
} موســكو – تجري الكثير من التغييرات في 
الملف الســـوري بعـــد أن نجحت روســـيا في 
عقد تفاهمات مع فصائل مســـلحة باالنسحاب 
وســـيطرة قوات الرئيس السوري بشار األسد 

على العاصمة دمشق ومحيطها.
وتسير تلك التغييرات عكس مصالح إيران 
التـــي تبدو غيـــر مرغوب فيهـــا على األراضي 
الســـورية من روســـيا التي ال تفتأ تشدد على 
ضرورة انســـحاب جميـــع القـــوات األجنبية 
(والمقصود أساسا إيران وميليشياتها)، ومن 
األسد نفسه الذي يفضل أن يبقى تحت المظلة 
الروسية على الرغم من التصريحات المجاملة 

لطهران والتي يطلقها بعض وزرائه أحيانا.
وقال وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
الفروف، االثنين، إن قوات الحكومة الســـورية 
فقـــط هي التي يجـــب أن تتواجد على الحدود 
األردن  مـــن  والقريبـــة  للبـــالد  الجنوبيـــة 
وإســـرائيل، في إشـــارة واضحة إلى ضرورة 
انسحاب القوات المحسوبة على إيران والتي 

كانت وراء هجمات إسرائيلية متتالية.
ويقـــول محللـــون إن روســـيا تدافـــع عن 
توســـيع دائـــرة ســـيطرة القـــوات الحكومية 
لتشـــمل مناطق كثيرة بينهـــا الجنوب، بهدف 
إحراج إيران ودفعها إلى ســـحب الميليشيات 
الحليفـــة لها خاصـــة أن طهران وحـــزب الله 
غلفا تدخلهما بمساعدة النظام على استعادة 
ســـيطرته على األراضـــي الســـورية، وهو ما 

يجعل استمرار وجودهما اآلن غير مبرر.
ويشـــير هـــؤالء إلـــى أن روســـيا تريد أن 
تفرغ من تفكيك وجود الميليشـــيات اللبنانية 
والعراقية والباكستانية المتمركزة في مناطق 
ســـيطرة النظام، وهي مناطـــق تحررت بفضل 
القوات الروسية وواقعة فعليا تحت حمايتها، 
قبل التفرغ لمطالبة الواليات المتحدة وتركيا 

باالنسحاب من المناطق التي تسيطر عليها.
ويسيطر مسلحو المعارضة على مساحات 
واســـعة من تلك المنطقة، وشـــنت إســـرائيل 
ضربات جوية مكثفة داخل سوريا هذا الشهر 
مدفوعة بما قالت إنه قصف صاروخي إيراني 
من تلك المنطقـــة على مرتفعات الجوالن التي 

تحتلها إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الروســـي في مؤتمر 
صحافي في موســـكو جمعه بوزيـــر خارجية 
موزامبيق جوزيه كوندونجوا باتشـــيكو ”من 
المؤكد أنه يجب تنفيذ انسحاب جميع القوات 
غير الســـورية بشـــكل متبادل، يجب أن يكون 

هذا األمر بمثابة طريق ذي اتجاهين“.
وأشـــار الفروف إلـــى أن اتفاقية أســـتانة 
حول سوريا، تؤكد سحب القوات األجنبية من 

مناطق خفض التوتر.

وأعرب عن أمله بسحب الواليات المتحدة 
قواتها من منطقة التنف جنوب شرقي سوريا 
على الحدود مـــع العراق واألردن، موضحا أن 
تواجد وحدات عســـكرية أميركيـــة في قاعدة 

عسكرية بالتنف ليس له تفسير منطقي.
وكان الرئيـــس الروســـي فالديمير بوتين 
شـــدد منذ أيام، على ضرورة انسحاب القوات 
األجنبيـــة من ســـوريا بعـــد تفعيـــل العملية 
السياســـية، وذلـــك بعد لقاء له مع األســـد في 
مدينة سوتشي الروسية في 17 مايو الحالي.

وعقب هـــذا التصريح، أوضـــح المبعوث 
الخاص للرئيس الروســـي لشـــؤون التسوية 
الســـورية، ألكســـندر الفرنتييـــف، أن ســـحب 
القـــوات األجنبية من ســـوريا يخـــص جميع 

الجهات األجنبية باستثناء روسيا.
وأحدث هذا التصريح ارتباكا لدى طهران 
التي اضطـــرت للتأكيد على لســـان المتحدث 
باســـم وزارة الخارجية بهرام قاســـمي، على 
أنهـــا ”باقية في ســـوريا طالما اســـتمر خطر 
اإلرهـــاب وطالما بقيـــت الحكومة الســـورية 

تطلب المساعدة من إيران“.
ويعتقـــد المحللـــون أن إصـــرار روســـيا 
على انســـحاب القوات األجنبيـــة من الجنوب 
الســـوري يهدف باألســـاس إلى إيجاد مسوغ 
سياســـي لدفع إيران إلى ســـحب مستشاريها 
والميليشـــيات الحليفة من تلـــك المنطقة في 
ســـياق تفاهم روسي إسرائيلي تم تبنيه خالل 
زيارات رئيـــس الوزراء اإلســـرائيلي بنيامين 

نتنياهو المتتالية إلى موسكو.
وفـــي تفاعل ســـريع مـــع مطالبـــة الفروف 
بانســـحاب القـــوات األجنبية، قـــال نتنياهو 
لكتلتـــه فـــي البرلمان فـــي تصريحـــات بثها 
التلفزيـــون االثنيـــن ”موقفنا بشـــأن ســـوريا 
واضح.. نعتقد أنه ال مجال ألي وجود عسكري 

إيراني في أي مكان في سوريا“.
لكـــن دفاع روســـيا عـــن ســـيطرة القوات 
الســـورية على مناطق الجنوب ينتظر أن يثير 
تصعيدا مـــع الواليات المتحدة، كما ســـيثير 
مخـــاوف لـــدى األردن، فضال عـــن المعارضة 
والمشـــمولة  الموجودة فـــي درعا  الســـورية 
باتفـــاق خفض التصعيد الذي تم االتفاق على 

أن يكون برعاية الواليات المتحدة.
وتتهم المعارضة روسيا بأنها تريد فرض 
انتصار األســـد على األرض سواء بالعمليات 
العســـكرية أو عبر اتفاقيات اإلجـــالء وإفراغ 
المناطـــق من المقاتلين، ومـــن ثمة فرض بقاء 
النظام كأمر واقع، ما يجعل الحل السياســـي 

مجرد صيغة لالعتراف بانتصار النظام.
وقال األردن، االثنين، إنه يناقش التطورات 
في جنوب ســـوريا مع واشنطن وموسكو وإن 

األطـــراف الثالثـــة اتفقـــت على الحفـــاظ على 
التي أقيمـــت العام  منطقـــة ”عدم التصعيـــد“ 
الماضي. وأشـــار مســـؤول أردني كبير طالبا 
عدم نشـــر اســـمه إلى أن الدول الثالث اتفقت 
على ضـــرورة الحفـــاظ عليها كخطـــوة مهمة 
”لتســـريع وتيرة المســـاعي للتوصل إلى حل 

سياسي في سوريا“.
ويتخـــوف األردن مـــن أن يـــؤدي نقـــض 
االتفـــاق إلى عـــودة المعارك علـــى حدوده ما 
قـــد يحمله أعباء إضافية مع موجة جديدة من 

المهاجرين، فضال عن التداعيات األمنية.

وكانت الواليات المتحدة قد هددت باتخاذ 
إجـــراءات ”صارمـــة“ بحق دمشـــق فـــي حال 
انتهكت اتفاقا لوقف إطـــالق النار وذلك غداة 
إلقاء الجيش السوري منشورات فوق محافظة 

درعا تحذر من عملية عسكرية وشيكة.
وقالـــت الناطقـــة باســـم وزارة الخارجية 
األميركية هيذر نويرت ”نحذر النظام السوري 
مـــن أي تحـــركات تهدد بتوســـيع النـــزاع أو 
زعزعة وقـــف إطالق النـــار“، وإن ترامب أعاد 
التأكيد مع نظيره الروســـي على االتفاق خالل 

اجتماع في فيتنام عقد في نوفمبر.

} أنقرة – قال المرشـــح النتخابات الرئاســـة 
التركيـــة محـــرم إنجي، في حوار مشـــترك مع 
وصحيفة ”العرب“، إن  موقع ”أحوال تركيـــة“ 
تركيا تحتاج إلى مصالحة عاجلة بعد 16 عاما 
من حكم حزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس 
رجب طيـــب أردوغان، وإنه يملك خططا إلنقاذ 
الليرة من التدهور الذي تعاني منه، والذي كان 

سببا رئيسيا للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
الشـــعب  حـــزب  مرشـــح  إنجـــي  ووعـــد 
الجمهوري الذي شكله مصطفى كمال أتاتورك 
عـــام 1923 بإعـــادة اآلالف مـــن األكاديمييـــن 
والمعلميـــن الذيـــن أصـــدر أردوغـــان قـــرارا 
بفصلهم من وظائفهم بسبب آرائهم السياسية 
من دون أحكام قضائيـــة، بعد محاولة انقالب 

فاشلة على حكمه في صيف 2016.
وقال إنجي ”أعددنا حزمة عاجلة لإلصالح 
االقتصـــادي تهدف إلى التصدي لهبوط الليرة 
وخدمـــة الدين هذا العام. فـــي الوقت الحالي، 

نحاول التخطيط للعام القادم يوما بيوم“.

وأضاف ”يمكن للبنـــك المركزي أن يوقف 
هبوط الليرة مؤقتا فقط من خالل رفع أســـعار 
الفائـــدة، ألنه ليس صحيحا أن انخفاض قيمة 
العملـــة ينبـــع في األســـاس من كون أســـعار 
الفائـــدة مرتفعة للغايـــة أو منخفضة للغاية. 
لذلك، فســـوف يتدخـــل البنك المركـــزي، لكن 
األشـــياء التي ينبغي فعلها حقا موجودة في 

المجالين السياسي والقانوني“.
وأكـــد أن تركيـــا تحتـــاج على الفـــور إلى 
انتشـــالها من وضع سياســـي يولـــد غموضا 
اقتصاديا، وينبغي التعامل مع اقتصادها من 
خالل مؤسسات مستقلة وقائمة بذاتها. وقال 
”فريقي االقتصادي مســـتعد، ونحن نعمل معا 

منذ وقت طويل“.
وقـــال إنجي إن حّل التعامـــل مع األقليات 
في البلد ”مرتبط بإرســـاء تقاليـــد ديمقراطية 
قوية فـــي تركيا. ولذلك فال توجـــد حاجة إلى 
أي إصالحـــات نوعية تتعلق بتلـــك القضايا. 
ينبغي على الدولة أال تعامل هؤالء المواطنين 

بشـــكل مختلف بســـبب عرقهـــم أو اعتقادهم 
الديني أو أي ســـمات أخرى مشابهة. مثل هذا 
النهج من شـــأنه فعليا أن يخلـــق وضع أقلية 
لتلك الجماعات يستند إلى هويتها الدينية أو 

العرقية“.
وأكـــد أنـــه ”مع تزايـــد الحريـــات وتعزيز 
ســـيادة القانـــون وإزالة العراقيـــل التي تمنع 
المواطنيـــن مـــن ممارســـة حقوقهـــم، كل تلك 
الدينيـــة  الهويـــات  ســـتنتهي.  المشـــكالت 
والعرقية المتنوعة يمكن أن تتعايش في مكان 

تحكمه عقلية تعددية قوية“.
وقال محرم إنجـــي ”الناس يبلغون موقعا 
مـــا مـــن خـــالل المهـــارات والتجـــارب التي 
يكتســـبونها من خـــالل التعليـــم. لكي تصبح 
مهندســـا أو معلما أو أكاديميا ينبغي لك أوال 
المرور بفتـــرة تدريب طويلة. ولهذا ينبغي أال 
تتدخـــل وجهات النظر السياســـية عندما يتم 
اختيار مرشـــحين للقيام بدور ما، وينبغي أال 

تكون مبررا أيضا لفصل شخص من العمل“.

وأضـــاف ”لكن هذا ما حـــدث مع الكثيرين 
مـــن األكاديمييـــن المفصولين مـــن العمل في 
تركيا، الذيـــن فقدوا وظائفهـــم لتعبيرهم عن 
آرائهم، لـــم يفقد معلمونا وظائفهم فحســـب، 
بـــل إنهم منعوا أيضا من العثور على وظائف 

جديدة“.
وقـــال إنجـــي ”أنا شـــخصيا 

ضد نشـــر األكاديمييـــن للعريضة 
وضد محتواها. لكـــن معارضتي ال 
تجعـــل وال يمكن أن تجعـــل أفعالهم 

جريمـــة. يمكنك أن تدلـــي برأيك، 
تنتقـــد وحتـــى تســـتنكر 

فعلـــوه، طالمـــا أنك ال  ما 
تشـــجع على العنف. لكن 
مـــن الخطأ النظـــر إليهم 
باعتبارهـــم أعضـــاء في 

منظمة إرهابية أو 
متعاونيـــن 

معها“.

األكاديميـــون  ”هـــؤالء  إنجـــي  وأكـــد 
والمعلمون الذين فصلوا من أعمالهم بســـبب 
آرائهم السياسية فقط ومن دون حكم قضائي 

ستتم إعادتهم إلى وظائفهم“.
ومهـــد أردوغـــان بذلـــك الســـتفتاء علـــى 
تحويل تركيا من نظام الحكم البرلماني إلى 

الرئاسي، في استفتاء 2017.
تركيـــة“  لـ“أحـــوال  إنجـــي  وتعهـــد 
و“العـــرب“ بإعـــادة فتح المـــدارس العليا 
العســـكرية في حال تولى منصب الرئيس، 
لكنه قال أيضا إنه ال يخطط شيئا 
للمؤسسات األمنية األخرى. 

كيـــف  يهـــم  ”ال  وأكـــد 
حصل هـــؤالء الضباط على 
بدال  الحاليـــة،  مناصبهـــم 
ذلك،  فـــي  التشـــكيك  مـــن 
نحـــن بحاجة إلى ضمان 
أن يتصرفـــوا اآلن وفقا 

للقانون“.
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• المنافس الرئيسي ألردوغان: تركيا في حاجة إلى ديمقراطية تحفظ حقوق األقليات

• األردن يتخوف من إلغاء منطقة خفض التصعيد على أمنه القومي

د لتقليص نفوذ إيران
ّ

نشر القوات السورية في الجنوب يمه

{العرب}: االقتصاد التركي يحتاج إلى إصالح سياسي محرم إنجي لـ

وصفت أوســـاط خليجية زيارة  } الدوحــة – 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمـــد آل ثاني إلى 
الكويت بأن هدفها الوحيد إظهار أن أزمة قطر 
مازالـــت موجودة خاصـــة أن قـــرار المقاطعة 
مـــّر عليه عام كامـــل دون أن تحقق فيه الدوحة 
أي اختـــراق بالرغم مـــن الجـــوالت المكوكية 
لدبلوماســـييها، وفشـــل خطاب المظلومية في 

كسب أي تعاطف خارجي.
واعتبرت هذه األوســـاط أن زيارة الشـــيخ 
تميم للكويت قد تحرج الشـــيخ صباح األحمد 
الجابـــر الصباح، أمير الكويـــت، الذي تصدى 
لوســـاطة طويلة األمـــد دون أن تعطيه الدوحة 
أي ورقـــة إلقناع الســـعودية بجهـــوده في حل 
هذه األزمة، وعلى العكس تم استثمار وساطته 
وحماسه لرأب الصدع في محاولة قطرية لربح 

الوقت.
وقالـــت وكالـــة األنباء القطرية إن الشـــيخ 
تميـــم الذي حل مســـاء أمس بالكويـــت، رافقه 
خالل الزيارة ممثله الشـــخصي الشيخ جاسم 
بن حمد آل ثاني، وعدد من الوزراء والشـــيوخ. 

ولم تذكر الوكالة مدة الزيارة.
وقالـــت األوســـاط إن زيارة الشـــيخ تميم 
للكويـــت هدفهـــا لفت نظـــر الريـــاض إلى أن 
الدوحـــة ال تـــزال تأمل فـــي التفاتة ســـعودية 
ألزمتها، وأنها تبحث عن حوار مباشـــر يسهل 
عليهـــا تقديم التنـــازالت المطلوبـــة منها بدل 

شروط الرباعية القاسية.
لكن من الواضح أن السعودية ليست مهتمة 
بأي تسوية من أي نوع مع قطر خارج الشروط 
المعلومة والتي تتهرب قطر من االستجابة لها 

منذ اتفاق الرياض األول في 2013.
وتأتي زيـــارة أمير قطر إلـــى الكويت بعد 
أسبوعين من تســـلمه رسالة من أمير الكويت، 
نقلهـــا وزير الخارجية الشـــيخ صبـــاح خالد 
الحمـــد الصباح، 14 مايو الجاري، ضمن جولة 
شملت السعودية واإلمارات والبحرين وعمان.

وقطعـــت كل مـــن الســـعودية واإلمـــارات 
والبحريـــن ومصـــر منـــذ 5 يونيـــو الماضي، 
عالقاتهـــا مع قطر، ثم فرضـــت عليها إجراءات 

عقابية بسبب دعمها لإلرهاب.
وتشـــمل المطالب أن تقلص قطر عالقاتها 
مع إيـــران وأن تغلـــق قاعدة عســـكرية تركية 
على أراضيهـــا، وأن توقف حمالت التحريض 
واإلســـاءة لـــدول الخليج ومصر في وســـائل 

اإلعالم القطرية، وإغالق قناة الجزيرة.
وخاصـــة  المقاطـــع،  الرباعـــي  ويتمســـك 
الســـعودية، بترك المهمة لقطـــر كي تقرر متى 
تعود إلى الجادة وتعتـــرف بأخطائها وتبادر 
إلـــى إصالحها بشـــكل علني، وبانتظـــار ذلك 

سيتم التعامل مع الملف وكأنه منته تماما.

تحركات قطرية 
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مؤتمر باريس يضع ليبيا بين مقصلة اإلخوان والتقسيم
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طهران فهمت علو القامة الروسية في سوريا
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} بريوت – باشـــر سعد احلريري االثنني، بعد 
أســـبوع من تكليفـــه مبهمة تشـــكيل احلكومة 
اللبنانية اجلديدة، سلســـلة من املشـــاورات مع 
النواب املنتخبني حديثـــا في البرملان اللبناني 
بشـــأن تركيبـــة فريقـــه احلكومي الذي يشـــمل 
مختلف األحزاب الرئيسية في البالد على ضوء 

نتائج االنتخابات البرملانية األخيرة.
وبدأ احلريـــري الذي ســـيترأس احلكومة 
التوالـــي  علـــى  الثالثـــة  للمـــرة  اللبنانيـــة 
املشـــاورات، مراهنا على حزمة من التوافقات 
مـــع رئيس اجلمهورية ميشـــال عـــون ورئيس 
البرملان نبيه بّري الدافعني إلى وجوب اإلسراع 
بتشـــكيل احلكومة اجلديـــدة، باعتبـــار ما قد 
ميثله التأخير عن إعـــالن ميالدها من مخاطر 

اقتصادية وأخرى سياسية داخلية وإقليمية.
وأكد احلريري عقب االنتهاء من املشاورات 
في مجلس النواب، أن جميع القوى السياسية 
من أجل تشـــكيل احلكومة  ببـــالده ”متعاونة“ 
الكتـــل  علـــى  احلقائـــب  وتوزيـــع  اجلديـــدة 

السياسية.
وقـــال احلريـــري إن ”اجلميـــع متعاونون، 
وال شـــيء يعيقنـــا، والبعض قد يعّلي الســـقف 
للحصـــول على مـــا ميكن من مطالـــب وزارية“. 
وأضـــاف أّن ”التوافـــق الذي رأيناه في الســـنة 
والنصف الســـنة املاضية موجود اليوم، ويجب 

التعويل على اإليجابيات لنبني عليها“.
وأكـــد أنه بصدد االســـتماع ملطالـــب الكتل 
النيابيـــة، وأن ال أحـــد لديـــه الرغبـــة بوضـــع 

العصي بالدواليب.
ورأى أن ”هناك فرصة حقيقية للخروج من 
الوضع االقتصادي احلالي، وأنا متفائل جدا“.

وقال بهذا الشأن ”ســـنرى ما هي الوسيلة 
األنســـب للقيام بالبلد من خالل تشكيل حكومة 

وفـــاق وطنـــي، وعلينا العمل ســـويا لتحصني 
ساحتنا الداخلية أمام التحديات اإلقليمية“.

ورغـــم أن العديـــد مـــن املالحظني للشـــأن 
اللبناني اعتبروا أن ترجيح احلريري تشـــكيل 
حكومتـــه اجلديـــدة ســـيكون قبل حلـــول عيد 
الفطـــر ال يعدو أن يكون ســـوى خطاب متفائل 
بعيد عن الواقع، فإن نبيه بّري  رئيس البرملان 
توقع بدوره االثنني إنهاء مهمة تشكيل حكومة 
ائتالفية في غضون شهر من انطالق املشاورات 

بشأنها.
وقـــال نبيه بـــّري إنه ال مصلحـــة ألحد في 
تأخيـــر تشـــكيل احلكومـــة اجلديـــدة أو وضع 
عقبات أمامها، داعيا جميع املعنيني باملشاركة 
فيها إلى التســـريع في املفاوضات وعدم تعقيد 
املشـــهد أمـــام رئيـــس احلكومة اجلديـــد وفق 
ما نقلته صحيفـــة املســـتقبل اململوكة من قبل 

احلريري.
ويأتـــي تطابـــق التصورات بـــني احلريري 
وبـــّري في وقت اســـتهل فيه رئيـــس احلكومة 
املكلف أولى خطـــوات املفاوضات بلقاء رئيس 
احلكومة الســـابق متام ســـالم الذي دعا بدوره 

إلـــى التعجيل بإنقاذ البالد عبـــر التوافق على 
تركيبة احلكومة االئتالفية اجلديدة.

وقال ســـالم لدى لقائه باحلريري ”يجب أن 
تكون هناك ســـرعة في تأليف احلكومة حلاجة 
البلد للســـلطة التنفيذية“، مؤّكـــدا في املقابل 

على ضرورة التفريق بني السرعة والتسّرع.
ونفى ســـالم أن يكون مرشحا لتقّلد حقيبة 
وزاريـــة صلـــب احلكومـــة اجلديـــدة املرتقبة، 
منّوها بعدة أســـماء سياسية مطروحة لتكون 

ضمن حكومة احلريري القادمة.
وتشـــير كواليس املفاوضات التي يجريها 
ســـعد احلريري إلى أن فريقه احلكومي القادم 
ســـيكون متألفا من ثالثني وزيـــرا على أقصى 

تقدير.
ومن أهم العقبات التي تســـعى الرئاسات 
اللبنانيـــة الثـــالث إلى حلها تتمّثـــل في إقناع 
حـــزب الله باحلـــّد من ســـقف مطالبه بشـــأن 
متثيليته في حكومـــة احلريري القادمة جتّنبا 
ألي عقوبـــات أميركية جدية قد تطال املصارف 
والبنوك اللبنانية. وتســـعى جماعة حزب الله 
املدعومـــة من إيران إلى مشـــاركة أكبر في هذه 

احلكومة االئتالفية مقارنة باحلكومة السابقة، 
بعد املكاســـب الكبيرة التـــي حققتها اجلماعة 
البرملانيـــة التي  االنتخابـــات  وحلفاؤها فـــي 

أجريت في السادس من مايو.
ومـــن جهة أخرى يصطدم ســـعد احلريري 
برغبة التيار الوطنـــي احلر امللحة في احتكار 
احلصة املســـيحية في احلكومة على حســـاب 

القوات اللبنانية.
ويســـعى التّيـــار الوطنـــي احلـــر، الـــذي 
يرأســـه النائب جبـــران باســـيل (صهر رئيس 
للمقاعـــد  احتـــكار  شـــبه  إلـــى  اجلمهوريـــة) 
املسيحية في احلكومة، في حني تطالب القوات 
اللبنانيـــة بحصة تتناســـب مـــع النتائج التي 
حققتها في االنتخابات إذ ضاعفت مرتني عدد 

نوابها (من ثمانية نواب إلى ١٥ نائبا).
أن  املجـــال  هـــذا  فـــي  مصـــادر  وكشـــفت 
احلمالت املتبادلة بني جبران باسيل وقياديني 
في القـــوات اللبنانيـــة في األيـــام املاضية لن 
تســـّهل مهّمة احلريري، خصوصا أّن باســـيل 
ذهب بعيدا فـــي احتقاره حلجم متثيل القوات 

للمسيحيني.

} رام اهللا – قــــال الرئيس الفلســــطيني محمود 
عباس، االثنني، إنه ســــيعود إلــــى عمله اعتبارا 
من الثالثاء بعد خروجه من املستشفى الذي ظل 
فيه ملدة ثمانية أيام للعــــالج من التهاب رئوي، 

حسبما أعلن أطباء.
وأثــــار عباس الــــذي أدخل إلى املستشــــفى 
قبــــل أكثر من أســــبوع تكهنات حول مســــتقبله 

وخالفته في الساحة السياسية الفلسطينية.
وخرج الرئيس الفلسطيني مشيا على قدميه 
من املستشــــفى حيث كان يعالج من التهاب في 
الرئة، حسب الرئاسة الفلسطينية. وحتدث إلى 
الصحافيني ليؤكد لهم نيتــــه العودة للعمل في 

مكتبه اعتبارا من الثالثاء.
وقــــال عباس فــــي كلمة ”شــــكرا حلضوركم 
وشــــكرا لله تعالى أنني خرجت من املستشــــفى 

بصحة وعافية، وسأعود لعملي الثالثاء“.
وتابــــع ”الفضل يعــــود أوال للــــه، وإلى هذا 
املستشــــفى والطاقم الطبي“، مضيفا ”املهم هو 
صحة الوطن، وسنعمل من أجل أن تكون القدس 

الشرقية عاصمة دولتنا املستقلة“.
وقال أمني سر اللجنة املركزية حلركة ”فتح“، 
اللــــواء جبريــــل الرجوب، إن عباس ســــيترأس 
الثالثاء اجتماعا للجنة املركزية للحركة في مقر 

الرئاسة مبدينة رام الله.
وكان عباس دخل في ٢٠ مايو ”املستشــــفى 
االستشــــاري العربي“ قــــرب رام الله في الضفة 
الغربيــــة احملتلــــة. وأعلــــن األطبــــاء حينها أنه 
خضع لفحــــص في األذن الوســــطى بعدما كان 

خضع لعملية قبل ذلك بأيام.
غير أنه بعــــد يومني أعلن األطباء أن عباس 
دخــــل املستشــــفى بســــبب التهاب رئــــوي أدى 
إلــــى ارتفاع فــــي درجات احلــــرارة، وأنه يعالج 
باملضــــادات احليويــــة، فيما انتشــــرت تكهنات 
حــــول وضعه الصحي إضافة إلــــى تكهنات عن 

خليفته احملتمل.
واالثنني املاضي مت نشــــر صور وتسجيالت 
تظهــــر عباس وهو يجول في املستشــــفى ويقرأ 
الصحف، فــــي محاولة لدحض اإلشــــاعات بأن 

وضعه الصحي أكثر خطورة مما أعلن رسميا.
وفي خضم االنقســــام الفلسطيني الداخلي، 
يعتبر عباس أنه من املستحيل إجراء انتخابات 
وســــط تواصل الصــــراع بني حركــــة فتح التي 
يتزعمهــــا وحركــــة املقاومة اإلســــالمية حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة.
أن  الفلســــطينيني  مــــن  العديــــد  ويعتبــــر 
مقاربته للمفاوضات فشــــلت في إنهاء االحتالل 
اإلسرائيلي وحتقيق أي تقدم نحو إقامة الدولة.
ويثني مسؤولون إســــرائيليون على الرغم 
مــــن انتقادهــــم ملــــا يعتبرونــــه تعنــــت الرئيس 
الفلســــطيني، على التنســــيق األمنــــي مع إدارة 

عباس.

وتولى عباس رئاسة الســــلطة الفلسطينية 
خلفــــا للزعيم الفلســــطيني الراحل عرفات الذي 

يحظى باحترام كبير لدى الفلسطينيني.
وعلى الرغم من نيــــل عباس تقدير املجتمع 
الدولــــي إلميانــــه باملفاوضات ونبــــذه العنف، 
تطلعــــات  لتحقيــــق  داخليــــا  يعانــــي  أنــــه  إال 
الفلســــطينيني بعد رحيل عرفات. وفي األشــــهر 
األخيرة واجه عباس ما اعتبره الفلســــطينيون 
انحيازا صارخا من قبل إدارة الرئيس األميركي 

دونالد ترامب للجانب اإلسرائيلي.
وجمد أبومازن العالقات مع البيت األبيض 
علــــى خلفية قــــرار ترامــــب االعتــــراف بالقدس 
عاصمة إلسرائيل مســــتخدما خطابا تصعيديا 

جتاه املسؤولني األميركيني.
ووصــــف الرئيــــس الفلســــطيني في شــــهر 
مارس ســــفير الواليــــات املتحدة في إســــرائيل 

ديفيد فريدمان بـ“ابن الكلب“.

 أمحد مجال

} القاهــرة – بدأت بعــــض األحزاب املصرية 
مضاعفة وتيرة حتركاتها لتشــــكيل حتالفات 
جديدة، هدفها االستعداد لالنتخابات احمللية 

املقرر عقدها قبل نهاية العام اجلاري.
ويجــــري حــــزب التجمع اليســــاري حاليا 
نقاشــــا مع قيادات في حزب املؤمتر (أسســــه 
عمرو موســــى) لتشــــكيل حتالف يكــــون نواة 
تضم أحزابا يسارية، مثل االشتراكي املصري، 
العربي الناصري، الشيوعي املصري، وأحزاب 
أخرى ســــوف ُينظر في أمرها االجتماع املقبل 

لقيادة احلزب.
وأكــــد نبيــــل زكــــي املتحدث باســــم حزب 
التجمع لـ“العرب“، أن حزب املؤمتر ”سيطلب 
االنضمام للتحالف اجلديد خالل أيام قليلة“.

وقال حامد الشــــناوي، أمــــني عام احلزب، 
فــــي تصريحات له ”هنــــاك تقارب ملحوظ بني 
احلزبــــني، وتواصل مســــتمر مــــع القيادات“، 
فيمــــا نفى عمر صميدة رئيــــس حزب املؤمتر 

هــــذه اخلطوة. وانعكســــت اخلالفــــات داخل 
األحزاب الضعيفة على الشــــكل الذي ميكن أن 
يستقر عليه نحو ١٠٦ أحزاب، بعد تصريحات 
رســــمية حتث على ضرورة دمج األحزاب، مبا 

يتراوح بني ٣ و٤ أحزاب رئيسية.
وســــوف يجــــري حتديد مســــتقبل احلياة 
احلزبية في مصر وفقا للتنقالت التي تتم بني 
قيادات األحزاب، وهو أمر يســــاهم في تعقيد 
املشهد السياسي الذي يغيب عنه التناغم، كما 
أن معظم التحالفات لن تتنازل عن هياكلها ما 

ميثل صعوبة في االندماج.
وظهـــرت بـــوادر التحالفـــات عبـــر قوى 
سياسية مختلفة، أحدها يقودها حزب الوفد 
(أقـــدم األحزاب املصرية) الســـاعي للتحالف 
مـــع أكبر عدد من األحزاب الليبرالية ليشـــكل 
معارضـــة قوية خـــالل الفتـــرة املقبلة، وآخر 
يقـــوده موســـى مصطفـــى موســـى، رئيـــس 
حزب الغد واملرشـــح اخلاسر في االنتخابات 
الرئاســـية املاضية. وقال مصطفى موســـى، 
وهو مرشح رئاسي سابق ورئيس حزب الغد، 

لـ“العرب“، إن حزبه يســـعى لتشكيل حتالف 
هدفـــه املعارضة البناءة، من خالل التنســـيق 
مع األحـــزاب التـــي تتقارب معنـــا وفق هذه 
الرؤية، لنشـــكل في النهاية تكتال باسم حزب 
الغد سوف يضم عددا من األحزاب الصغيرة 
– رفـــض تســـميتها- وبعض نـــواب البرملان 

املستقلني وشخصيات عامة.
ومـــن جهته، يجري حزب مســـتقبل وطن 
مفاوضـــات مع أحزاب، حمـــاة الوطن ومصر 
بلدي والشـــعب اجلمهـــوري واحلرية ومصر 

احلديثة، لتشكيل حتالف موال للحكومة.
ومت تشـــكيل أمانة احلزب العامة مؤخرا، 
وشـــملت ٣٦ قيـــادة، في صورة تبـــدو قريبة 
مـــن أمانات احلزب الوطنـــي احلاكم في عهد 

الرئيس األسبق حسني مبارك.
وأعلن محمد السويدي رئيس ائتالف دعم 
مصر األحد، تراجعه عن فكرة حتويل ائتالفه 
إلـــى حزب سياســـي، قائـــال ”إن االئتالف لن 
يتحول حلزب خالل الفتـــرة املقبلة، وال يريد 
االســـتحواذ على الشـــارع، لكنـــه يهدف إلى 

تقوية األحزاب التي تقبع حتت مظلته“.
وقالت مصـــادر لـ“العرب“ إن التراجع عن 
الفكرة جاء بتعليمات من جهات رسمية، بعد 
أن أكـــد قياس لردود األفعال أن خطوة حتول 
االئتالف إلى حزب في هذه الظروف لن حتقق 
األهداف السياســـية منها، ورمبا تتحول إلى 

عبء على عاتق الرئيس السيسي.
وأضافت أن اجلهـــات التي كانت مهمتها 
تنظيـــم عمـــل ائتـــالف األغلبيـــة حتـــت قبة 
البرملان، وجدت صعوبات بالغة في السيطرة 
على املســـتقلني الذين يبلغ عددهم ٢٢٠ نائبا. 
ورأت أن التحالفـــات احلزبيـــة هـــي اخليار 

األفضل.
وتنوي احلكومة أن تكون التحالفات التي 
يجري االعداد لها، مقدمة لنظام حزبي جديد، 
يقود إلى تشــــكيل حزب ميثــــل األغلبية وآخر 
للمعارضــــة، فضال عــــن الســــماح بتحالفات 
صغيرة، قد يكون لها تواجد ودور في التلميح 
بثــــراء املعارضــــة، ولو من الناحية الشــــكلية 

مستقبال.

{طالبنا بالتسريع في تشكيل الحكومة من أجل معالجة الملفات األساسية، وركزنا على أهمية أخبار

تشكيل حكومة وحدة وطنية تحافظ على نتائج االنتخابات النيابية}.

تيمور جنبالط
رئيس اللقاء الدميقراطي اللبناني

{التحالفات بين األحزاب اليسارية والليبرالية في مصر ليست جديدة وسبق لذلك أن حدث في 

عهد الرئيس األسبق حسني مبارك}.

نبيل زكي
املتحدث باسم حزب التجمع
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عباس يستأنف مهامه 

باجتماع للجنة المركزية لفتح
األحزاب المصرية تختار التحالفات بدل الدمج

بدأ سعد احلريري الرئيس املكلف بتشكيل 
احلكومة اللبنانية، االثنني، االستشــــــارات 
في مجلس النواب متهيدا الختيار الوزراء 
ــــــى الكتل  ــــــب عل ــــــع احلقائ اجلــــــدد وتوزي
السياســــــية. ويأتي هذا وسط تضارب في 
املعلومــــــات حول طبيعة وشــــــكل احلكومة 
ــــــة، وحول أحجام القوى السياســــــية  املقبل

بداخلها.

سعد الحريري: جميع القوى متعاونة من أجل تشكيل الحكومة

 تحالفات تسبق االنتخابات المحلية

 [ تمام سالم ينفي ترشيحه لحقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة
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في طريق مفتوح لتشكيل حكومته

مــــّدد االحتــــاد األوروبــــي،  } بروكســل – 
االثنني، العقوبات املفروضة على مســــؤولني 
ســــوريني متهمــــني بالتــــورط في اســــتخدام 
أســــلحة كيميائية ضد مدنيني ملدة عام واحد 

أي حتى األول من يونيو ٢٠١٩.
واعتبــــر مجلــــس االحتــــاد األوروبي في 
بيــــان أنــــه بالنظــــر إلــــى القمــــع القائم ضد 
السكان املدنيني، فإن االحتاد قرر اإلبقاء على 
اإلجــــراءات التقييدية ضد النظام الســــوري 
وأنصــــاره تطبيقــــا الســــتراتيجية االحتــــاد 

األوروبي إزاء سوريا.
وأخــــذ االحتاد وفق البيــــان في االعتبار 
حالتي وفــــاة حصلتا منذ آخــــر مراجعة في 
مــــارس لالئحة األشــــخاص املعاقبــــني التي 

تضم ٢٥٩ اسما.
وال يســــمح ملن أدرجت أسماؤهم في هذه 
الالئحــــة دخول أراضي االحتــــاد األوروبي، 
كمــــا مت جتميد أرصدتهم فــــي دول أوروبية 
بداعي أنهم مســــؤولون عــــن القمع العنيف 
املمارس بحق مدنيني في سوريا ويستفيدون 
من النظام أو يقدمون له دعما أو يشــــاركون 

أشخاصا يفعلون لك.
كما شــــمل متديد العقوبــــات على النظام 
الســــوري أيضا ٦٧ ”كيانا“ ســــوريا مشموال 

بتجميد األرصدة.
وتشــــمل العقوبات حظرا نفطيا وقيودا 
على بعــــض االســــتثمارات وجتميد أرصدة 
ميلكهــــا البنك املركزي الســــوري في االحتاد 
األوروبــــي، إلــــى جانب قيود علــــى صادرات 

التجهيزات والتكنولوجيا.
ويأتــــي متديد هذه العقوبات بعد أن كان 
االحتــــاد األوروبي قــــد فرضها منــــذ يوليو 
٢٠١٧ على ١٦ عاملا ومسؤوال عسكريا سوريا 
لالشــــتباه فــــي تورطهــــم بهجــــوم كيميائي 
بشــــمالي ســــوريا أودى بحياة العشرات من 

املدنيني في أبريل املاضي.
وتســــتهدف العقوبات التي وافق عليها 
وزراء خارجيــــة دول االحتاد األوروبي خالل 
اجتماع في بروكســــل آنــــذاك، ثمانية علماء 
وثمانيــــة من كبار املســــؤولني العســــكريني 

السوريني.
وشــــدد قــــرار االحتاد األوروبــــي على أن 
الشخصيات التي شملتها العقوبات ساهمت 
في تطوير واســــتخدام أسلحة كيميائية ضد 

السكان املدنيني في سوريا.
ولقيــــت هــــذه العقوبــــات املفروضة على 
النظــــام الســــوري ترحيبــــا أميركيــــا حيث 
أكــــدت وزارة اخلارجية األميركية اطمئنانها 
للخطوة األوروبية التي وصفتها باجلريئة، 
مذّكــــرة بــــأن واشــــنطن فرضت في األشــــهر 
األخيــــرة من عــــام ٢٠١٧ عقوبــــات على أفراد 
الكيميائية  بالترســــانة  مرتبطــــة  ومنظمات 

السورية.

أوروبا تمدد عقوباتها 

على نظام األسد وأنصاره

السياســـية  والقراءات  املفاوضات 

تشـــير إلـــى أن الفريـــق الحكومـــي 

ســـيتألف مـــن ثالثـــني وزيـــرا على 

أقصى تقدير

◄

الرئيس الفلسطيني محمود عباس 

يعتبـــر أنـــه مـــن املســـتحيل إجراء 

انتخابات وسط تواصل الصراع بني  

فتح وحماس

◄



} املوصــل (العراق) – أصـــدرت قيادة الجيش 
العراقي، االثنين، أمـــرا بإلقاء القبض على من 
يحمل الســـّالح المرّخص بشـــكل علني خارج 
إطار عمله الرسمي، حتى وإن كان من منتسبي 

القّوات األمنية.
وتأتـــي الخطـــوة ضمـــن محـــاوالت الحّد 
من المظاهر المســـّلحة المنتشـــرة على نطاق 
واسع في العراق الذي مّر بظروف أمنية بالغة 
التعقيد وشـــهد حربا شرسة ضّد تنظيم داعش 

على مدى قرابة الثالث سنوات.
وال تزال محافظة نينوى في شـــمال العراق 
التي شـــهدت بعض أشـــرس المعـــارك، تعاني 
تبعات الحرب وتعرف انتشـــارا كبيرا لظاهرة 
حمل الســـالح ما يساهم في عسكرة مجتمعها، 

رغـــم أّن مركزهـــا مدينـــة الموصـــل مـــن أكبر 
حواضر البالد وأكثرها تمّدنا.

وُتشـــيع ظاهرة حمل السالح بشكل علني، 
بما فـــي ذلك مـــن قبل أفـــراد القـــوات األمنية 
والميليشـــيات، التوّتر داخـــل المجتمع ويرى 
فيهـــا المدنيـــون ضربـــا مـــن الضغـــط عليهم 

وترهيبهم.
وتظّل فوضى الســـالح في العراق ووجوده 
بكميـــات كبيـــرة بأيـــدي أفـــراد وفصائل غير 
نظاميـــة، ملّفا بالغ التعقيد يعد الطامحون إلى 

المشاركة في الحكومة القادمة بحّله.
وقال اللـــواء نجم الجبـــوري قائد عمليات 
نينـــوى، إحـــدى تشـــكيالت الجيـــش العراقي 
لوكالة األناضول، إّنه ”تم توجيه كتاب رســـمي 

إلـــى قوات الفرقـــة الذهبية (ســـوات)، وأفواج 
الطوارئ، يفيد بإلقاء القبض على أي شـــخص 
مهمـــا كانت صفـــة عمله أو منصبـــه أو رتبته 
العســـكرية أو انتمائـــه الوظيفـــي وهو يحمل 

السالح الناري بشكل مكشوف للمأل“.
وأضاف الجبوري أن ”ظاهرة حمل السالح 
مـــن قبل األشـــخاص المرّخص لهـــم، أصبحت 
اســـتفزازية للجميع، وتنشر الخوف في نفوس 

المواطنين“.
ولفت إلـــى أن ”القرار ال يشـــمل المرخص 
لهـــم بحمل الســـالح بالزّي المدنـــي من الذين 
ال يظهرونـــه، أي في حالة يكون الســـالح تحت 
المالبس أو داخل حقيبة اليد“. وأشـــار إلى أن 
”حيازة وحمل الســـالح النـــاري دون ترخيص 

رســـمي صـــادر عن قيـــادة عمليـــات نينوى أو 
القيادة العســـكرية العليا يعد مخالفا للقانون 

وُيحاَسب عليه“.
وأوضح الجبـــوري، أن ”الجهـــات األمنية 
المكّلفـــة بتنفيذ القـــرار، الذي صـــدر االثنين، 
ســـوف ُيشـــرع في تطبيقه بعد انقضاء مدة 48 
ساعة على إعالنه في وسائل اإلعالم المختلفة 

ليصل إلى الجميع“.
وتحـــاول القـــوات العراقيـــة فـــرض األمن 
فـــي محافظة نينوى بعـــد هزيمة تنظيم داعش 
عســـكريا في المحافظة وإنهاء ســـيطرته على 
مركزهـــا مدينة الموصل، فيمـــا تواصل تعّقب 
فلوله التي ما تزال تنشط في العديد من مناطق 

المحافظة.

صالح البيضاين

دخلـــت معركة حتريـــر احلديدة  } صنعــاء – 
على الســـاحل الغربي اليمني منعطفا حاسما 
بسيطرة القوات اليمنية املدعومة من التحالف 
العربي، على منطقـــة الدريهمي جنوبي املدينة 
ما يجعل تلك القوات عمليا في موضع سيطرة 

نارية على مطار املدينة.
ودّبـــت الفوضـــى فـــي صفـــوف ميليشـــيا 
احلوثـــي التـــي بـــادرت إلـــى تركيـــز حواجز 
عســـكرية ونقاط تفتيـــش على الطرقـــات ملنع 
املقاتلـــني التابعني لها من الفـــرار، في محاولة 

لدفعهم للصمود أطول وقت ممكن.
ويأتي حتقيق هذا التقّدم النوعي في معركة 
احلديـــدة تتويجا جلهود كبيـــرة بذلتها قوات 
املقاومـــة مبختلـــف فصائلها وبإســـناد نوعي 
من القوات اإلماراتيـــة العاملة ضمن التحالف 
العربي بقيادة اململكة العربية السعودية والذي 
قام الطيران املروحـــي والّنفاث التابع له بدور 
حاسم في املعارك التي تدّرجت من شمالي تعز 

وصوال إلى مشارف مدينة احلديدة.
املوقـــع  ذات  احلديـــدة  حتريـــر  ويعتبـــر 
االســـتراتيجي على البحر األحمر، والتي مّثلت 
علـــى مدار ســـنوات احلرب في اليمن شـــريان 
إمـــداد للحوثيني بالســـالح املهّرب مـــن إيران، 
وأيضـــا مصـــدرا لتمويل جهدهـــم احلربي عن 
طريق املوارد املالية ملينائها، منعطفا في معركة 
حترير اليمن ككل من ســـيطرة احلوثيني الذين 
سيصبحون بعد فقدانهم املدينة محاصرين في 

مناطق داخلية.
وفي خضّم احلرب املشتعلة تروج توّقعات 
بـــأن تســـاهم هزمية احلوثي فـــي احلديدة في 
تليـــني موقـــف احلوثيـــني من مســـار الســـالم 
وتدفعهم مرغمني للجلوس إلى طاولة التفاوض 
على أسس جديدة هذه املّرة ُيؤخذ فيها الوضع 

امليداني لكل طرف.
واعترف زعيم ميليشـــيا احلوثي بالهزمية 
في معارك الســـاحل الغربي، وهّيأ أنصاره في 
كلمـــة بثتها قناة تلفزيونية تابعة له خلســـارة 

ميناء احلديدة االستراتيج.

وبـــدت عالمـــات القلق واالرتبـــاك في كلمة 
عبدامللـــك احلوثي التي عّلق فيها على مجريات 
احلرب، في الوقت الذي باتت فيه قوات املقاومة 
املشتركة على بعد 18 كيلومترا من جنوب مطار 
احلديدة الدولـــي وفقا للمتحدث باســـم قوات 

املقاومة الوطنية العقيد صادق دويد.
وبّرر احلوثي اخلسائر املتالحقة مليليشياته 
في الســـاحل الغربـــي بالقـــول ”إن أي تراجع 
ألســـباب موضوعية ليس نهاية املعركة وأن ما 
جـــرى في اجلنوب يثبت ذلك“، كما أقر بحدوث 

ما وصفه ”باالختراق في جبهة احلديدة“.
واتهم احلوثي قوى خارجية بالتســـبب في 
هزمية ميليشـــيته في محاولة لتأجيج مشـــاعر 
أنصـــاره، قائـــال إن معركـــة الســـاحل الغربي 
”اُتخـــذت بقـــرار أميركـــي“، مســـتدركا أن أي 
اختراقات في اخلط الســـاحلي قابلة لالحتواء 

والسيطرة.
وناشـــد زعيم اجلماعـــة احلوثيـــة أتباعه 
الصمود وعدم الفرار من اجلبهات، كما دعاهم 

إلى رفد اجلبهات باملقاتلني.
وجلأ احلوثي إلى اللعـــب مجددا على وتر 
الطائفية واملناطقية في اليمن من خالل حديثه 
عما أسماه ”العمق االســـتراتيجي والتاريخي 
ملواجهة الغزاة“، الذي قال إنه ال يزال في أيدي 
جماعته، في إشـــارة إلى املناطـــق اجلبلية في 

شمال اليمن التي تعرف بـ“الهضبة الزيدية“.
اليمنـــي  والسياســـي  الكاتـــب  ووصـــف 
والقيـــادي الســـابق في جماعـــة احلوثي علي 
البخيتـــي خطـــاب زعيم اجلماعـــة بأنه خطاب 
الهزمية، فقد أقر ضمنيا بهزمية ميليشيته وقال 
إن هناك تراجعات سّماها تراجعات موضوعية 
للتقليل من فداحة هذا االعتراف، وهو مصطلح 
جديد لم يســـتخدمه من قبل، كمـــا أنه أملح إلى 
تراجعـــه إلى املناطـــق اجلبلية التـــي وصفها 
مبناطق العمق التاريخي. وبالتالي هو يشـــير 
صراحة إلى هزميته في احلديدة واســـتعداده 
لالنســـحاب منها، ويقّر بأن اجلماعة احلوثية 

متر بأسوأ مراحلها على اإلطالق.
وعلى صعيـــد ميداني أكدت مصادر محلية 
مـــن احلديـــدة أن املدينـــة تشـــهد  لـ“العـــرب“ 

حتـــركات حـــذرة لعناصـــر احلوثيـــني الذيـــن 
بدأوا بتســـيير دوريات في الشوارع واألحياء، 
بالتزامـــن مـــع حركة نشـــطة لنقل أمـــوال فرع 
البنـــك املركزي اليمني باجتـــاه صنعاء، ونهب 
املؤسسات احلكومية وتفكيك املعدات اخلاصة 
باالتصـــاالت، ما يوحي بإدراك قادة امليليشـــيا 

حلتمية الهزمية.
وعـــن ســـيناريوهات املعركة خـــالل األيام 
القادمـــة، قـــال مصدر عســـكري لـ“العـــرب“ إن 
القوات املشـــتركة املسنودة بالقوات اإلماراتية 
العاملة في التحالـــف العربي تعمل على تأمني 
طـــرق إمدادهـــا وتصفيـــه اجليـــوب احلوثية 
التـــي خلفتهـــا وراءها قبـــل أن تكمـــل تقدمها 
نحو ميناء احلديـــدة ومطارها. كما تعمل على 

إحكام احلصار على مجاميع احلوثيني جنوبي 
احلديدة مبديريـــات التحيتا واجلراحي وزبيد 
وبيت الفقيـــه التي مت قطع طـــرق إمدادها من 
خالل الســـيطرة علـــى مدينة احلســـينية على 
اخلـــط الرئيـــس الرابط بـــني شـــمال احلديدة 

وجنوبها.
وتوقـــع املصـــدر العســـكري أن تلجأ قوات 
املقاومة املشتركة والتحالف العربي إلى اتباع 
ذات االســـتراتيجية في حترير مدينة احلديدة 
لتجنب اخلســـائر في األرواح والبنية التحتية 
مع استخدام احلوثيني للسكان كدروع بشرية، 
حيث من املتوقع أن تتم الســـيطرة على الطرق 
التـــي تربط املدينة مبختلف مناطق اليمن وهو 
ما سيتسبب في تضييق اخلناق على امليليشيا.

} أبوظبــي - دعـــا الشـــيخ محّمد بـــن زايد 
آل نهيـــان ولـــي عهـــد أبوظبـــي إلـــى تطوير 
فـــي  اإلعالميـــة  واخلطـــط  االســـتراتيجيات 
مواجهة اإلرهاب والتطّرف وداعميه، مشـــيرا 
إلى الدور احلاســـم لإلعالم مبختلف وسائله 

في محاربة األفكار املتطّرفة ونشر االعتدال.
وكان الشـــيخ محّمد بن زايد يتحّدث خالل 
اســـتقباله كّال من عواد العـــواد وزير الثقافة 
واإلعالم في اململكة العربية السعودية، وعلي 
الرميحـــي وزير شـــؤون اإلعـــالم البحريني، 
ومكـــرم محمد أحمـــد رئيس املجلـــس األعلى 
لتنظيـــم اإلعـــالم مبصـــر، بحضـــور الشـــيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزيـــر شـــؤون الرئاســـة اإلماراتي، 
وســـلطان بن أحمد اجلابر وزير الدولة رئيس 

املجلس الوطني لإلعالم في اإلمارات.
ومتّثل كل من السعودية ومصر والبحرين 
إلى جانـــب دولة اإلمـــارات العربيـــة املّتحدة 
الرباعي املقاطع لقطر بســـبب دعمها لإلرهاب 

واحتضانها جلماعاته ومتويلها.
وميّثـــل اجلانب اإلعالمي أحد أوجه الدعم 
القطـــري لإلرهاب، إذ جتد جماعات متشـــّددة 
وأخـــرى مصّنفـــة إرهابية في منابـــر اإلعالم 
القطريـــة ذات التمويـــالت الضخمة، منصات 
ملخاطبـــة اجلمهور العريـــض وتصّيد أنصار 

وأتباع لها ضمن فئاته األكثر هشاشة.
وقال الشـــيخ محّمـــد بن زايـــد إن اإلعالم 
يؤدي دورا محوريا بوسائله كافة في مواجهة 
خطـــاب الكراهيـــة والفكـــر املتطرف، مشـــيرا 
إلـــى أن مواجهـــة اإلرهاب تكمن فـــي اجتثاث 
جذوره الفكرية املنحرفة وكشـــف زيف خطاب 
التنظيمـــات اإلرهابيـــة واســـتغاللها الديـــن 
اإلسالمي السمح للتغرير بالشباب في املنطقة 

العربية والعالم.
التطـــرف  محاربـــة  إن  قولـــه  وأضـــاف 
واإلرهـــاب إعالميـــا وفكريا ال تقـــل أهمية عن 
محاربتـــه أمنيا وعســـكريا بل قـــد تكون أكثر 
أهميـــة ملا لإلعالم من تأثير مباشـــر في نشـــر 
قيم التسامح والتعايش املشترك وقبول اآلخر 

وترسيخ اإليجابية في املجتمعات.
كما أّكد أهمية العمل ضمن استراتيجيات 
اســـتباقية قائمة على شرح مفاهيم ومضامني 
اخلطـــاب اإلســـالمي املعتـــدل واملنفتـــح على 
اآلخر، والداعي إلى الســـالم والتســـامح وبث 
روح األمـــل واخليـــر في املجتمعـــات، وفضح 
التنظيمـــات واجلهات التي شـــوهت املعاني 

والقيم النبيلة التي يحملها الدين اإلسالمي.

الحوثيون على شفا هزيمة مدوية في الحديدة
ن من فداحتها  

ّ
[ زعيم الحوثيين يعترف بالهزيمة ويهو
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أخبار

حترير محافظة احلديدة ومينائها االستراتيجي على الساحل الغربي اليمني، يفّك إحدى 
أكبر عقد معركة حترير اليمن من جماعة احلوثي املوالية إليران، ويؤّشر إلى اقتراب إنهاء 
األزمة اليمنية، إْن حربا أو ســــــلما لكن على أســــــس جديدة تراعى فيها األوضاع امليدانية 

لكل طرف، مبا في ذلك الوضع املتراجع للحوثيني.

«من يزايدون في قضية فلســـطني هم من يدورون في فلك النظام اإليراني الذي يســـفك دماء 

العرب في سوريا واليمن وغيرهما}.

األمير خالد بن سلمان
السفير السعودي لدى الواليات املتحدة

«تجري حاليا محاوالت خطيرة من قبل بعض السياســـيني الخاســـرين إللغاء نتائج االنتخابات.. 

يجب وقفهم ومنعهم من دفع البلد نحو الفوضى}.

هوشيار زيباري
قيادي باحلزب الدميقراطي الكردستاني

حة في نينوى 
ّ
 من المظاهر المسل

ّ
قرار عراقي بالحد

كذبوا علينا

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أجرت ألوية العمالقة التابعة 
للجيش اليمني صفقة تبادل أسرى 

مع الحوثيين في مدينة مريس شمال 
محافظة الضالع جنوبي البالد، تم 

بموجبها إطالق سراح سبعة عناصر 
من كل جانب.

◄ بدأت في السعودية محاكمة سعودي 
ويمني اشتركا في محاولة تنفيذ 

عملية إرهابية ضد مسجد بالقطيف 
بتكليف من تنظيم داعش سنة 2016. 

وهي العملية التي أفشلتها قوات األمن 
بقتلها االنتحاري الحامل للجنسية 

الباكستانية الذي كان يستعد لتنفيذها.

◄ أجرى وزير الخارجية والتعاون 
الدولي اإلماراتي الشيخ عبدالله بن زايد 

آل نهيان في أوتاوا بكندا محادثات 
مع وزير التجارة الدولية الكندي 

فرانسوا فيليب شمبانيه بشأن العالقات 
اإلماراتية الكندية وسبل تطويرها ال 

سيما في المجاالت التجارية. 

◄ أمرت النيابة العامة الكويتية بمنع 
سفر أربعة مسؤولين يعملون في 

وزارتي الداخلية والمالية، خارج البالد، 
حتى استكمال التحقيق في قضية إهدار 

مال عام معروفة بـ“ضيافة الداخلية“ 
ومتمثلة بصرف مبلغ يقارب مئة مليون 

دوالر تحت بند مصاريف ضيافة 
لحساب الوزارة.

◄ أعلنت وزارة الدفاع العراقية االثنين 
إلقاء القبض على 22 مطلوبا بشبهة 

االنتماء لتنظيم داعش في عمليات 
تفتيش غربي مدينة الموصل مركز 

محافظة نينوى.

◄ نجا ضابط يمني كبير يعمل مديرا 
للدائرة المالية بوزارة الدفاع من 

محاولة اغتيال بعبوة ناسفة عثر عليها 
االثنين مزروعة أمام مدخل منزله في 

مدينة عدن بجنوب اليمن.

} موســـم العمرة الرمضانية يســـير في ظروف تنظيمية محكمة تشارك في تأمينها قوات ســـعودية مختصة بأمن احلّج والعمرة تساهم في مساعدة 
املعتمرين والزوار وإرشادهم.

السعوديات يشرعن قريبا 

بقيادة السيارات
} الريــاض - أكـــد مســـاعد وزيـــر الداخليـــة 
الســـعودي الفريـــق أول ســـعيد بـــن عبداللـــه 
القحطاني أن األمر امللكي اخلاص بقيادة املرأة 
للسيارة في اململكة ســـينفذ بدءا من ٢٤ يونيو 

املقبل.
وقـــال القحطاني فـــي تصريحات صحافية 
االثنني، إن جميع األمور اخلاصة بقيادة املرأة 
للسيارة في اململكة اكتملت، مشيرا إلى أن األمر 
امللكي بهذا اخلصوص سينفذ في وقته احملّدد.

وأضاف ”كل من ســـتقود سيارتها ستكون 
مؤهلـــة لقيادتها، وســـتكون على علـــم ودراية 
باملخالفات“. وتابع ”أتوقع أن قيادتهن ستكون 
أكثر ســـالمة وأمنا، ولن يكون هناك توقيف إال 

في حدود نادرة جّدا“.
وكان العاهـــل الســـعودي امللك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أمر في ٢٦ ســـبتمبر املاضي مبنح 
النســـاء حق قيادة الســـيارات، وشـــمل القرار 
توجيـــه إدارة املرور بالبـــدء في إصدار رخص 

القيادة للنساء في يونيو املقبل.
وأنهى األمر امللكي استثناء سعوديا فريدا 
من نوعه فـــي العالم إذ أّن اململكـــة كانت البلد 
الوحيد الذي مينع النساء من قيادة السيارات.

ويرتبط هـــذا التغييـــر بحزمة أشـــمل من 
اإلصالحات شـــرعت اململكة فـــي تطبيقها على 
نطـــاق واســـع وتشـــمل املجـــاالت االقتصادية 

واالجتماعية وأيضا الدينية والثقافية.
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محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - أكد رئيـــس الحكومـــة المغربية 
بـــالده  أن  االثنيـــن،  العثمانـــي،  ســـعدالدين 
ســـجلت نقاطا إيجابية فـــي مختلف المحافل 
الدوليـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقضيـــة الصحراء 
بفضـــل الدينامية المســـتمرة التي تطبع عمل 
الدبلوماســـية المغربيـــة بتوجيهات ســـامية 
وانخراط شخصي من العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
وأكـــد العثماني خالل الجلســـة الشـــهرية 
المتعلقة بالسياســـة العامـــة بمجلس النواب 
حـــول  األمـــن  لمجلـــس  األخيـــر  القـــرار  أن 
الصحراء أنصـــف المغرب بعدما طالب جبهة 
البوليساريو باالنسحاب من المنطقة العازلة.

وذكـــر أن الحكومة جعلت مـــن أولوياتها 
رفع المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية 
الوطنيـــة ومواجهة خصـــوم الوحدة الوطنية 
والترابية، وإبطـــال مؤامراتهم من أجل إنهاء 
للنـــزاع المفتعـــل حـــول األقاليـــم الجنوبيـــة 

للمغرب.
إن  المغربيـــة  الحكومـــة  رئيـــس  وقـــال 
القضية الوطنية شهدت تطورات مهمة عززت 
مكتسبات المملكة بمساهمة من الدبلوماسية 
الرســـمية وكل القـــوى الوطنيـــة الحيـــة، بما 
في ذلـــك الدبلوماســـية الموازيـــة البرلمانية 

والحزبية والنقابية والمجتمع المدني.
ولفت إلى أن ذلك يندرج في إطار التصدي 
المســـتمر واليقظ لما يقوم به خصوم الوحدة 
الترابيـــة من منـــاورات واســـتفزازات للمّس 
من الوضع القانوني والتاريخي شـــرق جدار 
المنظومة األمنية والوضع القائم في المنطقة 
العازلة، في خرق ســـافر التفـــاق وقف إطالق 

النار.
ويقـــول مراقبون إن ”الجبهـــة االنفصالية 
تحولت بفضل الحركة الدبلوماسية المغربية 
إلـــى متهم بزعزعـــة اســـتقرار المنطقة وعدم 
احترام مقتضيات قرارات األمم المتحدة التي 

اعتمدها مجلس األمن منذ أبريل 2007“. وقال 
محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية 
لـ“العـــرب“ إن مـــا حققه المغـــرب جاء بفضل 
سياســـة التأنـــي وعـــدم االنســـياق وراء هذه 

االستفزازات ونزوعها إلى ضبط النفس.
وكان مجلـــس األمـــن قـــد أصـــدر نهايـــة 
الشـــهر الماضـــي القرار 2414 وطلـــب فيه من 
البوليســـاريو االنسحاب من منطقة الكركرات 
وعدم القيام بـــأي خطوة قد تؤدي إلى تأجيج 

التوتر بين الطرفين.
كمـــا عّبر المجلـــس في الفقـــرة رقم 8 من 
القرار، عن قلقه إزاء إعالن البوليســـاريو نقل 
جزء من إدارتها إلـــى منطقة تيفاريتي، داعيا 
إياها إلى تجّنب اتخاذ أي خطوة من شـــأنها 

تهديد استقرار المنطقة.
لكن الجبهة االنفصالية المدعومة إقليميا 
من قبل الجزائر، سرعان ما عادت الستفزازاتها 
متحديـــة قـــرار مجلس األمـــن. ونظمت جبهة 
البوليساريو األحد الماضي احتفاالت تخليدا 

للذكـــرى 45 لما تســـميه ”انـــدالع الكفاح“ في 
منطقـــة تيفاريتـــي، التـــي تعتبرهـــا من بين 
والواقعة شـــرق جدار  مناطقهـــا ”المحـــررة“ 
الدفاع األمني المغربي في الصحراء، ونقل ما 

تسميه بـ“برلمانها“ إلى المنطقة نفسها.
واعتبر مراقبون أن مثـــل هذه التحركات، 
ســـيكون بمثابة هدية للمغرب، ما ســـيوّفر له 
ورقة أخرى لرفض أي مفاوضات مباشـــرة مع 

الجبهة االنفصالية.
وشـــدد العثماني على أن تلك االستفزازات 
اســـتدعت من جديد تحركا دبلوماســـيا مكثفا 
للمغرب، حيث تم توجيه رسائل في الموضوع 
إلـــى رئيس مجلـــس األمن والـــدول األعضاء، 
واألميـــن العام لألمم المتحدة إلثارة انتباههم 
لخطورة هذه االنتهاكات الســـافرة والمتكررة 
وانعكاســـاتها الخطيرة جدا على االســـتقرار 
واألمـــن في المنطقة، حيـــث ُطلب منهم تحمل 
الالزمـــة  التدابيـــر  واتخـــاذ  مســـؤولياتهم، 

للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة.

وأضاف أن المغرب عبر عن إدانته الشديدة 
لهذه األعمال االســـتفزازية، التي تبين المأزق 
والوضع الحرج الذي توجد فيه البوليســـاريو 
ومـــن يدعمهـــا عبـــر نهـــج سياســـة الهروب 
إلـــى األمام وتبنـــي منطق اإلفســـاد، من خالل 
مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المســـؤولة 

في بلدة تيفاريتي، شرق الجدار األمني.
كمـــا دفعت تلـــك التحركات المغـــرب للرد 
الميداني، حيث تم تعزيز الحضور العســـكري 
للجيـــش المغربي بالقرب من المنطقة العازلة، 
وأعطيت أوامر لتوجـــه آليات ومدرعات وفرق 

مشاة إلى المنطقة.
وقـــال فريـــق العدالـــة والتنميـــة بمجلس 
النـــواب إنه ”بالرغم من واقعيـــة تقرير األمين 
العام لألمم المتحدة بشأن الصحراء، نعبر عن 
قلقنا من بعـــض الفقرات األخرى بنفس القرار 
التـــي تدعو إلـــى اســـتئناف المفاوضات دون 
قيد أو شـــرط مما يصب مباشـــرة في المطلب 
االنفصالي الجزائري الذي يعتبر المفاوضات 

هدفا في حد ذاته“.
وأعلـــن العثمانـــي عـــن إجـــراءات جديدة 

للتصدي ألعداء الوحدة الوطنية للمغرب.
وقـــال إن المقاربة المغربية للدفاع عن هذه 
القضية شـــاملة، تأخذ كل األبعـــاد، والمغرب 
مستعد لكل شـــيء للدفاع عن وحدته الترابية، 
مؤكـــدا في هذا الصدد على كون تقوية الجبهة 

الداخلية أداة أساسية للرد على الخصوم.
وأشـــار إلى أن حكومته تعمـــل على إعداد 
برنامـــج متكامـــل لدعم قـــدرات الجمعيات في 
الدفاع عن القضيـــة الوطنية، ولقيامها بأدوار 
أكثر جودة وتأثيرا في المراحل المقبلة، وذلك 
بإحـــداث منصة رقمية للتكويـــن التفاعلي عن 

بعد حول القضية الوطنية.
ونـــوه العثماني بمـــا قامت بـــه جمعيات 
المجتمـــع المدنـــي مـــن أدوار فـــي الدفاع عن 
القضية الوطنيـــة، معتبرا أن المنصة الرقمية 
سيســـتفيد منها المنخرطون فيها ســـواء من 

داخل المغرب أو خارجه.

   

} تونــس – وصلـــت الخالفـــات بيـــن األطراف 
الموقعـــة علـــى وثيقـــة قرطاج2 بشـــأن مصير 
الحكومة ورئيسها يوســـف الشاهد إلى طريق 

مسدود، بسبب تمسك كل طرف برأيه.
التونســـية  الرئاســـة  مؤسســـة  وقالـــت 
االثنيـــن، إن األحـــزاب السياســـية والمنظمات 
الوطنية فشـــلت في التوصل إلـــى اتفاق حول 
تعديـــل الحكومة، وهو ما يهـــدد بعودة التوتر 

السياسي للبالد.
وبعد أســـابيع من المفاوضات حول مصير 
حكومة الشاهد لم تصل األحزاب إلى أي اتفاق، 
وأعلـــن الرئيس الباجي قائد السبســـي تعليق 

المفاوضات التي تعرف باسم قرطاج2.
ويعتبـــر الفشـــل فـــي الوصول إلـــى اتفاق 
أول ضربـــة لسياســـة التوافق بيـــن الحزبين 
الرئيســـيين؛ النهضة ونـــداء تونس، وقد يلقي 
البالد في أتون أزمة سياسية تضاف إلى األزمة 

االقتصادية الحادة.
وقال كمـــال مرجان رئيس حـــزب المبادرة 
إن ”الفشـــل فـــي الوصـــول إلى اتفـــاق يجعل 
البالد في انقســـام حقيقـــي وتوتر كبير ويهدد 
بأزمة، مما قد يجعل حكومة الشـــاهد في وضع 
ضعـــف خصوصا فـــي موضـــوع اإلصالحات 

االقتصادية“.
وعقب االنتخابات الرئاســـية والتشـــريعية 
ســـنة 2014 التي فـــاز فيها حزب نـــداء تونس، 
اختـــار الحـــزب سياســـة التوافـــق مـــع حركة 
النهضـــة اإلســـالمية التـــي جاءت فـــي المركز 

الثاني.

ووثيقـــة قرطـــاج هي بمثابـــة اتفاق وقعت 
عليه أحزاب ومنظمات وطنية تونســـية ســـنة 
2016، وقـــد انبثقت بموجبها حكومة يوســـف 
الشـــاهد، وتدعم ما يسمى بـ“مســـار التوافق“ 

في تونس.
وأنهت لجنة كلفها الرئيس قائد السبســـي 
منذ أشـــهر، صياغة وثيقة قرطاج2 مطلع مايو 

الجاري، التي تتكون من 64 بندا.
واتفقـــت األطـــراف الموقعـــة علـــى وثيقة 
قرطـــاج1 على كامـــل البنود عـــدا البند األخير 

(64)، والمتعلق بمصير حكومة الشاهد.

وطالب حزب نداء تونس وهو حزب رئيس 
الحكومـــة بضـــرورة إقالة كل حكومة الشـــاهد 
بدعوى إخفاقها في إنعـــاش االقتصاد المنهك 
ووصول المؤشـــرات االقتصادية إلى مستوى 
مخيف. ويعاني االقتصاد التونسي من الوهن 
منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس األسبق 
زيـــن العابدين بن علي قبل ســـبع ســـنوات مع 
ارتفاع معـــدالت البطالة ووصول التضخم إلى 

مستويات قياسية.
ويدعـــم اتحاد الشـــغل، أقـــوى المنظمات 
بالبالد، مطلب نداء تونس، بينما يرفض حزب 
النهضة المســـاس برئيس الحكومة ويقول إن 
التغيير الشامل سيضرب االستقرار السياسي.

وقالـــت ســـعيدة قـــراش المتحدثة باســـم 
الرئيس التونســـي للصحافييـــن ”الرئيس قرر 
تعليق العمل بوثيقة قرطاج2 بعد عدم الوصول 

إلى اتفاق“.
وأعلن االتحاد االنســـحاب من المشاورات 
احتجاجا على عدم األخذ بمطلب إقالة الشاهد. 
وقـــال نورالدين الطبوبي األمين العام للمنظمة 
”الفشل كان بسبب تعنت بعض األطراف ونحن 

اليوم لم نعد ملزمين بأي شيء“.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 
علـــى إثـــر تعليـــق اللقاء إنـــه ال يوجـــد هناك 
اختـــالف في وجهـــات النظر حـــول النقطة 64، 
مؤكدا أن النهضة تبّنت االســـتمرارية ومازالت 
تؤمـــن بالتوافق، مشـــددا علـــى أن  البالد تمر 
بوضع دقيق وال مصلحة لها من اإلطاحة الكلية 

بحكومة يوسف الشاهد.
وأضـــاف ”النهضـــة قدمـــت العديـــد مـــن 
التنازالت في الســـابق ولكن لمصلحة البالد ال 
ترى داعيـــا لتغيير كامل الحكومة التي تحتاج 

إلى االستقرار في هذا الظرف الحساس“.
وشـــدد على أن ”شـــرعية يوســـف الشاهد 
منبثقة من البرلمان، ومن يريد تغييره فليتوّجه 

إلى البرلمان بشرط إيجاد البديل“.
وكان الرئيـــس قائد السبســـي قـــد قرر في 
اجتمـــاع عقـــد الجمعـــة، ترحيل ملـــف مصير 
الشـــاهد وحكومته إلى قبة البرلمان في إشارة 
واضحة إلى أن اإلقالة ليست بيده بل بيد نواب 
المجلـــس، وأما الذي من صميم صالحياته هو 
توجيه الئحة لوم للحكومة، قد تؤدي إلى حجب 

الثقة منها.
ويتوقـــع مراقبون أن يبقـــي البرلمان على 
الحكومـــة، وهو ما تعكســـه مواقـــف األحزاب. 
وأعلنـــت كتلـــة حركـــة النهضـــة أكبـــر الكتل 
البرلمانيـــة والتي تحوز علـــى 69 مقعدا داخل 

البرلمان، األســـبوع الماضـــي، رفضها إجراء 
تغيير وزاري يشـــمل رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد، وأكـــدت أن التوقيـــت غير مناســـب 

إلجراء تغيير وزاري شامل. 
وبـــدوره انقســـم حزب نـــداء تونـــس إلى 
شـــقين، شق يرفض إقالة الشـــاهد القيادي في 
الحزب، وجزء آخر يؤيد نجل الرئيس والمدير 

التنفيـــذي لنداء تونس حافظ قائد السبســـي. 
أمـــا أحـــزاب المعارضـــة فترفـــض اســـتبعاد 
يوســـف الشـــاهد، وترى أن أزمة البالد ليست 
في األشـــخاص وإنما في السياسات الخاطئة 
المتبعة، وفـــي منظومة الحكـــم الثنائية التي 
يقودهـــا حزبـــا نـــداء تونس وحركـــة النهضة 

اإلسالمية.

الخالفات بشأن الشاهد تنذر بأزمة سياسية في تونس
[ الباجي قائد السبسي يعلن تعليق المفاوضات حول وثيقة قرطاج2

[ الحكومة تطلق منصة رقمية للتصدي ألعداء الوحدة الترابية للمغرب

يهدد فشــــــل األطراف السياســــــية في التوصل إلى اتفاق بشــــــأن مصير حكومة يوسف 
ــــــى تونس، وهو ما يثير توقعــــــات بفك التحالف بني  الشــــــاهد، بعودة التوتر السياســــــي إل

النهضة والنداء.

أخبار
«اإلجـــراءات التي اتخذتها الحكومة المغربية طيلة ســـنة من واليتها تهـــدف إلى دعم الطبقة 

المتوسطة والقدرة الشرائية للمواطنين».

سعدالدين العثماني
رئيس احلكومة املغربية

«ما تم تســـريبه كنتائج منتظرة للمبادرة الفرنســـية يؤكد أنها أول مبـــادرة دولية جادة إلخراج 

العملية السياســـية الليبية من حالة الجمود، وتوحيد الســـلطات}.

إبراهيم الدباشي
مندوب ليبيا السابق لدى األمم املتحدة

ارتياح مغربي لقرار مجلس األمن بشأن الصحراء

السبسي يختار إرضاء الجميع

◄ قال بيان لوزارة الخارجية المغربية، 
إن العاهل المغربي الملك محمد السادس، 
قرر إقامة مستشفى ميداني طبي جراحي 

بغزة، في األراضي الفلسطينية، لتقديم 
العالجات الضرورية إلى الجرحى 

والضحايا المدنيين في األحداث األخيرة 
التي شهدها القطاع.

◄ فاز حزب حركة نداء تونس بالعدد 
األكبر من المقاعد في االنتخابات البلدية 

الجزئية التي جرت األحد في مدينة 
المظيلة التابعة لمحافظة قفصة جنوب 

غرب البالد.

◄ استأنف المدون الجزائري مرزوق 
تواتي حكما بالسجن عشر سنوات 

صدر في حقه الخميس، بتهمة تقديم 
معلومات استخباراتية إلى ”عمالء قوى 

أجنبية“، عقب نشره حوارا مع دبلوماسي 
إسرائيلي.

◄ قال هشام بن أحمد، كاتب الدولة 
التونسي للتجارة الخارجية، إن بالده 

تفاوض االتحاد األوروبي على منح 
تأشيرة حرة لتنقل رجال األعمال 

التونسيين، داخل دول االتحاد.

◄ بعث العاهل المغربي الملك محمد 
السادس برقية تهنئة إلى عبدالحكيم 

بنشماش بمناسبة انتخابه أمينا عاما 
لحزب األصالة والمعاصرة أكبر أحزاب 

المعارضة في البالد.

◄ يشارك الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي  الثالثاء، بدعوة من الرئيس 

الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في مؤتمر 
دولي بشأن ليبيا سيعقد بالعاصمة 

الفرنسية باريس.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk
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نورالدين الطبوبي:

الفشل كان بسبب تعنت 

بعض األطراف ونحن اليوم 

لم نعد ملزمين بأي شيء

ال مجال للمساس بوحدة املغرب

املعارضة املوريتانية 

تتهم السلطة 

بتسييس القضاء

} نواكشــوط - تتهـــم المعارضة الموريتانية 
الســـلطة بتســـييس القضاء وذلك على خلفية 
اعتقالهـــا لمعارضيـــن، وفـــي مقدمتهم عضو 

مجلس الشيوخ المنحل محمد ولد غده.
وتظاهـــر االثنيـــن، قادة أحزاب سياســـية 
معارضة في موريتانيا، للمطالبة باإلفراج عن 
محمد ولد غده. واعتقل السيناتور السابق في 
أغسطس الماضي على خلفية اتهامه بـ“تقديم 

رشاوى“، لعدد من أعضاء المجلس المنحّل.
وشـــارك عدد من قادة ”المنتـــدى الوطني 
للديمقراطية والوحدة“ (تحالف يضم 14 حزبا 
سياســـيا معارضا)، في وقفة احتجاجية أمام 

السجن المدني بالعاصمة نواكشوط.
وقال صالح ولد حننا، القيادي بالمنتدى، 
إّن ”اعتقـــال الســـيناتور ولـــد غده تـــم خارج 
القانون“. محـــذرا من اســـتمرار اعتقاله دون 

محاكمة.
واعتبـــر ولد حننا، في تصريحات إعالمية 
على هامش الوقفـــة االحتجاجية، أن ”اعتقال 
الســـيناتور غيـــر شـــرعي، ويجـــب اإلفـــراج 
عنه، كمـــا نرفض اســـتخدام القضاء لتصفية 

الحسابات السياسية“.
وكان ولد غده حتى اعتقاله، في أغســـطس 
2017، ينشـــط في صفوف ”المنتـــدى الوطني 

للديمقراطية والوحدة“.
وفي الســــنوات الماضية، كان ولد غده من 
أكثر البرلمانيين انتقادا لسياســــات الحكومة 
والرئيس الحالي، محمد ولد عبدالعزيز، وأحد 
الرافضيــــن للتعديــــالت الدســــتورية األخيرة 

التي تم بموجبها إلغاء مجلس الشيوخ.
وفي أغســــطس الماضي، صــــوت أكثر من 
85 بالمئة مــــن الموريتانيين لصالح تعديالت 
دســــتورية قدمتها الحكومــــة، تضمنت إلغاء 
مجلس الشــــيوخ (الغرفة الثانيــــة للبرلمان)، 
بنتائــــج  االعتــــراف  المعارضــــة  ورفضــــت 

االستفتاء ووصفتها بالمزورة.
وفي بيان سابق، اعتبر منتدى المعارضة 
أن اســــتمرار ”حبس ولد غده يشــــّكل برهانا 
جديدا على تســــييس العدالة، واتخاذها أداة 

لتصفية الحسابات مع الخصوم“.
وتتســــم العالقة بين السلطة الموريتانية 

والمعارضة بالتوتر الشديد.
وأعلــــن زعيــــم المعارضــــة الموريتانيــــة 
الحســــن ولد محمد، الجمعة، أنه تقدم بطعن 
للقضــــاء المحلــــي، حــــول تشــــكيلة اللجنــــة 
الوطنيــــة المســــتقلة لالنتخابــــات المقرر لها 
اإلشــــراف على تنظيم االنتخابات القادمة في 

البالد.
وكانــــت المعارضــــة قد حذرت فــــي يناير 
الماضي من ”انفجار وشــــيك لألوضاع جراء 

سياسات محمد ولد عبدالعزيز



{عندما نرى التوســـع التدريجي للمنشـــآت العســـكرية لحلف شمال األطلســـي باتجاه حدودنا، أخبار

فهذا ال يحقق بأي حال من األحوال األمن أو االستقرار في القارة}.

دميتري بيسكوف
الناطق باسم الكرملني

{كيـــم جونـــغ أون يرغب في عقـــد قمة ناجحة مع دونالد ترامب، لكنه غيـــر مقتنع بعد ما إذا كان 

يمكنه الوثوق بواشنطن في حال إبرام أي اتفاق}. 

مون جيه إن
رئيس كوريا اجلنوبية
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} لنــدن – شـــدد وزير الخارجيـــة البريطاني 
بوريس جونسون االثنين على ضرورة خروج 
من االتحاد  المملكة المتحدة ”بشـــكل كامـــل“ 
الجمركي األوروبي بعد بريكســـت لتعود قوة 
تجاريـــة عالميـــة، معززا بذلـــك الضغوط على 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي.
واعتبر جونسون في مقال نشرته صحيفة 
”ديلـــي تلغراف“ أنـــه ”حان الوقـــت ليس لكي 
نصبح أوروبيين بنســـبة أقـــل، يمكننا إنجاز 
اتفـــاق تجـــاري مهم مـــع االتحـــاد األوروبي 
يكون مفيدا للطرفين، بل لنعود حقا من جديد 

العبين عالميين“.
وأكـــد الوزيـــر البريطاني، المؤيد بشـــدة 
لالنفصال عـــن أوروبا، أنه حان الوقت إلنجاز 
اتفاقـــات مـــع ”دول ديناميكيـــة“ فـــي أميركا 
الالتينية مثل تشـــيلي والبيـــرو واألرجنتين 

التي زارها مؤخرا خالل جولته الالتينية.
وتابع ”شـــركاؤنا فـــي أميـــركا الالتينية 
موقفهـــم واضح، لكـــي ينجح األمـــر علينا أن 
نخـــرج بالكامل من االتحـــاد الجمركي للتكتل 
األوروبي“، مؤكدا ”إذا أردنا أن نكون شـــركاء 
تجارييـــن فاعلين، كما تقول رئيســـة الوزراء، 
علينـــا أن نســـتعيد الســـيطرة على رســـومنا 
الجمركية وإنجاز اتفاقات خالية من العوائق 

والتعقيدات“.
وقبل شـــهر مـــن قمـــة مفصليـــة لالتحاد 
األوروبـــي تعانـــي الحكومـــة البريطانية من 
انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية 
المســـتقبلية مع التكتل بعـــد خروج بريطانيا 

من التكتل األوروبي.
ويدفـــع جونســـون ووزراء آخرون باتجاه 
انفصـــال تـــام عن أكبـــر الشـــركاء التجاريين 
الحالييـــن لبريطانيا ما ســـيمكنها من توقيع 

اتفاقيات تبادل تجاري مع دول أخرى.

تخـــول  خطـــة  طرحـــوا  معتدليـــن  أن  إال 
بريطانيا اســـتيفاء رســـوم لمصلحة االتحاد 
األوروبي على السلع التي تعبر أراضيها إلى 
دول التكتـــل، وفرض رســـومها الخاصة على 

السلع المتوجهة إلى دول خارجه.
ويقتـــرح االتحـــاد األوروبي بقـــاء أيرلندا 
الشـــمالية ضمن االتحـــاد الجمركي األوروبي 

لتفادي قيام حـــدود فعلية في أيرلندا في حال 
لـــم يتم التوصل إلى حل أفضل، لكن بريطانيا 
تقول إن ذلك سيعني عمليا قيام حدود داخلية 

في المملكة المتحدة.
والهـــدف مـــن تفـــادي إقامة الحـــدود هو 
المحافظـــة على اتفاق ســـالم تم التوصل إليه 
فـــي 1998 وضـــع حدا ألعمـــال عنـــف امتدت 
ثالثة عقود بين المنظمات المســـلحة القومية 
المعارضة للســـلطة البريطانيـــة والمنظمات 

المسلحة المناصرة للوحدة مع لندن.
ودعا كبير مفاوضي االتحاد األوروبي في 
ملف بريكســـت ميشـــال بارنييه بريطانيا إلى 
الكـــف عن التهـــرب في مفاوضـــات خروج من 

التكتل.
وقال بارنييـــه ”على بريطانيا حل معضلة 
الحـــدود األيرلندية“، معتبـــرا أنه حان الوقت 
لتجـــد لندن حـــال لتناقضاتها بشـــأن معضلة 

الحدود.
وأضاف فـــي حـــوار لصحيفـــة ”صنداي 
المملكـــة  ”اختـــارت  األيرلنديـــة  إندبندنـــت“ 
المتحدة الخروج من الســـوق المشتركة ومن 
االتحـــاد الجمركي، تريد اســـتقاللية تنظيمية 
تامة وسياســـة تجارية مســـتقلة، وفي الوقت 

نفسه ال تريد حدودا مع أيرلندا“.
وتقـــول المملكـــة المتحدة إنهـــا تريد كما 
االتحاد األوروبي تفـــادي إقامة نقاط جمركية 
حدوديـــة بيـــن أيرلنـــدا الشـــمالية التابعـــة 
لبريطانيـــا وجمهوريـــة أيرلنـــدا المجـــاورة 
العضـــو في االتحـــاد األوروبـــي، بعد خروج 

بريطانيا من التكتل أواخر مارس 2019.
وستصبح أيرلندا الشمالية الحدود البرية 
الوحيدة بين بريطانيا واالتحاد األوروبي بعد 
خروج بريطانيا في مـــارس 2019، حيث يؤكد 
الجانبان أنهما ملتزمـــان بإبقاء هذه الحدود 
مفتوحة، فيما توجد صعوبة في التوصل إلى 

حل عملي بهذا الشأن حتى اآلن.
لتســـهيل  خياريـــن  بريطانيـــا  وطرحـــت 
التجارة عبر الحدود مع االتحاد األوروبي بعد 
بريكســـت المرتقب في مـــارس 2019، لكنها لم 

تتخذ قرارا نهائيا بعد.
ورفضت الحكومة مؤخرا اقتراح الشراكة 
الجمركية، الخيـــار المفضل بالنســـبة لماي، 
وفق تقارير، في اجتماع لكبار وزراء حكومتها، 
فيما نـــددت بروكســـل بالخطـــة واعتبرت أن 

تطبيقها صعب على أرض الواقع.
وتواجـــه الخطـــة انتقـــادات مـــن 60 مـــن 
باالتحـــاد األوروبي في  األعضاء المشـــككين 
حـــزب المحافظين الذي تتزعمـــه ماي، فضال 

عن جونســـون. أما الخيار الثاني الذي يطلق 
عليه ”الحد األقصى من التسهيالت“، فيقضي 
باســـتخدام التكنولوجيا للحد مـــن التفتيش 
الجمركي لكن بروكســـل شـــككت فـــي إمكانية 

تطبيق ذلك.
وال يتوقع أن تتخـــذ الحكومة البريطانية 
قـــرارا نهائيـــا حيال هذه المســـألة، قبيل قمة 

مهمة لالتحاد األوروبي في يونيو.
وهنـــاك مخـــاوف أيضا من عـــدم جهوزية 
الخطتين عندما تنسحب بريطانيا من االتحاد 
الجمركـــي للكتلة في نهاية الفتـــرة االنتقالية 

لبريكست في ديسمبر 2020.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر 
ملفـــا يتضمـــن اســـتراتيجيتها بخصـــوص 
بريكســـت خـــالل األســـابيع المقبلـــة بعد أن 
كان مـــن المزمع عرضها علـــى مجلس العموم 
البريطانـــي منتصف الشـــهر الجـــاري، فيما 
تنامت الشـــكوك وتزايدت االنقســـامات حول 
العالقات التجاريـــة مع االتحاد األوروبي بعد 

مغادرة بريطانيا للتكتل.
وقال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني 
ديفيد ليدينغتـــون، إن عمال ضخما يجري في 
مختلف القطاعات الحكومية لوضع اللمسات 
األخيرة علـــى رؤية رئيســـة الـــوزراء تيريزا 
ماي حـــول شـــراكة خاصة عميقـــة ومتكاملة 
بيننـــا وبيـــن االتحاد األوروبـــي، فيما تواجه 
ماي عجزا في معالجة االنقســـام بين وزرائها 

الرئيسيين حول الترتيبات المقترحة.
وقـــال الوزيـــر البريطانـــي المكلف بملف 
بريكســـت ديفيد ديفيس إن الملف ســـيعرض 
”مـــا ســـيتغير“ بعـــد الخـــروج مـــن االتحـــاد 
األوروبـــي، ويأتـــي ذلك بعد ”وثيقـــة بيضاء“ 
أولى لبريكست صدرت في فبراير 2017 وتعهد 
فيها ديفيس بأن تسعى الحكومة للتوصل إلى 

”اتفاق تجاري جريء وطموح“.
وأضاف الوزيـــر البريطاني المكلف بملف 
بريكست أن هذه الوثيقة تتضمن ”توضيحات 
لمواقف الحكومة  مفّصلة وطموحة ودقيقـــة“ 
وتعتبـــر ”أهـــم وثيقـــة بخصـــوص االتحـــاد 

األوروبي منذ االستفتاء“.
وذكرت وسائل إعالم بريطانية أن الوثيقة 
ستنشـــر قبل القمة األوروبية التي ستعقد في 
28 و29 يونيو القادم وستكون في حوالي مئة 

صفحة.
وتفضـــل مـــاي خيـــار ”شـــراكة الرســـوم 
الجمركيـــة“ الذي يقضي بأن تقـــوم بريطانيا 
بتحصيـــل رســـوم االتحـــاد األوروبـــي علـــى 
البضائع المتوجهة إلـــى دول التكتل، وفرض 
رســـومها الخاصة على البضائـــع المتوجهة 
إليها، أما الخيار الثاني المسمى ”التسهيالت 
فيتضمن اســـتخدام التكنولوجيا  القصـــوى“ 
لتقليـــل نقاط المراقبة الجمركيـــة. وبناء على 
خطـــة ”الشـــراكة الجمركيـــة الجديـــدة“ التي 

تدعمهـــا مـــاي، ســـتجمع بريطانيا رســـوما 
جمركيـــة لصالـــح االتحـــاد األوروبـــي علـــى 
البضائع التي تعبر أراضيها إلى أسواق دوله 
األعضاء، فيما ســـتفرض رســـوما خاصة بها 

على تلك التي تستهدف أسواقها. 

وقـــال زعيم المعارضـــة العمالية جيريمي 
كوربيـــن إن ”الحكومـــة مشـــغولة بالتفاوض 
مـــع بعضها،مرت 23 شـــهرا على االســـتفتاء 
وبقيت لدينا عشـــرة أشهر إلنجاز المفاوضات 

والحكومة في حالة تخبط“.

جونسون ال يرى بريطانيا قوية دون ترك االتحاد الجمركي األوروبي

جــــــّدد وزير اخلارجية البريطاني بوريس جونســــــون رفضه خلطة رئيســــــة الوزراء تيريزا 
ماي بشــــــأن بريكســــــت، ما ميثل حجر عقبة أمام مســــــاعي حكومة احملافظني إلى بلورة 
استراتيجية حتظى بتأييد داخلي في مرحلة أولى قبل عرضها على بروكسل في اجتماع 

يونيو احلاسم.

نيران صديقة

[ لندن تستعد لعرض خطتها بشأن بريكست  [ بروكسل لن تقبل سوى ما يتوافق مع رؤيتها بشأن الحدود األيرلندية

ميشال بارنييه:

ندعو المملكة المتحدة 

إلى الكف عن التهرب من 

مفاوضات الخروج

}  بروكســل – اتفـــق وزراء خارجيـــة االتحاد 
األوروبـــي االثنيـــن على تبنـــي عقوبات جديدة 
وبشكل ســـريع بحق المســـؤولين الفنزويليين 
الذين شاركوا في عملية إعادة انتخاب الرئيس 
نيكـــوالس مادورو التي اعتبروا أنها تفتقد إلى 

المصداقية.
وأقـــر وزراء دول االتحـــاد األوروبـــي فـــي 
اجتماع في بروكســـل ضرورة بـــدء العمل ليتم 

فرض العقوبات رسميا في يونيو القادم.
االتحـــاد  أفـــاد  بعدمـــا  التحـــرك  ويأتـــي 
األوروبي، األســـبوع الماضي، بأنه سينظر في 
اتخـــاذ إجراءات جديدة ألن االنتخابات فشـــلت 
في االلتـــزام بـالحد األدنى من المعايير الدولية 
وبسبب تسجيل مخالفات عديدة خالل االقتراع.
وقال الوزراء في بيان إن ”االتحاد األوروبي 
لإلجـــراءات  وفقـــا  ســـريع  بشـــكل  ســـيتحرك 
المعتمدة بهـــدف فرض المزيد مـــن اإلجراءات 
محددة األهـــداف والتقييدية التي يمكن العودة 
عنها والتي ال تضر سكان فنزويال الذين يرغب 

االتحـــاد األوروبي في رفـــع المعانـــاة عنهم“. 
وأضافوا أن ”االنتخابات ونتائجها افتقدت إلى 
المصداقية، فيما لم تتضمن العملية الضمانات 
الضرورية من أجل إجراء انتخابات ديمقراطية 

شاملة لجميع األطراف“.
وقـــال ســـكرتير الدولـــة األلمانـــي الوربـــا 
ميكائيـــل روت ”لـــم تكـــن انتخابـــات حرة وال 
عادلة وال شـــفافة“، مضيفا ”سنواصل مناقشة 
أشـــخاص آخرين فـــي برنامـــج العقوبات ليتم 

البت في اإلجراءات رسميا في يونيو المقبل“.
وفي يناير الماضي، أضافت أوروبا ســـبعة 
مســـؤولين فنزويليين، بينهم وزيـــر الداخلية، 
إلـــى قائمتها الســـوداء للشـــخصيات التي تم 
فرض عقوبات عليها، بعدما فرضت حظرا على 
األســـلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في 

القمع السياسي على كراكاس في نوفمبر.
وفـــاز مـــادورو بــــ68 بالمئة مـــن األصوات 
فـــي انتخابـــات مايو الجـــاري التـــي قاطعتها 

المعارضة.

وضع الرئيس اإليطالي ســـيرجيو  } رومــا – 
ماتاريال االثنين الدولة على مســـار يفضي إلى 
انتخابات جديدة بتعيينه مســـؤوال سابقا في 
صنـــدوق النقد الدولي رئيســـا مؤقتا للوزراء 
وتكليفه بالتخطيـــط النتخابات مبكرة وتمرير 
الميزانيـــة المقبلة، فيما اتهمت زعيمة الجبهة 
الوطنيـــة الفرنســـية ماريـــن لوبـــان االتحاد 
األوروبـــي بقيـــادة ”انقالب“ فـــي إيطاليا بعد 
رفـــض ماتاريـــال تعيين مرشـــح الشـــعبويين 
المشـــكك في المؤسسات باولو سافونا رئيسا 

للحكومة.
ويمهـــد تعييـــن كارلو كوتاريلي لتشـــكيل 
حكومة مؤقتة الطريق أمـــام إجراء انتخابات 
ســـتكون علـــى األرجـــح صراعا يتعلـــق بدور 
إيطاليا في االتحاد األوروبي ومنطقة اليورو، 
وهـــو األمـــر الـــذي أدى إلى اهتزاز األســـواق 
المالية العالمية. وتســـعى إيطاليا، ثالث أكبر 
اقتصاد فـــي منطقة اليورو، لتشـــكيل حكومة 

جديـــدة منـــذ أن انتهت انتخابـــات في مارس 
بنتيجـــة غيـــر حاســـمة، حيث تخلـــت القوى 
المناهضة للمؤسســـات عن جهودها لتشكيل 
ائتـــالف حاكم في مطلع األســـبوع بعد خالف 

مع الرئيس.
واســـتخدم الرئيس حق النقـــض (الفيتو) 
ضد مرشح حزبي حركة 5 نجوم وحزب رابطة 
الشمال المنتمي ألقصى اليمين لمنصب وزير 
االقتصـــاد، ما دفع إلى اتهـــام الرئيس بخيانة 

الناخبين وإفشال خطتهما لتشكيل الحكومة.
وقـــال كوتاريلي للصحافييـــن بعد تعيينه 
رئيسا مؤقتا للوزراء ”إن االنتخابات ستجرى 

في الخريف أو أوائل العام المقبل“.
وهز قرار إجراء انتخابات جديدة أســـواق 
المـــال، إذ أصاب المســـتثمرين بالقلق من أن 
يكـــون االقتراع بمثابة اســـتفتاء على عضوية 
إيطاليـــا في منطقة اليـــورو، فيما هبط اليورو 
إلى مســـتوى جديد هو األدنى منذ ستة أشهر 

وارتفعـــت عائدات الســـندات الحكومية. وقال 
مصـــدر فـــي حركة 5 نجـــوم إن الحركـــة تفكر 
فـــي تنظيم حملة االنتخابـــات مع حزب رابطة 
الشـــمال، إذا أجـــري اقتراع جديـــد، فيما قال 
حزب إيطاليا إلى األمام إنه لن يصوت لصالح 

حكومة كوتاريلي المحتملة.
وقال ماتاريال إنه رفض هذا المرشح، وهو 
الخبير االقتصادي باولو ســـافونا (81 عاما)، 

ألنه هدد بسحب إيطاليا من منطقة اليورو.
وأضـــاف ماتاريـــال ”غمـــوض موقفنا أثار 
قلـــق المســـتثمرين والمودعيـــن فـــي إيطاليا 
والخـــارج“، مؤكدا أن ”عضويـــة اليورو خيار 
أساسي، إذا كنا نريد مناقشتها فعلينا حينئذ 

أن نفعل ذلك بأسلوب جدي“.
وردت رابطـــة الشـــمال وحركـــة 5 نجـــوم 
بغضـــب على ماتاريـــال واتهمتاه باســـتغالل 
منصبـــه، بعد أن أمضـــى الحزبـــان أياما في 
محاولة صياغة اتفاق لتشـــكيل ائتالف يهدف 
إلى إنهاء األزمة السياســـية فـــي البالد. ودعا 
رئيس حركة 5 نجوم لويجي دي مايو البرلمان 
لمساءلة ماتاريال، بينما هدد زعيم حزب رابطة 
الشمال ماتيو ســـالفيني باحتجاجات حاشدة 

ما لم تتم الدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال ســـالفيني ”من دون موافقة برلين أو 
باريس أو بروكســـل فال يمكن تشـــكيل حكومة 
فـــي إيطاليا، هـــذا جنـــون، وأطالب الشـــعب 
اإليطالـــي بالبقاء قريبا منـــا ألنني أريد إعادة 

الديمقراطية إلى الدولة“.
ونددت زعيمة اليمين المتطرف الفرنســـي 
ماريـــن لوبان بما قالت إنـــه ”انقالب“ لالتحاد 
األوروبي فـــي إيطاليا، بعد تعييـــن كوتاريلي 
المؤيد لسياســـة التقشف في الميزانية رئيسا 

للحكومة لقيادة البالد إلى انتخابات جديدة.
وكتبـــت لوبان رئيســـة الجبهـــة الوطنية، 
يميـــن متطـــرف، فـــي تغريـــدة أن ”االتحـــاد 
األوروبي واألســـواق المالية يصادران مجددا 
الديمقراطيـــة“، معتبـــرة أن ”مـــا يجـــري في 
إيطاليـــا هـــو انقـــالب وســـطو على الشـــعب 

اإليطالي من مؤسسات غير شرعية“. صالحيات محدودة لكنها مهمة خالل األزمات

عقوبات أوروبية جديدة على فنزويال 

عقب إعادة انتخاب مادورو
الرئيس اإليطالي يعرقل الشعوبيني عبر انتخابات مبكرة

◄ ذكر متحدث باسم أسرة جورج بوش 
األب (93 عاما) في تغريدة على تويتر 
أن الرئيس األميركي األسبق ُنقل إلى 

مستشفى في والية مين بعد أن عانى من 
هبوط ضغط الدم واإلرهاق، حيث سيبقى 

على األرجح تحت المالحظة بضعة أيام.

◄ دعا وزير الداخلية المحلي لوالية 
بادن فورتمبرج األلمانية توماس شتروبل 
االثنين، إلى تسجيل جميع الجرائم التي 
يرتكبها األشخاص المصنفون على أنهم 
خطرون أمنيا أو اإلرهابيون المحتملون 
على المستوى االتحادي بألمانيا ال على 

مستوى الوالية فحسب.

◄ زاد حزب المواطنين اإلسباني 
ضغوطه على رئيس الوزراء ماريانو 
راخوي االثنين، مما يكثف المطالبة 

بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد 
أن تضررت األسواق األسبوع الماضي من 

اقتراح بإجراء تصويت بسحب الثقة.

◄ عينت باكستان االثنين كبير القضاة 
السابق ناصر الملك رئيسا مؤقتا للوزراء 

إلى حين إجراء انتخابات عامة في 25 
يوليو المقبل يتوقع أن تؤذن بثاني 
انتقال ديمقراطي للسلطة في الدولة 

المسلحة نوويا، حيث سيتم حل الحكومة 
والبرلمان الحاليين الخميس.

ببباختصار



البوليســـاريو  جبهـــة  فشـــلت   – الربــاط   {
االنفصاليـــة مـــن خـــالل محـــاوالت التصعيد 
األخيـــرة فـــي أن تظهر بمظهر الطـــرف القوي 
وتلفت األنظار عن مناخ التمرد وحالة االحتقان 
المتســـعة بين الشـــباب في مخيمـــات تندوف. 
حركـــة  أو  تصعيـــد  كل  أن  الخبـــراء  ويؤكـــد 
اســـتفزازية جديدة، تعكس بين طياتها قلقا من 
االنفصاليين على مســـتقبلهم في وقت يتراجع 
فيه بشـــكل واضح نجم الحـــركات االنفصالية، 
وخصوصـــا المســـلحة التـــي تصنـــف أغلبها 

حركات إرهابية.

في خضم الفوضى التي شـــهدها العالم مع 
األزمـــة االقتصادية والربيـــع العربي وموجات 
الهجـــرة وصعود الشـــعبوية، نشـــطت بعض 
األصوات االنفصالية، في مختلف قارات العالم، 
وتكاثرت الحركات المنادية بـ“االستقالل“، من 
أوروبا إلى عمق أفريقيا، لكن سرعان ما خفتت 
هـــذه األصوات مع صعود الشـــعبوية القومية 
في بعض الـــدول وتعلم دول أخـــرى من درس 
النماذج الفاشـــلة من حاالت االنفصال، يضاف 
إلى ذلك تراجع القاعدة األيديولوجية والثقافية 
والسياســـية التـــي كانـــت تغـــذي الحـــركات 

االنفصالية.

بني التحرر واالنفصال

تكتســـي الحركات االنفصاليـــة التي طفت 
على ســـطح األحـــداث العالمية غـــداة الحرب 
الباردة وتغّذت نعراتها بشـــكل أقوى منذ فترة 
الســـبعينات طابعا آخر مغايرا تماما لما اتفق 
عليه في المواثيق الدولية حول حق الشـــعوب 

في تقرير مصيرها.
وعلـــى عكـــس حـــركات التحـــرر الهادفـــة 
لالنعتاق من االستعمار والداعية لوجوب منح 
الشـــعوب الحق في تقرير مصيرها واالعتراف 
بشـــرعية كفاحها، فـــإن الحـــركات االنفصالية 
تســـتهدف وحدة الدولـــة وســـيادتها، إذ يقوم 
التوجه االنفصالي وجوبا على دوافع عرقية أو 
قومية أو دينية أو سياســـية، وكثير منه يعتمد 

على التمويالت الخارجية.
على الرغم من تشـــّعب أســـباب وتداعيات 
النزعـــات االنفصاليـــة، فـــإّن فهـــم طبيعتهـــا  

يســـتوجب أيضا البحث فـــي اإلرهاصات التي 
حّفت بهـــذه الظاهرة، ليثبت جليـــا أنه بمجّرد 
القيام بجرد بســـيط في تجارب انفصالية عدة 
أن الكثيـــر مـــن الشـــباب الحالم قـــد أفاق على 
حقيقة مفادها – رغم إكراهات النزعات العرقية 
والدينيـــة أو الفكرية- أن الحـــركات المتمّردة 
مغايرة تمامـــا في مفاهيمهـــا ومقاصدها عما 
نّظـــر له كل الفالســـفة تقريبا حـــول الحرّية أو 
التحّرر أو االنعتاق من ســـطوة اآلخر مما جعل 
أهداف وأســـاليب هـــذه الحـــركات الفوضوية 
والمسلحة ال تحظى في غالب األحيان بإجماع 

حتى صلب االنفصاليين أنفسهم.
وخير الدالئـــل على تراجـــع الزخم الفكري 
المتغّيـــرات  كل  أن  االنفصاليـــة  للنزعـــة 
الجيوسياسية والعسكرية التي شهدها القرن 
الماضـــي تشـــير إلى أن جـــّل حاملـــي أدبيات 
االنفصـــال تأّبطـــوا بلثـــام ال يدل فـــي بواطنه 
على أنه لحركة تحرريـــة بقدر ما هو قائم على 
نزعات أيديولوجية تصل حّد العنصرية، عالوة 
على تأّكد شـــريحة واســـعة من الداعمين للفكر 
االنفصالـــي بـــأن حركاتهـــم التـــي يعتبرونها 

تحررية تكتسي بعدا تآمريا تخريبيا. 
ولمزيد فهم ظاهـــرة عزوف الفئات العمرية 
الشـــابة فـــي مختلـــف دول العالم عـــن نزعات 
التمّرد االنفصالية بالشـــكل المطلوب، ال بد من 
التعريج على أن جـــل الحركات االنفصالية في 
العالم عرفت فشـــال ذريعا فـــي تحقيق أهدافها 
األساســـية حتى وإن حقّقت ما تصبو إليه من 
اســـتقالل وخير دليل على ذلـــك تجربة جنوب 
الســـودان، فكل الوهن والضعـــف وعدم القدرة 
علـــى تركيز دولة قويـــة متأت بالضـــرورة من 
المرتكزات األولـــى التي تقوم عليهـــا العقيدة 
االنفصالية المبنية أساســـا علـــى متناقضات 
صـــراع أيديولوجي قد يتنافـــى تماما مع مبدأ 
حق الشـــعوب في تقرير مصيرها والذي عادة 
ما تتســـلح بـــه كل الحـــركات المتمـــّردة برغم 
اختالفاتها العميقة الدينية أو العرقية كذريعة 

للحلم بحكم ذاتي وبدولة مستقلة.
ويأتـــي فشـــل الحـــركات االنفصاليـــة في 
جانـــب منه من نزعتها الفكريـــة، إذ أن التاريخ 
المعاصر يحفـــظ أن الصراع األيديولوجي كان 
هو المحور الرئيســـي لكل األزمات االنفصالية 
المتمـــّردة وتحديدا عقب فتـــرة الحرب الباردة 
التي انعكست بصفة أتوماتيكية على العالقات 
الســـائدة بين مكونات مختلف الشـــعوب التي 
عرفت نزعات عرقية أو دينية وصلت حد اندالع 
حروب أهلية مزقت دوال وقســـمتها إلى أقاليم 

محدودة النفوذ إقليميا ودوليا.
الحـــركات  كل  فشـــل  بواطـــن  وتحليـــل 
االنفصاليـــة ال يســـتدعي مجهودا بـــل يتطلب 

فقط دراسة منطقية لواقع وصيرورة األحداث، 
إذ أتاح انتهـــاء الحرب البـــاردة ظروفا وأطرا 
وأرضيات سانحة لتفشي الحركات االنفصالية، 
ليصطـــدم فـــي مـــا بعـــد كل أتبـــاع النـــزوات 
والمبـــادئ  الشـــعارات  بتحـــول  االنفصاليـــة 
المتجملة بالتحرر وقيم حقوق اإلنسان بفرض 
قوة الســـالح والدخول في متاهات دمّرت جزءا 
كبيـــرا من اإلنســـانية عبـــر صراعـــات دموية 

واسعة امتدت لسنوات في بعض التجارب.
كما أن الكثير من الشعوب التي تشعر بنوع 
مـــن االضطهـــاد داخل دولها بســـبب عرقها أو 
لونها أو ديانتها باتت تحسب ألف حساب لما 
ينتظرها في المســـتقبل بمجّرد نيل االستقالل 
أو الحكم ذاتي خوفـــا من مغبة تكرّر ما حصل 
مع كل الحـــركات االنفصالية التي رافقت تفّكك 
االتحاد الســـوفييتي في العـــام 1989 وخاصة 
االتعاظ من أزمات حروب يوغسالفيا التي تعّد 
أكثـــر النماذج وضوحا والتصاقا بمخّيالت كل 
أصحاب الفكر االنفصالـــي وذلك رغم نجاحها 
فـــي االنعتاق من اإلمبراطورية الروســـية عقب 

حرب البوسنة وكوسوفو.

إيتا تحل نفسها

في خضـــم الضجيج الذي أثاره اســـتفتاء 
األســـباني واستفتاء كردستان  إقليم كتالونيا 
العـــراق، وكالهمـــا انتهـــى بنتيجـــة رافضـــة 
لالنفصـــال، فـــي وقت شـــهدت فيـــه الحركات 
االنفصالية نشـــاطا مكثفا، تفاجأ العالم بقرار 

(وتعني  منظمة ”إيوســـكادي تا أسكاتاسونا“ 
باللغـــة الباســـكية أرض الباســـك والحريـــة)، 
المطالبة باســـتقالل إقليم الباسك عن إسبانيا، 
حل نفســـها وهياكلها بالكامل، بعد صراع مع 
مدريد دام حوالي ستة عقود. وتأسست منظمة 
إيتـــا علـــى أيدي طـــالب جامعيين متشـــبعين 
بالفكـــر القومي في عـــام 1959 باعتبارها حركة 
قومية ثوريـــة تحررية تســـعى للمطالبة بحق 

تقرير المصير واالستقالل عن إسبانيا.
وال يمكن قراءة حـــال الحركات االنفصالية 
بمعـــزل عـــن واقـــع جديد ألقـــى بظاللـــه على 
الحركات االنفصالية في مختلف أنحاء العالم. 
يتمثل هذا الواقع في تراجع حّدة نزعة الشباب 
الثائـــر مهمـــا كانـــت انتماءاته السياســـية أو 
الفكريـــة أو الدينيـــة أو العرقيـــة عـــن الهوس 

بنعرات االنفصال.
المســـألة  هـــذه  فـــي  الخـــوض  ويتطلـــب 
المتشـــعبة البحـــث فـــي األســـباب الحقيقيـــة 
لتراجـــع حـــدة الفكـــر االنفصالي الغـــارق في 
األيدولوجيـــا، إذ أن الدواعي األساســـية تبدو 
فـــي ظاهرها نتاجا آليـــا لهزيمة ميدانية لكنها 
تحمل أيضا فـــي باطنها أبعادا أخرى تؤّكد أن 
المنظريـــن للتوجهات االنفصاليـــة لم يعودوا 
ربمـــا قادرين علـــى التجييش أو االســـتقطاب 
خصوصـــا للفئات العمرية الشـــابة الدارســـة 
بُعمق لنجاح الكثير من التجارب في االنفصال 
عـــن الدولـــة األم وما رافق ذلك من فشـــل ذريع 
في بناء الدولة المنشـــودة المستقلة والقوية. 
ســـواء كانت الحـــركات االنفصاليـــة مدعومة 

من جهـــات خارجيـــة أو ضمن مســـعى لحزب 
سياســـي أو توجه حكومة، علـــى غرار حكومة 
إقليم كردستان العراق، فإن النتيجة تكاد تكون 
متشابهة من حيث الفشل في تحقيق االنفصال.
في المثـــال الكردي يتبيـــن لغالبية حاملي 
فكـــرة االنفصال فـــي كردســـتان أنـــه ال يمكن 
العيش خـــارج دوائر الحكم المركزي للعاصمة 
بغداد خصوصا بعد فقدان الكثير من األراضي، 
بما في ذلك مدينة كركوك الكبرى وحقول النفط 
المربحـــة، فـــي ضربـــة قوية لألحـــالم الكردية 
باالكتفـــاء الذاتي االقتصادي واالســـتقالل في 

نهاية المطاف.
من كردســـتان إلى كتالونيـــا، الوضع ليس 
بأحسن حال هناك، فكتالونيا بدورها يبدو أنها 
تسير في طريق التراجع عن االنفصال. والدليل 
علـــى ذلك أن األزمة حول حملة اســـتقاللها عن 
إســـبانيا وصلت إلى لحظـــة صعبة ومنعطف 
خطير بالنســـبة لمؤيديها، مع إعالن الحكومة 
المركزيـــة اإلســـبانية في خطـــوة جذرية إقالة 
وتجميـــد زعمـــاء المنطقـــة االنفصالييـــن من 

البرلمان اإلسباني.
كل هـــذه اإلرهاصات مرفوقـــة برفض كبار 
الـــدول فـــي أوروبا والعالـــم الســـتقالل إقليم 
كتالونيـــا أدت علـــى أرض الواقـــع إلى إصابة 
الكتالونيين بخيبـــات وإحباط كبير قد يفرض 
عليهم االستســـالم أو حتى التراجع نهائيا عن 
فكرة االنفصال بســـبب معوقات موازين القوى 
مما قد يؤدي بالنهاية إلى مراجعات أشـــمل قد 

تطال فكرة االنفصال.

} واشــنطن – أنهكـــت السياســـات الخارجية 
الـــدول.  بيـــن  التجـــاري  التعـــاون  العالميـــة 
وأصبحـــت الـــدول أكثر ميال إلـــى االبتعاد عن 
اتفاقـــات تجارية مشـــتركة. وصـــل الحال إلى 
فرض رســـوم جمركية قاســـية علـــى الواردات 

للحفاظ على الصناعات المحلية.
وأعلنـــت الواليات المتحدة تطبيق رســـوم 
جمركيـــة علـــى كل واردات العالم مـــن الحديد 
واأللمونيوم. فيما ردت الصين عليها بالمعاملة 
بالمثل، وسط دهشـــة حلفاء الواليات المتحدة 
من عدم استثنائها لتلك السياسات. لكن دهشة 
األوروبيين يكســـوها االستغراب، ألنهم جعلوا 
أولويـــة مصالحهـــم جـــزءا من كيـــان االتحاد 
األوروبـــي وحولوها إلى مصالحهـــم المحلية 
فـــي نطاق حدودها فقط، فـــي ما يعرف بتنامي 

المشاعر القومية بين الدول األعضاء.
لم يكن الشرق أحسن حاال من الغرب. فضال 
عن عزوف أغلـــب دول العالم عن أي مفاوضات 
أو اتفاقات تجارية، فإن النزاعات التي تختلقها 
إيران في منطقة الشـــرق األوسط دفعت القوى 
الغربيـــة والمجتمع الدولـــي لتطبيق عقوبات 
تجاريـــة واقتصاديـــة لتضييق الخنـــاق على 
النظـــام اإليراني ليكف عن بث الفرقة بين أبناء 

الشعوب العربية.
كل تلـــك العقوبات االقتصاديـــة والتجارية 
وسياسات الخالص الفردي لحماية الصناعات 
المحليـــة لم تكـــن وحدها التـــي أرهقت قطاع 
النقـــل البحري التجاري على مســـتوى العالم، 
بل جاءت القواعد البيئية الجديدة التي أقرتها 
منظمة األمم المتحـــدة البحرية الدولية في 16 
أبريـــل الماضي بمثابة آخر مســـمار في نعش 

القطاع بأكمله.

على ضـــوء تلك االســـتراتيجية دخل قطاع 
النقـــل البحري العالمي فـــي مفاوضات بهدف 
خفـــض االنبعاثات من الســـفن، وتطوير خطط 

لخفض انبعاثات الكبريت بحلول عام 2020.
ويؤثر قطاع النقل البحـــري التجاري على 
االقتصاد بشـــكل كبير بما يزيـــد عن 400 مليار 
دوالر مـــن خالل نقل وتحريـــك ما يقدر بقيمة 4 
تريليون دوالر مـــن البضائع كل عام. وبالتالي 
يمثـــل هذا القطـــاع أحـــد عمالقـــة الصناعات 
العالميـــة. لكـــن ارتباطه الوثيق بالسياســـات 
االقتصادية للدول، يصبح أكثر حساسية للتأثر 
نتيجـــة التقلبـــات والتطـــورات على الســـاحة 

السياسية. وبالرغم من محاوالت إنعاش قطاع 
النقـــل البحري بعـــد األزمة الماليـــة العالمية، 
إال أن عـــام 2017 مر عليـــه ثقيال، خصوصا مع 
التطورات السياسية التي يشهدها عالم أصبح 
كل همه الحفاظ على مصلحته القومية فحسب، 
فقد فرضـــت السياســـات التجاريـــة الحمائية 
نفســـها بقـــوة، ونمـــت المشـــاعر المناهضـــة 
للعولمـــة، ليتأثر ســـلبا هذا القطـــاع الحيوي. 
ورغم التطورات الُمبشرة لقطاع النقل البحري 
من وجود ســـفن جديدة أكبـــر حجما، فإن حالة 
التقلبـــات السياســـية يمكن أن تهـــدد التعافي 

الذي يشهده القطاع في الفترة الحالية.

تعليق الواليات المتحدة والصين الصراع 
التجاري المتمثل في فرض رسوم جمركية على 
الـــواردات، لم يصطحب معـــه معلومات كافية 
عن تفاصيـــل الصفقة التي ال تزال غامضة إلى 
حد كبيـــر، ألن إمكانية التبادل التجاري قائمة. 
وأفرز ذلك الغموض حالة من الشك الذي انتقل 
بـــدوره إلى قطاع النقـــل البحري، ليعرضه إلى 
خطـــر االضطرار إلـــى االســـتجابة للعديد من 

نتائج تذبذب األحداث السياسية.
تطبيق التعريفـــة الجمركية األميركية التي 
أعلنتها إدارة ترامب 50 مليار دوالر، وسياسات 
المعاملـــة بالمثل التـــي أعلنتهـــا الصين فور 
اإلعالن األميركي كانت على وشـــك تعريض ما 
يقرب مـــن 7 بالمئة من تجـــارة الحاويات بين 

الواليات المتحدة والصين للخطر.
وســـيؤثر دخـــول التعريفـــات الجمركيـــة 
حيـــز التنفيذ في زيادة الرســـوم على التجارة 
العالميـــة، ويتســـبب فـــي حدوث خلل لســـوق 
العرض والطلب للحاويات. ذلك الخلل لن يغير 
حجم السلع المنقولة فحســـب، بل على اتجاه 
حركة البضائع، أي اللجوء إلى استخدام بلدان 
أقـــل كفـــاءة لتجميع البضائع مثـــل تايالند أو 
فيتنام أو المكســـيك، األمر الـــذي يزيد من عدم 

كفاءة القطاع ككل.
إذا تركنـــا قطـــاع الحاويـــات جانبـــا، فإن 
قطـــاع النقل البحري ســـوف يتأثـــر أيضا من 
الناحية اإلقليمية. ورغم ضآلة حجم الخســـارة 
التجارية نتيجة الصراع بين الصين والواليات 
المتحدة، إال أنها تشكل جزءا من خسارة كبرى 
لكســـاد القطاع، وتعزز حالة عدم اليقين لحالة 
المتأزمة. التجاريـــة  السياســـية –  العالقـــات 
وأثـــارت السياســـة الخارجيـــة األميركيـــة في 

الشـــرق األوســـط حالة أخرى من عـــدم اليقين 
الذي ألقـــى بظالله على قطـــاع النقل البحري. 
وارتفعـــت أســـعار النفـــط بســـبب العقوبـــات 
األميركيـــة المفروضة على إيران، وبلغ ســـعر 
خـــام برنت 80 دوالرا للبرميل. وهو ما أدى إلى 

ارتفاع أسعار الوقود المستخدم في السفن.
وزادت حـــدة النزاعـــات اإلقليميـــة التـــي 
تختلقها إيران في الشـــرق األوســـط عام 2018، 
مما دفع إدارة ترامب إلى سن عقوبات لتضييق 
الخنـــاق حـــول طهـــران. وعلى ضـــوء ضغوط 
العقوبـــات األميركيـــة على إيـــران، تأثر قطاع 
النقل البحري ســـلبا. وبدأ األوروبيون البحث 
عن مصـــادر بديلة للنفط ألنهم ال يســـتطيعون 
الحصول على ناقالت مستعدة للعمل مع إيران.
وخّلف التهديـــد النووي الذي يمثله رئيس 
كوريـــا الشـــمالية كيـــم جونـــغ أون الشـــعور 
بأن الحـــرب العالميـــة محتملـــة. وتؤثر حالة 
العشـــوائية السياســـية التـــي تزعـــزع فكـــرة 
االســـتقرار والسالم على االستقرار االقتصادي 
والتجاري عالميا. وهو ما ينعكس ســـلبا على 
قرارات الشركات والمستثمرين في قطاع النقل، 
نتيجة تلك الشكوك السياسية أكثر من أي وقت 

مضى.
بخالف الدوافع االقتصادية، فإن حالة عدم 
اليقين المســـتندة علـــى السياســـة الخارجية 
للواليات المتحدة تجاه الصين وإيران وكوريا 
الشـــمالية أو حتى أوروبا ينتج عنها انحراف 
قطاع النقل البحري عن مســـاره، لينتكس مرة 
أخـــرى. كمـــا أن انعـــدام القدرة علـــى مواكبة 
التطورات السياسية المتسارعة بإيجاد بدائل 
بنفس الســـرعة قد يؤدي إلى دفـــع القطاع في 

اتجاه لم يكن يرغب فيه في يوم من األيام.

أفول نجم الحركات االنفصالية: نهاية غير مكتملة أو دول فاشلة

تقلبات السياسات الخارجية تهدد قطاع النقل البحري العالمي

إيتا آخر حركة انفصالية مسلحة بأوروبا الغربية

انتكاسة بعد انتعاش

[ أصوات عالية لكن لم تعد مسموعة  [ المنظرون االنفصاليون فقدوا القدرة على التجييش واالستقطاب

في 
العمق

{المغرب كان حازما إزاء اإلدانة القوية والشـــديدة للمناورات المســـتفزة واليائســـة النفصاليي 
{البوليساريو} بدعم وتواطؤ من الجزائر}.

مصطفى اخللفي
الناطق باسم احلكومة املغربية

{الديمقراطية اإلســـبانية انتصرت على منظمة إيتا وجميع جرائم المنظمة سيستمر التحقيق 
فيها وعرضها على القضاء، ولن يكون هناك إفالت من العقاب}.

ماريانو راخوي
رئيس الوزراء اإلسباني

ــــــت مظاهرها دوليا في  لئن شــــــهدت احلركات االنفصالية ذروتهــــــا في العام 2017 وجتّل
اجتاهات انفصالية حادة شملت العديد من احلاالت مثل إقليم كتالونيا املطالب باالنفصال 
عن إســــــبانيا أو إقليم كردســــــتان في العراق، ظهرت مؤشرات عّدة تدل بقوة على تراجع 
نســــــق هذه النزعة املتمردة لدى معظم الفئات الشابة في العالم بحكم العديد من العوامل 
األيديولوجية باألســــــاس وفي مقّدمتها خفوت أصــــــوات االنفصال في دول املنبع أو ذات 

الرمزية التاريخية لهذه احلركات الثائرة خاصة في أميركا الالتينية.

الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 611004

جل الحركات االنفصالية في العالم 
عرفـــت فشـــال ذريعـــا فـــي تحقيـــق 
أهدافها األساسية حتى وإن حققت 

ما تصبو إليه من استقالل

◄
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في 
العمق

{مصر عازمة على اســـتمرار دعم جهود التسوية السياسية في ليبيا واإلعداد الجيد لالنتخابات 
الليبية القادمة وعقدها خالل العام الجاري}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس املصري

{فرنســـا تريد أن تلعب دورا أكبر من حجمها، وأعضاء مجلســـي النواب والدولة يرفضون موقف 
كل من عقيلة صالح وخالد المشري}.

زياد دغيم
عضو مجلس النواب الليبي

}  لـــم تبتعد فرنســـا يوما عـــن ليبيا. كان 
اهتمامهـــا منصّبا على تأميـــن مصالحها 
فـــي الجنـــوب، فجـــأة اكتشـــفت أن تأمين 
الجنوب يبدأ من الشمال والشرق والغرب، 
ومحاولة استرضاء الجميع معادلة صعبة 
فـــي أي منطقة، فما بالنـــا بدولة مثل ليبيا 
تعـــج بالقـــوى المحليـــة والخارجية التي 

تتصارع لفرض السيطرة؟
وجـــاءت الدعـــوة لعقـــد مؤتمر خاص 
باألزمة الليبية في باريس، اليوم الثالثاء، 
ضمـــن محاولـــة تكريـــس حضور فرنســـا 
السياسي في ليبيا. دعيت للمؤتمر غالبية 
األطيـــاف الليبية ودول ومنظمـــات كثيرة 
معنية باألزمة. ولـــم يرفض هؤالء الدعوة، 
على الرغم من االمتعاض الذي يحمله عدد 
كبير منهم للمؤتمر الفرنسي، والشكوك في 

أهدافه ونتائجه.

اعتراضات دولية

لـــم تســـتطع معظـــم الجهـــات اإلعالن 
صراحـــة عـــن رفـــض المشـــاركة، واكتفت 
بتلميحـــات مـــن خالل انخفاض مســـتوى 
التمثيـــل أو تقديـــم مبـــررات وتفســـيرات 
ألســـباب الحضـــور، ألن فرنســـا وجهـــت 
الدعوة إلـــى دوائر متعـــددة ومتنافرة من 
الصعـــب أن تتفق على موقف قبل التوصل 
إلى تفاهمات مسبقة، أو امتالك إرادة وقوة 

تفرضان نمطا معينا للتسوية.

من وقفوا مع المؤتمر حرصوا على رفع 
مســـتوى التمثيل. لذلـــك فاإلمعان في رفع 
المســـتوى (الجزائر- رئيس الـــوزراء) أو 
انخفاضه (مصر- رئيس الوزراء الســـابق  
إبراهيم محلب) يبيـــن درجة قبول ورفض 

المبادرة الفرنسية الجديدة.
فـــي ليبيـــا، توجـــد صراعـــات كثيـــرة 
ومتباينة، وال تزال البالد تفتقر إلى اإلرادة 
والقـــوة معـــا. تنتشـــر فيها الميليشـــيات 
نفـــوذ  نفوذهـــا  يفـــوق  التـــي  المســـلحة 
مؤسسات رســـمية عديدة. كما أن مقدمات 
المؤتمر تشي بتحوله إلى مؤتمر للعالقات 
السياسية العامة، وليس لتحقيق اختراق 

حقيقي في األزمة.
يتطلـــب النوع األول احتفاال ُتســـتدعى 
إليه جهـــات كثيرة، يصعـــب أن تلتقي في 

مكان واحد. 
يوحي الحضور بوجود عملية سياسية 
منظمـــة، لكن هي في حقيقتها مســـتعجلة، 
تنـــم عن ارتبـــاك أو رغبة فـــي لملمة أمور 

قبـــل أن تســـتقر عند قوى 
مناوئة.

بعـــض الجهـــات 
وفي  اليـــوم  تحضـــر 
مصالح  حزمة  ذهنها 
باريس،  مع  متشابكة 
خـــارج نطاق األزمة 

الليبيـــة 

أو على هامشـــها. يتطلـــب تحقيق اختراق 
(النوع الثاني) استعدادات مختلفة، أهمها 
تهيئة البيئة لتقّبل ما يســـفر عنه المؤتمر. 
كما أن تجربة فرنســـا مع ليبيا مســـكونة 
بالهواجـــس وتصـــب دائمـــا فـــي المربع 

السلبي. 
ولـــن ينســـى الليبيـــون أن تصـــورات 
وتصرفـــات باريس عام 2011 كانت ســـببا 
رئيســـيا في مـــا وصلـــت إليه البـــالد من 

تدهور.
لقيت المبـــادرة الفرنســـية اعتراضات 
متفاوتـــة مـــن جانـــب دول كثيـــرة معنية 
باألزمـــة؛ فمثـــال واشـــنطن التـــي تحضر 
المؤتمر بمســـتوى تمثيـــل منخفض، ترى 
أن باريـــس تجـــور على دورهـــا وتختطف 
مهمـــة األمم المتحـــدة وتختصر المجتمع 
الدولـــي فـــي نفســـها، لمجـــرد أن غســـان 
ســـالمة، المبعوث األممي يحمل الجنسية 

الفرنسية.
وتعتقـــد روما أن باريـــس تريد الحفاظ 
علـــى مصالحها علـــى حســـاب المصالح 
اإليطاليـــة، وال ترتاح للمؤتمـــر، ألنه يمكن 
أن يؤّمن مصالح فرنســـا في الجنوب، لكنه 
قد يعيد التوتر للشـــمال، الذي يمثل أهمية 

فائقة بالنسبة إلى روما.
لدى القاهرة شعور بأن المؤتمر يجني 
ثمار الجهود المصرية المتواصلة في دعم 
المؤسســـة العســـكرية وتقريب المسافات 
بين القوى الليبية، ويمنح التيار اإلسالمي 

قبلة جديدة تحكم تموضعه في ليبيا.
يخشى قطاع كبير من القوى السياسية 
أن تفضي المحاولة الجديدة إلى واقع أشد 
مرارة، يضـــع ليبيا بين خيار تحول التيار 
اإلخوان،  اإلســـالمي، ممثال فـــي جماعـــة 
إلى قوة رئيســـية مرة أخرى، وبين تمهيد 
الطريـــق للدخـــول عمليـــا فـــي ســـيناريو 
التقســـيم، وتســـتحوذ فرنســـا على إقليم 
فزان فـــي الجنوب، وتحمي به جملة كبيرة 
من مصالحها االســـترايجية فـــي المنطقة 

المجاورة.
بات خيار تعظيم مكاســـب اإلخوان في 
ليبيا هدفا لدى فرنســـا والكثير من القوى 
الدوليـــة واإلقليمية، وظهـــرت مالمحه في 
تصريحـــات ولقاءات عقـــدت بين عناصره 
وقـــوى ليبيـــة مختلفـــة، كان مـــن الصعب 
االجتماع بهـــا من قبل، فـــي محاولة خلق 
شـــبكة جديدة من المصالـــح تجمع بينها، 
وســـط تشـــجيع من قبـــل باريـــس، وعبر 
قنوات مختلفة. ويعتبـــر مؤتمر داكار قبل 
أســـبوعين عالمـــة على التوجـــه المزدوج 

لفرنسا.

فرض اإلخوان

تلـــوح فـــي األفق رغبـــة لـــدى باريس، 
مدعومـــة من تركيا وقطـــر والقوى الغربية 
التي ما زالت تنتصر للتيار اإلســـالمي، في 
العودة إلى ســـيناريو ما قبـــل 2014، وهي 
الفترة التي أحكمـــت فيها جماعة اإلخوان 
قبضتهـــا على جزء كبير من مفاصل القرار 

في ليبيا.
تعتقـــد هذه الدوائر أن عـــودة اإلخوان 
إلـــى ليبيا يجب أن تتم بأي وســـيلة. وهو 
ما يفسر أســـباب التغيرات المفاجئة التي 
ظهرت تجلياتها في الرســـائل السياســـية 
التـــي أطلقتها قيـــادات الجماعـــة باتجاه 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، 

وعقيلة 
صالح رئيس 
البرلمان، 
وقيادات 
محسوبة 
على نظام 
العقيد

الراحـــل معمـــر القذافـــي حضـــرت مؤتمر 
داكار.

يغفـــل هـــؤالء أن التعامـــل مـــع القوى 
الليبية قد يختلف عـــن التعامل مع غيرها 
في دول مجاورة؛ يصعب توقع ردات الفعل.

يمكـــن أن تتغيـــر المواقـــف بين لحظة 
وأخرى؛ عقيلة صالح التقى خالد المشري، 
رئيس مجلس الدولة، المنتمي إلى جماعة 
اإلخوان، وبدا عقيلـــة بعيدا عن حفتر، في 

أثناء مرضه مؤخرا.
تغيـــرت األمـــور، وافتـــرق عقيلـــة عن 
المشـــري. ثم عاد إلى مربع حفتر، وتناوال 
معا وجبـــة اإلفطار األحـــد الماضي. كذلك 
امتـــدح المشـــري الجيش الليبي وســـحب 
تصريحـــه الســـابق الذي اتهمـــه فيه بأنه 
”غير شـــرعي“، ووصفه بالجيش الوطني، 
ثم عـــاد قبل مؤتمر باريـــس بيومين يعلن 
عدم اعترافه بقيادة حفتر. هكذا الحال بين 
غالبية القوى السياسية والمسلحة؛ هناك 
تبدل بين لحظـــة وأخرى في العالقات، إذا 

وجد أي طرف أو من يدعمه ضرورة لذلك.
يتم الترتيب اآلن لتهيئة المســـرح أمام 
حصول اإلخوان على جزء معتبر من الكعكة 
السياسية. ويجد سيناريو اإلخوان دعما، 
أو علـــى األقل عدم ممانعة من دول المغرب 
العربـــي، وال توجد غضاضة سياســـية في 

التعامل معهم.
وترى دولة مثل الجزائر أن وجودهم في 
السلطة ضمانة للســـيطرة على الجماعات 
اإلرهابيـــة فـــي ليبيا، وعدم تســـريبها إلى 
األراضي الجزائريـــة، ألن اإلخوان يعرفون 
كيـــف يتعاملـــون مـــع القاعـــدة وداعـــش 

والميليشيات ذات الصفة اإلسالمية.
لـــدى مصـــر مشـــكلة كبيرة فـــي تصدر 
اإلخوان المشهد السياسي في ليبيا؛ تعتقد 
أن المبادرة الفرنســـية يمكـــن أن تقود إلى 
ذلك، إذا تم التمســـك بإجراء انتخابات قبل 
نهاية العام الجـــاري، دون القيام بخطوات 
تضمـــن إجـــراء انتخابات علـــى درجة من 
النزاهـــة. بالتالـــي فالتعجيل بهـــا في هذه 
الظروف ستترتب عليه تداعيات أشد قتامة.

تتســـاءل دوائر سياسية كثيرة قلقة من 
التصرفات الفرنسية الراهنة، ما هي الجهة 
المنوط بها اإلشراف على االنتخابات؟ ال بد 
أن يتم تشـــكيل حكومة وفاق وطني تتولى 
هذه المســـؤولية. هـــل هناك جهـــة أمنية 
تستطيع الســـيطرة على األوضاع، في ظل 
رفض البعض لدور الجيش الوطني الليبي، 
بـــل يعملون على محاربتـــه وتعطيل مهمة 
تنظيف درنة من اإلرهابيين؟ ما هي الجهة 
التي تضمن تنفيـــذ نتائج االنتخابات، في 
ظروف التشـــتت الحالية؟ مـــاذا يحدث لو 
ترّشـــح حفتر ونجح في الرئاســـة؟ ما هي 
النتائـــج التي يمكـــن أن تترتب على نجاح 
إحـــدى قيـــادات نظـــام القذافـــي؟ لذلك من 
الضروري االســـتعداد جيدا لهذه الخطوة، 

ألن االستعجال سيؤدي إلى عملية مشوهة 
تذكـــر بما حدث عـــام 2011 وتعيد شـــبحه 

بصورة أكثر سوادا.

ظرف غير مناسب لالنتخابات

المثير أن القوى الرئيســـية فـــي ليبيا ال 
تميـــل إلى إجراء انتخابات في هذه الظروف؛ 
حفتـــر يريـــد االنتظار حتى يفـــرض الجيش 
الوطنـــي كلمته ويدخل العاصمـــة طرابلس، 
ويتم إيجاد حل لمعضلة الميليشـــيات. فايز 
السراج، رئيس الحكومة، أول الخاسرين في 
هـــذه االنتخابات التي تفقـــده منصبه، الذي 
وصـــل إليه على جـــواد اتفـــاق الصخيرات. 
عقيلة صالح لن يضمن اســـتمراره على رأس 
مجلس النواب. وخالد المشـــري يريد تعطيل 
االنتخابـــات حتـــى تتمكن جماعـــة اإلخوان 
مـــن تطويـــر تحالفاتها في الداخـــل، لضمان 

السيطرة على جزء كبير من الكعكة.
لماذا اســـتعجلت فرنســـا طـــرح مبادرة 
جديـــدة اآلن، وهي التي لـــم تتمكن من تنفيذ 
مبادرتها الســـابقة، عندما جمعت بين حفتر 

والسراج في باريس العام الماضي؟
علـــى ضوء معطيات متعـــددة يبقى خيار 
االنتخابات صعَب االلتئام، خاصة وأن هناك 
جهات تستطيع تخريبه بسهولة، إذا صممت 
فرنسا أو غيرها على تنفيذه دون استعدادات 

جيدة.
لعــــل ضــــرب مقــــر مفوضيــــة االنتخابات 
فــــي طرابــــس مؤخــــرا، إشــــارة واضحة من 
الميليشيات لرفض إجراء االنتخابات التي من 
المفترض أن تنهي أسطورتها. كما أن البيان 
الذي أصدرته قوى عســــكرية وميليشيات في 
غــــرب ليبيا، قبيــــل مؤتمر باريــــس، يعني أن 
هؤالء يرفضون العملية السياسية بصيغتها 

الحالية، وبإمكانهم تخريبها.
المضي في طريـــق المبادرة الفرنســـية، 
التي تحمل عناوين براقة، سيقود إلى تغليب 
خيار التقســـيم، ألن التصورات الفرنسية في 
جوهرهـــا تحرق مراحـــل دون أن تجتهد في 
التوصل إلى تســـوية سياسية دقيقة، تراعي 
الواقـــع المعقـــد. وهو مـــا تنجم عنـــه زيادة 
حدة االقتتال فـــي ليبيا، والتأثير على جهود 
الجيش الوطني في الســـيطرة على األوضاع 
في أماكن مختلفة، ووقف زحف الميليشـــيات 
المسلحة، وبالتالي فتح الباب على مصراعيه 

لسيناريو التقسيم.
لـــم يكـــن هـــذا االحتمـــال مقبـــوال خالل 
الســـنوات األولـــى التـــي تلت ســـقوط نظام 
القذافي، كـــي ال يحرج أو يفضـــح من وقفوا 
خلـــف عمليـــة الســـقوط الكبيـــر والتنكيـــل 
بالقذافـــي، اآلن يمكن أن تقود التطورات غير 
الحكيمـــة إلـــى العـــودة إليه كخيـــار حتمي، 
يحقـــق مصالح قوى كبرى تريد االســـتحواذ 
علـــى مناطـــق بعينهـــا، في وقت أوشـــك فيه 
المواطنون على الكفر بوحدة الدولة الليبية.

مؤتمر باريس يضع ليبيا بين مقصلة اإلخوان وخطر التقسيم

خارطة طريق لحل أزمة ليبيا أم لتكريس الحضور الفرنسي فيها

[ مبادرة باريس تحرق مراحل دون التوصل إلى تسوية دقيقة  [ عناوين براقة ال تراعي الواقع الليبي المعقد
ــــــني، الثالثاء، إلى  ــــــى عقد لقاء للفرقاء الليبي دعــــــا الرئيس الفرنســــــي إميانويل ماكرون إل
ــــــب ممّثلني عن 19 دولة معنية بامللف الليبي، بينها الدول اخلمس الدائمة العضوية في  جان
مجلس األمن، وتركيا وإيطاليا ومصر وتونس وتشاد واإلمارات وقطر والكويت واجلزائر 
واملغرب، إضافة إلى املبعوث األممي غســــــان ســــــالمة، وممثل االحتــــــاد اإلفريقي، ضمن 
مســــــعى فرنسي جديد لإلمساك بخيوط اللعبة في ليبيا، العتبارات جغرافية واستراتيجية 
واقتصادية، األمر الذي قوبل بقلق بقية األطراف الدولية املعنية بامللف الليبي. واســــــتبقت 
ــــــة بانتقادات الذعة متهمة باريس  أطراف ليبية وإقليمية مبادرة فرنســــــا حلل األزمة الليبي
بالســــــعي للهيمنة على امللف الليبي وضرب مصالح بقية الدول الفاعلة في هذا امللف، ما 

يهدد بفشل املبادرة.

تلوح في األفق رغبة لدى باريس، 
مدعومة من تركيا وقطر والقوى 

الغربية التي ما زالت تنتصر للتيار 
اإلسالمي، في العودة إلى سيناريو ما 

قبل سنة ٢٠١٤

13 بندا في المبادرة 
الفرنسية لجمع الليبيين
} طرحت فرنسا مبادرة جلمع الفرقاء 
الليبيني في لقـــاء بباريس التفاق على 
خارطة طريق حلـــل القضايا اخلالفية 
متهيـــدا إلجـــراء االنتخابـــات، برعاية 
أممية. وتتضمن املبادرة على 13 نقطة 

رئيسية:

[ التوحيد الفـــوري للبنك املركزي 
الليبي وحل جميع املؤسسات املوازية.

لتســـجيل  جديـــدة  دورة  فتـــح   ]
الناخبـــني في القائمة االنتخابية لفترة 

إضافية مدتها 60 يوما.
[ االعتراف بالدستور الذي صاغته 

الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
[ دعـــم املمثـــل اخلـــاص لألمـــني 
العام لألمم املتحدة (غســـان ســـالمة)، 
بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير 
اقتراح وجدول زمني إلجراء اســـتفتاء 

على الدستور.
[ االتفـــاق على إجـــراء االنتخابات 
بحلـــول نهاية عـــام 2018، وفقا جلدول 
زمنـــي يحدده املبعوث األممي باالتفاق 
مع حكومة الوفاق الوطني واملفوضية 

العليا لالنتخابات.
[ اعتماد وتنفيذ القوانني االنتخابية، 
مع التأكيد على أن قوات األمن الليبية 
بالتنســـيق مع األمم املتحدة واالحتاد 
األوروبـــي، وجامعـــة الـــدول العربية، 
واالحتـــاد األفريقـــي ســـتـضمن أمـــن 

التحضيرات لالنتخابات.
[ أي عرقلـــة أو تدخـــل أو إعاقـــة 
لعملية التصويت ســـتؤدي إلى فرض 

عقوبات من قبل املجتمع الدولي.
[ نقل البرملان (من طبرق/شـــرق)، 
وبأسرع وقت ممكن، كما هو مذكور في 

املادة 16 من اإلعالن الدستوري.
[ تنـــص املادة املذكورة في اإلعالن 
الدســـتوري على أن يكون مقر البرملان 

في مدينة بنغازي، شرق البالد.
[ االلتزام بدعم احلوار العســـكري 
اجلاري في القاهـــرة وتوحيد اجليش 
الهيـــكل  وتشـــكيل  الليبـــي  الوطنـــي 
الوطني العســـكري الذي سيتم تنفيذه 
الســـلطة  حتــــت  االنـتخـابـــات  بعــــد 

املدنية.
[ يلتزم املجتمع الدولي بدعم ليبيا 
والسلطات الليبية بالعمل على حتسني 
اخلدمـــات املقدمة للســـكان من نواحي 

”السيولة واألمن والتعليم والصحة“.
[ االلتزام اجلاد باحترام االتفاقات 
احلالية ونتائج االنتخابات، وسيحمل 
املجتمع الدولي جميع القادة واملمثلني 
املسؤولية وســـوف تخضع اخلروقات 

للعقوبات.
[ دعوة إلـــى املشـــاركة في مؤمتر 
سياسي شامل في ليبيا أو خارج ليبيا 
ملتابعـــة تنفيذ هـــذا االتفاق خالل فترة 

3 أشهر.

قبـــل أن تســـتقر عند قوى
مناوئة.

بعـــض الجهـــات
وفي اليـــوم  تحضـــر 
مصالح حزمة  ذهنها 
باريس، مع  متشابكة 
خـــارج نطاق األزمة

الليبيـــة 

خ خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، المشي
وعقيلة 
صالح رئيس 
البرلمان، 
وقيادات 
محسوبة 
على نظام 
العقيد

المشير خ

القوى الرئيسية في ليبيا ال تميل إلى إجراء انتخابات في هذه الظروف. حفتر يريد 
االنتظار حتى يدخل الجيش طرابلس. فايز السراج، رئيس الحكومة، أول الخاسرين في 
هذه االنتخابات التي تفقده منصبه. عقيلة صالح، لن يضمن استمراره على رأس مجلس 
النواب. وخالد املشري، يريد تعطيل االنتخابات حتى تتمكن جماعة اإلخوان من تطوير 

تحالفاتها في الداخل.
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محمد أبو الفضل
كاتب مصري
الفضل أأ
ي



} يرغب حسن نصرالله ومن خلفه حزب الله 
اللبناني في فرض مفهومه الشاذ عن املقاومة 

على اجلميع، رغبوا في ذلك أم أبوا.
وألن نصرالله ال ُيخفي ارتباطه بالوصاية 

اإللهية املقيمة في قم، فإن مفهومه عن 
املقاومة ال ميكن فهمه واستيعابه إال من 

خالل العودة إلى مرجعياته، وهي مرجعيات 
إيرانية خالصة.

وكما أرى فإن إيران قد استغفلت 
اللبنانيني باسم املقاومة حني أطلقت 

مشروعها املتمثل بحزب الله، الذي اعترفت 
بعد ربع قرن بأنه لم يكن إال ذراعا من أذرعها 

املتعددة في املنطقة.
لقد احتفى اللبنانيون بانتصار عام 2000، 

لكنهم كانوا على موعد مع افتضاح أمر 
املقاومة يوم أودى بهم حزب الله إلى كارثة 

حرب 2006. كانت تلك احلرب التي أوقع 
املقاومون لبنان في شباكها حربا إيرانية 

بامتياز.
عام 2006 اكتشف اللبنانيون أن حسن 

نصرالله كان املعادل اإليراني ألنطوان حلد 
اإلسرائيلي. كالهما لبنانيان غير أن كل واحد 
منهما ميثل مشروعا أجنبيا، من شأن تنفيذه 

أن يلحق بلبنان دمارا شامال.
فشل مسعى حلد وجنح مسعى نصرالله 

عام 2000، غير أن لبنان كان هو اخلاسر 
في مقابل اإلعالن عن حتول غير متوقع في 

الصراع.
فبدال من أن يحسم لبنان نزاعه مع 

إسرائيل بعد حترير جنوبه انفتح حزب الله 
على صراع إيراني-إسرائيلي يجري على 

األراضي اللبنانية وكان على لبنان أن يكون 
جزءا من ذلك الصراع الذي ال ناقة له فيه وال 

جمل.
يومها انتقل حـزب الله من مرحلة 
املقاومة اللبنانية إلى مرحلة املقاومة 

اإليرانية. ومن الطبيعي أال تنحصر املقاومة 
األخيرة بإسرائيل، ذلك ألن إيران وهي 

دولة منبوذة تقاوم العالم كله ومنه العالم 
العربي. وبهذا اكتسب حزب الله صفة أممية 

في مقاومته التي كان على لبنان أن يتحمل 
أعباءها.

ليس غريبا واحلالة هذه أن يشبه أحد 
كتاب صحيفة محسوبة على حزب الله 
اإلرهابي عماد مغنية (واسمه احلركي 

احلاج رضوان) بتشي جيفارا. علما أن ذلك 
الـ”مغنية“ لم يكن إال عميال إيرانيا باملعايير 

القانونية.
لقد انحرف نصرالله من خالل حترير 

اجلنوب بلبنان إيرانيا، بدال من أن ينحرف 
أنطوان حلد به إسرائيليا لو قّيض له أن 

يوسع دويلته.
أحكم حزب الله طوقه على رقاب 

اللبنانيني مبفهوم كاذب عن املقاومة، تبني 
في ما بعد أن الغرض منه إحلاق لبنان بدولة 

أجنبية هي إيران.
من املؤلم فعال أن يوصف املقاومني 

بالعمالء ولكنه الواقع الذي يفرض حقائقه 
مبرارة وقسوة.

هناك شباب لبنانيون ُيقتلون في سوريا 
منذ ست سنوات سحرتهم فكرة أن يكونوا 

جزءا من املقاومة اللبنانية، فإذا بهم ُيقتلون 
باعتبارهم بيادق تستعملها إيران في 

حربها من أجل أن تهيمن على دمشق. كانوا 
”شهداء“ قضية ليست هي القضية التي 

انتموا من أجلها إلى حزب الله.
لقد ضللهم حـزب الله بسحر املقاومة 
التي لم يبق من مفرداتها إال ما يشير إلى 

التبعية واخلنوع ألوامر الولي الفقيه 
اإليراني.

كان محور املقاومة كما ُيسمى في حاجة 
إلى أن يرتبط به كبير سحرة الفساد في 
العراق لكي تكتمل حلقته وُيفتضح أمره.

ولكن تبني حزب الله لفاسد مثل نوري 
املالكي لم يكن شأنا طائفيا وإن بدا كذلك. 

فالطائفية السياسية هي األخرى وصفة 
أهدافها  إيرانية خبأت وراءها ”املقاومة“ 
العدوانية التي كان فساد املالكي عنوانا 

لواحد من أهم جوانبها.
لقد فعل املالكي ما هو مطلوب منه 

باعتباره مقاوما حني عاث بالبالد فسادا.
لقد رفع املقاومون العرب في حزب الله 

وفي حركة حماس اإلسالم راية لهم، فيما كان 
املالكي رائد املشروع اإلسالمي في العراق.

لقد استعملت إيران اإلسالم املقاوم 
واجهة للتضليل املزدوج. فمن خالله ألبست 
شياطينها الفاسدين لباس املالئكة القادمة 

مبشروع اخلالص السماوي، في الوقت 
الذي كانت فيه توسع من دائرة تغلغلها في 
املجتمعات العربية من خالل غواية الشباب 
بفكرة املقاومة التي تهبهم موتا سعيدا من 

خالل الشهادة املجانية.
من اليسير القول إن مقاومة تعلي من 

شأن املالكي هي مقاومة فاسدة. غير أن ما 
خفي من األضرار التي أحلقتها تلك املقاومة 

باملجتمعات التي ابتليت بها كان أعظم.

من شرفة المقاومة يطل 

  الفاسدون

فاروق يوسف

  االفا

كاتب عراقي

يوسف الشاهد يدرك أن حركة 

النهضة التي تدعمه، قادرة على منع 

اإلطاحة بحكومته ولكنها عاجزة عن 

إعطائه الشرعية، ومستعدة ألن تدافع 

عنه في السياسات ولكنها قاصرة عن 

منحه الغالبية البرلمانية في القرارات 

السيادية الكبرى
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} ليس خافيا أّن االنتخابات النيابية في 
لبنان لم حتمل تغييرا نوعيا على مستوى 

التمثيل النيابي، فاألطراف املمثلة في البرملان 
هي ذاتها تلك التي كانت في البرملان السابق، 

والتغييرات التي جاءت ببعض النواب 
املعروفني بوالئهم للنظام السوري في الظاهر 

وحلزب الله في اجلوهر، ال تغير في واقع 
احلال شيئا، ذلك أن السلطة في لبنان ال تتأتى 

من حجم القوى احلاكمة داخل البرملان، بل 
من مصدر آخر من خارج البرملان ومؤسسات 

السلطة. في لبنان ال يعني إذا كانت لديك كتلة 
نيابية تبلغ ضعف كتلة حزب الله، فأنت لديك 
حصة في القرار تتناسب مع حجمك النيابي، 

فحزب الله على سبيل املثال ليس لديه أكثر 
من خمسة عشر نائبا، ولكن ال أحد يشك أن 

هذا احلزب هو صاحب القرار األول على 
مستوى احلكومة ومجلس النواب.

تتأتى القوة من خارج مؤسسات الدولة 
ألّن األخيرة هي اإلطار الضعيف إذا ما 

قورنت بقوة الدويلة، القوة هنا إكراهية 
وليست دميقراطية، أمنية وعسكرية، وليست 
نتاج توازنات سياسية ناشئة عن انتخابات 

دميقراطية، أو بسبب توافقات سياسية 
طوعية، القوة هنا تفرضها سلطة اإلكراه 

على الدولة ومؤسساتها من خارجهما 
وفي سياق ال يتصل بالنماذج املعهودة في 
الدول الطبيعية سواء كانت دميقراطية أو 

دكتاتورية، ذلك أّن من شروط استمرار هذا 
النموذج من السلطة في لبنان، هو ضرورة 

وجود متثيل في الشكل ملختلف القوى 
املمثلة في البرملان، لكنه متثيل شكلي ال يتيح 

لصاحبه أن يكون شريكا فعليا في إدارة 
الشأن العام، بل تقتصر الشراكة هنا على 

ما هو دون القضايا السيادية الكبرى، سواء 
تلك املتعلقة باألمن أو السياسة اخلارجية 

أو باحلروب. الشراكة هي فقط في امللفات ما 
دون السيادية أي تلك التي تتصل بتقاسم 
احلصص من وظائف عامة أو تقدمي بعض 
اخلدمات، أو الشراكة على مستوى الفساد، 

وهذا األخير يشكل عنصر قوة وحماية لسلطة 
الدويلة على الدولة، ذلك أّن الفساد هو مصدر 

طاقة ومبرر وجود لسلطة الدويلة.
من هنا فإّن ثنائية الدولة-الدويلة ال ميكن 
أن تستمر وتتمدد خارج ترسيخ الفساد، ذلك 

أن أول شرط موضوعي وعلمي ملكافحة ظاهرة 
الفساد املتضخمة في أي دولة، هو وجود 

سلطة متتلك حق اإلكراه، وتتحمل املسؤولية 
أمام املواطنني وميكن محاسبتها بناء على 

املسؤولية التي تتحملها.
في لبنان هذا األمر شبه غائب إن لم نقل 

غائب متاما، فال احلكومة اللبنانية كمؤسسة 
دستورية تتولى السلطة التنفيذية، قادرة 

على احتكار سلطة العنف، بل هي عاجزة عن 
القول إنها هي من يتحمل مسؤولية إدارة 

الشأن العسكري واألمني على أراضي الدولة. 
هذا الواقع هو املدخل والذريعة للتنصل من 

املسؤوليات امللقاة على عاتقها كمؤسسة 
دستورية حاكمة، إذ يتيح هذا الواقع فتح 
ثغرات كبرى على مستوى السلطة، فغياب 

املسؤولية واحملاسبة، إلى جانب العجز 
املرعي بخبث، يطلقان وحش الفساد من 

قمقمه، ودائما بتشجيع وحتفيز وشراكة من 
سلطة الدويلة التي تريد القول للبنانيني إّن 

دولتكم هذه غير مؤهلة للحكم.
ما يثير التساؤل واالستغراب أن يطلق 

حزب الله وعلى لسان أمينه العام حملة على 
الفساد في الدولة، حملة ”بشر“ بها خالل 

االنتخابات النيابية األخيرة. مصدر التساؤل 
والغرابة أّن في تاريخ حزب الله في السلطة 
التنفيذية أو التشريعية، كان عقد التحالفات 
وإعداد التفاهمات مع قوى سياسية مختلفة 
في لبنان، يتمان على قاعدة ”غضوا البصر 

عن سالحي وافعلوا ما تشاؤون في بقية 
شؤون الدولة“، وما يؤكد هذا املسار هو 

أّن حزب الله لم يخض معركة ضد الفساد، 
هو طاملا حتدث وال يزال عن ملفات فساد 

باملليارات من الدوالرات تورط بها مسؤولون 
في الدولة، لكن لم يقم مرة واحدة مبتابعة 

ملف لّوح به على هذا الصعيد حتى النهاية، 
بل طاملا كانت هذه امللفات وسيلة ابتزاز 

خلصومه في سبيل استمرارهم في السكوت 
على مشروع الدويلة وسطوتها. ال يعني هذا 

الكالم أّن حزب الله غير متورط في ملفات 
فساد، بل القصد من اإلشارة أنه استخدم هذا 
السالح حينما أخذت احلكومة اللبنانية قرارا 
بقطع أحد فروع شبكة اتصاله اخلاص، فيما 
لم يقم بأي خطوة حينما كانت متر أمامه إن 
لم يكن بإشرافه صفقات الفساد في احلكومة.

اللبنانيون ينتظرون املنهجية التي 
سيتبعها حزب الله في مكافحة الفساد الذي 
أرهق اللبنانيني على مستوى االقتصاد وفي 
املالية العامة وفي الصفقات املشبوهة التي 
أرهقت الدولة، وزادت املديونية العامة، بل 

كيف سيتم وقف عمليات التهريب التي جعلت 
حدود لبنان مفتوحة لعمليات التهريب التي 

تتم حتت أعني حزب الله واألجهزة األمنية 
التي سلمت بأّنها ليست صاحبة القرار األول 

على أراضي الدولة اللبنانية أو في املعابر 
احلدودية غير الشرعية، وأكثر من ذلك فإّن 
حزب الله نسج معظم حتالفاته في السلطة 
وفي االنتخابات النيابية مع أطراف وقوى 
يعرف اللبنانيون أن معظمها عليها شبهة 

فساد إن لم تكن غارقة في صفقات مشبوهة.
التمنيات اللبنانية بنجاح حزب الله 
في حملته ضد الفساد، مردها أن اليأس 

بات يسيطر على املجتمع من قدرة السلطة 
بتركيبتها القائمة، على احلّد من تفشي 

الفساد، لكن التمنيات تبقى شيئا والواقع 
شيء آخر. الواقع يقول إّن اإلصالح ومكافحة 

الفساد يقومان على قاعدة أساسية اسمها 
الدولة، دولة ال تقبل بوجود سلطة فوقها مهما 

كانت مبررات وجودها.
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{تصاعد العقوبات على حزب الله جزء من مسار المواجهة مع المشروع اإليراني، ولبنان لن يكون 

بمنأى عن نتائجها إذا سيطر الحزب على ما تبقى من قرار البلد}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{رئيس الجمهورية قرر تعليق العمل بوثيقة قرطاج 2، بسبب تواصل الخالف حول النقطة 64 

المتعلقة برئيس حكومة جديد، ومن تمترس بموقفه يتحمل كل شيء}.

نورالدين الطبوبي
األمني العام لالحتاد العام التونسي للشغل

علي األمين
كاتب لبناني

} دفعت النقطة 64 من وثيقة قرطاج 2 
واملتعلقة مبصير رئيس احلكومة احلالي 

يوسف الشاهد إلى دفن الوثيقة برمتها عبر 
تعليق العمل بها، ولن جنانب الصواب إن 
اعتبرنا أنها ستكون لها تداعيات خطيرة 

جدا في مستوى طبيعة عمل احلكومة التي 
ستتحّول إلى حكومة عاجزة عن التفاوض 

مع األطراف االجتماعية وقاصرة عن التوجه 
إلى البرملان الستصدار موافقة على أي قرار 

سياسي سيادي.
ما كان للرئيس الباجي قائد السبسي 

أن يحول ملف اإلطاحة بيوسف الشاهد 
إلى مجلس النواب، لو ال معرفته التامة بأن 

املسألة شبيهة بحقل ألغام شديدة اخلطورة. 
يدرك السبسي أّن إبقاء احلكومة بقرار من 

قرطاج سيفضي إلى انخراط املنظمة الشغيلة 
ومنظمة األعراف في حرب استنزاف مطلبي 

ضد احلكومة ستضع البالد على حافة 
الهاوية. كما يدرك أّن الذهاب برأس يوسف 
الشاهد في هذا الوقت حتديدا يحمل الكثير 

من املخاطر ال فقط في مستوى العالقة مع 
حركة النهضة التي تصطف بشكل تالزمي 
وراء الشاهد وكأنه من قيادات احلركة، وال 

أيضا في مستوى االهتزاز واالضطراب اللذين 
سيحدثهما أي تغيير للحكومة وبداية مشوار 

تعيني أخرى، بل وهو األهّم أّن حزب نداء 
تونس ليس في الوضع املريح الذي ميكنه من 

أن يتلقى ضربة انشقاق جديدة من مؤيدي 
الشاهد الذي لن يقبلوا بأن يرمى ”يوسف“ 
في غياهب النسيان إلى ما بعد االنتخابات 

الرئاسّية.
ولئن كانت نتائج االنتخابات البلدية 

األخيرة والتي خسر فيها نداء تونس نحو 
مليون صوت، بسبب خيبة األمل اجلماعية 
من احلزب والتي متثل االنشقاقات وحروب 

األخوة األعداء أبرز جتليات هذه اخليبة، فإن 
انسالخ جناح جديد من احلركة من أتباع 

يوسف الشاهد، لن يزيد احلزب إال ضعفا 
وهوانا، وهو على قاب قوسني أو أدنى من 

االنتخابات الرئاسية والبرملانّية.
ولئن اختار الرئيس السبسي التضحية 

بوثيقة قرطاج 2، والتي في حال إقرارها 
كانت ستذهب برأس الشاهد فألن احلقيقة 

السياسية أن الشاهد، مختلف متام االختالف، 
وضعية وشخصية، عن رئيس احلكومة 
السابق احلبيب الصيد الذي لم يتردد 

السبسي في حسم مصيره.
فيوسف الشاهد يعتبر من الشخصيات 
الندائية الوازنة، صحيح أنه لم يكن يوما 
من القيادات املؤسسة وال من الشخصيات 

الكاريزماتية، ولكن الصحيح أيضا أن 
السبسي استعان به أكثر من مرة للتحكيم في 
شؤون احلزب، من بينها تعيينه رئيسا للجنة 
13، للتفاوض والوساطة مع األطراف الغاضبة 

في النداء في 2015 والتي اختارت في وقت 
الحق الرحيل واالنشقاق.

كما أّن الشاهد بنى شرعيته وجزءا من 
شعبيته على محاربة الفساد، وهو مجهود 

رغم ضعفه في الكثير من امللفات إال أنه كان 
استثنائيا في تاريخ الدولة التونسية برمتها 

والتي تعاني هيكليا من أوبئة ”الديوانة 
والضريبة“ على قول ابن أبي ضياف في 
اإلحتاف. إن كان اخلالف بني حافظ قائد 

السبسي والصيد، القشة التي قصمت ظهر 
حكومة األخير، فإن اخلالفات السياسية بني 
السبسي الصغير والشاهد من األوزار التي 

تتحّملها منظومة احلكم في البالد، وفق رؤية 
السبسي الكبير وراشد الغنوشي.

املفارقة أن تونس التي حتتاج اليوم إلى 
كتلة تاريخية وتوافق سياسي واسع ملجابهة 
اإلشكاليات االقتصادية واالجتماعية الكبرى 

التي تعصف بها، جتد نفسها اليوم في خضم 
محنة سياسية كبرى حيث أّن اخليارات 

املطروحة عليها متراوحة بني السيء واألسوأ.

في تونس اليوم، يستحيل تشكيل حكومة 
دون قبول النهضة والنداء، ويعسر إسقاطها 

دون إقرار النهضة والنداء، وتصعب إدارة 
اُحلكم دون توافق مع احتاد الشغل ومنظمة 

األعراف، وطاملا أّن معالم الرضا على الشاهد 
مستعصية فإن حكومته إن واصلت عملها في 
القصبة فلن تستطيع دخول باردو، وستتحّول 

من حكومة غالبية برملانية إلى حكومة أقلية 
تشريعية، جاءت بحصول الغالبية وبقيت 

بسبب افتقاد النصاب.
املفارقة أّن الشاهد يدرك أن النهضة التي 

تدعمه، قادرة على منع اإلطاحة بحكومته 
ولكنها عاجزة عن إعطائه الشرعية، ومستعدة 

ألن تدافع عنه في السياسات ولكنها قاصرة 
عن منحه الغالبية البرملانية في القرارات 

السيادية الكبرى، األمر الذي يحّول احلكومة 
إلى حكومة بالغات وقرارات وبيانات يومية.
جنحت حركة النهضة واألطراف املؤيدة 

لها في احملافظة على احلكومة، ولكن ال مؤشر 
على أنها ستكون قادرة على تأمني منظومة 
احلكم التي جاءت بالشاهد رئيسا للحكومة.

املفارقة أّن نكسة ”النقطة 64“ حّولت 
النقاش من مصير الدولة التونسية املدينة 

من أكثر من جانب والتي يدق أبوابها بكثير 
من الصلف والعنجهية املانحون الدوليون، 

إلى مصير يوسف الشاهد، وعوضا عن 
تقدمي حلول حقيقية في إدارة البالد وإجناز 

املشاريع وحتقيق التنمية حصرت النقاش 
في أداء حكومة لم يبق من عمرها احلقيقي 

واالفتراضي أكثر من عام ونصف العام.
أّما النكسة األعظم، أّنها لن تزيد تونس 

في حال تعويض الشاهد إال رقما جديدا 
وحلقة حديثة من مسلسل احلكومات املتعاقبة 

واملتناسلة واملتشابهة من حيث الفشل، وفي 
حال بقائه ستحوله إلى ”بّطة عرجاء“ عاجزة 

عن الذهاب إلى البرملان أو الدخول في أي 
مفاوضات مع القوى االجتماعية الكبرى.

تونس: استعصاء النقطة 64

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

ثنائية الدولة-الدويلة ال يمكن أن 

تستمر خارج ترسيخ الفساد، ذلك أن 

أول شرط لمكافحة ظاهرة الفساد 

في أي دولة، هو وجود سلطة تمتلك 

حق اإلكراه، وتتحمل المسؤولية أمام 

المواطنين



آراء

} استذكر العراقيون، وهم يقرأون الطلب 
الذي قدمه خبراء نفطيون عراقيون إلى 

الرئاسات الثالث العراقية يعارضون فيه 
نتائج جولة التراخيص النفطية وعقودها 
األخيرة ويرفضونها، أول وزير للمالية في 
العراق واستمر كذلك حلكومات عدة، وهو 
الوزير اليهودي العراقي حسقيل ساسون. 

الطلب املذكور استدعى إلى أذهان العراقيني 
مقارنة موضوعية بني عراقي يهودي جلب 
اخلير القتصاد بلده، ووزير آخر مسلم هو 
حسني الشهرستاني الذي ارتبطت باسمه 

جوالت التراخيص هذه، والذي جلب األذى 
القتصاد العراق بها.

يروى عن حسقيل ساسون أنه أصر على 
شركة النفط البريطانية املسجلة، يومها، 

باسم ”شركة النفط العراقية التركية“ بدفع 
حصة العراق بالذهب (الشلن الذهبي) بدًال 

من الباوند اإلنكليزي الورقي، فاستخفوا 
طلبه، إذ كان الباوند اإلنكليزي (السترلنغ) 

أقوى عملة في العالم، وسخروا منه واتهموه 
بأنه رجل قدمي. لكن حسقيل هز رأسه، وقال 

لهم ”نعم هكذا أنا.. سامحوني، رجل ُمتحجر 
الفكر ومن بقايا العهد العثماني، رجاء ادفعوا 

لنا بالذهب“. فضحكوا عليه ولكنهم طيبوا 
خاطره ووّقعوا على الدفع بالذهب، وسرعان 

ما ثبت أن حسقيل ساسون كان أعلم منهم 
جميعا، فبعد سنوات قليلة تدهور الباوند 

اإلسترليني بالنسبة للذهب، ولم جتد شركة 
النفط مفرا من الدفع للعراق. كانت النتيجة 
أن ظل العراق يكسب ماليني إضافية بسبب 
تفوق الذهب على العملة الورقية اإلنكليزية.

وباملقابل يبني طلب اخلبراء النفطيني 
الذي وقعته أسماء كبيرة مهمة في القطاع 

النفطي، أنهم بعد اطالعهم على نتائج جولة 
التراخيص النفطية األخيرة (اخلامسة) 

وحتليل العقود اخلاصة بها، يعلنون رفضهم 
لنتائجها ويطالبون بعدم املصادقة على أي 
من عقود هذه اجلولة وعلى العقد اخلاص 

بحقل شرق بغداد، ألنهم قيموا، مهنيا 
وموضوعيا، العقود املذكورة والتصريحات 

املنشورة ملسؤولي وزارة النفط فكانت نتيجة 
التقييم سلبية للغاية، إذ وجدوا أن تلك 

العقود متنح امتيازات مالية سخية للشركات 
النفطية األجنبية ضد مصلحة العراق مما 

يكلفه املليارات من الدوالرات كتنازل من 
عوائده الصافية للشركات.

ورأى اخلبراء أن وزارة النفط ارتكبت أكثر 
من خطأ ستترتب عليه نتائج مالية كبيرة 

لصالح الشركات األجنبية ونتائج كارثية على 
العراق، ومن أكبر أخطاء الوزارة وأكثرها 

خدمة للشركات األجنبية وإضرارًا مبصلحة 
العراق، هي معادلة حتديد العائد الصافي 
وحصة الشركة األجنبية منه، إذ اعتمدت 

الوزارة سعر 50 دوالرًا للبرميل كأساس لسعر 
النفط، وذلك باعتماد معدل برنت خالل السنة 

املاضية وكان بحدود 57 إلى 58 دوالرًا مطروح 
منه 7 دوالرات. شدد اخلبراء على أن هذه 

الطريقة متثل أخطاء فادحة ال تغتفر لألسباب 
اآلتية:

إن مدة هذه العقود تتراوح بني 20 و25 
عامًا بالنسبة لعقود التطوير واإلنتاج و34 
عامًا بالنسبة لعقود االستكشاف والتطوير 

واإلنتاج. فهل من املنطقي اعتماد معدل سعر 
النفط لسنة واحدة فقط أساسًا لهذه العقود 
طويلة األمد؟ بالتأكيد ليس منطقيًا ولم نقرأ 

أو نسمع مطلقًا مثل هذه الطريقة لعقود 
نفطية تبلغ عوائدها مئات املليارات. وتشير 
املعلومات الرسمية للوزارة ذاتها أن معدل 

سعر تصدير النفط العراقي، منذ يوليو 2008 
ولغاية أبريل 2018، كان 74 دوالرًا للبرميل، 
أي 48 باملئة أعلى من السعر الذي اعتمدته 

الوزارة، فلماذا أهملت هذه اإلحصائيات 
الرسمية ولم ُيسترشد بها؟

من أوليات علم اإلحصاء والتحليل 
االقتصادي وممارسات التقييس أن يتم 

اختيار سعر أو سنة األساس بعناية فائقة 
وبعد إجراء اختبارات عديدة وال بد من جتّنب 

الفترات غير االعتيادية. وكان عام 2017 غير 
اعتيادي بدليل اتفاق األوبك الذي وضع حدا 

النهيار أسعار النفط التي بدأت بالتحسن 
منذ منتصف العام. فلماذا مت جتاهل هذه 

األساسيات العلمية املعروفة؟
معظم التوقعات اخلاصة بأسعار النفط 

التي جتريها املؤسسات الدولية املرموقة 
تشير إلى ارتفاع أسعار النفط من اآلن 

فصاعدًا وبالتأكيد فوق مستوى 50 دوالرًا 
للبرميل سواء في املدى القصير أم املتوسط 
أم البعيد. فمعدل سعر النفط العراقي خالل 

األربعة األشهر األخيرة من هذا العام كان 
61.85 دوال، أي 23.7 باملئة فوق سعر األساس 

املستخدم في عقد جولة التراخيص.
أال يستدعي ذلك كله إلى أذهان العراقيني 
املقارنة بني عراقي حافظ على مصلحة بالده، 

وآخر فرط فيها، وإن كان ذلك يهوديا وهذا 
مسلما، فاملواطنة والشعور باالنتماء إلى 

الوطن يجعالن الفرد يفّضل مصلحة شعبه 
وبلده على ما سواها من املصالح.

التراخيص النفطية تعيد الماضي العراقي إلى الذاكرة

{حينما نســـأل من يقف وراء تشـــويه دور اإلمارات العربية المتحدة في اليمن، ال بد أن نعرف من 

المستفيد من ذلك، هناك قوى ال يهمها الخالص من الميليشيات الحوثية}.
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ثورة الفاشلين في االنتخابات العراقية
} ما يحصل اآلن من فضائح إعالمية حول 

االنتخابات العراقية األخيرة ال يخرج عن 
سياق تكرر في الدورات الثالث السابقة في 
عمليات التزوير، لكن ما استجد هو دخول 

املكننة االلكترونية املعروفة عامليا بدقتها في 
عمليات التصويت والفرز، وقد نّبهنا وغيرنا 

كثر بأن مافيات التزوير بارعة وقادرة على 
التالؤم مع هذا التطور التكنولوجي بشراء 

وبيع األصوات أمام واقع مفوضية االنتخابات 
املخزي، في خضوعها إلرادات األحزاب 
املهيمنة رغم املطالبات بأن تتحرر هذه 

املفوضية من سطوة احملاصصة الطائفية، 
لكن رئيس البرملان سليم اجلبوري مّرر بقاء 
املفوضية على حالها قبل موعد االنتخابات 
وأكل طعمها في خسارته األخيرة، وأصبح 

من املنادين بأن التزوير سبب تلك اخلسارة، 
وانضم إلى ثورة اخلاسرين في االنتخابات 

املطالبني بإعادة الفرز لقطاع كبير من املراكز 
االنتخابية.

القابلون بالنتائج األخيرة هم الفائزون، 
ولكن عدد الفاشلني الذين جتاوزوا ١٢٩ 

نائبا حاليا إلى جانب عدد كبير من الذين 
جربوا حظوظهم ألول مرة وحصل اثني 

عشر منهم على صفر من األصوات، ينظمون 
اآلن حركة احتجاج خارج البرملان وداخله، 
لكنهم لم ينجحوا حلد اآلن في عقد جلسة 

نظامية ذات نصاب قانوني لثالث مرات 
لفتح احلساب مع املفوضية، مطالبني بإحالة 
أعضائها إلى القضاء واإلصرار على خياري 

إعادة االنتخابات العامة أو إبطال انتخابات 
اخلارج ومناطق احملافظات التي حتررت من 

داعش مثل صالح الدين واملوصل واألنبار 
وديالى وكركوك التي تكتسب أهمية خاصة، 

إلى جانب مطالبة الكتل الكردية الصغيرة 
كالتغيير وجماعات إسالمية أخرى ملواجهة 

اإلرباك الذي أفرزه فوز احلزبني الكرديني 
(احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني).

وقد انضم رئيس الوزراء حيدر العبادي 
إلى حالة الضجر مما حصل في االنتخابات 

بعد أن قّدم له جهاز املخابرات العراقي تقريرا 
كشف فيه قيامه بتجربة اختراق للمنظومات 

االلكترونية، وال ندري ملاذا مت ذلك قبل يوم 
واحد، وملاذا يقّدم قبل ذلك بساعات لتغيير 
موعد االنتخابات حلني إصالح ذلك اخللل. 
وكأسلوب في التهدئة شّكل رئيس الوزراء 

جلنة حتقيق ملراجعة جميع االختراقات 
وتقدميها إلى احملكمة االحتادية العليا.

وقد عّجت بعض الفضائيات العراقية 
خالل األيام القليلة املاضية بعروض أشبه 

باملسلسالت الرمضانية لفضائح في التزوير 
وعمليات إزاحة فائزين وإحالل آخرين لقاء 

مبالغ كبيرة للمقعد الواحد، وظهر هؤالء 
اخلاسرين بأبهى املالبس وبوجوه المعة، 

فيما غطي التعب وجوه املنكوبني الباحثني 
عن جثة البن أو أخ أو أم ما زالوا حتت 

األنقاض في مدينة املوصل مثال. وعزز بعض 
اخلاسرين ثورته باجتماعات سرية حضرها 

في الفندق الفخم الذي ميتلكه بعاصمة عربية 

مجاورة متت خاللها تلك الصفقات املريبة مع 
أحد أعضاء مفوضية االنتخابات، فيما طالب 
آخرون باسترداد املبالغ التي صرفوها على 

احلمالت الدعائية، ووصلت االحتجاجات إلى 
تقدمي شكوى إلى األمم املتحدة من قبل ١٠٠ 

نائب بينهم رئيس البرملان احلالي.
ال شك أن هناك بعض اخلاسرين في هذه 
االنتخابات وهم قّلة أزيحت لصالح آخرين، 

ولكن األغلبية كان ال بد من إزاحتهم، لكن 
دوافع هذه ”الثورة“ ليست اخلسارة الفردية 
فقط، وإمنا هناك مصالح لبعض الكتل التي 

خسرت مواقعها القدمية ككتلة ”دولة القانون“ 
التي رأت في تقّدم قائمة ”سائرون“ التي 
يتزعمها الصدر فرصة النحسار املشروع 
الذي دّمر البلد، ومواجهة مالمح التحول 

البسيط في مقدمات مشروع التغيير، ولهذا 
فإن إرباك مشهد احلوارات احلالية لتسمية 

الكتلة األكبر سيضغط باجتاه قبول مساومات 
الكتل املدعومة من إيران ملنع حصول زخم 

االستقاللية العراقية، وهذا مما دفع مقتدى 
الصدر إلى توجيه رسائل تهدئة إلى اجلارة 

إيران، وإلى قبول مبدأ مشاركة جميع 
الفائزين في احلكومة املقبلة، أو قوله ”خذوا 

املناصب وأعطوني الوطن“ وهي حالة قد 
تعرقل إمكانية التحكم واإلدارة لدعاة ثورة 

اإلصالح اجلذري في البالد.
االنتخابات األخيرة لم ُتزح إال نفرًا قليال 

من الفاشلني والفاسدين من داخل الكتل 
الكبيرة، وقد تكون زعامات هذه األحزاب هي 

إلبعاد الشبهات عنها  التي قّدمت هذه ”الفدية“ 
لصالح بقائها، وتنتظر خمود وبرود االندفاع 

الشعبوي الذي قاده الصدر في حلظات فوز 
كتلته لكي يتم العمل الهادئ الذي تقف خلفه 
إيران ببرودة أعصابها وبدهاء ممثلها قاسم 
سليماني للوصول إلى قسمة ترضي طموح 

الصدر في دعواته لإلصالح، بل وتشجعه 
على ذلك وألنها تعرف بأن هذه العموميات 

لن تزيح النفوذ اإليراني، كما تعتقد أنه 
باإلمكان ترويض الفارس اجلامح بهدوء. 
لتقول للصدر ”نعم نحن معك في التغيير 

واإلصالح وحتى حكومة التكنوقراط، أو إبعاد 
املالكي أو العامري عن رئاسة الوزارة ومجيء 

العبادي كحل وسط دون شروط إخراجه من 
حزب الدعوة، لكن اخلط األحمر هو حتجيم 

دورنا والتماهي مع احلملة األميركية احلالية 
إلزاحتنا من العراق“.

ذلك أن سقوط بعض الفاشلني في 
االنتخابات واإلحجام الهائل من الناس بنسبة 

تصل إلى ١٩ باملئة وليست نسبة ٤٤٫٥ باملئة 
التي أعلنتها املفوضية قد تخفف من جموح 
قوى الفساد والطائفية لكن ال تزيحها، وهذا 

ما سيصيب العراقيني بخيبة أمل جديدة. 
إن ثورة اخلاسرين التي حتصل اليوم على 
هامش نتائج االنتخابات هي ليست ثورة 

جياع اخلبز واألمن واألمان وإعادة احلقوق 
وحتقيق العدل واملساواة، أو إنها ثورة ضد 
الطائفية، بل هي ثورة ضد خيار الشعب في 

إزاحة رموز الفساد والفشل.

9الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 11004

} هل كانت مصادفة أن تتزامن أزمة أرخبيل 
سقطرى مع إعالن التحالف العربي القبض 

على ضابط استخبارات قطري في منفذ 
شحن احلدودي مع سلطنة ُعمان؟ يبدو سؤاًال 
مثيرًا على خلفية أزمة واسعة استمرت على 

مدار أسبوعني فتحت كافة امللفات وكشفت ما 
يدور في كواليس احلرب اليمنية وخلفياتها، 
ولعل ما ميكن بعد معاجلة األزمة هو النظر 

إلى ما هو قادم في أيام يبدو فيها أن اليمن، 
جنوبه وشماله، بات مسرحًا لالعبني كانوا 

يتحينون الفرصة وتبدو أنها قد حانت للعب 
والعبث.

انتهت أزمة سقطرى وحسمت السعودية 
املوقف مبا يضمن استمرار النجاحات 

العسكرية وعلى أن تلعب السعودية دور 
الضامن في التسويات بني احلكومة الشرعية 

واإلمارات، وفي اخللفية تبقى األزمة جمرة 
حتت رماد فما حدث في سقطرى ليس األول، 

فما حدث في مطار عدن (فبراير 2017) كان 
مفتاحًا ملواجهات لم تتوقف أحداثها في أكثر 

من مشهد، لعل أهمها أحداث عدن (يناير 
2018) ولن تكون أزمة سقطرى األخيرة بل 

ستتبعها أزمات أكثر ضراوة، نظرًا إلى 
عوامل مختلفة خارجية وداخلية ستدفع 

األطراف ملواجهات من املمكن أن تصل إلى 
تصعيد أعلى مما حدث في عدن أو سقطرى.
أوجدت قطر ثغرة في املؤسسة الشرعية 
اليمنية، ومنها استطاعت النفاذ ثم جنحت 
في إدارة امللفات، فما حدث في أبريل 2016 
كان الثغرة التي دخلت منها قطر، فلم يكن 

للقطريني أي نفوذ من خالل حكومة الكفاءات 
الوطنية.

إسقاط حكومة الكفاءات الوطنية التي 
كان يرأسها خالد بحاح أدى لدخول عدد 
واسع من الوزراء إلى احلكومة ممن لهم 

انتماء إلى جماعة اإلخوان املسلمني، وحدث 

تغول واسع لعناصر اإلخوان في احلكومة 
نتيجة االنتقال من حكومة الكفاءات إلى 

احملاصصة احلزبية وجنحت هذه العناصر 
في تكوين شبكاتها داخل املؤسسة الشرعية 

بالتوازي مع املؤسسات املختلفة سواء 
االقتصادية وحتى العسكرية.

واحد من أهم األهداف الرئيسية 
للتنظيم الدولي جلماعة اإلخوان املسلمني 
هو استنزاف التحالف العربي في اليمن. 

عملية االستنزاف ظهرت بشكل واضح بعد 
أبريل 2016، فبدأت عمليات التباطؤ في 

مختلف اجلبهات العسكرية وحتّول عدد 
من اجلبهات إلى حالة جمود، بينما اتخذت 
محافظة تعز نقطة رئيسية لالستنزاف على 
مختلف املستويات السياسية واالقتصادية 
والعسكرية واإلعالمية وحتى اإلغاثية. هذه 

االستراتيجية كانت حتمل أهدافًا تتعلق 
مبصالح القوى اإلقليمية التي يرتبط معها 
النظام القطري وحتديدًا تركيا في محاولة 
لتحقيق الرغبات التركية في اليمن سواء 

باإلسهام في تسليم السلطة السياسية 
حلزب التجمع اليمني لإلصالح أو بالتواجد 
العسكري في املمرات املائية اليمنية خاصة 

بعد حترير مدينة عدن في يوليو 2015، وعلى 
ذلك لم يعد أمام األتراك سوى أن يحاولوا 

الوصول إلى احلديدة أو سقطرى.
افتعلت حكومة أحمد بن دغر أزمة 

سقطرى واتضح بشكل واسع ترابط املنظومة 
الضاغطة في هذه األزمة، فالبداية كانت 

عبر مظاهرة معادية للتحالف العربي في 
محافظة تعز عقب بدء عمليات املقاومة 
الوطنية بقيادة العميد طارق صالح في 

الساحل الغربي، بحيث مهدت لألزمة في 
سقطرى وهذا ما حدث عبر تصعيد إعالمي 

واسع متركز عبر قناة اجلزيرة القطرية 
والقنوات الفضائية التابعة لتوكل كرمان في 

تركيا، وعبر تفعيل واسع لكافة احلسابات 
االلكترونية املدعومة قطريًا.

التحريض على دور دولة اإلمارات 
العربية املتحدة في سقطرى ليس جديدا، 

ولكنه امتاز هذه املرة بلغة عدائية غير 
مسبوقة وبتناغم ملحوظ في التصعيد 

الزمني، مع االعتماد على مصادر حكومية 
مبهمة لتمرير املعلومات املغلوطة والتي 

وجدت في ظل اتساع األزمة فضاءات واسعة 
للتداول مما خلق قضية رأي عام، ولم تسمح 

في املقابل ألي عملية تهدئة وهو تكتيك 
قطري مألوف لطاملا اعتمدته قطر منذ قطع 

عالقات الرباعية العربية معها.
لم تنجح قطر في مترير املخطط على 

األرض، فالسعودية واإلمارات أبقتا القوات 
العسكرية املشتركة في سقطرى وهذا يعني 

عدم نشر القوات املوالية لتنظيم إخوان 
اليمن في سقطرى، ومع ذلك فإن استمرار 

الثغرة في املؤسسة السياسية الشرعية 
يعطي فرصا أخرى ألزمات قادمة ستتمركز 
كلها في احملافظات اجلنوبية احملررة، ولن 

تتوقف هذه األزمات بغير معاجلة جذرية تبدأ 
باإلقرار بالتواجد القطري في األزمة اليمنية 

سواء بتمويل ميليشيات احلوثي كما ثبت 
بالوثائق التي كشفها فريق اليمن الدولي 

للسالم وطالب مجلس األمن الدولي بفرض 
عقوبات على النظام القطري، أو من خالل 
تواجد قطر الواسع في احلكومة الشرعية 

مبختلف قطاعاتها، وهذا يستدعي معاجلة 
عملية عبر هيكلة الشرعية واستبعاد األفراد 

والكيانات املصنفة عند دول الرباعية العربية 
أنها إرهابية، حسم هذه املسألة العالقة 

يعتبر أولوية لتتمّكن دول التحالف العربي 
الستكمال العملية األساسية باستعادة 

الشرعية اليمنية ودحر احلوثيني ثم العودة 
ملسار احلل السياسي في اليمن.

قطر.. ما بعد سقطرى

هل كانت مصادفة أن تتزامن أزمة 

أرخبيل سقطرى مع إعالن التحالف 

العربي القبض على ضابط استخبارات 

قطري في منفذ شحن الحدودي مع 

مان؟
ُ
سلطنة ع

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

دد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

 د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

ثورة الخاسرين التي تحصل اليوم 

على هامش نتائج االنتخابات هي 

ليست ثورة الخبز واألمن واألمان 

وإعادة الحقوق وتحقيق العدل 

والمساواة أو ثورة ضد الطائفية، بل 

هي ثورة ضد خيار الشعب في إزاحة 

رموز الفساد والفشل

أال تستدعي التراخيص النفطية 

المقارنة بين عراقي حافظ على مصلحة 

بالده وآخر فرط فيها، وإن كان ذلك 

يهوديا وهذا مسلما، فالمواطنة 

والشعور باالنتماء إلى الوطن يجعالن 

الفرد يفضل مصلحة بلده على ما 

سواها من المصالح



{مجزرة} حقيقية

تنتظر أبقار نيوزيلندا

} ويلينغتون – قررت الســـلطات النيوزيلندية 
القيـــام بأكبر ”مجزرة“ في تاريـــخ البالد، في 
محاولـــة للقضاء علـــى مـــرض ”مايكوبالزما 

األبقار.
وســـتطلق احلكومـــة حملـــة واســـعة فـــي 
أرجـــاء البالد إلعدام حوالي 150 ألف رأس من 
املاشـــية، ومن املتوقع أن تستمر هذه احلملة 

ملدة عامني.
وخصصـــت احلكومـــة 610 ماليـــني دوالر 
إلجنـــاز املهمة، حيث ســـتعدم الســـلطات 126 
ألف بقرة في 192 مزرعة منتشرة بالبالد، على 
أن يتم تعويض املزارعـــني عن قطعانهم التي 

سيخسرونها.
واعتبرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن 
في مؤمتـــر صحافي عقدته أمـــس بالعاصمة 

ويلينغتون أن القرار صعب للغاية. 
وقالـــت إنه ”ال أحد يرغـــب في رؤية إعدام 
جماعـــي للماشـــية بـــدل من التعـــرض خلطر 
تفشـــي املرض بني القطيع“، الـــذي يزيد عدد 
رؤوســـه بالبالد على 10 ماليني رأس في أكثر 

من 20 ألف مزرعة ألبان وحلوم.
وظهـــر املـــرض للمـــرة األولى فـــي مزرعة 
بســـاوث آيالنـــد في شـــهر يوليو مـــن العام 
املاضي. وقد تأكدت اآلن إصابة نحو 37 مزرعة 
باملرض. ويشـــتبه بأن هناك 26 مزرعة تتستر 

على املرض بها.
وميكن أن تـــؤدي مايكوبالزما األبقار إلى 
حـــاالت مثل التهاب الضرع وااللتهاب الرئوي 
والتهـــاب املفاصل في املاشـــية املصابة، لكن 
املـــرض ال ميثل أي خطر على ســـالمة الغذاء 

أو البشر.
وقال وزيـــر الزراعة واألمـــن البيولوجي، 
داميـــان أوكونـــور، خالل املؤمتـــر الصحافي 
إن ”مايكوبالزمـــا األبقـــار هو مـــرض صعب 

تشخيصه والسيطرة عليه“.
وتساند مجموعات الضغط املعنية بقطاع 
الزراعة القرار. وقالت رئيسة احتاد املزارعني، 
كاتي ميلن، إنه ”ليس هناك شـــك في أن القرار 
الذي اتخـــذ حملاولة القضاء على مايكوبالزما 

األبقار سيسبب أملا للمزيد من املزارعني“.
وال يزال حتقيق بشأن كيفية دخول املرض 
إلـــى الدولة جاريا. ولم يتضـــح ما إذا كان قد 
وصل عبر ماشية حية مستوردة أو حيوانات 
منويـــة مجمـــدة أو أجنـــة أو أدويـــة بيطرية 
ومنتجات حيوية أو علف أو معدات مستعملة 

للمزارع أو حيوانات أخرى مستوردة.
ويســـاهم قطـــاع األلبان بنحـــو 5.4 مليار 
دوالر فـــي النـــاجت احمللـــي اإلجمالـــي للبالد 

سنويا وميثل نحو خمس الصادرات.
ولـــم تتمكـــن أي دولة مـــن القضـــاء على 
املرض حتى اآلن. وحتى يوليو املاضي، كانت 
نيوزيلنـــدا وهي واحدة من دولتني فقط، وهي 
النرويج، من كبار منتجـــي األلبان في منظمة 
التعـــاون االقتصـــادي والتنميـــة خاليتني من 

املرض.

} تونــس – ســـرعت تونس من وتيـــرة تنفيذ 
برنامجهـــا املتعلق بتشـــييد محطـــات حتلية 
ميـــاه البحر كأحـــد احللول البديلـــة لتغطية 

العجز احلاصل في املياه بالبالد. 
وتشـــكو عدة مناطق من نقـــص كبير في املاء 
الصالح للشـــرب نتيجة جفاف الســـدود التي 
كانـــت الدولـــة تعتمد عليها بشـــكل رئيســـي 
لتغطيـــة حاجة الســـكان في فتـــرات احتباس 

األمطار.
وستكون محطة حتلية مياه البحر مبنطقة 
الزارات فـــي والية قابس جنوب البالد، أحدث 
تلك املشـــاريع في هـــذا البرنامج الطموح بعد 
أن أبرمـــت احلكومـــة مـــع املؤسســـة األملانية 
للقروض من أجل إعادة اإلعمار مؤخرا اتفاقية 

متويل تقدر بنحو 82 مليون يورو.
وهناك مشاريع أخرى مت تدشينها بالفعل، 
منها مشـــروع في جزيرة جربة التابعة لوالية 
مدنـــني، حيث تعـــد احملطة تعتبـــر األولى في 

البالد دخلت حيز اإلنتاج الفعلي.
كما مت تدشني مشـــروعني آخرين بواليتي 
سوسة وصفاقس، ضمن مخطط واسع يشمل 
بنـــاء محطات جديـــدة في الســـنوات الثالث 

املقبلة.
ويأتي التمويل تتويجا لالتفاقيات املبرمة 
في املؤمتر الدولي لالســـتثمار (تونس 2020) 
فـــي نوفمبـــر 2016، ومن بينها مع املؤسســـة 

األملانية التي ضخت 300 مليون يورو لتمويل 
مشاريع املياه في تونس.

واعتبر وزير التنمية واالستثمار والتعاون 
الدولي، زياد العذاري، أن املشـــروع الذي تبلغ 
تكلفته اإلجمالية 96.5 مليون يورو، سيســـاهم 
فـــي توفير املـــاء الصالح للشـــرب لنحو 1.15 
مليون ســـاكن بحلول 2035 فـــي واليات قابس 

ومدنني وتطاوين.

ومن املقـــرر االنطالق في املشـــروع نهاية 
هذا العام على أن يدخل حيز اإلنتاج في 2021 
بطاقـــة إنتاج تبلغ 50 ألف متـــر مكعب يوميا، 
وميكن أن تصل إلى حدود مئة ألف متر مكعب 

يوميا بحلول 2027.
ولطاملـــا حذر املختصون من أن ندرة املياه 
ســـتكون مشـــكلة مزمنة فـــي حال لـــم تتمكن 
الســـلطات من إيجـــاد حلول جذريـــة وعاجلة 
على املدى القريب لتطوير إمكانيات البالد في 
تخزين امليـــاه لالبتعاد تدريجيا عن خط الفقر 

املائي.
ومطلع الشـــهر اجلاري، دخلت أول محطة 
حتلية مياه البحر بتونـــس، واملقامة بجزيرة 
جربة حيز اإلنتاج. وبلغت كلفة تشـــييدها 60 

مليون يـــورو، بتمويل من املؤسســـة األملانية 
للقروض.

وأوضـــح مصبـــاح الهـــالل، املديـــر العام 
للشـــركة التونســـية الســـتغالل وتوزيع املياه 
(صونـــاد) أن طاقة إنتاج احملطـــة البالغة 50 
ألف متر مكعب يوما ميكن أن تتوســـع لتصل 

إلى 75 ألف متر مكعب يوميا.
وكان رئيـــس احلكومة يوســـف الشـــاهد 
قـــد وضع في مـــارس املاضي حجر األســـاس 
النطالق بناء محطة حتلية مياه البحر مبنطقة 
سيدي عبداحلميد بسوســـة، التي من املتوقع 

أن تدخل حيز اإلنتاج في يونيو العام املقبل.
وســـيتم تشـــييد احملطة بكلفة تقدر بنحو 
42.7 مليون يورو، وستكون قادرة فور دخولها 
حيز اإلنتـــاج على حتلية 50 ألـــف متر مكعب 
مـــن املياه يوميـــا، كمرحلة أولـــى وهي قابلة 
للتوســـعة إلى مئة ألف متـــر مكعب يوميا في 

مرحلة الحقة.
ومنحت اليابان فـــي يوليو املاضي قرضا 
لتونس بقيمة 269 مليـــون يورو من أجل بناء 
محطة حتلية مياه البحـــر في صفاقس، وهي 
أحـــد املشـــاريع التنموية التـــي عرضت أمام 
اجتماع اللجنة املشـــتركة بني البلدين، املنعقد 

آنذاك في تونس.
وسيســـاهم املشـــروع، الذي مـــن املتوقع 
اســـتكماله بحلول 2020، في دعم قدرة وجودة 
توزيع مياه الشـــرب، إذ سيمكن من إنتاج، في 

مرحلـــة أولى، 100 ألف متـــر مكعب يوميا من 
املياه الصاحلة للشرب اإلضافية في ثاني أكبر 

مدينة تونسية.
ويثير شـــح األمطـــار، الذي اســـتنزف 30 
باملئة من مخزون السدود، املخاوف من حدوث 
ضغـــوط مالية علـــى املوازنة، بينما تســـعى 

الدولة جاهدة لدفع عجلة النمو إلى األمام.
ورغم دخول مشـــاريع حتليـــة مياه البحر 
حيز التشييد، لكن خبراء يعتقدون أنها ليست 
كافية حلل املشـــكلة التي يتوقع أن تزيد إذا ما 

واجهت البالد أزمة جفاف جديدة.
وتقـــول احلكومـــة إن العمل جـــار إليجاد 
احللـــول عـــن طريق جتهيـــز آبـــار جديدة أو 
حتويل املياه من مناطق الشـــمال وربط بعض 
املناطق بشـــبكة مياه الشرب والعمل على بناء 

سدود جديدة.
وكان وزير الفالحة والصيد البحري سمير 
الطيـــب، قد أكـــد في وقت ســـابق أن 60 باملئة 
من ميزانيـــة الوزارة لهذا العام ســـتخصص 
لبرنامج امليـــاه وتنويع مصادرها، باعتبار أن 
املوارد التقليدية ال تلبـــي حاجيات البالد من 

املاء الصالح للشرب والري.
وكشـــف أن الـــوزارة انطلقـــت بالفعل في 
تنفيـــذ خطة املياه في تونس إلى حدود ســـنة 
2030، فـــي إطـــار خطة اســـتباقية جتعلها في 

مأمن من اجلفاف.
وتعكف اإلدارة العامة للســـدود على بناء 
عدة سدود منها سد الدوميس وإنشاء 5 سدود 

جبلية ورفع طاقة خزن سد بوهرمتة.

أظهرت الســــــلطات التونســــــية عزمية كبيرة لتنفيذ برنامج طمــــــوح يتمثل في بناء محطات 
ــــــة مياه البحر في املدن الســــــاحلية، لالبتعاد تدريجيا عن خــــــط الفقر املائي، بعد أن  حتلي
صار مشكلة استراتيجية للدولة في ظل تواصل اجلفاف، الذي ضرب شمال أفريقيا في 

السنوات األخيرة.

تونس تحاول الهروب من الفقر المائي بتحلية مياه البحر

[ تدشين مشاريع محطات تحلية في 4 مدن بتمويالت دولية  [ خطط لتشييد سدود جديدة وتوسعة القديمة بحلول 2030

مواجهة العطش التحدي األكبر

سمير الطيب:

60 بالمئة من موازنة 

وزارة الفالحة لهذا العام 

مخصصة لبرنامج المياه
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رياض بوعزة

ير و

صحافي تونسي

اقتصاد
{تم إطالق مشـــروع تجريبي لترشيد استخدام مياه الري في 200 فدان من األراضي الصحراوية 

في محافظة الفيوم لمواجهة تحديات ندرة المياه المستقبلية}.

محمد عبدالعاطي
وزير الري املصري

{توجـــه األردن نحو المفاعـــالت النووية المدمجة الصغيرة ال يعني إلغـــاء خيار بناء محطة نووية 

كبيرة في مرحلة الحقة من برنامج األردن للطاقة النووية السلمية}.

خالد طوقان
رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية

} الربــاط – تصاعـــد الغضـــب الشـــعبي في 
املغـــرب ضد جتـــار األســـماك، الذيـــن ألهبوا 
األسعار منذ بداية شهر رمضان جراء مضاربة 
السماســـرة، ما أوجد أزمة في القطاع حتاول 

السلطات احلد من تأثيرها.
وتعتبـــر شـــواطئ أســـفي علـــى احمليـــط 
األطلسي من بني املناطق الساحلية املشهورة 
بصيد األسماك، ومن هناك صرح عدد من جتار 
اجلملة وجتار التجزئة بأن أســـعار األســـماك 
يتـــم التالعـــب بهـــا، خصوصـــا خالل شـــهر 

رمضان، وذلك لزيادة الطلب على املنتوج.
وألقـــت جامعـــة غـــرف الصيـــد البحـــري 
باملســـؤولية علـــى بعـــض أصحـــاب مراكب 
الصيـــد، الذين دفعوا باألســـعار إلى الصعود 
بشـــكل غيـــر مســـبوق، بســـبب تعاملهـــم مع 

الوسطاء واملضاربني في هذه التجارة.
وقالـــت فـــي بيـــان إن ”وســـطاء جتـــارة 
األســـماك يلجأون إلى انتهاج ســـلوكيات غير 
شـــريفة باحتكار هذه الســـلع واستغالل مثل 
هذه املناســـبات، حيث يكثـــر الطلب على هذا 
املنتج للرفع من أسعاره على حساب املستهلك 

ومجهزي مراكب الصيد“.
وأضافت أن ”األســـعار في أسواق السمك 
باجلملـــة في موانئ الصيد لم تعرف أي زيادة 
خـــالل الفتـــرة األخيـــرة“، مطالبة الســـلطات 

بالتحرك سريعا للقضاء على املضاربني.
وحمل الصيادون مســـؤولية غالء أســـعار 
األســـماك جلمعيات حماية املستهلك، مؤكدين 
غيـــاب دورهـــا في مراقبـــة األســـعار وحماية 

املواطنني من جشع املضاربني.
وأكد جتار لـ”العرب“ أن ســـعر بيع السمك 
من طرف صاحب املركـــب لبائع اجلملة يكون 
في املتناول، ولكن املشـــكلة تبدأ عندما ينتقل 

املنتـــوج إلـــى أســـواق التجزئـــة حيـــث تقع 
املضاربة ويرتفع السعر الذي من املفروض أن 

يكون معقوال بالنسبة للمستهلكني.
إنه ال  ويقول أحـــد الصيادين لـ”العـــرب“ 
ذنـــب لهم فـــي ارتفاع ســـعر الســـردين، على 
ســـبيل املثال، مشـــيرا إلى أنهم يقومون ببيع 
الكيلوغـــرام بنحـــو 2.5 درهـــم (0.26 دوالر)، 
وبالتالـــي فإنه من املفترض أن يكون ســـعره 
ال يتجـــاوز 7 دراهـــم (0.74 دوالر) على أقصى 

تقدير.
وتقود نقابة الصيادين منذ أيام حملة ضد 
السماســـرة الذين تســـببوا في غليان أسعار 
األســـماك والتي وصلت أحيانـــا إلى أكثر من 

دوالرين للكيلوغرام الواحد.
وكانت احلكومة قد اعترفت بتسجيل فرق 
كبير بـــني أســـعار البيع في أســـواق اجلملة 
ونقـــاط البيع، حيث تتضاعف فيها األســـعار 

إلى أربع مرات.
وحتـــى تتصـــدى لهـــذه العمليـــة، قامت 
الســـلطات بتشـــكيل جلنـــة وزارية لدراســـة 
وضعية أســـعار املواد األكثر اســـتهالكا منها 

األسماك.
وأقرت الـــوزارة املكلفة بالشـــؤون العامة 
واحلكامة أن أســـعار األسماك سجلت ارتفاعا 

كبيرا خالل األســـبوع األول من شهر رمضان، 
حيـــث بلـــغ ســـعر الســـردين نحـــو 30 درهما 
(3.16 دوالر) للكيلوغـــرام في بعض املدن مثل 

العاصمة الرباط وتطوان.
وأعلنـــت الوزارة من خالل بـــالغ لها أنها 
”تتابع عـــن كثب تطور أســـعار جميـــع املواد 
الغذائية التي تعرف إقباال كثيفا من املواطنني 
ولـــن تتوانى في تطبيق القوانني إذا مت ضبط 

أي حالة من حاالت االحتكار أو املضاربة“.
ولم يكن يتجاوز ســـعر ســـمك امليرالن منذ 
شهر 3 دوالرات، ولكن منذ بداية شهر رمضان 
يعرض في بعض األســـواق بســـعر 8.5 دوالر. 
أمـــا الصول فســـعر صندوق منه يـــزن 20 كلغ 
يباع باجلملة بنحو 84 دوالرا، في حني أنه من 

املفترض أال يتجاوز 80 دوالرا.
وتصل األســـعار في أســـواق التجزئة إلى 
أكثر من ذلك بكثير في بعض املدن، حيث يبلغ 

سعر الصندوق 120 دوالرا.
وأكد رئيـــس الكونفدرالية املغربية للصيد 
الســـاحلي عبدالكـــرمي فوطـــاط أن ”عمليـــات 
تسويق السلع في األســـواق احمللية تشوبها 
انتهاكات وجتاوزات غير أخالقية مرفوضة“.

وأوضح أن املكتب الوطني للصيد البحري 
يفـــرض أســـعارا ثابتة فـــي أســـواق اجلملة 

باملوانـــئ و“ال تتغير حســـب هـــوى املنتجني 
ورغباتهم الربحية“.

ويتوقـــع املختصون في القطاع اســـتقرار 
األســـعار فـــي مســـتويات تقـــل كثيـــرا عـــن 
املســـتويات التي ســـجلت منذ بداية رمضان، 
وبحســـب هؤالء يعمد عدد من املضاربني إلى 
جتميد أنواع من السمك ويعاد بيعها حني يقل 

عرضها في أسواق اجلملة بأسعار مضاعفة.
ويشـــير فوطـــاط إلـــى أن بعـــض التجار 
يؤكدون بيع صندوق السردين الواحد مبا بني 
80 و100 درهـــم (8.4 و10.5 دوالر)، لهذا فاآلراء 
متضاربة، لكن الثابت دون أدنى شـــك، هو أن 

الغالء يلهب جيوب املستهلكني.
ويفـــوق إنتاج كمية الســـردين مليون طن 
فـــي الفترة من يوليو إلى ديســـمبر، حيث يتم 
تصدير معظمه. وتشـــير األرقام إلى أن عوائد 

صادرات السردين سنويا تبلغ ملياري دوالر.

شّكل تفاقم املضاربة في أسواق األسماك 
املغربية منذ بداية شهر رمضان، صداعا 
ــــــن انتقدوا  ــــــة، الذي ــــــا لتجار التجزئ مزمن
ــــــك آليات  تراخــــــي الســــــلطات فــــــي حتري
املراقبة ضد الشــــــبكات التي تتالعب في 
اخلفاء باألسعار لتحقيق أرباح كبيرة على 

حساب املواطنني.

تالعب المضاربين يلهب أسعار األسماك في المغرب

[ نقابة الصيادين تقود حملة ضد شبكات االحتكار  [ تشكيل لجنة وزارية لمراقبة انفالت األسعار في رمضان

لوبيات خفية تتحكم في أسعار السوق

عبدالكريم فوطاط:

عمليات بيع األسماك في 

بعض األسواق تشوبها 

انتهاكات وتجاوزات

وزارة الشؤون العامة 

والحكامة تؤكد أنها لن 

تتوانى في تطبيق القانون 

ضد المحتكرين أو المضاربين

محطات تحلية مياه

الزارات في قابس بتكلفة 96.5 مليون يورو◄

جربة في مدنين بتكلفة 60 مليون يورو

ســـيدي عبدالحميـــد فـــي سوســـة بتكلفة 

42.7 مليون يورو

صفاقس بتكلفة 269 مليون يورو

◄

◄

◄

محممحمد بن امحمد العلوي
صحافي مغربي
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{البحريـــن قـــررت رفع الحظـــر عن اســـتيراد الجوافـــة المصرية الطازجـــة، اعتبارا من الموســـم 

التصديري الجديد الذي يبدأ في سبتمبر المقبل}.

عبد املنعم البنا
وزير الزراعة املصري

{تم تسجيل مشروع البحر األحمر السياحي كشركة مساهمة مغلقة مملوكة بالكامل لصندوق 

االستثمارات العامة وجرى تعيين جون باجانو رئيسا تنفيذيا لها}.

بيان رسمي
صندوق االستثمارات العامة السعودي

} لندن – دخلت خطط السعودية إلنتاج الغاز 
غيـــر التقليـــدي مرحلة جديدة هذا األســـبوع 
بتوقيـــع عقـــد مع شـــركة هاليبرتـــون لتوفير 
كوادر مهنية مؤهلة ومعـــدات لتنفيذ خدمات 
حتفيز آبار الغاز الصخري وأنشـــطة التكسير 

الهيدروليكي واألعمال املساندة.
طموحـــات الرياض  ويكشـــف العقد عـــن 
لتعزيـــز مكانتها املتقدمة فـــي صناعة الطاقة 
العاملية وسعيها ملواكبة التطورات املتسارعة 
وتوفيـــر إمـــدادات الغـــاز الالزمة للمشـــاريع 

الصناعية وتطوير قطاع البتروكيماويات.
وتشـــير البيانات إلـــى أن برنامج أرامكو 
لتطوير املوارد غير التقليدية، يستهدف ثالث 
مناطق هي شـــمال البالد وحقل اجلافورة في 

الشمال الشرقي ومنطقة الربع اخلالي.
وتؤكد تصريحات مســـؤولي أرامكو أنها 
بـــدأت منذ نهاية مارس املاضي بإنتاج كميات 
أولية من الغـــاز الصخري في شـــمال البالد، 
فـــي إطـــار برنامـــج لتوفير الطاقة للمنشـــآت 
الصناعيـــة في مشـــروع ”وعد الشـــمال“، لكن 
العمليات ال تزال جتريبية الستكشاف الفرص 

املستقبلية.
ويبـــدو أن توقيـــع العقد مـــع هاليبرتون 
يهدف الستكشاف اآلفاق املستقبلية على املدى 
املتوســـط والبعيـــد، في وقت تنهمـــك أرامكو 
في مشـــاريع اســـتثمارية طموحة في صناعة 
النفـــط والغـــاز الصخـــري األميركـــي وزيادة 
دورها في جتارة النفط والغاز غير السعودي. 
ويشـــير مسؤولون في أرامكو إلى أن املشروع 

األكبر إلنتاج الغـــاز الصخري يقع في املنطقة 
الشـــمالية الشرقية من الســـعودية حيث تقوم 
أرامكو بحفـــر آبار في حقـــل اجلافورة، الذي 
تؤكد التقديرات أنه يضم أحد أكبر احتياطات 

الغاز الصخري في العالم.
وميكـــن ملكثفات الغاز الصخـــري أن توفر 
للســـعودية بديال مثاليا لعمليات حرق النفط 
في محطات إنتـــاج الكهرباء، األمر الذي يتيح 
املزيد من اخلام للتصدير، إضافة إلى تخفيف 

اآلثار البيئية.
وال متلك الســـعودية احتياطات كبيرة من 
الغـــاز الطبيعي احلر، ويأتـــي معظم إنتاجها 
من الغاز املصاحب الستخراج النفط، في وقت 
تزداد فيه حاجتها إلى الغاز إلمداد املشـــاريع 
الصناعية اجلديـــدة وتزويد محطـــات توليد 

الكهرباء.
تعزيـــز  تريـــد  الســـعودية  أن  ويبـــدو 
املتسارعة  املستقبلية  للتحوالت  استعداداتها 
فـــي قطاع الطاقة، رغـــم أن محللني يقولون إن 
إنتـــاج الغـــاز الصخري قد ترتفـــع تكلفته في 
السعودية بسبب ندرة املياه التي يحتاجها في 
عملية تكسير الصخور، لكن آخرين يقولون إن 
التطورات التكنولوجية تتقدم بســـرعة كبيرة 
وقد متكنت في الســـنوات املاضية من خفض 

التكاليف وحتسني كفاءة االستخراج.
وتشير التقديرات األولية إلى أن السعودية 
متلـــك نحو 600 تريليون قـــدم مكعبة من الغاز 
الصخري وهو ما يعـــادل ضعف احتياطاتها 
من الغـــاز التقليـــدي، لكن تلـــك األرقام ميكن 
أن ترتفـــع بشـــكل كبيـــر مـــع تقـــدم عمليات 

االستكشاف، خاصة في حقل اجلافورة.
وفـــي أبريل املاضـــي أكد مســـؤولون في 
أرامكو اكتشـــاف غاز صخـــري بكميات كبيرة 
في منطقة العقير في محافظة اإلحساء، وقالوا 
إن الشـــركة تســـتعد للبدء في املوقع بكميات 

محدودة الكتساب اخلبرة.
وتشـــير تقديـــرات أوليـــة إلـــى أن أرامكو 
تخطـــط إلنتاج 200 مليون قدم مكعبة من الغاز 
الصخـــري يوميا بحلول نهايـــة العام احلالي 

لتزويـــد مجمـــع التعدين الذي يجـــري بناؤه 
حلســـاب شـــركة التعدين العربية الســـعودية 

(معادن) في شمال البالد.
وترجـــح أرامكـــو أن يتضاعـــف إنتاجها 
احلالي مـــن الغاز ليصـــل إلـــى 23 مليار قدم 
مكعبة قياســـية يوميا في غضون 10 ســـنوات 
وأن يشـــمل ذلك ما يصل إلـــى 3 مليارات قدم 

مكعبة يوميا من الغاز الصخري.
ويقـــول املدير العام للموارد غير التقليدية 
في أرامكـــو خالد العبد القادر إن الســـعودية 
حتـــرق كميات كبيـــرة من النفـــط في محطات 
الكهربـــاء، وأن الغـــاز الصخـــري ميكـــن أن 
يخفـــض تلك الكميات ويعـــزز صادرات البالد 

من النفط اخلام.
وذكرت تقارير أميركية في وقت ســـابق أن 
أرامكو تخوض مفاوضات مع عدد من منتجي 

النفط والغاز الصخري األميركي، بينهم شركة 
تيلوريان، وأنها تسعى للحصول على مناطق 
امتياز فـــي حوضني أميركيني همـــا بيرميان 

وإيغل فورد.
ويـــرى خبـــراء أن إنتاج الغـــاز الصخري 
يتيح مرونة كبيـــرة في زيادة وخفض اإلنتاج 
بســـبب التطـــورات التكنولوجيـــة الكبيـــرة، 
وأن ذلـــك يتيح لشـــركة أرامكـــو جتنب تنفيذ 
اســـتثمارات كبيـــرة لضمان إنتـــاج منظم من 

النفط التقليدي على املدى البعيد.
ومن املتوقع أن تعزز اســـتثمارات أرامكو 
في الغاز الصخري داخل السعودية وخارجها 
إضافة إلى نشاطها في أنشطة املصب وجتارة 
النفط فـــي أنحاء العالم، تقييم الشـــركة التي 
تستعد لطرح 5 باملئة من أسهمها. وتستهدف 
الريـــاض جمـــع 100 مليـــار دوالر مـــن الطرح 

األولي فـــي البورصة احملليـــة ورمبا بورصة 
عاملية أو أكثر، اســـتنادا إلى تقييمها للشركة 

عند تريليوني دوالر.
وقـــال وزيـــر الطاقـــة خالـــد الفالـــح يوم 
اجلمعة، إن اكتتاب شـــركة أرامكو ســـيحدث 
”على األرجح“ فـــي العام املقبـــل، لكنه أضاف 
أن توقيـــت الطـــرح ســـيعتمد على اســـتعداد 
األســـواق، أكثـــر مـــن اســـتعداد الشـــركة أو 

احلكومة السعودية.

ــــــز آبار الغاز  ــــــون األميركية لتحفي أعــــــاد توقيع شــــــركة أرامكو عقدا مع شــــــركة هاليبرت
الصخري، احلديث عن طموحات الرياض الكبيرة إلدامة مكانتها في صناعة الطاقة على 
املدى البعيد. وسبق للشركة أن أكدت أنها بدأت إنتاج كميات جتريبية في وقت تقتحم فيه 

معقل صناعة الغاز الصخري األميركي بخطط استثمارية كبيرة.

السعودية تسعى لتكون العبا أساسيا في صناعة الغاز الصخري

[ توقيع عقد مع هاليبرتون لبدء اإلنتاج من 3 مواقع سعودية  [ استثمارات أرامكو تقتحم عرين النفط الصخري األميركي

نظرة إلى آفاق الطاقة البعيدة

الضرائب االنتقائية تقلص 

تجارة التبغ في أبوظبي

} أبوظبــي – قلصت الضرائب االنتقائية التي 
تفرضها حكومة أبوظبي على عدد من الســـلع 
املضرة بالصحة العامة من حدود جتارة التبغ 

في اإلمارة.
وتراجعـــت قيمـــة جتـــارة التبـــغ اخلـــام 
ومشتقاته إلى 9 ماليني درهم فقط (2.45 مليون 
دوالر) خالل أول شهرين من هذا العام وبنسبة 
92 باملئـــة مقارنة مـــع نفس الفترة مـــن العام 

املاضي.
وجـــاء االنخفاض وجميع املـــواد املصنعة 
منه للشهر اخلامس على التوالي وحتديدا منذ 
أكتوبر املاضي الذي شهد بدء تطبيق الضريبة 
االنتقائية، والـــذي أعقبه فرض ضريبة القيمة 
واخلدمـــات  الســـلع  جميـــع  علـــى  املضافـــة 
باستثناءات محدودة مع مطلع العام اجلاري.

وتوقـــع جتار في القطاع اســـتمرار تراجع 
جتـــارة أبوظبي ودولـــة اإلمارات بشـــكل عام 
في هذا النوع من الســـلع خالل الفترة القادمة 
وعلـــى نحو أكبر من ذلك املســـجل فـــي الربع 

األخير من العام املاضي.
وكان الربـــع األخيـــر من العـــام املاضي قد 
شـــهد تراجعا بنســـبة 4.53 باملئـــة في جتارة 
أبوظبي من التبـــغ ومنتجاته مقارنة مع نفس 
الفترة من العـــام 2016، وذلك بحســـب األرقام 

الصادرة عن مركز إحصاء أبوظبي.
وأظهـــرت األرقـــام التـــي أصدرهـــا املركز 
انخفاضـــا مقارنة مع 113 مليـــون درهم (30.7 

مليون دوالر) في ذات الفترة قبل عام.
وصنفـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن جتارة 
اإلمـــارة من التبغ فـــي أول شـــهرين من العام 
اجلـــاري ضمن بنـــد إعـــادة تصديـــر وبقيمة 
وصلت إلى 8 ماليني درهم (2.18 مليون دوالر)، 
مقارنة مع 112 مليون درهم (30.5 مليون دوالر) 

في يناير 2017.
فـــإن  اإلحصـــاء  مركـــز  أرقـــام  وبحســـب 
صادرات أبوظبي من التبغ ومشـــتقاته وصلت 
إلى مســـتوى الصفر في أول شهرين من العام 
اجلاري فيما بلغت قيمـــة الواردات 1.1 مليون 

درهم (300 ألف دوالر).
جـــرى  االنتقائيـــة،  الضريبـــة  ومبوجـــب 
فـــرض الضريبة على التبغ بنســـبة 100 باملئة، 
باإلضافة إلى بعض املنتجات األخرى وبنسبة 
تراوحت بـــني 50 باملئة إلـــى 100 باملئة ومنها 
املشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وهي في 

جلها سلع مضرة بالصحة العامة لألفراد.

سلطنة عمان تمدد حظر تشغيل العاملين األجانب
} لنــدن – أعلنـــت وزارة القـــوى العاملـــة في 
سلطنة عمان متديد حظر تشغيل األجانب ملدة 
6 أشـــهر، في إطار جهودهـــا خللق فرص عمل 

وخفض معدالت البطالة بني املواطنني.
وكانـــت الـــوزارة قـــد فرضـــت احلظر في 
28 ينايـــر املاضـــي والذي يشـــمل 10 قطاعات 
بينها اإلعالم والتســـويق والتأمني والطيران 
وتكنولوجيـــا املعلومات، ويؤثر ذلك على نحو 

87 نوعا من الوظائف.
وقالـــت الوزارة إن متديـــد احلظر، الذي ال 
يشـــمل إحالل عامل وافد مكان آخر في القطاع 
اخلاص، ســـيعطي الشركات متســـعا إضافيا 
من الوقت خللق وظائف للمواطنني العمانيني 

العاطلني عن العمل.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن العمال 
األجانـــب، الذين يصل عددهم إلـــى 1.8 مليون 
شـــخص، يشـــكلون نحـــو 70 باملئة مـــن عدد 

العاملني في القطاع اخلاص في البالد.

وتقول وزارة القـــوى العاملة إنها جنحت 
فـــي توفيـــر 25 ألـــف فرصة عمل للشـــباب في 
الشـــركات اخلاصة خالل الفترة من ديســـمبر 
املاضي وحتى نهاية شـــهر أبريل. وأعلنت عن 
حوافز للقطاع اخلاص لتشغيل املواطنني بدل 

الوافدين.
وقال خبير شؤون التوظيف سالم الرواحي 
إنـــه من املنطقي أن تســـعى احلكومـــة لزيادة 
نســـبة تشـــغيل املواطنني في القطاع اخلاص 
وأن العمانيـــني راغبون بالقيام بتلك الوظائف 

ويستطيعون القيام بها.
لكـــن بعـــض احملللـــني يقولـــون إن بعض 
الشـــركات ال تزال تقاوم إحالل العمانيني محل 
األجانب، وأن ذلك يعرقـــل جهود وزارة القوى 
العاملـــة في إحالل املواطنني بدل الوافدين في 

القطاع اخلاص.
ويــــرى خبيـر التـوظيف حــــارث امليمـاني 
أنــــه حـــان الـوقــــت لزيــــادة التــــزام مـدراء 

الشــــركات بالسياســـات احلكـوميـــة لتـوطني 
الوظائف.

وال تواجـــه احلكومة مشـــكلة فـــي القطاع 
العـــام، الذي يشـــكل فيه العمانيون نســـبة 90 
باملئـــة من عدد املوظفني، حيـــث ترتفع األجور 
مقارنـــة بالقطـــاع اخلـــاص. وجتد الشـــركات 
في ذلك مبررا لتشـــغيل األجانـــب قائلة إنها ال 
تستطيع مجاراة مستوى األجور في الوظائف 

احلكومية.
ومن بني احلوافز التـــي أطلقتها احلكومة 
تقدمي منحة شهرية للباحثني عن العمل وزيادة 
احلـــد األدنـــى لرواتـــب املوظفني فـــي القطاع 
اخلـــاص، إضافة إلـــى إطالق برامـــج قروض 

ميّسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وحتـــاول احلكومة من خالل ذلك تشـــجيع 
الشـــباب على تأسيس مشـــاريع خاصة وعدم 
انتظـــار احلصول على وظيفة تقليدية ســـواء 
في مؤسســـة حكوميـــة أو في شـــركة خاصة. 

كما أنها تشـــجع على البحث عن أفكار مبتكرة 
بهدف متويلها.

كمـــا وضعـــت احلكومـــة برامـــج لتدريب 
احلاصلني على القروض على طريقة تأســـيس 
املشـــاريع اخلاصـــة وإدارتها، قبل تســـليمهم 
القـــروض للتأكد من فرص جناح مشـــاريعهم. 
ويتضمـــن التدريـــب كيفية وضـــع خطة عمل 
مســـتدامة، وفهم املوازنات املاليـــة والترويج 

ألعمالهم لتحقيق أرباح على املدى الطويل.
كمـــا تعمـــل احلكومـــة على توفيـــر فرص 
التدريـــب املرتبـــط بفرص التوظيـــف وإطالق 
برامج مســـح للبحـــث عن الوظائف املناســـبة 

للعاطلني عن العمل في القطاع اخلاص.
وفرضت احلكومة مؤخرا نســـبة 60 باملئة 
من الوظائف للمواطنني العمانيني كشرط ملنح 
تراخيص العمل خالل مرحلة تأسيس شركات 

القطاع اخلاص اجلديدة.
وتشير بيانات املركز الوطني لإلحصاءات 
واملعلومـــات إلـــى أن عدد األجانب فـــي ُعمان 
جتـــاوز 2.08 مليون شـــخص وأنهم يشـــكلون 
نســـبة 45.7 باملئة من إجمالي سكان البالد في 

نهاية عام 2016.
ويـــرى خبـــراء أن خفـــض معـــدل البطالة 
يستوجب تغييرات هيكلية في بينية االقتصاد 
وزيادة االستثمار في القطاعات اإلنتاجية التي 
تســـاهم في التنميـــة االقتصادية املســـتدامة، 
والعمـــل على نشـــر ثقافة ريـــادة األعمال بني 

الشباب.
وقد أطلقت الســـلطنة بالفعل عـــددا كبيرا 
من املشـــاريع االستثمارية اجلديدة في قطاعي 
النفـــط والغاز، ميكـــن أن تتيح آفاقـــا وظيفية 
جديـــدة أمـــام الشـــباب، منها إنشـــاء مصفاة 
لتكريـــر النفط في املنطقـــة االقتصادية مبيناء 

قم. الدُّ
ويقول الكاتب االقتصادي بشير عبدالفتاح 
في مقال في صحيفة عمان احمللية، إن مواجهة 
البطالة تتطلب ”تطوير قطاع التعليم من أجل 
رفع كفـــاءة الطلبة العمانيـــني وتدريبهم على 
االختصاصات التي يتطلبها القطاع اخلاص“. دعم حكومي كبير لتوطين العمالة المحلية
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حكيم مرزوقي

} المواجهـــة بين الصائميـــن والمفطرين في 
تونـــس موضوع قديم ويتجدد، وقد ســـبق أن 
كتب الشاعر التونسي الراحل محمد الصغير 
أوالد أحمـــد مقاال يؤكد فيـــه أن الصائمين في 
تونس هم أقلية، وبناء على ذلك ينبغي احترام 

مشاعرهم من منطلق ”التمييز اإليجابي“.
ويضيف الشاعر المحســـوب على اليسار 
الفوضـــوي مســـتطردا، وبلغة ســـاخرة ”لكن 
األقليـــة الصائمة في تونس مـــا تنفك تفرض 
شـــروطها علـــى األغلبية الهائمة، واســـتبدت 
برأيها إلى درجة أنها شـــكلت نوعا من مراكز 
الضغـــط المؤثرة في سياســـة الدولة التي لم 
تحســـم أمرهـــا في توضيح مهمتهـــا: هل هي 
تحمي الشـــعائر والعبادات داخل دور العبادة 
أم في الشـــوارع والمقاهي، والتي تشهد نوعا 

من ”محاكم التفتيش“.
شـــعيرة الصـــوم ال تنفـــرد بهـــا الديانـــة 
اإلســـالمية لوحدها فلماذا لم نســـمع عن مثل 
هذه االختالفات في أقاليم مســـيحية أو بوذية 
أو يهوديـــة مثال؟ ومن ناحيـــة أخرى، وداخل 
العقيدة اإلســـالمية نفســـها، هـــل يطلع هالل 
شـــهر رمضان في ســـماء تونس دون غيرها؟ 
فلمـــاذا إذن تثـــار هذه المســـألة بحـــدة أكبر 
وتشنج أكثر في هذا البلد الذي ينتقد سياسته 
في هذا الشـــأن اإلسالميون والعلمانيون على 

حد السواء؟
يقرون  التونســـي  بالمجتمـــع  العارفـــون 
بوجود هـــذه الخصوصية المتعلقـــة بالحّدة 
حينا والجمع بين المتناقضات أحيانا أخرى 
لدى الذهنية التونسية، ذلك أن األمر ال يتعلق 
بحالة تدّين بقدر ما يتعلق بنوع من التعصب 

لتقليد اجتماعي ثقافي نفسي.
ومن جهة أخرى فإن البعض من المراقبين 
يرون في مجـــرد طرح هـــذا الموضوع ”حالة 
صحية“، تعكس وعيا مـــن منظمات المجتمع 
المدنـــي بضـــرورة الحســـم عبر تشـــريع أو 
تفعيل نصـــوص قانونية واضحة، وذلك منعا 
لاللتفـــاف حـــول أعـــراف وقوانيـــن، ومن ثم 
تجييرها لصالح طرف على حســـاب آخر كما 
يجـــري في تركيا التي بدأ نظامها اإلســـالمي 
بتحويل وجهـــات بعض القوانيـــن العلمانية 

لحساب األيديولوجيا اإلخوانية.
وينبـــه حقوقيون في تونـــس إلى أن األمر 
يتعلـــق في جانـــب كبير منه بإشـــكال قانوني 
يتمثـــل في االســـتمرار بالعمل بمنشـــور 1981

عهد رئيس الوزراء األسبق محمد مزالي، الذي 
كان قد بدا وكأنه فـــي طرف نقيض مع الزعيم 
بورقيبة القائل بداية سنوات االستقالل بجواز 

إفطار رمضان بالنســـبة للعاملين تحت ظروف 
طبيعيـــة صعبة. ويرى هـــؤالء الحقوقيون أن 
الحل األنســـب هو إحداث قانون يتماشـــى مع 
دســـتور 2014 ويكون اإلطار األمثل إلنهاء جدل 

يساهم في تقسيم التونسيين كل عام.
ومـــن هؤالء الحقوقيين وغيرهم في تونس 
من يساند ما ذهب إليه وزير الداخلية التونسي 
لطفي براهم في ما يخص اإلجراءات المشددة 
حول الســـماح بفتح مقاه معينـــة دون غيرها، 
وتمثـــل ذلك في قولـــه إن وزارته قامت بحماية 
اليهود التونسيين في زيارة معبد الغريبة في 
جربة مـــن كل التهديدات، فمـــن واجبها أيضا 
حماية شعائر األغلبية من التونسيين في شهر 

رمضان.
المحتجيـــن  خطـــأ  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
مـــن المدافعيـــن عـــن المفطريـــن يتمثـــل في 
أنهـــم وقعوا في خلـــط منهجي يتعلق بســـّلم 
أولويات مطالباتهم، وشـــوهوا بعض وقفاتهم 
االحتجاجيـــة بشـــعارات ويافطـــات وحركات 
بعـــض  تهّيـــج  أن  شـــأنها  مـــن  اســـتفزازية 
الصائمين البسطاء، واألفراد الغريزيين الذين 
ينظرون إلى الصوم كمجرد امتناع عن حاجات 
بيولوجيـــة، وهو ما يجيب عن الســـؤال آنف 
الذكر والمتعلق بالفارق بين صوم اإلسالميين 
وصوم غير اإلســـالميين مـــن أصحاب العقائد 

الروحية المحضة في المذاهب األخرى.
االحتجاجيـــة  للوقفـــة  منتقـــدون  وقـــال 
التـــي نظمهـــا وشـــارك فيها األحـــد الماضي، 
أفـــراد ومنظمـــات مـــن المجتمـــع المدني، إن 
بعـــض أســـاليب االحتجاج لـــم تكـــن مقنعة، 
بدت اســـتفزازية وغيـــر مدروســـة، وأدت إلى 
عكس ما تريد إيصالـــه، خصوصا تلك الطرق 
التـــي وصفهـــا أحد المنســـحبين مـــن الوقفة 
االحتجاجيـــة بأنهـــا ”صبيانيـــة“، وذلـــك في 
معرض تعليقـــه عن طرق شـــرب الماء واألكل 
والتدخين أمام الصائمين تحت حر الشـــمس، 
باإلضافـــة إلـــى الثيـــاب التـــي ارتداها بعض 
الشبان والشـــابات، والتي وصفها بأنها ”غير 

محتشمة“.
ويقول محســـن المعلمي، وهـــو محام، إنه 
يســـاند مثـــل هـــذه االحتجاجات مـــن منطلق 
اإليمـــان بحرية المعتقد، لكنه يضيف أنه يقدر 
الخصوصية المجتمعية لرمضان التي تنتعش 
فيها األنشـــطة الترفيهية بالليـــل، ويتابع أنه 
يجب عـــدم المبالغـــة، فبعض المقاهي شـــبه 
مفتوحة. غير أن المحامي الشـــاب يحتج على 
التمييز بين المقاهي الســـياحية التي يســـمح 
لها بالعمل، وبين المقاهي الشعبية التي يحرم 
أصحابها وعمالها من الدوام الكامل طيلة هذا 

الشهر الذي تثقل مصاريفه كاهل العائالت.

عبدالجليل معالي

} الجدل المســـتعر في تونـــس مؤخرا حول 
قضيـــة اإلفطـــار في رمضـــان بيـــن مدافعين 
وبيـــن الذائديـــن عـــن  عـــن ”حـــق اإلفطـــار“ 
”الخصوصيات الدينية للبالد“ ال ينتمي البتة 
إلى جنس القضايا الدينية أو ما يترتب عنها، 
بـــل هو من صميم الجدل الفكري والسياســـي 

المتصل بكيفية النظر إلى الحريات.
القضية بـــدأت بتصريح لوزيـــر الداخلية 
التونســـي لطفي براهم، قال فيـــه إن ”الوزارة 
ستقوم بحماية شـــعائر األغلبية المسلمة في 
تونس خالل شهر رمضان، وسُتطبق القانون 
وتغلـــق المقاهـــي كافة فـــي نهـــار رمضان“. 
تصريـــح أثار تفاعالت ذهبـــت أبعد من مجرد 
نقـــاش فتح المقاهـــي من عدمه، ولـــو أن ذلك 
نقاش مستعاد باعتبار أنه طرُح كثيرا خاصة 
في ســـنوات ما بعد الثـــورة، بل إن التفاعالت 
السياســـية والحقوقيـــة ذهبـــت إلـــى مقارعة 
تصريح الوزير بما جاء به دستور العام 2014
خاصة فـــي الجزء المتعلق منـــه بإقرار حرية 

الضمير.
فـــي الجـــدل التونســـي المســـتعر حـــول 
رمضان، مســـتويان من التفاعل. مستوى أول 
عّد استفزازا متبادال بين من يتعّمد المجاهرة 
باإلفطـــار ومـــن يدشـــن حمالت على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي تقـــول إن المســـألة ال 
يجب أن تكـــون عنوة أو باإلكراه (حملة موش 
بالســـيف) مقابل ردود فعـــل تنتمي إلى نفس 
الجنس من االنفعال، وهـــي المنادية بوجوب 
الضرب بقوة على ”المعتدين على هوية البالد 

ودينها”.
المســـتوى الثانـــي للتفاعل هـــو النقاش 
الحقوقي والسياســـي للمسألة، وهو المنطلق 
من قـــراءات تتقّصـــى وجاهتها ممـــا جاء به 
دســـتور العام 2014، والذي نص صراحة على 
وجوب احترام ذلك النص التشـــريعي ســـليل 
نضاالت القوى المدنيـــة التي فرضت احترام 
الحريـــات خاصة في الفصل الســـادس القائل 
”الدولـــة راعية للديـــن، كافلة لحريـــة المعتقد 
والضمير وممارسة الشـــعائر الدينية، حامية 
للمقدســـات، ضامنـــة لحياد المســـاجد ودور 
العبادة عن التوظيف الحزبي“. الدستور الذي 
أقر أن الدولة تكفـــُل حرية المعتقد والضمير، 
”يعتـــدى“ عليه بقـــرار وزاري يدعـــو إلى غلق 
المقاهي والفضـــاءات المفتوحة في رمضان، 
مســـتدعيا في ذلك منشـــورا قديمـــا يعود إلى 
العام 1981 (منشـــور رئيس الوزراء األســـبق 
محمد مزالي) الذي يدعو إلى مقاومة اإلجهار 
باإلفطـــار والـــذي ُكتب فـــي ظرفية سياســـية 

موسومة بتقارب األخير مع اإلسالميين.

المســـافة الفاصلة بين الدستور والمنشور، 
هي التـــي تتحرك من خاللها القراءات المدافعة 
عن حق المفطرين في ارتياد فضاءات مفتوحة، 
التـــي يتوجُب احترامها بل  ال بمعنى ”األقلية“ 
بمعنى قداسة حقوق اإلنسان وعلوية الدستور. 
ولعـــل هـــذا التباين المشـــار إليه بين دســـتور 
ادعـــى التصالح مع زمن الثورة، وبين منشـــور 
وزاري يلتقـــط لحظيـــة سياســـية قديمة انتهى 
مفعولها، هو ما أشار إليه المقرر الخاص لألمم 
المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، أحمد 
شهيد، خالل ندوة صحافية انعقدت خالل شهر 
أبريل الماضي (أي قبل انـــدالع الجدل األخير) 
عندما شـــدد على ”تواصل وجود تباينات بين 
أحكام الدســـتور التونسي بشأن حماية حقوق 
اإلنسان، والممارسة العملية“. وقال شهيد ”رغم 
الضمانـــات التي يوفرها التشـــريع التونســـي 
لحرية الدين والمعتقد، فإن بعض الممارســـات 
تقوض التعددية الدينية وتقوض هذه الحرية“. 
وأشـــار إلى أن ”المجموعات الدينية واألقليات 
ال تزال تواجه صعوبات وقيودا في الممارســـة 

الدينية والعبادة”.
االســـتناد علـــى ما أقـــرُه الدســـتور يجنب 
المدافعين عن حقوق اإلنســـان مطبات الوقوع 
فـــي التحركات االســـتعراضية (من قبيل تنظيم 
تحركات تتعمد اإلفطار الجماعي العلني) التي 
تفقد القضية حججها، وتحول المدافعين عنها 
إلى ما يشـــبه النشـــاز في المشـــهد االجتماعي 
العـــام أو االعتداء على مقدســـات الناس، بل إن 
هـــذا ”االســـتفزاز“ ال يخدم ســـوى القوى التي 
تريـــد االلتفـــاف علـــى المكتســـبات القانونية 
والتشـــريعية التي حصلها المواطن التونسي 
بعـــد الثـــورة. القضيـــة ال تحتـــاج صخبـــا أو 
صياحا فكريا، بقدر ما تحتاج الدفاع عن علوية 
الدستور، ألن تبني القضية بهذه الطريقة يأخذ 
المســـألة إلى الفضاءات الفكرية والسياســـية، 
يمكـــن أن تفيد الحقـــا في طرح أســـئلة متعلقة 
بمسألة الدين في البالد وتأصيلها ضمن الرؤى 
الشـــخصية التي يفتـــرض احترامها ال فرضها 

من قبل أي قوة كانت.
قضيـــة اإلفطار فـــي رمضان، كمـــا النقاش 
حول فتح المحـــالت العمومية من عدمه، يمكن 
أن ترتقي إلى مصاف النقاش المجتمعي الذي 
يتفادى االســـتفزاز المتبادل (تنظيم تظاهرات 
لإلطـــار الجماعي أو التهديد باالعتداء بالعنف 
على المفطرين) ويمكن تبعا لذلك أن تعزز تبعا 
لذلـــك، قبول االختالف والســـير الهـــادئ نحو 
الفصل بين السياسي وبين األخالقي والديني 
والمجتمعـــي، وكلهـــا حلقـــات تتضافـــر نحو 
الديمقراطيـــة األعمق من وضع صندوق اقتراع 
في يوم معلوم. وعندها فقط ينتصر الدســـتور 

على المنشور.

جدل رمضان.. الدستور والمنشوراحتجاج مفرط: انحالل مطبق

رمضان تونس وتجدد الجدل بني املفطرين والصائمني

أضداد
«الســـماح بفتـــح املقاهي خالل نهار رمضان قد يتســـبب باســـتفزاز مشـــاعر املســـلمني، وربما 

تستغله الجماعات املتطرفة للتحريض ضد الدولة أو ارتكاب أعمال إرهابية}.

هاجر بالشيخ أحمد
نائب في البرملان التونسي

«نقدر حجم الصدمة التي يصاب بها املســـلم العادي بمجرد ســـماع أن بورقيبة كان قد دعا إلى 

ترك الصيام، فما بالك بالفقهاء املتمسكني بالتأويل املستقر تاريخيا للدين}.

هاشم صالح
كاتب وباحث سوري

[ وقفات احتجاجية بديهية يبررها المنطق والقانون واألخالق  [ محاكم تفتيش تراقب األمعاء وترتقي إلى مستوى اإلرهاب

الحق في العبادة والسكون إلى الروح

شباب ينتمي إلى العصر والمنطق

رغم الضمانات الكثيرة 

واملطمئنة التي يوفرها 

التشريع التونسي لحرية 

الدين واملعتقد، فإن بعض 

املمارسات تقوض التعددية 

الدينية وتقوض هذه الحرية

 بعض أساليب االحتجاج لم 

تكن مقنعة، بدت استفزازية 

وغير مدروسة، خصوصا 

تلك الطرق التي وصفها 

أحد املنسحبني من الوقفة 

االحتجاجية بأنها {صبيانية}

} نظم ناشطون تونســـيون من املجتمع املدني، األحد املاضي، وقفة احتجاجية 
في شـــارع احلبيب بورقيبة، وسط مدينة تونس العاصمة وقرب وزارة الداخلية 
لالحتجـــاج ضد قـــرار وزارة الداخليـــة غلق املقاهي واملطاعم فـــي نهار رمضان 
بدعوى مخالفته للدســـتور واحلريات الفردية. وظهر بعضهم بصدد شـــرب املاء 

والتدخني بشكل علني في حتد للسلطات.
وانتقد ائتالف جمعيات حقوقية في تونس االثنني بشدة قرار وزارة الداخلية.
وتقود املنظمة حملة ضد ما اعتبرته تعديا على دستور تونس اجلديد، الذي 
صدر بعد الثورة في 2014 والذي ينص على حرية املعتقد في ممارســـة الشـــعائر 

الدينية من عدمها.
وقال حامت اإلمام رئيس املنظمة ”ال يوجد قانون ينظم عقوبات ضد مفطرين، 
بل هـــو اجتهاد مـــن وزير الداخليـــة الذي اســـتند إلى منشـــور وزاري مخالف 
للدســـتور، كان قد صدر عـــام 1981 في عهد الوزير الراحـــل محمد املزالي، حتت 
حكم الرئيس الراحل احلبيب بورقيبة، للتصدي إلى ما أســـماه ’اجلهر باإلفطار 
فـــي نهار رمضان‘، وألغي لفترة قبل أن يعاد العمل به في عهد الرئيس األســـبق 

زين العابدين بن علي“.
وتابـــع اإلمام ”املنشـــور ميثل تعديا علـــى احلريات الفرديـــة ويتعارض مع 
احليـــاة الطبيعية لألفراد، نحن بصدد تقدمي عريضة إلى احملكمة اإلدارية للطعن 
في قـــرار الداخلية“. ويذكر أن املنشـــور، ومن الناحية القانونيـــة، ال يرتقي إلى 
مرتبـــة القانون بل هو إجـــراء إداري وميكن إلغاؤه بإجراء مماثل، حســـب رأي 

رجال القانون واملتخصصني. وفـــي محاولة وصفت بأنها جاءت إلضفاء الصفة 
املدنية، قال وزير الداخلية التونســـي احلالي لطفي براهم، بداية شـــهر رمضان 
احلالي، إن الهدف من املنشـــور هو حماية شـــعائر األغلبية املســـلمة في البالد، 
مثلما متت حماية شعائر األقلية اليهودية في االحتفاالت السنوية بجزيرة جربة 

في وقت سابق.
وتعتبر منظمات حقوقية مثل ”جمعية مساندة األقليات“ و“جمعية املفكرين 
األحرار“ وحتى الهيئة العليا حلقوق اإلنســــان واحلريات األساسية وهي هيئة 

حكومية، أن املنشور الوزاري ينتهك حقوقا أساسية للمواطنني.
وقــــال اإلمام ”نعتبر املنشــــور مخالفا ملدنية الدولــــة، ووزير الداخلية بصدد 
ممارســــة دور الشــــرطة الدينية ويريد فرض طقس ديني محدد على التونسيني 

بطريقة تعسفية ومتخلفة“.
ويذكــــر أنه وبعد 14 ينايــــر 2011 تعرضت مقاه ألعمال عنف في نهار رمضان 

من قبل جماعات سلفية بدعوى مخالفتها لشعائر الصيام.
جــــدل يتكــــرر كل عام في تونس بشــــأن احلق في اإلفطــــار العلني واالمتناع 
عن ممارســــة شــــعائر الصيام، وحتتد حوله اآلراء في هــــذا البلد دون غيره من 
اجلغرافيــــا التي يعيش فوقها مســــلمون يــــؤدون طقوســــهم الرمضانيةـ أو لم 

يؤدوهاـ دون ضجة إعالمية.
وفي ســــياق هذا النقــــاش، نظمت جمعية ”املفكرون األحــــرار“ حملة ”موش 
(ليس باإلجبار) وقفة احتجاجية األحد املاضي 27 ماي للتأكيد على أن  بالســــيف“

الصوم ال يكون عن طريق اإلجبار، وفق قول عضو اجلمعية املكلفة باإلعالم دميا 
الطرابلســــي، التي اعتبرت أن قرار وزارة الداخلية يشــــبه قرار وزارة الشــــؤون 
الدينية، مشــــيرة إلى أن الدولة راعية للدين حســــب الدســــتور لكن تونس فيها 

العديد من الديانات وحتترم االختالف.
إغــــالق املقاهي ومنع املواطنني من ارتيادهــــا دون مراعاة حلالتهم الصحية 
أو معتقداتهم الدينية أو وجود هذه املقاهي واملطاعم بأماكن ســــياحية خاصة، 
يعد أمرا مخالفا للحريات الفردية واالجتماعية املنصوص عليها في الدســــتور، 
فاإلجراءات اإلدارية املنظمة ملواعيد فتح وغلق املقاهي، إضافة إلى منشور وزارة 
الداخليــــة، كلها قرارات منافية جلوهر دســــتور اجلمهورية الثانية، ولعل غياب 

نصوص قانونية واضحة هو ما يصعب مسألة تفعيل ما نص عليه الدستور.
وفــــي املقابل يدعو الصائمــــون إلى احترام اخلصوصيــــة املجتمعية، وعدم 
التطــــاول علــــى تقاليد راســــخة وضاربة فــــي قدمها منذ قرون، كمــــا أن طقوس 
الصيام راســــخة في ثقافة املجتمع، وال ميكن إلغاؤها منذ فجر دولة االستقالل. 
وحتى الزعيم بورقيبة لم يعمل على منع الصيام كما يشاع بل حاول شرح األمر 
وفق مقتضيات املرحلة حني شــــرح في خطاب مســــجل أن هناك عادات وتقاليد 
ارتبطت برمضان، مثلت السبب الرئيسي في أزمات الدولة الفتية آنذاك، مضيفا 
وشارحا أعراضا بقوله ”تتكون عادات جديدة وتتبدل املواعيد وينحزم كل نظام 
وتشــــحب ســــحنات وتصفّر وجوه، وال يعــــود أّي كان يســــتطيع أن يقوم بعمل 

منتظم مثمر“.
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} كييــف - ال أحد من العبي كرة القدم حظي 
بهذا الكم من البالغة الشـــاعرية التي تتدفق 
من شـــفاه نجوم العالم الكروي، مثلما حظي 
بهـــا زين الديـــن زيدان، كان هؤالء يشـــعرون 
بالنشـــوة وهـــم يتحدثون عنه وعـــن صفاته 

وجسده وعقله الرياضي الساحر.
يقـــول عنـــه الالعـــب الفرنســـي يـــوري 
دجوركاييف إن ”أســـلوب أداء زيدان يصعب 
جدا تقييمه، فال أحد في الوقت الحالي يلعب 
كرة سهلة وكرة اســـتعراضية وكرة مباشرة 
مثله، إنه أســـلوب كالســـيكي مستحدث على 
طريقة زيـــدان“. أما النجـــم اإلنكليزي ديفيد 
بيكهام فقال ”عندما أحرز زيدان الهدف األول 
في الوقت بدل الضائع في مباراتنا مع فرنسا 
في يـــورو 2004 بالضربة الحرة المباشـــرة. 
أحسســـت أني صغير جدا فـــي لعب الكرات 
الثابتة أمـــام هذا الالعب.. فقد لعبها بطريقة 
يغلب عليها الدقة وخداع الحارس. فقد جعل 
د.جيمس يعتقد أن الكرة ذاهبة نحو اليســـار 
واتجهت إلى اليمين. أنا ال أستطيع أن ألعب 

مثل هذه الكرات“.

اليوم تحـــول زيزو كما يســـميه محبوه، 
إلى أســـطورة حقيقية في عالم كرة القدم بعد 
الفـــوز الكبير الذي حققـــه لناديه ريال مدريد 
ببطولة أبطال أوروبا التي اختتمت قبل أيام 
علـــى نادي ليفربول اإلنكليـــزي في العاصمة 
األوكرانية كييف. وأصبح المدرب الجزائري 
الفرنســـي أول مـــدرب في العالـــم يفوز بهذه 

البطولة لثالث مرات على التوالي.

أفضل العب في فرنسا والعالم

لـــم يكن هنـــاك الكثير مـــن الحماس حين 
تـــم التعاقد مـــع زيـــدان لتدريـــب الريال في 
العـــام 2014. لكنـــه وبعد أربع ســـنوات فقط 
تمكن من تحطيم كل األرقام القياســـية كالعب 
وكمدرب، متفوقا على المدرب اإليطالي كارلو 
أنشـــيلوتي الـــذي ظفر بلقـــب دوري األبطال 
ثالث مرات سابقة ولكن مع ناديين مختلفين 

وخالل فترة طويلة امتدت لـ11 عاما.
يقـــول المتابعـــون إن زيدان كان ســـيفقد 
موقعـــه، وكانت ســـتتم إقالته بعدمـــا تولى 
تدريـــب الفريـــق األول للريال خلفـــا للمدرب 
اإلســـباني رافاييـــل بينيتيـــز، حينها ظهرت 
حالة من التذمر بين بعض أعضاء الفريق من 
تدريباتـــه الغريبة وافتقاده القدرة على إلهام 

الفريق في المباريات.
لكن زيدان استطاع بصبر فريد وأساليب 
تدريبيـــة مبتكـــرة قيـــادة الريال إلـــى الفوز 
بثنائيـــة الـــدوري اإلســـباني ودوري أبطال 
أوروبـــا، وهو ما لـــم ينجح فيـــه الريال منذ 

خمسينات القرن العشرين.
أمـــا الورقة الذهبيـــة للريـــال، فهي دون 
شـــك كريســـتيانو رونالدو الذي أقنعه زيدان 

بالحصول على راحة خالل الموســـم ليحصل 
منه على أفضل ما يريد من مســـتويات خالل 

المراحل الحاسمة.
ولد زيـــن الدين زيدان فـــي 23 يونيو عام 
1972 فـــي مدينة مرســـيليا. وعـــرف لعب كرة 
القدم مع نادي ســـانت هنـــري، لينضم الحقا 
إلـــى نـــادي كان، متدرجا في فئاتـــه العمرية 
حتى انضـــم للفريـــق األول في النـــادي عام 
1988. وبقـــي معـــه حتـــى عـــام 1992، لينتقل 
بعدهـــا إلـــى نادي بـــوردو حيث تألـــق وقدم 

مستويات مميزة.
يبـــدو زيزو مختلفا عن العبـــي كرة القدم 
المعروفيـــن، بجســـده الضخـــم وانثنـــاءات 
عضالتـــه في ســـاقين قويتين ورشـــاقته في 
الملعب وهدوء أعصابـــه، تلك الصفات التي 
يفتقد إليها الكثيـــر من الالعبين لفتت أنظار 
مدرب منتخب فرنســـا األســـبق إيميه جاكيه 
الذي ضمه إلـــى صفـــوف المنتخب لخوض 
مبـــاراة وديـــة مع منتخـــب التشـــيك في 17 
أغســـطس من العام 1994. ورغـــم أنها كانت 
المباراة األولى له مع المنتخب الفرنســـي إال 
أنه أبهر الجميع بمستواه، حين دخل كبديل 
في الدقيقة 63 وسجل هدفين ليعادل النتيجة 
لمنتخب فرنســـا بعد أن كان متأخرا بهدفين 

مقابل الشيء.
ومع بوردو حقق زيـــزو التفوق األول في 
مســـيرته في العـــام 1995 بعـــد أن توج بلقب 
كأس إنترتوتـــو، وبفضله تأهـــل بوردو إلى 
المبـــاراة النهائية لكأس االتحـــاد األوروبي 
والتي خســـرها أمام بايرن ميونيخ األلماني. 
لكـــن، ومع ذلـــك فقد اختيـــر زيـــدان في تلك 

السنة، كأفضل العب في فرنسا.
ونتيجـــة لعقوبـــة اإليقاف التـــي تعرض 
لها صانع ألعاب منتخب فرنســـا ومانشستر 
يونايتد إيريك كانتونا بســـبب اعتدائه على 
أحد المشـــجعين، حل زيـــدان بديال له. ولكن 
وكما حصـــل الحقا حين تـــم تكليفه بتدريب 
الريال، فقد ارتفعـــت أصوات المنتقدين ضد 

زيدان.
لـــم يغب ظهور زيـــدان المندفع في العالم 
الكـــروي عـــن أعيـــن إدارة نـــادي يوفنتوس 
اإليطالـــي التي تعاقدت معه فـــي العام 1996. 
ليقـــود الفريـــق إلى لقـــب الـــدوري اإليطالي 
لكرة القـــدم  مرتين متتاليتيـــن وليحرز لقب 
كأس اإلنتركونتيننتـــال عقب الفوز على ريفر 
باليـــت األرجنتينـــي بهـــدف مقابل الشـــيء، 
وتأهل زيـــدان مرتين متتاليتيـــن مع اليوفي 
إلـــى المباراة النهائية لـــدوري أبطال أوروبا 
عامـــي 1997 و1998 لكنه فشـــل فـــي التتويج 
باللقـــب حيث خســـر فـــي المـــرة األولى مع 
بروســـيا دورتموند األلمانـــي بثالثة أهداف 
لهدف، وفـــي المرة الثانية خســـر مع الريال 
الذي ســـيكون له مستقبل مشترك معه في ما 

بعد.

أجمل بطاقة حمراء

نظمت فرنســـا كأس العالم لكرة القدم في 
العـــام 1998. وكان علـــى زيدان أن يكون رأس 
الحربة في معركة فرنسا النتزاع اللقب للمرة 
األولى، بفوز المنتخب الفرنسي في المباراة 
النهائية على منتخب البرازيل بثالثة أهداف 
سجل منها زيدان هدفين، ليتحول إلى أيقونة 
كرة القدم الفرنسية. وتم اختيار زيدان حينها 

أفضل العب في العالم للمرة األولى.
وفي بطولـــة كأس األمـــم األوروبية التي 
استضافتها بلجيكا وهولندا عام 2000 والتي 

حصدت لقبها فرنســـا بقيادته، تم اختيار 
زيدان كأفضل العب فـــي البطولة، ليفوز 

فـــي نفس العام بلقـــب أفضل العب في 
العالم للمرة الثانية.

تم ضم زيدان لصفوف 
الريال في صفقة تاريخية 

كانت األعلى في تاريخ 
كرة القدم في ذلك الحين، 

حيث بلغت القيمة 
المالية للصفقة حوالي 

70 مليون دوالر، ليتمكن 
زيدان في موسمه األول 
مع الريال عام 2002 من 

التتويج بلقب دوري 
أبطال أوروبا بعد 

التغلب في النهائي 
على باير ليفركوزن 
األلماني، لينال لقب 

أفضل العب في العالم 
للمرة الثالثة، وكان 
أول العب في تاريخ 

كرة القدم يحقق هذا 
اإلنجاز.

توج زيدان 
مع الريال بلقب 

كأس السوبر 
األوروبي والدوري 

اإلسباني وكأس 
اإلنتركونتيننتال في 

موسم 2003-2002، 
وأحرز كأس السوبر 
اإلسبانية مع النادي 

الملكي.
حين حـــل العام 2004 
كان حزينـــا جـــدا لمحبي 

زيدان حـــول العالم. حين أعلن 
دوليا  اللعب  اعتزالـــه  زيزو 
مع منتخب فرنسا. لكنه عاد 

بعد عام عن قـــراره باالعتزال 
الدولـــي وشـــارك مـــع المنتخب 

الفرنســـي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 
التي جرت في ألمانيا عام 2006.

واتخذ زيـــزو في الخامس والعشـــرين من 
أبريل 2006 قرارا باعتزال كرة القدم نهائيا بعد 

نهاية كأس العالم.
قاد زيزو منتخب فرنســـا لتجاوز إسبانيا 
فـــي الـــدور الثاني بثالثة أهـــداف لهدف حيث 
سجل هدفا وصنع آخر. وفي الدور ربع النهائي 
تالعب بنجوم المنتخب البرازيلي وصنع هدف 
المباراة الوحيد الذي سجله تيري هنري، وفي 
نصـــف النهائـــي لعب المنتخب الفرنســـي مع 
منتخـــب البرتغـــال، فقاده زيـــرو للفوز بهدف 

مقابل ال شيء سجله بنفسه من ركلة جزاء.
كانت المبـــاراة النهائية درامية تماما، فقد 
شـــجع مئات المالييـــن مـــن المتابعين العرب 
نجمهـــم الكبيـــر فـــي منتخب فرنســـا ليواجه 
نظيره اإليطالي. وفي الدقيقة الســـابعة سجل 
زيـــدان هدفه األول مـــن ركلة جزاء في شـــباك 

الحارس اإليطالي الشهير بوفون.
وفي الدقيقة العاشرة من الشوط اإلضافي 
األول حصـــل ما لم يكن متوقعا. فقد فقد زيدان 
أعصابه، بعد كلمات نابية وجهها إليه المدافع 
اإليطالـــي ماتيـــرازي، حيـــث تراجـــع واندفع 
برأســـه نحو صدر ماتيـــرازي، األمر الذي دفع 
بالحكم إلى إشـــهار البطاقة الحمراء في وجه 
زيـــدان وطرده مـــن الملعب. كان غيـــاب زيدان 
مدمـــرا لمعنويات المنتخب الفرنســـي، فتمكن 

منتخب إيطاليـــا من الفوز فـــي اللقاء بركالت 
الترجيح ليتوج بالمونديال.

ولكن ورغم البطاقـــة الحمراء التي تعرض 
لهـــا زيـــدان، إال أنـــه اختير كأفضـــل العب في 
المونديـــال، ونافس على لقـــب أفضل العب في 
العالـــم لعام 2006 وحل في المركز الثاني خلف 

قائد منتخب إيطاليا كانافارو.

عودة زيدان

يقـــول المحللـــون إن زيدان تـــرك بصمة 
خاصة فـــي الكرة العالمية جعلته أســـطورة 
كرويـــة ال تقل شـــأنا عـــن البرازيلـــي بيليه 
واألرجنتينـــي مارادونا، حيـــث يصفه بيليه 
بالقـــول إن ”زين الدين زيدان هو أفضل العب 
في العالم في الســـنوات العشر األخيرة، بكل 
بساطة إنه أستاذ وأضعه بين أفضل خمسة 
العبين مـــروا فـــي تاريخ اللعبـــة“، ووصف 
مارادونـــا لحظة إعالن زيـــدان اعتزاله الكرة 

باألليمة.
لم يطل انتظار عشـــاق زيـــدان، فغيابه لم 
يطـــل بعد اعتزاله. إذ انتقـــل منذ العام 2009 
ليتولـــى منصبا إداريا فـــي الريال، واختاره 
اإليطالي كارلو أنشـــيلوتي ليكون مســـاعدا 
له فـــي تدريب النـــادي الملكي، وهـــو القرار 
الذي أسعد الكثير من عشاق النادي الملكي. 

وأكد رئيس ريـــال مدريد فلورنتينو 
بيريـــز أن زيدان ســـيصبح خالل 
السنوات القليلة القادمة الرجل 
األول في الجهاز الفني لريال 

مدريد اإلسباني.
ووصف الالعب اإليطالي 
ديل بييرو زيدان بأنه 
أفضل صانع ألعاب لعب 
معه في حياته، فهو 
”يفهم أفكار المهاجم 
جيدا ولديه فكر كروي 
خيالي“، أما الفرنسي 
ميشيل بالتيني فقال إن 
زيدان ”أروع العبي القرن 
بعد مارادونا وبيليه“، 
وقال عنه الرئيس 
الفرنسي األسبق جاك 
شيراك إنه ”بطل فرنسا 
إلى األبد“. أما األسطورة 
األلمانية فرانك بيكنباور 
فقد قال ”لعب زيدان 
وتفنن بالكرة وكأنه قادم 
من مجرة أخرى“.
ما  هـــو  المثير  لكـــن 
قاله يورغـــن كلوب مدرب 
ليفربول الذي هزمه زيدان 
في مباراة كييف األخيرة. 
فقد رأى أن زيدان ”أثبت 
جيـــد،  كمـــدرب  نفســـه 
كما كان خالل مســـيرته 

كالعب“.
ونقلـــت فرانس برس 
عن كلوب قولـــه إنه ”إذا 
كان العديد من األشخاص 
يعتقـــدون أن زيـــن الدين 
زيدان ليـــس ملما باألمور 
مـــن  والعديـــد  التكتيكيـــة، 
األشـــخاص يعتقـــدون األمر نفســـه بشـــأني، 
فسيكون األمر مضحكا حقا“. وأضاف المدرب 
األلمانـــي الذي يتولى اإلشـــراف على ليفربول 
منذ أكتوبر 2015، إن ”زيدان بالنســـبة إلي هو 
واحد من أفضل خمســـة العبي كـــرة القدم في 

كل العصور“.
وتابع ”يبدو أنه يعمل مع العبيه كســـاعة 
سويســـرية“. واعتبر كلوب أن زيـــدان حالة 
خاصـــة، مضيفا قوله ”لكي تحظى بمســـيرة 

مشابهة يجب أن تكون مقاتال“.

نجم فرنسا األبدي ومدرب الريال الذي يعمل كساعة سويسرية

زين الدين زيدان 

أطلس كرة القدم يتفوق على نفسه ويبهر العالم

املحللون الرياضيون يرون أن زيدان الالعب ترك بصمة خاصة في الكرة العاملية جعلته أسطورة كروية ال تقل شأنا عن البرازيلي بيليه واألرجنتيني مارادونا. ليصفه بيليه بالقول وجوه

إن {زيدان بكل بساطة أستاذ، وأضعه بني أفضل خمسة العبني مروا في تاريخ اللعبة}، أما مارادونا فقد وصف لحظة إعالن زيدان اعتزاله الكرة باألليمة.

األلماني يورغن كلوب مدرب ليفربول 

الذي هزمه زيدان في مباراة كييف 

األخيرة يقول إن {زيدان بالنسبة إلي 

هو واحد من أفضل خمسة العبي كرة 

القدم في كل العصور}

صفقة ضم زيدان إلى نادي الريال تعد 

صفقة تاريخية، فقد كانت األعلى في 

تاريخ كرة القدم في ذلك الحين، حيث 

بلغت القيمة المالية للصفقة حوالي 

٧٠ مليون دوالر، ليتمكن زيدان في 

موسمه األول مع الريال عام ٢٠٠٢ 

من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، 

ولينال لقب أفضل العب في العالم 

للمرة الثالثة، وكان أول العب في تاريخ 

كرة القدم يحقق هذا اإلنجاز

[ المشرفون على إدارة الريال يقولون إن زيدان كانت ستتم إقالته بعدما تولى تدريب الفريق األول للريال خلفا للمدرب اإلسباني رافاييل بينيتيز، 
بعد أن ظهرت حالة من التذمر بين بعض الالعبين من تدريباته الغريبة وافتقاده القدرة على إلهام الفريق في المباريات.

[ زيزو يتحول اليوم إلى أسطورة حقيقية بعد الفوز الكبير الذي حققه للريال ببطولة أبطال أوروبا 
التي اختتمت قبل أيام. ليصبح أول مدرب في العالم يفوز بها ثالث مرات على التوالي.
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نســـا بقيادته، تم اختيار
عب فـــي البطولة، ليفوز 
بلقـــب أفضل العب في

نية.
لصفوف 
تاريخية 

اريخ 
الحين،

ة 
والي
يتمكن
 األول
20 من 
ري

ي
ن 
ب

عالم 
ن 
خ 
هذا

ي

في
 ،
وبر
دي

2004 عام
ا لمحبي

لم. حين أعلن
دوليا لعببببببببببببببببببببب
. لكنه عاد
ره باالعتزال

 مـــع المنتخب
العالم لكأس المؤهلة صفيات

وأكد رئيس ريـــال مدري
بيريـــز أن زيدان ســـ
السنوات القليلة ال
األول في الجهاز
مدريد اإلسباني
ووصف الالع
ديل بييرو
أفضل صانع
معه في
”يفهم أف
جيدا ولدي
خيالي“، 
ميشيل بالت
”أروع زيدان
بعد ماراد
وقال
الفرنسي
شيراك إنه
إلى األبد“. أم
األلمانية فرا
فقد قال
وتفنن بالكر
من مج
الم لكـــن 
قاله يورغـــن
ليفربول الذي
في مباراة كي
فقد رأى أن 
كمــ نفســـه 
كما كان خال

كالعب“.
ونقلـــت
عن كلوب قو
كان العديد م
يعتقـــدون أن
زيدان ليـــس
وا التكتيكيـــة،
األشـــخاص يعتقـــدون األمر نفس
فسيكون األمر مضحكا حقا“. وأض
األلمانـــي الذي يتولى اإلشـــراف
بالنس ”زيدان إن ،2015 أكتوبر منذ



مخلص الصغير

} أعلنت الحكومة المغربية عن إطالق برنامج 
لدعم المشاريع العلمية حول اللغات والجهات 
والتنـــوع الثقافـــي فـــي المغـــرب. ويأتي هذا 
البرنامـــج في ســـياق دعم الحكومـــة المغربية 

للبحث العلمي في مجال العلوم اإلنسانية 
واالجتماعية. وهـــو البرنامج الذي جرى 
اإلعالن عنـــه، مؤخرا، فـــي رحاب جامعة 

محمد الخامس في العاصمة الرباط.
حمـــل المشـــروع الجديـــد حول 

دعـــم البحـــث العلمـــي والثقافي 
العالمـــة  اســـم  المغـــرب  فـــي 
والمـــؤرخ ابـــن خلـــدون، وهو 
يهـــدف إلـــى دعـــم المشـــاريع 
العلمية والثقافية في المملكة 
المغربية. وقد علمت ”العرب“ 
أنـــه تـــم تخصيـــص نحو 30 
هذه  لدعـــم  ســـنتيم،  مليـــار 
المشـــاريع البحثية، على أن 
يســـتفيد كل مشروع من دعم 
في حدود 120 ألف دوالر، يتم 
إنجازه ما بين ســـنة وثالث 
للقانـــون  وفقـــا  ســـنوات، 
بهـــذه  المتعلـــق  الخـــاص 

البرامج.
وضمن التوجهات 
المغربيـــة نحو عمقه 

تستفيد  ســـوف  األفريقي، 

المغربيـــة  بالعالقـــات  المتعلقـــة  المشـــاريع 
األفريقية من هذا الدعم الحكومي، وذلك ضمن 
المشـــاريع المتعلقة بالتعايش الثقافي بشكل 
عـــام. كما شـــدد المشـــروع الجديـــد على دعم 
المشاريع الفلســـفية، والذي اعتبره المعنيون 
انتصارا للدرس الفلســـفي فـــي المغرب، الذي 
ظل محاصرا فـــي البرامج التعليمية، مقابل 
المجاالت والتخصصات المعرفية األخرى.

وكانـــت جامعة محمد الخامس بالرباط 
قـــد شـــهدت، نهايـــة األســـبوع الماضـــي، 
اإلعـــالن الرســـمي عن ”مشـــروع ابن 
الحكومة  رئيس  بحضور  خلدون“، 
المغربيـــة ســـعدالدين العثماني، 
مـــن  وعـــدد  الحكومـــة،  ووزراء 
المندوبيـــن الســـامين، وأميـــن 
الحسن  ألكاديمية  الدائم  السر 
الثاني للعلـــوم والتقنيات في 
الجامعات  ورؤســـاء  المغرب، 
والمؤسســـات الجامعيـــة 
فـــرق  ورؤســـاء  المغربيـــة، 
وممثلـــي  العلمـــي،  البحـــث 
األساتذة الجامعيين والطلبة 

الباحثين.
ويحـــرص مشـــروع ابن 
خلدون على دعم المشـــاريع 
واألكاديميـــة  العلميـــة 
المهتمـــة بالتنوع الثقافي، 
باعتباره أهـــم ملمح يميز 
الثقافـــة المغربيـــة، علـــى 

تعدد هوياتها العربية واألمازيغية والحسانية، 
وروافدها العربية واألندلسية، إلى جانب تعدد 
أصـــوات ولغـــات الثقافـــة المغربيـــة، ولغات 
البحث العلمي في المغرب، المكتوبة بالعربية 
واأللمانية،  واإلنكليزية  واإلسبانية  والفرنسية 
فضال عـــن تراكم األبحـــاث العلميـــة الجديدة 

المكتوبة باللغة األمازيغية الوطنية.
كمـــا يدعـــم برنامج ابن خلدون المشـــاريع 
المغربيـــة،  بالجهـــات  المتعلقـــة  البحثيـــة 
وعددهـــا 12 جهة، والتي تنفرد كل واحدة منها 
بخصائص ومقومات ثقافية وحضارية ولغوية 
خاصة بها، تتكامل في ما بينها لتقدم لوحة عن 
المغـــرب المتعدد والمتنـــوع ثقافيا وحضاريا 

وفنيا.
برنامج ابن خلدون هـــو جزء من البرنامج 
الحكومي للدكتور سعدالدين العثماني، رئيس 
الحكومـــة المغربية، والذي ركـــز على ضرورة 
”تفعيل إصـــالح منظومـــة التربيـــة والتكوين 
والبحـــث العلمي“، حيـــث دعـــا العثماني إلى 
الرفـــع مـــن مردودية البحـــث العلمـــي وربطه 
بأهداف التنمية الشـــاملة، عبر إحداث شـــبكة 
وطنيـــة لوحدات الدعم التقنـــي، وتعزيز آليات 
تثمين نتائج البحث العلمي، وتحسين وتطوير 
التشـــريعات المتعلقة بالبحث العلمي، وتعزيز 

موقع المغرب كقطب جهوي فيه.
وأكـــد العثماني أن البحـــث العلمي ”مجال 
مهـــم وحيوي، لما له مـــن دور كبير في تحقيق 
مســـيرة النهوض والتنمية واإلصالح والسير 

نحو اللحاق بالدول الصاعدة“.

} الرياض - تشـــهد دورة هذا العام من ســـوق 
عكاظ وألول مـــرة، فعاليات في عدد من مناطق 
الســـعودية، تقـــام بالتزامن مع الســـوق الذي 
تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 

خالل الفترة من 27 يونيو إلى 13 يوليو 2018.
وســـتقام الفعاليات المصاحبة للسوق في 

مناطق مختلفة من السعودية.
وتشهد العاصمة المقدســـة فعالية ”قوافل 
التاريخييـــن“،  ومجنـــة  المجـــاز  ذي  ســـوقي 
وتتمثل في اســـتعراض إبداعي لقوافل السوق 
التجاريـــة التاريخيـــة وعروضـــا تعكـــس هذه 
القوافل العـــادات والتقاليد التي كانت معروفة 
تاريخيـــا أثناء تجهيز اإلبل وتحميلها وســـير 

القوافـــل التجاريـــة علـــى الطـــرق التاريخية. 
فيمـــا تشـــهد المدينة المنـــورة إقامـــة فعالية 
بمســـمى ”هيا إلى ســـوق عكاظ“، وهي فعالية 
تتضمـــن العديد مـــن األنشـــطة المتنوعة مثل 
العـــروض الفلكلوريـــة والفرق االســـتعراضية 
واألكروبـــات والمســـابقات التفاعلية، التراثية 

اإلبداعية.
ويقـــام في محافظة جدة عـــدد من الندوات 
الثقافيـــة الخاصة بتاريخ ســـوق عكاظ، وعدد 
من األمسيات الشعرية وعروض تاريخية حية، 
تعكس هوية سوق عكاظ وأهميته لدى العرب، 
من خالل عمل مســـرحي فني يقدم قصة لحالة 

البيع والشراء في سوق عكاظ .

وتقـــام فـــي مناطـــق الريـــاض والشـــرقية 
فعاليات ثقافيـــة تراثية في عدد من األســـواق 
والميادين العامة، تعكس هوية سوق عكاظ من 

خالل عمل مسرحي فني.
 كما تشهد محافظة الطائف فعالية بمسمى 
”ســـوق عكاظ للفنون األدائيـــة“ والتي تتضمن 
أنشـــطة أدائيـــة ثقافية تراثية، وتشـــهد أيضًا 
فعالية أخرى بمســـمى ”ســـوق عـــكاظ للفنون 
في الوسط التاريخي للطائف والتي  البصرية“ 
تشتمل على أنشـــطة متنوعة للفنون البصرية 
من الفنون التشـــكيلية والتطبيقية إلى الحرف 
والصناعات اليدوية والتي تعكس هوية سوق 

عكاظ.

لمى طيارة

} فـــي كتابه الصادر عن الهيئة العامة لقصور 
الثقافـــة بالقاهرة، بعنوان ”نجيب محفوظ بين 
يقول محمود قاسم ”جاءت  السينما والرواية“ 
فكرة الكتـــاب من خـــالل اهتمامـــي بالمقارنة 
بيـــن النصـــوص األدبية واألفالم الســـينمائية 
المأخوذه عنها، ســـواء في اآلداب العالمية أو 
المحلية، والحظت دوما أن الكثير من المهتمين 
بالســـينما المصريـــة، ومنهم نقـــاد ال يقرأون 

اآلداب إال قليال“.
ســـيناريو  كّتـــاب  هنـــاك  أن  قاســـم  أكـــد 
تعاملـــوا مـــع النـــص األدبي لنجيـــب محفوظ 
بالتـــزام واضح مثل ”اللـــص والكالب“، و“بين 

القصريـــن،“ وغيرهـــا، وبعضهـــم تعامل معها 
بالتزام بدرجة أقل كما في ”السمان والخريف، 
الطريق، والسكرية“، وراحت  أفالم أخرى تأخذ 
بعـــض الســـطور أو الفصول مثـــل ”الخادمة، 
ونـــور العيـــون“، بينمـــا من الصعـــب جدا أن 
نـــرى أي عالقة بيـــن أفالم كتب في أفيشـــاتها 
إنهـــا مأخـــوذة عن نجيـــب محفـــوظ، دون أن 
تكـــون مأخوذة حقيقة عـــن أي من أعماله، مثل 
”الشـــريدة“ ألشـــرف فهمي، و“أميرة حبي أنا“ 
لحسن اإلمام، و“فتوات بوالق“ ليحيى العلمي، 

و“المذنبون“ لسعيد مرزوق.
التي نشـــرت طبعتها  وقصـــة ”الشـــريدة“ 
األولـــى في العـــام 1938، ضمـــن أول مجموعة 
قصصيـــة لألديـــب نجيـــب محفـــوظ  بعنوان 
”همس الجنون“، أي مباشـــرة  بعد كتابه األول 
”مصـــر القديمة“ الذي نشـــره في العـــام 1932، 
تضـــم 27 قصة قصيرة منها قصة ”الشـــريدة“ 
التي ال تتجـــاوز صفحاتهـــا 17 صفحة، كتبها 
محفوظ بصيغة المتكلم، الذي كان يجلس برفقة 
مجموعة من الشـــباب يقول عنهـــم ”أحاديثهم  
فـــي هذه األيام، أصبحت تتجـــه نحو غرضين، 
النساء والسياســـة، وحول هذين الموضوعين 
دار الحديث، وكان حظي المشـــاركة فيه محدثا 
ومنصتا“، ويتابع ”بدأ الحديث فاترا مبتذال لم 
يستطع أن يجذب إال بعض انتباهي، حتى تكلم 
ذلك الصديق البارع، وتدفقت الذكريات فألقيت 
إليه اهتمامي، ألن حديثه كان قصة مســـتوفاة 
العناصـــر“. ثـــم بـــدأ بعـــد ذلك بســـرد القصة 

بصيغة المخاطب.
تـــدور أحداث القصـــة حول  شـــابة تهجر 
زوجهـــا هاربـــة، بعـــد أن اكتشـــفت خيانتـــه 
ووضاعتـــه، وتلجـــأ إلى بيت الجيـــران، حيث 
يتعـــرف عليها ابن تلك العائلة ويقع في حبها، 
ولكن وقبل أن تنمو بذور تلك المشـــاعر، كانت 
الفتـــاة قـــد عقدت صفقـــة مع زوجهـــا الخائن 
وعادت إليه، وتمضي السنوات وتشاء الظروف 
أن يلتقي الشـــاب بتلك السيدة بعد أن تم نقله 

للعمل في اإلســـكندرية، فتعود مشاعره لتتدفق 
مـــن جديد، رغم أنه كان قـــد خطب الفتاة وعزم 
على الزواج  منها، ولكن الفضول وربما الحب 
دفعه لمعرفة قصتها بتفاصيل أعمق، فتكاشفه 
بأنها امـــرأة وحيدة تبحث عـــن الحب في ظل 
رجل خائن عقد معها صفقة، يسلبها فيها مالها 
مقابـــل حريتها التي تحياها، ويكتشـــف أنه ال 
مكان لذلك الحب في ما بينهما سوى تلك األيام 
واللحظـــات العابرة، حتى تغادره الســـيدة في 

غفلة من يومه لتعيش حياتها بعيدا عنه.
المقدمة الطويلة السابقة تلك جاءت تمهيدا 
للحديـــث عـــن المسلســـل الدرامـــي ”الطريق“ 
والذي تظهـــر في تتراته أنه عمـــل مقتبس عن 
قصة ”الشـــريدة“ لنجيب محفـــوظ، ولكن وبعد 
متابعة مـــا يزيد عن ثماني حلقـــات من العمل 
الذي أخرجته رشا شربتجي، وهو من سيناريو 
وحوار ســـالم كســـيري، تتأكد لنا مقولة الناقد 
محمود قاســـم أن النقاد بـــل حتى الصحافيين 
ال يقـــرأون اآلداب، فماذا عن كّتاب الســـيناريو 
والمنتجين والمخرجين، فســـيناريو المسلسل 
تـــدور أحداثـــه حتـــى اآلن حول أميـــرة (تلعب 
دورها ناديـــن نجيم) المحامية التي تبحث عن 
عمل وهي تعيش في محطة وقود برفقة عائلتها 
الفقيرة، وتتعرض للطرد من قبل المالك، ولكن 
المشـــتري (يلعب دوره عابد فهـــد) الذي يعمل 
كتاجر أغنام وصاحب سلســـة مطاعم، يقع في 

غرامها وينتشلها من فقرها.
وفق ما أســـلفنا ذكره نجـــد أن قصة العمل 
مشابهة إلى حد كبير مع قصة فيلم ”الشريدة“ 
الذي كتبه أحمد صالح في العام 1980، وأشـــار 
حينها أنه مقتبس عن رواية ”الشريدة“ لنجيب 
محفـــوظ رغـــم أنهـــا ليســـت روايـــة وال حتى 
نوفيال بل هي قصة قصيرة، ثم تراجع عن ذلك 
الحقا. وتدور أحداث الفيلم حول شـــابة (لعبت

 دورها نجالء فتحي) من أســـرة فقيرة، تتزوج 
بمقـــاول غنـــي ال يتمتع بـــأي ثقافـــة، بل يبدو 
أمّيـــا (يلعـــب دوره محمود ياســـين)، لكنه كان 
الســـبب في حصولها على ليســـانس الحقوق، 
وعلـــى مكتب محاماة، لتصبـــح واحدة من أهم 
المحاميات بعـــد أن ترافعت في قضايا صعبة 

وتخطتها.
الســـؤال الـــذي يراودنا بعـــد االطالع على 
األصل مـــن قصة نجيـــب محفـــوظ ومقارنتها 
ومسلسل ”الطريق“  بسيناريو فيلم ”الشريدة“ 
الذي يعرض حاليا والمكتوب بجمالية وحياكة 

عاليـــة ال يمكن تجاهلها، ما الذي يدفع شـــركة 
إنتاج قوية وناجحة لنســـب عملها إلى نجيب 
محفـــوظ؟ هل هو التفاخر باســـم هـــذا الكاتب 

العالمـــي الكبيـــر، أم أن هنـــاك فعال تقاعســـا 
مـــن العاملين في الدراما وفـــي مقدمتهم كّتاب 

السيناريو عن العودة إلى المصادر األدبية.

الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 11004

ضمن سلســـلة منشـــورات ســـلمى الثقافية بتطوان صـــدر للناقد املغربي علـــي العلوي كتاب ثقافة

بعنوان {االغتراب في الجسد، قراءة في شعر أبي العالء املعري}.

عن دار املدى للنشــــر أصدرت الكاتبة واملترجمة العراقية لطفية الدليمي أخيرا كتابا بعنوان 

{نزهة فلسفية في غابة األدب} آليرس مردوخ وبريان ماغي.

اب السيناريو
ّ
النقاد والصحافيون ال يقرأون اآلداب.. فماذا عن كت

[ عمل درامي يقحم اسم نجيب محفوظ بشكل زائف  [ االتكاء على أسماء األدباء إما عن جهل وإما للتفاخر والربح
الكثير من األعمال السينمائية والدرامية والتلفزية واملسرحية اقتبست من نصوص أدبية، 
وال مجال هنا للحديث عن مدى جناحها أو تقصيرها في موازاة النص األدبي أو التفوق 
عليه، لكن املُّلح هو مدى التزام القائمني على حتويل النص األدبي عبر الكاميرا أو اخلشبة 
بالنص األصلي، حيث غالبا ما يكون هناك تالعب كبير بالنص وإعادة متثل له، ولكن وإن 
كان هذا مثار جدل، فإن ما يثير الريبة هو االقتباس الكاذب الذي ال ينسب لنفسه انطالقه 
من نص أدبي غالبا ما يكون لكاتب شهير، فيما ال تربطه بالنص أي عالقة بعيدة أو قريبة.
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التجني على األدب التونسي

} مؤخرا رفض الكاتب التونسي عزالدين 
المدني الدعوة التي وجهت له لحضور ندوة 

الرواية العربية التي انتظمت في ”مدينة 
بالعاصمة التونسية في األسبوع  الثقافة“ 

األول من شهر مايو من هذا العام، قائال 
بنبرة احتقار ”وهل هناك رواية تونسية 

وروائيون تونسّيون؟!“.
وليست هذه هي المرة األولى التي يدلي 
فيها عزالدين المدني بمثل هذه التصريحات 

االستفزازية التي تعكس جهله باإلنتاج 
الجديد في تونس في جوانب مختلفة 

ومتنوعة من الكتابة. فقبل سنوات، نفى في 
حوار أجرته معه ”أخبار األدب المصرية”، 

أن تكون هناك قصة قصيرة في تونس. 
وكراع لجائزة أبي القاسم الشابي منذ 

أوائل الثمانينات من القرن الماضي، هو 
يسعى بمختلف الطرق والوسائل لحرمان 
المبدعين التونسيين منها، كتاب الرواية 

والقصة القصيرة تحديدا. فإن منحها 
ألحدهم فلغرض ال عالقة له باإلبداع ال من 

بعيد وال من قريب. وهذا ما فعله العام 
الماضي مع األكاديمي حمادي صمود 

الذي حصل على الجائزة المذكورة لسيرته 
الذاتية التي حملت عنوان ”طريقي إلى 

الحرية”.وقد جاءت هذه السيرة التي كتبت 
بلغة إنشائية مملة، وبأسلوب ركيك، مليئة 

بالمغالطات. من ذلك أن صاحبها الذي ال 
نعرف له أي ماض سياسي أو نضالي ،َزَعم 
من دون أن يرف له جفن، أنه كان معارضا 

لنظامي بورقيبة وبن علي!، لذلك فإن المبرر 
الوحيد لنيله لهذا التكريم، هو أنه -أي 

حمادي صمود - كان من بين أعضاء ”بيت 
الحكمة“ الذين رفعوا العام الماضي تقريرا 
إلى األكاديمية السويدية لترشيح عزالدين 

المدني لجائزة نوبل لآلداب!
والحقيقة أن عزالدين المدني يعيش 
على ماضيه، ُملغيا الحاضر بغطرسة ال 

تليق بالصورة المشرقة التي يروجها عن 
نفسه منذ أزيد من خمسين سنة. وأول شيء 

تتوّجُب اإلشارة إليه هو أنه يزعم دائما 
أنه روائي. والحال أنه لم يكن روائيا أبدا. 

وصحيح أنه شرع في الستينات من القرن 
الماضي في كتابة رواية عنوانها ”الحمال 

والبنات”، إّال أنه انقطع عن كتابتها ُمْقتصرا 
على نشر فصول مبتورة منها دلت على أن 
موضوع الرواية التي كان يعتزم كتابتها، 
كان غائما في ذهنه بحيث أنه تخلى عنها 
حالما تبين له أن خيوطها ضاعت عنه فلم 

يعد يعرف لها نهاية. وفي نفس الفترة 
المذكورة، نشر مجموعته القصصية األولى 
”خرافات“ التي كان لها وقع في مشهد ثقافي 

كان ال يزال يتميز بالسطحية واالبتذال. 
كما نشر كتابا بعنوان ”األدب التجريبي”. 

وهو مجموعة من المقاالت، جل األفكار التي 
تضمنتها مستوحاة من أطروحات الحركات 

الطالئعية التي كانت رائجة في فرسنا في 
تلك الفترة. بعدها انشغل عزالدين المدني 

بكتابة مسرحيات القت نجاحا شعبيا ال 
جدال فيه. وفي أوائل الثمانينات،أصدر 

مجموعته القصصية الثانية التي حملت 
عنوان ”حكايات من هذا الزمان”. ثم عاد من 

جديد لكتابة المسرح من دون أن يقدم في 
هذا المجال ما يمكن أن يثير االهتمام كما 
كان حاله في المسرحيات التي كتبها في 

السبعينات من القرن الماضي. لذلك يمكن 
القول إن مسيرته اإلبداعية التي يفتخر 

بها، وبفضلها نال جائزة سلطان العويس، 
والعديد من الجوائز التونسية، انتهت في 
أواسط الثمانينات من القرن الماضي. مع 

ذلك، سعى عزالدين المدني أكثر من مرة إلى 
تجاوز العقم لكنه لم يفلح في ذلك. فقد أثبت 
من خالل سيرة طفولته في المدينة العتيقة، 

التي أصدرها عام 2009، أنه فقد موهبته 
السردية، واألدوات الفنية التي اكتسبها 
في تجاربه القصصية األولى لتأتي هذه 

السيرة مخيبة لآلمال، ومثيرة لسخط النقاد 
والقراء.

ولمعالجة العقم أيضا، نشر عزالدين 
المدني خالل السنوات الماضية العديد 

من المقاالت في بعض الصحف التونسية. 
ولعل أصحاب هذه الصحف تبينوا أنه -أي 

عزالدين المدني، يكرر نفسه، ويجتر نفس 
األفكار التي كان يروجها في الستينات من 

القرن الماضي، لذا تخلوا عنه غير آسفين.. 
وتلك هي النهاية الجديرة بكل كاتب مغرور 

يدوس على اآلخرين متخيال أنه فريد عصره!

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

كاتب يحاول الركوب على شهرته الجميع
{الشـــريدة} قصـــة حـــول امرأة 

تبحث عـــن الحب فـــي ظل رجل 

خائـــن وال عالقة لها بمسلســـل 

{طريق} المقتبس عنها

b

ابن خلدون يدعم البحث العلمي والثقافي في المغرب

سوق عكاظ ينفتح على الزمان والمكان

الحكومـــة المغربية  ق دعم
جال العلوم اإلنسانية 
البرنامج الذي جرى 
ا، فـــي رحاب جامعة 

لعاصمة الرباط.
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زكي الصدير

} صـــدرت مؤخرا عن دار الفراشـــة الكويتية 
األردنيـــة  للروائيـــة   “2000 ”الهويـــة  روايـــة 
ريمـــا إبراهيم حمود (مواليـــد الكويت 1978)، 
وتأتي رواية ”الهويـــة 2000“ بعد مجموعتين 
و“بالونات“،  قصصيتين هما ”جريمة العطر“ 
ســـبق أن قّدمتها ريما  وروايـــة ”أيام جميلة“ 
حمود للقارئ العربي، وبدأت مؤخرا بروايتها 
الثالثة، باإلضافـــة لمجموعة قصصية جاهزة 

للطباعة.
شـــريحة  عـــن  القنـــاع  الروايـــة  تكشـــف 
اجتماعية فـــي غاية التعقيد والخطورة، وذلك 
مـــن خالل تناولهـــا لألطفال اللقطـــاء في دور 
رعايـــة األيتام، حيث يولـــدون بال هوية، وبال 
مرجعية عشـــائرية، أو قبلية، وبال إرث ثقافي 
يحميهم من ســـطوة المجتمع المحافظ الذي 

يطلق عليهم تعاليا ”أوالد الحرام“.
وألن حمود لم تشر في روايتها إلى األردن 
فالرواية صالحة أن تكون فضاءاتها السردية 
في جميع المجتمعات العربية من الخليج إلى 
المحيط. حيث تتآمر عليهم الحياة وتسحبهم 
مقيديـــن إلى فخاخها التي لـــم يختاروها، بل 
اختيرت لهم في لحظة قرار شـــهواني جسدي 

رمى بهم إلى الشارع درءا للفضيحة.

الفئة المظلومة

تقـــول ضيفتنا  عن روايـــة ”الهوية 2000“ 
”صادفنـــي أثنـــاء تصفحي لليوتيـــوب مقطع 

مـــن برنامـــج أردنـــي يتحـــدث عـــن 
عـــن  ويكشـــف  النســـب  مجهولـــي 
معاناتهـــم، ويتـــرك لبعضهم حرية 
حكايـــة ما يمرون بـــه من صدامات 
مـــع المجتمـــع، تأثرت كثيـــرا بما 
شـــاهدت، تابعت البحث أكثر عن 
كل ما يتعلق بهم، تواصلت أيضا 
مع ســـفير األيتام (عالء الطيبي) 
الـــذي ظهر في أغلـــب الحوارات 
في أكثر من برنامج، وسألته عن 
الكثير مما يمرون به، أحسست 
أننا مقصـــرون جميعا، والعار 
يلحق بنا جميعا ألننا جزء من 

منظومة مجتمـــع طبقي ظالم، وهذا ال يقتصر 
على األردن، بل يشمل أغلب الدول العربية“.

وعـــن ســـبب اختيارهـــا لهـــذه المنطقـــة 
الســـردية الملغومة، وإن كانت هـــذه الرواية 
ستشـــّكل فارقا تعّلق الكاتبة األردنية بالقول: 
”ال أجـــد منطقا فـــي كتابة روايـــة ال تحكي عن 
زاوية مخفيـــة في مجتمعاتنا، تثير شـــهيتي 
للكتابة تلك المواضيع المهملة، التي فاجأتني 
أنـــا أوال، وأظن أنها ســـتفاجئ الجميع بأنها 
موجـــودة، الرواية اســـتندت إلـــى الكثير من 
الواقع المرير، والشهادات المؤلمة لبعضهم. 
وهكـــذا ولـــدت الهوية 2000، ألننـــي أردت من 
حكايتـــي عنهم أن توصل بعض معاناتهم إلى 
القراء، أن يشـــعر الجميـــع بالذنب إلصرارهم 

علـــى فكـــرة ’أوالد الحرام‘، والتـــي باعتقادي 
تصـــف أخالقا متدنية ال أصـــال مجهوال، لعل 
بعضنـــا يبـــادر إلى فعـــل تغييـــر حقيقي لما 

يجري لهم“.
أوجدت نهاية الروايـــة مفارقات متداخلة 
تتكـــئ على أمريـــن؛ األول مرتبـــط بالتعاطف 
الروائـــي بيـــن القارئ وشـــخصية بطلها آدم 
الـــذي ال يمتلك اختيـــاره في كونـــه موجودا 
فضال عـــن كونه لقيطا، بال أب أو أم، والثاني 
كان مرتبطا بتحّول الشـــخصية إلى مجند في 
الحـــرب الســـورية، ربما ينتهي بـــه المطاف 
ضمن إحدى الفصائل اإلســـالمية المتشـــددة 
مثـــل داعـــش أو النصرة، وربما على أحســـن 
تقدير للجيش الحر، أو لجهة أخرى. وكأن قدر 
هؤالء أن يكونوا -لســـبب خارج عن إرادتهم- 

وقودا للحرب والفوضى.
وعـــن هـــذا الشـــأن تقـــول حمـــود ”فـــي 
إحصائيـــات كثيـــرة 50 بالمئـــة مـــن خريجي 
دور الرعاية يدخلون الســـجون نتيجة جرائم 
تافهـــة تباعـــا، جرائـــم قد ال يصـــدق البعض 
أنهـــا ترتكب، ســـرقة رغيف خبـــز، النوم في 
الشـــارع. إهمال هذه الفئة وتركها مكشـــوفة 
لســـيف المجتمـــع واســـتغالل بعض 
قبيحي النفوس، سيدفع هؤالء 
التحول  إلى  والفتيات  الشباب 
نتيجة  اإلجـــرام  إلـــى  ســـريعا 
التي  الدونية  والنظـــرة  العـــوز 
يلقونهـــا فـــي كل مـــكان، خاصة 
هوية  بطاقـــات  يســـتلمون  أنهم 
تبدأ بالرقم 2000 تميزهم عن بقية 
المجتمع، وقد يدفعهم كل هذا إلى 
االنضمـــام إلـــى أي فصيل إرهابي 
برأيي، المجتمع الظالم الطبقي هو 
مـــن يصنع المجرميـــن، الحكومات 
التـــي تهمـــل فئة متعمـــدة يجب أن 
تتحمل نتائج إهمالها، وبرأيي ليس 
مســـتبعدا أن الفقر والجهل قد يؤدي بهم إلى 

هذا الطريق“.

الربيع والجدد

تـــرى ريمـــا حمـــود أن الربيـــع العربـــي 
اســـتطاع أن يمنـــح األجيـــال الجديدة صوتا 
فارقـــا، وأن يخرجهـــم مـــن تحت يـــد الكهول 
الذين تعودوا الركود والطاعة. وتؤكد على أن 
النســـاء شـــاركن بدور كبير وجلّي في ثورات 
الربيع العربي، األمر الذي جعل العقل العربي 
-حسب تعبيرها- أكثر انفتاحا تجاه المرأة.
وفي الشـــأن نفســـه تشـــير ضيفتنـــا إلى أن 

الربيـــع العربي قـــد يكون أخـــرج البعض من 
حيـــز القبيلة إلـــى نظرة شـــمولية إلى الوطن 
والمجتمع، وترى أنه دفع بآخرين إلى التقوقع 
أكثر داخل طوائفهم وتصنيفهم الذي طفا على 
الســـطح أكثر، وتوعز ريما حمود ذلك إلى أنه 
قد يكون خوفا من فقدان ”السلطة“، وانصياعا 

التجاهات خارجية.
تقول ”عبر ســـنوات الربيع العربي عرفنا 
الكثيـــر عن أحـــزاب وطوائف لم نســـمع عنها 
من قبـــل، ورأينا أيضا البعـــض يخرجون من 
سلطة القبلية والطائفة ويتحدون مع شعبهم 

ويعلنون تمردهم على الحاكم“.
وتضيـــف ”الربيع العربي حلم حقيقي لكل 
الشـــباب، حاولوا فيه أن يغيـــروا من واقعهم 
ويتمـــردوا علـــى النمطيـــة والظلـــم والرضا 
الهزيل بأقل الممكن، لألسف زادت الحكومات 
من قمعها للشباب، وحاولت أن تضيق عليهم 
(وأظنهـــا تفشـــل)، فما عاد الشـــباب يخافون 
التصريـــح بآرائهم ضـــد أي حكومة ما دامت 
مواقع التواصل تفتـــح لهم الباب للتعبير عن 
أنفســـهم، يختـــار الشـــباب اآلن هوياتهم بما 
ينساب توجهاتهم، وال يخضعون لسلطة األب 

أو القبيلة أو الدولة“.

ومـــن خالل اســـتقرارها فـــي الكويت منذ 
2005، والتي كانت قـــد ولدت فيها ثم غادرتها 
ســـنة 1992، بعد التحرير، ثم عادت اســـتقرت 
بها لتكـــون معلمة للغة العربيـــة ضمن وزارة 
التربيـــة الكويتية، ألجل ذلـــك توقفنا مع ريما 
حمود حول قراءتها للمشهد الروائي الكويتي 
المعاصر. لتجيب ”المشـــهد الروائي الكويتي 
غنـــّي بروائيين شـــباب، يدعمهـــم الروائيون 
الكبـــار، ويشـــرفون علـــى إصدارتهـــم، هناك 
أســـماء تميزت عربيا، وما زالت، وأسماء أظن 
أنهـــا ظلمت حتى اآلن، وفي كل ســـنة نتفاجأ 
بالجديد مـــن الكتـــاب والروايـــات، وأظن أن 
المشـــهد الروائي الكويتي احتـــل مكانة تليق 
به بين الدول العربية، واستطاع فرض أسماء 

كثيرة يقبل القراء العرب عليها“.

} أبوظبي - اجتذبت أعمال فنية من الخشـــب 
أنظار جمهـــور أبوظبي، من زوار معرض ”أور 
غاليري“، في مركز ”نيشـــن تاور“ في أبوظبي، 
المســـتمر حتـــى نهاية شـــهر رمضـــان، حيث 
تحدثت منحوتات ورســـوم وإبداعات تشكيلية 
وخطـــوط، بصوت اإلبـــداع والتفرد، الذي يقدم 
رؤيا الفنانين للكثير من التفاصيل اإلنســـانية 
والحضاريـــة، حيث يقدم المعـــرض تصورات 
مختلفـــة بتقنيـــات فنيـــة متعـــددة لفنانين من 
اإلمارات وخارجها، ما يحقق المتعة واالطالع 
علـــى آخر التطورات الفنيـــة اليوم. إضافة إلى 
أعمال تجســـد التراث الفني العريق للحضارة 

العربية والهندية وغيرهما.
ومن أبرز األعمال المشاركة، كانت إبداعات 
الفنانـــة األميركيـــة، إيميلـــي غـــوردون، التي 
عاشت في اإلمارات ألكثر من 27 عاما، وأنجزت 
منحوتـــات ولوحـــات ركزت فيها علـــى التراث 
اإلماراتي واإلســـالمي، باإلضافة لتعبيرها في 
الوقت عينه عن جماليـــات الحداثة والعصرية 

بالمقابل.
وبدت األعمال في مجملها ألواحا خشـــبية 
غنيـــة باأللـــوان، بقطـــع منحوتـــة تخـــرج من 
سطحها في تضافر لعناصر أساسية من العمل 
مع شبكة من التفاصيل الغنية لألفكار المعبرة 

عن الحياة في اإلمارات.
وضـــم المعـــرض كذلـــك لوحات تشـــكيلية 
وأخرى احتفت بفن الخط لفنانين من اإلمارات 

وأستراليا وماليزيا، لنحو 60 عمال متنوعا بين 
الرسم والنحت والخط.

كذلك أعماال من التراث  وقدم ”أور غاليري“ 
الفارســـي والهنـــدي والعراقي، وتقـــول مريم 
أحمـــد، التـــي زارت المعرض أخيـــرا: ”محبي 
الفنون في أبوظبي ســـيجدون في المعروضات 
شـــيئا يتحدث عنهم، وهذا هـــو العمل الناجح 
برأيـــي، أن يصلك العمل الفني ويلمس شـــيئا 
في روحك، هذا ما شـــعرت بـــه بين المنحوتات 

واللوحات“.
الزائـــر خليـــل جمـــال ”اجتذبنـــي  وقـــال 
المعرض بالصدفة أثناء مروري، في الواقع لم 
أكن أفكر في مشاهدة األعمال الفنية أو تتبعها، 
إال أني أحببت المعروضات والطاقة اإليجابية 

التي بعثتها في نفسي“.
وبدورهـــا تقـــول الزائـــرة ســـارة عبدالله 
”األعمـــال فـــي هـــذا المعـــرض كانـــت رائعـــة، 
أعجبتنـــي فـــي معالجتها الفنيـــة، ووجدت ما 
يســـتحق التأمل، وشعرت باألصالة خاصة أنه 
تزامـــن وأمســـيات رمضان، كل شـــيء يجعلك 
تعيـــش تفاصيل من الجمال والحنين، لشـــيء 
مـــا“. وتقول فاطمـــة خليفة ”هذه مـــن المرات 
النـــادرة التي شـــاهدت فيها أعمـــاال بدا وكأن 
الخشـــب فيها يحتضن حكايات ويروي أخرى 
بذاتـــه، حديث من نوع خـــاص يصعب وصفه، 
هذا مـــا وجدته في الفنون التي شـــهدت خالل 

المعرض“.

الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 11004

عن منشـــورات دار التوحيدي بالرباط صدر للناقد والشاعر املغربي عبداللطيف الوراري كتاب ثقافة

سردي بعنوان {القاهرة من أبواب متفرقة}.

في إطار تظاهرة رمضانيات بيت الشـــعر بتونس كان الجمهور على موعد مع الشـــاعر التونسي 

م أمسية شعرية افتتحت التظاهرة.
ّ

محمد الخالدي الذي قد

} أين هي سير الشعراء الذين يمكن القول 
إنهم حفروا أسماءهم بقوة في تاريخ الشعر 

العربي، وتاريخ الثقافة العربية؟ تحوالت 
متعددة األوجه شهدتها حركة الشعر العربي 

المعاصر منذ منتصف أربعينات القرن 
الماضي وحتى اآلن واكبت مسيرة متغيرات 

كبيرة سياسية واجتماعية وثقافية هامة، 
كان الشعر حاضرا في صلبها. لم تكن 

هذه العالقة بين الشعر والسياسة طارئة، 
ألن هذه التحوالت الشعرية كانت في أهم 
دالالتها تعبيرا عن الروح الجديدة، التي 

أخذت تهب على الحياة العربية آنذاك.
هذه العالقة الوثيقة التي تدل على 
انخراط الشعراء في الحراك السياسي 

والثقافي واالجتماعي في تلك المرحلة، من 
خالل انتماء الكثيرين منهم، أيديولوجيا 

وفكريا، إلى الحركات السياسية والتيارات 
الفكرية، التي كانت تقود هذه التحوالت أو 

تؤثر فيها، ما يعني أنهم كانوا شهودا على 
تلك المرحلة، ويمتلكون المعرفة الوافية عن 

طبيعة عالقة السياسي بالثقافي، وبالدور 
الذي لعبه كل واحد من هؤالء الشعراء في 

هذا السياق.
ما كتب عن هذه العالقات التي 

تجاوزت هذا السياق، إلى العالقة بجهات 
دولية خالل العقود الماضية ظل في 

إطار المناكفات والتسريبات، التي لم 
يجرؤ الشعراء المعنيون بها على تدوين 

اعترافاتهم حولها.
والسؤال هو لماذا لم يكتب الشعراء في 

األمس القريب أو اليوم، سيرهم الذاتية، 
التي تقدم شهاداتهم عن هذه المرحلة 

الملتبسة، التي كانت خاللها هذه النخب 
الشعرية محل تجاذبات كبيرة من قبل 

األحزاب والتيارات الثقافية السائدة، في 
إطار الصراعات التي كانت تدور محليا 

ودوليا.
إن غياب كتب السيرة الذاتية لهؤالء 

الشعراء يبقي الجوانب المخفية في هذه 
العالقة وما صاحبها من أخذ ورد بعيدة 
عن دائرة الضوء، كما يبقي أي كتابة عن 
تلك المرحلة ناقصة وقابلة لألخذ والرد 

بسبب غياب هذه الشهادات، التي كان يمكن 
لشعراء الحداثة العربية أن يقدموها عبر 

كتابة سيرهم الخاصة.
إن أهمية كتابة هذه السير تتعدى 

قيمتها األدبية إلى اإلضاءة على الحياة 
الثقافية العربية، والعالقة الملتبسة التي 
كانت قائمة بين السياسي- األيديولوجي 

والثقافي آنذاك. فهل كان غياب هذه السير 
دليال على غياب الشجاعة والصدق مع 
الذات والواقع في مرحلة مواراة، لعبت 

فيها األحزاب المهيمنة آنذاك دورا مهما 
في صناعة شهرة العديد منهم. إن مثل 

هذه السير كان يمكن لها أن تقدم للباحثين 
والدارسين مادة غنية، لدى قراءتهم في إطار 

قراءة مشروع الحداثة وخلفياته الثقافية 
والسياسية، ال سيما من خالل الكشف عن 

المسكوت عنه في هذا التاريخ الحافل، وما 
يمكن أن يميط اللثام عنه من جوانب هامة 
مخفية، تتعلق بالدور الذي لعبه السياسي 

داخل هذه التجربة، في ظل حالة االستقطاب 
السياسي والثقافي التي كانت سائدة عربيا 

ودوليا في ذلك الوقت.

مفيد نجم
كاتب سوري

السيرة املفقودة
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جائزة المان بوكر الذهبي

 سيحددها الجمهور
} لنــدن - أعلنـــت جائزة مان بوكـــر الذهبية 
للروايـــة، مؤخرا، القائمـــة القصيرة، المكونة 
من خمس روايات سبق وأن فازت بجائزة مان 
بوكر للرواية الدولية، وذلك خالل حفل افتتاح 
مهرجان هـــاي، معلنـــة فتح بـــاب التصويت 
لجمهـــور القـــراء الختيار أفضـــل رواية على 
مدار خمس عقـــود منذ انطالق الجائزة، وذلك 

احتفاال بمرور 50 عاما عليها.
وضمـــت القائمـــة القصيرة لجائـــزة مان 
بوكر للرواية الذهبية روايات ”في دولة حرة“ 
للكاتب فيديادر سوراجبراساد نيبول، و“القمر 
للكاتبة بينيلوب ليفلـــي، و“المريض  النمـــر“ 
للكاتب مايكل أونداتجي، و“صالة  اإلنكليزى“ 
للكاتبة هيالري مانتل، و“لينكولن في  الذئب“ 

للكاتب جورج سوندرز. باردو“ 
ووفقـــا لمصـــادر إعالميـــة، ســـيغلق باب 
التصويـــت علـــى روايـــات القائمـــة القصيرة 
لجائزة مان بوكر الذهبية، في 25 يونيو، على 
أن يتم اإلعالن عن الفائز في الثامن من يوليو 

.2018
وتتكـــون لجنـــة تحكيم جائزة مـــان بوكر 
الذهبية من: الكاتب روبرت ماكروم، والشاعر 
ليمـــن سيســـي، والروائية كاميال شامســـي، 
والمؤلف واإلعالمي سايمون مايو، والشاعرة 

هولي ماكنيش.

وقد سبق 
وأعلنت جائزة 

”مان بوكر“ 
األدبية عن 

تقديمها جائزة 
خاصة في 

اليوبيل الذهبي 
لتأسيســـها، وســـيحصل على الجائزة أفضل 

فائز في السنوات الخمسين الماضية.
وتنافـــس 51 عمـــال روائيا علـــى الجائزة، 
قبـــل أن تقر اللجنة القائمة القصيرة فاســـحة 
المجـــال لتصويـــت الجمهـــور علـــى الرواية 

الفائزة في ما بينها.
وقالـــت شامســـي: اعتدت أن أقـــرأ جميع 
الروايـــات التـــي تفـــوز بجائزة المـــان بوكر 
منذ تســـعينات القـــرن الماضـــي، مما يعكس 
أهميتها. كنت متشـــوقة للعودة إلى الروايات 
من أجل تقييمها هذه المرة، وألرى كيف يكون 
شـــعوري“. وقالت الشـــاعرة هيليـــن كينيدي 
”األدب الجيـــد يجـــد صدى لدى القـــراء، حتى 

بعد فترة طويلة من كتابته“.
وكانـــت الجائزة قد قدمـــت جائزة خاصة 
عـــام 2008 فـــي الذكرى األربعيـــن النطالقتها، 
وفـــازت بهـــا رواية الكاتب ســـلمان رشـــدي 

”أطفال منتصف الليل“.

 روايـــة تكشـــف القناع عن شـــريحة 

اجتماعيـــة هامـــة في غايـــة التعقيد 

والخطورة، وذلك مـــن خالل تناولها 

لألطفال األيتام بدور الرعاية

 ◄

المشـــهد الروائـــي الكويتـــي احتـــل 

مكانـــة تليق به بين الـــدول العربية، 

واســـتطاع فرض أسماء كثيرة يقبل 

القراء العرب عليها

 ◄

 أسرار المهمشين تبدأ بهوياتهم ذات الرقم 2000

حين يتحول الخشب إلى لغة فنية لحضارات الشرق

[ الروائية األردنية ريما إبراهيم حمود: األجيال الجديدة نجحت في التمرد على الكهول
ــــــة رميا إبراهيم حمود بشــــــجاعة على حيوات  ــــــة ٢٠٠٠“ للروائية األردني تقــــــف رواية ”الهوي
األطفال الّلقطاء عبر أبطالها املشــــــردين وذاكرتهــــــم املرتبكة وهم يكبرون في مجتمع طارد 
لهم ولتاريخهــــــم. وهنا تتجلى قدرة الروائية في صياغة األســــــئلة املتعّلقة مبفهوم الوجود 
والعــــــدم والهوية والذات واحلرية واحلياة متخذة مــــــن اآلخرين املنبوذين منصة لفهم ذاتنا 
العربية الكبيرة. ”العرب“ توقفت معها في حوار حول الرواية وحول بعض القضايا الثقافية 

األخرى.

مستقبل مقموع (لوحة للفنانة سارة شمة)

منحوتات من قلب الشرق

التي كانت سائدة عربيا  سي والثقافي
يا في ذلك الوقت.

د سبق
ت جائزة 

بوكر“
ة عن 

ها جائزة 
ة في 

يل الذهبي
أفضل ائزة ال ل ل ا



ناهد خزام

} حفلت الســـينما العالميـــة والعربية على 
امتداد تاريخها بمشـــاركة ملكات الجمال، بل 
وصل األمر ببعضهّن إلى النجومية، واألمثلة 
كثيرة على ذلك، من بينهن على سبيل المثال 
الممثالت األميركيات فانيســـيا ويليام وإيفا 
لونغوريا وشارون ستون وميشيل فيفر، ومن 
الهند برينكا شـــوبرا وإيشواريا راي، وداليا 
البحيري وحورية فرغلي في مصر، والقائمة 
تطول بالطبع إذا ما تتبعنا تلك الظاهرة على 

مستوى العالم.
وفي لبنان كغيره من البلدان األخرى نجد 
أن هنـــاك العديـــد من ملـــكات الجمال الالتي 
خضن تجربة التمثيل، بعض هؤالء النجمات 
نجح فـــي تحقيق النجوميـــة، وبعضهّن أفل 

نجمهّن سريعا، ولم يحققن ما سعين إليه.

التجربة األولى

هـــذا الموســـم وحـــده يلتقي المشـــاهد 
العربـــي بأربعة مسلســـالت تم إســـناد دور 
البطولـــة فـــي كل منهـــا لواحدة مـــن ملكات 
الجمال السابقات، ثالث منهّن يخضن تجربة 

التمثيل ألول مرة.
وعـــادة ما تكون التجربة األولى مؤشـــرا 
لمـــا بعدهـــا، فمـــن الممكـــن أن تكـــون هذه 
التجربة هي األخيـــرة، ومن الجائز أيضا أن 
تكـــون مجرد بداية لطريق النجـــاح والتألق، 

ألن الجمـــال وحـــده ال يكفـــي، إذ يجـــب 
أن يدعمه استعداد وموهبة في المقام 

األول، وهـــذا ما ســـتثبته لنـــا األيام 
القادمة.

من بين هؤالء تطالعنا مقدمة 
البرامج اللبنانية دانييال رحمة 

بدورها في مسلسل ”تانغو“، 
وكانت رحمة قد فازت بلقب ملكة 

جمال اللبنانيات المغتربات 
في أستراليا عام 2010، وهي 
ابنة وحيدة ألبوين لبنانيين، 

واشتهرت بتقديمها 
لبرنامجي ”أراب 
كاستنغ“ و“إكس 

فاكتور“، كما عملت 
لفترة كعارضة أزياء.

ودانييال رحمة 
دائما ما كانت 

تتخّوف من خوض 
تجربة التمثيل، 

وتعتبر نفسها غير 
موهوبة، كما صرحت 

بذلك أكثر من مرة، 
لكنها أقدمت على 

خوض التجربة أخيرا 
من خالل دور ”فرح“ في 
مسلسل ”تانغو“ بعد أن 
أعجبها الدور، وهو دور 
البطولة الرئيسية. فهل 
ستنجح رحمة في هذا 

االختبـــار األول، خاصة أنها تقف أمام نجوم 
مخضرميـــن فـــي مجـــال التمثيـــل، إذ يلعب 
أمامهـــا دور البطولـــة في المسلســـل الفنان 
الســـوري باســـل خياط، باإلضافة إلى باسم 

مغنية ويوسف حداد وآخرين؟
على صعيـــد آخر تخوض شـــيراز، وهي 
مغنيـــة وعارضة أزياء تجربة مشـــابهة ألول 
مرة في مسلسل ”موت أميرة“، وكانت شيراز 
قد مثلت لبنان من قبل في مسابقة ملكة جمال 
األرض في عام 2010، ويشـــارك شيراز بطولة 
المسلسل كل من جورج شلهوب وكارمن لبس 
ومـــازن معضم، وهو من إخراج عاطف كيوان 

وتأليف طوني شمعون.
وهـــي التجربة األولى فـــي مجال التمثيل 
لشـــيراز أيضا، وقد صرحت الشركة المنتجة 
للمسلســـل أنها بصدد إنتاج جـــزء ثان منه، 
وشـــيراز هي وجـــه مألوف فنيـــا، فقد عرفها 
الجمهور من خـــالل أغنياتها المصورة التي 

تؤديها باللهجة اللبنانية.
وفي الجزء الثاني من مسلســـل ”الهيبة“ 
تحضـــر أيضا ملكـــة جمال لبنـــان لعام 2015 
وهـــي فاليـــري أبوشـــقرا، التي تنضـــّم هذا 
العام لفريق عمل المسلســـل عبر شـــخصية 
جديـــدة تمامـــا. وهـــي التجربـــة التمثيليـــة 
األولى ألبوشـــقرا بهذا الحجم، فقد ســـبق أن 
شـــاركت مرة واحدة فقط كضيفة شـــرف في 
أحد المسلسالت، وهو مسلسل ”عشرة عبيد 

صغار“، ولم تشارك بعده في أعمال أخرى.
يذكـــر أن أبوشـــقرا درســـت اإلعـــالم في 

الجامعـــة األميركية ببيروت، 
واقتحمت مجال 

اإلعالنات التجاريـــة كواجهة دعائية، خاصة 
بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان.

وبين نجمات الجمـــال اللبنانيات الالتي 
خضن مجـــال التمثيـــل ونجحن فيـــه، تأتي 
الفنانـــة نادين نســـيب نجيم، التـــي تطالعنا 
هذا العام بدورها في مسلسل ”طريق“ والذي 
يشـــاركها فيه دور البطولة الفنان الســـوري 

عابد الفهد، وهو من إخراج رشا شربتجي.
وفازت نجيم بلقـــب ملكة جمال لبنان عام 
2004 وعملت لفترة كمذيعة تلفزيونية وتقديم 
البرامـــج، ثم انتقلت إلى مجـــال التمثيل منذ 
العـــام 2009 ولعبت أدوار البطولة في عدد من 
المسلســـالت واألفالم السينمائية، وهي تعد 
اليـــوم واحدة مـــن نجمات الصـــف األول في 

الدراما اللبنانية.

تجارب قديمة

يذكر أن هناك نجمـــات لبنانيات أخريات 
خضن تجربـــة التمثيل من بـــاب التربع على 
عرش الجمال، فبعيدا عن النجمات المشاركات 
في الدراما الرمضانية هذا الموسم، تطالعنا 
أســـماء أخرى كالفنانـــة كريســـتينا صوايا 
ملكـــة جمـــال لبنـــان لعـــام 2001، التـــي كان 
الذي  لها دور مؤثر في مسلسل ”زوجتي أنا“ 
عرض فـــي رمضـــان الماضي، كمـــا كان لها 
مشـــاركات أخرى فـــي الدرامـــا اللبنانية، في 
كل مـــن مسلســـل ”غزل البنات“ و“وأشـــرقت 

الشمس“.
وبيـــن هـــذه األســـماء أيضـــا تأتي 
الفنانة نيكـــول بردويل وهي ملكة 
جمـــال لبنان لعـــام 1993، والتي 
كان أول ظهـــور تمثيلي لها من 
خالل واحدة من أشهر األغنيات 
المصـــورة للفنان المصري 
عمـــرو دياب فـــي منتصف 
أغنية  وهي  التســـعينات، 
”نور العين“، كما شـــاركت 
عن  ”الباحثـــات  فيلـــم  في 
الحريـــة“ للمخرجة إيناس 
الدغيدي، قبل أن تعتزل 

مجال التمثيل نهائيا.
وتأتي الفنانة جورجينا 
أشـــهر  من  كواحدة  رزق 
الفنانات اللبنانيات الالتي 
تربعن على عرش الجمال 
بحصولها على لقب ملكة 
جمال العالم في عام 1971، 
وشاركت جورجينا رزق في 
العديد من األفالم السينمائية 
في فترة السبعينات، كما 
شـــاركت أيضا في مجال 
الدراما من خالل مسلسل 
وحيد بعنوان ”أنت“ 
عام 1976 قبل أن تعتزل 
هي األخرى وتتوارى 

عن األنظار.

صابر بليدي

} الجزائــر - دخل صـــراع الريادة بين قناتي 
”الشـــروق“ و“الجزائريـــة وان“ الخاصتيـــن، 
أروقة المحاكم عشـــية بداية الموسم الدرامي 
الرمضانـــي، بســـبب الخـــالف بينهمـــا على 
أحقية بـــث سلســـلة ”الال زيب“، حيـــث يزعم 
كال الطرفيـــن تعاقده الشـــرعي والقانوني مع 
الشركة المنتجة، وهو ما يعكس حالة االرتباك 
التي تحيط بالمشهد الدرامي في البالد خالل 

الموسم الجاري.
حمـــى  اشـــتداد  أن  مختصـــون،  ويـــرى 
التفـــرد ببث األعمـــال المنجـــزة يعكس رهان 
الفضائيات المحلية، على ربح معركة الريادة 
خالل الموسم الذي يستقطب جمهورا واسعا 
وســـخاء من قبل المعلنين، وأن شهر رمضان 
تحول إلى فرصة لالســـتهالك الدرامي، إّال أن 
حالة التهافت والمنافســـة خرجت من إطارها 
النزيـــه واالحترافي، بعـــد وصولها إلى أروقة 
خـــارج أطر  الحســـابات  المحاكـــم، وتصفية 

النزاهة والمهنية.
ومهد قرار إدارة مجمع ”الشروق“ الخاص 
بتوقيف تصوير مسلسلي ”الرايس قورصو“، 
و“تلك األيام“، لنكســـة دراميـــة كبيرة، بعدما 
تم الرهان علـــى العملين من أجل دخول غمار 
المنافســـة المحليـــة والعربية، علـــى جمهور 
الموســـم الرمضاني، وذلك باعتـــراف الرجل 
األول فـــي المجمـــع علـــي فضيل، الـــذي أكد 
في حفل عرض الشـــبكة البرامجيـــة، على أن 
”المجمع ســـيبقى حاضرا في المشهد الدرامي 
الجزائـــري، رغـــم خســـارته ورقة المنافســـة 

العربية بعد توقف تصوير المسلسلين“.
قد بـــررت وقف  وكانـــت قناة ”الشـــروق“ 
التصوير مسلســـلي ”الرايس قورصو“ و“تلك 
األيام“، باألســـباب المالية وغيـــاب الدعم، إّال 
أن مصـــادر ”العرب“، أكـــدت أن القرار يرتبط 
بضغوطـــات سياســـية، بعد الشـــبهات التي 
حامـــت حول تغلغـــل تيار المعـــارض التركي 
فتح الله غولن، عبر أذرعه المالية والبشـــرية 
في الرسائل السياسية التي يحملها العمالن.

حمـــال  ”المسلســـلين  بـــأن  وأضافـــت 
جرعـــة الفتة مـــن الجـــرأة وانتقـــاد األوضاع 
السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصادية، وقدم 
عـــدة إســـقاطات وإيحـــاءات تزعـــج أطرافـــا 
القـــرار  مراكـــز  فـــي  بعينهـــا  وشـــخصيات 
السياســـي، فضال عـــن فتح جراح العشـــرية 
الحمراء في مسلســـل ’تلك األيام‘، بشكل أعاد 
طرح العديـــد من االســـتفهامات التي أحاطت 
بالمرحلة، ال ســـيما تلك المتعلقة بالتهم التي 
طالت الجيش الجزائري في ارتكاب مجازر في 

حق المدنيين“.
وأدخلت نـــدرة ونوعية األعمـــال الدرامية 
المخصصـــة للعـــرض خـــالل شـــهر رمضان، 

(الخاصـــة  الجزائريـــة  التلفزيونـــات  إدارات 
والحكومية)، في سباق مع الوقت، إّال أن سقف 
مطالب الشـــركات المنتجـــة، جعلها في وضع 
حرج ما اضطرهـــا لالكتفاء بملء الفراغ فقط، 
خاصة بالنســـبة لقناة ”الشـــروق“ التي فقدت 
إمكانية بث سلســـلة ”الال زينب“ و“أســـطورة 
المماليك“، بســـبب الخالفات مع المنتجين أو 

المنافسين.
ومع ذلك استطاعت قناة ”الجزائرية وان“ 
إنقـــاذ موســـمها بتفردها ببث الجـــزء الثاني 
من مسلســـل ”الخـــاوة“، الـــذي تعـــول عليه 
كثيرا الفتكاك الريادة خالل الموســـم، تؤهلها 
لضمان مكان تنافســـي في المشـــهد الفضائي 
في البالد، ال ســـيما مع االنطباعات اإليجابية 
وردود الفعـــل المثمنة لتجربة الجزء األول من 

المسلسل المذكور.

الفتكاك  ورغم مســـارعة إدارة ”الشـــروق“ 
سلسلة ”أسطورة المماليك“ التي كان يفترض 
بثها على قناة النهـــار وفق اتفاق مبدئي بين 
القنـــاة والشـــركة المنتجة المملوكـــة لعائلة 
الفنانـــة ريم غزالـــي، إّال أنها هـــي األخرى لم 
توفق في ترســـيم االتفاق نهائيا معها، بعدما 
طفت على السطح خالفات مالية بين الطرفين، 
األمر الذي تســـبب في تأجيـــل العمل وعرضه 

خارج الموسم الرمضاني.
وذكـــرت مصـــادر مطلعة لـ“العـــرب“، بأن 
”الخـــالف األخيـــر بين ’الشـــروق‘ والشـــركة 
المنتجـــة لـ‘أســـطورة المماليـــك‘، ذو طبيعة 
مالية صرفة، بعدمـــا طلبت األخيرة من القناة 
تســـبيقا ماليـــا لتغطيـــة النفقـــات والديـــون 
المتراكمة عليها لدى الفنيين والممثلين، قبل 
االستفادة من عائدات اإلعالنات التي تبث قبل 

وخالل وبعد البث“.
بقنواته  الحكومـــي  التلفزيـــون  ويراهـــن 
الخمـــس، علـــى مسلســـلي ”النـــار البـــاردة“ 
و“الـــوداع األخيـــرة“، فضـــال عن سلســـلتي 
”عنتر بن شـــداد“ و“باب الدشـــرة“ والممثلين 
بيونة وســـاعد القط، من أجل المنافســـة التي 
فرضتهـــا القنـــوات الخاصـــة، وإزاحتها من 
عـــرش الريـــادة بعد عقـــود من االحتـــكار، إّال 
أن اكتفـــاء عملية اإلنتاج بالصـــف الثاني من 
الممثلين والفنانين، يصب في صالح مسلسل 
”الخـــاوة“، الـــذي اســـتقطب وجوهـــا محلية 

وعربية وفرانكو جزائرية.

ــان – عـــاد المسلســـل البـــدوي األردني  } عمّ
”غليـــص“ في جزء رابع بعنـــوان ”ثار غليص“ 
والـــذي تعرضه حاليـــا قنـــاة ”روتانا“، حيث 
يجســـد زهير النوباني شخصية الشيخ مناع 
التـــي أّداها في الجـــزء األول والثالث، وأداها 
في الجـــزء الثانـــي الفنان الســـوري رشـــيد 

عساف.
قـــد  منـــاع  الشـــيخ  شـــخصية  وكانـــت 
القـــت نجاحـــا جماهيريـــا باهرا فـــي الجزء 
األول، وطـــرأت فـــي الجـــزء الثالـــث والرابع 
تغييرات على شخصيته بســـبب مرور الزمن 
واألحـــداث الجديـــدة التـــي يفرضهـــا العمل 

الجديد.
وبدأت أحداث المسلســـل من حيث انتهت 
أحـــداث ”ذباح غليـــص“ باختطاف غليص بن 

ارميح، وتصفية القبائل لحســـابات شخصية 
في ما بينها.

وتـــدور أحداث قصة الجـــزء الجديد حول 
الثـــأر، حيث يكبـــر غليص ابـــن ارميح بعيدا 
عن أبيه، إّال أنهما يلتقيان عندما يكبر غليص 
ويصبـــح زعيـــم الرجـــال خلفـــا ألبيـــه ويبدأ 
بتصفية حساباته الشخصية مع القبائل منها 
قبيلة زيـــد وقبيلة جده منـــاور باإلضافة إلى 

أخذ ثأره من باد بن شعيل الذي قتل أمه.
والمسلســـل من تأليف مصطفـــى صالح، 
وإخـــراج أحمـــد دعيبـــس، بمشـــاركة نخبـــة 
مـــن النجـــوم األردنيين والعـــرب، منهم زهير 
النوبانـــي ومنـــذر رياحنـــة وحابس حســـين 
وعليـــاء الشـــمر وعلـــي عليـــان وأمـــل دباس 
ومحمد اإلبراهيمي وأشرف طلفاح، وآخرون.

دراما

ــــــع على عرش اجلمال يفتح طريق الشــــــهرة للفائزات به، فمنهــــــّن من تتجه إلى عالم  الترب
املوضــــــة أو الدعاية أو اإلعالم، ومنهّن أيضا من تشــــــق طريقها نحو النجومية من خالل 
خوض جتربة التمثيل، وهو أمر شائع احلدوث على مستوى العالم، فهناك جنمات عامليات 

دخلن عالم التمثيل وتألقن بسبب حملهّن للقب ملكة اجلمال.

كعــــــادة كل رمضان، تنتقل إدارات البرمجة في التلفزيونات اجلزائرية خالل الســــــاعات 
األخيرة قبل حلول املوســــــم الدرامي الرمضاني، إلى الســــــرعة القصوى من أجل ضبط 
شــــــبكاتها البرامجية، واملراهنة على ربح حتدي الشركاء واملتابعني، إّال أن معطيات األيام 
العشر األولى من البث أكدت االنتكاسة الدرامية، في ظل احتدام الصراع ودخوله أروقة 

احملاكم، بعد توقيف تصوير بعض األعمال التي كان يراهن عليها البعض.

نجمات الدراما اللبنانية..

من عرش الجمال إلى التمثيل

[ ثالث ملكات جمال سابقات يخضن التمثيل ألول مرة  
[ هل يكفل الجمال وحده النجاح والتألق

نادين نجيم أثبتت موهبتها التمثيلية في أكثر من دور

مسلسل {الخاوة} دون منافسة

نـــدرة األعمال تشـــعل الصراع بين 

القنوات التلفزيونية وشح الساحة 

الفنيـــة يمهد الطريق لمسلســـل 

{الخاوة} لتصدر المشهد

 ◄

عـــادة مـــا يكـــون نجـــاح أو فشـــل 

التجربـــة األولى مؤشـــرا لما بعدها، 

كما أنه من الممكن أن تكون هذه 

التجربة هي األخيرة

 ◄
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 أنه أبدى 

ّ
على الرغم من أن أمير كرارة ينافس في الســـباق الرمضاني بمسلســـل {كلبش 2}، إال

إعجابه بمسلسل {رحيم} وبطله ياسر جالل متمنيا له التوفيق.

يواصل الفنان املصري عمرو يوسف تصوير املشاهد املتبقية من مسلسله الرمضاني الحالي 

{طايع} وسط موجة الحر الشديدة في الصحراء املصرية.

الدراما الجزائرية تعيش انتكاسة 

حادة في ذروة الموسم الرمضاني

{غليص} األردني يعود للثأر 
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صالح البيضاين

} صنعــاء - تختلف هذه الفترة عن ســـواها 
مـــن فترات العام الدراســـي فـــي أغلب الدول 
العربيـــة بأنه ينصـــب فيها تركيـــز واهتمام 
أولياء األمور على المراجعة وتجهيز أبنائهم 
كأفضل مـــا يكون لخـــوض امتحانات نهاية 
الســـنة، يحدوهم فـــي ذلك أمل بـــأن يحققوا 

أعلى المعدالت ويضمنوا نجاحهم.
لكـــن هذا الوضع ال يكون يســـيرا في بلد 
مثل اليمن يعيش منذ سنوات على وقع حرب 
دامية قلبت كل شـــيء رأســـا على عقب، مما 
انعكس في شـــكل معاناة يوميـــة للعديد من 
األطفال الذين هم في سن الدراسة فتضطرهم 

الظروف إلى االنقطاع عنها.
في هكذا مســـتوى يكون العمل الميداني 
خير كاشـــف ألحوال هؤالء، حيث لم يكن من 
انتقـــاء عينة للحديث  الصعب على ”العرب“ 
معها من الماليين مـــن األطفال تقريبا الذين 
يجوبون شـــوارع العاصمـــة اليمنية صنعاء 
بأيـــاد ممتلئة ببعـــض المـــواد الغذائية أو 
غيرها ويعملون على بيعها للمارة. فيما يلف 
آخرون على ظهورهم قطعا قماشـــية يحّملون 
فيها بعـــض األغـــراض ويتراكضـــون خلف 
السيارات باإلشـــارات الضوئية. يصطدمون 
بالمارة. ال يمنعهـــم ذلك التدافع عن مواصلة 
عزمهـــم وإصرارهم على بيع ما بحوزتهم من 

بضائع ومقتنيات.
ويؤكـــد مراقبون أن الوضع العام للتعليم 
فـــي اليمن يكاد يكـــون معدوما خصوصا في 
الســـنتين األخيرتين نتيجة الصـــراع الدائر 
فـــي البلـــد، فيما يناشـــد خبـــراء ومنظمات 
دوليـــة توفير قدر أدنى من الرعاية واالهتمام 
بهـــؤالء األطفال قصـــد تمكينهم مـــن العودة 
إلى مدارســـهم إلجراء امتحاناتهم مثل بقية 

الطالب.

هـــذا الوضـــع يرويه الطالب بشـــار الذي 
يعيـــش في كنف أســـرة تضم خمســـة أبناء. 
والده ملتحق بالسلك العسكري (عاطل حاليا) 
بسبب األحداث التي يشهدها اليمن وبسبب 
مرض ألم به ووالدته ”أمية“ ال عمل لها سوى 
لملمة جراح األسرة المثخنة باألسى المليئة 

باالبتالءات.
واستوقفت ”العرب“ الطالب بشار صاحب 
الـ14 ربيعا لمحاورته حـــول ظروفه العائلية 
والدراسية وعن أسباب انقطاعه عن الدراسة. 
وتخلل ذلك تبادل الحديث معه عن األســـباب 
التـــي دفعتـــه للعمل وتـــرك المدرســـة، فيرد 
الطفل بحســـرة قائال ”تركت المدرسة وكنت 
من األوائل، إذا ما اشـــتغلت أنا من أين نأكل 

ونشرب، ومن الذي سيوفر حق اإليجار؟“.
ويضيـــف عـــن أحـــوال عائلتـــه ”والدي 
عســـكري متعـــب فـــي البيـــت، ال يقـــدر على 
العمـــل“. هل هنـــاك من يســـاعدكم؟، فيجيب: 
ماذا ســـيفعل فاعلو الخير، يعطوننا شـــهرا، 

وثالثة أشـــهر بال.. بأي صـــف كنت تدرس؟، 
انتقلت إلى الصف السادس.

وبســـؤاله عن إخوتـــه هـــل انقطعوا هم 
أيضا عن الدراســـة، يرد بشـــار ”أخي يدرس 
في الصف الثالث، وشقيقاتي تركن الدراسة، 
يكفينا أن نتعاون ليدرس أخي.. إن شاء الله 

ما يترك الدراسة مثلي“.
وهـــّم أحد المـــارة بشـــراء علبتين ودفع 
للطالـــب بشـــار أكثـــر مـــن القيمـــة الفعلية 
للعلبتين. لكنه أصر على أخذ القيمة الفعلية 
فقـــط، دون قبـــول الزيادة، قائال ”أخشـــى أن 
أتعـــود ويتحـــول طلـــب النـــاس عنـــدي إلى 
عادة“. حينها لم تتحدث فقط عيناه المملوءة 
بالدمـــوع، المختلطـــة بتصبـــب العـــرق، بل 
شـــاهدت في ذاتـــه الصغيرة عنفـــوان وعزة 

الكبار.
الوضـــع الذي خلفته الحـــروب واألزمات 
المتعاقبـــة فـــي اليمـــن أجبـــر هـــذا الطفـــل 
والمالييـــن مـــن أقرانـــه علـــى تـــرك التعليم 
واللجوء إلى أعمال هامشية إلنقاذ أسرهم من 
الجوع والقهـــر والذل التي تلقاها من العديد 

من الدائنين.
وأظهر تقرير حديث لمنظمة اليونيسيف 
أن مليونـــي طفل في اليمن خارج المدرســـة، 
منهـــم ما يقـــارب من نصـــف المليـــون طفل 
تســـربوا من المدارس منذ بداية الصراع في 

العام 2015.
وكانـــت ممثلـــة اليونيســـيف فـــي اليمن 
ميريتشـــيل ريالينو أكدت ســـابقا بأن ”جيال 
كامال من األطفال في اليمن يواجه مســـتقبال 
غامضـــا بســـبب محدودية أو عـــدم إمكانية 
حصوله على التعليـــم“. وقالت ”حتى أولئك 
الذين ينتظمـــون في المـــدارس ال يحصلون 

على تعليم جيد“.
وكان تقريـــر صـــدر في مـــارس الماضي 
يحمل عنوان ”خارج المدرســـة: أطفال اليمن 
ودروب الضياع“ أشـــار إلى عدد من األسباب 
وراء زيادة تســـرب األطفال من التعليم، ومن 
ذلـــك التجنيـــد، حيث تم التحقـــق من تجنيد 
2419 طفـــال علـــى األقـــل منذ بدايـــة الحرب. 

وبحســـب تقريـــر منظمـــة اليونســـكو حول 
التعليم للجميـــع 2017، فإّن 2 بالمئة فقط من 
طـــالب الشـــريحة األفقر في اليمـــن واصلوا 
تعليمهم بعد الثانويـــة، مقابل 20 بالمئة من 

طالب الشريحة األغنى.
وذكـــر التقرير تأثـــر المنظومة التعليمية 
بعدد مـــن العوامل منها عـــدم صرف رواتب 
الكـــوادر التعليمية العاملة فـــي ثالثة أرباع 
المـــدارس الحكوميـــة منذ أكثر مـــن عام مما 
يجعـــل تعليـــم قرابـــة 4.5 مليـــون طفل على 

المحك.
ويمثل المدرســـون فـــي المناطق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الحوثيين نســـبة 73 بالمئة 
من المدرســـين، ويمثل الطالب 78 بالمئة من 

طالب اليمن عموما.
ومع انقطاع الرواتـــب أصبح هذا الدخل 
المتدني غير متاح، فلجأ الكثير من المعلمين 
إلى ممارسة أعمال يدوية لكسب لقمة العيش 
ألطفالهم، كالعمل فـــي البناء بأجر يومي، أو 

باتوا باعة متجولين بعد نفاد مدخراتهم.
ويشـــير تقرير صادر عـــن وزارة 

أّن  إلـــى  بصنعـــاء  التخطيـــط 
داخل  الفـــرد  نصيب  متوســـط 
الدخل  مـــن  المعلميـــن  أســـر 
وصل إلـــى 1.2 دوالر أميركي 
في اليـــوم الواحد، وهو أدنى 
من مســـتوى خـــط الفقر (1.9 

دوالر).
وبحســـب المســـح الوطنـــي 

 2013 االجتماعيـــة  الحمايـــة  لرصد 
(أي قبـــل انقطاع الرواتـــب الحكومية عن 

1.25 مليـــون موظـــف)، منع الفقـــر 37 بالمئة 
مـــن إجمالي األطفـــال خارج المـــدارس ومن 

مواصلة التعليم.
وكان هنـــاك تفـــاوت كبيـــر فـــي حصول 
األطفـــال اليمنيين علـــى التعليـــم، إذ بلغت 
نســـبة الملتحقين بالمدارس بيـــن أغنى 20 
بالمئة من الســـكان نحو 98 بالمئة مقابل 53 
بالمئة فقط بين أفقر 20 بالمئة من الســـكان. 
وبلغت نســـبة األميـــة في البـــالد 34 بالمئة، 

بينما ترتفع في أوساط اإلناث إلى 74 بالمئة، 
ما يعكس التفـــاوت الكبير في فرص التعليم 

بين الجنسين.
وتشـــير مصادر إلـــى أن هنـــاك أكثر من 
2500 مدرســـة باتت خارج الخدمـــة. من هذه 
المـــدارس 66 بالمئة تضـــررت جراء االقتتال 
في البالد، كما تم إغالق 27 بالمئة و7 بالمئة 
من هذه المدارس بسبب استخدامها ألغراض 

عسكرية أو كمأوى للنازحين.
ولفتت منظمة الطفولة في تقريرها إلى أن 
الذهاب إلى المدارس بـــات يمثل خطرا على 
األطفـــال، حيث يمكـــن أن يتعرضوا الحتمال 
المـــوت على الطريق، وخوفا على ســـالمتهم 
يفضـــل الكثير مـــن اآلباء إبقـــاء أطفالهم في 

المنازل.
وحذر التقرير مـــن خطورة مواجهة جيل 
كامل من األطفال في اليمن مســـتقبال غامضا 
بســـبب محدودية أو عـــدم إمكانية حصولهم 
على التعليم، فيما أولئك الذين ينتظمون في 

المدارس ال يحصلون على تعليم جيد.
ويؤكـــد مراقبـــون أن التعليم في 
حالة الحـــرب الدائرة فـــي اليمن 
أكثر ســـوءا، وربما يستمر هذا 
التدهـــور، إذا ما لم يتم تدارك 
الوضع. فالتسرب من التعليم 
إلى جانب أســـبابه المرتبطة 
بالمشـــكالت التعليميـــة، فإن 
الحـــرب الدائـــرة فـــي البـــالد 
ترتبـــت عليها إشـــكاليات كبيرة 
فاقمت هذه المشكلة، إلى حد أصبح 
ينذر بمخاطر وخيمة على األجيال القادمة.
يذكـــر أن العـــام الدراســـي الحالي تأخر 
لشهر كامل في اليمن بسبب إضراب 173 ألفا 
مـــن المدرســـين في 13 محافظـــة، وهم الذين 
انقطعـــت رواتبهـــم منذ ســـبتمبر 2016، عدا 
اســـتثناءات قليلة تمثلـــت في حصولهم على 
نصف راتب أو قسائم غذائية بالنصف اآلخر 
بيـــن فترة وأخرى، وهي التي توقفت بدورها 
بعد مآخذ كبيرة عليها تمثلت في ممارســـات 

فساد أفقدتها جزءا من قيمتها الحقيقية.

الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 11004

تعليم
«هنـــاك عـــدة عوامل تؤدي إلـــى تحقيق متعـــة التعليم بينهـــا تخفيف المناهـــج وتقديمها في 

أنشطة للطالب، واألهم ارتباط المواد الدراسية بتنمية التفكير لدى الطالب».
رضا حجازي
رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية املصرية

«المدرســـون الحوثيـــون يســـتغلون الـــدورات التدريبية تحت مســـمى الدعم النفســـي للطفل 
ويقومون بتلقين األطفال ثقافة تعليمة قرآنية بعيدة عن المناهج التربوية».

محمد جميح
كاتب وناشط ميني
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ميريتشيل ريالينو:
جيل كامل يواجه 

مستقبال غامضا بسبب 
عدم حصوله على التعليم

طفال في سن 
الدراسة تم تجنيدهم 
منذ بداية الحرب في 

اليمن

2419

[ تفاقم األوضاع يعمق أزمة جيل كامل ويدفعه إلى الهامش

أطفال اليمن متروكون لمصيرهم بال امتحانات نهاية السنة

نظرة لواقع مؤلم  

} القاهــرة - نفـــت وزارة التعليـــم العالـــي 
والبحـــث العلمـــي المصرية أي نيـــة لتغيير 
نظام القبـــول بالجامعات، مؤكـــدة أن مكتب 
التنســـيق الخاص بالقبول ســـيواصل عمله 
بصفـــة اعتياديـــة لمدة ثالث ســـنوات أخرى 

على األقل.
وقـــال خالـــد عبدالغفـــار وزيـــر التعليم 
العالـــي والبحث العلمي، إن مكتب تنســـيق 
القبـــول بالجامعـــات ســـيواصل عمله خالل 
الفتـــرة المقبلـــة وال تغيير في نظـــام القبول 
الخاصة بالجامعات خـــالل العامين الحالي 
والمقبل، معلنا البدء في تحويل المناهج إلى 
إلكترونيـــة لتواكب النظـــام الجديد للثانوية 

العامة.
وأضـــاف عبدالغفار عبـــر صفحة الوزارة 
الرســـمية علـــى موقع التواصـــل االجتماعي 
فيســـبوك، أن تنســـيق العام الحالـــي يرتكز 
علـــى جميع القواعد المنظمـــة خالل األعوام 
البســـيطة،  الســـابقة مع بعـــض التغييرات 
نافيـــا أي حديـــث عن إلغاء مكتب التنســـيق 

بالجامعات.
وأثار تغييـــر نظام القبول جدال واســـعا 
فـــي مصر خـــالل الفترة الماضيـــة لما يمثله 
ذلـــك من أهميـــة كبرى بالنســـبة إلى الطالب 
وأولياء األمور على الســـواء ولحساسية ذلك 
أيضا بالنســـبة إلى العديد من المؤسســـات 
الجامعية، مما اســـتدعى من الوزارة التدخل 

لتوضيح هذه المسألة.
ويؤكـــد أكاديميـــون أن الرؤيـــة الجديدة 
المقترحـــة لتطوير نظم القبـــول بالجامعات 
والمعاهـــد العاليـــة الحكوميـــة والخاصة ال 
تلغـــي مكتـــب التنســـيق وإنما تعمـــل على 
تطويـــر أدائه عبر الســـماح للطالب باختيار 
التخصصـــات العلمية التـــي تالئم مهاراتهم 

وقدراتهم.
ويضيف هؤالء أنه إضافة إلى االشـــتغال 
علـــى درجات الطـــالب في شـــهادة الثانوية 
العامـــة بعد تطويرهـــا، ينتظـــر أن يتم عقد 
عـــدة اختبـــارات للقـــدرات على المســـتوى 
الوطني تكون لها نســـبة معينة في المجموع 
االعتبـــاري للطالـــب، وتتم إلكترونيا بشـــكل 
كامل ودون تدخل من العنصر البشري، وذلك 
تحقيقا للعدالة االجتماعيـــة وتكافؤ الفرص 
بيـــن جميـــع الطالب، وهـــذا معمـــول به في 

العديد من دول العالم والمنطقة العربية.
ووفـــق مراقبين، فـــإن الرؤيـــة المقترحة 
لـــن يتم تطبيقها إال بعـــد الموافقة عليها من 
خـــالل الحوار المجتمعي بمشـــاركة الخبراء 
العمليـــة  أطـــراف  وكافـــة  والمتخصصيـــن 
التعليميـــة، للوصـــول إلـــى صيغـــة مقبولة، 
تحقق تكافـــؤ الفرص والعدالـــة االجتماعية 

بين الطالب.
وكثيرا ما تؤكـــد الحكومة المصرية أن ال 
مساس بمجانية التعليم العالي إطالقا وأنها 
مصانة بحكم الدســـتور والقانون وتســـعى 
دائما إلـــى دعم إنشـــاء العديد مـــن الكليات 
والخاصة  الحكوميـــة  بالجامعات  الجديـــدة 
لمواجهة الطلب المتزايد على التعليم العالي 
في مصر، حيث تقدر المؤشرات وصول أعداد 
الطـــالب فـــي الجامعات إلـــى 4 مليون طالب 

خالل العام 2030.
مؤخـــرا  المصريـــة  الحكومـــة  وأعلنـــت 
الشـــروع في إنشـــاء بعض الكليات الجديدة 
بالجامعـــات الحكومية والخاصـــة من بينها 
اإلعالم وطب األسنان بجامعة المنوفية، طب 
األســـنان بجامعة أسوان، واللغات والترجمة 
والســـياحة والفنـــادق والهندســـة والطاقـــة 
وعلـــوم البحـــار والمصايـــد بجامعة جنوب 
الـــوادي فرع الغردقـــة، والتربيـــة الرياضية 
بنات بجامعة بنها، والحقوق بجامعة دمياط.

وقال عبدالغفـــار في تصريحات صحافية 
األعلـــى  المجلـــس  اجتمـــاع  هامـــش  علـــى 
للجامعـــات إن الكليات التي تمـــت الموافقة 
على إنشائها كان من بينها الطبية التطبيقية 
بجامعة الزقازيق، والمعهد القومي لدراسات 
المشـــروعات الصغيرة بجامعة بني سويف، 
مشـــيرا إلى أن صـــدور قرارات إنشـــاء هذه 
الجامعـــات ال يعني بدء الدراســـة فيها خالل 

العام الحالي.
ورغـــم أن خطة التعليـــم العالي المصرية 
تركزت جهودها على الســـيطرة على الضغط 
الذي يطرحـــه العدد المتزايد للطالب، يواكب 
ذلك تأكيدها على ضرورة مسايرة الجامعات 
للمناهـــج التعليميـــة الجديـــدة، إال أن األهم 
وفق رؤية الوزارة هو تحسين الترتيب العام 

للجامعات ودعم منافستها عالميا.
وقـــال عبدالغفـــار إن ترتيـــب الجامعات 
المصريـــة في التصنيـــف العالمي قريب جدا 
مـــن بعض الجامعـــات في إنكلتـــرا وأحيانا 
يتفـــوق على بعض الجامعات فـــي بريطانيا 

وأميركا وبعض الدول في أوروبا واليابان.
حـــوار ضمـــن برنامج  وأضـــاف خـــالل 
تلفزيوني أن هناك أكثر من 19 هيئة ومنظمة 
منوطـــة بتصنيـــف الجامعـــات، مـــن بينها 
مؤسســـات شـــهيرة جدا، وأن 25 ألف جامعة 
تدخل في التصنيف الجامعي، وما يقرب من 
240 دولـــة تتنافس في هذا التصنيف، متابعا 
”في أســـوأ الظروف نتحدث عن مـــن 500 إلى 
800 على مســـتوى العالم وأحيانا نرتفع عن 

ذلك“.

ال تغيير في نظام القبول 
بالجامعات املصرية

تفاقمت أزمة التعليم في اليمن لتبلغ حدودا 
قصوى انعدم معها التفكير في مســــــتقبل 
أجيال تبخــــــرت أحالمها على وقع صراع 
دام يعيشــــــه البلد، مما يضطر العديد من 
املفروض أنهم يستعدون إلجراء  الطالب، 
امتحانات نهاية السنة، إلى االنخراط في 

وظائف هامشية شأنهم شأن مدّرسيهم.

جامعات من العالم

} تأسســـت جامعـــة شـــيكاغو عـــام 1890، 
وأضحت مع مرور الوقت من أكثر اجلامعات 

املرموقة في الواليات املتحدة. 
وتضـــم جامعـــة شـــيكاغو أكثـــر من 50 
اختصاصا عاما، فضـــال عن 35 اختصاصا 
فرعيا، وقد حاز اخلريجون املنتســـبون إلى 
اجلامعـــة 91 جائـــزة نوبل. وتصل نســـبة 
القبـــول في جامعة شـــيكاغو إلـــى حدود 8 

باملئة.

} مت تأســـيس جامعة سيدني في عام 1850، 
وتضـــم 9 فـــروع بهـــا 17 كليـــة في أقســـام 
مختلفـــة. تقـــدم 1088 درجـــة مـــن درجـــات 
التخرج العلميـــة، األمر الذي يجعلها منارة 
علميـــة تضعهـــا مبركز متقـــدم في تصنيف 

أفضل جامعات العالم. 
وتقـــدم العديـــد مـــن الدرجـــات العلمية 
فـــي العديـــد مـــن التخصصات مثـــل الطب 

والتمريض وطب األسنان.

جامعة شيكاغو 
في الواليات املتحدة

جامعة سيدني 
في أستراليا

جج

} تعتبـــر مـــن اجلامعـــات املعروفـــة عامليا 
اإلنســـانية  العلـــوم  فـــي  بتخصصاتهـــا 
واالجتماعية والطبيعية. مت اختيار جامعة 
برلني احلرة عام 2007 ضمن مبادرة التميز. 
كمـــا مت اختيار ها فـــي 2012 مرة أخرى 
كواحدة من عشـــر جامعات متميزة. ترتبط 
اجلامعة بعدة شـــراكات مع جامعات عربية 
ولهـــا مكاتب فـــي أكثر من دولة مـــن بينها 

مصر التي افتتحت بها مكتبا عام 2010.

اإلمبراطوريـــة  لنـــدن  جامعـــة  تتميـــز   {
باختصاصاتها التقنية والعلمية، فضال عن 

توفرها على كلية إلدارة األعمال. 
املراتـــب  ضمـــن  اجلامعـــة  ودخلـــت 
العشـــر األولى فـــي اختصاصات الهندســـة 
وحتتل  الطبيعية،  والعلـــوم  والتكنولوجيا، 
اجلامعـــة املرتبة العشـــرين عامليـــا من جهة 
توظيف خريجيها. كل هذه العوامل جعلتها 

.QS تتبوأ املركز الثامن ضمن تصنيف

جامعة برلني الحرة 
في أملانيا

كلية لندن اإلمبراطورية 
باململكة املتحدة



يوسف حمادي

} الربــاط - تجـــري االســـتعدادات النتخـــاب 
أعضـــاء المجلس الوطنـــي المغربي للصحافة 
ألول مرة في 22 يونيو القادم، لكن أهل المهنة ال 
يشعرون بالرضا عن تشكيله وطريقة انتخابه.

للصحافـــة،  الوطنـــي  المجلـــس  ويعتبـــر 
حســـب القانـــون المحـــدث لـــه، هيئـــة معنية 
بصيانة مبادئ شـــرف المهنة، والتقيد بميثاق 
أخالقياتهـــا، لضمـــان وحماية حـــق المواطن 
فـــي إعـــالم متعـــدد وحـــر ومســـؤول ومهني، 
وتطوير حرية الصحافة والنشـــر. ويهدف إلى 
تفعيل التنظيم الذاتـــي لمهنة الصحافة، حيث 
ســـيتولى، بموجب المادة الثانية من القانون، 
تطوير الرقابة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر، 

بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.
للصحافيين  المغربـــي  المنتـــدى  وانتقـــد 
الشـــباب عمل اللجنة المكلفة باإلشـــراف على 

انتخابات المجلس الوطني للصحافة.
وقال المنتدى في بيـــان له ”لم يتم اإلعالن 
فـــي أي لحظـــة مـــن اللحظـــات عـــن تشـــكيل 
لجنة لإلشـــراف علـــى عملية انتخـــاب ممثلي 
الصحافييـــن المهنييـــن، وناشـــري الصحـــف 
بالمجلـــس الوطني للصحافـــة من طرف وزارة 
االتصـــال والثقافـــة، وهـــو األمـــر الـــذي يثير 

االستغراب“.
وأضـــاف ”هناك تعتيم واضح وغير مفهوم 
حول أشـــغال لجنة اإلشـــراف علـــى انتخابات 
أعضـــاء المجلـــس الوطنـــي للصحافـــة، وهو 
أمر مخالف للحق في الوصـــول إلى المعلومة 
المقرر دســـتورّيا، ما أدى إلى تغييب المقاربة 

التشاركية في النقاش“.
وتابـــع ”لـــم يتم األخـــذ بـــآراء ومقترحات 
الهيئات المدنيـــة والحقوقيـــة والمهنية بهذا 

الخصوص من طرف هذه اللجنة“.
وانتقد المنتدى ”عدم إصدار وزارة االتصال 
والثقافة بياًنا يوضح المبررات واألسباب التي 

دفعـــت أعضاء اللجنة إلى اعتماد هذا الشـــكل 
من نمط االقتراع دون غيـــره، خاصة أن قطاًعا 
عريًضا من الجسم الصحافي أبدى رفضه لنمط 
االقتراع بالالئحة المغلقة في حملة شارك فيها 
الصحافيـــون المهنيون، وطالبـــوا من خاللها 

باعتماد نمط االقتراع الفردي المباشر“.
من جانبه قـــال عبداإلله شـــبل، الصحافي 
بموقـــع ”هســـبريس“ (أكثـــر المواقـــع زيـــارة 
بالبالد)، ”يظهر من خالل اللوائح المرشحة من 

سيمثل الصحافيين بالمجلس“.
وأضاف شـــبل فـــي تدوينة على فيســـبوك 
أن ”43 صحافّيا محســـوبون على جرائد حزب 
االتحـــاد االشـــتراكي (مشـــارك فـــي االئتالف 
الحكومي) على مســـتوى جهتي الدار البيضاء 
والربـــاط (تضـــم البـــالد 12 جهـــة) مقابـــل 41 
حـــزب  جرائـــد  علـــى  محســـوبين  صحافّيـــا 
االســـتقالل (معـــارض) بنفـــس الجهتيـــن، أما 

الصحافيين الشباب فليس لهم أي حضور“.

كمـــا عبر بعـــض الصحافيين المرشـــحين 
لعضوية المجلس عن أسفهم ألشكال التضييق 
والممارســـات ”غيـــر األخالقيـــة التـــي لجأت 
إليها بعض التنظيمـــات المتقدمة هي األخرى 
بترشـــيحها، معلنيـــن عـــدم استســـالمهم لما 
وصفـــوه بالعاصفة“، وفق بيـــان للصحافيين 

مرشحي الئحة الوفاء.
وقالـــت حنـــان رحـــاب، الصحافية وعضو 
المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين المغاربة، 
في تصريح لـ“العرب“، إن ”الدســـتور المغربي 
ينص على أن الدولة المغربية تشـــجع التنظيم 

الذاتـــي لمهنـــة الصحافـــة بكيفيـــة مســـتقلة 
وديمقراطيـــة، وعلى وضع القواعـــد القانونية 
واألخالقية المتعلقة به“. وأضافت ”انطالقا من 
هذا االلتزام الدســـتوري، بدأت ورشات إحداث 
المجلـــس الوطنـــي للصحافة، وأعد مشـــروع 
قانـــون هو ضمـــن مدونـــة القوانيـــن األخرى 
الخاصـــة بالصحافـــة والنشـــر، وحـــدد هدف 
المجلس الوطنـــي للصحافة في تعزيز احترام 

أخالقيات المهنة واالرتقاء بالمهنة“.
وأفـــادت بـــأن تركيبـــة المجلـــس الوطني 
للصحافة تتكون من 21 عضوًا، 7 أعضاء منهم 
ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم، و7 
أعضاء ينتخبهم ناشـــرو الصحـــف من بينهم، 
و7 آخريـــن يمثلـــون المجلس األعلى للســـلطة 
القضائية، والمجلس الوطني لحقوق اإلنسان، 
والمجلس الوطني للغـــات والثقافة المغربية، 
وجمعية هيئات المحاميـــن بالمغرب، واتحاد 
كتـــاب المغرب، وناشـــر ســـابق تعينـــه هيئة 
الناشـــرين األكثـــر تمثيلية، وصحافي شـــرفي 

تعينه نقابة الصحافيين األكثر تمثيلية.
من جهته اعتبر المصطفى عمراني، أستاذ 
التواصل واإلعالم بجامعة ”ســـيدي محمد بن 
بمدينة فـــاس، أن ”مـــن المبكر جًدا  عبداللـــه“ 
تقييـــم تجربـــة المجلـــس الوطنـــي للصحافة، 
والحديـــث عـــن دوره في تنمية قطـــاع اإلعالم، 

لكنه في حد ذاته يعتبر خطوة مهمة“.
وقـــال عمرانـــي إن ”الجـــدل الدائـــر حول 
المجلـــس، واختـــالف وجهـــات النظر بشـــأنه 
الصحافـــي  بيـــن  خفّيـــا  صراًعـــا  يعكســـان 
والسياســـي“. ورأى أن ”االختالف الكبير الذي 
نشأ حول المجلس مرتبط باختالف التمثيالت 
والتصـــورات والمنظورات التـــي ينطلق منها 
الصحافي والسياسي“. وأوضح أن ”االختالف 
يمكن أن ينتهي إلى صراع التأويالت، وبالتالي 
التأثير على نوعيـــة العالقة بينهما لتصل إلى 

حاالت من التأزم وسوء الفهم“.
وُوجهت انتقادات حادة إلى طريقة ترشيح 
أعضاء المجلس، وإقصاء شـــريحة واسعة من 
الصحافيين، باشـــتراط 15 عاًمـــا من األقدمية، 
وإقصاء الصحافيين المغاربة المشـــتغلين في 

مؤسسات دولية.

ميديا

[ اختالف اآلراء يعكس صراعا خفيا بين الصحافي والسياسي

انتخابات مجلس الصحافة المغربي 
خارج حسابات الصحافيين

ينتقد الكثير من الصحافيني عمل اللجنة املكلفة باإلشراف على انتخابات املجلس الوطني 
للصحافة، وأبدوا اســــــتياءهم من عدم وجود متثيل حقيقي للشــــــباب، وغياب التنسيق مع 

الهيئات واملنظمات الصحافية الفاعلة في البالد.

االختالف حـــول املجلـــس مرتبط 
التمثيـــالت والتصورات  باختـــالف 
واملنظـــورات التـــي ينطلـــق منها 

الصحافي والسياسي

◄

تمثيل الصحافيين غير منصف
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صحافيون بال أسئلة وسياسيون ال يحبون األسئلة

} يحمل الصحافيون كثيرا من األسئلة، 
والصحافي بال أسئلة يومية وعلى مدار 
الساعة وهي تدور في رأسه يصبح دوره 

هامشيا.
تقدم له الحياة اليومية في كل حين 

سيال من األسئلة وتدفعه إلى المزيد من 
البحث عن إجابات وافية ومقنعة.

في كل تخصص وحقل ونوع من 
الصحافة ال تفارق القائم بالمهمة تلك 

األسئلة اليومية الضاغطة.
وإذا حصل والتقى الصحافي بحشد 

من الناس في مناسبة ما وفي أحد 
البلدان العربية فال شك أن الناس سوف 
يحّملونه أسئلة إضافية ويعرضون عليه 

شكاوى.

لكن ما بال الصحافي المثقل باألسئلة 
يتوارى عنه ذلك الركام من األسئلة الصاخبة 
وتحل محلها األسئلة الناعمة والخفيفة؟

يبتعد تماما عن أكثر األسئلة إلحاحا 
ويبذل مجهودا لمداعبة خيال السياسي 

وأحيانا اإلشادة بلمحة من عبقريته.
وكذلك تختفي أسئلة الناس التي 

حّملوها له.
حضرت في ذهني هذه الفكرة وأنا 
أشاهد المؤتمر الصحافي األسبوعي 

لرئيس الوزراء العراقي، وهو عادة ال يتعدى 
الساعة من الزمن، يحتل نصفه موجز عن 

نتائج االجتماع األخير لمجلس الوزراء 
والنصف اآلخر ألسئلة الصحافيين وهم ال 

يتعدون أصابع اليدين أو أقل في أحسن 
األحوال.

الواقع العراقي يعج بالمشكالت الكبيرة 
فيما األسئلة تالمس الواقع بنعومة من دون 

أن تحفر فيه.

ولعل إشكالية ”المؤتمرات الصحافية“ 
إشكالية أخرى يجرنا الحديث الجانبي عنها 

استطرادا ألنها وحدها ظاهرة ملفتة للنظر 
إذ هي ليست مؤتمرات صحافية في الغالب 
بل شبه محاضرات يلقيها المسؤولون عن 

المستجدات على مسامع الصحافيين.
سيختفي الّسجال الصحافي المنشود 

وستتوارى األسئلة الحادة والملحة وال 
مالمسة للقضايا الخطيرة.

تشعر أحيانا وكأن تلك األسئلة قدم تم 
إعدادها مسبقا لكي ال تكون ”ثقيلة وصعبة 

الهضم“ على معدة المسؤول ولهذا ال تستغرب 
أن أغلب السياسيين يطلبون مسبقا محاور 
اللقاء الصحافي والتلفزيوني ونوع األسئلة 

التي سوف تطرح عليه لكي يستعدون لها.
مرة شاهدت برلمانيا انتفض على مقدم 
البرنامج التلفزيوني قائال له إنك قد خرجت 

عن األسئلة التي سبق أن أرسلتها إلى مكتبي 
الصحافي.

الوصفة السحرية لألسئلة التي يجب أن 
تعرض على المسؤول والسياسي هي التي ال 

تسبب له إحراجا وأن يكون مجامال وبعيدا 
عن الصراحة والمكاشفة لكي ال يغضب 

آخرين.
في المقابل تشاهد في بعض األحيان 

ضيوفا يستشيطون غضبا من نوع األسئلة 
وبعضهم يغادر المكان في أثناء بث 

تلفزيوني مباشر أو مسجل في مسرحية 
ساخرة ورديئة اإلخراج.

هذا المستوى من التعامل مع األسئلة 
الصحافية المحرجة هو الذي يؤكد على 

الدوام كم يمكن أن توجع تلك األسئلة 
الصحافية المالمسة للقضايا الحساسة 

والتي هي عالمة الصحافي المميز وعنوانه 
ودوره والمعبرة عن كونه صحافيا ذا رؤية 

وقضية.
نعم سوف تنشأ فئة من الصحافيين من 
غير المرضي عنهم وقد ال يدعوهم فخامته 

لمؤتمره الصحافي القادم وقد تجري مقاطعة 
المؤسسة اإلعالمية التي يعملون فيها لكن 

ذلك ال يغير من الحقيقة شيئا، أن السياسي 
يهرب من مواجهة الحقيقة التي تحملها 

أسئلة الصحافي.
ولعل من الظواهر الملفتة للنظر 

والمعتادة أن ُيتهم الصحافي بسبب أسئلته 
الحادة والموضوعية بأنه يحمل نوعا من 
األسئلة الصفراء أو أنه مدفوع من جهات 
معينة وهكذا يجري التمويه على الحقيقة 

وإيجاد نوع من الصحافيين ونوع من 
األسئلة تكون مفصلة على مقاس المسؤول 

والسياسي.
أية صحافة تبقى وهي تتحول إلى ذيل 

وتابع للسياسي والمسؤول وأية سلطة 
رابعة تمتلك وأي دور ريادي في المجتمع 
سيكون لها، واقعيا ال شيء من ذلك يبقى 

وسوف ينتج النظام السياسي فئة مدجنة من 
الصحافيين وذليلة وهامشية.

طاهر علوان
كاتب عراقي

} ســان فرانسيسكو - أعلنت شركة  فيسبوك 
عـــن أرشـــيف جديـــد لإلعالنـــات السياســـية 
كطريقة جديدة لتحســـين مســـتوى الشفافية 

عبر منصتها.
وقالت الشـــركة إنها ستنشـــئ أداة جديدة 
ُتمكن مطـــوري تطبيقات الجهـــات الخارجية 
(تطبيقـــات الطـــرف الثالث) من اســـتخدامها 

للوصول إلى بيانات األرشيف.
فيســـبوك  إعالنات  األرشـــيف  ويتضمـــن 
وانســـتغرام التـــي تـــم تصنيفها علـــى أنها 
تتضمـــن محتوى سياســـيا، أو محتوى حول 

القضايا الوطنية ذات األهمية العامة.
وبالنســـبة لفيســـبوك هذه منطقة غامضة 
ألن منح مطوري التطبيقات الخارجية إمكانية 
الوصول إلـــى منصتها هو ما جعل الشـــركة 
تواجه الكثيـــر من المتاعب فـــي المقام األول 
وهو الســـبب األكبر لضرورة تغيير أسلوبها 
في اإلعالنات السياســـية، وفـــق ما ذكر موقع 

البوابة العربية لألخبار التقنية.
وقال راج جويل كبير مسؤولي التقنية في 
برينلينك والمدافع عـــن الحقوق المدنية على 
اإلنترنـــت ”إن الطريقة الوحيـــدة التي تظهر 
بها شـــركة فيســـبوك أنها جادة، هي السماح 
لألحـــزاب المحايـــدة بتحليـــل واجهة برمجة 

التطبيقات والتأكد من أنها آمنة“.
ويتضمن أرشيف فيسبوك الجديد بيانات 
حـــول أي إعالن يقع تحت المظلة السياســـية 
ســـواء كان مرتبًطـــا بانتخابـــات أو قضيـــة. 
فعندمـــا ينقـــر المســـتخدمون علـــى عالمـــة 

التصنيف الموجودة على اإلعالن سيتم نقلهم 
إلى األرشـــيف حيـــث يمكنهم معرفـــة الجهة 
التـــي قامت بإنشـــاء اإلعـــالن ومقـــدار المال 
الذي تم إنفاقه عليه. وســـيتضمن األرشـــيف 
أيًضا بيانات مجّمعة حول موقع ونوع وســـن 

المستخدمين الذين شاهدوا اإلعالنات.

وقـــال روب ليـــذن مديـــر المنتجـــات فـــي 
فيســـبوك ”إن الشـــركة بصدد إنشـــاء واجهة 
لإلعالنـــات  مصاحبـــة  تطبيقـــات  برمجـــة 

السياسية“. 
والباحثيـــن  للخبـــراء  ”يمكـــن  وأضـــاف 
واألكاديمييـــن المســـاعدة مـــن خـــالل تحليل 
اإلعالنـــات السياســـية علـــى فيســـبوك، لهذا 
الســـبب نعمل بشـــكل وثيق مع لجنة أبحاث 
االنتخابـــات وأصحـــاب المصلحـــة إلطـــالق 

واجهة برمجة تطبيقات لألرشيف“.
وتمنـــح واجهة برمجـــة التطبيقات بعض 
األشـــخاص وصـــوًال أعمـــق إلـــى البيانـــات 
الموجودة في أرشـــيف اإلعالنات السياســـية 
ولكن فيســـبوك لم تعلن حتى اآلن من ستكون 

له صالحية الوصول إلى هذه البيانات.

فيسبوك تطلق طريقة جديدة 
لتحسني الشفافية

توفي المذيع بيار بيلمار وهو من أبرز الشـــخصيات في اإلذاعة والتلفزيون بفرنســـا، عن ٨٨ عاما، بحســـب ما أعلنت 
عائلته األحد. وفارق بيلمار الحياة في مستشفى في منطقة باريس كان قد دخله قبل أيام إلجراء فحص طبي. وقال 

ابنه الممثل بيار دوستل إنه متأثر جدا بالعدد الكبير من رسائل التعزية.

} باريس - أعلنت مجلة ”لوبوان“ الفرنســـية 
أنهـــا تتعـــرض لحملـــة ”مضايقـــات“ بعد أن 
وضعـــت علـــى غـــالف عددها األخيـــر صورة 
للرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان مع كلمة 

”الدكتاتور“.
وقالـــت المجلـــة فـــي مقالة علـــى موقعها 
اإللكترونـــي ”بعـــد أســـبوع مـــن المضايقات 
المعادية  واإلهانـــات  والترهيـــب  والشـــتائم 
للســـامية والتهديدات التي وجهت إلينا عبر 
مواقـــع التواصل االجتماعي، هـــا هم أنصار 

حزب العدالـــة والتنمية (حـــزب الرئيس 
التركي) يهاجمون رموز حرية 

التعبير وتعددية الصحافة“.
صحـــف  بائـــع  واضطـــر 
فـــي مدينة فاالنـــس على بعد 
نحو 100 كلم جنوب فرنســـا 
إلـــى إزالـــة ملصـــق إعالني 
لعدد مجلة ”لوبوان“ نشـــرت 
بسبب  أردوغان،  صورة  فيه 
مـــن  مجموعـــة  مضايقـــات 

األتراك.
وفـــي ضواحـــي مدينة 
افينيـــون في جنوب البالد 
فـــي قريـــة بونتيـــه، أجبر 
بائع صحف في كشك على 
سحب إعالن دعائي عبارة 
عن صـــورة للغالف األخير 

لوبـــوان مـــن على  لمجلـــة 
الكشـــك، إثر ضغـــوط مارســـتها مجموعة من 

الناشطين األتراك من أنصار أردوغان.
وقـــال كزافييه ماغنان مديـــر مكتب عمدة 
بونتيـــه جوريـــس ابـــرار من حـــزب الجبهة 
الوطنية اليميني المتطـــرف ”قامت مجموعة 
من األتراك من أنصار أردوغان بتهديد صاحب 
الكشـــك لترهيبه وإجباره على ســـحب صورة 

دعائية لغالف المجلة“.

وجاء فـــي كالم صورة أردوغان على غالف 
المجلـــة ”الدكتاتـــور، إلى أيـــن يمكن أن يصل 

أردوغان ؟“.
وبعد أن كانـــت نزعت الالفتة اإلعالنية من 
على الكشـــك، عادت البلدية وطلبت السبت من 
الشـــركة اإلعالنيـــة إعادتها، وهـــذا ما حصل 
نحو الساعة 16،00. عندها تجمع نحو عشرين 
شـــخصا من أنصار أردوغان، ما دفع الشرطة 

إلى إرسال دورية إلى المكان لحفظ األمن.
وأشـــارت صحيفة محلية إلـــى أن عناصر 
إلـــى  اضطـــروا  الـــدرك 
طويلة  فتـــرة  المناوبـــة 
أمـــام اللوحـــة اإلعالنية 
بعـــد أن تجمـــع حولهـــا 
أنصار  مـــن  كبير  حشـــد 
على  احتجـــوا  أردوغـــان 

المجلة.
وقـــال مديـــر المجلـــة 
اتيـــان غيرنيـــل ”هذا غير 
معقول إنهـــم يعتقدون أن 
بإمكانهـــم فـــرض رقابتهم 

في فرنسا“.
افتتاحيـــة  وتضمنـــت 
للمجلـــة  الصـــادر  العـــدد 
مقالة  الماضـــي،  الخميس 
أوليفييـــه  فرانـــز  كتبهـــا 
جيســـبرت، المدير السابق 
للصحيفة، بعنوان ”أردوغان، 
هل هـــو هتلر جديد؟“، تطرق فيـــه الكاتب إلى 

نقاط الشبه بين أردوغان وهتلر.
وأشـــار جيســـبرت إلى أن أردوغان يصف 
الكرد في ســـوريا باإلرهابيين، كما يستمر في 
معاملة الكـــرد الموجودين في تركيا على أنهم 
أقـــل درجة من اإلنســـان ويتعرضون للقتل من 
قبل الشـــرطة التركية. كما تطرقت مقالة أخرى 

إلى عفرين التي تعرضت للعدوان التركي.

أنصار أردوغان يستهدفون مجلة 
{لوبوان} إثر نعته بالديكتاتور

(ح
ح
فة
حـ
ب
س
ال
ـر
ب
ــ

نة
د
ر
ى
ة
ر
ل

ئ ال الـــدركز
المناو
أمـــام
بعـــد
حشـــد
أردوغـ
المجلة
وقـ
اتيـــان
معقول
بإمكانه
في فرنس
وتض
العـــدد 
الخميس
كتبهـــا
جيســـبر
فة لل

حـــزب الرئيس 
حرية 

ة“.
ـــف 
بعد 
ســـا 
ني
رت 
بب
ــن

ة 
د 
ر
ى 
ة 
ر

لل

أرشـــيف فيســـبوك الجديد تضمن 
بيانـــات حـــول أي إعـــالن يقـــع تحت 
كان  ســـواء  السياســـية  املظلـــة 

مرتبطا بانتخابات أو قضية

◄



} الريــاض - تفاعـــل الناشـــطون على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي مع هاشـــتاغ بعنوان 
#خذها_قاعـــدة، اســـتعرضوا خالله خالصة 
الســـلوكية  قواعدهـــم  وشـــاركوا  جتاربهـــم 
واالجتماعية واحلياتية، فـــي محاولة لتغيير 

األشياء السلبية في واقعهم. فقال مغرد:

وكتب آخر:

وعبر مغرد:

وجاء في تغريدة:

وكتب ناشط: 

وقال مغرد:

وكتبت مغردة:

وكتبت أخرى:

ويتعلق مضمون الهاشتاغ ببرنامج خذها 
قاعدة، الـــذي كان يقدمه صالح الراشـــد على 
قنـــاة روتانا في الســـنوات املاضية، ويعرض 
حاليـــا على يوتيـــوب، ويحتوي على أســـس 

مبسطة لتغيير األفكار والقناعات السلبية.. 
ويحرص الراشـــد في كل حلقة على وجود 
مترين أو لنقل تقنية يســـتطيع بها اإلنســـان 

تطبيق القاعدة التي حتدث عنها.

الثالثاء 2018/05/29 - السنة 40 العدد 11004

@alarabonline

} أنقرة - يســـتمر التفاعل العربي واســـعا 
مـــع هاشـــتاغ #ادعموا_الليرة_التركيـــة، 
الذي دشنه ناشـــطون بعد االنخفاض الكبير 
للعملة التركية أمـــام العمالت األجنبية، لكن 
التعليقات لـــم حتمل التعاطف الـــذي يريده 
مطلقـــو الهاشـــتاغ ولـــم حتقـــق التضامـــن 
املأمول، حيث جاءت غالبية التغريدات بآراء 
سلبية، ناقدة لتركيا ومعتبرة أنها ال تستحق 
الدعـــم، بعـــد وقوفها مـــع إيـــران وقطر ضد 

السعودية.
وقال مغرد ”إنه رغم أن الطيبة من شـــيم 
العـــرب واملســـلمني، لكن التعامل مـــع تركيا 
يجب أن يكون باملثل، ومن هذا املنطلق يجب 
عدم دعـــم األتراك اآلن، بحكـــم أنهم يدعمون 

أعداء السعودية“.
واعتبر ناشـــط أن ”العاطفة ال تبني وطنا 
وال حتمـــي مســـتقبال، فـــي السياســـة مبدأ 
املعاملة باملثل أساس، ومن هذا املنطلق يجب 
أن ندعم من يدعمنا، لكن من يحيك الدسائس 

نلجمه“.
واشترط أحدهم للدعم ”أن يتخلى الشعب 
التركي عـــن مؤازرة داعـــم اإلرهاب ومناصر 
اإلخـــوان… الذي انخدع به لألســـف الُســـّذج 
واألغبياء وبعض البســـطاء من الناس، لذلك 
أمتنـــى من دول اخلليج أن تبـــادر مبقاطعته 

وأن متنع السياحة عن تلك البالد!“.
وأشـــار ناشط إلى عدد من احلوادث التي 
تعرض لها ســـياح خليجيون في تركيا، وقال 

”من يضحون بأموالكم ويطلقون هاشتاغ 
كيـــة  لتر _ا ة للير _ا ا عمو د ا #

فـــي وقـــت يتحـــدث العالم فيه 
عـــن انهيـــار الليـــرة التركية 
أقل ضـــررًا ممـــن يضحون 
لدعم  ويدعونكم  بحياتكـــم 

سياحة تركيا!“.
من  البعض  واقتصرت 
التعليقات املؤيدة للهاشتاغ 
علـــى املتعاطفني مع جماعة 

اإلخوان، الذين حاولوا كسب 
الدعم ومـــؤازرة الليرة التركية، 

ملصالـــح سياســـية تربطهـــم بها، 
وفق ما أكد العديد من الناشطني، وقال 

أحدهـــم ”#ادعموا_الليرة_التركيـــة… لكل 
إخواني أبشرك أصبحت الليرة التركية ثالث 

أسوأ عمله في العالم“.
وكتـــب ناشـــط: هـــذه دعوة لدعـــم أخبث 
تنظيم تلبس باإلســـالم وهو منـــه براء.. من 

يدعم ويقـــّدم أي دعم فهو خائن للســـعودية 
وأهلها.

ورأى مغرد ”#ادعموا_الليرة_التركية… 
خذوا األتراك الذين عندنا هذا أفضل دعم“.

وعلقت مغردة ”ادعموا_الليرة_التركية 
اقتصاد تركيا ينهار. احلوثي يستسلم. إيران 
عليها عقوبـــات. قطر مقفلة عليها الشـــباك. 

أعداء السعودية إلى الهاوية بإذن الله“.
وايدها ناشط قائال ”من عاش باحليلة مات 
وقريبا  #ادعموا_الليرة_التركيـــة  بالفقـــر 
ستســـمعون بإذن اللـــه #ادعموا_الريال_

القطري… إذا يعودون إلى رشدهم…“.
وحـــذر ناشـــطون مـــن االنصيـــاع لهذه 
احلملة ملـــا لها من مخاطـــر اقتصادية، فقال 
أحد املطلعني على األســـواق املالية، ”احذروا 
مـــن الوقوع في خطأ شـــراء الليـــرة التركية. 
العملـــة التركية في ســـقوط مســـتمر منذ 10 
ســـنوات ال تنخدعوا باإلخوان، هذا هو حال 
العملة األردوغانية منذ 10 ســـنوات تســـجل 

انهيارات والقادم مر“.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
قد دعا الســـبت املاضي مواطنـــي بالده إلى 
حتويـــل مدخراتهم مـــن العمـــالت األجنبية 
(اليـــورو والـــدوالر)، إلـــى العملـــة الوطنية 

(الليرة)، لكنها لم تشهد جتاوبا ملموسا.
ويشعر األتراك بالقلق على االقتصاد على 
الرغم من محـــاوالت احلكومة لطمأنتهم، قبل 

شهر من انتخابات حاسمة.
وبلغ سعر الليرة التركية لفترة قصيرة 
4.92 للـــدوالر الواحد لكنها عّوضت 
عن خســـائرها األربعاء بعد رفع 
غيـــر متوقع ملعـــدالت الفائدة 

لدى البنك املركزي.
أن  يـــرون  كثيرين  لكـــّن 
هذا التدبير يبقى غير كاف. 
وألنهـــا ال تظهـــر إشـــارات 
فعليـــة عـــن التحســـني، بلغ 
ســـعر الليـــرة 4.7 فـــي مقابل 
اجلمعة  اإلقفـــال  لـــدى  الدوالر 
وخســـرت 16 باملئة من قيمتها في 

مقابل الدوالر خالل شهر واحد.
وفـــي مكتـــب صرف يقـــع فـــي واحد من 
أبـــرز الشـــوارع التجاريـــة في أنقـــرة، تركز 
االهتمـــام على تدهور الوضـــع واخلوف من 
أّال تتمكـــن البالد من اجتياز ما وصفه خبراء 
هذا األسبوع  اقتصاديون في ”كومرســـبنك“ 

بأنه ”أزمة نقدية“.

مـــن  العشـــرات  صحافيـــة  وشـــاهدت 
األشـــخاص يتدفقـــون إلـــى مكتـــب الصرف 
هـــذا لتبديـــل ليراتهم بالذهـــب أو الدوالر أو

اليورو.
ويقول علي يليـــك، بائع مواد البناء الذي 
جاء لتبديل ليراته بالدوالر من أجل عمله، إّن 
تصريحات السلطات لم تقنعه كثيرا. وأضاف 
”من ال يســـاوره القلق من جراء وضع أســـعار 
الصرف؟ فـــي ظروف طبيعية، هذا ال يحصل. 

هذا أمر استثنائي“.
ويؤكـــد ابنـــه يحيى املســـؤول في مكتب 
”تونالـــي دوفيز“ للصرف أن مزيدا من األتراك 
يأتون لشـــراء اليورو والدوالرات، يساورهم 
القلق من أن تشهد الليرة مزيدا من التراجع.

وقـــال ”يعتقـــدون أن الليـــرة ســـتواصل 
خســـارة قيمتها“، موضحـــا أّن رفع معدالت 

الفائدة ليس سوى ”تدبير مؤقت“.
ويدعو خبـــراء االقتصاد منذ أشـــهر إلى 
رفع نسب الفائدة لوقف التضخم الذي أصبح 
من رقمني ومنع إنهاك االقتصاد. لكن الرئيس 

أردوغان لـــم يتوقف عن انتقاد هذا النوع من 
التدابيـــر، داعيا في املقابـــل إلى خفض هذه 

النسب.
وجنم عن تدهور الليرة في األيام األخيرة 
تعليقات للرئيس التركي األسبوع املاضي أكد 
فيها أنه يرغب في إعطاء األهمية للسياســـة 

النقدية إذا ما أعيد انتخابه في 24 يونيو.
وقـــال جنـــدت غوفني، الطالـــب الذي جاء 
لشـــراء دوالرات متهيدا لرحلـــة إلى الواليات 
مـــن الوضـــع  املتحـــدة، إّنـــه ”قلـــق جـــدا“ 

االقتصادي.
وأضاف أن ”اقتصادنا يسوء من يوم إلى 
آخر. في السابق، كانت تركيا بلدا رائدا على 
صعيـــدي الزراعة وتربيـــة احليوانات، لكننا 
اليوم نســـتورد اللحوم من صربيا والتنب من 

روسيا“.
ومـــن أجل طمأنـــة النفـــوس، أعلن نائب 
رئيـــس الـــوزراء محمـــد شيمشـــك، املوظف 
الســـابق لـــدى مجموعة ميريـــل لينش الذي 
يحظى بثقة األوساط االقتصادية، في مقابلة 

تلفزيونية، أّن البنك املركزي ”ســـيقوم بكل ما 
هو ضروري“.

وأضاف في تصريح لشـــبكة ”ان.تي.في“ 
اخلاصة أن ”التراجع ليس واردا، سواء على 
صعيد استقالل البنك املركزي أو على صعيد 

اقتصاد السوق املنظم“.
إال أن البعـــض مقتنع بنظريـــة احلكومة 
التـــي تعزو تراجع قيمة الليرة إلى ”مؤامرة“ 

تستهدف إضعاف تركيا.
وقال أورهـــان البيرق تاجـــر اجلملة، إّن 
زيادة قيمة الـــدوالر واليـــورو ”اصطناعية“ 
سببها ”الضغط االقتصادي للقوى األجنبية“. 
لكنـــه أضـــاف ”قبل خمســـة إلى عشـــرة أيام 
مـــن االنتخابـــات، أعتقـــد أن هـــذه الزيـــادة 

ستنقلب“.
وبعد إعالن قـــرار البنك املركزي األربعاء، 
شـــدد أردوغـــان علـــى أّن تركيـــا ســـتواصل 
التمســـك باملبـــادئ الدوليـــة علـــى صعيـــد 
السياســـة النقدية. لكنه أضـــاف أنه لن يترك 

هذه املبادئ ”تقضي على بالدنا“.

لم ينس الناشطون العرب على مواقع التواصل االجتماعي، املواقف والسياسات التركية، 
ورفضوا االستجابة حلملة ادعموا_الليرة_التركية، التي شهدت إقباال فقط من جماعة 
اإلخوان املدعومة من احلكومة التركية، بينما ال ينظر األتراك بارتياح إلى مزاعم احلكومة.

أخطاء السياسي يدفعها المواطن

@salrashed
خذها_قاعدة، إذا كنت تعتقد أن الطيبني 
راحوا فأنت شرير ألنك ما زلت موجودا! 

غير القناعة، هذه برمجة!

خ

@muath_almosallm
العالقة الصحية هي تلك التي تشعر فيها 
بازدهــــــارك ومنّوك، ال تلك التي تشــــــعرك 
ــــــرة املرضية،  ــــــك والغي ــــــاق والتمّل باالختن
ــــــر نفســــــك على  #خذها_قاعــــــدة، ال جتب
ــــــك، وتخنقك وال  عالقــــــة تدمــــــرك وال تبني

جتعلك تعيش كما أنت.

ا

@alwyh4
خذها_قاعدة، ما تصنعه في مخيلتك هو 
حقيقي على بعد معني، ال تضيع نفســــــك 
ــــــش في أبعاد  في أربعــــــة أبعاد، أنت تعي
ــــــد، هناك أبعاد  متعــــــددة تصنع لك ما تري

حاليا أنت ال تدركها.

خ

 @ZareefahQadry
ــــــك الذين يبحثون عــــــن تبرير للمعاناة  أولئ
سواء وجدوه أم ما زالوا يبحثون عنه، هم 

في دوامة خسران!

أ

 @dndontz
خذهــــــا قاعدة، ”إذا خفت فــــــال تُقل، وإذا 

ُقلت فال تخف“.
خ
ُ

منحت شـــركة غوغل الطالب أزيكويل بيريرا من األوروغواي مبلغ ٣٦ ألف دوالر الكتشـــافه ثغرة أمنية تســـمح له 
بإجراء تغييرات على أنظمة الشركة الداخلية كجزء من برنامج مكافآت غوغل لمكتشفي الثغرات األمنية، وهذا هو 

الخلل الخامس الذي يبلغ عنه بيريرا ولكنه األكثر ربحا له حتى اآلن.

أردوغان يستثمر 
أزمة الليرة لحملته 

االنتخابية ويتعهد بإعطاء 
األهمية للسياسة 

النقدية
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#ادعموا_الليرة_التركية.. دعوة أردوغان تنقلب ضده
[ ناشطو تويتر يحذرون من المخاطر المالية لالنصياع لحملة الدعم  [ األتراك غير مهتمين بمزاعم أردوغان االنتخابية

@Najah_shammari
والشــــــجاع  القــــــوي  خذها_قاعــــــدة، 
واجلريء هو الذي ينتقد نفسه، هو الذي 

ينتقد أصله، هو الذي ينتقد بلده.

@MalekaAlthnayan
خذها_قاعــــــدة، لكل واقع حكمة وأخطر 
شيء أن تهزم من الداخل فمن البطولة أن 

ترى اإليجابيات في السلبيات.

@s_84_
ــــــة من احلب،  ــــــرى اآلخرين في حال حني ت
ــــــارك شــــــعورهم. افرح ألن  امنت لهــــــم وب
ــــــة باحلب، ابتهــــــج ألن احلب  األرض مليئ
باحلصــــــول  وأســــــهلها  طاقــــــات  أجمــــــل 
والتناغــــــم. امتنانك لهــــــم يجعلك في حالة 

من احلب.

aoitef2

تحية للناس الذين يخدمون بلدهم 
وال يهمهم مناصب وال سياسة.. املهم 

يخدمون ويعطون الذي عندهم.. هذا هو 
حب الوطن.

abdulhadiphoto

ثراء التنوع الذي يتيحه تويتر مفيد 
للصحة الفكرية، بشرط أن يتسم باألدب 

والذوق والعمق، وقتها ال يهم هل نتفق أو 
نختلف، الذي يهم أننا نناقش اآلراء في 

بيئة حتترم التباين.

walasmar

أي مشروع سياسي بديل ال يضع 
استراتيجية جدية حملاربة الفقر على 

رأس أولوياته ال يعول عليه.. لبنان.

charlesjabbour

من يستمع إلى الوزير جبران باسيل 
يظن لوهلة أنه حاكم البالد والعباد 

ويتولى مهام رئاسة اجلمهورية ورئيس 
احلكومة املكلف.

7eda2

ليس معيبًا أن تكون جاهًال، جميعنا 
نبدأ من نقطة اجلهل لنتعلم، املخزي أن 
تتباهى بجهلك وتزخرف أدلتك الواهية 
وترضى لنفسك التافهة أن تكون قدوة!

YaMsh3L

كثرة األعذار تبعثر ”مصداقيتك“ حتى 
ولو كانت حقيقية!

iiiliii_i

إننا مدينون لبعض أن نعامل بعضا 
كَبشر.

ALhmed__

الشعر كنزنا نحن الفقراء.

MichelDiab2

إذا اكتَمل التحرير َملاذا السالح؟
وإذا ما اكتَمل َملاذا العيد؟

#عيد_املقاومة_والتحرير.

nizar_165

لو أزحنا عنا كل األشخاص الذين 
عرقلوا مساراتنا، وأزلنا عن أعمارنا كل 
ثآليل الوجع، واسترجعنا خالصنا من 

احلروب والدكتاتورية العرفية.. ترى 
كيف ستكون احلياة؟

hsom67

هذه املرحلة التي ينهار فيها احلوثيون 
تستلزم استعادة الزخم اإلعالمي الذي 
كان مع انطالق عاصفة احلزم، اإلعالم 

سالح يجب استخدامه في هكذا معارك.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
SecPompeo

مايك بومبيو
وزير اخلارجية األميركي.

هاشتاغ اليوم

#خذها_قاعدة.. من حكماء تويتر
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مجموعة من الفنانين الســـوريين من مختلف األطياف يجتمعون لبعث مشروع يعمل لم الشمل 

السوري، عبر الغناء والموسيقى السورية التي ال تعرف الكراهية وال التفرقة.

فرقـــة {بيت الرواد} تضم كبار موســـيقيي األردن تجمع عشـــاق الفن العربـــي األصيل كل ثالثاء 

وسط عمان، لتقديم أغان قديمة محفورة في الذاكرة العربية. موسيقى

نضال قوشحة

الســــوري،  المجتمــــع  يزخــــر   - دمشــق   {
بالعديــــد من المكونات العرقية والدينية التي 
تشــــكل منــــه مجتمعــــا قائما على فسيفســــاء 
من الطوائف، عاشــــت علــــى امتداد اآلالف من 
الســــنين في حالة من االنســــجام والتواصل، 

التي ال تشوبها النوازع العرقية.
وعلى امتداد هذه الفترة الزمنية كانت هذه 
المكونات حريصة على التشــــبث بمعتقداتها 
وتراثها الفني واألدبي، الذي يتشــــابه في ما 

بينه حينا، ويتناقض حينا آخر.
ففي منطقــــة الجزيرة الســــورية تحديدا، 
والتي هي جزء هام من الهالل الخصيب الذي 
يمتد نحو أواسط العراق، عاشت عبر األزمنة 
حضــــارات وأجناس بشــــرية مختلفــــة (عرب، 
وكرد، وأشوريون، وسريان، وأرمن، وشركس، 

وتركمان، ويزيديون، وغيرهم).
انتمــــاء كل هؤالء إلى جذور عرقية ودينية 
مختلفة لم يمنع من إكســــاب المجتمع المزيد 
من الحيوية التي عاش عليها ســــكان المنطقة 

فألفوا مزيجا حضاريا غنيا.
في الحــــدث الســــوري اآلن، حيث تعصف 
بالمنطقة أحداث الحرب والتشــــتت بمختلف 
أشكالها، يبرز هذا االختالف الذي يكاد يقسم 
المجتمــــع إلى فرقــــاء متصارعين سياســــيا، 
بحيــــث أصبــــح مســــتقبل نســــيج المجتمع 

السوري برمته في مهب الريح.
ورغبة من المهتمين من السوريين بالشأن 
الثقافي والفني عموما، في إيجاد حالة وطنية 
جامعــــة مبنيــــة علــــى العامل الفنــــي، تعالت 
أصوات في ســــوريا لبعث مشروع يهدف إلى 

تعريــــف الكل الســــوري بالكل الســــوري، عبر 
الغناء والموسيقى.

الغناء والموســــيقى هما اإلبداعان اللذان 
يمكــــن فهمهما من الجميــــع لكونهما يقومان 

على األنغام التي تجمع كل مشاعر العالم.
إدريس مــــراد، باحث موســــيقي ســــوري 
كردي، كان واحدا من هؤالء، اهتم بالموضوع 
منذ ســــنوات، وكانت له نشــــاطات خاصة في 
مجال تنظيم العديد من الفعاليات الموسيقية 
والغنائية التي تسير في اتجاه جمع األطياف 
الســــورية على األنغام والموســــيقى، فأسس 
قبــــل ســــنوات بالتعــــاون مــــع وزارة الثقافة 

الســــورية، مهرجــــان قوس قزح، الــــذي يهتم 
بالتراث الشــــعبي من رقص وغناء وموسيقى 

لجميع األعراق الموجودة في سوريا.
وبعدها، وفي مسار مواز، تأسس مشروع 
نوافــــذ ثقافيــــة، وهــــو كما يعرف عن نفســــه، 
”مشــــروع ثقافي أدبي موســــيقي فنــــي، يلقي 
الضوء على الســــاحة الثقافية السورية، عبر 
نــــدوات دورية، تناقش فيهــــا إصدارات أدبية 
(رواية ، وشعر، ومسرح، وسينما)، ومعارض 
فن تشــــكيلي وأمسيات موســــيقية، بمشاركة 
أبرز النقاد الســــوريين والعرب“. وضمن هذا 
المشروع، تمت استضافة العديد من القامات 

الفكرية والفنية الســــورية الفاعلة في المشهد 
الســــوري ســــابقا، وفــــي الــــدورة الخامســــة 
التي أقيمت في شــــهر مايو الجــــاري، ألقيت 
محاضــــرة عن موســــيقى التراث الشركســــي 
أوال، ثم في اليوم التالي أمســــية حول التراث 
الغنائي الســــوري القديم، شملت تقديم غناء 
للعديد من التنوعــــات العرقية الموجودة في 
ســــوريا (عربي، كردي، ســــرياني، أشــــوري، 

أرمني، شركسي، مردلي). 
أقيم الحفل في مجمع دمر الثقافي التابع 
لدار أوبرا دمشـــق، بمشـــاركة فرقة موسيقية 
محترفـــة بقيـــادة المايســـترو نزيه أســـعد، 
وقدمـــت خالله فقرات فنية متتالية ومتنوعة، 
فكانـــت البدايـــة مـــع يـــارا إبراهيـــم، وهي 
ناشـــطة في العمل التطوعـــي، تغني في فرق 
عديدة ولها مشـــاركات فـــي العديد من الفرق 
الهاويـــة، قدمت غناء عـــن المنطقة الجنوبية 

والساحلية.
وقدمــــت ماري هوســــبيان (مرنمة في عدة 
كنائــــس وجوقــــات وعضو في جوقــــة الفرح 
الدمشــــقية) أغانــــي من التــــراث األرمني، أما 
ثالث ظهور فكان للشــــاب آالن مراد (مشــــارك 
مع فرقة شباب سوريا وفرقة التراث السوري 
للموسيقى وأوركســــترا الموسيقى الشرقية، 
و بارمايا الســــريانية وفرقة ميغري األرمنية 
وفرقة آشتي الكردية)، الذي قدم مع غادة عمر 

غناء كرديا.
وغــــادة عمر ناشــــطة في مجال المســــرح 
والغنــــاء، وعضــــو في فرقة شــــباب ســــوريا 
وفرقة نبض، شاركت في عدد من المسرحيات 
كممثلــــة ومخرجــــة، وتؤدي الغنــــاء باللغات؛ 
الكرديــــة والعربيــــة والمردليــــة. وفــــي فصل 

غنائي آخر، قدمت راما حنا بعضا من التراث 
المردلــــي وغنــــاء أشــــوريا ، وراما مهندســــة 
ومرددة ترنيمــــات في العديد من الكنائس في 
دمشق ومحافظات ســــورية أخرى، تلته أغان 
بصوت فــــرح بغاصــــة وهي طالبة فــــي كلية 

اإلعالم بجامعة دمشق، ومغنية هاوية.
مواهــــب الفنان زياد قات لــــم تتوقف عند 
الفن التشــــكيلي والنحت فاهتمامــــه بالغناء 
الشركســــي جعله يشارك المجموعة المتنوعة 
مــــن الفنانين الســــوريين بتقديم وصالت من 
الغنــــاء الشركســــي ليثــــري الحفــــل ويجعله 
فسيفساء من الموسيقى السورية التي تجمع 

ما فرقته السياسة والحرب.
اختتم الحفل الفنــــان عبدالوهاب الفراتي 
الذي قــــدم اللون الفراتي الــــذي يطرب جميع 
وأذواقهــــم  ثقافتهــــم  باختــــالف  الســــوريين 

الموسيقية.
وعبدالوهــــاب مغني من دير الــــزور يقدم 
اللــــون الفراتــــي الشــــهير، وقــــدم حفالت في 

سوريا وفي العديد من العواصم العربية.
الحفل كان تحت إشــــراف مايســــترو نزيه 
أســــعد وهو خريج المعهد العالي للموسيقى 
بدمشــــق مدّرس في المعهد العالي للموسيقى 
في العاصمة السورية، ومدّرب لكورال الفرقة 
الوطنية للموســــيقى العربية التابعة للمعهد 

العالي للموسيقا.
وفي رصــــد انطباعات بعض من الجمهور 
عن الحفل، فقد تم تســــجيل اهتمام كبير لدى 
أغلبهم بفكرة تعميــــم التجربة والخروج بها 
من العاصمة إلى بقية المدن األخرى، لكونها 
تقــــّرب بين أطياف المجتمــــع المختلفة، وهي 

الحاجة التي تبدو ملحة في قادم األيام.

} عمــان – يجتمع عدد من كبار موســــيقيي 
األردن والعشــــرات من عشــــاق الفــــن العربي 
األصيــــل كل ثالثاء فــــي إحدى قاعــــات مركز 
الحسين الثقافي والمعهد الوطني للموسيقى 
وســــط عمان، إلحياء أغان قديمة محفورة في 

العربي.الذاكرة لمطربين كبــــار من العالم 
ويأتي ذلك في إطار مشــــروع 
الذي ترعاه أمانة  ”بيت الرواد“ 
عمان وتقدم بموجبه حفلة كل 
أســــبوع مجانا مفتوحة أمام 
كل الراغبيــــن في حضورها 

بقاعة المركز التابع لها.
يقــــول مؤســــس فرقة 
وقائدها  الــــرواد  بيــــت 

المايســــترو صخــــر 
عاما)،   54) حتــــر 

المحافظــــة  ”هدفنــــا 
على الموسيقى األردنية 

والعربية األصيلة حّية من خالل 
دراســــتها ونقلها إلى األجيــــال، وتوفير 

جــــو اجتماعي ترفيهي داعــــم للفن والفنانين 
القدامــــى وتشــــجيعهم علــــى االســــتمرار في 

العمل خدمة للفن األصيل ومحبيه“.
فــــي القاعة التي هــــي في األصــــل مكتبة 
للمؤرخ األردني ســــليمان الموســــى وتحوي 

كتبــــا عديدة له حــــول تاريــــخ األردن، يصفق 
الحضور الجالســــون على مقاعد حمراء قبالة 
المســــرح الصغير المستحدث، تصفيقا حارا 
بينما ينشد بشــــارة الربضي (62 عاما) موال 
”أي شــــيء فــــي العيد أهــــدي إليــــك؟“ للراحل 

العراقي ناظم الغزالي.
ويردد بعضهــــم معه متمتما، ”أّي شــــيء 
في العيد أهدي إليك يا مالكي، وكل شــــيء 
لديك؟ أِسوارا؟… ال أحّب القيود في 

معصميك..“.
الجميع  يتحمس  ثم 
الشــــعبية  األغنيــــة  مــــع 
الشــــهيرة، ”طالعــــة من 
بيــــت أبوهــــا رايحــــة لبيت 
بعضهم  ويقــــف  الجيــــران“، 
أو  يرقصون  مقاعدهــــم  أمــــام 
يصفقون، بينمــــا يحمل أحدهم 

عصا ويلوح بها.
يؤكد حتر الــــذي أغرته عائلته 
بتعلم الموســــيقى بدل شراء دراجة 
هوائية قد تشــــكل خطــــرا عليه، وهو 
اآلن رئيس قســــم الموسيقى العربية ومدّرس 
آلة العــــود منذ العــــام 1987 بالمعهد الوطني 
للموسيقى في األردن، أن جمهور حفالت فرقة 
بيــــت الرواد“التــــي تحتفل هذه الســــنة بعيد 

ميالدها العاشــــر، ”من كل شــــرائح المجتمع؛ 
كبارا ورجاال ونســــاء وأطفــــاال.. والجو هنا، 

عائلي لطيف“.
وتأسســــت فرقة بيــــت الرواد فــــي 2008، 
يقــــول حتر، إن الفكرة جاءت بعد اجتماع عقد 
آنذاك فــــي وزارة الثقافة وقــــد عرضت خالله 
فكرة مشــــاركة مجموعة مــــن الفنانين الكبار 
والمخضرمين فــــي افتتــــاح مهرجان جرش، 
”وُرفــــض االقتــــراح علــــى اعتبــــار أنهــــم غير 

قادرين على العطاء“.
ويضيــــف، ”آلمني ذلك االقتــــراح، فألحت 
علي فكرة إنشــــاء الفرقة“ التي تأسســــت بعد 

”تبني أمانة عمان الكبرى الفكرة“.
وتضم فرقة بيت الرواد، مطربين وملحنين 
وعازفين مــــن رواد الفن تزيد أعمارهم إجماال 
عن 50 عامــــا، وبينهم المطربون محمد وهيب 
(84 عاما) وســــلوى العــــاص (74 عاما) وفؤاد 
حجــــازي (70 عامــــا) وغيرهم، ليؤكــــد هؤالء 
الــــرواد أنهم لم يعتزلوا اإلبداع ولم يتقاعدوا 

من ممارسة العمل الفني.
ويعتبــــر حتــــر الذي تعلم الموســــيقى في 
دير كانت رئيســــته تهدي عصفــــورا حيا لمن 
يجيد حفظ وإلقاء الغناء في طابور الصباح، 
أن ”العطاء عند هؤالء الفنانين مســــتمر، وهم 

على مستوى عال من الصنعة الموسيقية“.
ويــــرى الفنان محمــــد وهيــــب (84 عاما)، 
أحــــد أعضاء الفرقــــة، أن ”بيت الــــرواد فكرة 
جميلــــة جدا جمعت روادا قدموا للفن األردني 

والعربي الكثير“.
ويقــــول الثمانينــــي الــــذي بدأ مســــيرته 
الغنائيــــة فــــي إذاعــــة رام الله عــــام 1958 ثم 
اإلذاعة األردنية عام 1959 قبل زمن التلفزيون، 
مبتسما، ”عشقت الفن الطربي منذ طفولتي“، 
أعطته دفعا  مشيرا إلى أن فرقة ”بيت الرواد“ 

لالستمرار في العطاء.

ويتابع، ”أغاني الطــــرب القديمة مختلفة 
عــــن أغانــــي هــــذه األيــــام، ومــــن يأتــــي إلى 
بيت الرواد يشــــعر بأنه فــــي الزمن الماضي 

األصيل“.
ويتفاعــــل وهيــــب الذي عاصــــر جيال من 
الفنانيــــن العرب الكبار كمحمــــد عبدالوهاب 
وفريــــد األطــــرش، بشــــغف مع جمهــــور بيت 
الرواد، خالل أدائه أغانــــي حفظها الجمهور 
ويرددهــــا معه بفرح في قاعة مركز الحســــين 
الثقافي، ومنها ”عينــــاك“، و“كيف أنام الليل 
التي غناها أيضا مطربون عرب،  يا ســــليمة“ 

إضافة إلى أغان وطنية.
لكــــن على الرغم من تركيــــزه على األغاني 
القديمة، يســــعى بيت الرواد إلى مد الجسور 

مع العصر الراهن.
والفرقــــة غيــــر مغلقــــة على ذاتهــــا، فهي 

الفنانيــــن  مــــن  بضيوفهــــا  تحتفــــي 
األردنييــــن والعــــرب، ودائمــــا مــــا 
يتضمن برنامجها مشــــاركة لفنان 

عربــــي، أو مغتــــرب أردني، أو 
موهبة واعدة.

يقول المطرب أسامة 
جبور (64 عاما)، إن 

الفرقة ”تساهم 
في الوصل 
بين القديم 

والحديث من 
األغاني“، 

مضيفا، ”نعمل 
على توليف 

القديم من 
األغاني 

بتوزيــــع جديــــد حتى يتعرف الجيــــل الجديد 
على ما كان موجودا لدى الجيل القديم“.

فــــي برنامــــج الحفــــل أيضا، موشــــحات 
أندلسية وأغان لفنانين مختلفين مثل السوري 
صبــــاح فخــــري واللبنانــــي وديــــع الصافي 
والمصرية أم كلثوم والسعودي محمد عبده، 
تترافق مع موســــيقى تعتمد بشكل كبير على 
اآلالت الشــــرقية مثل، العود والقانون والناي 
واألكورديون الشــــرقي وآالت اإليقاع كالطبلة 

والدف، وكذلك التشيلو والكمنجات.
وتجلس رســــيلة بايزيــــدي (75 عاما) في 
مقعد أمامي وتصفق بقوة مســــتمتعة بأغاني 
الفرقــــة، ثم تقــــول ”أنا آتــــي كل ثالثاء ألتابع 

حفل بيت الرواد“.
وتضيف الســــيدة البشوشة ذات الحجاب 
األبيــــض، ”أحب األغانــــي الطربيــــة القديمة 
التي تعيدني إلى 
الزمن الجميل، 
وأشعر براحة 
كبيرة عندما 
أحضر الحفل“.

ــــــى إن بدأ يلفها  ــــــت إبداعا حقيقيا، وحت املوســــــيقى ال تشــــــيخ وال متوت خاصة إذا كان
النســــــيان بســــــبب املوجات الغنائية اجلديدة، فإن الغيورين على اجلميل مما غنته العرب 
ــــــي أبدعها امللحنون  يقفــــــون فــــــرادى وجماعات لبعث الروح في املوســــــيقى واألغاني الت
والفنانون الكبار على مر الســــــنني. واملوسيقى العربية ال تعرف التقسيم اجلغرافي الذي 
تعيشــــــه البلدان اليوم فهي عابرة لكل احلــــــدود، ذلك ما جعل فرقة ”بيت الرواد“ األردنية 
تعمل على إعادة إحياء أغان عربية من العراق ومصر وسوريا ولبنان وغيرها من البلدان 

العربية األخرى.

 املوسيقى تجمع ما فرقته السياسة في سوريا

الفنانيــــن  مــــن  بضيوفهــــا  حتفــــي
ألردنييــــن والعــــرب، ودائمــــا مــــا
تضمن برنامجها مشــــاركة لفنان

ربــــي، أو مغتــــرب أردني، أو 
وهبة واعدة.

يقول المطرب أسامة 
عاما)، إن  جبور (64
فرقة ”تساهم

الوصل  ي
ين القديم 
الحديث من

ألغاني“، 
”نعمل  ضيفا،
لى توليف
قديم من
ألغاني

إلى التي تعيدني
الزمن الجميل،
وأشعر براحة
كبيرة عندما
أحضر الحفل“.

فرقة {بيت الرواد} األردنية تصدح باألغاني العربية القديمة
[ فنانون يرفضون التقاعد من أجل الغناء الجميل  [ حفلة مجانية كل أسبوع لعشاق موسيقى الكبار

سفر في الطرب األصيل

عرب وشركس وكرد يؤلف بينهم النغم

فرقة تعمل على 

توليف القديم من األغاني 

بتوزيع جديد حتى يتعرف 

الشباب على المخزون 

الموسيقي



نصحت دراسة طبية جديدة اآلباء بالتوقف عن إعطاء أطفالهم عصير البرتقال أثناء وجبة اإلفطار، ألنه يزيد بشكل كبير من 
فرص معاناتهم الحقا من السمنة، كما دعت إلى خفض استهالك السكر في وجبة اإلفطار. أسرة
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} تونــس - يتـــدّرب الطفل علـــى الصيام في 
كنف أســـرته التي تقدم له النصح والتشجيع 
وتجعله يتعود عليه تدريجيا بطريقة تســـهل 
عليه نســـبيا خوض أول تجربة لصيام شهر 
رمضان كامال عند بلوغ السن المناسبة لذلك. 
ويفرح اآلباء بهذه المناســـبة لسعادتهم بأن 
االبـــن أو البنت قـــد كبر. وتترجم كل أســـرة 
هـــذه الفرحـــة علـــى طريقتهـــا، فهناك أســـر 
تكتفـــي بتهنئة الصائم وهناك أســـر تحرص 
علـــى االحتفال بالصيام األول لالبن بحســـب 
العـــادات والتقاليد التـــي دأب عليها األجداد 
مثلما تفعل العديد من األسر في جزيرة جربة 

التونسية.

ويمر شـــهر رمضان في العديد من جهات 
الجمهورية التونسية بصفة متشابهة إال أنه 
في جزيـــرة جربة بالجنوب التونســـي يأخذ 
طابعا مختلفا بمـــا يميزه من عادات وتقاليد 
موغلـــة في القدم وفي المحليـــة إلى حد أنها 
تـــكاد ال تعـــرف خـــارج الجزيـــرة… وبالرغم 
مـــن اندثـــار الكثير مـــن العـــادات والتقاليد 
خصوصـــا منهـــا المتعلقـــة بشـــهر رمضان 
لدى القســـم األكبر من العائالت إال أن بعض 
األســـر في المناطق التي يرجع ســـكانها إلى 
أصل أمازيغي مازالت هذه العادات موجودة 
وخاصـــة في منطقتي قاللـــة البربرية وأجيم 
حيث ال تزال العائـــالت فيهما ُتمارس بعضا 
من هـــذه العادات المتأصلـــة والمتوارثة عن 

األجداد دون مباالة بتطور الحياة وتغيرها.
ويحافـــظ أهالي هـــذه المناطـــق بجزيرة 
جربة في شـــهر الصيام على عـــادة االحتفال 
بالصـــوم األول ألبنائهم ذكورا أو إناثا، حيث 
تقام لهم بالمناســـبة احتفاالت تســـبق حلول 

شـــهر رمضان بأســـبوع يدعى إليها األقارب 
واألصحـــاب إلـــى درجـــة أنهـــا تضاهي في 
بعـــض األحيان حفالت الزفـــاف إذ تقام فيها 
الذبائح ومآدب العشـــاء ويتـــم وضع الحنة 
للصائم، إضافة إلى إعداد أكالت تقليدية مثل 

”البسيسة“ لتوزع على الحضور.
وغالبـــا ما يعلن هـــذا االحتفال عن صيام 
ذلك الفتـــى أو الفتـــاة ليقضي أغلـــب ليالي 
شـــهر رمضان في ضيافة األقارب بدعوة من 
أحدهم فـــي كل ليلة ليتناول العشـــاء وتقدم 
لـــه عند المغـــادرة هدية تكون أساســـا مالية 
للفتى ومالبـــس للفتاة تحتفـــظ بها لتنطلق 
منها في جمع مســـتلزمات الجهاز لزواجها. 
ولعـــل االحتفال بصيام الفتـــاة يحمل أبعادا 
رمزية وثقافية في المخيال الشعبي بالمنطقة 
أكثر من صيـــام الولد ألنه بمثابة اإلعالن عن 

بلوغها سن الزواج.
وتحمل هذه العادة وفق الحاجة محبوبة 
عـــدة معـــان ودالالت، فهـــي تحفز وتشـــجع 
الصائـــم وهو فـــي عمر صغير علـــى الصوم 
وتغرس فيه روح المسؤولية ليلتزم بمواصلة 
ذلك في الســـنوات المقبلة بعد أن تم اإلشهار 
بصيامـــه وإعالنه لـــدى األقـــارب ومنهم إلى 

المجتمع.
كمـــا ُيحيي ســـكان جزيـــرة جربـــة عادة 
”الُدولـــة“ (بضـــم الـــدال) وهي تســـمية ذات 
أصول أمازيغية ويقصد بها اجتماع مختلف 
أفـــراد العائلة الموســـعة في ســـهرة عائلية 
يتناولـــون فيهـــا وجبـــة اإلفطـــار. غالبا ما 
تنظـــم هذه الّلمة بداية مـــن الليلة الثانية من 
شـــهر رمضان لتتواصل حتى ليلة الســـابع 
والعشـــرين ولـــكل عائلـــة ليلتهـــا المحددة 
لتنظيم هذه الســـهرة العائلية، ولعل في ذلك 

معنى التداول من كلمة الُدولة.
وتعـــد العائلة المســـتضيفة أكلة تقليدية 
أيضـــا تســـمى ”المعقـــود“ وهو مـــرق حلو 
المـــذاق وداكن اللـــون. وأصل تســـمية هذه 
األكلـــة متأت من الزبيب إذ تتطلب كمية هامة 
من الزبيب إلعدادها حيث يترك الزبيب بعض 
الوقت فـــي الماء ثم ُيرحـــى وُيصفى ليطهى 

بعد ذلك على نار هادئة لساعات طويلة تمتد 
أحيانا على كامل اليوم بحســـب الكمية وعدد 
الضيوف. ويؤكل المعقـــود بالعصيدة حيث 

يسكب فوقها كما يؤكل كالمرق بالخبز.
وتمثل ليلة الُدولـــة احتفاال كبيرا للعائلة 
لذلك فكل أسرة تستعد له مبكرا حيث تتنافس 
ربـــات البيـــوت قديمـــا على الظفـــر بإعجاب 
الضيـــوف بأكلـــة المعقـــود بعـــد أن يقضين 
ســـاعات طويلة في طبخها بقطع النظر على 
مـــا رافقها من أكالت أخـــرى. ”معيار النجاح 
في تلـــك الليلة يبقى المعقود“ وفق الســـيدة 
جميلـــة التي حافظت وأســـرتها علـــى عادة 

الُدولة إلى اليوم.
وكانـــت الُدولة قديما ليلة يدعى لها أيضا 
الشـــبان الذين يؤدون فريضـــة الصوم ألول 
مرة فيحضر عدد كبير منهم، وتكون دعوتهم 
عبر ما يســـمى فـــي جزيرة جربـــة ”بالبّراح“ 

أي المنـــادي ذلك الرجل الذي يجوب وســـط 
القرية وعادة ما يكون وســـط الســـوق ليعلن 
عـــن مواكب الدفن وعـــن الـــزواج وكذلك عن 
الُدولـــة ليدعو الصائـــم ألول مرة إلى حضور 
الليلة المحددة لدى العائلة المعنية بمناسبة 

دولتها.
اليـــوم، لم تعد مثل هـــذه العادات ُتمارس 
بشـــكلها األصلـــي وإن تمســـكت بهـــا بعض 
تفاصيـــل  دون  عموميتهـــا  فـــي  العائـــالت 
وجزئيـــات، فجـــل العائالت التـــي احتفظت 
بعـــادة الُدولة لـــم تعد تدعو لهـــا كل األقارب 
وقد تقتصر فقط على أبنائها وأصهارها وقد 
ال تعد أكلـــة المعقود التي لم تعد تســـتهوي 
الجيـــل الجديـــد والتي تســـتغرق الكثير من 

الوقت.
وبالرغم مـــن األبعاد الرمزيـــة والثقافية 
الكثيفة للعـــادات الرمضانية خصوصا منها 

المتعلقـــة بتعليم األبناء الصيـــام وتدريبهم 
عليـــه وفـــي اآلن نفســـه توطيـــد عالقاتهـــم 
بموروثهم الثقافي الـــذي تناقلته األجيال إال 
أن أغلـــب هذه التقاليد اندثرت أو في طريقها 
لالندثار في المجتمع التونسي، فأعداد قليلة 
فقط من األسر التونسية مازالت تحرص على 

تطبيق هذه العادات وعلى ممارستها.
ويعود تراجع اإلقبال على عادات وتقاليد 
رمضان خاصة منها التي تقوم على االحتفال 
في وسط عائلي يجمع أفراد األسرة الموسعة 
ويرتكز على تقديم أطبـــاق تقليدية إلى تغير 
نمط المعيشـــة لدى األســـرة التونسية التي 
تأثرت خصوصـــا بعمل الزوجـــة وبالتخلي 
شيئا فشـــيئا عن العالقات الوطيدة باألسرة 
الموســـعة وعـــن االحتفاالت المكلفـــة والتي 
تتطلـــب أطباقـــا تقليدية يســـتغرق إعدادها 

الكثير من الوقت ويتطلب الصبر والجهد.

تشــــــجع األســــــر العربية أبناءها على الصيام وحتاول تدريبهم عليه ولو لبضع ســــــاعات 
من اليوم، ويعدهم آباؤهم بتقدمي مكافأة على ذلك. وحتتفل كل أســــــرة بحســــــب عاداتها 
وتقاليدها بأول رمضان يصومه االبن أو البنت وهو ما تفعله الكثير من العائالت التونسية 
كمحاولة منها لالحتفــــــاء باالبن الصائم واحلفاظ على عادات وتقاليد هذا االحتفال الذي 

يكاد يندثر في العديد من املدن.

[ االحتفال التقليدي بالصيام األول يوطد عالقة االبن بالعائلة  [ تقاليد رمضانية اندثرت بفعل تغير نمط المعيشة في تونس

االحتفاء بالصيام األول لألبناء.. عادات أسرية تشارف على االندثار

تجربة الصيام األول ال تنسى

} لندن - أفادت دراســـة بريطانية حديثة بأن 
مواقـــع التواصل االجتماعي تشـــجع األطفال 
على تناول الكثير من الوجبات السريعة، التي 
تحتوي على ســـعرات حرارية أكثر وتعرضهم 

لخطر السمنة.
وأظهرت الدراســـة أن األطفـــال الذين رأوا 
مقاطع لمشـــاهير يســـتهلكون وجبات سريعة 
تحتوي على ســـكريات أو دهون، استمروا في 
تناول ســـعرات حرارية أكثر بنسبة 26 بالمئة، 

مقارنة بأولئك الذين لم يشاهدوا ذلك.
واســـتخدمت الدراســـة من نجوم وسائل 
التواصـــل االجتماعي ”زويـــال“ التي يتابعها 
10.9 مليـــون شـــخص علـــى موقـــع التواصل 
االجتماعـــي إنســـتغرام و“ألفي ديـــس“ الذي 
وتـــم  شـــخص.  مليـــون   4.6 نحـــو  يتابعـــه 
تقســـيم األطفال البالغ عددهـــم 176 إلى ثالث 

مجموعات، وعرضت عليهم صور لشخصيات 
تـــروج لوجبات خفيفة غير صحيـــة أو أغذية 

صحية أو منتجات أخرى غذائية.
وثـــم ُعرضـــت علـــى األطفال تشـــكيلة من 
الوجبـــات الخفيفة الصحية وغيـــر الصحية 
لالختيـــار بينهـــا بما في ذلـــك العنب والجزر 

والشكوالتة والحلوى.
ووجد الباحثون أن األطفال الذين شاهدوا 
الصـــور غير الصحية اســـتهلكوا حوالي 448 
ســـعرا حراريا، بينما اســـتهلك اآلخرون 357 
ســـعرا فقـــط، ودعوا إلـــى المزيد مـــن حماية 
األطفـــال مـــن اإلنترنـــت، خاصة من وســـائل 

التواصل االجتماعي.
وأشار الفريق إلى أنه في التلفزيون هناك 
الكثير من اإلشـــارات، التـــي توضح أن المادة 
المقدمـــة عبـــارة عن إعالنات، مثـــل الفواصل 

واألغنيات، بينما في العالم الرقمي فإن الكثير 
من اإلعالنات مضمنة في المحتوى. 

ا كوتـــس، قائد فريق  وقالـــت الدكتـــورة أنَّ
البحث ”نحن نعلم أنك إذا عرضت على األطفال 
إعالنا لمشـــروب تقليـــدي، فـــإن تفضيلهم له 
ســـيزيد. أردنا اختبار استجابتهم لهذا النوع 
الجديد اإلشهار المقترن بشخصيات مشهورة 

مثل نجوم وسائل التواصل االجتماعي“.

وأضافـــت كوتس ”اآلن أثبتنـــا أن األطفال 
يتأثـــرون بنجوم اإلنترنت. دراســـتنا القادمة 
ســـتبحث عما إذا كانوا يدركون ذلك من عدمه، 
ألنه في الكثير من الحاالت يتقاضى المشاهير 

أمواال من أجل الترويج لمنتج ما“.
وتعد وســـائل التواصل االجتماعي اليوم 
أحد األشـــياء المؤثرة في األطفال وخصوصا 
علـــى صحتهـــم النفســـية والعقليـــة وأيضا 
البدنيـــة طالمـــا تعد أحـــد العوامـــل المؤدية 
للسمنة عن طريق تشـــجيعهم على المزيد من 

استهالك الوجبات غير الصحية.
وكانـــت الكليـــة الملكيـــة البريطانية لطب 
األطفال قد دعت الحكومات إلى دراســـة وسّن 
المزيد من القواعد التنظيمية لحماية األطفال، 
ضمن استراتيجيتها القادمة لمكافحة البدانة 

عندهم.

موضةمواقع التواصل االجتماعي تدفع األطفال نحو السمنة

} يطــــل حذاء اإلســــبادريل بوجه جديد 
فــــي صيف 2018، حيث أنــــه يأتي بكعب 
مفتــــوح ليمنــــح املــــرأة إطاللــــة مريحة 
وجيدة التهوية في ظل درجات احلرارة 

املرتفعة.
األملانية  املوضــــة  خبيرة  وأوضحت 
كالوديــــا شــــولتس أن اإلســــبادريل هو 
حذاء مسطح ميتاز بطابع صيفي خفيف 
بفضل نعله املصنوع من اللحاء، مشيرة 
إلى أنه يطل هذا املوسم بتصاميم جذابة 
تخطف األنظار ويــــزدان بالتطريزات أو 
الفيونكة أو الُشّرابات أو يتألأل باأللوان 

امليتاليك البّراقة كالذهبي.
الكعــــب  ذو  اإلســــبادريل  ويتناغــــم 
الصيفيــــة  الفســــاتني  مــــع  املفتــــوح 
الرياضيــــة ومع مظهر بســــيط وهو من 
بني أبرز أنواع األحذية التي متنح املرأة 
الراحــــة واخلفة أثناء احلركة وتنقالتها 

اليومية.
كمــــا مينــــح االســــبادريل بتصميمه 
احلديــــث املفتــــوح مــــن اخللــــف إطاللة 
جذابــــة ومريحة إذا مــــا مت ارتداؤه مع 
الســــراويل  وخصوصا  اجلينــــز  القطع 
ذات التصاميم الرياضية بألوان صيفية 

فاحتة.

وجه جديد لإلسبادريل 
في صيف 2018

} ”ِإذا جاء رمضان سلسلت الّشياطين“.. 
كثيرا ما يقع التشكيك في صحة هذا الحديث 

النبوي أو االختالف في تفسيره بسبب 
انتشار العديد من السلوكيات المنافية 
للمبادئ التي جاء بها الشهر الفضيل.

وال أدري لماذا يرجح البعض ضعف 
الحديث أو عدم صحته أو يختلفون في 

تأويله؟ والحال أن رهطا منهم يحمل بين 
جنبيه قلبا رخاميا ونفسا خبيثة تعلق 

عاداتها السيئة على الصوم.
وال يتوانى فرد من األفراد عن صب 

جام غضبه على من حوله ألتفه األسباب 
والمسببات حتى يختم ثوراته بالجملة 

الشهيرة ”اللهم إني صائم“ حتى ُيغفر له ما 
تقدم وما تأخر من ذنبه ويحلل صيام بقية 

يومه.
والعجيب أن كّم المشكالت التي يقع 
فيها المواطن بدءا من صبيحة أول أيام 

شهر رمضان تشهد نسقا متصاعدا بحجج 
االنقطاع عن المنبهات من سجائر وقهوة 

وشاي.
ويعلق الناس انفعاالتهم على شهر 

الصيام ويحملون الشياطين وزر أفعالهم 
وأقوالهم بقية أشهر السنة، لكنهم يهملون 
أن ما بالطبع ال يتغير وأنهم إنما يظهرون 
ما يبطنون من خبائث تمأل قلوبهم غلظة 

وحسدا وبغضا.
وباعتقادي فكرة وجود الشياطين خالل 

رمضان تشكل فرصة ومناسبة الختبار 
األّس المتين للكثير من المجتمعات العربية 

المسلمة، حتى يتبّين الخبيث منها من 
الطيب.

وعلى ما يبدو أظهر الكثير من الناس 
وهًنا في تركيبتهم القيمية وهشاشة وضعفا 
في أخالقياتهم التي نشأوا عليها، وال يتعلق 

ذلك فقط بالمزاج السيء للبعض وإثارة 
الشغب أينما حلوا وال في تفشي ظاهرة 

اإلفطار علنا في الساحات العامة من البالد، 
بل وأيضا في ما يضمرونه من انصياع 

فطري تجاه كل الموبقات.

وال يرمى بالالئمة على هؤالء بقدر ما 
يدان بعض أولياء األمور على تغاضيهم 
عن تكوين أبنائهم ضمن منظومة تربوية 
أسرية تتساهل مع الكثير من السلوكيات 
والتصرفات الطائشة بدعوى أنهم حديثي 
السن وسيتغيرون عندما يكبرون دون أن 

يحاولوا تقويم ذلك االنقضاض، فيكبر ذلك 
الشرخ ويكبر معه األبناء وقد تعمق بداخلهم 

التصدع األخالقي.
ويقال ”من شب على شيء شاب عليه“، 

وقد وجدت قصة رائعة تمثل هذا القول 
أحسن تمثيال وراقني نقلها قيل ”قام أبويزيد 

البسطامي، صوفي مسلم من أهل القرن 
الثالث الهجري،  يتهجد الليل، فرأى طفله 
الصغير يقوم بجواره فأشفق عليه لصغر 

سنه ولبرد الليل مشقة السهر، فدار بينهما 
حوار شيق بدأه األب قائال: ارقد يا بني 

فأمامك ليل طويل. أجاب االبن:  فما بالك أنت 
قد قمت؟ فقال األب: يا بني قد طلب مني أن 
أقوم له. فرد الصغير: لقد حفظت فيما أنزل 

الله في كتابه ’إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ثلثي  الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 

معك‘ فمن هؤالء الذين قاموا مع النبي؟ فنطق 
البسطامي من فوره: إنهم أصحابه، فاستنكر 
الغالم قائال: فال تحرمني من  شرف صحبتك 

في طاعة الله، فرد األب: يا بني أنت طفل ولم 
تبلغ  الحلم بعد، فأجاب الصبي: يا أبت إني 
أرى أمي وهي توقد النار تبدأ  بصغار قطع 
الحطب لتشعل كبارها فأخشى أن يبدأ الله 

بنا يوم القيامة قبل الرجال إن  أهملنا في 
طاعته، فانتفض أبوه من خشية الله وقال: قم 

يا بني فأنت أولى  بالله من أبيك“.
هذه القصة القصيرة إن عكست شيئا 

فإنما تعكس ما آل إليه حال األطفال اليوم 
بسبب تقصير اآلباء، وتؤكد براءة الشيطان 
من إفراط المجتمعات العربية في قطع صلة 
الرحم مع دساتير األولين بحجة تخلفهم عن 

ركب الحضارة من جهة، وتشبثهم بحبال 
النفاق االجتماعي والمغاالة في لبس األقنعة 

من جهة أخرى.
نعم الشياطين تضحى بريئة بين أمم 

جعلت إبليس اللعين تلميذا خجوال في 
حضرة نسائها، لذا فإن غيابه في رمضان أو 

حضوره سيان.

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ة ا شش

براءة شيطان

االحتفال بصيام الفتاة يحمل أبعادا 
رمزية وثقافية في املخيال الشعبي 
أكثـــر من صيـــام الولد ألنـــه بمثابة 

اإلعالن عن بلوغها سن الزواج

◄

األطفال الذين رأوا مقاطع مصورة 
يســـتهلكون  ملدونني مشـــهورين 
وجبات ســـريعة، استمروا في تناول 

سعرات حرارية أكثر

◄
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{المعنويـــات مرتفعة، وهناك انســـجام كبير بين الجهازين الفنـــي واإلداري والالعبين، والوضع رياضة

يدعو إلى التفاؤل والثقة قبل مباراة االفتتاح، وهذا ما نحتاجه}.

عادل عزت 
رئيس احتاد الكرة السعودي لكرة القدم

{كل العـــب يتمنى أن يشـــارك في المونديال وأن يمثل بالده فـــي هذا الحدث الكبير. وأكيد أن 

مشاركتي في كأس العالم تعتبر من األحداث التي سأعتز بها طوال مشواري الكروي}.

املهدي كارسيال 
العب املنتخب املغربي

} الرباط – دخل الرجاء البيضاوي في منافسة 
شـــديدة مع الـــوداد من أجـــل الظفـــر بصفقة 
الليبيري ويليـــام جيبور خالل فترة االنتقاالت 
الصيفيـــة املقبلـــة. وكان جيبـــور قـــد تألق في 
املوســـم قبل املاضـــي في الـــدوري املغربي مع 
الـــوداد البيضاوي قبل أن ينتقـــل إلى النصر، 

لكن جتربته لم تكن ناجحة في السعودية.

وسبق للوداد أن أبدى رغبته في استعادة 
جيبور، وربط االتصال به، خاصة أنه يشـــكو 
ضعفـــا على مســـتوى املهاجم القنـــاص، بعد 
فشل صفقتي شيسوم شـــيكاتارا وأليخاندرو 
كينتانـــا. وفتح الرجـــاء بـــاب مفاوضاته مع 
جيبور في إطار االنتدابات التي يسعى للقيام 
بهـــا في امليركاتو الصيفـــي، خاصة أنه عانى 

في املوسم املاضي.
مـــن ناحيـــة أخـــرى دخـــل نـــادي الرجاء 
البيضـــاوي في منافســـة مع نظيـــره اجليش 

للظفـــر بخدمات الالعب عصـــام الراقي. وبدأ 
الفريق البيضاوي اتصاالته، ال سيما أن الراقي 
كان قد عبر عن استعداده للعودة إلى صفوف 
الرجاء. ولعب الراقي للفريق البيضاوي، لكنه 
اضطر إلـــى مغادرته في امليركاتو الشـــتوي، 
بسبب املشـــكالت املالية التي يعيشها النادي، 
وانتقل إلى الرائد الســـعودي. ورغم تقدمه في 
الســـن، إال أن الراقي يقدم مستويات جيدة، ما 
جعل الرجاء يســـعى الســـتعادته، ويرغب في 

استغالل امليركاتو الصيفي لتعزيز صفوفه.
وفـــي ســـياق آخـــر قـــال التونســـي حمزة 
اجلالصـــي، املنتقل حديثا إلـــى احتاد طنجة، 
إنـــه يتمنى أن يقـــدم اإلضافـــة لفريقه اجلديد. 
وأضاف في تصريحات تلفزيونية ”أنا ســـعيد 
بهذه التجربة اجلديدة، وأمتنى أن أجنح فيها، 
خاصة أني التحقت بفريق طموح، وتوج مؤخرا 
ألول مـــرة بلقب الدوري املغربي، لذلك أعرف أن 

كل مكونات الفريق تنتظر مني الكثير“.
وأضاف أن املهمة لن تكون ســـهلة الحتاد 
طنجة، مشـــيرا إلى أن كل اخلصوم ستستعد 
جيدا ملواجهة الفريق البطـــل، وأردف ”هدفي 
مـــع احتـــاد طنجة هـــو حتقيق لقـــب الدوري 
مجـــددا، والذهـــاب بعيدا في منافســـة دوري 
أبطال أفريقيا، التي ســـتمثل لنا حتديا مهما 

في املوسم املقبل“. 

قدم املـــدرب البرتغالي مانويل  } القاهــرة – 
جوزيه، املدير الفني األسبق لألهلي املصري، 
نصيحـــة إلدارة القلعة احلمـــراء بالعودة إلى 
املدرســـة التدريبيـــة البرتغالية فـــي املرحلة 

القادمة. 
وجـــرت اتصاالت بني خالد مرجتي، عضو 
مجلس إدارة النادي األهلي، ومانويل جوزيه 
الستشـــارته بخصوص ملف املـــدرب اجلديد 
لألحمر، وإمكانية االســـتعانة بـــه في املرحلة 
القادمة ســـواء كمدير فنـــي أو كمخطط للكرة 
بالنـــادي. وحتفـــظ جوزيه على فكـــرة العودة 
للتدريب مجددا إال أنه طالب مرجتي بالعودة 
إلى املدرسة البرتغالية، وعرض ترشيح بعض 
املدربني املميزين بالبرتغال لقيادة األهلي في 

املرحلة القادمة.
وأكد جوزيـــه ملرجتي أن املدرب البرتغالي 
ناجـــح ويســـتطيع العمـــل حتـــت الضغـــوط 
اجلماهيرية واملالية، إلى جانب أنه مناســـب 
للكرة املصرية، ويجيـــد التعامل مع الالعبني 
بشـــكل نفســـي وفني مميـــز. وكان األهلي قد 
اســـتعان بأكثر من مـــدرب برتغالي على مدار 
تاريخه على رأسهم مانويل جوزيه، أكثر مدير 
فني حقق بطـــوالت للنادي إلـــى جانب توني 

أوليفيرا وجوزيه بيسيرو.
لم يعرف النادي األهلي على مدار تاريخه 
الطويـــل املمتد ألكثر من 111 عاما، مدربا أكثر 
جناحا مـــن البرتغالي مانويـــل جوزيه، الذي 
حقـــق العديد مـــن األلقاب احملليـــة والقارية، 
والمـــس املجد العاملي أيضـــا. وارتبط جوزيه 
ارتباطا وثيقا بجماهير القلعة احلمراء، حيث 
أصبح رمزا وأســـطورة بالنســـبة لهم بعدما 
جعل الفريق في مكانة أعلى من كل منافســـيه 

محليا وقاريا ولسنوات طويلة.
 

صعوبات كثيرة

لكـــن فكرة عودتـــه في والية 
رابعـــة مـــع األهلـــي تقتـــرن 
بالعديـــد مـــن الصعوبـــات، 
أبرزها التقـــدم في العمر؛ إذ 

أن جوزيه جتـــاوز عامه الـ72 
اآلن، وبالتالـــي رمبـــا ال يكون 

الذهنـــي  حضـــوره  بنفـــس 
اعتاد  الـــذي  والبدني 
قـــاد  عندمـــا  عليـــه 
األهلـــي فـــي الوالية 
عـــام 2001،  األولـــى 
أو فـــي الثانية عام 
2003، أو حتـــى في 
الثالثـــة واألخيـــرة 

عام 2011.
ناحيـــة  مـــن 
أخـــرى صحيـــح 

جماهيـــر  أن 
األهلي تكن كل 

التقدير جلوزيه 
وترى أنه صائد 

للبطـــوالت، لكـــن فكرة اللجوء إليـــه من جديد 
رمبا ال تســـتهوي قطاعا كبيرا من مشـــجعي 
الفريـــق األحمر، باعتبـــار أن األمر يعكس قلة 
حيلة املجلس احلالي، وفشله في إيجاد مدرب 
أصغر ســـنا وأكثر جتددا وقدرة على حتقيق 
البطـــوالت وإيجـــاد معادلـــة األداء والنتائج 

بالشكل املطلوب.
 

طاقم جديد

أعلنت جلنة الكرة بالنادي األهلي املصري، 
بقيادة محمود اخلطيب، رئيس النادي، تشكيل 
اجلهـــاز الفنـــي اجلديـــد للفريـــق األول، عدا 
منصب املدير الفني األجنبي. ورأت اللجنة أن 
إمتـــام التعاقد مع مـــدرب أجنبي باملواصفات 
املطلوبة يحتاج إلى بعض الوقت، مما دفعها 
إلى تعيني الهيكل الرئيســـي للجهاز املعاون، 
على أن ُيســـتكمل تشـــكيل هـــذا اجلهاز خالل 
األيام القادمـــة. وضم اجلهـــاز الفني اجلديد 
محمد يوسف مدربا عاما، وقائما بأعمال مدير 
الكرة، وسامي قمصان مدربا مساعدا، وسمير 

عدلي مديرا إداريا للفريق.
وفي ذات السياق قررت اللجنة تعيني عادل 
عبدالرحمـــن مديرا فنيا لفريق الشـــباب، على 
أن يقوم بتشـــكيل جهـــازه املعاون مع العرض 
على جلنة الكـــرة في اجتماعها املقبل. وقررت 
اللجنة أيضا تعيني فتحي مبروك مديرا لقطاع 
الناشـــئني، وطلبـــت منه تقدمي تصـــور كامل 
لقطاع الناشـــئني وتشـــكيالت األجهزة الفنية 
واإلدارية والطبية، مبا يضمن انطالقة جديدة 

للقطاع في املوسم اجلديد.
وقررت اللجنة تعيـــني خالد بيبو مديرا 
ألكادمييات األهلي، ومعه عبدالنبي عاشور 
مديرا فنيا لكافـــة الفروع، إلى جانب تعيني 
حســـام غالي منســـقا عامـــا لقطاع 
الكـــرة وعضـــوا باللجنـــة، 
وحنـــان الزيني مديرة متابعة 
كما  واللوائح.  التراخيـــص 
قـــررت اللجنة تعيني محمد 
للتعاقدات  مديـــرا  فضـــل 
بالنادي، ووجهت اللجنة 
الفني  للجهـــاز  الشـــكر 
للفريـــق األول لكـــرة 
ســـيد  بقيـــادة  القـــدم 
عبداحلفيـــظ مديـــر 
الكرة، وحسام البدري 
املديـــر الفني، وبقية 
أعضاء اجلهاز الفني 

واإلداري والطبي.

صراع بيضاوي ساخن للحصول على جيبور

جوزيه يحسم موقفه من تدريب األهلي

بـــدأت جنومية مـــدرب املنتخب  } اجلزائــر – 
اجلزائـــري رابح ماجر فـــي التراجع منذ توليه 
زمام اجلهاز الفنـــي للخضر، خاصة بعد رفض 
بعض الالعبني االستجابة لدعوته قصد حضور 
معســـكر الفريق، الذي يســـبق وديتـــي الرأس 

األخضر والبرتغال. 
وفـــي وقـــت مضـــى كان رابح ماجـــر جنما 
عربيا دون منازع حـــني كان العبا لنادي بورتو 
البرتغالـــي، الذي ســـاهم معه بقســـط كبير في 
التتويج بلقـــب دوري أبطال أوروبـــا، لكن ذلك 
النجم بدأ فـــي األفول بعدما تراجعت أســـهمه 

وفقد شعبيته أمام اجلماهير اجلزائرية.
وحـــاول رابح ماجـــر أن يســـير عكس تيار 
الرئيس الســـابق الحتاد الكـــرة، محمد روراوة 
بتكوين منتخب من العبـــي الدوري اجلزائري، 
لكـــن النتائـــج غير مشـــجعة حتـــى اآلن، بينما 
اعتمد املدربون السابقون على مهارات الالعبني 
الذين ينشطون في مختلف الدوريات األوروبية.

وانقلب الســـحر على الساحر بعد أن فضل 
رابح ماجر العبي الدوري احمللي على احملترفني 
في أوروبا مما جعل النجوم الســـابقني للخضر 
يرفضون دعوتـــه. كما حدث ذلـــك مع احلارس 
وهـــاب رايس مبوحلي الذي رفض تلبية دعوته 
بطريقة غير مباشـــرة متعلال بنقص املنافســـة 
وانتهـــاء الدوري الســـعودي منذ مـــدة. وحدث 
نفـــس األمر مـــع مهاجـــم قلعة ســـراي التركي 
سفيان فيغولي الذي رفض هو اآلخر االنضمام 
إلى املعسكر واملشـــاركة في املقابلتني الوديتني 
بحجـــة اإلصابة واإلرهاق، وهـــو األمر الذي لم 

يحدث من قبل.
 

سيل من االنتقادات

لـــم يســـبق أن تعـــرض منتخـــب اجلزائـــر 
أو مديـــروه الفنيون الســـابقون لهـــذا الكم من 
االنتقادات عندما كان املنتخب يخوض مبارياته 
مبلعب الشـــهيد مصطفى تشاكر بالبليدة غربي 
العاصمـــة اجلزائريـــة، وبدرجـــة أقـــل مبلعب 
الشـــهيد محمـــد حمالوي بقســـنطينة شـــرقي 
البـــالد واقتصر األمر فقط علـــى ملعب 5 يوليو 
األوملبـــي بالعاصمة اجلزائريـــة الذي يلقب في 
(احملكمة) بسبب اعتياد  اجلزائر بـ“دار الشرع“ 
اجلماهيـــر التي ترتاد هـــذا امللعب على توجيه 

النقد إلى الالعبني واملدربني على حد السواء.
وأعقبـــت تعيـــني ماجر في منصـــب املدرب 
األول للمنتخب اجلزائري موجة من االنتقادات، 

بســـبب عـــدم حيازتـــه الشـــهادات التدريبيـــة 
املطلوبـــة، وكذلك ابتعاده عـــن ميادين التدريب 
منـــذ قرابة الـ15 عاما، فضال عن اخليارات التي 
ينتهجها خـــالل املباريات، باســـتبعاده بعض 
جنـــوم املنتخـــب على غـــرار جنم قلعة ســـراي 
التركي سفيان فيغولي، وحارس مرمى االتفاق 

السعودي رايس وهاب مبوحلي.
وقـــرر ماجـــر اســـتدعاء احلـــارس توفيق 
موســـاوي واملهاجـــم فريـــد املاللي مـــن نادي 
بارادو الناشـــط بـــدوري احملترفـــني اجلزائري 
للمشـــاركة فـــي املباراتـــني الوديتـــني اللتـــني 
ســـيلعبهما ”اخلضـــر“ أمـــام الـــرأس األخضر 
والبرتغال في األول والســـابع من يونيو املقبل 
على الترتيب. وســـيحل موساوي واملاللي محل 
وهـــاب رايس مبوحلـــي حارس نـــادي االتفاق 
الســـعودي وســـفيان فيغولي العب نادي قلعة 
ســـراي التركي اللذين ســـيغيبان عن املباراتني 
املذكورتني بسبب عدم اجلاهزية بالنسبة لألول 
واإلصابـــة بالنســـبة للثاني بحســـب مـــا ذكره 
احتـــاد الكرة اجلزائري. لكـــن هناك إجماعا في 
اجلزائر على أن مبوحلي وفيغولي رفضا دعوة 
ماجر احتجاجا على اســـتبعادهما من خياراته 
منـــذ تعيينه مديرا فنيـــا لـ“محاربي الصحراء“ 

اخلريف املاضي.
وفـــي هـــذا الصـــدد أعلـــن احتـــاد الكـــرة 
اجلزائـــري إعفاء اجلهـــاز الفني الـــذي يقوده 
رابـــح ماجر مـــن تدريب منتخـــب احملليني من 
أجل السماح له بالتركيز مع املنتخب األول على 
التصفيات املؤهلـــة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 
التي تســـتضيفها الكاميرون العام املقبل. وذكر 
االحتـــاد في بيـــان له ”إنه بعـــد االجتماع الذي 
ضم الرئيـــس خيرالدين زطشـــي ورابح ماجر، 
تقرر إعفـــاء اجلهاز الفني مـــن تدريب منتخب 
احملليني“. وعزا االحتـــاد اجلزائري هذا القرار 
إلى الرغبة في متكني اجلهاز الفني الذي يقوده 
ماجـــر من التركيز التام على التصفيات املؤهلة 
لكأس أفريقيا 2019 التي تستأنف مبارياتها في 
ســـبتمبر املقبل حيث حتل اجلزائر ضيفة على 

غامبيا في إطار اجلولة الثانية.
ويبـــدو أن االنتقادات الالذعة التي يتعرض 
لهـــا ماجر باتت تزعـــج احتاد الكـــرة وخاصة 
رئيســـه زطشـــي الذي انضم بـــدوره إلى قائمة 
الغاضبـــني. ورمبا أيضا من األســـباب التي لم 
يكشـــف عنها االحتاد اجلزائري أن زطشي يريد 
مدربا على رأس منتخب احملليني ميلك فســـلفة 
العمل على املدى املتوسط والطويل وقادرا على 

إعداد فريق بوســـعه ضمان التأهـــل لنهائيات 
كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها إثيوبيا عام 
2020 والتطلـــع إلى التتويج بـــدورة 2022 التي 

ترشحت لها اجلزائر.
واتخذ احتاد الكرة اجلزائري قرارا سيمهد 
للتخلي عـــن املدير الفنـــي للمنتخب اجلزائري 
رابـــح ماجر، الذي أضحـــى ال يحظى باإلجماع 
داخـــل أســـوار االحتاد بعد ســـبعة أشـــهر من 
تعيينه في هذا املنصب خلفا لإلسباني لوكاس 
ألكاراز. وكشـــفت مصادر قريبة من احتاد الكرة 
اجلزائري أن قرار األخير ال يعدو أن يكون سوى 
خطوة فقط مـــن أجل التمهيـــد لإلطاحة برابح 
ماجر مـــن منصبه كونه أصبح ال يلقى اإلجماع 
داخل االحتاد بســـبب تراجع مستوى املنتخب 
حتت قيادتـــه، فضال عن احلديث املســـتمر عن 
وجود مشاكل بينه وبني الالعبني ومع معاونيه 

باجلهاز الفني.

كثرة الضغوط

كمـــا ازدادت الضغوط في الفتـــرة األخيرة 
على احتاد الكرة من طرف اجلماهير ووســـائل 
اإلعـــالم احمللية التـــي وجهت انتقـــادات الذعة 
إلـــى اجلهـــاز الفني ملنتخـــب اخلضـــر بقيادة 
ماجـــر. بينمـــا لم تســـتبعد وســـائل اإلعالم أن 
يتـــم إعفاء ماجـــر من منصبه نهائيا في شـــهر 
يونيو املقبل أو يقدم اســـتقالته حتت الضغط. 
ويخـــوض املنتخب اجلزائري مباراة ودية أمام 
الرأس األخضر في األول من شهر يونيو املقبل، 
على أن ينتقل بعدهـــا إلى العاصمة البرتغالية 
لشـــبونة ملواجهة كريســـتيانو رونالدو ورفاقه 
في لقاء ودي آخر في الســـابع من نفس الشهر. 
وأكدت وســـائل اإلعـــالم اجلزائريـــة أن مباراة 
البرتغال ســـتكون حاسمة ملســـتقبل ماجر على 
الهزميـــة  أن  إذ  الصحـــراء“،  ”محاربـــي  رأس 

بنتيجة كبيرة قد تعجل برحيله.
من ناحيته وجه الدولي اجلزائري السابق، 
عرفات مـــزور، انتقادات الذعة للمـــدرب ماجر، 
مؤكـــدا أن املنتخـــب الوطني ضيـــع الكثير من 
الوقـــت معه. وقـــال الالعب الســـابق لشـــباب 
بلوزداد ”نحن بصدد تضييع الوقت مع الناخب 
الوطنـــي احلالـــي، ويجب وقف هـــذه املهزلة“. 
وأضاف ”يجـــب إنهـــاء مهام املـــدرب الوطني 
احلالي، وجلب مـــدرب كبير، بحجـــم اجلزائر، 

ومستوى منتخبنا الوطني“.
كما بـــرر النجم الســـابق لشـــباب بلوزداد 
تصرف كل من رايس وهاب مبوحلي، وســـفيان 
فيغولي، باعتذارهما عـــن تلبية دعوة اخلضر، 
وصـــرح مـــزوار في هذا اخلصـــوص ”لو نضع 
أي العب فـــي مكان مبوحلـــي، أو فيغولي، كان 
ســـيتصرف بنفس الطريقة جتاه دعوة الناخب 

الوطني“.

مستقبل رابح ماجر على المحك

يواجه املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة القدم، رابح ماجر، مشكلة جديدة تضاف إلى 
سلســــــلة املشاكل والعراقيل التي يصطدم بها منذ بدء مشواره في قيادة منتخب اخلضر 
في شــــــهر أكتوبر املاضي، خاصة بعد ما رفض بعض الالعبني االستجابة لدعوته قصد 

حضور معسكر الفريق ومازال أسطورة اجلزائر يواجه سيال من االنتقادات.

حيرة كبيرة

[ تأثير المدرب يتراجع بين محترفي الجزائر

نـــادي الرجـــاء البيضـــاوي دخل في 

منافســـة مع نظيره الجيش للظفر 

بخدمات الالعب عصام الراقي، وبدأ 

الفريق اتصاالته

◄

لجنة الكرة بالنادي األهلي املصري، 

بقيـــادة محمـــود الخطيـــب رئيـــس 

النـــادي، أعلنـــت تشـــكيل الجهـــاز 

الفني الجديد للفريق

◄

◄ أنهى نادي الريان ثالث الدوري عقد 
مدربه الدمناركي مايكل الودروب، بعدما 
أمضى معه نحو موسم ونصف موسم. 

وتولى الودروب تدريب الريان بعد اجلولة 
الثالثة في الدوري موسم 2017، واستمر 

معه املوسم املاضي. وخالل عهده، حل 
الفريق ثالثا في الدوري مرتني، ووصيف 

كأس األمير مرتني أيضا، وأخفق في 
اجتياز الدور األول ألبطال آسيا مرتني. 

وكان الودروب قد قاد خلويا (الدحيل حاليا 
بعد دمجه بنادي اجليش) ملوسم واحد 

2015 وحقق معه لقب الدوري وكأس قطر، 
وقاده إلى دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.

◄ خاض ليبرون جيمس مباراة مذهلة إذ 
سجل 35 نقطة ليقود كليفالند كافاليرز إلى 

نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترفني 
بعد الفوز 87-79 على بوسطن سيلتيكس في 

املباراة السابعة واحلاسمة بنهائي القسم 
الشرقي. وتفوق كافاليرز 4-3 في السلسلة 
التي حتسم على أساس األفضل في سبع 

مواجهات رغم أنه فقد جهود العمالق كيفن 
الف بسبب اإلصابة بارجتاج بعد اصطدام 

مع غايسون تاتوم في املباراة السابقة. وبلغ 
جيمس نهائي دوري احملترفني للموسم 

الثامن على التوالي منها أربع مرات متتالية 
مع كليفالند.

◄ واصل النجم اإلسباني رافائيل نادال 
تربعه على صدارة التصنيف العاملي 
لالعبي التنس احملترفني في نسخته 

الصادرة االثنني، وذلك قبل بدء مشواره 
في بطولة فرنسا املفتوحة ”روالن غاروس“ 
التي توج بلقبها عشر مرات. ويحتل نادال 

املركز األول برصيد 8770 نقطة بعد تتويجه 
في روما قبل أيام، ويليه النجم السويسري 

روجيه فيدرر في املركز الثاني بفارق 100 
نقطة. كما استمر الالعب األملاني ألكسندر 

زفيريف في موقعه باملركز الثالث في 
التصنيف، بعد بلوغه نهائي بطولة روما 

التي خسرها أمام نادال.

متفرقات
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} برلــني - تطيـــر حاملة اللقـــب، أملانيا، إلى 
مدينة تيرول النمساوية من أجل خوض مباراة 
ودية أمام منتخبها في 2 يونيو القادم، قبل أن 
تواجه السعودية بعدها بستة أيام على ملعب 
”باي أرينا“ في آخر ظهور لـ“املانشـــافت“ قبل 

بدء حملة الدفاع عن لقبه.
انضم ســـبعة العبـــني، من بينهـــم جيروم 
بواتينـــغ، إلى املعســـكر التدريبـــي للمنتخب 
األملاني، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس 
العالم، لتصبح القائمة التي اختارها يواخيم 
لـــوف مـــدرب الفريق شـــبه مكتملـــة. ووصل 
بواتينغ، الذي يتعافى مـــن إصابة في الفخذ، 
إلى شـــمال إيطاليا بجانب زمالئـــه في فريق 
بايرن ميونيخ ماتس هوميلز ووتوماس مولر 
وجوشـــوا كيميتش ونيكالس شـــول وحارس 
مرمى برشـــلونة مـــارد أندريه-تير شـــتيغن، 

وأنتونيو روديغير مدافع تشيلسي.
وأصبح متاحا أمام لوف حاليا 26 العبا من 
القائمة األولية، التي تضم 27 العبا، استعدادا 
للمونديـــال. ومن املقرر أن يعـــود بواتينغ (29 
عامـــا) إلـــى التدريبـــات بعد احلصـــول على 
إشـــارات إيجابية من األطبـــاء عقب خضوعه 
لفحص أخير في ميونيخ، وفقا ملا قاله أوليفر 
بيرهوف، مدير املنتخب األملاني، للصحافيني.

وقال بيرهـــوف إن كل الالعبـــني ”يريدون 
حتقيق شيء هام“ في روسيا ولكنه حذر أيضا 
مـــن أن النجاح في الدفاع عن اللقب الذي ناله 
الفريق في 2014 ســـيكون مهمـــة صعبة. وقال 
بيرهـــوف محثا الالعبني على بـــذل كل ما في 
وسعهم ”ســـتكون (البطولة هذه املرة) أصعب 
بطولة كأس عالم ألن اجلميع ســـيالحقنوننا. 
الكل سيســـتمتع بتعثرنا“. ويتعني على لوف 
اختيار القائمة النهائية للمونديال التي تضم 

23 العبا قبل 4 يونيو. ويلعب املنتخب األملاني 
في املجموعة السادسة مع منتخبات املكسيك 
والســـويد وكوريـــا اجلنوبية. وعبـــر املهاجم 
نيلز بيترسن، الذي لم يخض أي مباراة دولية 
من قبل، عن أمله في أن يكون جزءا من القائمة 
النهائية للمنتخب األملاني في املونديال حيث 
قال ”رمبـــا أكون مفاجأة اللحظـــة األخيرة، ال 

أحد يعلم“.

استعادة األمجاد

يبحث املنتخـــب البرازيلي عن اســـتعادة 
أمجـــاده والصعود إلى منصـــات التتويج من 
جديد عـــن طريق مونديال روســـيا 2018، بعد 
غيـــاب عن اللقـــب دام 16 عامـــا وحتديدا منذ 
مونديـــال كوريـــا واليابـــان عـــام 2002. وتقع 
البرازيـــل فـــي املجموعـــة اخلامســـة بجانب 
كوستاريكا وسويسرا وصربيا. وحلجز مكانه 
في مونديال روســـيا، لـــم يحتج فريق راقصي 
الســـامبا إلـــى الكثير مـــن الوقت فـــكان أول 
املتأهلني وبجـــدارة، بعد أن احتل املركز األول 
في تصفيـــات قارة أميـــركا اجلنوبية برصيد 
41 نقطة، بفـــارق 10 نقاط عن وصيفه منتخب 

أوروغواي.
وحققت البرازيل 12 انتصارا في 18 مباراة 
وتعادلت في 5 وتلقت الهزمية مرة واحدة على 
يد تشـــيلي بنتيجة 0-2، في مستهل مشوارها 
في التصفيات، وســـجل راقصو الســـامبا 41 
هدًفـــا وتلقـــى مرماهـــم 11 هدفا. وســـتفتتح 
البرازيـــل مبارياتها في املونديـــال مبواجهة 
سويسرا، وهي إحدى القوى اجلديدة في عالم 
كـــرة القدم ولكـــن خبراتها ال تقـــارن بالتأكيد 

بخبرات السيليساو.
وميتلـــك منتخـــب البرازيـــل مجموعة من 
الالعبـــني أصحاب املهـــارات واخلبـــرات في 
مقدمتهـــم نيمـــار دا ســـليفا ودانـــي ألفيـــس 
وتياغو سيلفا (باريس سان جرمان الفرنسي)، 
وأليسون (روما اإليطالي) وباولينيو كوتينيو 
(ليفربول  وفيرمينيو  اإلســـباني)  (برشـــلونة 

اإلنكليزي) وغيرهم من النجوم.
كما ميتلك تيتي (أدينور ليوناردو باتشي) 

املدير الفني ســـيرة ذاتيـــة جيدة، خاصة وأنه 
متكـــن من إعادة بنـــاء السيليســـاو من جديد 
بعد انهياره في بطولة 2014 التي استضافتها 
البرازيل. وبالنظر إلى التاريخ، تأسس احتاد 
اللعبـــة احمللي عـــام 1914 وانضم إلى االحتاد 
الدولي (فيفـــا) عام 1923، ومن قبله إلى احتاد 
أميركا اجلنوبية عام 1916، وخاض أول مباراة 
دولية له أمام األرجنتني وخسرها بنتيجة 3-0 

عام 1914.
داخـــل املعســـكر البرازيلـــي ال تـــزال حالة 
النجـــم نيمار دا ســـيلفا هي الشـــغل الشـــاغل 
للجميع، وذلـــك على الرغم مـــن تأكيدات املدير 
الفنـــي للسيليســـاو -تيتي- على أنه ســـيصل 
إلى املونديـــال في قمة جاهزيته. وســـيخوض 
”الكنـــاري“، الباحـــث عن التتويج الســـادس له 
في املونديال واألول منـــذ 16 عاما، مباراة أمام 
كرواتيا األحد املقبل خالل معسكره في إنكلترا، 
ثم سيواجه منتخب النمسا في الـ10 من الشهر 

املقبل.
أوضـــح نيمـــار أنه ليس جاهـــزا مئة باملئة 
بعد اجلراحة التي خضع لها ملعاجلة كســـر في 
مشـــط القدم، لكنه أكد في الوقت ذاته جاهزيته 
للعب فـــي كأس العالم. وقال نيمار للصحافيني 

”لســـت جاهزا بعد بنســـبة مئـــة باملئـــة. األمر 
يحتاج إلى بعض الوقت“. وتابع ”ما زلت أشعر 
ببعض اخلوف، لكن أمامنا بضعة أيام قبل بدء 

مشاركتنا“.
وجـــاء كالم نيمـــار قبـــل توجـــه املنتخـــب 
البرازيلـــي إلـــى إنكلتـــرا ملتابعة اســـتعداداته 
لكأس العالم. وتابع مهاجم باريس سان جرمان 
الفرنسي ”أحتاج إلى املزيد من الوقت للتخلص 
من هذا اخلوف، ولكنني جاهز للعب وال شـــيء 
ميكـــن أن يوقفني“. ولم يلعـــب نيمار (26 عاما) 
منذ تعرضه إلى إصابة في مباراة سان جرمان 
ضد مرسيليا في الدوري الفرنسي في 25 فبراير 
اضطرتـــه إلى اخلضوع لعمليـــة جراحية، لكنه 
عـــاود التدريبات قبل عشـــرة أيام في معســـكر 

منتخب البرازيل استعدادا لكأس العالم.

ثقة كبيرة

أحـــد املنتخبـــات التي تتطلع إلـــى الذهاب 
بعيدا في روســـيا، منتخب إسبانيا حتت قيادة 
جولـــني لوبيتيغـــي، الذي يدخـــل البطولة بثقة 
كبيرة بعد جتديد عقده حتى 2020، وسيخوض 
اختباريـــن أخيريـــن؛ األول أمام سويســـرا يوم 

األحد املقبل على ملعب ”ال سيراميكا“، والثاني 
في الـ9 من يونيو أمام تونس مبدينة كراسنودار 
الروســـية. بينمـــا يضع بطل أوروبـــا، منتخب 
اللمســـات األخيرة علـــى جاهزيته  البرتغـــال، 
مبواجهـــة قوية أمام بلجيكا في بروكســـل يوم 
الســـبت املقبل، وأخرى بنكهـــة أفريقية- عربية 
أمـــام اجلزائـــر مبلعـــب ”النور“ فـــي العاصمة 
لشـــبونة كآخر ظهور أمام اجلماهير البرتغالية 

قبل السفر إلى روسيا.
أمــــا منتخب أوروغواي، الذي سيســــتهل 
مشــــواره في روســــيا أمــــام مصــــر منتصف 
الشــــهر املقبل، فســــيخوض مبــــاراة توديعية 
جلماهيــــره يــــوم 7 يونيو أمام أوزبكســــتان. 
منتخــــب كولومبيــــا، الذي يعســــكر حاليا في 
إيطاليا، ســــيخوض مباراة وديــــة أمام مصر 
يــــوم اجلمعة املقبل، بينما ســــيلعب املنتخب 
اإلنكليزي أمام كوستاريكا مبدينة ليدز يوم 7 
يونيو املقبل في آخر جتارب ”األسود الثالثة“ 
قبل كأس العالم. رفاق النجم أنطوان غريزمان 
ســــيخوضون مواجهتني قويتني أمام إيطاليا 
مبدينة نيس الفرنسية يوم اجلمعة املقبل، ثم 
أمام الواليات املتحدة أيضا داخل فرنسا يوم 

الـ9 من نفس الشهر.

{سنســـعى للوصول إلى ذروة المســـتوى الفني والبدني. هذه فرصة فريدة تمنحها لك الحياة، 

إنها لحظتنا، نؤمن بقدرتنا، علينا أن نواجه الحاضر، إنه رائع}.

ريكاردو غاريكا 
املدير الفني ملنتخب بيرو

} مانشســرت (إنكلــرتا) - أبـــدت إدارة نـــادي 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي استعدادها لدفع 
مبلغ ضخم لضم الدولي الويلزي، غاريث بيل، 

جناح فريق ريال مدريد. 
اإلنكليزية إن  وقالت صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
مانشســـتر يونايتـــد على اســـتعداد لدفع 200 
مليـــون جنيـــه إســـترليني بجانـــب 650 ألف 
إســـترليني، كراتب أســـبوعي للظفر بخدمات 
الالعـــب الويلـــزي. وأثار غاريث بيـــل الجدل 
حول مســـتقبله بعد تصريحاتـــه عقب نهائي 
دوري أبطال أوروبا، أمام ليفربول اإلنكليزي، 

في العاصمة كييف.
وتقـــول العديـــد مـــن التقاريـــر إن هنـــاك 
خالفات بين المدرب زين الدين زيدان والالعب 
الويلزي، إذ لم يتحدثا سويا منذ فترة طويلة، 
حتـــى أن المدرب لم يقل أي شـــيء له خالل 3 
ســـاعات بعد النهائي. وأوضحـــت الصحيفة 

أن األمر ســـيكون متروكا لرئيس الريال، 
فلورنتينـــو بيريز، إلقنـــاع زيدان 
باالحتفاظ بالالعـــب الويلزي في 

الموسم المقبل.
يونايتـــد  مانشســـتر  وحـــاول 

التعاقـــد مـــع الويلزي قبـــل أن ينتقل 
إلى ريـــال مدريد، عندمـــا كان العبا 

في فريق توتنهـــام اإلنكليزي. 
وكان غاريث بيـــل قد صرح 
بعـــد النهائـــي قائال ”يجب 
بعـــد  أســـبوعا  ألعـــب  أن 
آخر، سأترّيث هذا الصيف 
وأفكـــر بجدية في الخطوة 

التالية“.
 

اهتمام إعالمي

ركزت الصحف اإلنكليزية 
على مستقبل النجم الويلزي، 
بعد قيادته ريـــال مدريد إلى 
الفـــوز بلقـــب دوري أبطـــال 
أوروبا، من خالل تســـجيله 
ليفربول،  مرمى  في  هدفين 
 ،3-1 بنتيجة  االنتصار  في 
السبت الماضي، في نهائي 

البطولة. 

بعنـــوان  وخرجـــت صحيفـــة ”ذا صـــن“ 
”ضربـــة مقّصيـــة في األســـنان“، مـــع صورة 
لهدف بيل األول، الذي جاء عن طريق تسديدة 
أكروباتيـــة، في إشـــارة إلى تجاهـــل المدرب 
زين الديـــن زيـــدان، للنجم الويلـــزي، ورغبة 
مانشســـتر يونايتـــد في التحـــّرك لضم العب 
توتنهام الســـابق. من ناحيتها أكدت صحيفة 
”ميرور“ تصدر مانشســـتر يونايتد سباق ضم 
غاريث بيل، الذي يبدو غير راض عن دوره في 
ريال مدريد، في وقت وعد فيه محمد 
صالح بتناســـي همـــوم إصابة 
النهائي، من أجـــل التواجد في 

نهائيات كأس العالم.
فضـــال عن ذلك ســـارت 
صحيفـــة ”الديلـــي 
إكسبريس“ على النهج 
ذاته، وقالت ”اليونايتد 
لضم  الســـباق  يتصـــدر 
بيل“، مؤكـــدة أن المدرب 
جوزيه مورينيو ســـيتحّرك 
للتعاقد مع نجم ريال مدريد، 
بعـــد إعـــالن األخيـــر نيتـــه 
الجلوس مع وكيل أعماله، من 
أجل حسم مستقبله. وتناولت 
وصـــول  أيضـــا  الصحيفـــة 
طائرة ليفربول إلى إنكلترا، 
وأضافت ”صاحب الوجه 
يشكر  كاريوس  األحمر، 

الجمهور“.
كمـــا حددت 
تقارير صحافية 
إنكليزيـــة 
وجهتيـــن 
لنجم ريال 
مدريـــد 

اإلسباني، حال قرر الرحيل عن صفوف النادي 
الملكـــي هـــذا الصيف. وأكد الويلـــزي غاريث 
بيـــل، عقب نهائـــي دوري أبطـــال أوروبا، أنه 
يحتـــاج إلى اللعب كأساســـي بشـــكل منتظم، 
وهـــو ما تـــم تفســـيره بأنه يريـــد الرحيل عن 
اإلنكليزية  الملكي. وقالت صحيفة ”تليغراف“ 
”يظـــل مانشســـتر يونايتـــد وبايـــرن ميونيخ 
الوجهتين األكثر احتماًال للدولي الويلزي حال 

استقر األخير على ترك ريال مدريد“. 
وحقق بيل بطولة دوري األبطال مع الريال 
4 مرات خالل 5 مواســـم ارتدى فيها القميص 

األبيض.
وفـــي المقابل عّدل البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو لهجتـــه بعدمـــا أثار الشـــكوك حول 
مســـتقبله مع نادي ريـــال مدريد اإلســـباني، 
وتوجـــه إلى مشـــجعيه بالقـــول ”إلـــى العام 
المقبـــل“، وذلـــك غـــداة تلميحه إلـــى احتمال 
الرحيـــل بعيد تتويـــج الفريق بلقبـــه الثالث 
تواليا فـــي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم. 
وكان رونالـــدو قد قال، بعد إحـــراز ريال لقبه 
الثالث عشـــر فـــي دوري األبطـــال بالفوز على 
ليفربول اإلنكليزي 1-3 في كييف ليل السبت، 
”إنـــه ألمـــر جيـــد أن ألعـــب في صفـــوف ريال 
مدريد“، مضيفا ”ســـأتحدث في األيام القادمة 
لكي أقدم جوابا ألنصـــار الفريق الذين وقفوا 

دائما إلى جانبي“.

عدول عن القرار

أشـــارت تقاريـــر صحافيـــة إلـــى أن هذه 
التصريحـــات كانت بمثابة تلميـــح إلى إدارة 
الريـــال ورئيســـه فلورنتينـــو بيريـــز، في ظل 
المفاوضات المستمرة منذ أشهر حول تمديد 
عقد البرتغالي البالغ 33 عاما، والســـاعي إلى 

رفع راتبه السنوي.
وخــــالل االحتفــــاالت التي أقيمــــت األحد 
بتتويــــج الريال باللقــــب األوروبي في مدريد، 
توجــــه رونالــــدو أفضــــل العــــب فــــي العالــــم 
خمــــس مرات، إلــــى المشــــجعين بالقول ”إلى 
العام المقبل“، في خطــــوة اعتبرت الصحافة 
المحليــــة أنهــــا تضــــع حــــدا للشــــكوك حول 
مســــتقبله مع النادي الذي انضم إلى صفوفه 

في العام 2009.

} هونــغ كونــغ – قال جيســـون مكاتير العب 
ليفربول السابق إنه استعاد ذكريات انطالقته 
القويـــة بعدما تابـــع نجاح ترينت ألكســـندر-
أرنولد فـــي التحول من العب بديـــل إلى العب 
أساســـي في تشكيلة ليفربول ثم االنضمام إلى 
منتخـــب إنكلترا قبـــل اللعب فـــي كأس العالم 

الشهر المقبل. 
وانضم ألكسندر-أرنولد إلى تشكيلة 

المدرب غاريث ســـاوثغيت في كأس 
العالـــم بعدما تألق مـــع ليفربول 
واســـتغل فترة غيـــاب ناتانييل 

كالين ألغلب فترات الموسم.
ألكســـندر-أرنولد  وخطـــف 
األضواء في مركز الظهير األيمن 

أبطـــال  دوري  نهائـــي  وخـــاض 
أوروبـــا أمـــام ريال مدريد الســـبت 

الماضـــي، ويرى مكاتير العـــب أيرلندا 
وليفربول السابق نفسه في هذا الالعب. 

وقال مكاتيـــر لرويترز ”أرى نفســـي كثيرا 
فيه. لقد انضـــم إلى تشـــكيلة كأس العالم ولم 
يلعب أي مبـــاراة في التصفيات وهذا ما حدث 
معي في 1994“. وأضاف ”قضيت موسما رائعا 
في بولتون وصعـــدت إلى الفريق األول وفجأة 

وجدت نفســـي في تشـــكيلة المنتخب وسافرت 
إلى أميركا وشـــاركت في المباريـــات األربع“. 
وتابع ”لســـت متأكدا مما إذا كان ســـيلعب في 
التشـــكيلة األساسية لكن ربما يحدث ذلك. أرى 

الكثير مما حدث معه سبق أن حدث معي“.
وشـــارك مكاتير فـــي مباريـــات أيرلندا في 
كأس العالـــم بالواليات المتحدة ووصل 
إلى دور الستة عشـــر قبل أن ينتقل في 
الصيف التالـــي إلى ليفربول ولعب 
هنـــاك أربعـــة مواســـم. وخاض 
األولى  مباراته  ألكسندر-أرنولد 
مع الفريـــق األول لليفربول في 
أكتوبر 2016 بعدما بدأ مشواره 

في أكاديمية النادي.
في سياق آخر سيكون المدرب 
يورغـــن كلوب قادرا على إلقاء نظرة 
أفضل على مسيرة ليفربول في البطولة 
ومـــا الـــذي يحتاج إليـــه للتقدم إلـــى المرحلة 

التالية. 
واحتـــل ليفربول المركز الثاني في أوروبا، 
والمركـــز الرابع في الدوري اإلنكليزي الممتاز، 
وحتـــى األنديـــة التي تمتلـــك توقعـــات عالية 

وتاريخا غنيا، قد تنظر لذلك ببعض الفخر.

مكاتير يكيل المديح أللكسندر-أرنولدمانشستر يونايتد يفتح خزائنه لضم غاريث بيل
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{أود أن أغير لقبا مع برشـــلونة بآخر مع المنتخب الوطني، فالفوز ببطولة مع األرجنتين سيكون 

أمرا فريدا. لدي ثقة كبيرة في هذه المجموعة من الالعبين}.

ليونيل ميسي 
أيقونة برشلونة ومنتخب األرجنتني

23

2016
خاض ألكسندر-أرنولد 

مباراته األولى مع ليفربول 

بعدما بدأ مشواره في 

أكاديمية النادي

وديات قوية لمنتخبات المونديال قبل انطالق النهائيات
[ مقارعة النمسا امتحان حقيقي للمنتخب األلماني البطل  [ البرازيل تستعد لمواجهة كرواتيا في إنكلترا

تكثف املنتخبات الـ32 املتأهلة لكأس العالم في روســــــيا هذا الصيف اســــــتعداداتها خالل 
هذه الفترة للوصــــــول في أفضل حالة قبل صافرة بداية احملفل الكروي األكبر في العالم 
يوم 14 يونيو املقبل بني أصحاب األرض ومنتخب الســــــعودية. وقبل نحو 3 أســــــابيع على 

بداية املونديال، تخوض هذه املنتخبات العديد من املباريات الودية التحضيرية.

الويلـــزي غاريث بيل حقـــق بطولة 

دوري األبطـــال مع الريـــال 4 مرات 

فيهـــا  ارتـــدى  مواســـم   5 خـــالل 

القميص األبيض

◄

منتخـــب البرتغال يضع اللمســـات 

األخيـــرة علـــى جاهزيتـــه بمواجهة 

قويـــة أمام بلجيـــكا، وأخرى بنكهة 

أفريقية- عربية أمام الجزائر

◄

رياضة

على خط الوصول

ئي. وأوضحـــت الصحيفة
تروكا لرئيس الريال، 

 إلقنـــاع زيدان
ب الويلزي فيي

يونايتـــد  ســـتر
قبـــل أن ينتقل  زي
عندمـــا كان العبا 

اإلنكليزي.
قد صرح 
”ال ”يجب 
بعـــد  عا 
لصيف
لخطوة

اإلنكليزية 
م الويلزي، 
مدريد إلى 
ي أبطـــال
ســـجيله 
يفربول، 
 ،3-1 جة 
ي نهائي 

غاريث بيل، الذي يبدو غير راض عن د
ريال مدريد، في وقت وعد في
همـــوم صالح بتناســـي
النهائي، من أجـــل التو

نهائيات كأس العالم.
فضـــال عن ذلك
” صحيفـــة
إكسبريس“ على
”ال ذاته، وقالت
الســـبا يتصـــدر 
بيل“، مؤكـــدة أن
جوزيه مورينيو سـ
ريال للتعاقد مع نجم
بعـــد إعـــالن األخيـــ
الجلوس مع وكيل أعم
أجل حسم مستقبله. و
و أيضـــا  الصحيفـــة 
طائرة ليفربول إلى
وأضافت ”صاحب
كاريوس األحمر، 

الجمهور“.
كمـــ
تقارير ص
إن
وج
لنج

◄ أعرب نجم حراسة المرمى األلماني 
مانويل نوير عن اعتقاده في تحقيق تقدم 
هائل في برنامج التعافي من اإلصابة في 
القدم، وذلك مع اقتراب انطالقة المنتخب 
األلماني على طريق الدفاع عن اللقب في 

كأس العالم 2018. ولم يشارك نوير في أي 
مباراة خالل ثمانية أشهر بسبب إصابته 

للمرة الثالثة بكسر في القدم.

◄ أعلن بيرت فان مارفيك المدير الفني 
للمنتخب األسترالي لكرة القدم استدعاء 

جيمي مكالرين مهاجم دارمشتاد األلماني، 
المعار حاليا لفريق هيبرنيان األسكتلندي، 

ضمن قائمته األولية استعدادا لخوض 
نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا. 

وسينضم مكالرين إلى صفوف المنتخب 
األسترالي في معسكره بتركيا.

◄ عاد رايو فايكانو إلى دوري الدرجة 
األولى اإلسباني لكرة القدم بعد غياب 
استمر عامين عقب تغلبه على ضيفه 

لوغو. ويعني صعود رايو أن هناك خمسة 
فرق من العاصمة اإلسبانية ستشارك في 

دوري الدرجة األولى في موسم واحد ألول 
مرة على اإلطالق لينضم إلى خيتافي 

وليغانيس وأتليتيكو مدريد وريال مدريد.

◄ استبعد جيمس تاركوفسكي مدافع 
فريق بيرنلي المنافس في الدوري 

اإلنكليزي الممتاز من قائمة احتياطية 
إلنكلترا في كأس العالم لكرة القدم من 

أجل الخضوع لجراحة الفتاق. وكان 
المدافع البالغ من العمر 25 عاما يتدرب 

مع منتخب إنكلترا خالل معسكره 
التدريبي الحالي منذ االثنين الماضي.

ببباختصار
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} باريــس - ابلغ الرئيس الفرنســـي إميانويل 
ماكـــرون املهاجر املالي مامادو غاســـاما الذي 
أنقذ طفال مساء الســـبت في باريس كان على 
وشك السقوط من الطابق الرابع، أنه سيمنحه 
اجلنســـية الفرنســـية خـــالل لقاء فـــي قصر 

اإلليزيه.
وأكد ماكرون خالل حديث مع املهاجر غير 
القانوني بث عبر صفحته على موقع فيسبوك، 
”كل الوثائق ســـتصبح قانونية“، مقترحا عليه 
أيضا مباشـــرة اإلجراءات مـــن أجل حصوله 
على اجلنسية األمر الذي وافق عليه غاساما.

وســـينضم مامادو أيضا إلى صفوف فرق 
اإلطفاء، معبرا عن سعادته بالوسام وامليدالية. 
وقـــال ”هذه أول مرة أحصل فيها على ميدالية 
كهذه“. وقال شـــقيقه ديابي إن مامادو أخبره 
أنه لم يكن خائفا على نفســـه. فكل تفكيره كان 
متركزا على الطفل، وكل ما كان يخشاه هو أن 

ُيصاب الطفل باإلعياء ويسقط.
فعليا بعدما  وأصبح الشاب املالي ”بطال“ 
أنقـــذ طفال كاد يســـقط من مبنـــى في باريس، 

حيث تلقت فرق اإلســـعاف بالغا مساء السبت 
مـــن بعض املـــارة أنهم رأوا طفـــال متدليا من 
الطابـــق الرابع من مبنى في شـــمال العاصمة 
الفرنســـية. وعند وصولها تبّني لها أّن شـــابا 
هّب إلنقاذ الطفل البالغ من العمر أربع سنوات.
وبحســـب موقع ”بي.بي.سي“ البريطاني، 
قالـــت مصلحة اإلطفاء في باريـــس إن ”فريقا 
من اإلطفائيني وصـــل إلى مكان احلادث ليجد 
أن الطفل مت إنقاذه“. وأضاف املتحدث باســـم 
املصلحـــة ”حلســـن احلظ كان هناك شـــخص 
ميلك اللياقة البدنية والشجاعة لينقذ الطفل“.
وانتشر على وسائل التواصل االجتماعي 
مقطع مصّور أظهر غاساما وهو يتسلق بشكل 
سريع من شرفة إلى التي تعلوها للوصول إلى 
الطفل وسط تشـــجيع وترقب من املتابعني في 
األســـفل، ووصف البعض الشاب املالي البالغ 

من العمر 22 عاما بأنه ”سبيدرمان حقيقي“.
وقـــد صّور بعض املارة املذهولني املشـــهد 

املثير خالل جتمعهم أمام املبنى.
وفـــي الفيديـــو، يظهر غاســـاما يتســـلق 
واجهة املبنى مســـتعينا بيديه في أقل من 30 
ثانية لينقذ الطفل الذي كان متدليا بيد واحدة 

خارج شرفة الشقة.
وقد شـــوهد مقطع الفيديو الذي نشر على 
صفحات وســـائل التواصـــل االجتماعي، أكثر 

من أربعة ماليني مرة حتى اآلن.
ونقلت وســـائل إعالم محلية عن مسؤولني 
قولهـــم إن أبوي الطفـــل لم يكونا فـــي البيت 
وقتها. وقد استجوبت الشـــرطة الوالد بشأن 
ترك ابنه دون رعاية. ويعتقد أن الوالدة لم تكن 

في باريس وقت احلادث.

 ووصفـــت آن هيدالغـــو، عمـــدة باريـــس، 
غاســـاما، بأنه ”الرجل العنكبوت للمنطقة رقم 
18“، وذلك في إشارة إلى إحدى مناطق باريس 

التي شهدت عملية اإلنقاذ.

 وأكـــدت أنها اتصلت به هاتفيا لتشـــكره، 
وغـــردت قائلة ”نهنئ غاســـاما علـــى تصرفه 
الشجاع، والذي أنقذ حياة طفل“، مضيفة ”لقد 
شـــرح لي أنه وصـــل إلى باريـــس منذ بضعة 

أشهر، ويحلم ببناء حياته هنا“. وتابعت ”لقد 
أجبتـــه بأن لفتته البطوليـــة مثال يحتذى لكل 
املواطنني، وأن بلدية باريس ســـتحرص على 

دعم جهوده لالستقرار في فرنسا“.

تلّقى مهاجر مالي غير شــــــرعي تســــــلق واجهة مبنى مؤلف من أربعة طوابق في شمال 
العاصمة الفرنسية إنقاذا لطفل كان متدليا من شرفة وساما للشجاعة وميدالية بعد لقاء 

قصير بالرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون الذي منحه اجلنسية الفرنسية.

غاساما اندفع دون تفكير إنقاذا لحياة طفل

 الرئيس الفرنسي منحه األوراق

} العالــــم فــــي حركــــة دائبــــة: وال يريح وال 
يســــتريح. ثمة أشــــياء تســــتحدث وأشــــياء 
تختفــــي كل يــــوم، ونحــــن نســــتقبل ونودع. 
تستحثنا معارف آنية ومعلومات هائلة حتت 
تصرف أطراف األنامل وهي مشــــاعة ومذاعة 
وفي متناول حتى األطفــــال. إزاء هذا الوافد 
اجلديــــد ودعنــــا اللقالــــق. كيف؟ ســــأوضح. 
كان األوروبيــــون واألميــــركان، ومنعا للحرج 
يزعمــــون لصبيتهم الصغــــار أن طائر اللقلق 
هو الــــذي يجــــيء باألطفال حديثــــي الوالدة 
ويلقــــي بهم في البيوت مــــن فتحات املداخن. 
وكان هذا التفســــير مقبوال لــــدى األطفال في 
عصر ما قبل املعرفة التي تقع حتت ســــيطرة 
أطراف األنامل وميكن ادعاء املعرفة في جزء 
يســــير من الثانية. اآلن األطفــــال بينهم آباء 
وهم بعد في املرحلة املتوســــطة والبنات من 
نفس الفئة العمرية ميكــــن أن يعملن قابالت 
مأذونــــات. وقد شــــاهدت فيلما إســــبانيا عن 
جيل اآلباء واألمهات الصغار اســــمه ”وداعا 

أيها اللقلق“.
الذي يثير الشــــجن هو اختفاء وظيفة في 
الصحافــــة قلنا لها وداعا دون أن ينتبه أحد: 
وظيفة محرر صفحة بريد القراء. بريد القراء 
في صحيفة األهرام وبريد اجلمعة خصوصا 
كان حدثا ننتظره طول أسبوع. بقية الصحف 
مــــا كان عندها بريد قراء جيد بســــبب تدني 
أرقام التوزيع وسوء خدمات البريد. وقد بلغ 
هزال صفحــــة بريد القراء حد أن الصحف لم 
تعــــد تخصص لهــــا محررا بــــل يتناوب على 

حتريرها الزمالء إضافة إلى عملهم.
في مناوبتي جاءتني رســــالة ساخطة من 
حايل الســــعودية التي تقع في الالمكان لكن 
متر فوقها الطائرات. كاتب الرســــالة غاضب 
من أن فنانة اســــمت حيوانا أليفا باسم أحد 
الرســــل واألنبيــــاء. اختتــــم الكاتب رســــالته 
الالعنة بتســــاؤل ابتســــم له إلــــى اليوم، قال 
”خبروني مــــا ديانة هــــذه الفاجــــرة، هل هي 

أردنية؟“.
بعد هذه الرسالة اقترحت اسمني لصفحة 
بريــــد القــــراء أولهمــــا: ”قفــــة مع األنــــذال“، 
ولم يحظ أي من  والثاني ”األوغــــاد يكتبون“ 
املقترحني مبوافقة رئيس التحرير الذي يحب 

قراء مطبوعته ويكن لهم االحترام.
اآلن وبوجود الصحافة الرقمية توسعت 
قارئيــــة الصحــــف واملجالت وصار يســــيرا 
جدا إبــــداء الــــرأي عبر الكيبــــورد دون ورق 
وطابــــع بريــــدي. لكــــن نــــاجت هــــذه العملية 
منحط. الكيبــــورد يدعوك لتدوين األفكار غير 
املطبوخة. بســــبب هــــذا تقــــرأ ردودا يحاول 
أصحابهــــا تضمني عبارتي ”غول األســــعار“ 
و“جشــــع التجار“ لكن التحدي كبير وينتهي 
بهم احلــــال، بعد عصاب وخمســــة ســــجائر 
وثالثــــة أكــــواب شــــاي، إلــــى كتابــــة جملــــة 
مصحوبة بحســــرة تقول ”حسبي الله ونعم 

الوكيل“.
لكثــــرة ما أســــمع االحتســــاب فــــي مصر 
بالــــذات صرت أســــمع اجلملة اســــم زوجني: 

حسب الله ونعمة الوكيل.

صباح العرب

حسب الله 
ونعمة الوكيل

حسين صالح

ح ب

الرجل العنكبوت مهاجر غير شرعي يحصل على الجنسية الفرنسية

} باريس - أقّرت اجلمعية الوطنية الفرنســـية 
تعديال يتيـــح لزبائن املطاعم أخذ بقايا الطعام 
الذي تناولوه عند املغـــادرة عن طريق التعميم 
التدريجـــي الســـتخدام العلـــب البالســـتيكية 
املخصصـــة لهـــذه الغاية ”دوغي بـــاغ“، بهدف 

مكافحة الهدر الغذائي.
وقال العضـــو في كتلة األكثرية الرئاســـية 
ماتيو أورفوالن وهو أحد املوّقعني على التدبير 
”هذا رائع، تقّدم كهذا سيدخل التاريخ“، مشيدا 
بهذا التدبير الذي ســـيمّثل ”أداة مهمة ملكافحة 

الهدر الغذائي“.
ولـــن يجعـــل التدبيـــر الـــذي لـــم تعارضه 
احلكومـــة، في حال إجناز املســـار التشـــريعي 
املتعلق به، إلزاميا على أصحاب املطاعم تقدمي 
هـــذه العلب لزبائنهم إال اعتبـــارا من األول من 

يوليو 2021.
وأبدى نواب من قـــوى املعارضة البرملانية 
حتفظـــات على مـــا اعتبـــروه قانونـــا ”يلحق 

بالركب السائد“.
وأفاد النائب املعارض فنســـان ديكور ”هذا 
يرتب قيودا وتكاليف“، مبديا قلقه أيضا حيال 
املـــواد التي تصنع منها عبـــوات حفظ الطعام 

وتبعاتها البيئية.
وصرح النائب الوســـطي تيـــري بونوا من 
ناحيته ”أظن أن هذه الفكرة جيدة ظاهريا فقط، 

لكن ميكننا رغم كل شيء احملاولة“.

مطاعم ملزمة بتزويد 
زبائنها ببقايا طعامهم

املمثـــل  يحصـــل  أن  املقـــرر  مـــن   - لنــدن   {
البريطانـــي دانيال كريغ علـــى مبلغ 50 مليون 
جنيه إســـترليني مقابل جتســـيده شـــخصية 
العميـــل االســـتخباراتي جيمس بونـــد للمرة 

اخلامسة.
وقال مصدر لصحيفة ذا ميرور البريطانية 
إن دانيـــال يجـــري مباحثات مـــع املخرج داني 
بويل بشـــأن رؤيتهما للفيلم اجلديد، املقرر بدء 

تصويره في ديسمبر املقبل.

وأضاف املصدر “دانيال يستحق ما سوف 
يحصـــل عليـــه، فإن آخـــر جزء لسلســـلة أفالم 
جيمس بوند ’سبكتر‘ جنى أكثر من 700 مليون 
جنيه إسترليني و‘سكاي فول‘ 900 مليون جنيه 

إسترليني”.
ويتردد أن دانيـــال قد حصل على أجر يبلغ 
37 مليون جنيه إسترليني مقابل فيلم ”سبكتر“.
وحصلت شـــركة يونفرســـال بيكتشرز على 
حقـــوق توزيـــع الفيلم، الـ25 في سلســـلة أفالم 

جيمس بوند، عامليا. ومـــن املقرر عرض الفيلم 
في إنكلترا في 25 أكتوبر 2019.

ويذكـــر أن دانيال قال في حـــوار عام 2015 
مع صحيفة الغارديان البريطانية حول إمكانية 
عودته لتجســـيد شـــخصية جيمس بوند “اآلن 
أفضل أن أقطع معصمي، ال أرغب في جتسيد 

هذه الشـــخصية في الوقـــت احلالي، أريد 
أن أتخطى هـــذه املرحلة“. لكنه على ما 

يبدو لن يكون قادرا على فعل ذلك.

دانيال مازال صالحا لدور جيمس بوند

مجسم معروض لكتاب القرآن الكريم على ضفاف المتوسط في العاصمة اللبنانية بيروت، شد االنتباه إليه بمناسبة شهر رمضان المبارك

ن املقرر عرض الفيلم
.2019

 في حـــوار عام 2015
ريطانية حول إمكانية
ية جيمس بوند “اآلن
ال أرغب في جتسيد 

ـت احلالي، أريد 
 لكنه على ما

فعل ذلك.

} أبوظبي – وصل برنامج ”الشارة“ الثقافي 
والتراثي، الذي يقّدم باقة من األسئلة التراثية 
التي حتمــــل في طّياتها العديــــد من العادات 
والتقاليــــد واملهــــن املرتبطــــة بالبــــر والبحر 
واملوروث الشــــعبي لدولة اإلمــــارات العربية 

املتحدة، إلى موسمه التاسع هذه السنة.
وقال عيسى سيف املزروعي، نائب رئيس 
جلنــــة إدارة املهرجانات والبرامــــج الثقافية 
والتراثية بأبوظبي، إن برنامج الشارة ساهم 
على مدار مواســــمه الســــابقة في بناء قاعدة 
معلوماتية غنية بالتراث اإلماراتي، حيث أن 
البرنامج يوضح حياة املاضي اإلماراتي من 
أســــماء وأمكنة وعادات وتقاليد وغيرها من 

املوروث اإلماراتي العريق.
وأشار إلى أن البرنامج استطاع أن يحقق 
أهدافــــه في احملافظة على املوروث الشــــعبي 
لدولــــة اإلمارات، واللهجــــة احمللية، وتعريف 
الشــــباب باملصطلحــــات القدميــــة وإطالعهم 
على تاريخ دولــــة اإلمــــارات وإرثها، مضيفا 
أن اللجنــــة حتــــرص على دعــــم برامج صون 

التراث وحمايته، وتعزز الهوية الوطنية، إلى 
جانب تعميق الفائدة الثقافية جلميع شرائح 
املجتمــــع، وذلك مــــن خالل برنامــــج يتمحور 
تركيزه علــــى إطالع اجلمهور علــــى العادات 
والتقاليــــد والشــــخصيات التاريخية املؤثرة 

وتاريخ بناء القالع واألبراج في الدولة.
ويطــــّل البرنامــــج الذي تقّدمــــه اإلعالمية 
حصة الفالســــي يوميا خالل شــــهر رمضان 
املبارك، وتتخلله هذا املوسم، فقرات مرتبطة 
بـ“عــــام زايــــد“، حيــــث تبــــدأ كل حلقــــة مــــن 
البرنامج بعرض فيديو تسجيلي للشيخ زايد 
بن ســــلطان آل نهيان، ومن ثــــم يتم االنتقال 
إلى فقرة األســــئلة، وفي هذه الفقرة يشــــارك 
املتصل عبــــر الهاتف مبســــابقة مكّونة من 5 
أســــئلة، ولكل ســــؤال جائزة نقدية تتضاعف 
مع كل سؤال، والسؤال اخلامس هو مفاجأة 
املوسم، وقد أطلق عليه اسم ”شارة عام زايد“ 
وقد ّمت مضاعفة جائزته، وعلى املتســــابق أن 
يجيب على السؤال األول لينتقل إلى السؤال 

الثاني وصوال إلى الشارة.

كما يقــــّدم البرنامــــج فقرة 
والتــــي تظهر  اخلير“  ”شــــارة 
بشكل عشوائي خالل البرنامج، 
وتكــــون مــــن نصيــــب ســــعيد 
ســــؤال  إلى  باإلضافة  احلظ، 
الرسائل القصيرة، إلى جانب 
والتي  ســــؤال ”بنات جبــــار“ 

تســــتمر علــــى مدار األســــبوع 
ويتم الســــحب كل أسبوع على 
جائزة (بكرة أو قعود)، وفقرة 

والتي  اإلنســــتغرام  ســــؤال 
يتــــم خاللهــــا طــــرح فيديو 
قصير مــــن قبــــل الضيوف 
البرنامج  فــــي  الرئيســــيني 
يتضمــــن ســــؤاال للمتابعني 

ويعرض بعد احللقة حتى احللقة 
القادمــــة، هــــذا ويدخــــل جميــــع 
املشــــاركني فــــي البرنامــــج على 
سحب لثالث سيارات (أودي إي 

6) وذلك في نهاية البرنامج.

الشارة… قاعدة معلومات عن التراث اإلماراتي
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