
} لنــدن – اختارت شـــركات أوروبية بارزة أن 
تحســـم الجدل السياسي بشأن العقوبات على 
إيران بشكل عملي بإعالن وقف أنشطتها هناك 
لتجنب العقوبـــات األميركية من ناحية، وقطع 
الطريـــق أمـــام المناورات السياســـية التي قد 
تطيـــل األزمة لكنها ســـتفضي فـــي األخير إلى 

تنفيذ الشروط األميركية من ناحية ثانية.
وأعلنت مجموعة ميرسك تانكرز الدنماركية 
لناقـــالت النفـــط، الخميـــس، أنهـــا ســـتوقف 
أنشطتها في إيران بعد قرار الواليات المتحدة 
االنسحاب من االتفاق النووي اإليراني وإعادة 

فرض عقوبات على طهران.
وقالت المجموعة إنها ســـتلتزم باالتفاقات 
المبرمـــة التي دخلت حيـــز التنفيذ قبل 8 مايو 
لكنها ســـتختتمها بحلـــول 4 نوفمبر ”بموجب 
العقوبـــات األميركيـــة التـــي أعيـــد فرضها“. 
وأضافـــت أنهـــا ”تتابع عن كثـــب تقييم اآلثار 
المحتملة على أنشطتها، مع البقاء على اتصال 

مع زبائنها إلبالغهم بالتطورات المحتملة“.

ويأتي قرار شـــركة ميرســـك بعد قرار آخر 
شبيه به من شـــركة الطاقة الفرنسية العمالقة 
توتـــال التي لوحت باالنســـحاب من مشـــروع 
ضخـــم لتنمية حقل الغـــاز، إذا لم تحصل على 

استثناء من العقوبات األميركية.
وامتـــدت قـــرارات االبتعـــاد إلى شـــركات 
كثيرة أخرى بينها شـــركة أم.أس.ســـي، ثاني 
أكبر شـــركة في العالم لشحن الحاويات، التي 
أعلنت أنها ســـتوقف تلقي حجـــوزات جديدة 
إليران بســـبب قرار الواليـــات المتحدة إعادة 
فرض عقوبات على طهران بعد االنســـحاب من 

االتفاق النووي.
وكانت شركة أم.أس.سي ومجموعة ميرسك 
الين أكبر شـــركة في العالم لشـــحن الحاويات 
أعلنتـــا األســـبوع الماضـــي أنهمـــا تراجعان 
عملياتهما المتعلقة بإيران. وتقدم أم.أس.سي 
وميرســـك خدمات إليران عبر سفن طرف ثالث 

أصغر حجما من مراكز إعادة الشحن.
وقـــال خبـــراء اقتصاديـــون ومحللون إن 
الشركات الكبرى ستكون صاحبة القرار األخير 
في حسم الجدل بشأن العقوبات األميركية، وإن 
مواقف الساســـة األوروبيين البارزين سيكون 
في النهاية صدى لمواقف تلك الشـــركات التي 
ال يمكن أن تضع مصالحها في ســـلة الســـوق 

اإليرانية وتهدد أنشـــطتها في أســـواق أخرى 
أكثر أهمية، فضال عـــن تأثير العقوبات عليها 

على المدى البعيد.
وأشار هؤالء إلى أن موقف الشركات الكبرى 
من االلتزام بالعقوبات األميركية ســـيكون أكثر 
تأثيـــرا على إيران من كالم السياســـيين، وأنه 
مـــن الصعوبة بمـــكان أن تقبل هذه الشـــركات 
التضحيـــة بمصالحهـــا والوقـــوف فـــي وجه 
الواليات المتحدة خدمة لهـــذا الزعيم أو ذاك، 
أو أن تكـــون أداة ضغـــط علـــى إدارة الرئيس 
األميركـــي دونالـــد ترامب للتراجـــع عن قراره 
باالنســـحاب من االتفـــاق النووي الـــذي يقدم 
امتيـــازات كثيرة إليران دون أن يكبح جنوحها 
إلنتاج صواريخ باليســـتية وجّر المنطقة إلى 

سباق تسلح محموم.
وأعلـــن الرئيس األميركي فـــي مطلع مايو 
قراره باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني 
المبرم في يوليو 2015 وإعادة فرض العقوبات 
التـــي رفعـــت في هـــذا اإلطار، وهو ما يشـــمل 
كل الشـــركات التي لها أنشـــطة على األراضي 

األميركية أو التي تتعامل بالدوالر.
توتـــال  موقـــف  أن  المحللـــون  ويعتقـــد 
وميرســـك سيشـــجع شـــركات أخرى على رفع 
عصـــا الطاعة فـــي وجه قـــادة أوروبـــا الذين 
يضغطـــون الســـتمرار مختلف تلك الشـــركات 
فـــي إيران بانتظار البحث عن ”حل وفاقي“ مع 
إدارة ترامـــب، وهو أمل تغذيـــه وعود إيرانية 
مغرية ألوروبـــا، وتنظر إليه طهران في صورة 
صـــراع بالوكالة بينها وبين إدارة ترامب، وأن 
من مصلحتها إدامته لكســـر التوافق التقليدي 

بين واشنطن والعواصم األوروبية ضدها.
وتعـــرف إيران أن مواقف قـــادة االتحاد قد 
تعطيها دفعة سياسية حينية بمواجهة ضغوط 
البيت األبيض، لكنها في النهاية لن تعطيها أي 
ضمانات طالما أن الشركات المنفذة للمشاريع 
تســـتعد للمغـــادرة، وأن العقوبـــات األميركية 

ستخلق لها تعقيدات كبيرة.
ويشير الخبراء إلى أن إيران قد استثمرت 
فتـــرة رفـــع العقوبـــات الســـتخراج النفط في 
الحقول الحالية، لكن هـــذه الحقول قد تصبح 
في نهايـــة المطاف مغمورة، ولن يكون بإمكان 
إيـــران البحث عن حقول جديدة للتشـــغيل من 

دون شركاء ورأس مال.
واتفق قادة االتحاد األوروبي على الســـعي 
للحفاظ على االتفاق النووي اإليراني واإلبقاء 
علـــى تعاونهـــم االقتصـــادي مع طهـــران بعد 
انســـحاب ترامـــب منـــه، لكنهم لـــم يتوصلوا 
األربعـــاء إلى قرارات ذات بـــال، مما يبرز قدرة 
النفوذ األميركي في التجارة والتمويل الدولي 

على تقييد نطاق التحركات األوروبية.

وعرض جان كلود يونكر رئيس المفوضية 
األوروبية، الـــذراع التنفيذية لالتحاد، خيارات 
القـــادة لحمايـــة االســـتثمارات األوروبية في 
إيـــران والتعـــاون االقتصـــادي الـــذي يتعافى 
بوتيـــرة بطيئة، وهو ما تأمـــل الكثير من دول 

االتحاد األوروبي باالستفادة منه.
وقـــال مصدر في االتحـــاد إن القادة اتفقوا 
على البدء فـــي ”العمل على حماية الشـــركات 
األوروبية المتأثرة ســـلبا بالقـــرار األميركي“. 
وتتضمن الخيارات الســـماح لبنك االســـتثمار 
األوروبي باالستثمار في إيران وترتيب خطوط 

ائتمان باليورو من دول االتحاد األوروبي.
وســـيقوم ميجيل آريـــاس كانيتي مفوض 
الطاقـــة باالتحاد بزيارة إلى إيـــران في الفترة 
بيـــن 18 و21 مايـــو إلجـــراء محادثات بشـــأن 
التعاون في قطاع الطاقة، في إشارة رمزية من 
االتحاد األوروبي إلى رغبته في أن يظل ملتزما 

باالتفاق على الرغم من االنسحاب األميركي.
وقال الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
الخميس إن علـــى االتحاد األوروبي أن يحمي 

شركاته العاملة مع إيران من العقوبات. 
وأضـــاف، ردا علـــى ســـؤال لـــدى وصوله 
لحضـــور قمـــة زعمـــاء االتحـــاد األوروبي في 
بلغاريـــا، إن كان قلقا من إعالن شـــركة توتال 
أنها قد تنسحب من إيران بعد انسحاب أميركا 
من االتفاق النووي، أن ”األمر متروك للشركات 
التخاذ قراراتها بنفسها“، الفتا إلى أن االتحاد 
يجب أن يســـاند الشـــركات األصغر التي تريد 

مواصلة العمل مع إيران.
ويعتقد مراقبون أن رهان إيران على توسيع 
الفجـــوة بيـــن الواليـــات المتحـــدة وحلفائها 
األوروبييـــن مـــن بوابة الخالف علـــى االتفاق 
النووي سيكون محدودا، خاصة أن السياسيين 
األوروبيين يعبرون في تصريحاتهم عن أفكار 
وأمنيات أكثر منها مواقف مثل الوقوف بوجه 
تمســـك ترامب بإنهاء العمل باالتفاق النووي، 
وأن الرئيس الفرنسي أو المستشارة األلمانية 
أنجيال ميركل لن يضطر أي منهما في النهاية 

إلى معاداة واشنطن ألجل عيون إيران.
ويســـتبعد المراقبون أي تراجـــع أميركي 
بخصـــوص العقوبات على إيـــران، الفتين إلى 
أن األمر أكبر من العقوبات، وأنه يرتبط برغبة 
أميركية واضحة لدفـــع إيران إلى التراجع عن 
رغبتها في إنتاج أســـلحة نووية، أو خلق تقدم 
عســـكري يهدد جيرانها الخليجيين، فضال عن 

الدور التخريبي لها في ملفات المنطقة.

صالح البيضاني

} صنعــاء – دخلـــت العالقة بيـــن قيادة حزب 
المؤتمر الشعبي العام في صنعاء والحوثيين 
منعطفا هو األخطر منذ مقتل الرئيس السابق 
علي عبدالله صالـــح وأمين عام الحزب عارف 
الزوكا في مطلع ديســـمبر الماضي، إثر إعالن 
مصدر مســـؤول فـــي األمانة العامـــة للمؤتمر 
تجميد مشـــاركة الكتلة الوزارية التابعة له في 

الحكومة التي يديرها المتمردون.
ونقلـــت مصـــادر عـــن قيـــادي مؤتمري لم 
يفصح عن اســـمه أن اللجنـــة العامة للمؤتمر 
برئاســـة صادق أميـــن أبـــوراس اتخذت هذا 
القـــرار ردا على ما وصفه بالتجـــاوزات التي 
أقدمـــت عليهـــا الجماعـــة الحوثيـــة، من ذلك 
إصـــدار رئيـــس المجلـــس السياســـي األعلى 

الجديـــد مهـــدي المشـــاط عددا مـــن القرارات 
المنفردة التي قضت بإقصـــاء وزراء من كتلة 

المؤتمر وتعيين موالين للجماعة بدال عنهم.
وأكـــد المصـــدر اســـتمرار الحوثيين في 
رفضهم أي مبادرات لتســـليم جثمان الرئيس 
الســـابق لليمن وللحزب أو اإلفراج عن نجليه 
وأقربائـــه، وإعادة ممتلـــكات ومقرات الحزب، 
وهي األمـــور التي وعـــدوا بتنفيذهـــا كحافز 

الستمرار الشراكة بين الطرفين.
وأبـــدى المصدر امتعاض حزبه من تعيين 
أربعـــة وزراء تابعيـــن للجماعة فـــي وزارات 
االتصاالت والصحـــة والداخلية والنفط، التي 
كانت من حصة المؤتمر الشـــعبي العام وفقا 
لما نصت عليه اتفاقية الشـــراكة بين الطرفين 
والتي تم بموجبها اإلعالن عن حكومة برئاسة 

عبدالعزيز بن حبتور في نوفمبر 2016.

وحمل المصـــدر جماعـــة الحوثيين كامل 
المســـؤولية عن أي أذى قد يتعرض له وزراء 
المؤتمر أو أعضاؤه، في مؤشـــر على تصاعد 
الضغـــوط والتهديـــدات منذ تعيين المشـــاط 
رئيسا لما يســـمى المجلس السياسي األعلى 
خلفا لصالح الصماد الـــذي كان يوصف بأنه 

أكثر مرونة وبراغماتية.
وفـــي تعليق حـــول قرار المؤتمـــر تجميد 
مشـــاركته فـــي حكومـــة بـــن حبتـــور، اعتبر 
عضو اللجنة العامة فـــي حزب المؤتمر عادل 
أن مثل هذا  الشـــجاع في تصريح لـ“العـــرب“ 
القـــرار ال يحدث فرقا جوهريا حيث ســـبق أن 
اتخـــذ المؤتمر قرارا نهائيا بفك الشـــراكة في 
2 ديســـمبر 2017 ودفـــع رئيـــس المؤتمر علي 
عبدالله صالـــح وأمين عام الحـــزب حياتهما 

ثمنا لهذا القرار.

ولفت الشـــجاع إلـــى أن العديد من قيادات 
المؤتمر في الداخل اســـتمرت في الشراكة مع 
الحوثييـــن تحت قوة الســـالح، وأن القيادات 
المتواجـــدة في الخـــارج تمكنت مـــن إيصال 
معانـــاة قيـــادات الداخـــل إلى مجلـــس األمن 
واألمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن 
وطالبتهم بتوفير الحماية للقيادات الموجودة 

في صنعاء في شبه إقامة جبرية.
عن  وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ“العـــرب“ 
تمكن العديد من قيـــادات المؤتمر من مغادرة 
المناطـــق الخاضعـــة للحوثيين، فيما فشـــل 
آخـــرون بعـــد أن ألقـــت الميليشـــيا الحوثية 

القبض عليهم وأخضعتهم لإلقامة الجبرية.
وأكدت المصادر تمكن وزير التعليم الفني 
والتدريـــب المهني وعضـــو اللجنة العامة في 
حزب المؤتمر محسن النقيب من الوصول إلى 

منطقة آمنة خارج ســـلطة الحوثيين واالنتقال 
إلى إحدى الدول العربية.

وأشارت إلى أن حالة التوجس وعدم الثقة 
أصبحت تهيمن على عالقة الحوثيين بمختلف 
المكونـــات التي مازالت تتحالـــف معهم وهو 
األمر الـــذي دفعهم إلى تضييـــق الخناق على 

القيادات السياسية والحزبية.
ارتفاع  وعزت مصـــادر خاصة لـ“العـــرب“ 
وتيـــرة الهـــروب لقيادات حزبية ومســـؤولين 
حكومييـــن، مـــن صنعـــاء وبقيـــة المناطـــق 
الخاضعـــة لســـيطرة الحوثييـــن، إلـــى تزايد 
الشـــعور بقرب انهيار الميليشـــيات الحوثية 
التـــي باتت تتعرض لخســـائر غير مســـبوقة 
في مختلف الجبهات، إضافة إلى ســـوء األداء 
والخشونة السياسية التي باتت تسيطر على 

أدائها.

} لنــدن – بدأ المسلمون صيام شهر رمضان، 
الخميس، بشكل شبه موّحد ألول مرة. ويضفي 
شـــهر الصيـــام أجـــواء روحيـــة واجتماعية 
مختلفـــة في غالبيـــة الدول اإلســـالمية، حيث 
يكثر اإلقبال على المســـاجد للتعّبد، والبحث 

عن الراحة النفسية. 
كما تنشـــط الزيارات لألقـــارب واألصدقاء 
بعـــد أن كانت قد فترت خالل األشـــهر األخرى 

من العام.
وعرفت الســـنوات األخيرة تطورا الفتا في 
طريقة التهاني بحلول الشـــهر، حيث نشـــطت 
على مواقـــع التواصل االجتماعـــي المختلفة 
تهـــان جديـــدة صياغة وإخراجا بـــدال من تلك 
التقليديـــة التي تقوم على االتصال المباشـــر 

والصياغات المعروفة للتهنئة.

ونجـــح اإلعـــالم االجتماعي فـــي الخروج 
برمضان من بعده الديني التقليدي الذي يستند 
إلى الموقف الرسمي في إعالن موعد الصيام 
أو في ربـــط الحمالت الخيريـــة بالحكومة أو 
بالرئيـــس أو رئيس الحكومـــة، وصار تويتر 
أو فيسبوك يغلي بالفتاوى واألحكام الفقهية، 
وروايـــة األحاديث والقصص التي ترجح هذه 

الزاوية الفقهية أو تلك.
ويحرك شهر رمضان نوازع إيجابية كثيرة 
لدى األفـــراد، وتظهر بشـــكل جلـــي الحمالت 
الخيريـــة من تبرعات وصدقات وموائد لفائدة 
الفقـــراء والمحتاجيـــن، ولـــو أن هـــذا الجهد 
تتســـلل إليه بعـــض المنظمـــات والجمعيات 
الخيرية لتســـتثمره في عمليات االســـتقطاب 

الطائفي والسياسي.
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ّ



} القاهــرة – عقدت اجلامعة العربية اخلميس 
اجتماع طارئا على مســـتوى وزراء اخلارجية 
لبحـــث ســـبل التصـــدي للقـــرارات األميركية 
املنحـــازة إلســـرائيل، وآخرهـــا نقل الســـفارة 
األميركيـــة إلى القدس االثنـــني املاضي والذي 
تخللته مواجهات دامية في قطاع غزة أسفرت 
عن مقتل العشـــرات مـــن الفلســـطينيني، على 
أيدي القوات اإلسرائيلية، وهو ما وصفته دول 

ومنظمات بـ“املذبحة“.
ومت خـــالل القمة التي دعـــت إليها اململكة 
العربية الســـعودية اتخاذ جملة من القرارات، 
أبرزهـــا مراجعة العالقات العربية مع أي دولة 

تنقل سفارتها إلى القدس.
وأكد وزير اخلارجية الســـعودي واملندوب 
الدائم لدى اجلامعة العربية عادل اجلبير على 
أن نقل الســـفارة األميركية إلى القدس مخالف 
للقوانني الدولية، مشددا على رفض بالده لهذه 
اخلطوة التي تعتبرهـــا انحيازا ضد املصالح 

الفلسطينية.

ويعد نقل الســـفارة األميركيـــة إلى القدس 
محاولة لفرض األمر الواقع بأن املدينة املقدسة 
بجزأيهـــا الغربي والشـــرقي الـــذي يطالب به 

الفلسطينيني عاصمة إلسرائيل.
وتسعى حكومة بنيامني نتنياهو الستثمار 
اخلطـــوة األميركيـــة بإغراء دول للســـير على 
خطى الواليـــات املتحدة ونقل ســـفاراتها إلى 
القـــدس، وقد جنحت في إقنـــاع بعض البلدان 
التي تقيـــم أصال عالقات قوية معها على غرار 
غواتيمـــال التـــي نقلت ســـفارتها األربعاء إلى 

القدس.
ويرى مراقبون أن قـــرار مراجعة العالقات 
العربيـــة مـــع الـــدول التـــي تقـــدم علـــى نقل 
سفاراتها، قد يشكل رادعا للبلدان املترددة في 

القيام بهذه اخلطوة.

وأكد األمني العـــام للجامعة العربية أحمد 
أبوالغيط على إدانة اجلامعة واستنكارها ”ملا 
قامت به جمهورية غواتيماال من نقل سفارتها 
إلى القدس ونؤكد علـــى أن العالقات العربية 
معهـــا، ومع غيرها مـــن الدول التـــي قد ُتقدم 
على خطوة مماثلة، ينبغي أن تخضع للتدقيق 

واملراجعة“.
وفيمـــا يتعلـــق باخلطـــوة األميركيـــة قال 
أبوالغيط ”نحن أمام حالة من العدوان السافر 
ْني جسدها نقل  على القانون والشرعية الدوليَّ
الســـفارة األميركيـــة لدى دولـــة االحتالل إلى 
مدينة القدس، بالتوازي مع حالة من غطرســـة 
القـــوة واإلمعان في العنـــف من جانب القوات 
اإلسرائيلية في مواجهة املدنيني الفلسطينيني 
العـــزل األبطـــال الذيـــن انطلقت مســـيراتهم 

السلمية من قطاع غزة“.
وتابع ”إننا ُنعـــاود التأكيد على أن القرار 
األميركـــي باطـــل ومنعدم وال أثـــر قانونيًا له، 
وهو مرفوض دوليًا وعربيًا.. رسميًا وشعبيًا.. 

اآلن وفي املستقبل“.
واعتبـــر األمني العـــام للجامعـــة العربية 
أن ”هذا القـــرار غير املســـؤول ُيدخل املنطقة 
فـــي حالة من التوتر، وُيشـــعر العـــرب جميعًا 
بانحياز الطرف األميركي بصورة فجة ملواقف 

دولة االحتالل“.
وطالب بفتح حتقيق دولي ذي صدقية في 
اجلرائم التي ارتكبها االحتالل االســـرائيلي، 
مشـــيرا إلى مقتـــل قرابة ٦٠ فلســـطينيا على 
احلدود بني إسرائيل وقطاع غزة هذا األسبوع.
وكانت حركة حماس قد أعلنت األربعاء أن 

٥٠ من القتلى ينتمون إليها.
من جهته طالب وزيـــر اخلارجية املصري 
ســـامح شـــكري بضـــرورة القيـــام بتحقيـــق 
احلـــي  الرصـــاص  اســـتخدام  حـــول  دولـــي 
ضـــد املتظاهريـــن الفلســـطينيني وأكـــد على 
بطـــالن القرار األميركـــي، مطالبا بالعودة إلى 

مفاوضات السالم.
ويســـتبعد مراقبـــون أن يتـــم فعـــال فتح 
حتقيق في مقتل العشـــرات من الفلسطينيني 
جلهة االنحياز األميركي الكامل إلى إسرائيل. 
وسبق أن رفعت الواليات املتحدة الفيتو هذا 

األســـبوع ضد مشـــروع قـــرار يديـــن العنف 
اإلسرائيلي، بحق الفلسطينيني.

واقتـــرح وزيـــر اخلارجيـــة الفلســـطيني 
رياض املالكي خالل القمة أن تستدعي الدول 
العربية ســـفراءها لـــدى واشـــنطن ردا على 

اخلطوات األميركية.
وقـــال املالكـــي فـــي تصريحـــات نقلهـــا 
التلفزيون على الهواء مباشرة أثناء اجتماع 
جلامعة الـــدول العربية بالقاهرة ”ليس هناك 
ضيـــر في أن يتم اســـتدعاء جماعي لســـفراء 
الـــدول العربية في واشـــنطن إلى عواصمهم 

للتشاور“.
ويرى متابعون أن اإلجراء العملي الوحيد 
الـــذي يحســـب للقمـــة العربيـــة الطارئة هو 
مسألة مراجعة العالقات مع الدول التي تقدم 
علـــى نقل ســـفاراتها إلى القدس، باســـتثناء 
ذلـــك فإن الدعـــوات األخرى لن جتـــد طريقها 
إلى التحقق، في ظل املوقف األميركي الداعم 

بشدة إلسرائيل. 

وكان حســـام زكـــي مســـاعد األمـــني العام 
للجامعـــة العربيـــة قـــد صـــرح االربعـــاء بأن 
القـــرارات التـــي ســـيتخذها وزراء اخلارجية 
العرب ســـتمثل أقصى املواقف السياسية التي 
ميكـــن أن يتخذها مجلـــس اجلامعـــة العربية 
في دعمه للصمود الفلســـطيني ورفضه للقرار 

األميركي.
 ويشير املراقبون إلى أن القمة الثانية التي 
ســـتعقد اليوم اجلمعة في أنقرة على مســـتوى 
منظمـــة التعاون اإلســـالمي ال يرجح أن تخرج 
بنتائج أفضل، وأنها ستكون محاكية ملا توصل 

إليه وزراء اخلارجية العرب.
والثالثـــاء املاضـــي، دعا الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغان إلى عقد قمة اســـتثنائية 

ملنظمة التعاون اإلسالمي اجلمعة بإسطنبول.
ومـــن املنتظـــر أن يشـــارك كل مـــن العاهل 
األردنـــي امللـــك عبدالله الثانـــي وأمير الكويت 
الصبـــاح،  اجلابـــر  األحمـــد  صبـــاح  الشـــيخ 
والرئيس اإليراني حســـن روحاني، في املقابل 

أعلنت الرئاســـة الفلســـطينية غيـــاب الرئيس 
محمود عباس حيث ســـيمثله رئيس احلكومة 
رامي احلمدالله، فيما قالت مصر إنها سترسل 

وفدا يرأسه وزير اخلارجية سامح شكري.
ويعتبـــر البعض أن الدعـــوة التركية لهذه 
القمـــة هي من باب املزايدة على املوقف العربي 
الضعيـــف بطبعه حيال القضية الفلســـطينية، 
وأنها تندرج في سياق االستعراض أمام الرأي 

العام احمللي والداخلي.
ويستشهد هؤالء برفض نواب حزب العدالة 
والتنمية احلاكم األربعاء مشروعا تقدم به حزب 
الشـــعوب الدميقراطي الكردي املعارض بشأن 
إلغاء اتفاقيات التطبيع السياسي واالقتصادي 

والعسكري املبرم مع إسرائيل.
وتراجـــع اخلميـــس منســـوب التوتـــر في 
األراضي الفلســـطينية وخاصة في قطاع غزة 
الذي شـــهد يومني داميني اإلثنـــني والثالثاء، 
فيما استمرت الغارات اإلسرائيلية على مواقع 

حلركة حماس في القطاع.

} دمشــق – عكست تصريحات وزير اخلارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو اخلميس، بشـــأن 
إمكانية إيجاد مســـار بديل عن جنيف لتسوية 
األزمة الســـورية، جناح روسيا في إحداث ثغرة 
في املوقف الرافض لهذا التوجه، الذي يعني في 
حال حتقق ضـــرب دور األمم املتحدة في عملية 

السالم بخصوص سوريا.
وقال وزير اخلارجية التركي إن أكبر مشكلة 
في سوريا هي عدم إعادة إحياء مسيرة جنيف، 
التي لم تتكلل بأي خطوة ملموســـة، بسبب عدم 
رغبة النظام الســـوري في بحث أي موضوع مع 

املعارضة أو اآلخرين.
ولفت جاويش أوغلو إلى أن الدول الغربية 
أيضا ال تبدو متحمســـة إلحياء مســـار جنيف. 
وأضاف ”أخشـــى أنـــه في حال لـــم يتطور هذا 
األمـــر فـــي جنيف، ولـــم تتخذ خطـــوات، ميكن 
التوجه نحـــو منصة أخرى، قد تكون أســـتانة 

على سبيل املثال“.
وبخصـــوص العالقات بني تركيا والواليات 
املتحدة، ذكر الوزير التركي أنه سيلتقي بنظيره 
األميركي مايـــك بومبيو، في ٤ يونيو، الفتا إلى 
وجـــود مذكرة تفاهـــم أولية بـــني البلدين، حلل 
القضايـــا اخلالفية، لم يتســـن املصادقة عليها، 

نظرا إلى تغير وزير اخلارجية األميركي.
وتنـــص املذكرة التي وقعها وزير اخلارجية 
األميركـــي املقال ريكس تيلرســـون فـــي فبراير 
املاضـــي على خـــروج وحدات حماية الشـــعب 
الكردي التـــي تصنفها تركيا تنظيمـــا إرهابيا 
مـــن مدينة منبج في ريـــف حلب، ويبدو أن هذه 
املذكرة ليســـت بـــوارد أن ترى النـــور جلهة أن 
املوقـــف األميركي على حاله فـــي دعم الوحدات 
وبـــدا ذلك واضحا مـــن خالل تعزيـــز الواليات 
املتحدة حمايتها لهذا التنظيم في منبج بإنشاء 
قاعـــدة عســـكرية هنـــاك للتصـــدي للتهديدات 

التركية.
وتعتبـــر الوحدات الكرديـــة رأس حربة في 
احلـــرب التي يخوضها التحالف الدولي بقيادة 
الواليات املتحدة ضد تنظيم الدولة اإلســـالمية، 
وقد سعت أنقرة مرارا إلقناع واشنطن بضرورة 
وقـــف التعاون مع الوحـــدات بيد أن محاوالتها 

بـــاءت بالفشـــل، وال يرجح أن حتقـــق خرقا في 
املستقبل.

مولـــود  تصريحـــات  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
جاويـــش أوغلو األخيرة تكـــرس حجم التقارب 
التركـــي احلاصل مع روســـيا في ســـوريا، في 
مقابل تباعـــد واضح في العالقـــة مع الواليات 
املتحدة، وال يســـتبعد مراقبون أن تتولى تركيا 
دعم املبادرة الروســـية في إيجاد منبر بديل عن 

جنيف.
وتعمل روسيا على خلق منصة جديدة حلل 
الصـــراع الســـوري مبا يتوافق مـــع مصاحلها 
ورؤاها السياســـية لتســـوية األزمـــة، وترى أن 
منصة أســـتانة التي أنشـــئت منذ أكثر من عام 
لدعم خطـــط وقف التصعيد وتضـــم إلى جانب 

موسكو كال من طهران وأنقرة، اخليار األمثل.
وقـــد طرحت روســـيا في االجتمـــاع األخير 
انتهـــى  والـــذي  الكازاخســـتانية  بالعاصمـــة 
الثالثاء املاضي مقترح أن تكون اجلولة املقبلة 
من أســـتانة املقررة فـــي يوليو بسوتشـــي، ملا 
يحمله ذلك من دالالت سياســـية تعني احتكارها 

ملســـار التسوية في سوريا خاصة بعد جناحها 
في قلب موازين القوى على األرض بشكل جذري 

لصالح حليفها الرئيس بشار األسد.
وقال ألكســـندر الفرنتييف، مبعوث الرئيس 
الروســـي إلى ســـوريا في ختام جولة أســـتانة 
التاســـعة ”لقد اتفقنـــا على عقد اللقـــاء التالي 
في مدينة سوتشـــي الروسية، أخًذا في االعتبار 
تطور الوضـــع في األرض والوقائـــع اجلديدة، 
نريد إعطاء دفعة ملســـار أســـتانة و(نريد) عمال 

جديدا“.
وأضـــاف ”في هذه املرحلة، سوتشـــي تلبي 
املطالب املطروحة اليـــوم. ليس املهم مكان عقد 
اللقاء الرفيع، ميكن أن يكون في أي مكان، املهم 
التأكيد على أن عملية أستانة ستستمر، وإطار 
أســـتانة ســـيظل موجودا. اللقاء الذي سيجري 
ال يعني أن أســـتانة ســـتتوقف، ولن تعقد جولة 

فيها، أستانة ستظل باقية“.
وفـــي الســـابق كانت تركيا ترفـــض اعتماد 
منبر بديـــل عن جنيف لعدة اعتبارات من بينها 
أملها في حصول تغير في السياســـة األميركية 

جتاه األزمة الســـورية وخاصة حيـــال األكراد. 
بيد أن هـــذا لم يحدث، األمر الـــذي يدفعها إلى 

مسايرة وجهة النظر الروسية.
وتـــرى أنقرة أن التســـويق خليار أســـتانة 
الـــذي تعد هـــي أحد أضالعـــه، قـــد يحقق لها 
طموحاتها جلهة أنها ســـتكون أحد املشـــاركني 

الرئيسيني في رسم مستقبل سوريا.
ويقول مراقبون إن تغير املواقف من جنيف 
بـــدا ملموســـا أيضا لـــدى جزء مـــن املعارضة 
الســـورية كانـــت أوضحها تصريحـــات ألحمد 
طعمـــه الذي تولـــى رئاســـة الوفد العســـكري 
للمعارضـــة فـــي االجتمـــاع األخيـــر بالعاصمة 

الكازاخستانية.
وقال طعمه في حوار مع قناة ”روسيا اليوم“ 
إن املعارضـــة أخطأت بحمل الســـالح وأنها لم 
تعد تطمح ألن تكـــون بديال عن النظام احلالي، 
في ما بدا انقالبا على مبادئ جنيف التي تنص 
على إقامة ســـلطة انتقاليـــة بصالحيات كاملة 

بديلة عن النظام القائم.
واعتبر طعمه أن اجلميع وصلوا إلى قناعة 
بأن روســـيا تبحث عن حل سياسي لـ“األزمة“، 
وتأتـــي هـــذه القناعة بعـــد لقـــاء املعارضة مع 
اجلانب الروســـي. وســـبق أن صـــرح الرئيس 
الســـابق للحكومة املؤقتـــة بأنه ”ال ميكن للدول 
الفاعلة في األمم املتحدة االســـتمرار في جتاهل 
مســـار أســـتانة. واعتبر أن املســـار األخير هو 
النهـــج األكثر وضوحا حلل األزمة، وأن مســـار 
’جنيف‘ ميكن أن يخـــرج بنتائج إيجابية مكملة 

ملا ينتج عن مباحثات أستانة“.
ويقول مراقبـــون إن تصريحات طعمه على 
االرجـــح تعكس وجهـــة النظر التركيـــة، والتي 
يتوقـــع أن تتكرس في حال ظـــل املوقف الدولي 

على حاله جلهة عدم إنعاش مسار جنيف.

{إذا لم تقرأ جماعة اإلخوان في األردن المشـــهد بصورة جيدة فإن التاريخ سيطويها، كما طوى أخبار
قوى سياسية سابقة}.

إرحيل الغرايبة 
أمني عام حزب {املؤمتر الوطني} األردني

{تصاعد العقوبات على حزب الله جزٌء من مسار المواجهة مع المشروع اإليراني، ولبنان لن يكون 
بمنأى عن نتائجها إذا سيطر الحزب على ما تبقى من قرار البلد}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق
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◄ اتفقت كل من مصر والسودان 
وأثيوبيا على تشكيل جلنة علمية لدراسة 

تأثير سد النهضة الذي تشيده أثيوبيا 
على النيل األزرق ووضعت بذلك حدا 

ملأزق مستمر منذ أشهر في مباحثاتهم، 
كما أعلن اخلميس الوزير األثيوبي.

◄ قال اجليش اإلسرائيلي إن انطالق 
صفارات التحذير من صواريخ في هضبة 

اجلوالن احملتلة إنذار كاذب.

◄ أعلن اجليش املصري اخلميس مقتل 
19 ”عنصرا تكفيريا“ خالل األيام املاضية 

في سيناء حيث يقوم بحملة عسكرية 
موسعة للقضاء على ”العناصر اإلرهابية“ 
في شمال ووسط شبه اجلزيرة املضطربة.

◄ أدانت جلنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا)، 

اخلميس مقتل العشرات من الفلسطينيني 
على يد القوات اإلسرائيلية خالل تظاهرة 

سلمية قرب السياج احلدودي في غزة.

◄ ألقت القوات األميركية القبض على 
أحد قياديي تنظيم الدولة اإلسالمية في 
محافظة احلسكة على احلدود السورية 

العراقية.

◄ ذكرت مصادر محلية أنه مت إيقاف 
قوات النظام السوري قبل يومني، لنحو 

20 سيارة عسكرية تقل 70 جنديا فرنسيا 
في مدينة القاملشي، شمال شرقي سوريا، 

التي تتقاسم منظمة ”ب ي د/ بي كا كا“ 
اإلرهابية وقوات النظام السيطرة عليها.

◄ دعا وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان، اخلميس، بالده إلى االنسحاب 

من عضوية مجلس حقوق اإلنسان التابع 
لألمم املتحدة، رغم أن إسرائيل ليست 

عضوا في املجلس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

لم يخرج االجتمــــــاع الطارئ لوزراء اخلارجية العرب بشــــــيء الفت للتصدي خلطوة نقل 
ــــــة إلى القدس، باســــــتثناء التهديد مبراجعة العالقــــــات مع الدول التي  الســــــفارة األميركي
ــــــون أن تكون قمة  ــــــى خطى الواليات املتحدة في هذه املســــــألة، ويرجح مراقب ستســــــير عل
منظمة التعاون اإلســــــالمي التي ستعقد في تركيا بشأن القدس اجلمعة على شاكلة القمة 
ــــــة على االعتراف بالقدس  ــــــة وأن أقصى ما قــــــد تذهب إليه هو ”حث“ الدول الغربي العربي

الشرقية عاصمة لدولة فلسطني املستقبلية.

الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس مهددة بخسارة عالقاتها مع العرب

روسيا تستدرج تركيا لدعم انقالبها الناعم على جنيف
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[ وزراء الخارجية العرب يطالبون بتحقيق دولي في {مذبحة غزة}  [ عباس يغيب عن قمة تركيا حول القدس

[ أنقرة: أستانة قد تكون المنصة الجديدة لتسوية األزمة السورية

دي ميستورا يجاري روسيا

العرب يتحدون في رفض االنحياز األميركي إلسرائيل رياض المالكي:
ليس هناك ضير في أن يتم 

استدعاء لسفراء الدول 
العربية في واشنطن

مولود جاويش أوغلو:
الدول الغربية ال تبدو 
متحمسة إلعادة إحياء 

مسار جنيف



}  التحيتــا (اليمــن) - تبـــذل دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المّتحدة جهودها للموازنة بين الدور 
العســـكري الكبيـــر الـــذي تقوم بـــه قّواتها في 
معركة الساحل الغربي لليمن، وحماية األهالي 
والتخفيف من تبعـــات الحرب على أوضاعهم، 
عن طريـــق مواصلة الجهد اإلغاثـــي الذي الزم 
مشـــاركة القوات اإلماراتية في مختلف مراحل 
حـــرب تحرير اليمن مـــن المتمّردين الحوثيين 
ضمن التحالـــف العربي الذي تقـــوده المملكة 

العربية السعودية.
وسيرت هيئة الهالل األحمر اإلماراتي قافلة 
مســـاعدات غذائية عاجلة إلـــى منطقة الحيمة 
التابعـــة لمديريـــة التحيتـــا جنوبـــي محافظة 
الحديدة، وذلك عقب تحرير المنطقة من قبضة 
ميليشـــيا الحوثي على يد قوات يمنية مدعومة 

إماراتيا.
وتنطـــوي معارك الســـاحل الغربي اليمني 
علـــى جملة مـــن األهداف أّولها إنهـــاء التهديد 
الحوثـــي للمالحـــة البحريـــة الدوليـــة، وفـــك 
الحصار عـــن مدينة تعز وانتزاعهـــا من أيدي 
الحوثيين، والتدّرج صوب مدينة الحديدة أهم 
معقل للمتمّردين في الشريط المطّل على البحر 

األحمر.
وعّبـــرت منّظمة العفو الدوليـــة، الخميس، 
فـــي تقريـــر عن مخاوف مـــن أن تـــؤّدي معركة 
الحديدة إلى نزوح عشرات اآلالف من المدنيين 
من مناطقهم، و“بخاصة إذا ما وصلت المعارك 

إلى ميناء الحديدة“.
كمـــا حـــّذرت المنظمة مـــن أن الهـــرب من 
المناطـــق الســـاحلية التـــي يســـيطر عليهـــا 
المتمـــردون إلى األراضي الخاضعة لســـيطرة 
الحكومة المعترف بها دوليا محفوف بمخاطر 
زرعهـــا  التـــي  الناســـفة  والعبـــوات  األلغـــام 
الحوثيـــون لمنع تقـــدم القـــوات المدعومة من 

التحالف العربي.
وُيّتهـــم الحوثيـــون بـــزرع مناطـــق يمنية 
شاسعة باأللغام إضافة إلى ممارستهم القصف 

العشوائي لمناطق مأهولة بالسكان.
وأفاد مصدر يمني، الخميس، بمقتل مدني 
وإصابـــة آخـــر جـــراء انفجار صـــاروخ أطلقه 

الحوثيون باتجاه محافظة لحج جنوبي البالد. 
وقـــال المصـــدر لوكالـــة األنبـــاء األلمانية، إن 
صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون انفجر في 
قرية الدكيم ما أســـفر عـــن مقتل مدني وإصابة 

آخر واحتراق السيارة التي كانا على متنها.
وعلـــى الجانـــب اآلخـــر تؤّكد مصـــادر في 
التحالف العربي الحرص على سالمة المدنيين، 
مشـــيرة إلى أّن معركة الحديـــدة الفاصلة التي 
يجـــري التحضيـــر لها ســـيتّم خاللهـــا تجّنب 
القتال في المناطق عالية الكثافة السكانية بما 

في ذلك مركز المحافظة.
وقبـــل أيام قـــال العميد الركن عبدالســـالم 
الشحي قائد قوات التحالف العربي في الساحل 
الغربـــي اليمنـــي، إّن قوات التحالـــف العربي 
بصدد االســـتعداد الطـــالق عمليات عســـكرية 
واســـعة وكبيرة باتجاه الحديـــدة، مضيفا أّن 
”القـــوات تواصل التقدم شـــماال وذلك بالتزامن 
مع اســـتمرار زخـــم العمليات غربـــي محافظة 
تعـــز وتطويرها في أكثر من اتجاه حتى تحقق 

أهدافها النهائية إلى جانب االســـتعداد لتنفيذ 
عمليات نوعية ومفاجئة ال تتوقعها ميليشـــيا 

الحوثي“.
كمـــا نقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤولين 
محليين قولهـــم إن قوات مدعومة من التحالف 
الذي تقـــوده الســـعودية تتقدم صـــوب ميناء 
الحديدة، لكنها ال تعتزم شن هجوم على مناطق 
مكتظة بالســـكان. وقال مسؤول عسكري يمني 
”ســـنتجنب دخول المناطق المكتظة بالســـكان 
وســـنعمل على عـــزل الحوثييـــن بقطع خطوط 

إمدادهم“.
وعلـــى مـــدار معـــارك الســـاحل الغربـــي، 
اســـتخدمت اإلمـــارات قّواتهـــا بالتـــوازي مع 
مشـــاركتها في تحرير المناطق، في المساعدة 
علـــى إيصـــال المســـاعدات اإلغاثية للســـكان 
وتأمين فرق المدنيين القائمة بالجهد اإلغاثي.

وقامـــت الهيئـــة، الخميس، بتوزيع ســـالل 
غذائيـــة لتلبيـــة احتياجات 700 أســـرة يمنية 
فقيرة ونازحة من مناطق قريبة لمنطقة الحيمة 

المحّررة حديثـــا من الحوثيين. وأعلن راشـــد 
الخاطري رئيس فريق الهالل األحمر اإلماراتي 
في الســـاحل الغربـــي لليمن مواصلـــة الهيئة 
برامجهـــا اإلغاثية في تلـــك المناطق للتخفيف 
علـــى ســـكانها، وأن البرامـــج تشـــمل أيضـــا 
جهودا تنموية لتحســـين ظروف حياة ســـكان 
المناطق المحّررة، ومساعدتهم على االستقرار 

واستئناف أعمالهم.
وتظهر أرقام رســـمية تقديم دولة االمارات 
خـــالل الفترة من أبريل 2015 إلـــى أبريل 2018 
مســـاعدات لليمن بقيمة نحو 3.76 مليار دوالر 
اســـتهدفت مســـاعدة ما يزيد عـــن 13.8 مليون 

يمني، منهم 5.3 مليون طفل.
وورد فـــي تقريـــر نشـــرته وكالـــة األنبـــاء 
اإلماراتية الرســـمية، الخميـــس، أّنه تم تقديم 
مـــا يزيـــد عن ربـــع تلـــك المبالغ كمســـاعدات 
إنســـانية في جميع أنحاء اليمـــن، كما دعمت 
اإلمـــارات االحتياجـــات طويلة األجـــل لليمن، 
وذلك من خـــالل تمويل مختلف القطاعات مثل 
دعم البرامج العامة، وتوليد الطاقة وإمدادها، 
والنقـــل والتخزيـــن، والحكومـــة والمجتمـــع 
المدني، والصحة، والتعليم، والبناء والتنمية 
المدنيـــة، والخدمـــات االجتماعيـــة، والميـــاه 

والصحة والعامة.
وامتدت المســـاعدات اإلماراتية لتصل إلى 
12 محافظة يمنية، حيـــث قامت بإعادة تأهيل 
البنيـــة التحتيـــة األساســـية كالمطـــارات في 
عـــدن والريان وســـقطرى، فضال عـــن الموانئ 
البحريـــة في عدن والمكال وســـقطرى والمخا، 
ومبنى اإلذاعة والمحكمة وكاســـر األمواج في 
المكال، واســـتكمال حديقة الشعب في البريقة 
بمحافظة عدن. وقامت بتنفيذ مشـــاريع إلعادة 
بناء وتأهيل 218 مدرسة، وتوفير أكثر من 232 
ألف طن من المســـاعدات الغذائية بمتوسط 10 
آالف شخص مستفيد من المساعدات الغذائية 
يوميـــا، وإعادة بنـــاء وصيانة 46 مستشـــفى 
ومركـــز صحـــي، وتقديم أكثر مـــن 300 طن من 
اإلمـــدادات الطبيـــة، وإعادة بنـــاء وصيانة 12 
محطـــة كهرباء وتوفيـــر 635 ميغاواط، وإعادة 

تأهيل وصيانة 9 محطات وشبكات مياه.

} بغــداد – جتد األطراف السياســـية العراقية 
اخلاســـرة فـــي االنتخابـــات األخيـــرة، فرصة 
فـــي اخلروقات التي شـــابت عمليـــات االقتراع 
وفرز األصـــوات، للدفع باّجتاه إلغـــاء العملية 
االنتخابية برّمتها ومـــا ترّتب عنها من نتائج، 
عبر تضخيـــم األخطاء التنظيمية والتشـــكيك 
بكفـــاءة اجلهـــاز اإلداري الـــذي أشـــرف علـــى 
االنتخابات، وبنجاعة األجهزة والتقنيات التي 

استخدمت فيها.
غير أّن ذات األطـــراف ال ُتغفل إمكانية عدم 
مرور ســـيناريو اإللغاء، وتتحّسب للتعامل مع 
النتائج املتحّققة بســـيناريو بديـــل يتمّثل في 
التفـــاوض ومســـاومة التكتـــالت الفائزة، على 
حّصة في الســـلطة التي ستتشّكل على أساس 

تلك النتائج.
ويتزّعـــم أتبـــاع رئيـــس الـــوزراء العراقي 
أكبـــر  -باعتبـــاره  املالكـــي  نـــوري  الســـابق 
اخلاسرين في االنتخابات- هذا احلراك املزدوج 
في محاولة لتقليل اخلسائر وفقدان االمتيازات 
التـــي حصل عليهـــا زعيم حـــزب الدعوة خالل 

سنوات حكمه.

وتقـــول مصـــادر مقّربـــة من ائتـــالف دولة 
القانـــون الـــذي يقـــوده املالكـــي وخـــاض به 
االنتخابات األخيرة، إّن مخاوف جّدية تســـاور 
الرجل والكثير من مقّربيه، ليس فقط من فقدان 
الســـلطة، بل من اخلضوع للمحاســـبة بشـــأن 
ملفات فساد متراكمة منذ فترتي رئاسة املالكي 
للحكومة، وأيضا بشـــأن مسؤوليته في انهيار 
القوات املســـّلحة سنة 2014 وســـقوط املوصل 
وما بعدهـــا بيد تنظيم داعش، ومـــا ترّتب عن 
ذلك من مآس وخســـائر بشـــرية ومادية عصية 
عـــن احلصر. ومـــن احلقائـــق املســـتقّرة لدى 
العراقيني، أن رئيس الوزراء الســـابق استخدم 
الســـلطة وما تأتى له بفضلها مـــن نفوذ مالي 

وسياسي، للتمّتع هو ودائرته املقّربة بحصانة 
ضّد احملاســـبة، مع أن أدّلة توّرطه في الفســـاد 
ومســـؤوليته عـــن انهيـــار مؤسســـات الدولة 

واضحة للعيان.
وما يضاعف مخاوف املالكي من احملاسبة، 
هـــو أّن الفائز األكبر في االنتخابات واملرّشـــح 
للعـــب دور كبير في تشـــكيل احلكومة القادمة، 
ليس ســـوى غرميه األّول رجل الدين الشـــيعي 
مقتـــدى الصدر، الـــذي لم يوّفـــر املالكي عندما 
كان رئيســـا للحكومة وســـيلة حملاولة كســـره 
مبـــا فـــي ذلـــك اســـتخدام القـــّوة العســـكرية 
ضّد ميليشـــيا جيـــش املهدي التابعة له ســـنة 

.2008
وطالب نـــواب عراقيون من كتل سياســـية 
مختلفة، اخلميس، بعقد جلسة طارئة للبرملان، 
تتم خاللها اســـتضافة مفوضيـــة االنتخابات 
لبحـــث ”قضيـــة التزويـــر والتالعـــب بنتائج 

االقتراع“.
وجاء ذلـــك خالل مؤمتر صحافي مشـــترك 
عقده في مبنى البرملان نـــواب ميثلون ائتالف 
دولـــة القانون بزعامة نـــوري املالكي، وائتالف 
الوطنيـــة بزعامة إياد عـــالوي، وحتالف القرار 
العراقي الذي يقوده أسامة النجيفي نيابة عن 
زعيمه احلقيقي رجل األعمال خميس اخلنجر، 
وحركـــة التغيير الكرديـــة، إضافـــة إلى نواب 

تركمان.
ويدفع املطالبـــون باإللغاء نحو التشـــكيك 
الكامـــل فـــي االنتخابات بجوانبهـــا اإلجرائية 
ومبا ترّتب عنها مـــن نتائج. كما يدفعون نحو 
التشـــكيك في شـــرعية الســـلطة التي ستنبثق 

عنها وعدم شعبيتها. 
وقال النائب فريد اإلبراهيمي خالل املؤمتر 
إن ”نســـبة املشـــاركة في االنتخابات البرملانية 
بلغـــت 16 باملئـــة، وليس كما أعلنـــت مفوضية 

االنتخابات بأن النسبة بلغت 44.52 باملئة“.
وأضاف أنه ”تيقـــن للجميع بأدلة وبراهني 
طبيعـــة املنافســـة غير الشـــريفة لـــدى بعض 
اجلهـــات والتكتـــالت السياســـية فـــي أكبـــر 
فضيحة بيع وشـــراء أصوات الناخبني وصلت

 حتـــى داخل القائمـــة الواحدة ممـــا ينذر بأن 
العملية السياسية املقبلة ستكون األشد فسادا 

وسوءا“.

وتابع ”حجـــم التالعب بالنتائج، وتســـتر 
مفوضيـــة االنتخابـــات، واشـــتراكها في جزء 
كبير منه، تقوض مصداقيتها وحياديتها أمام 

أبناء الشعب“.
ودعـــا اإلبراهيمـــي فـــي البيان املشـــترك 
الـــذي تـــاله إلـــى ”عقـــد جلســـة اســـتثنائية 
للبرملـــان للتصويت على اســـتجواب مفوضية 

االنتخابات، وإلغاء نتائج االقتراع“.
وعلـــى اجلانب اآلخر تنخـــرط كتل مطالبة 
بإلغـــاء نتائج االنتخابات، على رأســـها ”دولة 
بزعامـــة املالكـــي فـــي االتصـــاالت  القانـــون“ 
مشـــاركة  بهـــدف  واملســـاومات  املاراثونيـــة 
الفائزيـــن فـــي تشـــكيل التحالفـــات النيابيـــة 
الضرورية لتشـــكيل احلكومة القادمة، ما ميّثل 
تناقضـــا صارخا وعالمـــة ارتبـــاك. ويحتفظ 
املالكـــي بأمـــل -ولو ضئيل- فـــي التوّصل مع 

ائتالف ”الفتح“ األقرب إليه سياســـيا لتجميع 
أقصى مـــا ميكن من االئتالفـــات التي حصلت 
علـــى مقاعـــد بالبرملان، لتشـــكيل حتالف كبير 
مضاد للتحالـــف الذي من املرتقب أن يشـــّكله 

ائتالف سائرون.
وأقّر قيـــادي في ائتالف الفتـــح نقلت عنه 
وكالة األناضول دون الكشف عن هويته بوجود 
حترك لتشـــكيل الكتلـــة البرملانيـــة األكبر عبر 
حتالف يضـــم ائتالف دولـــة القانون وحتالف 
الفتـــح وحتالـــف النصـــر واالحتـــاد الوطني 

الكردستاني وتيار احلكمة.
كمـــا أّكد وجود ضغـــوط إيرانية وأميركية 
بخصوص الكتلة األكبر واجلهة التي ستتولى 
تشـــكيل احلكومـــة العراقيـــة، مشـــيرا إلى أّن 
”اإليرانيـــني واألميركيـــني -رغـــم اختالفهـــم- 
يريـــدون فـــي النهاية رئيـــس وزراء غير معاد 

للطرفني، وهذا ال يتحقق مع حتالف سائرون“، 
بزعامة مقتدى الصدر.

ويواصل كل من مبعوث الرئيس األميركي 
بريـــت مكغـــورك وقائد فيلق القـــدس اإليراني 
قاســـم ســـليماني اجتماعاتهما املنفصلة، كال 
علـــى حدة، فـــي العراق، ضمن مســـاعي جمع 
التحالفـــات القريبة من كال الطرفني لتشـــكيل 

الكتلة األكبر في البرملان العراقي.
وأجـــرى مكغورك، اخلميـــس، اجتماعا مع 
رئيـــس ائتالف دولـــة القانون نـــوري املالكي، 
وبحثـــا املرحلـــة القادمـــة بعد إعـــالن نتائج 

االنتخابات.
وبالنســـبة لنوري املالكي فـــإّن النجاح في 
املشاركة بتشكيل الكتلة البرملانية التي تتولى 
تشكيل احلكومة ســـيكون طوق النجاة األخير 

من خسارة السلطة واخلضوع للمحاسبة.

الخاسرون في االنتخابات العراقية يناورون إللغاء نتائجها
[ تناقض بين محاولة إلغاء النتائج والمساومة على حصة في السلطة التي ستنبثق عنها  
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أخبار

ــــــات العراقية مبا انطــــــوت عليه من مفاجآت على رأســــــها صعود حتالف  ــــــج االنتخاب نتائ
ســــــائرون املدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زرعت الفوضى واالرتباك في 
صفوف اخلاســــــرين، وخصوصا من ألفوا اإلمساك بزمام الســــــلطة والتنعم بامتيازاتها 
ووجدوا أنفسهم مهّددين بفقدانها، ما يفّسر تناقضهم بني محاولة إلغاء النتائج واملساومة 

على حصة في السلطة التي ستنبثق عنها.

«االنتخابـــات هـــذه املـــرة اختلفـــت بوضوح عن ســـابقاتها، وتميـــزت برفض الحكـــم بالطريقة 

السابقة سواء من جانب املقاطعني لها أو املشاركني فيها}.

جاسم احللفي
 عضو حتالف سائرون العراقي

«البطوالت الوهمية تحت غطاء الســـيادة الوطنية وشـــغل الرأي العام عن االلتزام بالواجبات، 

عمل فاسد.. االستحقاقات السياسية واالقتصادية وإنهاء معاناة شعبنا أولى بالجهد}.

خالد بحاج
 رئيس الوزراء اليمني السابق

جهود إماراتية تخفف وطأة معركة الساحل الغربي اليمني على السكان

باب الخروج من هنا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ توّجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، في اتصال هاتفي مع الرئيس 

اإليراني حسن روحاني، بالشكر لطهران 
على مساندتها الدوحة في أزمتها 

الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية 
بسبب دعمها لإلرهاب. علما أّن عالقة 
قطر بإيران من أسباب غضب أطراف 

إقليمية ودولية من السياسة القطرية، 
حيث ينظر لتلك العالقة باعتبارها 
شراكة في تهديد استقرار المنطقة. 

◄ التقى وزير الخارجية اإلماراتي 
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في 

ختام زيارته إلى الواليات المتحدة 
بستيفن منوشن وزير الخزانة األميركي 
وعدد من قادة الكونغرس، وبحث معهم 

عدة مواضيع سياسية واقتصادية 
وأمنية، من ضمنها التبادل التجاري بين 

اإلمارات والواليات المتحدة، والجهود 
الدولية لمكافحة اإلرهاب ومنع تمويله.

◄ أعلنت الدنمارك، الخميس، قرارها 
بسحب قواتها الخاصة تدريجيا من 

العراق بعد استعادة مناطقه من تنظيم 
داعش في عملية تكتمل أواخر الخريف 

القادم، على أن يتّم اإلبقاء على 180 
جنديا داخل قاعدة عين األسد الجوية 

بمحافظة األنبار للمساهمة في عمليات 
المراقبة ضمن التحالف الدولي ضد 

داعش.

◄ قالت القيادة المركزية األميركية، 
الخميس، إنها شنت منذ شهر فبراير 

الماضي سبع عشرة غارة جوية في 
إطار مكافحة اإلرهاب باليمن استهدفت 

مواقع لتنظيم القاعدة في محافظتي 
حضرموت والبيضاء وألحقت خسائر 

مادية وبشرية بالتنظيم، مشيرة إلى أّنها 
بصدد التحقيق بشأن سقوط مدنيين في 

تلك الغارات.

[ توقعات بموجة نزوح كثيفة من الحديدة مع بدء معركة تحريرها

تعويضا عن قسوة الحرب

خسارة االنتخابات قد ال تعني لنوري 

املالكـــي فقدان الســـلطة فقط بل 

الخضوع للمحاســـبة بشـــأن الفساد 

وسقوط املوصل

◄



صابر بليدي

} الجزائــر – أطلـــق رئيـــس حركـــة مجتمع 
الســـلم (حمس) اإلخوانية عبدالرزاق مقري، 
عدة رســـائل للرأي العام المحلي، سواء كان 
داخل بيت اإلخوان، أو لدى الطبقة السياسية 
فـــي البالد، فبعد أيـــام من التجديـــد له على 
رأس الحركة، كشـــف عن توجهات وتصورات 
حمـــس للمحطات السياســـية القادمـــة، بما 
والمشـــاركة  الرئاســـي،  االســـتحقاق  فيهـــا 
فـــي الحكومـــة، والتعاطـــي مـــع المعارضة 

السياسية.
وألمـــح مقري إلـــى أن ”حمس مســـتعدة 
للمشـــاركة في الحكومة، وأنهـــا تبحث دوما 
عـــن التوافـــق داخـــل البـــالد بين الســـلطة 
والمعارضة، ألنها تـــرى األمر أكثر من مجرد 
انتخابات رئاسية، في ظل الوضع الحساس 
والدقيق الذي تعيشه المنطقة، والذي يتوجب 
تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الرؤى قبل 

أي استحقاق سياسي داخلي“.
وبين مشـــاركة أكبر األحـــزاب اإلخوانية 
في البالد للســـلطة طيلة العقدين الماضيين، 
وبيـــن التخنـــدق فـــي صفـــوف المعارضـــة 
السياســـية منذ العام 2013، يؤســـس مقري، 
لتوجه سياســـي جديد في حمس، يقوم على 
الحفاظ على مواقف الحركة واالســـتعداد لما 
بات يعرف بـ“المشـــاركة المشـــروطة“. وهو 
الخط الذي يريد من خالله تالفي الصدام مع 
السلطة، وتجنيب حمس الهزات التي ضربت 
التيار في المنطقة اإلقليمية، مقابل المحافظة 

على أفكار وشعار التيار.
ويرى مراقبون، أن توجهـــات عبدالرزاق 
مقري، إلـــى فتح صفحة جديدة مع الســـلطة 

بدعوى التوافق بين جميع األطراف، تنطوي 
على مجازفة تعيد اإلخوان إلى مربع الصفر.

ويرى هؤالء أن مشـــاركة حمس للســـلطة 
منـــذ العـــام 1999، أفقدهـــا شـــعبيتها بعدما 
تحّولت إلى واجهة من واجهات السلطة، مما 
ســـمح بظهور تمرد داخلي أفضـــى إلى عدة 
انشـــقاقات داخلية وأحزاب جديدة ولدت من 

رحم الحركة األم ”حمس“.
وأضـــاف هـــؤالء، بـــأن ”تدهور شـــعبية 
اإلسالميين واإلخوان على وجه التحديد، هو 
ليس وليد االستحقاقات االنتخابية األخيرة، 
بل يعود إلى سنوات مضت لما تماهت حركة 

مجتمع الســـلم بشـــكل متطابق مع توجهات 
الســـلطة، بما فيها الخيارات غير الشـــعبية، 
واستشـــراء الفســـاد والبيروقراطية وضعف 

أداء وصالحيات المؤسسات المنتخبة“.
والالفـــت أن مقـــري يحـــاول استنســـاخ 
تجارب ماضية، بعد الضغوط التي مورســـت 
عليه من طرف شـــخصيات وقيادات حمسية، 
على غـــرار أبوجـــرة ســـلطاني وعبدالمجيد 
مناصرة وعبدالرحمن سعيدي، الذين انتقدوا 
تبني حركة مجتمع الســـلم لخطاب راديكالي 
منذ انسحابها من التحالف الرئاسي المؤيد 
لعبدالعزيز بوتفليقة في 2011، وســـعوا بكل 
الوســـائل مـــن أجل عـــودة الحركـــة إلى خط 

االعتدال.
ويقـــول مراقبون إن إقدام مقري على هذه 
الخطوة يشـــير إلى أنه فهم رسائل خصومه 
ومؤيديه، وقدر أنه ال مانع من تقديم ما يمكن 
أن يقدمـــه هؤالء للســـلطة، مقابـــل البقاء في 
مكانه وفتـــح المجال لمزايـــا جديدة، فيكون 

قـــد ضرب عدة عصافير بحجـــر واحد. ويرى 
هؤالء أن مقري قد أحرق ورقة خصومه داخل 
حمس من جهة، ومن جهة أخرى فتح المجال 
إلمكانية التداول على تصوراته مع الســـلطة 
بشـــأن التوافـــق أو الذهاب بصفة مســـتقلة 
لالنتخابـــات الرئاســـية المنتظـــرة في ربيع 

العام القادم.
ومع ذلك تبقـــى توجهات مقـــري وحركة 
حمس، تجاه االســـتحقاقات القادمة، مغامرة 
سياسية، قياســـا بحالة الغموض التي تلف 
فاالنطباعات  القادم،  الرئاســـي  االســـتحقاق 
الســـائدة حـــول التجديد للرئيـــس بوتفليقة 
للمرة الخامسة، تبقى غير مؤسسة عمليا في 
ظل صمت الرجل المعني بالدرجة األولى لحد 
اآلن، وصمت المؤسســـة العسكرية وغموض 

موقفها أيضا.
ويرى متابعون لشؤون اإلسالم السياسي 
فـــي الجزائـــر، بـــأن ”تـــودد حركـــة اإلخوان 
للســـلطة منـــذ منتصـــف تســـعينات القـــرن 
الماضـــي، بدعـــوى المشـــاركة والمســـاهمة 
فـــي التغيير وفي إيجـــاد الحلول للمعضالت 
للبالد،  واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية 
نجم عنه نفور شـــعبي قلص تدريجيا النفوذ 
القاعـــدي لحمس، لغاية النكســـة التي ُمنيت 

بها في االستحقاقات األخيرة“.
ويلفت هؤالء، إلى أن ”نفس السيناريو أو 
بسيناريو مشـــابه، يمّهد مقري إلعادة حمس 
مجددا للســـلطة، بدعوى التوافق والمخاطر 
اإلقليميـــة وفـــرض شـــروط الحركـــة، ما قد 
يكرر نفس حراك التمّرد واالنشـــقاق الداخلي 
بســـبب غياب إجماع حقيقي على التوجهات 

الحاسمة لحمس“.

   

الجمعي قاسمي

} تونــس – حـــذر رئيـــس المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، 
مّمـــا وصفـــه بـ“تبعـــات العمليات العســـكرية 

والقصف الجوي الذي يستهدف مدينة درنة“.
وفرض هذا الموقف إعادة قراءة الحسابات 
السياســـية الُمرتبطـــة بمعركـــة تحريـــر درنة، 
التي اقتضت قبل اإلعالن عن بدءها، ما ُيشـــبه 
التوافق السريع بين مختلف األطراف الرافضة 
لإلرهـــاب، وذلـــك فـــي اســـتجابة لمتطلبـــات 
االصطفـــاف السياســـي على جانبي المشـــهد 

الليبي.
وترافقت اســـتعدادات الجيش مع ضجيج 
سياســـي مارســـه تيـــار اإلســـالم السياســـي، 
والتنظيمات والميليشـــيات الدائـــرة في فلكه، 
غذتـــه التصريحـــات الصاخبـــة الصـــادرة عن 
المفتي المعزول الصادق الغرياني، الذي مازال 
يدعو إلى ”التصدي لعملية تحرير مدينة درنة“.
وقال الســـراج في بيان وزعه في الساعات 
األولـــى من صباح الخميس، إنـــه ”ُيتابع بقلق 
األخبار الواردة حول العمليات العســـكرية في 
درنة“، ودعا في المقابل، إلى ”االحتكام للعقل، 
ووضع حد لمعانـــاة المواطنين، بفك الحصار 
المضـــروب حول المدينـــة، ووقـــف العمليات 

القتالية“.
واســـتبق الغرياني بيان الســـراج، بدعوة 
أهالـــي المناطق المجـــاورة لمدينـــة درنة إلى 

مواجهة قوات الجيش الليبي والتصدي لها.

وطالبهـــم في تصريحـــات تلفزيونية بدعم 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة المرابطـــة فيهـــا مثل 
”شـــورى مجاهـــدي درنـــة“ الـــذي غير اســـمه 
لُيصبـــح “ قوة حماية درنة“، وذلك قبل أيام من 

بدء الجيش الليبي معركة تحرير درنة.
وفي توصيـــف لهذا الُمتغيـــر، قال المحلل 
السياسي الليبي، عبدالحكيم فنوش لـ“العرب“، 
إنـــه ال يمكن أبدا الخطأ في قراءة هذا التوقيت 

سياســـيا علـــى األقل، علـــى ضـــوء المفاعيل 
الميدانية، وتداعياتها السياسية الالحقة.

واعتبر أن المشـــهد ال يحتـــاج إلى الكثير 
من الوقـــت لفهم أبعاد وخفايا الموقف الجديد 
الصـــادر عن فايز الســـراج، والـــذي ”ال يخرج 
عن إطار مناورة سياســـية أملتهـــا التطورات 
العسكرية، التي أربكت حساباته السابقة التي 
كانت تقوم على أن معركة تحرير درنة ستطول، 

وسُتنهك الجيش الليبي“.
وتابـــع قائـــال إن ”النجاحـــات الميدانيـــة 
التـــي حققهـــا الجيش الليبي منـــذ بدء معركة 
تحريـــر درنـــة، دفعت برســـائل سياســـية إلى 
جميع األطـــراف الليبية، وكذلـــك أيضا القوى 
اإلقليميـــة والدولية المعنية بالملـــف الليبي، 
حيث التقطها الســـراج لُيعلن عن هذا الموقف 

في هذا التوقيت بالذات“.
وبدأت معركة تحرير درنة في العاشـــر من 
أبريـــل الماضي، عندما أعلنـــت قيادة الجيش 
الليبي فـــي بيان لها عن بـــدء التحرك لتحرير 
درنـــة التـــي تعـــد معقـــال لجماعـــات إرهابية 

ومتشددة في شرق البالد.

ومنـــذ ذلك الحيـــن، تتواصـــل المعارك في 
محيـــط درنـــة، حيـــث تمكنـــت قـــوات الجيش 
الليبي من الســـيطرة على مساحات واسعة من 
الواقعة جنوب المدينة،  منطقة ”الظهر الحمر“ 
والوصول إلي مشارف منطقة ”شيحا الغربية“ 
من ناحية  المحاذيـــة لمنطقة ”الظهر الحمـــر“ 

الجنوب .
كما تمكنت الخميس، من التقدم في المحور 
الشرقي للمدينة الذي ُيعرف بمنطقة ”الفتائح“ 
و“عيـــن بنـــت“ و“وادي احصيـــن“، بعد أن تم 
طرد العناصر اإلرهابيـــة منها، وإجبارها على 

التقهقر نحو مناطق أخرى.
وانتقـــد عبدالحكيـــم فنـــوش موقـــف فايز 
الســـراج الـــذي وضع فيـــه الجيش فـــي خانة 

واحدة مع التنظيمات اإلرهابية في درنة
وشـــدد علـــى أن محاولة الســـراج الظهور 
بموقـــف ُمحايد فـــي هذه المعركـــة، هو ”حياد 
زائـــف وغير مقبـــول، وهو موقف ســـتكون له 

تداعيات سياسية الحقة“.
المنــــاورات  تتخــــذ  أن  فنــــوش  وتوقــــع 
السياســــية أبعادا أخرى خالل األيام القادمة، 

وربــــط تقديراته بقرار فايز الســــراج الُمتعلق 
بتشكيل قوة عسكرية لحماية وتأمين الجنوب 
الذي يشهد انفالتا أمنيا سهل تغلغل عناصر 
بعــــض التنظيمــــات غيــــر الليبية في ســــبها 

والمناطق المجاورة لها.
للمجلــــس  اإلعالمــــي  المكتــــب  وأعلــــن 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن 
فايز الســــراج، كلف قادة المناطق العســــكرية 
(الوســــطى، الغربيــــة وطرابلــــس) بـ“اتخــــاذ 
اإلجــــراءات الالزمــــة، لتجهيز قوة عســــكرية 
تكــــون بواقــــع كتيبة من كل منطقة عســــكرية 
بكل أفرادها ومعداتها وأسلحتها وذخائرها، 

لتأمين وحماية الجنوب الليبي“.
واعتبــــر فنوش أن هذا القرار ال يخرج عن 
ســــياق ما يجري في طرابلس مــــن صراعات 
سياســــية على وقع مقاربات متضاربة تتعلق 
واألدوار  وتعقيداتــــه،  المشــــهد  بحســــابات 
المختلفــــة لحاصــــل التجاذبات فــــي موازين 
القــــوى التــــي تتــــرك البــــاب مفتوحــــا علــــى 
مصراعيــــه أمــــام تطورات جديــــدة تبدو أكثر 

تعقيدا.

ربك حسابات طرابلس
ُ
تقدم الجيش الليبي نحو درنة ي

[ فايز السراج يدعو إلى وقف العمليات القتالية
املجلس الرئاسي  دعوات رئيس  كشــــــفت 
حلكومــــــة الوفاق فايز الســــــراج إلى وقف 
املعارك في درنة عن رفض املجلس للعملية 
العســــــكرية التي أطلقهــــــا اجليش لتحرير 

املدينة من اجلماعات املتطرفة.

عاد خطاب حركة مجتمع الســــــلم اجلزائرية، إلى مبدأ مســــــك العصا من الوسط، فال هي 
متســــــكت بخطاب املعارضة الذي تبنته منذ العــــــام 2012، وال أعلنت صراحة عن عودتها 
للســــــلطة، وهو ما يعكسه إعالن رئيســــــها عبدالرزاق مقري، عن اســــــتعداده للحوار مع 
الســــــلطة ومع جميع األطراف، وعن إمكانية دخول حمس للحكومة، إذا توافرت لديه جملة 

من الشروط.

أخبار
«الشـــعب الجزائري أفضل من يقدر ويدرك معنى التعايش الســـلمي بالنظـــر إلى الجحيم الذي 

عاشه في فترة التسعينات من القرن الماضي».

جمال ولد عباس
األمني العام جلبهة التحرير اجلزائرية

«مشـــروع التنقيحـــات المدخلـــة على قانون اإلجـــراءات الجزائيـــة اكتمل وجار العمـــل حاليا على 

تنظيم االستشارات الجهوية بشأنه من قبل لجنة التشريع العام}.

غازي اجلريبي
وزير العدل التونسي

توجه عبدالرزاق مقري لفتح صفحة 

جديدة مع الســـلطة ينطوي على 

مجازفة قد تعمق األزمات الداخلية 

لحركة حمس

◄

عبدالرزاق مقري يمهد إلعادة إخوان الجزائر للسلطة

تركيز تام على المعركة

◄ توّلت امرأة للمرة األولى رئاسة محكمة 
في موريتانيا، وذلك بعد أن عّين المجلس 

األعلى للقضاء الموريتاني تكبر منت 
اوديكه على رأس محكمة نزاعات العمل 

في نواكشوط.

◄ تباحث وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطة، ونظيره اإلسباني، ألفونسو 

داستيس، بالرباط، حول عدد من القضايا 
اإلقليمية، في مقدمتها الوضع بليبيا.

◄ حّملت منظمة العفو الدولية، حكومات 
االتحاد األوروبي مسؤولية المعاناة 

واالنتهاكات التي يتعّرض لها المهاجرون 
في ليبيا، من خالل إغالق مسارات الهجرة 

بالقوة، لحصر وجود المهاجرين داخل 
ليبيا في مراكز احتجاز مزرية.

◄ يجري رئيس الحكومة المغربية 
سعدالدين العثماني، مطلع األسبوع 

المقبل، زيارة إلى كوريا الجنوبية بهدف 
التباحث مع رئيس الوزراء الكوري لي 

ناكيون، وحضور االجتماع السنوي للبنك 
األفريقي والتنمية.

◄ أظهرت دراسة أنجزها المعهد 
التونسي للدراسات االستراتيجية (تابع 

للرئاسة)، أن سلطات البالد تمّكنت من 
إيقاف حوالي 20 ألف مهاجر غير شرعي 

خالل 7 سنوات.

◄ طالب وزير الداخلية بحكومة الوفاق 
الليبية عبدالسالم عاشور، رئيس المنظمة 

الدولية للهجرة في ليبيا، بضرورة 
إيجاد صيغة مشتركة للتعاون بين وزارة 

الداخلية من جهة وباقي مكّونات المجتمع 
الدولي المعنية بظاهرة الهجرة غير 

القانونية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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عبدالحكيم فنوش:

محاولة السراج الظهور 

بموقف محايد في هذه 

المعركة، أمر غير مقبول

انتهى زمن املعارضة

العدالة والتنمية املغربي 

يعلن الحرب على أخنوش
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - فّجر تقرير اللجنة االســـتطالعية 
حزبـــي  بيـــن  صراعـــا  المحروقـــات  حـــول 
العدالـــة والتنمية والتجمـــع الوطني لألحرار 

المتحالفين بالحكومة المغربية.
واتهمـــت أســـماء غاللـــو، أمينـــة مجلس 
النواب، وعضو الفريق النيابي لحزب التجمع 
الوطني لألحرار، عبدالله بوانو، رئيس اللجنة 
والبرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإعطاء 

أرقام مغلوطة
وقـــّدم التقرير معطيـــات، يقول فريق حزب 
األحرار إنهـــا مغلوطة، تبيـــن األرباح الكبيرة 
لشـــركات المحروقات التي بلغت 7 مليار درهم 
(7 مليون دوالر) في الســـنة منذ تحرير السوق 

في العام 2015.
ويعـــود غضـــب كتلة حـــزب األحـــرار إلى 
امتـــالك رئيـــس الحزب عزيز أخنوش لشـــركة 
أفريقيا للغاز، إحدى الشـــركات التي شـــملها 

التقرير.
ودافع عـــدد من نـــواب العدالـــة والتنمية 
عن نتائج تقريـــر المهمة االســـتطالعية حول 
المحروقـــات، معتبريـــن أنه تضمـــن معطيات 

ودالئل مهمة حول أرباح شركات المحروقات.
وشـــددت أســـماء غاللو علـــى أن عبدالله 
بوانـــو قّدم للصحافة أرقامـــا مغلوطة ال عالقة 
لها بما جاء في التقرير الذي تم االشتغال عليه 

بشكل توافقي لمدة ستين يوما.
ويقـــول مراقبـــون إن نشـــر اللجنـــة التي 
يرأســـها نائب عـــن حـــزب العدالـــة والتنمية 
للتقريـــر، يعد بمثابة إعـــالن الحرب على عزيز 
أخنـــوش، مـــا من شـــأنه إعـــادة التوتـــر إلى 

االئتالف الحاكم.
وشـــهدت أحزاب األغلبيـــة الحكومية أزمة 
غير معلنـــة الفترة الماضية بعـــد تصريحات 
رئيس الحكومة الســـابق عبداإللـــه بن كيران، 
انتقد فيها عزيز أخنـــوش واعتبرها مراقبون 
أخرجـــت الصراع الصامت بيـــن الحزبين إلى 

العلن.
وقال بن كيران خالل مؤتمر لحزب العدالة 
والتنميـــة فبرايـــر الماضـــي موجهـــا حديثه 
ألخنـــوش ”أحـــذرك إن زواج المال والســـلطة 
خطـــر على الدولة“، في إشـــارة إلى أن األخير 
يعتبر أيضا من رجال األعمال البارزين بالبالد.
ويقّدم حزب التجمع الوطني لألحرار نفسه 
بديال سياسيا وانتخابيا ألحزاب يراها فشلت 
في تدبيـــر محطات سياســـية وانتخابية ومن 
بينهـــا حزب األصالـــة والمعاصرة الذي حظي 
بالمرتبـــة الثانية بعد حـــزب العدالة والتنمية 
اإلســـالمي في االنتخابـــات التشـــريعية التي 

أجريت في أكتوبر 2016.
ويعمل عزيز أخنوش منذ ترؤســـه للحزب 
علـــى تطويق مراكـــز تفوق العدالـــة والتنمية 

المنافس السياسي واالنتخابي القوي.



{سنطرد أشخاصا من البالد، ال يمكنكم أن تتخيلوا كم أن هؤالء األشخاص أشرار، ليسوا بشرا، أخبار

هم حيوانات وسنطردهم من البالد بوتيرة غير مسبوقة}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{على كوريا الشـــمالية إثبات صدقها في التفاوض على نزع أســـلحتها النووية من شبه الجزيرة 

الكورية بشكل قابل للتحقق منه}.

جان إيف لودريان
وزير اخلارجية الفرنسي
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} طهران – ُقتل شـــخص وُأصيب ستة آخرون 
بجـــروح أثنـــاء مواجهـــات في مدينـــة كازرون 
جنوب إيران، التي شـــهدت في األشهر األخيرة 

تظاهرات احتجاج على قرار تقسيم إداري.
وقالـــت وكالة فارس القريبة من المحافظين 
الخميـــس ”بعـــد دعـــوة مشـــبوهة أطلقت على 
شـــبكة تلغرام (التي باتت محجوبة في البالد) 
تظاهرت مجموعة صغيرة وهي تردد شـــعارات 

منشقة وأضرمت النار في مركز للشرطة“.
وخالل الشـــهرين الماضيين نظم سكان من 
مدينـــة كازرون تظاهرات عـــدة لالحتجاج على 
قرار الحكومة بالقيام بتقســـيم إداري جديد في 

المنطقة.

وبعـــد االحتجاجـــات أعلـــن النائـــب األول 
للرئيـــس اإليرانـــي وحاكـــم المنطقـــة عـــدول 
الحكومة عن مشـــروعها بحســـب الوكالة، التي 
أكدت أن المدينة وبعـــد إعالن القرار الحكومي 

لم تشهد أي تجمع في األسبوعين الماضيين.
وتفجـــرت مظاهـــرات شـــعبية عارمـــة في 
إقليم خوزســـتان اإليراني مؤخرا، الذي تقطنه 
غالبية العرب اإليرانيين، حاول النظام التعتيم 
اإلعالمي حولها، خوفا من توسع رقعتها لتشمل 
بقية األقليات المضطهدة في البالد، فيما تشهد 
بقيـــة األقاليم الفارســـية غليانـــا مجتمعيا قد 
يعجـــز النظام في طهران عن مواجهة تداعياته، 
بعـــد أن تمكن بصعوبة من إخماد االحتجاجات 

االجتماعيـــة األخيـــرة التـــي كادت أن تعصف 
به فـــي يناير الماضي. وســـلطت االحتجاجات 
األخيرة الضـــوء على أزمة القوميات في إيران، 
وخاصة فـــي المحافظات الحدودية، التي كانت 
الشـــرارة األولـــى للمظاهـــرات التـــي اندلعت 
فـــي كامل أرجـــاء البالد، احتجاجـــا على تردي 
األوضاع االقتصادية، واتخذت منحى سياسيا 
بعد ذلك، إذ طالب المتظاهرون بسقوط النظام، 

والمرشد األعلى علي خامنئي.
وشهدت العشرات من المحافظات اإليرانية 
اضطرابـــات في فترة رأس الســـنة، حيث قتلت 
السلطات 25 متظاهرا ضد السلطة والصعوبات 
االقتصادية والفســـاد واعتقلـــت المئات، حيث 

رفع المتظاهرون صورا للشـــاه اإليراني األخير 
محمد رضا بهلوي، محذرين النظام من مصيره.
وفندت المعارضة في الداخل مزاعم النظام 
حول وجود أجنـــدات غربية لزعزعة اســـتقرار 
البالد دفعـــت باإليرانييـــن للمطالبة بإســـقاط 
الحكومـــة، محمليـــن المرشـــد علـــي خامنئي 
مســـؤولية الفقر الذي يعانون منه بسبب فساد 

مؤسسة الحرس الثوري التابعة له.
وانتقـــد الزعيـــم المعارض مهـــدي كروبي، 
خامنئـــي االقتصادية  خيارات المرشـــد علـــي 
والسياسية، التي دفعت اإليرانيين إلى التظاهر 
والدعـــوة إلى إســـقاط النظام، داعيـــا إياه إلى 

الكف عن إلقاء اللوم على اآلخرين.

اإليطاليـــون  الشـــعبويون  دخـــل   - رومــا   {
الخميس، الخط األخير قبل تشكيل أول حكومة 
معاديـــة لمؤسســـات الحكـــم في بلـــد يعّد من 
مؤسسي االتحاد األوروبي، فيما أثارت مسودة 
”عقد حكومي“ بين الرابطـــة اليمينية المتطرفة 
وحركـــة خمـــس نجوم قلقـــا بعـــد أن ورد فيها 
الخروج مـــن منطقة اليورو وإعـــادة التفاوض 

حول المعاهدات األوروبية.
واجتمـــع لويجـــي دي مايـــو، زعيـــم حركة 
خمـــس نجوم المناهضة للمؤسســـات، وماتيو 
ســـالفيني زعيم حزب الرابطـــة، أقصى اليمين، 
من جديد صبـــاح الخميس في محاولة لالتفاق 
علـــى التعديـــالت األخيـــرة علـــى برنامجهمـــا 
المشـــترك واالتفـــاق علـــى مواصفـــات رئيس 

الوزراء اإليطالي القادم.
وبعد نحو شهرين ونصف الشهر من إنجاز 
االنتخابات التشـــريعية التي لـــم تفض لغالبية 
واضحـــة في 4 مارس الماضـــي، أعلن الحزبان 
األربعـــاء، التوقيع على ”عقـــد حكومة التغيير“ 

الذي يتضمن 22 نقطة وأربعين صفحة.
وأثارت مســـودة عقد حكومي فـــي إيطاليا 
األربعـــاء، قلقـــا بعـــد أن ورد فيهـــا الخـــروج 
مـــن منطقة اليـــورو وإعـــادة التفـــاوض حول 
مليـــار   250 وإلغـــاء  األوروبيـــة  المعاهـــدات 
يـــورو من الديـــون. وأكد زعيـــم الرابطة ماتيو 
ســـالفيني أن اتفاقا سيبرم لتشكيل أول حكومة 
مناهضـــة للمؤسســـات في تاريـــخ إيطاليا، ما 

أثار جدال واســـعا داخل األوساط السياسية في 
إيطاليـــا. وعلى الفور ذكر الحزبان الفائزان في 
االنتخابات التشـــريعية والملزمـــان بالتحالف 
للحصـــول علـــى الغالبيـــة، أن المســـودة التي 
صيغت ”ُعّدلت بشكل كبير“، في محاولة لتهدئة 

الجدل بشـــأن توجهات حكومة لم تشـــكل بعد. 
وبيـــن اإلجراءات العديدة التـــي ورد ذكرها في 
الوثيقة التي أتـــت في 39 صفحة إدخال تدابير 
”تقنيـــة ذات طابـــع اقتصادي وقانوني تســـمح 
للـــدول األعضاء بالخروج مـــن الوحدة النقدية 

وبالتالي اســـتعادة الســـيادة النقدية“. ووردت 
فـــي فقـــرة أيضـــا إمكانيـــة الطلب مـــن البنك 
المركـــزي األوروبي الذي يقوده اإليطالي ماريو 
دراغي، إلغاء الدين اإليطالي المقدر بـ250 مليار 

يورو في شكل سندات خزينة.
وفور نشـــر الوثيقة تواتـــرت ردود فعل في 
الصحافة، حيث انتقـــد الصحافيون والخبراء 
علقـــت  مضمونهـــا“، إذ  خصوصـــا ”ســـذاجة 
صحيفة ال ريبوبليكا القريبة من اليســـار قائلة 

”تدمير إيطاليا إللحاق الضرر بأوروبا“.
وقـــال لورينـــزو كودونيـــو، كبيـــر خبـــراء 
االقتصـــاد الســـابق لـــدى الخزانـــة اإليطالية، 
إن ”هـــذه الوثيقـــة تكشـــف غرابة وقلـــة خبرة 

الحزبين“.
وفي سلســـلة أشـــرطة فيديو نشـــرت على 
حســـابيهما في فيســـبوك وعد زعيما الحزبين 
بعرض اتفاقهما المقبـــل على اإليطاليين خالل 

نهاية األسبوع في منصات نشرت في البالد.
الخواطـــر بالقول  الحزبـــان تهدئة  وحاول 
إن عـــدة نقـــاط وردت فـــي النص الذي نشـــرته 
الصحافة ”تغيرت كليا“ خصوصا حول اليورو، 

وقررا ”عدم مراجعة مسألة الوحدة النقدية“.
وبعـــد أن شـــدد علـــى ضـــرورة حصـــول 
”مواجهـــة“ مـــع االتحـــاد األوروبي في رســـالة 
ســـابقة مســـاء الثالثـــاء ذّكر ســـالفيني حليف 
الجبهة الوطنية الفرنسية بطموحاته في مجال 

الهجرة وهو ملف ساخن في المباحثات.

} أنقــرة – صّنـــف محللـــون دعـــوة مرشـــح 
المعارضـــة األقـــوى لالنتخابـــات الرئاســـية 
المبكـــرة فـــي تركيا محـــرم إنجـــي، الواليات 
المتحـــدة إلى تســـليم رجل الديـــن فتح غولن 
المتهـــم بتدبير محاولـــة االنقالب الفاشـــلة، 
ضمن استراتيجية تعبئة تهدف إلى استقطاب 
الشـــارع، عبر كســـر احتـــكار مرشـــح العدالة 
والتنميـــة الحاكم رجب طيـــب أردوغان لورقة 

غولن االنتخابية.
التركية  وقال إنجي لقناة ”فوكس تي في“ 
إن على واشـــنطن ”تســـليم فتح اللـــه غولن“، 
مخاطبـــا الواليات المتحدة ”إذا لم تســـلموه، 
فســـنغلق قاعـــدة إنجرليك وســـنعيد الجنود 
األميركييـــن فـــي 24 ديســـمبر ليحتفلوا بعيد 

الميالد مع عائالتهم“.
وتشـــّكل إنجرليك قاعدة رئيســـية لتمركز 
القـــوات األميركية، حيث تحتـــوي على مطار 
عســـكري يقع في جنوب تركيـــا، ويعّد مركزا 
للعمليـــات ضـــد تنظيم الدولة اإلســـالمية في 
ســـوريا والعـــراق، إضافة إلى العشـــرات من 

األسلحة النووية األميركية التكتيكية.
ويســـعى إنجى (54 عاما) إلقناع الناخبين 
بنفســـه كخيار موثوق عندما ينافس الرئيس 
مرشح العدالة ولتنمية واإلسالمي رجب طيب 
أردوغان في انتخابات 24 يونيو المقبل، التي 
ستشكل عالمة فارقة في تاريخ تركيا الحديث.
وفاجأت تصريحاته البعض من المراقبين 
العلمانـــي  الجمهـــوري  الشـــعب  حـــزب  ألن 
يعتبر بشـــكل عام أكثر تأييدا لواشـــنطن من 
حزب أردوغان اإلســـالمي، حيث سيدخل بعد 
االنتخابات النظام الجديد الذي يمنح الرئيس 

سلطات تنفيذية واسعة.
وعّبـــرت عدة دول باالتحـــاد األوروبي عن 
قلقها من أن تدفع هذه التغييرات تركيا بشكل 

أكبر نحـــو الحكم الســـلطوي، حيـــث ال تزال 
تركيـــا مرشـــحة لعضوية االتحـــاد األوروبي 
رغم تعثر المفاوضات بسبب مخاوف حقوقية 

وقضايا أخرى.
وفي إطار الحملـــة االنتخابية المتصاعدة 
بين األحزاب التركيـــة، وفي ظل التصعيد في 
منطقة الشرق األوســـط وخاصة في األراضي 
الفلســـطينية، رفعت أحزاب المعارضة نبرتها 
الحادة المنتقدة للواليات المتحدة وإسرائيل.

ويـــرى مراقبون أن حملـــة المعارضة يراد 
لهـــا أن تتناســـب مع حملـــة الحـــزب الحاكم 
وخطابـــات الرئيـــس التركـــي التـــي غالبا ما 
تحمل هجوما على خصوم سياســـيين ســـواء 

كانوا أحزابا أو أفرادا أو دوال.
وشّن زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال 
كليجـــدار أوغلو، هجوما الذعـــا على الواليات 
المتحـــدة متهما إياها بأنها قـــد فقدت دورها 
كوســـيط في الشـــرق األوســـط بعدما فّضلت 
الوقـــوف إلى جانـــب الحكومة اإلســـرائيلية، 
وباتت سببا ”في سفك الدم والدموع والموت“.

وقال كليجدار أوغلو، أمام الكتلة النيابية 
لحزبه في البرلمـــان التركي بالعاصمة أنقرة، 
إن سياســـات الرئيس األميركي دونالد ترامب 
مـــع إســـرائيل تهـــدف إلى إســـقاط مشـــاكله 

الداخلية.
ولم يســـلم العالـــم العربي مـــن انتقادات 
أوغلـــو، حيـــث قـــال إن ”العالـــم العربـــي ال 
يستطيع الدفاع عن فلسطين بالقدر الذي تقوم 

به تركيا“.
وتابـــع ”كم يود القلب أن يقف العالم صّفا 
واحدا ضد هـــذه المجزرة، العالم العربي غير 
المتحـــد في داخله، يفتـــرُس أفراده وينحرون 
بعضهـــم بعضا“، معتبرا ”العالم العربي لعبة 

بيد القوى العالمية“.
ودعا الرئيس التركي إلى إلغاء البند الذي 
يقترح في اتفاقية التطبيع مع إســـرائيل عدم 
مقاضاة إســـرائيل على جريمـــة الهجوم على 

أسطول مافي مرمرة عام 2010.
إعـــالن  علـــى  أوغلـــو  كليجـــدار  وأثنـــى 
الســـلطات التركيـــة حـــدادا عاما لمـــدة ثالثة 

أيـــام، ودعوتها منظمـــة التعاون اإلســـالمي 
إلى عقد اجتماع طارئ، مشـــددا على ضرورة 
اتخاذ قرارات خالل االجتماع وتطبيقها بعزم 
وسحب السفير التركي لدى إسرائيل بصورة 

دائمة وليس من أجل التشاور.
وتظاهر عشـــرات اآلالف من الفلسطينيين 
االثنين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة 
مع إسرائيل، ضمن فعاليات مسيرة ”العودة“، 
لمدينـــة  األميركيـــة  الســـفارة  لنقـــل  رفضـــا 
القـــدس، وإحياء للذكرى الســـبعين لـ“النكبة“ 

الفلسطينية.
وأعلنت تركيا الحداد الوطني لمدة 3 أيام، 
واستدعت ســـفيريها لدى واشنطن وتل أبيب 
للتشاور، ودعت منظمة التعاون اإلسالمي إلى 

اجتماع طارئ الجمعة.
وقبل ذلك كان أوغلو قد تعهد بحل مشاكل 
الشرق األوسط في ما ال يزيد عن أربعة أشهر، 
فـــي حال فوز حزبه في االنتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية المبكرة، قائـــال ”يقع على عاتقنا 
مســـؤولية كبيرة، وال تظنوا أننا أمل الشارع 
التركي فقـــط، إنما نحن أمـــل كل العالم الذي 

يريد الديمقراطية في تركيا“.
وانتقدت منظمـــات حقوقية وحلفاء تركيا 
الغربيـــون أنقـــرة فـــي مـــا يتعلق بســـجلها 
المتدهور بشـــأن الحقوق المدنية وعّبروا عن 
قلقهـــم مـــن أن الدولـــة العضو بحلف شـــمال 
األطلســـي تنزلق أكثر نحو الحكم الســـلطوي 

تحت قيادة أردوغان.
وقالت األمم المتحـــدة في مارس الماضي 
إّن السلطات شّنت منذ االنقالب الفاشل حملة 
صارمة على مـــا تقول إنهم أنصار رجل الدين 
فتح اللـــه غولن واحتجزت 160 ألف شـــخص 
وطـــردت نفـــس العـــدد تقريبـــا مـــن موظفي 

الحكومة.
وتطارد تركيــــا أتباع غولــــن داخل البالد 
وخارجهــــا منــــذ محاولــــة االنقــــالب بعد أن 

تعّهد الرئيــــس أردوغان بتطهير مؤسســــات 
الدولــــة من ”فيروس غولــــن“، إال أن محاوالته 
الدبلوماسية السترجاع رجل الدين الُمقيم في 

الواليات المتحدة باءت جميعها بالفشل.
وفي مــــارس الماضي تمت إعادة خمســــة 
معلمين وطبيب جميعهم يحملون الجنســــية 
التركيــــة ويعتقــــد أنهم من أتبــــاع غولن، إلى 
تركيا من كوســــوفو في عملية سرية تواطأت 
فيهــــا وزارة الداخليــــة الكوســــوفية وجهــــاز 
االســــتخبارات التركي، دون علم رئيس البالد 

ورئيس وزرائه.
معارضــــي  اختطــــاف  عمليــــات  ومّثلــــت 
الرئيــــس التركــــي في الخــــارج، مصدر نخوة 
وتباهــــي لجهاز االســــتخبارات الذي ال يدخر 
جهــــدا في خدمة األجندات السياســــية لحزب 
العدالة والتنمية اإلســــالمي الحاكم، في وقت 
تســــتعد فيه البالد إلى انتخابات تشــــريعية 

ورئاسية.

المعارضة تستقطب الشارع عبر حرق أوراق أردوغان االنتخابية

هدد مرشــــــح املعارضة الرئيســــــي لالنتخابات التركية املبكرة محرم إجني، بإغالق قاعدة 
عســــــكرية مهمة أمام األميركيني بحلول نهاية العام اجلاري، إذا لم تســــــلم واشنطن رجل 
ــــــر محاولة االنقالب  ــــــن الذي تتهمه أنقرة بتدبي ــــــم على أراضيها فتح الله غول ــــــن املقي الدي
الفاشــــــلة عام 2016، ما فاجأ املراقبني حول مواقف حزب الشــــــعب اجلمهوري العلماني 

الذي يعتبر بشكل عام أكثر تأييدا لواشنطن من حزب أردوغان اإلسالمي.

 معركة انتخابية ساخنة

ديمقراطية الصناديق

[ حزب الشعب الجمهوري يطالب واشنطن بتسليم غولن  [ كليجدار أوغلو يدعو إلى سحب السفير التركي من إسرائيل بصفة دائمة

كمال كليجدار أوغلو:

نحن أمل كل العالم الذي 

يريد ديمقراطية حقيقية 

في تركيا

ببباختصارقتيل وجرحى في مواجهات مع الشرطة جنوب إيران
◄ قالت كوريا الجنوبية الخميس، 

إنها ستسعى للتوسط بين الواليات 
المتحدة وكوريا الشمالية بعد أن 

هددت بيونغ يانغ باالنسحاب من قمة 
هي األولى من نوعها بين زعيمها 
كيم جونغ أون والرئيس األميركي 

دونالد ترامب في 12 يونيو المقبل في 
سنغافورة.

◄ قال الجناح اإلعالمي للجيش 
الباكستاني الخميس، إن الجيش 

قتل قياديا في جماعة عسكر جنجوي 
اإلسالمية المتشددة وانتحاريين 

اثنين في مداهمة بإقليم بلوخستان 
في جنوب غرب البالد، حيث استهدفت 

العملية قائد الجماعة وقتل خاللها 
ضابط في المخابرات العسكرية 

وأربعة جنود.

◄ أدرجت الواليات المتحدة تنظيم 
الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى 

الذي كان تبنى في السابق اعتداء 
دموًيا ضد جنود أميركيين في النيجر، 

على الئحتها السوداء للمنظمات 
اإلرهابية.

◄ توجه مواطنو بوروندي لمراكز 
االقتراع الخميس، للتصويت على 
استفتاء مثير للجدل بشأن فترات 

توّلى الرئاسة، يمكن أن يؤدى إلى أن 
يظل الرئيس بيير نكورونزيزا الذي 
أعلن مؤخرا أنه القائد األعلى الدائم 

للبالد في منصبه حتى عام 2034.

◄ داهمت الشرطة الماليزية الخميس، 
منزل رئيس الوزراء السابق نجيب 

رزاق، في سياق التحقيقات التي 
تجريها الحكومة الجديدة حول 

فضيحة اختالس أموال عامة، حيث 
يشتبه بأن رئيس الوزراء السابق 

مورط في اختالس حوالى 640 مليون 
يورو.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الشعبويون على أبواب تشكيل حكومة في إيطاليا



} تعج منطقة الشرق األوسط باألحداث 
المثيرة لالهتمام، فهي منطقة تتميز أحيانا 

بعدم االستقرار لكن ثقافتها وروحها 
ظلتا مستقرتين لمدة قرن تقريبا. ولعقود 
من الزمان، كان من السهل نسبيا التنبؤ 
بالخطوات التي ستتم في هذه المنطقة 

بشكل عام.
ولكن يبدو أن كل هذا يتغير اآلن، وال 

سيما بعد أن جذب الربيع العربي والصراع 
اليمني واألزمة السورية انتباه العالم. 

بشكل غير ملحوظ، هناك منطقة شرق أوسط 
جديدة، بما في ذلك تحالفات جديدة، بدأت 

للتو في التكون والتبلور.
لن يكون الشرق األوسط في القرن 

الحادي والعشرين هو نفس منطقة الشرق 
األوسط التي اعتدنا عليها في القرن 

العشرين. وأبرز مثال على ذلك، المملكة 
العربية السعودية. على مدى عقود، اتبعت 

الرياض سياسة التغيير بشكل تدريجي 
وغير ملحوظ، ُمحدثة بذلك موجات تغيير 

قليلة في العالم، وداخل المنطقة بشكل 
خاص وربما داخل السعودية نفسها.
بدأ ذلك التغيير في عهد العاهل 
السعودي الراحل الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود. ثم تسارعت وتيرة 
هذه التغييرات في عهد العاهل السعودي 

الحالي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي 
العهد األمير محمد بن سلمان، المحرك 

األساسي لهذا التحول والتغيير.
وبينما جذبت هذه التغييرات، التي 

تناولت حقوق المرأة من حيث السماح لها 
بقيادة السيارة، وكذلك التحوالت الثقافية 

مثل إعادة افتتاح دور السينما، انتباه 
الكثير من دول الغرب، إال أن المبادرات 

االقتصادية كانت أكثر أهمية.

عكست زيارات األمير محمد بن سلمان 
األخيرة إلى الواليات المتحدة وأوروبا 

رغبته في إقامة عالقات تجارية جديدة مع 
الغرب. في الوقت نفسه، تتطلع السعودية 

نحو الشرق من خالل تبّني عالقات 
اقتصادية مع الصين وتوقيع صفقة ضخمة 

مع الهند. وهذه إشارة واضحة للواليات 
المتحدة تفيد بأنه على الرغم من العالقات 
الوثيقة مع الرئيس األميركي دونالد ترامب 

والسنوات الطويلة من الوفاق السعودي 
األميركي، ستعمل السعودية في ثوبها 

الجديد مع أي دولة.
لكن السعودية ليست البلد الوحيد 

الذي يأخذ مسارا مختلفا في القرن الحادي 
والعشرين؛ فتركيا مثال تحولت بطريقة 

سلبية إلى حد كبير وبشكل أكثر اضطرابا، 
وربما أكثر تدميرا؛ حيث يسير الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان بدولته بعيدا 
عن ماضيها الديمقراطي متجها بدال عن ذلك 

نحو مستقبل أكثر استبدادا.
عالوة على ذلك، وضع أردوغان حدودا 
للعالقة الرابطة بين دولته ودولة الواليات 
المتحدة، متجها أكثر إلى توطيد عالقاته 

مع روسيا التي تبذل كل ما في وسعها 
لتكون العبا محورّيا في منطقة الشرق 

األوسط.
إذن، ما هو مجال النفوذ الذي ستدخله 

تركيا بعد 20 عاما؟ ليس من السهل اإلجابة 
عن هذا السؤال بالنظر إلى شخصية 

أردوغان التي ال يمكن التنبؤ بتصرفاتها. 
ومع ذلك، مهما كانت الوجهة التي تختارها 
أنقرة، ستكون لهذا االختيار تداعيات مهمة.

هناك أيضا بعض التساؤالت 
والتغييرات الرئيسية األخرى التي ستحدث 

في المنطقة خالل العقد القادم، ما الذي 
سيترتب على فوضى سوريا؟ وهل سيبقى 
بشار األسد في السلطة؟ إلى ماذا سيؤول 
مستقبل العراق؟ هل سيبقى دولة واحدة 

أم سينقسم في النهاية إلى ثالث دول؟ ماذا 

عن مستقبل األكراد؟ هل يمكن أن نرى في 
النهاية دولة كردية موحدة خالل 10 - 15 

سنة قادمة؟ كيف ستستجيب دول أخرى في 
المنطقة لذلك التطور؟ وأي نوع من التنظيم 

اإلقليمي الذي سيولد من بقايا مجلس 
التعاون الخليجي؟ هل سيستمر الخالف 

بين قطر وجيرانها لسنوات قادمة؟
وأخيرا، هناك مسألة الواليات المتحدة 
وروسيا. ففي ظل اإلدارتين السابقتين في 

الواليات المتحدة، تراجع نفوذ الواليات 
المتحدة في المنطقة بشكل عام، وعلى 

العكس تزايَد الوجوُد الروسي.
وإذا استمر هذا االتجاه فستكون هناك 
نتائج هامة، خاصة بالنسبة إلى المسألة 
السعودية اإليرانية التي ستؤثر بدورها 
على الوضع اإلقليمي، وسيكون الشرق 
األوسط مختلفا تماما عن المنطقة التي 

اعتدنا رؤيتها.

أيمن محمود

} القاهــرة – على مدى ســـنوات، ظلت الفجوة 
بين األجيال تتســـع في صمت، إلى أن ساهمت 
في انفجارهـــا الثورة الرقمية ومـــا تحقق من 
تقـــدم هائل في وســـائل االتصـــال والتواصل 
االجتماعي. وســـاعدت اإلنترنـــت على إيصال 
أصوات لم تكن تصل من قبل أو كان من السهل 
وأدها دون أن يثير األمر ضجة، لكنها في نفس 
الوقت كرســـت لمشـــهد التصادم بين الحديث 

والتقليدي في طريقة تناول مختلف القضايا.
فـــي  األجيـــال  صـــراع  مشـــكلة  وتجلـــت 
المجتمعـــات العربية في أوضـــح صورها في 
وجهـــات النظر السياســـية، التـــي تعكس إلى 
حد بعيـــد أحد أبرز أســـباب الفوضى في هذه 
المجتمعات، من الوضع السياسي وصوال إلى 

التطّرف.

تبرز الهوة بيـــن األجيال من خالل التعامل 
مع العديد من الملفات، وال فرق هنا بين شباب 
فـــي مركز صنـــع القرار أو من بقيـــة المجتمع، 
حيـــث يفكر كالهما بـــذات التوجه تقريبا، وفي 
اتجـــاه قد يصطدم بـــرؤى الجيل األكبر ســـنا 

المختلفة.

فجوة زمنية

تربى جيل ”الكبار“ على إذاعة صوت العرب 
والشـــعارات القومية وكاريزما قادة االستقالل 
ونشأ في دول خطوة كانت تخطوها في عملية 
بناء الدولة الحديثة بعيدا عن االســـتعمار تعد 
إنجازا في ذلك الوقـــت. لذلك، يميل هذا الجيل 

إلى تأييد االستقرار واألنظمة القائمة.
في المقابل، نشـــأ الجيل الشاب وسط بيئة 
صعبة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا. وتفصل 
سنوات طويلة  بينه وبين ذلك الزمن ”الجميل“ 
تغيرت فيها كثيرا معالم المنطقة وسياســـاتها 
وخبا صوت شـــعارات اليســـاريين والقوميين 
وشـــباب حركة الطليعة، وتداخلـــت األجندات 

والسياسات.
وتتوضح تفاصيل هـــذا الخالف في حوار 
دار بين أحد الشباب في الثامنة والعشرين من 
عمره، وجدته وهي في منتصف عقدها الثامن، 

دافـــع كل منهما عن وجهة نظره بأدلة منطقية. 
تلخصت وجهة نظر جيل كبار السن، في حديث 
الجدة، التي رأت أن أي رئيس دولة، مهما كانت 
توجهاتـــه وخلفيته، ال بد أن يســـعى إلى خير 
البـــالد وصالحهـــا، إن لم يكن بدافـــع الوطنية 
فبدافع من رغبته في ترك ســـيرة طيبة يذكرها 

له التاريخ.
وتقوم وجهة نظر جيل الكبار في األســـاس 
على المقارنة بيـــن األوضاع في الوقت الحالي 
وأوضـــاع العقـــود الماضيـــة، فالجـــدة تحكم 
الحاضر بمنطق ما عاشته وهي طفلة في إحدى 
قـــرى محافظـــة الغربية (شـــمال القاهرة)، قبل 
قيـــام ثورة 1952. كان أهل القرية من الفالحين، 
كحال جميع قرى مصر في ذلك الوقت، يعانون 
ظلم الحـــكام، فالفالح كان يـــزرع أرضه قمحا، 
ثم يجبـــر على توريد المحصـــول بالكامل إلى 

الحكومة دون أن يتبقى له ما يكفي طعامه.
عانـــى الفالحـــون مـــن نقـــص شـــديد في 
الســـيولة النقدية وضعف مقومات المعيشـــة 
مـــن بنيـــة تحتية، في حيـــن أن عامة الشـــعب 
يضطرون إلى تعبئة احتياجاتهم من المياه في 
جرار من الفخار ويسيرون بها مسافات طويلة، 
فضال عن أن مظاهر الحياة المتحضرة كمرافق 
الكهربـــاء والمواصالت كانـــت تعد من األحالم 

بعيدة المنال بالنسبة لهم في ذلك الوقت.
وتذكر الجدة أول مرة شاهد أهل قريتها أحد 
األشـــخاص يركب دراجة، وكيف أثارت انبهار 
الجميع الذين راحوا يصيحون أمامها ويدعون 
بعضهـــم البعـــض لمشـــاهدة هـــذه األعجوبة 
التي أطلقـــوا عليها ”الحمار الحديدي“، فحتى 
خيالهـــم لم يســـعفهم إلدراك أن هناك ما يمكنه 

امتطاءه سوى الدواب المعروفة.
وكان مـــن الطبيعـــي للجـــدة وغيرهـــا من 
كبار الســـن، أن يدينوا بالـــوالء التام والعرفان 
بالفضـــل للرئيـــس المصـــري الراحـــل جمال 
عبدالناصـــر الـــذي شـــهدوا في عصـــره طفرة 
نوعيـــة. هكذا رأت الجدة فـــي كل خطوة تنمية 
يخطوها أي رئيس مصري على مدار السبعين 
عاما الماضية إنجازا عظيما يستحق العرفان، 
ال مهاجمتـــه إن اتخذ قرارات قد يراها البعض 

غير صائبة.
وفي المقابل، تقوم وجهة نظر الشباب على 
مقارنـــة وضع بالده الحالـــي بحال دول أخرى 
أصبحـــت في مقدمـــة دول العالـــم، رغم ضعف 
مواردهـــا الطبيعيـــة، مقارنـــة بما لـــدى مصر 
مـــن إمكانات. مثـــال ذلك اليابـــان التي حققت 
إنجازا بكل المقاييس حين اســـتطاعت تحقيق 
معدل نمو قياســـي في الفترة التي تلت الحرب 

العالمية الثانية.

المفارقة التي دعمت رأي الشـــباب في هذا 
الصدد أن دولة مثل اليابان بدأت رحلتها نحو 
تحقيق التنمية الشاملة تقريبا في نفس الفترة 
التي بـــدأت مصر فيها التحرر من االســـتعمار 

والتخلص من اآلثار السلبية لنظام الملكية.
ال يســـتوعب الشـــباب كيف أن مصر التي 
تتفوق علـــى اليابان فـــي المـــوارد الطبيعية، 
وعاشت فترة من الضعف تخلص منها البلدان 
تقريبـــا فـــي نفـــس التوقيت، مازالـــت تصارع 
أمواج األزمـــات االقتصادية، في حين أصبحت 
اليابـــان اليـــوم ”معجـــزة“ اقتصاديـــة وتقنية 
ودولة متقدمة من أعلى طراز. وال يجد الشباب 
هنا إجابة إال إلقاء اللوم على األنظمة الحاكمة.

الربيع العربي

يبرهـــن نموذج الربيـــع العربي على وجود 
هذا الخالف بين وجهات نظر األجيال، فقد كان 
لفئة الشـــباب، المرتبطة بشـــكل دائم بوسائل 
التواصـــل االجتماعـــي، دور رئيســـي في حالة 
الحراك الذي شـــهدته مجتمعات عربية، يعيش 
شـــبابها إحباطا نتيجة البطالة وضيق األفق. 
فـــي حيـــن رأى جيل اآلباء واألجـــداد الحل في 

الصبر ومنح األنظمة فرصا أخرى.
وحتى بعد تغيير األنظمـــة في دول الربيع 
العربي، بقيت األحزاب السياسية، وما بها من 
نخـــب تقليدية في فكرها وسياســـة وتواصال، 
وتجـــاوز معظمهـــا ســـن الشـــباب، عاجزة عن 
الوفـــاء بمتطلبـــات الفئـــات الشـــابة وتحقيق 

طموحاتها الكبيرة في مستقبل أفضل.

ولـــم يكن أمام قادة األحزاب ســـوى الطرق 
بالحقـــوق  للمطالبـــة  المتبعـــة  التقليديـــة 
والحريات، ولم يجد الشـــباب في تلك األحزاب 
الوســـيلة المثلى للتعبير عـــن رأيه، على الرغم 
مـــن أنه كان يجـــدر بها أن تحتضنـــه وتعطيه 
األمل في التغيير، فما يمكن للسياســـيين فعله 

لم يكن بنفس سرعة قطار طموحات الشباب.
واســـتفادت بعض الجماعات اإلرهابية من 
حماس الشـــباب العربي ويأســـه مـــن الثورات 
لتحقيـــق  السياســـية،  والحلـــول  الســـلمية 
مصالحهـــا بدعـــم مـــن بعـــض دول المنطقة، 
ســـاعد على ذلك قيام بعـــض األنظمة بمواجهة 
الحراك السلمي للشـــباب بالعنف المسلح، ما 
أكد للشباب أن الســـلمية شأنها شأن األحزاب 
لن تســـعف الموقف، وهكذا وجد الشـــباب، في 
ســـوريا مثال، نفسه بين شـــقي الرحى، أحزاب 
سياســـية عاطلة من جهة ونظام يقمع سلميته 

من جهة أخرى.
الخالف الظاهر حول الحريات والطموحات 
أدى أحيانا إلى انكماش فئة كبيرة من الشباب، 
وتفضيل االبتعاد عن السياسة، ولم يستجيبوا 
لكل محاوالت التوظيف السياسي التي تبنتها 
بعض الحكومات، لإليحاء أنها ترعى الشباب. 

مقتضيات العصر

شـــكلت مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011، 
مثاال للخالف السياسي بين الشباب واألجيال 
األكبـــر بوجـــه عام، وقـــد فشـــلت الحكومة في 
استقطاب الشـــباب. في المقابل، هناك تجارب 

أخرى مختلفة، الصدام فيها ليس بين الشباب 
والسياســـيين، بـــل يقـــف الشـــباب فـــي صف 
السياســـي ويدعمه، وهنا يبـــرز المثال األكبر 
فـــي ما يحدث من تغييرات في المملكة العربية 
الســـعودية، بقيادة ولي العهد الشـــاب األمير 

محمد بن سلمان.
جـــاء هذا التغيير كنتيجـــة طبيعية لوجود 
شخصية شـــابة في مركز صناعة القرار، تفكر 
بنفـــس طريقة تفكير فئة تمثـــل أكثر من نصف 
التركيبة الســـكانية وتتحدث بلغتها وتتواصل 
معها بشـــكل مباشـــر، ما جعلها حلقة الوصل 
بين تطلعات جيل الشـــباب وبين جيل الساسة 

من ذوي الخبرة.
مـــن خـــالل النمـــوذج الســـعودي، وأيضا 
نماذج أخـــرى على غرار دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، يمكن أن يتحول الخالف بين األجيال 

إلى داعم للتقدم والتنمية. 
ومـــن خالل رفـــد الهـــوة بينهمـــا يمكن أن 
يتحـــول ذلك التباين إلى نقطة توازن بين فريق 
قانع بما بين يديه ينظر إلى الحاضر بإيجابية، 
وفريـــق آخـــر ناقم علـــى الحاضر يســـعى إلى 
تطويره إلى األفضل، ويتطلع إلى من ســـبقوه 

إلى الرقي االقتصادي والتقدم االجتماعي.
وال شـــك في أن هـــذا الخالف ســـيكون في 
مصلحـــة المجتمعـــات العربيـــة إذا أحســـنت 
التعامل معه وإذا حاكى التباين الجيلي تقنية 
عمل المحرك الكهربي الـــذي يخلق من التنافر 
بيـــن قطبيه الموجب والســـالب حركـــة دائمة 
تدفع األجسام لألمام وتدور ماكينات المصانع 

للخروج بالمنتج المطلوب.

في 
العمق
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توم ريغان
كاتب أميركي في العرب ويكلي

صراع األجيال: بحث عن نقطة توازن في عالم متحول
[ الثورة الرقمية توسع الهوة بين شباب اليوم وأجيال حروب االستقالل  [ رغبة في التغيير في مواجهة ثقافة الصبر والرضا بالواقع

كشفت األحداث املتعاقبة التي عصفت بالعالم العربي في العقد األخير عن فجوة لم تكن 
ملموســــــة بقوة بني جيلني: جيل مسّيس، يرى دائما املاضي جميال، بانتشاراته ونكساته، 
وفنونه وقصصه؛ عاصر أهم األحداث في املنطقة، حروب االســــــتقالل والنكبة والنكســــــة، 
وصعود القومية والتيارات اليســــــارية واإلسالمية، وآخر شاب مفعم بالتمرد والرغبة في 
التغير، نشأ على مشهد سياسي عربي مثقل بالصراعات والهزائم واألزمات االجتماعية، 
ال عالقة له بالسياسة بقدر ما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية؛ يعيش في مجتمعات 
حتســــــب على العالم الثالث ويتابع آخر ما يصدر عن العالم املتقدم وما يحدث فيه. وفي 
ــــــر، يحاول كل جيل فرض رؤيته على اآلخر، دون محاولة البحث  خضــــــم هذا الواقع املتغي

عن نقطة توازن والتقاء ما يخلق تناقضا يتحول إلى صراع.

لغة تعبير مختلفة

قواعد اللعبة تتغير

األمير محمد بن سلمان:
الرؤية الوطنية لن تتحقق 

سوى من خالل الشباب 
السعودي

رغم العالقات الوثيقة مع الرئيس 
األميركي دونالد ترامب والسنوات 

الطويلة من الوفاق السعودي 
األميركي، ستعمل السعودية في ثوبها 

الجديد مع أي دولة

{ال يمكن أن يتقدم مجتمع من المجتمعات أو تنهض أمة من األمم من دون حد أدنى من العالقة 
الصحية بين األجيال المختلفة}.

أحمد أبوالغيط
األمني العام جلامعة الدول العربية

{الدولة المصرية تســـتثمر في مجتمع يمثل الشـــباب فيه أكثر من ٦٠ بالمئة من خالل تدريبه 
وتأهيله للقيادة}.

هالة السعيد
وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري في مصر

منطقة شرق أوسط جديدة بدأت للتو في التبلور



} القامشــيل (ســوريا) - يتمنـــى الكثير من 
الـــدول األوروبية، وعلى رأســـها فرنســـا، أن 
تجرى محاكمة الجهاديين األجانب ونسائهم 
في سوريا أو العراق، لكن هذا الخيار ال يخلو 
من مخاطر في مناطق ســـيطرة أكراد سوريا 
حيث ُيحتجز اآلالف منهم، وما من طرف يأبه 

لمحاكمتهم.
حاكـــم كنعان وزمالؤه أكثر من 800 منهم، 
جميعهم ســـوريون. لكن، هل سيتعين عليهم 
كذلـــك محاكمة اآلالف مـــن األجانب المنتمين 
إلـــى نحو أربعين جنســـية مختلفـــة والذين 
أســـرتهم الفصائل الكردية فـــي أثناء تقهقر 
تنظيم الدولة اإلســـالمية؟ ال يبـــدي القاضي 
كنعـــان مثل الكثيـــر من المســـؤولين األكراد 
حماســـة لألمر. ويقول ”تعرف أن لدينا عددا 
كبيرا جدا من الســـجناء اآلخرين علينا تولي 
أمرهـــم“. ولكـــن نـــوري محمـــود، المتحدث 
باسم وحدات حماية الشـــعب الكردية، يقول 
بصراحـــة إن ”هؤالء الســـجناء األجانب هم 

عبء علينا“. 
وفـــي حين يحاكم في العـــراق عدد كبيرة 
منهم، لم يخضع جهاديون أجانب للمحاكمة 
”الفيدراليـــة  اســـم  وهـــو  آفـــا“  ”روج  فـــي 
الديمقراطية لشـــمال ســـوريا“، التي أقامها 
األكراد فـــي المناطق التـــي يديرونها وتمثل 

قرابة 30 في المئة من أراضي سوريا.
ويقول محمـــود ”إننا ال نعطـــي األولوية 
لهـــؤالء الســـجناء، وإنمـــا لتركيـــا“. وتركيا 
هي العـــدو التاريخي لألكراد وقد شـــنت في 
منتصـــف مـــارس هجومـــا خاطفا ســـيطرت 
إثـــره علـــى مدينـــة عفريـــن في شـــمال غرب 
ســـوريا وأنزلت باألكراد هزيمة قاسية. وفي 
مجالســـهم الخاصـــة، ال يخفي المســـؤولون 

األكـــراد شـــعورهم بالمـــرارة بعـــد أن تخلى 
حلفاؤهـــم الغربيـــون عنهـــم وعلى رأســـهم 
الواليـــات المتحـــدة التـــي لم تعتـــرض على 

الهجوم مراعاة لتركيا.
وفـــي ما يتعلـــق بالمقاتليـــن الجهاديين 
األجانب المحتجزيـــن لدى األكراد، لم يطالب 
أي بلـــد بتســـليمهم، عـــدا حاالت نـــادرة من 
روســـيا وإندونيســـيا على وجه الخصوص. 
إذ تواجـــه العديـــد مـــن الحكومـــات معضلة 
فـــي التعامل مع األمر فـــي مواجهة رأي عام 

معارض إلعادتهم إلى بلدانهم.
ويقول نديـــم حوري، مدير برنامج إرهاب 
لدى منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومية، 
أعلنـــت  وسويســـرا  وكنـــدا  ”الدنمـــارك  إن 

اســـتعدادها الستعادة النساء واألطفال ولكن 
بشـــرط أن يجري ذلك طي الكتمـــان“. ويعبر 
المســـؤولون األكراد في جلســـات خاصة عن 

ضيقهم ذرعا بهذا الوضع. 
ويقول مسؤول في اإلدارة المحلية بغضب 
”لماذا يتعين علينا االحتفاظ بهؤالء السجناء 
األجانب، وخصوصا الغربيين، إذا لم تدعمنا 

بلدانهم في مواجهة تركيا؟“.
ولكن هل يمكن أن يقــــوم األكراد باإلفراج 
عن اآلالف من الجهاديين األجانب؟ ينفي خالد 
عيســــى، ممثل ”روج آفا“ في فرنسا ذلك لكنه 
يقول بعبــــارات ينقصها الوضــــوح، ”موقفنا 
يبقى إعداد ومتابعة هــــذه الملفات بالتعاون 

البلدان المعنية. مع سلطات“ 

ولكن هل النظـــام القضائي المحلي مؤهل 
وقـــادر على محاكمـــة هؤالء األجانـــب؟ يبدي 
راشـــو كنعان نفسه شـــكوكا حيال ذلك بقوله 
إنـــه مختـــص بمحاكمـــة ”الســـوريين وليس 

األجانب“. 
ويمثل المتهـــم أو المتهمة أمـــام القضاة 
مباشـــرة دون محام ودون فرصة الســـتئناف 
الحكم، وهو ســـبب آخر يثير ســـخط عائالت 

المعتقلين ومحاميهم في الغرب.
وتعتمد الســـلطات الكردية على العشـــائر 
المحلية التي كســـب تنظيم الدولة اإلسالمية 
والء بعضهـــا وتقوم أحيانا باإلفراج ســـريعا 
عـــن متهمين حتـــى في حـــال ارتكابهم جرائم 

بضمانة من عشيرتهم.
ويقول لقمان إبراهيم، الرئيس المشـــارك 
لمجلـــس قضاة القامشـــلي، ”عندمـــا ال تتوفر 
للقاضـــي أدلـــة، ال يمكنه إصدار حكـــم“، غير 
أنه من الصعب جمـــع أدلة ضد الجهاديين، ال 
سيما النساء وعددهن 600 بينهن عدد كبير من 
التركيات والروسيات والتونسيات وكل منهن 
لديهـــا طفـــالن أو ثالثة وفق هيومـــن رايتس 
ووتش. ويندر أن شـــاركت هؤالء النســـاء في 
القتال، لكنهن كن أحيانا ناشطات في وحدات 

شرطة تطبيق الشريعة.
وفي الســـنة الماضية، حوكمت عشر نساء 
أفـــرج عن نصفهـــن، وصدرت بحـــق الباقيات 
أحكام بالسجن أقل من عشر سنوات، من دون 
حسبان تخفيف األحكام، وفق القاضي كنعان. 
ويمثل ذلـــك تناقضا صارخا مـــع الوضع في 
الغرب، حيث يتم تشـــديد األحـــكام في قضايا 
اإلرهـــاب بما في ذلـــك بحق النســـاء اللواتي 
يعتبـــرن أحيانا مدافعات شرســـات عن الفكر 

المتطرف.

ما الـــذي يمكن أن يحـــدث لألجانب الذين 
يطلق ســـراحهم بســـرعة؟ هل يمكن أن تطالب 
بعض الدول بتسليمهم إلعادة محاكمتهم؟ هنا 

أيضا، تحجم الدول المعنية عن اإلجابة.

الجامعـــي  باالنـــش،  فابريـــس  ويقـــول 
المختص بشـــؤون ســـوريا، إن ”األكراد يمكن 
أن يســـتخدمونهم لمقايضتهم للحصول على 
مســـاعدات من هذا البلد أو ذاك“. وقد تفرض 
علـــى الجهادييـــن األكثـــر خطـــورة، العقوبة 
القصوى، وهي الســـجن لعشرين عاما، مثلما 
حدث مـــع البريطانيين الكســـندا آمون كوتي 
والشـــفيع الشـــيخ اللذين كانـــا ينتميان إلى 
مجموعـــة عرفـــت باســـم ”البيتلـــز“ واتهمت 

باحتجاز وقطع رؤوس نحو عشرين رهينة.
ومنـــذ ســـقوط عفريـــن، يعيـــش األكـــراد 
الســـوريون هاجـــس انســـحاب األميركييـــن 
الداعمين الرئيســـيين لهم من سوريا، وهو ما 

تطرق إليه دونالد ترامب في يناير.
ويقـــول باالنـــش إنـــه ”فـــي غيـــاب الدعم 
األميركي لـــن يتمكن األكراد مـــن الصمود في 
وجه تركيا، أو أي جيش آخر جيد التجهيز“.

ويؤكـــد المحامي الفرنســـي مارتن برادل، 
الذي يدافع عن عدد من المعتقلين الفرنسيين 
في مناطق ســـيطرة األكراد في سوريا، ”يدرك 
األكـــراد أن الســـجناء األجانـــب هـــم الورقـــة 

الرابحة في لعبتهم“.

} واشنطن - أعلنت الواليات المتحدة وست 
دول خليجيـــة، اجتمعـــت في مركـــز مكافحة 
تمويـــل اإلرهاب، فـــرض عقوبـــات على قادة 
حـــزب الله اللبنانـــي بمن فيهـــم أمينه العام 
حســـن نصرالله ونائبه نعيم قاســـم بســـبب 
دعمهـــم اإلرهـــاب، فـــي خطوة تأتـــي ضمن 
سلســـلة العقوبات األخرى التي أعلنت عنها 
الواليات المتحدة، إثر انسحابها من االتفاق 
النووي مع إيـــران، ويتوقع أن تلقي بظاللها 

على مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية.
وقالـــت وزارة الخزانة األميركية في بيان 
على موقعها اإللكتروني إن العقوبات شملت 
أيضا أربعة أفـــراد آخرين. وهذه ثالث جولة 
من العقوبات تعلنها واشـــنطن منذ انسحبت 
الواليـــات المتحدة من اتفـــاق إيران النووي 

األسبوع الماضي.
ويوسع ذلك اإلجراء نطاق العقوبات على 
نصرالله، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات 
عام 1995 لتهديده بتعطيل عملية الســـالم في 
الشرق األوســـط ومرة أخرى عام 2012 بشأن 
سوريا. لكنها المرة األولى التي تتحرك فيها 
وزارة الخزانة ضد نعيم قاســـم الذي أدرجته 

على قوائمها لعالقته بحزب الله. 
وتعكس العقوبات الجديدة عزما أميركيا 
على التعامـــل مع حزب اللـــه بصفته منظمة 
إرهابية على الرغم مـــن النتائج التي حققها 
هـــو وحلفـــاؤه فـــي االنتخابات التشـــريعية 

اللبنانية التي جرت في 6 مايو 2018.
أعضاء  خصوصا  العقوبات  وتســـتهدف 
مجلس الشـــورى الهيئة التي تتخذ القرارات 
في الحزب الشـــيعي اللبناني الذي أنشئ عام 

1982، فضال عن الشركات المتهمة بتمويله. 
وتأتي العقوبات الجديـــدة بعد أيام على 
إعـــالن واشـــنطن مواصلـــة دعمهـــا للجيش 
اللبناني بما يؤشـــر على أن اإلدارة األميركية 
تتعامـــل مـــع حزب اللـــه على نحـــو منفصل 
عن تعاملها الرســـمي مع الحكومة اللبنانية 

والمؤسسات الدســـتورية والرسمية في هذا 
البلد.

وقـــال وزيـــر الخزانـــة األميركي ســـتيفن 
منوشـــين إنه ”مـــن خالل اســـتهداف مجلس 
شـــورى حزب اللـــه، فإن دولنا ترفض بشـــكل 
جماعي التمييز الزائف بين ما يسمى ’الجناح 
السياسي‘ واألهداف اإلرهابية العالمية لحزب 

الله“.
وذكـــرت الـــوزارة أن العقوبـــات فرضتها 
واشنطن وشـــركاؤها في مركز مكافحة تمويل 
اإلرهـــاب. وتكمـــل العقوبات ضد حـــزب الله 
سلســـلة من العقوبـــات كانت بـــدأت في عهد 
الرئيـــس األميركي باراك أوبامـــا، لكنها تأخذ 
هـــذه المـــرة أبعادا أخـــرى على خلفيـــة قرار 
ترامب بسحب بالده من االتفاق النووي الذي 
وقعتـــه إيران مع مجموعـــة 1+5 في فيينا عام 

.2015
وأضـــاف منوتشـــين فـــي تصريحاته أنه 
”بناء على أوامر فيلق القـــدس التابع للحرس 
الثوري، فإن األميـــن العام لحزب الله ورئيس 
مجلس الشورى حسن نصرالله يطيل المعاناة 
في ســـوريا ويغذي العنف في العراق واليمن، 
ويعـــرض لبنـــان وشـــعبه للخطـــر ويزعـــزع 

استقرار المنطقة بكاملها“.
وتأتـــي العقوبـــات ضد حزب اللـــه والتي 
قد تتمـــدد لتطال كافـــة الميليشـــيات التابعة 
إليران في كل المنطقـــة، لتقدم دليال آخر على 
أن االنســـحاب األميركي من االتفاق النووي ال 
يرتبط بإشكاالت تقنية تطال االتفاق نفسه، بل 
تطال كل السياسة اإليرانية التي تنفذها أذرع 
طهران الميليشـــياوية والذي يعتبر حزب الله 

من أبرزها.
أعلنت الســـعودية في بيان نشـــرته وكالة 
األنباء السعودية الرسمية، إدراج 8 شخصيات 
وكيانين على قوائمها لإلرهاب، بينهم حســـن 
نصراللـــه ونائبـــه نعيم قاســـم ومحمد يزبك 

وحسين خليل وإبراهيم أمين السيد.

وأكدت الرياض في البيان أنها ”ستواصل 
بالشراكة مع حلفائها في مركز مكافحة تمويل 
اإلرهـــاب، العمـــل على وقف تأثيـــر حزب الله 
وإيران المزعزع لالســـتقرار فـــي المنطقة من 

خالل استهداف قادتهما“.
ورفضت الســـعودية ما تقـــول إنه ”تمييز 
خاطـــئ بيـــن ما يســـمى حـــزب اللـــه الجناح 
السياسي، وأنشـــطته اإلرهابية والعسكرية“، 
مشـــيرة في بيانها إلى أن حـــزب الله ”منظمة 
إرهابيـــة عالمية ال يفرق قادتـــه بين جناحيه 
العقوبات  وتعبـــر  والسياســـي“.  العســـكري 
األميركيـــة الجديدة ضد حـــزب الله عن موقف 
واشـــنطن وحلفائها مـــن نتائـــج االنتخابات 

النيابيـــة والذي لن يكترث بمحاولة حزب الله 
التدثر بغطاء برلماني ووزاري يقيه الضغوط 

الدولية المتنامية ضد المنظمات اإلرهابية.
وتبعث هذه العقوبات برســـالة إلى النظام 
السياسي اللبناني حول موقع حزب الله على 
خارطة اإلرهاب، ما ســـيطرح أســـئلة داخلية 
عشـــية المداوالت إلعـــادة إنتاج الســـلطة في 
لبنان بعد االنتخابات النيابية األخيرة. وكان 
نصرالله اســـتبعد العـــام الماضي احتمال أن 
تفـــرض الواليات المتحدة عقوبات أشـــد على 

جماعته.
وقـــال األمين العام لحـــزب الله في خطاب 
تلفزيوني في 13 أغســـطس، بمناســـبة إحياء 
ذكـــرى نهايـــة الحـــرب التي خاضهـــا الحزب 
عام 2006 ضد إســـرائيل، إن اإلدارة األميركية 
”لـــن تتمكن مـــن اإلضرار بقـــوة المقاومة على 
الرغم من كل الوسائل المتاحة والممكنة التي 

بحوزتها“.
إن  لبنانيـــة  برلمانيـــة  مصـــادر  وتقـــول 
العقوبـــات األميركية الخليجية ضد حزب الله 
قـــد تعّقد المفاوضات حول تشـــكيل الحكومة 
اللبنانية لجهة إشكالية منح حزب الله حقائب 
وزاريـــة داخل الحكومة اللبنانية المقبلة فيما 
عواصم أساسية بالنسبة للبنان تعتبر الحزب 

إرهابيا.
وتتســـاءل هـــذه المصـــادر حـــول قـــدرة 
النظام السياســـي اللبناني، ال ســـيما رئيس 

الجمهوريـــة ميشـــال عـــون والرئيس ســـعد 
الحريـــري المتوقـــع تكليفه بإعادة تشـــكيل 
الحكومـــة، علـــى مقاومة ضغوط حـــزب الله 
فـــي ظل الموقـــف األميركـــي الخليجي حيال 

الحزب.
فـــي المقابل، لفتـــت أوســـاط اقتصادية 
لبنانيـــة إلـــى ضـــرورة التزام لبنـــان الكامل 
بالعقوبات وروحيتها، خصوصا أنها تجعل 
أي مصـــرف لبناني في قلـــق دائم من تحويل 
أي مبلـــغ ولو محليا ألشـــخاص محســـوبين 

على حزب الله.
وتـــرى أن العقوبات ضد حزب الله بعثت 
برســـائل خارجيـــة واضحـــة إلى لبنـــان قد 
يكون من شـــأنها دعم ”التيار الســـيادي“ في 
لبنان والذي تراجع حجمه الحســـابي داخل 

البرلمان في االنتخابات األخيرة.
التـــي  الجديـــدة  المعطيـــات  وتكشـــف 
تعكســـها العقوبـــات عن أن للبنـــان مصلحة 
في عدم معاندة المزاج الدولي العام، بما في 
ذلـــك األوروبي، الذي نتج عن قرار واشـــنطن 
االنســـحاب من االتفـــاق النـــووي، وأن على 
بيـــروت أن تأخذ العبر من نتائج االنتخابات 
العراقيـــة التي تثبت تحـــّوال محليا وإقليميا 
ودوليـــا ضد النفوذ اإليراني في كل المنطقة. 
ومنذ العـــام 2013، اعتبر االتحـــاد األوروبي 
أيضـــا أن الجنـــاح العســـكري لحـــزب الله، 

”منظمة إرهابية“.

عقوبات جديدة على حزب الله: أزمة تشكيل حكومة لبنانية تلوح في األفق

عزم على التعامل مع حزب الله بصفته منظمة إرهابية على الرغم من النتائج التي حققها في االنتخابات

تكشف العقوبات اجلديدة التي فرضتها الواليات املتحدة األميركية وشركاؤها في مركز 
مكافحة متويل اإلرهاب، الذي يشــــــمل الســــــعودية واإلمــــــارات والبحرين والكويت وعمان 
وقطر، على حزب الله جانبا من سلسلة تدابير ستتخذها واشنطن تباعا لتشديد الضغوط 

على إيران وميليشياتها عامة وحزب الله في لبنان خاصة.

مارتن برادل:
األكراد يدركون أن السجناء 
األجانب لديهم ورقة رابحة 

للتفاوض مع الغرب
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[ فرض عقوبات على أعضاء من مجلس الشورى حزب الله  [ واشنطن تنتقل إلى التضييق على أذرع إيران بعد إلغاء االتفاق النووي

في 
العمق

{من خالل اســـتهداف مجلس شورى حزب الله، فإن دولنا ترفض بشكل جماعي التمييز الزائف 
بين ما يسمى الجناح السياسي واألهداف اإلرهابية العالمية لحزب الله.

ستيفن منوشني
وزير اخلزانة األميركي

{األكراد يمكن أن يستخدموا الجهاديين األجانب لمقايضتهم للحصول على مساعدات من هذا 
البلد أو ذاك، لتعويض غياب الدعم األميركي}.

فابريس باالنش
باحث فرنسي مختص بشؤون سوريا

أكراد سوريا يبتزون الغرب بورقة محاكمة الجهاديين
[ لماذا نحتفظ بدواعش لم تدعمنا بلدانهم في مواجهة تركيا

ورقة رابحة

املـــرة األولـــى التـــي تتحرك فيها وزارة الخزانة األميركية ضد نعيم قاســـم، نائب األمني العام لحزب الله حســـن نصرالله، الـــذي أدرج على قوائم 
اإلرهاب إلى جانب نصرالله وقيادات أخرى في مجلس شورى الحزب.

A
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} لعّل ما هو أهم من االنتخابات العراقية 
والنتائج التي أسفرت عنها، اإلطار اإلقليمي 

الذي جرت في ظّله. جعل هذا اإلطار قاسم 
سليماني قائد ”فيلق القدس“ في احلرس 

الثوري اإليراني يركض إلى بغداد في 
محاولة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه إيرانيا. إذا 
كان من معنى لهذه الزيارة وحصولها في 
توقيت معّني، فإن هذا املعنى يتمّثل في أّن 

إيران باتت تشعر بأّن العراق ميكن أن يفلت 
منها بعد كّل اجلهود التي بذلتها منذ أطاح 

آية الله اخلميني بالشاه ونظامه، وأقام 
”اجلمهورية اإلسالمية“ في العام ١٩٧٩. كانت 

إيران في املاضي القريب اآلمر الناهي في 
العراق، بات عليها اآلن البحث عن طريقة 

للحّد من خسائرها في بلد بقي فترة طويلة 
من الزمن مبثابة مصدر للعائدات املالية 

تغذي بها خزينتها وامليليشيات التابعة لها 
من احمليط إلى اخلليج.

ليس تقّدم الئحة رجل الدين مقتدى 
الصدر بعد االنتخابات سوى نتيجة طبيعية 
لرغبة العراقيني في استعادة بلدهم وقرارهم 

احلّر. لم يكن ذلك ممكنا لوال أن شيئا ما تغّير 
في املنطقة ولوال بوادر الضعف اإليراني. 
أّدى ذلك إلى انكشاف الدور اإليراني على 

حقيقته، كقّوة استعمارية من جهة وسقوط 
النموذج الذي تريد إيران تقدميه من جهة 

أخرى. هناك فشل إيراني على كّل املستويات، 
في إيران نفسها. في نهاية املطاف، كيف 

ميكن لنظام لم يحّقق شيئا، لإليرانيني أّوال، 
في أربعة عقود أن يقّدم نفسه لدول اجلوار 

كتجربة قابلة للنجاح في أّي مجال. ميكن 
بالطبع استثناء مجال االستثمار اإليراني 

في إثارة الغرائز املذهبية وإنشاء ميليشيات 
مذهبية تعمل في خدمته.

ليس مقتدى الصدر شخصا خارقا، 
خصوصا أّن جانبا من شخصيته يعّبر عن 
البساطة إلى حد كبير. كان الرجل محسوبا 

على إيران في مرحلة معّينة. كان يقاتل 
األميركيني والبريطانيني بعد احتالل العراق 
في العام ٢٠٠٣ تلبية لتوجيهات من طهران. 

وما لبث في العامني املاضيني أن حتّول، 
بقدرة قادر، إلى رمز للوطنية العراقية في 
مواجهة الهيمنة اإليرانية. لم يكتف بذلك، 

بل ذهب بعيدا في حتالفاته وأوصل أعضاء 
شيوعيني إلى مجلس النواب العراقي. 
من مفارقات العصر أن يصل مرّشحون 

شيوعيون إلى البرملان بأصوات قائد 
ميليشيا شيعية رفع أنصاره شعار ”مكافحة 

الفساد“ وخروج إيران من العراق. يحصل 
ذلك في ذكرى مرور مئتي عام على والدة كارل 

ماركس الذي لم تصمد من كّل نظرياته في 
شأن الرأسمالية ودكتاتورية البروليتاريا 
سوى نظرية واحدة تصلح لكّل العصور 

والفصول هي ”أّن الدين أفيون الشعوب“. 
ال شّك أن كارل ماركس يتقّلب في قبره هذه 

األّيام!
كان مقتدى الصدر من بني أولئك 

العراقيني الذين برز جنمهم بعد االحتالل 
األميركي الذي أسقط نظام صّدام حسني 

في ربيع العام ٢٠٠٣. مثله مثل آخرين غيره، 
من الذين استفادوا من احلرب األميركية 
على العراق، لم يتأّخر كثيرا في االنقالب 
على األميركيني/ والذهاب إلى محاربتهم 
بتوجيهات إيرانية. لكن الفارق بينه وبني 

معظم اآلخرين، على رأسهم نوري املالكي 
أّنه رفض الذهاب إلى النهاية في خياراته 

اإليرانية. أدرك، رّمبا بسبب انتمائه إلى 
عائلة عراقية عريقة ذات أصول عربية، أّن 

العرب عرب وأن الفرس يبقون فرسا، وأن ال 
حدود لالحتقار الفارسي لكّل ما هو عربي.
تكمن أهّمية مقتدى الصدر في أّنه لم 
يتخّل إلى اآلن عن الذين راهنوا عليه من 
بني العرب، هو الذي زار الرياض قبل أقّل 

بقليل من سنة، معيدا اكتشاف العمق العربي 
واخلليجي للعراق وأّن العراق ال يستطيع 
أن يعود دولة مستقّلة يوما من دون الدعم 

العربي.
سيكون صعبا على قاسم سليماني 

النجاح في إقامة ”حتالف واسع“ يضّم حيدر 
العبادي ونوري املالكي وهادي العامري 

وعّمار احلكيم، مبا يؤدي إلى تشكيل حكومة 
عراقية موالية إليران شبيهة إلى حّد ما 

بحكومة املالكي التي تشّكلت بعد انتخابات 
العام ٢٠١٠. ليس مكتوبا للمشروع اإليراني 
في العراق أن ينجح. هذا عائد إلى أسباب 

عّدة.
في مقّدمة هذه األسباب أن إدارة دونالد 

ترامب ليست إدارة باراك أوباما. لن تكّرر 
جتربة جورج بوش االبن الذي سّلم العراق 

إليران، أو جتربة باراك أوباما الذي استسلم 
كّليا إليران وقبل بكّل شروطها العراقية. 

وصل األمر بأوباما إلى سحب القوات 
األميركية من العراق. ليس في وارد اإلدارة 
األميركية احلالية االستسالم إليران، ال في 
العراق وال في غير العراق. لو لم يكن األمر 

كذلك، ملا جتّرأ حيدر العبادي، رئيس الوزراء 
احلالي، على امتالك هامش للمناورة جعله 

متحررا إلى حد كبير عن إيران. يرفض 
العبادي الذي يبدو أن قائمته ستحل في 

املرتبة الثالثة، في ضوء نتائج االنتخابات، 
أن يكون مجرد أداة إيرانية. قد يكون مرّد 

ذلك إلى أّنه ابن بغداد وعاش طويال في 
بريطانيا، فضال عن أّنه لم ينغمس في 
ممارسات ميليشوية لـ“حزب الدعوة“. 

وهذه ممارسات ارتبطت في أثناء احلرب 
اإليرانية، بني ١٩٨٠ و١٩٨٨ حتديدا،  العراقية – 

باألجهزة اإليرانية والسورية التي كانت 
تتحكم باملعارضني العراقيني الذين أقاموا 

في دمشق وطهران، خصوصا إذا كانوا من 
”حزب الدعوة“.

ال بّد من االنتظار بعض الوقت قبل 
الذهاب إلى تقييم نهائي لنتائج االنتخابات 

العراقية. لكّن ما ميكن أن يلعب ملصلحة 
املـراهنني على مقتـدى الصدر أن العـراق 
ليس بلدا سهل املراس. كذلك، هناك على 

الرغم من كّل حمالت التطهير ذات الطابع 
املذهبي التي نّفذتها امليليشيات التابعة 

إليران مبا في ذلك تلك املنضوية حتت تسمية 
”احلشد الشعبي“، ما يدعو إلى التفاؤل. 
التفاؤل بأن العراق لن يبقى مستعمرة 

إيرانية. هناك في عمق كّل شيعي عربي في 
العراق شعور بأّن اإليراني، أي الفارسي، 

يحتقره ويستخّف به.
هذا االستخفاف اإليراني بكّل ما هو 

عربي، جعل ”اجلمهورية اإلسالمية“ ترتكب 
في حرب ١٩٨٠- ١٩٨٨ خطأ مهاجمة اجلنوب 

العراقي وقصف أحياء البصرة، معتقدة 
أن الشيعة حلفاء لها. كانت النتيجة أن 

أكبر اخلسائر التي حلقت باإليرانيني 
وقتذاك كانت في معارك اجلنوب، حيث كان 

العراقيون الشيعة والسّنة يدافعون عن 
أرضهم حتت علم العراق الواحد.

ليس العراق، الذي يسعى فيه قاسم 
سليماني إلى تعومي ”احلشد الشعبي“، عند 
منعطف. إيران نفسها في أزمة عميقة. ليس 

متّرد مقتدى الصدر وتقّدم الئحته سوى 
تعبير عن هذه األزمة اإليرانية. فمن العراق 

الذي احتله األميركيون في العام ٢٠٠٣، كانت 
االنطالقة احلقيقية للمشروع التوّسعي 

اإليراني، ومن العراق سيبدأ، في ما يبدو، 
أفول هذا املشروع الذي لم يعد قادرا حّتى 

على التعاطي مع شخص مثل مقتدى الصدر 
بدأ يعّبر عن وطنية عراقية ما. ليس معروفا 

بعد هل من أفق لهذه الوطنية العراقية. 
بكالم أوضح هل تعتبر كافية إلعادة بناء 

مؤسسات الدولة العراقية، على ركام ما خلفه 
الزلزال الذي تسبب به االحتالل األميركي ثّم 

االحتالل اإليراني…

ر عن األزمة اإليرانية
ّ
مقتدى الصدر يعب
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{كانـــت الحكومـــات العراقية الســـابقة ضعيفة بســـبب االنقســـام العرقي الطائفـــي. وقد أراد 

العراقيون حكومة جديدة خالية من الفساد تقوم بتوفير الخدمات والوظائف واألمن}.

بالل وهاب
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{سنســـعى إلبرام تحالفات للتصدي ألي تدخل إيراني في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. 

وال نخفي تخوفنا من حدوث تدخل من جانب قوى داخلية أو خارجية، وإيران إحداها}.

ضياء األسدي
رئيس الهيئة السياسية في التيار الصدري في العراق

خيراهللا خيراهللا
إعالمي لبناني

} ما لم يتم التخلص من حزب الدعوة 
فإن النتائج االنقالبية التي انتهت إليها 
االنتخابات النيابية في العراق ستمحى 

وتكون من غير معنى.
لقد وجه املقترعون ضربة قاصمة 

إلى حزب الدعوة، من خالل االمتناع عن 
التصويت لقائمة دولة القانون، غير أن تلك 

الضربة ما كانت ممكنة إال بعد أن مت قبل 
أربع سنوات استبعاد نوري املالكي زعيم 

احلزب والقائمة من احلكم.
وإذا ما كان املالكي قد أوهم اآلخرين بأنه 

انتقل من منصب رئاسة الوزراء إلى املوقع 
الذي يؤهله لصناعة احلكومات، فإن ما نتج 

عن االنتخابات قد فضح كذبته تلك.
لقد تصدر عدو املالكي األول، وأقصد 

مقتدى الصدر، املشهد االنتخابي.
أما حيدر العبادي الذي كان سياسيا 

مغمورا قبل أربع سنوات، فقد أصبح اليوم 
زعيم كتلة نيابية صاعدة وقد يعوضه ذلك 

عن خسارته منصب رئيس الوزراء إن حدثت. 
وهو ما سيغنيه عن االلتفات إلى ماضيه 

احلزبي عضوا في حزب الدعوة.
ما ال ينساه املالكي للعبادي أنه وجه إليه 

ضربة قاسية حني أصدر قرارا بتنحيته عن 
موقع نائب رئيس اجلمهورية في أول عهده 

رئيسا للوزراء عام ٢٠١٤.
ذلك القرار وإن لم يدخل حيز التطبيق 
فقـد أسس لقطيعة بني الرجلني، عززت من 
موقع حيدر العبادي في املشهد السياسي 

العراقي، وأضعفت في الوقت نفسه من 

هيمنة املـالكي على أجزاء من الدولة 
العراقية.

سيحاول املالكي ترميم وضعه من خالل 
التحالف مع كتلة الفتح التي يقودها هادي 

العامري، إيراني الهوى والهوية. وهي 
محاولة قد ال تنجح إال إذا ضغطت إيران 

في سبيل ذلك. فالعامري الذي يسعى جديا 
إلى االستيالء على احلكومة وتأسيس دولة 
احلشد الشعبي، لن يرضيه أن يكون املالكي 

بسلوكه املتعجرف وسمعته السيئة شريكا له 
في ما حققه من نصر انتخابي.

وهو ما يجعلني متفائال في أن املالكي قد 
ُهزم على كل اجلبهات.

هزمية املالكي وحزبه هي انتصار مبدئي 
للعراق.

وكما يقول املثل العراقي ”العافية 
درجات“ أي أن املريض يستعيد صحته 

تدريجيا، فإن هزمية املالكي وحزبه هي أول 
خطوة يلقيها الشعب العراقي على طريق 

احلرية والنزاهة والكرامة والنهوض. وهي 
خطوة تؤكد قدرة الشعب على التغيير، 

بالرغم من كل الظروف القاسية التي حتيط 
به.

فالدميقراطية التي جلبها األميركان إلى 
العراق كانت دائما مثقوبة ومخترقة. لقد مت 

تصنيع االنتخابات وهي الوجه الوحيد الذي 
عرفه العراقيون من بني وجوه الدميقراطية 

بطريقة تذهب فيها األصوات تلقائيا إلى 
الطاقم السياسي الذي جلبه األميركان معهم 

وسلموه السلطة.

كان امللعب االنتخابي محكوما بعدد 
محدود من الالعبني الذين مت اختيارهم 

بعناية ودقة، مبا ال يهز ثقة الراعي األميركي 
بهم بالرغم من علمه بعالقتهم الوثيقة 

بإيران. وهي معادلة ليس من اليسير تفكيك 
عناصرها، إال إذا وافقنا على النظرية التي 

تقول إن األهم بالنسبة للواليات املتحدة 
أن ال تقوم للعراق قائمة وفي ذلك ال بد أن 

تعتمد القوة العظمى على عدوها املعلن في 
إجناز تلك املهمة. فما من نظام يكره العراق 

والعراقيني مثل النظام اإليراني.
كان نوري املالكي، وهو الذي حظي بدعم 
الواليات املتحدة أيام الرئيس السابق باراك 

أوباما، مطمئنا إلى أن أصوات العراقيني 
مهما نددت بفساده ستسقط في صندوقه 

االنتخابي.
غير أن ظهور قوائم انتخابية ”عابرة 

وأهمها ”سائرون“ التي يتزعمها  للطائفية“ 
الرجل الذي طاملا سخر منه املالكي واعتبره 

مراهقا في عالم السياسة، قد شجع العراقيني 
على توجيه ركلة متقنة إليه ومن خالله إلى 

حزب الدعوة.
لقد أجنز العراقيون في انتخابات قاطعها 

كثيرون شيئا أشبه باملعجزة.
من املؤكد أن الفضل في ذلك يعود 

إلى السيد مقتدى الصدر وحيدر العبادي 
مجتمعني. لقد حترر الرجالن من عقدتهما 

الطائفية، وانفتحا على حقيقة الشعب 
العراقي التاريخية حني ركنا الطائفية 

السياسية وهي أساس الفساد جانبا، فحررا 

الناخبني من اخليارات اجلاهزة التي كانت 
تفرض عليهم في أوقات سابقة.

وكما أرى فإن دفن سيرة املالكي الكئيبة 
لن يتم إال من خالل حتالف الرجلني الذي 

سيكون أساسا لقيام حكومة كفاءات حقيقية 
وليست صورية. حكومة أغلبية سياسية 

حقيقية ال تقيم وزنا ملبدأ احملاصصة 
احلزبية والطائفية.

وإذا ما كان العبادي ال يزال رسميا 
عضوا في حزب الدعوة، فإن سنوات حكمه 

قد أكدت أنه عرف كيف ينأى بنفسه عن 
ذلك احلزب وسياساته، وهو ما ميكن أن 

يعّبر عنه في املرحلة املقبلة حني يلتفت إلى 
مستقبله معتبرا عالقته باحلزب املذكور 

شيئا من املاضي.

هزيمة حزب الدعوة انتصار للعراقيين

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هزيمة المالكي وحزبه هي أول خطوة 

يلقيها الشعب العراقي على طريق 

الحرية والنزاهة والكرامة والنهوض. 

وهي خطوة تؤكد قدرة الشعب على 

التغيير، بالرغم من كل الظروف 

القاسية التي تحيط به

من العراق الذي احتله األميركيون عام 

2003، كانت االنطالقة الحقيقية 

للمشروع التوسعي اإليراني، ومن 

العراق سيبدأ أفول هذا المشروع الذي 

لم يعد قادرا حتى على التعاطي مع 

شخص مثل مقتدى الصدر بدأ يعبر 

عن وطنية عراقية ما

ليس تقدم الئحة مقتدى الصدر 

بعد االنتخابات سوى نتيجة طبيعية 

لرغبة العراقيين في استعادة بلدهم 

وقرارهم الحر. لم يكن ذلك ممكنا 

لوال أن شيئا ما تغير في المنطقة ولوال 

بوادر الضعف اإليراني 

ظهور قوائم انتخابية {عابرة 

للطائفية} وأهمها {سائرون} التي 

يتزعمها الرجل الذي طالما سخر 

منه المالكي واعتبره مراهقا في عالم 

السياسة، قد شجع العراقيين على 

توجيه ركلة متقنة إليه ومن خالله إلى 

حزب الدعوة



آراء

} ما يحصل من تطّورات ُتنذر برحيل رئيس 
احلكومة التونسية يوسف الشاهد وكافة 

أعضاء فريقه احلكومي، ال يختلف في شيء 
تقريبا عن سيناريو إقالة سلفه احلبيب 

الصيد في عام ٢٠١٦ عبر تنكر كل األحزاب 
واملنظمات له، وفي مقدمتها حزبه نداء 

تونس ليبقى وحيدا محاصرا بشبح العزلة.
مع تقّدم املفاوضات بني املنظمات 

الوطنية واألحزاب ورئيس اجلمهورية 
الباجي قائد السبسي بشأن مستقبل 

احلكومة احلالية عقب التوافق شبه الكلي 
على كافة بنود الوثيقة اجلديدة أو ما يسمى 

باتفاق قرطاج ٢، يبدو أن مسألة سحب 
البساط من الشاهد وحكومته برّمتها باتت 

مسألة محسومة ال يفصلها عن مغادرة 
القصبة (قصر احلكومة) سوى سويعات 

قليلة.
ورغم إبقاء الرئيس التونسي وكافة 

األطراف الشريكة على مسألة مصير احلكومة 
احلالية ُمبهما وقابال لكل التحليالت 

والتأويالت، فإّن كل ما صيغ في وثيقة قرطاج 
٢ وخاصة في ما يتعّلق باحملور السياسي 

يشير بقوة وبوضوح ال لبس فيه أنه آن 
األوان لتغيير الفريق احلكومي، وأن ساعة 
احملاسبة السياسية قد دّقت خصوصا بعد 

تضمني بند في الوثيقة املرجعية للحكومة أو 
األرضية السياسية املشتركة ينّص صراحة 
على وجوب تعديل الفريق الوزاري وبال أي 

استثناءات.
وبالوقوف قليال، عند تقييم بسيط 

للفترة التي قضاها يوسف الشاهد على 
رأس احلكومة التونسية منذ عام ٢٠١٦، ال 
تبدو مسألة التخلي عنه من قبل الرئيس 

أو األحزاب واملنظمات مفاجأة، فالرجل 
ورغم اختالف التقييمات حول ما حققه من 

نتائج سلبية أو ايجابية، فإنه فقد منذ األيام 
األولى حلكمه أي سند سياسي يجعله أمنت 

وأقوى ملجابهة منظمات وازنة كاالحتاد العام 
التونسي للشغل أو منظمة أرباب العمل.

ورغم محاولة يوسف الشاهد االستنجاد 
مؤّخرا بصفة متأخرة بحزبه األم نداء تونس 
عبر حتركاته وتكتيكاته السياسية باملشاركة 

في احلملة االنتخابية للحزب خالل معركة 
البلديات، إّال أن ذلك لم يشفع له ولم يسعفه 
كي يرّمم طموحاته وأحالمه الساعية للبقاء 

في القصبة إلى غاية عام ٢٠١٩.

فرئيس احلكومة لم يكن يعلم إبان تقاربه 
الكبير مع احتاد الشغل في األشهر األولى 

عقب إمساكه بدواليب احلكم أن املنظمة 
النقابية ال متنح تاريخيا أي سياسي أو أي 
حكومة صّكا على بياض، والدليل انقالبها 

بشكل تام عليه وعلى فريقه عبر احلشد 
لوجوب تغيير ربان السفينة وضخ دماء 
جديدة، عساها حتّرك عجلة االقتصاد أو 

حتل اإلشكاالت االجتماعية العالقة منذ ثورة 
يناير ٢٠١١.

وفي خضّم كل هذه املعارك التي يخوضها 
الشاهد، يظهر جليا أنه ُخدع بوعود 

وتطمينات من قبل قيادات حزب نداء تونس 
في الفترة األخيرة، ليجد نفسه في نهاية 

املطاف يغرد خارج السرب بل ويطارد شبح 
الرحيل بعد أن اتفق نورالدين الطبوبي، 

األمني العام الحتاد الشغل، مع حافظ قائد 
السبسي املدير التنفيذي حلزب نداء تونس 

بصفة رسمية على وجوب إقالة احلكومة 
برمتها.

وبعد أن خسر دعم حزبه، حاول رئيس 
احلكومة احلالية التمّسك بآخر قّشة أمل قد 

تنقذه من العزلة أو من مغادرة قصر القصبة 
بيد فارغة وأخرى ال شيء فيها، عبر طمأنة 
نفسه باملراهنة على اخلطاب املتلّون حلركة 
النهضة اإلسالمية الذي بدا للوهلة األولى 
متمّسكا وبقوة بالشاهد وبفريقه احلكومي.
لكن أوراق يوسف الشاهد ُبعثرت مرة 
أخرى بعد أن أبدى راشد الغنوشي زعيم 
احلركة اإلسالمية في لقاء جانبي جمعه 

بالرئيس التونسي والطبوبي وحافظ قائد 
السبسي، مواقف النهضة بأنها ال ترى 

مانعا في ضخ دماء جديدة أو تغيير رئيس 
احلكومة.

وبهذه اخلطوة، تؤكد النهضة مجّددا 
أن خطابها ال يخرج عن بوتقة إعالن الشيء 

واإلضمار في املقابل بأشياء أخرى تتبدل في 
آخر املنعطفات، والدليل على ذلك انتهاجها 

نفس املراوغات السياسية تقريبا مع احلبيب 
الصيد لتتركه في النهاية يجابه األحزاب 

وحيدا في آخر اجتماع قبل تكليف الشاهد 
بتشكيل احلكومة في ٢٠١٦.

أّما بشأن الضربة القاصمة التي بّددت 
كل أحالم وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

احلاليني وفي مقدمتهم رئيسها، فقد جاءت 
من قبل رئيس اجلمهورية الذي سحب ثقته 

بشكل نهائي تقريبا من كل أعضائها إلدراكه 
التام أن اجلميع وضع نصب عينيه الطموح 

في االستحقاق االنتخابي الرئاسي القادم 
في ٢٠١٩، لتتأكد كل التحليالت التي حتدثت 

سابقا عن وجود حرب خفية بني القصبة 
وقرطاج..

وتدّعمت رؤى ومواقف رئاسة اجلمهورية 
خصوصا عقب تضمني وثيقة قرطاج ٢ 

ببند اتهم صراحة يوسف الشاهد وفريقه 
احلكومي بالتنّكر التفاقات املنظمات 
واألحزاب عبر تشبثهم بالتفكير في 

طموحاتهم السياسية الشخصية والترويج 
لصورهم استعدادا لالنتخابات الرئاسية 

القادمة، عوض االلتزام بتطبيق فحوى وثيقة 
قرطاج األولى.

كل هذه الكواليس والقراءات السياسية 
الواقعية تدل مبا ال يدع مجاال للشّك أن 
مغادرة الشاهد للقصبة باتت محسومة، 

لكن يبقى السؤال املفصلي واجلوهري هل 
قّيمت أحزاب احلكم نداء تونس والنهضة 

اإلسالمية خياراتهما السياسية واالقتصادية 
الفاشلة منذ انتخابات العام ٢٠١٤، وهل 

سيجد رئيس احلكومة القادم أدنى 
مستويات السند السياسي لتطبيق ما وصف 

بـ”املعجزة“ أو العصا السحرية املضمنة 
بوثيقة قرطاج ٢؟

أسئلة تشغل الطبقة السياسية في 
تونس، والرأي العام بأسره، وهي أسئلة 
غير متأتية في احلقيقة من فراغ بل لها 

تراكماتها وأسبابها املنحصرة أساسا في 
ما مت ترويجه في مايو ٢٠١٦ عقب التوقيع 

على وثيقة أولويات احلكومة األولى من 
قبل حزبي احلكم، نداء تونس وحركة 

النهضة، اللذين زوقا بنود الوثيقة املرجعية 
ملا عرف وقتها بحكومة الوحدة الوطنية، 

وجعالها في موضع ”املنقذ السحري“ لكل 
أزمات تـونس االقتصـادية والسيـاسية 

واالجتماعية.

وما يؤرق التونسيني اليوم ال يخرج 
أيضا عن دوائر التساؤل عن فحوى وثيقة 

قرطاج ٢، أو عن هوية الشخصية السياسية 
التي ستكون قادرة على تنفيذها أو على 

مجاراة خيارات االئتالف احلاكم الترقيعية 
واملتذبذبة منذ ٢٠١٤.

العين على قصر قرطاج تخرج الشاهد من قصر القصبة

{االتحاد العام التونســـي للشـــغل ليس في معركة مع الحكومة، بل مشكلته الوحيدة الوضعية 

الصعبة التي وصلت إليها البالد بشهادة األرقام الصادرة عن المؤسسات الدولية}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

{اســـتمرار إســـرائيل في ارتكاب جرائمها دون رد دولي رادع ســـيفجر دوامة جديدة من العنف 

ستعاني المنطقة وأوروبا والعالم كله تبعاتها}.
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} حظيت املرأة السعودية باهتمام كبير في 
عهد امللك سلمان بن عبدالعزيز ونالت فرصا 

إصالحية مختلفة، ويعكس املسؤولون في 
السعودية اليوم التوجه اإلنساني واحلقوقي 

جتاه النساء وتتوالى القرارات املنصفة 
تباعا حيث لم يعد هناك من مبرر لاللتفات 
ألصوات أولئك الذين يسمون األشياء بغير 
مسمياتها. في يناير املقبل ستكون اململكة 

العربية السعودية ضمن أعضاء املجلس 
التنفيذي لهيئة األمم املتحدة كعضو 

جديد في مجال متكني املرأة، بعد أن فازت 
بالعضوية خالل االنتخابات التي جرت في 

املجلس االقتصادي واالجتماعي في مقر 
األمم املتحدة.

تتجه السعودية إلى متكني املرأة في 
مجاالت مختلفة وجعلها شريكا حقيقيا 
في التنمية واالقتصاد الوطني والبناء 

االجتماعي الذي تتبناه رؤية ٢٠٣٠، وتتطلع 
النسويات لتكن فاعالت ومؤثرات في املرحلة 

املقبلة في السعودية.
الكثير من التغيرات والقرارات التي كانت 

في صالح النساء في السعودية كان لها، 
بشكل أو بآخر، عالقة بتأثير أصوات النساء 

ومطالباتهن املستمرة والواثقة باحلصول 
على احلقوق، وبالرغم من اجلدل املثار حول 

كون هذا احلراك النسوي هو مترد على 
املجتمع فإن النسويات أكدن مرات كثيرة 

بأن تناول النساء لقضايا متس حياة املرأة 
عمليا، هو أمر ال ميس الرجل وليس له أية 
عالقة برواج فكرة محاربة املرأة للرجل أو 

الدين أو االنتقاص من املجتمع.
إن مثل هذه التجديفات التي يروجها 

املتشددون بخصوص النسويات ليست إال 
تغييرا حلقيقة األمر، إذ يتعلق األمر في 

الواقع بكونه مطالبات بحقوق اجتماعية 
ومدنية وإنسانية ال متس اآلخر بشكل من 
األشكال، سواء الرجل أو النساء اللواتي 
يقفن في اجلانب اآلخر الذي يجردهن من 

حقوقهن، معتقدات بأن هذه األمر ميس 
الدين. النسوية ليست شرا وال حربا على 

رجل أو مجتمع، وليست تشكيال ثقافيا أو 
نقديا فقط بل هي حركة إنسانية خللق حياة 

أفضل للنساء.
النسويات السعوديات اليوم أصبحن 
صوتا هاما ميكن وصفه بالقوى الناعمة 
التي ميكنها حتريك الرأي العام، ولم يعد 
سؤال ”من أين نبدأ؟ وما هي األولويات؟“ 

يشكل هاجسا لهن، فقد أصبحت هناك 
مساحة وأصبح هناك من ميكنه التحرك 

من خاللها وأصبح هناك صوت وهناك من 
يصغي له. احلراك النسوي ليس ضروريا أن 
يبدأ من أروقة املثقفني أو امللتقيات الثقافية 

بل ميكنه أن يتحرك من مكان يوصف بأنه 
مركز األلم واألمل في الوقت ذاته. احلراك 

النسوي يتحرك من خالل بنية قاسية دينية 
وقبلية وأبوية تعكس تركيبة املجتمع ووضع 

املرأة السعودية بنسب متفاوتة، وألنه ليس 
ضروريا أن يبدأ من مكان يحمل صفة ثقافية 

أو رسمية، فقد بدأ يتحرك ويفكك القيود 
والعوائق الذهنية التي تقيد النساء من 

منابر مختلفة وبلغة بسيطة وواضحة ميكن 
وصفها بأنها لغة الرأي العام الذي متثله 
النساء. كان هذا املنبر منصة تويتر الذي 

يتيح ألية امرأة تؤمن بحقها الكامل أن تظهر 
وتخاطب املسؤولني في ما يتعلق بقرارات أو 

حتفظات متس حياتها.
القرارات واألحداث تتسارع في ما يخص 

املرأة السعودية في اآلونة األخيرة أصبح 
هناك نافذة مفتوحة تطل منها النساء 

السعوديات. هي مساحة أقل مما نتطلع له 
لكنها أفضل مما كنا عليه، وفي كل األحوال 

هي مبثابة اخلطوات التي تؤدي بنا إلى 
الهدف املأمول.

قبل يومني أمر وزير العمل والتنمية 
االجتماعية خالد أبا اخليل بوقف تقدمي 

برامج توعية تقدم للنساء والرجال املقبلني 
على الزواج في أحد اجلمعيات اخليرية، 

وكانت تقدم محتوى يؤيد ضرب املرأة 
وتأكيده كنوع من التأديب. األمر الذي أنتج 

احتقانا لدى النساء املهتمات والناشطات في 
ما يخص حقوق املرأة وكرامتها اإلنسانية.

النسويات هن من شكلن رأيا موحدا 
وجماعيا لرفض مثل هذه املعطيات، فقد 
قمن بنشر اآلراء املعارضة والرافضة ما 

أعطى بعدا مختلفا لكل ما له عالقة باملرأة 
السعودية، وهو ما أدى إلى تصريح وزير 

العمل والتنمية االجتماعية خالد أبا اخليل 
بوقف احملتوى وإجراء مراجعة من قبل 

الوزارة على كافة البرامج التدريبية من هذا 
النوع وتأكيد االلتزام باألنظمة اجلديدة. 
مراحل التغيير تبدأ من اكتشاف اخللل 

وتبني تغييره وهي املرحلة األهم في احلركة 
النسوية في السعودية. النسويات غيرن 

الكثير وساهمن في حتريك العديد من 
املتغيرات احلالية، وهن اليوم قوة تساهم في 

خدمة املجتمع وتنويره.
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فلسطين: ذبائح احتفاالت إسرائيل

} يكاد مشهد املواجهات بني الفلسطينيني 
العّزل وقوات االحتالل اإلسرائيلي أن يكون 

نافرا خارج احلسابات الدولية في أولوياتها 
املرتبطة مبلفات ساخنة ليست فلسطني 

واحدة منها. ويكاد األمر، رغم فلسطينيته، 
أن يكون طارئا على السياق الفلسطيني 

الداخلي املنزلق منذ سنوات من حال 
االنقسام إلى حال التفتت والتشظي.

ورغم أن الفصائل الفلسطينية التي 
يتقادم خطابها تتلطى خلف حمية الناس 

دفاعا عن قدسهم وفلسطينهم، إال أن حراك 
اجلموع يستبطن سقوطا للنظام السياسي 

الفلسطيني بكافة أطيافه، وفشال جماعيا 
لكافة مكونات الطبقة السياسية احلاكمة في 

غزة كما في الضفة الغربية.
فأن تصر اجلموع على التظاهر سلميا 
على الرغم من سقوط القتلى وعلى الرغم 
من إدراكها أن ال رادع مينع إسرائيل من 

املضي في غّيها، فإن ذلك يالمس اليأس من 
سبل أخرى، مبا فيها العسكرية، مبا ال يوّفر 

خيارات غير تلك التي تخرج الناس عّزال 
من أي سالح ملواجهة من سبب نكبتهم منذ 

سبعني عاما.
وقد يحار املرء في تفسير احلدث بني 
ما هو سريالي إنساني في قصص صراع 
األمم على مر التاريخ ضد االحتالل، وبني 
ما هو سياسي له حوافز وأجندات وُيقرأ 

في تكتيكاته ومناوراته ومراميه. غير أن أي 
حتليل واقعي عمالني، أو يدعي ذلك، ال ميكن 
في زمن الصراعات النووية وشيوع اإلرهاب 

العابر للقارات وتفجر براكني ”الربيع“ في 
منطقتنا، إال أن يدهشه قدرة فلسطني على 

تخريب احلسابات رغم أنه يفترض أنها 
باتت خارج كل حساب.

على أن املذبحة، التي أربكت عواصم 
وزعامات في هذا العالم، ليس لها من مبرر 
إال القتل املجاني الذي ال تفسير عقالني له 

في علم السياسة.
تكاد إسرائيل، في ما ترتكب، تستنتج 

أن العالم متعايش مع حقيقتها، راٍع لغّيها، 
يقترب من اإلقرار لها بالقدس عاصمة. وفي 

ذلك ما يتيح لها إدراك غياب أي رادع مينعها 
من املضي بعيدا في ممارسة أقصى صنوف 

القمع أمام الكاميرات دون خجل أو وجل.
وتكاد إسرائيل تستنتج من انقالب 

املشهد اإلقليمي املشوه مبا فّجره ”ربيع“ 
العرب في بلدان املنطقة، أنها باتت مبأمن من 

أي أخطار حقيقية. تتصرف إسرائيل وفق 
حقيقة أن صراعها املزعوم ضد إيران وحزب 

الله وحماس ال يعدو كونه من عّدة الشغل 
التي تتيح لها الترويج ملظلومية وجود، ومبا 

يبيح لها أن تفتح النار على عزل ال يشكلون 
أي خطر وفق ما تعلنه مؤسسات األمم 

املتحدة نفسها.
وتكاد إسرائيل التي يهيمن عليها، نخبًة 
وناخبني، فكٌر مييني متطرف، أن ال ترى إال 
في القوة املفرطة سبيال وحيدا ال بديل عنه 

في ورشة ال تكّل لتغييب الشاهد املتبقي على 
كونها جسما محتال عنصريا، ال ميكن أن 

تكتمل شرعيته إال باإلخضاع الكامل ملن ما 
زال يجد أن ال شرعية لها على أرضه.

وتكاد إسرائيل املنتشية بقرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب االعتراف بالقدس 

عاصمة لها واحملتفلة بافتتاح واشنطن 
لسفارتها في املدينة، أن تعتبر أنها نهاية 

التاريخ الذي ال تاريخ بعده، مبا يحّول 
القتلى الفلسطينيني املتساقطني إلى تفصيل 

هامشي ملا يدور في متنها. وفي ذلك أنها 
ال ترى في االعتراف األميركي ”بقدسها“ 

إال حدثا توراتيا ال مّنة لواشنطن به، وأن 
األضحيات املسفوك دمها في فلسطني تأتي 
لتبارك انتصارا أميركيا إسرائيليا مشتركا.

على هذا لم تر واشنطن أي ضرورة 
للطلب من إسرائيل التروي وضبط النفس. لم 
يصدر عن منابر اإلدارة األميركية ما يعبر عن 
ضيق أو يظهر أي حرج. نيكي هايلي سفيرة 
واشنطن في األمم املتحدة حتدثت عن حدث 

نقل السفارة بصفته حقا سياديًا أميركيا، 
ولم تلتفت حلدث القتلى الفلسطينيني، 

ذلك أنه ليس حدثا. وحده جاريد كوشنر، 
مستشار ترامب وزوج ابنته، تنبه لألمر وراح 
يجتهد في فتواه ”أثبتت (األحداث) أن أولئك 

الذين يثيرون العنف هم جزء من املشكلة 
وليسوا جزءا من احلل“.

على األقل هناك في الوفد األميركي من 
اعترف بأن هناك مشكلة، وأقر بأنها لم تنته 

بتثبيت القدس عاصمة إلسرائيل في القانون 
األميركي. 

وبناء على تلك االحتفالية املعّمدة بالدم 
بصفته من لوازم االحتفال، تدير الواليات 

املتحدة وإسرائيل ظهرها للمنطقة والعالم 
أجمع تاركة الصراع العربي اإلسرائيلي، 

وألول مرة منذ عقود، دون ناظم أو عراب أو 
أفق أو خريطة طريق.

تعيش واشنطن وحليفتها إسرائيل 
اللحظة دون أي اكتراث مبا بعدها. األمر 
أغضب العالم أجمع الذي قال كلمته في 

مجلس األمن، وبعد ذلك في اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة بعد ساعات من إعالن ترامب 

عن قراره بشأن القدس في ديسمبر املاضي. 
أغضب احلدث املجموعتني العربية 

واإلسالمية، فيما دول االحتاد األوروبي تكاد 
تكون مجمعة على رفض ”القرار“ و”السفارة“ 

واالحتفال، وعلى استنكار وإدانة املذبحة 
التي ُتقترف انتشاء باحلدث.

على أن ردود الفعل على حدث جلل ما 
زال محشورا داخل طقوس تقليدية وإن 

اتخذت في بعضها مظاهر متقدمة. ُيستدعى 
سفراء إسرائيل هنا وهناك، ويبعدون مؤقتًا 

هنالك. وترتفع في أوروبا أصوات تالمس 
مطلب العودة إلى مسارات التسوية دون أن 

تخاطر في تقدمي نفسها في ما تريده السلطة 
الفلسطينية أن يكون بديال عن الرعاية 

األميركية. 
واخلشية داخل زحمة الطقوس أن ال 

يعدو األمر كونه ضجيجا عابرا يختفي داخل 
زحام امللفات الدولية الكبرى.

العالم يتحدث عن اللحظة الفلسطينية 
لكنه شديد الشغف مبستقبل االتفاق النووي 

مع إيران، كما مبا ميكن أن حتمله قّمة 
زعيمي الواليات املتحدة وكوريا الشمالية. ثم 

أن العالم في معسكريه، الغربي وذلك الذي 
تقوده روسيا والصني ودول صاعدة أخرى، 

ال ميكن أن يعيد قضية فلسطني أولوية داخل 
أجنداته فيما هي ليست كذلك داخل أجندة 

العرب، ورمبا داخل أجندة الفلسطينيني 
أنفسهم.

قد تستفيد إيران من النفخ باحلدث 
لتثبيت شرعية ثورية حتكم فيها نظام طهران 
وتشّرع من خالله متددها داخل دول املنطقة. 

فاملرشد في طهران ونتنياهو في إسرائيل 

يتبادالن املنافع في تقاذف التهديدات التي 
تؤّمن شرعية وجود لهذا كما لذاك.

وقد يدرج الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان األمر داخل حملته االنتخابية 

للحصد بشعبوية تامة مزيدا من األصوات 
ترفعه رئيسًا فوق العادة في بالده الشهر 

املقبل. 
فإذا ما أبعدت أنقرة سفير إسرائيل 

مؤقتا وتبارى أردوغان ونتنياهو في تبادل 
التصريحات والتغريدات، فإن إسرائيل دولة 

محتلة متارس إجراما، وفق األدبيات التي 
تستخدمها تركيا، مبا يطرح أسئلة بناء على 
هذه األدبيات، حول مبرر وجود سفير لها في 

أنقرة قبل املذبحة كما بعدها.
بيد أنه وبغض النظر عن مواقف داعمة 

وأخرى حائرة هنا وهناك في هذا الكوكب، ما 
الذي ينتظره الفلسطينيون إلنهاء انقسامهم. 

األمر لم يعد يقتصر على األمر بني غزة 
والضفة، وبني فتح وحماس. كشف اجلدل 

حول املؤمتر العام األخير حلركة فتح، 
كما االجتماع األخير للمجلس الوطني 

الفلسطيني، أن الداخل الفلسطيني يتفتت 
وتنبت داخله األورام على نحو نقيض ملشهد 

خروج الناس ملواجهة احملتل.
حتتفل إسرائيل والفلسطينيون يدفعون 
لوحدهم دما مساال ثمن احتفاالتها. فإذا ما 

بقي حال الطبقة السياسية الفلسطينية على 
حاله في التخلف عن لغة العصر والتقادم 
عن راهنه، فإن تلك االحتفاالت باقية مهما 

قامت هذه العاصمة أو تلك باستدعاء سفير 
إسرائيلي، أو إصدار بيان إدانة أو رمي 

إسرائيل بعتب حنون.
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محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

هل قيمت أحزاب الحكم نداء تونس 

والنهضة اإلسالمية خياراتهما 

السياسية واالقتصادية الفاشلة منذ 

انتخابات 2014، وهل سيجد رئيس 

الحكومة القادم أدنى مستويات 

السند السياسي لتطبيق ما وصف 

{المعجزة} أو العصا السحرية  بـ

المضمنة بوثيقة قرطاج 2؟

إسرائيل ال ترى في االعتراف 

األميركي {بقدسها} إال حدثا توراتيا 

ال منة لواشنطن به، وأن األضحيات 

المسفوك دمها في فلسطين تأتي 

لتبارك انتصارا أميركيا إسرائيليا 

مشتركا



} لنــدن – اخترق ســـعر مزيج برنت القياسي 
أمـــس حاجـــز 80 دوالرا للبرميل ألول مرة منذ 
نوفمبر 2014 بسبب ترجيح املتعاملني امتداد 
العقوبات األميركية إلـــى اإلمدادات اإليرانية، 
رغـــم قناعة احملللـــني بوجود مصـــادر كثيرة 

لتعويضها.
وبلغ سعر مزيج برنت في بداية التعامالت 
عـــن  باملئـــة   50 أكثـــر  بزيـــادة  دوالرا   80.18
مســـتوياته قبل عـــام حني كان يبلـــغ نحو 50 

دوالرا للبرميل.
في هذه األثناء جتاهل كبار منتجي النفط 
ارتفـــاع األســـعار وقالت مصادر فـــي منظمة 
أوبـــك أن ارتفاع األســـعار مرتبط باملضاربات 

أكثـــر من كونه قلقا بســـبب اإلمـــدادات. وقال 
وزيـــر الطاقـــة اإلماراتي ســـهيل املزروعي إن 
هناك قضايا ينبغي التعامل معها أكبر من أثر 
قرار الواليات املتحدة االنســـحاب من االتفاق 

النووي اإليراني على أسواق النفط.
وأضاف أنه غير قلق بشـــأن ما يحدث في 
مـــا يتعلق بفرض عقوبات علـــى بعض الدول 
األعضـــاء وأن القضايا األكبر تشـــمل تراجع 

إنتاج النفط لدى منتجني كبار مثل فنزويال.
ويـــرى محللون إن منتجـــي النفط ميكنهم 
ببساطة تعويض غياب اإلمدادات اإليرانية إذا 
ما أوقفوا االلتزام باتفاق خفض اإلنتاج الذي 
يحجب 1.8 مليون برميل يوميا عن األســـواق 

ووجـــود طاقات إنتاج إضافية كبيرة لدى دول 
مثل السعودية وروسيا والعراق.

وقال غاســـبر لولـــر احمللل فـــي مجموعة 
”لنـــدن كابيتـــال غـــروب“ إن ارتفاع األســـعار 
خصوصـــا وأن التقاريـــر األخيرة  ”مدهـــش“ 
تتحدث عن زيادة الصادرات األميركية وتباطؤ 
مقبل في الطلب وهما عامالن يدفعان األسعار 

إلى االنخفاض.
وكان مدير شركة توتال النفطية الفرنسية 
باتريك بويان قد ذكر اخلميس أنه من احملتمل 
أن يصل ســـعر برميـــل النفط إلـــى 100 دوالر 
”في األشـــهر املقبلة“. ولوح بإمكانية انسحاب 
توتال مـــن اتفـــاق لتطوير حقل غـــاز إيراني 
في وقت أعلنت شـــركات شـــحن كثيرة إيقاف 

تعامالتها مع طهران.
وتشهد أســـعار النفط منذ أسابيع ارتفاعا 
بسبب القلق على اإلنتاج الفنزويلي واإليراني 

بعد قـــرار الواليـــات املتحدة االنســـحاب من 
االتفـــاق النـــووي اإليرانـــي وأعـــادت فرض 

عقوبات على إيران.
وقـــال محللون في مصرف كوميرتســـبنك 
إن االنخفـــاض املســـتمر في إنتـــاج النفط في 
فنزويـــال يـــؤدي في الوقت نفســـه إلى خفض 

إنتاج منظمة أوبك.
ويعاني قطاع النفط في فنزويال من األزمة 
السياسية واالقتصادية التي تهز البالد، بينما 
يبدو أن االنتخابات الرئاســـية التي ستجرى 
األحد والرئيس نيكوالس مادورو األوفر حظا 

للفوز فيها، ال تطمئن األسواق.
وقـــال توماس فارغا احمللـــل في مجموعة 
بي.في.أم ”إذا افترضنـــا أن الواليات املتحدة 
ســـتمنع بالكامـــل واردات النفـــط الفنزويلي 
اخلام، فإن هذا سيترجم بنقصان أكثر من 400 

ألف برميل في السوق“.
وتطبـــق أوبك منـــذ بداية العـــام املاضي 
اتفاقا للحـــد من إنتاجها مـــع 10 دول منتجة 
أخرى بينها روسيا. ويفترض أن يبت اجتماع 
فـــي يونيو فـــي احتمال متديـــد االتفاق الذي 
ينتهـــي بنهايـــة العام احلالـــي. والذي حجب 
عن األسـواق أكثر من 900 مليـون برميل حتى 

اآلن.
وقـال لولر إن تلـويح تـوتال باالنســـحـاب 
من إيران يعـد ”انتكـاســـة لالحتـاد األوروبـي 
الــــذي يرغــــب فـــي اإلبقــــاء علـــى االتفـاق“ 
النــــووي مع الدول املوقعـــة األخـرى. وذكرت 
وزارة النفــــط اإليرانيـــة أن الشـــركة الوطنية 
الصينية للنفط ميكن أن حتل محـل املجمـوعة 

الفرنسية.
وجتـــد األســـواق صعوبـــة فـــي التكهـــن 
مبستقبل اإلنتاج اإليراني في وقت أعلنت فيه 
السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم 
أنها ســـتتخذ كل اإلجـــراءات الالزمة ملنع أي 

نقص في اإلمدادات.
وجنم ارتفاع األســـعار أيضـــا عن اإلعالن 
عن انخفـــاض مخزونات اخلام فـــي الواليات 
املتحدة وعن انخفاض كبير جدا في احتياطي 

الوقود.
وميكن أن يشـــكل ارتفاع األســـعار مشكلة 
اســـتفادت  التـــي  املتطـــورة  لالقتصـــادات 
نشاطاتها من انخفاض األسعار منذ منتصف 
عام 2014. وقالت شـــركة الطيـــران أير فرانس 
كـــي.أل.أم فـــي النتائـــج األخيـــرة ألدائها إن 

فاتورة احملروقات لعام 2018 ســـترتفع مبقدار 
350 مليون يورو.

وتوقع بنك مورغن ســـتانلي هذا األسبوع 
ارتفـــاع أســـعار خـــام برنـــت إلـــى 85 دوالرا 
للبرميل في نهاية العام املقبل وإلى 90 دوالرا 

للبرميل بنهاية عام 2020.
وقال أربعة مندوبـــني في أوبك إن املنظمة 
ترى أن ارتفاع النفـــط فوق 80 دوالرا للبرميل 
هو طفـــرة قصيـــرة األمـــد مدفوعـــة بعوامل 
جيوسياسية وليس بنقص في املعروض، في 
مؤشـــر على أن املنظمة ال تتعجـــل بعد إعادة 

النظر في اتفاقها خلفض اإلنتاج.
وأكد أحد املصادر أن وجهة نظر السعودية 
هـــي أن أي قفزة وجيـــزة مدفوعة باملضاربات 
ال تعطي مبـــررا كافيا للمنتجـــني كي يعززوا 
اإلمـــدادات وأن االرتفاع يجـــب أن يكون بفعل 
بيانات تشـــير إلى تأثر املعروض التخاذ قرار 

بوقف اتفاق خفض اإلنتاج.

تزايدت املؤشــــــرات على أن أســــــواق النفط العاملية تأخذ على محمل اجلد إمكانية غياب 
اإلمدادات اإليرانية، وقد دفعت األســــــعار أمس إلى مســــــتويات قياســــــية رغم تأكيد كبار 

منتجي النفط قدرتهم على تعويض أي نقص في اإلمدادات.

غموض مصير اإلمدادات اإليرانية يدفع النفط فوق 80 دوالرا للبرميل

[ تأكيدات من السعودية واإلمارات بوجود بدائل إمدادات وفيرة  [ تسارع ابتعاد شركات النفط والشحن عن التعامل مع طهران

وفرة اإلمدادات البديلة لم تمنع ارتفاع األسعار

سهيل المزروعي:

هناك قضايا ينبغي التعامل 

معها أكبر من أثر العقوبات 

األميركية على إيران
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} واشــنطن – اســـتأنفت الواليـــات املتحـــدة 
والصـــني أمـــس محادثـــات جتاريـــة معقـــدة 
وســـط مخاوف مـــن نشـــوب حـــرب جتارية، 
قبـــل أقل مـــن أســـبوع مـــن دخـــول عقوبات 
أميركيـــة حيز التنفيـــذ، إذا لم يتـــم التوصل 
إلى تسوية للمســـائل اخلـالفية بـني القـوتني 

االقتصاديتني.
وأعلن البيـــت األبيض أن وزيـــر اخلزانة 
ســـتيفن منوتشني ترأس اجلانب األميركي في 
احملادثات التي تســـتمر إلـــى اجلمعة مع وفد 

صيني بقيادة نائب رئيس الوزراء ليو هي.
وســـبق أن عقد ليو هي املقرب من الرئيس 
شـــي جينبينغ واملكلف بالسياسة االقتصادية 
للعمالق اآلسيوي، جولة محادثات أولى جرت 
فـــي بكني مع وفـــد أميركي بقيادة منوتشـــني 

أيضا، غير أنها لم حتقق تقدما يذكر.
ورجح محللـــون أن تقتحم ورقة العقوبات 
طاولـــة  إيـــران،  علـــى  الوشـــيكة  األميركيـــة 
احملادثـــات التجاريـــة التـــي بـــدأت أمس في 
واشـــنطن وأن يســـتخدمها الطرفـــان كورقة 

ضغط لرسم مالمح أي اتفاق بني الطرفني.
وكانت بكني قد أبدت فتورا أمام محاوالت 
طهـــران تأمني اســـتمرار شـــراء الصني للنفط 
اإليرانـــي، لترســـل بذلك إشـــارة اســـترضاء 

للجانب األميركي قبل بدء احملادثات.
”هـــذه  أن  األبيـــض  البيـــت  وأوضـــح 
االجتماعـــات هـــي متديـــد للمحادثـــات التي 
جـــرت في بكـــني قبل أســـبوعني وتركزت على 
إعادة التوازن إلـــى العالقات االقتصادية بني 

الواليات املتحدة والصني“.
وتطالب واشـــنطن بكني بالتحرك خلفض 
العجز في امليـــزان التجـــاري األميركي حيال 
بكني مبقـــدار ٢٠٠ مليـــار دوالر، بعد أن وصل 

ذلك العجز إلى ٣٧٥ مليار دوالر عام ٢٠١٧.

باســـتمرار  ينـــدد  الـــذي  ترامـــب  وكان 
باملمارسات التجارية الصينية ”غير النزيهة“ 
كتب في تغريدة الثالثـــاء على تويتر أن بكني 
جتنـــي ”منذ ســـنوات عديدة مئـــات مليارات 

الدوالرات“ من الواليات املتحدة.
ومـــن املرجـــح أن تكـــون ورقـــة العقوبات 
اإليرانيـــة حاضرة بقوة فـــي احملادثات، حيث 
تبحث واشـــنطن عن أكبر التـــزام عاملي بتلك 
العقوبات، في حني تريد الصني ثمنا لالبتعاد 

عن طهران.
ويرى محللون أن الصني التي هي بحاجة 
ماســـة إلى مصـــادر الطاقة وتعتبر الشـــريك 
التجـــاري األول لطهـــران ميكـــن أن تتجاهـــل 
العقوبات األميركية وتعزز اســـتثماراتها في 
إيران حتى لـــو كان األمر ينطوي على مخاطر 

مواجهة مع واشنطن.
لكن آخرين يقولون إن الشـــركات الصينية 
قد ال تغامر بالتعـــرض لعقوبات أميركية وقد 
تلتـــزم بتلك العقوبـــات إذا حصلت بكني على 

تنازالت في املفاوضات التجارية.
وقـــد يتوصل اجلانبان إلى حل وســـط من 
خالل إعفـــاءات لبعـــض الشـــركات الصينية 
تسمح لها بشراء كميات محددة يتم جتديدها 
كل ٦ أشهر مثلما كان عليه احلال قبل التوصل 
لالتفاق النووي، وهو ما يسمح بوضع سقف 

لصادرات النفط اإليرانية.
وقامـــت مؤسســـات صينيـــة فـــي يونيو 
٢٠١٧ باســـتثمار ما ال يقل عـــن ٣٣ مليار دوالر 
في مشـــاريع بنية حتتية في إيـــران في إطار 
مشـــروع ”طريق احلرير“ الطموح الذي تنفذه 

الصني في آسيا وما بعدها.
ومنحت بكني في ســـبتمبر املاضي قروضا 
بعشـــرة مليـــارات دوالر إلى خمـــس مصارف 
إيرانيـــة لتنفيذ مشـــاريع بنىيـــة حتتية. كما 
اتفــــق البلــــدان فـــي مــــارس املـاضـــي علـى 
مشــــروع خط للســـكك احلديد يصل إلى مرفأ 

بوشهر.
ومن املتوقع أن تشمل العقوبات األميركية 
جميـــع الشـــركات التي متـــارس نشـــاطا في 
الواليات املتحـــدة أو تتعامل بالـــدوالر. وهو 

ما ســـيدفع الشـــركات الصينية لالختيار بني 
مصاحلها مع الواليات املتحدة وإيران.

وفـــي معادلـــة مشـــابهة فضـــل الكثير من 
الشـــركات األوروبية االبتعـــاد عن طهران رغم 
الضمانـــات التـــي قدمتها حكومـــات بلدانها، 
مفضلة حماية مصاحلها في الواليات املتحدة 

وعدم التعرض للغرامات األميركية.
والشركة الصينية الوطنية للنفط سي.أن.

بي.ســـي جـــزء مـــن حتالـــف تقـــوده توتـــال 
الفرنســـية، الذي وقع عقدا بقيمـــة ٤٫٨ مليار 
دوالر لتطويـــر املرحلـــة ٢٢ من مشـــروع حقل 

فارس الضخم.
وذكـــرت تقارير هـــذا األســـبوع أن تلويح 
شركة توتال باالنسحاب من املشروع قد يحول 

حصتها إلى الشركة الصينية.
ويـــرى محللـــون أن األنظار ســـتتجه إلى 
احملادثـــات بـــني الصـــني والواليـــات املتحدة 
ملعرفة ما ستســـفر عنه بشأن مستقبل عالقات 
الصـــني مع إيران ومدى اســـتعدادها لاللتزام 

بالعقوبات األميركية.
ويقول مكتب بي.أم.آي، إن بكني التي تريد 
”تدويـــل عملتهـــا“ ميكن أن تفرض اســـتخدام 
اليـــوان علـــى طهران، لكـــن التأثير ســـيكون 
محـــدودا ألن ”التبادالت بني البلدين ال تشـــكل 
سوى جزء ضئيل من سوق النفط العاملية ولن 

يكونا في مأمن من العقوبات األميركية“.
ويـــرى خبير االقتصـاد فـــي جامعـة بكـني 
لهو شـــينغـدو إنـه ميكــــن للغمـوض احمليـط 
بإيــــران أن مينع االســـتثمارات الصينية ألن 
العقوبـــات األميركيـــة ميكـــن أن تـــؤدي إلى 
ســـقوط النظام اإليـراني وتبـدد االستثمـارات 

الصينية.
وأضـــاف أن الصـــني أن تلقت دروســـا من 
هـــذا النوع حني اســـتثمرت بكثافـــة في ليبيا 
وفنزويـــال ومنيـــت بخســـائر هائلـــة في كال 

احلالتني.

ــــــران، طاولة احملادثات  رجــــــح محللون اقتحام ورقة العقوبات األميركية الوشــــــيكة على إي
التجارية التي بدأت أمس في واشــــــنطن وأن يســــــتخدمها الطرفان كورقة ضغط لرســــــم 

مالمح أي اتفاق بني الطرفني.

إيران شوكة جديدة في الصراع التجاري الصيني األميركي

[ استئناف المفاوضات لتفادي حرب تجارية بين واشنطن وبكين  [ العقوبات اإليرانية تخيم على جدول المحادثات التجارية الساخنة

بكين قد تتخلى عن طهران مقابل ثمن أميركي

اقتصاد
{من المتوقع ارتفاع ســـعر خـــام برنت إلى 90 دوالرا للبرميل بنهاية عـــام 2020 في ظل ارتفاع 

الطلب وتراجع المخزونات التي تقترب من أدنى مستوياتها في 5 سنوات}.

مذكرة للعمالء
بنك مورغن ستانلي األميركي

{تآمـــر أكبر مصرفـــي إيراني مع فيلق القـــدس التابع للحرس الثوري لتســـهيل تمويل جماعات 

إرهابية مثل حزب الله يقوض مصداقية البنك المركزي اإليراني}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

النفط في لندن

الصين أرسلت إشارات 

لواشنطن بعدم تقديم 

ضمانات إليران بمواصلة 

شراء نفطها

لهو شينغدو: العقوبات األميركية 

يمكن أن تؤدي إلى سقوط النظام 

االســـتثمارات  وتبـــدد  اإليرانـــي 

الصينية

 ◄



اقتصاد

بورصة السعودية تتأهب 

لدخول مؤشرات جديدة

} الرياض - قالت ستاندرد آند بورز داو جونز 
ملؤشرات األســـواق إنها جتري مشاورات مع 
املستثمرين بشأن ما إذا كانت سترفع تصنيف 

السعودية إلى مرتبة السوق الناشئة.
 ويقول محللون إن هذه اخلطوة تعتبر مؤشرا 
جديـــدا وقويـــا على تنامـــي االهتمـــام بالبلد 
اخلليجي، أكبر مصدر للنفـــط في العالم، بني 

مديري الصناديق العاملية.
ويعتقد مديرو صناديق أن رفع ســـتاندرد 
آند بـــورز داو جونـــز لتصنيـــف الرياض قد 
يجـــذب املزيد من األموال األجنبية إلى ســـوق 
األســـهم الســـعودية، لكنها ســـتقل كثيرا عن 
املبالغ املرتبطة برفع مماثل للتصنيف من قبل 

أم.أس.سي.آي وفوتسي راسل.
وتدرس ســـتاندرد آنـــد بـــورز داو جونز 
رفـــع تصنيف الســـعودية منذ عدة ســـنوات، 
لكنهـــا اتخـــذت قرارا ســـلبيا في هذا الشـــأن 
العام املاضي بســـبب قيود دخول املستثمرين 
األجانـــب إلى الســـوق. والســـعودية املصنفة 

حاليا عند ”دولة ذات وضع منفرد“.
وقالت الشركة في بيان إنه ”بعد إصالحات 
مثل تخفيف متطلبات الترخيص لالســـتثمار 
األجنبي فـــي األســـهم وتغييرات فـــي قواعد 
احلفظ، فإن شـــركة مؤشرات األسواق شرعت 

في جمع آراء املستثمرين“.
وتوجه الشـــركة أســـئلة عما إذا كان يجب 
رفع تصنيف السعودية، وما إذا كان هذا يجب 
أن يجري دفعة واحدة أم على مراحل، وما إذا 
كان التغيير يجب أن يكون في وقت قريب رمبا 
في ســـبتمبر من العام اجلاري أو في 2019 أو 

في وقت الحق.
وقررت فوتسي راســـل في مارس املاضي، 
البـــدء في رفع تصنيف الســـعودية في مارس 
املقبل، حيث يتوقع مديرو صناديق أن يجذب 
هذا فـــي النهاية حوالي 5 مليـــارات دوالر من 

األموال اخلاملة املرتبطة باملؤشر.
وســـتتخذ أم.أس.ســـي.آي قـــرارا في هذا 
الصدد فـــي يونيو، وقد يجـــذب رفع تصنيف 
أم.أس.ســـي.آي نحـــو 10 مليـــارات دوالر من 

الصناديق اخلاملة.
وتقدر ستاندرد آند بورز داو جونز أن وزن 
الرياض ســـيكون 2.57 باملئة في نهاية املطاف 
على مؤشرها للسوق الناشئة، والذي يعزز من 

الفرص االستثمارية لللسعودية.

اإلمارات تطور خضروات تتأقلم مع ارتفاع ملوحة التربة والمياه
} ديب - متّكـــن باحثـــون في املركـــز الدولي 
للزراعـــة امللحيـــة في دبـــي ”إكبا“ مـــن زراعة 
خضـــروات تتأقلـــم مع ملوحـــة التربة واملياه 
ضمـــن ظـــروف اإلمـــارات باســـتخدام ”املياه 
الناجتة عـــن وحدات حتليـــة املياه  األجـــاج“ 

املعاجلة مبياه عادمة.
وهذه املرة األولى التي تزرع فيها النباتات 
امللحيـــة ضمـــن املنـــاخ احلـــار فـــي احلقول 
املفتوحـــة، وكذلـــك داخـــل البيوت الشـــبكية 
البســـيطة دون اســـتخدام املياه العذبة بهدف 
توفير املياه وإدخال هذه احملاصيل ضمن سلة 
الغذاء احمللية، وبالتالي اإلسهام في استدامة 

األمن الغذائي مستقبال.
فـــي الوقت  وبات بوســـع باحثـــي ”إكبا“ 
احلاضـــر بفضل هـــذا اإلجنـــاز، التوصل إلى 
حلول زراعيـــة متكاملة ومفصلـــة لكل منطقة 

على حـــدة آخذين بعني االعتبـــار خصائصها 
املناخية وتلك املتعلقة بالتربة وكذلك اجلوانب 

االجتماعية واالقتصادية.
وقالت ديونيســـيا أجنليكي ليرا اخلبيرة 
الزراعية لـــدى إكبا ”نحن مســـرورون لزراعة 
النباتات امللحيـــة ضمن ظروف دولة اإلمارات 

ونرى النتائج األولية مبشرة جدا“.
وأوضحت أنه باإلضافـــة إلى التوفير في 
املياه العذبة واستخدام املياه األجاج الناجتة 
عـــن التحلية في عملية إنتـــاج النباتات داخل 
البلـــد، ”ينصـــب تركيزنا في زراعـــة النباتات 
امللحيـــة على دراســـات علمية تظهـــر أن هذه 
النباتـــات غنيـــة جـــدا مبضـــادات األكســـدة 

واألحماض الدهنية والفيتامينات وغيرها“.
ويعكف باحثو املركـــز، حاليا، على زراعة 
6 أنـــواع مـــن اخلضـــروات ”احملبـــة للملح“ 

ضمن محطة بحـــوث املركز في دبي ومن هذه 
النباتـــات الروثا وكريثمم البحـــري والبنجر 
البحري وجنم البحر والساليكورنيا والقطف 

الشائع.
وأشـــارت ليرا، وهي رئيسة فريق البحث، 
إلـــى أن هـــذه اخلضروات حتتـــوي على كافة 
العناصر احليوية األساسية لصحة اإلنسان، 
كما يتســـم بعضها بخصائص دوائية وطبية. 
على ســـبيل املثال ميّثـــل املصدر  فـ”البقلـــة“ 
النباتي األغنى بحمـــض ألفا لينولينيك، أحد 
األحمـــاض الدهنيـــة األساســـية الضروريـــة 
للصحـــة الـــذي ال يتـــم إنتاجـــه داخل جســـم 

اإلنسان.
لالختبـــارات  النباتـــات  هـــذه  وتخضـــع 
باســـتخدام املياه األجاج الناجتة عن التحلية 
التـــي متر عبـــر نظـــام تربية األحيـــاء املائية 

وبالتالي االستفادة من املياه الغنية باملغذيات.
وخلصت دراسة أجريت على البقلة أن هذا 
النبات يتسم بخصائص مدرة للبول ومضادة 
للبثع ومبردة، ونظرا إلى غنى البقلة باألمالح 
املعدنية ومحتـــواه املرتفع من املياه بنحو 95 
باملئة، فإنه يتسم بخصائص مهدئة لتهيجات 

املثانة واملسالك البولية.
كمـــا تبّني دراســـة أخرى أن نبـــات البقلة 
يحتوي على مستويات مرتفعة من األحماض 
الدهنية أوميغـــا 3 فضال عن كميات مهمة من 
فيتامني أ وفيتامني ج ومجموعة فيتامينات ب 
واملغنيزيوم والبوتاســـيوم وكذلك الكالسيوم 

واحلديد.
وميّثل البحث علـــى النباتات امللحية أحد 
مكّونات مشـــروع بعنوان ”املزارع النموذجية 
الداخلية والســـاحلية املخصصـــة للتكّيف مع 
التغيـــر املناخي فـــي البيئـــات الصحراوية“. 
ويلقى هذا املشـــروع الدعم مـــن برنامج منح 
االبتـــكار املؤثـــر من ”إكســـبو اليـــف“ التابع 

إلكسبو 2020 دبي.
ويكمـــن الهدف العام للمشـــروع في إنتاج 
محاصيل ذات منافـــع اقتصادية للمجتمعات 
احمللية فـــي األراضي املتدهـــورة أو القاحلة، 
وعلى تطوير وحتســـني املزارع الداخلية منها 

والساحلية ذات املكّونات املتعددة.
وســـيتم اســـتخدام مصـــادر مائية ماحلة 
وهامشـــية لزراعـــة محاصيـــل غيـــر تقليدية 
بغرض رفع مستوى األمن الغذائي والتغذوي 
وضمان الدخل لدى املزارعني الذين يواجهون 
حتديـــات إنتاج احملاصيل في البيئات احلارة 

واجلافة.
أما الغايـــة فتتمّثل في تطوير نظم زراعية 
تتســـم بقدرتهـــا علـــى التكّيـــف مـــع املناخ، 
وتنوعهـــا احليـــوي وذات تكاليـــف مقبولـــة 
وسهولة استخدامها وغناها باملغذيات لزيادة 
األمـــن الغذائي في املناطـــق املتأثرة بامللوحة 
الهامشـــية،  واألراضي  الصحراوية  والبيئات 
بالتزامن مع توفير أضعاف الدخل للمزارعني. لمسة أخرى باتجاه األمن الغذائي
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{الحصار على قطر قلص عدد رحالت الخطوط الجوية القطرية بنســـبة 27 بالمئة لتتراجع من 

600 إلى 440 رحلة يوميا}.

أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية القطرية

{تـــم االنتهاء من صياغة القانون المتعلق بضريبة القيمة المضافة، ومن المتوقع تطبيقها في 

سلطنة عمان في الربع األخير من العام 2019}.

سليمان العادي
مدير عام في أمانة الضرائب الُعمانية

} أبوظبــي - أعلنت الواليـــات املتحدة أمس، 
عـــن توصلهـــا لتفاهم مـــع اإلمارات، بشـــأن 
اســـتمرار اتفاقية ”الســـماوات املفتوحة“ بني 
البلدين، رغم التوتر بني حتالف يضم شركات 
طيران أميركية معروفة باسم ”شركات التذمر“ 
ونظيراتهـــا اخلليجيـــة منـــذ أكثـــر من ثالث 

سنوات.
وأوضـــح البيـــت األبيض في بيـــان على 
ســـتلتزم  اإلمـــارات  أن  اإللكترونـــي  موقعـــه 
البيانـــات املالية، وســـتلزم  بالشـــفافية فـــي 
شـــركات الطيران التابعة لها بعدم افتتاح أي 

طرق طيران جتارية جديدة.
املتحـــدة  الواليـــات  أن  الواضـــح  ومـــن 
واإلمارات قد اتفقتا في صفقة التســـوية على 
إقصاء قطر من هذه االتفاقية، وهو يأتي ضمن 
سياسة تضييق اخلناق على الدوحة، املتهمة 
من قبل الـــدول اخلليجية املقاطعة لها، بتهمة 

دعمها لإلرهاب.
واألجـــواء املفتوحة، هو اتفاق بني دولتني 
أو أكثـــر علـــى رفـــع القيـــود املفروضـــة على 
أسواقها اجلوية، بالنسبة لسعة عدد الرحالت 

والطرق اجلوية.
وتعتبـــر األجـــواء املفتوحـــة، نوعـــا مـــن 
االتفاقيـــات التـــي تخلو متاما مـــن أي تدخل 
حكومـــي، وبتعبير آخر تتيـــح للناقل اجلوي 
تشـــغيل عدد غير محـــدود مـــن الرحالت بني 

دولته ودولة أخرى.
األميركيـــة  الطيـــران  شـــركات  وتضغـــط 
الكبرى علـــى حكومة بالدها منذ 2015، لوضع 
حد لتصرفات شركات الطيران الثالث الكبرى 
مبنطقة الشرق األوسط، وهي االحتاد للطيران 
اململوكـــة حلكومة أبوظبي وطيـــران اإلمارات 
اململوكـــة حلكومـــة دبـــي واخلطـــوط اجلوية 
القطريـــة، مبقتضـــى اتفاقيـــات ”الســـماوات 

املفتوحة“.

ويبـــدو أن محـــاوالت خطـــوط الطيـــران 
األميركيـــة، التي كانت تأمل من ترامب توجيه 
ضربة لنظيراتها اخلليجيـــة، ذهبت في مهب 
الريـــح، الســـيما وأنهـــا ال تســـّير أي رحالت 
ملنطقـــة اخلليـــج التـــي تعد حلقـــة وصل بني 

وجهات الطيران عبر القارات.
وجتادل أكبر شركات طيران أميركية، وهي 
أميركان إيرالينز غروب ويونايتد كونتيننتال 
هولدنغز ودلتا أيرالينز بأن شـــركات الطيران 
اخلليجيـــة تلقت دعما مجحفـــا من حكوماتها 
بلغ أكثر من 50 مليار دوالر على مدار السنوات 
العشر املاضية، ما مينحها ميزة تنافسية أكبر 

يجعلها تتوسع على حسابها.
وكانـــت وزارة اخلارجيـــة األميركيـــة قـــد 
قالـــت اجلمعة املاضـــي، إن ”الواليات املتحدة 
واإلمـــارات وقعتـــا اتفاقـــا لتســـوية مزاعـــم 
أميركيـــة بأن شـــركات طيـــران خليجية تلقت 

دعما حكوميا مجحفا“.
وقال يوســـف العتيبة الســـفير اإلماراتي 
لدى واشـــنطن حينها إن بالده ”مسرورة جدا 
ألن تفاهمنـــا مع الواليات املتحدة يحافظ على 
كل فوائـــد الســـماوات املفتوحة للمســـافرين 
وشـــركات الطيران واملجتمعات والفضاء في 

البلدين كليهما وحول العالم“.
وأضاف ”كل شـــروط وبنـــود اتفاق النقل 
اجلـــوي مبا في ذلك حقوق احلرية اخلامســـة 
تبقى ســـارية بشكل كامل.. شـــركات الطيران 
اإلماراتيـــة واألميركية تبقى لهـــا احلرية في 
االســـتمرار فـــي إضافـــة وتعديل املســـارات 

واخلدمات“.
وقالـــت احلكومـــة اإلماراتيـــة إنها وافقت 
على ضمان الشـــفافية املاليـــة، وعندما تكتمل 
إعـــادة هيكلة شـــركة االحتاد للطيـــران فإنها 
ســـتصدر بيانات مالية منتظمـــة مثلما تفعل 

طيران اإلمارات.
ودافع ترامب عقب توليه منصبه في يناير 
العام املاضي عن شـــركات الطيـــران األجنبية 
التـــي تعمل فـــي الســـوق األميركية، مشـــيرا 
إلـــى أنها تضخ اســـتثمارات كبيرة للبالد، إال 
أنه فـــي الوقت ذاته وعد الناقـــالت األميركية 

مبساعدتها على تعزيز مكانتها التنافسية.

أكد التفاهم األميركي اإلماراتي حول اســــــتمرار اتفاق ”السماوات املفتوحة“ بني البلدين 
ــــــس دونالد ترامب على وضع عوائق أمام  توقعــــــات خبراء الطيران بعدم قدرة إدارة الرئي
أكبر شــــــركتي طيران خليجيتني بعد اســــــتبعاد اخلطوط اجلوية القطرية من االتفاق الذي 

يضع نهاية لنزاع طويل مع شركات طيران أميركية.

تفاهم أميركي إماراتي بشأن اتفاق السماوات المفتوحة

[ استبعاد الخطوط الجوية القطرية عن التفاهمات الجديدة  [ تبخر رهان شركات الطيران األميركية على حمائية ترامب

انفتاح األجواء لرحالت جديدة

يوسف العتيبة:

التفاهم الجديد يحافظ 

على كل فوائد السماوات 

المفتوحة وشركات الطيران

ديونيسيا أنجليكي ليرا:

نحن مسرورون لزراعة 

النباتات الملحية ضمن 

ظروف مناخ اإلمارات

    
دبي لصناعات الطيران تبحث شراء 400 طائرة

} ديب - كشـــفت شـــركة دبـــي لصناعـــات 
الطيران، إحدى أكبر شركات تأجير الطائرات 
في العالم، أنها جتري محادثات لشـــراء 400 
طائـــرة مـــن أيربـــاص وبوينغ، كما تســـتعد 
لتوســـعة أســـطولها احلالي عبر االستحواذ 

إذا فشلت احملادثات.
وتأتـــي اخلطوة بعد أشـــهر مـــن ترتيب 
مســـتثمر أميركي في قطاع شركات الطيران 
صفقة قياســـية في نوفمبـــر املاضي لصالح 
مجموعـــة من شـــركات الطيران لشـــراء أكثر 
من 400 طائرة أيربـــاص في ظل توقع خبراء 

االقتصاد منوا قويا حلركة السفر اجلوي.
ونســـبت وكالة رويترز للرئيس التنفيذي 
لدبـــي لصناعات الطيران فيـــروز تارابور أن 
الشـــركة اململوكة حلكومة دبي مهتمة بشراء 
طائـــرات أحادية املمر مـــن أيرباص من طراز 

أي 320 نيـــو وطائرات بوينغ 737 ماكس عقب 
اســـتحواذها فـــي العام املاضـــي على أواس 

لتأجير الطائرات.
وقـــال تارابـــور إن ”أي صفقة متوقعة لن 
تنطوي بالضرورة على تقسيم عدد الطائرات 
بالتساوي بني الشركتني“، مشيرا إلى أن دبي 
لصناعات الطيران ”ليست حيث اعتقدنا على 
اإلطـــالق“ في ما يتعلق بإنهاء طلبية، لكن ”ال 

يعجبنا السعر“.
وتتجـــاوز تكلفة الطلبيـــة 40 مليار دوالر 
وفقـــا لقائمـــة األســـعار، لكـــن التخفيضات 
شـــائعة للطلبيات الكبيـــرة. وامتنعت بوينغ 

عن التعقيب، بينما لم ترد أيرباص.
والشـــركتان باعتا إنتاجهما لعدة أعوام 
قادمـــة وســـيكون من الصعب توفير الســـعة 

التصنيعية الالزمة لطلبية بهذا احلجم.

وكان تارابـــور قد أبلغ رويترز في شـــهر 
يونيـــو املاضي، أن دبي لصناعـــات الطيران 
تشـــمل أكثـــر من 23  تـــدرس ”طلبية كبيرة“ 
طائرة جديـــدة على أن تبدأ التســـليمات في 

.2019
أخـــرى  خيـــارات  الشـــركة  وســـتدرس 
للحصول على طائرات جديدة إذا لم تتوصل 
إلى اتفـــاق مع عمالقـــي صناعـــة الطائرات 
التجاريـــة. وقال تارابـــور إن ”هذه اخليارات 
قد تشـــمل االســـتحواذ على شـــركة منافسة 
بهـــدف احلصول على دفتر طلبياتها لشـــراء 

الطائرات“.
وقفـــزت دبـــي لصناعـــات الطيـــران إلى 
الشريحة األولى من شركات تأجير الطائرات 
العـــام املاضي بعد اســـتحواذها على أواس 

وهي عاشر أكبر شركة في القطاع.



آمنة جبران

} تونــس – تصـــدرت قائمـــة حركـــة النهضة 
فـــي بلديـــة تونـــس العاصمة، بقيادة ســـعاد 
نتائـــج  مســـتقلة)  (مرشـــحة  عبدالرحيـــم 
االنتخابـــات البلدية (محليـــة) التي جرت في 
6 مايـــو اجلـــاري، بنســـبة 33.8 باملئـــة، وإذا 
متّكنت مرشحة النهضة من جمع الغالبية في 
املجالـــس البلدية، ســـتكون أول امرأة تتولى 

رئاسة بلدية العاصمة.
وفي حوارها مع ”العرب“ أكدت عبدالرحيم 
متســـكها مبنصب شـــيخ املدينـــة بفضل عدد 
األصوات املرتفـــع الذي حتصلـــت عليه، وأن 
هناك محادثـــات ومفاوضات جارية حاليا بني 
األحزاب املتنافســـة حول هذا املنصب، معربة 
عـــن أملها في أن يحصل التوافق بني األحزاب 

احلاكمة. 
واعتبرت أن ترشـــحها هـــو تتويج للمرأة 
التونســـية التي تناضل منذ ســـنوات طويلة 
والسياســـية.  االجتماعيـــة  حقوقهـــا  لنيـــل 
ورفضت األصوات املشككة في كفاءتها بسبب 
انتمائهـــا إلى حزب إســـالمي مشـــيرة إلى أن 
العمـــل البلدي الذي يقوم أساســـا على تقدمي 

خدمات للمواطن غير خاضع لأليديولوجيا.

المرأة تتقدم سياسيا

ســـعاد عبدالرحيـــم هـــي امـــرأة أعمـــال 
ومناضلـــة قريبة من اإلســـالميني منـــذ زمن، 
وكانـــت نائبة عن حزب النهضـــة في املجلس 
الوطني التأسيسي (البرملان املؤقت) بني 2011 
و2014. وتتميز عبدالرحيم (53 عاما)، الطبيبة 
الصيدالنية، مبظهر بســـيط وتســـريحة شعر 
منّسقة ولباسها للســـروال، وهو أمر مختلف 
عن محيطها السياســـي الذي تنتمي إليه وقد 

جعلها عرضة لالنتقادات.
وعـــام 2017 عـــادت عبدالرحيـــم والتحقت 
مبكتـــب النهضـــة رافضـــة تعريـــف احلـــزب 
بـ“اإلســـالمي“، وقّدمـــت نفســـها علـــى أنهـــا 

”مستقلة“ صلب احلركة.
وتصف عبدالرحيم ترشحها ملنصب شيخ 
مدينة تونس بالفخر للمرأة التونســـية؛ فعلى 
مـــدى أكثر من مئة عـــام على تأســـيس بلدية 
تونس العاصمة لـــم يقع تعيني أي امرأة على 

رأسها.
ومنـــذ إحداثها ســـنة 1858 كأول بلدية في 
البالد، اقتصر تعيني شيخ املدينة على الذكور، 
حيث وقع تعيني 31 رئيسا. ورغم أن أول شيخ 
مدينة كان من محافظة القيروان (وسط البالد) 
فقـــد ارتبطـــت عقلية البعـــض بوجوب تعيني 
رجل من أعيان العاصمة، حســـب ما أشار إليه 

مراقبون. 
وتقـــول ”يبدو ذلك متضاربـــا مع القوانني 
التي ســـنتها تونـــس الداعمة حلقـــوق املرأة 
وتكافـــؤ الفـــرص بينها وبني الرجـــل، في كل 
اجتماعاتنا وشـــعاراتنا ننادي بأن املرأة هي 
نصـــف املجتمع.. لذلـــك ال بد أن تنـــال حقها 

السياسي وال بد أن يقع إنصافها“.
وتابعـــت ”اليـــوم، الشـــعب هـــو مـــن قال 
كلمتـــه وجزء منه منحنـــي ثقته وهو ما يثبت 
أن التونســـيني باتـــوا على ثقة مـــن أن املرأة 
تســـتطيع أن تنجح في مواقـــع صنع القرار“. 
تشـــرح عبدالرحيـــم وجهـــة نظرهـــا فتقـــول 
”6 باملئـــة فقـــط من نســـاء تونس فـــي املواقع 
الســـيادية وهـــي نســـبة ضعيفـــة، خاصة أن 
الدســـتور التونســـي ينص على املساواة بني 
اجلنســـني فـــي احلقـــوق والواجبـــات وعدم 

التمييز على أساس اجلنس“.
وتـــرى أن العقلية الذكورية هي الســـائدة 
وراء احلضـــور السياســـي الضعيـــف للمرأة 
في تونس ودول أخرى. وتلفت إلى أن نســـبة 

املرأة التونســـية في التمدرس أعلى من نسبة 
متـــدرس الرجـــال، كذلـــك احلال فـــي مختلف 

القطاعات األخرى في البالد.
وأضافـــت ”في الســـابق كان تعيني رئيس 
البلديـــة في العاصمة أو فـــي بقية مدن البالد 
يتم حســـب احملســـوبية والـــوالءات ملن يزكي 
الســـلطة  املركزيـــة، كانت البلديات مهمشـــة 
ومفقرة ومنســـية، وبرنامـــج العمل البلدي لم 

يكن يصاغ في البلدية إمنا يأتي من املركز“.
وتســـتدرك عبدالرحيم قائلة ”لكـــْن اليوم 
أنصف التونســـيون املرأة؛ حيث وقع انتخاب 
العديد من مرشـــحات القوائـــم وهناك العديد 
منهـــن احتللـــن مراتب متقدمة مـــن حيث عدد 
األصـــوات“.  وتابعت ”الشـــعب هـــو من بات 
ينتخـــب ممثليه فـــي البلديـــات،  ونالحظ أن 
اجلميع في تونس باتوا يدعمون قيم املواطنة 

ويؤمنون مبسؤولية البلديات“.
وترى أن نتائج االنتخابات البلدية أزاحت 
ذلـــك احلاجـــز الذي يقـــف أمام طمـــوح املرأة 
ويزعـــم أنها ال تســـتطيع أن جتلب األصوات. 
وتقول ”املرأة التونســـية مناضلـــة على مدى 
ســـنني طويلة لكـــن إذا مت احلديث عن منحها 
منصـــب رئيـــس بلديـــة تونـــس ذات األهمية 
السياسية واملوقع الرمزي يرفض البعض ذلك 
ويقول إنه ال يجب علينا أن نرشح امرأة ويقع 

إقصاؤها عبر سياسة التمييز“.
وتضيـــف ”كان الكثير من الناس يروجون 
فكـــرة أن املرأة غير قـــادرة على تولي مناصب 
قيادية لكن نتائج االنتخابات شجبت كل ذلك. 
الشـــعب اليوم منح املرأة صوته وثقته، وعلى 

النخب أن تغير العقلية الذكورية السائدة“.
وتعتقـــد أن ”جناحها فـــي الفوز مبنصب 
رئيـــس البلدية خطـــوة لتغيير هـــذه العقلية 
ألن اختيار املواطن للمرأة يكشـــف أن عقليته 
بدأت تتغير وصار يثق في املرأة السياســـية، 
هذا املســـار الصحيح الذي نلمسه في الشارع 
التونســـي والذي طالبنا به على مدى سنوات 
ال يجب -نحن كنخب متنافسة- أن نتخلى عنه 
أو نعيقه ملصالح سياســـية، هـــذا ليس ممكنا 

بعد اليوم“.
وتعّقـــب قائلـــة ”إذا فزت أعتبـــر ذلك فوزا 
للمرأة التونســـية وجناحا للتجربة، وستكون 
األولوية لالنطالق فـــي تركيز الالمركزية وفي 
تنزيل الباب الســـابع من الدستور وفي خدمة 
املواطـــن حتى يدرك ما معنـــى أن تكون هناك 

بلدية تعمل في مدينته“.

العالقة مع النهضة

تعالت أصوات منتقدة لترشح عبدالرحيم 
ملنصب رئيس البلدية مشـــككة في مدى جناعة 
واســـتقاللية ممثلة حركة إسالمية إذا اعتلت 
هـــذا املنصب جلهـــة املخاوف مـــن خضوعها 
لضغـــوط احلركـــة لكن عبدالرحيـــم تنفي ذلك 
وتقـــول إن ”احلركة لم متـــارس ضغطا عليها 

في أي نقطة أو موقف سابق“.
وتلفـــت إلى أنها ”عندمـــا كانت عضوا في 
املجلـــس التأسيســـي عبـــرت فـــي العديد من 
املـــرات عن موقف مغاير ملوقـــف النهضة لكن 
فـــي املقابل لـــم تتعرض ألي ضغـــط أو لوم“. 
وتضيـــف ”كان مـــا يهمنا هو إرســـاء جتربة 
دميقراطيـــة، وليـــس بالضـــرورة أن نحمـــل 
جميعا نفـــس األفكار واآلراء“. وأشـــارت إلى 
أنها أحيانا تتبنى أفكارا مخالفة ألفكار حركة 
النهضـــة حيث تقول ”في بعض األحيان يكون 
رأيي مخالفا آلراء احلركـــة لكننا نتناقش في 

ما بيننا ونتفق“.
وعن حقيقـــة تعرضها لضغوط بخصوص 
عـــدم ارتدائها احلجـــاب صلب حركـــة دينية 
تقـــول عبدالرحيم ”ال أعتقد اليوم حتى لو كان 
احلزب له مرجعية دينية أن يفرق على أساس 
اللباس فهو حرية شـــخصية، فالنهضة حزب 
مدني يشتغل بالسياسة، والتركيز على مدنية 

احلزب والدولة هو ما يهمنا اليوم“.
وتشـــير إلى أن احلركة قررت االنفتاح منذ 
مؤمترها العاشر، وتفســـر ذلك بقولها ”كانت 
هناك قوانـــني تكبل العمل احلزبي وكان هناك 
هرم معـــني يقع احترامه لكـــن بعد املؤمتر مت 
فتح األبواب للكفاءات وللشخصيات الوطنية 
التي تريد االلتحاق بحزب النهضة دون شرط 
أن يكـــون الشـــخص منخرطا لســـنوات حتى 

يتداول على مؤسسات احلركة“.
وتبني أنـــه فـــي االنتخابـــات البلدية كان 
نصـــف قوائـــم املرشـــحني فـــي احلركـــة من 
املستقلني واملستقالت؛ ”كان هناك تغيير الفت 

للنهضـــة بعد املؤمتر داخل مؤسســـاتها وفي 
قراراتها“.

ورغم هـــذا اخلطاب احلداثـــي الذي باتت 
تتبناه احلركة تعتقـــد عبدالرحيم أن النهضة 
مطالبـــة باملزيـــد من التطبيـــع واملصاحلة مع 
اإلدارة واملؤسســـات ومـــع املواطـــن وهو ما 
ميكن أن يحقق لهـــا املزيد من القبول، خاصة 
أنه عند اعتالئها ســـدة احلكم عام 2011 كانت 
منغلقـــة مـــع اإلدارة وهو ما خلق شـــرخا بني 
احلركـــة وبني املجتمع. وتقول ”لســـت عضوا 
منتخبـــا في احلركة لكن املهم عندي اليوم هو 
تنفيـــذ برنامج البلديات مثل مـــا كان يعنيني 
عام 2011 إرساء دســـتور يرفع سقف احلقوق 

واحلريات بني جميع التونسيني“.

حظوظ الفوز

بـــدأ التنافس يحتـــدم على رئاســـة بلدية 
تونـــس العاصمة منذ إعـــالن النتائج األولية 
لالنتخابـــات البلديـــة. ويثيـــر منصب شـــيخ 
مدينة تونس (رئيس البلدية) تنافسا حادا بني 
مرشـــحة النهضة ســـعاد عبدالرحيم ومرشح 
نداء تونس كمال ايدير. وأمام 7212 ُمستشارا 
بلديـــا مت انتخابهم مهلة حتـــى يونيو املقبل 

النتخاب رؤساء 350 بلدية.
وأكدت عبدالرحيم متسكها باملنصب جلهة 
حصولها على أكبـــر عدد من األصوات وتقول 
”لـــو كنت حتصلـــت علـــى املرتبـــة الثانية أو 

الثالثة ملا متسكت برئاسة البلدية“.
وتابعت ”ليس حقا شـــخصيا حتى أتنازل 
عنـــه، هي أصوات أنـــاس منحوني ثقتهم فقد 
طفت الشارع على أساس أنني رئيس البلدية. 
وحتى أكـــون أمينة على هـــذه األصوات فأنا 
متمســـكة بهذا املنصب إلـــى النهاية، لكن إذا 
أزاحني الصندوق فسأقبل بالنتائج هكذا هي 

الدميقراطية“.
وعـــن حظوظ الفوز أوضحـــت عبدالرحيم 
أن ”النهضـــة تتمتع بأكثر عـــدد من األصوات 

بــــ21 مقعدا أما النداء فتحصل على 17 عشـــر 
مقعـــدا وفـــي نفس الوقـــت هناك مرشـــحون 
آخرون لرئاســـة البلدية، فبالتالي من املتوقع 
أن ينحسر التنافس بني أربعة أشخاص وهذا 

ال مينعه القانون“. 
وذكـــرت ”صحيح ليـــس للنهضـــة أغلبية 
مطلقـــة لكـــن نأمـــل أن نفوز مبنصب شـــيخ 
مدينـــة تونس وهو يخضع حاليـــا لتفاهمات 

ومفاوضات“.
وبينت أنه ”إذا لم تتفـــق النهضة والنداء 
صاحبتا الكتل النيابية الكبرى سيكون املشهد 
السياســـي معقدا، ألن القانون يتطلب أغلبية 
مطلقة بنســـبة 50.1 باملئة من عدد املقاعد لكن 
إذا كنا أربعة مترشـــحني فسيكون من الصعب 
أن نحقق هذه النسبة وســـيكون على املرشح 
الذي احتل املرتبـــة األولى والثانية اخلضوع 
إلـــى دورة ثانيـــة وإذا كان هنـــاك تســـاو في 
األصوات في هذه احلالة تكون األولوية لألكبر 

سنا ليكون رئيسا للبلدية“.
وعن شكل ومستقبل التوافق بني األحزاب 
فـــي مدينة تونـــس تلفت عبدالرحيـــم إلى  أن 
”النهضـــة تنتظر أن يتم التوافـــق“. وترى أنه 
”ال بـــد أن يكون هنـــاك قرار عقالنـــي وأن يتم 
التوافق ونحن كأحزاب حاكمة منضوية حتت 
وثيقة قرطاج التي حتـــدد أولويات احلكومة، 
يجـــب أن تدرك أن البلديات واحلوكمة احمللية 

جزء من السلطة“.
واعتبـــرت أن ”علـــى املشـــاركني بوثيقـــة 
قرطـــاج أن يتفقـــوا على هذه النقاط أساســـا 
حتى يتم اإلجنـــاز“. وأردفت ”نحن في حاجة 
إلى تفاهم وتوافق كما أنقذ بالدنا في وقت من 
األوقـــات هو أيضا قادر علـــى أن ينجح العمل 
البلدي إذا اعتمدنا عليه وحتى إذا اختلفنا في 

الرئاسة فإننا سنتوافق في تنفيذ البرامج“. 
عبدالرحيـــم فـــي ختام  وأعربـــت ســـعاد 
عن ثقتهـــا الكبيرة في  حوارها مـــع ”العرب“ 
احلنكـــة السياســـية والعقلنـــة املوجودة لدى 
األحزاب رغم التصريحات األولى ”املتشنجة“ 

مبجـــرد إعـــالن النتائج األولية التـــي تبررها 
حالة التنافس بني األحزاب، لكن إميان النخب 
السياســـية بحضـــور املرأة السياســـية يعزز 
فرض فوزها مبنصب رئيـــس البلدية. وتقول 
”جميـــل أن تكون املرأة التونســـية في منصب 
شـــيخ املدينة.. كنا دائما نشكو من عدم تكافؤ 

الفرص وهذه هي الفرصة“.

وتؤكد ”بغض النظر عن الفائز امرأة كانت 
أو رجال املهم هو اإلجناز“.

البلديـــة  املجالـــس  تتولـــى  أن  وينتظـــر 
املنتخبة في تونس مهامها نهاية يونيو املقبل 
بعد إعالن الهيئة العاليا املستقلة لالنتخابات 

النتائج النهائية.
نتائـــج  املســـتقلة  القوائـــم  وتصـــّدرت 
االنتخابـــات البلدية التونســـية بنســـبة 32.9 
باملئـــة، تلتهـــا حركـــة النهضة بنســـبة 29.68 
باملئـــة؛ ثم نـــداء تونس بنســـبة 22.17 باملئة. 
وجـــرت اآلونـــة األخيـــرة أولـــى االنتخابات 
البلدية بعد ثورة تونس يناير 2011 وتنافست 
في 350 دائـــرة بلدية 2074 قائمـــة، منها 1055 
قائمة حزبية و159 قائمة ائتالفية، و860 قائمة 

مستقلة.
ويتجاوز عـــدد املقاعد املتنافـــس عليها 7 

آالف ومئتي مقعد باملجالس البلدية.
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سعاد عبدالرحيم: ال تنازل عن منصب شيخ مدينة تونس

سعاد عبدالرحيم مرشحة مستقلة في حزب إسالمي أثارت الجدل

[ مرشحة النهضة تؤكد أن العمل البلدي غير خاضع لأليديولوجيا  [ فوز امرأة بمنصب رئيس البلدية مثال للتكافؤ بين الجنسين

{العقليـــة الذكورية هي الســـائدة وراء الحضور السياســـي الضعيف للمـــرأة في تونس وفي دول 
أخرى وال بد أن تنال حقها السياسي وأن يقع إنصافها}.

{اليوم أنصف التونســـيون المرأة في االنتخابات المحلية حيث وقع انتخاب العديد من مرشـــحات 
القوائم والعديد منهن احتللن مراتب متقدمة من حيث عدد األصوات}.

نتائج االنتخابات البلدية أزاحت ذلك 
الحاجز الذي يقف أمام طموح املرأة 

السياسي ويزعم أنها ال تستطيع 
أن تجلب أصوات الناخبني وإذا فزت 

بمنصب رئيس البلدية أعتبر ذلك فوزا 
للمرأة التونسية

النهضة عند اعتالئها سدة الحكم عام 
2011 كانت منغلقة في وجه اإلدارة، 

وهو ما خلق شرخا بينها وبني املجتمع 
واليوم مطالبة باملزيد من التطبيع مع 

املؤسسات ومع املواطن

لقاء
أحدث ترشــــــح ســــــعاد عبدالرحيم عن حركة النهضة ملنصب رئيس بلدية تونس العاصمة 
عقب االنتخابات البلدية (احمللية) مفاجأة في الوســــــطيني السياسي والشعبي في تونس. 
وفيما يقول مراقبون إن ترشــــــح عبدالرحيم أنصف املرأة على املســــــتوى السياسي التي 
مــــــا زال حضورها ضعيفا في مواقع القرار، يتوجس آخرون من أن اســــــتغالل النهضة 
-احلركة ذات املرجعية اإلسالمية- صورَة املرأة لتعزيز نفوذها السياسي ستكون نافذته 
هذه املرة منصب شــــــيخ املدينة. وفي حوارها مع ”العرب“ فندت عبدالرحيم هذه املخاوف 
مشيرة إلى أنها صاحبة أفكار مختلفة عن احلركة التي تنتمي إليها معتبرة ترشحها لهذا 
املنصب فخرا لكل امرأة تونسية، وأن ما يعنيها هو جناح التجربة واألولوية أساسا للعمل 

البلدي وتعزيز الالمركزية وهو االختبار الذي يحتاج إلى توافق بني األحزاب املتنافسة.



}  تونــس - منـــذ مـــا يقـــل عن أســـبوع، دعا 
ممثلـــو ”ائتالف المجتمـــع المدني للدفاع عن 
المرفـــق العمومـــي للصحـــة“، أعضـــاء لجنة 
بمجلـــس  االجتماعيـــة  والشـــؤون  الصحـــة 
النواب التونسي، إلى التدخل العاجل واتخاذ 
المبادرات والقـــرارات الالزمة من أجل وضع 
برنامج اســـتعجالي إلنقاذ القطـــاع الصحي، 
وذلـــك بصفة تشـــاركية مع مختلـــف مكّونات 

المجتمع المدني والوزارة المعنية.
وشـــدد ممثلـــو االئتـــالف، خالل جلســـة 
انعقـــدت بالبرلمان، على ضـــرورة المحافظة 
علـــى المرفق العمومـــي للصحة الـــذي يمثل 
”مكســـبا تاريخيا واجتماعيا لتونس“، الفتين 
إلـــى أن الحق في الصحة لكل مواطن هو حق 
دستوري ال يقل درجة عن الحقوق االقتصادية 

واالجتماعية.

كان رئيـــس الرابطة التونســـية للدفاع عن 
حقوق اإلنســـان، جمال مســـلم، الـــذي ترأس 
الوفـــد، قد أكد فـــي مداخلته على حـــدة أزمة 
الصحة في القطاع العـــام في غياب إجراءات 
عاجلـــة إلنقاذه وخطة واضحـــة لإلصالح بما 
”ســـينجر عنه المزيد من االنعكاسات السلبية 
على صحة المواطن وعلى وضعه االجتماعي 

والمالي“ كما قال رئيس الرابطة.
وتتمثل المشاكل الرئيسية لقطاع الصحة 
العـــام فـــي تونس في تقـــادم البنـــى التحتية 
األطبـــاء  وعـــزوف  والفســـاد،  والتجهيـــزات 
المختصين عـــن العمل بالمناطـــق الداخلية، 
وافتقار مستشـــفيات تلك المناطق إلى معّدات 

طبية حديثة.
ورغم أن تونس قد جعلت القطاع الصحي 
في أول ســـلم أولوياتها منذ دولة االســـتقالل 
عام 1956 وفي دستورها القديم والمنقح، إال أن 
الوضع في حالة مزرية كما يؤكد المسؤولون 
والمواطنون على حد سواء. وفي هذا المجال، 

قالت المديرة في وزارة الصحة كوثر الهذلي، 
”هنـــاك خدمات نفتخر بها وأخرى تســـتوجب 
عناية خاصة“، مقّرة بوجود ”إخالالت كبيرة“ 

في حوكمة المرافق الصحية العامة.
وأفادت بأن ارتفاع مديونية المستشفيات 
والتـــي بلغت العـــام الماضي ما يعـــادل 500 
مليـــون دينار (نحو 207 مالييـــن دوالر) يعيق 

السير الجيد لمنظومة الصحة العمومية.
وعند الحديث عن الخصخصة في القطاع 
الصحي تتعالى أصوات نقابية بأن األمر ”خط 
أحمر“. وفي المقابل، يرى خبراء اقتصاديون 
بينهـــم معز الجودي، أنه مـــن العبث مواصلة 
ترميـــم العجز المالـــي لمؤسســـات حكومية 
كالمستشـــفيات اســـتنزفت، ويمكـــن أن يعود 
تخصيصهـــا بمنافـــع كبيرة للخزينـــة العامة 

وتتحسن فيها الخدمات الصحية.
الحكومـــة  خطـــة  إن  الجـــودي  وقـــال 
لتخصيص المؤسســـات الحكومية المفلســـة 
يجـــب أن تحظـــى بالدعم، معتبـــرا أن القطاع 
الخاص وحـــده القادر حاليا علـــى ضخ دماء 

جديدة في المؤسسات المترهلة.
وتنتقد وســـائل إعالمية باســـتمرار تردي 
الخدمـــات وتقـــادم البنـــى التحتيـــة ونقص 
العموميـــة  المستشـــفيات  فـــي  التجهيـــزات 
خصوصـــا عند تســـجيل وفيـــات لمرضى أو 
مواليـــد جدد أو أمهـــات حوامل أثناء عمليات 

التوليد.
من جهتها اعتبرت المديرة العامة للصحة 
نبيهـــة فلفول أن هذا ”الوصـــم (…) مبالغ فيه 
جدا“. وأقرت بأن بعض المستشـــفيات قديمة 
وتحتـــاج تجديدا، لكنها شـــددت فـــي المقابل 
على الظروف الصعبة التي تعمل فيها األطقم 

الطبية.
وذكـــرت أن هناك ضغطا كبيـــرا جدا على 
المستشـــفيات، وأن موظفيهـــا يعملـــون فوق 
إمكانياتهم، معتبرة انتقادات وســـائل اإلعالم 

”مدّمرة“.
وتقول الســـلطات إن ارتفـــاع معدل توقع 
الحياة عند الوالدة مـــن 66 عاما إلى 74 خالل 
الســـنوات العشـــر األخيرة يؤشر على تحسن 

الرعاية الصحية في البالد.
وندد مســـؤول فـــي مستشـــفى طلب عدم 
نشـــر اســـمه بما أســـماها ”حمالت شيطنة“ 
للمستشـــفيات مـــن قبل المصحـــات الخاصة 

التي تطّور عددها بشـــكل كبير في الســـنوات 
األخيرة.

وتشـــهد هذه المصحات إقباال من الطبقة 
الميسورة ومن مواطني ليبيا المجاورة.

أطلق المســـؤولون في الصيدلية المركزية 
(المـــوزع الرســـمي الوحيـــد لألدويـــة علـــى 
القطاعين العام والخاص) صيحة فزع للتنبيه 

إلى تراجع مخزون األدوية.
هذه األزمة الخانقة بدأت فعليا منذ ســـنة 
2016، بســـبب تهريبهـــا إلى ليبيـــا من جهة، 
وصعوبة اســـتيراد بعض أنـــواع األدوية من 
جهـــة أخرى، وذلـــك لعدم القدرة على تســـديد 
األجنبية،  والمخابـــر  المصانـــع  مســـتحقات 
إال أنها تفاقمت لتصل إلـــى ”مرحلة الخطر“، 
حســـبما أكده بيان نقابة موظفـــي الصيدلية 

المركزية.
ويبـــدو أن إقالـــة الرئيـــس المديـــر العام 
للصيدلية المركزية، الشـــهر الماضي، لم تحل 
المشـــكلة وازدادت األمـــور تفاقمـــا مع األزمة 
الماليـــة التـــي يعانـــي ”الصنـــدوق الوطني 
للتأميـــن على المـــرض“ بدوره منها، بســـبب 
غياب السيولة نتيجة لتأخر تحويل الصناديق 

االجتماعية الشتراكات مشتركيها.

يرجعهـــا  المركزيـــة  الصيدليـــة  أزمـــة 
الموظفـــون فيهـــا إلـــى عـــدم الحصـــول على 
مستحقاتها من صندوق التأمين على المرض. 
وقد وصلـــت ديون هذه المؤسســـة العمومية 
التـــي تحتكر رســـميا توزيع األدويـــة إلى ما 

يعادل الـ400 مليون دوالر.
وأكد أمين عام نقابـــة الصيدلية المركزية 
سفيان الدالجي، أن المخزون الموجود حاليا 
من األدوية ال يكفي إّال لمدة أســـابيع مع فقدان 
أنواع من األدوية األساسية المستعملة خاصة 

في غرف العمليات.
وقال مصطفى العروســـي، أمين عام نقابة 
أصحاب الصيدليات الخاصة، إن أزمة األدوية 
موجودة منذ فترة إال أنها ألول مرة تصل إلى 
هذه المرحلة الحرجة، إذ تم فقدان بين 60 و100 
نـــوع من األدوية تتراوح مـــن أدوية األمراض 
البسيطة وصوال إلى أدوية السرطان والصرع 

واألدوية الحيوية.
لمراقبة  وأنشـــئت في تونس ”خلّية أزمة“ 
مخـــزون تلك األدويـــة والعـــرض المتوفر في 
الصيدليـــات بصـــورة يوميـــة، باإلضافة إلى 
العمـــل على تفادي أّي نقـــص محتمل في نوع 

معّين.

وتتكون الســـوق الدوائية فـــي تونس من 
قطاعيـــن: األول يتولى تزويد المستشـــفيات 
باألدويـــة، ويتولـــى الصدارة مـــن حيث حجم 
اإلنتـــاج، أما قطاع أدوية الصيدليات الخاصة 
فتوفـــر فيـــه الصناعـــة المحليـــة 70 بالمئـــة 
مـــن الكميـــات الموزعة ويقتصـــر اختصاص 
الصيدليـــة المركزيـــة علـــى توزيـــع المـــواد 

المستوردة لشركات توزيع األدوية بالجملة.
مشـــاكل بالجملـــة تطال القطـــاع الصحي 
في تونـــس، وتحاول الحكومة أن تتصدى لها 
بحزمـــة من اإلجـــراءات اتخذتهـــا على المدى 
المســـتعجل القريب وعلـــى المدى اإلصالحي 
البعيد، لكن هنالك عوائق مســـتعصية تتمثل 
فـــي الجدل الحقوقي والنقابـــي بين الحكومة 

واألطراف المعنية.
وينتقد اإلعالم التونســـي الحكومة منبها 
إلـــى أن النصـــوص التشـــريعية التي تخص 
القطـــاع الصحي في مجملهـــا متطورة، لكنها 
تتعثر ألسباب عديدة، وعادة ما يلقي كل طرف 

المسؤولية على الطرف المقابل.
من جملـــة العوائق القانونيـــة في القطاع 
الصحي التونسي، أن نقابة األطباء اعترضت 
وتحفظـــت علـــى بنـــود مـــن قانـــون حمايـــة 
المعطيات الشخصية من جهة الحق في النفاذ 
إلـــى المعلومة. وهـــذا األمر له صلـــة بقانون 
حقـــوق المرضى والمســـؤولية الطبية، وهذه 
المّرة األولى فـــي تونس التي ُيصار فيها إلى 
تقنين حقوق المرضى، لجهة حقهم في اإلعالم 
والموافقـــة المســـتنيرة وحـــق المريـــض في 
الحصول على التعويضات التي تتالءم وملفه 
الطبي عند االقتضاء، وحقه في الحصول على 
خدمات صحية تكـــون في أفضل الظروف إلى 
جانب حماية المعطيات الشـــخصية الخاصة 
به وإمكانية نفاذه إلى ملفه الطبي بطلب منه.
العالقة بيـــن المرضى واألطباء في تونس 
شـــهدت حالـــة مـــن التوتـــر خالل الســـنوات 
األخيرة، بعدما خرجت قضية األخطاء الطبية 
مـــن العتمة وتنّبـــه التونســـيون بفضل مناخ 
الحرية إلى حقوق مسلوبة كان مسكوتا عنها. 
وكانت موجـــة اتهامات قد وّجهت إلى األطباء 
ووصلـــت إلى حّد االعتـــداء عليهم، بل ووصل 
األمر إلى توقيف أطباء وســـجنهم ألشـــهر في 
انتظار التحقيقات، وهو ما أّدى إلى إضرابات 

واحتجاجات في القطاع الطبي.
كل هـــذه األمـــور دفعـــت إلـــى المزيد من 
الغمـــوض والتوتر في العالقـــة بين الطرفين، 
األمـــر الـــذي اســـتوجب محاولـــة للبحث عن 
إطـــار يحّد مـــن التشـــنج ويضفي الشـــفافية 
على أوضـــاع تتكرر مرات ومـــرات يوميا في 

المستشفيات والعيادات وفي كل مكان.
الخالصـــة أن أزمـــة القطـــاع الصحي في 
تونس متعـــددة األبعاد وتشـــعبت إلى درجة 
أنها تمـــس جميع الجهـــات، وكل طرف يلقي 
بالمسؤولية على اآلخر، إلى درجة أن المواطن 
صـــار أيضا ُيحّمل مســـؤولية فيهـــا، وهو ما 
يثير نوعا من السخرية السوداء، إذ ظهر على 
شاشـــة إحدى القنوات الخاصة، طبيب يتكلم 

بطريقة اعتبرت مهينة للمرضى الفقراء.
ويقول حقوقيون فـــي تونس بأنه كان من 
األجـــدر أن تتبنـــى الدولة التونســـية وتعمل 
على منـــوال التجربـــة الفرنســـية الرائدة في 
العالم على مستوى الضمان الصحي، بدل من 

تقليدها في أمور ال تخص المجتمع.
وكثر الحديث في الفترة األخير عن ”هجرة 
الكفاءات التونســـية“، وناقش متحدثون على 
المنابر كيف أن أطباء كثيرين بدأوا يهاجرون 
إلى بلدان أخرى مما يهدد بأزمة أخرى تضاف 

إلى أزمات القطاع الصحي المتفاقمة.

تتفاقم أزمة القطاع الصحي في تونس على مستويات متعددة ومتشابكة، وحتتد النقاشات 
لتطال جميع األطــــــراف املعنية باألمر، بدءا بقرارات احلكومة ووزارة اإلشــــــراف ومرورا 
بالهيئات الصحية والنقابات املعنية واجلهات املســــــتثمرة واملشــــــغلة من القطاع اخلاص، 
وصوال إلى املواطن الذي يفترض أن يكون هو الهدف واملنطلق. هذا املواطن الذي ”تزايد 
باسمه وبحقوقه جميع األطراف من مسؤولني ونقابيني وبرملانيني“ كما يقول أحد املرضى 
في مستشفى عمومي، صار هذه األيام يطلق صيحات الفزع واالستغاثة وسط أزمة حادة 
تضــــــرب القطاع الصحي في مجمله، وتبدأ من فقدان األدوية وغالئها وانحدار مســــــتوى 

اخلدمات في القطاع العام إلى درجات وصفت بالكارثية.

قطاع الصحة يتدهور، تونس تتراجع عن ثوابتها االستراتيجية
[ مناقشة قوانين متطورة ألوضاع متخلفة  [ فقدان األدوية يهدد بكارثة حقيقية

أسئلة حقوقية وأخالقية
وسام حمدي

} رغـــم مواصلة تونـــس الرهـــان على نفس 
منطلقات دولة االستقالل بتضمينها الحق في 
الصحة بدســـتور الجمهورية الثانية منذ عام 
2014، إال أن هـــذا القطـــاع الحيوي بات محل 
جدل واسع في األوساط السياسية والشعبية 
بســـبب العديد من المعّوقـــات المنطقية منها 
على ســـبيل المثـــال أزمة النقـــص الكبير في 
األدوية المرتبطة وفق الســـلطات التونســـية 
بالعديـــد من التراكمـــات والمعّوقات األخرى، 
تبقى على رأسها أزمة الصناديق االجتماعية.
ولـــم يعـــد خافيـــا علـــى التونســـيين أو 
على الســـلطة مـــدى تفاقم أزمة هـــذا القطاع 
االستراتيجي، حيث أّكدت الصيدلية المركزية 
(مؤسســـة عمومية تحت إشـــراف الدولة) في 
شـــهر أبريـــل المنقضي مدى خطـــورة األزمة 
المحدقة بالمنظومة الصحية وذلك إثر إطالق 
أعوان الصيدليـــة المركزية صيحة فزع نّبهت 
من منزلقات عـــّدة تتلخص أبرز عناوينها في 
أن احتياطـــي مخـــزون األدوية لـــم يكن كافيا 

سوى لسبعين يوما فقط.
وُترجع الصيدلية المركزية هذه المعّوقات 
إلى وجود أزمة أخرى أطلت برأســـها منذ عام 
2016 وهي صعوبة توريد بعض األدوية لعدم 
خالص المخابر والموردين األجانب أو بسبب 
عدم قدرة المستشفيات العمومية أو الخاصة 
على خالص مســـتحقات الصيدلية المركزية، 
المقـــدرة بمئـــات المليـــارات مـــن الدينارات 

التونسية، والمتخّلدة بذمّتها منذ أعوام.
ولئـــن ســـارعت وزارة الصحـــة بتفنيـــد 
روايـــة أحـــد أهـــم هياكلهـــا المشـــرف على 
األدويـــة (الصيدلية المركزية) إال أنها لم تنف 
فـــي المقابـــل وجود نقـــص فـــي األدوية عبر 
تأكيدهـــا على فقـــدان بعض األدويـــة العادّية 
مـــن الصيدليـــات مـــا أجبرهـــا علـــى اتخاذ 
إجـــراءات اســـتباقية لتوفير أدويـــة معّوضة 
لهـــا نفس المفعول بالمستشـــفيات العمومية 

وبالصيدلّيات الخاصة.

وأّثـــر تقهقر وضـــع المنظومـــة الصحية 
بتونـــس التي كانـــت إلى وقت غيـــر بعيد من 
أهـــم منارات وإنجازات الدولـــة الوطنية على 
المواطن بشكل مباشر، خصوصا عقب تأكيد 
ســـلط اإلشـــراف أنه تم تســـجيل فقدان قرابة 
مئة نوع مـــن األدوية البســـيطة أو الموجهة 
ألصحـــاب األمـــراض المزمنـــة وخاصـــة تلك 

المتعّلقة بمعالجة مرضى السرطان.
وبغـــض النظر عن التأويـــالت والقراءات 
المتعددة  والسوســـيولوجية  الديموغرافيـــة 
لألرقام المفزعة المقدمة حول وضعية الصحة 
في تونس فإن كل المؤشـــرات تشير وبإجماع 
من الســـلطة أو المعارضة أو المختصين إلى 
أنها في طريقها إلى التآكل والتحّول إلى جهاز 
قد يكرس الّالمســـاواة بيـــن الفئات والجهات 
خصوصا عقب اتهام الدولة باالنسحاب شيئا 
فشـــيئا من التكفل بالمســـألة الصحية لفائدة 

القطاع الخاص.

هــــذا التصّور األخير، دّعمته على ســــبيل 
المثــــال ال الحصر تقارير صــــادرة عن منظمة 
”أنا يقــــظ “ (منظمة غير حكوميــــة) بتأكيدها 
في شــــهر أبريل الماضي أن الدولة ال تتعامل 
بجديــــة مــــع نضــــوب مخزونها مــــن األدوية 
الحيويــــة وخاصة المتعلقــــة بصحة األطفال 
أو األمــــراض المزمنة بســــبب غيــــاب آليات 
الرقابة على الشــــركات المختصة في التوريد 
والمتورطة في ملفات فســــاد عبــــر انتهاجها 

أساليب وآليات خارجة عن القانون.
صــــورة أخــــرى قــــد تلخص بشــــكل جلّي 
ودقيق كل اإلرهاصــــات التي تهّدد المنظومة 
الصحية في تونس، شــــّكلتها نــــداءات أطباء 
فــــي 9 مايــــو الماضــــي تحــــت قبــــة البرلمان 
حــــّذرت مــــن تعمــــق األزمــــة عبــــر تأكيداتهم 
الدالــــة على وجود تدهــــور كبير في الخدمات 
الصحيــــة بالمؤسســــات العموميــــة، عــــالوة 
علــــى تردي البنيــــة التحتية لهــــا، وافتقارها 

لوسائل التدخل الصحي وضروريات الكشف 
والفحص ووسائل العالج.

كمــــا أّكــــد األطبــــاء أن أكثر مــــن مليوني 
تونســــي ال يتمتعــــون بــــأي تغطيــــة صحية، 
بينهــــم نحو 167 ألفا ممــــن تفوق أعمارهم 60 

سنة
وفي الطرف المقابل، تعلّل الدولة المثقلة 
بأزمات اقتصادية وسياســــية متعّددة األبعاد 
بأنهــــا لن تحيد عــــن أهم ثوابــــت ومرتكزات 
الدولة منذ االســــتقالل، مشــــيرة في مراســــلة 
وّجهها وزير الصحــــة عماد الحمامي بتاريخ 
6 مايــــو 2018 إلــــى البرلمان بعنــــوان ”نقص 
األدوية يهّدد األمن القومي“، إلى أن الدولة لن 
تخوض في مســــألة نقــــص األدوية على المأل 

ألنها تهدد كيان الدولة.
ورغــــم المراســــلة المثيــــرة للجــــدل فــــإن 
الحمامي بّرر قبل شــــهر مــــن طفو األزمة على 
الســــطح بأن مرّد أزمة المنظومة الصحية في 
تونــــس هو تفاقم ملفات الفســــاد في وزارته، 
مؤكــــدا وجــــود أربعة ملفــــات كبــــرى ترتبط 
بتهريب األدوية إلى بلدان مجاورة واستعمال 

أدوية منتهية الصالحية.
كمــــا أكــــد أن فــــرق وزارة الصحة رصدت 
العديــــد مــــن عمليــــات ســــرقة األدويــــة مــــن 
المستودعات والمستشفيات ومراكز الصحة 
األساســــية، عالوة على هشاشــــة المؤسسات 
العمومية ومساهمة بعض أباطرة الفساد في 
توجيه التونسيين إلى القطاع الخاص كبديل 
عن العام. وتشير كل هذه المبررات حتما رغم 
االختالفات فــــي التقييم إلى توجه البلد نحو 

فقدان أهم ثوابته االستراتيجية.

أزمة مشافي القطاع العام تتفاقم

{قانـــون المســـؤولية الطبية يحّدد المســـؤوليات، والمريض يشـــعر بأّنه محمـــّي، وبالتالي 
تتحسن العالقات خصوصا عند حصول أّي تعكير أو مضاعفات صحية}.

فوزي الشرفي
األمني العام الحتاد أطباء االختصاص التونسي

{نشـــر قائمة سوداء لألطباء المتورطين في إسناد شهادات لغير مستحقيها من منظوري 
وزارة التربية إجراء مخالف للقانون، ونساند في ذلك موقف عمادة األطباء}.

عماد احلمامي  
وزير الصحة التونسي حقوق
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أزمـــة تشـــعبت إلـــى درجـــة أن كل 
طرف يلقي باملسؤولية على اآلخر، 
حتى أن املواطن صار أيضا يتحمل 

مسؤولية فيها

◄

الصيدليـــة املركزيـــة أرجعت هذه  
األزمـــة إلـــى صعوبـــة توريـــد بعض 
املخابـــر  خـــالص  لعـــدم  األدويـــة 

واملوردين األجانب

◄

المريض هو الخاسر األكبر



محمد محي الدين

} نظم مختبر الســـرديات والخطابات الثقافية 
زوال األربعـــاء 15 مـــاي 2018، بقاعـــة الندوات 
عبدالواحـــد خيـــري، لقـــاء تقديميـــا للترجمة 
العربية التي أنجزها إدريس الجاي عن النص 
األلمانـــي لرحلـــة األلماني غيرهـــارد غولفس، 
”إقامتي األولى فـــي المغرب“(1861)، والصادرة 

مؤخرا عن منشورات مختبر السرديات.
وشـــارك في هذا اللقاء الـــذي عرف حضور 
ثالثـــة  الجـــاي،  إدريـــس  الترجمـــة  صاحـــب 
متدخليـــن، وهـــم رضـــوان الضـــاوي، ياســـر 
العراقي وخالد لزعر، وقد قام بتســـيير أشغاله 
بوشـــعيب الســـاوري الذي أشـــاد عند تقديمه 
للقاء بأهمية النص الرحلي المترجم في إغناء 
حقول بحثيـــة مختلفة، كما نـــّوه بدور مختبر 
السرديات بكلية اآلداب بنمسيك الدار البيضاء 
في إضاءة الكثير من عتمات الثقافة المغربية، 
وطرحـــه للموضوعات والقضايـــا والنصوص 

الجديدة والجادة.

رحالة متنكر

قّدم الورقة األولى رضوان ضاوي الذي مهد 
لمداخلتـــه بالتعريف بصاحب الرحلة غيرهارد 
غولفس المولـــود في 14 أبريل من ســـنة 1831 
بمنطقة بريمن األلمانية، والمتوفى سنة 1896. 
والذي ُيعتبر واحدا من أشـــهر الرّحالة األلمان 
المتنكريـــن في أفريقيا وفـــي العالم، حيث قّدم 
نفسه دائما بصفة طبيب، فتّم تعيينه طبيبا في 
بالط ســـلطان المغرب، ومكنته عالقاته بالقيام 
برحالت عديدة داخل وخارج المغرب، وقد القت 

رحالته إلى أفريقيا والمغرب إعجابا دوليا.
وفي ما يخص سياق الرحلة ومسارها، فقد 
أكد المتدخل أن الرّحالة األلماني انطلق ســـنة 
1861 نحو طنجـــة للوصول إلى داخل المغرب، 
وقادتـــه الرحلـــة إلـــى وزان حيث اســـتضافه 
موالي عبدالســـالم. وكان الرحالة وقتها شـــابا 
فـــي الثالثين مـــن عمره، قليل المـــال، ومتنكرا 
في صفة مســـلم التي كان يتوّجـــب عليه دائما 
إظهارهـــا. وعمـــل غولفس على وصـــف المدن 
التـــي مّر بهـــا وهي: طنجـــة والقصـــر الكبير 

ووزان وفـــاس، كما ذكر عالقاتـــه باألوروبيين 
الذيـــن حّذروه من مخاطر هذه الرحلة، وخاصة 
عالقاتـــه مع أهـــّم رجليـــن في المغـــرب وهما 
القنصـــل البريطاني دروم أوند هاي وشـــريف 

دار الضمانة موالي الحاج عبدالسالم.
كمـــا بين الباحـــث أن الترجمة قـــد أعادت 
النص إلى أصله، وهو الدور الجيد الذي أتقنه 
المترجم والحكواتي المغربي المقيم في برلين؛ 
إدريس الجاي، الذي أعاد الثقافة المغربية في 
ســـياقها األصلي باللغة العربية، وفق منهجية 
محكمـــة في التعامل مع نـــص الرحلة. وخلص 
ضـــاوي إلـــى أن المترجـــم فتـــح بهـــذا العمل 
انتظارات متعددة موضوعاتية وشـــكلية. فإذا 
مـــا اتجهنا إلـــى الجانـــب الموضوعاتي نجد 
هذه الكتابات تستدعي نموذجا إبداعيا مألوفا 
لدى القـــارئ العربي هو ”الرحلـــة إلى اآلخر“، 
وبالتالـــي هـــي نصوص تســـتدرج القارئ إلى 
منـــاخ مألوف لديه. أما شـــكال، فمـــن النادر أن 
نجد من القراء العرب من درس هذه النصوص 
المكتوبة باللغة األلمانيـــة، أوال، ألنها مكتوبة 
باللغـــة األلمانية، ثانيا، ألنهـــا نصوص نادرة 
وغيـــر متوفـــرة إال فـــي مكتبـــات الجامعـــات 
األلمانية، وأخيرا، ألن القارئ العربي اكتفى إّما 
بإعـــادة إنتاج ما قاله بعـــض النقاد العرب عن 

النصوص األلمانية مثل إدوارد سعيد وغيره.
وقدم ياســـر العراقي، بـــدوره قراءته لنفس 
النـــص الرحلـــي المترجم، الذي جـــاء صاحبه 
غولفس الكتشـــاف المغرب المجهول في ســـنة 
1861؛ وذلك بعد ســـقوط األندلس بفترة طويلة، 
وفي فترة ضعف الخالفـــة العثمانية واحتالل 
الجزائـــر مـــن طـــرف الفرنســـيين والقرصنة 
البحريـــة بالضفـــة الشـــمالية للبحـــر األبيض 
المتوســـط، وبعيد الحرب اإلسبانية سنة 1860 

في تطوان.
وركـــز الباحث فـــي ورقته علـــى العديد من 
المحـــاور منها؛ مالحظـــات عبدالهادي التازي 
حـــول البحث في تاريخ المغرب الدبلوماســـي 
وبيوغرافيـــا  األجنبيـــة،  باللغـــات  المكتـــوب 
غولفـــس، ومراحل إنتاج صـــورة المغرب عند 
ســـمير بوزويتـــة، وتكريـــس غولفـــس صورة 
الغرب حول المغرب، وأســـباب تخلف المغرب 
حســـب تقرير غولفس، واألطماع االستعمارية 
الصريحة لغولفـــس بأغادير، والرحالة األلمان 

وإرثهم الرحلي بالخزانة الوطنية.
وبيـــن العراقي أن غولفـــس كان يتجول في 
المغرب تحت عباءة اإلسالم بتزكية من شريف 
دار الضمانـــة الحـــاج عبدالســـالم، وبرســـالة 
توصية من القنصل العام اإلنكليزي دروم أوند 
هاي المقيـــم بطنجة حينئذ. كمـــا أنه لم يبالغ 

-حســـب رأيه- في وصف المغرب ”المتوحش 
الطيب“ تكريسا لهذه الصورة التي أريد لها أن 
تتداول في أدب الرحلـــة األوروبي بصفة عامة 
واأللماني منه بصفـــة خاصة. وانتهى الباحث 
إلـــى أن لغولفس مشـــروعا متكامال، كتب له أن 
يـــرى النور بعد أكثر من 150 ســـنة من كتابته، 

بلغتنا التي نفهمها جيدا.

نص خطير

كانـــت المداخلة األخيـــرة لخالد لزعر الذي 
ســـبق أن قدم ترجمة فرنســـية للكتاب نشـــرت 
ســـنة 2016. والذي قـــدم خالصة مهمة عن نص 
الرحلـــة وكاتبه الذي اشـــتغل به مـــدة طويلة 
تصل إلـــى أكثر من عقد ونصف، من هنا اعتبر 
غولفـــس أفضـــل رحالة زار المغـــرب من حيث 
البحـــث والتمحيـــص والتحقيـــق والتدقيـــق، 
وأن نصه مـــن أصعب النصـــوص بالنظر إلى 
طبيعـــة الموضوعات التـــي تناولها خصوصا 
في الفصل الثانـــي المتعلق بالطبيعة واألرض 
والمنـــاخ، والذي يحتـــوي عبـــارات تقنية من 

صلب المتخصص في مجاله.
واعتبـــر الباحـــث أن غولفس قـــد قدم نصا 
خطيـــرا ومهما؛ يحتوي الكثيـــر من المعطيات 
اإلثنوغرافية، والتاريخية، والسوســـيولوجية؛ 
وغيرهـــا. التي من شـــأنها أن تغني البحث في 
ثقافة المغرب وخصوصياتـــه، وتمدنا بمعرفة 
نادرة عن المغرب في هـــذه الظرفية التاريخية 
الصعبـــة رغـــم أن الرحالة لم يكـــن يتقن اللغة 
العربيـــة، ما عدا عبارة ال إلـــه إال الله التي كان 
يعتبرهـــا الرحالة فاتحة للكثير من األبواب في 

المغرب.
وقبل إعطـــاء الكلمة إلدريس الجاي مترجم 
رحلـــة غولفس، تم فتح النقـــاش مع الحضور، 
كما أدلى مدير مختبر الســـرديات والخطابات 
الثقافيـــة شـــعيب حليفـــي بكلمـــة ترحيبيـــة 
بالحضور، أشاد بعدها بأهمية النص الرحلي 
المترجم وما يحفل به من معرفة متنوعة تفتح 
أعيننا، وتمكننا مـــن رصد تقاطعات الثقافتين 
المغربية واأللمانية، هـــذه األخيرة التي تزخر 
بالكثير مـــن المعلومات عن المغـــرب وثقافته 
وتاريـــخ مقاومتـــه، والتـــي غابـــت طويال عن 
المغاربة بســـبب هيمنة الثقافتين الفرنســـية 

واإلسبانية على انشغاالت الباحثين.
وكانـــت الكلمـــة األخيرة إلدريـــس الجاي؛ 
مترجـــم رحلـــة ”إقامتـــي األولى فـــي المغرب 
(الســـفر جنـــوب األطلس)“، والـــذي تحدث عن 

مســـاره في ترجمة نص الرحلة الذي كان نادرا 
في تســـعينات القرن الماضي، وقـــد عثر عليه 
عند بائع تحف، فاتصل بالسفارة المغربية في 
ألمانيا التي رفضت بدورها اقتناء الكتاب. كما 
تطرق إلى تقصير المغاربة في إيصال ثقافتهم 
إلى اآلخر، وتصحيح صورتهم لديه، منبها إلى 
أن الثقافة األلمانية تهتم باألدباء والعمران في 

المغرب. ودعا الجاي إلـــى االهتمام بالكتابات 
الرحليـــة على اختـــالف موضوعاتهـــا، وعدم 
االكتفـــاء بتلك التي تمجـــد المغرب والمغاربة؛ 
بل أيضـــا الكتابات التي تذمهـــم، والعمل على 
االســـتفادة منها، مؤكدا أن رحلة غولفس على 
ســـبيل المثال؛ تقدم مادة ثرية عن مغرب القرن 

التاسع عشر.
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ألماني يتنكر في زي طبيب مسلم ويتجول في المغرب المجهول
[ أخطر نصوص الرحلة التي ترى النور بعد 150 عاما  [ باحثون مغاربة يناقشون كتاب {إقامتي األولى في المغرب}

يعد أدب الرحلة، عالوة على كونه فنا من فنون الكتابة األدبية، نصا تاريخيا كاشفا وثريا 
ــــــة املختصة، ومن هنا جاء االهتمــــــام به، وخاصة بنصوص  ــــــة بالنصوص التاريخي مقارن
ــــــة األجانب التي تقدم صورة أخرى عن العرب، غير ما ألفوها في كتابات الرحالة  الرحال

العرب الرواد في هذا النمط من الكتابة.

صورة أخرى للمغاربة نقلها المستشرقون

ن رحالت عديدة قام بها 
ّ
الرحالة دو

ســـواء داخل أو خـــارج المغرب، وقد 

القت رحالته إلـــى أفريقيا والمغرب 

إعجابا دوليا

 ◄

غولفـــس أشـــهر الرحالـــة األلمـــان 

المتنكريـــن فـــي أفريقيـــا والعالم، 

قـــدم نفســـه دائما بصفـــة طبيب 

ودون معلومات كثيرة

 ◄

14

ل الرقمي 
ّ
العرفان عالج للتغو

} نعيش اليوم وسط ثقافة رقمية متغّولة 
باتت تفرض سطوتها على جميع مجاالت 
الحياة، وغدت واقع حال متسلطا ال يمكن 

رّده، وهذه الثقافة الرقمية في حقيقتها 
هي ثورة ُتضاف إلى الثورات التي 

شهدتها البشرية من قبل، وكانت لها 
مفاعيلها المؤثرة في حياة اإلنسان.

 غير أن الثورة الرقمية تتمايز عن 
الثورات السابقة لها بخاصيتين اثنتين 

عظيمتي األثر والنتائج: األولى تغلغل 
مفردات الثورة الرقمية في كل جوانب 

الحياة العقلية والسيكولوجية لإلنسان 
وعلى نحو أصبحت فيه تلك التقنيات 
تمارس نوعا من الدكتاتورية الرقمية 

المتغّولة التي تشيع نوعا من التنميط 
العقلي الجمعي، مما ستكون له تبعاته 
المدمرة في العقود القادمة برغم اآلفاق 

المبشرة التي َيِعُد بها على المديات 
القصيرة.

 أما الخاصية الثانية فهي كون 
التقنيات الرقمية أمست مالزمة لإلنسان 
المعاصر طوال اليوم وما عادت مقتصرة 

على أوقات محددة مثلما فعلت مفردات 
الثورات السابقة، وهذا ما يساهم في 

تعظيم تأثيرات الثورة الرقمية ويجعلها 
أشمل وأبعد مدى من الثورات السابقة.

 من المؤكد أن بإمكان الثورة التقنية 
أن تكون عظيمة الفائدة لمن يستخدمها 

في ميدان تعزيز الكفاءة المهنية وتوسيع 
الجوانب المعرفية واالنفتاح على ثقافات 

العالم التي كانت عصية على التناول 

في الحقب السابقة؛ غير أن التعامل 
المعقلن مع هذه التقنيات يتطلب تدريبا 

منضبطا وقدرة على اإلمساك بلجام 
الرغبات المنفلتة، وذلك أمر يتعذر بلوغه 

غالبا مع الفئات العمرية الصغيرة أو 
محدودي الرؤية الذين تستهويهم حبائل 
اإلغواءات الصورية والمتع المحظورة؛ 

لكن التأثير األعظم تدميرا لتلك التقنيات 
يكمن في أن االعتياد على التعامل 

التلقائي غير الهادف معها ينقلب عادة 
إدمانية تنشأ معها ترتيبات محددة من 

االشتباكات العصبية الدماغية التي 
تميز الحاالت اإلدمانية؛ األمر الذي ينتج 

عنه بالضرورة فقدان جوانب مهمة من 
اإلمكانيات الدماغية التي يمكن توظيفها 
في عملية التعلم وخلق آفاق جديدة أمام 
اإلنسان ما كانت متاحة له سابقا، ولعّل 

من الالفت للنظر أن اآلباء المطّورين 
للبرمجيات التقنية الشائعة (مثل بيل 

غيتس، الراحل ستيف جوبز ومارك 
زوكربيرغ) يعمدون في العادة لفرض نوع 

من التعتيم الرقمي في منازلهم -على أقل 
تقدير- بغية منح أنفسهم فسحة من فك 

االرتباط مع العالم الرقمي وتوفير فرصة 
لتعّلم قدرات عقلية مختلفة بعيدا عن 

النمطيات الرقمية السائدة.
 يمكن للعرفان -ونظائره من 

الممارسات التي تنطوي على التفّكر 
والتأمل في النطاق الكوني- أن ينجح 

في التخفيف من السطوة التدميرية 
للتقنيات الرقمية، وال يقتصر األمر على 

محض آلية محايدة عبر إقصاء الفرد عن 
البيئة الرقمية؛ بل إن األمر أبعد من ذلك 

ويتأسس على قدرة العرفان في توفير 
ما يمكن وصفه ِبـ“الترياق المضاد“ 
للتقنيات الرقمية عبر إعادة تشكيل 

التشبيكات الدماغية وعدم اقتصارها 
على شكل واحد تفرضه التنميطات 

الرقمية المتواصلة.
 يمكن لهذه القدرة العرفانية في 

اجتراح ترياقات مضادة لبعض مثالب 
حياتنا المعاصرة، أن تصبح موضوع 

أبحاث مكثفة (وبخاصة في ميدان 
علم النفس السريري) إذ يرى الكثير 

من الباحثين أن امتالك القدرة الذاتية 
على إعادة تكييف التشبيكات العصبية 

الدماغية، يمكن أن يكون وسيلة 
فعالة وعظيمة األثر في عالج الكثير 
من االضطرابات السيكولوجية، وفي 
مقدمتها االضطرابات الذهانية، وفي 

معظم األحوال أراني أميل إلى القناعة 
بأن النزوع العرفاني التأملي يمكن أن 
يغّير نظرتنا للحياة ويغمرها بفيوض 

من الطاقة الكونية الخالقة التي تتسامى 
على حضيض المستنقع البشري 

وقوانينه المدمرة.

لطفية الدليمي
كاتبة عراقية

} أبوظبي – أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، 
أخيرا، عن فتح باب الترشـــح للـــدورة الثالثة 
عشـــرة بدءا مـــن 16 مايو الجـــاري وإلى غاية 

األول من أكتوبر القادم.
واســـتقبلت الجائزة المرموقة عالميا، في 
دورتها الســـابقة 1191 عمال مـــن مختلف دول 
العالم، حيث استلمت الجائزة ترشيحات ذاتية 
من المؤلفين أنفسهم إلى جانب ترشيحات دور 
م بعمل واحد ألحد  النشر، ويحق للمرشح التقُدّ
فـــروع الجائزة فقـــط في الدورة نفســـها، ومن 
ـــحة  شـــروط الجائزة أن تكون المؤَلّفات المرَشّ

باســـتثناء فرع  مكتوبة باللغة العربية، 
جائزة الترجمة، وفرع جائزة الثقافة 

العربية في اللغات األخرى. كما 
أن الجائزة ال ُتمنح لعمل سبق 
بجائـــزة عربية أو  الفـــوز  لـــه 
ـــح  عالمية. وتجوز إعادة الترُشّ
للجائزة بالعمـــل ذاته في دورة 
أخـــرى، علـــى أن يكـــون العمل 

ة الزمنية، مع  مستوفيا لشرط المَدّ
م بطلب جديد. ضرورة التقُدّ

وتنقســـم جائزة الشـــيخ زايـــد للكتاب إلى 
تســـعة فروع هي: جائزة الشـــيخ زايد للتنمية 
وبناء الدولة؛ وتشـــمل المؤلفـــات العلمية في 
مجـــاالت االقتصـــاد، واالجتماع، والسياســـة، 
ســـواء  الدولـــة،  وبنـــاء  والقانـــون،  واإلدارة، 
كان ذلـــك فـــي اإلطـــار النظـــري أو التطبيقي. 
وجائزة الشيخ زايد لآلداب؛ وتشمل المؤلفات 
اإلبداعيـــة في مجـــاالت الشـــعر، والمســـرح، 
والرواية، والقصة القصيرة، والسيرة الذاتية، 

وأدب الرحالت، وغيرها من الفنون.
كما نجد جائزة الشـــيخ زايد ألدب األطفال 
والناشئة؛ وتشمل المؤلفات األدبية، والعلمية، 
والثقافيـــة، المخصصـــة لألطفـــال والناشـــئة 
فـــي مراحلهم العمرية المختلفة، ســـواء كانت 
إبداعا تخييلّيا أو تبسيطا للحقائق التاريخية 

والعلمية في إطار جذاب ُينمي حّس المعرفة.

أما جائـــزة الشـــيخ زايد للمؤلف الشـــاب 
فتشـــمل المؤلفات فـــي مختلف فـــروع العلوم 
اإلنســـانية، والفنـــون، واآلداب، باإلضافة إلى 
األطروحات العلمية المنشـــورة في كتب، على 

أال يتجاوز عمر كاتبها األربعين عاما.
وتشـــمل جائـــزة الشـــيخ زايـــد للترجمة 
المؤلفـــات المترجمـــة مباشـــرة عـــن لغاتها 
األصلية إلـــى اللغة العربية ومنها. أما جائزة 
الشيخ زايد للفنون والدراسات النقدية فتشمل 
دراســـات النقد التشكيلي، والنقد السينمائي، 
المســـرحي،  والنقـــد  الموســـيقي،  والنقـــد 
ودراســـات فنـــون الصـــورة، والعمـــارة، 
واآلثار  والنحـــت،  العربي،  والخـــط 
التاريخية، والفنون الشـــعبية أو 

الفلكلورية، والنقد  األدبي.
في حين تشمل جائزة الشيخ 
زايد للثقافـــة العربية في اللغات 
األخرى جميع المؤلفات الصادرة 
باللغـــات اإلنكليزيـــة واأللمانيـــة 
واإلسبانية  واإليطالية  والفرنســـية 

عن الحضارة العربية وثقافتها.
وتمنح جائزة الشيخ زايد للنشر والتقنيات 
النشـــر  ولمشـــاريع  النشـــر،  لـــدور  الثقافيـــة 
والتوزيع واإلنتاج الثقافي الرقمية والبصرية 
والسمعية، سواء كانت ملكيتها الفكرية تابعة 

ألفراد أو مؤسسات.
وأخيرا نجد جائزة الشـــيخ زايد لشخصية 
العـــام الثقافيـــة؛ وتمنح لشـــخصية اعتبارية 
أو طبيعيـــة بـــارزة على المســـتوى العربي أو 
الدولـــي، لمـــا تتميز به من إســـهام واضح في 

إثراء الثقافة العربية إبداعا أو فكرا.
وتستقبل الجائزة الترشـــيحات عبر نظام 
إلكترونـــي تّم اســـتحداثه مؤخـــرا على موقع 
الجائـــزة (www.zayedaward.ae) حيـــث تتوفر 
للمرشـــحين تسهيالت عدة؛ منها إمكانية حفظ 
بياناتهم واســـتكمالها في وقت آخر، والتعديل 

عليها.

موسم جديد للجائزة األبرز عربيا

قررت الشارقة إنشاء {مكتب الشارقة عاصمة عاملية للكتاب} برئاسة بدور القاسمي، بناء على ثقافة

اختيارها من اليونيسكو عاصمة عاملية للكتاب لعام 2019.

قدم الكاتب واألكاديمي أحمد ماضي مؤخرا في قاعة غالب هلسة برابطة الكتاب األردنيني في 

عمان محاضرة بعنوان: {التراث في نظر املفكر حسن حنفي}.

فقـــط في الدورة نفســـها، ومن 
ة أن تكون المؤَلّفات المرشـــحة 
و ه ور ري

باســـتثناء فرع لعربية، 
 وفرع جائزة الثقافة 

غات األخرى. كما 
منح لعمل سبق
ر

ئـــزة عربية أو
ـــح  إعادة الترُشّ
و ربي ز

ل ذاته في دورة 
أن يكـــون العمل 
ة الزمنية، مع  المَدّ

بطلب جديد.

دراســـات النقد التشكيلي، و
والنق الموســـيقي،  والنقـــد 
ودراســـات فنـــون الصــ
و العربي،  والخـــط 
التاريخية، والفن
الفلكلورية، والن
في حين تش
زايد للثقافـــة ال
األخرى جميع ا
باللغـــات اإلنكلي
واإلي والفرنســـية 
عن الحضارة العربية

العرفان ونظائره من املمارسات 

التي تنطوي على التفكر والتأمل في 

النطاق الكوني يمكن لها أن تنجح 

في التخفيف من السطوة التدميرية 

للتقنيات الرقمية التي تغولت لتسيطر 

على واقع اإلنسان املعاصر



أحمد الشاذلي

هي أمور غريبة  } القاهــرة - ”لعنة الفراعنة“ 
وعجيبة حدثـــت لعدد كبير من الُمستكشـــفين 
والُعلماء، ولكن العلم لم يســـتطع معرفة سبب 
هذه الوفيات التي حدثت لهؤالء؛ فيما اكتشـــف 
الُعلماء كتابـــات غريبة بمقبرة توت عنخ آمون 
مثل ”سيذبح الموت بجناحيه ُكل من ُيحاول أن 
ُيبدد أمن وسالم مرقد الفراعين“. وهذه العبارة 
أرعبـــت ُكل من دخل المقبرة، وللغرابة فقد مات 
أكثر من عشـــرين شـــخصا دخلـــوا مقبرة هذا 
الفرعون في ســـنوات قليلـــة؛ فخاف الناس من 

مقابر الفراعنة ومومياواتهم.
ومن أجل هذه الحيـــرة يتعرض للموضوع 
الكاتب والباحـــث صبحي ســـليمان في كتابه 
”لعنة الفراعنة وأســـرار الهـــرم األكبر“ الصادر 
عـــن وكالة الصحافـــة العربية ناشـــرون، فقام 
بســـرد القصص التي حدثت مـــن وجهات نظر 
ُمختلفة ترى األمور مـــن أكثر من ُبعد؛ وعرض 
في ختام الكتاب الحلول العلمية والتفســـيرات 

لعدد كبير من القصص التي حدثت بالفعل.
يحكي المؤلف كيـــف تم العثور على مقبرة 
توت عنخ آمون وفتحها بعد إزالة أختام الملك 
توت عنخ آمـــون من مدخل المقبـــرة؛ وقيل إن 
اللعنـــة بـــدأت مع فتـــح المقبرة. ومـــن األمور 
الغامضـــة التي أثارت الكثير من الجدل، والتي 
لم يجد العلم تفســـيرا لها إلـــى يومنا هذا؛ أنه 

في االحتفال الرســـمي بافتتاح المقبرة أصيب 
اللـــورد كارنارفون بحمـــى غامضة لم يجد لها 
أحـــد من األطباء تفســـيرا؛ وفي ُمنتصف الليل 

تماما ُتوفي اللورد في القاهرة.
وبعـــد ذلك توالت المصائـــب؛ وبدأ الموت 
يحصـــد الغالبيـــة العظمـــى إن لم نقـــل جميع 
الذين شـــاركوا فـــي االحتفـــال؛ وُمعظم حاالت 

الوفـــاة كانـــت بســـبب تلـــك الُحمـــى 
الغامضـــة مـــع هذيان ورجفـــة ُتؤدي 
إلـــى الوفاة. بـــل إن األمر كان يتعدى 
اإلصابـــة بالحمـــى فـــي الكثيـــر من 
األحيان. فقد توفي ســـكرتير هوارد 
كارتر دون أي ســـبب ومن ثم انتحر 
والده حزنا عليه؛ وفي أثناء تشييع 
جنـــازة الســـكرتير داس الحصان 
الذي كان يجر عربة التابوت طفال 
الكثيرون  وأصيب  فقتله،  صغيرا 
من الذين ساهموا بشكل أو بآخر 
في اكتشـــاف المقبـــرة بالجنون 

وبعضهـــم انتحـــر دون أي ســـبب، 
األمر الـــذي حير علمـــاء اآلثار الذيـــن وجدوا 

أنفسهم أمام لغز ليس له أي تفسير.
ومـــن أعجب الحـــوادث ما أصـــاب ُقبطان 
الباخرة العمالقة تيتانيك التي اصطدمت بأحد 
جبال الجليد فغرقت يوم 14 أبريل 1912؛ وكانت 
أجمل وأروع وأســـرع البواخـــر التي ابتدعها 
اإلنســـان؛ وقد كانت تحمل حينذاك 3200 راكب 

مات منهم 1500 غرقا، وكان من ضمن حمولتها 
يـــد موميـــاء فرعونيـــة لواحدة مـــن الكاهنات 
فـــي عصر أخناتـــون؛ وكانت فـــي طريقها إلى 
أميركا، وكان قبطان الســـفينة واسمه الكابتن 
ســـميث قد خـــاف على تابـــوت هـــذه الكاهنة 
فوضعه بالضبـــط وراء ُغرفة القيادة؛ وقد ُعثر 
علـــى تابـــوت يد هـــذه الكاهنة فـــي معبد بتل 
العمارنة اسمه ”معبد العيون“، وكانت صاحبة 
الموميـــاء تحمـــل تعويذة تحت 
رأسها مكتوب عليها ”انهض من 
ســـباتك يا أوزوريـــس فنظرة من 
عينيـــك تقضي على أعدائك الذين 

انتهكوا ُحرمتك الُمقدسة“.
وما لبث أن ُجن الُقبطان سميث 
قبل غرق السفينة بيوم واحد، وراح 
يصرخ ويقول ”األشباح العفاريت.. 
كال إنني سيد هذه الجزيرة العائمة 

أفعل بها ما أشاء“.
أمـــا تيـــودور بلهـــارس الطبيب 
األلماني النابغة الذي اكتشـــف دودة 
في إحـــدى الُجثـــث الفرعونية  ”البلهارســـيا“ 
والتـــي ُتصيب ضحاياها باإلرهـــاق وفقر الدم 
فقـــد ُأصيـــب بالهذيـــان لُمدة 15 يومـــا انتهت 
بوفاتـــه؛ ولـــم يكشـــف األطباء الذين أشـــرفوا 
علـــى عالجه عن هـــذا المـــرض الغامض الذي 
أصابه، ولعل تلك األحداث الجســـيمة هي التي 
حملت الســـوفييت علـــى أن يبعثوا إلى نيكيتا 

خروتشـــوف من موســـكو عندما زار مصر عام 
1964 ببرقيـــة عاجلة تقول ”ننصح بشـــدة عدم 
دخول الهـــرم األكبر“، ولم يدخل خروتشـــوف 

الهرم ولم ُيقدم الروس تفسيرا لذلك.
ولكـــن بالضبـــط ما هـــذا الذي حـــدث؟ هل 
هناك لعنة حقيقيـــة؟ وما معنى كلمة لعنة؟ هل 
هي تعويذة ســـحرية؟ هل هنـــاك حروف يمكن 
تســـليطها على الناس؟ هـــل للحروف قوة على 
األشـــياء والناس؟ هل هناك ســـموم قد أودعها 
المصريـــون فـــي مقابرهم؟ هذه الســـموم على 
شكل هواء قاتل أو على شكل ُتراب. أو أن هناك 
معادن لها إشـــعاع مميت؟ الكثير من األســـئلة 
يطرحهـــا ســـليمان في كتابه ويحـــاول البحث 

فيها.
ويـــورد كالم عالـــم اآلثار المصـــري زاهي 
حواس والذي أشرف على أول فحص باألشعة 
المقطعية لمومياء الملك توت عنخ آمون؛ حيث 
قال ”إن التجربة ُتشـــير إلى أنه ُربما يكون من 
الُحمق نفي صحة أســـطورة لعنـــة الفراعنة“؛ 
وقال في تصريحات ُصورت بالفيديو ونشرها 
مكتبه ”ال ُيمكنني أن أســـتبعد أســـطورة لعنة 
الفراعنة؛ وذلك ألن أشـــياء عديدة حدثت اليوم؛ 
فقد كدنا نتعرض لحادث سيارة؛ وهبت الرياح 
فـــي وادي الملـــوك. وتوقف جهـــاز الكمبيوتر 
الذي يقـــوم بعملية الفحـــص المقطعي تماما، 
وذلك لُمدة ســـاعتين كاملتين. وإنه فوق ُكل ذي 

ِعلم عليم“.

محمد الحمامصي

} قـــدم الشـــاعر العراقي المقيم فـــي الدنمارك 
سليم العبدلي ثالث مجموعات شعرية ”األمكنة 
مقابـــر الوقـــت“ و“من رائحة الفـــراق“ وأخيرا 
”همـــس المرآة.. أســـرار الجســـد“ الصادر عن 
دار ابن رشـــد بالقاهرة، وأهم ما يميز نصوص 
العبدلـــي في هذه المجموعة وســـابقتيها أنها 
مشـــغولة بعوالـــم ذات شـــاعرها، بتســـاؤالت 
وجوده في هذه الحياة، وبتقلباته ومواجهاته، 
وبرؤاه وأفكاره، تضرب في األرض شغفا وحبا 
وســـعيا إلى جماليات ربما عابـــرة أو متخيلة 
وربمـــا حاضـــرة وتريد القبض عليها، ليســـت 
مشـــغولة ببناء أو تقنية أو أســـلوب أو صورة 
أو مشـــهد أو أي مـــن تلـــك األمور التـــي غالبا 
ما ينشـــغل بها الشـــعراء بحثا عن خصوصية 
نصوصهـــم، لـــذا فهـــي نصوص بقـــدر عمقها 

وعمق دالالتها وإيحاءاتها بسيطة ونقية.

نصوص المكان

بداية يوضح العبدلي كشاعر وعالم فيزياء، 
العالقة التي تربطه شـــاعرا بالعلم رغم التنافر 
الـــذي تزعمـــه الرؤية الســـطحية بيـــن اإلبداع 
والعلـــم، ويقـــول ”الفيزياء هي علـــم الطبيعة 
الشـــامل، ولحد وقت قريب، ال يزيـــد عن القرن 
ونصـــف القـــرن، لم يكـــن مصطلـــح ’الفيزياء‘ 
هو  مســـتعمال أبدا، وإنمـــا ’فلســـفة الطبيعة‘ 
المصطلح الـــذي كان يطلق على علوم الفيزياء 
أو علـــوم الطبيعة، وبـــذا فـــإن للفيزياء عالقة 
بـــكل ما هو طبيعـــي. ونعرف جيـــدا أن معظم 
النظريـــات الطبيعية لم تكن نظريات في البدء، 
وإنما فرضيات وأطروحات فلسفية، ولكن بعد 
تطبيقهـــا، أو إثباتهـــا عمليـــا ودعمها باإلطار 
الرياضي الذي يرتبط بجوانب العلوم األخرى 
تصبح هذه الفرضيات نظريات. وهذا يدل على 
أن الجانب الفلســـفي لـــه دور كبيـــر هنا، وما 
أعنيه بالجانب الفلســـفي هو الجانب الجدلي 

في األمر ثم الجانب الشمولي“.
ويؤكـــد العبدلي أن ”النظـــرة الفيزيائية ال 
تختلف من حيث المفهوم العام لها عن النظرة 
الشـــعرية، وهي النظرة الفلســـفية والحســـية 
لـــدى الشـــاعر. فالزمان هو الوحدة القياســـية 
للتغييـــر الذي يطرأ على المـــكان، والمكان هو 
مقياس للوقـــت المقطوع في فتـــرة زمنية، لما 
مضى. ولالثنين عالقة ديالكتيكية وديناميكية 
فـــي آن واحد، فال وجـــود ألحدهما دون اآلخر، 
فليس هناك أي مكان دون زمان والعكس أيضا 
صحيح. من هنا يمكـــن أن نفهم أن عالقتي مع 
المـــكان هي عالقة يفرضها المـــكان ذاته علّي، 
يفرضها بســـماته وخصائصـــه التي تجذبني، 

تسحرني وتأســـرني، حيث في النهاية يصعب 
علـــّي تركه، فتجـــده يتكرر في قصائـــدي، ألنه 

يشغل الوجدان والذاكرة“.
ويشـــير العبدلـــي إلى أن ”الوقـــت والزمان 
والمدى الزمني ال يمكن فصلها عن الذاكرة، وكما 
نعلم فإن للذاكرة دورا هاما في وجدان وضمير 
اإلنســـان، وهي التي تعلو وتهبط في اإلنسان، 
بما يتعلمه من حســـن وغير حسن من التجارب 
التي خزنت فـــي الذاكرة، بدال مـــن التعامل مع 
الذاكرة، وكأنها بّراد (ثالجة) أو ’مجّمدة‘ نحفظ 
فيها لحوم تجاربنا لكي نخرجها متى نشاء كي 
نقضم منها شيئا. إنني أتعامل معها وكأنها أنا 

اآلخر، قريني المالزم لي“.
ويضيف ”كانـــت بغداد مدينتـــي رغم أنها 
كانت محتلة من قبـــل عصابات البعث، ولكنها 
في السبعينات من القرن الماضي كانت ال تزال 
تحتفظ بشيء من الحرية واالنفتاح الذي لم يدم 
أكثر من خمس ســـنوات، بعدها عادت التقاليد 
القريشـــية إلى مقاليد الحكم لتعبث بالمواطن 
كما يشـــاء لها، وترمي بـــه إلى عبودية حقيقية 
وسجن أبدي، وحتى يومنا هذا، وبعد االحتالل 
األميركي ُسّلم الحكُم إلى أزالم يعتمد عليهم في 
اإلدارة األمبريالية العالميـــة، ليطبق االحتالل 
الديني العنصري المغرور، حتى جاءت داعش 
لكـــي تفضح مـــدى ركاكـــة هذا النظـــام وعمق 
فســـاده. ومنذ هجرتي إلى بغـــداد وحتى اآلن 
أجد نفســـي أبحث عن مكان لـــي، مكان أنتمي 
إليـــه وينتمـــي إلّي، ولكـــن لألســـف كان األمر 
دائما مؤقتا، وفي النهاية أجد نفســـي في غربة 
دائمـــة. وها أنت هنا تجد الذاكرة قد عّبرت عن 
الزمان والمكان، وفجرت األحاســـيس المتعلقة 

بمدينتي األولى؛ بغداد“.
ويلفـــت العبدلي إلـــى أن موضوعة المكان 
ال تـــزال باقية وبنفـــس مكانتها الســـابقة في 
نصوصه التي يكتبها، رغم أن مالمح المدن في 

قصائده تختلف من مكان إلى آخر.

مساءلة الكتب السماوية

حول إشارة قصائده األخيرة إلى نصوص 
مـــن الكتب الســـماوية، يرى ضيفنـــا أن هنالك 
عالقة جدية، فرضتها دراسته للعلوم الطبيعية، 
والتـــي تحتـــم فهما لفلســـفة الوجـــود وبداية 
ونهايـــة الكـــون. ففـــي العلـــوم الطبيعية تجد 
قانـــون الديناميكية الحراريـــة الثاني يعارض 
أي فهم ورد في الكتب السماوية لوجود الكون، 
لخلقـــه. وكفيزيائـــي متخصـــص ومتعمق في 
فهم القوانين الفيزيائية وتطبيقها وتدريســـها 
لطلبتـــه، يتحتـــم عليـــه الفصل بيـــن الفيزياء 
”والعلوم بشـــكل عام“ وبين ما أتـــى في الكتب 
الســـماوية. فاالثنـــان، في رأيـــه، ال يتعارضان 

ولكنهما ال يتفقان.
يقـــول العبدلي ”معرفة ما هـــو مكتوب في 
الكتب الســـماوية أصبح ضـــرورة، خاصة وأن 
هذه الكتب ال تزال، ولألســـف، تتحكم بمصائر 
معظم شـــعوب العالـــم، حتى تلـــك التي تدعي 
غير ذلك، ونرى تفســـير تعاليـــم هذه الكتب إن 
لم يكن وراء مآســـي الشـــعوب فإنه ضليع في 

األمر. وخـــالل العقود األخيرة بدأت أتردد على 
هذه الكتب باستمرار، أقرأ وأعيد فهم ما فيها. 
ورغم أن هذه الكتب ليســـت إال تكرارا لبعضها 
البعض، فإن قراءة أحدها ال تغني عن معرفة ما 
في االخر. فما جاء في التوراة مفصال بروائية 
عاليـــة التفاصيل نجـــده في القـــرآن معروضا 
ولكن بإيجاز يصـــل في الكثير من األحيان إلى 
الرمزيـــة، ولوال تفاســـير رجـــال الدين ألصبح 
القرآن غريبا على البشـــر، والشـــترطت قراءته 
قـــراءة التوراة واإلنجيل معـــا. ولكني ال أبحث 
عن تفسير من قبل أي رجل دين، وذلك ألن رجل 
الديـــن بضـــرورة الحال متحيـــز، إن لم نقل قد 
ُغسَل دماغه وأصبح بوقا يكرر ما كتبه أو قاله 
من أتى من قبله دون أّي نظرة نقدية لألمر، ومن 
جانب آخر، فإننا شـــبعنا من هذه التفاســـير، 
فمنذ صغرنـــا ومنـــذ المراحـــل االبتدائية في 
دراســـاتنا، لم يتوان التعليم عن حشو أدمغتنا 
بإعادة ما قاله األسبقون وما علينا إال األخذ به 
وطاعتـــه وترديده. إن كل ذلك دفعني إلى إعادة 

قراءة هذه الكتب، بعيدا عن األحكام المســـبقة 
وســـلطة الفهم الجماعي الموروث. وقد وجدت 
أن هنـــاك الكثير مما مّر على مســـامعنا وعلى 
أنظارنا دون تدقيق أو حتى التوقف حياله من 

أجل استيعابه“.
ويشـــدد ســـليم العبدلي على أن تطرقه في 
نصوصـــه الشـــعرية األخيرة لبعـــض من هذه 
النصـــوص التـــي وردت في الكتب الســـماوية 
ال يتعـــّدى التذكيـــر بـــأن علينا قـــراءة النص 
الســـماوي بموضوعيـــة تحتـــم علـــى المؤمن 
احترام األديان األخرى، ويقول ”مثال على ذلك 
وصية النبي موســـى إلى بني إســـرائيل التي 
وردت في التوراة والقـــرآن، حيث أخبرهم بأن 
الله قد اختارهم واصطفاهم من بين العالمين، 
وجعل أرض فلســـطين لهم، وما عليهم إال طرد 

وإبادة سكانها الكنعانيين وغيرهم“.
ويختم ”فإن آمن المؤمن بشـــكل أعمى بما 
جـــاء في هذه الكتب، فما عليه إال الطاعة أليس 

كذلك؟ إنني أتساءل فقط“.
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أعلنت دار جون موراي للنشـــر، أن كتاب العالم ســـتيفن هوكينج، بعنوان {األسئلة الكبيرة في ثقافة

حياتنا} الذي كان يعمل عليه قبل وفاته، سوف ينشر في أكتوبر 2018.

أصدرت وزيرة الثقافة املصرية إيناس عبدالدايم، قرارا بتكليف الدكتور أشـــرف حســـن زكي 

عميد املعهد العالي للفنون املسرحية بالقيام بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون.

} على مدى سنوات طويلة انشغل كتابنا 
بشكل عام ونقادنا بشكل خاص بالغرب 
وحداثته ونماذجه االجتماعية والثقافية 
والسياسية، ويالحظ أن االنشغال يطغى 
عليه عموما النقل الشكلي أحيانا كثيرة، 
وهناك أيضا إنتاج عربي مكرس لتقصي 
صورتنا لدى هذا اآلخر المدعو بالغربي، 

وفضال عن هذا فهناك محاوالت كل 
من مطاع صفدي وزكي نجيب محمود 
وعبدالرحمن بدوي التي تعّد من بين 

المساهمات الملفتة للنظر، حيث إنها تهدف 
إلى فهم المكونات الفلسفية للفكر الغربي 

وكيف تشتغل نظرياته في ميدان الممارسة.
 هناك أيضا محاوالت عربية أخرى بذلت 
في مجال دراسة تمثالت الغربي لمجتمعاتنا 

وإنساننا، منها التمثالت االستشراقية 
التي انتقدها بقوة إدوارد سعيد، خاصة 

في كتابيه ”االستشراق“ و“الثقافة 
واإلمبريالية“، وإلى جانب هذا هناك أيضا 

كّتاب ونّقاد عرب اشتغلوا على الكيفية التي 
تفاعل بواسطتها الفكر العربي، منذ عصر 

النهضة إلى يومنا هذا، مع النظرية األدبية 
الغربية منها كتابات الناقد السعودي سعد 
البازعي الذي كان يركز على كيفية استقبال 
العرب للنقد األدبي الغربي، وكذلك كتابات 

الشاعر والناقد السوري أدونيس الذي اهتم 
كثيرا بأسس ومقومات وأشكال تمظهر 

الحداثة الشعرية الغربية.
من المالحظ أن أدونيس أرقته أيضا 
قضية تتمثل في قوله ”إنها لمفارقة أن 

يكون اآلخر الغربي اليوم أكثر معرفة بنا 
مّنا، والسبب في ذلك هو أنه يعرف ذاته 

معرفة عميقة، وهذا يمكنه من معرفتنا 
بوصفنا اآلخر، معرفة عميقة“. وهنا 

نتساءل: هل صحيح أن الغربي يعرفنا 
حقا؟ أم أن مصطلح الغربي الذي يستخدمه 

أدونيس هو مصطلح فضفاض ويغلب 
عليه التعميم التعسفي وذلك جّراء افتقاده 

للتحديد والتعيين؟
ال شك أن هناك اهتماما من طرف نخب 

غربية داخل األوساط األكاديمية والسياسية 
والدبلوماسية المتخصصة بحكم الوظيفة 

في الثقافة العربية وفي مجتمعاتنا 
وتوجهاتنا السياسية وهي تعمل في الغالب 

في إطار الجامعات وفي مراكز البحث 
التابعة لوزارات الخارجية أو للمؤسسات 

التي تسند إليها مهمة إعداد التقارير 
الدورية عن العالم العربي، ولكن هذه النخب 

ال تمثل أغلبية قطاعات الشعوب الغربية 
التي تجهل كل الجهل العرب تاريخا وثقافة 

وفكرا وفنونا واجتماعيا ماضيا وحاضرا.
وعلى هذا األساس ينبغي تحديد هذا 

اآلخر العربي الذي يّدعي أدونيس أنه 
يعرفنا معرفة عميقة مثلما ينبغي توضيح 
أن هذه المعرفة بنا التي توجد في حوزة 
هذا اآلخر الغربي النخبوي الذي يتحّرك 

في أطر غير شعبية ال ينشرها بين األوساط 
الشعبية الغربية للتعريف بها وتعميمها في 

النسيج االجتماعي الغربي، والدليل على 
ذلك هو أن مختلف أشكال التعبير الثقافية 

والفكرية والفنية العربية مجهولة تماما في 
الفضاءات الشعبية الغربية.

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل يعرفنا اآلخر 

الغربي حقا

عودة جائزة نجيب 

محفوظ للرواية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} القاهــرة - أعلنت أخيـــرا القائمة الطويلة 
لجائـــزة نجيب محفوظ للروايـــة التي أطلقها 
المجلس األعلى للثقافة بمصر بعد توقف دام 

20 عاما.
وتضـــم القائمـــة 9 روايـــات، هي ”أمســـك 
لمصطفى  لعادل عبيد، و“قيامة الظل“  شهيد“ 
منير، ورواية ”النمر“ لســـراج الدين ياســـين، 
للدكتـــور محمد عياد،  و“الراهبـــة والعاصي“ 
لنورهان محمود، و“حياة“  و“قررت الرحيـــل“ 
إليمان المازري، و“دعـــوة إلى الزمن الجميل“ 
لعلي  لعمر حسين سراج، و“السلطان األخير“ 

ماهر عيد، ورواية ”بريدج“ لتامر شيخون.
وقد تقدمت لنيل الجائـــزة 96 رواية، منها 
12 رواية عربية من السودان وعمان والمغرب 
واألردن والعـــراق وســـوريا. وتضـــم لجنـــة 
تحكيـــم الجائزة 10 أعضاء من نخبة المثقفين 

المصريين بحسب مصادر إعالمية.
ويشـــار إلـــى أن أبرز من فـــازوا بالجائزة 
الموريتانى موسى ولد إبنو، وذلك عن روايته 
”الحب المستحيل“ عام 1999، وكان قيمتها 25 
ألف جنيـــه، إال أن المجلـــس أعلن عقب عودة 
الجائـــزة عن رفع قيمتها إلـــى 50 ألف جنيها، 
كما فتح باب االشتراك أمام الروائيين العرب.

ال تعارض بين الكتب السماوية والشعر والفيزياء

[ الشاعر العراقي سليم العبدلي: الذاكرة ليست {برادا} بل هي أنا أخرى
ــــــني العلوم على اختالفها وبني األدب، وحتى  ــــــى عكس ما يبدو للبعض فإنه ال تعارض ب عل
الشعر الذي ترتبط به أكثر الرؤى اخليالية واحلركات العاطفية فإنه ميكنه بدوره اإلفادة من 
العلم، بل وتوســــــله طريقة لرؤية العالم. ”العرب“ التقت الشاعر الدمناركي العراقي األصل 
ســــــليم العبدلي في حديث حول عدد من القضايا التي لم يتطرق إليها من قبل مثل عالقته 

بالفيزياء باعتباره أحد علمائها.

أبحث دائما عن مكان أنتمي إليه وينتمي إلّي

15

النظـــرة الفيزيائيـــة ال تختلـــف من 

حيث المفهوم العام لها عن النظرة 

الشـــعرية، وهي النظرة الفلسفية 

والحسية لدى الشاعر
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هل أغرقت لعنة الفراعنة سفينة التيتانيك الشهيرة



العنصريـــة  اجتمعـــت   – (فرنســا)  كان   {
والجاسوســــية فــــي مهرجان كان  والجريمة 
الحالي، لتكون األولى موضوع الفيلم الجديد 
للمخرج األميركي سبايك لي العائد للمنافسة 
على سعفة كان بفيلمه ”بالك كالنزمان“، بعد 

غياب استمر ثالثة عقود.
أمــــا الجريمة فتحضر وبــــدم بارد في كان 
مــــن خالل فيلــــم ”المنــــزل الذي بنــــاه جاك“، 
للمخــــرج الدنماركــــي المثيــــر للجــــدل الرس 
فــــون تريــــر، في حيــــن تحضر الجاسوســــية 
وبقــــوة في فيلــــم المخرج الكــــوري الجنوبي 
يــــون جونغ بين والمعنون بـ“ذا ســــباي غون 

نورث“.
واألفــــالم الثالثــــة مقتبســــة عــــن قصص 
حقيقيــــة وقعــــت ألبطالهــــا في الســــبعينات 

والتسعينات من القرن الماضي.
ويقــــول المخــــرج األميركــــي ســــبايك لي 
إن أحداث فيلمه الســــاخر ”بــــالك كالنزمان“ 
ربمــــا تدور عن حركة ”كــــو كلوكس كالن“ في 
الســــبعينات، لكنــــه يتناول فــــي حقيقة األمر 
العنصريــــة المميتة التي ال تزال ســــائدة في 

الواليات المتحدة.
وفيلــــم ”بــــالك كالنزمــــان“، مقتبــــس عن 
ســــتالوورث، وهو  القصــــة الحقيقية لــــرون 
ضابط شــــرطة أســــود اخترق حركة كيه.كيه.
كيه في كولورادو ســــبرينجز، ويعرض الفيلم 
فــــي مهرجــــان كان الســــينمائي الدولي وهو 
من بطولة جون ديفيد واشــــنطن ابن الممثل 
دنزل واشــــنطن، وآدم درايفر الذي يلعب دور 
الشرطي األبيض الذي يساعد ستالوورث في 

مخططه.
وفي نهاية الفيلم عرضت لقطات إخبارية 
لمســــيرة لليمين المتطرف في تشارلوتسفيل 
بفرجينيا فــــي أغســــطس 2017، والتي قتلت 
خاللهــــا المتظاهــــرة المعارضة هيــــذر هاير 
ولقطات للرئيــــس دونالد ترامــــب وهو يلوم 

”الطرفين“ في أحداث العنف.
واستغل لي مؤتمرا صحافيا في مهرجان 
كان للتعبير عن رأيه في تلك المســــألة، وقال 
إن ترامب ”كانت لديه فرصة ليقول نحن نؤيد 

الحب ال الكراهية“.
وأضاف ”كانت لحظة 

حاسمة وكان بوسعه 
أن يقول للعالم وليس 
الواليات المتحدة إننا 

أفضل من ذلك“.
وبعد واقعة 

تشارلوتسفيل بيومين 
قال ترامب إن حركة كيه.
كيه.كيه ”تمقت كل شيء 

نعتز به كأميركيين“، لكن 
بالنسبة للي جاء هذا الرد 

بعد فوات األوان.
ويقــــول لــــي ”هــــذا 

الفيلم بالنسبة إلي صرخة 

تحذيــــر.. ال يهمنــــي مــــا يقوله النقــــاد أو أي 
شــــخص آخر، نحن على الجانب الصائب من 

التاريخ بهذا الفيلم“.
ويمثل الفيلم عودة لــــي إلى مهرجان كان 
بعــــد غياب اســــتمر 30 عامــــا، وكان آخر فيلم 
عــــرض له فــــي المهرجــــان ”هــــو دو ذا رايت 
ثينغ“، الذي كان ينافس على السعفة الذهبية 
على  ولم يفز بها، وينافــــس ”بالك كالنزمان“ 
السعفة هذا العام والتي ستسلم في الـ19 من 

مايو الجاري.
وبعد سبعة أعوام من منعه من المشاركة 
في مهرجــــان كان الســــينمائي بســــبب قوله 
مازحــــا إنه نازي، عــــاد المخــــرج الدنماركي 
الرس فون ترير إلى كان بمشاهد رعب مروعة 
جديــــدة تســــببت فــــي انســــحاب جماعي من 

العرض األول لفيلمه بالمهرجان.
وقــــد حذر فــــون ترير، فــــي الفتــــرة التي 
ســــبقت عرض فيلمــــه ”ذا هــــاوس ذات جاك 
بيلــــت“ (المنــــزل الــــذي بنــــاه جــــاك)، من أن 
الفيلم ال يصلح لمشــــاهدة أصحــــاب القلوب 

الضعيفة.
ويشــــمل الفيلــــم مشــــاهد دمويــــة حــــادة 
ويجســــد دور ســــفاح فــــي ســــبعينات القرن 
الماضي، وقد تأثرت مجموعة من النقاد أثناء 

عرض الفيلم الثالثاء.
وقــــد قوبل فــــون ترير (62 عامــــا) بحفاوة 
بالغة عندمــــا وصل إلى العــــرض االفتتاحي 
الرســــمي االثنين، لكن الذيــــن حضروا عرض 
الفيلم قّدروا أن نحو 100 شــــخص قد خرجوا 
من دار السينما بسبب المجزرة التي ارتكبها 
جاك بطل الفيلم وطموحــــه لتحويل الجريمة 

إلى شكل من أشكال الفن عبر الشاشة.
ويقوم بــــدور البطولة فــــي الفيلم الممثل 
مات ديلون في دور جاك، الذي يملك ابتسامة 
قاتلة بينما كان يخنق ويطعن ويشّوه ويطلق 
النار علــــى ضحاياه قبل تجميــــع جثثهم في 

غرفة تجميد صغيرة.
وال يخلو فيلم ذا سباي غون نورث، الذي 
يدور حــــول قصة كوري جنوبي يتســــلل إلى 
كوريا الشمالية في التسعينات من المفاجآت 
أيضا، لكن الفيلم قد يجد صعوبة 
فــــي منافســــة الواقــــع فيما 
تكتســــب المســــاعي لحل 
األزمــــة النوويــــة أبعادا 

حقيقية من التشويق.
فيلم  تصوير  وجرى 
يناير  بيــــن  التجســــس 
ويوليــــو 2017 في الوقت 
الذي كان يأمــــر فيه زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون بإجــــراء سلســــلة مــــن 

التجارب الصاروخيــــة والنووية، األمر الذي 
أثار قلق جيرانه واإلدارة األميركية الجديدة.

األوضــــاع،  هــــدأت  الحيــــن  ذلــــك  ومنــــذ 
وعــــرض الفيلم في مهرجان كان الســــينمائي 
الدولــــي قبل أيام من إجــــراء محادثات رفيعة 
المستوى بين الشــــمال والجنوب لبحث نزع 
الســــالح النووي في شــــبه الجزيرة الكورية، 
لكن الشمال ألغى المحادثات قبل ساعات من 
الموعد المقّرر لعقدها األربعاء، شاكيا من أن 
الواليات المتحدة تضغط عليه لنزع الســــالح 

النووي ”على غرار ليبيا“.

والسيناريو مقتبس عن مذكرات شخصية 
للجاســــوس الكــــوري الجنوبــــي باك ســــوك 
يونــــغ المعــــروف باســــم ”فينوس األســــود“، 
والذي انتحل شــــخصية رجل أعمال ليتسلل 
إلى الشــــمال ويحصل على معلومات بشــــأن 

برنامجه النووي.
وبالنســــبة لطاقم العمل الكوري الجنوبي 
فــــي الفيلم لم تكن األحداث الراهنة بعيدة عن 
أذهانهــــم، وقال الممثل لي ســــونغ مين الذي 
يلعب دور مســــاعد للزعيم الكوري الشــــمالي 
السابق كيم يونغ إيل ”عندما قرأت السيناريو 
للمــــرة األولــــى قلــــت للمخرج مازحــــا هل من 

الممكن حقا إنتاج هذا الفيلم؟“.
وقــــال فــــي مقابلة قبــــل إلغــــاء محادثات 
األربعاء ”منذ ذلك الحين تحســــنت العالقات، 
لكــــن إذا ظلت التوترات علــــى حالها فإن هذا 

الفيلم قد يسبب مشكلة“.
وعبــــر هوانغ جونغ مين الــــذي يلعب دور 
الجاســــوس عن أمله فــــي أن يســــاعد الفيلم 
المتفرجيــــن األجانــــب علــــى فهــــم التاريــــخ 
الكوري، وكيف أنه ال يوجد أي شــــيء مضحك 
في ألعاب الحرب السياســــية وال توجد حاجة 

لها.
كيــــم  أن  يعتقــــد  كان  إن  ســــئل  وعندمــــا 
سيشــــاهد هذا الفيلم قال المخرج يون جونغ 

بين ”سيكون ذلك أمرا لطيفا“.
ويســــتمر مهرجــــان كان حتــــى 19 مايــــو 
الجاري، وهو الذي افتتح في الثامن منه عبر 
فيلــــم ”الكّل يعلــــم“ للمخــــرج اإليراني أصغر 
فرهادي الذي صّور باإلســــبانية مع بينيلوبي 

كروز وخافيير بارديم.
وبدوره، مرشــــح فيلــــم االفتتــــاح لجائزة 
الســــعفة الذهبية، وهي ليســــت المرة األولى 
التي يشارك فيها الفيلم االفتتاحي في السباق 
على الجائزة الكبرى، فقــــد كانت الحال كذلك 
مثال مــــع ”مونرايز كينغدوم“ لألميركي ويس 
أندرســــون ســــنة 2012 و“بيســــيك إنستكنت“ 

للهولندي بول فيرهوفن سنة 1992.

} كان (فرنسا) – يتناول فيلم ”ولدي“ (ابني) 
التونســـي الـــذي عرض في مهرجـــان كان في 
دورتـــه الحادية والســـبعين قصة رجل يتقفى 
أثر ابنه الذي انتقل للقتال في سوريا، والملل 
الذي قد يكون عامال أساسيا لإلقدام على هذه 

الخطوة من دون إصدار أي أحكام.
وقال المخرج محمد بن عطية ”تونس هي 
أكبر بلد مصدر للجهادييـــن، وكنت أفضل أن 
ُنعرف بشـــيء آخر، لكنني لم أشـــأ أن أعرض 
أســـباب االنتقـــال إلى ســـوريا فأنـــا ال أملك 

المؤهالت والوسائل لذلك“.
فـــي فئة ”نصف شـــهر  ويشـــارك ”ولدي“ 
المخرجيـــن“ في مهرجـــان كان، وهو يتمحور 
حـــول ريـــاض (محمد ظريـــف) والد ســـامي 
(زكريـــاء بـــن عايد) الـــذي انتقل إلى ســـوريا 
قبل يومين عن خضوعه المتحانات الشـــهادة 
الثانوية العامة، حيث تزوج وأنجب طفال على 
ما يظهر شريط صامت أرسله إلى والديه، وقد 

فجر نفسه بعد ذلك في هجوم انتحاري.
ويبدأ الفيلم بوتيـــرة بطيئة عن الزوجين 
ريـــاض و“نازلـــي“ (منـــى الماجـــري) اللذين 
ابنهمـــا  محورهـــا  مغلقـــة  حيـــاة  يعيشـــان 
الوحيد ســـامي، الذي يستعد الجتياز امتحان 

الباكالوريا.
حيـــاة بطيئـــة دون مفاجـــآت؛ األم تتنقل 
للبـــالد  الغربـــي  الشـــمال  إلـــى  باســـتمرار 
التونســـية، مدينة مكثـــر تحديـــدا أين تعمل 
مدرســـة، واألب يعمل ســـائق رافعة في ميناء 
بحـــري بتونـــس العاصمة، ال حياة ســـوى ما 
يتعلق بســـامي؛ مرافقته إلى الطبيب لعالجه 
من الصداع النصفي الذي يشـــكو منه، عالوة 
على زيارة طبيب نفســـي لمساعدة االبن على 
تجاوز الضغط النفســـي قبل اجتياز امتحان 
الباكالوريا، وأيضا تكفل األب بنقل سامي إلى 
المعهـــد وإلى حفل أصدقائه وانتظاره للعودة 

إلى المنزل.
وفـــي المقابـــل تتغير حيـــاة العائلة قليال 
بإحالـــة األب على التقاعـــد، ولكنه يمأل حياته 

بالحديث عن ابنه واالهتمام بكل شؤونه.
ودون مقّدمات ودون أي مؤشـــرات يقّدمها 
بناء الشـــخصيات يغادر ســـامي البيت تاركا 
رســـالة وجيزة: لقد ســـافر إلى ســـوريا، فهل 
ســـيتغير الفيلـــم ويغّيـــر من نســـقه ليصبح 
بوليسيا في مطاردة االبن والبحث عنه بعد أن 
قّرر األب بيع ســـيارته للسفر إلى تركيا ومنها 

إلى سوريا؟
ال شـــيء تغيـــر، فمحمـــد بـــن عطيـــة لـــم 
ينجز فيلما عن الشـــباب الذي اختار الســـفر 
إلى ســـوريا للجهـــاد، بل اختـــار المخرج أن 
يصـــّور حكاية عاديـــة يحدث مثلهـــا كل يوم، 
ولكـــن ال نعيرهـــا اهتماما، ال بطـــوالت خارقة 
وال منعرجـــات في ســـير األحداث، أشـــخاص 
عاديـــون تماما. وال يهـــدف الفيلم إلى التنديد 
بأفعال االبن أو لفهم كيفية تحّوله إلى جهادي 

متشـــّدد، إذ وحدهـــا رســـالة لم يرســـلها إليه 
والده في نهاية المطاف عبر وسائل التواصل 
االجتماعي، تســـمح بمعرفة رأيه بالجهاديين 

الذين يعتبرهم ”وحوشا“.
وفـــاز محمد بن عطيـــة بجائزة أفضل أول 
فيلم طويل فـــي مهرجان برلين في العام 2016 
عـــن ”نحبك هـــادي“، وهي قصة حـــب وتحّرر 
غداة الثورة التونســـية، وهو يطرح في فيلمه 
الذي  الطويل الثاني هذا ”الضيق المشـــترك“ 
يجعـــل تونســـيين وسويســـريين وكندييـــن 

وفرنسيين ينتقلون للقتال في سوريا.
وأكـــد المخرج أن عائلة ســـامي ال تشـــكو 
الخصاصة أو التهميش، كي يتحّول ابنها إلى 
إرهابي، حيث قال ”لو كانت العائلة مقيمة في 
باريس أو أي مكان آخر في العالم، فســـيكون 

الوضع على حاله“.
وقال موضحا ”ثمة بؤس ليس فقط روحيا 
بل هـــو عاطفـــي بالمعنى العـــام، ليس هناك 
تعطـــش أيديولوجي بل عـــزم على تغيير نمط 

الحياة هذا“.

بحفـــاوة  كان  فـــي  الفيلـــم  واســـتقبل 
استثنائية، فقد صفق النقاد وصناع السينما 
ومحبوها طويال للفيلم بعد نهاية عرضه، ولم 
تتجاوز التدخالت خالل النقاش مع الجمهور 
حدود توجيه الشـــكر للمشـــرفين على ”نصف 
الختيارهـــم للفيلم وتحية  شـــهر المخرجين“ 

صناعه.
ومثل ”نحبـــك هادي“، يتحمـــل الممثلون 
أعباء الفيلم وأداؤهم يشـــي بحسن اختيارهم 
وإدارتهـــم أيضا، ومع ذلك فقـــد أكد محمد بن 
عطيـــة أن الكاســـتينغ كان ســـهال فـــي وجود 
مساعد مخرج مثل حســـن دلدول الذي اقترح 
عليـــه محمد الظريـــف وكان اختيـــاره موفقا 
جـــدا، وهذا الممثـــل الذي قّدم أعمـــاال إذاعية 
في إذاعـــة المنســـتير، وله مشـــاركات أخرى 
فـــي التلفزيون أهمها سلســـلة ”ابحث معنا“، 
إضافـــة إلى ظهوره في فيلم ”الســـد“ للمخرج 
النـــوري بوزيـــد، كان أداؤه متقنـــا وقد حظي 
بتصفيق حار من الحاضرين بعد نهاية عرض 

الفيلم.
أما منى الماجري فهي والدة الممثل مجد 
مســـتورة (بطل فيلـــم نحبك هـــادي) التي لم 
يسبق لها التمثيل، ولكنها تجاوزت اختبارها 
األول بنجـــاح، فمنحها محمد بن عطية فرصة 
ثانية في ”ولدي“، فأجادت تشخيص دور األم 

الملتاعة دون الكثير من الثرثرة.

اإلســـكندرية  مهرجـــان  أعلـــن  القاهــرة –   {
السينمائي لدول البحر المتوسط إطالق اسم 
الممثلـــة المصريـــة نادية لطفي علـــى دورته 

القادمة في أكتوبر.
وولـــدت ناديـــة لطفي باســـم بـــوال محمد 
مصطفى شـــفيق وبدأت مشـــوارها الفني في 
نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وقّدمت 
العشـــرات من األفالم التي شـــاركها بطولتها 
كبار نجوم الزمن الماضي أمثال رشدي أباظة 
وفريد شـــوقي وأحمد مظهر وشكري سرحان 

ومحمود مرسي والمطرب عبدالحليم حافظ.
وســـتنظم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد 
الســـينما بالتعاون مـــع وزارة الثقافة الدورة 
للمهرجـــان فـــي الفترة  والثالثيـــن  الرابعـــة 
الممتـــدة مـــن الثالث إلى التاســـع من أكتوبر 

المقبل.

وجاء اإلعالن عـــن اختيار نادية لطفي (81 
عاما) خالل حفل أقيم الثالثاء في مستشـــفى 
المعادي للقوات المســـلحة الـــذي تعالج فيه 

الفنانة منذ عدة أشهر.
وكانت أكاديمية الفنون منحت نادية لطفي 
الدكتوراه الفخرية في ديســـمبر الماضي، كما 
أطلـــق مهرجـــان القاهرة الســـينمائي الدولي 
اســـمها على دورته السادســـة والثالثين عام 

.2014
ويعـــد مهرجان اإلســـكندرية الســـينمائي 
لدول البحر المتوســـط الذي تأسس في 1979 
مـــن أقـــدم المهرجانات اإلقليميـــة في حوض 
المتوسط، ودأب في سنواته القليلة الماضية 
على إطالق أســـماء كبار الفنانين على دوراته 
أثنـــاء حيواتهـــم تكريمـــا لهم، مثـــل محمود 

ياسين وحسين فهمي ويسرا وليلى علوي.

سينما

محمد بن عطية:

لو كانت عائلة البطل 

مقيمة في باريس، 

فسيكون الوضع على حاله

قرر تامر حسني الخروج من سباق عيد الفطر القادم بفيلمه الجديد {البدلة}، وذلك بسبب بقاء 

بعض املشاهد التي لم يتم تصويرها بسبب انشغاالت النجم املصري املهنية.

أعلن النجم البريطاني دانيال كريج قبوله تجســـيد شـــخصية العميـــل البريطاني جيمس بوند 

لجزأين جديدين، وذلك بعد مفاوضات عديدة بينه وبني الشركة املنتجة للسلسلة.
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لم يخل مهرجان كان الســــــينمائي في دورته احلادية والسبعني من احلديث عن السياسة 
والسياســــــيني، فتطرق إلى أزمة الكوريتني عبر فيلم ”ذا ســــــباي غــــــون نورث“، كما انتقد 
املخرج األميركي ســــــبايك لي سياســــــات ترامب عبر فيلمه الساخر ”بالك كالنزمان“، أما 
ــــــت في عودة املخرج الدمناركي الرس فون ترير إلى كان  مفاجــــــأة املهرجان الكبرى فتمثل

بعد غياب دام سبع سنوات.

بعد ”نحبك هادي“ احلائز على جائزتني في مهرجان برلني السينمائي، وهما أفضل عمل 
أول والدب الفضي ألفضل ممثل الذي حتصل عليه مجد مستورة، باتت االنتظارات كبيرة 
من املخرج التونسي محمد بن عطية الذي لم يتأخر كثيرا في إجناز فيلمه الثاني ”ولدي“ 

مبهرجان كان احلادي والسبعني. والذي شارك به في قسم ”نصف شهر املخرجني“ 

الجاسوسية والجريمة والعنصرية في كان

{ولدي} فيلم تونسي 

يبحث عن مبرر للجهاد

اإلسكندرية السينمائي يكرم نادية لطفي

[ سبايك لي يسخر من سياسات ترامب وفون ترير يعود بدم بارد

مذكرات شخصية للجاسوس المعروف باسم {فينوس األسود}

حياة رتيبة تتغير فجأة

عـــن  مقتبســـة  الثالثـــة  األفـــالم 

قصـــص حقيقية وقعـــت ألبطالها 

في الســـبعينات والتســـعينات من 

القرن املاضي

 ◄

سبايك لي:

الفيلم بالنسبة إلي صرخة تحذير.. وترامب كانت 

لديه فرصة ليقول نحن نؤيد الحب ال الكراهية

g

في أحداث العنف. ”الطرفين“
واستغل لي مؤتمرا صحافيا في مهرجان 
تلك المســــألة، وقال  كان للتعبير عن رأيه في
إن ترامب ”كانت لديه فرصة ليقول نحن نؤيد 

الحب ال الكراهية“.
وأضاف ”كانت لحظة 

حاسمة وكان بوسعه 
أن يقول للعالم وليس 
الواليات المتحدة إننا 

أفضل من ذلك“.
وبعد واقعة 

تشارلوتسفيل بيومين 
قال ترامب إن حركة كيه.
كيه.كيه ”تمقت كل شيء 

نعتز به كأميركيين“، لكن 
بالنسبة للي جاء هذا الرد 

بعد فوات األوان.
ويقــــول لــــي ”هــــذا 

الفيلم بالنسبة إلي صرخة 

غرفة تجميد صغيرة.
وال يخلو فيلم ذا سباي غون نورث، الذي 
يتســــلل إلى  جنوبي يدور حــــول قصة كوري
كوريا الشمالية في التسعينات من المفاجآت 
أيضا، لكن الفيلم قد يجد صعوبة 
فــــي منافســــة الواقــــع فيما 
تكتســــب المســــاعي لحل 
األزمــــة النوويــــة أبعادا 

حقيقية من التشويق.
فيلم  تصوير  وجرى 
يناير بيــــن  التجســــس 
ويوليــــو 2017 في الوقت 
الذي كان يأمــــر فيه زعيم 
كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون بإجــــراء سلســــلة مــــن 
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الفيلم بالنسب

لديه فرصة لي



ناهد خزام

} القاهرة – ختاما لمجموعة الفعاليات الفنية 
التـــي قّدمها ”مركـــز الصـــورة المعاصرة“ في 
القاهرة تحت عنوان ”لو لـــم يكن هذا الجدار“ 
والمستوحى عنوانه من إحدى قصائد الشاعر 
المصري الراحل أمـــل دنقل، صدر أخيرا كتاب 
مصّور يحوي نماذج من المشاريع الفنية التي 
تم تقديمها على مدار عامين كاملين، وشـــملت 

معارض فنية ونصوصا سردية وقراءات.
واهتـــم المشـــروع، كمـــا يقـــول منظموه، 
بأنمـــاط العـــزل والحبس واإلقصـــاء، وكان قد 
تـــم تقديم الفصل األول منـــه قبل عامين تقريبا 

ليلحق به ثالثة فصول أخرى.
وتناولت الفصول األربعة من مشروع ”لو لم 
يكن هذا الجدار“ أنماطا متعددة للحبس، سواء 
في شـــكله المؤسسي، كعزل األفراد في سجون 
ومصحات نفســـية ومراكز احتجـــاز لالجئين، 
أو في أشـــكال أخرى كالعـــزل المجتمعي مثل 
الحرمـــان مـــن ممارســـة الحقوق الشـــخصية 

وتبديد الكرامة الجسدية.
وقـــد اعتمد ”مركـــز الصـــورة المعاصرة“ 
فـــي تناوله لهذه األنماط على عرض ومناقشـــة 
وإنتـــاج أعمال فنيـــة ومواد نصيـــة وبصرية 

لكتاب وفنانين عرب وأجانب.
ومن بين أبرز الفنانين الذين شـــاركوا في 
هذا المشـــروع يأتي الفنان السويسري أورييل 
أورلو، والذي شـــارك بعمل فيديو تحت عنوان 
”غيـــر مكتمل“ تتبع فيه ســـيرة الضحايا الذين 

نجوا من مذبحة دير ياسين في عام 1948.
واستعان أورلو في صياغة عمله بمجموعة 
من الصور الفوتوغرافية والوثائق والرســـوم 
والمشاهد األرشـــيفية المصّورة آلثار المذبحة 
وضحاياها أو الناجين منها. وما يمثل مفارقة 
هنـــا أن الفنان قد انطلق في بناء مشـــاهده من 
صـــور مأخوذة من داخل مستشـــفى لألمراض 
النفسية شـــّيدت على أنقاض قرية دير ياسين 
فـــي عـــام 1951 لمعالجـــة الناجين مـــن مذبحة 
الهولوكوســـت التـــي ارتكبهـــا النازيـــون ضد 
اليهـــود، وكان مـــن روادها أحد أقـــارب الفنان 

نفسه.

وهذا المستشفى يجسد حالة من التناقض 
واالزدواجية، كمـــا يقول الفنان، والتي تتعامل 
بها إســـرائيل مع الجرائم التي ارتكبت في حق 
الفلســـطينيين، ففي الوقت الـــذي يتم إنكار ما 
ارتكـــب من مذابح في حق العـــرب يتم التباكي 
علـــى ضحايـــا المحرقة فـــوق أنقـــاض القرى 

الفلسطينية.
كما قدمت الفنانة الفلسطينية ميرنا بامية، 
وهـــي فنانة تعيش وتعمل فـــي مدينة رام الله، 
عملها تحت عنوان ”هذه أرضنا الملغمة“، وهو 

عمل يمزج بين الفيديو والصوت.
وفـــي العمـــل جمعـــت باميـــة مجموعة من 
الهاتـــف  بكاميـــرا  المصـــّورة  الفيديوهـــات 
المحمول لحشـــد من الالجئين الفلســـطينيين 
وهم يعبـــرون الحـــدود الفاصلة بين ســـوريا 
وهضبـــة الجـــوالن المحتلـــة، وتـــم تصويـــر 
هـــذه اللقطات فـــي مايو عـــام 2011 في الذكرى 
الثالثة والســـتين للنكبة، ويشـــكل هذا الحدث 
المحاولـــة األكثر جدية التي خاضها الالجئون 
الفلسطينيون لممارسة حق العودة إلى أرضهم 

التي طردوا منها.

وخـــالل العـــرض الـــذي يســـتغرق حوالي 
الدقيقتين يقتحم المشهد حشد من األشخاص 
يشـــكلون معا خطا متحركا من طرف الشاشـــة 
إلـــى طرفها اآلخر مصحوبـــا بأصوات الهتاف 
الحماســـية، ويركز الفيديو علـــى حركة األفراد 
والجموع في سبيلها الختراق األرض الملغمة 
علـــى خلفيـــة بيضـــاء وحيادية، حيـــث أزيلت 
الخلفية التي تشكل األرض وتم االكتفاء بصور 

األشخاص العابرين للحدود.
ويفـــرد العـــرض مســـاحة لتلـــك اللحظـــة 
الحاســـمة في حياة هؤالء األفراد وهم يتحدون 
مخاوفهم ألول مرة، حيث نستطيع أن نلمح من 
خالل الفيديو مشاعر التحدي والخوف وحتى 
القلق مـــن المجهول عبـــر إيمـــاءات وحركات 
األفراد المنحدرين من أعلى الشاشـــة متجهين 
إلـــى األســـفل من دون أن نشـــهد خاتمـــة لهذا 

التدفق البشري.
ومن بيـــن أبرز األعمـــال المشـــاركة أيضا 
كان عمـــل الفنـــان أمـــادو الفادنـــي، وهو فنان 
ســـوداني ولد ويعيش فـــي القاهـــرة، وترتكز 
أعماله األخيرة على توثيق التواريخ المهمشة، 

وخاصة تلك المرتبطة بتاريخ االســـتعمار في 
القارة األفريقية.

والعمـــل الذي قّدمـــه الفادني هـــو تجهيز 
متعدد الوســـائط شـــمل الصوت والمنحوتات 
والنص الســـردي، وعرض تحت عنوان ”العاج 
األســـود“، ويتتبع العمل الرحلة الشـــاقة التي 
كان يخوضهـــا األفراد المختطفـــون كعبيد من 
قلب القـــارة األفريقية في طريقهـــم عبر الطرق 
الوعرة في السودان ومصر وصوال إلى موانئ 

البحر المتوسط.
ويعتمد العمل على خلق حالة من االشتباك 
بيـــن الصـــورة البصريـــة التـــي تمثلهـــا قطع 
المنحوتات المصنوعة علـــى هيئة قطع كبيرة 
من العاج األسود، والسرد الصوتي لرحلة أحد 
هؤالء العبيـــد بلغته األصلية مع ترجمة نصية 

له مدّونة في كتّيب صغير متاح للجمهور.
والعاج األسود هو البضاعة التي كان يجبر 
المختطفـــون على حملها فـــي طريق هجرتهم، 
كما أنها التسمية التي كان يطلقها عليهم تجار 

العبيد عادة.
ومن بيـــن األعمال التي تـــم عرضها أيضا 
عبـــاس  باســـل  الفلســـطيني  للثنائـــي  عمـــل 
وروان أبورحمـــة، واللذيـــن قّدمـــا تجهيزا في 
الفـــراغ يتكـــّون مـــن صـــور ومقاطـــع صوتية 
سجلهما الفنانان في مواقع مختلفة من الضفة 
الغربيـــة، بجانب بعـــض المـــواد الفيلمية من 

األرشيف.
ويربـــط عنوان التجهيز الوضع الحالي في 
للكاتـــب والمخرج  فلســـطين بفيلم ”المقتفى“ 
الروسي أندريه تاركوفسكي والمنتج عام 1979، 
وهو يدور حول مكان يخضع لمراقبة عسكرية 
صارمة، وهو موقع خيالي يجمع بين مشـــاعر 

الرهبة والرغبة معا.
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ســـتعار لوحة {الفتاة مع ســـلة الزهور} للفنان الراحل بابلو بيكاســـو إلى متحف أورسي، وذلك تشكيل

ضمن معرض {بيكاسو أزرق وزهري} الذي ينطلق في 18 سبتمبر القادم.

صمم رئيس أكاديمية الفنون الروســـية، الفنان التشـــكيلي زوراب تســـيريتيلي، نصبا تذكاريا 

ألشهر الشاعرات الروسيات، مارينا تسفيتايفا التي توفيت في العام 1942.

} كنت البارحة، في طريقي إلى شارع 
الحمراء من ناحية منطقة الصيفي عندما 
رأيت من خالل نافذة سيارة األجرة برج 
المّر الشهير الذي بدأ إنشاؤه في فترة 

السبعينات، قبل أن تعطل الحرب إتمامه 
ليتحّول بموقعه اإلستراتيجي إلى مقر 

لميليشيات مسلحة متعاقبة وثكنة 
عسكرية فيها غرف تعذيب في ظل الوجود 

العسكري السوري.
أمام حقل النظر المفتوح على برج 

المّر سمحت لنفسي أن تستغرق في 
هذيان دام لعدة دقائق، أعترف أنني 

خاللها شعرت بموجة من حزن لّوحه فرح 
غريب استطاع أن ُيحضر الدموع إلى 

عيني.
على فتحات البرج الُمستطيلة امتدت 

ستائر بسيطة من قماش ملون خفقت 
حينا في سياق الرياح الربيعية الُمنعشة 
كالغسيل المنشور على الحبال، وأحيانا 

أخرى كاألشرعة المتروكة في حال سبيلها 
أو كستائر الشرفات التي كانت تزين 

معظم الشرفات في بيروت حتى منتصف 
التسعينات.

دار بيني وبين السائق هذا الحديث:
- انظر إلى برج المّر..

- ما هذه؟
- إنها ستائر.

ضحك السائق، وقال:
- من فعل ذلك؟ المبنى غير مسكون!
عندما اقتربنا من البرج، أدركت أنه 
عمل ينتمي إلى الفن الحضري، لم أكن 

الباذخ  أعلم من هو خلف هذا ”التدخل“ 
والدقيق جدا في شرايين الذاكرة اللبنانية 

األكثر ضيقا، تماما كما يفعل الجّراح 
حينما يدخل سلكا أو إبرة ُمعقمة في 

جسد طفل أو كبير في السن.
التفتت ورائي ألتحقق من أن الفنان 

الذي قام بهذا التدخل الفني لم يهمل 
نوافذ الجانب الخلفي من البرج.

وعلمت أن صاحب العمل، هو جاد 
الخوري، أحد فناني جيل الحرب بامتياز، 

والفنان يقيم حاليا معرضا في المركز 
الثقافي الفرنسي في بيروت تحت عنوان 
”تواصل“، ويتناول المعرض الفترة التي 

تلت مواجهة الحرب وجراحها في محاولة 
إقامة شكل من التواصل مع الذات ومع 

الناس.
عندما عدت في فترة بعد الظهر إلى 
منطقة برج المّر كانت الرياح الربيعية 

مازالت تحرك مآقي نوافذه بأجفانها 
الملونة/الخافقة، جالبة إليه فرحا غرائبيا 

ُيشبه مشهد رقرقة الماء الصافي في 
السواقي الضحلة النابتة بين األعشاب 
الكثيفة، وكأن ستائر جاد جاءت بفعل 

خلطة سحرية كهدايا من ”سوق الطويلة“ 
العتيق والكامن في وسط بيروت 

”الحقيقية“، أي في الفترة التي سبقت 
الدمار وإعادة اإلعمار، والتي حدثتني 

والدتي عنها مرارا حتى بت أكره ما آلت 
إليه اآلن: ُمعقمة ومسكونة بالصمت.

اعتلت الستائر نوافذ البرج لتقول 
”كان من الممكن أن نكون مسدولين على 

هذا النحو خلف النوافذ الزجاجية، لو ُقّدر 
لها أن تكون فكرة ُمتحققة“.

جاءت ستائر جاد الخوري الذي 
لطالما اشتغل على ثيمة الحرب لتقول 

لي إن تلك السواقي/الستائر االستثنائية 
التي ذكرتها آنفا، هي من النوع الذي 

عرف كيف يلتّف على ذاته ويحميها من 
الجفاف الذي مّزق، حين الحرب وبعدها، 

كل معالم الوجود الُمحيط.
واستنشقت يا جاد الخوري، ملء رئتي 

رائحة الشمس العمودية/الحادة التي 
كانت تعشعش في ستائر شرفات البيت 

الواسع الذي كنت أسكنه قبل وخالل 
فترة الحرب، كانت ستائر شرفات منزلنا 

مخططة باألصفر واألبيض كما بعض 
الستائر التي اخترت بدراية أن تضع 

بعضها على هياكل النوافذ الُمستطيلة.
تمعنت في علياء خفقان البرج حتى 

انقشعت رؤية لزمن مضى ولم يمض حقا، 
وكان لهذا االنقشاع الخاطف في نفسي 

مفعول المطبات الهوائية التي يختبرها 
المسافرون على متن الطائرة إن هي 

دخلت في أجواء مناخية ُمضطربة.
وددت لو أنني رددت صباحا على 
تساؤالت سائق سيارة األجرة، بهذه 

الكلمات ”إنها ستائر، وضعها فنان من 
أبناء جيل الحرب اللبنانية، هذا المبنى 

غير خال كما تعتقد، هو مسكون، وقد 
انتظر طويال لكي يحظى بهكذا ستائر 

خّفاقة تشبه األهوال واألهواء التي عاشها 
على السواء، مسكون بالماضي الُمّتصل 
بالحاضر الذي بدوره ُمّتصل.. آه كم هو 

ُمّتصل باآلتي!“.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

إلى جاد
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} بيــروت – فـــي حين يتبع معظـــم الفنانين 
مبـــدأ إقامـــة معرض/فنـــي فـــردي كل ثـــالث 
ســـنوات تقريبا، عـــاد الفنان الســـوري قيس 
ســـلمان بعد انقطاع دام أكثر من أربع سنوات 
إلى ســـاحة العرض الفنـــي بمعرضه الجديد 
”ُمـــدن“ الذي يعـــرض حاليا في صالـــة ”أيام“ 
البيروتيـــة، ليثبـــت من خالل هـــذا الغياب أن 
التمهـــل والغوص فـــي متاهـــات واختبارات 
العمل التشـــكيلي لفترة قد تعد طويلة قياســـا 
لمعاصريـــه من الفنانين، كفيـــالن بأن يجعال 
الفنان يقـــّدم نصا متطورا جـــدا وخارجا من 

رحم التجارب والمعارض السابقة.
وال ُيمكـــن إّال مالحظة النضج الذي ارتقى 
إليه الفنان إن مـــن الناحية الفنية/التقنية أو 
من ناحيـــة مضمون األعمـــال، أعمال انطلقت 
من الخـــاص المعني بالهواجس الشـــخصية 
حتـــى التأثـــر المباشـــر بالحـــرب على أرض 
ســـوريا، وصـــوال إلـــى العـــام، حيث كشـــف 
الفنان بجرأة فّجة عن مدى االهتراء والفســـاد 
واإلجـــرام المطلّي بشـــعارات واهية شـــملت 
المنطقـــة بأســـرها، وهـــو الذي أكـــد ذلك في 
معرضه السابق الذي حمل عنوان ”مجتمعات 

متحضرة“.
وألجـــل ذلك، ال ُيمكن الدخـــول الجدّي إلى 
”ُمـــدن“ الفنان الســـوري إّال من بـــاب مما قّدمه 
ســـابقا، فهو بعد أن وصل إلـــى العام اجتازه 
اليـــوم إلـــى الكونـــّي عبـــر تصويـــره لمـــدن 
كونيـــة انهمـــك بنقـــل صورها بشـــكل ُمكثف 
ملـــيء بالتفاصيل، وهـــي تحاصـــر كائناتها 
الضارة والمضـــرورة من كل  ”الُصرصاريـــة“ 

جانب.

الواقف أمام لوحات قيس ســـينهمك بدوره 
في التقـــاط المشـــاهد واالنشـــغاالت اليومية 
لسكان المدن الكونية التي باتت بوسع العالم، 
ولكن ضيقة بآفاقها وســـبل خالصها من آفات 
وخزعبالت وهاالت قداسة مزيفة نشرها الفنان 

هنا وهناك في لوحاته.
وفي هـــذه المـــدن دون غيرها مـــن المدن، 
ُيطـــرح ســـؤال: أيـــن الحاجـــة أو الرغبـــة في 
الخالص مـــن الوضـــع الراهن وقد استســـلم 
لذاتـــه ولم يعد يـــرى في كينونته أي شـــناعة 
وأي مضادات لكل ما تمت إليه ”اإلنسانية“ من 

معنى وقيم؟
وامتـــازت لوحات قيـــس ســـلمان الهائلة 
الحجم بشـــخوص تضحك وتتشنج وترقص، 
وتأكل، وتلهو، وتتشـــقلب، وتحمل حاجياتها 
ومســـروقاتها، كمـــا حفلـــت لوحاتـــه أيضـــا 
بشـــخوص تتنقـــل مـــن مربعـــات إلـــى أخرى 
بســـهولة فائقة، تركب الدراجات وتمر بالقرب 
من ســـيارات تصغرها في الحجم، تتداخل في 
ما بينها وتشـــّف على بعضها البعض وتفّخخ 
لبعضها البعض حتى وهـــي في عّز اتحادها. 
شـــخوص تســـبح في فضاءات ضيقة وتجّدف 
في قـــوارب إلـــى الالمـــكان، تتلوى وتتقشـــر 
وتعـــزف الموســـيقى وتجـــّز على أســـنانها/

أنيابهـــا، وتتجاور مـــع بعضهـــا البعض في 
حاالت ليس فيها أي نوع من الحميمية، إّال تلك 
التي قد تجيء منها منفعة لطرف من األطراف، 
تحّدق فـــي بعضها البعض تـــارة وفي الناظر 
إليهـــا حينـــا آخر، ليحتـــّد نظرهـــا في بعض 
اللوحات ويزوغ ليتالشـــى قبيل أن يتهّدده أي 

صفاء يمكن أن يجد سبيله إليها.
التـــي تعرفنا عليها  شـــخوصه ”الكريهة“ 
ســـابقا لم تغادر لوحاتـــه الجديـــدة، بل أعاد 
الفنان تشكيلها سالبا منها الكثير من تفاصيل 
هيئاتهـــا ومعظـــم ألوانها وجاعـــال إياها أقل 
غرابة وأقل قباحـــة، ليس ألنها كذلك، بل ألنها 
أكثر انخراطا في الحياة اليومية وألنها تأّطرت 
ضمن منظومة كونية باتت فيها الشـــناعة هي 

الصفة الرائجة والُمتعارف عليها.
ومن ضمن التشكيل الذي يغلب عليه شكل 
المستطيل غير منتظم األشـــكال، يعثر الناظر 
إلى لوحـــات الفنان قيس ســـلمان على بعض 
محاولي الفرار من لزوجة المدن التي تضطرب 
برطوبـــة أجوائهـــا المتمثلة بســـديم رمادي/
أبيض خانـــق يريد أن يخفي المعالم الباطنية 

لتلك المدن عن الناظر إلى اللوحات.
وهـــؤالء الشـــخوص الفـــارون فـــرارا غير 
كامل، ينبثقـــون من أطراف حـــدود مدن قيس 

ســـلمان إلى خارجهـــا دون أن ينفصلوا عنها، 
نظراتهم وأشـــكالهم أكثر إنسانية وأقل خبثا، 
أغلب اللوحات التي قد تشير إلى ذلك هي التي 

يطغى عليها اللون األسود واألبيض.
لهـــذه  الفنـــان  ابتـــكار  اعتبـــار  وُيمكـــن 
الشـــخوص كنوع من فرض التوازن، وإن غير 
العـــادل، ما بين من يســـكن هذ المـــدن والذين 
يعـــون ســـوداوية باطنها فيحاولـــون الهروب 

منها.
هم أبطال مأساويون من غير ريب، وجودهم 
خلق جوا من الجدلية ما بين الخارج والداخل 
من جهة وما بين ساكني المدن والناظر إليها، 
أي الُمشـــاهد من جهة أخـــرى، وربما في هذا 
بصيص مـــن األمل؟ بصيص نبيـــل أخذ هيئة 
بشرية وحيدة أدخلها الفنان في لوحة واحدة، 
رسم هذه الهيئة البشرية بحجم صغير ومبهم 

المالمح وهو يطير صعودا من أعلى اللوحة.
فهل يكفي هذا البصيص النافذ من ســـماء 
تلك المدن كي يجلب الرجاء إليها؟ أغلب الظن 
أن اإلجابـــة على هـــذا الســـؤال تتلخص بهذا 
العنـــوان الـــذي وضعتـــه الروائيـــة المصرية 
ابتهال سالم إلحدى رواياتها ”السماء ال تمطر 

محبة“.
 * م.ع

أبطال مأساويون

خياالت األحالم وديستوبيا الكارثة

قّدمــــــت صالة ”أيام“ في العاصمة اللبنانية 
بيروت معرضا للتشــــــكيلي قيس ســــــلمان 
ــــــدن“، عرض مــــــن خالله  حتــــــت عنوان ”ُم
الفنان الســــــوري مجموعة مــــــن اللوحات 
الكبيرة احلجم واملشغولة مبادة األكريليك 
على القماش، ليتمّيز هذا املعرض بشــــــكل 
عام ليس بفنيته العالية فحســــــب، بل كونه 
قّدم للُمشــــــاهد، وكأنه على مضض، بوحا 
ــــــو اســــــتطاع أن يغّير  ــــــا كان يود ل بصري

مضمونه.

قيس ســـلمان يرسم شخوصا فارين 

فرارا غير كامل، ينبثقون من أطراف 

حـــدود مدنـــه إلـــى خارجهـــا دون أن 

ينفصلوا عنها

 ◄

{لو لـــم يكن هـــذا الجـــدار} معرض 

بأنمـــاط  يهتـــم  جماعـــي  تجهيـــزي 

العـــزل والحبس واإلقصاء بالشـــكل 

املؤسسي واملجتمعي

 ◄

األسماء ال تمطر محبة في مدن قيس سلمان
[ تشكيلي سوري يرسم شخوصا تتزاحم دون تراحم في كون فسيح

معرض فني عن سلطة القهر مستوحى من أشعار أمل دنقل



} واشــنطن - تهديدات باالغتصاب والتخويف 
الجنسي وإشارات مبتذلة إلى الظهور الجسدي، 
هي عينات فقط مما تواجهـــه الصحافيات في 
أنحـــاء مختلفة من العالم، للتســـبب في أقصى 

ضرر عاطفي ممكن وإسكاتهن.
وتوصلـــت دراســـة حديثـــة أجراهـــا مركز 
إشراك وســـائل اإلعالم (سي إم أي) في جامعة 
تكســـاس، أوستن في الواليات المتحدة إلى أن 
التحرش عبر اإلنترنت بحق الصحافيات غالبا 

ما يأتي في شكل ”تنمر جنسي“.
وذكـــرت الدراســـة مثاال من الهنـــد: إذ بعد 
أن قامـــت إحدى الصحافيـــات بإعداد قصة عن 
النســـاء اللواتي تعرضن للتحرش الجنســـي، 
تعرضـــت للترهيب من قبـــل المتصيدين الذين 
نشـــروا تعليقـــات مســـيئة، بما فيهـــا عبارات 

”يجب أن أتعرض لالغتصاب وأرمى للكالب“.
وأتت الدراســـة ثمرة ألبحاث ســـابقة، وفق 
ما ذكرت شيري ريتشياردي الصحافية الدولية 
وخبيرة فـــي تطوير اإلعالم في واشـــنطن، في 

تقرير لشبكة الصحافيين الدوليين.
وتضاف النتائج إلى مجموعة العمل حول 
المشـــكلة التي تتربـــص بالصحافيات اللواتي 

ُيستهدفن من قبل قراصنة المعلوماتية.

مقابلـــة  األول  المشـــروع  خـــالل  وتمـــت 
المهنيين واإلعالميين من الذكور واإلناث حول 
التعليقات غير المحترمة، والمليئة بالكراهية، 
أو المذلة والمنشـــورة على وســـائل التواصل 
االجتماعـــي حولهـــن وحـــول عملهـــن، والحظ 

الباحثون توجها معينا.
الطبـــي البريطاني  وقالت مديـــرة التعليم 
جينا ماسولو تشن، التي قادت الدراسة ”بقينا 
خالل المقابالت نســـمع هذه القصص المقنعة 
والمروعـــة مـــن الصحافيـــات حـــول الطبيعة 

الجنســـية للتحـــرش، وهـــي تختلـــف عما كنا 
نسمعه من الرجال، لذلك قررنا أنه علينا إجراء 

دراسة منفصلة“.
وأضافـــت ”ال شـــك في أن عمليـــة التحرش 
تتســـبب في ضرر عاطفي حقيقـــي وتجعل من 

الصعب عليهن القيام بعملهن“.
وأوضحـــت ”يمكـــن أن تجعل األمـــر مؤلما 
لهـــن للذهاب إلى العمـــل أو حتـــى النظر إلى 
التعليقـــات على مشـــاركات وســـائل التواصل 
االجتماعـــي“، مشـــيرة إلـــى أّن ذلـــك ”يحد من 
الرضـــا الوظيفي الذي قد يـــردع البعض منهن 
عن االســـتمرار في هذه المهنة“. كما أّنها ترى 

الرقابة الذاتية قضية أخرى.
وتابعت ”قد تتخلى المراســـالت عن بعض 
التفاصيـــل مـــن قصة يعرفـــن أنها قـــد تؤدي 
إلـــى إغضاب الناس أو تصعيـــد الهجمات، قد 
يتجنبن بعض المواضيع، ويمكن أن يؤثر ذلك 
علـــى الطريقة التي تروى بهـــا القصص، وهو 
أمر مزعج للغاية بالنســـبة للصحافة“، وكتبت 
أيضا كتاب ”القابلية علـــى اإلنترنت والنقاش 

العام: الكالم البائس“، الذي ُنشر عام 2017.
ووفقا لما نشـــره موقع ”سي إم أي“، سعى 
المشـــروع إلى ”فهم كيفيـــة تعامل الصحافيات 
المحترفات في النشرات المطبوعة والمنشورات 
علـــى الويب فقط مع هـــذه المضايقات وما هو 
تأثيرها علـــى قدرتهن على القيـــام بوظائفهن، 
األمر الذي يتطلب على نحو متزايد التفاعل مع 

الجمهور“.
وتضمنت العينـــة 75 صحافية محترفة من 
ألمانيـــا والهند وتايـــوان والمملكـــة المتحدة 
ورّكـــزت  األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات 
الدراسة على ســـؤالين رئيسيين: إلى أي مدى 
على  اإلنترنت  عبر  التحرش  يؤثر  وجد-  -إن 
كيفيـــة قيام الصحافيات بوظائفهن؟ ومـــا هي 
االســـتراتيجيات التي تستخدمها الصحافيات 
لمنع هذا التحرش أو التعامل معه عند حدوثه؟
وأفـــادت جميع الصحافيـــات تقريبا بأنهن 
تعرضـــن لنوع ما من المضايقـــات في الفضاء 
اإللكترونـــي التـــي ركـــزت على شـــخصهن أو 
جنسهن أو نشـــاطهن الجنسي. وقالت محررة 
على اإلنترنت لمؤسســـة إخباريـــة ألمانية إن 

التنمـــر الـــذي تعرضت له لم يكـــن موجها إلى 
عملها، وإنما لـ“التدمير الشخصي“.

وأشـــارت المجيبـــات إلـــى أن المضايقات 
تختلف عن نظرائهـــن الذكور. وقد نظرن إليها 
علـــى أنهـــا أكثـــر ميال للجنـــس، بما فـــي ذلك 

التهديد باالعتداء الجنسي.
بـــأن  المســـتجيبات  غالبيـــة  وشـــعرت 
مؤسســـاتهن اإلخبارية لم تفعل ســـوى القليل 
لمســـاعدتهن علـــى التعامـــل مـــع الهجمـــات 
اإللكترونية. كـــّن قلقات في حال أثرن مشـــكلة 
المضايقـــة، فســـيتم وصفهـــن بـ“الحساســـية 

المفرطة“.
ومـــن بيـــن 75 امرأة تمـــت مقابلتهـــن، 24 
وصفن إســـتراتيجية تم تطويرها للتعامل مع 
اإلســـاءة عبر اإلنترنـــت. وعلى ســـبيل المثال 
تســـتخدم مذيعة أميركية ميـــزة تحجب بعض 
الكلمات على صفحتها في فيســـبوك، من أجل 

منع المستخدمين من نشـــر كلمات مثل ”مثير 
أو ”ساخن“ أو ”الثدي“.

وقالـــت صحافية أخرى في قنـــاة أميركية 
إنهـــا تقوم بحذف الكلمـــات التي تبدو وكأنها 
تحرشـــات مـــن صفحـــة فيســـبوك االحترافية 
ولديها خشـــية من أن يـــؤدي تركها إلى جذب 

المزيد منها.
وواجهـــت صحافية التينية فـــي الواليات 
عندمـــا بدأت  المتحـــدة ”مضايقات شـــديدة“ 
عملهـــا منذ خمس ســـنوات. وهـــي اآلن ”أكثر 
يقظـــة“ حول إظهار جوانب متعددة من القصة 

لمنع الشكاوى التي قد تتطور إلى إساءة.
المســـتقالت  الصحافيات  إحدى  وتحدثت 
فـــي المملكـــة المتحـــدة عـــن تجاهل وســـائل 
التواصل االجتماعي بعد رواية القصة لتجنب 
سوء المعاملة، وقالت ”إذا كنت أكتب لصحيفة 
األحد، فســـتظهر تلك التعليقات على صفحتي 

علـــى تويتر وأكون قد قضيت على عطلة نهاية 
الصحافيـــات  وشعرت  بأكملهـــا“.  األســـبوع 
األلمانيـــات المســـتجوبات أنـــه من المهم أن 
تكـــون لدینا زميـــالت للتحدث عن المضایقات 
إبطال  في  والمساعدة  لهـــا  تعرضـــن  التي 

التعلیقات.
وأعربت الدراســـة عـــن أن معظم النســـاء 
اللواتـــي قابلناهـــن ذكـــرن أنهن يشـــعرن أن 
المؤسســـات اإلخبارية يمكنها أن تفعل المزيد 
لتدريبهن علـــى كيفية التعامل مع اإلســـاءات 
ودعمهن بعد حدوثها. وهذا يشير إلى الحاجة 
التطويـــر  ودورات  الصحافـــة  مـــدارس  إلـــى 
المهني لتشـــمل التدريب حـــول كيفية التعامل 

مع التحرش عبر اإلنترنت.
يـــرى  أن  الصحافيـــات  معظـــم  وتأمـــل 
رؤســـاؤهن ضرورة لضمان مـــكان أكثر أماًنا 

للتشارك، خال من التحرش عبر اإلنترنت.

ميديا
[ مراسالت يتخلين عن تفاصيل من القصص لمنع التحرش  [ جهود المؤسسات اإلخبارية غير كافية للتعامل مع الهجمات
صحافيات في مواجهة التنمر الجنسي عبر اإلنترنت: هدفهم تدميرنا 

ــــــات للمضايقات في الفضــــــاء اإللكتروني، تركز على شــــــخصهن أو  تتعــــــرض الصحافي
جنســــــهن، وهي مختلفة متاما عما يواجهه الصحافيون الرجال، ما يجعل األمر مؤملا لهن 
عند الذهاب إلى العمل أو حتى النظر إلى التعليقات على مشــــــاركات وســــــائل التواصل 
االجتماعــــــي، كما يحد من الرضا الوظيفي الذي قد يردع البعض منهن عن االســــــتمرار 

في هذه املهنة.

صحافيات مستقالت قررن تجاهل 
وســـائل التواصـــل االجتماعي بعد 
نشـــر القصـــص اإلخباريـــة لتجنب 

سوء املعاملة

◄

اعتذرت صحيفة {زود دويتشـــه تســـايتونج} األلمانية عن كاريكاتير لرئيس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن جرى انتقاد 
الكاريكاتير بوصفه معاديا للسامية. وكان الرسام ديتر هانتسيش قد رسم نتنياهو في هيئة مغنية إسرائيلية على مسرح مسابقة 

األغنية األوروبية وفي إحدى يديه ميكروفون وفي اليد األخرى صاروخ وهو يقول {العام المقبل في القدس}.

معاناة الصحافيات ال تختلف في الواقع عن الفضاء اإللكتروني
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} موســكو - أعربت روســـيا عـــن ”انزعاجها“ 
إزاء دعوة صحيفة أميركية إلى نســـف جســـر 
القـــرم الجديد، الذي افتتحه الرئيس الروســـي 

فالديمير بوتين مؤخرا.
ويأتي ذلك تعليقا على مقال نشرته صحيفة 
”واشنطن إيكسمينير“، 15 مايو الجاري، تحت 
عنوان ”يجب على أوكرانيا نسف جسر بوتين 

بالقرم“.
وقالت سفارة موسكو في واشنطن في بيان 
لهـــا، إن ”حرية التعبير ال يمكن أن تبرر الدعوة 

لعمل إرهابي وقتل الناس“.
وتابعت الســـفارة قائلة ”نعتبر هذه المادة 
انعكاســـا للنوايـــا الحقيقية لشـــريحة معينة 
فـــي اإلدارة األميركية، والتي تواصل سياســـة 
التحريض على الكراهية والعداء بين أوكرانيا 

وروسيا“.
وأوضح البيان أن ”هذه المقاالت ال تتناسب 
مع أي إطـــار من أخالقيات العمـــل الصحافي، 
ونتوقـــع من الصحيفة أن تشـــرح إلى أي مدى 

تعكس هذه المادة سياستها التحريرية“.
ويصف صاحب المقال، توم روغان، جســـر 
القـــرم بأنه ”إهانة فاحشـــة لجوهـــر أوكرانيا 

كدولـــة“، ويقتـــرح تدميره. ويشـــير إلـــى أنه، 
لحســـن الحظ، يمكن للقوات الجوية األوكرانية 
أن توجه ضربات جوية للجسر بطريقة تجعله 

غير صالح لالستعمال، مؤقتا على األقل.
ويوضـــح أن طول الجســـر الكبير ســـيقلل 
من خطر الضحايا، فـــي صفوف المارة. ووفقا 
للمقال فإن ”تعطيل الجســـر ســـيؤدي بالتأكيد 
إلـــى تصعيـــد الوضـــع، ولكن كييف سترســـل 
إشارة واضحة إلى موسكو بأن األوكرانيين لن 

يسمحوا بالتعدي على أراضيهم“.
وكان الجســـر قد تســـبب بأزمة أخرى بين 
روســـيا وأوكرانيا، على خلفيـــة مداهمة جهاز 
األمـــن األوكرانـــي لمقـــار إعالمية فـــي كييف 
واعتقال مراسل ”ريا نوفوستي“، وهو مواطن 
أوكرانـــي حصل على جواز ســـفر روســـي في 

.2015
وقال مسؤولون إنه سيتهم بالخيانة بسبب 
تقاريره ”التخريبية“ لتبرير ضم روســـيا لشبه 

جزيرة القرم في 2014.
وذكـــر المســـؤولون األوكرانيـــون الحقـــا 
أن كيريلـــو فيشينســـكي تعاون مـــع جماعات 
انفصالية في شـــرق أوكرانيا التي تشهد نزاعا 

اندلع عقب السيطرة الروسية على القرم وأدى 
إلى مقتل عشرة آالف شخص.

ونقل فيشينســـكي إلـــى مدينة خيرســـون 
الجنوبية التي يتوقـــع أن يمثل أمام محكمتها 
الخميس، بحســـب محاميه أندري دومانسكي. 
وقـــال دومانســـكي إن الصحافـــي ”يعتبـــر ما 
حصـــل لـــه اســـتفزازا واضطهـــادا. ال يقر بما 

يتهمونه به“.
ودعـــت موســـكو األربعاء إلـــى اإلفراج عن 
فيشينسكي ودانت الســـلطات األوكرانية على 

ما وصفته بسياستها القمعية ضد اإلعالم.
وصرحـــت ماريا زخاروفا المتحدثة باســـم 
الخارجيـــة فـــي بيان أن ”روســـيا ســـتفعل كل 
ما بوســـعها لضمـــان اإلفـــراج عـــن مواطنها 
والحيلولة دون أن يجـــد أي صحافيين آخرين 
أنفسهم في نفس الوضع سواء كانوا مواطنين 

روس أو يعملون لإلعالم الروسي“.
واتهمـــت زخاروفـــا الســـلطات األوكرانية 
ضد وسائل اإلعالم  بتطبيق سياســـة ”قمعية“ 
وعبرت عن ”اســـتياء روســـيا مـــن االنتهاكات 

الوحشية لحرية الصحافة في أوكرانيا“.
والكرمليـــن الـــذي دان على الفـــور اعتقال 
الصحافي ووصفه باألمر ”المشـــين والمخزي“ 

كرر األربعاء أن روسيا سوف ترد.
وقـــال المتحدث باســـم الكرمليـــن ديمتري 
بســـكوف أمـــام الصحافييـــن ”خـــالل كل هذه 
السنوات الصعبة، لم تقيد روسيا على اإلطالق 
أنشطتكم المهنية … صحافيونا الذين يعملون 
في أوكرانيا ال يمكنهم مع األســـف قول الشيء 

نفسه“.
لكنه قال إن الصحافيين األوكرانيين الذين 

يعملون في روسيا ليس لديهم ما يخشونه.
وعمـــل فيشينســـكي (51 عامـــا) لحســـاب 
العديد من وســـائل اإلعـــالم األوكرانية قبل أن 
الروسية العامة  يصبح مراسال لقناة ”روسيا“ 
لعدة ســـنوات. وبعد ذلك انضـــم إلى وكالة ريا 
نوفوســـتي وحصل على الجنســـية الروســـية 
في 2015. وقـــال االتحاد األوروبـــي والواليات 
المتحـــدة إنـــه فيمـــا يحـــق ألوكرانيـــا حماية 
أمنهـــا القومي، عليها احترام حقوق اإلنســـان 
والحقوق التي يكفلهـــا القانون. وقال متحدث 
”إن االتحـــاد األوروبي يعلـــق أهمية كبرى على 

حرية التعبير ووسائل اإلعالم“.

} رام اللــه - قـــررت األمانـــة العامـــة لنقابـــة 
لجنـــة  تشـــكيل  الفلســـطينيين،  الصحافييـــن 
إلتمـــام تجهيـــز ملفـــات قانونيـــة، ســـتتوجه 
بها إلـــى محكمـــة الجنايات الدوليـــة وبعض 
المحاكم األوروبية، ضد إســـرائيل الستهدافها 
الصحافيين الفلســـطينيين وقتـــل اثنين منهم 

منذ بداية العام.
وذكـــرت النقابـــة فـــي بيان لهـــا الخميس، 
أنها قررت تشـــكيل لجنة من األطر والفعاليات 
الصحافيـــة الفلســـطينية، لتجهيـــز الملفـــات 
وتقديمهـــا ضد قادة إســـرائيليين، مســـؤولين 
عن قتل الصحافيْين الشـــهيدين ياسر مرتجى 
وأحمد أبوحســـين، وإصابة نحو 90 صحافيا 

منذ بداية العام الجاري.
وقتـــل الصحافيـــان الفلســـطينيان ياســـر 
مرتجى وأحمد أبوحســـين، وأصيب العشرات 
مـــن الصحافيين خـــالل تغطيتهم لمســـيرات 

العودة في قطاع غزة.
كمـــا دعت منظمة ”مراســـلون بـــال حدود“، 
المحكمـــة الجنائية الدولية إلـــى التحقيق في 

”جرائم حرب اقترفها الجيش اإلســـرائيلي ضد 
صحافيين فلسطينيين“.

وأشـــارت في بيان إلـــى ”إطالق قناصة من 
الجيش اإلســـرائيلي طلقات مباشـــرة على 20 
صحافيـــا فلســـطينيا في أراضي غـــزة“. وقال 
كريســـتوف ديلوار األمين العـــام للمنظمة ”من 
خالل التظلم أمـــام المحكمة الجنائية الدولية، 
تدعو مراسلون بال حدود السلطات اإلسرائيلية 

إلى االحترام التام للقانون الدولي“.
واعتمـــدت المنظمـــة علـــى الفصـــل 15 من 
قوانين المحكمة الجنائيـــة، والذي ينص على 
أن مدعي المحكمة ”يمكنه فتح تحقيق بمبادرة 
منه، بناء على معلومات تتعلق بجرائم“ تندرج 

في صالحيات المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمـــة إن العديد من الصحافيين 
استهدفوا، برصاص جنود إسرائيليين عندما 

كانوا يغطون تظاهرات شرق مدينة غزة.
وأشـــارت إلى إصابـــة عمر حمـــدان، وهو 
مصـــور صحافـــي يعمل فـــي القنـــاة الوطنية 

الجزائرية، برصاصات في الساق.

الصحافيون الفلسطينيون يتوجهون القرم يجدد معارك موسكو اإلعالمية مع واشنطن
إلى محكمة الجنايات

الصحافي كيريلو فيشينسكي ضحية للصراع بني موسكو وكييف

◄ وّقع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا 
على مشروع قانون خاص بجرائم اإلنترنت، 
ويتضمن بنودا بشأن ”األخبار الزائفة“ التي 

يخشى المنتقدون من أنها يمكن أن تخنق 
حرية التعبير، وجاء في بيان للحكومة أن 
مشروع قانون إساءة استخدام الكمبيوتر 

والجرائم اإللكترونية 2018، يرمي إلى كبح 
”الدعاية الزائفة واإلرهاب اإللكتروني“.

◄ قال وزير االتصاالت الصومالي عبدي 
عاشور إن الحكومة افتتحت في مقديشو 

أول نقطة لتبادل اإلنترنت في البالد 
بهدف تسهيل التعاون بين موفري خدمات 

اإلنترنت. وجاء في بيان من وزارة االتصاالت 
أن نقطة تبادل اإلنترنت تسهل للشركات 

الموفرة لخدمات اإلنترنت ربط شبكاتهم في 
ما بينهم وتبادل حركة اإلنترنت.

◄ أعلن رئيس مجلس المستشارين 
المغربي، حكيم بن شماش، عن إطالق 

المجلس ألربعة تطبيقات إلكترونية 
جديدة ستمثل خطوة كبيرة للوصول إلى 

البرلمان اإللكتروني. وأكد بن شماش 
أن التطبيقات تقدم حلوال تكاد تكون 

جذرية للصعوبات المتعلقة بالوصول 
إلى المعلومة، وذلك في إطار ما يسمى 

بالبرلمان المفتوح.

◄ طالبت رانيا يحيى عضو المجلس 
القومي للمرأة في مصر، صناع الدراما 

بالحفاظ على صورة المرأة المصرية 
المكافحة والمناضلة والمضحية. ورحبت 

بفرض المجلس األعلى لإلعالم غرامة 
مالية 250 ألف جنيه على كل لفظ فاحش 

في الدراما التلفزيونية.

ببباختصار

ت 



} القاهــرة - أثـــار إعـــالن وســـائل إعالميـــة 
مصريـــة عـــن إيقـــاف قنـــاة احملـــور املصرية 
لبرنامج ”الســـيرة حياة“ لرجل الدين املصري 
عمرو خالد املقرر عرضه في رمضان بعد حملة 

على الشبكات االجتماعية، اهتمام املغردين.
وكانت انطلقـــت قبل أيام حملـــة ضد قناة 
احملور بعنوان #قاطعوا_قناة_احملور، بدأت 

من حساب اإلعالمي املصري خالد منتصر. 
وغرد منتصر على حسابه الرسمي:

وكتب مغرد:

وعارضه مغرد مؤكدا:

وتهكم مغرد:

وكان عمرو خالد أثار سخرية املعلقني العام 
املاضي في احلج بعد اتهامه بتمثيل اخلشـــوع 
واملتاجـــرة بالديـــن بهدف زيادة عـــدد متابعيه 

على فيسبوك البالغ عددهم 29 مليونا. 
وعـــادت وجوه محســـوبة على املتشـــددين 
وخاصـــة جماعة اإلخوان املســـلمني على غرار 
عمرو خالد ومصطفى حســـني لتصدر املشهد 
اإلعالمـــي في رمضان مـــن بوابـــة الدين وهو 
مـــا يرفضه مســـتخدمو الشـــبكات االجتماعية 
مؤكديـــن أن هـــذا األســـلوب لـــم يعـــد ينطلي 

عليهم.
وقالت معلقة:

وتداول معلقون ســـاخرين صـــورة للداعية 
حسني بعد زراعة شعر.

وتهكم مغرد:
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@alarabonline
قالت شـــركة يوتيوب إنها ســـتطلق خدمة بث موســـيقى جديدة هي (يوتيوب ميوزيك) األســـبوع المقبل يوم 22 
مايو. وقالت يوتيوب إن خدمة يوتيوب ميوزيك الجديدة المدعومة بإعالنات ستكون مجانية، بينما ستكون خدمة 

يوتيوب ميوزيك بريميام، غير المصحوبة بإعالنات، متاحة مقابل 9.99 دوالر شهريا.

} الرياض - تســـبب إعالن شـــركة االتصاالت 
مع  زين فرع الكويت بعنوان ”سيدي الرئيس“ 
أول يوم من رمضان، في جدل واسع بني مؤيد 

ومعارض لفكرة اإلعالن.
وحقق اإلعـــالن أكثر من مليون مشـــاهدة 
بعد أقل من 24 ســـاعة علـــى حتميله على قناة 
الشـــركة على يوتيوب، وقد القـــى ردود أفعال 

متباينة بني معجب ومستنكر.
وتناول اإلعالن معانـــاة الالجئني الفاّرين 

من مناطق الصراع والدمار.
وجّســـد عدد من املمثلني شخصيات زعماء 
عامليني، في اإلعالن الذي حمل عنوان ”سيدي 
الرئيـــس“، حيث ظهر األطفال وهم يناشـــدون 
الرؤســـاء من أجل إنقاذهم مما حّل بهم بسبب 

احلروب.
وتطرق اإلعـــالن إلى قضية القدس بعبارة 
”ســـنفطر في القـــدس عاصمة فلســـطني“، في 
إشـــارة إلى اعتراف الرئيس األميركي دونالد 
ترامب بها كعاصمة إلســـرائيل ونقل ســـفارة 

بالده إليها.
وثاني الرســـائل كانت للرئيس الروســـي 
فالدميير بوتني، لتورطه وجيشـــه في القصف 
على املدن الســـورية، وســـقوط قتلـــى مدنيني 

بطائراتهم.
كما ظهرت في اإلعالن شخصية املستشارة 
األملانيـــة أجنيال ميركل، وهـــي تنقذ الالجئني 

راكبي قوارب املوت، في دعوة للعناية بهم.
أما الرســـالة املوجهة إلى الرئيس الكوري 
الشـــمالي كيم جونـــغ أون، فهـــي أن يكف عن 
اســـتخدام األســـلحة املدمـــرة، ليحل الســـالم 
فـــي العالـــم. ثـــم تظهـــر شـــخصية أنطونيو 
غوتيريـــش األمـــني العام لـــألمم املتحدة وهو 

ينقذ أناســـا يفرون من اإلبادة، في إشارة إلى 
”الروهينغا“. وفيما وجد تعاطفا كبيرا من قبل 
مستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي بسبب 
طريقة العرض املثيرة والذكية وصناعة إعالن 
متميز في وقت حـــرج، انتقده آخرون مؤكدين 
أنه يـــروج للـــذل واخلنـــوع ويحمل رســـائل 

سياسية موجهة.
واخُتتم اإلعالن مبشـــهد ملدينة القدس و6 
أشـــخاص في لباس خليجي، وذلك في إشارة 
إلـــى األزمة اخلليجية التي بدأت يوم 5 يونيو 
املاضـــي بعد مقاطعـــة الســـعودية واإلمارات 
والبحريـــن لقطـــر علـــى خلفية دعـــم األخيرة 

لإلرهاب.
واإلعالن من كلمـــات الكاتبة الكويتية هبة 
حمادة، وأحلان بشار الشـــطي، وتوزيع ربيع 

الصيداوي، وإخراج سمير عبود.
وأعـــادت امللكـــة رانيـــا العبداللـــه، زوجة 
امللـــك عبداللـــه الثاني العاهل األردني، نشـــر 
الفيديو عبر حســـابها الرســـمي على تويتر، 

قائلة ”ســـنعمل جيدا لالســـتماع إلى أصوات
األطفال“. وقال مغرد باسم أحمد راغب ”إعالن 

زين سيدي الرئيس مستفز جدا“.
واعتبـــر معلـــق ”اإلعـــالن مرفـــوض، فيه 
الكثيـــر من الـــذل واخلضوع، نحـــن أقوى من 
أن نستســـلم وتهان كرامتنا.. وملاذا يا سيادة 
الرئيس هؤالء ليســـوا بسادة علينا وصاحب 

احلق ال يتوسل بل يحارب من أجله“. 
وغـــرد الصحافي الكويتي عيـــاد احلربي 
”من املؤســـف أن يظهر اإلعالن بهذه السطحية 
مقارنة بعظمة قضاياه من فلســـطني والقدس 
واالنفجـــارات  واملهّجريـــن  املنـــازل  ودمـــار 
واألطفـــال وغيرها، قضايا مثـــل هذه يجب أن 
يكون خطابها أكثر قساوة وحدية وبالطبع ال 

يبدأ بعبارة على شاكلة سيدي الرئيس“. 
وتهكـــم مغـــرد ”#إعالن_زين تشـــعر أنه 
فـــي كوكب زمـــردة.. فراشـــات وعالـــم وردي، 
والرســـالة مضمونها ’مشـــان الله يا سفاحني 
العالم اســـمحوا لنا نفطر في القدس فقط في 

رمضان وبس يخلص رمضـــان بنرجع زي ما 
كنا'“. وأشـــار محمد العثيم ”يا ليت شركاتنا 
وجتارنا يســـتفيدون من هـــذا اإلعالن بدال من 
الســـخف الذي ينشـــرونه يســـتعينون بكتاب 
وأدباء لكتابـــة دعاياتهم فتكون مفيدة تضرب 

عصفورين بحجر واحد“.
وكتـــب مروان املريســـي ”غبي غبي غبي… 
اجلماعـــة شـــكلهم حتسســـوا زيـــادة من نقد 
النـــاس لكلمة (ســـنفّجر) في إعـــالن رمضان 
املاضـــي، فانتقلـــوا مـــن أقصى اليمـــني إلى 
أقصـــى اليســـار وطلعـــوا لنـــا بهـــذا الكوم 
املبتـــذل من اخلضوع واخلنوع واســـتعطاف 

اجلالد!“.
قد نشـــرت في رمضان 2017  وكانت ”زين“ 
فيديـــو إعالنيـــا النتحـــاري يتحـــداه ضحايا 
اإلرهاب، بشـــكل واســـع في الشـــرق األوسط، 
حيث تظهر املشاهد األولى رجال يصنع حزاما 
ناســـفا، ويترافق ذلك مع صوت طفل يتحداه، 
وفتاة صغيرة تقول ”ســـأخبر الله بكل شيء، 

بأنكم مألمت املقابر بأطفالنا وكراسي املدارس 
فارغة“. وكتب أحمد اخلطيب ”القدس عاصمة 

فلسطني، لكن اإلعالن لم يعجبني“.
واعتبر سعد الشـــمري ”إعالن فاشل وفيه 
خضـــوع للغرب وذل واســـتجداء.. احلقوق ال 

تستجدى“. 
وكتـــب معلق ”اإلعـــالن يحمل فـــي طياته 
قضيـــة أمة انتقل ضميرها إلـــى ذمة الله منذ 
فترة ليســـت بالبســـيطة، رمبا اجليل احلالي 
يحتـــاج إلـــى مثل هذه الرســـائل التـــي تعيد 

برمجة عروبته!“.
وفـــي نفـــس الســـياق علق مغـــرد ”يحمل 
مجموعة رسائل أولها القدس عاصمة فلسطني 
وأهمها غرس القضية فـــي نفوس األطفال إن 
أخفق الكبار.. وأخيرا رسالة مؤملة أن يستجد 
األطفال رؤساء الدول من أجل العيش بسالم“.

وكتـــب مغرد فلســـطيني ”هنـــاك من يرى 
أن اإلعـــالن عظيم.. أنـــا أرى أنه يبني أننا أمة 

ضعيفة ومشوهة!“.

حظــــــي إعالن شــــــركة اتصــــــاالت كويتية، 
نشــــــرته على حســــــابها على موقع يوتيوب 
اخلميس،  بتفاعل كبير  من مســــــتخدمي 
الشــــــبكات االجتماعية الذين انقسموا بني 

مشيد ومنتقد.

استجداء ترامب

@khaledmontaser

ــــــدأت من  ــــــروك جنحــــــت احلملة التي ب مب
ــــــي املتواضعــــــة ومت إيقاف برنامج  صفحت
ــــــى احملــــــور.. عاشــــــت  ــــــد عل عمــــــرو خال
ــــــض الناس  السوشــــــيال ميديا وعاش نب
وعاش التنوير.. مصر تســــــتحق أكثر من 

ذلك

م

@shm_gohar
ــــــد.. طاقة أمل  إيقاف برنامــــــج عمرو خال
تؤكد لنا أنه من املمكن أن نكون أحســــــن 

ومني عارف ميكن الناس تفوق.

إ

@m_gad1969 
ــــــا ال أحــــــب عمــــــرو خالد، وآخــــــر مرة  أن
ــــــذ أكثر من ١٠  شــــــاهدت له حلقة أظن من
سنوات، لكن خلينا نتخيل العكس، لو قاد 
اإلســــــالميون حملة إليقاف برنامج لك أو 
ألحــــــد أنت مقتنع به، هل ســــــتفرح؟ أليس 
هذا ما يسمى ال مؤاخذة محاربة اإلبداع، 

التي أنت وأمثالك قرفتونا بها؟

أ

@merahelmy2655 
ــــــداع؟ منذ متى واإلخــــــوان لديهم إبداع  إب
أنت تســــــاوي بني اإلخواني املتطرف وبني 
خالد منتصر املفكر والكاتب. هل اإلرهاب 

والتطرف إبداع؟

إ

@bosbos435
ــــــة املصرية تتمســــــك باملتشــــــددين   الدول
إلى درجة متكينهم مــــــن اإلعالم املصري 

والدليل متثيليات رمضان.

@AdelElBendary
#مصطفى_حســــــني غمره نور اإلميان، 
فعاد الشــــــعر إلى رأسه.  هناك فريق من 
الناس يتبعــــــون هؤالء الوعاظ، على طريقة 
”استعبطني.. شــــــكرا!“، مصطفى حسني 

وعمرو خالد من نفس الفصيلة.

#

19

#سيدي_الرئيس.. رسائل إنسانية وسياسية في إعالن تجاري
[ اإلعالن يقسم مستخدمي تويتر: طريقة ذكية في وقت حرج أم إذعان وخنوع الستجداء الحقوق

Reemmedhhat1

كل سنة وأنت طيب وإن شاء الله رمضان 
اجلاي نكون بنتخانق هنفطر أول يوم 

عند أمي وال أمك.

@mohammedrajih

رابع رمضان دون كهرباء وغذاء ودواء 
ودولة وحياة.. 

والثاني من دون رواتب! 
اليمن.

kowthermusa

في قصص النجاح، تبدأ القصة بتحطيم 
قوالب الـ”يفترض“ والـ”يجب“. كل هؤالء 
الذين صدقوا ثنائية ”يفترض“ و”يجب“ 

أصبحوا نسًخا مكررة. 
غًدا تصبح قدوة.

@SamiraIbrahim4

الّشخص الذي حني تبتسم له.. 
يرّد لك بابتسامة أعرض هؤالء ُهم الذين 
توّد لو أّن لهم أشباًها كثر في حياتـك.. 

كن منهم.

LASTWISDOM1

٣ أسباب ستعيد اإلخوان إلى املشهد 
السياسي في بضع سنني 

_ضعف احلياة السياسية 
_ضعف البدائل الفكرية

_ضعف الذاكرة املصرية.

Dr_HadiElAmine

منذ عقود، تخوض ميليشيا "حزب الله" 
حربًا على روح الشرق ومستقبله. 

ووضع قادة هذه امليليشيا على الئحة 
اإلرهاب، فيه رسالة لهم: حتويل اإلرهاب 

إلى أمٍر واقٍع مرفوض.. وسنواجهه.

tumblr2x

وقاتل حتى تخرج من رمضان بغير 
القلب الذي دخلته به..

TranslatedQ

التعليم ليس أن تتعلم احلقائق، 
ولكنه تدريب للعقل على التفكير.

izzeddinshaheen

كل غزة ماتت، 
حتى الذين جنوا من املوت ماتوا.

Political_adab

يفكر الوطني باألجيال القادمة، أما 
السياسي فيفكر باالنتخابات القادمة.

@RanaKabbani54

كانت جدتي تقف مع األصدقاء. وحني 
دار الزمان، وجدت نفسها وحيدة ال يدق 
بابها إال منّجد الفرشات وأجير اخلّباز - 
اللذان عاملتهما باملعروف. فقالت: 'كانوا 
مالئكتي، فاستغفر ربي أنني لم أفهم ذلك!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
AFPar  

فرانس برس بالعربية.

هاشتاغ اليوم

إيقاف عمرو خالد: النفاق مرفوض

 امللكـــة رانيـــا العبدالله شـــاركت 
اإلعالن علـــى تويتر وقالت إنه يجب 

االستماع لألطفال 

U
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البطالـــة والخوف وغالء المعيشـــة وكذلك الحالة األمنية التي تعيشـــها  المـــدن العراقية حالت 

كلها دون تحقيق رغبة الكثير من الشباب في الزواج وبناء أسرة. 

مدينة كلباء تســـتقبل األفغان والباكستانيين الذين يعملون في صناعة أقفاص الصيد البحري 

التي تتطلب الدقة ألن ربط األسالك  الرقيقة يكون بشكل متساو. تحقيق

} الموصل (العراق) – تعيش الشابة العراقية 
خلــــود الحاصلــــة علــــى شــــهادة جامعية مع 
مثل حال  عائلتها في انتظار ”فارس األحالم“ 
اآلالف من الفتيات في مدينة الموصل بشمال 
العراق، التي تعرضت لدمار شــــبه كامل خالل 
سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عليها لثالث 

سنوات.
تقول خلود (24 عاما) التي أكملت دراستها 
فــــي جامعة الموصل قبــــل عامين، وهي تضع 
حجابــــا بنّيا يغطي رأســــها بالكامل، ”لم أجد 
زوجا وال عمــــال، وأقضي يوميا كل الوقت في 

أعمال البيت الروتينية“.
وتضيــــف بحزن رغم ابتســــامتها، ”أختي 
الكبــــرى عمرهــــا 37 عامــــا تزوجــــت وهي في 
الثامنة عشــــرة ولديهــــا اآلن أربعة أطفال، أنا 
في الرابعة والعشرين والفرص متاحة أمامي، 
لكــــن الفرص أقل بالنســــبة إلــــى أختي األكبر 

مني والبالغة 29 عاما“.
كانت الموصــــل قبل أن يتخذها الدواعش 
عاصمة لما يســــمى بدولة ”الخالفة“، معروفة 
بتقاليــــد محافظة ومتشــــددة. وكان من النادر 
أن تبقى فيها شابات في العشرينات من دون 

زواج أو خطوبة.
واليــــوم، بعد خــــروج المدينــــة من معارك 
ضارية مدمرة اســــتمرت تســــعة أشهر، بدأت 
حركة إعادة بناء خجولة إال أن المهمة كبيرة، 
فقد دمــــرت المعارك 21500 مبنــــى بالكامل أو 

جزئيا، على ما تفيد به السلطات العراقية.
لم يعد بمقدور الشباب تأمين ما يكفي من 
المــــال لتغطية متطلبات األســــرة وال حتى ما 

يغطي تكاليف المهر وحفلة الزواج.
كذلك ال تستطيع الفتيات حتى الحاصالت 
منهن على شهادات جامعية، تقديم المساعدة 

لتغطية ما تحتاجه األسرة ألنهن عاطالت عن 
العمل في غالبيتهن.

ويتفــــق الخبراء على أن أســــباب العزوف 
عــــن الزواج في كل العراق تتمثل أساســــا في 
ارتفاع نســــبة الفقر وتفّشــــي البطالة، وكذلك 
انخفاض مســــتوى دخل الشباب الذي يجعله 
غير قادر على توفير مســــتلزمات إقامة أسرة 

وتحمل المسؤوليات المادية الجديدة. 
يقول مؤمن عبدالله، إنه ”يحلم بالزواج“، 
لكن رغم بلوغــــه الثامنة والثالثين من العمر، 

مازال يعيش في ”بيت األهل مع سبعة أفراد“ 
وال يكفــــي دخلــــه المحدود من عمله كســــائق 

سيارة أجرة إال للمساهمة في إيجار المنزل.
يتحــــدث هذا الشــــاب بحــــزن وخيبة أمل 
واضحة وهو يجلس في مقهى مزدحم بشباب 
يحلمون بمســــتقبل زاهر، قائال ”حصلت على 
شــــهادة في االقتصاد منذ أعــــوام، لكن هذا لم 

بالزواج. يساعدني على تحقيق حلمي“ 
وتقول إشراف إســــماعيل وهي من كوادر 
الرعايــــة االجتماعيــــة للمــــرأة، إن ”البطالــــة 

وتوقــــف صــــرف الرواتب لفتــــرة طويلة حاال 
دون تحقيــــق رغبــــة الكثيــــر من الشــــباب في 
الزواج وبناء أســــرة“. من أجــــل معالجة هذه 
المشــــكلة االجتماعيــــة، بــــادرت النائبــــة في 
البرلمــــان عن محافظة نينوى جميلة العبيدي 
بتقديم مقترح لقانون غير مسبوق إلى مجلس 

النواب.
وقالت العبيدي، إنها تســـعى لسن قانون 
”يخصص خمسة ماليين دينار (حوالي أربعة 
آالف دوالر) لـــكل رجل يرغب في الزواج فضال 
عن مليون دينار (حوالي 800 دوالر) عندما عن 

كل طفل يرزق به“.
وفرضـــت العبيـــدي في مشـــروع القانون 
الذي لم يقر بعد لكن دعمه حتى اآلن 70 نائبا، 
شـــرطا واحدا هو أن تكون الزوجة ”تجاوزت 
العمـــر التقليـــدي للزواج أو مطلقـــة أو أرملة 

فقدت زوجها جراء الحرب ضد اإلرهاب“.
وفي حـــال إقرار هذا القانـــون، قد يتحقق 
حلـــم ريـــم (38 عاما) التـــي قالـــت، ”ال أعتقد 
أنـــي ســـأتزوج بعدما تقدم بـــي العمر، عندما 
كنت صغيـــرة رفضت شـــبانا كثيرين تقدموا 
لخطبتي على أمل إكمال الدراسة والعثور على 
فارس األحـــالم، إال أن الفرصة اليوم أصبحت 

نادرة“.
الحالـــة األمنية غير المســـتقرة في البالد 
جعلت الشـــباب يخافون الزواج واإلنجاب في 
ظل مســـتقبل مجهـــول، لذلك يفضـــل البعض 
الزواج من امرأة تســـاهم فـــي اقتصاد البيت، 
وهو ما لـــم يكن يفضله أغلـــب العراقيين في 

السابق.
وتـــرى الباحثـــة االجتماعية منـــاف خالد 
(32 عامـــا)، أنه بســـبب الظـــروف االقتصادية 
الصعبـــة ”يفضـــل الكثير من الرجـــال الزواج 

من امرأة تعمل لتســـاعد في تغطية مصروف 
البيت“.

عوامل نفســـية واجتماعيـــة منها الخوف 
والرهبـــة مـــن الزواج بســـبب حـــاالت الطالق 
والخالفـــات والعنف الذي يعيشـــه العديد من 
الشـــباب والفتيـــات فـــي منازلهـــم، وفقدانهم 
المحبـــة والمـــودة واالســـتقرار األســـر تجعل 

الشباب يعزف عن خوض التجربة.
ويـــرى المختصون في علـــم االجتماع، أن 
هناك ســـلة من الحلول للتشـــجيع على الزواج 
وإعـــادة األمل إلـــى الذين فقدوه في تأســـيس 
أســـرة، منها تيســـير الزواج وخفـــض المهور 
وتقليل الطلبات قدر اإلمـــكان، وبعث صناديق 
زواج لدعم الشباب المقبلين على الزواج ماديا.

إقامة حفـــالت الزواج الجماعي من الحلول 
التي يقترحها الباحثون ما يخفض المصاريف 
بالنسبة للشـــباب المقبل على الزواج، مؤكدين 
على أن الزواج الجماعي يحد من ظاهرة تأخير 

الزواج بين الشباب.
وبهدف دعم الزواج وتشجيع الشباب على 
هذه الخطوة، تعهدت بعض المنظمات المحلية 
بتغطية النفقات األساســـية فـــي إطار زيجات 

جماعية.
وتولـــى حميد زبـــار (45 عامـــا) الذي يدير 
إحدى هـــذه المنظمات، جمـــع تبرعات لتنظيم 
حفلـــة زواج جماعي لعشـــرة أزواج أقيمت في 
قاعـــة احتفاالت بالموصل فـــي حضور المئات 

من المدعوين.
بيـــن هـــؤالء األزواج، محمد ســـامي الذي 
يعمل حدادا بأجر يومي (27 عاما) يكفيه بالكاد 
لتأمين ضروريات الحياة. ويبدو محمد سعيدا 
رغـــم عدم تمكنه من شـــراء بدلة له أو فســـتان 

الزفاف لزوجة المستقبل.

} كلبــاء (اإلمــارات) – يســـتيقظ األفغاني نور 
يوميـــا مـــع طلوع الفجـــر ليصّلي إلـــى جانب 
عّمال آخرين، ثم يتناول معهم كوب شـــاي قبل 
الشـــروع في يوم عمل طويل فـــي مدينة كلباء 
اإلماراتيـــة لصناعة أكبر عدد ممكن من أقفاص 

الصيد البحري.
تقـــع المدينـــة الســـاحلية المطّلـــة علـــى 

خليـــج عمان على بعـــد حوالي 200 
كلم شـــمال شـــرق أبوظبـــي، وقد 
تحولـــت على مـــدى عقـــود إلى 
الصيد  ألقفاص  رئيسي  مصّدر 
المصنوعة من أسالك الحديد 
وإلـــى موطن للعشـــرات من 
والباكســـتانيين  األفغـــان 

الباحثين عن فرص عمل.
ويشرح نور المتحدر 
خوســـت  مدينـــة  مـــن 

جنـــوب  الواقعـــة 
العاصمـــة األفغانيـــة 

كابول، والتي تشـــهد أعمال 
عنـــف منذ عقود، أن ”كل قفص يتطلب 

نحو ســـبع أو ثماني ســـاعات مـــن العمل دون 
توقف“.

ويضيف نور -وهو أب لثالثة أبناء- ”أعمل 
على صناعتها هنا منذ تسع سنوات“.

ويتقاضى األب األفغاني والعمال اآلخرون 
25 درهمـــا (حوالـــي ســـبعة دوالرات) لقاء كل 
قفص صيـــد، وعادة ما ينجـــز كل منهم قفصا 
أو قفصيـــن في اليـــوم الواحد. وتســـمى هذه 

األقفاص في المنطقة ”دوابي“.
لكن رغم ساعات العمل الطويلة في درجات 
حرارة غالبا ما تكـــون مرتفعة جدا، يعّبر األب 

األفغاني عن سعادته بعمله هذا، إذ يقول 
”أنا سعيد ألنني أســـتطيع أن أجني 

أمواال وأن أرسلها إلى عائلتي في 
نهاية كل شهر. هذا العمل يؤمن 

لهـــم المـــأكل والملبس“. في 
غرف مفتوحة تحت أسقف 
من القش تخترقها أشعة 
إلى  نور  يعمل  الشمس، 
جانـــب العشـــرات مـــن 
الذين  اآلخرين  العمال 
أعمارهـــم  تتـــراوح 
ســـنة.  و60   18 بيـــن 
وتضم هـــذه المنطقة 
الصناعية عددا كبيرا 

من الشـــركات الصغيرة التي تؤّمـــن للعاملين 
لديها المأكل والمبيت والشـــاي، وتســـمح لهم 

بالسفر إلى بلدهم لستة أشهر كل عامين.
ورغـــم كونها منطقة صناعيـــة فإنها تخلو 
من الضجيـــج، وال يعكر صفو هدوئها ســـوى 
الموســـيقى الخارجة من الهواتـــف النقالة أو 
أصـــوات الممثلين ومقدمي البرامج ونشـــرات 
األخبار األفغانية والباكستانية المتصاعدة من 

جهاز التلفزيون المتوّفر في كل غرفة.
وتنتشـــر على مداخل الغرف 
الصيـــد  أقفـــاص  المفتوحـــة 
المنجزة التي تشبه أكواخ 
اإلسكيمو الصغيرة، بينما 
ينكـــب العّمال فـــي الداخل 
أخرى  أقفاص  صناعـــة  على 
تســـتخدم خصوصا الصطياد 
أســـماك الشـــعيري والزبيـــدي 

األكثر شهرة في المنطقة.
ويروي أكبـــر (55 عاما) -وهو 
أب لولديـــن- أنه وصل إلـــى كلباء 
قبل 30 ســـنة آتيا من مدينة بيشاور 

الباكستانية.
ويضيف، وهو يســـتعد الســـتكمال 
عمله في أحد أقفاص الصيد، أنه يخطط للبقاء 
أعواًمـــا إضافية قبل العودة النهائية إلى بلده، 
موضحـــا ”صحيح أن الرأس اشـــتعل شـــيبا، 
لكنني ال أزال شـــابا في داخلي. وعلى كل حال 
ال توجد وظائف في باكســـتان“. وبعدما أنهى 
كوب الشـــاي غادر أكبـــر األريكـــة البنية التي 
كان يشـــاهد منها مســـابقة غنائية باكستانية 

على شاشـــة التلفزيون، ثم توجـــه نحو حفرة 
تتوســـطها ســـجادة دائرية رمادية تحيط بها 

أسالك حديدية.
أمسك أكبر حبال أزرق بيديه، عاد خطوتين 
إلى الـــوراء، ثم اندفع نحو الحفـــرة. وبحركة 
بهلوانية خاطفة قفز عاليا فوق األسالك ودخل 
الحفرة مبتســـما، على وقع ضحكات وتصفيق 
عمـــال آخرين. وقـــال ”ثالثون ســـنة وأنا أقفز 

يوميا في هذه الحفرة“.
يتطلـــب تصنيع قفص الصيـــد هذا مهارة 
يدوية عاليـــة، إذ أن على العامل أن يقوم بربط 
األســـالك الحديدية الرقيقة مع بعضها البعض 

بشكل متساو وبسرعة فائقة.
وغالبـــا مـــا يعـــّرض هـــذا العمـــل أصابع 
اليدين إلى إصابات، لـــذا يعمد صّناع أقفاص 
الصيد إلى حماية أصابعهم بالقماش السميك 
أو بـــأدوات الحمايـــة األخـــرى المصنوعة من 

األلمنيوم الخفيف.
أمام مرآة متوسطة الحجم تعكس صورته 
وهو بصدد صناعة قفص الصيد، جلس هرات 
(30 عامـــا) علـــى كرســـي صغير لينجـــز عمله 
اليومي، مستمًعا إلى أغان أفغانية تصدح من 
تلفزيـــون وضع على األرض قرب مروحة وباب 

غرفة نوم ضيقة.
ويقـــول هرات، وهـــو يحرك األســـالك بين 
يديه برشاقة، إن المروحة الصغيرة تحميه من 
قيظ الصيف حيث تشـــتد الحـــرارة لتبلغ عتبة 
الخمســـين درجـــة مئوية في بعـــض الفترات. 
وأضـــاف الرجـــل الـــذي يعمـــل فـــي المدينة 
الســـاحلية منذ ثالث ســـنوات ”الحر ال يمنعنا 

من العمل“.
وتشـــّكل اإلمـــارات العربيـــة المتحدة منذ 
عقـــود موطنا لمئات اآلالف مـــن العمال اآلتين 
خصوصا من أفغانســـتان وباكســـتان والهند 

والفلبين ودول أخرى.
وتعمل حوالي 50 شركة إماراتية في منطقة 
صناعة أقفاص الصيد، وتوظف كل شركة بين 

10 و12 عامال.
قبيل منتصف الليل يتوقف نور الخمسيني 
صاحب اللحية التي غزاها الشـــيب عن العمل، 
فيحتســـي كوب الشـــاي األخير، ثم يضيف 
إلـــى الئحتـــه الشـــهرية قيمـــة أقفـــاص 
الصيد الجديـــدة التي صنعها قبل أن 
يتوجه إلى ســـريره في غرفة النوم 

المجاورة لمكان عمله.
ويؤكـــد نـــور أن عملـــه في 
كلباء لن يتوقـــف إال إذا عثر 
على وظيفة في أفغانســـتان 
حيث يـــدور نزاع مســـلح 
منذ عقود. ويقول وقد لّف 
قطعا  يديه  أصابع  على 
الملون  القمـــاش  مـــن 
”أغـــادر عندما أصبح 

عجوزا“.

تســــــتقبل اإلمارات العربية املتحدة آالف العمال من جنســــــيات عربية وأجنبية، وقد وجد 
فيها اآلســــــيويون مصدر رزقهم، فاختاروا العمل فيهــــــا ليعيلوا عائالتهم ويعّلموا أبناءهم 
في بلدانهم، بل منهم من قرر أن ينهي مشــــــواره املهني في اإلمارات خاصة أنه يجني ما 
ــــــه ويكفي عائلته. وعمل هــــــؤالء في مختلف املهن، ومنهم من اختار العمل في صناعة  يكفي
أقفاص الصيد البحري في مدينة كلباء التي أصبحت املمول الرئيســــــي لكل اإلمارات في 

أدوات صيد أسماك الشعيري والزبيدي.

الزواج حلم صعب املنال بني شباب املوصل

من تقدم بها العمر قلت فرصها

الحر ال يمنع من العمل

مهارة يدوية عالية وسرعة فائقة

قفزة داخل القفص

أفغان وباكستانيون يجدون رزقهم 

في شباك أقفاص الصيد البحري باإلمارات

{دوابي} [ الموسيقى واألغاني اآلسيوية تحفزان على إنتاج الـ
[ منطقة صناعية بال ضجيج في مدينة كلباء      

اإلمارات تشكل منذ 

عقود موطنا لمئات 

اآلالف من العمال اآلتين 

خصوصا من آسيا 

ودول أخرى

ي ســـبعة دوالرات) لقاء كل 
ما ينجـــز كل منهم قفصا 
ـوم الواحد. وتســـمى هذه 

ة ”دوابي“.
 العمل الطويلة في درجات 
ون مرتفعة جدا، يعّبر األب

ي

ه بعمله هذا، إذ يقول 
ـــتطيع أن أجني 
ى عائلتي في
لعمل يؤمن 
بس“. في
أسقف 
شعة 
إلى
مـــن 
ين
ــم 
ة.
ة
را

لكنني ال أزال شـــابا في داخلي. وعلى كل حال 
ال توجد وظائف في باكســـتان“. وبعدما أنهى 
كوب الشـــاي غادر أكبـــر األريكـــة البنية التي
كان يشـــاهد منها مســـابقة غنائية باكستانية 

والفلبين ودول أخرى.
0وتعمل حوالي 50 شركة إمار
صناعة أقفاص الصيد، وتوظف

عامال. 2و12 10
قبيل منتصف الليل يتوقف ن
صاحب اللحية التي غزاها الشـــ
فيحتســـي كوب الشـــاي األخ
إلـــى الئحتـــه الشـــهرية قي
الصيد الجديـــدة التي ص
يتوجه إلى ســـريره ف
المجاورة لمكان ع
ويؤكـــد نـــور
كلباء لن يتوقــ
على وظيفة في
حيث يـــدور
منذ عقود.
ور ي ي

أصا على 
الق مـــن 
”أغـــادر
عجوزا



أكد مختصون أن الفراولة تحتوي على نسبة عالية من السيلكا املعدنية الهامة لنمو الشعر، وغنية بحمض إالجيك الذي يساعد 
على حماية الشعر من التساقط. كما أن االستهالك املنتظم للوز يجعل الشعر ينمو بشكل أسرع. أسرة
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} الريــاض - على الرغم من قلـــق الفتيات من 
عـــدم إقرار قانـــون التحرش حتـــى اآلن أو من 
مضايقة الشـــباب لهن في الشـــوارع، يستحق 
امتـــالك قـــرار القيـــادة بالنســـبة للكثيـــر من 
السيدات في السعودية المغامرة بالقيادة ألول 
مرة في الشـــارع فـــي اليوم المقـــرر لها، بل إن 
بعضهـــن يجزمن أن الحماس قد يجعلهن يقمن 

بالقيادة قبل الموعد المعلن.
وأوضحت دراســـة أنجزت في وقت ســـابق 
أن حوالـــي نصـــف النســـاء يعتقـــدن أن قيادة 
المرأة للســـيارة تســـاعد نوعا ما فـــي ارتفاع 
مســـتوى األمن االجتماعي للمرأة في المجتمع 
الســـعودي، وحظـــر قيادتهـــا يجعل النســـاء 
فريســـة للتحرش من قبل السواق والماّرين في 

الشوارع.
التحـــرش  نســـبة  أن  الدراســـة  وأظهـــرت 
فـــي الســـعودية أعلى مـــن الكثير مـــن البلدان 
األفريقية، وأشـــارت الدراســـة إلى أن النســـب 
الحقيقيـــة للتحـــرش في المجتمع الســـعودي 

أعلى بكثير مما تعلنه الجهات الرسمية.

كمـــا كان قرار ولي العهـــد األمير محمد بن 
ســـلمان بالســـماح بقيادة الســـيارة للسيدات 
صدمة لفئة كبيرة من المجتمع السعودي، فإن 
الفتيات فاجـــأن أصحاب معارض الســـيارات 
بعدم رغبتهن بشـــراء ألوان سيارات زاهية أو 
باللون الزهـــري ورغبتهن باأللـــوان التقليدية 
كاألســـود واألبيـــض بحســـب مـــا ذكـــر جهاد 
السيحيباني مدير شـــركة التوكيالت العالمية 
للسيارات، حيث أكمل ضاحكا سمينا المعرض 
وكان هدفنـــا كســـر حاجـــز خـــوف  ”بنكـــش“ 
السيدات من السيارة بجمع معارض السيارات 
مع ســـاحة مخصّصة لتجربة القيادة ففوجئن 

برغبتهن كالرجال بألوان تقليدية!

ويوافقه الرأي باسل أسعد مدير المبيعات 
في معرض ســـادن العربة للســـيارات والذي 
ينـــّوه أن الســـيدات لـــن ينجذبن للســـيارات 
وســـيفّضلن  الرباعـــي  الدفـــع  أو  الهامـــر 

السيارات السيدان بألواٍن تقليدية.
ولتلبيـــة الطلـــب المتزايـــد مـــن الفتيات 
للتدريب على قيادة الســـيارة، بدأت معارض 
لبيع السيارات بالسعودية بالتفكير في خطة 
للتعـــاون مع مدّربات حاصـــالت على رخص 
قيادة مـــن دول عربية مختلفـــة، وذلك للقيام 
بدورات تدريبية للفتيات، خاصّة أن المدرسة 
الحكومية الوحيـــدة في جامعة األميرة نورة 
بنـــت عبدالرحمـــن غير قـــادرة إلى حـــّد اآلن 
على اســـتيعاب الطلبات الكثيـــرة، فكثير من 
المتقّدمات يشـــتكين من عدم تلقيهن لرسالة 
القبـــول بالتدريب بالرغم مـــن اقتراب تاريخ 

السماح بقيادة السيارة الموعود.
وتقول شيماء الفضل مدربة وحاصلة على 
رخصة للقيادة من القاهرة بأن قرار الســـماح 
بالقيادة هو ضوء أخضر للفتيات للقيادة في 
الشوارع والطرق الرسمية، ألن الكثيرات من 
الســـعوديات يقدن داخل المجمعات السكنية 
الخاصة أو في بعض مدن المملكة، وترى أن 
االزدحام ومضايقات الشـــباب أكثر هواجس 
الفتيـــات وليس عدم التمكن مـــن القيادة كما 

يشاع.
وتصف المهندســـة نوف العتيبي النكات 
الكثيـــرة التي تنتشـــر عن فشـــل الســـيدات 
بالقيـــادة بالتفاهة، فالمملكـــة لها أكثر معّدل 
للحـــوادث فـــي العالم من قبل أن يســـمح لنا 
بالقيادة، تقول مبتسمة ”من حماسي للقيادة 
اســـتغنيت عن سائقي الشـــخصي منذ شهر 
واآلن اعتمد على سيارات األجرة في الذهاب 
لعملي وقضـــاء احتياجاتـــي، بالطبع أنتظر 
اليوم الذي سيســـمح لنـــا بالقيادة ألكون من 
أوائـــل الفتيات، فلقد جئت مع أمي وأخواتي 

الختيار سيارة المستقبل لي“.
وتعّبـــر عن قلقها مـــن عدم إقـــرار قانون 
التحـــرش إلـــى اآلن، معتبـــرة أن مضايقات 
الشـــباب هي هاجـــس الفتيـــات األول لكنها 
واثقـــة أن األنظمة ورجال المرور ســـيكونون 

متواجدين بكثافة خاصًة في اليوم األول للحد 
من أي مضايقات قد يتعرضن لها، خاصَة أن 
نســـبة كبيرة من المجتمـــع يرفضن موضوع 
القيادة إال أن المجتمع سيتقّبل مستقبال كما 

تقّبل تعليم المرأة وغيره من األمور.
وعن التدريب تعتبـــر العتيبي أنها كانت 
تتّدرب علـــى القيادة في الســـابق وكثيرًا ما 
كانت ترتدي زي الرجـــال لتجرب القيادة في 
الشـــوارع المالصقـــة لمنزلهـــا، اآلن تنتظـــر 
تواصل مدرســـة القيادة معها للحصول على 
رخصة القيادة، وتشـــاركها هنـــد بن عصاي 
والمســـؤولة في معرض العربـــة بأن القيادة 
ليســـت جديدة علـــى الفتيـــات فالكثيرات كن 
يقدن الســـيارة سواًء في البر أو في الشوارع 
القريبـــة من المنـــزل فهي كانـــت دائما تقود 

بمدينتها الدوادمي. وتشير هيا والتي تعمل 
في مجـــال التأليـــف أن والدهـــا علّمها على 
القيـــادة منذ الصغر على ســـبيل المســـاواة 
مـــع أشـــقائها، وأن الهاجـــس الوحيد الذي 
يقلقهـــا هـــو االزدحام والمضايقـــات إال أنها 
واثقـــة من حرص رجال المـــرور واألمن على 

سالمتهن.
كما أنهـــا تعتبر أن الســـماح للســـيدات 
بالقيـــادة ســـيضفي علـــى شـــوارع الرياض 
الكئيبـــة فرحـــا فبالتأكيـــد الذوق النســـائي 
بإكسسوارات  ســـواٍء  بالشـــوارع  سينتشـــر 
الســـيارات أو لون الســـيارة نفســـها، وتفكر 
بأن تقـــوم بتوصيل المتخوفـــات من القيادة 
مـــن زميالتهـــا للعمـــل ليكون دخـــال إضافيا 
لهـــا. وترى المدربتان رزان نقشـــبندي وليال 

الحمـــدان بأن قيـــادة الفتيـــات دائما أفضل 
مـــن الرجال فهن لن يســـتعرضن بالســـيارة 
حركات خطيرة أو يتبارين بتجاوز السرعات 
المحّددة أو اإلشارات الضوئية، ويرين القرار 
فرصة عمـــل جديدة بالســـعودية للســـيدات 

الحاصالت على رخص قيادة سابقا.
جديـــر بالذكـــر أن العاصمة الســـعودية 
الريـــاض شـــهدت افتتـــاح معـــرض جديـــد 
مخصص  للســـيارات يحمل اســـم ”بنكـــش“ 
للجنـــس اللطيـــف، ويعتبـــر هـــذا المعرض 
األول من نوعه في الســـعودية ودول الخليج، 
وجـــاء المعـــرض امتـــدادا لرؤيـــة المملكـــة 
2030 ودعمهـــا وتمكينها للمـــرأة في المملكة 
العربية الســـعودية ومنحها الرخصة لقيادة 

السيارات.

بدأت البعض من الســــــعوديات باالســــــتغناء عن الســــــائق اخلاص بهن والذهاب ملعارض 
السيارات الختيار الســــــيارة التي يرغنب في شرائها، بالرغم من أن قرار السماح بقيادة 

السيارة بقي على تنفيذه أكثر من شهر!

[ النساء في السعودية متخوفات من عدم إقرار قانون التحرش  [ مسحة الجنس اللطيف تضفي المسرة على شوارع المدن السعودية 

سعوديات يبدأن القيادة بجدارة، من يوقف معاكسات الشباب

حلم يستحق المغامرة

} برلين ــ فكرة تخصيص يوم في األســــبوع 
إلعــــداد الطعــــام للســــتة أيام األخرى ليســــت 
بالشــــيء الجديد. ولكن تحت مصطلح ”إعداد 
جرى تجديد هــــذا المفهوم للوقت  الوجبات“ 
الحالي، ليصبح اتجاها على مواقع التواصل 
االجتماعي لألشــــخاص الذين يريدون تناول 

أكل صحي رغم حياتهم المشغولة.
وتقــــول مؤلفة كتب الطهــــي إنجا بفانبكر 
”مبدئيــــا إعداد الوجبات هو الطهي المســــبق 
وهو شــــيء اعتادت جداتنا فعله“. ولكن أحد 
االختالفــــات الكبيــــرة عن ذي قبــــل هو عقلية 
تناوله خارج المنزل؛ فكرة أن ما ستطهيه في 

المنزل يوم األحد ســــتتناوله في المكتب يوم 
االثنين.

وهنــــاك اهتمــــام آخــــر بجعــــل الوجبات 
متوازنــــة ومتغيــــرة خالل األســــبوع. وتقول 
فيرونيكا بيخل التي كتبت عن إعداد الوجبات 
”كانــــت الفكرة التقليدية للطهي المســــبق هي 
تحضيــــر طبق واحــــد كبير ثم تنــــاول البقايا 
على مدار اليومين أو الثالثة التالية. أما اآلن 
الفكرة هي التنويع فــــي كمية المكّونات التي 

توضع معا“.
وتســــتخدم المكونات األساسية -اللحوم 
فــــي  والخضــــروات-  والحبــــوب  والســــمك 

مجموعــــات مختلفة في أيام مختلفة. وتنصح 
أندريــــاس مارتنــــس وهي مؤلفــــة كتب طهي 
أخــــرى بتناول اللحم الطري فــــي يوم اإلعداد 
ثــــم يظهــــر مجددا يــــوم الثالثاء في شــــطيرة 
مســــتديرة للغداء. ويقول الخبــــراء إن فوائد 
إعــــداد الوجبات هائلــــة ولكن يعلــــو القائمة 
التوفير. إن تخصيص ســــاعات قليلة في أيام 
العطلــــة لشــــراء المكونات ثــــم إعدادها يوفر 
الوقت والمال في ما بعد في األسبوع. فكل ما 

تحتاج إليه هو التسخين واألكل.
وهناك ميزة أخــــرى وهي معرفة بالضبط 
ما تم وضعه في الطعام. وتقول بيخل ”عندما 

نعد الوجبات نعلم مــــا تم وضعه فيها. ولكن 
عند شــــراء الوجبات الجاهــــزة أو األكل حتى 
مــــن كافيتريا مــــكان العمــــل، ال يكــــون المرء 
متأكــــدا“. وهــــذا مفيد بشــــكل خــــاص لهؤالء 
الذين يحســــبون السعرات الحرارية أو الذين 
لديهم حساسية معينة أو الحتياجات تغذية، 
أو حتى أي شــــخص يحب الســــيطرة على ما 

يدخل جسده.
وفــــي عصــــر األكل النظيــــف والحميــــات 
الغذائية، ليس مــــن المفاجئ أن ينجح اتجاه 
إعداد الوجبات، فهي تجعل االلتزام بمثل هذه 

الخطط أسهل.

جمالالطهي املسبق اتجاه قديم بأفكار جديدة

األملانيــــة  التجميــــل  خبيــــرة  قالــــت   {
بيرجيــــت هوبــــر إن الغليســــرين يعــــد 
مبثابة ينبوع جمال وشــــباب البشــــرة؛ 
حيــــث إنــــه يحــــارب مشــــاكل البشــــرة 
الشائعة، كاجلفاف واخلشونة والتشقق 

واحلكة والشيخوخة.
وأوضحــــت هوبــــر أن الغليســــرين 
ميــــد البشــــرة بالرطوبــــة وُيعيــــد إليها 
مرونتهــــا املفقــــودة ومينحهــــا ملمســــا 
ناعمــــا كاحلرير. كما يعمل الغليســــرين 
علــــى تدعيــــم حاجز احلمايــــة الطبيعي 
للبشــــرة ويســــاعد على جتــــدد اخلاليا، 
فضال عن أنه لطيف على البشرة ويسهل 

امتصاصه جيدا.
وباإلضافة إلى ذلك، يدخل الغليسرين 
لترطيـــب  الشـــامبو  مكونـــات  ضمـــن 
الشـــعر أيضـــا. ولالســـتفادة مـــن هذه 
املزايـــا اجلمالية ينبغـــي أال يزيد تركيز 
الغليسرين في مستحضرات العناية عن 
15 باملئـــة، وإال فإنه قـــد يؤدي إلى نتائج 
عكســـية في حال نســـبة التركيز العالية، 

التي تصل إلى 30 باملئة.
خبــــراء  نصــــح  البشــــرة  ولتفتيــــح 
اجلمــــال بإضافة عصيــــر الليمون وماء 
الورد إلى الغليسرين بكميات متساوية 
ووضعها علــــى الوجه لســــاعات الليل، 
وتساعد هذه الوصفة في احلصول على 
بشرة متوازنة اللون وبال عيوب وخالية 

من البقع داكنة اللون والنمش.

الغليسرين ينبوع جمال 
وشباب البشرة

} ال تخطر على بال معظم الشباب في 
العالم العربي فكرة توّلي منصب القائد في 
بلدانهم، وقد يكون مجرد طرح هذه الفكرة 

على البعض منهم أشبه بالدعابة المضحكة، 
ليس ألن طموحات الكثيرين تنحسر في 

مجاالت بعيدة عن معترك السياسة، بل ألن 
جّلهم ال ينظرون ألنفسهم على أنهم جزء من 

العملية السياسية، ويعزفون عن ممارسة 
حقهم في التصويت بمختلف المناسبات 

االنتخابية.
ورغم محاولة نسبة قليلة منهم من حين 

آلخر كسر طوق العزلة الشبابية عن عالم 
السياسة، والقيام بالعديد من األنشطة 
السياسية البناءة والهادفة، ويثبتون 
جدارتهم واقتدارهم على فعل الكثير 

للصالح العام، لكن من المؤسف أن هذا 
العدد الضئيل من الشباب ال يتمك+ن في 

الغالب من الحصول على مقعد في برلمان 
بالده، فما بالكم إذا حاول خوض غمار 

سباق االنتخابات الرئاسية.
وتتعدد أسباب إخفاق الشباب في 

الوصول إلى مقاعد السلطة، وقد يرجع 
البعض ذلك إلى ضعف الدعاية واإلنفاق 

المالي على الحمالت االنتخابية، ولكن 

العقبة األكبر مسكوت عنها، وهي تناقض 
الطموح السياسي لهؤالء الشباب مع 
المقاييس النمطية للسيد القائد الذي 

يحبذه الشعب، لذلك ينظر مثال إلى رئيس 
الوزراء الكندي جاستن ترودو على أنه حالة 

استثنائية مثيرة لالهتمام، فتركز وسائل 
اإلعالم مثال على أناقته أكثر من التركيز 

على مواقفه السياسية.
هناك حقيقة سوسيولوجية، مرتبطة 

باالختيار التلقائي وليس الواعي للرئيس، 
تغذيه الثقافة السائدة التي ترى أن الشيوخ 

هم األقدر على قيادة السفينة والوصول 
بها إلى بر األمان ”باألمس القريب اختارت 

ماليزيا مهاتير محمد رئيسا للوزراء مع 
أنه تجاوز التسعين“، أما الشباب فينعتون 
بالمتهورين واألنانيين وينظر إليهم نظرة 

توجس وعدم ثقة في قدراتهم على توّلي 
القيادة، ولكن حتى وإن كان البعض منهم 
يحملون هذه األوصاف، فإنهم في النهاية 
ال يأتون بشيء من عندهم، فشخصياتهم 

تتشكل بناء على مؤثرات أسرية واجتماعية، 
تجعلهم يكتسبون سمات شخصية تتماشى 

مع البيئة التي نشأوا فيها.
أعتقد أن االتجاهات الفكرية للمجتمعات 
ما زالت غير مستعدة للتنازل عن معاييرها 

القديمة والنمطية لصالح معايير تناسب 
الجيل الشاب، أو االلتقاء معهم في منتصف 

الطريق. لكن بعيدا عن التوجس وإساءة 

الظن بالشباب، هناك حقائق ماثلة على 
أرض الواقع، تقول إن كبار السن ليس أكفأ 

من الشباب على القيادة، وهي األوضاع 
السياسية واالجتماعية السيئة والمضطربة 

التي تمر بها العديد من الدول العربية في 
الوقت الراهن.

فالمصير الذي يؤول إليه العقل 
وتردي القدرات الجسدية والذهنية مع 

التقدم في العمر، تجعل القائد كبير 
السن يرتكب الكثير من اإلخفاقات؛ وهذه 

الحقيقة لست أنا من يقولها بل مثبتة 
علميا، وقد تم تعقبها منذ قدماء اإلغريق 
وأكدها علماء النفس واألعصاب الحقا، 
ولدينا الكثير من األمثلة إلثباتها فعال 

وليس قوال.
فلو نظرنا على سبيل المثال إلى فترة 

رئاسة كل رئيس عربي تولى الرئاسة وهو 
كهل وتشبث بها إلى أن أصبح طاعنا 

في السن، وعددنا نجاحاته، لوجدنا أن 
اإلخفاقات أكثر من النجاحات، لكن مثل 

هذا األمر ال يجب أن يجعلنا نجحد الخبرة 
الحياتية المهمة التي يمتلكها البعض، 
والتي تخّول لهم لعب دور المستشارين 

وليس أصحاب القرار.
للقادة  وفي مقابل ”النموذج السيء“ 

كبار السن يوجد نموذج لقادة من الشباب 
مختلف تماما، قادة لديهم بصيرة منفتحة 

وملهمة ومتسامحة تبعث، على األمل 

واالرتياح في عالمنا العربي المليء 
بالصعوبات واالنقسامات والصراعات.
هؤالء القادة الشباب استطاعوا أن 

يثبتوا أنهم أكثر مسؤولية وفهما وحكمة، 
والتزاما بالمبادئ والواجبات تجاه الوطن 

من القادة كبار السن، ويحدوهم طموح 
كبير لتحقيق إنجازات طويلة األمد للصالح 

العام، وقد تمّكنوا بالفعل من إحالل األمن 
واالستقرار في بلدانهم رغم االضطرابات 

المحيطة بهم في دول الجوار، وجميع هذه 
النجاحات ال يمكن أن تحقق إال لمن يملك 

عقال مستعدا لها.
يمكن هنا تأمل تجربة العاهل المغربي 

الملك محمد السادس الذي تبوأ الحكم 
شابا وحقق إنجازات ظاهرة لبلدهـ وأيضا 

اإلنجازات المتصاعدة للشيخ محمد 
بن زايد ولي عهد أبوظبي الذي تقّلد 

منصبه شابا، أما ولي العهد السعودي 
األمير محمد بن سلمان فتكاد تجمع كل 
التحليالت على إنجازاته التي تحققت 

والتي يعد بها للمستقبل تعزى إلى حيوية 
تفكيره الشاب.

الوقت قد حان لتغيير األفكار النمطية 
المضللة عن الجيل الشاب الذي أثبت أنه 

قادر على ضخ دماء جديدة في الحياة 
السياسية، وربط المجتمع بديمقراطية 

تضمن العدالة االجتماعية وتحقق طموحات 
األجيال.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

نة
ص

حان الوقت ليحكم الشباب

الفتيـــات فاجـــأن أصحـــاب معارض 
السيارات بعدم رغبتهن بشراء ألوان 
ســـيارات زاهية ورغبتهـــن باأللوان 

التقليدية كاألسود واألبيض

◄
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{قرار تعييني كمدير فني للفريق األبيض كان مخاطرة كبيرة من المجلس، ويحسب هذا القرار رياضة

لمرتضى منصور ومجلسه. قيادة الفريق األبيض كان حلم حياتي}.

خالد جالل 
املدير الفني للزمالك املصري

{واجهنا العديد من العقبات كالســـفر الشـــاق وســـوء أرضية الملعب، ومع ذلك اســـتطعنا أن 

نحقق التعادل الذي أعتبره إيجابيا، رغم أن الحكم حرمنا من 3 نقاط مستحقة}.

زكرياء حدراف 
مهاجم الرجاء البيضاوي

} زيوريخ (سويرسا) – قفز املنتخب الكويتي 
لكـــرة القـــدم 16 مرتبة في التصنيـــف العاملي 
للمنتخبـــات في نســـخته اجلديـــدة الصادرة 
اخلميـــس عن االحتـــاد الدولي للعبـــة (فيفا) 
والتي لم تشـــهد تغييرات كبيرة في ظل إقامة 
ســـبع مباريات فقط، جميعها ودية، في الشهر 

املاضي. 
وكان املنتخـــب الكويتي، الذي رفع عنه 
اإليقـــاف قبل شـــهور قليلـــة، هو صاحب 

أفضـــل قفزة في التصنيف ســـواء على 
الترتيـــب.  أو  النقـــاط  مســـتوى 

وارتفع رصيد املنتخب الكويتي 
في التصنيف مبقدار 38 نقطة 
ليقفز 16 مرتبـــة دفعة واحدة 
مـــن املركز 176 إلى 160 بفضل 
الفوز على نظيره الفلسطيني 
0-2 وديـــا علما بـــأن املنتخب 

مرتبة   13 تراجـــع  الفلســـطيني 
في التصنيـــف ليكون صاحب أكبر 

تراجع ســـواء على مســـتوى املراكز أو 
النقاط حيث تقلص رصيده مبقدار 44 نقطة.

وتقدم املنتخب السعودي ثالث مراتب إلى 
األمام ليصبح في املركـــز 67 عامليا واخلامس 
آســـيويا لكنه ظل في املرتبة اخلامســـة عربيا 
خلـــف منتخبـــات تونـــس واملغـــرب ومصـــر 
واجلزائـــر رغم تراجـــع األخيـــر مرتبتني إلى 
املركـــز 64 عامليا. وحافظ املنتخب التونســـي 

على صدارة املنتخبات العربية في التصنيف 
العاملـــي وحل فـــي املرتبة 14 عامليـــا واألولى 
أفريقيـــا متفوقا على منتخبي الســـنغال (28) 
والكونغو الدميقراطية (38) فيما جاء املنتخب 
املغربـــي في املرتبة الرابعـــة أفريقيا والثانية 
عربيـــا وحل فـــي املركز 42 عامليـــا دون تغيير 
عن النسخة املاضية من التصنيف. كما حافظ 
املنتخـــب املصـــري (أحفـــاد الفراعنة) على 
موقعه في املركز 46 عامليا واملرتبة اخلامسة 
أفريقيـــا والثالثـــة عربيا وجـــاء املنتخب 
اجلزائري في املرتبـــة الرابعة عامليا 

واملركز 64 عامليا.
ولم تشهد املراكز الـ50 األولى 
فـــي التصنيـــف ســـوى ثالثـــة 
تغييـــرات كانـــت جميعهـــا في 

املراكز من 48 إلى 50 . 
وحافظـــت منتخبـــات أملانيـــا 
بطل العالـــم والبرازيـــل وبلجيكا 
علـــى مواقعها فـــي املراكـــز الثالثة 

األولى. 
وجاءت املراكز من الرابع إلى العاشر، مثلما 
كانت فـــي النســـخة املاضية مـــن التصنيف، 
من نصيـــب البرتغال واألرجنتني وسويســـرا 
وفرنســـا وإســـبانيا وتشـــيلي وبولنـــدا على 
الترتيـــب. وتقدم املنتخـــب الفلبيني مرتبتني 
إلـــى املركز 111 عامليا ليكـــون أفضل تصنيف 

في تاريخه. 

} الرياض - قال طالل آل الشيخ، مدير البطولة 
العربية لألندية، إن هناك جهودا تبذل على قدم 
وســـاق، جلعل البطولة في مصاف املســـابقات 
الكبـــرى. وأوضـــح آل الشـــيخ، أن تركـــي آل 
الشـــيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، يسعى 
لـــدى الفيفا، من أجل تأهل الفريق املتوج بلقب 
البطولـــة العربية، إلى مونديال األندية، في ظل 

اعتراف االحتاد الدولي بها.
وتوقـــع أن هـــذه البطولة، ســـتكون األولى 
آسيويا وأفريقيا، خالل عامني من اآلن، خاصة 
أنهـــا األكبر من ناحية اجلوائـــز املالية، فضال 
عن مشـــاركة فرق الصفوة العربية فيها. وأبرز 
أيضا حـــرص االحتاد العربي، على املنافســـة 
الشـــريفة، مـــن خالل إقامـــة املباريـــات بنظام 
الذهـــاب واإليـــاب، ما مينـــح اجلميـــع فرصا 

متساوية.
في األثنـــاء أعرب االحتـــاد األوروبي لكرة 
على مشـــروع  القدم عـــن ”حتفظاتـــه اجلدية“ 
رئيس االحتاد الدولـــي (فيفا) جاني إنفانتينو 
لرفع عدد املشـــاركني فـــي كأس العالم لألندية 
من 7 إلى 24 ناديا واســـتحداث الدوري العاملي 
لـــألمم. واجتمـــع املجلس االســـتراتيجي لكرة 
القدم االحترافية في االحتاد األوروبي في ليون 
على هامش نهائـــي الدوري األوروبي ”يوروبا 
ليغ“، وضم رابطـــة األنديـــة األوروبية، رابطة 
الدوريـــات احملترفة، نقابـــة الالعبني (فيفبرو) 
ورئيس االحتاد األوروبي السلوفيني ألكسندر 

تشيفيرين.
وأعـــرب املجلس ”باإلجماع عـــن حتفظاته 
اجلدية حـــول العملية احمليطة مبقترحي كأس 
العالـــم لألندية (فيفا) والـــدوري العاملي لألمم، 

خصوصـــا لناحية البرنامـــج املكتظ ونقص 
املعلومـــات امللموســـة“. وشـــدد املجلـــس 
على ”احلاجـــة إلى إجراء محدد بوضوح، 
يحترم الكيانات والهيئات املقررة القائمة 

ويشـــرك جميـــع أصحـــاب املصلحـــة 
الرئيسيني“. 

تحفظات جدية

املجلـــس  هـــذا  ويضـــم 
عضـــوا  االســـتراتيجي 17 
ناصـــر  القطـــري  بينهـــم 
اخلليفـــي رئيـــس نـــادي 
جرمـــان  ســـان  باريـــس 
وودوارد  وإد  الفرنســـي 
مانشســـتر  نادي  رئيس 

يونايتـــد اإلنكليزي. 
في  الرجـــالن  وشـــارك 
اجتماعـــات ثنائية مع 
قدم  الـــذي  إنفانتينـــو 

لهما مشـــروعه. وكانت اجتماعات أخرى عقدت 
بهذا الشأن األســـبوع املاضي مع ناديي ميالن 
وإنتر االيطاليني. كمـــا أفادت مصادر متطابقة 
عـــن عقد اجتماع في مقر ”الفيفا“ جمع ســـبعة 
أندية، ال ســـيما اخلمسة األبطال في الدوريات 
األوروبية اخلمسة الكبرى على غرار مانشستر 
سيتي اإلنكليزي وباريس سان جرمان، إضافة 
إلـــى مانشســـتر يونايتـــد. وكان أول لقاء عقد 
فـــي 20 أبريـــل املاضـــي وضم عشـــرة من هذه 
األندية الكبرى مبا فيها بايرن ميونيخ األملاني 

ويوفنتوس اإليطالي.

نفض الغبار

يريد السويســـري إنفانتينـــو نفض الغبار 
عـــن كأس العالم لألندية عن طريق تنظيمها كل 
أربع سنوات، بدءا من العام 2021، مبشاركة 24 
ناديا، منها 12 أوروبيا. علما بأن هذه املسابقة 
تقام سنويا راهنا ومبشـــاركة سبعة فرق. كما 
يأمـــل رئيـــس ”الفيفـــا“ إقامـــة ”دوري لألمم“ 
تشـــارك فيـــه املنتخبـــات املتوجـــة بالبطوالت 
القارية، وهو أشبه بكأس للعالم مصغر، يجمع 

كل عامني 8 منتخبات دولية. 
ويؤكـــد إنفانتينـــو أن مجموعـــة من 
املستثمرين ســـتضمن عائدات تصل إلى 
25 مليار دوالر (20.9 مليار يورو) لهاتني 

املسابقتني.
وكان املنتـــدى العاملي للبطوالت وافق 
”معارضة  على  املاضي  األســـبوع 
شديدة ألي خطة يقوم بها الفيفا 
ومن شـــأنها تطوير مســـابقات 
ســـيكون لها تأثير سلبي على 
باألحداث“.  مكتظـــة  روزنامة 
املنتدى  هذا  إلى  وبالنســـبة 
ريتشـــارد  يترأســـه  الـــذي 
رابطة  رئيس  سكودامور 
الـــدوري اإلنكليـــزي، 
”من املناســـب معارضة 
جديـــدة  مســـابقة  أي 
شـــأنها  من  لألنديـــة 
أن تزعـــزع التـــوازن 
للبطوالت  التنافسي 

الوطنية“.

الكويت تتقدم في تصنيف الفيفا

محاوالت لتأهيل بطل العرب 

إلى مونديال األندية

مراد الربهومي

} تونــس - أســـوة بأغلـــب املنتخبـــات التي 
ستســـجل حضورها في املونديال الروســـي، 
فإن املنتخب التونسي دخل إلى اخلط السوي 
متهيـــدا إلجراء حتضيـــرات مكثفـــة تتضمن 
أساســـا خوض بعض املباريـــات الودية ضد 
منتخبـــات قويـــة على غرار منتخب إســـبانيا 
بطـــل العالـــم ســـنة 2010 ومنتخـــب البرتغال 
بطل أوروبا ســـنة 2014 إضافـــة إلى املنتخب 

التركي. 
وقبـــل بدايـــة مرحلة التركيـــز الكلي، وفي 
انتظـــار اإلعالن عـــن القائمـــة النهائية التي 
ستضم بال شك 23 العبا سيحملون لواء الكرة 
العاملـــي، فقد أعلن  التونســـية في ”العـــرس“ 
مدرب املنتخب التونسي نبيل معلول مباشرة 
بعد انتهاء التزامات األندية التونسية محليا  
بدايـــة عـــن القائمة املوســـعة التـــي يعتبرها 
األنســـب واألجدر ملواصلـــة التحضيرات قبل 

التوجه إلى روسيا.
هـــذه القائمـــة ضمـــت أربعة حـــراس هم 
أمين املثلوثي ومعز حســـن ومعز بن شريفية 
وفـــاروق بن مصطفـــى وعشـــرة مدافعني هم 
بالل احملســـني وياسني مرياح وحمدي النقاز 
وعلي معلول وأســـامة احلدادي وخليل شمام 
ورامـــي البـــدوي ويوهان بن علـــوان وصيام 
بن يوســـف وديالن بـــرون، إضافة إلى ثمانية 
العبي وســـط هـــم الفرجاني ساســـي وغيالن 
الشـــعاللي وإلياس الســـخيري وأمني بن عمر 
وســـيف الديـــن اخلاوي وأحمـــد خليل وكرمي 
العريبـــي ومحمد وائـــل بلعربـــي، فضال عن 
ســـبعة مهاجمـــني يتقدمهـــم وهبـــي اخلزري 
إضافـــة إلى أنيس البدري وأحمد العكايشـــي 
ونعيم الســـليتي وبســـام الصرارفي وصابر 

خليفة وفخرالدين بن يوسف.

لغز الحرباوي

قبل أيام قليلة من موعد الكشـــف عن قائمة 
تونس املشـــاركة في املونديال ســـاد االعتقاد 
لـــدى متابعـــي الكـــرة التونســـي أن املـــدرب 
الوطني ســـيوجه الدعوة هذه املـــرة للمهاجم 
حمدي احلرباوي الذي تألق بشكل الفت خالل 
الفترة املاضية مع ناديه زولته فاريغيم ضمن 
الدوري البلجيكي املمتاز، حيث يتصدر الئحة 
الهدافـــني برصيد 22 هدفا، كان اجلميع ينتظر 

حضـــور هـــذا الالعـــب خاصـــة وأن املنتخب 
التونسي ســـيكون محروما خالل كأس العالم 
من مهاجمني بارزين ســـتحرمهما اإلصابة من 
املشـــاركة املونديالية وهما يوســـف املساكني 

وطه ياسني اخلنيسي.
 بيـــد أن معلـــول واصـــل جتاهلـــه لهـــذا 
الالعـــب وصرف عنه النظـــر، األمر الذي فاجأ 
املالحظـــني فـــي تونس مبـــا أن املشـــاركة في 
كأس العالم قد تتطلـــب حضور مهاجم هداف 
قـــادر على تســـجيل عـــدد كبير مـــن األهداف 
حيـــث فضل دعوة أحمد العكايشـــي احملترف 
في نـــادي احتاد جدة الســـعودي، وقد فســـر 
معلول قراره بشـــأن احلربـــاوي في تصريحه 
لـ“العـــرب“ بالقول ”ال ميكن التقليل من شـــأن 
حمدي احلرباوي فهو هداف بارع ومتألق في 
الدوري البلجيكـــي، لكن يجب التأكيد على أن 
خصال هذا الالعب ال تتماشـــى مع األســـلوب 
التي ينتهجه املنتخب التونسي، أعتقد أنه لو 
شـــارك لن يكون مبقدوره تقدمي إضافة كبيرة، 

لذلك عدلت عن توجيه الدعوة له“.
 باملقابـــل شـــدد علـــى أن املهاجـــم أحمد 
العكايشـــي الـــذي يتميـــز ببعـــض اخلصال 
البدنيـــة والفنية قـــد يكون لـــه دور مؤثر في 
املونديال ويجد لنفســـه مكانا ضمن التشكيلة 
األساســـية، معتبـــرا إيـــاه أكثر مهاجـــم لديه 

القدرة على تعويض غياب اخلنيسي. 
مـــن املعلـــوم أن لـــكل مـــدرب ”فلســـفته“ 
واختياراته الفنية والبشرية، وهذا ما ينطبق 
على مدرب املنتخب األملاني يواكيم لوف الذي 
يعتبـــر احلارس مانويـــل نوير عنصرا ال غنى 
عنـــه في منتخب بـــالده، ولهذا الســـبب وجه 
رغم أن  له الدعـــوة ضمن قائمة ”املانشـــافت“ 
حارس بايرن ميونيخ لم يشارك في أية مباراة 

منذ سبتمبر املاضي بسبب اإلصابة. 
ويبـــدو أن معلول ســـار علـــى خطى لوف 
حيث متســـك بدعـــوة بعض الالعبـــني الذين 
عانـــوا في الفترة املاضية مـــن اإلصابة، األمر 
ينطبـــق أساســـا علـــى الثنائي علـــي معلول 

ومحمد أمني بن عمر.
 فرغم عدم مشـــاركة الالعبني في مباريات 
فريقيهما منـــذ ظهورهما في ودية تونس ضد 
إيران بالنسبة إلى األول واملباراة الودية ضد 
كوستاريكا بالنسبة إلى بن عمر، إال أن مدرب 
املنتخب التونســـي وجـــه لهمـــا الدعوة أمال 
فـــي تعافيهما قبل موعـــد املونديال، وفي هذا 
الســـياق ذكر معلول قائال ”أعتقد أن املنتخب 

التونســـي ال يحتمل غياب عدة عناصر تعتبر 
من الركائز األساسية، لقد تابعت تطور احلالة 
الصحيـــة لكل من بـــن عمر ومعلـــول، وأعتقد 
أنه مبقدورهما التعافي نهائيا واملشـــاركة مع 
املنتخب في التحضيرات التي تســـبق املوعد 

العاملي“.
بالتـــوازي مع دعوة بن عمـــر ومعلول فإن 
مدرب منتخب ”نســـور قرطاج“ فاجأ املتابعني 
بدعوة متوسط ميدان الترجي الرياضي غيالن 
الشـــعاللي رغم عدم اكتمال جاهزيته وفقدانه 
نســـق املباريات، فهـــذا الالعب عانـــى بدوره 
من مخلفات إصابـــة حادة أبعدته عن امليادين 
لفترة طويلة قبل أن يعود ويشـــارك في مباراة 
وحيـــدة كانت كافيـــة كي يكون ضمـــن قائمة 
املدعويـــن، وحتـــدث ربان كتيبة النســـور عن 

أسباب اختياره هذا الالعب.
وأوضح نبيل معلول األمر قائال ”الشعاللي 
العـــب جيد للغايـــة ولديه مهـــارات عالية، لقد 
شـــارك معنا في أغلـــب مباريـــات التصفيات 
وأثبـــت أنه من بـــني العناصر املهمـــة، اليوم 
متكن من جتاوز مخلفات اإلصابة وبرهن على 
ذلك مبشـــاركته مؤخرا مـــع فريقه، لذلك أعتقد 
أنه قادر على أن يكون جاهزا متاما قبل بداية 

املونديال“.

وجوه جديدة

لـــم تخـــل القائمـــة اجلديـــدة للمنتخـــب 
التونســـي من بعض األســـماء التي لم تشارك 
فـــي مباريـــات التصفيـــات أو فـــي املباراتني 
الوديتـــني األخيرتني، هذا األمـــر ينطبق على 
ثالثـــة محترفني في أنديـــة أوروبية وهم بالل 
احملســـني العائد للمنتخب بعـــد غياب طويل 
ووائل بلعربي الذي شارك في مناسبات سابقة 
في معســـكرات تدريبية مع املنتخب فضال عن 
كرمي العريبي الذي لم توجه له الدعوة ســـابقا 

سوى في مناسبة وحيدة. 
وفـــي هذا الصدد يبـــدو أن جناح الرباعي 
معز حســـن وإلياس الســـخيري وسيف الدين 
اخلـــاوي ويوهـــان بن علـــوان ضد إيـــران ثم 
كوســـتاريكا أغـــرى املدرب نبيـــل معلول على 
توســـيع قاعـــدة خياراته قبل حتديـــد القائمة 
النهائية، ليوجه الدعـــوة ملجموعة جديدة من 
الالعبني يعتقد أن لديهم القدرة على االندماج 
بســـرعة صلب املنتخب وتوفير حلول إضافية 

إلجناح التجربة املونديالية.
وقد أشـــار معلـــول في ســـياق حديثه عن 
القائمـــة اجلديدة إلى أنه تابع عن كثب مردود 
عدد كبير من الالعبني التونســـيني احملترفني 
فـــي أوروبا قبـــل أن يختار عـــدد منهم لديهم 
خصـــال تتماشـــى مـــع طريقة لعـــب املنتخب 
التونســـي الساعي لترك بصمته في املونديال 

الروسي.

قائمة المنتخب التونسي خلت من المفاجآت

مع بدء العد التنازلي قبل املوعد الكوني في روسيا بداية من يوم 14 يونيو املقبل مبناسبة 
ــــــة تضم 29 العبا  ــــــل الدعوة لقائمة أولي ــــــم، وجه مدرب املنتخب التونســــــي نبي كأس العال
استعدادا لالنتظام في معسكر تدريبي أول ضمن حتضيرات منتخب ”نسور قرطاج“ لهذا 
املوعد. ولئن خلت هذه القائمة من املفاجآت الكبرى إال أنها واجهت بعض االنتقادات لدى 

الشارع الرياضي التونسي.

لغز المهاجم حمدي الحرباوي يتواصل

[ معلول يتجاهل هداف الدوري البلجيكي ويختار بعض المصابين

إنفانتينـــو يريـــد نفـــض الغبار عن 

مونديـــال لألنديـــة بتنظيمـــه كل 

4 ســـنوات، بدءا مـــن العام 2021، 

بمشاركة 24 ناديا

◄

◄ أعلنت رابطة الدوري األميركي للمحترفني 
في كرة السلة أن جائزة أفضل العب في املوسم 

انحصرت بني ثالثة العبني هم جيمس هاردن 
وأنطوني ديفيس وليبرون جيمس. ويبدو 

هاردن، أفضل مسجل في املوسم العادي 
(30.4 نقطة في املباراة الواحدة ضمن املوسم 

العادي)، املرشح األبرز خلالفة راسل وستبروك 
جنم أوكالهوما سيتي باحلصول على لقب 
أفضل العب. وكان هاردن وصيفا في هذه 

اجلائزة في املواسم الثالثة املاضية. ولعب 
هاردن دورا رئيسيا في تألق فريقه حيث حقق 

أفضل سجل في املوسم العادي برصيد 65 
فوزا، وقاده أيضا إلى معادلة غولدن ستايت 

ووريرز 1-1 في نهائي املنطقة الغربية.

◄ تعاقد نادي العربي القطري مع العب 
كرة القدم السوري أحمد الصالح استعدادا 

للموسم املقبل، دون اإلفصاح عن املقابل 
املادي للصفقة. ووفقا لصفحة النادي ”إدارة 

العربي تتفق مع الدولي السوري أحمد 
الصالح لالنضمام لصفوف النادي ملدة 

موسم واحد“. وكانت العديد من األندية في 
السعودية والكويت ومصر واإلمارات ترغب 

في ضم الالعب، وكان لألمور املالية دورا 
كبيرا في عدم إمتام هذه الصفقات. ولعب 

الصالح ، للعديد من األندية أبرزها اجليش 
والشرطة السوريني، والشرطة العراقي 
والعربي الكويتي، واحملرق البحريني 

وهينان جينان بي الصيني.

◄ تأهلت سيمونا هاليب املصنفة أولى 
إلى ربع نهائي دورة روما الدولية لكرة 

املضرب دون أن تلعب بعد انسحاب 
منافستها ماديسون كيز من الدور الثالث 

بسبب اإلصابة. وضمنت الرومانية 
بالتالي البقاء في صدارة التصنيف العاملي 

لالعبات احملترفات، إذ كان يتعني عليها 
بلوغ ربع النهائي في روما أو حتقيق 
نتيجة أفضل من كاروالين فوزنياكي 

الثانية لتحقيق ذلك. وأعفيت الالعبات 
الثماني األوليات من خوض الدور األول. 

وتلتقي هاليب في ربع النهائي الفائزة 
من كارولني غارسيا السابعة أو األميركية 

األخرى سلون ستيفنز. 

◄ أبقت الوكالة الدولية ملكافحة املنشطات 
(وادا) على إيقاف الوكالة الروسية ملكافحة 

املنشطات (روسادا)، بسبب إخفاقها في اتباع 
خارطة طريق ضرورية الستعادة موقعها. 

وأكد أوليفييه نيغلي مدير عام الوكالة 
الدولية بعد اجتماع اللجنة التنفيذية في 

مونتريال دون الدخول في التفاصيل ”لم يكن 
هناك ضرورة للتصويت ما لم يتغير شيء“. 
وال تزال الوكالة تنتظر من موسكو موافقة 
واضحة على نتائج حتقيق احملقق الكندي 

ريتشارد ماكالرين، الذي كشف في العام 
2016 أن نظام تعاطي املنشطات ممنهج في 

روسيا حيث شمل عدة ألعاب وطال املئات من 
الرياضيني.

متفرقات

ة احمليطة مبقترحي كأس
 والـــدوري العاملي لألمم،

برنامـــج املكتظ ونقص 
ة“. وشـــدد املجلـــس
جراء محدد بوضوح، 
يئات املقررة القائمة 
حـــاب املصلحـــة
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مراتب تقدمها 

املنتخب السعودي 

إلى األمام ليصبح في 

املركز 67 عامليا



{هذه اإلصابة صعبة والتحدي األكبر في الوقت الحالي هو المشاركة في كأس العالم. التوقعات 

كبيرة ليس فقط من الجماهير لكن مني أيضا ولذلك أواجه التحدي األكبر في مسيرتي}.

نيمار داسيلفا 
مهاجم املنتخب البرازيلي

} تورينــو (إيطاليا) – قـــال الحارس اإليطالي 
األســـطوري جانلويجـــي بوفون إنه ســـيترك 
ناديـــه يوفنتوس بعد 17 موســـما قضاها في 
صفوفه وذلك بعد المبـــاراة الختامية له ضد 

فيرونا في الدوري اإليطالي السبت. 
ومع ذلـــك، قـــال أيقونة حراســـة المرمى 
في النادي اإليطالـــي، في مؤتمر صحافي إنه 
يبقـــي خياراته مفتوحـــة بشـــأن اعتزاله من 
عدمه. وسيرفع بوفون (40 عاما) لقب الدوري 
اإليطالي الســـابع على التوالي مع يوفنتوس 

في الجولة األخيرة من الدوري. 
وساعد بوفون المنتخب اإليطالي في الفوز 
بكأس العالم 2006 ويحمل الرقم القياســـي من 
حيث عدد المشـــاركات مع المنتخب اإليطالي 

برصيد 176 مباراة.

قرار نهائي

قال بوفون ”السبت، سأخوض 
آخر مبارياتي مع يوفنتوس. إنهاء 

هذه المغامرة مع تتويجين (الدوري 
والكأس المحليان) كان أمرا هاما“. 

أما في ما يتعلق بمستقبله 
فأكد بوفون بأنه يحتاج 

إلى بضعة أيام لكي يقرر 
خطوته المقبلة أكانت 

على أرضية الملعب أو 
خارجه. 

وأضاف ”ماذا 
سأفعل؟ السبت، 

سأخوض 
مباراة وهذا هو 

األمر الوحيد 
األكيد“. وكشف 

”حتى قبل 15 
يوما، كنت واثقا 

من التوقف عن 
اللعب نهائيا، 
لكنني تلقيت 
عروضا مشجعة

 للبقاء في الملعب أو خارجه. أما في ما يتعلق 
بخارج الملعب، فإن العرض األكثر أهمية هو 

الذي تلقيته من الرئيس إنييلي“.
وتابـــع بوفون ”األســـبوع المقبـــل وبعد 
أن أكـــون فكرت مليا، ســـأتخذ قـــرارا نهائيا 
وأكيـــدا“. وحســـب الصحـــف المحليـــة، فإن 
بوفـــون تلقى عروضا من أنديـــة عريقة أمثال 
ليفربـــول، ريال مدريد وباريس ســـان جرمان. 
وكان بوفون الفائز بـــكأس العالم مع منتخب 
إيطاليا عام 2006 انتقل إلى صفوف الســـيدة 

العجوز عام 2001 قادما من بارما. 
ويذكـــر أن بوفـــون يحمل الرقم القياســـي 
في عدد المباريـــات الدولية مع منتخب بالده 
(176 مبـــاراة) وقد يودع اآلتزوري في المباراة 

الودية ضد هولندا في الرابع من يونيو. 
وكان بوفـــون يخطط إلنهاء مســـيرته بعد 
كأس العالـــم 2018 لكن إيطاليا فشـــلت في 

التأهل للنهائيات.
وانضم بوفون ليوفنتوس في 2001 
بعد ست سنوات قضاها مع فريق بارما 
في الـــدوري، حيـــث فاز وقتهـــا بكأس 
إيطاليا وكأس االتحـــاد األوروبي. وفي 
يوفنتوس حقق رقما قياســـيا بعدم 
تلقيـــه أي أهداف فـــي 974 دقيقة 

في موسم 2015-2016.
وقال سيلفانو مارتينا وكيل 
أعمال بوفون لوســـائل 
اإلعـــالم اإليطالية ”لن 
أبدا  هنـــاك  يكـــون 
جيجـــي آخـــر“، 
وذلك في إشـــارة 
إلـــى بوفـــون. 
وأضاف مارتينا ”ال يمكنني إضافة أي 
شـــيء آخر ألنه سيكشـــف عما سيفعله 

أمام وسائل اإلعالم“.
ويواجـــه بوفـــون عقوبـــة اإليقـــاف 
من االتحـــاد األوروبي لكـــرة القدم، بعد 
التعليقـــات التـــي أدلى بها ضـــد الحكم 
اإلنكليـــزي مايكل أوليفر، الـــذي طرده في 
مبـــاراة نصف نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

أمـــام ريـــال مدريـــد والتـــي انتهت بخســـارة 
يوفنتوس. ويعـــد بوفون أكثـــر العبي منتخب 
إيطاليا مشـــاركة في المباريات الدولية برصيد 
176 مبـــاراة، ومـــن المحتمل أن تكـــون مباراة 
الوداع في 4 يونيو في مباراة ودية ضد هولندا. 
وخاض بوفون في مســـيرته 1050 مباراة، 
حقـــق خاللهـــا لقب الـــدوري اإليطالي تســـع 
مـــرات، وكأس إيطاليا خمس مـــرات، ودوري 

أوروبا مرة واحدة وكأس العالم مرة أيضا.
وفي هذا الســـياق أكدت شـــقيقة الحارس 
المخضرم بوفون أنهـــا ال تعتقد أن الوقت قد 
حان العتزال قائد السيدة العجوز، رغم أنه من 

المتوقع أن يعلن أخوها اعتزاله. 

مطالبة باالعتزال

قالـــت فيرونيـــكا بوفون ”كنـــت العبة كرة 
طائرة، وفي ســـن الـ27 عامـــا كان أمامي 1000 
ســـبب للرغبة في االعتزال، لكنني أبحث اآلن 
في الســـبب الذي يدفع جانلويجي لفعل ذلك؟، 
ألن عمـــره 40 عامـــا؟، ومـــا هي المشـــكلة في 
ذلـــك؟“، وأضافـــت ”نحن نتحـــدث عن حارس 
المرمى الذي كان بطل الرواية في تحقيق لقب 
الكالتشـــيو للمرة الســـابعة على التوالي مع 

يوفنتوس“.
وتابعـــت ”ناهيك عـــن أن بوفون في دوري 
األبطال، هذا الموســـم وعلى ملعب البرنابيو 
ضد ريـــال مدريد، في إياب ربـــع النهائي قدم 
مبـــاراة رائعة، شـــقيقي كنز عالمـــي“. وأتمت 
”أنا شـــقيقته وأحبـــه كثيرا، لكننـــي ال أعتقد 
حقـــا أن الوقت قد حان للـــوداع، عينا بوفون 

ال تعطيانني الشعور بأنه يريد أن يتوقف“.

بوفون يترك عرين يوفنتوس بعد ١٧ موسما
قـــرر المهاجم األلماني ســـاندرو  } برلــني – 
فاغنر اعتزاله اللعب دوليا بعد استبعاده عن 
التشكيلة األولى لمنتخب بالده التي ستشارك 

في مونديال روسيا 2018 في كرة القدم. 
وقال فاغنـــر (30 عاما) لصحيفة ”بيلد“ 
المحليـــة ”أنســـحب فـــورا مـــن المنتخب 

الوطني. أكون كاذبا إذا قلت إني لســـت 
محبطا. كأس العالم كانت ستشكل 

أمرا رائعا“. 
ولم يســـتدع المدرب يواكيم 
لـــوف إلـــى تشـــكيلة أولية من 
27 العبـــا لبطـــل العالـــم 2014 
المهاجم الذي ســـجل 5 أهداف 

في 8 مباريات دولية.
وأمـــل فاغنر الـــذي حمل ألوان 

هوفنهايـــم حتـــى ينايـــر الماضي في 
الحصول على فرصة المشاركة في المونديال، 
خصوصا بعـــد انتقاله الشـــتاء الماضي إلى 
صفوف بايـــرن ميونيـــخ بطل الـــدوري، لكن 

حســـب التشـــكيلة التي أعلنها لوف، يبدو أن 
تيمـــو فيرنـــر ســـيكون أساســـيا والمخضرم 
ماريـــو غوميـــز خيـــارا ثانيا فـــي مركز رأس 

الحربة. 
باكيـــا  ظهـــر  الـــذي  فاغنـــر  وكشـــف 
فـــي تماريـــن بايـــرن عـــن عالقتـــه الفاترة 
بوضوح مـــع الجهاز الفنـــي للمنتخب 
”بالنســـبة إلـــي، من الواضـــح أنه 
بســـبب طريقتي الصريحة دوما 
األمور  مقاربة  في  والمباشـــرة 
يبـــدو أنني ال أتفـــق تماما مع 

طاقم التدريب الفني“.
وشرح لوف اختياره مهاجم 
نيلس بيترســـن (15 هدفا في 32 
مباراة في الدوري) في التشـــكيلة 
األولية ”لألســـف فـــإن تحطيم األحالم 
ضمن وظيفتي كمدرب وطني فضال عن اتخاذ 
قرارات صعبة. ليس ذلك ضد أي العب إنما في 

مصلحة الفريق“. 

لوف يجبر فاغنر على االعتزال دوليا
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{غريزمـــان لديـــه فرصة أن يصنع التاريخ فـــي أتلتيكو مدريد حيث يدور كل شـــيء حوله، أو أن 

يذهب إلى ناد أخر، ليصبح مجرد العب عادي، ولن يدخل في التاريخ أبدا}.

أنخل جيل مارين 
املدير التنفيذي لنادي أتلتيكو مدريد اإلسباني
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أهداف سجلها 

املهاجم فاغنر مع 

الفريق البافاري في 

الدوري في 14 مباراة

غريزمان ينهي لعنة البطوالت الكبرى
[ سيميوني يشيد بغريزمان {الحاسم} ويطالبه بالبقاء  [ غارسيا: خطآن وإصابة باييه تجهض أحالم مرسيليا

} ليــون (فرنســا) – جنـــح أنطـــوان غريزمان 
ببراعـــة في احلفـــاظ على تركيـــزه وأثبت والء 
هائال لفريقه احلالي أتلتيكو مدريد اإلســـباني 
عندما لعـــب دور البطولة املطلقة، وذلك في ظل 
توقعـــات باقتراب رحيله لالنضمام إلى صفوف 
برشـــلونة، ويحتمل أن تكون آخر مباراة كبيرة 

له بقميص الفريق املدريدي.
وعلى ملعب فريق ليون الفرنســـي، ســـجل 
املهاجم الفرنسي ثنائية قاد بها أتلتيكو مدريد 
إلى الفوز على مارســـيليا الفرنســـي، الذي كان 
يشـــجعه غريزمان في طفولته، 3-0 في املباراة 
النهائية لبطولـــة الدوري األوروبي، ليكون أول 

تتويج لغريزمان ببطولة كبيرة.
وكانـــت الثنائيـــة مبثابـــة ترجمـــة لتألـــق 
غريزمان (27 عاما) خـــالل املباراة قبل خروجه 
من أرض امللعب في الدقيقة الـ89 وسط تصفيق 
اجلماهير والهتاف باســـمه، وقد أختير كأفضل 

العب في املباراة. 
وتعـــد هذه هي البطولـــة األولى التي يتوج 
بها غريزمان بعدما خســـر نهائي دوري أبطال 
أوروبـــا عـــام 2016 مـــع أتلتيكـــو أمـــام جاره 
ريال مدريـــد، وكذلك نهائـــي بطولة كأس األمم 
األوروبيـــة (يورو 2016) مع املنتخب الفرنســـي 

على يد املنتخب البرتغالي.
وجاء التتويج ليتوهج بريق غريزمان بشكل 
أكبـــر قبل أقل من شـــهر على انطـــالق نهائيات 
كأس العالم 2018 بروســـيا، البطولة التي تعلق 
فيها اجلماهير الفرنســـية آماال عريضة على ما 
ميكـــن لغريزمان تقدميه، ولكن قبـــل املونديال، 
قد تشـــهد مســـيرة غريزمان منعطفا بارزا، في 
حالة حتقـــق التوقعات بانتقاله إلى برشـــلونة 
بعد أربعة أعوام قضاها ضمن صفوف أتلتيكو 

مدريد. 

وكان برشلونة قد اعترف بإجراء محادثات 
مع وكيـــل غريزمان ويبدو مســـتعدا لدفع قيمة 
الشـــرط اجلزائي في عقده. وقـــد تبدو الصفقة 
مربحة لبرشـــلونة، في ظـــل حقيقة أن غريزمان 
ســـيكون مطالبـــا بســـد الفجـــوة التـــي خلفها 
النجـــم البرازيلي نيمار برحيله قبل 12 شـــهرا 

إلى باريس ســـان جيرمان الفرنســـي في صفقة 
قياسية عاملية قيمتها 222 مليون يورو.

وأبدى غريزمان ســـعادة كبيـــرة بالتتويج، 
قائال ”أشعر بســـعادة غامرة، كنت أعمل دائما 
منذ ســـنوات عديدة لكي أعيش هـــذه اللحظة. 
بعد أن غادرت فرنسا عندما كنت أبلغ 14 عاما.. 
ســـوف نحتفل. عائلتي هنا، وكل التحية لفريق 
مارســـيليا الذي كان ندا قويا“. وجتدر اإلشارة 
إلـــى أن النجم غريزمان لم يســـبق له االحتراف 
بـــأي فريق فرنســـي، حيث انتقل إلى إســـبانيا 
عندما كان في فترة املراهقة لالنضمام إلى فريق 
ريـــال سوســـييداد، قبل أن ينضـــم إلى صفوف 
أتلتيكو مدريد عـــام 2014 ليصبح بعدها النجم 
األبـــرز للفريق حتت قيادة املديـــر الفني دييغو 
ســـيميوني.وقال غريزمان ”ســـيميوني علمني 
الكثير وجعـــل مني العبا أفضل، وقادني لألمام 
حتـــى أصبحت واحدا من أفضـــل الالعبني في 
العالم. أمتنى أن أســـتمر على هذا املســـتوى“. 
ورفض غريزمان احلديث بشأن مستقبله، بينما 
أبدى سيميوني أمله في استمرار الالعب ضمن 

صفوف الفريق.

مطالبة بالبقاء

كال دييغو ســـيميوني مدرب أتلتيكو مدريد 
املديـــح ملهاجمه أنطـــوان غريزمان ”احلاســـم“ 
وحاول إقناعه مبقاومة إغراء برشـــلونة. وقال 
سيميوني في مؤمتر صحافي ”غريزمان أكد في 
املباراة ما كان يفعله طيلة املوســـم. كان حاسما 
في أغلب الفترات املهمة. أمتنى أن يكون سعيدا 
باللعب معنا. غريزمان شارك في ثالث مباريات 
نهائيـــة معنـــا وفاز فـــي اثنتني. اآلن ســـنلعب 
في كأس الســـوبر األوروبية لـــذا رمبا يخوض 
النهائـــي الرابـــع معنا. من الناحيـــة الرياضية 

لسنا بعيدين عن األندية األقوى منا“.
وقال ســـيميوني ”يجب عليه اتخاذ القرار. 
وبغـــض النظر عن القرار ســـأكون ســـعيدا من 
أجله ألنه ضحى من أجلنا“. وتابع ”لو اســـتمر 
ســـأكون سعيدا ولو رحل سأكون شاكرا له على 

كل ما فعله معنا“. 
وأضـــاف ”منحنـــا الكثير ويزيـــد من كفاءة 
هذا الفريق. لو استمر معنا سننضج أكثر ألننا 
نستطيع التطور“. وأشادت الصحف اإلسبانية 
بالقدرات الفنيـــة الكبيرة التي يتمتع بها نادي 
أتلتيكـــو مدريد حتت قيـــادة مدربه األرجنتيني 
دييغو سيميوني، كما أثنت أيضا على إمكانيات 

مهاجمـــه الفرنســـي أنطوان غريزمـــان. وقالت 
اإلسبانية بعد الفوز العريض  صحيفة ”ماركا“ 
ألتلتيكـــو مدريد اخلميس بثالثيـــة نظيفة على 
أوملبيك مارســـيليا الفرنسي في نهائي الدوري 
األوروبـــي ”الفخر ال يباع وال يشـــترى، أتلتيكو 

لديه فخر ليهديه“. 
وكان غريزمـــان الذي حتيط بـــه الكثير من 
الشـــائعات حـــول انتقالـــه احملتمـــل لصفوف 
برشـــلونة، أبـــرز عناصـــر الفريـــق املدريـــدي 
فـــي املباراة وســـجل هدفـــني رائعني. ”ســـوبر 
غريزمان“، كان هـــذا هو العنوان الذي اختارته 
صحيفـــة ”أ س“ اإلســـبانية الصـــادرة اجلمعة 
لوصف الالعب الفرنســـي. وأضافت الصحيفة 
قائلة ”شـــكرا لغريزمان وســـيميوني وأتلتيكو 

الذي ال يكل من صناعة التاريخ“.
ومـــن ناحية أخـــرى قال فيرنانـــدو توريس 
مهاجم أتلتيكو مدريد اإلســـباني إنه يهدي لقب 
بطولـــة الدوري األوروبي إلـــى جماهير الفريق 

املدريدي. 
وشـــارك توريـــس، الذي يرحل عـــن الفريق 
بنهايـــة املوســـم اجلـــاري، فـــي الدقيقـــة الـ89 
مـــن املباراة. ويســـتعد توريس لـــوداع الفريق 

وجماهيـــره مع نهاية املباراة املقررة أمام إيبار 
األحـــد املقبل فـــي املرحلـــة الثامنـــة والثالثني 

األخيرة من الدوري اإلسباني.
وقال توريس ”علينا االســـتمتاع بالتتويج 
وإهدائـــه إلـــى كل هـــذه اجلماهيـــر، هـــذا يوم 
لالحتفال، وهو أمر رائع بالنسبة إلي“. وأضاف 
بشـــأن نهاية مشـــواره مـــع الفريـــق ”أعرف أن 
النهاية قادمة وســـيكون أمرا صعبا للغاية.. أنا 
ســـعيد بفرصة العودة لهذا الفريق البطل، بعد 

أن غبت عنه لفترة طويلة“.

حلم يتحقق

تابع توريـــس (34 عاما) املتوج مع املنتخب 
اإلسباني بلقب كأس األمم األوروبية مرتني إلى 
جانـــب لقب كأس العالـــم 2010، ”إنه حلم حتول 
إلـــى حقيقة. من الناحيـــة العاطفية، هذا اللقب 
(لقب الدوري األوروبي) قد يكون األهم بالنسبة 
إلي. فلكل شـــخص حلم طفولـــة، وهذا كان حلم 

الطفولة بالنسبة إلي“. 
وفي الطرف املقابل تسبب خطآن في الهجوم 
والدفاع وإصابة دمييتري باييه في أول نصف 

ساعة في إنهاء آمال أوملبيك مرسيليا في حصد 
لقـــب الـــدوري األوروبي لكرة القـــدم ألول مرة. 
وحتدث املدرب رودي غارسيا عن بعض األمور 
التي كلفت مرسيليا فرصة أن يفاجئ منافسه. 

وقـــال غارســـيا للصحافيـــني ”حصلنا على 
أفضـــل فرصة للتســـجيل في بدايـــة املباراة ثم 
ارتكبنـــا خطأ عندمـــا كنا نحاول بـــدء الهجمة 
وهـــذا كلفنا اهتزاز شـــباكنا. أمـــام فريق مثل 
أتلتيكـــو ال متلك رفاهية أن تفرط في هدف بهذه 

الطريقة ألن األمور تصبح أكثر تعقيدا“.
وتابـــع غارســـيا ”أتلتيكـــو فريـــق دفاعي 
رائع وفـــي مثل هـــذه املباريات تكـــون بحاجة 
إلـــى أفضل العبني في أفضل مســـتوى“. وتابع 
”هذه هي املباراة رقم 61 لنا في املوســـم احلالي 
وبالتأكيد بدأ اإلرهاق في التأثير على الالعبني 
في األسابيع املاضية. لو بقيت املجموعة ذاتها 
في أفضل حـــال كان ميكن أن نقلص الفارق مع 

أتلتيكو الرائع“. 
وكان غارســـيا فخورا مبشوار مرسيليا في 
البطولة الذي بدأ في الـــدور الثالث للتصفيات 
في أغســـطس وتتضمن 19 مبـــاراة. وقال ”هذه 

الهزمية لن تؤثر على مشوارنا الرائع“.

بت، سأخوض 
وفنتوس. إنهاء
ويجين (الدوري
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”ال وأضاف مارتينا
شـــيء آخر ألنه سي
أمام وسائل اإلعالم
ويواجـــه بوفـــو
من االتحـــاد األورو
التعليقـــات التـــي 
مايكل أول اإلنكليـــزي
نهائـــي نصف مبـــاراة

معانقة األلقاب رحلة جديدة للقناص الفرنسي

حسب الصحف املحلية، فإن بوفون 

تلقى عروضا من أندية عريقة أمثال 

ليفربول، ريال مدريد وباريس سان 

جيرمان

◄

أنهى أنطوان غريزمان مهاجم فريق أتلتيكو مدريد اإلســــــباني سوء احلظ الذي الزمه في 
الســــــنوات األخيرة، وحرمه من التتويج باأللقاب الكبرى. وجنح الفرنسي في التتويج مع 
فريقــــــه ببطولة الدوري األوروبي عقب فوزه على أوملبيك مارســــــيليا الفرنســــــي في نهائي 

املسابقة القارية.

رياضة

فيرناندو توريس:

أعرف أن النهاية قادمة.. 

أنا سعيد بفرصة العودة 

لهذا الفريق

◄ وقع السويسري لوسيين فافري المدير 
الفني الحالي لفريق نيس الفرنسي، عقدا 
مدته عامين مع فريق بوروسيا دورتموند. 

وارتبط اسم فافري، الذي تولى تدريب هيرتا 
برلين وبوروسيا مونشنغالدباخ في الدوري 
األلماني، بتولي تدريب دورتموند منذ فترة 

طويلة. وكان بيتر شتويغر المدير الفني 
المؤقت لدورتموند، ترك النادي في الجولة 

األخيرة من الدوري.

◄ أعلن االتحاد المكسيكي لكرة القدم 
أن العب منتخب البالد األول، أندريس 

غوادرادو، أجرى عملية جراحية ناجحة. 
وتعرض غوادرادو لكدمة قوية في القدم 

اليمنى هذا األسبوع، وكشفت الفحوصات 
الطبية معاناته من مشكلة في أحد أعصاب 

ربلة الساق. 

◄ حذر النجم البرتغالي السابق لويس 
فيغو نادي إنتر ميالن اإليطالي من بيع 

مهاجمه األرجنتيني ماورو إيكاردي خالل 
الميركاتو الصيفي. وتحوم الشائعات حول 

مستقبل إيكاردي مع إنتر ميالن، وسط 
اهتمام بالغ من ريال مدريد اإلسباني بضم 
الالعب لتعزيز القدرات الهجومية للفريق 

نظرا لتراجع مستوى كريم بنزيمة.

◄ أكد رئيس نادي نانت الفرنسي لكرة 
القدم فالديمار كيتا رحيل مدرب الفريق 

اإليطالي كالوديو رانييري في نهاية 
الموسم، وفقا لما نقلت عنه وسائل اإلعالم 

المحلية. وكان رانييري قال ”كنت سعيدا 
بالوجود معكم. أتمنى األفضل لنانت“. وردا 
على ذلك قال كيتا ”ال يمكننا إخفاء أي شيء 

عنكم“.

ببباختصار
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} كان (فرنســا) – بعدما مشت 82 امرأة على 
الســــجادة احلمراء في كان السبت للمطالبة 
باملســــاواة في األجور بني الرجال والنساء، 
حــــذت 16 ممثلة ســــوداء وخالســــية (ُولدت 
من َأبوين َأبيض وأســــود) حذوهن األربعاء 
للتنديد بقلة متثيل هذه الفئة من األشخاص 

في أوساط الفن السابع.
اللواتــــي تقدمتهن  واســــتقبلت املمثالت 
املمثلة الفرنســــية من أصل ســــنغالي أيســــا 
مايغا صاحبة كتاب ”األســــود ليس مهنتي“ 
عند مدخل قصر املؤمتــــرات، املغنية خديجة 
يــــن من البوروندي العضــــو في جلنة حتكيم 

الدورة احلادية والسبعني من مهرجان كان.
ورفعت النســــاء الســــت عشــــرة، وبينهن 
النجمــــة الفرنســــية ســــونيا روالن واملمثلة 
الفرنســــية فيرمــــني ريشــــار، أيديهــــن أمــــام 
املصوريــــن قبل الدخــــول إلــــى القاعة حيث 
عرض فيلــــم ”بورنينغ“ للكوري لي تشــــانغ-

دونغ.
وارتــــدت النســــاء املشــــاركات فــــي هذه 
املبــــادرة مالبــــس مــــن تصميــــم دار ”باملان“ 
التي يولي مديرها الفني أوليفييه روستينغ 
اخلالســــي أهمية كبيرة ملســــائل التنوع في 

مجال املوضة.
وفي كتاب ”األســــود ليــــس مهنتي“ الذي 
وضع مببادرة جماعية، تســــتعرض املمثالت 
الست عشرة املالحظات والعبارات التمييزية 
التي تناهت إلى مســــامعهن في إطار مزاولة 

املهنة.
وقال روســــتينغ في بيان عــــن هذا العمل 
”لألســــف الشــــديد، أنــــا قــــد شــــهدت بدوري 
على هــــذه املالحظــــات املهينــــة وأدرك متام 

اإلدراك مــــا واجهنه من جهــــل ومتييز خالل 
مسيرتهن“.

وما كانت هذه اخلطــــوة الرمزية لتحدث 
فــــي مهرجان كان علــــى األرجح، لــــوال رواج 
حركة #أنا_أيضــــا ملكافحة ظاهرة التحرش 
بعد انكشــــاف فضيحة املنتــــج الهوليوودي 
هارفــــي واينســــتني الــــذي تتهمــــه نحو مئة 
امــــرأة، من ممثــــالت معروفــــات ومبتدئات، 

بالتحرش اجلنسي وحتى االغتصاب.
وقالت مايغــــا إن من شــــأن اعتماد نظام 
حصــــص أن يحّل جزءا من املشــــكلة ملكافحة 
التمثيل القليل أو ”املعدوم“ ألصحاب البشرة 

السوداء على الشاشة.
وبعث املهرجان الدولي هذا العام برسائل 
قويــــة من خــــالل اختيار جلنــــة غالبيتها من 
النســــاء ترأســــها املمثلــــة األســــترالية كيت 
بالنشــــيت، لكنــــه بقــــي خجوال في مســــائل 
التحــــرش أو التمييــــز ضــــد النســــاء، وهي 
قضايا لم تطرح خالل حفــــل االفتتاح، لكنها 

ظهرت للواجهة مببادرات جماعية.
كمــــا أن كان بات بأقســــامه املختلفة أّول 
املوقعــــني على ميثاق للمســــاواة بني الرجال 
والنســــاء في املهرجانات السينمائية، وذلك 
في إطار مبادرة مــــن حركة ”5050 بور 2020“ 

الفرنسية.
ويلتــــزم القيمون على فعاليــــات كان، من 
خــــالل هــــذا امليثاق الــــذي ســــيعّمم على كل 
املهرجانات الدولية، بالكشــــف خصوصا عن 
”قوائــــم أعضاء جلــــان االنتقــــاء والبرمجة.. 
لدحض شــــبهات انعدام التنوع واملساواة“، 
وفــــق مــــا جاء فــــي النــــّص الذي وّقــــع عليه 
القيمــــون على هذا املهرجــــان بحضور جلنة 

حتكيم الدورة احلادية والســــبعني برئاســــة 
بالنشيت.

وقد طالبــــت 82 جنمة وامــــرأة عاملة في 
مجــــال الســــينما مــــن بينهن رئيســــة جلنة 
التحكيم بالنشــــيت واملخرجــــة آنييس فاردا 
في أوساط  السبت بـ”املســــاواة في األجور“ 

الفن السابع خالل صعود غير مسبوق لدرج 
مهرجان كان مع حضور نسائي بالكامل.

وأشار املنظمون إلى أن هذا الرقم اختير 
”قياســــا على عدد األفالم الـ82 التي أخرجتها 
نســــاء دعيت للمشاركة في املنافسة الرسمية 

منذ النسخة األولى للمهرجان“. 

وميثل هذا العــــدد 5 في املئة من إجمالي 
األفــــالم املنافســــة خــــالل 70 عاما مــــن عمر 

املهرجان. 
وأتت هذه الســــابقة فــــي تاريخ املهرجان 
الدولي في الدورة األولى بعد تكشف فضيحة 

املنتج األميركي.

شــــــكل مهرجان كان في دورته الـ٧١ منصة للنساء للتنديد بكل ما ميارس في حقهن من 
متييز عنصري وحترش جنســــــي، وســــــاعدهن في القيام بهذه املبادرات النسائية رواج 

حركة #أنا_أيضا ملكافحة ظاهرة التحرش.

لون واحد لصوت موحد

سمراوات وخالسيات على سجادة كان للتنديد باالنحياز ضد النساء

} رام اهللا - أصـــدر قاضـــي قضـــاة فلســـطني، 
مستشار الرئيس للشـــؤون الدينية والعالقات 
اإلســـالمية محمود الهباش، اخلميس، تعميما 
على احملاكم الشرعية يتم مبوجبه منع تسجيل 
حاالت الطالق إلى ما بعد انقضاء شهر رمضان 

املبارك، إال إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وطالب الهباش القضاة الشرعيني باالعتماد 
على تقارير دائرة اإلرشـــاد واإلصالح األسري 
لتبيـــان مدى ضرورة ســـماع وتســـجيل حجة 

الطالق، إذا اقتضت الضرورة. 
وأوضـــح أن ”هـــذا اإلجراء جـــاء بناء على 
جتـــارب واجهـــت احملاكم خالل شـــهر الصيام 

فـــي األعـــوام الســـابقة، حيث يتخـــذ البعض 
مـــن الشـــهر املبـــارك فريضـــة يؤديهـــا بكامل 
مواصفاتهـــا، والبعض اآلخـــر يتخذ من نقص 
الطعـــام والتدخـــني ســـببا إلثارة املشـــاكل، ال 
سيما أن طبيعة الصائم تكون في حالة من عدم 

االستقرار، وبناء عليه تكون قراراته سريعة“.

الطالق ممنوع في فلسطين خالل رمضان
} بــريث (أســرتاليا) – ابتكــــر مطعم مطل على 
واجهــــة مائية فــــي مدينة بيرث األســــترالية 
طريقــــة جلعــــل زبائنه يتخلصــــون من إزعاج 
طيــــور النــــورس التــــي حتيــــط مبوائدهم بل 
وحتط عليها أحيانا، إذ زود كل مائدة ببندقية 

مياه.
وقــــال توبــــي إيفانــــز مالك مطعــــم ”ثري 
في عاصمة والية أستراليا الغربية  شــــيتس“ 
إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية 
وكان مــــن الضــــروري إيجاد طريقــــة للحفاظ 
علــــى الزبائــــن الذين تشــــعرهم تلــــك الطيور 

باخلوف.
وأضاف إيفانز لتلفزيون ”ناين نتوورك“، 
”كان أمرا ســــيئا للغايــــة.. أعتقــــد أن هذا هو 
موعدهــــا (الطيور) من كل عــــام.. صارت اآلن 

مزعجة للغاية“.
وجتتمع الطيــــور قرب املطاعم املطلة على 
للقوارب  الواجهة املائية ملرســــى ”هيــــالري“ 
الصغيــــرة لتقتــــات على فضــــالت الطعام أو 

تنتظر من الزبائن إطعامها.
وقــــرر إيفانــــز اعتبــــارا من يوم الســــبت 
املاضي تزويد كل مائدة ببندقية مياه وهو ما 

رآه بعض الزبائن أمرا ناجحا.
وقــــال أحد الزبائن ”لم يعد علينا إلقاء أي 

شيء عليهم أو الفرار منهم لالحتماء“.
وتعــــود كثرة هذه الطيور فــــي الواجهات 
املطلــــة على البحر إلــــى كونها طائــــرا مائيا 
يتواجــــد غالبا قــــرب الشــــواطئ يتغذى على 
األســــماك، باإلضافة إلــــى أنها تقــــوم بكنس 
الشــــواطئ لتتغــــذى على البقايــــا والفضالت 

الكثيرة التي جتدها بها.

مطعم أسترالي يزود 
زبائنه ببنادق مياه

} كان من أكثر املواضيع التي عملت عليها 
متعة، مواكبة شغل عالم املستقبليات يوفال 
نوح هراري. ومن خــــالل التأمل في أفكاره، 
عرفت أننا في زمن ســــحيق، كنا كائنات غير 
مهمــــة، ولم يكن تأثيرنا يتعــــدى تأثير كائن 
هالمــــي مثل ”قنديل البحــــر“. أما اليوم فقد 

صرنا حكام كوكب األرض.
يســــأل هراري ساخرا ”ما الذي يجعلني 
أكثر رقيا من الشــــامبانزي؟“، يريد أن يعرف 

كيف متكّنا من التطور إلى هذه الدرجة.
جتربته الالفتة كانت تقضي بترك إنسان 
وقرد في جزيرة مهجورة، ومراقبة قدرتهما 
على البقاء. ســــيكون القرد هو الرابح حتما. 
باملقابل ما الذي ســــيحدث لــــو أننا وضعنا 
100 قــــرد فــــي ملعــــب رياضي يقــــدم عرضا 
موســــيقيا؟ ال شك أنها ستكون حفلة فوضى 
مدّمــــرة. والفارق ما بــــني احلالتني يكمن في 
ســــلوك اجلماعات ال في نشاط األفراد. وهو 

ما يبرع به اإلنسان.
لكن مــــاذا لــــو أراد اإلنســــان أن يعيش 
حيــــاة اجتماعية، في بيتــــه أو بني أصدقائه 
أوفي عمله، وفشــــل؟ احلقيقة أن املفتاح هو 
في متتع اإلنســــان بقــــدر كاف من ”املرونة“. 
ففي كتابه ”العّقــــال“، وهو كتاب في حتليل 
التاريخ من أيام إنســــان الكهف إلى إنســــان 
هذه األيــــام، يثبت هراري نظريــــة ”املرونة“ 
تلــــك، التــــي يصــــف فيهــــا كيف اســــتطاع 
”الهوموسابينز“ أن يسيطروا على اآلخرين 
ويتســــّيدوا علــــى األرض. هــــذا النــــوع من 
الكائنــــات كان الوحيد الذي متتــــع بالقدرة 
على التعــــاون مع بقية أبناء جنســــه. ليس 
هذا فقط، بل إنه آمن باألفكار اخليالية، مثل 
اآللهة واملال وحقوق اإلنسان والدولة. وهذه 
األمور بالنســــبة لغيره مــــن الكائنات أمور 

وهمية ال عالقة لها بالواقع.
أن بقية  وحني وجــــد ”الهوموســــابينز“ 
أعراق اإلنســــان ليســــت قادرة على اإلميان 
مبا يؤمنون بــــه، قامــــوا بإبادتها ومحوها 
مــــن الوجود، ومن تلك األنواع التي أبادوها 

”النياندرتال“. 
ينصح بيل غيتس بقراءة عدد من الكتب 
باســــتمرار، من بينها كتابان لهراري، األول 
”ســــابينز“ أو ”العقــــال“ الــــذي ذكرته أعاله، 
والثانــــي ”هوموديوس“ وهو نبذة تاريخية 

عن الغد حسب تصورات هراري.
ما يبّشــــر به هراري اليوم، هو مشــــروع 
الهوموســــابينز احلالــــي، الــــذي يتجلى في 
بالســــيطرة  محاولتهــــم التحّول إلى ”آلهة“ 
على جميع األمراض ومسببات املوت باملزيد 

من التكنولوجيا الفائقة.
إن حصــــل هذا، فــــإن كثيرا ممــــا نعرفه 
مما يســــمى ”العالم القائــــم حاليا“ لن يكون 
موجــــودا. مبا فــــي ذلــــك عاداتــــه وتقاليده 
وحنينــــه وموســــيقاه ورمضانــــه وأجراس 
كنائسه ودماؤه وغيرها. فعالم إذا يدور كل 

هذا الصراع في األرض املقدسة؟

صباح العرب

ماذا يدور في عقل 
الهوموسابينز

إبراهيم الجبين

ميغان تعلمت آداب احتساء الشاي قبل الزواج
} لنــدن –  قبـــل أشـــهر مـــن مقابلتهـــا امللكة 
إليزابيث الثانية الحتساء الشاي معها، تعلمت 
ميغان ماركل آداب هـــذا التقليد اإلنكليزي في 

مقهى متخصص قرب لوس أجنلس.
ويقول املشرف على املكان ادموند فراي إن 
آداب ميغان ماركل في هذا املجال باتت جديرة 
بوريثـــة عائلـــة ملكيـــة. ويوضـــح البريطاني 
فـــي  صاحـــب مقهـــى ”روز تـــري كوتيـــدج“ 
باسادينا في والية كاليفورنيا األميركية ”على 
ســـلم من واحد إلى عشرة أقول إنها استحقت 
عالمة 9.5 في الزيارة األخيرة لها إلى هنا“ لكنه 
يريـــد أن تعود إلى املكان ”لتحصل على نصف 

العالمة األخير“.
وأضاف أن املمثلة األميركية السابقة التي 
ســـتقترن باألمير هاري حفيد امللكة إليزابيث 
الثانية الســـبت، أتـــت مرات عـــدة إلى مقهى 
الشـــاي الذي ميلكـــه، املزيـــن بـــأوان خزفية 
ومبناضـــد صغيـــرة وكنبـــات مصنوعـــة من 

القماش الناعم.
وتابع فراي مســـتذكرا ”كانت تأتي برفقة 
أصدقـــاء في أجواء مســـترخية لكن بســـلوك 
متـــزن“، مضيفا أنـــه أغدق عليهـــا بالنصائح 
حول الطريقة الفضلى الرتشاف شاي من نوع 
”إيرل غراي“ فيما كانت تتذوق سندويتشـــات 

صغيرة وكعكا مستديرا.

وأكد الرجل الســـبعيني الذي يقدم الشاي 
لزبائنـــه ويدربهـــم علـــى طريقـــة احتســـائه 
مرتديا سترة رسمية وقفازات بيضاء، ”ذكرت 
كمـــا في كل مـــرة أن قبضة الفنجـــان يجب أن 
تكون موضوعة على الســـاعة الثالثة وامللعقة 

الصغيرة عند السادسة والثانية عشرة“.
وهـــو ال يتوقع أن ترتكب ميغان ماركل أي 
هفـــوة من قبيـــل إصدار صوت عند ارتشـــاف 
الشـــاي أمام جدة زوجها العتيـــد األنيقة جدا 

في تصرفاتها. 
وقـــال ”العادة في الواليـــات املتحدة تقوم 
على التشـــبث بكوب الشـــاي ويحركونه كثيرا 
أمامهم مباشـــرة“، وهما هفوتان كبيرتان في 

قصر باكينغهام.
ومن املمنوعات الرئيســـية األخرى تغيير 
طريقـــة صـــف الطاولة. فـــكل وعـــاء أو ملعقة 

صغيرة يجب أن يبقى في مكانه. 
وأكـــد ”ال ميكن تغيير مكان أي من املالعق 

واألواني الفضية واخلزفية في القصر“.
وينبغـــي كذلك جتنـــب أن تلمـــس امللعقة 
جوانب فنجان الشاي عند اخللط. أما اخلنصر 

الذي يبقى شامخا فهو ليس إلزاميا.
وســـيحتفل فـــراي بزفـــاف األميـــر هاري 
وميغان خالل حفلة خاصة واعدا بحجز طاولة 

على الدوام للزوجني املقبلني.
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