
} بغــداد – أوحـــى رئيـــس الـــوزراء العراقي 
المنتهيـــة واليته حيدر العبـــادي، في خطابه 
أمـــس بأنـــه على وشـــك االتفـــاق مـــع التيار 
الصـــدري الـــذي حصـــد المرتبـــة األولى في 
االنتخابـــات البرلمانيـــة وفق النتائج شـــبه 

النهائية.
واســـتخدم العبـــادي نفس مفـــردات زعيم 
التيـــار الصـــدري مقتـــدى الصـــدر، مطالبـــا 
الكتل السياســـية باحترام نتائج االنتخابات 

البرلمانية.
وقـــال في خطاب ”نتقـــدم بالتهنئة لجميع 
الكتـــل الفائزة والمتصـــدرة منها، ونعرب عن 
اســـتعدادنا لتشـــكيل أقوى حكومة خالية من 

الفساد والمحاصصة وتمنع عودة اإلرهاب“.
وأضـــاف ”ســـنتحمل المســـؤولية بقيادة 
البالد والدفاع عنها إلى حين تشكيل الحكومة 

الجديدة“.
وأربكت نتائج شـــبه نهائيـــة لالنتخابات 
العراقيـــة، أعلنتهـــا المفوضيـــة المختصـــة، 
الســـاحة السياســـية بعدما تضمنـــت أرقاما 

خالفت معظم التوقعات.
وحتـــى قبيـــل ســـاعات من موعـــد انعقاد 
مؤتمـــر المفوضيـــة إلعـــالن النتائـــج، كانت 
التســـريبات تتجـــه إلـــى ترجيح كفـــة قائمة 
”النصر“ التـــي يقودها العبادي، مع منافســـة 
المدعومة من رجل الدين  من قائمة ”سائرون“ 
الشيعي مقتدى الصدر، فيما حلت في المرتبة 
المدعومـــة من إيران،  الثالثة قائمـــة ”الفتح“ 

والتي يتزعمها هادي العامري.
ولكن النتائج الرسمية شبه النهائية، التي 
أعلنتهـــا المفوضية فجر االثنين، كشـــفت عن 
تفوق واضـــح لالئحة المدعومـــة من الصدر، 
وتنافس شـــرس بين العبادي والعامري على 

المركز الثاني.
وأحـــرزت القائمـــة الصدريـــة، التي تضم 
إلى جانب أتباع الصدر مرشـــحين من الحزب 
الشـــيوعي العراقي وآخرين من السياســـيين 
الســـنة، المركز األول فـــي 4 محافظات، بينها 
العاصمة بغداد، التي سجلت فيها فارقا بنحو 
200 ألف صوت عـــن قائمة ”الفتح“ التي حلت 

في المرتبة الثانية.
وفي المعقل الشيعي األبرز، وهو البصرة 
عاصمـــة العراق االقتصاديـــة، حققت الالئحة 
المدعومـــة من إيران فوزا مهمـــا، فيما جاءت 
قائمة الصـــدر ثانية، وحل العبادي في المركز 

الثالث.

ويقول الكاتب السياســـي العراقي فاروق 
يوســـف إن ”التنســـيق مـــن قبل الصـــدر مع 
العبـــادي قد ال يكـــون إال تعبيرا عـــن تحالف 
المضطر دفعا لضرر أكبر يشـــكله بروز قائمة 
الفتح التي يقودها أحد زعماء الحشد الشعبي، 
وهي قوة حظيت بشـــعبية الفتة بالرغم من أن 
تلـــك القائمة لـــم تدخل االنتخابـــات في وقت 
سابق أي أنها ال تملك تاريخا انتخابيا. وكما 
يبـــدو فإنها ســـرقت الجزء األكبـــر من حصة 

العبادي في نصره على داعش“.
لكن أبـــرز مفارقات االنتخابـــات العراقية، 
كان تحقيق العبادي رئيس الوزراء الشـــيعي، 
المركز األول فـــي محافظة واحدة هي نينوى، 

برغم أنها أكبر معاقل السنة في العراق.
وفي المجمل حقق العبادي نحو 11 مقعدا 
في المناطق الســـنية، ما يعادل نحو ربع عدد 
مقاعده في البرلمـــان العراقي، وهو أحد أبرز 
المتغيـــرات التي صبغت االنتخابات العراقية 

في 2018.
ولم يسبق لالئحة شيعية يقودها زعيم من 
حزب إســـالمي أن حققت أي مقعد في الدوائر 

االنتخابية السنية في العراق.

ولكن هذا االختراق، الـــذي حققه العبادي 
في المناطق الســـنية، يبدو أنه لن يشـــفع له، 
في ظل وجود قوائم شيعية أخرى، باتت تملك 

أرقاما متقاربة.
وقال يوســـف إنـــه ”رغـــم االختراقات غير 
المسبوقة التي حققها العبادي انتخابيا على 
الجبهة السنية، فإن النصر على داعش لم يكن 
عامل إقناع بالنســـبة للناخبين في المدن ذات 
األغلبية الشـــيعية. لذلك كان تراجعه من جهة 
نسبة األصوات التي حصل عليها هو مفاجأة 
االنتخابـــات، حيـــث لم يكـــن إهمـــال (رئيس 
الـــوزراء الســـابق) نـــوري المالكـــي وقائمته 

ليشكل أي نوع من المفاجأة“.
ووفقا لهذه النتائـــج، التي لم تمنح قائمة 
مـــا نصرا حاســـما، ســـيتعين علـــى الفائزين 
خـــوض مفاوضـــات طويلة لتشـــكيل حكومة 
ائتالفية واالتفاق على اســـم المرشح لمنصب 

رئيس الوزراء وأعضاء حكومته.
ويشـــكل تقـــدم قائمـــة ”ســـائرون“ ضربة 
إليران. وقبل أشـــهر قـــال علي أكبـــر واليتي، 
مستشـــار المرشـــد اإليرانـــي األعلـــى علـــي 
بعـــودة  تســـمح  ”لـــن  إيـــران  إن  خامنئـــي، 
الشـــيوعيين والليبرالييـــن إلـــى الحكـــم في 
العراق“، في إشـــارة إلى قائمـــة الصدر التي 

تضم أعضاء عن الحزب الشيوعي العراقي.
ويرجـــح مراقبـــون أن تبـــدأ االتصـــاالت 
لتشكيل التحالف الذي يختار رئيس الحكومة 
القادمة قريبا، بين كل مـــن الصدر والعبادي، 
وربما زعيم تيار الحكمـــة عمار الحكيم، الذي 

حازت الئحته قرابة 19 مقعدا.
الثالثـــة  الزعمـــاء  المراقبـــون  ويصنـــف 
ضمـــن ما يعرف بـ“دائرة االعتدال الشـــيعي“، 
فـــي مواجهة ”الدائرة الشـــيعية المتشـــددة“، 
الموالية إليران، وتضـــم الفصائل المنضوية 
في تحالـــف ”الفتح“ بزعامة هـــادي العامري، 

وائتالف دولة القانون بزعامة المالكي.
وفي حال فشـــل الفريق األول في تشـــكيل 
تحالف برلماني يوفر الغطاء الالزم للحكومة، 

فإن الفرصة ســـتكون مواتيـــة للفريق الثاني. 
ويجب على االئتالف الذي سيشـــكل الحكومة 
الحصـــول علـــى 165 مقعـــدا، كـــي يتمكن من 

الحصول على األغلبية التي تؤهله للحكم.
ومن المرجح أال يتمكن أي فريق شيعي من 
تشكيل الحكومة بمفرده، وسيلزمه البحث عن 

حلفاء من السنة واألكراد.
الوطنيـــة  تحالفـــي؛  مراقبـــون  ويرشـــح 
المكون من نواب شـــيعة وسنة بزعامة رئيس 
الـــوزراء األســـبق إياد عالوي، والقـــرار الذي 
يطغـــى عليـــه الطابع الســـني بزعامة خميس 
الخنجر، للتقارب مع أي تحالف يشكله الصدر 

والعبادي والحكيم.
وأكد يوســـف أن ”األقرب إلـــى المنطق أن 
تتحالـــف قائمتـــا النصر وســـائرون من أجل 
تحقيـــق أغلبية مريحة حتـــى تقتنصا منصب 
رئيـــس الوزراء، غير أن ذلك المنصب لن يكون 
مـــن حصة العبـــادي وذلك من أجل اســـتبعاد 
شـــبح حـــزب الدعوة الـــذي ال يـــزال العبادي 
عضوا فيه، إال لو قرر االستقالة من الحزب من 

أجل ضمان البقاء في منصبه لوالية ثانية“.
ولم يؤثر فشل استفتاء االستقالل الكردي 
علـــى القوة السياســـية للحـــزب الديمقراطي 

الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني.
وحافـــظ الحزب على كونه القـــوة الكردية 
األقـــوى، وحصـــل على أكبر عدد مـــن المقاعد 
التي يحرزها حزب منفرد بين جميع الدوائر.

وبالرغـــم من عالقته المتوتـــرة بالعبادي، 
علـــى خلفيـــة االســـتفتاء، إال أن مصـــادر ال 
تســـتبعد فتح قنوات تواصـــل من قبل تحالف 
الحكيم، مـــع البارزاني،  الصدر –  العبـــادي – 

لضمه إلى التحالف الحكومي.

} غزة – أثار ســـقوط العشـــرات مـــن القتلى 
والمئـــات من الجرحـــى على حـــدود غزة مع 
إسرائيل موجة من االستنكار العربي والدولي 
على منســـوب العنف الذي تمارســـه إسرائيل 
فـــي مواجهـــة مســـيرات العـــودة والرفـــض 
الفلسطيني الواســـع لنقل السفارة األميركية 

إلى القدس.
وتجمع عشرات اآلالف من األشخاص عند 
الحدود واقترب بعضهم من السياج الحدودي. 
وتصاعد الدخان األســـود فوق الحدود نتيجة 

حرق المتظاهرين إلطارات السيارات.
إسرائيل  الفلســـطينية  الحكومة  واتهمت 

بارتكاب ”مذبحة رهيبة“ في قطاع غزة.
وطالب المتحدث باســـم الحكومة يوسف 
المحمود ”بتدخـــل دولي فوري وعاجل لوقف 
المذبحة الرهيبة التي تقترفها قوات االحتالل 
اإلســـرائيلي بحـــق أبناء شـــعبنا البطل“ في 

قطاع غزة.
وقـــال األمين العام للجامعة العربية أحمد 
أبوالغيـــط إن افتتاح الســـفارة األميركية في 
القدس ”خطوة بالغة الخطـــورة“، معتبرا أن 
اإلدارة األميركية ال تدرك ”أبعادها الحقيقية“، 
مشيرا إلى أن ”تساقط الشهداء الفلسطينيين 
برصاص االحتالل اإلســـرائيلي يجب أن يدق 

ناقوس خطر“.
وســـارعت الدول العربية إلى التحذير من 
مخاطـــر التصعيد اإلســـرائيلي، وتأثيره على 

السالم في المنطقة.
وأعلنـــت الكويت العضو غيـــر الدائم 

في مجلس األمـــن الدولي، االثنين، أنها 
تتجـــه إلى طلـــب عقد اجتمـــاع طارئ 

للمجلس لبحث التطورات في قطاع 
غزة.

وصرح ســـفير 
الكويـــت لـــدى األمم 
المتحـــدة منصـــور 

العتيبـــي للصحافيين 
”ندين ما يحصل. سيكون هناك رّد  من جانبنا 

وســـنرى ماذا ســـيفعل المجلس“، مضيفا ”ال 
نزال نجري مشاورات حول هذا الموضوع مع 
المجموعة العربية في األمم المتحدة والسفير 

الفلسطيني“.
وحملـــت الحكومـــة األردنيـــة إســـرائيل، 
”كقـــوة احتالل“، المســـؤولية عـــن ”الجريمة 
التـــي ارتكبت في قطاع غزة“، ودعت المجتمع 
الدولي إلى توفير حماية للشعب الفلسطيني.

ووصـــف رئيس الـــوزراء اللبناني ســـعد 
الحريـــري في بيان قرار نقل الســـفارة خطوة 
استفزازية من شأنها أن ”تضع كل المسارات 

السلمية في المنطقة أمام جدار مسدود“.
دوليا، أعرب األميـــن العام لألمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء ارتفاع أعداد 

القتلى على حدود قطاع غزة.
ونقلت وكالة أسوشـــيتيد برس األميركية 
عـــن غوتيريش قولـــه ”أنا قلق بشـــكل خاص 
بشـــأن األخبار القادمة من غـــزة وتفيد بوقوع 

عدد كبير من القتلى“.
وفيما أبدت بريطانيا انزعاجها من األنباء 
بشـــأن العنف وخسائر األرواح في غزة ودعت 
إلى الهدوء وضبط النفس، دعت فرنسا االثنين 
أيضـــا ”جميـــع الفرقاء“ 
إلى تجنب ”تصعيد جديد“ 

في الشرق األوسط.

} الكويــت – جـــددت الكويت وســـاطتها بين 
الدول األربـــع المقاطعة وقطر. وأفادت مصادر 
خليجيـــة أن مـــا دعـــا الكويـــت إلـــى معاودة 
جهودها إلنهاء األزمة بيـــن قطر من جهة وكّل 
من المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات 
العربية المتحـــدة ومملكة البحرين ومصر من 
جهة أخرى، هو شـــعور أميرها الشيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح بخطورة المرحلة التي 

تمّر بها المنطقة.
وكشـــفت المصـــادر لـ“العرب“ أّن الشـــيخ 
صبـــاح األحمد يعتقد أن المنطقـــة كّلها مقبلة 
علـــى تطـــورات في غايـــة الخطـــورة وأنه من 
األفضـــل لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجي 
مواجهـــة هـــذه التطـــورات صّفا واحـــدا. لكن 
المصادر نفســـها ذكرت أن جهود أمير الكويت 
اصطدمـــت مجددا بالتعنت القطري الذي يعّبر 
عنه رفـــض الدوحة قبـــول النقاط الــــ13 التي 

حددتها دول المقاطعة.
والحظـــت أّنه بـــدل أن تظهر قطـــر مرونة 
في التعاطي مـــع الوســـاطة الكويتية، حرص 
إعالمها، الذي يوّجهه اإلخوان المســـلمون في 
األســـابيع القليلة الماضية، على التصعيد مع 
المملكة العربية الســـعودية مـــع تركيز خاص 

على ولّي العهد األمير محّمد بن سلمان.
وتعد هذه الرسالة الثانية من أمير الكويت 
إلى نظيره القطري خالل أسبوعين بعد تسليم 
رســـالة أولى في 2 مايو الجاري. كما تعّد هذه 
الرســـالة أيضا الثالثة من أمير الكويت لزعيم 
خليجـــي خـــالل 24 ســـاعة بعد أن ســـلم وزير 
خارجيته رسالتين، االثنين، إلى كل من العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل 

البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وقـــال متابعـــون إن إصـــرار الكويت على 
االســـتمرار بالوســـاطة يقابله تعنـــت قطري 
على أكثر من مســـتوى، ما يحول دون تحقيق 
أي نتائج لتلك الوســـاطة عدا أنها قد تســـاعد 

الدوحة على االستمرار بإضاعة الوقت.
ولم يخف وزير الخارجية القطري الشـــيخ 
محمـــد بن عبدالرحمـــن نية بالده فـــي عرقلة 
الوســـاطة الكويتيـــة، حيـــن قـــال إن  ترحيب 
الدوحة بالوســـاطة الكويتية ليس شيكا على 

بياض ليتم فرض الشروط عليها.
وأشار المتابعون إلى أن قطر التي تحاول 
إيهـــام الكويـــت برغبتها في البحـــث عن حل 
تعمل ما في وســـعها على مناكفة الســـعودية 
واإلمارات سواء مباشـــرة أو عبر وكالئها في 
ملفات أخـــرى مثلما يجري فـــي اليمن، حيث 
دفعـــت الدوحة األذرع اإلخوانيـــة إلى افتعال 
أزمة جزيرة ســـقطرى ومحاولة تأليب الشارع 

اليمني ضد دول التحالف.
ورعـــت الســـعودية اتفاقـــا يعيـــد تطبيع 
األوضاع األمنية واإلدارية في الجزيرة ويذيب 
الجليد بين الحكومة اليمنية ودولة اإلمارات، 
وهـــي خطوة يقول مراقبـــون إنها نجحت في 

سحب البساط من تحت أقدام اإلخوان.
وبعد الفشـــل في جزيرة سقطرى، سارعت 
الدوحة  إلى مناكفة اإلمارات من جديد عبر فتح 
أزمة عبر الصومال، وجســـدت ذلك باستقبال 
أمير قطـــر، االثنين، للرئيس الصومالي محمد 

عبدالله فرماجو.
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الكويت تعود 

لمأزق الهوية 

في الدراما 

الرمضانية 

ص١٩ ص١٦ ٢ص٢٠

الحقيقية“ ”أبعادها رك
ط
س

ا
س

ا
و

ور

ن
ك

نسا االثنين وضبط النفس، دعت ف الهدوء إلى
“
“

، أبعادها الحقيقية رك
ط الشهداء الفلسطينيين
ســـرائيلي يجب أن يدق

لعربية إلى التحذير من
ســـرائيلي، وتأثيره على

العضو غيـــر الدائم 
ولي، االثنين، أنها 

 اجتمـــاع طارئ 
ورات في قطاع 

ن 
كون هناك رّد  من جانبنا

الهدووووووء وضبط النفس، دعت فرنسا االثنين إلى
أيضـــا ”جميـــع الفرقاء“
”تصعيد جديد“ إلى تجنب

في الشرق األوسط.

يي ل يي ببينين جج نن رر وونن

● العبادي هزم الجهاديين ولم يقدر

    على الفساد

● رسالة شعبية عراقية ضد الطائفية 

ص٧    والفساد وإيران



} القــدس – اختار الرئيـــس األميركي دونالد 
ترامـــب تنفيـــذ وعده املثير للجـــدل املتمثل في 
نقل ســـفارة بالده في إســـرائيل إلـــى القدس، 
قبل يوم من الذكرى السبعني لتأسيس ”الدولة 
اإلســـرائيلية“ والذي يتزامـــن أيضا مع النكبة 
الفلسطينية، عندما مت تهجير أكثر من ٧٦٠ ألف 

فلسطيني في حرب ١٩٤٨.
وأزاحت إيفانـــكا ابنة ترامب يرافقها وزير 
اخلزانـــة األميركي ســـتيف منوشـــني اإلثنني، 
الســـتار عن شـــعار الســـفارة كإشـــارة رسمية 
الفتتاح املقر. وقالت إيفانكا ”نرحب بكم رسميا 
وللمـــرة األولى في الســـفارة األميركية هنا في 

القدس عاصمة إسرائيل“.
وقال دونالد ترامب في رســـالة مصورة مت 
بثها في مراســـم االفتتاح في القدس ”إسرائيل 
دولة ذات سيادة ومن حقها اختيار عاصمتها“.
وأضـــاف ”اليـــوم نحـــن منضـــي فـــي هذا 
االعتراف ونفتتح ســـفارتنا على أرض القدس 
التاريخية واملقدســـة، ونحن نفتحها متأخرين 

بسنوات وسنوات عن املوعد احملدد“.
وأقـــّر الكونغـــرس األميركي فـــي عام ١٩٩٥ 
قانونـــا ينص على ”وجـــوب االعتراف بالقدس 
عاصمة لدولة إسرائيل“، ويطالب بنقل السفارة 

من تل أبيب إلى القدس.
ورغم أن قرار الكونغرس ملزم، لكنه يتضمن 
بندا يسمح للرؤساء بتأجيل نقل السفارة ستة 

أشهر حلماية ”مصالح األمن القومي“.
وقام الرؤســـاء األميركيون املتعاقبون، بيل 
كلينتون وجورج دبليو بـــوش وباراك اوباما، 
بصـــورة منتظمـــة بتوقيـــع أمـــر تأجيـــل نقل 
الســـفارة مرتني ســـنويا، معتبرين أن الظروف 
لم تنضـــج لذلك بعد. لكـــن دونالد ترامب خرج 
عن هذا العرف السياســـي وأعلن في ٦ ديسمبر 

املاضي عزمه نقل الســـفارة الى القدس، ما أثار 
موجة استنكار دولي واسعة.

وقال نبيل أبوردينة املتحدث باسم الرئيس 
الفلسطيني، محمود عباس، اإلثنني، إن افتتاح 
الســـفارة األميركية في القدس سيخلق مناخا 
مـــن التحريـــض واإلثارة وعدم االســـتقرار في 
املنطقة، مستبعدا اســـتمرار واشنطن في دور 

الوسيط بعملية السالم في الشرق األوسط.
وأضـــاف أبوردينـــة ”بهذه اخلطـــوة تكون 
اإلدارة األميركيـــة ألغـــت دورهـــا فـــي عمليـــة 
الســـالم وأساءت للعالم وللشـــعب الفلسطيني 
واألمة العربية واإلســـالمية وخلقت مناخا من 

التحريض واإلثارة وعدم االستقرار“.
وأضـــاف ”وهـــو مـــا يعني دفـــع اجلانبني 
الفلسطيني واإلسرائيلي إلى مواجهة مفتوحة 
وأبديـــة عبر ضـــرب اإلدارة األميركية القوانني 

والشرائع الدولية عرض احلائط“.

الســـفارة  افتتـــاح  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
األميركيـــة يعتبر مبثابة تدشـــني لصفقة القرن 
التـــي تعّدها الواليات املتحـــدة إلنهاء الصراع 

الفلسطيني – اإلسرائيلي في املنطقة.
ويرى هـــؤالء أن االعتراف بالقدس عاصمة 
إلسرائيل ينهي إحدى أهم العراقيل التي كانت 
تقف أمام كشف واشنطن عن تفاصيل الصفقة.

وتســـبب نقل الســـفارة مبواجهـــات عنيفة 
على احلدود بني قطاع غزة وإســـرائيل أوقعت 

أكثر من ٤٠ قتيال وألفي جريح.
واتهمت احلكومة الفلســـطينية إســـرائيل 
بارتـــكاب ”مذبحة رهيبة“ فـــي قطاع غزة حيث 
طالـــب املتحدث باســـمها يوســـف احملمود في 
بيان نشرته وكالة وفا الرسمية لألنباء ”بتدخل 
دولي فوري وعاجل لوقف املذبحة الرهيبة التي 
تقترفها قوات االحتالل اإلسرائيلي بحق أبناء 

شعبنا البطل“ في قطاع غزة.

مــــن  اآلالف  اإلثنــــني  صبــــاح  وتظاهــــر 
الفلســــطينيني، فــــي عــــدة مواقع علــــى طول 
الســــياج احلدودي الفاصل بني شــــرقي قطاع 
غزة وإســــرائيل، احتجاجا على نقل السفارة 
األميركيــــة من مدينــــة تل أبيب إلــــى القدس، 

وإحياء للذكرى الـ٧٠ للنكبة.
وحســــب مصــــادر، فــــإن أكثــــر مــــن ٢٠٠٠ 
فلســــطيني أصيبوا بجروح وحاالت اختناق 

في املواجهات املستمرة.
وتطالــــب احتجاجات مســــيرة العودة في 
غزة بحق عودة الالجئني الفلسطينيني وكسر 

احلصار اإلسرائيلي املفروض على القطاع.
كمــــا شــــارك اآلالف مــــن الفلســــطينيني، 
اإلثنــــني، فــــي مســــيرات بالضفــــة الغربيــــة 
احملتلــــة، وشــــهدت املســــيرات مواجهات مع 
جنود االحتالل اإلســــرائيلي، ووقوع عدد من 

اإلصابات.

} بــريوت – قــــال األمــــني العام حلــــزب الله 
اللبناني حســــن نصرالله االثنني، إن الهجوم 
الصاروخي من ســــوريا على هضبة اجلوالن 
التي حتتلها إســــرائيل األسبوع املاضي مثل 

”مرحلة جديدة متاما“ في احلرب السورية.
وقالت إســــرائيل إن الهجوم شنه احلرس 
الثوري اإليراني الذي أســــس حــــزب الله عام 
١٩٨٢. وتقاتل اجلماعة الشــــيعية في ســــوريا 

دعما للرئيس السوري بشار األسد.
وقــــال نصراللــــه فــــي خطــــاب تلفزيوني 
إن الهجــــوم الصاروخــــي أظهــــر أن ســــوريا 
وحلفاءها مستعدون للذهاب ”إلى أبعد مدى“ 

للدفاع عن سوريا في مواجهة إسرائيل.
وأضاف ”مت إطالق ٥٥ صاروخا وبعضها 
من احلجــــم الكبير على مواقــــع االحتالل في 
اجلــــوالن احملتــــل ودوت انفجــــارات ضخمة 
أجبرت سكان املســــتعمرات في اجلوالن على 

النزول إلى املالجئ“.
التــــي  الصواريــــخ  أن  نصراللــــه  وأكــــد 
اســــتهدفت املواقــــع اإلســــرائيلية ”أثبتت أن 
اجلبهــــة الداخلية للعدو غيــــر جاهزة للحرب 
وهذا ما دعاه للمســــارعة بالتهدئة“، مشــــيرا 
إلى أن إســــرائيل ”لم تســــتطع منــــع وصول 
العدد األكبر مــــن الصواريخ إلى مواقعها في 

اجلوالن“.
ولفــــت إلى أن الهجــــوم الصاروخي يأتي 
كأحد ”أشــــكال الرد على العــــدوان املتواصل 
علــــى ســــوريا وعلى من في ســــوريا ســــواء 
اجليش الســــوري أو الوجود اإليراني أو أي 

من احللفاء“.
وكانت الســــلطات اإلســــرائيلية أعلنت أن 
منظومــــة دفاعها اجلــــوي (القبــــة احلديدية) 
أســــقطت ٢٠ صاروخا في الهجــــوم الذي وقع 

يوم اخلميس املاضي.
وردًا على الهجــــوم اإليراني، قام اجليش 
اإلســــرائيلي باســــتهداف العديد مــــن مواقع 
النظــــام وامليليشــــيات اإليرانيــــة بواحدة من 
أعنــــف الضربــــات العســــكرية التي شــــنتها 

إسرائيل على النظام في سوريا.
التابع   وحّملت إســــرائيل ”فيلق القدس“ 
للحــــرس الثــــوري اإليرانــــي مســــؤولية هذا 

الهجوم.
ومــــن بــــني املواقع التــــي طالهــــا القصف 
اإلســــرائيلي، الفــــوج ١١٦ بالقرب مــــن مدينة 
الضميــــر بريــــف دمشــــق، ومطــــار اخللخلة 
واللــــواء ١٥٠ فــــي الســــويداء، باإلضافة إلى 
مواقــــع عســــكرية للميليشــــيات اإليرانية في 
مدينــــة البعث وبلــــدة خان أرنبــــة وتلة القبع 

وبلدة حضر بريف القنيطرة.

شريين الديداموين

} املنيا (مرص) – أعادت السلطات الليبية إلى 
القاهرة االثنني رفات عشــــرين قبطيا مصريا 

قتلوا على يد تنظيم الدولة اإلسالمية.
وكانت صدمة موجعة تلقاها املجتمع الدولي 
فــــي العــــام ٢٠١٥ عندمــــا رأى ٢٠ مصريــــا من 
العاملــــني في ليبيــــا، إضافة إلــــى مواطن من 
غانــــا، في زي موحد برتقالــــي اللون مكتوفي 
األيدي مــــن خلف ظهورهم، ســــاقهم إرهابيو 
داعش ليلقوا حتفهم ذبحا أمام ساحل البحر 
املتوســــط، في مشــــهد أراد من خالله التنظيم 

اإلرهابي استعراض أبشع أساليبه قذارة.
وقتها عاش أهالــــي قرية ”العور“ (ينحدر 
منها الضحايا) حالة مــــن احلزن، الذي ازداد 
بعد أن فقــــدوا األمل في رؤية جثامني ذويهم، 
ألن اإلرهابيــــني أوهمــــوا العالــــم مــــن خالل 
التسجيل أنهم ألقوا الضحايا في مياه البحر 
املتوســــط، وشــــفى غليلهــــم آنــــذاك رد الفعل 
الســــريع من اجليش املصري الذي اســــتهدف 
طيرانه عــــددا مــــن أماكن متركــــز اجلماعات 
اإلرهابية والعناصر التابعة لداعش في ليبيا.

وانحســــرت األضــــواء عن القريــــة، لكنها 
عادت مرة أخرة إلى دائرة األحداث بعد إعالن 
الســــلطات الليبيــــة نهايــــة ســــبتمبر املاضي 
إلقــــاء القبض على مصور عمليــــة ذبح أقباط 
املنيا، ثم علت الفرحة وجوههم بعدما أعلنت 
السلطات الليبية عن عودة الرفات إلى مصر.

وكان املكتــــب اإلعالمي لغرفــــة العمليات 
”البنيــــان املرصــــوص“، أعلــــن أن األجهــــزة 
املختصــــة جنحــــت في العثــــور علــــى مقبرة 
جماعية لرفات األقباط مبدينة ســــرت الواقعة 

شمال ليبيا وعددهم ٢١ جثة.
عقــــب اإلعــــالن عــــن العثــــور علــــى رفات 
إلــــى املنيا بجنوب  األقباط، ذهبــــت ”العرب“ 
مصر، في رحلة اســــتغرقت نحو أربع ساعات 
للوصــــول إلى قرية ”العــــور“، وهي تبعد ٣٤٠ 

كيلو مترا عن القاهرة.
تتشــــابه القــــرى املتراصة علــــى اجلانب 
األيسر من الطريق، في فقرها املدقع ودروبها 
املختنقة، خيمت الكآبــــة على القرية، وبدا أن 
الفــــكاك منها أمر بعيد املنــــال، وكان الصمت 

ثقيال على شــــوارع ضيقة بدت شبه خالية إال 
من عدد قليل من املواطنني.

اســــتقبل األهالي خبر القبــــض على منفذ 
واقعة ذبح أبناء القرية والعثور على الرفات، 
ثم اإلعالن عن عودته بسعادة، وحتول احلزن 
والعويل إلــــى رضا وارتياح يشــــوبه انتظار 
االنتهاء من اإلجراءات التشريحية والقانونية 

لتسلم اجلثامني.
قالت مصادر رســــمية فــــي مدينة مصراتة 
الليبيــــة التي نقل إليها رفــــات الضحايا، كان 
مــــن املقرر عودتهــــم منذ العثــــور عليهم، لكن 
التأخير جاء بســــبب عدم االنتهاء من الكشف 
الطبي الشــــرعي لهوية املصريني، وسوف يتم 
إعادتهــــم إلى ذويهم على مــــنت طائرة حربية، 
بالتنســــيق مع اجلهات احلكومية والكنيسة 

املصرية.
االنتظار واألمل من أقباط القرية شــــاركهم 
فيه مســــلمون كثيرون تأثروا أيضا باحلادث، 
في قرية تقطنها نحو ٥٠٠ أســــرة، نصفهم من 

املسلمني والنصف اآلخر من املسيحيني.
لــــم تعرف القرية بوجــــود نزاعات طائفية 
فيها علــــى مــــدار تاريخها، عكــــس ما يحدث 
فــــي قرى أخرى باملنيا التــــي تصدرت واجهة 
األحداث الطائفية، بصفتها أبرز األماكن التي 
يعيش فيهــــا األقباط، وشــــهدت أحداث عنف 
وحرق كنائس عقب ســــقوط حكم اإلخوان في 

٣ يوليو ٢٠١٣.
أثناء الواقعة املؤملــــة التي جرت أحداثها 
على ساحل املتوسط في ليبيا، كانت شاشات 
التلفاز شــــاهدة علــــى إلغاء املســــافات، فأهل 
القرية من مسلمني ومســــيحيني وقفوا داخل 
الكنيســــة وفي ســــرادق عزاء واحد، وتنقلت 
ســــيدات مســــلمات متشــــحات بالســــواد من 
بيت إلى آخر، يحتضــــن األطفال ويعضدن أم 

الشهيد، ويتبادلن كلمات العزاء.
حتولت املواساة بعد حوالي ثالث سنوات 
إلـــى تهنئة، فقـــد اقترب األمل مـــن أن يتحقق 
ليلقي األهل نظرة أخيرة على ذويهم. وأكد كل 
من التقت بهم ”العرب“ أن املنازل لم تعد املكان 
املناسب ملقتنيات شهدائهم التي حرصوا على 
جمعهـــا مبكـــرا، ووعـــدوا بنقلها إلـــى جوار 

جثامينهم لتذكير العالم باملذبحة البشعة.

عاشــــت أســــرة مينا فايز، إحدى ضحايا 
املذبحة، أملا سكن بيوت عائالت أخرى، وبعد 
التصريحات الليبية ارتبكت مشــــاعرها، بني 
فــــرح العثور على اجلثامني وأمل في عودتها، 

وبكاء ناجم عن تذكر حلظات ذبح األبناء.
وضــــع فايــــز عزيــــز (والــــد مينــــا) جميع 
متعلقــــات ابنــــه فــــي أحــــد جوانــــب املنــــزل 
وبجوارها متثاالن للســــيد املســــيح والسيدة 
مرمي العذراء، وأشار بسبابته إلى سرير فارغ 

كان يشغله جسد مينا قبل السفر.
أنه دائما يشعر بشيء  وأوضح لـ“العرب“ 
غائـــب عنه ولم يعثـــر عليه بعد، وكي يشـــعر 
بالراحة قام بوضع صورة مجسمة بحجم ابنه 
مينا وهو مرتدي الزي الكهنوتي لتكون أمامه 

ليل نهار تعوضه عن شوقه لالبن الغائب.
متنى األب أن يذهب إلى املكان الذي جرت 
فيــــه املذبحة ليحتضــــن الرمال التــــي ارتوت 
بدمــــاء ابنــــه ويأتي ألمــــه بحفنة منهــــا، فقد 
ذهب الوالد إلى ســــرت الليبية مرتني مع ابنه 

ويعرف أهلها جيدا وأنهم طيبون.
قال الرجل اخلمسيني، إنه بكى بشدة عقب 
تداول أخبار العثور على رفات ابنه، وخاجلته 

مشـــاعر مختلطة أكثرها اشـــتياق لرؤية جسد 
ابنه بعد أن رحل غدرا، وتأكد أن الله استجاب 
لصالته وابنه ســـيدفن بالقـــرب منه قبل حلول 

الذكرى السنوية الثالثة له.
عفاف حنـــني (والدة مينا) ما زالت تتشـــح 
بالســـواد مثل أغلبية نساء القرية، ال تعرف كم 
صار عمرها فقد توقفت األيام حلظة موت مينا 
بتلك الطريقة البشـــعة، وال تـــزال عملية ذبحه 

عالقة بذهنها وتقض مضجعها ليال ونهارا.
بلهجـــة صعيديـــة ونبـــرة يشـــوبها حزن 
وانكســـار، أكدت لـ“العرب“ أنها علمت بالعثور 
علـــى رفات ابنها من أصدقائـــه عندما اتصلوا 
بها وقالوا لها إن جسد مينا سيأتي إليك، ومنذ 
ســـماعها اخلبر وهـــي تأمل اللقـــاء من جديد، 

ووقتها شعرت كما لو كان ابنها ال يزال حيا.
وأضافـــت أنهـــا تتبـــارك مبقتنيـــات مينا، 
وحولـــت غرفته إلـــى مزار وضعـــت فيه جميع 
صوره ومتعلقاته، ولم تعترف األم مبوت ابنها، 
وتلقـــي كل يوم حتيـــة الصباح واملســـاء عليه 
كأنـــه يعيش معها، وتتحدث معه كلما شـــعرت 
بأنها بحاجة إلى ذلك، وتشـــكو إليه إذا شعرت 

بالضيق من شيء.

تزامن الكشـــف عن عودة جثامني الضحايا 
مع االنتهاء من بناء كنيســـة ”شـــهداء اإلميان 
والوطـــن“، التـــي أمـــر الرئيـــس عبدالفتـــاح 
السيسي بتشييدها على نفقة الدولة، كي تبارك 
مســـقط رأس الضحايا، لكنها ســـتكون مرقدا 
لرفاتهم، عبر إقامة مقبرة جماعية لهم داخلها.

ورصدت ”العرب“ أن أغلب أمهات وزوجات 
الشهداء يضعن على صدورهن أيقونات ذهبية 

مطبوعا عليها صور الشهداء بالليزر.
إيزيس غطاس، من سيدات القرية، ابيضت 
إحـــدى عينيها من البـــكاء، ألنها فقدت جنليها 
بيشوي ٢٥ عاما، وصموئيل ٢٢ عاما، ولم تترك 
التجاعيـــد مكانـــا في وجه العجـــوز إال ونالت 
منـــه، ماتت ضحكتها واســـتقر بدال منها وجع 

في الوجه.
جلست القرفصاء واســـتندت بظهرها على 
إنها  احلائط، وقالت بصـــوت خافت لـ“العرب“ 
سمعت عن العثور على اجلثامني وعودتها إلى 
مصر من إحـــدى القنوات الدينية املســـيحية، 

ومن حقها أن ترى رفات ولديها في وطنهما.
لم تر العجوز مشـــهد ذبـــح ابنيها فهي لم 
تستطع رؤيتهما على تلك احلالة، لكنها شعرت 
بالفـــرح بعد أن دمـــر اجليش املصـــري مراكز 
جتمعات تابعة لإلرهابيني في ليبيا وقتل عددا 
كبيرا منهـــم، مؤكدة أنها على يقني بوجودهما 
فـــي مكان أفضل ال ميرضون وال يضايقهم أحد 

هناك.
لم يكـــن حال مرمي شـــحاتة، زوجـــة ماجد 
ســـليمان إحدى الضحايـــا، أفضل حاال من األم 
إيزيس غطاس، فهي ال تزال متكئة على حزنها 
ألنها لم جتد جدارا بحجم املأساة التي عاشتها 

لكي تريح رأسها املوجوع عليه.
وصارت مرمي بني ليلة وضحاها مســـؤولة 
عن ثالثة أبناء، هـــم: فيفي وصموئيل وميرنا، 
ولم تكن تتخيـــل أن يرحل زوجها قبلها وقالت 

بنبرة حزينة ”لم أتفق معك على ذلك“.
شـــعرت الزوجة بالســـعادة وقالت بصوت 
امتـــزج بالبكاء لـ“العرب“، ”األمل عاد من جديد 
لوداع جثمان احلبيب الذي لم أســـتطع رؤيته 
ووداعـــه عند موته، وأنا اآلن أنتظر أي شـــيء 
من رائحته، وسوف أنقل مقتنياته إلى الكنيسة 
التي ستضم رفاته لتكون مزارا للعالم بأسره“.

{مصـــر لن ترســـل قواتهـــا إلى ســـوريا ونحن لم نتطـــرق إلى هذه المســـألة بمفهـــوم نظري أو أخبار

احتماالت وهذه القضايا غير مثارة في الوقت الراهن}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{تســـمية الدورة الحالية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بدورة القدس تعبر عن المكانة 

السامية التي يحملها القدس الشريف في قلوبنا}.

محمد حطاب
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{العور} قرية مصرية تتشح بالسواد في انتظار ضحاياها من ليبيا

قوبل قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب 
بنقل سفارة الواليات املتحدة في تل أبيب 
ــــــى القدس بغضــــــب فلســــــطيني عارم،  إل
عكســــــته االحتجاجات فــــــي مختلف املدن 
الفلســــــطينية التي أدت إلى مقتل أكثر من 
أربعني شخصا في غزة برصاص اجليش 

اإلسرائيلي.

«نكبة» إنسانية وسياسية في ذكرى نكبة الفلسطينيين

ذكرى أليمة لن تمحي من ذاكرة المصريين

[ عشرات القتلى في غزة تزامنا مع مراسم نقل السفارة األميركية إلى القدس
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الواليات المتحدة تتحدى العالم

نبيل أبوردينة:

افتتاح السفارة األميركية 

يخلق مناخا من التحريض 

وعدم االستقرار في المنطقة

نصرالله: استهداف 

الجوالن فاتحة مرحلة 

جديدة في الحرب السورية



} تعــز (اليمــن) – ربطت مصادر عســـكرية ما 
يجري رصده مـــن تحريك للقـــوات والمعّدات 
ونقلهـــا وإعـــادة نشـــرها في عدد مـــن مناطق 
الســـاحل الغربـــي لليمن والمناطـــق الداخلية 
المتصلة بالشـــريط الساحلي من جهة الشرق، 
وداخـــل المياه اإلقليميـــة اليمنيـــة قبالة ذلك 
الشـــريط، إضافة إلى الحركة الكثيفة للطيران 
الحربي العمـــودي والنفاث التابـــع للتحالف 
العربـــي، بالتحضيـــر لعملية عســـكرية كبرى 
صـــوب مدينـــة الحديـــدة ومينائهـــا وباقـــي 
مديرياتهـــا التي ما تزال واقعة تحت ســـيطرة 

ميليشيا الحوثي.
وأكد ذلك العميد الركن عبدالسالم الشحي 
قائد قوات التحالف العربي في الساحل الغربي 
اليمني بإعالنه عن بدء ”قوات التحالف العربي 
عمليـــات عســـكرية واســـعة وكبيـــرة باتجاه 
الحديدة“، مضيفا وفق ما أوردته وكالة األنباء 
اإلماراتية الرســـمية ”وام“ أّن ”القوات تواصل 
التقدم شماال وذلك بالتزامن مع استمرار زخم 
العمليـــات غربي محافظة تعـــز وتطويرها في 
أكثر من اتجاه حتى تحقـــق أهدافها النهائية 
إلى جانب االســـتعداد لتنفيـــذ عمليات نوعية 

ومفاجئة ال تتوقعها ميليشيا الحوثي“.
وفي ذات السياق نقلت وكالة ”رويترز“ عن 
مســـؤولين محليين، اإلثنيـــن، قولهم إن قوات 
مدعومـــة من التحالف الذي تقوده الســـعودية 
تتقّدم صـــوب ميناء الحديـــدة، لكنها ال تعتزم 
شـــن هجـــوم علـــى مناطـــق مجـــاورة مكتظة 

بالسكان.
وشرح المسؤولون أن اآلالف من المدعومين 
من اإلمارات أحرزوا األســـبوع الماضي تقدما 
على خطـــوط الجبهة جنوبـــي الحديدة، وقال 
مســـؤول عســـكري يمنـــي ”ســـنتجّنب دخول 
المناطق المكتظة بالسكان وسنعمل على عزل 

الحوثيين بقطع خطوط إمدادهم“.
وتقـــوم القـــوات اإلماراتية بـــدور مفصلي 
في إســـناد عمليات تحرير الساحل الغربي، ما 
جعل ألوية العمالقة، وقوات حرس الجمهورية 
بقيادة العميـــد طارق عبداللـــه صالح، وباقي 
فصائل المقاومة اليمنية تحّقق تقّدما ســـريعا 
في ذلـــك المحور، فـــي ظّل انهيـــارات متتالية 

بصفوف ميليشيا الحوثي.

وتوصـــف المعركة المرتقبـــة في الحديدة، 
بالفاصلة في إنهـــاء التمّرد الحوثي نظرا إلى 
أهمية المحافظة التي تحتوي على ميناء كبير 
تســـتخدمه الميليشيا في تلقي اإلمدادات، كما 
تســـتخدم موارده المالية فـــي تمويل جهدها 

الحربي.
وفي تطــــّور ميداني الفــــت أعلنت القوات 
المســــلحة اإلماراتيــــة، عــــن تنفيذهــــا عملية 
نوعية تحت مسّمى ”الرعد األحمر“ استهدفت 
مركــــزا للقيادة والســــيطرة تابعا لميليشــــيا 
الحوثــــي في منطقة الفــــازة بمديرية التحيتا 

جنوبي محافظة الحديدة.
وتمّثلــــت العمليــــة فــــي إغــــارة برمائيــــة 
خاطفــــة تــــم خاللها تدميــــر المركــــز المذكور 
بعد االســــتيالء علــــى معدات ووثائــــق تابعة 
للميليشــــيا التي قتل عدد كبير من عناصرها 

أثناء االشتباك المباشر.
وصّنفـــت مصادر عســـكرية العملية ضمن 
العمليـــات الوقائيـــة التـــي تنفذهـــا القوات 
اإلماراتية إلســـناد قـــوات المقاومـــة اليمنية 

وألوية العمالقة والمقاومة التهامية التي تشن 
هجوما واســـعا على الحوثييـــن في مديريتي 
الجراحـــي وزبيد بالســـاحل الغربـــي، ولمنع 

ميليشيا الحوثي من زرع األلغام البحرية.
وبشــــأن الحملة العســــكرية المرتقبة على 
الحديــــدة، قال الشــــحي ”إن قــــوات المقاومة 
اليمنية بجميع أنواعها وفئاتها تشــــارك في 
العمليــــات العســــكرية إضافة إلى المشــــاركة 
الفاعلــــة للقوات الســــودانية بــــروح معنوية 
عالية وانسجام وتناغم كاملين وبإسناد بري 
وبحري وجوي من القوات اإلماراتية العاملة 
ضمن قــــوات التحالف العربي بقيادة المملكة 

العربية السعودية“.
وأكد الضابــــط الذي يتوّلى قيــــادة قوات 
التحالف العربي في الســــاحل الغربي لليمن 
أن ميليشــــيا الحوثي الموالية إليران تشــــهد 
انهيــــارات متتالية أمام تقــــّدم قوات التحالف 
والمقاومة وتتســــاقط مواقعها تباعا وســــط 
فرار جماعــــي لعناصرها من جبهــــات القتال 
تاركيــــن خلفهم عتادهم وأســــلحتهم وقتالهم 

بعد السيطرة على مناطق استراتيجية وقطع 
خطوط إمداد التعزيزات عنهم.

ونوه إلى أن صفوف ميليشــــيات الحوثي 
تشــــهد حالة من الهلع جّراء سقوط العشرات 
مــــن عناصرها مــــا بين قتيل وجريح وأســــير 

بينهم قيادات تعبوية وعملياتية.
وشــــدد الشــــحي علــــى مواصلــــة قــــوات 
التحالــــف العربــــي انتصاراتهــــا الحاســــمة 
فــــي الســــاحل الغربي بعد تحريــــر الكثير من 
المديريــــات بالكامــــل من قبضــــة الحوثيين، 
إضافة إلــــى فتح محــــاور جديدة فــــي أماكن 
مختلفة لتحرير ما تبقى من مناطق الســــاحل 

من تلك الميليشيات.
وعرضت ميليشــــيا الحوثي خــــالل األيام 
لتهدئــــة القتال تمّثلت في  الماضية ”مباردة“ 
وقــــف إطــــالق الصواريخ الباليســــتية مقابل 
وقف غارات التحالــــف العربي على مواقعها، 
لكــــن التحالف تجاهل المبادرة، حيث تشــــير 
الدالئــــل إلى أّن قرار الحســــم العســــكري في 

الحديدة قد اتخذ فعال.
وعــــادت الميليشــــيا، اإلثنيــــن إلى إطالق 
الصواريخ المهّربة من إيران بشكل عشوائي 
صوب األراضي الســــعودية، دون إحداث أثر 

في مسار الحرب.
وقــــال المتحــــدث الرســــمي باســــم قوات 
التحالــــف العربي لدعــــم الشــــرعية اليمنية، 
العقيد الركــــن تركي المالكي، إّن قوات الدفاع 
الجــــوي الملكي الســــعودي رصدت صاروخا 
باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية المدعومة 
من إيران من داخــــل األراضي اليمنية باتجاه 
أراضــــي المملكة، موّضحــــا أن الصاروخ كان 
باتجــــاه مدينة جــــازان، وتّم إطالقــــه بطريقة 
ُمتعمدة الســــتهداف المناطق المدنية واآلهلة 
بالســــكان إال أّنه ســــقط في منطقة صحراوية 

غير مأهولة.

} مقديشو – انتقدت دوائر سياسية صومالية 
”انســـياق حكومـــة الرئيـــس محمـــد عبداللـــه 
فرماجو في سياسة احملاور اإلقليمية“، محّذرة 
من الـــدور القطري التركي في ”تخريب عالقات 
حيوية للبلد بدول عربية وازنة تقوم بدور كبير 
في مســـاعدة الصومال على جتـــاوز فترة عدم 
االستقرار التي شهدها طوال ما يقارب الثالثة 

عقود“.
وجاءت تلك االنتقادات تعليقا على الزيارة 
التـــي قام بها فرماجو إلـــى الدوحة حيث تلّقى 
وعـــودا بدعم قطري حلكومتـــه، لكّنها زيارة لم 
تنفصل -بحسب املصادر ذاتها- عن محاوالت 
قطرية تركية للســـيطرة على القرار السياســـي 
ملقديشو وجتييره ملصلحة اجلماعات املتطرفة 
مبـــا في ذلـــك حركة الشـــباب اإلســـالمية التي 
تراجعت ســـطوتها في الصومال بعد ســـنوات 

من النشاط اإلرهابي هناك.

والتدخـــل القطـــري فـــي الصومـــال مدعاة 
تشـــاؤم لـــدى شـــرائح واســـعة مـــن الطبقـــة 
السياســـية في البلد اســـتنادا إلى أّن قطر من 
الـــدول املصّنفـــة داعمة لإلرهـــاب الدولي على 
نطاق واســـع، ومّثلـــت تدّخالتها فـــي عدد من 
الساحات مثار اضطراب كبير لم يهدأ بعُد على 

غرار ما يجري بليبيا.
وقال معـــارض صومالـــي إّن الزيـــارة في 
هـــذا التوقيت بالذات ”ال ميكـــن أن تنفصل عن 
اإلشـــكاالت التي افتعلتها حكومة فرماجو مع 
دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة التي كانت 
ســـّباقة لدعم الصومال ومساعدته على جتاوز 
مرحلتـــه احلرجة اقتصاديـــا وتنمويا وأمنيا، 
حيـــث قامت بـــدور كبير فـــي عمليـــة مكافحة 

القرصنـــة البحريـــة التـــي حتّولـــت األراضي 
واملياه الصومالية خالل السنوات املاضية إلى 
مـــالذ جلماعاتها، فيما انخرطت في املســـاعدة 
باملال واخلبرات العســـكرية على إعادة تشكيل 

القوات املسّلحة الصومالية“.
ومؤخـــرا اضطـــرت دولـــة اإلمـــارات بفعل 
املواقـــف الســـلبية والتصرفـــات اخلارجة عن 
األعراف الدبلوماسية من قبل حكومة مقديشو، 
إلنهاء مشاركتها العســـكرية واملالية في مهمة 

إعادة بناء القوات الصومالية.
وقـــّررت اإلمـــارات إنهـــاء مهمـــة قواتهـــا 
التدريبيـــة للجيش الصومالي الناشـــئ ضمن 
البرنامج الـــذي انطلق ســـنة 2014، وذلك على 
إثر تعّرض بعثة عســـكرية إماراتية للمضايقة 
في مطار مقديشـــو، ما اعتبـــر وجها من وجوه 
استهداف الدور اإلماراتي في الصومال من قبل 
جهات إقليمية مضاّدة جلهود بسط االستقرار 
فـــي املنطقـــة ككل وللـــدول املنخرطـــة في تلك 
اجلهود وفي مقّدمتها مصـــر واململكة العربية 

السعودية.
أّن  ذاتـــه  الصومالـــي  املعـــارض  واعتبـــر 
خطـــوات قطر جتاه الصومال مبثابة جتســـيد 
عملي ”للسياســـة الكيدية التي تطّبقها القيادة 
القطريـــة منـــذ ســـنوات ضـــّد بلـــدان احمليط 
اخلليجـــي والعربـــي لقطر بالتعـــاون مع دول 

أجنبية على رأسها إيران وتركيا“.
وتعّهـــد أمير قطر الشـــيخ متيم بن حمد آل 
ثاني أمير قطـــر خالل مباحثاتـــه، اإلثنني، مع 
الرئيـــس الصومالي محمد عبداللـــه فرماجو، 
بالديـــوان األميـــري فـــي العاصمـــة الدوحـــة 
مبساعدة الصومال على ”التغلب على مختلف 
يواجههـــا“،  التـــي  والصعوبـــات  التحديـــات 
بحسب ما أوردته وكالة األنباء القطرية، بشأن 

املباحثات.
وإثـــر ذلك غّرد أمير قطر علـــى تويتر قائال 
الشـــقيقة  الصومـــال  بجمهوريـــة  ”عالقتنـــا 
عالقة أخـــوة واحتـــرام متبـــادل، ومباحثاتي 
مـــع أخـــي الرئيـــس محمـــد عبداللـــه فرماجو 
أعادت التأكيد على هـــذه املعاني وتركزت على 
ســـبل تعزيـــز التعاون املشـــترك بـــني بلدينا“، 

مضيفا ”ســـتواصل قطر دعـــم وحدة الصومال 
واستقراره وسيادته ورفاه شعبه“.

لكـــّن املعـــارض الصومالـــي عّقـــب علـــى 
التصريحات القطرية متسائال ”كيف لبلد متهم 
من قبـــل أقرب جيرانـــه ومن املجتمـــع الدولي 
بدعم اإلرهاب أن يســـاعد في بســـط االستقرار 
فـــي الصومـــال والذي ميّر حتمـــا عبر محاربة 

الظاهرة اإلرهابية“.
وتثير السياسة اإلقليمية حلكومة فرماجو 
انقســـامات حاّدة فـــي الدخـــل الصومالي، مع 
متّســـك أطراف صومالية بالعالقـــات احليوية 

التي تربط البلد بدول إقليمية فاعلة.
وعّبـــرت عن ذلـــك بوضوح حكومـــة والية 
بونـــت الند بقيـــادة رئيســـها عبدالولي محمد 
علي الذي أّكد في وقت سابق أّن دولة اإلمارات 
شـــريك اســـتراتيجي فـــي مكافحـــة اإلرهـــاب 
ومحاربـــة القرصنـــة والقضـــاء علـــى االجتار 

بالبشـــر ومســـاهم رئيس في عمليات التنمية 
وحتقيق التقدم في القرن األفريقي.

كما شـــّدد عبدالولي على متّســـك حكومته 
بالشـــراكة االقتصادية مـــع اإلمـــارات متمّثلة 
في اســـتثمارات موانئ دبـــي العاملية بالوالية، 
رافضـــا محاولـــة حكومـــة مقديشـــو فض تلك 

الشراكة.
ويصـــف مراقبون مســـاهمة اإلمـــارات في 
اســـتعادة الصومال الســـتقراره وإعـــادة بناء 
دولته بأّنه عمل اســـتراتيجي في صميم حماية 
األمن القومي العربي، حيث يشـــرف هذا البلد 
األفريقي العضو في جامعة الدول العربية على 
مســـارات شحن بحرية مهمة في اجلهة املقابلة 

لليمن.
وقال محّللون إّن األزمة التي فجرتها حكومة 
مقديشـــو بدفع من تركيا وقطر، تنذر مبزيد من 
التدهـــور في وضع أمني مشـــتعل بالفعل على 

جانبي خليج عدن حيث تنفذ جماعات متشددة 
هجمات مستمرة.

ويشّكك خبراء عسكريون في قدرة قطر على 
تعويض الدور اإلماراتي في الصومال، منبهني 
إلـــى أّن الوضع في البلـــد، وترّبص اجلماعات 
املتشـــّددة به ال تسمح باالنتظار ريثما يكتسب 
الصومـــال اخلبرة والقدرة علـــى تكوين قّواته 
ذاتيـــا، فيما ال ميكـــن لكّل من قطـــر وتركيا أن 
تتوليا املهّمة بدال عـــن اإلمارات نظرا إلى كون 
أنقـــرة والدوحة غير معنيتـــني أصال مبحاربة 
اإلرهاب والتشـــّدد بل هما على العكس من ذلك 

مهتّمتان بالتمكني جلماعاته.
ويؤّكـــد اخلبراء أّن انســـحاب اإلمارات من 
الصومـــال ســـيكون نصـــرا مباشـــرا جلماعة 
الشباب اإلسالمية املتشّددة، غير مستبعدين أن 
تعمـــل تركيا وقطر على مســـاعدتها على إعادة 

غزو مناطق البالد.

قطر تحاول استمالة الصومال ضمن سياسة املحاور اإلقليمية
[ سياسة قطرية كيدية ضد الدول العاملة على بسط االستقرار  [ السيطرة على قرار مقديشو وتجييره لمصلحة الجماعات المتطرفة

ن منطقة الفازة بعملية {الرعد األحمر}  
ّ
[ القوات اإلماراتية تؤم
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أخبار

اجنــــــرار احلكومة املركزية الصومالية صوب سياســــــة احملاور اإلقليمية، يكّلف الصومال 
الســــــاعي للخروج من مرحلة االضطراب الطويلة، خسارة عالقات حيوية مع قوى معتدلة 
ــــــرة وخبرات تنموية ثرية، دون أن يحقق أي مكاســــــب من وراء  وذات مقــــــّدرات مادية كبي
التقارب مع بلدان أخرى أثبتت الوقائع أّن تدّخلها في أي من الســــــاحات ال يخّلف سوى 

التوتر وعدم االستقرار.

«هناك تحرك إيراني الســـتخدام الحوثي كورقة للتفاوض.. لم يســـتوعب اإليرانيون بأن األزمة 

اليمنية في حلقاتها األخيرة سواء تخلت إيران عن الحوثيني أم لم تتخل}.

سلمان األنصاري
 رئيس جلنة شؤون العالقات السعودية األميركية

«بوصلة التحالفات املســـتقبلية أصبحت واضحة بعـــد أن عرفت كل كتلة حجمها الذي يؤهلها 

لجذب كتل أخرى لتشكيل الحكومة العراقية املقبلة}.

حاكم الزاملي
 عضو التيار الصدري في العراق

نشاط عسكري كثيف في الساحل الغربي اليمني تمهيدا لمعركة الحديدة

أي نماذج االستقرار تختار: السوري أم الليبي

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، 
اإلثنين، أن سالح الجو قصف موقعا 
قياديا لتنظيم داعش داخل األراضي 

السورية. وقال بيان للوزارة إّن طائرات 
مقاتلة من طراز ”آف 16“ دمرت مقر 

قيادة للدعم اللوجستي تابعا للتنظيم 
جنوب منطقة الدشيشة في محافظة 

الحسكة شمالي سوريا.

◄ استكملت قوات الحزام األمني 
والتدخل السريع في محافظة أبين 
بجنوب اليمن سيطرتها على وادي 

هريم بمنطقة خبر المراقشة إحدى أبرز 
المعاقل المتبقية بيد تنظيم القاعدة في 

المحافظة.

◄ أمر رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل 

نهيان بمناسبة حلول شهر رمضان، 
باإلفراج عن 935 سجينا ممن صدرت 
بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، كما 

تكّفل بتسديد الغرامات المالية المترّتبة 
عليهم تنفيذا لتلك األحكام.

◄ افتتحت هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي مشروع إنشاء وحدة متكاملة 

لضخ المياه تعمل بالطاقة الشمسية 
لصالح منطقة السفال في مديرية 

الصعيد بمحافظة شبوة بجنوب اليمن.

◄ حكمت المحكمة الجنائية المركزية 
في العاصمة العراقية بغداد، اإلثنين، 
باإلعدام على أحد المدانين في قضية 

اختطاف وقتل أربعة دبلوماسيين روس 
في العراق سنة 2006، حيث ُقتل اثنان 
منهما بالرصاص فيما تم ذبح االثنين 

اآلخرين.

◄ طلبت الحكومة الكويتية من مجلس 
األمة (البرلمان) التعجيل بالتصديق 
على إقرار ضريبة القيمة المضافة، 

بحسب ما أعلنه، اإلثنين، وزير المالية 
نايف الحجرف.

طريق الحديدة باتت سالكة

كيف لبلد متهم من املجتمع الدولي 

بدعم اإلرهاب أن يســـاعد في بســـط 

االستقرار بالصومال والذي يمر حتما 

عبر محاربة الظاهرة اإلرهابية

◄

العميد الركن عبدالسالم 

الشحي: االستعداد لتنفيذ 

عمليات نوعية ومفاجئة ال 

تتوقعها ميليشيا الحوثي



وسام حمدي 

والمنظمـــات  األحـــزاب  أّجلـــت   – تونــس   {
التونســـية الموقعة على وثيقـــة قرطاج، خالل 
اجتماعها االثنين بقصر الرئاســـة بالعاصمة، 
الحســـم في مصير حكومة يوسف الشاهد إلى 

نهاية األسبوع.
وقـــال الرئيـــس التونســـي الباجـــي قائد 
السبســـي، لدى افتتاحه االجتماع الذي ناقش 
مســـودة النســـخة الثانية من وثيقـــة قرطاج، 
إن ”االجتمـــاع لن يتطّرق إلى مســـألة التعديل 
الـــوزاري أو تغييـــر رئيـــس الحكومـــة وإنما 

سيبحث بنود نص االتفاق“.

وطرح تأجيل مناقشـــة التعديالت الممكنة 
علـــى تركيبة الحكومة وطبيعتهـــا، ومن بينها 
الشـــخصية التـــي ســـتكلف بمنصـــب رئيس 
الحكومة في المرحلـــة القادمة، إلى اجتماعين 

من المتوقع انعقادهما األربعاء والسبت.
ووجه الرئيس التونســـي كالمه إلى األمين 
العام لالتحاد العام التونسي للشغل نورالدين 
الطبوبي، الذي يتشـــبث بوجوب رحيل يوسف 
الشاهد، قائال ”على الجميع أن يقّدم تنازالت“.

وأضـــاف قائـــد السبســـي ”حرصنـــا على 
أن يكـــون االتحاد موجـــودا في هـــذه العملية 
السياســـية، لكن فـــي المقابل وجـــب أن يترك 
خـــارج  الحكومـــة  وبيـــن  بينـــه  المشـــكالت 
اجتماعات قصر قرطاج“. وأكد أن األمر نفســـه 

ينطبق على حركتي نداء تونس والنهضة.
واعتبر الرئيس التونسي أن وثيقة قرطاج 
2 تضّمنت بنودا ”ال ُيســـتهان بها“ خاصة أنها 
حّددت بطريقة عملية وفعلية ما يجب أن تنفذه 
الحكومة القادمة، داعيـــا إلى ضرورة التوافق 
أوال على أرضية سياســـية مشـــتركة ومن ثمة 
تحديـــد الشـــخصية التي تكـــون قـــادرة على 

تطبيقها على أرض الواقع.

وأكدت المتحدثة باســـم الرئاسة التونسية 
سعيدة قّراش توّجهات ومواقف قائد السبسي، 
إذ قالـــت إن ”كل ما يتعلـــق بالتعديل الوزاري 
أو مستقبل حكومة الشـــاهد سيتم الحسم فيه 
في االجتمـــاع النهائـــي بقصر قرطـــاج نهاية 

األسبوع“.
في المقابل، كشـــفت راضية الجربي رئيسة 
االتحاد التونســـي للمرأة أن ”االجتماع تطرق 
بصفة دقيقة لكل بنود وثيقة قرطاج 2 وخاصة 
النقاط الخالفيـــة التي ظّلت عالقة بين مختلف 
األحـــزاب والمنظمـــات الوطنيـــة والمتعلقـــة 

بالخيارات االقتصادية“.
وشـــّددت الجربي، لـ“العرب“، على أنه رغم 
الخالفـــات بيـــن الموقعين علـــى وثيقة قرطاج 
”تم التوافق تقريبا بيـــن مختلف األطراف على 

األولويات الجديدة للحكومة“.
وأشارت إلى أن االجتماع انتهى إلى دعوة 
لجنـــة الخبـــراء المتكونة من ممثليـــن عن كل 
األطـــراف الموقعة على االتفـــاق إلى االجتماع 
الثالثـــاء لتعديل ما تّم االتفاق عليه. وأّكدت أن 
رؤســـاء األحزاب والمنظمات اتفقوا أيضا مع 
الرئيس قائد السبســـي على عقـــد اجتماع ثان 

سيكون األربعاء القادم.
ويثير احتمال إدخال تعديالت على تركيبة 
الحكومة التونســـية جدال كبيرا في البالد هذه 
الفتـــرة، إذ يقـــول البعـــض إن التعديـــالت قد 
تتضمن تعديال كليا للحكومة وتعيين شخصية 
أخرى بديلة خلفا ليوسف الشاهد لكن البعض 
اآلخر يرى أن التغيير ســـيكون فقط في وزارات 

لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب.
وأفـــادت الجربـــي بـــأن ”النظر في شـــكل 
أو  تكنوقـــراط  (حكومـــة  القادمـــة  الحكومـــة 
مصّغرة) تم ترحيلـــه إلى االجتماع المقبل إلى 
حين التوافق بشـــكل نهائي علـــى بنود وثيقة 
قرطـــاج 2“. وقالـــت إن االجتماع لـــم يطرح أي 
أسماء قد تخلف يوسف الشاهد، ”ألن االجتماع 
كان تقنيـــا باألســـاس لحـــل الخالفـــات حول 

البعض من نقاط الوثيقة الجديدة“.
ودعـــا الرئيس قائد السبســـي إلى االلتزام 
خالل اجتماع االثنين بعدم التطرق إلى مسألة 
التعديـــل الـــوزاري أو تقديـــم أســـماء لخالفة 
الشـــاهد. لكن مصادر مّطلعـــة حضرت اجتماع 

الموقعين على وثيقة قرطاج كشفت، لـ ”العرب“، 
أن أمين عام اتحاد الشـــغل تشّبث في كواليس 
االجتمـــاع وخالل تقديـــم مقترحـــات منظمته 
بفشـــل الفريق الحكومي الحالـــي وفي مقّدمته 
يوســـف الشاهد. كما أكد الطبوبي أن الحكومة 
تنكرت طيلة عامين لمخرجات النســـخة األولى 
من وثيقة قرطاج، واعتبر أن ”األوان حان لضخ 
دماء جديدة والبحث عن رّبان جديد يكون قادرا 
على االلتزام واإليفاء بتعهداته حيال مخرجات 
اجتماعات قصر قرطاج“ عبر تنفيذ بنود وثيقة 

قرطاج 2.
وتشـــغل النســـخة الثانية من وثيقة قرطاج 
الطبقـــة السياســـية والرأي العـــام، خاصة في 
مـــا يتعلق بما ســـتأتي بـــه من جديـــد مقارنة 
بالنســـخة األولى من الوثيقة التي كانت قاعدة 
على أساسها تشكلت حكومة الشاهد في يوليو 

.2016
ويرفض اتحاد الشـــغل، المنظمة العمالية 
األكثـــر تمثيـــال فـــي تونـــس، إمكانيـــة بيـــع 
المؤسسات العمومية للقطاع الخاص. لكن في 
المقابل، تعتبر الحكومة ومنظمة أرباب العمل 

والبعض من األحزاب الليبرالية أن الوقت حان 
لخصخصة المؤسســـات التي تســـبب خسائر 

مالية للدولة.
وقالـــت مصـــادر مطلعـــة، لـ“العـــرب“، إن 
مشـــاورات جمعت الطبوبي بالمدير التنفيذي 
لحزب نـــداء تونـــس حافظ قائد السبســـي تم 
التوافـــق خاللها بشـــكل ”شـــبه رســـمي“ على 

ضرورة تغيير يوسف الشاهد.
ويعتبر مالحظون أن حافظ قائد السبســـي 
قرطـــاج  وثيقـــة  اجتماعـــات  خـــالل  ســـينزل 
بكامـــل ثقله للمطالبـــة بتعديـــل وزاري عميق 
يشـــمل تغيير الشـــاهد بهدف تجاوز ”صفعة“ 
االنتخابـــات البلديـــة التـــي ُمني بهـــا الحزب 
الحاكم من خالل توجيه الـــرأي العام وأنصار 

الحزب إلى ملف رئيس الحكومة الجديد.
وكان نداء تونس وتحديدا مديره التنفيذي 
مـــن أشـــد المعارضيـــن لسياســـات وخيارات 
الشـــاهد منذ تســـلمه قيادة الحكومـــة في عام 
2016، خاصـــة فـــي مـــا يتعلق برفض أســـماء 
البعض مـــن الوزراء وعلى رأســـهم  المتحدث 

باسم الحكومة إياد الدهماني.

ولم تعـــارض حركة النهضة، شـــريكة نداء 
تونس فـــي الحكم منذ انتخابـــات 2014، خالل 
اجتماع وثيقة قرطاج فكرة إجراء تعديل وزاري 
عميق بعد أشهر من تمسكها بوجوب أن يكون 
التغيير جزئيا ويشـــمل البعـــض من الوزارات 

فحسب.
ويعتبـــر المتابعون للشـــأن السياســـي أن 
حركة النهضة قد تعيد نفس الســـيناريو الذي 
انتهجتـــه في عـــام 2016 مع رئيـــس الحكومة 
الســـابق الحبيب الصيد عقب تمّسكها ببقائه 
طيلـــة المفاوضـــات لكنهـــا ســـحبت من تحت 

أقدامه البساط في آخر اجتماع.
وشددت منظمة أرباب العمل، خالل اجتماع 
اإلثنيـــن بقصر قرطاج، على ضـــرورة التوافق 
حول بنود النســـخة الثانية مـــن وثيقة قرطاج 
ومن ثم البحث عن شـــكل جديد للحكومة التي 
ســـتنفذ األولويات المضمنة في االتفاق. وجّدد 
سمير الماجول، أمين عام منظمة أرباب العمل، 
دعوتـــه إلى تشـــكيل حكومـــة كفـــاءات وطنية 
مصّغـــرة تقـــود البالد إلـــى غايـــة 2019 موعد 

االنتخابات الرئاسية والتشريعية.

صابر بليدي

} الجزائر- رفعـــت مصالح األمن الجزائرية 
درجـــة اليقظـــة والتأهب من أجـــل تفادي أي 
ســـيناريو قد يعكـــر صفو الخـــروج المنتظر 
الثالثـــاء للرئيـــس عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 
العاصمة. وتأتي هذه االســـتعدادات األمنية 
بسبب احتجاجات األطباء التي تتواصل في 
البالد منذ ستة أشهر، رغم أن تنظيم األطباء 

لوقفاتهم االحتجاجية يحاط بسرية كبيرة.
ومن المتوقع أن يؤدي الرئيس بوتفليقة، 
الثالثـــاء، زيـــارة تفقديـــة لبعـــض المواقـــع 
والمشـــاريع الكبرى في العاصمة الجزائرية 
على غرار زاويـــة تيقصرين بأعالي العاصمة 
والمسجد األعظم بحي المحمدية. وتعد هذه 
الزيارة الظهـــور الثاني للرئيـــس الجزائري 

خالل األسابيع األخيرة.
وتتزامـــن زيـــارة بوتفليقـــة لعـــدد مـــن 
المشـــاريع مع تواصل احتجاجـــات األطباء 
المقيميـــن ألكثـــر من 6 أشـــهر. وقـــد تعطلت 
الخدمات الصحية بالمستشـــفيات العمومية 
في العاصمة الجزائرية، كما نظم األطباء عدة 
وقفات ومســـيرات في العاصمـــة وفي كبرى 

محافظات البالد.
األطبـــاء،  ينظـــم  أن  مســـتبعدا  وليـــس 
بحســـب مصادر من التنســـيقية المســـتقلة 
لألطبـــاء المقيمين، وقفـــة احتجاجية جديدة 
في العاصمـــة. وتطرح هذه الفرضية إمكانية 
عرقلة الزيـــارة الميدانية لبوتفليقة، في حال 
أفلت االحتجاج من قبضة مصالح األمن، وقد 
يجعل هذا األمـــر الرئيـــس الجزائري وجها 
لوجه مع الحـــراك االجتماعي المتصاعد في 
البالد، عكس التقاريـــر الناعمة التي ترد إلى 

مكتبه من طرف مستشاريه والحكومة.
والالفت أن خروج بوتفليقة إلى العاصمة 
في اآلونة األخيرة ارتبط بمحطات ذات دالالت 
دينية وصوفية، حيث أشـــرف خالل الشـــهر 
الماضي على تدشـــين مســـجد كتشاوة بحي 
القصبـــة ذي الهوية العثمانيـــة بعد ترميمه 

من طرف ســـلطات أنقرة. ويرتقـــب أن يتفقد 
بوتفليقـــة زاوية بأعالي العاصمة، ثم يتحول 
إلى مشـــروع المســـجد األعظم فـــي ضاحية 

المحمدية.
وبغـــض النظـــر عـــن الخلفيـــة الصوفية 
للرئيـــس الجزائـــري وعملـــه الـــدؤوب على 
تفعيـــل وترقيـــة المذهـــب الصوفـــي كبديل 
للتيارات الدينية األخرى بهدف تأمين البالد 
من تغلغـــل التطـــرف وتالفي تكـــرار تجربة 
العشـــرية الحمراء، فـــإن الحاضنة الصوفية 
كانت الخلفية المعنوية للرجل خالل خوضه 

للمحطات االنتخابية األربع السابقة.
وال يـــزال ظهـــور بوتفليقـــة أمـــام الرأي 
العام المحلي نادرا بســـبب الوعكة الصحية 
التي أصيب بها منذ أبريل 2013. ومرت ســـت 
ســـنوات على آخـــر خطاب وجهـــه بوتفليقة 
للجزائريين، والـــذي كان في الثامن من مايو 
2012 في مدينة سطيف بمناسبة ذكرى مجازر 
سطيف قالمة خراطة التي ارتكبها االستعمار 

الفرنسي في حق الجزائريين عام 1945. ومع 
ذلك، ينتظر المتابعون للشـــأن السياسي في 
البالد رســـائل سياســـية من بوتفليقة، حتى 
وإن لـــم يتكلم، خاصة في ما يتعلق بمســـألة 
الجدل الدائـــر حول إمكانية ترشـــحه لوالية 
رئاسية خامسة ال ســـيما بعد تعدد الدعوات 
من قوى سياســـية ونقابية ومدنية تناشـــده 

استمراره في رئاسة البالد.
ويقـــود حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني 
الحاكم برئاسة أمينه العام جمال ولد عباس، 
دعوة صريحة ألجل تجديـــد والية بوتفليقة، 
رغم وضعـــه الصحي المثيـــر للجدل. ويصر 
أنصـــار الرئيـــس الجزائري علـــى احتفاظه 
بإمكانيات صحية لتسيير البالد، في المقابل 
ترفض المعارضة بصفـــة مطلقة التجديد له 

وتعتبره خطرا حقيقيا يهدد استقرارها.
وسارع االتحاد العام للعمال الجزائريين 
إلـــى دعـــوة بوتفليقة للترشـــح مجـــددا في 
النتخابات الرئاســـية المنتظـــرة بعد أقل من 

عام. كما انضمـــت إليه في هذه الدعوة نقابة 
مجمـــع الحجـــار للحديـــد والصلـــب بعنابة 
وأعيان الطـــوارق بجنوب البـــالد فضال عن 
جمعية الزوايـــا، وهو أمر معتاد في الجزائر 

قبل كل انتخابات رئاسية منذ عام 1999.
ويبقى الحراك االجتماعي المتصاعد أبرز 
المعوقات أمام تمرير مشاريع السلطة، وعلى 
رأســـها المرشـــح الذي تتقدم به لالنتخابات 
الرئاســـية القادمـــة. ويكشـــف تزامن خروج 
بوتفليقـــة مع تنظيم األطباء وقفة احتجاجية 
عن أحد أوجه الحقيقـــة المغيبة عن الرئيس 
رغم اســـتنجاد األطباء به لحـــل األزمة بينهم 

وبين وزارة الصحة.
وكانت مســـيرة األطباء قد قوبلت، األحد، 
بتعامل عنيـــف من قبل قـــوات األمن بمدينة 
وهران (450 كلم غربي العاصمة) بدعوى عدم 
حصولها على إذن الســـلطات المحلية. كما ال 
تعتـــرف وزارة العمل والضمـــان االجتماعي 
بالتنظيم النقابي لألطباء وتتهمه باإلضراب 
مما فاقم حالة  واالحتجاج ”غير القانونيين“ 

االحتقان الشعبي واالجتماعي في البالد.
تعيـــش  أن  العاصمـــة  ســـكان  ويرتقـــب 
مدينتهم، الثالثاء، حالة من الشلل واالختناق 
بســـبب الترتيبات األمنية المشددة التي يتم 
اتخاذهـــا عنـــد كل نشـــاط للوفود الرســـمية 
خاصة تنقـــالت بوتفليقة، فضال عن مخاوف 
مصالـــح األمـــن مـــن أي انفـــالت قـــد يطال 
المقيمين  لألطبـــاء  المنتظرة  االحتجاجـــات 
الذين قد يحاولون إيصال صوتهم ورسالتهم 
إلى رئيس البالد وهو ما ال يريده المحيطون 

ببوتفليقة وأذرعه السياسية.

الرئيس التونسي يرجئ النقاش بشأن رحيل حكومة الشاهد
[ اتفاق وثيقة قرطاج يحدد األولويات الجديدة للحكومة  [ اتحاد الشغل ونداء تونس يتمسكان بتغيير الحكومة الحالية

كان مــــــن املتوقع أن تصدر عن اجتمــــــاع املوقعني على وثيقة اتفاق قرطاج االثنني قرارات 
ــــــق باجلدل الدائر في تونس حــــــول التعديالت املتوقع إدخالها على حكومة يوســــــف  تتعل
الشاهد. لكن الرئيس الباجي قائد السبسي أرجأ النقاش حول هذه املسألة إلى اجتماعات 
قادمة، مشــــــددا على أن األهم حاليا هو التركيز على أولويات املرحلة بهدف إنهاء األزمة 

السياسية في البالد.

أخبار
«الحـــوار هو الوســـيلة األمثل لتقريب وجهـــات النظر بيـــن الجزائر واالتحـــاد األوروبي لتكثيف 

عالقتنا، تحقيقا للمصلحة المتبادلة ولمواجهة تحديات األمن والتنمية المشتركة}.
عبدالقادر مساهل
وزير الشؤون اخلارجية اجلزائري

«بدأنا تنفيذ خطة أمنية لفرض األمن بالشـــارع العام في ليبيا من خالل تعاون كافة المكونات 
األمنية التابعة لوزارة الداخلية والعسكرية}.

العميد عبدالسالم عاشور
وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية

[ تحرك األطباء يعد واحدا من الحقائق المغيبة عن بوتفليقة
ظهور دعائي للرئيس الجزائري يتزامن مع احتجاجات األطباء
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◄ أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
االثنين توقيف أربعة أشخاص يشتبه 

في ارتباطهم بتنظيم داعش، مشيرة إلى 
أنهم قاموا بأعمال ”تحريض“ لتنفيذ 

عمليات في المملكة. وقالت الوزارة 
إنهم كانوا ينشطون بمدن فاس (وسط) 

والدار البيضاء (غرب) والقنيطرة 
(غرب) وبلدة ميدار (شمال).

◄رفض ائتالف الدفاع عن العدالة 
االنتقالية في تونس، االثنين، وقف 

عمل هيئة الحقيقة والكرامة. ويضم 
االئتالف منظمة تونسية وأجنبية، 

بينها محامون دون حدود، والتحالف 
التونسي للكرامة ورد االعتبار، 

والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
اإلنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين 

التونسيين.

◄طالبت قبائل التبو في الجنوب 
الليبي بـ“ضرورة تفعيل دور الجيش 

الليبي بعودة كل منتسبيه إلى وحداتهم 
العسكرية وبسط األمن في مناطق 
الجنوب بشكل عام وسبها بشكل 

خاص“، وذلك في بيان أصدرته األحد.

◄قررت محكمة االستئناف في مدينة 
وجدة المغربية، االثنين، تأجيل النظر 

في ملف أول مجموعة من معتقلي 
”حراك جرادة“. وقال محامي المجموعة 

”إن محكمة وجدة قررت تأخير ملف 
المعتقلين إلى 28 مايو الحالي“.

◄ أكد محمد ولد مولود، رئيس 
المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة 

المعارض في موريتانيا، أن مشاركة 
المنتدى في االنتخابات التشريعية 
والبلدية المقبلة ”لن تكون شكلية“، 

متعهدا بهزيمة نظام الرئيس محمد ولد 
عبدالعزيز.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

راضية الجربي:
االجتماع كان تقنيا لحل 

الخالفات حول بعض نقاط 
الوثيقة الجديدة

الحـــراك االجتماعي أبـــرز املعوقات 
أمام تمرير مشاريع السلطة، وعلى 
رأسها ترشـــيحها لبوتفليقة لوالية 

رئاسية خامسة

◄



انتقـــد زعيـــم حـــزب الشـــعوب  } أنقــرة – 
الديمقراطي الموالي لألكراد المسجون صالح 
الديـــن ديمرتاش الظـــروف ”غيـــر المنصفة“ 
لحملتـــه االنتخابية الرئاســـية، والتضييقات 

التي يتعرض لها رغم وجوده في السجن.
وقـــال ديمرتاش في رد مكتوب على أســـئلة 
وكالـــة الصحافة الفرنســـية عبـــر محاميه، إنه 
مجبر على إطالق حملته من سجنه بينما يتمتع 

أردوغان بجميع اإلمكانات الحكومية.
وأضاف أن السلطات ”ستتمكن من منع أي 
تجمع أو قنـــوات إخباريـــة أو إعالمية تريدها 
بموجب قانون الطوارئ“ الذي بدأ تطبيقه عقب 
المحاولة االنقالبية الفاشـــلة فـــي 2016، إال أنه 
وعد بمحاولـــة إطالق الحملة من الزنزانة وبأن 

يبعث برسائل من السجن لدعم الحملة.
وجـــاءت تصريحاته قبل أن ينشـــر الحزب 
برنامجـــه االنتخابي في أنقـــرة االثنين، والذي 
يتعهـــد خاللـــه ديمرتاش برفع حالـــة الطوارئ 
فورا، فيما تتعرض تركيا النتقادات شديدة من 
حلفائها الغربيين والنشـــطاء بســـبب تواصل 

حالة الطوارئ في البالد منذ 2016.

ورشح حزب الشـــعوب الديمقراطي زعيمه 
الـــذي يتمتـــع بشـــخصية كاريزميـــة لخـــوض 
االنتخابات أمام الرئيـــس رجب طيب أردوغان 
في 24 يونيو القادم، رغم أنه مســـجون منذ عام 

ونصف العام.
وكان ديمرتاش قد خاض انتخابات الرئاسة 
أمام أردوغـــان في 2014 وفاز بنحـــو 10 بالمئة 
من األصوات، وقاد حزب الشعوب الديمقراطي 
لدخـــول البرلمان للمرة األولـــى في تاريخه في 

يونيو 2015.
وســـجن زعيـــم الحـــزب مع 11 مـــن أعضاء 
حزبه بينهم شـــريكته في ترؤس الحزب فيغين 
يوكسيكداغ في نوفمبر 2016 على خلفية مزاعم 
عن ارتباطهما بحزب العمال الكردستاني الذي 

تصنفه أنقرة ضمن المجموعات اإلرهابية.
وكانت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
األميركيـــة هيذر نـــورت قد شـــككت مؤخرا في 
نزاهة وشـــفافية العمليـــة االنتخابية المرتقبة 
تحت حالة الطوارئ إلى مددها البرلمان التركي 
لشـــهرين إضافيين قبل يوم مـــن إعالن مقترح 

االنتخابات المبكرة، ما يثير تساؤالت.

} إسالم أباد - أثار رئيس الوزراء الباكستاني 
الســـابق نـــواز شـــريف، االثنيـــن، انتقادات 
فـــي بالده بعـــد أن رّجح وقوف مســـلحين من 
باكســـتان خلف اعتـــداءات بومبـــاي الدامية 
في العام 2008، ما دفـــع مجلس األمن القومي 

الباكستاني إلى انتقاد تصريحاته.
واقترب شـــريف مما يعتبر خطا أحمر في 
بالده بانتقاده الجيش الواســـع النفوذ، وذلك 
فـــي مقابلة مع صحيفة ”داون“ نشـــرت نهاية 

األسبوع الماضي.
وقال شـــريف في حوار للصحيفة الناطقة 
باإلنكليزية إن ”منظمات المســـلحين نشـــطة، 
هل يمكن اعتبارهم أطرافا غير حكوميين، هل 
ينبغي أن نسمح لهم بعبور الحدود وقتل 150 
شخصا في بومباي؟ اشرحوا ذلك لي، لماذا ال 

نســـتطيع إكمال المحاكمة؟“، في إشارة إلى 
المحاكمة المتعثرة بحق عدد من المشـــتبه 

بهم في االعتداءات غير المسبوقة.
وأسفرت اعتداءات بومباي عن 

ووضعت  قتيال  سقوط 166 
وباكســـتان  الهنـــد 

الغريميـــن النوويين 
الحرب،  حافـــة  على 
حيث تواجه جماعة 

”عســـكر طيبـــة“ 

العتداءات  بالتخطيط  اتهامات  الباكســـتانية 
بومباي.

وبثـــت التلفزيونـــات آنذاك مشـــاهد حية 
لفـــرق كومانـــدوس هنديـــة تطارد مســـلحين 
مدججين بالســـالح، شـــّنوا طوال ثالثة أيام، 
اعتـــداءات بقنابل وقتلوا مدنييـــن في أرجاء 

المدينة الساحلية التي وصلوا إليها بحرا.
وقالت الهند مرارا إن لديها أدلة على تورط 
”هيئات رســـمية“ في باكستان في االعتداءات، 

لكن إسالم أباد نفت هذه االتهامات.
وندد سياسيون باكستانيون بالتصريحات 
”غير الوطنية“ لشـــريف، في حين أبرز اإلعالم 
اعتبرها  التي  التصريحـــات  الهندي 
”اعترافا“ بالدور الباكســـتاني 

الرسمي في االعتداءات.
وإثـــر نشـــر المقابلـــة، 
قرر مجلـــس األمن الوطني 
الباكســـتاني، المؤلـــف 
مـــن كبـــار قـــادة الجيـــش، 
لمناقشـــة  االجتمـــاع 
تصريحات شريف. وقال 
بيـــان  فـــي  المجلـــس 
على إن ”المشـــاركين 
باإلجماع  يرفضون 
هـــذه المزاعـــم 

ويدينـــون التصريحـــات المغلوطـــة“. وبعـــد 
ساعات من اجتماع مجلس األمن الوطني، عاد 
شـــريف ليكرر موقفه، مشيرا إلى أن باكستان 

تعرضت لعزلة بسبب سمعتها.
وقال أمام آالف من أنصاره في والية بونير 
في شـــمال غرب البالد ”يتـــم وصفي بالخائن 
ألنني أهتم بأمر باكســـتان، قلت إن باكســـتان 

معزولة دوليا وأقول ذلك ألنني شعرت به“.
وكانـــت المحكمة العليا في باكســـتان قد 
أصدرت قـــرارا بمنع رئيس الوزراء الســـابق 
نواز شريف من المشاركة في العمل السياسي 
مدى الحياة، فيما تســـتعد البـــالد النتخابات 

تشريعية في وقت الحق هذا العام.
ويرى مراقبون أن قرار المحكمة ســـيحدد 
األغلبيـــة  ذات  للدولـــة  السياســـي  االتجـــاه 
المســـلمة، التي يبلغ عدد ســـكانها 224 مليون 
نسمة، فيما اعتبر المحلل فيدا خان أن ”نهاية 
مسيرة شـــريف ســـتعطي الجيش المزيد من 
القوة للسيطرة على البالد من خالل مناورات 

من وراء الكواليس“.
وشـــكلت تصريحـــات شـــريف مزيـــدا من 
الضغـــوط علـــى الجيش، الـــذي يواجه حركة 
تمـــرد فـــي منطقة القبائـــل على الحـــدود مع 
أفغانســـتان، ويتهـــم زعمـــاء القبائـــل قيادة 

الجيش بدعم حركة طالبان في أفغانستان.

{العفـــو الملكـــي عن المعـــارض أنور إبراهيـــم، قد يتأخر قليال بســـبب رغبتنا في اتبـــاع القواعد أخبار

المعمول بها في مثل هذه الحاالت}.

مهاتير محمد
رئيس الوزراء املاليزي

{تذكروا مدى ســـوء تعامل إيران مع االتفاق النووي، لقد كانوا يحاولون الســـيطرة على الشرق 

األوسط بأي طريقة كانت واآلن لن يحدث ذلك}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

} برلــني – اتهـــم أنـــدرو باركـــر رئيس جهاز 
(إم. البريطانيـــة  الداخليـــة  المخابـــرات 

آي 5) روســـيا االثنيـــن، بمحاولـــة تقويـــض 
الديمقراطيات الغربية من خالل نشر معلومات 
مضللـــة وأكاذيب، فيما قال هانزجورج ماســـن 
رئيس جهاز االســـتخبارات الداخلية بألمانيا، 
إن األجهـــزة األمنيـــة األلمانيـــة حصلـــت على 
إشارات بأن روســـيا تدعم الحركة االنفصالية 

الكتالونية.
وفـــي أول كلمة علنية يلقيهـــا رئيس جهاز 
إم.آي 5 خـــارج بريطانيـــا خـــالل وجـــوده في 
الخدمـــة، قـــال باركر إن بـــالده ال تريد تصعيد 
التوترات مع موســـكو لكن سلسلة من األفعال 
العدائيـــة والمضرة حدثت فـــي اآلونة األخيرة 

بتوجيه من الكرملين ليست مقبولة.
وأضـــاف باركـــر، مشـــيرا إلـــى أنـــه درس 
الروسية يوما، أمام جمهور في برلين ”بدال من 
أن تصبح دولة عظيمة تحظى باالحترام، فإنها 

تخاطر بأن تصبح أكثر عزلة“.
وتابـــع ”المذهب الذي تمرســـت فيه الدولة 
الروســـية اآلن والـــذي يعتمد علـــى المزج بين 
التالعب اإلعالمي والتضليـــل والتحريف على 
وسائل التواصل االجتماعي إضافة إلى وسائل 
قديمة وجديدة للتجســـس وهجمات إلكترونية 
علـــى مســـتويات عاليـــة والبلطجـــة بالقـــوة 
العســـكرية والبلطجة اإلجرامية، هو ما يطلق 
عليه هذه األيام مصطلح التهديدات الهجينة“.

وأكـــد أن التعاون مع الشـــركاء في االتحاد 
األوروبي أساســـي للتصـــدي للتهديدات التي 
يمثلهـــا المتشـــددون اإلســـالميون وروســـيا، 
مضيفـــا ”يجـــب أال نخاطر بخســـارة القدرات 
المشـــتركة أو بإضعـــاف الجهـــد الجماعي في 
أوروبـــا، ندين بهـــذا لكل مواطنينـــا في أنحاء 

أوروبا“.
وتسعى األجهزة العسكرية واالستخباراتية 
في بريطانيا إلى إنشـــاء قوة إلكترونية جديدة 
لتعزيز قدرتهـــا على محاربة الـــدول المعادية 
واإلرهـــاب في الفضـــاء الســـيبرني، فيما أكد 
محللون أن لندن تفكر في شـــن حرب إلكترونية 
ضد روســـيا ردا علـــى اســـتخدام األخيرة غاز 
األعصـــاب فـــي محاولـــة الغتيال الجاســـوس 

سكريبال.
وقال الجنرال غوردون ماسنجر، ثاني أكبر 
قائد عســـكري في بريطانيـــا، إن قطاع القوات 
البريطانيـــة  المخابـــرات  ووكالـــة  المســـلحة 
يتطلعـــان إلى توطيـــد وتعميـــق العالقات في 
ما بينهمـــا، فيما أكدت مصـــادر مطلعة وجود 
خطـــة لتشـــكيل قـــوة إلكترونية قوامهـــا 1000 
عنصر يشـــمل عناصـــر من وكالـــة المخابرات 
البريطانية وأفرادا عسكريين. ورفض الجنرال 

ماســـنجر التأكيد على احتمال وجود أي خطط 
للقوة المشـــتركة، لكنـــه قال ”إن المســـؤولين 
يبحثون في كيفية هيكلة المهمة المشتركة في 
المســـتقبل، ولم يتم اتخـــاذ أي قرارات نهائية 
بعـــد“.  فيما قالت مصـــادر أمنية إنها ال تعتقد 
أن الدولة ســـتفوض شن هجوم إلكتروني على 
نطاق واســـع ألنـــه قد يؤدي إلى توســـع نطاق 

الحرب.
ورجحـــت مصـــادر أال يتم الكشـــف عن أي 
عمليات إلكترونية سيتم تنفيذها، والتي يمكن 
أن تشمل اســـتخدام الفيروســـات اإللكترونية 
لعرقلـــة المعامـــالت الماليـــة التي يقـــوم بها 
الروس عبر اإلنترنت، وكذلك الختراق رســـائل 
البريـــد اإللكترونـــي لســـرقة ونشـــر معلومات 
فاضحـــة، مثل الصالت بيـــن الجريمة المنظمة 

وكبار المسؤولين في الكرملين.
وكانـــت وكالـــة المخابـــرات البريطانية قد 
قامـــت بتعزيز قدرتها على الدفاع عن شـــبكات 
مـــن  اإللكترونيـــة  الهجمـــات  مـــن  بريطانيـــا 
خالل إنشـــاء مركز األمـــن اإللكتروني القومي 

البريطاني في عام 2016.
وعلى الرغم من ذلك، تعتبر القوة البريطانية 
الســـيبرنية، والتـــي ُيعتقد أنهـــا تضم المئات 
من موظفـــي األجهـــزة األمنيـــة والمخابراتية 
والضباط والمحللين العسكريين، أصغر بكثير 
مـــن تلـــك الموجودة في روســـيا، حيـــث تعمل 
بريطانيـــا عـــن كثب مـــع وكالة األمـــن القومي 

األميركية والقيادة السيبرنية.
وكانـــت لندن قد صّعدت مـــن موقفها تجاه 
التحرك العســـكري الروســـي عبر المحيطات، 
حيث دعت حلفاءها في حلف شـــمال األطلسي 
إلى حمايـــة كابالت تمر في عمـــق البحار، من 
هجوم كارثـــي محتمل من البحرية الروســـية، 
قد يتســـبب في تعطيل تحويـــالت مالية تصل 

قيمتها إلى التريليونات من الدوالرات.
وقـــال رئيـــس األركان العامـــة البريطانية 
والرئيس المستقبلي للجنة العسكرية للناتو، 
ســـتيوارت بيتش، إنه يمكن لروسيا أن تهدد 
ســـالمة الكابالت في أعماق البحار التي تربط 
بين الواليـــات المتحدة وأوروبـــا، الضرورية 
لضمـــان ســـالمة شـــبكة اإلنترنـــت وإجـــراء 

التجارة الدولية.

بريطانيا تتهم روسيا بالسعي 

لتقويض الديمقراطيات الغربية

يؤكد متابعون للشــــــأن اإليراني أن طهران ال متلك ســــــوى التمسك باالتفاق النووي مهما 
ــــــات األميركية على اقتصادها الهش  ــــــت التكاليف، في محاولة للتقليل من آثار العقوب كان
ــــــى املدى القصير واملتوســــــط، معولة في ذلك على مقاومــــــة األوروبيني للقرار األميركي  عل

وتداعياته التي ستطال استثماراتهم.

[ أوروبا تتأهب لمواجهة العقوبات األميركية
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ديمرتاش يتحدى أردوغان من داخل السجن

} موســكو – طالب وزيـــر الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف خالل زيارة لموسكو االثنين 
وقبـــل لقائه مســـؤولين أوروبيين ببروكســـل 
الثالثـــاء، بضمانـــات من الـــدول الموقعة على 
االتفاق النووي بعد انسحاب الواليات المتحدة 
منه، رغم إقراره بأن انسحاب واشنطن قد أخل 

بالتوازن.
ويتمســـك النظـــام اإليرانـــي بالبقاء ضمن 
االتفـــاق النووي مهمـــا كانـــت التكاليف، فيما 
يكثف التيـــار المحافظ داخـــل البالد ضغوطه 
علـــى حكومة حســـن روحاني مـــن أجل إعالن 

االنسحاب من االتفاق.

واجتمع ظريف مع نظيره الروسي سيرجي 
الفـــروف بعدما أجرى مشـــاورات في بكين في 
نهاية األســـبوع وقبـــل وصوله إلى بروكســـل 
الثالثـــاء، حيـــث يلتقـــي نظـــراءه الفرنســـي 

واأللماني والبريطاني.
وقال ظريف إن ”الهدف النهائي من كل هذه 
المحادثـــات هو الحصول علـــى ضمانات بأن 
يتم الحفاظ على مصالح الشعب اإليراني كما 
يكفلها االتفـــاق“، فيما ينكب قادة أوروبا على 
صياغة حزمة من التدابير لمواجهة العقوبات 
اســـتثماراتهم  تطـــال  قـــد  التـــي  األميركيـــة 

المرتبطـــة بإيـــران. واعتبر الفـــروف أن على 
روسيا واألوروبيين ”الدفاع بشكل مشترك عن 
مصالحهم“ في هذا الملف، ما يؤكد المخاوف 
المشـــتركة من التأثيرات الســـلبية للعقوبات 
األميركيـــة على اقتصاديات الـــدول المرتبطة 

بطهران.
وقال الوزير الروســـي ”أتفهم جيدا سعي 
إيـــران لتأمين مصالحها المشـــروعة، وتوجد 
لـــدى روســـيا وغيرها مـــن أطـــراف الصفقة 
مصالـــح  واألوروبييـــن  كالصيـــن  النوويـــة 
مشـــروعة أيضا، ضمنها االتفاق النووي على 
مســـتوى األمـــم المتحـــدة، لذلك يجـــب علينا 
الدفاع معا عن المصالح المشروعة لكل منا“.

وذكـــر أن الثالثـــي األوروبـــي والصيـــن 
وروســـيا وإيـــران أكـــدت التزامهـــا باالتفاق 
النووي، مشيرا إلى ضرورة بحث اإلمكانيات 
المتاحـــة للحيلولـــة دون تقويض هذا االتفاق 
وزعزعة االستقرار في الشرق األوسط، إضافة 
إلى صـــد التهديـــدات لنظـــام عدم االنتشـــار 

النووي.
ويرى متابعون أن دعـــوة  وزير الخارجية 
الروسي إلى ضرورة التصدي النتشار األسلحة 
النوويـــة في حديثه عن إنقـــاذ االتفاق النووي 
باإلبقاء عليه دون واشنطن، تؤكد ضمنيا وجود 
ســـعي إيراني المتالك األسلحة الذرية، ما يهدد 
االســـتقرار واألمن في منطقة الشـــرق األوسط. 
واألحـــد، أعلن وزير الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيو أن واشـــنطن ال تزال راغبة بالعمل مع 
شـــركائها األوروبيين بشـــكل ”وثيق“ للتوصل 
إلـــى اتفـــاق جديـــد لمواجهـــة ”ســـلوك إيران 

المـــؤذي“، بينما حذر مستشـــار األمن القومي 
األميركـــي جـــون بولتـــون األوروبييـــن من أن 
شـــركاتهم قد تواجه عقوبات إذا اســـتمرت في 

التعامل مع إيران.
ويـــرى محللـــون أن روســـيا قـــد تســـتفيد 
اقتصاديـــا من انســـحاب الواليـــات المتحدة، 
بمـــا أنها أقل عرضـــة لتداعيات إعـــادة تفعيل 

العقوبات من األوروبيين.
ويؤكد متابعون أن النظام اإليراني ال يمتلك 
أي ورقة ضغط لمواجهـــة العقوبات األميركية 
التي ســـيعاد فرضها بموجب االنســـحاب من 
االتفاق، ســـوى مواصلة الرهان على استبسال 
حلفاء واشنطن األوروبيين في الدفاع عنه، رغم 
إقرار التيار المحافـــظ داخل إيران بأن أوروبا 

عاجزة عن التصدي للعقوبات األميركية.
وتأتي تصريحات ظريـــف في وقت تتحرك 
فيه التيارات المتشـــددة التـــي لطالما عارضت 
خطوات الرئيس روحاني لتحســـين العالقات 

مع الغرب ضد جهود إنقاذ االتفاق النووي.
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء ”فـــارس“ المرتبطة 
بالمحافظيـــن عن قائد الحـــرس الثوري اللواء 
محمد علي جعفري قوله إن ”األوروبيين أعلنوا 
مـــرارا أنه ال يمكنهـــم الوقوف أمـــام إجراءات 
الحظـــر األميركيـــة، لقـــد منحنـــا األوروبيين 
الفرصـــة ولكن عليهـــم أن يعطـــوا الضمانات، 

لكنني أستبعد أن يفعلوا ذلك“.
وأضاف جعفري ”لذا، ينبغي علينا متابعة 
مســـار االكتفـــاء الذاتـــي الوطنـــي والصناعة 

النووية باالعتماد على الطاقات الداخلية“.
وكان المرشـــد اإليراني علي خامنئي شكك 
األسبوع الماضي في إمكانية منح األوروبيين 
الضمانـــات التـــي تحتاجها إيـــران للبقاء في 
االتفـــاق النووي، لكن محللين أشـــاروا إلى أن 
إيـــران تبدو عازمة على عـــدم فقدان ماء الوجه 

في األسابيع المقبلة.

إيران ال تملك سوى التمسك باالتفاق النووي

ح إلى تورط باكستان في تفجيرات بومباي
ّ
نواز شريف يلم

سيرجي الفروف:

على روسيا واألوروبيين 

الدفاع بشكل مشترك عن 

مصالحهم

خيبة ممزوجة بالحيرة

◄ أعلنت الشرطة اإلندونيسية، االثنين، أن 
أسرة من خمسة أشخاص من بينهم طفل 
وراء الهجوم االنتحاري على مقر للشرطة 

أوقع عشرة جرحى في سورابايا ثاني أكبر 
مدن البالد، وذلك غداة اعتداءات دامية على 
كنائس نفذتها أسرة أخرى وأسفرت عن 14 

قتيال.

◄ أعلن مسؤولون هنود االثنين مقتل 71 
شخصا على األقل، إثر تعرض أربع واليات 

هندية لعواصف قوية، حيث تم وضع 
الهيئات في البالد في حالة تأهب، وسط 

تحذيرات من مزيد تدهور األحوال الجوية.

◄ أعلن الجيش الفلبيني االثنين مقتل 
11 مسلحا إسالميا مشتبها بهم، وثالثة 
جنود تابعين للحكومة، خالل يومين من 

االشتباكات في جنوب البالد، عقب تلقي 
معلومات تفيد بوجود مسلحين يحتجزون 

العديد من الضحايا المختطفين.

◄ قال زعيم حزب الشعب الجمهوري 
التركي المعارض، كمال قليجدار أوغلو 

االثنين، إنه سينهي الحرب في سوريا في 
أقرب وقت، وسيعيد الالجئين السوريين 

إلى بالدهم بعد إعمار منازلهم ومدارسهم 
ومنتزهاتهم.

◄ انتخب برلمان إقليم كتالونيا االثنين، 
السياسي المؤيد لالنفصال عن إسبانيا 

يواكيم تورا رئيسا لإلقليم، وذلك في الجولة 
الثانية من التصويت البرلماني، لينهي 

بذلك حقبة الزعيم االنفصالي الفار كارليس 
بوجديمون.

ببباختصار

األجهـــزة األمنيـــة األملانية حصلت 

علـــى إشـــارات بـــأن روســـيا تدعم 

الحركـــة االنفصالية الكتالونية في 

إسبانيا

◄

ل يين و ير ر
بعبور الحدود وقتل 150
اشرحوا ذلك لي، لماذا ال 

حاكمة؟“، في إشارة إلى 
عدد من المشـــتبه حق

ير المسبوقة.
ت بومباي عن 

ضعت 

ري ي ه
با ”اعترافا“
الرسمي ف
وإثـــ
قرر مجل
الباكس
مـــن كبـــا
االج
تصريح
المج
على
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} واشنطن - تعهدت الصين واالتحاد األوروبي 
بالعمل علـــى اإلبقاء على االتفـــاق النووي مع 
إيران رغم انسحاب الواليات المتحدة منه، في 
خطوة يصعب أن تضع األوروبيين في مواجهة 
مع األميركيين، لكنها قد تضع الصين في مسار 
تصادمي مـــع الواليات المتحـــدة، وتؤثر على 
عالقتها االستراتيجية في دول الشرق األوسط 

المتضررة من سياسة إيران.
ولعل هـــذه القراءة هي التـــي جعلت بكين 
المحطة األولى لوزير الخارجية اإليراني جواد 
ظريـــف، قبل موســـكو والعواصـــم األوروبية، 
لمناقشـــة تداعيات الوضع بعد إعالن الواليات 
المتحـــدة عن انســـحابها مـــن مذكـــرة العمل 
المشـــترك. وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الصيني، 
وانـــغ يي، خـــالل التقائه بنظيـــره اإليرانية أن 
بالده ســـتواصل التعاون مع إيران والعمل من 
أجل الحفاظ على االتفـــاق النووي المبرم عام 
2015، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية غنغ شـــوانغ ردا على إعالن ترامب أن 
جمهوريـــة الصين الشـــعبية ملتزمـــة باالتفاق 
”وســـتبقي علـــى التواصـــل مـــع كل األطـــراف 
وستستمر في حماية وتنفيذ االتفاق بالكامل“.

يشـــير خبراء إلى أن األســـباب االقتصادية 
تدفـــع الصيـــن -وهي ِمـــن بين أكبر الشـــركاء 
التجاريين إليران- إلى التمســـك بهذا االتفاق، 
شأنها شـــأن األوروبيين. ويضيف الخبراء أن 
المعركـــة اآلن مصيرية بالنســـبة للصين التي 
يتنامى دورها في الدبلوماسية العالمية بشكل 
متزايـــد، ولربمـــا منحهـــا قرار ترامب ســـحب 
الواليات المتحدة من الصفقة النووية اإليرانية  

فرصة أكبر.
ويشير جيمس دورسي، الباحث المتخصص 
في السياســـات الدولية، إلـــى أن الصين لديها 

خبـــرة في االلتفـــاف على العقوبات وســـتكون 
مفيـــدة بالتزامن مع رفـــض بكين جهود ترامب 
المتجـــددة لعـــزل إيران وإجبارهـــا على تقديم 
المزيـــد مـــن التنـــازالت بخصـــوص برامجها 
النوويـــة والبالســـتية إضافة إلـــى دورها في 
الشـــرق األوســـط عن طريق التخلي عن اتفاق 

2015 وإعادة اإلجراءات االقتصادية العقابية.
خـــالل  مـــن  رؤيتـــه  دورســـي  ويوضـــح 
اســـتحضار مثال رجل األعمال الصيني شانغ 
كوان لي، مشيرا إلى أنه لم يقلق من العقوبات 
األميركية عندما قرر في سنة 2010 استثمار 200 
مليون دوالر في مصنع للصلب في إيران. وبدأ 
هـــذا المصنع فـــي إنتاج الســـبائك والقضبان 
بعد أشـــهر قليلة من رفع اإلجـــراءات العقابية 
المفروضـــة على إيران وذلك فـــي إطار االتفاق 

النووي.
وألنـــه ال يملـــك أّي معامالت فـــي الواليات 
المتحدة، لم ينشغل شانغ كوان لي باستهدافه 
من ِقبل الخزانة األميركية، فضال عن ذلك التف 
حول القيـــود المالية المفروضة على إيران عن 
طريق تمويل مشـــروعه عبر ما سماه ”تحويال 
خاصـــا“، وهو مبادلة ماليـــة تعتمد على الثقة 

وتتفادى القنوات البنكية العادية.
ومن خـــالل ذلك، كان رجل األعمال الصيني 
يتبع الممارســـة الصينية القياســـية المتمثلة 
في تفادي نظام العقوبات عن طريق اســـتعمال 
مســـالك بديلة أو إقامة مؤسســـات بديلة كانت 
في الواقع حصينة. ولتكون قادرة على شـــراء 
النفط اإليراني زمن تطبيق العقوبات أسســـت 
الصين مثال بنك كونلون للقيام بعمليات الدفع. 
واســـتعداد الصين المرجح لاللتفاف حول 
العقوبـــات األميركيـــة هو أحـــد العوامل التي 
ســـتؤثر على قرار إيـــران حول مدى تشـــبثها 

باالتفاق. 
ويمكـــن للخبـــرة الصينيـــة فـــي االلتفاف 
علـــى العقوبات أن تكون مفيـــدة بما أن أوروبا 
التـــي رفضت قرار ترامـــب مثلما فعلت الصين 
وتعهـــدت بتجاهـــل العقوبات تحـــاول إيجاد 
أحســـن الســـبل لربط القول بالعمل عن طريق 
محاولة حماية الشركات األوروبية من اإلجراء 

العقابـــي األميركي المحتمل. وأحد االحتماالت 
قد يكون استعمال الشـــبكات المالية الصينية 

البديلة.
إن الرهانـــات المطروحة في المعركة إلنقاذ 
االتفاق النـــووي إثر قرار ترامب تتجاوز كثيرا 
االعتقاد في أن هـــذا االتفاق يخدم الغاية التي 
أبرم من أجلها وهي عرقلة الطموحات النووية 
اإليرانية المحتملة والفرص االقتصادية. ويرى 
جيمس دورسي أن قيام الصين بمجهود بمعية 
روســـيا وأوروبا للحفاظ على االتفاق النووي 
وإفشـــال العقوبـــات األميركية سيســـدد أكبر 
الضربات للمصداقية األميركية. وهذا ما يذهب 
إليه تقرير نشرته مجلة بيزنس إنسايدر، حيث 
أشارت كاتبته رزي بيبر إلى أن الصين تستعد 
لملء الفراغ الذي تركته الواليات المتحدة بعد 

االنسحاب من الصفقة اإليرانية. 
ونقلت المجلة عن أليكس فاتانكا -زميل في 
معهد الشـــرق األوســـط- قوله إن الصين تلعب 
”لعبة ذكية وهادئة بفضل جهود دبلوماســـيتها 
في الشرق األوســـط، وقد تكون قادرة اآلن على 

االضطالع بدور رائد في المنطقة“.
وأضـــاف فاتانـــكا ”الصينيون لـــم يرغبوا 
في ترك بصمة كبيرة فـــي الصفقة من الناحية 
الدبلوماســـية، وبدال من ذلك فضلـــوا التركيز 
أكثر على التجارة، وهو األمر الذي منحهم على 

المدى الطويل المزيد من النفوذ والتأثير“.
ونجحـــت مبادرة ”الحـــزام والطريق“ التي 
اتخذتها الصين في توســـيع الفرص التجارية 
بشكل كبير بينها وبين إيران، وضّخت الصين 
كنتيجـــة لذلـــك المليـــارات من الـــدوالرات في 

االقتصاد اإليراني.
وبوجود هذه العالقة التجارية من المرجح 
أن تكـــون الصيـــن الخيـــار الطبيعـــي لقيادة 
المفاوضات المســـتقبلية مع إيـــران، مما يزيد 
من النفوذ الدبلوماسي لبكين في منطقة الشرق 
األوسط. مع ذلك، يرى جيمس دورسي أن رفض 
العقوبات األميركية واختراقها قد يكونان، هذه 
المـــرة، مجازفة خطرة بالنســـبة إلـــى الصين 
وكذلك الممضين اآلخرين على االتفاق (روسيا 
وفرنســـا وبريطانيـــا وألمانيـــا). ففـــي المرة 
الماضية كانت الصيـــن وبقية الدول الممضية 
جزءا مـــن إجماع دولي كان يهـــدف إلى إجبار 
إيـــران على قبول قيود مفروضـــة على برنامج 

إيران النووي، لكن اليوم انقسم هذا التكتل.

ال ينفصـــل الموقف من االتفاق النووي عما 
يجري في الشـــرق األوســـط بشـــكل أعّم، حيث 
هنـــاك إدانـــة كبرى، بقيـــادة المملكـــة العربية 
الســـعودية، لتدخـــالت إيـــران فـــي المنطقـــة 

وسياستها المهددة الستقرارها. 
وهنـــا، يرى دورســـي أنـــه يمكـــن للجهود 
الصينيـــة الحثيثـــة من أجل البقـــاء بعيدة عن 
مختلف صراعات الشـــرق األوســـط أن تتضرر 

بشكل شديد إذا أجبرت على االنحياز إلى طرف 
معين فـــي نزاع بيـــن إيران -وهي بلد تشـــعر 
الصين بأن لديها معه أشـــياء كثيرة مشـــتركة 
وبأنهـــا ســـاعدته فـــي الماضي علـــى تطوير 
برامجـــه البالســـتية والنووية- والســـعودية، 
وهي بلد صديق له أهميته االقتصادية بالنسبة 
إلى الصين التي ســـعت في الفترة األخيرة إلى 

تطوير عالقتها به.

أحمد قنديل

} القاهــرة - اســـتضافت موســـكو، اإلثنين، 
االجتمـــاع الرابع للحوار االســـتراتيجي بين 
مصر وروســـيا، فـــي إطار ما يعـــرف بصيغة 
2+2، بيـــن وزيـــري الدفـــاع والخارجيـــة فـــي 
مصـــر، صدقي صبحي وســـامح شـــكري، مع 
الفـــروف  ســـيرجي  الروســـيين،  نظيريهمـــا 
وســـيرجي شـــويغو، بهـــدف مناقشـــة ســـبل 
االرتقـــاء بالعالقات الثنائية بيـــن البلدين في 
المجاالت العسكرية والسياسية واالقتصادية 

والسياحية.
وعقدت مصـــر وروســـيا 3 اجتماعات في 
إطـــار هـــذه الصيغـــة، األول فـــي القاهرة في 
نوفمبر 2013، والثاني في موســـكو في فبراير 
2014 والثالـــث في القاهرة في مايو 2017. جاء 
اجتماع موســـكو 2018 -وهو األول منذ إعادة 
انتخاب كل من الرئيـــس المصري عبدالفتاح 
السيسي ونظيره الروســـي فالديمير بوتين- 
بالتزامن مع العديد من التطورات في المنطقة.
عقـــد االجتماع فـــي اليوم الـــذي افتتحت 
فيـــه الواليـــات المتحـــدة رســـميا ســـفارتها 
بالقدس المحتلة، في رســـالة تشـــي بأن مصر 
لـــن تقف مكتوفـــة األيدي لمواجهـــة القرارات 
المنفـــردة لـــإلدارة األميركية تجـــاه الصراع 
العربـــي اإلســـرائيلي، والتـــي أدت إلى فقدان 
في عملية  الثقة في واشنطن كوســـيط ”نزيه“ 
التسوية الســـلمية لهذا الصراع. وروسيا من 
أكثر القوى الالعبة في الشـــرق األوسط التي 
توجهـــت إليها األنظار لتكون وســـيطا جديدا 

للسالم في المنطقة.
وجاء االجتماع، أيضـــا، بعد أيام من قرار 
الرئيس األميركي دونالد ترامب االنسحاب من 

االتفاق النووي مـــع طهران، ما جعل المنطقة 
برمتها في مهب مرحلـــة جديدة تدعوها نحو 
مراجعة التحالفات وإعـــادة التموقع؛ ُتضاف 
إلى ذلك التطورات الحاصلة في ســـوريا، كما 
بعض المقترحات األميركية الرامية إلى إنشاء 
”ناتـــو عربي“ لمواجهة إيران، وهي فكرة تلقى 

تأييدا من بعض الدول العربية.
وفـــي تطور آخر جـــرى االجتمـــاع بعدما 
احتـــوت مصـــر وروســـيا أزمة دامـــت بضع 
ســـاعات، على خلفية طرح الموقع اإللكتروني 
لقناة ”روسيا اليوم“ استطالعا للرأي، السبت 
الماضي، بشأن تبعية منطقة حاليب الحدودية 
بين مصر والســـودان، والتـــي يتنازع البلدان 

ملكيتهـــا. وقامـــت القنـــاة التابعـــة للحكومة 
الروســـية برفع االســـتطالع من على موقعها 
اإللكتروني واالعتذار، بعدمـــا أعلنت القاهرة 
رفضهـــا الحاســـم لطـــرح الفكرة والتشـــكيك 
في ســـيادتها على مثلث حاليـــب، وقرر وزير 
خارجيتهـــا إلغاء حوار كان مقـــررا مع القناة 

الروسية.
جاءت النهاية الســـريعة ألزمة االستطالع 
وعقد االجتماع الرابع للحوار االســـتراتيجي، 
كتأكيـــد علـــى مـــدى التفاهـــم بيـــن القاهرة 
وموســـكو، في ظل رغبة قادة الدولتين في نقل 
العالقات من الشـــراكة إلى التحالف المستقر، 

في رسالة متعددة  العناوين والغايات.
وتفســــر القفــــزات الكبرى فــــي العالقات 
الروســــية المصريــــة بعــــدد مــــن العوامــــل، 
أهمها: الحاجــــة المتبادلة بين البلدين، حيث 
ترى القاهرة في موســــكو قــــوة كبيرة ومهمة 
فــــي النظــــام الدولــــي، يمكن أن تســــاعد على 
تحقيق األمن واالســــتقرار في منطقة الشــــرق 

األوســــط، وتخفيف الضغــــوط األميركية على 
القاهــــرة فــــي ما يتعلــــق بالتهديد المســــتمر 
بتقليص المساعدات. وتمثل موسكو مصدرا 
لتنويع التســــليح بعيدا عن الغرب، بالنســــبة 
لمصر، كما لمختلف الــــدول اإلقليمية. وتوفر 
العالقات الوثيقة مع الجانب الروســــي دعما 
ملموســــا للقاهرة حيــــال تلــــك القضايا التي 
تحظى باهتمام مشــــترك، وفي مقدمتها األزمة 

السورية.
لمصــــر،  روســــيا  تنظــــر  المقابــــل،  فــــي 
باعتبارها أحد أهم الشــــركاء الرئيســــيين في 
الشرق األوســــط. وأبدت مصر ميال إلى اتباع 
سياســــات مســــتقلة لتحقيق مصالحها دون 
انصيــــاع تام للمواقــــف األميركية، األمر الذي 
يفيد موســــكو ويصب في صالــــح توازناتها 
اإلقليمية المتغيــــرة، خصوصا في ما يتعلق 

بالتحالف مع إيران.
وترى موسكو أن القاهرة يمكنها أن تلعب 
دورا مهمــــا فــــي حــــل األزمة الســــورية، ولها 
قنوات اتصال مــــع حزب اللــــه اللبناني، ولم 
تلتحم مباشرة في التحالف المناهض إليران، 
وتدعــــم بقــــاء الدولة الســــورية فــــي مواجهة 
الجماعات اإلرهابية المعارضة، وتتحفظ على 

التدخل البري في سوريا.
أجنــــدة  علــــى  دومــــا  روســــيا  وتطــــرح 
المحادثــــات مع القاهــــرة، منذ فترة، مســــألة 
المشــــاركة في تنفيذ مبــــادرة المناطق اآلمنة 
ومنــــع التصعيد في ســــوريا، وســــاهمت في 
اتفاقيات خفض التوتر في مناطق عدة خالل 

العام الماضي.
وثمة عامل مؤثر فــــي تعزيز التقارب بين 
البلديــــن، ويتعلق بعالقات روســــيا المتوترة 
مــــع الغرب. وهو ما يدفع موســــكو إلى زيادة 
تدخلها فــــي األزمات المشــــتعلة فــــي منطقة 
الشــــرق األوســــط، بغرض التوغل في شــــرق 
وجنوب ميــــاه البحر المتوســــط لتمثل طوقا 
جنوبيا ألوروبا، وهو ما يمنح موسكو فرصة 
أكبر للتفاوض مع أوروبا حول رفع العقوبات 

المفروضة عليها بسبب األزمة األوكرانية.

التوجهـــات  علـــى  األمـــر  يقتصـــر  وال 
السياســـية، حيـــث يحضـــر أيضـــا العامـــل 
االقتصادي بقـــوة لفهم التقارب بين البلدين. 
وتمثـــل خطـــوط نقل الغـــاز الطبيعـــي أحد 
العوامـــل الرئيســـية لتعزيـــز هـــذا التقارب. 
فموسكو تســـيطر على سوق الغاز األوروبي 
عبر خطـــوط النقل التي تمتد مـــن أراضيها 
إلى العديد من الدول األوروبية، وأي منافسة 
فـــي هذا المضمار تشـــكل تهديدا إلحدى أهم 
األوراق االستراتيجية التي تمتلكها موسكو.

هنـــاك حديـــث متزايـــد عن تحـــول مصر 
إلـــى منصـــة لتصديـــر الغـــاز الطبيعي من 
شـــرق البحر المتوســـط إلى أوروبا، ما يثير 
هواجس شـــديدة لدى روســـيا بشأن إمكانية 
نجـــاح أوروبا في تقليـــل االعتماد على الغاز 
القادم من روســـيا، األمر الـــذي لن ينجح إال 
عن طريق مصـــر في الفتـــرة المقبلة، نتيجة 
االكتشـــافات الهائلة من الغـــاز الطبيعي في 
شرق المتوسط (إسرائيل وقبرص)، وامتالك 
مصر لبنية أساســـية مهمة لتسييل وتصدير 

الغاز إلى األسواق األوروبية.
في ظل التغيرات المتســـارعة ال شـــك في 
أن فـــرص نجـــاح االجتمـــاع الرابـــع للحوار 
االســـتراتيجي بيـــن مصـــر وروســـيا كبيرة 
وأن التقارب الروســـي المصري سيزداد قوة 
بما يســـاهم في بلـــورة نقطة تـــوازن جديدة 
في خضـــم التغيرات التـــي فرضتها قرارات 
الرئيس األميركـــي دونالد ترامب، من القدس 
إلـــى الملف الســـوري، وصوال إلـــى االتفاق 
النووي الذي شـــكل نقطة التحول الرئيسية 

نحو مرحلة جديدة في المنطقة.

الصين على حبل رفيع: دفاع عن إيران وتمسك بالشراكة مع السعودية

حوار استراتيجي بين موسكو والقاهرة: روسيا ترسخ تحالفاتها اإلقليمية اآلمنة

صفقة مكلفة

نقاط كثيرة تجمع الروس باملصريني

[ بكين من العب صامت خالل المفاوضات إلى مدافع شرس عن االتفاق النووي [ الصينيون يملكون خبرة في االلتفاف على العقوبات 

في 
العمق

{إذا كانـــت الدول الخمـــس األخرى، في االتفاق النـــووي، قادرة على الوفـــاء بالتزاماتها وضمان 
استمرار تحقيق مصالح إيران، فإن هذا االتفاق، رغما عن أنف الواليات المتحدة سيبقى}.

حسن روحاني
الرئيس اإليراني

{مباحثات وزير الخارجية المصري ســـامح شكري ونظيره الروسي سيرجي الفروف تناولت سبل 
االرتقاء بالعالقات بين البلدين في شتى المجاالت السياسية واالقتصادية والسياحية}.

أحمد أبوزيد  
املتحدث باسم وزارة اخلارجية املصرية

خالل املفاوضات بشــــــأن االتفاق النووي أّدت الصني دورهــــــا في صمت. وحافظت على 
هــــــذه السياســــــة بعد توقيع االتفاق. لكــــــن الوضع اختلف بعد إعــــــالن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب االنســــــحاب من الصفقة مع إيران، والتي أعلنت الصني متسكها بها وأنها 
ســــــتمضي قدما من أجل احلفــــــاظ عليها. لكن في تعاملها مــــــع العقوبات األميركية ضد 
إيران واملوقف من االتفاق النووي تبدو الصني كأنها تسير على حبل رفيع، حيث تتجاوز 
القضية مسألة االتفاق النووي أو التنافس الصيني األميركي، ورغبة بكني في ملء الفراغ 
ــــــذي تركته الواليات املتحدة، لتطــــــال عالقات الصني بحلفاء إقليميني وازنني مثل اململكة  ال

العربية السعودية.

استضافت موســــــكو مؤخرا اجتماع احلوار االستراتيجي بني مصر وروسيا الذي يعقد 
على نحو منتظم منذ أربع ســــــنوات. ويأتي حوار 2018 في سياق متغيرات إقليمية ودولية 
تدفع نحو تدعيم العالقات بني القاهرة وموسكو والتي شهدت، منذ 2013، تطورا، رسخته 

الزيارة التي قام بها الرئيس الروسي فالدميير بوتني للقاهرة، في ديسمبر املاضي.
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أليكس فاتانكا: 
الصين تلعب لعبة ذكية 

وهادئة لدعم تواجدها في 
الشرق األوسط

جيمس دورسي: 
مصالح الصين يمكن أن 

تتضرر إذا أجبرت على االنحياز 
إلى طرف معين

التقارب الروســـي املصري سيزداد 
التـــي  التغيـــرات  فـــي خضـــم  قـــوة 
فرضتها قـــرارات الرئيس األميركي 

دونالد ترامب

◄
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في 
العمق

{انتصار ســـائرون ليس صدفة، بل جاء لرفض الفســـاد والفاسدين من الطبقة السياسية التي 
لم تتغير منذ سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣}.

جبرة الطائي
مرشحة عن حتالف سائرون

{ائتـــالف دولة تقدم بشـــكوى إلى المفوضية العليا لالنتخابات بشـــأن نتائج االنتخابات التي لم 
تكن وفق تصوراتنا}.

هشام الركابي
املتحدث اإلعالمي باسم نوري املالكي

} بغــداد – نجح تحالف سائرون، الذي يتكون 
من مجموعة سياسية متناقضة أيديولوجيا، 
من اإلسالمي إلى العلماني، في أن يحرز على 
مرتبة متقدمة في االنتخابات البرلمانية التي 

شهدها العراق السبت 12 مايو 2018.
واعتبر كاتب سياســــي عراقي أن مفاجأة 
هذه االنتخابات تتعلق بالفوز الساحق الذي 
حققتــــه قائمة ســــائرون التــــي يتزعمها رجل 
الدين اإلشــــكالي مقتدى الصــــدر وقد تحالف 
مع تيــــارات مدنية أبرزها الحزب الشــــيوعي 

العراقي.

وكما يبدو فإن تلك التيارات قد استثمرت 
مــــا تملكه مــــن تأثير على شــــرائح معينة من 
أجل أن تعلو كفة الصدر في الميزان. وإذا ما 
استقرت النتائج النهائية على هذا المستوى 
فــــإن تحالــــف الفائزيــــن يمكن أن يــــؤدي إلى 

ظهور حكومة أغلبية ذات مزاج وطني.

مفاجأة الشارع العراقي

اعتبــــر كثيــــرون داخل العــــراق وخارجه 
أن مجــــال التقــــاء المصالــــح بيــــن أصحاب 
العمامة الســــوداء (التيار الذي يقوده مقتدى 
الصدر) مع أصحاب األعالم الحمراء (الحزب 
الشــــيوعي العراقــــي)، لن ينجــــح. لكن، كانت 
للشــــارع العراقــــي حســــبة أخــــرى، تشــــكلت 
معالمها في ســــاحة التحرير وسط العاصمة 
العراقية بغــــداد في صيف 2015، عندما أطلق 
الحزب الشــــيوعي والقوى السياسية المدنية 
في البالد احتجاجات شعبية تطالب بإصالح 
العملية السياسية وإنهاء الطائفية والفساد.

وازدادت هــــذه االحتجاجــــات زخما وقوة 
حيــــن انضم إليهــــا مقتدى الصــــدر في 2016، 
مغيــــرا المعادلة لصالــــح االحتجاجات التي 
كادت تخبــــو، عبــــر خطابــــه الــــذي ألقاه من 
المنطقــــة الخضــــراء، فــــي حــــدث تاريخــــي 
يــــوم  العراقييــــن  مــــن  الكثيــــر  اســــتحضره 

التصويت.
وقال مصدر من داخل مفوضية االنتخابات 
إن النتائــــج األوليــــة غير الرســــمية، أظهرت 
تقــــدم تحالف ســــائرون بواقــــع 56-54 مقعدا 
في البرلمــــان العراقي من أصــــل 329 مقعدا. 

ويبــــدو أنه مثلما أنقــــذ الصدر، 
الذي يوصــــف بصانع الملوك 
فــــي العــــراق، االحتجاجــــات 
الشــــعبية التــــي قادتهــــا في 
المدنية  التيــــارات  البدايــــة 

والحزب الشــــيوعي، نجح 
في أن يدفع بها نحو 

البرلمان من خالل 
التحالــــف معها 
وبدا أنه كســــب 

الشــــارع  ثقة 
ونجح  العراقي 
فــــي أن يقــــدم 

صــــورة مختلفة 

عــــن تلك التــــي قدمها بقيــــة الناخبيــــن، وما 
تصويت عــــدد هام مــــن العراقييــــن لتحالف 
ســــائرون، بقيــــادة مقتدى الصدر، إال رســــالة 
شعبية عراقية ضد الطائفية والفساد وإيران.

وتجمــــع أفراد تحالــــف ســــائرون، الذين 
يتظاهرون أســــبوعيا ضد الفســــاد منذ العام 
2015، حاملين صور الصدر ومطلقين األلعاب 
النارية في وســــط بغداد لالحتفــــال ”بالنصر 
و”المرحلة الجديدة للشعب  على الفاســــدين“ 
العراقــــي“، بحســــب ما قال زيــــد الزاملي (33 

عاما).
وتؤكــــد المرشــــحة عــــن ســــائرون جبرة 
الطائــــي أن ”انتصار ســــائرون ليس صدفة، 
بــــل جــــاء لرفــــض الفســــاد والفاســــدين“ من 
الطبقة السياســــية التي لم تتغير منذ سقوط 
نظام صدام حســــين عام 2003. وقال مصطفى 
الكعبــــي (20 عاما)، أحــــد المصوتين لتحالف 
الصــــدر ”نريد التغييــــر، ال نريد أن نرى نفس 
وجوه السياسيين ألنهم لصوص، لكن الصدر 

قادر على إصالح البالد“.
وكتبــــت فيفيــــان والت فــــي صحيفة تايم 
األميركيــــة، مشــــيرة إلى أنه ”فــــي المقابالت 
التي ُأجريت سابقا (مع التايم)، لم يتوقع أي 
دبلوماســــي أو مســــؤول أن الصدر قد يصبح 
زعيما محتمال للعــــراق، وهو أمر من الممكن 
أن يثيــــر قلــــق العديد مــــن األميركيين، الذين 
يتذكرون الهجمات المميتة التي شنها أتباع 
الصــــدر ضد الجنــــود األميركيين خالل العقد 

األول من القرن الحالي“.
وتشير والت إلى أن شعبية الصدر تنامت 
بشــــكل متزايد خالل هذا الموســــم االنتخابي 
كنتيجــــة النتقاداتــــه الحــــادة التــــي وجهها 
للحكومات المتعاقبة بســــبب الفساد وأيضا 
لفشــــلها في تأمين البالد ضــــد تنظيم داعش 
الذي اجتاح العراق في عام 2014، واســــتولى 
على مــــا يقرب من ثلث أراضيــــه، بما في ذلك 

مدينة الموصل. 
كمــــا أن هناك عامال آخــــر عمل أيضا على 
تزايد شــــعبية الصدر، الــــذي ضغط من أجل 
خلــــق حكومة تكنوقراط ال تقوم على أســــاس 
دينــــي، وهو غضــــب وســــخط العراقيين على 
السياســــيين المخضرميــــن الذيــــن حكمــــوا 

لسنوات.

عودة العراق العربي

يرجـــع المراقبـــون الفـــوز الـــذي حققـــه 
التحالف إلى مقتدى الصدر، نظرا لسياساته 
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة، التي لـــم تقتصر 
علـــى النـــزول إلى الشـــارع وحشـــد التأييد 
لالحتجاجات وانتقاد الفســـاد المتفشي في 
العراق، لكن أيضا هناك زيارة مقتدى الصدر 
العام الماضي إلى المملكة العربية السعودية 
ودولـــة اإلمـــارات العربية المتحـــدة، وهما 
مـــن القوى المؤثـــرة في المنطقـــة العربية، 
ولطالما انتقدتـــا الدور اإليراني في العراق، 
التي تدعم تصريحاته حول إيران، خصوصا 
بعد التوتـــر الذي تســـببت فيه ميليشـــيات 
الحشد الشـــعبي، التي ينتمي بعضها للتيار 
الصدري فـــي حين تحارب أخرى تحت راية 

إيران.
وكان لزيـــارة الصدر إلى الســـعودية 
واإلمـــارات (أغســـطس 2017) أثر صدى 
الفت، حيث كتب الباحثان فراس مصدق 

وكينيـــث بوالك، فـــي تحليل نشـــرته المجلة 
األميركيـــة الصـــادرة عن مجلـــس العالقات 
الخارجية األميركي، وتصدرته صورة لألمير 
محمد ســـلمان مع الزعيم الشـــيعي العراقي 
مقتـــدى الصـــدر خـــالل االجتماع الـــذي تم 
بينهما فـــي الرياض، أن انفتاح الســـعودية 
علـــى العراقيين مهـــم، ليس فقـــط للعالقات 
الثنائية، بل إلعادة إدمـــاج العراق في بيئته 

العربية األوسع.
وعلق الكاتب العراقي فاروق يوسف حينها 
على الزيـــارة بقوله إن هوية الصـــدر العربية 
فـــي العراق هي أهم ما فيـــه في مرحلة صارت 
تلـــك الهوية فيهـــا في وضع رث ومزر وســـط 
جدل كردي وشـــيعي ال يخفي انحيازه إليران. 
ويضيـــف أن الصدر العربي هـــو الذي جمعته 
صـــورة تاريخيـــة مع األمير الســـعودي. وهي 
رســـالة موجهة إلى جهات عديدة، في مقدمتها 

إيران. ويوضح يوسف أن الصدر لم يفعل ذلك 
على ســـبيل إظهار تحديه إليـــران، ولكنه تحد 
موجه إلـــى أتباع إيران من سياســـيي العراق 
الفاشـــلين. ما أدركه الصدر في وقت مبكر من 
انخراطه في العمل السياســـي أن إيران ترغب 
في أن ُيحكم العـــراق من قبل مواليها من أجل 
أال تقـــوم له قائمة، وهو مـــا حدث منذ وصول 

حزب الدعوة إلى الحكم.
لكن، اليوم تبدو هذه المعادلة على وشـــك 
التغيير وأن العراق ســـائر نحـــو بداية تغيير 
للمشـــهد عبر تصويـــت عقابي اختـــار تحالفا 
”فوضويـــا“ متناقضا فـــي مبادئـــه إال أنه بدا 
األقـــرب للمشـــروع الوطنـــي الـــذي يقطع مع 

المشروع اإليراني في العراق.
وقـــال ضيـــاء األســـدي عضـــو البرلمـــان 
المقـــرب مـــن الصدر، فـــي تصريحـــات نقلت 
عشية االنتخابات، إن قائمة سائرون تريد عقد 

عالقـــات متوازنة مع جيرانهـــا ومع المجتمع 
الدولي بشـــكل عام. وأضاف أنه ال يريد قوات 
االحتالل، في إشـــارة إلى الجنـــود األميركيين 

المتمركزين في العراق. 
وأضاف أن تواجد القوات األميركية وكذلك 
السياســـة التـــي تنتهجها الواليـــات المتحدة 
ضـــد إيران، أعطيا طهـــران المبرر للتدخل في 

العراق.
ويســـتغرق األمـــر وقتـــا لتشـــكيل ائتالف 
حاكـــم. وفي ظل العمليـــة االنتخابية المرهقة، 
يحتـــاج الرئيـــس العراقـــي الحالـــي، فـــؤاد 
معصـــوم، وهـــو كـــردي دوره شـــرفي إلى حد 
كبيـــر، إلى عقد البرلمان خالل 15 يوما، والذي 
ســـينتخب الرئيس الجديد في غضون شـــهر. 
ومن ثم، فمازال أمام الكتلة السياســـية الفائزة 
فـــي االنتخابـــات 30 يومـــا لتشـــكيل حكومة 

واختيار رئيسها.

مقتدى الصدر.. صانع الملوك في العراق عاد ليكون الملك

خطى التغيير تقود إلى النجاح

[ تقدم تحالف سائرون في االنتخابات البرلمانية: رسالة شعبية عراقية ضد الطائفية والفساد وإيران
ــــــات البرملانية العراقية تصّدر حتالف  أظهرت حصيلة أولية غير رســــــمية لنتائج االنتخاب
ــــــدى الصدر، في نتيجة تكشــــــف، رغم نســــــبة املقاطعــــــة الكبيرة  ســــــائرون بزعامــــــة مقت
لالنتخابات، تبدال في املزاج الشــــــعبي العراقي وسيرا نحو وضع حد للمشروع اإليراني 
وللتدخــــــالت األميركية في العراق، حيث يعتبر خبراء أن في تنفيذ التحالف لوعوده التي 
أطلقها خالل احلملة االنتخابية كما للمطالب التي نادى بها في ساحة التحرير، ببغداد، 

ودعواته إلى محاربة الفساد التأثير العميق على مستقبل البالد.

توقـــع كثيـــرون أن يكون  } بغــداد – 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، 
المدعوم من المجتمع الدولي، متصدرا 
االنتخابـــات  فـــي  العراقييـــن  اختيـــار 
البرلمانيـــة التي شـــهدها العراق الســـبت 
12 مايـــو 2018. لكن النتائج جاءت مخالفة، 
بل ومحبطة للعبادي، الذي اختار لقائمته 
اســـم ”النصر“ تيّمنـــا بالنصر الذي حققه 

على تنظيم الدولة اإلسالمية.
لم يكـــن ”النصر“ ضـــد تنظيم داعش 
يكفي ليحوز العبادي على أصوات الكثير 
من العراقيين الذين صاروا يطلقون عليه 
لقب ”صاحب شعار سوف وسوف“، حيث 
وعـــد العبادي في أكثر من مناســـبة بأنه 
ســـينتصر على الفساد ”كما تم تحقيق 
النصر علـــى اإلرهابييـــن“، لكنه أبقى 
األمر مجـــرد وعود مـــن دون تطبيق 

على أرض الواقع.

وخـــالل فترة حكمه، شـــّرع البرلمان قانون 
العفو العام الذي ســـمح لعـــدد كبير من حيتان 
الفســـاد باإلفـــالت مـــن العقاب والعـــودة إلى 
ممارســـة أدوارهـــم بشـــكل طبيعـــي. ويقـــول 
الصحافـــي كاظم عجـــرش إن ”العبادي لم يكن 
شـــجاعا كفايـــة لإلطاحة برموز الفســـاد، رغم 
الدعـــم الكبير من المرجعيـــة والجماهير. بقي 

مترددا حتى عاد الفاسدون مجددا“.
ويرى التاجر األربعيني عامر العامري أنه 
”كانت أمام العبادي فرصة فريدة لم يســـتغلها. 
اليـــوم يدفع ثمن فشـــله عندما تمســـك بحزبه 
والفاشـــلين مـــن حولـــه“. ويضيف ”لـــو كان 
صارما بقراراته في ضرب الفاســـدين كما دحر 

داعش، لحظي بوالية ثانية“.
ووسط الضغط الشعبي على العبادي الذي 
نجح في استعادة األراضي التي استولى عليها 
تنظيم الدولة اإلســـالمية في زمن المالكي، قرر 
خوض االنتخابات بعيدا عن رفيقه في الحزب، 

نوري المالكي الذي يعتبره كثيرون ســـببا في 
سقوط ثلث البالد بيد الجهاديين، لكن العبادي 
الـــذي حظي للمرة األولـــى بتأييد في المناطق 
الســـنية، وخصوصا في محافظة نينوى التي 
جـــاء فيها أوال، لـــم يبتعد كثيرا عـــن تأثيرات 

حزبه.
ويجمع العديد مـــن الناخبين على أن بقاء 
العبادي ضمن حزب الدعوة، كان أحد أســـباب 
تعرضه لهذا الخذالن. فمن بين أخطاء العبادي 
هـــو تشـــكيل تحالف مـــع الفتح، الـــذي يضم 
قيـــادات مـــن فصائل الحشـــد الشـــعبي وتيار 
الحكمة بزعامة عمار الحكيم، والذي سرعان ما 

انهار بسبب رد فعل الشارع.
ومن األخطاء األخـــرى التي كلفت العبادي 
الكثيـــر من األصوات، وفق مراقبين، الســـماح 
لشـــخصيات تناوبـــت علـــى المناصـــب خالل 
الـ15 ســـنة الماضية، بأن تترشح على الئحته. 
ويقول المحلل السياســـي هشام الهاشمي إن 

”الناخبين شـــعروا بالصدمة حين أتى العبادي 
بشـــخصيات تعتبـــر من صقور حـــزب الدعوة 

وجعلها وجوها بارزة في ائتالف النصر“.
ويضيـــف الهاشـــمي أن ”الـــكل كان يعتقد 
أن ائتـــالف النصر ســـيكون شـــبيها بائتالف 
ســـائرون من حيث اختيار الشخصيات الشابة 
والوجـــوه الجديدة، لكن في الواقع جاء رئيس 
الوزراء بوجوه صنفت على أنها كانت مشتركة 
في الحكومـــات المتوالية على مـــدى 15 عاما، 

وإنجازاتها لم تكن بالمستوى المطلوب“.

العبادي هزم الجهاديين ولم يقدر على الفساد

وي
وقال مصدر من داخل مفوضية االنتخابات 
إن النتائــــج األوليــــة غير الرســــمية، أظهرت 
56-54 مقعدا  6تقــــدم تحالف ســــائرون بواقــــع
مقعدا.  في البرلمــــان العراقي من أصــــل 329

ويبــــدو أنه مثلما أنقــــذ الصدر، 
الذي يوصــــف بصانع الملوك
فــــي العــــراق، االحتجاجــــات 
قادتهــــا في الشــــعبية التــــي
المدنية التيــــارات  البدايــــة 
والحزب الشــــيوعي، نجح

في أن يدفع بها نحو 
البرلمان من خالل
التحالــــف معها 
وبدا أنه كســــب 

الشــــارع  ثقة 
ونجح  العراقي 
فــــي أن يقــــدم 

صــــورة مختلفة 

يرجـــع المراقبـــون الف
التحالف إلى مقتدى الصد
خـــالل الفتـــرة الماضيـــة
علـــى النـــزول إلى الشـــا
لالحتجاجات وانتقاد الفس
العراق، لكن أيضا هناك ز
العام الماضي إلى المملكة
ودولـــة اإلمـــارات العربي
مـــن القوى المؤثـــرة في
ولطالما انتقدتـــا الدور ا
التي تدعم تصريحاته حو
بعد التوتـــر الذي تســـبب
الحشد الشـــعبي، التي ين
الصدري فـــي حين تحار

إيران.
وكان لزيـــارة الص
واإلمـــارات (أغســـطس
الفت، حيث كتب الباح

توقـــع – بغــداد {
رئيس الوزراء العر
المدعوم من المجتم
العراقييـــن اختيـــار 
البرلمانيـــة التي شـــهد
8 مايـــو 2018. لكن النت 12
بل ومحبطة للعبادي، ا
اســـم ”النصر“ تيّمنـــا
على تنظيم الدولة اإلس

لم يكـــن ”النصر“
يكفي ليحوز العبادي ع
من العراقيين الذين ص
”صاحب شعار س ”لقب
في أكث وعـــد العبادي
ســـينتصر على الفس
النصر علـــى اإلرها
األمر مجـــرد وعو
على أر

العبـــادي وعد بأنه ســـينتصر على 
الفســـاد كما تـــم تحقيـــق النصر 
على اإلرهابيني، لكنـــه أبقى األمر 

مجرد وعود من دون تطبيق 

◄

إذا مـــا اســـتقرت النتائـــج النهائية 
علـــى هذا املســـتوى فمن املمكن 
أن تتشـــكل فـــي العـــراق حكومة 

أغلبية ذات مزاج وطني

◄

} القاهــرة – أكد قحطان الجبوري المتحدث 
باســـم تحالف سائرون أن التحالف سيتمسك 
بحقه في االحتفاظ بمنصب رئاســـة الحكومة 
حال اســـتمرار تصـــدره للنتائج، وكشـــف أن 

تحالفات كبرى بدأت في التواصل معه.
وقـــال الجبـــوري، في تصريحـــات لوكالة 
األنباء األلمانية (د.ب.أ)،“وفقا للنتائج األولية 
المتوفـــرة، المقاعد التـــي حصدناها توزعت 
بيـــن المحافظات، وهذا يعنـــي أن العراقيين 
آمنوا فعليا بأن مشـــروعنا هو مشروع وطني 

بامتياز يمكنه أن يسع الجميع“..
وأوضـــح ”إذا عـــززت النتائـــج النهائية 
وضعنـــا الراهـــن ســـيكون من حـــق تحالفنا 
التمسك بالمطالبة بمنصب رئاسة الحكومة… 
ونعتـــزم ترشـــيح أكثـــر مـــن شـــخصية لهذا 
المنصـــب. ولدينا في ســـائرون شـــخصيات 
تتمتـــع بالكفـــاءة العاليـــة وتؤمـــن بأهداف 
مشـــروعنا، ونتوقع أن يكون لها دور كبير في 

بناء الدولة العراقية الحديثة“.

ويضم تحالف ســـائرون التيـــار الصدري 
وعدة أحزاب منها االســـتقامة، بزعامة حسن 
العاقولي، والحزب الشيوعي العراقي، بزعامة 
رائـــد فهمـــي، والتجمع الجمهـــوري، بزعامة 
ســـعد عاصم الجنابي، وحزب الدولة العادلة، 

بزعامة قحطان الجبوري.

ورفـــض قحطان الجبـــوري الحديث عن 
إمكانية التنســـيق والتحالـــف مع تحالفات 
كبـــرى كـ“النصـــر“ بزعامة رئيـــس الوزراء 
حيـــدر العبـــادي أو ”الفتـــح“ بزعامة هادي 
العامـــري، واعتبـــر الحديث عن هـــذا األمر 

سابقا ألوانه.

وأشـــار إلى أن كتال وقوى كثيرة سارعت 
إلـــى التواصـــل مـــع تحالفه للتنســـيق حول 
رئاسة الحكومة رغم اإلعالن المبدئي الصادر 
عنـــه بإرجاء النظر في هـــذا األمر إلى ما بعد 

إعالن النتائج النهائية.
تفاوضيـــة  لجنـــة  شـــكلنا  “لقـــد  وقـــال 
ســـتعمل بعـــد إعـــالن النتائـــج النهائية مع 
الكتل السياســـية التي تشـــاركنا نفس الرؤى 
واألهـــداف. نحـــن منفتحـــون علـــى الجميع 
شـــريطة تقارب البرامج والرؤى، ألن هذا هو 
األساس الذي أعطانا الشعب العراقي بسببه 

ثقته الواسعة“.
وأكـــد أن التحالـــف يســـعى فـــي الفتـــرة 
القادمة إلى ”حماية اإلرادة العراقية الوطنية 
ووحدة البـــالد وإبراز هويتها وتأكيد هيبتها 
كدولـــة لها تاريخ وحضارة، وفي نفس الوقت 
يجتهد لبناء دولة مؤسساتية حديثة“، وأعرب 
عن أمله في أن تتســـم العالقات مع كل الدول 

باحترام المصالح المتبادلة.

سائرون: سنتمسك بحقنا في منصب رئاسة الوزراء

قحطان الجبوري: 
نعتزم ترشيح أكثر من 

شخصية لمنصب رئيس 
الوزراء في العراق
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ففي ظل االنتصارات اإليرانية في 

لبنان، تراجع لبنان سياسيا واقتصاديا 

وخسرت الدولة وظائف عربية طالما 

كانت مصدر قوة ووجود
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} لم تقّدم االنتخابات النيابية في لبنان دفعا 
إيجابيا وطنيا، إذ لم ُتظهر النتائج املتوقعة 

لهذه االنتخابات أفقا ملسار حلول تخرج لبنان 
من عنق الزجاجة.

االختناق مبعناه السياسي واالقتصادي 
ال يزال حاكما على عنق الدولة، ويفاقم من 

األزمات التي باتت تشّكل خطرا وجودّيا على 
لبنان الذي لم يعد بيئة جاذبة ال اقتصادّيا وال 

سياسّيا وال حتى إعالمّيا.
ثّمة حتّول في الهوية اللبنانية جاءت 

العملية االنتخابية لترسخه إلى حد بعيد، هذا 
التحّول يترّكز في االنتقال من الهوية اللبنانية 

العربية، التي من سماتها التعّدد والتنّوع 
السياسي واالجتماعي، إلى هوية منقطعة أو 

معادية حمليطها تتسم بنزعة أحادية الغية لكل 
تنّوع سياسي وإن أبقت على تنّوع شكلي ال 

أثر له في احلياة السياسية وال معنى سياسيا 
له في عالقات لبنان مع امتداده العربي.

النزعة األحادية والسلطة االحتكارية التي 
تسيطر على الدولة واحلياة العامة فيها، هما 

ما يناقض الهوية اللبنانية وخصوصياتها 
التي طاملا كانت عنصر حيوية سياسية 

واجتماعية ومنبع احلرية ومنبرا لإلعالم 
املتنوع ومصدرا للحيوية االقتصادية وجاذبا 

الستثمارات في أكثر من اجتاه.
األزمات التي كشفت عنها االنتخابات 

النيابية التي جرت منذ عشرة أيام تقريبا، 
أكدت أن لبنان لم يعد ذلك البلد القادر على 

مواجهة احلصار الذي يواجهه، بل بات أكثر 
استسالما للقبضة التي متسك بخناق الدولة 

والوطن، وفيما يواجه اللبنانيون أزمات 
املؤسسات الوطنية املتراكمة، ال يجدون خيارا 

للخروج منها إال باملزيد من الغرق فيها.
فأمام مأزق غياب الدولة أو ضعفها، تتمدد 
الدويلة وتترسخ كثابت في احلياة السياسية، 

وأمام مأزق انحسار احليوية االقتصادية 
واالجتماعية يزداد اخلضوع ملنطق األحادية 

والوصاية، وتتراجع فرص اخلروج من معادلة 
مصادرة احليز العام لصالح املزيد من تثبيت 

السطوة احلزبية وامليليشياوية. ويتم ذلك 
من خالل االستسالم للوصاية مبا هي إلغاء 
أو قرار إعدام للبنان الذي ال ميكن أن يبقى 
ويستمر من دون عالقة مميزة مع محيطه 

العربي، واخلليجي على وجه التحديد.
الوظيفة اللبنانية العربية هي عنصر 
وجودي للدولة والوطن، وليست ترفا وال 

هواية لبنانية أو عربية، هي حقيقة سياسية 
وثقافية واقتصادية، وهي حقيقة قومية ال 

ميكن جتاوزها أو التنكر لها.
التنكر لهذه العناصر احليوية لبقاء لبنان 

ولدوره، هو ما يجري اليوم، أي أن ما يشبه 
عملية انتحار أو قتل يتعرض لها لبنان، 

بسبب هذا االستسالم الذي يعّبر عن نفسه 
من خالل االجنرار نحو مسار تغيير الهوية 
اللبنانية، وهو تغيير يحاكي إلى حد بعيد 

فكرة االنفصال والعزلة أي الفكرة اليهودية 
بالنسخة اإلسرائيلية، فالكيان اإلسرائيلي 
هو النموذج الذي قام وال يزال على فكرة 

احمليط العدّو، هو كيان قام على استراتيجية 
العداء والقطيعة مع احمليط، وعلى ثقافة 

اخلوف والتخويف من كل ما حوله، وفي نفس 
الوقت االستثمار الدائم لهذا العداء واخلوف 

الستدراج دعم دولي له، والقيام بوظيفة 
استعمارية طاملا كانت متالزمة مع وجود 

إسرائيل في املنطقة العربية.
ما يجري اليوم في لبنان هو محاولة 

استنساخ النموذج اإلسرائيلي بوعي أو من 
دون وعي ال فرق، أي النموذج الذي يتميز 
وتتركز وظيفته على االنقطاع عن محيطه 
وترسيخ الشروخ معه، ويقوم على تعزيز 

ثقافة اخلوف والكراهية لكل مختلف، ذلك أن 
اخلطاب السياسي السلطوي املتمدد واملهيمن 
في لبنان اليوم سياسّيا وإعالمّيا يصّوب على 

هدف أساسي هو أن العدو الفعلي ومصدر 
اخلطر احلقيقي هي الدول العربية، أي تلك 

الدول التي ال تتآلف أو تعادي السياسة 
اإليرانية، كما أّن ثمة عمال دؤوبا لفرض هذه 

الرؤية وهذا املنطق حتى على من يفترض أنه 
يخالف هذه الرؤية، من خالل تدجينه وتهذيب 

حال املعارضة أو االعتراض لديه جتاه ما 
ميس جوهر وجود لبنان وفكرته.

إلى هذا احلد ميكن القول إن استنساخ 
التجربة اإلسرائيلية في رسم هوية لبنان 

اجلديدة، هوية معادية ملا حولها خائفة 
منه ومخيفة له، منوذج منقطع عن محيطه 
ومرمت في نفس الوقت في أحضان دول من 
خارج املنطقة، يلبي وظيفة إقليمية ودولية، 
ومتعارض أو معاد لنظام املصالح العربية.

لعل أخطر ما أفرزته االنتخابات النيابية 
هو هذا النزوع نحو ترسيخ ثقافة العداء 

واخلوف الذي تسلل إلى سلوك الدولة التي 
باتت متهاونة حيال شروط وجودها القومي، 
ومعنية في املقابل مبحاكاة املصالح الدولية 

واإلقليمية اإليرانية، ليس هذا حال اللبنانيني 
جميعا، لكن التسليم أو االستسالم اللبناني 
لهذه املعادلة هو ما يجعل من تقدم النموذج 

اإلسرائيلي في جوهر تكوينه النفسي 
والسياسي والثقافي واالستعالئي حقيقة ال 

ميكن متويهها، وربط وجود ما تبقى من لبنان 
بوظيفة حماية االستقرار مع إسرائيل من 

جهة، ووظيفة االستثمار في بناء الشروخ مع 
احمليط العربي وترسيخ حال اخلوف والعداء 

معه من جهة ثانية. وفوق كل ذلك توفير أو 

مراعاة املصالح الدولية األوروبية واألميركية 
أو الروسية بشكل يثير الريبة والتساؤل عن 
معنى وداللة اخلطاب الذي طاملا رفعته قوى 

املمانعة في مواجهة االستعمار واالحتالل.
املمانعة التي باتت تسيطر على مفاصل 
الدولة في لبنان، هي بالضرورة عاجزة عن 
معاندة مسار التاريخ، لكنها ستكون حكما 

أمام كارثة إخفاقها في حتقيق ما تبتغيه، هذه 
الكارثة يعيش لبنان مقدماتها فال الغرب وال 
إيران وال إسرائيل بطبيعة احلال قادرة على 
جعل لبنان دولة قابلة لالستمرار خارج نظام 
مصاحلها القومي، والوقائع هي أكبر برهان، 
إذ كلما ابتعد لبنان عن محيطه العربي كلما 
بدا أنه دولة غير قابلة لالستمرار، ففي ظل 

االنتصارات اإليرانية في لبنان، تراجع لبنان 
سياسيا واقتصاديا وخسرت الدولة وظائف 

عربية طاملا كانت مصدر قوة ووجود. النموذج 
الذي يراد للبنان أن يكونه، هو منوذج يقوم 

على نزعة إلغائية وأحادية نابذة للتنوع 
املعّبر عن حقيقته الفعلية بحرية، نزعة معادية 

للبنان كمنبر حر لإلعالم في محيطه العربي، 
وهو منوذج غير حاضن أو جاذب الستثمارات 

عربية، ومنوذج مهادن ومتآلف مع الغرب 
وإسرائيل بشرط االصطدام مع العرب.

مأساة لبنان: هذا ما يعنيه االنفصال عن نظام المصالح العربي
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{ما زال حزب الله يواجه عقبات تمنعه من الســـيطرة الكاملة على مؤسســـات الدولة اللبنانية. 

وسيكون من الحكمة أن تنظر الحكومات الغربية في سبل لتعزيز هذه الحواجز}.

حنني غدار
باحثة لبنانية

ن 
ّ
{إيران تمثل اليوم أســـاس الشـــر في المنطقة، وما حدث في االنتخابات اللبنانية األخيرة يبي

حجم التغلغل اإليراني، ومن يقف وراء كل العمليات الوحشية بحق المدنيين}.

ياسر الفرحان
عضو الهيئة السياسية لالئتالف السوري املعارض

علي األمين
كاتب لبناني

} متّثل وضعية التواجد الروسي في سوريا، 
واحدة من عالمات بؤس احلال العربي، 

الذي لم يجد فيه املأزوم السوري نصيرا وال 
شفيعا، إال الروس اجلاهزين إلعطاء تأشيرات 

املرور للطائرات اإلسرائيلية، لكي تقصف 
املواقع التي ُيفترض أن الروس يوفرون 

تغطية حمائية لها، في مواجهة أعداء النظام 
واجلماعات املتطرفة.

ارتباط موسكو بتل أبيب، يشّكل وحده، 
أحد جوانب البؤس. فعبد املُعني الروسي، 
ال ُيعني سوريا على صد اإلسرائيلي، وما 
السالح الروسي احلديث، الذي وصل إلى 

سوريا، إال الستخدام القطعات الروسية، دون 
أن ُيسّلم للجيش السوري لرفع قدراته، وإن 

كان قليله يوضع في أيدي السوريني على 
سبيل اإلعارة تخفيفا على الروس من عبء 

اإلمداد البشري من العناصر عالية التدريب. 
فما ُيسّلم للجيش السوري هو براميل متفجرة 

ُتلقى على السكان من القاذفات. وروسيا 
تدافع عن النظام السوري ضد أعدائه العرب 
وليس ضد أعدائه اإلسرائيليني، ألن العالقة 

اإلسرائيلية الروسية، أعمق وأوثق بكثير من 
عالقات موسكو بأي من األطراف العربية. 

فقد تطورت العالقات الروسية اإلسرائيلية 
منذ العام ٢٠٠٠ بالتحالف بني أقرب الساسة 

الروس إلسرائيل، فالدميير بوتني، وأقرب 
القادة اإلسرائيليني إلى روسيا آرييل شارون.

كانت هذه العالقات وال تزال، متعددة 
األسباب وامليادين. فاللغة الروسية، هي 

الثالثة في إسرائيل بعد العبرية والعربية، 
ويعيش في روسيا مئة ألف إسرائيلي يعملون 
في قلب االقتصاد الروسي، منهم ثمانون ألفًا 

في موسكو. فبعد شهرين فقط من انهيار 
االحتاد السوفييتي في العام ١٩٩١ الذي أبهج 

بعض العرب، أرسلت روسيا إلى إسرائيل 
صحفيا ذا ميول صهيونية، هو ألكسندر 

بوفني، ليشغل منصب السفير الروسي لدى 
إسرائيل ولكي ُيرسي قاعدة التحالف، ويفتح 

أبواب الهجرة الواسعة لليهود، وملنتحلي 
اليهودية وبقي سفيرا حتى املوت. وكان من 

بني املقاصد االستراتيجية لليمني اإلسرائيلي، 
أن يشّكل الروس القادمون إلى إسرائيل، 

رافعة لليمني واستجالبا للصوت االنتخابي 
األشد تطرفا، ولم ُيخف شارون، آنذاك، بهجته 

وصّرح أن الصوت الروسي أصبح وازنا 
ويقرر نتائج االنتخابات في إسرائيل.

مع بدء الفترة التي تطورت فيها العالقات 
الروسية اإلسرائيلية، تشكلت الرؤية 

االستراتيجية لدى اليمن اإلسرائيلي، وبدأت 
مبشاركة إسرائيل، لعبة األمم خلداع احلاكمني 

العرب ومساعدتهم على ما يحبط متنيات 
شعوبهم. ونشأت لصالح إسرائيل، شبكة 

التحالفات واملصالح التي ضمت التناقضات 
كلها: أميركا وروسيا والصني وتركيا. فعندما 

زار وزير الدفاع الصيني سوريا في أكتوبر 
العام ١٩٩٩ لبحث آفاق التعاون العسكري مع 
دمشق، طار بعدها إلى تل أبيب ليبرم صفقة 

مبليار دوالر لتوريد طائرات إلى الصني، 
من تصنيع مشترك، روسي إسرائيلي. وفي 

انتخابات ٢٠١٨ الرئاسية في روسيا، كان 
فالدميير بوتني، مرشح الروس اإلسرائيليني، 

حاملي اجلنسية املزدوجة، وحاز على نحو ٧٣ 
باملئة من أصواتهم، بينما منافسته اليهودية 

كيسينا سوبتشاك، التي شغلت منصب 
رئيس بلدية بطرسبورغ مدينة بوتني، لم 

حتصل إال على ١٣ باملئة من أصواتهم. وحتى 
على مستوى الترف االحتفالي للروس مبا 

يسمى ”يوم االنتصار“ إلحياء ذكرى النهاية 
السعيدة للحرب العاملية الثانية؛ فإن إسرائيل 
تستضيف االحتفال األكبر بحكم وجود العدد 

الضخم من قدامى احملاربني الروس الذين 
تقاعدوا فيها. وتشاركت روسيا وإسرائيل 

في التصنيع العسكري، وضمتا إليهما الهند 
باعتبارها سوق سالح. وابتاعت روسيا 

من إسرائيل الطائرات غير املأهولة ”درون“ 
وشهدت العالقات تطّورا متسارعا على كل 

صعيد، وكلما هبط سعر الروبل الروسي، كان 
يزداد التدفق السياحي الروسي إلى إسرائيل 
وتدّفق العمالة من خالل السياحة. ولم يتردد 
احلاخامات في وصف إسرائيل بأنها املكان 

األفضل، للعالقات الوثقى بني أتباع الديانتني 
اليهودية واملسيحية.

بحكم طبائع األمور، لن تكون روسيا هي 
الطرف الذي تستثيره االعتداءات اإلسرائيلية 
على سوريا، إلى حد التهيؤ ملنعها ناهيك عن 
ردعها، فضال عن كون هذه االعتداءات، التي 
تستهدف اإليرانيني على األراضي السورية، 
تتالءم مع الرغبات الدفينة للروس، كما أنها 

وسيلة الضغط املناسبة لألميركيني على 
إيران. ومع استمرار هذه االعتداءات، ستجد 

إيران نفسها في موقع التعرض لضغط روسي 
أميركي عن طريق إسرائيل، ال تقوى حتى على 

املجاهرة به، العتمادها على الروس كموّرد 
للسالح ولتقنيات تصنيعه، مع الصني وكوريا 

الشمالية.
إسرائيل ترى أن معركتها في سوريا هي 

مع الطرف اإليراني، بينما النظام السوري 
يصّر على أنه املستهدف لكي يستحث موقفا 

روسيا مساندا سينتظره طويال دون أن ُيلّبى 
مثلما لّباه الروس لإلجهاز على املعارضة 

وإحباط الضغوط التركية. ويالحظ املراقبون، 
أن لعبة األمم على األراضي السورية، صيغت 

بدقة متناهية، حكمت مسار التطّورات وقواعد 
االشتباك. فقد تعّمد اإلسرائيليون قصف 
منطقة الكسوة بصواريخ أرض – أرض، 

دون القاذفات، لتحاشي حساسية الروس 
املتواجدين فيها، وطال القصف منشآت 

إيرانية، ال يستفز الروس قصفها، ال سيما 
وأن بنيامني نتنياهو حّل في موسكو في وقت 

القصف ليتشاور مع الروس والتأكيد على 
كل الضوابط املتفق عليها. وبسبب طبيعة 

االنتشار امليداني اإليراني، لم يكن رد طهران 
الذي حتتاج إليه، فّعاال ألن ذلك الرد انطلق 
من أماكن بعيدة وافتقر إلى الدقة ووقعت 

صواريخ الرد في األراضي السورية.
وبحكم ارتباط احلرب في سوريا، بالنسبة 

لألميركيني والروس، بسيناريوهات الطاقة؛ 
كان الطرفان األميركي والروسي قد توافقا 
على عدم توسيع االشتباكات وإن طال أمد 

احلرب. لكن إسرائيل، ظلت حتث عن املواجهة 

الفورية مع إيران، وتلك هي االستراتيجية 
التي يعتمدها نتنياهو، ويرى أن التعجل فيها 

يعود على إسرائيل مبكاسب إقليمية تعزز 
عالقاتها مع العالم العربي والواليات املتحدة، 

وُيستفاد خاللها من الظلم اإليراني لشعب 
سوريا. ففي هذا السياق ظل رئيس احلكومة 
اإلسرائيلية يحّرض على ضرب إيران وعلى 
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي، وهو 

الذي أقنع الرئيس دونالد ترامب باالنسحاب 
منه، فيما هو يبادر إلى تنفيذ ضربات موجعة 
لإليرانيني وميليشياتهم ولقواعد ”حزب الله“. 

فإسرائيل تريد حربا فورية مع إيران، وال 
تكتفي مبنع امتالكها سالحا نوويا. فالهدف 

هو القضاء التام على قدراتها العسكرية 
التقليدية، مثلما جرى القضاء على اجليش 

العراقي. وكان نتنياهو قد صارح الكونغرس 
األميركي بأن إيران متتلك من عناصر القوة 

العلمية واالقتصادية والعسكرية، ما يجعلها 
دولة خطيرة، ليس بالنووي وحسب، وأردف 
”طاملا أن احلرب مع إيران حتمية، فلتكن اآلن 

أفضل من الغد“ وظل هذا دأبه.
في هذا اخلضم، يتبدى البؤس العربي 

جليا. فلم تكن إيران املستهدفة أميركيا 
وإسرائيليا، متلك احلد األدنى من العقالنية، 
لكي تؤسس لنفسها مصالح إقليمية طبيعية 
مع األقطار العربية، وعالقات تعاضدية تتسم 

باالحترام املتبادل، ستكون حصنا لها أمام 
أعداء يستهدفونها ويستهدفون العرب. فقد 
استخدمت الطائفية واعتمدت منطق املاللي 
وفقههم الرديء، لكي تثير النعرات وتخيف 

العرب وتندفع إلى السيطرة وكأن العالم يخلو 
لها. وها هي إسرائيل تلعب لعبتها وتخّرب 

كل شيء لها وجليرانها الذين يفترض أن 
يكونوا حلفاءها الطبيعيني.

أما الروس، في مشهد البؤس العربي؛ فقد 
امتشقوا دور املُعني اجلزئي الذي يستعان 

به في الصراع الهامشي الذي يخوضه 
النظام، وال ُيستعان به في الصراع الرئيسي 
الذي يفترض أن سوريا تخوضه، على األقل 

الستعادة أراضيها احملتلة.

قصف سوريا: التواجد الروسي ولعبة األمم

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

الروس، في مشهد البؤس العربي، 

امتشقوا دور المعين الجزئي الذي 

يستعان به في الصراع الهامشي الذي 

يخوضه النظام، وال يستعان به في 

الصراع الرئيسي الذي يفترض أن 

سوريا تخوضه، على األقل الستعادة 

أراضيها المحتلة



آراء

} حضور نحو ٣٣ سفيرا وممثال دبلوماسيا 
لدول أوروبية وأفريقية وأميركية التينية 
وآسيوية، مراسم نقل السفارة األميركية 

من تل أبيب إلى القدس احملتلة، يؤكد فشل 
الفاعلني الفلسطينيني والعرب، أفرادا 

ومؤسسات، في مسعاهم املعلن حلماية 
القدس الشريف من براثن التهويد والصهينة 

واألسرلة.
ما بني قرار الرئيس األميركي دونالد 

ترامب نقل السفارة، وما بني تطبيق اإلجراء، 
٦ أشهر بالكمال والتمام، لم تعتمد فيه الدول 
العربية واإلسالمية فرادى كانت أو منتظمات 

إقليمية خطوات تطبيقية حقيقية سواء لفرض 
واقع على إدارة ترامب يحول دون تنفيذ 

القرار، أو على األقّل احليلولة دون استقطاب 
واشنطن ملؤيدين جدد من قارات العالم األربع.
نقول هذا ألن التفاتة قصيرة إلى تاريخ ٢١ 
ديسمبر ٢٠١٧، موعد تصويت اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة على قرار نقل السفارة األميركية 

إلى القدس احملتلة، حتيلنا إلى شبه توافق 
دولي على احلق الفلسطيني، على الرغم من 
وجود أقلية تقّدر بتسع دول هي أقرب إلى 

الكيانات السياسية منها إلى الدول السيادية، 
أيدت قرار ترامب.

حينها مت اعتبار الدول املتغيبة واملقدر 
عددها بـ٣٥ دولة، اختبارا جدّيا للدبلوماسية 

الفلسطينية والعربية واإلسالمية، ذلك أن 
وجود هذه العواصم في نطاق الرمادية 

الدولية ال يخفي في العمق ”نصف موافقة“ 

على احلقوق الفلسطينية في حال ّمت 
استثماره وتوظيفه بشكل احترافي وعملي.

املراقب اليوم للعواصم األفريقية 
واألوروبية واآلسيوية والالتينية احلاضرة 

حلفل نقل السفارة، يدرك متام اإلدراك أن 
اصطفاف هذه العواصم وراء واشنطن 

وتل أبيب هو، في احملصلة، فشل وإخفاق 
دبلوماسي فلسطيني وعربي وإسالمي 

أكثر منه انتصارا للدبلوماسية األميركية 
اإلسرائيلية في الترويج لهذا القرار املخالف 

ألبسط الشرعيات الدولّية.
ليس من حق أي محلل سياسي اليوم أن 
يتذرع برفض املنظمات اإلقليمية املنضوية 

صلبها تلك الدول للقرار األميركي، في إشارة 
إلى االحتاد األوروبي واالحتاد األفريقي 

ومنظمة دول أميركا الالتينية والكاراييبي، 
ذلك أن مترد هذه العواصم على قرارات 
مؤسساتها املناطقية والقارية يؤكد أن 

واشنطن جنحت في الترويج لثقافة ضرب 
الشرعيات واالتفاقيات الدولية عرض احلائط، 

وبالتالي سحب مقولة الدولة املارقة من 
الفضاء احمللي األميركي إلى الفضاء الدولي 

وتلك معضلة إنسانية وعاملية كبرى.
فأن تشارك ١٢ دولة أفريقية في احلفل، 
من بينها دول كانت باألمس القريب حتظى 

بدعم العواصم العربية الكبرى على غرار 
القاهرة واجلزائر في كفاحها لنيل التحرر 

الوطني لدليل واضح على أّن اجلغرافيا 
السياسية ال تقبل الفراغ وأّن غياب العرب عن 

فضاءات استراتيجية كانت متثل حديقتها 
اخللفية وخزانها االستراتيجي، أمر سرعان 

ما استثمرته إسرائيل وطوعته واشنطن 
ملصاحلها والعكس صحيح. 

هذا دون التطرق إلى حالة فيتنام التي 
تبقى أفضل عّينة للفرص االستراتيجية 

املهدورة من العرب، حيث انتقلت من سياق 
”الدولة املقارعة لالحتالل“ إلى ”دولة مارقة 

لصالح االحتالل“، وكله بسبب فقدان العرب 
لوحدة متثل الصراع وعجزهم عن إدارة 

األزمات البينية، وقصورهم عن الدفاع املشترك 
عن القضية األساس واملركزية واحملورية.

خالل أقل من ستة أشهر انتقلت عشرات 
العواصم من احلياد الدبلوماسي إلى االنحياز 

السياسي، وهو انتقال غذته ال فقط عصا 
العقوبات األميركية، وإمنا أيضا غياب 

االستراتيجية العربية في مناجزة القرار.
مقاومة القرار ال تعني مقاطعة واشنطن، 
ومقارعة القرار ال تعني أيضا- وفق مقدرات 
العرب على الفعل- إسقاطه في مجلس األمن 
الدولي، وإمنا مكافحته تكون بحصر الدول 
املؤيدة وتوسيع الدول الرافضة واحليلولة 
دون اجنذاب عواصم محايدة إلى الشرعية 

الترامبية ودون نقل سفارات أخرى إلى 
القدس احملتلة.

حتى هذا السقف املتدني في نيل احلقوق 
واستدرار املطالب الشرعية، استعصى على 
العرب فرادى وجماعات ومنظمات حتقيقه، 

وقد تكون هذه هي النكبة احلقيقية.

النكبة احلقيقية تكمن في حتول العرب 
أفرادا ودوال من طالبي حقوق ومنادين بتأمني 

الشرعيات ومحاصرين إلسرائيل في احملافل 
الدولية والفضاءات اإلقليمية، إلى مستنكفني 

عن احلق السليب ومسلوبي اإلرادة في 
املقاومة واملقارعة، األمر الذي حّولهم إلى 
مجرد حلقات متتالية في مسلسل تقدمي 

التنازالت.
النكبة لم تكن في يوم من األيام مقترنة 

باحتالل األرض وطمس التاريخ وتهويد 
املقدسات وأسرلة البشر، فتلك فاتورة 

االحتالل يدفعها كل شعب حتت االستيطان، 
ولكّن النكبة احلقة تكمن في نسيان التاريخ 

وجتاوز اجلغرافيا والتسليم لسارقي األرض 
بأحقيتهم بها والتطبيع مع فعل االحتالل.

هزيمة دبلوماسية جديدة للعرب

{االنتهاك المتعمد للوضع القانوني للقدس يشـــكل خرقا لسيادة القانون الدولي، ويطعن في 

مصداقية الواليات المتحدة في العالم، ويدفع نحو تغذية التطرف وعدم االستقرار}.

حنان عشراوي
عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

{افتتاح السفارة األميركية في القدس المحتلة يمثل خطوة بالغة الخطورة ال أعتقد أن اإلدارة 

األميركية تدرك تبعاتها الحقيقية على المديين القصير والطويل}.
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المرحلة الراهنة تفرض على جميع 

األطراف مقاربة مختلفة لبلورة حل 

موضوعي ووطني لمعضلة احتمالية 

ومخاطر ازدواجية السلطة غير مقاربة 

{يا بتشيلوا يا بنشيل}، والتي لن 

تنقلنا سوى إلى تكريس االنقسام نحو 

االنفصال التام بين غزة والضفة

خالل أقل من ستة أشهر انتقلت 

عشرات العواصم من الحياد 

الدبلوماسي إلى االنحياز السياسي، 

وهو انتقال غذته ال فقط عصا 

العقوبات األميركية، وإنما أيضا غياب 

االستراتيجية العربية واإلسالمية في 

مناجزة القرار ومقاومته

}  إذا كان هدف القرار، الذي اتخذه الرئيس 
األميركي دونالد ترامب باالنسحاب من 

االتفاقية حول البرنامج النووي هو تصحيح 
خطأ من أخطاء اإلدارات األميركية في التعامل 

مع النظام اإليراني، فإن هذا القرار، ومهما 
امتلك من صواب، سيبقى ناقصا إذا لم 

تتبعه إجراءات أخرى جتعله مكتمل الفعالية 
والتأثير.

فيروس والية الفقيه فتك مبنطقة الشرق 
األوسط وعرقل تنمية الدول العربية، وهي 
تعاني منه منذ نحو أربعة عقود من الزمن، 

وقد بدأت أعراضه بالظهور بعد قرابة سنة من 
وصول آية الله اخلميني إلى سدة احلكم في 
طهران، إذ شرع بالتحرش بالعراق وتهديده 
بإسقاط نظام صدام كأول خطوة في تصدير 

الثورة إلى خارج إيران. تلك الثورة، التي تبني 
في ما بعد، أنها تعني تصدير الفوضى، مما 
أدى إلى اشتعال حرب الثماني سنوات بني 
البلدين اجلارين، العراق وإيران، والتي لم 

تنته تداعياتها إلى يوم الناس هذا.
كان على اإلدارة األميركية، وقتها، 

واإلدارات التي أعقبتها أن تعي مرامي النظام 
اإليراني وتعمل على احلد من تطلعاته غير 

املشروعة إلى الهيمنة على دول املنطقة 
والتدخل في شؤونها ونشر إرهابه، الذي 

تقاسي منه شعوب املنطقة، ال أن تدعمه 
بقرارت واتفاقيات ومواقف جتعله يحقق 

مكتسبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية 
وعسكرية كبيرة، ويحصل على ميزات دولية 
استثنائية ويعزز دوره اإلقليمي التوسعي، 

فيتدخل في شؤون دول املنطقة ويهيمن عليها 
ويحتلها، بعد أن لم يجد رادعا يردعه عن 

املضي في حتقيق أحالمه.
إن هذا القرار لن يكون كافيًا لوحده من 

دون أن ينسق املجتمع الدولي، وبخاصة 
الدول األوروبية املوقعة على االتفاقية، موقفه 

ويقاطع النظام في طهران ويفرض عليه 
حصارًا يكفل احلد من قدراته العسكرية غير 
التقليدية، ويالحق احلرس الثوري اإليراني 

ويحاسبه على أعماله اإلجرامية ويفكك 
خالياه اإلرهابية في دول العالم، ويضع 

امليليشيات املسلحة املرتبطة به في العراق 
وسوريا ولبنان واليمن والبحرين وغيرها 

على قائمة الدولية لإلرهاب، ويالحقها قانونيا 
الرتكابها جرائم حرب موثقة ومعروفة.

كما ينبغي على املجتمع الدولي، وخاصة 
الدول األوروبية، أيضا، العمل على تقدمي 

الدعم واإلسناد للشعب اإليراني الثائر لتعزيز 
قدراته وتصعيد ثورته إلسقاط نظام والية 
الفقيه الظالمي اإلرهابي الطائفي املتخلف 

وتخليص العالم من شروره وإرهابه، وقد 
ركزنا على ذكر الدول األوروبية للنشاط 
املخابراتي اإليراني الواضح فيها حتت 

ستار احلسينيات املنتشرة في أوروبا، والتي 
متارس اإلرهاب ضد مناوئي والية الفقيه، 

وتضم هذه احلسينيات خاليا إرهابية متولها 
إيران ُيخشى على أمن الدول األوروبية منها 
في املستقبل، وتستغل هذه اخلاليا األجواء 

الدميقراطية السائدة في تلك الدول.
لكن قرار الرئيس األميركي باالنسحاب 

من االتفاقية النووية مع إيران، يبقى خطوة 
صائبة، وسيكون صوابها أكبر إذا تبعتها 

خطوات مكملة كفيلة بجعل إيران تنكفئ إلى 
الداخل، ويأمن العالم إرهاب ميليشياتها 

املسلحة وخالياها النائمة التي ال يدري أحد 
متى تستيقظ فتشيع الفوضى في الدول 

األوروبية، كما حدث في بلدان الشرق األوسط.
وإذا جعل ترامب خطواته تكتمل، على 

منوال ما وصفنا، فإن العالم لن يأمن شرور 
املمارسات اإليرانية اإلرهابية فقط، وإمنا 

ستزيل الكثير من التشويه، الذي حلق بأميركا 
وسمعتها، والذي أحدثته سياسات اإلدارات 
األميركية املتعاقبة، ما أفقد الواليات املتحدة 

ثقة شعوب األرض بسياساتها، فهل سيفعلها 
أبو إيفانكا؟

هل يفعلها أبو إيفانكا؟

قرار الرئيس األميركي باالنسحاب من 

االتفاق النووي مع إيران، يبقى خطوة 

صائبة، وسيكون صوابها أكبر إذا 

تبعتها خطوات مكملة كفيلة بجعل 

إيران تنكفئ إلى الداخل، ويأمن العالم 

إرهاب ميليشياتها المسلحة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

مقاربة مختلفة نحو الوحدة الفلسطينية والنهوض الوطني الشامل
} يتم في هذه األيام تداول تسريبات حول 

إمكانية توجه حماس لهدنة طويلة األمد 
مع االحتالل اإلسرائيلي. لسان حال هذه 

التسريبات واملواقف وكأنه يقول ”حاولنا 
مع السلطة ومش ماشية…“، كما أن لسان 

حال فتح سيقول ”ألم نقل لكم…“، ولكن مباذا 
سينفع ذلك بعد خراب مالطا.

في الواقع أن حماس، ورغم احلروب 
الثالث التي شنتها إسرائيل، كانت طوال 

الوقت، ومنذ استالمها احلكومة بعد 
انتخابات ٢٠٠٦ وبعدها السيطرة العسكرية 

على احلكم بعد ما عرف باالنقالب أو ما 
تسميه هي باحلسم العسكري، ملتزمة بهدنة 

هشة ومجانية مع إسرائيل، وقد احتفظت 
األخيرة لنفسها دوما باليد العليا في هذه 

الهدنة احملصورة في غزة، وفي اجلهة املقابلة 
التزمت السلطة الوطنية طوال الوقت مبا 

يعرف بالتنسيق األمني، رغم حتلل إسرائيل 
من واجباتها والتزاماتها املتصلة بعدم 
دخول واجتياح املدن و”املناطق املسماة 

أ“، واحتفظت أيضا ومنذ ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ 
لنفسها باحلق في االجتياح واالعتقال 

واملداهمات وخالل السنوات األخيرة بالقتل 
دون مبرر على احلواجز، أي أن املعادلة 

القائمة في الضفة هي أيضا أكثر من 
هدنة مفتوحة ومجانية وهشة وإلسرائيل 
اليد العليا متاما فيها، ناهيك عن األبعاد 

السياسية التي حتكم ”كال الهدنتني“.
السؤال الذي يطرح نفسه يتعلق بأسباب 

انهيار مباحثات الوحدة وإنهاء االنقسام، 
واملتمثلة مبا ميكن تعريفه التخوف من 

احتماالت ازدواجية السلطة في غزة، ال سيما 
في موضوع األمن والسالح، ومفهوم الشراكة 

الوطنية في حتمل املسؤولية وواجباتها.
وهنا تقفز إلى الذهن طبيعة التعامل 
من قبل الطرفني بوضع وتعميق العوائق 

للتغلب ال فقط على مخاطر ازدواجية السلطة، 
بل وازدواجية املعايير القائمة على التشدد 

الكبير في العالقة البينية بني كل من حماس 
والسلطة وحركة فتح، والتراخي األكبر في 

عالقة كل منهما في هذه القضية بالذات 
مع سلطة وحكومة االحتالل. والتي وصلت 

حد ”يا بتشيلوا يا بنشيل“، والتي تكثف 
مفهوم حسم وحدانية السلطة ومسؤولياتها 

وواجباتها الداخلية، دون التطرق إلى 
عالقتها باالحتالل وطبيعة إدارة الصراع مبا 

في ذلك أي هدنة نريد، وكيف ميكن وضع 
حد ملجانيتها واحتفاظ إسرائيل بتجزئتها 

واحلصول على أرباح صافية ليس فقط أمنية 
بل وسياسية وفي مقدمتها تفتيت السياسة 
واجلغرافيا الفلسطينية، مبا يرسخ تفتيت 

احلقوق وتذويب الهوية الوطنية.
هنا ال بد من اإلشارة إلى التناقض الذي 

ميارسه الطرفان؛ فحماس ما زالت غير جاهزة 
وغير مستعدة لتقدمي تنازالت داخلية في هذا 

امللف رغم إشارات قيادتها إلى االستعداد 
النظري لذلك حتت عناوين الشراكة في إدارة 
السالح واستخدامه، أو إمكانية حتول قوتها 
العسكرية إلى نواة جيش وطني حتت قيادة 

منظمة التحرير، أي الشراكة التامة في القرار 
السياسي مقابل األمني، على أهمية ذلك 

والذي يأتي في سياق محاوالت إظهار الرغبة 
في إنهاء االنقسام، ورمبا في إطار التحوالت 
التي ما زالت جارية وغير مكتملة ومفتوحة 

نحو جميع االحتماالت إزاء متطلبات االنتقال 
من االنتماءات اإلخوانية نحو الوطنية 

الفلسطينية. وقد يبدو ذلك محقا، إلى حني 
خروج حماس واإلشارة إلى استعدادها 

إلجمال هدنة طويلة األمد مع إسرائيل.
ذات الشيء ينطبق على السلطة وحركة 

فتح التي تريد حسم ازدواجية السلطة 
بالسيطرة على السالح حتت مسؤوليتها 

دون أن توضح كيف ستعمل على تغيير 
معادالت الهدنة املجانية والهشة في غزة 

وطبيعة التنسيق األمني في الضفة الغربية. 
هذا باإلضافة إلى أن معادلة ”يا بتشيلوا 
يا بنشيل“ هي معادلة إقصائية تتناقض 
ليس فقط مع كل االتفاقات الداخلية، بل 

وتتعارض مع متطلبات بناء الوحدة الوطنية 
في مؤسسات وطنية جامعة في إطار السلطة 

واملنظمة كوننا شعبا ما زال يرزح حتت 
االحتالل وأمامه حتديات وطنية ملخططات 

التصفية األميركية واإلسرائيلية حلقوقه 
الوطنية التي أقرتها الشرعية الدولية، ناهيك 

عن االعتقاد اخلاطئ بأن أزمة حماس قد 
تدفعها إلى االنصياع نحو مثل هذه الشروط 

املستحيلة بالتسليم الكامل ملطلب السلطة 
هذا، ذلك كله باإلضافة إلى أن تلك املعادلة 

حتمل في طياتها دفع قطاع غزة بعيدا، 
األمر الذي يشكل ضربة قاصمة للوطنية 

الفلسطينية وليس للمشروع الوطني فحسب.
أمام هذا الواقع املعرض للمزيد من التمزق 
فإن املطلوب اليوم هو العمل الوطني املخلص 

واجلدي لصون وحماية شرعية احلقوق 
ومتكني الشعب وتعزيز قدرته علي الصمود 
امليداني والسياسي، والذي دونهما يصبح 

ال معنى أو ال قيمة ألي شرعية أو متكني على 
صعيد املنظمة والسلطة.

إن املرحلة الراهنة تفرض على جميع 
األطراف مقاربة مختلفة لبلورة حل وطني 
ملعضلة ازدواجية السلطة غير مقاربة ”يا 

بتشيلوا يا بنشيل“، والتي لن تنقلنا سوى 
إلى تكريس االنقسام نحو االنفصال التام 
بني غزة والضفة، مبا يعنيه ذلك من تدمير 

للمشروع الوطني، بل وتفتيت الوطنية 
الفلسطينية وحقوق شعبنا. هذه املقاربة تبدأ 
مببدأ الشراكة الوطنية بديال عن االزدواجية 

واإلقصاء واالنفراد والتفرد من أي جهة كانت.

إن هذا يتطلب، وفي ظل اإلجماع املتكون 
حول أهمية املقاومة الشعبية بطابعها 

السلمي خاصة على حدود غزة كما هي، 
وإن كانت محدودة وموسمية في القدس 

وسائر أرجاء الضفة الغربية، ضرورة توفير 
احلاضنة السياسة لها وصون سلميتها 

من أي انحراف لفعالياتها نحو العنف أو 
التخلي الرسمي عنها أو التجيير الفئوي 

إلجنازاتها، والتقدم وفق هذه االستراتيجية 
للبحث الوطني نحو مقاربة هدنة شاملة 
مسقوفة بزمن محدد ومبحددات ومطالب 

وشروط فلسطينية، جوهرها وضع حد 
لهشاشتها وليد إسرائيل العليا والطويلة 
فوقها، ومبا يشمل رفع احلصار كليا عن 

قطاع غزة، ووقف كل أشكال السلوك العدواني 
ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته 

في كل من القطاع والضفة مبا فيها القدس 
الشرقية، والطلب من الشقيقة مصر واالحتاد 
األوروبي واألمم املتحدة التحرك لرعاية هذا 
اجلهد. وفي نفس الوقت البدء بحوار وطني 
استراتيجي للبناء على هذه القاعدة لبلورة 

خطة وطنية ومبادرة سياسية مسنودة 
ببرنامج اإلجماع الوطني لعام ١٩٨٨ برنامج 
العودة وتقرير املصير وإقامة دولة فلسطني 

املستقلة على كامل حدود ١٩٦٧، ومسنودة 
كذلك بتوفير متطلبات النهوض الشعبي على 

أساس املقاومة السلمية الشاملة وتوفير 
مقومات الصمود امليداني لها من خالل 

حكومة وحدة وطنية، والصمود السياسي عبر 
تكريس هذه الوحدة في إطار منظمة التحرير 
الفلسطينية، من خالل مجلس توحيدي جديد 

قبل نهاية هذا العام، وإلى حني ذلك من 
خالل إطار قيادي مؤقت يضم جميع القوى 
والتيارات والشخصيات املستقلة الفاعلة، 

وليس الديكورية املوالية والالهثة وراء 
جانبي التخندق واملصالح الذاتية الضيقة.
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جمال زقوت
عضو المجلس الوطني الفلسطيني



تســـلل اليأس إلى جميـــع أطراف  } لنــدن – 
العالقات االقتصادية مع إيران بسبب املخاطر 
الكبيرة والتشاؤم بشـــأن إمكانية حتقيق أية 
مكاســـب اقتصادية من تلك العالقة واستبعاد 

خروج إيران من الطريق املسدود.
ورغم أن حكومات الدول األوروبية الكبرى 
تؤكد أنها حتـــاول إنقاذ ما ميكـــن إنقاذه من 

االتفـــاق النووي إال أنهـــا ال تخفي عجزها عن 
حماية شركاتها من سيف العقوبات األميركية، 
الذي طال الكثير منها في الســـنوات املاضية 

بسبب التعامل مع إيران.
وتقـــول التقاريـــر إن الشـــركات الكبـــرى 
واملصـــارف بـــدأت تدير ظهرها إليـــران حتى 
قبل قـــرار الرئيـــس األميركي دونالـــد ترامب 
االنسحاب من االتفاق النووي، بسبب جتاربها 

املريرة طوال عامني من تخفيف العقوبات.
وتعثـــرت معظـــم االســـتثمارات األجنبية 
القليلـــة التـــي تدفقت إلى إيـــران بعد تخفيف 

العقوبات في يناير 2016 بسبب البيروقراطية 
والصراعات السياســـية وتلقت ضربات قاتلة 
من انهيـــار العملة اإليرانيـــة التي فقدت أكثر 

ثلثي قيمته منذ ذلك احلني.
ويشـــير مراقبون من داخل إيران أن سعر 
الدوالر في الســـوق الســـوداء جتاوز 80 ألف 
ريال في ظـــل التهافت على العمالت األجنبية، 
بعـــد أن بلـــغ فـــي أجـــواء التفاؤل بعـــد رفع 

العقوبات قبل عامني 27 ألف ريال للدوالر.
وأعلنـــت إيـــران أنهـــا تطالـــب بضمانات 
باحلصول على بعض املكاســـب للحفاظ على 
االتفـــاق النـــووي، لكـــن محللـــني يقولون إن 
طموحاتها تنحصـــر في عدم تقييد صادراتها 
النفطيـــة ألن ذلك ميكن أن يـــؤدي إلى انهيار 

االقتصاد اإليراني املثقل باملشاكل اخلانقة.
وتبدي الدول األوروبية حرصا كبيرا على 
إبقاء االتفاق النووي وحتاول تقدمي ضمانات 

لشـــركاتها مبواصلة التعامل مع إيران، لكنها 
تبدو يائســـة من قدرتها على حماية شركاتها 

من العقوبات األميركية.
وأقر وزيـــر اخلارجية األملاني هايكو ماس 
هذا األســـبوع بأن احلكومـــات األوروبية قلما 
متكنت من حماية شـــركاتها من تلك العقوبات 
األميركية وأنه ال يرى حال سهال لتلك املعضلة.

ويبدو أن الشـــركات ال متيـــل إلى التعامل 
مـــع إيران حـــني يكـــون عليها االختيـــار بني 
مصاحلها في ســـوق الواليات املتحدة الكبير 
وبني التعامـــل مع الســـوق اإليراني الضئيل 

نسبيا وامللغوم بالعقبات واملشاكل.
وعرضت واشـــنطن مهلـــة متتد من 90 إلى 
180 يومـــا قبل فـــرض القيود اجلديـــدة. وأكد 
وزيـــر اخلزانة األميركي، ســـتيفن منوتشـــني 
أن هدف واشـــنطن هو فـــرض ”أقصى قدر من 

العقوبات“ على إيران.
وترى ســـوزان مالوني من مركز بروكيغز 
لسياســـة الشـــرق األوســـط، أن املخاطر التي 
تتعـــرض لهـــا الشـــركات الغربيـــة الكبـــرى 
ســـتصبح شـــديدة للغاية وأن ”التحدي الذي 
يواجه األوروبيـــني هو أن اقتصادهم متداخل 

جدا مع الواليات املتحدة“.
ويعترف مســـؤولون تنفيذيون أوروبيون 
بأنـــه قد يكون من الصعب على أي شـــركة لها 
أعمال وعالقات مالية مع الواليات املتحدة أن 
تبقى نشـــطة في إيران. ويشيرون إلى الغرامة 
التي وصلت إلى 9 مليارات دوالر التي فرضت 
علـــى مصرف بي.أن.بي باريبا الفرنســـي عام 
2014 بســـبب انتهاك العقوبات املفروضة على 

إيران وكوبا والسودان.
وقال مســـؤول تنفيذي فـــي صناعة النفط 
”ســـيكون األثر األولي هو جتميـــد التجارة مع 
إيران.. اجلميع مدعوم من املصارف األوروبية 
التي لن تقـــدم أي متويل للتجـــارة مع إيران، 

حتى لو أردنا ذلك“.
ويتمســـك املســـؤولون األوروبيون باألمل 
في أن يتمكنـــوا من التفاوض على اســـتثناء 

شـــركات معينـــة لديهـــا تعامالت مـــع إيران. 
ويدرس االحتـــاد األوروبي إحياء ما يســـمى 
”حجب العقوبات“ الذي مت استحداثه ردا على 
إجراءات أميركية ضد إيران وليبيا وكوبا في 

التسعينات.
وهناك خيار آخر هو توفير خطوط متويل 
مقـــوم بغير الدوالر لدعم الشـــركات األوروبية 
في إيران، مثل اتفاقية ائتمان بقيمة 5 مليارات 
يورو وقعتها روما وطهران في يناير ملساعدة 

الشركات اإليطالية.

بنـــك  أوروبيـــون  دبلوماســـيون  وحـــدد 
االستثمار األوروبي باعتباره مصدرا محتمال 
للتمويـــل، رغـــم أن هناك العديد مـــن العقبات 

التي ينبغي جتاوزها إلشراك هذا املصدر.
وتقول صحيفة فايننشـــال تاميز إن بعض 
مسؤولي االحتاد األوروبي أصبحوا يشعرون 
بنوع من التسليم بعدم إمكانية تفادي معاناة 
الشـــركات األوروبية من العواقب االقتصادية 

املترتبة على قرار ترامب.
وتســـاءل أحد املســـؤولني األوروبيني عن 
احلد الـــذي ميكن أن تســـتطيع أوروبا حتمل 

األلم من شريكها األميركي.
والتهديد الرئيسي الذي تواجهه الشركات 
فـــي تعرضهـــا للضـــرر بســـبب مـــا يســـمى 
العقوبـــات الثانويـــة، التي تفـــرض إجراءات 
عقابية على الشركات واألفراد غير األمريكيني 
الذين يتعاملون مع أنظمة مســـتهدفة من قبل 
الواليات املتحدة. ولم تستخدم هذه العقوبات 

بشكل كبير، لكنها تبقى أداة سياسية فعالة.
ويـــرى ديفيد هـــورن، احملامي املتخصص 
فـــي العقوبات وقانون مراقبـــة الصادرات في 
مكتب ويلمرهال، أن العقوبات الثانوية ميكن 
اســـتخدامها لتقييـــد وصـــول شـــركة ما إلى 
النظام املالي األميركي واملشتريات احلكومية 

ومتويل ائتمان الصادرات.
وأكد أن واشنطن ستستخدم الدبلوماسية 
إلقنـــاع البلـــدان األخـــرى بأن حتـــذو حذوها 
”وهذا أمر سنداهن ألجله، ونلح ونحث عليه“.

ــــــر ظهرها إليران قبل  ذكــــــرت تقارير أوروبية أن الشــــــركات الكبرى واملصارف بدأت تدي
ــــــران في ظل إقرار  اتضــــــاح مالمح العقوبات التي ســــــتفرضها اإلدارة األميركية على إي
احلكومات األوروبية بعجزها عن حماية شركاتها من تلك العقوبات، رغم محاوالتها إنقاذ 

االتفاق النووي.

الشركات الكبرى والمصارف يائسة من التعامل مع إيران

[ أوروبا تقر بعجزها عن حماية شركاتها من العقوبات األميركية  [ أقصى طموحات طهران: عدم تقييد صادراتها النفطية

اإليرانيون يطاردون العمالت الصعبة بأي ثمن

سوزان مالوني:

المخاطر التي تتعرض لها 

الشركات الغربية الكبرى 

ستصبح شديدة للغاية
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ن - وسعت احلكومة األردنية محاوالتها  } عامّ
لضبط التوازنات املالية املختلة إلى درجة غير 
مســـبوقة، بتوسع قاعدة الشـــرائح اخلاضعة 
للضرائب ليدخـــل فيها عدد أكبـــر من األفراد 

واألسر.
ويؤكـــد خبراء أن األردن بلـــغ هذه املرحلة 
مـــن اإلجـــراءات القاســـية بعد تراكـــم أخطاء 
احلكومـــات املتعاقبة التي لم تتمكن من القيام 

بإصالحات تعالج األزمات املتراكمة.
وأحالـــت احلكومـــة األســـبوع املاضـــي، 
مشـــروع قانـــون معـــدل لضريبـــة الدخل إلى 
ديـــوان التشـــريع والـــرأي التابـــع لرئاســـة 
الـــوزراء، للنظر فيه قبل متريـــره إلى البرملان 
رغم تصاعـــد التحذيـــرات من عواقـــب زيادة 
الضغوط املعيشـــية علـــى املواطنني وخاصة 

الطبقات الفقيرة.
وتتوقع السلطات أن توفر هذه التعديالت 
خلزينة الدولـــة قرابة 100 مليـــون دينار (141 
مليـــون دوالر)، الســـيما وأنها ســـتعمل على 

معاجلة قضية التهرب الضريبي.
وقال محمد املومني وزير اإلعالم والناطق 
الرسمي باســـم احلكومة إن ”نحو 95.5 باملئة 
مـــن األردنيـــني ال يدفعـــون ضريبـــة، لكن بعد 
التعديالت سيبقى 90 باملائة منهم غير ملزمني 

بدفعها“.
وتشمل التعديالت، خضوع من يصل دخله 
الســـنوي إلى 8 آالف دينـــار (11.2 ألف دوالر) 
بالنســـبة للفرد للضريبة، بينما ُتعفى العائلة 
من الضريبة إذا كان مجموع الدخل الســـنوي 
للـــزوج والزوجة أو املعيل 16 ألف دينار (22.5 

ألف دوالر).
وكان املقتـــرح الســـابق للقانون، يشـــمل 
خفض ســـقف إعفاءات ضريبة الدخل لألفراد 
الذين يبلـــغ دخلهم الســـنوي 8.4 آالف دوالر، 
بـــدال مـــن 16.9 ألـــف دوالر، و16.9 ألـــف دوالر 

للعائلة بدال من 33.8 ألف دوالر.
وبـــدأ األردن مطلـــع هـــذا العـــام، تطبيق 
سلسلة إجراءات شملت فرض ضرائب وزيادة 
أســـعار، تهدف إلى تأمني إيرادات تقدر بنحو 
500 مليـــون دوالر، وخفض الديـــن العام الذي 

يبلـــغ 39 مليـــار دوالر، كجزء مـــن اإلصالحات 
املتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

ويقول خبـــراء إن التعديالت على ضريبة 
الدخل غير عادلة، خصوصا وأن هناك ضريبة 
أخرى تفرض على املبيعات، تســـببت مؤخرا 

في زيادة كبيرة بأسعار السلع واخلدمات.
ويرى اخلبير االقتصـــادي زيان زوانة، أن 
اإلجـــراء الضريبي املنتظر تطبيقه بعد إقراره 

غير منصف وغير عادل.
أن  حـــول  احلكومـــة  ”حديـــث  إن  وقـــال 
الشـــريحة األكبـــر لـــن تدفـــع الضريبـــة، غير 
صحيـــح، ألن الكل يخضـــع لضرائب مبيعات 
على الســـلع واخلدمات تصل إلـــى 16 باملئة، 

وإن كان معفى من ضريبة الدخل“.
ورأى أن الطبقة الوســـطى تتناقص بشكل 
واضح، فـــي وقت أعلنت فيـــه احلكومة خطة 
حتفيزيـــة لالقتصـــاد، تناقضهـــا بإجـــراءات 

ضريبية ورفع لألسعار.
وأدت الضرائب منـــذ مطلع العام اجلاري 
إلى حالة ركود في كافة القطاعات االستهالكية، 
نتيجة تراجع القدرة الشـــرائية للمواطنني، ما 

قلص حجم املبيعات في أسواق التجزئة.
ويعتقـــد اخلبيـــر مفلح عقل، أن حتســـني 
الهيـــكل الضريبـــي بـــات ضروريا لتحســـني 
اإليرادات وتقليل العجز واحلد من االقتراض.

وأوضح أن النســـب املفروضة على بعض 
القطاعات مثـــل البنوك واملؤسســـات املالية، 
مرتفعة جدا، إذ ســـتدفع العديد من الشـــركات 

إلى االستغناء عن العمالة ووقف التوظيف.
ويتفق اخلبير االقتصادي محمد البشـــير 
مع رأي اخلبـــراء مؤكدًا على ضـــرورة إيجاد 
النســـب  وتخفيـــض  ضريبيـــة  إصالحـــات 
املفروضـــة علـــى الســـلع واخلدمـــات، وكذلك 

مدخـــالت اإلنتـــاج لضمان اســـتمرار العملية 
اإلنتاجية.

وقال إن ”األسر لم تعد تتحمل اتساعا أكبر 
في ســـلة االســـتهالك، خصوصا وأن 70 باملئة 

من األردنيني مدينون للبنوك“.
ويتزايد القلق بـــني األردنيني من تداعيات 
توسيع إجراءات التقشف ووصولها للخطوط 
احلمر، ما يكشـــف بوضوح عن جسامة اخللل 

املالي املزمن الذي تعاني منه الدولة.
وأخضعـــت احلكومـــة نحـــو 164 ســـلعة 
لضريبـــة املبيعـــات بنســـبة 10 باملئـــة، فيما 
أخضعت ســـلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 

مبيعات بنسبة 4 و5 باملئة.
وباإلضافة إلى ذلك، رفعت احلكومة أجور 
النقل العام بنســـبة 10 باملئة، وزادت أســـعار 

اخلبز بنســـب وصلت إلى 100 باملئة بعد رفع 
الدعم عنه، كما مت رفع الضرائب على البنزين 
بصنفيه 90 أوكتان و95 أوكتان بنسبة 6 باملئة.

وحلق بهـــذه الزيادات ارتفاعـــات متتالية 
في أســـعار الكهربـــاء كان آخرها بداية مارس 
املاضي، ما دفع أغلـــب املواطنني للعزوف عن 
شراء البعض من السلع األساسية ألن الرواتب 

لم تعد تكفي لتغطية الطلبات اليومية.
وفي محاولـــة للتخفيف علـــى املواطنني، 
قررت احلكومة صرف دعم نقدي لألسر التي ال 
يزيد مجموع دخل أفرادها عن 16.9 ألف دوالر 
سنويا ولألفراد الذين ال يزيد دخلهم السنوي 

عن 8.5 آالف دوالر.
وخصصـــت فـــي موازنتها للعـــام احلالي 
241 مليـــون دوالر حتـــت بنـــد ”شـــبكة األمان 

االجتماعي إليصال الدعم ملســـتحقيه“ بدال من 
دعم اخلبز ورفع ضريبة املبيعات على الســـلع 

الغذائية املصنعة.
وتتركـــز مشـــاكل االقتصـــاد األردنـــي في 
ضعف اإلنتاجية وارتفاع عجز املوازنة والدين 
العام ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة 
ماسة لتعزيز دور االستثمار احمللي واألجنبي 

وتنويع االقتصاد ومصادر إيرادات املوازنة.

تسود حالة من القلق والترقب األوساط االقتصادية والشعبية األردنية، مع اجتاه احلكومة 
إلى توسيع قاعدة اخلاضعني للضرائب، في وقت تعاني فيه شريحة واسعة من املواطنني 

من ظروف معيشية صعبة حتت وطأة غالء األسعار.

األردن يتجاهل األزمة ويوسع قاعدة الخاضعين لضريبة الدخل

[ محاوالت حكومية يائسة لمعالجة اختالل التوازنات المالية  [ تصاعد التحذيرات من تداعيات الضغوط القاسية على الفقراء

األسواق تترقب دون جدوى قدوم الزبائن

سالم سرحان

ووي ق

كاتب عراقي

اقتصاد
{تشـــغيل وحـــدة اإلنتاج الثالثة يزيد اإلنتاج من حقل ظهـــر المصري إلى 1.2 مليار قدم مكعبة 

يوميا. ونطمح إلنتاج ملياري قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي}.

بيان رسمي
شركة إيني اإليطالية

{قلما تمكنت الحكومات األوروبية من حماية شـــركاتها مـــن العقوبات األميركية حين تتعامل 

مع إيران. أتوقع أن ال يكون األمر سهال}.

هايكو ماس
وزير اخلارجية األملاني

زيان زوانة:

اإلجراء الضريبي المنتظر 

تطبيقه بعد إقراره غير 

منصف وغير عادل

مفلح عقل:

القانون الجديد سيدفع 

الشركات لالستغناء عن 

العمالة ووقف التوظيف

ألف ريال للدوالر سعر 

العملة اإليرانية بعد أن 

فقدت ثلثي قيمتها منذ 

تخفيف العقوبات في 2016
80
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} لندن – كشفت أربعة مصادر مطلعة أمس أن 
ذراع التجارة لشـــركة أرامكو السعودية بدأت 
توريد مكثفات أميركيـــة، وهي نوع من اخلام 
اخلفيف جدا، إلى اإلمـــارات العربية املتحدة، 
في نقلة نوعيـــة كبيرة في الطموحات العاملية 

لتعزيز دورها في جتارة النفط العاملية.
وقالـــت املصـــادر إن الصفقـــة متثـــل أول 
بيـــع فوري للخام األميركي من شـــركة أرامكو 
السعودية لتجارة املنتجات البترولية (أرامكو 

للتجـــارة) والتـــي اختـــارت شـــركة موتيفـــا 
انتبرايزيـــس التابعـــة ألرامكو فـــي الواليات 

املتحدة لتوريد شحنتني إلى دولة اإلمارات.
وتبيع شـــركة أرامكو معظـــم إنتاجها من 
النفـــط اخلـــام مبوجب عقـــود طويلـــة األجل 
ولكنها قررت في العام املاضي أن تبدأ بتداول 

اخلامات غير السعودية في السوق الفورية.
وتشـــير املصـــادر وبيانات الشـــحن على 
منصة ايكون التابعة لوكالة تومسون رويترز، 

إلـــى إمتام تفريغ الشـــحنة األولى فـــي ميناء 
الرويـــس اإلماراتي في 12 مايو اجلاري، وهي 
عبارة عن مليون برميل من املكثفات األميركية 

كانت على منت الناقلة ”أسترا“.
وقال مصدر مالحي فـــي الواليات املتحدة 
إن موتيفا اســـتأجرت أيضا الناقلة ”ســـاوث 
لشـــحن نحو مليون برميل من املكثفات  سي“ 
من الســـواحل األميركية على خليج املكســـيك 
إلـــى الرويس فـــي مايو مقابل نحـــو مليوني 

دوالر.
وتتراوح احلمولة الكلية لكل من الناقلتني 
بـــني 120 و200 ألف طـــن وميكنهما عبور قناة 
الســـويس بحمولـــة كاملـــة. ورفضـــت جميع 

املصادر الكشف عن أسمائها ألنها غير مخولة 
باحلديث لوسائل اإلعالم.

وتطمـــح أرامكـــو إلـــى زيـــادة دورها في 
أنشـــطة املصب في أنحاء العالـــم وهي متلك 
مصفـــاة بورت آرثر في والية تكســـاس، وهي 
األكبـــر في الواليـــات املتحدة، وتبلـــغ طاقتها 

نحو 603 آالف برميل يوميا.
وأعلنت الشهر املاضي عن خطط لتوسيع 
املصفـــاة وإنشـــاء مجمـــع للبتروكيمياويات 
ملحق بها باســـتثمارات تصل إلـــى 18 مليار 
دوالر لتصـــل طاقتهـــا إلى 1.5 مليـــون برميل 
يوميا. كما متلك حصصا في مشاريع مشتركة 
في بلـــدان كثيرة مثـــل ماليزيا وإندونيســـيا 

وكوريا اجلنوبية.
وقـــد اتســـعت طموحاتهـــا لتلعـــب دورا 
أكبـــر في جتـــارة النفـــط غير الســـعودية من 
خالل ذراعها أرامكو للتجارة وشـــركة موتيفا 
األميركيـــة التابعة لهـــا والتي تديـــر مصفاة 

بورت آرثر في تكساس.
ورغم أن الشـــحنات الـــواردة من الواليات 
املتحـــدة هي األولى في تاريـــخ أرامكو، إال أن 
اخلطوة تتفق مع االستراتيجية التي وضعها 
املســـؤولون التنفيذيون في أرامكو في الشهر 

املاضي.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى أمني الناصر 
الرئيـــس التنفيذي ألرامكو على هامش مؤمتر 
للطاقـــة في الشـــهر املاضي قولـــه إن ”أرامكو 
للتجـــارة بـــدأت توريـــد بعض املكثفـــات من 
الغرب إلى الشـــرق. بدأت قبل أســـابيع قليلة 
فحســـب، وتدريجيـــا، لكن ســـوف ينبغي لنا 
التأكد مـــن وجـود جــــدوى اقتصادية لنا في 

جتارة اخلام“.
أرامكـــو  شـــركة  أن  الناصـــر  وأضـــاف 
للتجـــارة تركز علـــى ترتيبـــات ملعاجلة النفط 
اخلام فـــي املصافـــي التي تشـــهد فائضا في 
الطاقة واملوجودة بشــــكل أساســـي في الدول 

األوروبية.

لكـــن مـــن املتوقع أن يلـــي ذلـــك مزيد من 
صفقـــات النفـــط األميركي من شـــركة أرامكو 
للتجـــارة. وقال املصدر املالحـــي إن موتيفا ال 
تـــزال تبحث عن ســـفن لنقل النفـــط األميركي 
إلى الشـــرق، إذ أن فروق األســـعار بني اخلام 
األميركـــي واخلـــام العاملي جتعـــل الصفقات 

مربحة.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، قال مصدر 
مطلـــع إن شـــركة أرامكو للتجـــارة قدمت أحد 
العـــروض الناجحـــة في عطاء أطلقته شـــركة 
بتـــرول أبوظبـــي الوطنيـــة (أدنوك) لشـــراء 
مكثفات للتســـليم فـــي الفترة مـــن يوليو إلى 

سبتمبر املقبلني.
وذكـــر مصدر مطلع أن أدنوك اشـــترت 6.5 
مليون برميل من املكثفات في العطاء وأغلبية 

الواردات ستكون من الواليات املتحدة.
وقال عبدالله ســـالم الظاهري مدير دائرة 
التســـويق والتجـــارة في أدنـــوك لرويترز إن 
”شـــراء املكثفات فـــي عطاء ميكننـــا من تنويع 
إمداداتنـــا وحتقيق قيمة جتارية أفضل. فعلى 
ســـبيل املثال ميكننا االســـتفادة من شحنات 
املراجحة للمســـافات الطويلـــة والتي أتاحت 

ألدنوك قيمة أكبر وعائدا أعلى“.
وأضـــاف أن أدنوك، التي بدأت اســـتيراد 
النفط األميركي في النصـــف الثاني من العام 
املاضـــي بعد خـــالف دبلوماســـي مـــع قطر، 

تشتري حاليا مكثفات من موردين مختلفني.
وتتطلع أرامكـــو للتجارة إلى مد عملياتها 
التجارية إلى آســـيا. وأكد إبراهيم البوعينني 
الرئيـــس التنفيذي لشـــركة أرامكـــو للتجارة 
الشـــهر املاضي أن الشركة تعتزم تداول اخلام 
في آســـيا عبر مكتبها في سنغافورة في الربع 

الثالث من العام احلالي.
وأضاف أنهـــا تهدف إلى زيـــادة الكميات 
املتداولـــة من اخلام واملنتجـــات املكررة عامليا 
إلى ســـتة ماليـــني برميل يوميـــا بحلول 2020 

مقارنة بكميات محدودة حاليا.

فتحت شركة أرامكو أفقا جديدا لدورها احملوري في صناعة الطاقة العاملية بتوريد اخلام 
من الغرب إلى الشرق وهو اجتاه جديد فرضته زيادة إنتاج النفط األميركي، وأكدت أنها 

تطمح لبلوغ تداوالتها العاملية 6 ماليني برميل يوميا بحلول عام 2020.

أرامكو تبيع لإلمارات أول شحنتين من المكثفات األميركية

[ الشركة تعزز مواقعها في تجارة النفط غير السعودي  [ استهداف تداول 6 ماليين برميل يوميا عالميا بحلول 2020

دور متزايد في أنشطة المصب العالمية

أمين الناصر:

شركة أرامكو للتجارة بدأت 

توريد بعض المكثفات من 

الغرب إلى الشرق

عبدالله سالم الظاهري:

شراء المكثفات في عطاء 

يمكننا من تنويع إمداداتنا 

وتحقيق قيمة تجارية أفضل

{نســـتطيع االستغناء على النفط اإليراني والتحول إلى إمدادات أخرى من دول مثل الكويت إذا 

شملت العقوبات األميركية صادرات النفط اإليراني}.

كينيتشي تاكي
مدير شركة كوزمو أويل إنرجي اليابانية

{أوبك ســـتركز خالل اجتماعها القادم على تحديد المستوى المالئم لمخزونات النفط أكثر من 

تركيزها على تأثير العقوبات األميركية على اإلمدادات اإليرانية}.

سهيل بن محمد املزروعي
وزير الطاقة اإلماراتي

} لنــدن – أكـــدت أرقام أعلنتهـــا منظمة أوبك 
أمـــس أن تخمـــة املعـــروض النفطـــي العاملي 
انتهـــت تقريبا، في تأكيد علـــى جناح االتفاق 
الـــذي تقوده املنظمـــة بالتعاون مـــع منتجني 
مســـتقلني بقيادة روســـيا والذي بدأ تطبيقه 
مطلع العام املاضي، إضافة إلى زيادة سريعة 

في الطلب العاملي.
وقالـــت املنظمـــة في تقرير إنها مســـتعدة 
لتعويض أي نقص في اإلمدادات قد ينجم عن 
إعادة القيـــود على صادرات النفـــط اإليرانية 
بعد انســـحاب الواليات املتحدة مـــن االتفاق 

النووي.
وأكـــدت أنهـــا ”تقـــف كدأبها دائمـــا، على 
أهبة االســـتعداد لدعم اســـتقرار سوق النفط، 
جنبـــا إلى جنب مع الـــدول املنتجة للنفط غير 
األعضاء فـــي املنظمة واملشـــاركة فـــي إعالن 

التعاون“.
ويـــرى محللـــون أن إيقاف تنفيـــذ االتفاق 
ميكـــن أن يعوض جميع الصـــادرات اإليرانية 
ألن الكثير من الدول املشـــاركة فيه لديها طاقة 
تصديـــر كبيـــرة معطلـــة وخاصة الســـعودية 

وروسيا والعراق واإلمارات.
وســـاعد االتفاق، الذي حجـــب 1.8 مليون 
برميـــل يوميا عن األســــواق، أي ما يصل إلى 
900 مليـــون برميـــل منـــذ بدايـــة تطبيقه، في 
اقتـــراب األســـعار أمس من حاجـــز 78 دوالرا 
للبرميـــل، وهو أعلى مســـتـوى لهـــا منذ عام 

.2014
وقالت أوبـــك أمس إن مخزونات النفط في 
الدول املتقدمة تراجعت في مارس إلى مستوى 
يزيد بنحو 9 ماليني برميل فقط على متوسط 5 
ســـنوات، بعد أن كانت تزيد بنحو 340 مليون 
برميل فوق ذلك املتوسط عند بدء تنفيذ اتفاق 

خفض اإلنتاج في يناير 2017.

وكان الهـــدف من خفض اإلمـــدادات تقليل 
مخزونات النفط لتصل إلى متوسط 5 سنوات. 
لكـــن وزراء نفط قالوا إن هناك مقاييس أخرى 
يجب أن تؤخذ في احلسبان مثل االستثمارات 
فـــي القطاع، مشـــيرين إلى أنهـــم ال يتعجلون 

تخفيف القيود املفروضة على اإلمدادات.
النفـــط  ”ســـوق  أن  املنظمـــة  وأضافـــت 
تلقـــت دعمـــا في أبريـــل من جتدد املشـــكالت 
اجليوسياسية وانخفاض مخزونات املنتجات 
وقـــوة الطلـــب العاملـــي“. وأشـــارت إلـــى أن 
االمتثال القوي ملنتجي أوبك والدول املشاركة 
من خارجها من خالل تعزيز مســـتوى االلتزام 

ال يزال يدعم سوق النفط أيضا.
كمـــا ســـاهم انخفـــاض إنتـــاج فنزويـــال 
مـــن النفط بســـبب أزمـــة البـــالد االقتصادية 
وانســـحاب الواليـــات املتحـــدة مـــن االتفاق 
النووي مع إيران عضو أوبك في دعم أســـعار 
اخلام. وأكدت أوبك أنها على استعداد للتدخل 
إذا أثـــرت ”التطـــورات اجليوسياســـية“ على 

اإلمدادات.
ورغم نبرة التفاؤل، رجـــح تقرير أوبك أن 
يزداد إنتاج النفط في الواليات املتحدة، الذي 
طاملا شكل تهديدا جلهود املنتجني لرفع أسعار 
اخلـــام. لكن املنظمة أكـــدت أن ارتفاع معدالت 
التضخـــم والقيود احملتملة علـــى التجارة قد 
يعيقـــان عمل املنتجـــني األميركيني على املدى 

البعيد.
وأثرت الزيادة فـــي إنتاج النفط الصخري 
فـــي الواليـــات املتحـــدة الذي تلقـــى دعما من 
حتسن أسعار النفط منذ أواخر العام املاضي، 
ســـلبا على اجلهود املشـــتركة للدول األعضاء 
وغيـــر األعضـــاء في أوبـــك خلفـــض اإلنتاج 

ملواجهة الفائض العاملي في النفط.

وبينما جنحـــت هذه اجلهـــود بالفعل في 
رفـــع أســـعار النفط خـــالل األشـــهر األخيرة، 
شجع ارتفاع األســـعار اجلهات املنتجة للنفط 

الصخري على زيادة اإلنتاج.
وحذرت أوبك مرارا مـــن إمكانية تقويض 
الزيادة في إنتاج النفط الصخري في الواليات 
املتحـــدة للتـــوازن الهش الذي جنح الســـوق 

بشكل عام في حتقيقه.
وفـــي آخـــر تقرير شـــهري لها عن ســـوق 
النفط، رفعت أوبك توقعاتها لإلنتاج من خارج 
املنظمة وذكرت أن الواليات املتحدة ستساهم 
في احلصـــة األكبر من الزيادة املتوقعة. وأفاد 
التقرير بأنه بعد االنكماش عام 2016 ”شـــهدت 

إمـــدادات النفط من خـــارج أوبـــك تعافيا في 
العامـــني املاضي واحلالي، بدعم من حتســـن 
ظروف ســـوق النفـــط وزيادة أســـعار اخلام“. 
لكنه حذر من ”استمرار الضبابية بشأن وتيرة 
النمو املتوقعة في اإلمـــدادات من خارج أوبك 

لبقية العام“.
وأشار إلى أن ”مواصلة التطور القوي في 
االقتصاد العاملي قد تؤدي إلى زيادة التضخم 
مـــا قد يؤثر، إلى جانـــب القيود احملتملة على 
التجارة، على تكاليف إنتاج النفط الصخري“.
وأضاف أن مخططات النفقات االستثمارية 
للمنتجني فـــي الواليات املتحـــدة قد تتعرض 
لضغـــط كذلك من قبـــل مالكي األســـهم الذين 

يطالبون بضبط رأس املـــال وباحلصول على 
عائدات على استثماراتهم.

وأفادت أوبك بأن التطورات اجليوسياسية 
”ســـتواصل التأثير على إمدادات النفط عامليا 
ألشـــهر قادمـــة“، مضيفة أنه ”رغـــم الضبابية 
الكبيرة املهيمنة على أسس السوق الرئيسية، 
فـــإن أوبك مســـتعدة كعادتها لدعم اســـتقرار 
ســـوق النفط وذلك بالعمل مـــع الدول املنتجة 

خارج أوبك“.
وقالـــت إنها تتوقـــع منو الطلـــب العاملي 
بنحو 1.65 مليـــون برميل خالل العام اجلاري 
بزيـــادة طفيفة عن تقديراتها الســـابقة ليصل 
متوسط الطلب إلى 98.85 مليون برميل يوميا.

أخيرا جنحت منظمة أوبك في الوصول إلى هدف إنهاء تخمة األسواق بعد أن حجبت عن 
األســــــواق نحو 900 مليون برميل منذ بدء تنفيذ اتفاق خفض اإلنتاج بداية العام املاضي. 
وأعلنت املنظمة أمس أنها مستعدة لتعويض أي نقص في اإلمدادات إذا ما فرضت قيود 

على صادرات النفط اإليرانية.

أوبك تعلن نهاية تخمة المعروض النفطي في األسواق

[ المنظمة تتعهد بتعويض أي تقييد لإلمدادات اإليرانية  [ مخزونات الدول المتقدمة اقتربت من متوسط 5 سنوات

استعادة السيطرة على اإلمدادات

مليون برميل حجبها اتفاق 

خفض اإلنتاج الذي تقوده 

أوبك منذ بداية تطبيقه 

مطلع العام الماضي

900

دوالرا للبرميل المستوى 

القياسي لخام برنت أمس 

وهو األعلى منذ انحدار 

األسعار في عام 2014

78



«االنتخابات املحلية تشـــكل نقطة مفصلية في املســـار الديمقراطي التونســـي، وخطوة حاسمة جديدة نحو تحقيق 

الديمقراطية التشاركية، وهذا ما اختاره الشعب بشجاعة}.

دانيال روبنشتني
السفير األميركي بتونس

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990 12

شون إلى السياسات {املتعصبة}؟
ّ
ملاذا ينجذب الخائفون والضعفاء واملشو

} بينما توجه الناخبون إلى صناديق 
االقتراع في عدد من الدول العربية، أعرب 
السياسيون واملنتقدون في جميع أنحاء 
العالم، وخاصة في الغرب، عن قلقهم من 

أن املثل الدميقراطية الليبرالية يتم التعدي 
عليها.

وفي إشارة إلى القوة املتزايدة للحركات 
القومية والوطنية في أوروبا، والتي انعكست 

في االنتخابات املجرية واإليطالية األخيرة، 
حذر الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، 

النواب األوروبيني مؤخرا بقوله ”االجنذاب 
نحو التعصب يتزايد مبرور الوقت“.

وفي الدول الغربية، ال يزال االلتزام 
بالقيم الدميقراطية قويا للغاية. لطاملا كانت 
هناك منافذ استبدادية وحتى فاشية ظهرت 

وتالشت في بعض األحيان. لكن ال تزال 
الدروس املستفادة في أوروبا قبيل احلرب 

العاملية الثانية تدوي صداها، حيث قال 93 في 
املئة من األملان إنهم يعارضون فكرة ”القائد 
القوي“ في السلطة، حسبما أشار استطالع 

رأي أجرته مؤسسة ”بيو“ في أواخر عام 2017.
ولكن ميكن للقضايا االقتصادية واألمنية 

أن يكون تأثيرها املباشر على األجندة 
السياسية أكبر من هدف نشر وتوسيع 

الدميقراطية الليبرالية. فعامل اخلوف، سواء 
كان مرتبطا بانعدام األمن أو البطالة، هو 
في الكثير من األحيان القوة الدافعة وراء 

ظهور الفكر ”املتعصب“ في الغرب. كما أن 
عوامل أخرى مثل احلذر املستمر من اإلرهاب 

والهجرة غير الشرعية متيل إلى تعزيز وتأييد 
السياسات االستبدادية، حتى في الدول التي 

تتمتع بطابع دميقراطي متأصل.
وبالتالي، ليس من الغريب أن يجد 

السياسيون املعتنقون للحركات الشعبوية 
فرصة سانحة في ”اخلوف“ من أجل حشد 

الشعوب لدعمهم. 
وقد أفاد استطالع رأي حديث أجرته 

املفوضية األوروبية بأن معظم سكان دول 
أوروبا الوسطى الذين شهدوا مؤخرا أقوى 
احلركات الشعبوية في االنتخابات األخيرة 

لديهم خبرة محدودة مع املهاجرين.
ومن املثير لالهتمام أن مستوى ”االرتياح“ 
جتاه املهاجرين األجانب يشهد أعلى معدالته 

في الدول األوروبية التي تتمتع بتجربة 
مباشرة أكبر مع الهجرة.

وغالبا ما يحظى الرئيس األميركي، دونالد 
ترامب، باالهتمام كمثال لشخصية سياسية 

استبدادية، لكن رسالته الشعبوية أثناء وبعد 
انتخابه في عام 2016 لم تخرج من فراغ. 

فالواليات املتحدة دائما بيئة خصبة لنمو هذا 
النوع من أنواع احلكم االستبدادي. وزعمت 

دراسة حديثة أن ثالثة من بني كل عشرة 
أميركيني قالوا إنهم يفضلون شكال أكثر 

استبدادية من احلكم في الواليات املتحدة.

وبني مؤيدي اليمني املتطرف في أوروبا، 
هناك شريحة عريضة من مؤيدي احلكم 

العسكري، والتي تصل إلى 31 في املئة بني 
أعضاء حزب اجلبهة الوطنية الفرنسي و23 
في املئة من حزب استقالل اململكة املتحدة، 

حسبما ذكرت مؤسسة ”بيو“.
فالناخبون املؤيدون للحكم االستبدادي في 
الغرب يرون ”الرجال األقوياء“ كدروع حتميهم 

من تهديدات اإلسالم املتطرف والهجرة 
األجنبية، فضال عن كونهم حال نهائيا 

لتعقيدات الصراعات السياسية املتنامية 
والفساد املستشري الذي يبدو وكأنه يتحكم 
في رؤوس أموال الدول. وباستثناء مؤيدي 

احلكم االستبدادي، يرى احملللون تزايد خطر 
االبتعاد عن الفكر الليبرالي الذي يجتاح 

الغرب في الوضع الراهن.
وقد عمل ظهور اجلماعات اإلرهابية، 

على وجه اخلصوص، على تقليص متسك 
املواطنني بالدميقراطيات الغربية، بل 

واجتهوا إلى تقدمي كل أنواع التنازالت، 
حتى تلك التي تأتي على حساب أفكارهم 

الليبرالية. 
وفي أعقاب الهجوم اإلرهابي الذي وقع في 

مارس املاضي في مدينة قرقشونة الفرنسية، 
أظهر استطالع للرأي أن 61 في املئة من 

املواطنني الفرنسيني قالوا إنهم يؤيدون اتخاذ 
تدابير استثنائية جديدة حتى لو كان ذلك 

يعني ”تقييد حرياتهم اخلاصة“.
كما وافقت أغلبية املشاركني في االستطالع 
من الفرنسيني على احتجاز جميع املشتبه بهم 

أمنيا وطرد الرعايا األجانب من البالد. أما 
حوالي 90 في املئة من املشاركني باالستطالع 

قالوا إنهم يؤيدون اقتراح رئيس الوزراء 
السابق، مانويل فالس، بحظر انتشار االجتاه 
السلفي في فرنسا، رغم أن العديد منهم ليس 
لديهم أدنى فكرة إذا كان من املمكن تنفيذ هذا 

االقتراح.
وكنتيجة لذلك، ينظر املواطن الغربي إلى 

املؤسسة الليبرالية التقليدية على أنها ال 
تستجيب الحتياجاته ومخاوفه.

واآلن، ال ميكن اعتبار الدميقراطية 
العاملية، وهي نشاط استهلك الكثير من 
الدبلوماسية العامة الغربية بعد سقوط 

االحتاد السوفييتي، أولوية قصوى.
حيث أن احتمال بقاء الرئيس الصيني 

شي جني بينغ في منصبه مدى احلياة، وكذلك 
انتخاب فالدميير بوتني رئيسا لروسيا لفترة 

أخرى مدتها ست سنوات، لم يعمال على إثارة 
استياء دول الغرب. فاملصالح االقتصادية 

اآلن أصبحت أولوية عن توجيه االنتقادات 
للسياسة الصينية والروسية.

وبسبب االهتمام الذي توليه دول الغرب 
اآلن ملصاحلها الداخلية، أصبحت هذه الدول 
أقل اهتماما بتصدير قيمها الليبرالية مقارنة 

مبا كان عليه احلال قبل عقد من الزمن. 
وكذلك، فإن دفع الرئيس األميركي السابق، 

باراك أوباما، إلدراج األحزاب اإلسالمية في 
احلكومات املنتخبة دميقراطيا أصبح أمرا من 
املاضي. حيث بالنسبة للكثيرين في الواليات 

املتحدة وأوروبا، يأتي احلفاظ على القيم 
الغربية في الداخل في املقام األول.

وحتى كوادر السياسة اخلارجية الذين 
مت تعيينهم حديثا من قبل الرئيس األميركي 

ال ينتمون إلى احملافظني اجلدد. فهم من 
احملافظني السياسيني األكثر اهتماما 

باملواجهات مع أعداء أميركا عن اهتمامهم 
بإعادة هندسة وتشكيل صورتهم الغربية.

ففي النهاية، جون بولتون، ال يشبه كثيرا 
إليوت أبرامز، ولم يكن أبدا عضوا في فريق 

”املذهب الدميقراطي“ الذي ترأسه الرئيس 
األميركي السابق جورج دبليو بوش.

وهناك سبب لرؤية ابتعاد الغرب عن 
تعزيز الدميقراطية، والذي يعتبر مبثابة 

”شيك على بياض“ بالنسبة ألنظمة احلكم 
االستبدادية في كل مكان. لكن يبقى أن نرى 

ما إذا كان هذا التحول في األولويات ميكن أن 
يعطي الفرصة لدول أخرى تقع خارج منطقة 

النفوذ الغربي لبناء أنظمة خاصة بها تخضع 
لتحوالتها اخلاصة، أو إذا كانت ذلك سيؤدي 

إلى ظهور املزيد من األنظمة االستبدادية.
وقد وجدت استطالعات الرأي التي 

ُأجريت أن مؤيدي أنظمة احلكم االستبدادي 
أصبحوا أكبر من املتوقع في أي مكان آخر 

في العالم. فقد وجد استطالع أجرته مؤسسة 
”بيو“ في أواخر عام 2017 أن 26 في املئة 

من سكان العالم الذين شملهم االستطالع 
قالوا إنهم يفضلون أن يحكمهم ”زعيم قوي“، 

منهم 48 في املئة من الروس و52 في املئة 
من اإلندونيسيني. وقال واحد من كل أربعة 
أشخاص أفارقة وآسيويني إنهم يرون قيمة 

في احلكم العسكري.
وقد ارتبط هذا النوع من اجلدل مبنطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ال سيما منذ 
اندالع ثورات ”الربيع العربي“ في عام 2011. 
حيث خالل السنوات السبع املاضية، حتولت 

اهتمامات العالم العربي إلى الداخل، مع 
تركيز املواطنني على محاولة العيش وتلبية 
احتياجاتهم اليومية. وحتى في الدول ذات 

البيئات السياسية األكثر حتررا، مثل تونس، 
فإن الشريحة الكبرى من الشعب التونسي 

ترى أن حكم ”الرؤساء األقوياء“ يعمل 
مبثابة مخرج من حالة القلق التي يشعر بها 
الكثيرون في مواجهة االضطرابات املختلفة.

يبدو أن أنظمة احلكم االستبدادي في 
بعض األحيان توفر بديال مستساغا للمواقف 

الفوضوية التي ميكن حلرية االختيار 
السياسي وممارسة الدميقراطية أن تخلقاها 

ال محالة. وقد ثبتت صحة األمر ال سيما 
عندما يكون االنتقال الدميقراطي حديث العهد 

إلى حد ما. فعلى سبيل املثال يتمتع لبنان 
بأعلى تقدير للدميقراطية، بنسبة 85 في املئة 
من بني الشعوب العربية التي ُأجريت عليها 

استطالعات الرأي في مؤسسة ”بيو“. يبدو أن 
اللبنانيني يقدرون املكاسب السلمية للتعايش 

الدميقراطي بعد أن خاضوا حربا أهلية 
دامية. وقد أفاد نفس استطالع الرأي بأن 

تونس، التي ُينسب إليها كونها أجنح حتول 
دميقراطي في العالم العربي، تعتبر أقل دولة 

تقّدر إدارة احلكومة الدميقراطية.
في الواقع، يرى حوالي 39 في املئة من 

الشعب التونسي أن احلكم الدميقراطي 
”سيء“. وقد رأت العديد من استطالعات 
الرأي احمللية والدولية األخرى أن هذا 

االعتقاد املتأصل في فكر الشعب التونسي 
جاء نتيجة التعثر االقتصادي، وانخفاض 

مستويات املعيشة. لكن اإلميان باحلرية بني 
التونسيني يظل أقوى من أي وقت مضى، ومع 

ذلك، يظهر هناك احلنني إلى املاضي.
حيث يشير استطالع مؤسسة ”بيو“ 

إلى أنه في الدول التي لها تاريخ من احلكم 
العسكري، من املرجح أن جتد  هناك شريحة 
عريضة من شعوب هذه الدول مازالت تؤيد 

هذا النوع من أنظمة احلكم.
ففي أوقات التوتر واالضطرابات، مييل 

الناس إلى العودة واحلنني إلى املاضي. وكما 
تشير البيانات إلى أن هذا االجتاه مييل إلى 

أن يكون أكثر انتشارا بني طبقات املجتمع 
األقل تعليما واألكثر تعرضا للتحديات 

االجتماعية واالقتصادية. وباإلضافة إلى ذلك، 
ُينظر إلى وسائل التواصل االجتماعي، وهي 
أحد مالذات حرية التعبير في الوقت الراهن، 

على أنها تشكل معضلة إضافية ملنطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وبقية العالم.

وبحسب ما كتبه غديون روز، محرر 
الشؤون اخلارجية ”ستستمر الدميقراطية في 

التراجع ما لم تعثر الدول الغنية على طرق 
للحد من عدم املساواة وكذلك على طرق أخرى 

إلدارة ثورة املعلومات بشكل جيد“.
إن تالشي التحضر واألخالق ونشر رسائل 
التحريض واألخبار املزيفة ال ميكن مقارنتهما 

أبدا بثقافة تبادل اآلراء بشكل بّناء وكذلك 
االحترام املتبادل الذي من املفترض أن يعززه 

النقاش احلر والدميقراطي.
وكان األمني العام السابق لألمم املتحدة، 

كوفي عنان، قد أشار في وقت سابق من 
هذا العام في مؤمتر ميونيخ لألمن   إلى أن 
”مستخدمي اإلنترنت يقسمون أنفسهم اآلن 

إلى أحزاب أيديولوجية صغيرة، مما أدى إلى 
تزايد التفكير العنصري، وكذلك تقليص فرص 

إجراء نقاش صحي“.
وفي املنطقة العربية، املنقسمة أصال على 

أسس أيديولوجية وطائفية وعرقية، تؤدي 
وسائل التواصل االجتماعي إلى توسيع دائرة 

االنقسامات داخل املجتمعات.
وبالنسبة للشعوب التي اعتادت على 

معايشة السلطات املركزية واملعلومات 
اخلاضعة للرقابة، فإن مشهد تأييد نظام 
احلكم االستبدادي خالل أوقات التحول 
الدميقراطي ميكن أن يكون مقلقا للغاية.

وفي أوقات االضطراب والشعور بفقدان 
السيطرة على املصائر، تأتي أسطورة 

”احلاكم القوي“ كمنقذ، حتى ولو كان حكم 
”الرجال األقوياء“ تسبب في إحداث الكثير 

من الفوضى في املاضي. ولكن تسمح الذاكرة 
االنتقائية بإعادة تفسير املاضي على أنه أكثر 

استقرارا وأمانا من الوقت احلالي.
وسواء في منطقة الشرق األوسط أو في 

أي مكان آخر حول العالم، فمن املرجح أن 
تستمر احلرية، بكل ما فيها من أوجه قصور، 

لتشكل توقا بشريا عامليا، حتى عندما تقدم 
الدميقراطية، كنظام سياسي، نتائج غير 
مرضية وتكون عرضة لشكوك هؤالء ممن 
يشعرون باخلوف والضعف والتشويش.

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي

[ اإلرهاب وأسبابه يجعالن مؤيدي الدكتاتوريات يتزايدون شرقا وغربا

تغيرات

– مراقبون ومحللون  } سورابايا (إندونيســيا)
متخصصـــون فـــي شـــؤون اإلرهـــاب عـــادوا 
للحديـــث مجـــددا عمـــا أســـموه بـ“اإلرهـــاب 
العائلـــي“ إثر إعالن الشـــرطة اإلندونيســـية، 
االثنني، أن أسرة متكونة من خمسة أشخاص 
بينهم طفل، نفـــذت هجوما انتحاريا على مقر 
للشـــرطة أوقع عشـــرة جرحى في ســـورابايا، 
ثانية كبرى مـــدن البالد، وذلك غداة اعتداءات 
دامية على كنائس نفذتها أســـرة أخرى مكونة 
من 6 أشخاص بينهم طفلتان، وأسفرت عن 13

قتيال يوم األحد املاضي.
الالفـــت أن كال من االعتداءين االنتحاريني 
قد مت تنفيذه من طرف أسرة وتضم أطفاال من 
بني أفرادها، إذ تتكون العائلة االنتحارية التي 
نفـــذت هجوم األحد، وبحســـب قائد الشـــرطة 
اإلندونيســـية تيتـــو كارنافيـــان، مـــن أم وأب 
وطفلتني بعمر 9 أعوام و12 عاما وولدين بعمر 
16 و18 عامـــا، وهي مرتبطة بشـــبكة ”جماعة 

أنصار الدولة“ املؤيدة لتنظيم داعش.
ورجحت تقارير إعالميـــة محلية أن تكون 
العائلة التي نفذت هجوم الكنائس، يوم األحد، 
عائدة من ســـوريا، حيث تدفق إليها املئات من 

اإلندونيســـيني خالل السنوات األخيرة للقتال 
في صفوف تنظيم الدولة اإلسالمية.

وأفاد قائد الشـــرطة اإلندونيسية بأن األم، 
بوجي كوسواتي، التي مت التعرف عليها كانت 
هـــي وطفلتاها يرتدين نقابا وأحزمة ناســـفة 
لدى دخولهن كنيســـة ”كريسنت ديبونيغورو“ 

حيث فجرن أنفسهن.
أما الوالد ديتـــا بريانتو، وهو زعيم خلية 
تابعـــة جلماعـــة أنصار الدولة، فقاد ســـيارته 
في مركز  املفخخـــة إلى كنيســـة ”العنصـــرة“ 
ســـورابايا، فـــي حـــني ركـــب ابنـــاه دراجتني 
حيث فجرا  ناريتني إلى كنيسة ”سانتا ماريا“ 

القنابل التي كانت بحوزتهما.
وقال قائد الشـــرطة إن ”جميـــع الهجمات 
كانـــت انتحارية، لكنهـــا اســـتخدمت أنواعا 
مختلفـــة مـــن القنابـــل“. كما أنه لم يســـتبعد 
أن تكـــون اعتداءات األحـــد انتقامية ردا على 
توقيف بعض قادة جماعة أنصار الدولة وأزمة 

السجن التي انتهت باستسالم احملتجزين.
ويـــرى محللـــون ومتخصصـــون أن مـــا 
اصطلح على تســـميته بـ”اإلرهـــاب العائلي“، 
ظاهرة فرضت نفسها على الساحة السياسية 

واألمنيـــة في العالم مؤخرا، بعـــد ارتفاع عدد 
العمليـــات اإلرهابيـــة التي ينفذها أشـــقاء أو 
أقارب سواء في الدول اإلسالمية أو األوروبية.
وحتـــرص التنظيمـــات اإلرهابيـــة، وعلى 
رأســـها داعش، علـــى جتنيد عائـــالت بكامل 
أفرادهـــا، لضمـــان والء العـــدد األكبر من هذه 
العائـــالت، ثـــم تفاضـــل بينهـــم عنـــد تنفيذ 
العمليات اإلرهابية أو تتخذ قرارها بـ”تفخيخ 
بأكملها كما فعلت في إندونيسيا في  العائلة“ 

اليومني املاضيني.
وأكد متخصصون في اجلماعات اإلرهابية 
أن التنظيمـــات املتطرفـــة حتـــرص على جعل 
أفرادها يتمسكون بالهوية التي تنسجها لهم، 
ألن اإلرهاب يعتبر، كأي نشاط، أمرا اجتماعيا 
للغاية إال أن عواقبه اســـتثنائية، إذ أن مجرد 
اهتمام أشـــخاص باألفـــكار واأليديولوجيات 
اإلرهابية ميكن أن يقود أشخاصا آخرين إلى 

االهتمام بهذه األفكار واأليديولوجيات.
وفي هذا الصدد كشفت دراسة أجريت في 
جامعـــة والية بنســـلفانيا أن 64 فـــي املئة من 
العائـــالت أو األصدقاء يدركـــون ما كان ينوي 
عليه أحد أفرادهم من املزاولني لنشـــاط يتعلق 

باإلرهـــاب، وأكدوا بأن الفاعـــل ”قالها حرفيا 
لهم“. وأوضحت الدراسة أن العالقات العائلية 

هي الطريقة املثلى لتجنيد هؤالء وتطرفهم.
وللتأكيد على البعـــد االجتماعي والتأثير 
األســـري للظاهـــرة اإلرهابيـــة، تـــورد مراكز 
البحـــوث املتخصصة فـــي شـــؤون اإلرهاب، 
قائمات ألســـماء إرهابية تربـــط بينها عالقات 
أســـرية وروابط دموية مثل الشقيقني إبراهيم 
وخالد بكـــراوي، وهما انتحاريـــان بلجيكيان 
مـــن أصـــل مغاربي، نفـــذا هجوما زلـــزل قلب 
العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2016، وأدى 
إلى مقتل 34 شـــخصا من املسـافرين متعـددي 

اجلنسيات.
وبالعودة إلى العمليـــات االنتحارية التي 
نفذهـــا إســـالميو إندونيســـيا فـــي اليومني 
األخيرين، يتوقف املراقبون عند أمور أساسية 
ومتداخلـــة أثناء قراءة وتفســـير التوجه لدى 
داعـــش نحـــو التركيـــز علـــى هذا النـــوع من 
”اإلرهاب العائلي“، وهي أن التنظيم اإلرهابي، 
وبعد هزائمه في العراق وسوريا، بدأ يشتغل 
على كيفية االســـتفادة من فلـــول العائدين مع 
أســـرهم، وجعلهم قنابل موقوتـــة في بلدانهم 

التـــي جـــاؤوا منها. كمـــا أن حصـــر التعبئة 
اجلهاديـــة داخل مؤسســـة األســـرة يضمن له 
عدم قـــدرة األجهزة األمنية على تفكيك خالياه 

بسهولة. 

وهذا ما يفســـر اجلانـــب االحترافي الذي 
اعترفـــت به اجلهـــات املتخصصـــة، إذ يقول 
خبراء إن ”طبيعة االعتداءات املنســـقة تشـــير 

إلى وجود تخطيط على مستوى أعلى“.
”هذا النموذج املفزع لألسرة الداعشية“ في 
نظر باحثني، يحيل إلى ســـؤال دقيق، وهو أن 
اإلرهاب ليس فقـــط مجرد قناعات فردية تأتت 
من وعـــي مزيف أو تأثيـــرات أيديولوجية من 
خـــارج البيـــت، بل هو من صلب األســـرة ذات 

التركيبة األبوية التسلطية. 

اإلرهاب ينتج أسرا انتحارية وليس أفرادا فقط

اإلرهاب ليس مجـــرد قناعات فردية 

تأتـــت مـــن وعـــي مزيـــف أو تأثيرات 

أيديولوجيـــة، بـــل هـــو مـــن صلـــب 

األسرة ذات التركيبة األبوية

 ◄

مشهد {ربيعي عربي}

أنظمة الحكم االستبدادي في بعض 

األحيان توفر بديال مستساغا للمواقف 

الفوضوية التي يمكن لحرية االختيار 

السياسي أن تخلقها



} البــــدء بـ“إجــــراءات تقنيــــة“ لتفكيك موقع 
التجــــارب النوويــــة. هكذا كان إعــــالن وزارة 
يوميــــن.  قبــــل  الشــــمالية  كوريــــا  خارجيــــة 
وحسبما نقلت وكالة األنباء الرسمية الكورية 
الجنوبيــــة ”يونهاب“ عن وزارة الخارجية في 
جارتها الشــــمالية، فإّن بيونغ يانغ أّكدت أنها 
”تتخذ إجــــراءات تقنية لتفكيك موقع التجارب 
النوويــــة فــــي فعالية تمتد بيــــن 23 و25 مايو 

الجاري“.
ويضيــــف اإلعــــالن أن كوريــــا الشــــمالية 
تخطط إلغالق موقــــع ”بيونغ غيري للتجارب 
النووية“. مشــــيرة إلى أّن قرار تفكيك الموقع 
يهدف إلى ”ضمان الشــــفافية في التوقف عن 

االختبار النووي“.

 يتزامن هذا مــــع إعالن الرئيس األميركي 
عن موعد رســــمي للقائه مــــع الزعيم الكوري 
الشــــمالي كيــــم يونــــغ أون، الذي ستشــــهده 

سنغافورة يوم 12 يونيو القادم.
ويبــــدو أن الرســــالة التي بعــــث بها كيم 
يونــــغ أون إلــــى الواليات والمتحــــدة والعالم 
قــــد وصلــــت بالفعل واســــتقرت على ســــطح 
مكتب ترامب، الــــذي أكد وزير خارجيته مايك 
بومبيو مؤخرا على ضرورة أن تقّدم الواليات 
المتحــــدة ”ضمانــــات أمنيــــة“ لبيونــــغ يانغ، 
اســــتجابة للخطوات التي قــــام بها كيم يونغ 
أون في الطريق إلى توقيع اتفاق لنزع ســــالح 

كوريا الشمالية النووي.
لكــــن ثمن ذلــــك لن يكــــون ســــهال، ال على 
باتجاهاتــــه  العالــــم  علــــى  وال  األميركييــــن 
السياســــية، وال علــــى الكوريين أنفســــهم. إذ 
حين يتم ســــؤال واشــــنطن: ولكن ما هو ثمن 
كل ذلــــك؟ هل قدمتم له وعودا تضمن بقاءه في 
السلطة؟ يسارع بومبيو إلى القول ”ال شك في 
أنه سيكون علينا تقديم ضمانات أمنية لكيم“.

ثمن النووي

هكذا إذا. الصفقــــة األميركية هي ”الحكم 
مقابل التخلي عن سالح الدمار الشامل“، األمر 
ذاته كان قــــد اتبع مع القذافــــي في الماضي، 
حين تم تفكيك ترســــانته من أســــلحة الدمار 
الشامل. لكن هذا لم يقدم أو يؤخر شيئا حين 
جــــاءت إدارات مختلفة أرادت إحداث التغيير 
بالقــــوة، ففعلت، وكانت النتيجــــة ما نراه في 

ليبيا. 

ولكـــن من جهة أخـــرى، يبدو األمـــر مثيرا 
لالهتمام، في عالم القيم السياسية المعاصرة، 
حيـــث يتســـابق البعـــض فـــي أنحـــاء العالم، 
المتالك أســـلحة كـــي يقايضوا عليهـــا. وليس 
بعيـــدا عن هذا المنطق، ما حصل مع إيران في 
الطريق إلى االتفاق النووي الذي انسحب منه 
ترامب مؤخرا. وقبل ذلـــك اتفاق الكيماوي مع 
نظام بشـــار األســـد الذي أبرمه كل من سيرغي 
الفروف وزير الخارجية الروســـي وجون كيري 

وزير الخارجية األميركي األسبق.
يقـــول بومبيو إنه ال شـــك فـــي أن مصلحة 
أميـــركا ”تكمـــن في منـــع خطر إطـــالق كوريا 
الشـــمالية ســـالحا نوويـــا يســـتهدف لـــوس 
أنجلس أو دنفـــر أو المكان حيث نحن هنا في 
واشـــنطن“. إذا يمكن عقد الصفقات مع أميركا 
بمجرد إشـــعارها بالخطـــر والتهديد، وهذا ما 
أتقن كيم يونغ أون اللعب به جيدا منذ أن ورث 

الحكم في كوريا الشمالية بعد رحيل والده.
وحتـــى بدايات هـــذا العـــام 2018 الحالي، 
كان العالم يحبس أنفاســـه تخوفـــا من اندالع 
حـــرب نووية كبرى بســـبب تهور كل من مالكي 
الزريـــن النوويين األميركي والكوري، بســـبب 
العقالنيـــة كل منهما، كما بـــدا للجميع حينها، 
لكن ليس كل ما يظهر في عالم السياسة يعكس 
الحقيقة. فمن كان يشـــكل التهديد الكبير يقول 
عنـــه بومبيـــو اليـــوم إن ”الواليـــات المتحدة 
ستســـمح لقطاعها الخـــاص باالســـتثمار في 
كوريا الشـــمالية“، مضيفا ”ســـيأتي أميركيون 
من القطاع الخاص للمســـاعدة في بناء شـــبكة 
الطاقة في كوريا الشـــمالية التـــي تحتاج إلى 
كميـــات هائلة مـــن الكهرباء“. مؤكـــدا على أن 
األميركيين سيســـاعدون أيضا في االســـتثمار 
في البنية التحتية لكوريا الشمالية، وفي قطاع 

الزراعة أيضا، لتأمين الطعام لشعبها.
كان كيم يونغ أون غامضا في شـــتاء العام 
2011، حيـــن ظهر من المجهـــول ليخلف والده 
كيم يونغ إيـــل الذي عرف بـ“الزعيـــم العزيز“، 
والـــذي كان يعـــده لخالفته. وفـــور موت األب 
أخذ الكوريون يطلقون على كيم يونغ أون لقب 
”الخليفـــة العظيم“ وتمت تســـميته خالل وقت 

قصير رئيسا للحزب والدولة والجيش.

صراع على السلطة

ومنذ ذلك الحين انصـــب اهتمام كيم يونغ 
أون علـــى تطوير الترســـانة النوويـــة لكوريا 
الشـــمالية وتعزيـــز برنامجهـــا الصاروخـــي. 
وأخذت تنتشـــر عنه أخبار فظيعة، عن معاملة 
قاســـية ووحشـــية بحق أقاربه من مســـؤولي 
الدولـــة. كانت ذروتهـــا اتهامـــه باغتيال أخيه 
غير الشقيق كيم يونغ نام في مطار كوااللمبور 

الدولي.
هـــو االبن األصغر لكيم يونـــغ إيل وزوجته 
الثالثـــة كو يونـــغ هـــوي الراقصـــة اليابانية 
األصل، وهو حفيد الزعيم كيم إيل ســـونغ الذي 
يعتـــز الكوريـــون بأنه هو من حـــرر البالد من 
اليابانييـــن. وكل ما يعرفه العالم عنه، أنه تعلم 
في سويســـرا في كلية تدّرس باللغة اإلنكليزية. 
وكان تحـــت حضانـــة خالتـــه كو يونغ ســـوك 

وزوجها.
وقد وصفه مدرســـوه وزمالؤه في الدراسة 
الذيـــن لـــم يكونوا علـــى علم بأنـــه ينتمي إلى 
األســـرة الحاكمة في كوريا الشمالية، بأنه كان 
صبيـــا خجوال يحب التزلج علـــى الثلج وأفالم 

النجم السينمائي جان كلود فان دام وحسب.
ويبـــدو أن الصـــراع الدائـــر تحـــت الرماد 
في كوريا الشـــمالية، قد حســـم، ومعه حسمت 
واشـــنطن ميلها نحـــو المنتصر القـــوي. كما 

جرت العادة. 
ففي ديســـمبر من العـــام 2013 كان الزعيم 
أوامـــره  يصـــدر  اليـــوم،  لترامـــب  المحبـــب 

بإعدام عمه تشـــانغ ســـونغ ثيك، الذي أعلنت 
وســـائل اإلعالم الكورية الشـــمالية وقتها أنه 

كان يدبر مؤامـــرة انقالبيـــة. بينما يؤكد 
المدافعـــون عن حقوق اإلنســـان أن نظام 
كيم يونغ أون يحتجز ما بين 80 و120 ألف 

شخص في معتقالته.
لكنه أبقى على شـــقيقته وشـــقيقه 
بالقرب منه في دوائر القرار الضيقة. 

فالرفيقـــة كيـــم يو يونـــغ تتولى 
منصبا رفيعا في حزب العمال، 
أما األخ األكبر كيم يونغ شول، 
فهـــو موجـــود فـــي الصورة، 
ولكنـــه ال يتولـــى أي منصب 

رسمي معلن.
كل ذلـــك كان يتـــردد حول 

كيم يونغ أون قبل أن يبادر إلى 
لقاء نظيره الكوري الجنوبي.

كان والده مرحلة في تاريخ كوريا. 
لـــم تنشـــر له صـــورة واحدة وهو يبتســـم. 

كان صارمـــا وحـــاد الطبـــاع. لكن كيـــم يونغ 
أون يتجاوز والده نحو جده كيم إيل ســـونغ، 
الذي يتعمد التشـــبه به في كل شـــيء بدءا من 

تسريحة شعره ولباسه.

حالتا كوريا وإيران

ويتســـاءل المحللـــون السياســـيون فـــي 
العالـــم عن المكاســـب التي في ذهـــن الزعيم 
الكوري الشـــمالي من وراء كل هذه الخطوات 
التطمينيـــة، بما فيها لقاؤه مع نظيره الكوري 
الجنوبـــي الرئيـــس مون غـــاي إن على الخط 

الفاصـــل ما بيـــن البلديـــن، والتفاهمات 
التي توصال إليها.

ففـــي الوقـــت الذي نشـــهد فيه 
صراعـــا دائرا مع إيـــران ليل نهار 
من أجل إيقاف برنامجها النووي 
والتحكم به، نالحظ موقفا مغايرا 
تماما من كيم يونغ أون، الذي يقرر 

طوعا،  النووية  تجاربـــه  تجميد 
وإغـــالق موقع للتجارب النووية، 

بعـــد أن أنتجت كوريا الشـــمالية 
أسلحة نووية بالفعل. 

دول أخرى سبقت كيم يونغ أون بالوصول 
إلـــى التقنية النوويـــة، لكن لـــم يطالبها أحد 
بتفكيـــك برنامجها، بل تـــم ضمها إلى النادي 
النـــووي وانتهـــى األمر. كما فـــي حالة الهند 
وباكســـتان التي أجرت كل منهما ست تجارب 

نووية حتى العام 1998.
وقـــد حمـــل العامـــان 2016 و2017 أخبارا 
هائلـــة للعالـــم عـــن تطـــور كوريا الشـــمالية 
النووي. فقـــد كانـــت التجربتـــان النوويتان 
في تلـــك الفترة هما األبـــرز، متمثلتان بقنبلة 
نوويـــة معيارية ومضغوطة، يمكـــن تركيبها 
على األنواع المختلفة من الصواريخ، قصيرة 
ومتوســـطة المـــدى، والصواريخ البالســـتية 

عابرة القارات.
ويعادل اإلنتـــاج المتوقع من هذه القنابل 
الفائقـــة، ضعفيـــن أو ثالثـــة أضعـــاف القوة 
التفجيريـــة، التـــي ألقتها الواليـــات المتحدة 
على ناكازاكـــي اليابانية، في الحرب العالمية 

الثانية.
وتبدو كوريا الشـــمالية في هـــذه الحالة، 
بوضـــع ال يمكن معه ترك هـــذه الدولة تعيش 
كدولة مارقـــة، فالتقـــدم التكنولوجي النووي 
لديهـــا بـــات أمـــرا ال يمكـــن الســـيطرة عليه 

بالعقوبات فقط.
أعلن كيـــم يونغ أون أيضـــا وقف تجارب 
الصواريـــخ البالســـيتية العابـــرة للقـــارات. 
بعد أن أجرت بالده ثـــالث تجارب صاروخية 
فقـــط، لصواريـــخ قـــادرة على حمـــل رؤوس 
نووية، تصل بســـهولة إلـــى أراضي الواليات 

المتحـــدة المجاورة لها. ولـــم يتضمن أي من 
تلك التجارب إطالق صاروخ، في مسار مشابه 
للمســـار الذي قد يكون ضروريا لتنفيذ هجوم 

نووي.
وال يبـــدو أن إيـــران المنشـــغلة في نشـــر 
ميليشـــياتها على امتداد اإلقليـــم في العراق 
وســـوريا ولبنـــان واليمن، في وضع مشـــابه 
لوضـــع كوريا الشـــمالية. الذهنيتان تختلفان 

وكذلك األداء السياسي.
وفـــي حين تســـعى إيران بـــكل قوة لخرق 
القانون وبشـــكل يومي، كانت كوريا الشمالية 
تعرض في العـــام 1999 وقفا طوعيا لتجاربها 
الصاروخية، لكنه انهار عام 2006، بعد سنوات 
قليلة من انهيـــار االتفاق اإلطاري، الذي جرى 
التوصل إليه مع الواليات المتحدة عام 1994.

ما يعني لنا وإليـــران أن انهيار االتفاقات 
النوويـــة أمـــر ليـــس بالجديد على سياســـة 
واشـــنطن، وليس بالضرورة أن يكون نهائيا 

أيضا.
المكســـب الكبير الـــذي يراهـــن عليه كيم 
يونغ أون هو اعتراف واشـــنطن به وجلوسه 
إلـــى جـــوار الرئيس األميركي فـــي لقاء القمة 
المرتقب، والذي ســـيضمن لـــه توطيد حكمه 
في الداخـــل، بينما تعتقد إيران أنها ليســـت 
بحاجـــة إلى كل ذلك، فهي قـــد حققت أكبر من 
تعزيز مكانة النظام في الداخل اإليراني، وذلك 
بتأسيس نظام والية الفقيه العابر للجنسيات. 
ووالء أتباعها لها يســـير وفقا لذلك النظام في 

البلدان التي تهيمن عليها.
لكـــن وألنه كثيـــرا ما قيـــل، إن على حلفاء 

الواليات المتحدة أن يشـــعروا بالتهديد أكثر 
من أعدائهـــا، فقد أكد وزير الدفـــاع األميركي 
جيمس ماتيس، خالل جلسة للجنة االعتمادات 
فـــي مجلس الشـــيوخ التابـــع للكونغرس، أن 
”وجود قـــوات الواليات المتحـــدة في أراضي 
كوريا الجنوبية لن يناقش خالل المفاوضات 

األولية“.
وأشـــار ماتيس إلى أن القـــوات األميركية 
المنتشـــرة في كوريـــا الجنوبيـــة والتي يبلغ 
عددهـــا 28.5 ألف عســـكري، تلعـــب دور عامل 

إرساء االستقرار في المنطقة.
ولكـــن حتى هـــذا األمر لم يجعـــل منه كيم 
يونـــغ أون مشـــكلة. فقـــد كان رئيـــس كوريـــا 
الجنوبية أعلن ســـابقا أن بيونغ يانغ لم تدرج 
على اإلطالق، مطلب سحب الواليات المتحدة 
قواتها من شـــبه الجزيـــرة الكورية، وأوضح 
”أنهم لم يطرحوا شروطا ال تستطيع الواليات 

المتحدة قبولها“.
يبدو العالم، في جوانب منه، أكثر بساطة 
ما يبدو للعرب. لكنـــه أكثر تعقيدا حين يعمل 
العرب فيـــه ذهنياتهم السياســـية التي تدور 
حـــول المواضيـــع وال تذهـــب مباشـــرة إلى 
أهدافهـــا. ولذلك ليس أكيدا أنهم ســـيتمكنون 
من اســـتثمار اإلخفـــاق اإليراني فـــي االتفاق 
النووي مع واشنطن. ومن يدري، ربما سهلت 
سياســـات عربية طائشـــة لطهران العودة من 
جديد لتوطيد اتفاقها مع ترامب الذي يريد من 
كيم يونغ أون أن يكون نموذجها المصغر، لما 
يجـــب أن تكون عليه األمـــور، في نظام ترامب 

العالمي الجديد.

{الخليفة العظيم} الذي يحير إيران بعد انهيار اتفاقها النووي

كيم يونغ أون

زعيم شاب يجسد رسالة نظام ترامب العالمي الجديد

كيم يونغ أون يصب اهتمامه منذ لحظة توليه حكم كوريا الشمالية على تطوير الترسانة النووية لبالده وتعزيز برنامجها الصاروخي. ناشرا عن نفسه أخبارا فظيعة، عن معاملته وجوه

القاسية والوحشية ألقاربه من مسؤولي الدولة. كانت ذروتها اتهامه باغتيال أخيه غير الشقيق.

وزير الدفاع األميركي ماتيس يصر على 

أن تبقى القوات األميركية المنتشرة 

في كوريا الجنوبية والتي يبلغ عددها 

28.5 ألف عسكري. ولكن حتى 

هذا األمر لم يجعل منه كيم يونغ 

أون مشكلة. فقد كان رئيس كوريا 

الجنوبية أعلن سابقا أن بيونغ يانغ 

لم تدرج على اإلطالق، مطلب سحب 

الواليات المتحدة قواتها من شبه 

الجزيرة الكورية، وأوضح {إنهم لم 

يطرحوا شروطا ال تستطيع الواليات 

المتحدة قبولها}

إيران تسعى بكل قوة لخرق القانون 

وبشكل يومي، بنشر ميليشياتها 

في الدول العربية، بينما ظلت كوريا 

الشمالية تعرض وقفا طوعيا لتجاربها 

الصاروخية، صحيح أنه انهار عام 

٢٠٠٦، بعد سنوات قليلة من انهيار 

االتفاق اإلطاري، الذي جرى التوصل 

إليه مع الواليات المتحدة عام ١٩٩٤. 

ما يعني لنا وإليران أن انهيار االتفاقات 

النووية أمر ليس بالجديد على سياسة 

واشنطن، وليس بالضرورة أن يكون 

نهائيا أيضا

[ الصحافيون حني يســـألون واشـــنطن: هل قدمتم له وعودًا تضمن بقاءه في السلطة؟ 
يسارع بومبيو بالقول «ال شك في أنه سيكون علينا تقدمي ضمانات أمنية لكيم».

[ أهـــم إجنـــازات عهد كيم يونغ أون هي القنبلة النووية املعياريـــة واملضغوطة، التي ميكن تركيبها على 
األنواع املختلفة من الصواريخ، قصيرة ومتوسطة املدى، والصواريخ البالستية عابرة القارات.
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ونغ ثيك، الذي أعلنت 
الشـــمالية وقتها أنهههه
بيـــة. بينما يؤكدد
إلنســـان أن نظاممممممم
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قته وشـــقيقه
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لشـــمالية 
من أي يتضمن ولـــم لها. المجاورة أكثرالمتحـــدة بالتهديد يشـــعروا أن المتحدة الواليات

ّ

ّ



ــان - يفاجـــأ القـــارئ وهو يقـــرأ رواية  } عمّ
الكاتب العماني محمد ســـيف الرحبي ”حيتان 
بمدى تقـــارب األحـــوال االجتماعية  شـــريفة“ 
والسياسية والثقافية في البلدان العربية كافة. 
حيث تتحدث الرواية عن الفساد ومن يمثلونه، 
وظروف وآليات نشأته السياسية واالجتماعية 

واالقتصادية.
تدور أحـــداث الرواية، الصادرة مؤخرا عن 
اآلن ناشـــرون وموزعون في عّمان، على ضفاف 
وادي سمائل في ُعمان، الذي يلجأ إليه شخص 
مجهـــول اســـمه ”ماهـــل بـــن جمعـــة الحوت“ 
وعشـــيقته ”شـــريفة“، مخفييـــن خلفهما قصة 

تبقى غامضة.
يبدأ االثنان حياتهما مـــن الصفر، ”ماهل“ 
يقوم بكل الخدمات المطلوبة ألهالي الوادي من 
االعتنـــاء بنخيلهم، حتى يصبـــح أكثرهم ثراء، 
ويتمكن من شراء الكثير من المزارع واألمالك، 

ولم يعد ذلك الشخص الذي يخدم اآلخرين.

يكبر أبنـــاؤه الثالثة، ويصـــل كبيرهم إلى 
مرتبة وزير، وعندما يخرج من الســـلطة، ويفقد 
لـــذة الجلوس على الكرســـي، يحاول من خالل 
أحد الكتاب أن يتحول إلى معارض ليقدم نفسه 
على أنـــه كان من أهم بناة الوطن، وأن من جاء 
بعده فـــّرط باإلنجازات التي حققهـــا، والثاني 
يصبـــح رجل أعمـــال كبير، يتشـــارك مع أخيه 
الوزير في نهب المال العام، وتســـخير السلطة 
لصالـــح بناء ثروة طائلـــة، يتنازع عليها الحقا 
مـــع أخيه، والثالـــث يدخل دوامـــة البورصات 
الوهمية، ليســـقط من ارتفاع ساحق ويتعرض 
لإلفـــالس والســـجن، لكنـــه يحتـــرف النصب 
واالحتيال في كل شـــيء حتى السياســـة، فهو 
يتحـــول إلى معـــارض يقـــود المظاهرات ضد 
الحكومـــة وضد الفســـاد، ثم يترّشـــح لمنصب 

وكيل وزارة، كخطوة أولية ليرتقي بعدها، فهو 
في نهايـــة المطاف من ســـاللة الحيتان، التي 
ال يجـــوز أن تختفي، وتحـــرك الحيتان جميعا 

شخصية ”الصاحب“ التي تقبع في الظل.
الرواية تتعرض بالتفصيل لصعود اإلخوة 

الثالثـــة (حيتان شـــريفة)، والختيار 
العنـــوان دالالت ذكية مـــن المؤلف، 
فقد اختار اســـم الحوت للشخصية 
الرئيســـية ليحمـــل داللة الشـــراهة 
والفساد كما رسخ في ثقافة الناس، 
وشـــريفة لتعطي عكـــس مدلولها، 
يّدعون  الثالثـــة  الحـــوت  فأبنـــاء 
الشـــرف، واألم التي حملت أيضا 

هذا االسم.
الكاتـــب هنا ال يقـــدم للقارئ 
هي  بل  اســـتثنائية،  شخصيات 
نماذج للشـــخصيات الفاســـدة، 
وهي حالة تـــكاد تكون واحدة 
في البلدان العربية، فساد رجل 

الســـلطة الذي يسخر ســـلطته لإلثراء، وفساد 
رجال األعمال بتزاوجه مع الســـلطة، وفســـاد 
النظام االقتصـــادي واالجتماعي بشـــكل عام، 
فظواهر مثل البورصـــات الوهمية والفقاعات 
العقارية وغيرهـــا، وانحدار القيم االجتماعية، 
إذ ترفـــع من قيمـــة صاحب الســـلطة والثروة 
والمال، وتدفـــع عامة الناس للتملق للســـلطة 

وألصحاب المال.
ورغـــم تركيـــز الكاتـــب علـــى تتبع ســـيرة 
شـــخصيات الحيتـــان ”غيـــر الشـــريفة“، فإن 
الرواية أبرزت في الخلفية شـــخصيات أخرى، 
كانت الصـــورة اإليجابية المعاكســـة لصورة 
الحيتـــان، مثل المثقف، اليســـاري الذي يكتب 
عن الفســـاد، المعلم، والشـــيخ خالد بن ناصر، 
وكذلـــك بعـــض الشـــخصيات النســـائية، مثل 
”شـــريفة“ زوجة ”ماهل جمعـــة الحوت“، والدة 
الحيتـــان الثالثـــة، ورغم أنهـــا تزوجت ”ماهل 
الحوت“، غير معروف األصل، ورغم أن الكاتب 
لم يجزم بحكايتها ومقدمها إلى وادي سمائل، 
وارتباطها بماهل الحوت، فإنه يكشـــف بعض 
أسرارها، فهي ابنة عالم، ذكية، حكيمة، ماكرة، 
قويـــة الشـــكيمة، لكنها لـــم تكن علـــى قدر من 
الجمال، وربما هو العمـــل الذي جعلها ترتبط 

بعالقة غامضة مع ”ماهـــل الحوت“، وتتزوجه 
وتساهم معه في بناء ثروته وتنجب له حيتانه 

الصغار.
ثمة أيضا شـــخصية ”شمس“، زوجة االبن 
الثانـــي لـ“ماهـــل الحـــوت“، المـــرأة الصابرة 
الصامتة، ابنة الشايب حّماد، والتي تتزوج 
مضطـــرة،  ”صالـــح الحـــوت“ 
وتصمت، وتصبـــر على خيانة 
زوجهـــا وأخوه وزوجـــة أخيه 

الوزير ”مسعود“.
هـــذه هي العالقة الملتبســـة 
بين الفاســـدين والشـــرفاء، وهي 
إذ  للمجتمـــع،  مصغـــرة  صـــورة 
تتداخـــل مصائر هاتيـــن الفئتين، 
”شـــريفة“ تتزوج ”ماهـــل الحوت“ 
والســـلطة،  الثـــروة  إلى  الســـاعي 
لتنجب نماذج متنوعة من الفاسدين، 
و“شـــمس“ تتزوج ”صالـــح“ لتنجب 
أبناء يتجهون للتعليم، والكاتب الذي 
ال يســـتغني عن عالقته بالوزير حتى 
يتمكن من تأمين لقمة عيشـــه، والشـــيخ ”خالد 
بـــن ناصر“ الذي  يحفظ ســـر الحوت ويزوجه 

”شريفة“.
عالقات الفساد تبدو وكأنها غثاء، فقاعات، 
ال تغني صاحبها، وتبقـــى عقدة االنتماء عقدة 
العقد بالنســـبة إلى الفاسد، فها هو ”مسعود“ 
ابن ماهل الحوت ”لم يشـــقه شيء كخلو اسمه 
من قبيلة يتفاخر أبناء ســـمائل بلصقها شرفا 
فـــي خاتمة أســـمائهم حين ينطقونها لســـائل 

مقيم، أو عابر درب“.
وُنذكـــر أن محمد بن ســـيف الرحبي أصدر 
أكثر من أحد عشر كتابا تنوعت ما بين الرواية 
والقصـــة وغير ذلك منهـــا مجموعات قصصية 
الريـــح“  قالتـــه  و“مـــا  المدينـــة“  كـ“بوابـــات 
و“أغشـــية الرمـــل“، ومنهـــا ما يمكـــن اعتباره 
ســـرد مـــكان كـ“حكايا المـــدن“، كمـــا كتب في 
أجناس أدبيـــة أخرى مثل كتبه ”مرثية وحش“ 
(مســـرحية)، ”شـــذى األمكنـــة“ (أدب رحالت)، 
”بـــوح األربعين“ (ما يشـــبه الســـيرة)، وثالث 
روايات هي ”الخشـــت“، ”الســـيد مرَّ ِمن هنا“، 
و“رحلة أبو زيـــد العماني“. وقد فازت األخيرة 

بجائزة الشارقة لإلبداع العربي في الرواية.

حسونة المصباحي

} تضّمـــن مهرجـــان الفداوي الســـنوي الذي 
انتظم بمدينة سوســـة التونســـية مـــن 3 إلى 
13 مايـــو من هـــذا العام، فقـــرات توزعت بين 
الموســـيقى والرقـــص والحكايات الشـــعبية 

والعروض المسرحية. 
أما النـــدوة الفكريـــة التي أشـــرف عليها 
الدكتـــور عبدالرحمن أيـــوب المتخصص في 
األدب الشـــفوي، والعـــارف بمختلـــف الصيغ 
التي رويت بها الســـيرة الهاللية، فقد خصص 
للبحـــث في خصائـــص الحكايـــات األفريقية، 
وفـــي ســـجل تقاليد وعـــادات شـــعوب القارة 

السمراء. 
وقد شـــارك في هذه النـــدوة التي انتظمت 
في المكتبـــة العمومية بمدينة سوســـة كامل 
يـــوم الجمعـــة الموافـــق للحـــادي عشـــر من 
الشـــهر الحالي، عدد من الباحثين والباحثات 
أمثال المســـرحي كمال العالوي، واألكاديمي 
والشـــاعر  بوريـــو،  عبدالحميـــد  الجزائـــري 
والجامعي الجزائـــري حميد بوحبيب، ومريم 
بن عمار، وســـعاد ماطوســـي، ومنـــى عباس، 

ومنيرة الزكراوي.

الحكي في الليل

فـــي الجلســـة الصباحية للنـــدوة، تحدث 
الدكتـــور عبدالرحمن أيوب عن دواعي اختيار 
الموضـــوع قائال إن الخرافـــات األفريقية كان 
لها تأثير كبير على األدب الشـــفوي التونسي، 
وحتـــى على األدب المكتـــوب. من ذلك مثال أن 
الروائي التونســـي البشـــير خريـــف خير أن 
يكـــون بطل روايتـــه ”برق الليل“ عبدا أســـود 
جـــيء به إلى تونـــس من بالد الســـينغال في 
القرن السادس عشـــر، ليروي وقائع االحتالل 
اإلســـباني، وتنكيلـــه بالتونســـيين بمختلف 
والصراعات  الخالفـــات  مســـتغال  مراتبهـــم، 
الحـــكام  تشـــغل  كانـــت  التـــي  السياســـية 

الحفصيين.
وأشـــار أيـــوب إلـــى أن الـــرواة األفارقة، 
مثل الرواة التونســـيين كانوا يتجنبون قّص 
الحكايـــات في النهـــار ألن ذلك قد يكون مدعاة 
لموت أحد األقارب، أو لوقوع ضرر أو مصيبة 
مـــا. كأن يصاب الـــراوي بالعمى، أو بالصمم، 

أو بفقـــدان الذاكـــرة. أما في الليـــل، فيتحول 
قص الحكايات إلى ما يشبه العرض الفرجوي 
الممتـــع. وغالبا ما تكـــون الحكايات المروية 
كاشـــفة عن األســـاطير والخرافـــات األفريقية 
التي يطغى عليها ســـحر شاعري بديع، وفيها 
تتكلـــم الحيوانـــات كمـــا في ”كليلـــة ودمنة“، 
وتحضر اآللهة وعناصر الطبيعة بما فيها من 

عواصف، وأمطار طوفانية، وغير ذلك. 
ويمكـــن اعتبـــار العوالـــم العجائبيـــة في 
الحكايات األفريقية منبعا من منابع الشعر لما 
يمتلكـــه الرواة من قدرة عجيبـــة على التلوين 
والتجميل وشـــّد الســـامعين بشـــكل ســـاحر 
وشـــديد التأثير. لذلك أصبح الّنَفُس الشعرّي 
أحـــد الركائز البنائيـــة للخرافـــة. ونظرا إلى 
التأثير الكبير الذي يحدثه الرواة الشـــعبيون 
في مختلف البلـــدان األفريقية علـــى العادات 
والتقاليد، راجت المقولة الشـــهيرة: مع موت 

كل راو، أو حكاء تحترق مكتبة.
وفـــي مداخلته التي حملت عنوان ”َســـَمر 
تحـــدث  الثرثـــرة“،  شـــجرة  تحـــت  أفريقـــي 
المســـرحي كمال العالوي عن تأثير الحكايات 
واألســـاطير الشـــعبية على الكّتاب والشعراء 
والروائـــي  الشـــاعر  مـــن  متخـــذا  األفارقـــة، 
الكونغولي تشـــيكايا أوتامسي نموذجا لذلك. 
وكان تشـــيكايا أوتامســـي الـــذي كان صديقا 
للزعيـــم المقتول باتريـــس لومامبا وللرئيس 
السينغالي ليوبولد ســـيدار سنغور وللشاعر 
المارتينيكي إيمي سيزار، قد قام بجمع العديد 
من الحكايات واألســـاطير الشـــعبية الرائجة 
في مختلـــف البلدان األفريقيـــة لتكون مرجعا 
أساسيا لدراسة خصائص العادات والتقاليد 

في المجتمعات ولدى القبائل.
وأشـــار العالوي إلى أن حكايات األفارقة، 
مثل حكايات الشـــعوب األخـــرى، يمتزج فيها 
التاريخ باألســـطورة، وغالبا ما تعكس ذاكرة 
شـــعب، واصفة حروبـــه ومعاركـــه، وأفراحه 
وأتراحه. وال تخلو هذه الحكايات من الطرافة 
ومن الدعابة ومن الســـخرية. وكان تشـــيكايا 
أوتامســـي يقول ”أنـــا على قناعـــة مطلقة أن 
هناك حضـــارات كانت مهددة باالنقراض، لكن 
الهزل هـــو الذي حقق لها البقـــاء والخلود إذ 
أن الضحك يمكن أن يكون قادرا على مواجهة 
الموت“. وبحسب العالوي، ال تخلو الحكايات 
األفريقية مـــن الجانب التعليمـــي حيث نعثر 

فيهـــا علـــى من يحث علـــى الشـــجاعة، وعلى 
الصبر، وعلى الســـلوك السليم، وعلى نبذ كل 

ما يمكن أن يكون جالبا للشر وللمصائب.

الحكاء األفريقي

فـــي بحثـــه، حـــدد األكاديمـــي الجزائري 
عبدالحميـــد بورايـــو خصائـــص العالقة بين 
الـــرواي الذي يســـمى في البلـــدان المغاربية 
بـ“المداح“، والراوي الذي يســـمى في البلدان 
قائال إن كالهما يتناول  األفريقية بـ“الغريـــو“ 
التاريـــخ المعـــاش عبـــر الفتـــرات الزمنيـــة 
المختلفـــة. كما أن كالهما يســـتند إلى وقائع 
التاريخ الرسمي ويّدعي نقلهما. وينبثق األداء 
الســـردي لكل واحـــد منهما بالقـــدرات الحية 
للمجتمع ســـواء كانت بشـــخصيات تاريخية، 
أو بشـــخصيات معاصرة، أو بشـــخصيات قد 
يوّلدهـــا المســـتقبل. وكل واحـــد منهما يكون 
مقتنعا أيضا بأن عناصر الطبيعة حّية وفاعلة 

في الحياة وفي األحداث.
أما عناصـــر االختالف بيـــن المداح وبين 
الغريـــو فتتمثل فـــي أن هذا األخيـــر غالبا ما 
يكـــون مرتبطـــا بأصحـــاب النفوذ والســـلطة 
فـــي قبيلته أو مجتمعـــه، وإليهم يقدم خدمات 
ونصائح وحكم تفيدهم وتنفعهم. أما المداح، 
ســـليل التروبـــادور فهو مرتبط بالمهمشـــين 
والمظلوميـــن والمقهوريـــن. لذلـــك نحن نجد 
فـــي مـــا يرويه مـــن حكايـــات ما يشـــي بنقد 
مبطـــن ألهـــل الســـلطة والنفوذ ســـواء كانوا 
من رجال السياســـة أو من رجـــال الدين. وفي 
البلدان المغاربية لعـــب المداحون أدوارا في 
النضال الوطني ضد االستعمار الفرنسي. فقد 
كانوا يتنقلون بين القـــرى والمدن، ويذهبون 
إلـــى األرياف البعيـــدة ليـــرووا حكايات تثير 
المشاعر الوطنية، وتحث على ضرورة مقاومة 
االســـتعمار بطرق مختلفة بهدف الحفاظ على 
الهويـــة الوطنيـــة التـــي كان المحتـــل يعمل 
علـــى طمســـها وتجريدها مـــن أصولها، ومن 
مقّوماتها. لذلك دأبت الســـلطات االستعمارية 

على مالحقة المداحين ومعاقبتهم بصرامة.
وفـــي مداخلـــة ثانيـــة، تحـــدث الدكتـــور 
عبدالرحمـــن أيـــوب عـــن الكاتـــب الكمروني 

صامويـــل مارتين إينو بيالنغـــا (2004-1935) 
الـــذي كان مغرما باألدب الشـــفوي الرائج في 
مختلـــف البلدان األفريقية، وعنه كتبت العديد 
من الدراســـات التي ال تزال مرجعا أساســـيا 
في هذا المجال. وأضـــاف أيوب قائال إن هذا 
الكاتب الـــذي كان أيضـــا أكاديميـــا مرموقا، 
كان يكره العيش في المـــدن، ويحبذ أن يكون 

دائمـــا فـــي أحضـــان الطبيعة حيـــث الطيور 
والحيوانات المتوحشـــة. ومن وحي ذلك كتب 
قصائـــد ونصوصا تمجد العيش في الغابات. 
كما أنه كتب قصصا مســـتوحاة في جلها من 
األدب الشـــعبي في بـــالده. وتقديـــرا لبحوثه 
وأعماله األدبية منحته فرنسا عام 2000 وسام 
الفنون وآلداب، وهو أرفع األوسمة الفرنسية.

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990

احتفت جامعة {تيش} بالواليات املتحدة األميركية، بتجربة الشـــاعرة التونســـية سندس بكار ثقافة

حيث أقامت لها مساء االثنني أمسية بحضور عدد من الجامعيني واملستشرقني والطلبة.

قررت شــــركة تلفزيون فوكس تحويل رواية {املمر} للكاتب األميركي جوســــتني كرونني إلى 

مسلسل على قنواتها وسيتم طرحه في خريف 2018.

رواة يتجنبون قص الحكايات في النهار كي ال تحل بهم اللعنة
[ جدل حول األدب الشفوي األفريقي في مهرجان الفداوي بسوسة  [ الخرافات األفريقية كان لها تأثير كبير على األدب المغاربي

للحكايات الشعبية تأثيرها الكبير على بقية اآلداب، وال أدل على ذلك من تأثير احلكايات 
الشــــــعبية األفريقية وما حتمله من أساطير وتاريخ وشخصيات في األدب األفريقي الذي 
ــــــر األدب العربي املغاربي أول املتأثرين به، على عكس ما يعتقد البعض بأن ال عالقة  يعتب

بني ما يكتب بالعربية شمال أفريقيا وجنوبها.

هنـــاك حضـــارات كانـــت مهـــددة 

باالنقـــراض لكـــن الهزل هـــو الذي 

حقـــق لها البقـــاء، فالضحـــك قادر 

على مواجهة الموت

 ◄

الكاتب ال يقدم للقارئ شـــخصيات 

اســـتثنائية، بل نماذج للشخصيات 

الفاســـدة، وهي حالة تـــكاد تكون 

واحدة في البلدان العربية

 ◄
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 احتفاء بالصغيرات احتفاء باألنوثة

} تغلب على ثقافاتنا الشرقية عموما 
صفة الذكورية لغلبة الحضور الذكوري 

على المشهد العام وانحسار أدوار النساء، 
وتغييبهن ضمن الفعاليات العامة والنتاج 

الثقافي التقليدي، ويحفل تراث هذه 
المجتمعات باألساطير والمالحم والقصص 
التي تروي وقائع البطولة والمآثر العظمى 

التي يقوم بها األبطال الذكور مع إغفال 
واضح ألدوار المرأة.

تنفرد الثقافة اليابانية ببعض تناقضات 
غريبة؛ فهي ثقافة ذكورية صارمة تمجد 
المقاتلين النبالء من رتبة ”الساموراي“ 

وتعتز بمصارعي ”السومو“ الُبدناء 
المترهلين، ويتحتم على النساء في المجتمع 
الياباني خدمة الرجال بطريقة مهينة وكـأنها 

ضرب من العبودية، وبالمقابل تحظى 
الفتيات الصغيرات باحتفاء سنوي في 

مهرجان يمجد أنوثة الطفولة.
يحزن اآلباء في مجتمعاتنا الشرقية 

غالبا لدى والدة البنات وكأنها نذير كارثة، 
ففي الهند تجرى مئات اآلالف من عمليات 

إجهاض األجنة اإلناث بعد الكشف بالسونار، 
كما تنبذ المرأة المنجبة لإلناث في 

المجتمعات التقليدية العربية ويعمد الرجل 
إلى التزوج بثانية وثالثة بغية إنجاب الذكور 
الذين سيصونون اإلرث ويشكلون قوة عاملة.

حظرت الثقافة التقليدية في اليابان 
تمثيل النساء في مسرح الكابوكي، العتقاد 

المجتمع بأن ممارسة النساء للتمثيل 
سيؤدي إلى االنحطاط األخالقي، فكان 

مخرجو مسرح الكابوكي في القرون الوسطى 
يستعينون بالصبيان للقيام بأدوار النساء، 

ولكن األمر لم يدم طويال إذ استنكرت الثقافة 
المتزمتة تقمص الصبيان ألدوار النساء 

ورأت فيه سببا يؤدي إلى انحطاط الصبيان 
مثلما النساء، وانتهى األمر بأن تصدى 

الممثلون الذكور للقيام بأدوار النساء في 

مسرح الكابوكي منذ القرن السادس عشر 
حتى اليوم، كما حصل في المسرح العراقي 

والعربي في بدايات النهضة المسرحية.
تعتمد الثقافة اليابانية التقليدية على 

البنية الطبقية للمجتمع فتمجد النبالء 
وتتغاضى غالبا عن النساء. وتعتبر 

اإلمبراطور كيانا مقدسا وسماويا، وتهمل 
اإلشارة إلى اإلمبراطورة واألميرات؛ غير 

أن للمجتمع الياباني بعض إرث تبّقى 
من المجتمعات األمومية رّدا على االزدراء 

التاريخي لألنوثة، إذ يحتفل اليابانيون 
بـ“يوم الفتاة الصغيرة: هينا ماتسوري“، 

ويقيمون مهرجانات تقليدية يطلقون عليها 
اسم ”مهرجان الدمى“ في اليوم الثالث 

من شهر مارس، فتؤدى الصلوات في 
المعابد، من أجل صحة الفتيات الصغيرات 

وسعادتهن المستقبلية حين بلوغهن 
السابعة، وتعرض األسرة اليابانية في 
هذا اليوم مجموعة من الدمى الخاصة 

بالصغيرات وتلعب أنواع الطعام والشراب 
دورا طقوسيا رمزيا مهما، فيقدم نبيذ األرز 
وكعك األرز الملون المشّكل على هيئة جبل 
ثلجي وكرات وردية محاطا بأغصان زهور 
الخوخ التي ترمز للبنات ونضارة األنوثة.
تحتفل األسرة اليابانية عند والدة كل 

فتاة بشراء مجموعة من خمس دمى ورقية 
أو سبع تخصص لمهرجان الفتاة الصغيرة، 

ويتم في االحتفال عرض الدمى الورقية 
بثيابها التقليدية على منصات متباينة 

المستويات حسب التراتبية الطبقية في 
موقع االحتفال قرب النهر، فينظم وضع 

الدمى بشكل هرمي: دمى تمثل اإلمبراطور 
واإلمبراطورة في الجزء العلوي والدمى 

األخرى في المنصات الواطئة، وبعد 
االحتفال وتناول الطعام الطقوسي تقوم 

الفتيات الصغيرات بوضع الدمى في سالل 
من القش ويلقينها في النهر وتتلى الصلوات 

من أجل مستقبل مشرق وزواج سعيد 
للفتيات معتقدين أن الدمى ستجرف معها 

الشرور واألمراض وسوء الحظ الذي قد 
تتعرض له الفتاة في مستقبل أيامها.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

الحكاؤون قاوموا االستعمار (لوحة للفنان بسيم الريس)

حيتان تتناسل على اليابسة وتفسد كل شيء
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} مضت ســـنوات، وأصبح جان لـــوك غودار 
أيقونة ثقافية فرنســـية، وذهب لعرض أفالمه 
التي أثارت دائما الجدل، في مهرجان كان بعد 
أن كان قد نضج أو بدا أنه قد أصبح أقل تشددا. 
وقد أرسل فيلمه الجديد "كتاب الصورة" (2018) 
Le Livre d’image الـــذي يعرض في المســـابقة 
لكن من دون حضوره شخصيا لمناقشة فيلمه 

مع الصحافيين والنقاد.
مرة أخرى بعد تجربتـــه البصرية الغريبة 
الذي شاهدناه  في فيلمه السابق ”وداعا للغة“ 
في مسابقة كان 2014، يصدم غودار مشاهديه، 
وهي صدمـــة تتجاوز بصريا كل ما ســـبق أن 
حّققـــه في مجـــال التجريب الســـينمائي، نعم 
فكاتـــب هذا المقـــال يرى أن غـــودار هو أعظم 
التجريبييـــن في عصرنا، بـــل وربما في تاريخ 
الســـينما، دون حاجـــة إلـــى وصـــف أفالمـــه 
بـ“التجريبيـــة“، فهي في الحقيقة تســـتعصي 

على أي تصنيف ممكن.
وربمـــا لـــو كان ”كتـــاب الصـــورة“ يحمل 
توقيـــع مخرج آخر، لما كان ليثير كل ما يثيره 
مـــن اهتمام، لكن ألنه ”فيلـــم غودار“ فال بد من 

تناوله بما يستحقه من جدية واهتمام.
لماذا؟ ألن غودار ال يمزح، وال يعبث بالمادة 
البصريـــة والصوتية، بل إنه يســـتخرج منها 
دالالتها الفلســـفية التي تنســـجم مـــع منهجه 

الراسخ وأســـلوبه الخاص منذ أن كان يصنع 
”موجته الجديـــدة“، أي تحويله لغة الفيلم إلى 
لغة شعرية تمتلك إيقاعها الخاص من داخلها 

وليس من خالل الصدام الدرامي المصطنع.

صور بال حدود

غودار هنا، ال يعتمـــد كعادته منذ أن هجر 
”الســـينما“، وأصبح يحلق في عالم الصور بال 
حدود، علـــى قصة أو ســـياق قصصي واضح 
ومفهـــوم مهمـــا تداخلـــت الصـــور والمواقف 
واألفكار، لكنه يســـتخدم فـــي ”كتاب الصورة“ 
شذرات من الصور ومقاطع من نشرات األخبار 
التلفزيونية، ولقطات من بعض األفالم القديمة 
سواء من أفالمه مثل ”الجندي الصغير“ (1963) 
عن الحرب فـــي الجزائر الذي منعتـــه الرقابة 
الفرنســـية، أو مـــن أفـــالم غيره مثـــل ”النهر“ 
لرينوار، و“الفيل“ لجس فان ســـانت و“سالو“ 
لبازوليني،  أو ”120 يومـــا من حياة ســـادوم“ 
مع لوحات فنية ورسوم ولقطات مشّوهة ربما 
تكون مصـــّورة بالهاتف المحمـــول، مع كتابة 
عبارات تظهر على الشاشـــة مثل ”أن تكون أو 

ال توجد“.
كما يســـتغني غودار تماما عـــن الممثلين 
باعتبار أن التمثيل نوع من الكذب، تماما مثل 
األحاديث، ليصوغ أفكاره مـــن خالل التوليف 
المرهـــق لكل هـــذه اللقطـــات والصور ووضع 
الكثير منها في تعـــارض مع بعضها البعض، 
لكي تنتج معنى ثالثا حسب المونتاج الذهني 

أو مونتاج الصدمة ومرجعه إلى أيزنشتاين.
وكمـــا هـــي عادتـــه فـــي أفالمـــه األخيرة 
و“فيلم  منـــذ ”التاريـــخ الحقيقـــي للســـينما“ 
يســـتخدم  للغـــة“،  و“وداعـــا  االشـــتراكية“ 
غـــودار التعليق الصوتي من خارج الشاشـــة، 
التـــي  لألصـــوات  المتعـــّددة  والمســـتويات 
تأتي من مناطـــق مختلفة في عمـــق الصورة، 
ويستغني أحيانا عن ترجمتها إلى اإلنكليزية، 
ويتضـــح صوت غـــودار نفســـه مـــع أصوات 
معلقين آخريـــن، يرّددون بعض العبارات التي 
ال تشـــرح الصورة، بل وال يكتمل الكثير منها، 
كما يقطع في التتابـــع بحيث يرهق أي متابع 
للفيلـــم ويرغمه علـــى أن يخضـــع لـ“تعويذة“ 
غودار الخاصـــة.. أي يصبح طرفا من ناحيته 

في الفيلم، في مساره ومغزاه.
يؤمن غودار بالوظيفة التعليمية للسينما، 
كوســـيلة للتنويـــر، لتحقيق الصدمـــة، صدمة 
الوعـــي: إنـــه يعرض على ســـبيل المثال لقطة 
قديمة لمجموعة كبيرة من الســـجناء الشباب 
الفلســـطينيين الذين أرغمتهم قوات االحتالل 
علـــى الزحف على األرض، ثم يقطع إلى اللقطة 
لبازوليني، حيث  الشـــهيرة من فيلم ”ســـالو“ 
نشـــاهد مجموعة من الشباب والفتيات العراة 
أرغمهم الفاشـــيون على الزحـــف على األرض 

أمامهم.

إّال أن غودار يبدو هنا أكثر تشاؤما بمصير 
العالم الذي يرى أنه يقضي على نفسه بنفسه، 
وهو يقول إنه يؤمن بالفقراء ألنهم المهزومون 

إّال أنهم يدمرون ثرواتهم الطبيعية بأيديهم.
وعلـــى حين أنـــه ما زال كما يقـــول، يؤمن 
بالثـــورة إّال أنـــه يرى أنها تأخـــرت كثيرا عن 
اإلطاحة بالعفن الموجـــود في العالم، فالعالم 
كما يراه غودار يتجه اليوم نحو الدمار بسبب 
بالهة القوى المســـيطرة على مقدرات األمور 

فيه.
وفي حيـــن يعتبر أن أوروبا أدخلت العالم 
في حلقة جهنمية منذ الحروب الكبرى خاصة 
الحرب العالمية الثانية التي يعود إليها كثيرا، 
لكن أميركا اآلن هي التي تشن وتدعم الحروب، 
إنه يعود إلى الحرب األهلية اإلسبانية ويشير 
في أســـى إلى المصير المأساوي الذي انتهت 
إليه، ويقول إن ســـبب دمـــار العالم يكمن في 

البنوك التي هي ”سبب شر الرأسمالية“.

الدهر بأسره

يقّســـم غـــودار فيلمه إلى فصـــول مختلفة 
يمنحهـــا عناوين مثل ”األرشـــيف واألخالق“، 
و“فكـــرة   Spirit of Soul أو  الـــروح“  و“روح 
مركزية“.. إلخ، وتظهر على الشاشـــة عبارات 
”مع الشـــيوعيين ســـأمضي حتى الموت“ (في 
ســـياق الحرب األهلية اإلسبانية)، لكن الموت 

ال يصنع النصر.

ويقـــول صوت غـــودار ”إننـــي أحتاج إلى 
الدهر بأســـره لكتابة قصة تدور في يوم واحد 
وإن ”مالرو قال:  فقط“، وإن ”الحرب ربانيـــة“ 
يجب أن نجعل األبوكاليبس يصبح جيشا وإّال 
ســـنموت“، و“نحن لم نحزن أبدا بما يكفي ألن 
يصبـــح العالم أفضل“، وتظهر على الشاشـــة 
لقطـــة صادمة لمجموعة من المشـــانق تتدلى 
منها العشـــرات من الجثث، تعقبها مباشـــرة 
لقطة أخـــرى لمجموعـــة من النســـاء يرتدين 
العبـــاءات الســـوداء والبراقع، وهـــّن يهرولن 

صوب قطار يقف في المحطة.
غـــودار مغـــرم بالقطارات وبالســـفر وهو 
”نهايـــة  عنـــوان  يمنحـــه  فصـــال  يخّصـــص 
الرحالت“، رحلـــة اليهود إلى المعســـكرات.. 
إلى الهولوكوســـت، ورحلة رجال ونســـاء من 

األفارقة ال نعرف إلى أين؟
وفـــي لقطـــة مذهلـــة نـــرى مقّدمـــة قاطرة 
تســـير على القضبان وأمامها مباشرة تزحف 
مجموعة مـــن الحمائم ال تريد أن تبتعد بينما 
تتقّدم القاطرة صوبها، لكن غودار يبدأ الكثير 
من اللقطات واألغانـــي، إّال أنه ال يكملها أبدا، 
بـــل يقطعها قبـــل أن تحّقق التأثيـــر الدرامي 
الـــذي يوّلد المشـــاعر، فهو ال يريد للمشـــاهد 
أن يتفاعل وجدانيا مـــع الصور، بل أن يتأمل 
فـــي مغزاها، في مغزى تلك الفوضى البصرية 
الهائلـــة التي تمر أمامه كما لـــو كانت تصدر 

عن عـــرض من عروض ”صنـــدوق الدنيا“، بل 
ويمكـــن اعتبـــار الفيلـــم بأكمله أحـــد عروض 
صندوق الدنيا، فهو ليس أي فيلم ســـينمائي 
مألوف حتى في سينما غودار المركبة، بل إن 
”كتاب الصورة“ ســـيتجّول كعرض من عروض 
الصور في عدد من المدن العالمية مثل باريس 

ومدريد وسنغافورة ونيويورك.

العالم العربي

لعـــل الجزء الخـــاص بالعالـــم العربي في 
”كتـــاب الصـــورة“ هـــو األكثـــر بـــروزا وقوة، 
فغـــودار الذي صّور عـــام 1970 فيلما لم يكمله 
قط، داخل معســـكرات الفدائيين الفلسطينيين 
فـــي األردن، لـــم يتوّقـــف عـــن تأييـــده ودعمه 
للقضية الفلســـطينية، وال عن اهتمامه الكبير 
المســـتمر عبر أفالمه، بالشرق األوسط، وهو 
يتهم هنـــا الغرب بعدم فهم تلـــك المنطقة من 
العالم ”العالم العربي يوجد كعالم قائم بذاته.. 
الغـــرب لم يفهمه أبـــدا“، و“هل يمكن أن يتكلم 

العرب؟“.
ونشاهد لقطات من فيلم ”باب الحديد“ ومن 
الفيلم التونســـي ”الهائمون فـــي الصحراء“، 
كما تظهر بعض لوحات رسامي الغرب لنساء 
العـــرب في صورة رومانســـية ناعمة، وبعض 
اللقطات النمطية التي تخضع لما هو مستقر 
في العقلية الغربية عن العالم العربي ونســـاء 

العرب تحديدا (أو الحريم).
ويقـــول صـــوت غـــودار إن ”الشـــرق أكثر 
تفلسفا من الغرب“، وتحت عنوان مقتبس من 
ألكســـندر دوماس هو ”جزيرة العرب المرحة“ 
يروي قصة رجل يطلق عليه الشـــيخ بن كاظم 
حاكم إمارة ”دوفا“ في جزيرة العرب، ومشكلة 
المنطقـــة أنهـــا لم تكـــن تمتلك نفطـــا لذلك لم 
يعرها الغرب اهتمامـــه، وقد أراد بن كاظم أن 
يضم إمارات العرب الغنية بالنفط إلى مملكته 
دوفـــا، وقد شـــكل ”قوة تحريـــر الخليج“ لكي 
التـــي حلم بتحقيقها، لكن  يحقق ”اليوتوبيا“ 

حلمه لم يتحّقق أبدا.
ويختلف عالـــم اليوم عن عالـــم الماضي: 
فغـــودار يقول لنا إنه بينمـــا ”كان الجميع في 
الماضي يريدون أن يصبحوا ’فاوست‘، تأثرا 
بالنـــص الديني، أصبح الجميع اليوم يريدون 
أن يصبحـــوا ملوكا“، أي أنهم على اســـتعداد 
لبيع كل شـــيء من أجل الملـــك، والثروة. لذلك 

فقد ُدّمر حلم الشيخ بن كاظم.
ويعزو غودار تسميم عالمنا إلى الحروب، 
فطـــوال الوقت هناك مقاطع مـــن أفالم الحرب 
وأصوات إطالق رصاص وانفجارات، وأيضا 
إلى النصوص الدينية، حيث دائما ما نشاهد 
مقاطـــع فيديو ألعمـــال العنف التـــي يرتكبها 
تنظيـــم داعش، وعبر الفيلم بأســـره نشـــاهد 
مقاطـــع عدة من أغنيـــات أم كلثوم، لكن غودار 
كعادتـــه، ال يترك أي جملـــة من األغاني تكتمل 

لكي يحول بيننا وبين االندماج أو التأثر.
وهناك أيضا لقطـــات من أفالم عربية مثل 
”جميلة“ و“هـــي فوضى“، حيث نـــرى الممثل 
خالد صالح وهو يصرخ ”هنا فيه قانون واحد 
بـــس“، ثم يقطعها غودار بســـرعة، ونســـتمع 
أيضا إلـــى مقطع من قصيـــدة يلقيها محمود 
درويش. يقـــول غودار إن هنـــاك تناقضا بين 
العنـــف الكامـــن في التجســـيد وبيـــن هدوء 

التجسيد نفسه، إذن فالتجسيد ال يصلح، كما 
أن اللغة انتهت بعد أن فقدت معناها، والعالم 
أصبـــح مشـــغوال بالصور، رغم عـــدم وضوح 
الكثير منها، ففي الفيلم العشـــرات من الصور 
التي تبدو غامضة أو تمت مالمســـتها، بحيث 

فقدت الكثير من درجة نقائها ووضوحها.
إن اللقطـــات التـــي نشـــاهدها مـــن بعض 
األفالم الرومانسية والتي تتكّرر فيها عبارات 
الغزل هي شـــواهد غودار على أن اللغة فقدت 
معناها، وأن الشـــعور بالحـــب أصبح مرتبطا 

أكثر بصناعة الخيال ال بالحقيقة. 

عن فكرة الثورة

علـــى الرغم من أن غودار يرى أن الفوضى 
التي تمأل العالم العربي اليوم تعود في جانب 
منها إلى إساءة الغرب فهم المنطقة، إّال أنه ال 
يرى أيضا أن الثورات العربية يمكن أن تحّقق 
شيئا، فهو يقول حرفيا ”ال تبدو الثورة حتمية 
في تلك المنطقة.. دائما يبقى القصف“، إنه لم 
يكفر بفكرة الثـــورة، وهو يقول ”إنني ما زلت 
أؤمن بالثـــورة وأرى أنها ربمـــا تحّقق الحل، 

لكن شريطة أن تكون أوال ثورة“.
ويبـــدأ غـــودار فيلمه بلقطات ليد بشـــرية 
وإلصبع اإلبهام يشـــير إشـــارة مبهمة، ويقول 
التعليـــق إن اإلنســـان يميـــل إلـــى التفكيـــر 
بأصابعـــه، ثـــم ينهـــي فيلمه بلقطة مشـــابهة 
شـــاحبة لنفـــس اليـــد وهي تشـــير نحو جهة 
مـــا.. ربما إلـــى طريق النهايـــة، فقد أصبحت 
اإلشـــارات هـــي البديـــل بعد أن يؤكـــد غودار 
فـــي نهاية الفيلـــم أن ”الكلمات لن تصبح أبدا 
لغة“، وينتهي واحد من أكثر األفالم إشـــكالية 
وتعقيدا في مسيرة غودار منذ أن بدأ مسيرته 

السينمائية قبل ستين عاما.
ميشـــيل  الفرنســـي  المخـــرج  يقـــول 
 The “هازانافيشـــوس صاحب فيلـــم ”المهيب
Undoubtable الـــذي عـــرض في مســـابقة كان 
العـــام الماضـــي عن عالقـــة غـــودار بالثورة 
والســـينما والحب، إن ”غودار يتمتع بحماية 
أنـــاس كثيرين، إنـــه مثل الطوطـــم عند قطاع 
من المجتمع الفرنســـي وهو أمر سخيف، لكن 
أناســـا كثيريـــن يكرهونه ألنهـــم ال يفهمونه، 
وألنهـــم يخشـــونه، فهـــو دائما خصـــم عنيد 
الكثير من األشـــياء،  ومعـــارض، إنـــه ’ضـــد‘ 
والكثيـــر من النـــاس يكرهونه لهذا الســـبب، 

وألنهم يرون أنه مثقف وجزء من النخبة“.
في الســـابعة والثمانين مـــن عمره يتمتع 
غودار بتقدير كبير من جانب مجتمع المثقفين 
داخل وخارج فرنســـا، لكنه يثيـــر أيضا حقد 
وغضـــب وكراهية البعض داخـــل بالده، األمر 
الـــذي يؤكد أن غودار قادر حتى بعد أن أصبح 
طاعنا في السن، على إثارة غضبهم واالعتداء 
القاسي على مقدســـاتهم، ونبذ وتعرية زيفهم 
وكذبهم، من خالل أفالمه، وهي التي ســـتبقى 

في نهاية المطاف فوق كل األحقاد.

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990

تحصلت املمثلة التونسية مريم الفرجاني على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم {على كف عفريت} 

لكوثر بن هنية في الدورة الثانية لجوائز النقاد التي ينظمها مركز السينما العربية.

وافق السيناريســـت تامر حبيب على املشاركة في بطولة فيلم {الفريق}، والذي يعد أول عمل 

وثائقي درامي يناقش حياة وعالقات فريق العمل السينمائي املصري خلف الكاميرات.

جان لوك غودار:

سبب دمار العالم يكمن 

في البنوك التي هي سبب 

شر الرأسمالية

15

فـــي الفيلـــم الكثيـــر مـــن اللقطات 

حيـــث  تكتمـــل،  ال  التـــي  واألغانـــي 

يقع قطعهـــا قبل أن تحقـــق التأثير 

الدرامي الذي يولد المشاعر

 ◄

{كتاب الصورة} جان لوك غودار ينتصر للعالم العربي في كان بـ

[ المخرج الفرنسي يصب غضبه على العالم ويتنبأ بنهايته  [ الفيلم يستعصي على التصنيف وينتج معنى ثالثا للصور

قبل ٥٠ عاما، في مايو ١٩٦٨، امتدت حركة االحتجاج الكبرى التي بدأت بثورة السينمائيني، 
من باريس إلى مهرجان كان الســــــينمائي، وكان املخرج الفرنســــــي جان لوك غودار، أحد 
رواد حركــــــة املوجة اجلديدة، في طليعة الســــــينمائيني الذين عقــــــدوا املؤمترات وأصدروا 
بيانات االحتجاج وأقاموا الدنيا كلها، ثم احتلوا قصر املهرجان وجنحوا في إلغاء الدورة 

في ذلك العام، لقد اعتبروا املهرجان أحد صروح االحتفاء بالسينما التقليدية القدمية.

لقطة من فيلم غودار الشهير {الصينية} (1967) إشارة مبهمة تحذر من مصير العالم

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

سينما

غـــودار يحـــول لغة الفيلـــم إلى لغة 

شعرية تمتلك إيقاعها الخاص من 

داخلهـــا وليس من خـــالل الصدام 

الدرامي المصطنع

l



ناهد خزام

} تنبــــئ المؤشــــرات األوليــــة أن المشــــاهد 
العربــــي وخاصــــة الخليجي مقبل في شــــهر 
رمضان الذي شارف على االنطالق على موسم 

درامي زاخر من حيث الكم والمضمون.
ومــــن بيــــن ما ســــيتم عرضه خالل شــــهر 
رمضان تستأثر الكويت بالعدد األكبر من هذه 
األعمال، فهــــي تعد محورا أساســــيا ومحطة 
رئيســــية فــــي صناعــــة الدرامــــا التلفزيونية 

الخليجية.

الكويت أوال

سيكون المشاهد الخليجي والعربي على 
موعــــد مــــع باقة مــــن ألمع نجومــــه ونجماته 
ســــعاد  الفنانــــة  إذ ســــتطالعنا  الكويتييــــن، 
عبداللــــه بعمــــل درامــــي تحت عنــــوان ”عبرة 
شارع“، وهو من إخراج منير الزعبي وتأليف 
حمد شمالن الرومي ويشارك فيه الفنان جمال 
الردهان وباســــمة حمادة وداود حسين وهبة 
الــــدري وفاطمــــة الصفــــي وعدد مــــن النجوم 

الشباب.
أمــــا الفنانــــة حيــــاة الفهد فيعــــرض لها 
مسلســــل ”مــــع حصة قلــــم“ وهو مــــن إخراج 
مناف عبدال وتأليف علي الدوحان، ويشــــارك 
فيــــه كل من زهرة الخرجي وباســــم عبداألمير 
ويعقــــوب عبدالله ومشــــاري البالم وحســــين 
المهدي ونور الغندور وفوز الشطي وآخرين، 
وهــــو عمل يمــــزج بيــــن الطابــــع االجتماعي 
والكوميــــدي عــــن امــــرأة مصابــــة بالزهايمر 
وتحتفــــظ بقلــــم وورقة لتدويــــن كل ما يحدث 

حولها من أحداث.
أمــــا النجمة هدى حســــين فتشــــارك هي 
األخــــرى بمسلســــل اجتماعي تحــــت عنوان 
”عطــــر الــــروح“ للمخــــرج البحرينــــي محمد 
القفاص وتأليــــف الكاتب عالء حمــــزة، وفيه 
تؤدي النجمة هدى حسين دور طبيبة نفسية.

مــــن  للعديــــد  المسلســــل  ويتعــــرض 
كل  فيــــه  ويشــــارك  المركبــــة،  الشــــخصيات 
مــــن حســــين منصــــور وعبدالمحســــن النمر 
وعبدالرحمــــن العقــــل وأوس الشــــطي وعبير 

أحمد وإلهام علي.

أما المخــــرج أحمد يعقــــوب المقلة فيقّدم 
خالل شــــهر رمضان مسلسل ”الخافي أعظم“، 
والــــذي تبــــدأ أحداثه في حقبة الخمســــينات 
والســــتينات في قالب من التشويق، عن قصة 
للطفلين اليتيمين ”جاســــم“ و“نــــورا“ اللذين 
يســــتولي أحد أقاربهما على ثروتهما، وحين 
يكبران تتكّشــــف أمامهما العديد من الحقائق 
التي كانــــت خافيــــة عنهما، والمسلســــل من 

تأليف عبدالله الســــعد، ويشــــارك فيه كل من 
هيــــا عبدالســــالم وإبراهيم الحربــــي ومرام، 

وعلي كاكولي وليلى عبدالله.
فــــي حين يعــــرض للمخرج حمــــد البدري 
مسلســــل ”روز باريس“، وهــــو بطولة محمد 
المنصور وانتصار الشــــراح وأحمد السلمان 
وهيــــا عبدالســــالم، ويتناول فيــــه الكثير من 
القضايــــا اإلنســــانية واالجتماعيــــة، إذ يدور 
حول الفتاة روز التي ولدت ألم فرنســــية وأب 
كويتي، ويتعرض المسلســــل فــــي جانب منه 

ألزمة الهوية.
يقّدم  وتحــــت عنــــوان ”الخطايا العشــــر“ 
المخــــرج علــــي العلــــي توليفــــة مشــــوقة من 
العالقــــات االجتماعية والنفســــية الشــــائكة، 
ويشــــارك في هذا العمل كل من هيفاء حسين 
وعبدالمحســــن النمــــر وعبداللــــه بوشــــهري 
وروان مهــــدي وريــــم أرحمــــة ومحمــــد صفر 

وفاطمة الحوسني.
أمــــا المخــــرج الســــعودي محمــــد دحــــام 
الشــــمري فيقــــّدم عمال فانتازيــــا تحت عنوان 
”بات خــــال“ من تأليف علــــي المعتوق، ويقوم 
ببطولــــة المسلســــل خالد المظفر وســــلطان 
الفرج وعبدالله الرميان وســــعاد الحســــيني 
عــــالوة على نخبة من الفنانين الشــــباب، كما 
يقّدم المخرج حسين الحلبي مسلسله الجديد 
”المواجهة“، وهو من تأليــــف محمد الكندري 
وبطولة فهد باسم وحمد أشكناني وصابرين 

بورشيد. 

كوميديا سعودية

علــــى جانــــب آخر، فــــإن متابعــــي الدراما 
السعودية سيكونون على موعد مع الكوميديا 
السوداء من خالل عدد من األعمال المميزة، إذ 
سيعرض الجزء الســــابع من مسلسل ”شباب 
البومب“، وكذلك مسلســــل ”بدون فلتر“، وهو 
من إخراج هند الفهاد وكتبته عبير الدوسري 
وعبدالله المقرن، وشــــارك فيه كل من عبدالله 
الســــدحان وليلى ســــلمان ويوســــف الجراح، 
ويــــدور في إطار متصل منفصل حول عدد من 

القضايا االجتماعية.
كمــــا يخــــوض الفنــــان الســــعودي فايــــز 
المالكي الســــباق الرمضاني أيضا بمسلسل 
كوميــــدي تحت عنوان ”شــــير تشــــات“، وهو 
عبارة عن حلقــــات درامية قصيرة تتحّدث عن 
مســــتجدات المجتمع السعودي بعد انفتاحه 
الثقافي، ويشــــارك المالكي بطولة المسلســــل 
كل من راشد الشامراني وحسن عسيري. كما 
يجتمع هذا العام النجمان السعوديان حبيب 

الحبيب وأسعد الزهراني في مسلسل ”عوض 
فــــي ورطة“، وهــــو من إخراج أوس الشــــرقي 

وتأليف خلف الحربي.
أما مفاجأة رمضان هذا العام، فتتمثل في 
إعالن قناة ”إم بي سي“ أخيرا عرض المسلسل 
الســــعودي المثير للجدل ”العاصوف“ والذي 

تأجل عرضه ألكثر من موسم.
ويرصد المسلسل التحّوالت التي شهدتها 
مدينــــة الريــــاض على مدى خمســــة عقود من 
الزمن، راصدا للحياة االجتماعية الســــعودية 
قبــــل مــــا يعــــرف بالطفــــرة النفطيــــة، وقبــــل 
التحــــّوالت الفكريــــة التي طالــــت بعض فئات 
المجتمع في نهاية الســــبعينات، والمسلسل 
من إخــــراج المثنى صبــــح وتأليــــف الراحل 
عبدالرحمــــن الوبلي وبطولــــة ناصر القصبي 

وعبداإلله السناني وريماس منصور.
ويؤكد مدير إنتاج المسلســــل عبدالرحمن 
الزايد أن المسلســــل لن يكــــون عمال وثائقيا، 
بل هو عمل درامي تتعّرض أحداثه إلى طريقة 
تعاطي المجتمع الســــعودي بــــكل أطيافه مع 
بعض األحــــداث السياســــية الخالفيــــة التي 

شهدتها تلك الحقبة.
وكان المسلســــل قد أشــــعل جدال واســــعا 
لدى بعض الســــعوديين منــــذ انطالق اإلعالن 
األول له وتــــوارد التصريحات حول محتواه، 
وخاصة تلــــك المتعلقة بحركــــة الصحويين، 
إذ اعتبــــر البعــــض أنه يســــّلط الضــــوء على 
الصحويين في السعودية وتناولهم في شكل 
ســــلبي بغــــرض تقديم التدّين بأنــــه ال يتعّدى 

حالة طارئة على المجتمع.
أما اإلمارات فتكتفي هذا العام بالمشاركة 
فــــي الســــباق الرمضاني بعمليــــن اثنين هما 
”حــــدك مدك“ بطولة الفنــــان اإلماراتي عبدالله 
زيــــد وأحمــــد الجســــمي وجمعة علــــي وأمل 
محمد، وهــــو عمل كوميدي يــــدور حول قرية 
بعيدة عــــن العمران، يعيش فيهــــا الصديقان 
حــــدك ومدك، اللذان يرتبطان معا بعالقة قوية 
رغم اختالف طباعهمــــا، ليكون العمل الثاني 
متمثال في ”البشــــارة“ والــــذي يدور في قالب 
اجتماعــــي ويتناول بعض قضايــــا المجتمع 

اإلماراتي.

سارة محمد

} القاهــرة – رغم اســــتمرار بعــــض الوجوه 
الكبيرة في تقديم األعمال الدرامية، مثل يسرا 
وعادل إمام ويحيى الفخراني، إّال أن الموسم 
الرمضانــــي الجديــــد يأتــــي بخارطــــة درامية 
مختلفة عن األعوام السابقة، بتقديم عدد كبير 
من الوجوه التي ظلت حبيسة أدوار ثانية أو 

بال بطولة مطلقة لسنوات عديدة.
وينطلق الكثيــــر من الفنانين بمفردهم في 
أعمال درامية، ما ينذر بانطالق وتكوين جيل 
جديد من النجوم ســــوف يحمــــل راية الدراما 
في األعــــوام المقبلة، ومن أبــــرز هؤالء نجما 

”مسرح مصر“ مصطفى خاطر وعلي ربيع.
ويخوض مصطفــــى خاطر تجربته األولى 
كبطــــل لمسلســــل ”ربــــع رومــــي“ مــــن تأليف 
مصطفى عمر وفاروق هشــــام، وتدور أحداثه 
حــــول شــــابين تعيــــش أســــرة كل منهما في 
مستوى بسيط، ويســــعى االثنان إلى تحقيق 
النجــــاح، لكنهمــــا يطــــاردان بلعنــــة ما خالل 
رحلتهما معا، ويعد العمل هو البطولة األولى 
لمصطفى خاطــــر بعد أن ظهــــر كبطل بجوار 
ياســــمين عبدالعزيــــز فــــي رمضــــان الماضي 

ضمن مسلسل ”هربانة منها“.
أما علي ربيع، فيراهن عليه الكثيرون هذا 
العام، بعد طرح اإلعالن التســــويقي الرسمي 
لمسلســــله ”ســــك على أخواتك“ والــــذي يقّدم 
خاللــــه دور شــــاب ريفــــي تهبط عليــــه ثروة 
ضخمة ويفاجئ بوجود شقيقات له لم يتعّرف 
عليهّن من قبل، والمسلســــل من تأليف الفنان 

كريم فهمي وإخراج وائل إحسان.
ويخــــوض كريم فهمــــي تجربــــة البطولة 
المطلقــــة بمسلســــل ”أمر واقع“، مــــن تأليف 
محمد رفعت وإخراج محمد أســــامة، ويجّسد 
من خالله دور ضابط يكافح اإلرهاب وتشاركه 

البطولة نجالء بدر وريم مصطفى.
كذلــــك تخــــوض الفنانــــة روبــــي فرصتها 
األولــــى فــــي البطولــــة المطلقــــة مــــن خــــالل 
مسلســــل ”أهو دا اللي صار“، وهو من تأليف 
عبدالرحيم كمال وإخــــراج حاتم علي، وتدور 
أحداث المسلســــل خالل حقبــــة زمنية ما بين 
(1918 /2018)، حــــول المعانــــاة التي تقابلها 
المرأة في المجتمــــع بصفة عامة والصعيدي 

بصفة خاصة.
وينافس الفنان التونســــي ظافر العابدين 
هذا العام بمسلســــله ”ليالــــي أوجيني“ كأول 
بطولة مطلقة له بعد سنوات من وضع بصمته 
بالدراما المصرية، وتعود أحداث المسلســــل 
إلى األربعينات من القــــرن الماضي، في إطار 
رومانسي، حيث نشــــوء قصة حب بينه وبين 
شــــريكته فــــي العمل أمينــــة خليل فــــي إطار 

تشويقي.
وينافســــه الســــوري باســــل خيــــاط الذي 
يخــــوض بــــدوره بطولتــــه المطلقــــة األولــــى 
فــــي الدرامــــا الرمضانية من خالل مسلســــل 
”الرحلة“ وتشــــارك فيه الفنانــــة حنان مطاوع 
وريهام عبدالغفور، وتــــدور أحداثه في طابع 
نفســــي مثير يســــتكمل به باســــل ما قّدمه في 
العــــام الماضي من خالل مسلســــل ”30 يوم“ 

والذي حقق نجاحا كبيرا.
وال تتوّقــــف عمليــــة التجديد فــــي الدراما 
المصريــــة عند الممثلين فقــــط، بل تفرز دراما 
الموســــم الحالي العديد من الوجوه الجديدة، 
علــــى مســــتوى الكتابة واإلخراج، إذ يشــــارك 
كل من عمرو ســــالمة وهالة خليــــل في مجال 
اإلخراج التلفزيوني للمــــرة األولى بعد رحلة 

مثمرة في العمل السينمائي.

ويقــــوم األول بإخــــراج مسلســــل ”طايع“ 
لبطله عمرو يوســـف، أما هالة خليل فتخوض 
تجربتها مـــع الفنان يحيـــى الفخراني ضمن 
مسلســـله ”بالحجم العائلي“، ويشارك مخرج 
الكليبات الشهير ياسر سامي للمرة األولى في 
الدراما التلفزيونية، من خالل مسلســـل ”نسر 

الصعيد“ للفنان محمد رمضان.
وأنتجـــت ورش الســـيناريو الكثيـــر مـــن 
أعمال النجوم هذا العام، في مقّدمتها مسلسل 
”عوالـــم خفيـــة“ للفنان عـــادل إمـــام وهو من 
إنتاج ورشة ثالثية بين محمد محرز ومحمود 
حمـــدان وأمين جمال، واألخير يشـــارك أيضا 
في كتابة مسلســـل الفنانة يسرا ”لدينا أقوال 
أخرى“ مع السيناريست الراحل عبدالله حسن 

وخالد أبوبكر.
ويشـــارك األخـــوة دياب، محمد وشـــيرين 
وخالد، في الدرامـــا التلفزيونية هذا العام من 
خالل عملين األول بعنوان ”الســـهام المارقة“ 
لشريف سالمة وشيري عادل، والثاني ”طايع“ 

لعمرو يوسف وصبا مبارك.
ويبدو أن النجاحات التي حّققتها األعمال 
الدرامية التي تعتمـــد على البطوالت الثنائية 
أو الجماعيـــة كانـــت دافعـــا الســـتثمارها في 

الموسم الحالي، خاصة في مجال الكوميديا.

ويرى البعض من النقاد أن وجود عدد من 
األعمال التي تحمل بطوالت مشـــتركة سيشكل 
اهتماما عاما بالمشـــاهدة يتوازى بين جميع 
األبطال، وليس بطال بمفرده، باستثناء أعمال 

قليلة.
المشـــتركة،  األعمـــال  هـــذه  بيـــن  ومـــن 
و“الرحلة“، باإلضافة  مسلســـالت ”أمر واقع“ 
إلـــى أعمـــال ”الوصية“ ألكرم حســـني وأحمد 
أمين، و“عزمي وأشجان“ لحسن الرداد وإيمي 

سمير غانم.
وتتـــوازن المشـــاركة النســـائية في أدوار 
البطولـــة مع األخرى التي يقود أدوار البطولة 
فيها رجال، ويتقّدم النجوم عادل إمام ويحيى 
الفخراني وهاني ســـالمة وأمير كرارة وياسر 
جالل وأحمـــد عز وعمرو يوســـف ومصطفى 
شـــعبان فـــي أدوار البطولـــة المطلقـــة فـــي 

مسلسالتهم.
وتوجـــد هـــذا العـــام فنانـــات صاحبـــات 
بطوالت منهّن يســـرا بـ“لدينا أقـــوال آخرى“ 
وغادة عبدالرازق بـ“ضد مجهول“ و“رســـايل“ 
للممثلة دينا  للفنانة مـــي عزالدين و“مليكـــة“ 

الشربيني، وروبي في ”أهو دا اللي صار“.
ويأتي من ضمن التغير الملفت في الموسم 
الحالي، غياب وجوه اعتاد الجمهور متابعتها 
في كل موســـم، وأبرزها يوسف الشريف الذي 
أحدث ضجة عبر مواقع التواصل االجتماعي 
منذ أيام بسبب غيابه عن دراما رمضان، حيث 

اعتاد الجمهور متابعة أعماله في رمضان.
واألمر ذاته ينطبق على الفنانة دنيا سمير 
غانـــم التي تغيب هذا العام في تصاعد ألعمال 
نجـــوم كوميديا جدد، ما يعني ضرورة خوض 
تجربة مميزة لها فـــي العمل الكوميدي خالل 
رمضان المقبـــل، خصوصـــا إذا كانت لهؤالء 

بصمة قوية في أعمالهم هذا العام. 

يواصل الفنان املصري حسن الرداد تسجيل مسلسل إذاعي جديد على شبكة {صوت العرب} دراما

يحمل عنوان {هارب من عش الزوجية}، من أجل إذاعته في رمضان.

تطل الفنانة الســـورية نادين خوري في رمضان املرتقب في عملني، وذلك من خالل شـــخصية 

{عزمية} في مسلسل {عطر شام 3} و{أم عادل} في مسلسل {وحدن}.

يشــــــهد املتابع لإلنتاج الدرامي اخلليجي 
بداية اخلروج من األزمة اإلنتاجية اخلانقة 
التي تعرض لها اإلنتاج الدرامي في دول 
ــــــج خالل الســــــنوات القليلة املاضية  اخللي
بســــــبب العراقيل االقتصادية والسياسية 
ــــــة أيضا، واتضحــــــت بوادر هذه  والرقابي
االنفراجــــــة بداية من املوســــــم الرمضاني 
املاضي، والذي شــــــهد تنوعــــــا كبيرا في 
اإلنتاج وتغيرا فــــــي وتيرة املضامني التي 
ــــــك األعمال للمرة األولى كأزمة  تناولتها تل
ــــــدون في الكويت، وبعض الســــــلوكيات  الب
املستهجنة لرجال احلسبة في السعودية.

تضع الدرامــــــا الرمضانية مبصر هذا العام بناء جديدا لها يتضمن العديد من التغيرات 
التي ستشــــــكل مسار القطاع خالل السنوات املقبلة، وقد تثمر التغيرات عن تقدمي وجوه 
ــــــدة في مجاالت الدراما املختلفــــــة، ما يصنع أجياال قادمة تغّير من طبيعة املواســــــم  جدي

الدرامية التي اعتادها املشاهد لسنوات طويلة.

طفرة خليجية في اإلنتاج الدرامي

وجرأة في الطرح

دراما رمضان المصرية تغير جلدها 

في التمثيل والكتابة واإلخراج

[ الكويت تطرح قضية الهوية والسعودية تواصل العزف على وتر الكوميديا

حياة الفهد مصابة بالزهايمر

ظافر العابدين يخوض أولى بطوالته المطلقة في {ليالي أوجيني}

المسلسل السعودي {العاصوف} 

يرصـــد التحـــوالت التي شـــهدتها 

مدينـــة الرياض على مدى خمســـة 

عقود من الزمن

 ◄

عمرو سالمة وهالة خليل يشاركان 

للمـــرة األولـــى فـــي مجـــال اإلخراج 

التلفزيونـــي بعـــد رحلـــة مثمرة في 

العمل السينمائي

 ◄
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{روز باريـــس} يـــدور حـــول الفتـــاة 

روز التـــي ولـــدت ألم فرنســـية وأب 

كويتي، ويتعرض العمل في جانب 

منه ألزمة الهوية

d



أمحد حافظ

} القاهــرة - تذهـــب العديد من المؤشـــرات 
فـــي مصر إلى أن التعليـــم األزهري قارب على 
االندثـــار، في ظل ثورة التغييـــر التي تقودها 
الحكومـــة إلصـــالح التعليـــم العـــام ونســـف 
المنظومـــة القائمـــة واعتمـــاد مقاربة أخرى 
تهـــدف إلى تخريـــج طـــالب يملكـــون أفكارا 
ومهارات وخبـــرات عصرية تواكب التطورات 

العلمية الحديثة.
وســـاعد على وجاهة هذا التمشي الرفض 
القاطع من قيادات األزهر إلقرار نظام تعليمي 
جديـــد يضاهي الذي أقرتـــه الحكومة مؤخرا، 
وينتظـــر تطبيقـــه فـــي الصفـــوف األولى من 
مرحلتي التعليم االبتدائـــي والثانوية العامة 
مع بداية العام الدراســـي الجديد في سبتمبر 

المقبل.
وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم 
المصـــري، قال خالل اجتماعـــه بأعضاء لجنة 
التعليم في مجلس النواب إن ”هناك مشاورات 
لدمج التعليم األزهري مع نظيره العام، بحيث 
تكـــون المواد الدينيـــة اختياريـــة.. أعتقد أن 
الوصول إلى هذه الخطوة ســـوف يكون أمرا 

جيدا“.
وأوحى حديث وزير التعليم، رغم نفيه في 
اليـــوم التالي تحت ضغط من األزهر، أن هناك 
نّية أو تفكيرا من جهات حكومية لتغيير واقع 
التعليم األزهري، بعدما وصل إلى مســـتويات 
قياســـية من التراجـــع والغياب عـــن مواكبة 
العصر، وإصرار المسؤولين فيه على التمسك 

بمناهج قديمة تجاوزها الزمن.

وقال عبـــاس شـــومان، وكيـــل األزهر في 
بيـــان صحافي تعقيبـــا على ما نســـب لوزير 
التعليم من تصريحـــات، إن ”التعليم األزهري 
بخصوصيتـــه يقف إلى جانـــب التعليم العام 
ليشكال تنوعا ال مثيل له في بلد آخر من العالم 
وال يمكـــن المســـاس بأحدهمـــا إال في مجال 

التطوير والتحديث“.
وأكد مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم 
لـ“العرب“، أن ”جهات حكومية تفكر بشكل جاد 
في وضـــع حد لتدهور التعليم األزهري، لكنها 
ال تريد أن تصطدم بمؤسســـة األزهر، وحديث 
الوزيـــر طارق شـــوقي يحمل هـــذا المدلول.. 
صحيـــح أنه نفى الدمج لكن هناك نية للتغيير 

حتى لو طال التنفيذ“.
وال يتمتـــع التعليـــم األزهـــري فـــي مصر 
بالتنافـــس بيـــن الطـــالب، مـــا يغـــري بعض 
الشـــهادات  عـــن  والباحثيـــن  الميســـورين 
فقـــط لاللتحاق بـــه، ألن الحاصليـــن على أي 
نتيجـــة يدخلـــون المرحلـــة التـــي تليها دون 
تنســـيق وفق األكثر فـــي المجاميـــع، وهناك 
ســـهولة فـــي االلتحـــاق بكليات األزهـــر ألنها 

المســـار الجامعي الوحيد أمـــام الطالب. أما 
بخصــــوص التعليــــم العــــام فهنــــاك 500 ألف 
طالــــب بمرحلــــة التعليــــم الثانــــوي كل عام، 
والجامعــــات الحكومية ال تقبــــل أكثر من 100 
ألــــف، ما يعني أن هناك طالبا من بين 5 طالب 
يدخل جامعــــة حكومية وفق تنســــيق تحدده 
هــــذه المجاميع، وهذا يجعــــل طالب الثانوية 
العامة يتنافسون لضمان مقعد في الجامعات 

الحكومية.
وتظل أزمة الحكومات المصرية المتعاقبة 
في محاولة إصالح وتطوير التعليم األزهري، 
فيما يروج بعض قادة وأساتذة األزهر أن ذلك 
يســــتهدف الديــــن، ما يجبــــر أي حكومة على 
التراجع خشــــية إثارة الغضب ضدها، ونجح 
األزهر في استخدام هذه الفّزاعة كسالح ضد 
محاوالت إصــــالح التعليم األزهري على مدار 

السنوات الماضية.
ويــــرى مراقبــــون أنه مــــع تطبيــــق نظام 
التعليــــم الجديــــد الــــذي يقــــوم علــــى البحث 
والتعلــــم الرقمي، وإصــــرار التعليم األزهري 
علــــى التمســــك بالمنظومة الحاليــــة، فإن كل 
التوقعــــات تشــــير إلى تراجع أعــــداد الطالب 
الذيــــن يلتحقــــون بالمعاهد األزهرية بشــــكل 
كبيــــر، في ظــــل غياب المنافســــة بيــــن نظام 
تعليمــــي يخاطــــب العصــــور القديمــــة وآخر 
يحــــاول التركيــــز على التعلم وفــــق متطلبات 

المستقبل.
وميــــزة نظــــام التعليم العــــام الجديد أنه 
فصل الدين عــــن أي مناهــــج علمية، وأصبح 
مادة منفصلة بذاتهــــا، وهو ما يعتبره بعض 
قادة وأســــاتذة األزهــــر دعوة إلــــى ”علمانية 
التعليــــم المصري“، وهــــذا ال يتفق مع قواعد 

األزهر ومؤسساته التعليمية.
وشهدت السنوات األخيرة تحويل عشرات 
اآلالف من طــــالب التعليم األزهري إلى نظيره 
العام، خالل فترة التحويل (فصل الصيف من 

كل عام)، لصعوبة المناهج وقدمها وكثرتها.
واعتــــادت المعاهــــد األزهريــــة أال تعلــــن 
عن أعــــداد الطــــالب الذين يقومــــون بتحويل 
دراستهم للتعليم العام حتى ال تهتز صورتها، 
ويتوقع مســــؤولون بوزارة التربية والتعليم 
أن تبلــــغ أعــــداد طلبات التحويــــل مع تطبيق 

النظام الجديد أرقاما غير مسبوقة.
وقالت ناديــــة رزق، وهي ولي أمر لطفلين 
فــــي مرحلة التعليم االبتدائــــي بمعهد أزهري 
بالقاهــــرة، إنهــــا ”تنتظر فتح بــــاب التحويل 
من المعاهد األزهرية لمــــدارس التعليم العام 
لنقل ابنيها، فالمناهج قديمة ومنغلقة وكثيرة 
للغاية وليســــت لها عالقة مــــن قريب أو بعيد 
بمتطلبــــات العصــــر، فهي تخاطــــب الماضي 

فقط“.
وأضافــــت ناديــــة لـ“العــــرب“ أن المعاهد 
األزهريــــة لن تجــــد طالبــــا مع تفعيــــل نظام 
التعليــــم الجديــــد بالمــــدارس العامــــة، ألنها 
لــــن تصبح المكان األنســــب لتقديــــم التعليم، 
إلصرارهــــا علــــى أن تكــــون أشــــبه بكتاتيب 
القــــراءة والكتابة وحفظ القــــرآن واألحاديث 
النبويــــة فقــــط.. الطالــــب األزهــــري ال يمكــــن 
لــــه التطور واإلبــــداع أو الخروج عــــن كل ما 
هــــو دينــــي، كما يشــــعر بالكبت ألنــــه يعيش 
في خندق يمنعه من التحرر والتقدم واالرتقاء 

بالفكر“.
ويوجد بالمعاهــــد األزهرية نحو مليوني 
طالــــب يتم توزيعهــــم على أكثر مــــن 10 آالف 
معهد، وهؤالء يدرسون مواد علمية ورياضية 
قريبة من التي يدرســــها نظراؤهم في التعليم 
العام، باإلضافة إلى مواد دينية عديدة، فمثال، 
إن كان طالب التعليم العام يدرس 6 مواد فإن 

األزهري قد يدرس 10.
وأكــــد كمــــال مغيــــث، الخبيــــر فــــي مركز 
البحــــوث التربويــــة لـ“العرب“، أنــــه ال بديل 
عن اقتصــــار التعليــــم األزهري علــــى العلوم 

الشرعية والدينية التي تؤهل لنوعية محددة 
من الكليات في ذات التخصص بشــــكل يخدم 
الهدف الذي تأســــس من أجله األزهر، ويتعلق 
بالشــــرع والدين والفتوى، أما غير ذلك يؤول 

كلّيا للتعليم العام.
وأضاف أن نوعيــــة التعليم المقدم لطالب 
األزهــــر ضــــد متطلبــــات العصــــر والحداثة، 
ألنه يعتمد علــــى الحفظ والتلقيــــن والتركيز 
أكثر علــــى النواحي الدينيــــة التراثية في كل 
المناهــــج، وبالتالــــي فــــإن تمســــكه بتدريس 
مناهــــج علمية على أســــس دينية يعني أنه ال 

ينوي التطوير ألن ذلك ضد مبادئه.

ويقــــول مؤيــــدون لهــــذا الطــــرح، إن دمج 
التعليــــم األزهري بالعام ليس إشــــكالية، لكنه 
يتطلــــب إرادة سياســــية وحكومية وبرلمانية 
قوّيــــة تســــتطيع أن تتصدى لفكرة اســــتثمار 
بعض قــــادة األزهــــر لوجود معاهــــد وكليات 
أزهرية مالكــــة لنظام تعليمــــي معّين لتعظيم 

نفوذ المؤسسة الدينية في مصر.
وأوضح هؤالء، أنــــه إذا كان طريق الدمج 
حافــــال باألزمات، فإن الحل الوســــط للبدء في 
تأســــيس منهج يراعــــي مقتضيــــات العصر، 
ويكــــون الديــــن مفــــردة منفصلة فــــي التعليم 
األزهــــري، ال حاكمــــا لــــكل المناهــــج، على أن 
تتدخــــل الحكومة عبر جهــــات بحثية وخبراء 
وتربوييــــن من خارج األزهر إلقرار ذلك، مثلما 
تفعل في التعليم العــــام والجامعات، باعتبار 
أن تطويــــر منظومة التعليم مصلحة وطنية ال 

عالقة لها باستقالل األزهر.

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990

تعليم
«تحقيـــق جامعة اإلمارات لهذا التصنيف يعد مؤشـــرا على تطور البحـــث العلمي، وهذا االرتقاء 

يضمن لها مستقبال لتكون من ضمن أفضل الجامعات الدولية».

محمد البيلي
رئيس جامعة اإلمارات

«الـــدروس الخصوصية ظاهرة ســـيئة للغايـــة وقديما الذين يعملون بها هم أســـاتذة معيدون 

بالجامعة، لكن حاليا يدخل األساتذة هذا المجال بسبب أرباحه الكبيرة».

عبدالله سرور
أستاذ بجامعة اإلسكندرية املصرية
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طارق شوقي:

مشاورات لدمج التعليم

األزهري بالعام لتكون

المواد الدينية اختيارية

[ دعوات لتصحيح مناهج تعليمية قديمة ال تواكب روح العصر

تطوير المناهج أكبر تحد يواجه التعليم األزهري في مصر

مسار جاد للقطع مع التعليم القديم

عباس شومان:

التعليم األزهري يقف إلى

جانب التعليم العام وال

يمكن المساس بأحدهما

جامعات من العالم

} من شروط القبول للدراسة بستانفورد أن 
يكون الطالب حاصال على شهادة باكالوريا 
علـــى األقل فـــي عام 2013، مـــع تقدمي تزكية 
شخصية من املدرسني وقادة املجتمع الذين 
يعرفون املتقـــدم جيدا في مقالة شـــخصية 

يكتبها الطالب كشرط للقبول. 
ويجـــب إكمـــال تعمير بقية اســـتمارات  
عبر اإلنترنت مع تقرير عن األداء األكادميي، 

إضافة إلى سيرة ذاتية ورسالتي توصية.

} يشـــترط أن يكون الطالب املتقدم حاصال 
 “A-Level” على شـــهادة املســـتوى املتقـــدم
وتقـــوم اجلامعـــة بتحديد معـــدالت القبول 
لكل تخصـــص على حدة، وذلـــك وفق نظام 

 .“E” إلى “A” املعدالت املتدرج من
أما بالنســـبة حلاملي شهادة البكالوريا 
دوليـــة فتضع اجلامعة حلاملـــي هذا النوع 
من الشهادات شـــروطا متباينة حسب نوع 

التخصص الذي ينوي الطالب دراسته. 

جامعة ستانفورد 

بالواليات املتحدة

جامعة أكسفورد 

باململكة املتحدة

} ديب - أكـــد خبـــراء تعليـــم مجتمعـــون في 
اإلمـــارات، مؤخرا، أنه ال بد مـــن إعادة توجيه 
فكر الطالب نحـــو وظائف مســـتقبلية جديدة 
تكون مغايرة للوظائـــف الحالية، وذلك نتيجة 
لما تفرضه العديد من التحديات على مستقبل 
األجيـــال القادمـــة ومنها الـــذكاء االصطناعي 
واألتمتة وغيرهما من الوســـائل التكنولوجية 

المتطورة.
جامعـــة  رئيـــس  الصغيـــر،  كريـــم  وقـــال 
عجمـــان اإلماراتية، إن تزايد أعداد الطالب في 
المستقبل يفرض على الجميع دراسة مستقبل 
ســـوق العمـــل وضـــرورة تماشـــي مخرجات 
التعليم الجامعي معه، وكيفية تحضير الطالب 

لوظائف ال يمكن تصور وجودها مستقبال.
وجاء ذلك خـــالل قمـــة احتضنتها جامعة 
عجمان حملت عنوان ”إعادة التفكير“ بالتعاون 
لتصنيف   “QS INTELLIGENCE UNIT” مـــع منظمـــة
مؤسســـات التعليم العالي لبحث سبل تأهيل 
وإعداد الطالب للوظائف المســـتقبلية وسوق 

العمل.
وشـــهدت القمة التي عقدت بدبي مشـــاركة 
العديد مـــن المســـؤولين وقادة المؤسســـات 
الحكوميـــة والجامعـــات المحليـــة واإلقليمية 

ورؤساء الجامعات والمتخصصين.
وركـــزت القمـــة علـــى فتـــح آفـــاق الحوار 
بيـــن قطاعـــات التعليـــم وقطاعـــات أخرى من 
أجـــل إيجاد منهـــج متكامل يضمن مســـتقبل 
الخريجيـــن، حيث بحثت جلســـات هذه القمة 
عددا من المواضيع الهامة أبرزها تغير رسالة 
الجامعات ومهماتها مقارنة بالعقود الماضية، 
إلـــى جانـــب التركيز على جاهزيـــة الجامعات 
والمؤسســـات األكاديميـــة إلعـــداد جيل واعد 

لسوق العمل المستقبلي السريع والمتطور.
وأكد الصغير علـــى أهمية هذه القمة التي 
جاءت ”في وقت نعاصر فيه الثورة الصناعية 
الرابعة التي تشـــهد تغيرات متسارعة تندمج 
فيهـــا العوامل الماديـــة والرقميـــة بما يؤدي 
إلـــى تحول وتغير في أنظمـــة اإلنتاج واإلدارة 
والحوكمـــة ويفتح المجـــال أمام فرص جديدة 

لتغيير أساليب التوظيف“.
وأشـــار إلـــى أنه في ظـــل هـــذه التغيرات 
المتســـارعة، فـــإن طبيعة الوظائف ســـتتغير 
حتما، وقدم الصغير مثاال لدراسات ُأجريت في 
العالمي  هذا الصدد أعدها معهـــد ”ماكينزي“ 
توقعـــت زوال نحـــو 800 مليـــون وظيفة حول 
العالم بســـبب الذكاء االصطناعـــي في الوقت 
الـــذي ُيتوقع فيـــه أن يحافـــظ المهنيون على 
وظائفهـــم، كمـــا ســـتحافظ الشـــهادات العليا 
ودرجـــة الباكالوريا على مكانتها في تشـــكيل 
المســـتقبل المهني، كونها المساهم األساسي 
في الحصـــول على الوظيفة في ســـوق العمل 

المستقبلي.
وبحث الخبراء خـــالل المنتدى مدى قدرة 
الجامعات والمؤسسات األكاديمية وجاهزيتها 
لمواجهـــة عصر الـــذكاء االصطناعـــي، حيث 
أجمعـــوا على ضـــرورة دمج ذلك مـــع التفكير 
الناقـــد والتصميـــم اإلبداعـــي فـــي مختلـــف 
المناهج على مســـتوى قطـــاع التعليم، إضافة 
إلى تشـــجيع الجامعات وقادة الصناعات على 
تجديد نماذج التوظيف الخاصة بهم والتوجه 
نحو منهج أكثر شـــمولية لمواجهة التغيرات 

المتسارعة.
ولفـــت محمـــد ســـعيد الشـــحي، الرئيس 
التنفيـــذي للعمليـــات في حي دبـــي للتصميم، 
إلـــى ضرورة قيام مؤسســـات التعليم بتوجيه 
وتعزيـــز  المبتكـــر  التفكيـــر  نحـــو  الطـــالب 
اإلبداع لما يشـــهده العصر الراهن من ثورات 
ملحـــة  ضـــرورة  تشـــكل  باتـــت  تكنولوجيـــة 
لتطويـــر البرامج األكاديمية بما يتناســـب مع 

التخصصات الدراسية المختلفة.
وتقود اإلمارات منذ ســـنوات ثـــورة لدعم 
مؤسساتها التعليمية وتجهيزها بما يتناسب 
مـــع متطلبات العصـــر الرقمـــي، فيما ينصب 
االهتمـــام األكبر علـــى توفير كل مســـتلزمات 
الطالب ليكونوا مواكبين لهذا التطور، ما مكن 
العديـــد من الجامعات من تحقيق تقدم هام في 

التصنيفات.
وحققـــت جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
إنجازا جديدا من خالل ارتقائها ســـبعة مراكز 
وفـــق ”تصنيف التايمز للتعليـــم العالي“ لعام 
2018 المعني بجامعات الدول ذات االقتصادات 
الناشـــئة لتحتـــل المركز الـ50 فـــي التصنيف 

العالمي.
وأكد محمد البيلي رئيس جامعة اإلمارات 
علـــى أهمية هـــذا اإلنجاز للجامعـــة التي تعد 
الجامعـــة الوطنيـــة األم، والـــذي جـــاء ثمـــرة 
اهتمام الدولة بتطوير مؤسســـاتها التعليمية 

وحرصها على ضمان المنافسة العالمية.
وقال البيلي إن ”تحقيـــق جامعة اإلمارات 
هـــذا اإلنجاز يعد مؤشـــرا على تطـــور البحث 
العلمـــي وريادة األعمـــال، وهـــذا االرتقاء في 
التصنيف يضمن لها مستقبال لتكون من ضمن 

أفضل الجامعات الدولية المصنفة“.
وتعـــد جامعـــة اإلمـــارات من أفضـــل 378 
جامعة موزعة على 42 دولة شـــملها ”تصنيف 
التايمز للتعليم العالي للدول ذات االقتصادات 

الناشئة“.

ضغوط التكنولوجيا 

تدفع اإلمارات ملراجعة 

نظام تشغيل الطالب

تخــــــوض وزارة التربية املصرية مســــــارا 
شاقا نحو تغيير برامج التعليم في املدارس 
العمومية التي لم تعد مواكبة لروح التعليم 
العصري، فيما ينصب اهتمامها أكثر على 
بعض املؤسســــــات التعليمية األخرى التي 
لم ترتق في برامجها وأفكارها مبا يساعد 

هذا التوجه وبينها مؤسسة األزهر.

جج

} تكون اخلطـــوة األولى مبعرفـــة الطالب 
ملواعيـــد تقـــدمي الطَلب بدقة، أمـــا اخلطوة 

الثانية فتتمثل في إرسال الوثائق.
 وتشتمل على منوذج طلب القبول ويكون 
موجودا عادة على صفحة اإلنترنت اخلاصة 
باجلامعـــة، مـــع شـــهادة البكالوريـــا تكون 
مترجمة إلى اللغة األملانية أو اإلنكليزية وأن 
تصدق حســـب األصول املتبعة في كل دولة، 

إضافة إلى صورة عن جواز السفر.

} أن يكـــون الطالـــب دوليـــا وحاصال على 
الثانويـــة العامة وجادا للبـــدء في مواعيد 
الدراســـة، مع شـــهادة تثبـــت إجادتك للغة 

اإلنكليزية. 
ويجب تقـــدمي طلب االلتحـــاق بجامعة 
تورنتو ويكون متضمنا ترشيحا من املدرسة 
اخلاصة بك، وهو عبارة عن استمارة خاصة 
من املستشارين أو املمثلني في املدارس لكي 

يساعدوك على التقدم وهو شرط أساسي.

جامعة ميونيخ 

التقنية بأملانيا

جامعة تورنتو

 الدولية في كندا

م



} برليــن – قالـــت الهيئـــة االتحادية لحماية 
(االســـتخبارات  ألمانيـــا  فـــي  الدســـتور 
الداخلية)، إن األزمـــات المالية التي تمر بها 
بعض المؤسســـات اإلعالميـــة تتيح المجال 
الستخبارات أجنبية إلضعاف الديمقراطيات 

الغربية عبر حمالت تضليل.

وقال رئيس الهيئة هانز-جيروج ماســـن، 
فـــي نـــدوة للهيئة تحمـــل عنـــوان ”تهديدات 
فـــي برليـــن إن  هجينة-إجابـــات متشـــابكة“ 
”المعلومـــات المضللـــة من الممكـــن أن تنجح 
فـــي مســـعاها فقط إذا لـــم يتم التعـــرف على 

ماهيتها“.
وذكر ماســـن أن وســـائل اإلعالم تلعب في 
ذلـــك دورا مهما، موضحا أنه يتعين أن يتمكن 
المواطنـــون من الوثوق فـــي أن األخبار تمت 
مراجعتها بعناية، مشـــيرا إلـــى أن هذا األمر 
يعتبر تحديا في وقت تتقلص فيه المؤسسات 

اإلعالمية بسبب ضغط التكاليف.
وتعتبر وســـائل اإلعالم الروســـية المتهم 
األول بحمـــالت التضليل التي تقـــول أوروبا 
والواليات المتحدة إنهـــا تهدد ديمقراطيتها، 
وخصوصـــا خـــالل االنتخابـــات، فقـــد صرح 
مصـــدر أوروبـــي فـــي العاصمـــة البلجيكية 
بروكســـل، العـــام الماضـــي، أن المستشـــارة 
األلمانيـــة أنجيال ميركل كانـــت في 2016 أحد 
األهداف المفضلـــة ”للتضليل اإلعالمي“ الذي 
نظمتـــه روســـيا، محـــذرة مـــن أن الحملة قد 
تتوسع مع اقتراب االنتخابات التشريعية في 

.2017
وكانـــت وزيرة خارجيـــة االتحاد األوروبي 
فيديريكا موغيريني شـــكلت في 2015 مجموعة 
عمـــل كلفـــت بمتابعـــة عمليـــات ”التضليـــل“ 
الروسية بالتحديد. ومن مهام هذه المجموعة 
التي تضم عشـــرة خبراء في االتصال ناطقين 
بالروسية، رصد ما تنشره موسكو ”عبر قنوات 
عديـــدة وبأكبـــر عـــدد ممكن من اللغـــات“، من 

معلومات يمكنها أن تخدم المصالح الروســـية 
ســـواء في ما يتعلق بالنزاع فـــي أوكرانيا أو 

أزمة الهجرة أو االعتداءات في أوروبا.
وكتبـــت مجموعـــة الخبراء علـــى موقعها 
إجـــراء  التضليـــل  ”حملـــة  أن  اإللكترونـــي 
غيـــر عســـكري يهـــدف إلـــى تحقيـــق غايـــات 
سياسية“. وأضافت ”بشأن 2017، حذرت ألمانيا 
وفرنسا أصال من خطر هجمات تضليلية حول 
انتخاباتهمـــا، بينما تحدثت أجهزة أمنية علنا 

عن خطر تحركات معادية من قبل الروس“.
وعلـــى الضفـــة المقابلـــة، ردت مارغريتـــا 
سيمونيان رئيســـة تحرير شبكة روسيا اليوم 
ووكالة ”روسيا سيغودنيا“، على التصريحات 
األلمانية بطريقة غير مباشرة، ولم تستبعد أن 
تعيـــد ألمانيا كتابة قواعد اإلعالم من أجل منع 
شبكة روسيا اليوم من استئجار استوديوهات 

هناك.
وكتبت ســـيمونيان ســـاخرة مـــن المزاعم 
الغربية على تويتر ”اآلن في ألمانيا سيعيدون 
صياغة قواعد وســـائل اإلعالم لحرماننا الحقا 
من اســـتئجار اســـتوديوهات هنـــاك. ما يثير 
دهشـــتنا أنهم لـــم يقومـــوا بـــرش المطهرات 
وراءنا هناك ألنه من المرجح جدا أن آثار مادة 

’نوفيتشوك‘ المسممة ستبقى بعد تواجدنا“.
وأصـــدر البرلمـــان األوروبي فـــي الخريف 
الماضي قرارا تحدث فيه عن ضرورة التصدي 
لوســـائل اإلعالم الروسية واعتبر أن سبوتنيك 

وروسيا اليوم تشكالن خطرا أساسيا.
واتهمت سبوتنيك وروسيا اليوم بالتدخل 
في االنتخابات األميركية والفرنســـية، وقامت 
وزارة العدل األميركية بضم روســـيا اليوم إلى 

قائمة العمالء األجانب.
ومن جانبـــه، قال مفوض االتحاد األوروبي 
للشـــؤون األمنيـــة جوليـــان كينغ إنـــه يرى أن 
شـــبكات التواصـــل االجتماعي مثل فيســـبوك 
حمـــالت  بمواجهـــة  أيضـــا  ملزمـــة  وتويتـــر 
التضليل. وذكر كينغ أن هذه الشـــركات ليست 
ســـلطات رقابية، لكن يتعين عليهـــا ضمان أن 
يكون واضحا للجميع الجهة التي تقوم بنشـــر 
محتويـــات معينة، وما إذا كان يتم الدفع مقابل 
نشـــر هذه المواد، وما إذا كانت عملية النشـــر 
تتـــم عبر أفـــراد أم برمجيات آلية (سوشـــيال 

بوت).

ميديا
[ روسيا تخشى إجراءات ألمانية ضد وسائل إعالمها  [ مراجعة األخبار بعناية تعتبر تحديا مع تقلص المؤسسات الصحافية
حمالت التضليل السياسي تقتات على أزمات المؤسسات اإلعالمية

تخشــــــى احلكومات األوروبية من تفاقم أزمة األخبار الكاذبة واستغالل حمالت التضليل 
األجنبية، ال ســــــيما من وسائل اإلعالم الروسية، فاألزمات املالية التي متر بها املؤسسات 
ــــــة وتراجع قدرتها على التدقيق في صحــــــة األخبار، يضعفان الثقة بها ويهددان  اإلعالمي

الدميقراطيات.

حملة التضليل تهدف إلى تحقيق غايات سياسية

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990 18
أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد تمسك حكومته بقانون مكافحة {األخبار المزيفة}، المثير للجدل، 
والـــذي ســـبق أن هاجمه باعتبـــاره أداة {للحد من أداء المعارضة}. وقال مهاتير، إنه ســـيبقي على القانون مع 

{تقديم تعريف سليم لما يدرج تحت توصيف األخبار الزائفة}.

} أبوظبــي - أكد دانـــي روجرز رئيس تحرير 
مجلة ”بي آر ويك“، أن العالقات العامة تتحول 
إلـــى أقوى نظـــام تســـويقي في المســـتقبل، 
وقـــال  ”إن الميزة التي تتمتـــع بها العالقات 
العامة واالتصال مقارنـــة باإلعالن كانت على 
الـــدوام الموثوقية والقدرة على إيصال صوت 

القضايا المعقدة. 
ويعتبـــر هذا األمر على قـــدر كبير من األهمية 
خاصـــة فـــي البيئـــة ذات مســـتويات الثقـــة 

المنخفضة التي نعمل فيها اآلن“.
وجـــاءت تصريحات روجرز خالل فعاليات 
المنتـــدى الســـنوي “مجلس ميبـــرا للقيادة“ 
الذي يعتبر مؤتمر االتصال األبرز خالل العام 

الجاري في أبوظبي. 

وافتتـــح المجلـــس الوطنـــي لإلعـــالم في 
أبوظبـــي، األحـــد، المؤتمـــر، وقـــال منصور 
إبراهيـــم المنصوري مدير عـــام المجلس في 
جلسة أســـئلة وأجوبة أدارها ســـونيل جون 
المؤســـس والرئيس التنفيذي لشركة أصداء 
بيرسون-مارســـتيلير، “نحـــن نؤمـــن بقـــوة 
المحادثـــات ونود أن نكون جـــزءا من الحوار 
مع قطاع االتصال فـــي دولة اإلمارات العربية 

المتحدة“.
وتعتبـــر وكاالت العالقـــات العامـــة قـــادة 
التراســـل والتواصل مع الجمهور العام ومن 
أهم المســـاهمين في بناء صورة المؤسسات 
الحكوميـــة والعامـــة. وأعلـــن المنصوري عن 
افتتاح ناد للمراسلين األجانب في وقت الحق 

من العام الجاري لضمان تواصل المناقشـــات 
المســـتمرة علـــى مدار األســـبوع، وذلك كجزء 
من التـــزام اإلمـــارات بتحقيق انفتـــاح قطاع 

االتصال.
وفي عرضها التقديمي حول مكافحة األخبار 
الكاذبة حـــول العالم قالت نشـــوى علي مديرة 
السياســـات العامة للشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيا وباكســـتان في شـــركة ”فيسبوك“، “ال 
توجد رصاصة فضية لمعالجة مســـألة األخبار 
الكاذبة التي ال تعتبر مشـــكلة بالنسبة لشبكات 
التواصـــل االجتماعـــي وحســـب، بـــل أيضـــا 

لمتابعي وسائل اإلعالم واألخبار التقليدية“.
وأضافـــت ”نحن نعتمد في فيســـبوك على 
األنظمة الرقمية باإلضافـــة إلى المراجعة من 

قبل العنصر البشـــري الـــذي يتمتع بالمعرفة 
الثقافيـــة الالزمة التي تتيح لـــه فهم ما يجب 

إزالته“.
وجمعت نســـخة عام 2018 من الحدث نحو 
200 شـــخصية رائدة في القطـــاع من أكثر من 
والفـــرص  التحديـــات  لمناقشـــة  منظمـــة   40

والتوجهات على مستوى القطاع.

قادة االتصال في {مجلس ميبرا للقيادة} يبحثون حلوال للنهوض باملهنة ببباختصار
◄ بدأت في إسالم أباد االثنين أعمال 
المؤتمر الدولي لوكاالت األنباء الذي 

يستمر يومين بمشاركة وكاالت األنباء 
من 20 دولة، وتنظمه وكالة األسوشيتد 

برس الباكستانية تحت عنوان “الفرص 
والتحديات أمام وسائل اإلعالم“ للتعريف 
بتاريخ الوكالة الباكستانية ورحلتها منذ 

إنشائها.

◄ أصيب ستة صحافيين فلسطينيين 
االثنين برصاص االحتالل اإلسرائيلي، 
خالل عملهم في تغطية أحداث مليونية 
لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار 

شرق قطاع غزة. وحّملت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين، االحتالل المسؤولية الكاملة 

عن مواصلة جرائمه بحق الصحافيين 
والتي أدت إلى إصابة ستة صحافيين 
في قطاع غزة واالعتداء على الطواقم 

اإلعالمية ومنعها من التغطية.

◄ أطلق اتحاد إعالميات موريتانيا 
االثنين النسخة الرابعة لقهوة اإلعالميات، 

وذلك تحت شعار االستثمار النسوي 
في انواذيبو ”نماذج تستحق اإلحتفاء“، 

وقالت أمنية منت سيدي رئيسة اتحاد 
إعالميات موريتانيا بهذه المناسبة، إن 
تنظيم قهوة اإلعالميات على أديم مدينة 

انواذيبو له صبغة خاصة من حيث المكان 
والزمان ويعكس حرص االتحاد على 

ترسيخ الالمركزية.

◄ حذر عدد من أعضاء مجلس النواب 
المصري من إطالق الفتاوى خالل برامج 
شهر رمضان الكريم، وذلك بعد أن حددت 

لجنة اإلعالم معايير وضوابط المسلسالت 
الرمضانية، والتي تضمنت غرامة 250 

جنيها عقوبة للتلفظ بلفظ فاحش، 
مؤكدين أن تلك الضوابط غير مقتصرة 

على األعمال الفنية، ولكنها تشمل األداء 
اإلعالمي في المجمل.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} يبدو أن التكنولوجيا ومستحدثاتها 
جعلت اثنين قد نتصور أنهما لن يلتقيا وإذا 

بهما على صعيد واحد وهو التغريد.
االثنان هما السياسي والديني، كالهما 
جمعهما الترند بعدما فرقتهما الفتاوى 

وتقلبات السياسة.
كالهما صارا يشغالن الرأي العام وهما 

يتجاوران، السياسي غادر شكل الخطاب 
الحماسي الذي ينتظره الرأي العام وغادر 

المقاالت المطولة ولجأ إلى لغة التغريد 
الدالة الموجزة.

عند التغريد ال يحق له الثرثرة وعنده 
عشرون أو ثالثون كلمة ينهي بها قصته 

كلها، كأن يقول أعلن االنسحاب من اتفاقية 
البرنامج النووي اإليراني، ويضع أيقونة 
(الشّباك) في آخر التغريدة وينصرف إلى 

بيته. هكذا ببساطة اختصرت التكنولوجيا 
المهمة الشاقة التي على عاتق السياسي، 
بأن يجلس مع مستشاريه ويجري تدبيج 

الخطاب المتقن إلى األمة. لم يكن هنالك 
تويتر على أي حال يوم أعلن بوش االبن 

الحرب على العراق وانطالق القصف الجوي 
والبري والبحري، كان يجلس في قصره ومن 

خلفه صور بناته وزوجته ويعلنها حربا 
لم تنطفئ نارها وشواظها وتوابعها حتى 

الساعة.
لو كان في ذلك الوقت تغريد لغّرد بوش 

االبن وكذلك لفعل بوش األب، لكن زمن 
التغريد وجد ضالته في عهد آخر رؤساء 
الواليات المتحدة، الرئيس دونالد ترامب 

المولع بالتغريدات.
خصومه السياسيون مثال يتندرون على 
تغريداته، الرئيس الروسي فالديمير بوتين 

مثال يعلق على ذلك قائال إنه يشّن حروبه 
التويترية. وفي المقابل، هنالك الديني الذي 

وجدها فرصة لنشر فتاوى في نفس تلك 
المساحة الكالمية من التغريد.

إلى أمد قريب كان تويتر يعج بتلك 
الفتاوى قبل عمليات التقليم وغلق 

الصفحات التي شنتها إدارته، كانت ساحة 
تويتر مألى بالصراخ والفحيح وليس 

التغريد وعلى صعيد واحد إبان بدايات 

اشتعال األزمة السورية كان هنالك ساسة 
وإعالميون يستعيرون لغة رجال دين 

متشددين والعكس صحيح.
لم تعد تتبين من فرط تلك االنتهازية 
الطاغية أيهما اإلعالمي وأيهما الديني 

فموجة ما عرف باإلسالم السياسي لم تترك 
بقعة وال مناسبة إال وطأتها.

وبسبب تلك الموجة لم يعد ممكنا 
الفرز بين الفتوى وحديث السياسة فهما 

متجاوران وحتى ملتصقان.
ساسة أصبحوا مشايخ ودراويش 

ومشايخ أصبحوا نجوما في عالم السياسة، 
وكالهما يغرد وكل على طريقته.

حتى الساعة ال تزال هذه اإلشكالية قائمة 
في العالم العربي، رجل الدين ترك صومعته 
واختلط بعالم السياسة القائم بشكل مطلق 
على البراغماتية وبهذا صار حتى التغريد 
ذا لغة براغماتية فيما تغاضى الديني عن 
تلك الصفة وتسامح معها من أجل سواد 

عيون السياسة والمنصب والمكاسب.
هو مشهد أقرب إلى السريالية أن نشهد 

ذلك الخليط الفريد بين هذين العالمين 
والسهولة أو قل االستسهال في استخدام 

منصات التواصل االجتماعي من أجل أن 
يبرز كل طرف ما عنده.

في المقابل نجد أن جمهورا منقسما على 
نفسه على صعيد العالم العربي، قد يئس من 
الساسة ومن طبقة اإلسالم السياسي في آن 

معا ولم يعد يثق في تلك الخلطة العجيبة 
في مباركة مسيرة حكومة فاسدة وسياسيين 

فاسدين لمجرد أنهم قد خرجوا من عباءة 
اإلسالم السياسي.

تلك التغريدات الشاحبة تخاطب مواطنا 
تائها في هذه الدوامة أو شبه تائه يبحث 

في تلك التغريدات السياسية أو التغريدات 
األقرب للفتوى عن نفسه ومستقبله 
ومستقبل بلده فال يجد منها شيئا.

التكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل 
االجتماعي وإن كانت سهلت المهمة 

للسياسي وغير السياسي للتواصل السريع 
واآلني مع جمهوره، إال أنها ليست بديال 
عن الحقيقة القائمة وما هو ملموس على 

أرض الواقع في ما يتعلق بتلك البراغماتية 
السياسية والتي من سخرية القدر أن يلتقي 
فيها السياسي بالديني ضمن موجة ما عرف 

باإلسالم السياسي.

طاهر علوان
كاتب عراقي
ان ل طا
ي ر ب

املواطن تائه بني الفتاوى وتغريدات الساسة

نشوى علي:
ال توجد رصاصة فضية 
لمعالجة مسألة األخبار 

الكاذبة

مارغريتا سيمونيان:
ألمانيا ستعيد صياغة 

قواعد اإلعالم لحرماننا من 
استئجار استوديوهات

دعت الحكومـــة األلمانية الرئيس  } برليــن – 
الســـماح  إلـــى  بوتيـــن  فالديميـــر  الروســـي 
لمواطنها هايـــو زيبيلت بدخول البالد لتغطية 
نهائيات كأس العالم في كرة القدم 2018، بعدما 
رفضت موســـكو منح الصحافي، الذي كان أول 
من كشـــف وجود فضيحة منشـــطات كبرى في 

الرياضة الروسية، تأشيرة دخول.
وقـــال شـــتيفن شـــايبرت المتحدث باســـم 
المستشـــارة األلمانيـــة أنجيال ميـــركل ”نعتبر 
أن عدم قبول طلب تأشـــيرة الدخـــول لزيبيلت 
هو قرار خاطىء. ندعو قيادة الدولة الروســـية 
للسماح لهذا المراســـل األلماني بدخول البالد 

لتغطية كأس العالم“.

وشـــدد المتحدث باســـم المستشـــارة على 
ضرورة تدخل االتحاد الدولي للعبة (فيفا) لحل 
هذه المســـألة، قائـــال ”التغطية الحرة هي على 
األغلـــب ما يجب ضمانه ألكبـــر بطولة رياضية 

إلى جانب األلعاب األولمبية“.
وأضـــاف ”نحـــن مقتنعـــون بأن عـــدم منح 
التأشيرة يضع روســـيا كبلد مضيف في موقع 
سيء، في حال الحد من حرية الصحافة والرأي 
أمـــام العالم أجمع“. وأعلن زيبيلت، الذي يعمل 
في التلفزيون الرســـمي األلمانـــي ”آيه آر دي“، 
الجمعة الماضي أن موسكو رفضت طلبا قدمه 
لتغطية مونديال 2018 الذي تســـتضيفه روسيا 
من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، والســـبب 

أن اســـمه موجود على قائمة ”األشـــخاص غير 
المرغوب فيهم“ في روســـيا. وكتب زيبيلت في 
اإللكترونـــي أن ”هذا األمر  موقع ”آيـــه أر دي“ 
يؤكد بالطبع أننا نقول أشياء محرجة لروسيا، 
وأننا رفعنا في 2014 الســـتار عن نظام التنشط 
الممنهج من قبل الدولة الروســـية“، في إشارة 
إلى الوثائقي الذي بثه تلفزيون ”آيه آر دي“ في 
يناير 2014 وأعده زيبيلت تحت عنوان ”التنشط 

السري: كيف تصنع روسيا أبطالها“.
وأفضى التقرير إلى تشـــكيل لجنة تحقيق 
أولـــى مـــن قبـــل الوكالـــة الدوليـــة لمكافحـــة 
المنشطات (وادا)، ما عرض الرياضة الروسية 

لعقوبات شتى.

ألمانيا تدعو روسيا للسماح بدخول مراسلها إلى البالد



} بيــروت - أثار تدشـــني املوقـــع اإللكتروني 
الرســـمي باللغـــة العربّيـــة للمرشـــد األعلـــى 
إليران علي خامنئي نقاشا واسعا على تويتر 
العربـــي. وحاول مغـــردون تبيان أثـــر القوة 

الناعمة اإليرانية في استقطاب العرب.
هاشـــتاغ  بخامنئي  ”مفتونـــون“  ودشـــن 
#بالعربي_للســـيد_اخلامنئي، حاولـــوا من 
خالله متجيده وهو ما أثار استغراب مغردين 
عرب رافضـــني لسياســـة إيران فـــي املنطقة، 
والتي اعتبروها محتلة لبعض الدول العربية.

وكتب مغرد:

وكتـــب مغـــرد باســـم منشـــق عـــن حزب 
الشيطان:

يذكر أنه رغم التدخل العســــكري اإليراني 
في الصراعــــات اإلقليمية، ودعــــم اجلماعات 
املســــلحة، التــــي غالبا مــــا تتصــــدر عناوين 
طهــــران  اســــتراتيجيات  أن  إال  الصحــــف، 
املتطورة للقوة الناعمــــة والهادفة إلى تعزيز 
األهــــداف األيديولوجية والسياســــية للنظام 

اإليرانــــي فــــي املنطقة يتم جتاهلهــــا إلى حد 
كبير.

كان علــــي أكبر واليتي، كبير مستشــــاري 
السياســــة اخلارجيــــة للمرشــــد األعلــــى علي 
خامنئــــي، قــــال صراحة إن ”تأثيــــر إيران في 
القــــوة الناعمة يســــاعد على نشــــر اإلســــالم 
(الشــــيعي) في مختلف أنحاء العالم، مبا في 

ذلك الصني والهند والعالم العربي“.
تتعدد مصــــادر القوة الناعمــــة إليران في 
املنطقــــة، لكّن أبرزها هو املصدر الثقافي. كما 
امبراطورية إيران اإلعالمية في املنطقة تعتبر 

األكبر.
وكان اإلعالمي البحريني إبراهيم العرادي 

غرد:

واستغرب مغرد:

الثالثاء 2018/05/15 - السنة 40 العدد 10990

@alarabonline
أطلقت شـــركة خدمات اإلنترنت غوغل تطبيقا جديدا باســـم {يوتيوب كيدز} يســـتهدف مســـاعدة اآلباء في ضمان عدم 
مشـــاهدة أطفالهـــم لفيديوهات ومواد غير مناســـبة علـــى اإلنترنت أو موقع نشـــر الفيديوهات يوتيـــوب. ويعمل التطبيق 

الجديد مع الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظامي التشغيل آي.أو.أس أو أندرويد.

} الريــاض - دشـــن رافضـــون لقيـــادة املرأة 
الســـعودية للســـيارة هاشـــتاغا علـــى تويتر 
بعنـــوان #لن_تقودي_لن_تقـــودي، احتل 
االثنني املركز األول في الترند الســـعودي وهو 
ما أثار سخرية واسعة، ووصف بأنه ”اإلصرار 

األخير قبل االستسالم“.
وكان مديـــر اإلدارة العامـــة للمـــرور فـــي 
الســـعودية اللواء محمد بن عبدالله البسامي 
أعلن في بيان صدر الثالثاء املوافق للثامن من 
مايو 2018، أنه ســـيتم السماح للنساء بقيادة 
الســـيارات ابتداء من 24 يونيـــو املقبل. ونقل 
بيـــان للحكومة عن البســـامي تأكيده ”اكتمال 
تهيئة جميع املتطلبـــات املتعلقة بقيادة املرأة 

املركبات في اململكة“.
وقال البسامي إنه سيسمح للنساء الالتي 
تكون أعمارهن 18 عاما فما فوق، التقدم بطلب 
للحصول على رخصة قيادة ”إضافة إلى تهيئة 
عدد من املواقع في مختلف مناطق السعودية 
الســـتقبال حامالت رخص القيـــادة األجنبية 

الراغبـــات فـــي اســـتبدال رخصهـــن 
برخص قيادة سعودية“.

وفـــي 26 ســـبتمبر، أصدر 
امللك الســـعودي ســـلمان بن 
عبدالعزيز أمرا ملكيا سمح 
للمرة األولى بإعطاء رخص 

للنساء لقيادة السيارات.
ومت تأســـيس مـــدارس 
لتعليـــم قيـــادة الســـيارات 

خاصـــة بالنســـاء في خمس 
الســـعودية  أنحـــاء  فـــي  مدن 

احملافظـــة، ومـــن بني ُمدرســـاتها 
ســـعوديات حصلن على رخصهن في 

اخلارج. 
وحاول من يطلقون على أنفســـهم تسمية 
”محتســـبون“ مـــن املغردين واملغـــردات إثناء 
الســـعوديات عن قرار قيادة الســـيارة. وكانت 

فتاوى عبدالعزيز بن باز األبرز حضورا.
واالحتساب في السعودية راج خاصة مع 
السلفية وارتبط بالشرطة الدينية أو ما عرف 
بـ“شـــرطة األمر باملعروف والنهي عن املنكر“ 
التي أوقفت مهامها. وساهم احملتسبون كثيرا 
في زيادة التشدد وتشـــويه صورة السعودية 

في اإلعالم اخلارجي. 
ويعمـــد احملتســـبون، الذين هـــم عادة من 
أصحاب القمصان القصيرة واللحى الطويلة، 
إلى التدخل ملنع التظاهرات الثقافية أو الفنية 
أو اإلســـاءة للنســـاء عند وجودهـــن في مكان 
عام. وقال مغرد باســـم الشايب عثمان ”#لن_

تقودي_لن_تقـــودي، احلمدلله اإلقبال على 
استخراج رخص القيادة قليل جدا ال يذكر“. 

وشهدت مدارس تعليم القيادة للنساء في 
السعودية إقباال كثيفا من السيدات الراغبات 
فـــي تعّلم قيـــادة الســـيارة، اســـتعدادا ملوعد 
ســـريان القانون اجلديد ابتـــداء من 24 يونيو 

القادم.
وقال آخر ”قياده املرأة ســـتفتح باب شـــر 

وفتنة لذلك فإن الغيورين يرفضون“.
وكتـــب متفاعـــل ”لن تقود أمـــي ولن تقود 
زوجتي ولن تقود أختـــي ولن تقود ابنتي أنا 

نفسي من يخدم عائلتي“.
واعتبرت مغـــردة ”أنا ملكة لم أخلق ألقود 

السيارة فمكاني البيت خلدمة زوجي“.
وغـــرد حســـاب باســـم ”محتســـبات ضد 
التغريب والفساد“، ”خطوات الشر في التبّرج 
تبدأ بكشـــف الوجه ثم الشعر ثم ينفلت األمر، 
والـــذي ال إله غيره إن هـــذا املخطط هو هدف 
شياطني اإلنس ومن أعظم أبوابه قيادة املرأة، 
فتنبهـــوا يا مســـلمني. وهـــذا العالمة 

عبدالعزيز بن باز ُيبني احلكم“. 
وشـــرح آخر ”يـــرى العالمة 
بـــن باز أن قيادة املرأة محرمة 
ملفاسدها؛ أوال اختالط املرأة 
بالرجال األجانـــب مثال عند 
نزع  ثانيا  سيارتها،  تصليح 
النقـــاب عن الوجـــوه بحجة 
حجب الرؤية ويبـــدأ التبرج، 
ثالثـــا كثـــرة خروج املـــرأة من 

منزلها وديننا نهى عن ذلك“.
فيما تســـاءل آخر ”ما ذنب األرواح 
التي ســـتذهب نتيجة هذا القرار، مجرد خطأ 
بسيط ســـيؤدي إلى فقد عائالت بأكملها، لكم 

أن تتخيلو!“.
وأثارت التغريدات الســـاذجة، وفق تعبير 
بعض املغردين، تهكما واسعا. وكتبت مغردة 
”أغلب أنصاف الرجال يعطون ألنفســـهم احلق 
في قرار يخص النســـاء.. فهـــم يعتبرون ذلك 

جزءا من رجولتهم الناقصة!“.
وغرد معلق ”بعد سنة أو سنتني سنجلس 
لنضحـــك جراء طـــرح هذه املواضيـــع التي ال 
منطق لها.. الله يوفق كل من ستســـوق وأهم 
شـــيء سالمتكن وفي حال واجهنت إزعاجا من 

بعضهم فتجنبوهم“.
فيما قـــدم مغرد نصائح مـــن وجهة نظره 
قائـــال ”القيادة اآلن أصبحت واقعا، أجلي قدر 
اإلمكان القيـــادة حتى تتضح األمور وتتعلمي 

أكثر“.

فيما غرد حســـاب املواطنـــة وداد منصور 
قيـــادة  قـــرار  ”#لن_تقودي_لن_تقـــودي، 
الســـيارات خلصنـــا منه، نخطـــط اآلن لقيادة 

الوزارات“.
وغرد الناشـــط خالـــد عبدالعزيـــز ”قالوا 
لن تتعلمـــي، وتعلمت وحاربـــت اجلهل الذي 
يفرضونـــه عليهـــا. قالوا لن تعملـــي، وعملت 
وأصبحت من بني النساء الطبيبة واملهندسة. 
قالوا لـــن تبتعثي، وابتعثت وشـــرفت الوطن 
فـــي مصاف دول العالم. قالوا #لن_تقودي_
لن_تقودي، وقادت املرأة ألن احلياة ليســـت 
للرجـــل وحده، هناك حقوق للمرأة لم تتحصل 

عليها بعد“.
وقـــال مغـــرد ”احلمدللـــه، الدولـــة تتخـــذ 
قراراتهـــا بعيـــدا عن مدعـــي الديـــن ومدعي 

الشرف وعبيد العادات والتقاليد“.
وانتقد مغرد ”يذهب الفكر الساذج إلى أن 
املرأة جتّردت من احلياء عندما تقود السّيارة، 

فهي مجرد وسيلة نقل أي تكون خلف املقود.. 
اختالف أماكن فقط“. 

وفي نفـــس الســـياق كتب معلـــق ”بعض 
الناس يرون قيادة السيارة فيلما إباحيا لهذا 

تراه متحمسا جدا للدفاع عن شرف أهله“.
وغـــرد إبراهيـــم منيف ”من يقـــول #لن_
تقودي_لن_تقـــودي، أنـــا أقـــول أفـــق من 
كابوســـك القدمي، وافتح عينيك علـــى الدنيا، 
النســـاء أخذن مكانهن في الطرق، وســـيأخذن 
مكانهـــن فـــي املناصب، وكل مـــكان تعتقد أنه 
ملـــك جلنـــس واحد فقـــط! لذلك، قـــم وانفض 
غبـــار املاضـــي والُعقد واختر لنفســـك مكانا، 
ألن منافســـيك زادوا وصاروا جنسني، وليس 

جنسا واحدا“.
وكتـــب معلـــق ”أعتقد أن موضـــوع قيادة 
املرأة للســـيارة موضوع تافه وسخيف، ظللنا 
نتجـــادل فيه ملـــدة عقود وأضحكنـــا كل األمم 
علينا، الســـيارة مجرد وســـيلة نقل ليس لها 

دور في فســـاد أو إفساد املرأة. باملنطق قيادة 
املرأة للسيارة أفضل من خروجها مبفردها مع 

سائق أجنبي“. 
في سياق آخر، تداول ناشطون على موقع 
تويتر صـــورا للوحات إرشـــادية جديدة على 
بعض الطـــرق في الســـعودية، حتمل عبارات 
تخاطب النســـاء ألول مرة بتاريخ السعودية، 
وذلك تزامنا مع اقتراب موعد تنفيذ قرار قيادة 

املرأة للسيارة.
وحملت اللوحات اإلرشـــادية عبارة ”أخي 
الســـائق.. أختي الســـائقة، التزامك باألنظمة 
املرورية يحافظ على حياتك وحياة اآلخرين“.

والقـــت الصور رواجـــا كبيـــرا، وتفاعلت 
السعوديات معها.

ُأثيرت سخرية واسعة من هاشتاغ #لن_تقودي_لن_تقودي، الذي انتشر على تويتر 
في الســــــعودية، وحشد فيه الرافضون كل الفتاوى والتحذيرات والتهديدات إلثناء النساء 

في السعودية عن قيادة السيارة يوم 24 يونيو املقبل.

قليال إلى الوراء قبل االنطالق

77_life3
ــــــع عواصم  ــــــران تتبجــــــح باحتالل أرب إي
عربية وقتل أهلها، ولو دخلت هاشــــــتاغ 
#بالعربي_للســــــيد_اخلامنئي، ستجد 
من دون أن  ــــــر‘  املســــــتعربة يعظمون ’هتل
يراعوا دم إخوانهم، لتعلم أن عدو العرب 

واحد أكبر كذبة ممكن متّر عليك.

إ

@EBRAHIM_ALARADI 
ليتني أعرف كل لغات العالم لكي أخاطبك 
ــــــي.. ويشــــــرفني  ــــــا ســــــيدي خامنئ بها ي
أقولها  و#بالعربي_للسيد_اخلامنئي، 
ــــــن النبي  إنكــــــم أنتم مــــــن حتمون اآلن دي
محمد صلى الله عليه وســــــلم.. وأنتم من 
نصــــــرمت ومازلتم تنصرون كل الشــــــعوب 
املســــــتضعفة في هذه األرض.. ونحن من 
ــــــوالء والبيعــــــة لكم يا  ــــــن جندد ال #البحري

سيدي.

ل

@no_hizbollah
خامنئي  #بالعربي_للسيد_اخلامنئي، 
ليس عربيا وليس ســــــيدا وبالعربي اسمه 
ولي الســــــفيه وبالفارســــــية اسمه لعنت بر 
ــــــكل اللغات اســــــمه أكبر عميل  ــــــه وب خامن

ألميركا وإسرائيل.

#

@wqi_c
ــــــردود مــــــن املغردين العــــــرب.. وكأنهم  ال
ــــــر من اإليرانيني أنفســــــهم.  إيرانيون أكث
اذا اإليرانيون بأنفســــــهم أحرقوا صورة 
خامنئي، وأنت أيها العربي أصبحت تنقاد 

برميوت كنترول من طهران.

ا

 التغريدات الساذجة 
لم تعد تنطلي 

على السعوديين باتت 
تثير تهكما واسعا 

على تويتر

19

#لن_تقودي_لن_تقودي.. االحتساب األخير قبل االستسالم
[ موقع تويتر ميدان لصراع إيديولوجيات في السعودية  [ مغردون يحاولون إثناء السعوديات عن القيادة بالتحذير والترهيب 

_m3and  

هل اجلن يتعاطون املخدرات؟ 
يجيب تاجر دين "نعم" 

 املعلومة التي أذهلت اجلن.

khaledmontaser  

املصريون مازالوا في غيبوبة يصرون 
أن تفوق محمد صالح يعود إلى التزامه 

الديني، رونالدو لديه أطفال دون زواج 
وميسي أطفاله حضروا فرحه هل 

جنوميتهما تعود إلى التزامهما دينيًا؟

oharkous

مجزرة #غزة/ قريبة مجزرة #الغوطة
قريبة مجزرة صبرا وشاتيال/ قريبة 

مجزرة دير ياسني/ وطريق القدس لم 
يجد أقرباؤه حتى اليوم.

photo_says

التكنولوجيا أضاعت نصف جمال احلب.

Samy78108532

ذهب شيخ األزهر الفتقاد اإلخوة املسلمني 
الوسطيني املعتدلني في إندونيسيا فكانت 
النتيجة تفجير ثالث كنائس هناك ومقتل 

عشرة مسيحيني وجرح أكثر من أربعني 
آخرين.

aliwahida

دونالد ترامب أشعل النار في املنطقة، 
وأكد للعالم أن العرب واألوروبيني 

مجتمعني ال يساوون شيئا.. 
واحد يصنع ويأكل واالخر يأكل وينام 

ال غير.

omartobgi

احلياة في مجتمع بائس تعيس يسيطر 
عليه اجلهل والظلم والتخلف تعتبر 

تعذيبا نفسيا طويل االمد.. 
ال يتوقف وال ينتهي إال باملوت.

kowthermusa

ما رأيُت شيئا أسهل من قيادة عشرات 
العقول املؤدجلة، وال شيء أصعب من 

قهر عقل حر. هذا ما يجعل حترير العقل 
أهم من أي عملية تنموية. ألنه الميكن أن 

تسكب ماًء في كأس ممتلئة بالوحل.

almuraisy

من وقت إلى آخر.. حترص وسائل اإلعالم 
"الثقيلة" على تفاعل جمهورها معها، 

ولو من خالل لعبة "خفيفة" ولو لم يكن لها 
عالقة باإلعالم! مثًال مجلة تامي األميركية 

تتحداك أن تتخطى متاهة.

Wam_Shakespeare

أنا ال أغير حياتي من أجل شخص
بل أغير ألف شخص من أجل حياتي.

AlyaaGad

نشطاء حقوق اإلنسان؛ الزم تكسبوا 
الرأي العام بالظهور واحلديث بطريقة 

مهذبة.  
ما ينفعش في فيديو تشتم الشعب ثم 
تنتظر منه أن يدافع عنك عند سجنك! 

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
UNESCOarabic  

منظمة األمم املتحدة للتربية 
والعلم والثقافة.

هاشتاغ اليوم

خامنئي بالعربي يثير الجدل في تويتر

سعوديات يخضن 
تجربة قيادة السيارات افتراضيا ص24

األخيرة
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العشرات من المسلمين أصبحوا يتوجهون سنويا لمشاركة اليهود احتفاالتهم الدينية في أقدم 

معبد يهودي بأفريقيا في إشارة قوية إلى التسامح والتعايش بين األديان في جربة.

اليمنيون يســـتقبلون رابع رمضان في ظل أزمة معيشـــية بســـبب ارتفاع األســـعار بشـــكل غير 

مسبوق، تحرم عددا كبيرا من المواطنين من تلبية متطلبات شهر الصيام. تحقيق

} صنعــاء - قريبا يســـتقبل اليمنيون شـــهر 
رمضـــان، للعام الرابع علـــى التوالي، في ظل 
الحرب المتفاقمة التي خّلفت أوضاعا معيشية 
صعبة، وجعلت منظمات أممية تصف الوضع 
في البالد، بأنه من أسوأ األوضاع في العالم.

ويبدو رمضان هذا العام، أكثر مأســـاوية 
من العام الذي ســـبقه، بسبب ارتفاع األسعار 
بشـــكل غير مســـبوق، واســـتمرار أزمة الغاز 
المنزلـــي، خصوصا في المناطـــق الخاضعة 
لسلطة الحوثيين، من بينها العاصمة صنعاء، 

ذات الكثافة السكانية األكبر في اليمن.
وعلى الرغـــم من أن شـــهر رمضان يتميز 
بنكهة خاصة في اليمن، منذ ســـنوات طويلة، 
إال أن الفرحة قّلت بشكل كبير، بسبب الظروف 
المعيشـــية الصعبـــة التـــي تمّر بهـــا البالد، 
وعدم قدرة الكثير مـــن المواطنين، على تلبية 

متطلبات شهر الصيام.
فـــي منطقـــة شـــمالن، شـــمال العاصمـــة 
صنعاء، تعيش ســـارة ســـعيد قاسم وأسرتها 
المكّونة من أربعة أبناء وزوج مصاب بمرض 
الكبد، في منـــزل متواضع يتكّون من غرفتين، 
ومطبـــخ ال تتجـــاوز مســـاحته المتر ونصف 

المتر.
كان رمضان بالنســـبة إلى سارة من أجمل 
األشهر، قبيل اندالع الحرب في البالد، غير أن 
األمر تغّير حاليا، بســـبب الوضع المأســـاوي 

الذي تعيشه مع أسرتها.
تقول ســـارة، ”حتى اآلن لم نشـــعر بفرحة 
اقتراب شـــهر رمضان، فكيف نفـــرح والحزن 

والهموم يثقالن كاهلنا“.
اضطرت ســـارة (في الثالثينات من العمر) 
للعمل في تنظيف البيوت بعد أن توقف مرتب 
زوجها الحكومي منذ نحـــو عامين، وتحصل 
مقابـــل عملها على 25 ألف ريال يمني، حوالي 

(50 دوالرا أميركي).
وتضيف، ”اعمل جاهدة من الصباح حتى 
المساء كي ال يموت أبنائي من الجوع، فنحن 
نعيش في الوقت الراهن على وجبتين، إفطار 

وغـــداء، ونتحمـــل الجوع بعـــد ذلك 
وأتحمل أنا بكاء أطفالي بســـبب 

عدم وجود وجبة العشاء“.
وتؤكـــد ســـارة أن األوضاع 
التـــي  الصعبـــة  المعيشـــية 
تعيشها مع أسرتها، جعلتهم ال 

يستقبلون رمضان بفرح كما 
كان في السابق.

تحـــاول ســـارة حبـــس 
دموعهـــا أمام أبنائها 

الصغـــار، وتســـتعيد ذكرياتهـــا قبـــل الحرب 
وتقـــول، ”كنـــا نعيـــش بســـعادة، نســـتقبل 
رمضـــان بالفـــرح، كانـــت األســـواق ممتلئـــة 
والمـــواد الغذائية رخيصة نشـــتري العصائر 
والحلويات التي ســـنزين بها ُســـفرة رمضان 
ونهتم بتفاصيل طقوس استقبال هذا الشهر“.

تشـــير ســـارة إلى مطبخها الذي بدا شبه 
فـــارغ من المواد الغذائية األساســـية، وتتابع 
”أمـــا اآلن فهذا هو حالنا، ال توجد ســـوى هذه 
األواني النحاسية الفارغة، والقليل من السكر 
والطحين واألرز، أما الغاز المنزلي فالحصول 
عليـــه بات أمرا في غاية الصعوبة وهو ما زاد 

حياتنا تعبا“.
ومنذ أشـــهر، تعيش العديد من المناطق، 
الواقعة تحت ســـلطة الحوثيين، في ظل أزمة 
مســـتمرة في الغاز المنزلـــي، جعلت الجماعة 
الحوثيـــة، تقـــرر بيع هـــذه المـــادة الحيوية، 
عـــن طريق ما يســـّمى عقال الحـــارات (أعيان 
األحياء)، وهو ما ضاعف من مأساة اليمنيين، 
الذين لجأوا إلى بدائل أخرى، كشراء الحطب، 
أو تجميع الكراتين من الشوارع، الستخدامها 
فـــي طهي الطعـــام، كمـــا تفعل بعض األســـر 

الفقيرة جدا.
ويعاني زوج سارة من مرض الكبد، بينما 
تعاني طفلتها (في عمر الســـنتين) من الربو، 
دون أن تتمّكـــن ســـارة من توفيـــر العالجات 
الالزمة لهما، والســـبب علـــى حد قولها ”غالء 

األدوية“.
ال تتمّنى سارة، سوى أن يحّل السالم على 
اليمـــن، وأن تعود حياتها مســـتقرة كما كانت 
في الســـابق وأن تحصل هـــي وأبناؤها على 

أبسط الحقوق.
وتضيف، ”أتمنى أن يتوفر العالج ألطفالي 
وزوجي، وأن أرى أطفالي سعداء كبقية أطفال 
العالم، أرجو أن يحصلوا على وجبة العشـــاء 
وأن يفرحوا باســـتقبال شـــهر رمضـــان وأن 

يعلقوا الفوانيس المضيئة“.
أســـرة ســـارة هي واحدة من آالف اُألســـر 
اليمنيـــة الفقيـــرة التـــي غابـــت عنهـــا فرحة 
اســـتقبال رمضان، جّراء الظروف المعيشـــية 

الصعبة في البالد.
يحيـــى عبداللـــه، ســـائق تاكســـي (فـــي 
األربعينات من عمره)، هو اآلخر يشـــتكي من 

غياب فرحة استقبال شهر رمضان.
يقول، ”كّنا في الســـابق نلمـــس ازدحاما 
كبيرا لألســـواق من قبل معظـــم المواطنين، 
الذين يبدؤون بشراء احتياجات رمضان، 
منـــذ منتصف شـــعبان؛ غير 
حاليـــا،  نلمـــس  أننـــا 
ركـــودا كبيـــرا 
وقلة  لألســـواق، 
لحركـــة المـــرور، 
غير ما هو مألوف 

لدى اليمنيين، قبيل الحرب“.
لم يعد العديد من اليمنيين  وتابع” 
حاليا، يفكرون في تزيين رمضان بالوجبات 
المتنوعة والشهية، كما كان سابقا، بل أصبح 

الكثيـــرون يفكـــرون فقط فـــي تلبيـــة الطعام 
والشـــراب، ولو بالشـــكل اليســـير، بعيدا عن 

الجودة“.
وبدت األســـواق فـــي اليمن أقـــل ازدحاما 
في شـــهر شـــعبان، مقارنة بهذا الشهر خالل 
الســـنوات الماضية، في حين شـــهدت المواد 
الغذائيـــة والمعيشـــية ارتفاعـــا بشـــكل غير 

مسبوق.
الصـــراع  أن  عبداللـــه،  وأوضـــح 
الوطـــن  علـــى  قضـــى  السياســـي 
والمواطن، مشـــيرا إلى أن مختلف 
القـــادة السياســـيين ال يهمهم أمر 
المواطن، أو حزنه ومأســـاته، بل 

إن مصالحهم الشـــخصية طغت 
الشـــعب  مصالح  علـــى  كثيرا 

الجريح.
وبّيـــن أنه رغم مأســـاة 
الحـــرب، وقّلة الفـــرح، إال 
أن العديـــد من اليمنيين، 
يعيشـــوا  أن  يحاولـــون 

جـــزءا من الفرح، حتى ولو كانت 
أوضاعهم في غاية السوء.

الوضع المعيشـــي السيء في اليمن، عّمق 
من مأساة المواطنين ومن سعادتهم في شهر 
رمضان، خصوصـــا أن التقارير الصادرة عن 
األمم المتحـــدة، تقول إن أكثر من ثالثة أرباع 
السكان، باتوا بحاجة لمساعدات، في حين ال 
يعلم الماليين من أين يأتون بوجبتهم التالية، 
في ظل تدني فرص العمل بشكل غير مسبوق 

منذ عقود.
عبدالرحمـــن صالـــح (فـــي الثالثينات من 
العمر)، ويعيش في العاصمة صنعاء، يرى أن 

الوضـــع تغير في مجمله باليمن، حيث لم يعد 
هناك تفكير برمضان أو شـــوال أو أي شـــهر 

آخر.
وأضـــاف، ”لم نعد نســـتقبل رمضان، كما 
كّنا نفعل في السابق. نفكر حاليا في استمرار 

عيشنا بعيدا عن أزمات أخرى مقبلة“.
وتابـــع صالح، ”أنـــا تخّرجت في الجامعة 
قبل ســـنوات، غير أني لم أحصـــل على عمل، 

وأعمل حاليا حارسا في مؤسسة خاصة“.
وشكا من أنه لم يتســـلم مرتبه منذ 
شهرين من قبل المؤسسة، التي 
قامـــت بمنحهـــم فقط 
يوميـــة،  مصاريـــف 
بســـبب قلـــة الدخل، 
وهو ما انعكس ســـلبا 

على حياته المعيشية.
ويحلم صالح بانتهاء 
الحـــرب، والحصـــول على 
فرصـــة عمل يعيـــش منها، 
لرمضان  الفـــرح  يعـــود  وأن 

وبقية أشهر السنة.
التقارير  مـــن  الرغـــم  علـــى 
المتعددة التي تقول إن الماليين 
من اليمنيين، يتلقون المساعدات، 
بشكل مستمر، إال أن هناك من يتحدث بأن هذه 
المســـاعدات فشـــلت في لجم مأساة المعيشة 
لـــدى معظـــم الســـكان، وأنـــه مـــن المفترض 
أن تكـــون هناك بدائـــل أخرى، لحـــل الوضع 
اإلنســـاني المتفاقم، الذي يجعل شهر رمضان 

بال معنى أو فرح حقيقي.
في هذا الجانب، يقول الباحث االقتصادي 
اليمني سعيد عبدالمؤمن، إن ”المواطنين في 

بالده يســـتقبلون رابع رمضان، وهم يعيشون 
أوضاعـــا إنســـانية صعبـــة، جـــّراء الحـــرب 

المتفاقمة“.
وأعتبر عبدالمؤمـــن، أن الوضع في اليمن 
بات سيئا للغاية، والبالد دخلت عاما ثانيا من 
توقف الرواتب لمعظم الموظفين الحكوميين، 

وهو ما فاقم الوضع اإلنساني.
وأوضـــح أن هنـــاك ارتفاعـــا كبيـــرا فـــي 
األســـعار، وصل إلـــى 300 بالمئـــة، مع وجود 
أزمة في الغاز المنزلي والمشـــتقات النفطية، 
وهو ما يجعل شـــهر رمضان، صعبا بالنسبة 

لليمنيين.
وذكر الباحث اليمني أن ”حوالي 90 بالمئة 
من المواطنين، باتوا تحت خط الفقر، بســـبب 
استمرار الحرب الذي أّدى إلى انهيار الوضع 

االقتصادي“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بمســـألة المســـاعدات 
المقّدمة لليمن، عّلـــق عبدالمؤمن قائال، ”إنها 
لم تؤثر على األرض، ولم تكن عامال مســـاعدا 

لحل الكارثة اإلنسانية“.
وأوضح أنها، ”مساعدات فاشلة، تستغلها 
بعض الجهـــات، وتقوم ببيعها في األســـواق 
العامـــة، بنســـب كبيـــرة، وهو مـــا يؤكد عدم 

استفادة المواطنين منها“.
واقترح عبدالمؤمن، على الجهات المانحة، 
أن تقدم راتبين أو ثالثة كمنح مالية لليمنيين، 
بدال من المساعدات، التي أثبتت عدم جدواها.

وعلى الرغم من استمرار الحرب والمأساة 
في اليمن، إال أّن ثمة بســـمة على شفاه العديد 
مـــن اليمنيين، الذين يحاولون العيش والبقاء 
في واقـــع كّله تحّد وصمـــود، مصحوبة بأمل 

كبير في إنهاء هذه األزمة غير المسبوقة.

} جربة (تونس) - تحمل الشــــابة المســــلمة 
سيرين شموعا في يديها وتكتب أمانيها على 
بيضة، لمــــا كانت ترافق أصدقاء يهودا داخل 
كنيس الغريبــــة في جزيرة جربة التونســــية 

لتقاسمهم بعضا من طقوسهم الدينية.
ســــيرين بــــن ســــعيد واحدة من عشــــرات 
المســــلمين ممن أصبحوا يتوجهون ســــنويا 
لمشــــاركة اليهود احتفاالتهم الدينية في أقدم 
معبــــد يهودي بأفريقيا، في إشــــارة قوية إلى 
التســــامح والتعايش بين األديان في منتجع 
جربة الســــياحي، الذي يعيش فيه نحو 1200 
يهــــودي من بيــــن حوالي ألفين يعيشــــون في 
تونس، وينتشــــرون بين جربــــة ومدينة حلق 

الوادي وحي الفيات بالعاصمة تونس.
وتقول الطبيبة النفســــية الشابة سيرين، 
”أنــــا هنــــا لمشــــاركة الطقوس مــــع أصدقائي 
اليهود في تونس الجديدة. تونس التســــامح 
والتعايش وحرية المعتقد. صحيح كل واحد 
منــــا له دينــــه، لكن لدينــــا العديد مــــن النقاط 
المشــــتركة تجمعنا من بينهــــا الوطن والحب 

والسالم“.
ورغم أن يهود جربة تعرضوا لضربة قوية 
عام 2002 عندما هاجم متشــــدد يقود شــــاحنة  
معبد الغريبة حيث قتل 19 ســــائحا هناك، إال 
أنهم يعيشون بانسجام في المجتمع وال تكاد 

تشعر بأي فرق بينهم وبين مسلمي جربة.
وهاجر حوالي 100 ألف يهودي من تونس 
منتصــــف القرن الماضي بســــبب الخوف من 

االنتقام وأيضا بسبب الفقر.
ورغــــم أن عــــدد يهــــود تونس قليــــل، فإّن 
عيشهم بانسجام بعيدا عن العزلة يعتبر قصة 

تعايش نادرة في العالم العربي.

معبــــد الغريبة، الذي ال يثيــــر لدى الكثير 
من التونســــيين إال ذكرى هجــــوم دموي ُقتل 
فيه ســــياح يهود في العــــام 2002، أصبح في 
الســــنوات األخيرة رمزا للتسامح والتعايش 

بين المسلمين واليهود.
عندما تطأ قدمــــاك معبد الغريبة اليهودي 
يســــتقبلك الشــــاب المســــلم مكــــرم القعقــــاع 
بابتســــامة عريضة، ويقّدم غطاء الرأس لزوار 

المعبد.
مكــــرم حــــارس المعبــــد اليهــــودي الــــذي 
يشــــتغل هناك منذ سبع ســــنوات يقول ”هذا 

شغلي ومورد رزقي والدين لله وحده.. المهم 
أن عالقتــــي جيدة بكل من يــــزور هذا المكان.. 
هم يحبونني وأنا أحبهم واشــــتغل بتفان كي 

يكون المعبد في أحسن حلة“.
رجــــال الدين المســــلمون والسياســــيون 
التونســــيون بدءا من رئيس الحكومة وصوال 
إلى مفتــــي الجمهوريــــة ال يفّوتــــون الفرصة 
للتوجه إلى جربة للتسويق لصورة التسامح 

والتعايش بين األديان.
التونسي حســــن الشــــلغومي إمام جامع 
باريس الذي جــــاء خصيصا لزيارة احتفاالت 

الغريبــــة قال، بينمــــا كان يصافــــح حاخاما، 
”جربة فعــــال نمــــوذج حقيقــــي للتعايش بين 
المســــلمين واليهود.. هذه الجزيــــرة الهادئة 
التي تحتضن يهودها ومســــلميها بانسجام 
تعطــــي رســــالة للعالــــم بأننا يجــــب أن نترك 

البغضاء والعداء وأن نتجه فورا للحوار“.
ويعيش أغلب اليهــــود في الحارة الكبرى 
بجزيــــرة جربة فــــي بيوت تحــــاذي جيرانهم 
المســــلمين ويتبادلون الزيارات والهدايا في 

المناسبات الدينية واألعراس أيضا.
ورغــــم التعايــــش الهــــادئ إال أن المراقبة 
األمنية للمنطقة مســــتمرة هنــــاك لتفادي أي 

هجمات من المتشددين اإلسالميين.
وفي وســــط الحــــارة الكبرى تقع مدرســــة 
يهوديــــة يرتادهــــا حوالــــي 150 طفــــال حيث 
يتلقــــون تعاليــــم اليهوديــــة بعدمــــا ينهــــون 
دراســــتهم بالمدرســــة العمومية مــــع أقرانهم 

المسلمين.
رغم العــــدد الضئيل لليهود في تونس، إال 
أنهم يتميزون بنشــــاطهم االقتصادي الالفت، 
حيث ينشــــط عــــدد منهم في قطاع الســــياحة 

ووكاالت األسفار والمطاعم وصناعة الحلي.
وأنت تدخــــل المدينة العتيقة بجربة التي 
تعرف أيضا باسم جزيرة األحالم، ال يمكنك إال 
أن تتوقف عند مقيصص الشباح ذلك الخياط 
اليهودي الذي يشــــتغل هناك منذ نحو أربعة 
عقود في خياطة الجبة التقليدية للمســــلمين، 
وهي لبــــاس يرتديه الرجال في المناســــبات 

الدينية واألعراس.
يقول الخياط اليهــــودي إن كل زبائنه من 
المســــلمين ويحبون إتقانــــه لمهنته. ويجاور 
محّل الشــــباح محال لبيع الحلي يملكه مسلم 

حيث يتبادل االثنان المزاح بشكل مستمر.
يقول الشباح متحدثا من وراء آلة الخياطة 
القديمة ”نحن أخوة وجيران منذ عقود. نحن 

تونسيون“.
وفــــي المدينة العتيقــــة أغلب تجار الحلي 
هم مــــن اليهود ويشــــتهرون بإتقانهم للحرفة 
حيــــث يتدفــــق عليهــــم زبائنهــــم مــــن يهــــود 

ومسلمين وسياح.
فــــي متجر حلــــي يملكه الشــــاب اليهودي 
ســــيون داعي تقف امرأة مســــلمة تلبس الزّي 
التقليدي التونســــي وهي تدفع ثمن ما اقتنته 

من حلي.
وتقــــول يامنة بوزيري، ”أنــــا تعودت منذ 
ســــنوات طويلــــة أن أقتنــــي من هــــذا المتجر 

الحلي ألن ال ثقة لي إال في سيون“.
نشــــاط يهود جربة ال يقتصر على صناعة 
الحلي التي اشتهروا بها منذ عقود من الزمن، 

ولكنه يشمل العديد من القطاعات األخرى.
وغير بعيد عن ســــوق الحلــــي يقع مطعم 
يهودي في قلب المدينة العتيقة على واجهته 

الفتة تحمل اسمه باللغة العربية والعبرية.
المطعم الــــذي يملكه هــــارون حداد يكتظ 
منذ الســــاعة منتصف النهار بزبائنه اليهود 
والمســــلمين، حيث يقّدم أكالت شــــهية يقبل 

عليها أغلب تجار وزّوار المنطقة.
ويقول الطبــــاخ اليهودي جبرئيال يعيش 
”في المدينة العتيقة هناك العديد من اليهود.. 
نقّدم لهم أطباقا تتالءم مــــع تعاليم اليهودية 
وأيضا نعّد أطباقا تقليدية يحبها المسلمون.. 
لكــــن حقيقة هذه كلها تفاصيــــل لم نُعد ننتبه 
إليهــــا في جربة، وما يهّمني أنا شــــخصيا أن 

تجارتي مربحة وتجد رواجا“.

ــــــون أصبحوا يخافون من حلول شــــــهر رمضان بعد أن كانوا يحبونه ويســــــتعدون  اليمني
له أحســــــن اســــــتعداد ألنه كان يبعث الفرحة في الصغار قبل الكبار، لكن اليوم أجبرتهم 
احلرب على الصيام طيلة السنة وإن توفرت لقمة فاألطفال أولى بها في ظل قلة ذات اليد 

والغالء املستعر، وسرقة املساعدات وبيعها بضاعة في األسواق العامة.

إذا تغدوا ال يتعشون

مسلمات يكتبن أمانيهن في معبد الغريبة

الجوع يسرق فرحة اليمنيين برمضان منذ سنوات
[ غاز الطهي يباع بالوالء في صنعاء  [ الصغار أولى بوجبة اإلفطار من الكبار

يمنيون ال يفكرون 

في الوجبات المتنوعة، 

بل يتمنون تأمين 

الطعام والشراب بعيدا 

عن الجودة

قصص تسامح وتعايش بين اليهود والمسلمين في جزيرة جربة

المساء كي ال يموت أبنائي من الجوع، فنحن 
نعيش في الوقت الراهن على وجبتين، إفطار 

ذلك الجوع بعـــد وغـــداء، ونتحمـــل

يعلقوا الفوانيس المضيئة
أســـرة ســـارة هي واحدة من آالف اُألســـر

ي يس و و

اليمنيـــة الفقيـــرة التـــي غابـــت عنهـــا فرحة
لظروف المعيشـــية

ائق تاكســـي (فـــي
 اآلخر يشـــتكي من

رمضان.
ق نلمـــس ازدحاما

ن ر

معظـــم المواطنين،
حتياجات رمضان،
صف شـــعبان؛ غير
حاليـــا، نلمـــس  ـا 
ركـــودا كبيـــرا
وقلة لألســـواق، 
لحركـــة المـــرور،
غير ما هو مألوف

 قبيل الحرب“.
لعديد من اليمنيين
 رمضان بالوجبات
ن سابقا، بل أصبح

وغـــداء، ونتحمـــل الجوع بعـــد ذلك 
وأتحمل أنا بكاء أطفالي بســـبب 

وجود وجبة العشاء“. عدم
وتؤكـــد ســـارة أن األوضاع
التـــي  الصعبـــة  المعيشـــية 
ال  تعيشها مع أسرتها، جعلتهم

يستقبلون رمضان بفرح كما 
كان في السابق.

تحـــاول ســـارة حبـــس 
أبنائها  دموعهـــا أمام

اليمنيـــة الفقيـــرة التـــي غ
اســـتقبال رمضان، جّراء ال

الصعبة في البالد.
يحيـــى عبداللـــه، ســـا
األربعينات من عمره)، هو
غياب فرحة استقبال شهر ر
الســـابق كّنا في
ر هر ب

” يقول،
كبيرا لألســـواق من قبل م
الذين يبدؤون بشراء ا
منـــذ منتص
أننـــ

لدى الاليمنيين،
لم يعد ال وتابع”
حاليا، يفكرون في تزيين
المتنوعة والشهية، كما كان



من الضروري معرفة تواريخ انتهاء األطعمة، ولكن تجاوز هذا التاريخ، ال يعني بالضرورة أننا يجب أن نرميها في القمامة، بل يجب 
االعتماد على مجموعة عوامل، أهمها املظهر واللون والطعم والرائحة، قبل أن نقرر التخلص منها. أسرة
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} الخرطــوم - تزوجـــت الفتـــاة الســـودانية 
نورا حســـين، وعمرها 16 عامـــًا، رغم إرادتها 
مـــن عبدالرحمـــن محمـــد حماد، وشـــمل حفل 
الـــزواج األول توقيع عقد الـــزواج بين والدها 
وعبدالرحمن، وأقيم الجزء الثاني من مراســـم 
الـــزواج في أبريـــل 2017، عندمـــا ُأجبرت على 
االنتقـــال إلى منـــزل زوجها عنـــد االنتهاء من 
الدراســـة الثانويـــة. وعندمـــا رفضـــت دخول 
زوجها بها، دعـــا عبدالرحمن أخاه وابني عمه 

لمساعدته على اغتصابها.
وفي 2 مايـــو 2017، احتجز الرجال الثالثة 
نورا حسين بينما اغتصبها عبدالرحمن، وفي 
صباح اليـــوم التالـــي حـــاول اغتصابها مرة 
أخـــرى لكنها تمكنـــت من الفرار إلـــى المطبخ 
حيث أمســـكت بسكين. وفي الشجار الذي وقع 
بعـــد ذلك، أصيـــب عبدالرحمن بجـــروح قاتلة 
بالســـكين. ثم فرت نـــورا إلى منزل أســـرتها، 
إال أن والدها ســـلمها إلى الشرطة التي رفعت 
دعوى ضدها. وأشـــار تقريـــر فحص طبي إثر 
العراك مع عبدالرحمن إلى أن نورا قد أصابته 

بجروح، بما في ذلك العض والخدوش.

وفـــي محاكمتهـــا فـــي يوليـــو 2017، طبق 
القاضـــي قانونا قديما ال يعتـــرف باالغتصاب 
في إطار الزواج. واتهمت نورا حسين بموجب 
القانـــون الجنائي (1991). وفي 29 أبريل 2018، 
تمت إدانتها بتهمـــة القتل العمد في المحكمة 
الجنائية المركزية بأم درمان، واحُتجزت نورا 
حسين حماد في سجن أم درمان النسائي منذ 
مايـــو 2017، وفي 10 مايو 2018 قضت المحكمة 
بإعـــدام نورا بتهمـــة قتل زوجهـــا الُمغتِصب، 

الذي أجبرها والدها علـــى الزواج منه، عندما 
كانت في عامها الســـادس عشـــر مـــن عمرها، 
ويشار إلى أن القانون السوداني يسمح بزواج 

األطفال فوق سن العاشرة.
ورفضت المحكمة الســـودانّية أخذ حادثة 
االغتصاب ضمن حيثيات القضية، باعتبار أنَّ 
الزواج تمَّ بشكٍل شـــرعٍي، حيث طبَّق القاضي 
قانونا ال يعترف باالغتصاب في إطار الزواج، 
وحوكمـــت بموجـــب القانون الجنائـــي 1991، 
ويتبع الحكم الذي أحدث ضجة تجاوزت حدود 

السودان، حق االستئناف خالل 15 يوما.
وفي تعليق على الحكم قالت منظمة العفو 
الدوليـــة إن الحكـــم الـــذي أصدرتـــه المحكمة 
السودانية بإعدام شابة تبلغ من العمر 19 عاما 
بتهمة قتل زوجها الُمغتِصب دفاعا عن النفس 
يبرز تقاعس الســـلطات عـــن التصدي لقضية 
زواج األطفال، والزواج القســـري واالغتصاب 

في إطار الزواج.
وأفاد ســـيف نائب المدير اإلقليمي لمنطقة 
شـــرق أفريقيـــا في القـــرن األفريقـــي ومنطقة 
البحيرات العظمى ”كانت نورا حســـين طوال 
حياتها ترغب في أن تصبح معلمة، لكن انتهى 
بها األمر إلـــى إرغامها على الـــزواج من رجل 
أســـاء معاملتها، وقام باغتصابهـــا وتعذيبها 
بوحشـــية. وها هي اآلن يحكـــم عليها باإلعدام 
مـــن قبل محكمـــة رفضـــت االعتـــراف بوجود 
اغتصاب في إطار الزواج. فنورا حسين تعتبر 
ضحية، والحكـــم الذي صدر ضدهـــا أمر بالغ 

القسوة ال يقبله عقل“.
وأضـــاف ماغنغو ”تشـــكل عقوبـــة اإلعدام 
والالإنســـانية  القاســـية  العقوبـــة  أقصـــى 
والمهينـــة، وتطبيقها علـــى ضحية االغتصاب 
يبـــرز فقط تقاعس الســـلطات الســـودانية عن 
االعتراف بالعنف الـــذي تحملته نورا. ويجب 
علـــى الســـلطات الســـودانية أن تســـقط هذه 
العقوبة فادحة الجور، وضمان إعادة محاكمة 
نـــورا محاكمـــة عادلة تأخـــذ بعيـــن االعتبار 

ظروفها المخففة للعقوبة“.

محمـــد  عـــادل  الدفـــاع  محامـــي  وقـــال 
عبدالمحمـــود، إنه تطوع مـــع ثالثة من زمالئه 
للدفـــاع عـــن المتهمـــة ألنها بال أي ســـند بعد 
تخلف محام ســـابق عن الدفاع عنها. وذكر في 
تصريحات لصحيفة محلية، أنهم دفعوا بإفادة 
من الخبير النفســـي الدكتـــور علي بلدو، الذي 
ذكر أن ما تعرضت له المتهمة يتيح لها الدفاع 
عن نفســـها. وأضاف أنه كان على المحكمة أن 
تقبل برواية المدانـــة ألنها الوحيدة وال يوجد 

رواية ثانية أو شهود آخرون.
الســـوداني  القانون  عبدالمحمود  وحّمـــل 
المســـؤولية ألنه ال يجرم االغتصاب الزوجي، 
وال يعتبـــر ممارســـة الجنس بتعنيـــف الزوج 

لزوجته وإكراهها على الممارسة جريمة.
وفـــي المقابـــل قـــال محامي االتهـــام علي 
حســـن عبدالرحمن، إن المدانة تستحق عقوبة 

اإلعدام ألنها ســـلكت سلوكا بشـــعا ولم تعطه 
فرصة لالســـتغاثة، مضيفا أن العادات القبلية 
جعلت أهلها يتخلون عنها ويرحلوا من منطقة 
الباقير إلى منطقة أخرى بعيدة جًدا خوفا من 

الثأر المنتشر كتقليد وثقافة في المنطقة.
وتناهض منظمات حقوق المرأة العديد من 
القوانين كقانون النظام العام وقانون األحوال 
الشـــخصية وبعض مـــواد القانـــون الجنائي 
لظلمهـــا وتحقيرها للنســـاء وعـــدم مواءمتها 
لمواثيـــق حقوق اإلنســـان الدوليـــة، وال يعتّد 
القانون الســـوداني باالغتصـــاب الزوجي وال 

يجرمه كشكل من أشكال العنف ضد المرأة.
وجاء في بيان مجموعة ”ال لقهر النســـاء“ 
الســـودانية ”هذه الحادثة األليمـــة والمفجعة 
ُتعتبـــر فيها الجانية ضحيـــة في المقام األول، 
عالوة على أن القانون الســـوداني نفســـه أقّر 

باالستفزاز الشـــديد كداع لمنع عقوبة اإلعدام، 
م القانون ســـيدة ال حـــول لها وال  وكيـــف ُيجرِّ
قوة تعرضت ألبشـــع أنـــواع التنكيـــل والقهر 
بتزويجها قســـرا وهي طفلة، وإجبارها عنوة 
علـــى مواصلة الـــزواج باإلكـــراه لتتعّرض في 
نهايـــة هذه المأســـاة لالغتصـــاب؟ وهل كانت 
الضحيـــة مبّيتة لنيـــة القتل قبـــل أن ُيمارس 

عليها هذا األذى الجسدي؟“.
وأوضحـــت الصحافيـــة الســـودانية، أمل 
هباني، قائلة ”االغتصاب الزوجي ومعاشـــرة 
الزوجـــات باإلكـــراه من األمور المنتشـــرة في 
المجتمـــع الســـوداني بيـــن جميـــع األزواج، 
متعلِّميـــن وغير متعلميـــن، ويحّمـــل القانون 
م االغتصاب الزوجي،  المســـؤولية؛ ألنه ال يجرِّ
وال يعتبـــر ممارســـة الجنس بتعنيـــف الزوج 

لزوجته وإكراهها على الممارسة جريمة“.

أثار حكم اإلعدام الصادر بحق مراهقة سودانية قتلت زوجها الذي أقدم على اغتصابها 
بصورة بشعة موجة واسعة من االنتقادات في السوادن وفي مختلف دول العالم، وأشعل 
مواقــــــع التواصل االجتماعي، وأعاد قضايا زواج القاصــــــرات واالغتصاب الزوجي إلى 
الواجهة، ووجه حقوقيون انتقادات شــــــديدة لعدم جترمي القانون الســــــوداني ”االغتصاب 

الزوجي“، مطالبني بتبرئة نورا.

[ حكم باإلعدام على شابة قتلت زوجها المغتصب يثير موجة من االنتقادات  [ محكمة ترفض االعتراف بوجود اغتصاب في إطار الزواج

االغتصاب الزوجي مباح في السودان

هل تنصف العدالة نورا

ـ يســــتعد األردنيون الستقبال شهر  } عمــانـ 
رمضان المبــــارك بتعليق الزينــــة تعبيرا عن 
الفــــرح والبهجة بقــــدوم الشــــهر الفضيل كل 
عــــام وعلى امتــــداد أيــــام الصــــوم الثالثين، 
وأكــــد مختصون ان هذه الزينة هي تعبير عن 
الفرحة ولها تأثير نفسي كبير على الناشئة.

وقال أستاذ علم االجتماع الدكتور حسين 
المحاديــــن في حديثه لوكالــــة األنباء األردنية 
”بتــــرا“، إن زينــــة شــــهر رمضان ”اســــتثمار 
لحاّسة البصر، وتعليم األطفال أن هذا الشهر 
مختلف عن بقية الشــــهور، وهــــي واحدة من 
المظاهــــر الحضاريــــة إلظهار الفرح وكســــر 

الروتين لدى الناس وارتياح البصر“.
وأشــــار إلــــى أن الزينــــة مصــــدر للبهجة 
والفضــــول لــــدى األطفــــال وأن فكرتها ترتبط 
بإثارة الفــــرح والتعبير عنه لدى المســــلمين 

من بينها اإلضاءة. وأكد أن المجتمع األردني 
استعار هذا األسلوب في التعبير عن البهجة 
والسرور من العديد من المجتمعات المسلمة 
التي تستخدم مثل هذه األساليب في استقبال 
الشــــهر الكريم من إضاءة الشوارع والمنازل 

إلدخال البهجة والسرور واألمل بالغفران.
واعتبــــر المحاديــــن أن النــــاس يلجــــأون 
للتعبير عن بهجتهم وأفراحهم في هذا الشهر 

ومن بينها اختيار الزينة.
وقالــــت الطفلة حال ذات الســــبع ســــنوات 
أنهــــا تصوم رمضان وتطلب مــــن والدها قبل 
بداية الشهر تعليق الزينة، فتصبح كل بيوت 
الحي جميلة ومليئة بالفرح الذي يستمر حتى 

انتهاء اليوم الثالث من عيد الفطر السعيد.
وتستخدم ربة األسرة شذى عليان، الزينة 
الرمضانية منذ ما يقارب سبع سنوات، حيث 

ينتظــــر األطفال شــــهر رمضان ليســــتمتعوا 
باللحظــــات الجميلة، وخاصــــة مظاهر الزينة 
وتركيبهــــا علــــى نوافــــذ المنــــزل، معتبرة أن 
اســــتخدام الزينــــة الرمضانية بــــات عادة من 
عادات الشــــعب األردني، حيــــث تضفي الفرح 

كمظهر من مظاهر استقبال هذا الشهر.
كمــــا تقــــول رغــــم أن هنــــاك تكلفــــة مادية 
إضافية تترتب على األســــر، لكن هذه الظاهرة 

أصبحــــت عادة في الحي الذي تســــكنه ككثير 
من األحياء والمناطق األردنية.

ويجد رب األســــرة حسن عليان، أن إضفاء 
البهجــــة والفرح داخــــل المنــــزل وفي نفوس 
الكبــــار قبــــل الصغــــار، دفعــــه لشــــراء الزينة 
الرمضانيــــة، معتبرا أنها إشــــارة إلى اقتراب 
الشهر الفضيل وبركاته على المسلمين عامة.
ومــــن جانبــــه يشــــير التاجر بــــالل زهير 
إلــــى إقبــــال المواطنين علــــى شــــراء الزينة 

الرمضانية.
يذكر أنه في شــــهر رمضان تنتشر العديد 
من العادات والرمضانية، منها توزيع الهدايا 
على األطفال في األســــواق لحظــــة إعالن ُغرة 
رمضــــان، وتوزيع المــــاء والتمــــر عند موعد 
اإلفطار، إضافة إلى تزيين الشــــوارع الرئيسة 

في مختلف محافظات المملكة.

جمالزينة رمضان لها فوائد اجتماعية ونفسية

إن  } قالـــت بوابة اجلمال ”هـــاوت.دي“ 
ســـبب البثور قـــد ال يرجع إلـــى العناية 
التغذيـــة  إلـــى  وال  بالبشـــرة  اخلاطئـــة 
اخلاطئـــة، بل إلى التغيـــرات الهرمونية، 
التي تطرأ على اجلســـم بعد التوقف عن 
تعاطـــي حبوب منع احلمـــل مثال أو قبل 

وبعد الدورة الشهرية أو أثناء احلمل.
البثـــور  مواجهـــة  كيفيـــة  وعـــن 
الهرمونية، أوضحت البوابة األملانية أنه 
ينبغي تنظيف البشرة جيدا مبعدل مرتني 

يوميا إلزالة األوساخ.
وباإلضافة إلـــى ذلك، ينبغـــي إجراء 
تقشـــير كيميائي مـــرة واحدة كل شـــهر 
لدى اختصاصي جتميـــل، وذلك من أجل 
الســـيطرة على اإلفرازات الدهنية؛ حيث 
يعمـــل التقشـــير الكيميائـــي على ضبط 

البشرة الدهنية ومحاربة البكتيريا.
وباإلضافة إلى ذلك، يســـاعد التقشير 
الكيميائـــي على جتديد اخلاليـــا وُيعيد 

للبشرة نضارتها وإشراقتها.
ونظـــرا إلى أن املســـتحضرات، التي 
تقضي على األوســـاخ والشـــوائب، غالبا 
ما تتســـبب في جفاف البشرة؛ لذا ينبغي 
االهتمام بترطيب البشرة، وذلك بواسطة 
مســـتحضرات العنايـــة احملتويـــة علـــى 
الريتينـــول.  أو  الهيالورونيـــك  حمـــض 
وُيفضل أن تكون هذه املســـتحضرات في 
صورة جل؛ نظرا إلى أن اجلل ال يتســـبب 

في انسداد املسام.
ومن املهم ستشـــارة طبيـــب أمراض 
نساء من أجل استعادة توازن الهرمونات 
األنثوية (األســـتروجني والبروجسترون) 
للحيلولة دون نشوء البثور من األساس.

هكذا تحاربني البثور 
الهرمونية

} ”الروح وما أعزها“ عبارات دأب 
التونسيون على ترديدها للداللة على ردود 
الفعل الالإرادية التي يؤتيها البعض عند 

تعّرضهم إلى أي مخاطر قد تمس بسالمة هذه 
الروح.

ال يكف أغلب الخلق عن الدعاء على 
النفس بالموت، لكنهم في المقابل يخافون 

مواراة الثرى، خوف يلزمهم منذ يبعث الوليد 
في رحم أمه، يتوجسون خيفة من إجهاضه 

نطفة، ويرتعبون من والدته قبل أوانه، 
ويجزعون في سنواته األولى من هالكه عبثا 

بما يحاول التعرف عليه من حوله بدءا من 
الجمرة بدل التمرة (في إشارة إلى قصة 

النبي موسى) وصوال إلى التالعب بكل ما 
يصل إليه من أسلحة منزلية حادة، حارقة، 

صاعقة، ساحقة.
تختلف اآلراء والتأويالت حول عدد 

المرات التي ينظر فيها ملك الموت إلى كل 
شخص في اليوم، ومع ذلك يهربون إلى أيسر 

الحلول عندما تؤشكل عليهم وال يتوانون 

عن تكرار دعاء الخالص ”يا رب نموت، 
نحب نموت..“، وهذا الدعاء ليس مجرد قول 

غير مشروط، بل هو موقف محّمل بالعديد 
من الخلفيات الدينية والدنيوية، يرى فيه 

البعض خروجا من دار الفناء إلى دار البقاء، 
فيما يجد فيه البعض اآلخر راحة من الشقاء.

وإن كان األفراد ال يمانعون االستقرار 
داخل رمس فلماذا إذن يقاومون الموت؟ لماذا 

ام؟ هذه المعادلة ارتأى  هذا الخوف من السَّ
حلها الفيلسوف اليوناني إبيقور قائال بكل 
بساطة ”لماذا أخاف من الموت؟ فطالما أنا 

موجود فإن الموت ال وجود له وعندما يكون 
الموت، فإني لست موجودا فلماذا أخاف من 
ذلك الذي ال وجود له عندما أكون موجودا؟“.

باألمس القريب عشت تجربة جعلتني في 
ثوان قليلة اختبر هذا الخوف الذي مازال 
يسكنني حتى اللحظة كنت إلى حدود تلك 

الحادثة ُأخّير الموت في مواجهة بعض 
المشكالت التي تصادفني في بحر الحياة 

المتالطم لكنني ِمُت رعبا من تجربة الموت 
ووجدتني مملوءة بحب الحياة.

هذه المفارقة التي عايشتها لخصها 
عالم النفس ”Kavanaugh E. Robert“ في 
 (Facing Death) “كتابه ”مواجهة الموت

كاآلتي في قصة مخاوف امرأة كانت تكابد 
الموت (االحتضار) بسبب السرطان، 

مبينا أن المخاوف التي عانْتها المريضة 
المحتضرة لم تكن على تلك الدرجة من 
الرعب واإلثارة، كما ُيتوقع عادة، وأن 
محاوالتها لتجنب المخاوف والهروب 

منها كانت أكثر إيالما وإزعاجا من 
مخاوفها الحقيقية ذاتها، وانتهى إلى أنه 

إذا ”كان في إمكاننا مواجهة خوفنا من 
الموت فإننا نملك فرصة العمل من أجل 

تغيير نمط حياتنا، وذلك بإجراء تغييرات 
في عالقاتنا مع اآلخرين ومع أنفسنا“.

إذ أن الكثير من الشباب العربي 
يحيون أمواتا ألنهم ينشأون على دين 

آبائهم منقسمين بين فكرتي تنفس ريح 
الحياة بالتحرر التام من خشية ما هو 

حتمي والذعر كل حين من الفقد، فال 
هم بأحياء وال هم بأموات، بل إن تفشي 

ظاهرة انتحار الناشئة على حداثة 
سنهم وقلة وعيهم بتفاصيل الحياة 

والموت خير دليل على هذا الميراث من 
الهواجس، ولعل أغلب المنتحرين يرون 
فيه انتصارا على خوف أولياء أمورهم 

عليهم من الموت.

وهناك رهط آخر يعيشون وفق مقولة 
عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن 

هوكينغ ”لست خائفا من الموت لكني 
لست في عجلة من أمري لدي الكثير مما 

أود معرفته قبل الموت“، وهؤالء من 
خلقوا الفارق واستطاعوا تبصر الحياة 

من منظار مختلف وتمكنوا من الفوز على 
فكرة الموت وطرقوا المجهول طالما أنه 

قد يصلهم بحياة أبدية. هذه الثنائية 
حللها المؤرخ واألنثروبولوجي البريطاني 

دوغالس ديفيس في كتابه ”الوجيز في 
تاريخ الموت“ مشيرا إلى أّن ”تاريخ الموت 

هو تاريخ لتأمل الذات، وأنه في الوقت 
ذاته تاريخ للحياة“، واعتبر أن ”اإلنسان 
يهرب من الموت، ويحاربه بكل ما يملك 

من وسائل الوقاية والعالج، ولكنه قد 
يتجاوز موقفي الفرار والقتال إلى القبول 
به بوصفه نتيجة طبيعية لحياة الفرد في 

هذه الدنيا“.
ومع ذلك لن أقدر ولن يقدر كل فرد منا 
أن يستوعب فكرة الموت الرحيم، وسيظل 
قرار العالم األسترالي ديفيد غودال إنهاء 
حياته منذ أيام سؤاال يغوص في أعماقي 

التي تخاف الموت وتحن إليه.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش
ي و ب

أخاف منه وأحن إليه

منظمة العفو الدولية: الحكم يبرز 
تقاعـــس الســـلطات عـــن التصدي 
لقضية زواج األطفـــال واالغتصاب 

في إطار الزواج

◄

زينة شـــهر رمضان استثمار لحاسة 
املظاهـــر  مـــن  وواحـــدة  البصـــر، 
الحضاريـــة إلظهـــار الفـــرح وكســـر 

الروتني لدى الناس

◄
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{اســـتعددنا كما يجب لنهائي الكأس الذي تأهلنا له بعد أن تخطينا منافســـين محترمين مثل رياضة

الصفاقسي والبنزرتي، وأكدنا خالل النهائي أن األفريقي بخير ويستحق التتويج}.

التيجاني بلعيد 
العب النادي األفريقي التونسي

{اتحاد طنجة استحق التتويج بالدرع في ظل المستوى الذي قدمه ، لقد واجهنا عدة صعوبات، 

لكن بفضل مجهودات الالعبين، تمكنا من تجاوزها وتحقيق الهدف المنشود}.

إدريس املرابط 
مدرب احتاد طنجة املغربي

} باريــس – عـــاد السويســـري روجيه فيدرر 
إلى املركز األول في التصنيف العاملي اجلديد 
لالعبـــي كـــرة املضـــرب احملترفـــني الصـــادر 
االثنـــني، مســـتفيدا مـــن خســـارة اإلســـباني 
رافائيل نادال للقبه في دورة مدريد للماسترز، 
فيمـــا تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى 

أدنى مركز له منذ عـــام 2006. ومني نادال 
بأول هزمية علـــى األرض الترابية منذ 

نحو عام بخسارته في ربع نهائي 
مدريد، رابع دورات األلف نقطة، 

أمام وصيفه في العام املاضي 
النمســـوي دومينيـــك تييم، 
بعد أن تـــوج للمرة احلادية 
مونتي  دورتـــي  في  عشـــرة 
كارلو وبرشـــلونة وحقق 21 

املالعب  علـــى  متتاليا  فـــوزا 
املفضلة لديه.

وحقـــق ”املاتادور“ اإلســـباني 
أيضا رقما قياسيا في عدد املجموعات 

املتتاليـــة بفـــوزه فـــي 50 مجموعـــة بفـــارق 
مجموعـــة واحدة عن األميركـــي جون ماكنرو 
(49 مجموعـــة على األرض الصلبة عام 1984). 
وكان فيدرر تنـــازل عن املركز األول في الثاني 
من أبريل مبجرد خســـارته مباراته األولى في 
دورة ميامـــي، ثاني دورات املاســـترز، لصالح 

نادال الذي لم يشارك في تلك الدورة.

وتراجع ديوكوفيتش املصنف أول سابقا 
بخروجه من الدور الثاني على يد البريطاني 
كايل إدموند، ســــت مراتب إلــــى املركز الثامن 
عشــــر، وهو أدنــــى تصنيف له منــــذ 8 أكتوبر 

 .2006
وحافظ األملاني ألكســــندر زفيريف، املتوج 
بلقب دورة مدريد، على املركز الثالث، فيما 
تراجع وصيفه تييم درجة واحدة وتنازل 
عن املركز السابع لصالح منافسه في 
اإلســــبانية  الدورة  نهائي  نصف 
اجلنوب أفريقي كيفن أندرسون 
الذي حقق في سن الـ31 أفضل 

تصنيف في مسيرته.
األكبــــر  القفــــزة  وكانــــت 
دينيــــس  املغمــــور  للكنــــدي 
شــــابوفالوف الــــذي خاض في 
سن التاســــعة عشرة ثاني نصف 
نهائــــي فــــي دورات املاســــترز على 
املالعــــب الترابية، والثاني في مســــيرته 
بعــــد مونتريــــال الكنديــــة (2017)، وانتقل 14 

مركزا إلى التاسع والعشرين. 
ســــيمونا  الرومانية  النجمــــة  وحافظــــت 
هاليــــب علــــى موقعها في صــــدارة التصنيف 
العاملــــي لالعبات التنــــس احملترفات، متفوقة 
على الدمناركية كارولني فوزنياكي واإلسبانية 

غاربني موجوروزا.

} الدوحــة – تنتظــــر العــــني اإلماراتي حامل 
اللقــــب عــــام 2003 مهمة شــــاقة فــــي مواجهة 
الدحيــــل القطــــري لقلــــب تخلفــــه ذهابا على 
أرضه 4-2، عندما يلتقيان الثالثاء على ملعب 
عبداللــــه بن خليفة في الدوحــــة في إياب دور 

الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا. 
ومــــا يزيد من صعوبة مهمة العني افتقاده 
إلى ورقتــــه الهجومية البارزة البرازيلي كايو 
فرنانديــــز لطــــرده في مبــــاراة الذهــــاب، كما 
أن الدحيــــل يخوض موســــما اســــتثنائيا في 
املســــابقة القارية بفوزه فــــي ثماني مباريات 
تواليا، ولم مين بأي هزمية في الدوري احمللي 

الذي توج بلقبه كما بلغ نهائي كأس األمير.
 ويتوسم الفريق اإلماراتي خيرا بالدوحة 
ألنــــه متكن مــــن إحلــــاق هزميتني قاســــيتني 
بالريان 1-4 في نهاية أبريل املاضي في ختام 
الــــدور األول، ومن قبلهــــا تفوقه على اجليش 
1-3 فــــي نصف النهائي في الدوحة أيضا عام 

.2016
ويخوض الدحيل املباراة بصفوف مكتملة 
بعـــودة قلب الدفاع البرازيلـــي لوكاس منديز، 
بعـــد انتهـــاء إيقافه عقب طرده أمـــام الوحدة 

اإلماراتي في نهاية الدور األول. 
ويعـــول الدحيل بقيادة مدربـــه اجلزائري 
جمال بلماضي علـــى أكثر من ورقة رابحة في 
صفوفه وأبرزها هدافه املغربي يوسف العربي 
وقائد الوســـط الكوري اجلنوبي نام تاي هي 
الذي عـــاد إلـــى التألق وجنح في ســـد غياب 
القائد التونســـي املصاب يوســـف املساكني، 

واجلناح السريع إسماعيل محمد.
ومن جهته، ســـيقاتل العني كما أكد مدربه 
الكرواتـــي زوران ماميتش لتحقيـــق النتيجة 
التـــي تؤهلـــه للـــدور ربـــع النهائـــي وتعزيز 
طموحاته بإحراز ثالثية تاريخية بعدما حسم 

الثنائية احمللية. 

رفض االستسالم

قـــال املـــدرب الكرواتـــي عبر حســـابه في 
”تويتـــر“ بعد خســـارة فريقه علـــى أرضه 2-4 
وحاجته إلى الفوز بفارق ثالثة أهداف للتأهل 
إنه ”إذا كان هناك فريق يستطيع القيام بذلك، 

فبالتأكيد هو فريق العني“. 
واعترف ماميتش الذي نال مؤخرا جائزة 
أفضل مـــدرب في الـــدوري اإلماراتي بارتكاب 
أخطـــاء في مباراة الذهـــاب، مضيفا ”الدحيل 

فريـــق عظيم، ولكننا ســـنقاتل ولن نستســـلم 
حتى نهاية املباراة“. 

ويعتمـــد ماميتش على قائد الوســـط عمر 
عبدالرحمن، بجانب السويدي ماركوس بيرغ، 
والبديلني أحمد خليل وإبراهيما دياكي اللذين 
ســـجال هدفي العني في الذهاب، باإلضافة إلى 
استعادته خدمات املدافع الدولي مهند العنزي 
واملصري حســـني الشـــحات بعدمـــا غابا عن 

الذهاب بسبب اإليقاف.
وظهـــر تأثير غياب الشـــحات واضحا وال 
ســـيما أنه صاحب أعلى نسبة من التمريرات 
احلاســـمة في فريقه، حيث ساهم في 13 هدفا 
في كافة املســـابقات منـــذ انضمامه للعني في 
يناير قادما من مصر املقاصة املصري. ويبرز 
لقـــاء الدربـــي اإليراني بني اســـتقالل طهران 
وذوب أهـــان حيـــث تقدم األخير علـــى ملعبه 

ذهابا 1-0.

مستقبل في خطر

تتجه 
األنظار مجددا 
إلى املواجهة 

الصينية اخلالصة 
بني غوانغجو 

إيفرغراند حامل 
اللقب عامي 2013 
و2015 وتياجنني 

غوانغيان، علما بأن 
مباراة الذهاب على 
أرض األخير انتهت 

بالتعادل السلبي. 
املباراة  وتكتسي 

بالنسبة  كبيرة  أهمية 
مـــدرب  وخصوصـــا  الفريقـــني  إلـــى 
غوانغجـــو إيفرغراند الدولي اإليطالي 
الســـابق فابيـــو كانافـــارو الـــذي كان 
يشرف على تدريب تياجنني غوانغيان 
املوســـم املاضـــي، كونـــه يواجه خطر 
اإلقالـــة في حال اخلروج من املســـابقة 
خصوصـــا وأنه حقق فـــوزا واحدا في 
مبارياتـــه الســـت األخيرة فـــي مختلف 
املســـابقات آخرها التعادل أمام هيبي 

تشاينا فورتشن 2-2.
وطالــــب كانافــــارو الــــذي اســــتلم 
املهمة الصيف املاضي خلفا للبرازيلي 

لويز فيليبي ســــكوالري جماهير النادي التي 
أبــــدت غضبها عقب التعثــــر األخير، بالتحلي 

بالصبر. 
وقــــال كانافــــارو الفائز بــــكأس العالم مع 
منتخب بالده عام 2006 والكرة الذهبية ملجلة 
فرانس فوتبــــول والفيفا في العام ذاته ”نحن 
نحترم جماهيرنا ونشكرها كثيرا، لكننا نأمل 
أيضا أن تكون أكثر تفهما في بعض األحيان“.

واعترف كانافارو بأن 
فريقه كان محظوظا 
القتناص نقطة من 
هيبي تشاينا الذي يضم 
جنم برشلونة السابق 
الدولي األرجنتيني 
خافيير ماسكيرانو 
ويقوده املدرب 
السابق ملانشستر 
سيتي اإلنكليزي 
وريال مدريد 
اإلسباني 
التشيلي 
مانويل 
بيليغريني. 
وال تختلف 
حال تياجنني 
غوانغيان بقيادة 
مدربه البرتغالي 
باولو سوزا 
عن غوانغجو 
ألنه بدوره حقق 
فوزا واحدا فقط 
في مبارياته 
الست األخيرة 
في مختلف 
املسابقات ويحتل 
املركز التاسع في 
الدوري برصيد 

12 نقطة.

فيدرر يعود لقمة التصنيف العالمي مهمة شاقة تنتظر العين أمام الدحيل في أبطال آسيا

} القاهــرة – تتطلـــع األنديـــة الســـبعة التي 
ترفـــع لواء الكرة العربيـــة بالبطولة إلى محو 
الصورة الباهتة التي بدت عليها في مســـتهل 
مبارياتها مبرحلة املجموعات، حتى تستطيع 
توفيـــق أوضاعها قبـــل توقف املســـابقة ملدة 
شـــهرين بســـبب نهائيـــات كأس العالم التي 

ستنطلق بروسيا في منتصف الشهر املقبل. 
مواجهـــة  الثانيـــة  املجموعـــة  وتشـــهد 
جزائريـــة خالصة بني وفاق ســـطيف وضيفه 
مولوديـــة اجلزائـــر، في حني يصطـــدم فريق 
الدفـــاع احلســـني اجلديدي املغربـــي بضيفه 
تي بي مازميبي بطـــل الكونغو الدميقراطية. 
ويتصـــدر مازميبي، الذي ميلك خمســـة ألقاب 
فـــي البطولة، ترتيب املجموعـــة برصيد ثالث 
نقـــاط، عقب فوزه الكبير 4-1 على ضيفه وفاق 
ســـطيف فـــي اجلولة األولـــى، فيما يتقاســـم 
الدفـــاع احلســـني ومولودية اجلزائـــر املركز 
الثاني برصيد نقطة واحدة، بعدما تعادال 1-1 
في لقائهما االفتتاحـــي، ويقبع الوفاق، الفائز 
باللقب عامي 1988 و2014، في مؤخرة الترتيب 

بال نقاط.

وتعـــد هـــذه هـــي املواجهـــة الثالثـــة بني 
الوفاق واملولودية في املوســـم احلالي، بعدما 
ســـبق أن التقيـــا مرتني فـــي بطولـــة الدوري 
اجلزائـــري، حيـــث تعادال 1-1 في لقـــاء الدور 
األول، قبل أن يفـــوز املولودية 2-1 في مباراة 
الـــدور الثانـــي التي جرت علـــى ملعب 8 ماي 
1945 (معقـــل الوفاق). ويرغب كال الفريقني في 
مصاحلة جماهيرهما التي أصيبت بخيبة أمل 
بســـبب نتائجهما املخيبة في املوسم احلالي 
باملســـابقة احمللية، حيث أخفق املولودية في 
التأهل لـــدوري األبطال في العـــام القادم، في 
ظـــل احتالله املركز الرابع فـــي ترتيب الدوري 
اجلزائري حاليا، وهو ما ينطبق على الوفاق، 
الـــذي فقـــد اللقـــب الذي أحـــرزه في املوســـم 
املاضـــي، بتواجده فـــي املركز الثامـــن حاليا 

بترتيب البطولة.

ويواجـــه الدفاع احلســـني مهمـــة صعبة 
للغاية أمـــام ضيفه مازميبي، فـــي ظل افتقاد 
الفريـــق املغربي، الذي يشـــارك للمـــرة األولى 
في مرحلـــة املجموعات، خلبرة اللعب في مثل 
تلـــك املواعيـــد الكبـــرى، على عكس منافســـه 

الكونغولي.

مواجهة محفوفة باملخاطر

مـــن جانبـــه يخـــوض األهلـــي املصـــري 
مواجهة محفوفة باملخاطر، عندما يحل ضيفا 
علـــى كمباال ســـيتي األوغندي فـــي املجموعة 
األولـــى، التـــي تشـــهد أيضا لقـــاء يجمع بني 
الترجي التونســـي وضيفه تاونشـــيب رولرز 
البوتســـواني. ويتصـــدر تاونشـــيب، الـــذي 
يشـــارك في دور املجموعـــات للمرة األولى في 
تاريخـــه، ترتيب املجموعة برصيد ثالث نقاط، 
عقب فوزه 1-0 علـــى ضيفه كمباال في اجلولة 
األولى، فيما يتقاســـم األهلي والترجي املركز 
الثانـــي برصيـــد نقطة واحدة، إثـــر تعادلهما 
دون أهـــداف علـــى ملعب برج العـــرب مبدينة 

اإلسكندرية املصرية.
ويتعـــني علـــى األهلـــي، صاحـــب الرقـــم 
القياســـي فـــي عـــدد مـــرات الفـــوز بالبطولة 
برصيد ثمانية ألقاب، حتقيق نتيجة إيجابية 
أمام منافسه األوغندي، الذي يسعى لتعويض 
خسارته في اجلولة االفتتاحية، ال سيما وهو 
يخـــوض املباراة على ملعبـــه وأمام جماهيره 
التي تبحث عن حتقيق املفاجأة على حســـاب 

بطل مصر.
ومـــازال األهلـــي يعاني مـــن مجموعة من 
الغيابـــات املؤثرة في صفوفه، حيث يســـتمر 
غيـــاب مهاجمه املغربـــي وليـــد أزارو، هداف 
الـــدوري املصري هـــذا املوســـم، والنيجيري 
جونيـــور أجايـــي والتونســـي علـــي معلـــول 
بســـبب اإلصابة، التي حرمتهم من املشـــاركة 
أمـــام الترجي، كما يفتقد خدمات مدافعه أمين 

أشرف بداعي اإليقاف.
ومن جانبه، يطمـــح الترجي الجتياز عقبة 
تاونشـــيب وإنعاش آماله فـــي التأهل لألدوار 
اإلقصائيـــة في البطولة التـــي حمل لقبها في 
عامـــي 1994 و2011، غير أن الفريق التونســـي 
يخشـــى مفاجآت نظيره البوتســـواني، الذي 
أطـــاح بفريـــق املريخ الســـوداني مـــن الدور 

التمهيدي للبطولة.

وكان الترجـــي احتفـــل بتتويجـــه بلقـــب 
الدوري التونســـي للمرة الثامنة والعشـــرين 
فـــي تاريخه، عقب خوضه مباراته األخيرة في 
املســـابقة احمللية أمام شـــبيبة القيروان التي 
انتهـــت بالتعادل 2-2. وتلقـــى الترجي ضربة 
موجعـــة بتعرض أخطر مهاجميه طه ياســـني 
اخلنيسي إلصابة بالغة خالل مواجهة شبيبة 
القيروان ســـيبتعد على إثرها عن املالعب ملدة 
21 يومـــا. وفـــي املقابل، تبدو بقيـــة العناصر 
جاهزة  األساسية لـ“شـــيخ األندية التونسية“ 
متاما للمواجهـــة، بوجود احملترف اجلزائري 
يوســـف الباليلي وقائد الفريق خليل شـــمام 

وسعد بقير وغيالن الشعاللي وفرانك كوم.

مهمة سهلة

فـــي املجموعـــة الثالثـــة، يخـــوض الوداد 
البيضـــاوي املغربي (حامل اللقـــب) مواجهة 
ليســـت بالصعبة، عندما يستضيف توغو بور 

التوغولي، فيما تأجلـــت املباراة األخرى التي 
ســـتقام بنفس املجموعة بني حوريا كوناكري 
الغيني وضيفه ماميلودي صن داونز اجلنوب 
أفريقي لألســـبوع املقبل. ويأتي قرار التأجيل 
بســـبب خوض صن داونز مبـــاراة ودية أمام 
برشلونة اإلسباني األربعاء في إطار احتفاالته 

مبرور مئة عام على تأسيسه.
ويتربـــع حوريـــا كوناكـــري علـــى صدارة 
املجموعـــة برصيـــد ثالث نقـــاط، بعدما تغلب 
2-1 خـــارج ملعبه على توغـــو بور في اجلولة 
األولى، فيما تقاسم الوداد وصن داونز املركز 
الثانـــي برصيد نقطة واحـــدة، عقب تعادلهما 
1-1 باجلولـــة املاضيـــة، ويتذيـــل توغـــو بور 

الترتيب بال نقاط.
ويســـعى الوداد إلعادة البسمة مرة أخرى 
إلى وجـــوه محبيـــه، بعدما فقد رســـميا لقب 
بطولـــة الـــدوري املغربـــي، الذي أحـــرزه في 
املوســـم املاضي، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه 
أوملبيك آســـفي فـــي لقائه األخير باملســـابقة، 

ليمنـــح اللقـــب لفريـــق احتاد طنجة رســـميا. 
ويدرك العبو الوداد أن التهاون مرفوض متاما 
أمـــام الفريق التوغولي، الذي فجر مفاجأة من 
العيـــار الثقيل، بعدمـــا أطاح بفريـــق الهالل 

السوداني من دور الـ32.
وفـــي املجموعـــة الرابعـــة، يلتقـــي النجم 
الساحلي التونســـي، الفائز باللقب عام 2007، 
مع ضيفه زيســـكو يونايتد الزامبي األربعاء، 
فيما يواجه مبابان ســـوالوز الســـوازيالندي 
ضيفه أول أغســـطس األنغولي. وتبدو األمور 
غامضـــة متاما فـــي تلـــك املجموعـــة، بعدما 
تســـاوت جميعها فـــي رصيد نقطـــة واحدة، 
وكذلك في فارق األهـــداف، حيث تعادل النجم 
1-1 مـــع مضيفه أول أغســـطس فـــي اجلولة 
األولى، كما تعادل زيسكو مع مبابان سوالوز 
بالنتيجة ذاتها. ويهدف النجم الســـاحلي إلى 
مداواة جراحه، بعدما أخفق في الفوز ببطولة 
كأس تونس األحد، عقب خسارته املوجعة 4-1 

أمام األفريقي في املباراة النهائية للمسابقة.

الفرق العربية تبحث عن انتصارها األول في دوري أبطال أفريقيا

تنشد الفرق العربية حتقيق انتصارها األول في دور املجموعات بالنسخة احلالية لبطولة 
دوري أبطــــــال أفريقيا لكرة القدم، عندما تخوض مباريات اجلولة الثانية بهذا الدور والتي 

تنطلق الثالثاء.

الوفاق يتحسس طريق المجد القاري

[ صدام جزائري مرتقب بين وفاق سطيف وضيفه مولودية الجزائر  [ األهلي المصري يخوض مواجهة محفوفة بالمخاطر

الترجـــي يطمح الجتياز تاونشـــيب 

وإنعـــاش آماله في التأهـــل لألدوار 

اإلقصائية في البطولة التي فاز بها 

في عامي 1994 و2011

◄

العـــني ســـيقاتل كمـــا أكـــد مدربه 

ماميتـــش لتحقيـــق النتيجـــة التـــي 

تؤهلـــه للـــدور ربع النهائـــي وتعزيز 

طموحاته بإحراز ثالثية

◄

ببباختصار
◄ قرر االتحاد المغربي لكرة القدم عدم 

التساهل في  الصيفي القادم، مع األندية 
التي تعاني من مشاكل مالية. ومع اقتراب 
إسدال الستار على الدوري، الذي لم يبق 

على نهايته سوى جولة واحدة، قرر اتحاد 
الكرة المغربي أن يرفع من درجة قيوده 

على األندية التي تعاني من األزمات المالية، 
بمنعها من إجراء تعاقدات.

◄ يواصل اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس 
”فيتفا“، محترف أهلي جدة تمرده على 

النادي، بحجة عدم استالم مستحقات مالية 
متأخرة له. وغادر ”فيتفا“ جدة عائدا إلى 
بالده في وقت سابق اعتراضا على عدم 
صرف مستحقاته المتأخرة، وغاب عن 

مباراة الفريق أمام السد القطري في إياب 

دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، بعد أن كان قد 
تخلف عن مباراة الذهاب أيضا.

◄ حرصت إدارة األفريقي على تكريم حارس 
فريق كرة اليد، مكرم الميساوي، خالل نهائي 

كأس تونس أمام النجم الساحلي، بعدما 
قرر االحتراف في الدوري الروماني، حيث 

وّقع عقدا مع فريق دينامو بوخارست لمدة 
موسمين.

◄ تعاقد االتحاد الليبي لكرة القدم بشكل 
رسمي مع المدرب الجزائري عادل عمروش، 
لتولي قيادة المنتخب األول. وكان عمروش 

قد تولى من قبل تدريب العديد من الفرق، 
أبرزها شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل، 

واتحاد العاصمة. 

6
مراتب تراجعها 

ديوكوفيتش إلى 

املركز الـ18 بخروجه 

من الدور الثاني على 

يد كايل إدموند وذوب أهـــان حيـــث تقدم األخير علـــى ملعبه 
.1-0 ذهابا

مستقبل في خطر

تتجه 
مجددا  األنظار
إلى املواجهة

الصينية اخلالصة 
بني غوانغجو 

إيفرغراند حامل 
2013 اللقب عامي
و2015 وتياجنني 

غوانغيان، علما بأن 
مباراة الذهاب على 
أرض األخير انتهت
بالتعادل السلبي. 

املباراة  وتكتسي
بالنسبة كبيرة  أهمية 

مـــدرب  وخصوصـــا  الفريقـــني  إلـــى 
اإليطالي غوانغجـــو إيفرغراند الدولي
الســـابق فابيـــو كانافـــارو الـــذي كان
يشرف على تدريب تياجنني غوانغيان
املوســـم املاضـــي، كونـــه يواجه خطر

اإلقالـــة في حال اخلروج من املســـابقة 
خصوصـــا وأنه حقق فـــوزا واحدا في
مبارياتـــه الســـت األخيرة فـــي مختلف
املســـابقات آخرها التعادل أمام هيبي 

تشاينا فورتشن 2-2.
وطالــــب كانافــــارو الــــذي اســــتلم 
للبرازيلي خلفا املاضي الصيف املهمة

أيضا أن تكون أكثر تفهما في بعض األحيان
واعترف كانافارو بأ
فريقه كان محظوظ
القتناص نقطة م
هيبي تشاينا الذي يض
جنم برشلونة الساب
الدولي األرجنتين
خافيير ماسكيران
ويقوده املدر
السابق ملانشست
سيتي اإلنكليز
وريال مدري
اإلسبان
التشيل
مانوي
بيليغريني
وال تختلف
حال تياجنني
غوانغيان بقياد
مدربه البرتغال
باولو سو
عن غوانغج
ألنه بدوره حق
فوزا واحدا فق
في مباريات
الست األخير
في مختلف
املسابقات ويحت
املركز التاسع ف
الدوري برصي
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{منزعجون للخســـارة ولكن يتعين علينا أن نتقبلها. منزعج للغاية من فشـــلنا في تحقيق الرقم 

القياسي، الذي كنا قريبين منه بنهاية الموسم ولكن ال يوجد بديل سوى النظر أمامنا}.

إرنستو فالفيردي 
املدير الفني فريق برشلونة اإلسباني

} ســيدين (أسرتاليا) - يتطلع ستيفن جيرارد 
المدرب الجديـــد لرينجرز المنافس في الدوري 
األســـكتلندي الممتـــاز في الســـير على خطى 
يورغـــن كلوب مدرب ليفربـــول وتقديم كرة قدم 
هجومية إلنهـــاء هيمنة الغريم ســـيلتيك على 

لقب الدوري في السنوات األخيرة. 
وعين رينجـــرز العب وســـط ليفربول 

الســـابق مدربـــا لفريقه لمـــدة أربعة 
أعوام في وقت سابق هذا الشهر. 
وسيخوض قائد منتخب إنكلترا 
الســـابق، الـــذي عمـــل مدربـــا 
بأكاديميـــة ليفربول للناشـــئين 
تحـــت 18 عاما بعـــد اعتزاله في 

2016، أول مهمـــة لـــه فـــي مجال 
التدريـــب خلفـــا للمدرب الســـابق 

غرايم مورتي.
وحقـــق رينجرز رقما قياســـيا فـــي الفوز 

بلقب الدوري األسكتلندي 54 مرة لكن النادي ال 
يزال يحاول تجاوز آثار مشـــاكل مالية تسببت 
في هبوطه لدوري أدنى درجة في أسكتلندا في 
2012. واحتل المركـــز الثالث في الدوري للعام 

الثانـــي على التوالي بعـــد عودته لألضواء في 
2016. وأحـــرز ســـيلتيك اللقب للمرة الســـابعة 
علـــى التوالي. وقـــال جيرارد ردا على أســـئلة 
الصحافيين في دبي في إطار فعاليات يشـــارك 
فيها باســـم نادي ليفربول ”عندما تشـــاهد كرة 
القـــدم التـــي يقدمهـــا يورغن كلـــوب فإني 
أعتقـــد أن كل عاشـــق للعبـــة فـــي العالم 
يســـتمتع بها. لقد نقل كلوب النادي 

لمستويات أخرى“.
وانضـــم جيـــرارد لصفـــوف 
ليفربول في سن الصبا وأمضى 
في إنفيلد 17 عاما شارك خاللها 
فـــي 710 مباريـــات وأحـــرز 186 
هدفا. وتوج جيرارد مع ليفربول 
بلقب كأس االتحـــاد مرتين وكأس 
الرابطـــة ســـت مـــرات ودوري أبطال 
أوروبا مرة واحدة في موسم 2005-2004. كما 
شارك أيضا في 114 مباراة مع منتخب إنكلترا. 
وكان قائـــد المنتخـــب فـــي 40 مبـــاراة منهـــا. 
وسيتولى مهمة تدريب رينجرز رسميا في األول 
من يونيو وقال إنه يتطلع لبدء التحدي الجديد.

جيرارد يريد السير على خطى كلوب

} لندن - جدد نادي مانشســـتر ســـيتي بطل 
الـــدوري اإلنكليـــزي لكرة القدم عقد حارســـه 
البرازيلي المتألق أدرسون سنتين إضافيتين 
حتـــى عـــام 2025 بعـــد المبـــاراة األخيـــرة 
لفريقه في الـــدوري هذا الموســـم ضد فريق 

ساوثهامبتون. 
وقـــال أدرســـون (24 عامـــا) المنتقل إلى 
الســـيتيزن من بنفيكا الموســـم الماضي ”أنا 
ســـعيد بتوقيع عقد جديد ألن ذلـــك يعني أن 

النـــادي يقـــدر العمل الذي أقوم بـــه، يثق بي 
وآمـــل أن أرد الجميـــل على أرضيـــة الملعب 

وجلب السعادة ألنصاره“.
وكان أدرسون وّقع بعد انتقاله عقدا لمدة 
ســـت ســـنوات مقابل 39.6 مليـــون يورو قبل 
أن يجـــدده لموســـمين إضافييـــن. ويذكر أن 
أدرسون ســـيكون ضمن التشـــكيلة الرسمية 
لمنتخب البرازيل الذي سيشارك في نهائيات 

كأس العالم في روسيا.

أدرسون باق مع سيتي حتى عام ٢٠٢٥
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17
عاما قضاها جيرارد 

في صفوف ليفربول، 

شارك خاللها في 

710 مباريات وأحرز 

186 هدفا

كوبر: اختياراتي لن ترضي الجميع 

وأعمل لمصلحة المنتخب

أليغري يلتحق بركب كابيلو وليبي

[ القائمة األولية تشهد عدة مفاجآت  
[ ثالث وديات تؤهل منتخب مصر للمونديال

عامد أنور

} القاهرة - اختار املدير الفني ملنتخب مصر 
قائمة ضمـــت 29 العبا، خلوض ثالث مباريات 
ودية اســـتعدادا لكأس العالم التي تنطلق من 
روســـيا في منتصـــف يونيو املقبـــل، على أن 
يبدأ املنتخب معســـكرا مفتوحا فـــي القاهرة 
يـــوم 22 مايو اجلـــاري، بحســـب تصريحات 
مدير املنتخب إيهاب لهيطة لـ“العرب“، والذي 
أوضح بأن املنتخب ســـيغادر إلى الكويت في 
اليوم التالـــي ملالقاة املنتخب الكويتي يوم 25 

من الشهر نفسه.
كمـــا يخـــوض منتخـــب الفراعنـــة وديته 
الثانيـــة أمـــام املنتخـــب الكولومبـــي مبدينة 
بيرغامـــو اإليطاليـــة فـــي األول مـــن يونيـــو، 
ويختتـــم ودياتـــه أمـــام املنتخـــب البلجيكي 
في بروكســـل يوم 6 يونيـــو، بعدها يعود إلى 
القاهـــرة قبـــل أن يشـــد الرحال إلى روســـيا، 
ليخـــوض غمـــار املنافســـات املونديالية بعد 
غياب دام 28 عاما، وقد وضعت القرعة منتخب 
مصر في املجموعة األولى، ويستهل مباريات 
دور املجموعات مبالقاة منتخب أوروغواي ثم 
منتخب روســـيا (املضيف)، ويختتم مباريات 
هـــذا الـــدور مبواجهـــة عربية أمـــام املنتخب 

السعودي.

وليس غريبا أن تضم قائمة كوبر 11 العبا 
في مركز الدفاع، ألنه اعتاد واشـــتهر بطريقته 
الدفاعية منذ توليه املســـؤولية الفنية ملنتخب 
مصر في مـــارس 2015، ورغم االنتقادات التي 
وجهت إليه إال أن طريقته جنحت في الصعود 
بالفراعنة إلـــى املونديال، ومن قبلها الصعود 
لكأس األمم األفريقية 2017 بالغابون بعد غياب 

دام 7 سنوات.

األفضلية للمحترفين

شـــهدت قائمـــة الفراعنة وجـــود 18 العبا 
محترفـــا هـــم، احلـــارس املخضـــرم عصـــام 
احلضـــري وتتكـــون مـــن الالعبـــني، محمـــد 
صـــالح ومحمـــد الننـــي وعبداللـــه الســـعيد 
وأحمـــد  ”شـــيكاباال“  عبدالـــرازق  ومحمـــود 
حجـــازي وعلـــي جبر وأحمد احملمـــدي وعمر 
ومحمود  جابر ومحمـــود عبداملنعـــم ”كهربا“ 
حسن“تريزيغيه“وســـام مرســـي وعمرو وردة 

وأحمد حسن ”كوكا“ورمضان صبحي ومحمد 
عبدالشـــافي وكرمي حافظ وعمرو طارق. وذلك 
إضافة إلى 11 العبا محليا هم، شريف إكرامي 
ومحمد الشـــناوي ومحمد عواد وأحمد فتحي 
ومروان محســـن وسعد ســـمير، وطارق حامد 
ومحمود عبدالعزيز ومحمود حمدي“الونش“، 

ومحمد وأحمد جمعة.
أمـــا أبرز املفاجآت التي شـــهدتها القائمة 
هي ضم مهاجم املصري البورســـعيدي أحمد 
جمعـــة للمـــرة األولـــى ومعـــه العبـــا الزمالك 
محمـــود عبدالعزيز ومحمود الونش، في حني 
عاد إلى قائمة الفراعنة حارس األهلي شـــريف 
إكرامي، رغم غيابه عن املشـــاركة أساسيا مع 
فريقه وغيابه عـــن قائمة املنتخب منذ نوفمبر 
من العام املاضي، كما عاد أيضا الالعب عمرو 

طارق العب أورالندو سيتي األميركي.
ولـــم يكـــن متوقعا خروج الالعب حســـني 
الشـــحات، احملتـــرف في صفـــوف فريق نادي 
العني اإلماراتي من حســـابات كوبر، ال ســـيما 
وأنـــه حصل مؤخرا على جائـــزة أفضل العب 
فـــي الدوري اإلماراتي، بإحـــرازه 7 أهداف في 

11 مباراة. 
ولعل أوجه الغرابة في اســـتبعاد الشحات 
أن ذلك حدث في ظل حاجة املنتخب إلى العبني 
فـــي مركز قلب الهجـــوم، والغريب هو اختيار 
شيكاباال في املركز نفسه، برغم أن التفوق في 
اإلمكانـــات البدنية والفنيـــة يصب في صالح 

الشحات.
وكان طبيعيــــا أن يالقي اســــتبعاد بعض 
الالعبني ردود أفعال تباينت ما بني الغاضبة 
والهادئة، فقد قال الشــــحات في تصريحات له 
”لــــم يتحدث معــــي أي فرد من اجلهــــاز الفني 
للمنتخب ولكن أمتنى لهم تقدمي أداء ونتائج 

رائعة في الفترة املقبلة“.
وبنفس الهدوء علــــق الالعب عمرو جمال 
احملترف في صفوف هلسنكي الفنلندي، وقال 
فــــي تغريدة علــــى ”تويتر“ ”مشــــوار كان كله 
حتدي منذ أول حلظة آلخر حلظة وكان آخرها 
فرحة لشعب كامل. شاركت في املشوار كالعب 
كرة وكمشــــجع، ســــواء كتب لــــي التواجد في 
كأس العالم أو ال، كامــــل الدعم للجهاز الفني 

والالعبني“. 
وعلى عكس ذلك جاءت تصريحات مهاجم 
سموحة حسام حسن، الذي غرد قائال تعلقيا 
على استبعاده من قائمة املنتخب ”لست العبا 
في األهلي أو الزمالك كي انضم إلى املنتخب“.

كمــــا جاء خــــروج الالعــــب مؤمــــن زكريا 
احملتــــرف في صفوف أهلي جدة الســــعودي، 
ليكشــــف اكتفاء كوبر وجهــــازه املعاون بعدد 
العبي األجنحة املوجودين حاليا، فيما يتأكد 
اســــتبعاد واحد من احلراس األربعة الذين مت 
اختيارهم في القائمة األولية، وذلك مع حتديد 

القائمة النهائية املغادرة إلى روســــيا، وكانت 
عودة عمرو طارق إلــــى منتخب الفراعنة بعد 
غياب ألكثر من عام مثيرة للجدل، ألنه لم يقدم 

املستوى اجليد مع فريقه األميركي.
وإذا كان الالعــــب يجيد اللعب في مركزي 
قلــــب الدفــــاع والظهيــــر األيســــر، إال أن كوبر 
سيســــتعني به في مركز قلب الدفاع مســــتغال 
طــــول قامتــــه وإجادتــــه التعامل مــــع الكرات 
العاليــــة، ورمبــــا وقــــع عليــــه اختيــــار جهاز 
املنتخــــب نظرا إلصابــــة رامي ربيعــــة وعدم 

قدرته على املشاركة في املونديال. 
وفي مؤمتر صحافي عقد في القاهرة مساء 
االثنني حتدث كوبر عن االستعدادات النهائية 
ملنتخب مصر، وقــــال إن اجلهاز الفني يراعي 
في اختياراته بعــــض االحتياجات واملعايير، 
أهمها أن يستجيب الالعب املستدعى ألسلوب 
اللعب الذي يتبعه، وأن ضم حســــني الشحات 
جاء بســــبب ضم العــــب آخر وهــــذه هي كرة 
القــــدم، ولفت املــــدرب األرجنتيني إلى أن ضم 
الالعب يســــتوجب اســــتبعاد أحــــد الالعبني، 
تريزيغيه أو رمضــــان صبحي أو عمرو وردة 
أو محمد صالح، وعلى اجلميع أن يفكر بهذه 

الطريقة.

معايير خاصة

أكد على أنــــه يعلم متاما بــــأن اختياراته 
ال تــــروق إلــــى البعــــض، خصوصــــا النقــــاد 
الرياضيــــني، لكنه ال ميكنه ضــــم كل الالعبني 

الذين تريدهم اجلماهير. 
وال ميكن له إال التأكيد على أن االختيارات 
ال تتم وفقا لألهواء الشخصية، وأشار إلى أنه 
كمدرب ميكن أن يخطــــئ، إال أنه يبحث دائما 
عن مصلحة منتخب مصر وإسعاد اجلماهير.
ولــــم ينتظر كوبر كغيره من املدربني تقييم 
أحــــد لقراراته، ألنه شــــدد على أنــــه وجهازه 
املعــــاون قيمــــوا كل القــــرارات واالختيارات، 
لكن امليزة هــــذه املرة هــــي أن الوقت الطويل 
يســــاعده على احلكم على كافــــة العناصر من 
خــــالل املباريــــات الوديــــة التي ســــيخوضها 
املنتخــــب، ألنها ليســــت مباريات ســــهلة كما 

يتصور البعض.
كما أشــــار إلى أن ترتيبات املونديال هذه 
املــــرة ســــتكون صعبة للغاية، ألنــــه أول كأس 
عالــــم ملصــــر من فتــــرة طويلة، وهــــذا يحتاج 
إلــــى التركيز فــــي كافة التفاصيــــل الصغيرة 
والكبيــــرة، وحتــــدث كوبر بشــــكل خاص عن 
محمــــد صالح احملترف في صفــــوف ليفربول 

اإلنكليزي. 
وقــــال، إن فريقــــه يلعب بطريقــــة مختلفة 
وهو ما ينعكس على الالعب بشــــكل كبير، لذا 
سيســــتغل اجلهاز الفني حالــــة التطور التي 

مير بها الالعب مؤخرا. 
ولفــــت مــــدرب منتخــــب مصر فــــي ختام 
تصريحاتــــه إلــــى أن اجلهــــاز الفنــــي يتمنى 
اســــتمرار صالح على هذا املســــتوى، وهناك 
العديــــد من الالعبــــني املميزين فــــي ليفربول 
واملنتخــــب يســــاعدونه علــــى الظهــــور بهذا 
الشــــكل، كمــــا أن الالعب بــــذل جهــــدا كبيرا 

لتحقيق هذه اإلجنازات.

} رومــا - أكد يوفنتوس أنه ”ســـيد“ إيطاليا 
دون منـــازع بإحـــرازه لقـــب الـــدوري احمللي 
لكـــرة القدم للمرة الســـابعة تواليـــا والرابعة 
والثالثـــني فـــي تاريخـــه (رقمان قياســـيان)، 
وذلـــك بتعادله مـــع مضيفه رومـــا 0-0 األحد 
فـــي املرحلة الســـابعة والثالثني قبل األخيرة. 
وإذا كان يوفنتـــوس ميلـــك مـــا يعزيه محليا، 
فإن نابولـــي مازال يبحث عـــن لقبه األول في 
الـــدوري منـــذ 1990 والثالث فـــي تاريخه بعد 
1987 وكالهما في أيام األسطورة األرجنتيني 

دييغو مارادونا.
واحتكر فريق ”الســـيدة العجـــوز!“ اللقب 
منـــذ 2012، علما بـــأن ميـــالن كان آخر فريق 
يتـــوج باللقب قبل أن يهيمـــن عليه يوفنتوس 
وكان حينها بقيادة أليغري الذي رفع رصيده 
الشـــخصي إلى 5 ألقاب والتحق مبارتشـــيلو 
ليبـــي وفابيـــو كابيلـــو، ووحـــده جوفانـــي 
تراباتونـــي يتفوق عليهم بســـبعة ألقاب. أما 
بالنســـبة لرومـــا، فســـيكتفي بحصوله على 
بطاقة املشـــاركة فـــي مســـابقة دوري األبطال 
التـــي وصل إلـــى دورها نصـــف النهائي هذا 
املوســـم للمرة األولى منذ 1984، وقد حســـمها 
الســـبت بعد خســـارة إنتر ميالن ضد ضيفه 

ساسوولو 2-1.
ودخل يوفنتوس إلى امللعب األوملبي الذي 
لم يذق طعم الفوز عليه ضد روما (كون األخير 
يتشاركه مع التسيو) منذ 11 مايو 2014 (0-1)، 
وهو يتقـــدم بفارق 6 نقاط عن مالحقه نابولي 
وكان بالتالـــي بحاجـــة إلى التعـــادل ليضمن 
تتويجه بغـــض النظر عن نتيجـــة األخير مع 

مضيفه سمبدوريا.

الذهنية الصحيحة

رأى أليغـــري بعـــد اللقاء أنـــه ”ليس من 
السهل احلفاظ على الذهنية الصحيحة 

بعـــد أيـــام معـــدودة على إحـــراز لقب 
الـــكأس، لـــذا أعتقـــد أن القـــوة األهم 
كانت احملافظة على رباطة اجلأش في 
كافـــة األوضاع. أنت تصـــل إلى هدفك 

وتابع  خطـــوة“.  خطوة  األخير 
”كان األمر صعبـــا حقا ويجب 
علينـــا أن نهنئ نابولي ألنهم 

واصلـــوا ضغطهـــم حتـــى 
ملعب  على  وفازوا  النهاية 
ســـمبدوريا. عملنـــا بجهد 

كبير وحان الوقت لالحتفال 
بعد أربعة أعوام مذهلة. من حق 

اجلميع أن يحتفل“.
”الســـيدة  فريـــق  وتـــوج 
احمللية  بالثنائيـــة  العجـــوز!“ 
تاريخه  فـــي  السادســـة  للمرة 
بعد 1960 و1995 و2015 و2016 
و2017، علمـــا بـــأن جمهوره 
مازال يحتســـب أيضا لقبي 
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لقبـــا) رغـــم جتريـــده منهما 
”كالتشوبولي“  فضيحة  بســـبب 

التـــي أودت بالفريـــق إلى الدرجة 
الثانية. وتشـــكل الثنائية احمللية 

التي جعلت من أليغري أول مدرب يحققها في 
أربعة مواسم متتالية في البطوالت األوروبية 
اخلمس الكبرى، أفضل عزاء ليوفنتوس الذي 
كان مينـــي النفس بإحراز لقـــب دوري أبطال 
أوروبا للمـــرة األولى منذ 1996. لكن عودته لم 
تكتمل ضد ريال مدريد اإلسباني حامل اللقب 
الذي أخرجـــه من ربع النهائـــي بعد حصوله 
علـــى ركلة جزاء مثيرة للجـــدل في الوقت بدل 

الضائع من لقاء اإلياب.

ضمن التتويج

كان يوفنتوس الذي خسر نهائي املسابقة 
القارية املوســـم املاضي أمام ريال بالذات، في 
طريقه لفرض شـــوطني إضافيـــني بعد تقدمه 
في مدريد بثالثية نظيفة، وهي نفس النتيجة 
التي خسر بها ذهابا على أرضه، إال أن احلكم 
احتســـب ركلـــة جزاء ضـــده في الوقـــت بدل 
الضائع وســـجل ريال الهدف الذي قضى على 

آمال بطل إيطاليا.
وحقق فريق املدرب ماســـيميليانو أليغري 
املطلوب منه وضمن التتويج رغم فوز نابولي 
املتأخر على مضيفه سمبدوريا بهدفي البديل 
واإلســـباني  ميليـــك  أركاديـــوس  البولنـــدي 
راؤول ألبيول، ألن الفـــارق بني الفريقني أربع 
نقـــاط قبل املرحلـــة اخلتامية التي ســـيحتفل 
خاللهـــا يوفنتـــوس باللقـــب أمـــام جماهيره 
ضد هيالس فيرونا. وكان العب الوســـط 
األملانـــي ســـامي خضيـــرة الـــذي بقي 
علـــى مقاعد البـــدالء، أول من يلجأ إلى 
تويتر لالحتفـــال باللقب، مغـــردا ”لقد 
فعلناها مجـــددا. اتطلع بفـــارغ الصبر 
لتسلم الـسكوديتو األسبوع املقبل للمرة 
الثالثة (مع يوفنتوس).. سبعة ألقاب على 

التوالي!“.
وبالطبـــع إحراز لقـــب الدوري 7 
مـــرات متتالية ليس باألمر الســـهل 
بتاتا، وهـــذا ما أشـــار إليه مدرب 
رومـــا أوزيبيو دي فرانشيســـكو 
”يوفنتـــوس  أن  اعتبـــر  الـــذي 
فريـــق جنح فـــي البقـــاء موحد 
الصفوف رغـــم الصعوبات. هذا 
هو التقدم الذي يجب أن حتققه 
الفرق األخرى..“. ويأتي تتويج 
يوفنتـــوس بلقب الـــدوري بعد 
أيام معدودة علـــى إحرازه لقب 
مســـابقة كأس إيطاليـــا للمرة 
الرابعـــة تواليـــا والــــ13 فـــي 
تاريخه بفـــوزه الكبير األربعاء 
فـــي النهائـــي الـ18 لـــه على 
غرميه ميالن 4-0 على امللعب 

األوملبي بالذات.

اختيارات مدروسة

فريـــق {الســـيدة العجـــوز} احتكر 

اللقب منـــذ 2012، علما بأن ميالن 

كان آخـــر فريـــق يتـــوج بـــه قبل أن 

يهيمن عليه يوفنتوس

◄

شـــريف إكرامـــي عـــاد إلـــى قائمـــة 

الفراعنـــة رغم غيابه عن املشـــاركة 

أساسيا مع فريقه وغيابه عن قائمة 

املنتخب منذ نوفمبر

◄

تكشف القائمة األولية ملنتخب مصر لكرة القدم، أن املدير الفني األرجنتيني هيكتور كوبر 
ال يزال يعمل على جتربة عناصر جديدة واستبعاد أخرى، وأن أي العب يطمح في متثيل 
منتخب الفراعنة في املونديال، لن يطمئن باله إال بعد تواجده في روســــــيا الدولة املضيفة 
للبطولة، وجاءت اختيارات كوبر هذه املرة حتديدا مفاجأة أثارت غضب النقاد واجلماهير، 
بســــــبب اســــــتبعاد العبني ممن تألقوا مع فرقهم في الدوري احمللي، ورغم ذلك فإن املدرب 

نفسه أكد أن اختياراته لن ترضي اجلميع.
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} كان (فرنسا) - قالت بطلة فيلم ”غيرلز أوف 
(بنات الشـــمس)، وهـــو فيلم حربي  ذا صن“ 
نسوي يعبر عن روح العصر في مهرجان كان 
الســـينمائي الذي تهيمن عليـــه قضية حقوق 
املـــرأة العراقية، ”كانوا يرتعدون خوفا عندما 

يسمعون أصواتنا النسائية“.
ويقوم الفيلم على قصة حقيقية لعراقيات 
حملن الســـالح فـــي وجه تنظيـــم داعش بعد 
فرارهـــن مـــن األســـر. ويحكي عـــن كتيبة من 
النســـاء تقود هجوما على املتشددين في حني 

يفضل أشـــقاؤهم في القتال انتظار الضربات 
اجلوية األميركية.

وصـــور ”غيرلز أوف ذا صن“ أن الســـبب 
في خـــوف أعدائهن منهن هـــو اعتقادهم أن 
قتلهم بيـــد امرأة يحرمهم مـــن دخول اجلنة 

كشهداء.
وتتبـــع قصـــة املخرجـــة الفرنســـية إيفا 
أوســـون الصحافية ماتيلدا املزروعة وســـط 
املقاتـــالت والتـــي تســـتمع لقصـــة قائدتهن 
بهـــار التـــي تلعب دورهـــا املمثلـــة اإليرانية 
غلشـــيفته فراهاني بطلة فيلم (بايرتس أوف 
ذا كاريبيان). وتلعب بهار دور قيادة فرقة من 
املقاتالت تســـتعد الســـتعادة بلدة كردية من 

أيدي مقاتلي تنظيم داعش.
وعـــرض الفيلـــم في مهرجان كان وســـط 
تصفيق حاد، الســـبت، بعـــد أن قادت املمثلة 
كيـــت بالنشـــيت مظاهـــرة ضمـــت ممثـــالت 
ومخرجـــات ومنتجات على البســـاط األحمر 
تأييـــدا حلملـــة للدفاع عن حقـــوق املرأة بعد 
فضائـــح اســـتغالل جنســـي هـــزت صناعة 

السينما العام املاضي.
والفيلـــم، رغم عـــدم وضوح املـــكان الذي 
تدور فيه أحداثه، مســـتلهم من هجوم تنظيم 
داعش على اليزيديني في ســـنجار في شمال 
العـــراق عـــام 2014 عندمـــا قتل املتشـــددون 

الرجال وتبادلوا النساء والبنات كسبايا.
وشخصية ماتيلدا تعد جتسيدا لشخصية 
الصحافية األميركية ماري كولفن التي قتلت 

في سوريا عام 2012.
وتعـــرض الفيلـــم إلى النقـــد، حيث قالت 
مجلة فارايتي إنه ”حســـن النيـــة لكنه مفعم 

الدمعية“  بالقنـــوات  موصـــول  بالشـــعارات 
وكتب بيتر برادشـــو من صحيفـــة الغارديان 
البريطانيـــة يقـــول عـــن الفيلـــم إنـــه ”مؤثر 

وصريح ويركز على القوة البدنية“.
وجتدر اإلشـــارة، إلى أن الفيلم أثار موجة 
من اجلدل قبل أيـــام من بدء فعاليات مهرجان 
كان السينمائي الدولي في دورته الـ71 وأصبح 

محط تركيز عدد هائل من املواقع الفنية.

والفيلـــم ينافـــس علـــى جائـــزة الســـعفة 
الذهبية التي ستمنح يوم 19 مايو احلالي.

وتعد مخرجة الفيلم الفرنســـية أوســـون 
واحـــدة مـــن بني ثـــالث مخرجات مشـــاركات 
بــــ21 فيلما للمنافســـة على جائزة ”الســـعفة 
الذهبية“ في مهرجان كان السينمائي الدولي، 
واملخرجتـــان األخريان همـــا اللبنانية نادين 

لبكي واإليطالية أليس رورفاشر.

وقـــد واجـــه املهرجان انتقـــادات لكونه لم 
يختر ســـوى 3 نساء للمشـــاركة في املسابقة 

الرسمية.
وبعث املهرجان برســـالة قويـــة من خالل 
اختيار جلنة بغالبيتها من النســـاء ترأســـها 
بالنشـــيت، لكنـــه بقـــي خجـــوال في مســـائل 
التحرش أو التمييز ضد النساء، وهي قضايا 

لم تطرح خالل حفل االفتتاح.

نقلت املخرجة الفرنسية إيفا أوسون إلى مهرجان كان الدولي أفكار متشددي داعش في 
مواجهة عراقيات حملن السالح في وجه التنظيم بعد فرارهن من األسر، مبينة أن سبب 

خوفهم من أعدائهن اعتقادهم أن قتلهم بيد امرأة يحرمهم من دخول اجلنة كشهداء. 

قيادة هجوم ضد العدو قد تقود للفوز بالجائزة

} ”ال توقظ كلبا نائما“ وفي تعبير آخر ”دع 
الكلب النائم في سباته“. هذه حكمة تقليدية 
إنكليزية تشـــبه ما نقوله في حضارتنا من 
أن الفتنـــة نائمة لعن الله مـــن أيقظها. ال 
أعلم ملاذا أفضل حكاية الكلب النائم، رمبا 
ألن باإلمـــكان تخيله وتخيـــل فظاظته لدى 

االستيقاظ قبل أن يشبع نوما.
ال أعلـــم ملاذا اختـــاروا الكلـــب ليكون 
مضـــرب املثل وليس القـــط، مثال، أو حتى 
رئيس عرفاء الفصيل في اجليش، مثال، وال 
حتى طبيب األسنان. أقول ال أحد يحب أن 
يوقظه أحد. أنا خصيصا أحاول التملص 
من مهمة إيقاظ أي أحد حتى أقرب الناس. 
أعرف أن من توقظه سيكرهك حقا ويتمنى 

موتك خنقا، واألفضل على يديه.
أذكـــر هـــذه احلكمة كلما ســـمعت عن 
مســـابقة. التنافـــس والتســـابق يوقظان 
الـــكالب الغافيـــة بعمـــق. جتد شـــعوبا 
متعايشـــة وكل يروح ويجـــيء في دربه، 
فيقيمون بينهم مســـابقة على هذا الكأس 
أو ذاك فتندلع األحقاد وتفور الصدور.أنا 
شـــخصيا ما كنت أصدق، لوال ما سمعته 
بأذنـــي، تراشـــق الســـباب الصـــادر من 
مصر واجلزائر في كأس العالم الســـابق. 
شـــاهدت وســـمعت ســـبابا صـــادرا من 
القاهرة يرمي شـــهداء الثورة اجلزائرية 

بأبشع النعوت.
يومهـــا قيل إن كـــرة القدم تســـتهوي 
العنـــف واجلالفة لدى املشـــجعني. لكن ما 
قول أصحاب هـــذا الرأي في األحقاد التي 
تندلع سنويا، وشـــاهدناها أول من أمس، 
في مسابقة األغنية األوروبية التي قوامها 
الطرب والتثني والرقص وكل شيء جميل.
الصداقـــة والـــود ال ينمـــوان فـــي ظل 
الســـباق والتنافس. الحظوا أنه حتى في 
املدارس االبتدائية، أثناء يوم الســـباقات 
الســـنوي، تنشـــب أحقاد بني مـــن هم في 
السادســـة مـــن العمـــر في الصـــف األول. 
هؤالء يركضون في ســـباق سخيف اسمه 
امللعقـــة والبيضة حيث يحمل املتســـابق 
ملعقـــة فيها بيضـــة ينبغـــي أال تقع أثناء 
الركـــض. حتى في هذا الســـباق ســـيكون 

هناك فائز واحد وأربعون ناقما وحقودا.
هذه هي العلة في املسابقات: أنها تفرز 
فائزا ســـعيدا واحدا وعشرات اخلاسرين 
الغاضبـــني احلزانى. يعني أن املســـابقة 
بتعريـــف آخر هـــي فعالية بشـــرية إلنتاج 
إنســـان مبتهج لكل مئة ناقم أو أكثر. ومع 
هذا ال يزالون يرددون أن األلعاب األوملبية 
تقام ”من أجل إرســـاء احملبة والسالم بني 
في حني ال يوجد وسيلة أجنع  الشـــعوب“ 
إلشعال احلرب، مثل املباراة ”الودية“ لكرة 
القدم بني السلفادور وهندوراس عام 1969.

 لهـــذه األســـباب أمتنـــى أن حتمل كل 
مســـابقة، مهما كانت رقيقـــة وجميلة مثل 
تنســـيق الزهور، حتذيرا بحـــروف بارزة 
مثـــل التحذيـــرات علـــى علب الســـجائر 
”احذروا املســـابقات فقد تؤدي إلى الدمار 

والشقاء“.

صباح العرب

احذروا المسابقات

حسين صالح

نساء الشمس عراقيات مسلحات يتنافسن على سعفة كان الذهبية

جربـــت نســـاء فـــي العاصمـــة  } الريــاض – 
الســـعودية الريـــاض اجللـــوس خلـــف عجلة 
القيادة في معرض جديد للســـيارات يستهدف 
اإلنـــاث، وذلك قبل شـــهر مـــن التصريح لهن 

باالنطالق على طرق اململكة بشكل قانوني.
وقال املعرض، الذي يحمل عنوان ”بنكش“، 
إنه يهدف إلى تعليم النســـاء وإتاحة الفرصة 
لهن للتعرف على ثقافة قيادة السيارات قبل أن 
يتمكن من القيادة بأنفســـهن ابتداء من يونيو 

املقبل.
وفي مرســـوم صدر في ســـبتمبر املاضي، 
أمر امللك ســـلمان بوضع نهاية حلظر القيادة 
املفـــروض على النســـاء بحلـــول يونيو 2018. 
وكان ذلـــك احلظر ميثل تقليدا محافظا حد من 
قدرة املـــرأة على احلركة ورأى ناشـــطون في 

مجال حقوق اإلنسان أنه رمز للقمع.
للـــدوران  للنســـاء  الفرصـــة  وُمنحـــت 
بالســـيارات علـــى مســـار محكـــوم وخاضع 
للســـيطرة خارج املعرض برفقة معلمات يقمن 

بتوجيههن خالل هذه العملية.
والســـعودية هـــي الدولة الوحيـــدة التي 
حتظر قيادة النســـاء للســـيارات. واســـُتقبل 
املرســـوم امللكي بحفاوة باعتبـــاره دليال على 
توجـــه تقدمـــي جديد فـــي اململكة اإلســـالمية 

احملافظة.
وفـــي صـــدارة موجـــة التغييـــر يقف ولي 

العهد األمير محمد بن سلمان (32 عاما). 

سعوديات يخضن تجربة 
قيادة السيارات افتراضيا

} نيو ســاوث ويلز (أســرتاليا) - بالكاد انتهى 
أســــترالي من االحتفال بفوزه في اليانصيب 
حّتــــى احتفــــل مجــــددا بعدما فاز مــــرة ثانية 

باجلائزة الكبرى خالل أقّل من أسبوع.
وكان الرجل األربعيني الذي لم يكشف عن 
هويته قد ربح في الســــابع مــــن مايو احلالي 
مليونا و20 ألفا و487 دوالرا أستراليا. وحصد 
في الـ12 من الشــــهر نفســــه مليونا و457 ألفا 

و834 دوالرا إضافيا.
وصــــّرح الفائز الــــذي يعيش فــــي منطقة 
بوندي الســــاحلية لهيئة اليانصيب في والية 
نيو ساوث ويلز (جنوب شرق أستراليا) ”أن.
أس دبليو لوتريز“، ”أكاد ال أصّدق ما حدث“، 

مشــــيرا إلــــى أن ”احتمال الفــــوز مرتني بهذه 
اجلائزة معدوم على األرجح. وليتني أستطيع 
تقــــدمي املشــــورة لآلخرين كــــي يحصدوا هذه 

اجلائزة. لكن ليس لدي ما ٌأقوله“.
وأعــــرب عن نيته االســــتثمار في عقار في 
مدينة سيدني وشراء سيارة جديدة و“بالطبع 

قضاء عطلة في مدينة هونولولو األميركية“.
وقــــد تعّذر علــــى هيئة اليانصيــــب تقدير 
أرجحية الفوز مرتني في خالل أسبوع واحد، 
مــــع العلــــم أن فــــرص الفوز مــــرة واحدة هي 

واحدة من بني 1845 مليونا. 
وقال مات هارت الناطق باســــم الهيئة ”ال 

نعرف أحدا فاز مرتني خالل أسبوع“.

أسترالي يفوز باليانصيب مرتين

} كامتاندو – أصبح األســــترالي ســــتيف بلني 
أسرع متســــلق يصل إلى قمم اجلبال السبعة 
األعلى في كل قارات العالم، وهو ما يشار إليه 
باسم ”القمم السبع“، وذلك بعد الوصول إلى 

قمة جبل إيفرست.
وأكمــــل بلــــني (36 عاما) التحــــدي في 117 
يوما، وهو ما يقّل 9 أيام عن الرقم القياســــي 

السابق.
وقــــال جوبتا عبر صفحته على فيســــبوك 
ماونــــنت إكسبديشــــن، ”ال ميكــــن للكلمات أن 
تصــــف ما ميكنني أن أراه وما أشــــعر به  إنه 

أمر مؤثر للغاية“.
وأفاد منظم رحلة بلني، إيســــواري باودل، 
لصحيفة هيمااليان تاميز، ”لقد استغرق بلني 

ســــبع ســــاعات للوصول إلى القمة من املخيم 
رقم 4 على جبل إيفرست“.

وســــجل الرقم القياسي الســــابق لسرعة 
تسلق القمم السبع املتسلق البولندي يانوش 

كوشانسكي عام 2017.
ووصل نحو 50 متسلقا إلى قمة إيفرست، 
االثنــــني، وهم أول األجانب الذين يصلون إلى 
القمة من اجلانب النيبالي هذا املوســــم، وفقا 
ملــــا قاله جيانيندرا شريســــتا، وهو مســــؤول 

حكومي من مخيم قاعدة إيفرست.
وقال شريســــتا إنه من بني هؤالء األجانب 
املتســــلق الصيني شــــيا بويو (69 عاما) الذي 
أصبح ثاني متســــلق بســــاقني اصطناعيتني 
يصل إلى قمة اجلبل البالغ ارتفاعه 8848 مترا.

إيفريست تعلن عن أسرع متسابق

حر رح م

 اعتبرت الممثلة المكسيكية 
سلمى حايك أن على الممثلين 

القيام بتضحيات وخفض 
أجورهم إذا كانوا فعال 

مع المساواة في األجور، 
غداة نداء رسمي من 82 

من العامالت في السينما 
لمكافحة التمييز في 
أوساط الفن السابع. 

وقالت على هامش 
مهرجان كان {ال ينبغي 
على المنتجين وحدهم 
التحرك لردم الهوة في 
األجور. على الممثلين 

فعل ذلك أيضا}.
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