
} بيــروت – تســـاءلت أوســـاط سياســـية في 
بيروت عن طبيعة الحلقة التي ســـتحيط بسعد 
الحريري الذي بات اآلن رئيسا لحكومة مهّمتها 
تصريـــف األعمـــال بعـــد انتهاء واليـــة مجلس 

النواب السابق وبدء والية المجلس الجديد.
وأوضحـــت هذه األوســـاط أن التســـاؤالت 
في شأن من ســـيكون في الحلقة الضيقة، التي 
ســـتكّون فريق العمل لدى سعد الحريري باتت 
أمرا مشـــروعا في ضـــوء قبوله اســـتقالة ابن 
عمته نادر الحريـــري. وكان نادر مديرا لمكتبه 
وكان يهتّم بكّل صغيرة وكبيرة ويتحّمل أعباء 
كثيرة، بما في ذلك اإلبقاء على قنوات االتصال 
بين سعد الحريري والدول الكبرى، على رأسها 

الواليات المتحدة.
كذلـــك، الحظـــت هـــذه األوســـاط أن ســـعد 
الحريري قّرر التخلي عن نهاد المشـــنوق وزير 
الداخلية في حكومته الحالية. وكان المشـــنوق 
يعتبـــر من ذوي الـــرأي في القـــرارات الكبيرة 
التـــي يتخذها زعيم تّيار المســـتقبل. ومن بين 
هذه القرارات على ســـبيل المثال قرار انتخاب 
ميشال عون رئيسا للجمهورية في خريف 2016.

ويبـــدو أن الحريـــري بـــات متضايقـــا من 
المشـــنوق ومن رغبته في إيجاد حيثية خاصة 
بـــه بدل أن يكـــون مثله مثـــل أّي نائب أو وزير 
ينتمـــي إلى كتلة تيـــار المســـتقبل. ووجد من 
أجل تفادي تعيين المشـــنوق في موقع وزاري 
في الحكومـــة الجديدة صيغة فصل النيابة عن 

الوزارة.
وأشـــارت األوساط نفســـها إلى أن تغييرا 
طرأ على شخصية ســـعد الحريري وتصّرفاته 
بعـــد زيارته للرياض فـــي الرابع مـــن نوفمبر 
الماضـــي حيث اضطر إلـــى تقديم اســـتقالته 
من رئاســـة الحكومة، وهي استقالة ما لبث أن 
عاد عنها في بيروت. وقالت إن ســـعد الحريري 
بـــدا بعـــد عودته إلى بيـــروت من تلـــك الرحلة 
الســـعودية أشـــّد ميال إلى اتخاذ كّل القرارات 

الكبيرة بنفسه.
وزاد هذا الميل في أعقاب نتائج االنتخابات 
النيابية التي شـــهدت نزول سعد الحريري إلى 
الشارع في مناطق مكشوفة أمنيا وذلك من أجل 
الحّد من الخسائر. ونجح في ذلك إلى حّد كبير 

في ظل حصار مالي يتعّرض له.
وقد تقلصت الكتلـــة النيابية للحريري إلى 
عشـــرين نائبـــا بعدما كانت تزيـــد على ثالثين 

في المجلس الســـابق. واعتبر رئيس الحكومة 
اللبنانية نتائج االنتخابات مناســـبة للتخلص 
من عدد كبير من مســـؤولي تيار المستقبل في 
المناطـــق. ويعود ذلك إلى اعتقاده بأّنه كان في 
استطاعته زيادة نوابه إلى 25 في أقّل تقدير لو 

لم يحصل تقصير.
وفي غياب أّي إشارات إلى من سيحّل مكان 
نادر الحريري كمدير لمكتبه ومن سيكون الوزير 
الســـّني البارز الذي سيحّل مكان المشنوق في 
الداخلية، لوحظ أن ســـعد الحريري يرّكز حاليا 

على فريقه االقتصادي الذي يبني عليه آماال من 
أجل عدم انهيار الوضع االقتصادي.

ومعروف أن لبنان يواجـــه أزمة اقتصادية 
عميقـــة زاد مـــن حدتها احتمال فـــرض اإلدارة 
األميركية مزيدا مـــن العقوبات على حزب الله، 
وهو أمر ســـيؤثر على النظـــام المصرفي الذي 

يعتبر العمود الفقري لالقتصاد اللبناني.
وتســـتبعد األوســـاط السياســـية تســـمية 
األكثرية لشـــخصية أخرى غير سعد الحريري، 
لكّن ذلك ال يعني أّن مهمة الرجل ستكون سهلة.

} جنيــف – خـــرج التوتـــر التركـــي األميركي 
من البعد السياســـي المباشـــر بســـبب تقاطع 
المصالـــح فـــي األزمة الســـورية إلـــى تصعيد 
اقتصادي بدأته واشنطن منذ أيام بفرض رسوم 
على منتجات الصلب التركية، فيما ردت عليها 
أنقـــرة باإلعالن عن فرض رســـوم جمركية على 
منتجـــات أميركية تســـتوردها تركيا من بينها 

الجوز واللوز والسيارات ومواد التجميل.
ويقول مراقبون أتراك إن هذا التصعيد هو 
نتيجة مباشـــرة لسياسة التوتر التي يعتمدها 
الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان في إدارة 
العالقات الخارجية، وهي سياســـة امتدت إلى 
إربـــاك عالقـــات أنقـــرة ومصالحها مـــع أغلب 
حلفائهـــا مثـــل الواليـــات المتحـــدة واالتحاد 
األوروبـــي، فضال عن توتيـــر العالقات التركية 
العربيـــة ســـواء مـــع الســـعودية أو مصر أو 

سوريا.

وأبلغت تركيـــا منظمة التجـــارة العالمية، 
الثالثاء، أنها ستتخذ تدابير ضد فرض اإلدارة 
األميركية رسوما إضافية على واردات الصلب 

واأللمنيوم.
وأفـــادت مصـــادر في المنظمـــة بجنيف أن 
تركيا أبلغتها بأنها ســـتفرض رسوما جمركية 
إضافيـــة علـــى بعـــض المنتجـــات األميركية، 
وبشـــكل متســـاو على 22 منتجا تستوردها من 

الواليات المتحدة.
وتوقعت وكالة األناضول التركية الرسمية 
أن تعادل نســـبة الرسوم التي ستفرضها تركيا 
النســـبة التي فرضتها الواليات المتحدة على 
واردات الصلـــب التركية والبالغـــة 25 بالمئة، 
وأن ذلك سيحقق إيرادات إضافية لتركيا بنحو 

260 مليون دوالر أميركي.
وكانت مصادر في وزارة االقتصاد التركية 
أشـــارت إلـــى أن الرســـوم اإلضافية ستشـــمل 

الفحم والـــورق والجوز واللـــوز والتبغ واألرز 
والســـيارات ومواد التجميل واآلالت والمعدات 
والمنتجات البتروكيمياوية، التي تســـتوردها 

تركيا من الواليات المتحدة.
ويقـــول خبـــراء اقتصاديـــون إن الرئيـــس 
بعقليـــة  االقتصـــادي  الملـــف  يديـــر  التركـــي 
الشـــعارات السياســـية دون أن يراعي مصالح 
تركيـــا، وخاصة فـــي وضع اقتصـــادي صعب 
مع تواصل التهاوي الســـريع لليـــرة، وصدور 
تصنيفات تؤكد المخاطر الكثيرة التي بات على 
االقتصاد التركـــي مواجهتها، وتأثير ذلك على 
الثقة فـــي تركيا كوجهة محبذة لالســـتثمارات 

وجذب رجال األعمال.
وتساءل هؤالء الخبراء ما الذي يدفع أنقرة 
للرد برســـوم جمركيـــة مضادة علـــى الخطوة 
األميركية مـــع أن قوى اقتصاديـــة وازنة، مثل 
االتحـــاد األوروبـــي أو الصين، تبـــدي مرونة 

إلنجـــاح المحادثات مع واشـــنطن وتجنب لي 
الذراع الذي يعتمده الرئيس التركي.

وال يخفـــي متابعـــون للشـــأن التركـــي أن 
أســـلوب أردوغان فـــي إدارة األزمـــات، والذي 
يتســـم بالرعونة، ســـيجلب على تركيـــا الكثير 
من األزمـــات، مذكرين بما انتهى إليه التصعيد 
مع روســـيا على خلفية إســـقاط مقاتلة روسية 
فـــي نوفمبر 2015، حيث اضطر الرئيس التركي 
لالعتـــذار شـــخصيا مـــن الرئيـــس الروســـي 
فالديمير بوتين لوقف سلســـلة مـــن العقوبات 

التي أصدرتها موسكو ضد أنقرة.
ويفهـــم أردوغـــان التعاطـــي األوروبـــي أو 
األميركي الهادئ مع المزايدة في التصريحات 
التركيـــة على أنه حالة ضعف وتراجع، وهو ما 
قد يزيد من تعقيد الوضع إذا قررت واشـــنطن 
مثال أن ترد على الطريقة الروســـية، خاصة أن 
هناك مبالغـــات في التصريحات التركية بهدف 

إثارة غضـــب األميركيين في الملف الســـوري، 
مثل التلويـــح بمواجهة الجنود األميركيين في 

مدينة منبج.
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• أنقرة ترد على الرسوم األميركية على منتجاتها برسوم مضادة  • سياسات أردوغان تجلب على تركيا أزمات إضافية

الحريري يبحث عن فريق عمل بعد تخليه 

عن نادر والمشنوق

اندالع حرب الجوز واللوز والصلب بين أميركا وتركيا

محمد أبوالفضل

} القاهــرة – علمـــت ”العـــرب“ مـــن مصـــادر 
سياســـية فـــي العاصمـــة المصريـــة أن هناك 
امتعاضـــا من التحركات التـــي تقودها باريس 
حاليا بالتنســـيق مع تركيـــا وقطر تجاه األزمة 
الليبية، ألنهـــا تتجاهل الكثير مـــن التطورات 
علـــى األرض، وتنجرف وراء حســـابات تخدم 
بعض األطراف دون مراعاة للتوازن في المشهد 
الليبـــي، وتعيد ذكريات الحمـــاس الذي اكتنف 
خطة الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي عام 

2011 لإلطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي.
وبدأت فرنسا تتحرك لحلحلة األزمة الليبية 
بما يخـــدم مصالحها المباشـــرة، معتقدة بأن 
الفرصة مهيأة إلحداث اختراق في ظل التباين 
الظاهـــر في تقديـــرات بعض القـــوى اإلقليمية 
والدوليـــة الفاعلـــة، ومســـتفيدة مـــن وجـــود 
المبعوث األممي غسان سالمة الذي يعمل على 
تنفيذ أجندتها والـــذي أصبح بدوره جزءا من 

األزمة بدل أن تقود خطته إلى الحل في ليبيا.
وتســـتعد فرنســـا لعقد اجتمـــاع دولي في 
باريـــس في الـ29 من مايو الجـــاري، دعت إليه 
فايز الســـراج رئيس حكومة الوفاق، والمشير 
خليفـــة حفتر قائـــد الجيش الوطنـــي الليبي، 
وعقيلة صالح رئيس البرلمان، وخالد المشري 
رئيس مجلس الدولة، فضال عن ممثلين للزنتان 

ومصراتة، وعدد من قادة الميليشيات.
وقالت مصـــادر ”العرب“ إن االجتماع بهذه 
الصورة يضخ دماء سياسية جديدة في عروق 
التيار اإلسالمي في ليبيا، وينسجم مع تطلعات 
قادة هذا التيار الذيـــن يحاولون اإليهام بأنهم 
رقم رئيســـي في المعادلة الليبية، ويتصرفون 

على خطوط متوازية في الداخل والخارج.
وأضافت المصادر أن إخوان ليبيا يسعون 
لالســـتفادة من التحركات الفرنســـية األخيرة، 
للتغطيـــة علـــى تراجـــع شـــعبيتهم وتضاؤل 
تأثيرهـــم في ظل العـــودة المتوقعـــة لعناصر 

كثيرة للتيار المحسوب على نظام القذافي.
وأشـــارت إلى أن فرنسا ســـاهمت بقوة في 
التئام اجتماع داكار الذي عقد منذ أســـبوعين، 
بالتنســـيق مـــع تركيـــا وقطر، وضـــم عددا من 
قياديي تيار اإلســـالم السياسي، منهم الداعية 
علي محمد الصالبي، والقائد السابق للجماعة 

الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج.
وتتهم أوســـاط ليبيـــة مقيمة فـــي القاهرة 
باريس بأنها تقف خلـــف الكثير من التحركات 
السياســـية لتقريب وجهات النظر بين عناصر 
إســـالمية وأخرى مدنيـــة، وأنهـــا باركت لقاء 
المغـــرب بين خالد المشـــري وعقيلـــة صالح، 
فـــي محاولة إلضعاف وتفتيـــت القوى المدنية 
التقليديـــة التي لها حظـــوظ في الحصول على 

نسبة كبيرة في أي انتخابات مقبلة.

وتتحرك باريس اآلن بدافع تكثيف التواجد 
في ليبيا، لتأميـــن وحماية مصالحها في مالي 
والنيجر وأفريقيا الوســـطى وتشاد، وهي دول 
تحتفـــظ فيها فرنســـا بتواجد عســـكري الفت. 
كما تســـعى إلى ترســـيخ نفوذها جنوب ليبيا 
للسيطرة على أهم حقول النفط هناك، وتقليص 
نفوذ إيطاليـــا االقتصـــادي المتزايد، وتحاول 

عدم الصدام مع الواليات المتحدة.
ولـــم تســـتبعد األوســـاط أن تكـــرر باريس 
أخطاءهـــا في 2011، حين ســـاهمت بدور فعال 
فـــي اإلطاحـــة بالقذافي وتركـــت ليبيا لفوضى 
السالح، إذا صممت على مواصلة التنسيق مع 
أنقرة والدوحة والميليشيات اإلسالمية، وعدم 
االســـتماع للرؤى المناهضة لها، واالكتفاء بما 
ينقله لها المبعوث األممي غســـان ســـالمة من 
أفكار تبدو بعيدة عن الواقع الحقيقي في ليبيا.

وأوضحت أن تصرفات ســـالمة تساعد في 
تنفيـــذ أجندة باريـــس حرفيا، مـــع أنه أصبح 
جزءا من األزمة بدال من أن يكون مفتاحا للحل، 
مشـــيرة إلى أن خطته لتحريك الحل السياسي 
لم تفض إلى نتائج ملموســـة، علـــى الرغم من 
أنها تحظى بموافقة مجلس األمن منذ سبتمبر 
الماضي، وتقوم على تعديل اتفاق الصخيرات 

ووضع دستور وإجراء انتخابات.
حضر  وقـــال مصـــدر مصـــري لـ“العـــرب“ 
اجتماع الجزائر بشأن ليبيا، الذي شاركت فيه 
مصـــر وتونس والجزائـــر االثنين الماضي، إن 
الدول الثالث متوافقة على فشـــل خطة غســـان 
ســـالمة حتى اآلن، وترى ضرورة اإلعداد جيدا 
لخطـــوة االنتخابـــات، وتوفير كل ســـبل الدعم 
اللوجســـتي واألمنـــي لنجاحهـــا، والظـــروف 

الراهنة ال تشجع عليها.
وكشف المصدر أن دول جوار ليبيا ينتابها 
قلـــق متزايد مـــن تدهور األوضاع فـــي منطقة 
ســـبها، وغالبية مناطق الجنوب التي تحولت 
إلى مركـــز الســـتقبال الكثير مـــن المتطرفين، 
التابعيـــن لتنظيمـــي داعـــش والقاعـــدة، وأن 
تجاهـــل مـــا يجري هناك ســـوف يفضـــي إلى 

المزيد من التدهور.
وأكـــد أن القرار الفرنســـي الخاص بليبيا، 
في أيـــدي جهاز االســـتخبارات هنـــاك، والذي 
تتحكـــم في مفاصلـــه عناصر قوية محســـوبة 
على الرئيس األســـبق نيكوال ساركوزي، وتريد 
تطبيق سياســـاته، واإلصرار على عدم تحاشي 
أخطائه التي ساهمت في وصول األزمة الليبية 

إلى ما وصلت إليه.
وحـــذر المصدر مـــن هرولة باريـــس وراء 
طموحـــات الرئيـــس ماكـــرون. وقـــال إن ”عدم 
دراســـة األمـــور علـــى صورتهـــا الصحيحـــة، 
والرضـــوخ لفكرة التنســـيق مـــع تركيا وقطر، 
باعتبارهما أهم وكالء اإلســـالميين، لعبا دورا 
في التحركات الغامضة التي تتبناها باريس“.
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} بريوت – يبـــدأ رئيس اجلمهورية اللبنانية 
ميشـــال عـــون اخلميس، املشـــاورات مع الكتل 
النيابيـــة الختيـــار رئيس وزراء جديد، وســـط 
ترجيحات بـــأن تتم إعادة تكليـــف رئيس تيار 
املســـتقبل ســـعد احلريري الـــذي ميلك حصة 

األسد من املقاعد النيابية عن الطائفة السنية.
يأتي ذلك بعد إســـدال الستار على انتخاب 
رئيس مجلس النواب اجلديد ونائبه، حيث مت 
جتديد العهد مع زعيم حركة أمل نبيه بري (٨٠ 
عامـــا) بحصوله على ٩٨ صوتا، مقابل ٢٩ ورقة 

بيضاء وورقة واحدة ملغاة.
وأعيد انتخاب بري ألربع سنوات، سيكون 
قد أمضـــى في نهايتها ثالثـــة عقود على رأس 
البرملـــان اللبنانـــي، علمـــا أنـــه عميد رؤســـاء 
البرملانـــات العـــرب. ولئـــن كان اختيـــار بري 
محسوما منذ البداية، يبقى التطور الالفت هو 
انتخاب إيلي الفرزلي نائبا له مما يعكس حتوال 
في املشـــهد السياســـي لصالح حزب الله الذي 
عززت االنتخابات األخيرة من موقعه السياسي 

فضال عن امتالكه لترسانة من األسلحة.
ويعتبـــر الفرزلـــي من الوجوه السياســـية 
احملسوبة على حزب الله ودمشق، وكان وزيرا 
لإلعـــالم أثنـــاء اغتيـــال رئيس الـــوزراء رفيق 

احلريري في العام ٢٠٠٥.
وإثر انتخابه، توجه نبيه بري للقاء رئيس 
اجلمهورية ميشـــال عـــون، وأعلن مـــن القصر 
الرئاســـي إثر انتهاء االجتماع أن االستشارات 
النيابية لتكليف رئيس للحكومة تبدأ اخلميس.

وتعتبر أوســـاط سياســـية أنه بـــات بحكم 
املؤكـــد إعـــادة تكليف رئيـــس تيار املســـتقبل 
بتأليـــف احلكومة، رغم تراجعه في االنتخابات 

النيابية حيث حصل على ٢١ مقعدا.

وترجح األوســـاط أن متر تسمية احلريري 
بسالســـة باملقابل فإن عملية تشكيله للحكومة 
لن تكون ســـهلة في ظل النتائـــج التي أفرزتها 
االنتخابـــات النيابيـــة مـــع األخـــذ باالعتبـــار 

التحديات اإلقليمية والدولية.
ويقـــول مراقبون إن حزب اللـــه الذي حقق 
مع حلفائـــه أغلبية فـــي االنتخابـــات األخيرة 
مـــن املتوقع أن يطالب بحصـــة ال تقل عن ثالث 

حقائب في احلكومة، بينها حقيبة أساسية.
وفي الســـابق كان احلزب يكتفـــي بتمثيل 
شـــكلي في احلكومـــة، يوفر له غطاء سياســـيا 
لتنفيـــذ أجنداتـــه اإلقليمية املرتبطـــة بإيران، 
بيد أنه اليوم يـــرى أنه حان الوقت لالضطالع 
بدور أساسي في احلكومة املقبلة وخاصة على 
مســـتوى ملفات التنمية والفســـاد التي شكلت 
أحـــد عناويـــن حملتـــه االنتخابيـــة، ولترجمة 
وضعه السياســـي القوي وإثبـــات قدرته على 

حتدي اإلجراءات األميركية التي تستهدفه.
وقررت الواليات املتحدة بعيد إعالن نتائج 
االنتخابـــات النيابية فـــي لبنان فرض عقوبات 
جديدة ضد قيادات احلـــزب طالت األمني العام 
حســـن نصرالله ونائبه نعيم قاسم، في رسالة 
واضحة للطبقة السياســـية اللبنانية وخاصة 
لرئيـــس اجلمهوريـــة ورئيس الـــوزراء املقبل 
بأن واشـــنطن ال متيز بني الشـــق السياسي أو 

العسكري حلزب الله.
ويقول مراقبون إن املكلف بتشكيل احلكومة 
ســـتكون مهمته جد صعبة جلهة إقناع احلزب 
بتخفيض ســـقف طموحاته احلكومية وخاصة 
جلهة احلصول على حقيبة سيادية أو أساسية 
ألن ذلـــك قد يـــؤدي إلى خســـارة الدعم الغربي 
في ما يتعلق أساســـا بالهبات والقروض التي 

أقرها مؤمتر ســـيدر١، فيمـــا اقتصاد البالد في 
أمس احلاجة إليها.

وال تقـــف معضلة الرئيس املكلف عند حزب 
اللـــه، حيث يرجح أن تطالب قوى أخرى حققت 
نتائج مهمة في االســـتحقاق النيابي بحصص 

وازنة ومنها التيار الوطني احلر (٢٩ مقعدا).
ويريـــد التيار احلر احلصـــول على خمس 
حقائـــب وزاريـــة منهـــا اإلبقاء علـــى حقيبتي 
الطاقـــة واخلارجيـــة، واحلصول علـــى وزارة 
الشـــؤون االجتماعية التي يشرف عليها حاليا 

وزير من القوات اللبنانية.
وتعنـــى وزارة الشـــؤون االجتماعية مبلف 
الالجئني، ويتهم التيـــار احلر القوات بأنها لم 

تقم مبا يكفي حلل معضلة اللجوء السوري.
وفـــي ســـياق التنافـــس املســـيحي علـــى 
احلقائب املخصصـــة للطائفة يرجح أن تطالب 
القـــوات أيضـــا بحصة تضاهي حصـــة التيار 
الوطنـــي احلر بعد جناحها فـــي مضاعفة عدد 
نوابهـــا (١٥ نائب)، وتضـــع عينها على حقيبة 

الطاقة التي بحوزة التيار.
وفـــي ما يتعلق بحصة الطائفة الدرزية فقد 
أبدى رئيس التقدمي االشـــتراكي وليد جنبالط 
متســـكا باحلصـــول علـــى جميـــع احلقائـــب، 
باعتبـــاره يحتكـــر معظـــم املقاعـــد البرملانية 
للطائفة، فيما تدفع جهات باجتاه توزير رئيس 

احلزب الدميقراطي اللبناني طالل أرسالن.
وكان جنبـــالط قد اجتمـــع الثالثاء برئيس 
تيار املستقبل ســـعد احلريري في بيت الوسط 
(معقـــل األخير) فيما بدا محاولـــة إلنهاء حالة 
الفتور التي صبغت العالقة بينهما منذ احلملة 
االنتخابية، وما حصـــل خاللها من تقارب بني 

أرسالن واحلريري.
ويقـــول مراقبـــون إنه على ضـــوء محاولة 
كل طرف سياســـي الترفيع في ســـقف مطالبه 
في احلكومة املقبلة، فإن التوصل إلى تشـــكيل 

احلكومة سريعا أمر ال يبدو واقعيا.

} دمشــق – بدت اخلطـــوات اإليرانية األخيرة 
جلهة إعادة متوضع ميليشـــاتها في ســـوريا، 
األردن  فـــي  اإليرانـــي  الســـفير  وتأكيـــدات 
مجتبـــى فردوســـي، بعدم وجود قـــوات لبالده 
فـــي اجلنـــوب، مناورة مـــن طهـــران لاللتفاف 
على الضغوط املســـلطة عليها بشـــأن ضرورة 

انسحاب عناصرها من املسرح السوري.
وكانـــت روســـيا قـــد انضمـــت إلـــى قافلة 
املطالبـــني إليران باخلروج من ســـوريا، حينما 
دعا الرئيـــس فالدميير بوتني خالل لقاء جمعه 
مؤخرا مع نظيره الســـوري بشـــار األســـد في 
سوتشي بضرورة انســـحاب القوات األجنبية 

من هذا البلد، مع انطالقة العملية السياسية.
وأعقب ذلك التصريح توضيح من املتحدث 
باســـم الكرملني دميتري بيســـكوف قال فيه إن 
الرئيس فالدميير بوتني كان يقصد األميركيني 
واألتراك وأيضـــا اإليرانيني، ما اغضب طهران 
التـــي ســـارعت للرد بـــأن ال أحد يســـتطيع أن 
يجبرهـــا على اخلـــروج من ســـوريا ألنها أتت 

بطلب من حكومة هذا البلد.

وحـــاول نائب وزيـــر اخلارجية الســـوري 
فيصل املقداد نزع فتيل التوتر األربعاء واعتبر 
أن انســـحاب أو بقـــاء القـــوات املتواجدة على 
األراضي الســـورية بدعوة من احلكومة وبينها 
إيـــران وحزب اللـــه اللبناني هو شـــأن يخص 

دمشق و“غير مطروح للنقاش“.
إال أنه مـــن املعـــروف أن الرئيس فالدميير 
بوتني عـــادة ما يختار كلماتـــه بعناية، ويقول 
احملللون إنه يبعث برسالة بأن النزاع السوري 
يجـــب أن ال يتحول إلى حـــرب أكثر دموية بني 
إيران وإســـرائيل. وشهدت ســـوريا في األشهر 
األخيـــرة تصعيدا بني إيران وإســـرائيل، وبدا 
أن هناك خشـــية روســـية من تطـــور األمر إلى 
مواجهـــة بني اجلانبني، من شـــأنها أن تفضي 
إلـــى انهيار كل ما حققته منذ تدخلها املباشـــر 

في سوريا في العام ٢٠١٥.
وتبدو موســـكو علـــى قناعة بأن الســـبيل 
للحيلولـــة دون ذلـــك هـــو انســـحاب تدريجي 
حلليفتهـــا إيـــران وباقـــي القوى مـــع انطالقة 
العملية السياســـية التي أصبحت كل الظروف 

ناضجة لتحقيقها.
ويـــرى جولني بارنز ديســـي مـــن املجلس 
األوروبـــي للعالقـــات اخلارجيـــة أن ”الـــروس 
يلعبون لعبـــة توازن دقيقة بني مختلف الفرقاء 
اإلقليميـــني“. وقال إن تصريحات روســـيا عن 
انســـحاب القـــوات األجنبيـــة من ســـوريا هي 
رســـالة إلى إيران بأن هناك حدودا لنفوذها في 

سوريا. واستدرك ”لكنهم سيواجهون صعوبة 
كبيرة في تطبيق ذلك“.

والتواجد اإليراني مترســـخ في سوريا منذ 
العـــام ٢٠١٣. وتخشـــى طهران مـــن أن حتاول 
روســـيا إخراجها وجني جل ثمار إعادة إعمار 

البلد الذي دمرته احلرب، بداعي أن اســـتمرار 
وجودها سيؤدي إلى تواصل الصراع وميكن 

أن يتطور إلى مواجهة شاملة في املنطقة.
وبســـحب قواتها فـــي األيـــام األخيرة من 
اجلنوب الذي يحد كل من األردن وإســـرائيل، 

حتاول طهران اإليهام بأن أهدافها في سوريا 
ال تشمل خلق جبهة متقدمة ضد إسرائيل.

وقال الســـفير اإليراني لدى األردن مجتبى 
فردوسي في تصريحات نشرت األربعاء، إنه ال 
وجود لعناصر إيرانية في اجلنوب الســـوري 

أو على حدود األردن.
ورفض اتهام إيران مبحاولة التدخل، عبر 
ميليشيات محسوبة عليها، في مناطق خفض 

التصعيد باجلنوب السوري. 
وأشار الســـفير اإليراني إلى أن السوريني 
إلجـــراء  اتصـــاالت  والـــروس ”يجـــرون اآلن 
مصاحلـــات فـــي منطقة اجلنوب مبـــا يضمن 
عودة الســـيادة الســـورية علـــى كل األراضي 
الســـورية وتوفيـــر طريق خروج آمـــن للقوى 

املسلحة“.
وأضاف مجتبى فردوســـي أنـــه يتوقع إذا 
ما فشلت االتصاالت أن يلجأ اجليش السوري 
وبدعم روســـي إلـــى عملية عســـكرية لتطهير 
اجلنوب. وأكد أنه ”لن يكون إليران أي دور أو 
مشاركة مبثل هذه العملية إن حصلت متاما“.

وكانـــت مواقع ســـورية معارضـــة أفادت 
الثالثـــاء بأن أرتاال تابعة مليليشـــيات إيرانية 
وحزب الله انســـحبت مـــن مدينة درعا جنوب 
سوريا وتوجهت إلى العاصمة دمشق. وقالت 
إن هـــذا االنســـحاب هدفـــه إحـــالل اجليـــش 
واألردن  إسرائيل  لـ“إرضاء“  مكانها،  السوري 

الرافضني لوجود قواتها على حدودهما.

{نحذر من تبعات اســـتمرار االنســـداد السياســـي وقتل األمل بتحرك دولي حقيقي فاعل إلنهاء أخبار

االحتالل وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة وعاصمتها القدس}.

أمين الصفدي
وزير اخلارجية وشؤون املغتربني األردني

{تكرار الحديث عن قرب قيام الواليات المتحدة بطرح ما يسمى بصفقة القرن سيكون مصيرها 

الفشل ما دامت ال تحظى بالقبول الفلسطيني وال تتوافق مع قرارات الشرعية الدولية}.

نبيل أبوردينة
املتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية

الخميس 2018/05/24 - السنة 40 العدد 10999

إيران تناور لتخفيف الضغوط المسلطة عليها في سوريا

المصــــري  الرئيــــس  اســــتقبل   – القاهــرة   {
عبدالفتــــاح السيســــي، العاهل األردنــــي الملك 
عبداللــــه الثانــــي، األربعاء، في زيــــارة مفاجئة، 
اســــتمرت يومــــا واحــــدا، فــــي إطار التنســــيق 
األردنــــي المتواصل بشــــأن القضايا  المصري 
اإلقليمية التي ترتبط بجغرافيا وأمن وسياسة 

البلدين.
وجــــاءت الزيارة وســــط أجواء ســــاخنة في 
المنطقة جراء نقل الســــفارة األميركية للقدس، 
ومــــا تبعها مــــن قتل عشــــرات الفلســــطينيين 
وإصابــــة المئــــات مــــن المحتجيــــن علــــى نقل 

السفارة ومرور الذكرى السبعين للنكبة.
وقــــال مصدر مصــــري مطلــــع لـ“العرب“ إن 
عبداللــــه الثاني  والملــــك  الرئيــــس السيســــي 
يريدان اســــتثمار حالــــة الوعــــي العربي خالل 
المرحلــــة الراهنــــة في ما يتعلــــق بملف القدس 
إلحيــــاء القضيــــة الفلســــطينية والضغط على 
لالســــتجابة  وإســــرائيل  المتحــــدة  الواليــــات 
لشروط الفلســــطينيين قبل أي تسوية سياسية 

جديدة محتملة.
وأضــــاف، أن تضافر الجهــــود العربية مهم 
للغاية للتصدي لمحــــاوالت تمرير صفقة القرن 
األميركية دون تطبيق الحد األدنى من شــــروط 
ومطالب الفلســــطينيين، وهو ما ينعكس سلبا 
علــــى مصر واألردن، والمشــــاكل ســــوف تحيط 
بهمــــا وبالمنطقة كلها، مــــن اتجاهات مختلفة، 

بحكم ارتباطهما التاريخي بالقضية.
ويتزامن لقاء السيســــي والملك عبدالله مع 
دخول الرئيس الفلســــطيني محمود عباس (83 
عاما) مرحلة متقدمة مــــن المرض، وفق تقارير 
إعالميــــة وطبية عدة، وخطورة أن يؤثر الغياب 
المفاجــــئ له على الســــلطة، واشــــتداد الصراع 
السياســــي داخــــل حركة فتــــح واتســــاع دائرة 

الخالف بين الفلسطينيين على الحكم.
وكانــــت آخر زيارة رســــمية للعاهل األردني 
للقاهرة في مايو من العــــام الماضي، وتناولت 
الجهود العربية لكسر الجمود القائم في عملية 
السالم في الشــــرق األوسط، وضرورة استثمار 
الزخم الذي تولد مع قدوم إدارة أميركية جديدة 
للعمل على استئناف المفاوضات المباشرة بين 

الجانبين الفلسطيني واإلسرائيلي.
ويــــرى مراقبون أن اهتمــــام مصر واألردن، 
كقوتين إقليميتين معنيتين بالشأن الفلسطيني، 
تتســــق  مســــتقبلية  ســــيناريوهات  برســــم 
والمستجدات الحاصلة، خطوة مهمة لمواجهة 
التحديات الراهنة دون انهيار مؤسسات الدولة 

وقفز متطرفين ومتشددين على السلطة.
وتدرك القاهرة وعمان أن اإلخفاق في مهمة 
تأمين عملية انتقال سلس للسلطة، حال حدوث 
مكروه للرئيــــس محمود عباس، قد تترتب عليه 
تداعيــــات تصل إلى حد االقتتال على الســــلطة 
وزيــــادة الفرقة بين الضفة الغربية وغزة، وعدم 
اســــتبعاد خروج القطاع برمتــــه عن نطاق حكم 
الســــلطة ليكــــون تحــــت حكم حمــــاس بموافقة 

المجتمع الدولي.
ســــيناريو  خطــــورة  إن  متابعــــون  وقــــال 
الفوضــــى في الضفة الغربية، أنه يتم التخطيط 
لــــه بقوة داخل إســــرائيل، التي تريــــد أن يكون 
حكمها (الضفة) عن طريق عشــــائر ومقاطعات، 
كما أن تحويل غزة لمنطقة دويلة مستقلة ذاتيا 
أحد أساسيات صفقة القرن، ما يعني أن الخطر 
األمنــــي والسياســــي يمــــس األردن مــــن ناحية 

الضفة، ومصر من ناحية غزة.
وكشــــف مصدر مصري مطلع لـ“العرب“، أن 
زيــــارة الملك عبدالله إلى القاهرة ترتبط بوضع 

أكثر من ســــيناريو واقعي وقابل للتطبيق ألجل 
ترميــــم الجــــدار الداخلي الفلســــطيني حتى ال 
يكون هناك شتات وتصارع وربما اقتتال يمهد 
الطريــــق أمام أميركا لتمريــــر صفقة القرن دون 

أدنى مقاومة سياسية عربية أو تعديل.
وأضــــاف المصــــدر، أن ”اليميــــن المتطرف 
في إسرائيل يســــعى بقوة إلى تغذية االحتقان 
والصراع الداخلي بين األطراف الفلســــطينية، 
بالتزامن مع توتر الشارع والتركيز على مرض 
الرئيــــس عباس وغياب الوريث أو الرقم الثاني 
الــــذي يتســــلم الســــلطة، حتى يتســــنى تمرير 

الصفقة بسالم“.
ولفــــت المصــــدر إلــــى أن القاهــــرة وعمان 
لديهمــــا ســــيناريوهات للتعامل مــــع أي طارئ 
يمس القضية الفلســــطينية، وذلك في رده على 
سؤال حول الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد 
غيــــاب الرئيس عباس، مؤكدا أن مناقشــــة مثل 
هذه الموضوعات حاليا باستفاضة وعلى المأل 

من شأنه إحداث بلبلة.
وقال إن ”مصر واألردن ومعهما دول عربية 
عدة ال يريدون تمرير صفقة القرن بشروط أميركا 
وإســــرائيل، بل بتحقيق مطالب الفلســــطينيين 
أوال قبــــل أي شــــيء آخر، ألن عكس ذلك ســــوف 

تكون له تداعيات كارثية على المنطقة“.
وأخذ التنســــيق المصري األردني مستوى 
متصاعــــد خــــالل الفتــــرة األخيرة، ال ســــيما ما 
يتعلق بالملف الفلسطيني، ويعتبران التنسيق 
مســــألة اســــتراتيجية وال يمكن أن تكون هناك 
خطوة أحادية دون تعاون واضح بين الطرفين.

وكانــــت حزمــــة مــــن المســــاعدات الغذائية 
والطبيــــة والبترولية دخلت مؤخــــرا إلى قطاع 
غزة، تمت بمشاركة مصرية أردنية، ألن البلدين 
ال يريــــدان تحــــت أي ظرف أن تصــــل األوضاع 
داخــــل األراضــــي الفلســــطينية حــــد االنفجار 

والخروج عن السيطرة، خاصة في غزة.
وقال عبدالعليم محمد الباحث والمتخصص 
في الشــــأن الفلســــطيني، إن التنسيق المصري 
األردني خالل هذه المرحلة الدقيقة، يضمن عدم 
انهيار المؤسســــات في ظــــل الحديث عن تقدم 
مرض محمود عباس، وما يمكن أن يتسبب فيه 

من فراغ مفاجئ في السلطة.
وأضــــاف أن البلديــــن حصن لمنع اشــــتداد 
الصراع داخل فلســــطين، إذا غــــاب عباس، وما 
يمكن أن يقوي نفوذ المتشــــددين ســــواء داخل 
فتح أو حماس، مما تترتب عليه مشكالت كبيرة 
لمصر واألردن والمنطقة برمتها، وبالتالي فإن 
وضع ســــيناريوهات محكمــــة وواقعية يضمن 
ترتيب البيت الفلســــطيني دون اشــــتداد نفوذ 

اإلسالميين.
وأوضــــح أن النجــــاح فــــي هــــذه المهمــــة 
الصعبــــة، يضمــــن فرض االســــتقرار النســــبي 
داخل األراضي الفلســــطينية، حتــــى وإن كانت 
هناك أحــــداث طارئة مثل غيــــاب أبومازن، لكن 
التنســــيق واالســــتعداد مطلوبــــان مبكــــرا، ألن 
التعامل بعشوائية مع التحديات الراهنة يصب 
في صالح الواليات المتحدة التي أصبحت ترى 

أن كل الظروف مهيأة لتمرير صفقة القرن.

تنسيق مصري أردني بشأن 

مستقبل السلطة الفلسطينية

بعد إســــــدال الســــــتار على انتخابات رئاســــــة البرملان، تتجه األعني إلى قصر بعبدا حيث 
تنطلق اخلميس املشاورات املتعلقة بتكليف رئيس وزراء جديد لن تكون مهمته سهلة جلهة 

تشكيل احلكومة في ظل سعي كل طرف لترفيع سقف مطالبه الوزارية عاليا.

رفع القوى اللبنانية سقف مطالبها الوزارية 
يعقد مهمة رئيس الحكومة المقبل

حيرة روسية حيال المعضلة اإليرانية

[ الكتل تجدد العهد مع بري لرئاسة البرلمان وتختار مؤيدا لحزب الله نائبا له
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مجتبى فردوسي:

لن يكون إليران أي دور 

في عملية عسكرية في 

الجنوب السوري

يتزامن لقاء السيسي وامللك عبدالله 

الفلســـطيني  الرئيـــس  دخـــول  مـــع 

محمـــود عبـــاس (83 عامـــا) مرحلـــة 

متقدمة من املرض

◄



} بغــداد - جتاوزت االتصاالت السياســــية 
املكّثفة التي يجريها مقتدى الصدر زعيم التيار 
الصــــدري منذ إعالن فوز حتالف ”ســــائرون“ 
املدعوم مــــن قبله باالنتخابــــات البرملانية في 
العراق، طابع احملليــــة لتّتخذ بعدا دوليا، مع 
عقــــده األربعاء اجتماعا في بغداد مع مبعوث 
األمم املتحــــدة يان كوبيتــــش، في وقت يجري 
فيه احلديث عن فتح الواليات املّتحدة لقنوات 

اّتصال مع أعضاء في التحالف املذكور.
ووضعت نتائج االنتخابات الصدر وتياره 
في موضع يســــتطيع من خاللــــه لعب دور في 
السياسة العراقية خالل املرحلة القادمة، مبا 
في ذلك إمكانية املشــــاركة الفاعلة في اختيار 
رئيــــس للــــوزراء وحتديد التوّجهــــات العاّمة 

للحكومة.
وبالنســــبة لقــــوى إقليمية ودوليــــة، فإّن 
الصــــدر الذي يحظــــى بقدر مــــن اجلماهيرية 
أّكدتها نتائج االنتخابات، يتمّتع مبيزة هاّمة 
قياســــا بغالبية أعضــــاء العائلة السياســــية 
الشــــيعية العراقيــــة، وهي إظهــــاره قدرا من 
االســــتقاللية عن إيران ذات التأثير الكبير في 
القرار العراقي، ومجاهرته بالرغبة في إرساء 
عالقات مختلفــــة مع طهــــران وباقي عواصم 
اإلقليم تقوم على التوازن واســــتقاللية القرار 

العراقي.
وهــــذه امليــــزة قد تشــــّكل دافعــــا للواليات 
املتحــــدة التــــي دخلــــت عمليــــا فــــي تنفيــــذ 
اســــتراتيجية شــــاملة حملاصرة إيران واحلّد 
من نفوذها في املنطقــــة، للتواصل مع مقتدى 
الصدر وتشــــجيع منحى االستقالل عن دائرة 

القرار اإليراني التي يسلكها.
غير أّن اإلشكال بالنسبة لواشنطن يتمثل 
فــــي أّن الصدر لم يظهر منــــذ الغزو األميركي 
للعــــراق وّدا لها وكان من دعاة مقاومتها، مبا 
في ذلك حمل الســــالح في وجههــــا، حتى بدا 
في هذا اجلانب أقرب إلى املعســــكر اإليراني.
ويقول متابعون للشــــأن العراقــــي إّن الصدر 

الــــذي واجــــه الكثير مــــن الظــــروف الصعبة 
وخرج ســــاملا من صراعات سياســــية شرسة، 
ميتلك مرونة وحنكة وأيضا براغماتية تؤهله 
لتغيير خطابه ”الثوري“ وانتهاج خطاب رجل 
الدولة األنســــب للمرحلة اجلديدة التي دخلها 
وللدور الذي يستعد ملمارسته كأحد كبار قادة 
العملية السياسية في العراق وكصانع للقرار 

فيها.
ويــــرى مراقبون أّن من حق مقتدى الصدر 
أن يستشــــعر اخلطر ويعمــــل على تفاديه بكّل 
الســــبل؛ فالرجل الذي خــــاض تياره معركتني 
منقصلتــــني، األولى ضــــد القــــوات األميركية 
فــــي النجف والثانية ضد القــــوات احلكومية 
فــــي البصرة يــــوم كان نوري املالكي رئيســــا 
للوزراء، يعاني من شــــتى أنواع العزل والنبذ 

والتهميش مــــن قبل أعضاء التحالف الوطني 
املشــــّكل مــــن مجموعــــة األحــــزاب الشــــيعية 
احلاكمة. والقبول به عضوا في ذلك التحالف 
ال يعنــــي املوافقــــة علــــى آرائــــه التــــي ينظر 
إليهــــا الكثيرون باســــتخفاف، بل هو محاولة 
للحيلولة دون تهدم البيت السياسي الشيعي 
ومــــن أجل عدم إثارة اســــتياء أتبــــاع الصدر 
الذيــــن يقــــدر البعض عددهم بســــبعة ماليني 
فرد، وهو ما يعني أن الرجل يحظى بشــــعبية 

ال يحظى بها سياسي عراقي آخر.
وكمــــا ُيتوقع فــــإن دعوة الصــــدر إلى حل 
ميليشيا احلشد الشــــعبي بعد انتهاء معركة 
املوصل ســــتؤدي بالضرورة إلى ردود أفعال 
متشنجة من قبل دعاة حتويل احلشد الشعبي 
إلــــى قــــوة سياســــية إلدارة البلــــد بأســــلوب 

الطــــوارئ. وإذا عرفنا أن نــــوري املالكي وهو 
عدو دائم للصدر يتصدر صفوف املتحمســــني 
للحشد الشعبي ميكننا أن نفهم دواعي شعور 
الصــــدر بدنــــو اخلطر، ناهيك عــــن أن الصدر 
شخصيا ال يثق بإيران التي بدورها ال تثق به، 
بالرغم مــــن أن طهران كانت وال تزال حريصة 
على أن تغطي كل الفرقاء الشــــيعة بخيمتها. 
وانعدام الثقة بني الطرفني قد يشــــجع أطرافا 
شيعية على التمادي في عزل الصدر أو إحلاق 

األذى به وتياره.
وأكد زعيم التيار الصدري، األربعاء، خالل 
استقباله املبعوث اخلاص لألمني العام لألمم 
املتحدة في العــــراق يان كوبيتش على أهمية 
زيادة دعم ومســــاندة املجتمع الدولي واألمم 
املتحــــدة خلروج العــــراق من نفــــق الطائفية 

واحملاصصة.
وقــــال مكتب الصدر في بيــــان إّنه ”عرض 
على كوبيتش آخر ما توصلت إليه النقاشات 
واحلوارات املستفيضة حول تشكيل احلكومة 

املقبلة“.
ونقــــل البيان عــــن الصدر قولــــه ”رؤيتنا 
للمرحلة القادمة أنها نابعة من رغبة جماهيرية 
وضرورة املرحلة ألن الشعب العراقي قد عانى 
الكثير من الفساد وسوء اخلدمات، وأن يكون 
القــــرار وطنيــــا عراقيا“، مؤكــــدا ”على أهمية 
زيادة دعم ومســــاندة املجتمع الدولي واألمم 
املتحــــدة خلروج العــــراق من نفــــق الطائفية 
واحملاصصــــة املقيتة ومنــــع التدخل في ملف 
االنتخابــــات حكوميــــا وإقليميــــا، وضــــرورة 
تقدمي الدعم في املجال االنساني واخلدمي في 
املناطق احملررة وباألخص املوصل ومساهمة 
املنظمــــات الدولية فــــي أخذ العــــراق وضعه 

الطبيعي في العيش احلر“.

  

صالح البيضاين

} صنعــاء - يعمل احلوثيون على مســـارات 
احلديـــدة  مينـــاء  خســـارة  لـــدرء  متوازيـــة 
االســـتراتيجي آخـــر املنافـــذ البحريـــة التي 
مـــا زالت واقعة حتـــت ســـيطرتهم، مع إعالن 
التحالـــف العربـــي عن إطـــالق معركة حترير 
املدينة في ظل مؤشـــرات علـــى تفّهم املجتمع 
الدولي هذه املرة حليثيات هذا القرار احملوري 

في مسار احلرب اليمنية.
وبحســـب متابعني للشـــأن اليمني، باتت 
أرضيـــة حتريـــر احلديـــدة ممهدة ليـــس فقط 
عســـكريا بفعل الوضع امليداني اجلديد الذي 
فرضـــه التحالـــف العربـــي علـــى احلوثيـــني 
وجعلهم في حالة تراجع ودفاع مستمرين، بل 
أيضا بفعل ارتباك إيران وعجزها عن مساعدة 
وكالئهـــا احلوثيني بعـــد أن أصبحت طهران 
حتت مجهـــر املالحظـــة الدوليـــة وخصوصا 
تصرفاتها في اليمن والتي أشـــار إليها وزير 
اخلارجيـــة األميركي مايك بومبيو تصريحا ال 
تلميحـــا، ما قد يدفعها إلى االنزواء على األقل 
في مـــا يتصل بامللف اليمنـــي والتفّرغ مللفات 

أكثر حيوية بالنسبة إليها.

وعاود احلوثيون إرســـال رسائل سياسية 
تعكـــس حالـــة الضعف التي ميـــرون بها، من 
خالل تنازالت غير مســـبوقة لـــّوح بها رئيس 
اللجنة الثورية العليا في اجلماعة محمد علي 
احلوثي الذي أبدى عبر سلسلة من التغريدات 
على حسابه الرسمي في تويتر رغبة اجلماعة 
احلوثية في تقدمي تنـــازالت للتوصل إلى حل 
سياســـي، وهو مـــا اعتبره مراقبـــون محاولة 
سياســـية غير جادة لعرقلة التقدم العســـكري 

نحو احلديدة.
وبالتــــوازي مــــع ذلــــك، جــــددت اجلماعة 
تهديداتها باســــتهداف ممر املالحة في البحر 
األحمر في محاولة البتــــزاز املجتمع الدولي، 

إلى جانب زجهــــا بنخبة قّواتها إليقاف زحف 
قــــوات حــــراس اجلمهوريــــة بقيــــادة العميد 
طارق صالح ومبشــــاركة املقاومتني اجلنوبية 
والتهامية والتي تشير املعلومات إلى اقترابها 
مــــن إحراز نصر عســــكري جديد واســــتكمال 
حترير مديريتــــي التحيتا واجلراحي جنوبي 

احلديدة.
ومتكنــــت القــــوات املســــلحة اإلماراتيــــة، 
العاملــــة ضمن قــــوات التحالــــف العربي في 
اليمــــن بقيــــادة اململكــــة العربية الســــعودية، 
األربعاء، من إفشــــال محاولــــة تصعيد حوثية 
جديدة كانت تستهدف سفن النقل في خطوط 

املالحة الدولية في البحر األحمر.
ووفقا لوكالة األنباء اإلماراتية الرســــمية 
قامــــت القــــوات البحريــــة اإلماراتيــــة  ”وام“ 
بتدمير زورقني تابعني مليليشيا احلوثي، كانا 
يهــــددان إحدى ناقــــالت النفــــط التجارية في 
البحر األحمر، فيمــــا متكن زورقان آخران من 

الفرار.
وجــــاءت العمليــــة بعد ســــاعات قليلة من 
تصريحات للمتحدث الرســــمي باســــم قوات 
التحالــــف العربي لدعم الشــــرعية في اليمن، 
العقيــــد تركــــي املالكي قــــال فيهــــا إن ”ميناء 
احلديــــدة أصبح نقطــــة لتهريــــب الصواريخ 
البالســــتية ومنطلقــــا لألعمــــال العدائية في 

البحر األحمر ومضيق باب املندب“.
وفي مؤشــــر علــــى تفّهم املجتمــــع الدولي 
ملخــــاوف دول التحالــــف العربي مــــن التدخل 
اإليرانــــي فــــي اليمــــن وتأثيــــر هــــذا التدخل 
علــــى مجريات احلرب وتهديــــد األمن القومي 
للمنطقــــة، أقــــّرت وزارة اخلزانــــة األميركية، 
الثالثاء، فرض عقوبات على خمسة مسؤولني 
إيرانيــــني متهمــــني بتقــــدمي الدعم مليليشــــيا 
احلوثي إلطــــالق الصواريخ البالســــتية على 

املدن السعودية.
وأكــــد بيــــان صــــادر عــــن وزارة اخلزانة 
األميركيــــة أن ”الواليات املتحدة لن تتســــامح 
بعــــد اليوم مــــع الدعــــم اإليرانــــي للمتمردين 
احلوثيني الذيــــن يهاجمون أقرب شــــركائنا، 

السعودية“.
وتشــــهد التطــــورات امليدانية على األرض 
انهيــــارات متســــارعة للحوثيني فــــي مختلف 
اجلبهــــات، مع تراجــــع قدرة امليليشــــيا على 
تعويض خســــائرها املادية والبشرية والعجز 

عن حشد املقاتلني وانتقال املعارك إلى املعقل 
الرئيس للجماعة في محافظة صعدة.

وأعلن اجليش اليمني، األربعاء، استعادة 
مواقع عســـكرية اســـتراتيجية من احلوثيني، 
إثر معارك في محافظة اجلوف بشـــمال اليمن، 

قرب احلدود مع السعودية.
وقـــال قائـــد لواء حســـم، رئيـــس عمليات 
هـــادي  العميـــد  باجليـــش  احلـــدود  حـــرس 
اجلعيـــدي إن ”اجليـــش حّرر سلســـلة جبال 
األمهـــور االســـتراتيجية، وقطـــع خـــط إمداد 
مســـلحي احلوثي الواصل بني منطقة رحوب 
وواديـــي ســـلبة والقعيـــف، فـــي مديرية برط 

العنان، مبحافظة اجلوف“.
وأوضـــح اجلعيـــدي، في تصريـــح ملوقع 
اجليش اليمني سبتمبر نت، أن ”املنطقة باتت 
مـــع الواديني، حتت الســـيطرة النارية لقوات 
اجليش“. وأضاف أّن قـــوات اجليش تواصل 
التقـــدم باجتـــاه مركـــز مديرية بـــرط العنان، 

الستكمال حترير ما تبقى منها.

وفي محافظة صعدة قال مصدر ميداني إّن 
قوات اجليش ســـيطرت على املجمع احلكومي 
فـــي منطقة املالحيط مبديريـــة الظاهر، غربي 

احملافظة.
وأوضح أّن قوات اجليش اقتحمت املجمع 
احلكومي، بعد اشـــتباكات عنيفـــة، خاضتها 
ضد مســـلحي احلوثي حتت غطـــاء جّوي من 

مقاتالت التحالف العربي.
وتكمن األهمية االستراتيجية لهذه اجلبهة 
في كونها ال تبعد أكثر من عشـــرة كيلومترات 
فقـــط عن منطقة مـــران أهم مراكـــز احلوثيني 
ومســـقط رأس أبـــرز قادتها، وهـــو ما يعطي 
انطباعا عن التحول الكبير في طبيعة املعركة 
التـــي باتت فـــي املناطق ذاتها التـــي انطلقت 

منها احلركة احلوثية في عام 2004.
وفي الســـياق ذاته أفـــادت مصادر محلية 
بتمكن قـــوات اجليش الوطني من الســـيطرة 
على معظم مديرية حـــرض في محافظة حجة 
على احلدود اليمنية الســـعودية، بالتزامن مع 

االقتراب مـــن حترير مديرية بـــرط العنان في 
محافظة اجلوف.

واجليـــش  العربـــي  التحالـــف  وجلـــأ 
الوطنـــي اليمنـــي فـــي اآلونـــة األخيـــرة إلى 
اتبـــاع اســـتراتيجية جديدة فـــي املواجهات 
مع احلوثيني تعتمد علـــى محاصرتهم وقطع 
طـــرق اإلمـــداد عن مناطـــق ســـيطرتهم، األمر 
الذي يتســـبب في انهيـــار جيوبهم احملاصرة 

تلقائيا.
وبـــدأت سلســـلة الهزائـــم التـــي مني بها 
احلوثيون تؤّثر على وحدة جبهتهم الداخلية 
ومتاسكها؛ حيث واجهوا خالل األيام املاضية 
متّرد عدد من ضباط الكلية البحرية في مدينة 
احلديـــدة، تضامنا مع زميـــل لهم كان تعرض 
لإلهانة واالعتقال من قبل أحد قادة امليليشيا.
ورفـــض الضبـــاط تنفيـــذ أوامر مشـــرف 
ميليشـــيا احلوثي فـــي احلديـــدة وحاصروا 
قســـما للشـــرطة حيث يعتقل زميلهم وأطلقوا 

سراحه عنوة ورفضوا تسليمه للميليشيا.

م دولي وانزواء إيراني يمهدان أرضية استكمال تحرير اليمن
ّ

تفه
[ القوات اإلماراتية تحبط محاولة الحوثيين استهداف المالحة الدولية في البحر األحمر

[ زعيم التيار الصدري يطلب دعما أمميا الستقاللية القرار العراقي
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أخبار

ــــــدة بغرب اليمن  ــــــي الذي أبدى في فترات ســــــابقة ميال إلى جتنيب احلدي املجتمــــــع الدول
احلرب، بحّجة حماية إمدادات الســــــلع واملواد الضرورية واملســــــاعدات اإلنســــــانية عبر 
مينائها، أصبح اآلن أكثر تفّهما لدوافع التحالف العربي في اإلسراع بتحرير املدينة للحد 
من خطر متركز احلوثيني بها واستخدامها منصة الستقبال الصواريخ املهّربة من إيران 

ولتهديد املالحة الدولية.

«املنطقـــة بحاجة إلى الســـالم واالســـتقرار، والسياســـة اإليرانيـــة اإلقليمية ألهبـــت الجبهات 

بانتهازيتها وطائفيتها، ومن الطبيعي أن تجد طهران نفسها في هذا املأزق}.

أنور قرقاش
 وزير الدولة اإلماراتي للشؤون اخلارجية

«عصابات الحوثي املدعومة من إيران تمارس أبشع أنواع التنكيل باملدنيني بما في ذلك تجنيد 

األطفال وزرع األلغام في األحياء املدنية واستخدام الدروع البشرية في الحرب}.

عبدالله املعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى األمم املتحدة

الصدر يخلع رداء {الثائر} ويخاطب المجتمع الدولي بلسان رجل الدولة

ميناء الحديدة تحول من شريان حياة إلى منصة الستقبال السالح المهرب

تعديل اإليقاع على وقع المستجدات

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ ذكر قصر اإلليزيه في بيان أّن 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 

بحث في اتصال هاتفي مع ولي العهد 
السعودي األمير محّمد بن سلمان 

عقد المؤتمر اإلنساني حول اليمن في 
باريس أواخر يونيو القادم، وعددا من 

القضايا الراهنة في الشرق األوسط.

◄ ُقتل ثالثة مدنيين يمنيين في 
انفجار عبوة ناسفة من مخلفات 

ميليشيا الحوثي قرب ميناء الحيمة 
العسكري الواقع على الساحل الغربي 
اليمني، والمستعاد حديثا من سيطرة 

الميليشيا.

◄ أعلنت إثيوبيا، األربعاء، أن عودة 
سفيرها لدى السعودية إلى البالد 

ليست استدعاء وإنما جاءت في 
إطار تغييرات روتينية ُنقل بموجبها 
السفير أمين عبدالقادر إلى الجزائر، 
فيما تم نقل السفير عبدالعزيز أحمد 

من الكويت إلى السعودية، بينما 
عاد قنصل إثيوبيا في مدينة جدة 

السعودية للعمل بالخارجية في أديس 
أبابا.

◄ أعلنت مصادر قريبة من أسرة 
الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 

صالح عن مقتل حفيده من ابنته 
وابن نجل شقيقه كنعان يحيى محمد 

عبدالله صالح في حادث مروري 
بسلطنة عمان.

◄ رّحلت السلطات العمانية 18 
شخصا جّوا نحو بلدين آسيويين، لم 
تذكرهما، وذلك تنفيذا ألحكام قضائية 

بإبعادهم عن أراضي السلطنة 
لدخولهم البالد بطريقة غير شرعية.

انهيـــارات متســـارعة للحوثيـــني في 

مختلف الجبهات مع تراجع قدرتهم 

على تعويـــض خســـائرهم وعجزهم 

عن حشد املقاتلني

◄

حيرة عراقية على تويتر: 

من يكتب تغريدات مقتدى الصدر ص19

العرب 
أونالين



صابر بليدي

} الجزائــر - قـــال مصـــدر أمنـــي جزائـــري 
األربعـــاء، إن تنظيـــم حماة الدعوة الســـلفية 
الموالـــي لتنظيـــم داعـــش، يقـــف وراء عملية 
اغتيال إمام مســـجد ومساعده، في بلدة وادي 
السبع بمحافظة سيدي بلعباس غرب الجزائر.

ويهدف التنظيـــم من خالل هـــذه العملية 
التـــي نفذها قبيل صالة فجـــر صباح االثنين، 
إلى اختراق ارتيـــاح الجزائريين إزاء الوضع 
األمني، بعدمـــا قام بتعليق رأس أحدهما على 

عمود كهربائي والتمثيل بالجثتين.
وعرف التنظيم منذ تشكيله كجناح منشق 
عـــن الجماعة اإلســـالمية المســـلحة منتصف 
تســـعينات القرن الماضي، حيث حّول ما كان 
إلى تنظيم  يعرف حينئـــذ بـ“كتيبة األهـــوال“ 
حماة الدعوة الســـلفية وأعلـــن والءه لتنظيم 

القاعدة ليبايع نهاية 2014 تنظيم داعش.
وتحاول التنظيمات الجهادية في الجزائر 
توظيف رمزية شـــهر رمضـــان كمحطة للقيام 
بعمليـــات اســـتعراضية لترســـيخ عقيدتهـــا 

الجهادية.
واعتبر مراقبون أن التنظيم أراد من خالل 
العمليـــة التي نفذها في أقصـــى غرب البالد، 
النيل من خطاب االســـتقرار األمني وتداعيات 

مشروع المصالحة الوطنية.
وعمـــدت القاعـــدة رمضـــان الماضي إلى 
إثارة الرأي العام من خالل زرع بعض القنابل 
وتنفيـــذ اعتـــداءات وصفـــت بـ“الرمزية“ على 
بعـــض الحواجز األمنية، خاصـــة على تخوم 
العاصمة، إال أن حماة الدعوة السلفية تمّكنوا 
مـــن تحقيق عامـــل المفاجأة والرعـــب، بعدما 
تم ضرب اســـتقرار البالد والتمثيـــل المرّوع 

بالجثث.
وقال مصـــدر أمني األربعـــاء إن ”االعتداء 
تـــم داخل المســـجد، وفر أعضـــاء المجموعة 

المنفـــذة إلـــى منطقة جبلية غابيـــة قريبة من 
بلدة السبع“.

وتعتبـــر المناطق الداخلية لمـــدن الغرب 
الجزائري، من أبرز القواعد الخلفية للتنظيم، 
ولكتيبة األهوال التي تحتفظ لنفسها بجرائم 
مرّوعـــة فـــي المنطقـــة، كتلك التـــي طالت 11 
أســـتاذة في نفس المحافظة تعرضن للبطش 
واالغتيـــال، بســـبب إصرارهن علـــى مواصلة 
تدريس التالميذ ورفض التعليمات العقائدية 
التـــي كان الجهاديـــون ينـــوون فرضها على 

السكان.
وسّخرت الحكومة الجزائرية، أكثر من 150 
ألـــف دركي وشـــرطي، من أجـــل تأمين البالد، 
وتنظيم الحياة العامة في المدن والســـاحات 
العمومية والمساجد خالل شهر رمضان. لكن 
هيمنـــة خطـــاب تحقيق االســـتقرار واندحار 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة فـــي البـــالد، أضفيا 
حالة من التفاؤل والتراخي، ما ســـّهل تنفيذ 

العملية.
وعمدت المجموعة اإلرهابية التي انسّلت 
تحت جنح الظالم بعـــد تنفيذ جريمتها، إلى 
التمثيل بجثتي الرجليـــن حيث قطعت رأس 
األول وعلقتـــه في عمود كهربائي، وســـحلت 
جثة الثاني داخل المسجد، ولم يتفطن سكان 
البلـــدة والعائلتين، إال بعـــد التأخر المريب 
لـــآلذان الـــذي كان يتداول عليـــه الضحيتين 

(أكثر من 60 سنة).
وذكـــرت مصـــادر محليـــة، أن الرجليـــن 
متقاعـــدان من مصالـــح الوظيفـــة العمومية 
(البلديـــة) ومن ســـلك الحرس البلـــدي، مما 
يكّرس فرضية االنتقام على اعتبار أن الحرس 
البلـــدي أوجد من طـــرف الحكومة الجزائرية 
العـــام 1997 من أجل إســـناد قـــوات الجيش 

واألمن في الحرب على اإلرهاب.
وأعاد هـــذا الهجوم اإلرهابي إلى األذهان 
ذكريـــات الحـــرب األهليـــة فـــي الجزائر، في 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، حيـــن كانـــت 

مجموعـــات مســـّلحة تنفذ جرائـــم ذبح بحق 
مواطنين وعناصر في أجهزة األمن.

وأضفـــت البيانـــات المتتابعـــة لقيـــادة 
الجيـــش الجزائـــري فـــي اآلونـــة األخيـــرة، 
حالة من االطمئنان لدى الشـــارع الجزائري، 
بشـــأن المخاطـــر األمنية وإمكانيـــة تحويل 
الخاليا الجهادية لشـــهر رمضان إلى فرصة 
لترسيخ أفكارها الجهادية، والقيام بعمليات 
وزعزعة  األضواء  الســـتقطاب  اســـتعراضية 

معنويات الرأي العام.

وفي ظل غياب أرقام رسمية عن العناصر 
اإلرهابيـــة  التنظيمـــات  وهويـــة  الجهاديـــة 
الناشـــطة، واكتفاء جهات أمنيـــة ومراقبين 
ببضـــع مئات، فـــإن الحصيلتيـــن األخيرتين 
لوزارة الدفاع تحدثت عن نحو 100 إرهابي تم 
تحييدهم أو القبض على أغلبهم، في الشريط 

الحدودي الجنوبي.
غير أن عملية ســـيدي بلعبـــاس، أظهرت 
احتفاظ التنظيمـــات الجهادية بالحد األدنى 
للتجـــّدد والبناء الذاتي والقـــدرة على إرباك 

الحمالت الميدانية المستهدفة لها.
العمليـــة  تنفيـــذ  أن  مراقبـــون،  ويـــرى 
اإلرهابيـــة داخل الحرم المســـجدي، يشـــّكل 
تحـــّوال في مســـار حمـــاة الدعوة الســـلفية، 
يتجّلى في انتهاج أسلوب البشاعة والدموية 
والترهيـــب، الـــذي تســـّبب فـــي انشـــقاقات 
وخالفات داخل الكتائب الجهادية، ال ســـيما 

في حقبة تسعينات القرن الماضي.
وهو ما ُيترجم رســـالة التنظيم للســـلطة 
والـــرأي العـــام، حـــول قوتـــه وقدرتـــه على 
اختـــراق حاجز الصمت، وإبـــراز عدم ضعفه 
أو محدودية رصيده البشـــري للذين يزعمون 

بذلك.

} بنغــازي (ليبيا) – يقتـــرب الجيش الوطني 
الليبي من تحريـــر مدينة درنة من الجماعات 

المتطّرفة الموالية لتنظيم القاعدة.
وقال القائد العام للجيش الليبي المشير 
خليفـــة حفتـــر، إن قواتـــه على وشـــك إعالن 
تحريـــر المدينـــة حيـــث تجـــري مواجهـــات 

مسّلحة.
جاء ذلك فـــي كلمة متلفـــزة ألقاها حفتر، 
فجر األربعاء، وخّصصها للحديث عن معركة 
درنـــة التي انطلقت فـــي 3 مايو الجاري، بين 
قواتـــه التي تحاصـــر المدينة منـــذ 4 أعوام، 
ومـــا يســـّمى بـ“مجلـــس شـــورى مجاهدي

درنة“.
ومدينة درنـــة هي المدينـــة الوحيدة في 
إقليـــم برقـــة التـــي مـــا زالت تحت ســـيطرة 
”مجلس شـــورى مجاهدي درنة“ وهو فصيل 
مسّلح يضّم جماعات موالية لتنظيم القاعدة 
وال تعتـــرف بـــأي حكومـــة مـــن الحكومـــات 

الليبية.
وأضاف حفتـــر ”اقتربنا من إعالن تحرير 
درنة، وبالتالي تحريـــر بالدنا من آخر معقل 
لإلرهاب في أرض ليبيا، اســـتكماال وتتويجا 
لنضال القوات المســـلحة، وتضحياتها على 

مدى 4 أعوام متتالية من الكفاح المقدس“.
ونجـــح الجيش فـــي انتزاع عـــدة مناطق 
واقعـــة على تخوم المدينة، ما شـــدد الخناق 

على الجهاديين.

وقال العميد أحمد المســـماري المتحدث 
باســـم الجيش الوطنـــي الليبـــي إن الخناق 
يضيق على الجهاديين في درنة ما يشير إلى 

تقدم في ضواحي المدينة.
وأضاف المسماري أن ”القوات المسلحة 
قامـــت على مـــدى األيـــام الماضيـــة بتنفيذ 
مهـــاّم قتالية مخطط لها مســـبقا، تم خاللها 
الســـيطرة علـــى مواقع العـــدو الحصينة في 
محاور قتل الظهـــر الحمر والحيلة ومرتوبة، 

وهي المداخل المتعارف عليها لدخول مدينة 
درنة“. وتابع ”إن قواتنا كّبدت العدو خسائر 
فادحـــة في األفـــراد واآلليات وال زلنـــا نتقّدم 
بخطى ثابتة ومنظمة باتجاه تحرير درنة من 

اإلرهاب“.
واندلعـــت الثالثـــاء معـــارك ضارية بين 

قوات الجيش والمتطرفين.
وقال آمر القـــوات الخاصة اللواء ونيس 
الجيـــش  ووحـــدات  قواتهـــم  إن  بوخمـــادة 
المساندة انطلقت من وادي الناقة في ساعات 
الصبـــاح األولى مـــن يوم اإلثنيـــن وفرضت 
ســـيطرتها علـــى وادي بولـــم ووادي جـــرم، 
وتمركـــزت في منطقة تمســـكت التـــي كانت 
تحت سيطرة تنظيم أنصار الشريعة، كما تم 
تمشـــيط األودية التي تقع جنوب غرب مدينة 

درنة.
وشـــّكل التقّدم الســـريع للجيش مفاجأة 
لليبييـــن الذيـــن توّقـــع عـــدد كبيـــر منهم أن 
تطـــول المعركة تماما كما حـــدث في بنغازي 
التي اســـتمرت فيها المعـــارك ألكثر من ثالث 

سنوات.
ويقول مراقبـــون إن الحصار الذي فرضه 
الجيـــش علـــى المدينة ســـاهم بشـــكل كبير 
فـــي إضعـــاف المجموعـــات اإلرهابية وقطع 

اإلمدادات عنها. 
المتطرفـــة فـــي  المجموعـــات  وحظيـــت 
بنغـــازي بدعم كبيـــر كان يأتيهـــا عبر البحر 
من مدينة مصراتة ما ســـاهم فـــي إطالة أمد 

المعركة.
وفـــرض الجيـــش أغســـطس الماضـــي، 
حصارا مشـــددا على المدينة، ويســـمح بين 
الحيـــن واآلخـــر بمـــرور المـــواد الغذائيـــة 

واألدوية والسيولة النقدية.
ويطـــّوق الجيـــش درنة منـــذ نحو ثالث 
سنوات منعا لتســـلل العناصر اإلرهابية إلى 

مدن أخرى في المنطقة الشرقية.
وأشـــار خليفة حفتر إلـــى أن المواجهات 
العســـكرية فـــي درنـــة جـــاءت ”بعـــد رفض 
الجماعات المســـلحة فيها الحلول الســـلمية 
كافـــة“، الفتا إلـــى أنه تـــم إعطـــاء تعليمات 

للقوات بتجنيب إلحاق أي ضرر بالمدنيين.
وأضـــاف ”احرصـــوا على حمايـــة أهلكم 
وتجّنب إلحاق أي ضـــرر بهم أو بممتلكاتهم 
أو بـــأي مرفق مـــن مرافق المدينـــة إال حيث 

يختبئ اإلرهابيون ويتحصنون“. وكان حفتر 
أعلـــن مطلع أبريـــل الماضي قرب اســـتعادة 

درنة من سيطرة اإلرهابيين.
وتالقـــي العمليات العســـكرية حول درنة 
ســـخطا من قبـــل العديـــد من الشـــخصيات 

اإلســـالمية السياســـية، بينمـــا يـــرى فيهـــا 
المجلـــس األعلـــى للدولة الليبـــي ”تصعيدا 
عسكريا يســـاهم في تأزيم الوضع بالبالد“، 
وتعتبرهـــا حكومـــة الوفـــاق المعتـــرف بها 

دوليا، تهديدا لحياة المدنيين بالمدينة.

حفتر يعد الليبيين بنصر وشيك على اإلرهابيين في درنة
[ تقدم الجيش يضيق الخناق على الجماعات المتطرفة في آخر معقل لها شرق ليبيا

[ اغتيال متطوعين في مسجد بمحافظة سيدي بلعباس والتنكيل بجثتيهما

جنحت قوات اجليش الوطني الليبي بقيادة املشــــــير خليفــــــة حفتر في انتزاع عدة مناطق 
من قبضة اجلماعات املتطرفة املســــــيطرة على مدينة درنة آخر معقل لها شرق البالد، ما 

يرّجح قرب إعالن حتريرها.

أعادت اجلرمية اإلرهابية التي راح ضحيتها إمام مســــــجد ومساعده في محافظة سيدي 
بلعباس غرب اجلزائر، احلرب األهلية التي عاشــــــتها البالد في تسعينات القرن املاضي 
ــــــذي ترّوجه الســــــلطة بانتصارها على  ــــــى األذهــــــان، وهو ما يتضــــــارب مع اخلطاب ال إل

اجلماعات اإلرهابية.

أخبار
«رحيـــل حكومـــات ومجيء أخـــرى، وخاصة في ظـــل مراحل االنتقـــال الديمقراطـــي وفي تجارب 

األنظمة شبه البرلمانية، مسألة طبيعية وعادية».

حافظ قائد السبسي
املدير التنفيذي حلركة نداء تونس

«ليبيا باتت منقسمة وتواجه خطر التقسيم إذا مضت قدما بإجراء انتخابات دون ضمانات أمنية 

وتوافق وطني على بناء الدولة}.

محمود جبريل
رئيس حتالف القوى الوطنية في ليبيا

األذهـــان  إلـــى  يعيـــد  الهجـــوم 

ذكريات الحرب األهلية حني كانت 

مجموعات مسلحة تنفذ جرائم ذبح 

بحق مواطنني ورجال أمن

◄

تنظيم حماة الدعوة السلفية يخترق تفاؤل الجزائر باالستقرار األمني

تركيز تام على المعركة

◄ دعت رئيسة البعثة األوروبية 
المسؤولة عن العالقات مع المغرب 
العربي إيناس آياال سندر، إلى غلق 

مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا، في ظل 
األوضاع المتدهورة التي تشهدها.

◄ أفادت وزارة الدفاع الوطني في 
الجزائر، أن ثالثة إرهابيين سّلموا 

أنفسهم، بينهم مسؤول في أحد 
التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل، 

للسلطات العسكرية جنوبي البالد.

◄ أدانت الهيئة العليا لحقوق اإلنسان 
والحريات األساسية في تونس 

تصريحات وزير الداخلية لطفي براهم 
بخصوص رفض فتح المقاهي في 

رمضان، معتبرة أن تلك التصريحات 
قّسمت المواطنين وفق قناعاتهم 

ومعتقداتهم.

◄ انتخب االتحاد العام لمقاوالت 
المغرب (بمثابة جمعية لرجال األعمال)، 

وزير الخارجية السابق، صالح الدين 
مزوار، رئيسًا له خلفا لمريم بن صالح، 

التي قادت الجمعية لواليتين من 6 
سنوات.

◄ حّثت األمم المتحدة حكومة الجزائر 
على وقف عمليات جمع وطرد مهاجرين 

من دول جنوب الصحراء، وذلك في 
تسليط للضوء على تدّفق لمهاجرين 

من مالي والنيجر، تقول الجزائر 
إنها تحتاج لمساعدة األمم المتحدة 

لمعالجته.

◄ طالبت جمعية إنقاذ التونسيين 
العالقين بالخارج الحكومة التونسية 

باإلسراع في إنقاذ األطفال العالقين في 
مناطق الصراع على غرار سوريا وليبيا 
والعراق واإلحاطة بهم عند عودتهم إلى 

أرض الوطن.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

الحصار الـــذي فرضـــه الجيش على 

املدينـــة ســـاهم بشـــكل كبير في 

اإلرهابيـــة  املجموعـــات  إضعـــاف 

وقطع اإلمدادات عنها

◄
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الخطر ال يزال قائما

تأييد إماراتي 

ملغربية الصحراء
محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أعربـــت اإلمـــارات عـــن تأييدهـــا 
إقليم الصحراء، ونّددت بـ“األنشطة  لـ“مغربية“ 
وجبهـــة  اللـــه  حـــزب  مـــن  لـــكل  اإلرهابيـــة“ 

البوليساريو.
وجاء ذلك في بيان مشـــترك ألشغال اللجنة 
المغربيـــة اإلماراتيـــة المشـــتركة فـــي دورتها 
الخامسة بأبوظبي والتي استمرت ليوم واحد.
وتـــرأس اللجنـــة كل مـــن وزيـــر الخارجية 
المغربي، ناصـــر بوريطة، ونظيـــره اإلماراتي 

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.
ولفـــت البيان إلى أن ”أي حـــل لهذا النزاع 
اإلقليمـــي المفتعـــل (حول إقليـــم الصحراء) ال 
يمكـــن أن يكـــون إال فـــي إطار ســـيادة المملكة 

المغربية ووحدتها الترابية“.
وجـــّددت اإلمـــارات، مـــن هـــذا المنطلـــق، 
تنديدها بـ“األنشطة اإلرهابية التي تجمع حزب 
الله بالبوليســـاريو، وسعيهما إلى المّس بأمن 

واستقرار المملكة ووحدتها الترابية“.
وقـــّرر المغـــرب، مطلع مايـــو الحالي، قطع 
عالقاته الدبلوماســـية مع إيران، بسبب الدعم 
والتدريـــب العســـكري الذي يقّدمه حـــزب الله 
اللبناني، المدعوم إيرانّيا، لجبهة البوليساريو 
التـــي تنـــازع الربـــاط الســـيادة علـــى إقليـــم 
الصحـــراء. وأكد ناصر بوريطـــة، أن العالقات 
بين المغرب ودولـــة اإلمارات العربية المتحدة 
متميزة واستثنائية تستمد صالبتها ومناعتها 
من أسس األخوة والصداقة، والتضامن الدائم 
والتعاون المثمر التي أرســـاها كّل من الشـــيخ 
الراحـــل زايد بن ســـلطان آل نهيـــان والعاهل 

المغربي الراحل الملك الحسن الثاني.
واعتبر الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن 
”انعقاد الدورة الخامســـة للجنة المشتركة بين 
البلديـــن يأتي في ظل مـــا تواجهه المنطقة من 
تحديات وحالة غير مسبوقة من عدم االستقرار 
وتصاعـــد العنف“، مشـــيرا إلـــى أن ”العالقات 
المتميـــزة التي تربـــط البلدين هـــي اليوم في 

أجمل صورها“.
وتحتل األمارات المرتبة األولى على صعيد 
االســـتثمارات العربيـــة بالمملكـــة المغربيـــة، 
بفضل التدفق الكبير لالســـتثمارات اإلماراتية 
فـــي مجـــاالت الطاقـــة والعمـــران والســـياحة 

واالتصاالت والخدمات.
وتكتســـب العالقات الثنائيـــة بين البلدين، 
أهميتها من توحد أهداف البلدين وتصورهما 
للعديد مـــن القضايا والملفـــات، خصوصا من 
خالل الســـعي إلـــى تحقيق األمن واالســـتقرار 
ة  والسالم، وتكريس مبادئ التسامح والوسطَيّ
والتعايش في العالم، ونبذ التطّرف والتعصب 

والعنف واإلرهاب.



{كوريا الجنوبية والصين واليابان مســـتعدة الســـتثمار مبالغ كبيرة جدا من أجل المساعدة في أخبار

جعل كوريا الشمالية عظيمة}.

دونالد ترامب
الرئيس األميركي

{نقترح موازنة بقيمة 149 مليار يورو لســـنة 2019 لمواصلة دعم أولوياتنا، وخاصة االستثمار 

في الشباب والهجرة واالندماج واألمن}.

جونتر أوتينجر
مفوض امليزانية باالحتاد األوروبي
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األوروبـــي  البرلمـــان  أعلـــن   - بروكســل   {
األربعـــاء، أنه لن يراقب االنتخابات الرئاســـية 
والبرلمانيـــة التركية المبكـــرة المقرر إجراؤها 
فـــي يونيـــو المقبل، بعد أن شـــككت العديد من 
العواصـــم األوروبيـــة والواليـــات المتحدة في 
نزاهـــة وشـــفافية عملية انتخابيـــة تحت نظام 

الطوارئ.
لمجموعـــة  المشـــاركان  الرئيســـان  وقـــال 
دعـــم الديمقراطيـــة وتنســـيق االنتخابـــات في 
البرلمـــان األوروبي، ديفيد ماكاليســـتر وليندا 

ماكافـــان في بيـــان إن ”البرلمـــان األوروبي لن 
يراقـــب العملية االنتخابية بتركيـــا، ولن يعلق 
عليهـــا وعلى نتائجهـــا“، في خطـــوة اعتبرها 
مراقبون تحرج الســـلطات التركية ومرشـــحها 
رجب طيـــب أردوغان الذي يراهن على إشـــادة 
أوروبيـــة بالعملية االنتخابية لتجاوز العراقيل 
في مفاوضات االنضمام إلـــى التكتل األوروبي 

المتعطلة. 
وأقر البرلمان التركي في 28 أبريل الماضي، 
مقترحـــا لحزبـــي العدالة والتنمية اإلســـالمي 

الحاكم والحركـــة القومية، بإجـــراء انتخابات 
رئاســـية وبرلمانية مبكرة في 24 يونيو المقبل، 

بدال من نوفمبر 2019.
وكانت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
األميركيـــة هيذر نورت، قد شـــككت فـــي نزاهة 
وشـــفافية العملية االنتخابيـــة المرتقبة تحت 
حالـــة الطوارئ التـــي مددها البرلمـــان التركي 
لشـــهرين إضافيين قبل يوم مـــن إعالن مقترح 
االنتخابات المبكرة، ما يثير تســـاؤالت. وقالت 
نـــورت ”مـــن الصعب إجـــراء انتخابـــات حرة 

ونزيهة وشـــفافة خالل حالة الطـــوارئ التركية 
القائمـــة منذ عاميـــن تقريبا“، مضيفـــة ”لدينا 
مخـــاوف بشـــأن قدرتهـــم علـــى إجرائها خالل 
هـــذا النوع من حالة الطـــوارئ، نود بالطبع أن 
نرى انتخابات حـــرة ونزيهة ولكن هناك خوف 

أيضا“.
ومـــن شـــأن االنتخابـــات التركيـــة المبكرة 
تسريع االنتقال إلى نظام رئاسي جديد، يخشى 
منتقـــدون مـــن أنه ســـيؤذن ببدء حكـــم الرجل 

الواحد، يبدأ تطبيقه بعد االنتخابات.

} لندن - يثير الصعود الالفت لتيارات اليمين 
المتطرف وموجة العداء لألجانب والمهاجرين 
فـــي العديد من أنحـــاء أوروبا قلـــق الجاليات 
العربية والمسلمة على وجه الخصوص، وهو 

ما يدفع النخب المهاجرة إلى التحرك.
وعقدت مؤخرا المنظمة العربية البريطانية 
لحقـــوق اإلنســـان مؤتمرهـــا التأسيســـي في 
العاصمـــة البريطانية لندن، بحضور نخبة من 
القانونيين والمثقفيـــن واإلعالميين المهتمين 
بحقوق المواطن العربي في بريطانيا والبلدان 

العربية.
وعـــرض المؤتمرون جملة األســـباب التي 
اســـتدعت إطـــالق هـــذه المنظمة ومـــن بينها 
المتطـــرف  اليميـــن  يشـــكله  الـــذي  التحـــدي 
الـــذي ينتهج سياســـة عدائية تجـــاه األجانب 
والمهاجرين، ويشـــرعن لمجتمـــع منغلق على 

ذاته يرفض اآلخر.
وأفرزت المتغيرات السياسية والمجتمعية 
التي تشهدها الســـاحة البريطانية واألوروبية 
بشـــكل عام حاجة إلى تشـــجيع قيـــم الحريات 
التي تعـــزز مـــن دور الجالية العربيـــة وتدعم 
فرص مســـاهمتها فـــي مجاالت الحيـــاة كافة، 
وهـــي مـــن العوامـــل التـــي دفعت إلى إنشـــاء 
المنظمة العربية البريطانية لحقوق اإلنسان. 

ولـــن يقتصر عمـــل المنظمة علـــى المملكة 
المتحدة وإنما سيشـــمل الدول العربية أيضا، 
ألنهـــا ال تخاطـــب فقـــط المغترب بل اإلنســـان 

العربي ككل.
ويوضـــح المشـــرفون علـــى المنظمـــة أن 
تـــردي حقـــوق اإلنســـان فـــي الـــدول العربية 

بســـبب اســـتبداد أجهـــزة الدولـــة، وانتشـــار 
التطرف هما من الدوافع األساســـية لتأســـيس 
هـــذا المنبر الذي يســـعى ليكـــون فعال صوت 
اإلنسان العربي بعيدا عن المصالح السياسية 
أو الدينيـــة أو الفئوية التي تعـــد ديدن وجود 
الكثير من المؤسســـات المعنية بحماية حقوق 
اإلنســـان العربي ســـواء في موطنه األصلي أو 
بالد االغتـــراب. وحرص المؤتمر التأسيســـي 

للمنظمة العربية البريطانية لحقوق اإلنســـان 
على التأكيد على أنها ليســـت فرعا وال واجهة 
لدولة أو حزب أو جماعة، ولن تكون سوى إطار 
نزيه ومهني للمهتمين بحقوق اإلنسان تحكمه 
القوانين واألسس الناظمة لعمل هذا النوع من 

الجمعيات. 
وشـــدد على أن المنظمة مستقلة وتطوعية 
وال تتأثـــر بأي من االســـتقطابات العربية التي 

ألحقـــت ضـــررا بالغا ليس باألوطـــان األصلية 
وحسب وإنما بالجاليات العربية حول العالم، 
الفتـــا إلـــى أن مرجعيـــة المنظمة فـــي تعريف 
حقوق اإلنســـان هـــي القـــرارات الدولية التي 
توضحهـــا وتبنيهـــا بما ال يدع المجال للشـــك 

ويحتمل التأويل.
وتولي المنظمة العربية البريطانية لحقوق 
اإلنســـان األقليـــات فـــي المجتمعـــات العربية 
أهميـــة خاصة، وتقع في صلب نشـــاطها العام 

في الدفاع عن حقوق اإلنسان العربي.
وتواجـــه العديد مـــن األقليـــات الدينية أو 
العرقيـــة فـــي الوطـــن العربي تحديـــات كبرى 
تفاقمت في السنوات األخيرة بظهور جماعات 
متشددة على غرار تنظيم الدولة اإلسالمية في 
ســـوريا والعراق، وتســـعى المنظمـــة العربية 
ألن تكون صوت األقليات الذين يشـــكلون جزءا 

رئيسيا من نسيج المجتمعات العربية.
للمنظمة  التأسيســـي  المؤتمـــر  وانتخـــب 
العربيـــة البريطانيـــة لحقـــوق اإلنســـان هيئة 
تنفيذية كلفت بوضع األطر القانونية والعملية 
الالزمة لبدء نشـــاط المنظمة وضمان تحقيقها 

ألهدافها المعلنة.
وتضـــم الهيئـــة التنفيذيـــة األولـــى أحد 
عشـــر عضـــوا انتخبوا كال مـــن الدكتور نهاد 
خنفر رئيســـا للهيئـــة ومجدي موســـى نائبا 
للرئيـــس، وبهاء العوام أمينا للســـّر، وضمت 
اللجنـــة التنفيذية كال من جديـــا عثمان، علي 
الهندي، محمد فنيش، أميرة المهذبي، ســـعاد 
الجزائري، فيروز حســـني، محســـن حســـني، 

ومحمد مشارقة.

} باريــس - صّرح وزير الخارجية الفرنســـي 
جان إيـــف لودريـــان األربعاء، بأن السياســـة 
األميركية بشـــأن إيران ستشـــجع المتشددين 
على حساب المعتدلين في طهران وستزيد من 
عدم االســـتقرار في الشرق األوسط، تزامنا مع 
إعالن وزيـــر الخارجية األميركي مايك بومبيو 
لحزمة من الشـــروط لرفع العقوبات عن إيران، 
وصفهـــا العديد من المراقبيـــن، بوصفة تمهد 

إلسقاط النظام في طهران.
وقـــال لودريـــان إن ”هـــذه المجموعـــة من 
العقوبـــات التي تنظـــم ضد إيران لن تســـهل 
الحوار، بل بالعكس، ستشـــجع في إيران قوة 
وهـــذا يضعف الرئيس حســـن  المحافظيـــن، 

روحاني الذي يريد التفاوض“.
وأضـــاف الوزيـــر الفرنســـي ”فـــي نهاية 
المطـــاف هـــذا التموضـــع يمكـــن أن يعـــّرض 

المنطقة لخطر أكبر مما تواجهه اليوم“.
ووعـــدت الواليات المتحدة االثنين، بفرض 
عقوبـــات جديـــدة على إيران هـــي ”األقوى في 
التاريـــخ“ إذا لـــم تلب طهران سلســـلة مطالب 
قاســـية من أجل التوصل إلـــى ”اتفاق جديد“ 
حـــول برنامجهـــا النـــووي بعـــد االنســـحاب 

األميركي من النص الموقع في 2015.
وســـيؤدي انسحاب واشـــنطن من االتفاق 
إلـــى إعـــادة فـــرض سلســـلة مـــن العقوبـــات 
األميركيـــة علـــى الشـــركات التـــي تتعامل مع 
طهـــران، بينما يعـــول الرئيـــس روحاني على 
اتفاق جديد إلخراج بلـــده من العزلة وإنعاش 

اقتصاده.

وكّرر الوزير الفرنسي مخاوفه من ”انفجار 
إقليمـــي“ بســـبب ترابـــط األزمتين الســـورية 
واإليرانيـــة، ورد بـ“نعم“، على ســـؤال عما إذا 

كان هناك ”خطر اندالع حرب“.
وقال إن ”إطالق صواريخ إيرانية متمركزة 
في ســـوريا، في العاشـــر من مايو على منطقة 
فـــي الجوالن الـــذي تحتله إســـرائيل، تاله رد 
إســـرائيلي واســـع في هذا البلد“، مضيفا ”كل 
الشـــروط اجتمعت الحتمال حدوث انفجار إذا 

وقع حدث ما ربما عمدا ربما عن غير عمد“.
وتأتـــي التحذيرات الفرنســـية مـــن وقوع 
”حـــرب“ فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط بعـــد 
”القسوة“ األميركية على إيران لتغذي التكهنات 
حول احتماالت اســـتعداد الواليـــات المتحدة 
للدفع مـــن أجل تغيير النظام فـــي طهران، في 
الوقت الذي يحض فيه مســـؤولون أميركيون 
ومن بينهـــم وزير الخارجيـــة، اإليرانيين على 

”االختيار بأنفسهم“ للحكومة التي يريدونها.

وقـــال بومبيـــو االثنين، إن على ”الشـــعب 
اإليرانـــي اختيار نـــوع القيادة التـــي يريدها 
بنفسه“، وذلك بعد يوم على تحديده إجراءات 
قاســـية مخصصة لمواجهة طهران ومن بينها 
ما وصفـــه بأنه ”أقوى عقوبات فـــي التاريخ“ 

ضد الجمهورية اإلسالمية.
ولـــم يدُع خطاب بومبيـــو بصورة صريحة 
إلى تغيير النظام في طهران لكنه حث الشـــعب 
اإليراني أكثر من مـــرة على عدم تحمل زعمائه 
وخص باالسم روحاني ووزير خارجيته محمد 
جواد ظريف، قائال ”وفي نهاية المطاف سيكون 

على الشعب اإليراني اختيار من يتزعمه“.
ويــــرى محللــــون أن قســــوة العقوبــــات 
األميركية المقبلــــة والتي تتوعد بعزل إيران 
عن الشــــريان االقتصادي والمالــــي الدولي، 
ســــتقود إلــــى تفجــــر األورام الداخلية التي 
ظهرت أعراضها في المظاهرات التي اندلعت 
في العشــــرات مــــن المدن الكبــــرى في إيران 

خالل شــــهري ديســــمبر وينايــــر الماضيين. 
ويعتبر الخبــــراء أن لهجــــة بومبيو الحادة 
والهجوميــــة بمثابــــة تقديــــم الســــتراتيجية 
تهدف إلــــى إطالق عملية هــــدم النظام الذي 
ولد بعد ثورة عام 1979 اإلسالمية التي أنهت 

العالقات األميركية اإليرانية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية األميركية 
هيــــذر نويرت إن سياســــة الواليات المتحدة 
”ليســــت تغيير النظام“، لكنهــــا أوضحت أن 
واشنطن ”ترحب“ بحقبة جديدة في طهران.

وأضافـــت نويـــرت ”إذا كان على الشـــعب 
اإليراني أن يختار في المستقبل من أجل إظهار 
وجهـــة نظره، فمن المؤكد أنـــه مرحب به لفعل 
ذلك“، مشـــيرة إلى أن ”اإليرانيون  عاشوا منذ 

زمن طويل في ظل نظام أساء معاملته“.

فرنسا تخشى {حربا} في الشرق األوسط بسبب إيران

حّذرت فرنســــــا، أحد أهم حلفاء واشنطن 
ــــــني، من احتمال نشــــــوب ”حرب“  األوروبي
في منطقة الشــــــرق األوسط بسبب قسوة 
ــــــة على إيران، التي من  العقوبات األميركي
شــــــأنها أن تدفع طهران إلى إطالق عنان 
ميليشــــــياتها في كل من العراق وســــــوريا 
ــــــح الغربية، فيما  واليمن لضــــــرب املصال
يشير محللون إلى أن العقوبات األميركية 
ال تعــــــدو أن تكون ســــــوى وصفة متهيدية 

إلسقاط النظام.

الوقت يحاصرنا

مؤسسة باتت ضرورة ملحة
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مايك بومبيو:

على الشعب اإليراني اختيار 

نوع القيادة التي يريدها 

بنفسه واختيار من يتزعمه

أ من االنتخابات التركية املبكرة
ّ

ببباختصاراالتحاد األوروبي يتبر
◄ أطلقت الشرطة الهندية النار األربعاء، 

لتفريق متظاهرين في مدينة بجنوب البالد 
بعدما ألقوا قنابل حارقة غداة مقتل عشرة 

متظاهرين في المنطقة، بعد مطالبتهم 
بإغالق مصنع تملكه شركة المناجم 

البريطانية العمالقة ”فيدانتا“ يقولون إنه 
يتسبب بأضرار بيئية.

◄ توجه الصحافيون األجانب إلى موقع 
التجارب النووية الكوري الشمال األربعاء 

لتغطية تفكيكه، في مبادرة حسن نية 
قبل قمة تاريخية شكك الرئيس األميركي 

دونالد ترمب في احتمال عقدها.

◄ نّدد االتحاد األوروبي بتجاوزات عديدة 
شابت االنتخابات الرئاسية في فنزويال 
التي فاز فيها نيكوالس مادورو وأعلن 

أنه ينظر في فرض عقوبات جديدة على 
كراكاس بعد أن وضعت عوائق كبيرة أمام 

مشاركة المعارضة في االنتخابات.

◄ قالت صحيفة دي فيلت األلمانية، إن 
سلطات البالد لم تعد تمنح حق اللجوء 
لألشخاص الذين يطلبونه بشكل واسع، 

كما كان عليه األمر في العامين الماضيين، 
حيث قبلت 32.5 بالمئة فقط من الطلبات 

التي تلقتها منذ بداية 2018.

◄ استنكر حياتي يازجي، نائب رئيس 
حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، منع 
السلطات األلمانية خوض حملة انتخابية 

في صفوف الجالية التركية لديها قبل 
االنتخابات العامة المقررة في يونيو، 

ووصف ذلك بأنه ”عجز ديمقراطي“.

◄ أمر وزير الداخلية الفرنسي جيرار 
كولومب األربعاء، بإخالء مخيم يضم نحو 
ألفين و300 مهاجر في باريس، مشيرا إلى 
أن اإلجراء يأتي بالتوافق مع المتطلبات 

الصارمة لقانون الهجرة الجديد من 
ناحية، ومطالب جماعات اإلغاثة بتوفير 

مأوى للمهاجرين من ناحية أخرى.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

تأسيس منظمة حقوقية عابرة لالصطفافات تعنى باإلنسان العربي

بريطانيا تريد الحوار

 مع طالبان
} لنــدن - قال وزير الدفـــاع البريطاني غافين 
ويليامســـون األربعـــاء، إن علـــى بـــالده إجراء 
محادثات رســـمية مـــع حركة طالبـــان من أجل 

إرساء السالم في أفغانستان.
البريطانية عن  ونقلت صحيفة ”التلغراف“ 
ويليامســـون تأكيـــده، في كلمـــة وجهها لنواب 
بـــالده، أن إرســـاء االســـتقرار في أفغانســـتان 
”مهم“ لبريطانيا. وأشـــار إلـــى أن بالده ملتزمة 
بشأن مســـألة إجراء االنتخابات في أفغانستان 

نهاية العام الجاري وسط أجواء سلمية.
ولفـــت الوزير إلى أهمية إرســـاء حل طويل 
المدى في أفغانســـتان، مشـــددا على أنه يتعّين 
على بالده ”إجراء محادثات رســـمية مع طالبان 

بغية إرساء السالم في أفغانستان“.
وتســـعى بريطانيا إلى تعزيز تواجدها في 
أفغانستان من خالل مضاعفة بعثتها المشاركة 
فـــي عمليات تدريـــب تحت قيادة حلف شـــمال 
األطلســـي اســـتجابة لدعوة الرئيس األميركي 
دونالـــد ترامب كافـــة أعضاء الحلـــف إلى دعم 

القوات األطلسية العاملة في أفغانستان.
ونقلت صحيفة ”تايمز“ البريطانية األسبوع 
الماضي، أن المملكة المتحدة قد تعّزز تواجدها 
العسكري في أفغانستان حيث تشارك في مهام 

تدريب بإشراف أميركي.
ووفقـــا للصحيفـــة، فـــإن أحـــد الخيـــارات 
المطروحة هو إرسال 400 عسكري بريطاني في 
إطار بعثة تدريب تابعة لحلف شـــمال األطلسي 

ليتضاعف بذلك عددهم البالغ نحو 600 حاليا.
وأشـــارت الصحيفة التي تســـتند لمصادر 
حكوميـــة، إلى أنه لم يتم اتخـــاذ أي قرار حتى 
اللحظـــة، غير أنه من المنتظر أن تعلن رئيســـة 
الوزراء البريطانيـــة تيريزا ماي ذلك خالل قمة 

حلف شمال األطلسي في يوليو المقبل.
وأنهـــى حلـــف شـــمال األطلســـي رســـميا 
مهمته القتالية في أفغانســـتان في نهاية 2014، 
وأبقـــى على نحو 13300 رجـــل أكثر من نصفهم 
مـــن األميركييـــن لتدريب وتوجيه قـــوات األمن 
األفغانية. وأطلقت طالبان مؤخرا هجوم الربيع 
المعتاد ســـنويا، في رفض على ما يبدو لعرض 
الحكومـــة األفغانية التفاوض من أجل التوصل 
إلى اتفاق سالم، فيما تستعد البالد النتخابات 
تشـــريعية في أكتوبـــر القادم، وســـط مخاوف 

أمنية من إمكانية إجهاضها.
ويمّثـــل هجوم الربيع الســـنوي عادة بداية 
موســـم القتال، إال أن هذا الشتاء شهد مواصلة 
طالبان القتال ضد القوات األميركية واألفغانية 
بشكل طبيعي، حيث شـــّنت الحركة سلسلة من 
الهجمات الدامية في العاصمة كابول، أســـفرت 

عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.
هل يحقق ماكرون مع بوتني ما فشل 

فيه مع {صديقه} ترامب ن 

ز

ه
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في ظـــل عدم التوصـــل إلى اتفاق  } برليــن – 
بشـــأن خروج بريطانيا من االتحـــاد األوروبي 
رغم تحديد موعد لالنســـحاب فـــي مارس عام 
2019، فـــإن العديـــد من البريطانيين يشـــعرون 
بالقلـــق من فقدان حقهم في العيش والعمل في 
أكبر اقتصاد في أوروبا، والذي يشهد فترة نمو 
طويلة بشـــكل غير معتاد باإلضافة إلى تراجع 

معدل البطالة إلى مستويات قياسية.
وأدى التصويت على خـــروج بريطانيا من 
االتحـــاد األوروبي إلى انقســـام حاد في البالد 
حيث يتمســـك كل طرف بوجهـــة نظره، ومازال 
الجدل دائرا بشـــأن ما إذا كان الخروج سيفيد 
االقتصاد البريطانـــي خامس أكبر اقتصاد في 

العالم أم يعرقله.
تشـــاؤمية  نظـــرة  أن  تقاريـــر  وتكشـــف 
للمســـتقبل في بروكسل تســـود بين نحو 900 
بريطاني يعملـــون في المفوضيـــة األوروبية، 
بعد أن تنســـحب بريطانيا فعليـــا من االتحاد 
في مارس من العام المقبل بعد االستفتاء الذي 

أجرته في يونيو عام 2016. 
وذكر مكتب اإلحصاءات االتحادي األلماني 
أن عـــدد حاملي جـــوازات الســـفر البريطانية 
الذين أصبحوا مواطنين ألمانا زاد بنسبة 162 
في المئة العـــام الماضي. وحصل ما يقرب من 
7500 بريطانـــي على الجنســـية األلمانية العام 
الماضي. ويأتي هذا بعد زيادة بنســـبة 361 في 
المئة في عام 2016، ليصل بذلك العدد اإلجمالي 
خالل العامين إلى نحو 10400. وهذا الرقم أكثر 
من مثلـــي عـــدد البريطانيين الذيـــن أصبحوا 

ألمانا في 15 سنة من عام 2000.
وتعهد جان كلود يونكر رئيس المفوضية 
األوروبيـــة رســـميا للبريطانيين فـــي أواخر 
مارس، بـــأن المفوضية لن تمـــارس حقها في 
عزلهـــم بعد يـــوم 29 مارس عـــام 2019 عندما 
يفقدون جنسية االتحاد األوروبي التي تعتبر 

مـــن مســـوغات التعييـــن فيها، لكـــن رغم هذا 
التعاطف مع معاناتهم من جانب القيادة يعبر 
البريطانيون العاملون عـــن موقفهم بالتخلي 

عن جنسيتهم البريطانية.
وتظهـــر بيانـــات معلنة أنه فـــي األول من 
ينايـــر 2018، كان هنـــاك 894 موظفا ســـجلوا 
الجنســـية البريطانية كجنســـية أولى لهم في 
المفوضيـــة األوروبية، لكن هـــذا الرقم تراجع 
بنسبة 13 بالمئة أي 135 شخصا عنه قبل عام 
وبنســـبة 21 بالمئة أي 240 شخصا عن بداية 

عام 2016.
وقال مكتب اإلحصاءات االتحادي األلماني 
”هنـــاك صلة واضحة باالنســـحاب من االتحاد 
األوروبي“، مضيفـــا أن البريطانيين هم ثاني 
أكبر مجموعة تحصل على الجنسية األلمانية 
العـــام الماضـــي بعـــد نحـــو 15 ألـــف تركي. 
ويحتـــاج البريطانيون عادة إلـــى العيش في 
ألمانيا لمدة ثماني سنوات للتأهل. وتستغرق 
عمليـــة تقديم الطلبات أكثر من ســـتة أشـــهر 
ويمكن للبريطانيين الحصول على الجنســـية 
المزدوجة بينما ال تـــزال بريطانيا عضوا في 

االتحاد األوروبي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة دي ال 
رو البريطانيـــة لصناعة جوازات الســـفر، إن 
بريطانيـــا تعتـــزم طبع أول جواز ســـفر أزرق 
خاص بها بعد الخروج من االتحاد األوروبي، 
فـــي فرنســـا، فـــي خطـــوة تعـــد رمـــزا مهما 

لالستقالل للكثير ممن أيدوا االنفصال.
وكان بعـــض مؤيدي الخـــروج من االتحاد 
األوروبـــي دعوا خالل الحمالت التي ســـبقت 
االســـتفتاء على االنفصال للعودة الســـتخدام 
جوازات الســـفر الزرقاء التي كانت تصدر من 
عام 1920 حتى عام 1988. وتطبع شـــركة دي ال 
رو البريطانية في شـــمال إنكلترا جواز السفر 

الحالي ذي اللون األحمر الداكن.

بعدمـــا طرح الرئيس الفرنســـي  } باريــس – 
إيمانويـــل ماكـــرون نفســـه صديقـــا للرئيس 
األميركـــي دونالد ترامب على أمل التأثير على 
مواقفـــه مـــن دون أن ينجـــح في ذلـــك، يراهن 
اليوم مع نظيره الروسي فالديمير بوتين على 
التاريخ المشـــترك بين البلدين سعيا لتطوير 
عالقـــة معقـــدة يجري الفصـــل الثانـــي منها 

الخميس في سان بطرسبورغ.
بعد أيام قليلة على انتخابه في مايو 2017، 
اســـتقبل الرئيس الفرنســـي نظيره الروســـي 
وســـط تشـــريفات احتفالية، في ظـــل الخالف 
القائم بين ســـيد الكرمليـــن والغربيين منذ أن 

ضمت روسيا القرم من أوكرانيا عام 2014.
ولـــم يوفر ماكـــرون أي جهد للتـــودد إلى 
بوتين فاســـتقبله في قصر فرســـاي وزار معه 
”رواق المعـــارك“ الذي يســـتعرض المحطات 
العســـكرية الكبرى مـــن تاريخ فرنســـا، وقام 
بتكريم بطرس الكبير، قيصر روســـيا المنفتح 
علـــى أوروبا، ســـعيا منـــه إلنعـــاش العالقة 
الفرنسية الروسية، مستعينا في ذلك بالكثير 

من الرموز الملكية.

وفـــي بـــادرة مقابلـــة، يســـتقبل فالديمير 
بوتين الخميـــس والجمعة نظيره الفرنســـي 
في العاصمة السابقة لإلمبراطورية الروسية 
ســـان بطرســـبورغ، األقرب إلـــى أوروبا بين 
مدن روســـيا. ويقول الفيلسوف واختصاصي 
روســـيا ميشـــال إيلتشـــانينوف ”إنها مباراة 
العـــودة بعـــد فرســـاي“ حيث ســـعى ماكرون 
لكســـب األرجحيـــة فـــي ”اختبـــار القـــوة مع 

بوتين“.
وتابـــع إيلتشـــانينوف، مؤلـــف كتاب ”في 
رأس فالديميـــر بوتيـــن“، والـــذي استشـــاره 
الرئيـــس الفرنســـي من ضمن خبـــراء آخرين 
قبل زيارته، ”في فرســـاي، كان التشـــديد على 

الجالل والعظمة وحتـــى العمق التاريخي في 
وجه سيد الكرملين إلثارة إعجابه واإلثبات له 
أن فرنســـا ليست ذلك البلد المتجاهل لجذوره 

مثلما يلمح إليه بوتين“.
وفي موسكو، حيث انُتخب بوتين لواليته 
الرابعة، يســـود الترقب بعد سنة من انتخاب 
ماكرون الذي قال الخبيـــر فيودور لوكيانوف 
رئيس مجلس العالقات الخارجية والدفاع إنه 
يســـعى ”إلى إعادة فرنســـا إلى موقعها كقوة 
عالميـــة. لقد مضى وقت طويـــل منذ أن كانت 
كذلـــك. إذا كان جادا، ســـيكون هناك ما ُيبحث 
بين بوتين وماكرون. إن كان األمر مجرد كالم، 

سرعان ما سيفهم بوتين ذلك“.

مواضيع خالفية

يتواجه الرئيســـان حول مواضيع خالفية 
مثل ســـوريا وأوكرانيا واألزمة الدبلوماســـية 
الناجمة عن تســـميم عميل روســـي سابق في 
بريطانيا. غير أن دونالد ترامب ســـيمنحهما 
فرصة فريـــدة ونادرة للتوافق بعد انســـحابه 
المـــدوي مـــن االتفاق حـــول الملـــف النووي 
اإليرانـــي، في خطـــوة جاءت بمثابـــة صفعة 

حقيقية لألوروبيين.
وحول إيران وسوريا، قال قصر اإلليزيه إن 
ماكرون يرغب في إجراء حوار ”جّدي للوقوف 
علـــى النقـــاط المشـــتركة. نفعل ذلـــك بعيون 

مفتوحة مع إدراك صعوبة األمر“.
إّن  األميركيـــة  بلومبـــرغ  وكالـــة  وقالـــت 
رحلـــة الرئيس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
إلى روســـيا أصبحت جزءا مـــن جهد أوروبي 
موســـع للحفاظ على االتفاق النووي اإليراني 
وربـــط الرئيـــس فالديمير بوتين بـــه، بعد أن 
كانت الزيارة تهدد بعزل فرنســـا عن حلفائها 

األوروبيين.
وبعد انسحاب الواليات المتحدة المدوي 
مـــن االتفاق النـــووي مع إيران، أكـــد ماكرون 
وبوتين تمســـكهما به وعزمهمـــا على إنقاذه. 
وترغب موســـكو التي تقاربت مع طهران بأن 
يبقـــى كما هو في حين تريـــد باريس التوقيع 
علـــى اتفاق جديد ”أوســـع“ يأخذ في االعتبار 
مراقبة األنشـــطة النووية بعـــد 2025 وبرنامج 

إيران الباليستي وأن يمتد ليشمل الوضع في 
سوريا واليمن.

ويراهـــن ماكرون كذلك علـــى إصالح ذات 
البين بين أوروبا وروســـيا بعد ســـنوات من 
التوتـــر منذ ضـــم القـــرم والحرب في شـــرق 
أوكرانيـــا وحديثا تســـميم العميل الروســـي 
المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا. ولدى 
روســـيا ما تربحه من التقارب مع األوروبيين 

حيال المسألة اإليرانية. 
وتقول تاتيانا كاســـتويفا جـــان، الخبيرة 
فـــي المعهد الفرنســـي للعالقـــات الدولية انه 
”بالنســـبة لبوتيـــن، ســـيكون نجاحـــا باهرا 
التوصـــل إلـــى إعـــالن مشـــترك حـــول هـــذا 
الموضـــوع“. مـــن جهتـــه، يقول دبلوماســـي 
روســـي ”من عجائـــب المفارقات إنه بســـبب 
المســـألة النوويـــة اإليرانيـــة، أصبحت هناك 
فرصة للتوصل إلى قواعد جديدة للتعاون بين 

روسيا وأوروبا“.
يعتقد ســـفير روسيا الســـابق في فرنسا 
ألكســـندر أورلـــوف الذي حضر لقاء فرســـاي 
عام 2017 ”أن بإمكان ماكرون وبوتين االتفاق. 
فكالهمـــا شـــديد الثقافـــة ومولـــع بالتاريخ“. 
ويضيـــف دون مواربة ”من الطبيعي تماما أن 

يقيم ماكرون عالقة أفضـــل مع بوتين منه مع 
ترامب، وهما شـــخصان علـــى طرفي نقيض. 

فترامب رجل قليل الثقافة وعنيف ووحشي“.
لم يلتق الرئيســـان الفرنســـي والروســـي 
ســـوى مرتين في فرساي وخالل قمة مجموعة 
العشرين في هامبورغ في يوليو 2017، لكنهما 
يتحادثـــان بانتظام عبـــر الهاتـــف، أيا كانت 
الخالفـــات بينهمـــا. وال يتـــردد ماكـــرون في 
اســـتعراض هـــذه العالقة. ففـــي مقطع فيديو 
نشره قصر اإلليزيه مؤخرا، يظهر وهو يتصل 
بفالديميـــر من طائـــرة اإليرباص الرئاســـية، 
ويمكن ســـماعه يقـــول ”أردت أن أكلمك لنقوم 
حول إيران. لكن أورلوف  بجولة أفق صغيرة“ 
يقـــول ”ال يمكـــن ألي مكالمة هاتفيـــة أن تحل 
محل التواصـــل الفعلي. ومن أجل قيام تقارب 
وتوافق بين رئيســـين، ال بد أن يتقابال وجها 

لوجه“.

أوليغارشي في قصر اإلليزيه

بين الرجلين نقاط مشتركة كثيرة. فكالهما 
ظهـــر مـــن العدم علـــى الســـاحة السياســـية 
وكالهما حريص علـــى وضع بالده في محور 

اللعبة الدولية. ويقول ميشـــال إيلتشانينوف 
”إنهما متشـــابهان فـــي تصميمهما على إعادة 
الحيـــاة إلى العالقـــة مع القادة السياســـيين 

وترك بصمات بعيدة األمد في التاريخ“.
لكن نقاط التوتر كثيرة بين مصرفي األعمال 
السابق والعميل السري السابق. ولفت الخبير 
إلى أن ”شخصا قادما من األوساط المصرفية 
هـــو في ذهـــن بوتين أوليغارشـــي، وهذا ما ال 
يوحي له بالضرورة بالثقة“. لم يتردد ماكرون 
في فرســـاي فـــي التنديـــد بحملـــة االنتقادات 
الشـــديدة التي تعرض لها في وســـائل اإلعالم 

الروسية قبل انتخابه.
وإن كان اكتســـب منـــذ ذلـــك الحيـــن مقام 
رجـــل دولة، إال أنه يبقى بنظر اإلعالم الموالي 
للكرمليـــن رئيـــس بلـــد ”ملحـــق“ بالواليـــات 
تاتيانـــا  أوضحـــت  مـــا  بحســـب  المتحـــدة، 
كوستاييفا جان من المعهد الفرنسي للعالقات 
الدوليـــة. وهي صورة قد تتطور إذا ما تصدى 
األوروبيـــون لترامـــب فـــي قضيـــة النـــووي 
اإليراني. وأشار الخبير في معهد كارنيغي في 
موســـكو ألكسندر باونوف إلى أن ”فرنسا بلد 
نحترمـــه هنا، إنما فقط إن أظهر اســـتقالليته 

بكل ما لديه من قوة“.

مـــن  األميركـــي  املوقـــف  بســـبب 
االتفـــاق النـــووي أصبحـــت هنـــاك 
فرصة للتوصـــل إلى قواعد جديدة 

للتعاون بني روسيا وأوروبا

◄

في 
العمق
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ارتفاع شعبية 
االتحاد األوروبي

} بروكسل - كشفت دراسة نشرت األربعاء 
أن شـــعبية االتحـــاد األوروبـــي فـــي تزايد 
مســـتمر، وذلك قبل عام كامل من انتخابات 

البرلمان األوروبي. 
ومن المقرر إجراء االنتخابات األوروبية 
في الفترة من 23 إلى 26 مايو 2019. وستكون 
هذه هي أول انتخابات بعد خروج بريطانيا.
ويشير استطالع مؤسسة يوروباروميتر 
إلـــى أن اآلراء تغيرت منذ االســـتفتاء الذي 
أســـفر عن قـــرار بريطانيا مغـــادرة التكتل 
الـــذي يضم 28 دولة، وهـــو ما وصفه خبراء 
من  استطالع الرأي بأنه ”دعوة لالستيقاظ“ 

أجل ديمقراطية االتحاد األوروبي.
وقال أكثـــر من الثلثيـــن (67 بالمئة) من 
الذيـــن شـــملهم االســـتطالع إن دولتهـــم قد 
استفادت من عضوية االتحاد األوروبي، مع 
زيادة مطـــردة في هذه النســـبة منذ أكتوبر 

2016. والنسبة هي األعلى منذ عام 1983.
ويعتقد عدد متزايد من مواطني االتحاد 
األوروبـــي أن أصواتهم مؤثـــرة في االتحاد 
األوروبـــي، ووصلت نســـبة هـــؤالء إلى 48 

بالمئة في المسح األخير.
ومع ذلك، يعتقد 32 بالمئة فقط من الذين 
شـــملهم االســـتطالع أن األمـــور تســـير في 
االتجاه الصحيح بالنسبة للتكتل. كما أظهر 
المشـــاركون في االستطالع تأييدا لألحزاب 
الجديدة المناهضة للمؤسســـات، حيث قال 
56 بالمئـــة منهم إن هذه األحزاب تســـتطيع 

إحداث تغيير حقيقي ضروري.
ووفقا للدراســـة، فإن الحملة االنتخابية 
يجب أن تركز علـــى اإلرهاب، ثم على بطالة 
الشـــباب والهجـــرة واالقتصـــاد. وأجـــري 
االســـتطالع بتكليف من البرلمان األوروبي 
في أبريل الماضي وشمل 27601 شخص من 

جميع الدول الـ28 األعضاء.

هل يحقق ماكرون مع بوتين ما فشل فيه مع {صديقه} ترامب 
[ ماكرون يلتقي بوتين: خالفات كثيرة وتقارب مؤقت حول نووي إيران  [ باريس تسعى إلصالح ذات البين بين أوروبا وروسيا

بالرغم من تنامي املشاعر املعادية ملوسكو في أوروبا، ورغم كل التجاذبات السياسية، إال 
أّن الدول األوروبية جتد نفسها مضطرة للتعامل مع موسكو، حليفتها في االتفاق النووي 
ــــــا، وهي كلها ملفات  ــــــران، وغرميتها في ملفات أخرى كالطاقة وســــــوريا وأوكراني مع إي
ســــــتكون مطروحة على طاولة اللقاء الذي سيجمع في سان بطرسبورغ الرئيس الروسي 
فالدميير بوتني ونظيره الفرنسي إميانويل ماكرون. يعد لقاء اخلميس واجلمعة الثالث بني 
ماكرون وبوتني الذي أعيد انتخابه في مارس املاضي لوالية رابعة وذلك بعد لقاء الزعيمني 
بفرساي في مايو 2017 واحملادثات التي جرت بينهما على هامش قمة مجموعة العشرين 
ــــــورغ بأملانيا في يوليو املاضي، فهل ينجح الرئيس الفرنســــــي ويحقق مع بوتني ما  بهامب
فشــــــل فيه مع ”صديقه“ ترامب الذي استرسل في إظهار املودة له في أبريل في واشنطن 

ليعارضه الحقا حول إيران؟

املصرفي السابق والجاسوس القديم في رواق املعارك

التكتل األوروبي بطل في نظر مؤيديه

{بعـــد فـــرض هذه العقوبات ســـيضطر النظام اإليرانـــي إلى االختيار بين العمـــل على النهوض 
باقتصاده المنهار أو اإلبقاء على القتال في الخارج}.

مايك بومبيو
وزير اخلارجية األميركي

{من الطبيعي أن يقيم ماكرون عالقة أفضل مع بوتين منه مع ترامب، وهما شخصان على طرفي 
نقيض. فترامب رجل قليل الثقافة وعنيف ووحشي}.

ألكسندر أورلوف
سفير روسيا السابق في فرنسا

تدافع بريطاني لنيل الجنسية 
األلمانية قبل البريكست



} الريــاض – أعلنـــت رئاســـة أمـــن الدولة في 
الســـعودية الســـبت الماضي توقيـــف عدد من 
األشـــخاص اتهمتهـــم بمحاولـــة ”النيـــل مـــن 
أمـــن واســـتقرار المملكة وســـلمها االجتماعي 

والمساس باللحمة الوطنية“. 
ونقلـــت الوكالة الرســـمية في الســـعودية 
عن المتحدث األمني لرئاســـة أمن الدولة قوله 
إن المتهميـــن قاموا ”بالتواصل المشـــبوه مع 
جهات خارجية في ما يدعم أنشطتهم، وتجنيد 
أشـــخاص يعملون بمواقع حكومية حساســـة 
وتقديم الدعـــم المالي للعناصـــر المعادية في 

الخارج“.
لهـــذه  والتفســـيرات  القـــراءات  وتعـــددت 
االعتقـــاالت ولخلفيـــات هاشـــتاغ ”وومـــن تو 
درايف“، وأدلت كل جهة بدلوها. فوفقا للبعض 
من مؤيدي الحكومـــة، إن الحملة األخيرة على 
تويتر عن ضرورة قيادة المرأة للسيارة مضللة 
وغير ضرورية. وأكدوا، من وجهة نظرهم، على 
أن نشـــطاء حملة قيادة الســـيارة يجب عليهم 
أخـــذ زمام األمور فـــي الوقت المناســـب حتى 

يصبحوا مصدر مصداقية للمجتمع.

قيـــادة  النســـاء  باســـتطاعة  وســـيكون 
السيارات ابتداء من 24 يونيو المقبل، بحسب 
مديـــر اإلدارة العامة للمرور اللـــواء محمد بن 
عبدالله البســـامي بعد نحو تســـعة أشـــهر من 

قرار الملك سلمان. 
وتم تأسيس مدارس لتعليم قيادة السيارات 
خاصة بالنســـاء في خمس مـــدن بالمملكة مع 
مدرسات سعوديات حصلن على رخص القيادة 

في الخارج. 
وتمكيـــن النســـاء مـــن قيـــادة الســـيارات 
سيمنحهن القدرة على التحرك واالنضمام إلى 
القـــوة العاملة في البالد، بعـــد أن كن يعتمدن 

على الرجال في تنقالتهن.
ويؤكد مراقبـــون أن توقيت هذه التغريدات 
هو مـــا دفع الســـلطات إلى التدخـــل، في حين 
اســـتثمرته جهات خارجية لتكرار نفس الجمل 
عـــن حقـــوق اإلنســـان فـــي الســـعودية، التي 
باغتت هذه الجهات بمشـــروع إصالحي يرقى 
إلـــى مرتبة الثـــورة في مجتمع مثـــل المجتمع 

السعودي.

تعقب جين كيننمونت، الخبيرة في شؤون 
الشـــرق األوســـط بالمعهد الملكـــي البريطاني 
للشـــؤون الخارجية، تشـــاتام هـــاوس، بقولها 
”لم يتدخل ولـــي عهد الســـعودية األمير محمد 
بن ســـلمان بشـــكل مباشـــر في األيـــام القليلة 
الماضيـــة، مما أثار تكهنات بـــأن ما اثير حول 
االعتقـــاالت يمكـــن أن تكون عالمـــة على مكائد 

ُتحاك ضد الخطط اإلصالحية.

حماية لمسار التغيير

التقطـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش، 
نصـــف المعلومة، دون أن تتأكد من التفاصيل، 
حيث ســـارعت إلى إصدار بيان جاء فيه ”تبدو 
’الجريمـــة‘ الوحيدة التي ارتكبتها الناشـــطات 
والنشـــطاء هـــي رغبتهـــم فـــي قيادة النســـاء 
السيارة قبل أن يسمح األمير محمد بن سلمان 
بذلك. إذا كانوا في الســـجن لهذا السبب، فعلى 

السلطات إطالق سراحهم فورا“.
وانتقـــدت هيومـــن رايتس فكـــرة أن تقود 
الدولة عملية اإلصالح وترتب مســـاراتها وفق 
ما تراه أنسب، ضمن مسار ال تستوعبه هيومن 
رايتس ومثيالتها من منظمات المجتمع المدني 
دون  التي تضع قوالب جاهزة لـ“الديمقراطية“ 
مراعـــاة لخصوصيـــة هـــذا المجتمـــع أو ذلك 
واختـــالف طبيعة الحكـــم بين دولـــة وأخرى، 
ودون اعتبار الفـــوارق الجغرافية والتاريخية 
والقانونيـــة والسياســـية والعرفية، مع إضافة 
البعد الديني وحساسية موضوع اإلصالح في 

دولة مثل المملكة العربية السعودية.
ذكر بيان هيومن رايتس خلفيات النشطاء، 
وخصوصا الناشطات، وهو تاريخ يحسب لهن، 
وقد شـــكلت اللبنة التي بنيت عليها الخطوات 
اإلصالحية فـــي رؤية الســـعودية 2030. ورغم 
أنهـــا دخلت حيز التنفيذ، فمازالت هذه الرؤية، 
كما القرارات التي اتخذت في إطارها مثل فتح 
دور الســـينما والعـــروض الفنية فـــي المملكة 
إلـــى جانب منح المرأة حق قيادة الســـيارة، ال 
تحظـــى بتأييد الجميع، ومازال هناك انقســـام 

في المواقف.
ويفرض هـــذا االنقســـام أن تكـــون الدولة 
هـــي التي تقـــود التغييـــر وتضبـــط إيقاعاته. 
وكان األمير محمد بن ســـلمان اعترف بنفســـه 
أن الســـعودية ال تملك أفضل ســـجل في حقوق 
اإلنســـان، لكنها تتحســـن. وأضاف، في حوار 
مـــع صحيفـــة تليغـــراف البريطانيـــة، خـــالل 
زيارته إلى لندن، في شـــهر مارس الماضي، أن 
الســـعودية أحرزت تقدما كبيرا في وقت قصير 
في مجال الحقوق والمواطنة، وهو أمر اعتبره 

المراقبون تحوال كبيرا في الكيفية التي تقارب 
بها الرياض المســـألة من حيـــث االعتراف بها 
واالعتراف بأن جهودا تبذل دون خجل أو تردد 
لرفع مســـتوى األداء وتحســـين أوضاع حقوق 
اإلنســـان وفق مـــا تتطلبه خصوصيـــة الدولة 
الســـعودية ال على طريقة قوالـــب الديمقراطية 
الغربيـــة التـــي تصّدرهـــا مؤسســـات حقوقية 
غربيـــة ومنظمـــات تتبـــع المجتمـــع المدنـــي 
ازدهرت بشـــكل كبير، وخطيـــر، في ظل الثورة 

في عالم التواصل االجتماعي.
وأضحت أحداث الربيع العربي، في تونس 
ومصـــر، وما وصلـــت إليه األوضـــاع في ليبيا 
واليمن وســـوريا، أبرز مثال يذكر عند الحديث 
عن أدوار مثل هذه المنظمات وكيف نشطت عن 
طريق مواقع التواصل االجتماعي واســـتغلت 
رغبة الشـــباب في التغيير واإلصـــالح لتمرير 
برامج أخرى مغايـــرة تماما لطموح هذه الفئة 

المؤثرة من المجتمعات العربية.

خصوصية التجربة

تعصف  عندما بدأت رياح ”الربيع العربي“ 
المراقبـــون  انبـــرى  المنطقـــة،  دول  ببعـــض 
والخبراء يتحدثون عن أن هذه الرياح ســـتصل 
إلـــى دول الخليـــج العربـــي، وخّصـــوا بالذكر 
الســـعودية. لـــم يخطئ هـــؤالء المنّظـــرون في 
توّقعاتهـــم حين رّوجوا لفكرة أن األحداث التي 
شـــّكلت منعرجا تاريخيا غّير المنطقة ســـتغّير 
دول الخليـــج أيضا لكّنهم أخطـــأوا في تحديد 

طبيعة هذا التغيير وصوره وسياساته وطريقة 
تنفيذ وجهة تطبيقه.

مرد الخطأ أساســـا تلك الصـــورة النمطية 
التي تعودت عليها وســـائل اإلعالم الغربية عن 
الســـعودية، الوهابية، المحافظة، وهي صورة 
اســـتغّلتها حكومـــات ومؤسســـات ومنظمات 
حقوقيـــة البتـــزاز المملكة في تجـــارب كثيرة، 
خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، وُحّمل 
المجتمع الســـعودي برمتـــه وزر هذه األحداث 
فقط ألن من بين المنفذين ســـعوديون وبسبب 
الصورة التي تروجها وســـائل اإلعالم الغربية 

عن السعودية.
ال شـــك في أن السعودية ســـاهمت إلى حد 
كبيـــر في تدعيم هذه الصـــورة، خاصة بعد أن 
قّلصت مـــن أدوارهـــا الخارجية فـــي مواجهة 
الضغـــط الدولـــي واالتهامات بنشـــر التطرف 
والتشـــدد، األمـــر الـــذي اســـتفاد منـــه الغرب 
للضغط على السعودية في الخارج كما استفاد 
منه المحافظون والمؤسســـات الدينية النافذة 

في داخل المملكة.
ويؤكـــد مراقبون أن هناك قـــوى ومنظمات 
خارجية طالما كانت تبتز السعودية باإلصالح، 
اآلن هي تضغط لتعطيله لتستمر عملية االبتزاز. 
ويضيف المراقبون أنه يمكن للسعوديين ذوي 
اجتماعيا  والمتفاعلين  المســـتقلة،  التوجهات 
الذين يمكن أن يساهموا بشكل كبير في أجندة 
اإلصـــالح، أن يقعوا بســـهولة تحت طائلة هذه 
المؤسســـات وشـــعاراتها البراقة حول حقوق 

اإلنسان.

ويوضح غازي الحارثـــي، المدير اإلقليمي 
للمركـــز الديمقراطـــي العربي فـــي الخليج، أن 
”الســـعوديين وصلوا إلى مســـتوى من الوعي 
بعد أحداث ما يسمى بالربيع العربي تجاوزوا 
فيه أقرانهم من الشـــعوب العربية، بحيث أنهم 
رفضوا كل دعوات التحرك لتغيير السلطة بقوة 
كما تحركت شـــعوب أخرى، وفضلـــوا االلتزام 
بوفائهم لحكومتهم، واعتبروا أن المقارنة بين 
الســـعودية وبين األنظمة العربية التي سقطت 
ال تجوز، وأصبح ذلـــك مضرب مثل في تحويل 
األزمـــات إلـــى نقاط تحـــّول تاريخيـــة دفع بها 
الشـــعب إلى التغيير واســـتجابت له الحكومة 
بتغييـــرات هائلة وخطـــط مســـتقبلية لم يكن 

يتوقعها الكثير“.
شـــكلت هـــذه الخطـــوات اإلصالحيـــة في 
الســـعودية صدمة للعالم الخارجـــي، أكثر من 
الداخـــل الســـعودي الـــذي كان يشـــهد حراكا 
وينشـــط شـــبابه ونســـاءه مـــن أجـــل حقوق 
كثيـــرة، بـــدأت تشـــهد طريقها نحو التشـــريع 
ضمن ســـياق رؤية الســـعودية 2030. إن طريق 
البناء أصعب من الهـــدم، وطريق اإلصالح في 
مجتمع نصفه محافظ يخشى التغيير له كلمته 
وتأثره، ونصفه اآلخر له نفس الحضور الوازن 
والتأثير لكنه يسير في االتجاه المعاكس األكثر 
انفتاحا، جيل منغمس في الثورة الرقمية، ولم 
يعـــد يحتاج إلى أن يســـافر ليرى ما يجري في 
العالم، تكفيه ضغطة زر ليكون العالم بين يديه، 
في دولة تعتبر من أبرز دول المنطقة تطورا في 

مجال البنية التحتية لشبكة اإلنترنت.

مسار اإلصالح السعودي: الدولة تقود التغيير وتضبط إيقاعه

السير بحذر وانتباه

تمكني النساء من قيادة السيارات 
ســـيمنحهن القـــدرة علـــى التحرك 
واالنضمـــام إلى القـــوة العاملة  بعد 

أن كن يعتمدن على الرجال 

◄

أثار اعتقال الســــــلطات السعودية لناشــــــطني في مجال الدفاع عن حقوق املرأة، جدال في 
الداخل، كما في اخلارج، بني منتقدين رأوا في االعتقال تعارضا مع سياســــــة اإلصالح، 
وبني مؤيدين يعتقدون أن ”التغيير في الســــــعودية يأتي مــــــن الدولة“، وأن لها احلق في أن 
حتدد درجات اإلصالح ومنسوبه بالشكل الذي يالئم استراتيجيتها ورؤيتها للوضع العام، 
معتبرين أن حق التعبير مكفول للجميع لكن، عندما يتحّول األمر إلى تهديد ومســــــعى إلى 
التشويش أو املزايدة فمن الضروري التدخل، خاصة إذا كان ذلك من ”نشطاء السفارات“ 

الذين ينفذون أجندة إلرباك اإلصالح وتعطيله ومنع اململكة من تنفيذ رؤيتها.

7الخميس 2018/05/24 - السنة 40 العدد 10999

[ توازن دقيق بين ضمان حرية التعبير ومراعاة خصوصية النظام وتركيبة المجتمع  [ وضع ال تناسبه قوالب الديمقراطية الجاهزة

[ دبلوماسية اإلصالحيين في مواجهة حدة المتشددين والحرس الثوري  [ شبح المصاعب االقتصادية قد يدفع طهران إلى تليين موقفها

في 
العمق

{ما يحدث في السعودية إصالحات حقيقية نحو مجتمع أكثر حداثة وأكثر ريادة لألعمال وأقل 
تشددا، واإلصالحات موجهة بشكل أكبر نحو مجتمعات الشباب}.

ديفيد إغناتيوس
كاتب أميركي

{إذا دفع األميركيون إيران إلى مأزق، فلن يصبح أمامها خيار ســـوى الرد بعنف.. وهذا ما يريده 
الصقور في البيت األبيض}.

سعيد ليالز
محلل سياسي إيراني

باريسا حافظي

رغـــم كل التصريحـــات العنيفة  } طهــران – 
التـــي ردت بها إيران على التهديدات األميركية 
الجديدة بفـــرض عقوبات أشـــد عليها، يعتقد 
بعض المسؤولين البارزين في طهران أن باب 

الدبلوماسية يجب أن يظل مفتوحا.
وعـــرض وزيـــر الخارجيـــة األميركي مايك 
بومبيـــو االثنين قائمة مطالب كاســـحة إليران 
تشـــمل التخلي عـــن التخصيب النـــووي وعن 
برنامجها للصواريخ الباليســـتية وعن دورها 
في ســـوريا ولبنان واليمن وإال واجهت ”أشـــد 

عقوبات في التاريخ“. وفســـر أربعة مسؤولين 
إيرانييـــن بارزين، تحدثت معهم وكالة رويترز، 
تصريحـــات بومبيو باعتبارها ”اســـتراتيجية 
تشبه أســـلوب واشنطن في التعامل  مساومة“ 
مع كوريا الشـــمالية. ففي العـــام الماضي كان 
المســـؤولون األميركيون يضغطـــون من أجل 
فرض عقوبات أشـــد صرامة علـــى بيونغ يانغ 
وأرسلوا حاملة طائرات للمنطقة في استعراض 
للقوة قبل أن تخف حدة التوترات في العالقات 
إلى درجة أن الرئيـــس األميركي دونالد ترامب 
قـــد يجري محادثات مع زعيم كوريا الشـــمالية 

كيم جونغ أون.
وقـــال أحد المســـؤولين اإليرانييـــن الذين 
شـــاركوا في المحادثـــات النووية اإليرانية مع 
القوى الكبرى على مدى عامين ”أميركا ال تريد 
التـــورط في حرب أخرى فـــي المنطقة. وإيران 
أيضا ال يمكنها تحمـــل المزيد من الصعوبات 
االقتصاديـــة… دائمـــا مـــا يكون هناك ســـبيل 

للتوصل إلى حل وسط“.
وأضـــاف المســـؤول الـــذي طلب، مثل 
غيـــره ممـــن أدلـــوا بوجهـــة نظرهـــم عن 
العالقات مـــع الواليـــات المتحدة، عدم 
نشر اسمه بســـبب حساسية المسألة 

”عهد المواجهات العسكرية انقضى“.

لكن سيكون من الصعب على المرشد األعلى 
آية الله علي خامنئي تأييد أي حل دبلوماســـي 
ألن قيامه بذلك سيقوض مصداقيته بين قاعدة 
تأييده من المتشددين الذين يرفضون أي وفاق 
مـــع الغرب. وقال مســـؤول مقرب من معســـكر 
خامنئـــي ”إنهم (األميركيين) يكذبون. حتى إذا 
قبلت إيران كل هذه الشروط فإنهم سيستمرون 

في طلب المزيد“. 

كأس السم

انســـحبت الواليـــات المتحـــدة، فـــي وقت 
سابق هذا الشـــهر، من االتفاق الدولي الموقع 
عـــام 2015 الذي يقلص برنامـــج إيران النووي 
في مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها. 
وتقول طهران إن حقها في امتالك قدرات نووية 
وبرنامج صاروخي دفاعي غير قابل للتفاوض.

لكن مع حالة الضعف التي بلغها االقتصاد 
اإليرانـــي بعد عقود مـــن العقوبات والفســـاد 
وســـوء اإلدارة ربما يفكـــر خامنئي في اختيار 
الدبلوماســـية بدال من المواجهـــة مع الواليات 

المتحدة. 
ويقـــول بعـــض المقربيـــن منـــه إنـــه، رغم 
صعوبة األمر فقد يتجرع خامنئي ”كأس السم“ 

مثلما وصف ســـلفه آية الله روح الله الخميني 
األمـــر عندما أذعن للهدنة التي توســـطت فيها 
األمم المتحـــدة والتي أنهت الحـــرب العراقية 

اإليرانية التي دارت بين عامي 1980 و1988.
وقـــال دبلوماســـي غربي رفيع فـــي طهران 
”بالنسبة ألغلب اإليرانيين األوضاع االقتصادية 
هي القضية األساسية وليس ما تقوم به إيران 
فـــي المنطقة أو برنامجها النـــووي“. وأضاف 
”لذلك سيظهر القادة اإليرانيون بعض المرونة 
رغم الخطب الرنانـــة التي تغلب عليها اللهجة 

الحادة“.
وكان ضعـــف االقتصـــاد اإليرانـــي هـــو ما 
أجبر خامنئي على إظهار تأييد مبدئي لالتفاق 
النـــووي عام 2015 مع القـــوى العالمية. وأنهى 
االتفاق الذي رتبه الرئيس حسن روحاني عزلة 

إيران االقتصادية والسياسية.
ويأتي التأييد األساسي للمؤسسة الدينية 
الحاكمـــة في إيران من محـــدودي الدخل الذين 
شـــاركوا في احتجاجات مناهضة للحكومة في 
يناير 2018. ونبهت االضطرابات السلطات إلى 
مخاطر اندالع غضب شعبي تثيره الصعوبات 

االقتصادية.
وقال ميـــر جويد أنفار، وهو إيراني المولد 
مختص بالشـــؤون اإليرانية لدى مركز هرتزليا 
متعدد التخصصات في إســـرائيل، ”إذا فشلوا 
فـــي إدارة االقتصـــاد فلـــن يتمكـــن النظام من 
مقاومـــة الضغـــوط. ال يعني ذلك أنه ســـينهار 
لكن االقتصاد قد يبلغ أســـوأ نقطة انكسار على 
اإلطالق“. وتحاول األطراف األوروبية الموقعة 
علـــى االتفـــاق النـــووي إنقاذه بعد انســـحاب 

واشـــنطن باإلبقاء على تدفقات تجـــارة النفط 
اإليرانية واالستثمارات. لكنهم يقرون بصعوبة 

األمر.

إعالن حرب

قال عدة مســـؤولين إيرانييـــن إن الصفوة 
المتشـــددة ومنها الحـــرس الثـــوري اإليراني 
تعتبر مطالـــب بومبيو بمثابـــة ”إعالن حرب“ 
على إيران. وذكر الحـــرس الثوري في بيان أن 
أميركا ســـتواجه نفس مصير صدام حسين إن 

هاجمت إيران.
وقـــال محللون إنه ال يمكن اســـتبعاد خطر 
اندالع صراع على أوســـع نطـــاق رغم تعارض 
ذلك مع رغبة ترامب المعلنة في إخراج الواليات 
المتحدة من صراعات مكلفة في الشرق األوسط 

استمرت لعقود.
وقـــال ســـعيد ليـــالز، المحلـــل المقيم في 
طهران، ”إذا دفـــع األميركيون إيران إلى مأزق، 
فلن يصبح أمامها خيار ســـوى الـــرد بعنف“. 

وأضاف ”هذا ما يريده الصقور“.
وفي حين تقول إيران إنها ســـترد على أي 
عدوان عسكري باستهداف المصالح األميركية 
في المنطقة وإسرائيل، يقول بعض الخبراء إن 
طهران ســـتكافح بمشقة للدفاع عن نفسها ضد 

أي هجوم مباشر متعدد الجبهات.
وقال الدبلوماســـي ”أبلت إيران بالء حسنا 
في الحروب بالوكالة لكنها ال تستطيع مواجهة 
إســـرائيل أو الواليـــات المتحـــدة فـــي حـــرب 

مباشرة... ليست لديها أسلحة حديثة“.

انقسام في الداخل اإليراني حول الرد على المطالب األميركية

من الصعب على املرشـــد األعلى آية الله علي خامنئي تأييد أي حل دبلوماســـي 
ألن قيامـــه بذلك ســـيقوض مصداقيته بـــني قاعدة تأييده من املتشـــددين 

الذين يرفضون أي وفاق مع الغرب
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} كان على مايك بومبيو وزير اخلارجية 
األميركي أن يتذكر العقوبات التي ُفرضت على 
العراق ما بني عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٣ لكي ال ُيعتبر 

حديثه عن أقسى عقوبات في التاريخ مجرد 
زلة لسان قد تدفع به إلى االعتذار.

ال تسمح إنسانية املتضررين من عدوانية 
النظام اإليراني ورعونته السياسية بأن يتكرر 

في إيران ما حدث في العراق. فأن تفرض 
على النظام اإليراني عقوبات حتّد من نشاطه 
العدواني هو شيء يجب الترحيب به تأكيدا 
إلرادة السالم وحق الشعوب في االستقرار. 

أما أن تنال تلك العقوبات من كرامة الشعوب 
اإليرانية وتذلها، فهو شيء مختلف ينبغي 

عدم السماح بوقوعه احتراما ألرواح نصف 
مليون عراقي أزهقتها آلة حصار ظالم.

ليس أمرا مؤكدا أن إيران ستقع في 
القفص نفسه الذي وقع فيه العراق في وقت 

سابق. ال ملا متيزت به السياسة اإليرانية 
من قدرة على املراوغة واللعب على احلبال 
والتناقض بني ما هو معلن وما هو خفي 
فحسب، بل وأيضا ألن التجربة العراقية 

املريرة ال تزال حاضرة في العقل السياسي 
اإليراني.

كانت إيران من أكثر الدول استفادة من 
احلصار الذي ُفرض على العراق. فبسببه 

انفتحت أمام بضائعها الرديئة سوق واسعة 
لم تكن حتلم بها هي السوق العراقية، 

وحني غزت الواليات املتحدة العراق بعد 
أن مت تدميره اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا 
وبيئيا عن طريق احلصار، كانت إيران أول 

املستفيدين من ذلك الغزو.
ال أتوقع أن سياسيي إيران سينزلقون إلى 

املوقع الذي يكون فيه فرض احلصار عليهم 
هو اخليار الوحيد الذي يحظى برضا الغرب 
فيما تواجهه دول كثيرة بصمت َمن ال حجة 

لديه.
ميكن اعتبار خطاب بومبيو مبثابة إعالن 

حرب. وهو ما سيدفع اإليرانيني إلى النظر 
إلى األمر برمته بطريقة جادة، بعيدة عن روح 

املكر واملماطلة والتسويف ومتييع الوقت 
والتمويه على حقيقة ما يفكرون فيه وما 

يقومون به. وهي الروح التي ظهرت أثناء 
مفاوضاتهم املاراثونية قبل توقيع االتفاق 
النووي الذي مزقه الرئيس دونالد ترامب.

لن يكرر اإليرانيون في عصر ترامب ما 
فعلوه سابقا.

لقد صار واضحا أن الرئيس األميركي 
إذا قال شيئا فعله. حقيقة متثل عالمة شؤم 

بالنسبة للسياسيني اإليرانيني. لذلك سيكون 
عليهم أن يتعاملوا بحذر مع حقل األلغام 

املفتوح أمامهم. لن يطلب أحد منهم القيام 
بتنظيف ذلك احلقل من ألغامه، غير أنهم 

سيقومون بذلك تعبيرا عن حسن نيتهم في 
مواجهة ُحكم مت التوقيع عليه يقضي بإحلاق 

أقصى العقوبات بهم.
إيران التي تعود إلى املشهد السياسي 
العاملي هذه املرة بطريقة مختلفة سيكون 

عليها أن تتصرف بحذر، لم يعهده أحد منها. 
وهو ما أتوقعه في ظل شعور اإليرانيني 

أنفسهم بأن هناك َمن لن يتوانى عن ضرب 
مشروعهم النووي في حالة تهاونهم عن 

االستجابة للشروط األميركية.
ستترك الواليات املتحدة تلك املهمة لطرف 
ثالث، هو أكثر حماسة منها للقيام بها. وألن 
إيران تدرك أن كل حروبها بالوكالة ضد ذلك 
الطرف الثالث ال ميكن أن تعوضها خسارة 

مشروعها النووي، فإنها ستركن تصريحات 
متهوريها النارية جانبا وتذعن للشروط 

األميركية، مهما كانت صعبة. ما هو أصعب 
من ذلك اإلذعان صار أشبه باألمر الواقع.

فبعد أن كادت إيران ُتنسى بسبب 
الفوضى التي جتتاح املنطقة، وصارت 

تصريحات زعمائها وعسكرييها عن هيمنتها 
على أربعة بلدان عربية ال حترك ساكنا في 
عواصم القرار السياسي الدولي، ولم تعد 
صورة قاسم سليماني متنقال بني دمشق 

وبغداد باعتباره ممثال لسلطة انتداب لتزعج 
أحدا من صناع ذلك القرار، ها هي ُتعاد إلى 
موقعها القدمي جزءا من محور الشر حسب 

التصنيف األميركي، بل هي اليوم متثل الشر 
املطلق الذي يجب إزاحته.

كل هذا وغيره يعرفه اإليرانيون ولن يغيب 
عن بالهم، وهم يقومون بتنظيف حقل األلغام 
قبل أن يغادروا البلدان التي انتهكوا حرمتها 

واستباحوا سيادتها.

إيران في حقول ألغامها 

أخيرا

فاروق يوسف

أخ

كاتب عراقي
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} كان بعض الكتاب واحملللني، بحسن النية 
أو بسوئها، يروجون ملقولة إن املعممني 

اإليرانيني أصحاب دهاء سياسي وعسكري 
واقتصادي ال يضاهى، وإنهم أثبتوا ذلك 
بخروج حرسهم الثوري ومخابراتهم من 

حدود دولتهم اإليرانية إلى عواصم عربية 
مهمة كانت عصية على أي احتالل، وبجعلهم 
جمهوريَتهم اإلسالمية تقف ندا لند مع قوى 
دولية كبرى، وتفرض نفسها على من يرضى 

ومن ال يرضى، وبجدارة، حتى صاروا قادرين 
على إجبار رئيس أقوى دولة في العالم، 

باراك أوباما، على الرضوخ إلراداتهم، وغض 
بصره وبصيرته عن احتاللهم لدول عربية، 

وتدخالتهم وحترشاتهم بدول عربية أخرى، 
ومنها دول حليفة تاريخيا، ألميركا، وفيها لها 

مصالح إستراتيجية من الطراز األول.
واحلقيقة هي أن كالما من هذا النوع 

صحيح، وغير صحيح، في آن واحد. وذلك 
لسبب بسيط جدا هو أن األمور ال تقاس 

بأوائلها، وإمنا تقاس بخواتيمها دائما وعلى 
امتداد التاريخ البشري الطويل.

فدولة صدام حسني، مثال، كانت قوية 
أيضا، ومهابة، واستطاعت رغم الفارق الكبير 

بينها وبني إيران من حيث املساحة وعدد 
السكان والثروات، أن حتارب جارتها ثماني 

عتها  سنوات، وأن متنعها من احتاللها، بل جرَّ
كأس سم، وأذلَّتها، في النهاية.

وصدام حسني نفسه، أيضا، امتلك 
الصواريخ والطائرات والبوارج احلربية 

واملدفع العمالق والسالح الكيمياوي، وهتفت 

له املاليني العربية واإلسالمية، ونعته 
مساعدوه ومستشاروه بقائد العرب واملسلمني 

أجمعني، إلى حد أن أصبح يتحدى دوال 
عظمى، ويهددها باالندثار. ألم يهدد بحرق 

نصف إسرائيل؟
ومثلما يفعل نظام الولي الفقيه اليوم 
متكن صدام من شراء دول كبرى وصغرى 

عديدة في العالم، بحكامها وأحزابها 
وقضائها وكبار قادة أجهزة إعالمها، وجعل 
أعزتها أذلة أمام ماليينه وملياراته يخدمونه 

ويحمونه من أي عقاب، ويرضخون لسياساته 
وقراراته، ظاملا أو مظلوما، وُميدونه بكل 

ما يريد. ولكنه في النهاية، بعناده وغروره، 
وبجهله بحقائق التاريخ واجلغرافيا، لم يقم 

فقط، برمي نفسه وأسرته ونظامه حتت أقدام 
عدوْيه اللدودين، األميركي واإليراني، بل رمى 
بقادة نظامه وحزبه، وبشعبه كله، في التهلكة 

لعشرات عديدة من السنني.
كوه املعممون  وها هم حكماء طهران ومحنَّ

يجعلون التاريخ يعيد نفسه. فهم اليوم 
كصدام حسني، متاما ودون أي اختالف.
فقد تكبروا وجتبروا وآمنوا بأن في 

مقدورهم ليَّ عنق الزمان، وتغيير مسيرة 
التاريخ، وصياغة املستقبل ليس لشعبهم 

وحده بل لشعوب املنطقة والعالم كذلك.
لقد غرهم أنهم متكنوا، أخيرا، وبعد عجِز 
سنني، من فرض هيمنتهم على العراق، ومنه 
انتقلوا إلى سوريا، ومنها إلى لبنان، ثم إلى 
اليمن، وإلى دول عربية أخرى وضعوها على 

قائمة مستعمراتهم القادمة.

وكما توهم صدام توهموا، مثله، 
بأنهم إن امتلكوا الصواريخ واملفاعالت 

النووية والبوارج احلربية ومليارات النفط 
واملخابرات وامليليشيات سوف يجعلون 

جمهوريتهم اإلسالمية دولة عظمى، ويصبح 
في إمكانهم إمالُء إرادتهم على اآلخرين، كبارا 
وصغارا، ولن يجرؤ على معارضة تدخالتهم 

واحتالالتهم وحتدياتهم وحترشاتهم أحد. ثم 
حانت ساعة احلساب العسير.

فمن استمع إلى اخلطاب الناري احلامي 
الشديد الذي ألقاه وزير اخلارجية األميركي 
اجلديد مايك بومبيو ال بد أن يتذكر جيمس 
بيكر، وزير خارجية جورج بوش األب، الذي 
قال لطارق عزيز وزير خارجية صدام ”إننا 
سنعيد عراقكم إلى أيام القرن احلجري إن 

لم تنصاعوا بالتي هي أحسن، وتخرجوا من 
الكويت بسرعة، ودون جدال“.

وتتذكرون ما حدث بعد ذلك حني ظن 
صدام حسني أن دبابات احلرس اجلمهوري 

وبنادق فدائيي صدام ستعصمه من قنابل 
العم سام. وتعرفون ما جرى خليرة ضباط 

العراق وجنوده، وما أصاب مدنه وجسوره 
ومدارسه ومطاراته وموانئه، وما جترعه 
العراقيون بعد مجزرة حترير الكويت من 

بالوي احلصار، إلى أن حانت الساعة فتم 
غزو العراق ومت تقدميه هدية إليران ووكالئها 

العراقيني، وخصوصا منهم قادة األحزاب 
الشيعية واحلزبني الكرديني. وتعرفون باقي 

احلكاية من طقطق لسالم عليكم.
إن الذي طلبه مايك بومبيو من نظام الولي 

الفقيه شيٌء واحد ال ثانَي له، هو االنتحار. 
فسواٌء عاند النظام اإليراني أو رضخ، فهو في 

احلالتني ذاهب إلى أسفل سافلني.
فاملطالبة بوقف محاوالت تطوير سالح 

نووي، والسماح ملفتشي الوكالة الدولية 
بدخول كل املواقع النووية، ووقف إنتاج 

أي صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، 
والكشف عن جهودها السابقة لبناء سالح 

نووي، إمنا هي أعذار لتبرير احلرب املقبلة 
على النظام. وقد يستطيع النظام تلبيتها 

تفاديا حلرب مع أميركا هو ليس قادرا على 
ل أثمانها الباهظة. حتمُّ

ولكنه لن يتمكن من تلبية املطالب األخرى 
األهم واألخطر واخلاصة بوقف دعم اإلرهاب 

وحماس وحزب الله واجلهاد اإلسالمي، 
ووقف دعم امليليشيات الشيعية في املنطقة، 

واحلوثيني، وسحب قواته من سوريا، ووقف 
دعم طالبان وجماعات إرهابية في أفغانستان، 

ووقف استضافة قيادات القاعدة، ووقف 
تهديد دول جوارها. ألن تلبيتها، بال تالعب 

وال مخاتلة، يعني أنه يوافق على خلع جميع 
أسنانه، ونزع جميع أظافره، ليصبح بعد ذلك، 

في إمكان معارضة الداخل واخلارج إسقاطه 
في أسابيع، ثم ُيجرُّ كبار قادته العسكريني 

واملدنيني إلى املشنقة التي ختمت حياة 
عدوهم الراحل صدام حسني.

إن في إمكاننا اليوم أن نهنئ العراقي 
والسوري واللبناني واليمني والبحريني، 

وكل مواطن ذاق مرارة إسالم اخلميني املسلح 
باملفخخات والصواريخ والغاز السام، ونقول 

له: أبشر فإن الفرج أصبح أقرب من قريب.

في انتظار ساعة الحساب العسير

8
{ال تتجذر المخاوف األميركية بشـــأن المســـاعي النووية اإليرانية من موقف مبدئي ضد انتشار 

أسلحة الدمار الشامل فحسب، بل من قلق بشأن النوايا األوسع نطاقا للنظام اإليراني}.

مايكل سينغ
املدير اإلداري ملعهد واشنطن لسياسات الشرق األدنى

{سياســـة الواليـــات المتحدة ال تقوم على تغييـــر النظام اإليراني لكن واشـــنطن ترحب بحقبة 

جديدة في طهران، ألن الشعب اإليراني عاش منذ زمن في ظل نظام أساء معاملته}.

هيذر نويرت
الناطقة باسم اخلارجية األميركية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} مع توعد وزير اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو بفرض بالده ”أشد العقوبات صرامة 

في التاريخ“ على إيران، انتشر على مواقع 
التواصل االجتماعي مقطع فيديو يتحدث 
فيه قاسم سليماني، قائد ”فيلق القدس“، 

الذي يسعى إلى إعادة تشكيل الشرق األوسط 
ليكون لصالح إيران، والذي عمل كصانع 

قرار سياسي وقوة عسكرية، يغتال اخلصوم 
ويسّلح احللفاء، ويقود ألكثر من عقد من 

الزمن، شبكة مجموعات عسكرية نفذت 
عمليات قتل مختلفة.

عمر مقطع الفيديو ٣٠ عاما وفيه يقول 
سليماني ”نحن نقاتل ألجل هدف سام ومن 
أجل إعادة إمبراطورية لم يبق منها سوى 

األطالل، نضحي ونقاتل ومنوت لكي ال يبقى 
شبر واحد من أرض فارس وال ساعة واحدة 

نبقى فيها حتت سيطرة أناس كانوا يسكنون 
الصحارى… املشروع األهم هو بسط النفوذ 
وليس هزمية العراق“. ثم يضيف ”عداؤنا 

معهم- العرب- ليس جديدا قدمنا تضحيات 
لكسر شوكتهم وكبح جماحهم وتدمير 

أمجادهم املزعومة.. املشروع األهم هو بسط 
النفوذ وليس هزمية العراق“.

حينها لم يلتفت أحد إلى هذا التصريح، 
ومن التفت إليه حسب أنه ال يعدو أن يكون 

كالما حماسيا للدعاية وتخويف دول املنطقة، 
وأنه كالم ال طائل من ورائه، لكن ما حدث بعد 

ذلك، وانتشار النفوذ اإليراني في املنطقة، 
وحتكم إيران في الشؤون العراقية بعد احتالل 

أميركا للعراق، وتصديرها الفوضى إلى 
سوريا واليمن ولبنان والبحرين واستهدافها 

لدول اخلليج العربي، جعل اجلميع يوقنون 
أن سليماني كان يرسم بكالمه ذاك خارطة 
طريق للتحكم بشؤون املنطقة كلها، بل إن 

اجلميع فوجئوا بأن سليماني هو من ينفذ 
خارطة الطريق تلك، حتى أن العميل السابق 
لوكالة االستخبارات األميركية (سي آي أيه) 
في العراق جون ماغواير قال إن ”سليماني 

هو أكثر فرد نشاطا في الشرق األوسط اليوم، 
وفي الوقت نفسه لم يسمع به أحد“.

مؤخرا نشرت صحيفة ”نيويوركر“ 
األميركية حتقيقا عن دور احلرس الثوري 
بقيادة سليماني في سوريا، واعتبرت أن 

احلرب هناك وضعت املشروع اإليراني في 
املنطقة على احملك، فكان سليماني اخليار 
األول خلوض املعركة حتى لو كان الثمن 

صراعا مذهبيا يلف املنطقة لسنوات. ورغم 
العمل الصعب لسليماني، فصورته لدى 

اإليرانيني هي صورة البطل الذي ال عيب لديه، 
واحلائز على أوسمة عديدة خالل احلرب 

اإليرانية العراقية التي رقي خاللها إلى قائد 
فرقة رغم أنه كان في العشرينات من العمر.

إن سليماني لم يتقدم في العلوم 
كثيرا، لكن مسؤوال عراقيا سابقا قال عنه 

لـ”نيويوركر“ ”إنه داهية واستراتيجي ذكي 
مخيف“. وأدواته التي يستخدمها تتضمن 

دفع مكافآت إلى السياسيني في جميع أنحاء 
الشرق األوسط، وتخويفهم عند احلاجة، 

والقتل كآخر الوسائل.
إن أكثر احملاوالت اإلرهابية شهرة 
لسليماني كانت مؤامرة في العام ٢٠١١ 

الستئجار خدمات شبكة تهريب مخدرات 
مكسيكية الغتيال السفير السعودي لدى 
الواليات املتحدة وهو يتناول الطعام في 

أحد املطاعم. وتبّني أن عميل شبكة تهريب 
املخدرات الذي توّدد إليه عميل سليماني، لم 

يكن سوى مخبر لدى وكالة مكافحة املخدرات 
األميركية. ويبدو ”فيلق القدس“ أقوى في 

األماكن القريبة من إيران، إذ فشلت خطط 
عديدة له في أماكن بعيدة عن إيران.

خالل حرب اخلليج األولى، ُأرسل سليماني 
إلى اجلبهة العراقية اإليرانية في مهمة 

تأمني املياه للجنود هناك، ولم يغادر اجلبهة 
مطلقا، واكتسب سمعة الشجاعة واحلماسة، 

خاصة بعد تنفيذه مهمات استطالع خلف 
خطوط اجليش العراقي. وكان يعود من عدد 
من املهمات حامال معه عنزة يذبحها جنوده 
ويشوونها. وأصبح يعرف عبر أثير اإلذاعة 

اإليرانية بـ”سارق املاعز“. 
حتدث وزير اخلارجية األميركي بومبيو، 

في أول خطاب ألقاه في واشنطن عن 
السياسة اخلارجية، عن اخلطة ”البديلة“ 

لإلدارة األميركية ملواجهة إيران. وقال إنه 
سيعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع األميركية 

واحللفاء اإلقليميني على ”ردع أي عدوان 
إيراني“، مضيفا أن إيران ”لن تتمتع مرة 

أخرى بتفويض للهيمنة على الشرق األوسط“، 
ومشددا على أن إيران سوف ”تكابد للحفاظ 

على اقتصادها على قيد احلياة“، بعد سريان 
مفعول العقوبات. وقال ”سوف نطبق ضغطا 

ماليا غير مسبوق على النظام اإليراني“.
هذه، إذن، هي ”اخلطة ب“ األميركية إليران 

لتكثيف ضغط العقوبات، وإجبار حكومة 
طهران على الدخول في صفقة دبلوماسية 

جديدة. وستحتاج إلى قبول قيود أوسع 
نطاقا ليس فقط على أنشطتها النووية ولكن 
أيضا على برنامجها الصاروخي وتصرفاتها 

في املنطقة، ولن تخفف واشنطن عقوباتها 
لطهران إال حني ترى تغيرا ملموسا في 

سياسات طهران. فمن أين سيسرق سليماني 
املاعز، هذه املرة، إلنقاذ اقتصاد بالده وجعله 

مستمرا على قيد احلياة؟

من أين سيسرق سليماني الماعز هذه المرة

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

إيران ستحتاج إلى قبول قيود أوسع 

نطاقا ليس فقط على أنشطتها 

النووية ولكن أيضا على برنامجها 

الصاروخي وتصرفاتها في المنطقة، 

ولن تخفف واشنطن عقوباتها 

لطهران إال حين ترى تغيرا ملموسا 

في سياسات طهران

ما طلبه وزير الخارجية األميركي من 

نظام الولي الفقيه شيء واحد ال ثاني 

له، هو االنتحار. فسواء عاند النظام 

اإليراني أو رضخ، فهو في الحالتين 

ذاهب إلى أسفل سافلين



آراء

} تتجه أنظار السياسيني والرأي العام 
التونسي إلى اجتماع األطراف املوقعة على 

وثيقة قرطاج املتوقع عقده غدا اجلمعة والذي 
سيشرف عليه الرئيس الباجي قائد السبسي، 

حيث سيكون العنوان األساسي والوحيد 
لالجتماع البّت في مصير رئيس احلكومة 

يوسف الشاهد.
ولئن عبرت حركة نداء تونس واملنظمة 

الشغيلة (االحتاد العام التونسي للشغل) 
واالحتاد الوطني احلّر واحتاد املرأة عن 

موقفها الداعم لتغيير الشاهد وحكومته، فإّن 
حركة النهضة إلى جانب أطراف اقتصادية 

وسياسية أخرى اختارت التمّهل والتريث في 
إعالن موقفها إلى حني استكناه موقف رئاسة 

اجلمهورية من قضية تغيير احلكومة.
قّمة اجلمعة باتت أقرب ما يكون إلى 

ليلة بّث ونفخ ”الدخان األبيض“ من فوهة 
كنائس الفاتيكان عند اختيار كبير الكهنة، 

وألن تونس اليوم محكومة مبنطق الشرعية 
التوافقية وليس الشرعية االنتخابية أو 

الدستورية، فإّن وثيقة قرطاج واجتماعاتها 
باتت مؤسسة فوق دستورية، وسلطة فوق 

السلطات، تتحكم ال فقط في مسار احلكومات، 
بل في مصير احلكم برمته.

على هذا املنوال، تتشابك الصالحيات 
والسلطات وامللّفات، فالفاعل االجتماعي 
املدني يصبح مقررا للمسائل السياسية، 
والفاعل السياسي يصير متأثرا تالزميا 
مبسار املفاوضات االجتماعية في زيادة 

األجور واملنح والعطل وبزخم جوالت التشاور 

بني الوزارات والفاعل النقابي، وعلى هذا 
األساس أيضا تصبح وثيقة قرطاج مطبخ 

القرارات واالختيارات في احلكومة واحلكم.
في مثل هذا املسار تضيع هيبة الدولة 

وقيمة الدستور وجدوى العملية االنتخابية، 
فأنى حلكومة تنال شرعيتها من البرملان أن 

تسقط عبر وثيقة قرطاج، وأّنى لرئيس حكومة 
جاء مبقتضى الغالبية االنتخابية أن يذهب 

مبنطق الغالبية التوافقية.
غادر رئيس احلكومة السابق احلبيب 

الصيد رئاسة الوزراء من بوابة وثيقة قرطاج 
١ التي وضعته هو وحكومته محّل تساؤل 

حيال النتائج والتطلعات، ومن املقرر، إن لم 
حتصل مفاجأة في الدقائق األخيرة، أن يغادر 

يوسف الشاهد القصبة عبر نافذة وثيقة 
قرطاج ٢، التي وضعته أيضا هو وفريقه 

الوزاري ضمن سياق التشكيك والتنسيب في 
القدرة على تلبية بنود الوثيقة في جوانبها 

السياسية واالقتصادية واالجتماعّية.
املفارقة أّنه كلّما اجترحت الغالبية 

التوافقية وثيقة سياسّية، إال وكانت على 
حساب احلكومة القائمة وأدوارها، وكأّن 

البيان السياسي في تونس الثورة ال يستجلي 
جوهره إال بتغيير الفاعل السياسي واستبدال 

عناوين حكوماته وأدوارها.
جاءت وثيقة املرحلة االنتقالية والتي 

فرضت على كافة أعضاء احلكومة عدم 
الترشح لالنتخابات التأسيسية بحكومة 

الباجي قائد السبسي في أبريل ٢٠١١، قبل أن 
تأتي وثيقة التوافق السياسي للرباعي الراعي 

للحوار، بحكومة املهدي جمعة في موفى ٢٠١٣، 
وكما استجلب بروتوكول قرطاج ١ حكومة 
السيد يوسف الشاهد في أوت ٢٠١٦، فمن 

املقرر أن تنبثق عن وثيقة قرطاج ٢ حكومة 
جديدة بأسماء قدمية محّينة.

وفي غالبية احلاالت، كان استبدال 
الوجوه واحلكومات مكّلفا وفق معايير الزمان 

االستراتيجي واالقتصادي واالجتماعي، 
وباهظا في مستوى املشاريع التي يعلنها 
الوزراء املؤقتون، وجّد ضعيف في أبعاد 

إجناز وتطبيق بنود الوثائق املستنسخة، 
وغير مطمئن في سياق تقدمي صورة الدولة 

الواثقة من رؤاها املستقبلية ومشاريعها 
املنظورة، وحّول الدائم الشرعي إلى مؤّقت 

وصّير االنتقالي واملرحلّي إلى مستمر.
وأيا كان املوقف من حكومة الشاهد، فإّن 

املجازفة بتغييرها في ظرف سياسي حساس 
بني ثالثة استحقاقات انتخابية (بلدية العام 
٢٠١٨، وتشريعية ورئاسية العام ٢٠١٩)، وفي 
سياق اقتصادي حرج متذبذب وشديد التأثر 

بأي صدمة سياسية، وفي مجال اجتماعي 
يبحث عن احلّد األدنى من الدميومة في عمل 
احلكومات لتحقيق احلّد املعتبر من التنمية، 
قد تكون مجانبة للكثير من التعقل والرصانة 

التي حتتاجها تونس اليوم.
بإمكان املتوجسني من انخراط يوسف 

الشاهد في حملة انتخابية مبكرة عبر عمله 
احلكومي أن يعمدوا إلى طبع هذه احلكومة 

بطابع عدم الترشح في االستحقاقات 
االنتخابية القادمة، ولكن أن تقع التضحية 

بحكومة قائمة، لها ما لها وعليها ما عليها، 
في سبيل براغماتية سياسية انتخابية صرفة، 

فهو عني املقامرة السياسية.
إشكالية املشهد التونسي ال تتمثل في 
الوثائق السياسية، ذلك أّن معظم الفاعلني 

احملليني يدركون األولويات واألهداف والكامنة 
أساسا في التنمية والشغل للشباب والعدالة 

االجتماعية واجلبائية ومحاربة الفساد 
املستشري ومكافحة التهريب واإلرهاب، بل 

إن اإلشكالية األساسية في اآلليات واألدوات 
القادرة على حتقيق هذه التطلعات، وهنا 
مربط الفرس، وهنا االختالف بني الفاعل 

النقابي والفاعل السياسي احلاكم واملعارض 
واجلمعيات املدنية وجزء من اإلعالم. وعلى 

أساس هذا التباين تستعصي عملية بناء 
العقد االجتماعي التونسي وتأصيل الهدنة 

االجتماعية وتأثيث حوكمة مالية جديدة.
قيمة كل وثيقة سياسية في بعدها الوفاقي 

العام، وفي قدرتها على التأسيس لـ“كتلة 
تاريخية صّماء“ في ظرف تاريخي استثنائي، 
أما أن يكون هدفها وأد حكومة ووالدة أخرى، 

وأن تكون وظيفتها تأمني محاوالت التفافية 
على احلكومات وعلى الشرعيات التشريعية 

والتنفيذية احلقيقّية، فعندها جتب إعادة 
النظر في مباني الوثائق وفي معاني التوافق.

وثيقة سياسية تونسية تئد حكومة وتلد أخرى

{حركة نداء تونس ال تمانع في تغيير حكومة يوســـف الشـــاهد، إذا مـــا أجمع على ذلك مختلف 

المتحاورين بخصوص وثيقة قرطاج 2}.
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} تعتبر قضية املهاجرين والالجئني األفارقة، 
الذين ُرّحلوا من األراضي اجلزائرية باآلالف 
في األشهر األخيرة بطرق غير منسجمة مع 

أخالقيات وقوانني الهجرة واللجوء السياسي 
التي نصت عليها قوانني منظمة األمم املتحدة 

ومفوضية الالجئني، قضية حساسة لم تنل 
مع األسف حظها من النقاش في البرملان 

اجلزائري وعلى مستوى أحزاب املعارضة 
وروابط وجمعيات املجتمع املدني. كما أن 

ما يحدث اآلن لآلالف من هؤالء األفارقة 
املتواجدين حاليا في اجلزائر من معامالت 

غير الئقة، متارسها السلطات اجلزائرية 
ضدهم، غير مقبول، علما أن هذه املعامالت 

تتخذ أشكاال متنوعة يتزامن فيها العنف 
الرمزي املتمثل في نبذهم وتهميشهم في 
فضاءات الفقر، بالعنف املادي املتمثل في 

مطاردتهم في أماكن تواجدهم ثم ترحيل كل 
الذين يتم القبض عليهم دون محاكمة عادلة، 

ودون التفاوض حَتى مع بلدانهم أو مع 
الهيئات الدولية املسؤولة عن ملف املهاجرين 

والالجئني على املستوى اإلقليمي والعاملي.
في هذا السياق ينبغي التذكير بأن 
مجموعة من املنظمات اجلزائرية غير 

احلكومية قد نشرت مؤخرا تقارير وبيانات 
نددت فيها بالتصرفات غير املسؤولة التي 
متارس على أرض اجلزائر ضد املهاجرين 

والالجئني األفارقة، وخاصة التصرف املتمثل 
في مطاردة هؤالء حتى في مطاعم ”الرحمة 

الشعبية“ التي تقدم وجبات اإلفطار في 
رمضان باملجان، مما جعل هؤالء ينأون 
بأنفسهم عن هذه املطاعم وفقا للتقرير 

امليداني الذي نشرته يومية الشروق اليومي 
هذا األسبوع، حيث أكد حقيقة مرة وهي 

إحجام أغلب األفارقة املتبقني في اجلزائر عن 

ارتياد مطاعم إفطار الصائم التي تنظمها 
جهات مختلفة خوفا من أن تطالهم عمليات 

الترحيل، حيث فّضل هؤالء االختفاء واإلفطار 
لوحدهم، في مشهد مخالف متاما للطبعات 

السابقة، أين كانت الطوابير الطويلة تنتظر 
أمام تلك املطاعم ال سيما مطعم جزائر اخلير 

بالدرارية غرب العاصمة، الذي كان يعتبر 
أكبر مطعم يضم األفارقة ويفطر فيه يوميا ما 
يقارب ٦٠٠ صائم ليتقلص العدد إلى أقل من 

١٠ أفارقة فقط.
وفي الواقع فإن املطاردة ليست إال أحد 
أشكال نبذ األفارقة، حيث هناك ممارسات 

سلبية أخرى حتولت مع الوقت إلى مشكالت 
كبرى صار يعاني منها هؤالء املهاجرون 

املتواجدون على األراضي اجلزائرية، وفي 
مقدمتها عدم توفير الدولة اجلزائرية للمأوى 
الالئق واملأكل ومصاريف اجليب لهم بشكل 

رسمي وعلى نحو يحفظ كرامتهم كبشر. ال بد 
من التوضيح هنا أن اآلالف من هؤالء األفارقة 

ينامون طيلة أشهر كثيرة في العراء وعلى 
أرصفة الشوارع وبعضهم اآلخر يتكدسون 

جماعات في احلقول، وأمام مداخل البنايات 
السكنية.

من املالحظ أن نسبة كبيرة من هؤالء 
األفارقة هم من األطفال الصغار والنساء الذين 

أصبحوا بني ليلة وضحاها متسولني في 
األزقة والتجمعات السكنية واألسواق وغيرها 
من األماكن العامة. في هذا املناخ هناك غياب 
ملحوظ للرعاية الصحية بني أوساطهم، علما 
أن ترك هؤالء فريسة للظروف السيئة أمر ال 
ينبغي السكوت عنه ألن مثل هذه األوضاع 
سوف تترتب عليها دون أدنى شك أخطار 
كثيرة تهدد فعليا حياة هؤالء املهاجرين 

والالجئني من جهة، وتعرض من جهة أخرى 

سالمة احمليط االجتماعي اجلزائري لألمراض 
املعدية، كما تشوه سمعة اجلزائر في الساحة 

األفريقية والدولية. 
هناك مسألة خطيرة أخرى تساهم 

في تعتيم الوضع وهي تتمثل في تغييب 
السلطات اجلزائرية للحقائق ذات الصلة 

باجلهات املمولة لالجئني واملهاجرين األفارقة 
املتواجدين في اجلزائر، وفي هذا السياق 

ينبغي طرح هذه األسئلة على احلكومة 
اجلزائرية: ملاذا لم تنشر أجهزة احلكومة 

اجلزائرية املسؤولة عن شؤون الهجرة 
واللجوء السياسي البيانات الرسمية املتعلقة 

باجلهات الوطنية والدولية التي تتكفل 
بتغطية نفقات هؤالء املهاجرين والالجئني؟ 
وكيف تقدم لهم؟ وما هو موقف السفارات 
األفريقية التي يتبع لها هؤالء املهاجرون 

والالجئون؟ ثم ملاذا ال تعلن الدولة اجلزائرية، 
بكل وضوح، عن مقدار املساهمات املالية التي 

تقدمها منظمة األمم املتحدة ووكالة غوث 
الالجئني واجلمعيات اخليرية ذات الطابع 

الدولي لصالح هؤالء املهاجرين والالجئني في 
اجلزائر؟

في ظل الضبابية الشاملة بخصوص 
قضية هؤالء املهاجرين، فإننا جند األحزاب 

اجلزائرية املعارضة ومختلف جمعيات 
املجتمع املدني باجلزائر تكتفي بالكالم 

املعسول ولكنها ال تتحرك بشكل عملي حلماية 
املهاجرين والالجئني، ومن أجل معاملتهم 

وفق القانون الدولي، وإلى جانب هذا يالحظ 
أن االحتاد األفريقي ال يزال صامتا، علما أن 

اجلزائر عضو في هذا االحتاد ومطلوب منها 
أن تلتزم بقوانينه، منها القوانني التي تنص 

على حماية الرعايا األفارقة في أي بلد أفريقي 
مبا في ذلك اجلزائر.

الجزائر: المهاجرون األفارقة وشبح المطاردة والترحيل

الجمعي قاسمي
كاتب تونسي

تونس.. الشاهد يقترب من استنزاف كافة أوراقه السياسية
} احتدمت املناورات السياسية في عالقة 
بالسجال الدائر منذ أسابيع حول بقاء أو 

رحيل رئيس احلكومة التونسية يوسف 
الشاهد، في مشهد أعاد إلى األذهان احلراك 
السياسي واحلزبي الذي رافق تنحية سلفه 

احلبيب الصيد في خريف العام ٢٠١٧.
وال يبدو أن تلك املناورات التي عكست 
صراع إرادات بني مراكز النفوذ، ستتوقف 

قريبا، رغم املؤشرات التي تتالت تباعا حول 
اقتراب هذا السجال من مربع احلسم.

وكشفت اجتماعات جلنة خبراء وثيقة 
قرطاج ٢ التي متت الثالثاء، أن تلك املناورات 

لن تهدأ، حيث سعت أطراف الصراع إلى 
االستظهار بأوراق سياسية جديدة لتحسني 

موقفها التفاوضي، ولتحقيق أكبر قدر من 
املكاسب في سياق حساباتها ملوازين القوى.
واتخذت تلك األوراق السياسية أشكاال 
مختلفة، تبدأ بـ”غموض مدروس“ متارسه 
حركة النهضة، يقابله ”تذبذب“ لدى حركة 

نداء تونس، يخفي ارتباكا داخليا، وال ينتهي 
عند ”وضوح“ املوقف بالنسبة لالحتاد العام 
التونسي للشغل، مرورا بـ”غموض“ يوصف 

بـ”البناء“ لدى بعض األحزاب واملنظمات منها 
حزب املبادرة واالحتاد الوطني للمرأة.

ووسط هذا املشهد، سعى رئيس احلكومة 
يوسف الشاهد إلى االستفادة من التباينات 

في اآلراء واملواقف، عبر التلويح بني احلني 
واآلخر بأوراق سياسية ليعمق اخلالفات 

داخل أطراف وثيقة قرطاج، كان آخرها 
التسريبات التي تفيد بأن حافظ قائد السبسي 

جنل الرئيس الباجي قائد السبسي شدد 
الثالثاء خالل اجتماع وثيقة قرطاج على 

ضرورة رحيله.
وتردد صدى تلك التسريبات بشكل واسع 
في وسائل اإلعالم، ولدى األوساط السياسية، 
واحلال أن السبسي االبن لم يكن حاضرا في 
ذلك االجتماع الذي انتهى بانقسام املشاركني 

بني مؤيد ورافض للبت في مسألة رحيل 
الشاهد.

واتضح بعد ذلك أن دوائر من محيط 
رئيس احلكومة هي التي تقف وراء تلك 

التسريبات، وذلك في سياق ورقة سياسية 
هدفت إلى إرباك املشاركني في اجتماع 

الثالثاء، الذين انقسموا بعدها إلى 
فريقني األول يتكون من ٤ أطراف، ويطالب 
بالتنصيص في وثيقة قرطاج ٢ على رحيل 

الشاهد، والثاني من ٥ أطراف ويطالب 
بالتريث، وترحيل هذا األمر إلى اجتماع قادة 
ورؤساء األطراف املعنية بوثيقة قرطاج املقرر 

عقده اجلمعة برئاسة الباجي قائد السبسي.
واستطاع الشاهد بهذه الورقة، حتويل 
مسألة رحيله أو بقائه رئيسا للحكومة إلى 

خالفات شخصية بينه وبني السبسي االبن، 
وبالتالي دق إسفني بني السبسي االبن وبقية 

أطراف وثيقة قرطاج التي ليست في وارد 
التسليم بدور سياسي كبير لنجل السبسي 

في هذه املرحلة التي تستعد فيها البالد 
الستحقاقات انتخابية هامة.

وأكثر من ذلك جنح الشاهد الذي يدرك 
أنه وحكومته نتاج آلية وثيقة قرطاج، في 

الدفع مبسألة بقاء حكومته إلى مربع الرئيس 
الباجي قائد السبسي الذي أصبح في موقف 
محرج، مبعنى أنه إذا ما أيد رحيل الشاهد، 

فسُينظر إلى ذلك على أنه استجاب بل رضخ 
ملشيئة ابنه، وإذا ما رفض سيجد نفسه في 

مأزق آخر خاصة وأن أطرافا وازنة في املشهد 
السياسي تصر على هذا الرحيل.

ويبدو أن قادة حركة نداء تونس تفطنوا 
إلى األبعاد السياسية لورقة التسريبات، 

وحاولوا تفكيكها للتقليل من وطأتها، عبر 
التأكيد على عدم وجود ”خالفات شخصية“ 

بني الشاهد والسبسي االبن، وصوال إلى 
اتهام الشاهد ضمنيا مبحاولة تعكير أجواء 

اجتماعات آلية وثيقة قرطاج، وبالتالي إطالة 
أمد األزمة السياسية التي متر بها البالد.

وسيطرت تفاعالت هذا املشهد املعقد على 
التحركات واالتصاالت واملشاورات املكثفة 

التي جرت ليل الثالثاء-األربعاء، استعدادا 

الجتماع اجلمعة املقبل، وسط خشية 
متصاعدة من استمرار املناورات السياسية 

التي تستهدف إبقاء الباب مفتوحا على جميع 
االحتماالت املمكنة.

وال تخفي بعض األوساط السياسية قلقها 
إزاء هذا املشهد، وترى أنه مازال في جعبة 
يوسف الشاهد املزيد من األوراق التي قد 

تفسد حسابات خصومه، وتفقدهم التوازن في 
هذه املعركة، في حني ترى أوساط أخرى عكس 

ذلك، وتعتبر أن الشاهد استنزف كافة أوراقه 
السياسية التي مكنته خالل األسابيع املاضية 

من هامش واسع للمناورة، وامتصاص 
الضربات السياسية املتتالية التي تلقاها.

وفي ذروة هذه اخلالفات التي تصاعدت 
مع اقتراب موعد احلسم، تدفع كل الدالئل 

نحو اإلقرار بأن حكومة يوسف الشاهد قد 
دخلت في أزمة سياسية تزايدت فيها النيران 
الصديقة التي تكفي خصومها عناء القضاء 

عليها.
وعليه يبدو املشهد في نظر الكثير من 
املتابعني لتطورات الشأن التونسي، أقرب 

إلى رقصة الديك املذبوح التي تفتح بصخبها 
البالد على صفحة جديدة من احلسابات 

واملعادالت التي قد تعيد إنتاج أزمة العام 
٢٠١٧ التي انتهت برحيل احلبيب الصيد، 

واإلتيان بيوسف الشاهد.

في ذروة الخالفات التي تصاعدت 

مع اقتراب موعد الحسم، تدفع كل 

الدالئل نحو اإلقرار بأن حكومة الشاهد 

قد دخلت في أزمة سياسية تزايدت 

فيها النيران الصديقة التي تكفي 

خصومها عناء القضاء عليها

لماذا لم تنشر أجهزة الحكومة 

الجزائرية المسؤولة عن شؤون الهجرة 

واللجوء السياسي البيانات المتعلقة 

بالجهات الوطنية والدولية التي 

تتكفل بتغطية نفقات المهاجرين 

والالجئين؟ وما هو موقف السفارات 

األفريقية التي يتبع لها هؤالء؟

كلما اجترحت الغالبية التوافقية 

وثيقة سياسية، إال وكانت على 

حساب الحكومة القائمة، وكأن البيان 

السياسي في تونس ال يستجلي جوهره 

إال بتغيير الفاعل السياسي واستبدال 

عناوين حكوماته وأدوارها
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أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

أزراج عمر
كاتب جزائري



} القاهــرة - تنتظر شـــركتا أوبر وكرمي لنقل 
الركاب اللتان تالقيان رواجا واســـعا، تشريع 
أوضاعهمـــا فـــي مصر، بعد معركة اســـتمرت 
3 ســـنوات، لكـــن اجلدل ميكن أن يســـتمر في 

أوساط قطاع النقل املصري.
ويطمـــح ســـائقو الشـــركتني لوضـــع حد 
للمخاوف من التعرض للغرامات، مما يدفعهم 
للطلب من زبائنهم القـــول بأنهم ”أصدقاء إذا 

قام شرطي بتوقيف السيارة“.
اجلـــاري  مايـــو  مطلـــع  البرملـــان  وأقـــر 
مشـــروع قانون لتنظيم نشاط شركات خدمات 

النقل البـــري للركاب باســـتخدام تكنولوجيا 
املعلومـــات، وهو القانـــون األول من نوعه في 
املنطقـــة، في انتظـــار مصادقـــة الرئيس عليه 

ليكون ساري املفعول.
وعلـــق عبداللطيـــف واكـــد، املديـــر العام 
ألوبر مصر، على اخلطـــوة بالقول إنها ”تقدم 

تاريخي“. 
وأبدى أمله في زيادة االستثمارات وتوفير 
فرص عمل جديدة وامتداد نشـــاط أوبر ليصل 
إلى كل مدن البالد. لكنه أضاف ”ســـوف نتابع 

عن كثب“ تطبيق القانون على أرض الواقع.

وقال رامي كاتو، املدير العام لشركة كرمي، 
إن ”القانون اجلديد ميثل إشارة قوية تستهدف 

تشجيع األعمال واالستثمار واالبتكار“.
وبالنســـبة لشـــركة كرمي، التـــي تعمل في 
الشـــرق األوســـط، تعـــّد مصـــر إحـــدى أكبر 
األســـواق، حيث اســـتثمرت 30 مليـــون دوالر 

ويعمل معها أكثر من 100 ألف سائق.
ويـــرى رامز وجيه وهو محاســـب صباحا 
وســـائق أوبر مســـاء أن املشـــكلة أخذت وقتا 
طويال للغاية قبل أن حتل وال تزال بحاجة إلى 

املزيد من الوقت.
ويخشـــى وجيـــه، وهو نشـــط جـــدا على 
املجموعات اخلاصة التي تضم السائقني على 
شـــبكات التواصل االجتماعي، مثل فيســـبوك 
وتويتر، من بطء اإلدارة وهي إحدى املشكالت 

الرئيســـية التي تعاني منها مصـــر باعتراف 
احلكومة.

وكانت احلكومة قد ســـنت أخيـــرا قانونا 
جديدا لتشـــجيع االستثمار يتضمن تسهيالت 

كبيرة لإلجراءات اإلدارية والبيروقراطية.
ويواجه ســـائقو أوبر وكرمي مشكلة أخرى 
هي املوقف املعادي واملعتاد لســـائقي تاكسي 
األجـــرة، الذيـــن يعتقـــدون أن شـــركات النقل 
باســـتخدام التكنولوجيا تسرق منهم الزبائن 
والذين قامـــوا باحتجاجـــات وأقاموا دعاوى 

قضائية ضدها.
وفي مارس املاضي، نظرت محكمة القضاء 
اإلداري، في إحدى هذه الدعاوى، وقررت وقف 
نشاط الشركتني اســـتنادا لقانون مثير للجدل 
أقـــره البرملان لتعليق عملهما في البالد، ولكن 

محكمة أخرى علقت هذا القرار في ما بعد.
وطعنت الشركتان في قرار الوقف من أمام 
احملكمـــة اإلدارية العليا التي ستحســـم األمر، 

ولكنها أجلت قرارها أكثر من مرة.
ورغم أن الكثيرين من ســـائقي الشـــركتني 
تشـــريع  الصبـــر  بفـــارغ  ينتظـــرون  كانـــوا 
أوضاعهـــم، ولكـــن بعضهـــم يخشـــى من أن 
يضطروا لسداد رسوم كبيرة إلمتام اإلجراءات 
خاصـــة وأنهم يقومون بعملـــني ليتمكنوا من 
الوفـــاء باحتياجات أســـرهم املالية ويشـــكل 

هؤالء 60 باملئة من سائقي أوبر.
ومبوجـــب القانون، يتعني على كل ســـائق 
احلصـــول على رخصة ســـيارة وعلـــى بطاقة 
تشغيل خاصة مقابل 3 آالف جنيه (172 دوالرا) 
ســـنويا وهو مبلغ ال يســـتهان به في بلد يبلغ 

فيه متوسط الراتب الشهري 200 دوالر.
ويقول خالد، الذي يعمل ســـائق أوبر منذ 
عدة أشـــهر، وهو يعمل مدرســـا للغة العربية 
إنه ســـيترك العمل مبجرد تطبيق القانون ألن 
الشـــركة تأخذ بالفعل 20 باملئـــة من أرباح كل 
رحلة، مشـــيرا إلى قيمة رخصة التشغيل التي 

تعادل مرتبه الشهر

اقتربت الســــــلطات املصرية مــــــن تطبيع أوضاع أوبر وكرمي لنقل الركاب بشــــــكل قانوني 
في أعقاب جدل متصاعد بني الطرفني، نظرا لنشــــــاط الشــــــركتني حتت قائمة الشــــــركات 

التكنولوجية لقرابة 4 سنوات، األمر الذي أثار عقبات قانونية مت التوصل حللها أخيرا.

القاهرة تقترب من تطبيع أوضاع أوبر وكريم لنقل الركاب

[ البرلمان يقر قانونا لتنظيم نشاط شركات خدمات النقل الذكي  [ نشاط الشركتين يواجه معارضة من قطاع سيارات األجرة

تحديد مسار الرحلة المقبلة

رامي كاتو:

القانون الجديد يمثل إشارة 

قوية تستهدف تشجيع 

األعمال واالبتكار

} القاهــرة - تضاعفـــت عوائد الســـياحة 
املصرية في الربـــع األول من العام اجلاري، 
فـــي ظل التدابيـــر التي اتخذتهـــا احلكومة 
لتحفيـــز القطـــاع الذي عانى في الســـنوات 

الثالث األخيرة.
وقـــال مســـؤول حكومي رفيـــع أمس إن 
إيـــرادات قطاع الســـياحة قفزت إلـــى 83.3 
باملئة إلـــى حوالي 2.2 مليار دوالر في الربع 
األول من العام احلالي، مبقارنة سنوية، مع 
زيـــادة أعداد الســـياح الوافدين للبالد نحو 

37.1 باملئة إلى 2.383 مليون سائح.
وتعتبر السياحة ركيزة أساسية القتصاد 
مصر ومصدر رزق ملاليني املواطنني وموردا 
رئيســـيا للعملة الصعبة، لكنه تضرر بشدة 
جراء ســـنوات االضطراب السياســـي عقب 
انتفاضة 2011 وبعض أعمال العنف املسلح.

وقال املسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه 
إن ”عدد الليالي الســـياحية بلغ 23.8 مليون 

ليلة في الربع األول من العام اجلاري“.
وتلقت السياحة املصرية ضربة قاصمة 
عند حتطم طائرة ركاب روســـية في ســـيناء 

أواخر أكتوبر 2015 ومقتل جميع ركابها.
وعقـــب حـــادث الطائرة فرضت روســـيا 
حظرا على الســـفر إلى مصـــر بينما حظرت 

بريطانيا السفر إلى سيناء.
وعادت الرحالت اجلوية الروسية ملصر 
في أبريل املاضي. وقالت وزارة السياحة في 
وقت ســـابق إنها تتوقع جذب ما يصل إلى 

مليوني سائح روسي خالل العام احلالي.
وزاد إغـــراء املقصد الســـياحي املصري 
عقب قرار البنك املركزي حترير سعر صرف 

اجلنيه في نوفمبر 2016.
وكشـــف مستثمرون في القطاع منتصف 
يناير املاضي أن وزيرة الســـياحة اجلديدة 
رانيا املشاط اتفقت معهم على تشكيل جلنة 
أزمـــات من القطـــاع اخلاص تضـــم 7 رجال 
أعمال لوضع اســـتراتيجية حلل املشـــكالت 

التي تواجه القطاع في البالد.

عوائد السياحة المصرية

تتضاعف في الربع األول
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اقتصاد
{أكبـــر اقتصادين فـــي العالم اتفقا على التخلـــي عن التهديدات المتبادلة بفرض رســـوم وقت 

يعكفان فيه على التوصل إلى اتفاق تجاري أوسع}.

ستيفن منوتشني
وزير اخلزانة األميركي

{الحكومة ستســـاعد الشـــركات األلمانية على القيام بأعمال في إيران، لكنها لن تســـتطيع أن 

تحميها تماما من العقوبات األميركية}.

بيتر ألتماير
وزير االقتصاد األملاني

} انقرة – خسرت الليرة التركية نحو 5 باملئة 
من قيمتهـــا مقابل الدوالر أمس بعد انخفاض 
بأكثـــر مـــن 2 باملئة يـــوم الثالثاء فـــي تراجع 
قياســـي جديد، أثـــار حالة هلع في األســـواق 
في ظل عـــدم حترك املصرف املركـــزي التركي 

ملواجهة األزمة.
وقاربـــت قيمـــة العملـــة التركيـــة حاجز 5 
ليـــرات للـــدوالر لكنهـــا اســـتعادت جانبا من 
خســـائرها فـــي نهاية تعامـــالت لتتحرك عند 
4.88 ليرة للدوالر وســـط تقلبات سريعة تفوق 

جميع التوقعات.
وتفاقمـــت أزمـــات االقتصـــاد التركي في 
األشـــهر األخيرة وفقـــدت الليرة ربـــع قيمتها 
منذ مارس املاضي بســـبب سياسات الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان، الـــذي ضـــرب جميع 
القواعد االقتصادية ويحـــاول حقن االقتصاد 
باملخدرات لضمـــان الفوز باالنتخابات املقررة 

في 24 يونيو املقبل بأي ثمن.
وترتبط املتاعب االقتصادية بإحكام قبضة 
أردوغان على جميع مؤسسات الدولة، خاصة 
منـــذ محاولة االنقالب فـــي منتصف عام 2016 
وحملـــة االجتثـــاث التـــي قادها ضـــد جميع 

معارضي سلطته املطلقة.
وأدى ذلـــك إلـــى تراجـــع ســـيادة القانون 
واالقتصادية،  املاليـــة  السياســـات  وارتبـــاك 
وهـــو ما انعكـــس فـــي موجة نزوح واســـعة 

للمستثمرين والشركات األجنبية.
وتصاعـــدت دعوات املســـتثمرين وخبراء 
للبنـــك املركـــزي بتحـــدي إمـــالءات أردوغان 
واملســـارعة إلى رفع أســـعار الفائدة بنســـبة 
كبيرة فوق مســـتويات الفائدة الرئيسية التي 
تبلغ 13.5 باملئة إلنقاذ الليرة من االنهيار التام.

ولكـــن اردوغـــان يرفض ذلك بشـــدة وملح 
األسبوع املاضي إلى أنه يعتزم التأثير بشكل 

أكبـــر على السياســـة النقدية في حـــال إعادة 
انتخابـــه، وهو ما فاقم انحدار الليرة بشـــكل 

يومي منذ ذلك احلني.
ورغم ترجيح فـــوز أردوغان نتيجة إحكام 
قبضتـــه علـــى جميع مؤسســـات الدولـــة، إال 
أن محللني يقولـــون إن انحدار الليرة يشـــدد 
اخلنـــاق على فرصه في الفوز في االنتخابات، 
إذا واصلـــت التراجع حتى موعد االقتراع بعد 

نحو شهر من اآلن.
ونسبت صحيفة فايننشال تاميز إلى وليم 
جاكسون خبير األسواق الناشئة لدى كابيتال 
إيكونوميكـــس أمس ترجيحـــه حترك املركزي 
خالل وقت قريب. وتوقع زيادة أسعار الفائدة 

مبا يصل إلى 3 باملئة لوقف انحدار الليرة.
وقـــال جميل أحمد احمللل لـــدى أف.اكس.
تي.أم، إن ”العملة في تدهور مســـتمر“ بسبب 
تصريحات أردوغان بشأن تدخله في السياسة 

النقدية.
وأمـــام حالة الذعـــر في األســـواق أعلنت 
بورصة إسطنبول أنها حّولت جميع العمالت 
األجنبيـــة الزائدة عـــن احتياجاتها على املدى 
القصير، إلى الليرة التركية، اعتبارا من أمس. 
وقالت إن ذلك اإلجراء يظهر مدى ثقة البورصة 

بالليرة التركية.
لكن احملللني شككوا بجدوى تلك اإلجراءات 
في ظل انهيار ثقة املســـتثمرين بالسياســـات 
املاليـــة التركيـــة، وأكـــدوا أن اإلجـــراء يأتي 

بإمالءات من حكومة حزب العدالة والتنمية.
ويتضح ذلك فـــي االتهامات التي وجهتها 
البورصة للمضاربني مبحاولة تشـــويه صورة 
االقتصاد التركي، قبيل االنتخابات الرئاســـية 
والبرملانية. وزعمـــت أن املضاربات ال تتوافق 
مع املعطيات االقتصادية احلقيقية في تركيا.

أدنـــى  إلـــى  أمـــس  الليـــرة  وتراجعـــت 
مســـتوياتها علـــى اإلطـــالق عنـــد 4.92 ليرة 
للدوالر قبل أن تستعيد بعض خسائرها. وزاد 
االنخفـــاض من خســـائر يوم الثالثاء بســـبب 
حتذير من وكالة ”فيتش“ للتصنيف االئتماني 
بشـــأن تدخل أردوغان السياسي في السياسة 

النقدية.
ويقـــول مـــارك بنتلـــي الكاتب فـــي موقع 
”أحـــوال تركيـــة“ إن أردوغـــان، الـــذي ميلـــك 
سلطات مطلقة، يقوض استقالل البنك املركزي 
ويصـــر علـــى أن رفـــع أســـعار الفائـــدة يزيد 
التضخم، وهي رؤية تتعـــارض مع النظريات 
االقتصادية الراســـخة. وقد أثارت تصريحاته 

بشأن أسعار الفائدة القلق في أسواق املال.

ودعـــا تيـــم آش، اســـتراتيجي األســـواق 
ناشـــئة فـــي مؤسســـة ”بلـــو باي“ األســـبوع 
املاضي، كبار مســـؤولي االقتصـــاد في تركيا 
لتقدمي استقالتهم من أجل جتنب وقوع أزمة.

وقال بيوتر مايتس، احمللل االســـتراتيجي 
لسوق العملة في مصرف رابوبنك البريطاني 
”يجب على البنك املركزي أن يتصرف بســـرعة، 
وأن يعقـــد اجتماعـــًا طارئًا خالل الســـاعات 
القليلـــة القادمـــة ملناقشـــة أحـــدث تطـــورات 

السوق“.
وأضاف أنه ”ال ميكن لصانعي السياســـة 
في تركيا أن يتحملوا هذا االنخفاض السريع 
فـــي العملة ملدة طويلـــة. ال يتعلـــق األمر هنا 
مبعدل التضخم املرتفـــع فقط، ولكن األهم من 

ذلك هو احلفاظ على االستقرار املالي وجتنب 
هذا الهبوط احلاد“.

ويؤكـــد احملللون أن انخفاض العملة يهدد 
مبزيد من الضغوط على الشركات التركية التي 
تغرقها الديون بالعمالت األجنبية. حيث بلغت 
الديون اخلارجيـــة قصيرة األجـــل ومعظمها 
بالعملـــة األجنبيـــة نحو 181 مليـــار دوالر في 
مارس املاضي، وهو ما يعادل حوالي 20 باملئة 

من الناجت احمللي اإلجمالي.
وحـــذرت وكالـــة ”ســـتاندرد أنـــد بـــورز“ 
للتصنيـــف االئتماني يوم الثالثـــاء من تزايد 
القلق بشـــأن انخفاض الليرة والذي ميكن أن 
يؤدي إلى تخفيض تصنيف الديون السيادية 

للبالد.

تصاعدت حالة الهلع في األوســــــاط االقتصادية التركية بعد تسارع انحدار الليرة بإيقاع 
غير مســــــبوق. وأعلنت بورصة إسطنبول عن إجراءات طارئة في وقت تصاعدت مطالبات 
املستثمرين للبنك املركزي بتحدي إمالءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واملسارعة 

برفع أسعار الفائدة إلنقاذ الليرة من االنهيار التام.

المستثمرون يطالبون البنك المركزي التركي بتحدي أردوغان

[ إجراءات طارئة في البورصة التركية لمنع انهيار تام لليرة  [ أنقرة توزع اتهامات المؤامرة مع اقتراب الدوالر من 5 ليرات

موجة عزوف عن الليرة التركية

مارك بنتلي:

سلطات أردوغان المطلقة 

أصبحت تشكل خطرا على 

استقاللية البنك المركزي

جميل أحمد:

العملة في تدهور مستمر 

بسبب تصريحات أردوغان 

بشأن السياسة النقدية
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} الريــاض - أكد صنـــدوق النقد الدولي عقب 
مشاورات ســـنوية مع السلطات السعودية أن 
اإلصالحـــات االقتصاديـــة متضـــي على نحو 
جيد، لكنه دعا الريـــاض إلى عدم االندفاع في 
زيـــادة اإلنفاق بعد ارتفاع إيـــرادات صادرات 

النفط نتيجة ارتفاع األسعار.
وبالتزامن مع ذلك، أظهرت بيانات رسمية 
حديثـــة أن حوالـــي 785 ألف موظـــف أجنبي 
غادروا وظائفهم في القطاع اخلاص السعودي 

منذ بداية العـــام املاضي، وحتى نهاية مارس 
املاضي. 

وأكـــد محللـــون أن ذلـــك ميكـــن أن يخفف 
مشـــكلة البطالة بني املواطنـــني، لكنه ميكن أن 
يـــؤدي أيضا إلـــى ارتفاع التضخـــم وتراجع 

االستهالك الذي يؤّثر على نشاط الشركات.
وقـــال تيم كالـــني رئيس فريـــق الصندوق 
الـــذي أجرى محادثات على مـــدى 12 يوما مع 
املسؤولني السعوديني إن ”احلكومة السعودية 

تواصل حتقيق تقّدم جيد في تنفيذ برنامجها 
اإلصالحي الطموح في ظل رؤية 2030“. 

وتوّقـــع في بيان صدر في ســـاعة متأخرة 
الثالثاء أن يبدأ النمّو االقتصادي في التسارع 
هذا العام بعد انكماش الناجت احملّلي اإلجمالي 

العام املاضي للمرة األولى منذ عام 2009.
وأشـــار كالـــني إلـــى أّن الريـــاض ”ال تزال 
اقتصاديـــة  إصالحـــات  بإجـــراء  ملتزمـــة 
واجتماعية واســـعة النطاق اعتماد االقتصاد 
علـــى النفـــط وإيجـــاد قطـــاع خـــاص أكثـــر 
ديناميكية يوفر فرص العمل لألعداد املتزايدة 

من السكان في سن العمل“.
وكان صنـــدوق النقـــد قد حّث الســـعودية 
العام املاضي، على عدم خفض عجز ميزانيتها 

بوتيرة سريعة جدا خوفا من تضّرر االقتصاد. 
وســـاعد هذا في إقناع الســـلطات نهاية العام 
املاضي بأن تؤجل موعد الوصول إلى ميزانية 

بال عجز من 2020 إلى 2023.
لكن كالني تطرق يوم الثالثاء إلى مالحظة 
مختلفة للغاية قائال إن السلطات يجب عليها 
”اإلحجـــام عـــن معاودة التوّســـع فـــي اإلنفاق 

احلكومي مع ارتفاع أسعار النفط“.
وارتفـــع خام برنت إلى أعلى مســـتوى في 
عدة سنوات ليصل إلى نحو 80 دوالرا للبرميل 
بزيـــادة أكثـــر مـــن 15 دوالرا عن مســـتويات 
منتصـــف فبرايـــر املاضـــي، األمر الـــذي منح 
احكومة الســـعودية إيـــرادات أكبر بكثير مما 

توقعته.
وقـــال كالـــني إن ”هـــدف حتقيـــق ميزانية 
متوازنة في 2023 يعتبر هدفا مالئما. وينبغي 
أن ترّكـــز احلكومـــة حاليـــا علـــى حتقيق هذا 
الهـــدف. من الضروري وضع حّد لنمو اإلنفاق 
احلكومـــي مـــن أجـــل إحـــراز أهـــداف املالية 

العامة“.
وفـــي مســـعى إلـــى تعويـــض انخفـــاض 
استثمارات القطاع اخلاص، تخطط احلكومة 
الســـتخدام األمـــوال احلكوميـــة فـــي حتفيز 
القطاعـــات غيـــر النفطية االســـتراتيجية مثل 
بناء الســـفن والســـياحة عبر أدوات من بينها 
صندوق االستثمارات العامة، وهو الصندوق 

السيادي الرئيسي في البالد.
وحـــّذر كالني مـــن أن هذه االســـتراتيجية 
ليست بديال طويل األمد لنمّو القطاع اخلاص. 
وقال إن ”القطاع العام يســـتطيع القيام بدور 
محّفز لتنمية بعـــض القطاعات اجلديدة، لكنه 

ينبغي أّال يزاحم القطاع اخلاص“.
وأضـــاف أن من الضروري أّال يظل القطاع 
العـــام طرفـــا فاعال في األســـواق علـــى املدى 
الطويـــل لكي تتمّكن املؤسســـات اخلاصة من 

االزدهار من تلقاء نفسها“.

فـــي هذه األثنـــاء أظهرت بيانات رســـمية 
جنـــاح اإلصالحـــات الســـعودية فـــي ســـوق 
العمل فـــي تقليص أعـــداد الوافديـــن بدرجة 
كبيـــرة بعد فرض رســـوم كبيرة على تشـــغيل 
األجانب وحصر العمل في قطاعات كثيرة على 

املواطنني السعوديني.
وتشير بيانات املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيـــة التي ترصد جميـــع العاملني في 
القطـــاع اخلاص مـــن مواطنـــني وأجانب من 
خالل التأمينـــات اإللزامية، إلـــى مغادرة 785 
ألف عامل للبالد بني مطلع 2017 ونهاية مارس 

املاضي.
وأظهرت تراجع عدد املوظفني األجانب إلى 
7.71 مليون شـــخص في نهاية الربع األول من 
العام اجلـــاري، مقارنة بنحو 8.495 مليون في 

نهاية عام 2016.
في املقابل ارتفع عدد املوظفني السعوديني 
خالل تلـــك الفترة من 1.68 مليـــون ليصل إلى 
1.76 مليون موظف بزيادة تصل إلى 4.8 باملئة. 
وحتاول السعودية وبقية دول اخلليج خفض 

اعتمادها الكبير على العمالة األجنبية.
األجانـــب  املوظفـــني  خســـارة  وتتزامـــن 
تكثيـــف  مـــع  لوظائفهـــم،  الســـعودية  فـــي 
احلكومـــة خالل العامني املاضيـــني إلجراءات 
توطني العمالـــة احمللية في عديـــد القطاعات 

االقتصادية.
وأصـــدرت وزارة العمل فـــي العام املاضي 
قوانني جديدة تفرض تشغيل عمالة محلية فقط 
فـــي قطاعات كثيرة مثـــل التأمني واالتصاالت 
واملواصـــالت، في محاولة خلفض البطالة بني 

املواطنني التي تصل إلى نحو 12.8 باملئة.
وقّررت الـــوزارة مؤخرا حصـــر التوظيف 
فـــي منافذ البيع فـــي نحو 12 نشـــاطا ومهنة 
معظمها في قطاع التجزئة، على الســـعوديني 
والســـعوديات فقـــط اعتبارا من 11 ســـبتمبر 

املقبل.

أظهرت بيانات رسمية سعودية مغادرة ما يصل إلى 785 ألف موظف أجنبي كانوا يعملون 
ــــــذ بداية العام املاضي وحتى نهاية الربع األول من هذا العام، في  فــــــي القطاع اخلاص من
ــــــي بنجاح اإلصالحات  وقت حظيت الرياض بإشــــــارة صريحــــــة من صندوق النقد الدول

االقتصادية.

785 ألف عامل غادروا السعودية خالل 15 شهرا

[ صندوق النقد يدعو إلى عدم زيادة اإلنفاق مع ارتفاع عوائد النفط  [ ارتفاع تشغيل المواطنين بنسبة 4.8 بالمئة منذ بداية 2017

جولة تسوق بال وافدين

{الجدارة االئتمانية المرتفعة لدولة اإلمارات تستند إلى البنية التحتية الجيدة ومستوى الدخل 

المرتفع للفرد واالحتياطات المالية والنفطية الكبيرة}.

تقرير رسمي
وكالة موديز للتصنيف االئتماني

{مصـــر اشـــترت 3 مالييـــن طن من القمـــح المحلي فـــي أول 37 يومـــا من موســـم التوريد وهي 

تستهدف شراء 4 ماليين طن من المزارعين المحليين هذا الموسم}.

علي املصيلحي
وزير التموين املصري

} بغــداد - أعلنت وزارة النفط العراقية أمس 
أنهـــا وّقعت عقدا مع شـــركة شـــينهوا للنفط 
التي تديرها احلكومة الصينية لتطوير اجلزء 
اجلنوبي من حقل شرقي بغداد النفطي، وذلك 
بعد مصادقة مجلس الوزراء على صيغة العقد 

اجلديد.
وقال وزير النفط جبار اللعيبي إن املشروع 
له ”أهمية اقتصادية لبغداد حيث يعّد املشروع 
النفطي األول في العاصمة“. وتأمل بغداد في 
أي يكـــون العقد نقطة انطالق إلصالح العقود 

السابقة التي تدور حولها شبهات فساد.
ويـــرى محللون أن العقد اجلديد يكتســـب 
أهميـــة قصـــوى بـــأن ينقـــل فوضـــى العقود 
العراقية إلى مرحلة جديدة تتسم بدرجة عالية 
من املسؤولية االجتماعية ألنه يتضمن إنعاش 
حياة الســـكان في املناطـــق احمليطة من خالل 
إنشاء مدينة سكنية وشبكة واسعة من البنية 

التحتية واخلدمات املتكاملة.
وذكر املتحدث الرسمي باسم وزارة النفط 
العراقيـــة عاصـــم جهـــاد عقد تطويـــر اجلزء 
اجلنوبي مع شـــركة شينهوا الصينية سيوفر 
النفط اخلام والغاز املصاحب حملطات الطاقة 
الكهربائية واملنشـــآت واملشـــاريع الصناعية، 
ويـــؤدي إلى إنعـــاش النشـــاطات االقتصادية 
ومناخ األعمال في املناطق القريبة من احلقل.

وأضاف أن الشـــركة الصينية سوف تقوم 
ببنـــاء مدينة ســـكنية نفطية تشـــمل وحدات 
ســـكنية، ومرافق خدميـــة متكاملة من ضمنها 

إنشاء مدرسة وحضانة ومستوصف طبي.
ومنذ عام 2003 نشـــطت الشركات النفطية 
الصينية في العمـــل بتطوير احلقول النفطية 
فـــي العراق وخاصة تطويـــر حقل األحدب في 
محافظـــة واســـط وحقـــل حلفايـــة ومجموعة 
حقـــول الفكة والبزركان وأبوغرب في محافظة 

ميسان.

كما اتسع نشاطها في املنافسة على تطوير 
رقع استكشافية جديدة وأعمال لوجستية ومّد 
خطوط أنابيب نفطية وحفر آبار جديدة لزيادة 

اإلنتاج.
ويعـــّد العقـــد خطـــوة كبيرة علـــى طريق 
إصـــالح الفوضـــى التـــي هيمنت علـــى عقود 
النفط منذ عام 2003 وميكن أن يصبح أساســـا 
ملراجعة العقود املجحفة التي أبرمها حســـني 
الشهرســـتاني املســـؤول عن ملف الطاقة في 

عهد رئيس الوزراء السابق نوري املالكي.
وقـــال اللعيبي إّن هذا العقـــد مهم للعراق 
لزيـــادة إنتـــاج النفـــط اخلام مبعـــدل 40 ألف 
برميل يوميـــا لتلبية متطلبـــات قطاع الطاقة 
الكهربائية في بغداد. ويبلغ إنتاج احلقل نحو 
20 ألف برميل يوميا، بينما تشير تقديرات إلى 
أن إنتاجـــه الكّلي قد يصل إلى حدود 120 ألف 

برميل يوميا في حالة التطوير الكامل.
وميكـــن لهـــذا العقـــد أن يفتـــح األبـــواب 
ملراجعة العقود السابقة التي منحت الشركات 
مزايا غير مسبوقة على حساب مصالح البلد، 
الذي كان يدير ثورته النفطية بشـــكل مباشـــر 
قبل الغزو األميركي دون االستعانة بالشركات 

األجنبية.
وافتقـــرت العقـــود الســـابقة إلـــى الرؤية 
املســـتقبلية حني كانـــت أســـعار النفط تفوق 
100 دوالر للبرميـــل، ومنحت الشـــركات نحو 
21 دوالرا مقابـــل إنتـــاج كل برميـــل، إضافـــة 
إلـــى فواتير بال حـــدود للمصروفات تشـــمل 
مكاتبها في اخلارج وسفر مسؤوليها وفواتير 

اجتماعاتهم.
وينـــص العقد اجلديد على إلزام الشـــركة 
الصينيـــة باالعتمـــاد علـــى األيـــدي العاملـــة 
الوطنية بنســـبة 50 باملئة فـــي البداية على أن 

ترتفع تدريجيا لتصل إلى 80 باملئة.

وأكد محللـــون أهمية العناصـــر اجلديدة 
في العقـــد مثل تطوير البنيـــة التحتية وبناء 
الوحدات الســـكنية واملرافق العامة وتشغيل 
الســـكان احملليـــني والتـــي أدى فقدانهـــا في 

العقود السابقة إلى مشاكل كبيرة معهم.
وعلى مدى الســـنوات املاضيـــة، امتنعت 
العديد من الشـــركات األجنبية عن االســـتثمار 
في حقل شـــرق بغداد، الذي تديره شركة نفط 
الوسط اململوكة لوزارة النفط، نظرا إلى وقوعه 
ضمن مناطق سكنية، إضافة إلى نوعية النفط 
في احلقل وهو من النوع الثقيل، مقارنة بنفط 
احلقـــول الواقعة في املنطقـــة اجلنوبية التي 

متتاز بجودة أعلى.
ويـــرى مراقبـــون أن وزارة النفـــط حققت 
إجنـــازات كبيـــرة خـــالل العامـــني املاضيني 

جتعلها االســـتثناء الوحيـــد في واقع اخلراب 
االقتصادي الذي يعّم البالد.

واملشاريع  اإلصالحات  وتيرة  وتســـارعت 
اجلديدة في األشهر األخيرة لزيادة اإلنتاج من 
حقول كثيرة لم يســـبق للعراق أن اســـتثمرها 
في محافظات ذي قار وميسان وواسط وشرق 

العاصمة بغداد.
ومتّكنـــت مـــن حتقيـــق خفض كبيـــر في 
اســـتثمار الغاز املصاحب إلنتاج النفط. وهي 
تســـتعد لتصدير الغاز إلى الكويت مبعدل 50 
مليون قدم مكعب يوميـــا من حقل الرميلة في 
مرحلة أولى على أن يرتفع إلى 200 مليون قدم 

مكعب يوميا في مرحلة الحقة.
وعادت الوزارة ألول مـــرة إلى تولي إدارة 
بعض املشـــاريع بالكوادر الذاتية مثل مشروع 

حقـــل الناصرية، بعـــد توقف ذلـــك النوع من 
اإلدارة املباشـــرة منذ عـــام 2003 حني حتولت 
احلكومة لتســـليم جميع املشـــاريع للشركات 

األجنبية.
وتخطط الوزارة إلنشـــاء 6 مصاف جديدة 
في أنحاء العراق، إضافـــة إلى انطالق أعمال 
إصالح وحدتني في مصفاة بيجي، التي كانت 
أكبـــر املصافـــي العراقية وتعرضـــت للتدمير 
خالل ســـيطرة تنظيـــم داعـــش واحلرب ضد 

التنظيم.
احمللية  االقتصاديـــة  األوســـاط  وتنتظـــر 
واألجنبيـــة املعنية بالعراق مخاض تشـــكيل 
احلكومـــة بعـــد االنتخابـــات األخيـــرة ملعرفة 
التوجهـــات االقتصاديـــة قبل اتخـــاذ أي قرار 

لالستثمارات املستقبلية.

يكتسب توقيع اتفاق مع شركة صينية لتصوير حقول شرق بغداد أهمية قصوى ألن ينقل 
فوضى العقود العراقية إلى مرحلة جديدة تتســــــم بدرجة عالية من املســــــؤولية االجتماعية 
ألنه يتضمن إنعاش حياة الســــــكان في املناطق احمليطة من خالل إنشــــــاء مدينة ســــــكنية 

وشبكة واسعة من البنية التحتية واخلدمات املتكامل.

اتفاق شينهوا الصينية ينقل عقود النفط العراقية لعهد جديد

[ العقد يتضمن إنشاء مدينة سكنية وبنية خدمات شاملة  [ بغداد تبحث عن مخرج من تركة العقود المجحفة لحكومة المالكي

بوصلة جديدة إلدارة الثروات العراقية

عاصم جهاد:

الشركة الصينية ستبني 

مدينة ومرافق طبية 

وتعليمية متكاملة

جبار اللعيبي:

للمشروع أهمية اقتصادية 

كبيرة ألنه االستثمار 

النفطي األول في العاصمة

صندوق النقد يواصل حث 

السعودية على عدم خفض 

عجز ميزانيتها بوتيرة سريعة 

خوفا من تضرر االقتصاد

تيم كالين:

الحكومة السعودية تواصل 

تحقيق تقدم جيد في تنفيذ 

برنامجها اإلصالحي الطموح



} بتهمة خرق العقوبات األميركية على إيران، 
أدانت هيئة المفوضين في القضاء األميركي 
المصرفـــي التركي محمد هالـــكان إتيال، قبل 
أيام، وحكمت عليه بالسجن 32 شهرا. وكانت 
قـــد اعتقلتـــه بنيويورك في مـــارس من العام 
الماضي، ما أثار استنكار الخارجية التركية، 
تســـتند  التي اعتبرت األمر ”مجرد تمثيلية“ 
علـــى أدلة واهية بخـــرق العقوبات األميركية 
علـــى إيران، باإلضافة إلى تورطه في غســـيل 
أمـــوال وخداع أميركا واالحتيال على البنوك 

األميركية.

 وقـــد تزامنت محاكمـــة إتيال مع محاكمة 
رجل أعمال وتاجر ذهب أذري تركي من أصل 
إيراني اسمه رضا ضراب في القضية ذاتها، 
ولكن المحكمة اتخذته شـــاهدا رئيســـيا في 
محاكمة المصرفي التركي، بعد أن قرر ضراب 
التعاون مـــع االدعاء األميركـــي، ووافق على 
أن يكون شـــاهد إثبات رئيســـيا ضد آخرين 
متورطيـــن في القضيـــة، مدعيـــا أن الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان وافق شـــخصيا 
على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات الدولية 

التي كانت مفروضة على إيران.
 وقال ضـــراب أمام المحكمة إن أردوغان، 
حين كان يشغل منصب رئيس الحكومة، سمح 
بخـــرق العقوبات التي كانـــت مفروضة على 
إيران، وزاد في اتهامـــه ألردوغان بأّنه تورط 
في نظام غســـل األموال اإليرانية حول العالم 
بالمشـــاركة مع المصرفي إتيال في الفترة ما 
بين عامي 2010 و2015 بغية الســـماح إليران 
بدخول األسواق العالمية وبتجاوز العقوبات 

المفروضة عليها. 
ضراب اعترف بأنه دفـــع 50 مليون يورو 
(وفي مكان آخـــر 59) لوزير االقتصاد التركي 
حينـــذاك ظافـــر شـــاغليان، لتســـهيل انتقال 
األموال، كما أنه سّدد شخصيا 15 بالمئة من 
العجز في تركيا، بينما تكشف المعطيات، أنه 
هّرب مليارات الدوالرات من عائدات الضرائب 

في الخزانة التركية، وقام بالتغطية عليها.
 وتأتي هذه المحاكمة في ســـياق تجديد 
العقوبات األميركية على إيران، بعد انسحاب 
الرئيس األميركي دونالد ترامب من االتفاقية 

النوويـــة الموقعة ســـنة 2015 حيـــث تجري 
عمليـــة تعريـــة أوراق إيـــران والـــدول التي 
تعاونـــت معها فـــي عمليات الخـــرق لقانون 

العقوبات.

شبكة فساد واسعة

وكمـــا فـــي كّل صفقـــات الفســـاد المالـــي 
الكبيـــرة، التـــي ال تمـــرر إال بتوريـــط رجاالت 
بارزين من الســـلطات المعنية، يجري الكشـــف 
عن الفســـاد السياســـي واإلداري لشـــخصيات 
رسمية ومؤسســـات قد تكون متورطة في هذه 
الملفات لصالح الســـلطات اإليرانية، ومن هنا 
كان انشـــغال القضاء األميركي والتركي كل من 
جهتـــه، بالنظر في اتهام ضـــراب الذي ولد في 
العام 1984 والذي اعتقلته الســـلطات األميركية 
في العام 2016 بتهمة التورط في أنشطة لغسل 
األمـــوال اإليرانية والتحايـــل المصرفي، بينما 
أمرت النيابة العامة في تركيا مؤخرا بمصادرة 
ممتلكاته بعـــد أن أدلى بشـــهادته في محاكمة 

نيويورك.
اتهام ضـــراب ألردوغان بأنه أمر بتيســـير 
هـــذه الصفقـــات وتمريرها أدى إلـــى توتر في 
العالقات التركية األميركية، ومن ثّم في السياق 
ذاتـــه، أصـــدر النائب العـــام في تركيـــا مذكرة 
اعتقال بحق نائب رئيس مجلس االستخبارات 
الوطنيـــة األميركية الضابط الســـابق غراهام 
فولر تتهمه فيها باالرتباط برجل الدين التركي 
فتح الله غولـــن المتهم بالوقوف خلف مؤامرة 
االنقـــالب الفاشـــلة. وقال مكتـــب النائب العام 
التركي، إن ممتلكات ضراب وممتلكات أســـرته 
ســـتصادر، وذلك حســـبما ذكرت وسائل إعالم 
حكومية ونقلت عن رئيـــس الوزراء التركي بن 
علـــي يلدريم، أنه يأمل فـــي أن ”يتراجع ضراب 

عن خطئه“.
وفـــي الســـياق ذاته، زعـــم ضـــراب أنه قد 
تعـــاون مـــع إتيال فـــي عمليات غســـل األموال 
إليـــران، وقال في شـــهادته أمـــام المحكمة، إّن 
أردوغـــان والمصرفـــي المتهم، أسســـا نظاما 
لغســـل أموال إيرانية دولية حول العالم في ما 
بين عامـــي 2010 و2015 وذلك للســـماح إليران 
بدخول األســـواق العالمية متجاوزة العقوبات 
المفروضـــة عليهـــا، وأضاف ضـــراب إّن وزير 
االقتصاد التركي هو مـــن أبلغه، بأّن أردوغان، 
هو من أعطى توجيهاته لبنوك تركية للمشاركة 
في نظام غســـل األموال اإليرانيـــة، التي بلغت 

قيمتها الماليين من الدوالرات.

غموض إجرامي

وفي حين نفـــى إتيال المعتقل في نيويورك 
تلـــك المزاعم، اعتبرت وزارة الخارجية التركية 
أّن المحاكمة تســـتند على أدلة ال مصداقية لها، 
وخالل جلســـة النطق بالحكم التي أقيمت قبل 
أيام، قضـــت المحكمة بحبس إتيال 32 شـــهرا 
وهو المتهم الرئيســـي في القضية، مع تســـعة 
أشـــخاص آخرين، واعتبر نائب رئيس الوزراء 
التركي بكير بـــوزداغ أّن ضراب قد ”أجبر على 
توجيـــه االتهامات“، ووصف بوزداغ المحاكمة 
األميركيـــة بأنها مســـرحية. وقد دفـــع اعتراف 
ضـــراب الســـلطات التركيـــة إلـــى اعتقـــال 17 

شخصا كجزء من التحقيق المرتبط بالملف.
 محكمة نيويورك اعتبرت أن أقوال ضراب 
ذات عالقـــة بااللتفـــاف التركي علـــى عقوبات 
أميركية مفروضة على إيران، ورفعت المحكمة 

دعوى قضائية فرعية، تتهم فيها تاجر الذهب 
التركي اإليراني باالعتداء جنسيا على 

السجين فوزي جابر (62 عاما) القادم من 
ساحل العاج، مستغال ضعفه ومعاناته 

الصحية، عندما تشاركا في زنزانة 
واحدة بسجن فيدرالي بمانهاتن 

بين نوفمبر2016 ومارس من العام 
الحالي، ما حّول الزنزانة إلى 
”غرفة تعذيب“ حسب االّدعاء، 
حيث يشتبه أن االعتداء على 

جابر استمّر حتى تّم نقل ضراب 
إلى قسم آخر. بينما اعتبر محاميه 
التهمة شنيعة وكاذبة ومن مصدر 

قليل المصداقية، وأّن االتهامات 
”غير مسندة“ لعدم 
وجود أدلة كافية، 

وأضاف أّن 
ضراب حصل 
على الكحول 
وجهاز هاتف 

في السجن برشوة 
الحراس.

بموجب تلك 
الصفقات 

المشبوهة 
المربحة 

دفعت إيران 
المليارت من 

الدوالرات كعائدات 
هيدروكربونية في 
القطاع المصرفي 

الدولي، عبر المصرف التركي الرسمي ”خلق 
بنك“. 

ماذا استفادت إيران 

مجلس األمن ومنذ العام 2005 يطالب إيران 
بتعليـــق كّل األنشـــطة المتعلقـــة بالتخصيـــب 
والمـــاء الثقيل، ولهذا فقد تـــّم منع جميع دول 
العالم من توريد أي مادة تســـاهم بشكل مباشر 
أو غيـــر مباشـــر في أنشـــطة إيـــران المتصلة 
بالبرنامج النـــووي، وتجميد األموال والموارد 
االقتصاديـــة، التـــي تمتلكهـــا أو تتحكـــم فيها 
الكيانات واألشـــخاص المرتبطون باألنشـــطة 

النووية. 
 وبعد توقيع االتفاق النووي بدأت عمليات 
رفع الحظر عن إيران بشـــكل جزئي وتدريجي، 
لتعود القوات اإليرانية في سوريا وتجد نفسها 
بيـــن مطرقـــة إســـرائيل والســـندان األميركي، 
ولتعمـــل واشـــنطن علـــى محاصـــرة طهـــران 
عسكريا واقتصاديا وفي المدى االستراتيجي، 
الـــذي صالت وجالـــت فيه بارتيـــاح منذ بداية 

الثورة السورية في مارس من العام 2011.
 العقوبـــات تمنع إيران مـــن عقد أي صفقة 
بالدوالر، ما حـــدا بها إلى التحّول نحو اليورو 
والعمـــالت المحلية، والمراهنـــة على تالٍق مع 
الدور األوروبي الرافض لقرار ترامب االنسحاب 
من االتفاق، ليكون رهانها األهم والقلق في اآلن 
ذاته، على الـــدول األوروبيـــة والصين وكوريا 
الجنوبية والهنـــد وغيرها، وحتى اآلن ال يمكن 

الحكم على نجاح هذا الرهان.
أما القضـــاء التركي فقد أعلـــن مؤخرا عن 
إغالق واحـــد من التحقيقـــات الثالثة في ملف 
الفساد المفتوح منذ ديسمبر من العام الماضي، 
ضد مقربين من حكومة أردوغان. مؤكدا إسقاط 

 60 عـــن  بهم، التهـــم  مشتبها 
وفق من بينهم نجل وزير  ســـابق، 

مـــا نقلته الصحافة التركيـــة. ولكن التحقيقات 
لم تزل جاريـــة، في عالقة ضـــراب بالملياردير 
اإليرانـــي بابك زنجاني وقضيـــة تهريب أطنان 
من الذهب وقضايا أخرى، تتعلق باختالســـات 
ودفع رشى في أســـواق عامة بمنطقة فاتح في 
إســـطنبول، التي تعتبر معقـــال للحزب الحاكم، 
وقضية اشـــتباه في ضلوع حوالي 30 شخصَا 
فـــي القضيتيـــن، مـــن بينهـــم ابنـــان لوزيرين 
ســـابقين آخرين، وتشـــير أصابـــع االتهام إلى 
تورط إيران فـــي قضية الذهـــب لاللتفاف على 
العقوبات المفروضة عليها، بســـبب برنامجها 
النـــووي، ويذكـــر أن ضراب كان قـــد اعتقل في 
العام 2013 بتهمة فساد في تركيا، حينها كانت 
لديه عالقات اقتصادية واسعة مع إيران، ومنها 
شـــركته ”ســـورينت“ التي انتقلت ملكيتها إلى 

اإليراني زنجاني.

وثائق تركية مزيفة

ولـــم يجد أردوغان ســـوى اتهـــام فتح الله 
غولن بفبركة هذه التهم بالكامل، ونفذ حمالت 
تطهيـــر واســـعة النطاق في ســـلكي الشـــرطة 
والقضـــاء باعتبارهما مخترقتيـــن من جمعية 
غـــول، وهو ما نددت بـــه المعارضة البرلمانية 
والحزبيـــة واعتبرته خطوة في الطريق إلغالق 
الملف. ويشـــار إلى أّن الحكومة التركية بعثت 
بوثيقة ”مزيفـــة“ إلى المحكمة األميركية، التي 
تنظـــر في قضية خرق العقوبـــات الدولية على 

إيران.
 وقـــد ترافـــق إغـــالق الملف، مع تســـريب 
معلومـــات في إيران عن وجـــود ضغوط كبيرة 

تمارســـها 
جهـــات نافـــذة في 

ووزارة  الثـــوري  الحـــرس 
محاكمـــة  لتنظيـــم  االســـتخبارات 
صوريـــة تمهـــد لإلفـــراج قريبـــا عـــن 
زنجاني، الذي اعتقله الرئيس حســـن روحاني، 
في محاولـــة منـــه لمحاربة الفســـاد و“الدولة 
العميقة“. غير أنهـــا، بدأت حاليا تمهد إلطالق 

سراحه.
 وكانـــت محاكمة إتيال قد شـــهدت مؤخرا 
مفاجأة من العيار الثقيل عندما انضّم الشرطي 
التركي السابق حسن كوركماز أحد المشرفين 
على قضية الفساد في تركيا إلى قائمة الشهود، 
حيث فشـــلت محاوالت محامي إتيال المعّينين 
من قبل تركيا خالل الجلســـة الرابعة عشرة من 
المحاكمة في إســـقاط شهادة الشرطي وإخالء 
ســـبيله في قضية كان يحاكم فيها بمســـاعدة 

قاٍض آخر.
 نائب رئيس الـــوزراء التركي بكير بوزداغ 
يصـــف هـــذه القضيـــة بأنها قضية سياســـية 
وليست قضائية، وبحسب صحيفة ”لوفيغارو“ 
الفرنسية، فإن ضراب كان قد اعتقل لضلوعه في 
قضية فساد، بمقايضة الذهب بالغاز مع إيران، 
عن طريق تســـهيل وزير مقرب من أردوغان، إال 
أن الرئيس التركـــي تدخل في التحقيقات، وتم 
إبعاد المحققين في القضية، وأســـقطت التهم، 
غير أنها أثارت الســـلطات األميركية ودفعتها 

إلى التحقيق في الوقائع.
يشـــار إلـــى أن أردوغان نفســـه قـــد تحدث 
خالل ديسمبر من العام 2012 في إسطنبول عن 
رغبته في كسر العقوبات األميركية على إيران. 
أردوغان الذي قال القضاء األميركي إنه حصل 
على مكالمات هاتفية سجلتها الشرطة التركية 
لـــه، جاء فيها حديث عـــن تورطه مع أبنائه في 

قضايا فساد.

شاهد يثبت ضرورة خنق طهران باملزيد من العقوبات
رضا ضراب

إيران وأردوغان في مرمى مكافحة الفساد المالي والسياسي

مجلس األمن ومنذ العام ٢٠٠٥ يطالب إيران بتعليق كل األنشطة املتعلقة بالتخصيب، وقد تم منع جميع دول العالم من توريد أي مادة تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في وجوه
أنشطة البرنامج النووي اإليراني، وتجميد األموال واملوارد االقتصادية التي تمتلكها الكيانات أو األشخاص املرتبطون باألنشطة النووية اإليرانية.
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عية، تتهم فيها تاجر الذهب 
باالعتداء جنسيا على 
ابر (62 عاما) القادم من
ستغال ضعفه ومعاناته

تشاركا في زنزانة 
درالي بمانهاتن 

ومارس من العام 
الزنزانة إلى 
سب االّدعاء،
العتداء على 

ى تّم نقل ضراب 
نما اعتبر محاميه 
كاذبة ومن مصدر
وأّن االتهامات

م

ة

ت
ي

”خلق صرف التركي الرسمي

 إيران 

60 عـــن بهم، التهـــم  مشتبها 
وفق من بينهم نجل وزير ســـابق، 

مـــا نقلته الصحافة التركيـــة. ولكن التحقيقات 

تمارســـها
جهـــات نافـــذة في

ووزارة  الثـــوري  الحـــرس 
محاكمـــة  لتنظيـــم  االســـتخبارات 
صوريـــة تمهـــد لإلفـــراج قريبـــا عـــن 

جبر الشوفي

العقوبات تمنع إيران من عقد أي 
صفقة بالدوالر، ما حدا بها إلى 

التحّول نحو اليورو والعمالت المحلية، 
والمراهنة على تالٍق مع الدور األوروبي 

الرافض لقرار ترامب االنسحاب من 
االتفاق النووي، ليكون رهانها األهم 

والقلق في اآلن ذاته، على الدول 
األوروبية والصين وكوريا الجنوبية 
والهند وغيرها، وحتى اآلن ال يمكن 

الحكم على نجاح هذا الرهان

[ واشنطن تتخذ من ضراب شاهدا رئيسيا في محاكمة املصرفي التركي بعد أن قرر التعاون مع االدعاء األميركي، وأن يكون شاهد إثبات رئيسي، 
مبرهنا على أن أردوغان كان قد وافق شخصيا على اتفاقات تسمح بخرق العقوبات الدولية ضد إيران.

[ احلكم على إتيال النائب الســـابق لرئيس بنك "خلق" يتزامن مع احلديث عن جتديد العقوبات 
األميركية على إيران التي جتري تعرية أوراقها والدول التي تعاونت معها.



حكيم مرزوقي

} ”مهـــال يا جماعـــة، خذوني على قـــد عقلي.. 
أنـــا لم أعد أفهم  حديثكم.. اشـــرحوا لي معنى 
’تطبيـــع“ أوال كي أقـــول لكم رأيي فـــي برنامج 
الكاميـــرا اخلفية الذي تتحدثـــون عنه“، عبارة 
قالها أحد البســـطاء من التونســـيني في مقهى 
احلي وســـط جمع مـــن الزبائن يناقشـــون بعد 
اإلفطـــار ما أثاره برنامج الكاميرا اخلفية الذي 
حمل اســـم ”شـــالوم“، وتبثه إحـــدى القنوات 

التلفزيونية اخلاصة.
 ضحك كل من كان يدلي بدلوه في املوضوع، 
وصرخ أحدهم مازحا ”احذروا يا جماعة.. رمبا 
نكـــون ـ أنفســـناـ اآلن فـــي فخ آخر مـــن فخاخ 

الكاميرا اخلفية“.
هذا املشـــهد يلخـــص أمورا كثيـــرة، تبدو 
عاديـــة ومتكـــررة في الشـــارع التونســـي هذه 
األيام، وذلـــك على خلفية البرنامـــج الذي أثار 
الكثير من اللغط وصل حـــد االحتدام، وكاد أن 
يقسم التونسيني إلى فريقني مثل كل مرة يتهم 

فيها التلفزيون بإيقاظ الفتنة النائمة.
مبني على فكرة استدراج  برنامج ”شالوم“ 
شخصيات سياسية وفنية ورياضية ودينية إلى 
فيّال حيث يوهم معدو البرنامج الشـــخصيات 
التـــي يســـتضيفونها بأن هذا املـــكان هو املقر 
السري للسفارة اإلسرائيلية، ويتم وضعهم في 
مواجهة رجل في هيئة حاخام يهودي بصحبة 
مرافقني لـــه، وذلك من أجل اســـتدراجهم لعقد 
صفقة تتمّثل بالقبـــول بـ“تطبيع العالقات“ مع 

الدولة العبرية مقابل أموال ووعود مغرية.
جدير بالذكر أن برامج الكاميرا اخلفية في 
السنتني املاضيتني، بدأت تأخذ طابعا سياسيا 
صريحا مـــن حيث املوضوع الذي يطرحه املعد 
”اجلـــالد“، واملقلـــب الذي يتعرض لـــه الضيف 
”الضحيـــة“، وما بني هذا وذاك من تشـــكيك في 
عفويـــة وتلقائية هذه الكاميرا التي قد ال تكون 
مخفيـــة. هـــذا ناهيك عـــن أن فكـــرة ”التطبيع 
ومقاومـــة التطبيع“، رائجة كثيـــرا في تونس 
هذه األيام، وينشغل البرملانيون من العروبيني 
على وجـــه التحديد بإثارتها ”ممـــا حدا بأحد 
البرملانيني من أحد األحزاب الليبرالية لوصف 
احلالـــة بـ‘املوضـــة القدمية التي حتـــرر منها 
العراقيون والسوريون واملصريون والليبيون، 
فلبسها التونســـيون وأعلنوها موضة جديدة 

بعد فوات األوان'“.
 برنامج ”شـــالوم“ يحيل إلى القول املأثور 
”الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها“ ويؤكد فكرة 
مفادهـــا أنه وكيفما كنا ”يتلفز“ علينا، حســـب 
تعبير الناقد الفني األســـعد بن حسني، والذي 
أضاف أن هـــذه الضجة حـــول برنامج كاميرا 

خفية، ال ميكـــن أن تثار أصال فـــي املجتمعات 
املتقدمة التـــي عرفت وتعـــرف الكاميرا كلعبة 
مسلية تستنطق إنسانية اإلنسان وال تثير فيه 

الغرائز العدائية.
أمـــا األبعد من ذلك كله هو أن هذا البرنامج 
ال يبتعـــد كثيـــرا عمـــا كان قد وقع فـــي اجلارة 
الغربية لتونس رمضـــان العام املاضي، عندما 
اســـتضاف برنامج للكاميرا اخلفية في إحدى 
القنـــوات اجلزائريـــة اخلاصة الروائي رشـــيد 
بوجدرة، إلجـــراء مقابلة صحافية، وبعدها قام 
صحافيان بتقمص دور رجلي شـــرطة، اقتحما 
األســـتوديو وطلبا وثائق هوية الكاتب ووجها 
له عـــّدة تهم منهـــا التخابر مـــع دول أجنبية، 
ووصفـــاه باإلحلـــاد وأجبـــراه علـــى النطـــق 

بالشهادتني، وقاما بالسخرية منه.
إنهـــا قمة اإلرهاب الفكـــري أن يخرج أناس 
محســـوبون علـــى اإلعالم قناعات شـــخصيات 
على املـــأل دون رغبة أو إذن منها ثم يضعونها 
فـــي ميـــزان الســـلوكيات والقيـــم االجتماعية 
السائدة بغية محاكمتها أو التشهير بها، وفي 
ذلك اختراق للخصوصيات الفكرية واستباحة 
ألعراض الناس، يعاقب عليها القانون بال شك.
ولقـــد تســـببت برامج ما يعـــرف بالكاميرا 
اخلفية في بالد مختلفة فـــي حاالت اجتماعية 
كثيرة وصفت باملأســـاوية، خصوصـــا أنها ال 
تأخذ مبوافقة الضحية من عدمها. أما إذا كانت 
هناك توقيعات وموافقات بالعرض، فاألمر أكثر 
تعقيـــدا فـــي مثل هـــذه احلاالت، ولعل أبســـط 
التهم املوجهة فـــي ذلك هو التآمر بني الطرفني 
لغايـــة ربحيـــة مخفية غيـــر ظاهـــرة كالدعاية 
السياســـية مثال، وهو ما يعـــرض كل األطراف 

إلى املسؤولية أمام العدالة.
وال يختلـــف اثنـــان في أن الســـم عـــادة ما 
يدس في الدســـم، وفي أن الشـــيطان يكمن في 
التفاصيل، وفي أن اإلعالم كثيرا ما يقع ركوبه 
واســـتهدافه عندما يكون حرا. وهذا ما يحدث 
في تونـــس ويبدو جليـــا من خالل ”مواســـم“ 
ينشغل بها الشارع التونسي في كل مرة ضمن 

أجندات لم تعد خافية على أحد.
الذين يحشـــرون جمال وشـــعارات منتفخة 
(مثـــل الوطنيـــة والعروبـــة) فـــي مواجهة هذا 
البرنامج الذي وصـــف بضعفه الفني والتقني 
أوال، وقبـــل ضحالـــة فكرتـــه ثانيـــا، هـــم إما 
يضحكون على أنفســـهم وعلـــى اآلخرين وإما 
يزايدون مبسألة يجب أن تناقش بروية وعمق 
قبـــل أن يتاجـــر بهـــا إعالميا وتدخـــل البازار 

السياسي.
”شـــالوم“ بالـــون اختبار مفضـــوح، حلوى 
رخيصة يتســـلى بها ذوو عقول ربات احلجال 

ومنحدر نحو لزوم ما ال يلزم.

عبداجلليل معايل

} ”حني يكون املستهدف وطنا، يصبح احلياد 
خيانـــة والصمت تواطـــؤا“، بهـــذه اجلملة/ 
الشـــعار يبدأ برنامج تونسي رمضاني ُصّنف 
من قبل املتابعـــني على أنه من جنس الكاميرا 
اخلفيـــة، واعتبره معده ومقدمـــه (الصحافي 
والشاعر وليد الزريبي) أنه ”عمل استقصائي 
الختبـــار هؤالء الناس وكشـــف دواخل بعض 
الذين يتشدقون بدفاعهم عن فلسطني ورفضهم 
للتطبيع اإلســـرائيلي“، لكـــن محتواه وطريقة 
إعداده، كما اجلدل الـــذي أثاره مبجرد عرض 
احللقة األولى، أبعاد تســـتحق التوقف عندها 
ملســـاءلة هذا العمل اإلعالمـــي، ومحاولة تبني 
التداخل بني اإلعالمي والتجاري والسياســـي 
فـــي برنامج تعمـــد االســـتفزاز منـــذ عنوانه 

”شالوم“.
اجلـــدل الـــذي تعلـــق بالبرنامج بـــدأ قبل 
عرضـــه بأســـبوع، علـــى خلفية تراجـــع قناة 
تلفزيونية أولى عن عرضه، معللة تراجعها في 
بيان أصدرتـــه بـأن ”املادة املعروضة عليها لم 
ترتق إلى مستوى اجلودة املطلوبة، باإلضافة 
إلى أن الســـياق احلالي الذي تعيشه القضية 
الفلســـطينية يجعـــل مـــن محتـــوى البرنامج 
اســـتفزازا مجانيا للمشـــاهدين“. وأن ”ما مت 
الترويـــج له في عالقة بضيـــوف احللقات في 
أغلبـــه مغالطة للرأي العـــام، خاصة وقد تبني 
بعد مشـــاهدة أغلب احللقات أن املشرفني على 
البرنامج حاولوا اإليهام بأن ضيوفهم وقعوا 
فـــي فـــخ الكاميرا اخلفيـــة في حـــني أن األمر 
غيـــر ذلك، وهو ما يعـــّد مغالطة في حق أغلب 

الضيوف عالوة على مغالطة املشاهدين“.
تراجع أجبـــر اجلهات املنتجـــة للبرنامج 
علـــى الهجرة به صـــوب قناة أخـــرى، وافقت 
على عرضه وال شك أن الدوافع التجارية وراء 
العـــرض معروفة. وتقوم فكـــرة البرنامج على 
استدعاء شخصيات سياســـية أو رياضية أو 
فنيـــة أو إعالمية، إلى فيال حيث يعقد اجتماع 
مع حاخام إســـرائيلي يقول إنه ميثل املجتمع 
املدني اإلسرائيلي (يقوم بالدور ممثل تونسي 
يرد اسمه في اجلينيريك) يقدم للضيف عرضا 
ماليـــا ســـخيا مقابل التعـــاون مع إســـرائيل 
أو االعتـــراف بها أو زيارتها (حســـب طبيعة 
الشخصية ونشـــاطها)، وهنا ُيستفّز الضيف 
ويتـــم التركيز علـــى رّد فعلـــه أو تصرفه ليتم 
مـــن القضية ومن  بذلـــك اســـتخراج ”موقفه“ 

إسرائيل.
واضـــح أن البرنامـــج برمتـــه يقـــوم على 
اخلدعة وعلى فكرة االســـتدراج، وكأنه يضمُر 
إمكانية ســـقوط الضيف في مطـــب االعتراف 
بإســـرائيل الـــذي يتخـــذ فـــي هـــذه الظروف 
حساســـية مضاعفة. البرنامج يجعل الضحية 

”متعاونا محتمال“ مع إســـرائيل ويظّل مطالبا 
بإثبـــات العكس أو حتمل ذلـــك الوصم، ولذلك 
فإن القضية هنا ال تشمل التطبيع من عدمه بل 
تذهب أوال إلـــى أخالقيات العمل اإلعالمي في 

أساسه ومنطلقه.
البرنامج يضع مسلمة مفادها أن الضيف 
مطّبـــع ومعتـــرف بإســـرائيل، ثم يشـــرع في 
إثباتهـــا، ولعـــل التصريحات التـــي أدلى بها  
معـــّد البرنامج ومقدمه، قبـــل عرضه حني قال 
”لقد اســـتضفنا مجموعة من األســـماء الفاعلة 
في املشـــهد السياســـي، التي تدعـــي عداءها 
إلســـرائيل، أســـماء كبيـــرة ســـقطت فـــي فخ 
اخلدعة، وقبلت التعاون مع إســـرائيل“، تؤكُد 
أن البرنامـــج يقوم على فكرة االصطياد املبني 
على مســـلمة جاهزة (تؤكدها اجلملة الشعار 
الواردة فـــي جينيريك البرنامج التي أشـــرنا 
إليها)، وهو أيضا ما أعاد إشـــكالية تصنيف 
البرنامج؛ هل هو مـــن صنف الكاميرا اخلفية 
مبا تتقصـــده من فرجة؟ أم مـــن جنس العمل 
االســـتقصائي الذي يذهب نحو غاية الكشـــف 
عن اخلبـــر أو املعلومة ويتخـــذ منهجية عمل 
وبحث أكثر صرامة؟ وهل أن كشـــف املطبعني 
أو فضحهم يحتاج برنامجا من هذا القبيل؟

الواضح أن اإلثارة اإلعالمية كانت طاغية 
علـــى فكـــرة البرنامـــج وفلســـفته، خاصة في 
هذا الشـــهر الذي ترتفع فيه نســـب املشاهدة 
التلفزيونيـــة وترتفـــع فيـــه تبعا لذلك نســـب 

وعائدات اإلعالنات.
االســـتتباع الفكري والسياسي الذي ميكن 
التقاطـــه من برنامج شـــالوم، هـــو أنه حاول 
طـــرح قضية التطبيع من خـــالل مادة إعالمية 
مغايرة، تبتعد عن احلوارات أو املناظرات، بل 
تتعمد حفر اجلب ثم تســـعى إلى دفع الضيف 
ليقـــع فيه، لكـــن األعمق من ذلـــك واألخطر هو 
أنـــه يكرس ضمنيـــا تطبيعا مـــع التطبيع، إذ 
أن مراحل االســـتدراج واالستفزاز والتخويف 
والتهديد، فضال عن تسريب أفكار أن إسرائيل 
تعرف كل شـــيء عن الضيف، هي كلها عناصر 
تتضافر لتقدَم للمشـــاهد مادة تسّطُح القضية 
وتبتذلهـــا وحتولها بفعل التكرار إلى مســـألة 

يومية. 
برنامـــج شـــالوم ال صلـــة لـــه بالقضيـــة 
الفلســـطينية، وال عالقـــة له برفـــض التطبيع 
أو جترميـــه، وهو عمـــل ال ينتمـــي للصحافة 
االســـتقصائية وإن ادعى صاحبـــه ذلك، وهو 
أيضا دون فكرة الكاميـــرا اخلفية في منطقها 
الفرجوي الباحث عن املتعة والتخييل، بل هو 
عمل اعتـــدى على أخالقيـــات العمل اإلعالمي 
وكرس االنقســـام السياســـي بني التونسيني، 
وتعمد االنتقائية في اختيار ضحاياه، وحاول 
تكريس فكرة أن الضيـــف مطبع إلى أن يثبت 

براءته.

شالوم.. إثارة تدعي االستقصاءزوبعة عروبية في فنجان تونسي

الكاميرا الخفية التونسية {شالوم} مغامرة إعالمية أم مؤامرة سياسية

أضداد

برامج الكاميرا الخفية في 

السنتني املاضيتني، بدأت 

تأخذ طابعا سياسيا صريحا من 

حيث املوضوع الذي يطرحه 

املعد {الجالد}، واملقلب الذي 

يتعرض له الضيف {الضحية}

«عندما كان األســـتاذ العيادي يرفع فوق رأسه قضية فلسطني، كان بعضهم لم يولد بعد، من 

أين تأتيهم اليوم كل هذه الوقاحة؟ من السياق، ممن يدفع من أجل ذلك ويرسم ويخطط}.

عدنان منصر
قيادي في حزب حراك تونس اإلرادة

«أنـــا مع القائلني إن الشـــارة املوســـيقية للكاميرا الخفية {شـــالوم} دعايـــة إعالمية مفضوحة 

ومباشرة للتطبيع أكثر بكثير من مضمون الحلقة الذي يعتبر هزيال جدا}.

محمد السعيدي
رئيس النقابة العامة لإلعالم في تونس

[ {كيفما كنا يتلفز علينا}: عبارة بدأت تطفو في اإلعالم  [ التطبيع كلمة مطاطة وحمالة أوجه

تفاعالت وتداعيات متشعبة

قناعات تونسية ال تحتاج إلى كاميرا خفية

برنامج شالوم ال صلة له 

بالقضية الفلسطينية، وال 

عالقة له برفض التطبيع أو 

تجريمه، وهو عمل ال ينتمي 

للصحافة االستقصائية وإن 

ادعى صاحبه ذلك

} تســـبب برنامج للكاميرا اخلفية في تونس حمل اســـم ”شالوم“ ويعرض على 
إحـــدى القنوات اخلاصة، في ســـجال حـــاد عبر مواقع التواصـــل االجتماعي في 
البالد، واتسعت تفاعالته لتشمل أطرافا عديدة، ويصبح حديث الشارع، باإلضافة 

إلى جدل شمل جميع النخب السياسية والثقافية واإلعالمية.
يســـتدعي هـــذا البرنامـــج الرمضاني الذي صـــور بطريقة الكاميـــرا اخلفية، 
شـــخصيات سياســـية ودينية حتت ذريعة إجراء حوار مع قناة أجنبية ليكتشفوا 
بعدها أنهم في ”مقر سري للسفارة اإلسرائيلية بتونس“، حسب املقلب أو اخلديعة 

التي بنيت عليها فكرة البرنامج.
ويتم وضع الشـــخصية التي تتم اســـتضافتها وجها لوجه مع رجل في هيئة 
حاخام يهودي وممثلني يزعمون أنهم من إســــرائيل؛ وذلك من أجل اســـتدراجها 
لعقـــد صفقة تتمّثل بالقبول بـ”تطبيـــع العـالقات“ مع الدولة العبرية مقابل أموال 
ووعــــود مغـرية تصل إلى حّد دعـم هـذه الشـــخصية سياســـيا فـــي االنتخـابات 

املقبلـة.
وقال معد البرنامج وليد الزريبي ”لقد اســـتضفنا أســـماء وشخصيات فاعلة 
في املشهد السياسي، تّدعي عداءها إلسرائيل، بعضها سقط في فخ اخلدعة وقبل 
التعاون مع إسرائيل“، وأضاف ”إن ضغوطا سياسية ومالية مورست على القناة 

ملنع عرض البرنامج“.
ومـــازال اجلـــدل قائما حول هـــذا البرنامج ”شـــالوم“ الذي يتهمـــه مراقبون 
وأموال ”قذرة“  وإعالميون بأنه ليـــس ”بريئا“، وتقـف خلفـه جهـات ”مشـــبوهة“ 

بقصـــد تشـــويه أو تلميع شـــخصيات دون غيرهـــا ضمـن ”بازار“ سياســـي بات 
مكشـــوفا وعاكســـا حلالة مـن االنحدار األخـالقي كتهمة قـد تطـال وتشـوه القطاع 
اإلعالمي في هذا البلد الـذي يفخر بأنه قطع شــــوطا مهما في الشفـافية واحلرية 

الصحافية.
وفـــي هذا الصـــدد، وضمـــن النقاش احلامي حـــول املوضوع، أكـــدت النقابة 
الوطنية للصحافيني التونسيني أن البرنامج املذكور استند إلى اإلثارة دون تقدمي 
أي مضمـــون أو فكرة تخدم املتلقي، وأوضحت في بيـــان لها الثالثاء املاضي، أن 
هذا البرنامج ”ال ميت بصلة للمنتوج الصحافي وال االســـتقصائي، وال يستجيب 
ملعاييـــر البرامج الترفيهية املعروفة بالكاميـــرا اخلفية، ويتضمن انتهاكا صارخا 
ألخالقيـــات املهنة عبر خلـــق وضعية وهمية، واســـتغاللها إلجبار الضيوف على 

اإلدالء بتصريحات في اجتاه معني“.
وأكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري 
”الهايـــكا“، عدم وصول أي شـــكوى إلى حد هـــذا اليوم من الذين شـــاركوا في هذا 

البرنامج.
وأوضح في تصريح لـ”العرب“ "ال نســـتطيع إيقاف حلقات هذا البرنامج طبقا 
للقانـــون، وســـتتواصل حلقاته علـــى القناة اخلاصة التي متتلك حق بثه بشـــكل 

عادي“.
وانقسمت اآلراء في تونس بني من يرى في هذا العمل التلفزيوني مادة ُتشّرع 
إقامـــة عالقات طبيعية مع إســـرائيل، وجتعـــل منه أمرا عاديا علـــى غرار بعض 

الـــدول العربية واإلســـالمية، وبني من وجـــه انتقادات الذعة للشـــخصيات التي 
رضخت للصفقة واملتمثلة في مبلغ مالي باهظ، عرضته ”شـــخصيات إســـرائيلية 
افتراضيـــة“ على سياســـيني ورياضيني وفنانني وغيرهم مـــن أجل التعامل معهم 

وفق اختصاصاتهم.
 وتولـــت قناة ”تونســـنا“ اخلاصة بث حلقات الكاميرا اخلفية ”شـــالوم“ بعد 
أن رفضتهـــا قناة ”التاســـعة“، وكانت احللقة األولى مع مدرب كـــرة القدم مختار 
التليلي، الـذي كـان قـد درب فريقـا فلسطينيا في رام الله، وال يـرى مختار التليلي 
مانعا في التعامـل مع فـريق إســـرائيلي، طـاملـا أن املسـألـة لـم تخـرج من سيـاقها 

الـرياضي.
أمـــا احللقة التي تلته، فكانت مع السياســـي عبدالرؤوف العيادي، القريب من 
حزب حركة النهضة، والذي كشـــف أنه تعرض للتهديد بالســـالح خالل تســـجيل 
احللقة، مشـــيرا إلى أن ما مت بثه ”تضمن الكثير من التركيب والفبركة“، على حد 

زعمه.
األســـئلة التي ميكن اســـتنباطها واســـتخالصها من خالل هذه الضجة التي 
شغلت الرأي العام والنخب الثقافية في تونس، كثيرة، متنوعة وال تتعلق مبجرد 
برنامـــج تلفزيونـــي بات يحضـــر مثل بعض األطبـــاق الرمضانيـــة التي يختلف 
هضمها باختــــالف طريقة إعـدادها وكيفية مالءمتها للبيئـــة العربية، وذلك على 
اعتبـــار أن الكاميرا اخلفيـــة صناعة غربية بامتياز، وحتكمهـــا ضوابط ومعايير 

قانونية وأخالقية.
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} أبوظبــي - في إنجـــاز جديد يعزز من مكانة 
دولة اإلمارات في صناعة الكتاب، قدم المجلس 
اإلماراتـــي لكتب اليافعيـــن، الدعم إلصدار أول 
ثالثـــة كتـــب صامتـــة إماراتية، والتـــي جاءت 
ثمرة لسلســـلة من الورش الفنيـــة التي نظمها 
المجلـــس ضمـــن فعاليـــات معـــرض الكتـــب 
الصامتـــة الـــذي اســـتضافته دولـــة اإلمارات 
العام الماضي، وشـــارك فيها عـــدد من الكّتاب 

والرسامين اإلماراتيين والعرب.
”نهـــار  عنـــوان  األول  الكتـــاب  ويحمـــل   
وليـــل“، وهـــو للكاتبـــة والرســـامة اإلماراتية 
عليا الشامســـي، وصدر عن دار الهدهد للنشر 
والتوزيـــع، أما الكتـــاب الثاني فجـــاء بعنوان 
”حّلقي“، من تأليف الكاتبة والرسامة اإلماراتية 
علياء البادي، وصدر عن الُفلك للترجمة والنشر، 
في حين يحمل الكتـــاب الثالث عنوان ”آه، إنه 
ينتفخ“، للكاتبة والرسامة عائشة البادي، وهو 

صادر أيضا عن الُفلك للترجمة والنشر.
وجاءت هذه اإلصـــدارات بعد الدعم الكبير 
من المجلس اإلماراتي لكتب اليافعين، الساعي 
إلـــى تطويـــر قـــدرات الفنانيـــن والرســـامين 
المتخصصيـــن في إنتاج كتـــب األطفال بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وتشجيعهم لخوض 
غمـــار تجربة العمل على إصـــدار كتب صامتة، 
والبحـــث عن الفكـــرة المناســـبة لبنـــاء قصة 
تتناســـب مع األطفال في مختلف أنحاء العالم، 
بغض النظر عن لغاتهـــم أو مقدرتهم القرائية. 
وتعـــود فكرة الكتـــب الصامتة إلى عـــام 2012 

عندمـــا أطلق المجلس الدولـــي لكتب اليافعين 
مشـــروع ”الكتـــب الصامتـــة“، تحـــت شـــعار 
”مـــن العالم إلـــى المبيدوزا“، كمشـــروع ثقافي 
والمتواجدين  الالجئيـــن  األطفـــال  يســـتهدف 
على جزيـــرة المبيدوزا، أكبـــر الجزر اإليطالية 
فـــي البحر األبيـــض المتوســـط، وبوابة عبور 
الالجئيـــن والمهاجريـــن من أفريقيا والشـــرق 
األوســـط إلى القارة األوروبيـــة، بغية تزويدهم 
بمجموعة مـــن الكتب المصورة، لمســـاعدتهم 
على تجاوز الحواجز اللغوية، وفهم هذه الكتب 

واالستمتاع بها.
والكتـــاب الصامـــت هـــو الكتـــاب الذي ال 
يحتوي على نص، بل يتضمن صورا ورسومات 
فقط، وينقـــل لقارئه األفكار والمعاني من خالل 
الصـــور، معتمـــدا اعتمادا كليا علـــى الصورة 
المقـــروءة في ســـرد مضمون القصة، ويســـهم 
الكتـــاب الصامت بشـــكل ملحوظ في تشـــجيع 
األطفال علـــى التفاعل معه بطريقتهم الخاصة، 
مطلقا العنان لخيالهم لفهم المضامين واألفكار 
والمعاني الكامنة وراء الصور التي يحتويها.

وقالت مـــروة العقروبي، رئيـــس المجلس 
اإلماراتي لكتب اليافعين ”تســـعدنا المساهمة 
في إصـــدار أول مجموعة مـــن الكتب الصامتة 
اإلماراتية، التي تســـاعد األطفـــال على تجاوز 
حاجـــز اللغة، واالســـتمتاع بالقـــراءة دون أي 
قيود، وبنفس الوقت تنمية خيالهم في محاولة 
وضع تصوراتهم لسير القصص التي تتضمنها 
هذه الكتب، ونتمنى أن تشـــكل هـــذه المبادرة 

حافزا للكّتاب والرّســـامين اإلماراتيين من أجل 
المشـــاركة في تأليف هذا النوع من الكتب التي 
تمد جسور المعرفة بين الحضارات والثقافات 

المختلفة“.
وقام المجلـــس اإلماراتي لكتـــب اليافعين 
بتنظيـــم المزيد مـــن الورش، لدعم الرســـامين 
إلصدار المزيـــد من الكتب الصامتـــة العربية، 
من خالل النســـخة الســـابعة من مشروع ”كتب 
– صنعـــت في اإلمارات“ الـــذي ينظمه المجلس 
بالتعـــاون مـــع معهد غوتـــه منطقـــة الخليج، 
وبرعايـــة من مبادرة ثقافة بـــال حدود، انطالقا 
مـــن رؤيته بأهمية الكتـــب الصامتة في تقريب 
المســـافات بيـــن الشـــعوب، ونقـــل حضارات 
وثقافات األمم، ونشر رسائل المحبة والسالم.

وتمتـــاز هـــذه الكتب عن غيرهـــا من الكتب 
التقليدية في أنها تســـاعد األطفال على تخطي 
حواجـــز اللغـــة والثقافـــة، األمر الذي يســـهم 
في تنميـــة مهاراتهـــم الذهنية، ويعـــزز لديهم 
القـــدرة على فهم األفكار التـــي تتناولها، فضال 
عـــن أنها تتيح لألطفال دون الســـن المدرســـي 
الذيـــن لم يتعلموا القراءة بعد، فرصة التحليق 
بخيالهم وفهم ما يدور حولهم من خالل الصور 

والرسوم التعبيرية.
ويعـــد المجلس اإلماراتي لكتـــب اليافعين 
الفـــرع الوطنـــي من المجلـــس الدولـــي لكتب 
اليافعين، وهو منظمة غير ربحية تمّثل شـــبكة 
عالمية من األشخاص حول العالم ممن تعّهدوا 
بتأمين الكتب لألطفال، وتســـعى هذه المنظمة 
إلـــى الترويـــج للوعي العالمي مـــن خالل كتب 
األطفال ومنحهم إمكانيـــة الوصول إلى الكتب 
ذات المعايير األدبية والفنية العالية، باإلضافة 
إلى تأميـــن الدعم والتدريب الالزمين للمؤلفين 
والرســـامين المهتمين بـــأدب األطفال، ويعمل 
المجلس اإلماراتي علـــى ضمان وصول الكتب 
إلى أيدي األطفال، كما يشجع على نشر وتوزيع 
الكتـــب ذات القيمة العالية، ويعمل على ترويج 

القراءة وكتب األطفال.

أحمد مروان وأحمد رجب

} مــــن دون أحداث وحقائــــق يقدمها الروائي 
في نصه ســــتبدو الرواية خاليــــة من المعنى، 
وربما لذلك قال أنطون تشيخوف ”ال تقل لي إن 
القمر مضيء، بل أرني بريق ضوئه على زجاج 
مهشــــم“. في هذه المقولة تأكيد على أهمية ما 
يبذلــــه الروائي من جهد لجعــــل نصه حقيقيا 

ومقنعا ما يشكل نسيجا روائيا مغر للقراءة.

تكتبني وأكتبها

يقول الروائــــي محمد جبريل ”الكتابة فعل 
اكتشــــاف، أرفــــض التصور بــــأن الكاتب يبدأ 
روايته وهو يعرف تمامــــا صورتها النهائية، 
فالرواية تكتســــب مالمحها وقســــماتها أثناء 
والدتهــــا، وقد يأتــــي المولود فــــي صورة غير 
تلك التي كان يتوقعها الفنان، وربما غير التي 
أرادها، الرواية تخطر له أوال كفكرة لكنه أثناء 
الكتابة ال تسيطر عليه الفكرة بصورة مطلقة“.
جبريل يتــــرك للعمل تلقائيتــــه، وقد جعله 
ذلك يســــتغرق ثمانية أعوام فــــي كتابة رواية 
”األســــوار“ بينما روايته عن ”المتنبي“ ألحت 
فكرتها عليــــه فعكف عليها وانتهــــى منها في 
أســــابيع، والكثير مــــن روايــــات جبريل يبدو 
فيها البطل واضحا، مســــيطرا، ال يفارقنا منذ 
بدايــــة العمل إلــــى نهايته، وثمة تشــــابه بين 
الشــــخصيات في أعماله، وهــــو يرجع ذلك إلى 
كون الشــــخصيات أو معظمها تعبر بدرجة أو 
بأخرى عن شــــخصية الكاتب نفســــه، ويعتبر 
التاريخ من أهــــم المؤثرات على والدة الرواية 
عنده فهو يقول إنه يســــتعيد التاريخ إلضاءة 
أحداث معاصــــرة وقد فعل ذلك في كل رواياته 

و“قلعة  التاريخيــــة مثل ”إمــــام آخر الزمــــان“ 
الجبل“.

أما الروائــــي محمود الوردانــــي فالرواية 
عنده ولدت من الحــــرب، فهو بدأ كاتبا للقصة 
القصيرة، التي كانت مشبعة إبداعيا بالنسبة 
إليه حتى تكشــــفت له نتائج حــــرب 1973 التي 
اشــــترك فيها عســــكريا مجندا بعــــد تخرجه، 
كان العمل الذي أســــند إليه هو االشــــتراك في 
تسلم الشــــهداء من المستشــــفيات وتسليمهم 
إلى مقابر الشهداء، فكتب رواية عنهم ليقضي 
معهــــم وقتا أطول – كما يقول – والرواية عنده 
تولد دائما كقصة قصيــــرة، وقد حدث ذلك في 

رواياته جميعا.
 وعــــن ”أوان القطــــاف“ يقــــول الوردانــــي 
”بدأت كتابة هذه الرواية بقصة قصيرة اسمها 
’رأس“ وفيها تابعت رأسا يتم ذبحه عدة مرات. 
وكانت أهميتها بالنسبة لي التخلص التام من 
األفكار واالنطباعات التي كنت حريصا عليها، 
والحقيقة أنــــه لم تكن لدي أي فكــــرة مركزية، 
كل مــــا أردته هو اإلنصات لهذه األصوات كلها 
على تنوعها واختالفها، فهي تشــــترك جميعا 
فــــي أمر واحد أظــــن أننا جميعا نشــــترك فيه 
وهو تعرضنا المســــتمر واليومي للذبح ليس 
بالمعنى المجازي بل بالمعنى الحقيقي، ألننا 
نعيش كابوســــا طويال.. هــــذه الرواية كتبتني 

ولم أكتبها“.

الشعور بالوحدة

و يقــــر الروائــــي إبراهيــــم عبدالمجيد أن 
الرواية ال تســــلم نفســــها له إال بعد أن يتعاظم 
بداخله الشعور بالوحدة، لذا فهو ال يبدأ كتابة 
الروايات قبل انتصاف الليل، وهو وقت يعطيه 
اإلحساس بأنه وحده في هذا العالم، وغالبا ما 
يستعد للكتابة باالستماع للموسيقى لفترات ال 
تقل عن ساعة، وتحتاج منه الروايات إلى عمل 
دؤوب قبل أن يبدأ فــــي الكتابة وبعد االنتهاء 
من المسودة األولى، فمثال روايته ”ال أحد ينام 
في اإلسكندرية“ استغرقت منه الفترة من 1990 
وحتى 1996، حيث قــــرأ كثيرا عن المدينة ولم 

يكتف بمعرفته الشــــخصية بها باعتباره أحد 
أبنائهــــا، لكنه احتاج أيضا لمطالعة عشــــرات 
الكتــــب عن الحــــرب العالمية الثانيــــة، وقراءة 
الصحــــف الصــــادرة في ذلك الوقــــت من 1939 
وحتــــى 1942، كمــــا زار كل األماكــــن التي كتب 
عنها في الرواية، ويضيف ”أنا ال أكتب العمل 
مرة واحــــدة لكني أعيده إن لــــم يعجبني.. كل 
رواياتــــي كتبتها ثالث مــــرات وبعضها أعدت 

كتابته أكثر من ذلك“.
ويشــــاركه الروائــــي مصطفــــى نصــــر في 
التأكيــــد علــــى أهمية مــــا يبذلــــه الروائي من 
جهد فيقول ”الرواية ليســــت ســــياحة ومتعة، 
كما كانت عند يوســــف السباعي – مثال- فهي 
تحتاج جهــــدا كبيرا في تجميــــع المادة التي 
ســــيعمل الكاتب عليها، كما أنها تستلزم وقتا 
طويال، فقد تكتب الرواية ألكثر من عشر مرات، 
وهذا مــــا فعله نجيب محفوظ الــــذي قال إنها 
حرمــــت زوجته من الزيــــارات التــــي تفضلها 

النساء“.
وقد اســــتوحى نصر روايته من محبوبته 
السينما وحنينه إلى اإلسكندرية، فيقول ”لدي 
شغف وعشــــق كبير للسينما. كانت متعتي أن 
أحضر األفالم فــــي صاالت العرض، وقد كتبت 
قصتين حقيقيتين حصلتا معي في الســــينما 
إلى أن أصبح لدي حلم كتابة رواية كاملة تدور 
أحداثها في السينما وهذا ما حصل في رواية 

سينما الدورادو“.
ويذكــــر الروائي فتحي إمبابــــي أن عالقته 
بالرواية بدأت ”قبل أن يعمل مهندسا بالهيئة 
القومية لمترو األنفاق مع بداية مشروع مترو 
القاهرة الكبرى، وأرى أن الهندســــة تؤســــس 
عقــــال، والعقل يؤســــس للعالــــم، وهناك عالقة 
واضحة بين التأســــيس الفكري والتأســــيس 
الهيكلي، حيث يجمعهما معمار بنائي ضخم، 
فالرواية أيضا معمار يحتاج لتخطيط ولشكل 
هندســــي، ولهذا أتعامل مــــع الرواية كبناء له 
أدواتــــه التي تؤســــس له، من أجــــل الوصول 
للتكويــــن الجمالــــي الــــذي يتكــــون مــــن لغــــة 
الســــرد ومضمــــون الحكايــــة. وقــــد انعكــــس 

عملي في مشــــروع مترو اإلنفــــاق على كتابتي 
للرواية“.

وتقــــول الروائيــــة هالة البدري ”الســــؤال 
عن طقــــوس والدة الرواية ســــؤال صعب مثل 

السؤال عن ماهية الكتابة“. 
ورغم ذلك تحاول اإلجابــــة فتقول ”الكاتب 
مهما عرف من بشــــر فهو إنسان وحيد، يعاني 

وحدة مــــن نوع خاص، لهذا فهــــو يحتاج إلى 
عالــــم آخــــر ثــــري يتخيلــــه ويعيــــد صياغته، 
ومن هــــذه الوحدة تولد الروايــــة، وقد اخترت 
موضــــوع روايتي األولى ’الســــباحة في قمقم‘ 
عــــن عالم عرفته وأحببته وهــــو عالم الرياضة 
فهي رواية النمو واالكتشــــاف. وأنا لم أخطط 

لروايتي األولى، فقد تدفقت الكتابة“.
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طى ثقافة
ُ
قدم املخرج الجزائري الســـعيد عوملـــي فيلمه الوثائقي الجديد الذي يحمـــل عنوان {على خ

معسكرات التجميع} ويستعيد فيه صفحات من تاريخ الجزائر الحديث.

صدرت عن {اآلن ناشـــرون وموزعون} رواية جديدة للكاتب األردني ســـمير إسحق املقيم حاليا 

في أميركا؛ بعنوان {غيوم بال مطر}.

الرواية لم تعد سياحة ومتعة كما كانت عند يوسف السباعي
[ السؤال عن  طقوس والدة الرواية مثل السؤال عن ماهية الكتابة  [ الرواية معمار يحتاج لتخطيط ولشكل هندسي

الروائي ال يكتب إال حني تستبد به وحشة الوحدة، والرواية ال ميكن أن تكتب من فراغ، 
ــــــاج الرواية للمزيد من  ــــــرق حلظة ويختفي ثم حتت وهي ليســــــت إلهاما فقط، فالوحي يب
اجلهد، لذا قيل إن وظيفة الروائي هي دمج احلقائق مبشــــــاعر الشخصيات وحكاياتها، 
فــــــال حاجــــــة لكتابة رواية ما لم تكن تتحدث عن احلياة داخل شــــــخصياتها. في ما يلي 

نستطلع آراء بعض الكتاب حول هذه القضية األدبية الهامة.

الروائي يقف وحيدا أمام العالم (لوحة للفنان بسيم الريس)

قصص بال كلمات

الكاتـــب مهما عرف من بشـــر فهو 

إنســـان وحيد، يعاني وحدة من نوع 

خـــاص، لهـــذا يحتاج إلـــى عالم آخر 

ثري يتخيله ويعيد صياغته

 ◄

الرواية ال تســـلم نفســـها له إال بعد 

أن يتعاظم بداخل كاتبها الشعور 

يكتـــب  مـــا  غالبـــا  لـــذا  بالوحـــدة، 

الروائيون في عزلة

 ◄

هـــذه الكتـــب تمتاز عـــن غيرها من 

الكتب التقليدية في أنها تســـاعد 

األطفال على التعلم وتســـاهم في 

تنمية مهاراتهم الذهنية

 ◄
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صفحات األدباء الفيسبوكيةكتب صامتة تتخطى حواجز اللغة والثقافة

} واحدة من االنتباهات التي كتبها قارئ 
عابر في ما يخص صفحات الفيسبوك لألدباء 

والمثقفين وممن هم محسوبون على هذه 
الشرائح المتقدمة إبداعيًا في المجتمع، من 
أن مثل هذه الصفحات ال تشبه شخصيات 

مبدعيها في الرواية والقصة والقصيدة 
والمسرح والدراسات البحثية والنقدية 

واألكاديمية، بل هي خليط متنافر من كل شيء 
وكأنها محل عطارة، ال توّطد صلتها بالقارئ 
المجهول، بل تجعل بينه وبينها سّدا عاليا 
وتحجب الكثير مما يجب أن يكوَنُه األديب 
والمثقف، وقيل إن تلك الصفحات تكشف 

الكثير مما وراء شخصية األديب وهو كشف 
متأخر لبعض األدباء الذين دّلت صفحاتهم 

عليهم.
بطبيعة الحال إننا نجهل كل قارئ وال 

نعرف اهتماماته وال كيفية النظر إلى اآلخرين 
في قراءاته العابرة أو العميقة وال تاريخيته 
الثقافية والمعرفية، وهي قراءات شخصية 

تتفاعل وتنتج معايير معينة أو تلقي في 
بعض األحيان الكثير من األضواء يجهلها 

هذا األديب وذلك المثقف الذي يعمل في حقل 
اإلبداع، وما دام هذا القارئ/ الناقد ينظر إلى 
المبدع بشكل كامل، شخصية وإبداعا، فعلينا 

أن ال نلقي اللوم عليه، فهو ينظر إلى تجربة 
أدبية وثقافية أوال ومن ثم يفكك هذه التجربة 

إلى وحدات صغيرة، وصوال إلى شخصنة 
المبدع من الناحية االجتماعية في األحوال 
كلها، وهذا سلوك مخفي يلجأ إليه القارئ 

المجهول بمختلف مستويات وعيه قد ال يراه 
المبدع بشكل دقيق، وبالتالي فإن مراقبة 
صفحات األدباء وما فيها من منشورات 

تخضع كليا إلى سلطة القارئ، فهو المراِقب 
والناقد والمكتشف لسلوكيات اآلخرين من 
المبدعين.. فهل كان ذلك القارئ محقا وهو 

ينتقد بعض صفحات األدباء التي ال يرى فيها 
سوى خلطات عجيبة وغريبة تبدأ من الدوري 
اإلسباني وال تنتهي حتى عند ”لينا وعدنان“؟

في هذه المالحظات وجهة نظر مقبولة 

إلى حد كبير، فالصفحة الفيسبوكية قد تكون 
بيتا شخصيا مفتوحا يراه الجميع وواجهة 

مباشرة. وعلى نحٍو آخر هي مرآة تنعكس 
فيها الكثير من السلوكيات الشخصية، بمعنى 

أنها ليست صفحات مغلقة يتم تداولها بين 
األدباء أو بين أفراد األسرة، إنما هي مرايا 

واسعة يطّل اآلخرون من خاللها إلى بيت هذا 
األديب أو ذاك، أي انتقال المعنى الشخصي 

إلى العام وتحّول الهامش إلى متن عند 
اآلخر، وبتجربتنا الشخصية اليومية وجدنا 

الكثير من الُعَقد الشخصية عند بعض األدباء 
وأولها عقدة الطائفية التي انتشرت عراقيا 
حتى لتعجب كيف أن هذا األديب يكتب في 

الجماليات وهذا الهاجس الضيق يسيطر على 
مجمل سلوكه الفيسبوكي.

ثمة صفحات ألدباء تثير القرف 
ببوستاتها الخفيفة جدا وصورها اإلباحية 

وموضوعاتها العاجلة وشتائمها في 
مناسبات معينة أو حتى من دون مناسبات، 
تجد فيها الغيرة والحسد والتشويه وحْرف 

األنظار عن حقائق سياسية أو أدبية أو 
إصدارات روائية وشعرية بعينها، تشفُّ 
كثيرا عن تحامل كاتبها على اآلخرين من 
دون مسوغات أخالقية أو أدبية، وتضمر 

في مفاهيمها عدوانية غير معقولة إلى فرد 
أو أكثر أو ظاهرة إبداعية أفرزها النقد أو 

استحوذت على اهتمام القّراء. وهذه سلوكية 
معروفة ُيفترض أن ال تفاِجئ أحدا، غير أن 

الكثير من القراء والمتابعين ال يفصلون مثل 
هذه الصفحات عن السلوك الشخصي لكّتابها 

ويعّدونها بمنزلة الوجه اآلخر له والمخفي 
مما يضمره تجاه غيره من األدباء، وبالتالي 
يبدأ الحساب من هنا، من دون الرجوع إلى 
الكتابة اإلبداعية التي هي المحك األساسي 
للمبدع، على فرضية أن السلوك الشخصي 

ال ينفصل عن سلوك الكتابة، وهذا أمر ربما 
يرى البعض فيه تجنيا على األدباء، فالسلوك 
الفردي أمر شخصي جدا، بينما يراه العديد 

من القّراء صورة متناقضة عن الكتابة تكشف 
العالقة غير الصحية بين الكاتب وما يكتبه.

قديما قالت العرب ”تسمع بالُمعيدي خيٌر 
من أن تراه“ لكن الفيسبوك أحبط المقولة 

وتجاوزها إلى حد بعيد.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي



خلود الفالح

} الكاتـــب الليبي أحمد إبراهيـــم الفقيه، ولد 
بمدينة مزدة، نشـــر أولى كتاباته في الصحف 
العـــام 1959، وكان عمره خمســـة عشـــر عاما، 
أي أن عمـــره األدبي اليوم قد بلغ ســـتين عاما 
تقريبا، رحلة طويلة، أنجز خاللها أكثر من مئة 
كتاب، بينها خمســـة وخمســـون كتابا سرديا 
توزعـــت بين، أربع وعشـــرين روايـــة وإحدى 
وثالثين مجموعة قصصية، وعشرة كتب سيرة 
ذاتية، وسبعة كتب تضم أكثر من أربعين نصا 
مســـرحيا. إضافة إلـــى تراجـــم وأدب رحالت 

ونصوص تأمالت.

عالم مواز

في روايته ”خالتي غزالة تســـافر في فندق 
عائـــم إلى أمريـــكا“ تدور األحـــداث في منطقة 
حدوديـــة بين الفانتازيـــا والواقـــع والخيال. 
نســـأل إبراهيـــم الفقيه عن ســـبب ولعه بهذه 
المنطقة في كتاباته الســـردية، ليجيبنا ”شكرا 
لهذا الســـؤال الذي ســـأتوقف عنده قليال ألنه 
يصلـــح أن يكون مفتاحـــا لفهم أســـلوبي في 
الكتابة الســـردية والمدرســـة التـــي اعتمدها 
في وضع اســـتراتيجيات السرد والتعامل مع 
تقنياتـــه وصوال إلى تحقيـــق أقصى درجة من 
النفاذ إلى عمق األحداث واألشخاص وتقديمها 
ليس بأسلوب الترحيل والنقل للعالم الواقعي 
ولكـــن بخلق العالم الموازي الذي يكون صنوا 
للحيـــاة ومعـــادال رمزيا وفنيا لهـــا، وهذه في 
مـــا أرى هي وظيفة الفن، وهـــذه حدود قدراته 
وليـــس أن يكون إعادة إنتـــاج لها طبق األصل 
ألن تلك مهمة مستحيلة، اإلبداع األدبي خاصة 
فـــي مجال الســـرد، هـــو تناول فنـــي وجمالي 

الحيـــاة للحياة، ينقل للقارئ إحساســـا بهذه 
ومحاولـــة لفهمهـــا بما فـــي ذلك ما 
يمور في النفس البشرية من مشاعر 
وانفعاالت، لذلك نقول إن الشخصية 
في الفـــن أكبر من الشـــخصية في 

الحياة“.
ويتابع الكاتب ”من هنا كان ال 
بد من رفد الواقع بوســـائل أخرى 
تأتي من فـــوق الواقع ومن تحته 
ومـــن أمامه ومن خلفـــه وإعطاء 
هـــذه الروافـــد تســـميات كثيرة 
والفانتازيـــا  الســـريالية  مثـــل 
وصوال  الســـحرية  والواقعيـــة 
إلى مدارس العبث والالمعقول 

والداديـــة والتجريد في الرســـم وغيرها، لذلك 
فـــإن أغلب كتاباتي تنتمي إلـــى ذلك النوع من 
الكتابـــة اإلبداعية الســـردية التـــي نقول عنها 

إنها ال تهمل الواقع ولكنها ال تكتفي به“.
ونتطرق في حديثنا مع الفقيه حول بعض 
شـــخصيات رواياتـــه مثل رشـــيد األزرق بطل 
رواية ”العائد من موته“، ونسأله إن كان حقق 
حلمه بليبيا جديدة بعيدة عن القذافي ونظامه، 
فيقول ”ما كان يهم رشـــيد األزرق، هو أن يرى 
زوال العـــدو الذي طارده وأفســـد عليه حياته، 

وصادر حقه في الوجود والعمل، ومنعه من أن 
يواصل طموحه في بناء المشـــاريع والمعمار 
الذي يعود على البالد بالخير والفائدة. والبد 
أنه كان ســـعيدا أن يرى نهاية عهد االستبداد 
وأن يرى مصرع المســـتبد الـــذي طارده حتى 

أوشك على قتله“.
روايـــة ”العائد من موتـــه“، اعتبرت وثيقة 
إدانـــة لنظـــام القذافـــي. وإن كان يرى نفســـه 
كاتبا له التزامات سياســـية ال بد من الترويج 
لهـــا في أعماله، يؤكد الفقيه أن الرواية لم تكن 
معنية بحاكم بعينه أو شـــخص بعينه، فاسم 
القذافـــي لم يرد فـــي الرواية، رغـــم أن القارئ 
الـــذي يطابـــق األحـــداث ســـيعرف أن الحاكم 
كان هـــو ذاك الرجـــل، ولكنـــه يلفـــت إلى أنه 
معني بالظاهرة ومعني بالسلطة في أشكالها 
الفاســـدة والتسلطية، الســـلطة المطلقة التي 
يقولون عنها فســـاد مطلق، وال يأتي اهتمامه 
من أنه كاتب له التزامات سياسية كما جاء في 
نص السؤال، إذ يشـــدد أنه ليس كذلك مطلقا، 
إنمـــا هو كاتب له التزام إنســـاني واهتمامات 
إنســـانية، واألدب الذي تحدث عن الديكتاتور 
والطغيان يمثل جزءا عزيزا وثمينا وراقيا من 
مكتبة السرد العالمي، وأريد أن أحظى بشرف 

أن يكون لي إسهام في هذا النوع من األدب.

الهامش الثقافي

من ناحيـــة أخرى يشـــير الفقيـــه إلى أنه 
ليس ناقدا وال محلـــال لألعمال األدبية ليجيب 
عن ســـؤالي، ما إذا كان الروائيون يســـقطون 
الروائيـــة،  الشـــخصيات  علـــى  شـــخصيتهم 
ويضيف ”لكل شيخ طريقته كما يقولون، ولعل 
هناك من ينظر إلى حياته الشخصية وسيرته 
الذاتية بحثا عن مادة يستخدمها في رواياته، 
ما أعرفه بالنسبة إلى الصنعة هو أن الروائي 
لكي يصنع شخصية روائية غالبا 
ما يســـتمد مالمحهـــا من عدة 
وهو  حتى  يعرفهم،  أشـــخاص 
يكتـــب عـــن شـــخص رآه يمثل 
بالنســـبة إليه نموذجا روائيا ال 
يستطيع أن يكتفي به وإنما ال بد 
أن يضيف إليه مالمح شخصيات 
أخرى يعرفها أو تعيها الذاكرة أو 
ربما قـــرأ عنها في تراجم وســـير 
ذاتية ليستطيع أن يخلق شخصية 

لها وجود وحيوية ومصداقية“.
ويتابـــع الفقيه ”ال أدري إن كنت 
اتفق أو ال اتفق مع فكرة أن الرواية 
المؤلفـــة مـــن قبـــل ُكتـــاب ليبيين ال 
تحظى باالهتمام الكافي، ما يجب اإلشارة إليه 
هنا، أن ليبيا ليســـت مركـــزا ثقافيا من مراكز 
الثقافة العربية مثل مصر أو لبنان أو الشـــام 
أو العراق، بل والمملكة المغربية في السنوات 
األخيرة، إنها من بلدان الهامش ثقافيا، وظلت 
كذلك بســـبب السياســـة التي لـــم تكن تعطي 
للثقافة واإلبـــداع األدبي والفني كبير اهتمام، 
بـــل عملت علـــى إقصائه وتهميشـــه وانزوائه 
فـــي األركان المعتمة، ولذلك فإنـــه ال لوم على 

األوســـاط الثقافية في العالـــم العربي التي لم 
تسلط ما يكفي من األضواء على عطاء وإبداع 
الُكّتاب الليبيين، أما محليا فال بد من القول أن 
هناك عوامل ضعف تغلبت على عوامل القوة“.
ويـــرى محدثنـــا أن فـــي الحـــراك الثقافي 
الليبـــي، هناك ومضات ال تضيء حتى تنطفئ، 
ويكفـــي أن ننظـــر إلـــى واقعنا خـــالل األعوام 
الثمانية األخيرة من عمـــر ثورة 17 فبراير فال 
نـــكاد نجد صحيفة أو مجلة ثقافية أو أي منبر 
يفخـــر بأنه قادر على الوصـــول بإنتاج األدباء 
الليبيين إلى القارئ في شتى األوطان العربية 
بـــل هو ال يصل بهـــذا اإلنتاج حتـــى إلى قراء 
حاضـــرة واحدة من حواضر ليبيـــا. ولكن مع 

ذلك يقر بأن الصورة ليست قاتمة.
يرفـــض ضيفنا الفكـــرة القائلـــة بوصول 
الروايـــة المترجمـــة  إلى القارئ بشـــكل أكبر 
مـــن الروايـــة العربية، مشـــددا علـــى أن ميزة 
األدب وميـــزة الفن بكل ما يحتويانه من أنواع 
وألوان، يعبران عن وحدة المشاعر اإلنسانية، 
ويشـــكالن رابطا يربط البشـــر ويوصل بينهم 
مهمـــا اختلفـــت األوطـــان واألعـــراق واأللوان 
األزمنـــة  اختلفـــت  ومهمـــا  بـــل  والديانـــات، 
وتباينت األجيال، ومـــن هنا تكون اإلجابة أنه 
ال يقيم اعتبارا لحقيقة من أين جاء هذا الغذاء 
الروحـــي والوجداني ومـــن أي مصدر انطلق 

حتى وصل إلى حيث أكون.

من ناحية أخرى يقول الفقيه ”يبدو مرعبا 
حقا أن تكون ثقافتنا العربية اإلســـالمية هي 
المصدر األكبـــر لقوى التطـــرف والغلو التي 
أنتجـــت القاعـــدة وداعـــش، أكبـــر ظاهرتين 
إرهابيتيـــن عرفهمـــا العالـــم فـــي المرحلـــة 
الراهنـــة، وتجلـــى فـــي أفعالهمـــا نـــوع مـــن 
التوحـــش واإلجرام. يكاد يكون فريدا وعجيبا 
وال وجـــود لنظائـــر له فـــي جرائـــم العصور 

الحديثة. 
والســـؤال المطروح علـــى العقول العربية 
والنفـــوذ  والقيـــادة  الســـلطة  أهـــل  وعلـــى 
والتوجيه. لماذا الثقافة العربية اإلســـالمية؟ 
إذ ال جـــواب إال الجمـــود، نعـــم إنـــه الجمود، 
والقوالـــب المتحجـــرة، الناتجـــة عـــن القهر 
والقمع وغياب االجتهاد وغياب حرية البحث 

والتفكير والقول. 
وبناء على ذلك ســـؤالنا هو، هل يستطيع 

المثقف العربي أن يفعل أو ال يفعل؟

} الشــارقة - قـــدم فريـــق ناشـــئة الشـــارقة 
المســـرحي مؤخـــرا مجموعـــة مـــن العروض 
االحترافيـــة فـــي فـــن اإليمـــاء ”البانتومايم“، 
وفنـــون العرائـــس وخيـــال الظل، فـــي معهد 
الشـــارقة للفنون المســـرحية، وذلك بعد إتقان 
المهارات وامتـــالك األدوات التي أهلتهم إلى 
كتابـــة أفكارهـــم، وإضافة رؤاهـــم اإلخراجية 
وإدخـــال تعديـــالت على النصـــوص لقصص 

معروفة.
وقدم الناشـــئة عرضين لفـــن اإليماء، كان 
العرض األول بعنوان ”دوام“ وجســـد ناشـــئة 
كلبـــاء من خاللـــه يوما في حيـــاة موظف في 
عـــرض مميـــز بلغة ســـهلة يفهمهـــا الجميع، 
فيما اســـتعرض ناشـــئة واســـط في المشهد 
فـــي  يجتهـــد  فقيـــر  رجـــل  حيـــاة  الثانـــي 
الســـعي بحثـــا عن لقمـــة العيـــش ويتعرض 
لمفارقـــات عديدة فـــي الشـــارع وكان بعنوان 
استحســـان  العرضـــان  ونـــال  ”المهـــرج“، 

الحضور.
وطبق الناشـــئة مـــا تعلموه مـــن تقنيات 
تحريـــك العرائـــس وفنون التفاعـــل معها في 
عرضيـــن متميزين، حمل العرض األول عنوان 
”ليلـــي والذئب“ لفريق ناشـــئة واســـط، وهي 
نفس القصة الشـــعبية المعروفـــة، ولكن بعد 
أن أعاد الناشئة صياغتها وأضافوا تعديالت 
علـــى ســـيناريو النـــص، والبنـــاء الدرامـــي 
لتسلســـل أحداث القصة برؤيـــة جديدة وفقا 

لقناعتهم مستخدمين عرائس الطاولة إلنجاز 
العرض.

كما قدم نفس الفريق مشهدا بعنوان ”كرة 
القدم“، واســـتعرضوا من خاللـــه حكايات 

المستديرة  الســـاحرة  من  مستوحاة 
األكثـــر شـــعبية بين الشـــباب وهم 

يلعبوها.
وأبـــدع ناشـــئة خورفـــكان ودبا 

الحصـــن في تقديم عـــرض بعنوان 
مســـتخدمين  القبـــور“،  ”حفـــار 

العرائـــس المحمولة إلنجـــازه، إلى 
جانـــب مهـــارات العمـــل الجماعي 

الذي عـــزز االنســـجام بينهم في 
رؤية  خلقـــت  رائعة،  انســـيابية 
فنيـــة واحـــدة، وصلـــت إلـــى 
الجمهـــور الـــذي تفاعل معها 

بكل سهولة.
وتألق الناشـــئ طحنون 

عبيـــد مـــن ناشـــئة دبـــا 
الحصن في مشهد القناع 
عبـــر  الـــذي  المحايـــد، 
مـــن خالله عـــن الحالة 
والوجدانية  النفســـية 
فـــي  يعيشـــها،  التـــي 
بينه  متناغمـــة  عالقة 

وبين القناع، جســـد 
فيهـــا التعبيـــر عن 

الذات مـــن خالل تحريك القناع وإدراك أبعاده 
وفقا لمشاعره.

وتميز عدد من الناشـــئة في تنفيذ الصوت 
وتصميـــم اإلضـــاءة المســـرحية لعروض 
الناشئة، بعد أن أتقنوا التطبيقات 
البصريـــة والصوتيـــة في ورشـــة 
المســـرحية  التقنيـــات  أساســـيات 
التي قدمها الفنـــان محمد جمال، ليكون 
الناشـــئة وللمـــرة األولى صناع 
وأبطال العرض من 
البداية إلى النهاية 
والمسؤولين عن 
كل مجرياته، 
ليس كممثلين 
فقط، وإنما كفنيين، 
وكتاب ومنفذي إضاءة 
وصـــوت بعد اختيار 

الموسيقى المناسبة.
هـــذه  وجـــاءت 
العـــروض نتاجا لورش 
تدريب برنامجي ”الفنون 
المســـرحية“، و“فنـــون 
الظل“،  وخيـــال  العرائس 
ناشـــئة  تنظمهما  اللذيـــن 
لمؤسسة  التابعة  الشـــارقة 
ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين 
خـــالل العـــام الجـــاري 2018، ضمن 

خطتها الطموحـــة لتعزيز مهارات أبنائها في 
مختلف ألوان الفنون المسرحية بمستوياتها 
المتقدمـــة، بالتعـــاون مـــع الهيئـــة العربيـــة 
للمســـرح، وجمعيـــة المســـرحيين فـــي إطار 
الشـــراكة الفنية االســـتراتيجية بينهم، والتي 
من شـــأنها رفع مســـتوى الثقافة المســـرحية 
للناشـــئة، وتفعيـــل تواجدهـــم الفنـــي محليا 

وعربيا وعالميا.
وفي الختام كرمت فاطمة مشـــربك، مديرة 
إدارة رعايـــة الناشـــئة في ناشـــئة الشـــارقة، 
الهيئة العربية للمسرح الشريك االستراتيجي 
للمؤسسة وتســـلم التكريم غّنام غّنام مسؤول 
التحرير والنشر في الهيئة، وتم تكريم كل من 
الفنان سعيد سالمة مخرج ومدرب فن اإليماء 
مـــن فلســـطين على تقديم ورشـــة فـــن اإليماء 
مـــن الحركـــة إلى المشـــهد، والفنان األســـعد 
المحواشي أستاذ مادة فن العرائس بالمعهد 
العالي للفن المســـرحي من تونس على تقديم 
ورشـــة فنون العرائس وخيال الظل من الفكرة 
إلى العـــرض، والفنان محمد جمـــال لتقديمه 
ورشة أساسيات التقنيات المسرحية، كما تم 
تكريم الشباب المشاركين في إنجاز العروض 
من الناشـــئة المنتســـبين والخريجين الذين 
أثروا العروض بإبداعاتهم، إضافة إلى كل من 
ساهم في إنجاح العروض وورش عمل برامج 
التدريـــب المســـرحي وتكريـــم عدنان ســـلوم 

مخرج المسرح وفنون العرض.
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شـــاركت الشـــاعرة املغربية صباح بنداود في أمســـية شـــعرية نظمتها دار الشعر في مراكش ثقافة

أخيرا للتعرف على التجربة الشعرية املعاصرة باملغرب.

توفـــي الكاتـــب، فيليب روث، أحـــد عمالقة األدب األميركـــي عن عمر يناهـــز 85 عاما في مدينة 

نيويورك، الثالثاء، وفق ما ذكر وكيله األدبي أندرو ويلي.

} عندما ابتكر المنتج األمريكي ألن 
فوْنت الكاميرا الخفية عام 1948، لم يكن 
يعلم أنها سوف تصبح وسيلة لتشويه 

سيرة الناس، والشك في نضالهم، 
والطعن في وطنيتهم، لخدمة أجندات 

أجنبية.
هذا النوع من البرامج وضع أساسا 

للتسلية، وكان منذ انطالقه يقوم 
على تصوير أناس عاديين، أو نجوم 

معروفين، في وضعيات ُيستبعد حدوثها، 
سواء بتواطؤ بعض معارفهم إلضفاء 

شيء من الواقعية، أو من دونه، وال 
يكتشف ”الضحية“ حقيقة األمر، إال في 
نهاية الحلقة، فَيضحك لحظَة االنفراج 

من وقوعه في الفخ، ومن انطالء الحيلة 
عليه. ووجدت قنوات العالم في هذا 

الجنس التلفزيوني وسيلة ترفيه بلغت 
ذروتها مع بعض المنتجين الكبار، مثل 

الكندي مارسيل بيليفو، الذي كان ُيعد 
”خدعته“ طوال أسابيع، بتقنيات فنية 
متطورة، وإخراج يحسده عليه كبار 

المخرجين. وسارت على ذلك النهج معظم 
التلفزيونات العربية، فقدمت لمشاهديها 

حلقات معقولة، ولكنها انحرفت في 
األعوام األخيرة، فصارت تعرض مشاهد 

تدخل الرعب في نفوس ”الضيوف“، 
ألنها تضع حياتهم أمام خطر حقيقي، 

كـ“التمساح“، و“األسد“، و“األسانسير“ 
وما إلى ذلك من برامج تثير ضحك 

المشاهدين ال محالة، ولكنها تهّز من 
يكونون ضحيتها هّزا نفسيا عميقا، قد 

يبلغ مبلغ الرعب من موت محدق.
بيد أن كل ذلك يذّل أمام برنامج 

الكاميرا الخفية الذي تقترحه لرمضان 
هذا العام قناٌة تلفزيونية تونسية خاصة، 

فقد أثار منذ اإلعالن عنه صخبا كبيرا 
تجاوز الحدود، ووّلد استياء عارما في 
شتى أوساط المجتمع، بنخبه وعواّمه، 

واتضح منذ حلقتيه األوليين أنه محاولة 
إلقناع التونسيين بأن نخبها ال ترى 

مانعا من التطبيع مع الكيان الصهيوني. 
وقد بدا ذلك واضحا منذ العنوان 

”شالوم“، ونجمة داوود التي تتصدر 
الجينيريك، وعلم إسرائيل، والمرأة التي 

تقدم على أنها سفيرة هذا الكيان، وصوال 
إلى خطاب من تقمص دور الَحبر، فقد 
قال ألحد المغرر بهم ”إننا نعرف عنكم 
كل شيء، حتى العشاء الذي تطبخونه 

الليلة“، ما يوهم بأن تونس واقعة تحت 
االحتالل اإلسرائيلي، وقوله أيضا إن 
العالقات بين تونس وإسرائيل تجري 

”تحت الطاولة“ وإن الجانب اإلسرائيلي 
يريدها أن تظهر للعلن.

ولئن رأى بعض المالحظين أنها 
عملية قذرة لتشويه بعض الرموز وتلميع 
بعضهم اآلخر، فإن آخرين أدانوا أساليب 

التعامل مع الضيوف، إذ أخِضعوا 
لترهيب ليس أقله وجود حراس مسلحين 

منعوا الرافضين منهم من المغادرة، 
مثلما أدانوا هذا العمل الذي ال يمكن 

تصنيفه في أي خانة. ولكّن األخطر هو 
جعل الحديث عن التطبيع أمرا عاديا 

كالحديث عن أزمات الحكومات المتتالية 
منذ الثورة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

النوايا الخفية

المان بوكر بولندية

ملراسلة احملرر
culture@alarab.co.uk

} لنــدن - فـــازت الترجمة اإلنكليزيـــة لرواية 
”فاليتس“ للكاتبة البولنديـــة أولغا توكارجوك 
الثالثـــاء بجائـــزة ”مان-بوكـــر أنترناشـــونال 
العالميـــة العريقة. وقد ترجمت الرواية  برايز“ 
إلـــى اإلنكليزيـــة جنيفر كروفت، وفـــازت أولغا 
بالجائزة بعد تنافسها مع خمس روايات أخرى 

كانت في القائمة القصيرة للجائزة.
وتكافـــئ جائـــزة ”مـــان بوكـــر“ الترجمات 
اإلنكليزيـــة ألعمـــال أدبيـــة عالميـــة، ســـردية 

باألساس سواء كانت قصة أو رواية.
وتترافـــق الجائزة مع مكافـــأة مالية قدرها 
دوالر)  ألـــف  إســـترليني (67  جنيـــه  ألـــف   50

ستتقاسمها الكاتبة والمترجمة مناصفة.
ليـــزا  التحكيـــم  لجنـــة  رئيســـة  وقالـــت 
إبينيانيزي عند الكشـــف عن اســـم الفائزة في 
لنـــدن ”توكارجوك كاتبة ذكيـــة تتمتع بالخيال 
والحماسة األدبية“. وتتمحور رواية ”فاليتس“ 
المتداخلـــة  الرحـــالت  مـــن  مجموعـــة  علـــى 
واالستطرادات مع الغوص في وضع اإلنسانية 
الصعـــب حيث ”البالســـتيك وحـــده ينجو من 

الزوال“ على ما أكدت رئيسة لجنة التحكيم.
روايـــات  ثمانـــي  توكارجـــوك  وألفـــت 
ومجموعتيـــن مـــن القصـــص القصيـــرة فـــي 
حيـــن أن كروفـــت، التـــي قامت بنقـــل الرواية 
إلى اإلنكليزيـــة، مترجمة محترفـــة من اللغات 

البولندية واإلسبانية واألوكرانية.

أعمال مسرحية يقدمها الناشئة في الشارقة

15

الشخصية في الفن أكبر من الشخصية في الحياة

[ أحمد إبراهيم الفقيه: من الذي جعل ثقافتنا العربية المصدر األكبر لقوى التطرف والغلو
ال شك أن التأثير السياسي على الساحة الثقافية واألدبية باخلصوص تأثير عميق وبالغ، 
فأن يجد الكاتب نفســــــه في نظام قمعي شمولي مينع حرية الفكر وحتى التنفس، يصعب 
ــــــال. ”العرب“ التقت الكاتب  ــــــه تقدمي كتاباته. وهذا مــــــا عانى منه الكتاب الليبيون طوي علي

الليبي أحمد إبراهيم الفقيه في حديث حول األدب الليبي وجتربته الطويلة مع الكتابة.

ليبيا من بلدان الهامش ثقافيا

ي

اإلبـــداع األدبـــي خاصـــة فـــي مجال 

الســـرد، هـــو تنـــاول فنـــي وجمالي 

للحياة، ينقل للقارئ إحساسا بهذه 

الحياة ومحاولة لفهمها

 ◄

”كرة  الفريق مشهدا بعنوان
ضوا من خاللـــه حكايات 

المستديرة ســـاحرة 
بين الشـــباب وهم 

ـئة خورفـــكان ودبا 
يم عـــرض بعنوان
مســـتخدمين ر“، 

مولة إلنجـــازه، إلى 
 العمـــل الجماعي
ســـجام بينهم في
خلقـــت رؤية   ،
وصلـــت إلـــى 
ي تفاعل معها

ـئ طحنون 
ـئة دبـــا
د القناع 
عبـــر  ي 
الحالة 
جدانية
فـــي  
بينه 
ســـد
عن

وفقا لمشاعره.
وتميز عدد من الناشـــئة
وتصميـــم اإلضـــاءة الم
الناشئة، بعد أن
البصريـــة والص
التقن أساســـيات 
التي قدمها الفنـــان م
الناشـــئة وللم

ف
وكتا
وص
الموس

العـــر
تدريب
المس
العرائس
اللذيـــن
الشـــارقة
ربع قرن لصناعة
الج العـــام خـــالل



ناهد خزام

} إلى جانب الكوميديـــا والدراما االجتماعية 
المقّدمتيـــن علـــى الشاشـــات اإلماراتيـــة فـــي 
الموسم الرمضاني الحالي، وهما تباعا ”حدك 
مدك“ و“البشارة“، تراهن الدراما اإلماراتية في 
موســـم الذروة الفرجوبة أيضـــا على المالحم 
التاريخية والســـير الذاتية الخالدة، من خالل 
عملين دراميين يعّدان من اإلنتاجات الضخمة.

ويتنـــاول العمل األول شـــخصية الشـــاعر 
الماجـــدي بـــن ظاهر الـــذي عاش فـــي الحدود 
الجغرافيـــة لدولة اإلمـــارات العربية في نهاية 
القـــرن الســـابع عشـــر وبدايـــة القـــرن الثامن 
عشـــر، أما العمل الثاني فيؤرخ لســـيرة إحدى 
الشخصيات الخليجية التاريخية التي كان لها 

شـــأن كبير في بداية تكويـــن الدولة األموية، 
وهو المهلب بن أبي صفرة.

ويبرز العمالن ســـعي إدارة تلفزيون 
أبوظبـــي المنتجـــة لهمـــا نحو تســـليط 
الضوء على الثقافة والموروث التاريخي 

الخليجي بشـــكل عام، واإلماراتي على 
نحو خاص. 

ويعرض مسلسل ”الماجدي 
بن ظاهر“ على قناة اإلمارات، 

وهو من إخراج شعالن 
الدباس، ومن تأليف الفنان 
والباحث اإلماراتي حسين 

البادي، وهو مدير مركز 
اإلمارات للثقافة والتاريخ 
والتراث والمتخّصص في 

تاريخ وتراث اإلمارات 
وموروثها الشعبي 

والشفاهي والمادي، 
وقام بأداء دور الماجدي 

الفنان جاسم الخراز 
بمشاركة كل من بالل 

عبدالله ومرعي 
الحليان وفاطمة 

الطائي وهدى الغانم 
ومنصور الفيلي.

ويعد الشـــاعر 
اإلماراتـــي 

الماجدي بن ظاهـــر (1871/1781)، أحد أقطاب 
الشـــعر النبطي في الخليج العربـــي، فقد كان 
شاعرا ال يشق له غبار، تناقلت أشعاره األجيال 
وخلف إرثا شعريا كبيرا، كما تم تناول تجربته 
الشـــعرية في العديد من األبحاث والدراســـات 

والكتب المتعلقة بالتراث الشعري اإلماراتي.
وقد بلغت تكلفة المسلسل أكثر من 
عشرة ماليين درهم إماراتي (حوالي 
2.72 مليون دوالر)، ويؤكد صناع 
العمل من خالل تتر المسلسل أن 
العمل هو فانتازيا تاريخية متخيلة، 
ربما يعود ذلك إلى عدم وجود مادة 
تاريخية موثقة تحوي سيرة هذا 
الشاعر اإلماراتي الكبير، غير ما 
تم استقاؤه من أشعاره وما 
توارد من قصص ومواقف 
متناثرة حول حياته، فقد 
اختلف الناس على الكثير 
من األخبار المتعلقة 
بالماجدي وبسيرته 
وشعره واسمه ونسبه، 
ولكنهم أجمعوا على 
شاعريته وتفرده في 
قمة الشعر اإلماراتي.
وقد صرح صناع 
العمل بأنه قد تم 
االستعانة بخبراء 
للهجات، وخبراء في 
الموروث الشعبي 
اإلماراتي من أجل 
التعرف على 
التقاليد السائدة 
في المجتمع

 آنـــذاك، وكذلك تركيبة المجتمع وطرز الملبس 
والعمـــارة في ذلـــك الوقت، من أجـــل الخروج 
بعمل يقترب قدر اإلمكان من طبيعة الحياة في 
العصر الذي كان يعيش فيه الماجدي بن ظاهر.
ويتطرق المسلســـل إلى البيئـــة اإلماراتية 
والمجتمع اإلماراتي، ويتتبع ســـيرة الماجدي 
فـــي شـــبابه وعالقتـــه بوالديه وأهلـــه وتأثير 
األحداث السياســـية واالجتماعية على حياته، 
مـــا يضعنا أمـــام عمل متكامل يالمـــس الكثير 
من الجوانب التاريخية والثقافية واالجتماعية 
لدولـــة اإلمـــارات في تلـــك الحقبـــة الهامة من 

تاريخها. 
وتعرض حاليـــا قناتا أبوظبـــي واإلمارات 
مسلســـل ”المهلب بـــن أبي صفـــرة“، والعمل 
يتتبع حياة المهلب بن أبي صفرة (632/ 702م) 
ونشـــأته وقيادته للجيوش لمواجهة الخوارج، 
وكيف اكتسب مكانته الكبيرة، حتى تم تعيينه 

واليا على خراسان من قبل األمويين.
وتذكر الوقائـــع التاريخيـــة أن المهلب بن 
أبـــي صفرة قد شـــارك في القتـــال ضد الفرس 
في معركة القادســـية تحت قيادة سعدالدين بن 
أبي وقاص، وينســـب للمهلـــب الفضل في أنه 
قضـــى على فتنة األزارقـــة الخوارج التي كادت 
تعصف بالدولة اإلســـالمية، وكان له دور كبير 
في فتوحات المشرق، وكان معارضا لألمويين 
في البدايـــة ومؤيدا لعبدالله بـــن الزبير، ومن 
المعـــروف عنه أيضـــا أنه غزا الهند ســـنة 44 

هجري في خالفة معاوية بن أبي سفيان.
والمسلســـل مـــن تأليـــف محمـــد بطـــوش 
وإخـــراج محمد لطفي، ويشـــارك فـــي بطولته 
معتصم النهار في دور المهلب، ومنذر ريحانة 
وديمـــة قندلفت وخالد القيش وروبين عيســـى 

وآخرون. 

ويعـــد هذا المسلســـل واحدا مـــن األعمال 
التاريخيـــة المميـــزة فـــي هذا الموســـم، نظرا 
لطبيعته التـــي تطلبت االســـتعانة بالمجاميع 
والمالبـــس، وأحداثه  والديكـــورات  الكبيـــرة، 
التي تتضمن العديد من المعارك والمواجهات 
الحربيـــة، وقد نجـــح المخـــرج األردني محمد 
لطفي في التعامل مع كل هذه التفاصيل ببراعة 
ليخرج لنا عمـــال تاريخيا وملحميا من الدرجة 
األولى، يضاف إلى عمليه الســـابقين ”شـــوق“ 
وهما من نفـــس النوعية  و“مالـــك بن الريـــب“ 

الملحمية ذات اإلنتاج الضخم.
وقد حظي مسلسل ”المهلب بن أبي صفرة“ 
بالكثير من الجـــدل والنقاش من حوله، منذ أن 
أعلـــن تلفزيون أبوظبي نيته تقديم عمل درامي 

عن سيرة هذه الشخصية التاريخية.
وتمثلـــت أســـباب هذا الجدل فـــي الخالف 
حـــول انتماء المهلـــب، إذ يـــرى العمانيون أن 
شـــخصية المهلب بن أبي صفرة هي شخصية 
تاريخيـــة عمانيـــة، وكان ينبغي اإلشـــارة إلى 
ذلك فـــي العمـــل، بينما يرى صنـــاع العمل أن 
تلك الشـــخصية هـــي واحدة من الشـــخصيات 
الخليجيـــة التاريخية التي يحـــق لهم تناولها، 
بل ذهـــب البعض إلى نســـبها لدولة اإلمارات، 

لخالف حول البقعة التي نشأ فيها المهلب.
واستند صناع العمل في الدفاع عن أحقيتهم 
في تناول سيرة المهلب إلى كتاب لوزير الثقافة 
السوري الســـابق رياض نعســـان أغا بعنوان 
”المهلـــب مـــن دبا إلـــى مطلع الشـــمس“، وهو 
الكتاب الذي ينســـب ميالد المهلب إلى منطقة 
دبا في اإلمارات، كمـــا رأى البعض أن الحدود 
القديمـــة قـــد ال تتفق مـــع الحدود السياســـية 
المعاصرة، فمدينة دبـــا التي ولد فيها المهلب 

تتوزع اليوم بين عمان واإلمارات. 

نضال قوشحة

} دمشــق – لـــم يكن أغـــرب مـــن الحديث عن 
منع مسلســـل ”ترجمان األشـــواق“ من العرض 
علـــى شاشـــة التلفزيـــون الســـوري، إّال القرار 
الـــذي وصلت إليـــه اللجنة التـــي أحيلت إليها 
مراقبة العمـــل مجددا، فالمسلســـل الذي كتب 
الســـيناريو األصلـــي لـــه محمـــد عبدالعزيـــز 
كمشـــروع فيلم ســـينمائي روائـــي طويل، قبل 
أن يتحّول إلى ســـيناريو مسلســـل طويل كتب 
السيناريو له بشار عباس، قد أنجز منذ أشهر، 
وهـــو العمل التلفزيونـــي األول للمخرج محمد 
عبدالعزيز بعد العديد من األفالم الســـينمائية 
الجـــادة والمتميزة التـــي أوجدته في الخارطة 

السينمائية السورية بشكل فعال.
وقّدم عبدالعزيز ســـابقا أفـــالم ”نصف ملغ 
نيكوتيـــن“، ”المهاجران“، ”دمشـــق مع حبي“، 
”ليلـــى“، ”الرابعة بتوقيت الفـــردوس“ وأخيرا 
بولـــوج  المتابعـــون  واستبشـــر  ”حرائـــق“، 
عبدالعزيـــز المجـــال التلفزيوني خيـــرا، على 
اعتبار كونه سينقل ذائقته وأسلوبه السينمائي 

الذي تميز به إلى الشاشة الصغيرة.
وبدأ السينمائي السوري إنجاز العمل منذ 
ما يزيد عن العام تقريبا، وبات جاهزا للعرض 
منذ ثمانية أشـــهر، وفجأة تـــرّوج في األجواء 
أخبار بأن المسلســـل سوف يمنع من العرض، 
قبل يوم واحد من بدء الموسم الرمضاني، على 

الشاشات العربية، وهو ما حدث فعال.
الغريب في األمر والذي كان صادما لصناع 
الدرامـــا الســـورية ومتابعيها، أن المسلســـل  
مـــن إنتاج حكومي؛ المؤسســـة العامة لإلنتاج 
اإلذاعي والتلفزيوني التي أحدثت قبل سنوات 

لتطويـــر الدرامـــا التلفزيونيـــة، وهـــي إحدى 
المؤسسات التابعة لوزارة اإلعالم في سوريا، 
والجهـــة التـــي ســـتعرض العمل هـــي التلفزة 
الســـورية التابعـــة أيضـــا لـــوزارة اإلعالم في 
ســـوريا، فتكون بذلك الجهة المنتجة النهائية 
قد حجبت عملها عـــن العرض، وهي حالة غير 

مسبوقة في الدراما التلفزيونية السورية.
وجـــاء في قرار لجنة المراقبة الفنية والتي 
ُشـــّكلت خصيصـــا لمشـــاهدة العمـــل والبـــّت 
بأمر عرضـــه، والذي صدر رســـميا على موقع 
المؤسســـة المنتجة عبر بيـــان صحافي ”بعد 
مشاهدة العمل ’ترجمان األشواق‘ من قبل لجنة 

الرقابة المكلفة من قبل وزارة اإلعالم، تم االتفاق 
على عرض العمل المتميـــز فنيا الحقا لعرضه 
في الوقت المناســـب، وعدم منعه كما أشيع في 
بعض وســـائل التواصل االجتماعـــي والعمل 
على تســـويقه إلى المحطات الخارجية، بعد أن 
يتم تجاوز المالحظـــات الفنية والموضوعية، 
علمـــا أن اللجنـــة المراقبـــة أشـــادت بالجهـــد 
الفني واإلبداعي المبذول من قبل فريق العمل، 
وتوقفـــت اللجنة باحترام عند مســـتوى العمل 

عموما مّما استحق التنويه واإلشادة“.
يذكـــر أن مخـــرج العمل قد قـــّدم فيه قامات 
فنية ســـورية كبيرة منها عبـــاس النوري، فايز 
قزق، غســـان مســـعود، كما شـــارك فيه العديد 
من الفنانين المشـــاهير على غرار ثناء دبسي، 
حســـام تحســـين بيك، ســـلمى المصري، نوار 

يوسف، رنا ريشة وشكران مرتجى.
والمسلســـل يقـــّدم مزيجـــا جديـــدا لثالث 
حيـــوات حاضرة، وهـــي  البراغماتي ”نجيب“ 

(عبـــاس النـــوري) الذي جاء يبحـــث عن ابنته 
المختطفـــة فـــي ســـوريا، وبعد وصولـــه إلى 
طـــرأت  التـــي  بالمتغيـــرات  ومعرفتـــه  بلـــده 
عليـــه، يجـــد أنه يبحـــث عن وطـــن وليس عن 
ابنـــة فحســـب، وصديقـــه ”كمال“ (فايـــز قزق) 
صاحـــب المكتبة الذي ما زال متشـــبثا بأفكاره 
اليســـارية، والصديق الثالث (غســـان مسعود) 
الشـــخص الذي اســـتهوته الحيـــاة الصوفية 
الحيـــاة  بريـــق  وراءه  تـــاركا  إليهـــا  فذهـــب 

المعاصرة وزيفها.
و“ترجمان األشـــواق“ من األعمال السورية 
القليلة التي تتحدث ولو بطريقة غير مباشـــرة 
عـــن الواقع الحزبي السياســـي الســـوري عبر 
عقود ثالثة ســـابقة، فاألصدقـــاء الثالثة الذين 
تـــدور األحـــداث حولهم، هـــم من اليســـاريين 
الســـوريين الذين عصفـــت بهم ريـــح التغيير 

والسفر، فرحل أحدهم وبقي البعض اآلخر.
وفي مداخلة ســـريعة مع مخرج المسلسل 
محمـــد عبدالعزيـــز، بّيـــن لـ“العـــرب“ أنـــه من 
الضـــروري البحـــث في آلية الرقابـــة من حيث 
الجوهـــر، وليـــس فقـــط مـــن حيـــث الشـــكل، 
فالموضوع متعلق بكيفية التعاطي مع المنتج 
الفنـــي كمادة متكاملة وجاهـــزة للعرض تحمل 

مقومات فنية وفكرية محددة.
وقـــال ”عملي جاهـــز للعرض منـــذ ثمانية 
أشـــهر، لماذا تأخر عرضه علـــى لجنة الرقابة 
أليام قبل الموسم الرمضاني، حيث أن المنطق 
يقتضي أن تعـــرض هذه األعمال التي ســـوف 
تبث على الشاشـــة بمجـــرد جاهزيتهـــا كي ال 
نفاجـــأ بهكذا ظروف حرجـــة تضع الجميع في 

مهب الريح“.

محمد عبدالعزيز:

من الضروري البحث في 

آلية الرقابة من حيث 

الجوهر، ال الشكل فقط

يزور الفنان العراقي ســـعدون جابر القاهرة لتســـجيل مجموعة من األعمال الفنية واالتفاق على دراما

مشاريع جديدة.

يواصـــل النجـــم املصري هانـــي ســـالمة تصوير مسلســـله املعـــروض حاليا {فوق الســـحاب}، 

مستكمال بقية مشاهد حلقاته األخيرة، والعمل من إخراج رؤوف عبدالعزيز.
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ــــــاع الدرامــــــا اإلماراتية على  يراهــــــن صن
القيمة الفنية لألعمال املقّدمة بصرف النظر 
عــــــن عددها، ويبدو ذلك واضحا في نوعية 
األعمال اإلماراتية املشــــــاركة في السباق 
الرمضاني احلالي رغم قلتها، والتي يبرز 
بينها عمــــــالن ملحميان من نوعية األعمال 
ذات الكلفــــــة العالية، واحملتوى الذي ينقب 
عن املناطــــــق والشــــــخصيات املضيئة في 

تاريخ املنطقة.

ــــــة اإلخراجية األولى للمخرج  انتظــــــر اجلمهور العربي مــــــع بداية رمضان احلالي، التجرب
الســــــوري محمد عبدالعزيز في مجال الدراما التلفزيونية، مستبشرا خيرا بهذه االنعطافة 
ملخرج مكّرس في الســــــينما، وجهز املسلسل املعنون بـ“ترجمان األشواق“ للعرض، إّال أن 

الرقابة السورية كان لها رأي آخر.

الرقابة السورية تمنع {ترجمان األشواق} رغم جودته الفنية

الدراما اإلماراتية تراهن على المالحم التاريخية في رمضان

[ مسلسالت سير ذاتية تلقي الضوء على الثقافة والموروث الحضاري الخليجي

حالة غير مسبوقة في تاريخ الدراما السورية

ديمة قندلفت تدخل الصحراء بحثا عن المهلب بن أبي صفرة

} بنهاية شهر مايو الحالي، تطفئ 
مؤسسة التلفزة التونسية شمعتها الـ52، 

وهي المؤسسة الحكومية األولى في 
تونس التي بّثت صورة تونسية من لحم 

ودم، ولو من خالف، حيث ظهرت في مساء 
الحادي والثالثين من مايو عام 1966، 
صورة مقّدمة البرامج، الراحلة نزيهة 

المغربي، رأسا على عقب في خطأ تقني 
يمكن تمريره أيامها، والقناة تتلّمس أولى 
خطوات مصافحتها للجماهير التونسية 

العريضة.
وهو ما تم بالفعل، وقع الصفح 

والغفران عن هذا التيه الُمبّرر بنقص في 
الخبرة والتجربة، للفريق التقني الذي أّمن 
بث الصورة بـ“المقلوب“، واستقبل بعض 
الُمرّفهين من التونسيين ّممن كانت تسمح 

لهم إمكانياتهم المادية، حينها، باقتناء 
شاشة تلفزيون، الموقف بشيء من التنّدر 
العابر، ليحّل محّله االنبهار بهذا اإلنجاز 

العظيم لدولة مستقلة حديثا.
تغّيرت أسماء القناة مع تتالي 

السنوات، فبعد أن كانت تعرف اختزاال 
بـ“إ ت ت“ أي اإلذاعة والتلفزة التونسية، 

لتصبح في العام 1983 ”إ ت ت 1“ عقب 
تعّزز التلفزة التونسية بالقناة التلفزيونية 

الناطقة بالفرنسية  الثانية ”إ ت ت 2“ 
والتي تغّير اسمها هي أيضا في أكثر من 
مرة من ”القناة المغاربية“ إلى ”قناة 21“، 

وصوال إلى تسميتها الحالية ”الوطنية 2“، 
وهو ما انسحب أيضا على القناة األولى 

التي تتابع تغّير اسمها مع صعود النظام 
السابق ليتحّول من ”إ ت ت 1“ إلى قناة 
”تونس 7“، وصوال إلى ”الوطنية 1“ إثر 

ثورة 14 يناير 2011.
ومهما يكن من أمر ما سبق، وإن 

اختلفت التسميات واأليديولوجيات، على 
مّر عمر القناة الحكومية األولى في تونس 

االستقالل، فإن التلفزة التونسية آلت 
على نفسها منذ نشأتها أن تقّدم صورة 

التونسي بمشاغله ومشاكله ضمن مشروع 
وطني متكامل ينتصر للتونسي صورة 

وصوتا وثقافة.
فكانت األغنية التونسية، وبرامج 
المنوعات التونسية، وخاصة الدراما 
التونسية، التي كانت تجمع العائلة، 

كل العائلة، على طبق فرجوي شهي في 
شهر رمضان من كل عام، موسم الدراما 

التونسية الواحد األوحد.
تعّود التونسي، على مسلسالته وقناته 
األم، التي يدفع لها نظير ما ُيشاهده، وما 

ال ُيشاهده أيضا ضرائب نقدية ضمن 
أتاوات الكهرباء والغاز الدورية، حتى وإن 

لم ُيتابعها أصال.
عالقة التونسي بقناته األم، وخاصة 

في رمضان، ال يمكن أن يفهمها إّال من 
عاش نجاحات مسلسالتها الفارقة 

كـ“الحاج كلوف“ و“أمي تراكي“ مرورا 
بـ“الناس حكايات“ و“األيام كيف الريح“ 

و“الدوار“ و“خطاب ع الباب“ و“صيد 
الريم“ وصوال إلى ”ناعورة الهواء“ 

وأخيرا ”الدوامة“.
مسلسالت درامية طبعت عميقا في 

ذاكرة المواطن التونسي الذي ورغم تنّوع 
المشهد السمعي البصري إثر االنفتاح 
اإلعالمي الكثيف عقب ثورة 14 يناير، 

حيث تعّددت القنوات حتى جاوزت العشر 
فضائيات خاصة، وبعضها اختّص في 

إنتاج وبث المسلسالت الدرامية التونسية 
أو الُمدبلجة إلى التونسية، فإن المواطن 

التونسي ظل وفيا لقناته األم ولمسلسلها 
الدرامي إليمانه بوسطية القناة التي 

تعي جيدا معنى إنتاج مسلسل اجتماعي 
يجمع وال يفّرق العائلة التونسية التي 
تبحث عن دراما تشبهها وتحكيها في 

شهر الذروة الفرجوية.
هذا ما حصل وما كان يحصل، مع 

”التلفزة التونسية“ منذ انبعاثها في كل 
رمضان، وفاء مفرط من أبناء البلد، لمنتج 

البلد الذي تبّثه القناة الممثلة للبلد، في 
نظر الغالبية، وهي الموسومة بالقطاع 

العام الذي يحكي كل التونسيين.
”الوطنية 1“ قد يهجرها مشاهدوها 

أحيانا لضعف في الطرح أو هشاشة في 
اإلخراج أو لعبث في الكاستينغ، أو ربما 
لكل هذا مجتمعا، كما حصل في رمضان 

2016 مع مسلسل ”وردة وكتاب“ الذي 
حّقق أقل نسب مشاهدة يمكن أن يحّققها 
مسلسل، إّال أن أحباءها لن يتنّكروا لها 
أبدا، كما فعلت هي مرتين، حين حرمت 
أبناءها األوفياء من مسلسلهم المرتقب 

في العام 2011، زمن الثورة، ليكون الغياب 
مبررا إلى حد ما أيامها، ومرة أخرى هذا 
العام، وهو غياب غير مبّرر بأي شكل من 

األشكال، والحال أن ميزانية المؤسسة 
قّدرت بـ24 مليون دوالر!
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} واشــنطن – اكتشـــف فريـــق مـــن الباحثني 
األميركيـــني أن الصيام ملدة يوم واحد يســـاعد 
علـــى جتديـــد اخلاليـــا اجلذعيـــة املعوية عند 
الفئـــران املســـنة والشـــابة علـــى حد ســـواء. 
ونتيجـــة لذلـــك توصلـــوا إلـــى أن التوقف عن 
الطعام يفســـح املجال أمام كبار السن للتعافي 
مـــن اضطرابات اجلهاز الهضمي وتقليل تأثير 

العالج الكيميائي على املعدة.
بـــّني تقريـــر تفصيلـــي، نشـــر فـــي املوقع 
األميركي ”ســـيانتيفيك أميريـــكان“ أن اخلاليا 
اجلذعيـــة املعوية مســـؤولة عـــن احلفاظ على 
د نفســـها  بطانـــة األمعـــاء، والتي عادة ما جتدِّ
كل 5 أيـــام. وعند حدوث اإلصابـــة، تكون هذه 
اخلاليا املفتاح إلصـــالح أي ضرر يحدث، لكن 
مع تقُدم اإلنســـان في العمر، تنخفض القدرات 
التجديدية لهذه اخلاليا اجلذعية املعوية، لذلك 
يستغرق األمر مدة أطول حتى تتعافى األمعاء 

عند الكبر.

اكتشـــف العلماء في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا بالواليات املتحـــدة، أن الصيام 
ـــن من قدرة  علـــى مـــدار اليوم، ميكـــن أن يحسِّ
د، وخاصة وظائف  اخلاليا اجلذعية على التجدُّ

اخلاليا املعوية املرتبطة بالتقدم في العمر.
وفي الدراســـة التي ُأجريت علـــى الفئران، 
العلمية،  وُنشـــرت تفاصيلها في دورية ”سال“ 
اكتشف الباحثون أن الصيام يعمل بشكل كبير، 
على حتسني قدرة اخلاليا اجلذعية على التجُدد. 
ففي الصيام، تبدأ اخلاليا في تكسير األحماض 
الدهنيـــة بدال من الغلوكـــوز، وهو تغيير يحفز 
اخلاليا اجلذعية لتصبح أكثر جتددا في فئران 

التجارب. وتوصل الباحثـــون إلى أنه ميكنهم 
د اخلاليا باســـتخدام جزيء  أيضـــا تعزيز جتدُّ
ل األيضي، واعتبروا أن مثل هذا  ـــط التحوُّ ينشِّ
التدخل قد يســـاعد كبار السن على التعافي من 

اإلصابات املعوية في اجلهاز الهضمي.
قـــال قائد فريق البحث، عمر يلماز، أســـتاذ 
علم األحياء املساعد في معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيـــا وأحـــد أعضاء هيئـــة التدريس 
مبعهد ديفيد كوخ ألبحاث السرطان التكاملية، 
في جامعـــة ماساتشوســـتس، ”للصيـــام آثار 
إيجابية كبيرة على األمعاء، تشـــمل زيادة آلية 
جتديد اخلاليـــا اجلذعية ومكافحـــة األمراض 
التـــي من شـــأنها التأثيـــر على األمعـــاء، وفي 

مقدمتها االلتهابات والعدوى والسرطانات“.
وبعد فترة صيـــام الفئران ملدة 24 ســـاعة، 
قام الباحثون بإزالـــة اخلاليا اجلذعية املعوية 
وإمنائهـــا في املختبر، ما ســـمح لهـــم بتحديد 
مـــا إذا كانـــت اخلاليا ميكـــن أن تتطـــور إلى 
”أمعاء دقيقـــة“، واملعروفة باســـم ”العضيات“ 
أم ال. ووجـــد الباحثون أن اخلاليا اجلذعية من 
الفئـــران التي صامت ملدة 24 ســـاعة تضاعفت 

د. قدرتها على التجدُّ
ع الفريق احلمض النووي الريبوزي  كما تتبَّ
املرســـل إلى اخلاليا اجلذعية من الفئران التي 
صامت، وكشف أن الصوم حّرض اخلاليا على 
ل من عملية األيض املعتادة – التي حترق  التحوُّ
الكربوهيـــدرات مثـــل الســـكريات- إلـــى حرق 
األحمـــاض الدهنية. ويحدث هـــذا التحول من 
خالل تفعيل عوامل النسخ املسماة (بي.بي.آي.
ل العديد من اجلينات التي  آر.أس)، التي حتـــوِّ

تشارك في متثيل األحماض الدهنية.
ووجد الباحثون أنه إذا أوقفوا هذا املسار، 
د،  فـــإن الصيام لم يعد قـــادرا على تعزيز التجدُّ
وميكنهم إعادة إنتاج التأثيرات املفيدة للصيام 
من خالل عالج الفئران بجزيء يحاكي تأثيرات 

الـ(بي.بي.آي.آر.أس).
وكشـــف يلماز أن نتائج الدراسة تشير إلى 
أن العـــالج بالعقاقير ميكنـــه أن يحفز التجدد 

دون حاجـــة املرضـــى للصيام، مشـــيرا إلى أن 
إحـــدى املجموعـــات التـــي ميكن أن تســـتفيد 
من مثـــل هـــذه املعاجلة هم مرضى الســـرطان 
الذين يتلقون العـــالج الكيميائي، والذي غالبا 
مـــا يـــؤذي اخلاليـــا املعوية. وأضـــاف أن هذا 
العـــالج ميكن أن يفيد أيضا كبار الســـن الذين 
يعانون مـــن االلتهابات املعويـــة أو غيرها من 
االضطرابـــات املعديـــة املعوية التـــي ميكن أن 

تتلف بطانة األمعاء.
وعن خطواتهـــم املقبلة، أفـــاد ”يلماز“ بأن 
الفريـــق يخطط الستكشـــاف الفاعلية احملتملة 
ملثل هذه العالجات، ويأمل أيضا دراسة ما إذا 
د اخلاليا  كان الصيـــام يؤثر على قدرات جتـــدُّ
اجلذعيـــة في أنـــواع أخرى من األنســـجة غير 

األنسجة املعوية.
وتوصلت دراسة صادرة عن كلية الطب في 
جامعـــة هارفرد األميركية، إلـــى فعالّية الصوم 
علـــى املعدة مـــن خالل مســـاعدتها على تفادي 
االنتفاخات وعســـر الهضم. كما يزيل الغازات 
من األمعـــاء وينـــزع املـــواّد الســـاّمة الضاّرة 
املتراكمـــة فـــي اجلســـم، مثل ”حمـــض البول“ 

و“يوريت الصوديوم“ و“فوسفات األمونيا“.
ويذكـــر الباحثـــون أّنه ال يجب أن يســـتمّر 
كالفيتامينـــات  الضروريـــة،  املـــواّد  تخزيـــن 
واملعـــادن واألحماض األمينية طويال في داخل 
اجلسم، ما يلزم استخدامه لها أو استخراجها 

منه من خالل الصوم.
فالصـــوم ُيريـــح املعـــدة من عملّيـــة هضم 
الطعام ويهـــدئ حركتها ويخفف من عصارتها 
وعصـــارة األمعاء ويريـــح أيضـــا البنكرياس 
املعروف بقدرته  واحلّد من إفراز ”األنســـولني“ 

على تخزين الدهون.
ويتيح الصيام راحة فســـيولوجية للجهاز 
الهضمـــي وملحقاتـــه، مـــن خالل منـــع تناول 
الطعام والشراب لفترة زمنية،تتراوح من 9 إلى 
11 ساعة بعد امتصاص الغذاء فتستريح بذلك 
آليات االمتصاص في األمعاء طوال هذه الفترة 
مـــن الصيـــام وتتمكـــن االنقباضـــات اخلاصة 
بتنظيـــف األمعـــاء، مـــن عملها املســـتمر دون 
توقـــف. ويؤكد العلمـــاء أن التوقف عن الطعام 
يعالج حموضة املعدة التي تنتج عن اإلكثار من 

الوجبات الدسمة.
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عند التقدم في الســــــن، تتراجع قدرة اخلاليا اجلذعية املعوية على عملية التجدد التي تعد 
ضرورية جدا للحفاظ على مناعة متوازنة للمعدة تساعدها على الشفاء من األمراض التي 

تهاجم سائر اجلهاز الهضمي. يصف العلماء هذه األعراض بشيخوخة املعدة.

الصيام يكافح شيخوخة األمعاء
[ التوقف عن األكل يحسن قدرة الخاليا الجذعية على التجدد

[ الصيام يقلل تأثير العالج الكيميائي على املعدة

} برلــني – كشــــف باحثون أن مرض اضطراب 
نقــــص االنتباه وفرط احلركــــة ميكن أن يصيب 

البالغني أيضا.
وأوضــــح عالــــم النفس األملانــــي، يوهانس 
شــــترايف، أن نســــبة 5 باملئــــة مــــن األطفــــال 
واملراهقني فــــي املرحلة العمرية بــــني 3 إلى 17 
ســــنة يصابــــون بهذا املــــرض، مشــــيرا إلى أن 
األعراض تظهر لدى بعضهم – حوالي 60 باملئة 

على األقل – بعد البلوغ أيضا.
وبطبيعة احلال، تتمثل أعراض هذا املرض 
في قصور االنتباه وفرط النشــــاط؛ فإذا شــــعر 

املريــــض بعدم الراحة فــــي اجللوس، فإنه 
يتحرك بشــــكل ال إرادي، بغض النظر 

عمــــا إذا كانــــت حركتــــه ســــتزعج 
اآلخرين أو ال، على ســــبيل املثال 

في حفل أو في مسرح.
ومن األعراض األخرى القلق 
والتوتــــر واالندفــــاع الســــلوكي 

واللفظي واالســــتغراق في أحالم 
اليقظة واحلساســــية جتــــاه النقد. 

كما كثيرا ما يواجه املريض مشاكل في 
العمل بســــبب عدم القدرة على إجناز املهام في 

الوقت املناسب.
وتشــــير العديد من الدراســــات إلى أن نحو 
4 باملئــــة مــــن البالغــــني مصابــــون باضطراب 
نقص االنتباه وفرط احلركة، بحســــب ما ذكرته 
إدارة الغذاء والــــدواء األميركية التي أوضحت 
أن أعــــراض هذا االضطراب لــــدى البالغني هي 
أعراضه نفسها لدى األطفال، إال أنها تظهر لدى 
البالغني بشكل مختلف نوعا ما، فهي قد تتضمن 
الضعف فــــي مهارات تنظيــــم الوقت وصعوبة 
القيام مبهام متعددة وجتنب النشــــاطات التي 
تتطلب التركيز املتواصل، فضال عن االضطراب 

والهيــــاج في األوقات الصعبة. وال يزال ســــبب 
هذا املرض مجهوال إلى حــــد كبير. ومن جانبه 
قال البروفيســــور كريســــتيان ميته إن العلماء 
يرجحون أن ســــبب هذا املرض يرجع إلى خلل 

تنظيمي في الدماغ األمامي.
وأضاف أخصائــــي علم النفــــس في عيادة 
الطــــب النفســــي والعــــالج النفســــي بجامعــــة 
دويسبورغ/إيســــن األملانية أن هذا االضطراب 
غيــــر قابل للشــــفاء، لكــــن ميكن الســــيطرة على 
أعراضه. وتساعد األدوية على تقليل االضطراب 
األساســــي، في حــــني ميكن للعالج النفســــي 

املصاحب دعم الشعور بقيمة الذات.
وميكــــن للمريض مواجهة بعض 
األعراض مثــــل القلق والتوتر عن 
طريــــق القراءة، فــــي حني ميكن 
مواجهة فرط النشــــاط واحلركة 
مــــن خــــالل ممارســــة رياضــــة 
الركــــض. أمــــا نقــــص االنتباه 
فيمكــــن للمريــــض مواجهته من 
خالل تدوين املواعيد فورا وإنشاء 
قائمــــة مهــــام لــــكل يــــوم مــــع حتديد 

األولويات.
جدير بالذكر أن الطبيبة تيفاني فارتشــــيون 
من إدارة الغذاء والدواء األميركية أشــــارت إلى 
أنه بالرغم من أن الناس قد أصبحوا أكثر علما 
وإحاطة باالضطراب املذكور لدى األطفال، إال أن 
املــــرض ال يزال غير مدرك متامــــا لدى البالغني، 
حيث إن الكثيرين يعتقدون بأنه خاص مبرحلة 
الطفولــــة. وهذا ما يؤدي إلــــى جتاهله لدى فئة 
البالغني، ومن ثم عدم حصولهم على العالجات 
الالزمــــة. وأضافــــت أن العديــــد مــــن األطفــــال 
املصابني بهــــذا االضطراب يحملــــون أعراضه 

معهم إلى مرحلة البلوغ.

كثيـــرا مـــا يشـــكو الصائمون، ال  } لنــدن – 
ســـيما خـــالل األيـــام األولى لشـــهر رمضان، 
من آالم شـــديدة في الـــرأس. يرجع الباحثون 
هـــذا الصداع إلى مجموعة مـــن العوامل مثل 
انخفاض الســـكر في الدم وتغير أمناط النوم 

وانخفاض نسبة السوائل اليومية.
والســـبب األكثـــر شـــيوعا وراء الشـــعور 
بالصـــداع في رمضـــان هو انخفاض نســـبة 
الكافيني التي يحصل عليها اجلســـم. يوصي 
خبـــراء التغذية املرضـــى الذيـــن يعانون من 
الصـــداع أن يقوموا باحلد من تناول الكافيني 
في األســـابيع التي تســـبق شـــهر رمضان أو 
تناول فنجان قهوة على وجبة الســـحور للحد 

من األوجاع.
كما ميكـــن تدارك نقص معدل الســـكر في 
الدم عبر تناول أطعمة ذات مستويات معتدلة 

وكافية من السكر أثناء وجبة السحور.
أن  الدراســـات  إحـــدى  ووجـــدت 

اإلكثار من شـــرب املاء من شـــأنه 
أن يخّفـــف من أوجـــاع الرأس 
والشـــقيقة، وبالتالـــي يقّلص 

احلاجة لتناول املسّكنات.
وذكـــرت صحيفـــة ”ديلي 
ميل“ البريطانية أن الباحثني 
”ماســـتريخت“  جامعـــة  في 

الهولنديـــة وجـــدوا أن 
للماء  املنتظم  التنـــاول 

ميكـــن أن يخّفف من 
حـــدة أوجـــاع الرأس، 

وبالتالي من األفضل 
تـــرك األدوية املســـكنة 
والتحول إلى استهالك 

املاء بدال من ذلك.

والحظ الباحثون أن شـــرب قرابة 7 أكواب 
من املـــاء في اليـــوم كاف للتخفيـــف من األلم 
وحتســـني نوعية حياة املرضى الذين يعانون 

عادة من أوجاع الرأس.
وتبّني للعلمـــاء في العام 2005 عندما طلب 
من مرضى شـــرب املزيد من املاء حلل مشـــكلة 
املثانة، أن ذلك حّســـن من حدة أوجاع الرأس 

النصفي عندهم.
وبعدهـــا راقـــب الباحـــث مارك ســـبيغت 
وزمـــالؤه أكثر من 100 مريض يعانون بشـــكل 
متكرر من أوجاع الـــرأس احلادة أو اخلفيفة، 
وأعطوهم التوجيهات للتخفيف من الشـــعور 
باالنزعاج، مبا في ذلك خفض اإلجهاد النفسي، 

وحتسني النوم، وتفادي تناول الكافيني.
وطلب من نصف املشـــاركني شرب 1.5 لتر 
من املاء في اليوم على مدى 3 أشـــهر. وبعدها 
مأل املرضى استمارات من األسئلة، أظهرت أن 
الذين شـــربوا املزيد من املاء سجلوا عالمات 

أعلى.
وقـــال الباحثـــون ”نعتقد بأن بعض 
املرضى الذين يعانون من أوجاع الرأس 
قد يســـتفيدون من شرب املزيد من املاء 
ويبـــدو أنـــه مـــن املعقـــول توصيتهم 
بـــأن يحاولوا شـــرب املاء أكثـــر لفترة 
قصيرة ملعرفـــة إن كانوا 

سيسجلون حتسنا“.
يعد الليمون أيضا 
في  جدا  فعـــاال  مكونا 
ويقول  الصداع.  عالج 
خبـــراء التغذيـــة إن 
لتناول التفاح على وجبة 
الســـحور تأثيـــر كبير على 

الصداع. 

اضطراب نقص االنتباه 

وفرط الحركة يصيبان البالغين أيضا 

السحور المتوازن 

وشرب الماء يخففان صداع الصائم

الصيام تطهير شامل للمعدة

قالت الرابطة األملانية ألطباء األنف واألذن والحنجرة إن نوبات الدوار املفاجئة واملمتدة طويال تســـتلزم استشـــارة الطبيب فورا؛ 

ألنها قد تشير إلى اإلصابة بما يعرف {بمرض مينيير}.

ل من 
ُّ

الصوم يحرض الخاليا على التحو

عملية األيـــض املعتادة -التي تحرق 

الكربوهيدرات مثل السكريات- إلى 

حرق األحماض الدهنية

◄

w

أن  حديثـــة  دمناركيـــة  دراســـة  أفـــادت   {
األشخاص الذين نشـــأوا في بيئة حتيط بها 
املســـاحات اخلضـــراء أقل عرضـــة لإلصابة 
انفصام الشخصية  مبرض ”الشـــيزوفرينيا“ 

بنسبة 50 باملئة، مقارنة مع غيرهم.

} أكـــدت الرابطة األملانية ألطبـــاء الروماتيزم 
علـــى أهميـــة الرياضة بالنســـبة إلـــى مرضى 
الفصـــال العظمي بالركبة؛ حيـــث إنها تقي من 
زيادة الـــوزن، التي بدورها تتســـبب في تفاقم 

تآكل مفصل الركبة.

} قـــال طبيـــب األعصـــاب األملانـــي ديتريش 
شـــتورم إن متالزمـــة متلمل الســـاقني تهاجم 
املســـنني خاصة، وأوضـــح أن أعراضها تتمثل 
في االضطرار إلى النهوض واملشـــي أو تدليك 

الساقني مبجرد اجللوس والراحة.

} بينت اجلمعية األملانية للغدد الصماء أن 
زيادة الوزن علـــى الرغم من عدم اإلفراط في 
تنـــاول الطعام تنذر بقصـــور الغدة الدرقية، 
موضحة أن هذا القصور الوظيفي يتســـبب 

في إبطاء عملية األيض.

} أوصى أطبـــاء أهل الطفـــل املصاب بقمل 
الشـــعر بوضع املـــادة القاتلـــة للقمل مبعدل 
مرتـــني: فورا ومـــرة أخرى بعد مـــرور 8 إلى 
10 أيـــام، ألنـــه بذلك فقط ميكـــن القضاء على 

اليرقات أيضا.

الحياة صحة

باملئة من األطفال 

الذين أعمارهم بني 3 و17 

سنة يصابون باضطراب 
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} نيويورك - دخلت منصة ”يوتيوب“ على خط 
المنافسة في بث المباريات الرياضية، وستنقل 
مباشرة ومجانا مباريات من الدوري البرازيلي 
فـــي كرة القـــدم لمســـتخدمي شـــبكة اإلنترنت 
في دول أوروبية وآســـيوية عـــدة، في تموضع 
جديد ألحد عمالقة اإلنترنت ضمن مجال النقل 

الرياضي المباشر.
”ميديابـــرو“  شـــركة  االتفاقيـــة  وأعلنـــت 
اإلســـبانية المتخصصـــة فـــي حقـــوق إعـــادة 
بث األحـــداث الرياضية والتـــي مثلت االتحاد 

البرازيلي للعبة.
ونشر على المنصة شريط فيديو يشير إلى 
نقله الدوري البرازيلي للدرجة األولى في نحو 
ثالثيـــن بلدا تقع في أوروبا على غرار فرنســـا 
وهولندا وروسيا، وفي آسيا على غرار ماليزيا 

وتايالند ونيوزيلندا، وفي أستراليا.
وانطلق الموســـم البرازيلـــي في منتصف 

أبريل وينتهي مطلع ديسمبر.
 110 مـــن  ”أكثـــر  أن  ميديابـــرو  وأعلنـــت 
مباريات“ ســـتكون متوافرة مباشرة، باإلضافة 
إلـــى ملخصـــات عـــن أبـــرز اللحظـــات بعـــد 
المباريات، في ما يشكل مثاال جديدا على التزام 
يوتيـــوب باألحداث الرياضية المباشـــرة، على 
غـــرار باقي عمالقة مواقع التواصل االجتماعي 

مثل فيسبوك وأمازون.

وكانـــت يوتيـــوب تنافس للحصـــول على 
مبـــاراة أســـبوعية ضمـــن دوري كـــرة القـــدم 
األميركيـــة، قبـــل أن تنال أمـــازون الحق بذلك، 

بحسب ما ذكرت وسائل إعالم أميركية.
وقـــد توصلـــت أمـــازون إلـــى اتفـــاق لبث 
مباريات ثالثة أندية في الدوري األميركي لكرة 
القدم هي ســـياتل ساوندرز ولوس أنجلس أف 

سي وأورالندو سيتي أس سي.
وال يرتبـــط اتفـــاق يوتيوب ببـــث مباريات 
الـــدوري البرازيلـــي بتلفزيـــون يوتيوب، ومن 

المرجح إطالق خدمة اشـــتراكات قريبا. وكانت 
منصة يوتيوب التابعة لعمالق محركات البحث 
غوغل، تركز حتى اآلن على ”تلفزيون يوتيوب“، 
باقـــة القنـــوات المباشـــرة التـــي أطلقتها في 
الواليـــات المتحدة في أبريل 2017. ومنذ مطلع 
السنة، بحث تلفزيون يوتيوب عن تقديم برامج 
أصلية درامية وســـينمائية، أســـوة بنتفليكس 

وأمازون إضافة إلى القنوات التقليدية.
متســـارعة  يوتيـــوب  اتجاهـــات  وتبـــدو 
لالســـتحواذ على الجمهور بمحتـــوى متنوع، 
في سوق الترفيه المزدحمة، حيث قالت الشركة 
إنهـــا أطلقت خدمـــة بث موســـيقي جديدة هي 
”يوتيوب ميوزيك“ هذا األســـبوع، كما ستكشف 
قريبـــا عن خدمة جديدة مميزة ســـتحصل على 
المزيد من الرســـوم على المسلسالت األصلية 

التي تنتجها الشركة.
وقالت يوتيوب إن الخدمة الجديدة ترافقها 
ميـــزات إضافية مثل قوائم شـــخصية لألغاني 
يتم تشـــكيلها بنـــاء على تاريخ اســـتخدام كل 

شخص للموقع وأنماط أخرى لالستخدام.
وتابعت الشـــركة أنها ستطلق أيضا خدمة 
يوتيـــوب بريميام، وهي الخدمـــة المطورة من 

خدمة ”يوتيوب ريد“.
وأضافـــت فـــي تدوينـــة علـــى اإلنترنت أن 
خدمـــة ”يوتيوب ميوزيـــك“ الجديدة المدعومة 
بإعالنات ستكون مجانية، بينما ستكون خدمة 
”يوتيـــوب ميوزيك بريميام“، غيـــر المصحوبة 

بإعالنات متاحة مقابل 9.99 دوالر شهريا.
دوالريـــن  لتحصيـــل  يوتيـــوب  وتخطـــط 
إضافيين مقابل خدمة ”بريميام“ ألنها ستشمل 
خدمـــة ”يوتيـــوب ميوزيـــك“ مع المسلســـالت 

األصلية.
وقالت الشـــركة إن تكلفة خدمـــة ”يوتيوب 
بريميـــام“ ســـتكون 11.9 دوالر لـــكل األعضـــاء 

الجدد.
كما أفادت أن ”يوتيوب بريميام ليست فيها 
إعالنات وتشمل ميزتي الخلفيات واالستخدام 
دون اتصـــال باإلنترنت، إضافة إلى مشـــاهدة 
مسلسالت أصلية على يوتيوب مثل مسلسالت 
كوبرا كاي وســـتيب أب: هـــاي ووتر ويوث آند 
كونسيكونسز“. وأضافت أن األعضاء الحاليين 
ســـيدفعون التكلفة الحالية  في ”يوتيوب ريد“ 

نفسها مقابل خدمة ”يوتيوب بريميام“. 

وانطلقت خدمة ”يوتيوب ميوزيك“ الثالثاء 
فـــي كل مـــن الواليـــات المتحـــدة وأســـتراليا 
ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، على 
أن تمتـــد لتشـــمل بعض الـــدول األخرى خالل 

األسابيع التالية.
ولو اســـتمرت هذه المنصـــات الرقمية في 
اقتحام مجاالت القنوات الفضائية المتخصصة 
وال سيما الرياضية منها  لنقل األحداث الكبرى 
التي تجلب اإلعالنات والجمهور واالشتراكات 
أكثـــر من أي حدث سياســـي أو فني آخر فإنها 
ستسلب شبكات عديدة مثل ”سكاي نيوز“ أهم 

عناصر تفوقها.
وكانـــت تقارير عن النتائج المالية لشـــركة 
البـــث التلفزيونـــي ســـكاي نيـــوز كشـــفت في 
ينايـــر الماضي أن قنواتها المدفوعة ســـتوفر 
بثـــا فضائيـــا للمحتوى علـــى اإلنترنـــت عبر 
بروتوكـــول اإلنترنت لتنافـــس بذلك نتفليكس. 

ووجهت ســـكاي نيـــوز برامجها نحـــو الدارما 
والرياضة لمواجهة كل من أمازون ونتفليكس، 
واســـتثمرت مؤخـــرا بشـــركة إنتـــاج الدراما 
كرايســـاليس فيجن، كما تنوي االســـتثمار في 

إنتاج األفالم.
وتواجه الشـــركة منافسيها بريتش تيلكوم 
ونتفليكس بعد تراجع أعداد المشتركين لديها 
بخدمـــة الكابل التلفزيوني وســـتقدم الشـــركة 

كامل قنواتها التي يصل عددها إلى 270 قناة.
كما تتعرض سكاي نيوز إلى منافسة شرسة 
من شـــبكات التواصل االجتماعي مثل فيسبوك 
وتويتر التـــي حولت اهتمامها إلى إبرام عقود 
بـــث أحـــداث رياضية مباشـــرة في ظـــل زيادة 
إقبال الشـــباب علـــى متابعتها عبـــر اإلنترنت 
وابتعادهم عن المشـــاهدة من خـــالل القنوات 
المدفوعة مقدما. وعقدت شركة فيسبوك شراكة 
مع شبكة فوكس سبورتس لبث مباريات دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم مباشرة عبر اإلنترنت 
خالل موسم 2018-2017.

وبموجـــب االتفاق بثت فوكس ســـبورتس 
مباريـــات بـــدوري أبطال أوروبا فـــي الواليات 
المتحدة مباشـــرة عبر صفحتها في فيســـبوك 

اعتبارا من سبتمبر الماضي.
وفـــي محاولة أخـــرى للتوجه نحـــو البث 
المباشـــر وقع فيســـبوك عقدا لبـــث 20 مباراة 
بدوري البيســـبول األميركي للمحترفين العام 

الماضي.
وذكرت رابطة دوري كرة القدم الكندية أنها 
أبرمت اتفاقا مع تويتر لبث برنامج مباشر على 
الهواء لمدة 30 دقيقة يتضمن أنباء المســـابقة 
ومقابـــالت مـــع الالعبين. وأبـــرم موقع تويتر 
أيضا اتفاقا يســـتمر لعدة ســـنوات مع رابطة 
دوري كـــرة القـــدم األميركية لبث اســـتعدادات 

المباريات مباشرة.

ميديا
[ نقل مباريات من الدوري البرازيلي مباشرة ومجانا  [ سباق رقمي محتدم على إنتاج برامج أصلية درامية وسينمائية

يوتيوب يدخل المنافسة على البث الرياضي معمقا أزمة القنوات الفضائية

تتســــــابق شركات اإلنترنت على بث املنافسات الرياضية الكبرى التي تستقطب اإلعالنات 
واجلمهور واالشتراكات أكثر من أي حدث سياسي، إلى جانب احملتوى الترفيهي والدراما 
واألفالم الســــــينمائية، مع اجتاه الشــــــباب املتزايد إلى خدمات احملتوى عبر الطلب، الذي 

يناسب احتياجاتهم في عصر السرعة، ما يفاقم أزمة القنوات الفضائية املتخصصة.

اتجـــاه منصـــة يوتيـــوب متســـارع 
لالســـتحواذ علـــى الجمهـــور بإنتاج 
محتوى متنوع إضافة إلى مشاهدة 

مسلسالت أصلية

◄

«مؤخرا بدأ صناع املقاطع البصرية القصيرة يدركون أهمية عناصر التأثير أثناء عملية إنتاج كل فيديو، وال سيما عندما يكون الهدف 
إنتاج فيديو ناجح وذي تأثير في عصر ذي اتصاالت واسعة النطاق}.

خديجة املرزوقي
رئيسة حترير منصة ”دبي بوست“

الترفيه والرياضة في منصة واحدة

الخميس 2018/05/24 - السنة 40 العدد 10999 18

ــان - أثـــار مشـــروع القانـــون المعدل  } عمّ
لقانـــون الجرائـــم اإللكترونيـــة الـــذي أقـــره 
مجلـــس الـــوزراء األردني، جدال في الوســـط 
الصحافي، مع ازدياد المخاوف بأنه ســـيحّد 
من حرية التعبير والحريـــات اإلعالمية أكثر 

من السابق.
وأعـــاد مشـــروع القانـــون تعريـــف نظام 
المعلومات ليعتبرهـــا مجموعة البرامج بما 
فيهـــا التطبيقـــات واألدوات المعدة إلنشـــاء 
أو  اإللكترونيـــة  المعلومـــات  أو  البيانـــات 
إرسالها أو تسلمها أو معالجتها أو تخزينها 
أو إدارتهـــا أو عرضها أو بثها أو إعادة بثها 

بالوسائل اإللكترونية.
واعتبر مشـــروع القانون، الصور الثابتة 
والمتحركـــة، ضمن مفهـــوم البيانات بعد أن 
كانـــت معّرفة على أنهـــا األرقام والحروف أو 
الرموز أو األشـــكال أو األصـــوات أو الصور 
أو الرسومات التي ليست لها داللة في ذاتها.

تبريراتهـــا  فـــي  الحكومـــة  واســـتندت 
للتعديالت التي أقرتها في مشـــروع القانون 
إلـــى أنه جاء علـــى خلفية انتشـــار ”ظاهرة“ 

الجرائـــم اإللكترونية الواقعـــة على األموال 
اســـتخدام  إلســـاءة  ونظـــرا  واألشـــخاص، 
البعض لوسائل االتصاالت بعد اتساع نطاق 
اســـتخدام الشـــبكة المعلوماتية ســـواء في 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي أو تطبيقات 

برامج األجهزة الذكية.
واعتبـــرت هالة عاهد المحامية الحقوقية 
أن الحكومـــة ضربـــت عـــرض الحائـــط بكل 
وجههـــا  التـــي  والمالحظـــات  االنتقـــادات 
مختصـــون وحقوقيون حول مشـــروع قانون 

منع الجرائم.
وبينت أن تعريف جرائم الكراهية واســـع 
وفضفـــاض ومـــن شـــأنه أن يوســـع نطـــاق 
التجريم بحيث يصادر حرية الرأي والتعبير 
ما يشـــكل انتهاكا صريحـــا وخطيرا ألحكام 
الدســـتور األردنـــي والمواثيـــق الدولية ذات 
الّصلة التي صادق عليهـــا األردن وأصبحت 
جزءا من المنظومة التشـــريعية وتسمو على 

القوانين.
ولـــم تتطرق التعديالت التـــي طرأت على 
قانـــون الجرائـــم اإللكترونية إلـــى المادة 11 

من القانـــون، والتي يعترض عليها الوســـط 
الصحافـــي، ويطالـــب الكثيرون منـــذ أعوام 
بإلغائهـــا أو حتـــى تعديلها بمـــا ال يحد من 

حرية اإلعالم.
وتنـــص المـــادة 11 مـــن قانـــون الجرائم 
اإللكترونيـــة لســـنة 2015 علـــى أنـــه ”يعاقب 
كل مـــن قام قصدا بإرســـال أو إعادة إرســـال 
أو نشـــر بيانـــات أو معلومـــات عـــن طريـــق 
الشـــبكة العنكبوتيـــة أو أي نظـــام معلومات 
أي  تحقيـــر  أو  قـــدح  أو  ذم  علـــى  تنطـــوي 
شـــخص بالحبس، مدة ال تقل عن ثالثة أشهر 
وبغرامـــة ال تقل عـــن 100 دينار وال تزيد على 

ألفي دينار“.
وعلـــق عمر محارمة عضـــو مجلس نقابة 
الصحافيين على التعديـــالت ”كنا نتمنى أن 
تطال تعديالت القانون المادة 11 التي تشكل 
القيـــد األكبر على حريـــة اإلعالم، والخطوات 
الســـابقة التي شـــملت وضـــع تعديالت على 
القانـــون كان مـــن األولـــى أن تشـــمل تلـــك 

المادة“.
وأوضـــح محارمة أن التجارب الســـابقة 
أثبتت أن المادة 11 من القانون شـــكلت قيدا 
علـــى حرية اإلعـــالم، حيث تعـــرض عدد من 
اســـتنادا  والتوقيف  للحبـــس  الصحافييـــن 
إليها، وكان مـــن المفترض أن يتـــم تعديلها 
خصوصا باســـتثناء الكلمات المنشـــورة في 

المطبوعات.
بـــدوره اعتبر وليد العـــدوان رئيس لجنة 
الحريات في نقابـــة المحامين أن التعديالت 
ستحد من الحريات من جهة وستكفل حماية 
األشـــخاص من جهة أخرى، وفـــي ما يتعلق 
بالشـــق الذي سيكبل الحريات فهو يتمثل في 
المـــواد التي طرأت على مشـــروع التعديالت 
التي تتعلق بالمنشورات التي تعبر عن الرأي 

العام.
أما الشق الذي سيكفل حماية األشخاص 
فيتمثـــل في المـــواد التي تعاقب من يســـيء 
لألشـــخاص، معتبـــرا فـــي الوقـــت ذاتـــه أن 
تعريف الجرائـــم اإللكترونية لم يكن واضحا 

وال مفصال بل جاء فضفاضا.

} القاهــرة - أوقفــــت الســــلطات المصريــــة 
المــــّدون والصحافي المصــــري وائل عباس، 
بحسب منشور قصير له على حسابه الرسمي 

على فيسبوك ومحاميه.
وكتــــب عبــــاس صاحــــب مدونــــة ”الوعي 
المصري“ على موقع التواصل االجتماعي في 
الســــاعات األولى من صباح األربعاء منشورا 

من ثالث كلمات ”أنا بيتقبض عليا“.
ويعتبــــر عبــــاس مــــن رواد المدونين في 
مصر وكان من أبرز الشخصيات الشابة التي 
شــــاركت في احتجاجــــات 2011 التي أطاحت 
بالرئيس المصري األســــبق حســــني مبارك، 
واشــــتهر بنشره فيديوهات تبين التعذيب في 

أقسام الشرطة تحت نظام مبارك.
وفــــاز بجوائز عديدة منذ 2011 وعلى مدار 
الســــنوات األخيرة من المنظمــــات الحقوقية 
والمؤسســــات اإلعالميــــة الدولية مثل ”ســــي 
أن أن“ و“بــــي بــــي ســــي“ عن كونه مــــن أكثر 

الشخصيات تأثيرا في الشرق األوسط.
ووصــــف المحامــــي الحقوقــــي المصري 
جمــــال عيد في حســــابه علــــى تويتر ما حدث 
لموكله عبــــاس بأنه ”اختطــــاف“، ولم يصدر 
أي تصريح رســــمي من الســــلطات بشأن تلك 

األنباء.

وذكرت وســـائل إعالم محلية، استنادا إلى 
مصادر قانونية، أن الســـبب في القبض عليه 
اتهامه بمناهضة الدولة المصرية والتحريض 

عليها.
وأضافـــت أن وائـــل عباس ســـبق القبض 
عليـــه فـــي 2016 بقســـم حدائق القبـــة، إال أنه 
تـــم اإلفراج عنـــه وقتها لحصولـــه على براءة 
في قضية قديمة بشـــأن عـــدم ترخيص تداول 

اإلنترنت.
وقـــال المحامـــي عيد إن ”ظروف حبســـه 
وخطفه تشـــابه ظروف خطف وحبس شـــادي 

أبوزيد“.
وأبوزيد هو ناشط مصري عرف من خالل 
نشر الفيديوهات الساخرة على موقع يوتيوب 
وعلـــى حســـاب بموقـــع فيســـبوك، بعنـــوان 
”المحتـــوى الغنـــي“. وتـــم توقيفه مـــن منزله 
مطلع الشهر الجاري وهو محبوس احتياطيا 
بتهم االنضمـــام إلى جماعة محظورة ونشـــر 

أخبار كاذبة.
وعمل أبوزيد مراســـال لبرنامج تلفزيوني 
ســـاخر بعنوان ”أبلة فاهيتـــا“، لكن أوقف عن 
العمـــل بعد فيديو مثير للجـــدل اعتبر بمثابة 
إساءة لرجال الشرطة، وذلك قبل أن يوقف بث 

البرنامج ذاته في وقت الحق.

مشروع قانون الجرائم اإللكترونية األردني 
يستفز الصحافيني

إيقاف صحافي {الوعي املصري}

التعديالت لم تنصف الصحافة

◄ نظم نادي دبي للصحافة جلستين 
تدريبيتين حول ”مهارات تصميم 

األنفوغراف“ و“مونتاج األفالم القصيرة“ 
وذلك ضمن أعمال البرنامج اإلعالمي 
الوطني للشباب، الذي ينظمه النادي 

بالتعاون مع مؤسسة وطني اإلمارات، 
وبدعم من 40 مؤسسة إعالمية وأكاديمية 

محلية وعربية عاملة في الدولة.

◄ أكدت وزارة العالقة مع الهيئات 
الدستورية والمجتمع المدني وحقوق 

اإلنسان في تونس تمسكها بخيار ”اإلبقاء 
على مشروع القانون األساسي المتعلق 

بحرية الصحافة والطباعة والنشر، الذي 
تقّدمت به مختلف النقابات المهنية 

المعنية“. وقررت الوزارة، وفق بيان 
أصدرته الثالثاء، عرض مشروع القانون 

األساسي على استشارة مفتوحة ثانية 
بداية من الشهر القادم.

◄ كّرمت ”ِبن أميركا“ صحافيي روتيرز 
المحبوسين في ميانمار ووا لون (32 

عاما) وكياو سوي أو (28 عاما) ومنحتهما 
جائزة القلم/باربي السنوية لحرية الكتابة 

الثالثاء، واعتقل الصحافيان منذ الثاني 
عشر من ديسمبر ويحاكمان بتهمة مخالفة 

قانون األسرار الرسمية، ومنذ عام 1987 
ُأفرج عن 38 من بين 42 صحافيا مسجونا 

حصلوا على الجائزة ويرجع الفضل 
لتسليط الجائزة الضوء على قضيتهم.

ببباختصار



} الرياض - تصدر ســـؤال موجه إلى الرجال 
جاء فيه #تساعدها_باملطبخ_وال_ال الترند 
على تويتر في السعودية. واحتوى الهاشتاغ 
مشـــاركة مكثفـــة، خاصة مـــن الرجـــال الذين 
أكدوا -في أغلبهم- استعدادهم للمشاركة في 

مسؤوليات املطبخ.
وغرد الكاتب السعودي وليد الظفيري:

وكتب مغرد:

ونشر معلق تغريدة: 

وكتبت معلقة:

وغرد متفاعل:

وقالت معلقة:

وعلقت أخرى:

وكانـــت دراســـة أميركية حديثـــة توصلت 
إلى أن تقســـيم األدوار داخل املنزل، ومساعدة 
الـــزوج لزوجته علـــى حتمل األعبـــاء املنزلية 
يلعبـــان دورا هاما فـــي العالقة احلميمية بني 
الشريكني. وأفادت بأن األزواج الذين يعاونون 

زوجاتهم ينعمون بالسعادة.
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@alarabonline
كشف تقرير حديث أن شركة أبل تواجه صعوبة في إقناع المزيد من المستخدمين بشراء هواتفها الذكية الحديثة، ويشير 

المحللون إلى أن ســـبب ذلك هو بشـــكل عام عدم إعجاب المستهلكين بالميزات الجديدة في هواتف شركة أبل ويعتقدون 

أن جهاز ايفون أكس باهظ الثمن، وهو ما يجعل أبل تمر بوقت عصيب في تطوير أعمالها.

} بغــداد - ال يزال الزعيم الشــــيعي العراقي 
يثيــــر اجلدل، لكن هــــذه املرة على الشــــبكات 
االجتماعية وحتديدا تويتــــر الذي حوله إلى 
منصة إعالمية تبث تغريدات يصفها متابعوه 

بأنها ذات لغة ”رشيقة“ و“رصينة“.
يذكر أن الزعيم الشيعي الذي طاملا ارتبط 
اســــمه بســــنوات العنف الطائفــــي ودخل في 
سلســــلة من التحــــوالت على مدى الســــنوات 
القليلــــة املاضية كان أبرزها الوقوف في وجه 
النفوذ اإليراني في البالد، فاز باملرتبة األولى 
في االنتخابــــات البرملانيــــة األخيرة وحصل 

على 54 مقعدا من أصل 328.
ويتابــــع الصدر على حســــابه على تويتر 
189 ألف متابع فيما يتابع صفحة ما يســــمى 
بـ“املكتــــب اخلاص لســــماحة الســــيد مقتدى 
الصدر“ على فيسبوك قرابة 900 ألف شخص. 
وفيمــــا تكتفي صفحته على تويتر بنشــــر 

التغريــــدات، تنشــــر الصفحــــة على 
متنوعــــا؛  محتــــوى  فيســــبوك 

نشــــر  إعادة  إلى  فباإلضافــــة 
الصفحة  تضــــج  التغريدات 
وصــــور  فيديــــو  مبقاطــــع 

وبيانات للصدر.
مســــتخدمو  وحول 
االجتماعية  الشــــبكات 

أنشودة  إلى  للصدر  تغريدة 
تبدأ بـ”ضغطتهم التغريدة“.

الصدر  تغريــــدة  فــــي  وجاء 
”أنــــا مقتدى.. شــــيعي فــــي الُعال.. 

ســــني الصــــدى.. مســــيحي الشــــذى.. 
صابئــــي الــــرؤى.. إيزيــــدي الَوال.. إســــالمي 
املنتهى.. مدني الُنهى.. عربي القنى.. كوردي 
الســــنا.. آشــــوري الُدنى.. تركمانــــي املُنى.. 

كلداني الفنى.. شبكي الُذرى.. (عراقي أنا)“.
وأضاف ”فــــال تتوقعوا منــــي أي تخندق 
طائفــــي يعيد لنــــا الردى ويجــــدد الِعدى.. بل 
نحو حتالف عراقي شامل، وتلك هي البشرى 

ولن نتنازل عن ذلك طول املدى“.
وتســــاءل معلق ”على مــــاذا مضغوطون، 
هذه مقولة لعلي شريعتي وصاحبكم غير فيها 

وقبل فترة أخذ تغريدة لصحافي وعّدلها“.
وقــــال معلــــق ”مفتون“ بالصــــدر ”عجيب 
أمر هذا الرجل، يقود األمور ويدير السياســــة 
بتغريدات على تويتر، ال اجتماعات وال غرف 
مظلمــــة، حير عقول ساســــة العالــــم ممن لهم 
نفوذ بالعــــراق، جعلهم يعيدون حســــاباتهم 
ولكن ال يســــتطيعون اللحاق بــــه فقد عبرهم 

وعّلمهم كيف هي السياسة بأصولها“.

وكتب آخر ”مــــن أجمل التغريــــدات التي 
قرأتها ’عراقي أنا‘، الله يحفظ الســــيد القائد 
مقتــــدى الصــــدر ذخــــرا للعــــراق، إنــــه ميثل 
األب الروحــــي جلميــــع العراقيــــني مبختلف 

طوائفهم“.
وتهكــــم مغرد قائال ”تغريدات الصدر تثير 
العجــــب كأننا نعيش في سويســــرا؛ يعني إن 
شــــاء الله عام 2019 سنشــــاهد رئيس الوزراء 
العراقي آتيا إلى منطقة اخلضراء بالبايسكل 
(الدراجــــة الهوائية) مثل الرئيس الهولندي“، 
وأضــــاف ”تغريدات طورت العــــراق وجعلته 
يصبــــح أمانــــا، ســــنرى األوروبيــــني قريبــــا 
يهاجرون إلى العراق ويطالبون باجلنسية“.

وصــــاح مغــــرد ”كفى تغريدات… الشــــعب 
شبع من الشعارات…“.

وحصــــدت التغريدة أكثر مــــن ثالثة آالف 
ريتويت (إعادة نشــــر) و13 ألف إعجاب. ورغم 
أن موقــــع تويتر ال يحظى بشــــعبية 
واسعة في العراق مقارنة مبوقع 
فيســــبوك الذي يعتبــــر األكثر 
استخدما بأكثر من 14 مليون 
مستخدم عراقي وفق بعض 
اإلحصائيــــات فإن تغريدات 
الصدر تلقى رواجا واســــعا 
التواصــــل  مواقــــع  فــــي 

االجتماعي واإلعالم.
الصــــدر  حســــاب  وأرســــل 
علــــى تويتر الذي ال يحمل العالمة 
الزرقــــاء 83 تغريــــدة أبرزهــــا تغريــــدة 
نشــــرها مع ظهور نتائج أوليــــة لالنتخابات 
العراقية تشــــير إلى شــــكل احلكومة العراقية 
القادمــــة والتحالفــــات املتوقعــــة، قائال ”إننا 
(سائرون) بـ(حكمة) و(وطنية) لتكون (إرادة) 
الشعب مطلبنا، ونبني (جيًال جديدًا) ولنشهد 
(تغييــــرًا) نحو اإلصــــالح، وليكــــون (القرار) 
عراقيــــا، فنرفع (بيــــارق) (النصــــر)، ولتكون 
(بغداد) العاصمة (هويتنا)، وليكون (حراكنا) 
(الدميقراطي) نحو تأسيس حكومة أبوية من 

(كوادر) تكنقراط ال حتزب فيها“.
ونشــــر الصــــدر تغريدة بعد ســــاعات من 
اجتماعــــه مع زعيم تيار احلكمة عمار احلكيم 
فــــي مدينة النجف مســــاء اخلميــــس املاضي 
فوز سائرون  مخاطبا أولئك الذين ”أزعجهم“ 
في االنتخابات: ”خذوا املناصب والكراســــي، 
لــــي)  (اتركــــوا  خلولــــي 
والعبــــارة  الوطــــن“. 
هي من أغنية للفنان 

التونسي لطفي 

بوشــــناق حتمل اســــم ”أنا مواطن“. وضجت 
مواقع التواصل االجتماعي في العراق بردود 

فعل مختلفة على تغريدات مقتدى الصدر.
وكتــــب مغرد باســــم مصطفى الشكرشــــي 
”مقتــــدى الصــــدر ذو عقليــــة بســــيطة وفكــــر 
محــــدود، الرجل لــــم يكمل تعليمــــه ولم يجتز 
املرحلــــة اإلبتدائية حتى، ال يســــتطيع التفوه 
بجملــــة مفهومة أمــــام الشاشــــات، واهم جدًا 
من يظن أن مقتدى نفســــه مــــن يكتب كل تلك 
التغريــــدات الســــجعية املُنمقــــة ذات الكلمات 
الفخمــــة، وســــاذج جــــدًا من يظــــن أن مقتدى 

يتحرك من تلقاء نفسه“.
وقــــال آخــــر في نفــــس الســــياق ”أحتدى 
مقتــــدى الصدر أن يكتب مثل هــــذه العبارات 
علميا وثقافيا  و‘مفلس‘  و‘جاهــــل‘  فهو ’غبي‘ 
وهــــو أعجــــز مــــن أن يكتب مثل هــــذه اجلمل 
والعبــــارات ولكــــن هناك من يريــــد أن يصنع 
منه مثقفا ملهما ووطنيا مخلصا وهو سفاح 

مجرم“.
وشكك إعالمي عراقي في أن يكون الصدر 
نفســــه مــــن يكتــــب التغريدات على حســــابه، 
مشــــيرا إلى أنه يســــتعني مبن يكتب له كالما 
علــــى درجة من االتزان وبلغة عربية ســــليمة. 
وقــــال اإلعالمــــي فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إن 
املســــتوى الثقافي ملقتدى معروف من طريقة 
خطابــــه، ومن يتحــــدث أمام العدســــات بهذا 
الضعــــف اللغــــوي ال ميكــــن أن يكتــــب بهذا 
املســــتوى التعبيري من اللغة. وشدد على أن 
طريقته سليمة إليصال الرسائل وأنه استعان 
مبن هو قــــادر على دراســــة مــــزاج اجلمهور 

العراقي.
يذكــــر أنه عــــادة ما يكــــون التصعيد على 
مواقــــع التواصــــل االجتماعــــي فــــي العراق 

طائفيا بامتياز.
وتقــــول معاونة عميــــد كليــــة اإلعالم في 
جامعــــة بغــــداد إرادة اجلبــــوري إن ”غالبية 
مســــتخدمي مواقع التواصــــل االجتماعي من 
فئــــة الشــــباب واملراهقــــني الذين ولــــدوا بعد 
عام 2003 أو قبله بســــنوات قليلة “. وتضيف 
اجلبــــوري أن ”السياســــيني يســــاهمون فــــي 
تأجيج هذه العواطف خللق مشــــاعر ســــلبية 
مســــتغلني اجلهــــل، هناك فكــــرة قائمــــة منذ 
عقود على خلق عدو دائم إلشــــغال املواطنني 
عــــن القضايــــا األساســــية مثل توفيــــر األمن 

واخلدمات واحلد من الفساد“.
وتشــــير اجلبوري أيضا إلــــى الدور الذي 
التي  تلعبه ظاهــــرة ”اجليــــوش اإللكترونية“ 
تدير العشــــرات مــــن الصفحات علــــى مواقع 
التواصل عبــــر خبراء يعرفون كيفية التالعب 
بالرأي العام من خالل نشــــر صــــور ومقاطع 

فيديو معينة في أوقات محددة“.

يثير حســــــاب مقتدى الصدر على موقع تويتر نقاشــــــات واســــــعة في أوســــــاط العراقيني، 
فتغريداته موزونة ورشــــــيقة يســــــعى من خاللها لتسويق نفسه على أنه ”مثقف بليغ“، وفق 

مغردين يؤكدون أنه يستعني مبن يكتب له تغريدات تشد اجلمهور العراقي.

هل صورتموني وأنا خاشع

@shammaly00 
ــــــخ برمضــــــان كانه وزاره االســــــكان  املطب
ــــــه مراجعــــــني رايحني راجعني واســــــوأ  كل
مراجع اللي البس سروال وفنيله وشغلته 
يفتح ويســــــكر القدور تعرفون جنسيته ما 
يحتاج. (املطبخ فــــــي رمضان كأنه وزارة 
اإلسكان؛ كله مراجعون يذهبون ويجيئون، 
وأســــــوأ مراجع هو الذي يلبس ســــــرواال 
ــــــة ومهمته فتح القدور، تعرفونه فهو  وفانيل

ال يحتاج إلى تعريف).

@_9268116277013
الرجولة احلقيقية أن تكون اخلادم والسند 
ألمك، إلختك، لزوجتك، البنتك. والذي يرى 
أن املرأة عار وهي مجرد خادمة فعار عليه 
شــــــعر الوجه واسم الرجل! ومن يعّلم ابنه 
ــــــة هي القســــــوة على النســــــاء  أن الرجول
ــــــم معنى  ــــــص من قدرهــــــن فليتعّل والتنقي

الرجولة من حياة خير البشر. 

@HamaLeo10 
#تســــــاعدها_باملطبخ_وال_ال.. أساعد 
أمي على جتهيز سفرة األكل وغسل األواني 

بعد االنتهاء من األكل، هذا ما أقدر عليه.

  @WaleedDhafeeri 
ُمســــــاعدة الزوج لزوجته في أعمال الطبخ 
واملنزل ُتســــــاهم إيجابًا فــــــي تعزيز اُأللفة 
ــــــني الزوجني، وهذا ال  ــــــة والتقدير ب واحملب
ينافي الرجولة وال يقلل من شــــــأن الرجل 
ــــــى أن  يســــــاعد الرجل  ــــــدًا، لذلك أمتن أب
زوجته في املطبخ كما يساعد أصدقاءه في 
املخيم.. #تساعدها_باملطبخ_وال_ال

@agrni 
نعم أساعدها حســــــب طلبها، وكان طلبها 
ــــــرب منه،  ــــــخ وال أقت هــــــو أّال أدخــــــل املطب
وستعتبر ذلك مساعدة عظيمة وعمًال رائعًا 

أستحق الشكر عليه.

alrotayyan  

من يصدق أن هتلر كان رساما؟ لو 
أحدهم قال له: أنت فنان عظيم، وأصبح 

الرسم شغله الشاغل، لرمبا جنا 
٤٥ مليون نسمة. تخيلوا كم إنسان 

(مشروع مجرم) أنقذنا الفن منه.

Faris__E

انتشر مقطع لرجل ُيهدي ابنته كزوجة 
إلى عسكري مصاب. املقطع أثار 

استغراب الكثير، النساء في قرى 
جنوب السعودية يعانني أضعاف ما 

تعانيه نساء املدن. وضع محزن.

RiadhAlhumaidan

أكثر فكرة ترعبني يوم احلساب 
أني لن ُأعطي أمي وأبي أي حسنة رغم 

حبي لهما... لكّني سُأعطي حسناتي 
"رغما عني" ملن كرهته  ذاك الذي أغتبته 

#الغيبة.

أبرز تغريدات العرب

malmarkh

اإلفراط في االقتصاد شح، واإلفراط 
في االحتراس وسواس، واإلفراط في 

االطمئنان غفلة، واإلفراط في اجلد 
يحجر، واإلفراط في الراحة كسل، 

واإلفراط في العناية بالصحة مرض.

 balmarkh

االبتسامة كلمة طيبة بغير حروف.

1Sh6r

تظاهر بأنك قوي إلى أن تصبح كذلك.

hushamalhashimi

ال نزال نعيش لعنة بول برمير التي 
أسست ملقولة إن الشيعة شيعة والسنة 

سنة واألكراد أكراد في عراق ما بعد 
٢٠٠٣؛ ال يلتقون إال مبحاصصة توافقية 

حلكم الِعراق.

abulmozn

في عصر احلضيض 
تأتي الشهرة للفاسدين واملجرمني 
بدءا من أكبر مسؤول وانتهاء مبن 

ينافقه.

Mtenback

برنارد لويس، مخطط تفكيك الدول 
العربية، تخصص بالثقافة اإلسالمية 
والعربية وعرف نقاط الضعف القاتلة 

وهي املذهبية فاستغلها ليثبت سهولة 
تفكيك وحدة دول املنطقة.

escobar__007

تصبحون على أوطان 
تاريخها وخيراتها وأرضها كلها 
لكم وحدكم وليس ملعتد أو محتل 

ومستعمر.

mhamza22

فإن األمم (األموال) ما بقيت 
فإن هم ذهبت (أموالهم) ذهبوا ...

تتابعوا

elonmusk
إيلون ماسك

مهندس ومخترع كندي أميركي.

 تويتر 

ال يحظى بشعبية 

مقارنة بفيسبوك الذي 

يستخدمه 14 مليون 

عراقي
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حيرة عراقية على تويتر: 

من يكتب تغريدات مقتدى الصدر

[ تغريدات سجعية منمقة.. ما يريده الجمهور العراقي

هاشتاغ اليوم

#تساعدها_بالمطبخ_وال_ال

@mohammed___1986 
احلمد لله، من قبل وأنا أساعد أمي واآلن 
زوجتي وبكل فخــــــر. وبصراحة أنا أتفنن 

في إعداد الكنافة.

@imo7mdd 
لن ُتصبح رُجًال ُمكتمال: ما ُدمت لم ُحتِسن 
المرأة #تساعدها_باملطبخ_وال_ال

لهم ممن العالــــم ساســــة عقول حير لــــي)مظلمــــة، (اتركــــوا التواصل عبــــر خبراء يعرفون كيفية التالعبخلولــــي مظلمــــة، حير عقول ساســــة العالــــم ممن لهم 
نفوذ بالعــــراق، جعلهم يعيدون حســــاباتهم 
ولكن ال يســــتطيعون اللحاق بــــه فقد عبرهم 

وعّلمهم كيف هي السياسة بأصولها“.
ب ق و ي ي و

لــــي) (اتركــــوا  خلولــــي 
والعبــــارة الوطــــن“. 
هي من أغنية للفنان

التونسي لطفي 

التواصل عبــــر خبراء يعرفون كيفية التالعب
بالرأي العام من خالل نشــــر صــــور ومقاطع

فيديو معينة في أوقات محددة“.



} القاهــرة - لم تعد المقاهي أماكن هامشـــية 
يقصدهـــا عابرو الليل الســـهارى، بل أصبحت 
موقعا اســـتراتيجيا يتزاحـــم عليه كل من يريد 
غســـل همـــوم النهـــار وتصفية ذهنـــه المتعب 
من أفكار وحســـابات ال تنتهي، يحدث هذا في 
رمضـــان القاهرة على نحو خـــاص، إذ تنافس 
المقاهـــي الشـــعبية القاعات المكيفـــة لفنادق 
الخمس نجـــوم، وترتادها جموع حاشـــدة من 
المصريين والعرب واألجانب تنشـــد البساطة 
واالســـتجمام، وتهرب من األبواب المغلقة إلى 
األجـــواء المفتوحـــة، وتلوذ بكوب من الشـــاي 
األخضر أو نفس شيشـــة برائحة التبغ العبقة 
والصخـــب المنعش الـــذي يصبح هدفا في حد 

ذاته.
مقهى الفيشـــاوي، أحد المعالم األساســـية 
لسهرات حي الحســـين التي تمتد حتى خيوط 
الفجـــر، حيث تتذوق الشـــاي األخضر بخلطته 
ودائما  السرية – على حد تعبير أحد الزبائن – 
كان أهـــم مـــا يميز الفيشـــاوي أثاثـــه ومراياه 
ذات البراويـــز العريقـــة، التـــي تســـتند إلـــى 
جدرانها المزينة بقطع األرابيســـك واللوحات 
والرسومات التاريخية، ومجموعة من القناديل 

والمصابيح الزيتية.
ومنذ أوائل القرن الماضي اكتسب المقهى 
شـــهرته كمجلس مفضل للمثقفيـــن والفنانين، 
ونجيـــب محفوظ أشـــهر رواده مـــن المثقفين 
إلـــى درجـــة أن أصحابـــه أطلقوا اســـمه على 
حجـــرة األرابيســـك التي تقع في أحـــد أركانه، 
وكان محفوظ قد اعتـــاد الخلو يوميا إلى جوه 

الهادئ، حيث كان عمله بمكتبة الغوري القريبة 
من المقهى عندما كان يعمل في وزارة األوقاف.
ســـجل الزيـــارات يصلـــح أن يكـــون حائط 
مجـــد خاصا بالمقهى، حيث يضم مجموعة من 
التوقيعات لعدد من كبار السياســـيين واألدباء 
والفنانيـــن من دول العالم. ومن بين األســـماء 
ســـارتر وســـيمون دي بوفـــوار، واإلمبراطورة 
أوجيني، والشـــيخ محمد عبـــده، وجمال الدين 

األفغانـــي، وســـعد زغلول، ومصطفـــى کامل، 
والموســـيقار محمد عبدالوهـــاب، وأم كلثوم، 
وجمـــال عبدالناصـــر.. وغيرهـــم، وقـــد جمـــع 
أصحـــاب المقهى هذه التوقيعـــات ووضعوها 
في دفتر خـــاص، يخرجونه كلمـــا زار المقهى 
أحد المشاهير ليتصفح المخطوط العتيق. أما 
مقهى ولي النعم، الذي يبدو موقعه القريب من 
مئذنة مســـجد الحسين اســـتراتيجيا في تلقي 

صوت القرآن واألذان، فيكثر فيه تجمع الناس، 
وقبـــل خمســـين ســـنة كان أغلبهم من ســـكان 
ضواحي القاهرة وبعـــض األقاليم يمكثون في 
ســـاعات بعد اإلفطـــار في المقهـــى ال يقطعون 
جلستهم إال مع أذان العشاء، لتأدية الصالة، ثم 
التراويح، ويعودون بعدها إلى المقهى انتظارا 

للسحور وأذان الفجر.
الحاج جالل الســـمنودي، وهـــو واحد من 
رواد المقهـــى التاريخيين، مـــازال رغم تجاوز 
ســـنوات عمره الثمانين يحن إلى ذكريات ولي 
النعـــم الرمضانيـــة، ويقول ”هنا من جلســـتي 
في المقهى كنت أشـــاهد المسحراتي يمر بين 
الجالســـين فـــي هـــدوء يقطعه صـــوت الطبلة 
وبعـــض األدعيـــة وصـــوت امـــرأة مـــن خلف 
المشـــربية تلقـــي بخمســـة قـــروش فضة على 
األرض يلتقطها المســـحراتي ويـــردد األدعية 
لها، وتطلب المزيد فيقص عليها قصة ال تتغير 
ومشـــاجراتهما مع  كثيرا كل ليلة عن ’ضرتين‘ 
بعضهما وزوجهما، فتكون القصة تســـليتهما 

حتى مطلع الفجر“.
أمـــا مقهى ”الحريـــة“ فيعتمد في شـــهرته 
أساسا على موقعه االستراتيجي في حي ”باب 
اللوق“، حيـــث يرتدي في رمضان ثوبا مختلفا 
فيرتـــاده الكثير من الشـــباب والحرفيين الذين 
ينشـــدون سهرة في مكان مفتوح بمنطقة وسط 
البلـــد، ويجذبهـــم المقهى باتســـاعه وصخبه 

وماضيه األرستقراطي الخاص.
والمقهـــى يحتل الدور األرضـــي من عمارة 
مشـــيدة على الطراز اإلنكليـــزي، وإلى اليوم لم 

تتغير مالمحه كثيرا باستثناء اختفاء صالتين 
للعب البليـــاردو في بداية الســـبعينات، حيث 
لم يقبل عليهما أحد وحلت مكانهما الكراســـي 

والطاوالت لتزداد مساحة المقهى.
وقد افتتح المقهى عام 1936 في قلب ميدان 

باب اللوق.
وطوال األربعينات يتذكر أقدم عمال المقهى 
أن اإلقبـــال كان كبيـــرا جدا مـــن جانب الجنود 
اإلنكليـــز، وخاصة في ســـاعات الليـــل وكانت 
الحامة الملحقـــة بالمقهى هي المكان المفضل 
لتجمعهم. وســـر إقبالهم عليه يرجع ألســـعاره 
الزهيدة، إضافة إلى ســـمعته المميزة من حيث 

جودة مشروباته ونظافتها ولطافة عماله.
فيـــروي  أمـــا مقهـــى “النـــدوة الثقافيـــة“ 
مدحـــت جمال أحـــد رواده الدائميـــن جزءا من 
تاريخـــه بأنه في عـــام 1962 افتتح وظل تجمعا 
كبيرا لعدد من الكتـــاب واألدباء والصحافيين 
والفنانين، الذين استمر ارتباطهم بالمقهى إلى 
اآلن، وهو ما دفع أصحابه لتســـميته بـ”الندوة 

الثقافية“.
ويتكـــون المقهى من صالتيـــن، كل مقاعده 
وطاوالتـــه مصنوعة من الخشـــب، ومطلية منذ 
افتتاحه بلون بني محروق ويحرص القائمون 
عليـــه علـــى تجديده باللون نفســـه في كل عام، 
ومـــا أن تدخل إليه حتى تشـــعر بدفء خاص، 
مـــن خالل الوجوه التـــي يعلوها وقار قديم، ثم 
هدوء واضح ال يقطعه ســـوى صوت النرجيلة، 
وهي أهم ما يميز ذلـــك المقهى طوال تاريخه، 

وخاصة أنه ال يقدم سوى دخان التنباك فقط.
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المصريون يفضلون قضاء السهرات الرمضانية في المقاهي الشعبية العريقة، بحثا عن البساطة 

واالستجمام مع كوب شاي أو نفس شيشة برائحة التبغ العبقة.

صيام العصافير وصوم الغزالن اسمان لتدريب األطفال على الصيام بالتدرج؛ فمنهم من يصوم 

نصف النهار ومنهم من يصوم ثلثه بقدر االستطاعة والتحمل. تحقيق

و“صـــوم  العصافيـــر“  -”صيـــام  عمــان   {
الغزالن“ وغيرهما من المســـميات المتعارف 
عليها في رمضان هي نوع من تدريب األطفال 
على الصيام بالتدرج، فمنهم من يصوم نصف 
يوم ومنهم من يصوم ثلثه بقدر االســـتطاعة 

والتحمل، بغية تعويدهم على الصيام.
ويقول اختصاصيـــون ”صيام العصافير 
يعمل على إضفاء البهجة في نفوس األطفال 

ووســـيلة لشـــرح حكمـــة الصيام 
ومعانيـــه اإليمانية والســـلوكية 
والمجتمعية وفوائده الصحية، 
شـــرط أن يكون الطفل ســـليما 
وال يعانـــي مـــن أي أمراض 
مزمنة“، الفتين إلى ضرورة 
مراعـــاة قـــدرة الطفل على 

تحمل ساعات الصيام.
أم ناصـــر من األردن 
علـــى تمهيد  تحـــرص 
فكرة الصيام ألبنائها 
رمضان،  شـــهر  قبيل 

الصيام  فوائـــد  لهم  فتروي 
من خالل القصص وذكريات األجداد 

عن صيامهـــم، وتتشـــارك معهم فـــي تعليق 
زينة رمضان إلشـــاعة البهجة والســـرور في 
نفوســـهم، ومن باب التشـــجيع على الصيام 
تصنع تاجا ورقيا ملونا تخصصه في نهاية 
الشـــهر لكل من صام منهـــم، مبينة أن صيام 
أبنائها الثالثة ذوي األعمار 6 و7 و9 سنوات 
يكون بحسب االســـتطاعة، وإذا أراد أحدهم 

صيام اليوم كله فله ذلك.
الطفلـــة هبـــة هشـــام (7 أعـــوام)، تقـــول 
إن صومهـــا يكون نصـــف يـــوم، ”ولما أكبر 

ســـأصوم اليـــوم كله“. ويقـــول الفقهـــاء إن 
الصيـــام لـــه مجموعة مـــن الفوائـــد تتحقق 
لدى الصغيـــر مثلما تتحقق لدى الكبير، فمن 
الناحية الصحية مثال نجد أن الصيام يساعد 
على إنقاص الوزن، وكذلك هو جيد من حيث 
القـــوة والنشـــاط والمناعـــة واالمتنـــاع عن 
العادات الســـلوكية الســـلبية، وخاصة شراء 

الوجبات السريعة والشوكوالتة.
كما أن لصيام الصغـــار مثلما هو للكبار 
فرصـــة لضبـــط الســـلوكيات الســـيئة نحو 
بالمحتاجيـــن  والشـــعور  الطعـــام، 
بهم،  واإلحســـاس  والفقراء 
على  المحافظة  وكذلـــك 
النعمـــة، إذ أن باإلمكان 
المفاهيـــم  هـــذه  تعليـــم 
لألطفـــال بشـــكل متـــدرج، 
على أال يتم إلزامهم بقسوة 
تجـــاه الصـــوم، فـــإذا أحس 
الطفل باإلرهاق والتعب فيجب 
أن يتنبـــه اآلبـــاء لـــه ويقومون 

بإفطاره على الفور.
وهناك أســـماء شـــائعة لصيام 
األطفال والمتعارف عليها منذ القدم 
ولغاية اآلن، منها صوم الغزالن وهو 
أال يتناول الطفـــل الطعام إال بعد أذان الظهر 

أو أذان العصر.
ومن األســـماء أيضا ”صيام العصفورة“ 
لعمر أربع أو خمس ســـنوات كتدريب الطفل 
على الصيـــام، ليعيش األجـــواء الرمضانية 
للصـــوم  اإليجابيـــة  المفاهيـــم  وليكتســـب 
والشعور باآلخرين. وهذا النوع من التدريب 
يضمن عدم وجود مشـــاكل فـــي الصيام عند 

بلوغهـــم. ومازالت أم أحمد التي يزيد عمرها 
على الـ40 عاما منهكة من تعب الصيام، ألنها 
لم تعتد عليه منذ الصغر، قائلة ”صيامي يمر 
دائما شـــديد الصعوبة ألننـــي لم أتعود على 
ذلك منذ صغـــري؛ فوالدتي كانت تخاف على 
صحتي في صغري ألنني كنت نحيلة، وفكرت 
كثيـــرا في عـــدم االســـتمرار إال أنني صامدة 

حتى اآلن“.
أم ماجـــد من دبي أم لثالثة أطفال أكبرهم 
في الثامنة من العمر تقول، ”لقد كان أول أيام 
رمضان، هو أول يـــوم صيام البنتي الكبرى، 
إال أن الغريـــب في األمر أنها أكملت صيامها 
معنا حتى موعد اإلفطار، ربما ألنها انشغلت 
باللعب فلم تشعر بالتعب، لكن بمجرد وضع 
مائـــدة اإلفطار حتـــى بدأ الجـــوع يأخذ من 
صبرهـــا لكن ذلك لم يســـتغرق إال قليال حتى 
حل موعد اإلفطار، فكان يوما سعيدا للعائلة 

بأكملها“.
وتنتشر ظاهرة تدريب األطفال على الصيام 

في شــــهر رمضان فــــي كامل أرجــــاء الوطن 
العربي، ففي المغــــرب مثال يلبس األطفال 
الجلباب في يوم صيامهم األول، في حين 

تلبــــس الفتيات القفطــــان، ويحضرون 
اإلفطــــار األول وإفطار يوم ليلة القدر 

الليلــــة التي تزين فيهــــا يدي الفتاة 
الصائمــــة بنقش الحناء، ويوضع 

تاج على رأســــها وكأنها عروس 
صغيرة.

وفي دول شمال أفريقيا 
تلجأ العائالت لتشجيع 

أطفالها على الصيام بما 
يسمى ”خياطة اليوم“ 

أي أن يصوم الطفل 
نصف يوم، ثم يعاود 

صيام النصف 
اآلخر في اليوم 

الموالي، ليخيط 
النصفين ويحسب 

لــــه اليــــوم الكامل مــــن الصيام، وهــــي طريقة 
ذكية لتعويد األطفال على الصيام دون إرهاق 
أجســــامهم. وفي الجزائــــر يتحول األطفال في 
أول أيــــام صيامهم إلى أمراء تنفذ لهم العائلة 
رغباتهم مما لذ وطاب من الطعام، ويبدأ إفطار 
هؤالء األطفال بجرعة ماء مخلوطة بماء الزهر 

ليختاروا ما يريدون من الطعام.
وفــــي العــــراق يســــمون صيــــام األطفــــال 
بصوم الغزالن كناية بجمال الغزالن لتشــــبيه 
أطفالهم الذين لم يبلغوا أشدهم بعد، من أجل 

تشجيعهم على الصوم.
وتقــــول هــــدى، أم لطفليــــن، “اعتدنــــا في 
العــــراق تدريــــب الصغــــار علــــى الصــــوم في 
ســــن السادســــة، ونطلق علــــى صومهم صوم 
الغزالن من خالل أســــلوب التدريج والتشجيع 
وغــــض الطرف، وحيــــن يؤذن الظهــــر ينتهي 
صيامهــــم، حيث نعلمهــــم أن الغزالــــة جاءت 
لتطعمهم، ألنها من الحيوانات 
لدى  والمحببة  الجميلة 

األطفال“.

الطفـــل راضي وأخته ريمـــا، طفال هدى، 
يقـــوالن إنهما تعّودا على الصيام في شـــهر 
رمضـــان بســـبب تدريـــب األهل لهمـــا على 
الصـــوم عـــن طريـــق إيقاظهما فـــي أوقات 
الســـحور، ويضيف راضـــي ”نحن ال نصوم 
طوال اليـــوم ولكن حتى موعـــد أذان الظهر 
فهو موعد إفطارنا وقد نفطر قبل ذلك إذا ما 

أحس أحدنا بالجوع“.
وتقـــول ريما ”أنـــا فرحة جـــدا بالصوم 
أســـوة بوالدي ووالدتي، لكنني ال أســـتطيع 
تحمل الصيـــام كامل اليـــوم فكانت عائلتي 
تشـــجعني وتتغاضـــى عن بعـــض هفواتي 
إذا نســـيت وشـــربت، فكل شـــيء في بدايته 

صعب“.
وفي فلسطين وسوريا يطلق على صيام 
كما لـــو كانوا  األطفـــال ”درجـــات المئذنة“ 

يصعدون المئذنة درجة درجة. 
وتقـــول أم محمـــد من ســـوريا “يباشـــر 
الصغير الصيام في السادســـة حتى الظهر 
لمدة أسبوع، واألسبوع الثاني حتى العصر، 
وهكذا يســـتمر في التدريب حتى يصوم في 
األسبوع األخير يوما كامال، وحينها نقيم له 
’فطورية‘ حيث نشـــتري أنواعـــا مختلفة من 
الحلويات المفضلة لدى الطفل على أن تقدم 

له عقب اإلفطار“.
وإذا كانـــت أغلـــب العائالت فـــي الدول 
العربية تبدأ تدريب أطفالها على الصوم 
في ســـن السادسة من العمر، فإن األمر 
يختلـــف في الســـودان حيـــث يبدأ 
الصغـــار في التدرب علـــى الصوم 
في ســـن متأخـــرة بســـبب حرارة 

الطقس.
الســـودانية  والعائالت 
خاصة  أواني  ألطفالها  تشـــتري 
بشهر رمضان تشجيعا لهم على 
بصحنه  الطفل  فيستقل  الصيام، 
وكوبـــه ليتنـــاول فيهمـــا طعـــام 

اإلفطار.

ــــــر خاصة في الفصول احلارة واملناطــــــق اجلغرافية اجلافة، لذلك  الصــــــوم فيه عناء وصب
تسعى العائالت العربية املسلمة إلى تدريب أطفالها على الصبر على األكل والشرب عبر 
تشــــــجيعهم على الصوم تدريجيا منتصف نهار ثم نهارا كامــــــال مع مكافأتهم على ذلك، 

حتى يشتد عودهم فيجدوا أنفسهم جاهزين ملقاومة اجلوع والعطش في حر الصيف.

ليالي رمضان القاهرة تحلو في صخب املقاهي الشعبية  

سهرة حتى موعد السحور

 صيام العصافير لعبة الصبر لدى األطفال في رمضان
[ تدريب األطفال على األجواء الرمضانية يتم بالتدرج والجوائز  [ {خياطة اليوم} طريقة ذكية لتعويد األطفال على الصيام  

المكافأة إفطار بين الرجال الصوم دربة ومران تتوارثهما األجيال

صوم الغزالن في العراق 

تدريب األطفال على 

الصيام بأسلوب التدرج 

والتشجيع وغض الطرف 

حتى أذان الظهر



} مراكش (المغرب) - بحلول شـــهر رمضان 
المبارك، تعرف مجمل األســـر المراكشية، كما 
هـــو الشـــأن في العديد مـــن المـــدن المغربية، 
تحـــوال كبيرا إن لم يكـــن جذريا؛ حيث تحرص 
على اســـتحضار مجموعة من التقاليد القائمة 
على التضامـــن والتكافل بين مختلف مكونات 
العائلة القاطنة بالمدينة وبينها وبين الجيران.
وتضطلع النساء خالل هذا الشهر الفضيل 
بـــدور كبيـــر بالنظر إلـــى الحضـــور المكثف 
لألقـــارب داخل ما يطلق عليـــه ”بيت العائلة“؛ 
الشـــيء الذي يتطلب منهن القيام بمجهودات 

إضافية تلبية للحاجيـــات المختلفة واليومية 
ألفراد األســـرة؛ وذلـــك في جـــو حميمي مليء 
بالمشاعر ووفق الضوابط االجتماعية المتبعة 

في هذا الشهر الفضيل.
ومن أجـــل االضطالع بهذا الدور المحوري 
بالشكل المطلوب، تخصص النساء وقتا كافيا 
لالستعداد لهذا الشـــهر الكريم؛ إذ يعملن على 
توفير مجموعة من المواد الغذائية الضرورية 
بالنسبة لألسرة المراكشية، فضال عن تحضير 
عـــدد مـــن المأكـــوالت والفطائـــر والحلويات 
مختلفـــة األشـــكال التي يتزايد اإلقبـــال عليها 

خالل الشـــهر المبارك، رغبة منهـــن في تزيين 
مائدة اإلفطار.

وإذا كانـــت التطورات الكبيرة التي عرفتها 
الحياة المعيشية بفضل التكنولوجيا الحديثة 
ساهمت في اختزال وقت مهم في تحضير عدد 
مـــن المأكـــوالت والحلويات، وأتاحـــت للكثير 
من النســـاء كســـب وقـــت ثمين لقضـــاء مآرب 
أخرى، فإن بعض األسر المراكشية تحرص كل 
الحرص على التمســـك بمجموعـــة من التقاليد 
المتبعـــة بالمدينة التي تـــروم تجاوز إكراهات 
الوقـــت، المتمثلـــة فـــي العمـــل الجماعـــي؛ إذ 
تتضافر الجهود بيـــن الجيران إلعداد، بطريقة 
تقليديـــة، المســـتلزمات المخصصـــة لموائـــد 
رمضـــان عـــوض اقتنائها، خاصـــة الحلويات 
و“الشباكية“  والمأكوالت الشعبية كـ“ســـليلو“ 
والفطائـــر، فضـــال عن مجموعة مـــن الوجبات 
التي اعتادت األسر، خاصة الميسورة، إدراجها 

في قائمة المأكوالت المؤثثة لمائدة رمضان.
وباعتباره شـــهر التضامن، تقيم العديد من 
العائالت المراكشـــية موائد لإلطعام بمنازلها 
رغبة منهـــا في تثميـــن وتعزيـــز عالقاتها مع 
الجيـــران وأيضا مســـاعدة األســـر المحتاجة، 
باإلضافـــة إلى الحـــرص على إرســـال عدد من 
أطباق الطعـــام، غالبا ما يكون ”الكسكســـي“، 
إلى المساجد التي تؤدى فيها صالة التراويح، 
تعبيـــرا عـــن رمزية رمضـــان الكريم بالنســـبة 
للمراكشيين القدامى باعتباره مناسبة للفرحة 
واالبتهاج وللعبادة، وأيضا فرصة لتغيير نمط 
العيـــش اليومي بما يليق ومكانة هذا الشـــهر 

الفضيل.
ومـــن العـــادات كذلك التي مازالت النســـاء 
اســـتحضارها  على  حريصـــات  المراكشـــيات 

والمحافظـــة عليها في هذه المناســـبة الدينية 
العطـــرة، التئامهـــن رفقـــة بناتهـــن فـــي إطار 
مجموعـــات لـــدى إحـــدى الجـــارات، فـــي جو 
احتفالي، من أجل تحضير الحلويات ومختلف 
المأكـــوالت الشـــهية التي تســـتلذ وتطيب بها 
األنفـــس، لتلقيـــن األجيال الصاعـــدة، وخاصة 
الفتيات، طرق تحضير هـــذه الوجبات وغرس 
قيم التشـــبث بكل العـــادات والتقاليد العريقة 
التـــي تميز المجتمـــع المغربي في نفوســـهن 

للمحافظة عليها.

كما تحـــرص نســـاء المدينة خالل شـــهر 
رمضان على إبراز غنى وتنوع وتفرد المطبخ 
المغربي، مـــن خالل تحضير أطبـــاق بعينها 
لالحتفال بليلة الخامس عشـــر مـــن رمضان، 
وليلة السابع والعشـــرين منه، المتمثلة، على 

الخصوص، في أكلة ”الثريد“.
ويبقى شـــهر رمضـــان بمراكش مناســـبة 
إلبراز مكانة المرأة داخـــل المجتمع، ودورها 
في المحافظة على هذا النمط المعيشـــي الذي 
أصبحت بعـــض األحيـــاء الشـــعبية تفتقده، 
والـــذي كان يشـــكل جـــزءا مـــن حياة األســـر 
المراكشـــية، ويعكس مـــدى التضامن والتآزر 
بيـــن الجيـــران، ويوطـــد األواصر بيـــن أفراد 

األسرة الواحدة.

قـــال مختصـــون إنه نظرا إلى وجود أحماض أوميغا الدهنية في الجوز، جنبا إلى جنب مع فيتامني بي 7، فإنها تلعب دورا هاما في منع 
تساقط الشعر وتساعد على إعادة نموه من جديد. أسرة

سماح بن عبادة

} تونــس - تضطـــر العديـــد مـــن األســـر إلى 
تســـجيل أبنائها فـــي نواد خاصة باألنشـــطة 
الترفيهية ســـواء كانت رياضية أو فنية، وذلك 
ألســـباب متعددة من بينها انشـــغال الوالدين 
بالعمل وانتهاء الدوام المدرسي قبل رجوعهم 
إلـــى البيـــت أو لتصورهم أن الطفل يســـتفيد 
أكثر عند ممارســـته لهذه األنشطة وأنهم بذلك 
يوفرون له ما يحتاجه، ما يشـــعرهم بأنهم آباء 
مثاليون. وقد تعمد بعض األســـر إلى تسجيل 
الطفـــل في أكثر من ناد ونشـــاط، خصوصا إذا 

كان من األطفال المشاغبين وكثيري الحركة.
وكشـــفت دراســـة بريطانية حديثة أن كثرة 
األنشطة الترفيهية التي تدرج في جدول أوقات 
الطفل يوميا وتمارس خارج اإلطار المدرسي قد 
تكون لها آثار سلبية بعكس ما يتصور غالبية 
الناس. وحذرت الدراسة من مغبة أن تأخذ هذه 
األنشطة الحيز األكبر من حياة الطفل في مقابل 

فترات قصيرة تقضى مع األسرة.
ويقبل األطفال اليوم على ممارســـة العديد 
من األنشـــطة الترفيهية التي تزداد تنوعا يوما 
بعـــد يوم، ومـــن بينها كـــرة القدم والســـباحة 
والرســـم والرقـــص وركـــوب الخيـــل وغيرها. 
واهتم عـــدد من الباحثين من جامعة شيســـتر 
في إنكلترا بالبحث فـــي نتائج اإلكثار من هذه 

األنشطة على الطفل.

أظهرت الدراســـة التي نشرت في صحيفة 
أنه بجانب  ”الرياضـــة والتربية والمجتمـــع“ 
التكلفـــة الباهظـــة وأثمـــان ســـاعات أغلـــب 
النشـــاطات الترفيهية المرتفعة، ما يزيد حجم 
الضغوط الماليـــة على الوالدين، فإنها تقلص 
من المســـاحة الزمنية التـــي يمضيها األبناء 

الصغار مع باقي أفراد األسرة.
وعقـــد فريـــق البحـــث 73 مقابلـــة لتحديد 
المدرســـة  األنشـــطة الترفيهية خارج  تأثيـــر 
علـــى الطفل مع آباء وأطفال ينحدرون من 450 
عائلة تنتمي إلى الفئة االجتماعية المتوسطة 

القاطنة شمالي غرب إنكلترا. وتبين للباحثين 
أن األنشـــطة الترفيهية خارج اإلطار المدرسي 
في نظر الوالدين تعتبر واحدة من أهم سمات 
األبوة ”الجيـــدة“، إذ أن 88 بالمئة من األطفال 
المستجوبين يتابعون أنشطة ترفيهية خارج 
مدارســـهم مـــن أربعـــة إلى خمســـة أيـــام في 

األسبوع وأحيانا أكثر من مرة في اليوم.
ويبـــدو االنخـــراط فـــي مختلـــف األندية 
الحيـــاة األســـرية  والورشـــات غالبـــا علـــى 
خصوصا بالنســـبة للعائالت التي لديها أكثر 
من طفـــل، وتتمثل النتائج فـــي أنهم يمضون 
أوقاتـــا غيـــر مفيـــدة ووجيـــزة مـــع بعضهم 
البعض. كما أن هذه األنشطة تشكل عبئا ماليا 
مرهقـــا للوالدين وهو ما يفاقم حجم الضغوط 

المسلطة عليهم.
وأثار الباحثون مســـألة الضغط النفســـي 
المتزايـــد الذي يعيشـــه اآلبـــاء الراغبون في 
إظهـــار أنهم آبـــاء جيدون وهـــم ينتظرون من 
مثل هذه األنشطة أن تفيد أبناءهم من الناحية 
الصحية ومـــن جانب العالقـــات االجتماعية، 
غيـــر أن الباحثين يحذرون من أن اإلكثار منها 
يشكل عبئا ثقيال على الموارد المالية لألبوين 
ويؤثر على العالقات األســـرية وبالتالي فهي 

تضر النمو الصحي والمتوازن للطفل.
وتنصـــح الدراســـة اآلبـــاء بالســـعي إلى 
خلق توازن بين الوقت المخصص لممارســـة 
األنشـــطة الترفيهية وبين المدة الزمنية التي 
يمضيها األطفال مع األسرة، لكي ال تكون هذه 
األنشـــطة من بين األســـباب التي تســـاهم في 
خلق مســـافة بين الطفل وأسرته ألنها تحرمه 
من التواصل المباشـــر معها ومـــن الظفر بما 

يحتاجه من اهتمام ورعاية نفســـية وعاطفية 
مـــن الوالدين واإلخـــوة. وهو توازن نفســـي 
وعاطفي يجعله شخصا متزنا في المستقبل.

وتقول جميلة وهـــي مديرة إلحدى رياض 
األطفال فـــي العاصمة تونس، إنها تالحظ من 
خالل عملها في اإلشـــراف على هذه المؤسسة 
التي تهتم بالطفولة وعلى النوادي الترفيهية 
التـــي تضمهـــا، أن األطفال في تونـــس اليوم 
وخصوصا في العاصمة يمضون أطول فترات 
اليـــوم بين الدراســـة والنوادي، مـــا يجعلهم 
ال ينعمـــون بالجو األســـري إال لوقت وجيز ال 
يتجـــاوز معدل الســـاعتين في الليل. وتشـــير 
جميلة إلى أن تجربتها الخاصة كأم اضطرتها 
مســـؤولياتها تجاه العمل لتسجيل ابنتها في 
العديد من النوادي الترفيهية لتشـــغل وقتها، 
جعلتهـــا تتأكـــد من أن هـــذه النـــوادي إذا تم 
االعتماد عليها بشـــكل مبالغ فيـــه فإنها تضر 

الطفل أكثر مما تنفعه.
وتوضح جميلة أن ابنتها البالغة من العمر 
ثماني ســـنوات ”نشـــطة جدا ومشـــاغبة منذ 
ســـنواتها األولى وأنها عندما كبرت أصبحت 
تعاني من فرط الحركة ما يجعل التعامل معها 
صعبا“، وتضيـــف أنها اضطرت لمتابعة حالة 
ابنتها لدى طبيب نفسي نصحها بأن تسجلها 
في أكثر من نشـــاط ترفيهي بدني وفكري وفني 
بحســـب ميولها لكي يســـاعدها على التخلص 
مـــن الطاقة الزائدة في جســـمها ومن الحركية 

المفرطة.
وقالـــت جميلـــة إن ابنتهـــا منخرطـــة في 
نـــاد للتنس ونـــاد للســـباحة وكذلك فـــي ناد 
للموسيقى، وبعد خروجها من المدرسة تنقلها 

مباشـــرة إلى أحد هذه النوادي غير أنها ورغم 
مرور ســـنتين على هذا الوضـــع إال أن الطفلة 
لم تتحســـن نفسيا بل ازدادت عنادا وأصبحت 
شخصية مضطربة أكثر، كما تراجعت نتائجها 
المدرســـية بســـبب عدم قدرتها على السيطرة 
على نشـــاطها ما أثر بدوره علـــى قدراتها في 

التركيز في الفصل وحتى في البيت.
وأضافـــت األم أن حالة ابنتها بلغت مرحلة 
االكتئـــاب، األمر الذي جعلها تستشـــير طبيبا 
نفسيا آخر نبهها إلى أن ممارسة الطفلة ألكثر 
من نشـــاط في اليوم شوشت ذهنها وتركيزها 
أكثـــر وبالتالـــي تضاعـــف اضطرابهـــا وعدم 

قدرتها على السيطرة على نشاطها وحركتها.
وتؤكد جميلة أن الطبيب النفســـي المتابع 
البنتهـــا أوضح بـــأن فقدانها لحنـــان والديها 
وعدم منحها الوقت الالزم في البيت وحرمانها 
من العناية والرعاية التي تســـتحق ومحاولة 
تعويـــض وجـــود الوالدين معها بتســـجيلها 
في أنشـــطة ترفيهيـــة، من أهم األســـباب التي 
أوصلتهـــا إلـــى هـــذه الحالة مـــن االضطراب 

النفسي.
ويعانــــي الكثير مــــن األطفــــال خصوصا 
المنتمون إلى أســــر متكونة من أبوين عاملين 
ومن أكثر من ابــــن، من قلة الوقت المخصص 
إليهــــم مــــن طــــرف الوالدين بســــبب ضغوط 
الحيــــاة اليوميــــة وســــعي الوالديــــن لتوفير 
حاجيات األسرة المادية، ما يجعلهم يمضون 
غالبية ساعات النهار إما في المدارس أو في 
رياض األطفال أو في النوادي الترفيهية وهو 
ما من شــــأنه أن يؤثر على توازنهم النفســــي 

والصحي.

ــــــار الكثير مــــــن األولياء فــــــي الطريقة  يحت
املثلى مللء أوقات فراغ أبنائهم بعد انتهاء 
ــــــدوام املدرســــــي، خصوصــــــا إن كانوا  ال
عماال. ويتصور الكثير من اآلباء واألمهات 
أن األنشطة الترفيهية مثل ممارسة أنواع 
الرياضــــــة أو تعلم الفنون مثل املوســــــيقى 
ــــــواد خاصة، تعد  واملســــــرح وغيرها في ن
احلل األفضل ليســــــتفيد الطفل ويستمتع 
بوقته، غير أن دراســــــة حديثة كشــــــفت أن 
اإلكثار من هذه األنشــــــطة يؤثر سلبا على 

منو الطفل وعلى عالقاته األسرية.

[ األبوة الجيدة ليست باإلنفاق على نشاط يبعد االبن عن والديه
باحثون يحذرون من تخمة األنشطة الترفيهية على األطفال

اتزان في الحركة ال يغني عن التوازن في البيت

تمسك بتقاليد رمضان

} قبل وفاة والدي بأيام قليلة الحظنا 
وجود خدش صغير على وجهه، 

وبسؤالنا السيدة المكلفة برعايته عن 
سبب الخدش أخبرتنا أنه جرح نفسه 

عن غير قصد عندما كان يقاوم التدليك 
الطبيعي، والحقيقة أننا لم نصدق 

هذه الرواية أبدا، وظل إحساس بالشك 
والذنب يالحقنا إلى يومنا هذا من أنه 
قد يكون تعرض لنوع من العنف أثناء 
تغيبنا. وكان في أيامه األخيرة قد فقد 

القدرة على الكالم أو التواصل. هذه 
الحادثة رغم غموضها تسببت في الكثير 

من األلم واإلزعاج لكل أفراد العائلة وال 
تزال.

نتحدث غالبا عن العنف اُألَسري، أو 
العنف ضد المرأة والطفل، لكن من النادر 
جدا أن نتعرض إلى نوع آخر من العنف 

المنتشر في بيوتنا وتحت أسقفنا، 
وهو العنف ضد كبار السن الذي 

يصعب تحديد حجمه ومدى انتشاره 
في ظل انعدام الدراسات والبحوث 

واإلحصائيات، إال أنه يظهر من حين 
آلخر في شكل جرائم  تتناقلها الصحف 
والمجالت أو شكاوى وبالغات متفرقة 

ترفع أمام الشرطة والقضاء.
العنف ضد كبار السن هو العنف 

الموجه لمن هم فوق سن 65 عاما، 
أي الفئة الهشة التي تكون في حالة 

االعتماد الجزئي أو التام على غيرها، 
ويأتي في شكل أفعال وممارسات تسيء 

إلى كبار السن نفسيا وجسديا، أو 
في شكل إهمال مسؤولية االعتناء بهم 

وتقديم المساعدة التي يحتاجونها. كما 
يمكن أن يأخذ شكل االبتزاز واستغالل 
ضعفهم وحاجتهم للمساعدة من أجل 
الضغط عليهم للحصول على أموالهم 

أو مكتسباتهم، فضال عن أشكال 
أخرى  كإهانتهم، أو الحط من شأنهم 

أو حبسهم في غرف أو ربطهم، أو 
دفعهم أو قرصهم، أو تجويعهم أو حتى 

استغاللهم جنسيا.
ولئن ادعى كثيرون بأن هذه الظاهرة 

غربية بامتياز، نظرا إلى أن ديننا 
وأوصى  اإلسالمي حرم ”العقوق“ 

بالرحمة واللين مع كبار السن، إال أن 
الحقيقة غير ذلك، فكبار السن، سواء 

الذين يعيشون داخل أسرهم أو في 
مراكز الرعاية واالستشفاء، يتعرضون 

ألصناف عديدة من العنف اللفظي 
والجسدي، تحديدا بسبب سكوت 
المجتمع عن هذا النوع من العنف 

وغياب الرقابة والمتابعة الدقيقة لهذه 
الظاهرة.

أغلب ضحايا هذا النوع من العنف 
يجدون صعوبة كبيرة في الحديث عنه أو 
إخبار اآلخرين بما يالقونه من شركائهم 

أو أبنائهم أو المسؤولين عن رعايتهم 
من ممارسات وسلوكيات مسيئة، ويعود 
ذلك إما لشعورهم بالخجل والعار وإما 

خوفا من عقوبة ورد فعل المعتدي 
مما يزيد األمر سوءا، وإما بسبب عدم 
الرغبة في تعريض المعتدي، وهو في 

الغالب طرف من أفراد العائلة، للمالحقة 
القانونية. وفي المقابل يزداد ضحايا 

هذا النوع من العنف مع الوقت انعزاال 
وسكوتا وكآبة قد تؤدي إلى مالزمة 

الفراش وعدم مغادرته حتى بلوغ 
النهاية.

معالجة هذه الظاهرة تبدأ من 
االعتراف بوجودها وإدانتها اجتماعيا 

والحديث عنها بشكل علني وتشجيع 
ضحاياها على الخروج من عزلتهم وطلب 

المساعدة. بعض المؤسسات وضعت 
أرقاما سرية يمكن االتصال بها من دون 

اإلدالء باالسم لطلب المساعدة.
إيجاد المنظمات، سواء المدنية 

أو الرسمية التي تهتم بمقاومة العنف 
ضد كبار السن ورصد الحاالت وتوفير 

التقارير واإلحصائيات وتنظيم الحمالت 
التوعوية يعتبر أيضا مطلبا رئيسا 
وملحا. كما أن توعية العاملين في 
القطاع الصحي بضرورة االنتباه 

للكدمات واآلثار الموجودة على أجسام 
كبار السن والتعامل معها بجدية 

واإلبالغ عنها من شأنها أن تساعد في 
الحد من هذه الظاهرة المسكوت عنها.

كما هو شأن أبنائنا الذين نستقبلهم 
برقة ووداعة ونجهز لهم العش الدافىء، 

نرغب أيضا، وقبل ذلك، أن يغادرنا آباؤنا 
وكبارنا وهم آمنون مطمئنون، يحظون 

بالعناية واالهتمام، وهو مطلب أساسي 
يجب أن تتكاتف جهود كثيرة من أجله، 
حتى ال تمأل الخدوش قلوبنا وذاكرتنا.

العنف ضد املسنني، 
إلى متى تجاهله

دراســـة تحـــذر مـــن مغبـــة أن تأخذ 
األنشـــطة الترفيهيـــة الحيز األكبر 
مـــن حياة الطفل فـــي مقابل فترات 

قصيرة تقضى مع األسر

◄

األســـر املراكشـــية تحـــرص علـــى 
التمسك بالتقاليد التي تروم تجاوز 
إكراهـــات الوقـــت، واملتمثلـــة فـــي 

العمل الجماعي

◄
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عادات وتقاليد رمضان أمانة عند النساء املراكشيات

  لمياء المقدم
كاتبة تونسية

قق الال اا لل
ي و ب
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{أمضيـــت 4 ســـنوات مع الوداد، وعشـــت لحظات رائعة لن تنســـى. لهذا الفريـــق مكانة خاصة رياضة

عندي. إنني ال أمانع في االستمرار مع الفريق البيضاوي}.

صالح الدين السعيدي
العب الوداد البيضاوي

{وصلتني عروض جديدة من الســـعودية واإلمارات والجزائر، ولكني أعطيت نادي الجزيرة مهلة 

للتفاوض حول تمديد العقد. وإذا توصلنا إلى اتفاق فهذا سيسعدني}.

شهاب الليلي
مدرب نادي اجلزيرة األردني

} الرباط – أثارت تصريحات وليد الركراكي، 
مـــدرب الفتـــح، بشـــأن نزاهة نتائـــج بعض 
املباريات في الدوري، غضب أعضاء االحتاد 

املغربي لكرة لقدم. 
وعلـــم أن أعضاء احتـــاد الكرة، غاضبون 
مـــن تصريحـــات الركراكي، الذي شـــكك في 
نزاهة بعض األندية، وفي النتائج املســـجلة 
فـــي املباريـــات األخيـــرة بالـــدوري املغربي 
للمحترفـــني، على غـــرار مواجهـــات املغرب 

التطواني.
وأبـــدى الركراكي، اســـتغرابه من بعض 
النتائج، التي ســـجلت فـــي اجلوالت األخيرة 

بالدوري املغربي للمحترفني. 
وقـــال الركراكي ”غابت الـــروح الرياضية 
فـــي املباريات األخيـــرة، على ســـبيل املثال، 
أنا لســـت راضيا عـــن الطريقـــة، التي أنهى 
بها املغرب التطواني املوســـم، وعن النتائج 
الســـلبية التي سجلها، مباشـــرة بعد ضمان 
البقـــاء فـــي الـــدوري االحترافي، ســـأتصل 
بعبداملالـــك أبـــرون، رئيس النـــادي، من أجل 

احلديث معه“.
وأوضـــح أن فريقه لعب بـــروح رياضية، 
وتفانى للبحث عن النتائـــج اإليجابية، أمام 
شباب أطلس خنيفرة والكوكب املراكشي وكل 

املباريات. 
وتابـــع ”أســـتغرب أيضا من فوز شـــباب 
احلســـيمة األخير على احتاد طنجة، الفريق 
البطـــل، فريقنـــا قام بـــدوره كامـــال، وأنهينا 

املســـابقة فـــي املركـــز الرابـــع، وهـــو مركز 
ُمشـــرف أمام إمكانياتنا احملدودة“. وتسببت 
تصريحـــات مـــدرب الفتـــح، في جـــدل كبير 
باألوساط الكروية، حيث عبرت إدارة املغرب 
التطواني عن اســـتيائها من تصريحات وليد 

الركراكي، مدرب الفتح الرباطي. 
وانتقـــد عبداملالـــك أبرون رئيـــس املغرب 
التطواني اتهامـــات الركراكي واعتبرها أنها 
تثير الفتنـــة بالدوري املغربـــي. وقرر أبرون 
تقدمي شكوى لالحتاد املغربي لكرة القدم ضد 
الركراكـــي، كما راســـل إدارة الفتح، من أجل 
االستفســـار حول أســـباب التصريحات التي 

أدلى بها الركراكي.

ينتظر أن ميثـــل الركراكي، أمـــام اللجنة 
التأديبيـــة التابعة لالحتـــاد املغربي، خاصة 
أن بعـــض األنديـــة التـــي طالتهـــا اتهاماته، 
طالبت بإجراء حتقيق معه. وتطارد العقوبة، 
الركراكـــي، فـــي حـــال مثولـــه أمـــام اللجنة 
التأديبية التابعة الحتاد الكرة، وعدم تقدميه 

األدلة واحلجج على اتهاماته.

} الرياض – تعاقد نادي االحتاد السعودي مع 
املـــدرب األرجنتيني رامون ديـــاز لقيادة الفريق 

األول لكرة القدم في املوسم املقبل. 
وذكـــر املركز اإلعالمي للنادي عبر حســـابه 
علـــى موقـــع التواصل االجتماعـــي ”تويتر“ أن 
مجلـــس إدارة النادي برئاســـة نواف بن ناصر 
املقيـــرن تعاقد مـــع املـــدرب األرجنتينـــي بعد 
مفاضلـــة بني عـــدد من امللفـــات ملدربني ميثلون 

مختلف املدارس التدريبية في العالم.
وأضـــاف ”يتمنى رئيـــس النـــادي للمدرب 
واجلهاز املســـاعد له، التوفيق مع كافة األجهزة 
والالعبـــني فـــي الفريـــق، لتحقيـــق تطلعـــات 
اجلماهيـــر الوفية، ببناء الفريق الذي نفتخر به 

جميعا“. 
وســـيخلف ديـــاز، مـــدرب الهالل الســـابق، 
ســـييرا الذي انفصل عن االحتـــاد، رغم أنه قاد 
الفريـــق للفوز بكأس ملك الســـعودية، في وقت 

ســـابق من هذا الشـــهر.  وعني االحتاد ســـييرا 
خلفـــا للروماني فيكتـــور بيتوركا، فـــي يوليو 
2016. وأقيل ديـــاز (58 عاما) من تدريب الهالل، 
في فبراير ، رغم أنه قاده لثنائية الدوري وكأس 
امللك في املوســـم الســـابق، إضافـــة إلى التأهل 
لنهائي دوري أبطال آســـيا، العام املاضي، قبل 

الهزمية أمام أوراوا رد داميوندز الياباني.
وفـــاز ديـــاز بالـــدوري األرجنتيني ســـت 
مرات مع ريفر بليـــت، وقاده إلحراز لقب كأس 

ليبرتادرويس عام 1996. كما توج بطال للدوري 
مرة واحدة مع ســـان لورينزو فـــي 2007، لكنه 
ســـيواجه مهمة صعبة في االحتاد، الذي حقق 
لقبه الثامـــن واألخير في الـــدوري، عام 2009. 
وأنهى االحتاد، بطل آســـيا فـــي 2004 و2005، 
املوســـم املاضي في املركز التاســـع، بعد أداء 
متواضع، لكنه سيشـــارك رغم ذلـــك في دوري 

األبطال، كبطل لكأس امللك.
 وبعد أن كان علـــى بعد خطوات من تولي 
مهمـــة قيادة النـــادي األهلي املصـــري، حتول 
األرجنتيني رامون دياز املدير الفني املخضرم، 
إلى نادي االحتاد السعودي، في خطوة أثارت 
جدال واســـعا حول أســـباب هـــذا التحول من 

العمالق القاهري إلى العميد السعودي. 
ومن بني األســـباب التي جعلت رامون دياز 
يتحـــول من األهلـــي لالحتاد الســـعودي، هي 
أنه نشـــبت خالفات واضحة بني إدارة األهلي 
املصـــري واألرجنتينـــي رامـــون ديـــاز املدير 
الفنـــي، الـــذي وافق على تولـــي املهمة، ودخل 
فـــي مفاوضات عن طريق جنلـــه إمييليانو مع 

مسؤولي األهلي.
اجلهـــاز  بخصـــوص  اخلـــالف  واشـــتعل 
املعـــاون، في ظل رفض دياز تعيني مســـاعدين 
مصريني، ثم ســـماحه بانضمام مدرب حراس 
ومـــدرب مســـاعد، ولكـــن إدارة األهلي رفضت 
 3 إلـــى  املعـــاون  اجلهـــاز  تقليـــص  وطلبـــت 

مساعدين. 
ولـــم يكتف األمـــر عند هذا احلـــد بل امتد 
اخلـــالف إلى أمـــور أخـــرى خاصة بالشـــرط 
اجلزائـــي، وهو ما جعل جلنـــة الكرة تفكر في 
االســـتعانة مبـــدرب آخر في ظل متســـك دياز 

بشروطه كاملة.
هـــذا فضال عـــن أن رامون ديـــاز مييل إلى 
التجربـــة الســـعودية، وهـــو ما جعلـــه يرحب 
بالرحيل إلـــى نادي االحتاد فور تلقيه العرض 

الذي وصل إليه في الساعات املاضية. 
وكان ديـــاز وفقـــا ملصـــادر داخـــل األهلي، 
متخوفـــا من العمل في قارة أفريقيا في ظل قلة 
اإلمكانيات املاليـــة املتوفرة، بجانب رغبته في 
العمل مجددا بالدوري الســـعودي الذي يتمتع 

بجماهيرية وإمكانيات أكبر.
كذلـــك من بـــني األســـباب هو وعـــد تركي 
آل الشـــيخ الرئيس الشـــرفي للنـــادي األهلي 
املصـــري، ورئيس هيئة الرياضة الســـعودية، 
مســـؤولي القلعة احلمراء بدعم اجلهاز الفني 
اجلديد ســـواء مت التعاقد مع رامـــون دياز أو 
غيـــره. وأكد آل الشـــيخ دعمه للنـــادي األهلي، 
وأنه عنـــد وعده بتمويل راتـــب اجلهاز الفني 
اجلديـــد للفريق األحمـــر في املرحلـــة القادمة 

الستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا.

الركراكي يثير غضب االتحاد المغربي رامون دياز يراوغ األهلي المصري ويدرب اتحاد جدة

} اجلزائــر – أصبحـــت مالعـــب كـــرة القـــدم 
اجلزائرية منذ سنوات مســـرحا ألعمال عنف 
وصلـــت إلى حـــّد القتـــل، دون أن يتمكن أحد 
من إيقاف هذه الظاهرة التي تعكس بحســـب 
متخصصني مدى االحتقان لدى الشباب الذي 

فقد األمل في املستقبل. 
وبلغـــت خطورة هذه الظاهـــرة أوجها في 
أغســـطس 2014 مبقتـــل العـــب نادي شـــبيبة 
القبائل الكاميروني ألبير إيبوسي على أرض 

امللعب بسبب مقذوفة ألقيت من املدرجات.
وبعـــد انحســـار الصدمـــة التـــي خلفهـــا 
احلادث ونقاشات وحتليالت طويلة وحمالت 
واســـعة قادتهـــا الســـلطات من أجـــل اللعب 
النظيف والتسامح في املالعب، عاد العنف من 
جديد ليصنع احلدث مع نهاية كل أسبوع. وال 
تـــكاد تخلو مرحلة فـــي دوري كرة القدم خالل 
األعـــوام املاضية من حادث عنف بني الالعبني 
أو االعتداء على احلـــكام أو في املدرجات بني 
املشـــجعني أو مع قوات األمن أو حتى اجتياح 

اجلمهور ألرض امللعب.
ولـــم تنجح العقوبـــات املتكـــررة بحرمان 
النـــوادي من اللعـــب أمام جمهورهـــا أو نقل 
مبارياتها إلى مالعب بعيدة، في القضاء على 
الظاهـــرة. وفي ديســـمبر، قتل مشـــجع خالل 
لقـــاء بني ناديني هاويني في القســـم اخلامس 
من والية سطيف (شرق)، وسقط العشرات من 

اجلرحى.
وفي منتصف أبريـــل، أصيب أكثر من 100 
شخص في قسنطينة على هامش نصف نهائي 
كأس اجلزائر بني مولودية اجلزائر وشـــبيبة 

القبائل، ما دفع بالسلطات إلى تشديد اللهجة 
والوعيد بالتصدي الصـــارم ووضع حد لهذه 
الظاهرة. وقامت وزارة الداخلية بتشكيل جلنة 
حتقيق في هـــذه األحداث لكن نتائج عملها لم 

تظهر بعد.

فضاء التعبير الوحيد

يوضح أســـتاذ علم االجتماع والباحث في 
جامعة اجلزائر1 نورالدين بكيس أن ”املراقب 
للعنـــف فـــي املالعب يالحـــظ أنه لـــم ينقطع 
يوما في الســـنوات األخيرة، وإمنا يتناســـب 
حضوره مع مســـتوى االحتقـــان احلاصل في 
املجتمع. وجمهور املالعب يعكس مستوى هذا 
االحتقان“. ويضيف فـــي تصريحات إعالمية 
أن اختيار الشـــباب للمالعـــب كفضاء للتعبير 
سببه ”سوء تنظيم املجتمع وغياب مؤسسات 

حقيقية قوية تؤطر الفئات الشابة“.
ويعاني 30 باملئة من اجلزائريني بني ســـن 
الــــ16 و24 عاما مـــن البطالة، بينما تســـيطر 
الدولـــة على كل مقاليـــد املجتمع في ظل ركود 
سياســـي وانتشـــار املمنوعات مقابـــل غياب 
فضـــاءات الترفيـــه. ويشـــير بكيـــس إلـــى أن 
”املالعب كانت وال تـــزال الفضاء األكثر حتررا 
من السلطة للتعبير الصادق عن واقع املجتمع 
والتناقضات التي يختزنهـــا“. ويتابع ”عنف 
املالعب امتداد للعنف املنتشر في املجتمع لكن 
مبســـتوى أكبر ألن الفئات الشابة التي ترتاد 
املالعـــب تختزن كّما هائال من العدوانية جراء 
الشـــعور بالعجز عن حتقيق ذاتهـــا، ما يولد 

اليأس الذي يولد بدوره العنف“.
وعندما يصل الشباب إلى امللعب، يفرحون 
غالبـــا باللوحـــات اجلميلـــة التـــي يصنعها 
املشجعون، إال أنهم يصطدمون بسوء التنظيم 
وقلة وسائل الراحة ما يغذي غضب اجلماهير. 
فاملدرجات غيـــر مهّيأة ”وبعضهـــا ال يحتوي 

حتـــى على كراس والبعض اآلخر ال توجد فيه 
أبســـط مرافق الراحة“، حسب عبدالرحمن (17 
ســـنة) الذي يرتاد املالعب كل نهاية أســـبوع. 
وبســـبب عدم وجـــود ترقيم لألماكـــن، يدخل 
املشـــجعون املدرجات قبل ســـاعات من بداية 
املبـــاراة، بعد أن تزاحموا تارة حتت شـــمس 

حارقة وطورا حتت املطر.
وفي حال مباراة شبيبة القبائل ومولودية 
اجلزائـــر، دخل املتفرجـــون األوائل إلى ملعب 
حمالوي بقسنطينة بدءا من الساعة السابعة 
صباحا، بينما بدأت املبـــاراة في الرابعة بعد 
الظهـــر، ما يعني بقاءهم على املدرجات تســـع 
ســـاعات في االنتظار. وأشارت رابطة الدوري 
مرات عدة إلى سوء التنظيم في املالعب وإلى 
ظاهرة الدخـــول املبكر للمالعب، بحيث أن من 
يصل األول يســـتفيد بأفضل املقاعد ملشـــاهدة 

املباراة. 

ثغرات أمنية

من جانبه يرى رئيس مكتب تسيير رابطة 
كرة القـــدم احملترفة، عمار بهلـــول، أنه زيادة 
على غياب وســـائل الراحة فـــي املالعب فإنها 
أصبحـــت غير آمنة، كما أكد فـــي تصريحاته. 

وطالـــب بوضع كاميـــرات للمراقبـــة ”لتحديد 
هويات املشـــاغبني املعروفني بالعنف ومنعهم 
كمـــا فعلت بعض  من دخـــول املالعب نهائيا“ 

الدول األوروبية.
الداخلية بشـــكل  وســـيركز حتقيق وزارة 
خـــاص حســـب مصدر أمنـــي، علـــى الثغرات 
األمنية التي سمحت بإدخال السالح األبيض 
واأللعـــاب الناريـــة إلـــى املدرجـــات، كما ظهر 
فـــي صور نشـــرها مســـتخدمون عبـــر مواقع 
التواصـــل. ويفترض أن تخضع الشـــرطة كل 
املشجعني قبل دخول امللعب للتفتيش، ما يلقي 
التهمـــة على بعـــض حراس امللعـــب التابعني 

للنادي املضيف، بحسب مصدر أمني آخر.
واتهم االحتاد اجلزائري لكرة القدم بعض 
املســـؤولني الذين يطلقـــون تصريحات حتث 
على العنف في وســـائل اإلعالم ونشـــر احلقد 
والكراهيـــة بـــني املناصرين الشـــباب. ويرى 
جنـــم املنتخب اجلزائري فـــي مونديالي 1982 
و1986 محمـــود قندوز أن اإلجـــراءات األمنية 
واتهامات االحتاد لن حتل املشاكل، وأن ”على 
املســـيرين أن يشـــركوا اجلمهور فـــي أهداف 
النادي، فال يجـــب أن يبيعوا له األوهام حتى 
ال يصـــاب بخيبة تتحـــول إلى عنـــف“. وذكر 
الالعب الســـابق واملدرب الذي عمل في فرنسا 

واجلزائـــر أن ”العنـــف نتيجـــة طبيعية حلال 
الكرة اجلزائرية في ظل احتاد ال يهتّم ســـوى 
باملنتخـــب الوطنـــي وبصورته فـــي اخلارج، 
بينما الكرة احمللية في تدهور“. ويرى الباحث 
بكيـــس أن ”املالعـــب تعيش أحداثـــا تتجاوز 
حدود النتائـــج الرياضية فهي تعكس مطالب 
املجتمع السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية، وفي نفس الوقت يبرز بوضوح مدى 

االحتقان احلاصل في املجتمع اجلزائري“.
إن التعامـــل مـــع هـــذه املعضلـــة، يبـــدأ 
بتحديـــد اجلهـــة الوصيـــة أوال، أم أن كل هذه 
الوزارات ال تبدو معنية من حيث االختصاص 
ويبقـــى املتهم الرئيســـي وباالختصار املفيد، 
األســـرة وأربـــاب البيوت قبل أربـــاب التربية 
واملؤسسات التعليمية. وبهذه الطريقة سوف 
لن يتوقف العنف لعدة أســـباب، بحكم العالقة 
املترديـــة واملهـــزوزة بني األســـرة والكثير من 
القطاعـــات الهامة؛ هناك قطيعة وفجوة غائرة 
بني الشـــعارات والنصوص وبـــني التطبيقات 
الفعليـــة، بـــني واقـــع يوصف دومـــا باجلبهة 
االجتماعية وبني مجموع إدارات مفلسة فكريا 
وعمليا، وفي األخير كانت النتيجة جد ســـّيئة 
بحكم عدم الشعور باملسؤوليات، وغياب روح 

اإلتقان والضمائر احلّية.

أحداث العنف تغزو 

المالعب الجزائرية

أضحــــــى واقع الكرة اجلزائرية يثير القلق، خاصة في ظل اســــــتفحال ظاهرة العنف التي 
أساءت إلى صورة اجلزائر في اخلارج، ولعل ما حدث في ملعب قسنطينة ووهران يعكس 
بوضوح وجود أســــــباب وعوامل كثيرة جعلت العنف ينتشــــــر بشــــــكل مخيف في مختلف 

املالعب وعلى جميع املستويات.

قرارات حازمة

رجل المرحلة

[ العقوبات المتكررة لم تنجح في القضاء على الظاهرة

ينتظـــر أن يمثـــل الركراكـــي، أمام 

اللجنة التأديبيـــة، خاصة أن بعض 

التـــي طالتهـــا اتهاماتـــه  األنديـــة 

طالبت بإجراء تحقيق معه

◄

بعـــد أن كان علـــى بعـــد خطـــوات 

من قيـــادة األهلي املصـــري، تحول 

األرجنتينـــي رامـــون دياز إلـــى نادي 

االتحاد السعودي

◄

ببباختصار
◄ ينتظر ياسين بونو حارس جيرونا 

اإلسباني، مونديال روسيا، من أجل دخول 
تحد جديد في مشواره الكروي. وانتهى عقد 
بونو مع جيرونا، وآثر عدم االستعجال في 
تحديد وجهته، رغم العروض العديدة التي 

وصلته. وأبدى جيرونا بدوره، رغبته في 
تجديد عقد بونو وعدم التفريط فيه، حيث 

كان واحدا من المساهمين في الموسم الجيد 
الذي وقع عليه هذا الفريق.

◄ أدرك هيوستن روكتس التعادل مع 
حامل اللقب جولدن ستيت واريورز 2-2 

بعدما تغلب عليه في عقر داره 95-92 في 
رابع مباراة بمواجهة الفريقين في نهائي 

المناطق بدوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين. وكان النجم جيمس هاردن أبرز 

عناصر هيوستن روكتس في المباراة وقد 
سجل للفريق 30 نقطة.

◄ ذكرت وسائل إعالم جزائرية، أن أسامة 
درفلو، مهاجم نادي اتحاد الجزائر، المنافس 
بدوري المحترفين المحلي لكرة القدم، انضم 

إلى نادي هامبورغ األلماني، بموجب عقد 
يمتد لـ3 سنوات. كان درفلو، الذي توج بلقب 
هداف الدوري الجزائري بتسجيله 18 هدفا، 

محل اهتمام العديد من األندية أوروبيا 
ومحليا، خاصة وأنه وصل إلى نهاية عقده 

مع ناديه اتحاد الجزائر.

◄ لن ينجح جياني إنفانتينو رئيس االتحاد 
الدولي في محاوالته للتوسع الكبير في 

بطولة كأس العالم لألندية وزيادة عدد الفرق 
المشاركة فيها من سبعة إلى 24 فريقا. وأبلغ 

زفونيمير بوبان، نائب األمين العام للفيفا 
والحليف المقرب إلنفانتينو، بالفعل أندية 

أوروبية كبرى بأن أيا من خطط التوسع في 
البطولة لن تنفذ في المستقبل القريب.

محمود قندوز:

العنف نتيجة لحال الكرة 

الجزائرية في ظل اتحاد ال 

يهتم سوى بالمنتخب



{وقعت عقدا مع دينامو بريست لكي أكون رئيسا للنادي، عشت لحظات سعيدة في دبي، واآلن 

سأذهب إلى بيالروسيا وسأغير نمط حياتي، ولدي رغبة جامحة في العمل}.

دييغو مارادونا 
أسطورة كرة القدم األرجنتينية

} باريــس - أظهرت دراســـة أعدتها شـــركة 
”كاي.بي.أم.جي“ المالية أن نادي مانشســـتر 
يونايتد اإلنكليزي لكرة القدم هو األكثر قيمة 
بيـــن أندية كرة القدم العالمية هذا الموســـم، 
متقدما علـــى العمالقيـــن اإلســـبانيين ريال 

مدريد وبرشلونة. 
وحسب الدراســـة زادت قيمة ”الشياطين 
بنسبة خمسة بالمئة عما كانت عليه  الحمر“ 
فـــي عام 2017، لتصـــل إلى 3.2 مليـــار يورو، 
متقدما علـــى ريال الثانـــي (2.9 مليار يورو) 

وبرشلونة الثالث (2.8 مليار يورو).
وأوضح رئيس قسم االستشارة في قطاع 
الرياضة في الشـــركة جاك بوسوغ ”نحتسب 
أصـــول كل نـــاد، إذا كان يملـــك ملعبـــا على 

ســـبيل المثال، قيمـــة الالعبين، لكـــن أيضا 
قيمة العالمة التجارية أو الصورة من ناحية 
العقـــود اإلعالنية وانتشـــارها علـــى مواقع 

التواصل االجتماعي“.
ومن بيـــن 32 أندية تم تقييمها حل بايرن 
ميونيـــخ األلمانـــي رابعا بقيمـــة 2.55 مليار 
يورو، ويوفنتوس اإليطالي تاسعا (1.3 مليار 
يورو)، في حين حل باريس ســـان جرمان في 
المركز الحادي عشر بقيمة 1.14 مليار يورو. 
وفـــي المجمـــوع بلغـــت القيمـــة المالية 
لألنديـــة التي شـــملتها الدراســـة 32.5 مليار 
يـــورو، بزيـــادة قدرها تســـعة بالمئة عن عام 
2017. أظهر التقرير الســـنوي الجديد وجود 
8 أنديـــة إنكليزيـــة بيـــن العشـــرين األوائل 

و12 ناديـــا بين الثالثين األوائـــل، وهو على 
ضخامته يعد تراجعـــا عن 17 ناديا من أصل 

30 في السنة الماضية. 
ويعود هـــذا األمـــر إلـــى األداء التجاري 
المميز من أندية مثل ليون وفنربخشة وقلعة 

سراي، إضافة إلى أتلتيكو مدريد.
أنديـــة أوروبـــا وحدهـــا ســـيطرت علـــى 
التقرير السنوي لألغنى هذا الموسم، لكن مع 
حلول ســـنة 2030 من المتوقع أن يبدأ الخرق 
بوجود أندية صينية ضمن العشرين األوائل 
على المستوى العالمي، وذلك في ظل التطور 
الســـريع لكرة القدم هناك وتسويقها بأفضل 
طريقة ممكنة بين عدد ســـكان هو األكبر على 

الكرة األرضية.

} بوينــس آيرس - أوضح االتحاد األرجنتيني 
لكـــرة القدم أن حـــارس منتخب البـــالد األول، 
ســـيرجيو روميـــرو، تم اســـتبعاده مـــن قائمة 
الفريق المشـــارك في بطولـــة كأس العالم 2018 

بروسيا بسبب اإلصابة. 
وكشـــف االتحـــاد األرجنتيني لكـــرة القدم 
الليلـــة الماضية في بيـــان لـــه أن روميرو (31 
عامـــا)، الـــذي ظـــل لســـنوات عـــدة الحـــارس 
األساســـي لألرجنتين، تعرض إلصابة قوية في 

الركبة اليمنى، مما تتعذر معه مشاركته 
مع منتخب بالده في المونديال.
داخـــل  مصـــادر  وأشـــارت 

الجهـــاز الطبـــي للمنتخـــب 
حارس  أن  إلى  األرجنتيني 

يونايتـــد  مانشســـتر 
تعرض  اإلنكليـــزي 

لإلصابـــة خـــالل مـــران 
لمنتخـــب ”التانغـــو“ 

تدريبـــات  مركـــز  داخـــل 
االتحـــاد األرجنتينـــي 

لكرة القدم في العاصمة 
األرجنتينيـــة بوينـــس 

آيرس. 
لإلصابة  روميـــرو  وتعرض 

فـــي نفـــس الركبة التـــي أصيبت 
خالل مبـــاراة األرجنتين الودية 
األخيـــرة أمام إســـبانيا والتي 

سقطت فيها بنتيجة 6-1.
روميـــرو  اآلالم  وحرمـــت 
من اســـتكمال تلـــك المباراة 
وذلك عندما كانت إســـبانيا 
ليحل  نظيف،  بهدف  متقدمة 

ويلفريـــدو كابايـــرو بدال 
خورخـــي  وضـــم  عنـــه. 

ســـامباولي، المدير الفني لألرجنتين، روميرو 
صاحب أكبر عدد من المشاركات في المباريات 
الدولية من بين جميع حراس الفريق، باإلضافة 
إلى الحارســـين ويلفريـــدو كابيـــارو وفرانكو 

أرماني.
وأصبـــح جاهـــزا لســـامباولي اآلن خيـــار 
استدعاء حارس ثالث الستكمال قائمة 
الحراس قبـــل المونديـــال. وعندما 
أعلـــن عـــن قائمة الفريق المشـــارك 
في المونديال، أكد ســـامباولي أنه 
ال يمكـــن التكهـــن بهويـــة الحارس 

األساسي للفريق. 
الحارس  روميـــرو،  واختيـــر 
االحتياطي لمانشســـتر يونايتد، 
ضمن تشكيلة منتخب األرجنتين 
الـــذي شـــارك في بطولتـــي كأس 
بجنـــوب   2010 عامـــي  العالـــم 
أفريقيـــا و2014 
وكان  بالبرازيـــل، 
ركالت  فقرة  بطل 
فـــي  الترجيـــح 
الدور قبل النهائي 
للمونديـــال األخيـــر 

أمام هولندا.
وقـــال ســـيرجيو غوكوتشـــيا، حارس 
األرجنتيـــن الســـابق فـــي بطولتـــي كأس 
العالـــم 1990 بإيطاليـــا و1994 بأميركا في 
تصريحات صحافيـــة ”يجب أن نرى كيف 
ستتأثر مجموعة الالعبين بهذه الصدمة“. 
وتســـتهل األرجنتيـــن مشـــوارها فـــي 
المونديـــال أمام أيســـلندا فـــي 16 يونيو 
ضمن منافســـات المجموعة الرابعة التي 
كرواتيا  منتخبـــي  أيضـــا  تضـــم 

ونيجيريا.

مانشستر يونايتد األكثر قيمة بني األندية العاملية

اإلصابة تحرم روميرو من املونديال

} ليفربول (إنكلرتا) - أكد رفائيل بنيتز مدرب 
ليفربول الســـابق أن ثالثي الهجوم الخطير في 
التشـــكيلة الحالية لليفربـــول يجعلها أكثر قوة 
من تشكيلة قادها المدرب اإلسباني إلحراز لقب 
دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم عام 2005 بعد 

نهائي شهير في إسطنبول. 
وسجل محمد صالح وروبرتو فيرمينو 

وساديو ماني 29 هدفا فيما بينهم في 
دوري األبطـــال هذا الموســـم قبل 

مواجهة ريال مدريد في المباراة 
النهائية في كييف يوم الســـبت 

المقبل.
قـــاد  الـــذي  بنيتـــز  وقـــال 

اللقـــب  إحـــراز  إلـــى  ليفربـــول 
األوروبي للمرة الخامسة في تركيا 

عندمـــا انتفض بعـــد التأخر 0-3 وفاز 
على ميالنـــو بركالت الترجيح ”لقد حققنا ما 

حققناه. هم يتحدثون عن معجزة إسطنبول لكن 
هذه التشكيلة أفضل“. 

وكانـــت تشـــكيلة ليفربول آنـــذاك مدججة 
بالنجـــوم بوجود العبين مثل ســـتيفن جيرارد 
وتشـــابي ألونســـو لكن بنيتز قال إن تشـــكيلة 
المـــدرب يورغـــن كلوب تملـــك عـــددا أكبر من 

الالعبين القادرين على ترك بصمة مؤثرة.
وقال بنيتز مدرب نيوكاسل، الذي سبق 
أن تولى قيادة ريال مدريد، لوســـائل إعالم 
بريطانيـــة ”كنـــا نملك ســـتيفن بكل 
ومجموعـــة مـــن الالعبين  تأكيـــد 
واإلمكانيات..  الخبـــرة  أصحاب 

كنا نملك توازنا جيدا“. 
يملك  الفريـــق  ”هـــذا  وتابع 
ثالثي  لكـــن  المطلوب  التـــوازن 
بوســـعه صناعة  الهجـــوم  خـــط 
الفـــارق بنفســـه. كنا نملـــك العبا 
واحدا بوســـعه صناعـــة الفارق واآلن 
يتوفـــر ثالثة العبيـــن“. وســـيحاول ليفربول 
حرمان ريال مدريد من إحـــراز اللقب األوروبي 

للمرة الـ13 في تاريخه والثالثة على التوالي.

بنيتز يشيد بتشكيلة ليفربول الحالية

الخميس 2018/05/24 - السنة 40 العدد 10999

{نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا أمام ليفربول اإلنكليزي يوم الســـبت ســـيكون قويا وشرســـا في 

منطقة الوسط، وأنا أتوقع أنه سيكون نهائيا نموذجيا}.

 فينانسيو كاسيميرو 
العب فريق ريال مدريد اإلسباني
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29
هدفا سجلها محمد صالح 

وروبرتو فيرمينو وساديو 

ماني في دوري األبطال 

هذا املوسم

إيمري البديل المثالي لفينغر

رونالدو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

[ غازيديس: المدرب أوناي يملك سجال من النجاحات الباهرة

} لنــدن - عــــني نــــادي أرســــنال اإلنكليــــزي 
اإلســــباني أوناي إميري مدربا جديدا له خلفا 
للفرنســــي أرسني فينغر الذي ترك منصبه في 
نهاية املوسم املاضي بعد 22 عاما قضاها في 

صفوف النادي اللندني. 
ولم يكشــــف أرســــنال عن مــــدة العقد مع 
املدرب السابق لباريس سان جرمان الفرنسي. 
وأعلن أرسنال في بيان عبر موقعه اإللكتروني 
”ســــيصبح أوناي إميري املدير الفني للفريق 
(…) ســــينضم إلــــى النادي بعد فترة ســــنتني 
أمضاهما مع باريس سان جرمان حيث جنح 
مؤخرا في إحراز الثالثية املتمثلة في الدوري 

احمللي وكأس فرنسا وكأس الرابطة“. 
وأضاف الرئيس التنفيذي ألرسنال إيفان 
غازيديس ”ميلك أوناي ســــجال من النجاحات 
الباهــــرة (التــــي حققها) خالل مســــيرته، قام 
بتطوير أداء بعض املواهب الشابة في أوروبا 
ويلعب بأسلوب مثير ومتطور يتناسب متاما 

مع أرسنال“.
وقال املــــدرب البالــــغ من العمــــر 46 عاما 
”أنا متحمس لالنضمــــام إلى أحد أعظم أندية 
كرة القدم. يحظى أرســــنال بحب في مختلف 
أنحاء العالم من خالل أسلوب لعبه، والتزامه 
مبنح الفرصة لالعبني الشبان، وملعبه الرائع 
والطريقة التي يدار بها النادي“، شاكرا إدارة 
النادي على ”منحي هذه املســــؤولية لكي أبدأ 

هذا الفصل الهام من تاريخ أرسنال“. 

وقبل انضمامه إلى باريس ســــان جرمان 
مطلــــع املوســــم ما قبــــل املاضي، قــــاد إميري 
نادي إشــــبيلية اإلســــباني إلى لقــــب الدوري 
األوروبــــي ”يوروبــــا ليغ“ ثالث مــــرات تواليا 
أعوام 2014 و2015 و2016. ومع نادي العاصمة 
الفرنسية اململوك من شركة قطر لالستثمارات 
الرياضيــــة، أحرز إميري في املوســــم املاضي 

ثالثية محلية شــــملت الدوري والكأس وكأس 
الرابطــــة، علما أنــــه أحرز في موســــمه األول 
مع ســــان جرمان كأس فرنسا وكأس الرابطة 

أيضا. 
إال أن إميــــري فشــــل فــــي نقــــل جناحــــه 
األوروبي مع إشــــبيلية إلى ســــان جرمان، إذ 
فشــــل في متكني الفريق من عبــــور الدور ثمن 
النهائي في املوســــمني املاضيــــني، فخرج في 
املوســــم املاضي أمام برشلونة اإلسباني بعد 
”رميونتادا“ تاريخية للنادي الكاتالوني (1-6 
إيابا بعد اخلســــارة 0-4 ذهابا)، وفي املوسم 
املاضي أمام حامل اللقب ريال مدريد (خســــر 
1-3 ذهابا في مدريد و1-2 إيابا في باريس). 

ولم يتم جتديد عقد إميري مع سان جرمان 
في نهاية املوســــم، قبل أن تعلن إدارة النادي 
الباريســــي التعاقد مع األملاني توماس توخل 

خلفا له.

بديل مثالي

في ظــــل مشــــاركة أرســــنال فــــي الدوري 
األوروبي لكرة القدم املوسم املقبل، رمبا يجد 
في أوناي إميري، مدرب باريس ســــان جرمان 
وإشــــبيلية الســــابق، بديــــال مثاليا ألرســــني 
فينغــــر، الذي ترك الفريق اللندني بعد حوالي 

22 عاما في منصب املدرب. 
وأحرز املدرب اإلســــباني البالغ من العمر 
46 عاما، 3 ألقاب متتالية في الدوري األوروبي 

مع إشبيلية من 2014 إلى 2016. 
لكن بعــــد انتقاله إلى فريق باريس ســــان 
جرمــــان الفرنســــي تراجع جناحــــه األوروبي 
مع محاولته تكرار جناحه مع إشــــبيلية خالل 
قيادتــــه لفريق العاصمة الفرنســــية في دوري 

أبطال أوروبا. 
وفشل إميري، الذي لم يتم جتديد عقده مع 
باريس سان جرمان في نهاية املوسم احلالي، 
في قيادة الفريق الباريسي لتجاوز دور الـ16 
فــــي دوري األبطــــال، في موســــمني متتاليني، 
رغم أن النادي أنفق أمواال طائلة على تطوير 

تشكيلة تستطيع منافسة صفوة أوروبا.
وخــــارج امللعــــب كان إميــــري شــــخصية 
لطيفة، وبــــذل جهدا للتحدث بالفرنســــية في 

أيامــــه األولى مــــع باريس ســــان جرمان، لكن 
في امللعب كان شــــخصا مختلفــــا متاما. ففي 
إســــبانيا تســــبب تلويحه املســــتمر بذراعيه 
خارج اخلطوط في إطالق لقب ”مراقب املرور“ 
عليــــه، بل إنــــه طــــرد ذات مرة خــــالل مباراة 

استعراضية.

مدمن عمل

يعتبــــر إميــــري مدمــــن عمــــل، ويقضــــي 
ســــاعات طويلة في دراسة تســــجيالت فيديو 
للمنافســــني. ووصفه خواكني، جناح منتخب 
إسبانيا السابق الذي لعب حتت قيادة املدرب 
الباسكي في فالنسيا، ذات مرة بأنه مهووس 

بكرة القدم إلى درجة ”املرض“. 
وقــــال خواكــــني ”إنــــه واحــــد مــــن أفضل 
املدربــــني الذين عملت معهــــم. عملت معه مدة 
3 ســــنوات. لم أستطع االســــتمرار في املوسم 

الرابع“. 
وأمضى إميري أغلب مســــيرته كالعب في 
دوري الدرجة الثانية اإلسباني قبل أن يتحول 

إلى التدريب بعد إصابة في الركبة.
وصعــــد لــــوركا حتــــت قيادته إلــــى دوري 
الدرجة الثانية اإلســــباني فــــي 2005، قبل أن 
ينتقل إلى آمليريا ويقوده إلى الدرجة األولى. 
وخالل فترة إميري في فالنســــيا من 2008 إلى 
2012، أنهى الفريق املوســــم في املراكز الثالثة 
األولى 3 مرات، قبل أن تضع فترة قصيرة مع 

سبارتاك موسكو حدا لنجاحاته.
وبينما شهدت عودته إلسبانيا مع إشبيلية 
3 ألقاب ال تنســــى في الــــدوري األوروبي، فإن 
فترته في باريس ســــان جرمان سيتم تذكرها 
بأنهــــا من الفــــرص الضائعة، رغم اســــتمرار 
هيمنة الفريق الباريســــي احمللية. ففي فرنسا 
فشــــل إميري في السيطرة على تشكيلة مليئة 
بالنجــــوم ولم يســــتطع فرض ســــيطرته على 

الفريق.
وفي موســــمني بالعاصمة الفرنســــية فاز 
بــــكأس فرنســــا مرتني، وكأس رابطــــة األندية 
مرتني، والدوري الفرنســــي مــــرة واحدة لكن 
هذا لم يخــــف حقيقة أنه عني من أجل حتقيق 

جناح في دوري األبطال.
 وســــيتم تذكر إميــــري بأنــــه الرجل الذي 
قاد باريس ســــان جرمان لفوز رائع 4-0، على 
برشــــلونة في دور الـ16 بدوري األبطال العام 
املاضي. لكن ســــيتذكره اجلميع بشــــكل أكبر 
بأنــــه املدرب الذي فشــــل في إنقــــاذ فريقه من 
االنهيار في لقاء اإلياب ليخسر 6-1 في ملعب 

نو كامب.

} مدريــد - كشـــف البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالـــدو، العب ريـــال مدريد اإلســـباني، عن 
مســـتقبله مع الفريق، بعد تضارب األنباء عن 

إمكانية رحيله في الفترة املقبلة. 
وقال كريســـتيانو رونالدو في تصريحات 
صحافيـــة، بشـــأن تصريحاتـــه الســـابقة عن 
اعتزاله في ريال مدريد بعمر الـ41، ”هل ســـبق 
أن قلت ذلك؟ أنا حاليا في عمر الـ33 بيولوجيا 
وأنا جيد وســـعيد، ونحن سنلعب نهائيا آخر 
يوم السبت، واجلميع مع كريستيانو رونالدو، 
لكـــن هناك بعـــض األمور التـــي ال تعتمد علي 
فحســـب، لكن فـــي العمـــوم أنا أشـــعر بأنني 

محبوب في مدريد“. 
وأضاف صاحب الـ33 عاما ”في غرفة خلع 
املالبـــس أرى زمالئي مهتمني ألمري ويعرفون 
مـــن أكـــون، وأنا ال أخـــدع أحدا فـــي األوقات 
اجليدة أو الســـيئة، لكن هنـــاك بعض األمور 
التي ال تســـتطيع الســـيطرة عليها، أنا سعيد 

في مدريد وهذا أهم شيء“. وبشأن عالقته مع 
فلورنتينو بيريز، رئيـــس النادي، رد رونالدو 
”فلورنتينـــو مينحنـــي احلـــب علـــى طريقته 
اخلاصـــة، والرئيـــس أفضل صديـــق، ويجب 
عليـــك أن تكون محترفا أيضـــا، وهو يعاملني 
بصورة جيدة“. وأكد قائد املنتخب البرتغالي 
أنـــه ال يزال يعتقد أن الريـــال هو أفضل فريق 

في العالم.
وعن الفـــوز بالكـــرة الذهبية مـــرة أخرى 
شـــدد كريســـتيانو رونالدو علـــى أن الوقت ال 
يزال مبكرا للحديث عن ذلك. وبشـــأن الالعبني 
األفضل في مدريـــد رد البرتغالي بقوله ”كلهم 
هنـــا.. غاريـــث بيـــل وكـــرمي بنزميـــا وماركو 

أسينسيو وفاسكيز“. 
التشـــكيلة  بشـــأن  تصريحاتـــه  واختتـــم 
األساسية لنهائي كييف قائال ”متروكة لزيدان 
وأنا لن أشـــتت ذهنه ومن يلعب ســـيقدم أداء 

جيدا“.

اخترت االتجاه الصحيح

رقم صعب

في فرنســـا فشل اإلســـباني إيمري 

تشـــكيلة  علـــى  الســـيطرة  فـــي 

مليئة بالنجوم ولم يســـتطع فرض 

سيطرته على الفريق

◄

اتفق نادي أرســــــنال املنتمــــــي إلى الدوري اإلنكليزي املمتاز مع املدرب اإلســــــباني أوناي 
إميري على خالفة املخضرم أرســــــني فينغر. وترك إميري، الذي تولى قيادة باريس سان 
جرمان في 2016، فريق العاصمة الفرنســــــية في نهاية املوسم املاضي بعدما توج بثالثية 
محلية من األلقاب كما سبق له أن قاد إشبيلية اإلسباني إلى إحراز لقب الدوري األوروبي 

ثالث مرات.

رياضة

األرجنتيني لكـــرة القدم
يـــان لـــه أن روميرو (31
ســـنوات عـــدة الحـــارس
 تعرض إلصابة قوية في

معه مشاركته عذر
مونديال.
داخـــل ر 

تخـــب 
رس 

ن 

ت

مة

لإلصابة   
ـي أصيبت
ين الودية
يا والتي 

.6-
وميـــرو
مباراة 
ـبانيا
ليحل

دال 
ي 

وأصبـــح جاهـــزا لســـامباولي
استدعاء حارس ثالث الس
الحراس قبـــل المونديـ
أعلـــن عـــن قائمة الفري
في المونديال، أكد ســ
ال يمكـــن التكهـــن بهوي

للفريق. األساسي
روميـــر واختيـــر 
االحتياطي لمانشسـ
ضمن تشكيلة منتخب
الـــذي شـــارك في بط
10 عامـــي  العالـــم 
أفر
بالبر
بطل
التر
الدور
للموندي

أمام هولندا.
وقـــال ســـيرجيو غوكوتش
األرجنتيـــن الســـابق فـــي بط
4 بإيطاليـــا و1994 1990 العالـــم
”يجب تصريحات صحافيـــة
مجموعة الالعبين بهذ ستتأثر
وتســـتهل األرجنتيـــن مش
المونديـــال أمام أيســـلندا فــ
ضمن منافســـات المجموعة
منتخب أيضـــا  تضـــم 

ونيجيريا.
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} املوســـيقى ال تتوقف فـــي باريس عن عزف 
أجمل األحلان العربية، فالعاصمة الفرنســـية 
تواصل على مدار العام استضافتها للعديد من 
املوسيقيني واملغنني والفرق الفنية من مختلف 
أنحاء العالـــم العربي. وللفن العراقي األصيل 
مســـاحة ملحوظـــة بالطبع فـــي فيلهارموني 
باريس ومعهد ثقافات اإلســـالم في شهر مايو 
احلالي، من خالل فضاءات ثقافية يلتقي فيها 

املستقبل باملاضي واحلاضر.
وبالتزامـــن مـــع تثبيت الربيع الفرنســـي 
أقدامه بقوة هذا الشـــهر أخيرا، وّجهت وكالة 
أستازا الفنية الفرنســـية الدعوة للباريسيات 
اجلديـــد  العـــرض  حلضـــور  والباريســـيني 
الذي يأتي في إطار فعالية  لـ“عندليبي بغداد“ 
”بغـــداد حبيبتي“ فـــي معهد ثقافات اإلســـالم 
بالدائرة الباريسية الثامنة عشرة، وذلك مساء 

يوم السبت املقبل.
 وهـــو أول إنتاج فني للوكالة الفرنســـية 
املوهوبـــة، ويعرض قصة موســـيقية ُمصّورة 

تتناول العصر الذهبي للموســـيقى العراقية، 
ما بني سليمة مراد وناظم الغزالي.

كتبـــت القصـــة وتؤّديهـــا كولني هوســـه، 
األكادمييـــة واإلعالميـــة املختصة في الشـــأن 
الثقافي، ومؤّسســـة وكالة أستازا في باريس، 
يروي  والتي تقول إّن عرض ”عندليبي بغداد“ 
قصة حب بني اثنني من قامات وعمالقة الغناء 
العراقـــي األصيل، هما ســـليمة مـــراد وناظم 
الغزالي وقد اشتهرا في أوائل القرن العشرين 
في فترة ما بني العشرينات والستينات مبدينة 
بغداد التي متيزت حينها بالرهف املوســـيقي 
وحياة الفن، واملقام العراقي املعروف بســـلمه 

املوسيقي العربي األصيل. 
وقد جّســـد هذا الزواج األسطوري حينها 
بني شاب عشـــريني من عائلة مسلمة، وامرأة 
تكبره ســـّنا بكثير تنحدر مـــن عائلة يهودية، 
االنفتاح الثقافي للبلد والتسامح الديني الذي 

كان سائدا آنذاك.
حكايـــة هوســـه، التـــي تتخللهـــا فواصل 
موسيقية على العود لسالم إسماعيل، وعرض 
صـــور أرشـــيفية، إمنا ترســـم أيضـــا صورة 

العصر الذهبي املوسيقي للعراق آنذاك.

ُيذكر أّن ”معهد ثقافات اإلســـالم“ تأســـس 
عـــام 2006 فـــي باريس وهو يســـعى للتعريف 
باحلضـــارة  عالقـــة  لهـــا  التـــي  بالثقافـــات 
اإلســـالمية، وذلك بهدف بناء جسر ثقافي بني 
مختلف الديانات. ويســـتضيف املعهد مســـاء 
كل يوم ســـبت مـــن شـــهر رمضـــان الروائية 
واملســـرحية الفرنســـية من أصل لبناني ليلى 
درويـــش، لتقّص على جمهـــور باريس حكاية 
من حكايـــات ألف ليلـــة وليلة. وهـــي الفنانة 
التي اســـتهوتها قصـــص النســـاء املُبادرات 
وحامالت شـــعلة احلياة، وحتـــى الضعيفات 
منهّن، ُمســـتمّدة قّوتها كما تقول من القصص 
التقليديـــة الشـــرقية ومن ذاكرتهـــا العائلية، 
لتحـــّث اخلطى نحو لقـــاء جمهورها وتلج به 
إلى عالـــم ُمخيف وخالب في ذات الوقت حول 

حياة شهرزاد.
أمـــا فيلهارمونـــي باريـــس فتواصـــل من 
الضخم  جهتها تنظيـــم معرض ”املوســـيقى“ 
والفريد من نوعه إلى غاية 19 أغسطس 2018، 
والذي يحتفي بأصوات موســـيقية من العالم 
العربـــي ضمـــن برنامج حافل، وذلـــك احتفاء 
بثـــراء وإبداع املوســـيقيني العرب بني األمس 

واليوم، وبهدف تقـــدمي إبداعات فنية وثقافية 
عربيـــة خالـــدة للجمهور الغربـــي واجلاليات 

العربية في باريس.
وال يبـــدو العـــراق بعيـــدا كذلك عـــن هذا 
احلدث املُمّيز الذي افتتحه الفنان واملوسيقار 
العراقي نصير شـــّمه، ويضّم معرضا لوثائق 
تاريخية تستعيد الذاكرة املنسية للموسيقيني 
العرب في العراق، وبشـــكل خـــاص من خالل 
كتـــاب معـــرض املوســـيقى الـــذي أخرجتـــه 
ُمنّسقة احلدث فيرونيك ريفيل، الناقدة الفنية 
املُتخّصصة بفنون الشـــرق األوســـط والقارة 
األفريقيـــة. وهـــي أيضا من أسســـت وأدارت 
معهـــد ثقافات اإلســـالم، قبـــل أن ُتدير املعهد 

الفرنسي لإلسكندرية.
وهـــذا املعـــرض، الـــذي هـــو استكشـــاف 
لألشـــكال املوســـيقية التقليديـــة واحلديثـــة، 
األســـطورية والدنيوية والشـــعبية والناشئة، 
ُيعـــّد برأيي ريفيل مظهرا مـــن مظاهر احلفاظ 
على التراث الثقافي الـــذي يبدو أّنه في خطر 
اليـــوم، وُميثـــل كذلك شـــهادة علـــى احليوية 
االســـتثنائية لإلبداع املوســـيقي املُعاصر في 

العالم العربي.

والباريســــــيات  الباريســــــيون  ســــــيكون 
ــــــي لوكالة  على موعد مــــــع أول إنتاج فن
”أســــــتازا“ الفنية الفرنسية، يعرض قصة 
موسيقية ُمصّورة تتناول العصر الذهبي 
ــــــني ”عندليبي  للموســــــيقى العراقية، ما ب

بغداد“ سليمة مراد وناظم الغزالي.

قصة حب خلدت االنفتاح الثقافي للعراقيين

 كولين تجسد تجليات المقام العراقي

باريس تحتفي بعندليبي بغداد ناظم الغزالي وسليمة مراد

} كابــول – شـــهدت أفغانســـتان، مؤخـــرا، 
إجنـــازا مهما يتمثل فـــي صنع مصحف من 
احلرير ُرســـمت كامل صفحاته البالغ عددها 
610 باليد، في خطـــوة يأمل القائمون عليها 
في أن تسهم في إعالء شأن أحد فنون اخلط 

املتوارثة منذ قرون.
وعمل فريـــق يضم 38 خطاطا وأخصائيا 
في رســـم املنمنمات على مدى عامني إلجناز 
هـــذه التحفـــة الفنية التي وصلـــت أجزاؤها 

بقطع من اجللد.
وجرى تدريب أكثرية الفنانني املشـــاركني 
في هذه املبادرة من جانب مؤسســـة ”توركواز 
البريطانية التـــي تتخذ مقرا لها في  ماوننت“ 

داخل خان قدمي في كابول قامت بترميمه.
وقال اخلطـــاط املخضرم خواجة قمر 
الدين جشـــتي ”نرمـــي لضمان عدم زوال 
فن اخلط في هذا البلـــد. الكتابة جزء من 

ثقافتنا“.
ونفذ جشتي وخطاطوه عمال متقنا للغاية، 
إذ استغرق إجناز كل صفحة من هذا املصحف 
يومني متتاليني لنقل اآليات القرآنية وأحيانا 
أكثـــر في حـــال ارتكاب أي خطـــأ إذ كان يعاد 

العمل من نقطة البداية.

مصحف من الحرير 
لحفظ فن الخط األفغاني

} برمنغهــام (اململكة املتحدة) - حكم على امرأة 
في مدينة برمنغهام (وســـط إنكلترا) بالســـجن 
أربع ســـنوات ونصف الســـنة، بتهمـــة تزويج 
ابنتها قســـرا في باكســـتان بعـــد خداعها، في 
ســـابقة مـــن نوعها فـــي الســـجالت القضائية 
البريطانيـــة. وهو أول حكم يصـــدر في قضية 
من هذا النوع في بريطانيا، حيث اعتمد قانون 

سنة 2014 يجّرم الزواج القسري.
وأشاد القاضي باتريك توماس بـ“شجاعة“ 

الضحية التي تتعارض مع ”جنب والدتها“. 

وقـــال لـــألم ”قمتـــم بخداعها. وهـــي كانت 
خائفـــة ولوحدها وقد احتجـــزت وأرغمت على 

زواج كانت تخشى منه“.
وأدانت احملكمة األم مبمارســـة اخلداع مع 
ابنتهـــا البالغة 18 عاما خـــالل الوقائع بحجة 
متضيـــة إجازة عائليـــة إلقناعهـــا للذهاب إلى 
باكستان، حيث ُزوجت خالفا إلرادتها من قريب 

لها يكبرها بستة عشر عاما.
وعندما كانت في ســـن الثالثة عشرة، دخل 
عليها الرجل مبوجـــب عقد زواج بعدما وعدته 

عائلتهـــا بتزويجه إياها. وقـــد اضطرت الفتاة 
إلى اخلضوع لعملية إجهاض لدى عودتها إلى 
بريطانيـــا كما جرى اإلبالغ عن حالتها لهيئات 

اخلدمة االجتماعية من جانب الطبيب.
ومت عقد الزواج في سبتمبر 2016. وبضغط 
من األم، وافقت الشـــابة علـــى االقتران بالرجل 

أمام أحد األئمة ووّقعت على أوراق الزواج.
وأدانت احملكمة أيضـــا األم إلدالئها بإفادة 
كاذبة حتت القَسم أمام احملكمة العليا، إذ أكدت 

لها عدم حصول هذا الزواج.

} جرييس (الواليات املتحدة) - أطلقت شـــركة 
هينلـــي، املتخصصة في مجال تخطيط اإلقامة 
واملواطنـــة، تقريـــرا جديـــدا، كشـــفت فيه عن 
”أقـــوى وأفضـــل جوازات الســـفر فـــي العالم“ 
لعام 2018، حيـــث تصدرت اليابان القائمة، في 
حني برز جواز سفر اإلمارات األسرع تقدما في 

السنوات املاضية.
وجاء التصنيف في التقرير الذي نشـــرته 
هذه الشركة العاملية التي مقرها مدينة جيرسي 
األميركية ومتلـــك أكثر من 25 مكتبا في جميع 
أنحاء العالم، بناء على عدد الدول، التي ميكن 
أن يدخلها حامل جواز الســـفر دون احلصول 

على تأشيرة، أو احلصول عليها عند الوصول. 
وتصدرت اليابان املركز األول ألن جواز سفرها 
يتيح لليابانيـــني زيارة 189 دولة من أصل 218 
دون احلاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة، بينما 
تقاســـمت ســـنغافورة وأملانيا املركـــز الثاني، 
وتقاســـمت فنلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
والدمنارك والســـويد وكوريا اجلنوبية املركز 
الثالث، فيما تشاركت كل من النمسا والبرتغال 
والنرويج  وبريطانيا  وهولندا  ولوكســـمبورغ 

املتربة الرابعة.
والالفـــت في التصنيف اجلديـــد كان تقدم 
جواز ســـفر دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى 

املركـــز الـ23 مـــن املركز 27، ليحتـــل مرة أخرى 
املركز األول بني الدول العربية.

واعتبر اجلواز اإلماراتي، الذي بات يسمح 
حلاملـــه بزيارة 154 دولة دون تأشـــيرة بعد أن 
كان يتيح لـــه الدخول إلـــى 140 وفق تصنيف 
صدر في فبراير املاضي، األســـرع، بعد أن قفز 

35 مركزا خالل العشر سنوات األخيرة.
وتذّيـــل التصنيف جواز الســـفر األفغاني، 
الذي ال يسمح بالدخول ســـوى لـ30 بلدا فقط، 
تسبقه ضمن اخلمسة األضعف أيضا جوازات 
ســـفر ســـوريا والعراق والصومال وباكستان 

واليمن.

القضاء البريطاني يسجن أّما زوجت ابنتها قسرا

جواز السفر اإلماراتي يتقدم سريعا نحو العالمية

} حــــني وقفت أمام بســــاتني النخيل في 
قلــــب بغداد أحدق في مشــــهد رؤوســــها 
املختفيــــة، ويباســــها واقتــــالع ســــعفها 
وفســــائلها، أدركــــت كم هو عمــــق الدمار 

الذي حّل بهذا الوطن.
علــــى طريق محمد القاســــم الســــريع 
أوقفت ســــيارة صاحبــــي ونزلت غاضبا 
وأنــــا أرى ذلــــك االعتداء الصــــارخ على 
بغــــداد وحزامها األخضر. أكاد أجزم بأن 
املشهد يســــتفز حتى أعداء البالد وليس 

سكانها األصليني فحسب. 
حلظــــة ترنو إلــــى ”مجــــزرة النخيل“ 
التــــي اقتطعت والتي أمّيــــت املئات منها 
بقسوة وحتولت جذوعها إلى جثث بلهاء 

تدعو إلى الرثاء والنشيج والثورة.
وهــــذا ُيعجــــل ويســــهم فــــي تناقص 
أعدادهــــا من ثالثــــني مليــــون نخلة إلى 
ستة عشــــر مليون حاليا، في بالد سّميت 
يوما لكثــــرة نخيلها،  بـ“أرض الســــواد“ 
حتــــى تغيرت تلــــك التســــمية إلى أرض 
قطــــاع رؤوس النخيــــل قالهــــا صاحبي 
غاضبــــا والــــذي قادنــــي فــــي ســــيارته 
الصغيرة إلى حيث مجزرة النخيل شرقي 
بغداد، ألعود بذاكرتي أقارن بني الشعوب 
التي احترمت قياداتها بلدانها وكّرســــت 
حياتها إلعمار أرضها، وزرعت الصحراء 
ومألتهــــا خضــــرة، وســــعت إلــــى برامج 
مبدعة في زراعــــة النخيل وتكاثره، حتى 
باتت ال تعــــد أو حتصى مــــن املنجزات، 
التي أدهشت العالم نتيجة جمال منتجها 
وسعة صدور وصبر أهلها، وتلك التي ال 

يحتمل حكامها اجلدد مرأى نخيلها.
وأطــــوف فــــي املدينة وكأني عاشــــق 
يتلمــــس طريقه إلى بيــــت محبوبته، في 
بغداد ظلت األشــــياء راقــــدة كما هي، فقد 
زرت الكثيــــر من املناطق فــــي العاصمة، 
وتيقنــــت مــــن أنها تركت أو اســــتخدمت 
بال معرفة لتأريخها وشــــواغلها وضرب 
دون  بالعشــــوائيات،  األساس  تصميمها 
إدراك بــــأن األرض للمعمريــــن البناة، في 
بالد ســــّخر اللــــه لها األرض املنبســــطة 
الوافــــرة  وامليــــاه  الشــــامخة  واجلبــــال 
والطبيعة املتنوعة، لديها دجلة والفرات 
والتنوع البيئي واحلضاري، وجيل أغلبه 

من الشباب ميكنه تولي إدارة العمل.
أســــئلة لم تنقطع داهمــــت فكري وأنا 
أرى مباني لها تاريخ في ذاكرتي تالشت 
وتكاد تندثــــر عالها غبــــار الزمن. فحني 
وقفت أمام ســــينما غرناطــــة بقلب بغداد 
التــــي كنت ارتادها ســــنني اجلامعة، بعد 
أن وصلتهــــا بصعوبــــة نتيجــــة تكالــــب 
عشــــوائيات بيع املالبــــس القدمية التي 
مألت بغداد والتي صارت جتارة رائجة، 
أدركت حينها كم هرمت املدينة وتراجعت. 
فمبناها ترك منــــذ 2003 واملدينة هجرها 

روادها.
أخالها تعرض مشــــهدا واحدا مكررا 
عن مدينة حتتضر أو نساها الزمن، ليس 
حالها فحســــب بل حال كل دور السينما 
فــــي العاصمــــة التــــي أغلقــــت أبوابهــــا 
خشــــية أن يســــتهدفها اإلرهــــاب حتــــى 
حتولــــت املدينة التي كانــــت تفخر بأنها 
مــــن العواصــــم األولى التي شــــّيدت دور 
الســــينما التي حتولت إلــــى بضعة مباٍن 

يأكلها العث وتسكنها الفئران.
وأنا أهّم باملغــــادرة أقرأ على واجهة 
محل خطاط بغــــدادي مغلق بقربها: ”هو 

أنشأكم من األرض واستعمركم فيها“.

صباح العرب

معمرو األرض 
ومخربوها

صباح ناهي

اعتبرت نجمة البوب األميركية 
كيتي بيري أن فستان ميغان 

ماركل كان أقل مستوى 
من ذلك الذي ارتدته كيت 

ميدلتون، أثناء زفافها لألمير 
وليام، قائلة {كيت تفوز}.

وجاءت تعليقات بيري على 
الفستان أثناء مقابلة مع 

برنامج {إنترتاينمنت تونايت} 
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