقه شركة 
نيتفليكس حاليا على 
إنتاج العروض الفنية

8



األميركيـــة،  الممثلـــة  رفضـــت   - القــدس   {
اإلســـرائيلية األصل، ناتالـــي بورتمان، حضور 
حفل في إسرائيل لتســـلم جائزة رفيعة قيمتها 
مليـــون دوالر أميركـــي، احتجاجا على ســـقوط 
قتلى وجرحى جراء إطالق الجيش اإلسرائيلي 
النـــار علـــى متظاهريـــن فلســـطينيين خـــالل 

التظاهرات المتواصلة منذ أسابيع.
وقال وكيـــل أعمـــال بورتمان إنهـــا تأثرت 
باألحـــداث األخيرة فـــي إســـرائيل وقطاع غزة 
وال تشـــعر بارتياح لحضور حفل توزيع جوائز 

”غينيسيس برايز“.
الممثلة والمخرجة ومنتجة األفالم، ناتالي 
بورتمان (36 عاما) والمولودة لطبيب إسرائيلي 
وفنانـــة أميركيـــة، فتـــح رفضها للجائـــزة نار 
االنتقـــادات اإلســـرائيلية، تحديدا مـــن وزيرة 
الثقافـــة والرياضة ميري ريجيـــف، التي قالت 
إن بورتمان ”خضعت لحركة مقاطعة إســـرائيل 
لألســـف“، بينمـــا طالـــب عضو حـــزب الليكود 
والنائـــب فـــي الكنيســـت أورن حزان بســـحب 

الجنسية اإلسرائيلية منها.
بورتمان ســـبق أن أعربت عـــن معارضتها 
لرئيـــس الحكومـــة في دولة االحتـــالل بنيامين 
نتنياهـــو، قائلة ”أنا ضد نتنياهو بشـــدة.. أنا 
مســـتاءة للغاية، وأشـــعر بخيبـــة األمل إلعادة 

انتخابه“ عام 2015.
صحيفـــة  كشـــفت  ذاتـــه،  الســـياق  وفـــي 
”معاريف“ أن رســـالة إلكترونية بعثها مساعدو 
بورتمـــان للمؤسســـة اإلســـرائيلية التي كانت 
ســـتقدم لها الجائزة، لم تذكر اسم نتنياهو كما 
نشر سابقا، وكما أعلنت بورتمان شخصيا، بل 
ذكرت الرســـالة صراحة أن األحـــداث في قطاع 

غزة كانت سبب رفضها الحضور.
وحســـب ”معاريف“ جاء في نص الرســـالة 
”لقـــد تابعنا بقلق كبير األنبـــاء القادمة من غزة 
مؤخرا، ونشعر بأن تنظيم حفل تسليم الجائزة 

ال يتناسب مع ما تقوم به الحكوم.

وكانـــت بورتمان قد بـــررت رفضها حضور 
حفل تســـليمها الجائزة كي ال تظهر أنها داعمة 
لنتنياهـــو، الـــذي كان مقررا أن يلقـــي كلمة في 
الحفـــل. وفي المقابل، ذكـــر تحليل في صحيفة 
”يديعـــوت أحرونـــوت“ اإلســـرائيلية، أن قـــرار 
الممثلـــة األميركية اليهوديـــة ناتالي بورتمان، 
برفض تســـلم جائـــزة إســـرائيلية مؤخرا، هو 
مؤشـــر على ضيق يهـــود الواليات المتحدة من 
السياســـة اإلســـرائيلية الحالية، ومؤشر أيضا 
علـــى وجـــود فجـــوة أيديولوجية بيـــن اليهود 
األميركيين التقدميين بشـــكل عام، والسياســـة 

اإلسرائيلية اليمينية المحافظة.
وذكرت الكاتبة اإلسرائيلية أتاليا شومبلبي 
في تحليلها، الثالثاء 24 أبريل، أن هذه الفجوة 
بين ما ُتعتبر ”الدولة الديمقراطية الوحيدة في 
الشرق األوسط وبين يهود أميركا، باتت حقيقة 

ال جدال فيها“.
ويـــزداد تذمـــر اليهـــود من سياســـة القمع 
داخـــل إســـرائيل وخارجها، األمـــر الذي يجعل 
موقف الفنانة اإلســـرائيلية األميركية انعكاسا 
صادقا لهذه المشاعر التي تقدرها وتثني عليها 
جمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية في العالم. 
وكدليل على ذلك، شـــارك أخيـــرا عدد من يهود 
أميـــركا في احتجاجـــات أمام البيـــت األبيض 
تنـــدد بإســـرائيل وتشـــجب مقتـــل متظاهرين 
فلســـطينيين برصاص الجيش اإلسرائيلي في 
”يوم األرض“ عنـــد حدود غزة الجمعة الماضي. 
كما تظاهر أكثر من 500 شـــخص مســـاء األحد 
الماضـــي في تل أبيـــب، احتجاجا على تصعيد 
جيش االحتالل ضد مســـيرات العـــودة الكبرى 

على حدود قطاع غزة.
ودعا المتظاهرون إلـــى إنهاء التصعيد في 
غزة، وإلى ترويج عملية الســـالم بين إسرائيل 
والفلســـطينيين، حيـــث حملـــوا الفتـــات ضد 
الجيش اإلســـرائيلي. وقالت عضو الكنيســـت 
عايدة توما ســـليمان ”خرج ســـكان غزة سعيا 

وراء حريتهـــم، لكن نيـــران الجيش واجهتهم“.
وبالعودة إلى قضية النجمة بورتمان، كنموذج 
الزدياد تعاطف وتفاعل يهود أميركا مع الحالة 
الفلســـطينية، أشـــارت الكاتبة شـــومبلبي، في 
تحليلهـــا بـ“يديعوت أحرونوت“ إلى أن ثمانين 
بالمئة من يهود أميركا صوتوا لصالح هيالري 
كلينتون في االنتخابات الرئاسية التي خسرتها 
نهاية عام 2016، أي أنهم صوتوا لصالح الحزب 
الديمقراطي، الذي يمثل سياسة معاكسة تماما 
لسياسة ترامب الذي يكره الكثيرين من اليهود 
األميركيين، فيما يعتبره نتنياهو صديقا مقربا 

جدا منه.
وأضافـــت أن قـــرار بورتمـــان مقاطعة حفل 
ســـيحضره نتنياهو لـــم يكن فرديـــا، بل هناك 
أرضيـــة تقـــف عليهـــا الممثلـــة هـــي الخالف 
األيديولوجـــي العميـــق بيـــن يهـــود الواليات 

المتحدة وسياسات إسرائيل.
دالالت خلـــف رفـــض الممثلـــة الشـــهيرة 
التـــي  لجائـــزة ”صنـــدوق جائـــزة المنشـــأ“ 
تخصص كل عام لشـــخصية يهودية يعتبرها 
الصندوق مؤثرة عالميا، ونموذجا يحتذي به 
الجيل اليهودي الصاعد، إذ ليس من الصواب 
أو المنطـــق اعتبار ما قامت به بورتمان حدثا 
عابرا أو استفزازا عشوائيا، بل هو تعبير عن 
التغيـــرات الدرامية في موقـــف مجتمع يهود 
أميركا من المســـار اإلشـــكالي الذي تســـلكه 
الدولة اليهوديـــة، والتي يعتبرهـــا غالبيتهم  

”دولتهم“ أيضا.

} باريــس - طالب فيليب فال المدير الســـابق 
الفرنســـية الساخرة،  لمجلة ”شـــارلي إيبدو“ 
في مقال له بحـــذف آيات من القرآن، تدعو من 

وجهة نظره لقتال اليهود والمسيحيين. 
واســـتطاع فـــال، الـــذي نشـــر مقالـــه في 
الفرنســـية األحد 22  صحيفـــة ”لوباريزيـــان“ 
أبريـــل الجاري، أن يجمع ما يقارب 300 توقيع 
مؤيـــد للفكـــرة من قبـــل شـــخصيات معروفة 
فـــي البالد، أبرزهـــا الرئيس الســـابق نيكوال 
ساركوزي، ورئيس الوزراء السابق إيمانويل 
فالـــس، والمغنـــي المعروف شـــارل أزنافور، 
والممثـــل جيـــرار دي بارديـــو، وشـــخصيات 
مشـــهورة في األوســـاط الثقافيـــة واإلعالمية 
والحقوقيـــة، وحتى من المســـلمين، مما جعل 
المقال المنشـــور بمثابة البيان (المانيفستو) 
الذي يجب أخذه في الحســـبان، وليس مجرد 

مقال رأي.

اعتبر الموقعون على نص البيان أن اليهود 
أصبحوا مهددين بشـــكل كبير في فرنسا، وأن 
سبب صمت الســـلطات هو اعتبارها للتطرف 
اإلســـالمي مجرد ظاهرة اجتماعية، باإلضافة 
إلى حسابات انتخابية على اعتبار أن أصوات 
الجالية المســـلمة أكثر مـــن الجالية اليهودية 

في فرنسا.
ويدعـــو أصحاب العريضة المنشـــورة في 
صحيفـــة ”لوباريزيـــان“ اليمينيـــة، مســـلمي 
القرآن  فرنســـا إلنارة الطريق نحو ”تعديـــل“ 
على طريقـــة التعديالت التـــي عرفها اإلنجيل 
الذي شهد إلغاء المعاداة الكاثوليكية للسامية 

من قبل الفاتيكان.
عون على المقال، المســـؤولين  وحثَّ الموقِّ
المعنيين من المسلمين في فرنسا على إبطال 
ســـور القرآن التي تدعو فـــي نظرهم إلى ”قتل 

ومعاقبة اليهود والمسيحيين والملحدين“.
وتضمـــن البيان ”نطلب أن تصبح مكافحة 
هذا اإلخفاق الديمقراطـــي الذي تمثله معاداة 

الســـامية قضية وطنية قبل فوات األوان، وكي 
تعـــود إلينـــا فرنســـا الحـــرة والتعددية التي 

نعرفها“. 
وذكر البيان الذي شـــدد علـــى فكرة تنامي 
معاداة الســـامية في فرنسا ”في غضون فترة 
متقاربـــة، قتـــل 11 يهوديا وتعـــرض بعضهم 
للتعذيـــب ألنهـــم يهـــود، وبأيدي إســـالميين 
متطرفيـــن“. وكان االدعـــاء العام فـــي باريس 
قـــد اعتبـــر ”معاداة الســـامية“ أحـــد الدوافع 
التـــي تقـــف وراء جريمـــة قتل امـــرأة عجوز 
يهوديـــة طعنـــا وحرقا في شـــقتها في مارس 
الماضي. وتـــّم العثور على ميريـــل كنول (85 
عاما) وهي من الناجين مـــن المحرقة النازية 

(الهولوكوست)، ميتة داخل شقتها.
وتأتـــي الجريمـــة التي طالت كنـــول، بعد 
مرور ســـنة تقريبا على مقتل سارة حليمي في 
باريس، وهي أيضا امـــرأة يهودية قتلت على 
يد جارها. وقال البيان إن الفرنســـيين اليهود 
معرضـــون لخطر مهاجمتهم أكثر بـ25 مرة من 
مواطنيهم المسلمين، إال أن األعمال المعادية 
للســـامية ســـجلت تراجعـــا في فرنســـا للعام 
الثالث على التوالـــي، وبلغ التراجع 7 بالمئة، 

بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.
غيـــر أن هذا التراجـــع تزامن مع زيادة في 
األعمـــال األخطر (عنف وحرائق..)، التي زادت 
بنســـبة 26 بالمئة. وكان نصيب يهود فرنســـا 
الذين يمثلون 0.7 بالمئة من السكان، ثلث هذه 

الوقائع.
جـــاء ذلك فـــي الوقت الـــذي يســـعى فيه 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون لتنفيذ 
خطتـــه التي أعلـــن عنها في ينايـــر الماضي، 
لبناء اإلسالم من جديد في فرنسا، بما يضمن 
إقامـــة عالقـــة هادئة له مع الدولـــة والديانات 
األخـــرى. ومـــن جهـــة أخـــرى وفـــي ســـياق 
متصل، يذكر أن الجمعية الوطنية الفرنســـية 
(البرلمان) وافقت منذ يومين، وبغالبية كبيرة، 
على مشـــروع قانون يشدد قواعد اللجوء، بعد 
مناقشـــات حامية دامت أسبوعا وتسببت في 
أول تصدعات داخل حـــزب الرئيس إيمانويل 

ماكرون ”الجمهورية إلى األمام“.
فـــي  المنشـــور  البيـــان  إلـــى  وبالعـــودة 
الصحيفـــة الباريســـية وردود الفعـــل التـــي 
د  أثارها في أوســـاط مســـلمي فرنســـا، فقد ندَّ
هـــؤالء، وفي بيان شـــديد اللهجة، بما ورد من 

مطاَلبة بإبطال ُســـَور من القـــرآن، وقال دليل 
بوبكر إمام جامع باريـــس الكبير، ”إن اإلدانة 
الظالمة والهذيان الجنوني بمعاداة الســـامية 
في حق مواطنين فرنســـيين مسلمين عبر هذا 
المقال، يهددان جديا بإثارة طوائف دينية ضد 

أخرى“.
وأضاف بوبكر أن ”المواطنين الفرنسيين 
بقيـــم  بأكثريتهـــم  المتمســـكين  المســـلمين 
الجمهوريـــة لـــم ينتظروا هذا المقـــال؛ بل هم 
ينددون منذ عقود ويحاربون معاداة السامية 
والعنصرية ضد المسلمين في أشكالها كافة“.
وندد عبدالله ذكري رئيس المرصد الوطني 
الفرنســـي ضد كراهية اإلســـالم، بمـــا اعتبره 
جدال ”مثيـــرا للغثيان وكارثيـــا“. وأضاف أن 
”رجـــال السياســـة الفاشـــلين الذيـــن يعانون 
من عـــدم االهتمام اإلعالمي بهـــم، وجدوا في 
اإلسالم والمسلمين بفرنسا كبش فداء جديد“

وتابع ”ســـنحارب أي مســـؤول سياســـي 
ســـواء كان في الحكم أو خـــارج الحكم يطلب 
منا هذا الشـــيء“، داعيا أصحاب اإلعالن إلى 

إعـــادة النظر فـــي نظرتهم إلى القـــرآن قائال 
”هم يخرجـــون آيات مـــن القرآن عن ســـياقها 
ثم يفســـرونها على أنها تحرض على كراهية 
اليهود… لقد قلت لصحافي فرنســـي ’نشيدكم 
الوطني فيـــه تحريض على العنف، أكنســـوا 

أمام بابكم أوال'“.
ومـــن جهته، قـــال رئيس مجلـــس الديانة 
اإلســـالمية أحمد أوغـــراس، لـ“فرانس برس“ 
”هذا المقـــال ال معنى له وهو خارج الموضوع 
والســـياق، واألمـــر الوحيد الـــذي نتبناه هو 
وجوب أن نكون جميعا ضد معاداة الســـامية 
وكل أشـــكال التفرقـــة والكراهيـــة“. أما طارق 
أوبرو إمام مسجد بوردو الكبير (جنوب غرب 
فرنسا) فاعتبر أن ”القول إن القرآن يدعو إلى 

القتل قول حاقد وسخيف“. 
ويذكر أن عددا من األســـماء المســـلمة قد 
وقعـــت على نص بيان ”ضد معاداة الســـامية 
الجديدة“ الذي نشـــرته الصحيفة الفرنســـية، 
وغالبية هؤالء المســـاندين من أوساط ثقافية 

وإعالمية تزعم أنها تناصر العلمانية.

كما أبدت، وبالمقابل، شـــخصيات فرنسية 
مســـاندتها لمســـلمي فرنســـا فـــي التعبيـــر 
عن اســـتيائهم من هـــذا الفهم الـــذي وصفته 
للقرآن،  بـ“التعســـفي والتعميمي والسطحي“ 
ودعـــت للتريث والحـــوار البنـــاء محذرة من 
االنزالق نحو التشـــنج. وزيـــرة العدل نيكول 
بيلوبـــات لـــم توقع على البيان بـــل قالت دون 
الخوض في التفاصيل إنه يتعين ”القيام بكل 
شيء لتفادي حرب طائفية“ مضيفة أن ”فرنسا 
نظـــرا لطبيعـــة تكوينهـــا، هي بلـــد االختالط 

والتناغم واالجتماع“.
ويحذر مراقبـــون من أن هذا األمر قد يزيد 
مـــن تأجيج مشـــاعر الغضب لدى المســـلمين 
في فرنســـا وحتـــى خارجهـــا، ويعطي فرصة 
لألصوات المتطرفة للنفخ فـــي كير الجهادية 
كما حصـــل في عدة مرات ضرب فيها اإلرهاب 
عمق المـــدن األوروبية، متحججـــا بمثل هذه 
االســـتفزازات المجانيـــة أو المخطط لها كما 
يقول محللـــون ذهبوا بعيدا في ربط مثل هذه 

البيانات بأجندات سياسية.

 {مانيفستو الهذيان} يطالب مسلمي فرنسا بكتابة {قرآن آخر}

ما المطلوب من المسلمين غير السالم

{التقوقـــع أول المداخـــل لظهـــور آفة التطـــرف، والعالم الذي بات قريـــة صغيرة في هذا 
العصر يتفاعل كل سكانه ويقدمون ما لديهم من حضارة وتراث ومدنية}.

محيميد بن صالح آل شرمة
 رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بنجران السعودية

{تم في صقلية تنظيم ملتقيات توعية من المسلمين والمسيحيين تحت عنوان {األسرة 
المسلمة واألسرة المسيحية.. تحديات وآفاق}}.

هاني صالح
كاتب وصحافي مقيم بصقلية

ما أقدم عليه البيان الذي تضمنته صحيفة ميينية فرنســــــية، من مطالبة لفقهاء املســــــلمني 
ــــــد من ردود الفعل  بضــــــرورة حــــــذف اآليات التي يرونها تدعــــــو للعنف والقتل، أثار العدي
ــــــه، يبطن قضايا  الغاضبة في أوســــــاط املســــــلمني، لكنه ورغم اســــــتهتار العديد مبضمون
حساســــــة على النخب الثقافية والسياسية دراستها وأخذها باالعتبار قبل أن تتطور إلى 

حرب طائفية حقيقية تهدد بنسف قيم اجلمهورية في البلد العلماني.

املواطنون املسلمون املتمسكون 
بقيـــم الجمهورية لـــم ينتظروا هذا 
املقال، بل يحاربون معاداة السامية 

والعنصرية منذ عقود

◄

[ بيان يستفز المسلمين ويدعي العلمانية بأسلوب غير علماني  [ التفكير في دوافع كتابة العريضة خطوة نحو إيجاد الحلول

موقف ناتالي بورتمان يعري الخالف األيديولوجي 
بين إسرائيل ويهود أميركا

أفشلت خطة المتاجرة بنجوميتها

التجمعـــات  لـــدى  يحصـــل  تغييـــر 
اليهودية خارج إســـرائيل، مفاده أن 
نزوعا نحو تغليب السلم والسالم قد 

بدأ يتفشى كقناعة 

◄

تسامح
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} أعلنـــت الجائزة العالميـــة للرواية العربية 
(البوكـــر) فـــي دورتهـــا الحادية عاشـــرة عن 
للروائي  فوز روايـــة ”حرب الكلـــب الثانيـــة“ 
الفلســـطيني إبراهيم نصراللـــه، حيث أعلنت 
لجنة تحكيم الجائزة برئاســـة الناقد إبراهيم 
الســـعافين هـــذا الفـــوز فـــي حفل أقيـــم في 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي، بحضور أعضاء 
لجنـــة التحكيم وحشـــد واســـع مـــن الكتاب 

والمثقفين واإلعالميين العرب.
وكشف السعافين عن اسم الرواية الفائزة 
بالجائزة والصـــادرة عن الدار العربية للعلوم 
ناشرون في حفل أقيم في فندق فيرمونت باب 
البحـــر بأبوظبي. وحصـــل الفائـــز بالجائزة 
على مبلغ نقـــدي قيمته 50 ألف دوالر أميركي، 
باإلضافـــة إلـــى ترجمـــة روايتـــه إلـــى اللغة 
اإلنكليزية، مما سيســـهم فـــي تحقيق مبيعات 

أعلى للرواية والحصول على تقدير عالمي.
وعّلق إبراهيم الســـعافين نيابة عن لجنة 
التحكيم على الروايـــة الفائزة بقوله ”تتناول 
هـــذه الروايـــة تحـــّوالت المجتمـــع والواقع 

بأســـلوب يفيـــد مـــن العجائبيـــة والغرائبية 
وروايـــة الخيـــال العلمـــي، مـــع التركيز على 
تشـــوهات المجتمع وبروز النزعة التوحشية 
التي تفضي إلـــى المتاجرة بأرواح الناس في 

غياب القيم الخلقية واإلنسانية“.

رسالة تحذير

تركز الرواية على الشـــخصية الرئيســـّية 
وتحوالتها مـــن معارض إلى متطرف فاســـد، 
وتكشـــف عـــن نزعـــة التوّحـــش التي تســـود 
واستشـــراء  البشـــرية  والنماذج  المجتمعات 

النزعة المادية، فيغدو كل شيء مباحا.
وأعرب نصرالله عن سعادته بفوز روايته، 
مقدرا للجائزة مكانتها عربيا ودوليا، وقال إن 
روايته ُكتبت لتحفز القارئ ولتقلقه، ولتجعله 
أحيانـــا غير قادر علـــى التنفس. ”حرب الكلب 
الثانية“، كما يرى كاتبها، هي رســـالة تحذير 
مما يمكن أن نصل إليه في المستقبل في ضوء 
ما عشـــناه ونعيشـــه في الســـنوات األخيرة، 
فالروايـــة مـــن هنـــا تنطلق من لحظـــة ضياع 
اليقين بمن تساكنه أو يساكنك، هو ذلك الجار 
أو ذلـــك األخ أو ذلـــك األب أو أيـــا كان، لذلك 
تذهب وتقول إذا ما واصلنا في هذا الطريق، 
سنصل إلى ذلك المستقبل الذي سنصبح فيه 

موبيدين.
وأضـــاف نصراللـــه ”إن كل رواية يكتبها 
اإلنســـان يحـــاول أن يطرح مـــن خاللها أكثر 
من شـــيء. أوال يحـــاول أن يطرح مشـــروعا 
فنيـــا مختلفـــا، ويحـــاول أن يقـــدم رؤية في 
منطقة فكرية مـــا، أيضا مختلفة، تضيف إلى 
منجزه الروائي بشـــكل عام. هذه الرواية هي 
الرواية األولى التي تذهب إلى المستقبل من 
بين رواياتي، وهي تأملت هذا المستقبل في 
ضوء التوحش الذي نعيشه اليوم، والسؤال 
أنـــه مـــاذا إذا تواصلت األمـــور على ما نحن 

عليـــه اآلن؟ إلـــى أيـــن ســـنصل؟ بالتأكيد هي 
معنية باإلنســـان بالدرجة األولـــى، لكن أيضا 
الروايـــة معنية بالبيئة إلى حـــد بعيد، وفيها 
محـــاور كثيـــرة جـــدا يمكن أن يتحـــدث عنها 
اإلنســـان، لكني أعتقد أنها مســـألة مطروحة 

للنقاد بالدرجة األولى“.

تكريم الروائيين

تم تكريم الكّتاب الخمســـة المرشحين في 
القائمة القصيرة في الحفل، وهم شهد الراوي 
عن روايتها ”ساعة بغداد“ وأمير تاج السر عن 
”زهور تأكلها النار“ ووليد الشـــرفا عن ”وارث 
الشـــواهد“، وعزيز محمد عن ”الحالة الحرجة 
للمدعـــو ك“ وديمـــة وّنوس عـــن ”الخائفون“، 
وتلقى المرشـــحون جائزة تبلغ قيمتها عشرة 
آالف دوالر أميركـــي، كمـــا تمت اســـتضافتهم 
في مقر اتحـــاد كتاب اإلمـــارات بالتعاون مع 
معهـــد جامعة نيويورك أبوظبـــي قبل اإلعالن 
عـــن الرواية الفائزة، حيث شـــاركوا في ندوة 

أدارتها الروائية السودانية آن الصافي.
وقال ياسر ســـليمان، رئيس مجلس أمناء 
الجائـــزة العالميـــة للروايـــة العربيـــة ”كلما 
ابتعدنا عـــن الواقع بغرائبيـــة الروائي، كلما 
اقتربنـــا إليـــه بـــكل ما فيـــه من عبثيـــة. تطل 
علينا ’حـــرب الكلب الثانيـــة‘، الرواية الفائزة 
لهذا العام، من هذا المنطلق لترســـم لنا عالما 

متغوال انهارت فيه الضوابط، وانحسرت فيه 
منظومـــة القيم التي ُيحتكـــم إليها في الفصل 
بيـــن المعقـــول والالمعقول. يحيـــك إبراهيم 
نصراللـــه خيـــوط روايتـــه هذه بلغـــة تحاكي 
الموضـــوع بـــكل غرائبيتـــه، وبنفـــس يلتقط 
المضحك المبكي، وكأنـــه بهذا يعبر عن عمق 
المأســـاة التـــي نواكبهـــا من داخـــل الرواية 
إلـــى خارجها وبالعكس؛ فهنيئـــا له وللرواية 

العربية على هذا اإلنجاز“.
ونذكـــر أن لجنـــة التحكيم لعـــام 2018 قد 
ضمت الناقد والشـــاعر والروائي والمسرحي 
األردنـــي إبراهيـــم الســـعافين، رئيســـا، مـــع 
والمترجمـــة  األكاديميـــة  مـــن:  كل  عضويـــة 
والروائية والشاعرة الجزائرية إنعام بيوض، 
والكاتبـــة والمترجمـــة الســـلوفينية باربـــرا 
ســـكوبيتس، والروائي والقاص الفلســـطيني 
محمود شقير، والكاتب والروائي السوداني-

اإلنكليزي جمال محجوب.

البوكر والترجمة

تهـــدف الجائـــزة إلـــى الترويـــج للرواية 
العربيـــة على المســـتوى العالمـــي، ومن هنا 
تمـــّول الجائزة ترجمـــة األعمـــال الفائزة إلى 

اللغة اإلنكليزية.
ويذكـــر أنـــه خالل هـــذا العام قـــد صدرت 
الترجمـــة اإلنكليزية لرواية ”فرنكشـــتاين في 

بغداد“ ألحمد ســـعداوي الفائـــزة بجائزة عام 
2014 عن دار وون ورلد فـــي المملكة المتحدة 
ودار بنجويـــن فـــي الواليات المتحـــدة. وقد 
نالـــت الرواية إعجاب النقـــاد الذين وصفوها 
بأنهـــا ”جريئة ومبتكرة“ و“إنجاز هائل“، وتم 
التعاقد إلصدارها في أربع عشـــرة لغة أخرى، 
ووصلـــت نســـختها اإلنكليزيـــة إلـــى القائمة 
القصيـــرة لجائزة المـــان بوكـــر العالمية في 
أبريل 2018. وفـــي مارس 2018 صدرت عن دار 
هوبـــو النســـخة اإلنكليزية لروايـــة ”مصائر، 
كونشـــرتو الهولوكوســـت والنكبـــة“ لربعـــي 

المدهون الفائزة بجائزة عام 2016.
ومـــن بيـــن الروايـــات الفائـــزة المتوفرة 
لبهاء  باإلنكليزيـــة، روايـــة ”واحة الغـــروب“ 
طاهـــر التي صـــدرت ســـنة 2009، و“عزازيل“ 
ليوسف زيدان، سنة 2012، كما صدرت روايتا 
”ترمي بشرر“ لعبده خال و“القوس والفراشة“ 

لمحمد األشعري سنة 2014.
هذا وتم بيع حقوق الترجمة لروايتين من 
روايات القائمة القصيـــرة، فقد ُترجمت رواية 
”ســـاعة بغداد“ لشـــهد الـــراوي مـــن قبل لوك 
ليفغريـــن وتصدر في مايو عن دار وان وورلد، 
كما ترجمت روايـــة ”الخائفون“ لديمة وّنوس 
من قبـــل إليزابيث جاكيت وتصدر في المملكة 
المتحـــدة في عام 2019. أمـــا رواية ”في غرفة 
لمحمد عبدالنبي المرشـــحة في  العنكبـــوت“ 

القائمة القصيرة عام 2017 إلى اإلنكليزية.
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إبراهيم نصرالله فلسطيني آخر يفوز بجائزة بوكر للرواية

كتب بكل قلبك ليقرأك القارئ بكل قلبه
ُ
إبراهيم نصرالله: ا

[ {حرب الكلب الثانية} رسالة تحذير من كوارث المستقبل  [ أعمال نصرالله تتميز بغرائبية ال تبتعد عن الواقع
صار ينظر إلى اجلائزة العاملية للرواية العربية (البوكر) باعتبارها اجلائزة األدبية الرائدة 
ــــــدن، بينما تقوم دائرة  فــــــي العالم العربي، وترعى اجلائزة ”مؤسســــــة جائزة بوكر“ في لن
ــــــي في اإلمارات العربية املتحدة بدعمهــــــا ماليا. وعلى امتداد  الثقافة والســــــياحة – أبوظب
دوراتها احلادية عشــــــرة جنحت هذه اجلائزة، التي ينتظر نتائجها القراء والكتاب سنويا، 
في أن تكون محرارا حقيقيا لألدب الروائي العربي، كاشفة عن جتارب روائية من مختلف 

أرجاء الوطن العربي ومقدمة أدبا عربيا جديدا متجاوزا. 

جائزة ستضيف الكثير للكاتب والقراء

} فـــي الفيلم القصير الـــذي أنتجته الجائزة 
العالميـــة للرواية العربية يقـــول نصرالله إن 
روايتـــه الفائـــزة بالجائزة العالميـــة للرواية 
العربية هـــذا العام ”حـــرب الكلـــب الثانية“، 
الصـــادرة عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون، 
فيهـــا محاور كثيـــرة تمس اإلنســـان بصورة 
مباشرة والطبيعة والبيئة، مضيفا ”ربما نحن 
أهملنا كثيرا النظر إلى البيئة واالهتمام الذي 
تســـتحقه وعملنا كبشر على تدميرها بصورة 
رهيبة، لألسف نحن أشبه ما نكون بأناس في 
طائرة يحدث فيها خلل ما، لكن ليســـت لديهم 
مظـــالت، حتى اآلن ليســـت لدينـــا أي مظالت 
تؤكـــد هبوطنـــا على أي كوكب آخـــر غير هذا 
الكوكب، لكن جهنمية ووحشـــية البشر اللتين 
يمارسهما اإلنسان ضد المختلف عنه وصلتا 
في هذه الرواية إلى ممارســـة العنف الشـــديد 
أيضا، هي مساحة تأمل فكرية، ال أريد أن أقول 

فلسفية، لكنها محاولة تأمل للبشر“.
ويضيف نصرالله ”الســـؤال الذي تطرحه 
الروايـــة أرهقني وأرهـــق الكثير مـــن القراء، 

هـــو: ما الذي يريده اإلنســـان فعال؟ أعتقد أنه 
لم يســـتطع حتـــى اليوم أن يتعلـــم أي درس، 
فـــال الكتب الســـماوية اســـتطاعت أن تجعله 
أفضل؟ وال كتب الحكماء والفالسفة والشعراء 
والفنانيـــن، وأحيانا أحس بأنه ال توجد لدينا 
مكتبات علـــى الكرة األرضية، بأنـــه لم يخلق 
شـــعراء ولم يخلق أي فنان، وبالتالي الرواية 

تذهب إلى هذه المناطق الواسعة لتأملها“.
يقـــول نصراللـــه ”إن الروايـــة تتحدث عن 
المســـتقبل وهي واحـــدة من الروايـــات التي 
لم أســـتطع الهـــرب منهـــا وســـأعترف بأنها 
كانـــت قاســـية إلى درجـــة أننـــي ال أتمنى أن 
أعيـــد كتابة مثل هـــذه الرواية أبـــدا. ربما ما 
يعـــوض عن ذلك ليس التعب فقـــط، ولكن تلك 
األزمة التي أدخلتنـــي فيها هذه الرواية، ربما 
ذلك االســـتقرار الذي لمســـته من القراء بشكل 
عـــام، ومن الطريف أيضا أن كل المواقف التي 
تأزمـــت فيهـــا تماما كنـــت أكتشـــف أن القراء 
كانـــوا يتأزمون فيها مثلـــي، ربما هذا الدرس 
األساســـي لنا ككتاب؛ ُاكتب بكل قلبلك ليقرأك 
القارئ بكل قلبه ألنك لو كتبت بنصف قلب فلن 

يقرأك أحد“.
ويضيف ”حين تكتب عن شـــيء، تكتب عن 
ذلك الشيء الذي ال تستطيع الهرب منه، بمعنى 
البد من مواجهة هذه األفكار والهواجس، حين 
كتبت هذه الرواية كنت منشغال برواية أخرى 
عن فلســـطين لكـــن قطعت حبل هـــذه الرواية 
وعملت على هذه الرواية، ألنه لم يكن باإلمكان 
أن تؤجل. مع أنني من الناس الذين يخططون 
كثيرا لكل عمـــل، وليس هناك عمـــل بالمطلق 
كتبتـــه قبل مرور خمس ســـنوات على التفكير 

فيـــه وكتابـــة مالحظات، ووضـــع ملف خاص 
بـــه، رغم كل هـــذا الترتيـــب إال أن هناك دائما 
أعمـــاال تفاجئنـــي، يعني عندمـــا كنت أحضر 
كتابي ’الكتابة’ منذ أشـــهر كي أنشـــره، وكنت 
قد أصدرت رواية ’شرفة الهذيان’، وكان هناك 
سؤال صحفي: هل تعتقد أنك ستكتب روايات 
أخرى بعنوان ’شـــرفات’ بما أنك وضعت كلمة 
’شـــرفة’؟ فقلـــت له أظننـــي ســـأكتب رواية أو 

اثنتين، بعد ذلك كتبت 6 روايات“.
ويلفـــت نصراللـــه إلـــى أن ”حـــرب الكلب 
الثانية“ ليست عن العالم العربي فقط، ويقول 
”الرواية عن اإلنســـان وعن هذا الكوكب، ولذلك 
تعمدت أال أطلق اســـما علـــى البلد أو المدينة 
التي تـــدور فيها أحداث الروايـــة، ألنني أرى 
أن ما يدور هو أوســـع مـــن أي بقعة يمكن أن 
يلصق بها هـــذا الخراب الشـــامل، حقيقة ما 
أقلقني فعال حين كتبت هذه الرواية ما عشناه 
كلنا وليس ما عشته أنا فقط، إننا وصلنا إلى 
مرحلة من المراحل لم تعد قادرا على أن تعرف 
هل أن هذا الذي يسكن معك في عمارة واحدة 
وأبـــواب متقابلـــة ســـيكون قاتلك فـــي اليوم 
التالي أم ســـيدافع عنـــك إذا تعرضت إلى أي 
خطر؟ مـــا يؤرقني أنه لم يعـــد الناس قادرين 
على قبول المختلف أبدا، حتى بعض األحداث 
الكبرى التي عشناها ونحن لم نكن في داخلها 
مثل ما حدث في ســـوريا كان مجرد طرح رأي، 
وقد كتبت حيال الحرب في سوريا ’كلما حاول 
أحدهـــم طـــرح رأي فيها فتح جبهـــة جديدة’، 

نحن أصبحنا فعال مثل القنابل الموقوتة“.
يضيـــف الكاتب ”هناك شـــيء جنوني في 
البشر أصبح مؤرقا لي وصعبا علّي أن أفهمه 
بالطريقـــة التـــي اعتدت أن أشـــغل بها عقلي، 
ولذلـــك أنا وصلت فعال في هـــذه الرواية إلى 
أقاصـــي الجنـــون، صحيح أنني اســـتخدمت 
عقلـــي ألصل إلـــى هـــذا الجنون ولكـــن حين 
تكتب مثـــل هذه الرواية فعـــال عليك أن تصل 
إلـــى أقصـــى الجنـــون، وصلت في فتـــرة إلى 

درجة لـــم أكن أعرف فيهـــا أن أتنفس، ألني 

فعال ال أســـتطيع التنفس، أكتب ثم أذهب إلى 
الشـــباك وأفتحه ألتنفس ثم أعود الســـتكمال 
الكتابة، نحن نعيش حالة عسيرة من الصعب 
أن تتعامـــل معها وكأنك تغطيها بطبقة مكياج 
خفيـــف أو ثقيل، هناك داء توغـــل في داخلنا 

وعلينا أن نقرأه بجرأة شديدة“.
يؤكد نصراللـــه أن األدب العربي الحديث 
كلـــه أفضـــل مـــن يمثـــل الصـــورة الحقيقية 
لمجتمعنا العربـــي وحركة هذا المجتمع على 
كل المستويات، بل يعتقد أنه التاريخ الفعلي 
للمجتمع العربي بعيدا عن التاريخ الرســـمي 
الذي أصابه التزوير، التاريخ الرســـمي يملك 

والكتـــاب  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
المدرسي والقنوات الفضائية 

والمؤذن، يملك كل 
شيء، فقط الشعوب 

العربية لديها هذا 
الصوت النقيض 

المتمرد 
الذي اسمه 

الكاتبة/ الكاتب 
العربي الذي 

قدم لنا الصورة 
الفعلية لما نعاني 
منه ونعيشه، هذا 

ما أعتقده قيمة األدب 
العربي، وربما في الحالة 

الفلسطينية الحالة 
مركبة أكثر.

* م.ح

ــــــاول رواية ”حرب الكلب الثانية“ إلبراهيم نصرالله والتي فازت أخيرا باجلائزة العاملية  تتن
للرواية العربية، حتّوالت املجتمع واإلنسان والواقع بأسلوب يفيد من العجائبية والغرائبية 
ورواية اخليال العلمي، مع التركيز على تشــــــوهات املجتمع وبروز النزعة التوحشــــــية التي 
تفضي إلى املتاجرة بأرواح الناس في غياب القيم اخللقية واإلنســــــانية. وفيما يلي ننشــــــر 

حوارا مع نصرالله حول روايته املتوجة.

األدب العربي الذي يكتب حديثا  

أفضل من يمثل الصورة الحقيقية 

ملجتمعنا العربي وحركة هذا املجتمع 

على كل املستويات

[ إبراهيم نصر اللـــه من مواليد عمان 
عام 1954 من أبوين فلسطينيين اقُتلعا من 
أرضهما عام 1948، عاش طفولته وشـــبابه 
في مخيم الوحدات لالجئين الفلسطينيين 
في عّمان٬ األردن. بدأ حياته العملية معلما 
في المملكة العربية الســـعودية، من ثم عاد 
إلى عّمان وعمل في الصحافة، ومؤسســـة 
عبدالحميـــد شـــومان، وتفـــرغ للكتابة عام 
2006. أشـــرف نصراللـــه علـــى دورتين من 
الندوة ”ورشة إبداع“ التي تنظمها الجائزة 
العالميـــة للرواية العربية ســـنويا للكتاب 

الشباب الواعدين، في عامي 2014 و2016.

[ ترجمـــت أربـــع من رواياتـــه وديوان 
شـــعر إلـــى اللغـــة اإلنكليزية، منهـــا ”زمن 
الخيـــول البيضـــاء“ المرشـــحة للجائـــزة 
 2009 عـــام  العربيـــة  للروايـــة  العالميـــة 
المرشـــحة للقائمة  و“قناديل ملك الجليل“ 
الطويلـــة عـــام 2013. وفي مقـــال عن رواية 
”زمن الخيول البيضـــاء“، التي  كتبت 
في العام 2012، أشـــادت صحيفة 
البريطانية  ستيتســـمان  النيـــو 
بـ“صـــوت نصرالله الـــذي يلقي 
الضوء على حيوات المهمشين“.

[ بفـــوز نصراللـــه بالبوكر 
العربية هـــذا العام، تعتبر رواية 
”حرب الكلب الثانية“ أفضل عمل 
روائـــي ُنشـــر خالل الـ12 شـــهرا 
الماضيـــة، وجـــرى اختيارها من 
بين 124 رواية مرشحة تمثل 

14 بلدا عربيا.

الرواية تكشف عن نزعة 

التوحش التي تسود 

المجتمعات والنماذج البشرية 

واستشراء النزعة المادية، 

فيغدو كل شيء مباحا

[

علـــى البلد أو المدينة 
ث الروايـــة، ألنني أرى 
مـــن أي بقعة يمكن أن 
ب الشـــامل، حقيقة ما 
 هذه الرواية ما عشناه 
فقط، إننا وصلنا إلى 
عد قادرا على أن تعرف 
معك في عمارة واحدة 
يكون قاتلك فـــي اليوم 
ـك إذا تعرضت إلى أي
لم يعـــد الناس قادرين 
ا، حتى بعض األحداث 
نحن لم نكن في داخلها 
يا كان مجرد طرح رأي، 
’كلما حاول   في سوريا
ها فتح جبهـــة جديدة’، 

القنابل الموقوتة“.
ناك شـــيء جنوني في 
وصعبا علّي أن أفهمه 
ت أن أشـــغل بها عقلي، 
في هـــذه الرواية إلى 
حيح أنني اســـتخدمت 
ذا الجنون ولكـــن حين 
ة فعـــال عليك أن تصل 
، وصلت في فتـــرة إلى 
ألني أتنفس، أن هـــا

والكتـــاب  والتلفزيـــون  اإلذاعـــة 
المدرسي والقنوات الفضائية

والمؤذن، يملك كل 
شيء، فقط الشعوب 

العربية لديها هذا 
الصوت النقيض

المتمرد 
الذي اسمه

الكاتبة/ الكاتب
العربي الذي

قدم لنا الصورة 
الفعلية لما نعاني 
منه ونعيشه، هذا 

ما أعتقده قيمة األدب 
العربي، وربما في الحالة

الفلسطينية الحالة 
مركبة أكثر.

* م.ح

المرشـــحة للقائمة و“قناديل ملك الجليل“ 
2013. وفي مقـــال عن رواية 3الطويلـــة عـــام
”زمن الخيول البيضـــاء“، التي كتبت
2012، أشـــادت صحيفة في العام
البريطانية ستيتســـمان  النيـــو 
بـ“صـــوت نصرالله الـــذي يلقي
الضوء على حيوات المهمشين“.

[ بفـــوز نصراللـــه بالبوكر
العربية هـــذا العام، تعتبر رواية 
عمل أفضل ”حرب الكلب الثانية“
روائـــي ُنشـــر خالل الـ12 شـــهرا

ي ب رب

الماضيـــة، وجـــرى اختيارها من
بين 124 رواية مرشحة تمثل

14 بلدا عربيا.



أحمد رجب

} القاهــرة - األديبـــة ســـورية الهوية مصرية 
اإلقامـــة لينـــا كيالني نشـــأت في بيئـــة أدبية 
ســـاعدت على بزوغ ونضـــوج موهبتها مبكرا، 
فهي ابنة للكاتبة قمر كيالني، وقد كتبت للكبار 
والصغار وقدمت إنتاجا غزيرا وصل إلى قرابة 
المئة وخمسين عنوانا، وهي أول كاتبة عربية 
تخوض غمار كتابة قصة الخيال العلمي. وقال 
عنها الناقد صـــالح فضل ”إنها تبتكر ما يمكن 
أن نســـميه حكاية ’الواقع العلمي‘ في روايتها 
’بذور الشـــيطان‘، إذ تمســـك بالجـــذر البحثي 
الضـــارب في أعماق نظريـــات العلم المعاصر، 
لتســـتخلص نتائجـــه المنظـــورة فـــي تهديد 
منظومات القيم اإلنســـانية وتشـــويه تناغمها، 
وذلـــك عبر عدد مـــن النمـــاذج البشـــرية التي 

تكّونها بمهارة فائقة“.

تقول لينا كيالني عن نشـــأتها ”ســـرت في 
درب األدب في عمر مبكر هو أقرب إلى الطفولة 
واليفاعة، فمنذ سنوات عمري األولى عشت في 
أجواء الحـــرف، بل أتنفس من خالله، إذ ألتقي 
فـــي بيتنا مع أغلب مشـــاهير حملـــة القلم في 

العالم العربي، وربما من الغرب أحيانا. 
كنـــت أســـمع حواراتهـــم، وأنصـــت إلـــى 
أحاديثهـــم، وأتأثـــر بهـــا دون أن أدري، وقـــد 
شـــكلت لي أمـــي مـــع زمالئها من عالـــم األدب 
مثـــاال أقتـــدي بـــه، إال أنني لم أخطـــط أبدا أن 
أكرس نفسي ألصبح كاتبة بدليل أنني توجهت 
في دراســـتي توجهـــا علميا. ولم تكـــن الكتابة 
بالنســـبة إلي أكثر من هواية، كان الوقت آنذاك 
يســـعفنا لممارســـتها في زمن لم نكن قد دخلنا 
فيه إلى عصـــر المعلومات واالتصـــاالت التي 
باتـــت تســـتنزفنا. إال أنني اكتشـــفت من خالل 
تجربتـــي، أن مـــن يعيش في جو مـــا ال بد وأن 

يتأثـــر به في مرحلـــة ما من حياتـــه، وهذا ما 
حصل معي، وبالطبع فإن ذلك ال ينفي ضرورة 
وجـــود الموهبة أوال، ومن ثم يأتي دور البيئة، 
ومن بعدها التجربة والممارسة، وتعلم أصول 

الكتابة في أي من األجناس األدبية“.
وعن تخصصهـــا العلمي تقول 

الختصاصـــي  ”كان  ضيفتنـــا 
العلمي تأثير إيجابي في مسيرتي، 
إذ أن المعلومـــات العلميـــة بدأت 
تكشـــف لي أســـرارها من خالله، 
كانـــت دعامة أساســـية لقصص 
البدايات. وفـــي تلك الفترة كنت 
موزعة بين الدراسة في بيروت، 
الدول  جامعـــة  لـــدى  والعمـــل 
العربية في دمشـــق، والوقت ال 
يكاد يســـعفني ألفكر بالكتابة، 
كانت فتـــرة صامتة ظننت أن 

مـــا لدي من مقدرة على الكتابة قد نضب 
وانتهى“. 

وتتابـــع كيالني ”إال أنني بعد أن عدت وأنا 
أحمل درجة الماجستير في االقتصاد الزراعي، 
وأفتقـــد أجواء األدب والفن تســـاءلت: لماذا ال 

يكون لـــي في األدب نهـــج، يماثل ذلـــك النهج 
العلمي الذي ســـرت عليه أثناء دراســـتي. ومن 
هنا، وبعد فترة الصمت تلك التي طالت نسبيا 
بحثت عن نهجي الخاص بي بعد اطالعي على 
ما يقدم في أدب األطفـــال من كّتاب معاصرين، 
أو من الحكايات الشـــعبية، واألساطير، وما 
شـــابه ذلك، حتـــى عثـــرت على ما 
انتهجتـــه في أعمالـــي األدبية، وقد 
وجـــدت أن العلـــم يمكـــن أن يكـــون 
مرتعـــا خصبا يـــكاد يفـــوق الخيال 
واألســـاطير، فصممت على أن أمتلك 
هذه المفاتيح الســـحرية ألنقل قارئي 
إلى عوالم ليست من الخيال وإن بدت 
كالخيال وأنا أربط بين العلم واألدب“.
وتنفي كيالني أن تكون قد واجهت 
أي صعوبـــات حـــال انتقـــال قلمها من 
الكتابة للطفل إلى الكتابة للكبار، وتقول 
”لـــم تواجهني الصعوبـــات ألنني عندما 
توجهـــت للكتابة للكبـــار كان في رصيدي أكثر 
مـــن  ثمانين مؤلفا مطبوعـــا، وكنت قد طّوعت 
قلمـــي ليجيد التعبير عني، وعّما أريد أن أكتب 
فيـــه. أما أنني بـــدأت بأدب األطفـــال وانتهيت 

عنـــد رواية الكبار مـــرورا برواية الشـــباب أو 
اليافعيـــن، فإن ذلك تبرره المراحل األدبية التي 

مررت بها“.
وعـــن الفـــرق بيـــن كتابتهـــا فـــي الخيال 
العلمـــي الموجهـــة للطفل أو التي تســـتهدف 
الكبـــار، تقول الكاتبة ”الخيال العلمي لدي كان 
امتـــدادا للرواية والقصة العلمية التي انطلقت 
منها. وكمـــا أن أدب األطفال يتطلب من الكاتب 
مخزونـــا ثقافيا ولغويـــًا، وما هـــو أهم أيضا 
من طفولـــة مخبـــوءة يحتفظ بهـــا الكاتب في 
أعماقه. كذلك فـــإن أدب الخيال العلمي كجنس 
أدبي مســـتقل بذاته يتطلب دقـــة علمية إذا ما 
تجـــرأ علـــى أن يكتب فيـــه. وهذا مـــا حرصت 
عليه في جميع أعمالي ســـواء أكانت للشـــباب 

أم للكبار“.

} أبوظبي - قرر مجلس أمناء جائزة الشيخ 
زايد للكتاب في اإلمارات الثالثاء، منح معهد 
العالـــم العربـــي في باريس لقب ”شـــخصية 
تقديرا لدوره في نشـــر اللغة  العام الثقافية“ 
العربيـــة وثقافتهـــا على الســـاحة األوروبية 

وتوطيد التعاون العربي 
الفرنسي.

العالـــم  معهـــد  وتأســـس 
العربـــي في ثمانينـــات القرن 
العشرين ويقع مقره على نهر 
السين، ويجري بشكل دوري 
اختيـــار شـــخصية عربيـــة 
العـــام  المديـــر  لمنصـــب 
بينما تتولى رئاسة مجلس 

اإلدارة شخصية فرنسية.
الشيخ  جائزة  وقالت 
زايد للكتـــاب في بيانها 
إن قـــرار الهيئة العلمية 

ومجلـــس  للجائـــزة 
”لمـــا  جـــاء  أمنائهـــا 
للمعهد مـــن دور بارز 
في تعميـــق فهم اللغة 
وثقافتهـــا  العربيـــة 
فـــي فرنســـا، وفـــي 
العالم  جهـــود  فهم 
الراميـــة  العربـــي 
إلـــى التطور وفي 
التبادل  تشـــجيع 
وتنشيط  الثقافي 

التواصـــل والتعـــاون بيـــن فرنســـا والعالم 
العربي“.

وأضاف البيـــان ”كان للمعهـــد دور بارز 
فـــي اســـتضافة الكتـــاب والمثقفيـــن العرب 
باإلضافـــة إلـــى المحاضـــرات والمؤتمرات 
والمشـــاركة  الثقافية  واأليام 
والنشـــرات  بالمؤتمـــرات 

والمطبوعات“.
قـــال  المناســـبة  وبهـــذه 
ســـعادة سيف ســـعيد غباش، 
عضو مجلـــس أمناء الجائزة، 
”باتـــت جائـــزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب مثـــاال حّيـــا لرؤية 
احتضان  فـــي  أبوظبـــي 
الثقافـــة واإلبـــداع وبناء 
جســـور التواصـــل مع 
العالمية  المجتمعـــات 
التواصـــل  وتنميـــة 
وهو  البناء،  الحضاري 
ما يترجـــم اليوم على 
هذا المســـتوى الرفيع 
فائزي  اختيـــار  فـــي 
بعنايـــة  الجائـــزة 

ودقة. 
هـــذا  وفـــي 
برز  فقد  الســـياق 
معهـــد العالـــم 
العربـــي كأبـــرز 
لقب  مســـتحقي 

هـــذا العام لمـــا له مـــن عالقـــات وطيدة مع 
العالم العربي، مما ساهم في تنمية التعاون 
والتبادل الثقافي وتوطيد العالقات األوروبية 

العربية“.
ومـــن جهته، قال الدكتور علـــي بن تميم، 
األميـــن العـــام للجائـــزة، ”إن تاريـــخ معهد 
العالـــم العربي وإنجازاته فـــي تفعيل حركة 
التبادل الثقافي مع العالم العربي وتنشيطها 
وإطالقـــه المبادرات النوعيـــة، تجعله جديرا 
بلقب شـــخصية العام الثقافية. ونحن اليوم 
إذ نفخر بإدراج اســـم المعهد ضمن صفوف 
الفائزيـــن لهذا العام، نتمنى لـــه دوام التقدم 
في تحقيق رسالته الثقافية المتمثلة في دعم 
الثقافـــة العربية، نبارك له الفوز، اســـتحقاق 

صادف أهله في عام زايد“.
ومعهد العالم العربي 
بباريس مؤسسة تخضع 

للقانون الفرنسي، 
ُأنِشئت لتكون أداة 

فعالة ودائمة 
للتعريف بالثقافة 
العربية ونشرها. 
وتأسس المعهد 

عام 1980 إثر 
اتفاق بين 18 دولة 

عربية مع فرنسا 
على إقامته بهدف 

تطوير معرفة العالم 
العربي وبعث حركة أبحاث 

معمقة حول لغته وقيمه الثقافية 
والروحية.

وتهـــدف هـــذه الجائـــزة إلـــى تشـــجيع 
المبـــادالت والتعـــاون بيـــن فرنســـا والعالم 
العربي، خاصة في ميادين العلوم والتقنيات، 
مساهمة بذلك في تنمية العالقات بين العالم 

العربي وأوروبا.
ويعتبـــر المعهد مركـــزا ثقافيـــا تحاول 
مبادراته وأنشـــطته، من معـــارض وملتقيات 

ونـــدوات وبرامـــج تدريـــس اللغـــة العربية 
وغيرهـــا،  وســـينمائية  أدبيـــة  ومســـابقات 
الترويـــج للوجـــه الثقافي المنفتـــح للثقافة 
العربيـــة في تواصلهـــا الخالق مـــن الثقافة 
الفرنســـية العريقة، وتجســـد هذه المؤسسة 
مفهوم التعاون الثقافي بين فرنســـا من جهة 
وعشرين بلدا عربيا هي: اليمن، السعودية، 
البحريـــن، جـــزر القمـــر، جيبوتي، 
العربية  اإلمارات  ســـوريا، 
المتحدة، العراق، األردن، 
الكويت، السودان، ليبيا، 
قطر، موريتانيا، ُعمان، 
فلســـطين، المغـــرب، 
الصومال، لبنان، مصر، 
تونـــس والجزائـــر. ما 
يكـــرس المعهد جســـرا 
ثقافيـــا حقيقيـــا وفاعال 
بيـــن فرنســـا والعالـــم 

العربي.
ويذكـــر أّن الفائـــز بلقـــب 
لجائزة  ”شخصية العام الثقافية“ 
الشـــيخ زايد للكتـــاب يمنـــح ”ميدالية 
ذهبيـــة“ تحمـــل شـــعار جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب وشـــهادة تقديـــر، باإلضافة إلى مبلغ 

مليون درهم إماراتي (نحو 272 ألف دوالر).
وكانـــت الجائـــزة قـــد أعلنت عـــن باقي 
فروعهـــا هذا الشـــهر فيما حجبـــت في فرع 
التنميـــة وبنـــاء الدولة. وتســـلم الجائزة في 
جميـــع فروعها خالل حفل يقام يوم 30 أبريل 

الجاري في أبوظبي.
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شـــهدت املكتبـــة الخليفية باملحـــرق االثنني، انطالق ورشـــتي عمل {كتابـــة القصة القصيرة ثقافة

لألطفال} و{كتابة القصة القصيرة} بإشراف الروائية اللبنانية نجوى بركات.

يشـــارك املترجم والناقد املصري ســـمير جريس في ندوة {األدب األملاني في السياق العربي}، 

وذلك األحد 29 أبريل في معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

لينا كيالني:

العلم مرتع خصب للكتابة 

األدبية قد يفوق الخيال 

واألساطير وغيرهما

} حين ُيفني الباحث حياته في دراسة 
موضوع ما قد يتمّلكه بمعنى ما ويصير 
جزءا من هّويته، كما أن صيته وتداوله 

المعرفي قد يلتصقان باسمه تحديدا، 
فليس بإمكان أغلب الباحثين الجدد 

اليوم في العلوم االجتماعية فصل 
موضوع ”االستشراق“ عن إدوارد 

سعيد، وال موضوع ”تاريخ المغرب“ عن 
عبدالله العروي، مثلما سيعسر عليهم 
فصل مفهوم ”الالوعي“ عن اجتهادات 

سيغموند فرويد و“الصراع الطبقي“ 
عن كشوفات كارل ماركس.  لكن ما ال 

يمكن إدراكه هو أن تنتهي تلك الحقول 
إلى وضع مغلق تلتبس فيه المحّصالت 

المعرفية مع روادها، وتتماهى فيه 
النتائج مع هويات صانعيها، مهما 

ارتفعت قيمتهم العلمية وعظم رصيدهم 
البحثي. فمقاصد االجتهاد هي مراكمة 

النتائج، وتطوير العلوم والمناهج 
والنظريات، بصرف النظر عن نسبة 

إسهام كل فرد فيها، لهذا اقترنت العديد 
من المنجزات الفكرية والنقدية والفنية 

الحديثة في الغرب بالعمل الجماعي 
الذي تتراجع في نطاقه حظوة األفراد، 
وينحسر نهمهم إلى الشهرة والتحقق 

الذاتيين، لحساب انتشار األطروحة 
الجماعية، على هذا المنوال نشأت 
جماعة الشكالنيين الروس وحلقة 

براغ ومدرسة فرانكفورت وغيرها من 
الجماعات والحلقات التي تراجعت فيها 

الطموحات الفردية أمام المشروع الفكري 
الجماعي.

أورد هذه التوطئة لتحليل ظاهرة 
غير سوية باتت متكررة في السياق 

األكاديمي العربي الراهن على نحو مزر، 
وهي مصادرة موضوعات وحقول معرفية 
لحساب أسماء بذاتها، فيضع الباحث في 
موضوعات من قبيل ”الجسد“ و“العالمة“  

و“األندلس“ و“الصورة“ و“الجنس“ 
و“اآلخر“.. على سبيل المثال، أسماء 

محددة تتحول إلى حواجز ذهنية أمام 
استقطاب باحثين جدد إلى مداراتها 
اإلشكالية، وتحول التخصصات إلى 

ملكيات فردية، ال يحق ألي كان االقتراب 
منها، ومن تسّول له نفسه فعل ذلك 
يتعرض التهام مباشر بالسطو على 

مجهودات صاحب الملكية األول. ففي 
غضون األيام القليلة الماضية اتهم 

سوسيولوجي مغربي شهير يشتغل على 
موضوع الجنسانية إحدى الباحثات من 
الجيل الجديد بالسطو على نظريته عن 

االنتقال الجنسي للمغاربة، بيد أن اتهامه 
هذا جاء في سياق ندوة مشتركة بينهما، 

ولم يتخذ شكل مقال علمي، يوضح 
بشواهد مضبوطة حدود الجرم، مما 

أنتج مصادرة وضعت الجمهور الذي لم 
يطلع على األطروحتين أمام حكم جاهز، 
ليس ثمة دليل على صدقه، وسرعان ما 

تحول إلى حدث لالستهالك اإلعالمي، مع 
ما يتصل بهذا الحقل من اختزال وتكييف 

للوقائع ال عالقة لهما بالسلوك المعرفي 
النزيه.

لست هنا في وارد تبرير سلوك 
معرفي جاحد، بقدر ما أسعى للنظر 

إلى الوضع من أفق يفصل بين المعرفة 
واالجتهاد الشخصي، فال يمكن بأي حال 
من األحوال أن تتحول العبقرية واإلنجاز 
إلى ذرائع لوضع األسيجة حول المعارف.

شرشرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

مصادرات

ال اختالف بين الكتابة لألطفال والكتابة للكبار

معهد العالم العربي شخصية العام الثقافية لجائزة زايد للكتاب

[ المعهد يقدم صورة أخرى للعرب وثقافاتهم المستنيرة والمنفتحة على اآلخر

 بعد إعالنها عن الفائزين في دورتها الثانية عشــــــرة ٢٠١٧-٢٠١٨ أعلنت ”جائزة الشــــــيخ 
ــــــة، والتي متنح  ــــــاب“ الثالثاء عن اســــــم الفائز بلقب شــــــخصية العام الثقافي ــــــد للكت زاي
لشــــــخص مادي أو معنوي من مؤسسات ثقافية وغيرها، حيث تكرم اجلائزة بهذا اللقب 
ــــــى الثقافات األخرى،  ــــــم انفتاحها النّير عل ــــــراء الثقافة العربية وتدعي من يســــــاهم في إث
إفادة واســــــتفادة. وفي هذا اإلطار منحت اجلائزة هذا العام إلى مؤسســــــة معهد العالم 
العربي، بعد أن كانت في السنة املاضية من نصيب املفكر ورائد احلداثة املغربية عبدالله 

العروي. 

يعتبر اخليال العلمي نقطة التقاء جذابة بني العلم واألدب، حيث رغم االختالف بني هذين 
املعطيني البشريني فإنهما في األصل من منشأ واحد هو تأمالت اإلنسان ومحاوالته فهم 
ــــــا كيالني حول جتربتها  ــــــي حوار مع كاتبة اخليال العلمي لين الطبيعــــــة وذاته. وفي ما يل

األدبية وأدب اخليال العلمي.

صوت العرب في أوروبا 
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جائزة الشيخ زايد للكتاب مثال حي 

لرؤية أبوظبي في احتضان الثقافة 

واإلبداع وبناء جســـور التواصل مع 

المجتمعات العالمية
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أحمد جمال

} القاهــرة – على مدار عقـــود طويلة، ارتبط 
الكثيـــر من الصحافييـــن بمهن أدبيـــة وفنية 
جعلتهـــم يظهرون في صورة اإلعالمي الفنان، 
واشتهر بعضهم في مجال الكتابة، لكن آخرين 
وصلوا إلـــى أبعد من ذلك ليكونـــوا جزءا من 

أعمال سينمائية ودرامية.
وُفتـــح باب النقـــاش مجـــددا، عقب ظهور 
اإلعالمـــي المصري معتز الدمـــرداش في فيلم 
”قســـطى بيوجعنـــي“، والذي يعـــرض حاليا 
بـــدور الســـينما المصرية، وظهرت المســـألة 
بشكل أكبر بعد أن وضحت مالمح الدور الذي 
يؤديه اإلعالمي إبراهيم عيســـي في مسلســـل 
”أرض النفاق“، ويشترك في بطولته مع الفنان 

الكوميدي محمد هنيدي.
ويظهر عيسى في رداء الشخصية الشهيرة 
”صاحب محل األخالق“ التي سبق أن جسدها 
الفنـــان الراحل عبدالرحيـــم الزرقاني في فيلم 
”أرض النفـــاق“ المأخـــوذ عن رواية إلحســـان 

عبدالقدوس تحمل العنوان نفسه.
ومـــع أن هذه ليســـت المرة األولـــى التي 
يشـــارك فيها إبراهيم عيسى في أحد األعمال 

الفنية، إّال أن مشاركته في دور البطولة دفعت 
الكثيريـــن إلى التأكيد على أن شـــخصيته بما 
لديهـــا مـــن حضـــور تمثيلي ودرامي ســـاخر 
جعلته مؤهال لشغل هذه المساحة الكبيرة من 
المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي 

اجتماعي.
اســـتغالل  أن  اإلعـــالم  خبـــراء  ويؤكـــد 
الصحافـــي  أداء  فـــي  التمثيليـــة  الجوانـــب 
وتوظيفهـــا لخدمة األعمال الفنيـــة المختلفة، 
أحـــد العوامل الرئيســـية التي تســـاعد على 
انغماس الممثلين في العمل الفني بســـهولة، 
واألمـــر ال يكون مرتبطا فقـــط باإلعالمي الذي 
يســـتعين في بعض األحيان بـــاألداء الدرامي 
للتفاعـــل مع الجماهير، بـــل إن بعض الكتاب 
يذهبون بكتاباتهم إلـــى تقّمص أدوار ال تعّبر 

عن حقيقة شخصياتهم.
بـــأن  عامـــة  قناعـــة  الجماهيـــر  ولـــدى 
الصحافييـــن يتقّمصون شـــخصيات مختلفة 
لمواكبـــة الظـــرف السياســـي الـــذي تعيشـــه 
دولهم، أو مواجهة تطّور طارئ في السياســـة 
التحريرية لصحفهم نتيجـــة التضييق عليها 
أو نتيجة لتغير الظرف السياسي، ما يدفعهم 

إلى مواكبته.
ويربط البعـــض بين توّقـــف برنامج ”مع 
إبراهيم عيســـى“، الـــذي قّدمه علـــى فضائية 
”القاهـــرة والنـــاس“، وانطـــوى علـــى نبـــرة 
معارضة لم تتحّملها الحكومة، وبين اهتمامه 
باألعمال الدرامية، بعد أن كان مرشحا لبطولة 
المأخوذ عن روايته، ومشاركته  فيلم ”موالنا“ 

فـــي مسلســـل ”أرض النفـــاق“، واســـتعداده 
المقّرر عرضه الصيف  لبطولة فيلم ”الضيف“ 

المقبل.
األمـــر ذاته ينطبـــق علـــى اإلعالمي عمرو 
الليثي الذي يشارك في مسلسل ”ربع رومي“، 
في محاولة للظهور مـــن جديد بعد أن اقتصر 
برنامجه ”واحد من الناس“ على إجراء لقاءات 
مسجلة لمناقشة قضـايا ترفيهية واجتماعية، 
على إثر أزمة شهيرة توّقف بسببها البـرنامج 
عقب إجراء حـوار مع سائق ”توك توك“ تحّدث 
فيه عن صعوبة األوضاع المعيشية فـي مصر.
وقـــال صفـــوت العالـــم، أســـتاذ اإلعـــالم 
بجامعـــة القاهرة، إن لجـــوء الصحافيين إلى 
األعمال الفنية يســـعى لكســـب جمهور جديد 
قـــد ال تكـــون له عالقـــة بالقضايا السياســـية 
أو المجتمعيـــة التـــي يناقشـــها اإلعالمي في 
برنامجه، وفي بعـــض األحيان يكون هربا من 
تضييق ما على ظهوره، ويســـتهدف حضوره 
على الســـاحة كأحد األدوات التي تساعده في 

تحقيق نجاحات على المستوى المهني.
وأضـــاف لـ“العـــرب“، ”يســـاعد على هذا 
االنتشـــار أن الفن من المهن التي ليســـت لها 
قواعـــد حاكمـــة، والقاعدة األهـــم أن تكون من 
دائـــرة المعارف التي تضطلـــع بالعمل، وهذا 
يعتبـــر إحـــدى األزمـــات التـــي تواجـــه الفن 
المصري، ويســـتغلها الصحافيون بعالقاتهم 
في الوســـط الفني، وبالتالي تجد الصحافيين 
المتخّصصين في المجال الفني أكثر حضورا 

في الساحة الفنية“.
وظهـــر اإلعالمي محمود ســـعد فـــي عدد 
مـــن األعمال الفنية منها أفـــالم ”أمير البحار“ 

و“إسكندرية نيويورك“ و“الرجل الثالث“.
وظهر أيضا الشـــاعر والصحافي ورســـام 
الكاريكاتيـــر الراحـــل صالح جاهيـــن، كممثل 
في عـــدد من األفـــالم منها ”اللـــص والكالب“ 

و“من غير  و“وداعا بونابـــرت“  و“المماليـــك“ 
ميعـــاد“ و“ال وقـــت للحب“، ناهيـــك عن أدوار 
الشر التي أبدع فيها الفنان والصحافي سعيد 
عبدالغني، حين كان مشرفا على القسم الفني 
بجريـــدة ”األهـــرام“. كمـــا أن اإلعالمية إنجي 
علـــي التي قّدمـــت العديد مـــن البرامج الفنية 
دخلـــت مجـــال التمثيل أيضا مـــن خالل أفالم 
”عسكر في المعسكر“ و“صايع بحر“ و“الدادة 

دودي“ و“أحالم الفتى الطائش“.
االســـتعانة  تأتـــي  خبـــراء  وبحســـب 
بالصحافييـــن من منطلـــق تحقيقهم نجومية 
وشـــعبية كبيرة من خالل برامجهم، بالتوازي 
مع تنامي ظاهرة اإلعالمـــي النجم الذي يقوم 
بدور البطل األوحـــد للبرنامج الذي يظهر من 
خالله، ويبدو ذلـــك واضحا في برامج ”التوك 

شو“ اليومية.
وتشـــارك اإلعالميـــة هبـــة األباصيري في 
بطولـــة مسلســـل ”للحـــب فرصـــة أخيـــرة“، 
المصرية،  ويعرض حاليا على قناة ”أون إيه“ 
وكانت  عقب تركهـــا قناة ”أم.بي.ســـي مصر“ 
وتوّقف  تقـــّدم برنامج ”الســـم فـــي العســـل“ 
ألســـباب تتعلق بعدم تحقيق البرنامج عوائد 

إعالنية تغطي إنتاجه.
عبدالعاطـــي  إيمـــان  اإلعالميـــة  وقـــّررت 
التوّجـــه إلى التمثيل بعد أن قّدمت موســـمين 
متتالييـــن من برنامـــج ”نواب مصـــر“، وكان 
يناقـــش قـــرارات البرلمان المصـــري قبل أن 
يتوّقـــف مؤخـــرا، وتواصـــل حاليـــا عرضها 
المســـرحي األول ”فرصة سعيدة“، كما تصّور 

الجزء الثاني من مسلسل ”األب الروحي“.
ويؤّكد الناقد الفني طارق الشـــناوي على 
أن دخول اإلعالمييـــن مجال التمثيل يعّبر عن 
رغبـــة فـــي تحقيق حضور شـــخصي أكثر من 
كونـــه رغبة فـــي أداء دور درامـــي يجلب إليه 

مجدا فنيا.

صابر بن عامر

} تونــس – تعـــد الفنانـــة التونســـية أمينـــة 
الصرارفي أول من فتح الباب للمرأة التونسية 
والعربيـــة عمومـــا لدخول مجـــال العزف في 
فرقة نســـائية اســـمها ”العازفات“ عمرها اآلن 
أكثر مـــن ربع قرن، فأمينة ســـليلة عائلة فنية 
إلـــى حّد العظام، فوالدها الموســـيقار الراحل 
قدور الصرارفي (1913-1977)، وزوجها عازف 
الساكســـفون الشـــهير فيصل القـــروي الذي 
رحل عن عالمنا فـــي العام 2010، تاركا للفنانة 
األم هارون وشـــهناز اللذين اقتحما بدورهما 

المجال الموسيقي من خالل العزف.
بشـــغفها  ُعرفـــت  التـــي  والصرارفـــي 
واشـــتغالها على التراث الموســـيقي األصيل 
الشـــرقي منـــه والتونســـي على حد ســـواء، 
تســـتعد اليـــوم رفقـــة فرقتهـــا الموســـيقية 
النسائية ”العازفات“ القتحام تجربة موسيقية 
جديدة في اإلنشاد الصوفي بأصوات نسائية 
عن  محض، وفـــي رّدها على ســـؤال ”العرب“ 
أصـــل الفكرة، تقـــول ”انطلقت فكـــرة العرض 
حين وجدت ضمن أرشيف والدي الراحل قدور 
الصرارفي دعاء في مدح الرســـول محمد، ضم 
43 اسما للرسول األكرم، لحنها زوجي الراحل 
فيصـــل القروي، فلمعـــت في ذهنـــي فكرة أن 
نغّني المديح بأصوات نسائية وعزف نسائي 
صرف، فكان عرض ’لـــّال‘ الذي يتغّنى بوليات 

تونس الصالحات من شمالها إلى جنوبها“.
ومـــن هنـــاك انطلقت أمينة فـــي جمع عدد 
كبير من المّداحات التونســـيات الالتي تغنين 
بمكرمات بعض الصالحات التونسيات سواء 

من الحاضرة أو من الريف على غرار الســـّيدة 
عائشـــة المنوبية على إثر اكتشافها للمّداحة 
مامية القـــروي، والتي تحفظ عن ظهر قلب كل 
ما ُأنشد في مدح الولية الصالحة، لتعيد كتابة 

المنسّي منه بطريقة تالئم روح العصر.
وتعتبر الســـّيدة المنوبية أشـــهر الولّيات 
الصالحات بتونس، وهـــي صاحبة الكرامات 
والمعجزات في المخيال الشـــعبي التونسي، 
وكان الناس يعتبرونها في مقام فوق جنسها 
وذلك لدونية المرأة آنذاك، وكّرمت بعد وفاتها، 
إذ أطلق اسم محافظة باسمها، وهي محافظة 
منوبـــة التـــي ال تبتعـــد كثيرا عـــن العاصمة 
تونـــس، وتقصدها الزائـــرات لتظفر العانس 

برجـــل والعاقر بطفل وأخريـــات لجلب الرزق 
والقبول وبعض الرجال للشـــفاء من األمراض 
المســـتعصية، وقد خّلدت ذكرهـــا العديد من 
األغنيات التي تجّســـد طيبتها وقوتها وكأّنها 
مـــا زالت حاضـــرة رغم مرور أزيد من ســـبعة 

قرون على وفاتها.
ولم يقتصر بحث الصرارفي على الســـجل 
اإلنشـــادي الـــذي تغنى بأشـــهر ولية بتونس 
العاصمـــة فحســـب، بل شـــمل أيضـــا المدن 
الداخلية ســـواء منها الســـاحلية أو الجبلية، 
فتعاملت من بنزرت مع المّداحة حنان كسودة، 
ومـــن جربـــة مع المّداحـــة ســـميرة العجيمي 
التي عّرفتها علـــى األغاني الصوفية الجربية 
غيـــر المتداولـــة، كمـــا تعاملت مـــن الجنوب 
التونســـي، تحديدا قفصة، مـــع نبيهة كراولي 
التي اســـتلهمت مـــن مدح رجال العيســـاوية 
والقادريـــة مدحهـــا لـ“حضرة الشـــدالة“ التي 
تغنيها الفنانة التونسية بروح نسائية تقطع 

مع المدح الذكوري الُمتعارف عليه.

وتقـــول أمينـــة الصرارفـــي فـــي حديثها 
ليكتمـــل  الضـــرورّي  مـــن  ”كان  لـ“العـــرب“، 
العـــرض من الربط بين فقراته، ومن هناك أتت 
فكرة تطعيمه بـــأداء تمثيلي من الممثلة ليلى 
الشـــابي، لتروي فترات من حيـــاة الصالحات 

على أنغام موسيقية من ألحاني الخاصة“.
وتؤكد المايســـترو التونســـية أن العرض 
بما فيـــه من مّداحـــات وراقصـــات وعازفات، 
جعلهـــا تتعامـــل وألول مـــرة فـــي تاريخهـــا 
الموســـيقي الممتـــد ألكثـــر من ربـــع قرن مع 
المخرج المســـرحي حافظ خليفـــة الذي توّلى 

اإلدارة الركحية للعرض.
وتقول عـــن ذلك أمينة الصرارفي ”العرض 
بمـــا فيه من عازفات وُمنشـــدات جاوز عددهّن 
العشـــرين، عالوة على تســـع راقصات يقّدمن 
ثماني لوحـــات راقصة على امتـــداد العرض، 
تتطّلـــب االســـتعانة بخبيـــرة الباليـــه خيرة 
عبيداللـــه وفاطمـــة بـــن عبدالله فـــي تصميم 
المالبس، عالوة على المخرج المسرحي حافظ 
خليفة الذي جّمـــع كل الفريق على لغة واحدة 
هي االنتصار لألغنية الصوفية النســـائية من 

خالل اللحن والكلمة والصورة والصوت“.
يكـــون  أن  الصرارفـــي  أمينـــة  وتأمـــل 
الـــذي ُعني بمـــدح ولّيات تونس  عرض ”لّال“ 
الصالحات، نواة مشروع فني ُمتكامل سيشمل 
في الحق الُمناســـبات التغّنـــي بصالحات كل 
المـــدن التونســـية ومكارمهـــّن التي شـــملت 
الذكور واإلناث على حد السواء، ليكون بمثابة 
”حضرة نسائية“ تحفظ تراث تونس الالمادي 

من التلف والنسيان.

أطلقـــت الفنانـــة املغربية طاهرة أغنيـــة تحمل عنوان {يـــا خطير} من كلمـــات وألحان توفيق منوعات

املغربي، حيث تعد هذه األغنية هي الثانية لها باللهجة املغربية بعد {بالنك خاوي}.

تلقـــت النجمة الســـورية كاريس بشـــار دعوة من اتحاد إذاعـــات الدول العربية للمشـــاركة في 

املهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون بتونس لتكون إحدى مكرمات املهرجان.

اســــــتعدادا للمهرجانات الصيفية، تعمل املايسترو التونسية أمينة الصرارفي على االنتهاء 
من وضع اللمســــــات األخيرة على عرضها الصوفي املعنون بـ“لّال“، الذي ســــــتهديه الفنانة 
ــــــكل وليات تونس الصاحلات. عن العرض وفكرته التقــــــت ”العرب“ كرمية الفنان الراحل  ل

قدور الصرارفي فكان هذا احلوار.

أثارت مشــــــاركة صحافيني مصريني مؤخرا في أعمال درامية العديد من التساؤالت حول 
ــــــرى خبراء أن دخول  أســــــباب االســــــتعانة بهم، رغم ضعف قــــــدرات بعضهم التمثيلية، وي
اإلعالميني مجاالت فنية يحقق املزيد من الشــــــهرة ويســــــتقطب جمهورا أوسع، كما يحقق 

بالتوازي تغطية أفضل للعمل الدرامي.

اإلعالمي الفنان.. رحلة البحث عن المزيد من الشهرة

ات تونس الصالحات
ّ
} تبركا بولي

ّ
أمينة الصرارفي تنشد {لال

[ دخول الصحافيين المصريين المجاالت الفنية يستقطب جمهورا أوسع

إبراهيم عيسى جمع بين الصحافة والتمثيل عمرو الليثي آخر الوافدين على الدراما المصرية

أول عرض صوفي نسائي
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} في السبعينات من القرن الماضي كان 
الناقد السينمائي الراحل سامي السالموني 

أحد أهم نقاد السينما في مصر، وكان هو 
من ألح علّي بضرورة االنضمام إلى ”جمعية 

الفيلم“ وكنت طالبا في الجامعة وقتها.
وقد استجبت له والتحقت بالجمعية، 

حيث شاهدت الكثير من روائع األفالم، 
وطبعا كانت األفالم تعرض على الشاشة 
الكبيرة في نسخ من مقاس 35 مم وليس 

كما هو الحال اآلن بعد أن أصبحت 
العروض عبارة عن أسطوانات مدمجة 

مخصصة أصال للعروض المنزلية وليس 
للعرض العام، ولكن ألن مصر أصبحت 

خارج نطاق الدول التي تهتم بها شركات 
هوليوود بسبب تدهور عملتها، لم يعد 

مجديا الدخول في جدال مع القائمين على 
األمور فيها بشأن الملكية الفكرية.

كان سامي يرأس الجمعية، وكان يوسف 
شريف رزق الله أمينها العام، وكان يأتي 

بالكثير من األفالم المهمة البارزة قبل 
عرضها التجاري وفي الكثير من األحيان 
قبل أن تصلها يد الرقيب وتحذف منها، 

أو بعد أن تكون قد رفضت من جانب جهاز 
الرقابة، فقد كانت العروض الثقافية التي 

تقام في جمعية الفيلم أو في نادي السينما 
تعفى من الرقابة.

وكان يوسف يتمتع بعالقات جيدة مع 
شركات التوزيع السينمائي في مصر، وكان 

بالتالي على معرفة باألفالم الجيدة التي 
تصل إلى مكاتب هذه الشركات، وكانت 

قراءاته عن األفالم في المجالت األجنبية 
التي كان يحرص على الحصول عليها 
سواء عن طريق االشتراكات أو الشراء 

خالل أسفاره العديدة إلى المهرجانات، 
تساعده كثيرا في معرفة الجديد وما يمكن 

أن يثري تجربة العروض الثقافية في 
النادي أو الجمعية، وقد أتى بالفعل بالكثير 

منها.
وفي جمعية الفيلم ونادي السينما 

وغيرها، تعلمنا كيف نشاهد األفالم 
ونناقشها ونكتب عنها في النشرات التي 

كانت تصدرها، وفيها ولد أيضا الكثير ممن 
أصبحوا كتابا للسيناريو ومخرجين من 
أمثال مجدي أحمد علي ومحمد القليوبي 

ورضوان الكاشف ويسري نصرالله وحلمي 
هالل، وغيرهم.

وأتذكر أنني كتبت عن مشروع تخرج 
عاطف الطيب من معهد السينما، أي الفيلم 

القصير الذي أخرجه في نشرة الجمعية، 
وفاجأني هو بعد سنوات عديدة بعد أن 

أصبح مخرجا مرموقا، بأن قال إنه ال 
يزال يحتفظ بمقالي عن أول أفالمه وهو 
لم يتخّرج بعد من المعهد، ما هو الفيلم 

بالضبط؟ ال أتذكر، وأين المقال؟ ال أعرف.
كان سامي يوّد أن يجمع بين النقد 

واإلخراج، وقد أخرج خمسة أو ستة أفالم 
قصيرة، كتبت عن فيلميه األولين ”ملل“ 
و“كاوبوي“ وقد أعجبني بالذات الفيلم 

الثاني كثيرا، وكان صرخة احتجاج ضد 
الهمجية األميركية في فيتنام وكان متأثرا 

كثيرا بتيار السينما السياسية، رغم أنه 
كان فيلما تسجيليا يعتمد على تجميع 

وترتيب من األرشيف السينمائي ولقطات 
من أفالم الغرب األميركية الشهيرة، وكان 

يوجه رسالة قاسية إلى السياسة األميركية، 
ولكن بأسلوب فني متميز.

ومع ذلك، كان هناك في ذلك الوقت من 
السبعينات، من يلقاك في الطريق لكي يقول 

لك في سخرية واضحة: تكتب عن أفالم 
السالموني؟ وهل هذه أفالم يا عزيزي أو 

هل هذا نقد؟! وكنت أشعر بالحيرة إزاء مثل 
هذه التهجمات، فقد كان من يقولون مثل 
هذا الكالم ممن يطمعون في أن يصبحوا 

مخرجين، أو النخبويين الذين يدعون 
ميلهم للواقعية الشعرية الفرنسية مثال، 

كما كان منهم من يعادون سامي السالموني 
ألسباب شخصية.

وكنت أكتفي بأن أرد بكلمات مثل: 
دعك أنت في مارسيل كارنيه وجون فيجو، 

ولتدعني في أفالم السالموني، فهذا يكفيني 
حاليا.

وهذه األجواء لم تختف من حياتنا، 
بل ازدادت شراسة وعدائية، ولكننا أبناء 

جيل السبعينات محظوظون بأن نشأنا 
وفي مصر أسماء وقامات كبيرة من الكتاب 

واألدباء والمفكرين والشعراء.
كان عصر السالموني هو أيضا عصر 

يوسف إدريس وتوفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ والدكتور حسين فوزي وفؤاد زكريا 

ومحمود أمين العالم وفاروق عبدالقادر 
وبهاء طاهر وجمال العطيفي وجمال 

حمدان ويحيى الطاهر عبدالله وصالح 
عبدالصبور وغيرهم.

سامي السالموني 

وعصره

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

صفوت العالم:

عمل اإلعالميني أمام 

الكاميرات سهل 

مهمتهم في التمثيل

أمينة الصرارفي:

{لال} إنشاد صوفي نسوي 

يحفظ تراث تونس 

الالمادي من التلف



توماس غايغر

} برلــني - تشــــهد الســــيارات المســــتقبلية 
تغييــــرات متســــارعة في معظــــم أجزائها مع 
جنــــوح المصنعين إلى تثبيت فكــــرة القيادة 
الذكيــــة لتحقيــــق أعلى درجات الســــالمة من 
خالل األنظمة اآللية، وهو ما جعل المختصين 
يرجحــــون اندثــــار الوســــائد الهوائية خالل 

سنوات.
وأثبتــــت اإلحصاءات الحديثــــة انخفاض 
عدد الوفيات، التي تسببها حوادث السيارات 
خالل السنوات القليلة الماضية. ويرجع ذلك 
للتطور، الذي شهده مجال أنظمة السالمة في 

السيارة، خاصة الوسادات الهوائية.

وتخضــــع الوســــادات الهوائيــــة لتحديث 
مســــتمر من قبــــل الشــــركات، في مــــا يتعلق 
بنوعيتهــــا ومهامهــــا في الســــيارة واألماكن، 
التي يتم تثبيتها بها، حتى أنها تعدت حماية 
الركاب لتســــتهدف أيضا كل َمــــن يتضرر من 
تصادم السيارة مثل المارة وراكبي الدراجات.

ولكــــن بعــــض الخبــــراء يــــرون أن دورها 
سيشهد تقلصا مع االعتماد على نظام القيادة 

اآللية وخلو حركة المرور من التصادم.
وأوضــــح خبير الســــيارات األلماني هانز 
جــــورج مارميــــت أن األنظمة المســــاعدة، وال 
سيما الوسادات الهوائية، أثبتت أنها وسيلة 
مؤثرة إلنقــــاذ الحياة، وحتــــى إذا تم بالفعل 
تركيــــب العديد مــــن الوســــادات الهوائية في 
بعض الســــيارات، وخاصة فــــي الفئة العليا، 
فإن الشــــركات المنتجــــة مازالت تجد فجوات 
صغيــــرة فــــي الســــالمة تســــتدعي تدعيمها 

بالمزيد من الوسادات الجديدة.
وربمــــا يكــــون أحــــد هــــذه الحلــــول هــــو 
الوســــادات المركزيــــة، التي طورتها شــــركة 
زد.أف األلمانيــــة المتخصصــــة فــــي مجــــال 

صناعة أجزاء السيارات.
وتخرج هذه الوسادة من النصف العلوي 
من مســــند المقعد ليكون بين الركاب في حالة 
التصادم الجانبي، وهذا يمنع تصادم الراكب 

مع الراكب المجاور له أو مقعده.
كمــــا أدخلت شــــركة أودي هــــذا المفهوم 
المبتكر على الجيــــل الجديد من أيقونتها أي 

8، غير أن الوســــادة المركزية ال تحمي الركاب 
األماميين في السيارة حيث الصالون الفاخر، 
ولكن الركاب الخلفيين؛ حيث توجد الوسادة 
خلف الرف الخلفي وتنطلق عند الحاجة بين 

المقاعد الفردية.
وتعكــــف شــــركة موبيس التابعة لشــــركة 
هيونــــداي الكوريــــة الجنوبيــــة علــــى تطوير 
وســــادة ســــتائرية، ويتعيــــن أن تكــــون هذه 
الوســــادة قبالة الســــقف البانورامي لحماية 
الــــركاب من اإلصابــــات الخطيرة فــــي منطقة 
الــــرأس والحيلولــــة دون خــــروج الراكب من 

السيارة عبر نافذة السقف المفتوحة.
وتتــــم الوســــادة مهمتها عندمــــا تتعرف 
مستشعرات السيارة على انقالب وشيك لكي 
يتم نصب الوســــادة الهوائية مثل ستار أمام 

السقف.
وعندما تفكر الشركات المطورة للوسادات 
الهوائيــــة فإنهــــا ال تضع الراكــــب فقط نصب 
أعينهــــا، لكــــن أيضــــا كل مــــن ســــيتضرر من 
التصادم مثل المارة وراكبي الدراجات، وذلك 
من خالل مــــا يســــمى بالوســــادات الهوائية 

الخارجية لحمايتهم من التصادم.
ومــــن هــــذه األمثلة مــــا قدمتــــه فولفو في 
ســــيارتها فــــي 40، والتي تحمــــي المارة عند 
وقوع حادث للسيارة من التصادم بالعمود أو 

من الزجاج األمامي.
ويــــرى الورينــــز فــــان ديــــن أكــــر، رئيس 
قســــم التصميم بشــــركة رينو الفرنســــية، أن 
الوســــادات الهوائية ســــوف يتم االســــتغناء 

عنها على المدى الطويل.
ويقول إن القيــــادة اآللية عند اكتمالها لن 
تكــــون هناك أي حــــوادث، وهو ما ســــيعطي 

مســــاحة من الحرية للتصميــــم وعدم الحاجة 
إلى مناطق التصادم أو الوســــادات الهوائية، 
وهو ما قد يغير شــــكل الســــيارة من الخارج 

والداخل تماما.

زد.أف  شــــركة  لــــدى  الخبــــراء  أن  غيــــر 
يعتقــــدون عكــــس ذلــــك تماما في مــــا يخص 
القيادة اآللية مع الســــالمة الكامنة؛ فطالما لم 
يتم ضمــــان خلو حركة المــــرور من الحوادث 
تبقى الوســــادات الهوائية ضرورية للتعامل 

مع مثل هذه المواقف.
وكانت شــــركة تي.آر.دبليــــو األميركية قد 
طرحت في مارس 2016 وسائد هوائية تعتمد 
علــــى رادارات موزعة على جوانب الســــيارة 
وتعمــــل على توقع الخطر قبل وقوعه وإطالق 
الوســــائد إلــــى الخارج فــــي اتجاه الســــيارة 

القادمة.
ويؤكد مصممو هذه الوســــائد في الشركة 
أن هذه التقنية ستساعد مستقبال على تقليل 
الضــــرر في الحوادث القويــــة وتجنب الضرر 

بشكل كامل في حوادث السير البسيطة.
وهناك اعتقاد متزايد لدلى شركات صناعة 
الســــيارات بــــأن مركبات المســــتقبل ســــيتم 
تجهزيها بوسائد ذكية ستقلل بشكل أكبر من 
الخســــائر إلى أدنى حد ممكــــن عند التعرض 

للمخاطر.
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قررت ميتسوبيشي اليابانية وقف إنتاج أيقونتها باجيرو بعد قرابة 36 عاما من إطالقها للمرة األولى، ولتوديع هذا النموذج صممت 
الشركة موديال خاصا يقتصر على ألف نسخة، سيتم طرحه في األسواق خالل الفترة القليلة املقبلة.

إطالق كوبيه كهربائية 
بمظهر كالسيكي

موديل رياضي 
من سوزوكي سويفت

بيك آب مرسيدس
تظهر بحلة جديدة

كيا تقدم موديال 
خاصا من سييد

بي.أم.دبليو تطلق 
أقوى نسخ أم 3

جديد السيارات

} كشفت شركة ”أم.في موتورز“ التشيكية عن 
سيارتها لوك إي.في الكوبيه الكهربائية، التي 
متتاز مبظهر كالسيكي مستوحى من سيارات 

اخلمسينات من القرن املاضي.
وتعتمد الســـيارة ثنائية املقاعد على نظام 
دفـــع كهربائي مكون من 4 محـــركات يولد كل 
واحـــد منهـــا 1.25 كيلـــووات وبقـــوة تبلغ 68 

حصانا.
وبفضـــل الهيكل املصنوع مـــن األلومنيوم 
فقـــط،  كيلوغـــرام   800 الســـيارة  وزن  يبلـــغ 
مـــا ينعكـــس على اســـتهالك الســـيارة للتيار 
الكهربائـــي؛ حيث يبلغ مدى الســـير 300 كلم، 
حتى يلزم بعدها شـــحن بطارية السيارة مرة 
أخرى، والذي يســـتغرق ساعة كي يستهلك 80 

باملئة من سعتها.
وتنطلـــق الكوبيه البالغ ســـعرها 30 ألف 
يـــورو بســـرعة قصـــوى 146 كلـــم/س، بينما 
تتسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 

9.6 ثانية.

} أطلقـــت شـــركة ســـوزوكي اليابانيـــة قبل 
أيـــام موديال رياضيا مـــن أيقونتها الصغيرة 
ســـويفت مبزيد من القوة ومعدالت أداء أعلى، 
فـــي محاولة مـــن املصممـــني إليجـــاد موطئ 
قدم لهذه الســـيارة في الطرقـــات خالل العام 

مستقبال.
وأوضحت الشـــركة اليابانيـــة أن املوديل 
الرياضي سويفت ســـبور اجلديد يعتمد على 
ســـواعد محرك تربو رباعي األسطوانات سعة 
1.4 لتـــر وبقوة 103 كيلووات/140 حصانا، مع 

عزم دوران أقصى يبلغ 230 نيوتن متر.
وبفضـــل هـــذه القـــوة تنطلـــق الســـيارة 
الرياضية من الثبات إلى ســـرعة 100 كلم/س 
فـــي غضـــون 8.1 ثانيـــة، فـــي حـــني تتخطى 

سرعتها القصوى حاجز 200 كلم/س.
ويبلـــغ متوســـط اســـتهالك الوقـــود 5.6 
لتـــر/100 كلم، مـــا يعـــادل 125 غراما/كلم من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

} كشـــفت شـــركة التعديل البولندية كارلكس 
ديزاين عن باقتي تعديل لســـيارة مرســـيدس 
البيك آب مـــن الفئة إكس، والتـــي تعتبر أحد 
موديالت الشـــركة األملانية العمالقة التي غزت 

األسواق في السنوات األخيرة.
الباقـــة  أن  التعديـــل  شـــركة  وأوضحـــت 
األولى أي.اكس.واي-أوف-روود، والتي تعزز 
الطابع اخلشن للســـيارة البيك آب، تتألف من 
جنوط قياس 18 بوصة، ومكابح الســـيراميك، 
وعناصر األلومنيوم للوحـــة القيادة. وتتوفر 

من هذه الباقة 999 نسخة فقط.
وتســـمى الباقـــة األخرى أي.اكـــس.واي-
يوربان من أجل زيادة أناقة وجاذبية السيارة 

من الداخل واخلارج.
وتضم هذه الباقة أجزاء الهيكل املصنوعة 
مـــن الكربـــون، وجنوط األلومنيـــوم قياس 20 
بوصـــة، وجتهيـــزات جلديـــة فاخـــرة باللون 
األحمر البرغنـــدي للمقصـــورة الداخلية، مع 

خطوط حياكة متباينة باللون األبيض.

} أصدرت شركة كيا الكورية اجلنوبية موديال 
خاصـــا من أيقونتها ســـييد التـــي تنتمي إلى 
فئة موديالت الكومبي، وحتمل االســـم ترافل. 
ويتمتع هـــذا املوديل باملزيد مـــن التجهيزات 

اخلاصة.
وظهرت سيارة سييد في صور رسمية على 
اإلنترنـــت في جيلها الثالـــث بعد جناح اجليل 
الثاني والـــذي يعتبر واحدا مـــن طرازات كيا 
األكثر مبيعا رغم أن املوديل مخصص للسوق 

األوروبية.
وتتمتـــع الســـيارة املـــزودة بنوعـــني من 
احملركات بالعديـــد من التجهيـــزات املتطورة 
مثـــل مكيف الهواء األتوماتيكي ونظام املالحة 
وكاميرا الرجوع إلى اخللف والطالء املعدني.

ولم يغفل املصممون عن إدماج التكنولوجيا 
أيضا فـــي املقصورة الداخلية للســـيارة التي 
تقـــف على عجالت مصنوعـــة من معدن خفيف 
قيـــاس 16 بوصـــة، إذ اعتمدوا نظامـــا لتدفئة 

املقاعد في األمام وجهازا للتحدث احلر.

} أزاحت شـــركة بي.أم.دبليو األملانية الستار 
مؤخـــرا عـــن أقوى نســـخ أم 3 فـــي تاريخها، 
والتي حتمل االســـم أم 3 سي.أس بسعر يبدأ 

من 117.6 ألف يورو.
وســـيقتصر إنتـــاج الســـيارة علـــى 1200 
نســـخة، تتميـــز مبالمح شرســـة مثـــل مدخل 
الهواء املقسم إلى ثالثة أجزاء باملئزر األمامي، 
ومشـــتت أمامـــي وناشـــر خلفـــي، ومخـــارج 

مجموعة العادم الرباعية.
ويزأر بداخل السيارة محرك تربو مزدوج 
بقوة 460 حصانا. وبفضل تلك القوة تتسارع 
الســـيارة مـــن الثبات إلـــى 100 كلـــم/س في 
غضـــون 3.9 ثانيـــة، في حني تصل ســـرعتها 

القصوى إلى 280 كلم/س.
وتتمتـــع الســـيارة بباقـــة موســـعة مـــن 
التجهيزات، منها مجموعة التعليق املتوائمة 
مـــن األلومنيوم، ونظـــام التحكم فـــي الثبات 
والقفل التفاضلي لتوزيع القوة على العجالت 

بالشكل الصحيح.

اإلطارات الذكية 
تجتاح الموديالت الحديثة

يؤكـــد املختصـــون أن  } إرفــورت (أملانيــا) – 
احلالة اخلارجية إلطارات الســـيارات ليســـت 
املعيـــار الوحيد، الذي يحدد ضرورة تغييرها، 

حيث ميثل العمر معيارا هاما أيضا.
ولكـــن مـــع جنـــوح املصنعـــني العتمـــاد 
التكنولوجيا في صناعة كل أجزاء الســـيارة، 
صار من الضروري التأقلم مع الطفرة اجلديدة 
فـــي صناعة اإلطـــارات في ظل انتشـــار أنواع 
مختلفـــة مثل اإلطارات ذاتيـــة اإلصالح والتي 

يجهل الكثيرون مميزاتها.
وتقوم اإلطارات ذاتية اإلصالح بسد بعض 
الثقوب على الفـــور، إذ يتكون اجلزء الداخلي 
فيها من بوليمرات مرنة للغاية، كما تســـتطيع 
الكتلة اللزجة أن تسد ثقوبا صغيرة تصل إلى 
5 ملليمتـــرات، وتعد عمليـــة تغيير اإلطار هنا 

غير ضرورية.
ولكن عنـــد التأكد من وجود جســـم غريب 
باإلطار، فإنه من الضـــروري إزالته من مداس 
اإلطـــار بواســـطة املتخصصـــني، وبالنســـبة 
لإلطـــارات ذاتية اإلصالح يوصى بشـــكل عام 
باســـتخدام نظـــام مراقبة ضغط الهـــواء في 

اإلطارات.
وهناك نوع آخـــر من اإلطارات بخصائص 
الســـير االضطراري واملعروفة باســـم إطارات 
ران-فليت، وتتمتع هذه النوعية من اإلطارات 
بجوانـــب قويـــة إلى درجـــة أنهـــا تتمكن من 
مواصلة الســـير وهي خالية من الهواء بشكل 
كامـــل، لكـــن ملـــدى ســـير 80 كلم، وبســـرعة ال 

تتجاوز 80 كلم/س.
ويعتبر نظام مراقبة ضغط هواء اإلطارات 
مـــع هذه النوعية من اإلطارات بالذات إلزاميا، 

وفق اخلبراء.
ومـــن املزايـــا، التي يتمتع بهـــا كال نوعي 
اإلطـــارات العمليـــة، إمكانية االســـتغناء عن 
العجلـــة االحتياطية أو طاقم اإلصالح بشـــكل 
كامـــل، وهو ما يســـاعد فـــي تقليـــص الوزن 
وأيضا زيادة املساحة املستخدمة في صندوق 

األمتعة.
ويتم طرح هذه النوعيـــة من اإلطارات في 
األسواق بســـعر أعلى من اإلطارات التقليدية، 
كما أنها ليســـت متوفرة فـــي جميع األحجام. 
ومييل السوق إلى استهداف الفئات العليا من 

السيارات.
ويحّذر اخلبراء من أن اإلطارات املتضّررة 
تشـــكل خطرا كبيرا على سالمة القيادة، وهو 
ما ينطبق على األضـــرار التي تلحق بجوانب 
شـــقوق  أو  مســـام  ظهـــرت  وإذا  اإلطـــارات 
باإلطارات، فيجب في هذه احلالة اســـتبدالها 

على الفور.
ويلعب عمر اإلطـــار دورا كبيرا، نظرا إلى 
أن املطاط مع مرور الوقت تقل ليونته ويصبح 
أكثـــر صالبـــة، وهو مـــا يؤثر علـــى التصاقه 

بأرضية الطريق.
وتفاجئ شـــركات مثل ميشالن أو غوديير 
أو كونتيننتال أو بيريلي السائقني بني احلني 
واآلخـــر بتصاميم ثورية، والتـــي ليس لديها 
الكثير من القواســـم املشـــتركة بخالف الشكل 
مـــع املفهوم احلالي لإلطارات، حتى أن الهواء 

أصبح من العناصر غير الضرورية.
وبـــات للذكاء االصطناعـــي كما هو احلال 
في جميـــع املجاالت األخرى اليـــد العليا، وقد 
جاء التصميم األكثر إثارة من شركة غوديير إذ 
طور املهندســـون اإلطار ”ايغل 360“  في شكل 
كروي، لكي مينح السيارة املزيد من احلركية.

أنظمة القيادة اآللية تحيل الوسائد الهوائية على التقاعد
[ الشركات تزود السيارات بوسائد تعتمد على رادارات موزعة على الهياكل

في وداع الوسائد التقليدية

تسير الوسائد الهوائية نحو االندثار بشكل كامل في غضون سنوات، وفق اخلبراء، بعد 
أن باتت األنظمة اآللية الســــــمة الطاغية في معظم الطرازات احلديثة من السيارات، والتي 

يتوقع أن تغير مفاهيم السالمة التقليدية لدى السائقني.

موبيـــس التابعـــة لشـــركة هيونداي 
تعكف على تطوير وســـادة ستائرية 

قبالة السقف البانورامي

◄

الورينز فان دين أكر:
عند اكتمال برامج القيادة 

الذاتية في السيارات لن 
تكون هناك أي حوادث
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} الكويــت - أكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعالم في 
البحريـــن علـــي الرميحـــي أن ”أكثـــر مـــن 70 
بالمئة مـــن أخبار مواقع التواصل االجتماعي 
مزيفة، مفبركـــة وكاذبة“، مضيفـــا أن ”معظم 
هـــذه األخبـــار وراءهـــا أجندات وهنـــاك من 

يحركها“.
وأكد خالل مشـــاركته في الجلسة العاشرة 
مـــن الملتقى اإلعالمي العربي في دورته الـ15، 
والتي جـــاءت تحت عنوان ”اإلعـــالم في عالم 
متغيـــر“، أن ”هناك أشـــخاصا غيـــر مؤهلين 
تصـــدروا المشـــهد اإلعالمـــي، ومـــا نعانـــي 
منـــه ســـببه عدم وجـــود أشـــخاص مؤهلين، 
وليســـت لدينا دراســـات أو إحصـــاءات تبين 
عدد مســـتخدمي مواقع التواصـــل في الوطن 

العربي“.
وأضـــاف أن ”اختزال اإلعـــالم في الجهاز 
الرســـمي أو الحكومي غير صحيح“، موضحا 
أن ”األزمـــة في مناهج التعليم ومن الضروري 

تغيير مناهج اإلعالم كل ستة أشهر“.
وأبدى استغرابه من التعامل غير المهني 
من المؤسســـات الحكومية مع وسائل اإلعالم 

مـــن جهة، ومـــن كثرة من يســـمون أنفســـهم 
بالنشطاء السياسيين أو اإلعالميين من جهة 
أخرى. وقال ”ما أزعجني هو ســـوء استخدام 
وســـائل التواصل االجتماعـــي، نحن بحاجة 
إلى تحســـين جودة التعليم وتوفير اإلمكانات 
والتدريـــب لإلعالمييـــن، ونحتـــاج كذلك إلى 
تحســـين جـــودة التدريـــب وتحســـين جودة 

التعليم“.
وذكـــر أن اختـــزال الخبـــر فـــي 140 حرفا 
أصبح أمرا صعبا لطلبة اإلعالم أو اإلعالميين 

بشكل عام.
وانطلقـــت األحـــد فعاليـــات الـــدورة الـ15 
للملتقى اإلعالمي العربي في الكويت، وشـــهد 
اليوم األول عقد جلســـة ”نســـاء فـــي واجهة 
اإلعالم“، بحثت دور النســـاء في اإلعالم وأهم 
النجاحـــات التـــي حققتها المرأة فـــي العالم 

العربي.
ومن جانبه، قال ماضـــي الخميس األمين 
العام للملتقى، ”ننظر بأهمية بالغة إلى كيفية 
معالجة األخبار الكاذبة التي تزايد انتشـــارها 
مع االنفتاح التقني، وتوســـع سيطرة وسائل 

التواصـــل االجتماعي والخلط الشـــائك بينها 
وبيـــن اإلعالم الجـــاد والملتزم الـــذي تحكمه 

القوانين واألنظمة“.
وأضـــاف أن ”التقاريـــر العالميـــة تؤكـــد 
أن األخبـــار الكاذبة تنتشـــر بســـرعة أكبر من 
الحقيقيـــة وقّدرها الباحثون بنحو 70 بالمئة، 
عبـــر إحدى منافـــذ التواصـــل االجتماعي من 
خالل ما ينشره األفراد، مما يقودنا إلى سؤال 
جوهـــري ومهم؛ كيف نواجه هذه الحقيقة وما 

هي سبل التصدي لها؟“.
وتابع بقوله ”ندرك جميعا حجم التحديات 
التـــي تشـــهدها المنطقة فـــي القطاعات كافة، 
وربمـــا االنفتـــاح الهائل من أكبـــر التحديات 
التـــي تســـتدعي البحث والدراســـة والوقوف 
على مدى قدرة الخطاب اإلعالمي المعمول به 
حاليا علـــى إقناع متابعي المنافذ اإللكترونية 
المختلفـــة التي اســـتقطبت جمهور وســـائل 
اإلعالم ومصادر األخبار الرســـمية لجاذبيتها 

وسالسة االطالع عليها“.
وتساءل ”ماذا أعددنا كقائمين على العملية 
اإلعالمية من وسائل وبرامج تخاطب األجيال 
الرقميـــة، ومـــا هي ســـبل مواجهـــة االنفتاح 
الرقمي ومخرجاته اإليجابية والســـلبية وهل 
لدينا الخطـــط والبرامج الكافية والقادرة على 
التصدي لألخبـــار الكاذبـــة المنبثقة عن هذا 

االنفتاح؟“.
وأضاف ”لقد أصبح جليا أن لإلعالم دوره 
البارز في جميع المتغّيرات المحلية والعالمية، 
وأصبحـــت الرســـائل اإلعالميـــة المنبثقة عن 
مؤسســـات عريقة، تواجه منافسة شديدة من 
العديد من األصوات التي وجدت متنفســـا لها 
من خـــالل مواقع التواصـــل االجتماعي التي 
تتميز بســـرعة نقـــل المعلومـــات، الصحيحة 
والخاطئة، مما يحتم مراجعة األدوات وتجديد 

أساليبها بشكل سريع“.
ولفـــت في الوقـــت ذاته إلـــى أن ”موضوع 
األخبـــار الكاذبـــة مرتبـــط بالدرجـــة األولـــى 
بأخالقيـــات المهنـــة التي تعد جوهـــر العمل 
اإلعالمي لما له من تأثير على مختلف شـــؤون 
الحيـــاة واألخالقيـــات ال تحكمهـــا القوانيـــن 
واألنظمة وإنمـــا نابعة من روح المســـؤولية 
واألخبـــار  المعلومـــات  لناشـــري  الذاتيـــة 

وأهدافهم وأجنداتهم“.

} لنــدن - بدأ تطبيق ســـبوتيفاي، أكبر خدمة 
لبـــث األغاني عبر اإلنترنت، فـــي اختبار تقنية 
جديدة لحجب األغاني التي تحتوي على ألفاظ 

مسيئة وفجة.
وبـــدأ تنفيذ التقنية الجديـــدة على هواتف 
اآليفـــون وأجهزة اآليباد، بعد ســـتة أعوام من 
طلبه على منتدياته على اإلنترنت، ولكن بعض 
مستخدميه قالوا إلذاعة بي بي سي، إن التقنية 

الجديدة ال تحتوي على حماية كافية.
وتطبق تطبيقات منافســـة مثل أبل ميوزيك 
تقنيات تســـتخدم كلمات سر يستخدمها اآلباء 

حتى ال يستمع الصغار للكلمات اإلباحية.
ومنـــذ عـــام 2011 أصبـــح يتوجـــب علـــى 
تطبيقـــات تشـــغيل الموســـيقى واألغاني عبر 
اإلنترنت كتابـــة كلمة ”فجة“ أمام األغاني التي 
تعتقد شـــركات الموســـيقى أنها غير مناســـبة 

لألطفال.
وفي الوقت الحالي توجـــد كلمات فجة في 
أكثر من ثلـــث األغاني على قائمة ســـبوتيفاي 
ألكثـــر األغانـــي مبيعا فـــي بريطانيـــا. وبدأت 
نيكـــوال فورد، وهـــي أم ألطفال، التماســـا على 
اإلنترنـــت مطالبة باســـتحداث طريقـــة لغربلة 
كلمـــات األغانـــي بعد أن اســـتمعت إلى كلمات 

بعض األغاني.
وقالت ”تعرضت لبعض المواقف المحرجة 
عندمـــا كان األطفـــال يســـتمعون إلـــى بعض 
األغانـــي فـــي الراديو ثـــم فجأة امتـــأل منزلنا 
بكلمات الســـباب عندما شـــغلوا نفس األغنية 

عبر سبوتيفاي“. 

وأضافـــت ”بدأت التماســـا علـــى اإلنترنت 
وتوصلـــت إلـــى أن الكثير من اآلبـــاء يطالبون 
باألمر ذاته ولهذا حاز التماسي على الكثير من 

االهتمام“.

ويقـــوم التعديـــل الجديد، الذي اســـتحدث 
فـــي أبريل، بمنع تشـــغيل األغاني التي تحوي 
الكلمـــات الفجـــة، ولكنه ال يســـتبدلها بنســـخ 

”نظيفة“، وتقول نيكوال إن ذلك ال يكفي.
وأضافـــت ”األطفال يريدون االســـتماع إلى 
األغنية التي استمعوا إليها ولهذا سيحاولون 
ذلـــك بطريقـــة أو بأخـــرى. إذا اســـتمعوا إلى 
النســـخة  إلـــى  يســـتمعوا  أن  أود  األغنيـــة، 
النظيفة“. وشكا آخرون من أن التعديل الجديد، 
وهو متوفر فقط لمستخدمي الخدمات المميزة، 
ال يحتوي على كلمة ســـر ويمكن ألي شـــخص 

يستخدم الجهاز تغييره.
وقالت نيكوال ”ســـيكون من المفيد أن يكون 
لصاحب الجهـــاز، أي والدي األطفـــال، القدرة 
على التحكم في الجهاز“. وأضافت ”يجب على 
هذه الشـــركات أن تســـعى جاهدة لمســـاعدتنا 

على السيطرة على ما نشغله في منازلنا“.

أحمد جمال

} القاهــرة - لم ينته الجدل حول معايير الثقة 
والشـــفافية للتغطيـــة اإلعالمية فـــي مصر، مع 
انتهاء المجلس األعلى لإلعالم من وضع مدونة 
خاصـــة بالمعايير اإلعالميـــة متضمنة ميثاقا 
خاصـــا للتغطية في مجـــاالت اإلرهاب والمرأة 

والطفل والقضايا العربية.
وفتحـــت قضية جديدة تتعلق بمدى مالءمة 
هـــذه المدونة مـــع المعايير الدوليـــة، خاصة 
وأنها شـــملت الئحة عقوبات علـــى المخالفين 
للمعايير، بهدف ضبط األداء اإلعالمي، وفق ما 

قال المجلس.
وتختلف فلســـفة المعايير التـــي اعتمدها 
المجلس مـــع ما أطلقته منظمة مراســـلون بال 
حدود ومؤسسات إعالمية كبرى بشأن مكافحة 
”األخبـــار المضللة“ مؤخـــرا، والتي عملت على 
تحفيـــز وســـائل اإلعالم نحـــو االلتـــزام بتلك 
المعاييـــر بـــدال مـــن عقابها، في ظـــل صعوبة 
الســـيطرة على المحتويات التي تقدمها اآلالف 

من المنابر اإلعالمية.

وتعد مواجهة األخبار الكاذبة أزمة عالمية 
تختلف الدول في ضبطها، ألنها دائما تصطدم 
مـــع فكرة حرية اإلعالم والنشـــر. وتمتلك أغلب 
الـــدول األوروبيـــة لجانـــا مســـتقلة تتكون من 
صحافييـــن وممثليـــن للحكومة وشـــخصيات 
عامة تضـــع مواثيق أخالقية لوســـائل اإلعالم 
فـــي تلك الدول، وتفرض عليهم، بطرق مختلفة، 
وقف التمويل الحكومي ومنع المعلنين وفرض 

عقوبات مالية ومعنوية.
ومـــع أن المعاييـــر التي وضعتهـــا الهيئة 
المصريـــة تتشـــابه مـــع تجـــارب غربيـــة، قد 

تســـاهم في الحد من االنتقـــادات التي وجهت 
إليهـــا الختالل معايير تطبيـــق العقوبات على 
المخالفيـــن فـــي الســـابق، إال أنهـــا لـــن تكون 
كافيـــة لضبط اإلعالم، ألن هناك العشـــرات من 
المواثيق والمدونات السلوكية والمهنية التي 
أقرتها نقابتا الصحافيين واإلعالميين ولم يتم 

االلتزام بها.
وتلزم تلك المعايير المقرر إصدارها بشكل 
رسمي األسبوع المقبل، عدم تقديم اإلعالمي أو 
الصحافي معلومات إال بعـــد التأكد من دقتها، 
وأال يبنـــي تقاريره على معلومـــات منقولة من 
وســـيلة إعالميـــة أخـــرى أو مواقـــع التواصل 

االجتماعي.
كذلك تلزم الوسيلة اإلعالمية بالتوازن عند 
عـــرض اآلراء المختلفة واحتـــرام الرأي اآلخر، 
وتلتـــزم بعدم تقديم محتـــوى يضر بالمصالح 
العامـــة للمجتمـــع أو مؤسســـاته أو يســـيء 
للمعتقدات الدينيـــة أو يحرض على العنف أو 

التمييز أو الكراهية.
وتشـــدد المعاييـــر الجديدة علـــى االلتزام 
بحقوق الملكية الفكرية وعدم اســـتخدام اللغة 
الســـوقية أو األجنبيـــة (في غيـــر محلها) وأال 
تنتهج الوســـائل اإلعالمية أسلوب اإليحاءات 
المســـيئة أو األلفاظ المتدنية، وعدم نشر مواد 
إعالنية تســـيء ألخالقيات المجتمع أو تستغل 
الطفـــل أو المرأة فـــي حمالت إعالنية بشـــكل 

يسيء إليهم.
وقال جمال شـــوقي رئيس لجنة الشـــكاوى 
بالمجلس األعلـــى لتنظيم اإلعالم، إن فلســـفة 
المعاييـــر تقـــوم علـــى وجـــود عقد ملـــزم بين 
اإلعالمـــي والوســـيلة والمتلقـــي بمـــا يضمن 
جـــودة المحتـــوى بشـــكل يتفق مـــع المعايير 
الدوليـــة والدســـتور، وبمـــا يضمـــن مواجهة 
انتشار األخبار المزيفة عبر المنصات الرقمية 

ووسائل التواصل االجتماعي.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن المعايير الجديدة 
ترتبـــط بالرغبة في وجود وثيقـــة تنظم العمل 
اإلعالمي، كما الحال بالنســـبة لجميع الهيئات 
المنظمة لعمل اإلعالم في بلدان العالم، وهو ما 
كان دافعـــا لالرتكان إلى مواثيق األمم المتحدة 

واإلعالن الدولي لحقوق اإلنسان أثناء وضعها 
حتى ال يكون هناك توغل على عمل المؤسسات 

اإلعالمية.
وأوضـــح أن المجلس األعلى لإلعالم يرمي 
إلى تحديـــد طبيعة المحتوى المقدم للجمهور، 
لكنه ال يتدخل في أصل هذا المحتوى، واستعان 
بالمواثيق المتفق عليها دوليا لوضع شـــروط 

خاصة بطبيعة تغطيتها.
ووضـــع المجلـــس ميثاقا لطريقـــة تغطية 
الحـــوادث اإلرهابيـــة تحظر نشـــر خط ســـير 
التمركزات العسكرية أو الخطط، وتلزم وسائل 
اإلعـــالم بالبيانـــات الرســـمية في مـــا يتعلق 
بالنتائـــج الخاصة بتلـــك العمليـــات، وتحظر 
االســـتعانة باألشخاص غير المؤهلين للحديث 
بشأن العمليات، وإبداء آراء أو تقديم معلومات 
مـــن جانب الضيـــوف واإلعالمييـــن تؤدي إلى 
النيل من تماســـك الشـــعب المصري أو التأثير 

على روحه المعنوية.
وتواجـــه المواثيـــق انتقادات مـــن خبراء 
اإلعالم لما تحتويه مـــن ألفاظ فضفاضة وغير 
محـــددة. ولـــم تحـــدد المدونة ماهيـــة األلفاظ 
المســـيئة أو الســـوقية، في الوقت الذي تحدد 
فيـــه هيئات االتصاالت عـــادة قائمة محددة من 
الجمـــل واأللفـــاظ التي يمنع اســـتخدامها في 
وســـائل اإلعالم، كالســـبع كلمات البذيئة التي 
تمنع هيئة االتصـــاالت الفيدرالية تداولها عبر 
وســـائل البث المرئـــي والمســـموع األميركي، 
من السادســـة صباحا وحتى العاشـــرة مساء 

بالتوقيت المحلي.
ويرى خبراء أن اإلعالن عن مدونة للمعايير 
قبل أن تتم معالجة األســـباب الرئيســـية التي 
تســـببت في عـــدم ضبـــط الخطـــاب اإلعالمي 
يؤدي إلى مشـــكالت أكبر أثناء التنفيذ، في ظل 
إستراتيجية المجلس والمرتبطة بالتوسع في 
توجيه العقوبات على المخالفين للسيطرة على 

الوضع القائم.
وهو ما يعني أن مشكالت التكوين المهني 
والثقافـــي للعديـــد مـــن اإلعالميين وســـيطرة 
ســـوق اإلعالنات على المحتويات التي تقدمها 
غالبيـــة المنصات، تظل قائمة من دون أن تكون 
هنـــاك حلول بشـــأنها، والتضييق على حريات 
الحصول على المعلومات وعدم إتاحتها بشكل 
يضمـــن ســـالمة ومصداقية المحتـــوى المقدم 
وســـوف تســـتمر بعد تطبيـــق القانـــون. وأكد 
حســـن علي رئيس جمعية حماية المشاهدين، 

أن نجـــاح أي هيئـــة منظمة لإلعـــالم في ضبط 
المعاييـــر التي تضعها يرتبط بتحقيق هدفين. 
األول له عالقة بمستوى مهنية وثقافة العاملين 
فـــي المهنة وهـــي تســـاعد كثيرا فـــي ترجمة 
النصوص إلى أفعال على الشاشات والصحف 
واإلذاعـــات. واألمـــر الثانـــي يرتبـــط بالمجال 
السياســـي العام، ألن وجود احتقان سياســـي 

يصعب التزام اإلعالميين بما يتم إقراره.

وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن سيطرة شركات 
اإلعـــالن الكبـــرى علـــى المحتويـــات المقدمة 
والبحـــث الدائم مـــن قبل وســـائل اإلعالم عن 
المحتويـــات التي تجـــذب المعلن إليها في ظل 
معانـــاة جميعها من خســـائر ماديـــة ضخمة، 
يؤديان إلى التوســـع فـــي تطبيق غرامات على 
القنوات المخالفة ما يؤثر بشـــكل ســـلبي على 

جودة اإلعالم المقدم.

ميديا
[ مشكلة التضييق على حرية الحصول على المعلومات بقيت دون حل  [ مجلس اإلعالم يوسع قائمة العقوبات على المخالفين

معايير فضفاضة تضعف مدونات السلوك اإلعالمي المصري

ــــــة تنفيذها أزمة بســــــبب اصطدامها مع حرية  ــــــط العمل اإلعالمي وآلي ــــــل مواثيق ضب متث
اإلعالم. ويسعى املجلس املسؤول عن اإلعالم في مصر إلى وضع ضوابط جديدة حملاربة 
األخبار املضللة، لكن يرى خبراء أنها مازالت غير كافية ملا حتتويه من ضوابط فضفاضة، 

كما أن تطبيقها بحاجة إلى إرادة وأدوات ناجعة.

أكثر من ثلـــث األغاني علـــى قائمة 
ســـبوتيفاي ألكثـــر األغانـــي مبيعا 
فـــي بريطانيـــا تحوي كلمـــات فجة 

وألفاظا مسيئة

◄

اإلعـــالن عن مدونـــة للمعايير قبل 
أن تتم معالجة األسباب الرئيسية 
في عدم ضبـــط الخطاب اإلعالمي 

يؤدي إلى مشكالت 

◄

وزير اإلعالم البحريني: أجندات تقف 
وراء انتشار األخبار الزائفة

سبوتيفاي يحظر األغاني الفجة

منافذ لمتابعة اإلعالم في عالم متغير

أعلن وزير الداخلية المكســـيكي ألفونسو نافاريتي االثنين أن القاتل المفترض للصحافي المكسيكي خافيير فالديز، الذي 
تعاون لفترة طويلة مع وكالة فرانس برس واغتيل في مايو 2017، معتقل لدى الشـــرطة. وكتب نافاريتي على تويتر {قبل 

قليل اعتقل القاتل المفترض للصحافي الذي مع األسف سلبت حياته منه العام الماضي في سينالوا}.

  في انتظار مدونة تراعي كافة األطراف
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◄ قالت محطة تلفزيون أساهي اليابانية 
إنها ستتقدم بشكوى ضد نائب وزير المالية، 

زاعمة أنه تحرش بإحدى المراسالت. 
واستقال نائب وزير المالية جونيتشي 

فوكودا األربعاء، لكنه نفى مزاعم التحرش 
تلك. 

◄ أطلقت وزارة اإلعالم العمانية منصة 
”إنجاز“ لخدماتها اإللكترونية، وتتيح 

المنصة مجموعة من الخدمات المقدمة 
لألفراد والمؤسسات وذلك من خالل إجراءات 

عمل مبسطة والوصول إلى المعلومات 
التي يحتاجها المستفيد بطريقة ميسرة. 

◄ حذرت هيئة اإلعالم األردنية، شركات 
اإلنتاج والتوزيع الفني التي تقوم بإنتاج 

برامج مخالفة للقانون سواء بإنتاج محتوى 
مخالف أو إجراء مقابالت وهمية مقابل أجر، 
بتطبيق كافة الصالحيات الممنوحة لها من 

إغالق وتحويل للجهات المختصة.

◄ طالبت مجموعة من اإلعالميات العربيات 
المشاركات في أولى جلسات الملتقى 

اإلعالمي العربي في دورته الـ15 المنعقد 
في الكويت، بضرورة دعم اإلعالم العربي 

للمرأة وتحسين صورتها وإبراز مكانتها في 
المجتمع.

ببباختصار

 



} ســان فرانسيســكو (الواليــات المتحدة) - 
أعلن موقع فيســــبوك االثنني عن أداة كشــــف 
جديــــدة يســــتخدمها فريق مكافحــــة اإلرهاب 
ترصــــد الدعاية املتطرفــــة لتنظيمــــي الدولة 

اإلسالمية والقاعدة وتزيلها بسرعة.
وأعلنــــت نائبــــة رئيــــس إدارة السياســــة 
العامة مونيكا بيكرت ومدير سياسة مكافحة 
اإلرهــــاب براين فيشــــمان أن املوقــــع ”تدخل“ 
إزاء 1.9 مليون مضمــــون مرتبط بالتنظيمني 
فــــي األشــــهر الثالثــــة األولى للعــــام احلالي، 
أي ضعــــف العدد الذي تعامــــل معه في الربع 

الفائت.
تضّمن  وقــــال املوقــــع إن ”التدخــــل“ 
”إزالة الغالبيــــة العظمى لهذا احملتوى“، 

مضيفــــا فــــي بيــــان مشــــترك لبيكرت 
وفيشــــمان ُنشــــر إلكترونيــــا إنــــه 

”أضــــاف حتذيرا لعــــدد قليل من 
(احملتوى اجلهادي) الذي نشر 
ألهداف إخباريــــة أو للتصدي 

للخطاب“ اجلهادي.
وفــــي بعــــض احلــــاالت، مت 

وصفحات  كاملة  حسابات  مسح 
ومجموعــــات النتهاكهــــا سياســــة 

فيسبوك، ما أزال كافة احملتوى املنشور 
من خاللها.

وجاء في البيان أن فيسبوك ”أحرز تقدما 
كبيرا في سبيل رصد الدعاية وإزالتها سريعا 
وعلى نطاق واسع“، مضيفا ”ال وهم لدينا بأن 

املهمة ُاجنزت أو أن التقدم احملرز كاف“.
وأشــــاد فيســــبوك بعمل فريق تكنولوجيا 
الرصد وفريق مكافحة اإلرهاب الذي توســــع 
ليشــــمل 200 شــــخص بعــــد أن كان يضم 150 

شخصا فقط قبل 10 أشهر. 
ويعّرف فيســــبوك اإلرهاب علــــى أنه ”أي 
منظمــــة غيــــر حكوميــــة متورطة فــــي أفعال 
متعمــــدة لترويــــع املدنيــــني أو احلكومــــة أو 

منظمــــة دوليــــة لتحقيق أهداف سياســــية او 
دينية او أيديولوجية“.

االجتماعــــي  التواصــــل  عمــــالق  وشــــدد 
أنــــه عازم علــــى أن يكون محايــــدا بخصوص 
األيدلوجيــــات والسياســــة، مبعنى أن تعريف 
اإلرهاب ســــيطبق بشكل متساو لكل شيء من 
التطرف الدينــــي واالنفصاليني الذين يتبنون 
العنــــف إلى دعاة تفــــوق العــــرق األبيض أو 

املدافعني عن البيئة املسلحني.
وقال املسؤوالن في بيانهما إن ”األمر كله 

يتعلق باستخدام العنف لتحقيق األهداف“.
وفي وقت ســــابق مــــن هذا الشــــهر، أعلن 
موقــــع تويتر أنــــه عّلق منــــذ 2015 أكثر 
مــــن مليون حســــاب بســــبب ”ترويجها 
لإلرهــــاب“، مشــــيرا إلــــى أن جهوده 
هــــذه بدأت بجعل منصة التواصل 
االجتماعي ”مكانا غير مرغوب“ 

للدعوة إلى العنف.
األخيــــر  تقريرهــــا  وفــــي 
للشــــفافية، قال تويتر إنه عّلق 
274.460 حســــابا بــــني يوليــــو 
وديســــمبر 2017 بسبب ارتكابها 
بالترويــــج  مرتبطــــة  ”مخالفــــات 
لإلرهــــاب“، مــــا يرفع عدد احلســــابات 
املعّلقة إلى أكثر من مليون حســــاب منذ العام 

.2015
وقال تويتــــر إن الرقم املعلن ميّثل تراجعا 
بنسبة 8.4 باملئة باملقارنة مع عدد احلسابات 
التي عّلقت في الفترة التي سبقت وهو أيضا 

ثاني انخفاض على التوالي.
وواجــــه تويتر وفيســــبوك ضغوطا كبيرة 
مــــن احلكومات عبر العالــــم لتضييق اخلناق 
على اجلهاديني واملستخدمني الذين يرّوجون 
للعنــــف واالعتداءات، مع احلفــــاظ في الوقت 
نفســــه على منصــــة مفتوحة حلريــــة التعبير 

للماليني من املستخدمني اآلخرين.
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@alarabonline
أكدت شـــركة غوغل أن عددا من خدماتها الرئيســـية توقفت عن العمل لدى الماليين من المستخدمين في روسيا، موضحة 

أن خدمـــات البريـــد اإللكتروني جي ميل، ومتجر بالي ســـتور، وخدمات محرك البحث، وتحديثات أندرويد، وخدمات الشـــركة 

السحابية غوغل درايف تأثرت بشكل ملحوظ في روسيا، نتيجة بعض اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة.

} الريــاض - تراجع هاشـــتاغ #املصريني_
أجمل_رجال_العـــرب إلـــى مرتبة متأخرة 
أمس بعد أن ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات 
تداوال األسبوع املاضي ليحل مكانه هاشتاغ 

#السعوديني_األوسم_فالعالم.
وحاز الهاشـــتاغ أكثر مـــن مليون تفاعل 

الثالثاء في السعودية.
وكان املغـــردون الســـعوديون، على غرار 
املصريني، انقســـموا جتاه الهاشتاغ، وطغت 
النبـــرة الســـاخرة على تغريداتهم ناشـــرين 
عددا مـــن الصـــور الطريفة. باملقابـــل انتقد 
مغـــردون هـــذه النوعية مـــن الهاشـــتاغات 
مؤكدين أنها تنّمي التفاهة لدى مســـتخدمي 

املوقع االجتماعي.

واعتبـــر كاتـــب يدعـــى بســـام فتني في 
”#السعوديني_األوســـم_فالعالم  تغريـــدة 

الزم حترجونا يعني“.
وكتـــب مغـــرد ســـعودي يدعـــى الطيـــب 
ســـعيدالزين أبوجواهر ”أنا ضـــد املبالغات 
الزائـــدة.. يعني النســـاء في الســـعودية من 
أجمل نســـاء العالم وأكثرهن أخالقا ودينًا.. 
لكن الرجال وجوههم مع احترامي لهم تشبه 
اللوحات التي تعلقها إدارات املرور للتوعية 

بخطورة احلوادث“.
لكن عاد نفس املغرد لينشر صورته معلقا 

عليهـــا ”للذيـــن يتهجمـــون علي 

بشـــدة، أعرف بأنكم حتترقون غيرًة وحسدًا 
بســـبب فرط حسني ووســـامتي التي تطغى 
علـــى املشـــهد وتختـــرق أعينكـــم وتقتحـــم 
قلوبكم.. سأبقى وسيمًا حتى املوت، واسألوا 
عني فتيـــات شـــارع املصانـــي ومحمد علي 

وطريق الزحمة“.
تغزلـــت  نـــوف  تدعـــى  مغـــردة  وكانـــت 
”#الســـعوديني_ مؤكـــدة  بالســـعوديني 
األوســـم_فالعالم نحن في الســـعودية كلنا 

حلوين“.
وقلل مغـــردون من قيمة وســـامة الرجال 
مؤكدين أن الشجاعة والرجولة أهم بكثير من 
الوسامة. وكتب مغرد في هذا السياق ”البنت 
السعودية نشـــأت مبجتمع كّون شخصيتها 
ومنى عقلها لدرجـــة الوعي وأعتقد أن أغلب 
بناتنـــا يبحثن عـــن الرجولة قبل الوســـامة. 
وســـامة دون رجولـــة حقيقيـــة أظـــن أنك ال 

تساوي بريال“.
من جانب آخـــر، اعتبر مغرد يدعى جمال 
”أنا متأكد أن من ينشـــأ مثل هذه الهاشتاغات 
مســـتحيل يكون سعوديا هذا أسلوب الذباب 
اإللكتروني وأغلب احلسابات املشاركة ضمن 
الهاشـــتاغ وهمية“، وأضاف أن املقصود من 
هـــذه النوعية من الهاشـــتاغات اســـتخدامه 
روحهـــم  وضـــرب  للســـعوديني  لإلســـاءة 

املعنوية.
ويأتي انتشـــار الهاشـــتاغ بعد هاشتاغ 

مماثل تداولـــه اخلليجيون اخلميس حمل 
#املغربيات_أجمل_نســـاء_ عنـــوان 

العرب الذي انتشر بصورة.
يذكر أن اســـتطالعا أخيرا للرأي أجراه 

األميركي، فإن النســـاء  موقـــع ”رنكـــر“ 
املغربيـــات جئـــن في املرتبـــة األولى 

عربيـــًا، والثالثني عامليـــًا، ثم جاء 
بعدهن نســـاء تونس في املرتبة 

31، ثـــم نســـاء لبنـــان فـــي 
واجلزائـــر   ،32 املرتبـــة 

 ،37 املرتبـــة  فـــي 
بينما البحرينيات 
وردن  واملصريات 
الترتيب.  آخر  في 

مغـــردون  وكان 

انتقدوا هذه النوعية من الهاشتاغات. وكتب 
مغرد ”هاشـــتاغات تافهة الهدف منها تسفيه 

العقول وتشويه األفكار“. 
واعتبر آخر ”كالعادة كل صباح نقوم على 
هاشتاغات تافهة ليس لديها هدف.. والطريق 
يومًا عـــن يوم يهوي بنا إلـــى الصفر وينَتج 

عنه جيل ليس لديه إال القليل من الثقافة“.
وشـــرح مغرد ”احتالل هذه الهاشتاغات 
ملراتب متقدمـــة لوقت طويل ينبهنـــا إلى أّن 
أكثـــر مرتادي تويتـــر هم من فئـــة املراهقني 
والشباب، أو أن مستوى ثقافة معظم مرتادي 

هذا املوقع أقل من املفترض أن تكون“.
باملقابل كتب مغرد ”األغلبية العظمى ممن 
تسببوا في وصول مثل هذا الهاشتاغات إلى 
الترند هـــم املعترضون عليها والســـاخرون 

منها“.
وسخر مغرد ”في السعودية حتولت هذه 
املقولة الشهيرة ’قل لي ماذا تقرأ أقول لك من 
أنت‘ إلى ’قل لي ما الهاشـــتاغت التي تتصّدر 

اهتماماتك في تويتر أقول لك من أنت“.
ويحمل مغردون املســـؤولية للمؤسسات 
الرســـمية التـــي عجـــزت عن حتســـني بيئة 
استخدام تويتر لدى السعوديني، مؤكدين أن 
حســـابات اجلهات الرسمية على تويتر أشبه 

بوكالة أنباء.
كمـــا يؤكـــد مغـــردون علـــى غيـــاب تأثير 
والسياســـية،  والفكرّيـــة  الثقافّيـــة  الرمـــوز 
مؤكدين أن معظمهم يكتفون بنشـــر تغريدات 
عشـــوائّية مقتبســـة مـــن كتبهـــم أو إحـــدى 
لقاءاتهم التلفزيونّية، وكأن شبكات التواصل 
االجتماعي ُصنعت من أجل أرشفة ما كتبوه أو 
قالوه، في وقت تبرز فيه الرموز في املجتمعات 
املتقدمة بوصفها قدوة في التأســـيس 

للسلوكّيات اإليجابّية.
يذكر أن دراسة قامت بها منصة 
 Crowd Analyzer “كراود أناليزر”
وهـــي أول منصة عربية لرصد 
وحتليل وســـائل التواصل 
االجتماعـــي معترف بها 
دولًيا أشارت إلى أن 
عدد مستخدمي 
تويتـــر فـــي 
الســـعودية 
11 مليون 
م  مستخد
نشط، منهم 
7 ماليني 
مغرد، و4 

ماليني مغردة.

املصريون ليســــــوا األجمل الســــــعوديون يتربعون على عرش الوســــــامة بني الرجال، فيما 
ــــــر وبينت وفق  تتصــــــدر املغربيات عرش اجلمال بني النســــــاء. هاشــــــتاغات تصدرت تويت
ــــــن أن مســــــتخدمي املوقع االجتماعي إما من املراهقني ومن الشــــــباب وإما أنهم ال  مغردي

يتمتعون مبستوى ثقافي.

تغريدات تويتر صدى المجتمع 

amy_acer

 قررت مصر للطيران جعل دعاء الركوب 
صامتًا دون إحداث صوت عال جوهري 

ومرعب. من هو مخترع الطائرة؟
 ومن الذي اخترع دعاء ركوب الطائرة؟

02lKarima

شيئان ال تقتربان منهما عند الذكر 
املسلم حتى لو ادعى اإلحلاد

النساء واملال.

khaledmontaser

امتلكنا أجنحة الطيران
 لكن رجال الدين انتزعوا منها ريش 

العقل ففقدنا اجلمال واأللوان وعجزنا 
عن التحليق والطيران.

أبرز تغريدات العرب

zeus494

املوهبة متنحك أفضلية في البداية 
فقط، عدم بناء املوهبة وتنميتها 
سيمكن اآلخرين من اللحاق بك 

وسبقك. 

kadwi69

من عالمات رجل الدين.. 
أنه يتمتع باجلاه واملال 
ويدعو الناس إلى الزهد.

imankais1

األمان ال ينمو مع اخلوف..
واألمن ال يبنى على التخويف..

Amal_Shookari

نحن ال نعاني من فقر في املوارد بل كنا 
نعاني حربا أكلت األخضر واليابس 
وأصابت بويالتها البالد قبل العباد 

ولكننا استفقنا اآلن من غفوتنا لنرجع 
كرامتنا اليوم #الصومال_تتحدث.

Reemmedhhat1

أن تضيف أهلك وجيرانك وزماالءك 
في العمل على تويتر كأنك بالضبط 

تستحمي في الصالة.

al7r11s

النجاح يحققه فقط 
الذين يواصلون احملاولة بنظرة 

إيجابية لألشياء.

jamalfayad

لَم املُكابرة؟ هناك مجزرة وضحايا، 
والتاريخ لم ميسحها من ذاكرته!

فلتعترف تركيا بأن في تاريخها جرائم 
الدولة العثمانية، وهناك جرمية كبرى 

إسمها جرمية اإلبادة األرمنية!

hailahabdulah20

ال أعرف ماذا يستفيد من يحاول أن 
يلصق مبجتمعه ممارسات ليست به 

ويعمهها كظواهر! هل هو تأصيل 
للغلو عن طريق خلق الوهم وبالتالي 

محاربته؟ ما هذه الوضاعة!

تتابعوا

AstronomyCenter  
مركز الفلك الدولي.
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المصريون ليسوا األجمل، 

وسامة السعوديين ترند على تويتر

[ ساخرون: قل لي ما الهاشتاغات التي تتصدر اهتماماتك أعلمك من أنت

فيسبوك يحاصر 

الدعاية الجهادية ويزيلها

واعتبـــر كاتـــب يدعـــى بســـام فتني في 
”#السعوديني_األوســـم_فالعالم  تغريـــدة

الزم حترجونا يعني“.
وكتـــب مغـــرد ســـعودي يدعـــى الطيـــب 
ســـعيدالزين أبوجواهر ”أنا ضـــد املبالغات 
النســـاء في الســـعودية من  الزائـــدة.. يعني
أجمل نســـاء العالم وأكثرهن أخالقا ودينًا.. 
ن ي و ي ي ي ز

لكن الرجال وجوههم مع احترامي لهم تشبه 
تعلقها إدارات املرور للتوعية  اللوحات التي

بخطورة احلوادث“.
لكن عاد نفس املغرد لينشر صورته معلقا 

عليهـــا ”للذيـــن يتهجمـــون علي

روحهـــم  وضـــرب  للســـعوديني  لإلســـاءة 
املعنوية.

ويأتي انتشـــار الهاشـــتاغ بعد هاشتاغ
مماثل تداولـــه اخلليجيون اخلميس حمل
#املغربيات_أجمل_نســـاء_ عنـــوان 

انتشر بصورة. العرب الذي
يذكر أن اســـتطالعا أخيرا للرأي أجراه 

األميركي، فإن النســـاء  موقـــع ”رنكـــر“
املغربيـــات جئـــن في املرتبـــة األولى
عربيـــًا، والثالثني عامليـــًا، ثم جاء
ى و ب ر ي ن ج رربي ي ن ج ي

بعدهن نســـاء تونس في املرتبة 
31، ثـــم نســـاء لبنـــان فـــي
واجلزائـــر  ،32 املرتبـــة
،37 املرتبـــة  فـــي
بينما البحرينيات 
وردن واملصريات 
الترتيب. آخر  في 
مغـــردون  وكان 

االجتماعي صنعت من أجل أرشفة ما كتبوه أو
قالوه، في وقت تبرز فيه الرموز في املجتمعات
املتقدمة بوصفها قدوة في التأســـيس

للسلوكّيات اإليجابّية.
يذكر أن دراسة قامت بها منصة
Crowd Analyzer “r ”كراود أناليزر
أول منصة عربية لرصد وهـــي
وحتليل وســـائل التواصل
االجتماعـــي معترف بها
دولًيا أشارت إلى أن

ي

عدد مستخدمي
تويتـــر فـــي
الســـعودية
11 مليون
م مستخد
نشط، منهم
ماليني 7
4مغرد، و4
ماليني مغردة.

11 مليـــون مســـتخدم لتويتـــر فـــي 

السعودية منهم 7 ماليني مغرد و4 

ماليني مغردة

R

مليون مضمون 

مرتبط بتنظيمات 

إرهابية أزاله موقع 

فيسبوك

1.9



األربعاء 2018/04/25 - السنة 40 العدد 2010970

الكثير من النساء الليبيات يشعرن بأن منتخبهن النسائي حقق فوزا بمجرد تحدي العباته للقيود 

االجتماعية رغم الهزيمة الثقيلة أمام المنتخب األثيوبي ذهابا وإيابا.

رياضيـــون ســـابقون فـــي كرة القـــدم جمعهم المنتخـــب العراقي فـــي نهائيـــات كأس العالم في 

المكسيك يلتقون اليوم للمنافسة في االنتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في 12 مايو. تحقيق

} بغــداد – في عام 1986 دافع نجما المنتخب 
العراقـــي الســـابقان أحمـــد راضي وباســـل 
ا عن ألوان المنتخب العراقي  كوركيس ســـوّيً
خـــالل كأس العالم لكرة القدم في المكســـيك 

مرتديين الزي نفسه.
اليوم، وبعد مـــرور ثلث قرن على مغامرة 
كأس العالم وقتذاك بفشل واضح إثر خسارة 
العراق في جميع مبارياته، يتواجه الزميالن 
الســـابقان فـــي الئحتيـــن مختلفتيـــن لحجز 
مقعد لجنة الشـــباب والرياضـــة في مجلس 
النـــواب العراقي، لتصحيح مســـار الرياضة 

قيـــة  ا لعر التي ما زالت تعاني من ا
اإلهمال.

في  ويشـــارك 
بـــات  االنتخا
المقبلة  البرلمانية 
مايو،   12 في  المقررة 
السابق  الالعب 
شاكر محمد 
صبـــار الذي 
خلفهما في 
المنتخب 
العراقي، 

كمرشح عن محـافظة األنبار في غرب البالد. 
وليســـت كرة القدم الرياضـــة الوحيدة التي 
يخوض العبوها غمار االنتخابات، إذ يشارك 
في السباق رئيس االتحاد العراقي للسباحة 
وعضـــو المكتب التنفيذي للجنـــة األولمبية 
ســـرمد عبداإللـــه ضمـــن قائمـــة ”النصـــر“ 
التي يرأســـها رئيس الـــوزراء الحالي حيدر 
العبادي، إضافة إلى رئيس االتحاد العراقي 
ونائب رئيس االتحاد اآلسيوي أللعاب القوى 
طالب فيصـــل على الئحـــة ”دولـــة القانون“ 
التي يتزعمها رئيس الوزراء الســـابق نوري 

المالكي.
كل تلك الشـــخصيات الرياضية تخوض 
الســـباق االنتخابـــي اســـتنادا إلى ســـمعة 
وشهرة كبيرتين، في بلد يدين فيه محتجون 
منذ عدة ســـنوات ســـوء إدارة الدولة وفساد 

السياسيين.
يقول الموظف حســـين حســـن (45 عاما) 
-أحـــد الناخبين في بغـــداد- إن ”العبي كرة 
القدم، وخصوصا أعضاء المنتخب العراقي 
الســـابقين، معروفـــون ولهـــم جمهور صفق 
لهم في مناســـبات عـــدة“. ويضيـــف ”اليوم 
جـــاء الدور على هؤالء النجـــوم لخدمة أبناء 

شـــعبهم، أعتقد أنهم يتمتعـــون بثقة مقارنة 
ببقيـــة السياســـيين الذين فشـــلوا في صنع 

التغيير“.
وهـــو ما يراه أحمـــد راضـــي (54 عاما)، 
الدولـــي الســـابق وأفضل هداف فـــي تاريخ 

العراق، منطقيا.
ويعتبـــر راضـــي المرشـــح علـــى قائمة 
”ائتالف الوطنية“ التي يتزعمها إياد عالوي، 
أن ”المواطن العراقي بحاجة إلى من يشعره 

بـــأن هناك من يخـــاف على مصالحه 
ويطالب بتأمين مستلزمات عيشه“.
الـــذي  راضـــي  يقـــول  ولهـــذا 
خـــاض الســـباق االنتخابـــي في 
2014 ولـــم يحصـــل علـــى عـــدد 
األصـــوات الكافي لحيازة مقعد 
فـــي البرلمـــان، إنـــه اختـــار 
قائمتـــه ”ألنها تضـــم مزيجا 
مـــن القوميـــات والطوائف 

قائمة  وهـــي  المختلفـــة، 
لـــكل  عابـــرة  ليبراليـــة 

أشكال الطائفية“.
أمـــا زميلـــه الســـابق، باســـل 

كوركيـــس (57 عاما)، فقـــد انضم إلى الئحة 
”أبنـــاء الرافديـــن“ التـــي تضـــم مســـيحيين 
كلدانيين وآشـــوريين وســـريان، وهـــم أقلية 
انخفض عددها من نحـــو مليون قبل 15 عاما 

إلى أقل من 300 ألف شخص اليوم.
ويراهن كوركيس، المدير اإلداري الحالي 
للمنتخب العراقي لكرة القدم، على ثقة أجيال 
مشجعي المنتخب واهتمامهم بنجومه الذين 

تركوا بصمة.
يقـــول المرشـــح عـــن أربيـــل فـــي إقليـــم 
كردســـتان العراق إنه ترشح لحماية ”مصالح 
وإعـــادة  حقوقهـــم  ومراعـــاة  المســـيحيين 
وخصوصـــا  فقدوهـــا  التـــي  اســـتحقاقاتهم 
ممتلكاتهم الشـــخصية. علينا أن ندافع عنهم 

مثلما ندافع عن كل مصالح العراقيين“.

حماية المصالح هي أيضا هدف المرشح 
السني شـــاكر محمد صبار. يخوض الكروي 
الوحيـــد الذي لعـــب في جميـــع المراكز -ما 
عدا حراســـة المرمـــى- نظرا إلـــى مهاراته، 
التي  السباق االنتخابي ضمن قائمة ”تمدن“ 
تعـــد العاصمة بغداد مركز ثقلها األساســـي، 
مســـتندا إلـــى قاعـــدة جماهيرية فـــي مدينة 
األنبـــار. ويعتقد الصبـــار أن زمالءه خاضوا 
غمـــار السياســـة كمرشـــحين ألن هناك أمال 
فـــي التغييـــر، مبينًا أن الحال لـــم يمنعه من 
الترشـــح عن محافظة األنبـــار التي هي 

مسقط رأسه.
وقرر صبار الترشح 
تلقاها  تحذيرات  رغم 
من أفراد أسرته الذين 
نصحوه بـ“عدم خوض 
واالنسحاب  االنتخابات 
لقناعتهـــم بغيـــاب فرص 

التغيير“.
الرمـــادي  ابـــن  ويقـــول 
كبرى مـــدن محافظـــة األنبار 
التي طرد منهـــا تنظيم الدولة 
اإلسالمية في عام 2016 ”واجهت 
مراحـــل صعبـــة وقاســـية وعانى 
النـــاس فيها كثيـــرا. حان الوقـــت للمطالبة 
والدفـــاع عـــن مصالح هؤالء الناس شـــأنهم 

شأن بقية العراقيين“.
ويضيف صبار ”لقد عانى الناس بشـــكل 
هائل مـــن داعش وحـــان الوقـــت للدفاع عن 
مصالحنا مثـــل مصالح العراقيين اآلخرين“، 
معّقبـــا بقولـــه ”ليـــس كل ال عبي كـــرة القدم 
الســـابقين الذيـــن يخوضـــون االنتخابـــات 

مبتدئين في السياسة“.
ولم تكتـــف القوائم االنتخابية بأســـماء 
ونجـــوم كرة قـــدم عراقية تعـــود إلى األمس 
القريـــب، بـــل هنـــاك من حمـــل شـــارة قيادة 
المنتخـــب العراقـــي لســـنوات عديـــدة فـــي 

سبعينات القرن الماضي، ومن بينهم الدولي 
السابق حسن فرحان.

وفرحـــان، حامـــل اإلجـــازة فـــي العلـــوم 
السياســـية والعســـكرية من جامعـــة بغداد، 
هـــو أحد مرشـــحي قائمة ”الحـــزب المدني“ 

المستقلة والمعتمدة على التكنوقراط.
يقـــول هذا المتقاعـــد (65 عامـــا) إنه قرر 
وضع شهرته في خدمة السياسة ألن ”الناس 
باتوا يثقـــون بالرياضيين أكثـــر مما يثقون 

بالسياسيين الذين أضعفوا الدولة“.
وإذا كان الجميـــع يقولـــون إنهم يعملون 
لصالح الناخبين، فإن البعض من الرياضيين 
يرون في دخول البرلمان وســـيلة الســـتعادة 
مجد الرياضة في بلـــد أدمته النزاعات خالل 
الســـنوات األخيرة، واهترأت ُبنـــاه التحتية 

التي عفا عليها الزمن.
يقـــول الســـباح الدولي الســـابق ســـرمد 
عبداإللـــه إن العـــراق ”تخلـــص مـــن حقبـــة 
اإلرهـــاب ومـــن تنظيم داعـــش. ننتظر واقعا 
جديدا للعراق نستطيع من خالله العمل على 

بناء مستقبل أفضل للرياضة“.
ويشير إلى أنه ”خالل الدورات البرلمانية 
الماضيـــة واجهت الرياضـــة العراقية الكثير 
مـــن التعقيدات بســـبب عدم وجـــود قوانين 
لمؤسســـاتها نتيجة عدم وجود شـــخصيات 

رياضية تحت قبة البرلمان“.
ويضيف ”يجب أن نفكر في بناء مستقبل 
رياضـــي أفضـــل للعـــراق، كما أنـــه ال يوجد 
رياضيون فـــي البرلمـــان وبالتالـــي نحتاج 
إلـــى قوانين ومؤسســـات لتنظيـــم الرياضة 

العراقية“.
فـــي  شـــيء  كل  ليســـت  الشـــهرة  لكـــن 
االنتخابـــات، وفق الناخبـــة البغدادية إيمان 
كاظـــم التـــي تقـــول إنه خـــالل ”الســـنوات 
الماضية فقدنا الثقة بكل من يترشـــح لدخول 
البرلمان حتى الرياضيين ألننا ال نعرف كيف 

يفكرون، فالحال لن يتغير بعد فوزهم“.

} طرابلــس – في ليبيا ينبغـــي على العبات 
الفريـــق الوطنـــي لكـــرة القدم أن يكتســـبن 
القدرة على اختـــراق دفاعات الفريق الخصم 
وصـــّد هجماتـــه، ويجب أيضـــا أن يواجهن 
األحكام المســـبقة وقيـــود مجتمع قد ال ينظر 
بعين الرضا إلى شـــابات يخطفن األنظار في 

المالعب وعلى الشاشات.
ولئـــن كانـــت تحّديـــات الملعـــب تزيـــد 
الالعبات تصميما علـــى تحقيق موقع متقّدم 
لفريقهـــن، فإن تعليقـــات غاضبة مثل ”مكانك 

من  أو ”ليس لديـــك رجل يرّبيِك“  في المنزل“ 
شأنها أن تبعث على اإلحباط.

تقول ســـعيدة ســـعد الالعبة فـــي الفريق 
الوطني الليبي للنساء إنها تواجه هذا النوع 
مـــن التعليقات فـــي كّل مّرة تذهـــب فيها إلى 

التدريب أو تعود منه.
ورغم أنها ترتدي، مثل زميالتها، ســـرواال 
طويال يغطي ســـاقيها فإن ذلك ال يبدو كافيا 
لوقـــف هذه التعليقات المؤذيـــة. غير أن ذلك 
ال يثنيهـــا عن تحقيق مـــا تصبو إليه، وتقول 

هذه المهاجمة ابنة مدينة بنغازي في الشرق 
”نصبر علـــى ذلك حّبا في الرياضة، نحاول أن 
نجعل العقليات تتقّدم في المجتمع“ الليبي.

فـــي المواجهة بيـــن الالعبـــات الليبيات 
ونظيراتهـــن مـــن أثيوبيا تعـــّرض المنتخب 
النســـائي الليبـــي لهزيمـــة قاســـية، ثمانية 
أهـــداف مقابل ال شـــيء في مبـــاراة الذهاب، 

وسبعة مقابل ال شيء في اإلياب.
ورغـــم ذلـــك تشـــعر الكثيـــر من النســـاء 
الليبيات بأن منتخبهّن النســـائي حّقق فوزا 

بمجّرد تحّدي العباته للقيود االجتماعية.
وتقول زهـــرة النغي الناشـــطة في مجال 
حقوق اإلنســـان ”بصرف النظر عن النتيجة، 
شـــعرنا بالفخـــر ألن الالعبات أظهـــرن ثباتا 
مذهال في مقاومة الثقافة الذكورية والتطّرف 

العنيف“.
ويشـــرف على تدريبات المنتخب الوطني 
للســـيدات المـــدرب حســـن الفرجانـــي الذي 
اختار رفقة جهازه الفني العديد من الالعبات 
مـــن خـــالل البطـــوالت التي نظمهـــا االتحاد 

الليبي للعبة في الفترة الماضية.
مفاجئـــة  النهائيـــة  النتيجـــة  تكـــن  لـــم 
للفرجاني، فالهدف فـــي هذه المراحل األولى 
مـــن عمر الفريق هو أن تتمكـــن الالعبات من 
مواصلة خـــوض المباراة إلـــى آخرها، فهي 
المـــرة األولى التي يلعبن فيهـــا داخل ملعب 

كبير، كما يقول.
وحشد المدّرب الالعبات المتوفرات لهذه 
المباريات، ولم تتوفر سوى عشر العبات، ثم 
انضّمـــت إليهـــن أخريات أتين مـــن الواليات 

المتحدة وشـــاركن مع الفريق في المواجهة 
األولى في القاهرة.

ويجـــري اختيار الالعبـــات للمنتخب 
الوطنـــي مـــن خـــالل االطـــالع على 
المباريات المقامة في المدارس، ثم 
يتكفل المســـؤولون بعد ذلك بمهمة 
شـــاقة تتمّثل في إقناع أولياء أمور 
على  بالموافقة  المختارات  الالعبات 

انضمامهن إلى الفريق الوطني.
وتختلـــف ردود فعـــل األهالـــي على 

هـــذه االقتراحات، بين مـــن يمنعون بناتهم 
مـــن اللعب تمامـــا، ومن يوافقون بشـــروط 

منها مرافقتهن فـــي كل تحركاتهن، وهو 
أمر ليس ســـهال نظرا إلى اإلمكانات 

المالية المحدودة.
لكـــن المـــدّرب ال يبدو 
لالستســـالم،  مســـتعدا 

يدفعني  ”مـــا  ويقول 
لالســـتمرار هو إرادة الالعبات والتصميم 

على تحسين مستواهن“.
ولئـــن كانـــت المواجهـــة علـــى أرضية 
الملعب قاســـية على الالعبات فإن ”المعركة 

خارج الملعب هي األهم“.
تقول الالعبة رشا نوري البالغة من العمر 
25 عاما ”هناك الكثير من الفتيات الموهوبات، 
لكنهن محرومات من اللعب بســـبب المحاذير 

االجتماعية“.
نفســـها  هي  واجهـــت  وقـــد 

”الكثيـــر من المتاعـــب“ لكنها 
تجاوزهـــا،  علـــى  صّممـــت 

وســـاعدها في ذلك أن والديها شـــّجعاها على 
االنضمام إلى المنتخب بعدما لفت أداؤها في 

مباراة مدرسية أنظار المدّربين.
وال يقتصر حلم رشـــا على ممارسة لعبة 
كـــرة القدم، بل تأمـــل أيضا في أن تصبح 
مدّربة لفرق الفتيات دون ســـن السابعة 
عشـــرة، وقبل كّل ذلك ”تغيير العقليات 
من خالل مواقع التواصل واإلعالم“.
الشـــيباني،  ســـعاد  تعـــرب 
المســـؤولة عن فرق اإلناث في 
االتحـــاد الليبي لكـــرة القدم، 
عن تفاؤلها إزاء مســـتقبل 
فـــي  الرياضـــة  هـــذه 
بلدهـــا، آملـــة أن 
تتذّلـــل الصعـــاب 
قص  تتنا و
العراقيـــل 
االجتماعيـــة 
جديد  جيل  ”مع 
انفتاحـــا  أكثـــر 

وحماسة“.

جتمــــــع الرياضة كل اجلماهير العراقية بعيدا عن اخلالفات احلزبية واالنتماءات الطائفية 
خاصة في منافسات املنتخب، فالكل مع العراق واجلميع يصفقون لالعبني العراقيني دون 
أن يسألوا عن مسيحيتهم أو إسالمهم، شيعة وسنة في مدرجات واحدة يشجعون العراق 
على الفوز واالنتصار، هذا ما شــــــجع البعض من الرياضيني على خوض غمار السياسة 
ــــــق للرياضيني في املالعــــــب واملضامير  ــــــة، فهل يضمن التصفي ــــــي تختلف فيها اللعب الت

التصويت في االنتخابات البرملانية؟

التصفيق في المالعب يختلف عن التصويت في االنتخابات

فريق يتحسس طريقه في المباربات الدولية

انتخاب الالعبين مكسب للرياضة

رياضيون عراقيون يتنافسون في ملعب االنتخابات البرلمانية

الالعبات الليبيات يواصلن اإلصرار على الفوز خارج المالعب

[ بداية كروية صفقت لها الجماهير ونهاية سياسية  [ السمعة الرياضية ال تقود بالضرورة إلى قبة البرلمان

[  المنتخب النسائي لكرة القدم ينهزم أمام نظيره األثيوبي

البعض من الرياضيين 

يرون في دخول البرلمان 

وسيلة الستعادة مجد 

الرياضة في بلد أدمته 

النزاعات

الفريق في المواجهة
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جهـــة علـــى أرضية
”المعركة العبات فإن

.“
وري البالغة من العمر 
ن الفتيات الموهوبات، 
عب بســـبب المحاذير 

ن  
ل
زه

وســـاعدها في ذلك أن والديها شـــجعاها على 
االنضمام إلى المنتخب بعدما لفت أداؤها في 

مباراة مدرسية أنظار المدّربين.
وال يقتصر حلم رشـــا على ممارسة لعبة 
كـــرة القدم، بل تأمـــل أيضا في أن تصبح 
مدّربة لفرق الفتيات دون ســـن السابعة 
عشـــرة، وقبل كّل ذلك ”تغيير العقليات 

ون ي رق رب

من خالل مواقع التواصل واإلعالم“.
الشـــيباني،  ســـعاد  تعـــرب 
المســـؤولة عن فرق اإلناث في 
االتحـــاد الليبي لكـــرة القدم، 
عن تفاؤلها إزاء مســـتقبل 
فـــي  الرياضـــة  هـــذه 
بلدهـــا، آملـــة أن 
تتذّلـــل الصعـــاب
ن ب

قص  تتنا و
العراقيـــل 
االجتماعيـــة 
جديد  جيل  ”مع 
انفتاحـــا  أكثـــر 

وحماسة“.

ير بب ب ب

نفســـها 
لكنها 
هـــا،

قيـــة  ا لعر التي ما زالت تعاني من ا
اإلهمال.

في  ويشـــارك 
بـــات  االنتخا
المقبلة  البرلمانية 
مايو،   12 في  المقررة 
السابق  الالعب 
شاكر محمد 
صبـــار الذي
خلفهما في 
المنتخب 
العراقي، 

المالكي.
كل تلك الشـــخصيات الرياضية تخوض
الســـباق االنتخابـــي اســـتنادا إلى ســـمعة
وشهرة كبيرتين، في بلد يدين فيه محتجون
منذ عدة ســـنوات ســـوء إدارة الدولة وفساد

السياسيين.
يقول الموظف حســـين حســـن (45 عاما)
كرة ”العبي -أحـــد الناخبين في بغـــداد- إن
القدم، وخصوصا أعضاء المنتخب العراقي
الســـابقين، معروفـــون ولهـــم جمهور صفق
لهم في مناســـبات عـــدة“. ويضيـــف ”اليوم
جـــاء الدور على هؤالء النجـــوم لخدمة أبناء



شدد مختصون على ضرورة حماية األطفال من أشعة الشمس القوية خالل فصل الربيع عند اللعب في األماكن املفتوحة، ونصحوا 
الوالدين باستخدام كريم واق من أشعة الشمس ذي ُمعامل حماية. أسرة

} الرياض - في الســـعودية، التي لم تبدأ فيها 
المـــرأة بعد قيـــادة الســـيارات، تتحدى بعض 
النســـوة عادات اجتماعية ســـائدة ويمارســـن 

رياضات شاقة مثل رفع األثقال.
وســـمحت المملكة المحافظـــة أوائل العام 
بافتتاح صاالت تدريب رياضية للنســـاء وسط 
موجة مـــن التغيـــرات االجتماعيـــة والثقافية 
تشمل السماح للمرأة بقيادة السيارات اعتبارا 

من يونيو.
المســـتثمر  الحقبانـــي،  عبدالملـــك  وقـــال 
فـــي قطـــاع الرياضـــة الســـعودي، إن هنـــاك 
خطة للتوســـع في إنشـــاء الصاالت الرياضية 
المخصصة للنساء، ليصل عددها في عام 2018 

إلى 35 صالة.
وأضاف الحقباني في تصريحات صحافية 
أن األشـــهر المقبلة ستشـــهد انطالقة حقيقية 
فـــي افتتـــاح الصـــاالت الرياضيـــة النســـائية 
تشـــمل جميع مدن المملكة. ولفـــت إلى أنه تم 
بالفعـــل افتتاح صـــاالت رياضية نســـائية في 
مدن الرياض والدمام والجبيل وبدأت النســـاء 

االستفادة منها.
وأفاد بأنه ”يتم حاليا تأهيل كوادر نسائية 
شابة لتتولى إدارة وتدريب السيدات في جميع 

الصاالت الرياضية“.

”عـــكاظ“  صحيفـــة  نقلـــت  فبرايـــر  وفـــي 
الســـعودية عـــن األميرة ريمـــا بنت بنـــدر بن 
ســـلطان بـــن عبدالعزيـــز نائب رئيـــس الهيئة 
العامـــة للرياضـــة لشـــؤون المـــرأة قولها إنه 
ســـتصدر تراخيـــص الفتتاح صـــاالت رياضية 
للنســـاء. وورد أن الهـــدف هـــو افتتاح صاالت 

رياضية في كل منطقة وحي.
وقالت األميرة إن السعودية ستمنح رخصًا 
الفتتـــاح صـــاالت رياضية نســـائية في جميع 
أنحـــاء الســـعودية إلنقـــاص الـــوزن واللياقة 

البدنية فقط.
وكشـــفت التقاريـــر أن األميرة الســـعودية 
أشـــارت إلـــى أن الهـــدف هـــو إنشـــاء صاالت 
رياضية نسائية في جميع أنحاء المملكة تركز 
فقط على أنشطة التخسيس كالسباحة والجري 

ورياضة كمال األجسام.
وسرعان ما عجت قاعات رياضية بمترددات 
عليها مثل ريهام الشعبان التي تتردد على قاعة 

في مدينة الدمام شرق المملكة.
وتقـــول ريهـــام إن رفـــع األثقـــال وســـيلة 
لتحســـين شـــكل المـــرأة وجمالهـــا ولياقتها. 
وأضافـــت ”كل من ترغب في الدخول إلى مجال 
رفـــع األثقـــال ينتابها خوف مـــن الحديد، هذه 
الرياضـــة تســـيطر عليها أفكار تعتبـــر أنها ال 

تتماشـــى مع قدرات المرأة الجســـدية، إال أنه 
على العكـــس رفع الحديد مفيد جدا للمرأة ألنه 
يصقل قوامها ويزيـــد جمالها ولياقتها، فأنا ال 

أرى فيه أي مشكلة“.
وعـــادت بعـــض الســـعوديات لبالدهن في 
اآلونـــة األخيرة حامـــالت شـــهادات في مجال 
التدريب الرياضي، حصلن عليها أثناء إقامتهن 
بالخارج. ومن بينهن فتاة تدعى رنا الشمســـي 
عادت مـــن الواليات المتحدة فـــي 2013 لتفاجأ 
بأن المجتمع، بمن فيه أفراد عائلتها، ضد فكرة 

ممارسة النساء لرياضة رفع األثقال.
وقالت رنا الشمسي -وهي مهندسة عمرها 
28 عامـــا- ”بمجـــرد عودتـــي من أميركا ســـنة 
2013، فوجئت بأن الناس ال يتقبلون أن تنخرط 
الفتيـــات في رياضـــة رفع األثقـــال أو يتناولن 
البروتين، حيث تســـود أفـــكار أن المرأة التي 
تتنـــاول البروتين يصير قوامهـــا مثل الرجال، 
وطبعا أسرتي كانت تتبنى هذه األفكار أيضا“.

وقالت رحاب المحاســـنة ”أحتـــاج إلى أن 
أطور نفســـي، تحصلـــت على هذه الشـــهادات 
كي أصيـــر مدربة، لكنني أحـــس أنني لم أصل 
إلى درجة التشبع العلمي، أحتاج إلى أن أطور 
نفسي أكثر كي أستفيد وأفيد غيري مستقبال“.

وأضافـــت إيمـــان شـــلد ”الفتيـــات أســـأن 
الفهـــم، إنهن يخفـــن من أن يكتســـبن عضالت 
مثل عضـــالت الرجال، لكن من المســـتحيل أن 
يحصلـــن على ذلـــك إذا لم يتناولـــن هرمونات 
خارجية. أما إذا أنجزن تمرينات مقاومة عادية 
وتغذين تغذية صحيحة، بالعكس ســـيتحصلن 
على قوام لن يحصلن عليه إذا مارســـن رياضة 

أخرى“.
وأعطت ”رؤية المملكة العربية الســـعودية 
2030“ مســـاحة واســـعة للرياضة وممارستها، 
وحثـــت على بنـــاء مجتمـــع صحي، تقـــل فيه 
األمراض الناتجة عن الســـمنة وقلـــة الحركة، 

ويعزز النشاط الرياضي.

سعوديات يرفعن األثقال بهدف الرشاقة والجمال
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نهى الصراف

} ال يســـتطيع الطفل فـــي الغالب التعبير عن 
مشـــاعر احلـــزن والغضـــب أو االنزعـــاج مما 
قـــد يحدث أمـــام عينيه فـــي املنـــزل، فتتكون 
اســـتجابته بطـــرق أخـــرى ترتد ســـلبًا على 
مالمح شـــخصيته؛ حيث يفقد احترامه لذاته، 
وثقته باآلخرين، واإلحســـاس مبعنى احلياة، 
وثقته بقدراته وذكائه ومواهبه في التحصيل 

العلمي وفي احلياة عمومًا.
تقول الدكتورة مارلني ويدج -وهي معاجلة 
نفســـية أميركية متخصصة فـــي تقدمي الدعم 
النفســـي لألطفـــال واملراهقني الذيـــن يعانون 
من مشـــاكل نفسية- ”لســـنوات طويلة وخالل 
جتربتـــي فـــي العيـــادة النفســـية، وجدت أن 
السبب األول الذي يقف خلف املشاكل النفسية 
التـــي يعانـــي منهـــا األطفـــال هـــو اخلالفات 
املســـتمرة بني األم واألب أمام أنظار أبنائهما، 
وفق ما أخبرني به األطفال أنفسهم. وبصرف 
النظر عـــن تأثير العوامل األخرى مثل ســـوء 
املعاملة واإلهمـــال، فإن اخلالفات بني األبوين 
هي أكثر ما يزعج األطفال ويتسبب في إحداث 

شروخ عاطفية عميقة في شخصيتهم“.
ومن خالل سلســـلة من املقاالت واملؤلفات 
املتخصصـــة، تؤكد ويـــدج علـــى أن خالفات 
األبوين املســـتمرة واســـتخدام العنف أحيانًا 
في التعاطي مع املشـــاكل التـــي يواجهونها، 
من شـــأنهما أن يتركا آثـــارًا خطيرة في حياة 
الطفـــل واملراهق خاصة في مـــا يتعلق بأدائه 
األكادميـــي؛ حيث مت تشـــخيص بعض حاالت 
املراهقـــني بكونهم مصابـــني باضطراب فرط 
احلركة وتشـــتيت االنتباه، األمـــر الذي يؤثر 
ســـلبًا فـــي مراجعـــة دروســـهم، وحتصيلهم 

الدراســـي وتعاملهم مع بيئتهـــم االجتماعية 
أيضًا.

من جانـــب آخر، يجد بعض اآلباء صعوبة 
في فهم العالقة بني خالفاتهم وعراكهم اليومي 
وبني تشـــخيص أطفالهم باإلصابة باضطراب 
فرط احلركة ونقص االنتباه أو اضطراب طيف 
التوحد؛ إذ يؤثر اضطـــراب طيف التوحد في 
كيفية إدراك الطفل لآلخرين واالندماج معهم، 
ويتجلى هذا االضطراب في جوانب أساســـية 
من منوه مثـــل التفاعل والتواصل والســـلوك 
االجتماعـــي، ومـــن ضمـــن الســـلوكيات غير 
املألوفة أيضًا فـــرط احلركة واإلصابة بنوبات 
الهلـــع، كما أن عـــدم االنتباه قد صار مشـــكلة 

شائعة لدى هذا الصنف من األطفال.
ويرى بعض اآلبـــاء أن الطفل الذي يفضل 
االنعزال ويحبس نفســـه في غرفته أو محيطه 
الضيـــق يعاني من بعض األعراض النفســـية 
الطارئة أو رمبا يعد ذلك مؤشـــرا على خلل ما 
في وظائف دماغـــه، إال أن األمر قد يكون أكثر 
بســـاطة من هذا؛ حيث يفضل الطفل التراجع 
عـــن االحتـــكاك باآلخرين في بعـــض األحيان 
واالبتعـــاد عـــن مصـــادر تزعجه وتســـبب له 
الهموم واملعاناة النفســـية، ومن أبرز بواعث 
إزعاجـــه خالفـــات األهل التـــي جتعله يفضل 

العزلة واالبتعاد عن اآلخرين.
فـــي الوقـــت احلاضـــر تهتـــم العديـــد من 
الدراســـات احلديثـــة بالتحقـــق مـــن العالقة 
القائمـــة بـــني خالفـــات وصراعـــات األبوين 
املســـتمرة فـــي املنـــزل، وقـــدرة األبنـــاء على 
التعرف إلى مشاعرهم والتعبير عنها بحرية، 
حيـــث وجدت بعض الدراســـات النفســـية أن 
تعرض األطفال لســـوء املعاملـــة واإلهمال في 
مرحلة مبكـــرة يؤثر كثيرًا في طريقة تعبيرهم 
عن مشاعرهم جتاه احمليطني بهم، خاصة األم 
واألب، إضافـــة إلى عـــدم قدرتهم على التعرف 
إلى ما يشعرون به أو ما ينبغي أن يشعروا به 

في مواقف حياتية مختلفة.
مـــن جانـــب آخر أظهـــرت دراســـة حديثة 
نشـــرت نتائجهـــا فـــي أواخـــر مـــارس 2018، 
في املجلـــة األميركية ”العالقـــات االجتماعية 

والشـــخصية“، أن األطفـــال -خاصة من الذين 
يتميـــزون بخجلهـــم الشـــديد- يســـتجيبون 
عاطفيًا بطريقة ســـيئة ملا يحـــدث في بيئتهم 
األسرية الصغيرة حتى إذا كانت هذه املؤثرات 
تتصف بكونها بسيطة؛ بدءا بالعراك املستمر 
بني الوالدين وصوًال إلى تهديد أحدهما لآلخر 

بالطالق.
وكانت الدراســـة قد سعت إلى التحقق مما 
إذا كانـــت اخلالفات بني الوالديـــن ذات تأثير 
ســـلبي في قدرة األبناء على متييز مشـــاعرهم 
والتعبيـــر عنها، أســـوة باألوقـــات العصيبة 
األخـــرى التـــي مير بهـــا الطفل مثـــل اإلهمال 
وســـوء املعاملة والتنمر. كما أنها ركزت على 
عينـــة من األطفـــال تتمتع مبيـــزات معينة، إذ 
تكونت عينة الدراســـة من 99 طفـــًال تراوحت 
أعمارهـــم بـــني 9 و11 ســـنة ويتميـــزون عـــن 

أقرانهم باخلجل الشديد.

وذكـــرت الدكتـــورة أليس شـــيرمر هورن 
املشـــرفة على الدراسة -وهي أستاذة مساعدة 
في قسم العلوم النفسية في جامعة فيرمونت- 
أنه باملقارنة مع اإلهمال وسوء املعاملة، يبدو 
الصراع واخلالفات املســـتمرة بـــني الوالدين 
أقل قسوة ورعبًا بالنســـبة للطفل، إال أن هذه 
اخلالفات أكثر تداوًال وانتشـــارًا من التجارب 
املريـــرة األخـــرى التي ميكـــن أن يتعرض لها 
الطفل، وبالتالي فإنها تشكل خطورة واضحة 
باملعنـــى العام من حيث انتشـــارها وتكرارها 
وتواردها على مســـاحة أوسع ضمن النسيج 

االجتماعي.
وتنصح هـــورن الوالدين بتجنـــب إظهار 
خالفاتهمـــا أمـــام األبنـــاء قـــدر املســـتطاع، 
ومبناقشـــتها داخل الغـــرف املغلقة بعيدا عن 
مســـامع األطفال، أو في حال غياب األبناء عن 
البيـــت. وميكنهمـــا بدًال عن ذلـــك محاولة حل 

مشـــاكلهما خارج املنزل باللجـــوء إلى منازل 
األصدقاء أو إلى املطاعم واألماكن العامة.

عـــن  النـــأي  أهميـــة  علـــى  تؤكـــد  كمـــا 
اســـتخدام العنف أو التهديـــد باالنفصال في 
خالفاتهما أمام أنظـــار األبناء، فإذا تعذر هذا 
باســـتطاعتهما استشارة متخصص نفسي أو 
اجتماعي لبحث احللول املمكنة والتوصل إلى 

حسم كامل أو جزئي للخالفات.
ومن بني املشـــاكل النفســـية األخرى التي 
ميكـــن أن يعانـــي منهـــا طفل يعيـــش في هذا 
اجلو األســـري اخلانـــق، التبول الـــالإرادي، 
واضطرابات النطق، والقلق والتوتر النفسي 
والفزع الدائم، وضعف الشـــخصية، واخلجل 
املفـــرط، ثـــم العدوانيـــة إذ أنـــه رمبـــا يقّلـــد 
ســـلوكيات الوالدين الســـلبية، وفـــي العموم 
ميكـــن أن يوصف بكونه شـــخصا منســـحبا 

اجتماعيا.

حتدد املشاركة األبوية في العناية والدعم العاطفي الذي يتلقاهما الطفل مالمح شخصيته 
املستقبلية، إذ أن االهتمام واحلنان اللذين يحظى بهما خاصة في مرحلة الطفولة املبكرة 
يعدان غذاء ضروريًا لنموه النفســــــي. كما أن الطفل الذي ينشــــــأ في أسرة ذات عالقات 
متوترة، تقوم حياة األفراد فيها على سلســــــلة من اخلالفات املســــــتمرة يعاني من تبعات 

نفسية قد ترافقه حتى سنوات شبابه وشيخوخته.

[ فرط الحركة ونقص االنتباه مؤشران على معاناة الطفل  [ مرحلة الطفولة المبكرة نقطة انطالق مهمة لشخصية سوية
خالفات األبوين تحدث شروخا عاطفية عميقة في شخصية الطفل

الجو األسري الخانق يؤثر سلبا على األبناء

نساء يتحدين عادات اجتماعية سائدة 

األطفال يستجيبون بطريقة سيئة 
ملا يحدث في بيئتهم األسرية حتى 
إذا كانـــت هـــذه املؤثـــرات تتصف 

بكونها بسيطة

◄

اململكة املحافظة ســـمحت أوائل 
تدريـــب  صـــاالت  بافتتـــاح  العـــام 
رياضيـــة للنســـاء وســـط موجة من 

التغيرات االجتماعية والثقافية

◄

أناقة

} على الرغم من أنهم علمونا حين كنا 
صغارا أال نحكم على الناس بظاهرهم قبل 

أن نعرف جوهرهم الحقيقي.. إال أن المظهر 
الخارجي يبقى هو النافذة األولى التي 

نطل منها على العالم والتي يستطيع اآلخر 
أن يقرأ منها شيئا من دواخلنا.. فهي إذن 
تعكس بعضا من حقيقتنا.. أو أننا نحاول 

عبرها أن نجّمل ما قد ال نجده جميال.. 
فنبدو لآلخرين الئقين وأكثر قبوال.

ويختلف الناس كثيرا في طرق تعاملهم 
مع ما يرتدون.. فللملبس والهندام فلسفات 

تتباين كثيرا ما بين شعب وآخر وما بين 
فرد وسواه.. ولوال ذلك لبارت السلع بال 
شك!.. ولكي ال ندخل في تفاصيل األزياء 
الشعبية والمالبس الدينية أو الشرعية.. 
دعونا نكتف بمناقشة موضوع المالبس 
العصرية ومعايير األناقة وفكرة الموضة.
قد يجد بعض الناس أن معيار األناقة 

األهم هو ما يكمن في البساطة وفي 
تحقيق الحد األدنى من التناسق بين ألوان 
المالبس.. وهم غالبا من ذلك النوع الذي ال 
يحب التميز وال يحب أن يلفت له األنظار.. 

ويجد البعض اآلخر أن التفكير في الملبس 
إنما هو تضييع للوقت والجهد.. ويكتفي 
بارتداء ما يجده مناسبا نظيفا مرتبا أو 

متاحا دون الحاجة إلى المزيد من االهتمام.
بينما نجد من جانب آخر أناسا يكون 

جل اهتمامهم في العناية بمظهرهم 
وملبسهم.. فهم يستمتعون بذلك وهو 
هوسهم األول الذي قد ال ينافسه فيهم 

هوس.. وال شك أن تلك من أقوى التهم التي 
تعاني منها النساء مثال.. فهن متهمات 

بالسطحية والتفاهة كونهن ُيِعرن الكثير 
من االهتمام للمظهر والحلي وتسريحات 

الشعر.. وتلك مغالطة ال لبس فيها فمن 
يتهمهن بتلك التهمة يتجاوز تاريخا 

طويال لم تكن فيه للمرأة من وظيفة سوى 
التجمل.. وهي تعاني حتى هذه اللحظة 

من ذلك العبء الثقيل من إرث ربط األنوثة 

بالسطحية وحصر وجود المرأة بين 
جدران البيت.. وحصر وظيفتها في العناية 

بأطفالها وبيتها وقبل هذا وذاك: إرضاء 
زوجها.

وفي عصرنا الحالي مازالت آثار ذلك 
التاريخ الطويل حاضرة جلية في الكثير من 

جوانب الحياة.. ومن بينها مثال صيحات 
الموضة التي يعمد فيها مصممو األزياء 

إلى اختزال مالبس الرجال وحصر التنوع 
فيها إلى أقل القليل.. بينما يبدعون في 

ابتكار المزيد والمزيد من التنوع في مالبس 
النساء.. وهو ما يجعل المرأة تحت وطأة 
اإلعالم خاضعة لذلك القانون ولو دون علم 

منها أو إدراك حقيقي.

ومع هذا نجد الكثير من النساء 
والرجال ممن يبتكرون طريقتهم الخاصة 

في اختيار ملبسهم.. دون أن يكونوا 
مضطرين للهاث وراء صيحات الموضة 
وتقليعات المصممين.. فمنهم من يجد 

أناقته في التنسيق باأللوان.. ومنهم 
من يجدها في البساطة ومنهم من يحب 

مزاوجة العصرية بالتراث وبهوية المكان 
الذي ينتمي إليه.

وفي كل األحوال.. فإن مظهرنا 
واختيارنا لما نرتدي هو جزء من 

شخصيتنا وقد نستطيع بلمسات صغيرة 
أن نصبح محرضين على الجمال.. فالعين 

تحتاج الجمال أينما حطت رحالها.. والقلب 
يعشق كل جميل.

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية

يعمد مصممو األزياء إلى اختزال مالبس 
الرجال وحصر التنوع فيها.. بينما 

يبدعون في ابتكار التنوع في مالبس 
النساء.. وهو ما يجعل املرأة خاضعة 

لذلك القانون ولو دون علم منها



{أمتلـــك عروضا تونســـية من األفريقي والنجم الســـاحلي، وفي مصر هنـــاك اتصاالت بين نادي 

الزمالك ووكيل أعمالي، ولكن لم أتلق أي اتصال من النادي األهلي}.

سيف الدين اجلزيري
العب فريق طنطا املصري
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إدريس املرابط
مدرب احتاد طنجة املغربي

مواجهات متوازنة في قرعة كأس العرب لألندية األبطال

[ الوداد البيضاوي المغربي يصطدم بأهلي طرابلس الليبي  [ الزمالك المصري يالقي القادسية الكويتي

} الريــاض - ســـحبت قرعة البطولـــة العربية 
لألنديـــة في مدينة جدة الســـعودية وأســـفرت 
عن مواجهات متوازنـــة على غرار لقاء الزمالك 
املصري والقادســـية الكويتـــي، في حني يلتقي 
وفاق صطيف اجلزائري مـــع العني اإلماراتي، 
وكذلك يلتقي اإلســـماعيلي املصري مع الكويت 

الكويتي. 
ووقـــع 30 فريقا على اتفاقية املشـــاركة في 
البطولة العربية بنســـختها اجلديدة، ويتبقى 
فريقـــان ســـيتم اختيارهمـــا عـــن طريـــق دور 
متهيدي ســـتخوضه 10 فرق فـــي الفترة بني 1 

مايو و10 من نفس الشهر. 
وتتميـــز البطولـــة التـــي يتوقـــع أن تكون 
األقـــوى في تاريـــخ األندية العربية، مبشـــاركة 
فـــرق املقدمة فـــي الدوريـــات العربيـــة، والتي 
ســـتتنافس في ما بينها على طريقة الدوريات 
الكبرى، وســـتتنافس الفرق الـ32 املشاركة على 
اجلائزة األولى والتـــي مت حتديدها بـ6 ماليني 
دوالر، وتعد أضخم جائزة في تاريخ البطوالت 
العربيـــة، وتتجـــاوز في قيمتها جائـــزة املركز 
األول لدوري األبطال سواء في آسيا أو أفريقيا.

والنصـــر  واالحتـــاد  والهـــالل  األهلـــي 
الكويـــت  (الســـودان)،  املريـــخ  (الســـعودية)، 
والقادســـية (الكويت)، القـــوة اجلوية والنفط 
(العـــراق)، الشـــباب (ســـلطنة عمـــان)، العني 
واجلزيرة والوصل (اإلمارات)، احملرق والرفاع 
(البحرين)،  اجليش (ســـوريا)، الســـالم زغرتا 
فلســـطني  جنـــوم  (األردن)،  الرمثـــا  (لبنـــان)، 

(فلســـطني) األهلي الطرابلسي (ليبيا)، الرجاء 
البيضـــاوي والـــوداد البيضـــاوي (املغـــرب)، 
الترجـــي والنجـــم الســـاحلي (تونـــس)، وفاق 
ســـطيف واحتاد العاصمـــة ومولودية اجلزائر 
واإلســـماعيلي  والزمالك  األهلـــي  (اجلزائـــر)، 
(مصر). وســـتبدأ املســـابقة هذا العام األربعاء 
املوافـــق الثامـــن من شـــهر أغســـطس املقبل، 
وستستمر حتى 28 أو29 أبريل من العام 2019.

معلومات عن البطولة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس االحتاد العربي 
عـــن البطولة، عقـــب انتخابه رئيســـا لالحتاد 
في ديســـمبر املاضي. وتعتبـــر جوائز البطولة 
هي األضخم في تاريخها، إذ ســـيحصل الفائز 
باللقب، علـــى 6 ماليني دوالر، فيما ســـيحصد 
الوصيف على 2.5 مليون دوالر، وينال الفريقان 
الثالـــث والرابع ســـويا نصف مليـــون دوالر. 
وجـــاء اختيار األندية املشـــاركة فـــي البطولة، 
عبر دعوات وجهت لهـــا، لضمان حتقيق أعلى 
درجات املنافســـة، وفقا لبيان االحتاد العربي، 
على أن ُيوضع نظام محـــدد لتأهل األندية إلى 
البطولة في النسخ املقبلة. ويشارك في البطولة 
32 فريقا، وستلعب بنظام الذهاب واإلياب حتى 
الدور النهائي، ولن يكون هناك جتمع للفرق في 

مكان واحد، كما كان يحدث في السابق.
لـــم يتقـــرر بعد ـ حتـــى اآلن ـ مـــا إذا كانت 
املباراة النهائية، ستقام بنظام الذهاب واإلياب، 
مثل جميع األدوار السابقة أم ال. وتشارك أندية 
من 16 دولـــة عربية في البطولة، بينما اعتذرت 
قطر عن املشاركة. ووفقا لطالل آل الشيخ املدير 
التنفيـــذي لالحتـــاد العربي، فـــإن االعتذار أو 
االنســـحاب من البطولة، ســـيكلف صاحبه 2.5 
مليون دوالر. وســـتكون النســـخة اجلديدة من 
البطولـــة هي األضخم من حيث قوة املنافســـة 
واجلوائز املقدمة، حيث قال رجاءالله الســـلمي 

األمني العام لالحتاد العربي، إنه لضمان أعلى 
درجات املنافسة في البطولة، فقد متت املشاركة 
في البطولة عن طريق توجيه دعوات مباشـــرة 

لألندية.

تطور الجوائز

كان االحتـــاد العربـــي قـــد أغـــرى األنديـــة 
املشـــاركة فـــي البطولـــة العربيـــة لألندية في 
النســـخة املاضيـــة التـــي اســـتضافتها مصر، 
بجوائـــز قيمة وفـــاز البطل مببلـــغ  2.5 مليون 
دوالر، كمـــا حصل صاحب املركـــز الثاني على 
600 ألـــف دوالر، فيمـــا حصـــل صاحـــب املركز 

الثالث و كذلك الرابـــع على 200 ألف دوالر لكل 
منهما، فيما حصل كل فريق من الـ12 املشـــاركة 

في الدورة على 100 ألف دوالر.
ففي موســـم 2004-2005، تـــوج احتاد جدة، 
بالبطولة وحصل على 6 ماليني ريال ســـعودي، 
أي مـــا يعـــادل ”مليون و400 ألـــف دوالر“. كما 
حصـــل نادي الرجـــاء البيضـــاوي املغربي في 
موســـم 2005-2006، على مليـــون دوالر كجائزة 
مـــن االحتاد العربـــي. بينما توج نـــادي وفاق 
ســـطيف، بـــدوري أبطال العرب موســـم 2006-
2007، وحصـــل النادي اجلزائـــري على مليون 
و500 ألـــف دوالر. وأعـــاد نادي وفاق ســـطيف 
الكرة، وفاز بدوري أبطال العرب موســـم 2007-

2008، وحصل على مليون و500 ألف دوالر. فيما 
فاز اإلسماعيلي مبليون و500 ألف دوالر، بعدما 
فاز بدوري أبطال العرب في موسم 2008-2007.

وأعلـــن االحتـــاد العربي عقـــب تولي تركي 
آل الشـــيخ رئاسته، عن جوائز ضخمة للنسخة 
اجلديدة. وقال عبداللـــه بادغيش، نائب رئيس 
القادســـية الســـعودي الســـابق، االثنـــني، إن 
اجلوائـــز املاليـــة الضخمـــة للبطولـــة العربية 
لألندية، ســـتلعب دورا أساســـيا في جناحها. 
وأوضـــح بادغيـــش، في تصريحـــات صحافية 
”هذه البطولة بـــدأت منذ عقود طويلة، وتوقفت 
لفترات وعادت، وتغيرت أنظمتها باســـتمرار، 
وحاولوا معها كثيرا لكي تنجح، دون جدوى“. 

أسفرت قرعة البطولة العربية لألندية التي سحبت في مدينة جدة السعودية، برعاية تركي 
آل الشــــــيخ، رئيس االحتــــــاد العربي لكرة القدم عن مواجهات قوية. وشــــــهد حفل القرعة 
حضورا كبيرا وضخما لرؤساء االحتادات الوطنية واألندية املشاركة في البطولة، وجرى 

السحب مبشاركة العديد من النجوم العرب.

رياضة

استعداد كبير
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الجائـــزة األولـــى تعـــد األضخـــم في 

تاريخ البطـــوالت العربية، وتتجاوز 

قيمتها جائزة دوري األبطال ســـواء 

في آسيا أو أفريقيا

◄

} ديب- يخــــوض العني املتّوج بلقب الدوري 
اإلماراتي لكرة القدم اختبارا صعبا في سعيه 
إلى نيــــل الثنائية األولى فــــي تاريخه عندما 
يواجه شباب األهلي في نصف نهائي مسابقة 

الكأس. 
ويلعب في مباراة نصف النهائي الثانية، 
الوحدة حامل اللقب مع اجلزيرة. وأحرز العني 
الســــبت لقب الدوري للمرة الـــــ13 في تاريخه 
بفوزه على النصر 4-0، ويتطلع أمام شــــباب 
األهلــــي لقطع خطــــوة إضافيــــة نحو حتقيق 
طموحه بإحراز مسابقة الكأس، وبالتالي نيل 

الثنائية التي لم يسبق له حتقيقها.
ورغــــم أن العــــني فــــاز بلقب الــــدوري 13 
مــــرة (رقم قياســــي) ويعــــّد ثالث أكثــــر الفرق 
فوزا مبســــابقة الكأس (6 مرات) بعد شــــباب 
األهلــــي والشــــارقة (8 مرات لــــكل منهما)، إال 
أنــــه لم يســــتطع اجلمع بــــني البطولتني على 
مّر تاريخه، ويتطلع لتحقيق ذلك في املوســــم 
احلالي الذي يعد اســــتثنائيا بالنسبة له بعد 
جناحه أيضا في التأهل إلى ثمن نهائي دوري 

أبطال آسيا.

إنجاز تاريخي

 شـــدد الكرواتـــي زوران ماميتـــش مدرب 
العـــني علـــى الســـعي ”إلـــى حتقيـــق إجناز 
تاريخـــي“، مضيفا ”هدفنا املقبـــل التأهل إلى 
نهائي الكأس مـــع االحترام لطموحات الفريق 

املنافس“. 
وتابـــع ماميتش فـــي املؤمتـــر الصحافي 
للمباراة ”كل بطولة نشارك فيها يكون الهدف 

الرئيســـي أن نحصل على لقبها، فريق شباب 
األهلي لن يكون خصما سهال بكل تأكيد ولكن 
فريقي جاهـــز لهذه املباراة“، مؤكـــدا أن ”قدر 
الفـــرق الكبيرة يحتم عليها املنافســـة على كل 
األلقاب وتركيزنا ُمنصّب على مسابقة الكأس 
والتـــي تعتبـــر حاليا فـــي مقدمـــة أولوياتنا، 
متاشـــيا مـــع اســـتراتيجيتنا املعتمـــدة منذ 

انطالقة املوسم“.
وقّدم شـــباب األهلي الذي حل خامسا في 
الـــدوري أفضل مباراتني له هذا املوســـم أمام 
العني نفســـه، حني خســـر بصعوبـــة 1-2 في 
الذهـــاب وبهدف ســـجله الياباني تسوكاســـا 
شـــيوتاني بعدمـــا كانـــت املبـــاراة تتجه إلى 
التعـــادل 1-1، فـــي حني فرض عليـــه التعادل 

السلبي إيابا.
في الوقت الذي تّوج فيه نادي العني بلقب 
الدوري اإلماراتي قبـــل نهاية البطولة بجولة 
واحدة بعد فوزه بأربعـــة أهداف دون رّد على 
النصر، جنح املهاجم السويدي ماركوس بيرغ 
في االنفراد بصدارة قائمة الهدافني للموســـم 

احلالي. 
ويبحث الالعب السويدي عن الوصول إلى 
أبعـــد مدى مع العني، ســـواء من خالل حتقيق 
لقـــب الدوري أو من خالل املنافســـة على لقب 

الهـــداف، واســـتطاع بيـــرغ بالفعـــل أن يقّدم 
موســـما اســـتثنائيا ويعيد صـــدارة الهدافني 
لفريـــق العني بعد أن تصدر الغاني أســـامواه 
جيان قائمة الهدافني ألكثر من مرة في صفوف 
العني منها موســـم 2013-2014 عندما سجل 31 
هدفا، وفي املوســـم التالي سجل 29 هدفا، كما 
توج جيان بلقب الهداف أيضا موســـم 2011-

2012 برصيد 22 هدفا.

المالذ األخير

مـــن جانبه يخوض شـــباب األهلي مباراة 
إنقاذ املوســـم، حيث يعّد لقب مسابقة الكأس 
املـــالذ األخير له في حـــال أراد املشـــاركة في 
دوري أبطـــال آســـيا املوســـم املقبـــل. وقـــال 
مهـــدي علي مدرب شـــباب األهلـــي ”تطلعاتنا 
كبيرة للفوز والوصول إلـــى املباراة النهائية 
وتعويض اإلخفاق في بطولـــة الدوري، فريق 
شـــباب األهلي يلعب دائما من اجل البطوالت 
والفرصة ســـانحة اآلن أمام الالعبني لتحقيق 
بطولة هذا املوســـم“، واعتبـــر املباراة مبثابة 

”نهائي مبكر“.
وفـــي املباراة الثانية، يســـعى الوصل إلى 
الثأر من الوحدة الذي كان هزمه 2-1 في نهائي 
كأس الرابطة في 29 مارس. وتوّقع األرجنتيني 
رودولفـــو أروابارينـــا مدرب الوصـــل مباراة 
قوية بـــني فريقني يضّمان أفضل مهاجمني في 
الـــدوري حاليا، وقال ”هم لديهم (األرجنتيني) 
تيغالي الذي يعرف كيف يتصرف داخل منطقة 
اجلزاء، ونحن لدينا (الثنائي البرازيلي) كايو 

وليما ومن املؤكد أنهم يخشون خطورتهما“.

مهمة صعبة للعني في طريق كأس اإلمارات

◄ رحب جنم التنس اإلسباني رافائيل 
نادال بإعالن الصربي نوفاك ديوكوفيتش 

في اللحظة األخيرة عن مشاركته في بطولة 
برشلونة املفتوحة. وقال نادال بشأن 

ديوكوفيتش خالل مؤمتر صحافي ”إنه 
نبأ جيد للبطولة مبشاركة واحد من أفضل 

الالعبني في التاريخ“. وأضاف ”إنه نبأ سيء 
ملنافسيه رمبا، ولكن للناس هنا في برشلونة 
وحملبي التنس هو نبأ جيد“. ويلتقي نادال 

في دور الثمانية مع ديوكوفيتش إذا بلغ 
الالعبان هذه املرحلة. وقال نادال ”هي بطولة 

أخرى لألساتذة بالنسبة إلّي، استمتعت 
بالفوز بشكل أكبر رمبا بسبب اإلصابة التي 

عانيت منها العام املاضي“.

◄ أكد محمد عبدالعزيز غنيم، رئيس االحتاد 
املصري للمالكمة، جاهزية منتخب الشباب، 
للمشاركة في بطولة أفريقيا باملغرب، خالل 

الفترة من 5 وحتى 13 مايو في الدار البيضاء 
باملغرب. وأشار غنيم ل إلى أن الالعبني اآلن 

في معسكر مغلق باملركز األوملبي لتدريب 
الفرق القومية، لالستعداد قبل السفر إلى 
املغرب للمشاركة في البطولة. وقال رئيس 
احتاد املالكمة إنه على ثقة في قدرة العبيه 

على حتقيق ميداليات ونتائج طيبة في 
البطولة. وأكد أن هذه البطولة مهمة جدا، 

لكونها مؤهلة لدورة األلعاب األوملبية 
للشباب، املقرر انطالقها أكتوبر املقبل في 

بوينس أيرس باألرجنتني.

◄ أحرز جيمس هاردن 22 نقطة في الربع 
الثالث وقّدم عرضا هجوميا مذهال ليقود 

هيوستون روكتس للفوز 119-100 على 
مينيسوتا تيمبرولفز في األدوار اإلقصائية 
للقسم الغربي بدوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني. وكان هاردن األكثر تسجيال 
للنقاط في املباراة برصيد 36 نقطة رغم أنه 

بدأ املباراة بشكل سيء وأهدر أول سبع 
محاوالت لكنه في املقابل سجل سبع مرات 

في الربع الثالث. وبات روكتس يتقّدم بنتيجة 
3-1 في املرحلة األولى من األدوار اإلقصائية 

وسيضمن التقدم في املسابقة لو فاز باملباراة 
اخلامسة األربعاء ليفوز بالسلسلة التي حتسم 

على أساس األفضل في سبع مباريات.

متفرقات

} باريــس - أعلن االتحاد الفرنســـي لالعبي 
كـــرة القـــدم المحترفين وفاة هنري ميشـــيل، 
الالعـــب والمديـــر الفنـــي الســـابق للمنتخب 
الفرنســـي، عـــن عمر يناهـــز 70 عامـــا. وذكر 
االتحاد عبر حســـابه بموقع شـــبكة التواصل 
االجتماعي ”تويتر“ ”هنري ميشـــيل، رمز كرة 

القدم الفرنسية، غادر عالمنا عن عمر 70 
عاما. االتحاد الفرنسي لالعبي كرة القدم 

للمحترفيـــن يتقدم بخالـــص التعازي 
لعائلته ومحبيه“.

وخـــالل مســـيرته االحترافية 
كالعب، خاض العب خط وســـط 
 58 الســـابق  الفرنســـي  نانـــت 
مبـــاراة دولية بيـــن عامي 1967 
و1980، وقد شارك في كأس العالم 

1978، واعتلـــى منصة التتويج في 
الدوري الفرنسي ثالث مرات. 

األولمبـــي  المنتخـــب  ميشـــيل  وقـــاد 
الفرنســـي للتتويـــج بالميداليـــة الذهبية في 
أولمبيـــاد لـــوس أنجلـــس 1984 بالفـــوز على 

البرازيل في النهائي.
وتولى ميشـــيل تدريب المنتخب الفرنسي 
األول بيـــن عامـــي 1984 و1986 وقـــاد الفريق، 
الذي كان يضم ميشـــيل بالتينـــي، إلى إحراز 
المركز الثالث بكأس العالم 1986 في المكسيك. 
وبعد تدريب باريس ســـان جرمان الفرنســـي 
فـــي موســـم 1991-1990، قضى ميشـــيل أغلب 
الفتـــرة التالية فـــي مشـــواره التدريبي بقارة 

أفريقيا، حيث درب ثمانية منتخبات على غرار 
منتخبي تونس والمغرب وعدة أندية. وشارك 
ميشـــيل في المونديال ثالث مرات أخرى، مع 
المنتخـــب الكاميرونـــي فـــي 1994 والمنتخب 
المغربـــي فـــي 1998 وكوت ديفـــوار في 2006، 
واعتـــزل التدريب في 2012 بعـــد فترة قصيرة 

قضاها مع المنتخب الكيني.
ورأى المدرب ميشيل هيدالغو في 
وفاة هنري ميشـــيل الذي خلفه في 
منصب مـــدرب منتخب فرنســـا 
األول بعـــد النجاح الذي حققه 
األولمبـــي،  الصعيـــد  علـــى 
وقـــال  قاســـية“.  ”ضربـــة 
هيدالغـــو ”لقـــد علمتنـــي، يا 
لها من ضربة قاسية!“، مؤكدا 
”كنـــت على علم بأنـــه يعاني من 
مشـــاكل صحية ولكن ليس إلى حد 
(…). كان صديقـــا كبيرا، احترافيا كبيرا 
ورجـــال رائعا من جميـــع النواحـــي، ولطيفا 
للغاية“. ونعى رئيس االتحاد الفرنســـي لكرة 
القـــدم نويـــل لوغريت المـــدرب الراحل، وقال 
”تلقـــى االتحاد بحزن شـــديد نبأ رحيل“ هنري 

ميشيل.
بدوره، عبر ميشيل بالتيني رئيس االتحاد 
األوروبي الســـابق الموقوف في قضايا فساد 
عن ممارســـة أي نشـــاط رياضـــي حاليا، عن 
"حزنه العميق لوفـــاة صديق يتمتع بإخالص 

ووفاء نادرين". 

املوت يغيب هنري ميشيل املدرب 

السابق ملنتخبي تونس واملغرب
زوران ماميتش: 

كل بطولة نشارك فيها 

يكون الهدف الرئيسي أن 

نحصل على لقبها

متفرقات

3
مرات شارك 

ميشيل في 

املونديال، مع 

الكاميرون واملغرب 

وكوت ديفوار



{أعتقد أن الصعود إلى المركز الثامن في الدوري بعد أن كنا في المركز الخامس من قاع الجدول 

يظهر تطور الالعبين. إننا على الطريق وفي االتجاه الصحيح أيضا}.

سام أالرديس
املدير الفني لفريق إيفرتون اإلنكليزي

} ميالنــو (إيطاليا) - تم عرض منصب المدير 
الفنـــي للمنتخـــب اإليطالي لكـــرة القدم على 
المدرب الســـابق لبايـــرن ميونيـــخ األلماني 
كارلـــو  الفرنســـي  جرمـــان  ســـان  وباريـــس 
أنشـــيلوتي، الذي بات قريبا من قبول المهمة، 

وذلك حسبما ذكرت وسائل إعالم إيطالية. 
ويبحـــث االتحـــاد اإليطالـــي عـــن مدرب 
لمنتخـــب بالده بعد إقالة جـــان بييرو فنتورا 
في نوفمبر الماضي إثر الفشـــل التاريخي في 
التأهل إلى نهائيات كأس العالم بخروجه من 

الملحق على يد السويد.
وعيـــن االتحاد اإليطالي العب وســـط إنتر 
ميالن وروما مدرب المنتخب األولمبي الدولي 
الســـابق لويجي دي بياجيو في هذا المنصب 
مؤقتـــا بانتظار التعاقد مع مدرب يعيد أمجاد 
المنتخـــب اإليطالي المتوج باللقب العالمي 4 

مرات آخرها عام 2006.

خبرة كبيرة

يملـــك أنشـــيلوتي، الـــذي أشـــرف أيضا 
علـــى تدريب ميـــالن وريال مدريد اإلســـباني 
وتشيلســـي اإلنكليزي، خبرة كبيرة على أعلى 
المستويات، والفرق التي أشرف على تدريبها 
أحـــرزت -فضـــال عـــن 3 ألقـــاب في مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبا- ألقابا محلية كثيرة في 
إيطاليا وفرنســـا وألمانيا وإنكلترا. وبحسب 
وســـائل اإلعـــالم اإليطاليـــة، فـــإن الميزانية 
التـــي خصصها االتحـــاد اإليطالـــي للمدرب 
المســـتقبلي وجهـــازه المعاون تصـــل إلى 5 
ماليين يـــورو في العام الواحد، مشـــيرة إلى 
أن أنشـــيلوتي مطلوب أيضا لقيادة تشيلسي 

وجاره اللندني أرسنال.
للمرشحين  ”القصيرة“  الالئحة  وتضم 

لقيـــادة المنتخـــب اإليطالـــي والتـــي 
وضعهـــا االتحـــاد المحلـــي للعبـــة 
روبرتو مانشيني مدرب فريق زينيت 
سانت بطرسبرغ الروسي وأنطونيو 

كونتي مدرب نادي تشيلسي اإلنكليزي 
وكالوديـــو رانييري مـــدرب فريق نانت 

الفرنسي.
”ال  صحيفـــة  وأوضحـــت 

أن  سبورت“  ديلو  كورييري 
أنشـــيلوتي التقـــى االثنين 

مع مسؤولين كبيرين في 
االتحـــاد اإليطالي للعبة 
روبرتـــو فابريتشـــيني 

وأليســـاندرو 
المدافع  كوســـتاكورتا 
الســـابق لنادي ميالن، 

في أحد فنادق العاصمة 
روما. ومـــن جهتها، أكدت 

أن  قناة ”ســـكاي ســـبورت“ 
أنشـــيلوتي (58 عامـــا) الـــذي 
أقيل من منصبه مدربا لبايرن 
ســـبتمبر  أواخـــر  ميونيـــخ 
عرضـــا  تلقـــى  الماضـــي، 

لتدريـــب المنتخب اإليطالي لمدة 
عامين لقاء أجر مادي أقل مما كان 

يتقاضـــاه مع النـــادي البافاري. وفي ســـياق 
متصل أعلن االتحـــاد اإليطالي لكرة القدم عن 
خـــوض المنتخب مبـــاراة ودية أمـــام نظيره 
الســـعودي في 28 مايـــو المقبل. ووفقا لموقع 
االتحاد المحلي للعبة على شبكة اإلنترنت فإن 
”اآلتزوري سيواجه المنتخب السعودي في 28 
مايو على ملعب كيبون بارك في مدينة سانت 

جالين بسويسرا“. 
وأضاف البيان ”اللقاء الذي ســـيجمع بين 
المنتخبين ســـيكون األول في التاريخ، كما أن 
اآلتزوري سيخوض ألول مرة مباراة في مدينة 

سانت جالين“.
وأوضح البيان ”مباراة السعودية ستكون 
أولى مباريـــات إيطاليا في األجنـــدة الدولية 
المقررة مـــن االتحـــاد الدولي للعبـــة يعقبها 

مواجهة فرنسا وأخيرا هولندا“. 
وتأتـــي المبـــاراة فـــي إطار اســـتعدادات 
المنتخب الســـعودي للمشـــاركة في نهائيات 
كأس العالـــم التي ســـتقام في روســـيا خالل 

الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين. 
وتلعب الســـعودية فـــي المجموعة األولى 
بجانب مصر وأورغواي وروسيا المستضيفة، 
فيما فشـــلت إيطاليا في انتزاع بطاقة التأهل 
للمونديـــال بعدمـــا خرجت أمام الســـويد في 

الملحق األوروبي.

مواجهة ودية

مـــن ناحيتـــه أعلـــن األرجنتيني 
خـــوان أنطونيـــو بيتـــزي، المدير 
الفنـــي للمنتخـــب الســـعودي، عن 
قائمـــة الالعبيـــن المشـــاركين فـــي 
معســـكر األخضـــر، فـــي المرحلـــة 
الرابعـــة اســـتعدادا للمشـــاركة في 
ويخوض  العالـــم.  كأس  نهائيـــات 
المنتخب الســـعودي معســـكرا في 
اإلسبانية، ينطلق  مدينة ”ماربيا“ 
منتصف  حتى  ويستمر  األربعاء 
شـــهر مايو، تتخللـــه مباراتان 
الجزائر  أمـــام  األولى  وديتان، 
فـــي التاســـع مـــن مايـــو على 
ملعب ”كارانزا“ بمدينة قادش 
اإلســـبانية، والثانيـــة ضـــد 
اليونان في ختام المعســـكر 
علـــى ملعـــب ”الكارتوخـــا“ 
في إشـــبيلية فـــي 15 مايو. 
فيمـــا ســـيخوض المنتخب 
المرحلـــة  فـــي  الســـعودي 
األخيـــرة مـــن اإلعـــداد ثالث 
منتخبات  أمام  ودية  مباريات 

إيطاليا وبيرو وألمانيا.

} مانشســرت (إنكلرتا) - أكـــد بنيامين مندي، 
الظهير األيسر لمانشســـتر سيتي اإلنكليزي، 
أنه جاهز للمنافسة بقوة على دخول التشكيلة 
األساســـية لبطل الدوري الممتـــاز لكرة القدم 
بعدما شارك كبديل عقب غياب طويل في الفوز 

0-5 على سوانزي سيتي هذا األسبوع. 
وأصيب الالعب الفرنسي الدولي بقطع في 
الرباط الصليبي للركبة في ســـبتمبر الماضي 
وشارك في الشوط الثاني تحت قيادة المدرب 
بيب غوارديوال ليحقق ســـيتي انتصاره األول 

بعد ضمان إحراز لقب الدوري.
وظهر فابيان ديلف، العب الوســــط، بشكل 
جيد فــــي مركز الظهير األيســــر خــــالل غياب 
زميلــــه منــــدي، لكن الالعــــب البالــــغ عمره 23 

عاما يرغب في اســــتعادة موقعه بالتشــــكيلة 
األساســــية. وقــــال منــــدي ”لقد كانــــت الفترة 
طويلــــة جدا لكني أعمل كل يوم بجدية كبيرة. 
أعلم أنه مــــع هذه اإلصابة كنــــت بحاجة إلى 
االنتظار والعمل، لكن أتحلى بالقوة على مدار 

سبعة أشهر“.
وأضـــاف ”ربما يكـــون (ديلف) حصل على 
موقعي.. أحتـــاج إلى العمـــل بجدية من أجل 
العـــودة لكنه قـــدم عمـــال رائعـــا للفريق هذا 
العام وكذلك الحال بالنســـبة لالعب أولكسندر 
زينتشنكو. يجب أن نشـــكرهما على ما قدماه 

للفريق وعلى تقديمهما لمثل هذا األداء“. 
ويلعـــب ســـيتي فـــي ضيافة وســـت هام 

يونايتد في الدوري، األحد المقبل.

أنشيلوتي يقترب من قيادة إيطاليا

مندي جاهز لدخول تشكيلة سيتي

الدوري األوروبي خير وداع لفينغر
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{بوغبا يمكنه الفوز بالكرة الذهبية. إنه العب شاب، يملك قدرات دفاعية، ويؤدي دورا هجوميا 

أيضا، لديه خصائص تساعده على تغطية أي مكان، لذلك يمكنه صنع التاريخ}.

دي أسيس موريرا رونالدينيو
جنم نادي برشلونة اإلسباني السابق
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موقعة ثأرية بين بايرن ميونيخ وريال مدريد
[ دوري األبطال طريق هاينكس لتكرار الثالثية  

[ زيدان يعلق آماال كبيرة على نجمه كريستيانو رونالدو

} ميونيــخ (أملانيــا) - تفـــوح رائحـــة الثأر من 
املوقعـــة املنتظرة بـــني بايرن ميونيـــخ األملاني 
وضيفـــه ريال مدريـــد اإلســـباني األربعاء على 
ملعـــب ”أليانز أرينا“ فـــي ميونيخ ضمن ذهاب 
نصف نهائي دوري أبطـــال أوروبا لكرة القدم. 
ويســـتضيف ملعـــب ”ســـانتياغو برنابيو“ في 

مدريد مباراة اإلياب في األول من مايو. 
ويحفل تاريخ البطولـــة باملواجهات املثيرة 
بني الفريقـــني العريقني املتوجـــني معا 17 مرة، 
12 لريال (رقم قياســـي) و5 مـــرات لبايرن، لكن 
”امللكي“ اإلســـباني خرج فائزا مـــن املواجهتني 
األخيرتـــني فـــي 2014 و2017 وتـــوج بطـــال في 

املناسبتني.

نهائي مبكر

لذلك فـــإن مواجهتهما اليـــوم والتي تعتبر 
مبثابـــة النهائـــي املبكـــر، حتمل معانـــي الثأر 
وأيضـــا التحدي بعـــد أن أعلن مســـؤولون في 
بايرن أن فريقهم هو الوحيد القادر على إحلاق 
الهزميـــة بريال. ويتســـاوى الفريقان في تاريخ 
املواجهات في دوري األبطال، إذ التقيا 24 مرة، 
ففاز كل من بايرن وريال 11 مرة، وتعادال مرتني، 
بحســـب إحصاءات املوقع اإللكتروني لالحتاد 
األوروبي لكرة القدم ”ويفا“. كما التقى الفريقان 
ست مرات في نصف نهائي املسابقة بصيغتيها 
القدميـــة واجلديدة، وكان العبـــور إلى النهائي 

من نصيب بايرن أربع مرات.
وتفّوق الريال بوضوح على منافســـه ذهابا 
وإيابا في النسخة املاضية، ففاز 1-2 في ميونيخ 
بهدفـــني لنجمه الدولي البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو و2-4 في مدريد منها ”هاتريك“ لألخير، 
فـــي طريقه إلـــى اللقـــب الثاني بقيـــادة مدربه 
الفرنســـي زين الدين زيدان. لكن بايرن اختلف 

كثيرا عما كان عليه في املوسم املاضي، ويقوده 
منذ أكتوبر 2017 املدرب املخضرم يوب هاينكس 
(72 عامـــا)، آخر من أحـــرز معه اللقب األوروبي 
فـــي 2013 حني تـــوج بالثالثيـــة التاريخية (مع 
الـــدوري والـــكأس احملليني). ويأمـــل بايرن في 
تكـــرار الثالثية مع هاينكـــس، حيث توج بلقبه 
الســـادس على التوالي في الدوري، ووصل إلى 

نهائي الكأس ضد فرانكفورت.
وهاينكس نفســـه مـــن قاد ريـــال إلى اللقب 
عـــام 1998 حـــني كان زيـــدان العبا فـــي صفوف 
الفريق. وكان طعم ذلـــك اللقب مختلفا ألنه كان 
األول للفريق اإلســـباني بعد انتظـــار 32 عاما، 
ليرفع بعده عدد ألقابه في البطولة إلى ســـبعة. 
ولبـــى هاينكس نداء بايرن بعـــد إقالة اإليطالي 
كارلو أنشيلوتي، لكنه التزم بالبقاء حتى نهاية 
املوســـم احلالي فقط، ما دفع بـــإدارة بايرن إلى 
البحـــث عن خلف له والتعاقـــد مع مدرب جديد 
هـــو الكرواتي نيكو كوفاتـــش مدرب آينتراخت 

فرانكفورت حاليا.
وقـــال هاينكـــس بعد ســـحب قرعـــة نصف 
النهائي ”هذا لقاء اســـتثنائي. ســـنواجه حامل 
اللقب. فريق ممتاز مع العبني اســـتثنائيني مثل 
رونالدو“، في حني اعتبر املدير الرياضي للنادي 
البوســـني حســـن صالح حميدزيتـــش أن ريال 
”خصم مذهل. أقصانا في املوسم املاضي ونريد 
أن نكون أفضل هذه السنة (..) أنا متفائل. لدينا 

احترام هائل لهم لكننا لسنا خائفني“.
ووجه الرئيـــس التنفيذي لبايـــرن ميونيخ 
كارل هاينتـــس رومينيغـــه حتذيـــرا إلـــى ريال 
مدريـــد قبل نحو أســـبوع على اللقـــاء املرتقب 
بينهما، معتبرا أن النـــادي األملاني هو الوحيد 
القـــادر علـــى هزميـــة النـــادي امللكـــي. وقـــال 
رومينيغه ”يجـــب أن نحافظ على تركيزنا حتى 
األربعاء، لكن إذا كان ثمة فريق قادر على إحلاق 

الهزميـــة بريال مدريد في الوقـــت احلالي، فهو 
بايرن ميونيخ“.

لكن زيدان كان متفائـــال بالقول ”أعتقد أننا 
أفضل حتى من املوســـم املاضـــي (..) لن يتمتع 
فريـــق باألفضلية (في مواجهة ريـــال وبايرن)، 
رمبا نحن في موقع أفضل لكوننا نخوض اإلياب 
على أرضنا، لكن أعتقد أن الفرص متســـاوية“. 
وبـــدا مدير ريـــال إميليـــو بوتراغوينيو واثقا 
أيضـــا ”الفـــوز مبباراتني نهائيتـــني تواليا هو 
إجنـــاز تاريخي فعال، وبالتأكيـــد احتمال بلوغ 
املبـــاراة النهائية للموســـم الثالـــث هو مصدر 
حتفيز هائل (..) ســـنرى ما نحن قادرون عليه، 

إال أنني واثق“.

رونالدو الحاسم

يعلق ريال آماال كبيـــرة على جنمه رونالدو 
للعودة من ميونيخ بنتيجة جيدة كما فعل العام 
املاضـــي، وهو ما يخشـــاه املعســـكر البافاري. 
وقال هاينكس في معـــرض حديثه عن رونالدو 
”كان حاســـما في العديد من احملطات، لكن أيضا 
ثمة قدرات عامة مهمة للفريق، لكنني آمل في أال 
يكون (رونالدو) في يوم كبير ضدنا“. ورونالدو 
(33 عاما) هو الهداف التاريخي لدوري األبطال 

مع 120 هدفا بينها 15 هذا املوسم.
حاســـما  دورا  البرتغالـــي  الدولـــي  وأدى 
فـــي املواجهـــة املثيرة فـــي ربـــع النهائي ضد 
يوفنتـــوس اإليطالـــي (0-3 لريال فـــي تورينو، 
و1-3 ليوفنتوس في مدريد)، فســـجل هدفني في 
الذهاب أحدهما بتسديدة مقصية خلفية رائعة، 
وركلـــة جزاء فـــي اللحظات القاتلـــة في مباراة 

اإلياب في مدريد كانت كافية لتأهل فريقه.
وتطرق مدافع الفريـــق جيروم بواتينغ إلى 
جنم ريال قائال ”من املســـتحيل ’خنق‘ رونالدو 
كليـــا (..) وال ميكننا إيقافه إال كفريق“. وأضاف 
”فـــي مطلق األحـــوال يحصل علـــى فرص خالل 
املبـــاراة، ألنه يطلـــب الكرة بشـــكل رائع ولديه 
التوقيت املمتاز، وإضافة إلى ذلك، فإن أســـلوب 

لعب ريال يعتمد عليه“.
وتابع الالعب الدولي األملاني الذي يخشـــى 
من القوة اجلماعيـــة للنادي امللكي ”لذا كفريق، 
من املهـــم للغاية أن نبقى موحدين وأن نترك له 
أقل املســـاحات املمكنة“. وأشار بواتينغ إلى أن 
”إســـكات رونالدو ليس ســـوى 50 باملئة فقط من 
العمل، ألن بقية الالعبني جيدون للغاية“، مؤكدا 
”املهاجـــم ال ميكـــن أن يكـــون أكثـــر اكتماال من 
رونالدو. القدم اليسرى والقدم اليمنى والرأس. 
إنه يسيطر على كل شيء. أمام املرمى، إنه آلة“.

يبـــدو أن الكرة األملانية ال تثيـــر الرهبة في 
نفـــس الالعب البرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
فقد ســـجل جنم ريـــال مدريد في شـــباك الفرق 
األملانية في 22 مباراة مختلفة وأحرز خاللها 26 
هدفا، أي مبعدل 1.18 هدف في املباراة الواحدة.
اإلســـبانية إلى أن  وأشارت صحيفة ”أس“ 
على نـــادي بايرن ميونيخ يشـــعر بالقلق حيال 
هـــذه األرقام بعد أن كان إحـــدى أكثر الضحايا 
تضررا من أهـــداف النجم البرتغالي في بطولة 

دوري أبطال أوروبا.
وفي حني تبدو تشكيلة زيدان شبه مكتملة، 
فإن بايـــرن يعاني من إصابـــات أبرزها لالعب 
الوســـط التشـــيلي أرتورو فيـــدال الذي خضع 
إلى عمليـــة جراحية في الركبة ســـتبعده حتى 
نهاية املوسم. ويغيب أيضا الفرنسي كينغسلي 
كومان الذي خضـــع لعملية جراحية في فبراير 
املاضـــي في كاحله، ويســـتمر غيـــاب احلارس 
مانويل نوير الذي عاد إلى التمارين بعد تعافيه 
من كسر في القدم أبعده منذ سبتمبر، إال أنه لم 

يشارك بعد في املباريات.

} لندن - قال بير مرتساكر مدافع أرسنال إن 
تركيز الالعبني احلالي ينصب على إحراز لقب 

الدوري األوروبي وكذلك الفوز بآخر أربع 
مباريـــات في الـــدوري اإلنكليزي املمتاز، 
ليكـــون ذلك مبثابـــة خيـــر وداع للمدرب 

املخضرم أرسني فينغر. 
املاضي  اجلمعة  فينغر  وأعلن 

أنه ســـيترك أرســـنال في نهاية 
املوســـم ليضـــع حدا ملشـــوار 
اســـتمر 22 عامـــا فـــي النادي 
اللندني. وشـــهد فوزه بالدوري 
ثـــالث مرات إضافة إلى ســـبعة 

ألقاب في كأس االحتاد اإلنكليزي. 
علـــى  النجـــاح  أرســـنال  وينقـــص 

الصعيد األوروبي حتت قيادة فينغر، حيث 
ســـيصطدم في الـــدور قبل النهائـــي للدوري 
األوروبـــي بفريـــق أتليتيكو مدريـــد في لقاء 

الذهاب اخلميس.

وقال مرتساكر ”لقد أوضح لنا األمور وأن 
الفـــوز بالـــدوري األوروبي هـــو هدفه احلالي 
وكذلك كل مبـــاراة نخوضها. اآلن ميكننا 
التعـــاون معـــا لوداعه بشـــكل يليق به“. 
وأضاف ”تعامل الفريق مع إعالنه بسرعة 

واضحة. 
لدينا أجواء رائعة هنا ونحن 
نريـــد أن نفعـــل ذلـــك مـــن أجل 
وداعه بأفضـــل طريقة ممكنة“. 
ويحتل أرسنال املركز السادس 
فـــي الدوري ولـــم يعلن بعد عن 
املـــدرب اجلديد الذي ســـيتولى 

املسؤولية بعد فينغر. 
وقال املدافـــع األملاني ”اآلن علينا 

آخـــر يليـــق باملنصب العثور على مدرب 
لبـــدء مرحلـــة جديـــدة“. وســـيعود أرســـنال 
إلـــى منافســـات الدوري اإلنكليـــزي مبواجهة 

مانشستر يونايتد األحد.

يترقب عشاق كرة القدم إحدى مباريات الكالسيكو في الكرة األوروبية بني بايرن ميونيخ 
ــــــي لبطولة دوري أبطال  ــــــي وريال مدريد اإلســــــباني، ضمن ذهاب الدور قبل النهائ األملان
ــــــا، وحتمل هذه املواجهة في طياتها العديد من التفاصيل واملؤشــــــرات التي تضيف  أوروب

لها جرعة من اإلثارة لتزداد أجواؤها حماسا.

االتحاد اإليطالـــي يبحث عن مدرب 

ملنتخـــب بالده بعد إقالة فنتورا إثر 

الفشـــل التاريخـــي فـــي التأهل إلى 

نهائيات كأس العالم

◄

رياضة

يجب سد المنافذ

22
عاما قاد فيها فينغر 

أرسنال وشهدت 

فوزه بالدوري 3 مرات 

و7 ألقاب في كأس 

االتحاد
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} لنــدن – أزيح الســــتار، الثالثاء، عن متثال 
للناشطة املدافعة عن حقوق املرأة ميليسنت 
فوســــيت في ميدان البرملان البريطاني وهو 
أول نصب تذكاري المرأة يقام في هذا املوقع 

التاريخي.
وفوســــيت واحــــدة مــــن أهــــم املدافعني 
عــــن املســــاواة فــــي احلقوق بني اجلنســــني 
وإحــــدى املناضــــالت في ســــبيل نيــــل املرأة 
احلــــق في االنتخاب، وســــتكّرم فــــي احتفال 
مبناســــبة مرور 100 عام على حصول النساء 

البريطانيات على احلق في التصويت.
وأسست فوســــيت االحتاد الوطني حلق 
النساء في التصويت، وفي عام 1866 وعندما 
كان عمرهــــا 19 عاما جمعــــت توقيعات ألول 
عريضة تطالب بحق النســــاء في التصويت 

لتقدميها للبرملان.
والتمثــــال البرونــــزي من صنــــع الفنانة 
جيليــــان ويرينــــغ ويجســــد فوســــيت وهي 
حتمل الفتة ُكتب عليها ”الشــــجاعة تستدعي 

الشجاعة في كل مكان“.
ووضــــع التمثــــال بجــــوار 11 متثاال آخر 
معظمها لرجال دولــــة بريطانيني ومن بينهم 
رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي إبــــان احلرب 
العاملية الثانية ونستون تشرشل، والرئيس 

األميركي األسبق إبراهام لينكولن.
ويضــــم امليــــدان، الذي يقع خلــــف مبنى 
البرملان وعادة ما يكون مركزا لالحتجاجات 
السياســــية، أيضا نصبا لزعيم االســــتقالل 
الهنــــدي املهامتــــا غانــــدي ورئيــــس جنوب 
أفريقيا املناهض للتمييز العنصري نلســــون 

مانديال.

البريطانيـــة  الـــوزراء  رئيســـة  ووّجهـــت 
تيريـــزا مـــاي حتّيـــة للناشـــطة، وقالـــت ”لم 
أكـــن ألصل إلى رئاســـة احلكومـــة اليوم، ولم 
تكن أي ســـيدة لتصـــل إلى البرملـــان، وما كّنا 
لنحصل على حقوقنـــا التي نتمتع بها اليوم“ 
لـــوال نضال فوســـيت. وأضافت أثنـــاء إزاحة 
الســـتار عن التمثال ”كانـــت معركة منح املرأة 
حق التصويت طويلة وشـــاقة وكانت السيدة 

فوسيت هناك منذ البداية“.
وتابعـــت ”عقد تلـــو اآلخر وفـــي مواجهة 
معارضـــة شرســـة غالبا جابت البلـــد والعالم 
ليس فقط دفاعـــا عن حق التصويت وإمنا عن 

مجموعة كاملة من القضايا“.
وأشارت إلى أّن متثال فوسيت ”يعمل على 

التذكير بحياة خارقة للعادة“.
وأكد صادق خان، رئيـــس بلدية لندن، أنه 
”يـــوم تاريخي“، مشـــيرا حتديدا إلـــى أن هذا 

التمثال هو األول المرأة في ساحة البرملان.
وقال خان إن “إرثها كبطلة للدفاع عن حّق 
املرأة فـــي التصويت قبل مئة عـــام هو تذكير 
مهم بعمل ال يـــزال في حاجة لتنفيذه من أجل 

حتقيق مساواة حقيقية بني اجلنسني“.
وعاشـــت فوســـيت الكاتبـــة واإلصالحية 

االجتماعية، من عام 1847 إلى 1929.
وكانت مجموعة من احملتجني الســـلميني 
قد طالبت بحق املرأة في التصويت في أواخر 
القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ثم 
أصبحت بعض النساء مدافعات عن حّق املرأة 
في التصويـــت، حيث اتخذن إجراء مباشـــرا 
أكثر إثارة جلذب االهتمام لقضيتهن نظرا إلى 

اعتقادهن بأن احلركة لم حتقق تقّدما كافيا.

كــــّن  اللواتــــي  الناشــــطات  وبخــــالف 
حــــّق  إلقــــرار  أحيانــــا  العنــــف  يســــتخدمن 
النســــاء بالتصويت، كانت فوســــيت تعتمد 

نهجــــا مســــاملا، وكانــــت تناضــــل أيضا ضد 
عمالــــة األطفال، ومع حّق النســــاء في دخول 

اجلامعات.

وأقّر البرملان في العام 1918 حّق النســــاء 
فوق الثالثــــني عاما باالنتخــــاب، وفي العام 

1928 صار هذا احلّق متاحا منذ سّن الـ21.

مت وضع نصب تذكاري إلحدى أهم املدافعات البريطانيات عن حّق املرأة في التصويت، 
في ميدان البرملان البريطاني ليكون بذلك أول متثال المرأة يقام في هذا املوقع التاريخي، 
تكرميا لها على مجهوداتها على هامش ذكرى مرور قرن على حصول البريطانيات على 

احلّق في التصويت.

الصمود تحت شعار: الشجاعة تستدعي الشجاعة في كل مكان 

مئوية حصول البريطانيات على حق االقتراع تتوج بنصب تذكاري المرأة

} بالتيمور (الواليات املتحدة) - قال مسؤولون 
فـــي مستشـــفى جونـــز هوبكنـــز فـــي مدينة 
بالتيمور (الساحل الشرقي للواليات املتحدة) 
إنه أجريـــت أول عملية لزراعـــة قضيب كامل 
وصفن في العالم جلندي أصيب بعبوة ناسفة 

في أفغانستان.
وصّرح املستشفى في بيان أن فريقا مكّونا 
من تسعة أطباء في جراحة التجميل وطبيبي 
مسالك بولية أجروا العملية التي استمرت 14 
ســـاعة في 26 مارس املاضي للجندي الذي لم 

تكشف جنسيته.
وقـــام الفريق الطبـــي بزراعة قضيب كامل 
وصفن دون خصيتني وجـــزء من جدار البطن 

من متبرع متوفى.
ومتاثـــل اجلندي املصاب الـــذي طلب عدم 
الكشف عن شـــخصيته للشـــفاء من اجلراحة 
ومن املتوقع أن يغادر املستشفى هذا األسبوع.

وأعرب الطبيب أنـــدرو لي، رئيس جراحة 
التجميل والترميم في كلية الطب باملستشـــفى 
فـــي البيـــان عن أمـــل الفريق الطبـــي في ”أن 
تســـاعد الزراعة على إعـــادة وظيفتي التبول 
واجلنس إلـــى وضع قريب من الوضع العادي 

لهذا الشاب“.
وقال اجلندي في البيان ”عندما أفقت ألول 
مرة (بعد اجلراحة) شعرت أخيرا بوضع أكثر 
طبيعيـــة، وبنوع من الثقة أيضـــا.. أخيرا أنا 

على ما يرام“.

أميركيون يجرون أول 
زراعة قضيب في العالم 

} واشنطن - قضت محكمة استئناف أميركية 
بــــأن القــــردة تفتقــــر لألهليــــة إلقامــــة دعوى 
قضائيــــة حلماية حقوق النشــــر وأنه ال ميكن 
جلماعــــة تدافع عن حقــــوق احليوان أن تكون 
وصيــــة قانونية فــــي هذه األمور فــــي معركة 
حول ملكية صورة ذاتية (سيلفي) باسمة لقرد 

معرض لالنقراض.
ونشأ النزاع القانوني حول صورة شهيرة 
لقــــرد ناروتو، وهو قرد نــــادر ذو عرف يعيش 
في محميــــة طبيعيــــة التقطها القرد لنفســــه 
باســــتخدام كاميرا تركها املصور البريطاني 
ديفيد ســــالتر معدة ودون رقابــــة أثناء زيارة 

في عام 2011. وأصبحت صورة القرد املبتسم، 
التي نشــــرها ســــالتر فــــي كتاب عــــن احلياة 
البرية، مشــــهورة وأدت إلى معركــــة قانونية 
طويلة حول من ميلك حقوق النشــــر، احليوان 
الــــذي التقــــط الصــــورة أم مصــــور الطبيعة 

صاحب الكاميرا.
وقــــال القضــــاة فــــي محكمة االســــتئناف 
مبدينــــة ســــان فرانسيســــكو األميركية ”ترى 
احملكمة أن القرد يفتقر إلى األهلية القانونية 
ألن قانون امللكية الفكرية لم يسمح للحيوانات 
بإقامة دعوى قانونية في حالة انتهاك حقوق 

امللكية“.

وأضافــــت احملكمة أن جماعــــة الناس من 
أجــــل املعاملــــة األخالقية للحيوانــــات (بيتا) 
التي أقامــــت الدعــــوى بالنيابة عــــن ناروتو 
ليســــت ”صديقــــة مباشــــرة“ للقــــرد باملعنى 
القانوني وأنها لــــم تتمكن من إثبات أن لها 

عالقة به.
وأكــــد جيف كيــــر احملامي العــــام ملنظمة 
بيتــــا فــــي بيــــان أن ”حرمانــــه (ناروتــــو) من 
احلق فــــي املقاضاة مبوجب قانــــون امللكية 

الفكرية األميركي يؤكد ما جادلت فيه بيتا 
طول الوقت بأنه يجــــري التمييز ضده 

ببساطة ألنه حيوان“.

محكمة: تسقط حق قرد في الملكية الفكرية لصورته

} يعتقــــد كثيــــرونـ  ورمبــــا أنــــا منهمـ  أن 
الــــزواج في بالدنا مشــــروع فاشــــل، في كل 
دول العالــــم هو ”تأســــيس“ حليــــاة، بينما 
لدينا ميثل ”نهاية“ حياة، همُّ كل أســــرة أن 
دون أن تدرك ذنب  تزوج ابنها كي ”يعقــــل“ 
تلك التعيســــة التي ترتبط مبجنون رسمي 
وبشــــهادة أهله، ومأساة كل أسرة أيضًا أن 
”تتخلص“ من ابنتها بدعوى الستر، وخوفًا 
من شبح العنوسة الذي ال يفارق مخيلة أي 

فتاة وإن لم تتجاوز العشرين.
لهــــذا كان الــــزواج بهــــذه الطريقة بعد 
أن تقــــع الفأس في الرأس فاشــــًال بامتياز.. 
يدفع فيها الزوجان نصيبًا وافرًا كل حسب 
قدراتــــه التســــلطية وإمكانياته فــــي النكد، 
ولتصبــــح احليــــاة الزوجيــــة مثل عيشــــة 
”القراميط“ وهي نوع من األســــماك التي يتم 
التعرف عليهــــا فقط عندما تعكر صفو مياه 

النهر اجلارية.
وعــــن مناذج ”الدلع“ فحــــدِّث وال حرج.. 
يومًا ســــألني صديقي ببراءة: ما هو الكائن 
الذي يــــزن 500 كيلوغرام بالنهار و50 غرامًا 
بالليل؟ هرشــــت في عــــرق اخليابة وأجبت 
بخبــــث: املــــرأة. اســــتغرب وقــــال: كيف يا 
فالح؟ فقلت ساخرًا: ألن زوجها في الصباح 
يوقظهــــا بقولــــه: اصحي يا بقــــرة.. أما في 

الليل فيناديها: تعالي يا كتكوتة!
بني ضحكاتنا، كانت الســــخرية املريرة 
على واقع أكثر مــــرارة.. نتخفى وراء أقنعة 
ابتساماتنا الشكلية، بينما عذاباتنا كرجال 
أو نساء تبقى حبيسة جدراٍن أربع بانتظار 
ثرثرة عابرة على وقع التدخني وكوب شاي 
على مقهى شعبي، أو مجلس منيمة نسائية 
معتادة يلتئم في إحدى الغرف ســــرعان ما 
يلعن الرجال والنســــوان والزواج واالطفال 

وسنينهم.
قطــــع الضحكات رنــــني الهاتــــف، ألملح 
املتصــــل على هاتف الصديق، وكان اســــمه 
”متولــــي“، ظننــــت أنه الدكتور الســــباك، أو 
الكهربائــــي املهندس، واســــتغربت من نبرة 
صوتــــه املنخفضة ولهجته الــــودودة، فقلت 
في نفســــي: عادي.. أحيانــــا نضطر للنفاق 
االجتماعــــي ولــــزوم ماال يلــــزم، لكن وصلة 
عصافير الكناريــــا وعبارات الغزل الصريح 
وإن كان بالهمــــس املســــموع، مع ضحكات 
خجولة ووعــــود بالعودة مبكــــرًا ـ ال أعرف 
ملــــاذا بالضبــــط ـ جعلــــت كل فئران الشــــك 
جتول في صــــدري، يقطعها أميــــان غليظة 
بعدم التأخر مع إحضار ”الفستق“ من أجل 
السهرة! تساءلت أكثر مع نفسي عن جدوى 
”التســــالي“ فــــي موقف ضحــــك ولعب وجد 
وحب، على رأي عبداحلليم حافظ؟ فلم أجد 

جوابًا غير ”وأنا مالي“.
أغلــــق الهاتــــف ونظــــر لــــي مندهشــــًا، 
ضحكــــت بســــخرية دفعته للتســــاؤل: ماذا 
بك؟.. أجبت: أتغازل الســــباك أو الكهربائي 
يــــا رجل؟ وحتضر لــــه ”الفســــتق“ أيضا؟.. 
انتفــــض غاضبًا: ســــباك وكهربائي؟.. إنها 

زوجتي!

أنا والعذاب ومتولي

محمد هجرس

قامت الفنانة المغربية مريم حسين بنشر فيديو على حسابها بتطبيق سناب شات، عبرت من خالله عن 
تأثرها الشديد بوفاة مواطنتها الفنانة المغربية وئام الدحماني، محملة مسؤولية موتها للحسابات المؤذية 

الموجودة على المواقع االجتماعية التي رشقتها بالكثير من اإلساءات اللفظية.

K

} عرض متثيلي لطالب أكراد عراقيني، أمس، على خشبة املسرح على هامش مشاركتهم في األوملبياد الكردي الثقافي واملوسيقي في أربيل عاصمة 
كردستان العراق.

صباح العرب
ماعــــة الناس من
حيوانــــات (بيتا)
يابة عــــن ناروتو
للقــــرد باملعنى  “
من إثبات أن لها

ي العــــام ملنظمة 
ــــه (ناروتــــو) من
ب قانــــون امللكية 

دلت فيه بيتا 
مييز ضده

ة

بسبب قناع طبي شاب متهم بخرق قانون منع النقاب
} فيينــا – اعترضــــت عناصــــر مــــن الشــــرطة 
النمســــاوية مريضــــا يعانــــي مــــن اللوكيميا 
(ســــرطان الــــدم) يضع قناعا طبيــــا ظّنا منهم 
أنه يخرق قانون حظر النقاب وتغطية الوجه 

الذي أقّر قبل أشهر.
ويبلغ هذا الشــــاب 26 عامــــا، وقد أوصاه 
األطبــــاء بوضــــع قنــــاع طبي حلمايــــة نظامه 

املناعي الذي أوهنه العالج الكيميائي.

وروى الشاب لوســــائل إعالم محلية ”في 
البدء سألوني إن كنت أتكلم األملانية وإن كنت 
أجنبيــــا، وّملا أخبرتهم أنني مــــن فيينا هدأت 
األمــــور قليال“. وأخبرته عناصر الشــــرطة أن 
عليه دفع غرامة ملخالفة القانون بشأن تغطية 

الوجه في األماكن العامة.
وحتظر النمســــا منذ أكتوبــــر 2017 ارتداء 
النقــــاب في األماكــــن العامة، وحتــــى ال ُينظر 

إلى األمر على أنــــه متييز ديني 
حظــــرت الســــلطات وضــــع كل ما 

ميكــــن أن يســــتر الوجــــه كّلــــه، مع 
بعض االستثناءات القليلة.

وأظهر الشاب لعناصر الشرطة 
األدويــــة التــــي يتناولهــــا ونتائج 
فحص الدم حتى اقتنعوا بتركه في 

حال سبيله.




